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 ّا ؟ أ!  
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 هـ١٤٣٦دار الوعي للنرش والتوزيع ،     

 أيف السنة شك ؟

 أمحد بن يوسف السيد
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 دا ا ض –اا  

  ١١٣٢٢ا اي    ٢٤٢١٩٣ب .ص

markazfekr@hotmail.com 

 ٠٠٩٦٦١٤٥٣٩٨٨٣   - ٠٠٩٦٦١٤٥٣٢١٥٧  

 ٠٠٩٦٦٥٩١١٠٤٤٩٢ 
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أال إني أوتيت الكتاب ومثله معه، أال إني أوتيت الكتاب ومثله معه، أال يوشك رجلٌ ينثين  «

ما وجدمت فيه عليكم بالقرآن، فما وجدمت فيه من حالل فأحلّوه، و: شبعاناً على أريكته، يقول

 » من حرام فحرموه

  )٤/١٣١(أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده 

  صدق رسول ا صلى ا عليه وسلم
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   مقدمة الطبعة الثانية
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  شكر وثناء

  

من ال يشكر الناس ال يشكر ا ..  

  يوسف حامد السيد: شكراً والدي الكريم، املهندس
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  الثالثة مقدمة الطبعة

 .الحمد هللا، وصلِّ ربَّنا وسلِّم على رسولك الهادي محمد

أرجو أن يجد القارئ الكريم يف هذا الكتاب المختصر ما يحفز العقل لمزيد من القراءة 

، النبوّية السنة حجّية، وأن يكون خطوة يف سبيل ترسيخ اإليمان بيف هذا المجال والمعرفة

 .شرعّيةال واالعتقاداِت  لتصوراِت وكونِها مصدرًا لبناء األحكام وا

 .تصورًا إجماليا لمرتكزاته وبنيانهالطبعة الثالثة  وأوّد أن أبين يف مقدمة

 :ينمحورين أساسيّ على يقوم  هذا البحثإّن 

 .إقامة الربهان على حجّية السنّة النبوية يف ذاهتا، ويف امتدادها التاريخي :ولالمحور األ

 :طرق ثالث على ذلك ربهانوقد سلكُت يف سبيل إقامة ال

عناية ابتدأت من زمن النبي صلى اهللا  بالسنة، وأهنامراحل العناية لتاريخي  توثيٌق  :األولى

 .، وحتى يومنا هذالم تنقطع إلى زمن تدوينها يف الكتب الحديثّية المشهورة وسلم، ثم يهعل

على التوثيق،  نصوص الكتاب والسنة واإلجماع، مع الحرصمن  إثبات حجيتها :ةالثاني

 .وعلى بيان وجوه الداللة، وليس مجرد السرد

لتقييم األخبار المنقولة  وأنه ميزان عادل ،إثبات كفاية علم الحديث وموضوعيته :ةالثالث

وقد سلكت هذه الطريق الثالثة لوجود من  وضعف�؛ عن النبّي صّلى اهللا عليه وسّلم صحةً 

 .سنّة، وإنما ألنه ال يثق يف طريقة نقلها إنه ال َيُردُّ السنّة من حيث هي: يقول

 .اإلشكاالت الـُمثارة حول حجيتها) أصول(اإلجابة عن  :ثاينمحور الال

َس يف المحور األول، تكون اإلجابة عن االعرتاضات المثارة حوله يف  فبعد البناء الذي ُأسِّ

 .المحور الثاين

جاهتا وحججها وشهرهتا؛ فإين لم أتتبع ونظرًا لكوهنا اعرتاضات كثيرة متفرقة، متفاوتة يف در

أفرادها يف هذا الكتاب المختصر، وإنما نظرت إلى أصولها فناقشتها نقاش� كلي� منهجي�، 

  .مع التمثيل ببعض أفراد اإلشكاالت ثم حّلها

 ويف هذه الطبعة زيادات وتنقيحات عن سابقتيها،
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  .الفضل، ومنه العلم، وأسأله القبول وأختم المقدمة حامدًا اهللا مثني� عليه سبحانه، فله

 .ثم أشكر مركز الفكر المعاصر على عنايته بطباعة الكتاب أوًال بأول كلما نفدت طبعة منه

  .على الربيدلكتاب ل النقدوحظات وُيسعدين كثيرًا استقبال المال

alsiayd998@gmail.com 

  أحمد بن يوسف السيد 

 هـ٢٠/٢/١٤٣٧                                                                                
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  الطبعة األولى مقدمة

 وتعالى تبارك اهللا يحب كما فيه، مبارك� طيب� كثيراً  حمداً  العالمين، رب الحمد هللا

 زاكية صالة اهللا عبد بن محّمدٍ  البشير، الهادي نبّيك على وسّلم صّل  اللهم ويرضى،

 :أما بعد ...وعدته الذي محموداً  مقام� اللهم وابعثه ،الدين يوم إلى موصولة

مسألة يف  العالـِم بالشرع أن ُيجيب من يستفتيهكان من الّسهل على ففي وقت مضى 

 يف المسألة؛له اتفاق أهل العلم  ، أو من السنّة الصحيحة أو يذُكربدليل من القران شرعية

 .لذلك ويقنع المستفتيفيطمئن 

يف هذه  - من النّاس عند شريحة-  ذه الطريقة صارت َمحلَّ اعرتاضغير أن اإلجابة هب

، ُمجّرد ذكر آية أو حديث أو إجماع المرحلة الزمنية التي نعيشها، إْذ لم َيُعد كافي� عندهم

 اآلخر بأن هذا منعلى فهم من؟ ويف الحديث يعرتض : بقوله أحدهم ففي اآلية يعرتض

ويف  لمنقول ثابت عن الرسول صلى اهللا عليه وسلم،حاد، أو أنه ال يثق بأن ااآل خبارأ

 .!هم رجال ونحن رجال: اإلجماع يقول

 ،عرضه بربهانهيأن  يد من الناس قبول الحق الذي عنده،صار من الواجب على من يرف

  .، واستشكال ُيثاروأن يكون مستعدًا للتعامل مع أي سؤال ُيطَرح

لتفكر، ويشجع على البحث والتنقيب يف التحدي، ويبعث روح التأمل وا مما يزيدوهذا 

 .بطون الكتب، وينشط العقول لمواجهة سيول األفكار وتساؤالت الجيل

 يف كثرة األسئلة :من ذوي التخصصات الشرعية والعناية االلتفات يستحق وإّن مما

عرب  المتواصل للضخِّ  طبيعية كنتيجة ؛غير ذوي االختصاص من القضايا الدينية ُعمق

إليمان والُكفر، الذي يحمل النافع والضار، وا- األفكار عالم يف الشبكاتاألجهزة و

لدى  جيدة معرفية فكرية، وال أدوات ممانعة الضّخ  هذايصادف ولم . - والسنّة والبدعة

 بين تمييزٍ  دون ،الماء من عالها ما تشّربت خالية أرض� فوافق ،ضين لهكثير من المـُتعرِّ 

 الفاسد الماء لها يجد فلم الوحي، ماء من ذلك قبل رويت فةٍ باستثناء طائ وكدره، صافيه

 .طريق�



١٠ 

 

قضية كثر فيها الكالم  يف األوراق، هذه تحرير يف وتعالى سبحانه باهللا استعنُت  هنا ومن

بعد أن كانت ُمسّلمة عند علماء  صارت من قضايا الجدل المعاصربعلم وبدون علم، حتى 

السنة  يةحّج «: هي قضيةأال و ،إلى زماننا هذاالمسلمين من لدن أصحاب رسول اهللا 

 .»النبوية

 ُت أين ُسبِْقُت يف هذا الموضوع بمؤلفات كثيرة ألهل العلم والفضل، إال أين رجو ورغم

 :تناوله بالكتابة أمور يف لي يشفع أن

 هذا يف الكتابة تجديد يستدعي مما وأبواهبا منافذها وكثرة الشبهات ضخ تسارع :أولها

 .الباب

 مادة تحرير فأردت ، طول فيها الباب هذا يف أّلفت التي الكتب كثيرًا من أن: انيهاث

 .تجمع بين الشمول واالختصار

ليستفيد منها غير  ؛وتوضيحها الخطاب لغة تسهيل على حرصت أين :ثالثها

 .المتخّصص يف العلوم الشرعّية

روح المحاّجة  لى إبرازع ة اإلقناع، واهتممُت بالرباهين، و حرصت على لغأين: رابعها

 .والمجادلة باألدّلة

 .بذكر القواعد المنهجيّة يف التعامل مع اإلشكاالتاهتممت  :خامسها

 الموضوعات ما يلي من يف هذا الكتاب وسأتناول  : 

 .صلى اهللا عليه وسلممراحل العناية بسنة النبي  -١

 .إقامة الربهان على حجية السنّة -٢

وكونه الميزان المعترب يف تمييز الصحيح  ؛ديثإقامة الربهان على صحة علم الح -٣

 .من الضعيف من األخبار

 .أصول اإلشكاالت المـُثارة على االحتجاج بالسنّة واإلجابة عنها - ٤

 .قائمة ببعض المـَراجع المـُفيدة يف الباب -٥

 وأطمُح أن يتحقق لدى الناظر يف هذا الكتاب ما يلي: 
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 .ينها ومراحل العناية هباتصّور شرعي تاريخّي عن السنة وتدو:  أوًال 

 .معرفة الرباهين الدالة على حجية السنّة إجماًال وتفصيالً  :ثاني�

وما يندرج تحتها  ،تكّون تصّور تفصيلي عن أصول الشبهات المثارة حول السنة : ثالث�

 .من فروع

 .معرفة الردود على هذه الشبهات : رابع�

 .مشككين يف السنّة ومنكريهااكتساب مهارة جدلّية يف مناقشة ال :خامس�

 . أنيب وإليه توكلُت  عليه باهللا إال توفيقي وما

  أحمد بن يوسف السيد                         

 المدينة النبوية
 التاسع من صفر عام ستة وثالثين وأربعمائة وألف للهجرة

@alsayed_ahmad                   
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  تمهيد

  تعريفية مختصرةجولة 

  .وإثبات المصدرية اإللهية لهاانتهابالسنّة ومك

ومن ذلك ما ثبت عن النبي  .سواًء أكانت حسنة أم سيئة. لسيرةالطريقة، وا: السنة لغةً 

ة حسنة، فله أجرها، وأجر من عمل يف اإلسالم سنَّ  من سنّ « :صلى اهللا عليه وسلم أنه قال

ة سيئة، كان عليه نَّ بها بعده، من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن يف اإلسالم س

  .)١(»وزرها ووزر من عمل بها من بعده، من غير أن ينقص من أوزارهم شيء

 : خالد بن عتبة الُهذلي كذلك قوُل و

 )٢( ة من يسريهانفأول راضٍ س    من سرية أنت سرهتا فال جتزعن    

، وهديهسيرته وطريقته : فالمراد ؛ إلى النبي صلى اهللا عليه وسـلم فإن جاءت منسوبة

عن  - وصححه-ومن ذلك ما جاء يف سنن الرتمذي  .مل ذلك أقواله وأفعاله وتقريراتهويش

عليكم «: أنه قال ،عن النبي صلى اهللا عليه وسلم،العرباض بن سارية رضي اهللا عنه 

 .)٣(»بسنتي

مما جاء على لسان  نوُيراد هبا ما يقابل القرآ ،وقد ُتطَلق السنّة يف الخطاب الشرعي

يؤم القوم أقرؤهم لكتاب « :كقول النبي صلى اهللا عليه وسلم ؛صلى اهللا عليه وسلم النبي

 .)٤(»اهللا تعالى، فإن كانوا يف القراءة سواء فأعلمهم بالسنة

مطلق� دون  )السنة(ونجد أن أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يستعملون لفظ 

 ؛إليه السنّة ضافةدون حاجة إلى إ ،هطريقة النبي وهديه وقضاءه وحكم ويريدون به تقييد،

 .وهديه كذا -صلى اهللا عليه وسلم- ّي من طريقة النب: أي) من السنّة كذا(فإذا قال أحدهم 

فاألصح أنه ُمسنَد . من السنّة كذا: وهكذا قول الصحابي« :قال ابن الصالح رحمه اهللا

وما يجب  ،عليه وسلمصلى اهللا  ،مرفوع؛ ألن الظاهر أنه ال يريد إال سنّة رسول اهللا

                                                           

 ).١٠١٧(صحيح مسلم  )١(
 ).١٣/٢٢٥(البن منظور ، لسان العرب )٢(
 .هذا حديث حسن صحيح: وقال، )٢٦٧٦(سنن الرتمذي  )٣(
 ).٦٧٣(صحيح مسلم  )٤(
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  انت���.)١(»اتباعه

 . وقد تكون مستحبة ،ثمَّ قد تكون هذه السنة واجبة 

من قوٍل  -صلى اهللا عليه وسلم  -هي ما ُأثِر عن النبي: حّدثينوالسنة يف اصطالح المـُ

 .أو فعٍل أو تقرير أو صفة َخْلقية أو ُخُلقية

أن يكون من جهة ما يصلح  - وسلم  صلى اهللا عليه - واألصولّيون يعتنون بسنة النبي 

  .فقد ال يذكرون الصفة الخلقية والُخُلقّية يف حّد السنة منها دليالً على األحكام؛

لم ُيذَكر يف القرآن الكريم مرادًا به سنة النبي صلى اهللا ) السنّة(ويعرتض البعض بأن لفظ 

عاين، ففي القران األمر عليه وسّلم، والجواب عن هذا االعرتاض بأن العربة بالحقائق والم

وهل  اتباع هديه وسيرته؟ب كيف ُيمَتَثل هذا األمر إالفباتباع الرسول صلى اهللا عليه وسلم، 

  .للسيرة والطريقة والهدي ةمرادف يإذ ه ؛يراد بالسنة إال هذا المعنى؟

) عليكم بسنتي(على هذا المعنى شرعّي، كما يف حديث ) السنّة(كما أنه قد تقدم أن لفظ 

 .لسابق ذكُرها

صلى اهللا  -منزلة النبي  ما :فقل لي؛  يف التشريع اإلسالمي ومكانتها وأّما عن منزلتها

 .!إال قوله أو فعله أو إقراره؟ ُأخربْك عن مكانة السنّة؛ فهل هييف اإلسالم  -  معليه وسل

ن من عنده وإنما م لم يأت بالسنّة - صلى اهللا عليه وسلم - وأعظم من ذلك؛ فإن النبي 

إن  ؛عليه عند اهللا تعالى، وما كان من اجتهاد منه يف أمر ديني فإنه على عين اهللا، فإما أن ُيقّره

، استغفاره للمنافقينحادثة كما يف حادثة أسرى بدر و ؛وإّما أن يصحح عمله ،كان صواب�

ن بطاعة رآأمر يف الق -سبحانه- فهذا ال يكون؛ ألنه ال يرضاهأما أن ُيقّره اهللا تعالى على أمر 

[  Z & % $ # " ! ] :هللا، كما قال سبحانه ه طاعةٌ ؛ ومعنى ذلك أن طاعتَ نبّيه

 . ]٨٠: النساء 

وألين حريص على برهنة ما أطرحه من معلومات يف هذا الكتاب؛ فدونك هذه األمور 

 :التي ُتثبت أن السنّة من عند اهللا سبحانه وتعالى

                                                           

 ).٥٠ص (البن الصالح ، علوم الحديث )١(
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يف أحاديث  ،لسان النبي صلى اهللا عليه وسلمعلى األخبار الغيبّية التي جاءت  :أوالً 

 8 7 ]يف سورة النمل  من المعلوم أنه ال يعلم الغيب إال اهللا سبحانه، كما جاءو، صحيحةكثيرة 

9  : ; < = > ? @ Z  ]  صلى اهللا عليه وسلم  - فما أخرب به النبي  ] ٦٥: النمل - 

 .! من أين جاء به؟ف ؛من أمور الغيب

 Ç È É Ê      Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò ] ره اهللا عليهنه مما أظهال شك أ

Ó Z ]  ٢٨ -٢٧: الجن[ . 

 !إنك هنا تستدل بمحّل النزاع: وقد يقول قائل

وسلم  يقول بأن الرسول صلى اهللا عليه -العلمي- وهذا غير صحيح؛ فإن الواقع 

ف كون المعرتض ال يؤمن بحجيتها فهذا شيء، وكونه ال يعرتتحدث بأمور غيبّية كثيرة، و

، فإننا نستطيع أن بأنه قالها أصالً فهذا شيء آخر، ونزاعي هنا مع من ال يعرتف بأنه قالها

نثبت من خالل األخبار الموثقة المتوفِر فيها أعلى شروط التثبت يف النقل، أنه قالها صلى 

غير اهللا عليه وسلم، وأهنا ثابتة عنه غير مخرتعة، وغاية ما عند المناِزع النفُي الـُمْجَمل 

  .الـُمْثَبت

فالواقع إذًا يقطع بوجود كالم ثابت النسبة إلى محمد صلى اهللا عليه وسلم يتحدث فيه عن 

أمور غيبّية، فمن ينفي ذلك فإنه على الحقيقة إنما ينفي علمه به، وأما من ينازع يف حجيته 

إن كان - مانه بعد إثبات صحة نسبته إلى النبي صلى اهللا عليه وسّلم، فاألولى به أن يراجع إي

  .-مؤمن�

 - مما أخرب به النبي إضافة إلى ذلك، وعضدًا لما سبق؛ فإن التاريخ قد حفظ لنا وقوع كثير 

كفتح الّشام ومصر، وإنفاق كنوز كسرى وقيصر  :من األمور الغيبّية -صلى اهللا عليه وسلم 

اليوم الذي مات ي النجاشي يف ، ونعْ رضي اهللا عنه من بلوى عثمان وما أصابيف سبيل اهللا، 

فيه، وإخباره برسالة حاطب بن أبي بلتعة لقريش، واإلخبار عن ظهور الخوارج، وعن 

إصالح الحسن رضي اهللا عنه بين طائفتين من المسلمين، وإخباره عن عالمات الساعة 

 .وقع كثير منها، وغير ذلك التي
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ما هو من عند عالم وإن -صلى اهللا عليه وسّلم  - وهذا ُكّله ليس اجتهادًا من النبّي 

 . الغيب والشهادة سبحانه

بتفصيالت كثيرة متعلقة بالجنة والنار  - صلى اهللا عليه وسلم - أخرب النبّي  :ثاني�

 .إال من عند اهللا سبحانه؟ ؛ين جاء هباالقرب لم ُتذَكر يف القران؛ فمن أوالبعث و

 مما لم ُيذَكر ،لسابقةواألمم ا ،سان رسول اهللا من أحوال األنبياءما جاء على لوكذلك 

  إال من عند اهللا تعالى؟ ؛ه تفاصيل ذلكفِمن أين لن الكريم، يف القرآ

 .والقول يف الرد على المناِزع يف هذا الوجه كالقول يف سابقه

 -  رّبه عن ينقلها - وسلم عليه اهللا صلى- النبّي  كان التي ،الُقدسّية األحاديث :ثالث�

اهللا يوحي إلى رسوله شيئ� ليس  أن علىظاهرة الداللة  هي؛ فنآالقر يف ليس مما -  سبحانه

 .السنّة جملة من وهي .من نّص القرآن

 إين أال«:قال  -صلى اهللا عليه وسلم - أن النبي :حديث المقدام رضي اهللا عنه :رابع�

 شبعان� ينثني رجٌل  يوشك أال معه، ومثله الكتاب أوتيت إين أال معه، ومثله الكتاب أوتيت

 من فيه وجدتم وما فأحّلوه، حالل من فيه وجدتم فما بالقرآن، عليكم: يقول أريكته، على

 .)١(»فحّرموه حرام

 .للسنّة النبوّية) الُكّلي(وهذا الدليل ينفع من لم يتخذ قرار اإلنكار 

 [  Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Z ] :قول اهللا تعالى :خامس�

يف تفسير هذه اآلية  - رحمه اهللا تعالى - رير الطربي قال إمام المـُفّسرين ابن ج .] ١١٣: النساء 

وأنزل عليك مع الكتاِب الحكمَة، وهي بيان ما كان يف الكتاب ُمجمالً ِذكره، من : يعني«:

 .)٢(»وأحكامه، ووْعِده ووعيده ،حالله وحرامه، وأمِره وهنيِه

معنى كالم ابن فهذا  ؛إنما كان يف السنّة النبوية ومن المعلوم أن بيان ُمجمل الكتاب

 .جرير

                                                           

 ).١٧١٧٤(جه اإلمام أحمد يف مسنده أخر )١(
 .)٢٧٥/ ٤( تفسير الطربي  )٢(
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يع ثم امتّن عليه بتأييده إياه يف جم «:يف تفسير هذه اآلية  -رحمه اهللا -وقال ابن كثير 

 :وهي ،، والحكمةالقرآن :وهو، عليه من الكتاب األحوال، وعصمته له، وما أنزل

 .)١(»السنّة

إلى  اإلسالم يف صالته أن النبّي صلى اهللا عليه وسلم كان يتوجه أوَل  :سادس�

إلى السماء راجي� تحويلها،  يتطّلعرغبته يف أن تكون قبلته إلى الكعبة، فكان الشام، مع 

 l m n o p rq s t vu w x y ] :حتى أنزل اهللا عليه

z { Z  ] بالتوّجه إلى  ؛وموضع الشاهد من الِقّصة أن األمر األول .]١٤٤: البقرة

 !.نرآالوحي بال شك، ولكنه ليس يف القهو من  ؛الشام

ل يف مّكة ساعة من لرتخيص اهللا له بالقتا - صلى اهللا عليه وسلم  -ِذْكُر النبّي : مثال آخر

 .نمع أنه ليس مذكورًا يف القرآ ؛وهذا إخبار من اهللا له  .النهار

                                                           

 .)٨٤١/ ١(تفسير ابن كثير  )١(
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  :المحور األول

  بناء األدلة على حجية السنة
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  :الطريق األول لبناء حجية السنّة

   .من فجر اإلسالم التامة بها إثبات العناية

بعد أي  متأخرة ؛ أّن العناية هبا إنما حصلت يف أزمنة ،يظّن بعض من ال علم له بحقيقة السنّة

 وأّن هذه المدة تضمنت فراغ� ، -صلى اهللا عليه وسلم-من وفاة النبي  قرٍن أو قرنين

 .مجهوًال فيما يتعلق بحال السنّة ومكانتها

  .حاول نقضه يف هذا الفصل، وإثبات عكسهوهذا الكالم هو ما ن

 :فإنه يكون دليالً بنائّي� على حجية السنة من وجهين - أي العكس- وإذا ثبت ذلك 

أن نطمئن إلى أن األحاديث الموجودة بين أيدينا اآلن إنما هي نتيجة عناية متواصلة : األول

ا إلى النبي صلى اهللا عليه هبا منذ مهد اإلسالم، وبالتالي يزداد اطمئناننا إلى صحة نسبته

 .وسلم

أننا إذا أثبتنا عناية النبي صلى اهللا عليه وسلم بسنته، وعناية أصحابه هبا، وعناية أئمة : الثاين

 .اإلسالم هبا؛ عرفنا هتافت قول المهونين من شأهنا، المتخذينها وراءهم ظِهريَّا

وليست رأي� لعلماء انفرد به، هي� لعالِم من اقضية االحتجاج بالسنّة ليست مذهبا فقإّن 

، وإنما كما قال ابن عبد الرب رحمه اهللا !ألهل الحديث يف مقابل موقف مخالف من الفقهاء

على قبول  - فيما علمت- أجمع أهل العلم من أهل الفقه واألثر يف جميع األمصار «: تعالى

على . أو إجماعولم ينسخه غيره من أثر ، خرب الواحد العدل وإيجاب العمل به؛ إذا ثبت

هذا جميع الفقهاء يف كل عصر من لدن الصحابة إلى يومنا هذا، إال الخوارج وطوائف من 

ولعّلك تالحظ أن ذلك يف خرب اآلحاد؛ فكيف  )١(اهـ »أهل البدع، شرذمة ال تعد خالف�

 !.بالمتواتر؟

قال  كما، ضرورة دينّيةأن األخذ بالسنة  من ينص على ن علماء المسلمينمِ ولذلك؛ تجد 

إن «): إرشاد الفحول(الشوكاين رحمه اهللا يف كتابه الذي أّلفه يف علم أصول الفقه وهو 

وال يخالف يف ذلك ، ثبوت حجية السنة المطهرة واستقاللها بتشريع األحكام ضرورة دينية

                                                           

 ).١/٢(البن عبد الرب ، التمهيد )١(
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عند العلماء، ) ضرورة دينية(وأما من لم يفهم معنى كلمة  )١(»إال من ال حّظ له يف اإلسالم

الخوض يف مجال ال يعرف عنه اإلمساك عن نفسه ب سن إلىحُيشكك يف السنّة النبوية فليُ  ثم

 .شيئا 

وأما عن العناية التي أوالها أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فمن بعدهم من 

م� إياها على مراحل، مبتدئ� ذلك  علماء المسلمين للسنة النبوية فسأذكر شيئا منها، ُمقسِّ

 .عناية بالسنة يف وقت النبي صلى اهللا عليه وسلمبذكر ال

  :  ^  بالسنة في حياة النبي العناية: األولىالمرحلة 

 : وتظهر العناية بالسنة يف تلك المرحلة من وجوه

ن اآلمرة بطاعة ، وذلك بالنصوص الكثيرة يف القرآالعناية اإللهية بالسنة:  الوجه األول

 p q r ] :كقوله سبحانه .لمـُحّذرة من مخالفتهوا- ليه وسلم صلى اهللا ع - الرسول 

s t u  v w Z ] الكتاب يف هذا-وَسَيُمرُّ بك أيها القارئ الكريم  ، ]٧: الحشر - 

وذلك عند الحديث عن إقامة بيان وجوه الداللة من اآليات القرانية على حجية السنة 

 :رة إلى أمر مهم، أال وهوبِاإلشاأكتفي هنا غير أين  .الربهان من القران على حجية السنة

لم ف. الدينيّة - صلى اهللا عليه وسلم - لتشمل كل أوامره ؛ موم هذه اآلياتْخُذ الصحابة بعأَ 

 .!نآيف القر مذكوراً  يكن أحدهم يمتنع عن طاعته يف أمٍر أو هني بحجة أنه ليس

ر وهي عن أكل لحوم الُحُمر األهلية يف خيرب، فُيكفئون القدو -مثالً -فها هو ينهاهم 

وليس فيها لحوم  ،ن ِذكُر المطعومات المحرمةآمع أنه قد جاء يف القر .)٢(تفور باللحم

يف نفوسهم مكانة وَعَظمة  لمكان ألمر النبي صلى اهللا عليه وسقد أنه  ، إال)٣(الحمر األهلية

 .وثقة

 والنامصات والمستوشمات الواشمات اهللا لعن: وهذا ابُن مسعود رضي اهللا عنه يقول

 يقال ،أسد بني من امرأة ذلك فبلغ. اهللا خلق المغيرات ،للحسن والمتفلجات لمتنمصاتوا

 الواشمات لعنت أنك عنك بلغني حديٌث  ما: فقالت فأتته ،القرآن تقرأ وكانت ،يعقوب أم: لها
                                                           

 ).١/٩٧(للشوكاين ، إرشاد الفحول )١(
 .)١٩٤٠(صحيح مسلم ، )٤١٩٩(صحيح البخاري : ُينظر )٢(
 ).٣( المائدة سورة )٣(
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 ومالي: اهللا عبد فقال اهللا؟ خلق المغيرات ، للحسن والمتفلجات والمتنمصات والمستوشمات

 لقد: المرأة فقالت .!اهللا كتاب يف وهو -  وسلم عليه اهللا صلى -  اهللا رسول عنهل من ألعن ال

 عز اهللا قال وجدتيه، فقد قرأتيه كنت لئن: فقال !! وجدته فما المصحف لوحي بين ما قرأت

 ]٧: الحشر [ p q r s t u  v w Z ]: وجل
)١(. 

