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ُّربان ُُّّةُّوحي ُّوي ُّب ُّةُّالن ُّن ُّالس ُّ
ُّالن بوي ة.ُّنة ُّالس ُُّّأعداء ُُّّلدعاوىمناقشةُّ

ُّ
ُّإعداد:ُّحمـــمــــــدُّأمحــــــــــــدُّصـــــــربة

ُّ
ّحقوقّالطبعّوالنشرّللجميعّولكلّدورّالنشرّ
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ُُُُُُُُُّّّّّّّّّ:مقد مةّالكتــــــــابّّّّّّّّ

ُّولقدُّحظياُّباهتماُُُُُُُُّّّّّّّّ ُّاإلسالمُّوينبوعه، ُّوالسنةُّالنبويةُّأساس ُّففإنُّالقرآنُّالكرمي ُّمنقطعُّالنظري، ُّاألمةُّاإلسالميةُّاهتماًما دماُّخ ُّم
سندهُّربُّالبيانُّلكتابُّاهللُّعزُّوجل،ُّوهذاُّالبيانُّأُّيهُّالسنةُّالغراء،ُّواليتوُّ،ُّمنُّكلُّناحية،ُّوبذلتُّاجلهودُّيفُّتقريبهماُّمنُّكلُّزاوية

وقالُّتعاىل:ُّ}وماُّأنزلناُّ[،44ُّ]النحل:ون{ُّفقالُّتعاىل:ُّ}وأنزلناُّإليكُّالذكرُّلتبنيُّللناسُّماُّنزلُّإليهمُّولعلهمُّيتفكرُُّّالعزةُّإىلُّنبيهُّ
ووصفُّربُّالعزةُّهذاُّالبيانُّبأنهُّمنزلُّمنُّ،ُُّّ[44]النحل:عليكُّالكتابُّإالُّلتبنيُّهلمُّالذيُّاختلفواُّفيهُّوهدىُّورمحةُّلقومُّيؤمنون{ُّ

لبيانُّبأنهُّوحىُّيوحىُّفقالُّهذاُّاُّووصفُّتعاىل[،81ُّ-81]القيامة:مثُّإنُّعليناُّبيانه{ُُّّ*عندهُّعزُّوجلُّفقال:ُّ}فإذاُّقرأناهُّفاتبعُّقرءانهُّ
وهبذاُّالبيان،ُّكانتُّعالقةُّالقرآنُّالكرميُّبالسنةُّاملطهرة،ُّ[،4ُّ-3]النجم:إنُّهوُّإالُّوحيُّيوحى{ُُّّ*عزُّوجل:ُّ}وماُّينطقُّعنُّاهلوىُّ

ُّالضرورةُّإليهاُّأكثرُّمنُّضروُّ ُّاآلخر؛ُّفالسنةُّاملطهرةُّكالروحُّللبدن،ُّوالنورُّللعني،ُّبلُّإن ُّالبدنُّرُّعالقةُّمتالزمةُّالُّينفصلُّأحدمهاُّعن ة
 إىلُّروحه،ُّوالعنيُّإىلُّنورها.

ومنُّبابُّالعنايةُّبالقرآنُّوالسنةُّدفعُّشبهاتُّأعداءُّاإلسالمُّعنهما،ُّفإنُّأعداءُّاإلسالمُّحياربونُّاإلسالمُّمنُّكثريُّمنُّالنواحي،ُُُُُُُُّّّّّّّّ
ُّفهمُّةُّمنُّافتُّوكانُّنصيبُّالقرآنُّوالسنةُّكبري،ُّفهمُّحياولونُّإثارةُّشبهات،ُّوحياولونُّانتقادُّالقرآنُّوالسنة،ُّونصيبُّالسن اءامهمُّأكرب،

ُّ.يبينونُّكذهبمُّوزورهموُُّّعلىُّطولُّالتاريخُّحياولونُّاختالقُّاألباطيلُّعلىُّالسنةُّالنبويةُّوعلماءُّاإلسالمُّهلمُّباملرصاد،ُّيفندونُّافتاءامهم،
مرُّافتاءاتُّوأكاذيب،ُّاألُّهيُّيفُّحقيقةُّوأذناهبمُّالكثريُّمنُّالشبهاتُّاليتُّ،ُّوأثارُّأهلهاقُّوالكفرنفاللددُّوالويفُّأيامناُّهذهُّطغىُُُُُُُُّّّّّّّّ

جاءواُّبأكاذيبُّسابقيهمُّونسجواُّعلىُّمنواهلاُّوحيرفونُّالنصُّليعطيُّغريُّمعناه،ُّويبتونُّالنصُّليفيدُّغريُّاملرادُّمنه،ُّوإذاُّوجدواُّحديثًاُّ
يًفاُّأوُّموضوًعاُّعوإذاُّوجدواُّحديثًاُّض،ُّنُّعقلهمُّالذيُّيبغضُّاحلقُّواإلسالمصحيًحاُّالُّيوافقُّأهواءهمُّادعواُّأنهُّالُّيوافقُّالعقل،ُّيريدوُّ

ُّيوافقُّمرادهمُّادعواُّصحتهُّوثبوته.
ُّإىلُُُُُُُُّّّّّّّّ ُّيسعون ُّإذ ُّذلك ُّيعلنون ُّهم ُّوبينما ُّاألمة، ُّعلىُّوحدة ُّوالعمل ُّإليه ُّوالدعوة ُّعليه ُّاحلرص ُّيتصن عون ُّاإلسالم يتدثرونُّبعباءة

املوصىُّهباُّمنُُّّشكيكُّيفُّمصادرهعنُّطريقُّالتأوُّلصنعُّإسالمُّعلىُّمقاسهمُّويناسبُّرغبامهم،ُّأغراضهمُّاخلبيثةُّللقضاءُّعلىُّاإلسالمُّ
عندُّاهللُّوخصوصاُّالسنةُّالنبويةُّوذلكُّبإثارةُّالشبهاتُّحوهلاُّوالزعمُّأهناُّليستُّمنُّالدينُّوُّصلةُّهلاُّبالتشريعُّاإلسالميُّويزعمونُّأنُّ

ذهُّالفئةُّمنُّهُّالقرآنُّالكرميُّهوُّوحدهُّمصدرُّالتشريع،ُّوهيُّدعوةُّقدميةُّحديثةُّوالعداءُّلرسولُّاهللُّوسنتهُّموروثُّولكن ُّاجلديدُّهوُّأن ُّ
تنسبُّنفسهاُّللقرآنُّاجمليد،ُّفتسمواُّبالقرآنينيُّوقدُّاختارواُّهذهُّالنسبةُّإيهاماُّللناسُّبأهنمُّملتزمونُُّّأعداءُّاملل ةُّومنكريُّسنةُّرسولُّاهلل

عدالةُّتارة،ُّوتارةُّيفُُّّملُّيقفُّعملُّهؤالءُّعلىُّإنكارُّحجيةُّالسنةُّمجلة،ُّبلُّذهبواُّإىلُّالتشكيكُّيفُّصدورهاُّعنُّالنيب،ُّ(8)بالقرآن
مُّالصحابةُّالذينُّمحلواُّالسنةُّونقلوهاُّإليناُّوأخرىُّيفُّروامهاُّبعدُّالصحابةُّالكرامُّمثُّالتشكيكُّيفُّجهدُّاألئمةُّاألعالمُّالذينُّأوقفواُّحيامه

ُّصفاتُّهؤالءُّاملنكرينُّللسنةُّ ُّمنُّقلتهم،ُّبعدُّمجعُّامليكتبونُّكثرياُّالذينُّعلىُّالسنةُّفحصاُّوتنقية،ُّأماُّعن ُّعنهمُّعلىُّالرغم علومات
ُّلُّالدكتورُّعبدُّاملهديُّعبدُّالقادر:ُّفيقوُّ

ليسواُّمنُّعلماءُّاإلسالمُّإمناُّهمُّبعيدونُّكلُّالبعدُّعنُّذلكُّفمنهمُّمنُّهوُّمنُّدارسيُّاهلندسةُّأوُّالتجارةُّأوُّالفلسفةُّأوُّ–8ُُُُُُُُّّّّّّّّ
ُّالقانونُّأوُّغريُّذلكُّممنُّالُّعالقةُّهلمُّبعلومُّالشريعة،ُّوهؤالءُّالُّقيمةُّلرأيهمُّيفُّغريُّختصصهم.

رُّبامهمُّتلبيسُّعلىُّغريُّاملتخصصنيُّيفُّالسن ة،ُّفيومهونُّالقارئُّبأهنمُّسيتبعونُّ"االسلوبُّالعلمي"ُّو"الفكرُّاحلر"ُّو"النظيفُّكتا–2ُُُُُُُُّّّّّّّّ
ُّ.الثاقب"ُّو"حتريرُّاملسائل"،ُّإىلُّغريُّذلكُّمنُّالكلماتُّالرباقةُّواليتُّتوهمُّالقارئُّبأهنمُّسيحققونُّيفُّاملسائلُّحتقيقاُّملُّيسبقهمُّإليهُّأحد

                                                                 
ُّالسنةُّبنيُّكيدُّاألعداءُّوجهلُّاأل8ُّ ُّالصعيدي،ُّطدعياءراجع: فتاءاتُّوالشبهات،ُّخنبةُّمنُّعلىُّاالُّلرد،ُّموسوعةُّبيانُّاإلسالم،ُّا88-1،ُّص:8/2002،ُّمحديُّعبدالعظيم

ُّ.(،ُّاملقدمة2جُّ،8)جالعلماءُّوالباحثني،ُّالقسمُّالثالث:ُّالسنةُّالنبوية،ُّاجمللدُّاألول
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ُّيدركُّافتاءامهمُّم-3ُُُُُُّّّّّّ ُّالسنةُّمنُّعندُّأنفسهم، ُّويرد دوهناُّعلىُّأهناُّطعناتُّيف ُّأقوالُّأعداءُّاإلسالمُّالسابقني زو رة،ُّفهمُّيأخذون
ُّدميا.ق،ُّوغريهُّمنُّالكتبُّاليتُّدافعتُّعنُّالسنةُّو"تأويلُّخمتلفُّاحلديث"ُّالبنُّقتيبةُّذلكُّمنُّقرأُّ"الرسالة"ُّللشافعي

ُّالعامة،ُّفهيُّهزُّ–4ُُُُُّّّّّ ُّتافهةُّيكشفُّزيفهاُّكلُّمنُّلهُّدرايةُّبعلومُّاإلسالمُّعامةُّوعلومُّالسنةُّخاصة.افتاءامهمُّالُّتنطليُّإالُّعلى ُّيلة
منهجهمُّخمتل،ُّفتجدهمُّيطلبونُّالشيءُّمنُّغريُّبابه،ُّفيدرسونُّاإلسالمُّمنُّكتبُّإعدائهُّودراسةُّالشيءُّالُّيوثقُّهباُّإالُّإذاُّ–5ُُُُُّّّّّ

ُّدرستُّمنُّمصدرهاُّاألساسي.
ُّهوُّاألس–4ُُُُُّّّّّ ُّماذاُّليسواُّطالبُّحق،ُّفيجعلونُّفكرهم ُّوتقصفُّأعناقُّالنصوصُّفالُّيهمه ُّلهُّكلُّاحلقائق اسُّوالُّبدُّأنُّتنطوي

ُّيقتضيهُّفكره. ُّيقولُّالواقعُّوإمناُّيهمهُّأنُّيفسرُّالشيءُّحسبما
ُّمعروفونُّ–2ُُُُُّّّّّ ُّزوراُّوكثريُّمنهاُّملؤلفني ُّوفرقُّحتسبُّعلىُّاإلسالم ُّفمصادرهمُّملستشرقنيُّونصارىُّويهود مصادرُّحبوثهمُّمصطنعة،

ُّ(8)ُّبالزيغُّوالضالل.
طرقُّنقلهاُّوروامهاُُّّإبعادُّاملسلمنيُّعنها،ُّوتشكيكهمُّيفهبتُّأعاصريُّعاتيةُّمهدفُّإىلُّاإلطاحةُّبالسنة،ُّوُُّّياهلجرُُّّالقرنُّالثانُّيفُُُُُُُّّّّّّّ

ُّذلكُّاهللُّتعاىلُّأئمةُّكباراُّيفُّقيضفلقدُُّّوالدفاعُّعنها،ُّالسنةُّالنبويةُّالكرميةُّوتوثيقهاُّرعايةُّالعالماتُّالبارزةُّيفيفُّنفسُّالقرنُُّّفهب ت،ُّ
توضيحُّصحيحُُّّ،ُّوتنو عتُّهذهُّاجلهودُّماُّبنيوجهُّهذهُّاألعاصريُّيردونُّكيدها،ُّحىتُّارتدتُّسهامُّالعابثنيُّإىلُّحنورهمُّقرن،ُّوقفواُّيفال

ُّعنُّ ُّوبنيُّالدفاع ُّاجلرحُّوالتعديلُّ ُّرأسهاُّعلم ُّواألصولُّلعلومها،ُّوعلى ُّووضعُّالقواعد ُّهوُّدخيلُّعليها ُّوالتحذيرُّمما السنةُّمنُّغريه،
ُّمنكرُّ ُّعلى ُّ)ت:حجيتهاُّوالرد ُّالشافعي ُّعنهاُّاإلمام ُّدافع ُّمن ُّقتيبة204ُّيها،ُّوأشهر ُّوابن ُّاحلديث"، ُّ"الرسالة"ُّو"اختالف (يفُّكتابيه

(ُّيفُّكتابه:ُّ"مشكلُّاآلثار"،ُّوالسيوطيُّيفُّكتابه:ُّ"مفتاحُّاجلنة328ُّ(ُّيفُّكتابه:ُّ"تأويلُّخمتلفُّاحلديث"ُّوالطحاويُّ)ت:224)ت:
ُّيفُّالتمسكُّبالسنة"

ُّمعُّمبثلهاُّمنُّقبلهجمةُّشرسةُّغامشة،ُّملُّنسُّالسنة،ُّيفُّعصرناُّاحلديثُّتشككُّيفُّتتُّنابتةُّيف،ُّفقدُّنبوماُّأشبهُّالليلةُّبالبارحة!ُُُُُّّّّّ
ُُّّيغبهجمةُّتكاتفتُّهلاُّكلُّقوىُّالشرُّوال ُّودعاةُّالالدينيةُّمنُّالعلالصليبينيواملستشرقنيُّالشيوعينيُّاملالحدة،ُّمن ُّوالبهائيني،ُّ، مانيني،

ُّمعسكرُّالعد ُّجيمعهم ُّممن ُّوزعمتُّوالقاديانيني،ُّوغريهم ُّوأهله، ُّلإلسالم ُّوبدلتاء ُّالسنةُّحرفت ُّأن ُّالنابتة ُّهذه ُّأسس، توثيقهاُُُّّّوأن
ُّألنفسهم.لية،ُّوملُّتنهضُّبعبءُّاحلفاظُّعليهاكانتُّواهيةُّوشك ُّوأخذواُّأقوالُّسابقيهمُّونسبوها ،ُّ

آنُّوحدهُّدونُّالقرُُّّجةُّيفالسنة،ُّإمناُّاحلُّمُّمنُّيزعمُّبصريحُّاللفظ:ُّالُّحجةُّيفومنُّاملؤسفُّحقاُّأنُّيكونُّمنُّبنيُّأبناءُّاإلسالُُُُُُُُّّّّّّّّ
ُّيوهُّريهىُّأعدائه،ُّإذُّتتهجمُّعلىُّتفسأعدُّيان،ُّومستُّنفسهاُّمجاعةُّالقرآن،ُّوهالهورُّبباكستُّسواه،ُّوقدُّوجدناُّبعضاُّمنُّهؤالءُّيف

يهُّاهللُّصلىُّاهللُّعلُّنةُّرسولوتعتربُّماُّفيهاُّهوُّاحلجةُّمنُّغريُّاحتياجُّلس،ُّاُّواحدا،ُّوتعتمدُّعلىُّتراجمُّشائهةالُّتعرفُّمنُّالعربيةُّحرف
كشفُّالقناعُّعنُّأساليب،ُّوحقيقةُّأعداءُّالسنة،ُّمنُّأهلُّاألهواءُّوالبدعُّقدميا،ُّمنُُُّّّاإلسهامُّيفهذاُّالكتابُّمنُّمقصودُّفكانُّ،ُّوسلم

ُّينيالعصرُّاحلديثُّمنُّاملستشرقني،ُّوأذياهلمُّمنُّدعاةُّالالدينيةُّمنُّالعلمانيني،ُّوالبهائُّعة،ُّواملعتزلة،ُّومنُّأحياُّفكرهمُّيفاخلوارج،ُّوالشي
ذلكُّالُّينافحُّعنُّكُُّّفالُّيعرفُّاإلسالمُّمنُّالُّيعرفُّاجلاهلية،ُّوالُّيستبنيُّاحلقُّأوُّالرشدُّمنُّملُّيتبنيُّالباطلُّأوُّالغىُّ...انينيُّ،ُّوالقادي

إهناُّمعركةُّوُُّّىُّاحلربُّمنُّملُّيتعرفُّأرضُّاملعركةاإلسالمُّمنُّملُّيعرفُّأعداءهُّوحماربيه،ُّومنُّملُّيدرسُّخططهم،ُّوأساليبهم،ُّوالُّيقدرُّعل
ُّاملسلمون،ُّوالُّيزالونُّيفُّكُّاحلربيةُّاليتليستُّأقلُّمنُّاملعارُّ ُّ(2)بعضُّاألماكن.ُّخاضها

ُّوعلىُُُُُُّّّّّّ هيئُّاهللُّتعاىلُّللسنةُّيفُّأيامناُّعدداُّمنُّأهلُّالعلمُّيظهرونُّاحلقُّويبطلونُّالباطلُّفقضواُّأعمارهمُّمدافعنيُّعنُّسن ةُّنبيهم
ُّود.ُّمصطفىُّالسباعي،ُّوُّد.ُّحممدُّحممدُّأبوُّشهبة،ُّرأسُّهؤالءُّالعلماء:ُّالشيخُّحممدُّعبدُّالرزاقُّمحزة،ُّوالشيخُّعبدُّالرمحنُّاملعلمي،

                                                                 
ُّإىلُّالسنةُّالنبوية،ُّد.ُّعبدُّاملهديُّعبدُّالقادرُّعبدُّاهلادي،ُّمكتبةُّاإلميانُّالقاهرةُّط-8ُّ 325ُّ-342ص:8/2002ُّاملدخل
ُّ،ُّمقدمةُّالكتابم2002هـ/8ُّ،8423ُّدارُّاليقني،ُّمصر،ُّطُّالسنةُّالنبويةُّيفُّكتاباتُّأعداءُّاإلسالمُّ"مناقشامهاُّوالردُّعليها"،ُّد.ُّعمادُّالسيدُّالشربيين،-2ُّ

https://www.google.com/#_ednref1
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ُّالسيدُّالشربيينُّوغريهم.ُّ ُّود.ُّعماد ُّود.ُّأمحدُّعمرُّهاشم،ُّود.ُّعبدُّاملهديُّعبدُّالقادر،ُّود.ُّعبدُّالعظيمُّاملطعين،ُّود.ُّطهُّحبيشي،
كرينُّوبطالهنا،ُّحىتُّظهرُّقوالُّاملنوكانُّهلذهُّاجلهودُّالفرديةُّدورُّعظيمُّيفُّبيانُّاحلقيقةُّللناسُّوتثبيتهمُّعلىُّدينهمُّوبيانُّزيفُّأُُُُُُُُّّّّّّّّ

عدادّإفتراءاتّوالشبهات،ّموسوعةّبيانّاإلسالم،ّالردّعلىّاالُّعملُّمتكاملُّغط ىُّشبهاتُّأعداءُّالسنةُّكلهاُّيفُّعملُّموحدُّوهوُّ
ُّيفُّكانتهاومُّالسنة"ُّ:هلذاُّالكتابُّهوُّوكتابُّالدكتورُّالسباعيئيسيُّفكانُّهذاُّالعملُّاملوسعُّاملرجعُّالرُّ،ّنخبةّمنّالعلماءّوالباحثين

الدكتورُُّّكتابُّوُُّّالسنةُّالنبويةُّيفُّكتاباتُّأعداءُّاإلسالمُّ"مناقشامهاُّوالردُّعليها"الدكتورُّالسيدُّالشربيين:ُّ"كتابُّوُُُّّّاإلسالميُّالتشريع
ُّالسنةُّ"ُّ:وكتابُّالدكتورُّعبدُّاملهديُّعبدُّالقادرُُّّ"املعاصرينُّوالكتابُّاملستشرقنيُّشبهُّوردُّالسنةُّعنُّدفاع :ُّ"أبوُّشهبة املدخلُّإىل

،ُّ"ويةُّحجيةُّوتدويناالسنةُّالنبوكتاب:ُّ"،ُّمحديُّعبدالعظيمُّالصعيديللدكتورُّ،ُّ"السنةُّبنيُّكيدُّاألعداءُّوجهلُّاألدعياء"،ُّوكتابُّ"النبوية
ُّمُّمنُّاملراجعُّاملثبتةُّيفُّاهلوامش.وغريهُّد.ُّأمحدُّعمرُّهاشم،ُّ"عنُّاحلديثُّالنبويُّدفاع،ُّوكتاب:ُّ"حممدُّصاحلُّالغرسي

ثمّالكرّعليهاّّ،أكثرّمنّتجميعّللشبهاتّوترتيبهاّوتنظيمهاّفيّفصولّفهوّليسفيّهذاّالكتابّّعمليإلىّبالنسبةّأماّّّّّّّّ
ّكامالّ ّكتبّومراجعّالباحثينّوالعلماءّالمذكورينّآنفا،ّوأحياناّنقلّالبحث ّكتابهمّباختصارّمعّإضافاتّممي زةّمن باحثينّلمن

ّجزاآخرين ّكتبّالعلماء ّودقة،ّوليسّليّفي،ّفلقدّبحثتّعنّأفضلّوأدقّالردودّفي ّفنقلتّردّأكثرهمّتوسعا ّهمّاهللّخيرا
ّكلهّلهمّوجزاهمّاهللّخيرّالجزاءّعنّأمةّمحمدوتجميعّالردود،ّاختصارّاألبحاثّسوىّالردودّوالشرحّ ّ.وتنظيمهاّفالشكر

نُُُُُُُُّّّّّّّّ ُّاملد عنيهباُّبعضُُّّكماُّيدندنتتعلقُّمبعىنُّالسنةُّوأن ُّأقوالُّالنيبُّليستُّمنُّالسنةُُّّاليتُّدعاوىُّالُّومناقشةردُّالفصلُّاألولُّتضم 
ُّمتُّ ُّأهناُّأقوالُّالنيب،ُّأو ُّأقوالُّللصحابةُّدونتُّعلى ُّالتقاليدُّاملرويةُّأوُّأهنا ُّأنُّالسنةُّمنُّجنس بالقرآنيني!ُّوبعضُّشبهاتُّجولدتستهري

أماُّلة،ُّذقهيةُّوغريهاُّمنُّالدعاوىُّاملبتوضعُّالسنةُّيفُّعهدُّالنضوجُّالفكريُّوالسياسيُّوأنُّاملسؤولُّعنُّوضعهاُّأصحابُّاملذاهبُّالف
ُّشبهةُّ ُّعلى نُّالرد ُّفتضم  ُّوُُّّاالكتفاءالفصلُّالثان ُّالقرآن ُّاحملفوظُّهو ُّأن ُّوالردُّعلى ُّيكفينا، ُّالقرآنُّمبفرده ُّوأن ُّدونُّالسنة حدهُّبالقرآن

ّكاملةّالقرآنّوالسنوأنّالمقصودّهوّمصوليستُّالسنةُّمنُّاليتُّتكفلُّاهللُّحبفظهاُّوتوضيحُّمعىنُّ"الذكر"ُّ ُُّّ.ةادرّالشريعة
لُّبالردُّعلىُّسؤالُّيطرحُّكثرياُّوهوُّهلُّالسنةُّوحيُّربانُّوماُّهيُّاألدلةُّفكانُّالفصلُّاملركزيُّللكتابُّأماُّالفصلُّاُُُُُُّّّّّّ لثالثُّفقدُّتكف 

فهلُُّّ،اجتهادُّعنُّالفصلُّالسابقُّوهوُّهلُّكلُّالسنةُّوحيُّأالُّيشكلُّعلىُّاجلوابُّأنُّالنيبُّتجناالمثُّتالهُّفصلُّجييبُّعلىُّإشكالُّ
لوحي،ُّفكانُّعنوانُّالفصلُّالرابع:ُّالسنةُّبنيُّعصمةُّالنيبُّواجتهاده،ُّأماُّالفصلُّاألخري:ُّاجتهاداتُّالنيبُّوإقرارُّالوحيُّعليهاُّمنُّجنسُّا

ُّعلىُّ) ُّواملدارسة25ُّفقدُّتكفلُّبالرد ُّطريقُّالكتابة ُّالسنةُّعن ُّاألوائلُّحبفظ ُّواهتمامُّاملسلمني ُّمثُّتدوينها ُّبكتابةُّالسنة ُّشبهةُّتتعلق )
ثارةُّحولُّالنقدُّحىتُّالُّينفدُّإليهاُّدخيلُّفتصدىُّهذاُّالفصلُّللشبهاتُّامل،ُّومحايتهاُّمنُّالوضعُّفأحاطوهاُّبسياجُّمنُّالت وقيُّوُّوالتدوين

ُّأن ُّ ُّلعدمُّشرعيةُّذلك،ُّوالزعم ُّتدوينُّالسنةُّوعدمُّروايتها ُّوادعاءُّأنُّالصحابةُّحترجواُّمن تدوينُّالسنةُّوانكارُّكتابتهاُّعلىُّعهدُّالنيب
ُّ ُّالتدوينُّوالكتابة!،ُّوتصدى ُّميي زواُّبني ُّلضياعهاُّفلم ُّاملثالتأخريُّبالتدوينُّأدى ُّعلىُّالشبهات ُّالوضعُّهذاُّالفصلُّكذلكُّللرد ارةُّعلى

مثل:ُّأنُّخلفاءُّبينُّأميةُّكانواُّوراءُّوضعُّاألحاديثُّوأنُّالسياسةُّكانتُّوراءُّاألحاديث،ُّوأنُّالتمس كُّالشديدُّبالسنةُّكانُّمنُّدواعيُّ
ُّحدالوضع،ُّ ُّاحلديثُّنقدوها ُّعلماء ُّلكن  ُّتسر بتُّللسنة ُّوجودُّأحاديثُّكثريةُّموضوعة ُّأحدُّينكر ُّوميزواُّسإنهُّال ُّمنُّيثاُّحديثا قيمها

ُّعلىُّحفظُّاهللُّلسن ةُّنبيهُّمصداقاُّلقولهُّتعاىل:ُّ}ُّإناُّحننُّنزلن ُّاصحيحهاُّوإنُّماُّتوافرُّللسنةُّمنُّوسائلُّاحلفظُّواهتمامُّالعلماءُّهباُّليدل 
ُّ[.1الذكرُّوإن اُّلهُّحلافظون{]احلجر:

ّرضىّورحمة،ّّّّّ ّيؤجرنيّعليه ّالقبول،ّوأن ّالعملّخير ّالكريم،ّوأكونّفيّزمّرّأسألّاهللّقبولّهذا ةّوأنّيبلغّعمليّرسوله
ّالحبيب ّالمصطفى ّنبيه ّالمنافحينّوالمدافعينّعنّسن ة ّكنتّ ، ّبكثيرّأقلّ ّوإن ّالّتدركهاّّ،منّهذا ّاهللّواسعة ولكنّرحمة

ّالعزيز ّفيّهذاّالعلم ّالبضاعة ّوقلة ّوالتقصير ّنفسيّبالعجز ّمقدار ّوإنيّأعلم ّ}ّالعقولّواألفهام ّيـَق ول وَنّفَِّوالرَّاِسخ وَن ّالعِعلعِم ي
(ّ َلعَباِب ّأ ول وّاألع ِّإالَّ ّك لٌِّّمنعِّعنعِدَّربِـَّناَّوَماَّيذَّكَّر  ّ]آلّعمران[.ّ{(7آَمنَّاّبِِه
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ـــــف ــ ــ ــ ــهـــ ــ ـ ــ ـ ــــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ّالـ ــــرس ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ـ ــ ــكتـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ّـاب:ــ
ّ ّالمتّ ّبويّ الحديثّالنّ ّ،والحديثّةالسنّ معنىّالمبحثّالتمهيديّاألول: 7ّ:صّ...األمةهذهّمنّخصائصّّصلبالسند

ّوالبدعّقديماّوحديثا.المبح ّمنّأهلّاألهواء 02ّ.ص:..............................ثّالتمهيديّالثاني:ّأعداءّالسنة
38ّ...................................ص:.لواردةّحولّمعنىّالسن ةّومصدرها.الفصلّاألول:ّردّالشبهاتّا

ُّوسلمُّليستُّمنُّالسنة 44ُّص:.......................................البحثُّاألول:ُّدعوىُّأنُّأقوالُّالنيبُّصلىُّاهللُّعليه
50ُّص:...............................................لُّتسميةُّالسن ة،ُّوالردُّعليهاشبهةُّجولدُّتسيهرُّحوُُّّالبحثُّالثان:

ُّالعاداتُّواألفكارُّاملوروثةُّالقدميةُّالبحثُّالثالث: 52ُّص:...............................................السن ةُّمنُّجوهر
ُّإىلُّالصحابة،ُّالُّإىلُّالنيبُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّالبحثُّالرابع: 55ُّ:ص..........................رد ُّدعوىُّنسبةُّاألحاديث

ُّالزعمُّأنُّاحلديثُّالنبويُّمنُّآثارُّتقدمُّاملسلمنيُّيفُّعصرُّالنضوج. 48ُّص:.............................البحثُّاخلامس:
45ُّ.ص:............................................دعوىُّأنُّالسنةُّهيُّمشهورُّآراءُّاملدارسُّالفقهيةسادس:ُّالبحثُّال

24ُّ............................ص:.البحثُّالسابع:ُّمناقشةُّالزعمُّأنُّالسنةُّمقتبسةُّمنُّاليهوديةُّوبعضُّالدياناتُّاهلندية
ُّمنُّالنصرانيةمناقشةُّالزع البحثُّالثامن: 10ُّ.........ص:........................................مُّأنُّالسنةُّمستوحاة
الثانيّ: السن ةي ّأالفصّل دوّن بالقرآّن ّكالقرآنّ،كتفّى محفوظة القرآنوهلّالسنّة وصّل وأيّن فيّاجّ، تهاداتهّميوّن

النبيّ؟!. علىّسنّة العقّل وهلّيقدّم دعوىّإنكارّحديثّاآلحادّ، رّد الجديدّ، 99ّ:................صودينهّم
ُّالكرميُّوعدمُّالبحثُّاألول:ُّ ُّإىلُّالسن ُّشبهةُّاالكتفاءُّبالقرآن ُّالشبهةُّاألساسية(بويةُّوالردُّعليهاةُّالن ُّاحلاجة 11ُّ..ص:....ُّ)وهي
804ُّ............................ص:لُّاهللُّعزُّوجلُّحبفظهاُّوالردُّعليها.ةُّلوُّكانتُّحجةُّلتكف ُّشبهةُّأنُّالسن ُّالبحثُّالثان:ُّ

ُّالنيبُّعلىُّماُّبل غُّمنُّالقرآنُّدونُّالسن ة. 884ُّ....................................ص:البحثُّالثالث:ُّردُّدعوىُّقصرُّطاعة
ر رُّالبحثُّالرابع:ُّ ُّالفقبعضُّالد  ُّبعضُّالقرآنيني،ُّواالجتهادات ُّأذهان ُّوُّاستنبطُّيتلُّالعجيبةُّالمنُّاملسائهيةُّالبديعة،ُّاليتُّتفتقتُّعنها ها

828ُّ..........................................ص:نشرهاُّموقع هم.وُُّّ،وهديهُّمنُّالقرآنُّالكرميُّبدونُّرجوعهمُّإىلُّبيانُّالنيب
ُّ ُّالس ُّالبحثُّاخلامس: 821ُّ..............................................................ص: نةدعوىُّتقدميُّالعقلُّعلى

ُّإنكارُّحجي ةُّحديثُّاآلحاد. 831ُّ............ص:..........................................البحثُّالسادس:ُّرد ُّدعوى
ُّيفُّقوةُّاإللزامُّتأليهُّللرسول.!!ُّالبحثُّالسابع: 854ُّ:.....................................صالزعمُّأنُّتسويةُّالسنةُّبالقرآن
الثالث: ورسله.ّالفصّل أنبيائّه وحيّربانيّلخاتّم النبويّة 259ّ.......................................ص:السن ّة

851ُّ:................................................ص؟!كلُّالوحيُّمكتوباُُّّوليسبوةُّوالوحي،ُّبنيُّالن البحثُّاألول:ُُّّ
844ُّ............................................ص:علىُّأنُّهديهُّوسن تهُّوحي.ُّدليلُّعصمةُّاهللُّللنيبالبحثُّالثان:ُّ

822ُّ.................................................................ص:ةُّالقرآنُّأنُّالس نةُّوحي.أدل ُّالبحثُّالثالث:ُّ
811ُّ...................................................ص:أدل ةُّالس نةُّالنبويةُّعلىُّأنُّهديُّالنيبُّوحي.البحثُّالرابع:ُّ

ُّ ُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّعنُّالغيبياتُّوحتققُّوقوعهاُّيدلُّعلىُّأنُّالسنةُّوحيأدل ةُّالبحثُّاخلامس: 811ُّ:..........ص.إخباره
ُّأهناُّوحيبوي ُّةُّالن ُّاإلعجازُّالعلميُّالواردُّيفُّالسن ُّأدل ةُّالبحثُّالسادس:ُّ 202ُّ.........................ص:ان .ربُّةُّيدلُّعلى

ُّالسن ةُّوحي؟البحثُّالسابع:ُّ ُّينقضُّالقولُّبأن  ُّغريُّحماملها ُّحممولةُّعلى 285ُّ....................ص:.ُّهلُّوجودُّأحاديث
223ُّ.............................................ص:الس ن ةُّمبي نةُّملقاصدُّالقرآن،ُّرتبةُّالسن ةُّمنُّالقرآن.ُّالبحثُّالثامن:

235ُّص:............................................................معُّالقرآنيني،ُّأسئلةُّموجهةُّهلم.البحثُّالسابع:ُّ
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الرابعّ: فيّبعضّاألالفصّل واجتهادّه الن بييّن عصمةّخاتّم 052ّ:ص.................................ّمور!بيّن
ُّالوحيُّلهُّمآالً.:ُّولالبحثُّاأل ُّابتداءُّأوُّبتصحيح 252ُّ...................ص:العصمة،ُّمواضعها،ُّعصمةُّالنيبُّيفُّاجتهاده

243ُّ............ص:.........................................البحثُّالثان:ُّعصمتهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّيفُّاجتهاده.
ُّرسولُّاهللُّيؤي ُّ 222ُّ..............ص:............دُّأنُّالسن ةُّاملطه رةُّليستُّكلهاُّوحيالبحثُّالثالث:ُّرد ُّشبهةُّأنُّاجتهاد

218ُّ..............ص:............................ُّالسن ةُّجمر دُّاجتهاداتُّنبويةُّخاطئةالبحثُّالرابع:ُّرد ُّشبهةُّالزعمُّأنُّ
الخامس: أن ّّالفصّل للنبيرد ّقولهّم السن ّة لتأخرّكتابتهاّنسبّة تدويوتأخّ ّ،ليستّيقينيّة الوضّ لّوّ،هانّر ّ،اعينكثرّة
بالمعنىّ، الخلفاءّ،ولنقلهّا دونتّبقصوّر بحثاّ ّخمسةفيّوأنهّا 009ّ...........................ص:.وعشريّن

218ُّ...................................ص:......................................ة.نقدُّإمجايلُّعامُّهلذهُّالشبه-8ُّ
211ُّ....................ص:............................................دعوىُّإنكارُّكتابةُّالسن ةُّعلىُّعهدُّالنيب-2
ُّإحراقُّالنيب-3ُّ ُّدونُّمنُّدعوى 303ُّص:.................................أحاديث.ُّوأيبُّبكرُّوعمرُّرضيُّاهللُّعنهماُّملا
ُّأنُّالصحابةُّحترجواُّمنُّتدوينُّاحلديثُّوروايتهُّلعدمُّشرعيته-4ُّ  899ص:.........................................دعوى
ُّيفُّالسنةُّالختالطهما-5ُّ ُّتعذرُّالتمييزُّبنيُّالصحيحُّوغريه  382.ص:.............................................دعوى
 320.ص:...............................................ُّيكتبُّإالُّيفُّعهدُّعمرُّبنُّعبدُّالعزيزالزعمُّأنُّاحلديثُّمل-4ُّ
803ّ.ص:...........................................................الزعمُّأنُّتأخرُّتدوينُّالسنةُّأدىُّإىلُّضياعها-2ُّ
321ُّص:.....................................................................دعوىُّضياعُّمخسمائةُّخطبةُّنبوية.–1ُّ
ُّمماُّأدىُّلتحريفها.الزعمُّأنُّ–1ُّ 338ُّ....ص:.......................................................السن ةُّرويتُّباملعىن

ُّأنُّتشددُّالصحابةُّيفُّقبولُّالسنةُّمنقصةُّهل-80ُّ 887ّ......ص:..............................................ا.دعوى
ُّالسنّزعمُّأنُّالصحابةرد ُّومناقشةُّ-88 838ّ......ص:......................................................ّ.ةخالفوا
355ُّص:.....................................شبهةُّأنُّالوضعُّوكثرةُّالوضاعنيُّللحديثُّأضعفتُّالثقةُّبالسنةُّالنبوية-82ُّ
344ُّ.ص:.......قصدُّأنُّتكونُّسن تهُّمصدراُّتشريعيا.النيبُّماُّقالُّشيئاُّأوُّفعلهُّبقصدُّالتشريعُّفأقوالهُّملُّتكنُّشرعاُّوملُّي ُّنُّشبهةُّأ-83ُّ

ُّشاخت:-84ُّ. ُّاألحكامُّيفُّحديثُّمنسوبُّللنيبُّيالُّصحةُّألُّنقدُّقاعدة 325ُّ.ص:..أتُّيفُّالقرنُّالثان.وأهناُّنشُّأحاديث
ُّمحلةُّالسنةُّكانواُّكذابنيُّوفقهاءُّسلطة.–85ُّ 312ُّ..........................ص:شبهةُّأنُّالسن ةُّدونتُّيفُّقصورُّاألمراءُّوأن 
313ُّ.....................................................ص:امهامُّالزهريُّبالكذبُّوعدمُّاألمانةُّيفُّاحلديثشبهةُّ-84ُّ
ُّبينُّأميةُّكانواُّوراءُّوضعُّاألحاديث-82ُّ ُّأنُّخلفاء  311.....................................................ص:.دعوى
ُّأنُّتدوينُّالسنةُّيفُّقصورُّاألمراءُّأدىُّإىل-81ُّ 405ُّ................................................ص:.الوضعُّاالدعاء
ُّبينُّالعباس-81ُّ ُّإلرضاءُّخلفاء  488................................................ص:.امهامُّالفقهاءُّبوضعُّاألحاديث
ُّإمهالُّاحملدثنيُّاألسبابُّالسياسيةُّالدافعةُّللوضعُّيفُّاحلديث-20ُّ  484.....................ص:...................دعوى
ُّالوضع-28ُّ  428................................................ص:.الزعمُّأنُّالتمسكُّالشديدُّبالسنةُّكانُّمنُّدواعي
ُّأنُّالقواعدُّالكليةُّللحكمُّعلىُّاحلديثُّاملوضوعُّملُّتعرفُّإالُّيفُّالق-22ُّ  424.................ص:.رنُّالثامنُّاهلجريادعاء
432ُّ....................................................ص:....لزمانناُّصاحلةُّليستُّأحاديثُّالسنةُّيفُّأن ُُّّادعاء-23ُّ
434ُّ..................................................ص:.االختالفُّعندُّالسنةُّدونُّالقرآنُّإىلُّاالحتكامُّدعوى-24ُّ
380ّ..............................ص:......................الشخصيةُّردُّالزعمُّأنُّالسنةُّصدىُّلعواطفُّالنيب-25ُّ
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ّاألول:تمهيديّالمبحثّال

ّ.يرهادونّغّاألمةهذهّمنّخصائصّّصلبالسندّالمتّ ّبويّ الحديثّالنّ ّوّوالحديثّلغةّواصطالحا ،ّةالسنّ 
ُّّ:صطالحبينّالمعانيّفيّاللغةّواالّالفرق-2ّّّّّّّّ

ماُّنقلُّعنُُّّيشرع:ُّأنُّاالسمُّاليلشرعواالسمُّاُّ"الفرقُّبنيُّاالسمُّالعريفُّ:اللغة(ُّكتابهُّ)الفروقُّيفُُّّيفُّياللُّالعسكرُّأبوُّهيقولُُُُُُُُّّّّّّّّ
ُّحكمُّحدثُّيفُّأصلهُّيف ُّفعلُّأو ُّفسمىُّبه ُّذلك،ُُّّاللغة ُّيقربُّمن ُّواإلسالمُّوما ُّوالصومُّوالكفرُّواإلميان ُّالصالةُّوالزكاة الشرعُّحنو

ُّأشوكانتُّهذهُّأمساءُّجترُّ ُّقبلُّالشرعُّعلى ُّوصُّياء،ُّمثُّجرتُّيفى ُّصارتُّحقيقةُّفيها، ُّأخر،ُّوكثرُّاستعماهلاُّحىت ارُّالشرعُّعلىُّأشياء
ُّأنُّاستعمالُّ)الصالة(ُّاليومُّيفاستعماهلاُّعلىُّاألصلُّجمازا،ُّأالُّ ُّواالسمُّالعريفالدعاءُّجمُّترى ُّبابهُُّّماُّنقلُّاز،ُّوكانُّهوُّاألصل. عن

ندُّالفقهاءُّأنهُّإذاُّوعُّ،األصلُّامساُّجلميعهُّمساُّلبعضُّماُّيدبُّوكانُّيفالعرفُّاُّقولناُّ)دابة(ُّوذلكُّأنهُّقدُّصارُّيفُّبعرفُّاالستعمالُّحنو
ُّعلىُّماُّوضعُّيفُّآلخر،ُّفالواجبُّمحلهالشرعُُّّالعرفُّلغريه،ُّووضعُّيفُّواستعملُّيفُّيءاللغةُّلشُّاهللُّتعاىلُّخطابُّقدُّوقعُّيفوردُّعنُّ

ُّيءالعرفُّلشُّأوىلُّبذلكُّوإنُّكانُّاخلطابُّيفلعرفُّاللغةُّقدُّانتقلُّعنه،ُّوهوُّاألصلُّفيماُّاستعملُّفيهُّباُّالشرع؛ُّألنُّماُّوضعُّلهُّيف
ُّستعمالُّيفعنه،ُّوإذاُّحصلُّالكالمُّمُّحيملهُّعلىُّماُّعدلُّي،ُّألنهُّأوىل،ُّكماُّأنُّاللفظُّالشرعوىفُّاللغةُّخبالفهُّوجبُّمحلهُّعلىُّالعرف

إذُّقدُُّّ[43:ُّ]البقرةُّ{الزكاةتواُّآوُّقولهُّتعاىل:ُّ}وأقيمواُّالصالةُّوُّومجيعُّأمساءُّالشرعُّحتتاجُّإىلُّبيانُّحنُّالشريعةُّأوىلُّعلىُّماُّذكرُّقبل،
ُّثاناللغة،ُّوذلكُّعلىُّضربنيُّأحدمهاُّيرادُّبهُّماُّملُّيوضعُّلهُّالبتةُّحنوُّالصالةُّوالزكاة،ُّوالُّلُّأنهُّأريدُّهباُّغريُّماُّوضعتُّلهُّيفعرفُّبدلي

كأنهُّمستعملُُُّّّارغُّحداُّخمصوصاُّفصالشرعُّملاُّيقعُّمنهُّعلىُّوجهُّخمصوص،ُّأوُّيبلُّاللغةُّلكنهُّقدُّجعلُّامساُّيفُّيرادُّبهُّماُّوضعُّلهُّيف
ُّ(8ُّالصيامُّوالوضوءُّوماُّشاكله"ُّ)ُّغريُّماُّوضعُّلهُّوذلكُّحنوُّيف

ُّشرعللكلمةُّإُُُُُُُُّّّّّّّّ ُّوقدُّيكونُّاملعىنُّاالصطالحداللةُّلغويةُّوداللةُّاصطُّي،ُّأيذنُّمعنيان،ُّمعىنُّلغوى،ُّومعىن ُّعنُُّّيالحية، بعيدا
ُّعنُّياالصطالحُّككلمةُّ"السنة"ُّمثال.ُّفهُّعىنُّيفاللغةُّوأكثرُّمنُّمُّتكونُّالكلمةُّهلاُّأكثرُّمنُّمعىنُّيفُّ،ُّبلُّقدياملعىنُّاللغوُّ ُّفضال

الُّيعرفُّهذهُُّّيفالذُّ،والفقهاء،ُّواألصولينيُُّّعندُّاحملدثني،ُّيذكرها،ُّهلاُّأكثرُّمنُّمعىنُّاصطالحُّسيأيتُّمعانيهاُّاللغويةُّاملتعددة،ُّواليت
هجومهمُُّّملطهرةُّاستغالالُّبشعا،ُّفنراهمُّيفمُّوالسنةُّااخلطأ،ُّوهذهُّالفوارقُّاستغلهاُّأعداءُّاإلسالُّالفوارقُّاالصطالحيةُّالُّشكُّواقعُّيف

ُّ ُّعن ُّمهملني ُّاالصطالحية ُّأو ُّاللغوية ُّمعانيها ُّبعض ُّعلى ُّيركزون ُّاملطهرة ُّالسنة ُّباقعلى ُّأخرى ُّتارة ُّعلم ُّوعن ُّتارة، معانيهاُُّّيجهل
ُّالوصول ُّيفُّاالصطالحيةُّبغية ُّالتشكيك ُّوغايتهمُّمن ُّهدفهم ُُّّإىل ُّهبا ُّوعدمُّالعمل ُّاحجيتها ُّعلىُّمعىن ُّتركيزهم ُّلومنُّذلك ُّىفسنة

ذُّفيهُّإُّتغريرُّوخداعُّللتضليل،تعريفُّالسنةُُّّوهذاُّالتعميمُّيفُّ(2يذمُّتاركهاُّ)اصطالحُّالفقهاءُّوهىُّماُّليسُّبواجبُّمماُّميدحُّفاعلهاُّوالُّ
ُّاالصطالح ُّمعناها ُّعن ُّالكلمة ُّتشريععندُّرُُّّيصرفُّهلذه ُّمصدر ُّأهنا ُّوعلى ُّاألصول ُّيفُّيجال ُّالكرمي ُّللقرآن وأنُّ جاالحتجاُُّّمالزم

ُّاخلمسةُّتدورُّفيها،ُّكماُّتدورُّيفاألحكامُّالتكليف ُّ)ُّية ُّ(ُّ.3القرآنُّالكرميُّبالتمام
ُّاليتُّومنُّاملعانُُُُُُُُّّّّّّّّ ُّيفُّاللغوية ُّاإلسالم ُّأعداء ُّعليها ُُّّيركز ُّمبعىن ُّالوارد ُّمعناها ُّبالسنة ّوالسيّرتعريفهم ُّأوُّةالطريقة ُّحسنةُّكانت ،

اجملتمعُُّّلوراثيةُّيفمجاعُّالعاداتُّوالتقاليدُّاُّيهر":ُّ"السنةُّهتسيُّاُّقالُّاملستشرقُّ"جولدكمُُّّبالعادةّوالعرفسيئة،ُّويعربونُّعنُّذلكُّاملعىنُّ
فعالُّعندُّانتقاهلا،ُّمثُّأنشأُّاملسلمونُّمنُّاملأثورُّمنُّاملذاهبُّواألقوالُّواألُّيإىلُّاإلسالم،ُّفأصاهباُّتعديلُّجوهرُّ؛ُّفنقلتُّياجلاهلُّالعريب

ُّاملسلمنيُّسنةُّجديدة"ُّ) ُّ(4والعاداتُّألقدمُّجيلُّمنُّأجيال

                                                                 
ُّلألستاذُّالصديقُّبشريُّنصرُّص54ُّالفروقُّيفُّاللغةُّصُُّّ-8ُّ ُّصُُّّ،ُّوانظرُّالسنة25،ُّوانظرُّضوابطُّالروايةُّعندُّاحملدثني ُّوماُّبعد23ُّيفُّمواجهةُّأعدائهاُّللدكتورُّطهُّحبيشي
ُّللزركشيُُّّ-2ُّ ُّالفحولُّللشوكان8ُّ/214ُّالبحرُّاحمليط 888ُّ،ُّوأصولُّالفقهُّعبدُّالوهابُّخالفُّص54ُّ،ُّوأصولُّالفقهُّللشيخُّحممدُّاخلضريُّص8ُّ/855ُّ،ُّوإرشاد
ُّطبعةبتصرف،ُّعنُّكتاباتُّأعداءُّاإلسالمُّوم25ُّ،24ُّضوابطُّالروايةُّعندُّاحملدثنيُّصُُّّ-3ُّ 81ُُّّص:ُّم2002ُّناقشتهاُّد.ُّعمادُّالسيدُّحممدُّإمساعيلُّالشربيين
ُّوفلسطنيُّومصر،ُّوالزمُّبعضُّعلماءُّاألزهر.ُّلهُّتصانيفُّباللغاتُّاألملانية41ُّ،258ُّالعقيدةُّوالشريعةُّيفُّاإلسالمُّصُُّّ-4ُّ ُّيهودي،ُّرحلُّإىلُّسورية .ُّوهوُّمستشرقُّجمرى

ُّبعضهاُّإىلُّالعربية،ُّقا ُّوالفرنسية.ُّترجم ُّدائرةُّاملعارفُّاإلسالمية"ُّكتبُّعنُّالقرآنواإلنكليزية ُّلُّالدكتورُّالسباعي:ُّ"عرفُّبعدائهُّلإلسالمُّوخبطورةُّكتاباتهُّعنه،ُّومنُّحمرري
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ُّبعدهُّمنُّاملستشرقنيُّ)وتابعهُّعلىُّذلُُُُُُُّّّّّّّ ُّ.(8كُّسائرُّمنُّجاء
لغةُّالعربُّقبلُّاإلسالمُّوملُّخيتعُّاملسلمونُّهذهُّالكلمةُّوالُّمعناها،ُّولكنُّليسُّاألمرُّكماُُّّلفظُّالسنةُّومعناهاُّكانُّمعروفاُّيفإنُّ     

وإنماّطريقُّالصحيحُّفقط،ُّ،ُّأوُّأهناُّالي(ُّاجلاهل2إلسالمُّالعادةُّوالعرفُّ)صدرُّاُّمنُّأنُّمعىنُّالسنةُّيفومنُّتابعهمُّزعمُّاملستشرقونُّ
ّالصحيح ّالصحيحّوغير ّالطريق ُّرُُّّتشمل ُّيفعلى ُّويؤيدهم ُّاللغة، ُّعلماء ُّمجهور ُّالنبويُّأى ُّواألحاديث ُّالكرمي، ُّالقرآن ،ُُّّةاإلطالق

ّيعنىّلل ّأنّالّيمطهرةّلكلمةّالسنةّبالمعنىّاللغّوكماّأنّاستعمالّالقرآنّالكريمّوالسنةّال،ُّواألشعارُّاجلاهليةُّعلىُّماُّسيأيت
ُّاملعىنُُّّيهُّالكلمةُّانتقلتُّمنُّمعناهاُّاللغوُّ،ُّفهذ)الطريقة(ّأوّ)السيرة(ّأوّ)العادة(ّهوّالمرادّشرعاّبالسنةّيالمعنىّاللغّوّهذا إىل

مالزمُُّّيشريع(ُّوهىُّهبذاُّاملعىنُّمصدرُّت...الشاملةُّألقوالهُّوأفعالهُّوتقريراتهُّوصفاتهُّاخللقيةُّواخللقيةُُّّ)سنةُّرسولُّاهللُُّّياالصطالح
ُّالكرمي ُّأحدمهاُّعنُّاآلخر.الُّينفكُُّّللقرآن

نكره،ُّوهىُّأوُّأقرهُّأوُّرآهُّفلمُّيماُّعملهُُّّيأهذهُّاحلالةُّعادةُّالرسولُُّّةُّوالعرف،ُّولكنُّاملرادُّبالعادةُّيفيصحُّتعريفُّالسنةُّبالعادُُُُُُُّّّّّّّ
اجلاهليةُُُّّّرفُّالسائدُّيفعوالُّتعىنُّالعادةُّوالهذهُّاحلالةُّمنُّالدين.ُّكماُّتطلقُّأيضاُّعلىُّالسريةُّالعمليةُّحلياةُّالصحابةُّرضيُّاهللُّعنهمُُّّيف

ُّاإلسالمُّوالنيبصدرُُّّلكلمةُّالسنةُّكانُّحمدداُّومعلوماُّيفُّيوهذاُّاملعىنُّاالصطالح(،2ُّ)ُّكماُّيومههُّكالمُّجولدُّتسيهرُّومنُّقالُّبقوله
ُّالثانُّالقرنُّواخرأُّللسنةُّحتددُّيفُّيأنُّهذاُّاملعىنُّاالصطالحواُّوليسُّاألمرُّكماُّزعمُّكماُّسيأيتُّيفُّمعىنُّالسنة،أصحابهُُُّّّبنيُّظهران

ُّة.جرُّاهل
ُّالنبوية؛ُّالسنةُّمعناهاُّالواردُّمبعىنُّالطريقة،ُّمثُّيعرفتعريفهمُُّّيفُّأصحابُّالشبهاتيركزُّعليهاُُّّاللغويةُّاليتُّومنُّاملعانُُُُُُُُُّّّّّّّّّ ونُّالسنة

ىُّذلكُّإمناُّةُّعلفليستُّمنُّالسنة،ُّوإطالقُّلفظُّحديثُّأوُّسنُّية،ُّأماُّأقوالهُّوتقريراتهُّوصفاتهبأهناُّالطريقةُّالعمليةُّأوُّالسنةُّالعمل
كتابهُّ)أضواءُّعلىُُُّّّيفزعمُّحممودُّأبوُّريهُّكماُّ أدهبا،ُّيفنظرهمُّاصطالحُّمستحدثُّمنُّاحملدثنيُّوالُّتعرفهُّاللغةُّوالُّيستعملُُّّهوُّيف

ُّتوفيقُّصدقالسنةُّاحملمدية(ُّ ُّالسماء(،وُُّّعزُّالدينُّينيازُّيُّوُّتبعاُّللدكتور ُّشالدكيفُّكتابهُّ)إنذارُّمن كتابهُُُّّّحرورُّيفتورُّاملهندسُّحممد
ُّعلىُّتسميتهُّباُّ(،والقرآنُّقراءةُّمعاصرة)الكتابُّ ُّالن"إنُّماُّاصطلح ُّالنبويةُّإمناُّهوُّحياة ُّإنسانُّكنيبُّيبلسنة ُّيفُّوكائن ُّعاشُّحياته

لنبويةُّبأهناُّكلُّماُّاالتعريفُّاخلاطئُّبرأيناُّللسنةُُّّوىفُّموضعُّآخرُّيقول:ُّ"منُّهناُّيأيت،ُّعاملُّالوهم"ُّالصميمُّمنه،ُّوليسُّيفُّالواقع،ُّبلُّيف
فهوُّقابلُُّّلتايلنفسه،ُّوباُّاُّالتعريفُّللسنةُّليسُّتعريفُّالنيبقولُّومنُّفعلُّأوُّأمرُّأوُّهنىُّأوُّإقرار.ُّعلماُّبأنُّهذمنُُّّصدرُّعنُّالنيب

،ُّوتصرفاتُّعمرُّوصحابتهُّملُّيعرفواُّالسنةُّهبذاُّالشكلُّاإلسالم،ُّعلماُّبأنُّالنيبحتنيطُُّّذُّوالردُّوهذاُّالتعريفُّكانُّسبباُّيفللنقاشُّواألخ
ُّ.(3بنُّاخلطابُّتؤكدُّذلك"ُّ)

أمرُّاهللُّعزُّوجلُّوهنيهُُّّالقرآنُّالكرميُّمبعىنُّالسنةُّاملطهرةُّمعناهاُّالواردُّيفُّتشكيكهمُّيفُّيركزونُّعليهاُّيفُّاللغويةُّاليتُّومنُّاملعانُُُُُُُّّّّّّّ
ُّسنة ُّويقولون:ُّال ُّالواردةُّيفُّوسائرُّأحكامهُّوطريقته، ُّعزُّوجل ُّسنةُّاهلل ُّلرسولُّاهللُُّّسوى ُّأنُّيكون ُّوأنهُّمستحيل سنة،ُُّّكتابهُّالعزيز،

فماُّكانُّلبشرُّولُّمثُّيقُّ،كتابهُّ)الصالة(ُُّّحممدُّجنيبُّيفُّكماُّيقولُّ،يشركُّالرسولُّنفسهُّمعُّاهللُّعزُّوجلعزُّوجلُّسنة،ُّفويكونُّهللُّ
آتاهُّاهللُّالكتابُّواحلكمُّوالنبوةُّأنُّيتكُّحكمُّاهللُّوسنته،ُّويطلبُّمنُّالناسُّأنُّتتبعُّماُّيسنهُّهوُّمنُّأحكام،ُّوليسُّذلكُّإنُّحصلُّ

ُّ}فلماُّجاءهمُّنذيرُّماُّزادهمُّإالُّنفوراُّاستكباراُّيفُّاألرضُّومكرُّالسيئُّوال:يقولُّاهللُّتعاىلُّ،وتعالُّعلىُّاهللُّاألرضُّتكباراُّيفإالُّاس
وهذاُّيؤكدُُّّ[42فاطر:]بديالُّولنُّجتدُّلسنةُّاهللُّحتويال{حييقُّاملكرُّالسيئُّإالُّبأهلهُّفهلُّينظرونُّإالُّسنةُّاألولنيُّفلنُّجتدُّلسنةُّاهللُّت

                                                                 
ُّمذاهبُّالتفسريُّاإلسالمي"ُّو"العقيدةُّوالشريعةُّيفُّاإلسالم"ُّوغريُّذلكُّماتُّسنةُّ راقُّ،ُّواالستش8ُّ/214مُّلهُّترمجةُّيف:ُّاألعالمُّللزركلي8128ُّاحلديث،ُّومنُّكتبه:ُّ"تاريخ

32ُّ-38للدكتور/ُّللسباعيُّصُّ ُّ.842ُّ-8ُّ/848ُّ،ُّوأراءُّاملستشرقنيُّحولُّالقرآنُّوتفسريهُّللدكتورُّعمرُّإبراهيم
ُّللدكتورُّاألعظمي2ُّ/330ُّدائرةُّاملعارفُّاإلسالميةُُّّ-8ُّ ُّعزيةُّعلىُّطهُّص88ُّ-8ُّ/5،ُّوانظرُّدراساتُّيفُّاحلديث ُّللدكتورة ،42ُّ،ُّومنهجيةُّمجعُّالسنةُّومجعُّاألناجيل

ُّطبعة،ُّكتا822ُّ،823 81ُّص:ُّم2002ُّباتُّأعداءُّاإلسالمُّومناقشتهاُّد.ُّعمادُّالسيدُّحممدُّإمساعيلُّالشربيين
 .25،24،ُّواملدخلُّإىلُّالسنةُّالنبوية،ُّالدكتورُّعبدُّاملهدىُّعبدُّالقادرُّص58-41انظر:ُّحجيةُّالسنةُّللدكتورُّعبدُّالغىنُّعبدُّاخلالقُّصُّ-2ُّ
ُّعزُّالدين،ُّإنذارُّمنُّالسماءُّص31ُّودُّأبوُّرية،ُّأضواءُّعلىُّالسنةُّصُّ،ُّوحمم541-544كتابهُّالكتابُّوالقرآنُّقراءةُّمعاصرةُّصُُُّّّ-3ُّ 40ُّ،888ُّ،ُّونيازي
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يقيةُّقائال:ُّقكتابهُّ)حدُّالردة(ُّمعرفاُّبالسنةُّاحلُُّّأمحدُّصبحىُّمنصورُّيفُّهيقولماُّ،ُّوهوُّ(8)اهللُّوحدهُّمجاعُّسنةُّوجوبُّالرجوعُّلكتابُّاهلل
بأنُّيقولُّ}إنُُّّأمرُّالنيباىلُّواهللُّتعالرسولُّيبلغهُّوينفذه،ُّ،ُّاهللُّتعاىلُّينزلُّالشرعُّوحيا،ُّوُُّّسنةُّرسولهُّعليهُّالسالمُّي"سنةُّاهللُّتعاىلُّه

ُّإيل{ ُّتقييمُّاحلديث(ُُُّّّيفُّمُّأمحدقاسوكذلكُّ،ُّ(2ُّ)ُّ[1]األحقاف:أتبعُّإالُّماُّيوحى ُّ.كتابهُّ)إعادة
،ُّسنةُّاهللُّعزُّوجلُّيالعمليةُّأوُّالسنةُّالعملية،ُّأوُّهُّتعريفهمُّبالسنةُّالنبويةُّمنُّأهناُّالطريقةُّالذىُّزعمهُّأعداءُّالسنةُّاملطهرةُّيفوُُُُُُُّّّّّّّ

دثنيُّوملُّتحدثُّمنُّاحملالحُّمس"ُّاصطُّ...منُّقولُّأوُّفعلُّأوُّتقريرُّأوُّصفةُُّّيبعنُّالنُّوأنُّتعريفُّالسنةُّالنبويةُّبأهناُّ"كلُّماُّصدر
منُّأنُّهؤالءُُّّهذاُّالزعمُّالكاذبُّإمناُّيدلُّعلىُّماُّسبقُّوأنُّذكرته،ُّحتنيطُّاإلسالمُّبلُّكانُّهذاُّالتعريفُّسبباُّيفوالُّأصحابهُُّّيبيعرفهُّالن

ُّوإماُُّّاللغةُّوبينهاُّيفُّيفُّألعداءُّخيلطونُّبنيُّاملعانا ُّببياهناُّإماُّعنُّجهل، ُّوالُّيهتمونُّمبعرفتهاُّوال ُّخداعُّنُّعلمُّبقصعاالصطالح، د
لكتابهُُّّحجيةُّالسنةُّوىفُّعلمائهاُّالذينُّقيدهمُّربُّالعزةُّحلفظهاُّمنُّالتغيريُّوالتبديلُّمتاماُّبتمام،ُّكماُّقيضُّالقارئُّوتضليلهُّوتشكيكهُّيف

ُّالعزيزُّمنُّحيفظهُّمنُّالعلماءُّاألفذاذ.
ُّاحملدثنيُّواألصوليوُُُُُُُّّّّّّّ ُّاملعلومُّعند ُّالنبويةُّبتعريفها ُّوالفقهاسيتضحُّأنُّالسنة ُّالنني ُّمقصوداُّمن ُّللصحابةوُُّّيبء،ُّكان ُّهذاُُّّمعلوما وأن

تضحُّأيضاُّأنُّمصطلحُّكماُّسي،ُُّّحتنيطهُّكماُّيزعمُّأعداءُّاإلسالمُّعزةُّاإلسالمُّوأهله،ُّوليسُّسبباُّيفُّلتعريفُّللسنةُّاملطهرةُّكانُّسبباُّيفا
ُّعنهمُّفمنُّبعد ُّزمنُّالنبوةُّاملباركةُّوزمنُّالصحابةُّرضيُّاهلل ُّاهللُّهمُّمنُّالتابعنيُّوتالسنةُّومصطلحُّاحلديثُّكاناُّمتادفني ابعيهمُّرضي

ُّأنُّ ُّاحلديث،ُّوأهنماُّجيب ُّمصطلحُّالسنةُّغريُّمصطلح ُّاإلسالمُّالزاعمني:ُّأن ُّالشرعُّاحلنيف،ُّخالفاُّألعداء عنهمُّوعلىُّذلكُّعلماء
ُّفإىلُّبيانُّذلك ُّ.(3)يكوناُّمتميزينُّعنُّبعضهما

ّ:ّالسنةّوالحديثّلغة-0ّّّّّّّ
ُّيوأصلهاُّاللغوُُّّ،(4سواءُّحسنةُّكانتُّأمُّسيئةُّ)املستمرة،ُّوالطريقةُّعىن:ُّالسريةُّمب فتدنُّعلىُّعدةُّمعاتطلقُُّّالسنةّلغة:ّأوال:ُُُُُُُّّّّّّّ

حديثُّعمروُّبنُُّّوىف،ُّء:ُّصبه،ُّوقيل:ُّأرسلهُّإرساالُّلينامأخوذُّمنُّقولك:ُّسننتُّاملاءُّإذاُّواليتُّصبه،ُّوىفُّلسانُّالعرب:ُّسنُّعليهُّاملا
ُّءياملتبعة،ُّوالسريةُّاملستمرةُّبالشُّ(ُّفشبهتُّالعربُّالطريقة4سهالُّ)ُّضعوهُّوضعاُّي(ُّأ5ه:ُّ"فسنواُّعلىُّالتابُّسنا"ُّ)العاصُّعندُّموت

ُّ:عتبةُّاهلذيلاملصبوب،ُّلتواىلُّأجزائهُّعلىُّهنجُّواحد،ُّومنُّهذاُّاملعىنُّقولُّخالدُّبنُّ
ُّ(2***ُّفأولُّراضُّسنةُّمنُّيسريهاُّ)ُّفالُّجتزعنُّمنُّسريةُّأنتُّسرمهاُّ

ُّسنتناُّحتويالمنُّرسلناُّوالُّجتدُّلمي،ُّقالُّتعاىل:ُّ}سنةُّمنُّقدُّأرسلناُّقبلكُّالقرآنُّالكرُُّّجاءتُّكلمةُّالسنةُّيفُّيوهبذاُّاإلطالقُّاللغوُُُُُُّّّّّّ
كماُّ[،55فُّ:]الكه{رهبمُّإالُّأنُّتأتيهمُّسنةُّاألولنيُّوقالُّتعاىلُّ}وماُّمنعُّالناسُّأنُّيؤمنواُّإذُّجاءهمُّاهلدىُّويستغفرواُّ[22]اإلسراء:{

ُّسنةُُّّ"منُّسنُّسنةُّحسنةُّفله:ُّالسنةُّالنبويةُّهبذاُّاملعىن،ُّقالُّجاءتُّأيضاُّيف أجرهاُّوأجرُّمنُّعملُّهباُّإىلُّيومُّالقيامة،ُّومنُّسن
عملُّبهُّقومُّمنُّبعده،ُّبأنهُّوهكذاُّفإنُّالعربُّتطلقُّعلىُّكلُّمنُّابتدأُّأمراُّ،ُّ(1سيئةُّفعليهُّوزرهاُّووزرُّمنُّعملُّهباُّإىلُّيومُّالقيامة"ُّ)

ُُّّدىسننتُّاحلبُّأولُّعاشقُّ***ُّمنُّالناسُّإذاُّأحببتُّمنُّبينهمُّوحُّكأنينُّقولُّنصيب:كسنه،ُُُّّّيهوُّالذ
                                                                 

ُّاملعارفُّالعلميةُّاإلسالُّ-8ُّ ُّيفُّكتابهُّالسنةُّاملطهرةُّوزعمُّأنُّتفاصيلُّالصالةُّواردةُّيفُّالقرآنُّالكرميُّنشرُّدائرة ُّكاتبُّمعاصرُّأنكر ُّ.224ُّ،222الةُّصُّمية،ُّالصحممدُّجنيب
ُّخليأمحدُّصبحىُّمنصورُّخترجُُّّ-2ُّ ُّرشاد ُّمنُّاجلامعةُّوتربأُّمنُّالسنةُّفتربأتُّمنهُّاجلامعة،ُّسافرُّإىلُّأمريكاُّوعملُّمعُّاملتنبئ ة،ُّفيفُّاألزهرُّوحصلُّعلىُّالعامليةُّيفُّالتاريخ

ُّمبصر،ُّومديرُّرواقُّبنُّخلدونُّباملقطم.ُّمنُّمصنفاته:ُّاألنبياءُّيفُّالقرآن،ُّواملسلمُّالعاصي،ُّوعذابُّالقربُّوالثع ،ُّوملاذاُّالقرآن،ُّباسمُّنُّاألقرعباحياضرُّباجلامعةُّاألمريكية
ُّاألولُّمنُّسلسةُّ"اإل ُّاملؤامرةُّكالمهاُّسالمُّوُّمستعارُّوهوُّعبدُّاهللُّاخلليفة.ُّانظرُّقصتهُّهوُّورشادُّخليفةُّيفُّكتايبُّمسيلمةُّيفُّمسجدُّتوسان،ُّوالدفاعُّعنُّالسنةُّاجلزء استمرار

ُّصُّ ُّكتابه:ُّحدُّالردة ُّ،ُّوراجع ُّطهُّحبيشي ُّ.40لفضيلةُّاألستاذُّالدكتور
ُّالطبعة:ُّاألوىلُُّّكتابات3ُّ ُّالشاملة.24م،ُّص:2002ُُّّأعداءُّاإلسالمُّومناقشتها،ُّد.ُّعمادُّالسيدُّحممدُّإمساعيلُّالشربيين، ُّ.ُّنسخةُّاملكتبة
ُّصُُّّ-4ُّ 83ُّ/225ُّ،ُّولسانُّالعرب382ُّخمتارُّالصحاحُّللرازى ُّ.8ُّ/454،ُّواملعجمُّالوسيط4ُّ/231ُّ،ُّوالقاموسُّاحمليط
ُّاهلجرةُّواحلجُُّّأخرجهُّمسلمُّ)بشرحُّالنووى(ُّكتابُّاإلميان،ُّ-5ُّ ُّ.4ُّ/811،ُّوأمحدُّىفُّمسند828ُّرقم8ُّ/484ُُّّبابُّكونُّاإلسالمُّيهدمُّماُّقبلهُّوكذا
4ُّ-ُُّّ 83ُّ/222ُّلسانُّالعرب 4ُّ/231ُّ،ُّوالقاموسُّاحمليط ُّ.8ُّ/455ُّ،454،ُّواملعجمُّالوسيط
ُّالبنُّمنظورُُّّ-2ُّ ُّ.83ُّ/225لسانُّالعرب
ُّبنُّعبدُّاهللُّرضيُّاهللُّعنه.8082ُّ،ُّبابُّمنُّسنُّسنةُّحسنةُّأوُّسيئةُّرقم،ُّوأخرجهُّيفُّكتابُّالعلم8082أخرجهُّمسلم،ُّكتابُّالزكاة،ُّرقمُُّّ-1ُّ ُّجرير ُّمنُّحديث
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عليهُّمجهورُُّّواحلقُّهوُّما،ُّ(8ذلكُّقيل:ُّفالنُّمنُّأهلُّالسنةُّ)وخصهاُّبعضُّأهلُّاللغةُّبالطريقةُّاملستقيمةُّاحلسنةُّدونُّغريها،ُّولُُُُُُُُّّّّّّّّ
ُّالسابقُّاإلطالقُّاآلياتُّواألحادُّأهلُّاللغةُّويؤيدهمُّيف ُّ.(2)ُّوأشعارُّالعربيث

ُّمتُّ...منُّقول،ُّأوُّفعل،ُّأوُّتقريرُّأوُُّّسنةُّاملصطفىُّ؛ُّألن(ّظاهرةيواالصطالحّيوالعالقةّبينّالمعنيينّ)اللغّوُُُُُُُّّّّّّّ بعةُّطريقة
ُّخريةُّيف ُّمنُُّّعندُّاملؤمننيُّليسُّهلم ُّأنُّيكونُّهلمُّاخلرية ُّقضىُّاهللُّورسولهُّأمرا ُّملؤمنُّوالُّمؤمنةُّإذا ُّ}وماُّكان أمرهُّكماُّقالُّربُّالعزة

هللّاصلىّّبيوسنةّالنامُّعبدُّالرحيمُّسعيد:ُّ"مهقالُّالدكتورُّ(،3ُّ[)34]األحزاب:{ُّأمرهمُّومنُّيعصُّاهللُّورسولهُّفقدُّضلُّضالالُّمبينا
ّالمعان ّتحملّهذه ّوسلم. ّوجهّّيعليه ّفيكون ّبها، ّاإلنسانية ّالحياة ّوصقل ّواطرادها، ّمنّجريانّاألحكام ّفيها ّلما اللغوية،

ّناضراّبخ ّعلىّهديها ّمنّالمعانالمجتمعّالسائر ّوبركتها،ّويستفاد ّواّييرها ّمعنىّالتكرار ّالسنةّفيها وفيهاّّعتياد،الاللغويةّأن
ّوإمرارّالش ُّ.(4)ُّمنّأجلّإحدادهّوصقلهّيءعلىّالشّيءمعنىّالتقويم،

اللغةّ"الطريقة"ّو"العادة"ّو"السيرة"ّسواءّّّيإنّالسنةّمعناهاّفُّ:ييقولُّالدكتورُّحممدُّمصطفىُّاألعظمُّخالصةُّالقولُّكماُُُُُُُّّّّّّّ
ّاإلسالمّ)القرآنّوالنبّكانتّسيئةّأوّحسنة،ّوقد ّفياستعملها ّفّّياهاّاللغّومعنّي( ّة،اآلياتّواألحاديثّالسابقّيكماّرأينا

ّسيأتّوطريقةّأصحابهّيثمّخصصهاّاإلسالمّبطريقةّالنب ّكما تعريفّالسنةّاصطالحا،ّوليسّمعنىّهذاّّيفّيرضيّاهللّعنهم
ّبلّبققدّبطلّأوّانّيمعناهاّاللغّوأنّ ُّ(.5)ُّنطاقّضيقّيستعمالهاّولكنّفاّيعدم

ّّّّّّّّ ّّالحديثّلغة:ثانيا:
ُّومادةُّالكلمةُّ"حدث"وهوُّّّّّّّّّّ ُّوهوُّكونُّالشُّاجلديدُّضدُّالقدمي ُّحولُّمعىنُّواحد يكن،ُّواحلديثُّكالمُُّّبعدُّأنُّملُّيءتدور

ُّملُّيكنُّ)يءبعدُّالشُّيءحيدثُّمنهُّالش ُّاحلروفُّ،ُّ(4،ُّبعدُّأن ُّحديثا؛ُّألنُّالكلماتُّإمناُّتتكبُّمن وإمناُّمسيتُّالكلماتُّوالعبارات
الكثريُُّّيءالعلومُّالشوُُّّالقلوبُّمنُّاملعانُّيفمساعهاُّحيدثُّتلكُّاحلروفُّحيدثُّعقبُّصاحبه،ُّأوُّألنُُّّاملتعاقبةُّاملتوالية،ُّوكلُّواحدُّمن

هُّاللغةُّفلُّحممدُّشاهني:ُّأماُّعنُّاحلديثُّيفوانُّقالُّاألستاذُّالدكتورُّمرُّ[،34ُّ]الطور:تواُّحبديثُّمثلهُّإنُّكانواُّصادقني{قالُّتعاىلُّ}فليأ
اُّمبعىنُّاجلديد،ُّجديدا،ُّوقرأتُّكتاباُّحديثُّيالقدمي،ُّتقول:ُّلبستُّثوباُّحديثاُّأهوُّضدُّاحلديثُّمبعىنُّاجلديدُّالذىُُّّاألول:ُّمعانُّثالثة:

ُّسيارةُّجديدةورك ُّتعىن ُّحديثة ُّبتُّسيارة ُُّّ:ينالثا، ُّقوله ُّمثل ُّاخلربُّوالنبأ ُّمبعىن ُّمُّتعاىل:احلديث ُّحديث ُّأتاك ُّ}هل ُّ]النازعاتوسى{
أسرُّالنيبُّقولُّربناُّعزُّوجلُّ}وإذُُّّاملعىنُّأيضاُّيفوردُّهذاُُّّوقدُّ[8]الغاشية:ومثلُّقولهُّعزُّوجل:ُّ}هلُّأتاكُّحديثُّالغاشية{ُّ،ُّ[85:

ُّحديثا{ ُُّّ[3]التحرمي:إىلُّبعضُّأزواجه ُّمتشاهبا{ُُّّالثالث:، ُّأحسنُّاحلديثُّكتابا ُّ}اهللُّنزل ُّاهللُّتعاىل ُّمثلُّقول ُّمبعىنُّالكالم احلديث
ُّ}فبأيُّحديثُّبعدهُّوقولهُّتعاىلُّ[12]النساء:نزلُّأحسنُّالكالم،ُّومثلُّقولهُّسبحانهُّ}ومنُّأصدقُّمنُّاهللُّحديثا{ُُّّيأُّ[23]الزمر:

ُّالكرميُّفبأُّيأُّ[50]املرسالت:يؤمنون{ُّ ُّ(ُّ.2كالمُّبعدهُّيؤمنونُّ)ُُّّيإنُّملُّيؤمنواُّبالقرآن
ُُّّجاءتُّكلمةُّ"احلديث"ُّيفُّيالقُّاللغوُّوهبذاُّاإلطُُُُُُُّّّّّّّ ُّالعزة،ُّوكالمُّرسولُّاهلل ُّهباُّكالمُّرب ُّيففمثالُّماُّجالسنةُّاملطهرةُّمرادا ُّاء

إذاُّخطبُّامحرتُّعيناه،ُُّّقال:ُّكانُّرسولُّاهللصحيحهُّعنُّجابرُّبنُّعبدُّاهللُُُّّّعزُّوجلُّماُّأخرجهُّمسلمُّيفالمُّاهللالسنةُّمراداُّهباُّك
ُّإصبعيهُّ ُّبني ُّويقرن ُّأناُّوالساعةُّكهاتني، ُّبعثت ُّويقول: ُّصبحكمُّومساكم، ُّيقول: ُّجيش ُّمنذر ُّحىتُّكأنه ُّغضبه ُّواشتد وعالُّصوته،

ّكتابّاالسبابةُّوالوسطىُّويقول:ُّأماُّبعد:ُّ ُّاألمورُّحمدثامها،ُّوكلُّبدعةُّضاللةوشرُُّّهللّوخيرّالهدىّهدىّمحمدفإنّخيرّالحديث
                                                                 

ُّوآخرون83ُّ/225ُّ،ُّولسانُّالعربُّالبنُّمنظور8ُّ/855ُّإرشادُّالفحولُّللشوكانُُّّ-8ُّ ُّأنيس ُّإلبراهيم 8ُّ/455ُّ،ُّواملعجمُّالوسيط
44ُّحجيةُّالسنةُّللدكتورُّعبدُّالغىنُّعبدُّاخلالقُّصُُّّ-2ُّ
ُّللدكُّ-3ُّ 831ُّتورُّحممدُّالصباغُّصُّاحلديثُّالنبوي
22ُّالفكرُّاملنهجيُّعندُّاحملدثنيُّصُُّّ-4ُّ
5ُّ-ُُّّ ُّبتصرف.8ُّ/5ُّ،88ُّدراساتُّيفُّاحلديثُّالنبوي
4ُّ-ُُّّ ُّ.8ُّ/843القاموسُّاحمليط
ُّالبشريُّالنذيرُّصُُّّ-2ُّ ُّيفُّعلومُّحديث ُّلفضيلةُّاألستاذُّالدكتورُّعزتُّعطيهُّص88ُّتيسريُّاللطيفُّاخلبري ُّ،ُّتاجُّالعروس80ُّ.ُُّّحبوثُّيفُّعلومُّاحلديث ُّ.8ُّ/483للزبيدي
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سمعّمناّّأنضرّاهللّامّريقول:ُّ"ُّمسعتُّرسولُّاهللُّعنُّزيدُّبنُّثابتُّقال:ُّيبالسنةُّمراداُّهباُّكالمُّالنُّومثالُّماُّجاءُّيف،ُّ(8ُّ"ُّ)
ُّرسولُّ(ُّوعنُّاملغريةُّبنُّشعبة2ُّ"ُّ)،ُّفربُّحاملُّفقهُّإىلُّمنُّهوُّأفقهُّمنه،ُّوربُّحاملُّفقهُّليسُّبفقيهحديثاّفحفظهّحتىّيبلغه قال

ُّ(ُّ.3"منُّحدثُّعىنُّحبديثُّيرىُّأنهُّكذب؛ُّفهوُّأحدُّالكاذبني"ُّ)ُّاهلل

ّا .اصطالحّعريفّ"بالسنة"الت.8ّّّّّّّّّ
ُُّّاصطبغُُُُُُُُُّّّّّّّّّ ُّالسن ة ُّتلكُّمصطلح ُّمن ُّبه ُّاملدلولُّاخلاص ُّاإلسالم ُّمنُّعلماء ُّفريق ُّكل ُّمعان،ُّاستمدَّ ُّأكسبته ُّصبغة يفُّاإلسالم
ريعةُّاإلسالمية،ُّفقدُّاستعملتُّمبعىنُّتعاليمُّالش،ُّميُّعنُّمعناهاُّاللغويُّاملطلقإذُّإهناُّمنُّالكلماتُّاليتُّخصَّصهاُّاملفهومُّاإلسالُّالصبغة،

ة ،ُّوحيملُّعلىُّهذاُّاملعىنُّماُّج ءُّمنُّاوعلىُّهذاُّاملعىنُّتشملُّكافةُّالتعاليمُّالواردةُّيفُّالقرآنُّواحلديث،ُّأوُّاملستنبطةُّمنهماُّمم َّاُّهوُّح جَّ
ُّعلىُّالتزامُّتعاليمُّالشريعة،ُّوعدمُّالتفريطُّفيها،ُّوكذلكُّاألحاديثُّاليتُّتـ بـ نِي ُّاألخبا أوُُُّّّأحكامًاُّمعيَّنةُّحلوادثُّوقعترُّواآلثارُّاليتُّحت  ث 

ُّعندُّخمالفة ُّ.األدلةُّعلىُّذلكُّكثريةوُُّّعةذلكُّفكلهاُّتستعملُّالسنةُّمبعىنُّتعاليمُّالشري تظهرُّاألمرُّالذيُّكانُّعليهُّعملُّالنيبُّوأصحابه
ويفُّكثريُّمنُّاألحاديثُّجاءتُّكلمةُّالسنةُّيفُّمقابلةُّالقرآنُّأوُّمعطوفةُّعلىُّكلمةُّالكتاب،ُّواملقابلةُّوالعطفُّيقتضيانُّاملغايرةُُُُُُُُُّّّّّّّّّ

وغريُّاملعجزُُّّالذيُّهوُّتعاليمُّالشريعةُّوقدُّفسرُّبالوحيُّغريُّاملتلو،ُّمعىنُّمستقلُّيغايرُّاملعىنُّاألولُّغالبا،ُّفمنُّالطبيعيُّأنُّحتملُّعلى
ُّوهذاُّالتفسريُّأخصُّمنُّالتفسريُّاألولُّ..ُّوميكنُّالقولُّبأنهُّمىت،ُّوالذيُّعرفُّلدىُّالعلماءُّباحلديثلىُّرسولُّاهللُّالذيُّكانُّينزلُّع

ُّاألولُّ ُّالثانُّكماُّجاءتُّباملعىن ُّباملعىن ُّ(4)اجتمعاُّافتقا،ُّوحيثُّيكتفىُّبذكرُّالسنةُّتشملُّاالثننيُّمعا،ُّوقدُّجاءتُّاألحاديث
ابة،ُّيفُّالرعيلُّاألول،ُّوهبماُّاصطبغتُّالكلمةُّيفُّاملفهومُّاإلسالميُّيفُّعصرُّالنيبُّوعصرُّالصحهبذينُّاملعنينيُّعرفتُّكلمةُّالسنةُُُُُُُُُّّّّّّّّّ

والتابعني،ُّمثُّبدأتُّتأخذُّمفهوماُّأخص،ُّحيثُّإنُّعلماءُّالتشريعُّاإلسالميُّبدأتُّنظرامهمُّختتلفُّيفُّمدلولُّكلمةُّالسنةُّتبعاُّالختالفُّ
ُّالدكتورُّص،ُّوعُّالذيُّحيثُّفيهُّكلُّفريقُّمنهماملوض ُّالسنةُّيفاُّيبحيقول ُّمنُّاملواطنُّعلُُّّلصاحل:ُّ"ولئنُّأطلقت ُّأطلقكثري ُّىُّغريُّما

يةُّإالُّالطريقةُّالنبويةُّالعملكانُّدائماُّيساورُّنقادُّاحلديث،ُّفهلُّالسنةُُُّّّالداللةُّأوُّتقارهبماُّعلىُّاألقلُّاحلديث؛ُّفإنُّالشعورُّبتساويهماُّيف
اُّحولُّلُّموضوعُّاحلديثُّيغايرُّموضوعُّالسنة؟ُّأالُّيدورانُّكالمهكانُّالرسولُّيؤيدهاُّبأقوالهُّاحلكيمةُّوأحاديثهُّالرشيدةُّاملوجهة؟ُّوهُُّّاليت

أذهانُُّّذهُّاألسئلةُّيفحنيُّجالتُّهُّأقوالهُّاملؤيدةُّألعماله،ُّوىفُّأعمالهُّاملؤيدةُّألقواله؟ُّالكرميُّيفُّاحد؟ُّأالُّينتهيانُّأخرياُّإىلُّالنيبحمورُّوُّ
ُّإذاُّتناسيناُّموردُّأنُّيصرحواُّالنقادُّملُّجيدواُّبأساُّيف ُّشيئاُّواحدا،ُّفليقلُّأالتُّيحبقيقةُّالُّترد ُّاحملدثنيُّسميتنيُّكانُّاحلديثُّوالسنة كثر

ةُّكلُّمنهماُّإضافُُّّفيحيثُّإطالقُّأحدمهاُّمكانُّاآلخر،ُّفوإذنُّفمعىنُّالسنةُّواحلديثُّعندُّعلماءُّالشرعُّواحدُّمنُّ،ُّ(5أهنماُّمتادفانُّ)
ُّالنقولُّ ُّأوُّصفةُّإىل ُّأوُّتقرير ُّالسنةُّيبأوُّفعل ُّنظرواُّإىل ُّأنُّأهلُّكلُّاختصاصُّقد ُّاليتمنُّالُّإال ُّختصصهمُّمنُّحيُّتعنيهمُّزاوية ث

ُّوموضوعُّعلمهم.
زُّوجلُّأنهُّأسوةُّأخربُّاهللُّعُّي،ُّوالرائدُّالناصح،ُّالذيلىُّاهللُّعليهُّوسلم.ُّاإلمامُّاهلادإمناُّحبثواُّعنُّرسولُّاهللُّصُّفعلماءّالحديثُُُُُُُّّّّّّّ

ُّوخلقُّومشائل،ُّوأخبارُّوأقوالُّوأفعالُّسواءُّأثبت ُّأمُّالُّ)ُّلناُّوقدوة،ُّفنقلواُّكلُّماُّيتصلُّبهُّمنُّسرية ُّ.(4املنقولُّحكماُّشرعيا
ةُّخلقيةُّحىتُّفصلىُّاهللُّعليهُّوسلم.ُّمنُّقولُّأوُّفعلُّأوُّإقرارُّ)تقرير(ُّأوُّصفةُّخلقيةُّأوُّصُّفعرفوهاُّبأهناُّكلُّماُّنقلُّعنُّالنيبُُُُُُُّّّّّّّ

وتعميقُّاإلميان،ُّوتوكيدُُّّةإثباتُّالنبوةُّوإعطاءُّاألسوُُّّفلذلكُّمنُّاألثرُّمالهُّيفُّاليقظةُّواملنامُّقبلُّالبعثةُّأوُّبعدها.ُّاحلركاتُّوالسكناتُّيف

                                                                 
3ُّ/481ُُّّأخرجهُّمسلمُّ)بشرحُّالنووى(ُّكتابُّاجلمعة،ُّبابُّختفيفُّالصالةُّواخلطبةُُّّ-8ُّ ُّ.142رقم
3ُّ/322ُُّّأخرجهُّابوُّداودُّىفُّسننهُّكتابُّالعلم،ُُّّ-2ُّ ُّكتابُّالعلم،ُّ،3440ُُّّرقم ،ُّوقالُّأبوُّعيسى:ُّوىفُّالباب2454ُّرقم5ُّ/33ُُّّواللفظُّله،ُّوأخرجهُّالتمذيُّيفُّسننه

ُّحسن،ُّوأخرجهُّابنُّماجةُُّّعنُّعبدُّاهللُّب ُّبنُّثابتُّحديث ُّزيد ُّوأنسُّمثُّقال:ُّحديث ُّبنُّمطعم،ُّوأىبُّالدرداء ُّ.230رقم8ُّ/14ُُّّنُّمسعود،ُّومعاذُّبنُّجبل،ُّوجبري
ُّوالتحذيرُّمنُّالكذبُّعلىُّرسولُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوُُّّ-3ُّ ُّ.8ُّ/15ُّم.سلأخرجهُّمسلمُّ)بشرحُّالنووى(ُّىفُّاملقدمة،ُّبابُّوجوبُّالروايةُّعنُّالثقاتُّوتركُّالكذابني
ُّ"،ُّالدكتورُّعمرُّحسنُّعثمانُّفالته،ُّدمشقُّ،25ُّاملستشرقونُّوالس نَّة،ُّاألستاذُّالدكتورُّسعدُّاملرصفي،ُّص:ُّ-4ُّ ُّ(8/38،ُّ)م8118ُّالوضعُّيفُّاحلديث
ُّيسريُّصُُّّ-5ُّ ُّومصطلحهُّبتصرف ُّ.1ُّ،80علومُّاحلديث
ُّ.81أصولُّاحلديث،ُّعلومه،ُّومصطلحه،ُّللدكتورُّحممدُّعجاجُّاخلطيبُّصُُّّ-4ُّ
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ُّوسلم،ُّوااللتزامُّبسنتهُّاملطُّالعالقةُّواحملبةُّوالتوقري ُّعلى،ُّهرةبينناُّوبينهُّصلىُّاهللُّعليه عنايتهمُّبإثباتُّوتصحيحُّكلُُّّوتعريفهمُّهذاُّمبين
مدُّمنُّوهوُّمست،ُّسواءُّأثبتتُّأحكاماُّشرعيةُّأوالُّأوُّتقريرات،ُّوخلقُّوسرية،ُّومشائل،ُّوأخبار،ُّمنُّأقوالُّأوُّأفعال،ماُّيتصلُّبالنيبُّ

 ُّ.(8)تفسريُّالسلفُّللسنةُّبأهناُّآثارُّرسولُّاهلل
مصادرُّالشريعة،ُّوأخذُّاألدلةُّالشرعيةُّمنُّالنصوص،ُّواستنباطُّاألحكامُّمنهاُّومنُُّّنُّبالبحثُّيففإهنمُّيعنوُُّّأماّعلماءّاألصول:ُُُُُُّّّّّّ

صلىُّاهللُّعليهُُّّنيبفعرفوهاُّبأهناُّكلُّماُّصدرُّعنُّالُّللتشريعُّبعدُّكتابُّاهللُّتعاىلُّالسنةُّمنُّحيثُّكوهناُّاملصدرُّالثانهناُّكانُّاهتمامهمُّب
ُّاألحكامُّ ُّذلكُّمماُّيثبت ُّبالقرائن،ُّأوُّغري ُّمفهمهُّأوُّهمُّمصحوب ُّأوُّترك،ُّأوُّكتابة،ُّأوُّإشارة ُّفعل،ُّأوُّتقرير، وسلم.ُّمنُّقول،ُّأو

ُّمماُّملُّينطقُّبهُّالكتابُّالعزيزُّ) ُّبالدليل،ُّومنهُّالسنةُّ،ُّ(2ويقررها، ُّعنايتهم ُّوتعريفهمُّهذاُّمبينُّعلى ُّاليتُّأمرناُّباتباعها.
ُّفاعله،ُّأماّالفقهاءُُُُُُُّّّّّّّ ُّيثاب ُّما ُّوالفرضُّعندهم ُّفالواجب ُّالوجوبُّواإللزام، ُّدرجة ُّعن ُّماُّيقل ُّهبا ُّ"سنة"ُّويعنون ُّفيطلقونُّكلمة

لزاماُّأقلُّإُّصطالحهماُّوواظبُّعليه؛ُّألهناُّيفماُّيثابُّفاعلهاُّوالُّيعاقبُّتاركهاُّمماُّفعلهُّالرسولُُّّيويعاقبُّتاركه،ُّأماُّالسنةُّعندهمُّفه
ُّهوُّالبحثُّعنُّحكمُّالشرعُّعلىُّأفعالُّالعبادُّمنُّياضعةُّلتخصصهم،ُّوملوضوعُّعلمهمُّالذمنُّالفرض،ُّونظرةُّالفقهاءُّإىلُّالسنةُّخ

ُّومنُّهناُّخضعُّتعريفهمُّللسنةُّإ ُّوالكراهةُّواإلباحة ُّواالستحباب ُّ.(3يهُّ)يعملونُّفُّيىلُّختصصهمُّالذحيثُّالوجوبُّوالتحرمي
:ُّماُّوافقتُّالكتابُّواحلديث،ُّوإمجاعُّسلفُّاألمةُّمنُّاالعتقاداتُّوالعبادات،ُّوتقابلهاُّواإلرشادوعندّعلماءّالعقيدةّوالوعظُُُُُُُّّّّّّّّ

ُّالبدعة،ُّومنُّهناُّاستعم ُّللدلي،ُّ«أهلُّالسنة»لُّاالصطالحُّاملشهور: ُّعلىُّعنايتهمُّباألعمالُّالتعبديةُّوموافقتها ل،ُّوتعريفهمُّهناُّمبين
ُّ(4)وردُّماُّخالفُّذلك.

ّصطالحا:اّحديث""الّ-3ّّّّّّ
ُُُُُُُّّّّّّّ ُّيطلقُّاحلديثُّلغة ُّاجلديدُّواخلرب ُّعلى ُّوالكالم،ُّأما ُّحيثُّموضوعه: ُّفتعريفهُّمن ُّاهلل ُّأقوالُّرسول ُّيعرفُّبه وأفعالهُّهوُّعلم

ُّ،ُّوأحواله ُّقسمني:ُّعلم ُّإىل ُّدرايةوينقسم ُّاحلديث ُّرواية،ُّوعلم ُّحيثُّالرواي،ُّاحلديث ُّمن ُّالنيبأما ُّأقوال ُّعلى ُّعلمُّيشتمل ُّفهو ُّة
ُّوأحكامها،ُّ،ُّريرُّألفاظهاوروايتهاُّوضبطها،ُّوحتوأفعاله،ُّ ُّمنهُّحقيقةُّالرواية،ُّوشروطها،ُّوأنواعها، ُّمنُّحيثُّالدرايةُّفهوُّعلمُّيعرف وأما

ُّ(.5وحالُّالرواة،ُّوشروطهم،ُّوأصنافُّاملرويات،ُّوماُّيتعلقُّهباُّ)
أوُّفعلُّ..ُّاخل،ُّوأنهُُّّلمتادفانُّلدىُّغالبُّاحملدثنيُّواألصوليني،ُّباعتبارُّأنُّكلُّمنهماُّإضافةُّقوُُّّالسنةُّواحلديثُّوهبذاُّيتبنيُّأنُُُُُُُُّّّّّّّّ

ُّوتذكرُّدواوينُّيساورُّالعلماء،ُّأنُّالشعورُّبالتادفُّأوُّالتقاربُّعلىُّاألقل(،ُّو4ُّإذاُّكانُّهناكُّمنُّتباينُّفإنهُّيبدوُّيفُّاإلطالقُّاللغويُّ)
ُّالنيب ُّيفُّالسنةُّأفعال ُّالقولية،ُّومل ُّأحاديثه ُّ)مبثوثةُّبني ُّفيماُّنعلم ُّبالرواية ُّاملسلمنيُّأحد ُّمن ُّاُُّّ(2ردها ُّملُّيفرد ُّعنُّكما ُّأحد ألقوال

ُّتقريبا،ُّ ُّوغريها،ُّيفُّالقرنُّاخلامس ُّوالسننُّواملسانيدُّواملوطآتُّواملستخرجات ُّالسنةُّاملسندةُّمنُّالصحاح األفعال،ُّوملاُّاستقرتُّدواوين
كتابهُّ"ُّالرصفُّملاُّرويُّعنُُُّّّهـ(212ُُّّ-233ُّوبدأُّعصرُّالتجميعُّمنها،ُّمجعُّالشيخُّابنُّالعاقويل،ُّوهوُّحممدُّبنُّحممدُّبنُّعبدُّاهللُّ)

ُّأثناء1ُّمنُّالفعلُّوالوصفُّ"ُّقالُّيفُّمقدمتهُّ)ُّالنيب ُّأماُّاألفعالُّفلمُّنرُّمنُّاعتىنُّجبمعهاُّمفصلةُّقبلُّكتابناُّهذا،ُّوإمناُّتذكرُّيف :)

                                                                 
80ُّثُّواحملدثونُّ":ُّصُّ"ُّاحلديُّ-8ُّ ُّاإلسالمُّابنُّتيمية: ُّالفحولُّ":ُّص80ُّ/81ُّ،ُّوانظرُّ"ُّجمموعُّفتاوىُّ"ُّشيخ ،ُّوُّ"84ُّ،ُّوُّ"ُّالسنةُّقبلُّالتدوينُّ":ُّص33ُّ،ُّوُّ"ُّإرشاد

ُّ":ُّصُّ ُّمنُّعلومُّالسنةُّلفضيلةُّاألستا23،ُّوُّ"ُّالسنةُّالنبويةُّومكانتهاُّ"ُّعباسُّمتويلُّمحادة:ُّص51ُّالسنةُّومكانتهاُّيفُّالتشريع 8ُّذُّالدكتورُّاألمحديُّأبوُّالنورُّ،ُّشذرات
ُّمروانُّشاهنيُّص44ُّ/ ُّلفضيلةُّاألستاذُّالدكتور ُّ.84،ُّوعلومُّاحلديث
2ُّ-ُُّّ ُّص2ُّ/223ُّ،ُّوالتقريرُّوالتحبريُّالبنُّأمريُّاحلاج8ُّ/822ُّاإلحكامُّيفُّأصولُّاألحكامُّلآلمدي ،ُّومناهجُّالعقول18ُّ،ُّوغايةُّالوصولُّشرحُّلبُّاألصولُّزكرياُّاألنصاري

ُّ ُّالفحولُّللشوكانُّ،ُّوإرش2ُّ/241للبدخشي ُّ.250،258،ُّوأصولُّالفقهُّللخضريُّص8ُّ/855اد
ُّللدكتورُّمروانُّشاهنيُّصُُُّّّ-3ُّ ُّالبشريُّالنذير ُّواحملدثونُّ":ُّص83ُّتيسريُّاللطيفُّاخلبريُّيفُّعلومُّحديث ُّ.81،ُّوُّ"ُّالسنةُّقبلُّالتدوينُّ":ُّص80ُّ،ُّ"ُّاحلديث
ُّ"،ُّالدكتورُّعمرُّحسنُّعثمانُّفالته،ُّدمشقُّال،22ُّاملستشرقونُّوالس نَّة،ُّاألستاذُّالدكتورُّسعدُّاملرصفي،ُّص:ُّ-4ُّ  (8/31،ُّ)م8118ُّوضعُّيفُّاحلديث
ُّالراويُّ":ُُّّ-5ُّ ُّ.48ُّ-8ُّ/40ُّ"ُّتدريب
ُّالنظرُّ":ُّصُُّّ-4ُّ ُّ.8ُّ/221،ُّوُّ"ُّكشافُّاصطالحاتُّالفنونُّ":3ُُّّ-2ُّانظرُّ"ُّتوجيه
ُّبتصرف.53ُُّّ-58ُّ":ُّصُُّّ-صلىُّاهللُّعليهُّوسلمُُّّ-"ُّأفعالُّالرسولُُُّّّ-2ُّ
ُّ"ُّالرصفُّملاُّرويُّعُُّّ-1ُّ ُّ.8ُّ/3منُّالفعلُّوالوصفُّ":ُُّّ-صلىُّاهللُّعليهُّوسلمُُّّ-نُّالنيب
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األقوال،ُّوذلكُّألنُّالقولُّعندهمُّأدلُّمنُّالفعل،ُّوهوُّكذلك،ُّإالُّأنُّالفعلُّالقائلُّزيادةُّتأكيدُّليستُّللقولُّوحدهُّخصوصا،ُّوقدُّ
،ُّفتنزهُّعنهُّقالت:ُّصنعُّالنيبُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّشيئاُّفرخصُّفيهُّشةُّرضيُّاهللُّعنهائعنُّعاومسلمُُّّبخاريقالُّرسولُّاهللُّفيماُّرواهُّال

لمهمُّهللُّإنُّألعاُّماُّبالُّأقوامُّيتنزهونُّعنُّالشيءُّأصنعه،ُّفو»قوم،ُّفبلغُّذلكُّالنيبُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّفخطبُّفحمدُّاهلل،ُّمثُّقال:ُّ
طيُّوجاءُّبعدهُّاملتقيُّاهلندي،ُّفجمعُّالقسمنيُّمنُّكتابُّالسيوُُّّ،ردُّاألفعالُّعنُّاألقوالوطي،ُّفأفوجاءُّالسيُّ«.باهللُّوأشدهمُّلهُّخشية

ُّخمالفُّ) ُّ.(8مرةُّأخرىُّيفُّترتيب

ّعملّالصحابة:الحديثّّوالسنةّّوبينّ–5ّّّّّّّ
أصولينيُّوُُّّيدلُّعليهُّلفظُّالسنة،ُّفقدُّيطلقُّالعلماءُّ)حمدثنيُّيطيب،ُّإىلُّجانبُّاملعىنُّالسابقُّالذيقولُّالدكتورُّحممدُّعجاجُّاخلُُُُُُّّّّّّ

أمُّال،ُّلكنهُُّّاملأثورُّعنُّالنيبُّالقرآنُّالكرميُّأمُّيفُّسواءُّأكانُّذلكُّيفوفقهاء(ُّلفظُّالسنةُّأحياناُّعلىُّماُّعملُّبهُّأصحابُّرسولُّاهللُّ
ُّعن ُّجمتمعاُّعليهُّمنهماتباعاُّلسنةُّثبتت ُّدهم،ُّأوُّاجتهاد ُّثبتُّيف، ُّاخلُّومنُّأبرزُّما ُّهبذاُّاملعىنُّحد ُّشاربُّمر،ُّحيثُّكالسنة انُّتعزير

ُّفقالُُّّعهدهُّاخلمرُّيف ُّاستشارُّالناس؛ ُّعهدُّعمر ُّجلدة،ُّفلماُّكان ُّيبلغونُّمثانني ُّجلده،ُّوتارة ُّتارةُّأربعني ُّفكانواُّيضربونه غريُّمعني
فتى،ُّاُّنرىُّأنُّجنلدهُّمثانني؛ُّفإنهُّإذاُّشربُّسكر،ُّوإذاُّسكرُّهذى،ُّوإذاُّهذىعليُّعبدُّالرمحنُّبنُّعوفُّأخفُّاحلدودُّمثانون،ُّوقالُّ

ُّ)اخلمُّفجلدُّعمرُّرضيُّاهللُّعنهُّيف ُّ(ُّ.2رُّمثانني
ُّالصناعُّوثبتُّيفُُُُُُُُّّّّّّّّ ُّتضمني ُّاخلُّ،ذلكُّأيضا ُّقالُّعلوقضى ُّعنهمُّبذلك، ُّاهلل ُّاُّيلفاءُّرضي ُّألن ُّإالُّذاك؛ ُّيصلحُّالناس لناسُّال

ومنُّذلكُّ،ُّ(3يؤدىُّإىلُّضياعُّأموالُّالناسُّ)ُّالعملُّوعدمُّاملسئولية،ُّمماُّعدمُّتضمنيُّالصناعُّيورثُّاإلمهالُّيفحباجةُّإىلُّاالستصناع،ُّوُّ
بهُّشومحلُّالناسُّعلىُّالقراءةُّحبرفُّواحدُّمنُّاحلروفُّالسبعةُّوتدوينُّالدواوين،ُّوماُّأُّعمرُّيعهدُّأىبُّبكرُّبرأُّاملصاحفُّيفعُّأيضا،ُّمج

فيماُُّّلىُّإطالقُّالسنةُّهبذاُّاملعىنُّقولهومماُّيدلُّع،ُّ(4رضوانُّاهللُّعليهمُّأمجعنيُّ)ُّالذىُّأقرهُّالصحابةُّيذلكُّمماُّاقتضاهُّالنظرُّاملصلح
صلىُّبناُّرسولُّاهللُّالصبحُّذاتُّيومُّمثُّأقبلُّعليناُّفوعظناُّموعظةُّبليغةُّذرفتُّمنهاُّالعيون،ُّووجلتُُّّريةُّقال:رواهُّعنهُّالعرباضُّبنُّسا

منهاُّالقلوب،ُّفقالُّقائل:ُّياُّرسولُّاهللُّكأنُّهذهُّموعظةُّمودعُّفماذاُّتعهدُّإلينا؟ُّفقال:ُّ"أوصيكمُّبتقوىُّاهللُّعزُّوجلُّوالسمع،ُّوالطاعة،ُّ
نُّاملهديني،ُّمتسكواُّهباُّالراشديُّوسنةّالخلفاءّيفعليكمّبسنتسريىُّاختالفاُّكثريا؛ُّمُّبعدىُّفوإنُّكانُّعبداُّحبشيا،ُّفإنهُّمنُّيعشُّمنك

ُّعبدُّاهللُّبنُّعمروُّفيماُّرواهُّعنه(ُّوقوله5ُّوعضواُّعليهاُّبالنواجذ،ُّوإياكمُّوحمدثاتُّاألمور،ُّفإنُّكلُّحمدثةُّبدعة،ُّوكلُّبدعةُّضاللة"ُّ)
نارُّإالُّملةُّواحدة،ُّالُّعلىُّثالثُّوسبعني،ُّكلهمُّيفُّقُّأميتُّوسبعنيُّملة،ُّوتفتُّقال:ُّقالُّرسولُّاهللُّ"إنُّبىنُّاسرائيلُّتفرقتُّعلىُّاثنتني

ُّ)قال:ُّماُّأناُّعليهُّوأصحايبُّياُّرسولُّاهللُّيقالوا:ُّومنُّه "4).ُّ
ّيقولون:ّسنةّالعمريينّأالسواستدلُّعلىُّذلكُّأيضاُّبأنُُُُُُُُّّّّّّّّ ّكانوا ُّعبدُّابُّ،ُّومماُّأخرجهرضىُّاهللُّعنهماُّأبىّبكرّوعمرّيلف ن

ألخذُّهباُّاسنّرسولّاهللّصلىّاهللّعليهّوسلمّووالةّاألمرّمنّبعدهّسنناُّّقالُّعمرُّبنُّعبدُّالعزيز:ُّعنُّمالكُّبنُّأنسالربُّبسندهُّ
واستكمالُّلطاعةُّاهللُّوقوةُّعلىُّدينُّاهلل،ُّمنُّعملُّهبا؛ُّفهوُّمهتد،ُّومنُّاستنصرُّهبا؛ُّفهوُّمنصور،ُُّّوسنةُّرسولُّاهللتصديقُّبكتابُّاهللُّ

ُّاتبعُّغريُّسبيلُّاملؤم ُّ.(2،ُّوأصالهُّجهنمُّوساءتُّمصرياُّ)نني،ُّووالهُّاهللُّماُّتوىلومنُّخالفها؛
                                                                 

ُّ":ُّصُُُّّّ-8ُّ ُّوكالمهاُّللدكتورُّسعدُّاملرصفي.21ُّوماُّبعدهاُّواملستشرقونُّوالسنةُّص:242ُّالفهارسُّعندُّاحملدثني
ُّ.2رقم2ُّ/442ُُّّأخرجهُّمالكُّىفُّاملوطأُّكتابُّاألشربة،ُّبابُّاحلدُّىفُّاخلمرُُّّ-2ُّ
ُّ.14-18نظر:ُّمنزلةُّالسنةُّمنُّالكتابُّلألستاذُّحممدُّسعيدُّمنصورُّص،ُّوا2ُّ/881االعتصامُّللشاطىبُُّّ-3ُّ
ُّ.32ُّ،33،ُّوانظر:ُّاملدخلُّإىلُّالسنةُّالنبويةُّص4ُّ/5،4ُّاملوافقاتُّللشاطىبُُّّ-4ُّ
ُّأبوُّداودُّيفُّسننهُّكتابُّالسنة،ُّبابُّيفُّلزومُّالسنةُُُّّّ-5ُّ ُّالبدعُّ،ُّوالتمذيُّكتابُّالعلم،ُّبابُّماُّجاءُّيفُّاألخذُّبالسنةُّوا4402رقم4ُّ/200ُُّّأخرجه 44ُّ-5ُّ/43جتناب

ُّاملهديني2424ُّرقم ُّوابنُّماجةُّيفُّاملقدمة،ُّبابُّإتباعُّسنةُّاخللفاءُّالراشدين ،8ُّ/85-82ُُّّ ُّوغريهم.43ُّ-42رقمي
ُّكتابُّاإلميان،ُّبابُّماُّجاءُّيفُّافتاقُّهذهُّاألمةُُّّ-4ُّ ُّالُّنعرفهُّمثلُّهذاُّإالُّمنُّهذ2448رقم5/24أخرجهُّالتمذي ُّمفسرُّغريب ُّوقالُّأبوُّعيسى:ُّهذاُّحديث اُّالوجه،ُّ،

ُّيسريُّصُّ ُّ.28ُّ،22وانظر:ُّأصولُّاحلديثُّعلومهُّومصطلحهُّللدكتورُّحممدُّعجاجُّاخلطيبُّبتصرف
ُّيفُّالفقيهُّواملتفقة،ُّبابُّالقولُّيفُّأنهُّجيبُّإتباعُّماُّسنهُّالسلفُّمنُّاإلمجاعُّواخلالفُّوأنهُّالُّجيوزُّاخلروجُّعنهُّ-2ُّ 8ُّ/435ُّأخرجهُّاخلطيب ُّيفُّالشريعة455ُّرقم ،ُّواآلجري

ُّ.2ُّ/812نُّعبدُّالربُّيفُّجامعُّبيانُّالعلم،ُّبابُّاحلضُّعلىُّلزومُّالسنةُّواالقتصارُّعليهاُّ،ُّواب41،45،304ص
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ُّرضيُُُُُُُُّّّّّّّّ ُّعملُّالصحابة ُّالسنةُّوإذاُّكان ُّلفظ ُّيطلقُّعليه ُّالسنةُّمعناُّاهللُّعنهم ُّأن ُّيعىنُّهذا ُّيففال ُّ"الُّها ُّاإلسالم عاداتُّصدر
دعاءاتُّكماُّقالُّالدكتورُّالوغريه،ُّألنُّتلكُّاتسيهرُُّّ،ُّمثُّنقلتُّإىلُّاإلسالم"ُّكماُّزعمُّجولدياجلاهلُّاجملتمعُّالعريبُّوالتقاليدُّالوراثيةُّيف

قالُّ"كانُُّّدهُّعنُّساملُّمسنُّملاُّرواهُّأمحدُّيفُّ،فسرُّبعضهاُّبعضاتُّماُّدلتُّعليهُّالنصوصُّالقطعيةُّواليتختالفُّخمالفهُّجذريةُُّّياألعظم
مر:ُّكيفُّختالفُّأباك؟ُّعأنزلُّاهللُّعزُّوجلُّمنُّالرخصةُّبالتمتع،ُّوسنُّرسولُّاهللُّفيه:ُّفيقولُّناسُّالبنُُّّيعبدُّاهللُّبنُّعمرُّيفىتُّبالذ

وقدُّهنىُّعنُّذلك،ُّفيقولُّهلمُّعبدُّاهللُّويلكمُّأالُّتتقونُّاهللُّإنُّكانُّعمرُّهنىُّعنُّذلكُّفيبتغىُّفيهُّاخلري،ُّيلتمسُّبهُّمتامُّالعمرة،ُّفلمُّ
فدلّ،ّ(2ّ)"ُّرأنّتتبعواّسنتهّأمّسنةّعمأفرسولّاهللّأحقّحترمونُّذلك؟ُّوقدُّأحلهُّاهللُّوعملُّبهُّرسولُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم.ُّ

ّكانّمعلوماّبأنهاّسنةّالنبصدرّاإلّيلل ّعلىّأنّلفظّ"السنة"ّف ّيروفاّمألوفاّفكانّمعصلىّاهللّعليهّوسلم.ّوليسّماّّّيسالم
ّقولّابنّعمرّهذا؟ّ) ّفكيفّنفسر ّهماّ"السنة" ّكانّالفرقّالشائع،ّأوّتقاليدّالمجتمعّالجاهلية ّإلّلو ّ(ّ.0الجاهلية،

ُّيالذُّيلأيضاُّتطلقُّويرادُّهباُّاجلانبُّالعمُّياهللُّرضيُّاهللُّعنهمُّفهُّلىُّماُّعملُّبهُّأصحابُّرسولهذاُّوإنُّكانتُّالسنةُّتطلقُّعُُُُُُُّّّّّّّ
ُّ ُّرسولُّاهلل ُّاليتنقلُّلناُّعن ُّفهوُّاألخبار ُّلناُّعنهُّأماُّاحلديث: ُُّّنقلت ُّوتقريراتهُّوصفاته ُّأقوالهُّوأفعاله ُّذُّ...من ُّوىفُّضوء كُّلإخل.

ُّيأُّعا(،عنهُّإنهُّ)إمامُّفيهماُّمُّالسنة(ُّأوُّقوهلمُّاحلديث(ُّأوُّ)إمامُّيفُّيفُّوصفُّأحدهمُّمثالُّ)إمامُّنستطيعُّأنُّنفهمُّقولُّالعلماءُّيف
ليستُّمنُّالدينُُّّدعةُّاليتوالسنةُّهبذاُّاملعىنُّاألخريُّتباينُّالب،ُّسلوكهُّعلىُّنفسه،ُّويلتزمُّهباُّيفُّاحلديث،ُّوعاملُّبالسنةُّيطبقهاُّأنهُّعاملُّيف

ُّاهللُّيفاعتربهاُّالرسولُُّّواليت ُّألهناُّليستُّمنُّشرع ُّنستطيعُّأنُّنُّوكلُّضاللةُّيفُّ،يءشُّضاللة؛ ُّوىفُّضوءُّذلكُّأيضا ُّقولُّالنار. فهم
ُّهذاُّماُّليسُّمنهُّفهوُّرد"ُّ)ُّالرسولُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم.ُّ"منُّأحدثُّيف ُّ(3ُّأمرنا

كبارُّالعلماءُُُّّّرجاله،ُّومنووفقاُّهلذاُّاملعىنُّنستطيعُّأنُّنفهمُّأيضاُّقولُّعبدُّالرمحنُّابنُّمهدىُّوهوُّواحدُّمنُّأفذاذُّعلمُّاحلديثُّوُُُُُُُُّّّّّّّّ
حلديث،ُّوسفيانُّاُّيفُّالسنةُّوليسُّبإمامُّإمامُّيفُّيفقال:ُّاألوزاعُّة،ُّوسفيانُّبنُّعيينينُّمالكُّبنُّأنس،ُّواألوزاعحينماُّسئلُّعُّسنةبال

ُّيفُّإمامُّيف ُّفيهماُّمعاُّاحلديثُّوليسُّبإمام ّالداللةّعلى،ّالسنة،ُّومالكُّإمام ّالرحمنّبنّمهدىّواضحة ّفأنّالّوإجابةّعبد ّيسنة
يهُّأماُّاحلديثُّفهوُّاالشتغالُّمباُّنقلُّلناُّعنُّرسولُّاهللُّصلىُّاهللُّعلُّاإلسالم،ّيفّيبهاّالجانبّالعملّمثلّهذاّاالستعمالّإنماّيراد

ُّىومنُّهناُّيقولونُّأيضا:ُّفالنُّصاحبُّسنةُّوفالنُّصاحبُّبدعة،ُّأماُّاألول،ُّفألنهُّيتبعُّهد،ُّإخلُّ...وسلم.ُّمنُّأقوالهُّوأفعالهُّوتقريراتهُّ
ُّالدينُّماُّليسُّمنه.فألنهُّحياولُّأنُّيلحقُّبُّ"وأماُّالثانُّالنيب

ُّالصاحل:ُُُُُُُُّّّّّّّّ ّحتىّيقولُّالدكتورُّصبحى ّكلّوجه، ّمتغايرانّمن ّكأنهما ّباآلخر ّالمفهومينّيدعم ّكلهّأنّأحد وأغربّمنّهذا

ّكتاباّبعّصحّ  ُّسمىأنُّاملوقوفُّالُّيلسنةُّوهناكُّتفريقُّآخرُّبنيُّاحلديثُّوا،ُّ(4)ُّنوانّ"السننّبشواهدّالحديث"أنّيذكرّابنّالنديم
ُّحديثا"سنة،ُّولكنهُّي ُّ،ُّسمى ُّوأضحتُّالكلمتانُّمتادفتني، ُّفيماُّبعد، ُّيعشُّطويال ُّهذاُّالتفريقُّمل ُّماُُّّانهذاُّومرادولكن بالسنةُّهنا:

ُّعثةُّمثلُّحتنثهُّيفغازيهُّقبلُّالبوأفعالهُّوتقريراتهُّوصفاتهُّاخللقيةُّواخللقيةُّوسريهُّومُّهبُّإليهُّمجهورهمُّوهى:ُّأقوالُّالنيبأرادهُّاحملدثونُّوذ
ُّاألخالقُّوحماسنُّ،ُّومثلُّحسنُّسغارُّحراء ُّمنُّكرمي ُّماُّكانُّعليه ُّألنُّاحلالُّيستفادُّمنها لهُُّّاألفعال؛ُّكقولُّأمُّاملؤمننيُّخدجيةريته،

ُّعلىُّملصلىُّاهللُّعليهُّوسلم.ُّكالُّواهللُّالُّخيزيكُّاهللُّأبدا؛ُّإنكُّلتصلُّالرحم،ُّوحتملُّالكل،ُّوتقرىُّالضيف،ُّوتكسبُّا عدوم،ُّوتعني
ق،ُّفمثلُّوحسنُّاخلليكتب،ُّوأنهُّعرفُّبالصدقُّواألمانةُّوماُّإىلُّذلكُّمنُّصفاتُّاخلري،ُّومثلُّأنهُّكانُّأمياُّالُّيقرأُّوالُّ،ُّنوائبُّاحلق

ُّمنُّهرقلُّيفُّإثباتُّنبوتهُّذلكُّينتفعُّبهُّيف ُّ(5حديثهُّاملشهورُّ)ُّكثرياُّكماُّحصل ُّبهُّ، وهذاُّماُّجعلُّالعلماءُّيعتربونُّكلُّماُّيتصل

                                                                 
ُّ.2ُّ/15أخرجهُّأمحدُّيفُّمسندهُُّّ-8ُّ
ُّللدكتورُّاألعظميُُّّ-2ُّ ُّوانظر:ُّالسنةُّيفُّمواجهةُّأعدائهاُّص88ُُّّ-8ُّ/5دراساتُّيفُّاحلديثُّالنبوي ُّوماُّبعدها.34ُّبتصرف،
ُّعائشةُّرضىُّاُّ-3ُّ ُّرقمُّاحلديثُّمتفقُّعليهُّمنُّحديث ُّالبخاري ُّ.8281.ُّومسلمُّرقم2412ُّهللُّعنها،ُّأخرجه
ُّومصطلحهُّصُُّّ-4ُّ ُّ.4علومُّاحلديث
5ُّ-ُُّّ ُّأىبُّسفيانُّبنُّحرب،ُّرقم ُّ.8223،ُّومسلمُّقم2ُّمتفقُّعليهُّمنُّحديث
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ُّالتعريفُّقبلُّوبعدُّالبعثة،ُّويدخلُّيفُّماُّيتصلُّبالرسولُّةُّعندهمُّتشملُّكلصلىُّاهللُّعليهُّوسلم.ُّقبلُّالبعثةُّجزءاُّمنُّالسنة؛ُّفالسن
ُّعليهُّعملُّالصحابةُّوهذاُّأمجعُّتعريفُّهلاُّ) ُّ(ُّأ.ُّهـ..2عندهمُّ)ُّيللحديثُّالنبوُّوالسنةُّهبذاُّاملعىنُّمرادفةُُّّ،(8ماُّكان

ُّقولُّجولدُُُُُُُّّّّّّّ ُّيظهرُّفساد ُّومصُُّّتسيهر:ُّيفُّومنُّهنا ُّمصطلحُّ"احلديث"، ُّأنُّيكون ُّحممدية(ُّجيب "السنة"ُُّّطلحكتابهُّ)دراسات
ويةُّاللغُّرُّبزعمهُّهذاُّملُّيفرقُّبنيُّاملعانتسيهُّوجولد،ُّ(4،ُّوإمناُّالسنةُّدليلُّاحلديثُّ)فهماُّليساُّمبعىنُّواحد(ُّ،3متميزينُّعنُّبعضهماُّ)

ُّلشرع،ُّمماُّجعلهُّيظنُّأنااملوضوعُّبعدمُّالتزامهُّباصطالحاتُّعلماءُُّّاحلديثُّوالسنةُّلذلكُّتراهُّخيلطُّيفُّاالصطالحيةُّللفظتني:ُّواملعان
لُّالتفكريُّعندُّاملسلمني،ُّوهذهُّاالصطالحاتُّقدُّاستوفيناهاُّقبُّمعاىنُّلفظُّ)حديث(ُّوُّ)سنة(ُّهوُّنوعُّمنُّاالضطرابُّيفُّاخلالفُّيف

ُّبلُّملُّيقتبُّمنهاُّأدىنُّاالقتاب.قليل،ُّفظهرُّأنهُّملُّيعتربُّاصطالحاتُّالقوم،ُّ
ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُّبني ُّإليهاُّتفريقه ُّجره ُّهذهُّالدعوى ُّاحلديث( ُّالسنةُّدليل ّفالحاحلديثُّوالسنةوقولهُّ)إمنا ّاألشبهّالعكس، ّوكان ديثّدليلّ،
فاألولى:ّألنهّّ،ةّعنّالرسول،ّوسنةّغيرّثابتةّعنهومنّهناّجاءّقولهم:ّسنةّثابت،ُّاصطالحُّاألصولينيُّمبعىنُّواحدُّيفُّفهماُّالسنة،
ّقالّلل ّالشثبتّع ّأنه ّالرسولّالكريم ّأقره،ّيءن ّأو ّفعله ّاُّأو ّوجود ّالرسولّهو ّثبوتّلل ّعن شريفّللحديثّاوطريقة

بذل ّسنةّغيرّملزمةّّيالّأوّفعالّأوّتقريراّيؤكدها،ّفهقّوّيانية:ّألنهّلمّنجدّحديثاّعنّالنبالث،ّالذىّيتضمنّلل ّويشهدّعليه
ّكذا،ّومنّالسنة ّكلهاّدليلّشرعّّوكذل ّإلاّقيل:ّالسنة الوجوهّّبوجهّمنّيملزم؛ّألنّلل ّثابتّعنّالنبّيكذا،ّوهكذاّالسنة

(5).ّ
ّ:استعماالتّكلمةّالسن ةّوداللتهاّفيّحديثّالرسول-9ّّّّّّّّ
،ُّوقوله:ُّ}وإنُّ[24]النساء:ُّكقولهُّتعاىل:ُّ}سننُّالذينُّمنُّقبلكم{ُّ،الطريقةّوالعادةنُّاستعملتُّمبعىنُّففيُّالقرآُُُُُُُّّّّّّّ

وعادتهُّاهللُّ[،ُّأيُّسن ة23ُّ[،ُّوقوله:ُّ}سن ةُّاهللُّاليتُّقدُّخلتُّمنُّقبل{ُّ]الفتح:31يعودواُّفقدُّمضتُّسنهُّاألولني{ُّ]األنفال:
ُّالكثريُّمنهاُّمثلةبعضُّاألهلاُّفهذهُُّّهاستعمالوُّيفُّخلقه،ُّأماُّيفُّكالمُّالرسولُّ ُّ:وهنالك

ُّ(2.ُّ)أيّطريققالُّابنُّحجر:ُّلتتبعنُّ))سنن((ُّبفتحُّاملهملةُُّّ(4)قبلكمُّشرباُّبشربُّوذراعاُّبذراع"ُّ"لتتبعنُّسننُّمنُّكانُّ-ُُُُُّّّّّ
الذينُّقلتمُّكذاُّوكذا؟ُّأماُّواهللُّإنُّألخشاكمُّهللُّوأتقاكمُّله،ُّلكينُّأصومُّ،ُّفقالُّ"أنتمُّ:ُّفجاءُّرسولُّاهللقالُّأنسُّبنُّمالكُّ-ُُُُُّّّّّ

قالُّابنُّحجر:ُّ"فمنُّرغبُّعنُّسنيتُّفليسُّمين"،ُّاملرادُُّّ(1وأفطر،ُّوأصليُّوأرقد،ُّوأتزوجُّالنساء،ُّفمنُّرغبُّعنُّسنيتُّفليسُّمين"ُّ)
ّالطريقة ُّ(1«ُّ.ُّ).....،ُّالُّاليتُّتقابلُّالفرضبالسنة

قالُّابنُّحجر:ُّومعىنُّقوله:ُّسنةُُّّ(80ملنُّشاء،ُّكراهيةُّأنُّيتخذهاُّالناسُّسنة"ُّ)ُّ-قالُّيفُّالثالثةُُّّ-غربُّ"صلواُّقبلُّصالةُّامل-ُُُُُُُّّّّّّّ
ُّ(88أيُّشريعةُّوطريقةُّالزمة.ُّ)

                                                                 
ُّ.33ُّ،34،ُّواملدخلُّإىلُّالسنةُّالنبويةُّص2ُّ/820انظر:ُّجامعُّالعلومُّواحلكمُُّّ-8ُّ
ُّللدكتورُّمروانُّشاهنيُّصُّ،80ُّاحلديثُّواحملدثونُّللدكتورُّأبوُّزهوُّصُُّّ-2ُّ ُّىفُّعلومُّحديثُّالبشريُّالنذير  .21ُّ،21وانظر:ُّتيسريُّاللطيفُّاخلبري
ُّلألستاذُّالصديقُّبشريُّنصرُّصُُّّ-3ُّ ُّ.384نقالُّعنُّضوابطُّالروايةُّعندُّاحملدثني
ُّرضا،ُّانظر:ُّجم41العقيدةُّوالشريعةُّيفُّاإلسالمُّجولدُّتسيهرُّصُُُّّّ-4ُّ ُّأيضاُّاألستاذُّحممدُّرشيد ُّ.80ُّ/152،153لةُّاملنارُّاجمللدُّ،ُّوممنُّفرقُّبينهما
ُّ.24ُّم،ُّص:ُّأعداءُّاإلسالمُّومناقشتها،ُّد.ُّعمادُّالسيدُّحممدُّإمساعيلُّالشربيين،ُُّّكتاباتُّ،بتصرف322ُُّّ-384ُّعندُّاحملدثني،ُّصُّضوابطُّالروايةُُُّّّ-5ُّ
ُّيفُّصحيحهُّمعُّالفتحُُّّ-4ُّ ُّح4/415ُُُّّّأخرجهُّالبخاري ُّاألنبياء،ُّبابُّذكرُّبينُّإسرائيل ُّ.3454كتابُّأحاديث
2ُّ-ُُّّ ُّ.4ُّ:411فتحُّالباري
ُّيفُّصحيحهُّمعُّالفتحُُّّ-1ُّ ُّ(8408)5ُّكتابُّالنكاح،ُّبابُّاستحبابُّالنكاحُّ،ح2/8020ُُُّّّسلمُّ،ُّوأخرجهُّم5043،ُّح1/804ُّأخرجهُّالبخاري
1ُّ-ُُّّ ُّ.1ُّ:805فتحُّالباري

ُّيفُّصحيحهُّمعُّالفتحُُُّّّ-80ُّ ُّالبخاري ُّ.8813،ُّكتابُّالتهجد،ُّبابُّالصالةُّقبلُّاملغرب،ُّح3/40ُّأخرجه
88ُّ-ُُُّّّ ُّ.3ُّ:40فتحُّالباري
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ُّعبدُّاهلل:ُّ"جُّ-ُُُُُُُّّّّّّّ ُّاهللقالُّجريرُّبن ُّمنُّاألعرابُّإىلُّرسول ُّحاجة،ُُّّاءُّناس ُّسوءُّحاهلم،ُّقدُّأصابتهم وعليهمُّالصوف،ُّفرأى
أبطؤواُّعنهُّ،حىتُّرؤيُّذلكُّيفُّوجهه،ُّقال:ُّمثُّإنُّرجالُّمنُّاألنصارُّجاءُّبصرةُّمنُّورق،ُّمثُّجاءُّآخر،ُّفحثُّالناسُّعلىُّالصدقة،ُّف

:ُّمنُّسنُّيفُّاإلسالمُّسنةُّحسنة،ُّفعلُّهباُّبعدهُّكتبُّلهُّمثلُّأجرُّمنُّعملُُّّفُّالسرورُّيفُّوجهه،ُّفقالُّرسولُّاهللمثُّتتابعواُّحىتُّعرُّ
ئةُّفعلُّهباُّبعدهُّكتبُّعليهُّمثلُّوزرُّمنُّعملُّهباُّوالُّينقصُّمنُّأوزارهمُّهباُّوالُّينقصُّمنُّأجورهمُّشيء،ُّومنُّسنُّيفُّاإلسالمُّسنةُّسي

ُّ(ُّ.8شيء"ُّ)
ُّيفُُّّ-ُُُُُّّّّّ ُّيفُّاحلرم،ُّومبتغ ُّاهللُّثالثة:ُّملحد ُّ"أبغضُّالناسُّإىل ُّاهللُّعليهُّوسلمُّقال: ُّأنُّالنيبُّصلى ُّرضيُّاهللُّعنهما روىُّابنُّعباس

ُّ(2اإلسالمُّسنةُّاجلاهلية،ُّومطلبُّدمُّامرئُّبغريُّحقُّليهريقُّدمه"ُّ)
قالُّساملُّ"كانُّعبدُّاهللُّبنُّعمرُّرضيُّاهللُّعنهماُّيفيتُّبالذيُّأنزلُّاهللُّعزُّوجلُّمنُّالرخصةُّبالتمتعُّوسنُّرسولُّاهللُّصلىُّاهللُُّّ-ُُُُُّّّّّ

عليهُّوسلمُّفيه:ُّفيقولُّناسُّالبنُّعمر:ُّكيفُّختالفُّأباك؟ُّوقدُّهنىُّعنُّذلك،ُّفيقولُّهلمُّعبدُّاهلل:ُّويلكمُّأالُّتتقونُّاهلل.ُّإنُّكانُّعمرُّ
أفرسولُّاهللُّأحقُّأنُّتتبعواُُّّرسولُّيُّفيهُّاخلري،ُّيلتمسُّبهُّمتامُّالعمرة،ُّفلمُّحترمونُّذلك؟ُّوقدُّأحلهُّاهللُّوعملُّبههنىُّعنُّذلكُّفيبتغ

ُّ(3سنتهُّأمُّسنةُّعمر؟ُّ"ُّ)
ُّوجندُّيفُّدواوينُّالسنةُّعشرات،ُّمبعناهاُّاللغويُّأيُّالطريقة«ُّلسنةا»استعملُّكلمةُُّّهذهُّالنصوصُّميكنُّالقولُّبأنُّالنيبيفُّضوءُُُُُُُّّّّّّّ

ُّاقالُّابنُّاألثريُّيفُّالنهاية:ُّقدُّت،ُّخترجُّعنُّالطريقةُّوالسريةُّاملتبعةردتُّفيهاُّكلمةُّالسنةُّوهيُّيفُّمعناهاُّالُّالنصوصُّوُّ حلديثُّكررُّيف
واألصلُّفيهاُّالطريقةُّوالسرية،ُّوإذاُّأطلقتُّيفُّالشرعُّفإمناُّيرادُّهباُّماُّأمرُّبهُّالنيبُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّ،ُّوماُّتصرفُّمنها«ُّالسنة»ذكرُّ

ُّ(4ليهُّقوالُّوفعال،ُّمماُّملُّينطقُّبهُّالكتابُّالعزيزُّوهلذاُّيقالُّيفُّأدلةُّالشرع:ُّالكتاب،ُّوالسنة،ُّأي:ُّالقرآنُّواحلديث.ُّ)وهنىُّعنهُّوندبُّإ
ُّالشعراءُّيفُّاجلاهليةُّواإلسالمُّكماُّأنُُُُُُُُُّّّّّّّّّ ُّيفُُّّ،ملتبعةُّسواءُّكانتُّحسنةُّأوُّقبيحةمبعناهاُّاللغوي،ُّأيُّالطريقةُّااستعملوه واستعملت

ذاُّإىلُّاملعىنُّونقلتُّالكلمةُّمنُّعمومهاُّه،ُّماُّرأيناُّيفُّحديثُّابنُّعمروالعادة،ُّواستعملهاُّالرسولُّيفُّهذاُّاملعىنُّكالقرآنُّمبعىنُّالطريقةُّ
بطلُّأوُُّّوليسُّمعىنُّهذاُّأنُّمعناهاُّاللغويُّقدُّ،وشريعتهاالصطالحيُّعندُّاملسلمنيُّوأضيفُّإليهاُّ)ألُّالتعريف(ُّأيُّطريقُّرسولُّاهللُّ

ُّ(ُّ.5قُّضيقُّ)انعدم،ُّبلُّبقيُّاستعماهلاُّولكنُّيفُّنطا
فعلماءُّ،ُّكماُّمر ُُُّّّاءدثنيُّوالفقهحسبُّاختالفُّفنوهنمُّوأغراضهم،ُّفهيُّعندُّاألصولينيُّغريهاُّعندُّاحملفيفُّاصطالحُّأهلُّالشرعُّأماُُُُُُُّّّّّّّ

ُّمنُّ ُّأسوةُّلناُّوقدوة،ُّفنقلواُّكلُّماُّيتصلُّبه احلديثُّإمناُّحبثواُّعنُّرسولُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّاإلمامُّاهلادي،ُّالذيُّأخربُّعنهُّأنه
عُّوعلماءُّاألصولُّإمناُّحبثواُّعنُّرسولُّاهللُّاملشرُُّّ،اُّأمُّالسرية،ُّوخلق،ُّومشائل،ُّوأخبار،ُّوأقوال،ُّوأفعال،ُّسواءُّأثبتُّذلكُّحكماُّشرعي

،ُّليتُّتثبتُّاألحكامُّوتقررهايراتهُّاالذيُّيضعُّالقواعدُّللمجتهدينُّمنُّبعده،ُّويبنيُّللناسُّدستورُّاحلياة،ُّولذلكُّعنواُّبأقواله،ُّوأفعاله،ُّوتقرُّ
صحابة،ُّكجمعُّ،ُّأوُّاجتهدُّفيهُّالكُّيفُّالكتابُّالعزيز،ُّأوُّعنُّالنيبقُّالسنةُّعندهمُّعلىُّماُّدلُّعليهُّدليلُّشرعي،ُّسواءُّكانُّذلوقدُّتطل

ُّواحد،ُّوتدوينُّالدواوين،ُّويقابلُّذلكُّ ُّالبدعة»املصحفُّومحلُّالناسُّعلىُّالقراءةُّحبرف »"ُّ عليكمُّومنهُّقولهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم:
وعلماءُّالفقهُّإمناُّحبثواُّعنُّرسولُّاهللُّ،ُّالذيُّتدلُّأفعالهُّعلىُّحكمُّشرعي،ُّوهمُّيبحثونُّ،ُّ(4بعدي"ُّ)ُّاخللفاءُّالراشدينُّمنُّبسنيتُّوسنة

إذاُّفالسنةُّيفُّاصطالحُّالفقهاء:ُّهيُّماُّثبتُّعنُّالنيبُّمنُُّّ،ُّأوُّحرمة،ُّأوُّإباحة،ُّأوُّغريُّذلكعنُّحكمُّالشرعُّيفُّأفعالُّالعبادُّوجوبا
ُُّّطالقُّالسنةُّ:علىُّماُّيقابلُّالبدعة،ُّومنهُّقوهلموقدُّتطلقُّعندهمُُّّحكامُّاخلمسةالواجبُّوغريهُّمنُّاألُّغريُّافتاضُّوالُّوجوب،ُّوتقابل

                                                                 
ُّمسلمُُُّّّ-8ُّ ُّ(ُّ.8082)85ُّ،كتابُّالعلم،ُّبابُّمنُّسنُّسنةُّحسنةُّأوُّسيئةُّح4/2051ُُّّأخرجه
ُّيفُّصحيحهُّمعُّالفتحُُُّّّ-2ُّ ُّالبخاري ُّ.4112كتابُّالديات،ُّبابُّمنُّطلبُّدمُّامرئُّبغريُّحقُّ،ح82/280ُُُّّّأخرجه
ُّيفُّاملسندُُّّ-3ُّ ُّصحيح.5200مسندُّعبدُّاهللُّبنُّعمر،ُّقالُّأمحدُّشاكرُّيفُّحتقيقهُّللمسندُّح2ُّ:15ُّأخرجهُّأمحدُّبنُّحنبل ُّ:ُّإسناده
ُّ،ُّمادةُّ)سنن(ُّ.2ُّ:401النهايةُُّّ-4ُّ
ُّاإلسالميُّللسبمنُّأرُُّّ-5ُّ ُّالنبويُّلألعظمي،ُّوكتاب:ُّالسنةُّومكانتهاُّيفُّالتشريع ُّيفُّاحلديث ُّعي.اادُّالتوسعُّيفُّمادةُّاملعىنُّاللغويُّفلرياجعُّكتاب:ُّدراسات
ُّ.2424دع،ُّحُّكتابُّالعلم،ُّبابُّماُّجاءُّيفُّاألخذُّبالسنة،ُّواجتنابُّالب5/44ُُّّوالتمذي4402ُُّّكتابُّالسنة،ُّبابُّيفُّلزومُّالسنة،ح5/83ُُُّّّأخرجهُّأبوُّداودُُّّ-4ُّ
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ُّبُّوحنن،ُّوطالقُّالبدعةُّكذاُّكذا ُُّّالتشريعهيُّاليتُّيبحثُّعنُّحجيتهاُّومكانتهاُّيفُّالسنةُّماُّعناهُّاألصوليون،ُّألهناُّبتعريفهمهناُّنريد
(8).ُّ

ّ.يةمنّخصائصّاألمةّاإلسالمّالحديثّالنبويّبالسندّالمتصل-7ّّّّّّّ
ُّخصُّاهللُّبهُّاألمةُّاإلسالميةُّدونُّماُّسواها،ُّفلسناُّنعرفُّعلىُّمدىُّالتاريخُّأمةُّمنُّأممُّالرسلُّبالسندُّاملتصلُّياحلديثُّالنبوُُُُُُُُّّّّّّّّ

ُّمتلكُّ ُّمنُّذلكُّنرىُّاألممُّكلهاُّفقريةُّال سعدتُّمبثلُّهذهُّاجملموعةُّالناطقة،ُّوهبذاُّالسجلُّاخلالدُّلنبيهاُّبالسندُّاملتصل،ُّبلُّبالعكس
ُّمصاد ُّعلمياُّوتارخيمصدراُّمن ُّوبنيُّأنبيائها ُّالصلةُّبينها ُّحيثُّانقطعت ُّعنُّاألنبياء ُّالتارُّرُّاحلديث ُّوفقدتُّاحللقة تصلهاُُّّخييةُّاليتيا،

ُّوجودهمُّىتُّصارُّكثريُّمنُّاملفكرينُّيشكونُّيفوتوقفهاُّعلىُّشئونُّحيامهم،ُّوماُّيكتنفهاُّمنُّظروفُّومالبساتُّحُّبعصرُّهؤالءُّالرسل
ُّعنها،ُّواالهتداءُّإليهابأنُّهناكُّحلقاتُّمفقودةُّالُّميُّنؤمنُّ،ُّوحننُّعلىُّمعارضتناُّهلذاُّالتطرف ُّواألنبياءُّأماُّخامتُّالرس،ُّكنُّالبحث ل

فهوُّالرسولُّالذىُّنعرفُّعنهُّكلُّدقيقُّوجليل،ُّونعرفُّعنهُّمنُّدقائقُّاألخالقُّوالعاداتُّوامليولُّوالرغبات،ُّوالقولُّوالعملُّماُّالُّنعرفهُّ
ُّنهُّلناُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمكتابه،ُّوبي ُُُّّّيقُّالوحىُّالذىُّأنزلهُّاهللُّعليهُّيفجاءُّمنُّطرُّعنُّغريهُّبالسندُّاملتصل،ُّبلُّإنُّماُّعرفناهُّعنُّاألنبياءُّ

ُّحديثهُّالشريف.ُّيف
ُّيهوُّالذوُُّّنُّخصائصُّهذهُّاألمةُّدونُّماُّسواهاحفظُّلناُّهذهُّاحلياةُّاملباركة،ُّوهوُّمُّيثُّاملتصل:ُّهوُّالسجلُّاخلالدُّالذفاحلديُُُُُُُُّّّّّّّّ

،ُّويشاهدُّوكأنهُّحضرُّجملسه،ُّواستمعُّحلديثه،ُّوقضىُّمعهُّمدةُّمنُّالزمان؛ُّليسمعُّكالمههُّوحبيبهُّويسعدهُّبصحبته،ُّيعرفُّاملسلمُّبنبي ُّ
ُّاألمة،ُّزاخرُّباحل ُّحلركةُّهذه ُّميزانُّعادل ُّمثُّإنه ُّاملؤثرةُّاليتفعله،ُّويشاهدُّسريته، ُّالنابضة،ُّوالقوة ُّوالرشدُّلتبعثُّعُّياة ُّاخلريُّوالفالح ى

لكُّكلُّذُّالصدقُّوحتملُّالرواية،ُّوقدُّفاقتُّيفمتلكُّقوةُّالذاكرة،ُّوعظمةُّومنُّرمحةُّاهللُّتعاىلُّأنُّكانتُّأمةُّاإلسالمُّأمةُّ،ُّوالصالح
عرفُّعنُّياألمم،ُّوقدُّوعىُّالصحابةُّالكرامُّكلُّماُّمسعوهُّوكلُّماُّشاهدوه،ُّوحرصواُّأشدُّاحلرصُّوأبلغهُّعلىُّحفظهُّونشره،ُّحرصاُّملُّ

ُُّّأمةُّنيب ُّحديثُّالرسول ُّوبلغوا ُّفحملواُّاألمانة، ُّالتابعونُّوتابعوهم ُّوجاء ُّجيالُّبعمنُّاألنبياء، ُّاملسلمون ُّبروايةُّاحلبيب،ُّوتتابع ُّجيل د
إنُّاحلديثُّعلمُّرفيعُّالقدر،ُّعظيمُّالفخر،ُّشريفُّالذكرُّالُّيعتىنُّبهُّإالُّكلُّحرب،ُّوالُّ،ُّ(2العدلُّالضابطُّعنُّمثلهُّحيفظونُّويبلغونُّ)

ملتصلُّاملتني،ُّملقصودُّمنُّحبلهُّاحيرمهُّإالُّكلُّغمر،ُّوالُّتفىنُّحماسنهُّعلىُّمرُّالدهر،ُّإذُّبهُّيعرفُّاملرادُّمنُّكالمُّربُّالعاملني،ُّويظهرُّا
ُّ(ُّ.3)مشائلُّمنُّمساُّذاتاُّووصفاُّوامساُّومنهُّيدرى

باحلديثُّيعلمُّكيفُّعملُّالرسولُّوأصحابهُّبالقرآنُّوبهُّيعرفُّأنُّالقرآن،ُّقانونُّقدُّعملُّبهُّوجنحتُّأصولهُّاإلدارية،ُّوالسياسية،ُُُُُُّّّّّّ
ُّ ُّحمتاجةُّلإلثُّ...واملدنية،ُّواألخالقية ُّنظريات ُّجمموعة ُّهو ُّوليس ُّبالتجرُّإخل. ُّبرأبات ُّعملنا ُّإذا ُّوأما ُّوالتطبيق. ُّللحديثُّاُّيبة ملنكرين

ةُّمدنيةُّمطبقةُّسيسُّحكومتأُّقدُّعملتُّبهُّأمةُّمنُّاألممُّوجنحتُّيف،ُّوالُّيقدرُّأحدُّأنُّيثبتُّأنُّالقرآنُّفيضيعُّتاريخُّاإلسالمُّالذهيب
الُّيكادونُّؤالءُّالقومُُّّالتاريخُّيرضيانُّبهُّ}فمالُّهفهلُّيرضىُّاملسلمونُّهبذا؟ُّالُّواهلل،ُّالُّاملسلمونُّيرضونُّهبذا،ُّوالُّالعلم،ُّوالُّلتعليماته

ُّ ُّ(.4[)21]النساء:يفقهونُّحديثا{
ُّمعُّاالتصالُّخصُّاهللُّبهُّاملسلمنيُّدونُّسائرُّامللل،ُّأماُّمعُّاإلرسالُّواإلعضالُّنيبابنُّحزم:ُّ"نقلُّالثقةُّعنُّالثقةُّيبلغُّبهُّالُّقالُُُُُّّّّّ
ّينّقواعدّعلمّالمصطلحّالتإ،ّ(5)"…منُّنقلُّاليهودُّوالنصارىُّأوُّجمهولُّاحلالُّفكثريُّلنقلُّبالطريقُّاملشتملةُّعلىُّكذابواُّ…

ّعلىّاألخبارّيوضعهاّأجدادناّالمسلمونّتعلمّالمنهجيةّف ُّبأُّالحكم ،ُّالقواعدُّتبارُّآخرُّغريُّتطبيقُّتلكاعُّيدونُّأنُّيكونُّتأثر

                                                                 
ُّاإلسالميُّللسباعي.ُُّّ-8ُّ ُّمنُّكتاب:ُّالسنةُّقبلُّالتدوينُّللخطيب،ُّوكتابُّالسنةُّومكانتهاُّيفُّالتشريع ُّللسنةُّأخذتُّبتصرف ُّالشرعي ُّمادةُّالتعريف
ُّبتصرف.8ُّ/81،81ُّجـ241ُّالسنةُّبنيُّأنصارهاُّوخصومهاُّخمطوطُّبكليةُّأصولُّالدينُّبالقاهرةُّرقمد.ُّسعيدُّاملرصفي،ُُّّ-2ُّ
ُّ.24ُّم،ُّص:2002ُُّّاألوىلُُّّمادُّالسيدُّحممدُّإمساعيلُّالشربيينأعداءُّاإلسالمُّومناقشتها،ُّد.ُّعُّكتاباتُّ.81لسنةُّالنبويةُّللدكتورُّأمحدُّكرميةُّصُّنقالُّعنُّاُّ-3ُّ
ُّ.13،ُّوقارنُّباإلسالمُّعلىُّمفتقُّالطرقُّللعالمةُّحممدُّأسدُّص82ُّ،83ُّحتقيقُّمعىنُّالسنةُّوبيانُّاحلاجةُّإليهاُّللعالمةُّالسيدُّسليمانُّالندويُّصُُّّ-4ُّ
ُّالراوي14ُُّّ-2/18ُّالفصلُّيفُّاملللُّوالنحلُُّّ-5ُّ ُّمنُّمعرفةُّف2/851بتصرف،ُّوانظر:ُّتدريب ُّللسخاوىُّ،ُّوملزيد ُّانظر:ُّفتحُّاملغيث ُّالراوي2ُّ-3/5ضلُّاإلسناد ،ُّوتدريب
ُّ.ُّيقصدُّباإلرسالُّواإلعضالُّفقدُّراوُّأوُّأكثرُّمنُّسلسلةُّالسند.28ُّ،22،ُّواألجوبةُّالفاضلةُّللكنويُّص4ُّ،ُّومعرفةُّعلومُّاحلديثُّللحاكمُّص2/851ُّ،840ُّ
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ُّاألمةُّعلى ُّمنُّخصوصيتهاُّوهوُّعلمُّتفتخرُّبهُّهذه ّرستمّلدكتورُّقولُّايُّالبشريةُّمجعاءُّفهو ُّاجلامعةُّلتاريخُّيفأستاذُّاُّيحيالمسأسد
طراراُّإىلُّض،ُّفإهنمُّاضطرواُّايلقواعدُّلذلكُّعلماءُّالدينُّاإلسالم:ُّوأولُّمنُّنظمُّنقدُّالرواياتُّالتارخيية،ُّووضعُّااألمريكيةُّيفُّبريوت
منهُّفهوُّالقرآن،ُُّّيتلاُّ،ُّميوحىُّيوزيعُّالعدلُّفقالوا:ُّإنُّهوُّإالُّوحصلىُّاهللُّعليهُّوسلم.ُّوأفعالهُّلفهمُّالقرآنُّوتُّاالعتناءُّبأقوالُّالنيب

ُّالسنة ُّيتلُّفهو ُّفأحتفُّ،وماُّمل ُّوتدقيقها ُّاألحاديثُّودرسها ُّتزالُّيففانربواُّجلمع ُّال ُّالتاريخُّبقواعد ُّيفأسسُّواُّعلم ُّحمتمة ُّهاُّوجوهرها
عتمدُّاُّيقولُّالدكتورُّحممدُّالصباغ:ُّ"وقدُّوضعُّاألستاذُّاملذكورُّكتاباُّبعنوانُّ)مصطلحُّالتاريخ(ُّوقد،ُّاألوساطُّالعلميةُّحىتُّيومناُّهذا

ُّاليت ُّالقواعد ُّاحلديثُّفيهُّعلى ُّمصطلح ُّعلماء ُّقررها ،ُّ ُّحبث ُّبأنه ُّالتارخيُّيفووصفُّكتابه ُّاحلقائق ُّوحترى ُّاألصول، ُّوإيضاحهاُّنقد ية
بهُّمنُّهذاُّالقبيلُُّّنالغربُّفنؤكدُّهلمُّبأنُّماُّيفاخروُُّّوعرضهاُّوفيماُّيقابلُّذلكُّمنُّعلمُّاحلديثُّيقول:ُّ"وبإمكانناُّأنُّنصارحُّزمالءناُّيف

ُّ(ُّ".8بالدنا،ُّوحننُّأحقُّالناسُّبتعليمهُّوالعملُّبأسسهُّوقواعدهُّ)ُّنشأُّوترعرعُّيف
بارُّخكتابهُّبأنُّقواعدُّمصطلحُّاحلديثُّأصحُّطريقةُّعلميةُّحديثةُّلتصحيحُّاألُُّّ:ُّ"وقدُّاعتفُّاملؤلفُّيفييقولُّالدكتورُّالسباعُُُُُُُُّّّّّّّّ

ه:ُّ"ومماُّيذكرُّخربُُّّيف،ُّواألمانةُّيعدالةُّالراوُُّّذكرُّوجوبُّالتحقيقُّمنالبابُّالسادسُّ)العدالةُّوالضبط(ُّبعدُّأنُُّّوالروايات،ُّوقدُّقالُّيف
ُّالسننيُّيفُّمعُّفريدُّاإلعجابُّوالتقديرُّماُّتوصلُّإليه ُّنوردهُّمُّيفهذاُّالباب.ُّوإليكُّبعضُّماُّجاءُُّّعلماءُّاحلديثُّمنذُّمئات صنفامهم

ُّئمةُّمالكُّومسلمُّوالغزايلوصُّعنُّاألنقلُّنصُّمثُّأخذُّيفُّ...،ُّواعتافاُّبفضلهمُّعلىُّالتاريخُّيهُّتنويهاُّبتدقيقهمُّالعلمحبروفهُّوحذافريُّ
ُّبنُّالصالحُّ)ُّيوالقاض ُّ(ُّ.2عياضُّوأىبُّعمرو
ُّغريُّذلكُّمنُّالعلومُّبُّيفُّيأمهيةُّاحلديثُّالنبوُّمنُُُُُُُُّّّّّّّّ مجيعُّأحكامُُّّمنُّخاللُّحديثهُّالشريفُُّّالنيبأنهُّمصدرُّلكلُّمعرفةُّفقدُّبني 

ُّءيذكرُّلألمةُّمنهُّعلما،ُّوعلمهمُّكلُّشالسماءُّإالُُّّيفوماُّطائرُّيقلبُّجناحيهُّقيمُّ"وقدُّتوىفُّرسولُّاهللُّالاحلياةُّواملوتُّكماُّقالُّابنُّ
،ُّوآدابُّاجلماع،ُّوالنوم،ُّوالقيام،ُّوالقعود،ُّواألكلُّوالشرب،ُّوالركوبُّوالنزول،ُّوالسفرُّواإلقامة،ُّوالصمتُّوالكالم،ُّيحىتُّآدابُّالتخل

اجلنُّوالنارُّواجلنةُّواملالئكةُّوُُّّيرشُّوالكرسةُّواملوت،ُّووصفُّهلمُّالعوالعزلةُّواخللطة،ُّوالغىنُّوالفقر،ُّوالصحةُّواملرض،ُّومجيعُّأحكامُّاحليا
ُّونعوتُّ ُّويشاهدونهُّبأوصافُّكماله ُّيرونه ُّحىتُّكأهنم ُّتعريف ُّوإهلهمُّأمت ُّوعرفهمُّمعبودهم ُّعني، ُّحىتُّكأنهُّرأى ُّوماُّفيه ويومُّالقيامة

ُّا ُّمنُّطرق ُّوعرفهم ُّبينهم، ُّحىتُّكأهنمُّكانوا ُّمعهم ُّعليهم ُّوماُّجرى ُّهلم ُّجرى ُّوأممهمُّوما ُّاألنبياء ُّوالشجالله،ُّوعرفهم ُّدقيقهاُّخلري ر
بُّللروحُّوالبدنُّعذاالربزخُّوماُّحيصلُّفيهُّمنُّالنعيمُّوالُّمنُّأحوالُّاملوتُّوماُّيكونُّبعدهُّيفألمتهُّقبله،ُّوعرفهمُُّّوجليلهاُّماُّملُّيعرفهُّنيب

ُّبهُّنيب ُّليسُُّّماُّملُّيعرف ُّوالضاللُّما ُّأهلُّالكفر ُّعلىُّمجيعُّفرق ُّواملعادُّوالرد ُّالتوحيدُّوالنبوة ُّعرفهمُّمنُّأدلة ُّعرفهُّملغريه،ُّوكذلك ن
منُّمكايدُّاحلروبُّولقاءُّالعدوُّوطرقُُّّعليه،ُّوكذلكُّعرفهمُُّّيلغهُّإياهُّويبينهُّويوضحُّمنهُّماُّخفحاجةُّمنُّبعده،ُّاللهمُّإالُّإىلُّمنُّيب

يأتيهمُّمنهاُّوماُُّّمنُّمكايدُّإبليسُّوطرقهُّاليتالنصرُّوالظفرُّماُّلوُّعلموهُّوعقلوهُّورعوهُّحقُّرعايتهُّملُّيقمُّهلمُّعدوُّأبدا،ُّوكذلكُّعرفهمُّ
ُّماُّيتحرزُّ ُّشرهُّماُّالُّمزيدُّعليهُّوكذلكُّعرفهمُّمنُّأحوالُّنفوسهمُّوأوصافهاُّودسائسهاُّوكمائنها ونُّبهُّمنُّكيدهُّومكرهُّوماُّيدفعونُّبه

ُّلوُّعلموهُّوعملوهُّال ُّمنُّأمورُّمعايشهمُّما ُّإىلُّسواه؛ُّوكذلكُّعرفهم ُّهلمُّدنياهمُّأعظمُّاستقامةالُّحاجةُّهلمُّمعه ُّستقامت باجلملةُّوُّ،
ُّوجلُّإىلُّأحدُّسواهُّ)فجاءهمُّخبريُّالدنياُّواآلخرةُّب ُُُُُُُّّّّّّّ(ُّ.3ُّرمته،ُّوملُّحيوجهمُّاهللُّعز

:ُُّّاإلسالم،ُّوىفُّمجيعُّالعلومُّواملعارفُّكماُّقالُّالدكتورُّحممدُّأبوُّزهوُّاألحاديثُّالنبويةُّتشكيكاُّيفُّومنُّهناُّكانُّالتشكيكُّيفُُُُُُُُّّّّّّّّ
ُّاإلحلاد،ُّوخصومُّاإلسالم،ُّوصرُُّّولوُّأنناُّذهبناُّنستمعُّإىلُّمنُّيف ُّاملؤسسقلوهبمُّمرض،ُّمنُّدعاة ةُّناُّإىلُّماُّصارواُّإليهُّمنُّالشبهات،

رُّ،ُّعشيرُّنُّالدرسُّوالتمحيص،ُّوالدقةُّوالتحعلىُّشفاُّجرفُّهار،ُّلذهبتُّثقتناُّجبميعُّالعلوم،ُّذلك؛ُّألنُّعلمائهاُّملُّيبذلواُّفيها،ُّم
ُّيف ُّعلماءُّاحلديث، ُّعلىُُّّمعشارُّماُّبذله ُّأحوالُّروامها ُّضعيفها،ُّومعرفة ُّومتييزُّصحيحهاُّمن ُّالسنةُّورعايتها، ُّطبقامهمُّاحفظ ختالف

                                                                 
ُّالنبويُّللدكتورُّحممدُّالصباغُّصُُّّ-8ُّ ُّبتصرف.84ُّ:81ُّانظر:ُّاحلديث
ُّاإلسالميُّللدكتورُّالسباعيُّصُّالسُّ-2ُّ ُّبتصرفُّيسري.801ُّنةُّومكانتهاُّيفُّالتشريع
ُّالعاملنيُُّّ-3ُّ ُّ.4/325ُّ،324أعالمُّاملوقعنيُّعنُّرب
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ُّنرجعُُّّيشهدُّهباُّالتاريخُّوالواقع،ُّملُّيبقُّ،ُّبعدُّتلكُّالعنايةُّالبالغة،ُّاليتوأزمنتهمُّوأمكنتهم،ُّفإذاُّاهنارُّحصنُّالسنةُّاحلصني هناكُّعلم
الرجال،ُُّّتُّيفألفُّأماراتهُّتلكُّالتصانيفُّالضخمةُّاليتمنُّعالماتُّاالهتمامُّباإلسناد،ُّوُّوُُّّ،(8إليهُّأوُّنثقُّبه،ُّوكفىُّبذلكُّمحقاُّوجهالُّ)

فنشأُّبذلكُّعلمُّمستقلُّمنُّعلومُّاحلديث،ُّوهوُّعلمُّالرجال،ُّوهذاُّعلمُّواسعُّتتقطعُّفيهُّاألنفاس،ُّفمنهُّكتبُّمعرفةُّالصحابة،ُّوكتبُّ
ُّاملتفقُّواملفتق ُّوكتب ُّاملؤتلفُّواملختلف، ُّوكتب ُّوالكىنُّواأللقاب، ُّاألمساء ُّوالتعديل،ُّوكتب ُّاجلرح ُّوكتبُّوُُّّالطبقات،ُّوكتب املتشابه،

مُّهبذاُّنقدُّاألخبار،ُّوليسُّاألمرُّكماُّيتوهمُّالكثريونُّممنُّالُّعلمُّهلُّبذولُّيفجمموعهاُّتدلُّداللةُّعظيمةُّعلىُّاجلهدُّاملُّيفُّيوهالوفيات،ُّ
ُّ(2ُّاألمر"ُّ)

ومنُّعالماتُّاالهتمامُّباإلسنادُّ"علمُّاجلرحُّوالتعديل"ُّوهوُّكسائرُّعلومُّاحلديثُّمماُّتفردتُّبهُّاألمةُّاإلسالميةُّعنُّسائرُّاألمم،ُُُُُُُّّّّّّّ
ُّللدجالنيُّومتيزتُّ ُّمنُّالتقولُّوالدخيل،ُّواملكافحة ُّاحلفاظُّعلىُّسنةُّاملصطفى ُّوقدُّأداهاُّإىلُّإبداعه: بتأسيسه،ُّوإنشائه،ُّوالتفننُّفيه،

فنشأُّهذاُّالعلمُّمنُُّّ،احلملةُّالضارةُّعلىُّالسنةُّاملطهرةتولدتُّعنُّتلكُُّّهوُّمنُّأكربُّالنتائجُّالنافعةُّاليتُّواملشعوذينُّواخلراصني،ُّفكان
الث،ُّوالرابع،ُّالقرنُّالثُّ،ُّوامتدُّواتسعُّوبدأُّيتكاملُّيفالقرنُّاألول،ُّوالثانُّفا،ُّمثُّمناُّوازداد،ُّوقوىُّواشتدُّيفبرعماُّلطيُّعهدُّالنبوةُّاملباركة

ُّاملؤلفات،ُّمثُُّّوهكذاُّحىتُّاكتملُّيف ُّفيهُّالكتب،ُّوتنوعتُّفيه ُّاهلجرةُّالشريفة،ُّفكثرت ُّفيهُّيفدرسالقرنُّالتاسعُّمن ُّبعضُُّّت عصرنا
ُّدراسةُّخاصة،ُّفقاربُّالنضجُّواالحتاق،ُّوإنُّكانُّهذاُّالعلمُّليسُّلهُّغايةُّوالُّهناية.ُّاملسائلُّواجلزئياتُّوالشخصيات

ُّحماباةُّيالذوهبذاُّالعلمُّالعظيمُُُُُُُّّّّّّّ ُّوالُّابناُّملُّتكنُّفيه ُّوالُّأستاذا،ُّمتألحدُّمهماُّكانُّالُّأبا، ُّأخا،ُّوالُّصديقا، السلفُُّّكن،ُّوال
ُّأوُّكالمُُّّواخللفُّمنُّكشفُّالعللُّيف ُّأوُّنثراُّأكلُّعلمُّمنقولُّحديثاُّنبويا، ُّفكانُّدبيا،ُّأوُّتارخياُّشخصياُّأوُّسياسيااُّعاديا،ُّأوُّشعرا ،

هذاُّالعلمُّجمهراُّصادقا،ُّونظارةُّصافية،ُّتعزلُّللناظرُّهبا:ُّالصحيحُّعنُّالقريح،ُّومتيزُّلهُّالزينُّمنُّالشني،ُّوالصدقُّمنُّالكذب،ُّوتزنُّلهُّ
ُّاألعداءُّفلننظرُّوإذاُّكانواُّقدمياُّقالوا:ُّ،ُّ(3احملامدُّواملثالب،ُّبالقسطاسُّاملستقيمُّ) ُّيفاحلقُّماُّشهدُّبه ُّإىلُّماُّقالهُّاملستشرقُّ"شربجنر"

ُّالُُّّمقدمتهُّاإلجنليزيةُّعلىُّكتابُّاإلصابةُّيف ُّالسالفة،ُّكماُّأنه ُّفيماُّمضىُّأمةُّمنُّاألمم ُّالبنُّحجر،ُّقال:ُّ"ملُّتكن أحوالُّالصحابة
لُّأحوالُّهذاُّالعلمُّالعظيمُّاخلطر،ُّالذىُّيتناوُُّّلمونُّيفعلمُّأمساءُّالرجالُّمبثلُّماُّجاءُّبهُّاملسُّنُّأمةُّمنُّاألممُّاملعاصرة،ُّأتتُّيفيوجدُّاآل

نُّم(ُّويقولُّاألستاذُّحممدُّأسدُّعنُّعلومُّاحلديث:ُّ"إنهُّعلمُّتامُّالفروعُّعلىُّأشدُّماُّميكنُّأنُّيكون4ُّمخسمائةُّألفُّرجلُّوشئوهنم"ُّ)
ُّوطريقةُّروايتهاُّالدقة،ُّغايتهُّالوحيدةُّالبحثُّيف ُّوسلم،ُّوشكلها ُّالرسولُّصلىُّاهللُّعليه ُّ.(5ُّ)ُّمعاىنُّأحاديث

ّلسجالتّوصلهاّبأنبيائهافقدّاألم-9ّّّّّّّّ ّ.مّجميعها
ُّعصورهم،ُّحفظتُُُُُُُّّّّّّّ ُّخمتلف ُّاملسلمنيُّيف ُّحملُّاعتناء ُّالصحف،ُّوكانت ُّبعضهمُّيف ُّالصدور،ُّوقيدها ُّالرسولُّيف ُّمنذُّعهد السنة

ُّبأسانيده ُّاحلديث ُّحلفظ ُّوسعهم ُّواجتهدوا ُّوالكتابة، ُّباملشافهة ُّودراسة ُّحفظا ُّجيل ُّعن ُّجيال ُّمصنفُّفتناقلوها ُّتكفلُّيف ُّومسانيد ات
مثُّاجتهدُّكبارُّالعلماءُّيفُّمجعُّاحلديثُّالصحيحُّعلىُّأسلمُُّّضعيف،ُّخشيةُّتسربُّالكذبُّإىلُّحديثهألهلُّالعلمُّمعرفةُّالقويُّمنُّال

قواعدُّالتثبتُّالعلمي،ُّفرحلواُّيفُّطلبُّذلك،ُّومسعواُّبأنفسهم،ُّوتثبتواُّوسعهم،ُّوكتبواُّبأيديهم،ُّفظهرتُّالكتبُّاجملردةُّمنُّالضعيف،ُّ
ُّالناطقةُّوُّ ُّهذهُّاجملموعة ُّمتلكُّمثل ُّفقريةُّال ُّفاألممُّكلها ُّاخلالدُّلنبيها، ُّهذاُّالسجل ُّاألممُّمبثل ُّغريهاُّمن ُّاألمةُّعن هكذاُّمتيزتُّهذه

ُّوهيُّ) ُّعمىُّوظالمُّتارخيي(4ُّاملسجلةُّعنُّاألنبياءُّوالرسل، ُّوفقدتُُّّمن ُّعلمياُّوعملياُّوروحيا، ُّبينهاُّوبنيُّأنبيائها قدُّانقطعتُّالصلة
ُّبعصرُّهؤالءُّالرسليةُّاحللقةُّالتارخي ُّحيامهمُّاليتُّتصلها ُّ،ُّوماُّيكتنفهاُّمنُّظروفُّومالبسات.وتوفقهاُّعلىُّشؤون

                                                                 
ُّالعلمية(ُّص280ُّ،288ُّاحلديثُّواحملدثونُّصُُّّ-8ُّ ُّ)إنكارُّالسنةُّاعتداءُّعلىُّاملناهج ُّمبحث ُّ.848.ُّانظر:ُّالسنةُّيفُّمواجهةُّأعدائهاُّللدكتورُّطهُّحبيشي
ُّالصديقُّبشريُّصُّضوابطُُُّّّ-2ُّ ُّوماُّبعدها.282ُّ،ُّوانظر:ُّمنُّنفسُّاملصدرُّص28،22الروايةُّعندُّاحملدثنيُّلألستاذ
ُّالسنةُّوعلومُّاحلديثُّلألستاذُّعبدُّالفتاحُّأبوُّغدةُّصُُّّ-3ُّ ُّيسري.811ُّحملاتُّمنُّتاريخ ُّبتصرف
ُّبوكا42نقالُّعنُّالرسالةُّاحملمديةُّللسيدُّسليمانُّالندوىُّصُُُّّّ-4ُّ ُّاملقدسةُّصُّ،ُّوانظرُّشهادةُّالدكتورُّموريس ُّانُّمتحامالُّعلىُّالسنة.ك،ُّرغمُّأنه210ُُّّىُّىفُّدراسةُّالكتب
ُّبتقدميُّوتأخري.13ُُّّ-12ُّاإلسالمُّعلىُّمفتقُّالطرقُّصُُّّ-5ُّ
ُّبتصرف.18ُّ"ُّرجالُّالفكرُّوالدعوةُّيفُّاإلسالمُّ":ُّصُُّّ-4ُّ
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ُُُُُُُُُّّّّّّّّّ(ُّ ُّاليتُّتضمنت ُّاليهود ُّمن8ُّهذهُّأسفار ُّسفر ُّالشكُّيفُّكل ُّمن ُّالعلماءُّضروب ُّمن ُّاحملققني ُّقدُّخاجل ُّاألنبياء ُّسريُّهؤالء )
ُّهذهُّالشكوكُّنرىُّسريُّهؤال ُّ"ُّأسفارها،ُّعلىُّأنناُّإذاُّضربناُّصفحاُّعن ُّمثالُّذلكُّأحوالُّموسىُّاملذكورةُّيفُّأسفار ءُّاألنبياءُّناقصة،

التوراةُّ"،ُّوقدُّتوصلُّمؤلفوُّ"ُّدائرةُّاملعارفُّالربيطانيةُّ"ُّأنفسهمُّإىلُّحتقيقُّأنُّهذهُّاألسفارُّدونتُّومجعتُّبعدُّموسىُّبقرونُّكثرية،ُّزدُّ
ُّحادثةُّروايتانُّخمتلفتانُّوحكايتانُّمتُّعلىُّذلكُّأن ُّدفعُُّّباينتانُّكماُّحققُّذلكُّبعضُّعلماءُّاألملان،"ُّالتوراةُّ"ُّاملوجودةُّفيهاُّلكل ورمبا

ُّهاُّبأخراها.بعضُّهذهُّالرواياتُّبعضاُّفتعارضتُّأوال
ُّأرادُّأنُّيزدادُّعلماُّهبذاُّاملوضوعُّفلرياجعُّمادةُُُُُُُُّّّّّّّّ ُّبايبل»وحننُّنواجهُّالوصفُّاملتعارضُّيفُّسريُّالرجالُّواحلوادثُّمجيعاُّومن يفُّ«

موسىُُّّحوادثُّالعاملُّمنُّآدمُّإىلُّطانيةُّ"،ُّوإذاُّكانُّاألمرُّكذلكُّفبأيُّمنزلةُّمنُّالتاريخُّننزلالطبعةُّاألخريةُّمنُّ"ُّدائرةُّاملعارفُّالربي
ُّقدرليهماُّالسالمُّع ُّهذهُّاألمور؟!ُّ؟!ُّوكيفُّنقدر ُّتعطيُُّّالتاريخُّالثابتُّيف ُّ"ُّالتوراةُّ"ُّال ُّأنُّاألسفارُّاخلمسةُّمن وحسبناُّأنُّنذكر

يفُّ"ُُّّ،ُّفضالُّعنُّالتحريفُّالذيُّالُّحيصىُّوالُّيعد،ُّولنذكرُّماُّجاءبينيثلُّماُّنعرفُّعنُّحياةُّخامتُّالنتفاصيلُّحياةُّموسىُّبصورةُّمتا
إنُّعبدُّاهللُّموسىُّماتُّبإذنُّاهللُّيفُّأرضُّموآب،ُّودفنهُّاهللُّيفُّاجلواءُّيفُّأرضُّموآبُّمقابلُّبيتُّ(:ُّ»80ُّ-34ُّ:5ُّسفرُّالتثنيةُّ"ُّ)

ُّإسرائيلُّمثلُّوملُّيقمُّبعدُّنيبُّيفُّ...ءهُّاملوتُّفغور،ُّوملُّيعرفُّإنسانُّقربهُّاىلُّهذاُّاليوم،ُّوكانُّموسىُّابنُّعشرينُّومائةُّسنةُّحنيُّجا
ُّ"ُّالتوراةُّ"ُّاملوحىُّاىلُّموسىُّوالُّخيفىُّ،ُّ«وسىم ُّملُّأنُّهذهُّالهذهُّالفقراتُّذكرهاُّ"ُّسفرُّالتثنيةُّ"،ُّوهوُّالسفرُّاخلامسُّمن كلمات

لُّكاتبُّهذهُّالدنياُّجته،ُّوهذاُّيدلُّعلىُّأنُّهذاُّالسفرُّكلهُّأوُّهذهُّالفقراتُّالُّصلةُّهلاُّبالوحيُّحبال،ُّفضالُّعنُّأنُّينطقُّهباُّموسى
ُّأنُّقوله:ُّ ُّينزلُّبهُّالوحي!.ُّمل«ُّيلُّمثلُّموسىوملُّيقمُّبعدُّنيبُّيفُّإسرائ»وقوله:ُّ«.ُّوملُّيعرفُّإنسانُّقربه»السريةُّملوسى!ُّوواضح

اجيل.ُّأربعةُّأنُّكثرية،ُّغريُّأنُّأكثريةُّاملسيحينيُّاقتصرتُّعلىُُّّمكتوبةُّيفُّاألناجيل،ُّواألناجيلُّوسريتهوأحوالُّعيسىُّعليهُّالسالمُُُُُُُُُّّّّّّّّّ
ُّيعتربوهنما،ُّومعُّذلكُّفإنُّاألناجيلُّاألربعةُّاليتُّاقتصرواُّعليهاُّملُّيلق ُّمنُّأُّأماُّ"ُّإجنيلُّالطفولةُّ".ُّوُّ"ُّإجنيلُّبرناباُّ"ُّوغريهاُّفال حد

ُّتوصلُّالذينُّمجعوهاُّسيدناُّعيسى ُّهذهُّاألناجيل؟ُّجندُّالتاريخُّجيهلُّذلكُّكلُّاجلهل،ُّويزدادُّاملرءُّشكاُّإذا ،ُّوإذاُّتساءلنا:ُّعمنُّرووا
حقيقةُّأخرى،ُّوهيُّأنُّالرجالُّاألربعةُّاملنسوبةُّإليهمُّهذهُّاألناجيلُّاألربعةُّالُّميكنُّالقطعُّيقيناُّبأهنمُّهمُّالذينُّمجعوهاُّيفُّالواقع،ُّإىلُّ
ُّفكيفُّيطمئنُّاىلُّصحتها؟!ُّفإذا ُّالُّيطمئنُّالتاريخُّإىلُّصدروهاُّعنهم ُّبلةُّوُُّّكانُّاألشخاصُّاملنسوبةُّإليهمُّهذهُّاألناجيل زادُّالطني

اجيلُّاختالفاُّشديداُّيفُّنيُّزمانُّكتبت،ُّفقدُّاختلفُّمفسروُّاألاُّاللغةُّاليتُّكتبتُّهباُّهذهُّاألناجيلُّيفُّاألصل،ُّويفُّأأنناُّالُّنعلمُّيقين
ُّهناُّمجعتُّبعدُّذلكُّالتاريخُّبكثري!للميالد،ُّومنُّقائلُّإ40ُّتعينيُّزمانُّمجعهاُّوتدوينها،ُّفمنُّقائلُّإهناُّكتبتُّسنةُّ

وادثُّوأشورُّوالعربُّوالشامُّومصرُّوأفريقياُّواهلندُّوتركستان،ُّوأخذواُّيالئمونُّبنيُّاحلُّوقدُّكتبُّاملستشرقونُّالتاريخُّالقدميُّلبابلُُُُُُُُّّّّّّّّ
القدميةُّاجملهولةُّالزمنُّويعرضوهناُّعلىُّالناسُّواضحةُّنقيةُّمنسقةُّمرتبطاُّبعضهاُّببعض،ُّوطفقواُّيعثرونُّعلىُّالصفحاتُّاملفقودةُّمنُّكتبُّ

جهده،ُّ«ُّريتان»مُّجيدواُّالصفحاتُّاملفقودةُّعنُّحياةُّنبيهم،ُّوقدُّاستغرقُّالتاريخُّالقدميُّللبشر،ُّإالُّأهنمُّقدُّأعياهمُّالبحثُّوالفحصُّفل
ُّضمريُّوأحوالهُّالُّتزالُّسراُّمكنوناُّيفُّكاملةُّتامة،ُّومعُّذلكُّفإنُّشؤونهولقيُّمنُّالعناءُّوالنصبُّمبلغاُّعظيماُّليقفُّعلىُّحياةُّعيسىُُّّ

أماُّشأنُّأصحابُّاملللُّوُُّّيعتقدونهُّجتاهُّالصلبُّوغريه!ُّوماُّالزمنُّملُّيبحُّبهُّلسانهُّبعد،ُّفضالُّعنُّالتحريفُّالذيُّوقعواُّفيهُّجتاهُّرسالته
سُّهلاُّفيةُّلي(ُّواملؤرخنيُّيشكونُّيفُّوجودهم،ُّومييلونُّإىلُّأهناُّشخصياتُّخرا8والنحلُّفاألمرُّأعجب،ُّحىتُّصارُّكثريُّمنُّاملستشرقنيُّ)

لقاتُّمفقودةُّلىُّأنُّهنالكُّحنوافقُّعلىُّأهناُّشخصياتُّمطمورةُّيفُّركامُّاملاضي،ُّوعناُّهلذاُّالتطرفُّعلىُّمعارضتوجودُّتارخيي،ُّوحننُّ
ُُّّواالهتداءُّإليها!كنُّالبحثُّعنهاُّالُّمي ُّسواءُّاليهودُّجتاهُّأسفارهم،ُّوالنصارىُّجتاه ناجيلهم،ُّأوهذاُّجهلُّمركبُّوقعُّفيهُّاملستشرقون،

ُّ(2)مللهمُّوحنلهم!ُّهوغريُّهؤالءُّوأولئكُّجتا

                                                                 
م،2002ُُّّأعداءُّاإلسالمُّومناقشتها،ُّد.ُّعمادُّالسيدُّحممدُّإمساعيلُّالشربيين،ُّالطبعة:ُّاألوىلُُّّكتاباتُّ،وماُّبعدهاُّبتصرف41ُّحملمديةُّ":ُّصُّاُّ"ُّالرسالةُّ-8ُّ

 .ُّنسخةُّاملكتبةُّالشاملة.24ص:ُّ
ُّيفُّكتاباتُّأعداءُّاإلسالمُّبتصرفبتصرف18ُُّّ-22ُّةُّيفُّاإلسالمُّ":ُّصُّ"ُّرجالُّالفكرُّوالدعوُّ-2ُّ ُّالسنةُّالنبوية ُّوالبحثُّنقالُّعنُّكتابُّالدكتورُّعمادُّالسيدُّالشربيين، ،ُّ
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ّ(2)ّ.قديماّوحديثامنّأهلّاألهواءّالمبحثّالتمهيديّالثاني:ّأعداءّالسنةّ
ُّبدعتهاُّمنُّاخلوارج،ُّوالشيعةُّوتغالتُّيفُّأخربُّعنهاُّاملعصومُّهلُّاألهواءُّوالبدعُّتلكُّالفرقُّاليتهناُّبأعداءُّالسنةُّمنُّأُّيومرادُُُُُُّّّّّّ

ُّاآلراء،ُُّّيفُّأثرُّكبريالصحابةُُّّءُّكبريا،ُّوكانُّآلرائهمُّاجلاحمةُّيف،ُّواملعتزلة،ُّالذينُّلقيتُّالسنةُّاملطهرةُّمنُّأهوائهمُّوعنتهمُّعنا اختالف
وإنُّهذهُّالسوأةُّعرفتُّمنُّصدرُّاإلسالمُّاألول؛ُّحيثُّوجدُّأشخاصُُّّ(2)،ُّوفيماُّأثريُّحولُّالسنةُّمنُّشبهيالفقهُّاإلسالمُّيفُّواألحكام

ُّبـ ُّ ُّمرويات ُّعلى ُّوتصدوال ُّمتفرقونُّاعتضوا ُّوصلتهم، ُّنبوية ُّوأحكام ُّيدعونهُّغتهم، ُّومنطق ُّيزعمونه، ُّبعقل ُّهلا أمُُّّعائشةُّامرأةُّلتأس،
ويفُّ،ُّ(3مرناُّبه،ُّأوُّقالت:ُّفالُّنفعلهُّ)فالُّيأُّاُّطهرت؟ُّفقالت:ُّأحروريةُّأنت؟ُّكناُّحنيضُّمعُّالنيب:ُّأجتزيُّإحداناُّصالمهاُّإذاملؤمنني

،ُّالقرآنُّحاديثُّماُّجندُّهلاُّأصالُّيفبأُّلتحدثوناقالُّلهُّرجل:ُّياُّأباُّجنيد،ُّإنكمُُّّعمرانُّبنُّحصنيُّرضيُّاهللُّعنهواقعةُّأخرىُّوردُّأنُّ
اُّدرهم،ُّومنُّكلُّكذاُّوكذاُّشاةُّشاة،ُّومنُّكلُّكذاُّوكذاُّبعرياُّكذاُّوكذا،ُّأوجدمتُّفغضبُّعمرانُّوقالُّللرجل:ُّأوجدمتُّيفُّكلُّأربعنيُّدرمه

،ُّ(4هذاُّ)ُّيهُّوسلم،ُّوذكرُّأشياءُّحنونُّأخذمتُّهذا؟ُّأخذمتوهُّعنا،ُّوأخذناهُّعنُّنيبُّاهللُّصلىُّاهللُّعلم ُّقال:ُّفعُّهذاُّيفُّالقرآن؟ُّقالُّال.
لقرآن،ُّ:ُّياُّأباُّجنيد،ُّإنكمُّحتدثونناُّبأحاديثُّملُّجندُّهلاُّأصالُّيفُّاويفُّروايةُّأنُّعمرانُّرضيُّاهللُّعنهُّذكرُّالشفاعة،ُّفقالُّرجلُّمنُّالقوم

،ُّقال:ُّفهلُّوجدتُّفيهُّصالةُّالعشاءُّأربعا،ُّووجدتُّاملغربُّثالثا،ُّالُّللرجل:ُّقرأتُّالقرآن؟ُّقال:ُّنعمفغضبُّعمرانُّرضيُّاهللُّعنهُّوق
ُّهُّوسلم.خذمتوهُّوأخذناهُّعنُّرسولُّاهللُّصلىُّاهللُّعلينُّأخذمتُّذلك؟ُّأم ُّقال:ُّفعُّوالغداةُّركعتني،ُّوالظهرُّأربعا،ُّوالعصرُّأربعا؟ُّقال:ُّال.