عموم بي اهللا عنه ابُن مسعود رض استدلووجه الداللة من هذا الحديث ظاهرة، حيث 

ن، بل إن نه الرسول مما لم ُيذَكر يف القرآما هنى ع على تحريم t u  v w Z ]: قول اهللا

ابن مسعود ذهب إلى ما هو أبعد من ذلك، حيث نسب ما جاء به الرسول إلى كتاب اهللا وإن 

 .- عليه وسلمصلى اهللا  -يات القرآنية اآلمرة بطاعة الرسول م ُيذَكر فيه نّص�، اكتفاًء باآلل

الم كان يدعو إلى اّتباع سنته: الثاين وجهال الة والسَّ ويحذر من  ،أنَّ النَّبي عليه الصَّ

وتأمل معي هذه الروايات  .وربما عاقب من يستنكف عن اتباعها التهاون يف رّدها؛

 : والنصوص الصحيحة

لعرباض وهذا يف حديث ا .)٢(»بسنتي عليكم«: صلى اهللا عليه وسلم قال رسول اهللا - 

 .وغيره الرتمذي بن سارية رضي اهللا عنه، أخرجه

أن  -رضي اهللا عنه- أبي رافع  حديثمن  أبو داود وابُن ماجه وغيرهما وأخرج - 

يأتيه األمر  ،ال ألفين أحدكم متكئا على أريكته« :النبي صلى اهللا عليه وسـلم قال

يف كتاب اهللا  ما وجدنا ،ال ندري :فيقول ،أو نهيت عنه ،مما أمرت به ؛من أمري

 .وهو حديث صحيح .)٣(»اتبعناه

 سمع منا َنضر اهللا امرأً « :أنه قال - الرتمذي جامع كما يف- اهللا عليه وسـلم  صلى هثبت عنو - 

 .)٤(»أوعى من سامع غٍ بلِّ مُ  غه كما سمع، فربَّ فبلَّ  شيئ�

جيع يف تش -صلى اهللا عليه وسلم-ولك أن تتأّمل يف هذه اللفتة الرتبوية من النبّي  - 

أبي هريرة رضي اهللا عنه على حرصه على الحديث، حيث سأل أبو هريرة النبيَّ 

                                                           

 .)٢١٢٥(صحيح مسلم ، )٤٨٨٦( صحيح البخاري )١(
 .سبق تخريجه )٢(
 ).١٣(، سنن ابن ماجه )٤٦٠٥(سنن أبي داود  )٣(
 .هذا حديث حسن صحيح: ، وقال)٢٦٥٧(سنن الرتمذي  )٤(
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لقد «: فقال من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟:  صلى اهللا عليه وسّلم قائالً 

لما رأيت من  ،ظننت يا أبا هريرة أن ال يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك

وم القيامة، من قال ال إله إال اهللا، أسعد الناس بشفاعتي ي .حرصك على الحديث

  .)١(»من قلبه، أو نفسه خالص�

: لهم قال، ثم عبد القيس بحديث وفدَ  - صلى اهللا عليه وسـلم -  اهللا رسوُل  ّدَث وَح  - 

 .)٢(»احفظوه وأخبروه من وراءكم«

ال  - مرتفع�- على األكل بيمينه، فقال  رجالً  - صلى اهللا عليه وسلم -وحّث النبي   - 

، فلم يستطع بعد ذلك »ال استطعت«: صلى اهللا عليه وسلمفقال له النبي  أستطيع،

 .نكل باليمين ليس مذكورًا يف القرآمع أن األمر باأل .)٣(!رفعها إلى فيه

 .والمراد من األحاديث الستة السابقة إثبات العناية النبوية بالسنة

يف تلك  - عليه وسـلمصلى اهللا - اهللا  رسولِ  ةِ بسنّ اهتمام الصحابة : الثالث وجهال

 .المرحلة

صحاب رسول اهللا مع إّن جولة سريعة على النصوص الصحيحة التي تنقل لنا حال أ

ن بعضهم كان بل إتبّين لنا المـََحلَّ السامي التي تحتله السنة من نفوسهم،  سنته يف حياته،

رضي اهللا ( عمرو بن اهللا عبد فعن .صلى اهللا عليه وسلمما يسمع من رسول اهللا  كل يكتب

 أريد - وسلم عليه اهللا صلى-  اهللا رسول من أسمعه شيء كل أكتب كنت« :قال ،)عنهما

 وسلم عليه اهللا صلى اهللا ورسول تسمعه؟ شيء كل أتكتب :وقالوا ،قريش فنهتني ،حفظه

صلى اهللا  اهللا لرسول ذلك فذكرت الكتاب، عن فأمسكت والرضا؟ الغضب يف يتكلم ،بشر

 .»حق إال منه يخرج ما بيده نفسي فوالذي اكتب :فقال ،فيه إلى بأصبعه فأومأ ،عليه وسلم

 .بإسناد جيد -رحمهما اهللا تعالى-  )٥(وأبو داود )٤(وهذا الحديث أخرجه اإلمام أحمد

ما من «: قالرضي اهللا عنه يف صحيح البخاري من حديث أبي هريرة ثبت فقد  ؛ولذلك
                                                           

 ).٩٩( صحيح البخاري  )١(
 ).٨٧( صحيح البخاري )٢(
 ).٢٠٢١( مسلمصحيح  )٣(
 .بنحوه) ٦٥١٠(مسند اإلمام أحمد  )٤(
 ).٣٦٤٦(سنن أبي داود  )٥(
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أكثر حديثا عنه مني، إال ما كان من عبد اهللا  أحد - صلى اهللا عليه وسـلم  - أصحاب النبي 

 .)١(»، فإنه كان يكتب وال أكتب- ن عمروب

قام رجل من أهل  ،تحريم مكة يفخطبة  - صلى اهللا عليه وسـلم - النبي  خطب وحين

صلى اهللا عليه ، فقال رسول اهللا رسول اهللا اكتبوا لي يا: فقال ،أبو شاه :يقال له ،اليمن

 )٢(.»ي شاهاكتبوا ألب« :وسلم

ض لهم رِ عْ ا يَ مّ ع - صلى اهللا عليه وسـلم-يسألون رسول اهللا  - أيًضا- وتجد الصحابة 

أنه ال حاجة ألي حكم لم يذكر نصا يف  ، فلو كانوا يعتقدونيف القرآنمذكورًا مما ليس 

فاستحييت أن أسأل  ؛مذاء كنت رجالً «: يقول -رضي اهللا عنه-  عليفهذا  !القران لما سألوا

سؤال وك .)٣(»...فسأله بن األسود فأمرت المقداد، صلى اهللا عليه وسـلمهللا رسول ا

المستحاضة، والسؤال عن حكم الماء وما ينوبه من الدواب والسباع، وغير ذلك من 

 .األسئلة الكثيرة

بكل ما يقوله  -  صلى اهللا عليه وسـلم- وهذا كله يظهر عناية أصحاب رسول اهللا 

وقد سمعوا ما أنزل اهللا من - بال أحدهم بولم يكن يخطر  .وليس فقط بالقرآن ،ويفعله

 ن،من القرآن رسول اهللا عبين ما جاء  أن يفّرق -تهاألمر بطاعة رسوله والنهي عن مخالف

  .نآزائدًا على نّص القر وبين ما كان يقضي به

ا ينبغي أْن ُيذَكر ونحن نتحّدث عن العناية بالسنّة يف حياة النبّي صلى اهللاو عليه  ممَّ

، وقد جاء ذلك يف كتاب اهللا يف الرواية التثّبت مبدأ :هافيتأسس أّن هذه المرحلة : وسلم

 < = > ;   : 9 8 7 6 5 4 3   2 1 0 / ]: ى سبحانه وتعال

? Z ] ٦: الحجرات[. 

 علي ليس ككذٍب  كذب� إنّ « :قالأنه  - صلى اهللا عليه وسلم  - وثبت عن النبي 

                                                           

 ).١١٣(صحيح البخاري  )١(
 ).٢٤٣٤(صحيح البخاري  )٢(
 ).١٧٨(صحيح البخاري  )٣(



٢٣ 

 

ال تكذبوا « :وقال، )١(»، فليتبوأ مقعده من النارمداً على أحد، من كذب علي متع

 من كذب علي فليتبوأ مقعده من«: وقال، )٢( علي، فإنه من كذب علي فليلج النار

بنة األولى التي بنى عليها وهذه نصوص مهّمة جدًا يف تاريخ علم الحديث، فإهنا اللّ  .)٣( النار

ففي صحيح . يث كان نصب أعينهملوارد يف الحدالمحّدثون علمهم، فهذا الوعيد ا

إين ال أسمعك : قلت للزبير :قال ،-رضي اهللا عنه-  البخاري من حديث عبد اهللا بن الزبير

ين لم أما إ: كما يحدث فالن وفالن؟ قال- صلى اهللا عليه وسلم  - تحدث عن رسول اهللا 

 .)٤(»من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار«: أفارقه، ولكن سمعته يقول

  :أنه قال - رضي اهللا عنه- أخرج البخاري يف صحيحه عن أنس بن مالك  - اأيًض - و

من تعمد «: صلى اهللا عليه وسلم قال النبي أن ؛كثيراً  إنه ليمنعني أن أحدثكم حديث�

 .)٥(»لي كذبا، فليتبوأ مقعده من النارع

ن الذي يعنى بتمييز الصحيح م- س لعلم الحديث يستأإن ال :نستطيع أن نقولنا ومن ه

 .صلى اهللا عليه وسلم عليهقد ابتدأ من وقت النبي هبذا التحذير من الكذب  -السقيم

: قال - صلى اهللا عليه وسـلم - جاء يف صحيح مسلم يف المقدمة أن الرسول وقد     

يكون يف آخر الزمان دجالون كذابون، يأتونكم من األحاديث بما لم تسمعوا أنتم، وال «

قال الخطيب البغدادي يف ، )٦(» يضلونكم، وال يفتنونكمآباؤكم، فإياكم وإياهم، ال

 ؛بأن يف أمته ممن يجيء بعده كذابين - صلى اهللا عليه وسـلم - وقد أخرب النبي «: »الكفاية«

 ،وهنى عن قبول رواياهتم، وأعلمنا أن الكذب عليه ليس كالكذب على غيره ،فحذر منهم

                                                           

 ).١٢٩١(صحيح البخاري  )١(

 ).١٠٦(صحيح البخاري  )٢(

 ).١٠٧(صحيح البخاري  )٣(

 ).١٠٧(صحيح البخاري  )٤(

 ).١٠٨(صحيح البخاري  )٥(

 ).٧(مقدمة صحيح مسلم  )٦(



٢٤ 

 

عن أمور الناقلين، احتياًطا للدين،  فوجب بذلك النظر يف أحوال المحدثين والتفتيش

 .هـأ )١(»من تلبيس الملحدينوحفًظا للشريعة 

  ^ عناية الصحابة بالسنة بعد وفاة الرسول :  المرحلة الثانية

بعد  حياته، فإن عنايتهم هبا استمرتيف  ته وأحاديثهاعتنى أصحاب رسول اهللا بسنكما 

ه العناية فإن ما ستقرؤه من نصوص كثيرة وقبل أن أذكر وجو، صلى اهللا عليه وسلم وفاته

هنا، ونقوٍل متظافرة عنهم، ليس الغرض منها السرُد والجمُع المجرد، وإنما إثبات حقيقة 

واضحة؛ أال وهي أّن العناية بالسنّة، واعتبارها مصدرًا تشريعيا لألحكام، ليس أمرًا مبتدع�، 

 :من وجوه هذه العنايةظهرت قد ووإنما هو عمل أفقه هذه األمة وأبرها بعد نبيها، 

بل  ؛ صلى اهللا عليه وسـلمأن طلبهم للحديث لم ينتِه بوفاة رسول اهللا : األول وجهال

قال البخاري يف  .ممن سمعه ونهبطلّ توي ،مما لم يسمعه أحدهم ،هكانوا يتتبعون حديث

بد اهللا ع إلى ؛ورحل جابُر بن عبد اهللا مسيرة شهر« :»باب الخروج يف طلب العلم« صحيحه

 .)٢(»بن ُأنيس يف حديٍث واحد

، وهذا يدّل على أهنم تمّر بنا رواية الصحابة بعضهم عن بعض يف كتب السنة نقرأوحين 

رضي اهللا ( ابن عباستجد  ؛لذلكو .فيما بينهمكانوا يسمعون الحديث بعد رسول اهللا 

 نهإال أ ، أحاديث قليلةإال-  صلى اهللا عليه وسـلم-لم يسمع من النبي مع أنه  - مثالً - )ماعنه

صلى اهللا ، ثم َحّدث هبا عن النبي سمعها من الصحابة إذْ كثيًرا من األحاديث، عنه  روى 

 .عليه وسلم

ن، بل ضّموا إليه آلم يقتصروا يف فتاواهم وأقضيتهم على ما يف القرأهنم : الثاين وجهال

  .السنّة كمصدر تشريعي

ما ثبت عن أفضل  م ما يمكن أن يذكر يف ذلكومن أه .جًدا ةكثيراألمثلة على ذلك و

 ،- رضي اهللا عنه  - وهو أبو بكر الصديق  -صلى اهللا عليه وسـلماهللا -هذه األمة بعد رسول 

تطلب  هأهنا جاءت ذلكو ؛ - رضي اهللا عنها  - معروفة بينه وبين فاطمة الزهراء القصة يف ال
                                                           

 ).٣٥(الكفاية يف علم الرواية  )١(

 ).٢٦/ ١(صحيح البخاري  )٢(



٢٥ 

 

صلى اهللا عليه إن رسول اهللا : أبو بكر ، فقال لها صلى اهللا عليه وسلمميراثها من رسول اهللا 

  )١(.»ما تركنا صدقة .ال نورثإّنا معشر األنبياء «: قال وسلم

يعمل  صلى اهللا عليه وسلمكان رسول اهللا  ؛لست تاركا شيئا«: لفاطمة قال أبو بكرو

كل هذا مع أن الحكم و .)٢(»به، فإين أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ به إال عملُت 

 -بكر  اأب إال أنّ  يف القرآن ذكوراً ليس م» ال نورث ما تركنا صدقة...« :ديثارد يف حالو

، أنه كان يف حرج من رّد طلب فاطمةبالرغم من ، شدد فيه هذا التشديد - رضي اهللا عنه 

 !!لو تَرَكه يزيغمن أن يخشى على نفسه  غير أنه

حتى شهد  ،من المجوس توّقف يف أخذ الجزيةي رضي اهللا عنهعمر بن الخطاب  وهذا

وهذا  .)٣(فعمل بذلك،  أخذها صلى اهللا عليه وسـلمأن النبي  عنده عبد الرحمن بن عوف

بناء لحكم عام يتعلق بالدولة اإلسالمية على حديث سمعه من شخص واحد وهو عبد 

 .-رضي اهللا عنه  - الرحمن بن عوف 

فإن موقفه  ،يف األخِذ بهاون� هت رىحديثا عن رسول اهللا، ثم ي حين ُيبّلغ أحد الصحابةو

 أنّ  -على سبيل المثال-مواقف متعددة، منها  هذالهم يف  و يكون شديدًا ُتجاه المتهاون،

ال « :قالأنه ، صلى اهللا عليه وسلمعن رسول اهللا قد حّدث  - رضي اهللا عنه  - ابن عمر 

، واهللا لنمنعهنَّ : اهللا  فقال بالل بن عبد: قال »كم إليهاإذا استأذنّ  تمنعوا نساءكم المساجَد 

رسول  عن أخبرك: وقال ،قط مثله هسبّ  ما سمعته ؛سيئ� �فسبه سبّ : عبد اهللا عليه فأقبل: قال

 .)٤(واهللا لنمنعهن: وتقول صلى اهللا عليه وسلم اهللا 

لمن  هحرصوا على تبليغ ديث وإنمامجّرد جمع الحلم يكتفوا ب أهنم :الوجه الثالث

 .بعدهم

 )٥(.صلى اهللا عليه وسـلموضوء النبي  ليعّلم التابعين ؛بماء يف إناءيت يأ أحدهم فهذا - 

                                                           

 ).١٧٥٩(، صحيح مسلم )٣٠٩٣(صحيح البخاري : ُينظر )١(
 ).١٧٥٩(، صحيح مسلم )٣٠٩٣(صحيح البخاري : ُينظر )٢(
 )٣١٥٧-٣١٥٦(صحيح البخاري : ُينظر )٣(
 ).٤٤٢(صحيح مسلم  )٤(
 ).١٨٥(صحيح البخاري : ُينظر )٥(



٢٦ 

 

صلى اهللا عليه ة رسول اهللا وما يريد بذلك إال تعليمهم صال ،واآلخر يصّلي أمامهم  - 

 )١(كما يف قّصة مالك بن الحويرث رضي اهللا عنه .وسلم

 ،- ي اهللا عنه رض - كتاًبا ألنس بن مالك -رضي اهللا عنه  -  بكر الصديقأبو كتب و - 

يف  ذاوه .صلى اهللا عليه وسلمعن رسول اهللا  تفاصيل أحكامهاو ،فيه مقادير الزكاة

 )٢(.صحيح البخاري

 .�حديثإلى عامر بن سعد بن أبي وقاص  ،-رضي اهللا عنه  -جابر بن سمرة كتب و  - 

 .)٣(كما يف صحيح اإلمام مسلم

كما يف صحيح  يد اهللا بن عب لعمر - رضي اهللا عنه  - عبد اهللا بن أبي أوىف كتب و  - 

 .)٤(البخاري

على منرب  ،يف مقام عاّم  - صلى اهللا عليه وسّلم- أحاديث النبي وكان بعضهم يبلغ  - 

كما يف صحيح -  )رضي اهللا عنه(عمر هذا ف .صلى اهللا عليه وسلمرسول اهللا 

صلى اهللا عليه على منرب رسول اهللا ،قام خطيًبا يف مسجد رسول اهللا  -البخاري

لقد خشيت أن يطول بالناس زمان، : وقال ،وذكر حّد الرجم على الزاين ،موسل

ال نجد الرجم يف كتاب اهللا، فيضلوا بترك فريضة أنزلها اهللا، أال وإن : حتى يقول قائل

 ،الحبل أو االعتراف لبينة، أو كانالرجم حق على من زنى وقد أحصن، إذا قامت ا

  )٥(.»ورجمنا بعده وسـلم صلى اهللا عليه رجم رسول اهللا«أال وقد 

صلى اهللا عليه -ظهر عناية أصحاب رسول اهللا تُ  ،تتضمن مواقف كثيرة ة أوجهفهذه ثالث

 .، وهم أكثر الناس تعظيم� لرسول اهللا، وأعلمهم بمرادهبالسنة - وسـلم

  . ^ عناية التابعين بسنة النبي:  المرحلة الثالثة

 :من وجوهثه تظهر عناية التابعين بسنة المصطفى وأحادي

                                                           

 ).٨٠٢(صحيح البخاري : ُينظر )١(
 ).١٤٥٤(البخاري  صحيح: ُينظر )٢(
 ).١٨٢٢(صحيح مسلم : ُينظر )٣(
 ).٢٨١٨(صحيح البخاري : ُينظر )٤(
 ).٦٨٢٩(صحيح البخاري  )٥(



٢٧ 

 

 .مالزمتهم للصحابة وضبطهم ألحاديثهم: وجُه األّولال

يأخذون عنهم ) التابعين(من  ؛تالميذ ال جماعة منأن لهم من الصحابة ب ُعِرَف كثيرفقد 

 .يسمع منه الحديث ه، فتجد أحدهم يالزم الصحابي مدة طويلةنويضبطوالحديث 

 ذكرونحتى أنك تجد المحدثين يَ  ويحصل لهذا التابعي خربة بأحاديث هذا الصحابي،

 :فمثًال  .مراتب هؤالء التالميذ يف قوة معرفتهم بحديث الصحابي

نجد أن الذين رووا عنه كثير جدا، ولكّن  ):رضي اهللا عنهما(اهللا بن عمر  عبد - 

يف  وا، واختلفكأثبت من روى عنهمواله،  �، ونافع�سالمابنه المحدثين يذكرون 

المحدثين أهنم ُيدّللون على  دقة، ومن على تقّدمهما أضبط مع اتفاقهم اأيهم

اختلف سالم ونافع يف ثالثة « :قال النسائي فقد .إذا قدموا فالن� أو فالن�، كالمهم

وأحاديث نافع الثالثة أولى  ،)يعني قدًرا وعلًما(من نافع  أحاديث، وسالم أجلُّ 

 .- رحمه اهللا  - البن حجر )١( »تهذيب التهذيب«من كتاب  انتهى »بالصواب

يف كتاب كما ،قال أبو حاتم الرازي  -رضي اهللا عنه  -أنس بن مالك  تالميذ ويف - 

 .)٢(»الزهري: أصحاب أنس أثبُت «:»تهذيب التهذيب«

وهو من أشهر الرواة عن - عروة بن الزبير  نجد )رضي اهللا عنها(عائشة شأن يف و - 

بأربع حجج  عائشة موت للقد رأيتني قب«: - )رضي اهللا عنها(خالته  هيو ،عائشة

لو ماتت اليوم ما ندمُت على حديٍث عندها  :وأنا أقول ،أو خمس حجج ؛]يعني سنين[

 .أيض� )٣( »تهذيب التهذيب«، وهذا منقول من كتاب  ـهأ »إال وقد وعيُته

 هاابن: - رضي اهللا عنه  -  علي بن أبي طالبهكذا تجد ممن ُعرف بمالزمة و - 

 .السْلماين ة، وَعبيدمحمد بن الحنفّيةو الحسين

سعيد بن : والخربة بحديثه -رضي اهللا عنه  - ابن عباس وممن ُعرف باألخذ عن - 

 .وس، وعبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبةو، وطاجبير، ومجاهد

 .، وأبو الزبيررعطاء، وعمرو بن دينا: - رضي اهللا عنه  -  جابر بن عبد اهللا عنو - 

                                                           
 ).٤/٢١١(البن حجر ، هتذيب التهذيب )١(
 ) ١/٢٦٢(البن حجر ، هتذيب التهذيب )٢(
 ).٣/٩٣(البن حجر ، هتذيب التهذيب )٣(



٢٨ 

 

بن المسيب، ومحمد بن سيرين، وأبو سعيد : -رضي اهللا عنه  - هريرة يأب وعن - 

 .، وأبو صالح السّمان واألعرجبن عوف سلمة عبد الرحمن

 .، وأبو وائل ، ومسروق ، وعلقمة األسود:  - رضي اهللا عنه  - مسعود ابن عنو - 

وليست األسماء السابقة مجرد ِذكر للرواة عنهم، كال؛ فهم أكثر رضي اهللا عن الجميع، 

ين(ت بعض من ذلك بكثير، وإنما ذكر فقط يف أحاديث هؤالء الصحابة، الذين ) الـُمخَتصِّ

 . بأحاديث المذكورين منهم) استثنائية(كانت لهم عناية 

ووقت مرحلة فراغ بين وقت الصحابة ب مرة لم تأن السنّ  ؛ظهر لناقضية تُ الوهذه 

اغ فرن السنة مّرت بمرحلة إ :ونبعض الجهال يقول نّ إإْذ  أصحاب الكتب والمصنّفات،

 .، وهذا غير صحيحمجهولة

 .يف زمن التابعين كتابة الحديث: الوجه الثاين

صلى اهللا عليه كَتَب كثيٌر من التابعين ما سمعوه من الحديث عن أْصحاب رسول اهللا 

وقد تتّبع الدكتور محمد مصطفى ، م الحفظ على الكتابةيقد، وبعضهم كان يرى توسلم

ُنقل عنهم الذين أسماء ، »النبوّي وتاريخ تدوينه دراسات يف الحديث« األعظمي يف كتابه

طبقة في ف .جهد كبير يف هذا التتبعوقام بمن الصحابة والتابعين وتابعيهم ، الحديث  ابةكت

ومن تابعي القرن  .أو ُكتب عنهم ،مّمن كتبواثالثًة وخمسين  رصدالقرن األول من التابعين 

 كتابةيدل على انتشار وهذا  .أو ُكتب عنهم ،واالثاين تتبّع تسعًة وتسعين تابعيًا ممن كتب

 .صلى اهللا عليه وسلم ة المصطفىبسنّ  تهمعناي الحديث يف زمن التابعين، وهذا من

وهو كتاب مهم يف قضية تدوين السنة - »تقييد العلم«كر الخطيب يف كتابه ذوقد 

 ،ي حتى أمألهاكنت أكتب عند ابن عباس يف صحيفت«: قالأنه عن سعيد بن جبير،  - النبوية

 .)١( »ثم أكتب يف كفي ،أكتب يف ظهر نعليثم 

 .لألحاديثأن مرحلة التابعين كانت مرحلة التدوين الرسمّي : الوجه الثالث

 - رضي اهللا عنه  -   عمر بن عبد العزيز التابعّي  إلمام الخليفةتبنّت الخالفة على يد افقد 

كيف يقبض باب « ،حه يف كتاب العلمالبخاري يف صحي ة، قالية تدوين السنّ ضاالهتمام بق
                                                           

 )١٠٢(تقييد العلم  )١(
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انظر ما كان من حديث رسول اهللا : وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم :»العلم

وال تقبل إال حديث  ،العلماء وذهاَب  - أي اندثاره وذهابه - فاكتبه، فإين خفُت دروس العلم 

فإن العلم ال  ، م من ال يعلمعلَّ ، وليفشوا العلم، وليجلسوا حتى يُ صلى اهللا عليه وسلمالنبي 

 .ـه.أ )١(»يهلك حتى يكون سًرا

 .صلى اهللا عليه وسـلممشرفة لعناية التابعين بسنة النبي  ة أوجهإذن فهذه ثالث

، والتدقيق فيهايف الرواية  حتياطاالفقد استمرت يف هذه المرحلة قضية  ومن جهة أخرى

قد كان التابعي الجليل محمد بن سيرين و .اةيف األسانيد والرو فتيشوُعرف بعض التابعين بالت

كان ممن ينظر «:- رحمه اهللا  - علي ابن المديني  قال .ن اعتنى بذلكمَ  ن أشهرمِ  - رحمه اهللا  - 

 ثم كان أيوب وابنُ  ،بن سيرين محمُد : منه وال نعرف أحًدا أوَل  ،سنادش عن اإليف الحديث ويفت

شرح «وهذا نقله ابن رجب يف  »بد الرحمنثم كان يحيى بن سعيد، وع ،ثم كان شعبة ،عون

 .)٢( »علل الترمذي

 .)٣( »تأخذون دينكم عمنن هذا العلم دين فانظروا إ«: قالأنه  وثبت عن ابن سيرين

 . السنة في وقت أتباع التابعين:  عةالمرحلة الراب

 : يف هذه المرحلة من وجوه بالسنّة تظهر العناية

 للمكتوب من أحاديث الرسول صلى اهللا عليه وسلم لتصنيفر اوظه: الوجه األول

 .، وهذا لم يكن معروًفا يف السابقترتيب األحاديث على األبواب :هوو

ب يف زمن الصحابة كتَ والذي كان يُ « :»شرح العلل«يف  - رحمه اهللا  -  قال ابن رجب

اجعة فقط، ثم إنه يف ، إنما كان يكتب للحفظ والمرمبوب� مرتب� لم يكن تصنيف� ،والتابعين

 . )٤( »تابعي التابعين ُصنِّفت التصانيف زمن

والموطأ مرتب على  .موطَّأ اإلمام مالك: هذه المرحلةمن المصنفات المشهورة جًدا يف و

 مؤلفه وكالم ،وكالم بعض الصحابة ، صلى اهللا عليه وسلموفيه كالم النبي  ،الكتب واألبواب

 . - اإلمام مالكني أع- 
                                                           

 ).٣١/ ١(صحيح البخاري  )١(
 ).١/٣٥٥(البن رجب ، شرح علل الرتمذي )٢(
 ).١٥(مقدمة صحيح مسلم  )٣(
 ).١/٣٤١(البن رجب ، شرح علل الرتمذي )٤(
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 :عض َمن صنّف يف هذه المرحلةوسأذكر ب

وتويف عام  صنف يف السنن والطهارة والصالة حيث :-رحمه اهللا  - ابن جريج : منهمف

على -  )ـه١٥١(وقد تويف عام  ،صنف يف المغازي: محمد بن إسحاق منهمو .)ـه١٥٠(

وتويف عام  صنف الجامع: معمر بن راشد األزدي كذلكو .- خالف يف سنة وفاته

كذلك ممن و .)ـه١٥٧(وتويف عام  صنف السنن والتفسير: أبي عروبة وابن .)ـه١٥٣(

 . -رحمهم اهللا جميع�-  وغيرهماسفيان الثوري، وحماد بن سلمة، َصنّف يف هذه المرحلة 

 .قواعد علم الحديث تطور:  وجه الثاينال

وإن لم ينشأ يف بيئة منعزلة عن واقع الرواية، فهو علم الحديث  أن :تهإن من المهم معرف

وتغليظ  كان قد تأسست أصوله مع نزول الوحي وذلك بالتأكيد على التثبت يف األنباء

ه وتشّعبه جاء مواكب� لَقدر طّور، إال أن تصلى اهللا عليه وسلمالكذب على رسول اهللا 

 ؛مراحل األولى يف زمن الصحابة وكبار التابعينففي ال .التحديات المحيطة بواقع الرواية