ُّممثُّذكرُّأشياءُّيفُّأنصبةُّالزكاة،ُّوتفاصيلُّاحلجُّوغريمها،ُّوختمُّبقوله:ُّأماُّمسعتمُّاهللُّقالُّيفُّكتابه:ُّ}وماُّآتاكمُّالرسولُّفخذوهُّوماُّهناك
ُّليسُّلكمُّهباُّعلمُّقالُّعمران:ُّفقدُّأخذناُّعنُّرسولُّاهللُّ،ُّ[2عنهُّفانتهوا{ُّ]احلشر:ُّ ُّ(.5)أشياء

الُّحتدثوناُّإالُّ»مُُّّملطرفُّبنُّعبدُّاهللُّبنُّالشخري:ُّوحىتُّيفُّالقرنُّاألولُّوجدُّأفرادُّضاقواُّذرعاُّباألحاديثُّالنبوية،ُّفقالُّقائلهُُُُُُُُّّّّّّّّ
ولكنُّمنُّأقدمُّماُّوردُّحولُّ،ُّ(4«ُّ)ريدُّمنُّهوُّأعلمُّبالقرآنُّمناواهللُّماُّنريدُّبالقرآنُّبدال،ُّولكنُّن»فأجابهُّمطرفُّرمحهُّاهلل:ُّ،ُّ«بالقرآن

ُّذكرهُّاإلمامُّالشافعيُّيفُّمطلعُّكتابهُّ ُّتنكرُّسنةُّرسولُّاهللُّما ُّمجاعُّالعلم»وجودُّفئةُّنبتتُّبنيُّاملسلمني ُّوبنيُّعنُّمن« اظرةُّجرتُّبينه
ُّإىلُّعلمُّخيالفُّيفُّأنُّفرضُّاهللُّعزُّوجلُّاتباعُّأمرُّرسولُّاهللسبهُّالناسُّأوُّنسبُّنفسهُّملُّأمسعُّأحداُّنُّأحدُّأفرادُّهؤالء،ُّحيثُّقال:

نُّاهللُّعزُّوجلُّملُّجيعلُّألحدُّبعدهُّإالُّاتباعه،ُّوأنهُّالُّيلزمُّقولُّبكلُّحالُّإالُّبكتابُّاهللُّأوُّسنةُّرسولهُّوأنُّماُّوالتسليمُّحلكمه،ُّبأ
سوامهاُّتبعُّهلما،ُّوأنُّفرضُّاهللُّعليناُّوعلىُّمنُّبعدناُّوقبلناُّيفُّقبولُّاخلربُّعنُّرسولُّاهللُّواحدُّالُّخيتلفُّيفُّأنُّالفرضُّوالواجبُّقبولُّ

ُّ)رسولُّاهللُّصلىُّاهللُّعُّاخلربُّعن ُّ(.2ليهُّوسلمُّإالُّفرقةُّسأصفُّقوهلاُّإنُّشاءُّاهللُّتعاىل
إىلُُّّ«القرآنيون»يفُّكتابهُّ،ُّاُّذهبُّالدكتورُّخادمُّحسنيُّخبشبينم،ُّ(1أهنمُّمعتزلةُّالبصرةُّ)،ُّوقدُّرأىُّالدكتورُّمصطفىُّالسباعيُُُُُُّّّّّّ

نُّيعتقدُّويقالُّمل»ُّ«:فتحُّالباري»ُّيفخادمُّحسنيُّخبشُّماُّقالهُّابنُّحجرُُّّولعلُّالذيُّيرجحُّماُّذهبُّإليهُّالدكتور،ُّ(1أهنمُّاخلوارجُّ)
همُّفرقُّكثرية،ُّفاشتهرواُّبالنسبةُّإليها،ُّوُُّّبالبلدةُّاملذكورةرضيُّاهللُّعنهُّخرجواُّعلىُّعليُُّّ؛ُّألنُّأولُّفرقةُّمنهم«حروري»مذهبُّاخلوارج:ُّ

ُّبينهمُّاألخذُّمباُّدل ُّ ُّ(.80«ُّ)ماُّزادُّعليهُّمنُّاحلديثُّمطلقاُّعليهُّالقرآن،ُّورد ُُّّلكنُّمنُّأصوهلمُّاملتفقُّعليها

                                                                 
ُّيفُّكتاباتُّأعداءُّاإلسالم:ُّمناقشت-8ُّ ُّالبحثُّمأخوذُّعنُُّّكتابُّالسنةُّالنبوية م،2002ُّهـ/8ُّ،8423ُّهاُّوالردُّعليها،ُّد.ُّعمادُّالسيدُّالشربيين،ُّدارُّاليقني،ُّمصر،ُّطهذا
ُّ(ُّبتصرف.8ُّ/52-820)
ُّاإلسالمُّالسنةُّومكانتهاُّيفُّ-2ُّ ُّللدكتورُّأمحدُّحمرم833ُُّّصُُّّيللدكتورُّالسباعُّيالتشريع 8/811ُّبتصرف،ُّوانظر:ُّالضوءُّالالمعُّاملبنيُّعنُّمناهجُّاحملدثني
ُّيفُُُّّّ-3ُّ ُّالبخاري ُّ(.24034(،ُّوأخرجهُّأمحدُّيفُّمواضعُّأوهلاُّبرقمُّ)248برقمُّ)«ُّصحيحه»(.ُّوأخرجهُّمسلمُّيف328ُّـُّواللفظُّلهُّـُّبرقمُّ)«ُّحيحهص»أخرجه
ُّسننه»أخرجهُّأبوُّداودُّيفُُّّ-4ُّ ُّاحلاكمُّيف8548ُّبرقمُّ)« ُّاملستدرك»(،ُّوأخرجه »(ُّ ُّ(ُّباختالف.322برقم
ُّابنُّعبدُّالربُّيفُّ-5ُّ ُّ)2ُّ/8812ُّ«ُّجامعُّبيانُّالعلم»أخرجه ُّ(،ُّوقواهُّحمققهُّعلىُّضعفُّيفُّإسناده.3412برقم
ُّ(،ُّوصححُّحمققهُّإسناده.2341برقمُّ)8ُّ/8813ُّالبنُّعبدُّالربُّ«ُّجامعُّبيانُّالعلمُّوفضله»،ُّواخلربُّيفُّمطرفُّمنُّكبارُّالتابعني،ُّثقةُّعابد،ُّأرادُّبقولهُّالنيب-4ُّ
ُّاألم»املطبوعُّضمنُّ«ُّكتابُّمجاعُّالعلم»ُّ-2ُّ ُّ.1ُّ/5«ُّكتاب
ُّتشريعالسنةُّومكانتهاُّيفُّال»-1ُّ ُّ.828صُّ«
ُّالقرآنيون»ُّ-1ُّ ُّ.15صُّ«

ُّبشرحُّصحيحُّالبخاري»ُُّّ-80ُّ ُّالباري ُّفتح »8ُّ/540.ُّ



منانيــــــويةّوحيّربـــــةّالنبـــــالسنّ  ّّّّةـنــــــداءّالســــــأعّلدعاوىاقشةّـــــّ، ّّّ ّّ ّّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّّالــــنــ ـبـويـ ةّ ّّّ ّّ ّّّ محــــــــــــمدّأحمـــــــــــــــــــدّصـــــــــبرةّ  إعدادّ:
 

22 
 

لُّوجدُّملُّيكنُّمنتشراُّيفُّاألقطار،ُّب،جتاهُّإلنكارُّالسنةُّ]بالكلية[أنُّهذاُّاالُّرُّحممدُّلقمانُّاألعظميُّالندويويؤكدُّالشيخُّالدكتوُُُُُُُّّّّّّّ
وإنُّهذاُّاالستقراءُّالصحيحُّمنُّالدكتورُّاألعظمي،ُّوالذيُّتشهدُّلهُّكتبُّالتاريخُّوالعقائدُّالُّ،ُّ(8عندُّبعضُّاألفرادُّوالُّيشكلُّظاهرةُّ)

،ُّويفُّقولهُّ«طلقام»لُّاحلافظُّابنُّحجرُّالعسقالن؛ُّألنُّاألمرُّملُّيبلغُّباخلوارجُّحدُّاإلنكارُّمجلة،ُّبلُّإنُّاحلافظُّقال:ُّيعكرُّعليهُّماُّقا
الرأيُُّّوقدُّكانُّأهلُّهذاُّ،ردواُّالسنةُّمجلة،ُّوأنكروهاُّأصالُّإمكانيةُّردهم،ُّوأهنمُّمتهيئونُّللردُّكلماُّملُّيوافقُّاحلديثُّآراءهم،ُّالُّأهنم

ُّ(2)فهمُّللردُّعليهممناظرامهمُّوتصانيئمةُّاألربعةُّفمنُّبعدهم،ُّوتصدىُّاألئمةُّاألربعةُّوأصحاهبمُّيفُّدروسهمُّوُّموجودينُّبكثرةُّيفُّزمنُّاأل

ّاقفهمّمنها.مّوّوّأوال:ّأعداءّالسنةّقديماّ ّّّّّّّّ
ّالخوارجّوموقفهمّمنّالسنة:ّ–2ّّّّّّّّ

عدادهمُّلقبولُّ،ُّفضالُّعنُّعدمُّاست!!رهمنظُّوهمُّكفارُّيفجهلةُّبالسنةُّوالُّحيتجونُّهبا؛ُّألهناُّمنُّطريقُّصحابةُّرسولُّاهللُّاخلوارجُُُُُُّّّّّّ
ُّ ُّاملسلمني ُّعلىُّحماربة ُّجندهمُّيعملون ُّولذا ُّالكتابُّوالسنة؛ ُّوجهلهمُّبفقه ُّوغلظتهم ُّوجفاءُّطبعهم ُّنظراُّلبداومهم إراقةُّوُّآراءُّغريهم؛

(ُّ ُّهلا ُّوأهلهاُّومعادامهم ُّالسنة ُّخلروجهمُّعلى ُّالبغاة ُّيسمواُّباخلوارج ُّبأن ُّفهمُّأحقاء ُّحرمتهم ُّمنُّوك،(3دمائهمُّوانتهاك ُّهذا انُّملوقفهم
فقهيةُّجاءتُّأنُّعقائدهمُّوأحكامهمُّالُّنظرهمُّسبباُّيفُّملهمُّلهُّعنُّغريهم،ُّألهنمُّكفرةُّيفالقرآنُّالكرمي،ُّوجهلهمُّباحلديث،ُّوعدمُّحت

ئر،ُّمنهمُّمنُّيرىُّأنُّالتيممُّجائز،ُّولوُّعلىُّرأسُّب،ُّفجاءُّخمالفاُّلنصوصُّالقرآنُّالكرميُّخمالفةُّألحكامُّالشريعةُّاإلسالمية،ُّبلُّمنهُّما
ومنهمُّمنُّيرىُّأنُّالواجبُّمنُّالصالةُّإمناُّهوُّركعةُّواحدةُّبالغداةُّوأخرىُّبالعشى،ُّومنهمُّمنُّيرىُّاحلجُّىفُّمجيعُّشهورُّالسنة،ُّومنهمُّ

(ُّ ُّدمُّاألطفالُّوالنساءُّممنُّالُّينتمىُّإىلُّعسكرهم ُّ.(4منُّيبيح
ُُُُُُُُُّّّّّّّّّ ُّبالقرآنُّالكرمي، ُّعميقُّحىت ُّجهل ُّيدلُّعلى ُّوهذاُّمما ُّزهو: ُّالدكتورُّأبو ُّأهنميقولُّفضيلة ُّقلناُّمن ُّذلكُّأتاهمُّكما الُُّّوأكثر

لناُّنظرهم،ُّوإمناُّيعتمدونُّماُّرواهُّهلمُّأئمتهم،ُّوهمُّكماُّقُّفُّيأخذونُّدينهمُّعنُّقومُّهمُّكفارُّيفيعتدونُّبروايةُّمجهورُّاملسلمني،ُّوكي
مُّالُّيسرىُّاحلكُّمثُّالُّيغيبُّعنُّالبالُّأنُّهذا،ُّمُّأحكامُّالقرآنُّعلىُّوجههاُّالصحيحخلوُّمنُّالعلمُّبسنةُّرسولُّاهللُّبلُّخلواُّمنُّفه

ُّيفالصالحُُّّث،ُّواعتمدهمُّكماُّقالُّابنالدين،ُّوروواُّاحلديُّأفرادُّوأئمةُّتفقهواُّيفُّعلىُّمجيعُّأفرادُّاخلوارج،ُّبلُّقدُّوجدُّمنهمُّفيماُّبعد
فقدُّاحتجُّبعمرانُّبنُّحطانُّ،ُّوهوُّمنُّاخلوارجُّالُّسيماُّإذاُّعلمتُّأنُّاخلوارجُّحيكمونُّبكفرُُّّيمقدمتهُّبعضُّأئمةُّاحلديثُّكالبخارُّ

ُُّّب؛ُّألنُّمرتكبُّالكبريةُّكافرُّيفيكذُّمن ُّ(5)ُّ.نظرهم،ُّوالكذبُّمنُّالكبائر
ّالشرعية:الخوارجّّارنكاُّ-ُُُُُّّّّّ ُُّّبعضّاألحكام
ُّ"األزارقة"ُُُُُُّّّّّّ ُّفرقُّاخلوارج ّالزاني؛ّإلّليسّفيّالقرآنّ»ُّ:اشتهرُّعنُّأكرب لكره،ّوإسقاطّحدّالقذفّعمنّإسقاطّالرجمّعن

اُّواستحلواُّكفرُّاألمانةُّاليتُّأمرُّاهللُّتعاىلُّبأدائه،ّلفّالمحصناتّمنّالنساءلحدّعلىّقاقذفّالمحصنينّمنّالرجالّمعّوجوبّا
ُّخمالفيناُّمشرك ُّأمانتناُّإليهموقالوا:ُّإن ُّيلزمناُّإذا ُّفال ُّون ُّيقيمواُّاحلد، ُّاحملصناتُّومل ُّعلىُّقاذف ُّاحملصنُّوأقاموه ُّالرجل منُُّّعلىُّقاذف

أوجبواُّعلىُّاحلائضُّالصالةُّوالصيامُّ»وذكرُّعنهمُّأهنمُّ،ُّ(4«ُّ)لسرقةُّنصاباملُّيعتربواُّيفُّاالنساء،ُّوقطعواُّيدُّالسارقُّيفُّالقليلُّوالكثري،ُّوُّ
ُّ)يفُّحيضها »2.)ُّ

                                                                 
ُّيفُّاحلديثُّالنبوي»حممدُّلقمانُّاألعظميُُّّ-8ُّ ُّدراسات ُّ.24صُّ«
ُّالتفاصيلُّيفُّكتاب:ُّالقرآنيون،ُّنشأهمُُّّ-2ُّ ُّ.35-28م،ُّص:8/2088ُُّّأدلتهم،ُّد.ُّعليُّحممدُّزينو،ُّدارُّالقبس،ُّدمشق،ُّطُّ–عقائدهمُُّّ-راجع
ُّللدكتورُّحممدُّخليلُّهراسُّصُُّّ-3ُّ ُّ.322شرحُّالقصيدةُّالنونية
ُّأرقامُُّّ-4ُّ ُّص4132-4130انظر:ُّفتحُّالباري ُّوانظر:ُّالفرقُّبنيُّالفرقُّللبغدادي ُّ.8ُّ/823،ُّومقاالتُّاإلسالميني881ُُّّ-8ُّ/883ُّ،ُّواملللُّوالنحلُّللشهرستاىن11ُّ،
ُّواحملدثونُّصُّ-5ُّ ُّ.8ُّ/885ُّ،884،ُّوانظر:ُّاملللُّوالنحل14ُّاحلديث
ُّصُّ«ُّالفرقُّبنيُّالفرق»ُّ-4ُّ ُّكذلك14ُّلعبدُّالقاهرُّالبغدادي ُّ.5ُّ/53«ُّالفصلُّيفُّاملللُّواألهواءُّوالنحل»و841ُُّّصُّ«ُّاملللُّوالنحل»،ُّوينظر
ُّيفُُّّ-2ُّ ُّ.52ُّ-5ُّ/58ُّ«ُّالفصل»ذكرهُّابنُّحزم
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ُّأوالدُّ»ُّ:وقدُّأتىُّمبتدعُّالفرقةُّامليمونيةُُُُُّّّّّ ُّنكاحُّبناتُّاألوالدُّمنُّاألجدادُّوبنات ُّمنُّدينُّاجملوس!ُّوذلكُّأنهُّأباح بضاللةُّاشتقها
ُّ ُّحترمي ُّيف ُّتعاىل ُّاهلل ُّذكر ُّإمنا ُّوقال: ُّاألخُّاإلخوةُّواألخوات، ُّوبنات ُّواخلاالت ُّوالعمات ُّواألخوات ُّوالبنات ُّاألمهات ُّبالنسب النساء

وبناتُّاألخوات،ُّوملُّيذكرُّبناتُّالبناتُّوالُّبناتُّالبنني،ُّوالُّبناتُّأوالدُّاإلخوةُّوالُّبناتُّأوالدُّاألخوات،ُّفإنُّطردُّقياسهُّيفُّأمهاتُّ
جلداتُّوقاسُّاجلداتُّعلىُّاألمهات؛ُّلزمهُّقياسُّبناتُّاألوالدُّاألمهاتُّوأمهاتُّاآلباءُّواألجدادُّامنحضُّيفُّاجملوسية،ُّوإنُّملُّجيزُّنكاحُّا

ُّالصلب،ُّوإنُّملُّيطردُّقياسهُّيفُّهذاُّالبابُّنقضُّاعتالله ُّ(.8«ُّ)علىُّبنات
نكرواُّأنُّتكونُّسورةُّيوسفُّمنُّالقرآن،ُّومنكرُّبعضُّالقرآنُّكمنكرُّكله،ُّومنُّاستحلُّبعضُّذواتُّاحملارمُُّّأهنمُّأ»وحكيُّعنهمُُُُُُُّّّّّّّ

أنُّالُّصالةُّواجبةُّإالُّركعةُّواحدةُّبالغداة،ُّوركعةُّ»ورأىُّبعضهمُّ،ُّ(2«ُّ)وسيُّمعدوداُّيفُّفرقُّاإلسالماجملُّيفُّحكمُّاجملوس،ُّوالُّيكون
ُّ(.3«ُّ)أخرىُّبالعشيُّفقط،ُّويرونُّاحلجُّيفُّمجيعُّشهورُّالسنة

ّكبراءّالصحابة:-ّّّ ّردهمّألحاديثّفضائلّبعض
ُّعفُُُُُُّّّّّّ ُّمباُّ،ُّوقدُّأىبُّهؤالوغريهمُّان،ُّعليُّبنُّأيبُّطالبلقدُّجهرُّاخلوارجُّبتكفريُّعددُّمنُّأعالمُّالصحابةُّمثلُّعثمانُّبن ءُّالقبول

ُّ ُّدعواهم،ُّودعوى ُّوهذاُّيرد ُّولبعضهمُّباجلنة، ُّباإلميانُّمجلة، ُّتشهدُّهلم ُّهؤالء،ُّوهي ُّأحاديثُّفضائل ُّاملطهرةُّمن ريهمُّغوردُّيفُّالسنة
لُّهؤالءُّالصحابةُّرضيُّائحةُّالثابتةُّبفضإالُّأنُّاخلوارجُّدانواُّبكفرُّهؤالء؛ُّوأبواُّتصديقُّالرواياتُّالصحي،ُّبكفرُّأوُّفسقُّهؤالءُّالصحابة

بلُّإنُّهؤالءُّاجملرمنيُّاحتملواُّدمُّخريُّخلقُّاهللُّيفُّزمانهُّعليُّبنُّأيبُّطالبُّرضيُّاهللُّعنه،ُّقتلهُّأشقىُّهذهُّاألمةُّعبدُّالرمحنُّ،ُّاهللُّعنهم
ُّ.ملجمُّاملراديُّاخلارجيُّلعنهُّاهللُّ]بلُّالشيطان[ُّابن

ُّعديدةُُُُُُُُّّّّّّّّ ُّمستندهُّأحاديث ُّاألمة ُّغزوةُُّّ:منهاُّووصفهُّبأشقى ُّيف ُّرفيقني ُّأيبُّطالب ُّبن ُّوعلي ُّقال:ُّكنتُّأنا ُّياسر ُّبن عنُّعمار
ُّأوُّيفُّخنلُّـُّفقالُّيلُّعلي ياُُّّ:العشريةُّفلماُّنزهلاُّرسولُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّوأقامُّهباُّرأيناُّأناساُّمنُّبينُّمدجلُّيعملونُّيفُّعنيُّهلمُّـ

ُّقال:ُّقلت: ُّيعملون؟ ُّفنظرُّكيف ُّنأيتُّهؤالء ُّأن ُّلك ُّهل ُّالنوم،ُُّّأباُّاليقظان ُّغشينا ُّمث ُّساعة ُّعملهم ُّفنظرناُّإىل ُّفجئناهم ُّشئت! إن
ُّعليهُّوسلمُّاهللُّماُّأنبهناُّإالُّرسولُّاهللُّصلىُّاهللُّفانطلقتُّأناُّوعليُّحىتُّاضطجعناُّيفُّظلُّصورُّمنُّالنخلُّودقعاءُّمنُّالتاب،ُّفنمناُّفو

اُّيرىُّمماُّعليهُّمنُّالتابُّمثُّمل«ُّماُّلكُّياُّأباُّتراب»ي:ُّحيركناُّبرجلهُّوقدُّتتبناُّمنُّتلكُّالدقعاءُّاليتُّمنناُّفيهاُّفيومئذُّقالُّرسولُّاهللُّلعل
ُّ«أحيمرُّمثودُّالذيُّعقرُّالناقة،ُّوالذيُّيضربكُّياُّعليُّعلىُّهذه»قال:ُّ،ُّقلنا:ُّبلىُّياُّرسولُّاهلل«ُّالناس؟ُّأالُّأحدثكماُّبأشقىُّ»قال:ُّ

ُّهذه»ووضعُّيدهُّعلىُّقرنهُّ ُّ(4)وأخذُّبلحيته.«ُّحىتُّيبلُّمنها
هم؛ُّكماُّروىُّاملربدُّيفُّءشعرافقدُّتغىنُّبهُُّّيكُّتصرفاُّفردياُّمنُّابنُّملجم،ُّبلُّمعتقداُّمجعياُّللخوارج!وإنُّقتلهُّرضيُّاهللُّعنهُّملُُُُُُُّّّّّّّ
ُّ.ميدحُّابنُّملجمُّلعنهُّاهللقولُّعمرانُّبنُّحطانُّ«ُّالكاملُّيفُّاللغةُّواألدب»رائعتهُّ

ماُّالشريفُُّّردهمُّاحلديثُّالنبويفيهُّوُّشنيعُّماُّرويُّعنُّاخلوارجُّوهيُّمنُُّّواقعةُّقتلُّعبدُّاهللُّبنُّخبابُّبنُّاألرت:والُّننسىُُُُُُُُُّّّّّّّّّ
ذعراُُّّلواُّقريةُّفخرجُّعبدُّاهللُّبنُّخبابعنُّرجلُّمنُّعبدُّالقيسُّكانُّمعُّاخلوارجُّمثُّفارقهمُّقال:ُّدخ«ُّمسنده»أخرجهُّاإلمامُّأمحدُّيفُّ

هلُّمسعتُّفُّقالوا:ُّأنتُّعبدُّاهللُّبنُّخبابُّصاحبُّرسولُّاهللُّ؟ُّقال:ُّنعم.ُّقال:ُّجيرُّرداءه،ُّفقالوا:ُّملُّترع!ُّقال:ُّواهللُّلقدُّرعتمون!
والقائمُُُّّّمنُّالقائمفتنةُّالقاعدُّفيهاُّخريُّمنُّأبيكُّحديثاُّحيدثهُّعنُّرسولُّاهللُّحتدثناه؟ُّقال:ُّنعم.ُّمسعتهُّحيدثُّعنُّرسولُّاهللُّأنهُّذكر

                                                                 
8ُّ-ُُّّ ُّعلىُّامسهُّاألولُّ«ميمونُّبنُّخالد»مساهُّالشهرستان ُّالبغدادي ُّأنهُّكانُّم«ميمون»،ُّوملُّيزد ُّ،ُّوقدُّذكرا ُّلذلكُّذكرُّالشهرستان ُّمونيةاملي»نُّاخلوارجُّالعجاردة؛ يفُّ«

ُّيفُّالفرقُّالغاليةُّاخلارجةُّعنُّاإلسالم،ُّ ُّبينماُّذكرهمُّالبغدادي ُّبنيُّالفرق»أصنافُّالعجاردة، ُّصُّ«ُّالفرق الفصلُّ»،ُّو841ُّصُّ«ُّاملللُّوالنحل»،218ُّلعبدُّالقاهرُّالبغدادي
ُّ.5ُّ/53«ُّيفُّاملللُّواألهواءُّوالنحل

ُّبنيُّالف»-2ُّ ُّصُّ«ُّرقالفرق 2ُّ/228ُُّّ«ُّالفصلُّيفُّاملللُّواألهواءُّوالنحل»،ُّو841ُّصُّ«ُّاملللُّوالنحل»،ُّو218لعبدُّالقاهرُّالبغدادي
ُّيفُُّّ-3ُّ ُّعنُّاألزارقة.52ُُّّ-5ُّ/58ُّ«ُّالفصل»ذكرهُّابنُّحزم
ُّالنسائيُّيفُُّّ- 4 ُّالسننُّالكربى»ماُّأخرجه ُّمسنده»(ُّواإلمامُّأمحدُّيف1415ُّبرقمُّ)«  (81328برقمُّ)«
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طنُّزوجتهُّاحلبلىُّفذحبوهُّوبقرواُّبُّ«أدركتُّذاكُّفكنُّعبدُّاهللُّاملقتولفإنُّ»قال:ُّ،ُّاشي،ُّواملاشيُّفيهاُّخريُّمنُّالساعيفيهاُّخريُّمنُّامل
ُّتلواُّجنينها!!.وق

ّّالمعتزلةموقفّّ–0ّّّّّّّّ ّالنبوية: ُّمنّالسن ة
ملاُّكانُّاملعتزلةُّالُّيؤمنونُّإالُّمباُّيتفقُّمعُّعقوهلمُّوأصوهلمُّاخلمسة،ُّوكانُّهناكُّمنُّاألحاديثُّالنبويةُّماُّيهدمُّمذهبهمُّويناقضُُُُُُُُّّّّّّّّ

،ُّيلتشريعُّاإلسالملُّبأهنمُّكادواُّيهدمونُّاملصدرُّالثانقلنا:ُّاخلطورة،ُّوالُّنكادُّنكونُّمبالغنيُّإذاُُّّتهم،ُّكانُّموقفهمُّمنُّالسنةُّغايةُّيفأدل
الُُّّاموقفهمُّمنُّالسنةُّونشأُّالتناقضُّبتشبثهمُّبالعقلُّإىلُّماُّيشبهُّتقديسهُّوتأليهه،ُّورفضُّماُّيتعارضُّمعهُّأوُّتأويلهُّمبُّفهمُّتناقضواُّيف

ُّردُّماُّيبلغهمُّمنُّاألحاديثُّقدُّتفننُّاملعتزلةُّيف،ُّفعقليةكثريُّمنُّاهلناتُّوالتناقضاتُّدفعتهمُّإليهاُّنزعتهمُّالُُّّخيالفُّرأيهم،ُّولذلكُّوقعواُّيف
ُّقنطرةُّالشكُّباجتم ُّفيهاُّ)النبويةُّالثابتةُّاليتُّجاوزت ُّشروطُّالصحةُّاملعتربة ُّاملعتزلة،ُّ(8اع ُّروايتهمُُّّولكن ُّالسنةُّمجلة؛ُّبدليل ملُّينكروا

ُّالنبويةُّالشريفة. ُّالُّحيصىُّمنُّاألحاديث ُّمبا ُّواحتجاجهم
ُّالُُُُُُُّّّّّّّ ُّاملثال ُّسبيل ُُّّفعلى ُّاجلبار ُّعبد ُّالقاضي ُّاملختلفني»احلصرُّكتاب ُّلسائر ُّومباينتهم ُّاملعتزلة ُّوطبقات ُّاالعتزال ُّفضل ُّمباُّ« يعج

«ُّيفُّاهللُُّّتتفكروناُّيفُّنعماءُّاهلل،ُّوالتفكروُّ»علىُّسبيلُّاملثالُّأنهُّقال:ُّوقدُّصحُّعنهُّأنهُّقال:ُّ،ُّاتُّعنُّالنيبيصححهُّالقاضيُّمنُّالرواي
ُّالمثُّص،ُّ(2) ُُّّنيبححُّيفُّالصفحةُّالتاليةُّحديث ُّبينكمُّ»فيماُّيرويهُّعنُّربهُّعزُّوجل: إنُّحرمتُّالظلمُّعلىُّنفسي،ُّوجعلتهُّحمرما

ُّ ُّأغفرُّالذنوبُّوال ُّوالنهارُّوأنا ُّختطئونُّبالليل ُّعباديُّأنتم ُّأغفرُّلكمفالُّتظاملوا،ُّيا ُّ)أبايل،ُّفاستغفرون ُّأهلُّاجلاحظُُّّ،ُّوكذا(3« إمام
رأُّيفُّكتابيهُّومنُّق،ُّبويةُّيفُّكتبهُّاليتُّطبعُّكثريُّمنهايرويُّآالفُّاألحاديثُّالن(4ُّمنُّفرقُّاملعتزلةُّ)«ُّاجلاحظية»األدبُّالفذ،ُّوإمامُّالفرقةُّ

ُّالبيانُّوالتبيني»وُّ«ُّاحليوان»العظيمنيُّ ُّبغض« ُّاهللُّعليهُّوسلم،ُّذلك ُّاملنسوبةُّإىلُّرسولُّاهللُّصلى ُّوجدهُّيذكرُّالكثريُّمنُّاألحاديث
ُّأه ُّغريُّاملعتربُّعندُّحفاظ ُّدونُّأسانيد،ُّوأنهُّيصحح ُّلُّالسنة،ُّويردُّكثرياُّمنُّاملعتربُّلديهم.النظرُّعنُّكونهُّيروي

ّرفضّأحاديثّرؤيةّاهللّتباركّوتعالى:ّ-ّّّّّ
ية،ُّوتأويلُّاآلياتُّؤُّلقدُّحتققُّشبهُّإمجاعُّمنُّاملعتزلةُّعلىُّنفيُّرؤيةُّاهللُّتباركُّوتعاىلُّيفُّاآلخرة،ُّوردُّاألحاديثُّاليتُّتثبتُّهذهُّالرُُُُُُُّّّّّّّ

ُّ،ُّوكذا(5«ُّ)سنهُّالُّيرىُّوالُّيدركُّباحلواأنُّأفعالهُّتدلُّعليه؛ُّأل»زلةُّأمجعواُّعلىُّحيثُّذكرُّالقاضيُّعبدُّاجلبارُّأنُّاملعت،ُّالواردةُّفيها
واتفقواُّعلىُّنفيُّرؤيةُّاهللُّ»ُّقالُّالشهرستان:وُُّّ(4«)الردُّعلىُّاملشبهة»كتابهُُُّّّاجلاحظُّجيادلُّأصحابُّالرؤيةُّبكالمُّطويلُّيفُّفصلُّمن

أثرا،ُّوأوجبواُّومكانا،ُّوصورةُّوجسما،ُّوحتيزاُّوانتقاال،ُّوزواالُّوتغرياُّوتُّتعاىلُّباألبصارُّيفُّدارُّالقرار،ُّونفيُّالتشبيهُّعنهُّمنُّكلُّوجه:ُّجهة
ُّ(.2«ُّ)تأويلُّاآلياتُّاملتشاهبةُّفيهاُّومسواُّهذاُّالنمط:ُّتوحيدا

ّ:بالعقلّدونّضابطّمحددّأحاديثّاآلحادرفضّأعالمّالمعتزلةّلبعضّّ-ّّّّّّ
ُّالبغدادنقلُُُُُُُّّّّّّّ ُّاخلياطُّاملعتزيلُّيأبوُّمنصور ُّعن ُّيفاحلمنكرُّ،ُّأنه ُّقالُّجة ُّأحكُّ:أخبارُّاآلحاد، ُّإنكارُّأكثر ُّأرادُّبإنكارهُّإال امُّوما

ُّالعددُّاملطلوبُّلقبولهُّتناقضُّيفهمُّخربُّاآلحادُّمنُّومنُّقبل،ُّ(1علىُّأخبارُّمنُّأخبارُّاآلحادُّ)ُّالشريعة،ُّفإنُّأكثرُّفروضُّالفقهُّمبنية

                                                                 
ُّبتمعنُّجيدُّأنُّشروطُّالصحةُّاخلمسةُّاليتُّتوطأُّعليهاُّاحملدثونُّشروطُّغريُّنقلية،ُّبلُّهيُّشروطُّمنطقيةُّعقليةُّحبتة؛ُّيفرضهاُّاتبالناظرُّيفُّعلمُُّّ-8ُّ عُّالعقلُّاُّمصطلحُّاحلديث

ُّمنُّواقعةُّكانتُّيفُّاملاضيُّالغابر. ُّعنُّالتثبت ُّالباحث
ُّالطربانُّيفُّواحلديثُّالذيُّذكرهُّصحيحُّاملعىن،ُّإالُّأنهُّيتوقفُّيفُّصحتهُّمنُّجهةُّاإلسناد،ُُّّ-2ُّ ُّاألوسط»أخرج ُّ)«ُّاملعجم برقمُّ«ُّشعبُّاإلميان»(،ُّوالبيهقيُّيف4381ُّبرقم
ُّاهللُّعنهماُّقال:ُّقالُّرسولُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم:881ُّ) ُّ«تفكرواُّيفُّآالءُّاهلل،ُّوالُّتفكرواُّيفُّاهلل»(ُّعنُّابنُّعمرُّرضي
ُّفضلُّاالعتزالُّوطبقاتُّاملعتزلة»-3ُّ ُّفهوُّمرويُّمطوال848صُّ« ُّمسلم»ُّيفُّ،ُّوأماُّاحلديث ُّ)«ُّصحيح ُّ(28342ُّأوهلاُّبرقمُّ)«ُّمسندُّأمحد»(،ُّويفُّمواضعُّمن4522ُّبرقم
ُّباجلاحظيةُّوضالالمهاُّيفُُّّ-4ُّ ُّصُّ«ُّالفرقُّبنيُّالفرق»،ُّو11ُُّّ-12ُّصُّ«ُّاملللُّوالنحل»ينظرُّالتعريف ُّالقاهرُّالبغدادي ُّ.821ُّ-825ُّلعبد
ُّوفضلُّاملعتزلة»ُّ-5ُّ ُّطبقاتُّاالعتزال ُّ.344صُّ«
ُّاملعلمنيُّوُّ»-4ُّ ُّعلىُّاملشبهةكتاب ُّ.882فصولُّمنُّكتابُّيفُّالردُّعلىُّاملشبهة:ُّصُّ«:ُّكتابُّيفُّالرد
ُّ.52صُّ«ُّاملللُّوالنحل»ُّ-2ُّ
ُّ.8ُّ/44،ُّوانظر:ُّاملللُّوالنحل841ُّالفرقُّبنيُّالفرقُّصُّ- 8
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"أنهُّالُُّّيائلقبوله.ُّفحكىُّعنُّأىبُّعلىُّاجلبُّطلوبالعددُّاملُّفأماُّتناقضهمُّيفُّاألعمالُّإالُّبشروط:ُّ،ُّوذهبُّإىلُّعدمُّاالحتجاجُّبهُّيف
:ُّ"أنُّبعضهمُّيأبوُّمنصورُّالبغدادونقلُّ،ُّ(2ربُّعددُّيزيدُّعنُّشهودُّالزنا"ُّ)ونقلُّعنهُّأيضاُّقوله:ُّ"يعت،ُّ(8"ُّ)يقبلُّاخلربُّإالُّإذاُّرواهُّأربعة

همُّمخسةُّعنُّمخسةُّإىلُّةُّإىلُّمنتهاه،ُّوبعضقبولُّاخلرب:ُّأنُّيرويهُّثالثةُّعنُّثالثةُّإىلُّمنتهاه،ُّواشتطُّبعضهمُّأربعةُّعنُّأربعُّاشتطُّيف
ُّوبعضهمُّسبعةُّعنُّسبعة"ُّ)   (ُّ.3منتهاه،

ُّالفرقتي:ُّحكىُّاإلمامُّعبدُّالقادرُّالبغدادوبالنسبةُّرأيهمُّيفُّالصحابة:ُُُُُُُُّّّّّّّّ نيُّعنُّشيخُّاملعتزلةُّواصلُّابنُّعطاءُّزعمهُّأنُّفرقةُّمن
كاحلسن،ُُُّّّما،ُّوأجازاُّأنُّيكونُّالفسقةُّمنُّالفرقتنيُّعلياُّوأتباعه،)أصحابُّاجلملُّوصفني(ُّفسقهُّالُّبأعياهنم،ُّوأنهُّالُّيعرفُّالفسقةُّمنه

ُّالفرقتنيُّيعمارُّبنُّياسر،ُّوأىبُّأيوبُّاألنصارُّواحلسني،ُّوابنُّعباس،ُّوُّ ُّاجلمل،ُّوأجازاُّكونُّالفسقةُّمن ُّمنُّكانُّمعُّعلىُّيوم ،ُّوسائر
ُّمنُّزُّ،ُّوطلحة،ُّأوُّعلى،ُّوالالفرقتنيُّلوُّشهدُّعلىُّحتقيقُّيفُّري،ُّوسائرُّأصحابُّاجلمل،ُّمثُّقالُّيفعائشة،ُّوطلحة،ُّوالزب بري،ُّأوُّرجل
ُّيننيُّلعلمحكمُّبشهادةُّاملتالعبأنُّأحدمهاُّفاسقُّالُّبعينه،ُّكماُّالُّأُّياقةُّبقلُّملُّأحكمُّبشهادمهما،ُّلعلمعلىُّبُّيأصحابُّاجلملُّعند

ُّ(4)بأنُّأحدمهاُّفاسقُّالُّبعينه،ُّولوُّشهدُّرجالنُّمنُّإحدىُّالفرقتنيُّأيهماُّكانُّقبلتُّشهادمهما.
ُّشاكُّيفُّنُّاملعتزلةإُُُُُُُّّّّّّّ ُّوماُُّّماُّبني ُّالطائفتنيُّالُّبعينها، ُّبنيُّموقنُّبفسقُّإحدى ُّسيدناُّعثمانُّوما ُّالصحابة،ُّمنذُّعهدُّفتنة عدالة
ُّبنيُّطاعنُّيفبنيُّم ُّمعا،ُّوما ُّأنُّرُُّّوقنُّبفسقهما ُّوالكفرُّوالنفاقُّكالنظام.ُّمع ُّهلمُّبالكذبُّواجلهل ُّوخاصةُّؤساأعالمهم،ُّمتهم ءهم

صالةُّبأهنمُّمجهورُّاملسارعنيُّإىلُّالثُّيصفُّأحدهمُّوهوُّمثامةُّبنُّأشرسُّالدينُّحبيُّرقةُّيفالصحابةُّكانواُّمنُّالُّالذينُّطعنواُّمنهمُّيف
ُّفعلُُّّيعىنُّحممدُّصلىُّاهللُّعليهُّمثامةُّنفسه:ُّ"انظرُّإىلُّهذاُّالعريب"محري":ُّوكانواُّمنُّالشعوبيةُّوالكرهُّللعربُّحبيثُّيقولُّ وسلم.ُّماذا

ُّةُّاليتالسنُّنهم؟ُّوماذاُّننتظرُّأنُّيكونُّرأيهُّيفابةُّرسولُّاهللُّرضيُّاهللُّعاملاجنُّأنُّيقولُّعنُّصحُّلناس؟ُّفماذاُّننتظرُّمنُّهذاُّالشعويببا
والُّيقفُّقدحُّاملعتزلةُّعندُّالصحابةُّفقط،ُّبلُّميتدُّإىلُّالقدحُّىفُّالتابعنيُّرضيُّاهللُّعنهمُّوفيمنُُّّ(ُّ؟5حققهاُّأئمةُّاحلديثُّوحمققوهمُّ)

ُّردواُّفتاويهمُّوق ُّىفُّأمساعُّالعامةُّلينفرواُّاألمةُّعنُّإتباعُّالسنةُّوُّاتفقُّاألئمةُّمنُّاحملدثنيُّعلىُّعدالتهمُّوإمامتهم.ُّورمبا ُّ)بحوها  (4ُّأهلها
ُّالوحىُّقرأُُُُُُُُّّّّّّّّ ُّاملعتزلةُّبأصوهلمُّمن ُّورواتهُّحيثُّوقف ُّاألثرُّعلىُّاإلسالم ُّعلىُّاختالفهاُّكانُّهلاُّأسوء ُّوسنة،ُّنفإنُّأصولُّاملعتزلة ا

ُّيناهُّاحلقيقاُّالنصُّمباُّخيرجُّعنُّمعأىُّالُّيرونهُّأولوُّظاهرُّالنصوصُّوبنيُّأصوهلمُّأوُّرُُّّ،ُّفإذاُّبداُّخالفُّيفيومنُّالصحابةُّموقفُّالتحد
ُّ(ُّ.2إىلُّماُّيوافقُّرأيهمُّ)

زلة،ُّوأهلُّ:ُّإنُّكثرياُّمنُّالزائغنيُّعنُّاحلقُّمنُّاملعتييوافقُّأصوهلمُّيقولُّاإلمامُّاألشعرُّوعنُّخطورةُّتأويلهمُّآياتُّالقرآنُّالكرميُّمباُُُُُُُّّّّّّّ
ُّأسالفهم،ُّفتأولواُّالقرآنُّعلىُّآرائهمُّتأويالُّملُّينزلُّبهُّاهللُّسلطانا،ُّوالالقدر،ُّمالتُّهبمُّأهواؤهمُّإىلُّتقليدُّرؤسائهم،ُّومنُّمضىُّمنُّ

ُّعنُّرسولُّربُّالعاملني،ُّوالُّعنُّالسلفُّاملتقدمنيُّ) ُّوالُّنقلوه ُّ(ُّ.1يصحُّبهُّبرهانا،
األصم،ُُّّويقولُّالدكتورُّأبوُّشهبة:ُّاملعتزلةُّمنُّأعظمُّالناسُّكالماُّوجداال،ُّوقدُّصنفواُّتفاسريهمُّعلىُّأصولُّمذهبهم،ُّمثلُّتفسريُُُُُُّّّّّّ

ُّبدُّاجلبارُّبنُّأمحدُّاهلمدانعُّي،ُّوالتفسريُّالكبريُّللقاضي،ُّومثلُّكتابُّأىبُّعلىُّاجلبائيه،ُّالذىُّكانُّيناظرُّالشافعشيخُّإمساعيلُّبنُّعلي
ُّالزخمشرُّ ُّالقاسم ُّألىب ُُّّيوالكشاف ّمنّواملقصود: ّوليسّلهمّسلف ّألفاظّالقرآنّعليه، ّثمّحملوا ّرأيا، ّاعتقدوا ّمثلّهؤالء أن

                                                                 
ُّالراوىُّ- 1 ُّ.8ُّ/22انظر:ُّتدريب
ُّ.234ُّ،231صولُّالفقهُّآللُّتيميةُّصُّاملسودةُّىفُّأ،8ُّ/238ُُّّالربهانُّللجويىنُّ- 2
ُّالراوىتدريُُّّ-3ُّ 333ُّ،ُّوانظر:ُّآراءُّاملعتزلةُّاألصوليةُّدراسةُّوتقومياُّللدكتورُّعلىُّبنُّسعدُّبنُّص8ُّ/25ب
ّ.4ُّ/321،ُّوميزانُّاالعتدالُّللذهيب8ُّ/43ُّ،ُّوانظر:ُّاملللُّوالنحلُّللشهرستان882ُّالفرقُّبنيُّالفرقُّصُُّّ-4ُّ
ُّصُّ-5ُّ ُّص4ُّالسنةُّومكانتهاُّىفُّالتشريع ُّصُّ،ُّوانظر:ُّم54،ُّوانظر:ُّتأويلُّخمتلفُّاحلديث ،ُّوالفرق21ُّاُّقالهُّاألئمةُّعنُّفسادُّدينُّرؤوسُّاملعتزلةُّيفُّتأويلُّخمتلفُّاحلديث

ُّ.843بنيُّالفرقُّصُّ
ُّوماُّبعدها.8ُّ/814ُّاالعتصامُّ-4ُّ
ُّمنُّالسنةُّومواطنُّاحنرافهمُّعنهاُّللدكتورُّأبوُّلبابةُّصُُّّ-2ُّ ُّاإلسالميةُّللدكتورُّحممدُّعمارةُّص43ُّ،23ُّ،12ُّموقفُّاملعتزلة ُّ.285-282،ُّواخلالفةُّونشأةُّاألحزاب
ُّصُُّّ- 8 ُّ.84اإلبانةُّلألشعرى
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ّأئمالصحابةّوالتاب ّبإحسان،ّوالّمن ّتفاسيرهمّالبّيرأيهم،ّوالّفّيةّالمسلمينّفعينّلهم ّمنّتفسيرّمن ّإالّتفسيرهم،ّوما اطلة
ّكثيرة،ّولل ّمنّجهتين:ّتارةّمنّالعلمّبفسادّقولهم،ّوتارةّمنّالعلمّبفسادّماّفسرواّبهّالقرآن ،ُُّّ...ُّوبطالنهّيظهرّمنّوجوه

كالمه،ُّوأكثرُّالناسُّالُّيعلمون،ُّكصاحبُّالكشافُّوحنوه،ُّحىتُّأنهُّيروجُُُّّّسُّالسمُّيفحسنُّالعبارةُّفصيحا،ُّويدُّومنُّهؤالءُّمنُّيكون
ُّ(ُّ.8علىُّخلقُّكثريُّمنُّأهلُّالسلف،ُّكثريُّمنُّتفاسريهمُّالباطلةُّ)

والُّيقفُّخطرُّأصوهلمُّعندُّتأويلهمُّالقرآنُّالكرميُّمماُّملُّينزلُّبهُّاهللُّسلطانا،ُّوإمناُّكانُّهلذهُّاألصولُّخطرهاُّاألعظمُّعلىُّالسنةُُُُُُُّّّّّّّ
ربُّآحاد،ُّوإماُّيصرحونُّبالردُّحبجةُّأنُّاخل ملطهرة،ُّفماُّتعارضُّمنُّاألحاديثُّالصحيحةُّمعُّهذهُّاألصول،ُّإماُّيؤولونهُّتأويالُّيشبهُّالرد،ا

كلُّذلكُّيتطاولونُّعلىُّرواةُّالسنةُّويطعنونُّفيهمُّسواءُّمنُّصحابةُّرسولُّاهللُّرضيُّاهللُُُّّّ(ُّ،ُّوهمُّيف2حيتجُّهباُّىفُّالعقائدُّ)واآلحادُّالُّ
ُّابعني،ُّفمنُّبعدهمُّمنُّأئمةُّاملسلمني.عنهمُّأوُّمنُّالت

الكيدُّلدينُُّّسنةُّاملطهرة،ُّثغراتُّيلجونُّمنهاُّيفوىفُّمواقفُّاملعتزلةُّمنُّالكتابُّوالسنةُّوالصحابة،ُّوجدُّأعداءُّاإلسالمُّوأعداءُّالُُُُُُّّّّّّ
ُّواملثالب،ُّفصورواُّاإلسالمُّيفمباُّوجدوهُّمنُّثروةُّطائلةُّمنُّالسخُّ-قرآناُّوسنةُُّّ-اهللُّعزُّوجلُّ ُّبدورهمُّرافات،ُّوطصورةُّاخلُّافات عنوا

ُّوحضارمهمُّيف ُّوتارخيهم ُّاملسلمني ُّيفُّأئمة ُّاجلهلة ُّهبم ُّاغت ُّوقد ُّأُّاجمليدة، ُّمنوال ُّعلى ُّونسجوا ُّاحلاضر ُّعلماءُّساتذعصرنا ُّورموا مهم،
ُّ)ُُّّاملسلمنيُّيف ُّ(ُّ.3كلُّعصرُّبكلُّنقيصةُّوهبتان،ُّواهللُّيشهدُّإهنمُّلكاذبون

ُّوهُُُُُُّّّّّّ ُّوالالدينية، ُّالتغريب، ُّودعاة ُّألفاملستشرقون، ُّواملعتزلة، ُّباالعتزال ُّاهتموا ُّالشبهات ُّحوهلا ُّويثريون ُّاليوم، ُّالسنة ُّيهامجون هنمُّم
اضحاُّوُّعلىُّالعموم،ُّوإبطالُّحجيةُّالسنةُّوتعطيلهاُّعلىُّاخلصوص،ُّويبدواُّهذاُُّّيإفسادُّالفكرُّاإلسالمُّوجدواُّفيهمُّمنهجاُّلهُّأثرهُّيف

ُّللمعتزلةُّبأهنُّإحيائهمُّللفكرُّاالعتزايلُّيف ُّباملعتزلةوالثناءُّعليه،ُّووصفهم ُّاحلقيقيون،ُّأوُّوصفهم ُّاملفكرونُّاُّمُّأغارقةُّاإلسالم لعظام،ُّأو
ُّزايلالعقليةُّاحلديثةُّبالفكرُّاالعتومنُّهناُّندركُّخطورةُّتأثرُّبعضُّعلماءُّاملسلمنيُّاألجالءُّمنُّروادُّاملدرسةُّ،ُّ(4ُّاإلسالمُّ)ُّاألحرارُّيف
طلة،ُّدعومهمُّالباُّإلسالم،ُّوأعداءُّالسنةُّاملطهرة،ُّيفبعضُّأعداءُّاواستغلُّذلكُّالتأثرُُّّ(ُّ،5،ُّوسنةُّ)لهُّمعُّالنصوصُّقرآناتعامُّومنهجهُّيف

ُّا ُّباالستشهادُّبأقوالُّروادُّتلك ُّمنهجهمُّالعقلوصبغهاُّصبغةُّشرعيةُّوذلك ُّاملنهجاملعتزيلُّيملدرسة،ُّوالزعمُّبأن ُّادعواُُّّ،ُّهو احلق،ُّورمبا
ُّالصاحلُّ) ُّسلفنا ُّ(ُّ.4بأنهُّمنهج

ّوموقفهمّمنّالسنةّالنبوية:ّعشريةّّاثناالالشيعةّ-8ّّّّّّّ
ّواألمةّاإلسالمية:الروافضّموقفّالشيعةّّّّّّّّ ُّالعسال:ُّيعتقدُّالشيعةُّأنُّالصحابةُّكلهمُّكانواُُّّيّمنّالصحابة قولُّالدكتورُّحممد

ُّيستثنونُّإالُّمخسةُّأوُّسبع ُّبينهمُّيفكفرةُّمنافقنيُّخمادعنيُّهللُّورسولهُّال ُّأوُّبضعةُّعشر،ُّعلىُّخالف ُّاستثنائهمُُّّمعهذا،ُّواجملُّة على
حابة:ُّإمناُُّّويرىُّبعضُّالشيعةُّأنُّالص،ُّيداد،ُّوجابرُّبنُّعبدُّاهللُّاألنصارُّ،ُّواملقيذرُّالغفارُُّّرُّبنُّياسر،ُّوأبو،ُّوعمايهم:ُّسلمانُّالفارس

ُّالنيبكفرواُّ ُّاإلسالمُّبعدُّموت ُّالُّيفُّوارتدواُّعن ُّعليهُّوسلم. ُّأصحابُّهذاُّالرأحياتُّصلىُّاهلل ُّوإمناُّقالُّذلك ُّصريحُّملاُّوُُّّيه، جدوا
الفُّلُّبكفرهمُّبعدُّوفاةُّالرسولُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم.ُّيتفادونُّبهُّالتعارضُّمعُّالقرآنُّخبالقرآنُّميدحهمُّويثىنُّعليهم،ُّفظنواُّأنُّالقوُّ

                                                                 
ُّواملوضوعاتُّىفُّكتبُّالتفسري،ُّصُّ-8ُّ ُّ.884ُّ،885اإلسرائيليات
ُّقضيةُّمتواترُّوآحاد،ُّوإمناُّقضيةُّأصوهلمُّفهيُّاألصل،ُّوالقرآنُّوالسنةُّالفرع،ُّبدليلُّتأويلهمُّآلياتُُّّ-2ُّ ُّالعقائدُّالقالقضيةُّمعُّاملعتزلةُّيفُّالعقائدُّليست ُّيفُّأحاديث رآنُّاملتواترة
ُّمنُّالسنةُّالعقائد؟ُّانُّعارضهاُّمعُّأصوهلم،ُّولوُّصدقواُّيفُّدعواهمُّبأنُّاآلحادُّالُّيؤخذُّهباُّيفُّالعقائد،ُّفلماذاُّيؤولونُّتأويالُّأشبهُّبالرد،ُّاآلياتُّاملتواترةُّيفلت ظر:ُّموقفُّاملعتزلة

ُّ.12ُّ،11ومواطنُّاحنرافهمُّعنهاُّللدكتورُّأبوُّلبابةُّحسنيُّصُّ
ُّص332ُّزهوُّصُّاحلديثُّواحملدثونُّللدكتورُّحممدُّأبوُُّّ-3ُّ ُّعنُّمناهجُّاحملدثنيُّللدكتورُّأمحدُّحمرمُّالشيخ842والسنةُّومكانتهاُّيفُّالتشريع ُّ-8ُّ/811،ُّوالضوءُّالالمعُّاملبني
ُّشاختُّص820ُُّّ-802ُّ،881ُُّّ-800ُّالعقيدةُّوالشريعةُّجلولدُّتسيهرُّصُُّّ-4ُّ ُّاإلسالمُّجلوزيف ،ُّودراساتُّىفُّحضارةُّاإلسالمُّهلاملتون203ُّ،281ُّ،ُّوانظر:ُّتراث

ُّاملعارفُّاإلسالميةُّص241ُّ،224ُُّّ-241ُّجبُّصُّ ُّ.524ُّ،510ُّ،514،ُّودائرة
ُّالعقليةُّمنُّالسنةُّالنبويةُّلألستاذُّاألمنيُّالص3ُّ/202ضحىُّاإلسالمُُّّ-5ُّ ُّالعقليةُّاحلديثةُّيفُّالتفسريُّللدكتورُّفهدُّالرومي،ُُّّموقفُّاملدرسة ُّدقُّاألمني.ا،ُّانظر:ُّمنهجُّاملدرسة
ُُّّوما322ُّأضواءُّعلىُّالسنةُّحممودُّأبوُّريةُّصُّ-4ُّ ُّاألمةُّحبقيقةُّالسنةُّإمساعيلُّمنصورُّص8ُّ/84ُّ،34ُّبعدها،ُّواألضواءُّالقرآنيةُّالسيدُّصاحلُّأبوُّبكر ،454ُّ،ُّوتبصري

ّ،ُّمقاالتُّألمحدُّصبحىُّمنصور.50-41ص3551ُُّّ،ُّوالعدد40ُّ-31ُّص3514ُُّّاليوسفُّالعددُُّّوجملةُّروز
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ُّ ُّهكذاُّيزعمونُّيينزلُّوالوحالقولُّبكفرهمُّوالقرآن ُّإنكارهمُّالنص،ُُّّمتواصل، ُّإمناُّهوُّبسبب ُّواليةُّعُّكماُّزعمواُّأنُّكفرُّالصحابة لى
ُّ(8.)أساسُّالدينُّعندُّالشيعةُّيهُّعلىُّرضيُّاهللُّعنهُّاليت

عشرُُّّاثنالشيعةُّسواهم،ُّفكلُّمنُّملُّيوالُّاالاألمةُّامللعونة،ُّولوُّكانتُّمنُّسائرُّفرقُُّّيأمةُّحممدُّهثناُّعشريةُّأنُّقدُّالشيعةُّااليعتُُُُُُُّّّّّّّ
مرُّوعثمانُّفهوُّفةُّأىبُّبكرُّوعإماماُّويؤمنُّبواليتهمُّويتربأُّمنُّالصحابة؛ُّفهوُّملعونُّهالك،ُّأماُّمنُّيعتقدُّإميانُّالصحابةُّويصححُّخال

نظرهمُّالُُّّيفُّبملتهمُّعلىُّأهلُّالسنةُّالنواصرُّمنُّاليهودُّوالنصارىُّوعبدةُّاألوثانُّكماُّيزعمونُّمنُّهناُّفحشُّعندهمُّوالناصيبُّناصيب
ُّوعلىُّرأسهمُّآلُّبيتُّرسولُّاهلل ُّباجلميلُّللصحابة، ُّمهدأ؛ُّألهنمُّأكثرُّفرقُّاألمةُّعرفانا ُُّّ.تكاد

ُّتُُُُُُُّّّّّّّ ُّالباطلُّتؤكد ُّمنُّتفسريهم ُّمناذج ُّأنُّذكر ُّبعد ُّحممدُّالعسال ُّالعقيدةُّالويقولُّالدكتور ُّوغالبُّظينلك ُّقال: ُّهذهُُّّفاسدة أن
العقيدةُّقدُّاستفادهاُّالروافضُّمنُّزنادقةُّالباطنيةُّاخلارجنيُّعنُّاإلسالمُّبإمجاعُّالفرقُّوالذينُّيسمونُّأمةُّحممدُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم.ُّ

اهللُّبنُّاحلسنيُُّّدمنُّزعيمهمُّعبينصُّرسالةُّعثرُّعليهاُُّّعنهمُّيفُّيىُّلناُّاإلمامُّعبدُّالقادرُّالبغدادباألمةُّامللعونةُّاملنكوسة،ُّحيثُّحيك
ُّداعيتهُّالقريوان ُّاجلنانُّإىل ُّبنُّسعيد ُّبنُّاحلسن ُّفيها:ُّإنُّسليمان ُّالناسُّيفُّجاء ُّواإلجنيل،ُّالقرآنُّوالتُّأوصيكُّبتشكيك ُّوالزبور وراة

]االسراءُّمرُّريب{ُّأُّمثُّقالُّلهُّوالُّتكنُّكصاحبُّاألمةُّاملنكوسةُّحنيُّسألوهُّعنُّالروحُّفقالُّ}الروحُّمنُّ...وبدعومهمُّإىلُّإبطالُّالشرائعُّ
ُّحيضرهُّجوابُّاملسألةُّ[،15ُّ: ُّ)ُّ...ملاُّملُّيعلمُّومل ُّعزُّوجلُّوهوُّالكايفُّوىفُّأصحُّالكتبُّعندهم،ُّ(2إخل ُّيعدُُّّبعدُّكتابُّاهلل الذى

ُّالسنة،ُّيعندهمُّكالبخارُّ ُّأهلُُّّعندُّأهل ُّوإن ُّباهللُّجهرة، ُّمكةُّليكفرون ُّإنُّأهل ُّقال: ُّعليهُّالسالم ُّعنُّأحدمها ُّأىبُّبصري أخرجُّعن
ّ(8.)ُُّّخبثُّمنُّأهلُّمكة،ُّأخبثُّمنهمُّسبعنيُّضعفااملدينةُّأ

كتابهُّ)كشفُُُّّّيفُّخلمييناقالُّوىفُّعصرناُّاحلاضرُُّّمنُّآثارُّتكفريُّالشيعةُّللصحابةُّأنُّهامجواُّالقرآنُّالكرمي،ُّوادعواُّحتريفهُّوتبديله،ُُُُُّّّّّ
ُّبظنهُّاليتُّتتحدث-أنُّخيرجواُّهذهُّاآلياتُّمنُّالقرآن-الصحابةُّالكرامُّ-األسرار(:ُّ"لقدُّكانُّسهالُّعليهمُّ ُّا،ُّويتناولوُّ-عنُّواليةُّعلي 

يوجههاُّاملسلمونُُُّّّمثُّيقول:ُّ"إنُّمهمةُّالتحريفُّاليتبالتحريف،ُّويسدلواُّالستارُّعلىُّالقرآن،ُّويغيبوهُّعنُّأعنيُّالعاملنييُّالكتابُّالسماوُّ
ُّالصحابةُّ) ُّ.(4إىلُّاليهودُّوالنصارى،ُّإمناُّتثبتُّعلى

تدوين،ُّمنُّمعُّوالققهاُّأئمتهمُّونقادهم،ُّمنذُّعصرُّالصحابةُّحىتُّعصرُّاجلمجعهاُّاجلمهورُّوحُّهومجتُّالسنةُّاليتمنُّآثارُّذلكُّوُُُُُُُّّّّّّّ
ذينُّيكفرهمُّةُّالفضائلُّالصحابُّكذبُّوالوضع،ُّوخاصةُّماُّكانُّمنهاُّيفوصمتُّأحاديثُّاجلمهورُّمنُّأهلُّالسنةُّبالُّقبلُّالشيعةُّاليت

ُّأحا،ُّالشيعةُّويلعنوهنم ُّملُُّّنظرهم،ُّواليتُّيفاُّعنُّأئمتهمُّاملعصومنيُّيرووهنُّديثهمُّاليتوملُّيقبلواُّمنُّأحاديثُّأهلُّالسنةُّإالُّماُّوافق إن
ُّالباطلة،ُّأماُّماُّعداُّذلكُّمنُّالسنةُّفالُّيعتربونُّبهُّإال ُّآلُُُّّّإذاُّجاءيزيدواُّفيهاُّكذباُّتأولوهاُّمباُّيشهدُّلعقائدهمُّوأحكامهم منُّطريق

ُّالُّميكنُّإثباتُّصحتهاُّلعدمُّاهتمامهمُّبصحةُّالسند.ُّالبيتُّواليت
عتُّتراجمُّتتبُّدينه.ُّوإذاُّيكنُّمتهما،ُّبلُّولوُّكانُّمطعوناُّيفُّاُّيواىلُّاألئمةُّولوُّملمامي ُّايُّهباُّماُّدامُّالراوُّالُّعربةُُّّفالعدالةُّعندهمُُُُُُُّّّّّّّ

،ُّوكلُّماُّخيطرُّالعقيدة،ُّومذمومنيُّمنُّأئمتهمُّيذابني،ُّومالحدة،ُّوشعوبيني،ُّوفاسدزمنُّأئمتهمُّرأيتهمُّبنيُّكُّأعالمُّالشيعةُّالرافضةُّيف
ُّعقيدتهُّببالكُّمنُّنقائص،ُّولذاُّتراهمُّيصححونُّ ُّوقاتلهُّاهلل،ُّأوُّلعنهُّأوُّحكمُّبفساد ُّمنُّدعاُّعليهُّاملعصومُّبقولهُّأخزاهُّاهلل أحاديث

(ُّ،ُّمعُّأنُّهذهُّاألمورُّكلهاُّمكفرة،5ُّأوُّأظهرُّالرباءةُّمنه،ُّوحكمواُّأيضاُّبصحةُّرواياتُّاملشبهةُّواجملسمة،ُّومنُّجوزُّالبداءُّعليهُّتعاىلُّ)

                                                                 
ُّ.24ُّ-41ُّف،ُّوانظر:ُّأصلُّالشيعةُّوأصوهلاُّحملمدُّاحلسنيُّالُّكاشفُّصُّبتصر448ُُّّالشيعةُّاإلثىنُّعشريةُّومنهجهمُّىفُّالتفسريُّصُّد.ُّحممدُّالعسال،ُُّّ-8ُّ
ُّصُُّّ-2ُّ ُّ.580فسريُّللدكتورُّحممدُّالعسالُّصُّالتُّثناُّعشريةُّومنهجهمُّيفالشيعةُّاال،242ُّالفرقُّبنيُّالفرقُّلإلمامُّالبغدادي
4ّرقم2ُّ/400ُُّّكتابُّاإلميانُّوالكفر،ُّبابُّصنوفُّأهلُّالكفرُّوذكرُّالقدريةُّواخلوارجُُُّّّالكايفُّ- 3
ُّجهودُّالرسولُّ-4ُّ ،ُّوخمتصر80ُّ:85ُّخلطيبُّص،ُّوانظر:ُّاخلطوطُّالعريضةُّلألستاذُّحمبُّالدينُّا14ُّ:11صُُّّياألعظمُّللعالمةُّأبوُّاحلسنُّالندوُُّّصورتانُّمتضادتانُّلنتائج

ُّإىلُّاإلسالم30ُّ،50ُّ،12ُّصُُّّيشريةُّللعالمةُّالسيدُّحممودُّاأللوسثناُّعالتحفةُّاال ُّ.8ُّ/230ُّ،231ُّيللدكتورُّغالبُّعواج،ُّوفرقُّمعاصرةُّتنتسب
ُّلهُّمنُّبعدُّأنُّاهللُّعزُّوجلُّيبدوُّلهُّغريُّالذىُّكانُّأراده،ُّفريجعُّعنُّأيُّ- 5 ُّإىلُّالذىُّبدا ،ُّوفرق28ُّصُّيشريةُّللعالمةُّالسيدُّحممودُّاأللوسعُّاثنخمتصرُّالتحفةُّاالُّإرادته

ُّوالسنةُّحملُّالبداءُّيف،ُّوالنسخُّو858ُّ-844صُُّّيةُّوالتصحيحُّللدكتورُّموسىُّاملوسوُّ،ُّوالشيع8ُّ/254ُّيمعاصرةُّللدكتورُّغالبُّعواج ُّ.21صُّيمدُّحسنيُّالعاملالكتاب
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انُّهذاُّهوُّحالُّمنُّيصححونُّحديثهُّوهوُّأقوىُّاألقسامُّعندهم،ُّفماُّبالناُّحبالُّوروايةُّالكافرُّغريُّمقبولة،ُّفضالُّعنُّصحتها،ُّفإذاُّك
ُّ(ُّ.8احلسنُّواملوثقُّوالضعيفُّعندهم!ُّ)

إذُّالُّعربةُّعندهمُّبالعدالةُّوإمناُّالعربةُّمبنُّمعهم؟ُّومنُّعليهم؟ُّفمنُّكانُّمعهمُّمعتقداُّبعقيدمهمُّكانُّمؤمناُّتقيا،ُّوإالُّكانُّكافراُُُُُُُُّّّّّّّّ
مُّوكانُّهلجومهمُّوجتنيهمُّعلىُّالصحابةُّاألثرُّالكبريُّفيماُّأثريُّحولُّالسنةُّمنُّشبهات،ُّوملُّالُّومرويامه،ُّعقيدمهممنافقاُّإذاُّتربأُّمنهمُّومنُّ

يقولُّالشيخُّحممدُّاحلسنيُّآلُّكاشفُّالغطاء:ُّوالشيعةُّالُّيعتربونُّمنُّالسنةُّإالُّماُّ،ُّمُّالُّتزنُّعندهمُّمقدارُّجناحُّبعوضةرضيُّاهللُّعنه
ُّماُّرواهُّالصادق،ُّعنُّأبيهُّالباقر،ُّعنُّأبيهُّزينُّالعابدين،ُّعنُّاحلسنيُّالسبط،ُّعنُّأبيهُّصحُّهلمُّمنُّطرقُّأهلُّالبيتُّعنُّجدهمُّيعىن

وُّبنُّالعاص،ُّوعمرُّأمريُّاملؤمنني،ُّعنُّرسولُّاهللُّأماُّماُّيرويهُّمثل:ُّأىبُّهريرة،ُّومسرةُّبنُّجندب،ُّومروانُّبنُّاحلكم،ُّوعمرُّبنُّاخلطاب،ُّ
ُّ.(2ة،ُّوأمرهمُّأشهرُّمنُّأنُّيذكرُّ)ونظائرهم،ُّفليسُّهلمُّعندُّاألماميةُّمنُّاالعتبارُّمقدارُّبعوض

ّفّّّّّّّ ّالعبثّبالسنةّالمطهرة:ّيأساليبّالشيعة
تأملُّكتبُُّّوىفُّذلكُّيقولُّاإلمامُّابنُّتيمية:ُّ]ومنبيتُّرسولُّاهلل،ُّوعلىُّآلُّالشيعةُّالرافضةُّمنُّأكثرُّالفرقُّكذباُّعلىُّرسولُّاهللُُُُُُُّّّّّّّ

وسئلُّمالكُّعنُّالرافضةُّفقال:ُّ"الُّ،ُّ(3مجيعُّالطوائف[ُّ)ُّكثرُّمنهُّيفالشيعةُّأُّأىُّاملعروفُّعندُّمصنفيهاُّبالكذبُّيفاجلرحُّوالتعديلُّرُّ
"امحلُّعنُّكلُُّّ:ُّمعروفاُّبالتشيعُّمعُّاالعتدالُّفيهُّوقدُّكانيُّويقولُّشريكُّبنُّعبدُّاهللُّالقاضُّوُّعنهمُّفإهنمُّيكذبون"تكلمهمُّوالُّترُّ

ُّفإهنمُّي ُّإالُّالرافضة؛ ُّدينا"منُّلقيت ُّاحلديثُّويتخذونه ُّمحا،ُّضعون ُّحدثوقال ُّبنُّسلمة: ُّالرافضةُّيند ُّهلمُّيعىن ُّإذاُّقُّشيخ ُّ"كنا ال:
ُّحديثااجتمعناُّفاست ُّجعلناه ُّشيئا ُّمنُّالرافضة"ُّ)ُّ:ُّ"ماُّرأيتُّيفيوقالُّاإلمامُّالشافع،ُّحسنا ُّ(ُّ.4أهلُّاألهواءُّقوماُّأشهدُّبالزور

ُّيفُُُُُُُّّّّّّّ ُّعلُّوكماُّوضعواُّاألحاديث ُّيفُّي ُّفضل ُّوضعواُّاألحاديث ُّوكبارُُّّوآلُّالبيت، ُّوخاصةُّالشيخني ُّحىتُّالذمُّالصحابة؛ صحابة،
رهباُّبالسوط،ُّضتذكرهاُّالشيعةُّمنُّإرسالُّقنفذُّإىلُّبيتُّفاطمة،ُّوأنهُُّّ:ُّ"فأماُّاألمورُّاملستبشعةُّاليتمعتزيلُّيقالُّابنُّأىبُّاحلديدُّوهوُّشيع

فاطمةُّخلفهُّعنقُّعلىُّحبالُّيقادُّبه،ُّوُُّّواجلدار،ُّفصاحت:ُّياُّابتاهُّوجعلُّيفعضدهاُّكالدملج،ُّوأنُّعمرُّضغطهاُّبنيُّالبابُُّّفصارُّيف
ُّ...ُّتصرخ، ُّيبكيان ُّاحلسنُّواحلسني ُّاحلديدُّيفُّوابناه ُّأىب ُّأخذُّابن ُّعُّمث ُّله ُّالُّأصل ُّذلك ُّقال:ُّفكل ُّاملثالب،ُّمث ُّمن ندُّذكرُّالكثري

ُّ(ُّوكذلكُّوضعواُّاألحاديثُّيف5نقلهُّ)تنفردُّالشيعةُّبُّيءاحلديثُّوالُّيعرفونه،ُّوإمناُّهوُّشُّأصحابنا،ُّوالُّيثبتهُّأحدُّمنهم،ُّوالُّرواهُّأهل
النارُُّّأركسهماُّىفُّالفتنةُّركساُّودعهماُّيفاللهمُّ،ُّ(ُّوىفُّذمُّمعاويةُّوعمروُّبنُّالعاص4فاقتلوه"ُّ)ُّيويةُّعلىُّمنربُّإذاُّرأيتمُّمعاذمُّمعاويةُّ

(ُّ ُّ(ُّ"2دعا
ُّيفُّيقالُّاخلليلُّحىتُّ،بلغتُّمنُّالكثرةُّحداُّمزعجاُّحاديثُّمباُّيتفقُّمعُّأهوائهم،ُّواليتوضعُّاألُّأسرفُّغالةُّالشيعةُّالرافضةُّيفُُُُُُّّّّّّ

ويكادُّاملسلمُّيقفُّمذهوالُّمنُّهذهُّاجلرأةُّالبالغةُُّّ،(1فضائلُّعلىُّوأهلُّبيتهُّحنوُّثالمثائةُّألفُّحديث"ُّ)ُّاإلرشاد:ُّ"وضعتُّالرافضةُّيف
ُّوملُّ ُّممنُّأسلموا ُّاإلسالم،ُّأو ُّلينقضواُّعرى ُّتستواُّبالتشيع ُّالفرسُّالذين ُّأكثرهمُّمن ُّهؤالءُّالرافضة ُّيعلمُّأن ُّلوالُّأن علىُّرسولُّاهلل

تؤيدُّحباُّلدمية،ُّفانتقلواُّإىلُّاإلسالمُّبعقليةُّوثنيةُّالُّيهمهاُّأنُّتكذبُّعلىُّصاحبُّالرسالةُّيستطيعواُّأنُّيتخلواُّعنُّكلُّآثارُّديانتهمُّالق
ُّوهكذاُّيصنعُّاجلهالُّثاوياُّيف ُّوحنيُّيكرهونُّأعماقُّأفئدمها، ُّأهلُّالسنة،ُّفقا،ُّواألطفالُّحنيُّحيبون ُّضارعهمُّاجلهلةُّمن ُّوقد عُّمبلوا

                                                                 
 ،224ُّ،225وأصولهُّللدكتورُّعلىُّأمحدُّالسالوسُّصُُّّيالفقهُّاجلعفرُُّّأثرُّاإلمامةُّيف،28ُّصُُّّيشريةُّللعالمةُّالسيدُّحممودُّاأللوسعُّاثنخمتصرُّالتحفةُّاال- 1
ّ.12االثناُّعشرية،ُّللدكتورُّعمرُّالفرماويُّصُّ،ُّوانظر:ُّأصولُّالروايةُّعندُّالشيعةُّاالمامية21ُّ،10ُّأصلُّالشيعةُّوأصوهلاُّصُّ-2ُّ
ُّيفُّمنهاجُّاالعتدالُّصُُّّ-3ُّ ُّ.22املنتقى
4ُّ-ُُّّ ُّ.83ُّ-8ُّ/84منهاجُّالسنةُّالبنُّتيمية
ُّهنجُّالبالغةُّ-5ُّ ُّ.8ُّ/835شرح
ُّاملصنوعةُُّّ-4ُّ ُّالشريعة8ُّ/311ُّانظر:ُّالآللئ ُّ.402،ُّوالفوائدُّاجملموعةُّص2ُّ/1ُّ،ُّوتنزيه
2ُّ-ُّ ُّالشريعة8ُّ/310ُّ،ُّوالآللئُّاملصنوعة2/12ُّانظر:ُّاملوضوعاتُّالبنُّاجلوزى ُّ.402،ُّوالفوائدُّاجملموعةُّص2ُّ/84،ُّوتنزيه
ُّيفُّمعرفةُّاحملدثنيُّصُُّّ-1ُّ ُّ.82اخلليلي،ُّاإلرشاد
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ُّنطاقاُّفاألس ُّورقة8ُّ)ُّالكذبُّبكذبُّمثلهُّوإنُّكانُّأقلُّمنهُّدائرةُّوأضيق ُّىفُّاجلنةُّشجرةُّإالُّمكتوبُّعلى (ُّومنُّذلكُّحديثُّ"ما
ُّ(ُّ.2منهاُّالُّإلهُّإالُّاهللُّحممدُّرسولُّاهلل،ُّأبوُّبكرُّالصديق،ُّعمرُّالفاروق،ُّعثمانُّذوُّالنورين"ُّ)

اجلنةُُّّ"الُّافتقدُّيفُّوُّمناءُّثالثة،ُّأناُّوجربيلُّومعاوية"كذلكُّقابلهمُّاملتعصبونُّملعاويةُّواألمويني،ُّفوضعواُّأحاديثُّمثلُّقوهلمُّ"األُُُُُُُُّّّّّّّّ
قوله:ُّ"العباسُُّّنيبلوكذلكُّفعلُّاملؤيدونُّللعباسينيُّفوضعواُّإزاءُّحديثُّوصايةُّعلىُّاملكذوبُّوصايةُّالعباسُّونسبواُّإىلُّا...ُّإالُّمعاويةُّ

نةُّرسولُّاهللُّسُّوتفرغواُّللذبُّعنولوالُّرجالُّصدقواُّ،ُّطفحتُّهباُّكتبُّاملوضوعاتُّإىلُّغريُّذلكُّمنُّاألكاذيبُّواليت"ُّيووارثُّيوصي
ُّعلىُّلوالُّهؤالءُّالختُّوهمُّأئمةُّالسنةُّوأعالمُّاهلدىُّالتمييزُّبنيُّاحلديثُّالثابتُّوبنيُّاحلديثُّاملكذوب،ُّوأفنواُّأعمارهمُّيف لطُّاألمر

أهلُّالبدعُّواألهواءُّواجلهلةُّمنُّأهلُّالسنة،ُّإالُّأنهُُّّكثرتُّيفُُّّ(ُّنتيجةُّحركةُّالوضعُّاليت3حاديثُّ)العلماءُّوالدمهاء،ُّولسقطتُّالثقةُّباأل
،ُّضعونهُّمنُّخرافاتويهُّصورتهُّمباُّيالكذبُّعلىُّرسولُّاهللُّمنُّأهلُّالبدعُّبسببُّأهدافهمُّاخلبيثةُّللنيلُّمنُّاإلسالمُّوتشُّتبدواُّخطورة

ُّفعلُّ ُّالعبثُّوالكيدُّللسنةُّاملطهرةُّكما فاجلهلةُّمنُّأهلُّالسنة؛ُّوإنُّقابلواُّمعُّاألسفُّكذبُّالشيعةُّبكذبُّمثله،ُّإالُّأهنمُّملُّحياولوا
ُّوسلم..الشيعة،ُّوهذاُّالُّينفىُّعنُّالوضاع ُّنيُّمنُّالفريقنيُّإمثُّالكذبُّعلىُّرسولُّاهللُّصلىُّاهللُّعليه

ّومحاوالتهّّّّّّّ ّللسنة ّالعبثّبهاّيقولّالعالمةّاأللوسوعنّمكايدّالشيعة ّ:يم
إنُّمجاعةُّمنُّعلمائهمُّاشتغلواُّبعلمُّاحلديثُّأوال،ُّومسعواُّاألحاديثُّمنُّثقاتُّاحملدثنيُّمنُّأهلُّالسنةُّفضالُّعنُّالعوام.ُّولكنُّ-8ُُُُُّّّّّ

ُّاهلل ُّوصحيحُّاحلديثُّوموضوعه، ُّالطيبُّواخلبيث، ُّمنُّمييزُّبني ُّفأقامُّهلم ُّعلىُّأهلُّالسنة، ُّقدُّتفضل لمُّّتىّأنهمحُّسبحانهُّوتعاىل
ّكلمةّواحدةّمنّالحديثّالطويل. ّيخفّعليهمّوضع

ُّيف-2ُُُُُُُّّّّّّّ ُّأهنمُّينظرون ُّأهلُّالسنُّومنُّمكايدهم ُّاملعتربينُّعند ُّيفأمساءُّالرجال ُّألحدُّمنهم ُّفمنُّوجدوهُّموافقا لقبُّوالُّاالسمُّة،
ُّإليه،ُّفمنُّالُّوقوفُّلهُّمنُّأهلُّالسنةُّيعتقدُّأنهُّإمامُّمنُّأئمتهمُّفيعتربُّبقولهُّويعتدُّبروايته؛ُّكالسدىُّيأسندواُّروايةُّحديثُّذلكُّالشيع

ّالسنةالسدىّالصغيرّيوالثانّ؛ّأحدهماّالسدىّالكبير،فهماُّرجالن ّفالكبيرّمنّثقاتّأهل ّالكذابينّرّمنّالوضاعي،ّوالصغي، ن
ّرافض ّغال.ّيوهو

سنة،ُّالصحابة،ُّوبطالنُّمذهبُّأهلُّالُّعلماءُّالسنةُّمشتملةُّعلىُّمطاعنُّيفُّومنُّمكايدهمُّأهنمُّينسبونُّبعضُّالكتبُّلكبار-3ُُُُُُُّّّّّّّ
ُّ ّالعالمين(وذلكُّمثل ّالغزالّكتابّ)سر ّنسبوهّإلىّاإلمام ّفّيفقد ّبالهذيان،ّولكروا ّعلىّلسانّلّيوشحنوه ل ّاإلمامّخطبته

ة،ُّفقدُّيلتبسُّغريه؛ُّفهوُّللمداهنُّ،ُّوماُّذكرُّيفيذاّالكتابّفهوّعقيدتهّيهذهّاألمانةّوماّلكرّفّالسرّوحفظوصيتهّبكتمانّهذاّ
ُّبعضُّالقاصرينُّ...ُّنسألُّاهللُّتعاىل ُّالعصمةُّمنُّالزلل.ُّذلكُّعلى

ُّينقلونُّمثُّأهلُّالسنة،ُّحنوُّذلك،ُّويقولون:ُّإنهُّمنُّمتعصيبومنُّمكايدهمُّأهنمُّيذكرونُّأحدُّعلماءُّاملعتزلة،ُّأوُّالزيديةُّأوُُّّ-4ُُُُُُُّّّّّّّ
شافُّالذىُُّّصاحبُّالكُّيعشريةُّتروجياُّلضالهلم؛ُّكالزخمشرُُّّاثنماميةُّاالسنة،ُّوتأييدُّمذهبُّاالعنهُّماُّيدلُّعلىُّبطالنُّمذهبُّأهلُّال

ّعلىغالُّي؛ُّفإنهُّزيديلياُّتفضيليا،ُّواألخطبُّاخلوارزمكانُّمعتزُّ ّ،ّوابنّأبىّالحديدّشارحّنهجّالبالغةّالذىّهوّمنّغالةّالشيعة
ّالمع ّومن ّقول، ّقولّآحد ّعلى ّالمسعودتزلة ّوكذل  ّالكلبى، ّوهشام ّّيخر، ّصاحب ّالذهب، ُّالفرجمروج ّياألصفهانّوأبو
ّكتابّاألغان ّّيصاحب ُّ(4ل)مُّالُّختفىُّحىتُّعلىُّاألطفامباُّهلمُّمنُّاألقوال،ُّمعُّأنُّحاهلوغيرهم،ّوقصدواّبذل ّإلزامّأهلّالسنة

ّ(3)المعاصرين.أعداءّالسنةّالنبويةّ-0ّّّّّّ
                                                                 

ُّللسباعي،ُّصُّ-8ُّ ُّبتصرف.10،18ُّالسنةُّومكانتهاُّيفُّالتشريع
ُّاملصنوعةُّ-2ُّ ُّ.342،ُّوالفوائدُّاجملموعةُّص8ُّ/350ُّ،ُّوتنزيهُّالشريعة8ُّ/212ُّانظر:ُّالآللئ
ُّاملصنوعة2ُّ/38ُّانظر:ُّاملوضوعاتُّ- 3 ُّالشريعة8/313،ُّوالآللئ ُّلألستاذ،402ُّ،ُّوالفوائدُّاجملموعةُّص2ُّ/80ُُّّ،ُّوتنزيه ُّ.22حممدُّشاكرُّصُُّّالباعثُّاحلثيث
ُّالطبعة:ُّاألوىلُُّّكتاباتُّ- 4 ُّالشاملة.ُّوماُّبعدها842ُّم،ُّص:2002ُّأعداءُّاإلسالمُّومناقشتها،ُّد.ُّعمادُّالسيدُّحممدُّإمساعيلُّالشربيين،  نسخةُّاملكتبة
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ُّوأخطرُّمنُُُُُُّّّّّّ ُّيفُّأخبث ُّيواجهُّاملسلمني ُُّّما ُّاحلاضرُّانتشار ُّاملوضوُُّّ،العلمانُّالفكرعصرهم ُّينتحل ُّالذي عيةُّوالدسُّاالستشراقي
ُُّّالبهائيةُّوالقاديانيةخداعا،ُّومذاهبُّ ُّاحلكوماتُّالعربية،ُّوهي ُّهدمذاهبُّوتغلغلهمُّيفُّمفاصل ُّأعداءُّأُّيفُّوتغذتامةُّنشأت حضان

ُّرعهمشرعايةُّهؤالءُّنشأتُّتلكُّاملذاهبُّالفاسدةُّهبدفُّإبعادُّاملسلمنيُّعنُُّّفتحت ُُّّ،الغربيةُّوالروسيةاإلسالمُّمنُّاليهوديةُّوالصليبيةُّ
لواُّكتاباُّوأساتذةُّواستطاعُّأعداءُّاإلسالمُّأنُّيستميُّ،للحضارةُّالغربيةوإفسادُّعقيدمهم،ُّوتفكيكُّوحدمهم،ُّوجعلهمُّأسرىُّالتبعيةُّالكاملةُّ
شروهناُّعتقداتُّتلكُّاملذاهبُّاهلدامة،ُّمنُّأبناءُّالشعوبُّاملسلمة،ُّوينجامعينيُّوغريُّجامعينيُّوأدباءُّوشعراءُّوصحفيني،ُّحيملونُّأفكارُّوم

ُّتأثرياُّيفبأقالمهمُّ ُّليكونواُّأكثر ُّ)ُّوألسنتهم، ُّ(8األجيالُّالناشئة ّالغزالوهؤالءّ، ّالشيخّمحمد ّفوقّالعادةّيّعلىّحدّتعبير سفراء
مُّباألدب،ُّأماُّأولئكُّرضُّعليهمُّالصمت،ُّوتصبغُّحركامهوالفرقُّبينهمُّوبنيُّالسفراءُّالرمسينيُّأنُّهؤالءُّهلمُّتقاليدُّتفُّلليهودّوالنصارى،
ناءُّاإلسالمُّالصحفُّوىفُّاجملالسُّوأنُّخيتلقواُّكلُّيومُّمشكلةُّموهومةُّليسقطواُّمنُّبُّء؛ُّفوظيفتهمُّاألوىلُّأنُّيثرثرواُّيفاملستشرقنيُّالسفرا

ُّيهُّالصهيونيةُّوالصليبيةُّيفكاتفتُّفالذىُّتُّالنفوس،ُّوبذلكُّحيققونُّالغايةُّالكربىُّمنُّالزحفُّاملشتكُّلبنة،ُّوليذهبواُّجبزءُّمنُّمهابتهُّيف
واُّفيهُّخيدعُّ،ُّفإنُّالنفاقُّالذىُّبرعُّالعصرُّاحلديث،ُّإنُّهؤالءُّالنفرُّمنُّمحلةُّاألقالمُّامللوثةُّأخطرُّعلىُّمستقبلناُّمنُّاألعداءُّالسافرين

(ُّ ُّ(2ُّاألغرارُّباألخذُّعنهم،ُّوقدُّيقولونُّكلماتُّمنُّاحلقُّمتهيداُّأللفُّكلمةُّمنُّالباطلُّجتئُّعقيبها
سالمهمُّمنُّصدقُّإُّنشكُّيفاحلاضرُّفئةُّممنُّالُُّّسفُّأنُّيسريُّوراءُّأعداءُّاإلسالمُّيف:ُّومنُّاملؤُّييقولُّالدكتورُّمصطفىُّالسباعُُُُُُّّّّّّ

نيُّ"الكاذب"ُّالذىُّيلبسهُّهؤالءُّاألعداءُّمنُّاملستشرقنيُّواملؤرخنيُّوالغربيُّينهمُّمنخدعونُّمبظهرُّالتحقيقُّالعلمالعلماءُّوالكتاب،ُّولك
ُّهمُّعنُّحقيقةُّأهدافهمُّومقاصد ُُّّوهمُّ-هم،ُّفإذا ُّاليتُّ-مسلمون ُُّّينتهونُّإىلُّالغاية ُّأوُّوهمُّيهودُّأوُّمسيحييسعىُّإليهاُّأولئك ون

اإلسالمُّومحلته،ُّمنُّحيثُّيدرونُّأوُّالُّيدرون،ُّفالتقىُّأعداءُّاإلسالمُّوبعضُّأبنائهُّعلىُّصعيدُُّّاريونُّمنُّإشاعةُّالشكُّوالريبةُّيفاستعم
ُّيفواح ُّسجلُّالتاريخُّم،ُّوالُّيفميدانُّالعلُّدُّالُّيشرفُّهؤالءُّوالُّأولئك،ُّال ُّاملسلمنيُّ، ومنُّاملالحظُّأنُّهؤالءُّالذينُّينخدعونُّمن

ُّمنُّأعدا ُّوالكاتبني ُّواملؤرخني ُّمورُّغالبا:الفخُّالذىُّنصبهُّهلمُّهؤالءُّأالُّأحدُّأربعةُّأُّءُّاإلسالمُّالغربيني،ُّالُّيوقعهمُّيفباملستشرقني
ُّالصافية.طالعهمُّعليهُّمنُّينابيا،ُّوعدمُّيإماُّجهلهمُّحبقائقُّالتاثُّاإلسالم-8ُّ ُّعه
ُّ"املزعوم"ُّالذىُّيدعيهُّأولئكُّاخلصوم.ُّيوإماُّاخنداعهمُّباألسلوبُّالعلم-2ُّ
ُّالفكرُُّّوإماُّرغبتهمُّيف-3ُّ ُّمنُّربقهُّالتقليدُّكماُّيدعون.ُّيالشهرةُّوالتظاهرُّبالتحرر
ُّوراءُّأوُّ-4ُّ ُّعنهاُّإالُّبالتست ُّجيدونُّجماالُّللتعبري ُّ"احنرافات"ُّفكرية،ُّال ُّتأثريُّ"أهواء"ُّو ُّوالكاتبنيُّلئكُّاملوإماُّوقوعهمُّحتت ستشرقني

ُّبأنفسهمُّ ُّفأضروا ُّواملسلمني، ُّعزُّلإلسالم ُّفيه ُّذلك ُّمتومهنيُّأن ُّوترديدهاُّكالبغبغاء، ُّالباطلة ُّومبادئُّمذاهبهم ُّالفاسدة بتلقفُّآرائهم
(ُّ ُّدينهم،ُّوأحدثواُّبلبلةُّفكرية،ُّحارُّفيهاُّالعوامُّوأنصافُّاملتعلمني ُّ(.3وبغريهمُّوشغبواُّعلى

ُّوهو:ويضيفُّفضيلةُّاألستاذُّاُُُُُّّّّّ ُّلدكتورُّعبدُّاملوجودُّعبدُّاللطيفُّعامالُّخامسا
نةُّالنبويةُّالذينُّالدقيق،ُّوهؤالءُّهمُّأدعياءُّالعلمُّبالسُّيختصصهُّوجمالهُّالعلمُّويةُّوعلومهاُّوإنُّكانُّبعضهمُّبرزُّيفجهلهمُّبالسنةُّالنبُّ-5

ُّمنهاُّالقشرُّدونُّاللباُّقرأوا ُّأوُّتبعثُّمنُّرقدة،ُّفعرفوا ُّتنهضُّمنُّكبوة ُّإليهمُّأهنمُّأعلمُّاخلفيهاُّقراءاتُّعابرةُّال هذاُُّّلقُّيفب،ُّوخيل
اُّالعقائدية؛ُّألهنمُّكلُّأصوهلُُّّهُّاملذاهبُّاهلدامة،ُّأوُّلبعضهاُّيفالباب،ُّوليسُّبالضرورةُّأنُّيكونُّأدعياءُّالعلمُّبالسنةُّأتباعاُّلواحدُّمنُّهذ

،ُّأوُّتعمق،ُّوإنُّغالواُّنُّغريُّترومبعضُّأفكارهمُّاملنحرفةُُّّقلدواُّغريهمُّيفُّ-فيماُّنراهُُّّ-نهمُّقومُّنشهدُّهلمُّبقوةُّالدينُّومتامُّالفضل،ُّلك
دُّأنُّبينهمُّالقومُّجيُّأحوالُّهؤالءُّواملتأملُّيفُّ...،ُّلوهمُّعليهاُّبقوةُّاللهجةُّواألسلوباعتزازهمُّبآرائهم،ُّوسفهواُّعقولُّخمالفيهم،ُّومحُّيف

                                                                 
ُّعبدُّالرمحنُّامليدانُّصُُّّ-8ُّ ُّ.834أجنحةُّاملكرُّالثالثةُّلألستاذ
ُّحممدُّالغزايل،ُّظالمُّمنُّالغرب،ُّىفُّاملقدمة.-2ُّ ُّالشيخ
ُّصُّد.ُّمصطفُّ-3ُّ ُّاألولُّلسنة3،4ُّىُّالسباعي،ُّالسنةُّومكانتهاُّيفُّالتشريع ،24ُّهـُّص8481،ُّانظر:ُّالسنةُّالنبويةُّالشريفةُّللدكتورُّأمحدُّكرمية،ُّهديةُّجملةُّاألزهر،ُّعددُّربيع

ُّ.32-35،ُّوقصةُّاهلجومُّعلىُّالسنةُّللدكتورُّعلىُّأمحدُّالسالوسُّص322ُّ.ُّوانظر:ُّدفاعُّعنُّالسنةُّللدكتورُّأبوُّشهبةُّص22ُّ
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فهمُّ،ُّسُّاحلاجةُّإليهُّمنهااُّمتهلاُّفيمُّالسنةُّوعلومهاُّبوناُّشاسعا،ُّوليسُّبينهمُّوبينهاُّمنُّصلةُّإالُّمبقدارُّقراءمهمُّوبنيُّالعلمُّاملتعمقُّيف
،ُّوإمناُّختصصواُُّّاالسنةُّوعلومهُّخ،ُّوغريهمُّمنُّالذينُّملُّيتخصصواُّيف،ُّومتكلم،ُّومؤرُّيب،ُّوفقيه،ُّوأديب،ُّوطبيب،ُّوقانونماُّبنيُّخط
هللُّلىُّانبيهُّصسوىُّاالفتاءُّعلىُّاإلسالمُّوُُّّيءشُّعلىُّالعلمُّوالعلماء،ُّوملُّيتخصصُّيفُّيشىتُّالفنون،ُّوقدُّيكونُّهناكُّالدعُّبغريهاُّمن

ُّ(ُّ.8رضوانُّاهللُّعليهمُّأمجعنيُّ)عليهُّوسلم،ُّوصحابتهُّالكرامُّ
تعهدوهاُّبالرعايةُّاحلديثُّالشريف،ُّوُُّّاملستشرقنيُّقدُّبذرواُّبذورُّالشكُّيفأنُُّّتبنيُّيلُّي:ُّ"والذالصديقُّبشريُّنصرُّالدكتورُّقالُُُُُُُّّّّّّّ

املعارفُّاألخرى،ُّوالذىُُّّاملستشرقنيُّيفشأنُّغريهمُّمنُّذلكُُّّاءُّاملسلمنيُّاملستغربني،ُّشأهنمُّيفحىتُّعثرواُّعلىُّمنُّيتوىلُّأمرهاُّمنُّأبن
ذاُّالكتابُّهُّمصرّالحديثة"ّلمؤلفهّجانيبولّيثيقّاألحاديثّالنبوية،ّمجادالتّف"تّوعلىُّكتابُّبعنوان:ُُّّيهذاُّالظنُّوقوعُّأكدُّيل

ُّقدُُّّليترُّاتلكُّالبذوُّأبناءُّاإلسالم،ُّوكأنهُّوضعُّملعرفةُّماُّإذاُّكانتُُّّضعُّلتحسسُّمدىُّتأثريُّاملستشرقنيُّيفالذىُّاعتقدُّأنهُّوُّ غرست
همُّحقيقةُّأنُّهؤالءُّالناسُّخيططونُّألمدُّبعيد،ُّوكلُّكتابُّخيرجُّمنُّقدُّأكدُّهذاُّالكتابُّيل،ُّوُّوأمثرتُّأمُّملُّتينعُّوملُّتثمرُّبعدُّأينعت

ُّهلذاُّالكتاب. ُّإمناُّهوُّوفقُّهذاُّاملخططُّاملرسومُّوإليكُّعرضاُّسريعا
ُّجلاينبول: ُّ:علىُّالتوايلُّيتسعةُّفصولُّهُّيفيقعُّهذاُّالكتابُُّّعرضُّكتابُّ)توثيقُّاألحاديث(

ُّتوثيقُّاألحاديث.ُّمسحُّملاُّصدرُّمنُّكتبُّومقاالتُّيفُّ-8
ُّنظرُّحممدُّعبده.ُّالتوثيقُّيفُّ-2
ُّجملةُّاملنار.ُّالنقاشُّحولُّالتوثيقُّيفُّ-3
ُّأخرىُّيفُّ-4 ُّالتوثيق.ُّمناقشات
ُّمناقشةُّحولُّالتدوين.ُّ-5
ُّمناقشةُّحولُّالعدالة.ُّ-4
ُّمناقشةُّحولُّعدالةُّأىبُّهريرة.ُّ-2
ُّاحلديث.ُّةُّحولُّالوضعُّيفمناقشُّ-1
ُّروايةُّاألحاديث.ُّ-1

دُّرضاُّبتداءُّمنُّحممدُّعبده،ُّورشياحلديث،ُّسواءُّكانُّعلىُّشكلُّكتب،ُّأوُّمقاالتُّاُّتابُّيعرضُّلكلُّماُّكتبهُّاملسلمونُّيفوالكُُُُُُّّّّّّ
ُّوهيكل،ُّوأىبُّريةجملةُّاملنار،ُّوانتُّيف ُّعنُّا،ُّهاءُّبأمحدُّأمني، ُّاحملمدية(ُّواءُّع)أضُّأثارهاُّكتابُّلزوبعةُّاليتمثُّيتحدثُّالكتاب لىُّالسنة

السنة،ُُّّدفاعُّعنُّلمني؛ُّكالدكتورُّحممدُّأبوُّشهبةُّيفتعرضُّهلاُّمنُّعلماءُّاملسُّم،ُّوالردودُّاليت8151لذىُّنشرُّسنةُّللشيخُّأىبُّرية،ُّوا
ُّوحممدُّالسماح ُّيفُّيفي ُّالنبوُُّّأبوُّهريرة ُّاحلديث ُّودفاعُّعن ُّجملموُّيامليزان، ُّخصومه ُّشبهات ُّأمث،ُّوتفنيد ُّالعلماء ُّالسباععةُّمن ،ُّيال
األنوارُُّّيفُّنةُّاحملمدية،ُّوعبدُّالرمحنُّاليمانظلماتُّأىبُّريةُّأمامُّأضواءُّالسُّلدينُّاخلطيب،ُّوعبدُّالرازقُّمحزةُّيف،ُّوحمبُّايوسليمانُّالندوُّ
ُّيف ُّالزللُّواُُّّالكاشفةُّملا ُّمن ُّعلىُّالسنة ُّالسباعكتابُّأضواء ُّواجملازفة،ُّومصطفى ُّومكانتهاُّيفُّيفُّيلتضليل ُّاإلسالمُّالسنة ،ُّيالتشريع

هوّف)أبوُّهريرةُّراويةُّاإلسالم(ُّ،ُّوالسنةُّقبلُّالتدوين،ُّومنُّيقرأُّكتابُّ)جاينبول(ُّهذا،ُّيرىُّمبلغُّحتاملهُّفيه،ُُّّاجُّخطيبُّيفوحممدُّعج
ّكتابّالمسلمينّالثقات،ّالذينّلبواّعنّسنةّنبيهمّصلىّاهللّعليهّوسلم،ّويطرىّويمدحّصنائعّالمستشرقينّ يسفهّويسخرّمن

ّكتابا ركةّأمثال:ّأمين،ّ،ّوتل ّالدمىّالمتحيوالسباعّياألفذالّأمثالّأبىّشهبةّواليمانّتّأولئ بالرغمّمنّالتفاوتّالعظيمّبين
ّ ّإليه ّفاستمع ّيقولّفوأبىّرية ّفّيوهو ّ"شكوكه ّأمين: ّمناقشاتّّيأحمد ّوضعتّعلىّأساس ّبينه، توثيقّاألحاديثّواضحة

                                                                 
ُّبتصرف.838ُُّّ-821ُّالنبويةُّبنيُّدعاةُّالفتنةُّوأدعياءُّالعلمُّصُُّّالسنةُّ-8ُّ
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ّبأنه:ّ"الكاتب ّكالمّفيه ّوصاحبّالّالعلماءّالغربيين"،ّوينقلّجاينبول ّالرائدةّفالفذ، علمّّيفّيالنقدّتقديمّالمنهجّيمحاولة
ّيصفّأسلوبهّبأنه:ّخليطّمنّالسبابّويصفهّبالسطحية.يوالعربّيالتاريخّاإلسالم ُّ".ّوعندماّيأتىّعلىّلكرّ"السباعى"

ُّفأسلوبُّالسباعوهذاُّالكالمُّجمُُُُُُّّّّّّ ُّللواقعُّبكثري، ُّوالشتيمةُّكماُّيدعىُّياف ُّفيهُّأسلوبُّالسباب ُّوملُّيتبع اينبولُّجُّهادئُّرصني،
ُّوتلكُّ ُّعلىُّنفسه، ُّأيديناُّيشهد ُّالكتابُّبني ُّاملستشرقنيُّيفمطلقا،ُّوهذا ُّيفُّعادة ُّأوهامهمُّوسقطُُّّالطعن ُّمنُّتتبع ُّالُّكل ُّفهم امهم،

مكانتهاُّوُّيتورعونُّعنُّرميهُّبالتعصبُّواحلميةُّتارة،ُّوباجلهلُّوالسطحيةُّتارةُّأخرى،ُّوإالُّلوُّأنصفُّهؤالءُّالقومُّلشهدواُّبأنُّكتابُّ)السنةُّ
ُّللدكتورُّالسباعياإلسالمُّالتشريعُّيف ُّهوُّكتابُّالقرنُّيفي( ُّتتعلقُّمبُّ: ُّوالُّواردة ُّيتكُّشاردة ُّفصاحبهُّمل ُّإالُّموضوعه،ُّوجديته، بحثه

ُّوماُّوقفُّعلىُّشبهةُّإالُّهدمه ُّ(ُّ.8دقيقُّ)ُّيا،ُّوالُّوهمُّإالُّبددهُّبأسلوبُّمنهجذكرها،
ّالنبويةّ(0)ّالعلمانيون–2ّّّّّّّّ ّ:وموقفهمّمنّالسنة
ُّالنبويةُّالشريفة،ُّيفةُّالعلمايتلخصُّموقفُّدعاُُُُُُّّّّّّ ُّشبُّنيةُّمنُّالسنة ُّاملستشرقنيُّالذينُّحرصواُّعلىُّإحياء هاتُّموقفُّأساتذمهمُّمن

ُّاملبتدعة ُّالفرق ُّالقدميةُّأهل ُّيف، ُّللتشكيك ُّمناهجهم، ُّمن ُّالتشريعيُّواالنطالق ُّومكانتها ُّالنبوية ُّالسنة ُّمجلحجية ُّتارة،ُّة ُّوتفصيال ة
ُّالعملُّحجيةُّخربُّاآلحاد،ُّوُُّّوالتشكيكُّيف ُّسيأيتُّبهُّتارةُّأخرى،ُّوهلمُّيفوجوب ُّوالردُّعليها.ُّذلكُّشبهات ُّذكرها

ّالنبويةّ(8)البهائيونّ-0ّّّّّّّ ّوموقفهمّمنّالسنة
ُّتقولُّالدكتورةُّعائشةُّعبدُّالرمحن:ُّخالصةُّموقفُّالبهائينيُّمنُّالقرآنُّوالسنة:ُُُُُّّّّّ
ُّجهلُّاملسلمونُّاملرادُُّّيالتأويلُّالبهائ-8ُُُُُُّّّّّّ ُّ.ُّيةُّبالظهورُّالبهائحملمديبالقيامةُّالكربى:ُّانتهاءُّالدورةُّاآلياتُّالقيامةُّواليومُّاآلخرُّمبا
ُّأجل-2ُُُُُُّّّّّّ ُّوقتُّالساعةُّوانتهاء ُّلفواتحُّالسور،ُّبعدُّأجبدُّهوز.ُّياألمةُّاحملمدية،ُّباحلسابُّاليهودُّتعيني
ُّبه،ُّوُّ-3ُُُُُُّّّّّّ ُّوأمكنُّتأويله ُّاجلديدُّللبهاء ُّماُّوافقُّالظهور ُّمنهُّإال ُّفليسُّصحيحا ُّاحلديثُّورواته، ُّفهامهامُّرواية ُّوعلىُُّّوإال خمتلق،

ُّاليهودُّشرطهمُّيصحُّاحلديثُّيف ُُّّيالعد ُّعنُّاملهدىُّونزولُّعيسىُّآخر ُّالشحلروفُّالفواتح،ُّوماُّجاء ُّزيرياالزمان،ُّمراداُّهبماُّالباب
ُّ،ُّ(4)ُّوالبهاءُّاملازندران

مي،ُّأولواُّكذلكُّآياتُّالقرآنُّالكرُّمبيناُّخالصةُّموقفُّالبهائينيُّمنُّالسنةُّالنبويةُّاملطهرة:ُّ"وكماُّأولواُُّّييقولُّالدكتورُّغالبُّعواجُُُُُُّّّّّّ
ُّع ُّامللحدةُّاليتاألحاديثُّالنبوية ُّالباطنية ُّهنايةُّالشريُّلىُّطريقتهم ُّتدلُّعلى ُّالقرآن ُّاألحاديثُّكلهاُّشأن ُّوظهورُّعزعمواُّأن ُّاحملمدية ة

                                                                 
ُّ.ُّالصديقُّبشريُّنصر،ُّدُّ-8ُّ ُّبتصرف.211ُّ-214ُّضوابطُّالروايةُّعندُّاحملدثني
2ُّ-ُّ(ُّ ُّوترمجتهاُّالصSECULARISMالعلمانيةُّباإلجنليزية ُّعلىُّغريُّالدين،ُّوُُّّيحيحة:ُّالالدينيةُّأوُّالدنيوية،ُّوه( بالذاتُُّّيسياسانبهاُّالجُّتعىنُّيفدعوةُّإىلُّإقامةُّاحلياة

ُّىفُّاحلكم،ُّوهىُّاصطالحُّالُّصلةُّلهُّبكلمةُّالعلمُّ) ُّواملذهبُّالعلمSCIENCEالالدينية وبعضُّالعلمانينيُّينكرونُّوجودُّاهللُّأصال.ُّوبعضهمُّيؤمنونُّبوجودُّاهللُُّّي(
ُّمادنظرُّهؤالءُّفصلُّالدُّيةُّيفلكنهمُّيعتقدونُّبعدمُّوجودُّأيةُّعالقةُّبنيُّاهللُّوبنيُّحياةُّاإلنسان،ُّفالعلمان ُُّّ.يينُّعنُّالسياسةُّوإقامةُّاحلياةُّعلىُّأساس انظر:ُّاملوسوعةُّامليسرة

ُّ"العلمانيةُّيفيلُّفضيلةُّاألستاذُّالدكتورُّطهُّحبيشيقوُّ،320ُّصُّ كلُّمكانُّيتوهمُُُّّّكلُّمرصد.ُّوالعملُّعلىُّطعنهُّيفُُّّالُّمعاداةُّاإلسالم،ُّوالتبصُّلهُّيفالشرقُّالُّمعىنُّهلاُّإُّ:
ُّفقدُّكتبُّالكا ُّ"للعلمانية"ُّيفُّتبونُّمنأنُّفيهُّمقتله،ُّولذا ُّاإلسالم.ُّومناصبتهُّالعداء.ُّانظر:ُّالصُّاملتحمسني راعُّبنيُّجماالتُّعدةُّكلهاُّتتعلقُّ"باإلسالم"،ُّوكلهاُّيتصلُّمبحاربة

ُّصُّالثقافةُّاإلسالميةُّوُّ ُّأفكارُّومعتقداتُّ"العلمانية"ُّصُُّّ،ُّوانظر:ُّيف223الثقافاتُّاألخرى ُّالغزوُّالفكرُُّّ.ُّوانظر:320املوسوعةُّامليسرة للدكتورُُّّيملُّاإلسالمللعاُّيأساليب
ُّصُّ ُّوالدكتورُّحممدُّالزيبق ،ُّوالعلمانيةُّوموقفُّاإلسالمُّمنها42ُّ-51صُُّّشريعةُّللدكتورُّعبدُّالعظيمُّاملطعين،ُّوالعلمانيةُّوموقفهاُّمنُّالعقيدةُّوال24-51علىُّجريشة

ُّ ُّاإلسالُّوآثارهاُّيفُّمانيةُّنشأمهاُّوتطورها،،ُّوالعل8801للدكتورُّعزتُّعبدُّاجمليدُّخمطوطُّبكليةُّأصولُّالدينُّبالقاهرةُّرقم ّ.ميةُّاملعاصرةُّللدكتورُّسفرُّاحلوايلاحلياة
ُّالثان)هباءُّاهلل(ُّلقبُّيدعىُّبهُُّّنسبةُّإىلُّ-3ُّ ُّالطائفةُّاملسماةُّبالبهائيةُّلهُّكتابُّمساهُّ)األقدس(ُّتوىفُُّّمريزاُّحسنيُّعلىُّوهوُّالزعيم ُّم.8112للمذهبُّالذىُّتتواله

ُّيفُّوجاءُّيف ُّوالبهائيةُّحركةُّنشأتُّسنةُّاألديانُّواملذاهبُّاملُّاملوسوعةُّامليسرة ُّالروس8144-هـ8240عاصرةُّالبابية يةُّالعامليةُّواالستعمارُّواليهودُّيمُّحتتُّرعايةُّاالستعمار
ُّاملسلمني،ُّوصرفهمُّعنُّقضاياهمُّاألساسيةُّاملوسوعةُّاُّياإلجنليزُّ ُّصُّهبدفُّإفسادُّالعقيدةُّاإلسالمية،ُّوتفكيكُّوحدة ُّصُُّّ،ُّوانظر:ُّالبهائيةُّيف43مليسرة خدمةُّاالستعمار

ُّالشريفُّأنُّمذهبُّالبهُّوجاءُّيفُّ.88-30 ُّعنُّديُّ…يءشُّائيةُّباطل:ُّليسُّمنُّاإلسالمُّيففتوىُّجلنةُّالفتوىُّباألزهر نُّومنُّيعتنقهُّمنُّاملسلمنيُّيكونُّمرتداُّخارجا
ُّاملذهب ُّلبعضُّزعماءُّهذا ،ُّوادعاءُّالكفرُّملنُّخيالفهُّوادعاءُّأنُّاإلسالم،ُّفإنُّهذاُّاملذهبُّقدُّاشتملُّعلىُّعقائدُّختالفُّاإلسالم،ُّويأباهاُّكلُّاإلباء،ُّمنهاُّادعاءُّالنبوة

ُّجلميعُّاألديان،ُّإىلُّغري ُّوالبهائيةُّيفُّاملذهبُّناسخ ُّصُُّّانظر:ُّأفكارُّومعتقداتُّالبهائيةُّيف،ُّو13ُّ،14ُّصُّامليزانُّذلك.ُّانظر:ُّالبابية ،ُّوفرق43ُّ،44ُّاملوسوعةُّامليسرة
ُّإىلُّاإلسالمُّوموقفُّاإلسالمُّمنهاُّللدكتورُّ ُّللدكتورُّطهُّحبيشُّ،ُّوالبهائيةُّوسائلُّوغايات421ُّ-8/405ُُّّيغالبُّعواجمعاصرةُّتنتسب 51ّ-83صُُّّيلفضيلةُّاألستاذ

ُّللسريةُّوالسنةُّالنبويةُُّّياملؤمترُّالعاملُّ-4ُّ ُّ.2/544الرابع
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ُّباألمةُّوُّيعتربُّكفراُّبالرسولُّحممدُّنفسه،ُّلهاُّبظهورُّالبهاءُّالبهاء،ُّوالوقوفُّعلىُّظاهرُّاألحاديثُّدونُّتأويُّيءالقيامةُّمبج يعتربُّخروجا
ُّ(ُّ.8إمامُّمسجدُّتوسانُّبواليةُّأريزوناُّاألمريكيةُّ)ُّرشادّخليفةاحلاقدُّالدكتورُُّّيُّالشركُّوالضالل،ُّكماُّزعمُّالبهائإىل

ُّوأنُُُّّّوقالُّيفُُُُُُّّّّّّ ُّجيبُّعلىُّاألمةُّأنُّتقيلُّنفسهاُّمنه، ُّواإلسالم":ُّ"والسنةُّأمرُّمهمل،ُّوالتمسكُّهباُّخطأ كتابهُّ"القرآنُّواحلديث
ُُّّويقولُّأيضا:ُّ"والنيب،ُّاُّبإلقاءُّالسنةُّعنُّكواهلها"مسارهتصححُّ (ُّويقول:2ُُّّمنُّعندهُّكلمةُّمنُّالقرآنُّأوُّيفسرها"ُّ)حمظورُّعليهُّأنُّيبني 

ُّيأخذواُّيف"إنُّاملؤمننيُّ ُّالقُّمأمورونُّمنُّاهللُّبأنُّال ُّالقرآن"ُّكلمةُّغريُّماُّيبُُّّرآن،ُّوالُّأنُّيطيعوهُّيفدينهمُّعنُّالرسولُّشيئاُّغري لغُّمن
نُّأمُّحديث"ُّذهبُّإىلُّالقول:ُّ"بأنهُّمنُّاملستحيلُّإتباعُّالقرآنُّواحلديث،ُّإذُّالبدُّمنُّعملُّاختبار،ُّفاملؤمنُّبالقرآنُّوىفُّكتابهُّ"قرآ،ُّ(3)

ُّللقرآن"ُّ) ُّ(ُّ.4منكرُّللحديثُّوالسنة،ُّواملؤمنُّباحلديثُّوالسنةُّمنكر
ُّمُُُُُُّّّّّّ ُّمذهلة:ُّوهوقال:ُّ"مثُّكشفُّالبحثُّالدائم ُّالوقت،ُّعنُّحقيقة ُّاحلديثُّوُُّّينُّذلك ُّمباُّهلأن ُّيفالسنة ُّمكانةُّمقدسة ُّماُّمن
ُّيتناقُّبُّاإلسالمية،ُّالُّعالقةُّهلاُّبالنيبالشعوُّ ُّعصياناُّصارخاُّهللُّورسوله.ُّوهذاُّاالكتشاف ُّضحممدُّوأنُّااللتزامُّباحلديثُّوالسنةُّميثل

ُّاملسلمةُّيف ُّفإنُّشعبييتكُُّّمعُّمعتقداتُّاجلماهري ُّوبناءُّعلىُّذلك ُّالعددلُّمكان. ُّبلُّشعبيةُّاإلعجاز ُّلتهدأيضُّالقرآنُّي، يدُّاُّعرضة
يطانيةُّتؤيدهُّبدعُّشيطانية.ُّوملاُّكانُّاإلقرارُّبأنُّاحلديثُّوالسنةُّبدعُّشُّياُّمنُّإبالغهمُّأنُّاحلديثُّوالسنةُّه،ُّمباُّيتوقعُّيقينومسعيتُّحيايت
ؤالءُّفإنُّهذهُّالنتائجُّهذا.ُّوبالنسبةُّهلُّكتايبُُّّسوفُّيقبلونُّاالكتشافاتُّاملدونةُّيفالفكرُّاحلرُُّّيوصُّواألدلةُّالثابتة،ُّفإنُّمجيعُّذوُّالنص

ُّوالتت ُّالكاملة، ُّوباليقظة ُّالتام، ُّباخلالص ُّجديدا ُّإحساسا ُّيفضمن ُّسقطت ُّاملسلمة ُّاجلماهري ُّبأن ُّللمخطُّوعى ُّضحية طاتُّالفخ
ويستدلُّاملتنبئُّالكذابُّعلىُّأنُّالسنةُّالنبويةُّمنُّعملُّالشيطانُّبآياتُّمنُّكتابُّاهللُّعزُّوجلُّوهىُّقدُّنزلتُّىفُّشياطنيُّ،ُّالشيطانية"

اُّلكلُّنيبُّعدواُّشياطنيُّاإلنسُّواجلنُّيوحيُّبعضهمُّإىلُّبعضُّزخرفُّالقولُّغروراُّولوُّشاءُّربكُّاألنسُّمثله،ُّقالُّتعاىلُّ}وكذلكُّجعلن
ُّوماُّيفتون{ُّ 882ُّ]األنعام:ماُّفعلوهُّفذرهم ،]ُّ ُّوالتابعنيُّفمنُّبعدهم ُّالسنةُّمنُّالصحابة ُّأنُّرواة ُّاملسلمنيمثُّيستدلُّعلى ُّمنُّأئمة

ُّلكلُّنيبُّعدواُّمنُّاجملُّجمرمونُّخونة ُّونصريا{ُّبقولهُّتعاىلُّ}وكذلكُّجعلنا ُّ.(5)ُّ[38]الفرقان:رمنيُّوكفىُّبربكُّهاديا
لعملُّهباُّفيماُّاكلمةُّغريُّالقرآن،ُّفالرجوعُّإىلُّالسنةُّوُُُّّّيفالقرآنُّالكرمي،ُّوعدمُّطاعتهُُّّيفبيانُّماُّأمجلُُّّوإذاُّكانُّحمظورُّعلىُّالنيبُُُُُُّّّّّّ

ُّمماُّأشكل،ُّواُّفصلتهُّمماُّأمجلُّيف ُّالرجوعُّالُّسابقُّذكرُّلهُّيفُّستقلتُّبتشريعهُّدونالقرآن،ُّأوُّخصصتهُّمماُّعمم،ُّأوُّبينته قرآنُّالكرمي،
ُّإمنُُّّإىلُّالسنةُّيف ّالدجالّرشادّخليفةّدليلّعلىّزيفّإسالمّالمسلمينّعلىّمرّتاريخهمّيفاُّهوُّكلُّذلكُّوالعملُّهبا، ذُّإُّنظر

يصدقُّربهُُّّيمُّاحلقيقلواملسلمُّاملزيف،ُّفاملسُّيللتمييزُّبنيُّاملسلمُّاحلقيقُّيميُّأنُّاحلديثُّهوُّاالختيارُّالضرورُّيقول:ُّ"يعلمناُّالقرآنُّالكرُّ
ُّ(ُّ.4"ُّ)…ُّويعلمُّأنُّالقرآنُّتامُّكاملُّمفصل،ُّوالُّجيوزُّالرجوعُّإىلُّغريه،ُّأماُّاملسلمُّاملزيفُّفيصغىُّإىلُّاحلديثُّويرضاه

ألزهرُّوحصلُّاُّالذىُّخترجُّيفُّموقفهّهذاّمنّالسنةّالمطهرةّصديقهّالدكتورّأحمدّصبحىّمنصور،ّيوخلفّرشادّخليفةّفُُُُُُّّّّّّ
يخُّمنُّاجلامعة،ُّوتربأُّمنُّالسنةُّفتربأتُّمنهُّاجلامعة،ُّوخرجُّمنهاُّمدحوراُّإىلُّأمريكاُّليكونُّحوارىُّاملتنبئُّرشادُّخليفةُّالتارُُّّعلىُّالعامليةُّيف

ُّضرار(2ُّ) (ُّ،ُّوليكتبُّمنُّمسجدُّتوسانُّ"األزهرُّيكفرُّبالقرآن"ُّقائال:ُّاملشكلةُّاألزليةُّلألزهرُّأنهُّمسجدُّسيئُّاالستخدامُّ)مسجد
ُّحيتاجُّإىلُّتوضيح،ُّ(1ُّيقومُّعلىُّمحايةُّالتاثُّالبشرىُّ) ُّ،ُّالذىُّيناقشُّالقرآنُّالكرمي،ُّويتهمُّكتابُّاهللُّبأنهُّغامض

                                                                 
ُّإىلُّاإلسالمُّ-8ُّ ُّيف8/441ُّفرقُّمعاصرةُّتنتسب ُّطهُّحبيشُّمسجدُّكتابُّمسيلمةُّيفُُّّ،ُّوانظر:ُّقصةُّهذاُّالرجل ُّ.يتوسانُّلفضيلةُّالدكتور
ُّص8ُّ،2ُّ،82ُّواحلديثُّواإلسالمُّصانظر:ُّالقرآنُّ-2ُّ ُّ.54مسجدُّتوسانُّصُُّّنظر:ُّمسيلمةُّيف،ُّوا84،ُّوقرآنُّأمُّحديث
ُّوماُّبعدها.82ُّالقرآنُّواحلديثُّواإلسالمُّصُّ-3ُّ
ُّاملقُُّّ-4ُّ ُّ.45مواجهةُّأعدائهاُّصُُّّوالسنةُّيفُّ،21ألمحدُّصبحىُّمنصورُّصُُّّي،ُّواملسلمُّالعاص22دمة،ُّوانظر:ُّصُّقرآنُّأمُّحديث
ُّص84ُّ-83سالمُّيفُّاملقدمةُّوُّالقرآنُّواحلديثُّواإل-5ُّ ُّ.4،5،ُّوعذابُّالقربُّوالثعبانُّاألقرعُّص5،4،ُّواملسلمُّالعاصيُّص84ُّ-41ُّ،83،ُّقرآنُّأمُّحديث
2/552ُّ،551ُّوانظر:ُّاملؤمترُّالعامليُّالرابعُّللسريةُّوالسنةُُّّ
ُّصُُّّ-4ُّ ُّ.52ةُّأعدائهاُّصُّوالسنةُّيفُّمواجه20ُّ،28ُّ،42ُّ،ُّوالقرآنُّواحلديثُّواإلسالمُّص41ُّ-44ُّ،ُّوانظر:ُّص22ُّقرآنُّأمُّحديث
ُّطهُّحبيشي.ُُّّ-2ُّ ُّقصتهُّيفُّكتابُّ"مسيلمةُّيفُّمسجدُّتوسان"ُّلفضيلةُّاألستاذُّالدكتور ُّراجع
ُّخليفة-1ُّ ُّيقصدُّالسنةُّالنبويةُّفهيُّيفُّنظرهُّ"عملُّشيطانُّورواةُّالسنةُّجمرمونُّخونة"ُّكماُّسبقُّحيثُّاستدلُّمباُّاستدلُّبهُّمسليمةُّالكذابُّرشاد
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ُُّّ.(8)ةُّوتفصيلها"اجةُّلهُّإىلُّبيانُّالسنوأنهُّناقصُّحيتاجُّإىلُّتفصيلُّواستدلُّعلىُّذلكُّبآياتُّتبنيُّأنُّالقرآنُّكاملُّوتامُّومفصلُّوالُّح
رُّيأخذُّداتُّاملتكررةُّللقرآنُّبأنهُّكاملُّوتامُّومفصلُّمتاما.ُّإنُّاألزهمثُّعلقُّرشادُّخليفةُّعلىُّمقالتهُّقائال:ُّ"إنُّاألزهرُّيرفضُّالتأكيُُُُُُّّّّّّ

ُّمفصل،ُّومنُّمثُّفإنُّاألزهرُّيعززُّتلكُّالبدعُّال مسلمُُّّيشيطانيةُّمثلُّاحلديثُّوالسنة،ُّإنُّأموقفاُّرمسياُّمنُّأنُّالقرآنُّليسُّكامالُّوال
بحىُّمنصورُّهوُّأولُّمحدُّصولكنهُّحيتمُّإرادةُّإبليس.ُّأُّميتلكُّقدراُّمنُّالتفكريُّوالبداهةُّيستطيعُّأنُّيرىُّأنُّاألزهرُّالُّحيتمُّإرادةُّالرب،

منصورُُّّقلعةُّإبليسُّ)األزهر(ُّوىفُّهذهُّالسلسلةُّالتارخييةُّمنُّاملقاالت،ُّأوضحُّوجهُّالسلطاتُّيفُّيكتشفُّاحلقيقة،ُّويقفُّيفُّيعاملُّأزهرُّ
حيثُُّّيشريونُّبذلكُّإىلُّموقفهمُّمنُّالنيبوُّ،ُّ(2قلبُّاملسلمنيُّاملخلصنيُّإىلُّحممدينيُّمؤهلنيُّللوثنية"ُّ)ُّالطبيعةُّاحملمديةُّلألزهرُّودورهُّيف

ُّالرسولُُّّمنُّالكبائرُّيقولُّأمحدُّ(ُّ،ُّوأنهُّالُّعصمةُّللنيب3شرك،ُّوتقديرهُّكفرُّووثنيةُّ)ُّيعتربونُّالصالةُّوالسالمُّعلىُّالنيب صبحى:ُّ]إن
ُّيف ُُّّمعرضُّللوقوع ُّباهلل ُّالشرك ُّوهو ُّالذنوب ُّوتعُّ…أعظم ُّعبثا ُّحساهبم ُّلكان ُّمعصومني ُّولوُّكانوا ُّسيحاسبون ُّعنُّاوالرسل ُّاهلل ىل

ُّ(4ُّالعبث[ُّ)
سلمون،ُّمثُّخيلطونُّمل،ُّيفعلونُّذلكُّتقيةُّونفاقاُّحىتُّيطمئنُّإليهمُّايهمامُّاملسلمنيُّبتعظيمُّاإلسالمُّونبدعاةُّالالدينيةُّيظهرونُّأإنُُُُُُُّّّّّّّ

اُّيكتبُّحتتُّندممقاالتُّأمحدُّصبحىُّمنصورُّعُّائدُّاملسلمني،ُّويبدوُّهذاُّواضحاُّيفالسنةُّالنبويةُّوىفُّعقُّاحلقُّبالباطل،ُّبالتشكيكُّيف
ُّالقوميةُّوغريهاُّمنُّاجلرائدُّواجملالتُّاليساريةُّ)ُّل"ُّوُّ"القرآنُّالُّيزالُّهوُّاحلل"ُّيفعنوانُّ"القرآنُّهوُّاحل ُّ.(5جرائدنا

ّأهلّالقرآنّفيّشبهّالقارةّالهندية:المتسم ونّبّوّ(9)ّالقاديانيون–8ّّّّّّ
ُّاإلسالُُُُُّّّّّ ُّالتشريع ُّيف ُّدونُّالسنة ُّالقرآن ُّاالعتمادُّعلى ُّإىل ُّإثرُّإنُّالدعوة ُّعلى ُّعشر، ُّالقرنُّالتاسع ُّهناية ُّاهلندُّمنذ ُّتغزو ميُّبدأت

خانيةُُّّومتويلهُّألغاُّاإمامُّ]الطائفة[ُّاإلمساعيليةُّخانُّالثالثُُّّجنحُّبالتعاونُّمعُّآغا»الذيُُّّالسيدُّأمحدُّخانانتشارُّاألفكارُّاليتُّبثهاُّبدايةُّ
نيونُّإدارمهاُّملدةُّلعلومُّالعصرية،ُّوقدُّتسلمُّالعلماءُّالربيطاجتمعُّعلومُّالتاثُّمعُّاُّهعليكرُُّّالسخيُّبافتتاحُّأولُّجامعةُّإسالميةُّعصريةُّيف

ُّبنفسهُّمنذُّعامُّ ُّمنُّمنصبهُّيفُّالقضاء،ُّوبقيُّيديرها8110ُُّّسنتني،ُّوماُّلبثُّأمحدُّخانُّأنُّتوىلُّإدارمها ُّوفاتبعدُّأنُّاستقال «ُّهحىت
ُّاليتوكانتُّاحلركةُّاإلصالحيةُّالتقُّ،(2) ُّخانُّدمية ُّتلكُّالعقيدةُّاليتاملقدمةُّوالتمهيدُّلنُّادعاهاُّالسيدُّأمحد ُّمنهاُُّّشأةُّالقاديانية، تفرع

ُّ)ذلكُّاملذهبُّالذىُّيعرفُّباألمحديةُّفيماُّبعد ُّ(ُّ.1،ُّوفرقةُّأهلُّالقرآنُّباهلندُّوباكستان
8102ُّويفُّعامُّ،ُّ(1«ُّ)احلديثُّيفُّحدُّذاتهُّالُّميكنُّاالعتمادُّعليه»وجاءُّبعدُّأمحدُّخانُّالشيخُّتشراغُّعليُّالذيُّصرحُّبأنُُُُُُُُُّّّّّّّّّ

ُّتأ ُّالذين ُّأحد ُّمُّبدأ ُّوهو ُّخان، ّاهللّجكرالوي»ثرواُّبأمحد ُّالسُّ«عبد ُّبإنكار ُّاهلدام، ُّالقرآنيةُّنشاطه ُّاحلركة ُّنةُّكلهمؤسس متخذاّا،
دعاّإلىّإنكارّاألحاديثّواالكتفاءّبالقرآن،ّوصنفّالرسائلّفيّلل ،ّوقال:ّ»مقراّلحركتهّتل ،ّوقدّّ،«الهور»مسجداّفيّ

                                                                 
ُّوعدمُّاحلاجةُّإىلُّالسنةُّ.سيأيتُّذكرُّهذهُّاآلياتُّوالردُّعلي-8ُّ ُّهاُّيفُّشبهةُّاالكتفاءُّبالقرآن
ُّ.241-242جملةُّمنظورُّاملسلمُّنقالُّعنُّمسيلمةُّيفُّمسجدُّتوسانُّصُُّّ-2ُّ
ُّوماُّبعدها.38ُّالقرآنُّأمحدُّصبحىُّمنصورُّصُُّّواألنبياءُّيف80ُّ،88ُّ،82ُّخليفةُّصُُّّانظر:ُّالقرآنُّواحلديثُّواإلسالمُّرشادُّ-3ُّ
ُّيف-4ُّ صلىُّاهللُّعليهُُّّعصمةُّالنيبُّاُّبعدهاُّوانظر:ُّأيضاُّممنُّطعنواُّيفوم1ُّ.ُّوالقرآنُّواحلديثُّواإلسالمُّص23ُّ،38ُّ،32ُّ،35ُّانظر:ُّصُّ،ُّو40ُّ،45ُّالقرآنُّصُُّّاألنبياء

ُّيفوسلمُّالدكتورُّنصرُّأب ُّ.843،ُّ"وأصولُّالشريعة"ُّص14ُّ،ُّواملستشارُّسعيدُّالعشماوىُّىفُّكتابيهُّ"اإلسالمُّالسياسى"ُّص824صُُّّكتابهُّنقدُّاخلطابُّالديينُُّّوُّزيد
ُّإىلُّاإلسالمُّللدكتورُّغالبُّعواجانظر:ُّفرقُّمعاصرةُّتنتسُّ-5ُّ ُّالبهائيةُُّّفصلُّالسببُّيفُّيب ُّ.423-8/411ُّانتشارُّتعاليم
ّاإلنجليّزم0810ُّحركةُّنشأتُّسنةُُّّ-4ُّ ّاالستعمار ّبشكلّخاصّحتىّالّّيفّيبتخطيطّمن ّالجهاد ّعنّدينهمّوعنّفريضة ّالمسلمين ّإبعاد ّبهدف ّالهندية القارة

ّباس ّالمستعمر ّالتيواجهوا ّاألديان ّالحركةّهوّمجلة ّلسانّحالّهذه ّاإلسالمّوكان ّاإلنجليزية.ّيم ّباللغة ،ُّويقولُّالدكتورُّغالب311ُّصُُّّانظر:ُّاملوسوعةُّامليسرةُّتصدر
ُُّّي:ُّالقاديانيةُّهيعواج ُّالفرقُّالباطنيةُّاخلبيثة ّفتانُّبالقاديانية،ُّاهلندُّوباكسُّوتسمىُّيفُّ…إحدى ّأنفسهم ّالبالّيوسموا من ّباألحمديةّيالتّدإفريقياّوغيرهّا متويهاُُّّغزوها

ُّإىلُّمريزاُّغالمُّأمحدُّالقاديان،ُّوىفُّاحلقيقةُّهمُّينتسب2/412علىُّاملسلمنيُّأهنمُّينتسبونُّإىلُّالرسولُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم،ُّانظر:ُّفرقُّمعاصرةُّ م(8101ُُّّ-8131ُّ)ُّون
ُّاشتهرتُّخبيانةُّال ُّإىلُّأسرة ُّاألساسيةُّإلجيادُّالقاديانية.ُّوكانُّينتمى ة"ُّوغريُّذلك،ُّ"براهنيُّأمحدية"،ُّ"جتلياتُّاهليُّ"،يفاتهُّ"إعجازُّأمحددينُّوالوطن.ُّومنُّمؤلأداةُّالتنفيذ

ُّصُّ ّومؤام،ُّ"311انظر:ُّاملوسوعةُّامليسرة ّاإلسالم ّوثورةّعلى ّوالسالم، ّالصالة ّأفضل ّعلىّصاحبها ّالمحمدية ّالنبوة ّثورةّعلى ّكوالقاديانية ّيذكرّرةّدينيةّوسياسية ما
ُّالقاديانيالندّو ُّإىلُّاإلس5نيةُّصُّوالقادياُّ" ُّوانظر:ُّفرقُّمعاصرةُّتنتسب ُّوصلُّي،ُّوالفكرُّاإلسالم523ُّ-2/412ُّالمُّ،ُّولالستزادة تهُّباالستعمارُّللدكتورُّحممدُّاحلديث

ُّاخلضرُّحسني42-31صُُّّيالبه ُّطهُّحبيشُّالتاريخُّ،ُّوالقاديانيةُّومصريهاُّيف12-30ُّص،ُّوالقاديانيةُّلفضيلةُّالشيخ ّ.814-4صُّيلفضيلةُّاألستاذُّالدكتور
ُّتفاصيلُّأدقُّالقرآنيون،ُّنشأهمُُّّ-2ُّ ُّدارُّالقبس،ُّدمشق،ُّطُّ–عقائدهمُُّّ-راجع ُّوماُّبعدها.40ُّم،ُّص:8/2088ُُّّأدلتهم،ُّد.ُّعليُّحممدُّزينو،
ُّالنبويُّللدكتورُّحممدُّاألعظميُُّّ-1ُّ ُّيفُّاحلديث ُّماُّبعدها.800ُّوماُّبعدها،ُّوقرآنيونُّوشبهامهمُّحولُّالسنةُّللدكتورُّخادمُّحسنيُّص21ُّانظرُّدراسات
ُّا»-1ُّ ُّإلسالميةُّمنذُّالبداياتالفرق ُّنقالُّعن322ُُّّصُّ« ُّ.8ُّ/20نقالُّعنُّأعظمُّالكالمُّ«ُّزوابعُّيفُّوجهُّالسنة»لسعدُّرستم
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ّوش ّعنهّاألحاديث، ّالنبيّورووا ّالإنّالناسّافترواّعلى ّالقرآنرعّلجماعتهّالذينّسماهمّأهل ّهناّبمعنى طريقةّّ(ذكرّ)الذكر
ّ(.2إلىّغيرّلل ّمنّاألقوالّ)ّ...جديدةّللصالة،ّوقال:ّإنّاأللانّواإلقامةّبالشكلّالذيّيفعلهّالمسلمونّبدعةّ

بشكلُّرمسي،ُُّّمُّومنظرهُّومؤسسُّفرقتهمثُّجاءُّيفُّهذهُّالسلسلةُّالعليلةُّعددُّممنُّمحلواُّلواءُّهذهُّاألفكارُّالضالةُّكانُّأبرزهمُّومرسخُّفكره
ّ.يزّالمدعوّغالمّأحمدّبرّو

ُّاإلسالمينيُّ)وهذهُّاحلركةُّاإلصالحيةُُُُُُّّّّّّ ُّأوُّاجملددين ُّاهلنود2، ُّحكىُُُّّّ( ُّاملعتزلةُّاحملدثني،ُّكما ُّإليهمُّتسميةُّأنفسهم ُّمنُّاحملبب كان
ُّخاصاُُّّسيهرُّأنُّتلكُّاحلركةُّتستحق،ُّويرىُّجولدُّتُّ"يكتابهُّ"مذاهبُّالتفسريُّاإلسالمُُّّيفُّذلكُّعنهمُّاملستشرقُّجولدُّتسيهر تنويها

سبيلُّحريةُُّّيفيعدُّختليدهاُّعقبةُُّّاحلديث،ُّعلىُّأنهُّمصدرُّاألسسُّاليتُّ(ُّ،ُّحيثُّيقفونُّموقفاُّحراُّبالكليةُّجتاه3ملوقفهاُّاجلادُّالقوىُّ)
ُّألفُّليلةُّوليلةُّ)ُّمو،ُّويرىُّجولدُّتسيهرُّأنُّاحلديثُّيفالن ُّأيضا(ُّ،ُّخرافةُّوأساطريُّكقصص ُّأنُّ(ُّ،ُّمث4نظرهمُّ)ونظره ُّحيكىُّعنهم:

تشتملُّعليهاُُُّّّنظرهمُّللمرءُّمنُّاملروياتُّاليتُّوالُّمكسبُّيفُّ…قيمتهُّللعبُّاألطفالُُّّلىُّاحلديثُّجيعلُّاإلسالمُّمساوياُّيفاالعتمادُّع
ُّيف ُّعليهُُُّّّيالبخارُُّّيذلكُّصحيحُّكتبُّاحلديثُّمبا ُّماُّاشتملت ُّإالُّالظن،ُّوأن ُّأخبارُّهومسلم ُّالرجال،ُّوالتاريخُّمن جديرةُُّّيكتب

اُّأردناُّم"ُّ"إذكتابهُّ"تربئةُّاإلسالمُّعنُّشنيُّاألمةُّوالغالُُّّقالُّعنُّسريُّسيدُّأمحدُّخانُّهبادرُّيفها،ُّفيقولُّجولدُّتسيهرُّنوقوعُّبالشكُّيف
 يفمساوياُُّّ-هذاُّوالعياذُّباهللُّيف-فسيكونُّاإلسالمُّتضمنتهاُّتلكُّالكتبُّعلىُّأهناُّأسسُّللمسائلُّالدينية،ُُّّأنُّننظرُّإىلُّاألخبارُّاليت

ُّكرافاتُّوالُّريبُّأنُّاحملدثنيُّقدُّدفعهمُّالقصدُّالنبيلُّإىلُّمجعُّاألحاديثُّونقدها،ُّولكنُّعلىُّالرغمُّمنُّذلقيمتهُّللعبُّاألطفال،ُّأوُّاخل
يكونُّاحلالُّفُّإالُّالظن.ُّفكيُّ-ومسلمُُّّيوالُّيستثىنُّمنُّذلكُّالبخارُّ-احلديثتشتملُّعليهاُّكتبُُّّالُّيكسبُّاملرءُّمنُّاملروياتُّاليت

ُّوالتاريخُُُّّّإذاُّيف ُّالرجال ُّجدكتب ُّمنُّأخبار ُّفيها ُّيفوما ُّبالشك ُّهذهُُّّيرة ُّمثل ُّمن ُّالقواننيُّالدينية ُّنستمد ُّأن ُّحننُّأردنا ُّإذا وقوعها،
ُّ)…املصادر "5).ُّ
نُّالحظُّإالُّمُّذلكُّ،ُّوملُّخيالفُّيفيمنُّمصادرُّالتشريعُّاإلسالمُّةُّالسنة،ُّواعتبارهاُّاملصدرُّالثانوألنُّاألمةُّأمجعتُّعلىُّحجيُُُُُُُُّّّّّّّّ

بيلُّاإلمجاعُّمنُّيظهرُّمعتضاُّسحجيةُّاإلمجاع،ُّوادعىُّأمحدُّخانُّهبادر؛ُّأنهُّأولُُّّدُّطعنُّهؤالءُّاملعتزلةُّاحملدثونُّيفاإلسالم،ُّفقُّلهُّيف
ُّاإلمجاُُّّفماُّهوُّإالُّذيلُّلسلفهُّومنُّتبعهُّيف،ُّوكذبُّ(4) ُّ.عإنكارهُّحجية

ُّيساسقدُّسلطتُّذلكُّاملعولُّعلىُّركنُّأيقولُّجولدُّتسيهر:ُّ"وكماُّأحنتُّهذهُّالدوائرُّمبعولُّاهلدمُّعلىُّاعتمادُّصحةُّاحلديث،ُّفُُُُُُّّّّّّ
ادمةُّالعهد،ُّحبجيةُّاملتقشرعيةُّالعاداتُّواملؤسساتُُّّنُّباإلمجاع،ُّوهوُّسندُّأهلُّالسنةُّيفالُّيعتفوُُّّبناءُّمذهبُّأهلُّالسنة،ُّفهمُّيفُّآخر

ولدُّتسهريُّهبدفُّمثُّيصرحُّجُّ...،ُّسنةُّأنفسهم"مجيعُّاألزمان،ُّويسمونُّاالعتافُّاألعمىُّبهُّتقليداُّيأباهُّالثقاتُّمنُّأهلُّالُّمعتربةُّيف
وضعُّواالختالقُّلاجملمعُّعليه،ُّومنُّحجيةُّالسنةُّواستقالهلاُّبتشريعُّاألحكامُّفيقول:ُّ]وهمُّيطعنونُّباُّوهوُّالطعنُّيفاإلمجاع،ُُّّالطعنُّيف

ُّمذهبُّأهلُّالسنةُّيفُّاألحاديثُّاليتُّيف ُّّ(2)عدمُّتسربُّالضاللةُّإىلُّإمجاعُّاألمة[ُّيعتمدُّعليها

ّالمستشرقون:–3ّّّّّّ

                                                                 
8ُّ-ُُّّ ُّ.322صُّ«ُّالفرقُّاإلسالميةُّمنذُّالبدايات»ينظر:ُّسعدُّرستم
ُّحممدُّعبدهُّيفُّمصرُّمنُّحيثُّإنُّكالُّمنهماُّكانُّمصلحاُّدُّ-2ُّ ُّكماُّقالُّينيا،ُّوهوُّيفُّهذاُّالقولُّتابعُّللمستشرقنياألستاذُّأمحدُّأمنيُّشبهُّسيدُّأمحدُّخانُّيفُّاهلند،ُّبالشيخ

ُّالغريبُّص ُّوماُّبعدها.342ُّ،ُّوانظر:ُّمذاهبُّالتفسريُّاإلسالميُّجلولدُّتسيهرُّص33ُّ،31ُّ،845الدكتورُّالبهيُّيفُّكتابهُّالفكرُّاإلسالميُّوصلتهُّباالستعمار
ُّيفُّاحلركاتُّ،ُُّّوانظر:ُّثناءُّمجاعةُّمنُّاملستشرقنيُّعلىُّال332،342مذاهبُّالتفسريُّاإلسالميُّص-3ُّ ُّيفُّكتابُّوجهةُّاإلسالمُّنظره سيدُّأمحدُّخانُّوعلىُّحركتهُّالقرآنية.

ُّص ُّحممدُّعبدُّاهلاديُّأبوُّريده ُّترمجةُّاألستاذ ُّيفُّالعاملُّاإلسالميُّجلماعةُّمنُّاملستشرقني 833ُّ-42،881،825احلديثة ،223.ُّ
ُّوماُّبعدها.824ُّ،ُّوانظر:ُّوجهةُّاإلسالمُّص344ُّمذاهبُّالتفسريُّاإلسالميُّصُُّّ-4ُّ
ُّالسابقُّصامل-5ُّ ُّ.344صدر
ُّ.345مذاهبُّالتفسريُّاإلسالميُّصُّ-4ُّ
ُّوشبهامهمُّحولُّالسنةُّللدكتورُّخادمُّخبش.ُّمبحثُّ)345مذاهبُّالتفسريُّاإلسالميُّصُُّّ-2ُّ ُّوموقفهمُّمنُّعصمةُّالنيب،ُّوانظر:ُّالقرآنيون ليهُّوسلم(ُّصلىُّاهللُّعُّالقرآنيون

ُّالنبوة(ُّص385ُّصُّ ُّ.328،ُّومبحثُّ)القرآنيونُّوموقفهمُّمنُّختم
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جتماعية،ُّاتُّاملتعلقةُّبالشرقينيُّشعوهبم،ُّوتارخيهم،ُّوأدياهنم،ُّولغامهم،ُّوأوضاعهمُّاالتعبريُّأطلقهُّالغربيونُّعلىُّالدراساالستشراق:ُُُُُُُّّّّّّّ
هو:ُّدراسةُّوُُّّيوهناكُّمعىنُّخاصُّكانُّهدفهمُّاألساس،ُّلقُّهبم.ُّوهذاُّمعىنُّعامُّلالستشراقوبالدهم،ُّوأرضهم،ُّوحضارمهم،ُّوكلُّماُّيتع

ُّج ُّالتبشريُّمن ُّأغراض ُّخلدمة ُّاإلسالمية ُّأغاإلسالمُّوالشعوب ُّوخدمة ُّاالستعمارُّالغريبهة، ُّأخرى،ُُّّراض ُّجهة ُّمن ُّاملسلمني لبلدان
ُّوهوُّوهذاُّاملعىنُّاخلاصُّملفهومُّاالستشراقُّهوُّالذىُّيعني،ُّ(8المُّوحتطيمُّاألمةُّاإلسالميةُّ)وإلعدادُّالدراساتُّالالزمةُّحملاربةُّاإلس نا،

كتاباتُّاملستشرقنيُُُّّّهوُّالشائعُّأيضاُّيفراقُّأوُّمستشرقُّوُّعندماُّيطلقُّلفظُّاستشُّياإلسالمُّعاملناُّالعريبُّالذىُّينصرفُّإليهُّالذهنُّيف
ُّغريُّ(،2ُّ)املعنيني ُّبدراساتُّاستشراقيةُّحيادية ُّبعضُّحمىبُّالعلم ُّالتبشريُّواالستعمار،ُّقام ُّاالستشراقيةُّاملوجهةُّألغراض ومعُّالدراسات

ُّباإلسالم ُّاملنصفنيُّتأثر ُّهؤالء ُّللحقيقةُّوبعض ُّهؤالءُّإنصاف ُّمنُّبعض ُُّّموجهة،ُّوكان ُّاإلسالميةُّفأسلم ُّالُّ،ُّ(3)وباحلضارة ُّومما هذا
شكُّفيهُّأنُّاالستشراقُّكانُّلهُّأكربُّاألثرُّىفُّصياغةُّالتصوراتُّاألوربيةُّعنُّاإلسالمُّوأمته،ُّوىفُّتشكيلُّمواقفُّالغربُّإزاءُّاإلسالمُّ

ُّيومناُّهذاُّ) ُّعديدةُّوحىت ُّ(ُّ.4علىُّمدىُّقرون
ّمنهجّاالستشراقّفيّدراسةّاإلسالم:ّّّّ ّخالصة
همُّبنيُّعدوُّوصديقُّذلكُّعندُّكلُّماُّيبحثونُّالُّفرقُّيفُُّّيقُّواملوضوعيةُّوالتحررُّمنهجهمُّيفقنُّمنُّالقول:ُّإنُّالتحوُّاملستشرقيكثرُُُُُّّّّّ

هكذاُُّّملنطقبادئُّاملستمدةُّمنُّالعقلُّواأوُّبنيُّقريبُّوبعيد،ُّويكثرونُّمنُّالقولُّأيضا:ُّأهنمُّيدرسونُّالعقائدُّالدينيةُّعلىُّأسسُّمنُّامل
،ُّ(5ارسُّاالستشراقيةُّ)اُّسائرُّاملدهذُّوالُّميتونُّإليهُّبصلة،ُّويستوىُّيفهُّالنزيُّيبعيدونُّكلُّالبعدُّعنُّالبحثُّالعلمُّواحلقُّأهنمُّيدعون!

يفُّيكونُّنزيهاُُّّأدرىُّكالوليدُّمنُّعصبيةُّوحقدُّالنصارىُّلإلسالمُّوألمتناُّاإلسالميةُّالُّونُّمنهجُّاالستشراقُّالالهويتوالُّأدرىُّكيفُّيك
نُّالعصبيةُّالدينية،ُّملُّيتخلُّعُّياستعمارُُّّشراقُّعلمانالعصرُّاحلديثُّإىلُّاستُّ؟!ُّوحىتُّبعدُّتطورهُّيفُّ...دراستهُّلإلسالمُُّّوحمايداُّيف

السيطرةُّعلىُُّّاألمةُّحاقداُّعليهاُّوالُّأملُّلهُّيفُّخرياتُّهذهُّطامعُّيفُّياُّقدمياُّفهوُّاستشراقُّاستعمارُّوإنُّملُّتطغُّهذهُّالعصبيةُّطغياهن
ُّوالُّ ُّوبتارخيهاُّوحضارمها ُّ.يالتبشريُُّّهويتيكونُّذلكُّإالُّباالستشراقُّالالهذهُّاألمةُّإالُّبإضعافُّعقيدمهاُّبدينها

ُّالتحولُّيتخلواُّأبداُّعنُّهاتنيُّالنزعتنيُّالدينيةُّواالستعمارية،ُّألنُّالتحولُّعنهما،ُّإمناُّيعىنُّكتابامهمُّعنُّاإلسالمُّملُُّّاملستشرقونُّيففُُُُُُّّّّّّ
،ُّبصُّبهموقفُّاحلذرُّمنهُّوالتُُّّوهمُّدائماُّيفُّشكُّمنُّهذاُّالدينُّومنُّنبوةُّاملصطفىُّهمُّأبداُّوإىلُّأنُّتقومُّالساعةُّيففإىلُّاإلسالم،ُّ

اتُّبديهيةُّيتطلبهاُّيادعائهمُّاملوضوعيةُّواحليدةُّفيماُّيكتبون،ُّفنحنُّنطلبُّمنهمُّأنُّيلتزمواُّبأولُّكانُّهؤالءُّاملستشرقونُّصادقنيُّيففلوُُّّ
بعدُُّّاُّمثُّيلذهُّمنُّخاللُّفهمُّأصحاهباُّهلالسليمُّفعندماُّأرفضُّوجهةُّنظرُّمعينةُّالبدُّأنُّأبنيُّللقارئُّأوالُّوجهةُّالنظرُّهُّياملنهجُّالعلم

ُّإنُّالكيانُّاإل،ُّأنُّأوافقهاُّأوُّأخالفهاُّذلك ُّاإلميانُُُّّّيسالموعلىُّهذاُّاألساسُّنقولُّعندماُّيكتبُّعنُّاإلسالم: كلهُّيقومُّعلىُّأساس
ُّاهللُّعليهُّوسلم.ُّال ُّمنُّعندُّاهللباهللُّورسولهُّحممدُّصلى ُّتلقىُّالقرآنُّوحيا ُّاحملايدُّأ،ُّذى ُّعلىُّالعاملُّالنزيهُّواملؤرخ ُّذلكُّوجيب نُّيقول

لهُّبعدُّذلكُُّّ(ُّ.ُّمث4تاريخُّاملسلمنيُّ)ُّرئُّأنُّيفهمُّسرُّقوةُّهذاُّاإلميانُّيفللحديثُّعنُّاإلسالمُّحىتُّيستطيعُّالقالقرائهُّعندماُّيتعرضُّ
ألسف،ُّويتبعونُّبدالُّمنهُّقلماُّيتبعُّمعُّاُّيوالطبيعُّيافقهم؛ُّغريُّأنُّهذاُّاملنهجُّاملنطقمعتقدامهمُّوتصورامهمُّأوُّيوُُّّأنُّخيالفُّاملسلمنيُّيف

ُّماُّيلى: ُّمنهجهمُّالقائمُّعلى

                                                                 
ُّللصراعُّاحلضارُُّّبتصرف،ُّوانظر:ُّاالستشراق50ُّصُُّّفيهاُّلألستاذُّعبدُّالرمحنُّامليدانجنحةُّاملكرُّالثالثةُّوخواأُّ-8ُّ ُّالدكتورُّحممودُّزقزوقُّصُّلُّيواخللفيةُّالفكرية 24ُّألستاذ
ُّاإلسالميُّللدكتورُّعلىُّاخلربوطليُّص24،25ُّاالستشراقُّللدكتورُّزقزوقُّصُُّّ-2ُّ ُّللدكتورُّأمحدُّغرابُّصُّإسالميةُُّّ،ُّورؤية24،ُّوانظر:ُّاملستشرقونُّوالتاريخ 2ُّلالستشراق
ُّ.50ُّ،58أجنحةُّاملكرُّالثالثةُّصُُّّ-3ُّ
ُّ.20االستشراقُّللدكتورُّزقزوقُّصُّ-4ُّ
ُّالثالثةُّوخوافيها-5ُّ ُّالعلمانية،ُّواملدرسةُّاإلحلاديةُّالشيوعية.ُّانظر:ُّأجنحةُّاملكر ُّواملدرسةُّاليهودية،ُّواملدرسة ُّالنصرانية، ُّصُُّّلألستاذُّعبدُّالرمحنُّوهيُّاملدرسة ،824ُّامليدان

ُّللصراعُّاحلضاريُّللدكتورُّزقزوقُّص825ُّ ّ.41ُّ،41،ُّواالستشراقُّواخللفيةُّالفكرية
ُّصُُّّ-4ُّ ُّوصلتهُّباالستعمار ُّالفكرُّاإلسالميُّاحلديث ُّ)جمدُّاإلسالم(ُّللدكتورُّحسنيُّمؤنسُّملحقُّبكتاب 15ُّ:ُّواالستشراقُّللدكتورُّزقزوقُّص451ُّنقدُّكتابُّفييت
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حتليلُّاإلسالمُّودراستهُّبعقليةُّأوروبية،ُّفهمُّحكمواُّعلىُّاإلسالمُّمعتمدينُّعلىُّالقيمُّواملقاييسُّالغربيةُّاملستمدةُّمنُّالفهمُُّّ-8ُُُُُُّّّّّّ
ُّالذىُّجيهلُّحقيقةُّاإلسالمُّ) ُّ(ُّ.8القاصرُّواحملدودُّواملغلوط

هجُّمعكوسُّوليدُّدُّماُّخيالفها،ُّوذلكُّمنتبييتُّفكرةُّمسبقةُّمثُّاللجوءُّإىلُّالنصوصُّواصطيادهاُّإلثباتُّتلكُّالفكرةُّواستبعاُّ-2ُُُُُُّّّّّّ
 اهلوى.
ُّوثابتُّمنهاُّ)ُّ-3ُُُُُُّّّّّّ ُّ(ُّ.2اعتمادهمُّعلىُّالضعيف،ُّوالشاذُّمنُّاألخبار،ُّوغضُّالطرفُّعماُّهوُّصحيح
ُّمبتوراُّ)ُّ-4ُُُُُّّّّّ ُّوعرضهاُّعرضا ُّنقالُّمشوها، ُّ(ُّ.4،ُّوإساءةُّفهمُّماُّالُّجيدونُّسبيالُّلتحريفهُّ)(3حتريفُّالنصوص،ُّونقلها
همُّبأمرُّواحدُّ،ُّحىتُّولوُّاختصُّأحديالبحثُّاملوضوعُّتهمُّعدمُّالدقةُّوالفكرُّاملستوعبُّيفالعربيةُّواإلسالمُّمنحغربتهمُّعنُُّّ-5ُُُُُّّّّّ

(ُّ ُّ(ُّ.5منُّأمورُّاإلسالمُّطيلةُّحياته
منُّكتبُّالتاريخُّوُُّّتاريخُّاحلديث،ُّثالُّمنُّكتبُّاألدبُّماُّحيكمونُّبهُّيفينقلونُّمنها،ُّفهمُّينقلونُّمُّاملصادرُّاليتُّحتكمهمُّيفُّ-4ُُُُُّّّّّ

"املوطأ"ُّكلُّذلكُّانسياقاُُّّهُّ"مالك"ُّيفكتابُّ"احليوان"ُّويكذبونُّماُّيرويُُّّ(يفييصححونُّماُّينقلهُّ)الدمريُّتاريخُّالفقهُّوُُّّمونُّبهُّيفماُّحيك
ُّ(ُّ.4معُّاهلوى،ُّواحنرافاُّعنُّاحلقُّ)

ُُُُُّّّّّ2-ُُّّ ُّيفرق،ُّوإخفاء ُّما ُّالشبه،ُّوكل ُّالفرق،ُّوإحياء ُّبني ُّواملتضاربة،ُّكاخلالف ُّواملعقدة، ُّاجلوانبُّالضعيفة، ُّاإلجيابيةُّاإبراز جلوانب
(ُّ ُّ(ُّ.2والصحيحةُّوجتاهلها

ُّتكادُُّّ-1ُُُُّّّّ ُّعليهاُّحىت ُّتلوُّاملرة،ُّوجيتمعون ُّيؤكدهاُّأحدهمُّاملرة ُّوجعلهاُّأحكاماُّثابتة ُّوالومهيةُّوليدةُّالتعصب، االستنتاجاتُّاخلاطئة
ُّعندهمُّ) ُّ(ُّ.1تكونُّيقينا

ُّعنُّالتعاملُّمعُّاحلقائُّنظرةُّالعقليةُّاملاديةُّالبحتةُّاليتالُّ-1ُُُُّّّّ ُّ(ُّ.1قُّالروحيةُّ)تعجز
مرضاةُّاهللُُّّءتفسريُّسلوكُّاملسلمني،ُّأفراداُّومجاعاتُّبأنهُّمدفوعُّبأغراضُّشخصية،ُّونوازعُّنفسيةُّدنيوية،ُّوليسُّأثراُّلدافعُّابتغاُّ-80ُُُّّّ

ُّللكيدُّللسنةُّهُّوتارخيهمُّاجمليدُّسيبدوُّواضحاُّيفدراسةُّاإلسالمُّونبيهُّوأمتُّوهذاُّاملنهجُّيف،ُّ(80والدارُّاآلخرةُّ) ُّة.النبويُّوسائلهم
ُّوزعمُُُُُُُّّّّّّّ ُّواملسلمني، ُّاإلسالم ُّعن ُّمشوهة ُّصورة ُّنشروا ُّاملنهج ُّهلذا ُّهونتيجة ُّالفاضحة ُّالصورة ُّهذه ُّأن ُّاإلسُّيواُّكذبا المُّصورة

ُّمنُّأبناءُّجلدتنُّواملسلمنيُّاليت ُّجلدمهم،ُّوبعض ُّواقتنعُّهباُّأبناء ُّويعيشوهناُّقدمياُّوحديثا، ُّممنُّجييعتقدوهنا ُّيفا ُّأوُّيرغبون ُّهلونُّدينهم،
ُّاملزعوم،ُّمماُّجعلهمُّيصدقونُّكلُّماُّيكتبهُّاملستشرقونُّعنُّاإلسالم،ُّيهُّأولئكُّاألعداءُّمنُّاملنهجُّالعلمدوعنيُّمباُّيدعيالشهرة،ُّأوُّخم
ُّاليتُّيريُّالنقدُّالعلمعملُّاملسلمونُّمعايترىُّلوُّاست،ُّلذلكُّيقولُّالدكتورُّالسباعي:ُّكثريُّمنُّاألحيانُُّّويتعصبونُّلهُّيفُّبلُّيعجبونُّبه

قدسةُّوالعلومُّنقدُّكتبهمُّاملقدسة،ُّوعلومهمُّاملوروثة،ُّماذاُّيبقىُّهلذهُّالكتبُّاملُّالقرآنُّوالسنةُّوتارخينا،ُّيفنقدُُّّيستعملهاُّاملستشرقونُّيف
ُّاملستشرقونُّ التارخييةُّعندهمُّمنُّقوة؟ُّوماذاُّيكونُّفيهاُّمنُّثبوت؟ُّنعمُّسنخرجُّبنتيجةُّمنُّالشكُّوسوءُّالظنُّأكربُّبكثريُّمماُّخيرجُّبه

                                                                 
ُّلُّ-8ُّ ُّالعربيةُّواإلسالمية41ُّ،ُّواالستشراقُّواملستشرقونُّللدكتورُّالسباعيُّص811ُّلدكتورُّالسباعيُّصُّالسنةُّومكانتهاُّيفُّالتشريع ُّيفُّالدراسات ،ُّومناهجُّاملستشرقني

ّ.824،ُّواالستشراقُّواملستشرقونُّوجهةُّنظرُّلألستاذُّعدنانُّحممدُّوزانُّص818ُّ،ُّواإلسالمُّواملستشرقونُّلنخبةُّمنُّالعلماءُّص344ُّجلماعةُّمنُّالعلماءُّص
ُّصُُّّ:ُّالسنةُّومكانتهاُّيفانظرُّ- 2 ُّ.258،ُّواإلسالمُّواملستشرقونُّلنخبةُّمنُّالعلماءُّص43ُّصُّيونُّللدكتورُّالسباع،ُّواالستشراقُّواملستشرق811التشريع
ُّ.241انظر:ُّاإلسالمُّواملستشرقونُّصُُّّ-3ُّ
ُّصُّ-4ُّ ُّ.830،ُّواالستشراقُّواملستشرقونُّوجهةُّنظرُّص811ُّالسنةُّومكانتهاُّيفُّالتشريع
ُّنذيرُّمحدانُّصُّانظر:ُّالرسولُّصلىُّ-5ُّ ُّ.84اهللُّعليهُّوسلم.ُّيفُّكتاباتُّاملستشرقنيُّلألستاذ
ُّصُُّّ-4ُّ ُّ.811-811انظر:ُّالسنةُّومكانتهاُّيفُّالتشريع
ُّمنُّالعلماءُّصُّ-2ُّ ُّ.248اإلسالمُّواملستشرقونُّلنخبة
ُّالسابقُّصُّ-1ُّ ُّ.242املصدر
ُّ.84انظر:ُّالرسولُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم.ُّيفُّكتاباتُّاملستشرقنيُّصُّ-1ُّ

ُّصانظر:ُّأجنُّ-80ُّ ُّاملكرُّالثالثةُّوخوافيهاُّلألستاذُّعبدُّالرمحنُّامليدان ُّ.842ُّ،841حة
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ُّوعظم ُّوحضارتنا ُّمصادرُّديننا ُّمبالنسبةُّإىل ُّهذهُّاحلضارة ُّورجال ُّرثةُّالثياب، ُّمهلهلة ُّعلماءُّوسياسينيائناُّفحضارمهم ُّيبدونُُّّن وأدباء
مُّهننعمُّلوُّفعلناُّذلكُّكماُّيفعلونُّلرأواُّكيفُّعادُّهذاُّاملنهجُّالذىُّزعمواُّأ،ُّثرُّفيهاُّلكرامةُّوالُّخلقُّوالُّضمريصورةُّباهتةُّاللونُّالُّأُّيف

ُّوتارخيُّيستخدمونهُّملعرفةُّ)احلقيقة(ُّيف ُّ(8ُّ)يفُّوالتضليلُّواهلدمالتحرُُّّاالُّعليهم،ُّلعلهمُّخيجلونُّبعدئذُّمنُّاستمرارهمُّيفنا،ُّوبديننا
ُّويقولُّالدكتورُّحممودُّزقزوق:ُُُُّّّّ

طعُّأنُّحيررُّنفسهُّوىفُّدراستهُّلإلسالمُّملُّيستُّ،أساليبهُّومناهجهُّلعلومُّاألخرىُّملُّيطورُّكثرياُّيفمنُّبنيُّشىتُّاإنُّاالستشراقُّ-8ُُُُُُُُّّّّّّّّ
ُّم ُّانبثقُّمنهُّاالستشراقُّأساسا.ُّيالعقيمُّالذُّدلُّالالهويتنُّاخللفيةُّالدينيةُّللجمتاما
ُُّّيعيدةُّعنُّأتكونُّدراساتُّموضوعيةُّبُّدراستهُّللدياناتُّالوضعيةُّمثلُّالبوذيةُّواهلندوسيةُّوغريهاُّغالباُّماُّأنُّاالستشراقُّيف-2ُُُُُُُّّّّّّّ

ُّواحملاربةُّعلى ُّللنقدُّوالتجريح ُّالذىُّيتعرض ُّبنيُّكلُّاألديانُّهو ُّوحدهُّمن ُّيؤمنُّبُّجتريحُّولكنُّاإلسالم ُّأنهُّدين ُّوحيتمُّالرغمُّمن اهلل
اليهوديةُّواملسيحيةُّويؤمنُّمبوسى،ُّوعيسى،ُّويرفعهما،ُّفوقُّالنقدُّبوصفهماُّمنُّأنبياءُّاهللُّعليهمُّالصالةُّوالسالم.ُّواملسلمونُّفقطُّمنُّ

ُّبنيُّالشرقينيُّمجيعاُّهمُّالذينُّيصفونُّبشىتُّاألوصافُّالدنيئة.
ُّهؤالءُّاملستشُّيمُّالذإنُّاإلسال-3ُُُُُُُّّّّّّّ ُّيفيعرضه ُّلُُّّرقونُّاملتحاملونُّعلىُّاإلسالم ُّإسالمُّمنُّاختاعهم،ُّوهوُّبالطبع يسُّكتبهمُّهو

نُّنسيجُّمُّمؤلفامهمُّليسُّهوُّحممدُّالذىُّنؤمنُّبرسالته،ُّوإمناُّهوُّشخصُّآخرُّبه،ُّكماُّأنُّحممداُّالذىُّيصورونهُّيفاإلسالمُّالذىُّندينُّ
ُّ.(2خياهلمُّ)

ةُّيرادُّ،ُّوإمناُّهوُّعبارةُّعنُّأيديولوجيةُّخاصيمقياسُّعلمُّيليسُّعلماُّبأُّدراستهُّلإلسالم،ُّهكذاُّميكنُّالقولُّبأنُّاالستشراقُّيفوُُُُُُّّّّّّ
ُّأوهامُّ ُّأوُّمرتكزةُّعلى ُّقائمةُّعلىُّحقائق ُّعماُّإذاُّكانتُّهذهُّالتصورات ُّاإلسالم،ُّبصرفُّالنظر ُّتصوراتُّمعينةُّعن منُّخالهلاُّترويج

دُّماُّتكونُّعنُّالبحث،ُّوهىُّأبعُّمُّوالرهبانيةُّيفدةُّتلبسُّمسوحُّالعل:ُّاالستشراقُّكهانةُّجديالشيخُّحممدُّالغزايلويقولُّ،ُّ(3ءاتُّ)وافتا
ُّإلهانةُّاإلسالمُّوتشويهُّحماسنهُّواالفتاءُّعليهُّ) ُّ(ُّ.4بيئةُّالعلمُّوالتحرر،ُّومجهرةُّاملستشرقنيُّمستأجرون

ُّناءُّحصوهلاحدة،ُّأثالوالياتُّاملتُّشرقنيُّبعدُّأنُّتتلمذتُّعلىُّبعضهمُّيفشاهدةُّعلىُّمنهجُّاملستُّالدكتورةّعزيةّعلىّطهوتقولُُُُُُُّّّّّّّ
ُّاملاجستريُّيف ُُّّعلىُّدرجة ُّاألديان،ُّقالت: ّكنتّأتخيمقارنة ّفوما ّبرعوا ّالناسّالذين ّّيلّبأنّهؤالء ّأوجه ُّاحلجميع ّذلكُّيفياةُّمبا

ّكلّالعلومّوالمعارفّالمعاصرةّ ّوأجدا،ّإبداع همّدلمّأكنّأتخيلّأنهمّبهذاّالقدرّمنّالتعصبّاألعمىّوالتمس ّبملةّآبائهم
ورعواّعنّولمّيتّيلعدوانّعلىّعقائدّمنّخالفهمّالرأاّيليسّهذاّفحسب،ّبلّإنهمّاشتطواّف،ّدونّتدبرّوالّوعى،ّوالّإدراك
ّك ّالدينّاإلسالمّيالكذبّوالدسّوالبهتان ّاألخرى،ّوخاصة ّالعقائد ّإلى ّويسيئوا ّمعتقداتهمّالباطلة ّماّّلحنيفّوّراّييبرروا غم

ّلوجل،ّبجانبّمضايقاتهمّالمتدينّاهللّعزّّيلطعنهمّفّيالصبرّعلىّألاهمّباستماعّيكنتّأالقيهّمنّعنتّومشقةّف ّيكررة
مكتفيةُّمبمارسةُُّّ...ُّصبرتّيبعضّأركانهّباسمّالتطور،ّإالّأننمسلمةّيجبّأنّترتدّعنّدينها،ّأوّحتىّتحاولّأنّتهدمّّيباعتباّر

لُّماُّميكنُّمعرفتهُّة،ُّاإلحاطةُّبكمنُّالصمودُّأمامُّحتديامهمُّوكثريُّبلواهمُّطيلةُّهذهُّاملدُّغيريُّهذاُّاملنكر.ُّوكانُّهديفتُّأضعفُّاإلميانُّيف
ُّعقا ُّيفمن ُّاملنكرة ُّووسائلهم ُّالفاسدة ُّاألخرىُُّّئدهم ُّالديانات ُّعلى ُّمهجمهم ُّواستاتيجية ُّوغريه، ُّتنصري ُّطرق ُّمن ُّالناس، ُّبني نشرها

ُّ(ُّ.5وخاصةُّاإلسالم(ُّ)

                                                                 
ُّصُُّّ-8ُّ ُّوماُّبعدهاُّبتصرف.24ُّالسنةُّومكانتهاُّيفُّالتشريع
ُّللدكتورُّحممدُّالبهيُّصُُّّ-2ُّ ُّبتصرف.843ُُّّ-831ُّ،ُّواالستشراقُّللدكتورُّحممودُّزقزوقُّص423ُّانظر:ُّالفكرُّاإلسالميُّاحلديث
ُّللدكتورُّزقزوقُّص-3ُّ 84ُّ،ُّوانظر:ُّاإلسالمُّيفُّتصوراتُّالغربُّللدكتورُّزقزوقُّص844االستشراق
ُّوالشريعةُّص3ُّ)-4ُّ ُّص1(ُّدفاعُّعنُّالعقيدة ُّيفُّتشويهُّصورة48ُُُّّّ،ُّوانظر:ُّص53ُّ،ُّوقارنُّباإلسالمُّعلىُّمفتقُّالطرقُّلألستاذُّحممدُّأسد ُّاالستشراق كالمهُّعنُّاستمرار

ُّأنُّالشعورُّالديينُّفيهُّماُّهوُّإ ُّللدكتورُّأمحدُّغراب،ُّصاإلسالمُّواملسلمنيُّإىلُّاآلنُّبالرغم ُّوماُّبعدها.32ُّالُّقضيةُّمنُّقضاياُّاملاضيُّوانظر:ُّرؤيةُّإسالميةُّلالستشراق
ُّعزيةُّعلىُّطهُّصُُّّ-5ُّ ُّللدكتورة ُّيفُّبيانُّحقيقةُّمنهجهم.ُّانظر:ُّرؤيةُّإسالميةُّلالستشراقُّللدكتورُّأمحدُّغرابُّص84،85ُّمنهجيةُّمجعُّالسنةُّومجعُّاألناجيل ،ُّولالستزادة

ُّوماُّبعدها.22ُّاثُّللدكتورُّعبدُّالعظيمُّالديبُّصُّ،ُّواملستشرقونُّوالت21ُّ
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جولدُّتسيهر"،ُّفنيُّواملضللنيُّأمثالُّ"حقُّمجهورُّاملستشرقنيُّاحملرُُّّ:ُّ"إذاُّكناُّنشتدُّهذهُّالشدةُّيفيالسباعوأخرياُّكماُّقالُّالدكتورُُُُُُُّّّّّّّ
ُّوأنصفوهُّوأنصفواُّأهلهُّوأدىُّاألمر ُّممنُّدرسواُّاإلسالمُّمبوضوعيةُّونزاهةُّعلمية ُّإىلُّبُّفإنناُّالُّنغمطُّغريهمُّمنُّاملنصفنيُّحقهم بعضهم

ُّ.(8اعتناقُّاإلسالم"ُّ)

ّالمستشرقونّوموقفهمّمنّالسنةّالنبويةّّّّّّ
ُّالقرآأدركُّاملستشرقونُّأمهيةُّالسنةُّالنبويُُُُُّّّّّ ُّالكرميُّخصوصا،ُّوأنهُّبالتشكيكُّوالنيلُّمنهاُّنيلُّمن ُّنةُّبالنسبةُّلإلسالمُّعموماُّوالقرآن

:ُّ"إنُّاإلسالمُّمبىنُّعلىُّاألحاديثُّأكثرُّمماُّهوُّمبىنُّعلىُّالقرآنُّالكرمي،ُّ)جب(ُّيمريكيقولُّاملبشرُّاال،ُّالكرميُّبلُّمنُّاإلسالمُّنفسه
ُّمنُّاإلسالولكنناُّإذاُّحذفناُّاألحا ُّالكاذبةُّملُّيبق ُّوصارُّشبهُّصبريُّيءمُّشديث ُّرجلُّأمريك، ُّطومسون،ُّوطومسونُّهذا ُّإىلُّ،ُّجية اء

ُّ.(2يدهُّمنهاُّشيء"ُّ)ُّفلماُّنقىُّمنهاُّكلُّبذرهاُّملُّيبقُّيفلبنانُّفقدمتُّلهُّصبريةُّفحاولُّأنُّينقيهاُّمنُّالبذر،ُّ
ُّقاُُُُُُُّّّّّّّ ُّمستشرق ُّيفوأول ُّللتشكيك ُّشاملة ُّواسعة ُّمبحاولة ُّالنبوُُّّم ُّاليهودُُّّياحلديث ُّاملستشرق ُُّّيكان ُّا"جولد ُّيعدهُّتسيهر" لذى
ّكانّ"جولدّتسيهر"ّيعتب،ُّكماُّوصفهُّبذلكُّ"بفامنوللر"ُّوقال:ُّيقونُّأعمقُّالعارفنيُّباحلديثُّالنبوُّاملستشرُّ رّالقسمّاألعظمّوباألحرى

ّالحديثّب ّالدينمن ّاإلسالم ّلتطور ّنتيجة ّاألولّوالثانّيفّيواالجتماعّيوالتاريخّيمثابة ّلفالحديثّبّيالقرن ّيعدّالنسبة ّال ه
رّعصّوّيفّيسالماإلالمجتمعّّيظهرتّفّيوإنماّهوّأثرّمنّآثارّالجهودّالتعهدهّاألول:ّعدّطفولته،ّّيتاريخّاإلسالمّفوثيقةّل

ردّاألحاديثّّيالسنةّالنبوية،ّورأىّأنّوجهتهمّفتسيهرّموقفّالمعتزلةّمنّّكماّباركّجولد،ّّالمراحلّالناضجةّلتطورّاإلسالم
ّالتّيبالعقلّه ّالصحيحة ّالحرفيينّالجامدينّعلىّالنصوصيجبّأنّّيالوجهة ُّ(ُّ.3)ُّتناصرّوتؤيدّضدّالمتشددين

فيماُّكتبهُّمنُّشبهاتُُّّلهموقفهُّمنُّالسنةُّصارُّاملستشرقونُّورددواُّشبهاتهُّواعتربواُّأنفسهمُّمديننيُُّّوعلىُّدربُّ"جولدُّتسيهر"ُّيفُُُُُّّّّّ
جولدُّتسيهر(ُّاُّكبرياُّملاُّكتبهُّ)نُّالعلمُّمدينُّديندائرةُّاملعارفُّاإلسالمية:ُّ"إُّحلديث(ُّيفوىفُّهذاُّيقولُّعنهُّكاتبُّمادةُّ)ا،ُّحولُّالسنة

تسيهر"ُّعلىُّمسارُّالدراساتُّاإلسالميةُّاالستشراقيةُّأعظمُّمماُّكانُّألىُّمنُّمعاصريهُّمنُُّّموضوعُّاحلديث،ُّوقدُّكانُّتأثريُّ"جولدُّيف
اُّالداهيةُّاخلبيثُّرداُّعلىُّومنُّهناُّكانُّالردُّعلىُّهذ،ُّ(4دراسات"ُّ)هذهُّالُّديداُّحامساُّاجتاهُّوتطورُّالبحثُّيفاملستشرقنيُّفقدُّحددُّحت

اتُّومنُّقالُّهباُّاجلوابُّعنُّهذهُّالشبهُّوسيأيتُّ،وطعونُّحولُّالسنةُّالنبويةُّاملطهرةعصابةُّاملستشرقنيُّإمجاالُّفيماُّأثاروهُّمنُّشبهاتُّ
ُّمبنهجهمُّالعلممنُّأبناءُّا ُّ.(5)الفصلُّاألولُّواألخريُّاملزعومُّيفُّيملسلمنيُّاملنخدعني

ُّالدكتورُّالسباُُُُُُّّّّّّ ُّقاله ُّيهودياُّوأختمُّمبا ُّفيها ُّوالعربية ُّالدراساتُّاإلسالمية ُّقسم ُّوجدناُّرئيس ُّأكسفورد ُّجامعة ُّاهلل:ُّ"وىف ُّرمحه عي
لمُّالعربية،ُّلثانية،ُّوهناكُّتعليبياُّخاللُّاحلربُّالعامليةُّاُّدائرةُّاالستخباراتُّالربيطانيةُّيفُّةُّببطءُّوصعوبة،ُّوكانُّأيضاُّيعملُّيفيتكلمُّالعربي

اق:ُّتفسريُّآياتُّيلقيهاُّعلىُّطالبُّاالستشرُُّّمنهاجُّدراساتهُّاليتُّ،ُّومنُّالعجيبُّأىنُّرأيتُّيفذاُّالقسمبوأتهُّهُّمؤهالتهُّاليتُّيوتلكُّه
ُّحيسنُّفهمُّعبارةُّبسيطةُّيفواهللُّي"أُّيآنُّالكرميُّمنُّالكشافُّللزخمشرُّمنُّالقرُّ ُّاُُّّوهوُّال ُّيبخارُّلجريدةُّعادية"ُّودراسةُّأحاديثُّمن

ُّيف ُّمنُّالفقه ُّوسألُّومسلم،ُّوأبواب ُّاحلنفيةُّواحلنابلة، ُّفأخربنتأمهاتُّكتب ُّهذهُّالدراسات؛ ُّعنُّمراجع ُّاملستشرقنيُّأهناُّمنُّكتُّه ب
ُّ(4)لمنيسةُّاملوجهةُّضدُّاإلسالمُّواملسأمثال:ُّجولدتسيهر،ُّومرجليوث،ُّوشاخت،ُّوحسبكُّهبؤالءُّعنواناُّعلىُّالدراساتُّاملدخولةُّاملدسوُّ

ّوأهدافّأعداءّاإلسالمّقديماّوحديثاّمنّالكيدّلها.الن بوية،ّأهميةّالسن ةّ
                                                                 

ُّصُّ-8ُّ ُّبتصرفُّيسري.25ُّ،24ُّالسنةُّومكانتهاُّيفُّالتشريع
ُّ.11التبشريُّواالستعمارُّللدكتورُّمصطفىُّخالدُّوالدكتورُّعمرُّفروخُّصُُّّ-2ُّ
ُّوالشريعةُّىفُّاإلسالمُّصُُّّ-3ُّ ُّ.801ُّ،880انظر:ُّالعقيدة
ُّللدكتورُّحممودُّمحدظر:ُّاالست،ُّوان238دائرةُّاملعارفُّاإلسالميةُّصُّ-4ُّ ُّ.822ُّ،823زقزوقُّصُّيشراق
ُّالبحثُّ-5ُّ ُّدارُّاليقني،ُّمصر،ُّطكتابُّمأخوذُّعنُُّّهذا ُّيفُّكتاباتُّأعداءُّاإلسالم:ُّمناقشتهاُّوالردُّعليها،ُّد.ُّعمادُّالسيدُّالشربيين، م،2002ُّهـ/8423ُُّّ،8السنةُّالنبوية
ُّ(ُّبتصرف.8ُّ/52-820)
ُّصُُّّالسنةُّومكانتهاُّيفُّ-4ُّ ُّ،ُّوانظر:ُّاالست84التشريع 42ُّصُّيواملستشرقونُّللدكتورُّالسباعشراق
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ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُّوالسنةُّالنبوُُّّمنهجهُّواستمدقامُّبناءُّاإلسالم، ُّالقرآنُّالكرمي ُّوملُّميارُّيفمن ُّممنُّالُّيةُّمعا، ُّالساطعةُّإالُّنفر ُّيعتدُّهذهُّاحلقيقة
ظارُّأعداءُّ؛ُّأهناُّجذبتُّأنوقدُّبلغُّمنُّمسواُّالسنة،ُّضُّقدمياُّومنُّسارُّعلىُّدرهبمُّحديثاخبروجهمُّعلىُّإمجاعُّاألمةُّمنُّاخلوارجُّوالرواف

ُّدمياُّوحديثا،ُّفراحواُّيراقبوهناُّوماُّجاءتُّبهُّمعتفنيُّبشموليتهاُّلكلُّأمورُّاحلياة،ُّوأهناُّمفتاحُّهنضةُّاملسلمنيُّوحضارمهماإلسالمُّإليهاُّق
ُّاحلديد ُّهذاُّاهليكل ُّفوقُّكل ُّلدينُُّّي،ُّوهى ُّهدم ُّوتقدمه،ُّوتركها ُّلكيانُّاإلسالم ُّهباُّحفظ ُّاإلسالم،ُّوالعمل ُّعليهُّصرح الذىُّقام

ُّكم؛ُّأنهُّقيلُّله:ُّ"قدُّعلمكمُّنبيالفارسيبشمولُّالسنةُّلكلُّأمورُّاحلياة،ُّفعنُّسلمانُُّّمشركلقدُّنطقُّاإلسالمُّوتأخرُّاملسلمني.ُّ
ىُّبأقلُّمنُّجنأوُّأنُّنستنجىُّباليمنيُّأوُّأنُّنستُّحىتُّاخلراءة؟ُّقال:ُّقال:ُّأجل،ُّلقدُّهناناُّأنُّنستقبلُّالقبلةُّلغائطُّأوُّبول،ُّيءكلُّش

"ُّجتدُّأهناُّتدلُّعلىُّتتبعُّيءلُّالسائل:ُّ"لقدُّعلمكمُّنبيكمُّكلُّشقوُّانظرُّإىلُّ،ُّف(8وُّأنُّنستنجىُّبرجيعُّأوُّبعظم"ُّ)ثالثةُّأحجار،ُّأ
ُّ)هؤالءُّألمورُّالسنة،ُّواعتافهمُّ ُّ.(2بشموهلاُّلكلُّأمورُّاحلياة

،ُّوالصحابةُّحىتُّعصورُّمنذُّعصرُّالنيبُّيالفقهُّاإلسالمُّهاُّيفوأثرُُّّيالتشريعُّاإلسالمُّمكانةُّالسنةُّالنبويةُّ"احلديث"ُّيفُّوالُّختفىُُُُُُُّّّّّّّ
ريعيةُّلدىُّاألممُّمجيعهاُّاتُّالتشالثروُُّّثروةُّتشريعيةُّالُّمثيلُّهلاُّيفُّيجتهادية،ُّمماُّجعلُّالفقهُّاإلسالماستقرارُّاملذاهبُّاالأئمةُّاالجتهاد،ُّوُّ

وعظمتهُّوخلودهُّمماُّالُُّّياتساعُّدائرةُّالتشريعُّاإلسالمُّللسنةُّاألثرُّاألكربُّيفواحلاضر،ُّومنُّيطلعُّعلىُّالقرآنُّوالسنةُّجيدُّأنُُّّياملاضُّيف
ُّومذاهبهينكرهُّكلُّعاملُّبال ُّأنظارُّعلماءُّالقانونُّوالفقهُّيفهبُّيهذاُّالتشريعُّالعظيمُّالذُّ،فقه ُّأحناءُّالعامل،ُّهوُّر ُّوحيملُّماُّمحُّمجيع ل
نيُّحجيتها،ُّوصدقُّجامعيها،ُّوروامهاُّمنُّأعالمُّالصحابةُّوالتابعُّكُّيفواحلاضرُّعلىُّمهامجةُّالسنة،ُّوالتشكيُّياملاضُّأعداءُّاإلسالمُّيف

ورُّاحلضارةُّعصُّإلسالمُّمنُّزنادقةُّالفرسُّوغريهمُّيفوعلىُّهذاُّاهلدفُّالتقىُّأعداءُّا،ُّنيُّالثقاتُّاألعالممنُّأئمةُّاملسلمفمنُّبعدهمُّ
ُّ.(3احلضارةُّالغربيةُّاحلاضرةُّ)ُّيومُّمنُّاملستشرقنيُّومنُّلفُّلفهمُّيفاإلسالميةُّالزاهرة،ُّمعُّأعداءُّاإلسالمُّال

ُّ"جولدُّتُُُُُُّّّّّّ ُّرأسهمُّصنمهمُّاألكرب ُّاملستشرقني،ُّوعلى ُّوالسنة،ُّهذاُّمعُّاعتاف ُّبدونُّالقرآن ُّفهمُّاإلسالم ُّأنناُّالُّنستطيع سهري"
ليةُّاإلسالميةُّاجهةُّالعقحيثُّالُّيكفىُّالقرآنُّوحدهُّقائال:ُّ"إنناُّالُّنفهمُّاإلسالمُّبالُّقرآن،ُّلكنُّالقرآنُّوحدهُّبعيدُّعنُّأنُّيكفىُّملوُّ

إالُُّّنفالُّسبيلُّهلدمُّهذاُّالديُّكامال،ُّوبالتايلسالمُّديناُّشامالُُّّفهذاُّاملستشرقُّأدركُّأنُّالسنةُّجتعلُّاإلُّ(4"ُّ)يسريهاُّالتارخيُّالتامةُّيف
منُّوراءُُّّومنُّهناُّيظهرُّهدفُّأعداءُّاإلسالم،ُّهوُّاملنهجُّالذىُّتبناهُّجولدُّتسهريدعاءُّبأنُّأكثرهاُّموضوع،ُّوُّالسنة،ُّواالُّبالتشكيكُّيف

ُّفقل:ُّ"تقويضُّ ُّأوُّإنُّشئت ُّهدمُّنصفُّالدين ُّاحلديث،ُّفهدفهمُّهو ُّاالكتفاءُّبالقرآنُّعن ُّإذاُّالديدعومهمُّاخلبيثةُّوهى نُّكله؛ُّألنه
إىلُّاستعجامُّكثريُّمنُّالقرآنُّعلىُّاألمةُّوعدمُّمعرفةُّاملرادُّمنه،ُّوإذاُّأمهلتُّاألحاديثُّواستعجمُُّّوالسننُّفسيؤدىُّذلكُّأمهلتُّاألحاديث

ُُّّ(5آنُّفقل:ُّعلىُّاإلسالمُّالعفاءُّ)القرُّ
ثالثةُُّّاحاُّلفهمُّالنهضةُّاإلسالميةُّمنذُّأكثرُّمناإلسالم:ُّ"لقدُّكانتُّالسنةُّمفتُّفايس"ُّمكانةُّالسنةُّيفُّحممدُّأسدُّ"ليوبولديصو رُُُُُُُّّّّّّّ

عشرُّقرنا،ُّفلماذاُّالُّتكونُّمفتاحاُّلفهمُّاحناللُّاحلاضر؟ُّإنُّالعملُّبسنةُّرسولُّاهللُّهوُّعملُّعلىُّحفظُّكيانُّاإلسالمُّوعلىُّتقدمه،ُّ
بناءُُّّكُّإذاُّأزلتُّهيكلالذىُّقامُّعليهُّصرحُّاإلسالم،ُّوإنُّياهليكلُّاحلديدُّيحناللُّاإلسالم.ُّلقدُّكانتُّالسنةُّهوأنُّتركُّالسنةُّهوُّا

قرآنُّإنُّالتعبريُّالذىُّيتددُّعلىُّمسامعناُّاليومُّكثرياُّ"لنرجعُّإىلُّالُّ…ما،ُّأفيدهشكُّبعدُّأنُّيتقوضُّذلكُّالبناءُّكأنهُّبيتُّمنُّورق؟ُّ
الكرمي،ُّولكنُّجيبُّأالُّجنعلُّمنُّأنفسناُّمستعبدينُّللسنة"ُّهذاُّالتعبريُّيكشفُّبكلُّبساطةُّعنُّجهلُّباإلسالم،ُّإنُّالذينُّيقولونُّهذاُّ

ُّولكنهُّ ُّقصرا ُّيدخل ُّأن ُّيريد ُّرجال ُّاألصلالقولُّيشبهون ُّاملفتاح ُّيستعمل ُّأن ُّيريد ُّيفتالذىُّيسُّيال ُّأن ُّوحده ُّبه ُّالبابتطيع ُّمثح ،ُُُُّّّّ
حماربةُّالسنة:ُّفيقول:ُّ"إنُّاهلدفُّإسقاطهاُّحىتُّيفقدُّاملسلمونُّالصورةُّالتطبيقيةُّاحلقيقيةُّحلياةُّرسولُّاهللُّصلىُّاهللُُّّيكشفُّالسرُّيف

                                                                 
ُّمسلمُّ)بشرحُّالنووُُّّ- 1 2/854ُُّّة،ُّبابُّاالستطابةُّ(ُّكتابُّالطهارُّيأخرجه ُّ.242رقم
ُّعبدُّالقادرُّصُُّّ- 2 ُّعبدُّاملهدى  .44ُّ،42السنةُّالنبويةُّمكانتها.ُّعواملُّبقائها.ُّتدوينهاُّلفضيلةُّاألستاذُّالدكتور
ُّللدكتورُّالسباُّالسنةُّومكانتهاُّيفُّ- 3 ُّ.2صُُّّيعالتشريع
ُّوالشريعةُّيفُّاإلسالمُّللمؤلفُّص-4ُّ ُّ.322،ُّوقارنُّبالسنةُّاملفتيُّعليهاُّللمستشارُّالبهنساويُّص48ُّالعقيدة
ُّواالستعمارُّللدكتورُّمصطفىُّخالد،ُّوعمرُّفروخُّص85ُّ،84ُّدفاعُّعنُّالسنةُّللدكتورُّحممدُّأبوُّشهيةُّصُّ-5ُّ ُّ.11،ُّالتبشري
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ُّاإلسالمُّأكربُّعناصرُّقوتهُّ)ُّعليهُّوسلمُّواملسلمون ُّيربرواُُّّ،(8األوائل،ُّوبذلكُّيفقد ُّولكىُّيستطيعُّنقدهُّاحلديثُّاملزيفونُّأن ويقول:
نُّيتأولواُّتعاليمُّ؛ُّألهنمُّإذاُّفعلواُّذلكُّكانُّبإمكاهنمُّحينئذُّأُّقصورهمُّوقصورُّبيئتهم،ُّفإهنمُّحياولونُّأنُّيزيلواُّضرورةُّاتباعُّالسنةُّاملطهرة

ُّالسطحشالقرآنُّالكرميُّكماُّي ُّأوجهُّمنُّالتفكري ُّأُّياؤونُّعلى ُّوطريقةُّتفكريهُّهوي ُّولكنُّتلحسبُّميولُّكلُّواحدُّمنهم ُّاملنزلةُّ، ك
ُّأنهُّنظامُّخلقُّاملمتازةُّاليت ُّونظامُّشخصيوعملُّيلإلسالمُّعلى ُّالتهافتُّواالندثار،ُّوإنُّيواجتماعُّي، الذينُُّّتنتهىُّهبذهُّالطريقةُّإىل

ُّمنُّمأزقه ُّجيدونُّخمرجا ُّالغربيةُّال ُّعلىُّغرمهمُّاملدينة ُّقائمة ُّذلكُّألهنا ُّعلىُّاملسلمني، ُّواجبةُّاإلتباع ُّأهناُّغري ُّالسنةُّعلى ُّإالُّبرفض م
ُّاملدينةُّالغربيةُّأكثرُّسهولة.ُّإنُّاطراح ُّتعاليمُّالقرآنُّالكرميُّلكىُّتظهرُّموافقتهُّلروح لسنةُّاُّأحاديثُّالُّيوثقُّهبا،ُّوبذلكُّيصحُّحتريف

ُّ.(2اطراحُّحلقيقةُّاإلسالمُّ)
ُّهدُّفالطعنُّيفُُُُُُُُّّّّّّّّ ُّيفالسنةُّالنبوية ُّرئيسعباداتهُّمُّلإلسالم ُّوذلكُّهدف ُّونظمه،ُّوأخالقه، ُّوُُّّي، ُّاإلسالم ُّأهدافُّأعداء همُّمن
أعلنواُّذلكُّصراحةُّ،ُّوُّواملسلمُّفقطُّهوُّالعدوُّاللدودُّهلمُّيجيتها.ُّفاإلسالمُّهوُّعدوهمُّاحلقيقحُّاربونُّالسنةُّاملطهرة،ُّويشككونُّيفحي

ُّباخلطرُّنناُّبعدُّاالختبارُّملُّجندُّمربراُّملثلُّتلكُّاملخاوف،ُّكانواُّخيوففقالُّ"لورانسُّبراون":ُّ"كانُّقادتناُّخيوفونناُّبشعوبُّخمتلفةُّلك وننا
ليابانيون،ُّ،ُّلكنهُّتبنيُّلناُّأنُّاليهودُّهمُّأصدقاؤنا،ُّوالبالشفةُّالشيوعيونُّحلفاؤنا،ُّأماُّاياألصفر،ُّواخلطرُّالبلشفُّ،ُّواخلطرُّاليابانياليهود

ُّمبقاومت ُّتتكفل ُّدميقراطيةُّكبرية ُّدوال ُّهناك ُّوجفإن ُّلكننا ُّاحلقيقهم، ُّاخلطر ُّأن ُّيفُّيدنا ُّموجود ُّقُّعلينا ُّوىف ُّالتوسعُّاإلسالم، ُّعلى درته
ُّ.(3واإلخضاع،ُّوىفُّحيويتهُّاملدهشة"ُّ)

ُّاحلرُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّ ُّيشنون ُّأهنم ُّواملستعمرين ُّاملستشرقني ُّمن ُّاإلسالم ُّأعداء ُّتصرحيات ُّمن ُّمنهويبدو ُّعديدة ُّلعوامل ُّاإلسالم ُّعلى ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ:ُّاب
ُّالقائمةُّيفُّ-8 ُّيقولُّتبشُّأنهُّالعقبة ُّبالنصرانيةُّوىفُّذلك ُّ"إنُّالدينُّاإلسالمريهم ُّيفهوُّالعقبةُّالقُّياملستُّ"بلس": ُّتقدمُُّّائمة طريق

ُّمنُُّّالتبشريُّبالنصرانيةُّيف ُّجهلُّالسكان،ُّوال ُّمعارضاُّالُّمن ُّاإلجنيلُّالُّجيد ُّلنا؛ُّألنُّانتشار ُّهوُّالعدوُّاللدود أفريقية،ُّواملسلمُّفقط
ُّ(ُّ.4ُّاملسيحية"ُّ)وثنيتهم،ُّوالُّمنُّمناضلةُّاألممُّاملسيحيةُّوغري

ُّمستعمراتناُّصلبُّيهدرُّأطماعهمُّاالستعماريةُّيفُّأنهُّجدار-2ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُّأمتناُّاإلسالمية،ُّومنُّهناُّقالوا:ُّ"إنُّارتقاءُّاإلسالمُّيهددُّمنو
ُّسابقااُّ"ُّويقولُّ"غالدستون"ُّرئيسُّوزراءُّبريطانيوجهُّاالستعمارُّاألوريبُّ"إنُّاإلسالمُّهوُّاجلدارُّالوحيدُّيفُّوقالُّلورانس:ُّ"مخبطرُّعظي

ُّ(ُّ.5أمان"ُّ)ُّنفسهاُّيفُّيلسيطرةُّعلىُّالشرق،ُّوالُّأنُّتكونُّهأيدىُّاملسلمني،ُّفلنُّتستطيعُّأورباُّاُّ:ُّ"ماُّدامُّهذاُّالقرآنُّموجوداُّيف
وزارةُّاخلارجيةُُّّيوجنيُّروستو"ُّرئيسُّقسمُّالتخطيطُّيفإنُّاإلسالمُّحبضارتهُّاجمليدةُّيهددُّحضارمهمُّالزائفة،ُّوىفُّذلكُّيقولُّ"أ-3ُُُُُُُّّّّّّّ

ُّاألمريكيةُّوُّ ُّحىتُّعام ُّالشرقُّاألوسط ُّلشئون ُّالرئيسُّجونسون ُّاألمريكية،ُّومستشار ُّوزيرُّاخلارجية ُّأن8142ُّمساعد ُّ"جيب :ُّيقول:
ُّاإلسالميةُّخالفاتُّبنيُّاحلُّيستُّخالفاتُّبنيُّدولُّأوُّشعوب،ُّبلُّهندركُّأنُّاخلالفاتُّالقائمةُّبينناُّوبنيُّالشعوبُّالعربيةُّلي ضارة

ُّبنيُّاملسيحيةُّواإلسالمُّمنذُّالقرونُّالوسطى،ُّوهوُّمستمرُّحىتُّهذهُّاللحظةُّبصورةُّخمتلفة.واحلضارةُّاملسيحية.ُّلقدُّكانُّالصراعُّحمتدماُّ
تارخييةُّتؤكدُّلويتابعُّقائال:ُّ"إنُّالظروفُّاُّيللتاثُّاملسيحُّييطرةُّالغرب،ُّوخضعُّالتاثُّاإلسالمومنذُّقرنُّونصفُّخضعُّاإلسالمُّلس

،ُّبفلسفتهُّياإلسالمُّيجيعلهاُّتقفُّمعاديةُّللعاملُّالشرقُّونظامه،ُّوذلك،ُّفلسفته،ُّوعقيدته،ُّجزءُّمكملُّللعاملُّالغريبُّيأنُّأمريكا،ُّإمناُّه
ُّبُّالعاملُّالغريبلإلسالمُّوإىلُّجانُّيالصفُّاملعادُّعُّأمريكاُّإالُّأنُّتقفُّهذاُّالوقفُّيف،ُّوالُّتستطييوعقيدتهُّاملتمثلةُّبالدينُّاإلسالم

ُّ ُّوفلسفتها، ُّللغتها، ُّتتنكر ُّفإهنا ُّذلك؛ ُّعكس ُّفعلت ُّإن ُّألهنا ُّالصهيونية؛ ُّوالدولة ُّومؤسسامها". ُّرسوثقافتها، ُّهدفُّإن ُّأن ُّحيدد تو
أمتناُّاإلسالميةُّهوُّتدمريُّاحلضارةُّاإلسالمية،ُّوأنُّقيامُّإسرائيل،ُّهوُّجزءُّمنُّهذاُّاملخطط،ُّوأنُّذلكُُّّحماربةُّاإلسالمُّيفُّاالستعمارُّيف

                                                                 
ُّالكتابُّص15ُّ-11ُّ،ُّص12ُّ،18ُّخُّصُّاإلسالمُّعلىُّمفتقُّالطرقُّترمجةُّالدكتورُّعمرُّفروُّ-8ُّ ُّمتماسكا(801ُّ،منُّنفس ُّمستقرا ُّ)السنةُّالنبويةُّجتعلُّاجملتمع
ُّبتصرفُّيسري.12ُّ،11ُّ،880ُّاملصدرُّالسابقُّصُُّّ-2ُّ
ُّعداوةُّالعربُّلإلسالمُّواملسلمني،ُّنظر:ُّالتبشريُّواالستعمارُّللدكتورُّمصطفىُّخالدُّوعمرُّفروحُّص44ُّاإلسالمُّعلىُّمفتقُّالطرقُّصُّ-3ُّ ُّ.841ُّاستمرارية
ُّ.85الغارةُّعلىُّالعاملُّاإلسالميُّشاتليهُّصُُّّ-4ُّ
ُّ.48،ُّاإلسالمُّعلىُّمفتقُّالطرقُّص814ُّ،ُّالتبشريُّواالستعمارُّص50ُّاملصدرُّالسابقُّصُُّّ-5ُّ
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يوعيةُّخطرُّعلىُّأورباُّفيماُّ:ُّ"ليستُّالش8152وزارةُّاخلارجيةُّالفرنسيةُّعامُُّّيفويقولُّمسئولُُّّ،(8ليسُّإالُّاستمرارُّللحروبُّالصليبيةُّ)
تقاللُّعنُّعاملناُّقلُّكلُّاالس،ُّفاملسلمونُّعاملُّمستيمباشراُّوعنيفاُّهوُّاخلطرُّاإلسالمُّالذىُّيهددناُّمهديداُّي،ُّإنُّاخلطرُّاحلقيقيبدوُّيل

واعدُّعاملُّجديد،ُّدونُّقُّاخلاصُّهبمُّويتمتعونُّحبضارةُّتارخييةُّذاتُّأصالة،ُّفهمُّجديرونُّأنُّيقيمواُّي،ُّفهمُّميلكونُّتراثهمُّالروحالغريب
ُّنطاقهُّالواسعُّانطلقواُّيفُّيفُّيمهيأتُّهلمُّأسبابُّاإلنتاجُّالصناعُّفإذا،ُّاحلضارةُّالغربيةُّابةُّشخصيتهمُّاحلضاريةُّوالروحيةُّيفحاجةُّإىلُّإذ

تاحفُّالتاريخ.ُّإنُّماألرضُّيزيلونُّمنهُّقواعدُّاحلضارةُّالغربيةُّويقذفونُّبرسالتهاُّإىلُُّّالثمني،ُّوانتشرواُّيفُّياحلضارُُّّالعاملُّحيملونُّتراثهم
ُّوُُّّيالعاملُّاإلسالم ُّوهوُّكارهُّالحنطاطه ُّتاما،ُّفهوُّحائر،ُّوهوُّقلق، ُّيكشفُّنفسهُّحىتُّاآلنُّاكتشافا لفه،ُّختعمالقُّمقيد،ُّعمالقُّمل

اُّعجزناُّعنُّحتقيقُّ،ُّحىتُّالُّينهض،ُّفإذوالفينُّيعدمُّاإلنتاجُّالصناعُّنفسهُّالرغبةُّيفُّولنقوىُّيفُّماُّيشاء،ُّيفلنعطُّهذاُّالعاملُّاإلسالم
أصبحُّخطرُّالعاملُّاقُّخطري،ُّوُّاُّاهلدف،ُّبإبقاءُّاملسلمُّمتخلفا،ُّوحتررُّالعمالقُّمنُّقيودُّجهلهُّوعقدةُّالشعورُّبعجزه،ُّفقدُّبؤناُّبإخفهذ

ُُّّ.ُّ(2عامل"ُّ)يفتهُّاحلضاريةُّكقائدُّللبهُّالغرب،ُّوتنتهىُّمعهُّوظُّيدامهاُّينتهُّ،ُّوماُّوراءهُّمنُّالطاقاتُّاإلسالميةُّالضخمةُّخطراالعريب
ُّحماربةُّاإلسالمُّمن:ُّكلُّمسلكُّمنُّأجلُّحتقيقُّأهدافهمُّيفُُّّءُّاإلسالموسلكُّأعداُُُُُُُُُّّّّّّّّّ

ُُّّدينهمُّواالدعاءُّكذبا؛ُّبأنهُّتركيبُّملفقُّمنُّاليهودية،ُّواملسيحية،ُّوالوثنيةُّالعربية.ُّتشكيكُّللمسلمنيُّيف-8ُُُُُُّّّّّّ
سالم،ُّضدُّاإلُّسالحُّيفُّنُّنستخدمُّالقرآنُّوهوُّأمضى:ُّ"جيبُّأيرهبمُّعزُّوجلُّكماُّقالُّاملبشرُّتاكلكتابُُُّّّوتشكيكهمُّيف-2ُُُُُُّّّّّّ

ُّجي ُّعليهُّمتاما، ُّحىتُّنقضى ُّيفاإلسالمُّنفسه، ُّأنُّالصحيح ُّنبنيُّللمسلمني ُّفيهُّليُّبُّأن ُّوأنُّاجلديد ُّليسُّجديدا، ُّصحيحاُّالقرآن س
ُّعنُّبالدُّا ُّومدينةُّمكة ُّ"مىتُّتوارىُّالقرآن ُّجيفوردُّبالكران": ُّأنُّنرىُّالعريبويقولُّاملبشرُّ"وليم ُّميكنناُّحينئذ طريقُُّّيندرجُّيفُّلعرب،

ُّ(ُّ.3ضارةُّالغربيةُّبعيدُّعنُّحممدُّوكتابهُّ)احل
لوُّرجعواُّإليهاُّلسادواُّالعاملُّشرقاُّوغرباُّكماُّقالُّ"مرماديوكُّباكتول":ُّ"إنُّاملسلمنيُّميكنهمُّأنُُّّالقُّاملسلمنيُّواليتتدمريُّأخ-3ُُُُُُُّّّّّّّ

ُّاليتُّيفُّينشرواُّحضارمهم ُّالسرعة ُّبنفس ُّاليتُّالعاملُّاآلن ُّاألخالق ُّإىل ُّأنُّيرجعوا ُّبشرط ُّسابقا ُّحُُّّنشروها ُّبدورهمُّكانواُّعليها ُّقاموا ني
ُّ.(4عُّالصمودُّأمامُّروحُّحضارمهم"ُّ)الُّيستطيُّياوُّاألول؛ُّألنُّهذاُّالعاملُّاخل

جتزئةُّاملسلمنيُّأينماُّكانواُّمنُّاألرض،ُّوالقضاءُّعلىُّوحدمهمُّبتوسيعُّدائرةُّاخلالفُّبينهمُّبإحياءُّعقائدُّوآراءُّالفرقُّاهلدامة،ُُّّ-4ُُُُُُّّّّّّ
حبورُّالظلماتُُّّلعاملُّالغارقُّيفهلذاُّاتصبحُّنعمةُُّّحيالُّبنيُّاألمةُّوبنيُّالوحدةُّاليتُّوالشعوبيةُّفيهاُّحىتوالتكيزُّعلىُّالشخصياتُّاملنافقةُّ

ُّإمرباطوريةُّعربية،ُّأمكنُّأنُّيصبحواُّلعنةُّعلىُّالعاملُّوخطرا،ُّأوُّأمكنُّأنُّيصبحواُّنسُّبراون":ُّ"إذاُّاحتدُّاملسلمونُّيفيقولُّاملبشرُّ"لورا
ُّمتفرقني؛ُّفإهن ُّإذاُّبقوا ُّمتفرقنيأيضاُّنعمة.ُّأما ُّالعربُّواملسلمون ُّ"جيبُّأنُّيبقى ُّويكملُّحديثه: ُّوزنُّوالُّتأثري. ُّحينئذُّبال ُّ،مُّيظلون

ُّوهوُّنا(بعليهاُّوحدةُّاملسلمني،ُّوىفُّذلكُّيقولُّ)مجالُّالُّويةُّاملطهرةُّمنُّاألسسُّالقويةُّاليتوالسنةُّالنبُّ،(5ليبقواُّبالُّقوةُّوالُّتأثري"ُّ) :
ُّالنفس ُّاألثر ُّبالُّييتحدثُّعن ُّ"إلميانُّاألمة ّالفروقّبينّسنة ّمحتّفيها ّالقوةّدرجة ّمن ّالنمطية" ّ"النفسية بلّلقدّوصلتّهذه

ّالمسلمّالعرباألجن ّفشخصية ّالهندّيهّياسّواللغات، ّحتىّاألوربّيأوّالسودانّيشخصيةّالمسلم ّللتيارّاستّيالذّيأو سلم
ّرباطاّوّ"كومنولث"ّإسالمفقدّأوجدّ… ُّ.(4"ُّ)…ُّكومنولثّآخرّّيأقوىّمنّأّيتّالسنة

تشويهُّتاريخُّاألمةُّاإلسالميةُّاحلاليةُّوالغابرة،ُّبكلُّوسيلةُّمنُّوسائلُّالكذبُّواالفتاء،ُّوالتدليسُّبغيةُّأنُّيكونُّهذاُّاجليلُّ-5ُُُُُُُُّّّّّّّّ
ُّامل ُّعنُُّّ،سلمنيُّأسرياُّلثقافتهمُّالالدينيةمنُّأحفاد ُّ.التمسكُّبهوصورُّالتخلفُّبُّاإلسالموربطُّكلُّصورُّالتقدمُّاحلضاريُّبالتخلي

                                                                 
ُّ.23ُّ،24انظر:ُّقادةُّالغربُّيقولونُّلألستاذُّعبدُّالودودُّيوسفُّصُّ-8ُّ
ُّاهللُّصُّ-2ُّ ُّ.31ُّ-34ُّ،ُّوانظر:ُّقادةُّالغربُّيقولونُّص22ُّجند
3ُّ-ُّ ُّص40ُّواالستعمارُّصُّالتبشري ُّ.35،ُّالغارةُّعلىُّالعاملُّاإلسالمي
ُّ.41انظرُّقادةُّالغربُّيقولونُّصُُّّ-4ُّ
ُّ.58،ُّوانظر:ُّقادةُّالغربُّيقولونُّص202ُّجذورُّالبالءُّصُّ-5ُّ
ُّصُّ-4ُّ ُّ،20السنةُّودورهاُّيفُّالفقهُّاجلديد
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ّالفصلّاألول:ّردّدعاوىّتتعلقّبمعنىّالسنةّومصدرها.
ُّ.دعوىُّأنُّأقوالُّالنيبُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّليستُّمنُّالسنةالبحثُّاألول:ُّ
ُّوالردُّعليهاالسن ة،ُّحولُّتسميةُّجولدُّتسيهرُّبهةُّشُّالبحثُّالثان:

ُّ.السن ةُّمنُّجوهرُّالعاداتُّواألفكارُّاملوروثةُّالقدميةُّالبحثُّالثالث:
ُّوسلمُّيهعلُّاهللُّصلىُّالنيبُّإىلُّالُّالصحابة،ُّإىلُّاألحاديثُّنسبةُّرد ُّدعوىُّالبحثُّالرابع:

ُّالنضوج.ُّ:ُّالزعمُّأنُّاحلديثُّالنبويُّمنُّآثارُّتقدمُّاملسلمنيُّيفُّعصراخلامسالبحثُّ
ُّ.دعوىُّأنُّالسنةُّهيُّمشهورُّآراءُّاملدارسُّالفقهية:ُّالسادسالبحثُّ
ُّ.:ُّمناقشةُّالزعمُّأنُّالسنةُّمقتبسةُّمنُّاليهوديةُّوبعضُّالدياناتُّاهلنديةالسابعالبحثُّ
ُّ.مناقشةُّالزعمُّأنُّالسنةُّمستوحاةُّمنُّالنصرانية :ثامنالالبحثُّ
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 )2( .ةنّ ليستّمنّالسّ ّأنّأقوالّالنبيّصلىّاهللّعليهّوسلمدعوىّالبحثّاألول:ّ
ُّعليهُّوسلمُّبعـضُّاملتومهيـنيدعـيُّ ُّمستدلنيُّبأنه:ُّأنُّسنـةُّالنبـيُّصلىُّاهلل ُّاحلديـثُّلُّتنحصرُّيفُّفعلهُّفقطُّدونُّقوله، ــوُّكـان

بأنُّالفعلُّأوقعُّيفُّالنفس،ُّوُّ،ُّقبلُّالبعثةالـذيُّيقولـهُّالرسـولُّيعتدُّبهُّأوُّيؤخذُّبهُّيفُّالتشريع،ُّلوجبُّأخذُّكالمهُّمباُّيفُّذلكُّماُّكانُّمنهُّ
داءُّمهماتهُّالُّألُّودُّالوسائلُّاليتُّيستخدمهاُّالنيبُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمذاكرةُّزمناُّأطول،ُّفهوُّأجحبيثُّتطمئنُّإليهُّأكثر،ُّويستمرُّيفُّال

ُّبالقول ُّليتعذرُّبيانه ُّيتبنيُّبالفعل ُّإنُّما ُّبالقول،ُّحىت ُّيصعبُّبيانه ُّوتفصيالتُّما ُّتتبنيُّهيئات ُّإذُّبالفعل ُّهذهُّاألمة؛ ُّسيماُّيفُّتعليم
لوُّمنُّمضيفني:ُّأنُّالقولُّيدخلهُّاحتمالُّاجملازُّوالنقل،ُّوالفعلُّخي،ُّوضعُّلهُّلفظُّخاصتُّالفعليةُّماُّملُّيأحيانا،ُّالُّسيماُّوأنُّمنُّاهليئا

ّرامنيُّمنُّوراءُّذلكُّإىلُّالتشكيكُّيفُّحجيةُّأقوالهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم.ُّذلك.
ّنقدّعام:ّ

ُّوشريعة،ُّكتاباُّوُّ-8ُّ ُّربه،ُّعقيدة ُّإليهُّمنُّقبل ُّماُّأوحي ُّهيُّتبليغ ُّمنُّأجلها، ُّجاءُّالنيب ُّالعظمىُّاليت ُّوالُّحإنُّاملهمة كمة،
ُّالقولُّباللساناثنانُّيفُّأنُّالوسيلةُّخيتلفُّ ُّليبنيُّوماُّأرسلناُّمنُّرسولُّإالُّب}ُّويفُّذلكُّيقولُّعزُّوجل:ُّ،املثلىُّللتبليغُّهي لسانُّقومه

ُّأنُّالبيانُّيكونُّباللسان.ُّ[4إبراهيم:ُّ]ُّ{ُّهلم ُّفنصُّعلى
(ُّإن3ُّوىُّ)وماُّينطقُّعنُّاهل}ُّنُّعندُّاهللوحيُّمُّجةُّكأفعاله؛ُّوذلكُّألنُّقولُّالنيبُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمإنُّأقوالُّالنيبُّح-2ُّ

ُّسلمحتجاجهمُّبأنُّذلكُّيلزمناُّبأقوالهُّصلىُّاهللُّعليهُّوُّ،ُّفكيفُّيقتصرُّعلىُّالسنةُّالفعليةُّفقط؟!ُّوا[4:النجم{ُّ]هوُّإالُّوحيُّيوحى
ُّقبلُّالبعثةُّمنقوض؛ُّإذُّإنناُّملُّنلزمُّإالُّمباُّكانُّبعدُّالبعثة.

لُّلي،ُّومردُّذلكُّإىلُّأنُّالقولُّلهُّصيغةُّميكنُّأنُّيعلمُّهباُّمنُّمجيعُّالوجوه،ُّبإنُّالبيانُّالقويلُّأقوىُّداللةُّمنُّالتطبيقُّالفع-3ُّ
هُّيوميكنُّأنُّيدلُّبهُّعلىُّأنهُّبيانُّللمجمل،ُّولذاُّكانتُّأكثرُّسنةُّالنيبُّأقواال،ُّوكانتُّاألدلةُّاملعتمدةُّيفُّالشريعةُّأغلبهاُّأقوالُّللنيبُّوعل

إليهاُُّّيسُّمنُّالسنة،ُّفكمُّمنُّحقائقُّكانتُّموجودةُّبالفعل،ُّولكنناُّملُّننتبهفإنناُّالُّنستطيعُّإمهالُّأقوالهُّوإالُّفقدناُّالقسمُّاألكربُّوالرئ
ُّإالُّبالقول.
ملعرفةُّىلُّطرقُّالتعليمُّللمعلم،ُّوإنُّأوىلُّطرقُّحتصيلُّالقدُّكشفتُّالدراساتُّالتبويةُّعنُّحقيقةُّمفادهاُّأنُّاألقوالُّهيُّأو ُّ-4ُّ

نُّالتبليغُّوالدعوةُّإىلُّيفُّأداءُّمهمته،ُّمُّيسةُّللنيبُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلموالتعلمُّاالستماعُّهلذهُّاألقوال،ُّلذاُّكانتُّاألقوالُّهيُّالوسيلةُّالرئ
ُّاهلل،ُّوتربيةُّاألمةُّوتعليمها،ُّفكيفُّيكونُّالفعلُّمقدماُّعلىُّالقول؟!

ّكلفّالنبيّصلىّاهللّعليهّوسلمّأوال. ّالتي ّبالقيامّبهاّالّتؤدىّإالّبالقول:ّمهمةّالتبليغ
ُّأرسل ُّاهلل ُّرسول ُّفإن ُّالكافة؛ ُّدين ُّاإلسالم ُّوجل:ُّإن ُّعز ُّقال ُّفقد ُّالناسُّكافة، ُّبشرياُّ}ُّإىل ُّللناس ُّإالُّكافة ُّأرسلناك وما

ُّاهللُّإليكمُّمجيعا}ُّوقال:ُّ،[21سبأ:ُّ]ُّ{ونذيرا ُّياُّأيهاُّالناسُّإنُّرسول ُّهوُّرسولُّاهللُّ[851األعراف:ُّ]{قل ُّنيبُّ»يقول:ُُّّوها كل
فبمقتضىُّتلكُّاآلياتُّوهذاُّاحلديثُّكانُّاإلسالمُّدينُّالكافة،ُّوعليهُّفجميعُُّّ،ُّ(2)«يبعثُّإىلُّقومهُّخاصة،ُّوبعثتُّإىلُّكلُّأمحرُّوأسود

ُّملاُّجاءُّب ُّاهللُّعليهُّوسلمالناسُّمطالبونُّباالستجابة ُّالنيبُّحممدُّصلى ُّه ُّاإلسال، ُّالذيُّبعوعلىُّذلكُّيكون ُّحممدُّمُّدينُّاجليل ثُّفيه
اهةُّأنهُّالُّتكليفُّمنُّغريُّإعالم،ُّوالُّعقابُّوالُّثوابُّمنُّغريُّعلمُّبالرسالةُّودعوةُّومعلومُّبد،ُّنُّاألجيالُّمنُّبعدهُّحىتُّيومُّالدينودي

اُّبلغتُّياُّأيهاُّالرسولُّبلغُّماُّأنزلُّإليكُّمنُّربكُّوإنُّملُّتفعلُّفم}ُّإليها،ُّوقدُّقامُّالرسولُّبالتبليغُّالكاملُّاستجابةُّألمرُّاهللُّعزُّوجل:
ُّ[42املائدة:ُّ]ُّ{رسالتهُّواهللُّيعصمكُّمنُّالناس

                                                                 
ُّالسنة،ُّد.ُّسيدُّبنُّحسنيُّالعفان،ُّدارُّا-8ُّ ُّالعقليةُّومنكري م.ُّأفعالُّالرسولُّوداللتهاُّعلى2004ُّهـ/8ُّ،8424ُّلعفان،ُّالقاهرة،ُّطرياضُّاجلنةُّيفُّالردُّعلىُّاملدرسة

 م.2002هـ/2ُّ،8421ُّلسنة،ُّد.ُّحممدُّحممدُّأبوُّشهبة،ُّالقاهرة،ُّطم.ُّدفاعُّعنُّا2004هـ/8ُّ،8424ُّاألحكامُّالشرعية،ُّد.ُّحممدُّسليمانُّاألشقر،ُّاألردن،ُّط
ُّ)3ُّ/8013صحيحُّمسلمُّ)بشرحُّالنووي(،ُّكتاب:ُّاملساجدُّومواضعُّالصالة،ُّ)- 2 ُّ(.8843(،ُّرقم
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(8).ُّ
ّالنبيّصلىّاهللّعليهّوسلمّّوعلىّهذا ّفيّاآلتينالحظّأنّوظيفة ّتمحورتّفيّأربعّمهامّأساسية،ّنوجزها ّ:البالغية

املهمةُّاألوىل:ُّبيانُّالقرآن،ُّأيُّتفسريُّماُّغمضُّمنُّمعانيه،ُّوإيضاحُّماُّأشكلُّمنه،ُّورفعُّماُّفيهُّمنُّإمجال،ُّوتقييدُّمطلقه،ُّ
ُّإليكُّالذكرُّلتبنيُّللناسُّماُّنزلُّإليهمُّ}ُّلُّعزُّوجل:قاُّيفهمُّعلىُّالوجهُّالذيُّأرادهُّاهللُّوختصيصُّعامه،ُّلكي ُّ.[44:النحل]{وأنزلنا

ُّفكانُّ املهمةُّالثانية:ُّالدعوةُّإىلُّاهللُّبدعوةُّالكفارُّإىلُّاإلميان،ُّودعوةُّالعصاةُّواملذنبنيُّإىلُّاإلقالعُّمماُّيبعدهمُّعنُّرمحةُّاهلل،
ةُّمنُّسوق،ُّوالعصيان،ُّكماُّكلفُّأنُّيدعوُّإىلُّاألعمالُّالصاحلمكلفاُّبأنُّيكونُّداعياُّإىلُّالتربؤُّمنُّالكفر،ُّوالفُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم

ُّالعبادةُّوفعلُّاخلري،ُّليكونُّيفُّذلكُّكلهُّموصالُّإىلُّاجلنة،ُّولذاُّاتصلتُّهبذهُّاملهمةُّمهام:ُّالتذكري،ُّوالتبشري،ُّواإلنذار.
علىُّتدبرهُّوتفهمهُُّّويساعدهمُّيعلمهمُّالقرآنُّوحفظه،مُّاألمةُّالقرآنُّوالسنة؛ُّفقدُّكانُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّاملهمةُّالثالثة:ُّتعلي

ُّمنه،ُّحىتُّيصبحواُّبهُّعلماءُّمنُّمجيعُّالوجوه،ُّكماُّهوُّالشأنُّيفُّالسنن. ُّاألحكام ُّواستنباط
ُّومه ُّوهيُّتربيةُّالنفس ُّوالشمائلاملهمةُّالرابعة:ُّالتزكية، ُّيبنيُّجممالُّه،ُّذيبهاُّباألخالقُّالطيبة ُّقولهُّوالقرآنُّالكرمي ُّاملهامُّيف ذه

ُّآياتهُّويزكيهمُّويعلمهمُّالكتابُّواحلكمةهوُّالذيُّبعثُّيفُّاألم}ُّتعاىل: ُّ(.2[)2اجلمعة:ُّ]ُّ{ينيُّرسوالُّمنهمُّيتلوُّعليهم
ُّمنُّسنته؛ُّفإنُّأقوالهُّقدُّمشلتُّاجلانبُّاألكربُّ-عزُّوجلُُّّ-تبليغُّلرسالةُّربهُُّّ-صلىُّاهللُّعليهُّوسلمُُّّ-وإذاُّكانتُّسنةُّالنيبُّ

ُّللنيبُّ ُّهيُّالوسيلةُّالرئيسة ُُّّ-إذُّكانت ُّاهللُّعليهُّوسلم ُّأداءُّ-صلى ُّوجل:ُّيف ُّبدليلُّقولهُّعز ُّإالُّ(ُّهذهُّاملهام، ُّمنُّرسول وماُّأرسلنا
ُّهلم ُّليبني ُُّّ)بلسانُّقومه ُُّّ(،4)إبراهيم: ُُّّ-فذكر ُّوجل ُّيفُُّّ-عز ُّالتبليغ ُّوسيلة ُّيعينُّحصر ُّال ُّوهذا ُّباللسانُّألمهيته، ُّيكون أنُّالبيان

ُّ.(3)يمُّوالتزكيةاُّيفُّمهمةُّالبيان،ُّومهمةُّالتعلاللسان،ُّفنحنُّالُّنغفلُّالدورُّالبارزُّلألفعالُّالنبويةُّيفُّتنفيذُّاملهامُّاملطلوبة،ُّالُّسيم
ُّأنُّالنيبُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم ُّأرجُّوإذاُّكناُّمتفقنيُّعلى ُّمنُّأنُّتصلُّرسالتهُّإىلُّمجيع ُّاءأرسلُّللناسُّكافة،ُّفإنهُّكانُّوالُّبد

ُّاهللُّعليهُّوسل ُّصرحتُّبذلكُّاآلياتُّالبيناتمُّالدنيا؛ُّ"لذلكُّكانُّتكليفُّالنيبُّصلى منُّكتابُُّّبتبليغُّدعوتهُّتكليفاُّألمتهُّأيضاُّوقد
ُّأناُّومنُّاتبعين}ُّاهللُّتعاىل: ُّسيكونُّ[،801ُّيوسف:ُّ]ُّ{قلُّهذهُّسبيليُّأدعوُّإىلُّاهللُّعلىُّبصرية وإذاُّكانُّاألمرُّكذلك؛ُّفإنُّالتبليغ

ةُّمنُّسنتهُّالفعليةُّلُّوإقرارُّصدرُّعنهُّفإهنمُّميزواُّسنتهُّالقوليبالقولُّيفُّاملرتبةُّاألوىل،ُّوإذاُّكانُّالصحابةُّحريصنيُّعلىُّحفظُّكلُّقولُّوفع
ُّع ُّنظرةُّسريعة ُّوإذاُّألقينا ُّالعنايةُّواالهتمام، ُّوالتقريرية،ُّلذلكُّاستحقت ُّالسنةُّالفعلية ُّالقوليةُّتفوق ُّأنُّالسنة ىُّلوالتقريرية،ُّواتضحُّلنا

ُّ.(4)عليهُّوسلمُّاألحكامُّالشرعية،ُّفإنناُّجندُّأنُّأكثرهاُّقدُّتأسستُّعلىُّأقوالُّالنيبُّصلىُّاهلل
قول؟!ُّيفُّبادئُّاألمرُّإعالماُّبالقول؟!ُّأملُّيكنُّتبليغُّالقرآنُّوتعليمهُّحيتاجُّيفُّاملقامُّاألولُّإىلُّالُّونتساءل:ُّأملُّيكنُّتبليغُّالنيب

ُّفعال.األفعالُّتطبيقُّلألقوال،ُّواألقوالُّتوضيحُّوبيانُّلألُّفالُّجمالُّإذنُّهلذاُّالقولُّالواهيُّالذيُّيفرقُّبنيُّأفعالُّالنيبُّوأقواله؛ُّإذ
ّكانّمنهاّقبلّالبعثة:ّصلىّاهللّعليهّوسلمّثانيا.ّأقوالّالنبي ّكأفعاله،ّوالّإلزامّبما ّحجة

(ُّإنُّهوُّإالُّوحي3ُّوماُّينطقُّعنُّاهلوىُّ)}ُّإنُّأقوالُّالنيبُّحجةُّكأفعاله؛ُّوذلكُّألنُّقولُّالنيبُّوحيُّمنُّعندُّاهللُّعزُّوجل:
مماُّيؤكدُّوُّ،ُّعنهُّوحيُّمنُّاهللُّعزُّوجلُّوالدليلُّيفُّاآلية:ُّأنهُّمنزهُّأنُّيصدرُّنطقهُّعنُّهوى،ُّبلُّكلُّماُّيصدر[،ُّالنجم]ُّ{(4يوحىُّ)

معصومُُّّووجهُّالداللةُّيفُّاآلية:ُّأنه[،2ُّشر:ُّ]احلُّ{وماُّآتاكمُّالرسولُّفخذوهُّوماُّهناكمُّعنهُّفانتهوا}ُّهذاُّأيضاُّويعضدهُّقولهُّتعاىل:
ُّ.(5)كانتُّأوُّهنيا،ُّمنُّعندُّاهللُّعزُّوجلمنُّاخلطأ،ُّوأنُّكلُّأقوالهُّأمراُُّّ

                                                                 
ُّدارُّالف- 1  .84ُّ،82م،ُّص8112كرُّالعريب،ُّالقاهرة،ُّالدعوةُّإىلُّاإلسالمُّ"تارخيهاُّيفُّعهدُّالنيبُّوالصحابةُّوالتابعنيُّوالعهودُّاملتالحقة،ُّوماُّجيبُّاآلن"،ُّحممدُّأبوُّزهرة،
 (8ُّ/31ُّ:40ُّ،ُّ)م2004هـ/8ُّ،8424ُّدارُّالنفائس،ُّاألردن،ُّطُّأفعالُّالرسولُّـُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّـُّوداللتهاُّعلىُّاألحكامُّالشرعية،ُّد.ُّحممدُّسليمانُّاألشقر،- 2
ُّ(ُّبتصرف.8ُّ/40،ُّ)م2004هـ/8ُّ،8424ُّدارُّالنفائس،ُّاألردن،ُّطُّدُّسليمانُّاألشقر،أفعالُّالرسولُّـُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّـُّوداللتهاُّعلىُّاألحكامُّالشرعية،ُّد.ُّحمم- 3
ُّ.81م،ُّص8112الدعوةُّإىلُّاإلسالم،ُّحممدُّأبوُّزهرة،ُّدارُّالفكرُّالعريب،ُّالقاهرة،ُّ- 4
ُّعبادُّالرمحن،ُّالقاهرة،ُّطُُّّالردُّعلىُّاملستشرقنيُّيفُّشبهامهمُّحولُّالسنةُّالنبوية،ُّحممدُّشيخُّعبدُّاهلل،- 5 ُّبتصرف.82ُّ،ُّصم2001هـ/8ُّ،2184ُّمكتبة
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ُّحتميةُّصدقهُّيفُّكلُّماُّينطقُّبهُّمن: ُّويتتبُّعليها ُّللنيب ُّوعليهُّنعلمُّأنُّالعصمةُّصفةُّالزمةُّوواجبةُّشرعا
ُّعنُّاهللُّعزُّوجلُُّّ.8 ُّقدسيةُّبلغهاُّإليهُّالوحيُّباُُّّ.2ُّبالوحي.ُّقرآنُّتلقاه ُّللفظ،ُّأوُّبهُّمعُّاملعىن.أحاديث
ُّاهللُّعليهُّوسلمُُّّ.3 ُّنبويةُّيشرعُّهباُّالنيبُّصلى ُّيبنيُّحلهُّأوُّحترميه.ُّأحاديث ُّشرعيا ُّحكما

يوشكُّالرجلُّمتكئاُّعلىُّأريكتهُّحيدثُّحبديثُّمنُّحديثيُّفيقول:ُّبينناُّوبينكمُّكتابُّاهللُّفماُّ»ويفُّهذاُّثبتُّعنهُّأنهُّقال:ُّ
ُّفيهُّ ُّوماُّوجدنا ُّأالُّوإنُّماُّحرمُّرسولُّاهللُّوجدناُّفيهُّمنُّحاللُّاستحللناه، ُّاهللمنُّحرامُّحرمناه، ُّ(8)مثلُّماُّحرم

بلغُّمنُّالُّشكُّيفُّأنهُّيكونُّبالقولُّاملفيدُّمنُّالنيبُّذلكُّأنُّالقولُّأُّولناُّأنُّنتساءل:ُّهلُّيقعُّالتحرميُّبالفعلُّأمُّبالقولُّاللغوي؟!ُُُُُُّّّّّّ
ُّبنيُّاهللُّالفعل،ُّفكيفُّالُّيكونُّكالمهُّحجة؟! ُّفإنُّالرسالةُّسفارة ُّأحكامهُّاليتإضافةُّإىلُّذلك ُّوبنيُّعبادهُّلتبليغ ُّإىلُُّّتعاىل، ُّأوحاها

هُّتالرسولُّليوصلهاُّإىلُّعبادُّاهللُّفلوُّملُّيكنُّالرسولُّصادقاُّيفُّأخبارهُّالبالغية،ُّلبطلتُّداللةُّاملعجزةُّولفاتُّاملقصودُّمنُّالرسالة،ُّفرسال
ُّدليلُّصدقهُّيفُّأخبارهُّالبالغية ُّمقتضىُّرسالتهُّليستُّمقصورةُّ، ُّأفعالهُّفحسبوعلىُّهذاُّفعصمتهُّاليتُّهي ُّالعلماءُّعلى ،ُّفقدُّأمجع

ُّسواءُّكانُّخرباُّقطعيا،ُّأوُّفعال،ُّأوُّتقريرا،ُّأوُّأمرا،ُّأوُّهنيا،ُّفإنُّذلكُّكلهُّمنُّأنواعُّالبالغ. ُّعلىُّأنهُّمعصومُّعنُّكلُّماُّخيلُّبالتبليغ
ُّفإنُّالعلماءُّكماُّ ُّأصحابُّهذهُّالشبهة، ُّالسنةُّبالقرآنُّوعلىُّعكسُّماُّتومهه ُّبأمرهُّاستدلواُّعلىُّحجية ُّمنُّيفاستدلوا ُّأكثر

ُّوأفعالهُّوتقريراتهموضعُّ ُّحجيةُّأقواله ُّالرسولُّعلى ُّبطاعة ُّح، ُّلثبوت ُّأصحاهبا،ُّوذلك ُّالشبهة،ُّوجهل ُّزيفُّهذه ُّسبقُّيتبني جيةُّومما
ُّوحدهُّيفُّإثباتُّمجيعُّأنواعُّالسنة ُّ(2)السنةُّبأنواعهاُّكماُّأنُّعصمتهُّيفُّاخلربُّالبالغي،ُّدليلُّمستهلُّيغنينا

دليلُُّّإنُّماُّاستدلُّبهُّأصحابُّهذهُّالشبهةُّمنُّبلّالبعثةّملزمةّإلاّماّاحتججناّبأقوالهّبعدها:احتجاجهمّبأنّأقوالهّّقأماّّّّّّّّّ
اُُّّوإذ،ُّريُّذلكواءُّكانُّقوالُّأوُّفعالُّأوُّغوجوبُّاألخذُّبكالمهُّقبلُّالبعثةُّدليلُّساقط؛ُّألنناُّغريُّملزمنيُّبأخذُّماُّوردُّعنهُّقبلُّالبعثةُّس

درجُّتقرير،ُّفإنهُّقبلُّالبعثةُّملُّيكنُّنبيا،ُّلذلكُّكلُّماُّصدرُّعنهُّقبلُّالبعثةُّالُّينمنُّقولُّأوُّفعلُّأوُُّّكانتُّالسنةُّهيُّماُّصدرُّعنُّالنيب
ُّحتتُّتعريفُّالسنة،ُّأوُّيكونُّمنُّأقسامها.ُّوانطالقاُّمنُّهذهُّالقاعدةُّيبطلُّدليلُّأصحابُّهذهُّالشبهة،ُّويتضحُّزيفُّماُّادعوه.

ُّأنهُّقدُّلقبُّب ُّاستعرضناُّحالهُّقبلُّالبعثة،ُّجند ُّفلوُّأخذناُّبكالمهالصادوبالرغمُّمنُّهذا،ُّفإنناُّلو ُّفالُّقُّقُّاألمني، بلُّالبعثة،
شيءُّيفُّذلك،ُّوإنُّملُّنأخذُّبه،ُّفالُّشيءُّأيضاُّفيه،ُّوذلكُّألنهُّملُّيكنُّقدُّبعثُّبعد،ُّوملُّيدخلُّكالمهُّيفُّدائرةُّالسنة،ُّفقولهُّوفعلهُّ

ُّوطعن ُّبه،ُّوبذلكُّيبطلُّدليلهم،ُّوماُّيتتبُّعليهُّمنُّادعاء ُّيفُّهذهُّاملدةُّليسُّبسنة،ُّولسناُّملزمني ُّ.وتقريره
ّكانتّاألدلةّالمعتمدةّفيّالشريعةّأغلبهاّأقوال: ّالعمليّالفعلي؛ّلذا ّثالثا.ّالبيانّالقوليّأقوىّداللةّمنّالتطبيق

مجيعُُّّأنُّالقولُّلهُّصيغة،ُّفيمكنُّأنُّيعلمُّاملرادُّبهُّمنُّلقدُّاحتجُّعلماءُّاألصولُّعلىُّأنُّالقولُّأقوىُّداللةُّمنُّالفعل،ُّمباُّيأيت:
ُّتركيبهاُّالوجوه،ُّوالتعبريُّبهُّعنُّكلُّماُّيف ُّمباُّيكونُّنصاُّيفُّاملطلوبُّأوُّظاهرا،ُّحيثُّإنُّاأللفاظُّموضوعةُّملعانُّمعلومةُّميكن ُّالنفس،

ُُّّينفذُّاإلبرالقولُّينفذُّماُّالُّلتدلُّعلىُّاملرادُّعينا،ُّوبدرجةُّالعمومُّواخلصوصُّاملطلوبة،ُّومباُّيدلُّعلىُّاحلكمُّاملراد،ُّوقدُّقالُّالشاعر:
ُّيتعدىُّتلكُّالصورةُّبنفسه،ُّفالُّيفهمُّمنهُّبنفسهُّدرجةُّاحلكمُّأهيُّالوجوب،ُّأمُّأماُّالفعلُّفالُّيقعُّإالُّعلىُّصورةُّواحدة،ُّوال

ُّأحوالُّأخرىُّغريُّاحلالةُّاليتُّوقعُّعليها. ُّاالستحباب،ُّأمُّاإلباحة،ُّوالُّيعلمُّقدرُّانسحابهُّعلىُّأشخاصُّآخرينُّغريُّالفاعل،ُّوعلى
دليلُّغريُّنفسهُّعلىُّذلك،ُّفالُّيعلمُّذلكُّإالُّبإنُّالقولُّميكنُّأنُّيدلُّبهُّعلىُّأنهُّبيانُّللمجملُّخبالفُّالفعل،ُّفإنهُّالُّيدلُّب

علىُُّّإنُّالفعلُّالُّميكنُّالداللةُّبهُّعلىُّاملعدومُّواملعقول،ُّبل،ُّاُّبأنُّيعلمُّذلكُّبالضرورةُّمنُّقصدهفعلي،ُّإماُّبالقول،ُّوإماُّبالعقل،ُّوإم
ُّاملوجودُّواحملسوسُّخاصة،ُّخبالفُّالقولُّإذُّميكنُّالتعبريُّبهُّعنُّكلُّذلك.

                                                                 
ُّابنُّماجهُّرقمُّ)- 1 ُّالفامهنيُّورفضُّاجلاهلني،ُّد.ُّرؤوفُّشليب،،(.ُّوصححهُّاأللبان82ُّصحيح:ُّأخرجه ُّ.88صُُّّالسنةُّاإلسالميةُّبنيُّإثبات
ُّ.803،ُّصم2002هـ/8ُّ،8422ُّمؤسسةُّالريان،ُّبريوت،ُّطُّالسنةُّالنبويةُّحجيةُّوتدوينا،ُّحممدُّصاحلُّالغرسي،- 2
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زمهُّحركاتُّوأوصافُّغريُّمرادُّأنُّتكونُّبيانا،ُّويعرفُّذلكُّباالستقراء،ُّوهذاُّقدُّجيعلُّيفُّكلُّجزءُّمنُّأجزاءُّإنُّالفعلُّالبيانُّقدُّيالُُُُّّّّ
ذلكُّمنُّالقرائن،ُُُّّّالفعلُّالبيانُّاحتماالُّأنهُّغريُّمراد،ُّوهذهُّاالحتماالتُّالُّميكنُّإزالتهاُّإالُّبتكرارُّالفعلُّمعُّحذفها،ُّأوُّبالقول،ُّأوُّبغري

وقالُّ(8)«وقفتُّهاُّهناُّوعرفةُّكلهاُّموقف»ني،ُّولكيُّالُّيظنُّظانُّأنُّذلكُّاملكانُّمقصودُّقال:ُّبعرفةُّيفُّمكانُّمعُّكماُّوقفُّالنيب
ُّومىنُّكلهاُّمنحر:ُّ»ُّيفُّمزدلفةُّمثلُّذلك،ُّوقالُّيفُّالنحرُّمبىن ُّعنُّمثلُّهذهُّاالحتماالت.ُّ(2)«حنرتُّهاُّهنا ُّوالقولُّميكنُّإخالؤه

ُّ ُّوالصالتُّبني ُّبهُّاألحكام ُّالقولُّتتبلور ُّالرؤيةُّأن ُّالُّومماُّيدعمُّهذه ُّبالفعل،ُّولكن ُّحقائقُّكانتُّموجودة األمور،ُّوكمُّمن
ُّوذكاء،ُّ ُّجيريُّ)بالفعل(ُّأمامُّأبصارهم،ُّفلماُّقيضُّهلاُّشخصُّذوُّفطانة يلتفتُّالناسُّإىلُّوجودها،ُّوالُّينتبهونُّإىلُّأهناُّمتثلُّدوراُّفيما

ذلكُّحوادثُّاستخراجُُّّومماُّيؤكد،ُّمنهناسُّفهمهُّوتطبيقهُّواالستفادةُّفلمحهاُّوعربُّعنهاُّبالقولُّأصبحتُّشيئاُّمعلوماُّميكنُّلغريهُّمنُّال
ُّواحلرارةُّوالربودة،ُّوتأثريامهاُّاملختلفة. ُّواجلاذبيةُّواملغناطيسية ُّقواننيُّالظواهرُّالطبيعية،ُّكالكهرباء

ويكفيُّللتدليلُّعلىُّذلكُّماُّنراهُّلعلماءُّالصحابةُّكعائشةُّرضيُّاهللُّعنهاُّيفُّفهمهاُّلألحكامُّوأسباهباُّمنُّأفعالُّالنيبُّيفُّشئونُّ
التهُّبالليلُّوالنهار،ُّوصيامه،ُّوغريُّذلك،ُّوماُّنراهُّألئمةُّاألصولينيُّمنُّاستنباطهمُّلقواننيُّاألصول،ُّمعُّأهناُّكانتُّجاريةُّطهارته،ُّوص

قبلهمُّ)بالفعل(ُّيفُّنصوصُّالكتابُّوالسنةُّوكالمُّالناس،ُّوهكذاُّاخلليلُّمعُّقواننيُّالعروض،ُّوهكذاُّأيضاُّقواننيُّكلُّعلمُّوفنُّمماُّيوفقُّ
ُّوالتعبريُّعنهاهللُّمنُّشاءُّمنُّأهلُّاملواه ُّ.(3)بُّالستخراجه

ولقدُّ،ُّاألفعالوُُّّألقوالاُّفالسنةُّالنبويةُّمنُّحيثُّطبيعتهاُّتنقسمُّإىلُّقسمنيُّمها:ّاألدلةّالمعتمدةّفيّالشريعةّأغلبهاّأقوال:
ُّالسننُّبالتفصيل،ُّفج ُّاحمليطُّيفُّذكرُّأقسام ُّهم ُّتوسعُّالزركشيُّيفُّالبحر ُّالقول،ُّالفعل،ُّالتقرير،ُّما ُّالكتابة،ُّبُّعلهاُّمثانية: ه،ُّاإلشارة،

وعلىُّهذاُّفإنُّالقولُّهوُّأهمُّأقسامُّالسنة،ُّولذلكُّصدرتُّبهُّاألقسام،ُّفكيفُّيدعىُّبعدُّذلكُّأنُّأقوالهُّ(4ُّ)التك،ُّالتنبيهُّعلىُّالعلة
ُّليستُّمنُّالسنة؟!

كرب،ُّالُّخيدعناُّذلكُّيفُّحقيقةُّكوهناُّأقواال،ُّوذلكُّمثل:ُّتشهد،ُّوُّمثُّإنُّكثرياُّمنُّاألقوالُّيعربُّعنهاُّمباُّيوهمُّالفعلية،ُّوجيبُّأ
ُّووبخُّفالنا،ُّوسبح،ُّولىب، ُّوهناهُّومدح،ُّوأثىن، ُّودعاُّعليه،ُّوأمره، ُّ"التشهد"ُّه،ُّولعنه، ُّفـ ُّأهناُّتفسرُّبالقول، ُّقول:ُّودليلُّأهناُّأقوال و

ُّ"التلبية"ُّهيُّقوُّ ُّسبحانُّاهلل،ُّو ُّو"التسبيح"ُّهوُّقول: ُّإلهُّإالُّاهلل، ُّوهكذاأشهدُّأنُّال ُّلبيكُّاللهمُّلبيك، ُّاألفعالُّ(5ُّ)ل: وعليهُّفإن
ُّحننُّإالُّعنُّطريقُّالقولُّاملفيد. ُّواألقوالُّعلىُّعالقةُّوطيدة،ُّالُّسيماُّماُّصدرُّعنُّالنيبُّإذُّإنهُّملُّيصلنا

ُّيوإذاُّكناُّمتفقنيُّعلىُّذلك،ُّفإنناُّلوُّأخرجناُّأقوالهُّمنُّحيزُّالسنة،ُّلضاعُّالكثريُّمنها؛ُّإذُّإنُّاألقوالُّأدلُّعلىُّاألحكام،ُّوه
ُّاألقوال،ُّوماُّهذاُّإالُّألمهيةُّاألقوالُّيفُّالسنة. ُّاألفعالُّتؤخرُّيفُّأبوابُّالسنةُّغالباُّعنُّمباحث ُّاألصلُّيفُّالتبليغُّوالبيان،ُّومباحث

وذلكُّألنُّاألدلةُّاملعتمدةُّيفُّالشريعةُّأغلبهاُّأقوال؛ُّفالكتابُّالعظيمُّقولُّاهللُّتعاىل،ُّوالسنةُّالنبويةُّمنهاُّأقوال،ُّومنهاُّأفعال،ُّ
اُّتنبينُّعلىُّأقوالهُّوعليهُّفسنةُّالنيبُّتنبينُّأولُّم،ُّدُّمنُّقالُّبه،ُّمنهُّقويلُّومنهُّفعليهُّقويلُّومنهُّفعلي،ُّومذهبُّالصحابةُّعنواإلمجاعُّمن

ُّ.قواله،ُّوإماُّأفعاله،ُّوإماُّغريمهاومماُّيؤكدُّذلكُّباإلضافةُّإىلُّماُّسبقُّأنُّاألدلةُّإماُّأ
فيهاُّيتجلىُّقعُّمجهرةُّالسنة،ُّوعليهاُّمدارُّالتوجيهُّوالتشريع،ُّوُّيقولُّالدكتورُّيوسفُّالقرضاوي:ُّإنُّاألحاديثُّالقوليةُّمتثلُّيفُّالوا

ُّاليت ُّهبا:ُّاألحاديث ُّرسلهُّويراد ُّهباُّخامت ُّخصُّاهلل ُّالكلم"ُّاليت ُّوفيهاُّ"جوامع ُّبأجلىُّصورها، ُّالبالغةُّاحملمدية ُّالبيانُّالنبوي،ُّوتتمثل

                                                                 
ُّ)5ُّ/8151حُّالنووي(،ُّكتاب:ُّاحلج،ُّباب:ُّماُّجاءُّأنُّعرفةُّكلهاُّموقف،ُّ)صحيحُّمسلمُّ)بشرُّ- 1 ُّ(.2103(،ُّرقم
ُّ)5ُّ/8151صحيحُّمسلمُّ)بشرحُّالنووي(،ُّكتاب:ُّاحلج،ُّباب:ُّماُّجاءُّأنُّعرفةُّكلهاُّموقف،ُّ)- 2 ُّ(.2103ُّ(،ُّرقم
ُّ(8ُّ/11ُّ:808،ُّ)م2004هـ/8ُّ،8424ُّدارُّالنفائس،ُّاألردن،ُّطُّهللُّعليهُّوسلمُّـُّوداللتهاُّعلىُّاألحكامُّالشرعية،ُّد.ُّحممدُّسليمانُّاألشقر،أفعالُّالرسولُّـُّصلىُّاُّ- 3
ُّيفُّأصولُّالفقه،ُّالزركشي،- 4 ُّ.(2ُّ/240،ُّ)م8112هـ/8483ُّحتقيق:ُّعبدُّالقادرُّالعانُّود.ُّعمرُّسليمانُّاألشقر،ُّدارُّالصفوة،ُّمصر،ُُّّانظر:ُّالبحرُّاحمليط
ُّ(.2ُّ/55،ُّ)م2004هـ/8ُّ،8424ُّدارُّالنفائس،ُّاألردن،ُّطُّأفعالُّالرسولُّـُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّـُّوداللتهاُّعلىُّاألحكامُّالشرعية،ُّد.ُّحممدُّسليمانُّاألشقر،- 5
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نُّيدلُّعليهُّالفعل،ُّأماُّاستحبابهُّأوُّوجوبه،ُّفالُّبدُّأوإنُّأفعالهُّمبجردهاُّالُّتدلُّعلىُّأكثرُّمنُّجوازُّ،ُّمجعتُّيفُّألفاظُّقليلةُّمعانُّمجة
ُّ.(2)«لتأخذواُّمناسككم»وقولهُّيفُّأفعالُّاحلج:ُُّّ(8)ُّ«صلواُّكماُّرأيتمونُّأصلي»دليلُّمنُّقولهُّوذلكُّمثلُّقولهُّيفُّأفعالُّالصالةُّ

معانُّاأللفاظ؛ُّومنُُّّكوهبذاُّيتضحُّمباُّليسُّفيهُّجمالُّللشكُّأنُّالقولُّبعدمُّحجيةُّأقوالُّالنيبُّقولُّساقطُّالُّيقولُّبهُّعاقلُّيدرُّ
ُّاهللُّعليهُّوسلمُّجةُّعنُّأفعالهُّصلىمثُّفليسُّلقائلُّأنُّيقولُّأمامُّهذهُّاألدلةُّالدامغة:ُّإنُّأقوالُّالنيبُّليستُّمنُّالسنةُّأوُّحىتُّأهناُّتقلُّدرُّ

ّالمعرفي: ّأنّالقولّأولّطرقّالتحصيل ّرابعا.ّالدراساتّالتربويةّتثبت
ُّعنُّأنُّتأثرُّشخصُّماُّ ُّاالجتاهاتلقدُّكشفتُّالدراساتُّالتبوية ُّيفُّحتصيلُّأنواعُّاملعرفةُّوالتعليم،ُّواكتساب ُّبشخصُّآخر

ُّامل ُّجانب ُّمن ُّواملمارسة ُّهبا، ُّواالقتداء ُّلألفعال ُّلألقوال،ُّواملشاهدة ُّاالستماع ُّطرق: ُّبثالث ُّيتم ُّأن ُّميكن ُّمعُّوالقيمُّوالعادات، تعلم
ُّالتعلمُّوحتصيلُّاملعرفة،ُّالتصحيحُّمنُّجانبُّاملعلم ُّفاستماعُّاألقوالُّهوُّأولُّطرق ُّأساسيُّيفُّعمليةُّاإذن ُّوبهُّ،ُّوعليهُّفالقول لتعليم،

افرةُّيفُّبرهةُّنقلُّمعلوماتُّوُّتنتقلُّاألفكارُّواملعلوماتُّمنُّذهنُّاملعلمُّإىلُّذهنُّاملتعلمُّعنُّطريقُّحاسةُّالسمع،ُّوميكنُّهبذهُّالواسطةُّ
عمومُّواخلصوصُّاملطلوبة،ُّرجةُّالومتتازُّهذهُّالطريقةُّبإمكانُّالتحديدُّالدقيقُّللمعلوماتُّوربطُّالسببُّباملسببات،ُّوذكرُّالصيغُّبد،ُّقصرية

وذلكُّمباُّتوفرهُّأداةُّاللغةُّمنُّإمكانياتُّالُّتكادُّتقفُّعندُّحد،ُّيستطاعُّبواسطتهاُّأداءُّالفكرةُّعلىُّدرجةُّعاليةُّمنُّالكمال،ُّحبسبُّ
ُّوالبالغة،ُّووفرةُّحمصولهُّمنُّاأللفاظُّوالتاكيب ُّ(3)متكنُّاملعلمُّمنُّالفصاحة

منُّالتبليغُّوالدعوةُّإىلُّاهلل،ُّوتربيةُُّّ(4)هيُّالوسيلةُّالرئيسةُّألداءُّمهامُّالنيبُّالنبويةوهبذاُّيتضحُّأنُّطريقةُّاإللقاءُّوالقولُّكانتُّ
ملريبُّاتتحققُّأولُّماُّتتحققُّبالقولُّاملفيدُّوالبيانُّاللغوي؛ُّوألنُّالنيبُّهوُّاملعلمُّاألولُّوُُّّإنُّمهماتُّالرسولاألمةُّوتزكيتهاُّوتعليمها؛ُّإذُّ

أنُّوُُّّهلذهُّاألمة؛ُّفالُّخيفىُّعليناُّأنُّالتعليمُّيستدعيُّمنُّاملعلمُّاملالحقةُّواملواصلةُّلعمليةُّالتعليمُّيوماُّبعدُّيوم،ُّبلُّرمباُّساعةُّبعدُّساعة،
ُّ ُّوتطبيقها،ُّوالثناء ُّاملتعلمنيُّعندُّاستذكارها ُّوتصحيحُّأخطاء ُّوتكرارها،ُّواملناقشةُّفيها، ُّاملعلوماتُّوتفسريها ليهمُّعينتهزُّالفرصُّإللقاء

ُّمستقيم،ُّ ُّماُّحصلوهُّرسخُّلديهمُّعلىُّوجه ُّإالُّبعدُّأنُّيطمئنُّإىلُّأن ُّخيليهمُّمنُّذلكُّكله إذاُّأحسنواُّاستيعاهباُّوالعملُّهبا،ُّوأنُّال
ُّشأنهُّمعُّأصحابهُّرضيُّاهللُّعنهم. ُّوأصبحتُّهلمُّملكةُّقويةُّوهكذاُّكان

نا"ُّوجعلهُّيلُّقوالُّيتلىُّويسمع،ُّومساهُّ"قرآناُّمبيوألمهيةُّهذهُّالطريقة،ُّومنُّأجلُّميزامهاُّاملذكورة،ُّجعلُّاهللُّأصلُّالشريعةُّاألص
ُّغضاُّكماُّأنزل،ُّ ُّوتفهمه،ُّليستمعُّاجلميعُّكالمُّاهلل ُّاملنافعُّفمشتمالُّعلىُّاملسائلُّالرئيسةُّيفُّالشريعة،ُّوأمرُّبتالوتهُّوتدبره تحصلُّمنه

ُّلية؟!فكيفُّلناُّأنُّهنملُّأقوالهُّوالُّنعدهاُّمنُّالسنة،ُّوالقسمُّاألكربُّمنهاُّهوُّسننُّقوُّ،ُّاجلمةُّالكثرية
ُّعنفكانُّالنيبُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّ ُّبلفظهُّماُّأشكلُّمنُّمعانُّالقرآن،ُّوجييب ُّبلفظهُّماُّيوحىُّإليهُّمنُّأحكام،ُّويبني ُّيبلغ

األسئلةُّواالستفساراتُّاملوجهةُّإليهُّمنُّصحابتهُّالكرام،ُّويدعوُّإىلُّاهللُّتعاىلُّاألفرادُّواجلماعاتُّيفُّلقاءاتُّخاصة،ُّأوُّاجتماعاتُّعامةُّ
ُّ ُّأو ُّواقعة، ُّوسلمملناسألمور ُّعليه ُّاهلل ُّصلى ُّحديثه ُّجمالس ُّيف ُّتتكرر،ُّكما ُّواُّبات ُّواملنزل، ُّوالسوق، ُّاملسجد، ُّيف ُّاملؤمنني، لسفرُّمع

ُّمنُّ ُّبأكربُّقدر ُّمنُّاحلاضرين، ُّأكربُّعدد ُّليسمعُّقوله ُّذلك،ُّواختذُّاملنرب ُّواحلجُّوغري ُّاجلمعاتُّواألعياد ُّخطبهُّيف واإلقامة،ُّوكماُّيف
ُّإذاُّأرادُّأنُّيكلمهمُّويعلمهم.الوضوح،ُّواختذُّلهُّأصحابهُّدكةُّمنُّطنيُّيف ُُّّاملسجدُّجيلسُّعليها،

ّكانتّهيّالوسيلةّالكبرىّألداءّالمهماتّالنبوية ّتقررّ(5)وإلاّتبينّلناّهذاّتأكدّلديناّأنّطريقةّاإللقاءّوالقول، ،ّوإلا
ّفكيف ّسنة؟!ّلنبيّصلىّاهللّعليهّوسلملعاقلّأنّيقول:ّإنّأقوالّاّهذا،ّواستقر ّليست

                                                                 
ُّحتقيق:ُّحممدُّحمييُّالدينُّعبدُّاحلميد،ُّصُّراجع- 1 ُّ)بشرحُّفتحُّواحلديثُُّّ.241املسودةُّيفُّأصولُّالفقه،ُّآلُّتيمية، ُّالبخاري ُّ(.438(،ُّرقمُّ)2ُّ/838الباري(،ُّ)صحيح
ُّلدراسةُّالسنةُّالنبوية،ُّد.ُّيوسفُّالقرضاوي،3021(،ُّرقمُّ)5ُّ/2032صحيحُّمسلمُّ)بشرحُّالنووي(،ُّ)احلديثُّ- 2 24ُُّّ،ُّصم2004هـ/5ُّ،8425ُّطُُّّ(.ُّاملدخل
ُّأوسعُّاأللسنةُّمذهبا،ُّوقدُّكانُّالنيب- 3 ُّجبميعُّعلمهُّإنسانُّغُّأفصحُّالعرب،ُّوقدُّأويتُّجوامعُّالكلم،ُّقالُّالشافعي:ُّ"ولسانُّالعرب ريُّنيب".ُّوأكثرهاُّألفاظا،ُّوالُّنعلمهُّحييط

ُّالشافعي، ُّالعلمية،ُّبريوت،ُّد.ُّتُّ)الرسالة،ُّحممدُّبنُّإدريس ُّ(.42،ُّصحتقيق:ُّأمحدُّشاكر،ُّاملكتبة
ُّ(.8ُّ/48ُّ،42،ُّ)م2004هـ/8ُّ،8424ُّن،ُّطدارُّالنفائس،ُّاألردُّأفعالُّالرسولُّـُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّـُّوداللتهاُّعلىُّاألحكامُّالشرعية،ُّد.ُّحممدُّسليمانُّاألشقر،- 4
ُّاألردن،ُّطُّأفعالُّالرسولُّـُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّـُّوداللتهاُّعلىُّاألحكامُّالشرعية،ُّد.ُّحممدُّسليمانُّاألشقر،- 5  (2ُّ/40ُّ:42،ُّ)م2004هـ/8ُّ،8424ُّدارُّالنفائس،
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ُّالخالصة:
ُّ{(ُّإنُّهوُّإالُّوحيُّيوحى3عنُّاهلوىُّ)وماُّينطقُّ}ُّإنُّكلُّماُّصدرُّعنُّالنيبُّوحيُّمنُّعندُّاهللُّتعاىل،ُّوصدقُّاهللُّحيثُّيقول

تلكُّالسفارة،ُّفتبنيُّ،ُّوُّالُّشكُّيفُّأنُّالرسالةُّسفارةُّبنيُّاهللُّتعاىلُّوبنيُّعباده،ُّولوُّأمهلناُّكالمهُّلضاعُّاملقصودُّمنُّهذهُّالرسالةُُُُُُُُّّّّّّّّ
ُّمنُّقول،ُّأوُّفعل،ُّأوُّتقرير،ُّدونُّتركُّأيُّقسمُّمنُّهذهُّاألقسام.لكُّأنُّالسنةُّهيُّماُّصدرُّعنُّالنيبُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّمنُّذ
ةُّالُُّّكثريُّكماُّأنُّهناكُّأفعاالُّملعتمدةُّيفُّالشريعةُّأغلبهاُّأقوالإنُّالقسمُّاألعظمُّواألهمُّمنُّالسنةُّهيُّالسنةُّالقولية؛ُّألنُّاألدلةُّاُُُُُُُّّّّّّّ

ُّعاملُّوأظهرهاُّبالبيانُّوالقول ُّيستطيعونُّاالستفادةُّمنهاُّإالُّإذاُّوفق ُّأوُّكنهها،ُّوال ُّفلوُّاُّيلتفتُّالناسُّإليها،ُّأوُّيدركونُّوجودها ملفيد،
ُّاهللُّعليهُّوسلم.ُّتركناُّأقوالُّالنيبُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم ُّلفاتناُّكثريُّمنُّسنتهُّصلى

ُّوسلمُّعملإنُّماُّصدرُّعنُّالنيبُّقبلُّالبعثةُّملُّنؤمرُّبالُُُُُُّّّّّّ ُّنُّنبياُّآنئذ.ملُّيكُّبه؛ُّألنهُّليسُّسنة؛ُّإذُّإنُّالنيبُّصلىُّاهللُّعليه
داءُّيرتبطُّارتباطاُّوثيقاُّبأقواله؛ُّإذُّإنُّالقولُّاملفيدُّوالبيانُّاللغويُّهوُّالوسيلةُّالرئيسةُّألُّإنُّأداءُّمهمةُّالنيبُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُُُُُّّّّّ

ُّلتزكية،ُّفكيفُّهنملُّبعدُّكلُّهذاُّقولُّالنيبُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم؟!هذهُّاملهمةُّمنُّالتبليغ،ُّوالدعوة،ُّوالتبية،ُّوالتعليم،ُّوا
إنُّاإلسالمُّدينُّللناسُّكافة،ُّوالُّشكُّأنُّالوسيلةُّاملثلىُّلتبليغُّاإلنسانيةُّكلهاُّبرسالةُّالنيبُّهيُّالقولُّبدليلُّالقرآنُّواملنطقُّالعقليُُُُّّّّ

ُّالسليم.
عنُّكلُّماُُّّغة،ُّفيمكنُّأنُّيعلمُّاملرادُّبهُّمنُّمجيعُّالوجوه،ُّوالتعبريُّبهإنُّالدليلُّعلىُّقوةُّالبيانُّالقويلُّووضوحهُّهوُّأنُّالقولُّلهُّصيُُُُُّّّّّ

يفُّالنفس،ُّوميكنُّللقولُّأيضاُّأنُّيدلُّبهُّعلىُّأنهُّبيانُّللمجمل،ُّوبهُّتتبلورُّاألحكام،ُّفكمُّمنُّحقائقُّكانتُّموجودةُّبالفعل،ُّولكنُّ
ُّمجيعا. ُّمعلوماُّللناس ُّبالقولُّأصبحتُّشيئا ُّالناسُّإليها،ُّفلماُّعربُّعنها ُّالُّيلتفت

أسسهاُّنظريا،ُّويتفهمُّقواعدهاُّوأصوهلاُّمشافهةُّمنُّأقوالُّمدرسيها؛ُّإذُُّّبُّيفُّتعلمُّمهنةُّماُّمشافهة،ُّيدرسُّأوالإنُّالراغُُُّّّ·
تعدُّاألساسُّاألولُّيفُّالتعليم،ُّمماُّيؤكدُّأنُّالقولُّشيءُّأساسيُّيفُّهذهُّالعملية،ُّفبهُّتنتقلُّاألفكارُّواملعلوماتُّمنُّذهنُّاملعلمُّإىلُّذهنُّ

ُّ(8)لقولُّعلىُّالفعل؛ُّلذلكُّكانُّالقسمُّاألكربُّمنُّالسنةُّالنبويةُّسنناُّقولية.املتعلم،ُّومنُّمثُّقدمُّا
ُّ
ُّ
ُّ
ُّ
ُّ
ُّ
ُّ
ُّ
ُّ
ُّ
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ّالبحثّالثاني:ّ ّوالردّعليهاالسن ة،ّحولّتسميةّجولدّتسيهرّشبهة
ُّالقولُّأنُُُُُُُُّّّّّّّّ ُّأنُّكلميتنُّمنُّنافلة ُّعربيتنيُّقرر: ُّو"احلديث" ُّواإلسالمُّ"السنة" ُّاجلاهلية ُّميف ُّهذهُّالبديهية ُّأنكر ُّأعد،ُّحيث اءُّن

رةُّمكاناُّاإلسالم،ُّأخذتُّهذهُّالفكُّمنُّالعربيةُّ)مشناة(ُّفقال:ُّ"حىتُّيفاإلسالمُّجولدُّتسيهرُّحنيُّزعمُّتارةُّبأنُّكلمةُّ"السنة"ُّمأخوذةُّ
ُّلُّتارةُّثانية:ُّأهناُّمصطلحُّوثىنُّيفوقا،ُّ(8احلالُّعندُّاليهود"ُّ)أيضا،ُّأعىنُّاختاذُّقانونُّمقدسُّوراءُّالقرآنُّمكتوباُّأوُّمسموعاُّكماُّهوُّ

كتابهُُُّّّيفُّياُّنقلهُّعنهمُّالدكتورُّحممدُّاألعظمليوث،ُّكمجابعهُّعلىُّذلكُّمنُّجلدتهُّشاختُّومارُّتبناهُّواقتبسهُّاإلسالم.ُّوتُّأصلهُّوإمنا
لتشابهُّاأنُّيفطنُّإليهُّاملسلمونُّهوُُّّيوماُّينبغوتابعُّاملستشرقنيُّعلىُّذلكُّقاسمُّأمحدُّحيثُّقال:ُّ"،ُّ(2(ُّ)ياحلديثُّالنبوُُّّ)دراساتُّيف

يشبهانُُّّمارةُّومهايشملُّاملشناةُّواجلُّيالذُّيفالتلمودُّاليهودُّياملكتوبُّوالشفوُُّّياليهودُّالقدميُّعنُّالوحُّورأىُّيالكبريُّجداُّبنيُّهذاُّالرأ
ُّاإلسالمية ُّوالسنة ُّلكتاهبمُُّّاحلديث ُّوشرحهم ُّتفسريهم ُّأساسها ُّاليهود ُّعلماء ُّوكبار ُّحلاخامات ُّشفوية ُّتعاليم ُّجمموعة ُّعن ُّعبارة ومها

ُّسالم(اإلُّكتابهُّ)احلديثُّيفُُّّكماُّزعمُّاملستشرقُّالفريدُّغيومُّيف،ُُّّ(3يهوذاُّجولدنُّ)ُّيمدىُّطويلُّعلىُّلسانُّالعاملُّاليهوداملقدسُّعلىُّ
ُّ(ُّ.4تعىنُّاجلديدُّأوُّتعىنُّاألخبارُّأوُّالقصصُّ)ُّالعربيةُّعندُّاليهودُّ"هداش"ُّواليتُّ"حديث"ُّمشتقةُّمنُّالكلمةُّأنُّكلمة

كتابهُُُّّّلتوتُّيفطلةُّاألستاذُّالشيخُّحممودُّشهةُّالباوقدُّردُّهذهُّالشب،ُّىلُّنفىُّأنُّتكونُّالكلمتنيُّعربيتنيمردُّهذهُّالشبهةُّيهدفُّإُُُُُُّّّّّّ
ُّكتابهُّ)دراساتُّيفُُّّيفُّيكماُّردُّالدكتورُّحممدُّاألعظم،ُُّّ(5)اإلسالمُّعقيدةُّوشريعة(ُّونفىُّأنُّتكونُّكلمةُّالسنةُّمأخوذةُّمنُّالعربيةُّ)

ُّوثىنُّيفُّ(ُّالزعمُّالباطلُّجلولدياحلديثُّالنبوُّ ُّواقتبسهُّاإلسالأصله،ُّوإُّتسيهر؛ُّأهناُّمصطلح ُّ(.4مُّ)مناُّتبناه

ُّشليبُُُُُُّّّّّّ ُّرءوف ُّالدكتور ُّوردها ُّالشبهة ُّبعُُّّيفُّوذكرُّهذه ُّزعم ُّفقال: ُّاجلاهلني( ُّورفض ُّالفامهني ُّإثبات ُّبني ُّ)السنةُّالنبوية ضُّكتابه
ُّأخذهُّاملسلموُّ ُّالعربيةُّ)مشناة(ُّاليتالباحثنيُّأنُّالتعبريُّبكلمةُّسنة ُّالرواياتُّعُّياالصطالحُّاليهودُّتطلقُّيفُّنُّمنُّالكلمة لىُّجمموعة

سلمونُّإىلُّكلمةُّالتعرفُّعلىُّأحكامُّالتوراة،ُّكماُّتعتربُّشرحاُّوتفسرياُّهلا،ُّمثُّعرهباُّاملُّنظرهمُّمرجعاُّأساسياُّيفُّتعتربُّيفُّاليتُّاإلسرائيلية
ُّعلىُّجمموعةُّالرواياتُّالنبويةُّيفعلمدعىُّاليهودُّأنُّاملسلمنيُّأطلقوهاُّبعدُّالتعريبُّ)سنة(ُّوي ُّعلماُّمقابلُّاستعماهلمُّلكلُّا مةُّ"مشناة"

ُّياتُّاإلسرائيلية.لىُّجمموعةُّالرواع
أنُّاملسلمنيُّأطلقومهاُّ-2،ُّعربومهاُّمنُّكلمةُّ"مشناة"ُّو"هداش"أنُّاملسلمنيُّ-8ُُّّنقطتني:ُّيف"قوهلم"ُّواجلواب:ُّيقولُّملخصُُُُُُُُُّّّّّّّّّ

ُّتشرحُّليتجمموعةُّالرواياتُّاإلسرائيليةُّامقابلُّماُّصنعهُّاليهودُّمنُّإطالقهمُّكلمةُّ"مشناة"ُّعلىُُّّاُّعلىُّجمموعةُّالرواياتُّالنبويةُّيفعلم
اءُّاليهودُّورداُّعلىُّالنقطةُّاألوىل:ُّفإنُّالعقلُّالباحثُّاألمنيُّالُّيتقبلُّادع،ُّالتعرفُّعلىُّاألحكامُّيفُّيساسهلمُّالتوراة،ُّونعتربُّاملصدرُّاأل

ُّشاهبةُّيفلعدمُّاملأوال:ُّ،ُّسنة"ُّأوُّعربواُّ"هداش"ُّإىلُّ"حديث""ُّومنُّصارُّعلىُّدرهبم،ُّأنُّالعربُّاألوائلُّاملسلمنيُّقدُّعربواُّ"مشناة"ُّإىل
ُّوفُّوالبنيةاحلرُّ ُّاستعماهلماُّيفثانيا، ُّورد ُّألنُّالكلمتني ُّاجلاهلُّ: ُّاإلسالُّيالشعر ُّيفقبل ُّعزُّوجل ُّربنا ُّالعزيز،ُُُّّّم،ُّكماُّاستعملهما كتابة

يةُّحبثُّتعريفُّالسنةُّواحلديثُّلغة.ُّوذلكُّمماُّالُّيتكُّجماالُّلفرضُّحديثهُّالشريف،ُّعلىُّحنوُّماُّذكرناهُّسالفاُّيفُّيفُّواستعملهماُّنبيناُّ
ُّحديثُّمنُّهداشُّمةُّسنةتعريبُّكل ُّمُّتنيُّملُّيعرهبماُّاملسلمونُّمنُّكلميتوإذاُّفالكلم،ُّمنُّمشناةُّأو نُّمشناةُّوهداش،ُّوإمناُّأخذومها

ُّوسلم.ُّ) ُّحديثُّنبيهمُّصلىُّاهللُّعليه ُّ،(2صميمُّلغتهم،ُّوصريحُّكتاهبمُّالكرمي،ُّوصريح

                                                                 
ُّ.41العقيدةُّوالشريعةُّىفُّاإلسالمُّصُُُّّّ-8ُّ
2ُّ-ُُّّ ُّ.8ُّ/5،4دراساتُّىفُّاحلديثُّالنبوى
ُّصُُّّ-3ُّ ُّاحلديث ُّ.21ُّ،21إعادةُّتقييم
ُّعزيةُّعلىُّطهُّصُُُّّّ-4ُّ ُّ.42نقالُّعنُّمنهجيةُّمجعُّالسنةُّللدكتورة
ُّوشريعةُّصُُّّ-5ُّ ُّ.412ُّ،413اإلسالمُّعقيدة
4ُّ-ُُّّ 88ُّ-8ُّ/5دراساتُّيفُّاحلديثُّالنبوي
ُّالفامهنيُّورفضُّاجلاهلنيُّصُُّّ-2ُّ ُّوماُّبعدهاُّبتصرف.32ُّالسنةُّالنبويةُّبنيُّإثبات
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ليل،ُّتخدمهُّاإلسالم،ُّادعاءُّالُّيستندُّإىلُّدتسيهرُّبأنُّالسنةُّمصطلحُّوثىنُّاسُّ:ُّولذاُّفإنُّماُّقالهُّجولدييقولُّالدكتورُّاألعظمُُُُُُُّّّّّّّ
سهاّثوباّمعينا،ّالّيلبّيمفهومهاّاللغّوّيثمّإنّاستعمالّالجاهليينّأوّالوثنيينّمنّالعربّلكلمةّ"ما"ّفومعارضُّلألدلةُّامللموسة،ُّ

ّا ّوإالّأصبحتّاللغة ّالكلمة، ّلهذه ّالمختلفة ّاستعماالتهم ّالحظنا ّإلا ّإلىّمصطلحّوثنىّوخصوصا ّبكاملهاّلوالّيحيلها عربية
مشتقةُّمنُُّّونفسُّهذاُّالكالمُّيقالُّرداُّعلىُّماُّزعمهُّالفريدُّغيومُّمنُّأنُّكلمةُّ"حديث"،ُّ(8)ُّمصطلحاّوثنياّوهذاّالّيقولّبهّعاقل

هُّلكتابُّالذىُّألفاىفُّإغاثةُّاللهفان:ُّإنُّكلمةُّمشناةُّإمناُّتعىنُُّّ:ُّيقولُّابنُّقيمُّاجلوزيةورداّعلىّالنقطةّالثانية،ُّالكلمةُّالعربيةُّ"هداش"
ُّودولةُّاليونانُّوالروم،ُّوهوُّالكتابُّاألصغرُّعلماءُّاليهودُّيف ُّومبلغُّحجمهُّحنوُّمثامنائةُّورقةزمنُّدولةُّالبابلينيُّوالفرس، ُّالتلمود:ُُّّ،، أما

ُّيف ُّبغلُّلكربه،ُّوملُّيكنُّالفقهاءُّالذينُّألفوه ُّمعُّمشناة،ُّومبلغُّحجمهُّحنوُّنصفُّمحل ُّفهوُّالكتابُّاألكربُّالذىُّألفهُّعلماءُّاليهود
الزياداتُُّّنُّيفمرُّعليهُّالزمانُّزادواُّفيه،ُّوأإمناُّألفوهُّجيالُّبعدُّجيل،ُّفلماُّنظرُّاملتأخرونُّمنهمُّإىلُّهذاُّالتأليف،ُّوأنهُّكلماُّعصرُّواحد،ُّوُّ

ُّااملتأخرةُّماُّيناقضُّأوائلُّهذاُّالتأليف،ُّعلمواُّأهنمُّإنُّملُّيقطعواُّذلكُّومينعواُّمنُّالزيادةُّفيه،ُّأدىُّإىلُّاخلللُّالذىُّالُّميكنُّسده،ُّقطعوُّ
ُّالفقهاءُّالزيادةُّفيه،ُّوإضافةُّش،ُّومنعواُّمنها،ُّوحظرواُّعلالزيادةُّفيه ُّيضافُّإليهُّشُّآخرُّيءى ُّعلىُّآُّيءإليه،ُّوحرمواُّمنُّأن خرُّفوقف

ُّ(ُّ.2ذلكُّاملقدارُّ)
ُّسيدناُّموسىُُُُُُُُُّّّّّّّّّ ُّإرضاءُّألهوائهم،ُّوقدُّنسبوهاُّإىلُّالتوراةُّوإىل يسُّاألمرُّكذلكُّولوإذاُّفاملشناةُّوالتلمودُّمنُّتأليفُّفقهاءُّاليهود

منهاُُّّيءشُّالُّمدخلُّألحدُّمنُّعلماءُّاإلسالمُّيفمروياتُّنبويةُّموحىُّهباُّمنُّقبلُّربُّالعزة،ُّوُُّّيوالسنةُّاملطهرة؛ُّفهُّيديثُّالنبوُّاحلُّيف
إخل.ُُّّ...أطلقُّومسىُّكلُّماُّوردُّعنهُّمنُّقولُّأوُّفعلُّأوُّتقريرُّأوُُّّيهوُّالذُّاُّوتنفيذها،ُّوصاحبُّالسنةُّاملطهرةإالُّحبفظهاُّورعايته

هُّاملطهرة.ُّفهوُّالقائل:ُّ"قدُّيئسُّالشيطانُّبأنُّيعبدُّبأرضكم،ُّولكنهُّرضىُّأنُّيطاعُّفيماُّسوىُّذلكُّمماُّبأنهُّمنُّحديثهُّالشريفُّوسنت
بيهُّصلىُّاهللُّعليهُّنقدُّتركتُّفيكمُّماُّإنُّاعتصمتمُّبهُّفلنُّتضلواُّأبداُّكتابُّاهللُّوسنةُُّّالكم،ُّفاحذرواُّياُّأيهاُّالناس،ُّإنحتقرونُّمنُّأعم

ُّ(ُّ.3وسلم."ُّ)
ّكلهّيتضحّلناّّّّّّّّّ ّأنّالكلمتينّ"سنة"ّو"حديث":وبهذا

ُّأصيلتان-8ُُّّ ُّ،عربيتان
ُّ،قدُّاستعمالمهاُّوأنُّالقرآنُّالكرميُّوالسنةُّالنبويةُّاملطهرة-2ُُّّ
قُّوأنُّإخل،ُّكماُّسبُّ...مسىُّاحلديثُّوالسنةُّووضعهماُّعلماُّعلىُّكلُّماُّوردُّعنهُّمنُّقولُّأوُّفعلُّأوُّتقريرُُّّيوأنُّالرسولُّهوُّالذ-3ُُّّ

املسلمنيُّعربواُّكلمةُّ"سنة"ُّمنُّكلمةُّ"مشناة"ُّأوُّ"منُّهداش"،ُّأوُّفرضُّأهناُّمصطلحُُّّمنُّاإلمكانُّفرضُّأنُّيوبذلكُّينمح،ُّذكرت
ُّيفُُّّوثىن،ُّوأنهُّفرق ُّجزاءنباإلسالم،ُّوبنيُّثرىُّاحملرفنيُّالذينُّلعنواُّعلىُّلسانُّأُّكبريُّبنيُّثرياُّاحملجةُّالبيضاء ُّيائهمُّداودُّوعيسىُّبنُّمرمي

ُّ.(4مباُّكانواُّيصنعونُّ)
ُّ
ُّ
ُّ

                                                                 
8ُّ-ُُُّّّ ُّ.8ُّ/2النبوىُّدراساتُّىفُّاحلديث
ُّ.2ُّ/323،324إغاثةُّاللهفانُُّّ-2ُّ
ُّكتابُّالعلم،ُُّّ-3ُّ ُّواحتجُّبه381ُُّّرقم8ُّ/828ُّ،822ُُّّأخرجهُّاحلاكمُّيفُّاملستدرك ُّوابنُّأىبُّأويس ُّبهُّالبخاري، ُّابنُّعباسُّوقالُّيفُّإسنادهُّعكرمةُّواحتج منُّحديث

ُّرضيُّاهللُّ ُّأىبُّهريرة ُّأهـ.مسلم،ُّوسائرُّرواتهُّمتفقُّعليهم،ُّمثُّقالُّولهُّشاهدُّمنُّحديث ُّيفُّاملوضعُّالسابق،ُّوُّوافقهُّالذهيبُّوقالُّولهُّأصلُّيفُّالصحيح ُّعنه،ُّوأخرجه
32ُّ:34ُُّّللدكتورُّرءوفُّشليبُّصالسنةُّاإلسالميةُّبنيُّإثباتُّالفامهنيُّورفضُّاجلاهلنيُُّّ-4ُّ

ُّوماُّبعدها.24ُّ:صُّ،لبنانُّ–ُّبريوتُّالريَّان،ُّومؤسسةُّاإلسالميةُّاملنارُّمكتبة،ُّاملرصفيُّسعدُّالدكتورُّاألستاذ،ُّوالس نَّةُّاملستشرقون
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ّ.وهرّالعاداتّواألفكارّالموروثةّالقديمةالسن ةّمنّجّلبحثّالثالث:ا
وأنهُّ(!8لعادةُّاملقدسةُّواألمرُّاألولُّ)أنُّالسنة:ُّهيُّجوهرُّالعادات،ُّوتفكريُّاألمةُّاإلسالميةُّقدميا،ُّفهيُّا«ُّجولدتسيهر»يزعمُُُُُُُُّّّّّّّّ

ليتُّتتألفُّمعها،ُّوهذهُّالعاداتُّاماُّمنُّأمرُّأوُّفعلُّيوصفُّعندهمُّبالفضلُّأوُّالعدالة،ُّإالُّإذاُّكانُّلهُّأصلُّيفُّعادامهمُّاملوروثةُّأوُّمتفقاُّ
بـ:ُّ«ُّسبنسر»مثُّيضيفُّقائالُّبأنُّفكرةُّالسنةُّميكنُّإدراجهاُّبنيُّالظواهرُّاليتُّمساهاُُّّمنهاُّالسنةُّتقومُّعندهمُّمقامُّالقانونُّأوُّالديانة،

ُّوجتمعتُّال،ُّوهيُّالنتائجُّالعضويةُّاليتُّمجعتهاُّبيئةُّمنُّالبيئاتُّخاللُّاألجيالُّواألحقاب،ُّوُّ«العواطفُّالقائمةُّمقامُّغريها» يتُّتركزت
ُّالذيُُّّوقدُّنقلُّالعربُّفيماُّبعدُّفكرةُّالسنةُّيفُّغريزةُّوراثيةُّتتألفُّمنهاُّالصفةُّأوُّالصفاتُّاليتُّتوارثهاُّأفرادُّهذهُّالبيئة. إىلُّاإلسالم

هليةُّقدُّاالقدمية،ُّوأصبحتُّالسنةُّاإلسالميةُّدعاماتُّالفقهُّوالتفكريُّيفُّاإلسالم،ُّوالُّشكُّأنُّنظريةُّالسنةُّيفُّاجلُّأوهمُّمبخالفةُّسنتهم
ُّعندُّانتقاهلاُّإىلُّاإلسالم.أصاهباُّتعديلُّ ُّجوهري

ففيُّاإلسالمُّأصبحُّاملسلمونُّالُّيطالبونُّبإحياءُّالسننُّالوثنيةُّاليتُّنسختُّمعاملها،ُّبلُّبدأواُّباملأثورُّمنُّاملذاهبُّواألقوالُّواألفعالُُُُُُُّّّّّّّ
ُّهمُّاملؤسسني ُّاجليل ُّهذا ُّوأصبحُّأفراد ُّاملسلمني، ُّمنُّأجيال ُّجيل ُّألقدم ُّجدُّاليتُّكانت ُّالقدميلسنة ُّالعربية ُّتغايرُّالسنة ُّةيدة وأخذُّ،

املسلمونُّمنُّذلكُّالوقت،ُّينهجونُّيفُّحيامهمُّهنجُّاألساليبُّواآلراءُّاليتُّصحُّعندهمُّأهناُّمنُّأقوالُّالنيبُّوأفعاله،ُّويضعوهناُّيفُّاحمللُّ
عليُّحسنُّ»ورُّوالدكتُّ«وليوثمارغ»وُّ«شاخت»،ُّوإىلُّقولهُّمالُّاألول،ُّأوُّتلكُّاليتُّصحتُّعنُّالصحابة،ُّويضعوهناُّيفُّاحمللُّالثان

ُّ(.2)ُّوغريهمُّممنُّتبعُّاملستشرفنيُّ«عبدالقادر
لألدلة،ُُّّافتاءُّالُّيقومُّعلىُّدليل،ُّوزعمُّمتهافت،ُّومعارضوأنهُُّّ"وثين"ُّلسابقةُّغباءُّقوهلمُّأنُّالسنةُّمصطلحأوضحناُّيفُّالشبهةُّاُُُُُُّّّّّّ

ُّال ُّمفهومها ُّيف ُّما ُّلكلمة ُّالعرب ُّمن ُّالوثنيني ُّأو ُّاجلاهليني ُّاستعمال ُّإن ُّمصطلمث ُّإىل ُّحييلها ُّوال ُّمعينا، ُّثوبا ُّيلبسها ُّال ُّوثين،ُّلغوي ح
ُّبهُّ ُّماُّالُّيقول ُّبكاملهاُّمصطلحاُّوثنيا،ُّوهذا ُّوإالُّأصبحتُّاللغةُّالعربية ُّاستعماالمهمُّاملختلفةُّهلذهُّالكلمة، وخصوصاُّإذاُّماُّالحظنا

معُّأنهُُّّوُّماُّكانُّعرفاُّمعموالُّبهُّيفُّالبيئة،أنُّاملصدرُّالثانُّللتشريعُّإىلُّذلكُّالوقتُّملُّيكنُّحمددا،ُّوأنُّمفهومُّالسنةُّهأماُُّّعاقل!.
ُّبشكلُّمنُّاألشكال! ُّماُّميكنُّأنُّيؤيدُّاستنتاجه ُّفهوُّاخللطُّوالتناقضُّوعدمُّاجلديةُّيفُّالبحثُّالعلميُُّّليسُّهناك

كنُّإالُّميُّولوُّسلمناُّجدالُّأنُّكلمةُّالسنةُّكانتُّتطلقُّيفُّبدايةُّاألمرُّعلىُّماُّكانُّمعروفاُّومألوفاُّيفُّاجملتمعُّاإلسالمي،ُّوهذاُّالُُُُُُُّّّّّّّ
ُّماُّشاكلُّذلك،ُّفهذاُّالُّيعينُّأنُّهذهُّاألش ُّبعدُّياءُّنسبتُّفيميفُّحاالتُّنادرةُّجدا،ُّحيثُّتذكرُّالكلمةُّمضافةُّإىلُّاملسلمني،ُّأو ا

،ُّتداءُّبالنيبنة،ُّالُّحولُّفكرةُّاالق،ُّمثُّهذاُّالبحثُّكلهُّيدورُّحولُّلفظُّكلمةُّالسأوُّمسيتُّفيماُّبعدُّذلكُّبسنةُّالنيب،ُّذلكُّإىلُّالنيب
}وماُّ[.10النساء:ُّ]}منُّيطعُّالرسولُّفقدُّأطاعُّاهلل{ُُّّضرورية،ُّواالقتداءُّهبديهُّمفروضُّعلىُّاملسلمنيُّبالنصُّالقرآن:،ُّفطاعةُّالنيب

ُّفانتهوا{ُّ ُّوماُّهناكمُّعنه ُّآتاكمُّالرسولُّفخذوه ُّتوليتمُّفإمن[2]احلشر: ُّالرسولُّفإن ُّاملب.}وأطيعواُّاهللُّوأطيعوا ُّرسولناُّالبالغ ني{ُّاُّعلى
ُّتهةُّهيُّاألصل،ُّوماُّيهمناُّهوُّفرضُّطاعوهذهُّالطاع،ُّ[82]التغابن:ُّ

ُّبأهناُُُُُُُُُّّّّّّّّّ ُّجولدتسيهرُّيفُّتفسريهُّالسنة ُّيفُّذلكُّماُّزعمه ُّتقبلُّتلكُّاملفتيات،ُّسواء ُّطلحُّوثينمص»ولذاُّفالُّميكنُّأن استعملهُّ«
تقاليدُّ»ُّمعناهاُُّّأنُّأوُّماُّادعاهُّشاختُّيفُّدراستهُّمن«ُّعرفيا»اإلسالم،ُّأوُّماُّذهبُّإليهُّمارغليوثُّمنُّأنُّمعناهاُّيفُّالعهدُّاألولُّكانُّ

وقدُّ،ُّهاُّبعضاالقطعية،ُّواليتُّيفسرُّبعضُّألنُّتلكُّاملزاعمُّختالفُّخمالفةُّجذريةُّماُّدلتُّعليهُّالنصوص«ُّاألعرافُّالسائدة»أوُّ«ُّاجملتمع
ُّروىُّأمحدُّبسندُّصحيحُّعنُّساملُّقال:ُّكانُّعبدُّاهللُّبنُّعمرُّيفيتُّبالذيُّأنزلُّاهللُّعزُّوجلُّمنُّالرخصةُّبالتمتع،ُّوسنُّرسولُّاهللُّصلى

اهللُّعليهُّوسلمُّفيه،ُّفيقولُّناسُّالبنُّعمر:ُّكيفُّختالفُّأباكُّوقدُّهنىُّعنُّذلك؟ُّفيقولُّهلمُّعبدُّاهلل:ُّويلكم،ُّأالُّتتقونُّاهلل،ُّإنُّكانُّ

                                                                 
ُّاإلسالميُّ":ُّصُُّّ-8ُّ ُّوالشريعةُّ":ُّص12ُُّّ-18ُّاملستشرقونُّومصادرُّالتشريع ُّ.41.ُّنقالُّعنُّ"ُّالعقيدة
ُّوالشريعةُّ":ُّصُّاملرُُّّ-2ُّ ُّتدوينه[ُّ":ُّص250ُّجعُّالسابق:ُّنقالُّعنُّ"ُّالعقيدة ُّالنبويُّ]وتاريخ ُّالفقهُّاإلسالمي5ُُّّ،ُّدراساتُّيفُّاحلديث ُّعامةُّيفُّ]تاريخ[ وماُّبعدها،ُّو"ُّنظرة

ُّاملرصفيُّاملستشرقونُّوالسنةُّصُُّّم.8142ُُّّ-هـ8348ُُّّط.ُّالعلوم،ُّالقاهرة823ُُُّّّ-822ُّ":ُّصُّ ُّد.ُّسعيد ُّ.30-21راجع
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عمرُّهنىُّعنُّذلكُّفيبتغيُّفيهُّاخلريُّيلتمسُّبهُّمتامُّالعمرة،ُّفلمُّحترمونُّذلك،ُّوقدُّأحلهُّاهلل،ُّوعملُّبهُّرسولُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم؟،ُّ
ُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّأحقُّأنُّتتبعواُّسنته،ُّأمُّسنةُّعمر؟ُّإنُّعمرُّملُّيقلُّلكمُّإنُّالعمرةُّيفُّأشهرُّاحلجُّحرام،ُّولكنهُّقال:ُّأفرسولُّاهلل
ُّمنُّأشهرُّاحلجُّ)إنُّأمتُّالعم ُّ(.8رةُّأنُّتفردوها

صلُّيفُّهذهُّالقضية،ُّفُّ«أفرسولُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّأحقُّأنُّتتبعواُّسنته،ُّأمُّسنةُّعمر؟»وهذاُّالقولُّمنُّعبدُّاهللُّبنُّعمر:ُُُُُُُُّّّّّّّّ
ُّنفسرُّ حيثُّمايزُّبنيُّقضيتنيُّخمتلفتنيُّمتاما،ُّأثبتُّلألوىلُّحقُّاالتباعُّ..ُّولوُّكانُّالعرفُّالشائعُّأوُّتقاليدُّاجملتمعُّمهاُّالسنة،ُّفكيف

(:2ُّرُّ)كوهبذاُّيتضحُّأنُّهذاُّالزعمُّالذيُّافتاهُّاملستشرقونُّمردودُّعليهم،ُّويفُّهذاُّيقولُّاملرحومُّالشيخُّأمحدُّشاُُّّقولُّابنُّعمرُّهذا؟!.
عندُّاملسلمنيُّعنُّعادةُّاتباعُّاآلباء،ُّوقدُّنعاهاُّاهللُّعلىُّالكفارُّنعياُّشديدا،ُّوتوعدُّعليهاُّوعيداُّكثريا،ُّوأمرُُّّفلمُّيكنُّاتباعُّسنةُّالنيب

ُّحرصُّ ُّاألدلة،ُّوإمناُّكان ُّالزيفُّمن ُّالصحيحُّمن ُّالكونُّوآثاره،ُّونقد ُّالتدبرُّيف ُّعقوهلمُّيف ُّحيثماُّكان،ُّواستعمال الناسُّباتباعُّاحلق
}فليحذرُّالذينُّ[.28]األحزاب:ُُّّ}لقدُّكانُّلكمُّيفُّرسولُّاهللُّأسوةُّحسنة{ُُّّسلمنيُّعلىُّسنةُّرسولُّاهللُّاتباعاُّألمرُّاهللُّيفُّالقرآن:امل

ُّ ُّيصيبهمُّعذابُّأليم{ ُّتصيبهمُّفتنةُّأو ُّ[43]النور:ُُّّخيالفونُّعنُّأمرهُّأن ُّماُّنزلُّإليهم{ ُّالذكرُّلتبنيُّللناس ]النحل:ُّ.}وأنزلناُّإليك
أوامرُّاهللُّيفُّكتابه،ُّمماُّالُّجيهلهُّمسلم،ُّواتباعاُّألمرُّرسولُّاهللُّنفسه،ُّيفُّاألحاديثُّالصحيحةُّاملتكاثرة،ُّوفيماُُّّإىلُّغريُّذلكُّمن،ُّ[44

ُّ..ُّوهذاُّاملوضوعُّأطالُّالبحثُّفيهُّالعلماءُّالسابقونُّوأبدعوا،ُّحىت ُّ.ُّملُّيدعواُّقوالُّلقائلُّأوُّكادواثبتُّعملياُّبالتواتر
ُّيالذُّيلأيضاُّتطلقُّويرادُّهباُّاجلانبُّالعمُّياهللُّرضيُّاهللُّعنهمُّفهُّملُّبهُّأصحابُّرسولهذاُّوإنُّكانتُّالسنةُّتطلقُّعلىُّماُّعُُُُُُُّّّّّّّ

ُّ ُّرسولُّاهلل ُّاليتنقلُّلناُّعن ُّفهوُّاألخبار ُّلناُّعنهُّأماُّاحلديث: ُُّّنقلت ُّوتقريراتهُّوصفاته ُّأقوالهُّوأفعاله ُّذُّ...من ُّوىفُّضوء كُّلإخل.
ُّيأُّعا(،عنهُّإنهُّ)إمامُّفيهماُّمُّالسنة(ُّأوُّقوهلمُّديث(ُّأوُّ)إمامُّيفاحلُّوصفُّأحدهمُّمثالُّ)إمامُّيفُّنستطيعُّأنُّنفهمُّقولُّالعلماءُّيف

ليستُّمنُّالدينُُّّدعةُّاليتوالسنةُّهبذاُّاملعىنُّاألخريُّتباينُّالب،ُّسلوكهُّعلىُّنفسه،ُّويلتزمُّهباُّيفُّاحلديث،ُّوعاملُّبالسنةُّيطبقهاُّأنهُّعاملُّيف
ُّاهللُّيفاعتربهاُّالرسولُُّّواليت ُّألهناُّليستُّمنُّشرع ُّوكلُّضاليءشُّضاللة؛ ُّنستطيعُّأنُّنُّلةُّيف، ُّوىفُّضوءُّذلكُّأيضا ُّقولُّالنار. فهم

ُّهذاُّماُّليسُّمنهُّفهوُّرد"ُّ)ُّالرسولُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم.ُّ"منُّأحدثُّيف ُّ(3ُّأمرنا
كبارُّالعلماءُُُّّّرجاله،ُّومنووفقاُّهلذاُّاملعىنُّنستطيعُّأنُّنفهمُّأيضاُّقولُّعبدُّالرمحنُّابنُّمهدىُّوهوُّواحدُّمنُّأفذاذُّعلمُّاحلديثُّوُُُُُُُُّّّّّّّّ
حلديث،ُّوسفيانُّاُّيفُّالسنةُّوليسُّبإمامُّإمامُّيفُّيفقال:ُّاألوزاعُّة،ُّوسفيانُّبنُّعيينينُّمالكُّبنُّأنس،ُّواألوزاعماُّسئلُّعحينُّبالسنة

ُّيفُّإمامُّيف ُّفيهماُّمعاُّاحلديثُّوليسُّبإمام ّف،ّالسنة،ُّومالكُّإمام ّالداللةّعلىّأنّالسنة ّالرحمنّبنّمهدىّواضحة ّيوإجابةّعبد
يهُّأماُّاحلديثُّفهوُّاالشتغالُّمباُّنقلُّلناُّعنُّرسولُّاهللُّصلىُّاهللُّعلُّاإلسالم،ّيفّيجانبّالعملمثلّهذاّاالستعمالّإنماّيرادّبهاّال

ُّىومنُّهناُّيقولونُّأيضا:ُّفالنُّصاحبُّسنةُّوفالنُّصاحبُّبدعة،ُّأماُّاألول،ُّفألنهُّيتبعُّهد،ُّإخلُّ...وسلم.ُّمنُّأقوالهُّوأفعالهُّوتقريراتهُّ
ُّاُّليسُّمنه.فألنهُّحياولُّأنُّيلحقُّبالدينُّمُّ"وأماُّالثانُّالنيب

ُّالصاحل:ُُُُُُُُّّّّّّّّ ّحتىّيقولُّالدكتورُّصبحى ّكلّوجه، ّمتغايرانّمن ّكأنهما ّباآلخر ّالمفهومينّيدعم ّكلهّأنّأحد وأغربّمنّهذا

ّكتاباّبعنوانّ"السننّبشواهدّالحديث"ّصحّ  ُّسمىأنُّاملوقوفُّالُّيلسنةُّوهناكُّتفريقُّآخرُّبنيُّاحلديثُّوا،ُّ(4)ُّأنّيذكرّابنّالنديم
ُّحدي ُّ،ُّثا"سنة،ُّولكنهُّيسمى ُّوأضحتُّالكلمتانُّمتادفتني، ُّفيماُّبعد، ُّيعشُّطويال ُّهذاُّالتفريقُّمل ُّماُُّّانهذاُّومرادولكن بالسنةُّهنا:

ُّعثةُّمثلُّحتنثهُّيفغازيهُّقبلُّالبوأفعالهُّوتقريراتهُّوصفاتهُّاخللقيةُّواخللقيةُّوسريهُّومُّهبُّإليهُّمجهورهمُّوهى:ُّأقوالُّالنيبأرادهُّاحملدثونُّوذ
ُّألغارُّحراء ُّاألخالقُّوحماسنُّ،ُّومثلُّحسنُّسريته، ُّمنُّكرمي ُّماُّكانُّعليه لهُُّّاألفعال؛ُّكقولُّأمُّاملؤمننيُّخدجيةنُّاحلالُّيستفادُّمنها

                                                                 
ُّ(ُّحتقيقُّأمحدُّشاكر.5200)1ُّ/48ُّأمحد:ُُّّ-8ُّ
ُّاملعارفُّاإلسالميةُّ":ُّ-2ُّ ُّ.ُّبتصرف.402ُّ-83ُّ/408ُّ"ُّدائرة
ُّرقمُُّّ-3ُّ ُّالبخاري ُّعائشةُّرضىُّاهللُّعنها،ُّأخرجه ُّ.8281.ُّومسلمُّرقم2412ُّاحلديثُّمتفقُّعليهُّمنُّحديث
ُّومصطلحهُّصُُّّ-4ُّ ُّ.4علومُّاحلديث
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ُّعلىُّملصلىُّاهللُّعليهُّوسلم.ُّكالُّواهللُّالُّخيزيكُّاهللُّأبدا؛ُّإنكُّلتصلُّالرحم،ُّوحتملُّالكل،ُّوتقرىُّالضيف،ُّوتكسبُّا عدوم،ُّوتعني
ق،ُّفمثلُّوحسنُّاخللأنهُّعرفُّبالصدقُّواألمانةُّوماُّإىلُّذلكُّمنُّصفاتُّاخلري،ُّومثلُّأنهُّكانُّأمياُّالُّيقرأُّوالُّيكتب،ُّوُّ،ُّنوائبُّاحلق

ُّمنُّهرقلُّيفُّإثباتُّنبوتهُّذلكُّينتفعُّبهُّيف ُّ(8حديثهُّاملشهورُّ)ُّكثرياُّكماُّحصل ُّبهُّ، وهذاُّماُّجعلُّالعلماءُّيعتربونُّكلُّماُّيتصل
ُّالتعريفُّقبلُّوبعدُّالبعثة،ُّويدخلُّيفُّلُّبالرسولةُّعندهمُّتشملُّكلُّماُّيتصصلىُّاهللُّعليهُّوسلم.ُّقبلُّالبعثةُّجزءاُّمنُّالسنة؛ُّفالسن

ُّعليهُّعملُّالصحابةُّوهذاُّأمجعُّتعريفُّهلاُّ) ُّ(ُّأ.ُّهـ..3عندهمُّ)ُّيللحديثُّالنبوُّوالسنةُّهبذاُّاملعىنُّمرادفةُُّّ،(2ماُّكان
ُّقولُّجولدُُُُُُُّّّّّّّ ُّيظهرُّفساد ُّ"الُُّّتسيهر:ُّيفُّومنُّهنا ُّومصطلح ُّمصطلحُّ"احلديث"، ُّأنُّيكون ُّحممدية(ُّجيب نة"ُّسكتابهُّ)دراسات

ويةُّاللغُّرُّبزعمهُّهذاُّملُّيفرقُّبنيُّاملعانتسيهُّوجولد،ُّ(5،ُّوإمناُّالسنةُّدليلُّاحلديثُّ)فهماُّليساُّمبعىنُّواحد(ُّ،4متميزينُّعنُّبعضهماُّ)
لشرع،ُّمماُّجعلهُّيظنُّأنُّااملوضوعُّبعدمُّالتزامهُّباصطالحاتُّعلماءُُّّاحلديثُّوالسنةُّلذلكُّتراهُّخيلطُّيفُّاالصطالحيةُّللفظتني:ُّواملعان

لُّالتفكريُّعندُّاملسلمني،ُّوهذهُّاالصطالحاتُّقدُّاستوفيناهاُّقبُّمعاىنُّلفظُّ)حديث(ُّوُّ)سنة(ُّهوُّنوعُّمنُّاالضطرابُّيفُّيفُّاخلالف
ُّبلُّملُّيقتبُّمنهاُّأدىنُّاالقتاب.قليل،ُّفظهرُّأنهُّملُّيعتربُّاصطالحاتُّالقوم،ُّ

ُّاحلديثُُُُُُُُّّّّّّّّ ُّبني ُّإليهاُّتفريقه ُّجره ُّهذهُّالدعوى ُّاحلديث( ُّالسنةُّدليل ّفالحوالسنةوقولهُّ)إمنا ّاألشبهّالعكس، ّوكان ديثّدليلّ،
فاألولى:ّألنهّّ،ومنّهناّجاءّقولهم:ّسنةّثابتةّعنّالرسول،ّوسنةّغيرّثابتةّعنه،ُّاصطالحُّاألصولينيُّمبعىنُّواحدُّيفُّفهماُّالسنة،

ّقالّلل ّالش ّأنه ّالرسولّالكريم ّأقره،ّيءثبتّعن ّأو ّفعله ّالحديثّاُّأو ّوجود ّالرسولّهو ّثبوتّلل ّعن شريفّلوطريقة
بذل ّسنةّغيرّملزمةّّيقوالّأوّفعالّأوّتقريراّيؤكدها،ّفهّيالثانية:ّألنهّلمّنجدّحديثاّعنّالنب،ّالذىّيتضمنّلل ّويشهدّعليه

ُّعنُّالنيبُّيوكذلكُّإذاُّقيل:ُّالسنةُّكذا،ُّومنُّالسنةُّكذا،ُّوهكذاُّالسنةُّكلهاُّدليلُّشرع ّ.(9)ّبوجهُّمنُّالوجوهُّملزم؛ُّألنُّذلكُّثابت
ُّ
ُّ
ُّ
ُّ
ُّ
ُّ
ُّ
ُّ
ُّ
ُّ
ُّ

                                                                 
8ُّ-ُُّّ ُّأىبُّسفيانُّبنُّحرب،ُّرقم ُّ.8223مُّ،ُّومسلمُّق2متفقُّعليهُّمنُّحديث
ُّ.33ُّ،34،ُّواملدخلُّإىلُّالسنةُّالنبويةُّص2ُّ/820انظر:ُّجامعُّالعلومُّواحلكمُُّّ-2ُّ
ُّللدكتورُّمروانُّشاهنيُّص80ُّاحلديثُّواحملدثونُّللدكتورُّأبوُّزهوُّصُُّّ-3ُّ ُّىفُّعلومُّحديثُّالبشريُّالنذير  .21ُّ،21،ُّوانظر:ُّتيسريُّاللطيفُّاخلبري
ُّلألستاذُّالُّ-4ُّ ُّ.384صديقُّبشريُّنصرُّصُّنقالُّعنُّضوابطُّالروايةُّعندُّاحملدثني
ُّرضا،ُّانظر:ُّجملةُّاملنارُّاجمللد41ُّالعقيدةُّوالشريعةُّيفُّاإلسالمُّجولدُّتسيهرُّصُُُّّّ-5ُّ ُّأيضاُّاألستاذُّحممدُّرشيد ُّ.80ُّ/152،153،ُّوممنُّفرقُّبينهما
ُّبتصرف.322ُُّّ-384ُّضوابطُّالروايةُّعندُّاحملدثني،ُّصُُُّّّ-4ُّ

ُّوماُّبعدها.24ُّ:صُّ،لبنانُّ–ُّبريوتُّالريَّان،ُّومؤسسةُّاإلسالميةُّاملنارُّمكتبة،ُّاملرصفيُّسعدُّالدكتورُّاألستاذ،ُّوالس نَّةُّاملستشرقون
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ّ(2لم)وسّعليهّاهللّصلىّالنبيّإلىّالّالصحابة،ّإلىّاألحاديثّنسبةّدعوىالرابع:ّرد ّالبحثّ
ُّمنُّأهناُّزمجنُّأنُّنستطيعُّوالُّوأفعاهلم،ُّوأفكارهم،ُّالصحابة،ُّأقوالُّمنُّكلهاُّالنبويةُّاألحاديثُّأنُّالسنةُّمنكريُّبعضُّيدعيُُُُُُُّّّّّّّ
ُّوسلمُّعليهُّاهللُّصلىُّعنهُّرويُّماُّبكثريُّيفوقُّوالتابعنيُّالصحابةُّعنُّرويُّماُّبأنُّذلكُّعلىُّويستدلون.ُّوأفعالهُّالنيبُّأقوال ُّهادفني.

ُّ.حجيتهاُّوإنكارُّالسنةُّأصلُّيفُّالطعنُّإىلُّذلكُّوراءُّمن
ُّهيُّواهلمفأقُّصراحة؛ُّذلكُّعلىُّونصواُّاجتهادُّأوُّآراءُّأوُّأقوالُّمنُّمنهمُّكانُّوماُّالنيبُّحديثُّبنيُّالصحابةُّميزُّلقدُّنقدّعام:ّّّّّّّ
ُّيفوقُّالصحابةُّنعُّرويُّماُّبأنُّأنفسهمُّاملغرضونُّادعاهُّالذيُّالدليلُّمنُّواضحُّوهذاُّالنيبُّحلديثُّالفهموُُّّوالتفسريُّوالشروحُّالفتاوى

!ُّالشريف؟ُّواحلديثُّةالصحابُّأقوالُّبنيُّالتمييزُّيفُّاجلميعُّعندُّواضحاُّاألمرُّكانُّإذاُّإالُّذلكُّمعرفةُّهلمُّأينُّفمنُّالنيبُّعنُّرويُّماُّبكثري
ُّ.هلمُّالُّعليهمُّشاهدُّفدليلهم
ّ:وسلمّعليهّاهللّصلىّالنبيّأقوالّوبينّأقوالهمّبينّالصحابةّزتمييّّّّّّّّ
ُّمعصومةُّنبويةُّأحاديثُّمنُّالنيبُّعنُّصدرُّماُّبنيُّاملتعمدُّخبلطهمُّوذلكُّالعامةُّمنُّاملسلمنيُّمجهورُّعلىُّالتلبيسُّالقومُّأرادُّلقدُُُُُُُّّّّّّّ
ُّأقوالُّإالُّهيُّماُّوالفقهُّاحلديثُّكتبُّيفُّاملدونةُّةالسنُّأنُّالناسُّيومهواُّحىتُّوأقوالُّآراءُّمنُّالصحابةُّعنُّصدرُّماُّوبنيُّالوحي،ُّبعصمة

ُّعلىُّاملوقوفُّاخلربوُُّّالنبويُّاحلديثُّبنيُّمسلمُّكلُّيعلمهُّالذيُّالفرقُّهلمُّنوضحُّأنُّبدُّالُّكانُّلذلكُّالنيبُّإىلُّنسبوهاُّاليتُّالصحابة
ُّمهماُّأحدُّلىعُّختفىُّوالُّمسلمُّكلُّويعرفهاُّبالضرورةُّالدينُّمنُّاملعلومُّمنُّهيُّاألمورُّتلكُّأنُّنطمئنهمُّأنُّنودُّذلكُّوقبل.ُّالصحايب

ُّ.املغرضةُّاوىالدعُّتلكُّعليهمُّتنطليُّأنُّميكنُّحىتُّذلكُّجيهلُّأحدُّاملسلمنيُّمنُّفليسُّدينه،ُّبأمورُّومعرفتهُّثقافتهُّتدنت
ُّرويُّماُّفهو:ُّاملوقوفُّاخلربُّأماُّ(،2ُّ)خلقيةُّأوُّخلقيةُّصفةُّأوُّتقريرُّأوُّفعلُّأوُّقولُّمنُّللنيبُّأضيفُّماُّهو:ُّالنبويُّفاحلديثُُُُُُُُّّّّّّّّ

ُّالتابعنيُّعلىُّموقوفةُّأقوالُّهناكُّكانتُّوكذلكُّ(3)اهللُّرسولُّإىلُّبهُّيتجاوزُّوالُّعليهمُّفيوقفُّوحنوها،ُّوأفعاهلمُّأقواهلمُّمنُّالصحابةُّنع
ُّعطاء،ُّلىعُّفالنُّوقفهُّكذاُّحديث:ُّفيقالُّسنة،ُّأمُّقرآناُّكانتُّسواءُّالشرعيةُّالنصوصُّمجلةُّمنُّفهموهُّماُّخالصةُّهي:ُّبعدهمُّومن

ُّموقوفُّري،الثوُُّّعلىُّموقوفُّمالك،ُّعلىُّموقوف:ُّويقالُّالزهري،ُّعلىُّفالنُّوقفهُّكذاُّوحديثُّطاوس،ُّلىعُّفالنُّوقفهُّكذاُّوحديث
ُّ.(4)باملقطوعُّتسمىُّوأفعالُّأقوالُّمنُّبعدهمُّمنُّوالذينُّالتابعنيُّعنُّوردُّماُّوكل،ُّذلكُّوحنو...ُّاألوزاعيُّعلى
ّ:السنةّعلىّالحفاظّعلىّالصحابةّحرصّّّّّّ
ُّصدرتُّكماُّةمصانُّحمفوظةُّظلتُّبلُّغريهم،ُّأوُّالصحابةُّأقوالُّمنُّلفظُّأوُّقولُّأيُّفيهاُّيدخلُّملُّالنيبُّأقوالُّأنُّعلىُّيؤكدُّومماُُُُُُّّّّّّ

ُّأحاديثُّمنُّحيفظونُّاملُّروايتهمُّعندُّالدقةُّمنتهىُّويتوخونُّاحلرص،ُّكلُّحيرصونُّكانواُّوتابعيهمُّالصحابةُّأنُّوسلمُّعليهُّاهللُّصلىُّعنه
:ُّقالُّالنيبُّأنُّرياكثُّحديثاُّأحدثكمُّأنُّليمنعينُّإنه:ُّقالُّأنهُّأنسُّعنُّبسندهُّريالبخاُّأخرجُّفقدُّعليه،ُّالكذبُّمنُّحذرُّألنهُّاهللُّرسول

ُّرسولُّعلىُّالكذبُّليتعمدواُّكانواُّماُّاألبرارُّالصحابةُّمنُّوغريهُّأنسُّأنُّالعلمُّمعُّ(5)«النارُّمنُّمقعدهُّفليتبوأُّكذباُّعليُّتعمدُّمن»
ُّمعُّمبرادفه،ُّلفظاُّيغريُّأوُّباملعىنُّفيقولهُّشيئاُّينسىُّأنُّخمافةُّاهللُّرسولُّعنُّاحلديثُّمنُّيكثرُّالُّأنهُّأرادُّوإمناُّوسلمُّعليهُّاهللُّصلىُّاهلل
ُّ.املعىنُّيغريُّالُّكانُّلوُّحىتُّيتورعُّولكنُّعمد،ُّغريُّعنُّذلكُّفعلُّإذاُّيلحقهُّالُّالوعيدُّأن

                                                                 
ُّم.8112ُّدارُّالبحوثُّالعلميةُّللنشر،ُّمصر،ُّمنهجيةُّمجعُّالسنةُّومجعُّاألناجيل،ُّد.ُّعزيةُّعليُّطه،ُّ- 1
ُّوعليُّمعوض،ُّمكتبةُّنزارُّمصطفىُّالباز،ُّمكةُّاملكرمة،ُّط- 2 ُّ(.8ُّ/22ُّم،ُّ)2008هـ/2ُّ،8422ُّشرحُّصحيحُّمسلم،ُّالنووي،ُّحتقيق:ُّعادلُّعبدُّاملوجود
ُّوعليُّمعوض،ُّمكتبةُّنزارُّمصطفىُّالباز،ُّمكةُّا- 3 ُّ(.8ُّ/23ُّم،ُّ)2008هـ/2ُّ،8422ُّملكرمة،ُّطشرحُّصحيحُّمسلم،ُّالنووي،ُّحتقيق:ُّعادلُّعبدُّاملوجود
ُّوعليُّمعوض،ُّمكتبةُّنزارُّمصطفىُّالباز،ُّمكةُّاملكرمة،ُّط- 4 ُّ(.8ُّ/23ُّم،ُّ)2008هـ/2ُّ،8422ُّشرحُّصحيحُّمسلم،ُّالنووي،ُّحتقيق:ُّعادلُّعبدُّاملوجود
ُّكتاب:ُّالعلم،ُّباب:ُّإمثُّمنُّكذبُّعلىُّالنيبُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم- 5 ُّ)بشرحُّفتحُّالباري(، ُّ)8ُّ/248،ُّ)صحيحُّالبخاري ُّ(.801ُّ(،ُّرقم
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ُّبةالصحاُّيكنُّوملُّضا،بعُّبعضهمُّويصدقونُّبعضا،ُّبعضهمُّحيدثونُّالصحابةُّصدورُّيفُّحمفوظةُّكانتُّالشريفةُّالنبويةُّفالسنةُُُُُُُّّّّّّّ
.ُّنعم:ُّالقُّاهلل؟ُّرسولُّمنُّهذاُّأمسعت:ُّرجلُّلهُّفقالُّاهللُّرسولُّعنُّحبديثُّحدثُّأنهُّمالكُّبنُّأنسُّعنُّجاءُّفقدُّالكذب،ُّيعرفون

ُّكماُّبهُّفحدثُّحديثاُّمسعُّمن:ُّ»قالُّاخلطابُّبنُّعمرُّوعنُّ(8)الكذبُّماُّندريُّوالُّنكذبُّكناُّماُّواهللُّيكذب،ُّملُّمنُّحدثينُّأو
ُّفقرأتهُّاببالكتُّجئتُّأفارقهُّأنُّأردتُّفإذاُّمنه،ُّمسعتُّماُّهريرةُّأيبُّعنُّأكتبُّكنت:ُّ"قالُّهنيكُّبنُّبشريُّوعنُّ(2)«سلمُّفقدُّمسع

ُّدثنا؟حتُّأالُّعمرو،ُّأباُّيا:ُّأرقمُّبنُّلزيدُّقلنا:ُّ"قالُّليلىُّأيبُّبنُّالرمحنُّعبدُّوعنُّ(3)"نعم:ُّقالُّمنك؟ُّمسعتهُّماُّهذاُّأليس:ُّفقلتُّعليه،
ُّ(.4)"شديدُّاهللُّرسولُّعنُّواحلديثُّونسينا،ُّكربناُّقد:ُّفقال

ُّليسُّماُّيهافُّيضعواُّأنُّعنُّفضالُّمنهاُّليسُّماُّفيهاُّيدخلُّالُّحىتُّللسنةُّوحفظهمُّالصحابةُّحرصُّشدةُّعلىُّأيضاُّيدلُّومماُُُُُُُّّّّّّّ
ُّحىتُّعناهمبُّأوردهُّإذاُّبعضُّحديثُّبعضهمُّويردُّاللفظ،ُّيفُّيتحرونُّكانواُّأهنمُّالدينُّوحراسُّالشريعةُّمحاةُّوهمُّذلكُّوحاشاهمُّمنها
ُّالصالة،ُّإقاموُُّّاهلل،ُّيوحدُّأنُّعلى:ُّمخسةُّعلىُّاإلسالمُّبين:ُّ»اهللُّرسولُّقال:ُّقالُّعمرُّابنُّفعن،ُّغرييتُّملُّصحيحاُّاملعىنُّكانُّولو

ُّرسولُّنمُّمسعتهُّهكذاُّواحلج،ُّرمضانُّصيامُّال،:ُّقالُّرمضان؟ُّوصيامُّاحلج:ُّرجلُّفقالُّ؛"البيتُّوحجُّرمضان،ُّوصيامُّالزكاة،ُّوإيتاء
ُّ(5)«وسلمُّعليهُّاهللُّصلىُّاهلل

ُّإمناُّإسرائيل،ُّبينُّموسىُّهوُّليسُّاخلضرُّصاحبُّموسىُّأنُّيزعمُّالبكايلُّنوفاُّإنُّعباسُّالبنُّقلت:ُّ»قالُّجبريُّبنُّسعيدُّوعنُُُُُُُّّّّّّّ
ُّكذب:ُّفقالُّآخر،ُّموسىُّهو ُّالبنُّوقيل(،4ُّ)ُّبطولهُّاحلديثُّفذكر...«ُّوسلمُّعليهُّاهللُّصلىُّالنيبُّعنُّكعبُّبنُّأيبُّحدثين...

ُّشيءُّوالُّن،نصفاُّواألختُّالبنتُّبنيُّاملالُّإن:ُّوأختُّابنُّوبنتُّبنتُّيفُّقاالُّاألشعريُّموسىُّوأباُّربيعةُّبنُّسلمانُّإن:ُّ"مسعود
ُّمسعودُّابنُّفقالُّسيتابعنا،ُّفإنهُّمسعودُّابنُّائت:ُّللسائلُّوقاالُّاالبن،ُّلبنت ُّفيهاُّأقضيُّلبُّاملهتدين،ُّمنُّأناُّوماُّإذاُّضللتُّلقد:

ُّعلىُّالصحابةُّحرصُّعلىُّيدلُّومماُُّّ(،2)"فلألختُّبقيُّوماُّالثلثني،ُّتكملةُّالسدسُّاالبنُّوالبنةُّالنصف،ُّللبنتُّاهللُّرسولُّبقضاء
ُّحكمُّيأُّوردُّبالسنة،ُّالشديدُّالتمسكُّذلكُّالنيبُّلفظُّمنُّليسُّماُّيدخلهاُّأنُّدونُّاهللُّرسولُّعنُّصدرتُّكماُّنقيةُّالسنةُّحفظ
ُّنصُّوجدُّأوُّذلك،ُّيفُّوردُّقدُّالسنةُّمنُّاألمرُّدامُّماُّأخرى،ُّنصوصُّعلىُّمقاساُّصحايبُّكالمُّكانُّولوُّحىتُّرأيُّأيُّونبذُّإليها،
ُّعبدُّأباهُّأنُّعمرُّبنُّاهللُّدعبُّبنُّباللُّفعنُّهلم،ُّبلوغهُّفورُّإليهُّيرجعونُّفإهنمُّقبل؛ُّمنُّفيهاُّأفىتُّمنُّعلىُّخافياُّكانُّاملسألةُّيفُّمنها
ُّواهلل:ُّباللُّقالف"ُّاستأذنوكمُّإذاُّاملساجدُّمنُّحظوظهنُّالنساءُّمتنعواُّال:ُّ»وسلمُّعليهُّاهللُّصلىُّاهللُّرسولُّقال:ُّيوماُّقالُّعمرُّبنُّاهلل

ُّ(1)«لنمنعهن:ُّأنتُّوتقولُّاهللُّرسولُّقال:ُّأقول:ُّاهللُّعبدُّهلُّفقال.ُّلنمنعهن
ُّأنضخُّرماحمُّأصبحُّأنُّأحبُّما"ُّعمرُّابنُّقولُّهلاُّفذكرتُّعائشةُّسألت:ُّ»قالُّأبيه،ُّعنُّاملنتشر،ُّبنُّحممدُّبنُّإبراهيمُّوعنُُُُُُُُّّّّّّّّ

ُّبنُّعمرُّسألت:ُّ»قالُّأوسُّبنُّاهللُّعبدُّوعن(،1ُّ)«حمرماُّأصبحُّمثُّنسائه،ُّيفُّطافُّمثُّاهللُّرسولُّطيبتُّأنا:ُّعائشةُّفقالتُّ،"طيبا
ُّاهللُّصلىُّاهللُّسولرُُّّأفتانُّكذلك:ُّاحلرثُّفقال.ُّبالبيتُّالطوافُّعهدهاُّآخرُّليكن:ُّقالُّحتيض؟ُّمثُّبالبيتُّتطوفُّاملرأةُّعنُّاخلطاب

ُّ!؟«(80)أخالفهُّماُّلكينُّاهللُّرسولُّعنهُّسألتُّشيءُّعنُّسألتينُّيديك،ُّعنُّأربت:ُّعمرُّفقال.ُّوسلمُّعليه

                                                                 
ُّ(.8ُّ/851ُّ،ُّ)3الكامل،ُّابنُّعدي،ُّحتقيق:ُّد.ُّسهيلُّزكار،ُّدارُّالفكر،ُّبريوت،ُّطُّ- 1
ُّ.531ُّم،ُّص8114هـ/3ُّ،8404ُّاحملدثُّالفاصل،ُّالرامهرمزي،ُّحتقيق:ُّد.ُّحممدُّعجاجُّاخلطيب،ُّدارُّالفكر،ُّدمشق،ُّطُّ- 2
ُّالبغدادي،ُّحتقيق:ُّأيبُّإسحاقُّالدمياطي،- 3 ُّ(.8ُّ/504ُّم،ُّ)2002مكتبةُّابنُّعباس،ُّمصر،ُُّّالكفاية،ُّاخلطيب
ُّالبغدادي،ُّحتقيق:ُّأيبُّإسحاقُّالدمياطي،ُّمكتبةُّابنُّعباس،ُّمصر،ُّ- 4 ُّ(.8ُّ/504ُّم،ُّ)2002الكفاية،ُّاخلطيب
ُّ(.888ُّ(،ُّرقمُّ)8ُّ/320صحيحُّمسلمُّ)بشرحُّالنووي(،ُّكتاب:ُّاإلميان،ُّباب:ُّبيانُّأركانُّاإلسالمُّودعائمهُّالعظام،ُّ)- 5
ُّمعُّموسى،ُّ)صحيحُّالبخاريُّ- 6 ُّالفضائل،3408ُّ(،ُّرقمُّ)4ُّ/412)بشرحُّفتحُّالباري(،ُّكتاب:ُّاألنبياء،ُّباب:ُّحديثُّاخلضر (.ُّصحيحُّمسلمُّ)بشرحُّالنووي(،ُّكتاب:

ُّ(.4042ُّ(،ُّرقمُّ)1ُّ/3505باب:ُّفضائلُّاخلضرُّعليهُّالسالم،ُّ)
ُّ(.2ُّ/185ُّم،ُّ)2002هـ/8421ُّةُّاإلسالمية،ُّالقاهرة،ُّجامعُّبيانُّالعلمُّوفضله،ُّابنُّعبدُّالرب،ُّحتقيق:ُّأيبُّاألشبالُّالزهريي،ُّمكتبةُّالتوعي- 7
ُّ(.121ُّ(،ُّرقمُّ)3ُّ/8084صحيحُّمسلمُّ)بشرحُّالنووي(،ُّكتاب:ُّالصالة،ُّباب:ُّخروجُّالنساءُّإىلُّاملساجدُّإذاُّملُّيتتبُّعليهُّفتنة،ُّ)ُّ- 8
ُّالباري(،ُّكتاب:ُّالغسل،ُّباب:ُّغسلُّاملذيُّوالوضوءُّمنه،ُّ)ُّ- 9 ُّ)بشرحُّفتح ُّ(.220ُّمُّ)(،ُّرق8ُّ/454صحيحُّالبخاري

ُّبنُّعبدُّاهللُّبنُّأوس،ُّرقمُّ)ُّ- 11 ُّمسندُّاحلرث ُّأمحدُّيفُّمسنده،ُّمسندُّاملكيني، ُّشعيبُّاألرنؤوطُّيفُّتعليقهُّعلىُّاملسند.85421ُّصحيح:ُّأخرجه ُّ(.ُّوصححُّإسناده
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ُّ"قالُّمثُّعليه،ُّوأثىنُّاهللُّفحمدُّخطيبا،ُّفقامُّاملدينةُّباخلطاُّبنُّعمرُّوقدمُُُُُُُّّّّّّّ ُّلكمُّفرضتوُُّّالسننُّلكمُّسنتُّقدُّالناسُّأيها:
ُّاإمن:ُّ"فيقولُّقائماُّاخلميسُّيقومُّكانُّأنهُّمسعودُّابنُّعنُّرويُّوقدُّ(8)"ومشاالُّمييناُّبالناسُّتضلواُّأنُّإالُّالواضحة،ُّعلىُّوتركتمُّالفرائض

ُّحمدثةُّلوكُّأالُّحمدثامها،ُّاألمورُّوشرُّحممدُّهديُّاهلديُّوأحسنُّاهلل،ُّكالمُّالكالمُّأصدقُّوأُّالكالمُّفأفضلُّوالكالم،ُّاهلدي:ُّاثنانُّمها
ُّ.(2)"آتياُّليسُّماُّبعيداُّإنُّأالُّقريب،ُّآتُّهوُّماُّكلُّفإنُّاألمل؛ُّيلهينكمُّوالُّقلوبكم،ُّفتقسوُّاألمرُّعليكمُّيتطاولنُّالُّأالُّبدعة،
ّ:وسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّوأقوالّأقوالهمّبينّأنفسهمّالصحابةّتفريقّّّّّّ
ُّذلكُّبأنُّربونخيُّفكانواُّذلكُّعلىُّحرصواُّالصحابةُّأنُّوأقواهلمُّالصحابةُّآراءُّعنُّومميزةُّنقيةُّظلتُّالنبويةُّالسنةُّأنُّعلىُّيدلُّومماُُُُُُّّّّّّ

ُّأنُّحظةمالُّمعُّله،ُّوذمهمُّالرأيُّيفُّتورعهمُّمعُّالرأيُّأوُّالظنُّويسمونهُّالسنةُّمنُّنصُّعندهمُّفيهُّيكنُّملُّإذاُّمنهمُّاجتهادُّالقول
ُّشيءُّفيهُّيبلغهُّملُّشيءُّعنُّسئلُّإذاُّعمرُّابنُّفكان،ُّخيالفهماُّماُّعندهمُّيكنُّفلمُّالقرآن،ُّأوُّالسنةُّمنُّفهموهُّماُّخالصةُّهيُّاءهمآرُّ
ُّشيءُّعنُّرجلُّسألهُّوقدُّعمر،ُّبنُّاهللُّعبدُّبنُّساملُّوهذا(،3ُّ)"بالظنُّأخربتكمُّشئتُّإن:ُّ"قالُّ،(السنةُّأوُّالقرآنُّمنُّنص:ُّأي)

ُّغريهُّرأياُّبعدهُّفأرىُّتذهبُّمثُّبرأيي،ُّأخربكُّأنُّلعلي:ُّساملُّفقال.ُّبرأيكُّأرضىُّإن:ُّالرجلُّلهُّفقالُّ.بشيءُّهذاُّيفُّأمسعُّمل:ُّ"لهُّفقال
ُّ(.4)"أجدكُّفال

(،5ُّ)"برأييُّدحممُّأمةُّيفُّأقولُّأنُّريبُّمنُّألستحييُّإن:ُّفقالُّالنيبُّأصحابُّبعضُّسئل:ُّ"قالُّأبيهُّعنُّعطاءُّبنُّعثمانُّوعنُُُُُُّّّّّّ
ُّالظنُّنامُّهوُّوإمناُّيريه،ُّكانُّوجلُّعزُّاهللُّألنُّمصيبا؛ُّاهللُّرسولُّمنُّكانُّإمناُّالرأيُّإنُّناس،الُّأيهاُّيا:ُّ"املنربُّعلىُّوهوُّعمرُّوقال

ُّالدينُّيفُّوافقالُّحيفظوها؛ُّأنُّمنهمُّوتفلتتُّيعوها،ُّأنُّاألحاديثُّأعيتهمُّالسنن؛ُّأعداءُّالرأيُّأهلُّأصبح:ُّ"أيضاُّوقالُّ،(4)"والتكلف
ُّأصلُّلهُّليسُّالذيُّ-ُّهناُّ-ُّبالرأيُّواملقصودُّ(،1ُّ)"لألمةُّسنةُّالرأيُّخطأُّجتعلواُّالُّورسوله،ُّاهللُّسنهُّماُّالسنة:ُّ"أيضاُّوقالُّ(2)"برأيهم
ُّ.والسنةُّللكتابُّاملخالفُّالرأيُّأوُّوالسنة،ُّالكتابُّمنُّإليهُّيرجع
ّ:الحديثّصحةّمنّالصحابةّتثبتّّّّ
ُّصحابةالُّأنُّفتاواهمُّأوُّائهم،آرُُّّأوُّالصحابة،ُّأقوالُّمنُّمنهاُّليسُّماُّفيهاُّيدخلُّأنُّدونُّنقيةُّللسنةُّالصحابةُّحفظُّأدلةُّومنُُُُُّّّّّ

ُّصلىُّاهللُّرسولُّيفُّمنُّصدرُّكماُّغضاُّوحفظهُّصيانتهُّأجلُّمنُّومذاكرتهُّمدارستهُّوكذلكُّبه،ُّالعملُّقبلُّاحلديثُّمنُّيتثبتونُّكانوا
ُّتتثبُّمنُّأولُّصديقالُّبكرُّأبوُّكانُّوقدُّالرواة،ُّمنُّأخذهُّقبلُّاحلديثُّمنُّالتثبتُّيفُّاهللُّرسولُّصحابةُّتشددُّفلقد.ُّوسلمُّعليهُّاهلل
ُّأعلمُّوالُّشيئا،ُّهللاُّكتابُّيفُّلكُّأعلمُّما:ُّ»فقالُّتورثُّأنُّتلتمسُّبكرُّأيبُّإىلُّاجلدةُّجاءتُّفقدُّالنيبُّعهدُّبعدُّاحلديثُّقبولُّيف

ُّيشهدُّمن:ُّفقالُّالسدس،ُّهلاُّجعلُّاهللُّرسولُّمسعت:ُّشعبةُّبنُّاملغريةُّفقالُّفسأل،ُّالناس،ُّأسألُّحىتُّشيءُّمنُّاهللُّرسولُّسنةُّيفُّلك
ُّ.(1)«هلاُّفأنفذهُّذلك،ُّمثلُّفقالُّمسلمة،ُّبنُّحممدُّامفقُّمعك،ُّيعلمُّمنُّأوُّمعك،
ُّسعيدُّيبأُّحديثُّمنُّالبخاريُّحديثُّيفُّجاءُّماُّذلكُّومنُّتشدد،ُّأمياُّاألخبارُّقبولُّيفُّيتشددُّأيضاُّاخلطابُّبنُّعمرُّوكانُُُُُُُُّّّّّّّّ

ُّيلُّؤذنيُّفلمُّثاثالُّعمرُّعلىُّاستأذنت:ُّفقالُّمذعور،ُّكأنهُّموسىُّأبوُّجاءُّإذُّاألنصار؛ُّجمالسُّمنُّجملسُّيفُّكنت:ُّ»قالُّاخلدري
ُّفقالُّفرجعت، ُّقلتُّمنعك؟ُّما: ُّلهُّيؤذنُّمفلُّثالثاُّأحدكمُّاستأذنُّإذا:ُّ"اهللُّرسولُّوقالُّفرجعت،ُّيلُّيؤذنُّفلمُّثالثاُّاستأذنت:

                                                                 
ُّ(.2ُّ/8821ُّم،ُّ)2002/ُّهـ8421جامعُّبيانُّالعلمُّوفضله،ُّابنُّعبدُّالرب،ُّحتقيق:ُّأيبُّاألشبالُّالزهريي،ُّمكتبةُّالتوعيةُّاإلسالمية،ُّالقاهرة،ُّ- 1
ُّ(.2ُّ/8842ُّم،ُّ)2002هـ/8421ُّجامعُّبيانُّالعلمُّوفضله،ُّابنُّعبدُّالرب،ُّحتقيق:ُّأيبُّاألشبالُّالزهريي،ُّمكتبةُّالتوعيةُّاإلسالمية،ُّالقاهرة،ُّ- 2
ُّ(.8ُّ/222ُّم،ُّ)2002هـ/8421ُّجامعُّبيانُّالعلمُّوفضله،ُّابنُّعبدُّالرب،ُّحتقيق:ُّأيبُّاألشبالُّالزهريي،ُّمكتبةُّالتوعيةُّاإلسالمية،ُّالقاهرة،ُّ- 3
ُّ(.8ُّ/222ُّم،ُّ)2002هـ/8421ُّجامعُّبيانُّالعلمُّوفضله،ُّابنُّعبدُّالرب،ُّحتقيق:ُّأيبُّاألشبالُّالزهريي،ُّمكتبةُّالتوعيةُّاإلسالمية،ُّالقاهرة،ُّ- 4
ُّ(8ُّ/221مُّ)2002هـ/8421ُّجامعُّبيانُّالعلمُّوفضله،ُّابنُّعبدُّالرب،ُّحتقيق:ُّأيبُّاألشبالُّالزهريي،ُّمكتبةُّالتوعيةُّاإلسالمية،ُّالقاهرة،ُّ-5ُّ
4-ُّ
ُّ(.8ُّ/54ُّأعالمُّاملوقعني،ُّابنُّالقيم،ُّحتقيق:ُّطهُّعبدُّالرءوفُّسعد،ُّدارُّاجليل،ُّبريوت،ُّد.ُّت،ُّ)ُّ- 7
ُّ(.2ُّ/55ُّأعالمُّاملوقعني،ُّابنُّالقيم،ُّحتقيق:ُّطهُّعبدُّالرءوفُّسعد،ُّدارُّاجليل،ُّبريوت،ُّد.ُّت،ُّ)ُّ- 8
ُّأمحدُّيفُّمسنده،ُّرقمُّ)صحيحُّبشواهده،ُّ(8ُّ/54)أعالمُّاملوقعني،ُّابنُّالقيم،ُُّّ- 9 ُّصحيحُّبشواهده.81001ُّ:ُّأخرجه ُّ(.ُّوقالُّشعيبُّاألرنؤوط:ُّاحلديث
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ُّفكنتُّالقوم،ُّأصغرُّالإُّمعكُّيقومُّالُّواهلل:ُّكعبُّبنُّأيبُّفقالُّ؟ُّالنيبُّمنُّمسعهُّأحدُّأمنكم.ُّبينةُّعليهُّلتقيمنُّواهلل:ُّفقالُّ،"فلريجع
ُّموسىُّأيبُّمنُّاخلطابُّبنُّعمرُّسيدناُّطلبُّأنُّهناُّنبنيُّأنُّوحنبُّ(،8)«ذلكُّقالُّالنيبُّأنُّعمرُّفأخربتُّمعهُّفقمتُّقومالُّأصغر
ُّوأرادُّللرعيةُّماومعلُّحاكماُّكانُّاخلطابُّبنُّعمرُّوأنُّخاصةُّالتثبت،ُّيفُّحرصاُّولكنُّموسى،ُّأليبُّامهاماُّيكنُّملُّاحلديثُّعلىُّالبينة

ُّكثريُّاإلسالمُّيفُّخلودُّعمرُّعهدُّيفُّكانتُّاإلسالميةُّالفتوحاتُّأنُّتارخيياُّاملعروفُّومنُّية،الرواُّمنُّالتثبتُّيفُّالرعيةُّبهُّتقتديُّأن
ُّيكونُّوكيف.ُّ(2)العربيةُّاجلزيرةُّخارجُّاإلسالمُّانتشارُّبعدُّخاصةُّوالتدليس،ُّالدسُّمنُّاهللُّرسولُّحديثُّعلىُّعمرُّفخشيُّالناس،ُّمن

ُّ.(3)"أستثبتُّأنُّأحببتُّولكنُّاهللُّرسولُّحديثُّلىعُّألميناُّكنتُّإن:ُّلهُّيقولُّالذيُّوهوُّموسىُّأيبُّصدقُّيفُّشاكاُّعمر
ُّعليُّروييُّكأنُّذلك،ُّيذكرُّأنُّالصحابةُّمنُّغريهُّعنُّاحلديثُّأحدهمُّيرويُّعندماُّالنيبُّيديُّبنيُّحىتُّالصحابةُّعادةُّوكانتُُُُُُُُّّّّّّّّ
ُّالرسولُّرحيلُّدعبُّبذلكُّمتسكواُّولقدُّالرسولُّعنُّهريرةُّأيبُّعنُّمسعهُّحديثاُّبكرُّأبوُّيرويُّأوُّالرسولُّعنُّعائشةُّعنُّمسعهُّحديثا
ُّللتأكدُّمراتُّعدةُّاحلديثُّكراربتُّوخيتربونهُّحيدثهمُّمنُّميتحنونُّكانواُّبلُّالرواية،ُّعلىُّاإلشهادُّيطلبونُّفظلواُّواحليطةُّالتثبتُّيفُّإمعانا

:ُّقالُّزبريالُّبنُّعروةُّحديثُّمنُّمسلمُّأوردهُّالذيُّالصحيحُّاحلديثُّيفُّعائشةُّمعُّعمرُّبنُّاهللُّلعبدُّحدثُّماُّذلكُّومنُّصحته،ُّمن
:ُّقال.ُّكثرياُّعلماُّالنيبُّعنُّمحلُّقدُّفإنهُّفسائله؛ُّفالقهُّاحلج،ُّإىلُّبناُّمارُّعمروُّبنُّاهللُّعبدُّأنُّبلغينُّأخيت،ُّابنُّيا:ُّعائشةُّيلُّتقال»

ُّولكنُّانتزاعا،ُّالناسُّنمُّالعلمُّينزعُّالُّاهللُّإن:ُّقالُّالنيبُّأنُّذكرُّفيماُّفكان:ُّعروةُّقالُُّّاهللُّرسولُّعنُّيذكرهاُّأشياءُّعنُّفساءلتهُّفلقيته
ُّقالتُّوأنكرته،ُّذلكُّأعظمتُّبذلكُّعائشةُّحدثتُّفلماُّمعهم،ُّالعلمُّفريفعُّعلماءالُّيقبض ُّقالُّهذا؟ُّقوليُّالنيبُّمسعُّأنهُّأحدثك:

ُّلكُّذكرهُّالذيُّثاحلديُّعنُّتسألهُّحىتُّفاحتهُّمثُّفالقهُّقدم،ُّقدُّعمروُّابنُّإن:ُّلهُّقالتُّاملقبلُّاحلجُّعامُّأيُّقابلُّكانُّإذاُّحىت:ُّعروة
ُّقال.ُّالعلمُّيف ُّعروةُّقالُّاألوىل،ُّمرتهُّيفُّبهُّحدثينُّماُّحنوُّيلُّرهفذكُّفساءلتهُّفلقيته: ُّقدُّإالُّأحسبهُّما:ُّقالتُّ،بذلكُّأخربمهاُّفلما:

:ُّعائشةُّفقالت:ُّعروةُّوقالُّ،"ويضلونُّفيضلونُّبرأيهمُّفيفتون:ُّ»طرقهُّبعضُّيفُّالبخاريُّوقالُّ(4)«ينقصُّوملُّشيئاُّفيهُّيزدُّملُّأراهُّصدق،
ُّ(5)«عمروُّبنُّاهللُّعبدُّحفظُّلقدُّواهلل"

ّ:طلبهّفيّوالرحلةّللحديثّالصحابةّةمدارسّّّّّّ
ُّأنُّوآرائهمُّحابةالصُّأقوالُّمنُّغريهاُّهباُّخيتلطُّوملُّالرسولُّقاهلاُّكماُّمصانةُّبقيتُّالنبويةُّالسنةُّأنُّتؤكدُّاليتُّالبيناتُّومنُُُُُُُّّّّّّّ

ُّذلكُّومنُّلنسيان،اُّبببسُّعليهمُّخيتلطُّأوُّشيءُّمنهُّيضيعُّالُّحىتُّبينهمُّفيماُّومدارستهُّاحلديثُّمذاكرةُّعلىُّحيرصونُّكانواُّالصحابة
ُّ"يقولُّكانُّأنهُّعباسُّابنُّعنُّجبريُّبنُّسعيدُّعنُّوردُّما ُّتقل.ُّحدثُّسعيد،ُّيا:ُّويقولُّالنخل،ُّإىلُّبناُّاخرجُّسعيد،ُّيا: ُّأحدث:

ُّكرُّأطيلوا:ُّ"أيضاُّوقالُّ،(2)"صيانةُّذكرهُّفإنُّاحلديثُّتذاكروا:ُّ"قالُّعلقمةُّوعن(،4ُّ)"عليكُّفتحتُّأخطأتُّإن:ُّقال!شاهد؟ُّوأنت
:ُّعنهُّاهللُّرضيُّطالبُّأيبُّبنُّعليُّوقال(،1ُّ)"احلديثُّيهيجُّاحلديثُّفإنُّحتدثوا،:ُّ"اخلدريُّسعيدُّأبوُّوقالُّ،(1)"يدرسُّالُّاحلديث

(،80ُّ)"حلديثاُّيذكرُّاحلديثُّفإنُّوتذاكروا،ُّتداوروا:ُّ"سعيدُّأيبُّعنُّروايةُّويف".ُّيدرسُّتفعلواُّالُّإنُّاحلديث،ُّهذاُّوتذاكرواُّتداوروا"
ُّكانواُّاليتُّةاملكابدُّتلكُّآرائهمُّأوُّالصحابةُّأقوالُّمنُّغريهُّدونُّوبغيتهمُّالصحابةُّمرادُّوحدهُّهوُّكانُّاهللُّرسولُّحديثُّأنُّيؤكدُّومما

                                                                 
ُّباب:ُّالتسليمُّواالستئذانُّثالثا،ُّ)- 1 ُّكتاب:ُّاالستئذان، ُّ)بشرحُّفتحُّالباري(، ُّ)88ُّ/21صحيحُّالبخاري ُّ(.4245ُّ(،ُّرقم
ُّ.355ُّ،345ُّم،ُّص8112لنشر،ُّمصر،ُّمنهجيةُّمجعُّالسنةُّومجعُّاألناجيل،ُّد.ُّعزيةُّعليُّطه،ُّدارُّالبحوثُّالعلميةُّلُّ- 2
ُّابنُّحجر،ُّحتقيق:ُّحمبُّالدينُّاخلطيبُّوآخرين،ُّدارُّالريانُّللتاث،ُّالقاهرة،ُّط- 3 ُّبشرحُّصحيحُّالبخاري، ُّالباري ُّ(.88ُّ/32ُّم،ُّ)8112هـ/8ُّ،8402ُّانظر:ُّفتح
ُّ(.4423ُّ(،ُّرقمُّ)1ُّ/3211الزمان،ُّ)ُّصحيحُّمسلمُّ)بشرحُّالنووي(،ُّكتاب:ُّالعلم،ُّباب:ُّرفعُّالعلمُّوقبضهُّوظهورُّاجلهلُّوالفنتُّيفُّآخرُّ- 4
ُّوتكلفُّالقياس،ُّ)ُّ- 5 ُّمنُّذمُّالرأي ُّالباري(،ُّكتاب:ُّاالعتصامُّبالكتابُّوالسنة،ُّباب:ُّماُّيذكر ُّ)بشرحُّفتح ُّ)83ُّ/214صحيحُّالبخاري ُّ(.2302ُّ(،ُّرقم
ُّالبغدادي،ُّحتقيق:ُّد.حممدُّعجاجُّاخلطيب،ُّمؤسسةُّالرسالة،ُّبريوت،ُّطُّ- 6 ُّ(.2ُّ/402ُّم،ُّ)8114هـ/2ُّ،8484ُّاجلامعُّألخالقُّالراوي،ُّاخلطيب
ُّ.544ُّم،ُّص8114هـ/3ُّ،8404ُّاحملدثُّالفاصل،ُّالرامهرمزي،ُّحتقيق:ُّد.ُّحممدُّعجاجُّاخلطيب،ُّدارُّالفكر،ُّدمشق،ُّطُّ- 7
ُّالبغدادي،ُّحتقيق:ُّد.حممدُّعجاجُّاخلطيب،ُّمؤسسةُّالرسالة،ُّبريوت،ُّطُّ- 8 ُّ(.2ُّ/402ُّم،ُّ)8114هـ/2ُّ،8484ُّاجلامعُّألخالقُّالراوي،ُّاخلطيب
ُّالبغدادي،ُّحتقيق:ُّد.حممدُّعجاجُّاخلطيب،ُّمؤسسةُّالرسالة،ُّبريوت،ُّطُّ- 9 ُّ(.2ُّ/404ُّمُّ)8114هـ/2ُّ،8484ُّاجلامعُّألخالقُّالراوي،ُّاخلطيب

ُّ.545ُّم،ُّص8114هـ/3ُّ،8404ُّاحملدثُّالفاصل،ُّالرامهرمزي،ُّحتقيق:ُّد.ُّحممدُّعجاجُّاخلطيب،ُّدارُّالفكر،ُّدمشق،ُّط- 11
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ُّأجلُّمنُّالصعابُّلوحتمُّاملسافاتُّقطعُّفائدةُّفماُّأقواهلمُّهيُّالسنةُّكانتُّفلوُّاحلديث،ُّطلبُّسبيلُّيفُّالشاقةُّالرحلةُّيفُّيعانوهنا
ُّبعريا،ُّفابتعتُّهللاُّرسولُّأصحابُّمنُّرجلُّعنُّحديثُّبلغين:ُّ»اهللُّعبدُّبنُّجابرُّيقولُّهذاُّويف!ُّمنه؟ُّالتثبتُّأوُّحديثُّعلىُّاحلصول
ُّعبدُّبنُّجابر:ُّفقالُّل،الرسوُُّّفرجعُّبالباب،ُّجابراُّأنُّإليهُّفبعثتُّأنيس،ُّبنُّاهللُّعبدُّفإذاُّالشام؛ُّقدمتُّحىتُّشهراُّرحليُّإليهُّفشددت

ُّاهللُّحيشر:ُّيقولُّاهللُّرسولُّمسعتُّلقاُّمتوت،ُّأوُّأموتُّأنُّخشيتُّأمسعهُّملُّبلغينُّحديث:ُّقلتُّفاعتنقين،ُّفخرج.ُّنعم:ُّفقلتُّاهلل؟
ُّكماُّقالُّأحسبهُّعدبُّمنُّيسمعهُّبصوتُّفيناديهمُّشيء،ُّمعهمُّليس:ُّقالُّهبما؟ُّما:ُّقلناُّهبما،ُّغرالُّعراةُّالناسُّأوُّالعبادُّوتعاىلُّتبارك

ُّأهلُّمنُّحدألُّنبغييُّوالُّمبظلمة،ُّيطلبهُّالنارُّأهلُّمنُّوأحدُّاجلنةُّيدخلُّأنُّاجلنةُّأهلُّمنُّألحدُّينبغيُّالُّامللك،ُّأنا:ُّقربُّمنُّيسمعه
ُّ.(8)«يئاتوالسُّباحلسنات:ُّقال!ُّهبما؟ُّعراةُّاهللُّنأيتُّوإمناُّوكيف،:ُّقلتُّمبظلمة،ُّيطلبهُّاجلنةُّأهلُّمنُّوأحدُّالنارُّيدخلُّأنُّالنار

ُّأخربواُّمصرُّقدمُّافلمُّاهللُّرسولُّحديثُّمنُّليتثبتُّمبصرُّعامرُّبنُّعقبةُّإىلُّيرحلُّاألنصاريُّأيوبُّأبوُّاجلليلُّالصحايبُّوهذاُُُُُُّّّّّّ
ُّمن:ُّ"يقولُّاهللُّرسولُّمسعت:ُّقالُّوغريك،ُّغرييُّمسعهُّأحدُّيبقُّملُّاملسلم،ُّستُّيفُّاهللُّرسولُّمنُّمسعتهُّحديث:ُّقالُّإليه،ُّفخرجُّعقبة
ُّ(2)حلهرُُّّحلُّوماُّاملدينة،ُّإىلُّوانصرفُّفركبهاُّراحلتهُّأيوبُّأبوُّفأتىُّ،"القيامةُّيومُّعليهُّاهللُّستُّخزيةُّعلىُّمؤمناُّست

ُّالالزمةُّالوسائلُّذوااختُّأهنمُّوكيفُّغريه،ُّبهُّخيتلطُّأنُّدونُّاهللُّرسولُّحديثُّحفظُّعلىُّوحرصهمُّبةالصحاُّدقةُّلناُّيتبنيُّوهبذاُُُُُُُّّّّّّّ
ُّالُّوكانُّاهللُّرسولُّحديثُّمنُّكانُّماُّوبنيُّواجتهادهم،ُّرأيهمُّمنُّكانُّماُّبنيُّوميزواُّالرسولُّيفُّمنُّصدرُّكماُّنقياُّاحلديثُّلصيانة
ُّكانواُّفإهنمُّكلذلُّوسنة؛ُّقرآنُّمنُّالنصوصُّعلىُّمبنياُّكانُّوإنُّمنهمُّجتهادواُّرأيُّذلكُّأوُّبعينهُّالقولُّهذاُّأنُّعلىُّينصواُّأنُّيفومهم

ُّبهُّدلوااستُّالذيُّاملغرضنيُّكالمُّذلكُّعلىُّويدلُّاجتهادهم،ُّمنُّكانُّماُّوتركواُّإليهُّرجعواُّاجتهادهمُّخالفُّحديثاُّأوُّسنةُّوجدواُّإذا
ُّفلوُّعواهم،دُّنقضُّعلىُّدليلُّهذاُّإنُّإذُّ؛"ُّنيبالُّعنُّرويُّماُّبكثريُّيفوقُّوالتابعنيُّالصحابةُّعنُّرويُّما"ُّبأنُّدعواهمُّصحةُّعلى

ُّالنيبُّحديثوُُّّالصحابةُّأقوالُّبنيُّأنفسهمُّهمُّفرقواُّإذنُّفكيفُّيدعون؛ُّكماُّوأفعاهلمُّوأفكارهمُّالصحابةُّأقوالُّمنُّكلهاُّالسنةُّكانت
ُّدليلُّهذاُّيفُّأليس!ُّسلم؟وُُّّعليهُّاهللُّصلىُّالنيبُّعنُّرويُّماُّبكثريُّيفوقُّوالتابعنيُّالصحابةُّعنُّرويُّماُّإن:ُّلفظهمُّوهذاُّقالواُّحينما
ُّيشعرون؟ُّالُّوهمُّدعواهمُّنقضُّوعلىُّعليهم ُّأقوالُّبنيوُُّّالنيبُّحديثُّبنيُّمييزواُّأنُّاستطاعواُّأهنمُّعلىُّيدلُّهذاُّكالمهمُّأليس!

ُّ!وسلم؟ُّعليهُّاهللُّصلىُّالنيبُّأحاديثُّبكثريُّتفوقُّاعتربوهاُّاليتُّوالتابعنيُّالصحابة
ُّالسنةُّأنُّفاملهمُّأهنا،شُّمنُّمنقصةُّأوُّالسنةُّيفُّعيباُّليسُّفهذاُّالنيبُّأحاديثُّبكثريُّقتفوُُّّوالتابعنيُّالصحابةُّأقوالُّكانتُّوإذاُُُُُُُّّّّّّّ

ُّكذلكُّعليهم،ُّهووُُّّهلمُّدليلُّأنهُّحيسبونُّوهمُّبألسنتهمُّأقروهُّقدُّمنهمُّاعتافُّوهذا.ُّوالتابعنيُّالصحابةُّأقوالُّمنُّغريهاُّعنُّمميزة
ُّاهللُّرسولُّديثحُّتفوقُّكانتُّولوُّحىتُّللسنةُّمنقصةُّتعدُّالُّابعنيوالتُّالصحابةُّأقوالُّكثرةُّكانتُّإذاُّأنهُّكماُّأبصارهم،ُّاهللُّأعمى

ُّعنُّبعدهمُّجاءُّملنُّوضيحوالتُّوالتفسريُّهلاُّالشروحُّبكثرةُّهبا؛ُّواالهتمامُّبالسنةُّوالتابعنيُّالصحابةُّعنايةُّعلىُّدليالُّتعدُّفإهناُّكذلك
ُّريعالتشُّسبيلُّعلىُّمنهاُّكانُّوماُّوخها،منسُّمنُّوناسخهاُّمقيدها،ُّمنُّومطلقهاُّخاصها،ُّمنُّوعامهاُّاألحاديث،ُّتلكُّورودُّأسباب

ُّ.إخل...ُّالوحيُّفيهاُّيتدخلُّملُّاليتُّاملعاشُّأمورُّسبيلُّعلىُّكانُّماُّأوُّالدين،ُّيف
ُّالناسُّأوىلُّفهمُّبالطبعوُُّّالنبوي،ُّاحلديثُّمنُّبيانُّإىلُّاحتاجُّملاُّوالبيانُّوالتفسريُّالشروحُّمبثابةُّهيُّالصحابةُّمنُّاألقوالُّفهذهُُُُُُُُُّّّّّّّّّ
ُّحلظةُّاوعاشوهُّواألحداثُّالوقائعُّعاينواُّإهنمُّإذُّبعدهم؛ُّمنُّجاءواُّالذينُّفهمُّمنُّوأحقُّأوىلُّهوُّمنهُّفهموهُّوماُّاهللُّرسولُّحبديث
ُّأفهمُّفهمُّكذلك.ُّوسلمُّعليهُّاهللُّصلىُّالنيبُّعنُّاألحاديثُّتلكُّصدرتُّوأمامهمُّوبينهمُّوفيهمُّورودها،ُّأسبابُّوشاهدواُّبلحظة،

ُّهللُّوأتقاهمُّالناسُّأأمنُّهموُُّّبغريه،ُّالعريبُّاللسانُّخيتلطُّأنُّقبلُّبلساهنمُّقيلُّإنهُّإذُّالفصيح؛ُّولسانهُّاهللُّرسولُّللفظُّوأضبطهمُّالناس
ُّالدينُّتلقواُّقدُّهمفُّوالرؤى،ُّوالتفسرياتُّالشروحُّهذهُّبوضعُّالناسُّأوىلُّالصحابةُّكانُّلذاُّشوائب؛ُّدونُّصافياُّالدينُّهذاُّأمانةُّمحلُّيف

                                                                 
ُّيفُّاألدبُّاملفرُُّّ- 1 ُّ(.ُّوحسنهُّاأللبانُّيفُّتعليقهُّعلىُّاألدبُّاملفرد.120ُّ(،ُّرقمُّ)8ُّ/332د،ُّكتاب:ُّالسالمُّواملصافحة،ُّباب:ُّاملعانقة،ُّ)حسن:ُّأخرجهُّالبخاري
ُّ(.8ُّ/312ُّم،ُّ)2002هـ/8421ُّجامعُّبيانُّالعلمُّوفضله،ُّابنُّعبدُّالرب،ُّحتقيق:ُّأيبُّاألشبالُّالزهريي،ُّمكتبةُّالتوعيةُّاإلسالمية،ُّالقاهرة،ُّ- 2
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ُّيؤتيهُّوفهماُّيه،فُّوفقهاُّوسقيمه،ُّبصحيحهُّومعرفةُّله،ُّحفظاُّديثواحلُّالسنةُّأهلُّهمُّفهؤالءُّواسطة،ُّدونُّاألولُّمصدرهُّومنُّأصلهُّمن
ُّومتييزهمُّقياسهموُُّّعقلهم،ُّقوةُّمنُّبذلكُّيقتنُّماُّمعُّواتباعاُّواقتداءُّوانقيادا،ُّوطاعةُّوتصديقا،ُّوإمياناُّمعانيه،ُّيفُّإياهمُّوجلُّعزُّاهلل

ُّ.(8)وكشفاُّرؤياُّناسالُّوأصدقُّورأيا،ُّوقياساُّنظراُّالناسُّأسدُّفإهنمُّوخماطبامهم،ُّمكاشفامهمُّوعظيم
ُّبنيُّلفرقلُّحصيفُّوإدراكُّتامُّوعيُّعلىُّكانواُّوغريهمُّالعلماءُّمنُّوتابعيهمُّالتابعنيُّمنُّالسلفُّأنُّإليهُّاإلشارةُّجتدرُّومماُُُُُُُّّّّّّّ

ُّبعدُّالسنةُّجعلواُّعالتشريُّمصادرُّيفُّوكتبواُّاألصولُّمباحثُّيفُّصنفواُّحينماُّلذاُّواجتهادامهم؛ُّوآرائهمُّالصحابةُّوأقوالُّالنيبُّحديث
ُّماءالعلُّإنُّبلُّوحاشاهم،ُّهلمُّكانُّوماُّالسنةُّحجيةُّيفُّخيتلفواُّوملُّ،(2)حجيتهُّيفُّواختلفواُّالصحايبُّبقولُّخاصةُّأبواباُّأفردواُّمثُّالقرآن،
ُّحجة؛ُّإنه:ُّاجلمهورُّفقالُّالسنة،ُّوصاحبُّوالناهيُّباآلمرُّيصرحُّملُّإذاُّكذاُّالسنةُّمنُّأوُّهنينا،ُّأوُّأمرنا،:ُّالصحايبُّقولُّيفُّاختلفوا

ُّحجةُّيكونُّالُّنهأُّاملتكلمنيُّوبعضُّداودُّعنُّوحكيُّمنه،ُّالتحقيقُّبعدُّإالُّوالنهيُّاألمرُّيطلقُّفالُّباللسان،ُّعارفُّعدلُّالصحايبُّألن
ُّصراحة؛ُّذلكُّعلىُّونصواُّالنيبُّوأقوالُّأقواهلمُّبنيُّميزواُّأنفسهمُّالصحابةُّأنُّيتبنيُّوهبذا(،3ُّ)وسلمُّعليهُّاهللُّصلىُّالنيبُّلفظُّينقلُّحىت

ُّ.ذلكُّيفُّلبسُّأدىنُّدونُّعليهُّمنصوصاُّذلكُّجيدُّلسنةاُّكتبُّيفُّيقرأُّمنُّفكلُّلذلك

ّ:الخالصةّّّّّ
ُّكتبُّكلُّيفُّواضحُّهذاوُُّّالتابعي،ُّأوُّالصحايبُّعلىُّاملوقوفُّاخلربُّوبنيُّللنيبُّاملرفوعُّاملتصلُّالنبويُّاحلديثُّبنيُّفرقُّهناكُُُُُُُّّّّّّّ

ُّ.سلموُُّّعليهُّاهللُّصلىُّالنيبُّثحديُّهيُّالصحابةُّأقوالُّبأنُّاخللفُّأوُّالسلفُّمنُّأحدُّيقلُّوملُّوالشريعة،ُّوالفقهُّاحلديث
ُُُُّّّّ ُّمنُّهبالةُّأحاطوهُّالذيُّاهللُّرسولُّحديثُّوبنيُّذلكُّبنيُّوفرقواُّرأي،ُّأوُّاجتهادُّمنُّمنهمُّكانُّماُّعلىُّالصحابةُّنصُّلقدُُّّ

ُّ.وختطئُّتصيبُّاليتُّالبشرُّمصافُّيفُّيضعوهناُّكانواُّاليتُّآرائهمُّخالفُّعلىُّالقرآنُّمثلُّوحيُّإنهُّإذُّالتقديس؛
ُّيفُّإليهُّبالرجوعُّإالُّشيئاُّيفعلونُّوالُّشيء،ُّكلُّمنهُّيتعلمونُّالصحابةُّكانُّولقدُّالسبيل،ُّسواءُّإىلُّواهلاديُّعلماملُّهوُّالنيبُّإنُُُُُُّّّّّّ

ُّ!ويتعلمون؟ُّمنهاُّينهلونُّوهمُّإليهم،ُّاألحاديثُّنسبةُّنستطيعُّذلكُّبعدُّفكيفُّمماته،ُّبعدُّسنتهُّوإىلُّحياته،
ُّالصحيح،ُّالفهمُّمدينهُّفهمُّعلىُّاملسلمنيُّتعنيُّوفتاوىُّوشروحُّرياتتفسُّهيُّإمناُّصحُّمماُّعنهمُّأثرتُّاليتُّالصحابةُّأقوالُّإنُُُُُُُّّّّّّّ

ُّ(4).حلسنةاُّوالسنةُّالقوميُّاهلديُّمنُّالنيبُّعليهُّكانُّمباُّالناسُّأدرىُّفهمُّونبيها،ُّاألمةُّبنيُّالواسطةُّهيُّاجلماعةُّهذهُّوأنُّسيماُّال

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

                                                                 
ُّ(.4ُّ/15ُّم،ُّ)2005هـ/3ُّ،8424ُّتيمية،ُّحتقيق:ُّأنورُّالبازُّوعامرُّاجلزار،ُّدارُّالوفاء،ُّمصر،ُّطُّجمموعُّالفتاوى،ُّابن-8ُّ
ُّ(.8ُّ/400م،ُّ)8112هـ/8ُّ،8482ُّاملستصفىُّمنُّعلمُّاألصول،ُّالغزايل،ُّحتقيق:ُّد.ُّحممدُّسليمانُّاألشقر،ُّمؤسسةُّالرسالة،ُّبريوت،ُّطُّ-2ُّ
ُّنزارُّمصطفىُّالباز،ُّمكةُّاملكرمة،ُّطانظر:ُّشرحُّصحيحُّمسلم،ُّالنووي،ُّحتقيق:ُّعادلُّعبدُّاملوُّ-3ُّ ُّوعليُّمعوض،ُّمكتبة ُّ(.8ُّ/24ُُُُُُُُّّّّّّّّم،ُّ)2008هـ/2ُّ،8422ُّجود
ُّالبحثُّنشرُّ-4ُّ ُّون.ثالثالُّاجمللدُّاألولُّالشبهةُّ،ةالقسمُّالثالث:ُّالسنُّ،الشبهاتاالفتاءاتُّوُّ،ُّالردُّعلىُُّّاإلسالمموسوعةُّبيانُُّّ:يفهذا
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 (2)الزعمّأنّالحديثّالنبويّمنّآثارّتقدمّالمسلمينّفيّعصرّالنضوج:ّالخامسالبحثّ
ُّصلىُّاهللُّعليهُّأيُّملُّيقلهُّالنيبسالمُّيفُّعهدهُّاألولُّعهدُّالطفولةُّيزعمُّبعضُّاملشككنيُّأنُّاحلديثُّالنبويُّملُّيكنُّوثيقةُّلإل

ثُّليسُّبأنُّالقسمُّاألكربُّمنُّاحلديُّعصرُّالنضوج،ُّويستدلونُّعلىُّذلكُّحسبُّزعمهمُّوسلم،ُّولكنهُّأثرُّمنُّآثارُّتقدمُّاملسلمنيُّيف
تشكيكُّيفُّمصدرُّقاصدينُّمنُّوراءُّذلكُّالُّاسيُّواالجتماعيُّلإلسالمُّيفُّالقرننيُّاألولُّوالثانُّاهلجريني.إالُّنتيجةُّللتطورُّالديينُّوالسي

ُّإىلُّإنكارُّحجيتها.ُّ،السنةُّومنبعها ُّللخلوص
ّنقدّعام:ّ

ُّأنُّيسن ُّ-8ُّ ُّيسعفهمُّيف ُّوالثانُّال ُّالقرننيُّاألول ُّاملسلمونُّيف ُّالذيُّبلغه ُّوالسياسيُّواالجتماعي ُّالتطورُّالديين ُّشرائعُّوُّإن ا
وقواننيُّيفُّدرجةُّتلكُّاليتُّجاءتُّهباُّالسنةُّالنبوية،ُّوهاُّهيُّأورباُّوماُّبلغتهُّمنُّالتطورُّيفُّالعصرُّاحلاضرُّعاجزةُّعنُّأنُّتصلُّإىلُّوضعُّ

ُّعنُّربهقواننيُّوشرائعُّيفُّدقةُّش ُّإياها ُّالغربينيُّأنفسهم.ُّرائعُّاإلسالمُّاليتُّأتىُّهباُّالنيبُّمبلغا ُّبشهادة
ُّإىلُّالرفيقُّاألعلىُّإالُّبعدُّأنُّوضعُّاألسسُّالكاملةُّلبنيانُّاإلسالمُّالشامخ،ُّوذلكُّمنُّملُّينتقلُّالنيبُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم-2ُّ

ُّللقولُّ خاللُّالقرآنُّواألحاديثُّالصحيحةُّالوافرةُّاليتُّنقلتُّإليناُّعنُّطريقُّالرواةُّالثقاتُّطبقةُّعنُّطبقةُّحىتُّوصلتُّإلينا.ُّوالُّجمال
ُّكانتُّمنُّعقليةُّاملسلمنيُّيفُّعصورُّازدهارهم. ُّبأنُّهذهُّاألحاديث

ُّفكيفُّ-3ُُُُُّّّّّ ُّاملختلفة، ُّالبيئات ُّاملسلمنيُّذوي ُّعبادة ُّأالُّتتحد ُّحتما ُّاألولنيُّللزم ُّالقرنني ُّالديينُّيف ُّللتطور ُّاحلديثُّنتيجة لوُّكان
ُّملُّتصدرُّعلىُّحدُّزعمهماحتدواُّيفُّالعبادةُّوالتشريعُّواآل ُّاهلجريُّإالُّبعدُّتفرقهمُّيفُّالبالدُّبعدُّالقرنُّاألولُّدابُّإذاُّكانتُّاألحاديث

ّالّيسعفهمّفيّسنّشرائعّفيّدرجةّماّجاءتّبهّالسنة:أوال.ّتطورّال ّمسلمينّفيّالقرنينّاألوليين
ُّلنُّميكنهمُّمنُّالتوصلُّإىلُّوضعُّشرائعُّوقواننيُّعظيمةُّطورُّالديينُّوالسياسيُّواالجتماعيُّمهماُّبلغُّعندُّأمةُّمنُّاألممإنُّالت

قرآنُّوسنةُّهيُّاليتُُّّ،ُّفهذهُّالشريعةُّالعظيمةُّمباُّتضمهُّمنبوحيُّمنُّاهللُّتعاىلُُّّوضعهاُّالنيبُّحممدُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلممثلُّالشرائعُّاليت
نكارهُّولقدُّبلغُّاملسلمونُّمبلغاُّعظيماُّيفُّحيامهم،ُّالُّيستطيعُّأحدُّإ،ُّوليسُّهذاُّالتطورُّهوُّالذيُّأتىُّهباأدتُّإىلُّهذاُّالتطورُّالعظيم،ُّ

ُّففيُّا ُّقبل،ُّوذلكُّيفُّكلُّجماالتُّاحلياة، ُّملُّيشهدهُّالعاملُّمن ُّقدُّحتولوُّفحدثتُّهنضةُّوتقدمُّوازدهار ُّعبادةُّحلياةُّالدينيةُّنراهم اُّعن
األصنام،ُّوأصبحواُّيؤمنونُّأنُّاهللُّوحدهُّهوُّربُّالسماواتُّالعال،ُّوأنهُّليسُّمعهُّآهلةُّأخرى،ُّوبعدُّأنُّكانُّمباحاُّهلمُّكلُّشيءُّأصبحُّ

ُّيأخذونُّبأحكامها. ُّشرعُّوقواننيُّيسريونُّعليها،ُّوتشريعات ُّهناك
ُّاالجتماعي ُّالدقةوأماُّاحلياة ُّغاية ُّفأصبحتُّيف ُّواجلنائيةُُّّوالسعادةُّة ُّاملدنية ُّواألحكام ُّاألحوالُّالشخصية ُّبأحكام ُّالعمل بعد

بنيُّاألغنياءُُّّواألحكامُّاالقتصاديةُّواملاليةُّأدتُّإىلُّتنظيمُّالعالقات،ُّأةُّورفعُّالظلمُّعنهاُّوبيانُّحقوقهاوغريها،ُّباإلضافةُّإىلُّاالهتمامُّباملرُّ
ُّاألم ُّصارت ُّإذ ُّخمتلفة؛ ُّأصبحت ُّالسياسية ُّبوالفقراء،ُّواحلياة ُّواحد ُّرجل ُّقيادة ُّحتت ُّبكاملها ُّاإلسالمية ُّقباة ُّأنُّكانت ُّمتفرقةُّعد ئل

وفيماُّيتعلقُّبالناحيةُّاألخالقيةُّفاملوازينُّقدُّانقلبتُّمتاماُّحيثُّأصبحُّاملسلمُّيؤثرُّاملصلحةُّالعامةُّعلىُّمصلحتهُّاخلاصة،ُّوصارُّ،ُّمتناحرة
ُّالنفعيةُّ ُّ.(2)املاديةاملسلمُّيقدرُّالقيمُّاألدبيةُّلذامهاُّبعيداُّعنُّالتأثرُّبالغايات

                                                                 
ُّاإلسالمي،ُّد.ُّمصطفىُّالسباعي،ُّدارُّالسالم،ُّالقاهرة،2ُّ،8111ُّالسنةُّالنبويةُّوعلومها،ُّد.ُّأمحدُّعمرُّهاشم،ُّمكتبةُّغريب،ُّالقاهرة،ُّط- 1 م.ُّالسنةُّومكانتهاُّيفُّالتشريع
ُّوالكتاب8112ُّهـ/8401ُّ.ُّقصةُّاهلجومُّعلىُّالسنة،ُّد.ُّعليُّأمحدُّالسالوس،ُّدارُّالسالم،ُّالقاهرة،ُّم2004هـ/3ُّ،8422ُّط م.ُّدفاعُّعنُّالسنةُّوردُّشبهُّاملستشرقني

ُّالشريف،ُّالقاهرة،ُّ ُّم.8118املعاصرين،ُّد.ُّحممدُّحممدُّأبوُّشهبة،ُّمطبعةُّاألزهر
ُّدارُّابنُّقتيبة،ُّبريوت،ُّط- 2 ُّ.23ُّ:48م،ُّص8113هـ/2ُّ،8483ُّانظر:ُّنظامُّاإلسالم،ُّد.ُّوهبةُّالزحيلي،
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وهذاُّالتطورُّالذيُّحدثُّيفُّالقرنُّاألولُّوالثانُّبفضلُّاإلسالم؛ُّألنهُّلوُّملُّيأتُّاإلسالمُّملاُّحدثُّهذاُّالتطور،ُّولوُّحدثُّ
تطورُّفإنهُّمهماُّبلغُّفلنُّيستطيعُّأنُّيأيتُّمبثلُّماُّأتتُّبهُّقواننيُّالشريعةُّاإلسالميةُّومبادئهاُّمنُّالدقةُّوالشمولُّوالعموم،ُّوذلكُّألنُّ

ُّصاحلةُّلكلُّزمانُّومكان.ُّاإلسالمُّشريعة
هوُّشريعةُّخالدةُّحمفوظةُّاألصلُّواملصدرُّقرآناُّوسنةُّومنُّمثُّفإنُّاحلديثُّلنُّيتعرضُُّّواإلسالمُّالذيُّأتىُّبهُّسيدناُّحممدُّ

ُّلوجدناهاُّأكثرُّوإذاُّنظرناُّإىلُّالقرونُّاليتُّتلتُّالقرننيُّاألولُّوالثان،ُّبلغهُّالرسولُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّأليُّتغيري،ُّولكنهُّسيبقىُّكما
مهماُّبلغُّهذاُّالتقدمُّفُّتقدماُّوازدهاراُّمنُّهذينُّالقرنني،ُّفلماذاُّملُّتظهرُّفيهاُّشرائعُّوقواننيُّكاملةُّمثلُّسنةُّالنيبُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم؟!

ُّملُّ ُّويؤكدُّهذاُّالكالمُّأنُّاحلركةُّاألوربيةُّوماُّأحدثتهُّمنُّتطورُّوتقدم واالزدهارُّيفُّأيةُّأمةُّفإهناُّالُّتستطيعُّوضعُّسنةُّمثلُّسنةُّالنيب
ُّكاليتُّسنهاُّاملصطفىُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم.تستط ُّعُّأنُّتسنُّقواننيُّوأحكاما

فعلىُّالرغمُّمنُّالطفرةُّاحلضاريةُّاليتُّحدثتُّعندهمُّجتدهمُّيعانونُّأشدُّاملعاناةُّمنُّكثرةُّاملشاكلُّيفُّكلُّنواحيُّاحلياة،ُّفنجدُّ
ياجامهم،ُّكماُّأنُّالتفاوتُّعتينُّهبمُّويليبُّاحتأنُّاألبناءُّينفصلونُّعنُّآبائهمُّيفُّسنُّالسابعةُّعشرة،ُّفتنقطعُّصلتهمُّهبمُّوالُّجيدونُّمنُّي

الطبقيُّبنيُّأفرادُّاجملتمعُّجعلُّهناكُّمشاكلُّاقتصاديةُّضخمة،ُّوانتشرُّالزناُّوهوُّجرميةُّبشعةُّيفُّحقُّاملرأةُّوالُّمتجهُّعقوهلم،ُّوتراهُّأمراُّ
ُّوهي ُّالُّينكرهُّأحدُّوغريُّذلكُّمنُّاجلرائمُّاليتُّاستحلوها ُّوصارُّالسكرُّوشربُّاخلمرُّأمراُّمباحا ُّ.تؤديُّإىلُّمفاسدُّعظيمةُّعاديا،

هذاُّهوُّاجملتمعُّالذيُّعاصرُّالتطورُّوواكبهُّوتفاعلُّمعه،ُّفهلُّقدرُّعلىُّسنُّشرائعُّوقواننيُّكاملةُّحتميُّاجملتمعُّمنُّتلكُّاآلفاتُّ
ماُّهإنُّماُّقالهُّرجالُّالقانونُّاألوربيونُّيؤكدُّأنُّشريعةُّالنيبُّالُّيستطيعُّبشرُّوضعهاُّمُّواألمراضُّمثلُّسنةُّالنيبُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم؟!

شريعةّاإلسالميةّ"إنّالبلغُّمنُّالتطورُّوالنضجُّماُّبلغ،ُّواحلقُّماُّشهدتُّبهُّاألعداءُّكماُّيقولون،ُّفنجدُّالدكتورُّ"إيزكوُّإناباتو"ُّيقول:ُّ
ّثباتا". ّكثيرّمنّبحوثهاّالشرائعّاألوربية،ّبلّهيّالتيّتعطيّللعالمّأرسخّالشرائع ّتفوقّفي

ّفييناّفي ّكليةّالحقوقّبجامعة ّالبشريةّلتفتخرّبانتسابّرجل2007ّّمؤتمرّالحقوقّسنةّّويقولّ"شبرل"ّعميد م:ّ"إن
لوّوصلناّماّنكونّّأسعدّ-نحنّاألوربيينّّ-كمحمدّإليها؛ّإلّرغمّأميتهّاستطاعّقبلّبضعةّعشرّقرناّأنّيأتيّبتشريع،ّسنكونّ

هذاُّقانونُّامللكُّإىلُّأقلُّرعاياه،ُّوُّويقولُّ"أرموندُّبريك":ُّ"إنُّالقانونُّاحملمديُّقانونُّضابطُّللمجتمعُّمنُّ،ُّ"إلىّقمتهّبعدّألفيّسنة
ُّملُّيسبقُّقطُّللعاملُّإجيادُّنظامُّمثله،ُّوالُّميكنُّفيماُّبعد" ُّ.(8)نسجُّبأحكمُّنظامُّحقوقي،ُّوشريعةُّاإلسالمُّهيُّأعظمُّتشريعُّعادل

ستطيعُّعصرُّالنضوجُّقولُّفاسدُّالُّيقبلهُّعقل،ُّواحلقُّأنهُّالُّيوعليهُّفإنُّالقولُّبأنُّاحلديثُّالنبويُّمنُّآثارُّجهودُّاإلسالمُّيفُّ
أحدُّمهماُّبلغُّمنُّالتطوراتُّأنُّيأيتُّبشرائعُّوقواننيُّكاملةُّالنضجُّمثلُّسنةُّالرسولُّوماُّذلكُّإالُّألهناُّمنُّعندُّاهللُّتعاىل،ُّوإالُّالستطاعُّ

ُّحلُّمشاكلهم،ُّوسنُّقواننيُّوشرائعُّحتميهمُّمنُّاالحناللُّوا ُّلفساد.األوربيونُّيفُّعصرهمُّاحلاضر
ّثانيا.ّلمّينتقلّرسولّاهللّإلىّالرفيقّاألعلىّإالّبعدّأنّوضعّاألسسّالكاملةّلهذاّالدينّمنّخاللّالكتابّوالسنة:

إنُّالنيبُّملُّينتقلُّإىلُّالرفيقُّاألعلىُّإالُّوقدُّوضعُّاألسسُّالكاملةُّلبنيانُّاإلسالمُّالشامخ،ُّمباُّأنزلُّاهللُّعليهُّيفُّكتابهُّومباُّسنهُّ
.ُّ(2)«يهتركتُّفيكمُّأمرينُّلنُّتضلواُّماُّمتسكتمُّهبما:ُّكتابُّاهللُّوسنةُّنب»شاملةُّوافية،ُّحىتُّقالُّقبيلُّوفاته:ُُّّمنُّسننُّوشرائعُّوأحكام

اليومُّ}ُّملعلومُّأنُّمنُّأواخرُّماُّنزلُّعلىُّالنيبُّمنُّكتابُّاهللُّسبحانهُّوتعاىل:ومنُّا،ُّ(3)«قدُّتركتكمُّعلىُّالبيضاءُّليلهاُّكنهارها»وقال:ُّ
ُّوذلكُّيعين:ُّكمالُّاإلسالمُّومتامه.ُّ[3املائدة:ُّ]ُّ{أكملتُّلكمُّدينكمُّوأمتمتُّعليكمُّنعميتُّورضيتُّلكمُّاإلسالمُّدينا

                                                                 
ُّالزمانُّواملكان،ُّعبدُّاهللُّناصحُّعلوان،ُّدارُّالسالم،ُّالقاهرة،ُّط- 1 ُّبتصرف.21ُّ:10ُّم،ُّص2003هـ/2ُّ،8424ُّانظر:ُّاإلسالمُّشريعة
ُّ(.8421،ُّرقمُّ)305أخرجهُّمالكُّيفُّموطأه،ُّكتاب:ُّالقدر،ُّباب:ُّالنهيُّعنُّالقولُّبالقدر،ُّص- 2
ُّابنُّماجهُّيفُّسننه- 3 ُّاملهديني،ُّ)صحيح:ُّأخرجه ُّ)43(،ُّرقمُّ)8ُّ/84،ُّ،ُّباب:ُّاتباعُّاخللفاءُّالراشدين ُّ(.43(.ُّوصححهُّاأللبانُّيفُّصحيحُّوضعيفُّسننُّابنُّماجهُّبرقم
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ُّيا ُّمنُّقرآنُّوسنة،ُّالُّطفال ُّاإلسالمُّناضجاُّتاماُّمباُّيضمه ُّمفماُّتوفـيُّرسولُّاهللُّإالُّوكان ُّنعمُّلقدُّكان نُّفعاُّكماُّيزعمون،
ُّفيهاُّ ُّفأعملواُّآراءهم ُّالقرآنُّوالسنة، ُّبعضهاُّيف ُّملُّينصُّعلى ُّجزئياتُّوحوادث ُّالفقهاءُّاملسلمون ُّأنُّواجه آثارُّالفتوحاتُّاإلسالمية

ُّوتعاليمهُّقياساُّواستنباطاُّمنُّالنصوصُّاملوجودةُّيفُّالقرآنُّوالسنةُّحىتُّوضعواُّهلاُّاألحكام،ُّوهمُّيفُّذلكُّملُّخيرجواُّعنُّدائرةُّاإل سالم
وقواعدهُّالكليةُّومقاصدهُّالعامة،ُّوأقوالُّاألئمةُّاملختلفةُّنسبتُّإليهم،ُّوملُّتنسبُّإىلُّالنيبُّكماُّزعموا،ُّوإمناُّظلُّالفرقُّبينهماُّواضحاُّ

ُّمعلوما.
ُّيفُّ ُّمها ُّما ُّومها ُّمملكيتُّكسرىُّوقيصر، ُّعلى ُّعمر ُّفيه ُّالذيُّسيطر ُّاألول ُّعصره ُّيف ُّنضوجُّاإلسالم ُّمدى ُّتعلم وحسبكُّأن

واملدنية،ُّفاستطاعُّأنُّيسوسُّأمورمها،ُّوحيكمُّشعوهبماُّبأكملُّوأعدلُّمماُّكانُّكسرىُّوقيصرُّيسوسانُّبهُّمملكتيهما،ُّأترىُّلوُُّّاحلضارةُّ
كانُّاإلسالمُّقبلُّالقرنُّاألولُّوالثانُّطفالُّملُّينضجُّوملُّيكتمل،ُّكيفُّكانُّيستطيعُّعمرُّأنُّينهضُّهبذاُّالعبءُّويسوسُّذلكُّامللكُّ

ُّالسابقني؟!ُّالواسع،ُّوجيعلُّلهُّمنُّالنظمُّماُّجعله ُّ(8)ينعمُّباألمنُّوالسعادة،ُّماملُّينعمُّهبماُّيفُّعهدُّملكيهما
إنُّسنةُّالنيبُّاليتُّتركهاُّيرجعُّهلاُّالفضلُّفيماُّبلغهُّاملسلمونُّمنُّتقدمُّيفُّالقرننيُّاألولُّوالثان،ُّوماُّنتجُّعنُّذلكُّمنُّهنضةُّ

لواُّإىلُّهذاُّالتقدمُّاليتُّتركهاُّالرسولُّوعلمهاُّاملسلمنيُّملاُّوصشاملةُّيفُّمجيعُّاجملاالتُّعربُّالقرونُّالتالية،ُّفلوالُّالسننُّوالشرائعُّوالقواننيُّ
واالزدهار؛ُّألهناُّكانتُّهيُّالقاعدةُّواألساسُّيفُّكلُّهذاُّالتقدم،ُّوتلكُّاحلضارةُّاليتُّعمرتُّقروناُّطويلةُّوكانتُّأطولُّحضارةُّزمناُّعلىُّ

عميقُُّّرةُّاحلديثةُّإالُّأنُّأهلهاُّماُّزالواُّيفُّسباتوجهُّالتاريخُّحىتُّاآلن،ُّوماُّزالُّهباُّمنُّعواملُّالقوةُّوالنهوضُّماُّجيعلهاُّتفوقُّاحلضا
ُّعنها.

ُّمنُّ ُّبالواقعُّوالتاريخ ُّماُّثبت ُّوافتاءُّيدحضهُّويرده ُّنتيجةُّللتطورُّهوُّكذب ُّوضعُّاملسلمني ُّاألحاديثُّمن والقولُّبأنُّأغلب
رُّبعدُّعصر،ُّحىتُّوعصُّاألحاديثُّالصحيحةُّالوافرةُّاليتُّنقلتُّعنُّالنيبُّوحفظهاُّالصحابةُّوأخذهاُّعنهمُّثقاتُّالرواةُّطبقةُّعنُّطبقة،

ُّعلىُّ ُّوسطروها ُّواحليطة ُّالتثبت ُّيف ُّفنفواُّكلُّكذبُّوبالغوا ُّمشكور، ُّجبهد ُّالعصور ُّعلىُّمر ُّاألئمة ُّوتلقاها ُّسليمة، ُّنقية وصلتُّإلينا
ُّصفحاتُّقلوهبمُّالواعيةُّوصدورهمُّاألمينة،ُّودونوهاُّيفُّصحفهمُّوكتبهمُّالصحيحةُّاليتُّالتزمواُّفيهاُّبنقدُّالسندُّواملنت،ُّمستجيبنيُّلنبيهم

ُّحديثهُّالشريف. ُّالذيُّأمرهمُّبالصدقُّواحملافظةُّعلى
وهبذاُّيتضحُّأنُّماُّتركهُّالنيبُّمنُّأحاديثُّلقيتُّمنُّالعلماءُّدراسةُّفاحصة،ُّومناهجُّدقيقةُّملُّتتوفرُّأليةُّثقافةُّأخرى،ُّوملُّتعرفُّ

نةُّنبيهمُّصلىُّسعنُّالسلفُُّّالدنياُّأدقُّمنُّهذهُّاملوازينُّالعلميةُّاليتُّوضعتُّلقبولُّالروايةُّأوُّردها،ُّوعلىُّهذاُّاألساسُّتلقىُّاخللف
والُّيشكُّعاقلُّيفُّأهناُّمنُّعندُّرسولُّاهلل،ُّفكيفُّإذنُّنقولُّإهناُّوضعتُّبعدُّالقرنُُّّ(2)حىتُّوصلتُّإليناُّصحيحةُّثابتةُّاهللُّعليهُّوسلم

ُّالثانُّبسببُّالتطورُّالذيُّشهدهُّالعاملُّاإلسالمي.
كتابُّبُّوالسنة،ُّمتأثرُّمبفهومُّالصحابةُّهلما.ُّأماُّالأماُّقيامُّاملذاهبُّبعدُّالقرنُّاألولُّوتعددها،ُّفذلكُّبالُّشكُّمنبثقُّمنُّالكتا

أوُُّّفقدُّكانُّحمفوظاُّمتواتراُّبينهم،ُّوأماُّالسنةُّفالُّترىُّقوالُّإلمامُّمنُّأئمةُّاملذاهبُّيفُّالقرننيُّالثانُّوالثالث،ُّإالُّوقدُّسبقهُّإليهُّصحايب
ُّهةُّمنُّأساسهاألثر،ُّويفُّهذاُّماُّيقضيُّعلىُّالشبتطوراُّبالغُّاُّلنبوي،ُّوذلكُّقبلُّأنُّيتطورُّالدينُّكماُّزعمواتابعيُّمستنداُّإىلُّاحلديثُّا

ُّ،إنُّأقوالُّالفقهاءُّوأئمةُّاملذاهبُّيفُّالقرننيُّالثانُّوالثالثُّمستوحاةُّمنُّأقوالُّالصحابةُّوالتابعنيُّاملستنبطةُّبدورهاُّمنُّالسنةُّالنبوية(،3ُّ)
ُّهذهُّاألحاديث ُّإذنُّتكون ُّفكيف ُّتطورهُّوتقدمه، ُّاإلسالمُّقبل ُّانتشار ُّيفُّبداية ُّللتطور؟!ُّوهؤالءُّكانوا ُّالدراساتُّوإذاُّكُّنتيجة انت

ُّصحيحةُّالنسبةُّإىلُّالنيبالدقيقةُّتثبتُّأنُّ ُّرداُّجازما.ُّاألحاديث ُّوأنُّأقوالُّأئمةُّاملذاهبُّمأخوذةُّمنها.ُّفإنُّهذاُّاالفتاءُّمردودُّعليهم

                                                                 
ُّاإلسالمي،ُّد.ُّمصطفىُّالسباعي،ُّدارُّالسالم،ُّالقاهرة،ُّط- 1  بتصرف.814ُّ،815ُّم،ُّص2004هـ/3ُّ،8422ُّالسنةُّومكانتهاُّيفُّالتشريع
ُّاإلسالمي،ُّد.ُّمصطفىُّالسباعي،ُّدارُّالسالم،ُّالقاهرة،ُّطالسنةُّومكانتهاُّيفُّالتشريُّ- 2 ُّ.814ُّ،815م،ُّص2004هـ/3ُّ،8422ُّع
ُّاإلسالمي،ُّد.ُّمصطفىُّالسباعي،ُّدارُّالسالم،ُّالقاهرة،ُّط- 3  بتصرف.815ُّم،ُّص2004هـ/3ُّ،8422ُّالسنةُّومكانتهاُّيفُّالتشريع
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ّواآلدا ّوالتشريع ّالمسلمينّفيّالعبادة ّالبعدثالثا.ّاتحاد ّمن ّمماّبينهم ّالرغم ّفيّاستنباطّّردليلّعلىّاتحادّمصدّبّعلى هم
ّاألحكام:

ُّاملختلفة،ُّ ُّالبيئات ُّذوي ُّاملسلمني ُّتتحدُّعبادة ُّأال ُّحتما ُّاألولنيُّللزم ُّالقرنني ُّيف ُّالديين ُّنتيجةُّللتطور ُّالنبوي ُّاحلديث لوُّكان
ُّفكيفُّاحتدواُّفيهاُّوبينهمُّمنُّالبعدُّماُّبينهم.