 صلى اهللا عليه وسلمكان الصحابي يروي عن النبي حيث ، إلسناد طويلةا سلسلةلم تكن 

 والتابعون .صلى اهللا عليه وسلموربما روى عن صحابي آخر عن النبي دون واسطة بينهما، 

يف وقت صغار  ؛تطول نوًعا ماالسلسلة بدأت  ثم .الكبار يروون عن الصحابة مباشرة

صلى عن النبي  ،عن صحابي ،ثاٍن عن ثالٍث  عّي عن تابأحدهم حديث� فقد يروي  .التابعين

ودخل يف  وظّلت السلسلة يف امتداد مع تأخر الزمن، .وربما أكثر من ذلك ، اهللا عليه وسلم

الكذب يف الروايات،  وبدأ انتشار، هولونومنهم المج المعروفونمنهم الرواية أناس كثير، 

طّور العلماء  ألجل ذلك كله؛الوهم لكثرة الرواة على اختالف مستوياهتم، و ُثروكَ 

فّرغ أناس من وتمما لم يصّح،  ،والمحدثون األدوات الضامنة لمعرفة ما صّح من الرواية

عن أخُذ الحديث : ، وتوفرت لديهم اآللة المناسبة، وهية العظيمةمالجهابذة لهذه المه

الجهد يف نظر، وبذل أقصى الفهم والوسعة الحفظ مع دقة ومالزمة أئمة الرواية، ، أهله

 .الرحلة والدراسة والمقارنة

 .شعبة بن الحجاج: أمير المؤمنين يف الحديث -يف هذه المرحلة- ومن أبرزهم
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للهجرة، وهو  ١٦٠تويف عام القرن الثاين، و عاش يف-رحمه اهللا  -بن الحجاج  وشعبةُ 

، البلدانمن مختلف  ،وأخذ الرواية عن عدد من كبار المحدثين يف زمنه ،من تابعي التابعين

وأبو بن دعامة السدوسي من البصرة، واألعمش  قتادةهم عمرو بن دينار من مكة، ومن

إمام علم  قال فيهم ؛وهؤالء األربعة الذين هم مشايخ شعبة ،إسحاق السبيعي من الكوفة

 :ظهر أهميتهم المحورية يف قضية الرواية، حيث قالكالم� يُ ) علي بن المديني(العلل 

 ،)١(» -وذكر منهم هؤالء األربعة شيوخ شعبة- .. ستّة  يدور على إلسنادانظرُت، فإذا «

أيض�، وهو أحد الستة الذين ذكرهم علّي بن  شعبُة أيض� عن يحيى بن أبي كثيروقد أخذ 

جهدًا كبيرًا يف توظيف علمه لتنقية قد بذل اإلمام ُشعبة ، والمديني، ولكنه لم يالزمه طويالً 

كان يدقق يف سماعات الشيوخ ليعرف األحاديث المنقطعة أو الرواية من الشوائب، و

 ،وكان يشدد يف التدليس )والتدليس هو رواية الراوي عن شيخه شيئ� لم يسمعه منه(المدّلسة 

من أين تعلم أن الشيخ  :، فقد قيل لهنقد المتنعتني بوكان ممن ي ،ويرى أنه أخو الكذب

 ال تأكلوا القرعة حتى تذبحوها :عليه وسلمصلى اهللا إذا روى عن النبي «: يكذب؟ قال

 .)٢(»علمت أنه يكذب

عن  حامالً شرف الدفاع -سبحانه–حتى لقي اهللا  ،عاش هذا اإلمام حياة علميّة حافلةو

ولم يكن شعبُة وحده يف هذه المرحلة، فقد كان معه عدد من  .صلى اهللا عليه وسلمسنة نبيه 

الذي  -رحمه اهللا  -اإلمام مالك  :وضبط قواعدها، منهمالذين اعتنوا بتنقية السنة،  ؛العلماء

؛ ولذلك فإنك تجد المحدثين إذا أرادوا تزكية راٍو من الرواة .ُعرف بأنه ال يروي إال عن ثقة

 . هـ ١٧٩تويف اإلمام مالك عام قد و .روى عنه مالك: يقولون

 .الجيل التاليلت هذه الخربات إلى فقد انتق ؛وألن هذا العلم يحمله كابر عن كابر

فعلى يدي اإلمام شعبة تخرج جماعة من المحدثين الكبار، من أشهرهم وأبرزهم 

ويمتد  ،سنّة التلقيوتستمر  .وعبد الرحمن بن مهدييحيى بن سعيد القطان،  :اإلمامان

، يحيى القطان تخّرج كبار علماء الحديث يعلى يدف .إلى الجيل الجديد،انتقال الخربات 

                                                           

 .)٣٩ص (العلل البن المديني  )١(
 ).١/٣١٦(للرامهرمزي ، المحدث الفاصل بين الراوي والواعي )٢(
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يى بن معين، واإلمام علي بن اإلمام أحمد بن حنبل، واإلمام يح: وهم ئمته ونجومه،أو

 .ينيالمد

 .دوائر التلقي والضبط: وجُه الثالثال

التي تلقوها عن  ؛من رواة السنة بالحفظ والعلم وكثرة األحاديث اشتهر جماعةٌ 

التالميذ  الصحابة أو كبار التابعين، ومن ثم تجد أن كّل واحد من هؤالء قد أحيط بدائرة من

حتى صارت لديهم خربة تامة بأحاديثهم، كما أن  ،وقت الذين يالزمونه يف كل ؛اليقظة

 .قبل ذلك يشكلون دوائر مع مشايخهمهؤالء الشيوخ يف ذاهتم كانوا 

كان لهم علم دقيق هبذه  ،والعجيب أن ُنقاد الحديث الذين جاؤوا بعد هذه المرحلة

دهم يفندوهنا دائرة دائرة، ويستطيعون ترتيب التالميذ فتج ،!الدوائر وتفصيالهتا باألرقام

 .داخل الدائرة الواحدة

 :وإليك بعض األمثلة

نجد أن دائرة تالميذه  يروي عن أنس بن مالك، ،مدينّ وهو تابعي: الزهرياإلمام  -١

 اإلمام مالك،: تشمل قائمة من أبرزهم ،وأتقنوها ،وضبطوا أحاديثه ،الكبار الذين الزموه

، وصالح بن بيديوالزقيل، وشعيب، بن يزيد، وعُ ن عيينة، ومعمر، ويونس وسفيان ب

 .كيسان، وكلهم من الثقات

وهو تابعي كويف، يروي عن جماعة من الصحابة، و نجد أن : أبو إسحاق السبيعي -٢

جاج، الحشعبة بن تشمل  ؛وأتقنوها ،وضبطوا أحاديثه ،دائرة تالميذه الكبار الذين الزموه

 .بن يونس، وكلهم من الثقاتالثوري، وإسرائيل وسفيان بن سعيد 

يروي عن جابر بن عبد اهللا األنصاري، و نجد أن  ،وهو تابعي مّكي :عمرو بن دينار -٣

- بن الحجاج شعبة : تشمل ،وأتقنوها ،وضبطوا أحاديثه ،دائرة تالميذه الكبار الذين الزموه

 .، وحماد بن زيد، وابن جريج، وسفيان بن عيينة-أيض�

يروي عن أنس بن مالك، نجد أن دائرة  ،وهو تابعي بصرّي  :السدوسي قتادة -٤

تشمل قائمة من المحدثين،  ،وأتقنوها ،وضبطوا أحاديثه ،تالميذه الكبار الذين الزموه
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، وسعيد بن أبي عروبة، وهشام بن أبي عبد اهللا - أيض�- بن الحجاج  شعبة: منهم

 .الَعوذي الدستوائي، وهمام بن يحيى

 ،مراتبهملعلم الدقيق بوإنما يف ا - فقط- هذه الدوائر  ةيف معرف وليس الشأن

 فاوتون بين رواة الدائرة الواحدة؛فتجد المحدثين ي .عضم بعضهم على بيوتقد

سفيان : ويف أبي إسحاق .اإلمام مالك: اإلطالقعلى  يف الزهري مثالً األضبُط ف

 .وهكذا تستمر القائمة .الثوري

العناية بالسنة ن إ: ألقول - أيها القارئ الكريم- المهمة، أعود  يةاالستطرادوبعد هذه النبذة 

 : بشكل كبير يف تمرحلة تطّورال يف هذه

 .)بظهور المصنفات(تدوينها  - 

 .)قواعد علم الحديث( يف قواعد تنقية األخبارو - 

 .ويف دوائر الضبط والتلقي - 

  العناية بالسنّة في القرن الهجري الثالث  : المرحلة الخامسة

  : )العصر الذهبي للسنّة( 

قبله لم يجتمع يف عصٍر  ، بحيثعلماء الحديث أفذاذ عدد كبير من مرحلةال هاجتمع يف هذ

فقد  .الرجالالعلل والحديث واألسانيد و نين منمكّ هذا العدد لعلماء متمثل  وال بعده

، ومسلم، اإلمام أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، وعلي بن المديني، والبخاري اجتمع فيه

وأبو داوود، والرتمذي، والنسائي، وأبو حاتم الرازي، وأبو زرعة الرازي، وجماعة كبيرة 

 .من المحدثين

وتنوعت  ،يف هذا العصر بلغ التصنيف يف السنة ذروته فقد ؛ تدوين السنة جهةمن و

فصنّف البخاري  .وابتدأ جمع الصحيح المـُصنفات بين المسانيد والسنن واألبواب،

أحمد مسنده، وصنّف أصحاب السنن  اإلمام صنّفيف هذا العصر هما، ويصحيح ومسلم

 .هذا العصر كتبوُدّونت أصول األحاديث الصحيحة يف  األربعة سننهم،

علل األحاديث،  على بالكالم المـُحّدثينعناية : ه المـَرحلةالعناية بالسنة يف هذ ومن مظاهر

 .ُنثِر ذلك كله يف ُمصنّفاهتموالتي تحكم ذلك، ورواهتا، وأسانيدها، والقواعد والقوانين 
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وفيه ، رواة الحديث يفكتب الوهو من أكرب  ،»التاريخ الكبير«فاإلمام البخاري صنف كتاب 

 ،»الجرح والتعديل«كتاب بن أبي حاتم صنف عبُد الرحمن  اإلمامو .كالم يف العلل أيض�

يف  اثنين من أبرز علماء الحديث مِ لْ عِ  ل يف هذين الكتابين خالصةَ قَ تاب العلل ، ونَ وصنّف ك

ففي كتاب الجرح والتعديل نقل . وأبو زرعة الرازي، أبو حاتم الرازي : ، وهماذلك العصر

 . ل نقل كالمهما يف تعليل األحاديثكالمهما يف تعديل الرواة وتجريحهم، ويف كتاب العل

يف  ،من أئمة الحديث همخمشاياهتم كثير من طالب الحديث يف هذا العصر بتدوين كالم و

، والتواريخ السؤاالت كتبب ما ُيعَرف فظهر .العلل، وقوانين الروايةالرواة، و مواضيع

وسؤاالت ابن أبي شيبة البن  ،كسؤاالت أبي داود لإلمام أحمد، وسؤاالت الربذعي ألبي زرعة

وري، وغيرها الكثير  .المديني، وتاريخ ابن معين رواية الدُّ

 .ونقداً  ة والحديث رواية وتصنيف�ا القرن كان العصر الذهبي للسنّ هذأن  والخالصة 

  : لعناية بالسنّة بعد القرن الثالثا: المرحلة السادسة

أي التي ُيروى الحديث فيها ( يف كتب السنة المـُسندة تصنيفالاستمّر يف القرن الرابع 

ظهر فيه عدد من ، و) - صلى اهللا عليه وسلم- باإلسناد من صاحب الكتاب إلى النبي 

وإن ، ومستدرك الحاكم ،، وصحيح ابن حبانخزيمة كصحيح ابن ،الكتب المهمة يف ذلك

 .لم تكن بأهمية الكتب المصنّفة يف القرن الثالث

 بجمع نىعتُ  ظهرت الكتب التيو المـُسنَدةالحديثية بعد القرن الرابع قّلت الكتب و

مثل كتاب  .دون أسانيد، ولكن ابقة المصنفة يف القرون السالسنّة كتب حاديث من األ

الكتب ثم  البن األثير،) جامع األصول(للحميدي، وكتاب ) الجمع بين الصحيحين(

 .)بلوغ المرام(و ) عمدة األحكام(المختصرة مثل 

امتدت عناية أهل العلم يف نقد األحاديث ورواهتا يف القرن الرابع، وظهر عدد وكذلك فقد 

المجال، كأبي جعفر الُعقيلي، وأبي أحمد بن عدي، وأبي الحسن  من العلماء الكبار يف هذا

 .ى طريقة العلماء يف العصر الذهبيعل؛ساروا يف قوانين النقد والتصحيح الذين الدارقطني، 

حفل هبم القرن الذي  نولكن هذا القرن لم يكن حافالً بالعدد الكبير من المــُختّصين الذي

 .قبله
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يف القرن الرابع الهجري أول يف يف علم الحديث، حيث ظهر بالتصناعتنى العلماء كما 

ألبي محمد ) المحدث الفاصل(يف علم الحديث، وهو كتاب ) مستقل(مصنّف 

وهو أوسع من  »معرفة علوم الحديث« كتابه الرامهرمزي، ثم تبعه أبو عبد اهللا الحاكم يف

يف  الكفاية«ألف كتاب ف ؛يف القرن الخامس البغدادي ثم جاء الخطيب .كتاب الرامهرمزي

وتتابعت  .يف تلك المرحلة من جهة التنوعسع الكتب المصنفة وهو من أو ، »علم الرواية

 ،»حديثعلوم ال«أبو عمرو بن الصالح فأملى كتابه حتى جاء اإلمام  ،المصنفات بعد ذلك

لوم ستين نوع� من أنواع عو خمسةوالذي ذكر فيه  ،)مقدمة ابن الصالح(ــوهو المشهور بـ

، كما قال ابن حجر رحمه ه يف فَلك بعدهعلماء الدار حتى  ْن ظهر هذا الكتابأوما  .الحديث

فلهذا عكف الناس  ؛فاجتمع يف كتابه ما تفرق يف غيره« :»نزهة النظر«اهللا تعالى يف كتابه 

 ،رتِص قك عليه ومومستدرِ  ،رم له ومختِص فال يحصى كم ناظِ  ،وساروا بسيره ،عليه

 .)١(»منتصرومعارض له و

امتدت التصانيف يف كل أنواع علوم الحديث، وقّل فّن من فنون الحديث إال و فيه كتاب 

 .مستقل

؛ التي جمعها العلماء قبل اعتنى العلماء يف القرن الرابع وما بعده بشروح األحاديثكما 

صحيح البخاري يف  )ـه٣٨٨(والذي تويف عام فشرح اإلمام أبو سليمان الخطابي  .ذلك

ثم توالت الشروح ) معالم السنن(وشرح سنن أبي داود يف كتابه  .)أعالم الحديث(ابه كت

 .لكتب السنة وكثرت، حتى صار لصحيح البخاري وحده عشرات الشروح

، وإخراجها بتحقيق كتب السنّة هتمامفيه اال عصرنا هذا، الذي ظهروامتدت العناية حتى 

لبحوث المتخصصة يف مجاالت الحديث، على أصّح النسخ، وخدمة أحاديثها، وتقديم ا

الذي قام عليه  »المسند المصنّف المعلل«فيه بعض الكتب الموسوعية ككتاب  وظهرت

، وال يف واحد وأربعين مجلداً  )وفقه اهللا(بشار عواد . عدد من الباحثين تحت إشراف د

 .إال المعتني بالسنّة وعلومها يعرف قدر هذا المـُسنَد

                                                           

 ).٢٠(البن حجر ، نزهة النظر )١(



٣٦ 

 

ينا من هذه الرحلة التي لو أردنا الوقوف عند معالمها لطالت، وهذا وهبذا نكون قد انته

: هذا الكتاب يف المقصدولكن  .هل العلم؛ الذين أرادوا االستيعابما فعله جماعة من أ

التاريخ  اية هبذه السنّة الشريفة على مرّ ، حتى يعلم الناظر مدى العناالختصار دون إخالل

 .دون انقطاع



٣٧ 

 

  :بناء حجية السنةالطريقة الثانية ل

 .على ذلك وبيان وجوه داللتها القرآن والسنة واإلجماع عرض أدلة

براهين كثيرة، على برهان واحد وال برهانين، وإنما م يقم على إن إثبات حجية السنة ل

 :، وهينستطيع أن ُنرجعها إلى أنواع

 .إثبات حجيتها من القرآن الكريم - 

أبين الحكمة من ذكر األدلة من السنة على وس. (إثبات حجيتها من السنة النبوية - 

 ) حجيتها

 إثبات حجيتها من عمل الصحابة - 

 إثبات حجيتها من اإلجماع - 

 : وسأفّصل يف كل نوع من هذه األنواع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



٣٨ 

 

 .إثبات حجيتها من القرآن الكريم:  األول نوعال

أهنم يؤمنون  عونالذين ينكرون السنة يدّ  أكثر ألنّ  ؛مهم جًدا وهذا النوع من الربهان

 .من القرآن انقطعت حجتهمعليهم أقمنا الدليل  ن، فإبالقرآن

 : وداللة القران على حجية السنّة من وجوه

 صلى اهللا عليه وسلمبطاعة الرسول  األمر اآليات القرآنية التي فيها: الوجه األول

 .هتحذير من عصيانالو

  .ةونتيج بالتأكيد على مقّدمتين منها ظهر وجه الداللةيو

على الذين ال  ،هذه األمةجميع القرآن حجة على  اهللا أنزل أن :هي األولى فالمـُقدمة

وإنما  دون األعجمي،وال على العربي  ،-فقط- صلى اهللا عليه وسلم كانوا يف حياة النبي

صلى اهللا عليه عن معصية الرسول  تحذيرٍ  وأهنٍي  وأمن أمٍر  نآالقر على الجميع، فما كان يف

، مخاطبين به  صلى اهللا عليه وسـلم كما كان أصحاب النبي ،فنحن مخاطبون به  وسـلم

كما هم مأمورون  ،كما هم من أمة محمد، ونحن مأمورون باتباعه ،فنحن من أمة محمد

 .باتباعه، فال خصوصّية

أن األلفاظ الواردة يف اآليات اآلمرة بطاعة الرسول صلى اهللا عليه : المقدمة الثانية

 .مطلقة غير مقيدة، أعني ليست مقيدة بما بلغه الرسول من القرآن فقط وسلم جاءت

أن امتثالنا لهذه اآليات ال يتحقق إال باتباع  :هي فالنتيجة ،تينالمقدم اتينإذا تأّسَست هف

 كتابه قال الشافعي رحمه اهللا يفأحاديث الرسول صلى اهللا عليه وسلم الثابتة عنه، كما 

رسول اهللا  السبيل إلى تأدية فرض اهللا عّز وجّل يف اّتباع أوامرفهل تجد «: »جماع العلم«

صلى اهللا عليه ممن لم يشاهد رسول اهللا  ،أو أحد قبلك أو أحد بعدك، صلى اهللا عليه وسلم

 )١(»؟صلى اهللا عليه وسلمإال بالخرب عن رسول اهللا  : وسلم

نا عليه تقدم يف فإن نازع منازع يف ثبوت هذه األحاديث عنه صلى اهللا عليه وسلم ، فردُّ

مراحل العناية، وسيأيت يف فصل إقامة الربهان على صحة علم الحديث ما هو أظهر داللة 

 - بإذن اهللا- من مراحل العناية 

                                                           
 ). ٢٢- ٢١ص (جماع العلم للشافعي  )١(



٣٩ 

 

 .النصوص القرآنية التي فيها األمر برد التنازع إلى اهللا والرسول:  الوجه الثاين

  : فقوله . ]٥٩: النساء [  Ò Ó Ô Õ Ö ×     Ø Ù Z ]: سبحانه وتعالى قال اهللا

[ Ò Ó Ô Õ Z  ، شيء،  كل يشمل[ Ö ×     Ø Ù Z.  ّالرد إلى : إلى اهللا المراد بالرد

شخصه يف  الرد إلى هو :إلى الرسول الردّ كذلك فإن ، و- وهذا واضح لكل أحد-  كتابه

  .، وهذا ما أجمع عليه أهل العلمبعد مماته سنته وإلى ،حياته

ن مراد هبذا الرد إنما هو إلى القرآوالربهان على أن ال«:  تعالىقال ابن حزم رحمه اهللا

؛ ألن األمة مجمعة على أن هذا الخطاب متوّجه صلى اهللا عليه وسلموالخربِ عن رسول اهللا 

  )١(»يوم القيامة من الِجنّة والنّاسوُيرّكب روحه يف جسده إلى  ،وإلى كل من ُيخَلق ،إلينا

الناس أجمعوا أن الرد إلى اهللا سبحانه هو الرد إلى كتابه، « :قال ابن القيم رحمه اهللاو

)٢(.»سه يف حياته وإلى سنته بعد وفاتههو الرد إليه نف صلى اهللا عليه وسلموالرد إلى الرسول 

   

: النساء [ µ  Z ´ ³ ² ±    ° ¯ ® ¬ ]: سبحانه وتعالىقال و

بأن  م مأمورون يف هذه اآليةفإهن ؛–أي يتنازعون فيه- شيء يشجر بين المؤمنين فكل ] ٦٥

وقد نقل الثقات لنا أقضية الرسول وأحكامه يف كثير من  .تبعوا حكم الرسول يف هذا التنازعي

 .!؟يبطل بموته صلى اهللا عليه وسلمم الرسول كْ هل ُح قضايا النزاع؛ ف

ال تقتصر على معاين األدب واألخالق أن السنة  - أيًضا- ونستفيد من هذه النصوص 

 مْ لَ  ،فيهما فصل النزاع يف كل ما نختصم فيه ه إذا لم يكنألن ر فقط، بل هي شاملة؛واألذكا

  .!بالرد عند التنازع إليها وإلى القرآن اهللا يأمرنا

 .السنّة ذا البيان هو ، وه�ن بيانآللقر ن أنّ مِ  كتاب اهللاما جاء يف : الوجه الثالث

حمل ذلك جماعة من العلماء على و] ١٩: القیامة [ Û Ü  Ý Þ Z ]: هسبحان اهللا الق

السنة،  عن طريق  عرفناهن إنما آفإن بيان األمور المجملة يف القر ؛نللقرآ لسنّةبيان ا

 .كتفصيالت أحكام الصالة والزكاة والصيام والحج

                                                           

 ).١/٩٧(اإلحكام يف أصول األحكام البن حزم  )١(
 ).١/٣٩(البن القيم ، إعالم الموقعين )٢(



٤٠ 

 

 صلى اهللا عليه وسلم الوحي ينقسم من اهللا عّز وجّل إلى رسوله«قال ابن حزم رحمه اهللا 

وحي مروي والثاين ، نلف تأليف� معجز النظام وهو القرآمتلو مؤ حٌي أحدهما و: على قسمين

 وهو الخرب الوارد عن رسول اهللا وال متلو لكنه مقروء؛،ر مؤلف وال معجز النظام غي،منقول 

 : 9 8 ]: قال اهللا تعالى .ن عن اهللا عز وجل مراده منّا، وهو المبيّ صلى اهللا عليه وسلم

; < Z  ] ىانته » ]٤٤: النحل. 

هذه الفرائض على ما وأوقف صحة أداء  ،ذكر الفرائض يف كتابه اهللا سبحانه وتعالىف

إال عن  ،فال يمكن أبًدا أن نقيم فرض الصالة على الصورة التي ُتقَبل هبا. جاء يف السنة

ركعاهتا وال  ذكر يف القرآن عددُ لم يُ ْذ إِ  ؛يف السنة تجاء صفتها التي أدائها على طريق

أم ! فهل نخرج كل المال .من المال وال قدر ما يخرج ،صابنِّ الم يذكر ليف الزكاة ها، وأوقاتُ 

أم أقل من ذلك؟ ما المقدار الذي تربأ به الذّمة؟ وما الجزء الذي إذا  ،شره؟نصفه؟ أم عُ 

 R S T U V ] :أخرجه المسلم ال ُيَعّد داخالً يف هذا الوعيد

W   X Y Z [ \ ] Z ] ؟ ]٣٤: التوبة. 

ما جاء على متوقفة صحة الفرائض  لعَ َج  أنْ  للسنة من المنزلةن اهللا قد رضي إ: فنقول

 .وبياهنا هاتفصيليف 

 يدعوألن القرآن كله  ؛كاذبوال يأخذ بالسنّة فهو وهبذا نعرف أن من يدعي أنه قرآين 

 .صلى اهللا عليه وسلماع المصطفى إلى اتب

وهذا االمتنان يف أمر ديني؛ فهل  .ينا بالسنةامتّن عل سبحانه وتعالىأن اهللا :  الوجه الرابع

 يكون بعد ذلك ليس له قيمة وشأن؟

    ¿ ¾ ½ ¼ « µ ¶ ¸ ¹ º́  ] : سبحانه وتعالىاهللا  قولويظهر ذلك يف 

À Á Â Ã Ä Å    Æ Ç È        É Ê Ë Ì Í Z ] آل

: السياق إذا جاءت هبذاالحكمة المراد بأن ؛وقد ذكر جماعة من أهل العلم  .]١٦٤: عمران 

 ،ولم يقله عن رأيه فقط ،- رحمه اهللا  -ومن أشهر من قال ذلك اإلمام الشافعي  .السنة

ثم  )١(»الحكمة سنة رسول اهللا: فسمعُت َمْن أْرضى من أهل العلم بالُقَرآن يقول«:وإنما قال

                                                           
 ).٣٤(للشافعي ، الرسالة )١(



٤١ 

 

 .رّجح هذا القول

   ن، ويعني القرآ  Ä Å    Z ]: وقوله تعالى« : وقال ابن كثير رحمه اهللا

[ Æ Z  لحسن، وقتادة، ومقاتل بن حيان، وأبو مالك وغيرهمقاله ا .يعني السنة. 

 .)١(»الفهم يف الدين، وال منافاة: وقيل

كما قد تقدم يف أول الكتاب يف بيان أن السنة من عند اهللا سبحانه كالم ابن جرير رحمه 

 .اهللا، ونّص آخر البن كثير، ولم ُأِرد اإلكثار يف النقول

وأنزل اهللا عليك الكتاب (من وجوه الداللة يف ذلك أن اهللا سبحانه وتعالى قال كما أن 

 .وهذا يقتضي أن الحكمة من الوحي) والحكمة

يف القرآن، فهي السنّة، وإنما نقول، إنما ) حكمة(ومن المهم التنبيه أننا ال نقول بأن كل 

محمد صلى اهللا عليه وسلم،  السنّة منها ما كان معطوف� على الكتاب مما كان يف شأن نبينا

أي أن عطف الحكمة على الكتاب يقتضي أن تكون -والعطف يقتضي المغايرة يف األصل، 

 . - الحكمة أمرًا آخر غير الكتاب

  .إثبات حجیتھا من السنة النبویة:  النوع الثاني

مع ، ما الفائدة من إثبات حجية السنة من السنة: ، وهوقبل ِذكر األدلة ينشأ سؤال هنا قد

 .!؟ستدل بمحل النزاع على محل النزاع؟ فكيف نمن أصلها أن المخالف ينكر السنة

 :يف عدد من األمورأن الفائدة تظهر والجواب، 

، بل -فقط- والمشككين فيها لسنّةهذا الكتاب لمنكري ا م أوجه كالمي يفل أين : األول

التي تجعلهم ية دلة التفصيلغيب عنهم األربما ت ، فإن كثيرا منهميؤمنون بالسنّةحتى من 

على يقين بصحة ما يعتقدون، وتأسيس اليقين هو القاعدة األولى يف االنطالق لنقاش 

  .المخالفين

مذهب مّطرد فيما  مليس عنده ،إشكاالت تجاه السنة مأن كثيرًا ممن لديه : الثاين

ذي ترتكه؟ ال ما الذي تقبله من السنة وما ال فحين تسأل أحدهم ون منها؛عدَ و يَ  ونيأخذ

                                                           

 ).١/٢٧٥( تفسير ابن كثير )١(



٤٢ 

 

ومِثُل هذا  .فقد يأخذ بشيء ويرتك شيًئا ،وليس له مذهب واضح ،يكون عنده جواب محدد

  .من السنة ذاهتا ألنه ال ينكرها كّلها فُع معه ِذكُر الدالئل على حجّية السنّةقد ين

يأخذون من  ؛أن كثيرًا من المجادلين والمخاصمين فيما يتعلق بقضايا السنة :ثالثال

فنحن نخاصمهم !! غرابته إال أنه منتشر جداً وهذا مع !! ا يوافق أقوالهم يف إنكارهاالسنة م

من يقول منهم إن السنة ليست :  فمثالً  ونذكر لهم النصوص التي نحتّج هبا، بالسنة أيض�،

هو  ،كتابتهاعن إن الذي هنى : نقول له ؛هنى عن كتابتها صلى اهللا عليه وسلمألن النبي  ؛بحجة 

  .!أفتؤمنون ببعض وتكفرون ببعض؟ .وهنى عن ردها، على حفظها وتبليغها حّث َمن 

ن السنة بما وافق نحن نؤمن مِ : أن كثيرًا من المنكرين لحجية السنة يقولون : رابعال

إن األحاديث الدالة على حجية السنة توافق القرآن فيلزمكم األخذ : القرآن، فيقال لهم

  .!!هبا

 : ت حجية السنة من السنةثباإ؛ فهذا  وألجل ذلك كله

 : من وجوهيتحقق اإلثبات و

النصوص اآلمرة بحفظ الحديث وتبليغه:  الوجه األول . 