يمونُّأسسُّدة،ُّويتعاملونُّبأحكامُّواحدة،ُّويق"إنُّاملسلمنيُّيفُّخمتلفُّبقاعُّاألرضُّاليتُّوصلواُّإليهاُّكانواُّيتعبدونُّعبادةُّواح
أسرهمُّوبيومهمُّعلىُّأساسُّواحد.ُّوهكذاُّكانواُّمتحدينُّيفُّالعباداتُّواملعامالتُّوالعقيدةُّوالعاداتُّغالبا،ُّوالُّميكنُّأنُّيكونُّذلكُّلوملُّ

وُّالقسمُّاألكربُّحلديثُّأيكنُّهلمُّقبلُّمغادرمهمُّجزيرةُّالعربُّنظامُّتامُّناضج،ُّوضعُّهلمُّأسسُّحيامهمُّيفُّخمتلفُّنواحيها،ُّولوُّكانُّا
نُّإمنهُّنتيجةُّللتطورُّالديينُّيفُّالقرننيُّاألولنيُّللزمُّحتماُّأالُّتتحدُّعبادةُّاملسلمُّيفُّمشالُّإفريقياُّمعُّعبادةُّاملسلمُّيفُّجنوبُّالصني؛ُّإذُّ

ُّ.(8)ماُّبينهما؟"ُّدالبيئةُّيفُّكلُّمنهماُّخمتلفةُّعنُّاألخرىُّمتامُّاالختالف،ُّفكيفُّاحتداُّيفُّالعبادةُّوالتشريعُّواآلداب،ُّوبينهماُّمنُّالبع
إنُّدينُّاإلسالمُّدينُّربانُّأيُّأنُّأحكامُّهذهُّالشريعةُّوأنظمتهاُّومبادئهاُّليستُّمنُّوضعُّبشرُّحيكمهُّالقصورُّوالعجزُّوالتأثرُّ

ُّيفُّكلُّأحكام ُّشريعة ُّالكون، ُّورب ُّصاحبُّاخللق ُّشارعها ُّوإمنا ُّوالزمان، ُّوخصيصةُّمبؤثراتُّاملكان ُّإنسانية، ُّصيغة ُّذات ُّوأنظمتها ها
ُّحباجاتُّ ُّوتفي ُّواإلصالح، ُّالتكوينُّوالبناء ُّجوانب ُّجانبُّمن ُّيفُّكل ُّوأحكامُّوقوانني ُّنظم ُّعلى ُّللعاملني،ُّاشتملت ُّرمحة عامليةُّفهي

ُّاملتقلبةالزمنُّاملتطور ُّإالُّإذاُّكانتُّشريعتهمُّوُّ،ُّ،ُّوتواكبُّحضاراتُّالعصور ُّيفُّالعبادةُّالُّحيدث ُّيكونُّاإنُّاتفاقُّاملسلمني حدة،ُّوال
طورُّالُّالقولُّبأنُّأغلبُّاألحاديثُّكانتُّنتيجةُّللتُّرقهمُّيفُّالبالد.ُّوهذاُّهوُّاملعقولذلكُّإالُّإذاُّكانتُّنابعةُّمنُّمصدرُّواحدُّقبلُّتف

ُّالديينُّوالسياسيُّيفُّالقرننيُّاألولُّوالثان،ُّومنُّمثُّفالُّوجهُّملنُّيقولُّبأنُّالسنةُّكانتُّنتيجةُّلتطورُّاملسلمنيُّوتقدمهم.
ّالخالصة:

التطورُّالديينُّوالسياسيُّواالجتماعيُّالذيُّبلغهُّاملسلمونُّيفُّالقرننيُّاألولُّوالثانُّالُّيسعفهمُّيفُّأنُّيتوصلواُّإىلُّسنُّشرائعُُّّإن
ور،ُّتطالشريعةُّاإلسالميةُّمباُّتضمهُّمنُّقرآنُّوسنةُّهيُّاليتُّأدتُّإىلُّهذاُّال،ُّوُّمثلُّماُّوصلتُّإليهُّالسنةُّالنبويةُّوقواننيُّبلغتُّمنُّالنضج

ُّال ُّوُّذيُّأتىُّهباوليسُّالتطورُّهو ُّفيهاُّ، ُّملُّتظهر ُّونضجاُّمنهما،ُّفلماذا ُّوالثانُّأكثرُّتطورا ُّالقرننيُّاألول ُّالقرونُّاليتُّتلت لقدُّكانت
ُّواننيُّكاملةُّمثلُّالسنةُّالنبوية؟!شرائعُّوق

كثرةُُُّّّلإنُّأورباُّوماُّوصلتُّإليهُّمنُّتطورُّونضوجُّيفُّعصرناُّاحلاضرُّملُّتستطعُّوضعُّقواننيُّوأحكامُّكاليتُّسنهاُّاملصطفىُّوالدليُُُُُُُّّّّّّّ
عها،ُّمهماُّبلغُّمنُّضرجالُّالقانونُّيفُّأورباُّأكدواُّأنُّالسنةُّالنبويةُّالُّيستطيعُّبشرُّوُّ،ُّوُّنواحيُّاحلياةُّاملشاكلُّاليتُّيعانونُّمنهاُّيفُّكل

ُّاإلسالمُّالشامخُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمإنُّالنيبُّ،ُّوُّالتطورُّماُّبلغ ُّ.ملُّينتقلُّإىلُّالرفيقُّاألعلىُّإالُّبعدُّأنُّوضعُّاألسسُّالكاملةُّلبنيان
إالُّوكانُّاإلسالمُّناضجاُّتاماُّالُّطفالُّيافعاُّكماُّيزعمون،ُّويشهدُّلذلكُّعصرُّعمرُّوماُّمحلهُُّّاهللُّعليهُّوسلمصلىُّماُّتويفُّالنيبُُُُُُُُّّّّّّّّ

ُّبعدُّ،ُّوُّسع،ُّحىتُّسيطرُّعلىُّملكُّكسرىُّوقيصرمنُّتطورُّوتوُّ ُّأحاديثُّصحيحةُّوافرة،ُّرواهاُّرجالُّثقاتُّطبقة لقدُّنقلتُّعنُّالنيب
ُّإليناُّنقي ُّسليطبقةُّحىتُّوصلت ُّع،ُّمةة ُّأالُّتتحد ُّللزمُّحتما ُّاألولُّوالثان ُّيفُّالقرنني ُّللتطورُّالديين ُّالنبويُّنتيجة بادةُّلوُّكانُّاحلديث

ُّوبينهمُّماُّبينهمُّمنُّالبعد،ُّواختالفُّاملصدرُّ ُّحدُّزعمُّاملفتين.علُّ-املسلمنيُّذويُّالبيئاتُّاملختلفة،ُّفكيفُّاحتدواُّيفُّالعبادة ُّ(2)ى
 

 

 

 

                                                                 
ُّاإلسالمي،ُّد.ُّمصطفىُّالسباعي،ُّدارُّالسال-8ُّ ُّ.815م،ُّص2004هـ/3ُّ،8422ُّم،ُّالقاهرة،ُّطالسنةُّومكانتهاُّيفُّالتشريع
ُّالثانيةُّوالثالثون.اجمللدُّاألولُّالشبهةُُّّ،ةالقسمُّالثالث:ُّالسنُّ،الشبهاتاالفتاءاتُّوُّ،ُّالردُّعلىُُّّاإلسالمموسوعةُّبيانُُّّ:يفهذاُّالبحثُّنشرُُّّ-2ُّ
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ّالسادسالبحثّ  )2( .سنةّهيّمشهورّآراءّالمدارسّالفقهيةدعوىّأنّال:
يدعيُّبعضُّاملتومهنيُّأنُّمؤسسيُّاملدارسُّالفقهيةُّاألوىلُّملُّيستطيعواُّأنُّمييزواُّبنيُّماُّيعتربُّمنُّأقوالُّالنيبُّوماُّالُّيعتربُّمنه؛ُُُّّّ

ءُُّّذلكُّفإهنمُّقدُّاختلقواُّأحاديثُّونسبوهاُّإىلُّالنيبُّليثبتواُّصحةُّماُّيقولونُّمنُّآراذلكُّأنُّالسندُّملُّيكنُّمعروفاُّعندهم.ُّباإلضافةُّإىل
فقهيةُّتبنوهاُّوملُّجيدواُّدليالُّمنُّالكتابُّأوُّالسنةُّعليها،ُّوعلىُّهذاُّفالسنةُّتعينُّالرأيُّاملقبولُّلدىُّعلماءُّالفقهُّاملشهورينُّوليستُّمنُّ

ُّاملسلمني.ُّأقوالُّالنيبُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم.ُّرامنيُّمنُّوراءُّذلكُّإىل ُّالتشكيكُّيفُّحجيةُّالسنةُّوزعزعةُّالثقةُّيفُّعلماء
ُّنقدّعام:ّ

إنُّقوهلمُّبأنُّالسندُّملُّيكنُّمعروفاُّلدىُّعلماءُّهذهُّاملدارسُّقولُّمردود؛ُّإذُّعرفُّالسندُّمنذُّعصرُّالفتنةُّالكربىُّبعدُّ-8ُّ
لكُّمصنفامهمُّذنةُّروايةُّودراية،ُّوشاهدُّمقتلُّعثمانُّبنُّعفانُّكماُّأنُّأصحابُّاملذاهبُّالفقهيةُّكانواُّكلهمُّمنُّاملتبحرينُّيفُّعلومُّالس

ُّمنُّغريها؟!ُّمُّاستطاعتهمُّمتييزُّأقوالُّالنيبُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمفكيفُّيتهمونُّبعدُّالكربىُّيفُّهذاُّالفن
إنُّسريةُّالفقهاء،ُّوشهودُّاجلميعُّهلمُّبالتقوىُّوالصالحُّلينفيُّعنهمُّأيةُّمظنةُّيفُّامهامهمُّبوضعُّاحلديثُّعلىُّرسولُّاهللُّ-2ُّ

رأيهمُّالفقهي،ُّوكذلكُّاعتمادهمُّاألصلنيُّالعظيمنيُّالقرآنُّوالسنةُّأساساُّرئيساُّيفُّاستنباطُّاألحكامُّالشرعيةُّوعدوهلمُّتأييداُّملذهبهمُّوُّ
ُّعنُّرأيهمُّعندُّوصولُّاحلديثُّالصحيحُّإليهمُّلينفيُّعنهمُّمثلُّهذهُّالتهمة.

ُّترُّملُّيكنُّمجعُّاحلديثُّونقدهُّحكراُّعلىُّأئمةُّاملذاهبُّحىتُّيضعواُّفيهُّماُّيؤيدُّآراءهمُّ-3ُُُُُُُّّّّّّّ كهمُّالفقهية،ُّولوُّحدثُّذلكُّما
ُّالشرعيةُّكالكتابُّ ُّاألحكامُّمنُّاملصادر ُّالفقيهُّاستنباط ُّأنفسهم،ُّفوظيفة ُّعنهمُّمؤسسوُّاملذاهب ُّالذينُّأخذ رجالُّاحلديثُّاألفذاذ

ُّنتجُّمنُّاخ ُّاملصادر،ُّوما ُّإنشاءُّهذه ُّواألحكاموالسنةُّواإلمجاعُّال ُّيفُّاآلراء ُّبعدُّذلك ُُّّتالف ُّاختالفُّالفهم لنظرُّاوُّإمناُّكانُّبسبب
ُّوفهمُّاللغةُّوغريه.ُّومدىُّبلوغُّاحلديثُّمسامعهم

ّدرايةّورواية:ّسيسّعلمّاإلسنادّمنذّظهورّالفتنةأوال.ّتأ ّفيّالسنة ّالمذاهبّالفقهية ّمؤسسي ّوتبحر
ُّقولُّمردود؛ُّذلكُّأنُّالسندُّقدُّعرفُّمنذُّظهورُّالفتنةُّاليتُّفقهيةُّملُّيكونواُّعلىُّعلمُّبالسندإنُّالقولُّبأنُّمؤسسيُّاملذاهبُّال

ُّ ُّيروجُّبدأت ُّمن ُّمنها ُّوخرج ُّمساوئها، ُّوظهرت ُّالفتنة، ُّاستشرت ُّحىت ُّاألحاديث ُّرواة ُّيف ُّيشكون ُّالصحابة ُّيكن ُّومل ُّعثمان مبقتل
دأواُّيتحرونُّوغريه،ُّفاهتمُّالصحابةُّوالتابعونُّهلذاُّاألمر،ُّوعلمواُّخطورته،ُّفبوأتباعهُّاألحاديثُّاملوضوعة،ُّمثلُّعبدُّاهللُّبنُّسبأُّاليهوديُّ

ُّ ُّمقدمةُّيفُّنقلُّاحلديث،ُّوالُّيقبلون ُّيرويهُّاإلمامُّمسلمُّيف ُّيقولُّابنُّسريينُّفيما ُّطريقهُّورواتهُّوتوثقواُّمنُّعدالتهم، منهُّإالُّماُّعرفوا
ُّإىلُّ»صحيحه:ُّ ُّإىلُّأهلُّالسنةُّفيأخذُّحديثهمُّوينظر ُّوقعتُّالفتنةُّقالواُّمسواُّلناُّرجالكم،ُّفينظر ملُّيكونواُّيسألونُّعنُّاإلسنادُّفلما

ُّ(2)«أهلُّالبدعُّفالُّيؤخذُّحديثهم
بدأُّهذاُّالتثبتُّمنذُّعصرُّالصحابةُّالذينُّتأخرتُّوفامهمُّإىلُّماُّبعدُّزمنُّالفتنة،ُّفقدُّروىُّمسلمُّأيضاُّيفُّمقدمةُّصحيحهُُّّوقدُُُُُُُّّّّّّّ

أنُّبشرياُّالعدويُّجاءُّإىلُّابنُّعباسُّفجعلُّحيدثُّويقول:ُّ"قالُّرسولُّاهللُّوقالُّرسولُّاهللُّفجعلُّابنُّعباسُّالُّيأذنُّ»عنُّجماهد:ُّ
إناُّكناُُّّ:اس:ُّمايلُّالُّأراكُّتسمعُّحلديثي؟!ُّأحدثكُّعنُّرسولُّاهللُّوالُّتسمع؟!ُّفقالُّابنُّعباسُّحلديثهُّوالُّينظرُّإليه،ُّفقالُّياُّابنُّعب

ُّالمرةُّإذاُّمسعناُّرجالُّيقول:ُّقالُّرسولُّاهللُُّّابتدرتهُّأبصارناُّوأصغيناُّإليهُّبأذاننا،ُّفلماُّركبُّالناسُّالصعبُّوالذلولُّملُّنأخذُّمنُّالناسُّإ
ُّ.(3)«ماُّنعرف

                                                                 
ُّطبعةُُّّ.ُّحجيةُّالسنةُّوردُّالشبهاتُّاليتُّأثريتُّحوهلا،م4ُُّّ،2004طُُّّالسنةُّقبلُّالتدوين،ُّحممدُّعجاجُّاخلطيب،ُّ- 1 ُّالبكالوريوس، ُّبرنامج ُّالالتينية اجلامعةُّالدوليةُّبأمريكا

ُّاإلسالمي،ُّد.ُّمصطفىُّالسباعي،خاصة  م.8112هـ/8401ُّاهلجومُّعلىُّالسنة،ُّد.ُّعليُّأمحدُّالسالوس،ُّدارُّالسالم،ُّالقاهرة،ُّقصةُُُّّّ.ُّالسنةُّومكانتهاُّيفُّالتشريع
ُّمنُّالدينُّوأنُّوصفُّالرُّ- 2 ُّ(.8ُّ/823واةُّمباُّهوُّفيهمُّجائز،ُّ)صحيحُّمسلمُّ)بشرحُّالنووي(،ُّاملقدمة،ُّباب:ُّبيانُّأنُّاإلسناد
ُّ(.8ُّ/822االحتياطُّيفُّحتملها،ُّ)وُُّّصحيحُّمسلمُّ)بشرحُّالنووي(،ُّاملقدمة،ُّباب:ُّالنهيُّعنُّالروايةُّعنُّالضعفاء- 3

https://www.google.com/#_edn1
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ُّيقولُّلىُّأمهيتهفأكدواُّعوملُّيتوقفُّاألمرُّعندُّالصحابةُّفقطُّبلُّجاءُّالتابعونُّوطالبواُّباإلسنادُّحنيُّازدادُّالكذبُّعلىُّالنيبُّ
هاُّمةُّانفردتُّهباُّعنُّغريُّفاإلسنادُّإذاُّخصيصةُّمقتنةُّهبذهُّاألُّ(8)«ولوالُّاإلسنادُّلقالُّمنُّشاءُّماُّشاءُّاإلسنادُّمنُّالدين»ابنُّاملبارك:ُّ

ُّقبلها:ُُّّمنُّاألمم ُّيعطهاُّمن ُّبثالثةُّأشياءُّمل ُّخصُّهذهُّاألمة ُّأنُّاهلل ُّأنهُّقال:ُّ"بلغين ُّحممدُّبنُّأمحد ُّبكرُّبن ُّاخلطيبُّعنُّأيب روى
ُّواإلعراب" ُّاُّاخلطيبُّوروى(2ُّ)اإلسناد،ُّواألنساب، ُّوليسُّعن ُّباإلسناد، ُّوشرفهاُّوفضلها ُّهذهُّاألمة ُّأكرم ُّ"إنُّاهلل ُّاملظفرُّيقول: بن

قدميهمُّوحديثهمُّإسناد،ُّوإمناُّهيُّصحفُّيفُّأيديهم،ُّوقدُّخلطواُّبكتبهمُّأخبارهم،ُّوليسُّعندهمُّمتييزُّبنيُّماُُّّألحدُّمنُّاألممُّكلها،
ُّبكتبهمُّمنُّاألخبارُّاليتُّأخذواُّعنُّغريُّالثقات. ُّنزلُّمنُّالتوراةُّواإلجنيلُّمماُّجاءهمُّبهُّأنبياؤهم،ُّوُّمتييزُّبنيُّماُّأحلقوه

ثونُّزمانه،ُّاملشهورُّبالصدقُّواألمانةُّعنُّمثلهُّحىتُّتتناهىُّأخبارهم،ُّمثُّيبحُّوهذهُّاألمةُّإمناُّتنصُّاحلديثُّمنُّالثقةُّاملعروفُّيف
ُّاحلديثُّ ُّممنُّكانُّأقلُّجمالسة،ُّمثُّيكتبون أشدُّالبحثُّحىتُّيعرفواُّاألحفظُّفاألحفظ،ُّواألضبطُّفاألضبط،ُّواألطولُّجمالسةُّملنُّفوقه

ُّاألمة،ُّفهذاُّمنُّأعظمُّنعمُّاهللُّتعاىلُّعلىُّه،ُّاالزلل،ُّويضبطواُّحروفهُّويعدوهُّعدمنُّعشرينُّوجهاُّوأكثرُّحىتُّيهذبوهُّمنُّالغلطُّوُّ ذه
فليسُّأحدُّمنُّأهلُّ،ُّيده،ُّوميسكناُّبطاعته،ُّإنهُّويلُّمحنستوزعُّاهللُّشكرُّهذهُّالنعمة،ُّونسألهُّالتثبيتُّوالتوفيقُّملاُّيقربُّمنهُّويزلفُّلدي

وىُّعنهُّحرفُّيفُّاحلديثُّيفُّعصره،ُّالُّيرُُّّاحلديثُّحيايبُّيفُّاحلديثُّأباه،ُّوالُّأخاه،ُّوالُّولده.ُّوهذاُّعليُّبنُّعبدُّاهللُّاملديين،ُّوهوُّإمام
ُّ.(3)تقويةُّأبيه،ُّبلُّيروىُّعنهُّضدُّذلك"

ومنُّعرفُّبالكذبُّيفُّحديثهُّالعاديُّرفضواُّاألخذُّعنهُّقالُّحيىيُّبنُّمعني:ُّ"آلةُّاحلديثُّالصدقُّوالشهرةُّبطلبه،ُّوتركُّالبدع،ُّ
لُّمنُّثبتُّكذبهُّردُّخربهُّوشهادته؛ُّألنُّاحلاجةُّيفُّاخلربُّداعيةُّإىلُّصدقُّاملخرب،ُّفمنُّظهرُّكذبهُّفهوُّأوىلُّفك،ُّ(4)واجتنابُّالكبائر"

ُّبهُّ ُّوالكذبُّعلىُّرسولُّاهللُّأعظمُّمنُّالكذبُّعلىُّغريه،ُّوالفسق بالردُّممنُّجعلتُّاملعاصيُّداعيةُّعلىُّفسقهُّحىتُّيردُّلذلكُّخربه،
ُّ(4)«إالُّالثقاتُّالُّحيدثُّعنُّرسولُّاهلل»إبراهيم:ُُّّين،ُّقالُّسعدُّبنإذُّإنُّاإلسنادُّعندهمُّمنُّالدُّ(5)أظهرُّوالوزرُّبهُّأكرب

،ُّونقلُّ(1)دُّعليهُّصدقه"،ُّقالُّعبدُّاهللُّبنُّاملبارك:ُّمنُّعقوبةُّالكذابُّأنُّيرُّ(2)بلُّإنُّمنُّتتابعتُّمنهُّالصغائرُّوكثرتُّردُّخربه
وعلىُّأساسُُّّ(1)أبوُّنعيمُّعنُّسفيانُّالثوريُّقوله:ُّ"منُّكذبُّيفُّاحلديثُّافتضح"،ُّمثُّقال:ُّ"وأناُّأقول:ُّمنُّهمُّأنُّيكذبُّافتضح"

احلميديُّدا،ُّوإنُّحسنتُّطريقته،ُّكذاُّقالُّاإلمامُّأمحدُّوُّفالُّيقبلُّأبُّفسقُّإالُّالكذبُّيفُّحديثُّرسولُّاهللذلكُّقبلواُّروايةُّالتائبُّمنُّال
شيخُّالبخاريُّوالصرييفُّالشافعي،ُّقالُّالصرييف:ُّ"كلُّمنُّأسقطناُّخربهُّبكذبُّملُّنعدُّلقبولهُّبتوبة،ُّومنُّضعفناهُّملُّنقوهُّبعدهُّخبالفُّ

ُّ(80)الشهادة،ُّوقالُّالسمعان:ُّمنُّكذبُّيفُّخربُّواحدُّوجبُّإسقاطُّماُّتقدمُّمنُّحديثه"
قهاءُّاألمةُّملُّيتوقفواُّيفُّرفضُّالروايةُّعنُّالكذابُّفحسب،ُّوإمناُّرفضواُّالروايةُّعنُّكلُّمنُّيرتكبُّشيئاُّمنُّبلُّإنُّالسلفُّوف

.ُّوقالُّجرير:ُّ(88)خوارمُّاملروءةُّوإنُّكانُّمباحا،ُّفقدُّرويُّأنُّشعبةُّقالُّللحكمُّبنُّعتيبة:ُّ"ملُّملُّتروُّعنُّزاذان؟ُّقال:ُّكانُّكثريُّالكالم"
ُّفلمُّأكتبُّعنه" ُّاحملدثُّ(82)"رأيتُّمساكُّبنُّحربُّيبولُّواقفا ُّمنُّالناس:ُّجيبُّأنُّيكون ُّ"وقدُّقالُّكثري .ُّقالُّاخلطيبُّالبغدادي:

رذال،ُّوالبولُّعلىُّكلُّيفُّاألسواق،ُّوصحبةُّالعامةُّاألوالشاهدُّجمتنبنيُّلكثريُّمنُّاملباحاتُّحنو:ُّالتبذل،ُّواجللوسُّللتنزهُّيفُّالطرقات،ُّواأل
                                                                 

ُّمنُّالدينُّوأنُّوصفُّالرُّ- 1 ُّ(.8ُّ/823واةُّمباُّهوُّفيهمُّجائز،ُّ)صحيحُّمسلمُّ)بشرحُّالنووي(،ُّاملقدمة،ُّباب:ُّبيانُّأنُّاإلسناد
ُّسليم،ُّمكتبةُّابنُّتيمية،ُّا- 2 ُّالبغدادي،ُّحتقيق:ُّعمروُّعبدُّاملنعم ُّ.14م،ُّص8114هـ/8ُّ،8482ُّلقاهرة،ُّطشرفُّأصحابُّاحلديث،ُّاخلطيب
ُّسليم،ُّمكتبةُّابنُّتيمية،ُّالقاه- 3 ُّالبغدادي،ُّحتقيق:ُّعمروُّعبدُّاملنعم ُّ.14ُّ،15م،ُّص8114هـ/8ُّ،8482ُّرة،ُّطشرفُّأصحابُّاحلديث،ُّاخلطيب
ُّ(.8ُّ/382،ُّ)م2002حتقيق:ُّأيبُّإسحاقُّالدمياطي،ُّمكتبةُّابنُّعباس،ُّمصر،ُُّّالكفاية،ُّاخلطيبُّالبغدادي،- 4
ُّ(.8ُّ/382،ُّ)م2002إسحاقُّالدمياطي،ُّمكتبةُّابنُّعباس،ُّمصر،ُّحتقيق:ُّأيبُُّّالكفاية،ُّاخلطيبُّالبغدادي،- 5
ُّمنُّالدين،ُّ)ُّصحيحُّمسلمُّ)بشرحُّالنووي(،ُّاملقدمة،ُّباب:ُّبيان- 6 ُّ(.8ُّ/823أنُّاإلسناد
ُّ(.8ُّ/813،ُّ)م2002حتقيق:ُّأيبُّإسحاقُّالدمياطي،ُّمكتبةُّابنُّعباس،ُّمصر،ُُّّالكفاية،ُّاخلطيبُّالبغدادي،- 7
ُّ(.8ُّ/351،ُّ)م2002قيق:ُّأيبُّإسحاقُّالدمياطي،ُّمكتبةُّابنُّعباس،ُّمصر،ُّحتُّالكفاية،ُّاخلطيبُّالبغدادي،- 8
ُّ(.8ُّ/351،ُّ)م2002حتقيق:ُّأيبُّإسحاقُّالدمياطي،ُّمكتبةُّابنُّعباس،ُّمصر،ُُّّالكفاية،ُّاخلطيبُّالبغدادي،- 9

ُّالنواوي،ُّالسيوطي،ُّحتقيق:ُّعبدُّالوهابُّعبدُّاللطيف،ُّمكتبةُّدارُّالتاث،ُّالق- 10 ُّالراويُّيفُّشرحُّتقريب ُّ(.8ُّ/321ُّ،330،ُّ)م8122هـ/2ُّ،8312ُّاهرة،ُّطتدريب
ُّ(.8ُّ/344،ُّ)م2002حتقيق:ُّأيبُّإسحاقُّالدمياطي،ُّمكتبةُّابنُّعباس،ُّمصر،ُُّّالكفاية،ُّاخلطيبُّالبغدادي،- 11
ُّ(.8ُّ/344،ُّ)م2002حتقيق:ُّأيبُّإسحاقُّالدمياطي،ُّمكتبةُّابنُّعباس،ُّمصر،ُُّّالكفاية،ُّاخلطيبُّالبغدادي،- 12
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ذهُّهُّقوارعُّالطريق،ُّوالبولُّقائما،ُّواالنبساطُّإىلُّاخلرقُّيفُّاملداعبةُّواملزاح،ُّوكلُّماُّقدُّاتفقُّعلىُّأنهُّناقصُّالقدرُّواملروءة،ُّورأواُّأنُّفعل
دُّخربُّمُّبقوله:ُّ"والذيُّعندناُّيفُّهذاُّالبابُّرُّاألمورُّيسقطُّالعدالة،ُّويوجبُّردُّالشهادةُّ".ُّمثُّيعلقُّاخلطيبُّالبغداديُّعلىُّهذاُّالكال

فاعليُّاملباحاتُّإىلُّالعامل.ُّوالعملُّيفُّذلكُّمباُّيقوىُّيفُّنفسه،ُّفإنُّغلبُّعلىُّظنهُّمنُّأفعالُّمرتكبُّاملباحُّاملسقطُّللمروءةُّأنهُّمطبوعُّ
ُّ-رميهُّوالتنزهُّعنهُّلكُّوحتعلىُّفعلُّذلك،ُّوالتساهلُّبه،ُّمعُّكونهُّممنُّالُّحيملُّنفسهُّعلىُّالكذبُّيفُّخربهُّوشهادته،ُّبلُّيرىُّإعظامُّذ

.ُّويفُّهذاُّيقولُّحيىيُّبنُّ(8)قبلُّخربه،ُّوإنُّضعفتُّهذهُّاحلالُّيفُّنفسُّالعاملُّوامهمهُّعندهاُّوجبُّعليهُّتركُّالعملُّخبربهُّوردُّشهادته"
ال،ُّقواُّكتبهُّوأفسدواُّحديثه؛ُّأيُّبينواُّأمرهُّوسألوهُّعنُّالرجمعني:ُّ"ويلُّللمحدثُّإذاُّاستضعفهُّأصحابُّاحلديث...ُّإنُّكانُّكذوباُّسرُّ

ُّ(2)وقلبواُّعليهُّاحلديثُّليعرفواُّحفظه"
وعلىُّهذاُّكانُّحدُّاخلربُّالصحيحُّالذيُّيقبلهُّالعلماءُّوحيكمونُّبصحتهُّأنُّيكونُّبروايةُّالعدلُّالضابط،ُّمعُّخلوهُّمنُّالشذوذُّ

ُّ ُّالُّتتشعب ُّ"العدالة"ُّحىت ُّهوُّمعىن ُّيهمناُّهنا ُّالعلماءُّوالعلة،ُّوالذي ُّحكم ُّاألحاديثُّاليت ُّنظرُّأن ُّلكلُّذي ُّوحىتُّيتبني بناُّالسبل
ُّمخسُّ ُّفيه ُّفقال:ُّ"منُّكان ُّعنُّالعدل ُّاملبارك ُّسئلُّابن ُّموضوع،ُّفقد ُّواحد ُّفيهاُّحديث ُّأنُّيكون ُّيستحيل ُّميكن،ُّبل بصحتهاُّال

ُّ.(3)لهُّشيء"خصال:ُّيشهدُّاجلماعة،ُّوالُّيشربُّهذاُّالشراب،ُّوالُّتكونُّيفُّدينهُّخربة،ُّوالُّيكذب،ُّوالُّيكونُّيفُّعق
قالُّاخلطيبُّالبغدادي:ُّ"إنُّالعدلُّمنُّعرفُّبأداءُّفرائضُّاهللُّولزومُّماُّأمرُّبه،ُّوتوقيُّماُّهنيُّعنه،ُّوجتنبُّالفواحشُّاملسقطة،ُّ

وفُّبأنهُّعدلُّيفُّفمنُّكانتُّهذهُّحالهُّفهوُّاملوصوحتريُّاحلقُّوالواجبُّيفُّأفعالهُّومعاملته،ُّوالتوقيُّيفُّلفظهُّماُّيثلمُّالدينُّواملروءة،ُّ
دينه،ُّومعروفُّبالصدقُّيفُّحديثه،ُّوليسُّيكفيهُّيفُّذلكُّاجتنابُّكبائرُّالذنوبُّاليتُّيسمىُّفاعلهاُّفاسقاُّحىتُّيكونُّمعُّذلكُّمتوقياُّ

،ُّوحنوُّالتطفيفُّحببة،ُّبريملاُّيقولُّكثريُّمنُّالناس:ُّإنهُّالُّيعلمُّأنهُّكبري،ُّبلُّجيوزُّأنُّيكونُّصغرياُّحنوُّالكذبُّالذيُّالُّيقطعُّعلىُّأنهُّك
ُّالُّيقطعُّعندهمُّعلىُّأنهُّكبريُّمنُّالذنوب. ُّوغشُّاملسلمنيُّمبا ُّوسرقةُّباذجنانة،

ُّوالشهادة؛ُّ ألجلُّأنُّالقاذوراتُّوإنُّملُّيقطعُّعلىُّأهناُّكبائرُّيستحقُّهباُّالعقاب،ُّفقدُّاتفقُّعلىُّأنُّفاعلهاُّغريُّمقبولُّاخلرب
وقالُّاإلمامُّمسلمُّيفُّمقدمةُّصحيحه:ُّ"اعلمُّأنُّ،ُّ(4)وأمانته،ُّأوُّلغريُّذلك"ُّإماُّألهناُّمتهمةُّلصاحبهاُّومسقطةُّله،ُّومانعةُّمنُّثقته

ُّ ُّمنُّاملتهمني ُّهلا ُّوثقاتُّالناقلني ُّالرواياتُّوسقيمها، ُّصحيح ُّالتمييزُّبني ُّأحدُّعرف ُّمنهاُّإُّ-الواجبُّعلىُّكل ُّيروي ُّعرفُّأال ُّما ال
ُّماُّكانُّعنُّأهلُّالتهمُّواملعاندينُّمنُّأهلُّالبدع.صحةُّخمارجهُّوالستارةُّ ُّيفُّناقليه،ُّوأنُّيتقيُّمنها

ياُّأيهاُّالذينُّآمنواُّإنُّجاءكمُّفاسقُّبنبإُّ}ُّوالدليلُّعلىُّأنُّالذيُّقلناُّمنُّهذاُّهوُّالالزم،ُّدونُّماُّخالفه:ُّقولُّاهللُّعزُّوجل:
ُّنادمني ُّماُّفعلتم ُّعلى ُّفتصبحوا ُّقوماُّجبهالة ُّتصيبوا ُّ]فتبينواُّأن ُّوجل:وُُّّ[4:احلجرات{ ُّعز ُّالشهداء}ُّقال ُّمن البقرة:ُّ]ُّ{ممنُّترضون

،ُّفدلُّمباُّذكرناُّمنُّهذهُّاآليُّأنُّخربُّالفاسقُّساقطُّغريُّمقبولُّ(2)الطالق:ُُّّ)وأشهدواُّذويُّعدلُّمنكم}ُّ،ُّوقالُّعزُّوجل:[212
ُّأعظمُّمعان ُّجيتمعانُّيف ُّفقد ُّبعضُّالوجوه، ُّالشهادةُّيف ُّمعىن ُّفارقُّمعناه ُّواخلربُّوإن ُّمردودة؛ ُّغريُّالعدل ُّخربُّيوأنُّشهادة ُّإذُّكان ها؛

الفاسقُّغريُّمقبولُّعندُّأهلُّالعلم،ُّكماُّأنُّشهادتهُّمردودةُّعندُّمجيعهم،ُّودلتُّالسنةُّعلىُّنفيُّروايةُّاملنكرُّمنُّاألخبار،ُّكنحوُّداللةُّ
ُّ ُّفهوُّمنُّحدثُّعينُّحبديثُّيرىُّأنهُّك»القرآنُّعلىُّنفيُّخربُّالفاسق،ُّوهوُّاألثرُّاملشهودُّعنُّرسولُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم: ذب

ُّ(5)«ذبنيأحدُّالكا
ُّاألخبارُّ ُّلقبول ُّوضعوها ُّاليت ُّالصارمة ُّإىلُّالشروط ُّإضافة ُّالفاحص، ُّوالنقد ُّوالدقة ُّمنُّاألمانة ُّواحملدثني ُّالرواة ُّحال هذاُّهو

بتُّالتاريخُّأماُّعنُّأئمةُّالفقهُّفقدُّأثُّواألحاديث،ُّفهلُّكانُّيسعُّأحدُّمنُّالفقهاءُّأنُّيضعُّحديثُّيؤيدُّمذهبهمُّويتكهُّهؤالءُّاألفذاذ؟!
                                                                 

ُّ(.8ُّ/345،ُّ)م2002حتقيق:ُّأيبُّإسحاقُّالدمياطي،ُّمكتبةُّابنُّعباس،ُّمصر،ُُّّالكفاية،ُّاخلطيبُّالبغدادي،- 1
ُّ(.8ُّ/284،ُّ)م8114هـ/2ُّ،8484ُّحتقيق:ُّد.حممدُّعجاجُّاخلطيب،ُّمؤسسةُّالرسالة،ُّبريوت،ُّطُّاجلامعُّألخالقُّالراوي،ُّاخلطيبُّالبغدادي،- 2
ُّ(.8ُّ/241،ُّ)م2002،ُّمصر،ُّحتقيق:ُّأيبُّإسحاقُّالدمياطي،ُّمكتبةُّابنُّعباسُّالكفاية،ُّاخلطيبُّالبغدادي،- 3
  (.8ُّ/222،ُّ)م2002حتقيق:ُّأيبُّإسحاقُّالدمياطي،ُّمكتبةُّابنُّعباس،ُّمصر،ُُّّالكفاية،ُّاخلطيبُّالبغدادي،- 4
ُّالكذابنيُّوالتحذيرُّمنُّالكذبُّعلىُّرسولُّاهلل- 5 ُّ(.8ُّ/184ُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم،ُّ)صحيحُّمسلمُّ)بشرحُّالنووي(،ُّاملقدمة،ُّباب:ُّوجوبُّالروايةُّعنُّالثقاتُّوترك
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باإلسنادُّعنايةُّتامة،ُّووضعواُّالقواعدُّواألصولُّلنقده،ُّوتشددواُّيفُّالبحثُّحىتُّعرفواُّالثقةُّوالضعيفُّمنُّرجالُّاإلسناد،ُّأهنمُّقدُّاعتنواُّ
ُّ.(8)وبينواُّماُّوقعُّيفُّالسندُّمنُّانقطاعُّوإرسال

أولُّأقسامُّالسنةُّهوُّاحلديثُّاملتواترُّالذيُّوصلُّإليهُّعنُّرسولُّاهللُُّّفهذاُّاإلمامُّأبوُّحنيفةُّفهوُّكغريهُّمنُّأهلُّالسنةُّيرىُّأن
بالُّشبهةُّحىتُّصارُّكاملسموعُّمنه...ُّكماُّأنهُّيقبلُّاخلربُّاملشهورُّاملستفيضُّأوُّخربُّاآلحاد،ُّوقدُّاشتطُّيفُّرواةُّاحلديثُّشروطاُّصارمة،ُّ

وهوُّفهمُُّّالضبط:،ُّمياثلهمُّوهُّوالُّمنالبالغُّوالُّاجملنونُّوالُّاملعتفالُّيقبلُّروايةُّالصيبُّغريُُّّالعقل:،ُّفالُّيعتدُّبروايةُّالكافرُّاإلسالم:ُّمنها:
قبلُّروايةُّتُّالراويُّملاُّيسمعهُّفهماُّصحيحاُّوحفظهُّله،ُّمثُّروايتهُّلهُّكماُّمسعهُّوفهمهُّولوُّمرُّزمنُّطويلُّبنيُّالسماعُّوالرواية؛ُّومنُّمثُّال

ها،ُّومنُّادقُّالروايةُّليسُّبذيُّهوىُّيدفعهُّإىلُّالكذبُّفيهباُّأنُّيكونُّالراويُّمستقيمُّاحلال،ُّصُّويقصدُّالعدالة:،ُّاملغفلُّوالُّاملتساهل
ُّخربُّالفاسقُّوالُّالكذابُّوالُّذيُّاهلوىُّاملتهم،ُّوالُّاحملدودُّيفُّالقذف... ُّ.(2)مثُّملُّيقبلُّأبوُّحنيفة

ُّ(3)عيينة:ُّ"ماُّكانُّأشدُّانتقادُّمالكُّللرجال،ُّوأعلمهُّبشأهنم"فهذاُّاإلمامُّمالكُّرمحهُّاهللُّكانُّالُّيرويُّإالُّعنُّالثقات،ُّقالُّابنُّ
وروىُّابنُّوهبُّعنُُّّ(4)وقالُّالنسائي:ُّ"أمناءُّاهللُّعلىُّحديثُّرسولُّاهللُّشعبةُّبنُّاحلجاج،ُّومالكُّبنُّأنس،ُّوحيىيُّبنُّسعيدُّالقطان

اُّقط،ُّماُّمسعتُّمنُّواحدُّمنهمُّحديثمشيخةُّهلمُّفضلُّوصالحُّوعبادةُّحيدثون،ُُّّأنهُّقال:ُّ"لقدُّأدركتُّهبذاُّالبلدُّيعينُّاملدينةمالكُّ
ُّ.(5)قيل:ُّوملُّياُّأباُّعبدُّاهلل؟ُّقال:ُّملُّيكونواُّيعرفونُّماُّحيدثون"

التمحيصُُّّفهذاُّيبنيُّأنهُّرمحهُّاهللُّكانُّشديدُّينقحُّكتابهُّ"املوطأ"ُّأربعنيُّسنةُّومماُّيدلُّعلىُّشدةُّحرصهُّعلىُّاحلديثُّأنهُّظلُُُُُُُّّّّّّّ
ُّظهرُّ ُّعلى ُّالشافعي":ُّما ُّفقالُّعنه ُّالعلماءُّوالفقهاء، ُّثناء ُّوحازُّكثرياُّمن ُّعظيمةُّبنيُّكتبُّاحلديث، ُّمكانة ُّنالُّكتابه والتدقيقُّحىت

،ُّوكانُّذلكُّ(4)األرضُّكتابُّبعدُّكتابُّاهللُّأصحُّمنُّكتابُّمالك،ُّوماُّيفُّماُّبعدُّكتابُّاهللُّتعاىلُّكتابُّأكثرُّصواباُّمنُّموطأُّمالك"
ُّالنبوي. ُّقبلُّوجودُّصحيحيُّالبخاريُّومسلم.ُّهذاُّهوُّمالكُّواهتمامهُّباحلديث

ُّإليهُّ ُّالصحيحُّوتأكيدهُّعلىُّوجوبُّالرجوع ُّيفُّاألخذُّبالسنةُّوحتريهُّللحديث أماُّعنُّاإلمامُّالشافعيُّفماُّكانُّأشدُّاحتياطه
ُّآخذُّبهُّفأناُّأشهدكمُّأنُّعقليُّقدُّذهب"وإنُّخالفُّمذهبه،ُّقالُّالشافعي:ُّ"مىتُّعرفتُّلرس ُّصحُّ(2)ولُّاهللُّحديثاُّومل ،ُّوقال:ُّإذا

وجدمتُّيفُّكتايبُّخالفُّسنةُّرسولُّاهللُّ،ُّوقال:ُّ"إذاُّ(1)وقال:ُّ"إذاُّصحُّلكمُّاحلديثُّفخذواُّبهُّودعواُّقويل"ُّ(1)احلديثُّفهوُّمذهيب"
ُّدقةُّالشافعيُّيفُّقبولُّالروايةُّأنهُّقسمُّاخلربُّعنُّرسولُّاهللُّإىلُّنوعني:(80ُّ)فقولواُّهباُّودعواُّماُّقلته" ُّومماُّيدلُّعلى

ُّوصومُُّّخربُّالعامة: ُّأنُّيستوواُّفيه؛ُّألنُّكالُّكلفه؛ُّكعددُّالصالة ُّأحدُّجهلهُّوماُّكانُّعلىُّأهلُّالعلمُّوالعوام وهوُّماُّاليسع
نُّوحترميُّالفواحشُّوأنُّهللُّعليهمُّحقاُّيفُّأمواهلم؛ُّأيُّأنُّمصطلحُّخربُّالعامةُّعندُّاإلمامُّالشافعيُّيقصدُّبهُّاألمورُّالشرعيةُّاملتواترُّرمضا

ُّا ُّاخلاصة:،ُّلدينُّبالضرورةالعملُّعليهاُّواملعلومةُّمن ُّللخاصةُُّّوخرب ُّمنُّفيهُّالكفاية ُّوكلفُّعلمُّذلك ُّدونُّذلكُّمنُّاألخبار، وهوُّما
ُّإخل.ُّ(88)ُّمثلُّماُّيكونُّمنهمُّيفُّالصالةُّمنُّسهوُّجيبُّبهُّسجودُّالسهو...ُّدونُّالعامة،ُّوهذاُّبه

ُّدقيقةُّلقبولُّخربُّاخلاصةُّمنها: ُُّّمثُّوضعُّشروطا

                                                                 
ُّدارُّابنُّاجلوزي،ُّالقاهرة- 1 ُّوالسنة،ُّحممدُّحمبُّالدينُّأبوُّزيد، ُّبتصرف.82ُّم،ُّص2005هـ/8ُّ،8424ُّ،ُّطخصائصُّأهلُّاحلديث
ُّاإلسالميُّيفُّالقرنُّالثانُّاهلجري،ُّد.ُّحممدُّبلتاجي،ُّدارُّالسالم،ُّالقاهرة،ُّط- 2 ُّ.325م،ُّص2004هـ/8ُّ،8425ُّمناهجُّالتشريع
ُّ(.80ُّ/4م،ُّ)8114هـ/8ُّ،8404ُّكر،ُّطفمهذيبُّالتهذيب،ُّابنُّحجر،ُّدارُّال- 3
ُّالعلمية،ُّبريوت،ُّد.ُّتُّتذكرةُّاحلفاظ،ُّالذهيب،- 4 ُّ(.1ُّ/804،ُّ)م8110حتقيق:ُّشعيبُّاألرنؤوط،ُُّّ(.ُّسريُّأعالمُّالنبالء،ُّالذهيب،8ُّ/300،ُّ)دارُّالكتب
ُّ(.8ُّ/435،ُّ)م2002حتقيق:ُّأيبُّإسحاقُّالدمياطي،ُّمكتبةُّابنُّعباس،ُّمصر،ُُّّالكفاية،ُّاخلطيبُّالبغدادي،- 5
ُّالعلمية،ُّبريوت،ُّد.ُّتُّحليةُّاألولياء،ُّأبوُّنعيمُّاألصفهان،- 6 ُّ(.4ُّ/321،ُّ)دارُّالكتب
ُّالعلمية،ُّبريوت،ُّد.ُّتُّتذكرةُّاحلفاظ،ُّالذهيب،- 7 ُّ(.8ُّ/342،ُّ)دارُّالكتب
ُّاألرنؤوط،ُّمؤسسةُّالرسالة،ُّبريوت،ُّطُّسريُّأعالمُّالنبالء،ُّاإلمامُّالذهيب،- 8 ُّ(.80ُّ/34،ُّ)م8110هـ/2ُّ،8480ُّحتقيق:ُّشعيب
ُّاألرنؤوط،ُّمؤسسةُّالرسالة،ُّبريوت،ُّطُّسريُّأعالمُّالنبالء،ُّاإلمامُّالذهيب،- 9  (.80ُّ/35،ُّ)م8110هـ/2ُّ،8480ُّحتقيق:ُّشعيب

ُّاألرنؤوط،ُّمؤسسةُّالرسالة،ُّبريوت،ُّطُّسريُّأعالمُّالنبالء،ُّاإلمامُّالذهيب،- 10 ُّ(.80ُّ/35)ُّم8110هـ/2ُّ،8480ُّحتقيق:ُّشعيب
ُّاإلسالميُّيفُّالق- 11 ُّ.411ُّ،411،ُّصم2004هـ/8ُّ،8425ُّدارُّالسالم،ُّالقاهرة،ُّطُّرنُّالثانُّاهلجري،ُّد.ُّحممدُّبلتاجي،مناهجُّالتشريع
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ُّاحلديثُّمنُّاللفظ.. ُّمباُّحييلُّمعان ُّأنُّيكونُّمنُّحدثُّبهُّثقةُّيفُّدينه،ُّمعروفاُّبالصدقُّيفُّحديثهُّعاقالُّملاُّحيدثُّبه،ُّعاملا
ُّاحلديثُّحبروفهُّكُُُّّّ· ُّالُّحيدثُّبهُّعلىُّاملعأنُّيكونُّممنُّيؤدي ُّحدثُّبهُّعلىُّاملعىنماُّمسع، ُّمباُُّّوهوُّىن؛ُّألنهُّإذا غريُّعامل
ُّحييلُّمعنا ُّملُّيدرُّلعلهُّحييلُّاحلاللُّإىلُّاحلرام،ُّوإذاُّأداهُّحبروفهُّفلمُّيبقُّوجهُّخيافُّفيهُّإحالةُّاحلديث.ه
ُّلكتابهُّإنُّحدثُّبهُّمنُّكتابه.ُُُُُُُُّّّّّّّّ· ُّإنُّحدثُّبهُّمنُّحفظه،ُّحافظا ُّحافظا
ُّكُّأهلُّاحلفظُّيفُّاحلديثُّوافقُّحديثهم.إذاُّشرُُُُُُُُُّّّّّّّّّ·
ُّمنُّأنُّيكونُّمدلسا،ُّحيدثُّعمنُّلقيُّماُّملُّيسمعُّمنه،ُّوحيدثُّعنُّالنيبُّمماُّحيدثُّبهُّالثقاتُّخالفهُّعنُّالنيبُُُُّّّّ· ُّبريئا
لُّواحدُّمنهمُّأوُّإىلُّمنُّانتهىُّبهُّإليهُّدونه،ُّألنُّكُّينتهيُّباحلديثُّموصوالُّإىلُّالنيبُّويكونُّهكذاُّمنُّفوقهُّممنُّحدثهُّحىتُُُّّّ·

ُّ.(8)مثبتُّملنُّحدثهُّومثبتُّعلىُّمنُّحدثُّعنه،ُّفالُّيستغىنُّيفُّكلُّواحدُّمنهمُّعماُّوصفت"
وكانُّاإلمامُّأمحدُّرمحهُّاهللُّمنُّاملتبحرينُّيفُّعلومُّالسنةُّدرايةُّوُّرواية،ُّوألفُّذلكُّاملسندُّالذيُّأوردُّفيهُّحنوُّأربعنيُّألفُّحديثُّ

ةُّآالفُّمكررة،ُّانتقىُّأحاديثهُّمنُّسبعمائةُّومخسنيُّألفُّحديثُّكانُّحيفظها،ُّوقالُّلبنيهُّعبدُّاهللُّوصاحل:ُّ"إنُّهذاُّالكتابُّمنهاُّعشرُّ
مجعتهُّوانتقيتهُّمنُّأكثرُّمنُّسبعمائةُّومخسنيُّألفُّحديث،ُّفماُّاختلفُّاملسلمونُّفيهُّمنُّحديثُّرسولُّاهللُّفارجعواُّإليه،ُّفإنُّكانُّفيهُّ

ُّحبجة" ُّ.(2)وإالُّفليس
يقولُّالشيخُّأبوُّزهرة:ُّ"ولقدُّاتفقُّالعلماءُّعلىُّأنُّاإلمامُّأمحدُّكانُّحمدثاُّوأنكرُّبعضهمُّأنُّيكونُّفقهيا،ُّوحيقُّلناُّأنُّنقول:ُّ

وابطهُّومقايسهُّطقهُّوضإنُّأمحدُّإمامُّيفُّاحلديثُّبالُّريب،ُّومنُّطريقُّهذهُّاإلمامةُّكانتُّإمامتهُّيفُّالفقه،ُّوأنُّفقههُّسننُّوآثارُّيفُّمن
ُّغلبُّعليهُّاألثر" ُّمنُّأنهُّكانُّفقهيا ُّ(3)ولونهُّومظهره...ُّوأنُّالنظرةُّالفاحصةُّفيماُّأثرُّعنهُّمنُّأقوال.ُّوفتاوىُّيتبنيُّلناُّماُّذكرناه

ُّعفهلُّيعقلُّبعدُّهذاُّأنُّيقالُّأنُّهؤالءُّاألئمةُّاألعالمُّملُّيكونواُّعلىُّدرايةُّبعلمُّاإلسنادُّوهمُّمنُّجهابذتهُّونقاده،ُّوإليهمُّيرج
ُّالفضلُّيفُّإرساءُّالقواعدُّاليتُّهباُّتقبلُّاألخبار،ُّوإنُّكانواُّليسواُّوحدهمُّيفُّامليدانُّفمعهمُّالرواةُّواألئمةُّالعظامُّمنُّاحملدثنيُّمنُّعهد

ُّشيئاُّ ُّيفُّمنهجُّاحلديثُّأوُّوضعوا ُّولوُّحادُّالفقهاءُّعنُّاحلق ُّوبعدُّزمنُّتكوينُّاملذاهبُّالفقهية، الصحابةُّوحىتُّالعهودُّاملتأخرةُّقبل
ُّبهمُّماُّتركهمُّاحملدثونُّبلُّلبينواُّذلكُّوحذرواُّمنه.لنصرةُّمذاه
ّالفقهاءّاألربعةّالحميدة،ّوموقفهمّمنّاألخذّبالحديثّالنبوي:ّ.ثانيا ّسيرة

إنُّوصمُّعلماءُّاملذاهبُّبالكذبُّعلىُّرسولُّاهللُّمنُّأعظمُّاالفتاءاتُّوأخبثها؛ُّألنُّالطعنُّيفُّالعلماءُّهدمُّللدين،ُّذلكُّأهنمُّ
ُّولكنُّهيهاتُّأنُّتنطليُّمزاعمُّالطاعننيُّعلىُّأحدُّمنُّاملسلمني،،ُّمحلواُّكلُّأحكامهُّوتشريعاتهُّلألمةوُُّّن،همُّالذينُّفسرواُّلناُّهذاُّالدي

والتاثُّالفقهيُّالعظيمُّيفضحُّمآرهبم،ُّوكذلكُّسريُّهؤالءُّالعلماءُّاألفذاذُّومكانتهمُّالعلميةُّتدحضُّهذهُّالفريةُّمنُّأساسها،ُّلذلكُُّّ
ُّهلُّمي ُّهؤالءُّالعلماءُّلنوضح، ُّأنُّنعرفُّمن ُّالذينُّكانُّالُّبد ُّوهمُّحفاظُّسنته ُّيظنُّهبمُّذلك ُّ؟!ُّأوُّهل ُّيكذبواُّعلىُّالنيب كنُّأن

ُّمنُّسقيمها؟! ُّخصهمُّاهللُّبتمييزُّصحيحها
هـ،ُّوحضرُّحلمادُّشيخُّفقهاءُّزمانه،ُّوظلُّيداوم10ُّأماُّعنُّأوهلمُّأيبُّحنيفةُّالنعمان،ُّفهوُّأقدمُّاألئمةُّاألربعةُّولدُّببغدادُّسنة

ُّسنةُّ ُّمحاد ُّحىتُّتويف ُّحلقته ُّفا820علىُّحضور ُّمكانه،هـ، ُّحنيفة ُّاستخالفُّأيب ُّعلى ُّرأىُّتالميذه ُّمدرسُّتفق ُّرئاسة ُّإليه ةُّفانتهت
ُّيوسف،ُُّّالكوفة، ُّحلقته،ُّفحضرهاُّمنُّالفقهاءُّأبو ُّبلُّكانواُّحيضرون ُّعلماءُّعصرهُّعلىُّاختالفُّمشارهبم، وقدُّشهدُّلهُّبالعلمُّمجيع
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اودُّالطائي؛ُّإذُّدث،ُّومنُّالزهادُّالفضيلُّبنُّعياض،ُّوُّوحفصُّبنُّغياُّوزفر،ُّوحممد،ُّواحلسنُّبنُّزياد،ُّومنُّاحملدثنيُّعبدُّاهللُّبنُّاملبارك،
ُّقدُّمجعُّبنيُّهذهُّالعلومُّكلها.ُّإنُّأباُّحنيفة

ّعشرّ ّبلغتّبضعة ّومسانيد ّكتب ّفي ّأحاديثه ّجمعوا ّتالميذه ّفإن ّالنبوية، ّفيّالسنة ّيصنف ّلم ّحنيفة ّأبو ّكان وإلا
ّ(2)مسندا

ُّعندهُّوكانُّمالكُّبنُّأنسُّرمحهُّاهللُّإمامُّدارُّاهلجرةُّمنُّأتقنُّالناسُّحف ظاُّلسنةُّالنيبُّوكانُّيعرفُّللنيبُّحقه،ُّفكانُّإذاُّذكر
،ُّوكانُّإذاُّأرادُّأنُّجيلسُّللحديثُّاغتسل،ُّوتطيب،ُّفإذاُّرفعُّأحدُّصوتهُّيفُّجملسهُّ(2)تغريُّلونهُّواحنىنُّحىتُّيصعبُّذلكُّعلىُّجلسائه

فمنُّرفعُّصوتهُّعندُّ،ُّ(3[)2احلجرات:ُّ]ُّ{اُّالذينُّآمنواُّالُّترفعواُّأصواتكمُّفوقُّصوتُّالنيبياُّأيه}ُّزجره،ُّوقال:ُّقالُّاهللُّعزُّوجل:
وقدُّأثىنُّعلماءُّاحلديثُّوالفقهُّعليهُّأحسنُّالثناء،ُّفقالُّسفيانُّ(4ُّ)حديثُّرسولُّاهللُّفكأمناُّرفعُّصوتهُّفوقُّصوتهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم

،ُّوقالُّابنُّعيينة:ُّ(5)عيينةُّأمريُّاملؤمننيُّيفُّاحلديث:ُّ"كانُّمالكُّالُّيبلغُّمنُّاحلديثُّإالُّصحيحا،ُّوالُّحيدثُّإالُّعنُّثقاتُّالناس"بنُّ
ُّ.(4)"كانُّمالكُّإماماُّيفُّاحلديث،ُّوقالُّحيىيُّبنُّسعد:ُّ"كانُّمالكُّإماماُّيفُّاحلديث"

عيُّمثالُّعظيماُّيفُّالتمسكُّبالسنةُّوالدفاعُّعنها،ُّولذلكُّبلغُّمكانةُّمرتفعةُّعندُّأهلُّاحلديث،ُّفهوُّالذيُّوضعُّوكانُّالشاف
يفُّ"األم"ُّمنُُّّواحلقُّأنُّ"رسالته"ُّوحبوثه،ُّاحلديثُّيطلقونُّعليهُّ"ناصرُّالسنةمماُّجعلُّأهلُُّّقواعدُّالرواية،ُّودافعُّعنُّالسنةُّدفاعاُّجميدا،

،ُّوالُّيذكرُّأحدُّممنُّكتبُّ(2)السنةُّومكانتهاُّيفُّالتشريعُّبأسلوبُّقويُّجزل،ُّوأدلةُّدامغةُّقاهرةُّأمثنُّماُّألفهُّالعلماءُّدفاعاُّعنُّحجية
يفُّمصطلحُّاحلديث،ُّومباحثُّالسنة،ُّوالكتابُّمنُّعلماءُّاألصولُّإالُّهوُّمدينُّللشافعيُّفيماُّكتب،ُّومنُّهناُّكانُّصحيحاُّماُّيقولهُّ

ُّالشافعيحممدُّب ُّ.(1)نُّاحلسن:ُّ"إنُّتكلمُّأصحابُّاحلديثُّيوما،فبلسان
ولذلكُّأجلهُّعلماءُّاحلديث،ُّوذكروهُّبكلُّخري،ُّفقالُّفيهُّأمحدُّبنُّحنبل:ُّ"ماُّأحدُّمسُّبيدهُّحمربةُّوالُّقلماُّإالُّوللشافعيُّيفُّ

،ُّوقالُّاإلمامُّ(80)ناُّالشافعي"وقال:ُّ"ماُّعلمناُّاجململُّمنُّاملفسر،ُّوالُّناسخُّحديثُّرسولُّاهللُّمنُّمنسوخهُّحىتُّجالسُّ(1)رقبتهُّمنة"
الكذب،ُّقال:ُُّّ-صلىُّاهللُّعليهُّوسلمُُّّ-أمحدُّأيضا:ُّإنُّاهللُّيقيضُّللناسُّيفُّرأسُّكلُّمائةُّمنُّيعلمهمُّالسننُّوينفيُّعنُّرسولُّاهللُّ

ُّالشافع ُّاملائتني ُّرأس ُّويف ُّالعزيز، ُّعبد ُّبن ُّعمر ُّاملائة ُّرأس ُّيف ُّالشافعيُُّّ(88)يفإذا ُّلرسالة ُّنظرت ُّ"ملا ُّمهدي: ُّبن ُّالرمحن ُّعبد ويقول
ويقولُّالكرابيسي:ُّ"ماُّكناُّندريُّماُّالكتابُّوالسنةُّحىتُُّّ(82)أذهلتين،ألنُّرأيتُّكالمُّرجلُّعاقلُّفصيحُّناصح،فإنُّألكثرُّالدعاءُّله"

ُّمنُّالشافعي،ُّوماُّرأيتُّمثلُّالشافعي،ُّوالُّرأىُّالشافعيُّمثلُّنفسه،ُّوماُّرأيتُّأفصحُّم ُّ(83)نهُّوأعرف"مسعناه
ُّسنة ُّالعلمُّوالثقافة ُّببغدادُّحاضرة ُّالشيبانُّاملولود ُّحنبل ُّأمحدُّبن ُّعبدُّاهلل ُّيف844ُّأماُّأبو ُّجدية ُّأهلُّعصره ُّفكانُّأكثر هـ،

طلبُّالعلمُّحىتُّبلغُّالذروةُّيفُّحفظُّالسنة،ُّواإلحاطةُّهبا،ُّوأصبحُّإمامُّأهلُّالسنةُّيفُّعصرهُّمنُّغريُّمنازع،ُّأخذُّعنُّالشافعيُّالفقه،ُّ

                                                                 
ُّ.228،ُّصم8111هـ/2ُّ،8401ُّهجرُّللطباعةُّوالنشرُّوالتوزيع،ُّالقاهرة،ُّطُّدراساتُّيفُّالسنةُّالنبويةُّالشريفة،ُّد.ُّصديقُّعبدُّالعظيمُّأبوُّاحلسن،- 1
ُّ.844م،ُّص2005هـ/8ُّ،8424ُّقاهرة،ُّطيلُّاملقدم،ُّدارُّابنُّاجلوزي،ُّالحممدُّبنُّإمساعُّحرمةُّأهلُّالعلم،- 2
ُّ(.22ُّ/888،ُّ)م8114هـ/5ُّ،8485ُّحتقيق:ُّد.ُّبشارُّعوادُّمعروف،ُّمؤسسةُّالرسالة،ُّبريوت،ُّطُّمهذيبُّالكمالُّيفُّأمساءُّالرجال،ُّاحلافظُّاملزي،- 3
ُّ.844،ُّصم8114هـ/5ُّ،8485ُّروف،ُّمؤسسةُّالرسالة،ُّبريوت،ُّطحتقيق:ُّد.ُّبشارُّعوادُّمعُّمهذيبُّالكمالُّيفُّأمساءُّالرجال،ُّاحلافظُّاملزي،- 4
ُّاألرنؤوط،ُّمؤسسةُّالرسالة،ُّبريوت،ُّطُّسريُّأعالمُّالنبالء،ُّالذهيب،- 5 ُّ(.1ُّ/23،ُّ)م8110هـ/2ُّ،8480ُّحتقيق:ُّشعيب
ُّالكبري،ُّاإلمامُّالبخاري،- 6 ُّالثقافية،ُّبريوت،ُّد.ُّتُّالتاريخ ُّ(.2ُّ/380،ُّ)مؤسسةُّالكتب
ُّالعلمية،ُّبريوت،ُّد.ُّتُّفعي،انظر:ُّالرسالة،ُّالشا- 7 ُّ.341ُّ:312،ُّصحتقيق:ُّأمحدُّشاكر،ُّاملكتبة
ُّدمشق،ُّابنُّعساكر،ُّحتقيق:ُّعليُّشريي،ُّدارُّالفكر،ُّبريوُّ- 8 ُّ(.5ُّ/321م،ُّ)8111هـ/8ُّ،8481ُّت،ُّطتاريخ
ُّاألرنؤوط،ُّمؤسسةُّالرسالة،ُّبريوت،ُّطُّسريُّأعالمُّالنبالء،ُّالذهيب،- 9 ُّ(.80ُّ/42،ُّ)م8110هـ/2ُّ،8480ُّحتقيق:ُّشعيب

ُّ(.1ُّ/12)ُّ،دارُّالكتبُّالعلمية،ُّبريوت،ُّد.ُّتُّحليةُّاألولياء،ُّاألصفهان،- 10
ُّاألرنؤوط،ُّمؤسسةُّالرسالة،ُّبريوت،ُّطُّسريُّأعالمُّالنبالء،ُّالذهيب،- 11 ُّ(.80ُّ/44،ُّ)م8110هـ/2ُّ،8480ُّحتقيق:ُّشعيب
ُّدمشق،ُّابنُّعساكر،- 12 ُّ(.85ُّ/324،ُّ)م8111هـ/8ُّ،8481ُّحتقيق:ُّعليُّشريي،ُّدارُّالفكر،ُّبريوت،ُّطُّتاريخ
ُّ(.1ُّ/24،ُّ)م8114هـ/8ُّ،8404ُّدارُّالفكر،ُّسوريا،ُّطُّمهذيبُّالتهذيب،ُّابنُّحجر،- 13
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ُّالورعُّوالزهدُّواألمانةُّعلىُّجانبُّعظيممثُّأخذُّالشافع ُّالعباسي،ُّ(8)يُّعنهُّاحلديث،ُّوكانُّمن ُّتعرضُّحملنةُّخلقُّالقرآنُّزمنُّاملأمون ،
ابُّوالسجنُّواجللدُّإىلُّذونالُّمنُّالتعذيبُّوالتنكيلُّماالُّيطيقهُّبشرُّعلىُّأنُّينطقُّبكلمةُّأباحتهاُّالشريعةُّتقية،ُّولكنهُّأىبُّفتحملُّالع

ُّالقرآن،ُّإمامُّإمامُّيفُّاللغة،ُّإمامُّيفُّأنُّأتىُّاهللُّبفرجه،ُّقالُّعنهُّالشافعي:ُّ"أمحدُّإمامُّيفُّمثانُّخصال:ُّإمامُّيفُّاحلديث،ُّإمامُّيفُّالفقه،
ُّ.(2)يفُّالفقر،ُّإمامُّيفُّالزهد،ُّإمامُّيفُّالورع،ُّإمامُّيفُّالسنة"

ُّومكانتهم، ُّسريُّهؤالءُّالعلماء ُّجزءاُّمن ُّعلىُُّّوبعدُّأنُّذكرنا ُّمثلُّهؤالء ُّأنُّيكذب ُّفهلُّيسوغُّالعقل ُّالعلماءُّعليهم، وثناء
الشريعةُّأباحتُُّّمعُّأنالنيبُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم؟ُّهلُّيكذبُّمنُّجلدُّوسجنُّيفُّسبيلُّأنُّينطقُّبكلمةُّ"كخلقُّالقرآن"ُّفلمُّينطق،ُّ

وإنُّكانُّهدفُّهؤالءُّالعلماءُّاألفاضلُّالكذبُّعلىُّرسولُُّّرسولُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم؟!ُّهلُّيكذبُّمثلُّهذاُّعلىُّلهُّذلكُّتقية
ةُّناهللُّفلمُّاهتمواُّبسنته،ُّوأمرواُّأتباعهمُّباألخذُّهباُّوتركُّأقواهلمُّإنُّخالفتها؟!ُّوأينُّأنتمُّأيهاُّالطاعنونُّمنُّجهادُّهؤالءُّيفُّالذبُّعنُّس

ُّعنهم، ُّاألمةُّقبلكمُّغافلني ُّذلك.ُّالنيبُّوهلُّكانُّكلُّعلماء ُّوتنبهتمُّأنتمُّلكذهبمُّعلىُّرسولُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم؟!ُّوحاشاهم
سةُّلكلُّيوالُّشكُّأنُّأصحابُّالشبهةُّيريدونُّمنُّوراءُّذلكُّإثناءُّاملسلمنيُّعنُّاألخذُّبآراءُّالعلماءُّاألفاضل؛ُّكيُّيصبحواُّفرُّ

ا،ُّوضيقُّهةُّملاُّاتضحُّلناُّمنُّجهلُّأصحاهبوهبذاُّيتبنيُّمدىُّمهافتُّهذهُّالدعاوى،ُّوعليهُّتسقطُّهذهُّالشب،ُّمنُّأرادُّالطعنُّيفُّالدين
ُّأفقهمُّوخورُّمنطقهم.

ُّيكذبُّ ُّالفقهاءُّوشهودُّاجلميعُّهلمُّبالصالحُّوالتقوىُّوأنهُّيستحيلُّأن ومماُّجتدرُّاإلشارةُّإليهُّبعدُّأنُّوقفناُّعلىُّسريةُّهؤالء
ة،ُّوكانواُّالُّالميةُّهوُّالقرآنُّوالسنأنُّنشريُّإىلُّأنُّاألصلُّاألصيلُّالذيُّاعتمدُّعليهُّمؤسسوُّاملذاهبُّاإلسُّشيئاُّمثلُّهؤالءُّعلىُّالنيبُّ

هـ(ُّحيددُّأصولُّمذهبه،ُّفيقول:ُّ"آخذُّبكتابُّاهلل،ُّفإن10ُّ:850ُّيعدلونُّعنهماُّإىلُّغريمهاُّإالُّفيماُّليسُّفيهُّنص،ُّفهذاُّأبوُّحنيفةُّ)
أدعُّمنُّوُُّّملُّأجدُّفبسنةُّرسولُّاهللُّفإنُّملُّأجدُّيفُّكتابُّاهلل،ُّوالُّسنةُّرسولُّاهللُّأخذتُّبقولُّأصحابه،ُّآخذُّبقولُّمنُّشئتُّمنهم،

حلسن،ُّوعطاء،ُّاشئت،ُّوالُّأخرجُّعنُّقوهلمُّإىلُّقولُّغريهم،ُّفأماُّإذاُّانتهىُّاألمرُّإىلُّإبراهيمُّ)أيُّالنخعي(،ُّوالشعيب،ُّوابنُّسريين،ُّوُّ
ُّ(3)وعددُّرجاال،ُّفقومُّاجتهدواُّفأجتهدُّكماُّاجتهدوا"وسعيدُّبنُّاملسيبُّ

نهُّأصلُّهذهُّالشريعةُّوحدهاُّوسجلُّأحكامهاُّاخلالدةُّهـ(ُّجيعلُّالكتابُّفوقُّكلُّاألدلة؛ُّأل821وكانُّاإلمامُّمالكُّرمحهُّاهللُّ)
إىلُّيومُّالدين،ُّويقدمهُّعلىُّالسنةُّوعلىُّماُّورائها،ُّفكانُّرمحهُّاهللُّيأخذُّبنصهُّالصريح،ُّالذيُّالُّيقبلُّالتأويل،ُّويأخذُّبظاهرهُّالذيُّ

إشارةُّأوُّتنبيه،ُّالكتابُّنصا،ُّأوُّبُّيقبلُّالتأويل،ُّماُّدامُّالُّيوجدُّدليلُّيفُّالشريعةُّنفسهاُّعلىُّوجوبُّتأويله،ُّويأخذُّبكلُّماُّيفهمُّمن
قدُّأثرُّفُّوالُّيتكهاُّلرأيُّأحدُّكائناُّمنُّكان،ُّمثُّيأخذُّبالسنةُّاليتُّتليُّالكتابُّيفُّاملرتبة،،(4)أوُّمفهومُّويقدمهُّعلىُّماُّعداهُّمنُّالسنة

ُّ ُّ(5)هذاُّالقربُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم"عنهُّقوله:ُّ"كلُّأحدُّيؤخذُّمنُّقولهُّويتكُّإالُّصاحب
ُّالوضوء،ُّإىلُّأنُّمثالـُّختليلُّاألصابعُّيفُّ-فكانُّالُّيرىُُّّوكانُّرمحهُّاهللُّيرجعُّعنُّرأيهُّإنُّتبنيُّلهُّخمالفتهُّلنصُّقدُّغابُّعنه،

فأمرُّمالكُّ،ُّ(4)«رأيتُّرسولُّاهللُّيدلكُّخبنصرهُّماُّبنيُّأصابعُّرجليه»حدثهُّابنُّوهبُّحبديثُّعنُّاملستوردُّبنُّشدادُّالقرشي،ُّأنهُّقال:ُّ
ُّاألصابع، ُّنصاُُّّرمحهُّاهللُّبتخليل ُّأنهُّخيالف ُّإنُّتبنيُّله ُّهذاُّالرأي ُّرأيه،ُّويرجعُّعن ُّعنُّالنصوصُّإىل ُّالُّيعدل وهذاُّكانُّدأبهُّدائما

ُّ.(2)صحيحا

                                                                 
ُّاإلسالمي،ُّد.ُّمصطفىُّالسباعي،- 1 ُّ.315ُّ،312،ُّصم2004هـ/3ُّ،8422ُّدارُّالسالم،ُّالقاهرة،ُّطُّالسنةُّومكانتهاُّيفُّالتشريع
ُّ(.8ُّ/3دارُّاملعرفة،ُّبريوت،ُّ)ُّقي،طبقاتُّاحلنابلة،ُّأبوُّاحلسنيُّبنُّأيبُّيعلى،ُّحتقيق:ُّحممدُّحامدُّالف- 2
ُّبغداد،ُّاخلطيبُّالبغدادي،،ُّ(8ُّ/3،ُّ)وفياتُّاألعيانُّوأنباءُّأبناءُّالزمان،ُّابنُّخلكان،ُّ- 3 ُّالعلمية،ُّبريوت،ُّد.ُّتُّتاريخ ُّ(.83ُّ/341،ُّ)دارُّالكتب
ُّاملذاهبُّاإلسالمية،ُّحممدُّأبوُّزهرة،- 4 ُّبتصرف.484ُّ،482ُّ،ُّصدارُّالفكرُّالعريب،ُّالقاهرة،ُّد.ُّتُّتاريخ
ُّاألرنؤوط،ُّمؤسسةُّالرسالة،ُّبريوت،ُّطُّسريُّأعالمُّالنبالء،ُّالذهيب،- 5 ُّ(.1ُّ/13،ُّ)م8110هـ/2ُّ،8480ُّحتقيق:ُّشعيب
ُّ(.8ُّ/38ُّ،32،ُّ)،ُّد.ُّت8دارُّالكتبُّالعلمية،ُّبريوت،ُّطُّانظر:ُّاجلرحُّوالتعديل،ُّابنُّأيبُّحامت،- 6
ُّاملعارف،ُّ- 7 ُّ.41م،ُّص8114هـ/2ُّ،8482ُّض،ُّطالرياصفةُّصالةُّالنيبُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم،ُّاأللبان،ُّمكتبة
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هـ(ُّفهيُّمخسة،ُّوقدُّنصُّعليهاُّيفُّكتابهُّ"األم"ُّبقوله:ُّ"العلمُّطبقاتُّشىت؛ُّاألوىل:850ُّ:204ُّالشافعيُّ)أماُّمصادرُّفقهُّ
الكتابُّوالسنةُّإذاُّثبتت،ُّمثُّالثانية:ُّاإلمجاعُّفيماُّليسُّفيهُّكتابُّأوُّسنة،ُّوالثالثة:ُّأنُّيقولُّبعضُّأصحابُّرسولُّاهللُّقوالُّوالُّنعلمُّلهُّ

وإمناُُّّجودانغريُّالكتابُّوالسنة،ُّومهاُّموُّنيبُّيفُّذلك،ُّواخلامسة:ُّالقياس،ُّوالُّيصارُّإىلُّشيءُّخمالفاُّمنهم،ُّوالرابعة:ُّاختالفُّأصحابُّال
ُّأعلى" ُّمن 8ُّ)يؤخذُّالعلم ُّويعتربمهاُّ، ُّوالسنة، ُّالكتاب ُّنصوص ُّمراتبُّاالستنباط ُّمن ُّاألوىل ُّيعتربُّاملرتبة ُّالشافعي ُّأن ُّنرى وعلىُّذلك

ُّحممول ُّاملصادر ُّمن ُّوغريمها ُّاإلسالمي، ُّللفقه ُّيكونوُُّّاملصدرُّالوحيد ُّأن ُّميكن ُّال ُّخمتلفني، ُّأو ُّمتفقني ُّآرائهم ُّفالصحابةُّيف اُّعليهما،
ُّخمالفنيُّللقرآنُّوالسنة؛ُّإذُّالكتابُّوالسنةُّمهاُّالينبوعُّالصايفُّهلذهُّاآلراءُّبالنصُّفيهماُّأوُّباحلملُّعليهما،وكذلكُّاإلمجاعُّالُّميكنُّإال

ُّ(2)ومهاُّاألعليانأنُّيكونُّمعتمداُّعليهماُّغريُّخارجُّعنهما،ُّفالعلمُّيؤخذُّدائماُّمنُّأعلى،ُّ
ُّيكادُّ ُّبإحسان،ُّوهلذاُّال ُّالصحابةُّوالتابعنيُّهلم ُّبالكتابُّوالسنة،ُّوأقوال ُّأعلمُّمنُّغريه ُّحنبلُّرمحهُّاهلل وكانُّاإلمامُّأمحدُّبن
يوجدُّلهُّقولُّخيالفُّنصا،ُّكماُّالُّيوجدُّلهُّقولُّضعيفُّإالُّويفُّمذهبهُّقولُّأقوىُّيوافقه،ُّوأكثرُّمفرداتهُّاليتُّخيتلفُّفيهاُّمذهبهُّيكونُّ

ُّمتفقُّقولهُّ ُّمتقنةُّحمكمة ُّعلىُّمخسةُّأصول ُّاعتمدُّيفُّمذهبه ُّخيالفُّنصا،ُّأنه ُّقولُّله ُّيفُّعدمُّوجود ُّالراجح،ُّوكانُّالسبب فيهاُّهو
ُّمنُّكان.ُّاألصلُّاألول:ُّوهي:ُّ(3)عليها ُّالنصوصُّفإنُّوجدُّالنصُّأفىتُّمبوجبه،ُّوملُّيلتفتُّإىلُّماُّخالفهُّوالُّمنُّخالفُّكائنا

ُّذاُّوجدُّلبعضهمُّفتوىُّالُّيعرفُّهلمُّخمالفُّمنهم،ُّملُّيعدهاُّإىلُّغريها،ُّوملُّيقلُّإنماُّأفىتُّبهُّالصحابة،ُّفإنهُّإُّاألصلُّالثان:
ُّيدفعه،ُّأوُّحنوُّذلك. ُّذلكُّإمجاع،ُّبلُّمنُّورعهُّيفُّالعبادةُّيقول:ُّالُّأعلمُّشيئا

ُّ.إذاُّاختلفُّالصحابةُّختريُّمنُّأقواهلمُّأقرهباُّإىلُّكتابُّاهللُّوسنةُّنبيهُّالُّخيرجُّمنُّأقواهلمُّإىلُّقولُّغريهمُّاألصلُّالثالث:
ُّرأيُُّّاألخذُّاألصلُّالرابع: ُّأوىلُّمن ُّفضعيفُّاحلديثُّعنده ُّشيءُّيدفعه، ُّيكنُّيفُّالباب ُّإنُّمل باحلديثُّاملرسلُّالضعيف،

ُّالرجال،ُّوليسُّاملرادُّبالضعيفُّعندهُّاملنكرُّأوُّالباطل،ُّبلُّهوُّقسيمُّالصحيح،ُّوقسمُّمنُّأقسامُّاحلسنُّعندُّاملتأخرين.
ُّ(4)صوعندُّالضرورةُّوانعدامُّالنصوُُّّأضيقُّاحلدود،وكانُّالُّيلجأُّإليهُّإالُّيفُُّّالقياسُّاألصلُّاخلامس:

ىُّالكتابُّوالُّيوجدُّمنهاُّماُّيقدمُّشيئاُّعلُّهذهُّهيُّأصولُّاملذاهبُّالفقهيةُّاألربعةُّاملعتمدةُّواملعمولُّهباُّيفُّكلُّبالدُّاإلسالم،
فسهُّأوُّلغريه،ُّوالُّيأيتُّالرأيُّإالُّبعدُّانعدامُّالنصوص،ُّوهوُّيفُّاحلقيقةُّمبينُّعليها،ُّومعُّوالسنة،ُّسواءُّأكانُّاملقدمُّرأياُّإلمامُّاملذهبُّن

ُّمنُّالتمسكُّبآرائهمُّإنُّخالفتُّنصا،ُّكتاباُّكانُّأوُّسنة. ُّذلكُّفقدُّحذرُّهؤالءُّالعلماءُّاألفاضلُّأتباعهم
ويقولُّاإلمامُّمالك:ُّ"إمناُّأناُّبشرُّ(5ُّ)"فاتركواُّقويلُّوخربُّرسولُّاهللعزُّوجلُّفيقولُّأبوُّحنيفة:ُّ"إذاُّقلتُّقوالُّخيالفُّكتابُّاهللُّ

ويقولُّالشافعي:ُّ،ُّ(4)أخطئُّوأصيب،ُّفانظرواُّيفُّرأييُّفكلماُّوافقُّالكتابُّوالسنة،ُّفخذواُّبه،ُّوكلماُّملُّيوافقُّالكتابُّوالسنةُّفاتركوه"
خالفُّقويلُّمماُّيصح،ُّلنيبُّوقال:ُّ"كلُّماُّقلتُّكانُّعنُّاُّ(2)إنُّعقليُّقدُّذهب"إذاُّصحُّعنديُّاحلديثُّعنُّرسولُّاهللُّفلمُّآخذُّبهُّف

ُُّّالثوريوالُّوالُّالشافعي،ُّوالُّاألوزاعي،ُّويقولُّاإلمامُّأمحدُّبنُّحنبل:ُّ"الُّتقلدنُّوالُّتقلدُّمالكا،ُّ(1)ُّفحديثُّالنيبُّأوىلُّفالُّتقلدون".
ُّأخذوا"،وخذُّمنُّحي ُّ(1)ث

                                                                 
ُّاملذاهبُّاإلسالمية،ُّحممدُّأبوُّزهرة،2ُّ/244األم،ُّالشافعي،ُّ)- 1 ُّ.442صُّدارُّالفكرُّالعريب،ُّالقاهرة،ُّد.ُّتُّ(،ُّنقالُّعن:ُّتاريخ
ُّاملذاهبُّاإلسالمية،ُّحممدُّأبوُّزهرة،- 2 ُّ.442،ُّصدارُّالفكرُّالعريب،ُّالقاهرة،ُّد.ُّتُّتاريخ
ُّوالسنة،ُّحممد- 3 304ُّ،302ُّ،ُّصم2005هـ/8ُّ،8424ُّدارُّابنُّاجلوزي،ُّالقاهرة،ُّطُّحمبُّالدينُّأبوُّزيد،ُّخصائصُّأهلُّاحلديث
ُّ.21ُّ:33،ُّصحتقيق:ُّطهُّعبدُّالرءوفُّسعد،ُّدارُّاجليل،ُّبريوت،ُّد.ُّتُّأعالمُّاملوقعني،ُّابنُّالقيم،- 4
ُّ.41م،ُّص8114هـ/2ُّ،8482ُّعارف،ُّالرياض،ُّط،ُّنقالُّعن:ُّصفةُّصالةُّالنيبُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم،ُّاأللبان،ُّمكتبةُّامل50إيقاظُّاهلمم،ُّالفالن،ُّص- 5
ُّ(.8ُّ/225،ُّ)م2002هـ/8421ُّحتقيق:ُّأيبُّاألشبالُّالزهريي،ُّمكتبةُّالتوعيةُّاإلسالمية،ُّالقاهرة،ُُّّجامعُّبيانُّالعلمُّوفضله،ُّابنُّعبدُّالرب،- 6
ُّالعلمية،ُّبريوت،ُّد.ُّتُّحليةُّاألولياء،ُّأبوُّنعيم،- 7  (.1ُّ/804،ُّ)دارُّالكتب
ُّالعلمية،ُّبريوت،ُّد.ُّتُّنعيم،ُّحليةُّاألولياء،ُّأبو- 8 ُّ(.1ُّ/802،ُّ)دارُّالكتب
ُّ(.2ُّ/208،ُّ)حتقيق:ُّطهُّعبدُّالرءوفُّسعد،ُّدارُّاجليل،ُّبريوت،ُّد.ُّتُّأعالمُّاملوقعني،ُّابنُّالقيم،- 9
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تلكُّهيُّأقوالُّاألئمةُّيفُّاألمرُّبالتمسكُّباحلديث،ُّوالنهيُّعنُّتقليدهمُّدونُّبصرية،ُّوهيُّمنُّالبيانُّوالوضوحُّحبيثُّالُّتقبلُّ
جدالُّوالُّتأويال،ُّوعليهُّفإنُّمنُّمتسكُّبكلُّماُّثبتُّمنُّالسنة،ُّولوُّخالفُّبعضُّأقوالُّاألئمةُّالُّيكونُّمبايناُّملذهبهم،ُّوالُّخارجاُّعنُّ

قواهلم،ُّومتمسكُّبالعروةُّالوثقىُّاليتُّالُّانفصامُّهلا،ُّوليسُّكذلكُّمنُّتركُّالسنةُّالثابتةُّجملردُّخمالفتهاُّألُّمتبعُّهلمُّمجيعا،طريقتهم،ُّبلُّهوُّ
ُّ(8)بلُّهوُّبذلكُّعاصُّهلمُّوخمالفُّألقواهلمُّاملتقدمة،ُّوهمُّبراءُّمنهُّومنُّفعله

وم،ُّكبريُّالشأن؛ُّألنُّشأنُّالنيبُّأعظمُّوهنجهُّأقخمالفةُّالسنةُّلرأيُّأحد،ُّوإنُّكانُّعظيماُُّّفالُّجيبُّطبقاُّألقوالُّاألئمةُّاألربعةُّ
ُّإىلُّالنيبُّوحنواُّسنتهُّوآثارهُّجانبا. ُّفهلُّبعدُّذلكُّيقالُّإنُّأئمةُّاملذاهبُّجعلواُّمشهورُّآرائهمُّسنةُّمثُّنسبوها

ّثالثا.ّلمّيكنّجمعّالحديثّونقدهّحكراّعلىّالفقهاءّحتىّيضعواّفيه:
فةُّكلُّمنهما،ُّوسواءُّكانُّهذاُّاخللطُّعنُّجهلُّأوُّسوءُّنيةُّفكالُّاألمرينُّلقدُّخلطُّهؤالءُّاملغرضونُّبنيُّالفقهاءُّواحملدثنيُّووظي

يفضحُّدعواهمُّاليتُّأرادواُّهباُّالتدليسُّعلىُّالناس؛ُّلذلكُّوجبُّأنُّنزيلُّهذاُّاجلهلُّونبنيُّهلمُّولغريهمُّأنُّالفقهاءُّوظيفتهمُّاألوىلُّهيُّ
يهُّعلىُّوظيفةُّاحملدثنيُّوالرواة،ُّوالُّبدُّأنُّيكونُّالفقُّاستنباطُّاألحكامُّمنُّالنصوص،ُّالُّروايةُّتلكُّالنصوص،ُّوإمناُّالروايةُّواحلفظُّهي

ُّيوافقُّ ُّما ُّفيه ُّيضعوا ُّحىت ُّعليهم ُّحكرا ُّأو ُّللفقهاء ُّملكا ُّتكن ُّمل ُّومجعه ُّاحلديث ُّفرواية ُّاملرويات، ُّونقد ُّالرواية ُّعلم ُّمن جانبُّكبري
قواُّويعليُّمنُّشأهنم؛ُّولذلكُّاستحمذاهبهم،ُّوإنُّكانُّكثريُّمنُّالفقهاءُّحمدثنيُّكاإلمامُّأمحدُّومالكُّوالشافعي،ُّوهذاُّيزيدُّمنُّقدرهمُّ

رُّااإلمامةُّيفُّالفقهُّوالدين،ُّيقولُّابنُّالقيمُّيفُّتوضيحُّالفرقُّبنيُّالفقهاءُّواحملديثن:ُّ"وملاُّكانتُّالدعوةُّإىلُّاهللُّوالتبليغُّعنُّرسولهُّشع
ينُّوسبحانُّاهللُّوماُّأناُّمنُّتبعقلُّهذهُّسبيليُّأدعوُّإىلُّاهللُّعلىُّبصريةُّأناُّومنُّا}ُّحزبهُّاملفلحني،ُّوأتباعهُّمنُّالعاملني،ُّكماُّقالُّتعاىل:

ُّمعانيهُّ[801:يوسف]ُّ{املشركني ُّبهُّوتبليغ ُّجاء ُّألفاظهُّوما ُّتبليغ ُّمنُّعني ُّعنه ُّوكانُّالتبليغ ُّمنُُّّ-، ُّمنُّأمته ُّالعلماء ُّيفُّكان حصرين
ُّقسمني:

ُّحفظواُّعلىُّاألئمةُّمعاقُّحفاظُّأحدمها: ُّاألنامُّوزواملُّاإلسالم،ُّالذين ُّوالقادةُّالذينُّهمُّأئمة ُّالاحلديث،ُّوجهابذته، دينُّد
ومعاقله،ُّومحواُّمنُّالتغيريُّوالتكديرُّمواردهُّومناهله،ُّحىتُّوردُّمنُّسبقتُّلهُّمنُّاهللُّاحلسىنُّتلكُّاملناهلُّصافيةُّمنُّاألدناسُّملُّتشبهاُّ

ُّووردواُّفيها ُّتفجريا}ُّاآلراءُّتغيريا، ُّيفجروهنا ُّعبادُّاهلل ُّيشربُّهبا ُّيفُُّّ[4:إلنسان]اُّ{عينا ُّحنبل ُّأمحدُّبن ُّفيهمُّاإلمام ُّقال وهمُّالذين
بتهُّاملشهورةُّيفُّكتابهُّيفُّالردُّعلىُّالزنادقةُّواجلهمية:ُّ"احلمدُّهللُّالذيُّجعلُّيفُّكلُّزمانُّفتةُّمنُّالرسلُّبقاياُّمنُّأهلُّالعلمُّيدعونُّخط

منُّضلُّإىلُّاهلدى،ُّويصربونُّمنهمُّعلىُّاألذى،ُّحييونُّبكتابُّاهللُّتعاىلُّاملوتى،ُّويبصرونُّبنورُّاهللُّأهلُّالعمى،ُّفكمُّمنُّقتيلُّإلبليسُّ
منُّضالُّتائهُّقدُّهدوه،ُّفماُّأحسنُّأثرهمُّعلىُّالناسُّوماُّأقبحُّأثرُّالناسُّعليهم،ُّينفونُّعنُّكتابُّاهللُّحتريفُّالغالني،ُُّّقدُّأحيوه،ُّوكم

نُّوُّوانتحالُّاملبطلني،ُّوتأويلُّاجلاهلني،ُّالذينُّعقدواُّألويةُّالبدعة،ُّوأطلقواُّعنانُّالفتنة،ُّفهمُّخمتلفونُّيفُّالكتاب،ُّخمالفونُّللكتاب،ُّجممع
ُّيق ُّالكتاب، ُّمباُّعلىُّمفارقة ُّالناس ُّجهال ُّوخيدعون ُّالكالم، ُّمن ُّباملتشابه ُّيتكلمون ُّعلم، ُّاهللُّبغري ُّويفُّكتاب ُّاهلل ُّويف ُّاهلل ُّعلى ولون

ُّيشبهونُّعليهم؛ُّفنعوذُّباهللُّمنُّفتنةُّاملضلني.
ُّدارتُّالفتياُّعلىُّأقواهلمُّبنيُّاألنام،ُّالذينُّخصواُّباستنباطُّاألحكام،ُّوعنواُّبضبطُّقواعدُّومنُّالقسمُّالثان:ُّفقهاءُّاإلسالم،

احلاللُّواحلرام؛ُّفهمُّيفُّاألرضُّمبنزلةُّالنجومُّيفُّالسماء،ُّهبمُّيهتديُّاحلريانُّيفُّالظلماء،ُّوحاجةُّالناسُّإليهمُّأعظمُّمنُّحاجتهمُّإىلُّ
ُّاهللُّتعاىل: ُّالكتاب،ُّقال ُّواآلباءُّبنص ُّطاعةُّاألمهات ُّعليهمُّمن ُّوطاعتهمُّأفرض ُّأطيع}ُّالطعامُّوالشراب، ُّالذينُّآمنوا ُّاهللُّياُّأيها وا

ُّوأحسنُُّّوأطيعواُّالرسول ُّذلكُّخري ُّواليومُّاآلخر ُّتؤمنونُّباهلل ُّإنُّكنتم ُّاهللُّوالرسول ُّفردوهُّإىل ُّيفُّشيء ُّفإنُّتنازعتم ُّاألمرُّمنكم وأويل
ءُّبنُّأيبُّوجابرُّبنُّعبدُّاهللُّواحلسنُّالبصريُّوأبوُّالعاليةُّوعطاُّقالُّعبدُّاهللُّبنُّعباسُّيفُّإحدىُّالروايتنيُّعنه،ُّ)النساء(ُّ{(51تأويالُّ)

                                                                 
ُّاملعارف،ُّالرياض- 1 ُّبتصرف.53ُّم،ُّص8114هـ/2ُّ،8482ُّ،ُّطصفةُّصالةُّالنيبُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم،ُّاأللبان،ُّمكتبة
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ُّيفُّإ ُّوابنُّرباحُّوالضحاكُّوجماهد ُّأبوُّهريرة ُّاإلمامُّأمحد،ُّوقال ُّالروايتنيُّعن ُّالعلماء،ُّوهوُّإحدى ُّاألمرُّهم ُّالروايتنيُّعنه:ُّأولو حدى
ُّعباسُّيفُّالروايةُّاألخرىُّوزيدُّبنُّأسلمُّوالسديُّومقاتل:ُّهمُّاألمراء،ُّوهوُّالروايةُّالثانيةُّعنُّأمحد.

روفُّوماُّلطاعةُّالعلماء؛ُّفإنُّالطاعةُّإمناُّتكونُّيفُّاملعُّوالتحقيقُّأنُّاألمراءُّإمناُّيطاعونُّإذاُّأمرواُّمبقتضىُّالعلم؛ُّفطاعتهمُّتبع
مراء،ُّأوجبهُّالعلم،ُّفكماُّأنُّطاعةُّالعلماءُّتبعُّلطاعةُّالرسولُّفطاعةُّاألمراءُّتبعُّلطاعةُّالعلماء،ُّوملاُّكانُّقيامُّاإلسالمُّبطائفيتُّالعلماءُّواأل

ُّ ُّوفساده ُّالطائفتني، ُّهاتني ُّبصالح ُّالعامل ُّصالح ُّتبعا،ُّكان ُّهلم ُّالناسُّكلهم ُّوُّوكان ُّاملبارك ُّبن ُّاهلل ُّعبد ُّقال ُّمنُّبفسادمها،ُّكما غريه
ُّصلحُّالناس،ُّوإذاُّفسداُّفسدُّالناس،ُّقيل:ُّمنُّهم؟ُّقال:ُّامللوك،ُّوالعلماء" ُّ(8)السلف:ُّصنفانُّمنُّالناسُّإذاُّصلحا

ءُّحىتُّاوبعدُّأنُّوقفناُّعلىُّعملُّالفقهاء،ُّوالفرقُّبينهُّوبنيُّعملُّاحملدثنيُّيتبنيُّأنُّروايةُّاحلديثُّومجعهُّليستُّحكراُّعلىُّالفقه
وإنُّ،ُّالعظيمُّ،ُّوهمُّاملختصونُّهبذاُّالفنيضعواُّفيهُّماُّيؤيدُّمذاهبهم،ُّوإمناُّكانُّاحملدثونُّعلىُّحذرُّشديدُّعندُّمجعهمُّاحلديثُّوتدوينه

سنةُّبدليلُّقلةُّاتفاقهمُّعلىُّاحلكمُّالفقهيُّالواحد،ُّفلوُّكانتُّالُّبأنُّالسنةُّهيُّمشهورُّآراءُّالفقهاءالُّأزالُّمقتنعاُُّّقالُّأحدُّاملغالطني:
ُّمنُّمصدرُّواحدُّملاُّوقعُّكلُّهذاُّاخلالف.ُّنابعة

إنُّاخلالفُّالذيُّوقعُّبنيُّالفقهاءُّوالصحابةُّقبلهمُّالُّيعينُّأنُّالسنةُّملُّتصدرُّعنُّالنيبُّألنهُّملُّيقعُّاختالفُّيفُّحكمُُّّفنقول:
ُّمنهم،ُّوقعُّب ُّتعددُّاجملتهدونُّيفُّالشريعة ُّيفُّعهدُّالصحابةُّملا ُّلوجودُّالرسولُّبينهم،ُّولكنه ُّيفُّيالواقعةُّيفُّالعهدُّالنبوي نهمُّاختالف

بعضُّاألحكام،ُّوصدرتُّعنهمُّيفُّالواقعةُّالواحدةُّفتاوىُّخمتلفة؛ُّألنُّفهمُّاملرادُّمنُّالنصوصُّخيتلفُّباختالفُّالعقولُّووجهاتُّالنظر،ُّ
ُّاليتُّ ُّاملصاحل ُّاآلخر،ُّوألن ُّيقفُّعليه ُّمل ُّعلىُّما ُّبعضهمُّمنها ُّوقف ُّالسواء،ُّورمبا ُّهلاُّعلى ُّوحفظهم ُّعلمهمُّهبا ُّملُّيكن وألنُّالسنة

ُّالتشريعُّتستنبطُّأل ُّمصادر ُّمتفقونُّعلى ُّمجيعا ُّعلىُّأهنم ُّاجملتهدون، ُّيعيشُّفيها ُّاليت ُّباختالفُّالبيئات ُّتقديرها ُّاألحكامُّخيتلف جلها
ُّبعضُّالوقائعُّفقط ُّ(2)وترتيبُّرجوعهمُّإليها،ُّأيُّأهنمُّاختلفواُّيفُّأحكام

ُّفهمُّالنك ُّاليتُّتطبقُّعلى ُّاملبادئُّاللغوية ُّاختالفهمُّيفُّبعض ُّمنُّأسبابُّاالختالف: ُّنشذلكُّكان ُّمنُّصوص،ُّفقد أُّذلك
ُّثبوتُّ ُّوعلى ُّيفُّمنطوقه، ُّحكمه ُّعلىُّثبوت ُّحجة ُّأنُّالنص ُّمنُّرأى ُّفمنهم ُّاألساليبُّالعربية؛ ُّاستقراء ُّالنظرُّيف اختالفُّوجهات
خالفُّحكمهُّيفُّمفهومُّاملخالف،ُّومنهمُّمنُّملُّيرُّهذا،ُّومنهمُّمنُّرأىُّأنُّفعلُّاألمرُّاملطلقُّلإلجيابُّوالُّيصرفُّعنهُّإالُّبقرينة،ُّ

نهُّجملردُّطلبُّالفعل،ُّوالقرينةُّهيُّاليتُّتعنيُّاإلجيابُّأوُّغريه،ُّفكانُّذلكُّاالختالفُّسبباُّيفُّتكوينُّاملذاهبُّالفقهيةُّومنهمُّمنُّرأىُّأ
ُّ(3)واختالفُّآرائها

ومنُّأسبابُّاالختالفُّبنيُّالصحابةُّأيضا:ُّأنُّيكونُّاالختالفُّمنُّقبيلُّحكايةُّالفعلُّتوسعةُّعلىُّالعباد،ُّفرمباُّحكىُّصحايبُُُُُُُّّّّّّّ
ىُّآخرُّأنهُّفعلُّغريه،ُّفيمكنُّأنُّيكونُّالفعالنُّمباحنيُّأوُّيكونُّأحدمهاُّمستحباُّوُّاآلخرُّمباحا،ُّوذلكُّمثلُّالوترُّأنهُّفعلُّفعال،ُّوحك

أنُّيكونُّصحايبُّقدُّمسعُّحكماُّمنُّالنيبُّيفُّقصةُّ،ُّوكلُّمنهاُّوردتُّفيهاُّأحاديثُّصحيحةبإحدىُّعشرةُّركعة،ُّأوُّبأقلُّإىلُّواحدة،ُّ
الصحابةُّوُُّّقواعدُّالشرعيةُّواألصولُّاالجتهادية،ُّوقدُّيوافقُّاجتهادهُّاحلديث،ُّوقدُّخيالفه،وملُّيسمعهُّمنهُّاآلخر،ُّواجتهدُّبرأيهُّيفُّحدودُّال

ملُّيكونواُّيفُّاملالزمةُّسواء،ُّوملاُّتويفُّالنيبُّتفرقُّالصحابةُّيفُّاألمصار،ُّوقدُّكانُّعندُّبعضهمُّمنُّاألحاديثُّماُّليسُّعندُّاآلخر.ُّوقدُّ
الصحابةُُّّمونُّمبقتضاه،ُّمثُّتعرضُّيفُّمصرُّآخرُّفالُّجيدونُّعندُّأحدُّمنتعرضُّالقضيةُّيفُّاملدينةُّأوُّغريهاُّفيجدونُّفيهاُّحديثاُّفيحك

ُّيفُّاحلديث؛ُّألنهُّملُّيبلغهم.ُّاملوجودينُّيفُّهذاُّاملصرُّحديثاُّفيحكمونُّباالجتهاد، ُّفالُّيكونُّذلكُّقادحا
ُّحوقدُّيكونُّمنشأُّاخلالفُّهوُّاختالفُّوجهةُّالنظرُّيفُّحكايةُّحالُّشاهدوهاُّمنُّرسولُّاهللُّوذلكُّمثل:ُّاختالفهُُُُُُُُّّّّّّّّ جةُّمُّيف

رسولُّاهللُّأكانُّالنيبُّمفرداُّأوُّمتمتعاُّأوُّقارنا،ُّفقدُّرآهُّبعضهمُّوقدُّأحرمُّباحلجُّفروىُّأنهُّكانُّمفردا،ُّورآهُّبعضهمُّبعدماُّأدخلُّالعمرةُّ
                                                                 

ُّ(.8ُّ/1ُّ:80،ُّ)حتقيق:ُّطهُّعبدُّالرءوفُّسعد،ُّدارُّاجليل،ُّبريوت،ُّد.ُّتُّ،ُّابنُّالقيم،أعالمُّاملوقعني- 1
ُّاإلميان،- 2 ُّحممدُّعبدُّاللطيف،ُّمكتبة ُّبتصرف.41ُّ:50ُّم،ُّص2002القاهرة،ُُّّالسنةُّبنيُّدعاةُّالفتنةُّوأدعياءُّالعلم،ُّد.ُّعبدُّاملوجود
ُّوهبة،ُّالقاهرة،ُّطُّالسنةُّقبلُّالتدوين،ُّحممدُّعجاجُّاخلطيب،- 3 ُّ.253ُّ،254،ُّصم2004هـ/4ُّ،8425ُّمكتبة
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ندُّالروايةُّعُّوقدُّيكونُّمنشأُّاختالف،ُّأرادُّبهُّالتمتعُّاللغويُّالُّالشرعيعلىُّاحلج،ُّفروىُّأنهُّكانُّقارنا،ُّومنُّروىُّأنهُّكانُّمتمتعاُّفإمناُّ
الصحابةُّهوُّاالختالفُّيفُّفهمُّاملرويُّعنُّرسولُّاهللُُّّأوُّيفُّطريقةُّاجلمعُّبنيُّاألحاديثُّاليتُّظاهرهاُّالتعارض،ُّأوُّيفُّعلةُّاحلكمُّأوُّ
يفُّترجيحُّنصُّعلىُّنص،ُّأوُّألنُّاحلديثُّكانُّعاماُّأوُّخاصاُّأوُّمقيداُّأوُّمطلقاُّأوُّجممالُّأوُّمبيناُّإىلُّغريُّذلك،ُّفمنُّملُّيتعمقُّيفُّ

ُّاهلوىُُّّالدراساتُّاإلسالمية ُّجمرداُّعن ُّتعمقُّوحبثُّحبثا ُّالوضعُّواالختالق،ُّولو ُّمنُّآثار ُّأنهُّتناقض،ُّوأنه ُّيظنُّبادئُّالرأي األصيلة
ُّ(8)والتعصبُّلظهرُّلهُّاحلق

وبناءُّعلىُّماُّسبقُّفإنُّاالختالفاتُّالفقهيةُّبنيُّالفقهاءُّملُّتكنُّهلوىُّيفُّالنفس،ُّوإمناُّكانتُّهلاُّأسباهباُّوضوابطهاُّاليتُّأشرناُّ
صحابُّاملذاهبُّعلىُّحتريُّالصدقُّواحلقُّفيماُّأخذواُّعنُّالنيبُّومماُّيستدلُّبهُّعلىُّذلكُّأنُّأئمةُّالفقهاءُّكانواُّمنُّإليها،ُّفقدُّحرصُّأ

ُّواعتنتُّبنقدهاُّوتقدميُّ ُّضعيفها،ُّونبذُّموضوعهاحملدثني،ُّوتشهدُّهلمُّبذلكُّكتبهمُّاليتُّروتُّاألحاديث ُّيصحُّ،ُّاصحيحهاُّعلى فهل
سائل،ُّولكلُّمنهمُّوجهةُّنظرُّعندُّفهمهُّملاُّاستنبطهُّمنُّحديثُّالنيبُّولكلُّمنهمُّأنُّينسبُّإليهمُّالوضعُّألهنمُّاختلفواُّيفُّبعضُّامل

إنُّماُّعرفُّمنُّجهدُّهؤالءُّاألئمةُّيفُّتوضيحُّمسائلُّالشريعةُّاإلسالميةُّليشهدُّهلمُّمبكانتهمُّالسامقةُّ،ُّهُّاليتُّأخذهاُّعنُّالصحايبروايت
صحيحُُّّيضعونُّوهمُّواضعوُّقواعدُّنقدُّاحلديثُّومتييزيفُّحفظُّالسنةُّوالذودُّعنهاُّفضالُّعنُّبراءمهمُّمنُّالوضعُّيفُّاحلديث،ُّوكيفُّ

ُّ(2)األخبارُّمنُّسقيمها.
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ُّطبعةُّخاصةُّحجيةُّالسنةُّوردُّالشبهاتُّاليتُّأثريتُّحوهلا،- 1 ُّالبكالوريوس، ُّبرنامج ُّالالتينية ُّاملالمُّعنُّاألئمةُّاألعالمُّو.14ُّ،15ُّ،ُّصاجلامعةُّالدوليةُّبأمريكا  88صُّرفع
ُّالبحثُّنشرُّ-2ُّ ُّالثالثون.احلاديةُّوُُّّاجمللدُّاألولُّالشبهةُّ،ةالقسمُّالثالث:ُّالسنُّ،الشبهاتاالفتاءاتُّوُّ،ُّالردُّعلىُُّّاإلسالمموسوعةُّبيانُُّّ:يفهذا
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 (8)لهنديةاّالزعمّأنّالسنةّمقتبسةّمنّاليهوديةّوبعضّالدياناتمناقشةّ:ّبعساالبحثّال

ُّمأخوذةُّمنُّالتوراة،ُّوبعض ُّإليهُُّّيزعمُّبعضُّاملغرضنيُّأنُّالسنة ُّذلكُّبأنُّماُّدعت الدياناتُّاهلنديةُّالقدمية،ُّويستدلونُّعلى
:ُّمنهاُّوميثلونُّمنُّالسنةُّببعضُّاألحاديثُّالسنةُّمنُّفضائلُّعامةُّكاحلق،ُّوالعدل،ُّوحبُّاخلري،ُّهوُّنفسُّماُّدعتُّإليهُّتلكُّالديانات.

وراءُّالربُّحلديثُّمستوحىُّمنُّالنصُّالتورايت:ُّ"حديثُّمعاذ:ُّ"إنُّحقُّاهللُّعلىُّالعبادُّأنُّيعبدوهُّوالُّيشركواُّبهُّشيئا".ُّزاعمنيُّأنُّهذاُّا
(.ُّبلُّإنُّكلمةُّ"سنة"ُّنفسهاُّمعربةُّعن83ُّ:4ُّإهلكمُّتسريون،ُّوإياهُّتتقون،ُّووصاياهُّحتفظون،ُّوصوتهُّتسمعون،ُّوإياهُّتعبدون"ُّ)التثنيةُّ

ُّوُّ ُّ"حديث"ُّمعربةُّعنُّ"هداش"،ُّوأطلقُّاملسلمونُّاألولُّكلمةُّ"سنة"ُّعلىُّما ُّأطل"مشناه"ُّالعربانية،ُّوكذلكُّكلمة قُّردُّعنُّالنيبُّكما
ُّ"ُّعلىُّجمموعةُّمنُّالرواياتُّاإلسرائيلية.ُّرامنيُّمنُّوراءُّذلكُّإىلُّالطعنُّيف ُُّّأصلُّالسنةُّالنبويةُّومصدرهااليهودُّ"مشناة

ُّفلقدُّ-8ُُّّنقدّعام: ُّوالشرائع، ُّالعقائد ُّبينهماُّيف ُّالكبري ُّوالفرق ُّللبونُّالشاسع، ُّمزعوم ُّوالتوراةُّتشابه ُّالسنة ُّبني إنُّالتشابه
اما،ُّوإذاُّكانُّمثةُّيفُّعقيدةُّالتوحيدُّتناقضاُّتُُّّيليقُّمنُّصفاتُّتناقضُّصفاتُّاهللُّعزُّوجلابُّيفُّالتوراة،ُّووصفتُّمباُّالتعددتُّاألرب

ُّ.يفُّاألصلُّنبعتُّمنُّاملشكاةُّاليتُّنبعتُّمنهاُّالسنةُّالنبويةُّوهيُّالوحيُّاإلهليُّتوراةُّقبلُّالتحريفمالمحُّتشابه،ُّفماُّهذاُّإالُّألنُّال
ُّالدياناتُُّّوالعدل،ُّوحبُّاخلريالعامةُّكاحلق،ُّإنُّالفضائلُُّّ(2 ُّالسليمةُّوإنُّغابُّالتدين،ُّفمعرفةُّأصحاب منُّلوازمُّالفطرة

ُّوحيُّ ُّقبلُّحتريفها،ُّوجميءُّتلكُّالفضائلُّيفُّالسنةُّدليلُّحجيتهاُّوأهنا املختلفةُّنابعُّمنُّهذهُّالفطرة،ُّومنُّبقاياُّآثارُّاألديانُّالسماوية
ُّمنُّعندُّاهللُّألنُّاإلسالمُّدينُّالفطرة.

ومصادرهاُّاألصيلةُّتثبتُّأنُّكلميتُّالسنةُّواحلديثُّعربيتاُّاألصل،ُّوليستاُّمعربتنيُّعنُّ"مشناةُّ"ُّو"هداش"،ُُّّإنُّمعاجمُّاللغةُّ(3
ُّعنُّ ُّليسمحُّهلمُّبالتعريب ُّالعربُّاألمينيُّواليهود، ُّاتصالُّثقايفُّبني ُّأنهُّملُّيثبت ُّوالبنية،ُّكما ُّمنهماُّيفُّاحلروف وذلكُّالختالفُّكل

ُّلغتهم.

ّاليهودية:لتشابهّالمزعومّبينّاإلسالمّّواّأوال.
ُّعنهم ُّحكاية ُّاهلل ُّقال ُّاحملرف، ُّاليهودية ُّواقع ُّينكره ُّتشابهُّباهت، ُّوالتوراة ُّالسنة ُّبني ُّأو ُّواإلسالم، ُّاليهودية ُّبني ُّإنُّالتشابه

ُّصلىُُّّ[،83املائدة:ُّ]ُّ{حيرفونُّالكلمُّعنُّمواضعه}ُّ: وماُّادعاهُّاملغرضونُّمنُّتشابهُّظاهريُّبنيُّحديثُّمعاذ،ُّالذيُّيقولُّفيهُّالنيب
وبنيُّالنصُّالتورايت:ُّ"وراءُّالربُّإهلكمُُّّ(2)"ياُّمعاذ،ُّأتدريُّماُّحقُّاهللُّعلىُّالعباد...ُّأنُّيعبدوهُّوالُّيشركواُّبهُّشيئا"ُّاهللُّعليهُّوسلم:

ُّوإياهُّتعبدون"ُّ)تثنيةُّ ُّبنيُُّّ-(83ُّ:4ُّتسريون،ُّوإياهُّتتقون،ُّووصاياهُّحتفظون،ُّوصوتهُّتسمعون، ُّإنُّماُّزعموهُّمنُّوجودُّتشابه نقول
آهُّعندُّاليهود؛ُّإذُّإنُّالربُّعندهمُّذوُّصفاتُّبشريةُّغريُّثابتة،ُّفهوُّخملوقُّيراهُّالبشرُّرأيُّالعني،ُّفلقدُّرُُّّالنصنيُّيزولُّمبعرفةُّمعىنُّالرب

نُّمجيعُّيكلُّويتعبُّففيُّسفرُّالتكوين:ُّ"وباركُّاهللُّاليومُّالسابعُّوقدسه؛ُّألنهُّفيهُّاستاحُّمُّ-يعقوبُّوصارعهُّوانتصرُّعليه،ُّوهوـُّالربُّ
خمربُّمفسدُّيأمرُّبالسكر،ُّوهوُّأيضاُّكذابُّلص،ُّوالشيطانُّأصدقُّمنه؛ُّولذلكُّانتصرُُّّ(،ُّكماُّإنُّالربُّعندهم2ُّ:3عمله"ُّ)التكوينُّ

ُّماُّ عليه،ُّوتسللُّودخلُّاجلنة،ُّالربُّكذلكُّيأمرُّبالسرقة؛ُّألنهُّزعيمُّعصابة،ُّوإضافةُّملاُّسبقُّفهوُّغريُّرحيمُّوغريُّعادل،ُّويندمُّعلى
ُّالُّجييدُّاحلساب،ُّوخائنُّخمادع،ُّولذلكُّفهوُّيضربُّويستهزُّ ُّ(3)أُّبه،ُّوأخرياُّفالربُّعندهمُّملعونفعل،ُّجاهلُّعلميا

ُّاحمليط،ُّ ُّالعدلُّالرحيمُّاحلكيمُّالعامل ُّيفُّاإلسالم:ُّفهوُّالواحدُّاألحد، ُّاليهود،ُّأماُّصفاتُّالرب هذاُّعنُّصفاتُّالربُّعند
الذيُُّّ،املتصرفُّيفُّالكونُّبقدرته،ُّاحمليطُّبالعبادُّوالُّحييطونُّبه،ُّالذيُّالُّتدركهُّاألبصار،ُّوهوُّيدركها،ُّالذيُّيقولُّللشيءُّكنُّفيكون

                                                                 
ُّونقده،ُّد.ُّحممودُُّّم.8112طباعةُّاحلديثة،ُّمصر،ُّالسنةُّاإلسالميةُّبنيُّإثباتُّالفامهنيُّورفضُّاجلاهلني،ُّد.ُّرءوفُّشليب،ُّدارُّالُّ- 1 ُّالقرآنُّيفُّاملنظورُّاالستشراقي الوحي

ُّيفُّالسنةُّ"دراسةُّنقدية"،ُّد.ُّأمحدُّعبدُّالرمحن،8114هـ/8ُّ،8484ُّماضي،ُّدارُّالدعوة،ُّمصر،ُّط .ُّم2005هـ/8ُّ،8421ُّمكتبةُّوهبة،ُّمصر،ُّطُّم.ُّكيفُّوملاذاُّالتشكيك
ُّ.م8ُّ،2002مكتبةُّأوالدُّالشيخ،ُّمصر،ُّطُّألدعياء،ُّد.ُّمحديُّعبدُّالعظيمُّالصعيدي،السنةُّالنبويةُّبنيُّكيدُّاألعداءُّوجهلُّا

ُّاهلل،ُّ)-- 2 ُّباب:ُّماُّجاءُّيفُّدعاءُّالنيبُّـُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّـُّأمتهُّإىلُّتوحيد ُّكتاب:ُّالتوحيد، ُّ)بشرحُّفتحُّالباري(، ُّالبخاري  (.2323(،ُّرقمُّ)83ُّ/351صحيح
ُّدراسةُّحتليلي- 3 ُّ.255م،ُّص2004هـ/8ُّ،8425ُّةُّللكتابُّاملقدسُّ"اإلجنيل"،ُّأمحدُّديدات،ُّترمجة:ُّعادلُّجلول،ُّدارُّالقارئ،ُّبريوت،ُّطانظر:ُّأضواءُّعلىُّاملسيحية
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اهللُّ}ُّقالُّتعاىل:ُّ،الُّميسهُّتعبُّأوُّلغوب،ُّاملتفردُّبالكمال،ُّاملنزهُّعنُّالنقص،ُّالذيُّلهُّمنتهىُّالكمالُّيفُّكلُّماُّنسبُّلنفسهُّمنُّصفات
ُّبنيُّ ُّمنُّذاُّالذيُّيشفعُّعندهُّإالُّبإذنهُّيعلمُّما ُّوالُّنومُّلهُّماُّيفُّالسماواتُّوماُّيفُّاألرض الُّإلهُّإالُّهوُّاحليُّالقيومُّالُّتأخذهُّسنة

ُُّّ{وماُّخلفهمُّوالُّحييطونُّبشيءُّمنُّعلمهُّإالُّمباُّشاءُّوسعُّكرسيهُّالسماواتُّواألرضُّوالُّيئودهُّحفظهماُّوهوُّالعليُّالعظيمأيديهمُّ
ولقدُّخلقناُّالسماواتُّ}ُّ،ُّوقالُّتعاىل:[803:األنعام{]الُّتدركهُّاألبصارُّوهوُّيدركُّاألبصارُّوهوُّاللطيفُّاخلبري}ُّوقالُّتعاىل:ُُُُُُُّّّّّّّ

هوُّاهللُّالذيُّالُّإلهُّإالُّهوُّعاملُّالغيبُّوالشهادةُّهوُّ}ُّ،ُّوقالُّتعاىل:[31:ق{]أيـامُّومـاُّمسنـاُّمـنُّلغـوبُّواألرضُّومـاُّبينهمــاُّيفُّستـة
(ُّهوُّاهللُّالذيُّالُّإلهُّإالُّهوُّامللكُّالقدوسُّالسالمُّاملؤمنُّاملهيمنُّالعزيزُّاجلبارُّاملتكربُّسبحانُّاهللُّعماُّيشركون22ُّالرمحنُّالرحيمُّ)

ُّاملصو23ُّ) ُّوهوُّالعزيزُّاحلكيم(ُّهوُّاهللُّاخلالقُّالبارئ ُّلهُّماُّيفُّالسماواتُّواألرض ُّوغريُّ{24:راحلش{ُّ]رُّلهُّاألمساءُّاحلسىنُّيسبح ،
ُّمنُّمثُّفالُّوجهُّللتشابهُّبنيُّعقائدُّاملسلمنيُّوعقائدُّاليهود،ُّوعليهُّفالُّتشابهُّبنيُّحديثُّمعاذُّالسابق،ُّوهذاُّالنصُّالتورايت.وُّذلكُّ

ُّبكلُّاطمئنان ُّاُّونستطيعُّأنُّنقول ُّنقيةُّمن ُّعلىُّإنُّالسنةُّجاءت ُّمنُّسهر ُّهلاُّمنُّالعلماء ُّاهللُّتعاىل إلسرائيليات؛ُّإذُّسخر
ُّتتسربُّ ُّأيةُّإسرائيليات،ُّقد ُّنقيةُّخاليةُّمن ُّعظيمة،ُّفجاءتُّالسنة ُّيفُّذلكُّمؤلفات ُّمنُّسقيمها،ُّوألفوا تنقيحها،ُّومعرفةُّصحيحها

ُّابنُّاجلوزيُّ ُّأولئكُّاجلهابذةُّمباُّكانُّمن ُّاجلهودُّيفُّمصنفات ُّمنثلُّلبعضُّتلك ُّ"املوضوعات"،ُّومنُّاإليها.ُّوميكنناُّأن ُّيفُّيف لسيوطي
"اآللئُّاملصنوعةُّيفُّاألحاديثُّاملوضوعة.ُّوينبغيُّأنُّندركُّأنُّعدمُّقبولُّعلماءُّاحلديثُّهذهُّالرواياتُّليسُّألهناُّيفُّديانةُّغريُّديانتنا،ُّ

ُّألهناُّملُّتثبتُّصحتهاُّعلميا.ُّولكن
حيُّاإلهلي،ُّدة،ُّوهيُّالوُّذلكُّألهناُّمنُّمشكاةُّواحبعضُّالتشابهُّبنيُّماُّجاءتُّبهُّالسنةُّوماُّجاءُّيفُّالتوراة،ُّفُّإذاُّوجدناُّفرضاوُّ

منُّهذاُّالتشابهُّأنُّتكونُّالسنةُّقدُّاقتبستُّمنُّالتوراة،ُّخاصةُّوأنُّالسنةُّأمشل،ُّوأعم،ُّوأغىن،ُّوأصح،ُّفهلُّيأخذُّالصحيحُُّّوالُّيلزمُّأبدا
ُّواألممُّومعلومُّأنُّالبونُّشاسعُّبنيُُّّ؟!(8)منُّالسقيم ُّسبقته،ُّوبعيدُّجداُّبنيُّاألمةُّاإلسالميةُّاليتُّقامتُّبه، اإلسالمُّوالدياناتُّاليت

ُُّّاألخرىُّاليتُّعاصرمها،ُّأوُّتقدمتُّعنها؛ ُّبهُّحممدُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم ُّسإذُّإنُّالدينُّالذيُّأتى بقه،ُّأوسعُّأقطاراُّوأرحبُّآفاقاُّمما
الصحفُّاليتُّعينُّنُّتوراةُّملُّتتحدثُّعنُّالدارُّاآلخرةعاجز؟!ُّمثُّإنُّالفكيفُّيتصورُّأنُّيأخذُّالغينُّمنُّالفقري،ُّوأنُّيستعنيُّالقادرُّبال

ُّمنُُّّبنيُّيديُّاليهودُّاآلن ُّمثوبة،ُّوالنريانُّوماُّفيها ُّوعنُّاجلنانُّوماُّفيهاُّمن ُّحديثُّعنُّالدارُّاآلخرة، ُّماُّحفلُّبهُّاإلسالمُّمن فهل
ُّمنُّالتوراة؟! ُّعقوبة،ُّمأخوذة

سنة،ُّفكيفُّيزُّمعاملهُّمتييزاُّحامسا،ُّالُّحصرُّهلاُّيفُّأصليهُّالعظيمنيُّالكتابُّوالإنُّاملالمحُّالعلميةُّاليتُّتفردُّهباُّاإلسالم،ُّواليتُّمت
ُّوكيفُّيصدقُّالعقلُّالسليمُّهذا؟!ُّوأيُّمنطقُّاستندواُّعليهُّحياولُّأصحابُّهذهُّالشبهةُّإيهامُّالناسُّبأنُّاإلسالمُّناقلُّعمنُّسبقوه؟!

نانُّقدمي،ُّوُّقلناُّهلؤالءُّإنُّأرسطوُّأخذُّأفكارهُّعنُّخبازُّيوُّيفُّحكمهمُّبعدمُّأصالةُّالسنةُّونسبتهاُّإىلُّالنيبُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم؟!ُّول
والمهموناُّباجلهل،ُّونكرانُّشيءُّمعلومُّلدىُّاجلميع،ُّعلماُّبأنُّأفكارُّأرسطوُّملُّتصلُّإليناُّموثقةُّكالسنة،ُّوملُُّّ(2)لقامتُّالدنياُّوملُّتقعد

إنُّالسنةُُّّ،ذاُّسيساعدهمُّعلىُّهدمُّاإلسالمامُّهينصُّعلىُّاتباعهاُّكتابُّمقدسُّكالقرآن،ُّولكنُّهذاُّهوُّشأهنمُّيقلبونُّاحلقائق،ُّماُّد
رهمُّخوحيُّاهللُّغريُّاملتلوُّاملنزلُّعلىُّرسولهُّواليتُّنقلتُّإليناُّبطرقُّملُّيعرفُّالعاملُّمثلهاُّيفُّالتوثيقُّوحتريُّالدقة،ُّواملصونةُّبعنايةُّممنُّس

هذاُّكلهُّمماُّمنُّأيُّسقم،ُّوُُّّاهللُّهلاُّمنُّعلماءُّاحلديثُّوصيارفته،ُّحىتُّوصلتُّإليناُّسليمةُّمنُّكلُّعيبُّمنزهةُّعنُّأيُّنقص،ُّصحيحة
ُّللتشريعُّيفُّمقابلُّماُّحياولهُّأعداؤهاُّمنُّالطعنُّيفُّمصدرهاُّوالتشكيكُّيفُّحجيتها. ُّوخلوصها ُّيزيدُّثقتناُّيفُّنقائها

ّفيّالديانّوحدةّثانيا. ّالسماوية:ّاتالقيمّاألخالقية
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دونُُّّخالدةُّالُّتتغري،ُّعامةُّالُّختتصُّبأمةومنُّنافلةُّالقولُّأنُّنشريُّإىلُّأنُّالقيمُّاألخالقية،ُّكاحلق،ُّوالعدل،ُّواملساواة،ُّقيمُّ
ُّضأمة،ُّفالعدالةُّاليتُّهيُّالقيمةُّاألساسيةُّالعامةُّيفُّجمالُّالقانونُّوالتشريع،ُّقيمةُّمطلقةُّمثلُّالبدهياتُّالرياضية،ُّولذلكُّوجدناُّأممُّاألرُّ

فاءُّبالعهدُّلكُّالقيمُّاألخالقيةُّمنُّالوُّتدينُّالظلمُّوالظاملني،ُّوملُّجندُّأمةُّتزعمُّأنُّالعدالةُّقيمةُّسلبية،ُّأوُّأنُّالظلمُّقيمةُّإجيابية،ُّوكذ
ُّلدينُّ ُّوليسُّلكونهُّينتمي ُّيفُّاإلنسانُّلكونهُّإنسانا، ُّساميةُّبالفطرة،ُّتوجد ُّفكلُّهذهُّقيمُّإنسانية واألمان،ُّوالشجاعة،ُّوبرُّالوالدين،

واجلنُّالذينُُّّنسفاإلنسانُّمفطورُّعلىُّاخلريُّولكنهُّيلوثُّفطرتهُّباتباعهُّلشياطنيُّاإلُّ(8)معنيُّصحيحاُّكانُّهذاُّالدينُّأمُّغريُّصحيح
ُّبعضهمُّإىلُّبعضُّزخرفُّالقولُّغرورا}ُّقالُّاهللُّفيهم: ُّ[.882األنعام:ُّ]ُّ{يوحي

ولقدُّأقرتُّالسنةُّكلُّهذهُّالصفاتُّالنبيلة؛ُّوذلكُّألنُّالوحيُّالُّينايفُّالفطرةُّبأيُّحال،ُّوهذهُّالصفاتُّهيُّاملقصودةُّبالعرفُّ
ُّتعاىل: ُّقوله ُّبالعرف}ُّيف ُّوأمر ُّالعفو ُّ]ُّ{خذ ُّهُّ[811األعراف: ُّوصفافالعرف ُّعادات ُّمن ُّالعرب ُّعند ُّماُّكان ُّكالكرم،ُّنا ُّنبيلة ت

وعليهُّفوجودُّتلكُّالصفاتُّوالقيمُّاألخالقيةُّيفُّغريُّاإلسالم،ُّنابعُّمنُّالفطرةُّالسليمةُّوأيضاُّمنُّبقاياُّآثارُّاألديانُّ،ُّوالشجاعةُّوغريها
اهللُّاليتُّفطرُّالناسُُّّفطرت}ُّيُّهوُّدينُّالفطرةالسماويةُّقبلُّحتريفهاُّأوُّالعدولُّعنها.ُّووجودُّالقيمُّالساميةُّيفُّالسنةُّنابعُّمنُّالوحيُّالذ

،ُّوذلكُّحلكمةُّإهليةُّعظيمة،ُّوهيُّحتقيقُّمشوليةُّاإلسالم،ُّومناسبتهُّلكلُّالشعوبُّواألفرادُّاليتُّختتلفُّفيماُّبينها،ُّ[30الروم:ُّ]ُّ{عليها
ُّالبشرية ُّيفُّكلُّالنفوس ُّهوُّمرتكز ُّمعُّما ُّاإلسالمُّمتسقا ُّأنُّيكون ُّماُّيطلقُّفناسبُّذلك ُّبينها،ُّوهذا ُّسعليهُُُّّّجامع ُّالذكرُُّّكما لف

ُّ.(2)"الفطرة"
واستناداُّإىلُّماُّسبقُّجندُّأنُّوجودُّالفضائلُّوالقيمُّاليتُّتدعوُّالسنةُّإليهاُّيفُّغريُّاإلسالمُّمنُّديانات،ُّالُّيلزمُّعنهُّأنُّتكونُّ

يةُّوماُّواهللُّهوُّاألعلمُّبالنفوسُّالبشرُُُّّّ{إنُّهوُّإالُّوحيُّيوحى}ُّاهللالسنةُّمقتبسةُّمنُّهذهُّالديانات،ُّولكنُّألنُّالسنةُّوحيُّمنُّعندُّ
ُّوالُّخيتلفُّمعها،ُّوحيققُّلدينهُّماُّأرادُّمنُّالعامليةُّوالشمولية،ُّواالمتدادُّعربُّالزمانُّواملكان. ُّفأنزلُّإليهاُّماُّيناسبها ُّيصلحها،

ّثالثا:ّالفرقّبينّاأللفاظّالعربيةّوالعبرية:
تكونُّكلميتُّ"السنة"ُّو"احلديث"ُّمعربتنيُّعنُّلفظيُّ"مشناة"ُّو"هداش"ُّالعربيتني،ُّكماُّأنهُُّّإنُّمعاجمُّاللغةُّالعربيةُّترفضُّأن

ُّسنةُّ ُّعلىُّكلميت ُّاملغرضني ُّاعتاض ُّنلخص ُّأن ُّوميكننا ُّلغتهم، ُّعن ُّبالتعريب ُّيسمح ُّالكتاب ُّوأهل ُّالعرب ُّبني ُّاتصال ُّهناك ُّيكن مل
ُّ"مشناة"ُّو"هداش ُّعربومهاُّمنُّكلميت ُّعوحديثُّملخصُّيفُّنقطتني؛ُّأنُّاملسلمني ُّأطلقواُّكلمةُّ"سنة" لىُّ"ُّالعربانيتني،ُّأوُّأنُّاملسلمني

ُّالتوراة. ُّالرواياتُّاحملمديةُّيفُّمقابلُّماُّصنعهُّاليهودُّمنُّإطالقهمُّكلمةُّ"مشناة"ُّعلىُّجمموعةُّالرواياتُّاإلسرائيليةُّاليتُّشرحت
"ُّإىلُّ"سنة"،ُّأوُّ"هداش"ُّ"مشناةُّوفيماُّيتعلقُّبالنقطةُّاألوىلُّأقول:ُّإنُّمعاجمُّاللغةُّالعربيةُّومظانُّالتعريبُّترفضُّالقولُّبتعريب

ُّسياقُّ ُّألبتةُّيف ُّملُّتشرُّإليها ُّفضالُّعنُّأنُّكتبُّاملعرب ُّاحلروفُّوالبنية، ُّذلكُّالختالفهمُّيف ُّالتعريبُّالُّجتيز إىلُّ"حديث".ُّفقواعد
ُّ ُّأمة ُّالعرب ُّذلكُّأن ُّباليهود، ُّاألميني ُّالعرب ُّيثبتُّالتقاء ُّتارخيي ُّدليل ُّوجود ُّنلحظُّعدم ُّإننا ُّمث ُّاملعربة، ُّوقبلُّأذكرهاُّللكلمات مية،

ُّنظامُّ ُّدالئلُّاتصالُّثقايفُّبنيُّالعربُّواليهود،ُّمنُّحيثُّالتقاليدُّوالعادات،ُّوالُّمنُّحيث اإلسالمُّكانتُّوثنيةُّالدين،ُّوملُّتكنُّهناك
ُّيعربواُّ ُّأو ُّ"سنة"، ُّعنهاُّكلمة ُّالعربية،ُّليعربوا ُّ"مشناة" ُّعلى ُّالعربُّللتعرف ُّتوصل ُّأين ُّفمن ُّالطقوسُّالدينية، ُّحيث ُّمن األسرة،ُّوال

ُّ؟!(3)لفظةُّ"هداش"ُّالعربية"حديث"ُّعنُّ
وإضافةُّملاُّسبقُّفنحنُّجندُّكلميتُّ"سنة"ُّوُّ"حديث"ُّموجودتنيُّيفُّأصولُّاللغةُّقرآناُّوسنةُّوقبلهماُّيفُّشعرُّالعرب؛ُّإذُّهوُّميثلُّ

ُّلتطبيقُّكلُّالقواعدُّالصرفيةُّللغةُّالعربية. ُّالقرآن،ُّكماُّأهنماُّصاحلتان ُّالُّتدانيهاُّمرجعيةُّإىلُّأنُّجاء ُّمرجعيةُّلغويةُّعليا

                                                                 
ُّيفُّالسنة،ُّد.ُّأمحدُّعبدُّالرمحن،- 1 ُّبتصرف.21ُّ،ُّصم2005هـ/8ُّ،8421ُّمكتبةُّوهبة،ُّمصر،ُّطُّكيفُّوملاذاُّالتشكيك
ُّدارُّاهلالل،ُّالقاهرة،ُّد.ُّت،ُّص- 2 ُّرف.بتص42ُّ:52ُّانظر:ُّاإلسالمُّدينُّالفطرةُّواحلرية،ُّعبدُّالعزيزُّجاويش،
ُّبتصرف.24ُّ:21ُّ،ُّصم8112السنةُّاإلسالميةُّبنيُّإثباتُّالفامهنيُّورفضُّاجلاهلني،ُّد.ُّرءوفُّشليب،ُّدارُّالطباعةُّاحلديثة،ُّمصر،ُّ- 3
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ُّ"قبيحةأماُّكل ُّاملتبعة،ُّحسنةُّكانتُّأم ُّيفُّاللغة:ُّالطريقة ُّ"سنة"ُّفمنُّمعانيها ُّإذُُّّوماُّمنعُّالناس}ُّويفُّالتنزيل:،ُّمة أنُّيؤمنوا
سنةُّمنُّقدُّأرسلناُّ}ُّ،ُّوقالُّتعاىل:[55:الكهف{]جاءهمُّاهلدىُّويستغفرواُّرهبـمُّإالُّأنُّتأتيهـمُّسنـةُّاألوليـنُّأوُّيأتيهـمُّالعـذابُّقبـال

لكمُّلتتبعنُّسننُّمنُّكانُّقب»ويفُّاحلديثُّالشريف،ُّقالُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم:ُّ،ُّ[22:اإلسراء{]لسنتناُّحتويالقبلكُّمنُّرسلناُّوالُّجتدُّ
كماُّ،ُُّّ(2)«فعليكمُّبسنيتُّوسنةُّاخللفاءُّالراشدينُّاملهديني،ُّمتسكواُّهبا،ُّوعضواُّعليهاُّبالنواجذ».ُّوقال:ُّ(8)«شرباُّشربا،ُّوذراعاُّذراعا...

ُّلقواعدُّاللغة،ُّفـ:ُّسن،ُّيسن،ُّسنا،ُّوسنة،ُّوهوُّسان،ُّواسمُّاملفعولُّمسنون. ُّأهناُّقابلةُّلالشتقاقُّطبقا
وكلمةُّ"احلديث":ُّأيضاُّموجودةُّيفُّأصولُّاللغة،ُّواحلديثُّهو:ُّكالمُّيبلغُّاإلنسانُّمنُّجهةُّالسمع،ُّأوُّالوحيُّيفُّيقظةُّأوُّ

ومسىُّاهللُّتعاىلُُُّّّ{هلُّأتاكُّحديثُّالغاشية}ُّ،ُّوقال:[3التحرمي:ُّ]ُّ{وإذُّأسرُّالنيبُّإىلُّبعضُّأزواجهُّحديثا}ُّ،ُّقالُّعزُّوجل:(3)منام
ُّ.[12:النساء{]ومنُّأصدقُّمنُّاهللُّحديثا}ُّوقال:ُّ،[34الطور:ُّ]ُّ{فليأتواُّحبديثُّمثله}ُّكتابهُّحديثا،ُّفقال:

ّاألولى،ّوأماّعنّالنقطةّالثانية:ّوه،ّغيرّمعربتينّعنّأيّلغةّثّعربيتانوعليهّفكلمتاّسنةّوحدي يّأنّهذاّعنّالنقطة
ّكماّأطلقّاليهودّ"مشناة"ّعلىّمجموعةّالرواياتّاإلسرائيليةّالتيّ ّكلمةّ"سنة"ّعلماّعلىّالرواياتّالمحمدية، المسلمينّأطلقوا

ّشرحتّالتوراة.
ّكلمةّ"ّّّّّّّ منّّألنّالسنةّلمّتأخذّحظهاّلماّعلىّشيءّمنّأحاديثّرسولّاهللسنة"ّعنقول:ّإنّالمسلمينّاألوائلّلمّيطلقوا

ّكانّ ّكلمةّ"سنة"ّفيّتوضيحّحياتهمّالسلوكيةّعلىّنظامّما التدوينّالرسميّإالّبعدّالمائةّاألولىّمنّالهجرة،ّولكنهمّاستعملوا
ول،ّأوّفعل،ّمنّقّهيّماّرويّعنّالنبيمديةّفقط،ّبلّيسلكهّرسولّاهللّثمّإنّالسنةّالنبويةّلمّتكنّمجموعةّالرواياتّالمح
ّأوّتقريرّلعملّالصحابةّفيّسلوكّمعينّيتفقّمعّمبادئّاإلسالم.

ّالمصدرّ ّاليهوديةّالتيّالّتتعدىّأنّتكونّمجموعةّشروحّللتوراة،ّبيدّأنها ّالسنةّاإلسالميةّوالمشناة ّكبيرّبين والفرق
حفظّوالتنفيذ،ّايةّوال ؛ّإلّالّدخلّألحدّمنّالمسلمينّفيهاّإالّبالعناألولّللتشريعّعندّاليهود،ّوأماّالسنةّاإلسالميةّفغيرّلل

ّللتشريعالمّوهيّعندنا ّالثاني ّالمصدر ّسلمين ّالمستحيلّأنّ، ّومن ّعربيتان، ّو"حديث" ّالكلمتينّ"سنة" ّأن ّيتضحّلنا وبهذا
ّكلمةّ"هداش" ّكلمةّ"حديث"ّمن ّكلمةّ"مشناة"،ّأو ّكلمةّ"سنة"ّمن  (5.)(3)يكونّالمسلمونّقدّعربوا

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

                                                                 
ُّوالسنة،ُّ)ُّلسانُّالعرب،ُّمادةُّ"سنن".- 1 ُّكتاب:ُّاالعتصامُّبالكتاب ُّ)بشرحُّفتحُّالباري(، ُّ(.2320(،ُّرقمُّ)83ُّ/382صحيحُّالبخاري
ُّأبوُّداودُّ- 2 ُّ)بشرحُّعونُّاملعبود(،ُّ)صحيح:ُّأخرجه ُّ)4514(،ُّرقمُّ)82ُّ/234يفُّسننه ُّ(.4402(.ُّوصححهُّاأللبانُّيفُّصحيحُّوضعيفُّسننُّأيبُّداودُّبرقم
ُّمؤسسةُّالرسالة،ُّبريوت،ُّ- 3 ُّوحممدُّاملصري، ُّ.555م،ُّص8111هـ/8481ُّكتابُّالكليات،ُّأبوُّالبقاءُّأيوبُّبنُّموسىُّالكفومي،ُّحتقيق:ُّعدنانُّدرويش
ُّمصر،ُُّّالسنةُّاإلسالميةُّانظر:- 4  بتصرف.22ُّ،21ُّ،ُّصم8112بنيُّإثباتُّالفامهنيُّورفضُّاجلاهلني،ُّد.ُّرءوفُّشليب،ُّدارُّالطباعةُّاحلديثة،
ُّالبحثُّنشرُُّّ- 5 ُّالثامنةُّوالعشرون.اجمللدُّاألولُّالشبهةُُّّ،ةالقسمُّالثالث:ُّالسنُّ،الشبهاتاالفتاءاتُّوُّ،ُّالردُّعلىُُّّاإلسالمموسوعةُّبيانُُّّ:يفهذا
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 (1)الزعمّأنّالسنةّمستوحاةّمنّالنصرانيةمناقشةّ:ّثامنالبحثّال

ُّ ُّمسيحيةُّأتىُّهبا ُّهيُّأخبار ُّالنصرانية؛ُّإذ ُّالنبويةُّمستوحاةُّمن ُّأنُّالسنة ُّاليزعمُّبعضُّاملغرضني ُّاحلديثُّالنيبُّونقلها رواةُّإىل
نكروهنا،ُّقالوا:ُّإنكمُّستونُّبعديُّأثرةُّوأموراُّت»أنُّقولُّالنيبُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم:ُُّّدونُّإمعانُّوتدقيق،ُّويستدلونُّعلىُّذلكُّمباُّيأيت:

واُّماُّلقيصرُّ:ُّ"أعطمأخوذُّمنُّإجنيلُّمرقسُّالذيُّيقولُّفيهُّيسوعُّ«واُّإليهمُّحقهمُّوسلواُّاهللُّحقكمفماُّتأمرناُّياُّرسولُّاهلل؟ُّقال:ُّرد
ُّقولهُّسبحانهُّوتعاىل:،ُّوُّ(82ُّ:82لقيصرُّوماُّهللُّهلل"ُّ)مرقس ُّمنُّقرةُّأعنيُّجزاءُّمباُّكانواُّ}ُّأنُّالنيبُّفسر فالُّتعلمُّنفسُّماُّأخفيُّهلم

ُّخطرُّ»يفُّاحلديثُّالقدسي:ُّتعاىلُّ،ُّبقولهُّ[82:السجدة]ُّ{يعملون ُّالصاحلنيُّماُّالُّعنيُّرأت،ُّوالُّأذنُّمسعت،ُّوال أعددتُّلعبادي
ُّإىلُّأهلُّكورفثيوُّ«بشرُّعلىُّقلب ُّترمجتُّللعربية،ُّفريونُّأنهُّمأخوذُّمنُّرسالةُّبولس ُّوسلم:ُُّّنُّقولُّالنيبُّصلى،ُّوأسُّبعدُّأن اهللُّعليه

ُّالربُّلريبُّاجلس«ُّأعطيتُّالشفاعةُّواملقامُّاحملمود» ُّعيسىُّيفُّسفرُّأعمالُّالرسل:ُّ"قال الرسلُُّّعلىُّمييين"ُّ)أعمالُّمأخوذُّمنُّقول
وعاءُُّّحلتُّعلىُّطعامُّجابرُّفأكلُّألفُّرجلُّمنُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمأنُّبركةُّحممدُّ»،ُّوفيه:ُّأنُّحديثُّجابرُّبنُّعبدُّاهلل،ُّوُّ(2ُّ:34

وهذهُّالقصةُّمستوحاةُّمنُّإجنيلُّمىت،ُّوالصوابُّيفُّزعمهم:ُّأنُّالسنةُّليستُّوحيا،ُّبلُّهيُّمستوحاةُّ«.ُّواحد،ُّوملُّينقصُّمماُّيفُّالوعاء
يُّرامنيُّمنُّوراءُّذلكُّإىلُّالطعنُّيفُّأصلُّالسنةُّومصدرهاُّكوح،ُّفسهقتدواُّيفُّذلكُّبصاحبُّالرسالةُّنمنُّاألناجيلُّبفعلُّالرواةُّالذينُّا

ُّإهلي.
إنُّالسنةُّالنبويةُّوحيُّإهليُّكالقرآن،ُّوليسُّهباُّلفظُّواحدُّمستوحىُّمنُّاإلجنيل؛ُّإذُّكيفُّيأخذُّالنيبُّسنتهُّمنُُّّ-8ُُّّنقدّعام:

يُّمهدمُّعقائدهمُّمستوحاةُّمنُّالنصرانيةُّوهُّكتبُّحمرفةُّمبدلةُّباعتافُّاألساقفةُّأنفسهم،ُّوبشهادةُّاهللُّيفُّالقرآن؟!ُّوكيفُّتكونُّالسنة
ربعةُّأحاديث،ُّعليهُّذلك؟ُّوإذاُّكانُّاستوحىُّأُّأهلُّالكتابُّالذينُّحارهبمُّالنيبُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلموختالفُّشرائعهم؟!ُّوملاذاُّملُّيشنعُّ

ُّاألخرى؟! ُّفمنُّأينُّاستوحىُّمالينيُّاألحاديث
ُّبالسن-2ُّ ُّوالتابعنيُّوالعلماءُّبعدهم ُّنقلُّاألحاديلقدُّكانتُّعنايةُّالصحابة ُّحترواُّالدقةُّيف ُّعنايةُّفائقة،ُّفقد ُّعنُّةُّومجعها ث

النيبُّووضعواُّلذلكُّشروطاُّصارمةُّلقبولُّاحلديثُّسنداُّومتنا،ُّوبينواُّأحوالُّالرواةُّخوفاُّمنُّالوضعُّوالوضاعني.ُّفكيفُّيتسربُّللسنةُّ
ُّماُّليسُّمنهاُّمنُّأقوالُّالنصارىُّاحملرفة؟!

ُّاإلجنيلُّفقُّمعىنُّيفنُّأحاديثُّصحيحة،ُّوليستُّمستوحاةُّمنُّاإلجنيل،ُّوإنُّواإنُّاألحاديثُّاليتُّاستدلُّهباُّهؤالءُّالزاعموُّ-3ُّ
نهاُّمحدُّوهوُّالوحيُّاإلهلي،ُّوماُّخالفُّوهذاُّهوُّالغالبُّفذلكُّدليلُّعلىُّأهنماُّمنُّمشكاةُّواحدة،ُّومصدرمهاُّواُّحديثاُّنبوياُّوهوُّقليل

ُّعليهُّالسالمُّفهوُّدليلُّعلىُّحتريفُّاإلجنيل،ُّالنقطاُّ ُّخمالفُّتبةُّاإلجنيل،ُّفضالُّعنُّضياعُّمعظمهوكعُّالسندُّبنيُّسيدناُّعيسى ،ُّوهذا
ُّجلمعُّالسنةُّوتدوينها.

ّإلهي:ّاأوال. ّوحي ّالنبوية ّلسنة
إنُّماُّزعمهُّاملغرضونُّمنُّكونُّالسنةُّمستوحاةُّمنُّالنصرانيةُّمنافُّللحقائقُّالثابتة،ُّواألدلةُّوالرباهنيُّالعقليةُّوالنقليةُّالساطعة؛ُُُُُُُُُّّّّّّّّّ

ُّهوُّواضحُّج ُّليستُّإذُّبزعمهمُّهذاُّينكرونُّما ُّنسبتهاُّإىلُّالنيبُّأهنا ُّأنزلُّعلىُّنبيهُّوليسُّمعىن ُّالسنةُّوحيُّمنُّعندُّاهلل لي،ُّوهوُّأن
موحاةُّمنُّعندُّاهلل،ُّأوُّأنُّهذاُّينفيُّالعصمةُّيفُّحفظها،ُّفالسنةُّمنسوبةُّإىلُّالنيبُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّ"منُّجهةُّأنهُّاملنشئُّأللفاظها،ُّ

يلُّكماُّينزلُّبالقرآن،ُّأوُّينفثُّهباُّيفُّروعهُّأوُّيلهمهُّمناما،ُّأوُّأنُّالرسولُّيقولُّأوُّوأماُّمعانيهاُّفهيُّمنُّعندُّاهلل:ُّإماُّأنُّينزلُّهباُّجربُّ
ليهُّفريجعُّإىلُّعُّيفعلُّباجتهادُّمنهُّيفُّحدودُّماُّتعلمهُّمنُّمعرفةُّمبقاصدُّالشرع،ُّوقواعدهُّاحملكمةُّاحلكيمة،ُّوهذاُّاالجتهادُّإماُّأنُّيقر
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قطعاُّوحيُّمنُّاهللُّوليستُّمستوحاةُّمنُّاألناجيل،ُّوالدليلُّعلىُّذلكُّمنُّوالسنةُّ،ُّ(8)حقيقةُّالوحي،ُّأوالُّيقرُّعليهُّفينبهُّإىلُّالصواب"
ُّإالُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمفمنطوقُّالنيبُُّّ{(ُّإنُّهوُّإالُّوحيُّيوحى3وماُّينطقُّعنُّاهلوىُّ)}ُّالقرآنُّالكرميُّقولهُّسبحانهُّوتعاىل: ُّليس

ُّيوحىُّبهُّإليهُّمنُّربهُّعزُّوجل. ُّوحيا
ُّوجل ُّبيوتك}ُّأيضا:ُّويقولُّعز ُّيتلىُّيف ُّواحلكمةواذكرنُّما ُّآياتُّاهلل ُّ]ُّ{نُّمن ُّوإذاُُُّّّ[34األحزاب: ُّهاهناُّالسنة، فاحلكمة

وأماُّالدليلُّ،ُّعاىلاُّيقتضيُّكوهناُّمنُّعندُّاهللُّتقرنُّبنيُّالكتابُّوالسنةُّيفُّالذكر،ُّفهذُّاحلكمةُّمعناهاُّالسنة،ُّواهللُّسبحانهُّوتعاىلُّكانت
أريكتهُُّّوتيتُّالكتابُّومثلهُّمعه،ُّأالُّيوشكُّرجلُّشبعانُّعلىأالُّإنُّأ»علىُّأنُّالسنةُّوحيُّمنُّالسنةُّنفسهاُّقولهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّ

فالنيبُّيؤكدُّأنهُّأويتُّالقرآنُّوأويتُُّّ(2)«يقول:ُّعليكمُّهبذاُّالقرآن،ُّفماُّوجدمتُّفيهُّمنُّحاللُّفأحلوه،ُّوماُّوجدمتُّفيهُّمنُّحرامُّفحرموه...
ُّالسنة،ُّواإلتيانُّمنُّعندُّاهللُّفمصدرمهاُّواحدُّوهوُّاملوىلُّعزُّوجل.

ُّالدينُّكلهُّيفُُّّ:ُّ"فصحُّأنُّكالمُّرسولُّاهلليقولُّابنُّحزمُّلمُّعلىُّأنُّالسنةُّوحيُّمنُّعندُّاهللأمجعُّأهلُّالعوأماُّاإلمجاعُّفقدُّ
ُّاهللُّفهوُّذكرُّمنزل" ُّوحيُّنزلُّمنُّعند ُّيفُّأنُّكل ُّبنيُّأحدُّمنُّأهلُّالعلم ُّيفُّذلك،ُّوالُّخالف وقالُُّّ(3)وحيُّمنُّعندُّاهللُّالشك

ُّبهُّالرسوُّ ُّيفُّالقرآنُّ"الشاطيب:ُّ"وأدلةُّالقرآنُّتدلُّعلىُّأنُّكلُّماُّجاء ُّ.(4)لُّوكلُّماُّأمرُّبهُّوهنىُّعنهُّفهوُّالحقُّيفُّاحلكمُّمباُّجاء
ُّ ُّبيناوإذاُّكانت ُّوحياُّكما ُّاحملرفةُُّّالسنة ُّاألناجيل ُّيشوههاُّكأقوال ُّما ُّيفُّثناياها ُّيدس ُّأن ُّورعايتهاُّمن ُّحبفظها ُّتكفل ُّاهلل فإن

قالُُّّ[45األنبياء:ُّ]ُّ{قلُّإمناُّأنذركمُّبالوحي}ُّلُّتعاىل:وقا،{إناُّحننُّنزلناُّالذكرُّوإناُّلهُّحلافظون}ُّوغريها،ُّيقولُّاحلقُّسبحانهُّوتعاىل:
ُّحمفوظُّ ُّوالذكر ُّخالفُّذكر، ُّوالوحيُّبال ُّوحي، ُّأنُّكالمُّنبيهُّكله ُّ"فأخربُّتعاىل ُّأنُّكالمهابنُّحزم: ُّفصحُّبذلك ُّالقرآن، كلهُُُّّّبنص

شيءُّفهوُّمنقولُّإليناُُُّّّيعُّمنهمضمونُّلناُّأنهُّالُّيضيعُّمنهُّشيء؛ُّإذُّماُّحفظُّاهللُّتعاىلُّفهوُّباليقنيُّالُّيضُّحمفوظُّحبفظُّاهللُّعزُّوجل
ُّأبدا" ُّ.(5)كله،ُّفللهُّاحلجةُّعلينا

ُّبهُّ ومماُّيؤكدُّحفظُّالسنةُّمنُّنسبةُّماُّليسُّمنهاُّهلاُّأنُّالصحابةُّكانواُّيتلقونُّالعلمُّالنظريُّمتمثالُّيفُّالقرآنُّالكرميُّمشفوعا
كرمي،ُّفكانواُّوتوجيهاتهُّوأفعالهُّإمناُّهيُّمبثابةُّالتطبيقُّوالتنفيذُّآلياتُّوأحكامُّالقرآنُّالُّنُّأقوالُّالنيبوذلكُّألالتطبيقُّالعمليُّمنُّالرسولُّ

ُّالنيبُّ ُّأنُّتلقى ُّالنيبُّبعد ُّالتلقيُّعن ُّالسالمحريصنيُّعلى ُّجربيلُّعليه ُّحديثهُّونق،ُّعن ُّعلىُّمساع ُّحرصُّالصحابة ُّللناسُّكماُّوقد له
ُّيتكونُّأه ُّفكانوا ُّأوُّتغيري، ُّحتريف ُّأهليهمسعوهُّدون ُّإىل ُّذلك ُّيعودونُّبعد ُّمث ُّيسمعونُّمنه، ُّاهلل ُّعندُّرسول ُّليقيموا ُّوأوطاهنم مُّليهم

ُّ.(4)وذويهمُّفيعلموهنمُّماُّتعلموه
وماُّكانُّلرسولُّاهللُّأنُّيأيتُّبأقوالُّاإلجنيلُّوجيعلهاُّسنة،ُّألنهُّالُّينطقُّيتضحُّأنُّالسنةُّوحيُّمنُّعندُّاهللُّعزُّوجلُُّّومماُّسبق

ستناداُّإىلُّاُّلتغيريأنُّمتسهاُّيدُّالتحريفُّأوُّامي،ُّمثُّتناقلهاُّالصحابةُّوالتابعونُّجيالُّبعدُّجيلُّدونُّإالُّعنُّوحيُّمنُّاهللُّبنصُّالقرآنُّالكرُّ
ُّومتناُّجُّقوميةمناه ُّصارمةُّسندا ُّوشروط ُّتأليهُّ، ُّمسألة ُّوأوهلا ُّعقائدهمُّالباطلة، ُّمهدم ُّوهي ُّمنُّالنصرانية ُّمستوحاة ُّتكونُّالسنة وكيف

ُّوسلم:ُّاملسيحُّاليتُّهيُّصلبُّعقيدمهمُّمثلُّقولهُّصلىُّاهللُّ ُّ.(2)«الُّتطرونُّكماُّأطرتُّالنصارىُّابنُّمرمي...»عليه
منُّقالُّأشهدُّأنُّالُّإلهُّإالُّاهللُّوحدهُّالُّشريكُّله،ُّوأنُّ»عنُّعبادةُّبنُّالصامتُّقال:ُّقالُّرسولُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم:ُُّّ

ُّ.(1)«ثمانيةُّشاءاهللُّمنُّأيُّأبوابُّاجلنةُّالحممداُّعبدهُّورسوله،ُّوأنُّعيسىُّعبدُّاهللُّوابنُّأمتهُّوكلمتهُّألقاهاُّإىلُّمرميُّوروحُّمنه...ُّأدخلهُّ
                                                                 

ُّمكتبُّانظر:ُّاملوافقات،ُّالشاطيب،- 1 ُّمصطفىُّالباز،ُّالسعودية،ُّطحتقيق:ُّعبدُّاملنعمُّإبراهيم، ُّ(.4ُّ/128،ُّ)م8112هـ/8ُّ،8481ُّةُّنزار
ُّ)بشرحُّعونُّاملعبود(،ُّ)- 2 ُّأبوُّداودُّيفُّسننه ُّ)(.ُّوصححهُّاأللبانُّيفُّصحيح4518ُّ(،ُّرقمُّ)82ُّ/238صحيح:ُّأخرجه ُّ(.4404وضعيفُّسننُّأيبُّداودُّبرقم
ُّالعلمية،ُّبريوت،ُّطُّاإلحكامُّيفُّأصولُّاألحكام،- 3 ُّ(.8ُّ/882،ُّ)م1158هـ/8ُّ،8405ُّدارُّالكتب
ُّمصطفىُّالباز،ُّالسعودية،ُّطُّاملوافقات،ُّالشاطيب،- 4 ُّمكتبةُّنزار ُّ(.4ُّ/124،ُّ)م8112هـ/8ُّ،8481ُّحتقيق:ُّعبدُّاملنعمُّإبراهيم،
ُّ(.8ُّ/14ُّ،12)ُّم،8115هـ/8ُّ،8405ُّدارُّالكتبُّالعلمية،ُّبريوت،ُّطُّاإلحكام،ُّابنُّحزم،- 5
ُّالسنة،ُّأمحدُّحسنيُّحممدُّإب- 6 ُّبتصرف.20ُّ،28ُّ،ُّصم8111هـ/8ُّ،8481ُّمطبعةُّاحلسنيُّاإلسالمية،ُّالقاهرة،ُّطُّراهيم،منُّجهودُّاألمةُّيفُّحفظ
ُّ)بشرحُّفتحُّالباري(،ُّكتاب:ُّاألنبياء،ُّباب:ُّقولُّاهللُّعزُّوجل:- 7 ُّمنُّأهلهاُّ(ُّصحيحُّالبخاري ُّ)4ُّ/541،ُّ))ُّواذكرُّيفُّالكتابُّمرميُّإذُّانتبذت ُّ(.3434(،ُّرقم
ُّ)بشرحُّفتحُّالباري(،ُّ)- 8 ُّ)3ُّ/544صحيحُّالبخاري ُّ(.831(،ُّرقمُّ)8ُّ/344(.ُّصحيحُّمسلمُّ)بشرحُّالنووي(،ُّ)3435(ُّرقم
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فلوُّكانتُّالسنةُّمقتبسةُّمنُّالنصرانيةُّكماُّيفتون،ُّفلماذاُّملُّجندُّصدىُّملثلُّهذهُّالعقائدُّالباطلةُّكعقيدةُّألوهيةُّاملسيحُّوصلبهُّوعقيدةُّ
اتُّاإلسالمُّعنُّوملاذاُّاختلفتُّتشريع،ُّعلىُّالتوحيدُّاخلالص،ُّوهوُّخالفهاُّألحاديثُّتنصيفُّكتبُّالسنة؟!ُّبلُّجندُّأنُّاُّداءُّوغريهاالف

شرائعُّالنصارىُّيفُّكلُّاجلوانب؟!ُّومعلومُّأنُّمعظمُّتفصيالتُّالشريعةُّمأخوذةُّمنُّالسنة،ُّبلُّكانُّيأمرُّمبخالفتهمُّوينهىُّعنُّالتشبهُّ
ُّهبم.

ولوُُّّرى؟!مالينيُّاألحاديثُّاألخُّجنيلُّفمنُّأينُّاستوحىُّالنيبُّوإذاُّكانُّاملدعونُّزعمواُّأنُّالنيبُّاستوحىُّأربعةُّأحاديثُّمنُّاإل
سلمناُّجدالُّأنُّالنيبُّاستوحىُّالسنةُّمنُّتعاليمُّالنصرانية،ُّواستفادُّمنهاُّكماُّزعمواُّفلماذاُّملُّيردواُّعليهُّحينماُّتعرضُّيفُّصراحةُّلبطالنُّ

نعمُّلقدُّبنيُّالنيبُُّّا؟نتبعكُّعليه،ُّفكيفُّتطعنُّيفُّديننُّعقائدهمُّوفسادُّمذاهبهم؟!ُّوملاذاُّملُّيقولواُّلهُّهذهُّتعاليمُّدينناُّفماُّأتيتُّجبديد
حتريفُّالنصارىُّلإلجنيل،ُّوبنيُّفسادُّعقيدمهمُّاليتُّبدلوهاُّوغريوها،ُّومنُّالطبيعيُّأنُّالنصارىُّيفُّهذاُّالوقتُّكانواُّحياولونُّالدفاعُّعنُّ

نُّبهُّعنُّأنفسهم،ُّوهُّدليالُّقوياُّيدافعوُّأنفسهمُّبكلُّالطرق،ُّفلوُّأحسواُّأنهُّيستلهمُّسنتهُّمنُّأقوالُّإجنيلهمُّلتحدثواُّعنُّذلك،ُّواستغل
ُّولكنُّهذاُّملُّحيدث.

كذلكُّأوحيناُّإليكُّروحاُّمنُّأمرناُّماُّكنتُّتدريُّماُّالكتابُّ}ُّوالُّندريُّأنصدقُّمزاعمهمُّهذهُّأمُّنصدقُّاحلقُّحيثُّيقول:
لذيُّلهُّماُّيفُّالسماواتُّ(ُّصراطُّاهللُّا52والُّاإلميانُّولكنُّجعلناهُّنوراُّهنديُّبهُّمنُّنشاءُّمنُّعبادناُّوإنكُّلتهديُّإىلُّصراطُّمستقيمُّ)

ُّ.[53:الشورى{ُّ]وماُّيفُّاألرضُّأالُّإىلُّاهللُّتصريُّاألمورُّ
ُّهذاُّ ُّالنصرانيةُّيف ُّاملخرفون؟!ُّوإليكُّصورة ُّاحملرفون؟!ُّأمُّالنصارى ُّعنهمُّالنيب؟ُّالنصارى ُّنصارىُّالذينُّأخذ مثُّنتساءل:ُّأي

ُّق ُّالسؤالُّنفسه ُّيطرح ُّحممدُّعلي ُّهوُّموالنا ُّوها ُّالنصارىُّأنفسهم، ُّذلكالعهدُّبشهادة ُّيف ُّحالةُّالنصرانية ُّائال:ُّ"ولكنُّكيفُّكانت
العهد؟ُّويدعوناُّللرجوعُّإىلُّشهاداتُّالكتابُّالنصارىُّأنفسهمُّيفُّهذاُّاملوضوع،ُّفقدُّرسمُّأحدُّاألساقفةُّصورةُّلتلكُّاأليامُّفقال:ُّإنُّ

ادُّالداخلي،ُّوقدُّللفساململكةُّاإلهليةُّكانتُّيفُّاضطرابُّكلي،ُّبلُّإنُّحالةُّجهنميةُّحقيقيةُّكانتُّقدُّأقيمتُّعلىُّسطحُّاألرضُّنتيجةُّ
ُّمتداعيةُّ ُّ"وفوقُّهذاُّفقدُّكانتُّنصرانيةُّالقرنُّالسابعُّنفسها ُّفانتهىُّإىلُّالنتيجةُّنفسهاُّيقول: عاجلُّالسريُّ"وليمُّموير"ُّهذاُّاملوضوع

تلكُّ،بيانامها"لسمحُّصغاراتُّاخلرافةُّوصفاسدة،ُّكانتُّمعطلةُّبعددُّمنُّاهلرطقاتُّاملتنازعة،ُّوكانتُّقدُّاستبدلتُّبإميانُّالعصورُّاألوىلُّا
صورةُّللنصرانيةُّمتثلُّوضعهاُّالعامُّآنذاك،ُّكانتُّوحدةُّالذاتُّاإلهليةُّقدُّاحتجبتُّمنذُّعهدُّبعيد،ُّوكانتُّعقيدةُّالتثليثُّقدُّأدتُّإىلُّ
نشوءُّتعقيداتُّمتعددة،ُّوتنافستُّالفرقُّواهلرطقاتُّاملختلفةُّيفُّقدحُّزنادُّالفكرُّلتفسريُّهذهُّالعقيدة،ُّوأدىُّذلكُّإىلُّإنشاءُّمجهرةُّمنُّ

ُّ(8)تُّاإلنسانُّعنُّهدفُّالدينُّاحلقيقياملؤلفاتُّأبعد
لقدُّكانُّالنيبُّوُُّّفهلُّيعقلُّأنُّيستلهمُّالنيبُّسنتهُّمنُّدينُّيعيشُّيفُّمثلُّهذهُّالظروف،ُّويعانُّمنُّمشاكلُّاالحناللُّوالفساد؟

ُّوذلكُّلأل ُّحمرف، ُّبأنُّاإلجنيل ُّعلمُّأكيد ُّعلى ُّمنُّبعدهم ُّعلىُّحتريفهوأصحابهُّوالتابعون ُّالكثرية ُّنُّدلة ُّمفقدُّاندثرت نُّصوصُّكثرية
ُّيؤكد ُّاألربعة،ُّومما ُّيفُّاألناجيل ُّهناكُّتناقضا ُّللمسيح،ُّوأن ُّيكونواُّتالميذ ُّاألناجيلُّمل ُّوجودُّحتُّاإلجنيلُّاألصلي،ُّكماُّأنُّكتاب ريفها

ُّفضالُّعنُّضياعُّأصوهلاُّمتاما.ُّتالعباتُّلفظيةُّهبا
ُّوتعاىل: ُّذلكُّقولهُّسبحانه ُّالقرآنُّالكرمي،ُّومن ُّماُّجاءُّيف ُّا}ُّومنُّدالئلُّحتريفُّاألناجيل ُّرُّياُّأهل سولناُّلكتابُّقدُّجاءكم
األدلةُُّّوغريُّذلكُّمنُّ[85:املائدة]ُّ{يبنيُّلكمُّكثرياُّمماُّكنتمُّختفونُّمنُّالكتابُّويعفوُّعنُّكثريُّقدُّجاءكمُّمنُّاهللُّنورُّوكتابُّمبني

رى.ُّخوخنلصُّمنُّهذاُّإىلُّأنُّالسنةُّوحيُّإهليُّمنُّعندُّاهللُّغريُّمستوحاةُّمنُّاإلجنيلُّأوُّغريهُّمنُّالكتبُّاأل،ُّاليتُّتؤكدُّحتريفُّاإلجنيل
ُّ ُّوسلم: ُّعليه ُّاهلل ُّصلى ُّالنيب ُّحديث ُّنصبُّأعينهم ُّوضعوا ُّوقد ُّودقة، ُّبتحر ُّألفاظها ُّوالتابعون ُّالصحابة ُّعلي ُّ»وقدُّتلقى ُّمنُّكذب

                                                                 
ُّيفُّضوءُّالقرآنُّوالسنة،ُّد.ُّحممدُّأبوُّشهبة،- 1 ُّ(ُّبتصرف.8ُّ/282ُّ:281،ُّ)م2004هـ/1ُّ،8422دارُّالقلم،ُّدمشق،ُّطُّانظر:ُّالسريةُّالنبوية
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وأنُّاألناجيلُّحمرفةُّكماُّأخربناُّالقرآنُّالكرمي،ُّومباُّثبتُّلدىُّالعلماءُّاملدققنيُّالذينُّعنواُّبدراستها،ُُّّ(8)«متعمدا،ُّفليتبوأُّمقعدهُّمنُّالنار
ُّفيهاُّمنُّفسادُّوعقائدُّحمرفةُّتتناىفُّمعُّمنطقُّالعقلُّالسليمُّالواعي،ُّفكيفُّيأخذُّعنهاُّوهيُّحمرفةُّويسكتُّقومهُّعلىُّذلك؟!ُّوبينواُّما

ُّوالربهان. ُّوهبذاُّيظهرُّعورُّهذاُّالزعمُّومهافتهُّبعدُّأنُّأقحمناُّأصحابهُّباحلجة

ّثانيا.ّعنايةّالصحابةّوالتابعينّوأئمةّأهلّالعلمّمنّبعدهمّبالسنة:
ُّقاومواُّقيضُّاهللُّلدي ُّأمناءُّخملصني، ُّلألمةُّرجاال ُّاألهواء،ُّفجعل ُّمطيةُّألهل ُّأنُّيكون ُّوكالمُّنبيهُّمن ُّرجاالُّصانواُّكالمه نه

الوضاعنيُّوتتبعوهم،ُّوميزواُّالباطلُّمنُّالصحيح،ُّولوالُّاجلهودُّاليتُّبذهلاُّالصحابةُّوالتابعونُّوعلماءُّاألمةُّمنُّبعدهمُّالشتبهُّعلىُّكثريُّ
ُّلكثرةُّم ُّأمورُّدينهم، ُّملاُّمنُّالناسُّبعض ُّالعلماءُّشاقة ُّفكانتُّمهمة ُّزوراُّوهبتانا. ُّرسولُّاهلل ُّالوضاعون،ُّونسبوهُّإىل ُّاختلقهُّالكذبة ا

ُّجهابذةُّ ُّعلىُّأيدى ُّورمحتهُّتذللتُّالصعوبات ُّوالدنيا،ُّوبفضلُّاهلل ُّاجلليلةُّيفُّالدين ُّعليهاُّمنُّاآلثار ُّاحلذر،ُّوماُّيتتب حيفُّهباُّمن
ُّ ُّودقة ُّمنهجهم ُّوحسن ُّوفضلهم ُّبعلمهم ُّشهد ُّوتأويلُّاألمة،ُّالذين ُّالعابثني، ُّعبث ُّمن ُّالسنة ُّوحفظت ُّوالدان، ُّالقاصي قواعدهم

ُّحننُّ}ُّاملغرضني،ُّوحتريفُّاجلاهلنيُّاملضللني،ُّوصدقُّابنُّاملباركُّحنيُّقيلُّله:ُّهذهُّاألحاديثُّاملوضوعة،ُّفقالُّتعيشُّهلاُّاجلهابذة، إنا
ُّ.(2){نزلناُّالذكرُّوإناُّلهُّحلافظون

ُّالعبثُّوقدُّاختذواُّطرقاُّحمكمةُّحلفظُّالسنةُّمنُّالتحري فُّأوُّالوضع،ُّوخطواُّلذلكُّخطواتُّجليلةُّكفلتُّسالمةُّالسنةُّمن
ُُّّسنذكرهاُّفيماُّيأيت:

ظلُّالصحابةُّبعدُّانتقالُّالرسولُّإىلُّالرفيقُّاألعلىُّمنعمنيُّيفُّجوُّمنُّالصدق،ُّآمننيُّعلىُّتراثُّنبيهم،ُُّّسناد:التزامُّاإل-8ُّ
اديثُُّّيزدادُّشيئاُّفشيئا،ُّفانربىُّالصحابةُّميحصونُّاألحإىلُّأنُّحدثتُّالفتنةُّوظهرتُّاألحزابُّوالفرق،ُّوأخذُّالكذبُّعلىُّرسولُّاهلل

ُّصغارُّ ُّعهد ُّمنذ ُّاإلسناد ُّوالتزام ُّالتحري ُّمرحلة ُّابتداء ُّوكان ُّدائما، ُّاإلسناد ُّويلتزمون ُّوالطرق ُّالرواة ُّمعرفة ُّيف ُّويشددون ُّومتنا، سندا
ة،ُّقالوا:ُّمسواُّلناُّسنادُّفلماُّوقعتُّالفتنالصحابة،ُّالذينُّتأخرتُّوفامهمُّعنُّزمنُّالفتنة،ُّفعنُّابنُّسريينُّقال:ُّملُّيكونواُّيسألونُّعنُّاإل

ُّيؤخذُّحديثهم" ُّالبدعُّفال ُّإىلُّأهل ُّفيؤخذُّحديثهم،ُّوينظر ُّأهلُّالسنة ُّيلتزمونُّ(3)رجالكم،ُّفينظرُّإىل ُّاحلنيُّصاروا ُّمنذُّذلك ،ُّفهم
وسارُّالتابعونُّوأتباعهمُّبعدُّالصحابةُّعلىُّذاتُّاملنهجُّيتواصونُّبطلبُّاإلسناد،ُّومنُّذلكُّأنُّالزهريُّكانُّإذاُّحدثُّأتىُّ،ُّ(4)اإلسناد

ُّأنُّيرقىُّالسطحُّإالُّبدرجة"،ُّوقالُّاألوزاعي:ُّ"ماُّذهابُّالعلمُّإالُّذهابُّاإلسناد" ُّويقول:ُّ"اليصلح ُّ.(5)باإلسناد،
ُّينكرونه،ُُُّّّالتثبتُّمنُّاألحاديث:-2ُُُُُّّّّّ إنُّالصحابةُّوالتابعنيُّكانواُّيتذاكرونُّاألحاديثُّفيماُّبينهمُّملعرفةُّماُّيأخذونهُّمنها،ُّوتركُّما

ُّىتكماُّكانواُّعلىُّجانبُّكبريُّمنُّالوعيُّواحليطةُّحبيثُّحيفظونُّاألحاديثُّالصحيحةُّوالضعيفةُّواملوضوعةُّخشيةُّأنُّختتلطُّعليهم،ُّوح
منُّالتحديثُُّّومنُّأجلُّالتثبتُّكذلكُّناهضُّالعلماءُّالكذابنيُّومنعوهم،ُّيحُّوغريهُّبدقةُّفائقةُّوحيطةُّبالغةيستطيعواُّالتمييزُّبنيُّالصح

واشتدواُّعليهم،ُّلدرجةُّأهنمُّكانواُّيضربوهنمُّأحياناُّويهددوهنمُّبالقتلُّأحياناُّأخرىُّحدا،ُّفعنُّمحزةُّالزياتُّقال:ُّمسعُّمرةُّاهلمذانُّمنُّ
ُّبالشرُّفذهباحلارثُّاألع ُّاحلارث ُّقال:ُّوأحس ُّسيفه، ُّمرةُّوأخذ ُّفدخل ُّبالباب،ُّقال: ُّاقعد ُّفقالُّله: ُّشيئا ُّشديديُّ(4)ور ُّفكانوا .

ُّالتثبتُّمنُّاألحاديث.
لقدُّاهتمُّالصحابةُّواألمةُّبعدهمُّبنقدُّالرواة،ُّودراسةُّحيامهمُّوتارخيهم،ُّوبيانُّأحواهلمُّمنُّصدقُّأوُّكذب،ُُّّنقدُّالرواة:ُّ.3

راسةُّإىلُّمتييزُّالصحيحُّمنُّاملكذوب،ُّوكانتُّلديهمُّقواعدُّاتبعوهاُّوسارواُّعليهاُّيفُّاألخذُّمنُّالرواةُّأوُّوقدُّوصلواُّعنُّطريقُّهذهُّالد
                                                                 

ُّ)بشرحُّفتحُّالباري(،ُّ)-8ُّ ُّالبخاري ُّمسلمُّ)بشرحُّالنو802ُّ(،ُّرقمُّ)8ُّ/242صحيح ُّ(.8ُّ/841وي(،ُّاملقدمة،ُّ)(.ُّصحيح
ُّالنواوي،ُّالسيوطي،ُّحتقيق:ُّعبدُّالوهابُّعبدُّاللطيف،ُّمكتبةُّدارُّالتاث،ُّالقاهرة،ُّط-2ُّ ُّتقريب ُّالراويُّيفُّشرح ُّ(.8ُّ/212م،ُّ)8122هـ/2ُّ،8312ُّتدريب
ُّمنُّالدين،ُّ)-3ُّ ُّمسلمُّ)بشرحُّالنووي(،ُّاملقدمة،ُّباب:ُّبيانُّأنُّاإلسناد ُّ(.8ُّ/823صحيح
ُّدارُّالوعي،ُّدمشق،ُّطنُّحبانكتابُّاجملروحني،ُّاب-4ُّ ُّزايد، ُّ(.8ُّ/222،ُّ)هـ2ُّ،8402،ُّحتقيق:ُّحممودُّإبراهيم
ُّوعلومها،ُّد.ُّأمحدُّعمرُّهاشم،-5ُّ ُّغريب،ُّالقاهرة،ُّطُّانظر:ُّالسنةُّالنبوية ُّبتصرف.12ُّ،ُّصم2ُّ،8111مكتبة
ُّمنُّالدين،ُّ)ُّصحيحُّمسلمُّ)بشرحُّالنووي(،ُّاملقدمة،ُّباب:ُّبيان- 6 ُّ(.8ُّ/824أنُّاإلسناد
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عدمُّاألخذُّمنهم،ُّفحصرواُّاملتوكنيُّالذينُّيكذبون،ُّوأصحابُّالبدعُّواألهواءُّوالزنادقة،ُّوالذينُّالُّيفهمونُّماُّحيدثون،ُّومنُّالُّتتوافرُّ
بةُّئمةُّالنقادُّينقدونُّالرواةُّنقداُّدقيقا،ُّفعنُّحيىيُّبنُّسعيدُّقال:ُّسألتُّسفيانُّالثوريُّوشعفيهمُّصفاتُّالضبطُّوالعدالةُّوالفهم،ُّوكانُّأ

ُّيفُّاحلديث،ُّفيأتيينُّالرجلُّفيسألينُّعنه،ُّقالوا:ُّأخربُّعنهُّأنهُّليسُّبثبت" ُّوابنُّعيينةُّعنُّالرجلُّالُّيكونُّثبتا ُّ.(8)ومالكا
،ُّلقدُّقسمُّالعلماءُّاحلديثُّإىلُّدرجات:ُّصحيحُّوحسنُّوضعيفُّضعُّقواعدُّعامةُّلتقسيمُّاحلديثُّومتييزُّالصحيحُّمنُّغريه:وُُّّ.4ُُُُُّّّّّ

ُّوقدُّوضعُّالعلماءُّقواعدُّيعرفونُّهباُّاحلديثُّاملوضوع،ُّوبينواُّالعالماتُّالدالةُّعلى،ُّقويُّمنُّالضعيف،ُّوماُّيقبلُّوماُّيردوذلكُّملعرفةُّال
ُّوقدُّسبقُّتفصيلُّذلك.وضعه،ُّواليتُّمنهاُّماُّهوُّيفُّالسند ُّاحلكمُّعلىُّاألحاديث، ُّ،ُّومنهاُّماُّهوُّيفُّاملنت،ُّواستطاعواُّمنُّخالهلا

وباإلضافةُّإىلُّهذهُّاألسسُّالرصينةُّوالقواعدُّاحملكمةُّنقدُّالعلماءُّاملنتُّمنُّناحيةُّاضطرابهُّأوُّشذوذهُّأوُّإعالله،ُّكماُّحبثواُّفيماُّ
هذهُّ(2ُّ)يتُّعينُّالعلماءُّببياهناُّوشرحهاُّفيماُّوضعُّيفُّذلكُّمنُّالكتبوقعُّفيهُّمنُّقلبُّأوُّغلطُّأوُّإدراجُّإىلُّغريُّذلكُّمنُّالعللُّال

األسسُّوالقواعدُّطبقتُّعلىُّكلُّاملروياتُّبالُّاستثناءُّسواءُّماُّكانُّمنهاُّعنُّأهلُّالكتابُّأوُّغريهم،ُّوملُّيقبلُّالعلماءُّمنهاُّإالُّماُّصحُّ
ُّوسلمُُّّ-سندهُّواتصلُّإىلُّالنيبُّ ُّالعدلُّالضابطُّعنُّمثلهُّمُّ-صلىُّاهللُّعليه ُّمنُّالشذوذُّوالعلة.برواية ُّعُّخلوه

والُّيفوتناُّيفُّهذاُّالصددُّأنُّننبهُّعلىُّأنُّاملروياتُّاليتُّرويتُّعنُّأهلُّالكتابُّيفُّالتفسريُّوالقصصُّوالتغيبُّوالتهيبُّوغريهاُُّّ
ُّم ُّأحاديثُّكثرية ُّالنيبُّالقواعدُّالصارمةُّلقبوهلاُّيف ُّومعُّذلكُّفقدُّوضع ُّعلىُّأهناُّعنُّأهلُّالكتاب، هاُّنكانُّالرواةُّينصونُّعندُّروايتها

ُّوسلم:ُّ ُّالكتابُّوالُّتكذبوهم،ُّوقولوا:»قولهُّصلىُّاهللُّعليه ُّوُّ}ُّالُّتصدقواُّأهل ُّوأنزلُّإليكمُّوإهلناُّوإهلكم احدُّآمناُّبالذيُّأنزلُّإلينا
،ُّبلُّإنهُّحذرُّمنُّقراءةُّكتبُّأهلُّالكتاب،ُّألهناُّحمرفةُّوعندناُّاحملفوظُّالثابتُّالكايفُّاملهيمنُُّّ(3)[44:العنكبوت{ُّ]وحننُّلهُّمسلمون

بيده،ُّلقدُُّّأمتهوكونُّفيهاُّياُّابنُّاخلطاب!ُّفوالذيُّنفسي»تب؛ُّإذُّقالُّلعمرُّملاُّرأىُّيفُّيدهُّصحيفةُّفيهاُّشيءُّمنُّالتوراة:ُّعلىُّكلُّالك
ُّموسىُّ ُّنفسيُّبيده،ُّلوُّكان ُّحبقُّفتكذبواُّبه،ُّأوُّبباطلُّفتصدقواُّبه،ُّوالذي جئتكمُّهباُّبيضاءُّنقية،ُّالُّتسألوهمُّعنُّشيءُّفيخربوكم

ُّماُّوسعهُّإالُّأنُّيتبعين ُّ.(4)«حيا
ُّعلمناُّ ُّوهيُّثالثةُّأنواع؛ُّاألول:ُّما ُّماُّيروىُّعنُّأهلُّالكتاب ُّهذاُّالصددُّأخذُّالعلماءُّحكم منُّهذهُّاألحاديثُّوغريهاُّيف
ُّالُّ ُّماُّهوُّمسكوتُّعنه ُّمباُّعندناُّمماُّخيالفه،ُّوالثالث: ُّماُّعلمناُّكذبه ُّلهُّبالصدقُّفذاكُّصحيح،ُّوالثان: صحتهُّمماُّبأيديناُّمماُّيشهد

ويفُّظلُّهذهُّالقواعدُّاملتينةُّوتلكُّاألسسُّالرصينةُّمجعتُّالسنةُّالنبويةُّودونتُّ(5ُّ)هُّوالُّنكذبهُّملاُّتقدممنُّهذاُّوالُّمنُّذاك،ُّفالُّنؤمنُّب
يفُّكتبها،ُّفالُّميكنُّحبالُّمنُّاألحوالُّأنُّيتسربُّإليهاُّماُّليسُّمنُّكالمُّالنيبُّالبعيدُّكلُّالبعدُّعنُّتعاليمُّالنصرانيةُّأوُّغريها،ُّوهلُّيفُّ

ُّتلكُّالدعوىُّالباهتة؟!ظلُّهذهُّالقواعدُّوالضوابطُّميكنُّأنُّتقبلُّ

ّثالثا.ّاألحاديثّالمزعومّاقتباسهاّمنّالنصرانية:
إنُّاألحاديثُّاليتُّاستندُّإليهاُّالطاعنونُّنسبتهاُّإىلُّرسولُّاهللُّصحيحة،ُّوليستُّمستوحاةُّمنُّاألناجيلُّكماُّادعىُّاملفتون،ُّ

ندهمُّتوافقُُّّالتناقض.ُّولوُّوجدناُّبعضُّاملعانُّعوليسُّفيهاُّأيُّاتفاقُّمعُّالنصوصُّاليتُّادعواُّأهناُّمستوحاةُّمنها،ُّبلُّإنُّاألمرُّيصلُّإىل
ُّحرفتُّ ُّوإماُّأهنا ُّمنُّالتحريف ُّإماُّأهناُّجنت ُّهذهُّاملعان ُّغايتهماُّواحدة،ُّوأن ُّواحدُّوأن ُّأهنماُّمنُّمصدر ُّدليلُّعلى حديثاُّنبوياُّفهو

لسنةُّالنبويةُّاملتصلةُّخبالفُّاُّلفظاُّوبقيتُّمعىن،ُّوأماُّماُّخالف،ُّفهوُّدليلُّعلىُّحتريفُّماُّجاءتُّبهُّاألناجيل،ُّلكوهناُّغريُّمتصلةُّالسند

                                                                 
ُّمنُّالدين،ُّ)ُّمُّ)بشرحُّالنووي(،ُّاملقدمة،ُّباب:ُّبيانصحيحُّمسل- 1 ُّ(.8ُّ/824أنُّاإلسناد
ُّ.12،ُّصم2ُّ،8111مكتبةُّغريب،ُّالقاهرة،ُّطُّالسنةُّالنبويةُّوعلومها،ُّد.ُّأمحدُّعمرُّهاشم،- 2
ُّ)بشرحُّفتحُّالباري(،ُّكتاب:ُّتفسريُّالقرآن،ُّباب:ُّقولهُّتعاىل:- 3  (.4415(،ُّرقمُّ)1ُّ/20)ُّ،)ُّقولواُّآمناُّباهللُّوماُّأنزلُّإليناُّ(ُّصحيحُّالبخاري
ُّأهلُّالكتاب،ُّ)- 4 ُّ(.50لبانُّيفُّظاللُّاجلنةُّبرقمُّ)(.ُّوحسنهُّاأل8(،ُّرقمُّ)4ُّ/221حسن:ُّأخرجهُّابنُّأيبُّشيبةُّيفُّمصنفه،ُّكتاب:ُّاألدب،ُّباب:ُّمنُّكرهُّالنظرُّيفُّكتب
ُّحتقيق:ُّأنورُّالبازُّوعامرُّاجلزار،ُّدارُّالوفاء،ُّمصر،ُّطُّ- 5 ُّ(.83ُّ/344م،ُّ)2005هـ/8424ُُّّ،3انظر:ُّجمموعُّالفتاوى،ُّابنُّتيمية،
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السندُّإىلُّالنيبُّوأيضاُّالختالفُّنسخُّاألناجيلُّبعضهاُّعنُّبعضُّوتطورهاُّبتطورُّالزمن،ُّوالنصارىُّأنفسهمُّالُّينسبوهاُّإىلُّاألنبياءُّوالُّ
ُّخبالفُّالس ُّلىُّاهللُّعليهُّوسلم.صأهناُّوحيُّمنُّاهللُّإىلُّرسولهُُّّنةُّالنبويةُّاليتُّيعتقدُّاملسلمونُّبكلُّتأكيديعتقدونُّأهناُّكالمُّاهللُّووحيه

لُّاوليسُّكلُّماُّوجدُّيفُّالدينُّاإلسالميُّوتشابهُّمعُّالنصرانيةُّأوُّاليهوديةُّمأخوذُّمنها،ُّفقدُّيوافقُّالقرآنُّالكرميُّالذيُّالُّإشك
ُّاألديانُّيفُّتواترهُّوصونهُّعنُّأيُّحتريفُّالتوارةُّواإلجنيل ُّيفُّبعضُّالتشريعاتُّواألخالقيات،ُّوليسُّمعىنُّهذاُّأنهُّمأخوذُّمنهما؛ُّإذُّإن

لسماويةُّمردهاُّمجيعاُّإىلُّاهللُّوالعقائدُّوالفضائلُّفيهاُّثابتةُّالُّختتلفُّباختالفُّاألزمانُّوالرساالت،ُّفهيُّأمورُّمقررةُّيفُّكلُّدين،ُّقالُّا
ُّتتفرقواُّ}ُّتعاىل: شرعُّلكمُّمنُّالدينُّماُّوصىُّبهُّنوحاُّوالذيُّأوحيناُّإليكُّوماُّوصيناُّبهُّإبراهيمُّوموسىُّوعيسىُّأنُّأقيمواُّالدينُّوال

لكنُُّّ[،41ة:ُّاملائد{]وأنزلناُّإليكُّالكتابُّباحلقُّمصدقاُّملاُّبنيُّيديهُّمنُّالكتابُّومهيمناُّعليه}ُّ،ُّوقالُّتعاىل:[83ُّالشورى:]ُّ{فيه
هذهُّاألصولُّواألخالقياتُّوتلكُّالتشريعاتُّجاءتُّيفُّالدينُّاإلسالميُّأوىفُّوأكملُّمنُّغريه،ُّوصاحلةُّلكلُّزمانُّومكان،ُّفهوُّالدينُّ

ُّاخلامتُّاملهيمن.
ُّاألمرُّكذلكُّ ُّمنُّوملاُّكان ُّماُّحرف ُّإذُّإن ُّالتشريعاتُّواألخالقيات؛ ُّتتوافقُّبعض ُّمينعُّأن ُّالشرعُّما ُّوالُّيف ُّيفُّالعقل فليس

ُّحب ُّالقرآنُّالكرمي ُّمجيعه،ُّوملاُّكان ُّملُّحيرف ُّالتحريفُّوالتبديلالكتبُّالسماويةُّالسابقة ُّسلمُّمن ُّواألسبابُّوتوفرتُّاُّكمُّأنه لدواعي
حق،ُّوماُّخالفهُُّّبقةلىُّالكتبُّالسماويةُّالسابقة،ُّكانُّماُّوافقهُّمنُّالكتبُّالسالوصولهُّإىلُّاملسلمنيُّكماُّأنزلهُّاهللُّمهيمناُّوشاهداُّع

ومثالُّذلك:ُّمسألةُّالعفوُّوالتسامحُّجاءتُّهباُّالنصرانية،ُّوأكثرُّعيسىُّمنُّالعودةُّإليها؛ُّليكونُّمقلالُّمنُّشأنُّالظلمُّ،ُّفيهاُّفهوُّباطل
ةُّبالسيئة،ُّإلسالمُّالدينُّالعامُّاخلالدُّفأباحُّاالقتصاصُّومقابلةُّالسيئوالتعديُّعلىُّالدماءُّواألعراضُّاليتُّجتاوزُّفيهاُّاليهودُّاحلد،ُّمثُّجاءُّا

ُّفقالُّعزُّوجل: ُّتعفواُّأقربُّللتقوى}ُّولكنهُّمعُّذلكُّرغبُّيفُّالعفوُّوالصفحُّعنُّاإلساءة. ُّ{]وأن ُّ.ُّ[232البقرة:
ُّتأ ُّقد ُّأنُّالقرآن ُّهذا ُّوالتسامحفليسُّمعىن ُّالعفو ُّبالنصرانيةُّيف ُُّّثر ُّإخفاءُّالصدقة ُّتشريع ُّأيضا: ُّخاصاُّفومنُّذلك ُّأمرا ليس

صدقاتُّفنعماُّهيُّوإنُّختفوهاُّإنُّتبدواُّال}ُّفقدُّقالُّاهللُّيفُّكتابهُّالكرمي:ُّنُّاألمورُّاليتُّتتفقُّفيهاُّاألديانبالنصرانيةُّوالُّبغريهاُّوإمناُّهوُّم
هُّيفُّبعضُّوبذلكُّتتضحُّمسألةُّالتشابُّ[228"البقرة]ُّ{وتؤتوهاُّالفقراءُّفهوُّخريُّلكمُّويكفرُّعنكمُّمنُّسيئاتكمُّواهللُّمباُّتعملونُّخبري

ُّاملعانُّبنيُّالسنةُّوبعضُّنصوصُّاإلجنيلُّوذلكُّقليلُّكماُّقلنا.
أماُّعنُّاألحاديثُّاليتُّاستندُّإليهاُّاملغرضونُّفنسبتهاُّصحيحةُّإىلُّرسولُّاهللُّوموحاةُّمنُّقبلُّاهللُّإليه،ُّوللتأكيدُّعلىُّأهناُّملُّ

علىُّالنحوُُّّرانية،ُّوالسببُّيفُّهذاُّاالتفاق،ُّوذلكتؤخذُّمنُّاإلجنيلُّنستعرضُّبالشرحُّتلكُّاألحاديث،ُّلنبنيُّماُّوافقُّمنهاُّاألقوالُّالنص
إنكمّسترونّبعديّأثرةّوأموراّتنكرونها،ّقالوا:ّفماّتأمرناّياّرسولّاهلل؟ّ»قولهّصلىّاهللّعليهّوسلم:ّّالحديثّاألول:ُّ(:8)اآليت

ُّمطعنُّيفُّسندهُّوالُّمتنه؛ُّواملرُّ،(0)«قال:ّأدواّإليهمّحقهم،ّوسلواّاهللّحقكم ُّمنُّهذاُّاحلديثُّصحيح،ُّوال ادُّمنهُّحتذيرُّاملسلمني
ُّالقيامُّبالفنتُّوالثوراتُّإذاُّماُّوجدواُّمنُّاألمراءُّأموراُّينكروهنا،ُّمماُّيتعلقُّبأمورُّالدنياُّكمنعهمُّبعضُّحقوقهم،ُّوغريُّذلك.