ليبلغ الشاهد منكم «: يف أصحابه خطبة ثم قال صلى اهللا عليه وسلمفقد خطب النبي 

  .ظاهر  على البالغ وهذا فيه حّث  )١(»الغائب

عن النبي صلى  -رضي اهللا عنه  -  زيد بن ثابت حديثمن  الرتمذي وثبت يف سنن 

غ مبلِّ  كما سمع، فربَّ  فبلغه، شيئ� ر اهللا امرأ سمع مناَنّض « :أنه قال اهللا عليه وسلم

 .)٢(»أوعى من سامع

أن الحث على تبليغ أمر ديني إنما هو العتبار منزلته ومكانته ال للتحذير : ووجه الداللة

  !منه قطعا

 .!بنضرة الوجه لمن قام به صلى اهللا عليه وسلمعا النبي د عمل وأي منزلة ومكانة أعظم من

 وتشجيعه لمن اعتنى صلى اهللا عليه وسلمالنصوص التي فيها إقرار النبي  : الوجه الثاين

                                                           

 .)١٦٧٩(صحيح مسلم ، )١٠٥(صحيح البخاري   )١(
 .هذا حديث حسن صحيح: ، وقال)٢٦٥٧(سنن الرتمذي  )٢(



٤٣ 

 

 .بالسنة يف حياته

صلى اهللا عليه أنه سأل رسول اهللا ،عن أبي هريرة  ،فقد أخرج اإلمام البخاري يف صحيحه

: صلى اهللا عليه وسلم - بأبي هو وأمي- ه يوم القيامة فقال عن أسعد الناس بشفاعت وسلم

رأيت من  لما ،أول منك عن هذا الحديث أحٌد  أن ال يسألني لقد ظننت يا أبا هريرة«

خالصا  ،ال إله إال اهللا من قال، يوم القيامة أسعد الناس بشفاعتي .على الحديث حرصك

يرة على المواصلة يف طريق هر وهذا فيه تشجيع واضٌح ألبي )١(.»أو نفسه، من قلبه

 .الحديث

وقارنه  »لما رأيت من حرصك على الحديث« :صلى اهللا عليه وسلموتأمل قوله 

حرص� على  ؛صلى اهللا عليه وسلمبدعوى بعض الطاعنين يف أبي هريرة بأنه إنما لزم النبي 

 .!!الطعام

رو كان يكتب كل أن عبد اهللا بن عم ،من طريق جيد،وأخرج اإلمام أحمد وأبو داوود 

، فالَمه بعض الناس على ذلك، فجاء إلى صلى اهللا عليه وسلمما يسمع عن النبي 

ما  بيده نفسي فو الذي اكتب«: فقال، إلى فيه بأصبعه فأومأ صلى اهللا عليه وسلمالنبي 

 .)٢( إال حق يخرج منه

الوجه هو   السنة، وهذا من شيء ردّ  من التحذير جاء فيها التي النصوص: الوجه الثالث

 .أكثر الوجوه صراحة

يأتيه األمر من  ،أحدكم متكًئا على أريكته ال ألفينَّ «: صلى اهللا عليه وسلمفقد قال النبّي 

وهذا  »ال ندري ما وجدنا يف كتاب اهللا اتبعناه: فيقول ،مما أمرُت به أو نهيُت عنه ؛أمري

من  )٤(،السننن أصحاب ورواه غير واحد م )٣(»الرسالة«حديث رواه الشافعي يف كتاب 

وهو حديث  ،صلى اهللا عليه وسلمعن رسول اهللا ،عن أبيه ،طريق عبيد اهللا بن أبي رافع 

 .إسناده صحيح

                                                           

 ).٩٩(صحيح البخاري  )١(
 ).٣٦٤٦(سنن أبي داود  )٢(
 ).٤٠(الرسالة  )٣(
 ).١٣(، سنن ابن ماجه )٤٦٠٥(، سنن أبي داود )٢٦٦٣(سنن الرتمذي  )٤(



٤٤ 

 

صلى اهللا وهذا الحديث نص يف المسألة دالٌّ على وجوب قبول ما جاء عن رسول اهللا 

 .مما زاد على القرآن عليه وسلم

رضي اهللا تعالى (ام بن معدي كرب من طريق المقد،وروي الحديث من وجه آخر  

أال هل عسى رجٌل يبلغه الحديث عنّي، وهو « :قال صلى اهللا عليه وسلمأن رسول اهللا ، )عنه

بيننا وبينكم كتاب اهللا، فما وجدنا فيه حالالً استحللناه، وما : متكئ على أريكته، فيقول

 .)١(»كما حّرم اهللا - عليه وسلم صلى اهللا-وجدنا فيه حرام� حّرمناه، وإّن ما حّرم رسول اهللا 

أال إين أوتيت الكتاب ومثله معه، أال إين أوتيت « وأخرجه اإلمام أحمد يف مسنده بلفظ

عليكم بالقرآن، فما : الكتاب ومثله معه، أال يوشك رجٌل ينثني شبعانا على أريكته، يقول

 .إسناده ال بأس بهو ،)٢(»وجدتم فيه من حالل فأحّلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحّرموه

ء فما زادنا هؤال .، إن هو إال وحي يوحىينطق عن الهوى ال فإنهصدق رسول اهللا، و

 .المنكرون إال يقين�

  ^   عمل أصحاب رسول اهللا ية السنة منإثبات حّج : النوع الثالث

حابة أهنم يعتمدون ال يشك المستقرُئ  ة ومصدًرا للتشريع، السنّ  ألْحوال الصَّ ة حجَّ

غوها لمن بعدهم كما ن أقضيتهم وأحكامهم وتعامالهتم على ضوء ذلك، وأهنم بلّ ويبنو

َقْد كان : نن يزعمون أهنم يكتفون بالقرآالذي ،ونحن نقول لمنكري السنّة .بّلغوا القرآن

ول اهللا، وأغير ا لرسأعلم منكم بالقرآن، وأكثر حبً  صلى اهللا عليه وسلمأصحاب محمد 

  .السنّة؟ كان موقفهم منعليه، فكيف 

المرحلة الثانية من مراحل العناية بالسنة صورًا كثيرة  يفذكرُت يف هذا الكتاب لقد 

مواقف لم تذكر يف  - هنا- ذكر واعتبارهم إياها حجة تشريعية، وسأ ،عناية الصحابة بالسنةل

 : وأكرره ألهميته ؛إال موقف� واحدًا أبدأ به : الموضع السابق

 .رضي اهللا تعالى عنه يف قضية الميراثبكر الصديق  إنه موقف أبي

                                                           

 ).٢٦٦٤(أخرجه الرتمذي  )١(
 .سبق تخريجه )٢(



٤٥ 

 

: النساء [  c d e gf h i j k Z ]:  قال اهللا سبحانه وتعالى           

فجاءت  .قل من اآلباء إلى األبناء بالموتتقتضي أن المال ينت ؛وهذه اآلية عامة ]١١

هللا عليه صلى ااهللا  رسولِ  اتطلب ميراثها من أبيه ؛فاطمة رضوان اهللا عليها إلى أبي بكر

صلى اهللا ، وَطَلُبها يوافق ظاهر القرآن، وكان عند أبي بكر نّص من رسول اهللا وسلم

وهذا النص ثابت -  .وأن ما تركوه من مال فهو صدقة. أن األنبياء ال يورثون عليه وسلم

ولوال أّنه رأى يف نفسه  .ألجل ذلك ، فلم يعطها إياه-)١(يف صحيحي البخاري ومسلم

يف مقابل إصرار فاطمة  ،لما تمّسك هبذا القرار ؛ة ملزمة ومصدٌر تشريعيأن الّسنة ُحجّ 

إين «: رضوان اهللا تعالى عليها، وقال ُمبّين� أهمية النص النبوي وعدم جواز مخالفته

 )٢(»أخشى إن تركت شيًئا من أمره أن أزيغ

بن   حتى أخربه الضحاك ث المرأة من دية زوجهاعنه ال يورّ  )رضي اهللا(و كان عمر 

امرأة أشيم الضبابي من دية كتب إليه أن يورث ؛ صلى اهللا عليه وسلمسفيان أن النبي 

 .)٣(فعدل عمر عن رأيه إلى هذا النقل .زوجها

يف األوقات المنهي  ،يشدد يف النهي عن أداء صالة التطّوع عنه  )رضي اهللا(وكان عمر 

نما ثبت بسنة رسول اهللا مع أن هذا النهي إ .، وكان يضرب على ذلك بالدرة)٤( عنها

 .وليس يف كتاب اهللا صلى اهللا عليه وسلم

لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخف «: قال علي بن أبي طالب رضي اهللا تعالى عنهو

المسح على من  -يا أبا الحسن- إذن ما المانع وحسن�،  .»أولى بالمسح من ظاهره

 .)٥(»يمسح ظاهر خفيه عليه وسلمصلى اهللا ولكني رأيُت رسول اهللا «: قال ،؟باطنه

وقدم عليه فعل  الذي رآه يف هذه المسألة ؛رضي اهللا عنه ترك القياس العقلّي  فعليٌّ 

 .، وهذا يدل على اعتباره الشديد لهذه القضيةصلى اهللا عليه وسلمرسول اهللا 
                                                           

 ).١٧٥٩(، صحيح مسلم )٣٠٩٢(صحيح البخاري : ينظر )١(

 ).١٧٥٩(مسلم  صحيح، )٣٠٩٣(البخاري  صحيح )٢(

 ).٢٦٤٢(، سنن ابن ماجه )١٤١٥(، سنن الرتمذي )٢٩٢٧(بي داود سنن أ )٣(

 .)٣٩٦٤(مصنف عبدالرزاق ، )٥٩٠(موطأ مالك : ُينظر )٤(

 )١٦٢(سنن أبي داود ، )٧٣٧(مسند أحمد : ُينظر )٥(



٤٦ 

 

ت ه حين تغيرإال أنَّ  ؛اة أشهر من أن يستدل عليهقف الصحابة يف احتجاجهم بالسنّ اومو

 .!ا إلى ذكر األدلة والشواهد على ذلكصار اإلنسان محتاًج  ،وكثرت الشبهات ،المفاهيم

هي أن يجعل  ، والتي أحب للقارئ الكريم أن يتنّبه لها- هنا- والقضية المنهجية المهمة

من  صلى اهللا عليه وسلمهذه المواقف الكثيرة هي األصل يف فهم منهج أصحاب رسول اهللا 

ي تظهر الت ،المواقف المجملة إلى هذه المواقف المفّصلة الواضحة السنة، وأن َيُردّ 

فإنه  ؛يف فهمه هذه المواقف تتعارضرواية أي فلو وقف على  .اعتبارهم السنة حجة ملزمة

 .يضرب الروايات ببعض، وإنما يحاول فهم المتشابه على ضوء المـُـحَكم يتأنى، وال

 العلماء ريق إجماعة عن طية السنّ إقامة حّج :  النوع الرابع

ستطيع معرفة مرتبة اإلجماع ونإّن درجات اإلجماع المنقول عن أهل العلم تتفاوت، 

من مختلف  ،عة من أهل العلمأن يتوارد على نقله جما: عن طريق عدد من القرائن، منها 

، ومنها أن يكون يف سياق بعد البحث واالستقراء دون معرفة مخالف لذلك ،المذاهب

بيان ضالل المخالف يف هذه المسألة وانحرافه، ومن باب أولى لو كان يف  عنهمالنقل 

ت صورة من القطعية السياق بيان كفر المخالف فيها، فهذا يدل على أن المسألة قد أخذ

 ما لم تأخذ صورة القطعية ؛فالعلماء ال ُيكفرون المنكر ألي مسألة شرعية .عند أهل العلم

كوجوب الصالة والزكاة، وتحريم السحر ، ظاهرة المتواترةهنا من األمور الإضافة إلى كو

 .ونحو ذلك والربا والزنا

 يف و غير واحد من أهل العلمل اإلجماع على حجيتها قَ ه قد نَ أن دُ ة َنجِ ويف قضية السنّ 

، مما يدّل بل وتكفير كذلكخالف وتضليل له، سياق نقل بعضهم لإلجماع تشديد على الم

اإلجماعات يف ذلك يطول،  واستقصاءُ  .خذ صورة الَقطعّية عندهمعلى أن هذا األمر قد أ

 :وهذا شيء منها

رأس (لبشر المّريسي  - رحمه اهللا تعالى- ياق مناظرة اإلمام عبد العزيز الكِناين يف س -١

 Ò Ó ]: قول اهللا سبحانه وتعالىقال الكناين معلق� على  ،)المبتدعة يف ذلك الوقت

Ô Õ Ö ×     Ø Ù Ú Û             Ü Ý Þ ß Z  ] هذا ما ال خالف «: قال ]٥٩: النساء



٤٧ 

 

فيه بين المؤمنين وأهل العلم، إن رددناه إلى اهللا فهو إلى كتابه، وإن رددناه إلى رسوله 

فتأمل قول  )١(.ـه.أ »ه، وإنما يشك يف هذا الملحدونفإنما هو إلى سنت؛بعد وفاته 

 .»إنما يشك يف هذا الملحدونو «:وقوله ،»ال خالف فيه بين المؤمنين«:الكناين

األمة مجمعة على أن هذا الخطاب «: - رحمه اهللا  - ويف هذه اآلية أيض� يقول ابن حزم  -٢

يوم القيامة من الِجنّة  وإلى كل من ُيخَلق وُيرّكب روحه يف جسده إلى ،متوّجه إلينا

 .ن والخرب عن رسول اهللاـُراد هبا القرآوذكر أن الم )٢(.»والنّاس

إلى اهللا سبحانه  الناس أجمعوا أن الردّ « :- رحمه اهللا  -اآلية يقول ابن القيم ويف ذات  -٣

 ،إليه نفسه يف حياته هو الردّ  ،صلى اهللا عليه وسلمإلى الرسول  هو الرد إلى كتابه، والردّ 

 .)٣(»وإلى سنته بعد وفاته

أجمع أهل « :يف مقدمة التمهيد -رحمه اهللا تعالى- القرطبي المالكي  وقال ابن عبد الربّ -٤

على قبول خرب الواحد  -فيما علمت- العلم من أهل الفقه واألثر يف جميع األمصار 

على هذا جميع  .ولم ينسخه غيره من أثر أو إجماع، إذا ثبت ؛العدل وإيجاب العمل به

الفقهاء يف كل عصر من لدن الصحابة إلى يومنا هذا، إال الخوارج وطوائف من أهل 

وهذا إجماع على حجية خرب الواحد فضالً عن . )٤(ـهأ »خالف�البدع، شرذمة ال تعد 

 .المتواتر

إن ثبوت حجية السنة «: »إرشاد الفحول«يف  -مه اهللا تعالىرح- وقال الشوكاين  -٥

ذلك إال من ال حّظ وال يخالف يف ورة دينية لها بتشريع األحكام ضرواستقال ،المطهرة 

فمثل هذه الجملة ال تقال يف  ؛ »ه يف اإلسالمال حّظ ل«: وتأمل قوله. )٥(»له يف اإلسالم

 .المسائل الفقهية المختلف فيها

 ،حين تكلم عن حجية خرب اآلحاد »األنوار الكاشفة«يف  - رحمه اهللا- ويؤكد المعلمي  -٦

                                                           

 ).٦٩ص(الحيدة واالعتذار  )١(
 ).١/٩٧(اإلحكام يف أصول األحكام  )٢(
 .)١/٣٩(البن القيم ، إعالم الموقعين )٣(
 ).١/٢(البن عبد الرب ، التمهيد )٤(
 ).١/٩٧(للشوكاين ، إرشاد الفحول )٥(



٤٨ 

 

: وقوله .)١(»وإجماع السلف على ذلك محقق ،والحجج يف هذا الباب كثيرة«: قال

 .اع عندهيدل على حتمية ثبوت هذا اإلجم »محّقق«

نقل اإلجماع على ما هو أكرب من  - رحمه اهللا تعالى-بل إن الشيخ عبد العزيز بن باز  -٧

ه به رشاد خليفة من ما تفوّ  أنّ «: )٢(ذلك، حيث ذكر يف الجزء السابع من أبحاث الهيئة

إنكار السنة والقول بعدم الحاجة إليها كفٌر وردٌة عن اإلسالم؛ ألن من أنكر السنة فقد 

فهذا النص فيه نقُل  »فهو كافٌر باإلجماع ،أو أحدهما ،ومن أنكرهما ،كتابأنكر ال

 .!اإلجماع على ُكفر ُمنكِِرها

فإنك ترى وضوح قضية حجية السنة عند علماء  ،وإذا تأملت سياق هذه اإلجماعات

فهذا منهج أهل العلم،  .ا ليست من مسائل الخالف المعتربالمسلمين، وقطعيتها، وأهن

، واهللا والمستشرقينرفنا طريقة مخالفيهم من المبتدعة هم وهديهم، وقد عوهذه طريقت

 .يحب المؤمنين

 

 

 

 

 

 

                                                           

 ).  ١/٦٧(للمعلمي ، األنوار الكاشفة )١(
 ).٧/١٤٢(أبحاث هيئة كبار العلماء   )٢(



٤٩ 

 

  :الطريقة الثالثة لبناء حجية السنّة

  علم الحديثإقامة البرهان على صحة 

إْذ  ؛ما أكثر ما شّكك المنكرون للسنة يف علم الحديث، وزّهدوا فيه، واستنقصوا علماءه

يف مناقشة هؤالء المشككين عجب�، وال  ولقد رأيُت  .معرفة السنّةلى هو الطريق الموصل إ

وله معرفة به، وما أسرع  ،ناقشني مشكك يف علم الحديث  - إلى ساعتي هذه - أذكر أنه 

صحة هذا العلم  إلى إنكار ما ال علم لهم به، ولذلك؛ سأبرهن يف هذا الفصل على الناَس 

صلى اهللا عن رسول اهللا تمييز المنقول من األخبار ل ألن يكون ميزان� الشريف، وصالحيته

 . عليه وسلم

كما سبق بيانه  ،سنّة رسوله إلى برد النزاع إلى كتابه و َأَمرنا اهللا سبحانه وتعالى إنّ 

 :وتقريره، وهذا يدّل على أمرين جليلين عظيمين

 .أن اهللا سيحفظ كتابه وسنة رسوله حتى نستطيع رد النزاع إليهما : األول

 .إذ فيهما الفصل لكل نزاع ؛شمولية الكتاب والسنة : الثاينو

 ،يف سياق الشرط نكرةٌ  ،Ò Ó Ô Õ Z ] :قوله«: )رحمه اهللا تعالى(قال ابن القيم 

تعّم كل ما تنازع فيه المؤمنون من مسائل الدين دقه وجله، جلّيه وخفّيه، ولو لم يكن يف 

م يكن كافي� لم يأمر بالرد إليه؛ إْذ من الممتنع كتاب اهللا ورسوله بيان حكم ما تنازعوا فيه ول

 )١(.هـأ »أن يأمر تعالى بالرد عند النزاع إلى من ال يوجد عنده فصل النزاع

د ووج من المعلوم لسنة، فهاهنا مقدمة أخرى، وهي أنإذا تقررت بذلك شمولية او

 ؛إما ألهنا مكذوبة ؛يست تصح نسبتها إليهل صلى اهللا عليه وسلملى رسول اهللا إ تُنسب أخبار

حتى نستطيع أن نرد  ،مما لم يثبت ،ما ثبتبين نمّيز  لنا أن فكيف .أو لوجود عّلة فيها

 .؟�نؤمن هبا ونبني عليها أحكامحتى و ؟التنازع إلى السنة

 :طريقان لدينا

إنسان يف سبيل تمييز ذلك على ذوقه ورأيه الشخصي،  يعتمد كلُّ  أنْ : الطريق األول

 ،وهذا الطريق ال يجعل للسنة قيمة حقيقية .مناسب�يحكم على الحديث بما يراه  منا وكلٌّ 

                                                           
 ).١/٤٩(البن القيم ، إعالم الموقعين عن رب العالمين )١(



٥٠ 

 

فقد يقول إذا أراد شخص أن يستدل بشيء منها، يف النزاع، ألنه  وال تكون عندئذ مرجع�

وهكذا تضيع سنّة النبي  ،، بناء على ذوقهإن هذا الحديث ليس صحيح� :الطرف اآلخر

 .ق الناسبين أذوا صلى اهللا عليه وسلم

يصلح ألن يكون حكم� بين  ،أن يكون هناك ميزان علمي موضوعي: الطريق الثاين

وال شّك أن وجود الميزان  .شيء من المنقول عن النبي أو رّدهالمتخاصمين يف إثبات 

خير من العبثية والفوضى يف الحكم على  ،العلمي المعترب الذي تثبت قّوته وحيادّيته 

 .األخبار المنقولة

ننظر يف ميزاٍن قائم مجربٍّ معترب  وإما أنإما أن نستحدثه، : ن ثّم فإن هذا الميزانوم

بأنه ميزاٌن يبلغ الغاية يف تمييز ما ينقل من  ؛مشهوٍد له من أهل العلم والخربة واالختصاص

 .األخبار

نه فيه عدد من الصعوبات، وذلك أفأما الخيار األول وهو استحداث ميزان جديد، ف

ثير من المعطيات التي كانت موجودة يف وقت المحدثين الكبار، كمعاصرة الرواة، ينقصنا ك

 .ميذ، والجو العام للرواية آنذاكووجود أصول الكتب التي كانت عند الشيوخ والتال

ُيعطي معرفة  ؛ونحو ذلك ،والقدرة على اختبارهم،فمعاصرة الرواة والسماع منهم 

قّلة  :يف هذا األمر كما أن من الصعوبات ،مورفاتته هذه األال تحصل لمن  ،تجريبية

مقارنة ،ودقائقهما المختّصين الكبار ذوي الخربة والمعرفة واإلتقان بالعلل والرجال 

ما لم  ،الذي اجتمع فيه من ذوي الخربة هبذا العلم ؛وخاصة القرن الثالث ،بعصور الرواية

ن المديني ومسلم معين وعلي ب أحمد والبخاري وابن يجتمع يف عصر بعده البّتة، كاإلمام

 .وأبي داوود والرتمذي والنسائي وابن ماجه وأبي حاتم الرازي وأبي زرعة الرازي وغيرهم

علم : فلم يبق إال الخيار الثاين، وهو النظر يف الميزان المجرب القائم الذي هو

 .الحديث

 .يف تمييز المنقول من األخبار صحيحها من سقيمها؟ فهل هذا العلم كاٍف 

ذا العلم هو إن ه: فأقول بكل طمأنينة ويقين سأقّدم اإلجابة ثم أبرهن على صحتها،

 .، وهو كاٍف تمام الكفاية يف تمييز المنقول من األخبار صحة وضعف�صّمام األمان للسنّة



٥١ 

 

صلى على اعتبار هذا العلم مأمون� على سنة النبي  -من أهل السنّة-  العلماء وقد أجمع

 إلىيحيلون  ،وذلك أن أهل العلم قديًما وحديًثا على اختالف تخصصاهتم ،اهللا عليه وسلم

: فقولهم .العلموذلك عرب نقل كالم أئمة هذا  ؛موازين علم الحديث يف صحة األخبار

نه أخرجه البخاري يف صحيحه، أو سكت عنه أبو داود، أو صححه اإلمام أحمد، أو حّس 

دثين ومنهجهم وطريقتهم يف هم هبؤالء المحهو اعرتاف من ،الرتمذي، أو ضعفه الُعقيلي

هذا حديث مرسل، : كما أهنم يستعملون قواعد ومصطلحات هذا العلم، كقولهم .الجملة

 ...وهذا منكر، وذا راٍو مرتوك، واآلخر صدوق، وهكذا

نتاج هذا العلم، فقد اتفق العلماء على صحة جمهور  وابوأيًضا فقد أجمعوا على ص

حكما على األحاديث  ي ومسلم، واإلمامان البخاري ومسلم إنماأحاديث صحيحي البخار

-  بالصحة بناًء على موازين علم الحديث، فالنتاج المرتتب على هذا العلم التي أخرجاها

 .أجمعت األمة على صحته - إذاً 

 راسة هذا العلمبدوإقامة البرهان على كفاية علم الحديث، وصحته، وموضوعيته يكون 

وسألقي الضوء على عدد من القضايا التفصيلية  .وانينهالنظر يف قواعده وقدراسة تفصيلية، و

، وسأذكر عناوينها أوًال ليحسن ها من الدّقة واإلتقانوالتي تدّل على ما وراء ،يف هذا الفن

 :تصّور ما سيأيت من تفصيالت تحت هذه العناوين

 .موازين المحدثين يف الجرح والتعديل  -١

 .ليحكموا عليها بالصّحة ؛أسانيد الروايات اشتراط المحدثين اتصاَل  - ٢

 .الستخراج العلل الخفية؛أنهم يُدخلون الروايات يف معامل اختبار دقيقة  - ٣

 .دقتهم يف رصد اإلشكاالت العارضة -٤

 ).مراتب الثقات(ومراتبهم المتقنين عنه مّيزوا أن المحدثين عرفوا تالميذ كل راٍو و  -٥

 

 

 

 

 



٥٢ 

 

 :يف الجرح والتعديل ثينموازين المحد: القضية األولى

إلى  ،بدأ بالصحابة فالتابعين فتابعيهمالسنّة نقلت إلينا عن طريق سلسلة من الرواة، ت

ل ، وال بد من معرفة أحواكأصحاب الكتب السّتة :والمصنّفات الحديثية أصحاب الكتب

عن راوي الحديث أثقة هو أم ضعيف؟ أعدٌل أم  الرواة قبل قبول أخبارهم؛ فنعلم هؤالء

موازين دقيقة،  ،ولعلماء الحديث يف تمييز أحوال الرواة، ومعرفة ثقتهم من ضعيفهم اسق؟ف

 :وشروط صارمة ، فمن ذلك

 : اشرتاط العدالة  : أوالً 

ال  لقبول خرب الراوي أن يكون صالح� يف دينه فاشرتطواوالعدالة هي السالمة الدينية، 

لى قد يتجرأ ويكذب ع ،ن يف ارتكابهالذي يتجرأ على الحرام ويتهاوُيعَرف بفسق؛ ألن 

ي إذا كان  يحتجون بحديث الراوأهنم ال ؛احتياطهمومن  .صلى اهللا عليه وسلمرسول اهللا 

 .مجهوًال ال ُيعرف بفسق وال بصالح 

وربما يضع  ،ويكون يف باطنه فاسًدا قد يتلبس إنسان بالصالح ظاهًرا: إن قال قائلف

إن : فنقول .!مستغال� مظهره الزائف هللا عليه وسلمصلى االحديث ويكذب على رسول اهللا 

تجدهم يقولون يف بعض : هناك موازين أخرى عند المحدثين، ال يفوت منها شيء،  فلذلك

لماذا؟ ألهنم اختربوها وعرضوها ! ال تقبلوا أحاديثهم: الُعّباد الكبار ذوي الصالح الحقيقي

ث؛ فإذا كانوا قد اكتشفوا أخطاء هؤالء على أحاديث الثقات فوجدوا أهنم لم يضبطوا الحدي

 .فكيف ال يكتشفون كذب أولئك مع صالحهم المزّيف؟ ،مع صالحهم الحقيقي

 .اشرتاط الضبط واإلتقان :ثاني�

بالعبادة والزهد والتقشف والجهاد والخير ولكنه ال  معروف� �قد يكون الراوي صالح

تعرف الحديثية، فقد يأتيك إنسان  الرواية خارج - أيض�-يضبط الحديث، وهذا مشاهٌد 

فإنك  ؛تطمئن لصحتها، وحين يكثر ذلك منهبأخبار غريبة ال يشاركه فيها أحد، وال  صالحه