ديثُّوأماُّماُّيتعلقُّبأمورُّالدينُّفماُّملُّيرواُّكفراُّبواحاُّعندهمُّفيهُّمنُّاهللُّبرهانُّفعليهمُّأنُّيلتزمواُّبالسمعُّوالطاعة،ُّكماُّيفُّاحل
.ُّ(3)«وأنُّالُّننازعُّاألمرُّأهله،ُّإالُّأنُّترواُّكفراُّبواحاُّعندكمُّمنُّاهللُّفيهُّبرهان»...ُّالصحيحُّالذيُّقالُّفيهُّالنيبُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم:ُّ

ُّواالستيالءُّعلىُّ ُّنظرةُّو"األثرة":ُّهوُّاالستئثارُّعليهم ُّأوُّبعضها،ُّوهي ُّالقيامُّيفُّوجوُّ،ُّحكيمةحقوقهم ُّأنُّاإلسالمُّأباح ُّاحلكامُّفلو ه
ُّاملفاسدُّ ُّعلىُّصيانتها،ُّودرء ُّاليتُّحيرصُّالشرع ُّتراقُّفيهاُّالدماء ُّيفُّفوضىُّواضطرابات ُّلصارُّاجملتمعُّاإلسالمي واألمراءُّألدىنُّجور،

ُّهنا،ُّإذُّإنهُّالُّيوجدُّحاكمُّمهماُّبلغُّمنُّالعدلُّإالُّولهُّهنات. ُّجلبُّاملصاحل ُّمقدمُّعلى

                                                                 
ُّطبعةُّخاصة،ُّصُّ- 1 ُّالبكالوريوس، ُّبرنامج ُّالالتينية ُّبتصرف.43ُّ:45ُّحجيةُّالسنةُّوردُّالشبهاتُّاليتُّأثريتُّحوهلا،ُّاجلامعةُّالدوليةُّبأمريكا
2 -(ُّ ُّ)بشرحُّفتحُّالباري(، ُّ)2ُّ/2104خللفاء،ُّ)(.ُّصحيحُّمسلمُّ)بشرحُّالنووي(،ُّباب:ُّوجوبُّالوفاءُّببيعةُّا2052(ُّرقمُّ)83ُّ/2صحيحُّالبخاري ُّ(.4413(،ُّرقم
ُّالباري(،ُّ)ُّ- 3 ُّ)بشرحُّفتح ُّ(.4411(،ُّرقمُّ)2ُّ/2111(.ُّصحيحُّمسلمُّ)بشرحُّالنووي(،ُّ)2054(،ُّرقمُّ)83ُّ/2صحيحُّالبخاري
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عطائهمُّحقهمُّأنُّيعطوهمُّماُّألزمهمُّبهُّالشارعُّاحلكيمُّوحنوهُّمنُّحقوقُّعامةُّأوُّخاصة،ُّمثل:ُّحقُّالزكاة،ُّواخلروجُّواملرادُّبإ
ُّبقول ُّبواحا،ُّواملراد ُّيرواُّكفرا ُّهلمُّمامل ُّاحلدود،ُّوالسمعُّوالطاعة ُّاألحكامُّوإقامة ُّومتكينهمُّمنُّتنفيذ ُّسبيلُّاهلل، ُّهللجهاد،ُّواإلنفاقُّيف

هللُّحقكم"ُّأيُّتسألونُّاهللُّأنُّيويفُّاحلقُّالذيُّلكمُّمنُّالغنيمةُّوالفيءُّوحنوها،ُّمماُّهوُّمنُّحقوقُّالرعيةُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم:ُّ"وسلواُّا
ُّالستتتقُّعلىُّالراعي.ُّوال ُّأمرهمُّإىلُّاهلل"الوهم ُّ.يفاءُّحقكمُّوكلوا

قيصرُّوماُّهللُّهلل"ُّلوهذاُّاملعىنُّالذيُّيفهمُّمنُّاحلديثُّالنبويُّخبالفُّاملعىنُّاملنسوبُّإىلُّاملسيحُّيفُّاإلجنيل:ُّ"أعطواُّماُّلقيصرُّ
إذُّإنُّمعىنُّعبارةُّ"مرقس"ُّهذهُّأنُّالنصرانيةُّعبادةُّودينُّداخلُّدورُّالعبادةُّفقطُّوالُّعالقةُّهلاُّبشئونُّاحلياةُّخبالفُّ،ُّ(82ُّ:82)مرقسُّ

ُّوالسياسة ُّأكثرُّاآلياتُّواألحاديثُّاملستفيضةُّيفُّاحلكم ُّمعلومُّمنُّدينُّاإلسالمُّبالضرورة،ُّوما ُّاإلسالمُّالذيُّهوُّدينُّودولة،ُّوذلك
ُّوالصربُّ ُّمعىنُّأنُّاإلسالمُّأمرُّبالتزامُّاجلماعة ُّاحلكامُّالطغاةُّوالوقوفُّيفُّوجوههم،ُّوليس واألمرُّباملعروفُّوالنهيُّعنُّاملنكر،ُّومقاومة

ُّالذيُّبنيُّأيديناعلىُّأذىُّاحل ُّاحملافظةُُّّكامُّيفُّاحلديث ُّنفسُّاجملالُّيدور؛ُّإذ ُّوالسياسةُّبلُّهوُّيف ُّاإلسالمُّينعزلُّعنُّشئونُّاحلياة أن
ُّدُّمنُّالفنتُّواالضطراباتُّهوُّمنُّصميمُّاألمورُّالسياسية.علىُّأمنُّالبال

ّألنّتباركّوتعالى:ّأعددتّلعباديّالصالحينّماّالعينّرأت،ّوالقالّاهللّ»صلىّاهللّعليهّوسلم:ّّقولهّالحديثّالثاني:
ماُّأخفيُُّّفالُّتعلمُّنفس}ُّالسنةُّاملفسرةُّللقرآنُّفهوُّتفسريُّلقولهُّعزُّوجل:ُّهذاُّاحلديثُّمن،ّ(2)«سمعت،ّوالّخطرّعلىّقلبّبشر

وقدُّفسرُّالنيبُّجزاءُّهذهُّاألعمالُّالصاحلاتُّيفُّحديثُُّّ(2)أي:ُّالُّتبلغُّنفسُّمنُّأهلُّالعلمُّمعرفةُّماُّأعدُّاهللُّهلم،ُّ{هلمُّمنُّقرةُّأعني
ُّعنُّيدخلينُّاجلنةُّويباعدنُّعنُّالنار.ُّقال:ُّلقدُّسألتينقلتُّياُّرسولُّاهللُّأخربنُّبعملُّ»أغر،ُّرواهُّالتمذيُّعنُّمعاذُّبنُّجبلُّقال:ُّ

عظيمُّوإنهُّليسريُّعلىُّمنُّيسرهُّاهللُّعليه:ُّتعبدُّاهللُّوالُّتشركُّبهُّشيئا،ُّوتقيمُّالصالة،ُّوتؤيتُّالزكاة،ُّوتصومُّرمضان،ُّوحتجُّالبيت"،ُّمثُّ
ُّال ُّاملاء ُّيطفئ ُّاخلطاياُّكما ُّتطفئ ُّوالصدقة ُّجنة، ُّالصوم ُّاخلري: ُّأبواب ُّعلى ُّأدلك ُّمثقال:ُّ"أال ُّالليل، ُّجوف ُّيف ُّالرجل ُّوصالة ُّنار،

ُّ)}ُّتال: ُّرزقناهمُّينفقون ُّخوفاُّوطمعاُّومما ُّيدعونُّرهبم ُّعنُّاملضاجع ُّأعني84ُّتتجاىفُّجنوهبم ُّمنُّقرة ُّأخفيُّهلم ُّتعلمُّنفسُّما (ُّفال
ُّ.(3[)82]السجدة:ُّ{جزاءُّمباُّكانواُّيعملون

ُّتفسريُّالنيبُّبناءُّعلىُّماُّسبقوُّ ُّتُّفإن ُّاملقصود،ُّوالُّضريُّمن ُّأوحاهُّلنبيه،ُّلتوضيحُّاملعىن ُّهوُّوحيُّمنُّاهلل وافقُّلآليةُّالسابقة
ُّإنُّ ُّإذ ُّدونُّمعناه؛ ُّحرفُّلفظه ُّالتحريفُّأو ُّجناُّمن ُّفلرمباُّأنه ُّقبلُّالتحريف، ُّمساوي ُّنبويُّونصُّكانُّأصله ُّبنيُّحديث بعضُّاملعان

ُّحتريفُّالكت ُّيفُّاألصلُّقبل ُّبمردهاُّمجيعاُّإىلُّاهلل ُّاليتُّتتناقضُّمع ُّمالينيُّالنصوصُّيفُّاإلجنيل ُّماُّالقولُّيف عضهاُّبُّالسابقة،ُّولكن
البعض،ُّفضالُّعنُّتناقضهاُّمعُّعقيدةُّالتوحيدُّوتشريعاتُّاإلسالم،ُّوماُّالقولُّيفُّمالينيُّالنصوصُّاليتُّتتناقضُّتناقضاُّتاماُّمعُّنصوصُّ

ُّالتوراةُّواإلجنيل؟!ُّمنُّأينُّاقتبسهاُّحممدُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم؟!
ّأعطيتّّثّالثالث:الحدي ّوسلم: ّصلىّاهللّعليه ّقوله ّومنّاألحاديثّالتيّتصرحّبذل ، ّأوتيّالشفاعة، ّأنه إخباره

ُّالك،ّ(3)«وأعطيتّالشفاعة»خمساّلمّيعطهنّأحدّقبلي...ّ ُّتؤكدُّأنُّالنيبُُّّقدُّأويتُّالشفاعةُّخمرجةُّيف بُّتفهذهُّاألحاديثُّاليت
ُّادعاهُّ ُّما ُّلكن ُّاألخرى، ُّاحلديثية ُّالكتب ُّأصحاب ُّمن ُّوغريهم ُّاألربعة ُّالسنن ُّوأصحاب ُّومسلم ُّالبخاري ُّعند ُّهو الصحيحة،ُّكما
املغرضونُّمنُّأنُّهذاُّاحلديثُّمأخوذُّمنُّسفرُّأعمالُّالرسلُّالذيُّيتحدثُّعنُّشفاعةُّعيسىُّزعمُّباطل،ُّألنُّهذاُّالسفرُّفيهُّشركُّ

أحدمهاُّ"الرب"ُّوهوُّاهللُّوالثانُّهوُّ"عيسىُّابنُّمرمي"،ُّوأهنماُّمشتكانُّيفُّاأللوهية.ُّوذلكُّيفُُّّصريحُّباهللُّإذُّزعمُّمؤلفهُّأنُّهناكُّإهلني:
(،ُّباإلضافةُّإىل2ُّ:34ُّقوله:ُّ"فليعلمُّيقيناُّمجيعُّبيتُّإسرائيلُّأنُّاهللُّجعلُّيسوعُّهذاُّالذيُّصلبتموهُّأنتمُّرباُّومسيحا"ُّ)أعمالُّالرسلُّ

                                                                 
1 -(ُّ ُّ)بشرحُّفتحُّالباري(، ُّ(.4111(،ُّرقمُّ)1ُّ/3140(.ُّصحيحُّمسلمُّ)بشرحُّالنووي(،ُّ)4221(،ُّرقمُّ)1ُّ/325صحيحُّالبخاري
ُّوالت- 2 ُّ(.28ُّ/221نوير،ُّابنُّعاشور،ُّدارُّسحنون،ُّتونس،ُّد.ُّت،ُّ)التحرير
ُّ)بشرحُّحتفةُّاألحوذي(،ُّ)ُّ- 3 ُّالتمذيُّيفُّسننه ُّبرقمُّ)2241(ُّرقمُّ)2ُّ/303صحيح:ُّأخرجه ُّ(.2484(.ُّوصححهُّاأللبانُّيفُّصحيحُّوضعيفُّسننُّالتمذي
ُّالباري(،ُّ)ُّ- 4 ُّ)بشرحُّفتح ُّ)3ُّ/8013وي(،ُّكتاب:ُّاملساجد،ُّ)(.ُّصحيحُّمسلمُّ)بشرحُّالنو431ُّ(،ُّرقمُّ)8ُّ/434صحيحُّالبخاري ُّ(.8843(،ُّرقم
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هُّلوقا،ُّإىلُّكاتبهُّالذيُّيزعمونُّأنُّامسةُّهذاُّالسفرُّالذيُّاستشهدُّبهُّالزاعمونُّدُّتشككواُّيفُّصحةُّنسبأنُّكثرياُّمنُّعلماءُّالالهوتُّق
ُّبلُّإنُّعاملُّالالهوتُّالغريبُّالشهريُّ"مريولُّنييت"ُّقدُّصرحُّبأنُّكاتبُّهذاُّالسفرُّغريُّمعروف.

ءُّاحملدثونُّالومباُّأنُّعلماءُّمصطلحُّاحلديثُّيردونُّروايةُّجمهولُّالعنيُّوجمهولُّاحلالُّحىتُّلوُّكانُّمسلما،ُّفالُّيعقلُّأنُّيأبهُّهؤُّ
وبالنظرُّإىلُّالشروطُّاليتُّاشتطهاُّ،ُّ(8)مباُّجاءُّيفُّهذاُّالسفرُّالذيُّالُّيعرفُّراويه،ُّوحىتُّلوُّعرفُّفإنهُّقطعاُّالُّينتميُّألمةُّاإلسالم

ُّفكيفُّيكونُّهذاُّاحلديثُّمأخوذاُّعنُّاألقوالُّاليتُّنسبت،ُّنهُّالُّيعقلُّأنُّيأخذواُّعنُّمثلُّهذاالعلماءُّيفُّالراوي،ُّوقدُّذكرناهاُّآنفاُّفإ
ُّعيسىُّوبينهماُّماُّبينهماُّمنُّاالختالفُّالذيُّوصلُّيفُّنصُّاإلجنيلُّإىلُّحدُّالشركُّباهللُّالذيُّجاءُّاإلسالمُّليهدمهُّويقيمُّعقيدةُّإىل

ُّالتوحيدُّحمله.
اءّواحد،ّعحلتّعلىّطعامّجابرّفأكلّألفّرجلّمنّّوّالواردّفيهّأنّبركةّمحمدّصلىّاهللّعليهّوسلمّالحديثّالرابع:
ّفيّالوعاء ّولمّينقصّما ُّقال:ُّوُّ، ُّعبدُّاهلل ُّجابرُّبن ُّمنُّحديث ُّالبخاريُّومسلمُّبسنديهما ُّصحيح،ُّأخرجه ُّحفرُّ»هذاُّاحلديث ملا

ُّاهللُّمخصا ُّشديدا،ُُّّ)منُّاجلوع(اخلندقُّرأيتُّبرسول ُّاهللُّمخصا ُّفإنُّرأيتُّبرسول ُّهلُّعندكُّشيء؟ ُّفقلتُّهلا: فانكفأتُّإىلُّامرأيت،
ُّفأخرجتُّيلُّجراباُّفيهُّصاعُّمنُّشعري،ُّولناُّهبيمةُّداجن ُّيفُُّّ،ُّقال:ُّفذحبتهاُّوطحنت،ُّففرغتُّإىلُّفراغييفُّالبيوت()ماُّريب  فقطعتها

در(برمتها اُّمثُّوليتُّإىلُّرسولُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم.ُّفقالت:ُّالُّتفضحينُّبرسولُّاهللُّومنُّمعه.ُّقال:ُّفجئتهُّفساررته.ُّفقلت:ُّيُّ)الق 
ُّأهلُّرسولُّاهلل،ُّإناُّقدُّذحبن ُّفصاحُّرسولُّاهللُّوقال:ُّ"يا ُّفتعالُّأنتُّيفُّنفرُّمعك. ُّشعريُّكانُّعندنا، ُّهبيمةُّلنا،ُّوطحنتُّصاعاُّمن ا

أجيء.ُّفجئتُّوجاءُُّّمُّحىتهالُّبكم.ُّوقالُّرسولُّاهلل:ُّ"الُّتنزلنُّبرمتكمُّوالُّختبزنُّعجينتكفحي)وليمة(اخلندق،ُّإنُّجابراُّقدُّصنعُّسورا
بارك،ُّبكُّوبك،ُّفقلت:ُّقدُّفعلتُّالذيُّقلتُّيل.ُّفأخرجتُّلهُّعجينتناُّفبصقُّفيهُّوُّيقدمُّالناسُّحىتُّجئتُّامرأيت.ُّفقالت:ُُّّرسولُّاهلل

ُّباهلل!ُّ ُّوهمُّألف.ُّفأقسم ُّبرمتكمُّوالُّتنزلوها، ُّمعك،ُّواقدحيُّمن ُّ"ادعيُّخابزةُّفلتخبز ُّوبارك،ُّمثُّقال: ُّبرمتناُّفبصقُّفيها مثُّعمدُّإىل
ُّلتخبز ُّلتغطُّكماُّهي،ُّوإنُّعجينتنا ُّ.(2)«كماُّهوُُّّألكلواُّحىتُّتركوهُّواحنرفوا،ُّوإنُّبرمتنا

فالُّيدلُّعلىُّأنُُّّليأماُّكونُّوجودُّتشابهُّبنيُّماُّوردُّيفُّهذاُّاحلديثُّوبنيُّماُّجاءُّيفُّبعضُّاألقوالُّاملنسوبةُّلعيسىُّيفُّاإلجن
دناُّعيسىُّاألناجيلُّالُّميكنُّإثباتُّنسبتهاُّلسيُّاملسلمنيُّقدُّأخذواُّمنتُّهذاُّاحلديثُّعنُّأناجيلُّالنصارى؛ُّألنُّمجيعُّاألقوالُّالواردةُّيف

الُّيعقلُّأنُّيعتمدُّوعليه،ُّف،ُّكماُّبيناُُّّالنقطاعُّسلسلةُّالسندُّبنيُّعيسىُّوبنيُّمؤلفيُّهذهُّاألناجيل،ُّباعتافُّعلماءُّالالهوتُّأنفسهم
ُّاحملدثنيُّحتتمُّعليهمُّعدم ُّهلا،ُّجبانبُّأنُّمناهج ُّالنصارىُّاليتُّالُّسند ُّالعدلُّأخذُّاحلُّاحملدثونُّيفُّمرويامهمُّعلىُّأناجيل ديثُّإالُّعن

الضابط،ُّوهوُّاملسلمُّالبالغُّالعاقلُّغريُّالفاسق،ُّوالُّخمرومُّاملروءة،ُّوهذهُّالصفاتُّكماُّهوُّمعلومُّالُّتنطبقُّحبالُّمنُّاألحوالُّعلىُّأهلُّ
ُّ.(3)الكتابُّمنُّاليهودُّوالنصارى

موافقةُّملاُّصحُّوملُّحيرفُّمنُّاإلجنيلُّفهذاُّدليلُّعلىُّأنُّمصدرمهاُّواحد،ُّوهوُّالوحيُّمنُّعندُّوخنلصُّأنُّاألحاديثُّإذاُّكانتُّ
ُّ،ُّاهللُّ ُّصريحُّباهللُّكجعلُّعيسى ُّأنُّهذهُّاألحاديثُّمأخوذةُّمنها،ُّفيهاُّشرك ُّأنُّإُّعليهُّالسالممثُّإنُّهذهُّاألقوالُّاليتُّزعموا هلا،ُّكما

ُّ(4)حته؟!اُّحدثُّيفُّالسنة.ُّفهلُّننسبُّاملقطوعُّبصحتهُّإىلُّاملشكوكُّيفُّصاألقوالُّاليتُّيفُّاإلجنيلُّملُّتروُّبدقة،ُّوملُّيتصلُّسندهاُّكم
 

 

 

 

                                                                 
ُّيفُّكيدُّاألعداءُّوجهلُّاألدعياء،ُّمحديُّعبدُّاهللُّالصعيدي،ُّمكتبةُّأوالدُّالشيخ،ُّمصر،ُّط- 1 ُّيسري.845ُّ،844ُّم،ُّص8ُّ،2002السنةُّالنبوية ُّبتصرف
ُّالباري(،ُّ)ُّ- 2 ُّ)بشرحُّفتح ُّمسلمُّ)بشرحُّالنووي(،ُّ)4802(،ُّرقمُّ)2ُّ/452صحيحُّالبخاري ُّ)3832ُّ/2(.ُّصحيح ُّ(.5282(،ُّرقم
ُّمكتبةُّأوالدُّالشيخ،ُّمصر،ُّط- 3  بتصرف.844ُّ،845ُّم،ُّص8ُّ،2002السنةُّالنبويةُّبنيُّكيدُّاألعداءُّوجهلُّاألدعياء،ُّمحديُّعبدُّاهللُّالصعيدي،
ُّنشرُّ- 4 ُّن.لتاسعةُّوالعشروُّااجمللدُّاألولُّالشبهةُُّّ،ةالقسمُّالثالث:ُّالسنُّ،الشبهاتاالفتاءاتُّوُّ،ُّالردُّعلىُُّّاإلسالمموسوعةُّبيانُُّّ:يفهذاُّالبحث
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ّكالقرآنّ،كتفىّبالقرآنّدونّالسن ة:ّهلّيّ لثانيالفصلّا أينّوصلّ،ّّووهلّالسنةّمحفوظة
ّورد ّدعوىّإنكارّحديثّاآلحاد.ّ،يونّفيّاجتهاداتهمّودينهمّالجديدالقرآن

زُّوجلُّقدمياُّعُّللتشريعُّبعدُّكتابُّاهللُّاملصدرُّالثانُّهديُّالنيب ُّهوأوُّةُّاملطهرةُّمنُّاملعلومُّعندُّعلماءُّاملسلمنيُّمجيعاُّأنُّالسن ُُُُُُُُُّّّّّّّّّ
ُّخيالفُّيف ُّيفُّوحديثا،ُّومل ُّحظُّله ُّال ُّإالُّمن ُُّّذلك ُّاإلسالماإلسالم. ُّأمة ُّعلىُّذلك ُّالسنةُّه،ُّأمجعت ُّالثُّيومعىنُّكون ُّاناملصدر

ينتسبونُّزوراُُّّلكنُّأعداءُّاإلسالمُّومعهمُّبعضُّمنذلكُّمثلُّالقرآنُّالكرميُّسواءُّبسواء،ُّوُُّّيفُّيأهناُّواجبةُّاالتباعُّوالتنفيذ،ُّوهللتشريع؛ُّ
حجيةُُّّاولونُّالتشكيكُّيفيروقهمُّذلك،ُّوحيُّوهبتاناُّإليهُّممنُّتظاهرواُّباإلسالمُّواحملافظةُّعليه،ُّوتطهريهُّمماُّطرأُّعليهُّمنُّتغيريُّوتبديلُّال

هُّالذىُّبعثُّبهُّمجيعُّأنبيائهُّختمُّاهللُّهباُّدينُّاليتُّالشريعةُّاإلسالميةُّالنهايةُّإىلُّالطعنُّيفُّوالنيلُّمنهاُّحماولنيُّأنُّيصلواُّيفُّالسنةُّالنبوية،
ُّاهللُّاإلسالم{ُّ ُّ}إنُّالدينُّعند ُّعمران:ورسلهُّقالُّتعاىل: ُّيفُُّّ[81]آل ُّيقبلُّمنهُّوهو ُّاإلسالمُّديناُّفلن ُّ}ومنُّيبتغُّغري وقالُّتعاىل:

الكيدُُّّاملطهرة،ُّووسائلهمُّيفُّحجيةُّالسنةُّوملاُّكانتُّشبهاتُّخصومُّالسنةُّوافتاءامهمُّحول،ُُّّ[15]آلُّعمران:اآلخرةُّمنُّاخلاسرين{ُّ
وجبُّعلىُّكلُّمسلمُُّّدينُّاهللُّعزُّوجل،ُّوسنةُّنبيهُّنستطيعُّأنُّنتتبعُّكلُّناعقُّينعقُّيفُّوإذاُّكناُّلنُّ،ُّعدهلاُّكثريةُّالُّحصرُّهلاُّوال

ُّيرتكزونُّعليهُّفيحط ُّحجرُّالزاويةُّالذى ُّعنُّالقاعدةُّاليتأنُّيتنبهُّإىل ُّويسحقه،ُّويبحث ُّويدمرهاُّعها؛ُّفيخينطلقونُّمنُّمه ُّمنُّرهبا لى
ُّماُّسنحرُّ،ُّفيها ُّتعاىلُّيفوهذا ُّمبشيئةُّاهلل ُّعليه ُّالفصلُّص ُّيفُّهذا ُّوسائلهم ُّوُُّّعن ُّبعدُّأن ُّخصوصا ُّللسنةُّاملطهرة، ُّأعداءُّالكيد سع

ُّموضعُّنظرُّيفُّاإلسالمُّدائرة ُّاإلسالم.ُّهذهُّالشبهاتُّوجعلوها ّ.ّ(8)حبوثهمُّودراستهم،ُّفاغتُّهباُّمنُّاغتُّمنُّأبناء
ّأبحاثّوهي:ّةسبعونحصرّالمطلوبّفيّ

)وهيُُّّ.ليهابويةُّوالردُّعةُّالن ُّشبهةُّاالكتفاءُّبالقرآنُّالكرميُّوعدمُّاحلاجةُّإىلُّالسن ُُّّالبحثّاألول:
ُّالشبهةُّاألساسية(
ُّلُّاهللُّعزُّوجلُّحبفظهاُّوالردُّعليها.ةُّلوُّكانتُّحجةُّلتكف ُّشبهةُّأنُّالسن ُُّّالبحثّالثاني:
ُّن ة.اعةُّالنيبُّعلىُّماُّبل غُّمنُّالقرآنُّدونُّالسردُّدعوىُّقصرُّطُّالبحثّالثالث:
بعضُُّّاليتُّتفتقتُّعنهاُّأذهانُّ،واالجتهاداتُّالفقهيةُّالبديعةبعضُّالد ر رُُّّالبحثّالرابع:

ُّلنيبهاُّمنُّالقرآنُّالكرميُّبدونُّرجوعهمُّإىلُّبيانُّاوُّاستنبطُّيتمنُّاملسائلُّالعجيبةُّالُّ،القرآنيني
ُّهاُّموقع هم.نشرُّوُُّّ،هديهوُّ

ُّة.ندعوىُّتقدميُّالعقلُّعلىُّالس ُُّّالبحثّالخامس:
ُّحاد.اآلةُّحديثُّرد ُّدعوىُّإنكارُّحجي ُُّّالبحثّالسادس:
ُّ.!!رآنُّيفُّقوةُّاإللزامُّتأليهُّللرسولالزعمُّأنُّتسويةُّالسنةُّبالقُّالبحثّالسابع:

                                                                 
ُّص:ُُُّّّ-8ُّ ُّالشاملة824ُّكتاباتُّأعداءُّاإلسالمُّومناقشتها،ُّد.ُّعمادُّالسيدُّحممدُّإمساعيلُّالشربيين، ُّ.ُّنسخةُّاملكتبة
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ّالكريمّوعدمّالحاجةّإلىّالسنّ البحثّاألول:ّ ّبالقرآن ّاالكتفاء ّ.(2)ّبويةّوالردّعليهاةّالنّ شبهة
كتابُُُّّّليسُّوراءهاُّحجة،ُّفيقولون:ُّعليناُّباالكتفاءُّبالقرآنُّالكرميُّفقط؛ُّفهوُّالقرآنُّواحتامه،ُّوأنهُّاحلجةُّاليتيتظاهرونُّبإجاللُُُُُُُُّّّّّّّّ

الم،ُّاُّحببهمُّلإلستظاهرُّهوُّالذىُّسلمُّمنُّالتغيريُّاهللُّالذىُّالُّيأتيهُّالباطلُّمنُّبنيُّيديهُّوالُّمنُّخلفه،ُّوهوُّاملصدرُّاألولُّلإلسالم،ُّوُّ
اُّالذىُّأمرُّأنُّيضبطواُّأنفسهمُّوعقوهلمُّهبذُّأهنمُّالُّيريدونُّريكتابُّاهللُّعزُّوجلُّمنُّشريعةُّوأحكام،ُّغُُّّودفاعاُّعنه،ُّوغريةُّعلىُّماُّيف

نُّالدينُّقدُّاكتملُّأدرُّثانُّيفُّالتشريعُّاإلسالمي؛ُّإذُّومنُّمثُّيرونُّأنُّالسنةُّالُّتعتمدُّكمصالقرآنُّالكرميُّبضبطُّأنفسناُّوعقولناُّبه،ُّ
ُّوحدهُّدونُّالسنة،ُّ ُّوحده،ُّوعدمُّحجيةُّالسنةُّواحلُّيستدلونبالقرآن ُّعلىُّاالكتفاءُّبالقرآن ُّعدةُّ،ُّإليهااجة ُّ:مثلبآيات

زلناُّعليكُّالكتابُّتبياناُّلكلُّوقولهُّتعاىل:ُّ}ون،ُّ[31]األنعاام:قولهُّتعاىل:ُّ}فرطناُّيفُّالكتابُّمنُّشيءُّمثُّإىلُّرهبمُّحيشرون{ُُُُُُُُُّّّّّّّّّ
ُّأبتغيُّحكماُّوهوُّ[،ُّو11ُّ]النحل:{ُّشيء ُّإليكمُّالكتابُّمفصال{ُّقولهُّتعاىل:ُّ}أفغريُّاهلل :ُّتعاىلُّوقولهُّ[،884]األنعام:الذيُّأنزل

ُّوعدال{ُّ ُّربكُّصدقا ُّهبذ[885ُّ]األنعام:}ومتتُّكلمة ُّيفواستدل ُّالكرمياتُّوما ُّاملطهرةُُّّ(2)ُّمعناهاُّهُّاآليات ُّأعداءُّالسنة عددُّمن
هذاُُّّتعاىل:ُّ}وأوحيُّإيل ُُّّوقولهُّشيء،فصيلُّكلُّغىنُّعنُّالسنة؛ُّألنُّفيهُّبيانُّوتُّاُّوحديثا،ُّالزاعمنيُّأنُّالقرآنُّيفاملنكرينُّحلجيتهاُّقدمي

وقولهُّتعاىل:ُّ}أوملُّيكفهمُّ[،820ُّ]األعراف:ُّ{وقولهُّتعاىل:ُّ}والذينُّميسكونُّبالكتابُّ[،81]االنعام:ُّنذركمُّبهُّومنُّبلغ{القرءانُّأل
ُّعليهمُّإنُّيفُّذ ُّالكتابُّيتلى ُُّّ(3)ُّ.[58]العنكبوت:ُّلكُّلرمحةُّوذكرىُّلقومُّيؤمنون{أناُّأنزلناُّعليك

ُّالرسولبُّويستدلون ُّيصرحُّبأنُّأن ُّالثانُّللُّمل ُّاملصدر ُّوأنتشريعالسنةُّهي ُّدينك}ُّعزُّوجل:ُّقولهُّ، ُّلكم ُّماليومُّأكملت
فقدُّمجعتُّبعدُّذلك،ُّولوُّكانُّالدينُّوكمالهُُّّوملُّيكنُّللسنةُّوجودُّيومهاُّحسبُّزعمهم،ُّنزلتُّيفُّأواخرُّحياةُّالنيبُّ[3املائدة:ُّ]ُّ{
تاجُّإىلُّشيءُّهُّحبيثُّالُّحيوأنُّالقرآنُّكماُّجاءُّبكلُّشيءُّفقدُّبنيُّكذلكُّكلُّأمرُّمنُّأمورهُّوفصل،ُّوقفاُّعليها،ُّملاُّنزلتُّهذهُّاآليةمت

ُّشيء:}عزُّوجلُّآخرُّيفصلهُّقال ُّتبياناُّلكل ُّعليكُّالكتاب ُّ]ُّ{ونزلنا ُّوملُّ،ُّ[11النحل: ُّبكلُّشيء ُّالقرآنُّجاء ويتساءلون:ُّإذاُّكان
وهناُُّّكرامنيُّمنُّوراءُّذلكُّكلهُّإىلُّإنكارُّحجيةُّالسنةُّوالطعنُّيفُّنهُّوفصلهُّعلىُّأكملُّوجه،ُّفماُّاحلاجةُّإذنُّإىلُّالسنة؟يتكُّشيئاُّإالُّبي ُّ

ُّاملصدرُّالثانُّمنُّمصادرُّالتشريعُّاإلسالمي،ُّبغيةُّالتحللُّمنُّهذاُّاملصدرُّالعظيمُّوتركُّالعملُّهبا.
ّأربعةّ ُّبطالّالشبهة:إلوجوه

ُّكثريُّمنُّأحاديثهُّيفُّضُّعلىُّاالعتصامُّهبا،ُّوأكدُّالنيبلقدُّتواترتُّآياتُّالقرآنُّالصرحيةُّيفُّالدعوةُّإىلُّالتمسكُّبالسنةُّواحلُّ(8
ُّملُّيصرحُّبأنُّالسنةُّهيُّاملصدرُّالثانُّللتشريع؟!ُّنُّخمالفتها،ُّفكيفُّيدعونُّأنُّالنيبنته،ُّفأمرُّباألخذُّهباُّوحذرُّمأنُّاهلديُّيفُّاتباعُّس

                                                                 
ُّمطبعةُّاحلسنيُّاإلسالمية،ُّالقاهرة،ُّطُّ-8ُّ م.8111ُّهـ/8ُّ،8481ُّمنُّجهودُّاألمةُّيفُّحفظُّالسنةُّ"دراساتُّيفُّالسنةُّوعلومُّاحلديث"،ُّد.ُّأمحدُّحسنيُّحممدُّإبراهيم،

ُّالرسولُّوالصح م.ُّدفاعُّعنُّاحلديثُّالنبوي،ُّد.ُّأمحدُّعمرُّهاشم،ُّمكتبةُّوهبة،2002ُّدُّخلف،ُّمكتبةُّاإلميان،ُّمصر،ُّابة،ُّد.ُّمجالُّحمموُّتدوينُّوتوثيقُّالسنةُّالنبويةُّيفُّحياة
ُّالس2000هـ/8ُّ،8428ُّالقاهرة،ُّط ُّإلنكار ُّالالتينية،ُّطبعةُّخاصة.ُّالشبهاتُّالثالثونُّاملثارة ةُّنم.ُّحجيةُّالسنةُّوردُّالشبهاتُّاليتُّأثريتُّحوهلا،ُّاجلامعةُّالدوليةُّبأمريكا

ُّحممدُّاملطعين،ُّمكتبةُّوهبة،ُّالقاهرة،ُّطالنبويةُّ"عرضُّوتف ُّونقض"،ُّد.ُّعبدُّالعظيمُّإبراهيم م.ُّالسنةُّالنبويةُّبنيُّكيدُّاألعداءُّوجهلُّاألدعياء،ُّمحدي8111ُّهـ/8ُّ،8420ُّنيد
ُّمصر،ُّط ُّأوالدُّالشيخ، وفُّشليب،ُّمطبعةُّالسعادة،ُّالقاهرة،ُّم.ُّالسنةُّاإلسالميةُّبنيُّإثباتُّالفامهنيُّورفضُّاجلاهلني،ُّد.ُّرء8ُّ،2002عبدُّاهللُّعبدُّالعظيمُّالصعيدي،ُّمكتبة

ُّم.8121هـ/8ُّ،8311ُّط
ُّفصلناهُّعلىُّعلمُّهدىُّورمحةُّلقومُّيؤمنون{ُّ]األعراف:ُُّّ-2ُّ ُّ]فصلت:52كقولهُّتعاىل:ُّ}ولقدُّجئناهمُّبكتاب ُّفصلتُّءاياتهُّقرءاناُّعربيا{ ُّ[.3[،ُّوقولهُّتعاىل:ُّ}كتاب
ُّاجمللدُّ-3ُّ (ُّوهوُّشقيقُّالشهيدُّحسنُّالبنا،33ُّ.،ُّوأيدهُّمجالُّالبناُّ)يفُّكتابهُّالسنةُّودورهاُّيفُّالفقهُّاجلديدُّص1/102ُّاستدلُّهبذهُّاآليةُّالدكتورُّتوفيقُّصدقيُّيفُّجملةُّاملنار

23ُّ(ُّ،ُّوحممدُّجنيبُّ)يفُّالصالةُّص404ُّوحممودُّأبوُّريهُّ)يفُّأضواءُّعلىُّالسنةُّاحملمديةُّ ُّاحلديث ومصطفىُّكمالُّاملهدويُّ)يفُّكتابهُّ،ُّ(14(ُّ،ُّوقاسمُّأمحدُّ)يفُّإعادةُّتقييم
ُّالصالةُّيفُّالقرآنُّص8/21،80ُّلقرآنُّالبيانُّبا ُّالقرآنُّص32ُّ،40ُّ،48ُّ(ُّ،ُّوأمحدُّصبحىُّمنصورُّ)يفُّكتابيه ُّاألمةُّحبقيقة80ُّ،ُّوملاذا (ُّ،وإمساعيلُّمنصورُّ)يفُّكتابهُّتبصري

ُّص88ُّالسن ةُّصُّ ُّقرآنُّأمُّحديث ُّال(ُّواألخري32ُّ،ُّوالقرآنُّواحلديثُّواإلسالمُّص4ُّ(ُّ،ُّورشادُّخليفةُّ)يفُّكتابيه زراعةُّمنُّجامعةُّعنيُّمشس،ُّعملُّحصلُّعلىُّبكالوريوس
ُّمنُّجامعةُّأري ُّاألمريكية،ُّكانُّعميالُّللبهائيةُّويدعوُّإليها،ُّادعىُّالنبوةُّوماتُّمقتوالُّداخلُّمسجدُّقريب ُّبالوالياتُّاملتحدة ُّكانُّيقوُّخبرياُّزراعيا ُّحيث ُّزونا ُّأفكاره مُّبتدريس

ُّالسنةُّاملطهرة،ُّانظر:ُّقصتهُّيفُّكت ،ُّكالمها84ُّ،20ُّوماُّبعدها،ُّومسيلمةُّيفُّمسجدُّتوسانُّص42ُُّّايبُّالدفاعُّعنُّالسنةُّصالبهائيةُّاليتُّتشككُّيفُّاإلسالم،ُّوىفُّحجية
ُّص ُّطهُّحبيشي ُّص84،20ُّألستاذناُّالدكتور ُّالعامليةُّللدكتورُّخالدُّنعيم ،ُّأماُّأمحدُّصبحيُّمنصورُّخترجُّيفُّاألزهرُّوحصلُّعلى51ُّ-84.ُّورشادُّخليفةُّصنيعةُّالصليبية

ُّمنُّاجلامعةُّوتربأُّمنُّا ُّمبصر،ُّومديرُّرواقُّبنُّخلدونُّالعامليةُّيفُّالتاريخ ُّرشادُّخليفة،ُّحياضرُّباجلامعةُّاألمريكية لسنةُّفتربأتُّمنهُّاجلامعة،ُّسافرُّإىلُّأمريكاُّوعملُّمعُّاملتنبئ
ظرُّقصتهُّهوُّورشادُّخليفةُّيفُُّّناخلليفة.ُّاُّباملقطم.ُّمنُّمصنفاته:ُّاألنبياءُّيفُّالقرآن،ُّواملسلمُّالعاصي،ُّوعذابُّالقربُّوالثعبانُّاألقرع،ُّوملاذاُّالقرآن،ُّباسمُّمستعارُّوهوُّعبدُّاهلل

ُّكتايبُّمسيلمةُّيفُّمسجدُّتوسان،ُّوالدفاعُّعنُّالسنةُّاجلزءُّاألولُّكالمهاُّلفضيلةُّاألستاذُّالدكتورُّطهُّحبيشي.
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؛ُّإذُّكانتُّهيُّالطريقةُّالعمليةُّوالتطبيقُّاجملسدُّلتعاليمُّالدين،ُّوقدُّبثهاُّصحابةُّنبويةُّكانتُّموجودةُّيفُّحياةُّالنيبالسنةُّالُّ(2
ُّكتمانُّالعلم،ُّكماُّأنُّعدمُّكتابتهاُّالُّيعينُّعدمُّوجودها؛ُّإذُّالُّيلزمُّمنُّنفيُّالكتابةُّنفيُّاملكتوب،رسولُّاهللُّبعدُّوفاتهُّخشيةُّالتأمثُّب

هذاُّفضالُّعنُّأنُّالكتابةُّليستُّمنُّلوازمُّاحلجية،ُّالُّسيماُّوقدُّحلُّحملهاُّماُّهوُّأقوىُّمنها،ُّوهوُّاحلفظُّالواعيُّعندُّالصحابةُّبعدُّ
ُّمنُّالنيب ُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم.ُّالتلقيُّاملباشر

ُُّّإنُّ(3 يء،ُّشالقرآنُّملُّيتضمنُّتفصيالُّلكلُّأمورُّالشريعةُّكالعباداتُّمنُّصالةُّوصيامُّوحج...ُّإخل،ُّوإمناُّجاءُّجممالُّلكل
ُّعلىُّوجوبُّوجودُّالسنةُّوصدورهاُّعنُّالنيبُّ،وتركُّالتفصيلُّللسنةُّالنبوية ُّع؟!كمصدرُّثانُّللتشريُّأليسُّهذاُّدليالُّقاطعا

ُّدينكماليومُّأكملتُّل}ُّعزُّوجل:ُّفالدينُّيفُّقولهُّبلُّتؤكدها:ُّاآلياتُّاليتُّاستشهدواُّهباُّالُّتنفيُّحجيةُّالسنة،ُُّّ(4 ُّ{كم
املقصودُّبهُّالقرآنُّوالسنة؛ُّإذُّمهاُّالوحيُّالذيُّبينُّعليهُّالدين،ُّوليسُّاملقصودُّبهُّالقرآنُّفقط،ُّوالدليلُّعلىُّذلكُّأنُّالوحيُّالقرآنُّملُّ

لُّوأنُّمعىنُّيةُّالربا،ُّولوُّافتضناُّأنُّاآليةُّآخرُّماُّنزُّيتوقفُّعندُّهذهُّاآلية،ُّوإمناُّنزلتُّبعدهاُّآياتُّأخرُّتتضمنُّتشريعاتُّذاتُّأمهيةُّكآ
ُّ ُّبلُّهيُّدليلُّآكدُّعلىُّحجيتها؛ُّإذُّهيُّبيان ُّبيانللقرآنُّوالُّكمالُّللدينُّبالدينُّهوُّالقرآنُّفليسُّيفُّذلكُّنفيُّحلجيةُّالسنة ،ُّدون

فوظُّالذيُّأحصىُّاهللُّفيهُّكلُّشيءُّهوُّاللوحُّاحملُّ[31األنعام:ُّ]ُّ{ماُّفرطناُّيفُّالكتابُّمنُّشيء}عزُّوجل:ُّادُّبـُّ"الكتاب"ُّيفُّقولهاملرُّوُّ
لنصُّامنُّأمورُّخلقه،ُّوليسُّاملرادُّبهُّالقرآنُّالكرمي،ُّوإذاُّسلمناُّبأنُّاملقصودُّبهُّالقرآنُّالكرمي؛ُّفإنُّاملعىنُّأنهُّحيويُّكلُّأمورُّالدين،ُّإماُّب

استداللُّخاطئ؛ُُّّ[58بوت:ُّالعنك]ُّ{أوملُّيكفهمُّأناُّأنزلناُّعليكُّالكتاب}ُّ:عزُّوجلُّاستدالهلمُّبقولهه،ُّوُّالصريح،ُّوإماُّببيانُّالسنةُّل
ُّمعجزةُُّّ ُّبأنُّكتابهُّهذا ُّحممدُّآياتُّمنُّعنده،ُّفردُّاهللُّعليهم ُّقالوا:ُّلوُّأنُّاهللُّأنزلُّعلى وذلكُّألنُّاملخاطبنيُّهناُّهمُّاملشركونُّحينما

ُّوالُّعالقةُّهلاُّبأنُّالقرآنُّكفايةُّللمؤمننيُّيفُّكلُّشيءُّدونُّالسنةُّكماُّزعموا. ُّكافيةُّهلمُّيفُّالتصديقُّبرسالته،
تعينُّأنُّالقرآنُّقدُّنزلُّمبيناُّلكلُّشيءُّمنُّأمورُّالدينُّ [11النحل:ُّ]ُّ{ونزلناُّعليكُّالكتابُّتبياناُّلكلُّشيء]:ُّعزُّوجلُّهقولوُُُُُُُّّّّّّّ

ذلكُّأمرُّاهللُّنبيهُّأنُّولُّ،فيهاُّقدُّأوكلُّإىلُّالسنةُّالنبويةُّيفُّشكلُّقواعدُّكليةُّجمملة،ُّأماُّتفاصيلُّتلكُّالقواعدُّوماُّأشكلُّمنهاُّفالبيان
ُّماُّنزلُّإليهم ُّدونُّالسنة؟يبنيُّللناس ُّومنُّمثُّيتعذرُّاالنتفاعُّبالقرآن ُُّّ،ُّوهذاُّعنُّطريقُّقولهُّأوُّفعلهُّأوُّتقريره،

ّتنفيّحجي ةّالسنة:ياتّالتيّاستشهدواّبهاّالّأوال:ّاآلّّّّّّّّ
ُّأهناُّشبهتهمُّيفُُُُُُُُّّّّّّّّ ُُّّهذهُّاآليات؛ ُّتامُّقدُّحوىُّكلُّشتبني  ُّاألنعامُُّّكماُّيفُُّّيءُّأنُّالقرآن ُّربك}آية ُّوُّ،ُّوُّ{ومتتُّكلمة جلُّاهللُّعز
ُّشيء}آيةُّاألنعامُُّّ،ُّكماُّيفيءابُّمنُّشالكتُّماُّفرطُّيفيقولُّ ُّفرطناُّيفُّالكتابُّمن ُّمثُّفصلهُّتفصيال،ُّكُّ{ما آيةُُّّماُّيففأتىُّبالعام

ونزلناُّعليكُّالكتابُّ}لُّأيةُّالنحُّنهُّللناسُّتبيناُّتاما،ُّكماُّيفوغريها،ُّوأتىُّباجململُّمثُّبي ُُّّ{وهوُّالذيُّأنزلُّإليكمُّالكتابُّمفصال}األنعامُّ
ال،ُّوهذاُّآخرُّلكانُّالقرآنُّغريُّصادقُّفيماُّقُّيءآخر،ُّوإالُّلوُّاحتاجُّإىلُّشُّيءهذاُّالبيانُّإىلُّشفهوُّالُّحيتاجُّبعدُُّّ{لُّشيءتبياناُّلك

ُّخترجُّعنهاُّمهماُّعالُّالُّأصلهاُّاألصيلُّوكليامهاُّاليتُّالشبهةُّاألوىلُّيفُّيهذهُّه،ُّاهللُّعزُّوجل،ُّومستحيلُّعلىُّكالمهُّأمرُّمستحيلُّعلى
ُّ.ُّ(8الضجيجُّأوُّارتفعُّالصياحُّ)

فيدُّأنُّالقرآن،ُّولكنُّجمموعُّاآلياتُّابتداءُّوهناية،ُّيُّ}ماُّفرطناُّيفُّالكتابُّمنُّشيء{ُّقولهُّتعاىلُّأنُّاملرادُّمنُّالكتابُّيففهمواُُُُُُُُّّّّّّّّ
ُّهنا ُّالذُّاملرادُّبالكتاب ُّاللوحُّاحملفوظ ُّشُّيهو ُّودقيقها،ُّيءحوىُّكل ُّجليلها ُّأحوالُّاملخلوقاتُّكبريهاُّوصغريها، ُّعلىُّمجيع ،ُّواشتمل

لىُّاحلديثُّعنُّعبدُّاهللُّبنُّعمروُّبنُّالعاصُّقال:ُّمسعتُّرسولُّاهللُّصُّها،ُّعلىُّالتفصيلُّالتامُّكماُّجاءُّيفهاُّومستقبلماضيهاُّوحاضرُّ
ُّاخلالئقُّقبلُّأنُّخيلقُّالسماواتُّواألرضُّخبمسنيُّألفُّسنة.ُّقال:ُّوعرشهُّعلىُّاملاء"ُّ) ُّ(2ُّاهللُّعليهُّوسلمُّيقول:ُّ"كتبُّاهللُّمقادير

                                                                 
ُّصُُّّ-8ُّ ُّص43،44ُُّّالسنةُّيفُّمواجهةُّأعدائهاُّلألستاذُّالدكتورُّطهُّحبيشي ُّالسنةُّومكانتهاُّىفُّالتشريع ُّ.858بتصرف،
ُّ.2453رقم1/452ُُّّابُّالقدر،ُّبابُّحجاجُّآدمُّوموسىُّعليهماُّالسالمُّأخرجهُّمسلمُّ)بشرحُّالنووى(ُّكتُّ-2ُّ
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،ُّمُّأمثالكم{رُّيطريُّجبناحيهُّإالُّأمعقبُّقولهُّتعاىل:ُّ}وماُّمنُّدابةُّيفُّاألرضُّوالُّطائسابقةُّذكرتُّالملةُّاجلُّألنوهذاُّهوُّاملناسبُُُُُُُُّّّّّّّّ
للطريُّوالبشر،ُُّّيءشاآليةُّترشحُّهذاُّاملعىن؛ُّألنُّالقرآنُّالكرميُّملُّينظمُّللطريُّحياةُّكماُّنظمهاُّللبشر،ُّوإمناُّالذىُّحوىُّكلُُّّواملثليةُّيف

زُّوجل،ُّالُّينسىُّاجلميعُّعلمهمُّعندُّاهللُّعُّيابنُّكثري:ُّأُّوهوُّماُّفهمهُّاملفسرونُّيقولُّ،ظوهنايةُّللجميعُّهوُّاللوحُّاحملفوُُّّوتضمنُّابتداء
واحداُّمنُّمجيعها،ُّمنُّرزقهُّوتدبريهُّسواءُّكانُّبرياُّأوُّحبريا؛ُّكقولهُّتعاىل:ُّ}وماُّمنُّدابةُّيفُّاألرضُّإالُّعلىُّاهللُّرزقهاُّويعلمُّمستقرهاُّ

ماُّفرطناُّ}ُّمجلةإنُّ،ُّ(8اُّوأعدادهاُّومظاهناُّوحاصرُّحلركامهاُّوسكنامها"ُّ)مفصحُّبأمسائهُّي.ُّأ[4]هود:ومستودعهاُّكلُّيفُّكتابُّمبني{ُّ
ُّإالُُّّنظريُّقولهُّتعاىل:ُّ}وعندهُّمفاتحُّالغيبُّوهيُّ،معتضةُّلبيانُّسعةُّعلمُّاهللُّتعاىلُّوعظيمُّقدرتهُّ{،يفُّالكتابُّمنُّشيء الُّيعلمها

ُّيفُّظلمات ُّحبة ُّوال ُّيعلمها ُّورقةُّإال ُّمن ُّتسقط ُّوما ُّالربُّوالبحر ُّيف ُّما ُّمبني{ُّهوُّويعلم ُّيفُّكتاب ُّإال ُّيابس ُّرطبُّوال ُّوال ُّاألرض
ُّوالُّأصغرُّمنُّ[،51]األنعام: ُّمثقالُّذرةُّيفُّالسمواتُّوالُّيفُّاألرض ُّيفُُُّّّذلكُّوالُّأكربُّوقولهُّتعاىل:ُّ}عاملُّالغيبُّالُّيعزبُّعنه إال

ُّأنُّاملرادُّبالكتابُّيفوعلىُّهذاُّا[،3ُّ]سبأ:ُّكتابُّمبني{ ُّفرطناُّيفُّالكتابُّمنقولهُّتعاىلُّألساس،ُّففهم ُّالقرآنُُّّ،{ُّشيءُّ:ُّ}ما هو
ُّوبغريهاُّمنُّاآلياتُّاليتغريُّدقيق،ُّويأباهُّالسياقُّالعامُّلآليةُّوربطهاُّمب ُّوسبقُّذكرها.ُّيفُّاُّقبلها، ُّمعناها

ُّيالمُّالذادُّمنهاُّمنُّخاللُّسياقُّالكاللغةُّالعربيةُّيكونُّهلاُّأكثرُّمنُّمعىن،ُّويتحددُّاملعىنُّاملرُُّّومنُّاملعلومُّبداهةُّأنُّالكلمةُّيفُُُُُُّّّّّّ
قولهُّتعاىل:ُّ}وماُّكانُّلنفسُّأنُُّّفبمعنىّالقدر.ُّ(2)ُّالقرآنّبمعنىّالفرض،ّوالحكم،ّوالقدرّيةّ"الكتاب"ّتجئّفوكلموردتُّفيه،ُّ

هلذاُّقالُّوُّضرهباُّاهللُّله،ُُّّقدرُّاهلل،ُّوحىتُّيستوىفُّاملدةُّاليتالُّميوتُّأحدُّإالُّبُّيأُّ[،845]آلُّعمران:متوتُّإالُّبإذنُّاهللُّكتاباُّمؤجال{ُّ
ُّمؤجال{ ُّتُّ،تعاىل:ُّ}كتابا ُّوكقوله ُّإالُّيفُّكتاب{ ُّعمره ُّينقصُّمن ُّوال ُّمنُّمعمر ُّ}وماُّيعمر ُّ}الذيُُّّ[88]فاطر:عاىل ُّتعاىل: وكقوله

الصالةُّكانتُّعلىُّاملؤمننيُُّّإنُّقولهُّتعاىل:ُّ}كُّوبمعنىّالفرضُّ،(3)ُّ.[2]األنعام:خلقكمُّمنُّطنيُّمثُّقضىُّأجالُّوأجلُّمسمىُّعنده{ُّ
ُّابنُّعباسُّأُّ[803]النساء:كتاباُّموقوتا{ُّ ُّ)ُّيقال ُّاحملفوظُّكُّيفُّتابُّيأيت،ُّوالك(4مفروضا ُّمراداُّبهُّاللوح ُّسبقُّمالقرآنُّالكرميُّتارة ا

رُّبإذنُّقولهُّتعاىل:ُّ}الرُّكتابُّأنزلناهُّإليكُّلتخرجُّالناسُّمنُّالظلماتُّإىلُّالنوُُّّكماُّيفمراداُّبهُّالقرآنُّالكرميُُُّّّنا،ُّوتارةُّأخرىُّيأيتوأنُّبي ُّ
ُّالكرمية.إىلُّغريُّذلكُّمنُّاآلياتُُّّ،[2]إبراهيم:رهبمُّإىلُّصراطُّالعزيزُّاحلميد{ُّ

ومعُّهذاُّفنحنُّنسلمُّلكمُّأنُّاملرادُّمنُّالكتابُّ"القرآن"،ُّولكنناُّنقولُّلكم:ُّإنُّهذاُّالعمومُّغريُّتام،ُّبلُّهوُّخمصصُّبقولُّاهللُُُُُُُُُّّّّّّّّّ
ُّ جيعلناُّنذهبُّإىلُُّّيوالذُّ،[44]النحل:ُّهلمُّالذيُّاختلفواُّفيهُّوهدىُّورمحةُّلقومُّيؤمنون{ُّتعاىل:ُّ}وماُّأنزلناُّعليكُّالكتابُّإالُّلتبني 

ُّفإنُّالقرآنُّملئُّباآلياتُّاليتظاهُّلتتفقُّآياتُّالقرآنُّوالُّتتعارضُّيف-8ُّهذاُّالعامُّأمران:ُّختصيص ُّعليهُّهُّفوضُّاهللُّنبي ُُّّرها؛ صلىُّاهلل
ُّشرحُّأحكامهاُّوسلمُّيف ُّاألمورُّاجلزئيةُّيف-2، ُّحكم،ُّوليسُّيفحياُّإنُّكثرياُّمن ُّإالُّقواعدهُّالكليُّةُّاجملتمعُّحتتاجُّإىل ُّالعامة.ُّالقرآن ة

ُّ.(5اآليةُّالكرميةُّهوُّالقرآنُّالكرميُّ)ُّأنُّيكونُّالكتابُّيفلىُّهذاُّفالُّبأسُّوع
بيانهُّوتفصيلهُُّّلُّاإلمجال،ُّومنُّبنيُّماُّملُّيفرطُّيفمنُّأمورُّالدينُّعلىُّسبيُّيءشُّكتابهُّيفُُّّطُّربناُّعزُّوجلُّيف:ُّنعمُّملُّيفر ُّونقولُُُُُُُّّّّّّّ

ُّوالرجوع ُّاتباعها ُّالسنةُّوجوب ُّحجية ُّتفُّإمجاالُّبيان ُّجامعُّدون ُّفالقرآن ُّالوالتحاكمُّإليها؛ ُّللشريعة ُّالقواعدُّالكربى تنظمُُّّيتريطُّكل
هذهُّاآليةُّمعُّاآلياتُُّّجماملنريةُّللناسُّطريقُّاحلياة،ُّوتنسُّياملبينةُّجلزئيامهاُّوتفاصيلهاُّوهُّيدينهمُّودنياهم،ُّوالسنةُّالنبويةُّهللناسُّشئونُّ
ُّأمهيةُّالسنةُّجتاهُّماُّيفُّاألخرىُّاليت ُّ.حُّأوُّتبينيُّإخلوُّتقييدُّأوُّتوضيصيصُّأحتتاجُّإىلُّختُّالكتابُّمنُّالقواعدُّاليتُّتؤكدُّبالنص

عدُّهذاُّالبيانُّإىلُّجُّب،ُّفالُّحيتاُّيءالقرآنُّأنزلُّمفصالُّوتبياناُّلكلُّشاستدلواُّهباُّعلىُّأنُُّّللردُّعلىُّاآلياتُّاألخرىُّاليتُّوهناُّنأيتُُُُُُُّّّّّّّ
ُّابُّتبياوقولهُّتعاىل:ُّ}ونزلناُّعليكُّالكتُّ،وُّالذيُّأنزلُّإليكمُّالكتابُّمفصال{أماُّقولهُّتعاىل:ُّ}وهُّ،السنةُّاملطهرة ُّلكلُّشيء{ ُّنا

                                                                 
ُّ.3/48،ُّوانظر:ُّفتحُّالقديرُّللشوكان2/838ُّ،832ُّتفسريُّالقرآنُّالعظيمُُّّ-8ُّ
2ُّ-ُُّّ ُّ.542،ُّوخمتارُّالصحاحُّص8/820ُّالقاموسُّاحمليط
ُّ.8/480تفسريُّالقرآنُّالعظيمُُّّ-3ُّ
ُّ.8/550تفسريُّالقرآنُّالعظيمُّالبنُّكثريُُّّ-4ُّ
ُّيفُّأصولُّالفقهُّللزركشيُُّّالبحرُّ-5ُّ ُّ.8/448احمليط



منانيــــــويةّوحيّربـــــةّالنبـــــالسنّ  ّّّّةـنــــــداءّالســــــأعّلدعاوىاقشةّـــــّ، ّّّ ّّ ّّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّّالــــنــ ـبـويـ ةّ ّّّ ّّ ّّّ محــــــــــــمدّأحمـــــــــــــــــــدّصـــــــــبرةّ  إعدادّ:
 

92 
 

ُّشفاملرادُّبالتفصي ُّأشكُّيءلُّوالبيانُّهنا:ُّتفصيلُّوبيانُّكل لُّمنُّأحكامُّهذاُّالدينُّكقواعدُّكليةُّجمملة،ُّأماُّتفاصيلُّتلكُّالقواعدُّوما
ُّإىلُّالسنةُّالنبوية ُّإليهم{ُُّّ،منها؛ُّفالبيانُّفيهاُّراجع ُّللناسُّماُّنزل ُّإليكُّالذكرُّلتبني وجوبُُّّفقاعدةُّ[44:]النحلقالُّتعاىل:ُّ}وأنزلنا

ُّ،اآليةُّالسابقةُّلعزيزُّكماُّيفكتابهُّاُُّّذاُّالدين،ُّوفصلهاُّربناُّعزُّوجلُّيفاتباعُّالرسولُّوالتحاكمُّإىلُّسنتهُّاملطهرةُّمنُّالقواعدُّالكليةُّاجململةُّهل
اناُّلكلُّيتفسريُّقولهُّتعاىلُّ}تبعنُّابنُّمسعودُّيفُُّّ[44]النحل:وقولهُّتعاىل:ُّ}وماُّأنزلناُّعليكُّالكتابُّإالُّلتبنيُّهلمُّالذيُّاختلفواُّفيه{ُّ

:ُّكلُّحاللُّوحرام،ُّوقولُّابنُّمسعودُّأعمُّوأمشل؛ُّفإنُّالقرآنُّوقالُّجماهدُّيءرآنُّكلُّعلمُّوكلُّشهذاُّالقُّشيء{ُّقال:ُّقدُّبنيُّلناُّيف
ينهمُّومعاشهمُّدنياهمُّودأمرُُّّوحرام،ُّوماُّالناسُّإليهُّحمتاجونُّيف،ُّوكلُّحاللُّافعُّمنُّخربُّماُّسبق،ُّوعلمُّماُّسيأيتاشتملُّعلىُّكلُّعلمُّن

ُّلكلُّشيء}:ُّياألوزاعُّوقال،ُّومعادهم ُّ)ُّيأُّ{تبيانا ُّبنيُّالقولنيُّ،ُّ(8بالسنة ُّيقصدُّالعلمُّاإلمجايلوالُّتعارض ،ُّالشاملُّفابنُّمسعود
ُّ.وبيانُّالسنةُّهلذاُّالعلمُّاإلمجايلُّيقصدُّتفصيلُّيواألوزاع
ُّلكلُّشُّفالقولُُُُُُُّّّّّّّ ُّفيماُّبُّذاتهُّباملعىنُّاإلمجايلُّقولُّصحيحُّيفيءُّبأنُّالقرآنُّالكرميُّتبيان ُّعنُُّّنوهولكنُّالفساد عليهُّمنُّاالستغناء

:ُّ}وأقسمواُّنفسُّسورةُّالنحلُّوقبلُّهذهُّاآليةُّقالُّتعاىلُّوإالُّفربُّالعزةُّهوُّالقائلُّيفُّ،بالقرآنُّليؤولوهُّحسبُّأهوائهمالسنةُّواالكتفاءُّ
ونُّفيهُّوليعلمُّ(ُّليبنيُّهلمُّالذيُّخيتلف31باهللُّجهدُّأمياهنمُّالُّيبعثُّاهللُّمنُّميوتُّبلىُّوعداُّعليهُّحقاُّولكنُّأكثرُّالناسُّالُّيعلمونُّ)

ُّأهنمُّكانواُّكاذب ُّني{الذينُّكفروا ُّتعاىل:، ُّيتفكرونوقال ُّولعلهم ُّنزلُّإليهم ُّما ُّللناس ُّلتبني ُّإليكُّالذكر 44ُّ)}وأنزلنا )}ُّ ُّتعاىل:ُّ، وقال
نفسُّسورةُّالنحلُُّّفتلكُّثالثُّآياتُّكرمياتُّيف{ُّ(44)}أنزلناُّعليكُّالكتابُّإالُّلتبنيُّهلمُّالذيُّاختلفواُّفيهُّوهدىُّورمحةُّلقومُّيؤمنون

صلىُّاهللُّعليهُّوسلمُُّّةُّمهمةُّالبيانُّوالتفصيلُّإىلُّالنيبسابقةُّآليةُّ}ونزلناُّعليكُّالكتابُّتبياناُّلكلُّشيء{ُّوالثالثُّآياتُّتسندُّصراحوُّ
اُّقالُّعزُّمنُّمهامُّالرسلُّمجيعاُّكمُّيهُّ،ُّاليت"البيان"صاحبُّالسنةُّاملطهرة،ُّفهلُّيعقلُّبعدُّذلكُّأنُّيسلبُّاهللُّعزُّوجلُّهذهُّاملهمةُّ

ُّليبنيُّهلم{ُّوجلُّ}أرسلناُّمنُّرسوُّ ُّلتبيننهُُّّ[4]إبراهيم:لُّإالُّبلسانُّقومه ُّ}وإذُّأخذُّاهللُّميثاقُّالذينُّأوتواُّالكتاب .ُّوقالُّعزُّوجل:
ُّلكلُّشيء{ويوقعُّالتناقُّ[،812]آلُّعمران:للناسُّوالُّتكتمونه{ُّ ُّأن،ُّضُّبآيةُّ}الكتابُّتبيانا ُّإنُّكلُّالرافضنيُّحلجيةُّالسنة،ُّالبد

ُّالنتيجةُّاليتيلتزُّ ُّعُّمواُّهبذه ُّالتعودُّبالنقض ُّالنقضُّأم ُّبلساهنمُّهبذا ُّسواءُّأقروا ُّجلُّجالله، ُّأنزلُّالكتاب ُّبالكتاب،ُّومبن ،ُّلىُّاإلميان
ُّوتنبهواُّإىلُّذلكُّأمُّال؟!!

ُّالشاطيبُُُُُُُّّّّّّّ ُّاإلمام ُّبايقول ُّالقرآن ُّ"تعريف ُّجزئ: ُّال ُّأكثرهُّكلى ُّالشرعية ُّإميألحكام ُّالكلية، ُّعلى ُّفمأخذه ُّجزئيا ُّجاء ُّوحيث اُّ،
نهُّحمتاجُّإىلُّكثريُّمنُّأُّويدلُّعلىُّهذاُّاملعىنُّبعدُّاالستقراءُّاملعتربُّ،اُّخصهُّالدليلُّمثلُّخصائصُّالنيبالُّمباالعتبارُّأوُّمبعىنُّاألصل،ُّإ

ُّ ُّالسنة ُّإمناُّهالبيان،ُّفإن ُّمسائلها ُّللكتابُّكُّيعلىُّكثرمهاُّوكثرة ُّتعاىلُّماُّسيأيتبيان ُّشاءُّاهلل ُّإن ُّشرحه ُّ}وأنزلناُّوقدُّقا، ُّتعاىل: ُّاهلل ل
ُّنزلُّإليهم{إليكُّ ُّأمورُُّّ،ُّالذكرُّلتبنيُّللناسُّما ُّيكونُّجامعاُّإالُّواجملموعُّفيه ُّفالقرآنُّعلىُّاختصارهُّجامع،ُّوال وإذاُّكانُّاألمرُّكذلك

ُّوأمتمتُّعليك ُّلكمُّدينكم ُّأكملت ُّتعاىل:ُّ}اليوم ُّنزوله؛ُّلقوله ُّبتمام ُّالشريعةُّمتت ُّاإلسكلياتُّألن ُّورضيتُّلكم ُّنعميت ُّدينا{م ُّالم
ُّوأش ُّواجلهاد ُّوالزكاة ُّالصالة ُّأن ُّتعلم ُّمجوأنت ُّيتبني ُّمل ُّذلك ُّيفباه ُّأحكامها ُّالشرُُّّيع ُّتفاصيل ُّوكذا ُّالسنة، ُّبينتها ُّإمنا ُّمنُّالقرآن، يعة

شرحهُُّّيفُّلقرآنُّاالقتصارُّعليهُّدونُّالنظراالستنباطُّمنُّاُّيفُّي..ُّفعلىُّهذاُّالُّينبغُّاألنكحةُّوالعقودُّوالقصاصُّواحلدود،ُّوغريُّذلك.
ُّيفوبيانهُّوهوُّالسنة؛ُّألنهُّإذاُّكانُّكلي ُّواحلجُّواشأنُّالصالةُّوالُّاُّوفيهُّأمورُّكليةُّكما ُّحميصُّعنُّالنظرُّيفزكاة بيانه،ُُّّلصومُّوحنوهاُّفال

ُّيملنُّحصلهُّيكفُّنُّغريهم،ُّوإالُّفمطلقُّالفهمُّالعريبتفسريُّالسلفُّالصاحلُّلهُّإنُّأعوزتهُّالسنة،ُّفإهنمُّأعرفُّبهُّمُّوبعدُّذلكُّينظرُّيف
ُّللناسُّ}وأنزلناُّإليكُّالذكرُّلتبنيُّصحته؛ُّألنهُّلذلكُّبعث،ُّقالُّتعاىل:ُّبيانُّصحيحُّالُّإشكالُّيفُّفيماُّأعوزُّمنُّذلك،ُّفبيانُّالرسول

ُّ.(2)ُّيهذاُّالبيانُّالنبوُُّّوالُّخالفُّيف،ُّماُّنزلُّإليهم{

                                                                 
ُّ.2/512تفسريُّالقرآنُّالعظيمُّالبنُّكثريُُُّّّ-8ُّ
ُّيسري.331ُُّّ-224ُّ،300ُّ،308ُّ،330ُُّّ-3/224ُّاملوافقاتُّللشاطيبُُّّ-2ُّ ُّبتصرف
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أيهاُّالرسولُّبلغُّماُُّّاىل:ُّ}ياقالُّتعُّيغ"ُّالذىُّهوُّالوظيفةُّاألوىلُّللنيب:ُّ"التبيني"ُّهناُّغريُّ"التبليقولُّالدكتورُّإبراهيمُّحممدُّاخلويلُُُُُُُُّّّّّّّّ
ُّبلغتُّرس ُّتفعلُّفما ُّوإنُّمل ُّمنُّربك ُّأنزلُّإليك ُّموضوعهماُّواُّ[42]املائدة:الته{ ُّ"التبليغ"ُّوظيفتان ُّو"التبيني"ُّو ُّ"القرآنُّ، ُّهو حد

وبينهماُّفروقُُّّ{ماُّنزلُّإليهم}آيةُّالتبينيُّبلفظُّخمتلف:ُُّّوعربُّعنهُّيفُّ{ماُّأنزلُّإليك}للفظ:ُّآيةُّ"التبليغ"ُّهبذاُّاُّالعظيم"ُّعربُّعنهُّيف
ُّزيادةُّتأديةُّالنص؛ُّتأديةُّ"ماُّأنزل"ُّكماُّ"أنزل"ُّدونُّتغيريُّماُّعلىُّاإلطالق،هلاُّداللتها،ُّمردهاُّإىلُّالفروقُّبنيُّالوظيفتنيُّ"فالتبليغ"ُّ ُّال

ُّاهللُّمنُّخطابهُّلعباده،ُّكوُّ"التبيني"ُّإيضاح،ُّوتفسري،ُّوكشُّ،والُّنقصان،ُّوالُّتقدميُّوالُّتأخري ُُّّيتسىنُّيفُّملراد وتطبيقه،ُّهلمُّإدراكه،
ُّصحيح ُّعلىُّوجه ُّوهوُّامل،ُّوالعملُّبه ُّمسئوليةُّ"املبلغ" ُّ"التبليغ" ُّالتعبري:ُّو ُّسر ُّعليها،ُّوهذا ُّإليك}ؤمتن ُّالفعُّ{وأنزلنا ُّعدى لُّحيث

ُّالنيب ُّضمري ُّإىل ُّ"إىل" ُّداللتهُُّّ"أنزل"ُّبـ ُّوإدراك ُّوبلغوه، ُّبه، ُّخوطبوا ُّما ُّلفهم ُّالناس ُّحاجة ُّمهمة،ُّفرضتها ُّ"التبيني": ُّو املخاطب...
ُّ)إىل(ُّحيثُّعدىُّالفعلُّ"ُّ…ُّ{همونزلُّإلي}ُّ…العبارةُُّّومنُّهناُّكانتُّاملخالفةُّيفُّ...الصحيحة،ُّليطبقوهُّتطبيقاُّصحيحا. نزل"ُّبـ

السببُّواحلكمةُُّّيأنُّكانتُّحاجتهمُّإىلُّ"التبيني"ُّهُّالناس،ُّوعدىُّالفعلُّ"لتبني"ُّإىلُّالناسُّبـُّ"الالم"ُّيأُّ…مضافاُّإىلُّالضمريُّ"هم"ُّ
ُّهذاُّالت ُّمن ُّإليهُّالناس ُّاحتاج ُّإىلُّما ُّحباجة ُّوسلم،ُّليس ُّعليه ُّصلىُّاهلل ُّاهلل ُّأنُّرسول ُّبقوة ُّوهىُّتوحى ُّإنهُّبيمنُّورائه، ُّولعمرى ني،

فةُّالبالغ،ُّنفسهُّ"البيان"ُّوُّ"املبني"ُّمعا،ُّوأصبحُّمؤهالُّألنُّيقومُّبالوظيفتني:ُّوظيُّوحىُّإليهُّبيانهُّوأهلمه،ُّفالتقىُّيف،ُّفقدُّأ…لكذلك
ُّودركاتُّفهمُّدرجاتُّاُّنُّماُّبنيُّمصيبُّوخمطئُّواختالفهمُّيففهمُّالقرآُّ،ُّواختالفُّالناسُّيف…ووظيفةُّالتبينيُّعلىُّسواءُّ إلصابة،

ُّإىلُّ"تبيني"ُّلكتابُّرهبم،ُّينهضُّبهُّإمامُّاملوقعنيُّعنُّربُّالعاملنيُّ)ُّ…أُّاخلط ُّحاجتهم ُّبنيُّعلى ُّ(ُّ.8برهان
كتابه،ُّمماُُّّاعُّماُّأبانُّاهللُّعزُّوجلُّخللقهُّيف:ُّ"والبيانُّاسمُّجامعُّملعانُّجمتمعةُّاألصولُّمتشعبةُّالفروع:ُّفجمييقولُّاإلمامُّالشافعُُُُُّّّّّ

ُّمنُّ ُّثناؤه ُّحكمهُّجل ُّمن ُّملاُّمضى ُّخل-8ُُّّوجوه:تعبدهمُّبه، ُّأبانه ُّمنهاُّما ُّإمجالُّفرائضه ُّمثل ُّوزكاة،ُُّّيفلقهُّنصا ُّصالة، أنُّعليهم
وحجا،ُّوصوما،ُّوأنهُّحرمُّالفواحشُّماُّظهرُّمنهاُّوماُّبطن،ُّونصُّعلىُّالزنا،ُّواخلمر،ُّوأكلُّامليتة،ُّوالدم،ُّوحلمُّاخلنزير،ُّوبنيُّهلمُّكيفُّ

مُّفرضهُّبكتابه،ُّوبنيُّكيفُّهوُّعلىُّلسانُّنبيهُّمثلُّعددُّالصالة،ُّومنهاُّماُّأحك-2،ُّعُّغريُّذلكُّمماُّبنيُّنصاُّ"إمجاليا"فرضُّالوضوء،ُّم
رسولُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّمماُّليسُّهللُّفيهُُّّومنهاُّماُّسن ُُّّ-3،ُّكتابهُّعزُّوجلُُّّأنزهلاُّيفُّقتها،ُّإىلُّغريُّذلكُّمنُّفرائضهُّاليتوالزكاةُّووُّ

ُّإىلُّحكمهُّفمنُّقبلُُُّّّضُّاهللُّيفنصُّحمكم،ُّوقدُّفرُّ ُّ(2عنُّرسولُّاهللُّفبفرضُّاهللُّقبلُّ)كتابهُّطاعةُّرسولهُّ،ُّواالنتهاء
ُّالشاطيبُُُُُُُُّّّّّّّّ ُّاإلمامني ُّقول ُّمن ُّيفُّيوالشافعُّمماُّسبق ُّذكرناه ُّما ُّمُّيتأكد ُّاملراد ُّيفأن ُّالوارد ُّوالتفصيل ُّالبيان ُّاليتُّنُّمعىن ُّاآليات

لكُّالقواعدُّبنيُّتُّجمملة،ُّومنُّمنُّأحكامُّهذاُّالدينُّكقواعدُّكليةُّيءطهرة؛ُّبيانُّوتفصيلُّالقرآنُّلكلُّشاستشهدُّهباُّأعداءُّالسنةُّامل
ُّوبينُّاليت ُّاتباعُّنبيهفصلها ُّوجوب ُّعزُّوجل؛ ُّوالهاُّربنا ،(ُّ ُّسنتهُّاملطهرة ُّ،ُّفف3تحاكمُّإىل ُّالقواعدُُّّي( ُّهذه ُّاملطهرةُّإيضاح تلكُّالسنة

وتفصيلها،ُّفجاءتُّالسنةُّموافقةُّومؤكدةُّللقرآن،ُّوخمصصةُّلعامه،ُّومقيدةُّملطلقه،ُّومفصلهُّجململه،ُّوموضحةُّملشكله،ُّومستقلةُّبتشريعُّ
ملتقدم؛ُّفالعاملُّعلىُّذلكُّالتتيبُّاُّيء:ُّ"القرآنُّفيهُّبيانُّكلُّشيقولُّاإلمامُّالشاطيب،ُّكتابُّاهللُّعزُّوجلُُّّاُّيفحكامُّدونُّسابقُّذكرُّهلأ

منهاُُّّإلسالمية،ُّواليتعُّأحكامُّالشريعةُّا؛ُّفهوُّأساسُّالتشريع،ُّوإليهُّترجعُّمجييءجبملةُّالشريعةُّوالُّيعوزهُّمنهاُّشُّبهُّعلىُّالتحقيقُّعامل
ُّفيهُّيفُّيية،ُّفهالسنةُّالنبوُّ ُّاجلملة،ُّوالدليلُّعلىُّذلكُّأمور:ُّحاصلة

وقولهُُّّا{مُّنعميتُّورضيتُّلكمُّاإلسالمُّدينمنها:ُّالنصوصُّالقرآنية،ُّكقولهُّتعاىل:ُّ}اليومُّأكملتُّلكمُّدينكمُّوأمتمتُّعليك-8ُُُُُُُُُّّّّّّّّّ
هذاُّالقرءانُّيهديُُّّوقولهُّتعاىل:ُّ}إنُّ،وقولهُّتعاىل:ُّ}ماُّفرطناُّيفُّالكتابُّمنُّشيء{،ُّلناُّعليكُّالكتابُّتبياناُّلكلُّشيء{تعاىل:ُّ}ونزُّ

                                                                 
ُّحممدُّاخلويلُّصُّ-8ُّ ُّ.41-4ُّ،5ُّ،83ُّ،42السنةُّبياناُّللقرآنُّللدكتورُّإبراهيم
ُّ.20،22الرسالةُّللشافعيُّصُُّّ-2ُّ
ُّللزركشيُّانظر:ُّالُّ-3ُّ ُّ.8/448بحرُّاحمليط
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الصدورُُّّلصدور،ُّوالُّيكونُّشفاءُّجلميعُّماُّيفاُّالدالةُّعلىُّأنهُّهدىُّوشفاءُّملاُّيفُّوأشباهُّذلكُّمنُّاآلياتُّ[1]اإلسراء:لليتُّهيُّأقوم{ُّ
ُّ.(8)ُّيءإالُّوفيهُّتبيانُّكلُّش

ُّ"وقدُّتركتاألحاديثُّواآلثارُّاملؤذنةُّبذلكُّكقولهُّومنها:ُّماُّجاءُّيف-2ُُُُُُُُُّّّّّّّّّ دهُّإنُّاعتصمتمُّبهُّكتابُّفيكمُّماُّلنُّتضلواُّبعُّ:
اُّالُّ:ُّ"هلمُّأكتبُّلكمُّكتابلُّفيهمُّعمرُّبنُّاخلطاب؛ُّفقالُّالنيبوىفُّالبيتُّرجاُّقال:ُّملاُّحضرُّرسولُّاهللوعنُّابنُّعباسُُّّ،(2اهلل"ُّ)

،ُّوأشباهُّهذاُّ(3اهللُّ)ُّابدكمُّالقرآن.ُّحسبناُّكتتضلونُّبعده".ُّفقالُّعمر:ُّإنُّرسولُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّقدُّغلبُّعليهُّالوجعُّوعن
ُّعلىُّالقرآنُّفقط. ُّمماُّروىُّمرفوعاُّوموقوفاُّباالقتصار

طريقُّالنص،ُّوإماُّإماُّبُّيءأعظمُّوأهم؛ُّوألنُّفيهُّتبيانُّكلُّشُّيقولُّاحلافظُّابنُّحجرُّاالقتصارُّعلىُّالوصيةُّبكتابُّاهلل؛ُّلكونهُُُُُُُّّّّّّّ
ذوهُّوماُّهناكمُّلقولهُّتعاىل:ُّ}ءاتاكمُّالرسولُّفخُّبهّيالنبّالكتابّعملواّبكلّماّأمرهمّيفإلاّاتبعّالناسّماّفاالستنباط،ُّبطريقُّ

ُّإشارةُّ(،4ُّ[ُّ)2]احلشر:ُّعنهُّفانتهوا{ ُّالبناُّفقال:ُّ"التمسكُّبالقرآنُّوالعملُّمبقتضاه ُّابنُّحجرُّالسابقُّنقلهُّمبتوراُّمجال وكالمُّاحلافظ
ُّإنُّمتسكتمُّبهُّلنُّتضلواُّكتابُّاهلل".ُّوت ُّالكرميُُّّانركُّمجالُّالبنا،ُّبيإىلُّقولهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم:ُّ"تركتُّفيكمُّما أنُّالعملُّبالقرآن

كالمُُُّّّردة"ُّنقلكتابهُّ"حدُّالُُّّمنصورُّيفُّيالدكتورُّأمحدُّصبحوهذاُّماُّفعلهُّأيضاُّ،ُّ(5العملُّبالسنةُّاملطهرةُّكماُّصرحُّابنُّحجرُّ)ُّييقتض
ّبهفصارتّالعبارة:ّ"فإلاّاتبعّالناسّماّفىّالكتابُّّنقلناه،ُّوبتُّمنهُّلفظةُّالنيبُّياحلافظُّبنُّحجرُّالذ ُّ"عملواّبكلّماّأمرهم

(4).ُّ
تشملُّالقرآنُّوالسنة؛ُّبدليلُّأنُّهذهُّاآليةُّليستُُّّ[3املائدة:ُّ]ُّ{اليومُّأكملتُّلكمُّدينكم}ُّكلمةُّ"الدين"ُّيفُّقولهُّتعاىل:أم اُُّّوُُُُُُُّّّّّّّ

ُّأنُّاملرادُّبكلمةُّ"ا(2)ذكرُّمجاعةُّمنُّالعلماءُّآخرُّماُّنزل: ُّأكملتُّلكمُّدينكم(ُّلدين"ُّيفُّقوله:: ُّاخلمسةُُّّ(3)املائدة:ُُّّ)اليوم أركانه
وذكرُّاألركانُُّّ(1)بينُّاإلسالمُّعلىُّمخس...»بقوله:ُُّّالرئيسة،ُّوهيُّالشهادتان،ُّوالصالة،ُّوالزكاة،ُّواحلج،ُّوالصوم،ُّوقدُّأشارُّإليهاُّالنيب

ُّمجاال،ُّوتولتُّالسنةُّبيانُّأحكامهاُّالتفصيلية،ُّوإكمالُّالدينومعلومُّأنُّالقرآنُّالكرميُّقدُّأثبتُّحجيةُّهذهُّاألركانُّاخلمسةُّإ،ُّاخلمسة
يقتضيُّإكمالُّالبيان،ُّواالقتصارُّعلىُّالقرآنُّدونُّالسنةُّيوجبُّبقاءُّالدينُّناقصاُّغريُّمكتمل،ُّوهذاُّحمالُّشرعاُّوعقال،ُّومنُّمثُّصارُّ

دامهاُّومعامالمهاُّكافياُّهلديُّاألمةُّيفُّعباجمموعُّالتشريعُّاحلاصلُّبالقرآنُّوالسنةُّيندرجُّحتتُّمسمىُّالدين،ُّوبدونُّالسنةُّملُّيكنُّالدينُُّّ
وسياسامها،ُّيفُّسائرُّعصورهاُّحبسبُّماُّتدعوُّإليهُّحاجتها،ُّالُّسيماُّوقدُّاقتصرُّالقرآنُّعلىُّاألمورُّالكلية،ُّوالقواعدُّالعامةُّمنُّضرورياتُّ

ُّوحتسيناتُّومكملُّكلُّواحدُّمنها. ُّوحاجيات
موعُّالعقائدُّواألعمالُّوالشرائعُّوالنظم.ُّفإكمالُّالدينُّهوُّإكمالُّقالُّالطاهرُّابنُّعاشور:ُّوالدين:ُّماُّكلفُّاهللُّبهُّاألمةُّمنُّجم

ُّالبيانُّاملرادُّهللُّتعاىلُّالذيُّاقتضتُّاحلكمةُّتنجيمهُّفكانُّبعدُّنزولُّأحكامُّاالعتقادُّاليتُّالُّيسعُّاملسلمنيُّجهلهاُّوبعدُّتفاصيلُّأحكام
لبيانُّصولُّالنظامُّاإلسالمي،ُّكانُّبعدُّذلكُّكلهُّقدُّمتُّابالقولُّوالفعل،ُّوبعدُّبيانُّشرائعُّاملعامالتُّوأُّقواعدُّاإلسالمُّاليتُّآخرهاُّاحلج

،ُّحبيثُّصارُّ[44النحل:ُّ]ُّ{لتبنيُّللناسُّماُّنزلُّإليهم}ُّ:وقولهُّ،[11النحل:ُّ]ُّ{ونزلناُّعليكُّالكتابُّتبيانا}ُّاملرادُّهللُّتعاىلُّيفُّقوله:
اُّتدعوُّإليهُّحاجامها،ُّيفُّسائرُّعصورهاُّحبسبُّمجمموعُّالتشريعُّاحلاصلُّبالقرآنُّوالسنةُّكافياُّهلديُّاألمةُّيفُّعبادمهاُّومعاملتهاُّوسياستهاُّ

فقدُّكانُّالدينُّوافياُّيفُّكلُّوقتُّمباُّحيتاجهُّاملسلمون.ُّولكنُّابتدأتُّأحوالُّمجاعةُّاملسلمنيُّبسيطةُّمثُّاتسعتُّمجاعتهم،ُّفكانُّالدينُّ

                                                                 
ُّيسري.3/333ُّ،334ُّاملوافقاتُُّّ-8ُّ ُّبتصرف
ُّمسلمُّ)بشرحُّالنووي(ُّكتابُّاحلج،ُُّّ-2ُّ ُّطويلُّأخرجه ُّجابرُّبنُّعبدُّاهللُّرضيُّاهللُّعنه.8281ُّرقم4/438ُّ،432ُُّّجزءُّمنُّحديث ُّمنُّحديث
ُّالوصيةُّملنُّليسُّلهُّشئُّ-3ُّ 8431ُّقمر4/800ُُّّأخرجهُّمسلمُّ)بشرحُّالنووى(ُّكتابُّالوصية،ُّبابُّترك
4ُّ-ُُّّ ُّعبدُّاهللُّبنُّأىبُّأوىفُّرضيُّاهللُّعنه.2240ُّرقم5/425ُّ،424ُُّّفتحُّالبارى ُّحديث
ُّ.244السنةُّودورهاُّىفُّالفقهُّاجلديدُّصُُّّ-5ُّ
ُّ.11حدُّالردةُّصُُّّ-4ُّ
ُّ(.4ُّ/43م،ُّ)8115هـ/8405ُّاجلامعُّألحكامُّالقرآن،ُّالقرطيب،ُّدارُّإحياءُّالتاثُّالعريب،ُّبريوت،ُّ-2ُّ
ُّ)بشرحُّفتح-1ُّ ُّالبخاري ُّ(.882(،ُّرقمُّ)8ُّ/320(.ُّصحيحُّمسلمُّ)بشرحُّالنووي(،ُّ)1(،ُّرقمُّ)8ُّ/44الباري(،ُّكتاب:ُّاإلميان،ُّباب:ُّدعاؤكمُّإميانكم،ُّ)ُّصحيح
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استكملتُّمجاعةُّاملسلمنيُُُّّّحىتيكفيهمُّلبيانُّاحلاجاتُّيفُّأحواهلمُّمبقدارُّاتساعها؛ُّإذُّكانُّتعليمُّالدينُّبطريقُّالتدريجُّليتمكنُّرسوخه،ُّ
كلُّشئونُّاجلوامعُّالكربى،ُّوصارواُّأمةُّكأكملُّماُّتكونُّأمة،ُّفكملُّمنُّبيانُّالدينُّماُّبهُّالوفاءُّحباجامهمُّكلها،ُّفذلكُّمعىنُّإكمالُّ

الدينُُّّلالدينُّهلمُّيومئذ.ُّوليسُّيفُّذلكُّماُّيشعرُّبأنُّالدينُّكانُّناقصا،ُّولكنُّأحوالُّاألمةُّيفُّاألمميةُّغريُّمستوفاة،ُّفلماُّتوفرتُّكم
هلمُّفالُّإشكالُّعلىُّاآلية...ُّمثُّنقلُّعنُّالشاطيبُّقوله:ُّالقرآنُّمعُّاختصارهُّجامع،ُّوالُّيكونُّجامعاُّإالُّواجملموعُّفيهُّأمورُّكلية؛ُّألنُّ

ُّنزولهُّلقوله ُّوجل:ُّالشريعةُّمتتُّبتمام ُّلكمُّدينكم}ُّعز ُّتبنيُّ{،اليومُّأكملت ُّذلكُّمل ُّوالزكاةُّواجلهادُّوأشباه ُّتعلم:ُّأنُّالصالة ُّوأنت
ُّكامهاُّيفُّالقرآن،ُّإمناُّبينتهاُّالسنة،ُّوكذلكُّالعادياتُّمنُّالعقودُّواحلدودُّوغريها،ُّفإذاُّنظرناُّإىلُّرجوعُّالشريعةُّإىلُّكليامهاُّاملعنويةمجيعُّأح

وجدناهاُّقدُّتضمنهاُّالقرآنُّعلىُّالكمال،ُّوهي:ُّالضرورياتُّواحلاجياتُّوالتحسيناتُّومكملُّكلُّواحدُّمنها...ُّويفُّالصحيحُّعنُّابنُّ
ُّقال:ُّ ُّذلكُّل»مسعودُّأنه ُّفبلغ ُّاهلل.ُّقال: ُّاملغرياتُّخلق ُّواملتفلجاتُّللحسن ُّواملتنمصات، ُّواملستومشاتُّوالنامصات ُّاهللُّالوامشات عن

امرأةُّمنُّبينُّأسد،ُّيقالُّهلا:ُّأمُّيعقوب،ُّوكانتُّتقرأُّالقرآن،ُّفأتتهُّفقالت:ُّماُّحديثُّبلغينُّعنك،ُّأنكُّلعنتُّالوامشاتُّواملستومشاتُّ
ُُّّخلقُّاهلل،ُّفقالُّعبدُّاهلل:ُّوماُّيلُّالُّألعنُّمنُّلعنُّرسولُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم،ُّوهوُّيفُّواملتنمصاتُّواملتفلجاتُّللحسنُّاملغريات

وماُّ}ُّعزُّوجل:ُّكتابُّاهلل؟ُّفقالتُّاملرأة:ُّلقدُّقرأتُّماُّبنيُّلوحيُّاملصحفُّفماُّوجدته،ُّفقال:ُّلئنُّكنتُّقرأتيهُّلقدُّوجدتيه،ُّقالُّاهلل
ُّ.(8)«[2احلشر:ُّ]ُّ{آتاكمُّالرسولُّفخذوهُّوماُّهناكمُّعنهُّفانتهوا

،ُّأي:ُّبأنُّأهلكتُّلكمُّعدوكمُّوأظهرتُّ{اليومُّأكملتُّلكمُّدينكم}ُّعزُّوجل:ُّوقدُّقيل:ُّإنُّاملرادُّبإكمالُّالدينُّيفُّقوله
دينكمُّعلىُّالدينُّكله،ُّكماُّنقول:ُّقدُّمتُّلناُّماُّنريدُّإذاُّكفيتُّعدوك،ُّقالُّالشيخُّابنُّعاشور:ُّ"مثُّلـماُّفتحُّاهللُّمكةُّوجاءتُّالوفودُّ

ُّفحجُّمسلمني،ُّوغلبُّاإلسالمُّعلىُّب ُّفأصبحُّمرهوباُّبأسه،ُّومنعُّاملشركنيُّمنُّاحلجُّبعدُّعام، الدُّالعرب،ُّمتكنُّالدينُّوخدمتهُّالقوة
رسولُّاهللُّعامُّعشرةُّوليسُّمعهُّغريُّاملسلمني،ُّفكانُّذلكُّأجلىُّمظاهرُّكمالُّالدين:ُّمبعىنُّسلطانُّالدينُّومتكينهُّوحفظهُّوذلكُّتبنيُّ

ةُّنُّيفُّيومُّمنُّاأليامُّغريُّكافُّألتباعه؛ُّألنُّالدينُّيفُّكلُّيومُّمنُّوقتُّالبعثُّيكنُّالدي،ُّملجُّالذيُّنزلتُّفيهُّهذهُّاآليةواضحاُّيومُّاحل
هوُّعبارةُّعنُّاملقدارُّالذيُّشرعهُّاهللُّللمسلمنيُّيوماُّفيوما،ُّفمنُّكانُّمنُّاملسلمنيُّآخذاُّبكلُّماُّأنزلُّإليهمُّيفُّوقتُّمنُّاألوقاتُّفهوُّ

ُّ(2)ملُّفيماُّيرادُّمنُّأتباعهُّاحلاضرينوهوُّقبلُّذلكُّكا،ولُّاآليةُّإكمالُّلهُّفيماُّيرادُّبهمتمسكُّباإلسالم،ُّفإكمالُّالدينُّيومُّنزُّ
ولقدُّنصُّمجهورُّاملفسرينُّعلىُّأنُّاملرادُّباآليةُّمعظمُّالفرائض،ُّوالتحليلُّوالتحرمي،ُّالُّسيماُّوأنُّاآليةُّنزلتُّيومُّاحلجُّاألكرب،ُّ

ُّاالمتنا ُّيفُّمعرض ُّعرفة،ُّفجاءت ُّعزُّوجلوهمُّباملوقفُّعشية ُّوفقهمُّاهلل ُّاملسلمنيُّبأن ُّملُّيكنالذُّللحجُّنُّعلى ُّمنُّبُّي قيُّعليهم
بُّالقرآنُّذكرها،ُّوأوكلهاُّإىلُّوتنك،ُّتفاصيلهافاستجمعُّهلمُّالدينُّأداءُّألركانه،ُّوقياماُّبفرائضهُّاليتُّبنيُّالنيبُُّّ،أركانُّالدينُّغريهُّفحجوا

ُّالصحيح:ُّ ُّالنيبُّيف ُّجاءُّعن ُّهذه»السنةُّوقد ُّبعدُّحجيت ُّالُّأحج ُّأدريُّلعلي ُّال ُّمناسككم،ُّفإن ُّعينُّ(3)«لتأخذوا ُّلتأخذوا ؛ُّأي:
ُّوجل:ُّيفُّاستشهادهمُّبقولهُّ،منُّاألدلةُّاليتُّتدحضُّدعاوىُّمنكريُّالسنة،ُّمناسككم الُّكمُُّّعلىُّ{اليومُّأكملتُّلكمُّدينكم}ُّعز

ن؛ُّإذُّنفسهمُّمنُّحيثُّالُّيدروُّوهمُّيفضحونُّأُّ،أهنمُّقدُّظنواُّأنُّهذهُّاآليةُّهيُّآخرُّماُّنزلُّمنُّالقرآنُّالدينُّبالقرآنُّفقطُّدونُّالسنة
ُّيزعمونُّاإلميان ُّجهلهمُّبالقرآنُّالذي ُّاملركبُّبالسنةُّالنبوُُّّالُّيبينونُّإالُّعن ُّفضالُّعنُّجهلهم ُّومكانتهاُّيفُّالتبه، ُّاإلسالميية ،ُّشريع

ُّأخرىُّآفالوحيُّالقرآنُّملُّيتوقفُّعندُّهذهُّاآلية؛ُّوإمناُّنزلتُّبعدُّهذهُّاآليةُُّّ،نقولُّإنُّهذهُّاآليةُّليستُّآخرُّماُّنزلُّمنُّالقرآن يات
شهدونُّونُّالسنةُّويستفقطُّدُّوالكاللةُّوغريمها،ُّفكيفُّيدعيُّأعداءُّالسنةُّاكتمالُّاإلسالمُّبالقرآن(4)تتضمنُّتشريعاتُّذاتُّخطرُّكالربا

ُّ؟!اوملاُّيكتملُّالقرآنُّبعدُّهبهبذهُّاآليةُّ

                                                                 
ُّمسلمُّ)بشرحُّالنووي(،ُّ)-8ُّ ُّوالتنوير،ُّابنُّعاشور،ُّدارُّسحنون،ُّتونس،ُّد.ُّت،ُّ)5441(،ُّرقمُّ)1ُّ/3241ُّ،3241صحيح ُّ(4ُّ/803ُّ،804(،ُّانظر:ُّالتحرير
ُّوالتنوُّ-2ُّ ُّد.ُّت،ُّصالتحرير  .805ير،ُّابنُّعاشور،ُّدارُّسحنون،ُّتونس،
ُّرميُّمجرةُّالعقبةُّيومُّالنحرُّراكبا،ُّ)-3ُّ ُّمسلمُّ)بشرحُّالنووي(،ُّكتاب:ُّاحلج،ُّباب:ُّاستحباب ُّ)5ُّ/2032صحيح ُّ(.3021(،ُّرقم
ُّعلىُّالنيبُّآيةُّالربا".ُّ-4ُّ ُّعنُّابنُّعباسُّرضيُّاهللُّعنهماُّقال:ُّ"آخرُّآيةُّنزلت ُّ)ُّفقدُّروىُّالبخاري ُّالبخاري ُّ.([4544(،ُّرقمُّ)1ُّ/52بشرحُّفتحُّالباري(،ُّ)]صحيح
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قرآنُّكثري،ُّونزلتُُّّزلُّبعدُّذلكوجاءُّيفُّتفسريُّالقرطيب:ُّ"وقالُّاجلمهور:ُّاملرادُّمعظمُّالفرائضُّوالتحليلُّوالتحرمي،ُّقالوا:ُّوقدُّن
ُّطافُّ ُّهذهُّالسنةُّمشرك،ُّوال ُّملُّيطفُّمعهمُّيف ُّالدينُّوأمرُّاحلج؛ُّإذ ُّإىلُّغريُّذلك،ُّوإمناُّكملُّمعظم آيةُّالربا،ُّونزلتُّآيةُّالكاللة

يصحُّأنُّيكونُّاملرادُّمنُّالدينُّالقرآن؛ُّألنُّآياتُّكثريةُّنزلتُّبعدُُّّوقالُّابنُّعاشور:ُّ"وال،ُّ(8)بالبيتُّعريان،ُّووقفُّالناسُّكلهمُّبعرفة
إذاُّجاءُّنصرُّ}ُّهذهُّاآليةُّوحسبكُّمنُّذلكُّبقيةُّسورةُّاملائدةُّوآيةُّالكاللةُّاليتُّيفُّآخرُّالنساءُّعلىُّالقولُّبأهناُّآخرُّآيةُّنزلت،ُّوسورة

ُّآية:ُّ،كذلك{اهللُّوالفتح ُّرسولُّاهللُّبعدُّنزول ُّدينكم}ُّوقدُّعاش ُّيوماُّيوحىُّإليهُّ{اليومُّأكملتُّلكم ُّالشيخُُّّ،حنواُّمنُّتسعني قال
ُّأكملُّالدينُّبالقرآنُّوببيانُّالنيب ُّالُُّّفماُّصح ُُّّللناسُّفيه،ُّحممدُّرشيدُّرضاُّيفُّتفسريُّهذهُّاآلية:ُّ"ومجلةُّالقولُّأنُّاهللُّتعاىل منُّبيانه

وبناءُّعلىُّذلكُّيتضحُّأنهُّالُّدليلُّملنكريُّالسنةُّيفُّإنكارهمُّ،ُّ(2)يعدلُّعنهُّإىلُّغريه،ُّوماُّبعدُّسنتهُّنورُّيهتدىُّبهُّيفُّفهمُّأحكامه"
تعينُّكمالُّمعظمُّالدينُّبالقرآنُّوالسنةُّوليسُّالقرآنُّفقط؛ُّإذُّإهناُّملُّتكنُّآخرُّماُّنزلُّمنُّالقرآنُُّّ،ُّحلجيتهاُّوأنُّاآليةُّاليتُّاستدلواُّهبا

ُّنُّاآلخر.كماُّتومهوا،ُّفاإلسالمُّقرآنُّوسنةُّوالُّيكتملُّبأحدمهاُّدوُّ
ّيسألون ّكانوا ّبالّالصحابة ّفما ّجانبا، ّتنحىّالسنة ّبالقرآنّوأن ّيكتفى ّأن ّأمكن ّإلا ُّاهللُّونتساءل: كثريُُّّعنُّرسول

أمورُّاإلسالم؟ُّكالذيُّأرسلُّامرأتهُّإىلُّبيتُّرسولُّاهللُّتسألُّعنُّتقبيلُّالرجلُّزوجتهُّوهوُّصائم؟ُّوأكثرُّمنُّذلكُّملاذاُّسألُّالصحابةُُّّمن
]األنعام:ُُّّ{ُّنالذينُّآمنواُّوملُّيلبسواُّإمياهنمُّبظلمُّأولئكُّهلمُّاألمنُّوهمُّمهتدوُّ}ُّآنُّنفسه؟ُّفسألوهُّحينماُّنزلت:رسولُّاهللُّعنُّمعانُّالقرُّ

مستدالُُّّ،رادُّبهُّالشرنُّالظلمُّيفُّاآليةُّاملفبنيُّهلمُّأُّ،قائلني:ُّأيناُّالُّيظلمُّنفسه؟ُّفامهنيُّأنُّاملقصودُّبالظلمُّيفُّاآليةُّمطلقُّالظلمُّ[،12
ُّالعزُّ ُّالكتاب ُّمن ُّقولهبآيةُّأخرى ُّوهي ُّعظيم}:عزُّوجلُّيز ُّلظلم ُّالشرك ُّإن ُّباهلل ُّتشرك ُّال ُّياُّبين ُّيعظه ُّوهو ُّالبنه ُّلقمان ُّقال ُّ{وإذ

التحذيرُّولذلكُّجاءُّاألمرُّبطاعتهُّوُُّّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم؛ُّإنُّتساؤالتُّالصحابةُّهذهُّدليلُّعلىُّأنُّالبيانُّموكولُّإليه[،83ُّ]لقمان:
ُّوهيُّ،ُّ(3)منُّخمالفته ُّاإلسالمُّالعملية ُّتعطيلُّأركان ُّألهناُّتعين ُّغريُّوارد؛ ُّالسنةُّاملطهرةُّأمر ُّبالقرآنُّدون ُّمسألةُّاالكتفاء ُّمثُّفإن ومن

الصالة،ُّوالزكاة،ُّوالصوم،ُّواحلج،ُّذلكُّأنُّالقرآنُّنصُّعلىُّوجوهبا،ُّلكنُّملُّيذكرُّطريقةُّأدائها،ُّفإذاُّحنيناُّالسنةُّجانباُّكماُّيريدونُّفمنُّ
لناُّبعددُّالصلواتُّيفُّاليومُّوالليلة؟ُّوكذلكُّعددُّالركعاتُّيفُّكلُّصالة؟ُّوماُّالذيُّيقرأُّفيهاُّوجوباُّمنُّالقرآن؟ُّوماُّهيُّالصالةُّاليتُّأينُّ

ُّجيهرُّفيهاُّواليتُّيسرُّفيهاُّومىتُّتؤدى؟
وإذاُّ،ُّايضيفُّالصومُّواحلجُّأوكذلكُّالزكاة،ُّفماُّهيُّاألموالُّاليتُّجتبُّفيهاُّالزكاة،ُّوشروطُّالزكاةُّومقاديرها؟ُّوماُّيقالُّهناُّيقالُُُُُُُُّّّّّّّّ

نُّلُّونقول:ُّأينُّصيغةُّاألذانُّيفُّالقرآنُّالكرمي؟ُّوأينُّزكاةُّالفطر؟ُّوأيءأمورُّاإلسالمُّاألخرى،ُّفإنناُّنتساتركناُّهذهُّاألركانُّوتوجهناُّإىلُّ
ُّالدعواتُّاخل ُّجرياُّوراءُّهذه ُّالسنةُّبتكُّالقرآنُّهلا ُّاليتُّوردتُّيف ُّأنتكُّهذهُّاألمور ُّهؤالءُُّّثة؟!بيصيغةُّالعقدُّالشرعيُّللزواج؟ وحياول
يفُّكيفيةُّأدائهاُّوهيُُّّاملنكرونُّأنُّيدفعواُّهذهُّاألسئلةُّالقويةُّاليتُّطرحناهاُّهناُّبأنُّهذهُّاألركانُّاألربعةُّالعملية،ُّيكفيناُّفيهاُّحماكاةُّالنيب

صلواُُّّ»ُّاهللُّعليهُّوسلم:ُّصلىُّلفيهاُّهذاُّاألمرُّمبحاكاةُّتأديةُّرسولُّاهللُّهلاُّإذُّقاُّفهمُّيقولون:ُّإنُّالصالة،ُّسننُّعمليةُّمنقولةُّإليناُّبالتواتر
واجليلُّالذيُّعاصرُّالرسولُّحاكاهُّيفُّكيفيةُّالصالةُّواحلج،ُُّّ(5)«لتأخذواُّمناسككم».ُّكذاُّيفُّاحلجُّيفُّقوله:ُّ(4)«كماُّرأيتمونُّأصلي

ُّإىلُّاجليلُّالذيُّبعدهُّحىتُّوصلتُّإلينا ُّ.ونقلُّهذهُّاحملاكاةُّعمليا

                                                                 
ُّالتاثُّالعريب،ُّبريوت،ُُّّ-8ُّ ُّ(.4ُّ/48ُّ،42م،ُّ)8115هـ/8405ُّاجلامعُّألحكامُّالقرآن،ُّالقرطيب،ُّدارُّإحياء
ُّد.ُّت،ُّ)-2ُّ ُّوالتنوير،ُّابنُّعاشور،ُّدارُّسحنون،ُّتونس، ُّرضا،ُّدارُّالفكر،ُّدمشق،ُّط4ُّ/804التحرير ُّ(.4ُّ/844)،ُّد.ُّت،2ُّ(،ُّتفسريُّاملنار،ُّحممدُّرشيد
ُّطبعةُّخاصة،ُّص-3ُّ ُّالالتينية، ُّالسنةُّوردُّالشبهاتُّاليتُّأثريتُّحوهلا،ُّاجلامعةُّالدوليةُّبأمريكا بتصرف،ُّالسنةُّاإلسالميةُّبنيُّإثباتُّالفامهنيُّورفضُّاجلاهلني،ُّد.228ُُّّحجية

ُّيفُّكتاباتُّأع23ُّم،ُّص8121هـ/8ُّ،8311ُّرءوفُّشليب،ُّمطبعةُّالسعادة،ُّالقاهرة،ُّط ُّبتصرف،ُّالسنةُّالنبوية داءُّاإلسالم،ُّمناقشامهاُّوالردُّعليها،ُّعمادُّالسيدُّالشربيين،
ُّعبدُّالقادرُّعبدُّاهلادي،ُّمكتبةُّاإلميان،ُّالقاهرة،ُّط8ُّ/814ُّ،812م،ُّ)2002هـ/8ُّ،8423ُّدارُّاليقني،ُّمصر،ُّط ،8ُّ(ُّبتصرف،ُّاملدخلُّإىلُّالسنةُّالنبوية،ُّد.ُّعبدُّاملهدي

ُّبتصرف.318ُّم،ُّص2002هـ/8422ُّ
ُّ)بشرحُّفت-4ُّ ُّالبخاري ُّ)2ُّ/838ُّ،832حُّالباري(،ُّكتاب:ُّاألذان،ُّباب:ُّاألذانُّللمسافرينُّإذاُّكانواُّمجاعةُّواإلقامة،ُّ)صحيح ُّ(.438(،ُّرقم
ُّرميُّمجرةُّالعقبةُّيومُّالنحرُّراكبا،ُّ)-5ُّ ُّمسلمُّ)بشرحُّالنووي(،ُّكتاب:ُّاحلج،ُّباب:ُّاستحباب ُّ)5ُّ/2032صحيح ُّ(.3021(،ُّرقم
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فإنُّكانُّفريقُّمنهمُّحياولُّأنُّخيرجُّمنُّمأزقُّاألسئلةُّاحلرجةُّاليتُّطرحتُّفقالواُّنأخذُّبالسنةُّالعمليةُّونتكُّالقولية،ُّفهذاُّالدفعُُُُُُُُّّّّّّّّ
ُّالنيبُّ ُّتدركُّبرؤية ُّالسننُّالقوليةُّال ُّحصرُّهلا،ُّوهذه ُّقوليةُّال ُّحتدثواُّعنها،ُّكالصالة،ُّواحلجُّسننا ُّالسننُّالعمليةُّاليت مرفوض؛ُّألنُّيف

ُّالعملية،ُّيصليُّوُّ ُّمنُّالسنةُّالقوليةُّالُّمنُّالسنة ُّبأقواله،ُّوهذانُّاحلديثانُّاللذانُّاستدلواُّهبماُّمها حيجُّويصومُّويزكي،ُّوإمناُّظهرتُّلنا
لوُّملُّيقلُّذلكُُّّلهُّالسنةُّالعملية؟ُّنعينُّأنُّالرسوُّومعىنُّهذاُّأنُّالسنةُّالقوليةُّأصلُّللسنةُّالعملية،ُّفكيفُّإذنُّيستغىنُّعنُّأصلُّتثبتُّب

ُّوجوبُّ ُّ(8)حماكاتهُّيفُّصالتهُّوحجهماُّثبتُّشرعا
ُّهذهُّالدعوىوختامُُُُُُُّّّّّّّ ُّالسنةدعوُُّّاُّللحديثُّعلى ُّيستغىنُّبهُّعن ُّأنُّالقرآن ُّفُّى ُّعنُّالسنة. ُّنتساءل:ُّإذاُّكانُّالقرآنُّيغين ماُّفإننا

{ُُّّغفورُّرحيمهللقلُّإنُّكنتمُّحتبونُّاهللُّفاتبعونُّحيببكمُّاهللُّويغفرُّلكمُّذنوبكمُّوا}:عزُّوجلُّمثلُّقولهُُّّمعىنُّاآلياتُّاآلمرةُّباتباعُّالرسول
ُّعمران] ُّ[38:آل ُّوجل:ُّوقوله، ُّكثريا}ُّعز ُّاهلل ُّوذكر ُّاآلخر ُّواليوم ُّاهلل ُّيرجو ُّكان ُّملن ُّحسنة ُّأسوة ُّاهلل ُّرسول ُّيف ُّلكم ُّكان ُّ{لقد

ُّاهللُّعليهُّوسلم؛ُّوماُّمعىنُّاآلياتُّاليتُّتبنيُّنزولُّالسنةُّعليه[،28ُّ]األحزاب: ُّالكتابُُّّوأنزلُّاهلل}ُّعزُّوجل:ُّومنهاُّقولهُّصلى عليك
نُّواذكرنُّماُّيتلىُّيفُّبيوتكنُّم}ُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم:ُّلنساءُّرسولُّاهللُّوقولهُّ،[883النساء:ُّ]ُّ{علمكُّماُّملُّتكنُّتعلمواحلكمةُّوُّ

رسولُّمنُّيطعُّال}ُّعزُّوجل:ُّمثلُّقولهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم،ُّوماُّمعىنُّاآلياتُّاآلمرةُّبطاعته[،34ُّاألحزاب:ُّ]ُّ{آياتُّاهللُّواحلكمة
ُّ]ُّ{ُّفقدُّأطاعُّاهلل ُّمنُّخمالفتهوإذ[،10ُّالنساء: ُّمعىنُّاآلياتُّاحملذرة ُّالسنةُّفما ُّيغينُّعن ُّعليهُّوسلم،ُّاُّكانُّالقرآن ومنهاُُّّصلىُّاهلل

ُّ.[43:النور{ُّ]فليحذرُّالذينُّخيالفونُّعنُّأمرهُّأنُّتصيبهمُّفتنةُّأوُّيصيبهمُّعذابُّأليم}ُّعزُّوجل:ُّقوله
ّّثانيا:ّّّّّّ ّأوجبا ّوالنبيالقرآنّوالسنة ّفتها:حذرّمنّمخالّالعملّبماّجاءتّبهّالسنة،

ُّقال ُّلهُّكما ُّللكتابُّوشارحة ُّالسنةُّمفصلة ُّأعطاه ُّباقية،ُّمث ُّلرسولهُّباهرة ُّبينة،ُّومعجزة ُّالكرميُّهداية ُّأنزلُّالقرآن عزُُّّإنُّاهلل
ُّتعاىل،ُُّّ،[44النحل:ُّ]ُّ{وأنزلناُّإليكُّالذكرُّلتبنيُّللناسُّماُّنزلُّإليهم}ُّوجل: فكانتُّالسنةُّأصالُّمنُّأصولُّالدينُّتالياُّلكتابُّاهلل

فالقرآنُّالكرميُّهوُّاألصلُّاألولُّللدينُّوالسنةُّهيُّاألصلُّالثان،ُّولقدُّاختصُّاهللُّ،ُّدُّواألحكامُّواألخالق،ُّوغريُّذلكئتؤخذُّمنهاُّالعقا
ُّتعاىلُّهذهُّاألمةُّاإلسالميةُّحبفظُّدينهاُّوصيانتهاُّله،ُّوتعهدُّبهُّسبحانه،ُّفحفظتُّهذهُّاألمةُّكتابُّاهللُّاملنزلُّإليها،ُّفتلقتهُّبأمانةُّوثقة

ُّلُّعنُّاحلديثُّالنبويُّمباُّوضعتهُّمنُّقواننيُّللروايةُّهيُّأصحُّوأدقُّطريقُّعلميُّيفُّنقلُّالرواياتُّواختبارها.وتواتر،ُّوذبتُّالكذبُّواخلل
ولقدُّكانتُّعنايةُّاألمةُّاإلسالميةُّبروايةُّاحلديثُّالنبويُّوحفظهُّمهدفُّإىلُّصيانةُّهذاُّالتاثُّالعظيمُّمنُّالتحريفُّوالتبديلُّ

يفُّاألمورُّكلها؛ُُّّحلديثُّنيبُّمنُّاألنبياء،ُّفقدُّنقلُّلناُّالرواةُّأقوالُّالرسولُّيكنُّقطمنُّالوقايةُّواحملافظةُّماُّملُّفيه؛ُّفحازُّحديثُّالنيبُّ
ُّونومه،ُّ ُّيفُّطعامهُّوشرابه،ُّويقظته ُّموضعُّاهتمام،ُّفنقلواُّتفاصيلُّأحواله ُّاليتُّقدُّيتوهمُّأهناُّليست العظيمةُّواليسرية،ُّبلُّيفُّاجلزئيات

ُّماُّتركت ُّالسنةُّأهنا ُّيتتبعُّكتب ُّليشعرُّمن ُّروتهُّونقلتهُّوقيامهُّوقعوده،ُّحىت ُّعنهُّإال ُّبالسنةُّ،ُّ(2)شيئاُّصدر ُّعنايةُّاملسلمني إذاُّكانت
ُّوال ُّبالضرورة، ُّوالتاثُّاإلسالمي ُّواحلضارة ُّوالتاريخ ُّمنُّالدين ُّمعلومة ُّجاهلوالعملُّهبا ُّذلك ُّلتُُّّجيهل ُّذلك ُّبعد أخذهُّفإنُّاإلنسان

اُّيفُّقبوهلمُّوبأيُّعقلُّوعلىُّأيُّمنطقُّاعتمدوُُّّالدهشةُّوالعجبُّوحيارُّلبهُّيفُّأفهامُّوعقولُّمنكريُّالسنة،ُّكيفُّيطعنونُّيفُّحجيتها؟!
القرآنُّدونُّالسنة؟!ُّأليسُّالذيُّأخربناُّبالقرآنُّهوُّصاحبُّالسنة،ُّالصادقُّاملصدوقُّالذيُّالُّينطقُّعنُّاهلوى؟!ُّأليسُّرواةُّالقرآنُّهمُّ

نُّيفُّالتوراةُّواإلجنيلُّالثناءُّاحلساملشهودُّهلمُّبُّقُّواملقيمنيُّبالعدلُّمنُّالصحابةرواةُّالسنةُّمنُّخريُّالقرونُّوخريةُّاألجيال؟!ُّالقائمنيُّباحل
ُّإىلُّيومُّالدين؟!والقرآنُّ ُّبإحسان ُّوالتابعني

ُّالكتابُّ ُّاستعاهمُّاهللُّعلى ُّالسنة،ُّأليسواُّهمُّالذين ُّوملُّيقبلوهاُّيف ُّروايةُّالصحابةُّوالتابعنيُّللقرآن فلماذاُّيقبلُّمنكروُّالسنة
لناُّالقرآنُّوالسنةُّجانبُّوطعنواُّيفُّآخر؟!ُّأليستُّالطريقُّاليتُّوصُّفكانواُّأمناءُّوشهداءُّبالقسطُّيفُّحفظهُّوصيانتهُّوروايته،ُّفلمُّوثقواُّيف

                                                                 
ُّالسنةُّالنبوية-8ُّ ُّإلنكار ُّ.835ُّ:832م،ُّص8111هـ/8ُّ،8420ُّ،ُّد.ُّعبدُّالعظيمُّاملطعين،ُّمكتبةُّوهبة،ُّالقاهرة،ُّطالشبهاتُّالثالثونُّاملثارة
ُّالعلمية،ُّبريوت،ُّ-2ُّ ُّ.82م،ُّص8118هـ/8408ُّعلومُّاحلديث،ُّابنُّالصالح،ُّحتقيق:ُّنورُّالدينُّعت،ُّاملكتبة



منانيــــــويةّوحيّربـــــةّالنبـــــالسنّ  ّّّّةـنــــــداءّالســــــأعّلدعاوىاقشةّـــــّ، ّّّ ّّ ّّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّّالــــنــ ـبـويـ ةّ ّّّ ّّ ّّّ محــــــــــــمدّأحمـــــــــــــــــــدّصـــــــــبرةّ  إعدادّ:
 

98 
 

أملُّيكنُّمنهجهمُّيفُّاحلفظُّوالتثبتُّوالروايةُّواحدا،ُّوإنُّاختلفُّيفُّجعلُّالصدارةُّواألولويةُّللمصدرُّاألولُّللدينُُّّمنهاُّطريقاُّواحدا؟!
هوُّنةُّإمناُّيطعنونُّيفُّأخصُّخصوصياتُّهذهُّاألمةُّوُّوهوُّالقرآن،ُّإالُّأنهُّملُّيهملُّاملصدرُّالثانُّوهوُّالسنة.ُّإنُّالذينُّيطعنونُّيفُّالس

ةُّأنُّتكونُُّّحلفظُّكتابهُّوسنةُّنبيه،ُّإهنمُّيريدونُّلألمةُّاإلسالميُُّّبهُّأمةُّاإلسالمُّوأهلمهاُّإياهُّوملُّيكنُّيفُّأمةُّمنُّقبلاإلسنادُّالذيُّميزُّاهلل
شتون،ُّوماُّكانُّبهُّمثناُّقليالُّفبئسُّماُّيُّكالذينُّمنُّقبلهم،ُّحيثُّطالُّعليهمُّاألمد؛ُّفقستُّقلوهبمُّونبذواُّدينهمُّوراءُّظهورهمُّواشتوا

ضاللُّاألممُّالسابقةُّوحتريفهمُّلكتبهمُّإالُّلفقدهمُّماُّحباناُّاهللُّبهُّمنُّحفظُّاإلسناد،ُّفهلُّاملقصودُّأنُّنكونُّمثلُّالذينُّمنُّقبلناُّفنتكُّ
ُّوهندمُّشطرُّالدين؛ُّفنضلُّوحنرفُّونغريُّونبدلُّكلُّماُّليسُّلهُّتفصيلُّيفُّالقرآن.

ُّيفُّالسن ُّتعاىل:إنُّالذينُّيطعنون ُّوالسنة،ُّقال ُّتعهدُّحبفظُّالكتاب ُّألنُّاهلل ُّيكذبونُّالقرآن؛ ُّحننُّنزلن}ُّة ُّلهُّإنا ُّالذكرُّوإنا ا
ُّالذينُُّّ،ضُّللسنةُّرجاالُّحفظوهاُّوذبواُّعنها،ُّوصدقُّوعدهُّفقيضُّللقرآنُّرجاالُّحفظوهُّوذبواُّعنه،ُّكماُّقي[1:احلجر{ُّ]حلافظون إن

نُّخمالفتهُّوعصيانُّأمره،ُّوطاعتهُّوهنىُّعُّفونُّأوامره؛ُّألنُّالقرآنُّأمرُّباتباعُّالرسوليطعنونُّيفُّالسنةُّإمناُّيطعنونُّيفُّالقرآنُّويكذبونهُّوخيال
ُّهبا،ُّفكيفُّيدعونُّأهنمُّيؤمنونُّبهُّوهمُّخيالفونه؟! ُّالتمسكُّبالسنةُّواالعتصام ُّوحثُّعلى

يفُّذلكُُّّالقرآنُّوجاءتُّآياتُّ،والعملُّبسنته،ُّوحذرناُّمنُّخمالفتهوحثناُّعلىُّاالقتداءُّبه،ُُّّباتباعُّنبيهُّعزُّوجلُّلقدُّأمرناُّاهلل
ُّإىل: ّصرحيةُّواضحة،ُّوميكنُّتصنيفها

ّ،ّصلىّاهللّعليهّوسلمّتأمرّباتباعهآياتّّ
ّ،ّصلىّاهللّعليهّوسلمّتأمرّبطاعتهّآيات

ّ،صلىّاهللّعليهّوسلمّرّمنّمخالفتهآياتّتحذ
ّصلىّاهللّعليهّوسلم.ّآياتّتبينّقدره

ببكمُّاهللُّويغفرُّلكمُّقلُّإنُّكنتمُّحتبونُّاهللُّفاتبعونُّحي}ُّ:عزُّوجلُّفمنهاُّقولهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم:ُّأماّاآلياتّالتيّتأمرّباتباعهُّّّّّّ
نزولُّهذهُُّّوقدُّرويُّيفُّسبب،ُّ)آلُّعمران({(ُّقلُّأطيعواُّاهللُّوالرسولُّفإنُّتولواُّفإنُّاهللُّالُّحيبُّالكافرين38ذنوبكمُّواهللُّغفورُّرحيمُّ)

كمُّاهللُّويغفرُّلكمُّقلُّإنُّكنتمُّحتبونُّاهللُّفاتبعونُّحيبب}ُّعزُّوجل:ُّلُّاهللاآليةُّأنُّقوماُّعلىُّعهدُّالنيبُّقالوا:ُّياُّحممدُّإناُّحنبُّربنا،ُّفأنزُّ
ُّحلبُّاهلل،ُّوجعلُّالعقابُّملنُّخالفه.ُّ،ُّفجعلُّاتباعُّنبيه(1){ذنوبكمُّواهللُّغفورُّرحيم ُّسببا

ّبطاعته ُّقولهُّأماّاآلياتّالتيّتأمر ُّلعلكمُّترمحونوأطيع}ُّعزُّوجل:ُّفمنها ُّوالرسول ُّ]واُّاهلل ُّوقوله[832:آلُّعمران{ عزُُّّ،
ُّ[83]النساء:ُّ{تلكُّحدودُّاهللُّومنُّيطعُّاهللُّورسولهُّيدخلهُّجناتُّجتريُّمنُّحتتهاُّاألهنارُّخالدينُّفيهاُّوذلكُّالفوزُّالعظيم}ُّ:وجل

ُّوماُّجاءُّبهُّإمناُّهوُّمنُّرُُّّفجعلُّربناُّطاعةُّرسولهُّطاعةُّلهُّسبحانه؛ُّوذلكُّألنه ُّماُّضوانُّاهلل،ُّويفُّذلكُّمبلغُّعنُّاهلل، إعالءُّلكل
وإعالءُّلقدرُّطاعتهُّوأهناُّطاعةُّهلل،ُّوأنُّسنتهُّمنُّدينُّاهلل،ُّعلىُّاملسلمُّأنُّيلتزمُّهبا،ُّوأنُّيطيعُّأوامرُّالقرآنُّالكرميُُّّ،جاءناُّبهُّرسولُّاهلل

ُّتعاىلُّيقول: ُّقولُّاملؤمننيُّإذاُّدعواُّإىلُّاهلل}ُّوالسنةُّالنبوية،ُّوأنُّينتهيُّبنواهيهما،ُّواهلل ُّمسعناُُّّورسولهُّليحكمُّبإمناُّكان ينهمُّأنُّيقولوا
ُّاملفلحون ُّهم ُّوأولئك ُّ]وأطعنا 58ُّ:النور{ ُّاهلل[، ُّيؤدب ُُّّحيث ُّاهللاألمةُّكلها، ُّرسول ُّوتطيع ُّتسمع ُّأن ُّيفُُّّ،ويعلمها ُّالضمري وأفرد

هذا،ُّوإنُُّّ،ُّوجلُّعزُّكانُّاحلكمُّيفُّاحلقيقةُّهللفهوُّاملباشرُّللحكم،ُّوإنُُُّّّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم؛ُّألنهُّيعودُّعلىُّالرسول{،ُّليحكم}ُّقوله
اُّوُّكانُّسياقُّاآليةُّعلىُّطريقةُّاخلرب،ُّفليسُّاملرادُّبهُّذلك،ُّبلُّاملرادُّبهُّتعليمُّهذاُّاألدب،ُّوأنهُّجيبُّعلىُّاملؤمننيُّأنُّيقبلواُّحكمهُّوميتثل

ُّأمره ُّالفائزونُّخبرييُّالدنياُّواآلخرة،ُّدونُّمنُّعداهمُّممنُّملُّميتثلوا ُّ(2).أمره،ُّوهمُّبذلكُّاملفلحون

                                                                 
ُّإىلُّالسنةُّالنبوية،ُّد.ُّعبدُّاملهديُّعبدُّالقادرُّعبدُّاهلادي،ُّمكتبةُّاإلميان،ُّالقاه-8ُّ ُّ.21م،ُّص2002ه/8ُّ،8422ُّرة،ُّطاملدخل
ُّإىلُّالسنةُّالنبوية،ُّد.ُّعبدُّاملهديُّعبدُّالقادرُّعبدُّاهلادي،ُّمكتبةُّاإلميان،ُّالقاهرة،ُّط-2ُّ ُّبتصرف.12ُّم،ُّص2002هـ/8ُّ،8422ُّاملدخل
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خمالفتهُّفإهناُّجاءتُّلتبنيُّأنُّمنُّخالفهُّفقدُّضلُّضالالُّمبينا،ُّومصريهُّجهنمُّخالداُّفيها،ُّولهُّعذابُّأماّاآلياتّالتيّتحذرّمنُّّ      
ورسولهُُّّنُّيعصُّاهللوماُّكانُّملؤمنُّوالُّمؤمنةُّإذاُّقضىُّاهللُّورسولهُّأمراُّأنُّيكونُّهلمُّاخلريةُّمنُّأمرهمُّوم}ُّعزُّوجل:ُّمهني،ُّمنها:ُّقوله

34ُّ:األحزاب{ُّ]فقدُّضلُّضالالُّمبينا ُّاهللُّورسوله[، ُّيكونُّللمؤمنُّاختيارُّفيماُّقضى ُّوسلمصلىُّاهللُّعليُّواملعىن:ُّأنهُّالُّيصحُّأن ُّه
ُّعزُّمبلغُّعنُّاهللُّفعلىُّكلُّاملؤمننيُّأنُّيطيعواُّأمرُّاهللُّورسولهُّباالمتثال،ُّالُّسيماُّوقدُّعطفُّقضاءُّرسولُّاهللُّعلىُّقضاءُّاهلل؛ُّألنهُّ،

اللُّبنيُّواحنرافُّضوحذرُّربناُّسبحانهُّاملؤمننيُّمنُّمعصيته،ُّومنُّمعصيةُّرسولهُّمبيناُّأنُّهذهُّاملعصيةُّ،ُّعزُّوجلُّوجل،ُّفطاعتهُّطاعةُّهلل
ومنُّهذاُّاملنطلقُّحرصُّالسلفُّعلىُّهديُّالرسولُّفهاُّهوُّطاوسُّبنُّكيسانُّيصليُّركعتنيُّبعدُّالعصر،ُّفقالُّلهُّ،ُّعنُّسواءُّالسبيل

دُّفقالُّابنُّعباسُّرضيُّاهللُّعنهما:ُّقدُّهنىُّعنُّصالةُّبعُّ،ال:ُّإمناُّهنىُّعنهماُّأنُّيتخذاُّسنةتركهما،ُّقابنُّعباسُّرضيُّاهللُّعنهما:ُّا
ريةُّوماُّكانُّملؤمنُّوالُّمؤمنةُّإذاُّقضىُّاهللُّورسولهُّأمراُّأنُّيكونُّهلمُّاخل}ُّالعصرُّفالُّأدريُّأتعذبُّعليهماُّأمُّتؤجر؛ُّألنُّاهللُّتعاىلُّيقول:

ُّ.(1)[34األحزاب:ُّ]ُّ{منُّأمرهم
ُّخمالفةُّالرسولومنُّاآل ُّحتذرُّمن ُّوجل:ُّقولهُّياتُّاليت ُّفرعونُّ}ُّعز ُّأرسلناُّإىل ُّشاهداُّعليكمُّكما ُّأرسلناُّإليكمُّرسوال إنا

يؤكدُّعلىُّوجوبُّ،ُّواتساقاُّمعُّماُّأسلفناُّجندُّأنُّالقرآنُّالكرميُّ)املزمل(ُّ{(84(ُّفعصىُّفرعونُّالرسولُّفأخذناهُّأخذاُّوبيالُّ)85رسوالُّ)
وعليهُّفكلُّ،ُّليهُّوسلمصلىُّاهللُّعُّبدليلُّهذهُّاآليةُّاليتُّأبانتُّأنُّفرعونُّإمناُّعذبُّملخالفةُّرسولهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم،ُّالعملُّبسنته

ُّمنُّعصىُّرسولهُّاملبعوثُّإليهُّمنُّقبلُّربُّالعزةُّفلينتظرُّاألخذُّالوبيلُّيفُّالدنياُّواآلخرة.
،ُّ[802:األنبياء{ُّ]وماُّأرسلناكُّإالُّرمحةُّللعاملني}ُّعزُّوجل:ُّفمنهاُّقولهُّوسلم:ُّصلىُّاهللُّعليهّأماّاآلياتّالتيّتعظمّقدره

قالُّابنُّعباسُّرضيُّاهللُّعنهماُّ،ُّرمحةُّلكلُّاخلالئقُّيعُّاملخلوقات،ُّفهوعزُّوجل،ُّمجعُّعاملُّفيشملُّمجُّوُّ"العاملني"ُّاسمُّملاُّسوىُّاهلل
ياُّأهلُّالكتابُّقدُّجاءكمُّرسولناُّيبنيُّ}ُّ:عزُّوجلُّوقال،ُّ(2)ملكذبةهوُّرمحةُّللمؤمننيُّوالكافرينُّإذاُّعوفواُّمماُّأصابُّغريهمُّمنُّاألممُّا

(ُّيهديُّبهُّاهللُّمنُّاتبعُّرضوانهُّسبل85ُّلكمُّكثرياُّمماُّكنتمُّختفونُّمنُّالكتابُّويعفوُّعنُّكثريُّقدُّجاءكمُّمنُّاهللُّنورُّوكتابُّمبنيُّ)
ُّالظلماتُّإ ُّصراطُّمستقيمالسالمُّوخيرجهمُّمن ُّبإذنهُّويهديهمُّإىل 84ُّ:)املائدة{ُّ]ىلُّالنور ُّوهيُُّّ[، ُّهذهُّاآلياتُّوأمثاهلا والُّشكُّأن

لُّتأخذُّبأيديُّاملؤمننيُّإىلُّاالقتداءُّبهُّواحلرصُّعلىُّكلُّماُّهوُّمنُّسنتهُّوطريقته،ُّفهوُّالذيُّاصطفاهُّاهللُّلدينه،ُّوأنزُُّّكتابُّاهللكثريةُّيفُُّّ
مر،ُّواهتدواُّبهُّوقدُّاتبعهُّالسلفُّاتباعاُّصادقا،ُّفاقتدواُّبه،ُّيفُّكلُّأ،ُّوشرفه،ُّوأعالهُّوكرمهُّياته،ُّووفقهعليهُّوحيه،ُّوأسرىُّبهُّوأراهُّمنُّآ

ُّوزمان،ُّويفُّكلُّحاللُّوحرام ُّ.(3)يفُّكلُّحال،ُّوهكذاُّجيبُّعلىُّكلُّمسلمُّأنُّيتبعُّسنتهُّيفُّكلُّمكان
قدُّاختذُُّّبذلكُّإىلُّالتمسكُّبالسنة،ُّوأمرُّاملؤمننيُّالقرآنُّيفُّدعوتهُّأنُّجيدُّالقارئُّاملتدبرُّللقرآنُّالكرمي،ُّومماُّجتدرُّاإلشارةُّإليهُّأنُُُُُُُّّّّّّّ

الذينُّآمنواُُّّاياُّأيه}ُّعزُّوجل:ُّفتتمثلُّيفُّطاعةُّاهللُّورسولهُّيفُّآنُّواحد،ُّوهذاُّمستمدُّمنُّمثلُّقولهُّالصورةُّاألوىل:ُّ:(4)ثالثُّصور
فاتقواُّاهللُّوأصلحواُّذاتُّبينكمُّوأطيعواُّاهللُّورسولهُّ}:عزُّوجلُّوكقوله[،20ُّ:األنفال]ُّ{أطيعواُّاهللُّورسولهُّوالُّتولواُّعنهُّوأنتمُّتسمعون

ُّمؤمنني ُّالثانية:[،8ُّ:األنفال{ُّ]إنُّكنتم ُُّّالصورة ُّيفُّطاعةُّاهلل ُّمثلُّقولهُّ،وطاعةُّرسولُّاهللفتتمثل ُّوجل:ُّوذلكُّيف ُّا}ُّعز هللُّوأطيعوا
مسائلُُّّيففتظهرُّيفُّالطاعةُّمستقلةُّللرسولُُّّالصورةُّالثالثة:[،82ُّ:التغابن]ُّ{وأطيعواُّالرسولُّفإنُّتوليتمُّفإمناُّعلىُّرسولناُّالبالغُّاملبني

ُّاحل ُّفيها ُّوتعاىلُّقترك ُّباتباعُُّّسبحانه ُّاألمر ُّعلى ُّدليل ُّوأوضح ُّالكرمي، ُّالقرآن ُّيف ُّبالغ ُّهلا ُّيرد ُّمل ُّإذ ُّوالبيان؛ ُّالبالغ ُّمهميت لرسوله
انتهواُّوماُّآتاكمُّالرسولُّفخذوهُّوماُّهناكمُّعنهُّف}ُّعزُّوجل:ُّوالسمعُّوالطاعةُّلكلُّماُّصحُّعنُّالنيبُّوردُّيفُّسورةُّاحلشرُّيفُّقولهُّ،نةالس

ُّإنُّ،ُّ[2:احلشر{ُّ]واتقواُّاهللُّإنُّاهللُّشديدُّالعقاب ُّعقوبةُّاالكتفاءُّبالقرآن،ُّوحتذرُّمنُّشدةُّالعقابُّيومُّالقيامة،ُّمث فاآليةُّتؤكدُّعلى

                                                                 
ُّ(.2ُّ/8813م،ُّ)2002ُّهـ/8421جامعُّبيانُّالعلمُّوفضله،ُّابنُّعبدُّالرب،ُّحتقيق:ُّأيبُّاألشبالُّالزهريي،ُّمكتبةُّالتوعيةُّاإلسالمية،ُّالقاهرة،ُّ-8ُّ
ُّالعلمية،ُّبريوت،ُّد.ُّت،ُّ)ُّ-2ُّ ُّحقوقُّاملصطفى،ُّالقاضيُّعياض،ُّدارُّالكتب ُّ(.8ُُّّ/82انظر:ُّالشفاُّبتعريف
ُّإىلُّالسنةُّالنبوية،ُّد.ُّعبدُّاملهديُّعبدُّالقادرُّعبدُّاهلادي،ُّمكتبةُّاإلميان،ُّالقاهرة،ُّط-3ُّ ُّبتصرف.15ُّم،ُّص2002هـ/8ُّ،8422ُّاملدخل
www.affok.comُُّّموقعُّأفقُّللربجميات.-4ُّ

http://www.affok.com/


منانيــــــويةّوحيّربـــــةّالنبـــــالسنّ  ّّّّةـنــــــداءّالســــــأعّلدعاوىاقشةّـــــّ، ّّّ ّّ ّّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّّالــــنــ ـبـويـ ةّ ّّّ ّّ ّّّ محــــــــــــمدّأحمـــــــــــــــــــدّصـــــــــبرةّ  إعدادّ:
 

111 
 

طعُّالرسولُّمنُّي}ُّعزُّوجل:ُّقرآنُّخارجُّهذهُّالصورُّالثالثُّتنصُّعلىُّأنُّطاعةُّالرسولُّمنُّطاعةُّاهللُّيفُّمثلُّقولههناكُّآياتُّيفُّال
ُّعليهمُّحفيظا ُّ]فقدُّأطاعُّاهللُّومنُّتوىلُّفماُّأرسلناك ُّ.[10:النساء{

ُّبه،ُّومثاهلاُّقوله ُّفيماُّيقولهُّويقضي ُّملُّحيكمُّرسولُّاهلل ُّنفيُّاإلميان،ُّعمن ُّوجل:ُّكماُّتنصُّأخرىُّعلى ُّالُّفال}ُّعز ُّوربك
ومعلومُّأنُّهذاُّالذيُّ[،45ُّ:النساء]ُّ{يؤمنونُّحىتُّحيكموكُّفيماُّشجرُّبينهمُّمثُّالُّجيدواُّيفُّأنفسهمُّحرجاُّمماُّقضيتُّويسلمواُّتسليما

ُّحبكمُّمنُّعندهُّهوُّقضىُّبه ُّيفُّالقرآن،ُّوإمناُّكان ُّوسلم،ُّملُّيكنُّتنفيذاُّآليةُّموجودة ُّأنُُّّنلومعُّذلكُّفقدُّأعُّصلىُّاهللُّعليه القرآن
ُّجتاههُّعدُّأياُّكاناإلنسانُّالُّي ُّ.(8)مؤمناُّباهللُّإالُّإنُّقبلُّحكمُّرسولُّاهللُّوخضعُّله،ُّمثُّملُّجيدُّأيُّحرج

ألمرُّأويلُّاياُّأيهاُّالذينُّآمنواُّأطيعواُّاهللُّوأطيعواُّالرسولُّوُّ}ُّ:لعزُّوجُّواهللُّأمرناُّعندُّالتنازعُّأنُّنرجعُّإىلُّالقرآنُّوالسنةُّيفُّقوله
ُّوأحسنُّتأويال ُّاآلخرُّذلكُّخري ُّتؤمنونُّباهللُّواليوم ُّإنُّكنتم ُّإىلُّاهللُّوالرسول ُّيفُّشيءُّفردوه 51ُّ]النساء:ُّ{منكمُّفإنُّتنازعتم قالُّ[،

"ابنُّالقيم"ُّتعليقاُّعلىُّهذهُّاآلية:ُّ"فأمرُّاهللُّبطاعته،ُّوطاعةُّرسولهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم،ُّوأعادُّالفعلُّإعالماُّبأنُّطاعةُّالرسولُّجتبُّ
ُّفيه،ُّاستقالال ُّإذاُّأمرُّوجبتُّطاعتهُّمطلقا،ُّسواءُّكانُّماُّأمرُّبهُّيفُّالكتاب،ُّأوُّملُّيكن ُّمنُّغريُّعرضُّماُّأمرُّبهُّعلىُّالكتاب،ُّبل

ُّإيذاناُّ ُّاستقالال،ُّبلُّحذفُّالفعل،ُّوجعلُّطاعتهمُّيفُّضمنُّطاعةُّالرسول، فإنهُّأويتُّالكتابُّومثلهُّمعه،ُّوملُّيأمرُّبطاعةُّأويلُّاألمر
لرسول،ُّفمنُّأمرُّمنهمُّبطاعةُّالرسولُّوجبتُّطاعته،ُّومنُّأمرُّخبالفُّماُّجاءُّبهُّالرسولُّفالُّمسعُّلهُّوالُّبأهنمُّإمناُّيطاعونُّتبعاُّلطاعةُّا

ومنُّمثُّفاآليةُّتدلُّداللةُّواضحةُّعلىُّأنُّالسنةُّهيُّاملصدرُّالثانُّللتشريعُّيفُّاإلسالمُّبعدُّالقرآنُّالكرميُّالذيُّميثلُّاملصدرُُّّ(2)طاعة
ُّ.جنباُّإىلُّجنبُّمعُّالقرآنُّالكرميلشريعتهُّأنُّتتمُّإالُّباألخذُّبسنةُّالنيبُّاألولُّله،ُّوالُّميكنُّلدينُّاهللُّأنُّيكتمل،ُّوالُّ

ّصلىّاهللّعليهّوسلم:ّا.ّوجودّالسنةّفيّعهدّالنبيلثثاّّّّّّّّ
ُّأنُّيدعيُّمنكروُّالسنةُّأهناُّملُّتكنُّموجودةُّعلىُّعهدُّ،ورُّأنُّتصدرُّعنُّإنسانُّحيتمُّعقلهإنُّمنُّأغربُّالفرىُّاليتُّماُّكانُّيتصُُُُُُّّّّّّ

ها؛ُّفلسناُّواحلقُّأنناُّأمامُّدعاوىُّمتهافتةُّتنقضُّنفسهاُّبنفسُّ،زعمونُّأهناُّوجدتُّبعدُّذلكُّبقرونمثُّيُّىُّاهللُّعليهُّوسلم،صلُّرسولُّاهلل
ندريُّكيفُّتكونُّالسنةُّغريُّموجودةُّيفُّحياةُّصاحبهاُّمثُّتكونُّموجودةُّبعدُّوفاتهُّبقرون؟!ُّنشريُّيفُّإجيازُّإىلُّبطالنُّذلكُّالزعمُّالذيُّ

ُّخال ُّعلى ُّبلُّاألدلة ُّعليه، ُّحياةُّالُّدليل ُّيف ُّفاألصل ُّأوُّمكابر، ُّجاهل ُّوفاتهُّإال ُّبعد ُّحىت ُّعهدهُّأو ُّيف ُّوجودُّالسنة ُّينكر ُّال فه؛ُّإذ
ُّوعصيانه ُّ،الصحابةُّيفُّعهدُّالنيبُّومنُّبعدهُّهوُّالعملُّبالسنة:ُّأوالُّألمرُّالقرآنُّاملتكررُّباتباعُّالسنةُّواقتفاءُّأثرهُّوالتحذيرُّمنُّخمالفته

صلىُّاهللُّعليهُُّّتُّالطريقةُّالعمليةُّوالتطبيقُّاجملسدُّلتعاليمُّالدينُّمنذُّنزولُّالوحيُّعلىُّالنيبوقدُّبيناُّذلكُّمنذُّقليل،ُّوثانياُّألنُّالسنةُّكان
ُّعالذلكُّحظيتُّالسنةُّالنبويةُّمنُّالعنايةُّواحلفظُّوالتمحيصُّوالدرسُّبذاتُّالقدرُّالذُّوسلم؛ ُّشيُّحظيُّبهُّالقرآنُّالكرمي،ُّفقد

هُّحملُّمالحظةُّهُّوحركاتهُّوأحوالهُّوصفاتهُّوتقريراته،ُّوأسفارهُّوغزواتعزُّوجل،ُّفكانتُّكلُّأقوالهُّوأفعالُّبضعاُّوعشرينُّسنةُّيبلغُّعنُّربه
ُّفاقُّ ُّله ُّوحبهم ُّسيما ُّحياة،ُّال ُّمنهج ُّهلم ُّصارت ُّوتطبيقهاُّحبيث ُّهبا ُّالعمل ُّوفوقُّذلكُّكله ُّودرسهم، ُّوعنايتهم أصحابهُّوحفظهم

ُّهوُّالشخصُّالوحيدُّالذيُّال ُّوأهليهم،ُّإضافةُّإىلُّأنُّالنيب ُّخفاياُّتنطويُّحياتهُّعلىُّأسرارُّأُّالوصفُّفقدُّفدوهُّبأرواحهمُّوأمواهلم و
ُّأوُُّّيهاُّالناسُّأوُّأنُّالُّيعرفوها،ُّفهوجيبُّأنُّالُّيطلعُّعل ملُّحيجرُّعلىُّواحدةُّمنُّأزواجهُّأوُّواحدُّمنُّأصحابهُّأنُّينقلُّعنهُّماُّيرى

ُّيفُّأخصُّاألمور. ُّيسمع،ُّوهلذاُّرويتُّتفاصيلُّحياتهُّحىت
عددةُّريع،ُّفهذاُّأوهىُّمنُّأنُّيعترب،ُّوهلُّعمواُّعنُّاألحاديثُّاملتملُّيصرحُّبأنُّالسنةُّهيُّاملصدرُّالثانُّللتشُّأماُّزعمهمُّأنُّالنيب

ُّوتؤمثُّمنُّخيالفها ُّالسنةُّوتوجبُّذلك ُّبلُّإنُّالنيباليتُّتأمرُّباتباع ُّمتاما،ُّفُّ، ُّالسنةُّوحياُّكماُّأعطيُّالقرآن ُّروىُّيصرحُّبأنهُّأعطي قد

                                                                 
ُّرمضانُّالبوطي،ُّمقالُّمنشورُّمبوقعُّموسوعةُّاإلعجازُّالعلميُّللقرآنُّوالسنة.-8ُّ ُّ"هلُّالقرآنُّيغينُّعنُّالسنة"،ُّبقلمُّد.ُّحممدُّسعيد
ُّشبكةُّاإلعال-2ُّ ُّأعالمُّاملوقعنيُّعنُّربُّالعاملني،ُّابنُّالقيم،ُّحتقيق:ُّطهُّع"إذاُّكانُّالقرآنُّوافياُّمكتمالُّفماُّاحلاجةُّإىلُّالسنة"،ُّمقالُّمنشورُّمبوقعُّمنتديات بدُّمُّالعربية،

ُّ(.8ُّ/41الرءوفُّسعد،ُّدارُّاجليل،ُّبريوت،ُّد.ُّت،ُّ)
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اُّالقرآنُّفماُّانُّعلىُّأريكتهُّيقول:ُّعليكمُّهبذ،ُّأالُّيوشكُّرجلُّشبعالكتابّومثلهّمعهأالُّإنُّأوتيتُّ»قال:ُُّّيكربُّأنهُّاملقدادُّبنُّمعد
معناهُُّّ«أوتيتُّالكتابُّومثلهُّمعه»ُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم:ُّفقوله،ُّ(1)«وجدمتُّفيهُّمنُّحاللُّفأحلوهُّوماُّوجدمتُّفيهُّمنُّحرامُّفحرموه...

ُّمنُّالب ُّوأنُّيزيدُّعليهُّفيشرعُّماُّليأنهُّأويتُّالكتابُّوحياُّيتلىُّوأويتُّمثله ُّيبنيُّماُّيفُّالكتابُّفيعمُّوخيص، ُّيفُّيان،ُّأي:ُّأذنُّلهُّأن س
ُّ.(2)ُّالكتابُّلهُّذكرُّفيكونُّذلكُّيفُّوجوبُّاحلكمُّولزومُّالعملُّبهُّكالظاهرُّاملتلوُّمنُّالقرآن

رُّهذهُّالشرذمةُّوُّطعةُّعلىُّحجيةُّالسنة،ُّفإنهُّإضافةُّإىلُّحتقيقُّنبوءةُّالنيبُّبظهويفُّهذاُّاحلديثُّالنبويُّمعجزةُّنبويةُّوداللةُّقا
صفامهمُّوصفهمُّبُّإالُّأنُّاألقوىُّإعجازاُّمنُّذلكُّأنُّالنيبُّحجيةُّالسنةُّوليسُّبعدُّذلكُّبرهانُّوهذهُّمعجزةُّدالةُّعلىمنُّمنكريُّالسنةُّ

اشئُّعنُّ"رجلُّشبعان"ُّكنايةُّعنُّالبالدةُّوسوءُّالفهمُّالناليتُّنراهاُّفيهمُّأمامناُّوذلكُّبقوله:ُّ"يوشكُّرجلُّشبعانُّعلىُّأريكته"،ُّولفظُّ
الشبعُّأوُّعنُّاحلماقةُّالالزمةُّللتنعمُّوالغرور،ُّوقوله:ُّ"علىُّأريكته"ُّأي:ُّسريره،ُّوأرادُّهبذهُّالصفة:ُّأصحابُّالتفهُّوالدعةُّالذينُّلزمواُّ

حُّأنُّنوضُّاُّفإننالذُّهمُّجهلةُّبالدينُّوعلومه؛نعمُّالُّجتدُّواحداُّمنهمُّلهُّشيخُّيفُّالعلمُّوكلُّ(3)ُّالبيوتُّوملُّيطلبواُّالعلمُّمنُّمظانه...
ُّالنصوصُّالنبويةُّيفُّهذاُّاجملالُّكانتُّعلىُّاجتاهني:ُّاألمرُّباتباعُّالسنة،ُّوالتحذيرُّمنُّخمالفتها.

رباضُّمنهاُّماُّوردُّعنُّالعُّباتباعُّسنته،ُّوقدُّتعددتُّصيغُّهذاُّاألمر،ُّوتنوعتُّأساليبه:ُّأمرهّأماّاالتجاهّاألولّفيتمثلّفي:
ذاتُّيوم،ُّفوعظناُّموعظةُّبليغةُّوجلتُّمنهاُّالقلوبُّوذرفتُّمنهاُّالعيون،ُّفقيل:ُّياُّرسولُّاهلل،ُُّّقامُّفيناُّرسولُّاهللُّ»بنُّساريةُّقال:ُّ

ُّاختالفاُّ ُّمنُّبعدي ُّعبداُّحبشيا،ُّوستون ُّوالطاعة،ُّوإن ُّبتقوىُّاهلل،ُّوالسمع ُّفقال:ُّعليكم ُّفاعهدُّإليناُّبعهد، وعظتناُّموعظةُّمودع،
ُّ(4)«ة،ُّعضواُّعليهاُّبالنواجذ،ُّوإياكمُّواألمورُّاحملدثات،ُّفإنُّكلُّبدعةُّضالللراشدينّالمهديين،ّفعليكمّبسنتيّوسنةّالخلفاءّاشديدا

صلىُُّّولقدُّترجمُّابنُّحبانُّهلذاُّاحلديثُّيفُّصحيحهُّبعنوانُّ"باب:ُّوصفُّالفرقةُّالناجيةُّمنُّبنيُّالفرقُّاليتُّتفتقُّعليهاُّأمةُّاملصطفى
عندُّذكرهُُّّ«يكمُّبسنيتفعل»ُّاهللُّعليهُّوسلمُّصلىُّ:ُّقالُّأبوُّحامتُّيفُّقوله"،ُّوقالُّعقبُّإيرادُّهذاُّاحلديثُّيفُّصحيحهُّاهللُّعليهُّوسلم

بيانُّواضحُّأنُّمنُّواظبُّعلىُّالسنن،ُّوقالُّهبا،ُّوملُّيعرجُّعلىُّغريهاُّمنُّاآلراء"ُّهوُّ"منُّالفرقةُّالناجيةُُّّتهاالختالفُّالذيُّيكونُّيفُّأم
ُّاهللُّمنهمُّمبنه ُّ.(5)يفُّالقيامة،ُّجعلنا

رُّمعناهُّ"الزموا"ُّأي:ُّاسمُّفعلُّأم«ُّفعليكم»،ُّفإنُّلفظُّ«مُّبسنيتُّوسنةُّاخللفاءُّالراشدينفعليك»ُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم:ُّوقوله
الزمواُّسنيتُّواعملواُّهباُّواحرصواُّعليهاُّمثُّأكدُّذلكُّفقال:ُّ"فتمسكواُّهبذا"ُّأي:ُّالُّحتيدواُّعنها،ُّوالُّينبغيُّأنُّيصرفكمُّعنهاُّصارف،ُّ

راسُّاليتُّيفُّ،ُّوالنواجذ:ُّاألض«عضواُّعليهاُّبالنواجذ»أكدُّثانيةُّفقال:ُُّّمث،ُّبديلُّهلا،ُّالُّمنُّشرقُّوالُّمنُّغربُّوالُّيصحُّأنُّتقبلواُّأي
ُّمورإياكمُّوحمدثاتُّاأل»ومعُّهذهُّالتأكيداتُّحذرُّمنُّغريهاُّفقال:ُّ،ُّعنُّشدةُّمالزمةُّالسنةُّوالتمسكُّهباآخرُّالفك،ُّوالعض:ُّكنايةُّ

أسلوبُّ«:ُّوإياكم»ذهُّاملبتدعاتُّإياكمُّأنُّتعملواُّهبا،ُّ؛ُّأي:ُّاألمورُّاليتُّيبتدعهاُّبعضُّالناسُّوالُّدليلُّهلاُّمنُّالقرآنُّوالُّمنُّالسنة،ُّه«
حتذير،ُّأيُّاحذرواُّحمدثاتُّاألمور.ُّوتدعيماُّهلذاُّاألمرُّيقولُّاإلمامُّاجلنيد:ُّ"الطرقُّكلهاُّمسدودةُّعلىُّاخللقُّإالُّمنُّاقتفىُّأثرُّالرسولُّ

وواضحُّمنُّكلُّماُّتقدمُّأنهُّيأمرناُّباتباعُّسنته،ُّوالشواهدُّعلىُّذلكُُّّ(6)واتبعُّسنتهُّولزمُّطريقته،ُّفإنُّطرقُّاخلرياتُّكلهاُّمفتوحةُّعليه".
ُّمنُّالسنةُّكثريةُّوفيماُّذكرُّكفاية.

ّمنّمخالفتها: ّالثانيّفيتمثلّفيّالتحذير ُّّأماّاالتجاه ُّقال: ُّمالك ُّأنسُّبن ُّث»فعن ُّأزُّجاء ُّبيوت ُّإىل ُّالنيبالثةُّرهط ُّواج
قدُّغفرُّاهللُُّّعليهُّوسلم؟ُّصلىُّاهللُّىُّاهللُّعليهُّوسلم،ُّفلماُّأخربواُّكأهنمُّتقالوها،ُّفقالوا:ُّوأينُّحننُّمنُّالنيبيسألونُّعنُّعبادةُّالنيبُّصل

                                                                 
ُّ)بشرحُّعونُّاملعبود(،ُّ)-8ُّ ُّأبوُّداودُّيفُّسننه ُّ)4518(،ُّرقمُّ)82ُّ/238صحيح:ُّأخرجه ُّ(.4404(.ُّوصححهُّاأللبانُّيفُّصحيحُّوضعيفُّسننُّأيبُّداودُّبرقم
ُّالعلمية،ُّبريوت،ُّطانظر:ُّعونُّ-2ُّ ُّاحلقُّالعظيمُّآبادي،ُّدارُّالكتب ُّسننُّأيبُّداود،ُّمشس ُّ(.82ُّ/232م،ُّ)8110هـ/8ُّ،8480ُّاملعبودُّشرح
ُّ(.82ُّ/232م،ُّ)8110هـ/8ُّ،8480ُّعونُّاملعبودُّشرحُّسننُّأيبُّداود،ُّمشسُّاحلقُّالعظيمُّآبادي،ُّدارُّالكتبُّالعلمية،ُّبريوت،ُّط-3ُّ
ُّابنُّماجهُّيفُّسننه،ُّاملقدم-4ُّ ُّ)8ُّ/85ة،ُّ)صحيح:ُّأخرجه ُّ)42(،ُّرقم ُّابنُّماجهُّبرقم ُّوضعيفُّسنن ُّ(.42(،ُّوصححهُّاأللبانُّيفُّصحيح
ُّاألرنؤوط،ُّمؤسسةُّالرسالة،ُّبريوت،ُّط-5ُّ ُّابنُّبلبان،ُّابنُّحبان،ُّحتقيق:ُّشعيب ُّابنُّحبانُّبتتيب ُّ(.8ُّ/841م،ُّ)8113هـ/2ُّ،8484ُّصحيح
ُّ(.80ُّ/252بريوت،ُّد.ُّت،ُّ)ُّحليةُّاألولياءُّوطبقاتُّاألصفياء،ُّاألصفهان،ُّدارُّالكتبُّالعلمية،-4ُّ
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لهُّماُّتقدمُّمنُّذنبهُّوماُّتأخر.ُّقالُّأحدهم:ُّأماُّأناُّفإنُّأصليُّالليلُّأبدا.ُّوقالُّآخر:ُّأناُّأصومُّالدهرُّوالُّأفطر.ُّوقالُّآخر:ُّأناُّأعتزلُّ
فقال:ُّأنتمُّالذينُّقلتمُّكذاُّوكذا؟ُّأماُّواهللُّإنُّألخشاكمُّهللُّوأتقاكمُّله،ُّلكينُّأصومُّوأفطر،ُُّّرسولُّاهللالنساءُّفالُّأتزوجُّأبدا.ُّفجاءُّ

ُّالنساء،ُّفمنُّرغبُّعنُّسنيتُّفليسُّمين ُّ.(8)«وأصليُّوأرقد،ُّوأتزوج
ُّوسلم:ُّوالشاهدُّيفُّاحلديثُّقوله ُّمينفمنُّرُّ»ُّصلىُّاهللُّعليه ُّاجلرُّحيددُّمع«ُّرغب»،ُّوفعلُّ«غبُّعنُّسنيتُّفليس ناهُّحرف

ُّوقوله ُّمعناهُّأعرضُّعنه، ُّعنُّكذا" ُّعليهُّوسلمُّالذيُّبعده،ُّ"فرغب ُّليسُّعلى«فليسُّمين»ُّصلىُّاهلل ُّألنُّاإلُّ؛ُّأي ُّعنُّمليت؛ عراض
ذُّكالمُّأهلُّالبدعُّنُّالعملُّهبا،ُّونبوهبذاُّيتضحُّأنُّاهللُّقدُّأوحىُّلنبيهُّبالقرآنُّوالسنة،ُّوماُّدامتُّالسنةُّوحيا،ُّفإنهُّالُّبدُّم،ُّالسنةُّكفر

ُّوتركُّالسنة،ُّوهوُّحيذرُّمنُّهذا، ُّفإنُّسنتهُّالبيانُّالصادقُّللقرآن.ُّالذينُّيدعونُّإىلُّبدعةُّاالكتفاءُّبالقرآن
ّفيّحياتهأ ّالسنة ّفهيّأكثرّمنّأنّتحصىّولكنّنذكرّمنهاّبعضّالصور:ّماّعنّمظاهرّوجود
ىُّلقدُّكانُّالصحابةُّيتعلمونُّمنُّالنيبُّالقرآنُّالكرمي،ُّيقتصرونُّمنهُّعلّحرصّالصحابةّعلىّتعلمّالعلمّوالعملّجميعا:ّّ.2

آياتُّمعدودات،ُّيتفهمونُّمعناها،ُّويتعلمونُّفقهها،ُّويطبقونهُّعلىُّأنفسهم،ُّمثُّحيفظونُّغريها،ُّويفُّذلكُّيقولُّأبوُّعبدُّالرمحنُّالسلمي:ُّ
ُّمنُّأصحابُّالنيب ُّعليهُّوسلم:ُّ"حدثناُّمنُّكانُّيقرئنا ُّعشرُّآياتُّفالُّيأخذونُّيفأهنمُّكانواُّيقتئُّصلىُّاهلل العشرُُّّونُّمنُّرسولُّاهلل

ُّ.(2)األخرىُّحىتُّيعلمواُّماُّيفُّهذهُّمنُّالعلمُّوالعمل،ُّقالوا:ُّفعلمناُّالعلمُّوالعمل"
بيقُّالعمليُّمنُّلكرميُّمشفوعاُّبهُّالتطومعىنُّهذاُّأنُّأصحابُّالنيبُّكانُّمههمُّاألكربُّأنُّيتلقواُّالعلمُّالنظريُّمتمثالُّيفُّالقرآنُّا

ُّعليهُّوسلم،ُّالرسول ُّأنُّأقوالُّالرسولُّصلىُّاهلل ُّالُّذلك ُّوأحكامُّالقرآن ُّالتطبيقُّوالتنفيذُّآليات ُّإمناُّهيُّمبثابة كرمي،ُّوتوجيهاتهُّوأفعاله
ُّمجيعافكانُّأصحابهُّ ُّعلىُّتلقيُّاألمرين ُّ،ُّحيرصون ُّيفُّطلب ُّعزومذهبُّالصحابة ُّقدُّأمرهمُّاهلل ُّيفُّكتابهُُّّوجلُّالعلمُّوالعملُّهذا به

ُّفقال ُّرجعواُّ}ُّ:العزيز، ُّإذا ُّقومهم ُّولينذروا ُّالدين ُّيف ُّليتفقهوا ُّطائفة ُّمنهم ُّفرقة ُّكل ُّمن ُّنفر ُّفلوال ُّكافة ُّلينفروا ُّاملؤمنون ُّكان وما
نافرونُّلأي:ُّإذاُّنفرُّاملسلمونُّإىلُّاجلهادُّفلتبقُّطائفةُّمنهمُّمعُّالنيبُّليتحملواُّعنهُّالدينُّويتفقهوا،ُّفإذاُّرجعُّا[،822ُّالتوبة:ُّ]ُّ{إليهم

ُّالتفقهُّيفُّالكتابُّوالسنة ُّوعلموه.ُّويفُّهذاُّإجياب ُّأقوالُّوأفعالُّالنيبُّ(3)إليهمُّأخربوهمُّمباُّمسعوا ُّفهذهُّاآليةُّتقتضيُّأن ُّعنه، ُّحتفظ
لوُّعليهمُّننيُّإذُّبعثُّفيهمُّرسوالُّمنُّأنفسهمُّيتلقدُّمنُّاهللُّعلىُّاملؤم}ُّيفُّموضعُّآخر:ُّعزُّوجلوكذلكُّقالُّاهللُّ،ُّوتبلغُّإىلُّغريهم

،ُّواحلكمةُّهيُّالسنة.ُّفهلُّبعدُّهذاُّيقال:ُّإنُّالسنةُّملُّتكنُّموجودةُّ[844آلُّعمران:ُّ]ُّ{آياتهُّويزكيهمُّويعلمهمُّالكتابُّواحلكمة
ُّللناس. ُّوسلم،ُّوقدُّأرشدُّاهللُّالصحابةُّإىلُّتعلمهاُّوتبليغها ُّيفُّعهدُّالنيبُّصلىُّاهللُّعليه

لقدُّكانُّالصحابةُّيقيمونُّعندُّالنيبُّمثُّّوتلقيّالعلمّعنه:ّوطنّمنّأجلّسماعّالحديثّمنّالنبيوالمفارقةّاألهلّّّ.0
وحننُُّّتيناُّإىلُّالنيبأ»يعودونُّبعدُّذلكُّإىلُّأهليهمُّوذويهمُّيعلموهنمُّماُّتعلموهُّويفقهوهنمُّمباُّفقهوه.ُّفعنُّمالكُّبنُّاحلويرثُّقال:ُّ

ُّوك ُّعشرينُّيوماُّوليلة، ُّاششببةُّمتقاربونُّفأقمناُّعنده ُّظنُّأناُّقد ُّرحيماُّرفيقا،ُّفلما ُّقدُّاشانُّرسولُّاهلل ُّعمنُّتقناُّتهيناُّأهلناُّأو سألنا
ُّأهليكم ُّإىل ُّ"ارجعوا ُّقال: ُّفأخربناه. ُّبعدنا، ُّومروهمتركنا ُّوعلموهم، ُّفيهم ُّفأقيموا ُّأحفظهاُّ، ُّال ُّأو ُّأحفظها ُّأشياء صلواُّكماُّوُُّّوذكر

هكذاُّيأمرهمُّالنيبُّأنُّيقيمواُّعندُّأهليهم؛ُّليعلموهمُّ،ُّ(4)«كمرأيتمونُّأصلي،ُّفإذاُّحضرتُّالصالةُّفليؤذنُّلكمُّأحدكمُّوليؤمكمُّأكربُّ
ُّوأنُّتكونُّصلوامهمُّكصالته ُّمنُّأحوالُّالنيبُّوعبادته، ُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم.ُّماُّتعلموه،ُّولينقلواُّإليهمُّماُّشاهدوه

جارات،ُّمنُّاألعمالُّواملهنُّوالتُّكغريهمماُّيشغلهمُُُّّّكانُّألصحابُّالنيبُُّّلقدّالتناوبّفيّطلبّالعلمّوسماعّالحديث:ّّ.8
حبثاُّعنُّالقوتُّاحلاللُّهلمُّوملنُّيعولوهنمُّمنُّاألهلُّوالولد،ُّوعلىُّالرغمُّمنُّذلكُّكانُّحرصهمُّشديداُّعلىُّحضورُّجملسُّرسولُّاهللُّ

                                                                 
ُّ)بشرحُّفتحُّالباري(،ُّكتاب:ُّالنكاح،ُّباب:ُّالتغيبُّيفُّالنكاح،ُّ)-8ُّ ُّالبخاري ُّ(.5043(،ُّرقمُّ)1ُّ/5صحيح
ُّمنُّأصحابُّالنيب،ُّرقمُّ)-2ُّ ُّرجل ُّأمحدُّيفُّمسنده،ُّباقيُّمسندُّاألنصار،ُّحديث ُّ(.ُّوحسنهُّاألرنؤوطُّيفُّتعليقهُّعلىُّاملسند.23521حسن:ُّأخرجه
ُّالتاثُّالعريب،ُّبريوت،ُّاجلامعُّألحكُّ-3ُّ ُّ(.1ُّ/213ُّ،214م،ُّ)8115هـ/8405ُّامُّالقرآن،ُّالقرطيب،ُّدارُّإحياء
ُّ)بشرحُّفتحُّالباري(،ُّ)-4ُّ ُّالبخاري ُّ(.424(،ُّرقمُّ)3ُّ/8258(.ُّصحيحُّمسلمُّ)بشرحُّالنووي(،ُّكتاب:ُّاملساجد،ُّ)438(،ُّرقمُّ)2ُّ/838ُّ،832صحيح
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ُّفا ُّما ُّفيبلغه ُّجملسُّالرسول ُّحضور ُّيف ُّصاحبه ُّيتناوبُّمع ُّمنهم ُّالواحد ُّفكان ُّبه!لسماعُّحديثه، ُّليحفظهُّوليعمل ُّبنُُّّته ُّعمر فعن
صلىُّاهللُُّّوكناُّنتناوبُّالنزولُّعلىُّرسولُّاهللُّمنُّاألنصارُّيفُّبينُّأميةُّابنُّزيدُّوهيُّمنُّعوايلُّاملدينةكنتُّأناُّوجارُّيلُّ»اخلطابُّقال:ُّ

ُّخبربُّذلكُّاليومُّمنُّالوحيُّوغريه،ُّوإذاُّنزلُّفعلُّمثلُّذلك..ُّعليهُّوسلم، ُّ(1)حلديثا.«ُّينزلُّيوماُّوأنزلُّيوما،ُّفإذاُّنزلتُّجئته
ُّحديثُّّتجشمّالمتاعبّوالمشاقّفيّسبيلّسماعّالحديثّوجمعه:ّّ.3 ُّذلكُّماذكرهُّاخلطيبُّالبغداديُّمن يدلُّعلى

ُّ ُّعباس ُّابن ُّاهللعكرمةُّعن ُّرسول ُّقبض ُّقال:ُّ"ملا ُّاهللُّأنه ُّرسول ُّفلنسألُّأصحاب ُّهلم ُّاألنصار: ُّمن ُّعليهُُّّقلتُّلرجل ُّاهلل صلى
ياُّابنُّعباس!ُّأترىُّالناسُّيفتقرونُّإليكُّويفُّالناسُّمنُّأصحابُّرسولُّاهللُّمنُّفيهم؟ُّقال:ُّفإهنمُّاليومُّكثري.ُّقال:ُّواعجباُّلكُُّّوسلم؛

فتكُّذاك،ُّوأقبلتُّأناُّأسألُّأصحابُّرسولُّاهللُّعنُّاحلديث،ُّفإنُّكانُّليبلغينُّاحلديثُّعنُّالرجل،ُّفآيتُّبابهُّوهوُّقائل،ُّفأتوسدُّردائيُّ
أناُّأحقُّعمُّرسولُّاهلل!ُّماُّجاءُّبك؟ُّأالُّأرسلتُّإيلُّفآتيك؟ُّفأقول:ُّ"علىُّبابهُّتسفيُّالريحُّعليُّمنُّالتاب،ُّفيخرج،ُّفيقول:ُّ"ياُّابنُّ

أنُّآتيك،ُّفأسألهُّعنُّاحلديثُّقال:ُّفعاشُّذلكُّالرجلُّاألنصاريُّحىتُّرآنُّوقدُّاجتمعُّالناسُّحويلُّيسألون،ُّفيقول:ُّ"هذاُّالفىتُّكانُّ
ُّدقيقةُّعم،ُّ(2)أعقلُّمين" املتاعبُُّّمنُّاُّكانُّيتجشمهُّأصحابُّالنيبإنُّهذاُّاملوقفُّمنُّابنُّعباسُّرضيُّاهللُّعنهماُّلريسمُّلناُّصورة

ُّوحتريره. ُّواملشاقُّيفُّمجعُّحديثُّنبيهمُّومساعه
،ُّيُّعلىُّشيءُّيرجعُّإىلُّأهلهُّالُّيلوُّيقطعُّاملسافاتُّالطويلةُّليسألُّرسولُّاهللُّعنُّحكمُّشرعي،ُّمثُّبلُّلقدُّكانُّالصحايبُّمنهم

اُّعقبة:ُّماُّأعلمُّت:ُّإنُّقدُّأرضعتُّعقبةُّواليتُّتزوج.ُّفقالُّهلأنهُّتزوجُّابنةُّأليبُّإهابُّبنُّعزيزُّفأتتهُّامرأةُّفقال»فعنُّعقبةُّبنُّاحلارث:ُّ
أنكُّأرضعتينُّوالُّأخربتين،ُّفركبُّإىلُّرسولُّاهللُّباملدينة،ُّفسأله،ُّفقالُّرسولُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم:ُّكيفُّوقدُّقيل؟ُّففارقهاُّعقبةُّ

ُّللعلمُّمنُّرسولُّاهللُّصلىُّاهللُّع ُّغريه.ُّأي:ُّذهبُّمنُّمكةُّإىلُّاملدينةُّطلبا ُّ.(3)«ليهُّوسلمونكحتُّزوجا
ُّالكرُّّصلىّاهللّعليهّوسلم:ّالحرصّعلىّمذاكرةّماّيسمعونهّمنّحديثّرسولّاهللّّ.5 امُّلقدُّبلغُّمنُّحرصُّالصحابة

ُّبنُّ ُّفعنُّأنس ُّليحفظوهُّويفقهوه، ُّبينهم؛ُّوذلك ُّويتذاكرونهُّفيما ُّنبيهمُّأنُّكانواُّيتدارسونه ُّعلىُّحديث ُّعندُّقمالك ُّنكون ال:ُّ"كنا
كانتُّالُّتسمعُّ»وهذهُّأمُّاملؤمننيُّعائشةُّرضيُّاهللُّعنهاُّ،ُّ(4)فنسمعُّمنهُّاحلديث،ُّفإذاُّقمناُّتذاكرناهُّفيماُّبينناُّحىتُّحنفظه"ُّالنيب

ُّالُّتعرفهُّإالُّراجعتُّفيهُّحىتُّتعرفه ُّ.(5)«شيئا
ملُّمينعُّاحلياءُّالصحابةُّمنُّأنُّيسألواُّالرسولُّعنُّأخصُّأمورهمُّّومراجعته:ّيمّالحياءّعنّسؤالّالنبيكنّيمنعهّلمّّ.9

دوي،ُّفقال:ُّياُّجاءُّرجلُّكأنهُّب»وأكثرهاُّسرية،ُّحرصاُّمنهمُّعلىُّالعلمُّوالفقهُّيفُّالدين،ُّفعنُّقيسُّبنُّطلقُّبنُّعليُّعنُّأبيهُّقال:ُّ
إنُّحرصُّاألصحابُّالكرامُّعلىُُّّ(4)«هلُّهوُّإالُّمضغةُّمنكُّأوُّبضعةُّمنكرسولُّاهلل،ُّماُّترىُّيفُّرجلُّمسُّذكرهُّيفُّالصالة،ُّقال:ُّوُّ

صلىُُّّبُّمنُّاملعلماالعلمُّدفعهمُّإىلُّالسؤال؛ُّالُّفرقُّبنيُّالقريبُّللرسولُّاملالزمُّلهُّوبنيُّاألعرايبُّالبعيدُّعنه،ُّكلهمُّيريدُّاحلق،ُّومعرفةُّالصوُّ
قالُّ»فُّغريهُّعبءُّالسؤال،ُّفعنُّحممدُّبنُّاحلنفيةُّقال:ُّكلُُّّعنُّشيءُّماوإذاُّحدثُّواستحىُّأحدهمُّأنُّيسألُّالرسولُّ،ُّاهللُّعليهُّوسلم

ُُّّوسببُّاستحياءُُّّ(1)«فاستحييتُّأنُّأسألُّرسولُّاهللُّفأمرتُّاملقدادُّبنُّاألسودُّفسأله،ُّفقال:ُّفيهُّالوضوءُّ(2)علي:ُّكنتُّرجالُّمذاء

                                                                 
ُّكتاب:ُّالعلم،ُّباُّ-8ُّ ُّ)بشرحُّفتحُّالباري(، ُّ(.11(،ُّرقمُّ)8ُّ/223ب:ُّالتناوبُّيفُّالعلم،ُّ)صحيحُّالبخاري
ُّحتقيق:ُّحممدُّعجاجُّاخلطيب،ُّمؤسسةُّالرسالة،ُّبريوت،ُّط-2ُّ ُّ(.8ُّ/235ُّ،234م،ُّ)8114هـ/2ُّ،8484ُّاجلامعُّألخالقُّالراويُّوآدابُّالسامع،ُّاخلطيبُّالبغدادي،
ُّ)بشرحُّفتحُّالباري(،ُّكتاب:ُّالعلم،ُّباب:ُّالرحلةُّيفُّاملسألةُّالنازلةُّ-3ُّ ُّالبخاري ُّ)8ُّ/222وتعليمُّأهله،ُّ)صحيح ُّ(.11(،ُّرقم
ُّحتقيق:ُّحممدُّعجاجُّاخلطيب،ُّمؤسسةُّالرسالة،ُّبريوت،ُّط-4ُّ ُّ(.8ُّ/343ُّ،344م،ُّ)8114هـ/2ُّ،8484ُّاجلامعُّألخالقُّالراويُّوآدابُّالسامع،ُّاخلطيبُّالبغدادي،
ُّحىتُّيعرفه،ُّ)-5ُّ ُّ)بشرحُّفتحُّالباري(،ُّكتاب:ُّالعلم،ُّباب:ُّمنُّمسعُّشيئاُّفراجع ُّالبخاري ُّ)8ُّ/322صحيح ُّ(.803(،ُّرقم
ُّالنسائيُّيفُّسننه،ُّكتاب:ُّالطهارة،ُّ)-4ُّ ُّبرقمُّ)844(،ُّرقمُّ)8ُّ/822صحيح:ُّأخرجه ُّ(.845(.ُّوصححهُّاأللبانُّيفُّصحيحُّوضعيفُّسننُّالنسائي
ُّخيرجُّمنُّالرجلُّعندُّاملالعبة.-2ُّ ُّاملذي،ُّواملذي:ُّهوُّاملاءُّالذي ُّمذاء:ُّكثري
ُّ)بشرحُّفتحُّالباري(،ُّكتاب:ُّالوضوء،-1ُّ ُّالبخاري ُّمنُّالقبلُّوالدبر،ُّ)ُّصحيح ُّ(.821(،ُّرقمُّ)8ُّ/331باب:ُّمنُّملُّيرُّالوضوءُّإالُّمنُّاملخرجني
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رضيُّاهللُّعنهما،ُّمماُّجيعلناُّنقولُُّّيكانُّابنتهُّفاطمةُّوأهناُّزوجُّعلأنهُّملُّ(8)للحديثُّيفُّروايةُّأخرىُّاريسيدناُّعليُّبينهُّلناُّاإلمامُّالبخ
ُّهوُّأدبهُّووقاره ُّرضيُّاهللُّعنه.ُّإنُّسببُّحيائه

!ُّفعنُّملُّيكنُّمينعهنُّاحلياءُّعنُّرسولُّاهللُّليتفقهنُّيفُّالدين!احلياءُّومنُّطبعهنُّألمرُّعندُّالرجال،ُّبلُّإنُّالنساءُّوالُّيتوقفُّا
رأةُّمنُّرسولُّاهلل،ُّإنُّاهللُّالُّيستحييُّمنُّاحلق،ُّفهلُّعلىُّاملُّأمُّسلمةُّرضيُّاهللُّعنهماُّقالت:ُّجاءتُّأمُّسليمُّإىلُّرسولُّاهللُّفقالت:ُّيا

تلمُّاملرأة؟!ُّوقالت:ُّياُّرسولُّاهلل،ُّوحتُّإذاُّرأتُّاملاء،ُّفغطتُّأمُّسلمةُّتعينُّوجهها»ُّ:صلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّغسلُّإذاُّاحتلمت؟ُّقالُّالنيب
ُّعنُّأخصُّمنُّذلك،ُّملُّمينعهنُّاحلياء،ُّفعنُّبلُّحرصُّنساءُّالصحابةُّأنُّيسألنُّالنيبُّ(2)«قال:ُّنعمُّتربتُّميينك،ُّففيمُّيشبههاُّولدها

ُّبنُّ»عائشةُّرضيُّاهللُّعنهاُّقالت:ُّ جاءتُّامرأةُّرفاعةُّإىلُّالنيبُّفقالت:ُّكنتُّعندُّرفاعة.ُّفطلقينُّفبتُّطالقي،ُّفتزوجتُّعبدُّالرمحن
ُّالثوب ُّهدبة ُّمثل ُّمعه ُّما ُّوإن ُّعُّ(3)الزبري، ُّتذوقي ُّحىت ُّال. ُّرفاعة؟ ُّإىل ُّترجعي ُّأن ُّأتريدين ُّفقال: ُّاهلل ُّرسول ويذوقُُّّسيلتهفتبسم

ُّ.(4)«عسيلتك
ُّأ ُّللقرآن ُّوبيان ُّإماُّتفسري ُّالحظنا ُّحياته،ُّوهيُّكما ُّيف ُّألصحابه ُّالتطبيقُّالعملي ُّهي ُّيفُّاألساس ُّالنيب ُّسنة ُّووهكذاُّكانت

هاُّيفُّكلُّوكانتُّمتداولةُّبنيُّالناسُّوالعملُّجارُّعليُّوبذلكُّيتضحُّأنُّالسنةُّكانتُّموجودةُّيفُّحياته،ُّأحكامُّمستقلةُّملُّتردُّيفُّالقرآن
ّجدالّوهوّغيرّصحيح،ُّ(5)احلياةشئونُّ ّإنّسلمناّبه ّالنبيّبقرونّفهذا ّجمعتّبعدّوفاة ّزعمهمّأنّالسنة ُّحجةُّ(4)أما الُّيقوم

ُّعهده ُّوسلم،ُّعلىُّنفيُّوجودُّالسنةُّيف ُّالصدور؛ُّألهنمُّيقيموهناُّويطبقوهناُّصلىُّاهللُّعليه ُّعلىُّوجودهاُّحمفوظةُّيف علىُُّّبلُّهوُّدليل
أنفسهمُّويتدارسوهناُّليلُّهنار،ُّإضافةُّإىلُّأنُّالعربُّكانواُّأمةُّأمية،ُّمنُّجيهلُّالكتابةُّفيهمُّأضعافُّأضعافُّمنُّيعلمها،ُّومنُّمثُّقوتُّ

ُّهذهُّالوسيلةُّدونُّغريها.عندهمُّملكةُّاحلفظ،ُّوتوقدتُّقرائحهم،ُّواشتدتُّقواهمُّالتذكريةُّنظراُّلتعويله ُّمُّعلى
ُّحاملهاُُُُُُُّّّّّّّ ُّحتصلُّبعدالة ُّصيانةُّاحلجة ُّاحملافظةُّعلومعلومُّعقالُّأن ُّقدرتهُّعلى ُّالتبديلُّواخلطأ،ُّومدى ُّوصيانتهاُّمن ُّيها، ومعلومُّ،

الداللةُّفظُّواضحُّلأيضاُّأنُّالتحملُّيكونُّإماُّعنُّطريقُّحفظُّاللفظ،ُّأوُّكتابته،ُّأوُّالفهمُّملعناهُّفهماُّدقيقاُّمعُّالتعبريُّعنُّذلكُّاملعىنُّب
ُّعليه،ُّدونُّلبسُّوالُّإهبام ُّالعدالةُّ، ُّالعدالةُّمتحققة،ُّوإذاُّانتفت ُّالصيانة،ُّماُّدامتُّصفة ُّاألنواعُّالثالثةُّيكفيُّيف وأيُّنوعُّمنُّهذه

نُّكاُُّّعلىُّأيُّوجهُّاعدالةُّاحلاملُّهلُّالسنةُّإذُّكانُّاملهمُّيفُّاحملافظةُّعلىُّحجيةُّفالكتابةُّليستُّمنُّلوازمُّاحلجيةُّانتفتُّالصيانة،ُّومنُّمث
ُّكماُّسلف.محلهاُُّّ

وكانتُّوسيلةُّاحلفظُّعندُّالعربُّأقوى؛ُّألنُّجهلهمُّبالكتابة،ُّجعلهمُّيتكئونُّعلىُّاحلفظ،ُّعكسُّاألممُّاملتمرنةُّعلىُّالكتابةُّ
ُّاحلفظ،ُّويكثر ُّملاُّحفظوهُّاملتعلمةُّهلا،ُّفتضعفُّفيهمُّملكة ُّفيماُّبيننا،ُّف،ُّعندهمُّاخلطأُّوالنسيان ُّاألعمىُّوهذهُّاحلالُّمشاهدة إناُّجند

تاب،ُّوأنهُّسينظرُّفيهُّكفظاُّملاُّيسمعهُّمنُّالبصري؛ُّألنهُّجعلُّكلُّاعتمادهُّعلىُّملكةُّاحلفظ،ُّخبالفُّالبصريُّفإنهُّيعتمدُّعلىُّالأقوىُّح
فإذاُّكانُّهذاُّحالُّالعربُّيفُّجاهليتهم،ُّفماُّبالكُّحبالُّالصحابةُّالذينُّقيضهمُّاهللُّحلفظُّالشرعُّوصيانته،ُّومحلهُّوتبليغهُّ،ُّعندُّاحلاجة

ُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم.ُّيهُّمنُّاحلفظ،ُّوالتثبتُّوالتيقظُّلكلُّماُّيصدرُّعنُّالنيبملنُّبعدهم،ُّوماُّكانواُّعل
ُّالكتابةُّبعدُّوفاةُّالنيبُّومنُّمثُّفنقولُّللمنكرين:ُّإذاُّسلمناُّجدالُّمباُّقلتمُُُُُُُُُّّّّّّّّّ ُّقدُُّّمعُّأنُّالقولُّبذلكُّخطأُّبنيُّمنُّتأخر فإنه

ُّفائدةُّوأجدىُّنفعا، ُّالُّيكونُّأيُّاحلفظُّأالُّوهوُّاحلُّحلُّحملهاُّماُّهوُّأقوىُّمنهاُّضبطا،ُّوأعظم ُّوإدراكفظ،ُّذلكُّأن ُّإالُّمعُّالفهم
ُّحفظه،ُّواستذكارُّ ُّعلىُّمراجعةُّما ُّإنهُّحيملُّاملرء ُّمنُّزوالهاملعىنُّوالتحققُّمنه،ُّمث ُّآن،ُّحىتُّيأمن ُّإنُّاحمل،ُّهُّآناُّبعد ُّمعُّمث فوظُّيكون

                                                                 
ُّ)بشرحُّفتحُّالباري(،ُّكتاب:ُّالغسل،ُّباب:ُّغسلُّاملذيُّوالوضوءُّمنه،ُّ)-8ُّ ُّالبخاري ُّ(.241(،ُّرقمُّ)8ُّ/458صحيح
ُّ)بشرحُّفتحُّالباري(،ُّكتاب:ُّالعلم،ُّباب:ُّاحلياءُّيفُّالعلم،ُّ)-2ُّ ُّالبخاري ُّ(.830)ُّ(،ُّرقم8ُّ/224صحيح
ُّعلىُّالوطء.-3ُّ ُّهبذاُّعنُّاستخاءُّذكره،ُّوأنهُّالُّيقدر ُّهدبةُّالثوب:ُّطرفهُّالذيُّملُّينسج،ُّتكين
ُّزوجاُّغريه،ُّ)-4ُّ ُّمسلمُّ)بشرحُّالنووي(،ُّكتاب:ُّالنكاح،ُّباب:ُّالُّحتلُّاملطلقةُّثالثاُّحىتُّتنكح ُّ(.3443(،ُّرقمُّ)5ُّ/2242صحيح
ُّالسنة،ُّد.ُّأمحدُّحسنيُّحممدُّإبرُّ-5ُّ ُّمطبعةُّاحلسنيُّاإلسالمية،ُّالقاهرة،ُّطمنُّجهودُّاألمةُّيفُّحفظ ُّ.20ُّ:24م،ُّص8111هـ/8ُّ،8481ُّاهيم،
ُّيفُّعهدهُّـُّصلىُّاهللُّعليهُّوسل-4ُّ ُّعنُّالنيبُّـُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّـُّوالصحفُّاليتُّكتبت ُّالذينُّكانواُّيكتبونُّاحلديث ُّـُّكثرية.ُّماآلثارُّاليتُّتصرحُّبوجود
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خالفاُُّّ،الُّمشقةهُّذلكُّاحلملُّمؤنةُّوُُّّيكلفاحلافظُّيفُّصدرهُّيفُّأيُّوقت،ُّويفُّأيُّمكان،ُّفريجعُّإليهُّيفُّمجيعُّاألحوالُّعندُّاحلاجة،ُّوال
ُّوقدُُّّرمباُّللكتابة،ُّفإهنا ُّفيماُّبعد، ُّسوفُّيفهم ُّاعتماداُّعلىُّما ُّيفُّاحلال ُّسبباُّلعدمُّالفهم ُّوآجال،ُّأو ُّفهمُّاملعىنُّعاجال تكونُّبدون

إالُّأهلُّالعلمُّاملشتغلنيُُّّتضيعُّالفرصةُّعليهُّيفُّاملستقبلُّلضياعُّاملكتوب،ُّمثُّإنُّالكاتبُّالُّجيدُّيفُّالغالبُّباعثاُّيدعوهُّإىلُّمراجعةُّماكتبه
وبذلكُّيتبنيُّمباُّالُّيدعُّجماالُّللشكُّأنُّالدليلُُّّ(8)،ُّمثُّإنهُّجيدُّمشقةُّومؤنةُّيفُّمحلُّاملكتوبُّمعهُّيفُّكلُّوقتُّومكانبتدريسهُّومراجعته

ُّفرضيةُّصحتهُّ ُّواهُّضعيفُّغايةُّالضعفُّوالُّيقومُّدليالُّعلىُّشيء.ُّ-الذيُّاستدلُّبهُّاملنكرونُّعلى
ّيتضمّرابعا : ّالقرآنّلم ّمجمالّإن ّجاء ّإلخ،ّوإنما ّوصيامّوحج... ّكالعباداتّمنّصالة نّتفصيالّلكلّأمورّالشريعة

ّالنبوية ّوتركّالتفصيلّللسنة ّالنبيّ،لكلّشيء، ّعن ّوصدورها ّالسنة ّعلىّوجوبّوجود ّقاطعا ّدليال ّثانّّأليسّهذا كمصدر
ّّللتشريع؟!

ُّتلكُّمعُّيتفقُّيالذُّبالقدرُّإالُّعليهاُّيفرعُّوملُّئيات،واجلزُُّّللتفاصيلُّيتعرضُّوملُّالعامة،ُّباألصولُّالكرميُّالقرآنُّجاءُّلقد
ُّيأتيهُّالُّالذيُّاخلالدُّالكتابُّألنهُّاألزمان؛ُّومرورُّوالبيئاتُّاألعرافُّباختالفُّتطورُّأوُّتغريُّيعتيهُّالُّبثبومهاُّثابتاُّويكونُّاألصول،

ُّالسنةُّوجاءت،ُّيءشُّلكلُّتبياناُّفكانُّقواألخالُّاآلدابُّوعلىُّوالشرائع،ُّالعقائدُّعلىُّاشتملُّوقدُّخلفه،ُّمنُّوالُّيديهُّبنيُّمنُّالباطل
ُّكماُّالعام،ُّوختصصُّاملطلق،ُّدوتقيُّاجململ،ُّوتفصلُّاملبهم،ُّفتفسرُّواجلزئيات،ُّللتفصيالتُّوتتعرضُّأصوله،ُّيفُّالكرميُّالكتابُّتوافق
ُّبياناُّكانتُّفإنُّعليه،ُّزيادةُّأوُّللكتابُّبياناُّتكونُّأنُّإماُّالسنة"ُّأنُّوذلك،ُّعليهاُّنصُّالقرآنُّيفُّيردُّملُّبأحكامُّكذلكُّالسنةُّأتت
ُّتأسيسهاُّيف)ُّمعتربةُّغريُّهيفُّزيادةُّكانتُّوإنُّعليه،ُّبناءُّوالتفسريُّأساسُّاألصليُّالنصُّفإنُّاملبني؛ُّعنُّالثانيةُّباملرتبةُّاالعتبارُّيفُّفهي

ُّ[.31"]الكتابُّاعتبارُّتقدمُّعلىُّوذلكُّالكتابُّيفُّتوجدُّالُّأهناُّمنُّالتأكدُّبعدُّإال(ُّهباُّواستقالهلاُّلألحكام
:ُّوجلُّعزُّقولهُّيفُّوذلكُّالكرمي،ُّالقرآنُّيفُّماُّبيانُّمهمةُّوسلمُّعليهُّاهللُّصلىُّرسولهُّإىلُّأوكلُّقدُّاهللُّفإنُّتفاُّماُّعلىُّوعطفا

ُّلتحكمُّباحلقُّالكتابُّإليكُّأنزلناُّإنا}:ُّوجلُّعزُّوقولهُّ[44:النحل{]يتفكرونُّولعلهمُّإليهمُّنزلُّماُّللناسُّلتبنيُّالذكرُّإليكُّوأنزلنا}
ُّالبيانُّهذاوُُّّالبيان،ُّعالقةُّهيُّاملطهرةُّبالسنةُّالكرميُّالقرآنُّعالقةُّإن:ُّالقولُّنستطيعُّهناُّومن[،805ُّ:ُّالنساء]ُّ{اهللُّأراكُّمباُّالناسُّبني
ُّ:هيُّأقسامُّثالثةُّيفُّحصرهاُّميكنُّمتعددة،ُّأنواعُّله

ُّ.لهُّومثبتةُّالقرآنُّيفُّجاءُّملاُّمؤكدةُّالسنةُّتأيتُّأنُُّّ.8
ُّ[:31]أنواعُّأربعةُّعلىُّالبيانُّهذاُّويأيتُّالكرمي،ُّالقرآنُّيفُّملاُّمبينةُّالسنةُّتأيتُّأنُُّّ.2
ُّ.اجململُّتفصيلُُُُُُّّّّّّ·
ُّ.املطلقُّتقييدُُُُُُّّّّّّ·
ُّ.العامُّختصيصُُُُُُّّّّّّ·
ُّ.الـمشكلُّتوضيحُُُُُُّّّّّّ·

ُُّّالقرآنُّيفُّذكرُّهلاُّيسبقُّأنُّغريُّمنُّاألحكامُّبتأسيسُّالسنةُّتستقلُّأنُُّّ.3
ُّهذهُّال ُّهناُّتكون ُّمبحث،ُّوإىل ُّأكثرُّمن ُّوذلكُّيف ُّالفصلُّالتايل ُّيكونُّيف ُّاليتُّيلوُّوتفصيلُّهذاُّاملوضوع ُّقدُّكشبهة ُّأعداءُّالسنة ها

ُّقيمةُّهلاُّوُّوزنُّوتوضحتُّاألدلةُّاليتُّيستندونُّعليهاُّأهناُّالُّتفيُّبغرضهمُّاملوهومُّوأهنمُّتعسفواُّبتأويلُّتلكُّاألدلةُّتعسفأصبحتُّباليةُّ
ُّجهلُّأوُّ ُُّّ(2).لغايةُّيفُّأنفسهمُّجتاهلُّمقصودالُّيدلُّإالُّعلى

                                                                 
ُّحجيةُّالسنة،ُّعبدُّالغينُّعبدُّاخلا-8ُّ ُّعلىُّمنُّينكر ُّ.431م،ُّص2002هـ/2ُّ،8421ُّلق،ُّمكتبةُّالسنة،ُّالقاهرة،ُّطالرد
ُّاعمادُّ،ُّوعنُّكتابُّد.ُّاألوىلاجمللدُّاألولُّالشبهةُُّّ،ةالقسمُّالثالث:ُّالسنُّ،الشبهاتاالفتاءاتُّوُّ،ُّالردُّعلىُّاإلسالمموسوعةُّبيانُُّّ:يفهذاُّالبحثُّنشرُُّّ-2ُّ لسيدُّالشربيين،

ُّوتقدميُّوتأخري.ُّ(814-8ُّ/822ُّ)اإلسالمأعداءُّيفُّكتاباتُّيةُّلنبوُّاالسنةُّ ُّبتصرف
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ّكانتّحجّ:المبحثّالثاني ّةّلتكفلّاهللّبحفظهاّوالردّعليهاشبهةّأنّالسنةّلو
]احلجرُّافظون{نُّنزلناُّالذكرُّوإناُّلهُّحل}إناُّحنُّواُّلذلكُّبقولهُّتعاىل:لُّحبفظُّالقرآنُّدونُّالسنة،ُّواحتج ُّأنُّاهللُّتعاىلُّتكف ُُّّوازعمُُُُُُُُّّّّّّّّ

الُّشكُّفيهُّمماُّوُّ(،8ُّ)القرآنُّالكرميُّلُّحبفظلُّاهللُّعزُّوجلُّحبفظها؛ُّكماُّتكف ُّوقالوا:ُّلوُّكانتُّالسنةُّحجةُّووحياُّمثلُّالقرآن؛ُّلتكف ُُّّ[1:
اآليةُّهوُّ"القرآنُُّّهرةُّعلىُّأنُّاملرادُّبكلمةُّالذكرُّيفةُّاملطةُّالسن ُّكلمةُّ)الذكر(ُّحيثُّاقتصرُّفهمُّاملنكرينُّحلجي ُُُّّّذهُّالشبهةُّيفأنُّمنشأُّه

ُّيفالكرمي ُّالسنة،ُّوأنُّالضمري ُّاحلصرُُّّ"ُّوحدهُّدون ُّواجملرورُّوهذا ُّحصرُّبتقدميُّاجلار ُّاآليةُّفيها ُّعلىُّالقرآن،ُّوأن ُّتعاىلُّ"له"ُّعائد قوله
ُّالتحريففظُّوأهناُّتعرضتُّللضياعُّوُّيرونُّأنُّالسنةُّملُّيكنُّهلاُّحظُّمنُّاحلوُّ،ُّفظُّعلىُّالقرآنُّوحدهُّدونُّماُّعداهحليفيدُّعندهمُّقصرُّا

ُّ(ُّ.2)ُّحبفظهاُّكماُّتكفلُّحبفظُّالقرآن؟ويتساءلون:ُّلوُّكانتُّالسنةُّحجةُّفلماذاُّملُّيتكفلُّاهلل
ّإبطالّالشبهة:ّّّّّّّ  وجوه

ُّموضوعُّالشبهة،ُّليسُّمب-ُُُُُُُّّّّّّّ ُّوالسنةُّإنُّالذكرُّيفُّاآلية ُّاليتُّهيُّالقرآن ُّالرسالةُّأوُّالشريعةُّاإلسالمية ُّالقرآنُّفقط،ُّوإمناُّمعناه عىن
ُّوالسنةُّمعاُّحىتُّوصلتُّإلينا.  معا؛ُّلذلكُّكانُّحفظُّاهللُّللقرآن

رآنُّقكماُّيزعمون،ُّفإنُّوعدُّاهللُّحبفظهُّيشملُّالسنةُّأيًضا؛ُّإذُّالسنةُّبيانُّللُُّّنُّالذكرُّيفُّاآليةُّهوُّالقرآنُّفقطبألوُّسلمناُّجدالُُّّ-      
 وحفظُّاملبنيُّيتضمنُّحفظُّاملبني.