 .تتهم حفظه ال دينه؛ ألنك تعرف أنه ال يتعمد كذب�

 :والمحدثون لهم وسائل يف معرفة ضبط الرواة

 حماد بن سلمة اختبار : لكومثال ذ .فقد يختربون الراوي اختباًرا مباشًرا ويسألونه



٥٣ 

 

وثابت لم يرِو هذا (كيف حديث أنس يف كذا وكذا؟ : ال لهد قفق لشيخه ثابت البناين،

ألنه  ؛وحماد يخلط له متعمًدا .يرويه عن عبد الرحمن بن أبي ليلىوإنما  ،الحديث عن أنس

ي عن عبد الرحمن بن أبما روى و ،بين ما روى عن أنس يريد أن يعرف هل يميز ثابٌت 

كالم  ونصُّ  .)علم أنه متقن يقظ، وإذا تنّبه، ذاكعلم أن حفظه ليس ب ،ليلى؟ فإذا لم يعرف

 ابن لحديث له أقول كنت األسانيد، يحفظ ال البناين ثابًتا أن أظن كنت«: حماد بن سلمة هو

: له وأقول ليلى، أبي ابن حدثناه إنما ال: فيقول وكذا؟ كذا يف أنس حديث كيف: ليلى أبي

العلل ومعرفة «وهذا يف كتاب  »فالن حدثناه إنما ال،: فيقول كذا، يف فالن حديث كيف

 .ظٌ قِ ، فعلم هبذا االمتحان أنه متقن يَ )١(لإلمام أحمد »الرجال

 وهذه الطريقة  -أي األخبار التي رواها-  ويعرفون ضبط الراوي باختبار مروياته ،

يحكمون عليه بالكذب بناء على  قدهي العمدة يف الجرح والتعديل، فيختربون أحاديثه، و

وهذه بعض  .ون شخصه، وإنما بناء على ما روىذلك، بل وربما حكموا عليه وهم ال يعرف

 :األمثلة

: أحمد بن إبراهيم الحلبي، وهذا الراوي قد روى حديًثا منكرا، معناه: اسمه هناك راوٍ 

فيذهب  له إلى اليمين فيشير، كان يناغي القمر وهو صغير أن النبي صلى اهللا عليه وسلم

أن القمر كان يلهيه حين يبكي  صلى اهللا عليه وسلمالنبي  ذكر، فيمين�، وإلى الشمال فيطيعه

سألت أبي عنه «: ه اإلمام أبا حاتم قائالً أبي حاتم والدَ  الرحمن بنُ  فسأل عبدُ  !.صبي وهو

ة موضوعٌة كلها ال أعرفه، وأحاديثه باطل: وعرضُت عليه حديثه، فقال ،)أحمد الحلبي(

 .)٢(ـه.أ »أصول، يدّل حديثه على أنه كذابليس لها 

يتهم يف حديثه بالكذب؟ «: جابر الُجعفي: راٍو اسُمهوذي لإلمام أحمد عن و قال المرّ 

: قال المروذي. فإنما يطعن بما يخاف من الكذب ،من طعن فيه: قال اإلمام أحمد

 .)٣(»حديثه بّين إي واهللا وذلك يف: ؟ فقال اإلمام أحمد!الكذب

                                                           

 ).٣٤٧٨( لإلمام أحمد رواية ابنه عبد اهللا، العلل ومعرفة الرجال )١(

 ).٤٠/ ٢(الجرح والتعديل البن أبي حاتم  )٢(

 ).٤٦٦(لإلمام أحمد رواية المروذي ، العلل ومعرفة الرجال: ينظر )٣(



٥٤ 

 

صدوٌق،  أسليس به ب«: عن َرْوح بن عبادة - إمام الجرح والتعديل-وقال ابن معين 

من أين تعلم أن  : -رحمه اهللا تعالى-قيل لإلمام شعبة  ؛ولذلك.)١(»حديثه يدّل على صدقه

ال تأكلوا القرعة حتى  صلى اهللا عليه وسلمإذا روى عن النبي «: الشيخ يكذب؟ قال

 .يقصد أن أمثال هذه األحاديث من الواضح أهنا كذب. )٢(»علمت أنه يكذب ،تذبحوها

رد على من يقول إن المحدثين ال  ما سبقوفيواألمثلة كثيرة تركُتها لحال االختصار، 

 .!، فهاهم يحكمون على عدد من الرواة بناء على المتون التي رووهاينقدون المتن

 .الجرح والتعديل ُبعد المحدثين عن المحاباة يف:  ثالث�

  يف ترجمة أبان أبي عّياش  -رحمه اهللا  - البن حجر  »تهذيب التهذيب«جاء يف -

قال عّباد  - شديد القول فيه - رحمه اهللا  - شعبة اإلماُم ، وكان  وهو شديد الضعف

يرتك الكالم : أي(أتيُت شعبة أنا وحّماد بن زيد، فكّلمناه يف أبان أن ُيمسك عنه، «: هّلبيالمـُ

وكان أبان . هـأ.»ما ُأراين يسعني السكوت عنه: لقافأمسك، ثم لقيته بعد ذلك ف) تضعيفه يف

 .ولكنه سيء الحفظ،بالصالح  مشهوراً 

واإلمام أبو داوود صاحب السنن تكلم يف ابنه واهتمه  .واإلمام علي بن المديني ضّعف والده

 .بالكذب

 .وليسوا أرباب مصالح ،وهذا يدل على أهنم كانوا أهل تدّين وصيانة للسنة 

تقديم�  ؛أّن المحدثين كانوا يروون عن مخالفيهم من أهل المذاهب المبتدعة  :رابع�

 .لمصلحة السنّة والرواية

تخالف طريقة الصحابة واجه المحدثون يف زمن الرواية إشكالية انتشار الفرق التي 

لنواصب، وكان كثير من ، كالقدرية والخوارج والشيعة واأبواب االعتقاديف  والتابعين

يف تحصيله  ونمجالسه ويجتهد ونالحديث ويحضر ونالمنتمين لهذه الفرق يطلب

بالضبط واإلتقان، فاختلف المحدثون يف الموقف من هؤالء الرواة، هل يروون  ونوُيعَرف،

                                                           

 ).٩/٢٤٢(هتذيب الكمال يف أسماء الرجال للمزي  )١(

 ).١/٣١٦(للرامهرمزي ، المحدث الفاصل بين الراوي والواعي )٢(



٥٥ 

 

رتكون الرواية عنهم وينهون الناس عن عنهم، ويحكمون بثقتهم وقبول ما عندهم، أم ي

 ؟منهم سماع الحديث

 ؛شرهمهو الوسيلة األنجع لتقليل  هجرهم أنَّ  فالذين منعوا الرواية عن هؤالء رأوا

خاف حيث يُ  ،كما أن بعضهم يرى أن المبتدع ال يؤَمن جانبه .وعودهتم إلى الصواب والسنّة

أن ينتصر لمذهبه الخاطئ برواية يضعها وينسجها، إضافة إلى أن بعض هذه البدع قد تصل 

 .كما يف بعض أقوال الجهمية ،باإلنسان إلى الكفر باهللا

وقدموا مصلحة الرواية  بينما تجاوزت طائفة أخرى من نّقاد الحديث هذه السلبيات

رة ما عندهم من الروايات وكث ،ظبجودة الحفوالسنّة، حيث ُعرف بعض هؤالء المبتدعة 

 ؛الدينيّةواشرتط النّقاد لقبول رواية هؤالء أن يكونوا معروفين بالصدق والسالمة  .الصحيحة

يف العمل والسلوك، كما أن بدعتهم ال تصل هبم إلى حّد الكفر  بحيث ال يعرف عنهم الفسق

وعلى  .الداعين إلى بدعتهم أال يكونوا من رؤوس المبتدعة ؛واشرتط كثير منهم مع ذلك .باهللا

وإذا تأملت يف صحيحي البخاري ومسلم تجد أن عددا  .الرأي استقر عمل أكثر المحّدثين هذا

 .عرفوا بشيء من البدعة ا هبم من الرواةغير قليل ممن احتج

فهذه أمور أربعة تلقي الضوء على شيء من منهجية المحدثين يف الجرح والتعديل، 

ة التي من القضايا التفصيليأول قضية  وهذا كله يف. ا العلم الدقيقوُتطمئن إلى نتائج هذ

 .تثبت لنا صحة علم الحديث

 .ليحكموا عليها بالصّحة ؛يات االرو أسانيد اتصاَل  اشتراط المحدثين:  القضية الثانية

يحرص المحّدثون على التأكد من اتصال الرواية التي ُيراد الُحكم عليها، فإذا وجدوا   

 .- يف الجملة- � فيها فإهنم يحكمون عليها بالضعف انقطاع

 ، و هذاهعن شيخ تويف قبل مولد راوٍ واالنقطاع يف الرواية قد يكون ظاهرًا، كأن يروي 

كأن يكون االنقطاع يف الرواية خفّي�،  وقد يكون. ال عناء فيها معرفته االنقطاع النوع من

نه ما لم يسمعه منه بصيغة ع موهو أن يروي الراوي عن شيخه الذي سم( التدليسب

ّد ال تقتضي االتصال بح »عن فالن«و  »قال فالن« :، فإن قوله»عن«و ) قال«محتملة؛ كــ

 كذب� صريح� ال يريد أن يكذب المـُدّلس ، وألن الراوي) ذاهتا، كما ال تقتضي االنقطاع



٥٦ 

 

وهو  »ل فالنقا«فيقول  »سمعُت وحدثني«فإنه يجتنب األلفاظ الصريحة يف السماع نحو 

يف كشف التدليس طرق يضيق هذا المقام المختصر عن  وللمـُحّدثينلم يسمعه منه مباشرة، 

 .بياهنا

يدققون يف اتصال  أهنم المحدثينمن مميزات منهج والمراد من هذه القضية أن 

صلى اهللا عليه إلى النبّي  األسانيد وانقطاعها، ويشرتطون لصحة الحديث أن يكون متصالً 

 .وسلم

العلل  ستخراجال ؛أنهم ُيدخلون الروايات يف معامل اختبار دقيقة :  القضية الثالثة

 :الخفية

ليحكموا عليه  ؛إن الُمحّدثين ال يكتفون باتصال اإلسناد مع عدالة رواته وضبطهم 

وقد ُعلم أن صحة «: »الفروسّية«كما يف كتابه  - رحمه اهللا-القيم بالصحة، فقد قال ابن 

وليست موجبًة لصحة الحديث؛ فإن الحديث  ؛من شروط صحة الحديث  اإلسناد شرطٌ 

صحة سنده، وانتفاء علته، وعدم شذوذه ونكارته، وأّال : إنما يصّح بمجموع أمور منها

 .)١(هـأ»قد خالف الثقات أو شّذ عنهميكون راويه 

نها متأمالً ولذلك؛ فإن الناقد إذا أراد الحكم على رواية فإنه يجمع أسانيدها، وُيقارن بي

 .ليرجح بعض هذه األسانيد على بعض حال اختالفها ؛بعين الخبير، ويستعمل قرائن كثيرة

نا تظهر عظمة علم هوبطريقة المقارنة هذه يكتشف علماء الحديث أخطاَء الثقات، وه

 . الحديث، ودّقته

 ثابٍت  كان يف مجلس فقد، -وهو ثقة- جرير بن حازم لراوي ما حصل ل: مثال ذلك

 فروى حجاٌج  ،- أيضا- حجاج الصواف حاضرًا ذاك المجلس : يالراوناين، وكان البُ 

صلى اهللا عليه عن النبّي  ، عن أبيه ،عن عبد اهللا بن أبي قتادة  ،حديث� عن يحيى بن أبي كثير

وبعد انقضاء المجلس، صار جرير  .)٢(»إذا أقيمت الصالة فال تقوموا حتى تروين«: وسلم

حدثنا ثابت عن أنس أن : فيقول) صاحب البيت(ثابت البناين  يحدث هبذا الحديث عن

                                                           

 ).١٨٦(البن القيم  الفروسية )١(
 .)٦٠٤(صحيح مسلم  )٦٣٧( صحيح البخاري )٢(



٥٧ 

 

ال دخل له يف هذه  �مع أن ثابت »...إذا أقيمت الصالة«: قال صلى اهللا عليه وسلمالنبي 

سمع الحديث يف مجلس ثابت فارتبط يف ذهنه اسم ثابت مع هذا  ألن جريراً  الرواية، ولكن

والحديث ! عن ثابت عن أنس: ، فقال جريرأكثر ما يروي عن أنس الحديث، وألن ثابت�

فاكتشف  .ن عبد اهللا بن أبي قتادة عن أبيهإنما يعرف من رواية يحيى بن أبي كثير ع

 .)١(!المحدثون هذا الخطأ، وعرفوا سببه، مع أن ظاهر اإلسناد الصحة

 : دقتهم يف رصد اإلشكاالت العارضة:  رابعةالقضية ال

 حاالتهناك ، غير أن ه ثقة، فاألصل يف رواياته الصّحةإذا حكم المحدثون على راٍو بأن

هذه وقد رصد المحدثون  .فتجعلها ضعيفة ؛الروايات الرواة أو بعض تعرتيعارضة 

 .الحاالت العارضة بدّقة عجيبة

فأضعفت  ؛أو كارثة أصابته مصيبة أو ل كرب سنّه، تغيُّر ذهن الراوي بسبب:  مثال ذلك

أو فالن احرتقت كتبه  مات أخوه فتغّير حفظه،: يف بعض الرواة كقولهم .من قدراته الذهنية

 .فساء حفظه

االختالط، ولهم : لفظوكثيرًا ما ُيعّبر المحدثون عن التغير الطارئ على ذهن الراوي ب

وتمييز من روى عنه قبل اختالطه وبعده، االختالط،  درجةدقة يف تمييز المختلطين و

ن اختلط عام كذا فكل من روى عنه قبل هذا العام فال :عن بعض الرواة يقولونفتجدهم 

 .عنه ضعيفةفروايته عنه صحيحة، ومن روى عنه بعد هذا العام فروايته 

إال  ،ال بأس بهمن المشهورين وهو صدوق وهو عطاء بن السائب الكويف، : ذلك مثال

ذكر «: »شرح علل الترمذي« يف -رحمه اهللا  - أنه اختلط يف آخر عمره، قال ابن رجب 

: من كتاب األدب من جامعه هذا قال ،الرتمذي يف باب كراهية التزعفر والخلوق للرجال 

عن علي بن المديني عن  رَ كَ وذَ  ،ُيقال إن عطاء بن السائب كان يف آخر عمره قد ساء حفظه

فسماعه صحيح، وسماع شعبة  من سمع من عطاء بن السائب قديم�: يحيى بن سعيد قال

                                                           

 ).٥١٧(سنن الرتمذي : ُينظر )١(



٥٨ 

 

اذان قال إال حديثين عن عطاء بن السائب عن ز ،السائب صحيح وسفيان من عطاء بن

 .)١( هـأ»ةٍ سمعتهما منه بأخر: شعبة

قبل  قديم� )عطاء(نّص بديع، فزيادة على تمييز المحدثين لمن روى عن  هذاو

إال أهنم لم يغفلوا كذلك عن حديثين رواهما عنه شعبة بعد  ؛ -ومنهم شعبة- اختالطه 

 .!اختالطه

تغّير جودة رواية رصدوا  المحّدثين أن: الدقيقة يف األحوال العارضة رمومن األو

 .!دون بعض بلدانبعض اليف  الراوي

كيف تتغير جودة رواية الراوي يف بلد دون : وقد ينشأ سؤال يف ذهن القارئ الكريم

 .اآلخر؟

 :دعونا نتأمل هذا النّص 

متحدث� عن طائفة من  -رحمه اهللا  -  بن رجبال »شرح علل الترمذي« جاء يف كتاب

  : الرواة فقال

 :وهو على ثالثة أضرب ،ف حديثه يف بعض األماكن دون بعضعِّ ن ُض مَ  : النوع الثاين«

من حدث يف مكان لم تكن معه فيه كتب فخّلط، وحدث يف مكان آخر من : الضرب األول

آخر أو من سمع يف مكاٍن من شيخ فلم يضبط عنه، وسمع منه يف موضٍع  ،كتبه فضبط

فمنهم معمر بن راشد، حديثه يف البصرة فيه اضطراب كثير، وحديثه باليمن جيد، ، فضبط

حديث عبد الرزاق عن معمر أحّب إلي من حديث هؤالء : مقال أحمد يف رواية األثر

وكان يحدثهم  - يعني باليمن -؛ كان يتعاهد كتبه وينظر )وعبد الرزاق يف اليمن(البصريين 

سماع أهل البصرة من معمر حين قدم عليهم فيه : ل يعقوب بن شيبةوقا. بخطأٍ بالبصرة

 - ثم ابتدأ ابن رجب  .فتأّمل هذه الدقة العجيبة. هـأ)٢(»ألن كتبه لم تكن معه ؛اضطراب

التي اختلفت فيها رواية معمر ما بين اليمن والبصرة،  ؛بذكر بعض األحاديث -رحمه اهللا 

 -صلى اهللا عليه وسـلم- أن النبي اهللا « :حديث اختلف فيه باليمن والبصرة فمما: فقال

                                                           

 .)٢/٧٣٤(البن رجب ، شرح علل الرتمذي  )١(
 ).٧٦٨-٢/٧٦٧(البن رجب ، شرح علل الرتمذي )٢(



٥٩ 

 

واه باليمن عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل مرسًال، ر .»كوى أسعد بن زرارة من الشوكة

والصواب مرسل، ومنه : قالو .-رضي اهللا عنه  - ورواه بالبصرة عن الزهري عن أنس 

عن أبيه مرفوًعا، ورواه  رواه باليمن عن الزهري عن سالم »إنما الناس كإبل مائة« :حديث

وهذا رصد دقيق جدا . هـأ» ومرًة عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة ،بالبصرة مرًة كذلك

يف هذا العلم  ثم يأيت من ُيشكك .أو الروايات ،للحاالت العارضة التي تعرتي الراوة 

 .!!بمجّرد الدعاوى

ومراتبهم  ،المتقنين عنه زوا ميّ و ،أن المحدثين عرفوا تالميذ كل راوٍ :  خامسةالقضية ال

 : )مراتب الثقات(

وهذه القضية يجهلها عامة المـُشّككين يف علم الحديث، مع أهنا من أهم وأدق مباحث 

. هذا الَفّن الشريف، وهي ُتظهر بحق علّو كعب أئمة المحدثين وُتربِز قيمة هذا العلم

 :ولَِشرح القضية نقُف عند هذا النّص 

 : -الميذهأي ت- أصحاب الزهري«

طبقات، وهم خلق كثير يطول عددهم، واختلفوا يف أثبتهم وأوثقهم فقالت  خمُس ...

قال  ختلف يف ذلكوذكر الفالس أنه ال يُ  .قاله أحمد يف رواية، وابن معين مالك،: طائفة

وعقيل  عنه رواية يونسوأكثرهم : مالك ثم ابن عيينة، قال: أحمد يف رواية ابنه عبد اهللا

مالك أثبت أصحاب الزهري، فإذا خالفوا مالًكا من أهل : قال أبو حاتم الرازيو. ..ومعمر

وأقوى من . منهالزهري من ابن عيينة، وأقل خطأ  يفوهو أقوى . كم لمالكالحجاز ُح 

 :يف كالمه موّضح� دّقتهم حين يقولون ويواصل صاحب النّص  .»معمر، وابن أبي ذئب

وذلك برصدهم عدد أخطاء كل راٍو منهم عن  ن أحفظ لحديث هذا الشيخ من فالن؛فال

ابن  :أثبتهم ابن عيينة، قاله:  وقالت طائفة« :هذا الشيخ؛ فاألقل خطأ عنه هو األثبت، فقال

ن أحمد أن ابن عيينة أخطأ يف أكثر من عشرين المديني، وتناظر هو وأحمد يف ذلك، وبيّ 



٦٠ 

 

 »ييز عن الزهري ثالثة أوهاموأما مالك فذكر له مسلم يف كتاب التم .حديث� عن الزهري

 )١(من شرح العلل البن رجب .هـأ

قد يكون يف الكالم السابق نوع من الصعوبة على من ليس له اطالع على علم الحديث، 

 ،درجات الرواة يف الضبط واإلتقان ولعّل خالصة القول أن المـُحّدثين من دّقتهم عرفوا

على دراسة أحاديثهم، كما يف كالم اإلمام حتى بين الثقات أنفسهم، ومعرفتهم هذه مبنية 

 .الزهريروايته عن أحمد حين ذكر عدد أخطاء سفيان بن عيينة يف 

                                                           

 ).٢/٦٧١(البن رجب ، شرح علل الرتمذي )١(
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  : المحور الثاني

معالجة أصول اإلشكاالت المثارة على حجية السنّة النبوية
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٦٣ 

 

  السنة واإلجابة عنها حجية حول اإلشكاالت المثارة

  .تيان جاء الوقت لنبعد عنه ما أثير حوله من إشكاالبعد أن اجتهدنا يف إقامة البن

م  :وهيأال ، شّككين يف السنةمة، ينبغي أن تراعى عند نقاش المـُذكر نقاط مهب وأود أن ُأَقدِّ

الرباهين المذكورة سابق� يف هذا الكتاب هي األصل يف الموقف من  :النقطة األولى

، وصّحة ها اإلثبات القاطع على حجية السنّةالسنّة، ومنها نستقي الردود على الشبهات، وفي

األصل  ذلكأال يعود على فإنه يجب  ،فأي إشكال أو سؤال ُيثار بعد ذلك .علم الحديث

 .ألنه ثبت بيقين باإلبطال؛

 .هبذا األصلتصدى للدفاع عن السنة يقين يأن يكون عند من فال بد  ؛وعلى ذلك

 شرعية أصولب دم المرء ما تقرر لديهيه من ضعف الشخصية والعزيمة والرأي أنإّن و

 .!شك يف األصليف ،عرف اإلجابة عنهيإشكال يسير ال  بسببكثيرة 

باألصول التي تعارض ما تقرر اإلشكاالت الجزئية  األكثر ُنضج� أمامالموقف و

ورّد  ،المحكمةواضحة الاألصول ب هو األخذ لمتظافرة إن لم يعرف عنها جواب�،الشرعية ا

عدم العلم  معرفة المرء بالجواب ليس ألنه ال يوجد جواب، إذ إنَّ  مَ دَ فإنَّ عَ . إليها المـُتشابه

 .هذا الشخص تنقصه المعرفة التامة بل ألن !ليس علم� بالعدم

 ،ويرتكون المحكم ،غ يتبعون المتشابهأن أهل الزي - سبحانه وتعالى - اهللا  ذكر ؛ولذلك

 .يهن المتشابه إلويردّ و  ،بينما أهل الحق يأخذون المحكم

أّن المـُشككين يف السنّة يتناسون قدر اإلشكاالت التي ستواجههم حال  :النقطة الثانية

إنكارهم لها، فلئن كانوا أنكروا السنّة الستشكالهم خمس روايات أو عشرة َتِرد عليهم حال 

 . اإلثبات فإن عشرات النصوص واألحكام سُتشكل عليهم بسبب اإلنكار

ر الشذوذ واالنحراف الذي يلزم القائلين بعدم األخذ بأي حكم لم يذكر لمعرفة مقداو

 واألسبوع، يف اليوم، نصا يف القران فإن لك أن تستعرض العبادات التي يقوم هبا المسلمون

أكثر من أن تحصر  واألمثلة؛ اإلشكاالت التي تواجه الـُمنكرينلرتى قدر  والعام، والشهر،

 .يف هذا المقام المحدود



٦٤ 

 

 .ن عرفنا أن لإلسالم أركانا خمسة؟من أيف أبدأ بأركان اإلسالم؟ هل

 .!خمسة اإلسالم أركانأن  لو أنكر بعضهم هم اإلجابة وإن كنت ال أتعجب منأترك ل

 : كثيرة إلشكاالت التي ستواجههموإن انتقلنا للصالة؛ فا

 .سجود السهو التشهد، أذكارها، صفتها، مواقيتها، كعاهتا،ر عدد الصلوات،

 :فالسؤال األكرب الموجه لهم، وإن انتقلنا للزكاة

األوامر القرآنية ما القدر الذي إذا أخرجه المرء من ماله تكون قد برئت ذمته وامتثل 

 .بإيتاء الزكاة؟

 .هل تربأ ذمته؟فقط،  ريال مائةوزكى منها  ،ريال مثالً فالذي يملك مليار 

الناس ُمشكِل، فبأّي قدر يكون اإلجزاء؟؛ إذ إّن  وإن قالوا نعم فهذا ال؛ فما الدليل؟ الواإن ق

 .من األموال يملكونيتفاوتون يف مقدار ما 

وقبل ذلك هل ُكّل من ملك شيئا من المال تجب عليه الزكاة؟ أم أن هناك نصاب� معينا 

؛ إذا بلغه المال تجب زكاته؟ فالذي يملك غرام� واحدًا من الذهب هل تجب عليه زكاته

  . الوعيد الوارد يف القرآن على الذين يكنزون الذهب والفضة؟يدخل يفلئال 

وهل هناك فرق بينما ُسقي  .وما المقدار الذي يجب إخراجه من الحبوب والثمار؟

 .بالنضح وبينما سقته السماء؟

وهل على  وما الدليل من نص القران؟ فهل على الحائض صوم؟ : وإن انتقلنا للصيام

وهل تشرع صدقة الفطر يف هناية شهر  فارة؟ ما الدليل؟من جامع أهله يف رمضان ك

 .وما مقدارها؟ ما الدليل؟ رمضان؟

 .!كل هذه األسئلة سُتشكِل على من ال يأخذ بالسنة

وا لنا فهل هناك مواقيت مكانية  وإن انتقلنا للحج، ال يتجاوزها الحاج إال بإحرام؟ سمُّ

 .وكيف تؤدى الصالة يوم عرفة؟ .وما الدليل؟ .هذه المواقيت، ومن الذي وّقتها؟

  .؟رمي الجمرات وما الدليل من القران على

 .وهل هناك طواف للوداع؟



٦٥ 

 

ولكم أن تتخيلوا اإلسالم دون كل األحكام المذكورة يف األسئلة الماضية والتي لم 

 .!يأت النص عليها يف القران وإنما جاءت يف السنة؟

خذون هبا آلوا، هي ركام من المرويات إنماالسنة : فهل يستقيم بعد ذلك قول من قال

 .!عابدون لألسانيد

إشكاالت ظاهرة  يقعون يفالمنكرون للسنّة والمشككون فيها، غالب� ما  :النقطة الثالثة

 .!يف سياق احتجاجهم على عدم حجية السنة

 :  من أبرزها

 كاستداللهم! إذ يستدلون بما ال يرونه ُحجة على عدم حجيته! االستدالل بالسنة -١

  .وهذا تناقض !بالنهي عن كتابة الحديث على إسقاط االحتجاج به

إننا نؤمن بمجموع : قلنا لهم. إنما نستدل عليكم بما تؤمنون به: فإن قالوا

النصوص يف الباب، وأنتم تمارسون عملية انتقائية ال منهجية ثم تّدعون أنكم 

 .تستدلون علينا بما نؤمن به

! قولهم دون أي معيار لالختيار سوى موافقةوية االنتقاء من بين األدلة المتسا -٢

ين األحاديث التي فيها الرخصة من ب، - مثال- حديث النهي عن الكتابة  ينتقونف

ون األحاديث الدالة صراحة على ! دون محاولة للجمع بينها ،بالكتابة وُينَحُّ

يَّة حديثه شيء من  رد عن أيض� هنى الذي هو الكتابة عن هنى الذي ليسفأ! الُحجِّ

  ؟بحجة أنه لم يأت يف القران

لحقيقة ما يتحدثون عنه، ومن أبرز األمثلة على  أهنم يبنون قولهم على تصور ناقص - ٣

إْذ هو مبني على تصورات ناقصة . كالمهم عن تدوين السنة، وعن علم الحديث: ذلك

 .ال تصف الحقيقة

من صحف  استداللهم بموقف عمر: ومثال ذلك. عدم تمييز الصحيح من السقيم -٤

واستداللهم بضرب عمر ألبي هريرة على إسقاط مكانة . الحديث، وهو غير ثابت

 .الثاين
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 السنة حول المثارة اإلشكاالت والشبهات أصول

 هذه إلى السنّة، رأيُت أهنا تعودب المعاصرة المتعلقةل التأمل يف اإلشكاالت من خال

 :صولاأل

 .وأساسه تهاحجي صلأ إلى راجعة إشكاالت: األول األصل

 .)األحاديث رواة(َنَقَلة السنّة  إلى راجعة إشكاالت: الثاين األصل

 .السنة وتدوينها تاريخ إلى راجعة إشكاالت: الثالث األصل

معارضتها لما هو أرجح  روايات بعينها لتوهم  إلى راجعة إشكاالت :الرابع األصل

 . منها

 .الحديث علموإلى  طريقة نقل السنّة إلى راجعة إشكاالت :الخامس األصل

سبق  وسأذكر اإلجابات عن هذه األصول بشيء من التفصيل مع أين أؤكد على أن ما

هو األساس يف ) إقامة الربهان على حجّية السنّة(يف هذا الكتاب تحت موضوع تأسيسه 

 .وفيه أصول اإلجابات عن كل هذه األسئلة واالستشكاالت ،الموقف من السنّة
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 .السنة  حجية إلى أصل راجعة تإشكاال:  األول األصل

أنه ال حاجة يف أي أمر ديني إلى شيء  بالقرآنّيين -زوراً -منكرو السنّة، المتسّمون يزعم 

 .خارج نص القرآن الكريم، ألنه تبيان لكل شيء

هذا الكالم فيه حق وباطل؛ فأما الحق الذي فيه فهو أن القرآن الكريم تبيان لكل شيء، 

؟ هل هو بطريق النص على وجه البيان والتبيان الذي جاء به القرانالشأن يف تحرير  لكن

 كل حكم بعينه؟ أم بطريق النص تارة، وبطريق اإلشارة واإلحالة تارة أخرى؟ 

ال شك أن طريقة القرآن ليست هي النص على كل حكم بعينه، وإنما بالنص يف 

وبذلك يظهر .اضع أخرىمواضع، وباإلحالة إلى الرسول وأحكامه وأوامره ونواهيه يف مو

 . لنا وجه الباطل يف الكالم السابق

تعطيالً لكل اآليات القرآنية التي أحالت إلى الرسول صلى اهللا عليه  كما أن يف قولهم

، وهذا يكشف عدم صدق تسمية أنفسهم بالقرآنيين؛ فإن اآليات القرآنية وسلم وأمره وهنيه

تكررت عشرات المرات يف القرآن، هم  اآلمرة بطاعة الرسول صلى اهللا عليه وسلم قد

 .عّطلوها كلها بدعاوى غير متماسكة عند التحقيق

إنما تعني آيات األمر بطاعته،  الواردة يف) الرسول( كلمة نَّ أ دعواهم: فمن أشهرها

 ن كل شيءأ ، و- وحده- القران هي الرسالة ثم يقولون إنّ  ،الرسالة ال الشخص الـُمرَسل

بمقتضى النبّوة ال  عليه وسلم مما لم ُيذكريف نص القران فإنما فعله فعله النبي صلى اهللا

بين الرسول والنبي هبذا ويفرقون  والنبّوة اليصدر عنها شيء ُملِزم شرع�، !الرسالة

يف سياق بل إن .الكبيرة فصٌل ينتهض هبذه الدعوى وليس عندهم علی ذلك دليٌل  االعتبار،

من ُيطع (ألم يقل اهللا سبحانه  ع التفرقة المزعومة؛اآليات ما ُيبطل هذه الدعوى، ويمن

؟ فالكاف يف أرسلناك ظاهرة يف )الرسول فقد أطاع اهللا ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا

، وهي آية صريحة يف األمر بطاعته أن المراد بالرسول هنا الشخص الـُمرَسل ال الرسالة

 .صلى اهللا عليه وسلم
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يف سياق واحد، وهو ) النبي( و) الرسول(جمع الكلمتين وكذلك فقد جاء يف القران 

كيف يقولون بعد ) الذين يتبعون الرسول النبي األمي(سياق امتداح االتباع، فقال سبحانه 

 ذلك إن محمدًا صلى اهللا عليه وسلم ال ُيتَّبع بوصف النبوة؟

 يحتاج إّن كشف زيف دعوى عدم داللة آيات األمر بطاعة الرسول على اتباع سنته ال

إلى أكثر من تأمل يسير يف تلكم اآليات، فذلك كفيل يف إبطال الدعوى ونقضها لمن كان له 

 !عقل، وَسلِم من اتباع الهوى

فعلى سبيل المثال لو تأملنا يف سياق أشهر آية ُيستدل هبا على حجية السنة، وهي آية 

سنجد أن الرسول هنا ال ) وما آتاكم الرسول فخذوه وما هناكم عنه فانتهوا: (سورة الحشر

يحتمل معنى الرسالة، وإنما الرسول الـُمرَسل، ففي أول اآلية ِذكٌر للرسول بما ال يلتبس 

 :، قال اهللا سبحانهبشيء آخرمعناه 

 واليتامى القربى ولذي وللرسول فلله القرى أهل من رسوله على اهللا أفاء ما"

منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما  نياءاألغ بين دولة يكون ال كي السبيل وابن والمساكين

 "هناكم عنه فانتهوا

ومن األمور التي .وهذا ُيظِهر عدم عنايتهم بسياق اآليات، وقلة فقههم يف معانيها

، بل إهنم يرون !أن اتباع السنّة ليس مجرد اتباٍع ألمر غير شرعي: يذكرها هؤالء كثيراً 

ء واألجداد والسادة والكرباء، وهذا ما يقوله كثير اتباعها شرك� باهللا، وضاللة واتباع� لآلبا

 !منهم، ويجهرون به واثقين من صّحة قولهم واستقامته، وهذا من أعجب العجب

بال قرآن أسلَم لدينهم؟ ألهنم إنما أشركوا  - إذن-ألم يكن ترك الناس : ونحن نقول لهم

  !ا بطاعة رسولهبسبب فهمهم لآليات التي أمر اهللا فيه -يف زعمكم- باهللا رسوَله 

 .إن الناس أخطؤوا يف فهم القرآن: فإن قالوا

هل تجتمع أمة محمد  إن هذه دعوى قد سبق بيان بعض ما فيها من خلل، ثم: قلنا لهم

ومحدثيها ومفسريها  هافقهائثم  ،تابعيهمثم  امن وقت أصحاب نبيهصلى اهللا عليه وسلم 

م منه إال طائفتكم التي ليس فيها معروف على الشرك باهللا ثم ال يسل ومتكلميها ومتصوفتها

أليس يف مجموع األمة التي تخالفكم من أئمة اللغة العربية  بالفقه واإلمامة يف الدين؟



٦٩ 

 

والتفسير وعلوم القرآن ممن ال ينقصهم صالح النية والقصد من هم أكثر منكم علم� باللغة 

 وسياقاهتا وبالقرآن وتفسيره؟

: قلنا لهم) رض يضلوك عن سبيل اهللاوإن تطع أكثر من يف األ( :إن اهللا يقول: قالوافإن 

أي عدوًال خيارًا، فكيف يكون ُجل هذه ) وكذلك جعلناكم أمة وسط�(وهو قد قال سبحانه 

  !األمة الوسط على مر قروهنا قابعين يف الشرك،  كافرين باهللا سبحانه

اهللا عليه وسلم تكلم بكثير من  وبعيدًا عن ذلك كله فإن واقع األمر ُيثبت لنا أن النبي صلى

القضايا الدينية مما لم ُيذَكر نصه يف القران؛ فمن أين جاء به؟ وما الغرض من قوله؟ وهل 

يفرتي على ربه فقد كفرتم بإجماع  كان يفرتي على ربه؟ أم يجتهد رأيه؟ فإن قلتم إنه

  .المسلمين

 ؟- لو أخطأ-فهل سيقره اهللا على خطأ  ،يجتهد رأيه وإن قلتم

 ألم يأمرنا سبحانه بالتأسي به؟ فهل يكون من تأسى به إال ممتثالً لألمر اإللهي؟

لو كان - ال يعادل ضوء شمعة بل إن رأيكم يف مقابل رأي واحٍد من أئمة الفقه والدين 

أذكر قول أحد هؤالء  -واهللا- أمام شمس مشرقة تمأل الدنيا نورًا، وال زلُت  - فيه نسبة ضوء

إن كالم النبي صلى اهللا عليه وسلم يف غير نص القرآن إنما هو رأي، يف : الالقرآنيين عندما ق

وهذا واهللا أعلم هو سبب ما ابتلوا به من ضيق األفهام، وسفاهة  !منزلة رأي الغزالي وغيره

 .الحلم والرأي؛ التقليل من شأن النبي صلى اهللا عليه وسلم وسنته

وله، وأدرك أوله وآخره ومآالته فإنه قد ثم إن كثيرًا من هؤالء إن أوقف على حقيقة ق

يعود على القرآن فيكذب به، ألن واقع المسلمين من وقت نبيهم صلى اهللا عليه وسلم 

معتمد يف األحكام الشرعية األساسية على تفصيل السنة وبياهنا، بل يف أظهر حكم عملي 

بمبدئهم  م هؤالء المنكرونيلتزفإما أن وهو الصالة، من جهة مواقيتها وعددها وكيفيتها، 

وال بالكيفية المعروفة التي يقوم هبا  ؛بوجوب خمس صلوات واقوليال ف ؛ويّطردوا عليه

 يف حد ذاته يولد نوعا من الصراعوهذا ! نصا ألن ذلك لم ُيذَكر يف القرانالمسلمون؛ 

 !النفسي لمن بقيت منهم فيه حياة

كر أهم حكم يف اإلسالم فيه يتعارض تمام� عدم ذ نأل ؛نفسه وا يف القرانكُّ ُش يَ وإما أن 
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 .)! ما فّرطنا يف الكتاب من شيء(هم لقول اهللا ممع فه

جاء عن مربرين ذلك بأن تحديدها قروا بوجوب خمس صلوات يتناقضوا فيوإما أن 

ن الصلوات أل وهذا الخيار الثالث تدليس،! عن طريق السنّةطريق التواتر العملي وليس 

 مهواترة تواترا عمليا إال أن السؤال يبقى قائما عليالخمس وإن كانت مت

 .؟) ما فرطنا يف الكتاب من شيء(م لقول اهللا ههل عدم ذكرها يف القران يتوافق مع فهم

، مع أن ال يختلف المسلمون يف العمل هبا شرعّية �أحكامهناك  نَّ وأمٌر آخر، وهو أ

 .هذه األحكام؟  من نّةلسنكرين لموقف المفما  ن؛ُمستندها السنّة ال القرآ

تحريم الجمع يف  :وقد ضربنا أمثلة كثيرة على ذلك قريبا، وأزيد هنا مثاًال آخر، وهو

ليس مذكوًرا  ُمستنده السنّة، التحريم فهذا ،النكاح بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها

يف  محرماتال انبي يف - رحمه اهللا  -  قدامة ابن قال، عليهأجمع المسلمون قد و ،يف القرآن

 أهل أجمع: المنذر ابن قال .خالتها وبين وبينها،  وعمتها المرأة بين والجمع«: النكاح

 تعد ال ممن البدع أهل بعض أن إال، اختالف -  اهللا بحمد -  فيه وليس به، القول على العلم

 عن ةالثابت بالسنة يقولوا ولم، ذلك يحرموا لم، والخوارج الرافضة وهم، خالف� مخالفته

 .)١(»-وسلم عليه اهللا صلى-  اهللا رسول

، وابن العربي يف )٢(ابن عبد الرب يف االستذكار: وممن نقل اإلجماع يف هذه المسألة

، )٦(، وابن تيمية يف الفتاوى)٥(، والنووي يف شرح مسلم)٤(، والقرطبي يف تفسيره)٣(العارضة

وهبذا نأخذ، وهو قول « :-ه اهللا رحم -قال الشافعي . ، وغيرهم)٧(والعيني يف عمدة القاري

 .)٨(»ال اختالف بينهم فيما علمته،من لقيت من المفتين 

                                                           

 ).٤٧٨/ ٧( البن قدامة، المغني  )١(
)٥/٤٥٢(  )٢.( 
)٥/٤٥(  )٣.( 
)٦/١٧٤(  )٤.( 
)٩/١٩١(  )٥.( 
)٣٢/٦٩(  )٦.( 
)٢٠/١٠٧(  )٧.( 
 ).١١/ ٦( للشافعي، األم  )٨(
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وبين المرأة  ،فهؤالء العلماء يبينون أن قضية تحريم الجمع يف النكاح بين المرأة وعمتها

إال أحد حيال ذلك  ، وليس للمشككينالسنّة التحريم مجمع عليه، مع أن مستند،وخالتها 

 : أمور ثالثة

 معرتفين ،وُيحّرموا هذا النوع من النكاح ،إما أن يستقيموا كما استقام هؤالء العلماء 

 .وهذا هو الصواب .أنه مبني على السنّةب

 اهر لكل من ينتميوهذا فساده ظ .وإما أن يخالفوا يف تحريم هذا النوع من النكاح

 .!للعلم الشرعي بِِصلة

وهذا  نسبة مستند هذا التحريم إلى السنّة، من يهربون وإما أن يقروا بتحريمه ولكنْ 

وقد  ،الذي هو حديث رسول اهللاإعراض صريح عن الداللة الظاهرة لمـُستند هذا اإلجماع 

ولكن ،ن آإلى القر تحريم هذا النكاحنسبة التي يراد منها  وقفُت على بعض التكّلفات

 .!!بطريقة ملتوية يف االستدالل

 ).األحاديث رواة(َنَقَلة السنّة  لىإ راجعة شبهات:  الثاين األصل

إنه ال : من السهولة بمكان أن يخادع المرء نفسه يف قضية عدم االحتجاج بالسنة ليقول

َيُردُّ على النبي صلى اهللا عليه وسلم قوله، ولكنه ال يثق بالرواة الذين أوصلوا لنا األخبار 

يف  يف الصحابة وَنَقلة السنّة الطعنوممن حمل لواء  عنه، ال من الصحابة وال ممن بعدهم،

ونجد تركيزهم  .كمحمود أبي رّية وَمن تأثر هبمالمستشرقين،  طائفة من: العصر الحديث

غير  الرّد عليهمّلى كبيرًا، وقد تو أكثر الصحابة رواية للحديثيف الطعن على واهتمامهم 

تها يف التشريع السنّة ومكان(مصطفى السباعي يف كتابه : واحد من العلماء، من أشهرهم

دفاع عن (وعبد المنعم العزي يف كتابه ،)األنوار الكاشفة(والمـُعّلمي يف كتابه  ،)اإلسالمي

  )أبي هريرة

 :وجوه من اإلشكالية هذه نع ويجاب

، وقد أثبتنا يف هذا هو الميزان يف هذا الباب والتعديل الجرح علم نأ: األول الوجه

 .الكتاب موضوعيته وصحته، فليراَجع
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 ال، ن القصص التي ُطِعن على الصحابة أو الرواة الثقات بسببهام كثير :الثاين الوجه

 !اإلسناد جهة من بتتث

من أجل  صلى اهللا عليه وسلموذلك مثل الطعن على أبي هريرة بأنه إنما لزم النبي 

� تزدد ُزر ِغبّ : ا أبا هري«: الطعام، وأن النبي تضايق من كثرة دخوله عليه ألجل ذلك، فقال له

بــقضية ) ر غب�زُ (ولم أجد رواية واحدة صحيحة أو ضعيفة فيها ربط حديث  ،»ُحّب�

ا زر غبً «ال ُيعلم يف «:  فقد قال البزار. على أن حديث زر غبا من أصله ال يثبت!! الطعام

صلى اهللا عليه  أنه ليس يف هذا الباب عن النبي وذكر الُعقيلي .)١(»حديث صحيح »اتزدد حبً 

ولذلك؛ فإن من المهم قبل النقاش يف مالبسات خرب معين عن  )٢(.شيء يثبت لموس

 !صحابي أو راو أن ُيطَلب ممن أتى به إثباته

والفقهاء  العلماء من السنة أهل قول: قولين بين نوالطع هذه يفنحن  :الثالث الوجه

وليس على -هم أجمعوا على عدالة الصحابة رضي اهللا عن الذين ،والمـَُفّسرين المحدثينو

وبنوا األحكام على جملة الرواة المعدلين تحت مظلة علم الحديث،  اعتمدواو - عصمتهم

 .غير مختّص يف هذه العلوم، فأيهم أحّق بالتقديم؟،مخالف لهم  قول وبين ،نقولهم

 وتتعّلق األصولعلى  تقفز الرواة هؤالء يف الطعون من كثير : الرابع الوجه

  .باإلشكاالت

ثقة راٍو أو جرحه ال يكون باالنتقاء غير المنهجي من سيرته وأخباره، وإنما  فإن تأسيس

 .ببناء منهجي يعتمد على قواعد وضوابط يف الجرح والتعديل

يرتكون ثقة الصحابة به، وعدم إنكارهم عليه  -مثالً - )عنه اهللا رضي( معاويةفي شأن ف

مع أنه عزل عدد  ،إياه على الوالية وإبقاءه ،يف الرواية، ويرتكون تولية عمر بن الخطاب له

 . تنازل لمنافقإال أنه ال يُ  ؛، وهذا وإن كان لحقن الدماءن والته، ويرتكون تنازل الحسن لهم

 هذا ابني«: الحسن عن هذا التنازل حين قال صلى اهللا عليه وسلم الرسولقد امتدح و

 ،)٣(- أخرجه البخاري ثوالحدي- »المسلمين من فئتين بين به يصلح أن اهللا ولعل ، سّيد

                                                           

 ).٢/٣٩٠(للهيثمي ، كشف األستار )١(
 ).١٣٩-٢/١٣٨(للعقيلي ، الضعفاء الكبير )٢(
 ).٣٧٤٦(صحيح البخاري  )٣(



٧٣ 

 

كما يف صحيح البخاري  ،)١(»فقيهإنه «: فيه - رضي اهللا عنه  -بّاس ابن عيرتكون قول و

وما ثبت منها فإنه  تثبت، الكثير منها  برواياتويتعلقون  فيرتكون كل هذه الحقائق، .أيض�

ية وال غيره، بعصمة معاو فإننا ال نقول .من الخطأ الذي يقع فيه الصحابة وغيرهم من الناس

، ولكن ال نتهمه بالنفاق، وال - رضي اهللا عنه  - وال نقول إنه كان ُمصيب� يف قتاله لعلّي 

 .، ونعتقد أن معاصريه من الصحابة هم أعلم بهصلى اهللا عليه وسلمبالكذب على رسول اهللا 

.السنة وتدوينها تاريخ إلى راجعة شبهات:  الثالث األصل  

حول تاريخ السنة وتدوينها حاضرة بقوة يف الخطاب  إن األسئلة واالستشكاالت

 : أمرين إلىالتشكيكي، ونستطيع أن ُنرجع الشبهات يف هذا الباب 

 .كتابة السنّة عن النهيب ما يتعلق : ولاأل

 .تدوينها تأخر:  الثاين

شيء أي كتابة  عن هنى صلى اهللا عليه وسلم النبي إن:  فإهنم يقولون:  األولفأما األمر 

ألهنا لو كانت حجة لما هنى عن  ؛ةبحجّ  ليست السنة أن على وهذا يدل ن،القرآ سوى

 :وجوه من الشبهة هذه على الردّ وكتابتها، 

 مرتبطة الحجة هلو ،حّجيتها؟ وبين ة السنّةكتاب عن نهىال بين الرابط ما: ألوللوجه اا

 يف ورد بما نلتزم مأ تماًما؟ حجيته تسقط شيء كتابة عن ُنهي فإذا ،فقط؟ الكتابة بقضية

وجد وسيلة لحفظ األخبار إال وهل ال ت الكتابة؟ عن النهي يف هو الذي النص حدود

 .!الكتابة فقط؟

 أمر الذي هو - وسـلم عليه اهللا صلى - السنة كتابة عن هنى الذي إن: الثاين الوجه

 تؤمنونفأ ،)٢(ةاألريك حديث يف كما ،القرآن لىع منها زاد ما ردّ  عن وهنى ،وتبليغها بحفظها

 ال ما وترتكون،آراءكم  يوافق ما السنة من أتنتقون ،ببعض؟ وتكفرون الكتاب ببعض

 إليه الوصول تريدون ما يوافق ألنه؛ الكتابة عن النهي حديث السنة من أتأخذون ،يوافقها؟

 إذن إنكم ،السنة؟ حجية داللة على أوضح هو ما وترتكون - يوافق ال الحقيقة يف أنه مع- 

                                                           

 ).٣٧٦٥(صحيح البخاري  )١(
 ).١٣(ن ماجه ، سنن اب)٤٦٠٥(، سنن أبي داود )٢٦٦٣(سنن الرتمذي  )٢(



٧٤ 

 

 .!ناقضونمتل

ص يف كتابتهاالنهي عن كتابة السنة قد ُقو:  الوجه الثالث  ، منهابل بنصوص أخرى ترخِّ

، ومنها )١(»كتبوا ألبي شاها«: مجيب� طلب أبي شاه يف كتابة خطبته صلى اهللا عليه وسلمقوله 

تب اك«: على ذلك بقوله صلى اهللا عليه وسلموأّيده النبّي أن عبد اهللا بن عمرو كان يكتب 

 .وأشار إلى فيه ،)٢(»ذي نفسي بيده ما يخرج منه إال حقفوال

رضي  -  حديث أبي سعيدإال  ،ضعيٌف وكل ما جاء من النصوص يف النهي عن الكتابة 

 غير عني كتب ومن عني، تكتبوا ال«: قال صلى اهللا عليه وسلم اهللا رسول أن -اهللا عنه 

نص يف مقابله نصوص أخرى يف الرخصة ، فهذا )٣(»حرج وال عني، وحدثوا فليمحه، القرآن

 .ها؟ما وجه الجمع بينفيف الكتابة 

 :هذه النصوص أو الرتجيح بينها ألهل العلم مسالك يف الجمع بين

صلى اهللا عليه ال يصّح مرفوع� إلى النبي إن النهي عن الكتابة  :منهم من قال ف -١

 .)ن كالم أبي سعيدأي أنه م( سعيد الخدريف على أبي وقال ، وأن الصواب فيهوسلم

رحمه  -  حجرذكر ذلك ابن قد و ،-رحمه اهللا  - اإلمام البخاري  طريقةوهذا المسلك هو 

يف جامع بيان  ، ابن عبد الربذكرها وبعُض طرق هذا الموقوف ، )٤(»فتح الباري«يف   - اهللا 

 . العلم وفضله

لكتابة، أن النهي عن الكتابة منسوخ بأحاديث الرخصة يف اومنهم من ذهب إلى  -٢

وأنه إنما هني عن الكتابة أول األمر خشية اختالط السنة بالقرآن، فلما ُأمن ذلك ُرخص 

 .فيها

 وإنما جاء النهي عن ،لم يأِت النهي عن الكتابة المفردة المفرقةومنهم من قال إنه  -٣

 ،ذلك لكلفهم بأمر شاق جًداب صلى اهللا عليه وسلم لو كلفهم النبيو:التدوين العام، قالوا 

 .خاّصة وأّن الُكّتاب يف وقته قليل

                                                           

 .سبق تخريجه )١(
 .سبق تخريجه )٢(
 .)٣٠٠٤(صحيح مسلم  )٣(
 ).١/٢٠٨(البن حجر ، فتح الباري )٤(
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 ؛متعّبٌد بألفاظه وحروفه  ألنه؛ القرآن ه وقع الحث على كتابةأنومنهم من ذكر  -٤

بخالف السنة التي يجوز روايتها بالمعنى بشروط وضوابط  ؛فاحتيج إلى كتابته لفًظا ونًصا

 .يذكرها أهل العلم

 .العرب إلبقاء ُسنّة الحفظ التي كانت عند ؛ إن ذلك:وقيل  -٥

 .غير ذلك:وقيل  -٦

وقد وقع يف فهذه مجموعة من المسالك ألهل العلم يف التوفيق بين النصوص،   -٧

م أبو قال اإلما. ثم زال الخالف واستقر اإلجماع، جواز كتابة الحديث بداية األمر خالف يف

ثم إنه زال ذلك الخالف، وأجمع المسلمون على «: - رحمه اهللا  -عمرو بن الّصالح 

  )١(»ذلك وإباحتهتسويغ 

 : السنّة تأخر تدوينفهو ما يتعلق ب، وأما األمر الثاين من الشبهات يف هذا الباب 

مراحل العناية بسنّة النبي صلى (واإلجابة الوافية عن هذه الشبهة تقدمت تحت عنوان 

 :، وخالصة الرد بثالثة أمور)اهللا عليه وسّلم

لذلك فإن توثيق القرآن لم يكن بالكتاب فقط، ، والكتابةثيق ال ينحصر يف أن التو: أوالً 

بل بالتلقين والنقل الشفهي أيض�، وكان ذلك من أهم وسائل تثبيته، وهذا قد حصل يف 

 .السنّة وإن لم يكن على سبيل الكثرة كالقرآن

ل ُمفّرق إلى بشك ؛قت النبي صلى اهللا عليه وسّلمأن التدوين كان موجودًا من و: ثاني�

 .الشامل، فدعوى تأخر التدوين مطلق� غير دقيقةوقت التدوين 

وضبط أحاديثهم، ثم جاء النقاد  ،ومالزمة الشيوخ ،اعتنوا بالحفظقد أّن الرواة : ثالث�

، وقد أثبتنا شيئا من ذلك يف إقامة ونخلوا كل المرويات وميزوا بين الصحيح والضعيف

 .الربهان على صحة علم الحديث

                                                           

 ).١٣٨ص (البن الصالح ، علوم الحديث )١(
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لتوهم معارضتها لما هو أرجح  ؛ روايات بعينها إلى اجعةر شبهات:  الرابع األصل

 .منها

ولذلك؛ وهذا األصل هو الذي تنبثق منه أكثر الشبهات واالستشكاالت المعاصرة، 

أن يف السنة فإما أن يزعم ، يف خطاب جميع من يطعن يف السنّة حاضراً  فإنك تجده

روايات  تخالف أو،م التطبيقي أو العلن، تخالف العقل، أو تخالف القرآ الصحيحة روايات

 .إلى رّد السنّة أو التشكيك فيهالون بذلك ، ومن ثم يتوّص أخرى أصّح منها

ة، ولكن قبل ذلك هنا دَ نوع من هذه األنواع على حِ  وسأذكر قواعد يف التعامل مع كلِّ 

 : تنبيهان مهمان

أجاب عنها أهل  استشكاالهتم قد ُجّل  يغفل كثير من المستشكلين أنَّ  : التنبيه األول

إيراد هذه الكتب، وإنما يكتفون ب ونؤقرال يَ  أكثرهم ، ولكنّ قديم� وحديث�العلم 

 .!!اإلشكاالت

باألحاديث التي ظاهرها التعارض، وأفردوا لها نوع� من أنواع  لمحّدثوناوقد اعتنى 

جعل  ؛ حيثعلوم الحديث، كما فعل اإلمام  أبو عمرو بن الصالح يف كتابه علوم الحديث

بل وأفرد  ،)معرفة مختلف الحديث: (النوع السادس والثالثين من أنواع علوم الحديث

العلماء كتب� مستقلة خاصة باألحاديث التي ظاهرها التعارض، وبعضهم توسع فأدخل فيها 

رحمه اهللا  -  اإلمام الشافعي:  ذلك يف ألف من وأول .نُيتوهم تعارضه مع العقل أو القرآ ما

 .»الحديث مختلف« : اسمه بكتا ، يف - 

 -  طحاويمام اللإل »اآلثار مشكل شرح« كتاب: ومن الكتب المهمة يف هذا الموضوع

فهل اطلع عليه هؤالء المتسرعون يف رّد  .!مجلًدا عشر ستة يف ويقع ،- رحمه اهللا 

، والكتب يف »الحديث مختلف تأويل« كتاب مشهور يف ذلك، وهو له قتيبة وابن.الحديث؟

 .مجال كثيرةهذا ال

 لطفي للدكتور »الحديث يف التعارض« يف الباب، كتاب الجيدة المعاصرة الرسائل ومن

 .وممتاز نفيس كتاب وهو الزغير،
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السنّة كلها أو  من ردّ  ،ن من الخطأ المنهجي ما يقع فيه بعض المتسرعينإ :التنبيه الثاين

الف الروايات الصحيحة التي بسبب عدد من الروايات التي استشكلوها، ويرتكون آ ؛ُجّلها

  .أو أرجح منها ،ال ُيتوهم تعارضها مع شيء مثلها 

 فلو توقف اإلنسان يف حديث أو حديثين، لكان موقفا معتدُال بإزاء رد السنّة كلها

ُأحب أن أشير إلى أن االهتمام بالقواعد المنهجّية أمر أهم من اإلجابة عن  كما أين

ك أن جمع األمرين أكمل، غير أن الذي يضبط علمه االستشكاالت التفصيلّية، وال ش

 .مع جميع التفصيالت، ومع أي شبهة جديدةفإنه يستطيع التعامل  ؛بقواعد منهجّية 

توّهم تعارض الحديث مع العقل:  النوع األول  

 : قواعد منهجية يف التعامل مع هذا النوع

 .التثبت من صحة إسناد الرواية:  لىاألوقاعدة ال

هي : وة ينبغي التأكد منها عند النظر يف األحاديث التي ُيّدعى أهنا معارضة للعقلإن أول خط