لُّقيضُّحلفظُّالسنةُّرجاالُّأفنواُّأعمارهم،ُّوبذلواُّالنفسُّوالنفيسُّمنُّأجُّوادثُّوالتاريخ،ُّلوجدناُّأنُّاهللُّعزُّوجللوُّتتبعناُّاحلُّ-ُُُُُُُّّّّّّّ
ُّمماُّيؤكدُّأنُّاهلل  قدُّحفظُّسنةُّنبيهُّكماُّحفظُّكتابهُّالكرمي.عزُّوجلُُّّالذودُّعنُّحياضها؛

ّالرسالةّأوالذكرّفيّاآليةّبمعن ّالقرآنّوالسنةّمعا:ّى ّاإلسالميةّالتيّهي ُّال الشريعة ُّأنُّمنشأُّهذه ُّالُّشكُّفيه شبهةُّمما
حيثُّاقتصرُّفهمُّالطاعننيُّيفُّحجيةُّالسنةُُّّ،{(1إناُّحننُّنزلناُّالذكرُّوإناُّلهُّحلافظونُّ)}ُّعزُّوجل:ُّالواردةُّيفُّقولهُّالذكرُّجاءُّمنُّكلمة

ُّاملرادُّبكلمة ُّاآليةُّالذكراملطهرةُّعلىُّأن ُّالكرمي"ُّفقطُّيف ُّهوُّ"القرآن ُّعلىُّ، ُّالُّيقتصر ُّمنُّحفظُّالذكر ُّوعدُّاهللُّبه وتناسواُّأنُّما
إذاُّرجعناُُّّ،وهوُّأعمُّمنُّأنُّيكونُّقرآناُّأوُّسنةالقرآنُّوحده،ُّبلُّاملرادُّبهُّشرعُّاهللُّودينهُّالذيُّبعثُّبهُّرسولهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم،ُّ

اُّمعانُُّّقرآن،ُّفقدُّوردتُّكلمةُّ"الذكر"ُّيفُّالقرآنُّاثننيُّومخسنيُّمرة،ُّوهلإىلُّالكتبُّاملتخصصةُّجندهاُّتعددُّمعانُّالذكرُّاليتُّوردتُّيفُّال
ة...ُّدكثرية؛ُّفهيُّتأيتُّمبعىنُّالقرآن،ُّومبعىنُّالرسالةُّوالشريعة،ُّومبعىنُّاحلفظ،ُّومبعىنُّالسنة،ُّومبعىنُّالتذكرة،ُّومبعىنُّالشرف،ُّومبعىنُّالعبا

ّكتابّ"بصائرّلويّالتمييزّفيّلطائفّاُّ(3)إخل" ّلكتابّالعزيز"ّعنّأحدّالعلماءّقوله:ّ"لكرّاهللّالذكروفيّلل ّنقلّصاحب
 .(4)"فيّالقرآنّعلىّعشرينّوجها،ّوفيهاّالذكرّبمعنىّرسالةّالرسول

أنُّيطفئواُّنورُّاهللُُّّونيريد}ُّعزُّوجل:ُّقدُّتكفلُّحبفظُّالشريعةُّكلها:ُّكتاهباُّوسنتهاُّقولهُّعزُّوجلُّومماُّيدلُّأيضاُّعلىُّأنُّاهلل
ُّالكافرون ُّنـورهُّولـوُّكـره ُّالذيُّارتضاهُّ[،32:التوبة]ُّ{بأفواههمُّويأبـىُّاهللُّإالُّأنُّيتـم ُّوضمنهُُّّونورُّاهلل:ُّشرعهُّودينه للعبادُّوكلفهمُّبه

إذاُّفاملعىنُّاملناسبُُّّ،(5ة)ليهتدواُّبهُّإىلُّماُّفيهُّخريهمُّوسعادمهمُّيفُّالدنياُّواآلخرُُّّوالذيُّأوحاهُّإىلُّرسولهُّمنُّقرآنُّأوُّغريهُّ،مصاحلهم

                                                                 
ُّاألمةُّحبقيقةُّالسنة183ُّ-1/188ُّوممنُّذهبُّإىلُّذلك؛ُّالدكتورُّتوفيقُّصدقيُّ)يفُّجملةُّاملنارُّاجمللدُُّّ-8ُّ .(،ُّوأيدمهاُّمجالُّالبناُّ)السنة23ُّ(،ُّوإمساعيلُّمنصورُّ)يفُّتبصري

ُّصُّ ُّصُّوماُّبعدها.(،ُّوذهبُّإىلُّذل33ُّودورهاُّيفُّالفقهُّاجلديد ُّالنبوي81ُُّّ-4كُّأيضاُّفرقةُّ)أهلُّالقرآن(ُّباهلندُّوباكستانُّ)مقامُّاحلديث نقالُّعنُّدارساتُّيفُّاحلديث
ُّ.(ُّ.11،ُّوانظرُّالقرآنيونُّوشبهامهمُّحولُّالسنةُّللدكتورُّخادمُّخبشُّص8/32ُّللدكتورُّحممدُّاألعظميُّ

ُّللتاث،ُّمصر،ُّمصادرُّالت،25ُّالسنةُّبنيُّإثباتُّالفامهنيُّورفضُّاجلاهلنيُّللدكتورُّرءوفُّشليبُّصُّ-2ُّ ُّوالتلقي،ُّمحديُّعبدُّاهلل،ُّمكتبةُّأوالدُّالشيخ ُّومنهجُّاالستدالل شريع
ُّالرسولُّوالصحابة،ُّمجالُّحممودُّخلف،ُّمكتبةُّاإلميان،ُّمصر،8ُّ،2004ُّط م.ُّالسنةُّالنبويةُّيفُّكتاباتُّأعداءُّاإلسالم2002ُّم.ُّتدوينُّوتوثيقُّالسنةُّالنبويةُّيفُّحياة

ُّدارُّاليقني،ُّمصر،ُّط"مناقشتهاُّوالردُّعليها"،ُّد.ُّعمادُّالسي ُّم.2002هـ/8ُّ،8423ُّدُّالشربيين،
ُّالقاهرة،ُّ-3ُّ ُّ.335ُّ،334م،ُّص2008هـ/8422ُّاملعجمُّاملفهرسُّأللفاظُّالقرآنُّالكرميُّحباشيةُّاملصحفُّالشريف،ُّحممدُّفؤادُّعبدُّالباقي،ُّدارُّاحلديث،
4ُّ-ُّ(ُّ ُّالفريوزآبادي، ُّيفُّلطائفُّالكتابُّالعزيز، ُّاإلميان،ُّالقاهرة،ُّدُّ(،ُّنقالُّعن:3ُّ/4بصائرُّذويُّالتمييز فعُّالشبهاتُّعنُّالسنةُّالنبوية،ُّد.ُّعبدُّاملهديُّعبدُّالقادر،ُّمكتبة

ُّ.44م،ُّص2008هـ/8ُّ،8428ُّط
ُّحجيةُّالسنة،ُّد.ُّعبدُّالغينُّعبدُّاخلالق،ُّمكتبةُّالسنة،ُّالقاهرة،ُّطُّ-5 ُّعلىُّمنُّينكر ُّ.423م،ُّص8111هـ/8ُّ،8401ُّالرد
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ُّهوُّرسالةُّالرسولُّبصفةُّعامةُّمباُّيفُّذلكُّالكتابُّوالسنة،ُّوذلكُّأن{إناُّحننُّنزلناُّالذكرُّوإناُّلهُّحلافظون}ُّعزُّوجل:ُّ"للذكر"ُّيفُّقوله
ُّا[4:النجم]ُّ{إنُّهوُّإالُّوحيُّيوحى}ُّعزُّوجل،ُّوملُّيكنُّالنيبُّليقولُّشيئاُّمنُّعنده:ُّالقرآنُّوالسنةُّوحيُّمنُّاهلل هللُّ.ُّفلماذاُّيتكفل

ُّمنُّعنده  سبحانهُّوتعاىل؟!ُّتعاىلُّحبفظُّالقرآن،ُّوالُّيتكفلُّحبفظُّالسنةُّمعُّأنُّكليهماُّوحي

هوُّذكرُّفُّعزُّوجلُّةُّيفُّأنُّكلُّوحيُّنزلُّمنُّعندُّاهللويفُّذلكُّيقولُّابنُّحزم:ُّ"والُّخالفُّبنيُّأحدُّمنُّأهلُّاللغةُّوالشريع
منهُّشيءُّأبداُُُّّّحبفظه؛ُّفمضمونُّأالُّيضيعُّمنه،ُّوأالُّحيرفلهُّبيقني،ُّوكلُّماُّتكفلُّاهللُّوجلعزُّل،ُّفالوحيُّكلهُّحمفوظُّحبفظُّاهللُّمنزُّ

حفظه،ُّمبلغُّكماُّهوُّإىلُّكلُّماُّطلبهُّعزُّوجلُُّّحمفوظُّبتويلُّاهللُّوجبُّأنُّالدينُّالذيُّأتاناُّبهُّحممدحتريفاُّالُّيأيتُّالبيانُّببطالنه...ُّف
فإذاُّكانُّذلكُّكذلكُّفبالضروريُّندريُّأنهُّالُُّّ[،81األنعام:ُّ]غ{ألنذركمُّبهُّومنُّبل}ُّعزُّوجل:ُّمماُّيأيتُّأبداُّإىلُّانقضاءُّالدنيا،ُّقال

والُّسبيلُّألبتةُّإىلُّأنُّخيتلطُّبباطلُّموضوعُّاختالطاُّالُّيتميزُّعندُّأحدُّمنُّالناسُُّّـيفُّالدينبتةُّإىلُّضياعُّشيءُّقالهُّرسولُّاهللسبيلُّأل
عداُّخملفا،ُّوهذاُّووُّكذباُّ{،ُُّّافظونإناُّحننُّنزلناُّالذكرُّوإناُّلهُّحل}ُّعزُّوجل:ُّبيقني؛ُّإذُّلوُّجازُّذلكُّلكانُّالذكرُّغريُّحمفوظ،ُّولكانُّقوله

مثُّيردُّعلىُّمنُّزعمُّأنُّحفظُّالذكرُّمقتصرُّعلىُّالقرآنُّوحدهُّقائال:ُّ"هذهُّدعوىُّكاذبةُّجمردةُّمنُّالربهانُّوختصيصُُّّ،ُّالُّيقولهُّمسلم
ُّوحيُّيب ُّمنُّسنة ُّأو ُّمنُّقرآن ُّعلىُّنبيه ُّأنزلُّاهلل ُّعلىُّكلُّما ُّاسمُّواقع ُّدليل...ُّفالذكر ُّوأيضاُّللذكرُّبال ُّهباُّالقرآن، ُّعزُّفني ُّاهلل إن

ُّإليهم}ُّيقول:ُّوجل ُّماُّنزل ُّلتبنيُّللناس ُّالذكر ُّغريُُّّ[44النحل:ُّ]ُّ{وأنزلناُّإليك ُّبيانه ُّللناس،ُّفإذاُّكان ُّببيانُّالقرآن ُّمأمور فصحُّأنه
حمفوظُّوالُّمضمونُّسالمتهُّمماُّليسُّمنه،ُّفقدُّبطلُّاالنتفاعُّبنصُّالقرآنُّفبطلتُّأكثرُّالشرائعُّاملفتضةُّعليناُّفيه،ُّفلمُّندرُّصحيحُّمرادُّ

ماُّربُّالعزةُّوهذهُّبعضُّأدلةُّحفظُّ،ُّ(8)منها،ُّوماُّأخطأُّفيهُّاملخطئُّأوُّتعمدُّفيهُّالكذبُّالكاذب،ُّومعاذُّاهللُّمنُّهذا"ُّعزُّوجلُّاهلل
ّوالعقل،ّوالتاريخُّمن،ُّصحُّمنُّحديثُّرسوله ّالصحيحة، ّالنبوية ُّ(2)ُّالكتابّالكريم،ّوالسنة

ُُُّّّأوال:ُّأماُّالدليلُّمنُّكتابُّاهللُّعزُّوجلُّعلىُّتكفلُّاهللُّحبفظُّالسنةُّكماُّتكفلُّحبفظُّكتابهُّالكرمي:ُُُُُُُُّّّّّّّّ
اآليةُّالكرميةُُّّداُّيفحممدُّالسيدُّن،ُّيقولُّفضيلةُّاألستاذُّالدكتورُّالذكرُّلتبنيُّللناسُّماُّنزلُّإليهم{قولهُّتعاىل:ُّ}وأنزلناُّإليكُّ-8ُُُُُُُُّّّّّّّّ

فيلزمُّمنُّهذاُُّّ،افظون{نُّنزلناُّالذكرُّوإناُّلهُّحلقولهُّتعاىل:ُّ}حنُّةُّللقرآن،ُّوقدُّتكفلُّاهللُّحبفظهُّيفنإخبارُّمنُّاهللُّتعاىل:ُّبأنُّالسنةُّمبي ُّ
ُّحفظُّالبيانُّللتابطُّبينهما. ُّأنُّيكونُّقدُّتكفلُّأيضاُّحبفظُّالسنة؛ُّألنُّحفظُّاملبنيُّيستلزم

ُّمجعهُّوقرُّ-2ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُّقرأناهآوقالُّتعاىل:ُّ}علينا ُّبياُّنهُّفإذا ُّمثُّإنُّعلينا ُّعلىُُّّ[،81-82{ُّ]القيامة:نهفاتبعُّقرءانه ُّنصُّصريحُّيدل فإنه
ولهُّتعاىل:ُّ}مثُّقُّيانُّالقرآنُّيفيهُّببأنُّاهللُّقدُّتكفلُّحبفظُّالسنةُّعلىُّوجهُّاألصالةُّواالستقاللُّالُّعلىُّطريقُّاللزومُّوالتتبع؛ُّألنهُّتكفلُّف

ناس،ُّوهوُّإليهُّليبلغهُّللباإلحياءُّبهُُّّللنيبيكونُّألمتهُّمنُّبعده.ُّوهوُّيكونُُّّنُّالقرآن،ُّوالبيانُّكماُّيكونُّللنيببياُّيأُّ،إنُّعليناُّبيانه{
الُّلتبنيُّهلمُّالذيُّاختلفواُّإوقولهُّتعاىل:ُّ}أنزلناُّعليكُّالكتابُُّّ،اآليةُّالسابقة:ُّ}وأنزلناُّإليكُّالذكرُّلتبنيُّللناسُّماُّنزلُّإليهم{ُّاملرادُّيف

صور؛ُُّّهذاُّردُّعلىُّماُّزعمهُّإمساعيلُّمنفالسنةُّالنبويةُّعلىُّهذاُّمنزلةُّمنُّعندُّاهللُّعزُّوجلُّ)بوحىُّغريُّمتلو(ُّوىف[،44ُّ]النحل:ُّفيه{
(ُّ.ُّويكونُّالبيانُّلألمةُّمنُّبعده3ُّبأنُّالبيانُّللذكرُّملُّينزلُّمعُّالذكرُّ)القرآن(ُّوإالُّلكانُّالنصُّعلىُّحنو:ُّ"وأنزلناُّإليكُّالذكرُّوبيانه"ُّ)

ُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّإياها.ُّبلغهمُّالنيبُّىُّاهللُّعليهُّوسلمُّحبفظُّالسنةُّاليتصل
كمُّبيانه"ُّ"عليُّمتوجهُّإىلُّاهللُّعزُّوجلُّفقطُّدونُّاألمةُّوإالُّقالُّعزُّوجل:ُّ{عليناُّبيانه}ُّبأنُّهذاُّاخلطاب:ُّولوُّشغبُّمشاغبُُُُُُّّّّّّ

ضُّمجعُّالقرآنُّالكرمي؟!ُّاهللُّعزُّوجلُّبذاتهُّاملقدسة؟ُّأمُّقيُّينه{ُّفمنُّالذآقولهُّعزُّوجل:ُّ}عليناُّمجعهُّوقرُُّّملاُّأمكنهُّهذاُّالشغبُّيف
ُّوعلىُّرأسهمُّمنُّأنزلُّع ُّإىلُّيومُّالدين؟!لذلكُّرجاالُّمنُّخلقه ُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّوصحابتهُّالكرامُّفمنُّتبعهمُّبإحسان ُّليه

                                                                 
ُّاُّاإلحكامُّيفُّأصولُّاألحكام،ُّابنُّحزم،ُّ-8ُّ ُّ(ُّبتصرف.8ُّ/882ُّ،881،ُّ)م8115هـ/8ُّ،8405ُّلعلمية،ُّبريوت،ُّطدارُّالكتب
ُّاألمةُّحبقيقةُّالسنةُّصُُّّ-2ُّ ُّ.254خالفاُّملاُّزعمهُّالدكتورُّإمساعيلُّمنصورُّيفُّتبصري
ُّ.240تبصريُّاألمةُّحبقيقةُّالسنةُّصُُّّ-3ُّ
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ُّبأنُّبيان ُّمناظرته،ُّوإنُّأجابُّالثانية؛ُّبطلُّقوله ُّعُّفإنُّأجابُّباألوىل،ُّاستغىنُّجبهلهُّهذاُّعن كتابهُُُّّّزُّوجلُّيفالكتابُّمتوجهُّإىلُّاهلل
الرجالُُّّردُّعلىُّماُّزعمهُّالدكتورُّإمساعيلُّمنصورُّبأنُّحفظُّوإىلُّاألمةُّمنُّبعده.ُّوىفُّذلكُّفقطُّوليسُّإىلُّنبيهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم

ُّمعُّاهللُّعزُّوجلُّيف ُّ.(8القدرةُّحبفظهُّكتابهُّعزُّوجل،ُّفتستوىُّبذلكُّقدرةُّاهللُّوقدرةُّاملخلوقنيُّ)ُّللسنةُّجيعلهمُّيتساوون
زُّوجلُّهيأُّاألسبابُّمنُّاهللُّعُّ"فهذانُّدليالنُّعلىُّأنُّاهللُّتكفلُّحبفظُّالسنةُّكماُّتكفلُّحبفظُّالقرآن،ُّوحتقيقاُّهلذاُّالوعدُّالكرميُُُُُّّّّّ

نفوسُّاملسلمنيُّعواملُّاحملافظةُّعليها،ُّوالدفاعُّعنها؛ُّفكانتُّموضعُّاهتمامهمُّوحملُّتقديرهمُُّّفظها،ُّوالذودُّعنُّحياضها؛ُّفأثارُّيفحل
(ُّ ُّمنذُّأنُّأشرقتُّمشسهاُّإىلُّيومناُّهذا،ُّوإىلُّأنُّيرثُّاهللُّاألرضُّومنُّعليها ُّ(ُّ.2ورعايتهم

ءامنواُُّّيهاُّالذينأُّقولهُّتعاىل:ُّ}ياُّعلىُّتكفلهُّجلُّعالهُّحبفظُّالسنةُّيفُّحزمُّدليالُّثالثاُّمنُّكتابُّاهللُّويذكرُّاإلمامُّابن-3ُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّ
ُّريأطيعواُّاهللُّوأطيعواُّالرسولُّوأويلُّاألمرُّمنكمُّفإنُّتنازعتمُّيفُّشيءُّفردوهُّإىلُّاهللُّوالرسولُّإنُّكنتمُّتؤمنونُّباهللُّواليومُّاآلخرُّذلكُّخ

هذهُّاآليةُّالكرميةُّجامعةُّجلميعُّالشرائعُّأوهلاُّعنُّآخرها،ُّوذكرتُّأصوالُّثالثةُّوهىُّقولهُّتعاىل:ُّيقول:ُّ"[،51ُّ]لنساء:وأحسنُّتأويال{
ولُّاهللُّصلىُّفهذاُّثانُّوهوُّاخلربُّعنُّرسُّ،ُّمثُّقالُّتعاىل:ُّ}وأطيعواُّالرسول{فهذاُّأصلُّوهوُّالقرآن،ُّ،ُّءامنواُّأطيعواُّاهلل{ُّأيهاُّالذينُّ}يا

بنصُّالقرآن،ُّأنُُّّصحُّلنافهذاُّثالثُّوهوُّاإلمجاعُّاملنقولُّإىلُّرسولُّاهللُّحكمه،ُّوُُّّ،منكم{ُّقالُّتعاىل:ُّ}وأويلُّاألمرُّاهللُّعليهُّوسلم،ُّمث
ُّفردوهُّإىلُّاهللُّوالرسولُّإنُّكُّياألخبارُّه ُّباهللُّنأحدُّاألصلنيُّاملرجوعُّإليهماُّعندُّالتنازع،ُّقالُّتعاىل:ُّ}فإنُّتنازعتمُّيفُّشيء تمُّتؤمنون

متوجهُُّّ؛ُّألنُّاألمةُّجممعةُّعلىُّأنُّهذاُّاخلطابعنُّرسولُّاهللُّإمناُّهوُّإىلُّالقرآن،ُّواخلربوالربهانُّعلىُّأنُّاملرادُّهبذاُّالرد؛ُُّّ،واليومُّاآلخر{
وكلُّمنُُّّ،جسدهُّإىلُّيومُّالقيامةُّمنُّاجلنةُّوالناس؛ُّكتوجههُّإىلُّمنُّكانُّعلىُّعهدُّرسولُّاهللُّا،ُّوإىلُّكلُّمنُّخيلقُّويركبُّروحهُّيفإلين

طابُّأنهُّالُّسبيلُّلناُّإىلُّرسولُّاهللُّوحىتُّلوُّشغبُّمشاغبُّبأنُّهذاُّاخلُّأتىُّبعدهُّعليهُّالسالمُّوقبلناُّوالُّفرق،ُّوقدُّعلمناُّعلمُّضرورة
لُّهذاُّاهللُّعزُّوجل،ُّإذُّالُّسبيلُّألحدُّإىلُّمكاملتهُّتعاىل؛ُّفبطُّوجهُّإىلُّمنُّميكنهُّلقاءُّرسولُّاهلل،ُّملاُّأمكنهُّهذاُّالشغبُّيفإمناُّهوُّمت

ُّ ُّاليتُّبالردُّاملذكورُّيفالظن،ُّوصحُّأنُّاملراد ُّهوُّإىلُّكالُّاآلية ُّاهللُّتنصصناُّإمنا ُّنبيهم ُّالقرآنُّوإىلُّكالم ُّمرورُُّّعاىل،ُّوهو املنقولُّعلى
ُّيفالدهرُّإ ُّوأيضاُّفليس ُّجيل، ُّجيالُّبعد ُّفقط،ُُّّلينا ُّبالرد ُّفيهُّاألمر ُّوإمنا ُّدليلُّعليه، ُّوال ُّمشافهةُّأصال، ُّللقاءُّوال ُّذكر اآليةُّاملذكورة

ُّوأوامرُّرسولهُّد ُّأنُّهذاُّالردُّإمناُّهوُّحتكيمُّأوامرُّاهللُّتعاىل ُّخمالفةُّظاهر.ُّونُّتكلفُّتأويلُّوالومعلومُّبالضرورة؛
ُّالصحيحُّبعض ُّوالقرآنُُُُُُُُّّّّّّّّ ُّشُّواخلرب ُّبعضُّومها ُّمنُّعنُّواحدُّيفُّيءمن ُّواحدُّيفأهنما ُّحكم ُّتعاىل،ُّوحكمها ُّاهلل ُّوجوبُّباُّد ب

ُّتولواُّعنهُّوأنتمُّتُّأيهاُّالذينُّ:ُّ}يايفُّاألنفالُّقولهُّتعاىللالطاعةُّهلماُّلآليةُّاملذكورةُّوُّ ُّوال20ُّمعونُّ)سءامنواُّأطيعواُّاهللُّورسولهُّوال )
قُّعنُّاهلوىُّإنُّهوُّإالُّطصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّكلهُّوحىُّلقولهُّتعاىل:ُّ}وماُّينُّوكالمُّالنيب،ُّلذينُّقالواُّمسعناُّوهمُّالُّيسمعون{تكونواُّكا

،ُّ{ظوننُّنزلناُّالذكرُّوإناُّلهُّحلافوالوحىُّذكرُّبإمجاعُّاألمةُّكلها،ُّوالذكرُّحمفوظُّبالنصُّقالُّتعاىل:ُّ}إناُّحن[،4ُّ-3]النجم:وحيُّيوحى{
ُّعةُّيفبنيُّأحدُّمنُّأهلُّاللغةُّوالشريذلك،ُّوالُّخالفُُّّوحىُّمنُّعندُّاهللُّعزُّوجل؛ُّالُّشكُّيفالدينُُّّكلهُّيففصحُّأنُّكالمُّرسولُّاهللُُّّ

ُّنأنُّكلُّوحىُّنزلُّمنُّعندُّاهللُّتعاىلُّفهوُّذكرُّمنزل.ُّفالوحىُّكلهُّحمفوظُّحبفظُّاهللُّتعاىلُّلهُّبيقني،ُّوكلُّماُّتكفلُّاهللُّحبفظه؛ُّفمضموُّ
ُّوأال ُّمنهُّشُّأالُّيضيعُّمنه، ُّوضيءحيرف ُّلكانُّكالمُّاهللُّتعاىلُّكذبا ُّجازُّغريُّذلك؛ ُّإذُّلو ُّيتأتىُّالبيانُّببطالنه، ُّحتريفاُّال انهُّم،ُّأبدا

اهللُّتعاىلُّحفظه،ُُّّمسكةُّعقل،ُّفوجبُّأنُّالدينُّالذىُّأتاناُّبهُّحممدُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّحمفوظُّبتويلُّيخائسا،ُّوهذاُّالُّخيطرُّببالُّذ
فإذاُّكانُّذلكُّكذلك؛ُُّّ[81]ألنعام:قالُّتعاىل:ُّ}ألنذركمُّبهُّومنُّبلغ{أبداُّإىلُّانقضاءُّالدنياُُّّأيتغُّكماُّهوُّإىلُّكلُّماُّطلبهُّمماُّيمبل ُّ

يلُّالبتةُّإىلُّأنُّخيتلطُّبهُّباطلُّالدين،ُّوالُّسبُّرسولُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّيفُّقالهُّيءقنُّأنهُّالُّسبيلُّألبتهُّإىلُّضياعُّشنتيُّيفبالضرورُّ
زلناُّحمفوظ،ُّولكانُّقولُّاهللُّتعاىل:ُّ}إناُّحننُّنُّبيقني،ُّإذُّلوُّجازُّذلك؛ُّلكانُّالذكرُّغريموضوعُّاختالطاُّالُّيتميزُّعندُّأحدُّمنُّالناسُّ

ُّ.كذباُّووعداُّخملفا،ُّوهذاُّالُّيقولهُّمسلم،ُُّّالذكرُّوإناُّلهُّحلافظون{
                                                                 

ُّ.251ُّ،211ُّ،211املصدرُّالسابقُّصُُّّ-8ُّ
ُّللسريةُّوالسنةُُّّ-2ُّ ُّحممدُّالسيدُّندابت2/538ُّ،532ُّاملؤمترُّالعامليُّالرابع ُّصرف،ُّالدكتور
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ُّضمنُّتعاىلُّحفظُُُُُُُّّّّّّّ ُّالقرآنُّوحده،ُّفهوُّالذى ُّعىنُّتعاىلُّبذلك ُّليسُّقرآنافإنُّقالُّقائل:ُّ"إمنا ُّدونُّسائرُّالوحىُّالذى ُّلهُّقلنُّ،ه ا
وباهللُّتعاىلُّالتوفيق:ُّ"هذهُّدعوىُّكاذبةُّجمردةُّمنُّالربهان،ُّوختصيصُّللذكرُّبالُّدليل،ُّوماُّكانُّهكذاُّفهوُّباطلُّلقولهُّتعاىل:ُّ}قلُّهاتواُّ

ُّأنزلُُّّ[888]البقرة:برهانكمُّإنُّكنتمُّصادقني{ُّ ُّاسمُّواقعُّعلىُّكلُّما ُّأنهُّالُّبرهانُّلهُّعلىُّدعواه،ُّفليسُّبصادقُّفيها،ُّوالذكر فصح
ُّ}وأنزلناُّإليكُّالذُّاهللُّعلىُّنب ُّاهللُّتعاىلُّيقول: ُّالقرآن،ُّوأيضاُّفإن ُّوحياُّيبنيُّهبا ُّأوُّمنُّسنة ُّوسلمُّمنُّقرآن ُّصلىُّاهللُّعليه ُّلتبنيُّكيه ر

لزكاة،ُّوىفُّالقرآنُّجمملُّكثري؛ُّكالصالة،ُّوا،ُّالسالمُّمأمورُّببيانُّالقرآنُّللناسفصحُّأنهُّعليهُّالصالةُّوُُّّ[44]النحل:ُّللناسُّماُّنزلُّإليهم{
ُّواحلج،ُّوغريُّذلكُّ ُّبني  ُّفيهُّبلفظه،ُّولكن ُّألزمناُّاهللُّتعاىل ُّالُّنعلمُّما ُّاهللُّصلىمما ُّعليهُّوسلم،ُّفإذاُُّّلناُّرسول لذلكُُّّكانُّبيانهُُّّاهلل

اجململُّغريُّحمفوظُّوالُّمضمونُّسالمتهُّمماُّليسُّمنه؛ُّفقدُّبطلُّاالنتفاعُّبنصُّالقرآن،ُّفبطلتُّأكثرُّالشرائعُّاملفتضةُّعليناُّفيه،ُّملُّندرُّ
ُّمنها ُّ(ُّ.8،ُّوماُّأخطأُّفيهُّاملخطئُّأوُّتعمدُّفيهُّالكذبُّالكاذب،ُّومعاذُّاهللُّمنُّهذاُّ)صحيحُّمرادُّاهللُّتعاىل

ُّالصحيحةُّعلىثانيا:ّّّّّّّ ُّالدليلُّمنُّالسنةُّالنبوية ُّوجلُّحبفظُّسنةُّنبيهُّأما ُّاخللفاءُُّّفعليكمُّبسنيت"ُّ:قولهُّتكفلُّاهللُّعز وسنة
ُّوإياكمُّوحمدثا ُّبالنواجذ، ُّ،ُّ(2)ُّبدعة،ُّوكلُّبدعةُّضاللة"تُّاألمور،ُّفإنُّكلُّحمدثةُّاملهدينيُّالراشدين،ُّمتسكواُّهبا،ُّوعضواُّعليها

ُّ:ُّوقولهُُُُُُّّّّّّ ُّفيكمُّشيئني ُّاهللُّوسنيت"تركت ُّبعدمها؛ُّكتاب ُّ)لنُّتضلوا ُّعلىُّاحلوض" ُّحىتُّيردا ُّولنُّيتفرقا ُّاألحاديثُُّّيفف،ُّ(3، هذه
اتباعهاُّاهلداية،ُّوىفُُّّيفيهاُّبالنواجذ؛ُّفكُّهبا،ُّوالعضُّعل؛ُّأنُّلهُّسنةُّمطهرةُّتركهاُّألمته،ُّوحثهمُّعلىُّالتمسخيربُّالنيبُّوغريهاُّمماُّسيأيت

ماُّطالبُُّّ،ُّتركهاُّالغواية،ُّفلوُّكانتُّسنتهُّاملطهرةُّغريُّحمفوظة،ُّأوُّميكنُّأنُّيلحقهاُّالتحريفُّوالتبديل؛ُّفالُّيتميزُّصحيحهاُّمنُّسقيمها
ُّبعده،ُّفيكون ُّهباُّمن ُّيفُّأمتهُّبالتمسك ُّحمال ُّللواقع،ُّوهذا ُّعلىُّحقهُّقولهُّخمالف ُّهبا،ُّيدل ُّحمفوظةُُّّفأمرهُّبالتمسك ُّستكون أهنا

ُّصادقُّيفُّ،نُّنزلناُّالذكرُّوإناُّلهُّحلافظون{تأكيداُّلقولهُّتعاىل:ُّ}إناُّحن ُّالواقع.ُّفدلُّذلكُّعلىُّإخبارُّبالغيب

ّعلىّتكفلّربّالعزةّبحفظّسنةّنبيهّصلىّاهللّعليهّوسلم:ّيثالثا:ّالدليلّالعقلّّّّّّّ
ُّلعقليةُّأنُّيكونُّاملرادُّمنُّالذكرُّالقرآنُّالكرميُّوحده،ُّألمرين:االحتماالتُّاُّ:ُّ"ليسُّبالزمُّيفيقولُّالدكتورُّرءوفُّشليبُُُُُُُّّّّّّّ
ملوضوعاتُّكماُّكثريُّمنُّاُُّّعزُّوجلُّبهُّباللفظ،ُّكماُّصرحُّبهُّيفُّأنهُّلوُّكانُّاملرادُّمنُّالذكرُّالقرآنُّالكرميُّوحده؛ُّلصرحُّاملوىل-8ُُُُُُُّّّّّّّ

ُّأقوم{ُُّّيف ُّيهديُّلليتُّهي ُّ}إنُّهذاُّالقرءان 1ُّ]اإلسراء:قولهُّتعاىل: ُُّّوقولهُّتعاىل:[، ُّلوحُّحمفوظ{ ُّقرءانُّجميدُّيف ُّ[22]الربوج:}هو
ُّ[.82]القمر:وقولهُّتعاىل:ُّ}ولقدُّيسرناُّالقرءانُّللذكر{ُّ

ءاياتُّالكتابُُّّ}تلكُّ:لوُّكانُّاملرادُّبالذكرُّالقرآنُّلعربُّعنهُّبالضمريُّ}إناُّحننُّنزلناه{ُّإذُّافتتاحُّالسورةُّفيهُّنصُّوذكرُّللقرآن-2ُُُُُُُّّّّّّّ
يتفقُُّّاملرتبةُّالثانيةُّمنُّالضمري،ُّإذُّهوُّأعرفُّاملعارف،ُّوهوُّعملُّنظرُّاللغةُّأجود؛ُّألنُّالعلمُّيفُّوالتعبريُّبالضمريُّيفُّ،(4)نُّمبني{آوقرُّ

وإذن:ُّفليسُّباحلتمُّأمامُّفهمُّالعقلُّأنُّيكونُّاملرادُّمنُّالذكرُّهوُّالقرآنُّفقطُّدونُّغريه،ُّ،ُّقرآن،ُّوتعتمدهُّالصناعةُّاإلعرابيةمعُّمنزلةُّال
ُّبعيدُّبلُّإنُّتفسريُّ ُّبالقرآنُّفقطُّاحتمال ُُّّيفالذكر ُّعلىُّمواجهةُّاألمرين ُّهلذاُّالتفسريُّيقوى ُّالعقل؛ُّلعدمُّوجودُّمرشح لسالفنيُّانظر

ُّوالعرفُّالنحوُّاللذ ُّوإنهُّألقربُّمنُّهذاُّالتفسريُّأحدُّاالحتمالني:ي،ُّينُّيقويانُّباملنزلة

                                                                 
ُّبتصرفُّيسري.8/14ُّ،882ُّ،881ُّاألحكامُّيفُّأصولُّاألحكامُّالبنُّحزمُُّّ-8ُّ
44ُّ-5ُّ/43،ُّوالتمذيُّكتابُّالعلم،ُّبابُّماُّجاءُّيفُّاألخذُّبالسنةُّواجتنابُّالبدع4402ُّرقم4ُّ/200ُُّّأخرجهُّأبوُّداودُّيفُّسننهُّكتابُّالسنة،ُّبابُّيفُّلزومُّالسنةُُّّ-2ُّ

ُّاملهدينيُّ،وابنُّماجةُّيف2424رقم 82ُُّّ-8ُّ/85ُّاملقدمة،ُّبابُّإتباعُّسنةُّاخللفاءُّالراشدين ُّوغريهم.43ُّ-42رقمي
ُّكتابُّالعلم،ُّبابُّخطبتهُّ-3ُّ 8ُّ/828ُّ،822ُُّّيفُّحجةُّالوداعُُّّأخرجهُّاحلاكمُّيفُّاملستدرك 381ُُّّرقم ُّبهُّالبخاري، ُّعكرمةُّواحتج ُّابنُّعباسُّوقالُّيفُّإسناده منُّحديث

ُّرضيُّاهللُّعنه،ُّوأخرجهُّيفُّاملوضعُّالسابق،ُّووافقهُّالذهيبُّوقالُّولهُّأصلُّوابنُّأىبُّأويسُّواحتجُّبهُّمسلم،ُّوسائرُّ ُّأىبُّهريرة رواتهُّمتفقُّعليهم،ُّمثُّقالُّولهُّشاهدُّمنُّحديث
ُّأهـ،ُّوللعلمُّأنُّماُّوردُّيفُّالصحيحنيُّباالقتصارُّعلىُّالوصيةُّبالكتابُّحممولُّكماُّقالُّاحلافظُّابنُّحجرُّ"ُّلكونهُّأعظمُّوأهمُّواتباُّ يهُّعملُّبكلُّماُّاُّفعُّالناسُّمليفُّالصحيح

ُّأمرهمُّبهُّالنيبُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّيفُّسنتهُّاملطهرة.
ُّالسنةُّومناهجُّاحملدثنيُّللدكتورُّالسيدُّحممدُّنوحُُّّ-4ُّ ُّ.8/10انظر:ُّشفاءُّالصدورُّيفُّتاريخ
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قوىُّعندناُّهذاُّعليه،ُّويُّاألول:ُّأنُّيكونُّاملرادُّمنُّالذكرُّالرسالةُّوالشرفُّالذىُّاستحقهُّالرسولُّواتصفُّبهُّبنزولُّالنبوةُّوالقرآنُُُُُُُّّّّّّّ
ذكرهاُّربُّالعزةُُّّبأوصافُّمفتاهُّسورةُّ"احلجر"ُّحيثُّصورتُّمقاالتُّالكافرينُّاملعتدينُّعلىُّالنبوةُّافتتاحهاالحتمالُّأمامُّنظرُّالعقلُّ

(ُّما2ُّدقنيُّ)(ُّلوُّماُّتأتيناُّباملالئكةُّإنُّكنتُّمنُّالصا4أيهاُّالذيُّنزلُّعليهُّالذكرُّإنكُّجملنونُّ)ُّكتابهُّحكايةُّعلىُّلساهنمُّ}وقالواُّياُُّّيف
(ُّ ُّإذاُّمنظرين ُّباحلقُّوماُّكانوا ُّإال ُّإناُّحن1ننزلُّاملالئكة ُّحلافظون{( ُّله ُّالذكرُّوإنا ُّنزلنا ُّامهاماتُّ]احلجر[،ُّن ُّتصوران ُّاألوليان فاآليتان

ُّع ُّنزل ُّوالشرفُّالذى ُّحبفظُّالرسالة ُّاالمهامات،ُّوتعد ُّهذه ُّتردُّعلى ُّواآليتانُّالتاليتان ُّاهللالكافرينُّالكاذبة، ُّلىُّرسول ُّاهلل عليهُُّّصلى
اآليةُّ"إنه"ُّعلىُُّّفعودُّالضمريُّيفُّ[44]الزخرف:إنهُّلذكرُّلكُّولقومكُّوسوفُّتسألون{ويرشحُّهلذاُّاالحتمالُّقولهُّتعاىل:ُّ}وُّ،ُّوسلم

ُّبالذيُّأوحيُّإليك{ُُّّماُّذكرُّقبالُّيف ُّومنُُّّ[43]الزخرف:قولهُّتعاىل:ُّ}فاستمسك ُّالتصريحُّبهُّمرادُّالشرف،ُّالُّسيما دليلُّعلىُّأن
ُّ}وقالوُّ ُّقالُّتعاىل: ُّقبلُّذلك ُّالقريتنيُّعظيم{ ُّرجلُّمن ُّالقرءانُّعلى ُّنزلُّهذا ُّوذكرهُُّّ[38]الزخرف:اُّلوال ُّأوال، ُّالقرآنُّبالنص فذكر

سورةُّاحلجرُُّّذكرُّيف،ُّأنُّاملرادُّمنُّاليولقومه،ُّمماُّيقوىُّاالحتمالُّالعقلصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُُّّىُّثانيا،ُّووصفُّذلكُّبأنهُّذكرُّللنيببالوح
ُّهوُّالرسالةُّوالشرف.

ذكرُّموقفُّاألممُُّّيفمعناُُّّاُّتناولتهُّالسورةُّبعدُّاآليةُّاليتاملرادُّمنُّالذكرُّالشريعةُّمطلقا،ُّويرشحُّهلذاُّاالحتمالُّمُّ:ُّأنُّيكونالثانُُُُُُُّّّّّّّ
السابقةُّمعُّرسلهم،ُّيقولُّاهللُّتعاىل:ُّ}ولقدُّأرسلناُّمنُّقبلكُّيفُّشيعُّاألولنيُّوماُّيأتيهمُّمنُّرسولُّإالُّكانواُّبهُّيستهزئونُّكذلكُّنسلكهُّ

واألنبياءُّيكلفونُّاألممُّبالشرائع،ُّوالشريعة:ُّكتابُّاهللُّعزُّ[،83ُّ-80]احلجر:نُّبهُّوقدُّخلتُّسنةُّاألولني{ُّيفُّقلوبُّاجملرمنيُّالُّيؤمنوُّ
وجلُّوسنةُّنبيهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم،ُّوالذىُّيستعرضُّحاالتُّاألممُّمعُّاألنبياءُّيقفُّأنُّحماجاةُّالكافرينُّمعُّالرسل،ُّتدورُّكلهاُّحولُّ

صلىُّاهللُّعليهُّوسلم،ُُُّّّالنيببملعربُّعنهماُّبالكتابُّوالسنة؛ُّفالسنةُّليستُّمنُّاملسائلُّاخلاصةُّالتكليفُّالذىُّمصدرهُّماُّينزلهُّاهللُّبالوحىُّا
ةُّينتهىُّإىلُّإلغاءُّاألممُّالسالفُّهُّإذاُّكانُّاألمرُّيفمعناُّقدُّنبهتُّعلىُّأمرُّخطري:ُّهوُّأنُّوتكونُّاآليةُّاليت،ُّإنُّشاءُّاهللُّتعاىلكماُّسنبينهُّ

دُّأعدائهُّوأعداءُّيإنُّهذهُّالشريعةُّقرآناُّوسنةُّسيحفظهاُّربُّالعزةُّإىلُّقيامُّالساعةُّمنُّكالشريعةُّبعدُّمعاركُّعنيفةُّبنيُّالرسلُّوأممهم؛ُّف
ة،ُّويكونُّالضمريُّمرادُّبهُّالشريعاآليةُُّّفإنُّالذكرُّيفُّوعلىُّذلك،ُّنُّنزلناُّالذكرُّوإناُّلهُّحلافظون{قولهُّتعاىل:ُّ}إناُّحنُّدينهُّكماُّوعدُّيف

ُّ(ُّ.8رآنُّالكرمي،ُّوالسنةُّاملطهرةُّ)قولهُّ"له"ُّعائدُّعلىُّالشريعةُّمبصدريهاُّاألساسنيُّالقُّيف
صولُّالشريعةُّاآليةُّالكرمية؛ُّبأنهُّحفظُّأُّللحفظُّاملضمونُّيفُّ:ُّتفسريُّاإلمامُّالشاطيب:ُّومماُّيرشحُّهلذاُّاالحتمالُّالثان(2)ُّقلتُُُُُُُُُّّّّّّّّّ

فهذهُّثالثةُُّّوالُّملحه.وفروعهاُّفيقول:ُّ"منُّالعلمُّماُّهوُّمنُّصلبُّالعلم،ُّومنهُّماُّهوُّملحُّالعلمُّالُّمنُّصلبه،ُّومنهُّماُّليسُّمنُّصلبهُّ
اجعاُّإىلُّكانُّقطيعاُّأوُّرُُُّّّالقسمُّاألول:ُّهوُّاألصلُّواملعتمد،ُّوالذىُّعليهُّمدارُّالطلب،ُّوإليهُّتنتهىُّمقاصدُّالراسخنيُّوذلكُّماُّأقسام:

نُّ}إناُّحن:ُّأصوهلاُّوفروعها؛ُّكماُّقالُّاهللُّتعاىلُّهذاُّالوجه،ُّولذلكُّكانتُّحمفوظةُّيفُّوالشريعةُّاملباركةُّاحملمديةُّمنزلةُّعلىُّي،أصلُّقطع
يناتُّهباُّيكونُّصالحُّالدارين:ُّوهىُّالضرورياتُّواحلاجيات،ُّوالتحسُّألهناُّترجعُّإىلُّحفظُّاملقاصدُّاليتُّ؛نزلناُّالذكرُّوإناُّلهُّحلافظون{

ا،ُّفالُّإشكالُّلفروعُّمستندةُّإليهعلىُّاعتبارها،ُّوسائرُّاُّيالشريعة،ُّوقدُّقامُّالربهانُّالقطعُّوماُّهوُّمكملُّهلاُّومتممُّألطرافهاُّوهىُّأصول
ُّ(ُّ.3أهناُّعلمُّأصل،ُّراسخُّاألساس،ُّثابتُّاألركانُّ)ُّيف

حده؟ُّولكنناُّرُّإالُّالقرآنُّوُّأنُّيقال:ُّكيفُّيعودُّالضمريُّعلىُّالقرآنُّوالسنةُّمعا،ُّوملُّيذكُّي:ُّ"لكنُّبقيقولُّالدكتورُّرءوفُّشليبُُُُُُُّّّّّّّ
ُّاحلديث،ُّجندُّيف ُّومدلوالت ُّمنُّالسياق، ُّيفهم ُّما ُّاستناداُّعلى ُّللضمري ُّاستعماال ُّالكرميُّنفسه ُّتُّالقرآن ُّقوله ُّ}إناُّيشهدُّهلذا عاىل:

منيُّقسمُّأصحابُّاليُّرُّالعنيُّمعُّأنهُّملُّجيرُّهلمُّذكرُّيففتلكُّصفاتُّاحلوُُّّ[،35]الواقعة:ُّاءُّفجعلناهنُّأبكاراُّعرباُّأترابا{أنشأناهنُّإنش
مفهومُّالفحوىُُّّراألقسامُّالسابقةُّجيعلُّالذهنُّيدركُّأنُّالضمريُّعائدُّعلىُّأمُّنُّالسياقُّالعامُّللسورةُّوماُّذكرُّيفسورةُّالواقعة،ُّولكُّيف

                                                                 
ُّبتصرف.21ُّ-25السنةُّاإلسالميةُّبنيُّإثباتُّالفامهنيُّورفضُّاجلاهلنيُّللدكتورُّرءوفُّشليبُّصُّ-8ُّ
ُّكتاباتُّأعداءُّاإلسالمُّومناقشتها،ُّص:ُّوالكالمُّللدكتورُّعمادُّ-2ُّ ُّالشاملة.201السيدُّحممدُّإمساعيلُّالشربيين، ُّ.ُّنسخةُّاملكتبة
ُّ.328-8/32ُّ،20ُّ،2/341ُّاملوافقاتُّللشاطيبُُّّ-3ُّ
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تعاىل:ُّ}فقالُُّّ،ُّقولهيعلىُّماُّيستندُّعلىُّاألسلوبُّالنحوُُّّاستعمالُّالقرآنُّالضمريُّكذلكُّيقوىُّهذهُّالشهادةُّيف،ُُّّوالسياقُّواألسلوب
ُّمعُّأنهُّملُّقوله:ُّ"توارت"ُّضمريُّفاعلُّيعودُّعلىُّالشمسُّيففُّ[32]ص:إنُّأحببتُّحبُّاخلريُّعنُّذكرُّريبُّحىتُّتوارتُّباحلجاب{ُّ

نُّهذاُّحلجرُّمآيةُّاُّضمريُّعائدُّعلىُّالشمس.ُّوماُّمعناُّيفلسورةُّبالنص،ُّولكنُّالسياقُّالعامُّجيعلُّالذهنُّيدركُّأنُّالاُّجيرُّهلاُّذكرُّيف
رُّبالشريعةُّقرآناُّ،ُّفليسُّهناكُّوجهُّلالعتاض،ُّوعليهُّيسلمُّتفسريُّالذكتزكيهُّاللغة،ُّويقويهُّاإلعرابُّالقرآنُّالقبيلُّوالكلُّاستعمالُّقرآن

ُّ.(8وسنةُّ)
ُّيفونسلمُّلكمُّأُُُُُُُّّّّّّّ ُّالقرآنُّالكرميُّوحده،ُّوأنُّالضمري ُّالسنةُّأنُّاملرادُّبالذكر؛ُّهو ُّعلىُّقولهُّتعاىل:ُّ"لهُّيهاُّاملعاندونُّحلجية "ُّعائد

قرآنُّفقط،ُّوترتبونُّدائرةُّاحلفظُّلقصرهُّعلىُّالُّعلىُّأنُّالسنةُّالنبويةُّملُّتدخلُّيفُّتستدلونُّبهُّيهُّالذكر،ُّولكنُّاحلصرُّالذالقرآنُّاملرادُّمن
وُّحصرُّيسُّحصراُّحقيقيا؛ُّبلُّههذاُّاحلصرُّل،ُّاُّليستُّمصدراُّمنُّمصادرُّالتشريعالحتجاجُّبالسنة،ُّوأهنعلىُّهذاُّاحلصرُّعدمُّصحةُّا

حفظهُّجلُّجاللهُّللسماواتُّواألرضُّأنُّتزوالُّكماُّ-8ُُّّ،ُّوالدليلُّعلىُّذلك؛ُّأنُّربُّالعزةُّقدُّحفظُّأشياءُّكثريةُّمماُّعداهُّمنها:يإدعائ
،ُّ[48اطر:]فدُّمنُّبعدهُّإنهُّكانُّحليماُّغفورا{ُّئنُّزالتاُّإنُّأمسكهماُّمنُّأحقالُّعزُّوجلُّ}إنُّاهللُّميسكُّالسمواتُّواألرضُّأنُّتزوالُّول

وإذاُّفسدتُُّّ[42]املائدة:حفظهُّجلُّجاللهُّلنبيهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّمنُّالقتلُّكماُّقالُّعزُّوجل:ُّ}واهللُّيعصمكُّمنُّالناس{ُّ-2ُّ
ُّ.(2حقيقةُّالقصر؛ُّفقدُّفسدُّاملتتبُّعليها:ُّوهوُّعدمُّاالعتافُّحبجيةُّالسنةُّاملطهرةُّ)

ُّاإلضايفُُُُُُّّّّّّ ُّ"واحلصر ُّاخلالق: ُّعبد ُّالغىن ُّعبد ُّالدكتور ُّشُّيقول ُّإىل ُّحيُّيءبالنسبة ُّعلخمصوص، ُّوقرينة ُّدليل ُّإىل ُّالشتاج ُّهذا ُّيءى
بل:ُّلوُّكانُُّّي،آلافتقدميُّاجلارُّواجملرورُّليسُّللحصر،ُّوإمناُّهوُّملناسبةُّرؤوسُّ،ُّ...ليلُّعليهُّسواءُّأكانُّسنةُّأمُّغريهااملخصوص،ُّوالُّد

،ُُّّهوُّالسنة؛ُّألنُّحفظُّالقرآنُّمتوقفُّعلىُّحفظهاُّيءخمصوص:ُّملاُّجازُّأنُّيكونُّهذاُّالشُّيءبالنسبةُّإىلُّشُّيفاآليةُّحصرُّإضاُّيف
ومستلزمُّلهُّمباُّأهناُّحصنهُّاحلصني،ُّودرعهُّاملتني،ُّوحارسهُّاألمني،ُّوشارحهُّاملبني؛ُّتفصلُّجممله،ُّوتفسرُّمشكله،ُّوتوضحُّمبهمه،ُّوتقيدُّ

ُّالع ُّعبث ُّعنه ُّوتدفع ُّخمتصره، ُّوتبسط ُّإابمطلقه، ُّوتأويلهم ُّالالهني، ُّوهلو ُّميثني، ُّوما ُّوأغراضهم، ُّأهوائهم ُّحسب ُّعلى ُّعليهمُّياه ليه
ُّله. ُّوصيانتهاُّصيانة ُّأسبابُّحفظه، ُّفحفظهاُّمن ُّالقرآن..رؤساؤهمُّوشياطينهم. ُّاهللُّتعاىلُّكماُّحفظ ُّمنهاُّفُّولقدُّحفظها ُّيذهب لم

ُّحدة"ُّ)ُّيءوهللُّاحلمدُّش ُّ.(3علىُّاألمة؛ُّوإنُّملُّيستوعبهاُّكلُّفردُّعلى
لحفظّالسنةّرجاالّأفنواّأعمارهم،ّوبذلواّالنفسّوالنفيس؛ّمنّأجلّالدفاع،ّّقيضّاهللّعزّوجلالدليلّالتاريخي،ّّ.رابعا

 والذودّعنّحياضها:

منُّاالهتمامُّوالعنايةُّماُّملُّتنلهُّأقوالُّأيُّعظيمُّمنُّالعظماء،ُّوالُّبطلُّمنُّاألبطال،ُّوالُّرئيسُّمنُُّّلقدُّنالتُّأحاديثُّالنيب
لوك،ُّذلكُّأنُّرسولُّاهللُّيفُّواقعُّاألمرُّليسُّإنساناُّعاديا،ُّوالُّقائداُّيشبهُّيفُّأخالقهُّوصفاتهُّاإلنسانيةُّأحدا،ُّالرؤساء،ُّوالُّملكُّمنُّامل

فهوُّأفقُّوحدهُّالُّيدانيهُّأفق،ُّولذلكُّكانُّهوُّاألسوة،ُّوهوُّالنرباسُّاملضيء،ُّبلُّملُّيكنُّرسولُّقومُّدونُّغريهمُّأوُّزمانُّمؤقتُّوإمناُُّّ
ىُّأدركُّهذهُّاحلقيقةُّأصحابهُّوتابعوهم،ُّواملسلمونُّمنُّبعدهم،ُّفعكفواُّعل،ُُّّاألرضُّومنُّعليهاإىلُّأنُّيرثُّاهللكانُّرسوالُّإىلُّالثقلنيُّ

ُّحياتهُّ نقل،ُّوتدوينُّوحفظ،ُّوتطبيقُّكلُّماُّصدرُّعنُّرسولُّاهللُّمنُّقول،ُّأوُّفعل،ُّأوُّتقرير،ُّحىتُّاحلركاتُّوالسكنات،ُّفقدُّنقلت
شخصية،ُّبصورةُّويقظته،ُّويفُّأدقُّاألمورُّمماُّنعدهُّمنُّاخلصوصياتُّالبكلُّتفاصيلها،ُّيفُّعباداته،ُّومعامالته،ُّيفُّسلمهُّوحربه،ُّويفُّنومهُّ

أفنواُُّّهيأُّهلاُّمنُّرجالذاُّميثلُّإشارةُّقويةُّإىلُّأنُّاهللُّعزُّوجلُّتكفلُّحبفظُّهذهُّالسنةُّمباُّوه،ُّ(4)ملُّحتظُّهباُّسريةُّأحدُّغريهُّمنُّالبشر
حاتُّقلوهبمُّاألمينة،ُّصفُّييزُّصحيحهاُّمنُّسقيمها؛ُّفنقشوهاُّيفسهرُّعليها،ُّوتدوينها،ُّوحفظها،ُّوشرحها،ُّومتضبطهاُّوالُّأعمارهمُّيف

                                                                 
ُّ.21ُّ،30السنةُّبنيُّإثباتُّالفامهنيُّورفضُّاجلاهلنيُّصُُّّ-8ُّ
ُّبتصرف.30،38ُّيبُّصالسنةُّاإلسالميةُّبنيُّإثباتُّالفامهنيُّورفضُّاجلاهلنيُّللدكتورُّرءوفُّشلُّ-2ُّ
ُّ.310ُّ،318حجيةُّالسنةُّللدكتورُّعبدُّالغىنُّصُُّّ-3ُّ
ُّ(ُّبتصرف.8ُّ/284ُّ،285،ُّ)م2002هـ/8ُّ،8423ُّدارُّاليقني،ُّمصر،ُّطُّالسنةُّالنبويةُّيفُّكتاباتُّأعداءُّاإلسالم،ُّد.ُّعمادُّالشربيين،ُّ-4ُّ
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يشملُّالسنةُّالنبويةُّحيثُُّّ،نُّنزلناُّالذكرُّوإناُّلهُّحلافظون{قولهُّتعاىل:ُّ}إناُّحنُّفكانُّتكفلهُّعزُّوجلُّحبفظُّكتابهُّيفُّوىفُّكتبهمُّالواعية،
ولوالُّإرادةُُّّ،رن،ُّوإىلُّأنُّيرثُّاألرضُّومنُّعليهاةُّاألعالم،ُّماُّقيضُّلكتابهُّالعزيزُّمنُّثقاتُّكلُّققيضُّاهللُّهلاُّمنُّالرواةُّالثقاتُّواألئم

ُّشرا،ُّ ُّهلا ُّأعداءُّأضمروا ُّصادفتُّمن ُّولكثرةُّما ُّمنُّطعون، ُّوجهُّإليها ُّلكثرةُّما ُّتعاقبُّالدهور ُّالندثرتُّمع ُّوجلُّحبفظها، املوىلُّعز
ُّ(ُّ.8كلُّعصر،ُّوىفُّكلُّجيل،ُّوىفُّكلُّمكانُّ)ُُّّنُّالرجالُّاألوفياءُّيفاُّقيضُّهلاُّموأرادواُّهباُّسوءا،ُّفجعلهمُّاهللُّاألخسرينُّمب

ُّأنُُّّيفاُّفإنناُّالُّنستطيعُّإالُّأنُّنرتابُّوأخريُُُُُُُُّّّّّّّّ أمرُّهؤالءُّالناسُّالذينُّقررواُّإطالقُّأنفسهمُّمنُّربقةُّالقرآنُّالكرميُّوأحكامه،ُّقبل
افواُّإىلُّخبروجهمُّعلىُّالقرآنُّالكرميُّوتعليماته،ُّفأضُّيقررواُّإطالقهاُّمنُّمقتضياتُّالسنةُّوأحكامها.ُّولكنُّشقُّعليهمُّأنُّيواجهواُّالناس

سنةُّوكانُّغرضهمُّالوحيدُّمنُّذلكُّهوُّأنُّيبعدواُّال،ُّقُّمعُّرغائبهمُّوأغراضهمالقرآنُّالكرميُّماُّالُّمضمونُّلهُّإالُّماُّمهواهُّأنفسهمُّويتف
ُّالكرميُّمن ُّوبنيُّالقرآن ُّماُّبينها ُّوالبيانُّعنُّطريقهمُّويقطعوا ُّعلىُّالكتُّ"نعم"،ُّعالقةُّالتفسريُّوالتكامل ُّالُّإنُّاالقتصار ُّرأىُّقوم اب

خالقُّهلم،ُّخارجنيُّعنُّالطريقةُّاملثلى،ُّوخارجنيُّعنُّالسنةُّاملطهرة،ُّفأداهمُّذلكُّإىلُّاالخنالعُّعنُّاجلماعة،ُّوتأويلُّالقرآنُّعلىُّغريُّ
ُّ.(2زلُّاهللُّفضلواُّوأضلوا"ُّ)ماُّأن

فقدُّ ا:أهلُّاحلديثُّعلىُّتلقيُّالسنةُّونقلهومنثلُّهلذاُّاحلفظُّبنموذجُّمنُّمناذجُّحرصُّالصحابةُّومنُّبعدهمُّالسلفُّالصاحلُّوُّ
أوردُّالبخاريُّيفُّكتابُّالعلم،ُّبابُّاخلروجُّيفُّطلبُّالعلم،ُّقال:ُّورحلُّجابرُّبنُّعبدُّاهللُّمسريةُّشهرُّإىلُّعبدُّاهللُّبنُّأنيسُّيفُّحديثُّ

مُّيقنعهُّحىتُّرحلُّلواحد...ُّقالُّابنُّحجر:ُّويفُّحديثُّجابرُّدليلُّعلىُّطلبُّعلوُّاإلسناد؛ُّألنهُّبلغهُّاحلديثُّعنُّعبدُّاهللُّبنُّأنيسُّف
فأخذهُّعنهُّبالُّواسطة...ُّوأخرجُّاخلطيبُّعنُّأيبُّالعاليةُّقال:ُّكناُّنسمعُّعنُّأصحابُّرسولُّاهللُّفالُّنرضىُّحىتُّخرجناُّإليهمُّفسمعناُّ
منهم،ُّوقيلُّألمحد:ُّرجلُّيطلبُّالعلمُّيلزمُّرجالُّعندهُّعلمُّكثري،ُّأوُّيرحل؟ُّقال:ُّيرحلُّيكتبُّعنُّعلماءُّاألمصارُّفيشافهُّالناسُّويتعلمُّ

 .(3")منهم

واآلخرُّحيتف،ُّفشكاُّاحملتفُّأخاهُُّّفكانُّأحدمهاُّيأيتُّالنيبكانُّأخوانُّعلىُّعهدُّرسولُّاهللُّ»وعنُّأنسُّبنُّمالكُّقال:ُّ
ُّبالسنةُّأنُّالصحابةُّيتذاكروهناُّهذا،ُّوإنُّمنُّأجلُّمظاهرُّعنايةُّاهللُّتعاىل ؟(4)ُّ«إىلُّالنيبُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم،ُّفقال:ُّلعلكُّترزقُّبه

ُّاستذكارُّأحاديثُّالنيبُّ ُّأوُّمجاعاتفيماُّبينهم،ُّفقدُّكانتُّعادةُّالصحابة ُّذلكُّقولُّأيبُّهريرة،ُّأفرادا ُّ"جزأتُّعنهُّرضيُّاهللُّودليل :
ماُّسبق،ُّفإنُّالصحابةُُّّباإلضافةُّإىلُّ،ُّ(5)الليلُّثالثةُّأجزاء،ُّثلثاُّأصلي،ُّوثلثاُّأنام،ُّوثلثاُّأذكرُّفيهُّحديثُّرسولُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم

كانواُّيوصونُّالتابعنيُّمبذاكرةُّاحلديث،ُّفعنُّأنسُّبنُّمالكُّقال:ُّ"كناُّنكونُّعندُّالنيبُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم،ُّفنسمعُّمنهُّاحلديث،ُّفإذاُّ
ُّ(4)"مقمناُّتذاكرناهُّفيماُّبينناُّحىتُّحنفظه"،ُّومنُّذلكُّماُّنقلُّعنُّعطاءُّعنُّابنُّعباسُّأنهُّقال:ُّ"إذاُّمسعتمُّمينُّحديثاُّفتذاكروهُّبينك

هكذاُّكانُّديدنُّالصحابةُّيفُّتذكرُّاألحاديثُّ(2ُّ)«تذاكرواُّاحلديثُّفإنكمُّإالُّتفعلواُّيندرس:ُّ»رضيُّاهللُّعنهُّوقالُّعليُّبنُّأيبُّطالب
ةُّحابعلُّاحلفاظُّعلىُّالسنةُّاملطهرةُّبعدُّالصومحلُّمش،ُّ(1)فيماُّبينهم،ُّوالتواصيُّبذلك،ُّواستمرُّالوضعُّعلىُّهذاُّالنهجُّيفُّعهدُّالتابعني

جهابذةُّالعلماءُّمنُّذويُّالصدقُّوالتحري،ُّفبينواُّصحيحهاُّوضعيفهاُّواملوضوعُّمنهاُّبدراسةُّأسانيدُّالرواةُّومتوهنم،ُّوتركواُّلناُُّّوالتابعني
ُّالعلماءُّفيماُّبعدُّإىلُّيومُّالقيامةُّمنُّمعرفةُّصحةُّماُّينسبُّإىلُّالنيبُّصلىُّاهللُّعليهُّوس  .(1مُّ)لمصنفاتُّمكنت

                                                                 
ُّوتعقيبُّفضيلةُّاألستاذُّللدكتور/ُّأمحدُّعمرُّهاشمُّانظر:ُّمؤمترُّالسنةُّالنبويةُّومنهجهاُّيفُّبناءُّاملعرفةُّواحلضارةُّحبثُّالشيخُّعزُُّّ-8ُّ 540ُّ،402ُُّّ-2/51ُّالدينُّاخلطيب

ُّاإلسالم"ُّصُّ ُّتاريخ ُّ.2/442،ُّمؤمترُّالسنةُّومنهجهاُّيفُّبناءُّاملعرفةُّواحلضارةُّحبثُّالدكتورُّحممدُّالبوطي50ُّبتصرف،ُّوراجع:ُّهناُّمبحثُّ"احلديثُّالنبوي
ُّبتصرف.4/408ُّ،432ُّاملوافقاتُّلإلمامُّالشاطيبُُّّ-2ُّ
ُّابنُّحجر،ُّحتقيق:ُّحمبُّالدينُّاخلطيبُّوآخرين،ُّدارُّالريانُّللتاث،ُّالقاهرة،ُّط-3ُّ ُّبشرحُّصحيحُّالبخاري، ُّالباري ُّ(.8ُّ/280م،ُّ)8112هـ/8ُّ،8402ُّفتح
ُّيفُّسننهُّ)بشرحُّحتفةُّاألحوذي(،ُّ)ُّ-4ُّ ُّ)2441(،ُّرقمُّ)2ُّ/1صحيح:ُّأخرجهُّالتمذي ُّ(.2345(.ُّوصححهُّاأللبانُّيفُّصحيحُّوضعيفُّسننُّالتمذيُّبرقم
ُّ(.2ُّ/311،ُّ)م8114هـ/2ُّ،8484ُّحتقيق:ُّد.ُّحممدُّعجاجُّاخلطيب،ُّمؤسسةُّالرسالة،ُّبريوت،ُّطُّاجلامعُّألخالقُّالراويُّوآدابُّالسامع،ُّاخلطيبُّالبغدادي،-5ُّ
ُّ(.8ُّ/344،ُّ)م8114هـ/2ُّ،8484ُّحتقيق:ُّد.ُّحممدُّعجاجُّاخلطيب،ُّمؤسسةُّالرسالة،ُّبريوت،ُّطُّاجلامعُّألخالقُّالراوي،ُّاخلطيبُّالبغدادي،ُّ-4ُّ
ُّكتاب:ُّالعلم،ُّ)-2ُّ ُّاحلاكمُّيفُّاملستدرك، ُّ(.324(،ُّرقمُّ)8ُّ/823أخرجه
ُّبتصرف.31ُّم،ُّص2002هـ/8ُّ،8422ُّالسنةُّالنبويةُّ"حجيةُّوتدوينا"،ُّحممدُّصاحلُّالغرسي،ُّمؤسسةُّالريان،ُّبريوت،ُّط-1ُّ
ُّد.ُّأمحدُّبنُّحممودُّعبدُّالوهابُّالشنقيطي،ُّمكتبةُّامللكُّفهدُّالوطنية،ُّاملدي-1ُّ ُّطخربُّالواحدُّوحجيته، ُّبتصرف.822ُّهـ،ُّص2ُّ،8422نةُّاملنورة،
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تعاقبُُّّرعاهاُّكماُّحفظُّالقرآنُّالندثرتُّمعُّعزُّوجلُّوكلُّهذاُّحفظُّمنُّاهللُّلسنةُّنبيهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم،ُّولوالُّأنُّاملوىل
الدهورُّلكثرةُّماُّوجهُّإليهاُّمنُّطعون،ُّولكثرةُّماُّصادفتُّمنُّأعداءُّأضمرواُّهلاُّشرا،ُّوأرادواُّهباُّسوءا،ُّفجعلهمُّاهللُّاألخسرينُّمباُّقيضُّ

حفظُّكتابهُّوسنةُّنبيه،ُُّّعزُّوجلوهذاُّيورثُّاليقنيُّمنُّأنُّاهللُّ(،8ُّن)األوفياءُّيفُّكلُّعصر،ُّويفُّكلُّجيل،ُّويفُّكلُّمكاهلاُّمنُّالرجالُّ
ُّاخللقُّإىلُّقيامُّالساعةُّكماُّأرسلُّحممداوأنهُُّّ ُّقدُّحفظُّأصولُّدينه،ُّلتظلُّاحلجةُّقائمةُّعلى  .(2)خامتُّالنبيني،ُّفإنهُّأيضا

إنُّاحلفظُّالواردُّيفُّاآليةُّيشملُّالقرآنُّوالسنةُّالُّالقرآنُّوحده،ُّولوُّافتضناُّ حفظّالقرآنّيستلزمّحفظّالسنة:ّخامسا :
ُّمنهُّحفظُّالتابع ُّوحفظُّاملتبوعُّيلزم ُّفالسنةُّتابعُّللقرآن ُّمنهُّحفظُّالسنة، ُّالكرميُّوحدهُّللزم ُّبالذكر،ُّهوُّالقرآن وعلىُُّّ،جدالُّأنُّاملراد

ُّ ُّاهللهذاُّفيكونُّوعد ُّالكرميُّيقول ُّيفُّالقرآن ُّوتبيانُّملا ُّإذُّالسنةُّتوضيح ُّحفظهُّللقرآن؛ ُّيفُّمضمون ُّالسنةُّداخال ُّوجلُّاهللُّحبفظ ُّعز
:ُّ{(ُّ ُّماُّنزلُّإليهمُّولعلهمُّيتفكرون ُّإليكُّالذكرُّلتبنيُّللناس  .(3))النحل(ُّ{(44وأنزلنا

ُّل ُّرءوسُّاآليات،ُّبل ُّوإمناُّهوُّملناسبة ُّهناُّليسُّللحصر، ُّإضايفُّبالنسبةُّإ"وتقدميُّاجلارُّواجملرور ُّيفُّاآليةُّحصر ُّشيءُّوُّكان ىل
خمصوصُّملاُّجازُّأنُّيكونُّهذاُّالشيءُّهوُّالسنة؛ُّألنُّحفظُّالقرآنُّمتوقفُّعلىُّحفظها،ُّومستلزمُّلهُّمباُّأهناُّحصنهُّاحلصني،ُّودرعهُّ

تدفعُّعنهُّعبثُّوُُّّاملتني،ُّوحارسهُّاألمني،ُّوشارحهُّاملبني،ُّتفصلُّجممله،ُّوتفسرُّمشكله،ُّوتوضحُّمبهمه،ُّوتقيدُّمطلقه،ُّوتبسطُّخمتصره،
ُّأسبابُّ ُّمن ُّفحفظها ُّوشياطينهم، ُّرؤساؤهم ُّعليهم ُّميليه ُّوما ُّوأغراضهم، ُّأهوائهم ُّحسب ُّعلى ُّإياه ُّوتأويلهم ُّالالهني، ُّوهلو العابثني،

ُّصيانةُّله" ُّ(4)حفظه،ُّوصيانتها ُّطرُّ، ُّيفُّاآليةُّكانُّعن ُّالوارد ُّأنُّاحلصر ُّمنُّوهبذاُّيتضح ُّاملعان ُّيفُّعلم ُّواجملرور،ُّوهو ُّتقدميُّاجلار يق
ُّحفظُّالقرآنُّوحدهُّآلثرُّالقرآنُّالتعبري: ُّحقيقة.   .1الدرجةُّالثالثةُّيفُّإفادةُّاحلصر،ُّفلوُّكانُّاملقصودُّاألهمُّهو ُّإماُّباحلصرُّاحلقيقي

 .(5)بالدرجةُّالثانيةُّعلىُّاألقلُّأوُّ)بإمنا(ُّاليتُّتفيدُّاحلصر   .3أوُّبطريقُّ)ماُّوإال(ُّاليتُّتفيدُّاحلصرُّبالدرجةُّاألوىل.   .2

وبناءُّعليهُّفالُّوجهُّمعتربُّلقولُّمنُّقالُّإنُّاحلفظُّاملذكورُّيفُّاآليةُّحصريُّيفُّالقرآنُّخمصوصُّبه؛ُّإذُّكيفُّحيفظُّاهللُّالقرآنُّ
م؟!ُّفقالُّآنيةُّمنُّخاللُّحضهُّعلىُّطاعةُّالنيبُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلويتكُّحفظُّالسنةُّوقدُّدعاُّإىلُّالتمسكُّهباُّيفُّكثريُّمنُّاآلياتُّالقرُّ

ياُّأيهاُّالذينُّآمنواُّأطيعواُُّّ(،ُّوقالُّتعاىل:38)آلُّعمران:ُُّّقلُّإنُّكنتمُّحتبونُّاهللُّفاتبعونُّحيببكمُّاهللُّويغفرُّلكمُّذنوبكمُّتعاىل:
ُّيؤمنونُّحىتُّحيكموكُّفيماُّشجرُّبينهمُّمثُّالُّجيـدواُّفالُّوربكُّال:(،ُّوقالُّأيضا51)النساء:ُُّّاهللُّوأطيعواُّالرسولُّوأويلُّاألمرُّمنكم

(ُّ ُّتسليما ُّقضيـتُّويسلمـوا ُّحرجـاُّممـا ُُّّ(45يفُّأنفسهـم ُّأيضا:45)النساء: ُّإليهمُُّّ(،ُّوقال ُّنزل ُّللناسُّما ُّالذكرُّلتبني ُّإليك وأنزلنا
(ُّ  (.44)النحل:ُُّّ(44ولعلهمُّيتفكرون

كيالمهاُُّّاهلواء،ُّإنُّالدينُّمنهجُّحياة،ُّمنهجُّحياةُّواقعية،ُّبتش"ومنُّمثُّفالرسولُّليسُّجمردُّواعظُّيلقيُّكلمتهُّوميضيُّلتذهبُّيف
،ُّوليسُّحتكيمُّالرسولُّحتكيماُّهلواه،ُّإمناُّهوُّحتكيمُّشريعتهُّ(4)ُّوتنظيمامها،ُّوأوضاعها،ُّوقيمها،ُّوأخالقها،ُّوآداهبا،ُّوعبادامها،ُّوشعائرها"

فتهمُّألمرُّاهللُّبوُّبكرُّقاتلُّاملرتدينُّعلىُّمنعهمُّالزكاة،ُّوخمالاليتُّاستمرتُّبعدُّوفاتهُّولوالُّأهناُّمنهجُّقائمُّبذاتهُّملاُّاستمرت،ُّفهاُّهوُّأ
لهُّإىلُّأنُّالقرآنُّوخنلصُّمنُّهذاُّك،ُّلقاتلهمُّعليهُّأوُّكماُّقالورسوله،ُّوأقسمُّأنهُّلوُّمنعوهُّعقالُّبعريُّأوُّعناقاُّكانُّيؤدونهُّإىلُّرسولُّاهللُّ

دُّأقرهاُّينطقُّعنُّاهلوى،ُّوهذاُّيعطيُّالثقةُّبأنُّالسنةُّقالكرميُّحثُّعلىُّطاعةُّالرسولُّيفُّكلُّماُّيصدرُّعنه؛ُّإذُّهوُّنيبُّموحىُّإليه،ُّوماُّ
ُّيفُّمشتمالتُّكلمة  (7)ومنُّمثُّتنالُّاحلفظُّوالعناية.ُّ،الذكرُّاهللُّتعاىل،ُّوإقرارهُّهلاُّيعطيهاُّقوةُّيفُّأهناُّداخلة

                                                                 
ُّ(ُّبتصرف.8ُّ/285،ُّ)م2002هـ/8ُّ،8423ُّدارُّاليقني،ُّمصر،ُّطُّالسنةُّيفُّكتاباتُّأعداءُّاإلسالم،ُّعمادُّالسيدُّالشربيين،ُّ-8ُّ
ُّاإلميان،ُّالقاهرة،ُّطدفعُّالشبهاتُّعنُّالسنةُّالنبوية،ُّد.ُّعبدُّاملهديُّعبدُّال-2ُّ ُّ.45م،ُّص2008هـ/8ُّ،8428ُّقادر،ُّمكتبة
ُّ.44ُّ،45،ُّصم8121هـ/8311ُّدارُّالسعادة،ُّالقاهرة،ُُّّالسنةُّاإلسالميةُّبنيُّإثباتُّالفامهنيُّورفضُّاجلاهلني،ُّد.ُّرءوفُّشليب،ُّ-3ُّ
ُّ(.8ُّ/284،ُّ)م2002هـ/8ُّ،8423ُّدارُّاليقني،ُّمصر،ُّطُّالسنةُّالنبويةُّيفُّكتاباتُّأعداءُّاإلسالم،ُّد.ُّعمادُّالسيدُّالشربيين،ُّ-4ُّ
ُّ.44،ُّصم8121هـ/8311ُّدارُّالسعادة،ُّالقاهرة،ُُّّالسنةُّاإلسالميةُّبنيُّإثباتُّالفامهنيُّورفضُّاجلاهلني،ُّد.ُّرءوفُّشليب،-5ُّ
ُّ(.2ُّ/415ُّ،414م،ُّ)83ُّ،8112يفُّظاللُّالقرآن،ُّسيدُّقطب،ُّدارُّالشروق،ُّالقاهرة،ُّط-4ُّ
ُُّّاإلسالمعداءُّأالبحثُّعنُّكتابُّالسنةُّيفُّكتاباتُُّّهذا-2ُّ ُّعلىُُّّاإلسالمموسوعةُّبيانُُّّوعنوماُّبعد158ُُُّّّ/8،ُّعمادُّالدينُّالشربيين القسمُُّّ،الشبهاتاالفتاءاتُّوُّ،ُّالرد

ُّالثانية.اجمللدُّاألولُّالشبهةُُّّ،ةالثالث:ُّالسن
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ّ)2(.غّمنّالقرآنّدونّالسنةعلىّماّبلّ ّدعوىّقصرّطاعةّالنبيالبحثّالثالث:ّرد ّ
ليغُّالقرآنُّفقطُّتنحصرُّيفُّتبُّلقرآنُّدونُّالسنة،ُّوأنُّمهمةُّالنيبغُّمنُّاطاعةُّالنيبُّعلىُّماُّبل ُُّّر ُّيدعيُّبعضُّمنكريُّالسنةُّقص ُّ
ُّإالُّ}ُّ:عزُّوجلُّوقولهُّ[،41الشورى:ُّ]ُّ{إنُّعليكُّإالُّالبالغ}ُّ:عزُّوجلُّدونُّالسنة،ُّويستدلونُّعلىُّذلكُّبقوله وماُّعلىُّالرسول

رميُّفقط،ُّدونُّيغُّالقرآنُّالكمهمةُّالرسولُّيفُّتبلُّآليتنيُّكلتيهماُّتفيدانُّحصرُّاهللُّعزُّوجل؛ُّإذُّيقولون:ُّإنُّا[54:النور]{نيالبالغُّاملب
كماُّيزعمونُّأنُّكلمةُّالرسولُّاليتُّوردتُّيفُّالقرآنُّالكرميُّتعينُّ"القرآن"،ُّوأنُّاهللُّأمرناُّباتباعُّماُّأنزلُّعلىُّالنيبُّوهوُّالقرآن،ُّوملُّ،ُُّّالسنة

ُّباتباع ُّوتعاىل:ُّيأمرنا ُّحممد}ُّشخصهُّوالُّسننه،ُّحيثُّقالُّسبحانه ُّنزلُّعلى ُُّّ،ُّوأنُّاهللُّيقولُّيفُّكتابه:[2حممد:ُّ{]وآمنواُّمبا
ُّمنُّربكم} ُّأنزلُّإليكم ُّبعدمُّ[55الزمر:ُّ]ُّ{واتبعواُّأحسنُّما ُّمنهُّالقول ُّمماُّيلزم ُّمنُّالسنة، ُّوالقرآنُّأحسن ُّفأمرُّباتباعُّاألحسن، ،

ُّالقرآن. ُّحجيةُّالسنةُّيفُّوجود
ُّ:امنقدّعّّّّّّّ
ُّنفسهُُُُُُُُّّّّّّّّ ُّبالقرآنُّوالسنةُّوقدُّنصُّالقرآن ُّتبليغُّالقرآنُّفقط؛ُّبلُّالتبليغُّيكون إنُّمهمةُّالبالغُّاليتُّكلفُّهباُّالنيبُّالُّتتوقفُّعلى

إنُّالقرآنُّالكرميُّأشارُّإشارةُّصرحيةُّإىلُّوجودُّوحيُّمثُُّّ،وذلكُّلعظيمُّمكانتهاُّضعُّكثرية؛ُّبلُّوأكدُّعلىُّلزومُّسنتهعلىُّذلكُّيفُّموا
ُّهبماُُّّاستإنُّاآليتنيُّاللتني،ُّوُّذيُّهوُّالقرآنُّنفسهُّوذلكُّيفُّمواضعُّعديدةالُّاملطهرة،ُّفضالُّعنُّالوحيُّاملتلوُّلسنةغريُّمتلوُّهوُّا دلوا

تتجلىُّيفُّتبليغُّالناسُّالرسالة،ُّوليسُّعليهُّهداهم،ُّأوُّإكراههمُّعلىُّاالعتقادُّواإلميان،ُّوالُّوجهُّملنُّاستدلُُّّتفيدانُّأنُّمهمةُّالرسول
ُّالقرآنُّكماُّيدعون؛ُّالُّإنُّلفظةُّ"الرسول"ُّالواردةُّيفُّالقرآنُّتفيدُّشخصُّالنيب،ُّوُّتبليغُّالقرآنُّوحدهُّهبماُّعلىُّحصرُّمهمةُّالرسولُّيف

ُّالنقلُّوالعقلإذُّإنُّإطالقُّالرسوُّ ُّعلىُّالقرآنُّخيالف ُّاملذكورُّيفُّقوله،ُّوإنُّل ُّنزلُّعلى}ُّ:عزُّوجلُّالتنزيل حممد:ُّ]ُّ{مدحمُّوآمنواُّمبا
عزُُّّبهُّالقرآنُّوالسنةُّمعا،ُّبنصُّالقرآنُّيفُّمواضعُّأخرى،ُّكماُّأنُّاملرادُّباألحسنُّيفُّقولهُّليسُّاملقصودُّبهُّالقرآنُّوحده،ُّوإمناُّاملقصودُّ[2

ُّربكم}ُّ:وجل ُّإليكمُّمن ُّماُّأنزل ُّهلمُّعلُّ[55الزمر:ُّ]ُّ{واتبعواُّأحسن ُّوالُّدليل ُّهبماُّإىلُّالنيب ُّوالسنةُّاملوحى ُّختصيصهوُّالقرآن ُّى
ُّألهنماُّأيُّالقرآنُّوالسنة ُّوحيُّمنُّعندُّاهلل.ُّاألحسنُّبالقرآن؛

ّإالّبالسنةّمعّالقرآن:أ ّالّيكونّبالقرآنّوحدهّوالّيتحقق ّوال.ّالتبليغ
ُّهيُّالتبليغ،ُّفإنُّهذاُّالتبليغُّيقتضيُّالبيانُّوالتفصيلُّوالتوضيح،ُّوهذاُّماُّقامتُّبهُّالسنةُّالنبوية؛ُّإضافةُّإذاُّكانتُّوظيفةُّالنيب

ُّفتهُّورسالته،ُّفأنزلُّعليهُُّّبنبوُُّّاصطفىُّنبيهُّحممداُّإىلُّتشريعُّأحكامُّملُّينصُّعليهاُّالقرآن،ُّذلكُّأنُّاهلل يهُّكتابهُّالقرآنُّالكرمي،ُّوأمره
ُّيبي ُُّّمنُّمجلةُّماُّأمرهُّبه ُّليسُّأن ُّدورُّرسولُّاهللُّيفُّرسالته ُّوتبنيُّيفُّوضوحُّوجالءُّأن نهُّللناس،ُّوهناكُّشواهدُّقرآنيةُّكثريةُّتؤكدُّذلك،

ينهمُّيفُُّّالظلماتُّإىلُّالنور،ُّوتزكيتهم،ُّواحلكمُّبقاصراُّعلىُّبالغُّالقرآنُّالكرميُّفقط،ُّوإمناُّبيانُّهذاُّالكتابُّالكرمي،ُّوإخراجُّالناسُّمنُّ
ُّكلُّشأنُّمنُّشئونُّحيامهم،ُّوماُّمنُّسبيلُّإىلُّكلُّذلكُّإالُّبالسنةُّاملطهرة،ُّومنُّهذهُّالشواهد:

والبالغُّالذيُّأمرُّاهللُّعزُّوجلُّبهُّرسولهُّهوُّبالغُُّّ[42املائدة:ُّ]ُّ{ياُّأيهاُّالرسولُّبلغُّماُّأنزلُّإليكُّمنُّربك}ُّعزُّوجل:ُّقولهُُُُُُّّّّّّ
ُّيفُّوحيني:عامُّوشام ُّهذاُّالبالغ ُّوصلُّإلينا ُّوآخرمها،ُّوقد ُّودنياها ُّعاجلهاُّوآجلها، ُّالبشريةُّيف ُّحتتاجُّإليه ُّلكلُّما ُّمتلو،ُّأُّل، حدمها:

وماُّينطقُّ}ُّوجل:ُّعزُّوالُّشكُّأنُّالسنةُّالنبويةُّهيُّوحيُّغريُّمتلو،ُّفقدُّقالُّاهلل،ُّمتلو،ُّوهوُّالسنةُّاملطهرةُّوثانيهما:ُّغري،ُّوهوُّالقرآن
أيُّأنُّرسولهُّالُّينطقُّعنُّهوىُّوغرض،ُّوإمناُّينطقُّحسبماُّجاءُّبهُّالوحيُّمنُُّّ[النجم]ُّ{(4الُّوحيُّيوحىُّ)(ُّإنُّهوُّإ3عنُّاهلوىُّ)

                                                                 
ُّشبهاتُّحولُّعصمةُّالنيبُّيفُّضوءُّالكتابُّوالسن-8ُّ ُّمطابعُّدارُّالصحيفة،ُّالقاهرة،ُّطرد م.ُّدفعُّالشبهاتُّعنُّالسنة2003ُّهـ/8ُّ،8424ُّة،ُّد.ُّعمادُّالسيدُّالشربيين،

م.ُّالسنةُّالنبويةُّيفُّكتاباتُّأعداءُّاإلسالم:ُّمناقشامهاُّوالردُّعليها،ُّد.ُّعماد2008ُّهـ/8ُّ،8428ُّدارُّاإلميان،ُّالقاهرة،ُّطُّالنبوية،ُّد.ُّعبدُّاملهديُّعبدُّالقادرُّعبدُّاهلادي،
ُّاإلسالمي،ُّد.ُّمصطفىُّالسباعي،ُّدارُّالسالم،ُّالقاهرة،ُّط2002هـ/8423ُّ،ُّدارُّاليقني،ُّمصر،ُُّّدُّالشربيين،السي م.ُّمن2004ُّهـ/3ُّ،8422ُّ.ُّالسنةُّومكانتهاُّيفُّالتشريع

 م.8111هـ/8ُّ،8481ُّمطبعةُّاحلسنيُّاإلسالمية،ُّالقاهرة،ُّطُّجهودُّاألمةُّيفُّحفظُّالسنة،ُّد.ُّأمحدُّحسنيُّحممدُّإبراهيم،

https://www.google.com/#_edn1
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إالُّوحيُّيوحىُّإليهُّمنُّعندُّاهلل،ُّونطقهُُّّنافيةُّمبعىنُّ"ما"ُّأيُّماُّنطقهُّ{إنُّهوُّإالُّوحيُّيوحى}ُّعزُّوجل:ُّيفُّقولهُّ{إن}ُّاهلل،ُّو
غ"ُّيفُّاآليةُّعمومُّاالسمُّاملوصولُّ"ما"،ُّكماُّعمُّمنُّأرادُّتبليغهم،ُّحيثُّحذفُّومماُّيدلُّعلىُّعمومُّ"البال،ُّلسنةُّاليتُّحننُّبصددهاهوُّا

املفعولُّاألولُّللفعلُّ"بلغ"ُّليعممُّاخللقُّاملرسلُّإليهم،ُّوالتقدير:ُّبلغُّمجيعُّماُّأنزلُّإليكُّمنُّكتابُّوسنةُّمنُّحيتاجُّإىلُّمعرفتهُّمنُّأمرُّ
ُّالدينُّاملوحىُّبهُّإليك.

أيُّأنهُُّّ[883ُّالنساء:]ُّ{وأنزلُّاهللُّعليكُّالكتابُّواحلكمة}ُّلسنةُّوحيُّمنُّعندُّاهللُّقوله:ومنُّاآلياتُّالقرآنيةُّاليتُّتثبتُّأنُّاُُُُُُّّّّّّ
ُّرسولهُّشيئنيُّمها:ُّالكتابُّوهوُّالقرآن،ُّواحلكمةُّوهيُّسنته ُّتوضحُّذلكُّأنزلُّعلى ُّ(8ُّ)وقدُّجاءتُّأقوالُّبعضُّالسلفُّيفُّتفسريها

ُّغ"،ُّو"التبيني"ُّهناُّغريُّ"التبلي[44:النحل]{إليهمُّولعلهمُّيتفكرونوأنزلناُّإليكُّالذكرُّلتبنيُّللناسُّماُّنزلُّ}ُّعزُّوجل:ُّومنهاُّقولهُُُُُُّّّّّّ
،ُّو"التبيني"ُّو"التبليغ"ُّوظيفتانُّموضوعهماُّ[42املائدة:ُّ]ُّ{ياُّأيهاُّالرسولُّبلغُّماُّأنزلُّإليكُّمنُّربك}ُّالذيُّهوُّالوظيفةُّاألوىلُّللنيب

ماُّ}ُّلفظُّخمتلفوعربُّعنهُّيفُّآيةُّ"التبيني"ُّبُّ{ليكُّمنُّربكماُّأنزلُّإ}ُّواحدُّهوُّالقرآنُّالكرمي،ُّعربُّعنهُّيفُّآيةُّ"التبليغ"ُّهبذاُّاللفظ
ُّإىلُّالفرقُّبنيُّالوظيفتني.ُّ{نزلُّإليهم ُّوبينهماُّفروقُّهلاُّداللتها،ُّمردها

ُّالتعبري ُّوهذاُّسر ُّاملبلغ، ُّوهوُّمسئولية ُّاإلطالق، ُّتغيريُّعلى ُّدون ُّأنزل، ُّالنصُّكما ُّتأدية ُّإليكوأ}و"التبليغ"ُّهو حيثُُّّ{نزلنا
ُّالنيبعديُّالفعلُّ"أنزل"ُّبـُّ"إىل ُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم.ُّ"ُّإىلُّضمريُّاملخاطب،ُّالذيُّيعودُّعلى

ُّوهيُّمنُّخطابهُّلعباده،ُّكيُّيتسىنُّهلمُّإدراكهُّوتطبيقهُّوالعملُّبُّعزُّوجلوُّ"التبيني"ُّهوُّإيضاحُّوتفسريُّوكشفُّملرادُّاهللُّ ه،
كانتُّاملخالفةُّيفُُُّّّيقاُّصحيحا،ُّومنُّهنامهمةُّفرضتهاُّحاجةُّالناسُّلفهمُّماُّخوطبواُّبه،ُّوبلغوه،ُّوإدراكُّداللتهُّالصحيحة،ُّليطبقوهُّتطب

ُّ"الالم"،ُّ{هم}إىلُّالضمريُُّّ{نزل}،ُّحيثُّعديُّالفعلُّ{نزلُّإليهم}العبارةُّ "ُّبـُّ"إىل"ُّأي:ُّالناس،ُّوعديُّالفعلُّ"لتبني"ُّإىلُّالناسُّبـ
حتاجُّإليهُّالناسُّاأي:ُّكانتُّحاجتهمُّإىلُّ"التبيني"ُّهيُّالسببُّواحلكمةُّمنُّورائه،ُّوهيُّتوحيُّبقوةُّأنُّرسولُّاهللُّليسُّحباجةُّإىلُّماُّ

ُّ ُّاهلل ُّفلقدُّأوحى ُّالتبيني، ُّيقُّعزُّوجلمنُّهذا ُّألن ُّمؤهال ُّمعا،ُّوأصبح ُّ"املبني" ُّ"البيان"ُّو ُّنفسه ُّفالتقىُّيف ُّإياه، ُّبيانه،ُّوأهلمه ومُّإليه
ُّبالوظيفتني.

ُّ ُّبيان، ُّبتبليغهُّدون ُّأمر ُّمما ُّيتكُّشيئا ُّأن ُّفمحالُّأيضا ُّبتبليغه ُّأمر ُّشيئاُّمما ُّاهلل ُّرسول ُّأنُّيكتم ُّحمال ُّاألمرينُّفوكماُّأنه كال
ُّللناسُّماُّنزلُّإليهم}ُّ،[42املائدة:ُّ]ُّ{بلغُّماُّأنزلُّإليك}ُّ"التبليغُّوالتبيني"ُّمنُّصميمُّرسالته: ُّ[.44النحل:ُّ]ُّ{لتبني

ُّ ُّبني  ُّبرهان ُّاخلطأ ُّودرجات ُّاإلصابة، ُّدرجات ُّيف ُّوخمطئ،ُّواختالفهم ُّمصيب ُّبني ُّما ُّالقرآن، ُّفهم ُّيف علىُُّّواختالفُّالناس
ُّربُّالعاملني،ُّرسولُّاهللينهضُّبهُّإمامُّاملُّحاجتهمُّإىلُّ"تبيني"ُّلكتابُّرهبم، ُّواألحكامُّأي:ُّبيانُّاملرادُّمنُّالكالمُّواملع،ُّوقعنيُّعن ان

فيماُّأشكلُّاملرادُّمنهُّمنُّالقرآن،ُّفإنُّالكالمُّمعُّكونهُّيفُّأعلىُّدرجاتُّالبالغة،ُّقدُّيشكلُّاملرادُّمنهُّوخيفىُّعلىُّكثريُّمنُّالناسُّفيحتاجُّ
ُّإىلُّالبيانُّواإليضاح.

لكرميةُّحجيةُّقسمُّكبريُّمنُّالسنة،ُّوهوُّماُّكانُّإيضاحاُّملشكلُّأوُّتفصيالُّجململ،ُّووظيفةُّالبيانُّوظيفةُّقلدهاُّفثبتُّهبذهُّاآليةُّا
ُّكبريُّمنهاُُّّرفضُّماُّهوُّبيانُّللكتابُّمنُّالسنةُّوهوُّقسممنها،ُّوهلُّيتفقُُّّاهللُّرسولهُّحممداُّوأمانةُّائتمنهُّعليها،ُّفهلُّباإلمكانُّجتريده

ُّأليسُّذلكُّرداُّللك ُّتابُّنفسه؟!معُّاإلميانُّبالكتاب؟
سولُّلقدُّكانُّلكمُّيفُّرُّ}ُّعزُّوجل:ُّأسوةُّحسنة،ُّجيبُّعلىُّاملسلمنيُّاتباعهُّواالقتداءُّبه.ُّقالُّاهللُّجعلُّالنيبومنهاُّأنُّاهللُُُُُُُُّّّّّّّّ

ُّ.[28األحزاب:ُّ]ُّ{اهللُّأسوةُّحسنةُّملنُّكانُّيرجوُّاهللُّواليومُّاآلخر

                                                                 
ُّالتاثُّالعريب،ُّبريوت،ُّد.ُّت،ُّ)روحُّامل-8ُّ ُّوالتنوير،ُّالطاهرُّابنُّعاشور،ُّدارُّسحنون،ُّتونس،ُّد.ُّت،ُّ)5ُّ/844عان،ُّاأللوسي،ُّدارُّإحياء ُّ(.5ُّ/812(.ُّالتحرير
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ُّ ُُُّّّ ُّوجل:ُّومنهاُّأيضاُّقولهُُُّّّ ُّإذُّبعثُّلقدُّمن ُّ}ُّعز ُّويعلُّاهللُّعلىُّاملؤمنني ُّعليهمُّآياتهُّويزكيهم ُّمنُّأنفسهمُّيتلو مهمُّفيهمُّرسوال
هناُّمينُّعلىُّهذهُّاألمة،ُّببعثةُّرسولُّاهللُّمنُّعزُّوجلُُّّ،ُّفاهلل[844آلُّعمران:ُّ]{الكتابُّواحلكمةُّوإنُّكانواُّمنُّقبلُّلفيُّضاللُّمبني

هذهُّالتزكيةُّوالتعليمُّهمُّوتعليمهمُّالكتابُّواحلكمة،ُّوُّأنفسهم،ُّوأنهُّملُّجيئُّجملردُّبالغ،ُّوالُّجملردُّتالوةُّالقرآنُّالكرميُّفقط،ُّوإمناُّجاءُّلتزكيت
ُّمنُّ ُّتكونُّهدايةُّالناس،ُّوإخراجهم ُّوهبذهُّاملهمةُّ"التزكيةُّوالتعليم" ُّملاُّفيه،ُّوحكمهُّبه، ُّمعُّبالغهُّللقرآنُّوبيانه منُّمهامهُّيفُّدعوته،

ُّالظلماتُّإىلُّالنور.
أنهُّقدُُّّعزُّوجل،ُّفبنيُّاهللُّ[805النساء:ُّ]ُّ{الناسُّمباُّأراكُّاهللُّإناُّأنزلناُّإليكُّالكتابُّباحلقُّلتحكمُّبني}ُّعزُّوجل:ُّومنهاُّقولهُُُُُُّّّّّّ

ُّمباُّ ُّبالقانونُّغريُّسنُّالقانون،ُّفإنُّحكمُّرسولُّاهلل ُّاهللُّوأرشده،ُّوإذاُّكانُّاحلكم أنزلُّالكتابُّإىلُّرسولهُّليحكمُّبنيُّالناسُّمباُّأهلمه
ُّعمليُّهلا،ُّوهوُّأمرُّزائدُّعلىُّجمردُّالبالغُّ ُّيفُّالقرآنُّمنُّتشريعاتُّهوُّبيان ُّ.(8)هلاجاء

ُّوجلُّومنهاُّأنُّاهلل ُّاهللُّعز ُّواجبةُّكطاعة ُّسابقاُّجعلُّطاعته ُّطاعتنيُّيفُّآياتُّكثريةُّذكرناها ُّوغايرُّبينهماُّفجعلهما ُّعزُّوجل،
رُّمنكمُّواُّاهللُّوأطيعواُّالرسولُّوأويلُّاألمياُّأيهاُّالذينُّآمنواُّأطيع}ُّعزُّوجل:ُّولكنُّنذكرُّمنهاُّهناُّآيةُّواحدةُّتدللُّعلىُّاملطلوب:ُّقوله

ُّوأحسنُّتأويال ُّذلكُّخري ُّواليومُّاآلخر ُّتؤمنونُّباهلل ُّوالرسولُّإنُّكنتم ُّإىلُّاهلل ُّشيءُّفردوه ُّاآليةُُّّ[51:اءالنس]ُّ{فإنُّتنازعتمُّيف فهذه
غايرتنيُّواجبتني:ُّطاعةُّاعتنيُّمتالكرميةُّتنصُّعلىُّأنُّالرسلُّقدُّأرسلتُّلتطاعُّبإذنُّاهللُّالُّجملردُّالتبليغُّواإلقناع،ُّوتدلُّعلىُّأنُّهناكُّط

ُّبنصُّكتابهُّالكرمي.ُّعزُّوجلُّمرُّبهُّمماُّملُّيأمرُّبهُّاهللاهللُّفيماُّأمرُّبهُّبنصُّكتابهُّالعزيز،ُّوطاعةُّلرسولهُّفيماُّأ
حكامه،ُّوأوامره،ُّيفُّأُّ،متمثالُّيفُّحياةُّالرسولُّبداُّحىتُّيتحاكمواُّإىلُّشرعُّاهللُّعزُّوجلوتدلُّأيضاُّعلىُّأنُّالناسُّالُّيؤمنونُّأ

ُّاهللوبعدُّوف ُّجاحد،ُّقال ُّحاقدُّأو ُّينكرهُّإال ُّبالضرورة،ُّوال ُّمنُّاإلسالم ُّمعلومُّومعروف ُّوهذاُّأمر ُّالكتابُّوالسنة، ُّالرسولُّيف عزُُّّاة
ُّمماُّقضيتُّويسلمواُّتسليما}ُّوجل: ُّبينهمُّمثُّالُّجيدواُّيفُّأنفسهمُّحرجا ُُّّ[45]النساء:{فالُّوربكُّالُّيؤمنونُّحىتُّحيكموكُّفيماُّشجر

ُّمك}ُّعزُّوجل:ُّسولهُّالسلطةُّالتشريعية:ُّقالُّاهلللُّرُّومنهاُّأنُّاهللُّقدُّخو ُُُُُُُُّّّّّّّّ توباُّالذينُّيتبعونُّالرسولُّالنيبُّاألميُّالذيُّجيدونه
عندهمُّيفُّالتوراةُّواإلجنيلُّيأمرهمُّباملعروفُّوينهاهمُّعنُّاملنكرُّوحيلُّهلمُّالطيباتُّوحيرمُّعليهمُّاخلبائثُّويضعُّعنهمُّإصرهمُّواألغاللُّ

(ُّقلُّياُّأيهاُّالناسُّإنُّرسول852ُّروهُّواتبعواُّالنورُّالذيُّأنزلُّمعهُّأولئكُّهمُّاملفلحونُّ)اليتُّكانتُّعليهمُّفالذينُّآمنواُّبهُّوعزروهُّونص
ُّاهللُّإليكمُّمجيعاُّالذيُّلهُّملكُّالسماواتُّواألرضُّالُّإلهُّإالُّهوُّحيييُّومييتُّفآمنواُّباهللُّورسولهُّالنيبُّاألميُّالذيُّيؤمنُّباهللُّوكلماته

ُّلعلكمُّمهتدون ُّ.[851:األعراف]ُّ{واتبعوه
ُّوهوُّاتباعهتتضمنُّهذهُّا ُّهذاُّاإلميان، ُّتتضمنُّمقتضى ُّباهللُّورسولهُّكما ُّاألمرُّباإلميان ُّبهُّويُّآليات ُّواتباعهُُّّفيماُّيأمر شرعه،

ريعيةُّاليتُّمنحهاُّكماُّتتضمنُّسلطةُّالنيبُّالتش،ُُّّاسُّإالُّباتباعهُّفيماُّيدعوهمُّإليهكذلكُّيفُّسنتهُّوعمله،ُّوليسُّهناكُّأملُّيفُّهدايةُّالن
ُّعليهمُّاخلبائثوحيلُّ}ُّحيثُّقال:ُّرسولهتعاىلُّاهللُّ ُّالطيباتُّوحيرم ُّ]ُّ{هلم ُُّّ[،852األعراف: ُّأسندمهاُّاهلل ُّوالتحرميُّهنا عزُّفالتحليل
ُّوماُّأحله،ُّوبنيُّماُّحرمهُّرسولهُّوماُّأحله،ُّفكالمهاُّواجبُّعُّأنهُّالُّفرقُّبنيُّماُّحرمهُّاهللُّعزُّوجلإىلُّرسولهُّوجعلهماُّمنُّعمله،ُّمُّوجل

ُّ.[2احلشر:ُّ]ُّ{مُّالرسولُّفخذوهُّوماُّهناكمُّعنهُّفانتهواوماُّآتاك}ُّعزُّوجل:ُّاإلطاعةُّبدرجةُّواحدة،ُّولذلكُّقال
ُُّّوبلغُّبهُّأمته،ُّسواءُّكانُّذلكُّقرآناُّأوُّسنة،ُّوتشريُّهذهُّاآليةُّإىلُّأنُّتلقيُّالشريعةُّمنُّمصدرُّواحد،ُّهوُّماُّجاءُّبهُّالرسول

ُّ[.4:النجم]ُّ{(ُّإنُّهوُّإالُّوحيُّيوحى3وماُّينطقُّعنُّاهلوىُّ)}ُّعزُّوجل:ُّكالمهاُّوحيُّمنُّاهلل
ُّ ُّسنةُّوباستعراضُّتلك ُّعن ُّميكنُّاالستغناء ُّأنهُّال ُّمجلة،ُّوهي ُّتتضحُّاحلقيقة ُّمنُّكثري، ُّفيضُّوقليل ُّغيضُّمن اآليات،ُّوهي

ولذاُّقالُّالشافعيُّرمحهُّاهلل:ُّ"فكلُّمنُّقبلُّعنُّاهللُُّّ(2)رسولُّاهللُّوالُّميكنُّفصلُّالكتابُّعنُّحاملُّالكتابُّإالُّبإنكارُّالكتابُّنفسه

                                                                 
ُّمطابعُّدارُّالصحيفة،ُّالقاهرة،ُّطُّ-8ُّ ُّبتصرف.350ُّ:352ُّم،ُّص2003هـ/8ُّ،8424ُّردُّشبهاتُّحولُّعصمةُّالنيبُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّ،ُّد.ُّعمادُّالسيدُّالشربيين،
ُّبتصرف.18ُّ:15ُّم،ص2002هـ/8ُّ،8422ُّالسنةُّالنبويةُّحجيةُّوتدوينا،ُّحممدُّصاحلُّالغرسي،ُّمؤسسةُّالريان،ُّبريوت،ُّط-2ُّ
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بلُّملاُّلهُّعلىُّخلقه،ُّوأنُّينتهواُّإىلُّحكمه،ُّومنُّقبلُّعنُّرسولُّاهللُّفعنُّاهللُّقفرائضهُّقبلُّعنُّرسولُّاهللُّسنتهُّبفرضُّاهللُّطاعةُّرسوُّ
ُّ(8)افتضهُّاهللُّمنُّطاعته"

وهكذا،ُّفقدُّأكدُّالقرآنُّالكرميُّمراراُّوتكراراُّعلىُّكونُّالنيبُّليسُّمبلغاُّللقرآنُّالكرميُّفقط،ُّوإمناُّهوُّمبلغُّومبنيُّوموضحُّوشارحُّ
نهُّيتضحُّلناُّأنهُّالُّومماُّسبقُّبيا،ُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّسنتهُّالشريفةهوُّالدورُّاملنوطُّبومفصل،ُّلكلُّماُّيفُّهذاُّالكتابُّالكرمي،ُّوهذاُّ

تقتصرُّعلىُّبالغُُّّغناءُّعنُّالسنةُّالنبويةُّيفُّتبينيُّمشكلُّالقرآن،ُّوتوضيحُّغامضه،ُّوتفصيلُّجممله،ُّفكيفُّنقولُّإذن:ُّإنُّمهمةُّالنيب
ُُّّالقرآنُّفقطُّدونُّالسنة؟ ُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم؟!ُّاُّالقرآن،ُّغريُّسنتهُّلنوإذاُّكانُّزعمهمُّهذاُّصحيحاُّفمنُّيبني 

ّالسنة: ّوّهو ّوحيّغيرّمتلو، ّثانيا.ّالقرآنّالكريمّأشارّإشارةّصريحةّإلىّوجود
ُّإىلُّالنيب ُّأوحيُّبه ُّآخرُّغريُّمتلو ُّهناكُّوحيا ُّصرحيةُّعلىُّأن ُّيدلُّداللة ُّوسلم،ُّإنُّالقرآنُّالكرمي ُّاهللُّعليه ُّبعضُُّّصلى وهذه

ُّاألدلةُّعلىُّذلك:
سيقولُّالسفهاءُّمنُّالناسُّماُّوالهمُّعنُّقبلتهمُّاليتُّكانواُّعليهاُّقلُّهللُّاملشرقُّواملغربُّ}ُّ:ُّسورةُّالبقرةُّيفُّعزُّوجلُّقالُُُّّّ.8

(ُّوكذلكُّجعلناكمُّأمةُّوسطاُّلتكونواُّشهداءُّعلىُّالناسُّويكونُّالرسولُّعليكمُّشهيداُّوما842ُّيهديُّمنُّيشاءُّإىلُّصراطُّمستقيمُّ)
انُّاهللُّلرسولُّممنُّينقلبُّعلىُّعقبيهُّوإنُّكانتُّلكبريةُّإالُّعلىُّالذينُّهدىُّاهللُّوماُّكجعلناُّالقبلةُّاليتُّكنتُّعليهاُّإالُّلنعلمُّمنُّيتبعُّا

(ُّقدُّنرىُّتقلبُّوجهكُّيفُّالسماءُّفلنولينكُّقبلةُّترضاهاُّفولُّوجهكُّشطرُّاملسجد843ُّليضيعُّإميانكمُّإنُّاهللُّبالناسُّلرءوفُّرحيمُّ)
ُّهذهُّاآلياتُّتتضمنُّأمرينُّمهمني:{،ُّاحلرام

ُّوتعاىلُّ ُّبالتحولُّاألول:ُّأنهُّسبحانه ُّمثُّأمرهمُّالنيب ُّإليهاُّيفُّصالمهم، ُّهناكُّقبلةُّللمسلمنيُّكانواُّيتوجهون ُّأنهُّكان أخربُّفيها
الُّإُّعنهاُّإىلُّقبلةُّأخرىُّيتطلعُّإليهاُّوهيُّالقبلةُّالثانية،ُّبالرغمُّمنُّحبُّالنيبُّإياهاُّومتنيهُّهلاُّكانُّيتوجهُّإىلُّبيتُّاملقدس،ُّوهذاُّالُّميكن

ُّ(ُّمنُّسورةُّالبقرة.842ريُّاآليةُّ)مأموراُّبذلكُّوإليهُّتشُّإذاُّكانُّالنيب
ُّ ُّاهلل ُّقبل ُّمن ُّمفروضةُّوحمددة ُّاألوىلُّكانت ُّالقبلة ُّالُّسبحانهُّوتعاىلالثان:ُّأن ُّعينت ُّقبلكما ُّالثانيةُّمن ُّاهللقبلة ُّألن عزُُّّه؛

ُّ]ُّ{وماُّجعلناُّالقبلةُّاليتُّكنتُّعليها}ُّيقول:ُّوجل ُّ.ُّفنسبُّالقبلةُّاألوىلُّإىلُّنفسه[843البقرة: آيةُُّّالُّجندُّومبراجعةُّالقرآنُّالكرمي،
ُّغريُّمتلو،ُّوهوُّالسنة،ُّومنُّأجلُّذلكُّالُّجندهُّيفُّالقرآنُّالكرمي ُّالقبلةُّاألوىل،ُّفهذاُّاألمرُّإذنُّنزلُّبوحي ُّ.(2)واحدةُّتوحيُّباختاذ

ُّاهلل}ُّعزُّوجل:ُّقالُُُّّّ.2 ُّقائمةُّعلىُّأصوهلاُّفبإذن ُّقطعتمُّمنُّلينةُّأوُّتركتموها ُّ.[5احلشر:ُّ]ُّ{ما
ُّصيغةُّ ُّالنخيلُّكماُّتدلُّعليه ُّالبنيُّأنُّهذهُّاآليةُّنزلتُّبعدُّقطع فاهللُّتعاىلُّقدُّأخربُّأنُّالقطعُّكانُّبإذنُّمنه،ُّومنُّالواضح

،ُّواهللُّتعاىلُّيقول:ُّإنُّذلكُّكانُّبإذنُّمتقدمُّعلىُّالقطع،ُّلكناُّالُّجندُّاآليةُّالدالةُّعلىُّاإلذنُّيفُّقطعُّ{تركتم}وُُّّ{قطعتم}املاضيُّيفُّ
ُّاإلذنُّاملتأخرُّعنُّالقطع؛ُّألنُّاإلذنُّيفُّالفعلُّالُّيكونُّإالُّمتقدماُّعليه.النخيل،ُّوُّ ُّليسُّاملرادُّباإلذن
وإذُّأسرُّالنيبُّإىلُّبعضُّأزواجهُّحديثاُّفلماُّنبأتُّبهُّوأظهرهُّاهللُّعليهُّعرفُّبعضهُّوأعرضُّعنُّبعضُّ}ُّعزُّوجل:ُّقالُّاهللُُُّّّ.3

ُّ.[3:تحرميال]{ُّفلماُّنبأهاُّبهُّقالتُّمنُّأنبأكُّهذاُّقالُّنبأنُّالعليمُّاخلبري
اُّأخربناُّبأنهُّقدُّأظهرُّالنيبُّعلىُّإنباءُّبعضُّأزواجهُّمباُّأسرهُّإليها،ُّوإظهارُّاهللُّتعاىلُّنبيهُّوإنباؤهُّإياهُّمباُّأفشتهُّممُّعزُّوجلُّفاهلل

ُّعنهاُّأسرهُّإليها،ُّليسُّعنُّطريقُّالقرآنُّألبتة؛ُّألنهُّالُّيوجدُّيفُّالقرآنُّماُّقالهُّالنيبُّلزوجته،ُّكماُّأنهُّملُّيبنيُّماُّأفشتهُّزوجتهُّرضيُّاهلل

                                                                 
ُّ.33الرسالة،ُّالشافعي،ُّحتقيق:ُّأمحدُّشاكر،ُّاملكتبةُّالعلمية،ُّبريوت،ُّد.ُّت،ُّص-8ُّ
ُّبتصرف.14ُّم،ُّص2002هـ/8ُّ،8422ُّبريوت،ُّطالسنةُّالنبويةُّحجيةُّوتدوينا،ُّد.ُّحممدُّصاحلُّالغرسي،ُّمؤسسةُّالريان،ُّ-2ُّ
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ُّغريُّمتلو ُّبوحي ُّذلك ُّيكون 8ُّ)فتعنيُّأن ُّمماُّ( ُّالنيب ُّإىل ُّأوحي ُّمتلو ُّوحيُّغري ُّوجود ُّعلى ُّوواضحة ُّداللةُّصرحية ُّتدل ُّالسابقة األمثلة
ُّماُّبلغُّمنُّالقرآنُّدونُّالسنة،ُّإذُّكيفُّالُّنطيعهُّيفُّشيءُّأوحيُّإليهُّبهُّأالُّوهوُّالسنة؟! ُّقصرُّطاعةُّالنيبُّعلى ُّيدحضُّدعوى

ّالصحيحّلآل ّمقصورّعلىّالقرآن:ثالثا.ّالتفسير ّبهماّعلىّأنّالتبليغ ّاللتينّاستشهدوا ّيتين
عزُُّّولهقُّهيُّتبليغُّالناسُّالرسالةُّاملتمثلةُّيفُّالكتابُّوالسنة؛ُّوذلكُّأنُّدلواُّهبماُّتفيدانُّأنُّمهمةُّالرسولإنُّاآليتنيُّاللتنيُّاست

ُّإالُّالبالغ}ُّوجل: ُّوجل:ُّوقولهُّ[،41الشورى:ُّ]ُّ{إنُّعليك ُّال]ُّعز ُّالرسولُّإال ُّ]بالغُّاملبنيوماُّعلى ّنفيّ،ُّ[54:النور{ مؤداهما
ّهوّ ّفيّبالغّالقرآنّفقط، ّمهمته ّلل ّعلىّحصر ّولذل ّفإنّاالستداللّبظاهر ّعلىّاإليمان، ّأو ّعلىّاالعتقاد، اإلكراه

ّالصحيحّلهذهّاآليات. ّمعّالتفسير ّاستداللّفيّغيرّمحله،ّوفهمّخاطئّالّيستقيم
ُّلناُّمعناها.ولبيانُّذلكُّنأيتُّبسياقُّهذهُّاآلياتُّكاملةُّليت ُّضح

استجيبواُّلربكمُّمنُّقبلُّأنُّيأيتُّيومُّالُّمردُّلهُّمنُّاهللُّماُّلكمُّمنُّملجإُّيومئذُّوماُّلكمُّمنُّنكريُّ}ُّعزُّوجل:ُّأوال:ُّيقولُّاهلل
ُّإالُّالبالغ42) ُّحفيظاُّإنُّعليك ُّفماُّأرسلناكُّعليهم 41ُّ:الشورى]ُّ{(ُّفإنُّأعرضوا ُّيدعوُّ[، ُّيفُّأن ُّهذهُّاآليةُّيتمثل واملعىنُّاملرادُّيف

شركنيُّإىلُّطاعةُّرهبم،ُّوامتثالُّأمرهُّمنُّقبلُّأنُّيأيتُّيومُّالعذاب،ُّوهوُّيومُّالقيامة،ُّفإنُّأعرضواُّعنُّهذهُّالدعوة،ُّوملُّيستجيبواُّالنيبُّامل
هلا،ُّفماُّعليكُّأيهاُّالرسولُّإالُّأنُّتبلغهمُّالرسالةُّفقطُّدونُّإكراهُّهلمُّعلىُّاإلميان،ُّفمنُّآمنُّمنهمُّفلهُّاجلنة،ُّومنُّكفرُّفماُّأرسلناكُّ

وبذلكُّفالُّعالقةُّبنيُّهذهُّاآلية،ُّوبنيُّحصرُّمهمتهُّ،ُّ(2)اهلمُّحىتُّحتاسبهمُّعليها،ُّوإمناُّمهمتكُّهيُّإبالغهمُّفقطعليهمُّحافظاُّألعم
ُّمنهاُّهوُّحصرُّمهمتهيفُّبالغُّالقرآنُّفقطُّدونُّالسنة،ُّكماُّيزعمون،ُّ ُّالرسالةُّإىلُّالناس،ُّدوُُّّوإمناُّاملقصود ُّمدىُُّّنيفُّتبليغ النظرُّيف

ُّإمياهنمُّأوُّكفرهم.
ُّأرسلناكُّعليهمُّحفيظا}ُّهيُّبيانُّجلملةُّ{إنُّعليكُّإالُّالبالغ}ُّومجلة: ُّجوابُُّّ[41الشورى:ُّ]ُّ{فما باعتبارُّأهناُّدالةُّعلى

ُّتعاىل: ُّقوله ُّالبالغ؛ُّألن ُّمن ُّعليه ُّأدىُّما ُّقد ُّأنه ُّمنُّالكالم ُّفهم ُّوقد ُّعليهم}ُّالشرطُّاملقدر، ُّأرسلناك ُّفما ُّ{فيظاحُّفإنُّأعرضوا
تدلُّعلىُّنفيُّالتبعةُّعنُّالنيبُّمنُّإعراضهم،ُّوأنُّاإلعراضُّهوُّاإلعراضُّعنُّدعوته،ُّفاستفيدُّأنهُّقدُّبلغُّالدعوة،ُّولوالُُّّ[41الشورى:ُّ]

ُّ(3)ذلكُّماُّأثبتُّهلمُّاإلعراض
ُّقوله ُّفهي ُّاالستداللُّهنا ُّموضوع ُّالثانية ُّما}ُّعزُّوجل:ُّوأماُّاآلية ُّعليه ُّتولواُّفإمنا ُّفإن ُّالرسول ُّاهللُّوأطيعوا ُّأطيعوا لُّمحُّقل

ُّالبالغُّاملبني ُّالرسولُّإال ُّمهتدواُّوماُّعلى ُّوإنُّتطيعوه 54ُّ:النور]{وعليكمُّماُّمحلتم ُّيطيعوهُّ[، ُّفيهاُّأن ُّوتعاىلُّفإنُّاهللُّيأمرهم سبحانه
ُّتبعةُُّّويطيعواُّرسوله ُّالتبليغ،ُّوعليهمُّماُّمحلواُّمن ُّفإمناُّعليكُّماُّمحلتُّمن ُّطريقهُّفإنُّتولوا،ُّوملُّيطيعوا، أيضاُّيفُّكلُّشيءُّيبلغناُّعن

ُّأيهاُّالرسولُّإالُّأنُّتبلغُّالرسالةُّإىلُّالناسُّوعلىُّمنُّمحلهاُّوملُّيعملُّهباُّالعقاب.التك ُّليف،ُّوماُّعليك
ُّوإجهادُّنفسهُّيفُّدعومهمُّيقولُّعزُّوجل: ُّأالُّلعلكُّب}ُّوقالُّاهللُّلنبيهُّذلكُّألنهُّيعلمُّحرصهُّعلىُّهدايةُّالقوم، اخعُّنفسك

ُّاحلق[3:الشعراء]ُّ{يكونواُّمؤمنني ُّلنبيهُّ،ُّوكأن ُّوجلُّيقول ُّمكلفُُّّ:عز ُّغري ُّوإنُّكنت ُّلتيحُّنفسك، ُّمرةُّأخرى ُّهلمُّوادعهم قل
ُّالبالغُّمرةُّواحدةبالتكرار ُّ،ُّفماُّعليكُّإال ُّفلمُُّّ[،54النور:ُّ]ُّ{وإنُّتطيعوهُّمهتدوا}ُّعزُّوجل:ُّمثُّقال، ُّاملفعولُّهناُّمفرد ونلحظُّأن

ُّغريُّمنقسمةُّبلُّهيُّطاعةُّواحدة ُّصدرُّاآلية؛ُّوذلكُّألنُّالطاعةُّهنا ُّ.(4)ُّيقل:ُّتطيعومهاُّلتناسب
إمناُّهوُُّّقطُّدونُّالسنةعلىُّتبليغُّالقرآنُّفُّوبذلكُّيتضحُّلناُّأنُّفهمُّاآليتنيُّالسابقتنيُّعلىُّأهنماُّيدالنُّعلىُّقصرُّرسالةُّالنيب

ُّ ُّالنيب ُّودور ُّاملسلمني، ُّيفُّحياة ُّالنبوية ُّالسنة ُّدور ُّحقيقتهماُّتوضحان ُّيف ُّومها ُّمغالط، ُّالذُّيففهمُّباطل ُّاهللالتشريع ُّأمره سبحانهُُّّي
                                                                 

ُّبتصرف.14ُّ،12ُّم،ُّص2002هـ/8ُّ،8422ُّالسنةُّالنبويةُّحجيةُّوتدوينا،ُّد.ُّحممدُّصاحلُّالغرسي،ُّمؤسسةُّالريان،ُّبريوت،ُّط-8ُّ
ُّ(.84ُّ/42م،ُّ)8115هـ/8405ُّاجلامعُّألحكامُّالقرآن،ُّالقرطيب،ُّدارُّإحياءُّالتاثُّالعريب،ُّبريوت،ُّ-2ُّ
ُّوالتنوير،ُّ-3ُّ ُّد.ُّت،ُّ)التحرير ُّ(ُّبتصرف.25ُّ/833ابنُّعاشور،ُّدارُّسحنون،ُّتونس،
ُّاليوم،ُّالقاهرة،ُّ)-4ُّ ُّ(ُّبتصرف.82ُّ/80382ُّ:80385تفسريُّالشعراوي،ُّحممدُّمتويلُّالشعراوي،ُّدارُّأخبار
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قلُّياُّأيهاُّالناسُّقدُّ}ُّعزُّوجل:ُّومعىنُّهاتنيُّاآليتنيُّيزكيهُّقوله،ُّمرهمُّأنُّيطيعوهُّيفُّكلُّماُّيأيتُّبهأنُّيوضحهُّويبينهُّللناس،ُّوأُّوتعاىل
ُّأناُّعليكمُّبوكيل ُّضلُّفإمناُّيضلُّعليهاُّوما ُّاهتدىُّفإمناُّيهتديُّلنفسهُّومن ُّنفُّ،[801:يونس]{جاءكمُّاحلقُّمنُّربكمُّفمن يُّففيها

ُّاالعتقادُّواإلميان ُّاإلكراهُّعلى .ُّ
ّليؤيدواّ ّمتعمدين ّالمعنى ّحرفوا ّالمغالطين ّأن ّيتضحّلنا ّموضوعّاالستدالل ّاآليتين ّهاتين ّالتوضيحّلمعنى ّهذا وبعد

لذيّاّونوجهّإليهمّسؤاالّمؤداه:ّماّعالقةّهذاّالتفسير،ّىّالّيقلّشناعةّعنّتحريفّاأللفاظرأيهمّوزعمهمّهذا،ّوتحريفّالمعن
ّبماّزعمتموهّمنّقصرّمهمةّالنبي ّدونّالسنة؟!ّأوضحناه ّالقرآنّوحده ّعلىّتبليغ

ّسلم:صلىّاهللّعليهّّوّرابعا.ّالقرآنّالكريمّيبينّأنّلفظةّ"الرسول"ّالواردةّفيّالقرآنّإنماّتعنيّشخصّالنبي
لىُّاهللُّعليهُّوسلمُّصُّرآنُّدونُّشخصُّالنيبأهناُّتعينُّالقإنُّتعسفُّمنكريُّالسنةُّيفُّتأويلُّكلمةُّ"الرسول"ُّالواردةُّيفُّالقرآن،ُّب

ُّأمرُّيرفضهُّالعقلُّوالنقل،ُّويؤكدُّذلكُّالقرآنُّالكرميُّنفسه؛ُّإذُّالُّيستقيمُّمعهُّاملعىنُّيفُّمجيعُّاآلياتُّاألخرى،ُّولنتأملُّاآلياتُّاآلتية:
رُّكلمةُّ،ُّفهلُّيصحُّمنُّعاقلُّأنُّيفس[844آلُّعمران:ُّ]ُّ{وماُّحممدُّإالُّرسولُّقدُّخلتُّمنُّقبلهُّالرسل}ُّ:عزُّوجلُّقالُّ.8

ُّالرسولُّهناُّيفُّاآليةُّبأهناُّالقرآن؟!ُّويكونُّاملعىن:ُّوماُّحممدُّإالُّقرآنُّقدُّخلتُّمنُّقبلهُّالقرآنُّأوُّالرسل.
ُّ{ومنُّخيرجُّمنُّبيتهُّمهاجراُّإىلُّاهللُّورسولهُّمثُّيدركهُّاملوتُّفقدُّوقعُّأجرهُّعلىُّاهللُّوكانُّاهللُّغفوراُّرحيما}ُّ:عزُّوجلُّوقالُّ.2

ُّتأوي[800:النساء] ُّمنُّأحد ُّوجل:،ُّفهلُّيصح ُّهوُُّّ{ورسوله}ُّلُّقولهُّعز ُّوهبذاُّينكرونُّما ُّبالتواتمبعىنُّ"وقرآنه"؟ ُّهجرةُّثابت رُّمن
ُّمنُّمكةُّإىلُّاملدينة.ُّرسولُّاهلل

النساء:ُّ]ُّبل{قُّياُّأيهاُّالذينُّآمنواُّآمنواُّباهللُّورسولهُّوالكتابُّالذيُّنزلُّعلىُّرسولهُّوالكتابُّالذيُّأنزلُّمن}ُّعزُّوجل:ُّوقالُّ.3
ُّوكتابهُّوالكتابُّالذيُّنزلُّعلىُّقرآنه؟!،ُّفهلُّصحُّأوُّيعقلُّأنُّي[834ُّ ُّكونُّاملرادُّباآلية:ُّآمنواُّباهلل

ُّ[852األعراف:ُّ]ُّ{الذينُّيتبعونُّالرسولُّالنيبُّاألميُّالذيُّجيدونهُّمكتوباُّعندهمُّيفُّالتوراةُّواإلجنيل}ُّعزُّوجل:ُّوقالُُّّ.4
ُّواألرضُّالُّإلهُّإالُّهوُّحيييُّومييتُّفآمنواُّباهللقلُّياُّأيهاُّالناسُّإنُّرسولُّاهللُّإليكمُّمجيعاُّالذيُّلهُّملكُّالسماواتُّ(ُّويقولُّبعدها:

ُّلعلكمُّمهتدون ُّواتبعوه ُّوكلماته ُّباهلل ُّيؤمن ُّالذي ُّاألمي ُّأنُُّّ[851:األعراف]ُّ{ورسولهُّالنيب ُّسابقتهما ُّمع ُّتفيدان ُّاآليتني ُّهاتني ُّإن ،
ُّاهللُّ)الرسول(ُّكلمة ُّشخصُّرسول ُّهبا ُّوسلم،ُّمراد ُّاهللُّعليه ُّتفسرُّكلمةُّصلى ُّأن ُّيصحُّحبال ُّيزعمُُّّ)الرسول(ُّوال ُّالقرآنُّكما بأهنا

منواُّباهللُّوقرآنهُّآاألدعياء،ُّفتكونُّاآليةُّهكذا:ُّ"الذينُّيتبعونُّالقرآنُّالنيبُّاألمي"،ُّوُّ"قلُّياُّأيهاُّالناسُّإنُّقرآنُّاهللُّإليكمُّمجيعا"،ُّوُّ"ف
رآنُّالكرمي،ُّوهذاُّواضحُّالُّالقُّيفُّالقرآن،ُّإمناُّتعينُّشخصُّالنيبُّحممدُّ{الرسول}ُّواستناداُّإىلُّماُّسبقُّنقول:ُّإنُّكلمة،ُّالنيبُّاألمي"

ُّ.(8)وصريحُّملنُّعندهُّعقل،ُّمماُّيبنيُّمهافتُّهذاُّاالفتاءُّمنُّأساسه
ّوجل:ّ ّفيّقولهّعز ّنزلّعلىّمحمد}ّخامسا.ّالتنزيلّالمذكور ّالقرآنّّ{وآمنواّبما ّوإنماّهو ّبهّالقرآنّفقط، ليسّالمقصود

تنزيلُّاملذكورُّيفُّاآليةُّاليتُّاستشهدُّهباُّمنكروُّحجيةُّالسنة،ُّليسُّاملقصودُّبهُّالقرآنُّفقط،ُّوإمناُّاملقصودُّبهُّالقرآنُّوالسنةُّإنُّالوالسنة:
ُّإليه،ُّومنُّهذهُّاآليات: ُّمعا.ُّوالدليلُّعلىُّذلكُّماُّوردُّيفُّالقرآنُّالكرميُّمنُّآياتُّتؤكدُّماُّذهبنا

{ُّ(ُّإنُّهوُّإالُّوحيُّيوحى3(ُّوماُّينطقُّعنُّاهلوىُّ)2غوىُّ)ُّ(ُّماُّضلُّصاحبكمُّوما8والنجمُّإذاُّهوىُّ)}ُّعزُّوجل:ُّيقولُّ.8
عزُُّّيقسمُّيفُّكتابهُّالعزيزُّبأنُّالرسولُّالُّيضلُّوالُّيغوى،ُّوأنُّماُّينطقُّبهُّمنُّأوامرُّونواه،ُّهوُّوحيُّمنُّعندُّاهللُّبحانهُّوتعاىلسإنُّربناُّ

قرآنُّللُّوبصر،ُّيفُّأنُّالسنةُّمنزلةُّكاوجل،ُّسواءُّكانُّذلكُّقرآناُّأمُّسنة،ُّفاآلياتُّالسابقةُّواضحةُّوضوحُّالشمس،ُّملنُّكانُّعندهُّعق
ُّ{وأنزلُّاهللُّعليكُّالكتابُّواحلكمةُّوعلمكُّماُّملُّتكنُّتعلمُّوكانُّفضلُّاهللُّعليكُّعظيما}ُّعزُّوجل:ُّقال،ُّعزُّوجلُّالكرميُّمنُّعندُّاهلل

                                                                 
ُّمطابعُّدارُّالصحيفة،ُّالقاهرة،ُّط-8ُّ ُّشبهاتُّحولُّعصمةُّالنيبُّيفُّضوءُّالكتابُّوالسنة،ُّد.ُّعمادُّالسيدُّالشربيين، 321ُّ،310ُُّّم،ُّص2003هـ/8ُّ،8424ُّرد
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كمةُّوإنُّكانواُّهوُّالذيُّبعثُّيفُّاألمينيُّرسوالُّمنهمُّيتلوُّعليهمُّآياتهُّويزكيهمُّويعلمهمُّالكتابُّواحل}ُّعزُّوجل:ُّوقالُّ[883]النساء:
ُّعليهمُُّّلقدُّمن ُّ}ُّعزُّوجل:ُّويقولُّ[،2:اجلمعة]ُّ{منُّقبلُّلفيُّضاللُّمبني ُّإذُّبعثُّفيهمُّرسوالُّمنُّأنفسهمُّيتلو اهللُّعلىُّاملؤمنني

ُّمنُّقبلُّلفيُّضاللُّمبني ُّيفُّ[،844ُّ:آلُّعمران]ُّ{آياتهُّويزكيهمُّويعلمهمُّالكتابُّواحلكمةُّوإنُّكانوا قالُّاإلمامُّالشافعيُّرمحهُّاهلل
ُّيقول:ُّاحلكمةُّسنةُّرسولُّاهللُّتفسريُّكلمة ُّ.(8)صلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّ"ُّاحلكمة:ُّ"مسعتُّمنُّأرضىُّمنُّأهلُّالعلمُّبالقرآن

ُّ:والظاهرُّأنُّكلميتُّ"الكتابُّواحلكمة"ُّليستاُّمبعىنُّواحد،ُّوقدُّاحتجُّالشافعيُّعلىُّمنكريُّالسنةُّقدميا،ُّفقالُّخماطباُّخصمه
ُّالكالم ُّتكونُُّّ"إنُّذهبتُّمذهبُّتكرير ُّمبعىنُّواحديعينُّأن ُّذكرُّالكتابُّواحلكمُّلفظتاُّالكتابُّوالسنة ُّوأيهاُّأوىلُّبهُّإذا ُّأنُّقلت: ة

ُّقلت:ُّ ُّواحدا، ُّشيئا ُّيكونا ُّأن ُّوحيتمل ُّشيئني، ُّفيكونا ُّوسنة ُّوصفتُّكتابا ُّيكوناُّكما ُّأن ُّحيتمل ُّقال: ُّواحدا؟ ُّشيئا ُّأو ُّشيئني يكونا
ُّوجل:فأظهرمهاُّأوالمها،ُّويفُّال ُّهي؟ُّقلت:ُّقولهُّعز ُّماُّذهبتُّإليه،ُّقال:ُّوأين ُّعلىُّماُّقلتُّوخالف ُّيفُّواذكرنُّماُّي}ُّقرآنُّداللة تلى

ُّ.(2[)34:األحزاب]ُّ{بيوتكنُّمنُّآياتُّاهللُّواحلكمةُّإنُّاهللُّكانُّلطيفاُّخبريا
ُّيتلى، ُّاحلكمةُّشيء ُّتدلُّعلىُّأن ُّاهللُُّّيعينُّأنُّاآلية ُّوجل،ُّفدلُّكآيات ُّالسنة.ُّوصدقُّاهللُّعز ُّعلىُّأهنا ُُّّعزُّذلك إذُّوجل

ُّعليهمُّحفيظا}ُّيقول: ُّتوىلُّفماُّأرسلناك ُّاهللُّومن ُّالرسولُّفقدُّأطاع ُّأنزلُّ}:وقولهُّتعاىل،ُّ[20:النساء]ُّ{منُّيطع ُّأحسنُّما واتبعوا
ُّوكذلكُّالسنة،ُّ[55الزمر:ُّ]ُّ{إليكمُّمنُّربكم ُّوكلهُّحسن، ُّباألحسنُّهوُّالقرآن، ُّ"التزمواُُّّاملقصود ُّقالهُّاحلسن: ُّيؤكدُّذلكُّما ومما

صلىُّاهللُّعليهُُّّباعُّالرسولُّتعاىلُّيفُّكتابهُّباتطاعته،ُّواجتنبواُّمعصيته"،ُّوماُّقالهُّالسدي:ُّ"األحسنُّماُّأمرُّاهللُّبهُّيفُّكتابه،ُّولقدُّأمرُّاهلل
وعربُُّّ،نةُّداخلةُّيفُّمعىنُّاألحسنتُّأنُّالسفثب[،2ُّاحلشر:ُّ{]وماُّآتاكمُّالرسولُّفخذوهُّوماُّهناكمُّعنهُّفانتهوا}ُّعزُّوجل:ُّقالُّوسلم

ُّ"األحسن"ُّالُّليميزُّالقرآنُّعنُّالسنة،ُّكماُّيظنُّأصحابُّهذهُّالشبهة،ُّوإمناُّليميزُّبنيُّماُّأنزلُّاهللُّعلىُّنبيهُّمنُّقرآنُّ القرآنُّالكرميُّبـ
وفوقُّكلُّ،ُّاإلجنيلُّوالزبوروُّكتب،ُّكالتوراةُُُّّّعلىُّأنبيائهُّالسابقنيُّمنعاىلُّوسنةُّشارحةُّومبينةُّهلذاُّالقرآن،ُّوبنيُّماُّأنزلهُّاهللُّسبحانهُّوت

ُّحيثُّوجوبُّاالتباع ُّوالسنةُّيفُّمرتبةُّواحدةُّمن ُّوحيُّخرجُّمنُّمشكاةُّواحدةهذاُّفمنُّاملعلومُّأنُّالقرآن ُّ؛ُّألهنما يفُّوبعدُّهذاُّك،
ُّواهيةُّمثلُّهذه؟! ُّبدعاوى ُّسبيلُّإلنكارُّالسنةُّأوُّالتشكيكُّيفُّحجيتها ُّيكونُّهناك

ُّ،ُّومنزلةُّصاحبهديهرُّأنُّيطاع؛ُّألنهُّالقدوةُّاحلسنة؛ُّليدللُّعلىُّمنزلةُّوأمُّنبيهُّحممداُّللقدُّأرسلُّاهللُّعزُّوجُّاخلالصة:
لتبليغُّيقتضيُّالتبليغ،ُّفإنُّهذاُّاُّإذاُّكانُّمنُّوظائفُّالنيب،ُّوُّعلىُّماُّبلغُّمنُّالقرآنُّدونُّالسنةُّومنُّمثُّوجبُّعدمُّقصرُّطاعةُّالنيبُّالسنة

ُّغىنُّعنهاُّولقدُّنصتُّآياتُّكثريةُّمنُّالقرآنُّعلىُّأنُّالسنةُّالالبيانُّوالتفصيلُّوالتوضيح،ُّوهذاُّهوُّالدورُّالذيُّقامتُّبهُّالسنةُّالنبوية،ُّ
اآلياتُّاليتُّاستدلواُّهباُّعلىُّوُُّّيفُّبيانُّالقرآنُّوتوضيحه،ُّومنُّمثُّفالُّميكنُّأنُّتنحصرُّرسالةُّالنيبُّيفُّتبليغُّالقرآن،ُّوإالُّفمنُّيبينهُّلنا؟

يغُّالقرآنُّوحدهُّدونُّالسنة؛ُّيفُّتبلفيدُّحصرُّرسالةُّالنيبُّتبليغُّالقرآنُّفقطُّدونُّالسنةُّتفيدُّنفيُّاإلكراهُّعلىُّاالعتقادُّأوُّاإلميان،ُّوالُّت
تبليغُّالناسُُّّي[ُُّّفمهمتهُّه41:ُُّّ}فإنُّأعرضواُّفماُّأرسلناكُّعليهمُّحفيظاُّإنُّعليكُّإالُّالبالغُّ{]الشورىُّإذُّإن:ُّاآليةُّاألوىلُّتقول:

رسولُّفإنُّتولواُّأطيعواُّاهللُّوأطيعواُّالقلُّ}ُّاآليةُّالثانيةُّتقول:،ُّوُّلنفسه،ُّومنُّأعرضُّفليسُّعليهُّهداهمالرسالةُّفقط،ُّفمنُّآمنُّمنهمُّف
تُّعليهُّوهيُّتدلُّعلىُّماُّدلُّ[،54:النور]ُّ{فإمناُّعليهُّماُّمحلُّوعليكمُّماُّمحلتمُّوإنُّتطيعوهُّمهتدواُّوماُّعلىُّالرسولُّإالُّالبالغُّاملبني

ءُّمجيعُّاآلياتُّنناُّمنُّخاللُّاستقراألُّلقرآنُّالكرميُّإمناُّتعينُّ"القرآن"لقدُّأخطأُّالقائلونُّبأنُّكلمةُّ"الرسول"ُّالواردةُّيفُّا،ُّوُّاآليةُّالسابقة
ُّدالالتُّاللغةُّرفُّعليهُّيفوليسُّالقرآن،ُّوأنُّهذاُّالقولُّخمالفُّملاُّهوُّمتعاُّاليتُّوردتُّهباُّكلمةُّ"الرسول"،ُّجندُّأهناُّتعينُّشخصُّالنيب

وهلذاُّوجبتُُّّ{ُّوحى(ُّإنُّهوُّإالُّوحيُّي3وماُّينطقُّعنُّاهلوىُّ)}ُّعزُّوجل:ُّإنُّالسنةُّوحيُّأنزلهُّاهللُّتعاىلُّعلىُّقلبُّنبيهُّقال،ُّالعربية
ُّقرآنا ُّأخربُّبه ُّأنزلُّاهللُّطاعتهُّيفُّكلُّما ُّأحسنُّما ُّوسنة؛ُّألهنما ،ُّ ُّبهُّاهلل ُّمتلوُّأوحى ُّوحيُّغري بحانهُّسالسنةُّوحيُّكالقرآن،ُّولكنها

ُّوشارحاُّله،ُّوهبذاُّيسقطُّالزعمُّالقائلُّبقصرُّطاعةُّالنيبُّعُّإىلُّنبيهُّوتعاىل ُّللكتاب ُّماُّبلغهُّمنُّالقرآنُّدونُّبيانا ُّ.لسنةالى
                                                                 

ُّ.21الرسالة،ُّالشافعي،ُّحتقيق:ُّأمحدُّشاكر،ُّاملكتبةُّالعلمية،ُّبريوت،ُّد.ُّت،ُّص-8ُّ
ُُّّ.4ُّاجمللدُّاألولُّالشبهةُّ،ة:ُّالسن ُّالشبهاتاالفتاءاتُّوُّ،ُّالردُّعلىُّاإلسالمموسوعةُّبيانُُّّ(.2ُّ/211م،ُّ)8113هـ/2ُّ،8403ُّاألم،ُّالشافعي،ُّدارُّالفكر،ُّبريوت،ُّط-2ُّ
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ّألهانّالقرآنيينّبعضّ:ّالرابعثّلبحاُّ ّالبديعةّالتيّتفتقتّعنها نّالمسائلّماالجتهاداتّالفقهية
ّال ّمنّالقرآنّالكريمّبدونّرجوعهمّإلىّبيانّالنبّواستنبطّتيالعجيبة علمّأنّمنّلمّ،ّمعّالوهديهّيها
ّايت بعّمذ ّ.!ة!ضالهوّمنّاألم ةّالهبهمّواجتهاداتهمّالمتناقضة

ُّإىلُّالقرآنُّوحده،ُّوملُّنعبأُّبالسن ُُّّيلوُّسلمناُّجدالُّأنهُّيكفُُُُُُُّّّّّّّ فيهُّالكذبُُّّد،ُّوتركناُّالقرآنُّخيطئُّفيهُّاملخطئون،ُّويتعم ُّةاالستناد
ُّ ُّميليهُّعليهمُّرؤساؤهم الكاذبون،ُّويتالعبُّفيهُّامللحدونُّالذينُّطمسُّاهللُّعلىُّقلوهبمُّوأعمىُّبصريمهم،ُّوخيوضُّفيهُّاملنافقونُّمبا

ُّويعبثُّفيهُّأهلُّاألهواءُّوالبدُّ ُّريبُّفيهُّهلُّيزولُّاخلالفُّبنيُّالناسُّأمُّيزيد؟ُّمماُّال،ُّضالل،ُّمباُّتسولهُّهلمُّنفوسهمعُّوالوشياطينهم،
ُّكلُّشألنُّهؤالءُّالذينُّيزعمُّ،(8أنهُّيزيدُّ) ُّعلىُّاستنباط ُّالرسالةُّيءونُّأهنمُّقادرون مُّنراهُّ،منُّالقرآنُّبدونُّرجوعُّإىلُّبيانُّصاحب

ُّمنُّاملسائلُّالعجيبةُّاليت ُّبزعمهمُّمنُّالقرآن،ُّومنُّيكثرون ُّاليتُّاستنبطوها ثبومهاُّبالسنةُّجندُّلُّيردوهناُّالغرائبُّأنُّكثرياُّمنُّاألحكام
ُّالنظر،ُّوُُّّالقرآنُّالكرميُّعنديفُُّّأصلهاُّموجود دُّمنهمُّماُّيستنبطونُّمنُّالقرآن،ُّفكلُّواحُّأغربُّمنُّذلكُّتناقضهمُّواختالفهمُّيفإمعان

ُّ)مستقلُّبنفسهُّخم ُّعلىُّالشُّسذاجتهمُّوتدليسهمُّيعبثونُّبعقولُّالناسُّحبيثُّتراهمُّيف،ُّ(2الفُّلآلخر ريعةُّأموراُّغايةُّالعبث،ُّيدخلون
ُّوخيرجونُّمنهاُّأموراُّه ُّودونكُّاألمثلة:ُّيليستُّمنها، ُّمنُّأساسامها.

أعداءّالسنةّمنّالقرآنّالكريمّبدونّينمالجّمنّالمسائلّالعجيبةّالت النبّاستنبطهّا اهللّعليهّّيرجوعهمّإلىّبياّن صلّى
ّ.همّعنّالسنةّالمطهرةلوسلم،ّواستعراضّبدائ

وكيفيةُّأدائها،ُُّّ،لوّأن ّواجهتهمّبالصالةوفصلهُّتفصيال،ُّوالُّداعىُّللسنة،ُُّّيءون:ُّإنُّالقرآنُّقدُّاحتوىُّعلىُّكلُّشلذينُّيقولاُُُُُُّّّّّّ
وصاُّكلُّوقتُّمنُّأوقاتُّالصالةُّأكثرُّمنُّركعة،ُّوملُّحيددُّلهُّعدداُّخمصُُّّلرأيتُّبعضهمُّيقول:ُّ"إنُّالقرآنُّيفرضُّعلىُّاملسلمُّأنُّيصلىُّيف

رةُّأخرى:ُّإنُّاإلنسانُّجيبُّعليهُّأنُّيصلىُّركعتنيُّعلىُّاألقل،ُّولهُّأنُّيزيدُّعلىُّذلكُّماُّشاءُّأنُّيزيدُّوتركهُّيتصرفُّكماُّيشاء"ُّوبعبا
وبعدُّذلكُّفللمسلمُّاالختيارُّفيماُّيفعلُّعلىُّحسبُّماُّجيدهُّمنُّنفسهُّومنُّقوته،ُّأماُّالصالةُُّّ…حبيثُّالُّخيرجُّعنُّاالعتدالُّوالقصدُّ

ُّا ُّيعرفها ُّفماُّكان ُّوهيئامها، ُّمبواقيتها ُّاليوم ُّاملعروفة ُّاإلسالمية ُّاألمة ُّعلى ُّواجبة ُّغري ُّوهى ُّأصحابه، ُّوال ُّنفسه ُّاألزمنةُُّّيفلرسول مجيع
ُّوجوبُّماُّفوقُّالركعتني"ُّ)ُّيواألمكنة،ُّأوُّفه ُّ(ُّ.3الُّتدلُّعلى

ظن،ُّمنُّالصلواتُّوالركعاتُّواهللُّالُّيتعبدناُّبالعلىُّوجوبُّهذهُّاألعدادُُّّييقول:ُّ"وإذاُّفليسُّعندناُّدليلُّقطعوىفُّموضعُّآخرُُُُُُُّّّّّّّ
ُّالقويلاُّاألوحيثُّأنُّهذ ُّملُّيصلُّإليناُّبالتواتر ُّاألعدادُّواالُّمر ُّمناُّاحملافظةُّعلىُّهذه ُّأنُّاهللُّالُّيريد ُّوهوُّستدلُّذلكُّعلى ماتةُّعليها

جندُّآخرُّعلىُّمذهبهُُّّنظره،ُّم؛ُّألهناُّمتواترةُّعمالُّالُّقوالُّيفالُّيؤمنُّبالصالةُّاملعروفةُّاليوُُّّيكانُّالدكتورُّتوفيقُّصدقُُّّفإذا،ُّ(4املطلوب"ُّ)
ُّوعددهاُّوهيئتهاُّيؤمنُّبالصالةُّا ُّنقلهاُّبالتواترُّالعملُّ…ملعروفةُّاليومُّمبواقيتها ُّصدقُّ،(5)ُّيإخلُّويكفيه اُّأم ُّ !يوهوُّماُّملُّيكفُّتوفيق

ُّركعات،ُّوالصالة ُّالوسطىُّهيُّصالةُّاملغرب،ُّويفُّالسجودُّجيبُّأنُّيسجدُّاملصليُّعلىُّ"موقعُّأهلُّالقرآن"ُّفعلىُّ ُّأربع  صالةُّالصبح 
ُّموقعهم:ُّأهلُّالقرآن.ُّ«الصالةُّيفُّالقرآن»مقالُّلهُّامسه:ُُّّذقنه!ُّهكذاُّيرىُّأحدُّالقرآنيني؛ُّيف ُّعلى

عاء ُّإنكارُّأحكامُّفريضةُّالزكاة،ُّواالفتاءُّأهناُّفوائد ُّتزكية ُّالنفسُّاملتحص لةُّمن ُّالصالة،ُّواالد ُّعلىُّموقعهمُّمنُّبدعُّبعضُّالقرآنينيُّوُُُُُُُُّّّّّّّّ
ُّأربعة ُّأشهٍرُّوعشر ُّفي ُّاحلول  ُّ.هُّأن 

                                                                 
،ُّوالقرآنيونُّوشبهامهمُّحولُّالسنة12ُّقُّالطرقُّصُّبتصرفُّواختصار،ُّوانظر:ُّاإلسالمُّعلىُّمفت823ُُُّّّ-881ُّمنزلةُّالسنةُّمنُّالكتابُّلألستاذُّحممدُّسعيدُّمنصورُّصُّ-8ُّ

ُّيفُّتفسريُّالقرآنُّالكرمي(ُّصُّ ُّوماُّبعدها.252ُّللدكتورُّخادمُّخبشُّمبحثُّ)منهجُّالقرآنيني
ُّبتصرف.5ُّ-4حتقيقُّمعىنُّالسنةُّوبيانُّاحلاجةُّإليهاُّللعالمةُّالسيدُّسليمانُّالبدويُّصُّ-2ُّ
ُّانظر:ُّجملةُّاملنارُّاجمللدُّقالهُّالدكتورُّتوفيقُّصدقيُّيفُّمقالهُّ)اإلسالمُّهوُّالقُُّّ-3ُّ ُّبتصرف.520ُّ-1/582رآنُّوحده(
ُّبتصرف.1/120ُّ،128ُّانظر:ُّجملةُّاملنارُّاجمللدُّ-4ُّ
ُّاألمةُّحبقيقةُّالسنةُّللدكتورُّإمساعيلُّمنصورُّصُّ-5ُّ ُّ.82ُّ،81تبصري



منانيــــــويةّوحيّربـــــةّالنبـــــالسنّ  ّّّّةـنــــــداءّالســــــأعّلدعاوىاقشةّـــــّ، ّّّ ّّ ّّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّّالــــنــ ـبـويـ ةّ ّّّ ّّ ّّّ محــــــــــــمدّأحمـــــــــــــــــــدّصـــــــــبرةّ  إعدادّ:
 

122 
 

تُّمفصلةُّاهللُّعزُّوجل،ُّوإمناُّجاءكتابُُُّّّريعةُّاإلسالميةُّيفالشُّيفيةُّأداءُّالصالةُّملُّتأتُّمفصلةُّيفكوقائلُّآخرُّيذهبُّإىلُّأنُُُُُُُُُّّّّّّّّّ
ُُّّ،شريعةُّسيدناُّإبراهيمُّيةُّأخرى،ُّوهشريعُّيف ُّقالواُّ؟!ُّومنُّأولئكُّالذيينقلتُّإليناُّشريعةُّإبراهيمُّوأينُّهفإذاُّسألتُّوكيف نُّنقلوها؟

ُّالذي ُّجيل،ُّوتوارثها ُّإليناُّجيالُّبعد ُّهللك:ُّلقدُّنقلت ُّجهل،ُّوأبو ُّمشركنُّنقوهلاُّأبو ُّالصلواتُّقريش،ُّكانواُّيؤدوُُّّيب،ُّوغريهمُّمن ن
كلُّصالةُّالُّيقلُّعنُّركعتني،ُّوإمناُّيزيدُُُّّّيذهبُّإىلُّأنُّعددُّالركعاتُّيفُّيوإذاُّكانُّتوفيقُّصدق،ُّ(8سُّمثلناُّمتاماُّوحيجونُّمثلناُّ)اخلم

عتنيُّماُّسبق،ُّويلزمُّبأنُّالصلواتُّكلهاُّواحدةُّركعتنيُّركُّوأجازُّتلكُّالزيادةُّعلىُّحسبُّماُّجيدهُّاإلنسانُّمنُّوقته.ُّنرىُّآخرُّيرفضُّكل
(2.ُّ)ُّ

ُّعندهمُّلرأيناُّماُّيضحكُّويبكىُّوإذاُّتأملناُّيفُُُُُُّّّّّّ ُّبفهمهمُّالسقيمُّمُّالصلواتُّاملفروضة نُّكتابُّمنُّالتناقضُّالبنيُّفيماُّيستنبطون
(ُّوهىُّه)أولُّيفُّيالنهارُّأُّطريفُّيقال:ُّهأربع:ُّفُّيأماُّمنُّقالُّه،ُّوضةُّعندُّبعضهمُّأربع،ُّوعندُّآخرُّستاهللُّعزُّوجلُّفالصلواتُّاملفرُّ

أماُّصالةُُّّ،لفجر،ُّوىفُّآخرهُّوهىُّصالةُّالعشاءأوله،ُّوهىُّصالةُّاُّيفُّيالليلُّأُّرُّالنهار،ُّوهىُّصالةُّاملغرب،ُّوطريفصالةُّالصبح،ُّوآخ
ُّوهىُّمنُّالفروضُّاليتُّالُّذكرُّهلاُّيفُّعندهُّمنُّالفروضُّاليتُّيالظهرُّفه ُّاإلسُّالقرآن، ُّيفحممدُّجنيُّذالم،ُّهكذاُّيهزادهاُّأعداء ُُّّيب

ُّ(ُّ.3كتابهُّ)الصالة(ُّ)
نُّساعةُّتوسطُّتبدأُّعندهُّمُّيالظهرُّوالليل،ُّأماُّالظهر؛ُّفهُّعلىُّالصلواتُّاألربعُّالسابقةُّصاليتأماُّمنُّيقولُّبأهناُّستُّفيزيدُُُُُُُُّّّّّّّّ

منُّدلوكُّالشمسُُّّأعندهُّاثنتنيُّصالةُّالليلُّاألوىل،ُّوتبدُّيأماُّصالةُّالليلُّفه مثله!ُّيءد(ُّالسماء،ُّوإىلُّأنُّيصريُّظلُّكلُّشالشمسُّ)كب
ُّمندوبةُّ ُّصالةُّقيامُّالليلُّوهى ُّالليل،ُّهذاُّفضالُّعن ُّغيابُّالشفقُّإىلُّمنتصف ُّمنقطع،ُّوالثانيةُّوهىُّمن إىلُّ)الغسق(ُّباستمرارُّغري

ُّ(ُّ.4عندهُّ)
ُُُُُُُّّّّّّّ ُّوركعامهاُّمعروفةُّللعربُّمثلُّمعرفتهمُّأليامُّاألسبوع،ُّفإنُّالقرآن ذكرُّيأماُّأمحدُّصبحىُّمنصورُّفيذهبُّإىل:ُّ"أنُّفرائضُّالصالة

ُّيفبعضُّالفرا ُّوالعشاء ُّالفجر،ُّوالظهر، ُّمثل ُّ}ياُّئض ُّتعاىل: ُّآخرُّقال ُّتشريع ُّعن ُّليُّأيهاُّالذينُّسياقُّحديثه ُّالذينُّءامنوا ستأذنكم
ُّصالةُّ ُّبعد ُّومن ُّالظهرية ُّمن ُّثيابكم ُّوحنيُّتضعون ُّالفجر ُّصالة ُّقبل ُّمن ُّمرات ُّمنكمُّثالث ُّاحللم ُّيبلغوا ُّمل ُّوالذين ملكتُّأميانكم

ُّ،ُّبأنُّالظهرُّمنُّفرائضُّالصالة،ُّوهىيصبحى،ُّوكذاُّمنُّسبقهُّمصطفىُّاملهدوُّأملُّهناُّكيفُّيقرُّأمحدُّفت(،5ُّ[)41]النور:العشاء{ُّ
ُّعندهمُّهلاُّدليلُّمنُّالقرآنُّالكرمي،ُّوهوُّماُّينكرهُّحممدُّجنيبُّويصف،ُّمنُّيقولُّبذلكُّبأنهُّمنُّأعداءُّاإلسالم؟

ُّوالوعنُّقبلةُّاملسلمنيُّاألوىلُُُُُُّّّّّّ ُُّّيت، ُّتراهمُُّّيفالُّذكرُّهلا ُّحسبُّاُّيتناقضونُّيفالقرآنُّالكرمي ُّالقرآنُُُّّّستنباطحتديدها كلُّمنهمُّمن
القرآنُّالكرميُّأنُُّّ،ُّالُّبيتُّاملقدس،ُّويعللُّذلكُّبأنه:ُّ"قدُّوردُّيفبيتُّالرسولُّيمدُّجنيبُّإىل:ُّأنُّالقبلةُّاألوىلُّهفيذهبُّحم،ُّالكرمي

ُّيصلون ُّهارونُّباختاذُّبيومهماُّقبلةُّهلماُّوللمؤمننيُّعندما ُّإىلُّمتجهنيُّإليهاُّقالُّتعاُّاهللُّعزُّوجلُّأمرُّسيدناُّموسىُّوسيدنا ىل:ُّ}وأوحينا
ُّ ُّاملؤمنني{ ُّوبشر ُّالصالة ُّوأقيموا ُّقبلة ُّبيوتكم ُّواجعلوا ُّبيوتا ُّمبصر ُّلقومكما ُّتبوآ ُّأن ُّوأخيه ُّللرسولُُّّ[12]يونس:موسى ُّالبد فكان

(ُّ،ُّويذهبُّإىل4ُّ)ُّةالذىُّاختارهُّليكونُّقبلةُّكماُّاختذُّموسىُّبيتهُّقبلُّسيدناُّموسى،ُّويتخذواُّمنُّبيتُّالنيبوللمسلمنيُّمعهُّأنُّيقتدواُّب
نُّودُّليتبعهُّاملسلموُّالقرآنُّإذُّأنهُّأمرُّموجُّمراُّقدُّانتهىُّأمرهُّفالُّلزومُّلهُّيفأنُّتلكُّالقبلةُّملُّتنسخُّفيقول:ُّ"واألمرُّبالقبلةُّاألوىلُّليسُّأ

 (2ُّإذاُّاقتضىُّاألمرُّذلكُّ)

                                                                 
ُّصُّ-8ُّ ُّاخلليفةُّوانظر:ُّالصالةُّىفُّا20ُّ،23ُُّّ،ُّوالقرآنُّواحلديثُّواإلسالمُّص80ُّ-2قرآنُّأمُّحديث ُّ.808لقرآنُّألمحدُّصبحىُّمنصورُّصُّكالمهاُّلرشاد
ُّصُُّّ-2ُّ ُّ.8/823،ُّوالبيانُّبالقرآنُّملصطفىُّاملهدوي45ُّالصالةُّحملمدُّجنيب
ُّ.442ُّ-452ُّالصالةُّصُّ-3ُّ
ُّهذاُّالقولُّعنُّأهلُّالبدعُّواألهواءُّقدميا.ُّاالعتصام883ُُّّ-8/802ُّالبيانُّالقرآنُّملصطفىُّاملهدويُُّّ-4ُّ الصراعُّبنيُُّّ،ُّوانظر:8/48،ُّوانظر:ُّاالعتصامُّللشاطيبُّحكايته

ُّص ُّلفضيلةُّالدكتورُّطهُّحبيشي ُّوماُّبعدها.501ُّالثقافةُّاإلسالميةُّوالثقافاتُّاألخرى
ُّ.32ُّ،31الصالةُّيفُّالقرآنُّألمحدُّصبحىُّمنصورُّصُُّّ-5ُّ
ُّ.58ُّ،52ُّ،484الصالةُّحملمدُّجنيبُّ-4ُّ
ُّالسابقُّصُّ-2ُّ ُّ.481املصدر
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ُّتلكُُّّيحنيُّنرىُّمصطفىُّاملهدوُُّّهذاُّيفُُُُُُّّّّّّ ُّإىلُّأنُّالقبلةُّاألوىلُّمنسوخة،ُّويصرحُّبأن ُّفيقول:ُُُّّّعلمالقبلةُّاألوىلُّاليذهب لهُّهبا
،ُّ(8يهُّمثُّنسخهاُّبقرآن"ُّ)نبصالتهُّقبلةُّأخرى،ُّاهللُّأعلمُّهباُّحيثُّجعلهاُّمنُّسنةُُّّتباركُّوتعالُّقدُّشاءُّأنُّيستقبلُّرسولهُّيفُّ"وكانُّاهلل

الصالةُّإىلُُّّجهونُّيفوُّمسلمونُّومشركونُّكانواُّيتُّ،ُّومنُّآمنُّمعهُّحنوُّبيتُّاملقدسُّفيقول:ُّ"فالعربماُّأمحدُّصبحى؛ُّفيقرُّبتوجهُّالنيبأ
ُّبالتوجهُّحنوُّالقدس،ُّوأطاعُّالنيبالكعبة،ُّوامتحنهمُّاهللُّبأنُّأمره ُّالسفهاء،ُّوبعواملؤمنونُّمعه،ُّوصربواُّعلىُّأُّم ُّالنيبقاويل ،ُّدُّأنُّجنح

ُّإىلُّالتوجهُّللبيتُّاحلرامُّ)االختبارُّنزلُّالوحىُّجييبُّبرجاءُّرسولُّاهللُّبالعُّواملؤمنونُّيف ُّ(2ودة
كُّيتناقضُّمعُّعدمُّمثُّإنُّإقرارهُّبذل ومنُّآمنُّمعهُّحنوُّبيتُّاملقدس؟!!ُّتوجهُّالنيبُّدُّصبحىُّمنُّأينُّدليلهُّيفنيُّلناُّأمحوملُّيبُُُُُُُّّّّّّّ

لصالةُّاُّالسنةُّاملطهرةُّمنُّالتوجهُّيفُّردُّيف(ُّ.ُّحيثُّنسخُّالقرآنُّالكرميُّماُّو3ُّالشريعةُّاإلسالميةُّمبعىنُّاحلذفُّواإللغاءُّ)ُّإميانهُّبالنسخُّيف
رائفُّأمحدُّصبحىُّمنصور؛ُّأنهُّعندماُّزعمُّأنُّفرائضُّالصالةُّوركعامهاُّكانتُّمعروفةُّللعربُّوعليناُّومنُّط،ُّأولُّاألمرُّإىلُّبيتُّاملقدس

املدينة:ُُّّآيتنيُّيفُّيفُّوجاءُّبيانهُّاجلاهلية(ُّيفُّيوالتيممُّملُّيكنُّمعروفاُّمنُّقبلُّ)أاتباعهاُّذهبُّإىلُّأن:ُّ"تشريعُّالوضوءُّوالطهارةُّوالغسلُّ
وُّتمُّسكارىُّحىتُّتعلمواُّماُّتقولونُّوالُّجنباُّإالُّعابريُّسبيلُّحىتُّتغتسلواُّوإنُّكنتمُّمرضىُّأءامنواُّالُّتقربواُّالصالةُّوأنُّأيهاُّالذينُّ}يا

ُّفلمُّجتدواُّماءُّفتيممواُّصعيداُّطيباُّ) ُّإن4ُّعلىُّسفرُّأوُّجاءُّأحدُّمنكمُّمنُّالغائطُّأوُّالمستمُّالنساء (ُّفامسحواُّبوجوهكمُّوأيديكم
ُّوهمُّيعرفونُّالصالةُّبركعامهاُّوهيئتهاُّ(ُّوهذاُّيعىنُّأنُّأهلُّاجلاه5)[43]النساء:اهللُّكانُّعفواُّغفورا{ُّ ُّغريُُّّإخلُّكانواُّيصلونُّ…لية من

ُُّّطهارة؟!!
يضاُّطوالُّفاملسلمونُّأُّ،يةُّالنساء،ُّوكذاُّآيةُّاملائدةآُّكماُّيفُُّّإخلُّمدنُّ…علىُّتشريعُّالوضوءُّوالطهارةُُّّيوألنُّالدليلُّاإلسالمُُُُُُُّّّّّّّ

ُّطهارة؟!! ُّغري ُّيصلونُّمن ُّهلؤالءُّمجيعا الفتةُّاملكيةُّكانوا ُّأنُُّّونقول ُّمن ُّزعمتموهُّعبثا ُّعلىُّاملسلمنيما ُّاملفروضة اليومُُُّّّيفالصلوات
ُّأوُّأربعُّأوُّست،ُّوأنُّطريقةُّالصالةُّكذاُّوكذاُّالُّكماُّيصليهاُّاملسلمون.ُّيوالليلة،ُّإمناُّه ُّمرتان

الُّمرتني،ُّأوُّست،ُّوأهنمُّاليومُّوالليلةُّإُّوسلم،ُّوأصحابه،ُّماُّكانواُّيصلونُّيفصلىُّاهللُّعليهُُّّاجبُّعليكمُّأنُّتثبتواُّلناُّأنُّالنيبفالوُُُُُُُُّّّّّّّّ
تزعموهنا،ُّوأنهُّبعدُّتدوينُّكتبُّاحلديثُّصارُّاملسلمونُّيصلونُّمخسُّمرات،ُّوزادواُّفيهُّكذاُّوكذاُّمنُُّّماُّكانواُّيصلونُّإالُّبالطريقةُّاليت

ُّيكونُّمآلُّدعواكمُّأنُّالنيباألركانُّتبعاُّللمحدثني،ُّوالفق ُّإثباتُّذلكُّولنُّتستطيعوهُّإىلُّيومُّالقيامة ُّيفأُّهاء،ُّفإنُّملُّتستطيعوا ُّخطأ
هلُّميكنُّفُُُُُُّّّّّّ،مُّإلصالحُّذلكُّاخلطأُّوبيانُّالصوابفهمُّالوحىُّالذىُّأنزلُّعليهُّ)حاشاهُّمنُّذلك(ُّوأنتمُّ)أيهاُّاألعاجمُّاجلهلة(ُّوفقت

ُّ(ُّ.4ُّ)؟اقلُّأنُّيتفوهُّهبذاُّالكالمُّاجلنونملسلم،ُّبلُّلع
ُّرسولُّاهللُُُُُُُُّّّّّّّّ ُّاهللُّوأنُّحممدا ُّالُّإلهُّإال ُّمنُّشهادةُّأن ُّعنُّوعنُّبقيةُّأركانُّاإلسالم ُّحدثُّوالُّحرج ُّصيام،ُّوزكاة،ُّوحج، ،ُّومن

أنُّالُّإلهُّإالُّاهلل،ُُّّجزءُّالُّيتجزأُّمنُّشهادةُّيهُّفشهادةُّأنُّحممداُّرسولُّاهلل،ُّواليت،ُّمباُّمتليهُّعليهمُّنفوسهمُّاملريضةُّشذوذُّماُّيستنبطون
 (ُّ.2)ُّهذهّالشهادةّتكرارهاّبجانبّشهادةّأنّالّإلهّإالّاهلل؛ّيعدّشركاّأكبر

ُّيأُّالُّنذكررسولُّاهللُّوآله:ُّ"لقدُّأمرناُّاهللُّأتنبئُّالكذابُّرشادُّخليفةُّعنُّصيغةُّالتشهد،ُّوماُّفيهاُّمنُّمحدُّومتجيد،ُّلويقولُّاملُُُُُُُُّّّّّّّّ
إالُّأنُّمجاهريُّاملسلمنيُّاليومُّابتدعواُّبدعة،ُّمحدُُّّ[81]اجلن:اجدُّهللُّفالُّتدعواُّمعُّاهللُّأحدا{الصالةُّسوىُّامسه:ُّ}وأنُّاملسُّاسمُّيف

                                                                 
ُّبتصرف.8/820ُّالبيانُّبالقرآنُّ-8ُّ
ُّ.31الصالةُّىفُّالقرآنُّصُّ-2ُّ
ُّوالُّمنسوخُّيفُّالقرآن.انُّ-3ُّ ُّظر:ُّكتابهُّالُّناسخ
ُّيفُّاآليةُّبأنكُّخترجُّمند-4ُّ ُّأتباعُّأمحدُّصبحىُّمنصور،ُّأنُّأمحدُّصبحىُّفسرُّالتيمم ُّمصطفىُّمنصور،ُّأحد ُّحدثين ُّفتمسحُّييقولُّالدكتورُّعمادُّالسيدُّالشربيين الُّمنُّثوبك

ُّعزُّوجلُّيقول:ُّ"صعيداُّطيبا"ُّوالصعيدُّماُّعال ُّفقلتُّملصطفىُّولكنُّربنا ُّأنكُّبهُّيديك، ُّاألرضُّمنُّالتابُّالطاهر،ُّقالُّيلُّليسُّهذاُّشرطا،ُّوإمناُّالصعيدُّماُّعالُّفيكفيك
ُّيفُّاهلواءُّفهوُّصعيد!،ُّكتاباتُّأعداءُّاإلسالمُّومناقشتهاُّصُّ ُّمنُّنسخةُّالشاملةُّ.402ُّتضربُّبيديك

ُّهامش.31ُّ،40ُّانظر:ُّالصالةُّىفُّالقرآنُّصُّ-5ُّ
ُّ،ُّبتصرف.22ُّ،21يدُّالندوىُّصُّحتقيقُّمعىنُّالسنةُّوبيانُّاحلاجةُّإليهاُّللعالمةُّالسُّ-4ُّ
ُّصُّ-2ُّ ُّواإلسالمُّص20،33قرآنُّأمُّحديث ُّ،ُّكالمهاُّلرشادُّخليفة.31،48،43،والقرآنُّواحلديث
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مدُّلقدُّأغوىُّالشيطانُّاملسلمنيُّبتديدُّبدعةُّ"التشهد"،ُّحيثُّميطرونُّحممداُّوإبراهيمُّباحل،ُّمُّيصلونُّلرهبمبراهيمُّومتجيدهاُّوهحممد،ُّوإ
ونُّغريمهاُّدُّعليهماُّالصالةُّوالسالمويعللُّحممدُّجنيبُّبأنُّمحدُّومتجيدُّنبينيُّ)حممدُّوإبراهيم(ُّ،ُّ(8والتمجيد.ُّأليسُّهذاُّشركاُّصارخا؟ُّ)

ارُّشهادةُّكرُّعنُّأمحدُّصبحىُّأنهُّقال:ُّ"الُّجيبُّتُّيمصطفىُّمنصورُّأحدُّأتباعُّأمحدُّصبحُّ(ُّوبذلكُّحدثين2ريقُّبنيُّرسلُّاهللُّ)فيهُّتف
ُّيف ُّنشهدُُّّأنُّحممداُّرسولُّاهلل ُّالشهادةُّلوجبُّعليناُّأن ُّوألنناُّلوُّقلناُّهبذه ُّرسلُّاهللُّعزُّوجل، ُّيكونُّهناكُّتفرقةُّبني اآلذانُّحىتُّال

ُّمدوتناسىُّهؤالءُّأنُّاإلميانُّمبح،ُّوهكذاُّوهوُّأمرُّيطولُّ…أيضاُّبأنُّإبراهيمُّرسولُّاهلل،ُّوموسىُّرسولُّاهلل،ُّوعيسىُّرسولُّاهللُّ
ُّميثاقُّالنبينيُّملا ُّتعاىل:ُّ}وإذُّأخذُّاهلل ُّبكلُّاألنبياء،ُّألنهُّخامتهم،ُّقال ُّمثُّءاتيتكمُّمنُّكُّوإعالنُّتلكُّالشهادةُّهوُّإميان تابُّوحكمة

ُّقال ُّولتنصرنه ُّبه ُّمعكمُّلتؤمنن ُّملا ُّمصدق ُّقالُّجاءكمُّرسول ُّذلكمُّإصري ُّعلى ُّوأخذمت ُّقالءأقررمت ُّأقررنا ُّمعُّوا ُّوأنا ُّمنُّفاشهدوا كم
ُّ.(3[)18الشاهدين{]آلُّعمران:

ُّيفوُُُُُُُّّّّّّّ ُّيفالُّماُّقيل ُّمثله ُّتناقض،ُّيقال ُّمن ُّوزكاة،ُُّّصالة ُّصيام، ُّاإلسالمُّمن ُّأركان ُّمفصلةبقية ُّالعباداتُّجاءت ُّفتلك ُّيفُّوحج،
،ُّومقدارُّالزكاة،ُّاُّ)عددُّالصلواتُّوعددُّالركعاتيقولُّاملتنبئُّالكذابُّرشادُّخليفة:ُّ"مجيعُّالعباداتُّبتفاصيلهكماُّشريعةُّسيدناُّإبراهيمُُّّ

ُّنزلتُّعلىُّإبراهيم ُّحممدُّوكيفيةُّالصيام،ُّوكيفيةُّاحلج( ُّمهمتهُّالوحيدةُّهُّعليهُّالسالمُّأما ُّالقرآنُُّّيفكانت ُّإالُّ}تبليغ ماُّعلىُّالرسول
ُّوالرُّ{،البالغ ُّللطائفنيُّوالقائمني ُّوطهرُّبييت ُّيبُّشيئا ُّالُّتشرك ُّالبيتُّأن ُّإلبراهيمُّمكان ُّ)}وإذُّبوأنا ُّالناس24ُّكعُّالسجود ُّيف (ُّوأذن

ُّ ُّعميق{ ُّفج ُّمنُّكل ُّيأتني ُّضامر ُّوعلىُّكل ُّرجاال ُّيأتوك ُّوالزكاةُُّّ[22]احلج:باحلج ُّبتفاصيلها، ُّالصالة ُّأن ُّالقرآن ُّمن ُّنتعلم وهكذا
ئرُّاإلسالميةُّوهذهُّالشعاُّ(4يل"ُّ)تُّإليناُّجيالُّبعدُّجبتفاصيلها،ُّوالصيامُّبتفاصيله،ُّواحلجُّبتفاصيله؛ُّقدُّمتُّتعليمهمُّإلبراهيمُّ،ُّمثُّتواترُّ

ُّيف ُّتفاصيلها ُّيفالُّعدمُّذكر ُّالكرمي ُّالزمانُُّّقرآن ُّحسب ُّمنهاُّكل ُّالختيارُّاملناسب ُّاألمر ُّألوىل ُّألهناُّمتوكة ُّالسنة؛ ُّأعداء نظرُّبعض
ُّواملكان.
ُّمنهُّلالزكاةُّإذاُّقامُّبإصالحُّحالُّالفقراء،ُّواملساكني،ُّوأبناءُّالسبيل،ُّوالغارمني،ُّوباُّ:ُّ"إنُّربعُّالعشرُّيفييقولُّتوفيقُّصدقُُُُُُُّّّّّّّ نفقة

ليسُّضرورياُّأنُّمنُّأوُّبلدُّفزُُّّلرقاب،ُّإذاُّقامُّبكلُّهذهُّالشئونُّيفعلىُّالعاملنيُّعلىُّالزكاة،ُّواملؤلفةُّقلوهبم،ُّوىفُّسبيلُّاهلل،ُّوىفُّحتريرُّا
تعاىل،ُّفماُّبينتهُُّّكتابهُُّّمنُّذلكُّيفُّيءعدمُّتعينيُّشُّذلكُّتعلمُّحكمةُّاهللُّيفبلدةُّأخرى.ُّومنُُّّزمنُّآخر،ُّأوُّيفُّيكونُّكافياُّكذلكُّيف

(ُّ،ُّوتابعهُّعبدُّاهللُّأمحد4ُّوممنُّقالُّبذلكُّحممودُّحممدُّطهُّ)،(5األوقاتُّاملختلفة"ُّ)ُّذلكُّالُّيصلحُّجلميعُّاألممُّيفُّلسنةُّللعربُّيفا
ُّ…الشورىُّوُُّّعدمُّذكرُّالقرآنُّالكرميُّتفاصيلُّالصالة،ُّوالصيام،ُّوالزكاة،ُّواحلج،ُّالُّالبناُّالذىُّيصرحُّبأنُّاحلكمةُّيف(ُّ،ُّومج2النعيمُّ)

ُّعُّ،كلُّزمانُّومكانُُّّزما؛ُّفتكناُّاإلسالمُّملاُّيستجدُّيفليسُّتشريعاُّدائماُّوالُّولإخل؛ُّأنُّبيانُّالرس لىُّولوُّفصلُّالقرآنُّألوقعُّاحلرج
ماُّوسياسته،ُّوصدقه،ُّوكرمهُّأوُّموقفهُّكقائدُّورجلُّدولة.ُّولكنُّعندُّأخالقُّالنيبُُّّمانعُّمنُّتأبدُّالسنةُّإذاُّكانتُّيفاألجيالُّاآلتية،ُّوال

ُّويتأثرُّباألوضاعُّ)يكونُّاألمرُّأمرُّ"األحكام"ُّفالُّتأ ُّمعُّالزمانُّواملكان ُّ(ُّ.1بدُّللسنة،ُّفهذاُّماُّيتفاعل

                                                                 
ُّ.54ُّ-58ُّ،ُّوانظر:ُّالصالةُّىفُّالقرآنُّألمحدُّصبحىُّمنصورُّص31ُّالقرآنُّواحلديثُّواإلسالمُّلرشادُّخليفةُّصُُُّّّ-8ُّ
ُّ.21ُّ،21الصالةُّحممدُّجنيبُّصُّ-2ُّ
ُّيفُّكتابهُّأعداءُّاإلسالمُّومناقشتهاواحلديثُّللدكتورُُّّ-3ُّ ُّعمادُّالسيدُّالشربيين
ُّصُُّّ-4ُّ ُّواإلسالمُّص84ُّقرآنُّأمُّحديث ُّ.22ُّ،24ُّ،21،ُّوانظر:ُّالقرآنُّواحلديث
ُّاجمللدُُُّّّ-5ُّ دكتورُّخادمُّخبشُّ،ُّوالقرآنيونُّوشبهامهمُّحولُّالسنةُّلل1/101ُّ،183مقالُّ)اإلسالمُّهوُّالقرآنُّوحده(ُّبتصرف،ُّوانظر:ُّاجمللد1/528،522ُُّّانظر:ُّجملةُّاملنار

ُّ.430-344صُّ
ُّمؤقتُّمالئمُّللعصورُّاألوىلُُّّ-4ُّ صلحُّهلذاُّالقاصرة،ُّولذاُّالُّتحممودُّحممدُّطه:ُّواحدُّمنُّدعاةُّالفتنةُّوأدعياءُّالعلم،ُّسودانُّاجلنسية،ُّادعىُّالنبوة،ُّوزعمُّأنُّالزكاةُّتشريع

ُّفقدُّيصلُّاملرءُّإىلُّدرجةُّاإلهلية،ُّوأجازُّإسقالعصرُّالراقيُّاملتطور،ُّبلُّجيبُّأنُّنتقىُّيفُّهذاُّالعصرُّإىلُّروحُّاإلسالمُّوهىُّالع ُّالتوحيد. ُّأحاديث اطُّدالةُّاالشتاكية،ُّكماُّأنكر
ُّحاكمُّالسودانُّ)جعفرُّالنمريي(ُّانظر:ُّاحملاضرةُّالدفاعيةُّعنُّالسنةُّللدكتورُّحممدُّأمانُّعلىُّاجلاميُّصُّ ُّوماُّبعدها.2ُّالصالةُّللخواص.ُّأعدمهُّعلىُّزندقته

ُّالقانونيةُّيفُّالعاملُّالثالثُّ)نيويورُّعبدُّاهللُّأمحدُّالنعيم:ُّكاتبُّسوُُّّ-2ُّ ُّاجلمعيةُّالدوليةُّللدراسات ُّرئيس ُّكدان،ُّحصلُّعلىُّالعامليةُّيفُّالقانونُّمنُّجامعةُّأدنربه/أسكوتلندا، )
ُّاإلسالميُّوانظر:ُّالصراعُّب-8110منذ ُّمسيلمةُّالكذابُّحممودُّحممدُّطه،ُّويدعواُّإىلُّفكره.ُّانظر:ُّكتابهُّحنوُّتطويرُّالتشريع ُّاآلن،ُّمنُّتالميذ قافةُّاإلسالميةُّنيُّالثحىت

ُّصُّ ُّلفضيلةُّاألستاذُّالدكتورُّطهُّحبيشي ُّوماُّبعدها.520ُّوالثقافاتُّاألخرى
ُّصُّ-1ُّ ُّ.12ُّ،813ُّ،202السنةُّودورهاُّىفُّالفقهُّاجلديد
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ُّاملتعُُُُُّّّّّ ُّاألحاديث ُّاعتبارُّكل ُّ"علينا ُّشحرور: ُّحممد ُّاليتويقول ُّواحلدود ُّواحلرام ُّباحلالل ُّيفُّلقة ُّفيها ُّنص ُّيرد ُّأهناُّاُّمل ُّعلى لكتاب
إالُّاألحكامُّالشرعيةُُّّياإلسالمُّزاعماُّأهناُّماُّهُّيفاحلدودُُّّي(ُّوينكرُّمصطفىُّاملهدو8ُّالسائدة"ُّ)أحاديثُّمرحليةُّقيلتُّحسبُّالظروفُّ

ُّوأحك ُّأحكامُّالصيام، ُّ)الشرعيةُّمثل ُّوأحكامُّاملواريث ُّورسولهُُّّ،(2امُّالطالق، ُّحياربونُّاهلل ُّجزاءُّالذين ُّتعاىل:ُّ}إمنا ُّذكرهُّلقوله وعند
قال:ُّ"إنُّاهللُّ[33ُّائدة:]املمنُّخالفُّأوُّينفواُّمنُّاألرض{ويسعونُّيفُّاألرضُّفساداُّأنُّيقتلواُّأوُّيصلبواُّأوُّتقطعُّأيديهمُّوأرجلهمُّ

ُّمنُّبعضُّاحلقوقُّاملدنيةُّوالسياسية" ُّدونُّحتديد؛ُّكاحلبس،ُّوالغرامة،ُّوالتوبيخ،ُّواحلرمان  (3ُّ)ُّيرخصُّألوىلُّاألمرُّاختيارُّاجلزاءُّاملناسب
ويةُّفقط،ُّبالسنةُّالنُّيفمنُّمصر:ُّعلىُّجوازُّتبدلُّاألحكامُّوفقُّالظروفُّواألسبابُّليسُُّّيويتجرأُّالدكتورُّأمحدُّزكىُّأبوُّشادُُُُُُُّّّّّّّ
ُّللتبدلُُّّبلُّيف ُّأنُّأحكامهاُّعرضة ُّخلقيةُّوسلوكيةُّمسببة،ُّحبيث ُّواألحاديثُّالنبويةُّمبادئ ُّأيضاُّفيقول:ُّ"القرآنُّالكرمي، القرآنُّالكرمي

ُّا ُّالتعديلُّوفقاُّلتبدل ُّمتزمتةُّالُّتقبل ُّوظروفها،ُّالُّأحكام ُّعلىُّضوئهاُّوأسباهبا ُّففيهُّشواهدُّهادئة سبابُّألبتبدلُّاألحوالُّواألسباب،
ُّ.(4ف"ُّ)والظروُّ
والُّيقفُّاألمرُّعندُّهؤالءُّالنابتةُّالضالةُّعندُّهذاُّاحلد،ُّوإمناُّجندهمُّينكرونُّمنُّاألمورُّاملتواترةُّوالبديهيةُّماُّالُّينكرهُّإالُّجاهلُُُُُُُّّّّّّّ

:ُّ"إنناُّالُّنعرفُّياهيمُّيقولُّمصطفىُّاملهدوُّليسُّابنُّإبرُُّّدُّبعضهمُّينكرُّزواجُّسيدناُّإبراهيمُّهباجر،ُّويزعمُّأنُّإمساعيلمغرورُّحيثُّجت
راهيمُّمنُّزوجُّببشرهاُّاهللُّبإسحاق،ُّومنُّوراءُّإسحاقُّيعقوب،ُّأماُّإمساعيلُّفلمُّيقلُّأحدُّأنهُّابنُّإُّاليتُّيإالُّزوجاُّواحدة،ُّهبراهيمُّإل

إىلُّأنُّهبةُُّّي(ُّ،ُّمثُّيذهبُّاملهدو5ُّاألساطري"ُّ)ُّذلكُّمنُّاملسلمنيُّفيماُّجاؤواُّبهُّمنُّأسفارهم،ُّومنُّشايعهمُّيفُّأخرىُّإالُّاليهودُّيف
هذهُُّّ[31إبراهيم:]قولهُّتعاىل:ُّ}احلمدُّهللُّالذيُّوهبُّيلُّعلىُّالكربُّإمساعيلُّوإسحاقُّإنُّريبُّلسميعُّالدعاء{ُُّّإمساعيلُّإلبراهيمُّيف

ُّعزُّوجلُّيفاهلبةُّهبةُّعونُّوتوفيق،ُّك ُّحقُّسيدناُّموسىُّماُّقال ُّأخاهُّهارونُّنبيا{ ُّلهُّمنُّرمحتنا ُّهوُُّّ[53]مرمي::ُّ}ووهبنا ولكنُّماذا
هلُّاهلبةُّهناُُّّ[31]آلُّعمران:قالُّربُّهبُّيلُّمنُّلدنكُّذريةُّطيبةُّإنكُّمسيعُّالدعاء{ُُّّقولهُّتعاىل:ُّ}هنالكُّدعاُّزكرياُّربهُّقائلُّيف

 هبةُّعونُّوتوفيق؟
ُّ"وليسُّيفُّيويؤكدُّاملهدوُُُُُُُّّّّّّّ ُّيهذىُّبهُّقائال: ُّابناُّإلبالقرآنُّبي ُُّّما ُّإمساعيلُّكان ُّعلىُّأن ُّزُّنةُّظاهرة ُّوالُّنعلمُّله ُّالراهيم، ُّيتوجاُّغري

(ُّوهكذاُّأعمىُّاهللُّبصريتهُّعنُّالبينةُّالظاهرةُّىفُّكتابهُّبأن4ُّإسحاقُّومنُّوراءُّإسحاقُّيعقوب"ُّ)جاءمهاُّالبشرىُّوالُّنعلمُّأنُّلهُّابناُّغريُّ
ُّهاجرُّيفإمساعيلُّكا ُّإلبراهيمُّمنُّزوجته ُُّّنُّابنا ُّعندُّبيتكُّاحملرم{ ُّغريُّذيُّزرع ُّمنُّذرييتُّبواد ُّتعاىل:ُّ}ربناُّإنُّأسكنت إبراهيمُّ]قوله

ُّإنُّأرىُّيفُّاملنامُّالسعيُّقالُّيابينُّ(ُّفلماُّبلغُّمعه808بشرناهُّبغالمُّحليمُّ)(ُّف800وقولهُّتعاىل:ُّ}ربُّهبُّيلُّمنُّالصاحلنيُّ)ُّ[،32:
ُّأنُّأذحب ُّماذاُّترى{ ُّفانظر ُّيفُّ[802]الصافات:ك ُّوماُُّّفالذبيح ُّالكتاب، ُّوأهل ُّباتفاقُّاملسلمني ُّإمساعيل ُّابنه ُّإمناُّهو ُّالكرمية: اآلية

ىُّاهللُّعربُّالذينُّيسكنونُّاحلجازُّوالذينُّمنهمُّرسولُّاهللُّصلمحلهمُّعلىُّحتريفُّالذبيحُّبأنهُّإسحاقُّإالُّألنهُّأبوهم،ُّوإمساعيلُّأبوُّال
م،ُّفحرفواُُّّذكرهُّاهللُّمنهُّلصربهُّملاُّأمرُّبهُّفأرادواُّأنُّجيرواُّهذاُّالشرفُّإليهُّيوالفضلُّالذإمساعيلُُّّعليهُّوسلمُّفحسدوهم.ُّعلىُّأمرُّاهللُّيف

 شاء.كالمُّاهللُّوزادواُّفيه،ُّوهمُّقومُّهبت،ُّوملُّيقرواُّبأنُّالفضلُّبيدُّاهللُّيؤتيهُّمنُّي
حاقُّس،ُّعلىُّأنُّالذبيحُّإمساعيل،ُّوليسُّإسحاقُّمنُّقولهُّتعاىل:ُّ}فبشرناهاُّبإينُّماُّاستدلُّبهُّحممدُّبنُّكعبُّالقرظومنُّأحسُُُُُُُّّّّّّّ

قالُّفكيفُّتقعُّالبشارةُّبإسحاق،ُّوأنهُّسيولدُّلهُّيعقوب،ُّمثُّيؤمرُّبذبحُّإسحاقُّوهوُّصغريُّقبلُّأنُّيولدُُّّ،ومنُّوراءُّإسحاقُّيعقوب{

                                                                 
ُّوالقرآنُّقراءةُّمعاصرةُّصُّ-8ُّ ُّ.522الكتاب
ُّ.2/335(ُّالبيانُّبالقرآن3ُّ)-2ُّ
ُّ.2/331البيانُّبالقرآنُّ-3ُّ
ُّ.52ثورةُّاإلسالمُّصُُّّ-4ُّ
ُّ.2/531بيانُّبالقرآنُّالُّ-5ُّ
ُّ.2/540البيانُّبالقرآنُُّّ-4ُّ
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8ُّله؟ُّ"ُّ) ُّأنُّ( ُّالذبيح؟!!ُّ)ُّياملهدوُّومنُّالعجيب ُّمبنُّهو ُّيصرحُّلنا ُّالذبيحُّومل ُّإبراهيمُّبابنه ُّابتالءُّسيدنا 2ُّذكرُّقصة ُّهوُّ( فإنُّقال
ُّجاءُّيف ُّاليهودُّاليتُّإسحاقُّفهذاُّمما ُّإمساعيلُُّّأسفار ُّمنهاُّابنه ُّهباجرُّوأنُّله ُّسيدناُّإبراهيم ُّأيضاُّمنُّزواج ُّجاءُّفيها ينكرهاُّوينكرُّما

بنُّإبراهيمُّمنُُّّتصرح،ُّبأنُّإمساعيلُّجيحدها،ُّواليتُّاحلقُّفذلكُّمنُّالسنةُّاملطهرةُّاليتُّلُّوهوعليهُّالسالم!!ُّوإنُّقالُّالذبيحُّهوُّإمساعي
ُّفياترىُّمنُّيكونُّالذبيحُّعنده؟!! ُُّّزوجتهُّهاجر!!