، العقل وبين هفال داعي للتكلف يف الجمع بين ،�إن كان ضعيفالتثبّت من صّحة الحديث، ف

ال شك أن تصرفهم غير  ،يف السنة بناء على روايات ضعيفة تخالف العقل فالذين يطعنون

  .عادل

فإنه  صلى اهللا عليه وسـلمإذا كان الحديث صحيًحا ثابًتا عن رسول اهللا :  نيةقاعدة الثاال

د من سالمة فهم الحديثلن يعارض العقل -قطع�-   .، فُيـتأكَّ

نا رَ مَ أَ َمن  - أيض�-كما أن اهللا سبحانه هو الذي خلق العقل وأرشدنا إلى العمل به؛ فهو 

كن حينئٍذ أن يوجد تعارض بين العقل والنقل، فال يم،  صلى اهللا عليه وسلم باتباع سنة نبيه

فال ُيعَلم « :وقال فيها »درء تعارض العقل والنقل« العظيمة ويف ذلك كتب ابن تيمية رسالته

إال وهو عند أهل العلم ،حديث واحد على وجه األرض يخالف العقل أو السمع الصحيح 

 .)١(»ضعيف بل موضوع

ويكون  األحاديث الثابتة بدعوى مخالفة العقلشّككون يف بعض وكثيرًا ما يطعن المـُ

 .!ذلك من سوء فهمهم للنّص 

                                                           

 ).١/١٥٠(البن تيمية ، درء تعارض العقل والنقل )١(
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 .وبين ما ال ُيدرك بمجّرد العقل،ل التفريق بين ما يخالف العق:  الثالثة قاعدةال

إن اهللا جعل للعقول يف إدراكها حّدًا تنتهي « :-رحمه اهللا تعالى -قال اإلمام الشاطبي 

 .)١(»بيالً إلى اإلدراك يف كل مطلوبس ولم يجعل لها ،إليه ال تتعداه

وعدم فهم هذه القضية أوقع كثيرًا من الناس يف خطأ كبير، وهو رّدهم ألحاديث      

ركه ندم الغيب الذي ال وهي يف الحقيقة من عالَ ! صحيحة زاعمين أهنا تخالف العقل

 .بمجرد العقل

صلى اهللا عليه  اهللا رسول عن ،-رضي اهللا عنه  - حديث سهل بن سعد : مثال ذلك

أخرجه  » يقطعها ال عام مائة ظلها يف الراكب يسير لشجرة الجنة يف إنّ «: قال ، وسلم

 .)٢(البخاري ومسلم رحمهما اهللا

ه ال مجال أنّ  والصواب !على صحة هذا الحديث) أبو رّية(فاعرتض بعض المعاصرين 

المحسوسات يف هذه  حدودعالم الغيب ال تقاس فيه األشياء ب العرتاض العقل هنا؛ ألن

تنحّل كثير من اإلشكاالت التي يثيروهنا على األحاديث  ؛، فإذا أدركنا هذه القاعدة الدنيا

العرش،  وكيفّية سجودها، طريقةبّية الصحيحة، مثل حديث سجود الشمس؛ إْذ إّن الغي

 .واستئذاهنا هللا سبحانه، كل ذلك من عاَلم الغيب

 . األفهامإدراك اختالف :  قاعدة الرابعةال

هي يف  ،تخالف العقل أهنا بزعم الصحيحة ياتاتجاه الرو التي ُتثار شكاالتاإل إنّ 

 ؛ل وأمثالهكِ ْش ستَ ـُفهم الشخص المتخالف  قد حقيقة األمر ال تخالف العقل الصريح وإنما

معايير استيعاب وقبول الناس لألخبار تختلف من شخص آلخر، بحسب طريقة تربيته  فإنّ 

َفما قد يراه الشخص الذي يعيش يف عمق أدغال أفريقيا ، ومحيطه ومجتمعه وظروف نشأته

بل  .يراه غيره ممن نشأ وتقّلب يف المـَدنّية الحديثة من مقبوالت العقول ،مخالف� للعقل 

 .!وربما من ُمسّلماهتا

                                                           

 ).١/٨٣١(للشاطبي ، االعتصام )١(
 .)٢٨٢٧(صحيح مسلم ، )٦٥٥٢(صحيح البخاري  )٢(
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أنت : لهإّنا نقول بدعوى معارضته للعقل ف صحيح� إن استشكل ُمستشكل حديث�ف

 هُ تْ لَ بِ وإال فكيف قَ  ،تصوراتكوهو إنما يعارض مسلماتك و ،يعارض العقل تظن أن هذا

  .؟غير المـُقّلدة المفكرة اُلحّرة آالف العقول

 . الميزان العلمي :فالحكم؛ يف قبول حديث  عند اختالف العقول:  القاعدة الخامسة

 ،ارض العقلُيع الصحيحة يف النقاش مع من يّدعي بأن حديث� من األحاديث َتِصُل قد 

قول  هذا الحديث يخالف العقل يف قول طائفة، وال يخالفه يف ،حسن� :تقول لهإلى أن 

 .أولى بالتقديم؟ نْ مَ  ُل طائفة أخرى، فما العمل؟ وعقْ 

م خارجّي مستقّل  - هنا- نا نّ إ ما -بموضوعية -ُنمّيز عن طريقه  ،نحتاج إلى محكِّ

وقد َسبق التفصيل يف إثبات ، علم الحديث: الميزان هو يخالف العقل مما ال يخالفه، وهذا

 ..صّحة هذا العلم وموضوعّيته

القرآن توهم تعارض الحديث مع:  النوع الثاين  

 : قواعد منهجية يف التعامل مع هذا النوع

 . التأكد من ثبوت الحديث:  األولى قاعدةال

إال إذا كان ، اإلجابة تكلِف و ،فال داعي الّدعاء التعارض ،فإن كان الحديث ضعيف�

 .الضعُف يسيراً 

 : وتفسيرها التأكد من داللة اآلية:  الثانية قاعدةال

 مِنديث صحيحة بدعوى تعارضها مع القرآن، ويكون منشأ اإلشكال كثيرا ما ُتَردُّ أحا

 .نيةالخطأ يف فهم اآلية القرآ

   : قول اهللا ة تعارضإن عقوبة الردَّ  هناك من يقول:  على ذلكل امث

[ Ñ Ò  Ó Ô Z  ] نظرًا الكتشافه هذا  لرّدةثم َيُرد األحاديث الواردة يف عقوبة ا .]٢٥٦: البقرة

وكأن العلماء حين أجمعوا على ! التعارض الذي لم يكن معروف� قبل ظهور هذا العّالمة

 ؛والذي ال شك فيه أهنم يعلمون هذه اآلية  !لم يعلموا بوجود هذه اآلية عقوبة المرتد



٨٠ 

 

إكراه غير  نفي على وهاقد فّسرها يختلف عن هذا الفهم الحاِدث، فولكن تفسيرهم ل

 .!ثم ارتد عنها ،وليس على من التزم بأحكام اإلسالم ،المسلم على الدخول يف اإلسالم

: قول اهللا عارضت ، زاعمين أهناالرجم أحاديث حدّ  ُينكِر بعض المعاصرين: مثال آخر

[ z { | } ~  � ¡ ¢ £ ¤ Z  ] أن  واحيث فهم.]٢٥: النساء

هذا يدّل على أنه ال رجم والرجم ال يتنصف؛ ف ،المتزوجات: المراد بالمحصنات يف اآلية

والصواب . ، وأما غير المتزوجات فيتفق الجميع على أنه ال رجم عليهنّ على المتزوجات

فإن يف أول  ،سياق اآلية يف نكاح اإلماءن إحيث ) الحرائر(ن المراد بالمحصنات يف اآلية أ

فال   R S T U V W X   Y Z ]: اآلية الحث على نكاح المـُحَصنات

أي   z { | Z ]قوله سبحانه وأما  يكون معنى المحصنات هنا المتزوجات،

إما الجلد، : فالحرائر إن زنين فحدهن. أي الحرائر Z ¢ ¡ �  ~ { ]اإلماء، 

َحّد ما نصف حدهن  إذن فاإلماء؛  والرجم ال يتنصفوإما الرجم، والجلد يتنصف، 

 .يتنّصف من عقوبة الحرائر

وأقوال  ،وتوجيهه ،مراجعة كتب شروح السنّة لمعرفة معنى الحديث:  الثالثة قاعدةال

 . أهل العلم فيه

صلى اهللا عليه وتوضيح أحاديث رسول اهللا  ،لقد اعتنى أهل العلم عناية كبيرة بشرح السنّة 

ُح ابن عبد الرب لموطأ اإلمام شرْ  :ل المثالفعلى سبي ، وبذلوا يف ذلك جهودًا كبيرة،وسلم

 -رحمه اهللا  - ثالثين سنة، وشرح ابِن حجر  مدة زمنية قدرها استغرق -رحمه اهللا  -مالك 

وغيرهم بذلوا جهودًا كبيرة أيض� يف سبيل لصحيح البخاري استغرق ربع قرن من الزمان، 

، فهذا شرح السنّة لإلمام البغوي، توضيح معاين أحاديث رسول اهللا، وحّل ما قد ُيشكِل منها

وشرح صحيح مسلم لإلمام النووي، وشرح سنن أبي داود لشرف الحق العظيم آبادي، 

وشرح الرتمذي للمباركفوري، وشرح رياض الصالحين البن عثيمين، وغيرها الكثير مما 

 .حفلت به المكتبة اإلسالمّية

ُم سارعة إلى رّد الحديث الذي ُتَتوَ المأن : والمراد ن الكريم دون معارضته للقرآهَّ

 .يقع فيه الكثير اطئخاستعجال  ؛شرحه وبيان معناهمراجعة أقوال أهل العلم يف 



٨١ 

 

 . لةالرجوع إلى قواعد التعارض بين األد:  الرابعة لقاعدةا

الحديث قواعد التعامل مع األدلة المتعارضة،  ويذكر العلماء يف كتب أصول الفقه 

من العموم :على مقتضى السياقات اللغوية لجمع بين الدليلين اوالتي تبدأ بمحاولة 

؛ ألن والخصوص واإلطالق والتقييد ونحو ذلك، وعلى مقتضى السياقات الشرعية أيض�

، فُينَظر يف العموم والخصوص واإلطالق والتقييد إعمال النصين أولى من إهمال أحدهما

 .ونحو ذلك

 .ن الجمع ولم يثبت النسخ فالتوّقففإن لم يمك فإن لم ُيمكن الجمع فُينَظر يف النسخ،

أقوى  ألنه ؛فيرّجح القرآن على الحديث ،بعد ذلك د بعض أهل العلم إلى الرتجيحيعم و

 .من جهة الثبوت

دون فيعم ،يتعّذر الجمع على بعض المجتهدين قد بمعنى أنه ؛هذه القضية نسبّية ولعّل 

كما  .والبعض اآلخر يستبين له وجه الجمع .جيح، وبعضهم ال يرجح وإنما يتوقفإلى الرت

 )١(»من نيح عليه يعذب بما نيح عليه«حصل بين المجتهدين من الصحابة يف حديث 

 - رضي اهللا عنها  - عائشة حيث ذهبت  .)٢(»إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه« وحديث

اآلية ت فرجح .]١٦٤: األنعام [  Ê Ë Ì Í Î Z ] :ول اهللاقأن هذا الحديث يعارض  إلى

رضي اهللا  -كعمر  ها من مجتهدي الصحابةغيرُ  لم يرو .)٣(وخّطأِت الراوي، على الحديث

أن يف ذلك تعارض�، وعلى ذلك سار أغلب شراح الحديث، وحملوا الحديث على  -عنه 

 .إعماًال للنصينوقولهم ُمقّدم؛ ألن فيه . محامل ليس هذا مجال البسُط فيها

فال أعلم  بين حديث صحيح وآية قرآنية من كل وجهيقي وأما وجود مثال لتعارض حق

شيًئا من ذلك، ألنه ال يكاد يوجد شيء ظاهره التعارض إال وقد ُأجيب عنه من قِبل أهل 

إن لم يتيقن حديث الية على اآلرجح يف ،قد يتعذر الجمع يف نظر مجتهدالعلم، ولكن 

 .صّحته، وأما إن تيّقن ولم يستطع الجمع فيتوّقف

                                                           

 )١٢٩١(صحيح البخاري  )١(
 ).١٢٨٦(صحيح البخاري  )٢(
 ).١٢٨٨(صحيح البخاري : ُينظر )٣(



٨٢ 

 

 العلوم الطبيعية والتطبيقيةالحّس أو الحديث مع تعارض توّهم :  الثالث النوع

 : قواعد منهجية يف التعامل مع هذا النوع

 . لحديثالتأكد من ثبوت ا:  قاعدة األولىال

يعارض ما  ،بسبب حديث ضعيف صلى اهللا عليه وسلمقد يطعن البعض يف سنة النبي 

محاوًال التوفيق  ،نّة الجواب عن هذا الحديثثبت بالعلم، وقد يتكلف من يدافع عن الس

 .بينه وبين العلوم التطبيقية، وهذا غلط

 ألباهنا فإن ولحومها، وإياكم وسمناهنا، البقر بألبان عليكم«: حديث: مثال ذلك

ومن حديث مخالف لما ثبت بالطب،  إنه :قد ُيقال ،)١(»داء ولحومها وشفاء، دواء وسمناهنا

؛ ألن الحديث ال يثبت عن وهذا خطأ! حاديث صحيحة تخالف العلموجود أثم يتم اّدعاء 

 .صلى اهللا عليه وسلمالنبي 

 : هالتأكد من داللة النص ومعنا:  نيةالثا قاعدةال

من الظُّلِم الطعن يف السنّة بدعوى تعارضها مع الحّس أو العلم، ثم نجد أن السبب يف 

 !التعارض هو خطأ الفهم للنصاّدعاء 

لو كان « : ما ذكره كاتب مشهور يف إحدى الصحف المحلية تحت عنوان:  مثال ذلك

 واالكتشافات والتاريخ الجغرافيا تعارض أحاديث بين نوفق كيف«:قال فيه  ،»البخاري بيننا

 وسيحون والفرات النيل خروج حديث مثل -الصناعية األقمار صور عن فضال- الميدانية

 .هـأ) الجنة من وجيحون

رضي  -  هريرة أبي عن صحيحه يف مسلم أخرجه ما هو الكاتب قصدهي الذي والحديث

 كلٌّ  والنيل والفرات وجيحان سيحان« : وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال: قال - اهللا عنه 

 .)٢(»الجنة أهنار من

وهذا الفهم السطحي للحديث بأن األهنار متصلة اتصاًال حسي� بالجنة، ومن ثم ادعاء 

 ذكر قدو .خطأ ال يتحمله الحديث وال رواته =ترصده األقمار الصناعية تعارض ذلك مع ما 

                                                           

 .)٨٢٣٢(المستدرك للحاكم  )١(
 ).٢٨٣٩(صحيح مسلم  )٢(



٨٣ 

 

 روضة ومنربي بيتي بين ما« :الحديث، وحديث اهذ يف كتابه المحلى - رحمه اهللا  -  حزم ابن

 تلك أن من الجهل أهل يظنه ما على ليس الحديثان وهذان« :قال ثم )١(»الجنّة رياض من

 اهللا ألن ؛وكذب باطل هذا الجنة، من مهبطة األهنار هذه أنو الجنة، من منقطعة قطعة الروضة

- ١١٨: طھ [  X Y Z [ \ ] ̂ _ ̀ a b c d e Z ] : الجنة يف يقول - تعالى- 

 الروضة، تلك وال المذكورة األهنار صفة هذه وليست ،شك بال الجنة صفة فهذه ]١١٩

 إنما ،الجنة من لروضةا تلك كون أن فصح. الحق إال يقول ال )السالم عليه( اهللا ورسول

 الجنة، إلى أضيفت لربكتها األهنار تلك وأن الجنة، إلى تؤدي فيها الصالة وأن لفضلها، هو

 )٢(»الجنة دواب من إهنا: الضأن يف قيل وكما ؛الجنة أيام من هذا: الطيب اليوم يف تقول كما

 .هـأ

 الكاتب كالم فإن ب،الكات فهم دون هو ما على اإنكارً  حزم ابن كالم يف أن مالحظة مع

 قد األهنار وهذه البقعة هذه كون مجرد حزم ابن ُينكر بينما الحسي، االتصال منه يفهم

 ِذكر أقوال ُشّراح الحديث، وال تحرير المعنى األرجح؛ -هنا- د يُأر وال !الجنة من اقُتطَعت

لَصق هذا فلماذا يُ  !معنى االتصال الِحّسي غير مقصود أنالذي ال ريب فيه وال شك لكّن 

 .!المعنى بالحديث ومن ثم يتم إنكاره بناء على ذلك؟

 - رحمهما اهللا تعالى - ومسلم أخرجه اإلمامان البخاريالتكذيب بحديث :  مثال آخر

 يا :فقال ،صلى اهللا عليه وسلم النبي أتى ،البادية أهل من رجال أن: رضي اهللا عنه أنس عن

 أين إال لها أعددت ما :قال ،»لها؟ أعددت وما ويلك« :قال قائمة؟ الساعة متى اهللا رسول

 ففرحنا ،»نعم« :قال كذلك؟ ونحن :فقلنا .»أحببت من مع إنك« :قال .ورسوله اهللا أحب

 الهرم يدركه فلن هذا رخِّ أُ  إنْ « :فقال أقراين، من وكان للمغيرة غالم فمر ا،شديدً  فرحا يومئذ

 .)٣(»الساعة تقوم حتى

 ،اش هذا الغالم حتى مات، ومات أبناؤه أو من يف سّن أبنائه ها قد ع: فيقول المـُشّكك

 .!فهذا حديث يخالف الحس؛ فيجب ردهّ ! ولم تقم الساعة
                                                           

 ).١٣٩١(، صحيح مسلم )١١٩٥(صحيح البخاري  )١(
 ).٧/٢٨٣(البن حزم ، المحلى باآلثار )٢(
 ).٢٦٣٩(ومسلم ، )٦١٦٧(صحيح البخاري  )٣(



٨٤ 

 

إن اإلمامين البخاري ومسلم وغيرهما : وقبل أن أجيب عن هذا الكالم، أوّد أن أقول 

 ،مقد عاشوا بعد هرم ذاك الغال ،ممن أخرجوا هذا الحديث أو شرحوه ؛من أهل العلم

جديدًا  وهرم من هم يف سّن أحفاده، وهم جميع� يعلمون أن الساعة لم تقم، فليس اكتشاف�

 .!!ما أتى به هذا المـُشكك

 ،يثدأليس من احرتام هؤالء العلماء أن ننظر يف تعليقهم وشرحهم على هذا الح: ثم 

 .!!ما دام أهنم عاشوا بعد انقضاء ما فيه من مدة؟

لمراد هبذا الحديث ووضحوه، وكالمهم يف هذا كثير جدًا، فعلى إن العلماء قد بينوا ا

بعد أن ذكر  »يف الفتن والمالحم النهاية«يف  -  رحمه اهللا تعالى - قال ابن كثير : سبيل المثال

 والجواب، السؤال هذا تعداد على تدل الروايات وهذه« :روايات وألفاظ مختلفة للحديث

 أن المراد وإنما إليه، المشار ذاك هرم وقت إلى مىالعظ الساعة وقت تحديد المراد وليس

 ويف ،...الغالم ذلك عمر مدة إلى أنه قصاراه - وعصرهم قرهنم انقراض وهو-  ساعتهم

 نفس األرض على ما باهللا وأقسم اهللا، عند علمها فإنما !الساعة عن تسألوين«: الحديث

 وذلك ،»ساعتكم عليكم قامت«: شةعائ رواية ذلك ويؤيد ـ»سنة مائة عليها يأيت اليوم منفوسة

 من وفيه القيامة، يوم عالم من قريب الربزخ فعالم القيامة، حكم يف دخل فقد مات من أنّ 

 بقيام اهللا أمر للدنيا، المضروبة المدة تناهت إذا ثم باآلخرة، أشبه هو ولكن ،أيض� الدنيا

 هـ.أ )١( )معلوم يوم لميقات واآلخرون األولون عُ مَ جْ فيُ  ،الساعة

قبل ادعاء تعارض الحديث مع العلم، تأكد من حقيقة القول العلمي  : الثالثةقاعدة ال

 .!وثبوته

يّدعي البعض مخالفة شيء من األحاديث الصحيحة لالكتشافات و الحقائق العلمية، 

تجد أن عند البحث قد ، فالقطعي التحقيق ال تجد صحة نسبة ما اّدعوه إلى العلموعند 

 سواء أكانوا أطباء أم فلكّيين أم غيرهم مختلفون يف ؛ذا الموضوع العلميالمختصين يف ه

 .أو تجدهم ينفون وجود دليل علمّي عليها هذه القضية، إثبات

                                                           

 ).١/١٩٧(النهاية يف الفتن والمالحم  )١(



٨٥ 

 

سارع البعض إلى رّد الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري من طريق أبي :  مثال

 شراب يف الذباب وقع ذاإ« :صلى اهللا عليه وسلم النبي قال: ، قال- رضي اهللا عنه  - هريرة 

وهذا نّص كالم  .)١(»شفاء واألخرى داء جناحيه إحدى يف فإن ؛لينزعه ثم ،فليغمسه أحدكم

 :أنكر هذا الحديث بقولهحيث  »لو كان البخاري بيننا«يف مقال  المشار إليه سابق� الكاتب

 تصدق وال- خطيراً  مرض� ٤٢ نقل عن الذبابة مسؤولية اكتشاف بعد طبي� مقبوال يعد لم«

 .»!! -اآلخر جناحها على خارق مضاد وجود يدعي من

 : وجوه من ُيناقش هذا وكالمه

 ،الحديث هذا يف جاء لما تصديق� ،للمرض الذباب حمَل  العلم إثبات يف أن:  األول

 .الطبية المختربات اكتشافات قبل المعلومة هذه منه استفدنا الذي

 هل .الذباب؟ جناحي إحدى يف »دواء« وجود انتفاءعلى  العلمية الربهنة أين:  الثاين

 .عقلي؟ استبعاد مجرد أنه أم .؟علمي� ذلك نفي الكاتب يستطيع

 جامعة/ الطبية الحشرات أستاذ -  حسن إبراهيم مصطفى :الدكتور األستاذ قّدم:  الثالث

 ي�مخترب علمي� �بحث- لألمراض الناقلة الحشرات ودراسات أبحاث مركز ومدير األزهر،

 .ذلك يف مرئية مادة وله العلمي، البحث لواقع وموافقته ،الحديث هذا إعجاز فيه أثبت دقيق�

 ليس »اآلخر جناحها على خارق مضاد وجود يدعي من تصدق ال« :الكاتب فقول

 بال مقدم قول المـُختّص  بل الطبّية، الحشرات مجال يف مختّص  دكتور قول على مقدم�

 .!شك

 :عارض األحاديث الصحيحة بين بعضهاتوهم ت:  النوع الرابع

هنا أترك للقارئ الَفِهم استنتاج القواعد المنهجية للتعامل مع هذا النوع، فهي ال تخرج 

 .عن القواعد المذكورة يف األنواع السابقة، وخاصة ما ُذكر يف النوع الثاين

 

 

                                                           

 ).٣٣٢٠(صحيح البخاري  )١(



٨٦ 

 

ديثالح علم طريقة نقل السنة وإلى إلى راجعة إشكاالت:  الخامس األصل  

 :وتعود اإلشكاالت يف هذا األصل إلى عدد من األمور، أبرزها

 .التقليل من وثوقية نقل اآلحاد، ورد جمهور أحاديث السنة ألهنا ُنِقلت كذلك -١

وقبل الرد على هذا الكالم فإين أوّد أن أوّضح بأن قائله ال ينضبط مع قوله من الناحية 

بار اآلحاد يستدلون هبا وقت الحاجة إليها، العملّية؛ فإنك تجد هؤالء المـُنكرين ألخ

 !.كاستداللهم بخرب النهي عن كتابة الحديث

 : من وجوهفعلى الشبهة  وأّما الرد

 .أمٌر مبتدع يف دين اهللا سبحانه يف التواتر قبول األخبار النبوية أّن َحْصر:  الوجه األول

ثم يتلقى  الحديث، هكانوا يتلقون عن صلى اهللا عليه وسلمأصحاب رسول اهللا إّن ف

عن بعٍض ما فاهتم سماعه من النبي صلى اهللا عليه وسلم مباشرة، ويحتّجون به بعضهم 

ويقيمون دينهم واعتقاداهتم بناًء على ذلك، فال نجد أحًدا من  دون اشرتاط التواتر،

القرون  وتابعيهم من أئمةالتابعين  علماء أو من صلى اهللا عليه وسلمأصحاب رسول اهللا 

رّده على صاحبه ؛ حتى يأتيه بتسعة شهود معه؛ خرب بخرب عن رسول اهللا َمن إذا أُ  ؛مفضلةال

 !ليبلغ خربه حّد التواتر

ال  هولكن ،قد يتثبت بعضهم يف الرواية إذا قام يف قلبه ما يدّل على الحاجة للتثبت ،نعم

رضي اهللا  - طاب عمر بن الخ من يستدل بقّصة تثّبتف  !مرتبط� بعدد التواترالتثبت  يجعل

فطلب منه عمر أن يأتيه خرب االستئذان، ب - رضي اهللا عنه  - ا جاءه أبو موسى ّـ لم - عنه 

شخص آخر لهذا الحديث مع  ن روايةإ: فنقول له .)١(بشخص آخر يوافقه على هذا الحديث

هو ما رواه :، إْذ ليس المقصود بحديث اآلحاد اآلحاد لم تخرج الحديث من حدّ  أبي موسى

مع اختالفهم يف أدنى حد - وإنما هو ما لم يبلغ حّد التواتر من األخبار . واحٌد فقط شخص

والشاهد . - بال حدّ ) أي اليقين(بل ما أفاد العلم : عشرة، وقيل سبعين، وقيل: المتواتر، فقيل

وهذا من باب من الكالم أن يف قّصة عمر مع أبي موسى حّجة على من ال يحتج بخرب اآلحاد، 

مع .قبول منه لخرب اآلحاد= ؛ ألن قناعة عمر بقول من وافق أبا موسى على الخرب لةقلب األد
                                                           

 .)٢١٥٣(صحيح مسلم ، )٦٢٤٥(صحيح البخاري : ُينظر )١(
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أخذ بخرب الشخص الواحد يف مواطن قد  - رضي اهللا عنه  - أن عمر بن الخطاب  التأكيد على

كأخذ الجزية من المجوس استنادًا إلى خرب عبد الرحمن بن عوف وحده عن النبي  ،أخرى

 .صلى اهللا عليه وسلم

الكتاب المشهور صاحب  - رحمه اهللا  - بن الصالح ذكر اإلمام أبو عمرو : حظة مال

علوم  من أنواعنوًعا  خمسة وستين، »المقدمة«المعروف بـ و »علوم الحديث«جدًا 

: ومن المشهور«: ثم قال ،وإنما ذكر نوع المشهور !ولم يذكر منها المتواتر ،الحديث

وأهل الحديث ال يذكرونه باسمه الخاص المشعر . المتواتر الذي يذكره أهل الفقه وأصوله

ففي كالمه ما يشعر بأنه اتبع فيه غير ؛وإن كان الحافظ الخطيب قد ذكره ؛ بمعناه الخاص 

. )١(»...وال يكاد يوجد يف رواياتهم  ،ولعل ذلك لكونه ال تشمله صناعتهم .أهل الحديث

ر وآحاد ؛ بتعريفيهما المشهورين يف وتعليق� على هذا الكالم فإن تقسيم الحديث إلى متوات

. لم يكن عند علماء الحديث يف العصر الذهبي، كتب األصول ؛ وكتب الحديث المتأخرة

بأن أهل الحديث ال يذكرونه باسمه الخاص المشعر  ذا ما دفع ابن الّصالح إلى القولوه

 .بعلوم الحديثبمعناه الخاص، وقد سبق أن القرن الهجري الثالث كان الذروة يف المعرفة 

صلى اهللا عليه هدي النبي هو : من وجوه الرّد على شبهة عدم األخذ باآلحاد الوجه الثاين

تدّل على االحتجاج بأخبار اآلحاد يف سائر أبواب التي  ،وسيرته وسنته العملية وسلم

 .الدين؛ يف العقائد واألعمال وغيرها

ليقيموا الحجة على  ؛به إلى األقطار صلى اهللا عليه وسـلم يبعث آحاًدا من أصحا فقد كان

ولو كان خربهم ال تقوم به  .باألحكام العملية فقطالخلق، فيبعثهم بأصل الدين كله وليس 

إنما أنتم آحاٌد ال تقوم : ، ويقولواعليهم عرتضوالكان للفرس والروم وغيرهم أن ي؛ حجة ال

  !بخربكم الحجة، وال يفيد اليقين

نبّي صلى اهللا عليه وسلم آحادًا من أصحابه إلى الناس إلقامة الث عْ بَ من األدلة على و

أن النبي صلى اهللا عليه وسلم  الحجة عليهم، ما أخرجه البخاري ومسلم يف صحيحيهما ؛

فليكن أول ما  ،ا من أهل الكتابإنك تأتي قومً «: وقال لهبعث معاذًا إلى أهل اليمن، 
                                                           

 ).٢٦٧(البن الصالح ، علوم الحديث )١(
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فأعلمهم أن اهللا  ،فإن أطاعوا لذلك ،رسول اهللا تدعوهم إليه شهادة أن ال إله إال اهللا وأين

فأعلمهم أن اهللا افترض  ،فإن أطاعوا لذلك ،افترض عليهم خمس صلوات يف كل يوم وليلة

  .)١(»عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم

ما حصل يف  صلى اهللا عليه وسلم من حوادث األخذ بأحاديث اآلحاد يف وقت النبّي و

أول ما قدم المدينة نزل على  صلى اهللا عليه وسلمأن النبي وذلك ، ويل القبلةتح حادثة

ا، ا، أو سبعة عشر شهرً ل بيت المقدس ستة عشر شهرً بَ صلى قِ «، وأنه بني النجار أخواله من

وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت، وأنه صلى أول صالة صالها صالة العصر، وصلى 

أشهد : لى معه، فمر على أهل مسجد وهم راكعون، فقالفخرج رجل ممن ص،  معه قوم

قبل مكة، فداروا كما هم قبل  - صلى اهللا عليه وسلم- باهللا لقد صليت مع رسول اهللا 

إن توّجههم إلى حيث  !إلى خرب آحاد من أمر يقيني ال الصحابةوهذا فيه انتق .)٢(»البيت

صلى اهللا - رسول اهللا  ْذ كانوا يرونعلى أمر قطعي يقيني، وهو الِحّس، إ كان مبنّي� الشام

وانتقلوا  ،وهم يف الصالة إلى الكعبة استدارواثم  يصلي إلى بيت المقدس، - عليه وسـلم

، إلى األمر المبني على الخرب من شخص واحد ،من األمر المبني على الحس والمشاهدة

 .وهذا من أظهر األدلة على حجية خرب اآلحاد

كانوا يبنون أحكام  - صلى اهللا عليه وسـلم- رسول اهللا أصحاب  أنّ :  الوجه الثالث

 .أخبار اآلحادالشرع على 

 .منها يف ثنايا هذا البحث ذكرنا نبًذا  ،ولهم يف ذلك قصص كثيرة

التي إنما نقلت إلينا  ،أن المسلمين أجمعوا على بعض األحكام العملية:  الوجه الرابع 

 .من طريق اآلحاد

  .بين المرأة وعّمتها وبين المرأة وخالتها كما تقّدم يف تحريم الجمع

 .العلماء أجمعوا على األخذ بخرب اآلحاد أن:  الوجه الخامس

أجمع أهل العلم من أهل الفقه واألثر يف جميع «: - رحمه اهللا  - قال ابن عبد الربّ

                                                           
 ).١٩(صحيح مسلم ، )١٤٥٨(صحيح البخاري  )١(
 ) .٤٠(صحيح البخاري  )٢(
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وإيجاب العمل به إذا ثبت ولم  ،على قبول خرب الواحد العدل -فيما علمت-األمصار 

على هذا جميع الفقهاء يف كل عصر من لدن الصحابة إلى  .من أثر أو إجماع: غيره ينسخه 

 .)١(»ايومنا هذا، إال الخوارج وطوائف من أهل البدع، شرذمة ال تعد خالفً 

فصح هبذا إجماع األمة كلها على قبول خرب الواحد «: - رحمه اهللا  - ابن حزمقال و

ا فإن جميع أهل اإلسالم كانوا على قبول خرب أيًض و .صلى اهللا عليه وسلمعن النبي ، الثقة 

 .)٢(»الواحد

 ]: كقول اهللا تدل على شمولية السنة التي نصوص القرآنب االستدالل:  الوجه السادس

Ò Ó Ô Õ Ö ×     Ø Ù Ú Û             Ü Ý Þ ß Z   ] ٥٩: النساء[ . 

ـرجع يف فصل النزاع، ال الم أنّ  وهو، دقيق على حجية أخبار اآلحاد ووجه الداللة منها

أكثر ما إذ إن  .وحدهاالمتواترة  لسنّةا يفنجده بد أن يكون شامالً ألمور النزاع، وهذا ما ال 

السنة ب -مع القرآن- يكون الفصل فيه  ،سلمون من أمور األحكام والعقائديختلف فيه الم

ينص على أن السنة كلها من المحدثين من إّن بل اآلحادية، وأما السنّة المتواترة فهي قليلة، 

اإلمام ابن و .)٣(صحيحهيف مقدمة حيث ذكر ذلك  ،- رحمه اهللا  -كابن حبان  ،آحاد

ومن «: ، وأيضا يقول يف المقدمة»ال يكاد يوجد يف رواياتهم«: الصالح يقول عن المتواتر

 .)٤(»أعياه تطلبه) للمتواترأي (أراد مثاًال لذلك 

اآلحاد إنما هو الطعن يف السنّة؛ ألن األحاديث  ولذلك؛ فإن حقيقة الطعن يف أخبار

 .المتواترة قليلة 

:ومن األمور التي تدخل تحت هذا األصل  

الثقة بمنهجه ومنهج  مما فيه تعلق� بعد دِّ رَ وَ  التشكيك يف صحة صحيح البخاري، -٢

  .»إن البخاري ليس معصوم�«: يقولون مربرين طعوهنمو .المحدثين

كلمة حق أريد هبا باطل، وهي تشغيب بالعبارات الربّاقة يف وجه  هذهويف الحقيقة فإن 

                                                           

 ).١/٢(البن عبد الرب ، التمهيد )١(
 ).١١٤ -١/١١٣(حكام يف أصول األحكام  البن حزم اإل )٢(
 ).١/١٥٦(صحيح ابن حبان  )٣(
 ).٢٦٩-٢٦٨(البن الصالح ، علوم الحديث: ُينظر )٤(
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الحقيقة، فإننا نعلم جميعا أن البخاري ليس بمعصوم، وليست قيمة صحيح البخاري 

 :أمور خمسةمن مجموع  فقط، بل إن صحيحه اكتسب مكانتهراجعة إلى شخصه 

 .جامعه إمامة -١

 .يف جمع أحاديثه علميا منهجا طبق أنه -٢

 .باإلتقان لعمله االختصاص أهل شهادة -٣

 .مراجعة الُحّفاظ لعمله وتسجيل مالحظاهتم ونقدهم -٤

 .لعمله األمة قبول -٥

ثم يدندن على أن البخاري بشر يصيب  ،فالذي يتجاهل مجموع هذه األمور       

فهو متغافل عن مجموع  ،وكأن قيمة صحيحه راجعة إلى شخصه وعلمه فحسب ،وُيخطئ 

 . الحقيقة

ثا على مادة من المواد فأثبت أن رة وتكمل؛ فلو أن طبيب� أجرى بحصوولكي تتضح ال

فيها عالج� لمرض معّين، وكان طبيب� من أكرب وأمهر وأشهر أطباء العالم، واستعمل يف 

بحثه ذلك قواعد علمّية صحيحة، ثم قّدم بحثه لجامعات عالمّية ومراكز بحثّية معتمدة 

فال شك أن ذلك يعطيه قيمة أكرب من مجرد كونه بحث�  فشهدوا له جميعا بصحة نتائج بحثه،

 !عادي�

 .وهكذا األمر بالنسبة لصحيح البخاري
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ةالسنّ يةحج إشارة إلى كتب مهمة في باب  

الشبهات عنها، مع بعض الكتب المفيدة يف باب حجية السنّة ورد لمختصر  ذكرهذا 

 .وإنما اإلشارة إلى شيء منها  لكتب ،يف تسمية ا االستقصاءالتأكيد على أين لم أرد 

 :السابقين العلماء كتب: أوًال 

تناول أهل العلم قديم� الكالم على منزلة السنّة ومكانتها وحّجيتها، ورّدوا على المشبّهين 

وليس يف كتاب خاصٍّ هبذا  ،والمشّككين فيها، وكثيٌر من كالمهم منثور متفرق يف كتبهم

 :الموضوع، ومن ذلك

 .- رحمه اهللا  -لإلمام الشافعي  »الرسالة«كتاب  -

 .لإلمام الشافعي  »ِجماع العلم« كتاب -

 .للشافعي »اختالف الحديث«كتاب  -

 .-رحمه اهللا  - البن أبي حاتم  »مقدمة الجرح والتعديل« -

 .-رحمه اهللا  - البن قتيبة  »تأويل مختلف الحديث« -

 .-رحمه اهللا  - للطحاوي  »شرح مشكِل اآلثار« -

 .- رحمه اهللا  -البن عبد الرب  »العلم وفضله جامع بيان« -

 .-رحمه اهللا  - البن حزم  »اإلحكام يف أصول األحكام« -

 .- رحمه اهللا  -للخطيب البغدادي  »الكفاية«كتاب  -

 للخطيب البغدادي »الفقيه والمتفقه«كتاب  -

 . - رحمه اهللا  - ابن القيم إلمام ل »مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة« - 

 .لإلمام ابن القيم »إعالم الموقعين« -

 :كتب المعاصرين: ثانًيا

نظرًا لشدة الحملة التي قادها المستشرقون يف الطعن على السنّة، ولكثرة المتأثرين هبم 

من المستغربين ممن حمل رايتهم؛ فقد كثرت البحوث والدراسات يف رد شبهاهتم، ونقد 

لكتب المعاصرة يف هذا ويطول الكالم يف سرد اأقوالهم، ويف إثبات حجية السنة ومكانتها، 

 :ا طرف منها مع تعريف مختصرالمجال، وهذ
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، ويقع - رحمه اهللا  -  لمصطفى السباعي  »السنة ومكانتها يف التشريع اإلسالمي«كتاب  -

 ،أبي ريةمحمود  المستشرقين، وعلى ورّد فيه على .وهو مفيد ونافع ،يف مجلد واحد

يف ذلك، ، وألف كتاًبا  كرين لكثير من األحاديث الصحيحةرؤوس المنمن الذي ُيعّد 

وأطال السباعي يف الرد على الشبهات المثارة  .»أضواء على السنة المحمدية«وهو 

 .حول أبي هريرة رضي اهللا عنه

على كتاب وقد رّد فيه ، - رحمه اهللا  -اليماين  ـُعلميلإلمام الم »األنوار الكاشفة«كتاب  -

 .من أساسه هنقض بنيانو، ةمحكم ةعلمي حججأبي رية ب

 ذكر، وهذا الكتاب - رحمه اهللا  -  للدكتور محمد أبو شهبة »دفاع عن السنة«كتاب  -

وهو . ثلث قرن بالسنة النبوية والشبهات المثارة حولهالمدة نه خالصة اهتمام أ: مؤلفه

 .وفيه تتبع أيض� لشبهات أبي رّية والرد عليها .كتاب مفيد ونافع

محمد لدكتور يف مجلدين ل »سات يف الحديث النبوي وتاريخ تدوينهدرا«كتاب  -

 .يف مجال تدوين السنّة مصطفى األعظمي، وهو كتاب نفيس

جاج الخطيب وهو عكتاب محمد  :ومن الكتب المشهورة يف مرحلة ما قبل التدوين -

 .وبذل فيه مؤلفه جهدًا كبيراً  ،»السنة قبل التدوين«

وفيه مقدمات يف  ،-رحمه اهللا  -  لمحمد مطر الزهراين »تدوين السنة النبوية«كتاب  -

 .، ثم تناول تاريخ السنة على مراحل، ويتميز الكتاب بالرتتيبحجية السنة

، لعبد الغني عبد الخالق، وأطال البحث يف موضوع عصمة النبي "حجية السنّة"كتاب  -

عرتاضات صلى اهللا عليه وسلم وجعله جوهر قضية حجية السنّة، كما أجاب عن اال

 .األساسية دون تتبع أفراد اإلشكاالت

لخليل مالّ خاطر، وأطال فيه ) بدعة دعوى االعتماد على الكتاب دون السنّة(كتاب  -

 .النفس يف سرد األدلة على حجية السنة، حيث ذكر خمسة وثالثين دليالً من القران

 .للمؤلف نفسه) السنّة وحي(كتاب  -

، تتبع لحبيب الرحمن األعظمي )كري الحديثنصرة الحديث يف الرد على من(كتاب  -

 .فيه شبهات أحد القرانيين الهنود، وفيه مباحث مفيدة
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 اللدكتور حسين شواط، وهو على طريقة كتب المدارس؛ مرتب »حجية السنة«كتاب  -

 .تقسيًما لطيًفا اومقّسم ،ترتيًبا واضًحا

رسالة  ووه ،-حمه اهللا ر - لأللباين  »الحديث حجة بنفسه يف العقائد واألحكام«كتّيب  -

 .خرب اآلحاد وحجيته يف مختصرة 

 .محمد الندوي. د) شبهات وردود- دفاع عن السنّة(كتاب  -

لمحمد رمضان  »آراء محمد رشيد رضا يف قضايا السنة من خالل مجلة المنار«كتاب  -

 .يف هذا الباب، ونافعرمضاين، وهو كتاب مفيد 

 متميزة لخالد أبا الخيل، وفيه معالجة »علوم الحديث واالتجاه العقلي «: كتاب  -

 .للشبهات المثارة حول منهج المحدثين

لغازي حمود الشمري، وفيه  »االتجاه العلماين المعاصر يف دراسة السنة النبوية«كتاب  -

 .تتبع متميز ألقوال العلمانّيين وشبهاهتم يف باب السنة ونقدها

تتبع فيه أقوال الحداثيّين . يسىللحارث فخري ع) الحداثة وموقفها من السنّة(كتاب  -

 .وإشكاالهتم حول السنّة، وتميز بطول باعه يف معرفة أقوالهم

 

 



٩٤ 

 

  المراجع

 .القرآن الكريم .١

 .أجزاء ٧:، عدد األجزاءأبحاث هيئة كبار العلماء .٢

، لمحمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن َمْعبَد، اإلحسان يف تقريب صحيح ابن حبان .٣

حاتم، الدارمي، الُبستي، برتتيب األمير عالء الدين علي بن بلبان الفارسي، بتحقيق التميمي، أبو 

 .م١٩٨٨-هـ ١٤٠٨: ١طوتخريج وتعليق شعيب األرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، 

، ألبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم األندلسي القرطبي اإلحكام يف أصول األحكام .٤

 .بدون طبعة، بيروت، دار اآلفاق الجديدة مد شاكر،الظاهري، بتحقيق الشيخ أحمد مح

لمحمد بن علي بن محمد بن عبد اهللا  ،إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم األصول .٥

الشيخ خليل الميس : كفر بطنا، قدم له- الشوكاين اليمن، الشيخ أحمد عزو عناية، دمشق

 .م١٩٩٩- هـ١٤١٩: ١ط، والدكتور ولي الدين صالح فرفور، دار الكتاب العربي

االستذكار الجامع لمذاهب فقهاء األمصار وعلماء األقطار فيما تضمنه الموطأ من معاين الرأي  .٦

ن عبد عمر يوسف بن عبد اهللا بن محمد ب ألبي، واآلثار وشرح ذلك كله باإليجاز واالختصار

 .بدون طبعة، لبنان- بيروت، دار الكتب العلمية، الرب النمري القرطبي

 بن سليم: بالشاطبي، تحقيق الشهير الغرناطي اللخمي محمد بن موسى بن براهيمإل، االعتصام .٧

 .م١٩٩٢ -  هـ١٤١٢ :١السعودية، ط عفان، ابن دار الهاللي، عيد

بن قيم ي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين لمحمد بن أب ،إعالم الموقعين عن رب العالمين .٨

 .م١٩٧٣ طروت، بي–الجيلطه عبد الرءوف سعد، دار : الجوزية، تحقيق

، المنصورة، دار الوفاء، رفعت فوزي عبد المطلب: تحقيق، لمحمد بن إدريس الشافعي ،األم .٩

 .م٢٠٠٥- ـه١٤٢٦: ٣ط

، لعبد الرحمن األنوار الكاشفة لما يف كتاب أضواء على السنة  من الزلل والتضليل والمجازفة .١٠

 ١٤٠٦بيروت، –عالم الكتب/ بن يحيى بن علي المعلمي اليماين، المطبعة السلفية ومكتبتها 

 .م ١٩٨٦-هـ

دار ، ألبي جعفر محمد بن جرير الطربي، تفسير الطبري المسمى جامع البيان يف تأويل القرآن .١١

 .م١٩٩٢-هـ١٤١٢ ١ط، لبنان-بيروت، الكتب العلمية

دار ، حسين إبراهيم زهران: كتب هوامشه وضبطه، ألبي الفداء ابن كثير ،تفسير القرآن العظيم .١٢

 .م١٩٨٨-هـ١٤٠٨، لبنان-بيروت ،الفكر

بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي، إحياء  يألب ،العلمتقييد  .١٣

 .يروتب–السنة النبوية

، ألبي عمر يوسف بن عبد اهللا بن محمد بن عبد التمهيد لما يف الموطأ من المعاين واألسانيد .١٤

محمد عبد الكبير ، بن أحمد العلوي  الرب بن عاصم النمري القرطبي، بتحقيق مصطفى

 .ـه١٣٨٧المغرب، –البكري، وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية



٩٥ 

 

الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالين، مطبعة  يألب ،تهذيب التهذيب .١٥

 .هـ١٣٢٦ :١طدائرة المعارف النظامية، الهند، 

بشار . المزي، تحقيق دن أبي الحجاج يوسف جمال الديل ،تهذيب الكمال يف أسماء الرجال .١٦

 .م١٩٩٢ – هـ١٤١٣ :٢طبيروت، –عواد معروف، مؤسسة الرسالة

ألبي عبد اهللا محمد بن أحمد ، الجامع ألحكام القرآن والمبين لما تضمنه من السنة وآي الفرقان .١٧

الطبعة ، نانلب -بيروت، الرسالة، عبد اهللا بن عبد المحسن الرتكي: تحقيق، بن أبي بكر القرطبي

 .م٢٠٠٦ -ـه١٤٢٧: األولى

محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي الحنظلي  يألب ،الجرح والتعديل .١٨

 .م١٩٨٨/هـ١٤٠٨، الطبعة األولى، لبنان–بيروت ،دار أحياء الرتاث الرازي ابن أبي حاتم،

عثمان بن شافع بن عبد  ، للشافعي أبو عبد اهللا محمد بن إدريس بن العباس بنجماع العلم  .١٩

، مكتبة ابن تيمية، أحمد محمد شاكر: تعليقالمطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي، 

 .بدون طبعة

 عبد بن السالم عبد بن الحليم عبد بن أحمد العباس أبو الدين لتقي، درء تعارض العقل والنقل .٢٠

: ، تحقيق)هـ٧٢٨: ت( شقيالدم الحنبلي الحراين تيمية نب محمد بن القاسم أبي بن اهللا

 العربية المملكة اإلسالمية، سعود بن محمد اإلمام سالم، جامعة رشاد محمد الدكتور

 .م ١٩٩١ - هـ ١٤١١ الثانية، السعودية، الطبعة

بن أبي العباس أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسالم  لشيخ اإلسالم تقي الدين ،الرسالة التدمرية  .٢١

الطبعة السادسة ، الرياض-الناشر مكتبة العبيكان، ودة السعويمحمد بن ع. تحقيق د، تيمية

 .م ٢٠٠٠ -هـ  ١٤٢١

للشافعي أبو عبد اهللا محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب  ،الرسالة .٢٢

، دار الوفاء، رفعت فوزي عبد المطلببن عبد مناف المطلبي القرشي المكي، بتحقيق 

 .م٢٠٠٥-هـ١٤٢٦، لثةثا، الطبعة الالمنصورة

: ، البن ماجة أبو عبد اهللا محمد بن يزيد القزويني، وماجة اسم أبيه يزيد، بتحقيقسنن ابن ماجه .٢٣

 .فيصل عيسى البابي الحلبي - محمد فؤاد عبد الباقي،  دار إحياء الكتب العربية 

األزدي ألبي داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو  ،سنن أبي داود .٢٤

 .بيروت–السجستاين، بتحقيق  محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، صيدا

،  لمحمد بن عيسى بن َسْورة بن موسى بن الضحاك، الرتمذي، أبو عيسى، سنن الترمذي .٢٥

، وإبراهيم )٣جـ (، ومحمد فؤاد عبد الباقي )٢، ١جـ (أحمد محمد شاكر : بتحقيق وتعليق

، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي )٥ -٤جـ( األزهر الشريف عطوة عوض المدرس يف

 .م ١٩٧٥-هـ ١٣٩٥مصر، الطبعة الثانية، –الحلبي

، لزين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن، الَسالمي، شرح علل الترمذي .٢٦

البغدادي، ثم الدمشقي، الحنبلي، تحقيق همام عبد الرحيم سعيد، مكتبة الرشد، الرياض، 

 .م٢٠٠١هـ ، ١٤٢١لطبعة الثانية، ا



٩٦ 

 

الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول اهللا صلى اهللا عليه / صحيح البخاري .٢٧

 .الرياض-وسـلم وسننه وأيامه، لمحمد بن إسماعيل أبو عبداهللا البخاري الجعفي، دار السالم

 .م١٩٢٩- ـه١٣٤٧: الطبعة األولى، المطبعة المصرية باألزهر، صحيح مسلم بشرح النووي .٢٨

المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول اهللا صلى اهللا عليه / صحيح مسلم .٢٩

وسـلم، لمسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، 

 .بيروت –دار إحياء الرتاث العربي 

حماد العقيلي المكي، بتحقيق عبد ألبي جعفر محمد بن عمرو بن موسى بن  الضعفاء الكبير، .٣٠

 .م١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤ :١طبيروت،  –العلمية كتبالمعطي أمين قلعجي، دار ال

ألبي بكر محمد بن عبد اهللا بن محمد بن عبد اهللا ، عارضة األحوذي بشرح صحيح الترمذي .٣١

 .م١٩٩٧-ه١٤١٨: ١ط، لبنان -بيروت، دار الكتب العلمية، المعروف بابن العربي المالكي

عبد اهللا أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباين، رواية  يألب ،علل ومعرفة الرجالال .٣٢

 ١٤٢٢الرياض الطبعة الثانية، ، وصي اهللا بن محمد عباس، دار الخاين: ابنه عبد اهللا، تحقيق

 .م٢٠٠١-هـ

بن أسد  ألحمد بن حنبل أبو عبد اهللا أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل ،العلل ومعرفة الرجال .٣٣

الدكتور وصى اهللا بن محمد عباس، الدار السلفية، : المروذي وغيره، تحقيق: الشيباين، رواية

 .م ١٩٨٨-هـ١٤٠٨ :١طالهند،  –بومباى 

، دار غراس، حسام محمد بو قريص: تحقيق، البن المديني علي بن عبد اهللا بن جعفر، العلل .٣٤

 .م٢٠٠٢-ـه١٤٢٣: ١ط، الكويت

، تقي الدين المعروف بابن الشهرزوري عثمان بن عبد الرحمنو ألبي عمر، علوم الحديث .٣٥

 –ـه ١٤٣٤بيروت، –سوريا، دار الفكر المعاصر -الصالح، بتحقيق نور الدين عرت، دار الفكر

 .م٢٠١٣

دار ، لبدر الدين أبو محمد محمود بن أحمد العيني، عمدة القاري شرح صحيح البخاري .٣٦

 .بدون طبعة، الفكر

العسقالين الشافعي، دار ألحمد بن علي بن حجر أبو الفضل  يح البخاري،فتح الباري شرح صح .٣٧

محمد فؤاد عبد الباقي، أخرجه وصححه : ، رّقم كتبه وأبوابه وأحاديثه١٣٧٩بيروت، - المعرفة

 .عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز: محب الدين الخطيب، عليه تعليقات العالمة: وأشرف على طبعه

 ،بن قيم الجوزيةي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين حمد بن أبلم ،المحمدية لفروسيةا .٣٨

 .عالم الفوائد، دار زائد بن أحمد النشيري: تحقيق

 .لعلي بن أبي بكر الهيثمي، تحقيق األعظمي، مؤسسة الرسالة، كشف األستار عن زوائد البزار .٣٩

الخطيب ، ألبي بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الكفاية يف علم الرواية .٤٠

 .البغدادي، دائرة المعارف العثمانية

، لمحمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور األنصاري لسان العرب .٤١

 .هـ ١٤١٤ ،٣طروت، بي –اإلفريقى،  دار صادر 



٩٧ 

 

المدينة ، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، ألحمد بن تيمية، مجموع الفتاوى .٤٢

 .م٢٠٠٤ -ه١٤٢٥، بدون طبعة، المنورة

محمد الحسن بن عبد الرحمن بن خالد ي ألب  ،المحدث الفاصل بين الراوي والواعي .٤٣

 .م١٤٠٤، ٢طبيروت،  –محمد عجاج الخطيب، دار الفكر .د: الرامهرمزي الفارسي، تحقيق

الظاهري،  القرطبي األندلسي حزم بن سعيد بن أحمد بن علي محمد ألبي، المحلى باآلثار .٤٤

 .القاهرة – الرتاث دار، مد شاكرأحمد مح: تحقيق

، عبد اهللا الحاكم محمد بن عبد اهللا بن محمد النيسابوري يبأل، المستدرك على الصحيحين .٤٥

 .م١٩٩٠–هـ١٤١١ :١ط، بيروت–دار الكتب العلمية، مصطفى عبد القادر عطا: تحقيق

أسد الشيباين، ، ألبي عبد اهللا أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن مسند اإلمام أحمد بن حنبل .٤٦

عبد اهللا بن عبد المحسن الرتكي، .دعادل مرشد، وآخرون، إشراف  ،بتحقيق شعيب األرنؤوط

 .م٢٠٠١ -هـ١،١٤٢١طمؤسسة الرسالة، 

المكتب ، حبيب الرحمن األعظمي: تحقيق، ألبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاين، المصنف .٤٧

 . م١٩٨٣-ـه١٤٠٣: الطبعة الثانية، بيروت، اإلسالمي

ومعه الشرح الكبير ألبي الفرج ، لموفق الدين أبي محمد عبداهللا بن أحمد بن قدامة، لمغنيا .٤٨

 .هـ ١٤٠٤الطبعة األولى ، لبنان- دار الفكر بيروت، عبدالرحمن بن أبي عمر ابن قدامة

رواية يحيى بن يحيى ، بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي المدينلإلمام مالك  ،الموطأ .٤٩

، ١ط، بيروت-دار الغرب اإلسالمي، بشار عواد معروف.ج أحاديثه دحققه وخر، الليثي

 .م١٩٩٦ -هـ ١٤١٦

إلمام مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي المدين، صححه ورقمه وخرج ل ،موطأال .٥٠

لبنان،  –محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الرتاث العربي، بيروت : أحاديثه وعلق عليه

 .م١٩٨٥ -هـ ١٤٠٦

عبد : البن حجر العسقالين، تحقيق ،ر يف شرح نخبة الفكر يف مصطلح أهل األثرنزهة النظ .٥١

 .بيروت-الكريم الفضيلي، المكتبة العصرية ، صيدا

 ثم البصري القرشي كثير بن عمر بن إسماعيل الفداء ألبي ،النهاية يف الفتن والمالحم .٥٢

 عمه حلبي، دارمحمد خير ط: وعلق عليه، خليل مأمون شيحا: الدمشقي، خرج أحاديثه

 .م٢٠٠٠-هـ١٤٢٠ :٢لبنان، ط – بيروت المعرفة،

 

 

 

 

   



٩٨ 
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 دا ا ض –اا  

  ١١٣٢٢ا اي             ٢٤٢١٩٣ب . ص 

     ٠٠٩٦٦١٤٥٣٩٨٨٣   ٠٠٩٦٦١٤٥٣٢١٥٧  

daralwae@gmail.com  
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