ولكنناُّنعلمُُّّ،ربعُّفيقول:ُّ"والُّنعلمُّعددُّأزواجهصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّبأكثرُّمنُّأُّإىلُّإنكارُّزواجُّالنيبُّيويذهبُّمصطفىُّاملهدوُُُُُُُُُّّّّّّّّّ
غسلُّفيقول:ُّوجوبُّالُّيفويفرقُّبنيُّاالحتالم،ُّواجلنابةُّ(ُّ!!3وقتُّواحد"ُّ)ُّ:ُّأنهُّملُّيكنُّليجمعُّبنيُّأكثرُّمنُّأربعُّزوجاتُّيفبيقني

أنُّنقيسُّاالحتالمُّباجلنابة،ُّكماُّيقولُّالبعض،ُّفيفرضُّاالغتسالُّمنُّاالحتالمُّكماُّفرضُّاالغتسالُّمنُُّّيءشُّ"إنهُّليسُّمنُّاملنطقُّيف
ُّ(.4اجلناية"ُّ)

رُّحالل؛ُّالقتصارُّاقط،ُّبلُّجندُّمنُّشواذُّاستنباطُّأعداءُّالسنةُّمنُّالقرآنُّالكرميُّتصريحُّبعضهمُّبأنُّحلمُّالكلبُّواحلموليسُّهذاُّفُُُُُّّّّّ
دماُّمسفوحاُّأوُُّّوالقرآنُّالكرميُّعلىُّقولهُّتعاىل:ُّ}قلُّالُّأجدُّيفُّماُّأوحيُّإيلُّحمرماُّعلىُّطاعمُّيطعمهُّإالُّأنُّيكونُّميتةُّأُّاحملرماتُّيف

ُّ 845ُّ]األنعام:حلمُّخنزير{ ُّوُّ[ ُّبل ُّبني ُّاجلمع ُّيفحيللون ُّوخالتها ُّواملرأة ُّوعمتها ُّواحد:ُّاملرأة ُّأحادي وقت ُّ"هناك ُّالبنا: ُّمجال ثُّيقول
أةُّعلىُّضوءُّالقرآنُّفماُّالُّخيالفُّالقرآنُّيقبل،ُّوماُّخيالفهُّيستبعد،ُّفتحرميُّزواجُّاملرُُّّيأتُّبهُّالقرآن،ُّحننُّحنكمُّعليهاُّيفجاءتُّمباُّملُّ

ُّوحترميُّحلمُّاحلمرُّاألهليةُّأم ُّسليماُّ)عمتهاُّوخالتها، ُّفيها،ُّوجندُّفيهاُّقياسا  (5ُّورُّالُّنرىُّمانعا
ُّفهمواُُُُُُُّّّّّّّ ُّمبا ُّالشريعة ُّعلى ُّيفتون ُّيفُّوهكذا ُّالراسخني ُّوخيالفون ُّبه ُّيفُّويدينون ُّدخلوا ُّوإمنا ُّجهةُّالعلم ُّمن ُّالظنُُّّذلك حتسني

ُّ)بأنفسهم،ُّواعتقادهمُّأهنمُّ ُّىفُُّّإذاُّكانُّإمهالُّالسنةُّيؤدىُّيوليتُّشعرُّ،ُّ(4منُّأهلُّاالجتهادُّواالستنباط إىلُّكلُّهذاُّاهلراءُّواللغط
ةُّبواحدةُّمنُّهذهُّالساحُّاميألوُّ"القومُّقدُّأرادواُّأنُّإنُّهؤالءُُّّالقرآنُّالكرمي،ُّأالُّيكونُّحفظهُّوفهمهُّمتوقفاُّعلىُّحفظهاُّومستلزماُّله؟!

اإلسالميةُّعلىُُّّصياغةُّاملنظومةُّوأرادواُّأنُّميألوهاُّبإعادة،ُّأنُّميألوهاُّمباُّتعارفُّعليهُّالناسوأرادواُّ،ُّأرادواُّأنُّميألوهاُّباإلبراهيميةُّثالث:
ددواُّشماُّيريدون،ُّفانتهواُّبعدُّهذاُّالعناءُّكلهُّإىلُّنتيجةُّحمددةُّوهىُّأهنمُّقدُّمألواُّالفراغُّبالفراغ،ُّوقبضواُّىفُّأيديهمُّعلىُّاملاءُّواهلواء،ُّوُّ

ُّوسوفُّيفتحونُّأيديهمُّيوماُّفيجدوهناُّصفرا،ُّوسوُّ ُّيوماُّفُّيقالقبضةُّظاننيُّأنُّاهلواءُّالُّيتفلت،ُّوأنُّاملاءُّالُّيتسرب، دمونُّعلىُّاهلل
فالُّجيدونُّإالُّحتقيقُّهذاُّالنصُّالكرمي:ُّ}والذينُّكفرواُّأعماهلمُّكسرابُّبقيعةُّحيسبهُّالظمآنُّماءُّحىتُّإذاُّجاءهُّملُّجيدهُّشيئاُّووجدُّاهللُّ

قُّوُّ(ُّأوُّكظلماتُّيفُّحبرُّجليُّيغشاهُّموجُّمنُّفوقهُّموجُّمنُّفوقهُّسحابُّظلماتُّبعضهاُّف31عندهُّفوفاهُّحسابهُّواهللُّسريعُّاحلسابُّ)
قالُّاحلافظُّابنُّعبدُّالرب:ُّ"أهلُّالبدعُّأمجعُّ(2ُّ[،)40]النور:بعضُّإذاُّأخرجُّيدهُّملُّيكدُّيراهاُّومنُّملُّجيعلُّاهللُّلهُّنوراُّفماُّلهُّمنُّنور{ُّ

                                                                 
ُّ.850ُّ-8/844ُّ،ُّوانظر:ُّالبدايةُّوالنهاية81ُّ-4/84تفسريُّالقرآنُّالعظيمُّالبنُّكثريُُّّ-8ُّ
543ُّ.ُّ-2/540ُّالبيانُّبالقرآنُُّّ-2ُّ

ُّالسابقُّ-413 ُّاملصدر2/423ُُّّاملصدر ُُّّ.314-8/315ُّوراجعُّمنُّنفس
ُّ.8/884البيانُّبالقرآنُّ-4ُّ
ُّجلمالُّالبناُّصُّانظر:ُّالسنةُُّّ-5ُّ ُّكماُّحكاه44ُّ،ُّوملاذاُّالقرآنُّألمحدُّصبحىُّمنصورُّص254ُّودورهاُّىفُّالفقهُّاجلديد ،ُّوهؤالءُّفيماُّذهبواُّإليهُّتبعُّألسالفهمُّمنُّاملبتدعة

ُّصُّ ُّعنهُّس814عنهمُّابنُّقتيبةُّىفُّتأويلُّخمتلفُّاحلديث ُّالىتُّاحنرفت ُّف،ُّوالشاطىبُّىفُّكتابيه:ُّاالعتصامُّبابُّبيانُّمعىنُّالصراطُّاملستقيم ضلتُّعنُّاهلدىُّبلُّأهلُّاالبتداع
ُّبهُّمصطفىُّمنصور،4/422ُّ،ُّواملوافقات2/540ُّبعدُّالبيانُّ ُّوأمتنا،ُّوقوهلمُّمباُّحيققُّأهدافهم،ُّماُّحدثىن ،ُّومنُّشواذُّفكرُّأعداءُّالسنة،ُّوماُّيدلُّعلىُّصلتهمُّبأعداءُّديننا

ُّىفُّفلسطنيُّوإمناُّهوُّىفُّسينا ُّعلىُّذلكُّمنُّكتابُّاهللُّعزُّوجل،ُّقالُّآيةُّاإلسراء،ُّعنُّأمحدُّصبحىُّمنصور،ُّأنهُّزعمُّأنُّاملسجدُّاألقصىُّليس ء،ُّفلماُّقلتُّلهُّوأينُّالدليل
ُّبعبدهُّليالُّمنُّاملسجدُّاحلرامُّإىلُّاملسجدُّاألقصى"،ُّاآليةُّ ُّأسرى ُّيقولُّتعاىل:8ُُّّوآيةُّالتني،ُّففىُّآيةُّاإلسراءُّيقول=ُّ=تعاىل:ُّ"سبحانُّالذي منُّسورةُّاإلسراء،ُّوىفُّسورةُّالتني

ُّوهذاُّالبلدُّا ُّهناُّبينهماُّىفُّسورةُّالتنيُّبنيُّالبلدُّاألمني،ُّوهوُّاملسجد2،3ُُّّألمني"ُّاآليتانُّ"وطورُّسينني ُّاإلسراء،ُّربط ُّبنيُّاملسجدينُّىفُّسورة منُّسورةُّالتنيُّوقال:ُّفكماُّربط
ُّاإلذاعيةُّىفُّمس ُّوهوُّاملسجدُّاألقصى؟!!ُّوهذاُّأيضاُّماُّكانُّيقولُّبهُّمسيلمةُّالكذابُّ)حممدُّرشادُّخليفةُّىفُّأحاديثه ُّالعاملُّجدُّتوسانُّبأمريكا،ُّوىفاحلرام،ُّوطورُّسنني

ُّطهُّحبيشى. ُّبذلكُّفضيلةُّاألستاذُّالدكتور ُّالعرىب،ُّكماُّحدثىن
ُّ.8/818انظر:ُّاالعتصامُّللشاطىب،ُّبابُّىفُّمأخذُّأهلُّالبدعُّباالستداللُّ-4ُّ
ُّسنةُّالبشريُّالنذيرُّص840انظر:ُّالسنةُّىفُّمواجهةُّأعدائهاُّصُّ-2ُّ ُّ.14،ُّواللعابُّاألخريُّىفُّجمالُّإنكار
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:ُّ"ستجدونُّوا،ُّوأخرجُّبسندهُّعنُّابنُّمسعودُّرضيُّاهللُّعنهُّقالواُّوأضل ُّأضربواُّعنُّالسننُّوتأولواُّالكتابُّعلىُّغريُّماُّبينتُّالسنة،ُّفضل ُّ
 ُّ.(8،ُّوعليكمُّبالعتيقُّ)نطعع،ُّوإياكمُّوالت ُّبد ُّيدعونكمُّإىلُّكتابُّاهللُّعزُّوجلُّوقدُّنبذوهُّوراءُّظهورهم،ُّفعليكمُّبالعلم،ُّوإياكمُّوالت ُُّّأقواما

ُّبإنُُُُُُُُّّّّّّّّ ُّأذهان  ُّتفت قتُّعنها ُّالبديعةُّاليت ُّاالجتهاداتُّالفقهي ة ُّاملكنونة،ُّمن ر ر  ُّالد  ُّالقرآنيني،ُّون ش ر هبعض  ُّموقع همعض ُّعلىُّ،ُّا إن
ُّبالضروُّ ا،ُّوالُّت عرب  ُّأصحاهب  ُّعنُّآراء  ُّاملقاالتُّت عبـ ر  ُّبأن  ُّسيعتض  ُّيومًاُّعلىُّهذهُّالصفحات  ُّامر ًأُّماُّمنهمُّإذاُّاط لع  عماُّتتبناهُّةُّرُّيقنٍيُّأن 

ُّهذاُّبدليلُّاخت،ُّمجاعةُّالقرآنيني ُّالُّأ نكر  خيرجونُّبرأيُّومُّ،ُّفقدُّأصبحُّالتشريعُّلعبتهمُّاملفضلةُّكلُّيالف همُّأحيانًاُّحولُّأموٍرُّكثريةوإن 
ُّجديدُّمنُّتفسريهمُّاخلاصُّآلياتُّالقرآنُّ،

ُُُُُُُّّّّّّّ ُّالقرآنيون ُّأيها ُّيفُُّّ...لكن ُّواملهازل  ُّالتعب دي ة، ُّواهللوسات  ُّالفكري ة، ُّوالتخب طات  دي ة، ُّالعق  ُّواالضطرابات  ُّالديني ة، ُّالفوضى هذه
ُّمنُّ ُّعليه!ُّ(،2منُّاألمةُّاإلسالمي ةُّ)ُّ%11.1111ُّاألحكامُّالفقهي ة،ُّوالسخريةُّمنُّأكثر  ُّالُّغ بار  مُّوأنُّيقوُُّّشيء ُّالُّضريُّفيه،ُّوجوهر 

،ُّوحريةُّرأي،ُّودميقراطيةُّفكرية،ُّ ُّمقبول  ُّطب ع يٌّ ُّقيء ُّرأسهُّالذيُّهوُّأخبثُّمنُّقيءُّبطن هُّأمر  رج  ُّمباُّالُّيعرف،ُّوخي  ووُّوُّأيٌُّّكان،ُّفيهرف 
،ُّوهوُّمنُّأهلُّالصدق!ُّ.... ُّاملمنوع ُّوحد ه ُّأنُّيُّ،ُّوهوُّيفُّذلكُّميلكُّكل ُّاحلق  ُّاحلديثُّالنبلكن  ُّماُّحبديثُّنبويٍّ؛ُّألن  وي ُّأيتُّأحد 

ُّعلىُّ ُّمساء  ُّصباح  ُّتتهك مونُّهبم ُّمن ُّإال ُّوالُّيقبله ُّدجل، ُّيف ُّيفُّكذب،ُّودجل  ُّالنبويةُّكذب  ُّيسمىُّبالسنة ُّوما ، واحلديثُّالقدسي 
ُّموقعكمُّاملشؤوم!

ُّاملتابعُّملاُّيكتبهُّأمحدُّصبحيُّمنصوُّوُُُُُُُُّّّّّّّّ ُّمنُّمقاالتُّإن  ُّن،ُّيلمحُّإنُّتفط ُّعلىُّموقعهُّر ُّهذاُّاألخريُّتعبرياًُّ، ُّإىلُُّّاستعمال  فيهُّتلميح 
ُّاإلسالمُّشيء،ُّوماُّعليهُّاملسلمونُّمجيعاُّشيء ُّآخر،ُّوماُّهذاُّإال«الدينُّالسين»تكفريُّعمومُّاملسلمني،ُّوهوُّتعبريُّ ُّ،ُّوكأنهُّي شريُّإىلُّأن 

ُّالقرآنُّالذيُّيد عيُّأمحدُّصبحيُّمنصوُّ ُّاحلقيقة ُّأن  وقٍفُّممنُّهمُّعلىالتكفري ُّولوُّاختب أُّخلفُّألفُّستار؛ُّألن  غريُّاإلسالمُُّّرُّيأمرُّمب 
م ُّو يل  ُّد ين {ُّ] ُّد ين ك  م  ُّاإلسالمُّدُّ[،ُّوعباراتُّهذاُّالرجلُّتفوح ُّمنهاُّرائحة ُّاعتبارُّمنُّيت بعُّالسنة ُّعلىُّغري4:ُّنالكافروُّمبينٍُّّعلىُّ}ل ك  ين 

الدينُّ»،ُّ«إلمامُّمالكُّمبتدعُّالدينُّالس ين ُّا»ُّوهاُّهيُّمقاالتُّهذاُّالرجلُّشاهدة ُّبذلك،ُّفمنهاُّعلىُّسبيلُّاملثال:،ُّ)إسالمهُّهوُّطبعاً(
ُّيأذنُّبهُّاهلل»،ُّ«السينُّوتضييعُّالعباداتُّاإلسالمية ُّوالدينُّتمعىنُّالصالةُّالوسطىُّبنيُّال»،ُّ«الدينُّالسينُّوالتشريعُّمباُّمل دبرُّالقرآن

ُّ.(3)«السين
مُّتعر ضُّالصحابة ُّالكرامُّرضوانُّاهللُّعليهمُّل مهامجٍةُّشعواء ُّمنُّالقرآنينيُّكماُُُُُُُُُّّّّّّّّّ م،ُّورم وه  العظائم،ُّوكذ بوهم،ُّبيفُّكثريُّمنُّمقاالمه 

ُّمنهم ُّوسخروا ُّعديدة، ُّله ُّمبقاالٍت ُّمنصور ُّصبحي ُّأمحد ُّالطائفة ُّرأس  ُّالصحابة ُّعلى م ُّالتهج  ُّكرب ُُّّوتوىل  ُّرض»منها: ُّعنُّهل ُّاهلل ي
ُّللناسالصحابةُّ»،ُّ«الصحابة ُّالطعنُُّّذاُّاملوقعُّاملقيتواملتصف حُّهلُّ«الصحابةُّيفُّالقرآنُّالكرمي»،ُّ«هلُّكانواُّخريُّامٍةُّأ خرجت جيدُّأن 

ُّا ُّ.(4)لصديق،ُّعمرُّبنُّاخلطابيفُّالصحابةُّرضوانُّاهللُّعليهمُّجتاوزُّمجلتهمُّإىلُّالطعنُّيفُّأيبُّبكر
 

                                                                 
ُّوهوُّجاهلُّبالسنةُّجامعُّبيا-(8ُّ) ُّ.2/813نُّالعلمُّوفضله،ُّبابُّفيمنُّتأولُّالقرآنُّأوُّتدبره
ُّ)موقعُّالعربيةُّنت»(ُّشخص،80000ُّصر حُّالدكتورُّأمحدُّصبحيُّمنصورُّأن ُّعددُّأبناء ُّطائفتهُّبلغُّ)-(2ُّ) »Alarabiya.netُُّّالثالثاء ُّاألول03ُُّّ(ُّبتاريخ 8421ُّربيع

ُّفكمُّنسبةُُّّموقع»م،ُّوهاُّهوُّمنربهمُّاألول2001ُُّّمارس88ُُُّّّ-هـُّ ُّهناراً. ُّيهمزونُّويلمزونُّمنُّالسنةُّواملصد قنيُّهباُّجهارًا ُّمنُّمئةُّوستنيُّكاتبًا ُّفيهُّأكثر أهلُّالقرآنُّيكتب
ُّون ُّإىلُّكل ُّمئٍةُّومخسنيُّألفُّمسلٍمُّإذاُّاعتربناُّعددُّاملسلمنيُّيفُّالعاملُّمليارًا أؤكد ُّأن ُّالفرقُُّّصفُّاملليارُّفحسب!ُّوإنهذهُّالطائفةُّإىلُّاألمةُّاإلسالمية؟ُّإهناُّتبلغُّواحدًا

رواياتُّكل همُّيؤمنونُّبالسنةُّالنبويةُّأصالُّمنُّأصولُّالدين،ُّوإنُّاختلفواُّيفُّق بولُّالُُّّ....املسلمةُّكلَّهاُّاملوجودة ُّاآلنُّواملنقرضة،ُّمنُّسنة،ُّإىلُّشيعٍة،ُّإىلُّمعتزلٍة،ُّإىلُّخوارج ُّ
ُّبعٍض،ُّفرد همُّللمروي ،ُّولي ُّسيدناُّحممٍدُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمعم نُّوكيف؟ُّوهمُّمجيعاُّوإنُّرد ُّبعض همُّمروي ات   ِ ُّلركنُّالدينُّاألساس،ُّالذيُّهوُّلزومُّووجوبُّاتباع  ُّسُّإنكارًا

ُّعلىُّاملنهجُّالقومي،ُّوا ُّعلىُّاهلدىُّوحد ه م،ُّوباقيُّاملسلمنيُّليسواُّسائرين ُّرمحة ُّاهللُّإذاُّكانُّهؤالء ُّالقرآنيون ّلصراطُّاملستقيم!خريُّالناس،ُّفماُّأضيق 
ُّ(.t=2&aid=152584www.ssrcaw.org/ar/show.art.asp ?)ُّ«.قعُّمركزُّالدراساتُّواألحباثُّالعلمانيةُّيفُّالعاملُّالعريبموُّ»،ُُّّ«موقعُّأهلُّالقرآن»-(3ُّ)
ُّمنهُّيفُّالفقهُّالسين»مقالُّ-(4ُّ) alquran.com/arabic/show_article.php-www.ahl ?ألمحدُّصبحيُّمنصور،ُّ)«ُّأبوُّبكرُّالصديقُّماذاُّتبقى

main_id=18ُّ،ُّ ُّ-أهمُّللتوسعُّانظر:ُّالقرآنيون،ُّنشُّألمحدُّصبحيُّمنصور،ُّ«ُّاملسكوتُّعنهُّيفُّسريةُّعمرُّبنُّاخلطابُّيفُّالفكرُّالسين»:ُّمقالُّ«موقعُّأهلُّالقرآن»(
ُّالسنةُّالنبويةُّيفُُّّعمادُّ.ُّوانظر:ُّد15ُّ-55مُّص:2088ُُّّ-هـ8432ُُّّأدلتهمُّ،د.ُّعليُّحممدُّزينوُّ،ُّدارُّالقبس،ُّدمشق،ُّالطبعة:ُّاألوىل،ُُّّ–عقائدهمُّ السيدُّالشربيين،

ُّوملُّنعبأُّبالسنةُّاملطهرةُّ،ُّحبث:اإلسالمكتاباتُّأعداءُّ ُّإىلُّالقرآنُّوحده، ُّماذاُّلوُّاكتفيناُّباإلستناد
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 )2( .دعوىّتقديمّالعقلّعلىّالسنةالبحثّالخامس:ّ
د،ُّزاعمنيُّالعقلُّأسبقُّمنُّالسنةُّيفُّالوجوُُّّالسنة،ُّويستدلونُّعلىُّذلكُّبأنُّيدعيُّبعضُّاملغرضنيُّوجوبُّتقدميُّالعقلُّعلىُّ

لسنةُّيكونُّمضيفني:ُّأنُّاإلنسانُّالذيُّيعطيُّالسيادةُّل،ُّيؤكدُّهيمنةُّالعقلُّوسيادتهُّعليهاُّأنُّالسنةُّنتاجُّلتفاعلُّالعقلُّمعُّالواقعُّوهذا
نُّأنُّيعطيُّمنُّويتساءلون:ُّكيفُّميكنُّلإلنسا،ُّنتاجُّللعقلُّلُّمنُّسبقه؛ُّألنُّالسنةهبذاُّالعملُّقدُّألغىُّسيادةُّعقله،ُّوأسلمُّقيادتهُّلعق

ُّمصاحله؟! ُّوحتقيق ُّاملعاصرة ُّحللُّمشكالته ُّعنه، ُّوالتفكري ُّزمامُّأموره ُّقيادة ُّالوجود ُّإىلُّسبقهُّيف ُّوراءُّذلك ُّمن ُّيرمون ُّيفُُّّوهم الطعن
ُّصالحيةُّالسنةُّالنبويةُّهلذاُّالعصر.

ُّمعُّلقدُّأثبتُّاإلسالمُّللعقلُّسيادةُّواستقالال،ُّلكنهُّنقدّعام: ُّملُّجيعلُّهذاُّاالستقاللُّمطلقا،ُّوإمناُّحددهُّوقيدهُّمباُّيتالئم
إنُّالسنةُّليستُّنتاجاُّلتفاعلُّالعقلُّمعُّالواقع،ُّوإمناُّهيُّشرعُّأوحيُّبهُّإىلُّالنيبُّاملعصومُّمنُّربهُّعزُّوجل؛ُّإذُّإهناُّ،ُّطبيعتهُّغريُّالكاملة

ُّرسال ُّلعاملية ُّالزمان، ُّبامتداد ُّممتدة ُّهي ُّوإمنا ُّحمدد، ُّزمن ُّعلى ُّمقصورة ُّالسابقةليست ُّالرسائل ُّعلى ُّهيمنتها ُّوكذا ُّوخامتيتها، إنُُّّ،تها
ُّملُّيكونواُّيقدمونُّعقوهلمُّوآراءهمُّعلىُّالنقل،ُّعلىُّالرغمُّمنُّأهنمُّأسلمُّاألمةُّعقوالُّبعدُّالنيبُّ ّالصحابةُّوالتابعني

ّأوال.ّقدرةّالعقلّوسيادتهّليستّمطلقة:
ُّاإل ُّاخلطاب ُّهلذاُّكان ُّاملسلمني، ُّعقيدة ُّيف ُّمنزلةُّكبرية ُّللعقل ُّخإن ُّيف ُّوالتأمل ُّالتفكر ُّإىل ُّاإلنسان ُّيدعو ُّالقرآن ُّيف لقُّهلي

ُّآلياتُّألويلُّاأللباب}ُّالسماواتُّواألرض،ُّفقال: ُّواختالفُّالليلُّوالنهار ُّالسماواتُّواألرض ُّ]ُّ{إنُّيفُّخلق ،ُّ[810آلُّعمران:
رافة،ُّوأساطريُّاجلاهلية،ُّمعتقاُّولقدُّجاءُّاإلسالمُّحمرراُّالعقلُّالبشريُّمنُّأسرُّاخل[،28ُّالذاريات:ُّ]ُّ{ويفُّأنفسكمُّأفالُّتبصرون}ُّوقال:

لهُّمنُّمنطقُّاآلباءُّواألجداد،ُّفأثبتُّللعقلُّسيادة،ُّوجعلُّلهُّمنزلةُّومكانة،ُّلكنهُّملُّيطلقُّلهُّالعنان،ُّوإمناُّحددُّاإلسالمُّللعقلُّجماالتهُّ
راك،ُّلذاُّأمرُّاإلسالمُّداليتُّخيوضُّفيهاُّحىتُّالُّيضل؛ُّألنهُّالُّيستطيعُّإدراكُّكلُّاحلقائقُّمهماُّأويتُّمنُّقدرةُّوطاقةُّعلىُّاالستيعابُّواإل

ُّالعقلُّباالستسالمُّواالمتثالُّالشرعيُّالصريحُّحىتُّولوُّملُّيدركُّاحلكمةُّوالسببُّيفُّذلك.
ُّآلدم،ُّ ُّورفضُّالسجود ُّإبليسُّبرأيه ُّاإلهلي،ُّحينماُّاستبد ُّيفُّاألمر ُّسببهاُّإعمالُّالعقل ُّاهللُّهبا ُّأولُّمعصيةُّعصي وقدُّكانت

.ُّفلماُّملُّيدركُّعقلهُّاملريضُّالسبب،ُّرفضُّاالمتثالُّفكانتُّ[82األعراف:ُّ]ُّ{طنيُّقالُّأناُّخريُّمنهُّخلقتينُّمنُّنارُّوخلقتهُّمن}ُّوقال:
ُّوجحيمها،ُّ ُّمنُّاخلوضُّفيماُّالُّيدركه،ُّكالذاتُّاإلهليةُّوالروحُّواجلنةُّونعيمهاُّوالنار املعصية،ُّوكانتُّالعقوبة،ُّلذاُّمنعُّاإلسالمُّالعقل

ُّمنُّالغيبياتُّاليتُّليستُّيفُّمتناولُّالعقلُّومداركه ُّ.(2)وغريها
لوُّكانتُُّّوُّجعلُّللعقولُّيفُّإدراكهاُّحداُّتنتهيُّإليهُّالُّتتعداه،ُّوملُّجيعلُّهلاُّسبيالُّإىلُّاإلدراكُّيفُّكلُّمطلوب،ُُّّفاهللُّعزُّوجل

ُّوامليفُّإدراكُّماُّكانُّوماُّيكون،ُّوماُّالُّيكون،ُّومعلوماتُّاهللُّالُّتتناهى،ُّومعلوماتُُّّكذلكُّالستوتُّمعُّالباري تناهيُّالعبدُّمتناهية،
ُّالتفصيل؛ُّألهناُّناقصة ُّومفاسدهاُّعلى ُّحتيلُّاستقاللُّالعقولُّيفُّالدنياُّبإدراكُّمصاحلها، ُّفالعادة ُّماُّالُّيتناهى، ُّ.(3)الُّيساوي

ُّوراءُّاحلس؛ ُّعلىُّما ُّسعادتنا؛ُّالطالعه ُّدينناُّوطرق ُّوراءُُّّفالشارعُّأعرفُّمبصاحل ُّعاملُّما ُّعنُّإدراك ُّيقفُّعاجزا ُّإنُّالعقل إذ
الطبيعة،ُّ"والُّتثقنُّمباُّيزعمُّلكُّالفكرُّمنُّأنهُّمقتدرُّعلىُّاإلحاطةُّبالكائناتُّوأسباهبا،ُّوالوقوفُّعلىُّتفصيلُّالوجودُّكله،ُّوسفهُّرأيهُّ

منُّورائه،ُُّّهُّخبالفُّذلك،ُّواحلقيفُّذلك،ُّواعلمُّأنُّالوجودُّعندُّكلُّمدركُّيفُّبادئُّرأيهُّمنحصرُّيفُّمداركهُّالُّيعدوها،ُّواألمرُّيفُّنفس
ُّوكذلكُّ ُّعندهُّصنفُّاملسموعات، ُّويسقطُّمنُّالوجود ُّاحملسوساتُّاألربعُّواملعقوالت ُّالوجودُّعندهُّيف أالُّترىُّاألصمُّكيفُّينحصر

                                                                 
ُّالعقلُّمنُّالنقل،ُّسامرُّإسالمبويلحتري-8ُّ .ُُّّم8112هـ/4ُّ،8483دارُّالوفاء،ُّمصر،ُّطُّ.ُّالسنةُّاملفتىُّعليها،ُّساملُّعليُّالبهنساوي،م2008مطبعةُّاألوائل،ُّدمشق،ُُّّ،ر

ُّإلنكارُّالسنةُّالنبوية،ُّعبدُّالعظيمُّاملطعين، ةُّيفُّكتاباتُّأعداءُّاإلسالمُّ"مناقشامهاُّوالردُّعليها"،ُّ.ُّالسنةُّالنبويم8111هـ/8ُّ،8420ُّالقاهرة،ُّطُُّّالشبهاتُّالثالثونُّاملثارة
 م8ُّ،2002أوالدُّالشيخ،ُّمصر،ُّطُُّّ.ُّالسنةُّالنبويةُّبنيُّكيدُّاألعداءُّوجهلُّاألدعياء،ُّمحديُّعبدُّاهللُّالصعيدي،م2002هـ/8ُّ،8423ُّمصر،ُّطُُّّعمادُّالسيدُّالشربيين،

ُّ.852،ُّصم8ُّ،2002مكتبةُّأوالدُّالشيخ،ُّمصر،ُّطُّالصعيدي،السنةُّالنبويةُّبنيُّكيدُّاألعداءُّوجهلُّاألدعياء،ُّمحديُّعبدُّاهللُّ- 2
ُّ(ُّبتصرف.8ُّ/241ُّ،250،ُّ)م2002هـ/8ُّ،8423ُّدارُّاليقني،ُّمصر،ُّطُّالسنةُّالنبويةُّيفُّكتاباتُّأعداءُّاإلسالم،ُّعمادُّالسيدُّالشربيين،- 3
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همُّناألعمىُّأيضاُّيسقطُّعندهُّصنفُّاملرئيات،ُّولوالُّماُّيردهمُّإىلُّذلكُّتقليدُّاآلباءُّواملشيخةُّمنُّأهلُّعصرهمُّوالكافةُّملاُّأقرواُّبه،ُّلك
يتبعونُّالكافةُّيفُّإثباتُّهذهُّاألصنافُّالُّمبقتضىُّفطرمهمُّوطبيعةُّإدراكهم،ُّولوُّسئلُّاحليوانُّاألعجمُّونطقُّلوجدناهُّمنكراُّللمعقوالتُّ
وساقطةُّلديهُّبالكلية،ُّفإذاُّعلمتُّهذاُّفلعلُّهناكُّضرباُّمنُّاإلدراكُّغريُّمدركاتنا؛ُّألنُّإدراكاتناُّخملوقةُّحمدثةُّوخلقُّاهللُّأكربُّمنُّخلقُّ

ُّ.(8)الناس"
فالعادةُّحتيلُّاستقاللُّالعقولُّيفُّالدنياُّبإدراكُّمصاحلهاُّومفاسدهاُّعلىُّالتفصيل؛ُّألهناُّناقصةُّكماُّقلنا،ُّفماُّبالناُّمبصاحلُّالدينُّ

ُّتصلحُّللحاضرُّواملستقبل؟! ُّوهوُّومنُُّّوأمورُّالشرائعُّاليت ُّماُّحقهُّالتقدمي ُّوجبُّأنُّيقدم ُّالتأخريهنا ُّويؤخرُّماُّحقه ُّنظرُُّّالسنة وهو
العقل؛ُّألنهُّالُّيصحُّتقدميُّالناقصُّحاكماُّعلىُّالكامل،ُّومنُّقدمُّالعقلُّعلىُّالشرعُّلزمهُّالقدحُّيفُّالعقلُّنفسه،ُّألنُّالعقلُّقدُّشهدُّ

نُّقدمُّالعقلُّمُّلكانُّذلكُّقدحاُّيفُّشهادته،ُّوإذاُّبطلتُّشهادتهُّبطلُّقبولُّقوله،ُّبلُّإنُّللشرعُّوالوحيُّبأنهُّأعلمُّمنه،ُّفلوُّقدمُّعليه،
ُّالُّعقالُّوالُّنقال.ُّ(2)علىُّالشرعُّلزمُّالقدحُّيفُّالشرعُّأيضا ُّوهذاُّالُّيصح

ُّفماذاُّ ُّغرورُّالعقلُّوغرورُّالعلم.ُّوإال ُّعقلي،ُّأوُّعلميُّليقهرُّهبا ُّجعلُّاملعجزاتُّاخلارقةُّلكلُّمألوف ومماُّيؤكدُّذلكُّأنُّاهلل
أنُّعصاُّان،ُّمثُّألقوهُّفيهاُّملُّمتسهُّبسوءُّقط؟!ُّوماذاُّميلكُّالعقلُّيفُّشميلكُّالعقلُّمنُّجناةُّإبراهيمُّمنُّالنارُّاليتُّأضرمهاُّلهُّأولياءُّالشيط

موسىُّيفُّأوضاعهاُّالثالثة،ُّفمرةُّتنقلبُّثعباناُّيبطلُّالسحر،ُّومرةُّينفلقُّهباُّالبحرُّاثينُّعشرُّفلقا،كلُّفلقُّكالطودُّالعظيم،ُّومرةُّيضربُّ
العقلُّأنُّيدركُّكيفيةُّتسخريُُّّوهلُّيستطيعُُّّالضربةُّاألوىل؟!هباُّاحلجرُّفيتدفقُّمنهُّاملاءُّعيوناُّ)اثنيتُّعشرةُّعينا(ُّكالفلوقُّاليتُّحدثتُّيف

هلُّوُُّّاجلنُّوالطريُّومجيعُّالقوىُّالطبيعية،ُّكالريحُّوإسالةُّالطاقةُّمنُّاألرض،ُّكماُّحدثُّمنُّقدرةُّاهللُّاليتُّوهبهاُّسليمانُّعليهُّالسالم؟!
معجزةُّلهُّأمامُُّّلكُّعلىُّيدُّعبدهُّورسولهُّعيسىكماُّأجرىُّاهللُّذُّيستطيعُّالعقلُّأنُّيدركُّكيفيةُّإعادةُّالروحُّبعدُّمفارقتهاُّجلسدُّامليت،

ُّيفُُّّعنادُّبينُّإسرائيلُّوكفرهم؟! ُّاليمنُّإىلُّالشام ُّفيهُّوينقلهُّمن ُّعرشاُّبكلُّما ُّمنُّعلمُّأنُّيقتلع ُّاملعاصرُّمباُّأويت وهلُّيستطيعُّالعقل
لكُّمعجزةُّلنبيهُّصنعُّاهللُّذعربُّآالفُّالكيلوُّمتاتُّدونُّأنُّيصيبهُّأدىنُّخللُّيفُّنظامهُّوديكوراته،ُّكماُُّّهيُّخارجُّنطاقُّالزمن،ُّحلظة،

ُّوهلُّتستطيعُّالتكنولوجياُّاحلديثةُّأنُّتقتلعُّقريةُّمنُّأساسها،ُّتعلوُّهباُّإىلُّطبقاتُّالفضاءُّمثُّختسفُّهباُّاألرضُّسليمانُّعليهُّالسالم؟!
ُّرأساُّعلىُّعقبُّكماُّصنعتُّالقدرةُّاإلهليةُّمعُّقومُّلوطُّعليهُّالسالم؟!!

ُّخلذول؟فأينُّالعقلُّهنا؟ُّوماذاُّميلكُّإالُّالتسليمُّالعاجزُّا
العقلُُّّهذهُّالوقائعُّاملذهلةُّاليتُّأيدُّاهللُّهباُّرسله،ُّبالُّريبُّختالفُّقلُّعلىُّالسنةالذينُّيدعونُّتقدميُّالعُّونسألُّمنكريُّالسنة

ُّخمالفةُّصرحية،ُّفهلُّأنتمُّمؤمنونُّهبا؟!
كمُّهلذهُّاألحاديثُّبإنُّكنتمُّمؤمننيُّهباُّفيلزمكمُّاإلميانُّباألحاديثُّاليتُّقصتُّعليناُّمثلُّماُّقصُّالقرآن،ُّوإنُّأصررمتُّعلىُّتكذي

لزمكمُّأنُّتكذبواُّالقرآن؛ُّألنهُّروىُّمثلُّماُّروتُّهذهُّاألحاديث،ُّفأنتمُّحمجوبونُّمنُّكلُّجهة،ُّمقهورونُّأمامُّصولةُّاحلق،ُّفماذاُّأنتمُّ
ُّ.(3)فاعلون؟!

يفُّأيُّأمرُّوتقولون:ُّهذاُّجيب،ُّوهذاُّيستحيل،ُّوكيفُّهذا،ُّواستناداُّإىلُّماُّسبقُّنقولُّهلؤالء:ُّإنكمُّحنيُّتعملونُّعقولكمُّ
إمناُّهوُّاجتاءُّعلىُّاهللُّوعلىُّعظمتهُّجلُّجالله،ُّواعتاضُّعلىُّحكمهُّوشرعهُّاحلكيم،ُّوتقدميُّبنيُّيديُّاهللُّورسوله،ُّومنُّآمنُّباهللُّ

معُّقولهُُّّحلكمه،ُّفوجبُّالوقوفاُّمعقبُّ}تعاىلُّوعظمُّحكمهُّوشرعه،ُّملُّجيتئُّعلىُّذلك،ُّفللهُّاحلجةُّالبالغةُّواحلكمةُّالكاملة،ُّول
ُّ:األنبياء]الُّيسألُّعماُّيفعلُّوهمُّيسألونُّ}ُّوقولهُّتعاىل:ُّ[،841:األنعام]ُّ{قلُّفللهُّاحلجةُّالبالغةُّفلوُّشاءُّهلداكمُّأمجعني}ُّتعاىل:

                                                                 
ُّ.451ُّ،440،ُّصم8114هـ/4ُّ،8404ُّدارُّالقلم،ُّبريوت،ُّطُّمقدمةُّابنُّخلدون،ُّابنُّخلدون،- 1
ُّ(ُّبتصرف.8ُّ/250،ُّ)م2002هـ/8ُّ،8423ُّدارُّاليقني،ُّمصر،ُّطُّةُّالنبويةُّيفُّكتاباتُّأعداءُّاإلسالم،ُّد.ُّعمادُّالسيدُّالشربيين،السن- 2
ُّالسنةُّالنبوية،ُّعبدُّالعظيمُّاملطعين،- 3 ُّإلنكار ُّوهبة،ُّالقاهرة،ُّطُّالشبهاتُّالثالثونُّاملثارة ُّبتصرف.850ُّ:852ُّ،ُّصم8111هـ/8ُّ،8420ُّمكتبة
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ا،ُّهذفكيفُّجنعلُّالعقلُّحاكماُّعلىُّشرعه،ُّونقدمهُّعليهُّبعدُّكلُّ[،48ُّالرعد:ُّ]ُّ{واهللُّحيكمُّالُّمعقبُّحلكمه}ُّوقولهُّتعاىل:ُّ[23
ُّيتناقضُّمعُّالعقولُّاحملكومةُّبشرعهُّاحلنيف ُّ؟!(8)وكيفُّنتصورُّأنُّالشارعُّاحلكيمُّيشرعُّشيئا

إنُّاإلسالمُّقدُّصححُّاالحنرافاتُّاليتُّمارسهاُّكثريُّمنُّرجالُّالدينُّمنُّأهلُّالكتاب،ُّحيثُّزعمواُّأنُّبيدهمُّصكوكُّالغفرانُُُُُُُُُّّّّّّّّّ
ُّحكمُّواحل ُّجديدُّهو ُّحتتُّاسم ُّمرةُّأخرى ُّهذهُّاالحنرافات ُّفهلُّتعود ُّبالتحرميُّوالتحليل، ُّاختصاصُّهؤالء ُّالقرآنُّوأبطل رمان،ُّفجاء

إذاُّكانُّاألمرُّكذلكُّفإنُّعقولُّاألوربينيُّحتسنُّالزنا،ُّوتراهُّعاديا،ُّوليسُّجرميةُّيفُّحقُّاجملتمع،ُّفهلُّتصبحُّهذهُّالعقولُّحكماُُّّالعقل؟!
إنُّمشاعرُّمالينيُّمنُّالبشرُّيفُّروسياُّقدُّتقبلُّأنُّيقتلُّوُُّّكانُّالناطقُّهبذاُّاحلكمُّمسلماُّأمُّغريُّمسلم؟!علىُّسنةُّرسولُّاهللُّسواءُّأ

السارق،ُّولكنهاُّالُّتقبلُّأنُّتعاقبُّالزوجةُّالزانيةُّبأدىنُّالعقوبات،ُّومشاعرُّدعاةُّاحلريةُّاجلنسيةُّترىُّأنُّالرجمُّعقوبةُّشنيعةُّبينماُّرجمُّ
رُّلقنابلُّيفُّلبنان،ُّوفلسطني،ُّوأفغانستان،ُّوكشمري،ُّوالفلبنيُّالُّيعدُّأمراُّشنيعاُّأوُّماساُّمبشاعالقرىُّواملدنُّاآلهلةُّبالسكانُّبوابلُّمنُّا

ُّ؟!(2)الناس،ُّفكيفُّتتبعُّالشريعةُّمشاعرهمُّوعقوهلم
ُّنقول: ُّماُّسبق ُّبفسادُّالعاملُّواستناداُّعلى ُّاهللُّإيذان ُّيفُّشرع ُّحتكيمُّالعقل ُّخمتلفة،ُّواستعداإن ُّفطبائعُّالناس ُّالفكريُّ، دهم

ُّاللهمُّإالُّماُّكانُّ ُّفالُّيكادونُّيتفقونُّعلىُّشيء، ُّعليهمُّاألهواء،ُّويشوبُّتفكريهمُّاألغراض، متفاوتُّوعقوهلمُّمتباينة،ُّوقدُّتتسلط
ريعةُّفتدُّأوُّشمنُّاحلسياتُّوالضروريات،ُّفأيُّعقلُّمنُّهذهُّالعقولُّاليتُّالُّتتفقُّأبداُّيصحُّأنُّنأخذُّمنهُّأصالُّحيكمُّيفُّنصوصُّال

ُّوتأويال ُّفهما ُّمقتضاه، ُّعلى ُّومكانُّكشرعُُّّ؟!(3)تنزل ُّزمان ُّلكل ُّصاحل ُّعادل ُّسليم ُّبشرع ُّيأيت ُّأن ُّالقاصر ُّالبشري ُّللعقل ُّأين ومن
ُّحاإلسالم،ُّوهوُّيتخبطُّيفُّكلُّهذهُّالنواقصُّوذاكُّالقصور،ُّإنُّالعقلُّالذيُّيرادُّحتكيمهُّيفُّا كمهُّلشرعُّهوُّنفسهُّالذيُّتنهارُّأمام

ُّهذهُّالتهات.
ثانيا.ّالسنةّليستّنتاجاّلتفاعلّالعقلّمعّالواقع،ّوإنماّهيّشرعّأوحىّاهللّبهّإلىّنبيهّالمعصومّصلىّاهللّعليهّوسلم؛ّ

ّلذاّصلحتّلكلّزمانّومكان:
عُّالواقعُّإذُّلوُُّّنتاجاُّلتفاعلُّالعقلُّمُّيُّاملغرضونكماُّأنزلُّالقرآن،ُّوليستُّكماُّيدعُُّّإنُّالسنةُّوحيُّمنُّاهللُّأنزهلاُّعلىُّنبيهُّمتاما

كانتُّكذلكُّالقتصرتُّأحاديثهاُّعلىُّاملرحلةُّاليتُّوجدُّفيهاُّالنيبُّفقط،ُّوهذاُّماُّأثبتُّالواقعُّخطأه؛ُّألنُّالسنةُّتناولتُّأحداثاُّخارجُّ
ُّق ُّخرجت ُّملا ُّيزعمون ُّللعقلُّكما ُّنتاجا ُّولوُّكانت ُّالزمان، ُّمن ُّيستقبل ُّوما ُّواملالحم، ُّالنيبُّكالفنت ُّيقبزمن ُّال ُّعما ُّأمنلة ُّعقولُّيد له

الصحابةُّيفُّعصرُّالنيبُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم.ُّوماُّعالقةُّالعقلُّالبشريُّباألحداثُّاليتُّسوفُّحتدثُّيفُّآخرُّالزمانُّمنُّأشراطُّالساعةُّ
أوُّخيربُُّّدوغريها؟ُّهلُّكانُّأحدُّيستطيعُّمهماُّأويتُّمنُّقوةُّخارقةُّيفُّذكائهُّوإدراكهُّأنُّيتنبأُّمباُّسيحدثُّيفُّاملستقبلُّالقريبُّأوُّالبعي

إذاُُّّوُّبأمورُّالقربُّمنُّعذابُّونعيمُّوأحداثُّاليومُّاآلخر،ُّوماُّأعدهُّاهللُّتعاىلُّللمؤمننيُّيفُّاجلنة،ُّوماُّأعدهُّاهللُّتعاىلُّللكافرينُّيفُّالنار؟!ُّ
املصطفىُُّّاكانُّهؤالءُّاملدعونُّالُّيؤمنونُّبأمورُّالغيبُّفهذاُّأمرُّآخر،ُّومعُّذلكُّنقولُّهلم:ُّفماذاُّأنتمُّقائلونُّيفُّالنبوءاتُّاليتُّأخربُّعنه

ُّووقعتُّيفُّالتاريخُّوماُّأكثرها؟!ُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم
رييبُّوملُّيكتشفهاُّيفُّزمنُّملُّيكنُّلهُّصلةُّبالعلمُّالتجُّاُّإشاراتُّعلمية،ُّوقاهلاُّالنيبُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلموكذلكُّاألحاديثُّاليتُّهب

حاديثُّمبثابةُّلنبويُّقدُّسبقُّإليها،ُّفكانتُّهذهُّاألالعلمُّإالُّبعدُّقرونُّوماُّزالُّالعلمُّكلُّيومُّيطالعناُّباكتشافاتُّكثريةُّجندُّأنُّاحلديثُّا
نشأُّيفُّالباديةُُّّوهوُّاألميُّالذيُّمنُّعندُّاهللُّتعاىل،ُّماُّكانُّحملمدُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلماملعجزاتُّالدالةُّعلىُّصدقهُّوعلىُّأنُّالسنةُّوحيُّ

لدراساتُّالعلميةُّتها،ُّوقدُّكثرتُّاأنُّيعرفُّشيئاُّمثلُّذلك،ُّمثُّتتطاولُّالقرونُّويتقدمُّالعلمُّويثبتُّصدقُّهذهُّاإلشاراتُّالعلميةُّوصح

                                                                 
ُّ(ُّبتصرف.8ُّ/252،ُّ)م2002هـ/8ُّ،8423ُّدارُّاليقني،ُّمصر،ُّطُُّّكتاباتُّأعداءُّاإلسالم،ُّعمادُّالسيدُّالشربيين،السنةُّالنبويةُّيف- 1
ُّبتصرف.342ُّ،343ُّ،ُّصم8112هـ/4ُّ،8483دارُّالوفاء،ُّمصر،ُّطُّالسنةُّاملفتىُّعليها،ُّساملُّعليُّالبهنساوي،- 2
ُّعفيفي،ُّحبثُّيف- 3 ُّاملصرية،ُّعددُّ)ُّتقدميُّنصوصُّالكتابُّوالسنةُّعلىُّالعقل،ُّعبدُّالرازق ُّومنهجُّاالستداللُّوالتلقي،ُّمحدي4ُّجملةُّالتوحيد (،ُّنقالُّعن:ُّمصادرُّالتشريع

ُّ.821،ُّصم8ُّ،2004مكتبةُّأوالدُّالشيخُّللتاث،ُّمصر،ُّطُّعبدُّاهلل،
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والطبيةُّحولُّاإلعجازُّالعلميُّيفُّالسنةُّاملطهرة،ُّوأثبتتُّأهناُّبالفعلُّليستُّمنُّكالمُّبشر،ُّوإمناُّهيُّوحيُّمنُّاهللُّتعاىل،ُّوهذهُّالدراساتُّ
ُّعظيمةُّملنُّشاءُّأنُّيتأملها. ُّمنشورةُّيفُّموسوعات

ُّمةُّإىلُّكلُّاألممُّواألجناسُّبلُّإىلُّالثقلنيُّاألنسُّواجلن،ُّقاللذلكُّكانتُّرسالتهُّخامتةُّليسُّبعدهاُّرسالةُّإىلُّيومُّالدين،ُّوعا
ُّمجيعا}ُّسبحانهُّوتعاىل: ُّاهللُّإليكم ُّالناسُّإنُّرسول ُّياُّأيها ُّ{قل ُّرسولُّاهلل: ُّويفُّذلكُّيقول ُّالزمانُّواملكان، أعطيتُّ»يفُّرسالةُّتعم

كتهُّوطهورا،ُّوأمياُّرجلُّمنُّأميتُّأدرُّمخساُّملُّيعطهنُّأحدُّمنُّاألنبياءُّقبلي:ُّنصرتُّبالرعبُّمسريةُّشهر،ُّوجعلتُّيلُّاألرضُّمسجداُّ
ُّالناسُّكافة،ُّوأعطيتُّالشفاعة ُّذلكُّ،ُّ(8)«الصالةُّفليصل،ُّوأحلتُّيلُّالغنائم،ُّوكانُّالنيبُّيبعثُّإىلُّقومهُّخاصة،ُّوبعثتُّإىل مثُّبعد

ُّوجل ُّاُّأرادُّاحلقُّعز ُُّّبعموميةُّتسخري ُّعموميةُّرسالته ُّاحلديثُّموجهاُّإىلُّكافةُّالناس:أنُّيثبت ُّأيهاُّ}ُّلكونُّللخلق،ُّلذاُّكان قلُّيا
ُّ(2){إنُّرسولُّاهللُّإليكمُّمجيعا}ُّ،ُّفكلُّمنُّيطلقُّعليهمُّناسُّفالرسولُّمرسلُّإليهم{الناس

ُّهذهُّهيُّالدالئلُّالعقليةُّعلىُّأنُّالسنةُّوحيُّمنُّاهللُّتعاىلُّوليستُّنتاجاُّللعقلُّالبشريُّوتفاعلهُّمعُّالواقع،ُّأماُّالقرآنُّالكرمي
دلةُّعلىُّأنُّالسنةُّففيهُّالعديدُّمنُّاألُّنواُّيؤمنونُّبهُّملاُّأنكرواُّالسنةوكذبواُّيفُّدعواهم؛ُّإذُّلوُّكاُّمُّهؤالءُّاملدعونُّأهنمُّيؤمنونُّبهالذيُّيزع

ُّبذكرُّ ُّولكنُّنستأنسُّهنا ُّمنهاُّالكثريُّسابقا، ُّجدا،ُّوقدُّفصلنا ُّوينهىُّعنهُّكثرية ُّفيماُّيأمرُّبه ُّووجوبُّطاعةُّالنيب وحيُّمنُّعندُّاهلل،
ُّبعضها:

صلىُُّّفأعلمناُّربناُّعزُّوجلُّأنُّرسوله[،ُّالنجم]{ُّ(ُّإنُّهوُّإالُّوحيُّيوحى3وماُّينطقُّعنُّاهلوىُّ)}ُّقالُّاهللُّعزُّوجل:ُُُّّّ.8
ُّبهُّالوحيُّمنُّاهللُّعزُّوجل.ُّاهللُّعليهُّوسلم ُّالُّينطقُّعنُّهوىُّوغرضُّيفُّنفسه،ُّوإمناُّينطقُّحسبماُّجاء

أعلمُّالغيبُّوالُّأقولُّلكمُّإنُّملكُّإنُّأتبعُّإالُّماُّيوحىُُّّقلُّالُّأقولُّلكمُّعنديُّخزائنُّاهللُّوال}ُّوقالُّسبحانهُّوتعاىل:ُّ.2
فهناُّوحيُّمنهُّلرسوله:ُّقلُّلبينُّالبشرُّليسُّعنديُّخزائنُّاهلل،ُّفلستُّأملكها،ُّوالُّأتصرفُّفيها،ُّوإمناُّذلكُّهللُّ[،50ُّاألنعام:ُّ]ُّ{إيل

إىلُّغريُّذلكُُّّ،،ُّالُّأتبعُّغريُّذلكُّوالُّأجتاوزهوحده،ُّوالُّأقولُّلكمُّإنُّملكُّمنُّاملالئكة،ُّوإمناُّأناُّبشر،ُّوماُّأتبعُّإالُّماُّيوحيهُّإيلُّريب
ُّب،ُّلقرآنيةُّاليتُّيطولُّاملقامُّحبصرهامنُّاآلياتُّا ُّالنبويةُّوحيُّاهللُّإىلُّرسوله،ُّكالقرآنُّالكرمي،ُّوليسُّكماُّادعى عضُّوبناءُّعليه،ُّفالسنة

ُّلتفاعلُّالعق ُّعليهُّوسلماملغرضنيُّأهناُّنتاج ُّبلغهاُّصلىُّاهلل ُّمعُّالواقع،ُّولقد ُّاألمةُّمكالقرآنُُُّّّلُّالبشري ُّهبماُّالكرمي،ُّوإن كلفةُّباألخذ
ُّ.(3)معا،ُّوالسريُّعلىُّهنجهما

ُّمعصومُّيفُّكلُّماُّبلغه،ُّفقدُّحفظهُّاهللُّيفُّنطقهُّفالُّيقولُّإالُّحقا،ُّوحفظهُّيفُّفعلهُّفالُّيفعلُّإالُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلموهوُّ
رُّإالُّماُّوافقُّشرعُّاهللُّتعاىل،ُّوهوُّيفُّخلقهُّأمجلُّماُّخلقُّاهلل،ُّويفُّخلقهُّأكملُّخملوق،ُّوكلُّذلكُّنابعُّصوابا،ُّوصانهُّيفُّإقرارهُّفالُّيقرُّ

يءُّنُّقصرُّيفُّشنُّيبلغُّمجيعُّماُّأنزلُّإليه،ُّوبنيُّتعاىلُّأنهُّإأُّولقدُّأمرُّاهللُّنبيناُّحممدا،ُّ(4)هباُّعقيدةُّصحيحةُّمجلهُّاهللُّعزُّوجلمنُّ
ُّملُّياُّأيهاُّالرسولُّبلغُّماُّأنزلُّإليكُّمنُّرُّ}ُّمنهُّملُّيكنُّمبلغاُّرسالته،ُّوبنيُّأنهُّتعاىلُّقدُّعصمهُّمنُّمجيعُّخلقه،ُّقالُّتعاىل: بكُّوإن

ُّ.[42املائدة:ُّ]ُّ{تفعلُّفماُّبلغتُّرسالتهُّواهللُّيعصمكُّمنُّالناس
يكُّورمحتهُّولوالُّفضلُّاهللُّعل}ُّرسالته،ُّقالُّتعاىل:أنهُّقدُّعصمهُّمنُّأنُّيقومُّأحدُّبإضالله،ُّأوُّمينعهُّمنُّأداءُُّّوبنيُّعزُّوجل

ُّتكنُّ ُّاهللُّعليكُّالكتابُّواحلكمةُّوعلمكُّماُّمل ُّإالُّأنفسهمُّوماُّيضرونكُّمنُّشيءُّوأنزل هلمتُّطائفةُّمنهمُّأنُّيضلوكُّوماُّيضلون
لكه،ُّشدُّالعقابُّبهُّوأهأيضاُّأنُّالرسولُّلوُّاختلقُّشيئاُّعليهُّألنزلُّأوبنيُّعزُّوجلُّ[،883ُّ:النساء]ُّ{تعلمُّوكانُّفضلُّاهللُّعليكُّعظيما

(ُّفماُّمنكمُّمنُّأحدُّعنه44ُّ(ُّمثُّلقطعناُّمنهُّالوتنيُّ)45(ُّألخذناُّمنهُّباليمنيُّ)44ولوُّتقولُّعليناُّبعضُّاألقاويلُّ)}ُّقالُّعزُّوجل:

                                                                 
ُّ)بشرحُّفتحُّال- 1 ُّ)8ُّ/434)باري(،ُّكتاب:ُّاملساجد،ُّصحيحُّالبخاري ُّ(.8843(،ُّرقمُّ)3ُّ/8013(.ُّصحيحُّمسلمُّ)بشرحُّالنووي(،ُّكتاب:ُّاملساجد،ُّ)431(،ُّرقم
ُّاليوم،ُّالقاهرة،ُُّّتفسريُّالشعراوي،ُّحممدُّمتويلُّالشعراوي،- 2 ُّ(ُّبتصرف.2ُّ/4315ُّ،4314،ُّ)م8118دارُّأخبار
ُّبتصرف.42ُّ:41ُّ،ُّصم2002هـ/8ُّ،8422ُّمكتبةُّاإلميان،ُّالقاهرة،ُّطُّاملدخلُّإىلُّالسنةُّالنبوية،ُّد.ُّعبدُّاملهديُّعبدُّالقادرُّعبدُّاهلادي،- 3
ُّبتصرف.82ُّ،ُّصم8111دارُّالنصر،ُّالقاهرة،ُُّّعواملُّبقائها،ُّتدوينها"،ُّد.ُّعبدُّاملهديُّعبدُّالقادرُّعبدُّاهلادي،ُّةُّ"مكانتها،السنةُّالنبوي- 4



منانيــــــويةّوحيّربـــــةّالنبـــــالسنّ  ّّّّةـنــــــداءّالســــــأعّلدعاوىاقشةّـــــّ، ّّّ ّّ ّّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّّالــــنــ ـبـويـ ةّ ّّّ ّّ ّّّ محــــــــــــمدّأحمـــــــــــــــــــدّصـــــــــبرةّ  إعدادّ:
 

132 
 

مثُّإنُّاهللُّمعُّذلكُّقدُّشهدُّلهُّبالبالغُّوالصدق،ُّوأنهُّمستمسكُّمباُّأمرُّبه؛ُّألنهُّيهديُّإىلُّاحلقُّوإىلُّصراطُّ[،42ُّ:احلاقة]ُّ{حاجزين
ُّلتفاعلُّ[،52ُّ:الشورى]ُّ{وإنكُّلتهديُّإىلُّصراطُّمستقيم}ُّستقيم،ُّقالُّتعاىل:م ُّلناُّأنُّنقولُّبعدُّذلكُّإنُّالسنةُّالنبويةُّنتاج فهل

ُّالعقلُّمعُّالواقع؟!
ّعلىّالسنة: ّيقدمونّعقولهمّوآراءهم ّثالثا.ّلمّيكنّالصحابةّوالتابعون

منُّالنيبُُّّأيه،ُّبلُّكانُّأحدهمُّيتهمُّعقلهُّعلىُّالرغمُّمنُّقربهملُّيكنُّألحدُّمنُّالصحابةُّأوُّالتابعنيُّأنُّيتجرأُّعلىُّسنةُّالنيبُّبرُّ
وحتصيلهُّألدواتُّاالجتهاد،ُّوماُّذلكُّإالُّألنُّالصحابةُّيعلمونُّمتامُّالعلمُّأنُّالنيبُّمأمورُّمنُّقبلُّربه،ُّوالُّاعتاضُّعلىُّأمرُّاهلل،ُّحىتُّ

حُّسواءُّعلموهاُّأمُّملُّيعلموها،ُّوماُّحدثُّيفُّصلُّوإنُّبداُّخمالفاُّملاُّتدركهُّعقوهلمُّمنُّالعللُّواحلكم،ُّألهنمُّيوقنونُّأنُّوراءُّذلكُّحكمة
ُّاهللُّ ُّعنُّأمرُّالصلح،ُّفقالُّأبوُّبكرُّلعمرُّرضي ُّأنُّعمرُّبنُّاخلطابُّراجعُّالنيبُّوأباُّبكر احلديبيةُّماُّهوُّإالُّنوعُّمنُّذلك،ُّفقدُّورد

بوُّبكرُّملُّيعتضُّعلىُّأمرُّرسولُّاهلل،ُّوكذلكُّفأ،ُّ(8)«الزمُّغرزهُّحيثُّكان،ُّفإنُّأشهدُّأنهُّرسولُّاهلل،ُّقالُّعمر:ُّوأناُّأشهد»عنهما:ُّ
ُّاملسلمني. ُّعمرُّرضيُّاهللُّعنهماُّإمناُّقالُّذلكُّمنُّقبيلُّاحلميةُّوالغريةُّعلى

ُّنُّأردُّأمرُّرسولأستطيعُّأُّياُّأيهاُّالناسُّامهمواُّرأيكمُّعلىُّدينكم،ُّلقدُّرأيتينُّيومُّأيبُّجندل،ُّولو»وعنُّسهلُّبنُّحنيف،ُّقال:ُّ
ولوُُّّلمُّرأيهُّخيتلفُّعماُّفعلهُّرسولُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسُّإنهُّيعتفُّأنهُّيومُّصلحُّاحلديبية،ُّكان،ُّ(2)«لرددتهُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم

ُّصلىُّاهللُّاخلريُّكلهُّكانُّفيماُّأمرُّبهُّرسولُّاهللُّكانُّاألمرُّبالرأيُّلردُّأمرُّرسولُّاهلل،ُّلكنهُّالُّيصحُّذلك،ُّفاتبعُّرسولُّاهلل،ُّفاتضحُّأن
ُّعليهُّوسلم.

لوُّكانُّالدينُّبالرأيُّلكانُّأسفلُّاخلفُّأوىلُّباملسحُّمنُّأعاله،ُّوقدُّرأيتُّرسولُّاهللُّميسحُّ»وعنُّعليُّبنُّأيبُّطالبُّقال:ُّ
ولُُّّوحينماُّءهمُّعلىُّسنةُّالرسفيماُّيأمرُّوينهى،ُّوعلىُّعدمُّتقدميُّآراُّابةُّكلهمُّجممعونُّعلىُّاتباعُّالنيبفالصح(3ُّ)ُّ«هعلىُّظاهرُّخفي ُّ

جاءُّالتابعونُّومنُّتبعهم،ُّماُّكانُّيسعهمُّإالُّماُّوسعُّالصحابةُّمنُّقبلهم،ُّفلمُّيقدمواُّآراءهمُّوعقوهلمُّبلُّامهموهاُّكماُّامهمهاُّالصحابةُّ
ُّوتقدميهُّمنُّقبل،ُّوهذاُّاإلمامُّاأللبانُّيفُّكتابُّ"صفةُّصالةُّالنيب"ُّذكرُّعدةُّأقوالُّلألئمةُّالكرامُّيتبنيُّمنهاُّمدىُّمتسكهمُّباحل ديث

ُّعلىُّالعقل،ُّومنُّهذهُّاألقوال:
،ُّبقولناُّماُّملُّيعلمُّمنُّأينُّأخذنا"وقالُّأيضا:ُّ"الُّحيلُّألحدُّأنُّيأخذُّ،ُّإذاُّصحُّاحلديثُّفهوُّمذهيب"قالُّاإلمامُّأبوُّحنيفة:ُّ"ُُُُُُُّّّّّّّ

وافقُّالكتابُّملُّيذوه،ُّوكلُّماُّأماُّاإلمامُّمالكُّفقال:ُّ"إمناُّأناُّبشرُّأخطئُّوأصيب،ُّفانظرواُّيفُّرأيي،ُّفكلُّماُّوافقُّالكتابُّوالسنة،ُّفخ
وقالُّالشافعي:ُّ"ماُّمنُّأحدُّإالُّوتذهبُّعليهُّسنةُّلرسولُّاهللُّوتعزبُّعنه،ُّفمهماُّقلتُّمنُّقولُّأوُّأصلتُّمنُّأصلُّ،ُّوالسنةُّفاتركوه"

عندُُّّسألةُّصحُّفيهاُّاخلربُّعنُّرسولُّاهللوقالُّأيضا:ُّ"كلُّم،ُّوهوُّقويل"فيهُّعنُّرسولُّاهللُّخالفُّماُّقلت،ُّفالقولُّماُّقالُّرسولُّاهللُّ
والُُّّأماُّاإلمامُّأمحدُّفقال:ُّ"الُّتقلدنُّوالُّتقلدُّمالكا،ُّوالُّالشافعي،ُّاُّراجعُّعنهاُّيفُّحيايتُّوبعدُّمويت"أهلُّالنقلُّخبالفُّماُّقلت؛ُّفأن

دُّالتابعنيُّبه،ُّمثُّهوُّمنُّبعوقالُّأيضا:ُّ"االتباعُّأنُّيتبعُّالرجلُّماُّجاءُّعنُّالنيبُّوأصحا،ُّ،ُّوالُّالثوري،ُّوخذُّمنُّحيثُّأخذوا"األوزاعي
ُّشفاُّهلكة"،ُّخمري" ُّ.(4)وقالُّحمذراُّمنُّردُّاحلديث:ُّ"منُّردُّحديثُّرسولُّاهللُّفهوُّعلى

                                                                 
ُّأمحـدُّيفُّمسنـده،ُّمسنـدُّالكوفييـن،ُّمسنـدُّاملسـورُّبـنُّخمرمـة،ُّرقـمُّ)- 1 ُّاألرنؤوطُّيفُّتعليقهُّعلىُّاملسند.81130حسـن:ُّأخرجـه ُّ(.ُّوحسنهُّشعيب
ُّ)صحيحُّالبخا- 2 ُّمنُّذمُّالرأي، ُّوالسنة،ُّباب:ُّماُّيذكر ُّ)بشرحُّفتحُّالباري(،ُّكتاب:ُّاالعتصامُّبالكتاب ُّ(.2301(،ُّرقمُّ)83ُّ/214ري
ُّأبوُّداودُّ)بشرحُّعونُّاملعبود(،ُّكتاب:ُّالطهارة،ُّ)- 3 ُّ)842(،ُّرقمُّ)8ُّ/812صحيح:ُّأخرجه ُّ(.842(.ُّوصححهُّاأللبانُّيفُّصحيحُّوضعيفُّسننُّأيبُّداودُّبرقم
ُّ.44ُّ:53،ُّصم8114هـ/2ُّ،8482ُّمكتبةُّاملعارف،ُّالرياض،ُّطُّنيبُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم،ُّاأللبان،انظر:ُّصفةُّصالةُّال- 4
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ُّوُّ ُّيفُّاألمرُّبالتمسكُّباحلديث، ُّبالرأيُّدونُّبصريةتلكُّهيُّأقوالُّاألئمة ُّالف،ُّالنهيُّعنُّاألخذ ُّالسلفُّجوزواُّإعمال كرُّإن
ُّاحلديثُّوالعملُّمبقتضىُّالنقلُّوالردُّعلىُّاملخالفنيُّللكتابُّوالسنة،ُّوملُّجيوزواُّأنُّيكونُّالنقلُّمطيةُّللعقل،ُّوالعقلُّفيماُّيؤديُّإىلُّإظهار

ُّالذيُّنزلتُّمنُّأجله،ُّكماُّفعلُّأصحابُّاملدرسةُّالعقلية ُّ.(8)حبيثُّيوجهُّاإلنسانُّآياتُّالقرآنُّوأدلةُّالسنةُّيفُّغريُّمسارها
ُّحبيثُّ ُّوأنُّيستنبطواُّدينهمُّمنها، ُّيعواُّنصوصُّالوحي،ُّوأنُّيفهموها، فالصحابةُّالكرامُّوالسلفُّمنُّبعدهمُّكانُّحسبهمُّأن

هاُّبكلُّفهمُّيتكونُّنصوصُّالوحيُّمنُّكتابُّوسنةُّهيُّاملصدرُّلكلُّأمرُّيتصلُّبالدين،ُّإهنمُّملُّخيرجواُّعنُّهذهُّالدائرة،ُّوإمناُّدارواُّف
ونُّالعقلُّعلىُّالسنةُّوقدُّحذرهمُّمنُّالرأيُّالذيُّالُّيعتمدُّعلىُّالكتابُّوالسنة،ُّوبنيُّأنُّمنُّتعبدُّوكيفُّيقدم،ُّعميق،ُّواستنباطُّدقيق

عُّقبضُّإنُّاهللُّالُّينزعُّالعلمُّبعدُّأنُّأعطاكموهُّانتزاعا،ُّولكنُّينتزعهُّمنهمُّم»الناسُّبرأيه،ُّفقدُّضلُّوأضل،ُّفقالُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم:ُّ
ُّفيفتونُّ ُّويضلونالعلماءُّبعلمهم،ُّفيبقىُّناسُّجهالُّيستفتون ُّ.(2)«برأيهمُّفيضلون

ُّغونُّيفُّاجلهلُّحينماُّيعتمدونُّعلىُّرأيهمُّيفُّالفتوى؛ُّإذُّالُّيعبدُّاهللُّبرأيُّخملوق،ُّوإمناُّيعبدُّمباُّأوحىإنُّهؤالءُّاملغرضنيُّيتمر ُّ
ُّالذينُّيفتونُّ ُّيفهمهُّإالُّالعلماء، ُّالوحيُّالذيُّال ُّعنُّكثريإىلُّرسولهُّهذا ُّومنُّهناُّأثر ُّالنصُّالُّبرأيهم. ُّالرأيُُّّمنُّالسلفُّوفق ذم

ُّوالتحذيرُّمنه ُّميتثلُُّّأنُّالدينُّوخالصةُّالقول:، ُّأن ُّوعلىُّاملسلم ُّللرأيُّفيه، ُّوالُّدخل ُّأوُّاستنباطا، ُّنصا ُّالكتابُّوالسنة، يؤخذُّمن
ُّماُّملُّيق ُّودونُّتقعرُّيفُّاملسائل،ُّأوُّافتاض ُّديُّع؛لنصوصُّالكتابُّوالسنةُّدونُّمغاالة،ُّأوُّتشدد، ،ُّنهليعرفُّدليلُّكلُّأمرُّمنُّأمور

ماُّهوُُّّقرآناُّوسنة؛ُّألنهُّاملنهجُّالسوي،ُّواهلديُّالقومي،ُّوليسُّهناكُّنُّأنُّاخلريُّكلهُّفيماُّجاءُّبهُّحممدُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمواملسلمُّموق
لىُّماُّجاءُّوكا،ُّوالُّفكراُّعأحسن،ُّوالُّماُّهوُّمماثلُّهلذاُّاهلدي،ُّهذهُّعقيدةُّاملسلم،ُّفالُّيقدمُّالرأيُّعلىُّالنصُّوالُّيقدمُّثقافةُّوالُّسل

ُّ.(3)وإمناُّهوُّمعظمُّلنصوصُّالكتابُّوالسنة،ُّمتمثلُّلكلُّماُّفيهما،ُّوكفىُّعنُّربُّالعزةُّعزُّوجلبهُّرسولُّاهللُّ
ُّاتباعهمُُُُُُُّّّّّّّ ُّعلى ُّبناء ُّالسلفُّالصاحل، ُّنتبع ُّمل ُّفنحن ُّسلفناُّالصاحل ُّعليه ُّماُّكان ُّاتُّوهذاُّهو ُّأننا ُّاألمر ُّالسلفُّلعقوهلم،ُّوإمنا بعنا

اُّجاءتُّومنُّاألدلةُّعلىُّأنُّالسنةُّالنبويةُّوحيُّمنُّعندُّاهللُّتعاىلُّأهننةُّرسولُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم،ُّالصاحلُّبناءُّعلىُّاتباعهمُّلس
مدُّصلىُّاهللُّعليهُّكناُّالعملُّبسنةُّحمالُّعندماُّترُّصاحلةُّلكلُّزمانُّومكانُّلعامليتهاُّوخامتيتهاُّوهيمنتها؛ُّإذُّإنناُّملُّنتخلفُّيفُّذيلُّاألممُّإ

فقدُّجاءُُّّ(4)ألنُّكلُّالشرائعُّاليتُّجاءُّهباُّاإلسالمُّقرآناُّوسنةُّأثبتُّالبحثُّالنزيهُّاجملردُّأهناُّاألصلحُّللبشريةُّيفُّكلُّزمانُّومكانُّوسلم
ُّلكلُّنواحيُّاحلياة،ُّكماُّقالُّعزُّوجل: ُّلكل}ُّالقرآنُّالكرميُّمنهجاُّشامالُّجامعا، ُّعليكُّالكتابُّتبيانا ُُُّّّ[11:{ُّ]النحلشيءُّونزلنا

ُّحلياةُّ ُّله،ُّفإنُّمنهجُّالسنةُّيتميزُّبالشمول ُّإطارُّمنهجُّالقرآن؛ُّألهناُّمبينةُّوشارحة وجاءتُّالسنةُّالنبويةُّأيضاُّمبنهجُّيسريُّيف
ُّاملثا ُّالدنياُّواآلخرة،ُّوبني ُّالعقلُّوالقلب،ُّوبني ُّالروحُّواجلسد،ُّوبني ُّفهوُّيوازنُّبني ُّوهوُّمنهجُّيتميزُّكذلكُّبالتوازن، ُّلاإلنسانُّكلها،

ُّ.(5)ُّوالواقع،ُّوبنيُّالنظرُّوالعمل،ُّوبنيُّالغيبُّوالشهادة،ُّوبنيُّاحلريةُّواملسئولية،ُّوبنيُّالفرديةُّواجلماعية،ُّوبنيُّاالتباعُّواالبتداع
ُّالبشرية،ُّعامُّجلميعُّعناصرها. ُّوالُّشكُّأنُّمنهجاُّكهذاُّملنهجُّدائمُّدوامُّاحلياة

األعراف:ُّ]ُّ{قلُّياُّأيهاُّالناسُّإنُّرسولُّاهللُّإليكمُّمجيعا}ُّوعمومُّرسالةُّالنيبُّزمانياُّومكانياُّثابتُّبالنصُّالقرآن،ُّقالُّعزُّوجل:ُُُُُُُّّّّّّّ
ُّهوُّخامتُّهُّوسلمصلىُّاهللُّعليُّوهكذاُّيبنيُّالقرآنُّأنُّالرسول[،802ُّ:األنبياء]ُّ{وماُّأرسلناكُّإالُّرمحةُّللعاملني}ُّ.ُّوقالُّتعاىل:[851

ومُّبعينهم،ُّأماُّرسالةُّ،ُّولقللناسُّكافة،ُّوللزمنُّكلهُّإىلُّأنُّتقومُّالساعة،ُّوقدُّجاءُّالرسلُّالسابقونُّعليهُّملدةُّزمنيةُّحمددةُّالرسل،ُّوبعثته
ُّعليهُّوسلم ُّيعاصرهاُُّّحممدُّصلىُّاهلل ُّتعاصرهاُّأنت،ُّواليت ُّأقضيةُّاحلياةُّاليت ُّأنُّتتسعُّلكل ُّلذلكُّالُّبد ُّرمحةُّللعاملنيُّمجيعا؛ فجاءت

                                                                 
ُّومنهجُّاالستداللُّوالتلقي،ُّد.ُّمحديُّعبدُّاهلل،- 1 ُّللتاث،ُّمصر،ُّطُّمصادرُّالتشريع ُّ.821،ُّصم8ُّ،2004مكتبةُّأوالدُّالشيخ
ُّوالسن- 2 ُّ)بشرحُّفتحُّالباري(،ُّكتاب:ُّاالعتصامُّبالكتاب ُّوتكلفُّالقياس،ُّ)صحيحُّالبخاري ُّمنُّذمُّالرأي ُّ)83ُّ/215ة،ُّباب:ُّماُّيذكر ُّ(.2302(،ُّرقم
ُّبتصرف.251ُّ:243ُّ،ُّصم2002هـ/8ُّ،8422ُّمكتبةُّاإلميان،ُّالقاهرة،ُّطُّاملدخلُّإىلُّالسنةُّالنبوية،ُّعبدُّاملهديُّعبدُّالقادر،- 3
ُّالبنا،ُّدارُّاملعارف،ُّالقاه- 4 ُّم.2005رة،ُّانظرُّـُّمثالُّـُّكتاب:ُّاملنصفونُّلإلسالمُّيفُّالغرب،ُّرجب
ُّبتصرف.24ُّ،22ُّ،ُّصم2004هـ/4ُّ،8422ُّدارُّالشروق،ُّمصر،ُّطُّد.ُّيوسفُّالقرضاوي،ُّ،كيفُّنتعاملُّمعُّالسنةُّالنبوية- 5
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تاجاُّنُّإىلُّيومُّالقيامة،ُّمثُّتكونُّالسنةُّالشقُّالثانُّمنُّالوحيعامةُّلكلُّزمانُّومكانُُّّفكيفُّتكونُّرسالته(8ُّ)خلفك،ُّوإىلُّيومُّالقيامة
ُّلتفاعلُّالعقلُّمعُّالواقع؟!

ّأنهّلوّقدمّالعقلّعلىّالنقل؛ّلجازّإبطالّالشريعةّبالعقل،ّوهذاّمحالّباطل.:ّخامسا
عقلُّاُّيفُّأفعاهلم،ُّوأقواهلم،ُّواعتقادامهمُّوهوُّمجلةُّماُّتضمنته.ُّفإنُّجازُّللوبيانُّذلك:ُّأنُّمعىنُّالشريعةُّأهناُّحتدُّللمكلفنيُّحدودُُُُُُّّّّّّ

تعدىُّحدُّواحد،ُّجازُّلهُّتعدىُّمجيعُّاحلدود؛ُّألنُّماُّثبتُّللشيءُّثبتُّملثله،ُّوتعدىُّحدُّواحدُّهوُّمبعىنُّإبطاله،ُّأيُّليسُّهذاُّاحلدُّ
ُّيء(ُّفكانُّتقدميُّالعقلُّعلىُّالنقلُّالُّلش2حماله"ُّ)يقولُّبهُّأحد،ُّلظهورُُّّبصحيح،ُّوإنُّجازُّإبطالُّواحد،ُّجازُّإبطالُّالسائر،ُّوهذاُّال

ُّفيه.إالُّألنهُّعقلُّيتضمنُّالقدحُّيفُّالعقلُّوالنقلُُّّ ُّالُّخفاء ُّكماُّمرُّوهذاُّظاهر
يقولُّالدكتورُّالسباعي:ُّولننظرُّإىلُّاملسألةُّمنُّناحةُّأخرى.ُّولنفرضُّأنُّحتكيمُّالعقلُّيفُّاألحاديثُّهوُّالصواب،ُّفنحنُّنسأل:ُُُُُُُّّّّّّّ

ُّقولُّمنُّسبقه.ُّأنُّحتكموه؟ُّأيُّعقلُّهذاُّالذيُّتريدون ُّمنهمُّإالُّوهوُّينقض ُّأعقلُّالفالسفة؟ُّإهنمُّخمتلفون،ُّوماُّمنُّمتأخر
ُّ_ُّعفاُّاهللُّعنهمُّ_ُّبالنوادرُّواحلكايات. ُّإنهُّليسُّمنُّشأهنم،ُّفإنُّعنايتهم ُّأعقلُّاألدباء؟

ُّماهلمُّوهلذا؟ ُّالطب،ُّأمُّاهلندسة،ُّأمُّالرياضيات؟ ُّأعقلُّعلماء
ُّوالبساطة.أعقلُّاحملدثني؟ُّإنهُّملُّيعجبكم،ُّبلُّ ُّإنكمُّمهمونهُّبالغباوة

ُّإهنمُّمذاهبُّمتعددة،ُّوعقليتهمُّ_ُّيفُّرأيكمُّ_ُّلعقليةُّاحملدثني. ُّأعقلُّالفقهاء؟
ُّبوجودُّاهلل،ُّجهلُّمنكمُّوخرافة. ُّأنُّإميانكم ُّأعقلُّامللحدين؟ُّإهنمُّيرون

ُّاهلل؟ُّفنحنُّنسألكم:ُّعقلُّأيُّمذهبُّمنُّمذاهبهمُّترتضون؟ ُّأعقلُّاملؤمننيُّبوجود
ُّماعة؟ُّهذاُّالُّيرضىُّالشيعة،ُّوالُّاملعتزلة.أعقلُّأهلُّالسنةُّواجل

ُّفمجردُّاالتفاقُّعلىُّطبيعةُّالعقلُّاحلاكمُّغريُّواردة.ُّ(ُّ؟3أمُّعقلُّاملعتزلة؟ُّإنهُّالُّيرضىُّمجهورُّطوائفُّاملسلمنيُّفأيُّعقلُّترتضونُّ)
ءُّفقدُّرمواُّاألنبياءُّمباُّصُّاألنبيايقولُّابنُّقيمُّاجلوزية:ُّ"فإنُّقالوا:ُّإمناُّتقدمُّالعقلُّالصريحُّالذيُّملُّخيتلفُّفيهُّاثنانُّعلىُّنصوُُُُُُُُُّّّّّّّّّ

ُّوأولواُّ ُّوشهدُّبشهادتهُّاملالئكة ُّوكفىُّباهللُّشهيدا، ُّوقدُّشهدُّاهلل ُّالعقلُّالصريحُّهذا ُّجاءواُّمباُّخيالف ُّمنه،ُّوهوُّأهنم همُّأبعدُّاخللق
ُّمنُّربكم ُّقدُّجاءكمُّبرهان ُّتعاىل:ُّ}ياأيهاُّالناس ُّالربهانيةُّللحكمةُّكماُّقال ُّالرسولُّهيُّالطريقة ُّالعلم؛ُّأنُّطريقة [824ُّبياء:]األن{

فالطريقةُّالربهانيةُّهيُّالواردةُّبالوحيُّكتاباُّ[،883ُّ]النساء:وقالُّتعاىل:ُّ}وأنزلُّاهللُّعليكُّالكتابُّواحلكمةُّوعلمكُّماُّملُّتكنُّتعلم{ُّ
منُّمقدمتنيُّقلهُّقانوناُّوضعُّبعُّةُّالتخمينيةُّهيُّاملأخوذةُّمنُّرجلُّمنُّيونانالتقليديةُّإيلُّاخلري،ُّوالطريقةُّالعقليةُّوسنةُّمعظمةُّللرشدُّداعي

يصححُّبزعمهُّعلومُّاخلالئقُّوعقوهلم،ُّفلمُّيستفدُّبهُّعاقلُّتصحيحُّمسألةُّواحدةُّيفُّشئُّمنُّعلومُّبىنُّآدم،ُّبلُّماُّوزنُّبهُّعلمُُّّونتيجة
ُّاإلميانُّكانسالخُّالقميصُّعنُّاإلنسانُّ) ُّ(ُّ.4إالُّأفسده،ُّوماُّبرعُّفيهُّأحدُّإالُّانسلخُّمنُّحقائق

ُّ"كتاباُُُُُُّّّّّّ ُّحاكماُّعلىُّشرعه ُّشيئاُُّّفكيفُّجنعلُّالعقل ُّاحلكيمُّيشرع ُّنتصورُّأنُّالشارع ُّعليهُّبعدُّكلُّهذا،ُّوكيف وسنة"،ُّونقدمه
ُّبشرعهُّاحلنيفيتناقضُّ ُّالعقولُّاحملكومة ُّمع ُّال، ُّماُّيرفضه ُّليسُّفيه ُّاإلسالمُّأنه ُّاملقررُّيف ُّالسباعي:ُّ"من ُّوحيكمُّعيقولُّالدكتور قل،

(ُّيفُّ)اإلهلياتُّوالنبواتُّواملعجزات5ُّ)الُّيستطيعُّأنُّيتصورهاا"ُّالعقلُّوُّأمورُّقدُّ"يستغرهبُّباستحالتهُّولكنُّفيهُّكماُّيفُّكلُّرسالةُّمساوية

                                                                 
ُّاليوم،ُّالقاهرة،ُُّّ،ُّحممدُّمتويلُّالشعراوي،يتفسريُّالشعروا- 1  (ُّبتصرف.84ُّ/1424ُّ،1425،ُّ)م8118دارُّأخبار
ُّ.8ُّ/880ملرسلةُّ،ُّوانظر:ُّخمتصرُّالصواعقُّا8ُّ/21ُّ،21املوافقاتُُّّ- 2
3 -ُُّّ  .31ُّ،40السنةُّومكانتهاُّيفُّالتشريع
ُّبتصرف.8ُّ/882ُّ،883ُّخمتصرُّالصواعقُّاملرسلةُُّّ-4ُّ
ُّصُُّّ-5ُّ ُّبتصرفُّيسري.34ُّالسنةُّومكانتهاُّيفُّالتشريع
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والسمعيات(ُّفتلكُّاألمورُّفوقُّنطاقُّالعقلُّوإدراكه،ُّوقدُّحيصلُّالغلطُّيفُّفهمهاُّفيفهمُّمنهاُّماُّخيالفُّصريحُّالعقل،ُّفيقعُّالتعارضُّ
ُّصريحُّالعقل،ُّفهذاُّال ُّ.ُّ(8يدفعُّ)ُّبنيُّماُّفهمُّمنُّالنقلُّوبنيُّماُّاقتضاه

،ُّفإذاُّهعُّفيهاُّإىلُّالعقلُّوالُّتعديلُّعليون:"ُّألنُّهذهُّالعقائدُّمتلقاةُّمنُّالشريعةُّكماُّنقلهاُّالسلفُّمنُّغريُّرجوُّيقولُّابنُّخلدُُُُُُّّّّّّ
هداناُّالشارعُّإىلُّمدرك؛ُّفينبغيُّأنُّنقدمهُّعلىُّمداركنا،ُّونثقُّبهُّدوهنا،ُّوالُّننظرُّيفُّتصحيحهُّمبداركُّالعقلُّولوُّعارضه،ُّبلُّنعتمدُّماُّ

ويقولُّيفُّموضعُّآخر:ُّ"وليسُّذلكُّبقادحُّ..ُّ(2ُّالشارع،ُّونعزلُّالعقلُّعنه"ُّ)نفهمُّمنُّذلكُّونفوضهُّإىلأمرناُّبهُّاعتقاداُّوعلما،ُّعماُّملُّ
وحقيقةُُّّ،ُّيفُّالعقلُّومداركه،ُّبلُّالعقلُّميزانُّصحيح؛ُّفأحكامهُّيقينية،ُّالُّكذبُّفيهاُّغريُّأنكُّالُّتطمعُّأنُّتزنُّبهُّأمورُّالتوحيدُّواآلخرة

ُّفذلكُّ..نُّذلكُّطمعُّيفُّحمالُّالنبوة،ُّوحقائقُّاإلهلية،ُّوكلُّماُّوراءُّطوره،ُّفإ ،ُّومنُّيقدمُّالعقلُّعلىُّالسمعُّيفُّأمثالُّهذاُّالقضايا،
ُّ(ُّ.3لقصورُّيفُّفهمه،ُّواضمحاللُّرأيه،ُّوقدُّتبنيُّلكُّاحلقُّمنُّذلك"ُّ)

يهُّف"ُّإنُّماُّعلمُّبصريحُّالعقلُّالذيُّالُّخيتلفُّفيهُّالعقالء؛ُّالُّيتصورُّأنُّيعارضهُّالشرعُّالبتة.ُّومنُّتأملُّذلكُّفيماُّتنازعُّالعقالءُُُُُُُّّّّّّّ
منُّاملسائلُّالكبار؛ُّوجدُّماُّخالفُّالنصوصُّالصرحيةُّالصحيحةُّشبهاتُّفاسدةُّيعلمُّبالعقلُّبطالهنا،ُّبلُّيعلمُّبالعقلُّثبوتُّنقيضها.ُّ
فتأملُّذلكُّيفُّمسائلُّالتوحيدُّوالصفات،ُّومسائلُّالقدرُّوالنبواتُّواملعاد؛ُّجتدُّماُّيدلُّعليهُّصريحُّالعقل،ُّوحننُّنعلمُّقطعاُّأنُّالرسلُّ

ُّا ُّ)الخيربونُّمبحاالت ُّحييلهُّالعقل ُّخيربونُّمبا ُّالعقولُّفال ُّأخربواُّمبجازات ُّي(4لعقول،ُّوإن ُّاألحوالُّكلهاُّ، ُّالبيهقي:ُّوعلى قولُّاإلمام
ولُّاهللُّمنُّلُّعنُّاهللُّاملوضعُّالذيُّوضعُّبهُّرسحديثُّرسولُّاهللُّالثابتُّعنه:ُّقريبُّمنُّالعقولُّموافقُّلألصول،ُّالُّينكرهُّعقلُّمنُّعق ُّ

وكماُّهوُّمجيلُّحسنُُّّحكمُّبه،ُّوالُّينفرُّمنهُّقلبُّمنُّاعتقدُّبتصديقهُّفيماُّقالُّواتباعهُّفيماُّدينه،ُّوماُّافتضُّعلىُّالناسُّمنُّطاعته،
ُّ(ُّ.5منُّحيثُّالشرع،ُّمجيلُّيفُّاألخالقُّحسنُّعندُّأوىلُّاأللبابُّ)

ّالعقلّفيّقبولهمّللحديثّوتصحيحهّكماّزعمّأعداءّالسنةّالنبويةّالمطهرة؟ّهلّأهملّالمتحدثونّحقاسادسا:ّ
ّ:ّ"كال،ّراعواّلل ّفيّأربعةّمواطنيفُّكتابهُّاألنوارُّالكاشفةُّبقوله:ُُّّبُّعنهُّالشيخُّعبدُّالرمحنُّاملعلمياهذاُّالسؤالُّأجُُُُُُّّّّّّ
ّعلىّالحديث.ّّّّّ ّثالثا:ّعندّالحكمّعلىّالرواة،ّرابعا:ّعندّالحكم ّعندّالسماع،ّثانيا:ّعندّالتحديث، ُّأوال:
نُّدُّالسماع:ُّفيبدوُّذلكُّواضحاُّيفُّاعتمادهمُّصحةُّمساعُّالصيبُّمىتُّكاأوال:ُّأماُّمراعاةُّاحملدثنيُّللعقلُّيفُّقبولُّاحلديثُّوردهُّعنُُُُُّّّّّ

مميزاُّفامهاُّللخطابُّوردُّاجلواب،ُّسواءُّكانُّابنُّمخس،ُّأوُّأقل،ُّوروىُّذلكُّبعدُّبلوغهُّاحللم،ُّومىتُّملُّيكنُّالعقلُّفهمُّاخلطاب،ُّوردُّ
ُّخرباُّويقولُّاملعل،ُّ(4:ُّوإنُّكانُّابنُّمخسنيُّسنةُّ)اجلوابُّملُّيصحُّمساعهُّحىتُّقالُّابنُّالصالح ميُّيفُّشرحُّذلكُّ"فاملثبتونُّإذاُّمسعوا

ُّالروايُّ ُّالقدحُّفيهُّويف ُّلذكرة،ُّذكروهُّمع ُّفإنُّظهرتُّمصلحة ُّملُّحيدثواُّبه، ُّحيفظوه،ُّفإذاُّحفظوه ُّملُّيكتبوهُّومل متتنعُّصحتهُّأوُّتبعد،
ُّ(ُّ.2الذيُّعليهُّتبعتهُّ)

نُّيتلقىُّالواعيُّوانتباههُّحلالُّالشيخُّالرواي،ُّالذيُّيريدُّأويقولُّاألستاذُّأبوُّغدة:ُّاملرادُّمبراعاةُّالعقلُّعندُّالسماع،ُّفحصُّالتلميذُُُُُُُُّّّّّّّّ
عنه،ُّقبلُّمساعهُّمنه،ُّفإذاُّوجهُّسيئُّاحلفظ،ُّأوُّمضطرباُّيفُّاحلديثُّأوُّشديدُّالتدليسُّعندُّالتحديث،ُّأوُّيروىُّالواهيات،ُّأوُّاملنكرات،ُّ

تحملُّعنه،ُّأوُّالُّتتصل:ُّأعرضُّعنُّالُّأوُّيسوقُّاملوضوعاتُّواخلرافات،ُّأوُّيقلبُّاألسانيدُّأوُّاملتون،ُّأوُّصاحبُّبدعةُّتتصلُّحبديثه،
ُّأنُّ ُّحىتُّيقالُّهلم:ُّأتريدون ُّحالهُّقبلُّاألخذُّعنه، ُّعنُّالشيخُّوالكشفُّعن ُّويدققونُّجداُّيفُّالبحث والسماعُّمنه.ُّوكانواُّيوغلون،

                                                                 
ُّالذبابُّاخل.-8ُّ ُّعذابُّالقربُّونعيمه،ُّوحديث ُّرؤيةُّاهللُّعزُّوجل،ُّوحديث ُّأمثلةُّمماُّرفضوهُّبعقوهلمُّحديث
ُّبتصرفُّيسري.541ُّدونُّالفصلُّاحلاديُّعشر،ُّيفُّعلمُّاإلهلياتُّصُّاملقدمةُّالبنُّخل-2ُّ
ُّيسري.501ُُّّعلمُّالكالم،ُّصُّاملصدرُّالسابقُّالفصلُّالعاشرُّيفُُّّ-3ُّ ُّبتصرف
ُّالصواعقُّاملرسلةُّابنُّالقيم،ُّ- 4  وماُّبعدها.8ُّ/884ُُّّخمتصر
ُّ.48مفتاحُّاجلنةُّيفُّاالحتجاجُّبالسنةُّصُُّّ- 5
ُّالبنُّالصالحُّصُُّّ-4ُّ ُّاملغيثُّللسخاويُّ،ُّوانظر12علومُّاحلديث ُّالراويُّللسيوطي2ُّ/84ُّ،85ُّ:ُّفتح ُّ.2ُّ/4،ُّوتدريب
ُّ.4األنوارُّالكاشفةُّعبدُّالرمحنُّاملعلميُّصُّ-2ُّ
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كتبُّعنُّنقال:ُّمسعتُّاحلسنُّبنُّصاحلُّيقول:ُّكناُّإذاُّأردناُّأنُّدهُّإىل:ُّ"شاذانُّاألسودُّبنُّعامرُّتزوجوه؟ُّروىُّاخلطيبُّيفُّالكفايةُّبسن
(ُّ"ُّ ُّ(ُّ.8الرجلُّسألناُّعنهُّحىتُّيقالُّلنا:ُّأتريدونُّأنُّتزوجوة؟

ُّالُُُُُُُّّّّّّّ ُّعنه،ُُّّوكثريُّمنُّطلبةُّاحلديثُّكانوا ُّالشأنُّالذينُّيعرفونُّالرواة،ُّومنُّجيوزُّأنُّيكتب يكتبونُّعنُّأحدُّحىتُّيسألوهُّعنهُّأئمة
اُّأردتُّأنُّقالُّيلُّوالوليدُّبنُّمسلمُّالقرشي:ُّوكنتُّإذُّومنُّالُّحيلُّكتبُّحديثهُّلالحتجاجُّأوُّاالعتبار،ُّفعنُّأىبُّالعباسُّبنُّباذامُّقال:

منتشرُّ(ُّوحنوُّذلكُّكثري2ُّآيتُّالشيخُّأمسعُّمنهُّشيئا،ُّسألتُّعنهُّقبلُّأنُّآيتهُّاألوزاعي،ُّوسعيدُّبنُّعبدُّالعزيز،ُّفإذاُّرأياُّأنُّأتيهُّأتيته"ُّ)
سانيدُّيفُّبعضُّاألحاديث،ُّم،ُّفيقلبونُّهلمُّبعضُّاألوكثرياُّماُّكانُّبعضُّالطلبةُّميتحنونُّالشيوخُّقبلُّالتلقىُّعنه،ُّيفُّأخبارُّالراوةُّواحملدثني

ُّانتبهُّ ُّمنه،ُّفإن ُّللشيخُّقبلُّالسماع ُّهذاُّعمدا:ُّامتحانا ُّوروايتهم،ُّيفعلون ُّأهناُّمنُّأحاديثهم ُّويسأهلمُّعنهاُّعلى ويركبونُّعليهاُّاملتون،
ومنّنمالجّ،ُّروايةُّعنهاملغلوطُّتركواُّالقلوبُّوُّعرفواُّضبطهُّومتانةُّحفظهُّوشدةُّيقظتهُّودقةُّوعيه،ُّوأخذواُّعنه،ُّوإنُّتلقنُّوأقر:ُّاحلديثُّامل

ّمراعاتهمّللعقلّفيّقبولّالحديثّوردهّعندّالسماع.
نكرته،ُّفلمُّأمحلُّشيئاُّأُّ،ُّومسعتُّكالمه،ُّفذكرل:ُّدخلتُّعلىُّاحلجاجُّبنُّأرطاةيفُّسننهُّعنُّسفيانُّبنُّعيينةُّقاُّين_ُّماُّرواهُّالدارقط8

ُّ.(3ةُّمبكة،ُّفلمُّأمحلُّعنهُّشيئاُّ"ُّ)اوقالُّحيىيُّبنُّسعيدُّالقطان:ُّرأيتُّاحلجاجُّبنُّأرط،ُّعنهُّشيئا
رُّاجلزريُّرُّ،ُّقال:ُّلوُّخريتُّبنيُّأنُّأدخلُّاجلنةُّوبنيُّأنُّألقىُّعبدُّاهللُّحمةُّصحيحهُّعنُّعبدُّاهللُّاملبارك_ُّورويُّاإلمامُّمسلمُّيفُّمقدم2

ُّ.(4أيتهُّكانتُّبعرةُّأحبُّإىلُّمنه"ُّ)الختتُّأنُّألقاه،ُّمثُّأدخلُّاجلنة،ُّفلماُّرُُّّقاضىُّالرقةُّيالرم
تاطهمُّالُّعندُّالسماعُّوالتحمل،ُّفيبدوُّذلكُّواضحاُّيفُّاشُّيفُّقبولُّاحلديثُّوردهُّعندُّاحلديثوأماُّمراعاةُّاحملدثنيُّللعقلُّثانيا:ُُُُُُُّّّّّّّ

بالغُّومنُّشروطُّالعدالةُّبعدُّاإلسالم:ُّالبلوغُّوالعقل،ُّفالُّيقبلُّحديثُّغريُّال،ُّطُّيفُّصحةُّقبوهلمُّللحديث،ُّوتصحيحهالعدالة،ُّوالضب
وأماُّالضبطُّفيعرفُّمبدىُّموافقتهُّألهلُّاحلفظ،ُّفإنُّوافقهمُّ،ُّ(4اءُّاملطبقُّواملنقطعُّإذاُّأثرُّيفُّاإلفاقةُّ)،ُّوالُّاجملنونُّسوُّ(5علىُّالصحيحُّ)

ُّعلي ُّفهوُّضابطُّحمتجُّحبديثه،ُّوإنُّوافقهمُّنادرا،ُّوكثرتُّخمالفتهُّهلمُّوالزيادة مُّهغالبا،ُّولوُّأتىُّبأنقصُّالُّيتغريُّبهُّاملعىن،ُّأوُّيفُّاملعىن؛
ُّالضبط،ُّالُّحيتجُّحبديثه،ُّوإىلُّذلكُّأشارُّاإلمامُّالشافعيُّفيمنُّتقومُّبهُّاحلجة؛ُّفقال:ُّ"إذاُّشاركُّفيماُّأتىُّبه؛ُّفهوُّخمطئُّمغفل،ُّعدمي

ويقولُّأيضا:ُّ"والُّيستدلُّعلىُّأكثرُّصدقُّاحلديثُّوكذبهُّإالُّبصدقُّاملخربُّوكذبه،ُّإالُّيفُّاخلاصُّ،ُّ(2أهلُّاحلفظُّوافقُّحديثهم"ُّ)
بأنُّاحلديثُّاحملدثُّماُّالُّجيوزُّأنُّيكونُّمثله،ُّأوُّماُّخيالفهُّماُّهوُّالقليلُّمنُّاحلديث،ُّوذلكُّأنُّيستدلُّعلىُّالصدقُّوالكذبُّفيه،ُّ

ُّ)أث ُّبالصدقُّمنه" ُّداللة ُّ(1بتُّوأكثر ُّالكفاية:، ُّيف ُّ)ُّوقالُّاخلطيب ُّمنُّاألحاديث" ُّواملستحيل ُّاطراحُّاملنكر ُّوجوب ُّيقول1ُّ"باب )
ادُّجتدُّحديثاُّنُّاألئمةُّباملرصادُّللرواة،ُّفالُّتكاألستاذُّعبدُّالرمحنُّاملعلمي:ُّويفُّالرواةُّمجاعةُّيتساحمونُّعندُّالسماعُّوعندُّالتحديث،ُّلك

ُّ(ُّ.80بنيُّالبطالن،ُّإالُّوجدتُّيفُّسندهُّواحداُّأوُّأثننيُّأوُّمجاعةُّقدُّجرحهمُّاألئمةُّ)
ُّمنُُُُُُُُّّّّّّّّ ُّحيدثُّبه ُّعلىُّمساعُّما ُّجرتُّعادمهم ُّيفُّمجعُّاحلديث ُّاحلفاظُّاملتوسعني ُّغدة:ُّ"إنُّاحملدثني ُّالفتاحُّأبو يقولُّاألستاذُّعبد

دثُّبه،ُّألنهُّينفعُّيفُّوجوهُّكثريةُّمنُّعلومُّاحلديث،ُّولذلكُّقالواُّوقررواُّهذاُّالقاعدة،ُّالىتُّعربُّعنهاُّاحلفاظُّحيىيُّاألحاديثُّوماُّالُّحي
                                                                 

ُّ.13الكفايةُّيفُّعلمُّالروايةُّصُُّّ-8ُّ
ُّالكمالُّللمزيُّ-2ُّ  .3ُّ/8425مهذيب
ُّيفُّسننهُّكتابُّاحلدودُّوالدياتُّوغريهُُّّ- 3 ُّ.244رقم3ُّ/825ُُّّالدارقطين
ُّالتهذيبُّعبدُّاهللُّبنُّحمرر،ُّمبهُّ- 4 رقم8ُّ/512ُُّّ،ُّوالكاشف3514ُّرقم8ُّ/521ُُّّمالت،ُّاجلزري،ُّالقاضي،ُّمتوك،ُّماتُّيفُّخالفةُّأيبُّجعفر.ُّلهُّترمجةُّيف:ُّتقريب

841ُُّّ،ُّوالضعفاءُّواملتوكنيُّللنسائيُّص2144ُّ مُّرق858ُّ،ُّوالضعفاءُّأليبُّنعيمُّص124ُّرقم5ُّ/824ُُّّ،ُّواجلرحُّوالتعديل2ُّ/22ُّ،ُّواجملروحنيُّالبنُّحبان341ُّرقم
ُّالسنةُّوعلومُّاحل،ُّوانظر8ُّ/838مسلمُّ)بشرحُّالنووي(ُّاملقدمة،ُّبابُّبيانُّأنُّاإلسنادُّمنُّالدينُّ،881ُّ ُّاألستاذُّ:ُّحملاتُّمنُّتاريخ ُّ.822عبدُّالفتاحُّأبوُّغدةُّصُّديث

ُّللسخاوىُّ-5ُّ ُّالراوي8ُّ/302ُّانظر:ُّفتحُّاملغيث ُّحكاهُّالنووىُّعنُّاألكثرين،ُّانظر:ُّتدريب ُّ.8ُّ/300،ُّوهوُّالذي
ُّللسخاويُّانظر:ُّفتحُّاملغ-4ُّ ُّالراوي8ُّ/302ُُّّيث ُّ.8ُّ/300وماُّبعدها،ُّوتدريب
ُّ.8ُّ/321،ُّوانظر:ُّفتحُّاملغيثُّللسخاوى8008ُّفقرةُّرقم328ُُّّالرسالةُّلإلمامُّالشافعيُّصُُّّ-2ُّ
ُّللشافعيُّصُّ-1ُّ 311ُُّّالرسالة ُّ.8011فقرةُّرقم
ُّ.403الكفايةُّصُّ-1ُّ

ُّ.4ُّ،2األنوارُّالكاشفةُّصُّ-80ُّ
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ينُّمعنيُّبقوله:ُّ"إذاُّكتبتُّفقمشُّوإذاُّحدثتُّففتش"ُّأىُّعندُّحتملُّاحلديثُّوتلقيهُّعنُّشيوخُّالرواية،ُّجيمعونُّمنهُّماُّاستطاعواُّعنُُّّ
ابطنيُّاُّحتملوهُّمنُّاألسانيدُّواملتون،ُّفالُّحيدثونُّإالُّباألسانيدُّاملتصلةُّبالعدولُّالثقاتُّالضكلُّشيخ،ُّولكنُّعندُّحتديثهمُّيفتشونُّفيم

وماُّتبنيُّهلمُّمنُّكذبُّأوُّوهمُّأوُّبالياُّللرواةُّيفُّاألسانيد،ُّأوُّالشذوذ،ُّأوُّعلةُّيفُّاملتنونُّ،ُّاملتونُّاخلاليةُّمنُّالشذوذُّوالعلةعنُّمثلهم،ُّوُّ
ُّ ُّيذكروهناُّإال ُّهبا،ُّوال ُّالكتبُّميكسونُّعنُّالتحديث ُّحيرقونُّهذه ُّوشذوذ،ُّورمبا ُّاملتنونُّمنُّضعف ُّاألسانيدُّأو ُّيفُّتلك معُّالبيانُّملا
ُّ ُّيفُّتراجم ُّجتدهُّمذكورا ُّالرواةُّاجملروحنيويقطعوهنا،ُّوكلُّهذا ُّطائفةُّكبريةُّمن ُّومه، ُّيفُّامليزان، ُّذلك:ُّجاء ُّمنوذجُّمن ذيبُّونسوقُّهنا

ابُّينبغيُّأنُّ:ُّمسعتُّحيىيُّبنُّمعنيُّيقول:ُّبالشامُّكتاري"نُّأىبُّاحلوُّالتهذيبُّيفُّترمجةُّ"خالدُّبنُّيزيدُّبنُّأىبُّمالكُّالدمشقيُّ"قالُّاب
يدفن:ُّ"كتابُّالديات"ُّخلالدُّبنُّيزيدُّبنُّأىبُّمالك.ُّملُّيرضُّأنُّيكذبُّعلىُّأبيهُّحىتُّكذبُّعلىُّالصحابة.ُّقالُّأمحدُّبنُّأىبُّاحلواري.ُّ

ُّ(ُّ.8طىُّللناسُّفيهُّاحلوائج"ُّ)قدُّكنتُّمسعتُّهذاُّالكتابُّمنُّخالدُّبنُّيزيد،ُّمثُّأعطيتهُّالبنُّعبدوسُّالعطار،ُّفقطعهُّوأع
ثالثا:ُّوأماُّمراعاةُّاحملدثنيُّللعقلُّعندُّاحلكمُّعلىُّالرواة:ُّفهذاُّيظهرُّكثرياُّيفُّكتبُّالتاجم،ُّفاألئمةُّكثرياُّماُّجيرحونُّالراوىُّخبربُُُُُُُُّّّّّّّّ

دُّذلكُّكثرياُّيفُّوجتُّواحدُّمنكرُّجاءُّبهُّفضالُّعنُّخربينُّأوُّأكثر،ُّويقولون:ُّللخربُّالذيُّمتتنعُّصحتهُّأوُّتبعد:ُّ"منكر"ُّأوُّ"باطل"،
(ُّ ُّحديثاُّحديثا ُّحديثه،ُّوينقدوه ُّحىتُّيستعرضوا ُّيوثقونُّالراوى ُّواملتثبتونُّال ُّالعللُّواملوضوعات ُّوأماُّ،ُّ(2تراجمُّالضعفاء،ُّوكتب رابعا:

ُّالعقل ُّدالئلُّالوضعُّيفُّاحلديثُّخمالفتهُّلبدهيات ُّاألحاديثُّفهذاُّواضحُّيفُّجعلهمُّمن ُّمراعاةُّاحملدثنيُّللعقلُّعندُّاحلكمُّعلىُّمتون
ُّوبشرطُّلوُّقبنيُّماُّظاهرهُّالتعارضُّبنيُّاملنقولُّواملعُّ،ُّإالُّأنُّذلكُّمقيدُّبعدمُّإمكانُّالتأويلُّواملقصودُّبالتأويلُّهنا:ُّحماولةُّالتوفيق(3)

ُّ(ُّ.4إالُّبقدرُّماُّيسرحهُّالنقل"ُّ)العقلُّيفُّجمالُّالنظرُّوالتأويلُّوهوُّيوفقُُّّ:"أالُّيسرح
ُّرف،ُّوتنكرُّالعقولُّاليت"وإمناُّتعُّويفُّذلكُّيقولُّاحلكيمُّالتمذي:،ُّهُّالثابتةنةُّنبي،ُّوسالعقلُّمقيدُّباملستنريُّبكتابُّاهللكماُّأنُُُُُُُُّّّّّّّّ

ُّهلاُّإىلُّاهللُّسبيلُّيصلُّإىلُّاهللُّونورُّاهللُّسراجهُّوالعقلُّبصريته،ُّواحلقُّخبئتهُّوالسكينةُّطابعهُّفرجعُّإىلُّخلقهُّواحلقُّعندهُّأبلجُّيضئُّيف
ىُّالباطلُّظلمةُّكظلمةُّلكضوءُّالنهارُّنعرفه،ُّوإنُّعُّ"ُّإنُّعلىُّاحلقُّنوراُّوضوءُّخيثم:ُّقلبهُّكضوءُّالسراجُّيقيناُّوعلماُّبهُّكماُّقالُّربيعُّبن

ءامنواُّإنُّتتقواُّاهللُّجيعلُُّّذينأيهاُّالُّفاحملققونُّهكذاُّصفتهمُّيعرفونُّاحلقُّوالباطلُّوكذلكُّوعدُّاهللُّتعاىلُّاملتقنيُّفقال:ُّ}يا،ُّ"هالليلُّننكرُّ
واتُّالدنياُّاحملجوبُّعقلهُّعنُّاهللُّعزُّوجلُّفليسُّهوُّاملغىنُّهبذا؛ُّألنُّأماُّالعقلُّاملخلطُّاملكبُّعلىُّشه[،21ُّ]األنفال:لكمُّفرقانا{ُّ

ُّ(ُّ.5صدرهُّمظلم،ُّفكيفُّيعرفُّاحلق؟ُّوإمناُّشرطُّرسولُّاهللُّفقال:ُّ"إذاُّجاءكمُّعىنُّحديثُّتعرفونه،ُّوالُّتنكرونه"ُّ)
دثنيُّوالفقهاء،ُّقاعدةُّمقررةُّعندُّاحملُّومماُّسبقُّيتبنيُّلناُّأنُّ"قاعدةُّعرضُّالسنةُّعلىُّالعقل"ُّيفُّاحلكمُّعلىُّالسنةُّالنبويةُّاملطهرة،ُُُُُُّّّّّّ

بهُّرُّوطبقوهاُّفعالُّيفُّقبوهلمُّلألحاديثُّوتصحيحها،ُّإالُّأهناُّمقيدةُّباستحالةُّالتأويلُّباجلمعُّبنيُّماُّظاهرهُّالتعارضُّبنيُّالنقلُّوماُّاستغ
مُّحكمهُّعلىُّدشرع،ُّوالُّيقوضعهاُّلهُّخالقه،ُّفالُّحيسنُّإالُّماُّحسنهُّالشرع،ُّوالُّيقبحُّإالُّماُّقبحهُّالُّالعقلُّالواقفُّعندُّاحلدودُّاليت

أعداءُّالسننُّأعيتهمُّاألحاديثُُّّيُّعنهُّقال:ُّ"ُّأالُّإنُّأصحابُّالرأوأخريا:ُّصدقُّالفاروقُّعمرُّرضيُّاهللُّ،ُّحكمُّربُّالعبادُّعزُّوجل
:ُّ"إياكمُّايةُّقال،ُّونتبعُّوالُّنبتدع،ُّماُّنضلُّماُّمتسكناُّباألثر"ُّويفُّروُّيوأضلوا،ُّأالُّوإناُّنقتدىُّوالُّنبتدأنُّحيفظواُّفأفتواُّبرأيهمُّفضلواُّ

وجمالسةُّأصحابُّالرأي،ُّفإهنمُّأعداءُّالسنة،ُّأعيتهمُّالسنةُّأنُّحيفظوها،ُّونسواُّاألحاديثُّأنُّيعوها،ُّوسئلواُّعماُّالُّيعلمون،ُّفاستحيواُّ
أي،ُّرُّأنُّيقولواُّالُّنعلم،ُّفأفتواُّبرأيهمُّفضلواُّوأضلواُّكثريا،ُّوضلواُّعنُّسواءُّالسبيل،ُّإنُّنبيكمُّملُّيقبضهُّاهللُّحىتُّأغناهُّاهللُّبالوحيُّعنُّال

(ُّ ُّمنُّظاهرمها" ُّ.(4ولوُّكانُّالرأيُّأوىلُّمنُّالسنة،ُّلكانُّباطنُّاخلفنيُّأوىلُّباملسح
                                                                 

ُّ،ُّومه2425رقم8ُّ/445ُُّّميزانُّاالعتدالُُّّ-8ُّ ُّلألستاذ232رقم3ُّ/824ُُّّذيبُّالتهذيب ُّالسنةُّوعلومُّاحلديث 824ُّعبدُّالفتاحُّأبوُّغدةُّصُُّّ،ُّوانظر:ُّحملاتُّمنُّتاريخ
ُّ.2األنوارُّالكاشفةُّللمعلميُّصُّ-2ُّ
ُّالراويُّللسيوطيُّ-3ُّ ُّماُّقررهُّأهلُّا2ُّ/14ُّ،ُّوتوضيحُّاألفكارُّللصنعان8ُّ/224ُّانظر:ُّتدريب ُّدفاعهُّعنُّالنقلُّوهذاُّماُّقالهُّابنُّخلدونُّيفُّمقدمته،ُّمقررا حلديث،ُّبدليل

ُّتعارضُّمعه،ُّوسفهُّعقولُّمنُّيقدمونُّالعقلُّعلىُّالنقلُّعندُّالتعارضُّالظاهرى،ُّانظرُّاملقدمةُّصُّ ُّ،ُّبالقاعدةُّمبفهومُّأهلُّاحلديث.501وتقدميهُّعلىُّالعقلُّإذا
ُّ.8ُّ/21املوافقاتُّللشاطيبُّ-4ُّ
ُّواألربعونُّفيماُّيعد-5ُّ ُّنوادرُّاألصولُّللحكيمُّالتمذيُّاألصلُّالرابع ُّللقامسيُّص8ُّ/348ُّونهُّصدقُّاحلديث ُّ.845،ُّوانظر:ُّقواعدُّالتحديث
8ُّ/453ُّ،454ُُّّالفقيهُّواملتفقهُّللخطيبُّ-4ُّ ُّ.8ُّ/55صحة.ُّانظر:ُّأعالمُّاملوقعنيُّ،ُّوقالُّابنُّقيمُّاجلوزيةُّوأسانيدُّهذهُّاآلثارُّعنُّعمرُّيفُّغايةُّال422ُّ،421رقمي
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ّ  (2)إنكارّاالحتجاجّبأخبارّاآلحادالبحثّالسادس:
أنفسهم،ُُّّماءُّاحلديثُّاليقنيُّباعتافُّعلالُّحيتجُّهباُّيفُّالدين،ُّزاعمنيُّأهناُّتفيدُّالظنُّالُّيدعيُّبعضُّاملتومهنيُّأنُّأخبارُّاآلحاد

،ُّويقولُّالرسولُّصلىُّ[21النجم:ُّ]ُّ{إنُّيتبعونُّإالُّالظنُّوإنُّالظنُّالُّيغينُّمنُّاحلقُّشيئا}ُّالظنُّكماُّيفُّقوله:وقدُّذمُّاهللُّعزُّوجلُّ
يثُّملُّيقبلهُّحُّويستدلونُّعلىُّذلك:ُّمبوقفُّالنيبُّمنُّخربُّذيُّاليدين،،ُّ«كمُّوالظن،ُّفإنُّالظنُّأكذبُّاحلديثإياُّ»اهللُّعليهُّوسلم:ُّ

بةُّوكذاُّتوقفُّالصحابةُّيفُّقبولُّخربُّالواحد،ُّومنُّذلك:ُّتوقفُّأيبُّبكرُّالصديقُّيفُّقبولُّخربُّاملغريةُّبنُّشعُّ،حىتُّوافقهُّعليهُّالباقون
ذان،ُّحىتُّتابعهُّأبوُّئيفُّمرياثُّاجلدة،ُّحىتُّتابعهُّحممدُّبنُّمسلمة،ُّوتوقفُّعمرُّبنُّاخلطابُّيفُّقبولُّخربُّأيبُّموسىُّاألشعريُّيفُّاالست

ُّتبعاُّ،ُّاخلدريسعيدُّ ويتساءلون:ُّأليسُّراويُّاحلديثُّهذاُّبشراُّقدُّينسىُّأوُّخيطئ،ُّوقدُّتتفاوتُّكلماتُّالرواةُّيفُّنقلُّحادثةُّواحدة
لذلك؟!ُّوإذاُّكناُّيفُّشئونُّالدنياُّنستوثقُّللحقوق،ُّبأنُّنأخذُّبشهادةُّرجلنيُّعدلني،ُّأوُّرجلُّوامرأتني،ُّفكيفُّهنبطُّبنصابُّاالستيثاقُّ

:ُّإسقاطُّرامنيُّمنُّوراءُّذلكُّإىلُّيفُّالفروعُّدونُّاألصولُّ)العقيدة(ُّنُّهؤالءُّمنُّيدعيُّقبولُّخربُّاآلحاديفُّشئونُّالدينُّعنُّالدنيا؟!ُّوم
ُّسواءُّيفُّالعقيدةُّأوُّالفروع. ُّكثريُّمنُّاألحكام ُّاآلحادُّاليتُّتنبينُّعليها ُّحجيةُّأخبار

ُّنقدّعام:
ُّمبعىنُّال-8 ُّخيتلفُّعنُّالظن ُّعندُّاحملدثنيُّوالفقهاء ُّالذيُّيفيدُّالعلم ُّاآليةُّواحلديث،ُّوُّإنُّالظنُّالراجح ُّمنُّشكُّيف اآلحاد

ُّويف ُّراوُّواحدُّيفُّطبقةُّواحدة؛ ُّونادراُّجداُّماُّينفردُّبه ُّأوُّاالثننيُّيفُّالطبقةُّالواحدة، ُّدونُّالتواترُّكالثالثة ُّاألخبارُّهيُّماُّيرويهُّعدد
لقرآنُّوالسنةُّتؤيدهُُّّليهُّأدلةُّمنُّاهذهُّاحلالةُّالُّبدُّأنُّتتلقاهُّاألمةُّبالقبولُّحىتُّجيريُّالعملُّبه،ُّوالُّتتلقاهُّاألمةُّبالقبولُّإالُّإذاُّكانُّع

كحديث:ُّ"األعمالُّبالنيات"ُّالذيُّهوُّيفُّأعلىُّدرجاتُّالصحةُّوتؤيدُّمعناهُّعشراتُّاآلياتُّواألحاديثُّاألخرى،ُّإضافةُّإىلُّالشروطُّ
ُّالصارمةُّاليتُّوضعهاُّالعلماءُّيفُّقبولُّخربُّاآلحاد.

امُّوإمجاعُّلىُّحجيةُّخربُّاآلحادُّوكذلكُّسريةُّالصحابةُّالكرُّلقدُّتضافرتُّاألدلةُّالعقليةُّوالنقليةُّالصرحيةُّمنُّالقرآنُّوالسنةُّع-2ُّ
األمةُّالقائمُّعلىُّالعملُّخبربُّاآلحادُّالدائمُّيفُّكلُّأمورُّالدينُّسواءُّالعقديةُّمنهاُّأوُّالتشريعية؛ُّإذُّالُّيعقلُّأنُّنعتمدهُّيفُّجانبُّمنُّ

ماُُّّلُّنعتمدُّماُّخيصُّاألحكامُّونتكجوانبُّالدينُّونتكهُّيفُّجانبُّآخر،ُّوإالُّفماذاُّلوُّاجتمعُّيفُّحديثُّواحدُّعقيدةُّوأحكام،ُّفه
ُّخيتصُّبالعقيدة؟!

بحانهُّسالُّيصحُّقياسُّالروايةُّعلىُّالشهادة،ُّوذلكُّأنُّالروايةُّشرعُّعامُّتكفلُّاهللُّحبفظهُّوقيدُّلهُّمنُّحيفظهُّوملُّيتكفلُّ-3ُّ
ُّأماُُّّعليهُّأفذاذحبفظُّالدماءُّواألموال؛ُّفاخلوفُّمنُّالكذبُّيفُّالشهادةُّأشد،ُّكماُّأنُّتوثيقُّالرواةُّوتعديلهمُّعملُّقامُّوتعاىلُّ النقاد،

ُّالشهودُّفالُّيتوفرُّيفُّتعديلهمُّمثلُّذلكُّأبدا.
ُُّّتُّواالستيثاقمنُّبعدهُّيفُّقبولُّخربُّالواحدُّزيادةُّيفُّالتثبُّوسلمُّوالصحابةُّرضيُّاهللُّعنهمُّكانُّتوقفُّالنيبُّصلىُّاهللُّعليه-4ُُُُُُُّّّّّّّ

ليهُّوسلمُّطردا،ُّبلُّكانُّنادراُّملاُّقدُّثبتُّعنهُّصلىُّاهللُّع،ُّوملُّيكنُّرداُّحلجيةُّخربُّالواحدُّيفُّالفروع،ُّبدليلُّأنُّهذاُّالتوقفُّملُّيكنُّم
ُّآحادُّكثريةُّدونُّتوقف. ُّوالصحابةُّقبوهلمُّأخبار

ّأوال.ّاختالطّالمفاهيمّوالمصطلحات:
                                                                 

ُّم2002هـ/8ُّ،8423ُّدارُّاليقني،ُّمصر،ُّطُّالسنةُّالنبويةُّيفُّكتاباتُّأعداءُّاإلسالمُّ"مناقشامهاُّوالردُّعليها"،ُّد.ُّعمادُّالسيدُّالشربيين،- 1 .ُّالسنةُّبنيُّاألصولُّوالتاريخ،
ُّطبعةُّخاصُّبأمريكاُّالالتينية،م.ُّحجيةُّالسنةُّوردُّالشبهاتُّاليتُّأثريتُّحوهلا،ُّاجلامعةُّالدولية8ُّ،2005ُّمحاديُّذويب،ُّاملركزُّالثقايفُّالعريب،ُّط ُّالبكالوريوس، .ُّةبرنامج

ُّإلنكارُّالسنةُّالنبوية،ُّد.ُّعبدُّالعظيمُّاملطعين، ُّوهبة،ُّالقاهرة،ُّطُّالشبهاتُّالثالثونُّاملثارة ُّحجيةُّوتدوينا،ُّحممدُّصاحلُّم8111هـ/8ُّ،8420ُّمكتبة .ُّالسنةُّالنبوية
ُّوالتلقي،ُّمحديُّعبدُّاهلل،.ُّمصادرُّالتشم2002هـ/8ُّ،8422ُّمؤسسةُّالريان،ُّبريوت،ُّطُّالغرسي، ُّومنهجُّاالستدالل ُّأوالدُّالشيخُّللتاث،ُّمصر،ُّطُّريع .ُّم8ُّ،2004مكتبة

م.ُّالسنةُّبنيُّكيدُّاألعداءُّوجهلُّاألدعياء،ُّمحديُّعبدُّالعظيم2005ُّهـ/8ُّ،8424ُّالتبيانُّفيماُّجدُّمنُّأمرُّاجلان،ُّأبوُّعمرُّفوزيُّبنُّعبدُّالعزيز،ُّدارُّالدعوة،ُّمصر،ُّط
ُّأوالدُّالشالصعيدي، ُّد.ُّأمحدُّعمرُّهاشم،م8ُّ،2002يخ،ُّمصر،ُّطمكتبة  .م2000هـ/8ُّ،8428ُّمكتبةُّوهبة،ُّالقاهرة،ُّطُّ.ُّدفاعُّعنُّاحلديثُّالنبوي،

ُّ.واترصلُّإىلُّعددُّالتدا،ُّماُّملُّيعخربُّاآلحاد:ُّهوُّماُّملُّجتتمعُّفيهُّشروطُّاملتواتر،ُّفيشملُّماُّرواهُّواحدُّيفُّطبقةُّأوُّيفُّمجيعُّالطبقاتُّوماُّرواهُّاثنانُّوماُّرواهُّثالثةُّفصاأماُّ
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لىُّالكذبُّماُّرواهُّمجعُّحتيلُّالعادةُّتواطؤهمُّعُّفاملتواتر:،ُّحيثُّعددُّرواتهُّإىل:ُّمتواترُّوآحادينقسمُّاحلديثُّمنُّّأخبارّاآلحاد:
ُّ(8)نهمُّاتفاقاُّمنُّغريُّقصد،ُّويستمرُّذلكُّمنُّأولهُّإىلُّآخرهُّويكونُّمرجعهُّإىلُّاحلسُّمنُّمشاهدُّأوُّمسموعُّأوُّحنومهاأوُّصدورهُّم

ُّوماُُّّواآلحادُّأوُّخربُّالواحد: ُّرواهُّواحدُّيفُّطبقةُّأوُّيفُّمجيعُّالطبقات،ُّوماُّرواهُّاثنان، هوُّماملُّجتتمعُّفيهُّشروطُّاملتواتر،ُّفيشملُّما
ُّىلُّعددُّالتواتر.رواهُّثالثةُّفصاعدا،ُّماُّملُّيصلُّإ

لُّمنُّاثننيُّيفُّماُّالُّيرويهُّأقُّعزيز:ّو،ُّوهوُّماُّرواهُّثالثةُّفصاعداُّيفُّكلُّطبقةُّوملُّيصلُّإىلُّحدُّالتواترُّمشهور:ُّوينقسمُّإىل:
السندُّأوُّيفُُّّهوُّماُّينفردُّبروايتهُّراوُّواحدُّإماُّيفُّكلُّطبقةُّمنُّطبقاتُّ:غريبّو،ُّيزيدُّيفُّبعضُّطبقاتهُّعلىُّاالثننيُّمجيعُّالطبقاتُّوقد

ُّحديثُّإمناُّاألعمالُّبالنيات».ُّومثاله:ُّبعضها ُّوهوُّصحيح« ُّيفُّأوله،ُّمستفيضُّيفُّآخره، ُّ.(2)فهوُّحديثُّفردُّغريب
ُّةومنُّهذاُّيتضحُّأنُّخربُّاآلحادُّليسُّكماُّيفهمهُّالناسُّأنهُّهوُّاخلربُّالذيُّانفردُّبهُّراوُّواحد؛ُّإذُّهذاُّقسمُّمنُّأقسامهُّالثالث

وهبذاُّ،ُّاهلذلكُّكانتُّأخبارُّاآلحادُّهيُّالقسمُّاألكربُّيفُّالسنةُّالنبوية؛ُّألنُّاملتواترُّوخاصةُّاللفظيُّقليل،ُّبالنسبةُّإىلُّجمموعُّماُّرويُّفي
أيضاُّتتبنيُّخطورةُّالدعوةُّإىلُّإنكارُّحجيةُّأخبارُّاآلحادُّواهلدفُّمنُّورائهاُّهوُّهدمُّللسنةُّكلها؛ُّإذُّهدمُّأغلبهاُّهوُّهدمُّهلا،ُّويفُّهذاُّ

ّكثيراّممنّيتناولونّهذاّاألمرّيعنيّإنكارّحجيةّخبرّالواحدّالّيدركونّمعنىّحديثّلدكتورُّيوسفُّالقرضاوي:ُّيقولُّا "علىّأن
اآلحادّويحسبونّأنهّالذيّرواهّواحدّفقط،ّوهذاّخطأّفالمرادّبحديثّاآلحادّماّلمّيبلغّدرجةّالتواترّوقدّيرويهّاثنانّأوّثالثةّ

ُّ.(3)"افهمّمنّالتابعينأوّأربعةّأوّأكثرّمنّالصحابةّوأضع
يقولُّالدكتورُّأبوُّزهرة:ُّ"ويشتطُّلقبولُّخربُّاآلحادُّالعدالةُّوالضبط،ُّوأنُّيكونُّالراويُّقدُّمسعُّاحلديثُّعمنُّيرويهُّعنهُّبأنُّ

الدينُُّّللمقررُّالثابتُّعندُّأهلُّاحلديث،ُّأوُّماُّعلمُّمنُّيكونُّاللقاءُّبينهماُّثابتا،ُّوأالُّيكونُّيفُّمنتُّاحلديثُّشذوذُّبأالُّيكونُّخمالفا
ُّللق ُّطعيُّمنُّالقرآنبالضرورة،ُّأوُّخمالفا ُّالنواهيُُّّوإنّالعدالة، ُّمنتهياُّعن ُّيكونُّمؤدياُّللفرائض ُّمعروفاُّبالكذب،ُّوأن ُّأالُّيكون معناها

ُّالدينُّيدعوُّنُّصاحبُّبدعةُّيفعدالةُّأالُّيكوُّيفُّالدين،ُّفالُّيقبلُّروايةُّيفُّالدينُّممنُّالُّيتحرجُّمنُّخمالفةُّأوامرُّالدينُّونواهيه.ُّومنُّال
ُّمبعناهُُّّوأماّالضبط،ُّإليها ُّمثُّفهمه ُّحيقُّمساعه، ُّالكالمُّكما ُّهوُّمساع ُّالضبطُّفإنُّتفسريه ُّبقوله:ُّأما ُّفخرُّاإلسالمُّالبزدوي فقدُّفسره

ظنُّبنفسهُّإىلُّحنيُّأدائه،ُّالالذيُّأريدُّبه،ُّمثُّحفظهُّببذلُّاجملهودُّله،ُّمثُّالثباتُّعليهُّمبحافظةُّحدوده،ُّومراقبتهُّمبذاكرتهُّعلىُّإساءةُّ
ُّومعناه،ُّوالثان ُّالضبطُّوهوُّنوعان:ُّضبطُّاملنتُّبصيغته ُّوشرعاُّوهذاُّأكملها،ُّواملطلقُّمن ُّهذهُّاجلملةُّضبطُّمعناه،ُّفقها ُّأنُّيضمُّإىل

وايةُّرُّيتناولُّالكامل؛ُّوهلذاُّملُّيكنُّخربُّمنُّاشتدتُّغفلتهُّخلقةُّأوُّمساحمةُّوجمازفةُّحجةُّلعدمُّالقسمُّاألولُّمنُّالضبط،ُّوهلذاُّقصرتُّ
ُّ.(4)منُّملُّيعرفُّبالفقهُّعندُّمعارضةُّمنُّعرفُّبالفقهُّيفُّبابُّالتجيح"

ُّالشيخُّأبوُّزهرةُّعنُّالعلماء، ّفيّراويّالحديثّوهذهُّالشروطُّاليتُّذكرها ّفيّمتنّالحديث.ّ،منهاّماّهو ّومنهاّماّهو
أنُّيكونُُُّّّ.3،ُّالضبطُُّّ.2،ُّالعدالةُُّّ.8ُّنستطيعُّأنُّنفصلهاُّمنُّكالمهُّعلىُّالنحوُّالتايل:أماُّالشروطُّاخلاصةُّبراويُّاحلديثُّف

أنُّيكونُّعاملاُّمباُّحييلُّمعانُّاحلديثُّمنُُُّّّ.4،ُّأنُّيؤديُّاحلديثُّحبروفهُُّّ.5،ُّأنُّيعملُّالرواةُّمباُّيوافقُّاخلربُّوالُّخيالفهُُّّ.4،ُّفقيها
ُّاللفظ.

ُّباحلديثُّفهي: ُّمُُّّ.8ُّوأماُّالشروطُّاخلاصة ُّعليهُّوسلمأنُّيكون ُّاهللُّصلىُّاهلل ُّالشذوذُُُّّّ.2،ُّتصلُّالسندُّبرسول خلوهُّمن
أالُّخيالفُّماُّكانُّعليهُّالصحابةُّوالتابعون،ُّوأالُّخيالفُّعمومُّالكتابُُُّّّ.4،ُّأالُّخيالفُّالسنةُّاملشهورة؛ُّقوليةُّكانتُّأوُّفعليةُُّّ.3،ُّوالعلة

ُّ،زيادةُّيفُّاملنتُّأوُّالسندُّانفردُّهباُّراويهُّعنُّالثقاتُّأالُّيشتملُّاحلديثُّعلىُُّّ.4،ُّأالُّيكونُّبعضُّالسلفُّقدُّطعنُّفيهُُّّ.5،ُّأوُّظاهره
                                                                 

ُّد.ُّحممدُّحممدُّأبوُّشهبة،- 1 ُّ.814،ُّصم2004هـ/8ُّ،8422ُّمكتبةُّالسنة،ُّالقاهرة،ُّطُّالوسيطُّيفُّعلومُّومصطلحُّاحلديث،
ُّد.ُّحممدُّحممدُّأبوُّشهبةالوسيطُّيفُّعلومُّومصطل- 2 ُّد.ُّحممودُّالطحان205ُّ:201صُّحُّاحلديث، ُّ.20،ُّمكتبةُّاملعارف،ُّالرياض،ُّص.ُّوانظر:ُّتيسريُّمصطلحُّاحلديث،
ُّوهبة،ُّاجرميةُّ- 3 ُّيفُّضوءُّالقرآنُّوالسنة،ُّد.ُّيوسفُّالقرضاوي،ُّمكتبة ُّ.43م،ُّص2005هـ/2ُّ،8425ُّلقاهرة،ُّطالردةُّوعقوبةُّاملرتد
ُّدارُّالفكرُّالعريب،ُّالقاهرة،ُّ- 4 ُّبتصرف.805ُّم،ُّص2004أصولُّالفقه،ُّحممدُّأبوُّزهرة،
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ُّوهكذاُّاحتاطُّالعلماءُّيفُّقبولُّخربُّالواحد،ُّفاشتطواُّلهُّالشروطُّالكافية،ُّووضعواُّلراويهُّالصفاتُّالالزمةُّاليتُّجتمعُّبنيُّالثقةُّيفُّالدين
ُّ.(8)والصدقُّيفُّاحلديث

نُّإُّانُّخربُّالواحدُّيتوفرُّفيهُّويفُّراويتهُّمثلُّهذهُّالشروط،ُّفهلُّمنُّاملعقولُّأنُّيقالُّإنهُّالُّحيتجُّبهُّيفُّأمورُّالعقيدة؟وإذاُّك
اءُّدهذهُّاملقاييسُّالدقيقة،ُّوالشروطُّالقويةُّاحملكمةُّاليتُّوضعهاُّعلماءُّاحلديث،ُّواليتُّالُّتعرفُّالدنياُّمثيالُّهلا،ُّتدفعُّكلُّحماولةُّحياولُّأع

ُّباحل ُّالنبويالسنةُّإلصاقها ُّديث ّالراجحّومعنىّ، ّالظني ّالعلم ّيفيد ّإنّحديثّاآلحاد ّالشروطّيتضحّمعنىّقولّالعلماء: وبهذه
ُّقولهم:ّإنّاألمةّتلقتهّبالقبولّأيّفيّالطبقةّالتيّتليّالتابعينّولذاّوجبّالعملّبهّإنّلمّيعارضهّمعارض.

نّأباّحنيفةّبيدّأاُّاستوفتُّشروطُّالروايةُّالصحيحة،ُّولقدُّكانُّاألئمةُّأبوُّحنيفةُّوالشافعيُّوأمحدُّيأخذونُّبأخبارُّاآلحادُّإذ
ّعليهُّاشترطّمعّالثقةّبالراويّوعدالتهّأالّيخالفّعملهّماّيرويه، ّواشترطّاإلمامّمال ّّفيّاألخذّبخبرّاآلحادّأالّيخالفّما

ُّيرىُّكشيخهُّرُُُّّّ،ُّفهو؛ّألنهّيرىّأنّماّعليهّأهلّالمدينةّفيّاألمورّالدينيةّهوّروايةّاشتهرتّواستفاضتّأهلّالمدينة بيعةُّالرأي
أنُّعملُّأهلُّاملدينةُّيفُّأمرُّديينُّهوُّروايةُّألف،ُّعنُّألف،ُّعنُّألفُّحىتُّيصلُّإىلُّالنيبُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم،ُّفإذاُّخالفهاُّخربُّآحادُُّّ

،ُّحاديسُّرداُّجمرداُّخلربُّاآللكانُّضعيفُّالنسبةُّللرسولُّفتقدمُّعليهُّفهوُّتقدميُّمشهورُّمستفيضُّمتواترُّعلىُّخربُّآحادُّيفُّنظرُّمالكُّ،ُّوُّ
وبذلكُّننتهيُّإىلُّأنُّاألئمةُّاألربعةُّيأخذونُّخبربُّاآلحادُّوالُّيردونهُّومنُّيردهُّيفُّبعضُّاألحوالُّفلسببُّرآهُّيضعفُّنسبتهُّإىلُّالرسولُّ

ُّ.(2)صلىُّاهللُّعليهُّوسلم،ُّأوُّملعارضتهُّملاُّهوُّأقوىُّمنهُّسنداُّيفُّنظره
تتلقىُّاخلربُّبالقبولُّإالُّبعدُّتوفرُّشروطُّالصحةُّفيه،ُّوكذلكُّتوافرُّاألدلةُّعليهُّمنُّالكتابُُّّرةُّإليهُّأنُّاألمةُّالومماُّجتدرُّاإلشا

ُّحديث:ُّ ُّبعدهم،ُّفمثال ُّالصحابةُّفمن ُّمنُّعهد ُّالعملُّعليه ُّفمنُّكانتُّ»والسنة،ُّواعتماد ُّماُّنوى، ُّوإمناُّالمرئ ُّاألعمالُّبالنية إمنا
ُّإليههجرتهُّإىلُّاهللُّورسولهُّفهجرتهُّإىلُّاهللُّ ُّفهجرتهُّإىلُّماُّهاجر ُّيصيبها،ُّأوُّامرأةُّيتزوجها ُّإىلُّدنيا ُّ.(3)«ورسوله،ُّومنُّكانتُّهجرته

ُّحديثُّ ُّلذاُّرواهُّالبخاريُّومسلم،ُّرغمُّأنه ُّبلُّهوُّيفُّأعلىُّدرجاتُّالصحة؛ فهذاُّاحلديثُّقدُّحتققتُّفيهُّشروطُّالصحة،
عُّطبقات،ُّحيثُّتفردُّبهُّعمرُّبنُّاخلطابُّفلمُّيصحُّإالُّعنه،ُّوتفردُّبهُّعلقمةُّبنُّوقاصُّالليثيُّفلمُّيصحُّإالُّعنهُّآحادُّبلُّفردُّيفُّأرب

،ُّوتفردُّبهُّحممدُّبنُّإبراهيمُّالتيميُّعنُّعلقمة،ُّوتفردُّبهُّحيىيُّبنُّسعيدُّعنُّحممدُّبنُّإبراهيم،ُّمثُّاشتهرُّعنُّ-عنُّعمرـُّرضيُّاهللُّعنهُّ
ُّدُّتواترُّالنقلُّعنُّاألئمةُّيفُّتعظيمُّقدرُّهذاُّاحلديث:ُّقالُّأبوُّعبدُّاهللُّالبخاري:ُّليسُّيفحيىيُّبنُّسعيدُّبعدُّذلك،ُّقالُّابنُّحجر:ُّ"وق

أخبارُّالنيبُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّشيءُّأمجعُّوأغىنُّوأكثرُّفائدةُّمنُّهذاُّاحلديث...ُّوذكرُّأبوُّجعفرُّالطربيُّأنُّهذاُّاحلديثُّالُّيروىُّ
ُّ.هيمُّإالُّمنُّروايةُّحيىيُّبنُّسعيددُّبنُّإبراهيم،ُّوالُّعنُّحممدُّبنُّإبراعنُّعمرُّإالُّمنُّروايةُّعلقمة،ُّوالُّعنُّعلقمةُّإالُّمنُّروايةُّحمم

مثُّيعلقُّابنُّحجرُّعلىُّذلكُّبقوله:ُّ"وهوُّكماُّقال،ُّفإنهُّإمناُّاشتهرُّعنُّحيىيُّبنُّسعيدُّوتفردُّبهُّمنُّفوقهُّوبذلكُّجزمُّالتمذيُّ
ُّهبذاُّاإلسناد،ُّأهلُّاحلديثُّيفُّأنهُّالُّيعرفُّإالوالنسائيُّوالبزارُّوابنُّالسكنُّومحزةُّبنُّحممدُّالكنان،ُّوأطلقُّاخلطايبُّنفيُّاخلالفُّبنيُّ

ُّوهوُّكماُّقالُّلكنُّبقيدين:
ُّالدارقطينُّوأبوُّالقاسمُّبنُّمندهُّوغريمها.ُّأحدمها: ُّالصحةُّألنهُّوردُّمنُّطرقُّمعلولةُّذكرها
ُّمسلمُُّّثانيهما: ُّوأمُّسلمةُّعند ُّيفُّمطلقُّالنيةُّكحديثُّعائشة ُّعدةُّأحاديثُّصحت ُّوردُّيفُّمعناه ُّاهللُّي»السياقُّألنه بعثهم

منُّقاتلُّلتكونُّكلمةُّاهللُّهيُّالعلياُّفهوُّيفُّسبيلُّ»،ُّوحديثُّأيبُّموسى:ُّ(5)«ولكنُّجهادُّونية»،ُّوحديثُّابنُّعباسُّ(4)«علىُّنيامهم
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ُّ)بشرحُّفتحُّالباري(،ُّ)- 3 ُّ)88ُّ/510صحيحُّالبخاري ُّ(.4144(،ُّرقمُّ)2ُّ/2122)(.ُّصحيحُّمسلمُّ)بشرحُّالنووي(،4411ُّ(،ُّرقم
ُّ)صحيحُّمسلمُّ)بشرحُّالنووي(،ُّكتاب:ُّالف- 4 ُّالذيُّيؤمُّالبيت، ُّ(.2888(،ُّرقمُّ)3115ُّ/1نتُّوأشراطُّالساعة،ُّباب:ُّاخلسفُّباجليش
ُّ)بشرحُّفتحُّالباري(،ُّ)- 5 ُّ(.3244رقمُّ)ُّ(،5ُّ/2801(.ُّصحيحُّمسلمُّ)بشرحُّالنووي(،ُّ)8134(،ُّرقمُّ)4ُّ/54صحيحُّالبخاري
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رُّمثلكمُّيوحىُّإيلُّقلُّإمناُّأناُّبش}ُّىنُّهذاُّاحلديثُّآياتُّبيناتُّمنُّالقرآنُّالكرميُّكقولهُّتعاىل:بلُّلقدُّوردُّيفُّمع،ُّمتفقُّعليهما(8)«اهلل
وماُّأمرواُّ} قالُّتعاىل:ُّ.[880الكهف:ُّ]ُّ{أمناُّإهلكمُّإلهُّواحدُّفمنُّكانُّيرجوُّلقاءُّربهُّفليعملُّعمالُّصاحلاُّوالُّيشركُّبعبادةُّربهُّأحدا

لنُّينالُّاهللُّحلومهاُّوالُّ}ُّوقالُّتعاىل:ُّ[5:البينة]{الصالةُّويؤتواُّالزكاةُّوذلكُّدينُّالقيمةإالُّليعبدواُّاهللُّخملصنيُّلهُّالدينُّحنفاءُّويقيمواُّ
ُّولكنُّينالهُّالتقوىُّمنكم ُّيفُّهذاُّاملعىن.ُّ.[32احلج:ُّ]ُّ{دماؤها ُّإىلُّغريُّذلكُّمنُّاآلياتُّاليتُّيتعذرُّحصرها

ُّم ُّآحادُّحكمُّالعلماءُّبصحتهُّفهوُّصحيح ُّبأنُّكلُّحديث ُّعليهُّنسوبُّإىلُّالنيبُّصلىُّاوبناءُّعلىُّذلكُّنستطيعُّأنُّجنزم هلل
هّيفيدّالعلمّ"إنوسلم،ُّوهوُّمنُّالوحيُّاإلهلي،ُّوكذلكُّيتضحُّلديناُّمصطلحُّالظنيةُّالذيُّأطلقهُّالعلماءُّعلىُّحديثُّاآلحادُّبقوهلم:ُّ

ُّ،أوّالظنّالراجح"ّأيّيفيدّإدراكّالطرفّالراجح،ّوهذاّبالّش ّيختلفّتماماّعنّالظنّالذيّيعنيّالش ّوالترددّأوّالكذب
إنُّيتبعونُّ}ُّ:ُّويفُّقولهُّتعاىلُّ(2)«إياكمُّوالظن،ُّفإنُّالظنُّأكذبُّاحلديث»ماُّاستدالهلمُّبالظنُّالواردُّيفُّقولهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم:ُّوأ

فالظنُّيفُّاصطالحاتُّالعلومُّاملختلفةُّيردُّمبعانُّكثريةُّوليسُّكلهُّمذموماُُّّ[،21:النجم{ُّ]إالُّالظـنُّوإنُّالظـنُّالُّيغنـيُّمنُّاحلـقُّشيئـا
ُّودُّكماُّسنوضحه.بلُّمنهُّاحملم
ّوالمحدثين:ّّّّّّّ· ّعندّالفقهاء ّومصطلحّالظنية ّالفرقّبينّالظنّالمذموم

مماُّسبقُّيتضحُّأنُّهذاُّالربطُّبنيُّالظنُّاملذمومُّالذيُّوردُّيفُّاآليةُّالكرميةُّواحلديثُّالصحيحُّاملستدلُّهبماُّمنُّقبلُّاملتومهنيُّ
ُّالذيُّأطلقه ُّاآلحادُّوبنيُّمصطلحُّالظنية ُّاحلديثُّعلىُّأخبار ُّالواردُُّّعلماء ُّألنُّاملقصودُّبالظن ُّمنُّأفرىُّالفرى؛ ُّاآليةُّيفهذاُّالربط

ُّغريُّالظنُّالذيُّوصفُّبهُّخربُّاآلحادُّعلىُّلسانُّأئمةُّاملسلمنيُّمنُّالفقهاءُّواحملدثنيُّواألصوليني.ُّ،الكرميةُّواحلديثُّالشريف
هوُّتركُُّّ{يئاالُّيغينُّمنُّاحلقُّشوماُّهلمُّبهُّمنُّعلمُّإنُّيتبعونُّإالُّالظنُّوإنُّالظنُّ}ُّفاملقصودُّبالظنُّالواردُّيفُّقولهُّعزُّوجل:

؛ُّإذُّاآليةُّتتحدثُّعنُّادعاءُّالكفارُّ(3)ُّاحلقُّالثابتُّقطعاُّواتباعُّالظنُّالذيُّالُّدليلُّعليه،ُّوالذيُّالُّيدفعُّشيئاُّمنُّهذاُّاحلقُّالثابت
ُّاصطفىُّالب ُّوأنُّاهلل ُّوأهنمُّبناتُّاهلل، ُّالبنني،ُّأنُّاملالئكةُّإناث، ُّعزُّوجل:مثُّناتُّعلى ُّيؤمنونُّباآلخرُّ}ُّيقول ُّليسمونُّإنُّالذينُّال ة

ُّفهذاُّإنكارُّمنُّاهللُّعلى{،ُّ(ُّوماُّهلمُّبهُّمـنُّعلـمُّإنُّيتبعـونُّإالُّالظـنُّوإنُّالظـنُّالُّيغنـيُّمنُّاحلقُّشيئا22املالئكةُّتسميةُّاألنثىُّ)
أي:ُّليسُّهلمُُّّ{وماُّهلمُّبهُّمنُّعلم}ُّجل؛ُّوهلذاُّقالُّعزُّوجل:املشركنيُّيفُّتسميتهمُّاملالئكةُّتسميةُّاألنثى،ُّوجعلهمُّبناتُّاهللُّعزُّوُّ

ُّوالُّيقومُّأبداُّمقامُّاحلق ُّ(4)علمُّصحيحُّيصدقُّماُّقالوه،ُّبلُّهوُّكذبُّوزورُّوافتاء،ُّوكفرُّشنيع،ُّهلذاُّفإنُّظنهمُّهذاُّالُّجيديُّشيئا
،ُّفإنُّاملرادُّمنهُّالنهيُّ(5)«يثإياكمُّوالظنُّفإنُّالظنُّأكذبُّاحلد»أماُّالظنُّالواردُّيفُّاحلديثُّيفُّقولهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم:ُّ

،ُّهذاُّالُّيكلفُّبهُّبُّوالُّيستقر،ُّفإنعنُّظنُّالسوء،ُّواحملرمُّمنُّالظنُّماُّيستمرُّصاحبهُّعليه،ُّويستقرُّيفُّقلبه،ُّدونُّماُّيعرضُّيفُّالقل
إنناُّأماُّعنُّحقيقةُّالظنُّاملنسوبُّألخبارُّاآلحادُّفُّ،املدعونُّبهُّهؤالءهذاُّعنُّاملقصودُّبالظنُّيفُّاآليةُّالكرميةُّواحلديثُّالذيُّاستدلُّ

ُّنوضحُّأوالُّأنُّالظنُّيفُّالقرآنُّالكرميُّقدُّوردُّعلىُّأربعةُّأوجه:
.ُّأيُّ[44البقرة:ُّ]{الذينُّيظنونُّأهنمُّمالقوُّرهبمُّوأهنمُّإليهُّراجعون}ُّاليقنيُّيفُّعشرةُّمواضعُّمنهاُّقولهُّعزُّوجل:ُّفوردُّمبعىن:
ُّ]{إنُّظننتُّأنُّمالقُّحسابيه}ُّهبم،ُّوقولهُّعزُّوجل:يوقنونُّأهنمُّمالقوُّرُّ ُّ.[20احلاقة:
ُّوماُّحننُّمبستيقنني}ُّ:الشكُّيفُّمواضعُّمنها:ُّقولهُّعزُّوجلُّووردُّمبعىن: ُّ.[32اجلاثية:ُّ]ُّ{إنُّنظنُّإالُّظنا

                                                                 
ُّ)بشرحُّفتحُّالباري(،ُّ)- 1 ُّ)4ُّ/33ُّ،34صحيحُّالبخاري ُّ(.4132(،ُّرقمُّ)2ُّ/2123)لنووي(،ُّ(.ُّصحيحُّمسلمُّ)بشرحُّا2180(،ُّرقم
ُّكتــاب:ُّالوصايـا،ُّبـاب:ُّقـولُّاهللُّتعالـى:- 2 ُّ)بشرحُّفتحُّالباري(، ُّ(،ُّمعلقا.5ُّ/448)ُّ،)ُّمنُّبعدُّوصيةُّيوصيُّهباُّ(ُّصحيـحُّالبخـاري
ُّتدوينه،ُّد.ُّحممدُّمصطفىُّاألعظمي،- 3 ُّوتاريخ ُّاإلسالمي،ُّبريوت،ُُّّانظر:ُّدراساتُّيفُّاحلديثُّالنبوي ُّ(ُّبتصرف.8ُّ/34،ُّ)م8112هـ/8483ُّاملكتب
ُّالتوفيقية،مصر،ُّد.ُّت- 4 ُّ(.2ُّ/235،ُّ)تفسريُّالقرآنُّالعظيمُّ،ُّابنُّكثري،ُّاملكتبة
ُّ)بشرحُّفتحُّالباري(،ُّكتاب:ُّالوصايا،ُّباب:ُّقولُّاهللُّعزُّوجل:- 5 ُّ(ُّمعلقا.5ُّ/448)ُّ،)ُّمنُّبعدُّوصيةُّيوصيُّهباُّ(ُّصحيحُّالبخاري



منانيــــــويةّوحيّربـــــةّالنبـــــالسنّ  ّّّّةـنــــــداءّالســــــأعّلدعاوىاقشةّـــــّ، ّّّ ّّ ّّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّّالــــنــ ـبـويـ ةّ ّّّ ّّ ّّّ محــــــــــــمدّأحمـــــــــــــــــــدّصـــــــــبرةّ  إعدادّ:
 

142 
 

ُّ{بظننيوماُّهوُّعلىُّالغيبُّ}،ُّوقولهُّتعاىل:ُّ[82الفتح:ُّ]ُّ{وظننتمُّظنُّالسوء}ُّالتهمة،ُّكماُّيفُّقولهُّعزُّوجل:ُّووردُّمبعىن:
ُّقراءةُّالظاء،ُّأي:ُّماُّحممدُّعلىُّماُّأنزلهُّاهللُّإليهمُّمبتهم.ُّ[24التكوير:ُّ] ُّعلى

أي:ُّإنهُّحسبُّأنُّلنُّيرجع،ُّأي:ُّأنُُّّ[84االنشقاق:ُّ]{إنهُّظنُّأنُّلنُّحيورُّ}ُّاحلسبان،ُّكماُّيفُّقولهُّعزُّوجل:ُّووردُّمبعىن:
ُّلنُّيبعث.

ميدحُُّّالشكُّدائما،ُّوإمناُّقدُّيأيتُّمبعىنُّاليقني،ُّفحينماومنُّهذهُّاآلياتُّيتضحُّأنُّلفظُّ"ظن"ُّلهُّعدةُّمعان،ُّفهوُّليسُّمبعىنُّ
عينواُّبالصربُّوالصالةُّواست}ُّاهللُّعبادهُّالصاحلنيُّهلُّيعقلُّأنُّميدحهمُّبالشكُّيفُّاحلسابُّواملعاد؟ُّال،ُّوعليهُّفالظنُّيفُّقولهُّعزُّوجل:

هوُّمبعىنُّاليقني،ُّوهوُّخيتلفُّمتاماُُّّ[44:البقرة]ُّ{(ُّالذينُّيظنونُّأهنمُّمالقوُّرهبمُّوأهنمُّإليهُّراجعون45وإهناُّلكبريةُّإالُّعلىُّاخلاشعنيُّ)
وإذاُّقيلُّإنُّوعدُّاهللُّحقُّوالساعةُّالُّريبُّفيهاُّقلتمُّماُّندريُّماُّالساعةُّإنُّنظنُّ}ُّعنُّ"ظن"ُّمبعىنُّ"شك"ُّواليتُّيفُّقولهُّعنُّالكافرين:

ُّوماُّحننُّمبستيقنني ُّأكدواُّمعىنُّالظن،ُّبأهنمُّيشكونُّيفُّالبعثُّبعدُّاملوت،ُّوليسواُّمبسُّ{،إالُّظنا ُّ.(8)تيقننيحيث
وعليهُّفليسُّمعىنُّالظنُّدائماُّالشك،ُّبلُّقدُّيتطرقُّملعانُّأخرىُّحيددهاُّالسياقُّالقرآن،ُّفهوُّليسُّمذموماُّكله،ُّولكنُّاملذمومُّ

لُّداللةُّقاطعةُّعلىُّأنُّبعضُّالظنُّ،ُّوهذهُّاآليةُّتد[82احلجرات:ُّ]ُّ{إنُّبعضُّالظنُّإمث}ُّفيهُّهوُّالظنُّالسيء،ُّكماُّقالُّعزُّوجل:
ُّامتثالُّ ُّاألحاديثُّوالسننُّهوُّالظنُّاملمدوحُّالذيُّيكفيُّحصولهُّيف حقُّوصواب،ُّوهوُّماُّعناهُّعلماءُّاحلديث،ُّوالظنُّالذيُّتفيده

ُّالنهي،ُّوعلىُّذلكُّتنزلتُّآالفُّاألحكامُّالفقهيةُّيفُّهذهُّالشريعةُّالرحيمة ُّ(2)األمر،ُّواجتناب
للغةُّيفُّحتديدُّاملعىنُّالدقيقُّلكلمةُّالظنُّحيثُّأوضحواُّأنهُّيدورُّحولُّإدراكُّالطرفُّالراجحُّويؤكدُّماُّذهبناُّإليهُّأقوالُّأهلُّا

ُّالتجويز،ُّوالشكُّاستواءُّطريفُّالتجويز. ُّحىتُّقاربُّاليقني،ُّفهذاُّهوُّأبوُّهاللُّالعسكريُّيعرفُّالظنُّبأنه:ُّرجحانُّأحدُّطريف
حالهلا"ُُّّاُّهوُّيقنيُّتدبر...ُّوُّ"طلبتُّالدنياُّمنُّمظانفقدُّجاءُّيفُّلسانُّالعرب:ُّالظن:ُّشكُّويقنيُّإالُّأنهُّليسُّبيقنيُّعيان،ُّإمن

وقالُّالقرطيب:ُّويستعملُّفيماُّملُّ،ُّ(3)أي:ُّاملواضعُّاليتُّيعلمُّفيهاُّاحلالل...ُّوإنهُّملظنةُّأنُّيفعلُّذاك؛ُّأيُّخليقُّمنُّأنُّيظنُّبهُّفعله"
ُّ(4)...ُّفالُّيقالُّيفُّرجلُّمرئيُّحاضر:ُّأظنُّهذاُّإنسانا[53الكهف:ُّ]ُّ{فظنواُّأهنمُّمواقعوها}ُّ:خيرجُّإىلُّاحلسُّبعد،ُّمثلُّقولهُّتعاىل

ونسوقُُّّ،آبادي:ُّالظن:ُّعلمُّحيصلُّمنُّجمردُّإمارة،ُّومىتُّقويتُّأدتُّإىلُّالعلم،ُّومىتُّضعفتُّجداُّملُّيتجاوزُّحدُّالتوهمُّويقولُّالفريوز
:ُّالظن:ُّهوُّشكُّويقني،ُّويقولُّابنُّسيدهُّجحُّبنيُّطريفُّاالعتقادُّغريُّاجلازمقوالُّللزبيديُّيفُّتعريفُّالظن،ُّحيثُّيقول:ُّالظن:ُّالتددُّالرا

ُّالعيان،ُّفالُّيقالُّلهُّإالُّعلم ُّعيان،ُّإمناُّهوُّيقنيُّتدبر،ُّفأماُّيقني ُّ(5)ويقولُّاألزهري:ُّالظن:ُّيقنيُّوشكُّإالُّأنهُّليسُّبيقني
ُّوإمناُّهوُّترجيحُّأحدُّالطرفنيوواضحُّمنُّتلكُّالتعريفاتُّألهلُّاللغةُّأنُّالظنُّليسُّش ُّاُّ،كا لعلماء:ُّوعليهُّفحينماُّيقولُّأحد

رائنُّأخرىُّارتقىُّقإنُّخربُّالواحدُّيفيدُّالظن،ُّفمعناهُّأنهُّيتجحُّعندهُّماُّحكاهُّعنُّرسولُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم.ُّفإذاُّانضافُّإىلُّ
إذاُّقبلهُّعلماءُّاحلديثُّوُُّّفإذاُّثبتُّضبطُّالراويُّوعدالتهُّارتقىُّإىلُّالعلم،ُّوإذاُّتلقتهُّاألمةُّبالقبولُّفهذاُّيفيدُّالعلم،،ُّالظنُّإىلُّالعلم

ُّخالفُّ ُّدقيقةُّ)وهو ُّيفُّشعرة ُّالظنُّإال ُّوالقائلنيُّبإفادته ُّاآلحادُّالعلم، ُّبإفادةُّخرب ُّبنيُّالقائلني ُّفالُّخالف ُّومنُّمث فهذاُّيفيدُّالعلم،
ُّعلىُّحجيةُّخربُّاآلحاد،ُّووجوبُّالعملُّبه ُّ(4)لفظي(ُّومعُّذلكُّفهمُّمجيعاُّمتفقون

علماءُُّّهوُّمنُّالظنُّاملذموم،ُّأماُّماُّعناهُّةُّالكرميةُّواحلديثُّالشريفُّاملستدلُّهبمااآليُّوخنلصُّمماُّسبقُّإىلُّأنُّالظنُّالواردُّيف
ُّاحلديثُّيفُّوصفُّحديثُّاآلحادُّفهوُّالظنُّاحملمودُّ)أيُّإدراكُّالطرفُّالراجح(ُّوهوُّخيتلفُّعنُّالشك،ُّكماُّأكدُّذلكُّعلماءُّاللغة.

                                                                 
ُّ(ُّبتصرف.8ُّ/325ُّ،324،ُّ)م8115هـ/8405ُّتاثُّالعريب،ُّبريوت،ُّدارُّإحياءُّالُّاجلامعُّألحكامُّالقرآن،ُّالقرطيب،- 1
ُّالسنةُّالنبوية،ُّد.ُّعبدُّالعظيمُّاملطعين،- 2 ُّإلنكار ُّبتصرف.885ُّ،ُّصم8111هـ/8ُّ،8420ُّمكتبةُّوهبة،ُّالقاهرة،ُّطُّالشبهاتُّالثالثونُّاملثارة
ُّانُّالعرب،ُّابنُّمنظور،ُّمادة:ُّظنن.لس- 3
ُّ(.8ُّ/324،ُّ)م8115هـ/8405ُّإحياءُّالتاثُّالعريب،ُّبريوت،ُّدارُُّّاجلامعُّألحكامُّالقرآن،ُّالقرطيب،- 4
ُّالفريوزآبادي،ُّمادة:ُّظننالقاموسُّ- 5 ُّمادة:ُّظنن،ُّاحمليط، ُّمادة:ُّظنن.مه،ُّاحملكم،ُّابنُّسيده،ُّمادة:ُّظنن،ُّتاجُّالعروس،ُّالزبيدي، ُّذيبُّاللغة،ُّاألزهري،
ُّاإلميُّاملدخلُّإيلُّالسنةُّالنبوية،ُّد.ُّعبدُّاملهديُّعبدُّالقادر،- 6 ُّبتصرف.385ُّ،384،ُّصم2002هـ/8ُّ،8422ُّان،ُّالقاهرة،ُّطمكتبة
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ّثانيا.ّحجيةّخبرّاآلحاد:
عقيدةُّوالفروعُّعلىُّالسواءُّوملُّيفرقُّأحدُّمنُّالعلماءُّيفُّذلكُّبنيُّاألصولُّبدايةُّحنبُّأنُّنشريُّإىلُّأنُّخربُّاآلحادُّحجةُّيفُّال

ُّالقاطعةُّكالتايل: ُّوالفروع.ُّكماُّسنوضحهُّباألدلة
ّخبرّاآلحادّمنّالقرآن:ّّّّ.2 ّاألدلةّعلىّحجية
صولُّ)العقيدة(ُّألإنُّالقرآنُّالكرميُّيفُّآياتُّكثريةُّقدُّدللُّعلىُّحجيةُّخربُّاآلحاد،ُّوهذهُّاآلياتُّملُّتفرقُّيفُّتلكُّالداللةُّبنيُّاُّ

ذرواُّوماُّكانُّاملؤمنونُّلينفرواُّكافةُّفلوالُّنفرُّمنُّكلُّفرقةُّمنهمُّطائفةُّليتفقهواُّيفُّالدينُّولين}:قولهُّعزُّوجلُّأوُّالفروع،ُّومنُّهذهُّاآليات:
ويفُُّّ(8)والطائفةُّمنُّالشيءُّجزءُّمنه،ُّفهيُّتطلقُّعلىُّالرجلُّالواحدُّفماُّفوقه[،822ُّ:التوبة]ُّ{قومهمُّإذاُّرجعواُّإليهمُّلعلهمُّحيذرون

ُّهذهُّاآليةُّأخربناُّاهللُّأنُّخترجُّطائفةُّمنُّكلُّفرقة،ُّولوُّكانُّرجالُّواحدا،ُّلتتعلمُّالعلمُّوتعلمهُّلقومها،ُّوهذاُّالعلمُّمطلق،ُّيشملُّالعقائد
ُّوالتشريعات،ُّوملُّخيرجُّمنهاُّماُّخيصُّالعقائد،ُّوهذهُّالطائفةُّمصدقةُّفيماُّتقول،ُّويفُّهذاُّدليلُّعلىُّقبولُّخربُّالواحد.

ففيُّهذهُّاآليةُّيثبتُّاملوىلُّأنهُُّّ[20:يس]ُّ{وجاءُّمنُّأقصىُّاملدينةُّرجلُّيسعىُّقالُّياُّقومُّاتبعواُّاملرسلني}ُّ:زُّوجلوقولهُّعُُُُُُُُُّّّّّّّّّ
ُّاهللُّوحدهُّالذيُّفطرهمُّوإليهُّيرجعون. ُّوماُّيأتونُّبهُّمنُّاألمرُّبعبادة ُّيقبلُّخربُّالواحدُّيفُّتبليغُّأمورُّالعقيدة،ُّومنهاُّاتباعُّاملرسلني،

ُّجاءهاُّاملرسلونُّ)ُّواضرب}ُّ:وقولهُّأيضاُُُُُُُُُّّّّّّّّّ ُّفقالوا83ُّهلمُّمثالُّأصحابُّالقريةُّإذ (ُّإذُّأرسلناُّإليهمُّاثننيُّفكذبومهاُّفعززناُّبثالث
قالُّالشافعيُّبعدُّذكرهُّ،ُّ{)(85(ُّقالواُّماُّأنتمُّإالُّبشرُّمثلناُّوماُّأنزلُّالرمحنُّمنُّشيءُّإنُّأنتمُّإالُّتكذبونُّ)84إناُّإليكمُّمرسلونُّ)

مثُّثالث،ُّوكذاُّأقامُّاحلجةُّعلىُّاألممُّبواحد،ُّوليسُّالزيادةُّيفُّالتأكيدُّمانعةُّأنُّتقومُّاحلجةُّهذهُّاآلية:ُّ"فظاهرُّاحلججُّعليهمُّباثنني،ُّ
ُّ(2)بالواحد،ُّإذُّأعطاهُّماُّيباينُّبهُّاخللقُّغريُّالنبيني"

ُُّّويفُّهذهُّاآليةُّدليلُّقويُّعلىُّأنُّأخبارُّاآلحادُّيؤخذُّهبا،ُّسواءُّكانُّراويهاُّواحداُّأوُّاثننيُّأوُّثالثة،ُّوهوُّماُّدونُّاملتواتر،ُّولو
ُّعل ُّتعاىل ُّاهلل ُّاعتمد ُّملا ُّيزعمون ُّمقبولةُّكما ُّالقريةكانتُّغري ُّهلذه ُّالدعوة ُّتبليغ ُّيف ُّيها ُّت، ُّوغريهاُّكثري ُّاآليات ُّخربُّوهذه ُّحجية ثبت

ُّإنُّالقرآنُّالكرميُّمثُّاآلحاد،ُّفإذاُّكانُّالقرآنُّنفسهُّأقرُّالعملُّخبربُّاآلحادُّواألخذُّبه،ُّفكيفُّالُّنأخذُّبهُّحننُّيفُّالسنةُّالنبويةُّاملطهرة؟!
آياتُّكثريةُّتأمرُّباتباعهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّوحتثُّعلىُّطاعته،ُّوحتذرُّمنُّخمالفته،ُّوكلُّهذهُّاآلياتُّعامةُّيفُّاألخذُّعنُّرسولُّجاءُّب

ُّقولهُّتعاىل: ُّأوُّاآلحاد،ُّفمثال ُّالسندُّالتواتر ُّأنُّتشتطُّيف ُّعليهُّوسلمُّدون ُّوُّ}ُّاهللُّصلىُّاهلل ُّآتاكمُّالرسولُّفخذوه ُّعنهُّوما ماُّهناكم
فيهُّأمرُّعامُّباألخذُّعنُّالنيبُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّيفُّكلُّماُّجاءناُّعنه،ُّأمراُّكانُّأوُّهنيا؛ُّملُّينصُّالقرآنُّعلىُّ[،2ُّاحلشر:ُّ]ُّ{فانتهوا

ُّوالُّاآلحاد. ُّالطريقُّاملعتربةُّيفُّالنقلُّعنهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّالُّبالتواتر،
ولكنُُّّماُّسواه،ُّعليهُّوسلمُّفقط،ُّونتكُّأنُّنأخذُّمباُّتواترُّعنهُّصلىُّاهللُّعزُّوجلولوُّأنُّخربُّالواحدُّالُّيؤخذُّبهُّلبنيُّلناُّاهللُّ

ومنُّمثُّيظهرُّأنُّاشتاطُّالتواترُّيفُّاحلديثُّحىتُّيعملُّبهُّهوُّحتكمُّملُّيردُّشيءُّيفُّالقرآنُّيؤكدهُّأوُّيزكيه.ُّفإذاُّكانُّ،ُّهذاُّملُّحيدث
ُّألوامره. ُّكماُّيدعونُّفعليهمُّأنُّينصاعوا ُّالسنةُّيؤمنونُّبالقرآن ُّمنكرو

ّاآلحادّمنّالسنة:ّّّّ.0 ّحجيةّخبر
بيناُّالناسُّبقباءُّيفُّ»السنةُّالنبويةُّفقدُّدلُّكثريُّمنُّأخبارهاُّعلىُّاعتبارُّخربُّاآلحادُّوحجيته،ُّفقدُّروىُّعبدُّاهللُّبنُّقال:ُّوأماُّ

ُّالكعبة،ُّ ُّيستقبل ُّأن ُّأمر ُّوقد ُّالليلةُّقرآن، ُّعليه ُّأنزل ُّقد ُّعليهُّوسلم ُّاهلل ُّصلى ُّاهلل ُّرسول ُّفقال:ُّإن ُّآت، ُّجاءهم ُّإذ صالةُّالصبح،
ُّعظيماُّ(،3ُّ)«الشامُّفاستدارواُّإىلُّالكعبةُّفاستقبلوها،ُّوكانتُّوجوههمُّإىل ُّهذاُّاحلديثُّأنُّصحابةُّرسولُّاهللُّقدُّقبلواُّخربا فنجدُّيف

                                                                 
ُّانُّالعرب،ُّابنُّمنظور،ُّمادة:ُّطوف.لس- 1
ُّ.432ُّ،431،ُّصحتقيق:ُّأمحدُّشاكر،ُّاملكتبةُّالعلمية،ُّبريوت،ُّد.ُّتُّالرسالة،ُّالشافعي،- 2
ُّاإلعادةُّ- 3 ُّ)بشرحُّفتحُّالباري(،ُّكتاب:ُّالصالة،ُّباب:ُّماُّجاءُّيفُّالقبلةُّومنُّالُّيرى ُّ(.403(،ُّرقمُّ)8ُّ/403ريُّالقبلة،ُّ)علىُّمنُّسهاُّفصلىُّإىلُّغصحيحُّالبخاري
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ُّتأتيناُّ منُّواحد؛ُّلعلمهمُّجبوازُّاألخذُّخبربُّالواحدُّإذاُّتوافرتُّفيهُّشروطُّنقلُّاخلرب،ُّواستدارواُّإىلُّالكعبة،ُّوماُّقالواُّلهُّالُّبدُّمنُّأن
قُّإثباتُّحجيةُّخربُّيفُّسياُّقالّالشافعيّتعقيباّعلىّهذاّالحديث،ُّالُّمسعناُّوأطعناقالواُّبلسانُّاحلُّبكافةُّحىتُّنصدقك...ُّكالُّبل

الواحد:ُّوأهلُّقباءُّأهلُّسابقةُّمنُّاألنصارُّوفقه،ُّوقدُّكانواُّعلىُّقبلةُّفرضُّاهللُّعليهمُّاستقباهلا،ُّوملُّيكنُّهلمُّأنُّيدعواُّفرضُّاهللُّيفُّ
بكتابُّاهللُّوسنةُُّّيسمعواُّماُّأنزلُّاهللُّعليهُّيفُّحتويلُّالقبلة،ُّفيكونواُّمستقبلنيالقبلةُّإالُّمباُّتقومُّعليهمُّاحلجة،ُّوملُّيلقواُّرسولُّاهلل،ُّوملُّ

نبيهُّمساعاُّمنُّرسولُّاهللُّوالُّخبربُّعامة،ُّوانتقلواُّخبربُّواحدُّإذاُّكانُّعندهمُّمنُّأهلُّالصدق:ُّعنُّفرضُّكانُّعليهمُّفتكوهُّإىلُّماُّأخربهمُّ
ُّعنُّالنيبُّأنهُّأحدثُّعليهمُّمنُّحتويلُّالقبلة.

خبربُّإالُّعنُّعلمُّبأنُّاحلجةُّتثبتُّمبثلهُّإذاُّكانُّمنُّأهلُّالصدق،ُّوالُّليحدثواُّأيضاُّمثلُّهذاُُّّوهُّإنُّشاءُّاهللوملُّيكونواُّليفعل
اُّمنُّخربُّالواحدُّولوُّكانُّماُّقبلوُّ،ُّواُّمنهاحلدثُّالعظيمُّيفُّدينهمُّإالُّعنُّعلمُّبأنُّهلمُّإحداثه،ُّوالُّيدعونُّأنُّخيربواُّرسولُّاهللُّمباُّصنع

دُّمماُّالُّجيوزُّهلم؛ُّلقالُّهلمُّرسولُّاهلل:ُّقدُّكنتمُّعلىُّقبلة،ُّوملُّيكنُّلكمُّتركهاُّإالُّبعُّ-هوُّفرضُّوُُّّ-عنُّرسولُّاهللُّيفُّحتويلُّالقبلةُّ
ُّمينُّأوُّخربُّعامة،ُّأوُّأكثرُّمنُّخربُّواحدُّعين ُّبهُّحجةُّمنُّمساعكم ُّ(8)علمُّتقومُّعليكم

ُّبعثهُّإىلُّاليم ُّاهللُّملعاذُّبنُّجبلُّحني ُّابنُّعباسُّقال:ُّقالُّرسول ُّقوماُُّّإنك»ن:ُّومنهاُّماُّأخرجهُّالبخاريُّبسندهُّعن ستأيت
أهلُّكتاب،ُّفإذاُّجئتهمُّفادعهمُّإىلُّأنُّيشهدواُّأنُّالُّإلهُّإالُّاهللُّوأنُّحممداُّرسولُّاهلل،ُّفإنُّهمُّأطاعواُّلكُّبذلك،ُّفأخربهمُّأنُّاهللُّقدُّ
فرضُّعليهمُّمخسُّصلواتُّيفُّكلُّيومُّوليلة،ُّفإنُّهمُّأطاعواُّلكُّبذلك،ُّفأخربهمُّأنُّاهللُّقدُّفرضُّعليهمُّصدقةُّتؤخذُّمنُّأغنيائهمُّ

ُّاملظلوم؛ُّفإنهُّليسُّبينهُّوبنيُّاهللُّحجابفتُّ ُّوكرائمُّأمواهلم،ُّواتقُّدعوة ُّ(2)«دُّعلىُّفقرائهم،ُّفإنُّهمُّأطاعواُّلكُّبذلك،ُّفإياك
ُّطلي ُّيف ُّوجاءت ُّوسلم، ُّعليه ُّاهلل ُّصلى ُّبالرسول ُّواإلميان ُّباهلل، ُّاإلميان ُّإىل ُّالدعوة ُّيف ُّصريح ُّملعاذُُّّعةفاحلديث ُّالرسول وصية

بالتبليغُّعنه،ُّمعُّالدعوةُّإىلُّماُّوردُّيفُّاحلديثُّمنُّأحكام،ُّفكانتُّمهمتهُّتتعلقُّبالدعوةُّإىلُّالعقيدة،ُّوأحكامُّالشريعة،ُّوهذاُّاحلديثُّ
يبُّنويقولونُّالُّنصدقكُّوالُّنعملُّبقولكُّحىتُّتأتيناُّمبنُّيشهدُّمعك؟!ُّوكيفُّيتسىنُّللُّ،اذاُّملُّيعتضُّأهلُّاليمنُّعلىُّمعاذآحاد.ُّفلم

ُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّأنُّيرسلُّفرداُّواحدا،ُّويرضىُّذلكُّإالُّإذاُّكانُّخربُّالواحدُّحجة؟!
فلوُّملُّتقمُّاحلجةُّخبربُّمعاذُّوحدهُّيفُّالعقيدةُّوالشريعة،ُّملاُّأرسلهُّرسولُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّفدلُّهذاُّعلىُّأنُّخربُّالواحدُّ

ُّ.(3)احلديثُّدليالُّعلىُّقبولُّخربُّالواحد،ُّووجوبُّالعملُّبهُّوعلىُّهذاُّفإنُّيفُّهذا،ُّبهُّيفُّالعقائد.ُّفضالُّعنُّالشرائعُّحيتج
ال:ُّإنُّوفدُّعبدُّالقيسُّملاُّأتواُّرسولُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّق»وأخرجُّالبخاريُّبسندهُّعنُّابنُّعباسُّرضيُّاهللُّعنهماُّقال:ُّ

ُّبا ُّربيعة،ُّقال:ُّمرحبا ُّبأمرُّمنُّالوفد؟ُّقالوا: ُّمضر،ُّفمرنا ُّوبينكُّكفار ُّاهلل،ُّإنُّبيننا ُّقالوا:ُّياُّرسول ُّخزاياُّوالُّندامى، لوفدُّوالقومُّغري
انُّميندخلُّبهُّاجلنةُّوخنربُّبهُّمنُّوراءنا،ُّفسألواُّعنُّاألشربة،ُّفنهاهمُّعنُّأربع،ُّوأمرهمُّبأربع،ُّأمرهمُّباإلميانُّباهلل،ُّقال:ُّهلُّتدرونُّماُّاإل

ُّالزكاة،ُُّّباهلل؟ُّقالوا:ُّاهللُّورسولهُّأعلم،ُّقال: ُّوأنُّحممداُّرسولُّاهلل،ُّوإقامُّالصالة،ُّوإيتاء ُّالُّإلهُّإالُّاهللُّوحدهُّالُّشريكُّله، شهادةُّأن
ُّاحفظوهنُّ ُّقال: ُّاملقري، ُّقال ُّورمبا ُّوالنقري، ُّواملزفت، ُّواحلنتم، ُّعن:ُّالدباء، ُّوهناهم ُّاخلمس، ُّاملغامن ُّمن ُّوتؤتوا ُّرمضان ُّصيام وأظنُّفيه

ُّمنُّوراءكم ُّ.(4)«وأبلغوهن
ُّشرُّ ُّاهللُّعليهُّوسلم:ُّقالُّابنُّحجرُّيف ُّوأبلغوهنُّمنُّوراءكم»حهُّلقولهُّصلى ُّاحفظوهن ُّيتناولُّك«: ُّفرد،ُّفإنُّاألمرُّبذلك ل

ُّعليه ُّماُّحضهم ُّبتبليغُّالواحد ُّاحلجةُّتقوم ُّمماُّ(،5ُّ)فلوالُّأن ُّالسواء،ُّإذ ُّوالفروعُّعلى ُّيفُّالعقيدة ُّأخبارُّاآلحاد ُّيثبتُّحجية واحلديث

                                                                 
ُّ.402ُّ،401،ُّصُّحتقيق:ُّأمحدُّشاكر،ُّاملكتبةُّالعلمية،ُّبريوت،ُّد.ُّتُّالرسالة،ُّاإلمامُّالشافعي،- 1
ُّالصدقةُّمنُّاألغنياء،ُّوتردُّيفُّالفقراءُّح- 2 ُّ)بشرحُّفتحُّالباري(،ُّكتاب:ُّالزكاة،ُّباب:ُّأخذ ُّكانوا،ُّ)صحيحُّالبخاري ُّ(.8414رقمُّ)(،3ُّ/481ُّيث
ُّابنُّحجر،- 3 ُّبشرحُّصحيحُّالبخاري، ُّ(.3ُّ/422،ُّ)م8112هـ/8ُّ،8402ُّحتقيق:ُّحمبُّالدينُّاخلطيبُّوآخرين،ُّدارُّالريانُّللتاث،ُّالقاهرة،ُّطُّفتحُّالباري
ُّالباري(،ُّكتاب:ُّأخبارُّاآلحاد،ُّباب:ُّوصاةُّالنيبُّـُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّـُّوفودُّالعربُّأنُّيبلغوُّ- 4 ُّ)بشرحُّفتح  (.2244(،ُّرقمُّ)83ُّ/254)اُّمنُّوراءهم،ُّصحيحُّالبخاري
ُّابنُّحجر،- 5 ُّبشرحُّصحيحُّالبخاري، ُّ(.83ُّ/254،ُّ)م8112هـ/8ُّ،8402ُّحتقيق:ُّحمبُّالدينُّاخلطيبُّوآخرين،ُّدارُّالريانُّللتاث،ُّالقاهرة،ُّطُّفتحُّالباري
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عوةُّإىلُّاإلميانُّباهللُّورسوله،ُّومهاُّمنُّأصولُّاالعتقاد،ُّفدلُّهذاُّعلىُّأنُّمنهجُّسيبلغُّكلُّواحدُّممنُّأوصاهمُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّالد
ُّاحملتجُّهباُّوبنيُّمواضعُّاالحتجاجُّفيها ُّدونُّالتفريقُّبنيُّاألحاديث ُّاآلحادُّيفُّالعقائدُّواألحكام، ُّ.(8)السلفُّاالحتجاجُّبأحاديث

كنتُّأسقيُّأباُّطلحةُّاألنصاريُّوأباُّعبيدةُّبنُّاجلراحُّوأيبُّبنُّكعبُّ»قال:ُُّّعنُّأنسُّبنُّمالكُّصحيحهُّوأخرجُّالبخاريُّيف
وهوُّمتر،ُّفجاءهمُّآتُّفقال:ُّإنُّاخلمرُّقدُّحرمت.ُّفقالُّأبوُّطلحة:ُّياُّأنسُّقمُّإىلُّهذهُّاجلرارُّفاكسرها،ُّقالُّأنس:ُُّّشراباُّمنُّفضيخ

ُّمهراس ُّانكسرتُّفقمتُّإىل ُّبأسفلهُّحىت ُّفضربتها ُّ(2)«لنا ُّصحبتهُّ، ُّوتقدم ُّعليهُّوسلم ُّاهلل ُّالنيبُّصلى ُّمن ُّالعلمُّواملكان "وهؤالءُّيف
باملوضعُّالذيُّالُّينكرهُّعامل.ُّوقدُّكانُّالشرابُّعندهمُّحالالُّيشربونهُّفجاءهمُّآتُّوأخربهمُّبتحرميُّاخلمرُّفأمرُّأبوُّطلحةُّوهوُّمالكُّ

ُّأوُّاجلرارُّبكسرُّاجلرارُّوملُّي ُّاهللُّعليهُّوسلمُّمعُّقربهُّمنا ُّحتليلهاُّحىتُّنلقىُّرسولُّاهللُّصلى ُّهمُّوالُّواحدُّمنهم:ُّحننُّعلى قلُّهوُّوال
ُّيأتيناُّخربُّعامة،ُّوذلكُّأهنمُّالُّيهرقونُّحالالُّإهراقهُّسرفُّوليسواُّمنُّأهله.

دُّليسُّهلم:ُّأنُّواُّمنُّخربُّالواحواحلالُّيفُّأهنمُّالُّيدعونُّإخبارُّرسولُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّماُّفعلواُّوالُّيدعُّلوُّكانُّماُّقبل
ديثاُّفحفظهُّنضرُّاهللُّامرأُّمسعُّمناُّح»جاءُّعنُّعبدُّاهللُّبنُّمسعودُّعنُّأبيه،ُّأنُّالنيبُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّقال:ُّ(،ُّو3ُّ)ينهاهمُّعنُّقبوله"

ّىّاستماعّمقالتهّوحفظهاّوأدائهاّامرأّيؤديهاّواالمرؤّواحدسولّاهللّإلفلماّندبّّر"،ُّ(4)«حىتُّيبلغهُّفربُّمبلغُّأحفظُّلهُّمنُّسامع
ّوحدّ ّوحرامّيجتنب، ّألنهّإنماّيؤدىّعنهّحالل، ّالحجةّعلىّمنّأدىّإليه؛ ّتقومّبه ّإالّما ّأنّيؤدىّعنه ّالّيأمر دلّعلىّأنه

ّبذل ّّالنبياّدعاّفلمّ ،ُّ(5)يقام،ّومالّيؤخذّويعطى،ّونصيحةّفيّدينّودنيا" ّالمنبئةّعنّرضوانّاهللّتعالى،ّدعا بنضارةّالوجه
ّكانّيكلفّالجماعةّ لمنّبلغّعنهّحديثا،ّوهذاّيدلّعلىّقيامّالحجةّبخبرّالواحد،ّوإالّلماّطلبّمنّالواحدّأنّيبلغ؟ّوإنما

ّولماّلمّيأمرّبالجماعةّوأمرّبالواحدّدلّ ّللتواتر؟! ّالواحدالموجبة ُّ.(4)علىّقيامّالحجةّبخبر
وإمناُّكانُّدعاؤهُُّّ،اقُّبنيُّأحاديثُّالعقيدةُّوبنيُّغريهوبتدقيقُّالنظرُّيفُّهذاُّاحلديثُّجندُّأنُّالنيبُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّملُّيفرُُّّ

يدة،ُّاألحاديث،ُّفهلُّنقولُّبعدمُّاألخذُّخبربُّالواحدُّيفُّأمورُّالعقموجهاُّملنُّبلغُّعنهُّحديثاُّبصفةُّعامةُّدونُّختصيصُّلنوعُّمعنيُّمنُّ
ُّبعينها. ُّوسلمُّملُّخيصصُّأحاديث ُّواألخذُّبهُّفيماُّسواه.ُّوهوُّصلىُّاهللُّعليه

ّخبرّاآلحاد:ّّّّ.8 ّعلىّحجية ّاألدلةّالعقلية
ُّوذلكُّك ُّالشرعية، ُّلبعضُّاألحكام ُّأساسا ُّاجملرد ُّجعلُّالظن ُّومعناه، ُّلفظه ُّيفُّصريح ُّاحلكيم ُّقولهإنُّالقرآن ُّوجلُّماُّيف ُّعز

ُّوتلكُّ}ُّ: ُّيقيماُّحدودُّاهلل ُّإنُّظناُّأن ُّعليهماُّأنُّيتاجعا ُّطلقهاُّفالُّجناح ُّزوجاُّغريهُّفإن ُّبعدُّحىتُّتنكح ُّحتلُّلهُّمن فإنُّطلقهاُّفال
نُّيعوداُّأوبالنظرُّإىلُّهذهُّاآليةُّجندُّأنُّاهللُّتعاىل،ُّقدُّأباحُّللزوجنيُّاللذينُّبينهماُّطالقُّ[،230ُّ:البقرة]ُّ{حدودُّاهللُّيبينهاُّلقومُّيعقلون

علومُّعمومُّبعثةُّومنُّامل،ُّىنُّاحلكمُّهناُّعلىُّالظنُّالُّاليقنيإىلُّاالقتانُّمرةُّأخرى،ُّإذاُّظنُّكلُّمنهماُّاستقرارُّاحلياةُّالزوجيةُّاجلديدة،ُّفب
مُّلالنيبُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّإىلُّالناسُّكافة،ُّوليسُّيفُّإمكانهُّمشافهةُّاجلميع،ُّوالُّأنُّيبعثُّإىلُّكلُّجهةُّعدداُّيبلغونُّحدُّالتواتر،ُّف

ُّفلوُّملُّجيبُّعلىُّاألمةُّالعلمُّبأخبارهمُّملُّحيصلُّالتبليغ،ُّوملُّيكنُّلبعثهمُّفائدة" ُّ.(2)يبقُّإالُّاالكتفاءُّباآلحاد،
تاطُّحدُّالتواترُّونُّاشمثُّإنُّالعقلُّواملنطقُّالسليمنيُّاجملردينُّمنُّاهلوىُّوالزيغُّليقبالنُّخربُّاآلحادُّالذيُّوردُّعنُّرسولُّاهللُّد

فيه،ُّفمنُّاملستحيلُّأنُّيسريُّالرسولُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّيفُّكلُّأحيانهُّمعُّجمموعةُّمنُّالصحابةُّالُّيقلُّعددهمُّعنُّالتواترُّاملعروف،ُّ
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ُّ.401ُّ،480،ُّصحتقيق:ُّأمحدُّشاكر،ُّاملكتبةُّالعلمية،ُّبريوت،ُّد.ُّتُّالرسالة،ُّالشافعي،- 3
ُّ)4ُّ/14ده،ُّمسنـدُّعبـدُّاهللُّبـنُّمسعـود،ُّ)صحيـح:ُّأخرجـهُّأمحـدُّيفُّمسنـ- 4 ُّصحيح.4852(،ُّرقم ُّ(.ُّوقالُّأمحدُّشاكر:ُّإسناده
ُّ.402ُّ،403،ُّصحتقيق:ُّأمحدُّشاكر،ُّاملكتبةُّالعلمية،ُّبريوت،ُّد.ُّتُّالرسالة،ُّالشافعي،- 5
ُّاإلميان،ُّالقاهرة،ُّطُّاملدخلُّإىلُّالسنةُّالنبوية،ُّد.ُّعبدُّاملهديُّعبدُّالقادر،- 6 ُّبتصرف.214ُّ،ُّصم2200هـ/8ُّ،8422ُّمكتبة
ُّالنبوي،ُّعبدُّاهللُّاجلربين،ُّدارُّعاملُّالفوائد،- 7 ُّ.848هـ،ُّص2ُّ،8484مكةُّاملكرمة،ُّطُّأخبارُّاآلحادُّيفُّاحلديث
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ُّوسلم ُّلهاُّمتواترةُّالُّآحاداحىتُّتكونُّكُّوالُّيتكونهُّيفُّحلهُّوترحاله،ُّويفُّنومهُّويقظته،ُّوذلكُّلينقلواُّلناُّسنتهُّصلىُّاهللُّعليه ولذلكُُّّ،
كانُّالصحابةُّيتناوبونُّاجمليءُّإىلُّرسولُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّعلىُّأنُّخيربُّالشاهدُّالغائب،ُّورمباُّيسمعُّاحلديثُّمنُّالنيبُّصلىُّاهللُّ

ُّعليهُّوسلمُّمجعُّمنُّأصحابه،ُّولكنُّالُّيبلغهُّإالُّواحدُّمنهمُّإذُّملُّتأتُّمناسبةُّألحدهمُّأنُّيذكرهُّإالُّهلذاُّالفردُّبعينه.
ُّالختلفُّاملسلمونُّفيماُّجيبُّعليهمُّمنُّأحكامُّفمنُّمسعُّمنهُّإنُّاألحكامُّالُّتثبتُّخبربُّالواحدُّكماُّيزعمون:ُّكماُّأنناُّلوُّقلنا

صلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّحكماُّلزمه،ُّأماُّمنُّملُّيسمعهُّفإنهُّالُّيلزمهُّإذاُّكانُّآحاداُّمماُّجيعلُّالصحابةُّوالناسُّمنُّبعدهمُّخمتلفنيُّيفُّأحكامُّ
ُّمُّ(8)دينهم ُّيروينُّعنه ُّأنُّوقدُّكانتُّزوجاته ُّحدة،ُّويستحيل ُّمنهنُّعلى ُّعليهُّوسلم،ُّكل ُّصلىُّاهلل ُّمنُّأموره ُّيفُّحجرامهن اُّحيدث

ىلُّأنُّخربُّوخنلصُّمنُّذلكُّإ،ُّإنُّهذاُّماُّالُّيقبلهُّالعقلُّالسليميرويهاُّغريهنُّمنُّالصحابة،ُّوهذهُّاألمورُّهلُّنتكهاُّألنُّراويهاُّواحد؟!ُّ
ُّوالسنةُّوإمجاعُّاألمةُّوالعقلُّالسليم،ُّوالع ُّبالقرآن ُّملُّقائمُّعليهُّيفُّاألصولُّوالفروعُّعلىُّحدُّسواء،ُّفلماذاُّالُّنأخذُّبه؟!اآلحادُّثابت

أماُّسريةُّالصحابة،ُّفهيُّتؤكدُّجبالءُّأهنمُّكانواُّيعملونُّخبربُّاآلحادُّيفُّالعقيدة؛ُّإذُّكانواُّحيدثونُّبعضهمُّبعضاُّمباُّيشاهدون،ُّ
نُّالسماعُّمنهُّمباشرة،ُّبعضاُّيفُّغيابُّبعضهمُّعُّأوُّيسمعونُّمنُّالرسولُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّويتناقلونُّأحاديثهُّبينهم،ُّويبلغونُّبعضهم

وملُّيقلُّأحدُّمنهمُّملنُّحدثهُّحبديثُّغابُّعنه:ُّإنُّحديثكُّحديثُّواحد،ُّالُّأقبلهُّمنكُّحىتُّيكونُّمعكُّغريك،ُّأوُّحىتُّيتواتر،ُّأوُّ
يعاُّكانواُّيقبلونُّمجأنُّهذاُّاحلديثُّالذيُّأمسعهُّمنكُّوحدكُّهوُّيفُّموضوعُّالعقيدة،ُّفالُّأقبلهُّمنكُّحىتُّأمسعهُّمنُّعددُّالتواتر،ُّبلُّإهنمُّ

ُّمصدقنيُّبعضهمُّبعضا،ُّسواءُّتعلقُّاخلربُّبالعقائدُّأوُّباألحكام.
ُّإذاُّكانُّجتريحُّمنُّعرفواُّبالثقةُّوالعدالةُّواستقامةُّاألحوال،ُّواشتهرواُّبنيُّالناسُّبالعلمُّوالروايةُّوالتفقه،ُّكأئمةُّالتابعنيُّوتابعيهم،

زُّيفُّحقُّالصحابةُّكماُّأنهُّالُّجيوزُّأنُّيستمرُّالقولُّهبذا،ُّوأمورُّالرواياتُّالُّجيوز،ُّفمنُّبابُّأوىلُّأنهُّالُّجيوُُّّ-وأئمةُّاإلسالمُّبعدهمُّ
ُّواحدا،ُّ ُّواحدا ُّطريق ُّإسنادُّكل ُّرجال ُّوفتش ُّطرقُّكلُّحديث، ُّفعرفت ُّوقواعدُّعلمية، ُّبضوابط ُّقدُّضبطت ُّالواحد وطرقُّاحلديث

ملُّبهُّلكونُّخوفُّمنُّخربُّما،ُّأنهُّالُّيعوعرفتُّأحواهلمُّالظاهرة،ُّوميزتُّالرواياتُّالصحيحةُّمنُّالسقيمةُّمنُّاحلسنة،ُّفلمُّيبقُّجمالُّللت
ُّ(2)املخربُّقدُّظهرُّصدقه

وقدُّذكرُّاإلمامُّالشافعيُّكثرياُّمنُّاآليات،ُّواألحاديثُّعندُّاستداللهُّعلىُّإثباتُّحجيةُّأحاديثُّاآلحادُّيفُّكلُّأبوابُّالدينُّ
هُّمنُّيقولُّبه،ُّالُّوهمُّتومهُّدونُّتفريقُّبينها،ُّمثُّإنُّختصيصُّأحاديثُّاآلحادُّباألحكامُّدونُّالعقائدُّختصيصُّبدونُّخمصص،ُّفهوُّجمرد

الشرعيةُُّّعيُّيفُّاألمورأصلُّلهُّيعتمدُّعليه،ُّوالُّسندُّله،ُّوماُّكانُّكذلكُّفهوُّمردودُّعلىُّصاحبه؛ُّألنُّالرأيُّالعاريُّمنُّالدليلُّالشرُّ
يسلمُّلُّكماُّأنُّغلبةُّالظنُّبصدقُّالراويُّيرجحُّوجودُّاحلكمُّالذيُّيتتبُّعلىُّتركهُّالعقاب،ُّوالعاقلُّحيتاطُّبامتثالُّاألمر،ُُّّمرفوضُّشرعا

وملاُّكانُّالعملُّمباُّجاءُّبهُّالرسولُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّمعلوماُّمنُّالدينُّبالضرورةُّيفُّاجلملة،ُّملاُّيفُّفعلهُّ،ُّمنُّالعقابُّولوُّكانُّمظنونا
ُّصدقهاُّوثبومها ُّعندُّترجح ُّ.(3)مصلحة،ُّويفُّتركهُّمضرة،ُّكانتُّمماُّتثريُّاخلوفُّيفُّالقلب،ُّفوجبُّالعملُّمبفادها

ُّأمساءهمُّ ُّنواحيُّعرفنا ُّفرقُّعماالُّعلى ُّأنُّالنيبُّقد ُّماُّذكرهُّالشافعي ُّاالحتجاجُّخبربُّاآلحاد ُّأوضحُّاألدلةُّعلى هذاُّوإنُّمن
ُّيقاتلُّ ُّوأمرهُّأن ُّإىلُّاليمن، ُّبنُّجبل ُّفبعثُّمعاذ ُّفرقهمُّعليها... ُّاهللمبواملواضعُّاليت ُّماُّفرض ُّعصاه،ُّويعلمهم ُّأطاعهُّمن عليهم،ُُّّن

ُّمبعاذُّومكانهُّمنهمُّوصدقهأخذُّمنهمُّماُّوجبُّعليهمُّملوي ُّيكنُّألحد،ُّعرفتهم ُّأنُُّّعندناُّومل ُّقدمُّعليهُّمنُّأهلُّالصدق يفُّأحدُّممن
كلهمُّحاكمُّوُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّوبعثُّأمراءُّسراياهُّ،ُّسولُّاهللُّيذكرُّأنهُّعلينايقول:ُّأنتُّواحدُّوليسُّلكُّأنُّتأخذُّمناُّماُّملُّنسمعُّرُّ

                                                                 
ُّاإلميان،ُّالقاهرة،ُّطُّاملدخلُّإيلُّالسنةُّالنبوية،ُّد.ُّعبدُّاملهديُّعبدُّالقادر،- 1 ُّ.218،ُّصم2002هـ/8ُّ،8422ُّمكتبة
ُّخليفةُّعبدُّامل-2ُّ ُّللتاث،ُّالقاهرة،ُّصقضاياُّحديثية،ُّأشرف ُّبتصرف.222ُّنعم،ُّمكتبةُّأوالدُّالشيخ
ُّاآلحادُّيفُّاحلديثُّالنبوي،ُّعبدُّاهللُّاجلربين،-3ُّ ُّ.848،ُّصهـ2ُّ،8484دارُّعاملُّالفوائد،ُّمكةُّاملكرمة،ُّطُّأخبار
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يهمُّأنُّيدعواُّمنُّملُّتبلغهُّالدعوة،ُّويقاتلواُّمنُّحلُّقتاله،ُّوكذلكُّكلُّوالُّبعثهُّأوُّصاحبُّسرية،ُّوملُّيزلُّميكنهُّفيماُّبعثهُّفيه؛ُّألنُّعل
ُّ(8)أنُّيبعثُّوالينيُّوثالثةُّوأربعةُّوأكثر

قالُّاإلمامُّالشافعي:ُّأنُّعمرُّبنُّاخلطابُّقضىُّيفُّاإلهبامُّخبمسُّعشرة،ُّويفُّاليتُّتليهاُّبعشر،ُّويفُّالوسطىُّبعشر،ُّويفُّاليتُّ
،ُّوكانتُّملاُّكانُّمعروفاُّعندُّعمرُّأنُّالنيبُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّقضىُّيفُّاليدُّخبمسني،ُّمثُّقال:ُّنصرُّبتسع،ُّويفُّاخلنصرُّبستتليُّاخل

لماُّ،ُّفاخلربُّالكفُّفهذاُّقياسُّعلىُّنزهلاُّمنازهلاُّفحكمُّلكلُّواحدُّمنُّاألطرافُّبقدرهُّمنُّديةُّةُّأطرافُّخمتلفةُّاجلمالُّواملنافعاليدُّمخس
زمُّفيهُّأنُّرسولُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّقال:ُّ"ويفُّكلُّإصبعُّمماُّهنالكُّعشرُّمنُّاإلبلُّصارواُّإليهُّوملُّوجدناُّكتابُّآلُّعمروُّبنُّح

ُّحىتُّيثبتُّهلمُّأنهُّكتابُّرسولُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم. ُّيتوقفواُّيفُّقبولُّكتابُّآلُّعمروُّبنُّحزم
ّلمّيمضّقبولّأحدهما:ّوفيّالحديثّداللتان: ّوإن ّفيّالوقتّالذيّيثبتّفيه، ّّالخبر ّبمثلعمل الخبرّّمنّاألئمة

لّفيناّعمرّولمّيقلّالمسلمونّقدّعم،ّهللّيثبتّنفسهّالّبعملّغيرهّبعدهواألخرى:ّداللةّعلىّأنّحديثّرسولّا،ّالذيّقبلوا
ّإلىّماّوجبّعليهمّمنّقبولّ ّبلّصاروا ّأنّعندكمّخالفهّوالّغيركم، ّولمّتذكرواّأنتم ّالمهاجرينّواألنصار بخالفّهذاّبين

ّكلّعملّخالفهعنّّرّالخبر سولّاهللّكماّصارّإلىّغيرهّفيماّبلغهّعنّّرّّولوّبلغّعمرّهذاّصارّإليهّإنّشاءّاهلل،ّسولّاهللّوترك
بتقواهّاهلل،ّوتأديتهّالواجبّعليهّفيّاتباعّأمرّرسولّاهللّوعلمه،ّوبأنّليسّألحدّمعّرسولّاهللّأمر،ّوأنّطاعةّاهللّفيّاتباعّأمرّ

ّ.(0)رسولّاهلل
مةُّاإلسالمُّخمالفُّملاُّكانُّعليهُّأئُّماُّيزعمُّفريقُّمنُّهؤالءُّالوامهنيمثُّإنُّالقولُّبأنُّأحاديثُّاآلحادُّالُّيؤخذُّهباُّيفُّالعقيدةُّك

ُّالروايةُّوالدراية،ُّالذينُّعليهمُّاملعولُّيفُّهذاُّالعلمُّوهو ُّقائلوهُّقولُّقصُّمنُّسلفُّاألمة؛ُّإذُّملُّيقلُّبهُّأحدُّيعتدُّبقولهُّمنُّأهل دُّبه
ُّلآلحاد ُّ"متواترا"ُّقليلُّبالنسبة ُّعلمواُّأنُّأكثرُّاألحاديثُّرويتُّآحادا،ُّوأنُّماُّمسوه ُّ(3)تضييقُّجمالُّالعملُّبالسنة،ُّملا

وهذاُّهوُّاإلمامُّاجلليلُّإسحاقُّبنُّراهويه،ُّقال:ُّ"دخلتُّعلىُّعبدُّاهللُّبنُّطاهر،ُّفقالُّيل:ُّياُّأباُّيعقوبُّتقول:ُّإنُّاهللُّينزلُُّّ
اُّأيهاُّاألمري،ُّإنُّاهللُّبعثُّإليناُّنبيا،ُّنقلُّإليناُّعنهُّأخبار،ُّهباُّحنللُّالدماء،ُّوهباُّحنرم،ُّوهباُّحنللُّالفروج،ُّوهباُّحنرم،ُّوهبكلُّليلة؟ُّفقلت:ُّ

فهوُّيرىُّأنُّمنُّصدقُّبأحاديثُّ(،4ُّ)نبيحُّاألموال،ُّوهباُّحنرم،ُّفإنُّصحُّذاُّصحُّذاك،ُّوإنُّبطلُّذاُّبطلُّذاك،ُّقالُّفأمسكُّعبدُّاهلل"
ُّأنُّيصدقُّهباُّيفُّالعقيدة،ُّفكيفُّتأمرنُّأنُّأثقُّبالراوي،ُّوأقبلُّخربهُّيفُّصاليتُّوعباديتُّريب،ُّوالُّأثقُّبهُّيفاآلحادُّيفُّاألحكامُّعليهُّ

ُّ(5)عقيديتُّيفُّاهلل؟
ُّعدمُّ ُّيف ُّالسلف ُّاستمرارُّمنهج ُّيؤكد ُّبالسنة،ُّكما ُّاالحتجاج ُّوحدة ُّالعقيدةُّيؤكد ُّيف ُّبأحاديثُّاآلحاد ُّاالحتجاج ولذاُّكان

ُّبالسنةُّيفُّالعقيدةُّوالشريعة،نان،ُّوماُّرواهُّاجلماعةُّيفُّاالحتالتفريقُّبنيُّماُّرواهُّالواحدُّواالث ُّسواءُّبسواء.ُّجاج
لوُّقلنا:ُّإنُّالعقائدُّالُّتثبتُّخبربُّالواحدُّالختلفُّاملسلمونُّفيماُّجيبُّعليهمُّاعتقاده،ُّفمنُّمسعُّحديثاُّيفُّالعقيدةُّمنُّرسولُّ

ُّيسمعه،ُّوكلُّمنُّأت ُّغابُّعنُّهذاُّاجمللس،ُّفلم ُّاألمراهللُّوجبُّعليهُّاعتقاده،ُّوكلُّمن ُّالُّجيبُّعليهمُّاعتقادُّهذا ؛ُّىُّبعدُّالصحابة
ديثُّونستدلُّعلىُّذلكُّحب،ُّذاُّالُّتكونُّعقيدةُّاملسلمنيُّواحدةألهنمُّالُّيأخذونُّخبربُّالواحدُّالذيُّمحلُّإليهمُّهذاُّاحلديث،ُّومنُّه

القرب،ُّومنُُّّنم،ُّومنُّعذابإذاُّفرغُّأحدكمُّمنُّالتشهدُّاآلخر،ُّفليتعوذُّباهللُّمنُّأربع:ُّمنُّعذابُّجه»أيبُّهريرةُّعنُّرسولُّاهللُّأنهُّقال:ُّ
ُّ(4)«فتنةُّاحملياُّواملمات،ُّومنُّشرُّاملسيحُّالدجال

                                                                 
ُّالعلمية،ُّبريوت،ُّد.ُّتُّالرسالة،ُّالشافعي،ُّ-8ُّ ُّ.422:425ُّ،ُّص:485ُّ:481،ُّصحتقيق:ُّأمحدُّشاكر،ُّاملكتبة

ُّ
ُّعبدُّاملنعم،ُّمكتبةُّأوالدُّالشيخُّللتاث،ُّالقاهرة،ُّصقضاياُّ-3ُّ ُّأشرفُّخليفة ُّ.220حديثية،
ُّ(.150(،ُّرقمُّ)2ُّ/325يفُّالساق،ُّ)ُّأخرجهُّالبيهقيُّيفُّاألمساءُّوالصفات،ُّباب:ُّماُّذكر- 4
ُّبتصرف.213ُّ،ُّصم0220هـ/8ُّ،8422ُّمكتبةُّاإلميان،ُّالقاهرة،ُّطُّاملدخلُّإىلُّالسنةُّالنبوية،ُّد.ُّعبدُّاملهديُّعبدُّالقادرُّعبدُّاهلادي،- 5
ُّ(.8303(،ُّرقمُّ)3ُّ/8841الصالة،ُّ)ُّصحيحُّمسلمُّ)بشرحُّالنووي(،ُّكتاب:ُّاملساجدُّومواضعُّالصالة،ُّباب:ُّماُّيستعاذُّمنهُّيف- 6
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يحُّجيبُّعليهُّأنُّيؤمنُّبعذابُّالقرب،ُّوأنُّيؤمنُّبظهورُّاملسُّمنُّمسعُّهذاُّاحلديثُّمنُّرسولُّاهللُّوبناءُّعلىُّزعمهمُّالسابق،ُّفإن
إميانُُّّعلىُّهذاُّفإنُّإميانُّبعضُّالصحابةُّخيتلفُّعنوُّ،ُّليهُّاإلميانُّبذلك؛ُّألنهُّخربُّآحادالدجال،ُّأماُّمنُّملُّيسمعهُّمنهُّفإنهُّالُّجيبُّع

ُّأعتقدُّ ُّالشكل؟!ُّال ُّيفُّأحناءُّاملعمورةُّكلهاُّهبذا ُّدينُّجيمعُّاألمة ُّفهلُّيكون ُّالصحابةُّخيتلفُّكثرياُّعنُّإمياننا، بعضهمُّاآلخر،ُّوإميان
ذيُّيقومُّوإذاُّاحتدتُّيفُّاألساسُّالذلك،ُّأماُّإذاُّأخذناُّحبجيةُّخربُّاآلحادُّفإنُّإميانُّاجلميعُّيتوحد،ُّوتكونُّاألمةُّمتحدةُّيفُّعقيدمها،ُّ

ُّبعدُّذلك. ُّعليهُّالدين،ُّفالُّاختالفُّفيماُّبينها
وإذاُّقلناُّبأنُّأخبارُّاآلحادُّالُّتثبتُّهباُّالعقائد،ُّفماذاُّنفعلُّيفُّاألحاديثُّاليتُّتضمُّعقائدُّوأحكاماُّمعا؟ُّأنأخذُّمنهاُّاألحكامُّ

حكام،ُّال،ُّأنُّنأخذُّمنهُّجانبُّالدعاءُّيفُّالتشهد؛ُّألنهُّمنُّاألفهلُّيتصورُّيفُّاحلديثُّالسابقُّمث،ُّتكُّالعقائد؟!ُّكال،ُّالُّجيوزُّقطعاون
أحاديثُّاآلحادُّإنُّماُّيقبلهُّالعقلُّويتفقُّمعهُّأنُّنأخذُّبُّونتكُّاإلميانُّبعذابُّالقرب؟ُّوكيفُّنستعيذُّباهللُّمنُّعذابُّالقرب،ُّوالُّنؤمنُّبه؟

ُّ(8)لقاُّاألحكامُّدونُّالعقائد،ُّوإمناُّكانُّاألمرُّمطيفُّالعقائد،ُّكماُّنأخذُّهباُّيفُّاألحكام،ُّالُّسيماُّأنهُّملُّيردُّختصيصُّيفُّاألخذُّهباُّيف
ُّأنزلُّإليكُّمنُّربك}ُّويقولُّاهللُّتعاىل: ُّإىلُُّّ[42املائدة:ُّ]ُّ{ياُّأيهاُّالرسولُّبلغُّما ُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّأنُّيبلغُّرسالته فيجبُّعليه

ُّلتعذرُّخطابُّ ُّإىلُّالكل،ُّوذلك ُّلتعذرُّإبالغُّالشريعة ُّالواحدُّغريُّمقبول ُّرسالناسُّكافة،ُّولوُّكانُّخرب ُّشفاهة،ُّأوُّإرسال الةُّالناس
ُّ ُّعنُّطريق ُّأنُّيكونُّالتبليغ ُّتبليغُّرسالةُّربهالتواترُّإليهم،ُّويبقى ُّالواحد،ُّحىتُّيتم ُّعورُّقولُّامل، ُّاألخذُّوبذلكُّيتبني ُّيفُّعدم شتبهني

ُّيفُّالعقيدة،ُّأوُّالتشريعُّعلىُّحدُّسواء. ُّاآلحاد ُّبأحاديث
ّخبرّاآلحاد:ّّّّ.3 ّاإلجماعّوعملّاألئمةّعلىّحجية

الضربُّوُُّّمجهورُّاملسلمنيُّقدمياُّوحديثاُّعلىُّحجيةُّخربُّاآلحاد،ُّووجوبُّالعملُّبه،ُّفقدُّقالُّاحلافظُّابنُّعبدُّالرب:ُّلقدُّأمجعُّ
ُّوالقدوة،ُّ ُّيوجبُّالعملُّعندُّمجاعةُّعلماءُّاألمةُّالذينُّهمُّاحلجة الثانُّمنُّالسنةُّخربُّاآلحادُّالثقاتُّاألثباتُّاملتصلُّاإلسناد،ُّفهذا

ُّالعلمُّوالع ُّإنهُّيوجب ُّمجيعا"ومنهمُّمنُّيقول: ُّالصحابةُّ(،2ُّ)مل ُّاملسلمنيُّمن ُّعليهُّمجاهري ُّفيقول:ُّ"الذي ُّهذاُّاإلمامُّالنووي ويؤكد
وقدُّ(،3ُّ)أنُّخربُّالواحدُّالثقةُّحجةُّمنُّحججُّالشرع،ُّيلزمُّالعملُّهبا"ُّحملدثنيُّوالفقهاءُّوأصحابُّاألصولوالتابعني،ُّفمنُّبعدهمُّمنُّا

ُّا ُّأنهُّأفردُّلوجوب ُّعذكرُّاخلطيبُّالبغداديُّيفُّكتابهُّ"الكفاية" ُّيفُّ"الكفاية"ُّحتت ُّإىلُّشيءُّمنه نوانُّلعملُّخبربُّالواحدُّكتابا،ُّوأشار
ويقولُّالشيخُّحممدُّاخلضري:ُّ"إنهُّتواترُّعنُّالصحابةُّيفُّوقائعُّ(،4ُّ)"بابُّذكرُّبعضُّالدالئلُّعلىُّصحةُّالعملُّخبربُّالواحدُّووجوبه"

نُّآراءهمُّاليتُّبأخبارُّاآلحاد،ُّوكثرياُّماُّكانواُّيتكوُّالُّحتصى،ُّالعملُّخبربُّالواحد،ُّوجمموعُّهذهُّالوقائعُّتفيدُّإمجاعهمُّعلىُّإجيابُّالعملُّ
ُّإذاُّرويُّهلمُّخربُّعنُّرسولُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم" ُّباجتهادهم، ُّ.(5)ظنوها

ُّاألصولُُّّووجوبُّالعملُّبهومنُّمث،ُّفهذهُّبعضُّأقوالُّعلماءُّاملسلمنيُّقدمياُّوحديثا،ُّوغريهاُّكثريُّيفُّحجيةُّخربُّاآلحاد،ُّ يف
ُّقدُّأجارُّأميتُّإنُّاهللُّتعاىل»فضالُّعنُّالفروع؛ُّوذلكُّألنُّأمةُّاإلسالمُّالُّجتتمعُّعلىُّباطل،ُّكماُّقالُّرسولُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم:ُّ

ويتبعُُّّومنُّيشاققُّالرسولُّمنُّبعدُّماُّتبنيُّلهُّاهلدى}ُّاجتماعهاُّفيقول:ُّ،ُّبلُّوحيذرُّاهللُّتعاىلُّمنُّخمالفة(4)ُّ«منُّأنُّجتتمعُّعلىُّضاللة
ُّ[.885:النساء]ُّ{غريُّسبيلُّاملؤمننيُّنولهُّماُّتوىلُّونصلهُّجهنمُّوساءتُّمصريا

ّخبرّاآلحادّفيّالعقيدة:ّّّّ.5 ّإنّعملّاألئمةّفيّالحديثّيشهدّبحجية

                                                                 
ُّاإلميان،ُّالقاهرة،ُّطُّاملدخلُّإىلُّالسنةُّالنبوية،ُّد.ُّعبدُّاملهديُّعبدُّالقادر،- 1 ُّبتصرف.212ُّ،213ُّ،ُّصم2002هـ/8ُّ،8422ُّمكتبة
ُّ(.8ُّ/210،ُّ)م2002هـ/8421ُّحتقيقُّأيبُّاألشبالُّالزهريي،ُّمكتبةُّالتوعيةُّاإلسالمية،ُّمصر،ُُّّلعلمُّوفضله،ُّابنُّعبدُّالرب،جامعُّبيانُّا- 2
ُّمصطفىُّالباز،ُّمكةُّاملكرم- 3 ُّ(.8ُّ/225م،ُّ)2008هـ/2ُّ،8422ُّة،ُّطشرحُّصحيحُّمسلم،ُّالنووي،ُّحتقيق:ُّعادلُّعبدُّاملوجودُّوعليُّمعوض،ُّمكتبةُّنزار
ُّالبغدادي،انظر:ُّالكفاية،ُّاخل- 4 ُّ(.8ُّ/802،ُّ)م2002حتقيق:ُّأيبُّإسحاقُّالدمياطي،ُّمكتبةُّابنُّعباس،ُّمصر،ُُّّطيب
ُّدارُّاحلديث،- 5 ُّ.210القاهرة،ُّد.ُّت،ُّصُّأصولُّالفقه،ُّالشيخُّاخلضري،
ُّ(.2442غريُّبرقمُّ)ُّيفُّاجلامعُّالص(.ُّوحسنهُّاأللبان20(،ُّرقمُّ)8ُّ/12منُّأمره،ُّ)ُّيفُّالسنة،ُّباب:ُّماُّذكرُّعنُّالنيبُّحسن:ُّأخرجهُّابنُّأيبُّعاصم- 6
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(،254ُّ،ُّفكتبُّالعقيدةُّعندُّاألئمةُّأمثالُّالبخاريُّ)ت:ُّإنُّكتبُّأئمةُّاحلديثُّالنبويُّتشهدُّحبجيةُّخربُّاآلحادُّيفُّالعقيدة
(،ُّوابنُّخزمية303ُّ(،ُّوالنسائيُّ)ت:225ُّ(،ُّوالتمذيُّ)ت:225ُّ(،ُّوأيبُّداودُّ)ت:223ُّ(،ُّوابنُّماجهُّ)ت:248ُّومسلمُّ)ت:ُّ

ُّ)ت:388ُّ)ت:ُّ ُّآحادُّالُّأخبارُّتواتر.354(،ُّوابنُّحبان ُّ(ُّكلهاُّتدورُّعلىُّأخبار
(،ُّواإلميان388ُّ(،ُّوالتوحيدُّالبنُّخزميةُّ)ت:235أمثال:ُّاإلميانُّالبنُّأيبُّشيبةُّ)ت:ُُّّوكذلكُّالكتبُّاملتخصصةُّيفُّالعقيدة

لُّهذهُّكُُّّ-(،ُّوكتبُّالبعثُّواألمساءُّوالصفاتُّواالعتقادُّوهيُّللبيهقيُّأيضا451ُّ(،ُّودالئلُّالنبوةُّللبيهقيُّ)ت:311ُّالبنُّمندةُّ)ت:
لُّطبقة،ُّذيُّيقولُّبهُّبعضُّعلماءُّاألصولُّمنُّاشتاطُّالكثرةُّيفُّكاملؤلفاتُّملُّيشتطُّاألئمةُّفيهاُّأنُّيكونُّاحلديثُّمتواتراُّباملعىنُّال

ُّالناسُّ ُّواألئمةُّهمُّأعلم ُّيفُّاألحكام،ُّوهؤالءُّالعلماء ُّحجةُّيفُّالعقائدُّكماُّهوُّحجة ُّعلىُّأنُّخربُّاآلحاد وعليهُّفهذهُّاملؤلفاتُّتدل
األخذُُّّعقائدُّفإنُّذلكُّمنُّأكربُّاألدلةُّعلىبالسنة،ُّوأعلمهمُّمباُّيصحُّاألخذُّبه،ُّوماُّالُّيصح،ُّفإذاُّاعتمدواُّعلىُّأحاديثُّاآلحادُّيفُّال

ُّهباُّيفُّالعقائد.
ُّ"االعتصامُّ ُّوعلىُّكتاب ُّ"القدر"، ُّوعلىُّكتاب ُّ"األنبياء"، ُّوعلىُّكتاب ُّ"اإلميان"، ُّكتاب ُّعلى ُّاشتمل ُّالبخاري ُّصحيح إن

ُّالعق ُّالكتبُّكلهاُّيف ُّوهذه ُّوعلىُّكتابُّ"التوحيد"، ُّخربُّاآلحادبالكتابُّوالسنة"، ُّعلى ُّوكلهاُّقائمة ُّيدة، ُّإ، ُّيفُّنُّالببل ُّجعل خاري
صحيحهُّكتاباُّبعنوان:ُّ"أخبارُّاآلحاد"،ُّويفُّبعضُّالنسخُّ"كتابُّخربُّالواحد"،ُّوملُّيردُّبذلكُّ"اآلحاد"ُّاملقابلُّللمتواتر،ُّوإمناُّاملقصودُّ

ُّهناُّكماُّقالُّاحلافظُّابن ُّ.حجرُّيفُّشرحهُّللبابُّحقيقةُّالوحدةُّباآلحاد
ا،ُّوحيتجُّبه،ُّوالُّحيتاجُّإىلُّروايةُّأخرى،ُّماُّدامُّهذاُّالراويُّصدوقُّفالبخاريُّأرادُّبذلكُّأنُّيثبتُّأنُّخربُّاملسلمُّالواحدُّيقبل،

عنُّالواحدُّفهوُُّّاُّزادإنهُّملُّيقصدُّإثباتُّخربُّمنُّقلواُّعنُّعددُّالتواتر،ُّوإمناُّأرادُّأنُّيثبتُّأنُّخربُّالشخصُّالواحدُّتقومُّبهُّاحلجة،ُّوم
ُّ.منُّبابُّأوىل

لتوحيدُّحادُّيفُّالعقيدة،ُّفعنوانُّالكتابُّكامالُّهوُّ"كتابُّاوكتابُّ"التوحيد"ُّالبنُّخزميةُّعنوانهُّيكفيُّإلثباتُّحجيةُّخربُّاآلُّ
وإثباتُّصفاتُّالربُّاليتُّوصفُّهباُّنفسهُّيفُّتنزيلهُّالذيُّأنزلهُّعلىُّنبيهُّاملصطفىُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّوعلىُّلسانُّنبيهُّنقلُّاألخبارُّ

وانُّالكتابُّأنهُّفالواضحُّمنُّعن،ُّثقات"الُّجرحُّيفُّناقليُّاألخبارُّالالثابتةُّالصحيحةُّنقلُّالعدولُّعنُّالعدولُّمنُّغريُّقطعُّيفُّإسنادُّوُّ
اتُّماُّلنفسهُّيفُّالقرآن،ُّالذيُّأنزلهُّعلىُّنبيهُّحممدُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّويثبتُّلهُّمنُّالصفُّمنُّالصفاتُّماُّأثبتهُّعزُّوجليثبتُّهللُّ

ة،ُّإنهُّيشتطُّيفُّاجاءُّيفُّأحاديثُّرسولُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّونقلهاُّالعدلُّعنُّالعدلُّمنُّغريُّقطعُّيفُّاإلسناد،ُّوالُّجرحُّيفُّالروُّ
ُّ(8)األخبارُّاتصالُّاإلسنادُّوعدالةُّالرواة،ُّوملُّيشتطُّالتواتر

ُّالقول،ُّوإمناُّكلُّ ُّينفردُّاحملدثونُّهبذا ُّيفُّالعقائد،ُّومل ُّعلىُّخربُّاآلحاد ُّاحملدثنيُّأهنمُّيعتمدون وواضحُّمنُّكالمُّهؤالءُّاألئمة
ُّعلىُّحجيةُّاآلحادُّيفُّالعقيدةُّوُّ ُّاألشعريُّسلفُّاألمةُّعلىُّهذا،ُّفسلفُّاألمةُّجممعون ُّوهذاُّهوُّاإلمامُّاملتكلمُّأبوُّاحلسن األحكام،

ُّميقول:ُّ"ومجلةُّقولناُّأناُّنقرُّباهلل،ُّومالئكته،ُّوكتبه،ُّورسله،ُّوماُّجاءُّمنُّعندُّاهلل،ُّوماُّرواهُّالثقاتُّعنُّرسولُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسل
ُّمنُّذلكُّشيئا" ّ(2)الُّنرد

ّا.ّالفرقّبينّالروايةّوالشهادة:ثالث
ُّيدلُّ ُّبينهماُّجليُّمما ُّالشهادة،ُّولكنُّالفرق ُّقاسواُّالروايةُّعلى ُّعلىُّالناسُّحينما ُّاألمورُّإيهاماُّوتضليال لقدُّخلطُّهؤالءُّبني

ُّواحدعلىُّبطالنُّدعواهمُّإذُّزع ُّوُّ،ُّمواُّأناُّالُّنقبلُّشهادةُّشاهد بطُّهنوإمناُّيشتطُّشاهدانُّعدالن،ُّفهلُّنستوثقُّيفُّحقوقناُّالدنيوية

                                                                 
ُّاإلميان،ُّالقاهرة،ُّطُّاملدخلُّإىلُّالسنةُّالنبوية،ُّد.ُّعبدُّاملهديُّعبدُّالقادر،- 1 ُّبتصرف.211ُّ،ُّصم2002هـ/8ُّ،8422ُّمكتبة
ُّ.20هـ،ُّص8ُّ،8312نصار،ُّالقاهرة،ُّطاإلبانةُّعنُّأصولُّالديانة،ُّأبوُّاحلسنُّاألشعري،ُّحتقيق:ُّفوقيةُّحسنيُّحممود،ُّدارُّاأل- 2
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فروقُّبنيُّولكنُّلكيُّيتضحُّتلبيسهمُّعلىُّالناسُّوجبُّأنُّتتبنيُّالُّبنصابُّالثقةُّيفُّشئونُّالدين،ُّوالُّنشتطُّأنُّتكونُّالروايةُّكذلك؟
ُّالشهادةُّوالرواية،ُّوهي:

ُّظتكفلُّحبفظُّالدينُّوإكمالهُّمنُّالغي،ُّومماُّليسُّمنه،ُّوملُّيتكفلُّسبحانهُّحبفظُّدمائناُّوفروجناُّوالُّحبفُّأنُّاهللُّعزُّوجلُّاألول:
أبشارناُّوأموالناُّيفُّالدنيا،ُّبلُّقدرُّاهللُّتعاىلُّبأنُّكثرياُّمنُّكلُّذلكُّيؤخذُّبغريُّحقُّيفُّالدنيا.ُّوقدُّنصُّعلىُّذلكُّرسولُّاهللُّصلىُّاهللُّ

ُّفمنُّ»عليهُّوسلمُّإذُّيقول:ُّ ُّأحلنُّحبجتهُّمنُّبعض،ُّفأقضيُّلهُّعلىُّحنوُّمماُّأمسعُّمنه، إنكمُّختتصمونُّإيل،ُّولعلُّبعضكمُّأنُّيكون
لذلكُّتشددُّاهللُّيفُّقبولُّالشهادةُّحفظاُّلألمورُّاليتُّملُّ،ُّ(8)«شيئا،ُّفالُّيأخذهُّفإمناُّأقطعُّلهُّبهُّقطعةُّمنُّالنارقطعتُّلهُّمنُّحقُّأخيهُّ

ُّعكسُّأمورُّالدينُّاليتُّتكفلُّحبفظها،ُّفالُّخوفُّعليها. ُّيتكفلُّحبفظها،ُّعلى
ُّأنُّنُّالثان: ُّعلينا ُّافتض ُّاهلل ُّقولهُّتندأن ُّيف ُّبذلك ُّتعاىل ُّوسلم،ُّوأمرنا ُّعليه ُّاهلل ُّصلى ُّرسولُّاهلل ُّإىل ُّالشريعة ُّمجيع عزُُّّيف

ُّوأطيعواُّالرسول}ُّوجل: ُّعنُّكذا،ُّ[12املائدة:ُّ]ُّ{وأطيعواُّاهلل ُّعليهُّوسلم ُّصلىُّاهلل ُّتعاىلُّورسوله ُّهناناُّاهلل ُّأنُّنقول: ُّففرضُّعلينا ،
والُّحلفُّهذاُّاحلالفُّعلىُّحق،ُّوالُّأنُّهذاُّالذيُّقضيناُّبهُّهلذاُّحقُّلهُّوأمرناُّبكذا،ُّوملُّيأمرناُّتعاىلُّقطُّأنُّنقول:ُّشهدُّهذاُّحبق،ُّ

قالُّلنا:ُّاحكمواُّبشهادةُّالعدولُّوبيمنيُّاملدعىُّعليه،ُّإذاُّملُّيقمُّعليهُُّّ:ُّماُّقالُّهذاُّالشاهد،ُّلكنُّاهللُّعزُّوجليقينا،ُّوالُّقالُّعزُّوجل
ُّبينةُّوهذاُّفرقُّالُّخفاءُّفيه.

وجلُّمضافاُُّّعزُّنُّعندُّاهللُّتعاىل،ُّأوحىُّبهُّربنادلُّإىلُّرسولُّاهلل،ُّفهوُّحقُّمأيُّأنُّكلُّماُّحكمناُّبهُّمماُّنقلهُّالعدلُّعنُّالع
إىلُّرسولُّاهللُّحمكياُّعنهُّأنهُّقاله،ُّوكلُّماُّحكمناُّفيهُّبشهادةُّالعدول،ُّعندناُّفهوُّحقُّمقطوعُّبهُّمنُّعندُّاهللُّعزُّوجل،ُّأمرناُّباحلكمُّ

نُّندُّاهللُّعزُّوجل،ُّوالُّأنهُّحقُّمقطوعُّبه،ُّوهبذاُّفاخلوفُّمبه،ُّوملُّيأمرناُّبأنُّنقولُّفيماُّشهدواُّبه،ُّوماُّحلفُّبهُّاحلالفُّأنهُّمنُّع
ُّعكسُّالرواية. ُّالكذبُّيفُّالشهادةُّأشد؛ُّألنُّاهللُّملُّيأمرناُّهبا،ُّوالُّقاهلاُّعلى

فتضُّعليناُّاماُّزعموا،ُّبلُّحننُّنقطعُّبأنُّاهللُّعزُّوجلُّأنُّحكمناُّبشهادةُّالشاهدُّومينيُّاحلالفُّليسُّحكماُّبالظنُّكُّالثالث:
عُّشهادةُّالعدل،ُّومينيُّاملدعىُّعليهُّإذاُّملُّيقمُّبينة،ُّوإنُّكانواُّيفُّباطنُّأمرهمُّكذابنيُّأوُّوامهني،ُّواحلكمُّبكلُّاحلكمُّبيمنيُّالطالبُّم

ذلكُّحقُّعندُّاهللُّعزُّوجل،ُّوعندناُّمقطوعُّعلىُّغيبه،ُّواألمرُّيفُّالروايةُّخمتلف،ُّإذُّالُّتقبلُّالروايةُّخبربُّوضعهُّفاسق،ُّأوُّوهمُّفيهُّواهم،ُّ
ُّ(2)وهذاُّفرقُّيفُّغايةُّالبيان

ُّأنُُّّالعددُّوهوُّاألهمُّرابع:ال ُّالسالمُّيفُّمناسبةُّذلكُّأموراُّأحدها: ُّالروايةُّخبالفُّالشهادة،ُّوقدُّذكرُّابنُّعبد الُّيشتطُّيف
الغالبُّمنُّاملسلمنيُّمهابةُّالكذبُّعلىُّرسولُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّخبالفُّشهادةُّالزور،ُّوثانيها:ُّأنهُّقدُّينفردُّباحلديثُّراوُّواحد،ُّ

ُّاملسلمنيُّفلوُّملُّيقبلُّلفاتُّعلىُّأه لُّاإلسالمُّتلكُّاملصلحة،ُّخبالفُّفوتُّحقُّواحدُّعلىُّشخصُّواحد،ُّوثالثها:ُّأنُّبنيُّكثريُّمن
ُّوسلمُّلذلكُّكانُّالشرطُّيفُّالشهادةُّأشد. ُّالزور،ُّخبالفُّالروايةُّعنهُّصلىُّاهللُّعليه ُّعداواتُّحتملهمُّعلىُّشهادة

ُّالُّيباُّاخلامس: ُّإمساعه،ُّكمن ُّمساعه،ُّأو ُّعرفُّبالتساهلُّيف ُّروايةُّمن ُّأصلالُّتقبل ُّالُّمن ُّأوُّحيدث ُّبالنومُّيفُّالسماع، ُّيل
مصحح،ُّأوُّعرفُّبقبولُّالتلقنيُّيفُّاحلديثُّأوُّكثرةُّالسهوُّيفُّروايته،ُّإذاُّملُّحيدثُّمنُّأصل،ُّأوُّكثرةُّالشواذُّواملناكريُّيفُّحديثه،ُّقالُّ

ُّسقطتُّرواياته،ُّوهذاُّصحي ُّيفُّحديثُّفبنيُّلهُّفأصرُّعلىُّروايته ُّأصرُُّّحابنُّاملباركُّواحلميديُّوأمحدُّوغريهم:ُّمنُّغلط إنُّظهرُّأنه
ُّ.(3)عناداُّأوُّحنوه

                                                                 
ُّ)ب- 1 ُّ)83ُّ/814شرحُّفتحُّالباري(،ُّ)صحيحُّالبخاري ُّ(.4313(،ُّرقمُّ)4ُّ/2441)(.ُّصحيحُّمسلمُّ)بشرحُّالنووي(،2818ُّ(،ُّرقم
ُّالقاهرة،ُّط- 2 ُّمكتبةُّاإلمامُّالبخاري، ُّوأهله،ُّأشرفُّعبدُّاملقصودُّعبدُّالرحيم، ُّبتصرف.818ُّ،812ُّم،ُّص8111هـ/8ُّ،8480ُّجنايةُّالشيخُّحممدُّالغزايلُّعلىُّاحلديث
ُّالراويُّيفُّشرحُّتقرُّ- 3 ُّالنواوي،ُّالسيوطي،،تدريب ُّدارُّالتاث،ُّالقاهرة،ُّطُّيب ُّ(.8ُّ/331ُّ،340،ُّ)م8122هـ/2ُّ،8312ُّحتقيق:ُّعبدُّالوهابُّعبدُّاللطيف،ُّمكتبة
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العددُّحبجةُّأنُُّّروعنُّالفروقُّبنيُّالروايةُّوالشهادةُّيقولُّد.ُّعمادُّالسيدُّالشربيين:ُّ"وأماُّقياسهمُّالروايةُّعلىُّالشهادةُّيفُّاعتبا
ايةُّالواحد،ُّفألنُّالُّتقبلُّيفُّحقُّكلُّاألمةُّمنُّبابُّأوىل.ُّفهذاُّالكالمُّمنقوضُّوالشهادةُّشرعُّخاص،ُّوملُّيقبلُّفيهاُّروُُّّ،الروايةُّشرعُّعام

ُّاألمورُّاليتُّهيُّمعتربةُّيفُّالشها ُّوالذكوريةُّوالبصرُّوعدمُّالقرابة"ُُّّ،الُّيفُّالروايةُّ،دةبسائر ُّ(8)كاحلرية

ّجيته:حفيّقبولّخبرّالواحدّكانّزيادةّفيّالتثبتّوالتحوط،ّولمّيكنّرداّليّوالصحابةّتوقفّالنبّ.رابعا
إنُّتوقفُّالنيبُّيفُّقبولُّخربُّالواحدُّملُّيكنُّمطردا،ُّوإمناُّكانُّنادرا،ُّبدليلُّأنُّالسنةُّملُّتذكرُّلناُّإالُّخرباُّواحداُّتوقفُّفيهُّصلىُّ

ُّضيُّاهللُّعنهرُّوقدُّكانُّتوقفهُّيفُّقبولُّخربُّذيُّاليدينُّهذاُّليسُّردا،ُّأوُّإنكاراُّله،ُّوإمناُّالنفرادهُّ،ُّوهوّخبرّليّاليديناهللُّعليهُّوسلمُّ
؟ُّأقصرتُّالصالةُّياُّرسولُّاهللُّأمُّنسيت؟ُّفقالُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم:ُّأصدقُّذوُّاليدين»النيبُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّعندماُّقال:ُُّّبسؤال

ُّسلم... ُّاهللُّعليهُّوسلمُّفصلىُّركعتنيُّأخرينيُّمث ُّاهللُُّّ(2)«فقالُّالناس:ُّنعم،ُّفقامُّرسولُّاهللُّصلى فاحلديثُّواضحُّيفُّأنُّالنيبُّصلى
اليدينُّوإمناُّنسيُّفأرادُّالتذكريُّفلعلُّذاُّاليدينُّوهمُّهوُّاآلخرُّفلماُّتابعُّباقيُّالصحابةُّممنُّصلىُّمعُّالنيبُّعليهُّوسلمُّملُّيردُّخربُّذيُّ

لىُّاهللُّعليهُّقبلُّالنيبُّخربه،ُّوعملُّمبوجبهُّيفُّالتوُّواللحظة،ُّوملُّيكنُّلهُّصُّ-كماُّهوُّبنيُّيفُّاحلديثُُُّّّ-صلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّذاُّاليدينُّ
يهُّإنُّاهللُّنظرُّيفُّقلوبُّالعبادُّفوجدُّقلبُّحممدُّصلىُّاهللُّعل»أصحابهُّاألطهار،ُّوهوُّالقائل:ُّوسلمُّأنُّيردُّأوُّينكرُّخربُّصحايبُّمنُّ

ُّقلوبُّ وسلمُّخريُّقلوبُّالعباد،ُّفاصطفاهُّلنفسه،ُّفابتعثهُّبرسالته،ُّمثُّنظرُّيفُّقلوبُّالعبادُّبعدُّقلبُّحممد،ُّفوجدُّقلوبُّأصحابهُّخري
ُّعلىُّدينه،ُّفماُّرأىُّاملس ُّفهوُّعندُّاهللُّسيءالعباد،ُّفجعلهمُّوزراءُّنبيهُّيقاتلون ُّ(3)«لمونُّحسناُّفهوُّعندُّاهللُّحسن،ُّوماُّرأواُّسيئا

ُّالقرآنُّإمجاالُّفقال:وقدُّزكاهمُّاهللُّعزُّوجلُّ ُّرضيُّ}ُّيف ُّاملهاجرينُّواألنصارُّوالذينُّاتبعوهمُّبإحسان والسابقونُّاألولونُّمن
ومنُّمثُّفهذاُّيدلُّعلىُّ[،800ُّ:التوبة]ُّ{لعظيماهللُّعنهمُّورضواُّعنهُّوأعدُّهلمُّجناتُّجتريُّحتتهاُّاألهنارُّخالدينُّفيهاُّأبداُّذلكُّالفوزُّا

أنُّتوقفُّالنيبُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّيفُّقبولُّخربُّذيُّاليدينُّكانُّزيادةُّيفُّالتذكري؛ُّإذُّإنُّانفرادهُّدونُّباقيُّالصحابةُّبتذكريُّالنيبُّصلىُّ
ُّوحده،ُّوالصوابُّيفُّهذاُّأنُّالُّيؤخذُّبكال ُّحىتُّمُّواحدُّيفُّمقابلُّااهللُّعليهُّوسلمُّيفُّالبدايةُّقدُّيفهمُّمنهُّأنُّالوهمُّوقعُّمنه جملموع

ُّإذنُّملُّيكنُّرداُّحلجيةُّخربُّالواحدُّكماُّتوهمُّاملشتبهون. ُّيتابعوه،
ومماُّيؤكدُّهذاُّأنُّكتبُّاآلثارُّتزخرُّبأمثلةُّعديدةُّتدلُّعلىُّاعتبارُّالرسولُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّخربُّالواحدُّحجةُّيفُّاألصولُّ

لها،ُّوسلمُّبعثُّرسلهُّواحداُّواحداُّإىلُّكلُّبلدُّليبلغُّأهلهاُّأحكامُّالدينُّكُّفضالُّعنُّالفروع،ُّوقدُّسبقُّأنُّأشرناُّإىلُّأنهُّصلىُّاهللُّعليه
ُّماُّ مباُّفيهاُّالعقائدُّوالعباداتُّواملعامالت،ُّفكانُّأهلهاُّيستقبلونُّبعوثُّالنيبُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّوهوُّفردُّواحدُّكيُّيسمعواُّمنهُّكل

اُّهلم،ُّفروعُّواألصولُّألرسلُّالنيبُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّوفديهمهمُّمنُّأمرُّدينهمُّليعملواُّبه،ُّولوُّكانُّخربُّالواحدُّالُّيعملُّبهُّيفُّال
ُّنضرُّاهللُّامرأُّمسعُّمناُّحديثاُّفحفظهُّحىتُّيبلغهُّغريه،ُّفربُّحاملُّفقهُّإىل»ذاُّيقولُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم:ُّ،ُّل(4)ولكنهُّملُّيفعلُّذلك

ُّبفقيهمنُّهوُّأفقهُّمنه،ُّوربُّحاملُّفقهُّلي ُّعليهُُّّ(5)«س ُّامرئُّوهوُّواحد،ُّفرسولُّاهللُّصلىُّاهلل فاخلطابُّيفُّهذاُّاحلديثُّموجهُّإىل
ُّوأنهُّ ُّوسلمُّيثبتُّحجيةُّخربُّاآلحاد، ُّعلىُّأنهُّصلىُّاهللُّعليه ُّواحدا،ُّويفُّهذهُّداللةُّواضحة وسلمُّيندبُّلسماعُّحديثهُّوتبليغهُّامرأ

ُّمنُّمسعُّهذاُّاخلرب. ُّتقومُّبهُّاحلجةُّعلى
يتثبتونُّويستوثقونُّيفُّقبولُّماُّيروىُّعنهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّحفاظاُّمنهمُّعلىُّحديثُّرسولُّاهللُُّّوعلىُّهذاُّسارُّالصحابةُّ

صلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّخشيةُّتسربُّالدسُّإليهُّمنُّقبلُّاجلهالءُّوأصحابُّاألهواء،ُّوليسُّطعناُّيفُّصحايبُّبعينه،ُّبتكذيبُّقوله؛ُّوذلكُّ

                                                                 
ُّ(.2ُّ/30،)م2002هـ/8ُّ،8423ُّدارُّاليقني،ُّمصر،ُّطُّالسنةُّالنبويةُّيفُّكتاباتُّأعداءُّاإلسالمُّ"مناقشتهاُّوالردُّعليها"،ُّد.ُّعمادُّالسيدُّالشربيين،- 1
ُّخربُّالواحدصحيحُّال- 2 ُّ)بشرحُّفتحُّالباري(،ُّكتاب:ُّأخبارُّاآلحاد،ُّباب:ُّماُّجاءُّيفُّإجازة ُّ(.2250(،ُّرقمُّ)83ُّ/245الصدوق،ُّ)ُّبخاري
ُّأمحدُّشاكر:ُّإسنادهُّصحيح.(.ُّوقا3400(،ُّرقمُّ)5ُّ/288صحيـح:ُّأخرجـهُّأمحـدُّيفُّمسنـده،ُّمسنـدُّعبـدُّاهللُّبـنُّمسعـود،ُّ)- 3 ُّلُّالشيخ
ُّبتصرف.844ُّ،ُّصم8112هـ/4ُّ،8483دارُّالوفاء،ُّمصر،ُّطُّعليُّالبهنساوي،السنةُّاملفتىُّعليها،ُّساملُّ- 4
ُّيفُّسننهُّ)بشرحُّحتفةُّاألحوذي- 5 ُّبرقمُّ)ُّ(.ُّوصححهُّاأللبانُّيفُّصحيح2214(،ُّرقمُّ)2ُّ/342ُّ،341)ُّ(صحيـح:ُّأخرجـهُّالتمذي ُّ(.2454وضعيفُّسننُّالتمذي
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خر،ُّومنُّهاجرُّومنُّملُّيهاجر،ُّومنُّاشتكُّيفُّالغزواتُّومنُّملُّيشتك،ُّألنُّالصحابةُّكلهمُّعدول،ُّسواءُّمنهمُّمنُّتقدمُّإسالمهُّومنُّتأ
ُّاألدلةُّمنُّالكتابُّالكرمي،ُّوالسنةُّالنبويةُّاملطهرة ُّعليها ُّ.(8)ومنُّالبسُّالفتنةُّومنُّملُّيالبسها،ُّوهذهُّالعدالةُّهلمُّمجيعاُّتضافرت

ُّرُّتوقفُّأيبُّبكرُّالصديقُّيفُّقبولُّخربُّاملغريةُّبنُّشعبةُّيفُّمرياثُّاجلدة،ُّكماُّروىُّذلكُّقبيصةُّبنوعلىُّهذاُّنستطيعُّأنُّنفس
ُّالصديقُّتسألهُّمريُّ»ذؤيبُّقائال:ُّ ُّوجلُّجاءتُّاجلدةُّإىلُّأيبُّبكر ُّيفُُّّمنُّشيء،ُّوماُّعلمتاثها،ُّفقال:ُّمالكُّيفُّكتابُّاهللُّعز لك

:ُّهلُّ،ُّفقالُّاملغريةُّبنُّشعبة:ُّمسعتُّرسولُّاهللُّأعطاهاُّالسدس،ُّفقالسنةُّنيبُّاهللُّشيئا،ُّفارجعيُّحىتُّأسألُّالناس،ُّقال:ُّفسألُّالناس
فإنُّالناظرُّيفُّهذاُّاخلربُّيدركُّأنُّأباُّبكرُّملُّيتوقفُّيفُُّّ(2)«معكُّغريك؟ُّفقامُّحممدُّبنُّمسلمة،ُّفقالُّمثلُّذلك،ُّفأنفذهُّهلاُّأبوُّبكر

ُّالواحدُّيفُّالفروع،ُّمعُّبارهُّراوياُّفردا،ُّأوُّرداُّحلجيةُّخربقبولهُّإالُّللمزيدُّمنُّالتثبتُّوالتحوط،ُّوليسُّطعناُّيفُّعدالةُّاملغريةُّبنُّشعبةُّباعت
ُّ.(3)العلمُّأنُّتوقفُّأيبُّبكرُّيفُّقبولُّخربُّالواحدُّملُّيكنُّمنهُّمطردا،ُّبلُّكانُّنادرا

اُّخربهاُّوحدهاُّمُّماتُّيومُّاإلثنني،ُّوقبلُّأيضويؤيدُّهذاُّأنُّأباُّبكرُّقدُّقبلُّخربُّعائشةُّوحدهاُّيفُّأنُّالنيبُّصلىُّاهللُّعليهُّوسل
فقال:ُّيفُّكمُّكفنتمُُّّ-دخلتُّعلىُّأيبُّبكرـُّرضيُّاهللُّعنهُّ»يفُّقدرُّكفنُّالنيبُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم،ُّفعنُّعائشةُّرضيُّاهللُّعنهاُّقالت:ُّ

يُّيومُّتويفُّرسولُّاهللُّأُّليسُّفيهاُّقميص،ُّوالُّعمامة،ُّوقالُّهلا:ُّيفُّالنيبُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم؟ُّقالت:ُّيفُّثالثةُّأثوابُّبيضُّسحولية
ُّ(4)احلديث«ُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم؟ُّقالت:ُّيومُّاإلثنني...

وعليه،ُّفلوُّكانُّأبوُّبكرُّيردُّحجيةُّخربُّالواحدُّيفُّالفروعُّلردُّبذلكُّخربُّعائشة!ُّولكنُّملاُّقبلهُّدلُّهذاُّداللةُّقاطعةُّعلىُّقبولُّ
خلطابُّيتثبتُّرُّيفُّاحملافظةُّعلىُّالسنةُّسارُّخليفتهُّعمرُّبنُّاوعلىُّهذاُّالنهجُّالذيُّرمسهُّأبوُّبك،ُُّّبكرُّحجيةُّخربُّالواحدُّيفُّالفروعأيب

ُّحلجيةُُّّيستوثقُّيفُّقبولُّماُّيروىُّعنُّالنيبوُّ ُّرسولُّاهللُّأوُّاختالطُّاحلديثُّالشريفُّبالقرآنُّالكرمي،ُّوليسُّإنكارا خشيةُّالكذبُّعلى
أخربهُّبذلكُّاحلديثُُّّفإنُّأباُّموسىُّقدُّخربُّالواحدُّيفُّالفروع،ُّومنُّذلكُّأيضا:ُّ"توقفهُّيفُّقبولُّخربُّأيبُّموسىُّاألشعريُّيفُّاالستئذان،

ُّ(5)عقبُّإنكارهُّعليهُّرجوعهُّبعدُّالثالث،ُّوتوعده،ُّفأرادُّعمرُّالتثبتُّخشيةُّأنُّيكونُّدافعُّبذلكُّعنُّنفسه
مسعتُّرسولُّاهللُّيقولُّذلكُّياُّابنُّاخلطاب،ُّ»يدلُّعلىُّذلكُّماُّجاءُّيفُّإحدىُّطرقُّاحلديثُّأنُّأيبُّبنُّكعبُّقالُّلعمر:ُّ

ويفُّرواية:ُُّّ(4)«رسولُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم،ُّقال:ُّسبحانُّاهللُّإمناُّمسعتُّشيئاُّفأحببتُّأنُّأتثبتفالُّتكوننُّعذاباُّعلىُّأصحابُّ
أماُّ»ويفُّروايةُّأخرى:ُُّّ(2)«واهللُّإنُّكنتُّألميناُّعلىُّحديثُّرسولُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم،ُّفقال:ُّأجلُّولكنُّأحببتُّأنُّأستثبت»

ُّرسولُّ ُّ(.1)«اهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمإنُّملُّأمهمك،ُّولكنُّخشيتُّأنُّيتقولُّالناسُّعلى
قيلُّله:ُّالُّيطلبُّعمرُّمعُّرجلُّأخربهُّآخرُّإالُّعلىُُّّآخر؟ُّ-أخربهُّخرباُُّّ-قالُّالشافعي:ُّفإنُّقالُّقائلُّقدُّطلبُّعمرُّمعُّرجلُُُُُُُُّّّّّّّّ

،ُّإالُّثبوتاُّدهانيُّأكثرُّوهوُّالُّيزيإماُّأنُّحيتاطُّفيكونُّأوثقُّعنده،ُّوإنُّكانتُّاحلجةُّتثبتُّخبربُّالواحدُّفخربُّاثنُُّّ.8ُّأحدُّثالثةُّمعان:
وقدُّرأيتُّممنُّأثبتُّخربُّالواحدُّمنُّيطلبُّمعهُّخرباُّثانيا،ُّويكونُّيفُّيدهُّالسنةُّمنُّرسولُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّمنُّمخسةُّوجوهُّ

ُّفيكتبه؛ُّألنُّاألخبارُّكلماُّتواترتُّوتظاهرتُّكانُّأثبتُّللحجةُّوأطيبُّلنفسُّالسامع. ُّفيحدثُّبسادس
ه،ُّوالُّخربهُّحىتُّيأيتُّخمربُّيعرفهُّوهكذاُّممنُّأخربُّممنُّالُّيعرفُّملُّيقبلُّخربُُّّوحيتملُّأنُّيكونُّملُّيعرفُّاملخربُّفيقفُّعنُُّّ.2

ُّله ُّألنُّيقبلُّخربه.ُّ)أنُّيكونُّأهالُّله(يقبلُّاخلربُّإالُّعنُّمعروفُّباالستئهال
                                                                 

ُّمكتبةُّاإلمياعدالةُّالصحابةُّـُّرضيُّاهللُّعنهمُّـُّيفُّضوءُّالقرآنُّالكرميُّوالس- 1 ُّ.82م،ُّص2004هـ/8422ُّن،ُّالقاهرة،ُّنةُّالنبويةُّودفعُّالشبهات،ُّد.ُّعمادُّالسيدُّالشربيين،
ُّ(.223،ُّرقمُّ)230صُّأخرجهُّمالكُّيفُّاملوطأ،ُّكتاب:ُّالفرائض،- 2
ُّ(ُّبتصرف.2ُّ/32،ُّ)م2002هـ/8ُّ،8423ُّدارُّاليقني،ُّمصر،ُّطُّالسنةُّالنبويةُّيفُّكتاباتُّأعداءُّاإلسالم،ُّد.ُّعمادُّالسيدُّالشربيين،- 3
ُّالنقيأثوابُّبيضُّسحولية:ُّأيُّمنسوبةُّإىلُّقريةُّسحولُّباليمن- 4 ُّ)،ُّ،ُّوالسحل:ُّهوُّالثوبُّاألبيض ُّ)بشرحُّفتحُّالباري( ُّ(.8312(،ُّرقمُّ)3ُُّّ/212صحيـحُّالبخـاري
ُّالنواوي،ُّالسيوطي،،433ُّ،434صحتقيق:ُّأمحدُّشاكر،ُُّّانظر:ُّالرسالة،ُّالشافعي،- 5 ُّالراويُّيفُّشرحُّتقريب ُّ(.8ُّ/23)ق:ُّعبدُّالوهابُّعبدُّاللطيف،ُّحتقيُّ.ُّتدريب
ُّ(.5521(،ُّرقمُّ)1ُّ/3224ستئذان،ُّ)صحيحُّمسلمُّ)بشرحُّالنووي(،ُّكتاب:ُّاآلداب،ُّباب:ُّاال- 6
ُّيفُّاألدبُّاملفرد،ُّ)- 7 ُّالبخاري ُّبرقمُّ)(.ُّوصححهُّاأللبانُّيف8023(،ُّرقمُّ)8ُّ/341صحيحُّلغريه:ُّأخرجه ُّ(.128ُّصحيحُّاألدبُّاملفرد
ُّأبوُّداودُّ- 8 ُّ)بشرحُّعونُّاملعبود(،ُّكتاب:ُّاألدب،ُّباب:ُّكمُّمرةُّيسلمُّالرجلُّيفُّاصحيح:ُّأخرجه ُّ(.5823(،ُّرقمُّ)84ُّ/51الستئذان،ُّ)يفُّسننه
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انُّقالُّقائل:ُّفإىلُّأيُّاملعُّفإن،ُّربه،ُّحىتُّجيدُّغريهُّممنُّيقبلُّقولهوحيتملُّأنُّيكونُّاملخربُّلهُّغريُّمقبولُّالقولُّعندهُّفريدُّخُُّّ.3
قلنا:ُُّّ؟فإنُّقالُّقائل:ُّماُّدلُّعلىُّذلك،ُّأمنيُّعندهقلنا:ُّأماُّيفُّخربُّأيبُّموسىُّفإىلُّاالحتياط؛ُّألنُّأباُّموسىُّثقةُُّّذهبُّعندكمُّعمر؟

ماُّإنُّفقالُّعمرُّأليبُّموسى:ُّأ»قدُّرواهُّمالكُّبنُّأنسُّعنُّربيعةُّعنُّغريُّواحدُّمنُّعلمائهمُّأنُّأباُّموسى...ُّفذكرُّالقصة،ُّويفُّآخرهُّ
ُّ(8)«خشيتُّأنُّيتقولُّالناسُّعلىُّرسولُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمملُّأمهمك،ُّولكينُّ

ومماُّيؤكدُّهذاُّقبولُّعمرُّأخباراُّكثريةُّدونُّتوقف،ُّمنُّذلكُّقبولهُّخربُّالضحاكُّبنُّسفيانُّيفُّتوريثُّامرأةُّأشيمُّمنُّديةُّزوجها؛ُّ
ُّفهلُّمسعُّأحدُّمنكمُّمنُّرسولُّاهللُّيفماُّأرىُّالديةُّإالُّللعصبة؛ُّألهنمُّيعقلونُّعنه،ُّ»قال:ُّفقدُّروىُّاإلمامُّأمحدُّأنُّعمرُّبنُّاخلطابُّ

ُّوكانُّاستعملهُّرسولُّاهللُّعلىُّاألعراب:ُّكتبُّإىلُّرسولُّاهللُّأنُّأورثُّامرأةُّأشيمُّالضبايبُّ،ُّفقالُّالضحاكُّبنُّسفيانُّالكاليبذلكُّشيئا
جيةُّخربُّومنُّمث،ُّأفالُّيدلُّهذاُّوغريهُّمنُّاألخبارُّالصحيحةُّعلىُّقبولُّعمرُّحُّ(2)«منُّديةُّزوجها،ُّفأخذُّبذلكُّعمرُّبنُّاخلطابُّ

وخنلصُّمنُّذلكُّإىلُّأنُّتوقفُّالنيبُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّوالصحابةُّمنُّبعدهُّيفُّقبولُّخربُّالواحد،ُّكانُّزيادةُّيفُُّّالواحدُّيفُّالفروع؟!
ُّبنصُّ ُّصحايبُّبعينه؛ُّإذُّالصحابةُّكلهمُّعدول ُّأوُّطعناُّيف ُّإنكاراُّحلجيتهُّيفُّالفروع، ُّرداُّخلربُّالواحدُّأو التثبتُّواالستيثاق،ُّوملُّيكن

لسنة،ُّوهذاُّالتوقفُّملُّيكنُّمطرداُّبدليلُّاعتبارهُّحبجيةُّخربُّالواحدُّيفُّاألصولُّفضالُّعنُّالفروع،ُّوكذاُّقبولُّأيبُّبكرُّوعمرُّالقرآنُّوا
ُّد ُّتوقف،ُّكما ُّدون ُّآحادُّكثرية ُّواآلثاروالصحابةُّأخبار ُّذلكُّكتبُّاألحاديث ُّعلى ُّلت ،ُّ ُّتوقف ُّجعل ُّمن ُّيسقطُّقول ُّمث ُّلنيباومن

ُّرُّ ُّاآلحادُّمجلةُّبدعوىُّإفادمهاُّالظنية.والصحابةُّيفُّالقبول،ُّمشجباُّيعلقُّعليه ُّدهُّألخبار

ُّاهلوىُّيفُّخمالفةُّاحلق،ُّأماُّالظنُّالذيُُُّّّالخالصة: إنُّالظنُّاملقصودُّمنُّاألدلةُّاليتُّاستدلواُّهباُّهوُّالظنُّاملذمومُّالذيُّمرده
ُّعلماءُّاحلديثُّهوُّالظنُّاحملمودُّالذيُّيفيدُّإدراكُّالطرفُّالراجحُّمنه،ُّويؤكدُّذلكُّأنُّالقرآنُّالكرميُّقد عدةُُّّأوردُّالظنُّمبعانُّعناه

ُّوهذاُّيؤكد ُّالشكُّمنها:ُّاليقني،ُّوالتأكيد،ُّوكذلكُّالشكُّوالتهمةُّواحلسبانُّأيضا، ُّأنُّالظنُّليسُّكلهُّمبعىن دُّجاءتُّآياتُّلق،ُّوُّعلى
ُّووجوبُّالعملُّبه،ُّكماُّأمجعُّالصحابةُّوعلما ُّءُّاملسلمنيقرآنيةُّكثريةُّوكذلكُّالسنةُّنفسهاُّلتؤكدُّعلىُّحجيةُّخربُّاآلحاد ُّقدمياُّوحديثا

ُّمنهمُُّّ،لىُّذلكع مماُّالُّيقبلهُّالعقلُّأنُّنشتطُّأنُّيرافقُّالنيبُّجمموعةُّمنُّالصحابةُّتبلغُّحدُّالتواتر؛ُّلينقلواُّعنهُّسنتهُّحىتُّنقبلها
ُّآحاد،ُّوكيفُّنأيتُّبعددُّالتواترُّلتوي ُّعماُّيدورُّيفُّبيته؛ُّإذُّإهناُّأخبار ُّبدعوىُّأنناُّالُّنأخذُّخبربُّاآلحاد،ُّوماذاُّنفعلُّيفُّأخبارُّزوجاته

ُّوملُّيفرقواُّفوُُّّيفُّداخلُّبيتهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم؟لناُّأخبارهُّ ُّالنيبُّاليتُّوردتُّمنُّطريقُّآحاد، يهاُّلقدُّأخذُّالصحابةُّالكرامُّبأحاديث
ُّمنُّعرفواُّبالثقةُّوالعدالةُّ ُّإذُّإنُّالقولُّبعدمُّحجيةُّخربُّاآلحادُّيفُّالعقائدُّفضالُّعنُّالتشريعُّيؤديُّإىلُّجتريح بنيُّالعقيدةُّواألحكام؛

ُّالعلماء،ُّكماُّأنُّذلكُّيؤديُّإىلُّاختالفُّاملسلمنيُّيفُّدينهمُّعقيدةُّوتشريعا؛ُّألنُّمنُّمسعُّمنُّاألئمةُّوغريهم،ُّوهذاُّ الُّجيوزُّباتفاق
ُّفهلُّيعقلُّ ُّوالعملُّبه،ُّومنُّملُّيسمعهُّملُّجيبُّعليهُّذلك،ُّوإذاُّاجتمعُّيفُّاحلديثُّالواحدُّعقائدُّوأحكام، ُّوجبُّعليهُّاعتقاده حديثا

ُّاليتُّفيهُّونتكُّماُّخيصُّالعقائد ُُّّ؟!أنُّنأخذُّباألحكام ُّصارمةُّلقبولُّخربُّاآلحاد،ُّفالُّيكونُّهناك ُّاحلديثُّشروطا لقدُّوضعُّعلماء
ُّيفُّوجودُّمثلُّهذهُّالشروط.ُّلذاُّجندُّأنُّكتبُّأئمةُّاحلديثُّاألعالمُّتثبتُّحجيةُّخربُّاآلحاد،ُّوملُّيفرُّ واُّيفُّذلكُّقجمالُّللتخوفُّمنها

ُّبينهماُّمنُّفروُّ،ُّوُّبنيُّالعقيدةُّوالتشريع ،ُّوملُّيتكفلُّقُّكبرية،ُّمنهاُّأنُّاهللُّتكفلُّحبفظُّالدينالُّيصحُّقياسُّالروايةُّعلىُّالشهادةُّملا
ُّوأنُّالغالبُّبنيُّاملسلمنيُّمهابةُّالكذبُّعلىُّرسولُّاهللُّ ُّوغريها،ُّلذاُّتشددُّفيماُّملُّيتكفلُّحبفظهُّسبحانه، ُّوفروجنا حبفظُّدمائنا،

ُّأهلُّاإلسالمُّتلكُّامل ُّوملُّيقبلُّمنهُّلفاتُّعلى ُّالزورُّمثال،ُّولوُّانفردُّراوُّواحدُّباحلديث وتُّحقُّواحدُّخبالفُّفُّصلحة،خبالفُّشهادة
ُّواحد ُّيفُّقبولُّخربُّاآلحادُّكانُّتوقفُّالنيب،ُُّّعلىُّشخص ُُّّوالصحابة ُّيفُّالتثبتُّالُّرداُّحلجيتهُّأوُّإنكاراُّهلا،ُّلذاُّجاءت زيادة

ُّكثريةُّومواقفُّعديدةُّمنُّ ُّأخذهمُّخبربُّاآلحاد.أحاديث ُّ(3)الصحابةُّتبني

                                                                 
ُّ)بشرحُّفتحُّالباري(،ُّ)-8ُّ ُّالبخاري 432ُّ:435ُُّّصُّ(.ُّالرسالة،ُّالشافعي،5521(،ُّرقمُّ)1ُّ/3224(.ُّصحيحُّمسلمُّ)بشرحُّالنووي(،ُّ)4245(،ُّرقمُّ)88ُّ/23صحيح
ُّأمحدُّيف-2ُّ ُّرقمُّ)ُّصحيح:ُّأخرجه ُّيفُّتعليقهُّعلىُّاملسن85213مسنده،ُّمسندُّاملكيني، ُّعلىُّشرطُّالشيخني.(.ُّوقالُّشعيبُّاألرنؤوط ُّد:ُّإسنادهُّصحيح
ُّعلىُّاالفتاءاتُّوالشاإلسالمموسوعةُّبيانُُّّ-3ُّ ُُّّ،ُّد.العاشرةبهات،ُّالقسمُّالثالث،ُّالس نةُّالشبهةُّ،ُّالرد ُّاآلحاد.ُّحبثُّاإلسالمالسنةُّيفُّكتاباتُّأعداءُّالشربيين،
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ّ)ّ)2ولللرسّتأليهّاإللزامّقوةّفيّبالقرآنّالسنةّتسويةّأنّالزعمالسابع:ّالبحثّ
ُّمبلغاُّبوصفه،ُّبشريةالُّخلصوصيتهُّوإهداراُّللرسولُّتأليهاُّتعدُّاإللزامُّقوةُّيفُّبالقرآنُّالسنةُّتسويةُّأنُّاملغرضنيُّبعضُّيزعم 

ُّعلىُّاوجعلهمُّالقرآن،ُّووحيُّالسنةُّوحيُّبنيُّوحدُّمنُّهوُّاملسلمنيُّأئمةُّدونُّوحدهُّالشافعيُّاإلمامُّأنُّنيمزاعُّ،لهُّوشارحاُّللوحي
ُّكيف:ُّساءلنيمتُّ،وسلمُّعليهُّاهللُّصلىُّللرسولُّتأليهُّإنهُّإذُّله؛ُّيستقيمُّالُّزعمهمُّحدُّعلىُّوهذاُّاإللزام،ُّقوةُّحيثُّمنُّدةواحُّدرجة

ُّإلزامها؛ُّوةقُّومنُّ،السنةُّشأنُّمنُّالتقليلُّذلكُّوراءُّمنُّقاصدين!ُّواحدة؟ُّمرتبةُّيفُّوالسنةُّالقرآنُّوجنعلُّالشافعيُّبرأيُّنأخذُّأنُّلنا
ُّ.وإنكارهاُّتركهاُّلناساُّيستمرئُّحىتُّعليهاُّوالتشويش

،ُّواالتباعُّاإللزامُّقوةُّحيثُّمنُّواحدةُّدرجةُّعلىُّوجعلهماُّوالقرآن،ُّالسنةُّبنيُّوسوىُّوحدُّالذيُّهوُّاهللُّإن-8ُُّّنقدّعام:
ُّسلفاُّاملسلمنيُّإمجاعُّهذاُّبلُّاإللزامُّيفُّوالسنةُّالقرآنُّبنيُّسوىُّالذيُّهوُّوحدهُّالشافعيُّيكنُّوملُّالكرمي،ُّالقرآنُّمنُّكثريةُّآياتُّيف

ُّ.بعدهمُّمنُّللمسلمنيُّوبلغوهُّالصحابةُّبهُّعملُّالذيُّوجلُّعزُّاهللُّألمرُّمنفذينُّإالُّليسواُّذلكُّيفُّوهمُّومجهورا،ُّأئمةُّوخلفا،
ُّتسويةُّجملردُّوسلمُّيهعلُّاهللُّصلىُّالرسولُّتأليهُّمنُّالشبهة؛ُّمثريوُّإليهاُّتوصلُّاليتُّالنتيجةُّيرفضانُّواملنطقُّالعقلُّإن -2ُّ

ُّكماُّللسنةُّمبلغُّفالنيبُّ،مواضعُّعدةُّيفُّبطاعتهُّيأمرُّالذيُّالقرآنُّتبليغهُّمبجردُّتأليههُّجلازُّهذاُّزجاُّلوُّإذُّاإللزام؛ُّقوةُّيفُّبالقرآنُّسنته
ُّجلازُّالنيبُّأليهتُّجازُّولوُّاإلهلي،ُّالوحيُّوهيُّواحدةُّمشكاةُّمنُّأهنماُّعلىُّيدلُّمماُّخمالفتهُّمنُّوحيذرُّباتباعهُّيأمرُّوكالمهاُّالقرآنُّبلغ

ُّالكتابُّوبنيُّبينهاُّزوامييُّوملُّوأقواهلم،ُّبسننهمُّأتباعهمُّمنُّالناسُّوعملُّوكتبه،ُّرهبمُّالةرسُّبلغواُّألهنمُّقبله؛ُّاألنبياءُّمجيعُّتأليه
ُّ.اهللُّعندُّمنُّرسوالُّلكونهُّيطاعُّوإمناُّلذاتهُّيطاعُّالُّالرسولُّأنُّكما،ُّاإللزامُّقوةُّيفُّالسماوي

ّ:واالتباعّاإللزامّقوةّفيّوالقرآنّالسنةّبينّوحدّالذيّهوّوجلّعزّاهلل.ّأوال
ُّوينهىُّبهُّأمريُّماُّكلُّيفُّواتباعهُّالنيبُّبطاعةُّتأمرُّكثريُّآياتُّجاءتُّحيثُّاملطهرةُّبالسنةُّالعملُّوجلُّعزُّاهللُّأوجبُّلقد

ُّآل{]لكافريناُّحيبُّالُّاهللُّفإنُّتولواُّفإنُّوالرسولُّاهللُّأطيعواُّقل}:ُّوجلُّعزُّقال.ُّبينهماُّفاصلُّدونُّمباشرةُّاهللُّطاعةُّبعد،ُّعنه
ُّيفُّكاذبُّإنهفُّاحملمديةُّالطريقةُّعلىُّهوُّوليسُّاهللُّحمبةُّادعىُّمنُّكلُّعلىُّحاكمةُّرميةالكُّاآليةُّهذه:ُّ"كثريُّابنُّيقول[،32ُّ:عمران
ُّ{الكافرينُّحيبُّالُّاهللُّفإن}ُّةاآليُّهنايةُّيفُّتعاىلُّوقوله...وأحوالهُّوأفعالهُّأقوالهُّمجيعُّيفُّالنبويُّوالدينُّاحملمديُّالشرعُّيتبعُّحىتُّدعواه
ُّحىتُّإليه،ُّيتقربوُُّّاهلل،ُّحيبُّأنهُّنفسهُّيفُّوزعمُّادعىُّوإنُّبذلك،ُّاتصفُّمنُّحيبُّالُّواهللُّكفر،ُّالطريقةُّيفُّخمالفتهُّأنُّعلىُّيدل
ُّالعزمُّأولوُّبلُّسلون،املرُُّّبلُّاألنبياءُّكانُّلوُّالذي"ُّواإلنسُّاجلن"ُّالثقلنيُّمجيعُّإىلُّاهللُّورسولُّالرسلُّخامتُّاألميُّالنيبُّالرسولُّيتابع
ُّ(2)"هشريعتُّواتباعُّطاعتهُّيفُّوالدخولُّاتباعهُّإالُّوسعهمُّماُّزمانهُّيفُّمنهم

ُّتوىلُّومنُّاهللُّأطاعُّفقدُّالرسولُّيطعُّمن}:ُّوجلُّعزُّقولهُّبسواء،ُّسواءُّاهللُّكطاعةُّاالتباعُّالزمةُّالرسولُّطاعةُّأنُّيؤكدُّومما
ُّ]النساء:حفيظاُّعليهمُّأرسلناكُّفما ُّومن،ُّاهللُّأطاعُّفقدُّأطاعهُّمنُّبأنهُّحممدُّورسولهُّعبدهُّعنُُّّهناُّوجلُّعزُّفيخرب[،10ُّ{

ُّتفسريُّيفُّجاءُّوقدُّ(3{)يوحىُّوحيُّإالُّهوُّإن(3ُّ)ُّاهلوىُّعنُّينطقُّوما}ُّربهُّوصفهُّكماُّألنهُّالإُّذاكُّوماُّاهللُّعصىُّفقدُّعصاه
ُّاملغمورونُّعبيدهُّوهمُّوملكهمُّوإهلهم،ُّالناس،ُّربُّألنهُّلذاته؛ُّيطاعُّالذيُّهوُّتعاىلُّاهللُّأنُّعلىُّتدلُّاآليةُّهذهُّأنُّمفادهُّماُّاملنار،

ُّيفُّطاعتهُّجتبُّالذيُّاحلاكمُّيفُّاحلالُّهوُّكماُّلذامهم،ُّالُّرسلهُّإهنمُّحيثُّنمُّعنهُّيبلغونهُّفيماُّطاعتهمُّجتبُّإمناُّرسلهُّوأنُّبنعمه،
ُّهذاُّتؤكدُّاليتُّاآلياتُّإنُّمث(،4ُّ)ذلكُّعداُّفيماُّطاعتهُّجتبُّوالُّالرمسية،ُّباألوامرُّعنهُّيعربونُّماُّوهوُّوقوانينها،ُّاململكةُّشريعةُّتنفيذ

                                                                 
ُّوالنشرُّاإلسالمية،ُّالقاهرة،ُّطُّ-8   .م8114هـ/2ُّ،8484ُّنقضُّمطاعنُّنصرُّأبوُّزيدُّيفُّالقرآنُّوالسنةُّوالصحابةُّوأئمةُّاملسلمني،ُّد.ُّإمساعيلُّسامل،ُّدارُّالتوزيع
ُّالتوفيقية،ُّمصر،ُّد.ُّت،ُّ)ُّتفسري-2ُّ ُّ)2ُّ/24القرآنُّالعظيم،ُّابنُّكثري،ُّاملكتبة
ُّالتوفيقية،مصر،ُّد.ُّت،ُّ)ُّ-3ُّ ُّ.(ُّبتصرف2ُّ/340تفسريُّالقرآنُّالعظيم،ُّابنُّكثري،ُّاملكتبة
ُّبتصرف(5ُّ/224ُّ:222ُّ)ُّت،.ُّدُّ،2طُّدمشق،ُّالفكر،ُّدارُّرضا،ُّرشيدُّحممد،ُّاملنارُّتفسري-4 .
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ُّيفُّتنازعتمُّفإنُّمنكمُّاألمرُّوأويلُّالرسولُّوأطيعواُّاهللُّأطيعواُّاآمنوُُّّالذينُّأيهاُّيا}:ُّوجلُّعزُّقولهُّمنها،ُّوتواترتُّتضافرتُّقدُّاملعىن
ُّاهللُّإىلُّفردوه}:ُّ"عطاءُّقال[،51ُّ:النساء{]تأويالُّوأحسنُّخريُّذلكُّاآلخرُّواليومُّباهللُّتؤمنونُّكنتمُّإنُّوالرسولُّاهللُّإىلُّفردوهُّشيء

ُّ(8)"وسلمُّعليهُّاهللُّصلىُّاهللُّرسولُّسنةُّإىل":ُّالرسولُّإىل"وُّكتابه،ُّإىل":ُّاهللُّإىل،ُّ"{والرسول
ُّجتبُّسولالرُُّّطاعةُّبأنُّإعالماُّالفعلُّوأعادُّرسوله،ُّوطاعةُّبطاعتهُّتعاىلُّفأمر:ُّ"قائالُّاآليةُّهذهُّعلىُّالقيمُّابنُّويعلق

ُّفيه،ُّكنيُّملُّأوُّالكتاب،ُّيفُّبهُّأمرُّماُّكانُّسواءُّمطلقا،ُّطاعتهُّوجبتُّأمرُّإذاُّبلُّالكتاب،ُّعلىُّبهُّأمرُّماُّعرضُّغريُّمنُّاستقالال
ُّإيذاناُّلرسول،اُّطاعةُّضمنُّيفُّطاعتهمُّوجعلُّالفعل،ُّحذفُّبلُّاستقالال،ُّاألمرُّأويلُّبطاعةُّيأمرُّوملُّمعه،ُّومثلهُّالكتابُّأويتُّفإنه

ُّلهُّمسعُّالفُّالرسول،ُّبهُّجاءُّماُّخبالفُّأمرُّومنُّطاعته،ُّوجبتُّالرسولُّبطاعةُّمنهمُّأمرُّفمنُّالرسول،ُّلطاعةُّتبعاُّيطاعونُّإمناُّبأهنم
ُّاإللزامُّةقوُُّّيفُّالقرآنُّتساويُّالسنةُّأنُّعلىُّرسولهُّوطاعةُّاهللُّبطاعةُّاآلمرةُّوغريهاُّاتاآليُّهذهُّتدلُّأفالُّوعليه،(،2ُّ)طاعةُّوال

ُّوشارحاُّللوحيُّلغامبُّالنيبُّعدُّمنطلقُّمنُّوإمناُّالقرآن،ُّمعُّالتشريعُّمصادرُّمنُّاألوىلُّاملرتبةُّيفُّالسنةُّجعلُّمنطلقُّمنُّليس،ُّواالتباع
ُّاإللزامُّوةقُّيفُّالقرآنُّمعُّتسويتهاُّعدمُّمنُّزعموهُّماُّمعُّهذاُّقيميستُّفكيف،ُّاملعطىُّهبذاُّيسلمونُّالشبهةُّمثريوُّكانُّوإنُّله،

ُّ:أنواعّثالثةّعلىّللقرآنّخدماتهاّتنوعتّالسنةّأنّنضيفّفإنناّواتضحّهذاّتقررّوإلا ّ!؟تناقضاُّهذاُّيعدُّأال،ُّواالتباع
ُّتواردُّاببُّمنُّالواحدُّكماحلُّعلىُّوالسنةُّالقرآنُّتواردُّفيكون،ُّنفسهُّالقرآنُّبهُّشهدُّمباُّشاهدةُّموافقةُّسنة:ُّاألولُّالنوع

ُّ.وتضافرهاُّاألدلة
ُّ.وجلُّعزُّاهللُّمرادُّوتبنيُّالكتابُّتفسرُّسنة:ُّالثانُّالنوع
ُّفهوُّقرآن،الُّعلىُّزائداُّكانُّوماُّحترميه،ُّعنُّسكتُّملاُّحمرمة،ُّأوُّإجيابه؟ُّعنُّالقرآنُّسكتُّحلكمُّموجبةُّسنة:ُّالثالثُّالنوع

ُّطاعةُّمنُّبهُّاهللُّأمرُّملاُّالامتثُّبلُّاهلل،ُّكتابُّعلىُّهلاُّتقدمياُّهذاُّوليسُّمعصيته،ُّحتلُّوالُّفيه،ُّطاعتهُّجتبُّالنيبُّمنُّمبتدأُّتشريع
ُّفيماُّإالُّطاعتهُّجتبُّملُّإذاُّوإنهُّبه،ُّاملختصةُّطاعتهُّوسقطتُّمعىن،ُّلطاعتهُّيكنُّملُّالقسمُّهذاُّيفُّيطاعُّالُّرسولهُّولوكانُّرسوله،

ُّ(3)وسلمُّليهعُّاهللُّصلىُّبهُّختتصُّخاصةُّطاعةُّلهُّيكنُّملُّعليهُّزادُّفيماُّالُّاهللُّكتابُّوافق
ُّالُّواالتباعُّاإللزامُّقوةُّيفُّبهُّتسويتهاُّأمرُّفإنُّالكرمي،ُّالقرآنُّمنُّالسنةُّمنزلةُّهيُّهذهُّكانتُّإذا:ُّالشبهةُّملثرييُّنقولُّمثُّومن

ُّمسعُّلهُّترىُّياُّولكنُّ-ُّسلفاُّذلكُّذكرناُّكماُّ-ُّاحلكيمُّالذكرُّآياتُّمنُّالعديدُّيفُّاهللُّهوُّهبذاُّأمرُّالذيُّوأنُّسيماُّالُّمنه،ُّمناص
ُّمبقتضاها؟ُّيؤمنواُّملُّفلماذاُّهبا،ُّمسعواُّقدُّكانواُّوإذا!ُّاآليات؟ُّذههبُّهؤالء ُّالسنةُّمقامُّنأُّألبتةُّتذكرُّملُّاآلياتُّهذهُّأنُّالعلمُّمع!
ُّ.واالتباعُّاإللزامُّقوةُّحيثُّمن،ُّ"الكرميُّالقرآن"ُّالكتابُّعنُّالتأخر

ُّاإللزامُّقوةُّيفُّوالقرآنُّالسنةُّبنيُّوحدُّيالذُّهوُّوالتابعنيُّالصحابةُّمنُّاملسلمنيُّأئمةُّدونُّوحدهُّالشافعيُّاإلمامُّأنُّيدعونُّمث
ُّأئمةُّخلفا،وُُّّسلفاُّاألمةُّإمجاعُّبلُّوحده،ُّالشافعيُّكالمُّهذاُّليسُّإذُّوأئمتهم؛ُّاملسلمنيُّعلماءُّعلىُّوافتواُّكذبواُّوقدُّواالتباع،
ُّمعاند،ُّدجاحُّإالُّالناسُّعلىُّتلبيسهُّحياولُّأوُّينكرهُّوالُّالعلماءُّقبلُّالعوامُّويعلمهُّبالضرورةُّالدينُّمنُّمعلومُّفذلكُّومجهورا

ُّألقوالُّتقديسهمُّيفُّالصاحلُّالسلفُّهبديُّمهتدينُّعنها،ُّاحليدُّوعدمُّالسنة،ُّباتباعُّاهللُّألمرُّمنفذينُّإالُّليسواُّذلكُّيفُّواملسلمون
ُّواالتباعُّاإللزامُّقوةُّيفُّالقرآنُّووحيُّالسنةُّوحيُّبنيُّوسوىُّوحدُّالذيُّأنُّإىلُّسبقُّمماُّوخنلص،ُّالقرآنُّأمرهمُّكماُّهلاُّوامتثاهلمُّالنيب
ُّ!واملكابرة؟ُّواإلنكارُّاجلحودُّفلمُّتعاىلُّعندهُّمنُّوحيُّالكلُّإذُّوجل؛ُّعزُّاهللُّهو

ّ:هللّطاعةّالرسولّطاعة.ّثانيا
                                                                 

ُّ.(8ُّ/245)ُّم،2002/ُّهـ8421ُّالقاهرة،ُّاإلسالمية،ُّالتوعيةُّمكتبةُّالزهريي،ُّاألشبالُّأيب:ُّحتقيقُّالرب،ُّدعبُّابنُّوفضله،ُّالعلمُّبيانُّجامع- 1
ُّ.(8ُّ/41)ُّت،.ُّدُّبريوت،ُّاجليل،ُّدارُّسعد،ُّالرءوفُّعبدُّطه:ُّحتقيقُّالقيم،ُّابنُّاملوقعني،ُّأعالم- 2
ُّ.(301ُّ،2ُّ/302،ُّ)ت.ُّدُّت،بريوُُّّاجليل،ُّدارُّسعد،ُّالرءوفُّعبدُّطه:ُّحتقيقُّالقيم،ُّابنُّاملوقعني،ُّأعالم - 3
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ُّواهلدى،ُّلمالعُّنورُّإىلُّوالضاللُّاجلهلُّظلماتُّمنُّإلخراجهاُّورسال؛ُّأنبياءُّإليهاُّأرسلُّأنُّالبشريةُّعلىُّاهللُّنعمُّأعظمُّمنُّإن
ُّقال،ُّوجلُّعزُّاهللُّلرسُّبكوهنمُّمرهونةُّالطاعةُّوهذهُّاملستقيم،ُّالطريقُّإىلُّيهتدواُّكيُّورسلهُّاهللُّأنبياءُّيطيعواُّأنُّهبمُّحرياُّكانُّلذا
ُّيفُّالطاعةُّإذُّلالحتاس؛ُّجاءتُّ{اهللُّبإذن}:ُّقولهُّفإنُّ[44:ُّالنساء]ُّ{اهللُّبإذنُّليطاعُّإالُّرسولُّمنُّأرسلناُّوما}:ُّوجلُّعزُّاهلل

ُّيطاعُّوإمناُّقيد،ُّالوُُّّشرطُّبالُّلذاتهُّيطاعُّالرسولُّأنُّيظنونُّمنُّبظنونُّاهبةالذُّاحملكمةُّالقرآنُّقيودُّمنُّقيدُّوهذاُّتعاىل،ُّهللُّاحلقيقة
ُّإليهاُّتوصلُّاليتُّالنتيجةُّفإنُّلذامهم،ُّوليسُّاهللُّعنُّيبلغونهُّفيماُّطاعتهمُّجتبُّمجيعاُّالرسلُّكانُّفإنُّمث،ُّومن(،8ُّ)ُّوإرادتهُّتعاىلُّبأمره
ُّ.السالمُّعليهمُّابقنيالسُّالرسلُّمجيعُّتأليهُّإىلُّتؤديُّألهناُّعقال؛ُّتصحُّالُّالشبهةُّمثريو

ُّالذيُّوحيدالتُّوهذاُّدونه،ُّمنُّيعبدُّماُّكلُّونبذُّتوحيدهُّإىلُّللدعوةُّمجيعاُّوالرسلُّاألنبياءُّأرسلُّقدُّاهللُّأنُّهذاُّيؤكدُّومما
ُّواىليُّوالُّعليه،ُّالإُّيتوكلُّوالُّإياه،ُّإالُّيعبدُّالُّاهلل؛ُّإالُّإلهُّالُّأنُّيشهدُّبأنُّوحده،ُّهللُّاأللوهيةُّإثباتُّيتضمنُّإمناُّالرسل،ُّبهُّجاءت

ُّنبيائهأُّمجيعُّألسنةُّعلىُّاجمليدُّكتابهُّيفُّصراحةُّالدعوةُّهذهُّتعاىلُّاهللُّذكرُّوقدُّ(2)ُّألجلهُّإالُّيعملُّوالُّفيه،ُّإالُّيعادىُّوالُّله،ُّإال
ُّوقوله[،51ُُّّ:األعراف]ُّ{غريهُّإلهُّمنُّلكمُّماُّاهللُّاعبدواُّقومُّياُّفقالُّقومهُّإىلُّنوحاُّأرسلناُّلقد}ُّوجلُّعزُّاهللُّقولُّذلكُّمنُّورسله،

ُّوالرسلُّاألنبياءُّهؤالءُّفإنُّمث،ُّومن[،45ُّ:ُّاألعراف]ُّ{غريهُّإلهُّمنُّلكمُّماُّاهللُّاعبدواُّقومُّياُّقالُّهوداُّأخاهمُّعادُّوإىل}:ُّلوجُّعز
ُّيفُّألهنمُّوآماهلم؛ُّمآالمهُّويدركواُّجتارهبم،ُّويعانواُّبإحساسهم،ُّحيسواُّكيُّجلدمهم،ُّبينُّمنُُّّاهللُّأرسلهمُّبلُّالسماء،ُّمنُّاهللُّينزهلمُّمل

ُّ(3)الطريقُّوعثاءُّعلىُّمنهُّوعونُّاهللُّمنُّبوحيُّاهلل،ُّإىلُّالطريقُّهبمُّيرتادونُّلهم،مثُّبشرُّالنهاية
ُّوالشراب،ُّالطعام،ُّيوهُّعنها،ُّالبشريةُّتنفكُّالُّاليتُّبالصفاتُّيتصفواُّأنُّيقتضيُّبشراُّوالرسلُّاألنبياءُّكونُّفإنُّوعليه،

ُّولقد}:ُّوجلُّعزُّوقالُّ[1:األنبياء]ُّ{خالدينُّاكانوُُّّوماُّالطعامُّيأكلونُّالُّجسداُّجعلناهمُّوما}:ُّوجلُّعزُّقالُّوالنوم،ُّوالنكاح،
ُّوهمُّ[31:الرعد]ُّ{كتابُّأجلُّلكلُّاهللُّبإذنُّإالُّبآيةُّيأيتُّأنُّلرسولُّكانُّوماُّوذريةُّأزواجاُّهلمُّوجعلناُّقبلكُّمنُّرسالُّأرسلنا

ُّلىعُّبتمانقلُّقتلُّأوُّماتُّأفإنُّالرسلُّقبلهُّمنُّخلتُّقدُّرسولُّإالُّحممدُّوما}:ُّوجلُّعزُّقال،ُّالبشرُّميوتُّكماُّميوتونُّكذلك
ُّمعُّدثحُّكماُّأشد،ُّبلُّالبشر،ُّيتعرضُّكماُّلالبتالءُّيتعرضونُّأهنمُّأيضا،ُّبشريتهمُّمقتضىُّومن[،844ُّ:ُّعمرانُّآل{]أعقابكم

ُّأرحمُّوأنتُّلضراُّمسينُّأنُّربهُّنادىُّإذُّوأيوب}:ُّذلكُّيفُُّّقالُّفصرب،ُّوصحته،ُّوماله،ُّأهله،ُّبفقدُّربهُّابتالهُّإذُّأيوبُّاهللُّنيب
ُّ(4[)األنبياء]ُّ{(14)ُّللعابدينُّوذكرىُّعندناُّمنُّرمحةُّمعهمُّومثلهمُّأهلهُّوآتيناهُّضرُّمنُّبهُّماُّكشفنافُّلهُّفاستجبنا(13ُّ)الرامحني

ُّتأليهاُّاهللُّطاعةوُُّّالرسول،ُّطاعةُّبنيُّالتسويةُّيفُّأنُّيدعيُّأنُّملدعُّحيقُّهلُّواألنبياءُّالرسلُّإرسالُّمنُّللقصدُّالبيانُّهذاُّوبعد
ُّيطاع،ُّعندماُّنهألُّله؛ُّذاتيةُّطاعةُّوليسُّاحلقيقة،ُّيفُّهللُّطاعةُّهيُّرسول،ُّأيُّةطاعُّأنُّمنُّذلكُّقبلُّذكرناهُّملاُّباإلضافةُّهذاُّللرسول

ُّواحد،ُّلهمومرسُّواحد،ُّدينُّودعاةُّواحدة،ُّرسالةُّمحلةُّهمُّمجيعاُّالرسلُّأنُّالعلمُّمعُّهذاُّاهللُّقبلُّمنُّرسوالُّأوُّنبياُّلكونهُّيطاعُّفإمنا
ُّإخوةُّاألنبياء»ُّ:وسلمُّعليهُّاهللُّصلىُّقولهُّذلكُّإىلُّأشارُّماك.ُّاملتقدمُّاملتأخرُّويصدقُّباملتأخر،ُّمنهمُّاملتقدمُّيبشرُّوحدة،ُّفهم

ُّ.ُّ(4)"الشرائعُّفروعُّاختلفتُّوإنُّالتوحيدُّوهوُّواحد،ُّدينهمُّأصلُّأن:ُّ"احلديثُّومعىن،ُّ(5)«واحدُّودينهمُّشىت،ُّأمهامهمُّلعالت
ُّعزُّقوله:ُّمنهاُّهلل،باُّمنهمُّواحدُّأشركُّإنُّبالعقابُّوالرسلُّاألنبياءُّفيهاُّاهللُّيتوعدُّالكرميُّالقرآنُّيفُّكثريةُّآياتُّجاءتُّذلكُّومعُُُُُّّّّّ
ُّإليكُّأوحيُّأيُّ؛[45:ُّالزمر]ُّ{اخلاسريـنُّمـنُّولتكونـنُّعملكُّليحبطـنُّأشركـتُّلئـنُّقبلكُّمـنُّالذينُّوإىلُّإليكُّأوحيُّولقد}:ُّوجل

                                                                 
ُّ.بتصرف(5ُّ/232ُّ،233ُّ)ُّت،.ُّدُّ،2طُّدمشق،ُّالفكر،ُّدارُّرضا،ُّرشيدُّحممد،ُّاملنارُّتفسري - 1
ُّالتوحيدُّكتابُّشرحُّاجمليدُّفتح- 2 ُّ.81ص،ُّهـ8481ُّاملغرب،ُّاملعارف،ُّمكتبةُّاألرنؤوط،ُّالقادرُّعبد:ُّحتقيقُّالوهاب،ُّعبدُّبنُّحممدُّبنُّحسنُّبنُّالرمحنُّعبدُّالشيخ،
ُّ.بتصرف44ُّصُّم،2005/ُّهـ8424ُّاألردن،ُّالنفائس،ُّدارُّاألشقر،ُّاهللُّعبدُّسليمانُّعمر.ُّدُّ،(والرساالتُّالرسل)ُّوالسنةُّالكتابُّضوءُّيفُّدةالعقي- 3
ُّ.بتصرف41ُّ:20ُّص،ُّم2005/ُّهـ8424ُّاألردن،ُّالنفائس،ُّدارُّاألشقر،ُّاهللُّعبدُّسليمانُّعمر.ُّدُّ،(والرساالتُّالرسل)ُّوالسنةُّالكتابُّضوءُّيفُّالعقيدة- 4
ُّ(3443)ُّرقمُّ،(558ُّ،4ُّ/550)ُّ،(الباريُّفتحُّبشرح)ُّالبخاريُّصحيح،ُّشىتُّوأمهامهمُّاألبُّمنُّاألخوةُّهمُّالعالتُّوأوالدُّالضرائر،:ُّالعالت-  5
ُّالبخاريُّصحيحُّبشرحُّالباريُّفتح- 6 ُّ.(4ُّ/544)ُّم،8112/ُّهـ8402ُّ،8طُّالقاهرة،ُّللتاث،ُّالريانُّدارُّوآخرين،ُّاخلطيبُّالدينُّحمب:ُّحتقيقُّحجر،ُّابن،
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ُّوقيلُّاصة،خُّنيبللُّخطابُّوهوُّ{عملكُّليحبطن}ُّحممدُّياُّ{أشركتُّلئن}:ُّقالُّمثُّحمذوف،ُّوالتوحيدُّبالتوحيد،ُّقبلكُّاألنبياءُّوإىل
ُّ(8)إشراكُّمنهُّيقعُّوالُّيشركُّالُّأنهُّاهللُّعلمُّقدُّإذُّأمته؛ُّواملرادُّله،ُّاخلطاب

ُّفكيفُّقبله،ُّمنُّوالرسلُّواألنبياءُّالنيبُّبهُّجاءُّالذيُّالتوحيدُّينايفُّماُّوهوُّتعاىل،ُّباهللُّاإلشراكُّقبحُّهو:ُّهناُّوالشاهد
ُّيفُّمتوعداُّالشرك،ُّنعُّاهللُّينهىُّكيفُّمثُّوجلُّعزُّتوحيدهُّإىلُّملدعومهُّالبشريةُّإىلُّورسلهُّأنبياؤهُّأهنمُّمعُّاهلل،ُّأمرُّبذلكُّخيالفون

ُّمع(ُّاأللوهيةُّوحيدت)ُّالعبادةُّيفُّوأنبيائهُّرسلهُّعنُّفضالُّعبادهُّمنُّأحدُّيشركهُّأنُّيقبلُّاحلالُّنفسُّويفُّبه،ُّيشركُّمنُّومهدداُّذلك
ُّ!معلوم؟ُّهوُّكماُّوتعاىلُّسبحانهُّاهللُّإالُّحبقُّمعبودُّالُّأنه

ُّمنُّخلتُّقدُّرسولُّإالُّحممدُّوما}:ُّتعاىلُّقالُّربهُّعنُّمبلغُّرسولُّإالُّهوُّماُّالنيبُّأنُّبنيُّالقرآنُّأنُّوضوحاُّاألمرُّيزيدُّومما 
ُّفالقرآن[،880ُّ:ُّالكهف]ُّ{واحـدُّإلـهُّإهلكـمُّأمنـاُّإيلُّيوحـىُّمثلكـمُّبشـرُّأناُّإمناُّقل}:ُّتعاىلُّوقالُّ،[844:ُّعمرانُّآل]ُّ{الرسلُّقبله

ُّطاعةُّليستوُُّّربهُّعنُّبلغهُّالذيُّاهللُّألمرُّطاعةُّهيُّطاعتهُّتكونُّهذاُّوعلىُّبشرُّأنهُّأكدُّخمالفتهُّوحرمُّالرسولُّطاعةُّأوجبُّالذي
ُّبلُّعدال؟ُّهللُّينجعلت:ُّفقالُّوشئت،ُّاهللُّشاءُّما:ُّ»لهُّقالُّمنُّعلىُّفأنكرُّفيهُّاملغاالةُّإىلُّيؤديُّشيءُّأيُّعنُّهنىُّلذلكُّذاته؛ُّللنيب

ُّاهللُّدعبُّفقولواُّعبده،ُّأناُّفإمناُّمرمي،ُّابنُّارىالنصُّأطرتُّكماُّتطرونُّال:ُّ»وسلمُّعليهُّاهللُّصلىُّوقالُّ(2)«وحدهُّاهللُّشاءُّما
ُّ(3)«ورسوله

ُّهذاُّيعدُّهل.ُّهربُّعنُّبلغُّفيماُّالنيبُّوطاعةُّاإللزامُّقوةُّحيثُّمنُّالقرآنُّمنزلةُّيفُّوجعلهاُّبالسنةُّالعملُّيكونُّذلكُّبعدُّهل
ُّمؤكداُّالكرميُّكتابهُّيفُّقالُّذيالُّفسبحانُّ!الوجوب؟ُّيفُّوجلُّعزُّاهللُّلطاعةُّمساويةُّطاعتهُّألنُّوسلمُّعليهُّاهللُّصلىُّللنيبُّتأليها

ُّعليهُّاهللُّصلىُّلنيبلُّيدعوهناُّاليتُّاأللوهيةُّإذنُّفأينُّ{عوجاُّلهُّجيعلُّوملُّالكتابُّعبدهُّعلىُّأنزلُّالذيُّهللُّاحلمد}:ُّلهُّالنيبُّعبودية
ُّ!وسلم؟

 :الخالصة
ُّاهلوىُّعنُّنطقيُّوما}ُّربهُّوصفهُّكماُّألنهُّبه؛ُّجاءُّماُّكلُّيفُّنبيهُّبطاعةُّتعاىلُّاهللُّأمرُّولذلكُّواحد،ُّوالقرآنُّالسنةُّمصدرُّإن       

ُّوهيُّاإللزام،ُّقوةُّيفُّالقرآنُّعنُّونؤخرهاُّالسنةُّنفصلُّفكيفُّ[،النجم]ُّ{(5)ُّالقـوىُّشديـدُّعلمـه(4ُّ)ُّيوحـىُّوحـيُّإالُّهوُّإن(3ُّ)
 .باتباعهُّأمرناُّوجلُّعزُّاهللُّعندُّمنُّوحي
ُّصلىُّطاعته،ُّوألنُّأمرهُّخمالفةُّوحرمُّطاعتهُّأوجبُّالذيُّوهُّتعاىلُّاهللُّ:ألنُّله؛ُّتأليهُّوسلمُّعليهُّاهللُّصلىُّالنيبُّطاعةُّيفُّليسُُُُُّّّّّ

ُّتعاىلُّقالُّاهلل،ُّعنُّمبلغُّوسلمُّعليهُّاهللُّصلىُّفهوُّهلل،ُّطاعةُّهيُّوإمناُّلذاته،ُّطاعةُّتكنُّملُّوسلمُّعليهُّاهلل ُّفقدُّالرسولُّيطعُّمن}:
ُّ[،10ُّ:ُّالنساء]ُّ{اهللُّأطاع
ّ(3).نللقرآّومفصلةّوموضحة،ّومبينة،ّشارحةّجاءتّالسنةّنإّإلّطبيعي؛ّأمرّاإللزامّقوةّفيّللقرآنّالسنةّمساواةّإنّّّّّّ

 ُّ
 

 
 

                                                                 
ُّ.بتصرف(85ُّ/224ُّ،222ُّ)ُّم،8115/ُّهـ8405ُّبريوت،ُّالعريب،ُّالتاثُّإحياءُّدارُّالقرطيب،،ُّالقرآنُّألحكامُّاجلامع - 1
ُّبنُّحسنُّنبُّالرمحنُّعبدُّالتوحيد،ُّكتابُّشرحُّاجمليدُّفتح،ُّاملسندُّعلىُّتعليقهُّيفُّشاكرُّأمحدُّوصححه(.2548ُّ)ُّرقمُّ،(4ُّ/813)ُّمسنـده،ُّيفُّأمحـدُّأخرجـه:ُّصحيـح- 2

ُّ .504صُّه،8481ُّاملغرب،ُّاملعارف،ُّمكتبةُّاألرنؤوط،ُّالقادرُّعبد:ُّحتقيقُّالوهاب،ُّدعبُّبنُّحممد
 (.3445)ُّرقمُّ،(4ُّ/558)ُّ،)ُّمرميُّالكتابُّيفُّواذكر:ُّبابُّاألنبياء،ُّأحاديث:ُّكتابُّ،(الباريُّفتحُّبشرح)ُّالبخاريُّصحيح،ُّبالباطلُّمتدحونُّال:ُّتطرونُّالُّ- 3
ُّالشبهةُّالسادسة.،ُّ(2،ُّج8ج)ُّاألول،ُّاجمللدُّالنبويةُّالردُّعلىُّاالفتاءاتُّوالشبهات،ُّالقسمُّالثالث،ُّالسن ةُّ،اإلسالمموسوعةُّبيانُّ-4ُّ
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ربانيّلخاتمّأنبيائهّورسله.ّوحيالن بوي ةّ:ّالسنةّلثلفصلّالثاا  
ُُّّيتناولهذاُّالبحثُُُُُُُّّّّّّّ ُّاليتُّتوافرتُّفيهاُّشروطُّالقبولوُّقضي ةُّواحدة ُّالسن ةُّالصحيحة ُّاخلطأُّوحيُّمنُّاهللُّ،هيُّإثباتُّأن  ُّمرب أُّمن

لمُّمنُّأقوالهُّوأفعالهُّاُّوحياُّتعينُّماُّثبتتُّنسبتهُّإىلُّالنيب ُّصلىُّاهللُّعليهُّوسالسن ةُّاليتُّنريدُّأنُّنثبتُّكوهن،ُّفعصومُّمنُّالتضاربُّواخلللم
ُّعنهاُّالصحابةُّ وإقراراته،ُّوهيُّاليتُّأطلقُّعليهاُّالنيب ُّعليهُّالصالةُّوالسالمُّاسمُّ"اهلديُّ"ُّفقال:ُّ"وأحسنُّاهلديُّهديُّحممد"ُّكماُّعرب 

ةُّبالعلمُّذلباهلديُّسرياُّعلىُّهنجُّالرسولُّالقوميُّفقالوا:ُّ"وخريُّاهلديُّهديُّحم ُّعنهاُّسلفُّاألم  مُُّّم دُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم"،ُّوعرب  كُّأهن 
 (8)كانواُّيفر قونُّبنيُّالعلمُّوالرأيُّفيقولونُّللسن ةُّعلمُّوملاُّعداهاُّرأي.

وحجيةُّالسنةُّمتفقُّعليهاُّعندُّاملسلمني.ُّقالُّالشوكان:ُّ"اعلمُّأنهُّقدُّاتفقُّمنُّيعتدُّبهُّمنُّأهلُّالعلمُّأنُّالسنةُّاملطهرةُّمستقلةُُُُُُُّّّّّّّ
ُّاحلالل،ُّوحترميُّاحلرام"بتشريعُّاألحكام،ُّوأهناُّكالقرآنُّيفُّحت ُّالسنةُّاملطهرةُّواستقالهلُّ،ليل ُّأنُّثبوتُّحجية ُّبتشريعُّمثُّقال:ُّ"واحلاصل ا

ُّدينيةُّالُّخيالفُّيفُّذلكُّإالُّمنُّالُّحظُّلهُّيفُّدينُّاإلسالم"ُّ) ُّ(ُّ.2األحكامُّضرورة
ّماّيلي:ّّّّّّّ ّالقرآنّووحيّالسنة ّوأهمّالفروقّبينّوحي

ُّبلال-8ُّ ُّمعجزة ُّالسن ةقرآن ُّدون ُّاألبد ُّإىل ُّبتالوته-2ُّ،فظه ُّاملسلم ُّباملعىن-3،يتعبد ُّروايته ُّجتوز ُّال ُّدونُُّّ-4، ُّطاهر ُّلغري ُّمسه حيرم
تكفلُّاهللُّسبحانهُّحبفظهُّفهوُّقطعيُُّّ-3،لفظهُّومعناهُّمنُّعندُّاهللُّعزُّوجلُّ-2،ُّاجلملةُّمنهُّآية،ُّوالفصلُّمنهُّسورةت سمىُُّّ-8،السنة

ُّمب ُّاآلحاد ُّالثبوتُّ)الثبوتُّوأحاديث ُّ(ُّ.3اُّحفُّهباُّمنُّظنونُّيفُّاملرتبةُّالثانيةُّبعدُّالقرآنُّمنُّحيث

ّأبحاث.ّتسعةوتمامّالفصلّيكونّفيّ
ُّ؟!كلُّالوحيُّمكتوباُُّّوليسبوةُّوالوحي،ُّبنيُّالن ُّ-8ُّ
ُّوأنُّالوحيُّيصح حُّلهُّاجتهادهُّلألوىل.ُّأنُّهديهُّوسن تهُّوحيُّتدلُّبيهلناهللُّلعصمةُُّّإن ُّ–2ُّ
ُّالقرآنُّأنُّالس نةُّوحي.ُّأدل ة-3ُّ
ُّوحي.ُّنُّهديُّالنيب ُّالس نةُّالنبويةُّعلىُّأُّأدل ة-4ُّ
ُّيدلُّعلىُّأنُّالسنةُّوحيأدل ةُّ–5ُّ ُّ.إخبارهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّعنُّالغيبياتُّوحتققُّوقوعها
ُّ.ربان ُُّّةُّيدلُّعلىُّأهناُّوحيبوي ُّةُّالن ُّاإلعجازُّالعلميُّالواردُّيفُّالسن ُّأدل ةُّ–4ُّ
ُّالسن ةُّوحي؟-2ُّ ُّ.ُّهلُّوجودُّأحاديثُّحممولةُّعلىُّغريُّحماملهاُّينقضُّالقولُّبأن 
ُّةُّمبي نةُّملقاصدُّالقرآن،ُّرتبةُّالسن ةُّمنُّالقرآن.الس ن ُُّّ–1ُّ
ُّأسئلةُّموجهةُّهلم.وُّمعُّالقرآنيني،ُّ–1ُّ

                                                                 
ُّعنُّعبدُّاهللُّبنُّمسعودُّقوُُّّ-8ُّ ُّ-له:ُّ"إن ُّأحسنُّاحلديثُّكتابُّاهللُّوأحسنُّاهلديُّهديُّحممد"ُّاالعتصامُّروىُّالبخاري  فتح2301ُُّّبابُّاالقتداءُّسننُّرسولُّاهللُّ)حديث

83/243ُّالباري ُّيفُّالقرنُّاخلامسُّكتابهُّحولُّكتابةُّالسن ةُّالنبوي ةُّبقوله:ُّ"تقييدُّالعلم"،ُّ"حتقيقُّيوسفُّالعش  ُّالبغدادي  ُّوقدُّعنونُّاخلطيب ُّالسن ةُّالنبوُّد-. ،2ُّطُّ-ي ةارُّإحياء
8124ُّ ُّ(ُّ.83/304م"،ُّوانظرُّتسميةُّالسلفُّالسن ةُّعلما،ُّ)فتحُّالباري

ُّ.33إرشادُّالفحولُّصُُّّ-2ُّ
ُّ.282خادمُّحسنيُّخبش/ُّالقرآنيونُّوشبهامهمُّحولُّالسنة:ُّصُّ-3ُّ
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ّ؟!كلّالوحيّمكتوباّّوليسبوةّوالوحي،ّ:ّبينّالنّ األولالمبحثّ
ُّنزول ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُّبدُّأنُّيسبقهُّأمور:ُّتعريفُّالوحي،ُّوبيانُّأنواعه،ُّوهلُّيشتط ُُّّإنُّاحلديثُّعنُّاالستداللُّعلىُّأنُّالسنةُّالنبويةُّوحيُّال

؛ُّكتابُّعلىُّمنُّاختارهُّاهللُّتعاىلُّللنبوة،ُّأوُّي كتفىُّبوجودُّالوحي؟ُّألنهُّلوُّكانُّي شتطُّوجود ُّكتاٍبُّحىتُّتثبتُّنبوةُّمنُّاختارهُّاهللُّتعاىل
ل ماُّبقيُّإالُّالقليلُّمنُّالعددُّالكبريُّمنُّاألنبياءُّوالرسلُّعليهمُّالسالم،ُّألنهُّمنُّالثابتُّعدمُّوجودُّالكتبُّعندُّالكثريينُّمنهم،ُّكماُّالُّ

دُّمنُّمعرفةُّأنُّليسُّكلُّماُّينزلُّعلىُّاألنبياءُّعليهمُّالسالمُّمنُّوحٍيُّهوُّمكتوب،ُّبلُّقدُّيكونُّغريُّمكتوب،ُّوهذاُّماُّسنراهُّإنُّشاءُّب
ُّيفُّهذاُّ ُّ.البحثاهللُّتعاىل

ُّاخلفِي،ُّوالسرعة،ُّوكلُّماُّألقيُّ:لغةّوشرعاّالوحيّّّّّّ ،ُّوالكالم  ُّوالكتابة ،ُّوالرسالة ،ُّواإلهلام  ُّإىلُّغريك.ت ُّيطلقُّعلى:ُّاإلشارة،ُّ  ُّه 

(ُّ ُّ(ُّيعمرُّالسرُّلأل)ُّأصلُّالوحيُّاإلشارةُّالسريعة،ُّفقيل"ُّيقولُّالراغبُّاألصفهان :ُّ،(8ومنُّهذاُّيقالُّللوحي:ُّهوُّاإلعالم ُّاخلفي ُّالسريع 
ُّخفاء"ُّ)ُّأمرُّوحي" ُّاإلشارة2وهوُّأيضاُّ"اإلعالمُّيف ُّخيفىُّعنُّغريه.ُّوتكونُّهذه هُّإليهُّهذاُّاإلعالمُّحبيث ُّمبنُّيوج  ُّ(ُّ،ُّإذُّهوُّخاص

: ُّاخلفي  ُّوالتعريضُّالسريعة،ُّوهذاُّاإلعالم ُّسبيلُّالرمز ُّعنُّالتكيب،ُّبالكالمُّعلى ُّواإلمي،ُّوبالصوتُّاجملر د ُّاوباإلشارة، ،ُّجلوارحاءُّببعض
ُّ}ف خ ر ج ُّ،ُّوبالكتابة ُّقولهُّتعاىلُّعنُّزكري ا: ُّوعلىُّهذهُّاملعانُّمحل ُّرسالةُّأوُّإشارة،ُّفهوُّوحي. ُّمنُّكالمُّأوُّكتابةُّأو فكل ُّماُّدللتُّبه

م ُّأ نُّس ِبح واُّب ُُّّع ل ى ُّف أ و ح ىُّإ ل ي ه  ن ُّال م ح ر اب  ه ُّم  يًّا{ُّ]مرمي:قـ و م  "ُّرمز،ُّوقيلُّأشار،ُّوقيلُّكتبُّفقيلُّيفُّتفسريُّ"أوحىُّإليهمُّ،[88ك ر ًةُّو ع ش 
 وقدُّيطلقُّالوحيُّويرادُّبهُّاملوحىُّبهُّمنُّبابُّإطالقُّاملصدرُّوإرادةُّاسمُّاملفعول.،ُّ(3)

،ُّسواءُّكانُّذلكُّيفُّاليقظةُّأوُّيفُّاملنام.ُّفاهللُّتعاىلُّ(4عالم ُّبالشرعُّأوُّهوُّكالمُّاهللُّاملنز لُّعلىُّأنبيائهُّ)اإلُّوأماّفيّالشرع:ّفهوُُُُُُُُّّّّّّّّ
ُّذلكُّمنُّعندُّاهللُّ ُّبأن  ُّقطعي  يعلمُّأنبياءهُّ"ماُّيريدُّإبالغهُّإليهمُّمنُّالشرائعُّواألخبارُّبطريقُّخفي ،ُّحبيثُّحيصلُّعندهمُّعلمُّضروري 

ُّ ُّاهللجل ُّشأنه. ُّاصُّأيُّأن ُّمعي علمُّمن ُّغري  ُّيفُّخفاٍء، ُّوغري ه،ُّويكون  ُّشرعي ُّمنُّح كٍم ُّاطالع هُّعليه؛ ُّأراد ُّعبادهُّكلَُّّما اٍدُّتطفاهُّمن
ّالمفعولّمنه،ّوهوّالم وحىّبه؛،ُّللبشر،ُّوهذاُّباعتبارُّمصدر ه ُّعلىُّنبيهُّالكرميُّوهوُّكالم ُّاهللُّعزُّوجلُّاملنزَُُّّّوقدّي طلقّويراد ّبهّاسم  ل 

 ُّسيدناُّحممٍدُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم.
ُّاآلياتُّمنهاُّ}إناُّأوحيناُّإليكُّكماُّأوحيناُّإىلُّنوحُّوالنبينيُّمنُّبعده{ُّ]النساء:ُُُُُُُّّّّّّّ ُّ}قل843ُّوقدُّوردُّيفُّعددُّكبريُّمن [،ُّوقوله:

[،ُّوقوله:ُّ}حننُّنقصُّعليكُّأحسن80ُّ[،ُّوقوله:ُّ}فأوحىُّإىلُّعبدهُّماُّأوحى{ُّ]النجم:880إمناُّأناُّبشرُّمثلكمُّيوحىُّإيل {ُّ]الكهف:
ُّإليكُّه ُّ[.203[،ُّوقوله:ُّ}قلُّإمناُّأتبعُّماُّيوحىُّإيل ُّمنُّريب{ُّ]األعراف:3ذاُّالقرآن{ُّ]يوسف:القصصُّمباُّأوحينا

ل ُّر س والًُّّأنواعّالوحي:ّّّّّّ ُّيـ ر س  ج اٍبُّأ و  ن ُّو ر اء ُّح  ُّم  ُّو ح ياُّأ و  ه ُّاللَّه ُّإ الَّ ي ُّب إ ذ ن ه ُّم اُّي ش اء ُُّّقالُّاهللُّتعاىل:ُّ}و م اُّك ان ُّل ب ش ٍرُّأ ن ُّي ك ِلم 
ُّفـ ي وح 

ُّح ك يم {ُّ]الشورى:ُّ ُّحاالتلقدُّحف،ُّ[58إ نَّه ُّع ل يٌّ ُّاهللُّتعاىلُّيفُّثالث  ُّ:صرها
ُّو ح يًا{ُّ-8ُُُُُُُّّّّّّّ ُّروحقولهُّتعاىل:ُّ}إ الَّ ُّالنيب ُّعنُّذلكُّبقوله:ُّ"إن  ُّويعرب  ُّاإلحياءُّواإلهلام،ُّواإللقاءُّيفُّالروعُّوالنفثُّفيه، ُّالوحي:ُّوهو

ُّوجل ،ُّوقدُّيكونُّهذاُّاإلهلام:القدسُّنفثُّيفُّروعي".ُّفهوُّإلقاءُّاملعىنُّيفُّقلبُّ ُّالنيب ُّمعُّالعلمُّاليقيين ُّبأن ُّذلكُّمنُّاهللُّعز 

                                                                 
8ُّ-ُّ(ُّ ُّ)4ُّ:13وماُّبعد(ُّومعجمُّمقاييسُّاللغةُّ)2581ُّ(ُّوالصحاحُّ)2ُّ:353انظرُّالزاهر ُّوماُّبعد(ُّ.85ُّ:321عربُّ)(ُّولسانُّال4ُّ:311(ُّوالقاموسُّاحمليط
ُّالبنُّحجرُّالعسقالن ُُّّ-2ُّ ُّالباري  .8/84انظرُّفتح
ُّم[ُّ.8112هـُّ/8481ُُّّ-2ُّ]ط151ُّاملفرداتُّللراغبُّاألصفهانُّصفحةُُّّ-3ُّ
4ُّ-ُُّّ ُّالباري ُّواحملد ثون85ُُّّ–8/84ُّانظرُّفتح ُّ.88،ُّواحلديث
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ُّمهدأُّقلوهبم،ُّمث ُّينزلُّالوحيُّبعدُّيفُّاليقظة"،ُّكماُّذكرُّ-ُّبُّ،يفُّاليقظة-ُّأ لُّماُّيؤتىُّبهُّاألنبياءُّيفُّاملنام،ُّحىت  أوُّيفُّاملنام:ُّ"ذلكُّأن ُّأو 
لُّماُّ(،8ُّ)عنهاهللُّبنُّمسعودُّرضيُّاهللُّذلكُّعلقمةُّبنُّقيسُّصاحبُّعبدُّ ُّمنُّحديثُّعائشةُّرضيُّاهللُّعنها:ُّ"كانُّأو  وروىُّالبخاري 

 (ُّ.2بدئُّبهُّرسولُّاهللُّ]منُّالوحي[ُّالرؤياُّالصادقةُّيفُّالنوم،ُّفكانُّالُّيرىُّرؤياُّإالُّجاءتُّمثلُّفلقُّالصبح"ُّ)
ُّمنُّوراءُّ-2ُُُُُُُُُّّّّّّّّّ ُّنبيَّه ُّاهللُّتعاىل ُّيكلم  ُّبأن ج اٍب{ُّوذلك ُّح  ُّو ر اء  ن  ُّم  ُّ}أ و  ُّتعاىل: ُّمعاينةُّابحجُّقوله ُّحصلُُّّ،فيسمعهُّدون مثلما

ُّأل  ه ل ه ُّام ك ث واُّإ نُّ ُّم وس ىُّإ ذ ُّر أ ىُّن اًراُّفـ ق ال  د يث  ُّح  ل ُّأ ت اك  مُّملوسىُّعليهُّالسالمُّيفُّبدءُّرسالتهُّجببلُّالطورُّ}و ه  ُّن اًراُّلَّع ِليُّآت يك  ُّآن س ت 
ًدىُّفـ ل مَّاُّ ُّه  ُّع ل ىُّالنَّار  د  ُّأ ج  بال و اد ُّال م ُِّمنـ ه اُّب ق ب ٍسُّأ و   ُّ إنَّك   ُّ ُّنـ ع ل ي ك  فاخ ل ع   ُّ رب ك  أن اُّ  ُّإ ِنُّ  ُّن ود يُّي اُّم وس ى ُّ]طه:أ ت اه ا طًوى{  ُّ دَّس  [82ُّ-1ق 

ُّق ُّ ُّإ ل ي ك  ُّأ نظ ر  ُّر ِبُّأ ر ن  ه ُّر ب ه ُّق ال  ل مَّاُّج اءُّم وس ىُّل م يق ات ن اُّو ك لَّم  ُّل نُّتـ ر اا.ُّوكماُّجاءُّذلكُّيفُّقولهُّتعاىل:ُّ}و  ُّل  ُّاجل  ب ل  ُّإىل   ُّ ُّانظ ر  ل ك ن  ُّو  ن 
ُّم ك ان ه ُّف س ُّ تـ ق رَّ ُّاس  {ُّ]األعراف:ُّف إ ن  ُّتـ ر ان  ـُّوكماُّحصلُّلنبيناُّحممدُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّليلةُّاملعراجُّفقدُّكل مهُّرب هُّوفرضُّ،ُّ[843ُّو ف 

ُّماُّصر حتُّبهُّاألحا ُّوعلىُّأم تهُّوراجعُّعليهُّالصالةُّوالسالمُّرب هُّفيهاُّعلى ُّالصحيحةُّ)الصالةُّعليه  (ُّ.3ديث
ُّإليهُّمنُّالبشر،ُّبإذنُّاهللُّتعاىلُّماُّيشاء ُّاهللُّتعاىل-3ُُُُُُُُّّّّّّّّ ل  ُّإىلُّاملرس  ُّاملل ك  ل ُّر س واًل{ُّفيوحيُّذلكُّالرسول  ُّيـ ر س  ،ُّولهُّقولهُّتعاىل:ُّ}أ و 

ُّصورُّمتعددة:
ىُّالقرآنُّني،ُّكماُّحكيل ُّعليهُّالسالمُّمرتأنُّيظهرُّبصورتهُّاحلقيقيةُّامللكية،ُّكماُّحصلُّلرسولُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم،ُّإذُّرأىُّجربُّ-أُّ

ُّالكرميُّيفُّسورةُّالنجم.
،ُّوقدُّظهرُّيفُّصورةُّد حيةُّالكليبُّرضيُّاهللُّتعاىلُّعنهُّمراراً،ُّكماُّظهرُّيفُّ-بُّ ُّجربيل ُّعليهُّالسالمُّبصورة ُّإنساٍن،ُّويراهُّالناس  أنُّيظهر 

ُّ«ُّاإلميان،ُّواإلسالم،ُّواإلحسان»صورةُّأعرايب،ُّكماُّيفُّحديثُّسؤالهُّعنُّ ُّاملعروفُّحبديثُّجربيلُّعليهُّالسالم.وهو
ُّالقدسُّيفُّر وعُّالنيِبُّاملصطفىُّالكرميُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم.-ج ُّأنُّينفثُّيفُّالر وع،ُّوذلكُّبأنُّينفثُّروح 
ُّاحلاضرون،ُّولكنُّيظهرُّأثر هُّمنُّالتغيريُّواالنفعالُّخفيةُّوهذاُّهوُّالغالبُّىُّالكرميأنُّيهبطُّعلىُّالنيبُّاملصطف-د ،ُّحبيثُّالُّيراهُّالناس 
ُّالعرقُّيفُّاليومُّالشديدُّالربد.ُّولهُّمقدمة ُّت نِبهُّالنيبَُُّّّ...،ُّواالستغراقُّالتام،ُّذيُّيصيبُّالنيبَُّّاملصطفىُّالكرمي ُّلا ُّالكرمي ُّصلىُّاهللُّوتصبب 

ُّالصحابةُّالكرام ُّويسمعها ُّاجلرس، ُّبصلصلة ُّوسلم ُّاهللُّعليه ُّصلى ُّشبَّهها ُّبقدومه، ُّعنهُّعليهُّوسلم ُّتعاىل ُّاهلل ُّالنحلرضي ،ُّمُّكدوي
ُّ.(4نُّالكرميُّنزلُّكل هُّبواسطة ُّجربيلُّعليهُّالسالم،ُّإالُّماُّوردُّيفُّأواخرُّسورةُّالبقرةُّ)والقرآ

ّثبوتّالنبوةّبالوحي:ّّّّّّّ
إنُّنزولُّالوحيُّعلىُّمنُّاصطفاهُّاهللُّتعاىلُّمنُّالبشر؛ُّمباُّيريد هُّتعاىل،ُّومباُّيدل هُّعليه،ُّوينزلهُّعليهُّمنُّأحكامُّتشريعية،ُّوأخباٍرُُُُُُُُُّّّّّّّّّ

،ُّوحجٍج،ُّكل ُّذلكُّيدلُّعلىُّأنُّهذاُّاملصطفىُّمنُّاخللقُّإمناُّهوُّنيب،ُّأ علمُّبذلكُّمنُّق ب لُّاهللُّتعاىل،ُّوهوُّكاٍفُّيفُّمبغيبات،ُّودالئل
ُّربهُّعزُّوجلالداللةُّعلىُّنبوت ،ُّف،ُّهُّواصطفائهُّمنُّق ب ل  ُّمنُّاهللُّجلُّشأنهُّبتبليغُّماُّأنزلُّعليه،ُّفهوُّرسول  حصلُّمنُّفإذاُّنزلُّعليهُّأمر 

ُّمتعبَّداُّعلىُّشريعة ُّمنُّسبقهُّمنُّاألنبياءُّوالرسل،ُّوالُّعكسُّا:ُّأنُّكلَُّّرسوٍلُّنيبٌّ،هذ كماُّقدُّيكونُّيفُّالوقتُُّّ،وقدُّيكونُّالنيب ُّاملختار 
ُّمنُّنيبٍّ،ُّولوُّيفُّالقريةُّالواحدة،ُُّّ ُّرسولُّأيضاً.كماُّقدُّيكونُّأكثرُّمنُُّّكماُّيفُّأصحابُّالقرية،الواحدُّأكثر 

ُّتعاىلُُُُُُُّّّّّّّ ُّوجود ُّكتاٍبُّمنزلُّمنُّقبلُّاهلل ُّألنهُُّّحىتُّيعتربُّذلكُّاملصطفىُّبالوحيُّرسواًلُّأوُّنبياً،ُّإمناُّالعربة ُّبوجودُّالوالُّيشتط  وحي،
ُّالسالمُّ ُّعليهم ُّاألنبياءُّوالرسل ُّأغلب ُّالسالم،ُّأما ُّعليهم ُّاألنبياءُّوالرسل ُّعلىُّبعض ُّنزلت ُّوالصحفُّإمنا ُّالكتب ُّعليهُّأن منُّاجملمع

                                                                 
8ُّ-ُُّّ ُّ.8/85فتحُّالباري
2ُّ-ُُّّ 4153ُّاحلديثُّ-التفسريُُّّ-صحيحُّالبخاري 
ّ.83ُّ-82يثُّواحملدثونُّاحلدُّ-3ُّ
ُّ(ُّ.58ُّ-8ُّ:41ُّ(ُّومناهلُّالعرفانُّ)45ُّ-8ُّ:44ُّانظر:ُّاإلتقانُّ)ُّ-4ُّ
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لرسالة ُّعزُّوجل.ُّولوُّكانُّي شتطُّوجود ُّالكتابُّلصحةُّالنبوةُّأوُّاُّفليسُّعندهمُّكتبُّوالُّصحف،ُّإمناُّينزلُّعليهمُّالوحيُّمباُّيريدهُّاهلل
مُّمنُّالرسلُّواألنبياءُّعليهمُّالسالم،ُّلعدمُّوجودُّذلكُّعندهم. ُّأل لغ يتُّنبوة ُّكثريينُّورسالته 

ُّخالفُّالواقعُّاجملمُُُُُُُُّّّّّّّّ ُّعندهمُّمجيعاً،ُّوهذا ُّلوجبُّوجود ُّالكتب ُّشرطًاُّلصحةُّنبوةُّكلُّنيب، عليه،ُُّّعكماُّلوُّكانُّوجود ُّالكتاب
لوحيُّعندُّمجيعهمُّاُّلكنُّاجملمعُّعليه:ُّهوُّوجود ُّ،ُّعلىُّنبيناُّوعليهمُّالصالةُّوالسالموهوُّوجود ُّبعضُّالكتبُّعندُّبعضُّاألنبياءُّوالرسلُّ

ن ُّبـ ع د ه ُّو أ و ح يـ ُّ،ُُّّعليهمُّالسالم ُّم  ُّن وٍحُّو النَّب ِيني  م اُّأ و ح يـ ن اُّإ ىل  ُّك  ُّن ُّكماُّقالُّتعاىل:ُّ}إ نَّاُّأ و ح يـ ن اُّإ ل ي ك  ُّو يـ ع ق وب  إ س ح اق  إ مس  اع يل ُّو  ُّو  ُّإ بـ ر اه يم  اُّإ ىل 
ُّد او د ُّز ب ورًا{ُّ]النساء: ُّو آتـ يـ ن ا ُّو س ل ي م ان  ُّو ه ار ون  ُّو ي ون س  ُّو ع يس ىُّو أ ي وب  ُّ[843و األ  س ب اط 

ُّبـ ع ُُُُُُُُّّّّّّّّ ن  ُّم  ُّن وٍحُّو النَّب ِيني  م اُّأ و ح يـ ن اُّإ ىل  ُّرسوٍلُّأ ُّفيالحظُّقولهُّتعاىل:ُّ}ك  رسلُّإىلُّالبشرية،ُّمثُّد ه {ُّإذُّذكرُّنوحًاُّعليهُّالسالمُّألنهُّأول 
ن ُّ ُّم  ُّليكونُّشاماًلُّمستغر ُُّّذكرُّ}و النَّب ِيني  ُّالصالبـ ع د ه { ُّاألنبياءُّعلىُّنبيناُّوعليهم ُّنقًاُّمجيع  ُّاهللُّ،ُّوحُّعليهُّالسالمةُّالسالمُّمنُّبعد وقال

ُّي وح ىُّإ يل َّ{ُّ]الكهف:ُّالصالةُّوالسالم:ُّ}ُّوالهجلُّشأنهُّعنُّسيدُّالبشرُّعليهُّ م  ُّم ثـ ل ك  ُّ[880ق ل ُّإ منَّ اُّأ ن اُّب ش ر 
ّأماّترىّأنّموسىّلماّخرجّبأهلهّمنّمدينّوأصابهمّالبردّوالجوع،ّووردّمكانّماّرأىّفيهّالنارّمنّجانبّالطورّاأليمنُُُُُُّّّّّّ

ّبالتوجهّإلىّفّر ّالعصاّواليد،ّوأمرهّمباشرة ّنزلتّع،ّوخاطبهّاهللّتعالىّوجعلّلهّآيتين: ّنزولهاّّعونّولمّتكنّالتوراةّقد ليهّألن
(ُّإذُّرأىُّناراُّفقالُّألهلهُّامكثواُّإنُّآنست1ُّوهلُّأتاكُّحديثُّموسىُّ)ُّقالُّتعاىلُّ:}ُّكانّبعدّعودتهمّمنّمصرّوهالكّفرعون،

(ُّ ُّعلىُّالنارُّهدى ُّبقبسُّأوُّأجد ُّيا80ناراُّلعليُّآتيكمُّمنها ُّفاخلعُّنعل88موسىُّ)ُّ(ُّفلماُّأتاهاُّنودي ُّإنُّأناُّربك ُّبالوادُّ( يكُّإنك
(ُّإنُّالساعةُّآتية84ُّ(ُّإنينُّأناُّاهللُّالُّإلهُّإالُّأناُّفاعبدنُّوأقمُّالصالةُّلذكريُّ)83(ُّوأناُّاختتكُّفاستمعُّملاُّيوحىُّ)82املقدسُّطوىُّ)

موسىُُّّ(ُّوماُّتلكُّبيمينكُّيا84(ُّفالُّيصدنكُّعنهاُّمنُّالُّيؤمنُّهباُّواتبعُّهواهُّفتدىُّ)85أكادُّأخفيهاُّلتجزىُّكلُّنفسُّمباُّتسعىُّ)
(ُّفألقاهاُّفإذاُّهيُّحية81ُّموسىُّ)ُّ(ُّقالُّألقهاُّيا81قالُّهيُّعصايُّأتوكأُّعليهاُّوأهشُّهباُّعلىُّغنميُّويلُّفيهاُّمآربُّأخرىُّ)ُّ(82)

(22ُّ(ُّواضممُّيدكُّإىلُّجناحكُّخترجُّبيضاءُّمنُّغريُّسوءُّآيةُّأخرىُّ)28(ُّقالُّخذهاُّوالُّختفُّسنعيدهاُّسريمهاُّاألوىلُّ)20تسعىُّ)
ُّالكربىُّ) ُّ[،24ُّ-1طه:{](24فرعونُّإنهُّطغىُّ)ُّ(ُّاذهبُّإىل23لنريكُّمنُّآياتنا

فقدّلكرّتعالىّفيّهذهّاآلياتّاختيارهّلموسى،ّثمّأمرهّباالستماعّلماّيوحيهّإليهّثمّأمرهّبعبادتهّوالصالةّلذكره،ّوأمرهُُُُُُُُّّّّّّّّّ
ّال،ّإنماّهوّنزولّالّو ّأمرّبالتوجه؟ ّكانتّالتوراةّمنزلةّحين ّالّغير.حبإلقاءّالعصا،ّوضمّاليد،ّوالذهابّإلىّفرعون،ّفهل ّي

ّّّّّّّّ ّكلهم، ّالناس ّعلى ّقامتّالحجة  ّوبه ّالوحي، ّبوجود ّإلا : ّنبوةفالعبرة ّبالكتابّلبطلت ّإال ّالّتقوم ّكانتّالحجة ّلو ّإل
ّكلهّمحالّ ّالطاعةّلهمّوهذا ّكتابّوعدم ّاالستجابةّلمنّليسّعنده ّكتابّوللزمّعدم ّكلّنبيّورسولّليسّعنده اهللّّوورسالة

ُّ.تعالىّأعلم

ّسّكلّالوحيّمكتوبا :ليالنتيجة:ّ
ُّمكتوباً،ُّسواءُّممنُُُُُُُُّّّّّّّّ واألمرُّاآلخرُّاملقرر،ُّبالنسبةُّلألنبياءُّوالرسلُّالذينُّينزلُّعليهمُّالوحي،ُّفإنهُّالُّي شتطُّأنُّيكونُّذلكُّالوحي 

ُّوصحف ُّ ُّمنزل،ُّكماُّهوُّاحلالُّيفُّأغلبُّاألنبياءُّوالرسلُّعليهمُّالسالم،ُّأوُّحىتُّالذينُّنزلتُّعليهمُّكتب  كموسىُُُّّّ؛ملُّيسبقُّهلمُّكتاب 
رهُّكفإنهُّالُّيشتطُّأنُّيكونُّمجيع ُّالو ح يُّاملنزَّلُّإليهمُّمكتوباُّيفُّالكتبُّأوُّالصحفُّاملنزلة ُّعليهم.ُّوقدُّعرفناُّهذاُّمماُّذُّ...وعيسىُّوداودُّ

عنُّأويلُّالعزمُّفقطُّوهيُُّّأربعةُّشواهدوملاُّكانتُّالشواهد ُّيفُّالقرآنُّالكرميُّكثريًةُّجداُّفإنُّأقتصرُّعلىُّذكرُّ،ُّاهللُّتعاىلُّيفُّالقرآنُّالكرمي
ُّ.(8)مثااًلُّملاُّقررت هُّهناُّواليكونُّمنُّالرسل
ّكانّمعّنوحّوقومهّّالمثالّاألول:ّّّّّّّّ ّما

                                                                 
ُّوحيُّ)ُّ-8ُّ ُّمالُّخاطر30-85انظر:ُّشبهاتُّحولُّالسنةُّودحضها،ُّوكذلكُّالسنةُّالنبوية ُّ(،ُّكالمهاُّللشيخُّالدكتورُّخليلُّبنُّإبراهيم
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ُّبعدُّماُّذكرُّماُّكانُُُُُُُُّّّّّّّّ ن ُّبنيُّنوحُّعليهُّالسالمُّوبنيُّقومهُّقالُّاهللُّتباركُّوتعاىلُّـ ُّيـ ؤ م  ُّن وٍحُّأ نَّه ُّل ن  ُّإ ىل  ي 
ن ُُّّ:ُّ}و أ وح  ُّم  ُّإ الَّ ُّقـ و م ك  ن  م 

ُّب أ ع ي ن ن اُّو و ح ي ن اُّو الُّق د ُّ ُّال ف ل ك  ،ُّو اص ن ع  ُّمب  اُّك ان واُّيـ ف ع ل ون  ُّف الُّتـ ب ت ئ س  ن  ُّالَُُّّّآم  ُّيف  ُّإ ذ اُّخت  اط ب ين  ُّم غ ر ق ون {ُّإىلُّقولهُّتعاىل:ُّ}ح ىتَّ م  ُّظ ل م واُّإ نَـّه  ذ ين 
ن ُّك ُّ ل ُّف يه اُّم  ُّقـ ل ن اُّامح   ُّالتـَّن ور  ف ار  ُّو ُّج اء ُّأ م ر ن اُّو  ن  ُّآم  ن  ُّو م  ل  ُّع ل ي ه ُّال ق و  ُّس ب ق  ن  ُّم  ُّإ الَّ ُّو أ ه ل ك  ُّاثـ نـ ني   ُّق ل يل {ُّإىلُّقولهُّلٍُّّز و ج ني   ن ُّم ع ه ُّإ الَّ م اُّآم 

م ُّاحل  اك م ُّ ُّأ ح ك  ُّاحل  ق ُّو أ ن ت  ُّو ع د ك  إ نَّ ُّأ ه ل يُّو  ن  ُّم  ُّاب ين  ُّر ِبُّإ نَّ ،ُّق ُّتعاىل:ُّ}و ن اد ىُّن وح ُّر بَّه ُّفـ ق ال  ل ُّني  ُّإ نَّه ُّع م  ن ُّأ ه ل ك  ُّم  ُّإ نَّه ُّل ي س  ُّي اُّن وح  ال 
ُّر ِبُّإ نُّ ،ُّق ال  ُّاجل  اه ل ني  ن  ُّم  ُّت ك ون  ُّأ ن  ُّإ ِنُّأ ع ظ ك  ُّب ه ُّع ل م  ُّل ك  ُّم اُّل ي س  أ ل ن  ُّص ال ٍحُّف الُّت س  ُّع ل م ُُّّأ ُّغ يـ ر  ُّب ه  ُّيل  ُّم اُّل ي س  أ ل ك  ُّأ س  ُّأ ن  ع وذ ُّب ك 

إ الَُّّ ُّو ع ل ىُّأ ُُّّو  ،ُّق يل ُّي اُّن وح ُّاه ب ط ُّب س الٍمُّم نَّاُّو بـ ر ك اٍتُّع ل ي ك  ر ين  ُّاخل  اس  ن  ن ُّم  ُّأ ك  ُّو تـ ر مح  ين  ُّيل  ُّم نَّاُّم ُّتـ غ ف ر  م  ُّمث َُّّمي  س ه  م  م ُّس ن م تـِع ه  ُّو أ م  ُّم ع ك  ٍمُّمم َّن 
ُّأ ل يم {ُّمثُّيقولُّاهللُّتباركُّوتعاىلُّيفُّخامتةُّاآلياتُّل اب  ُّنبيهُّاملصطفىُّالكرميُّسيدناُّحممدُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم:ُّ}ت ُّع ذ  ُّال غ ي ب  ن ُّأ نـ ب اء  ُّم  ل ك 

{ُّ]هود:ُّ ُّإ ل ي ك  يه ا ُّ[41ُّ-34ُّن وح 
ُّخماطبتهُُُُُُُُُّّّّّّّّّ هذاُّاخلطابُّمنُّاهللُّتعاىلُّلنوحُّعليهُّالسالمُّبعدمُّإميانُّقومه،ُّوأمرهُّعزُّوجلُّلهُّعليهُّالسالمُّبصناعةُّالسفينة،ُّوعدم

ُّتعاىلُّجلُّوعزُّيفُّالك ُّمنه،ُّمثُّاألمرُّمنه ُّوماُّكان ُّعليهُّالسالمُّبشأنُّولدُّنوح، ُّبنيُّاهللُّتعاىلُّونوح ُّعقوبتهم،ُّمثُّهذهُّاحملاورة فارُّبعد
ُُّّ، ر  ُّمباش  ُّهوُّخطاب ُّيقرؤهُّويتلوه،ُّأو ُّنوحُّعليهُّالسالم ُّمكتوٍبُّعند ُّيفُّكتاٍب ُّهلُّهذاُّموجود  ُّالسفينةُّإىلُّاليابسة: لنوحُّباهلبوطُّمن

ُّقدرتهُّبهُّ ُّوليسُّمثةُّكتابُّيقرؤه؟كل مهُّاهللُّجلت ُّمباشرًة،
ُّإىلُُُُُُُُّّّّّّّّ واجلواب:ُّالُّميكنُّأنُّيكونُّهذاُّمكتوبًاُّيفُّكتاب،ُّإذُّلوُّكانُّمكتوبًاُّعندهُّيفُّكتابُّأل مرُّبالرجوعُّإليهُّمباشرة،ُّوملاُّاحتيج

ُّمنهُّعدمُّوجودهُّعندهُّمنُّقبل،ُّكماُّهوُّواضح،ُّواهللُّتعاىلُّأع ُّمثُّإنُّسياقُّالقصةُّيتضح ُّلم.هذهُّاحملاورةُّواملخاطبة،
ّّ:معّإبراهيمّعليهّالسالمتعالىّكالمّاهللّّّالمثالّالثاني:ّّّّّّّ
ُّر ب ه ُُّّ}يفُّخطابُّاهللُّتعاىلُّوكالمةُّلنبي هُّإبراهيم،ُّوهذهُّبعضُّاآلياتُّللتقريبُّوالتنبيهُُّّكث رتُّالنصوصُّالقرآنيةُُُُُُُُّّّّّّّّ إ ذ ُّابـ تـ ل ىُّإ بـ ر اه يم  و 

ُّإ ِنُّج اع ل ُّ ُّق ال  نَّ ُّ)ب ك ل م اٍتُّف أ مت َّه  د يُّالظَّال م ني  ُّع ه  ُّيـ ن ال  ُّال  ُّق ال  ُّذ ِريَّيت  ن  ُّو م  ُّإ م اًماُّق ال  ُّل لنَّاس  ُّو أ م ًنا824ُّك  ُّم ث اب ًةُّل لنَّاس  إ ذ ُّج ع ل ن اُّال بـ ي ت  (ُّو 
ُّط ِهر ُّ ُّأ ن  إ مس  اع يل  ُّو  ُّإ بـ ر اه يم  ُّإ ىل  د ن ا ُّو ع ه  ُّم ص لًّى ُّإ بـ ر اه يم  ُّم ق ام  ن  ُّم  ذ وا ُّو ال ُّو اختَّ  ُّل لطَّائ ف ني  ُّبـ ي يت   ُّ)ا ُّالس ج ود  ع  ُّو الر كَّ ُّالبقرةُّ(825ع اك ف ني  [}

ُّإلبراهيم824-825ُّ: ُّالعهد ُّمث ُّالظاملني، ُّيناله ُّال ُّعهده ُّوأن ُّلهُّإماما، ُّاهلل ُّوجعل ُّوإمتامهن، ُّبالكلمات ُّإلبراهيم ُّاهلل ُّابتالء [،ُّفهل
ُّفهةُّوقتية؟!ُّوإمساعيلُّبتطهريُّالبيت،ُّأمثلُّذلكُّيكونُّمسطوراُّأمُّهوُّمشا

ل ك ن ُّل ي ط م ئ نَُّّقـ ُّ}ُّ:وقالُّتعاىلُُُُُُُّّّّّّّ ُّبـ ل ىُّو  ن ُّق ال  ُّأ و مل  ُّتـ ؤ م  ُّحت  ي ُّال م و ت ىُّق ال  ُّك ي ف  ُّإ بـ ر اه يم ُّر ِبُّأ ر ن  إ ذ ُّق ال  ُّالطَّري  ُّو  ن  ذ ُّأ ر بـ ع ًةُّم  ُّف خ  ُّق ال  ل يب 
ِلُّج ب لُّ ُّمث َُّّاج ع ل ُّع ل ىُّك  نَُّّإ ل ي ك  ُّح ك يم ُُّّف ص ر ه  ُّأ نَُّّاللَّه ُّع ز يز  ُّس ع ًياُّو اع ل م  ُّي أ ت ين ك  نَّ ُّج ز ًءاُّمث َُّّاد ع ه  نَّ [،ُّفهلُّهذاُّاحلوار240ُّ]البقرة:ُّ{م نـ ه 

مكتوبُّيفُّكتابُّقرأهُّإبراهيمُّأمُّهوُّجوابُّلطلبُّطلبهُّإبراهيمُّفكانُّاجلوابُّبالتفصيل؟!ُّويفُّهذاُّالنصُّقوالنُّإلبراهيمُّتضم ناُّطلباُّ
ُّوُّ ُّعزيزُّوتعليال، ُّاهلل ُّأن ُّ}واعلم ُّالعقدية ُّالقاعدة ُّإىل ُّوإعادته ُّإبراهيم ُّطلب ُّلتحقيق ُّوجل ُّعز ُّمنه ُّوأمرا ُّاستفسارا ُّتضمنان ُّهلل قوالن

ُّنحكيم{،ُّفلوُّكانُّهذاُّاألمرُّمكتوباُّألمرُّاهللُّتعاىلُّإبراهيمُّبقراءته،ُّولكنهُّحوارُّجرىُّبنيُّاهللُّتعاىلُّونبيهُّإبراهيمُّمماُّيدلُّعلىُّأنُّم
ُّوإذاُّجازُّهذاُّإلبراهيمُّعليهُّالسالمُّفنبيناُّاملصطفىُّالكرميالوحيُّماُّليسُّمكتوبا ،ُّ.ُّمنُّبابُّأوىل

ُّو ال ق ائ ُُّّ}وقالُّتعاىل:ُُُُُُُّّّّّّّ ُّل لطَّائ ف ني  ُّبـ ي يت   ُّش ي ًئاُّو ط ِهر  ُّيب  ُّت ش ر ك  ُّال  ُّأ ن  ُّال بـ ي ت  ُّم ك ان  ُّإل  بـ ر اه يم  إ ذ ُّبـ وَّأ ن ا ُّالس ج ود ُّ)م ُّو  ع  ُّو الر كَّ ُّو أ 24ُّني  ِذن ُّ(
(ُّ ُّع م يٍق ُّف جٍّ ِل ن ُّك  ُّم  ُّض ام ٍرُّي أ ت ني  ِل ُّو ع ل ىُّك  ُّر ج ااًل ُّي أ ت وك  ُّب احل  ِج ُّالنَّاس  ُّهلل،22ُّ-24]احلج:ُّ{(22يف  ُّوثالثةُّأوامر ُّالنصُّإخبار [،ُّيف

عدُّانتهائهُّعليهُّالسالمُّذانُّبفتحديدُّمكانُّالبيتُّإلبراهيمُّوهوُّغريُّظاهرُّوالُّمعلومُّالعني،ُّوالنهيُّعنُّالشركُّواألمرُّبتطهريُّالبيتُّمثُّاأل
ُّالسالم. ُّإلبراهيمُّعليه ُّمباشراُّمنُّاهللُّتعاىل ُّ،ُّفهلُّمثلُّذلكُّمكتوبُّأمُّكانُّخطابا ُّمنُّبناءُّالبيتُّيفُّالناسُّباحلج

ّكالمّاهللّتعالىّمعّموسىّعليهّالسالمالمثالّالثالثّّّّّّّ ::ّ
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ضربُّامليتُّ،ُّعندماُّحصلُّاللوثُّبينهمُّفأمرهُّاهللُّبذبحُّبقرةُّوُّقرةالبذبحُّماُّكانُّبنيُّموسىُّعليهُّالسالمُّوبينُّإسرائيل،ُّيفُّقصةُُُُُُُُّّّّّّّّ
ُّت ذ حب  واُّبـ ق ر ًةُّق ال ُّجبزءُّمنهاُّفيحياُّفيخربهمُّمبنُّقتله،ُّ ُّأ ن  م  ُّاللَّه ُّي أ م ر ك  ه ُّإ نَّ ُّم وس ىُّل ق و م  إ ذ ُّق ال  ُّأ ع وذ ُّقالُّاهللُّتعاىل:ُّ}و  ُّق ال  ذ ن اُّه ز وًا واُّأ تـ تَّخ 

ُّأ ك ُّ ُّالُّف ار ُّب اللَّه ُّأ ن  ُّإ نَـّه اُّبـ ق ر ة  ُّإ نَّه ُّيـ ق ول  ُّق ال  ي 
ُّل ن اُّم اُّه  ُّيـ بـ نِي  ُّق ال واُّاد ع ُّل ن اُّر بَّك  ، ُّاجل  اه ل ني  ن  ُّم  ُّم اُّض ُّون  ُّف افـ ع ل وا ُّذ ل ك  ُّبـ ني   ُّع و ان  ُّو الُّب ك ر 

ُّ ُّل ن اُّم اُّل و نـ ه اُّق ال  ُّيـ بـ نِي  ،ُّق ال واُّاد ع ُّل ن اُّر بَّك  ُّالتـ ؤ م ر ون  ُّل و نـ ه اُّت س ر  ُّإ نَـّه اُّبـ ق ر ة ُّص ف ر اء ُّف اق ع  ي ُّإ نَّه ُّيـ ق ول 
ُّيـ بـ نِي ُّل ن اُّم اُّه  ،ُّق ال واُّاد ع ُّل ن اُّر بَّك  نَّاظ ر ين 

ُّإ نَـّه اُّبـ ق ر ة ُّ ُّإ نَّه ُّيـ ق ول  ،ُّق ال  ُّش اء ُّاللَّه ُّل م ه ت د ون  إ نَّاُّإ ن  ُّت ش اب ه ُّع ل يـ ن اُّو  ُّال بـ ق ر  ُّت ث ري ُُّّإ نَّ ُّف يه اُّالُّذ ل ول  ي ة  ة ُّالُّش  ُّم س لَّم  ُّو الُّت س ق يُّاحل  ر ث  ُّاأل  ر ض 
ُّو ا ُّف يه ا ُّف ادَّار أ مت   ُّنـ ف سًا ُّقـ تـ ل ت م  إ ذ  ُّو  ، ُّيـ ف ع ل ون  ُّو م اُّك اد وا ُّف ذ حب  وه ا ُّب احل  ِق ئ ت  ُّج  ن  ُّفـ ق ل ن ُّللَُّّق ال واُّاآل  ، ُّت ك ت م ون  ُّم اُّك ن ت م  ُّخم  ر ج  ُّب بـ ع ض ه اُُّّه  ُّاض ر ب وه  ا

ُّ]البقرة:ُّ ُّتـ ع ق ل ون { م  ُّآي ات ه ُّل ع لَّك  م  ُّحي  ي يُّاللَّه ُّال م و ت ىُّو ي ر يك  ل ك  ذ  ُّ[ُّ.23ُّ-42ك 
ُّوأربعة ُّأقواٍلُّهللُّتعاىل،ُّفلوُّكانتُّهذهُّاألقوالُّيفُّالتوراة،ُّملاُّاضطرُّموسىُّعليهُّالسالمُّإىلُّاألسئلةُّعُُُُُُُُّّّّّّّّ ُّنففيُّهذهُّاآليات:ُّأمران 

ُّع ُّوجواب  ُّنالبقرةُّوأجوبتها،ُّبلُّألمرهمُّبالرجوعُّإىلُّالتوراة،ُّأوُّلقرأهاُّعليهم،ُّوأمرهمُّبالعملُّهبا،ُّوكلُّذلكُّغريُّموجود،ُّإمناُّهوُّسؤال 
ُّوقعت. ُّحادثٍة

جواٍبُُّّيضافُّإىلُّهذا:ُّأنُّالتوراةُّنزلتُّمجلًةُّواحدًة،ُّوليسُّفيهاُّإالُّماُّهوُّمسطور،ُّوأماُّماُّيقعُّبعدهاُّمنُّحوادثُّفتحتاجُّإىلُُُُُُُّّّّّّّ
ُّمتلوٍُّّ ُّوال ُّمسطور ُّغري ُّوحي  ُّهو ُّاخلطاب ُّجديٍد.ُّوهذا ُّالصالةُّ، ُّوعليهم ُّنبينا ُّعلى ُّالسابقني ُّاألنبياء ُّمن ُّوغريه ُّملوسى ُّجازُّهذا فإذا

ُّوسلمُّمنُّبابُّأوىلُّوأوىل،ُّواهللُّتعاىلُّأعلم. ُّوالسالم،ُّفنبيناُّاملصطفىُّالكرميُّصلىُّاهللُّعليه
ّكالمّاهللّتعالىّمعّعالمثالّالرابعّّّّّّّ ّلسالم:ايسىّعليهّ:
ُّتعاىل:ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُّالسماء:ُّقال ُّعليهمُّمائدةُّمن ُّأنُّينزلُّاهلل ُّعليهُّالسالم ُّاحلواريونُّمنُّعيسى ُّاحل  ُُّّ}وذلكُّحنيُّطلب ُّق ال  ُّياإ ذ  ُّو ار ي ون 

ُّاتَـّق ُّ ُّق ال  م اء  ُّالسَّ ن  ُّم  ُّع ل يـ ن اُّم ائ د ًة ُّيـ نـ ِزل  ُّأ ن  ُّر ب ك  ل ُّي س ت ط يع  ُّم ر مي  ُّه  ُّإ ن ُّك ن ت م ُّع يس ىُّاب ن  ُّ)واُّاللَّه  ُّم نـ ه ا882ُُّّم ؤ م ن ني  ل  ُّن أ ك  ُّأ ن  (ُّق ال واُّن ر يد 
د ين ُّ) ُّالشَّاه  ن  ُّع ل يـ ه اُّم  قـ تـ ن اُّو ن ك ون  د  ُّق د ُّص  ُّع ل يـ ن اُّم ائ 883ُّو ت ط م ئ نَُّّقـ ل وبـ ن اُّو نـ ع ل م ُّأ ن  ُّر بَـّن اُّأ ن ز ل  مَّ ُّم ر مي  ُّاللَّه  ُّع يس ىُّاب ن  م اء ُّد ُّ(ُّق ال  ُّالسَّ ن  ًةُّم 
(ُّ ُّالرَّاز ق ني  ُّخ يـ ر  ُّو ار ز قـ ن اُّو أ ن ت  ر ن اُّو آي ًةُّم ن ك  ل ن اُّو آخ  ُّف إ ِنُّأ 884ُّت ك ون ُّل ن اُّع يًداُّأل  وَّ م  ُّم ن ك  ُّبـ ع د  ن ُّي ك ف ر  ُّف م  م  ُّاللَّه ُّإ ِنُّم نـ ِزهل  اُّع ل ي ك  ع ِذب ه ُّ(ُّق ال 

ُّأ ع ِذب ه ُّأ ُّ ابًاُّال  ُّ)ع ذ  ن ُّال ع ال م ني  ًداُّم  ُّ[،885ُّ-882{]املائدة:(885ح 
فهلُّهذُّمنُّالوحيُّاملسطورُّيفُّاإلجنيلُّأمُّمنُّغريُّاملسطور؟!ُّمنُّسياقُّاآلياتُّالكرميةُّيتضحُّأنهُّليسُّمنُّقبيلُّالوحيُّاملسطورُُُُُُُُُّّّّّّّّّ

اُّوتطمئنُّقلوبناُّونعلمُّقوهلمُّ}نريدُّأنُّنأكلُّمنهوإالُّكيفُّرد ُّعليهمُّاملسيحُّبقولهُّ}اتقواُّاهللُّإنُّكنتمُّمؤمنني{مثُّيؤكدُّاحلواريونُّطلبهمُّب
ُّأنُّقدُّصدقتنا{،ُّفسألُّعيسىُّربهُّفقالُّ}اللهمُّربناُّأنزلُّعليناُّمائدةُّمنُّالسماء{ُّفأنزلُّاهللُّاملائدةُّ،ُّوجميئُّالتهديدُّمنُّاهللُّللحواريني

قرأهُّاملسيحُّاإلجنيلُّمنُّالوحيُّاملسطورُّلُّ}فمنُّيكفرُّبعدُّمنكمُّفإنُّأعذبهُّعذاباُُّّأعذبهُّأحداُّمنُّالعاملني{ُّ،ُّفلوُّكانُّهذاُّموجوداُّيف
ُّاهللُّله. ُّبهُّإذُّغفلواُّعنهُّفلماُّملُّيكنُّشيئاُّمنُّذلكُّطلبُّهوُّمنُّربهُّذلكُّفاستجاب ُّعليهمُّأوُّذك رهم

ُّعيسىُُُُُُُُّّّّّّّّ ُّوبينهم،ُّودعاءُّمن ُّحماورةُّبنيُّعيسى ُّجاءُّطلبُّمنُّاحلواريني ُّيفُّاإلجنيلُّواخلطاب ُّيكونُّذلكُّمسطورا مثُّالُّميكنُّأن
ُّوإذاُّوإجابةُّمنُّا هللُّمثُّمهديدُّوختويفُّملنُّيكفرُّبعدُّذلكُّوكلُّذلكُّداللةُّعلىُّأنُّطلبُّاملائدةُّكانُّآنياُّوليسُّمسطوراُّيفُّاإلجنيل،

ُّفالنيبُّاملصطفىُّالكرمي ُّمنُّبابُّأوىل.ُّجازُّذلكُّلعيسىُّبنُّمرمي

ّ:معجزةّخاتمّاألنبياءّالوحيّبنوعيه
ي عرفُّهبا،ُُّّ،ُّذلكُّأنُّاهللُّتعاىلُّأعطىُّكلَُّّنيبٍُّّمنُّأنبيائهُّعليهمُّالسالمُّآيةًُّجعلُّاهللُّتعاىلُّمعجزة ُّالنيبُّاملصطفىُّالكرميُّالوحي ُُُُُُُُّّّّّّّّ

وتدلُّعلىُّنبوته،ُّوصدقه،ُّولكنُّكلُّتلكُّاآلياتُّأوُّاملعجزاتُّكانتُّوقتيًَّة،ُّزالُّأثرهاُّبزوالُّوقتها،ُّومبوتُّمنُّحضرها،ُّوقدُّأ عطىُّاهللُّ
ُّواخلوارقُّ ُّاملعجزات ُّمنُّتلكم ُّاملصطفىُّالكرمي ُّبقيتُّ...تعاىلُّنبيَّه ُّولكنُّاليت ُّفيهمُّأ عطي، ُّواحد ُّفهوُّأكثر بعده،ُُّّالشيء ُّالكثري،
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قالُّاهللُّ،ُّذرُّبههُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّأنُّينوهلذاُّطلبُّاهللُّتعاىلُّمن،ُّستبقىُّإىلُّقيامُّالساعة:ُّهيُّالوحيواستمرُّعطاؤهاُّإىلُّزماننا،ُّوُّ
م ُّ ُّالص  ع  م  ُّب ال و ح ي ُّو الُّي س  م  ر ون {ُّ]سورةُّاألنبياء:ُُّّتعاىل:ُّ}ق ل ُّإ منَّ اُّأ ن ذ ر ك  وعنُّأيبُّهريرةُّقال:ُّقالُّرسولُّاهلل:ُّ"ُّ،ُّ[45الد ع اء ُّإ ذ اُّم اُّيـ ن ذ 

ُّأكثر ُُّّماُّم ن نُّاآلياتُّماُّمثلهُّآمنُّعليهُّالبشر،ُّوإمناُّكانُّالذيُّأ تيت هُّوحيًاُّأوحاهُّاهللُّإيلَّ،ُّفأرجوُّأنُّأكون  مُّهاألنبياءُّنيبُّإالُّأ عطيُّم 
ُّيومُّالقيامةُّ"ُّ) ُّ(ُّ.8تابعًا

ُّومثل هُّمعه،ُّ)ُّوقالُُُُُُُُّّّّّّّّ ُّالقرآن  يثنيُّومنُّخاللُّاآليةُّالكرميةُّواحلدُّ(ُّ"2كماُّيفُّحديثُّاملقدامُّبنُّمعديُّكرب:ُّ"أالُّإنُّأ عطيت 
كنُّالقرآنُّلُّ(رمي،ُّووحيُّالسنةُّالنبويةُّالشريفة)قدُّأعطاهُّاهللُّجلُّشأنهُّوحيني،ُّمها:ُّوحيُّالقرآنُّالكُّالشريفنيُّيتضحُّأنُّرسولُّاهلل

ُّمتعبَّد ُّبتالوته،ُُّّالكرمي:ُّوحيٌُّّ ز  ُّمعج  والنيب ُّاملصطفىُّالكرمي ُُّّ،تالوتهوالُّمعجزُّوالُّمتعبَّدُّبُّوأماُّالسنةُّالنبوية:ُّفهيُّوحي ُّغري ُّمتل وٍُُّّّ...متل وٌّ
لغهاُّبعبارته،ُّبوالرسالة ُّقدُّتكونُّخمتومًةُّليسُّلهُّإالُّتبليغهاُّبعبارمهاُّولفظها،ُّوقدُّتكونُّشفاهًاُّيُّ،ألنهُّيبِلغُّعنهُّماُّيريدُُّّهوُّرسولُّاهللُّ)

ُّالسنةألنهُّمؤمتن.ُّلذاُّفماُّكانُّمنُّالقسمُّاألولُّفهو:ُّوحي ُّالقرآن،ُّوماُّكانُّمنُّالقسمُّالثانُّفه ُّ(.و:ُّوحي 
ُّتعُُُُُُُُّّّّّّّّ ُّالنبوية ُّالشريفة ،ُّودالئل ُّالنبوة،ُّواتفقتُّكلمة ُّالعلماءُّرمحهمُّاهلل ُّواألحاديث  ُّالقرآنية ُّالكرمية ، ىلُّاوهذاُّماُّدلتُّعليهُّاآليات 

زُّأوحاهُّاهللُّسبحانهُّوتعاىلُّإليهوهوُّأنُّماُّنطقُّبهُّرسولُّاهللُّعليه. ُّوالُّم عج  ُّلكنهُّغري ُّم تـ ل وٍّ ُّسئلُّقالُّا،ُّ:ُّهوُّوحي  إلمامُّالزهريُّوقد
ّب:ُّ»عنُّالوحي ّكالمّاهلل،ّومنهّماّالّيتكلم ّفيتكلمّبه،ّويكتبه،ّوهو ّنبيّمنّاألنبياء،ّفيثبت هّفيّقلبه، ّماّي وحيّاهللّإلى ه،ّالوحي 
ّإياهوالّيك ّللناس،ّويبلغهم ّلهمّأنّاهللّأمرهّأنّيبيِّنه ّلكنهّيحدِّثّبهّالناَسّحديثا ،ّويبين ّيأمرّبكتابته، ّألحد،ّوال ُّ(3)«تبه
وقالُّاإلمامُّالشافعي:ُّماُّفرضُّرسولُّاهللُّشيئاُّقطُّإالُّبوحي،ُّفمنُّالوحيُّماُّي تلى،ُّومنهُّماُّيكونُّوحيًاُّإىلُّرسولُّاهللُّصلىُّاهللُُُُُُُُّّّّّّّّ

ُّاملطلبُّبنُّحنطب،ُّعنُّالنيبُّنتُّبهعليهُّوسلم؛ُّفيس ُّشيئاُّمماُّأمركمُّاهللُّبه:ُّإالُّوقدُّأمرت كمُّبه،ُّوالُُّّمثُّذكرُّحديث  قال:ُّ"ماُّتركت 
ُّحىتُّتستويفُّرزق ها،ُّفأمج ُّنفس  ،ُّالطلب"لواُّيفُّشيئاُّمماُّهناكمُّعنه:ُّإالُّوقدُّهنيت كمُّعنه،ُّوإنُّالروح ُّاألمني ُّقدُّأ لقىُّيفُّر وعيُّأنهُّلنُّمتوت 

اهللُّإليهُّملاُّشهدُّلهُّبهُُّّوقيل:ُّجعلبأمرُّاهللُّفكنُّوحياُّإليهُّ،ُُّّلشافعي:ُّوقدُّقيل:ُّماُّملُّيـ ت ل ُّقرآناً،ُّإمناُّألقاهُّجربيلُّيفُّر وعهقالُّاإلمامُّا
ُّهلم،ُّ،ُّمنُّأنهُّيهديُّإىلُّصراطُّمستقيم،ُّأنُّيسن ُّ نَّ ه،ُّوملُّجيعلُّهلمُّاخل يـ ر ة ُّمنُّأمرهم،ُّفيماُّس  وأيهماُّكان؛ُّفقدُّألزمهماُّاهللُّتعاىلُّخلق 

ُّاهللُّتعاىلُّإياهُّوجهان:5وقالُّيفُّموطنُّآخرُّ)(،4ُّ)رضُّعليهمُّاتباعُّسنتهوف ُّ(ُّيفُّتعليقهُّعلىُّحديثُّاللعان،ُّفيماُّن قلُّعمَّنُّسبقهُّ:ُّفأ م ر 
ُّالناس. ُّينزل،ُّفي تلىُّعلى ُّ.هللُّتعاىل،ُّبأنُّافعلُّكذاُّفيفعلهالثان:ُّرسالة ُّتأتيهُّعنُّاُّأحدمها:ُّوحي 

ُّحزمُّالظاهُُُُُُُُُّّّّّّّّّ ُّفيهُّإجيوقالُّاإلمام ُّابن  ُّنظرناُّفيهُّفوجدنا ُّإليهُّيفُّالشرائع؛ ُّهوُّاألصلُّاملرجوع ُّبيـَّن اُّأنُّالقرآن :ُّملا ُّماُّري  ُّطاعة اب 
ُّاهلل ُُّّأمرناُّبهُّرسول ُّلرسوله:ُّ}و م ا ُّيقولُّفيهُّواصفًا ُّعزُّوجل ُّي وح ى{ُّ]النجم:ووجدناه ُّو ح ي  ُّإ الَّ ُّه و  ُّاهل  و ى،ُّإ ن  ُّع ن  ق  [4ُُّّ-3يـ ن ط 

ُّينقسم ُّقسمني:ُّفصحُّلناُّأنُّالوحي  ُّعليهُّوسلمُّإىل ُّرسولهُّصلىُّاهلل ُّعزُّوجلُّإىل ُّتُّمنُّاهلل لَّف  ،ُّمؤ  ُّمتل وٌّ ُّأحدمها:ُّوحي  ُّمعجز  أليفاً،
،ُّلكنهُّمقروء،ُّوهوُّاخلرب ُّعنُّرسولُّاهللُّصلىُُّّالنظام،ُّوهوُّالقرآن. ُّغري ُّمؤلٍَّف،ُّوالُّمعجزُّالنظام،ُّوالُّمتل وٍّ ،ُّمنقول  ُّمرويٌّ والثان:ُّوحي 

ُّم اُّنـ ُّاهللُّعليهُّوسلم،ُّوهوُّا ُّل لنَّاس  ُّعنُّاهللُّعزُّوجلُّمراد هُّمنا،ُّقالُّاهللُّتعاىل:ُّ}ل ت بـ نِي  م {ملبنِي  ُّإ ل ي ه  ُّوالقرآنُّ،ُّ[44]النحل:ُُِّّزل  مثُّقال:
ُّواحد،ُّ ُّإىلُّبعض،ُّومهاُّشيء ُّواحدُّيفُّأهنماُّمنُّعندُّاهللُّتعاىل،ُّوحكمهماُّحكم  ُّأخربُّمثُّ...واخلرب ُّالصحيحُّبعض هماُّمضاف  ُّقال:

ُّبنصُّالقرآن،ُّأنُّكالم ُّدمناُّتعاىلُّكماُّق ُّحمفوظ  ،ُّوالذكر  ُّبالُّخالفُّذ ك ر  ،ُّوالوحي  ُّ(4)نبِيهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّكلَّهُّوحي 

                                                                 
ُّكتابُّفضائلُّالقرآن:ُّبابُّكيفُّنزلُّالوحي،ُّوصحيحُّ-8ُّ ُّ)ُّصحيحُّالبخاري: ُّحممدُّ)إىلُّمجيعُّالناس،ُّرقم ُّ(231مسلم:ُّكتابُّاإلميان:ُّبابُّوجوبُّاإلميانُّبرسالةُّنبينا
8ُّ:811ُُّّ(ُّوصحيحُّابنُّحبانُّ)4ُّ:212(ُّوسننُّالدارُّقطينُّ)4404(ُّوسننُّأيبُّداود:ُّكتابُّالسنة:ُّبابُّيفُّلزومُّالسنة،ُّرقمُّ)838ُّ-4ُّ:830مسندُّأمحدُّ)ُّ-2ُّ رقم

(ُّوالتمهيد3ُّ:803ُّ(ُّ)2ُّ:832(ُّومسندُّالشامينيُّ)20ُّ:213(ُّواملعجمُّالكبريُّ)8ُّ:208(ُّوشرحُّالسنةُّ)484-8ُّ:485يعةُّ)(ُّوالشر4ُّ:201ُّ(ُّوشرحُّمعانُّاآلثارُّ)82
ُّ(ُّ.8ُّ:11(ُّوالفقيهُّواملتفقهُّ)4ُّ:541(ُّودالئلُّالنبوةُّ)1ُّ:332(ُّوالسننُّالكربىُّللبيهقيُّ)835ُّ-2ُّ:834ُّ(ُّوذمُّالكالمُّ)850ُّ-8ُّ:841)
ُّ(.8ُّ:44انظر:ُّاإلتقانُّ)ُّ-3ُّ
ُّ(.805ُّ-11ُّ(ُّوانظرُّالرسالةُّ)2:258(ُّومجاعُّالعلمُّحباشيةُّاألمُّ)2:228األمُّ)ُُّّ-4ُّ
ُّ(ُّ.8ُّ:50(ُّوانظر:ُّمناهلُّالعرفانُّ)884ُّ-5ُّ:883ُّانظرُّاألمُّ)ُّ-5ُّ
ُّ(.11ُّ-8ُّ:14ُّاإلحكامُّيفُّأصولُّاألحكامُّ)ُّ-4ُّ
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ل ُّإُّقال:ُّكالمُّاهللُّاملنزلُّقسمان:ونقلُّاإلمامُّالسيوطيُّعنُّاإلمامُّاجلويينُُُُُُُُُّّّّّّّّّ ليه:ُّقسم:ُّقالُّاهللُّجلربيل:ُّقلُّللنيبُّالذيُّأنتُّمرس 
)افعلُّكذاُّوكذا،ُّوأمرُّبكذا(ُّففهمُّجربيلُّماُّقالهُّرب ه،ُّمثُّنزلُّعلىُّذلكُّالنيب،ُّوقالُّلهُّماُّقالهُّرب ه،ُّوملُّتكنُّتلكُّإنُّاهللُّتعاىلُّيقول:ُّ

ُّالعبارةُّالعبارة ُّ ُّملنُّيثقُّبه:ُّقلُّلفالٍنُّيقولُّاملل ك:ُّاجتهدُّيفُّاخلدمة،ُّوامجعُّجند كُّللقتال،ُّفإنُّقالُّالرسول:ُّيقول،ُُّّتلك  ُّكماُّيقولُّاملل ك 
وقسمُّآخر:ُّ،ُّداءُّالرسالةُّكذبُّوالُّتقصريُّيفُّأتتكُّاجلندُّتتفرق،ُّوح ثَّهمُّعلىُّاملقات لة؛ُّالُّي نسبُّإىلُّهاونُّيفُّخدميت،ُّوالاملل ك:ُّالُّتت

ُّاملل ك ُّمنُّغريُّتغيري،ُّكماُّيكتب ُّمنُّاهللُّتعاىل، ُّالكتاب،ُّفنزلُّجربيل ُّبكلمٍة ُّعلىُّالنيبُّهذا ُّعليهُّالسالم:ُّاقرأ ُُّّقالُّاهللُّتعاىلُّجلربيل
ُّيـ ُّكتاباً،ُّيسلمهُّإ ُّفالن،ُّفهوُّال ُّويقول:ُّاقرأهُّعلى ُّوالُّحرفاًُّىلُّأمني، ُّمنهُّكلمًة ُّ،ُّغ يـِر  ُّاإلمام ُّالسيوطيُّيف ُّالقولتقال :ُّعليقهُّعلىُّهذا

القرآنُّهوُّالقسمُّالثان،ُّوالقسمُّاألولُّهوُّالسنة.ُّكماُّوردُّأنُّجربيلُّعليهُّالسالمُّكانُّينزلُّبالسنةُّكماُّينزلُّبالقرآن،ُّومنُّهناُّجازُّ
والسرُّيفُّذلك:ُّ،ُّإحياء هُّباملعىنُّفظ،ُّوملُّي بحُّلهىن،ُّألنُّجربيلُّأد اهُّباملعىن،ُّوملُّجتزُّالقراءةُّباملعىن،ُّألنُّجربيلُّأد اهُّباللباملعُّرواية ُّاحلديث

ُّبه،ُّفالُّيقدرُّأحدُّأنُّيأيتُّبلفظُّيقومُّمقامه،ُّ ُّعلىُّاألمة،ُّإُّ...أنُّاملقصود ُّمنهُّالتعبد ُّبلفظه،ُّواإلعجاز  ُّإليهمُّوالتخفيف  ذُّجعلُّاملنزَّل 
،ُّأوُّباملعىنُّملُّيعلىُّ قَّ ُّل ش  ُّبه،ُّوقسم:ُّيروونهُّباملعىن،ُّولوُّجعلُّكل هُّمماُّي روىُّباللفظ ُّالتبديلُّؤُّقسمني؛ُّقسم:ُّيرو ونهُّبلفظهُّاملوح ى من

ُّ.(8)ُّوالتحريف،ُّفتأمل.
ُّ
ُّ
ُّ
ُّ
ُّ
ُّ
ُّ
ُّ
ُّ
ُّ
ُّ
ُّ
ُّ
ُّ
ُّ
ُّ
ُّ

                                                                 
ُّمالُّخاطر،ُّجممعُّامللكُّفهدُّ(.8ُّ:44اإلتقانُّ)ُّ-8ُّ ُّوحيُّد.ُّخليلُّبنُّإبراهيم ُّاملقدمةُّوحبثُّالوحي.لطباعةُّاملصحفُّالشريف،ُُّّالسنةُّالنبوية
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الوحيّيصح حّلهّفّ،علىّأنّهديهّوسن تهّوحيّدليلّلنبي ه:ّعصمةّاهللّثانيالبحثّال
ّّ.!اجتهادهّلألولى

ُّوُّاألنبياءُُّّيوعهُّمنُّاحملفوظ،ُّواملرادُّعصمتهمُّأللمكلفُّمنُّالذنب،ُّمعُّاستحالةُّوقحفظُّاهللُّ:ُّالعصمةُُُُُُّّّّّّ باطنا،ُّمنُّذلكُّظاهرا
ريُّذلكُّغُّفاهللُّتعاىلُّعصمُّظاهرهمُّمنُّالزنا،ُّوشربُّاخلمر،ُّوالكذب،ُّوغريُّذلك،ُّوعصمُّباطنهمُّمنُّاحلسد،ُّوالرياءُّوحبُّالدنياُّإىل

ُّإىلُّتركها،ُّفالُّيكونُّمضطراُّيفاملعصية،ُّغريُّمخلق،ُّمانعُّعنُّارتكابُُّّ،ُّأوُّهي:منُّمنهياتُّالباطن" ُُّّ(8).ُّةتركُّاملعصيُّلجئ
ّالقرآنّوالسنة:ّّّّّّ ّداللةّالعصمةّعلىّحجية

ّإجماعاّالمقصودّّّّّّّّّّ ّيخلّبالتبليغ ّما ّمنّتعمد ّنبيه ّاهللّتعالىّعصم ّوالغلطّفيهّ،أن ّإلىّتجويزّوالذاهّ،ومنّالسهو بون
ّيجمعونّعلىّاشتراطّالتنبي ّلل ّعليه ّمنّاهللّتعالى،ّوعدم ّفورا ّ)ه ّعليه ّ(0التقرير ّاألنبياءّ، ّعلىّعصمة وقدّأجمعتّاألمة
ّعليهمّأجمعينّ) ّ.(8صلواتّاهللّوسالمه

ُّملُُُُُُُُّّّّّّّّ ُّإليكُّمنُّربكُّوإن ُّأيهاُّالرسولُّبلغُّماُّأنزل ُّحيثُّقالُّسبحانهُّوتعاىل:ُّ}يا ُّيفُّكتابهُّالكرمي وقدُّأثبتُّاهللُّلرسولهُّالعصمة
دلتُّاآليةُّعلىُّردُّقولُّمنُّقال:ُّإنُّالنيبُّكتمُّشيئاُّمنُّأمرُّالدينُّ،ُّ[42ُّيعصمكُّمنُّالناس{ُّ]املائدة:ُّواهللُّتفعلُّفماُّبلغتُّرسالته

ُّماُُُّّّتقية،ُّوعلىُّبطالنه،ُّودلتُّعلىُّأنه ُّأمرُّالدين؛ُّألنُّاملعىنُّبلغُّمجيعُّماُّأنزلُّإليكُّظاهرا،ُّولوالُّهذا ملُّيسرُّإىلُّأحدُّشيئاُّمن
ُّبلغُّمجيعُّماُّأنزلُّإليكُّمنُّربك،ُّوإ،ُّلغتُّرسالته{}وإنُّملُّتفعلُّفماُّبُّكانُّيفُّقولهُّعزُّوجل: كتمتُُُّّّنوقالُّابنُّعباس:ُّ"املعىن:
كماُّقالُّعنُّقولهُّتعاىل:ُّ}واهللُّيعصمكُّمنُّالناس{ُّإنُّيفُّذلكُّدليالُّعلىُّنبوته؛ُّألنُّاهللُّعزُّوجلُّأخربُّأنهُّ،ُُّّشيئاُّفماُّبلغتُّرسالته"

ُّمماُّأمرهُّاهللُّبه"ُّ)معصوم،ُّومنُّضمنُّسبحانهُّلهُّالعصمةُّفالُّجيوزُّأنُّيكونُّقدُّتركُّشيئ ُّ(ُّ.4ا
ُّحير ُُُّّّتعاىلُّنُّاهللوإُُُُُُُّّّّّّّ ُّوسنة،ُّفُّعليهُّشيء؛ُّفتكفلُّاهللُّتعاىلُّحبفظُّهذاُّالدينُّكتابكماُّعصمُّرسولهُّأنُّخيطئ،ُّعصمُّحديثهُّأن ا

ُّهُّالفكرةُّيفكماُّمت ُّتوضيحُّهذوالذكرُّيفُّاآليةُّيشملُّالقرآنُّوالسنة؛ُُُّّّ،[1ذكرُّوإناُّلهُّحلافظون{ُّ]احلجر:قالُّتعاىل:ُّ}إناُّحننُّنزلناُّال
[ُّ،ُّفأخربُّتعاىلُّأنُّكالمُّنبيهُّكله45ُّإمناُّأنذركمُّبالوحي{ُّ]األنبياء:ُّوقدُّاستدلُّابنُّحزمُّبقولهُّتعاىل:ُّ}قلالفصلُّالسابقُّبإسهاب،ُّ

زُّ؛ُّفصحُّبذلكُّأنُّكالمهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّكلهُّحمفوظُّحبفظُّاهللُّعوالوحيّبالّخالفّلكر،ّوالذكرّمحفوظّبنصّالقرآنوحي،ُّ
ُّ(ُّ.5يضيعُّمنهُّشيء،ُّفهوُّمنقولُّإليناُّكلهُّفللهُّاحلجةُّأبدا"ُّ)ُّاُّأنُّالوجلُّمضمونُّلن

،ُّوقدُّتكفلُّسبحانهُّهوُّذكرُّمنُّاهلل،ُّأنزلهُّعلىُّرسوله،ُّفهوُّمماُّأنزلُّاهلل،ُّوُّوقالُّابنُّالقيم:ُّ"إنُّكلُّماُّحكمُّبهُّرسولُّاهللُُُُُُّّّّّّ
فالتهُّغلطهُّوسهوُّناقلهُّلسقطُّحكمُّضمانُّاهللُّوكُّحبفظه؛ُّفلوُّجازُّعلىُّحكمهُّالكذبُّوالغلطُّوالسهوُّمنُّالرواة،ُّوملُّيقمُّدليلُّعلى

(ُّ.ُّوهذاُّهوُّمذهبُّأهلُّاحلديث،ُّ"وقدُّقيلُّالبنُّاملبارك:ُّهذهُّاألحاديثُّاملوضوعة؟ُّفقال:ُّتعيش4ُّحلفظه،ُّوهذاُّمنُّأعظمُّالباطل"ُّ)
دُّالرمحنُّبنُّمهدي.ُّوقالُّابنُّوقدُّنقلُّمثلُّذلكُّعنُّاإلمامُّعب،ُّ(2[ُّ"ُّ)1هلاُّاجلهابذةُّ}إناُّحننُّنزلناُّالذكرُّوإناُّلهُّحلافظون{ُّ]احلجر:

ُّأنُّشريعةُّرسولُّاهلل ُّ(ُّ.1الُّتزالُّحمفوظة،ُّوسنتهُّالُّتربحُّحمروسة"ُّ)ُّالوزير:ُّ"وهذاُّيقتضي

                                                                 
ُّعلىُّاجلوهرةُّصُُّّ-8ُّ ُّاحلفناويُّص840حاشيةُّالبيجوري ُّللزركشي81ُّ،20ُّ،ُّدراساتُّأصوليةُّيفُّالسنةُّللدكتورُّحممدُّإبراهيم ،822ُّ-4/841،ُّوانظر:ُّالبحرُّاحمليط

ُّالفحولُّ ُّوالتفاصيلُّيفُّالفصلُّالقادم:ُّبنيُّعصمةُّالنيبُّواجتهاده..844-8/851وإرشاد
ُّالسنةُّلعبدُّالغينُّعبدُّاخلالقُّصُّانظرُّحجيُّ-2ُّ ُّ.221ة
3ُّ-ُُّّ ُّيفُّأصولُّاألحكامُّلآلمدي ُّ.34-33،ُّوإرشادُّالفحولُّص852ُّ-8/854انظرُّاإلحكام
ُّ.242-4/243تفسريُّالقرطيبُُّّ-4ُّ
ُّيفُّأصولُّاألحكامُّ-5ُّ ُّ.8/880اإلحكام
ُّ.400خمتصرُّالصواعقُّصُُّّ-4ُّ
ُّالراويُّ-2ُّ ُّ.8/212تدريب
ُّ.33-8/32الروضُّالباسمُّ-1ُّ
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لقدُّهيأُّاهللُّسبحانهُّوتعاىلُّهلذهُّاألمةُّاإلسنادُّحلفظُّالدين،ُّمنذُّعهدُّالصحابة،ُّفقدُّروىُّمسلمُّيفُّمقدمةُّصحيحه،ُّبسندهُّعنُُُُُُُّّّّّّّ
يُّاهللُّعنهُّ،ُّفجعلُّابنُّعباسُّرضفجعلُّحيدثُّويقول:ُّقالُّرسولُّاهلل،ُّقالُّرسولُّاهللُّيُّإىلُّابنُّعباس.بشريُّالعدوُُّّجماهد،ُّقال:ُّجاء

":ُّباستسمعُّحلديثي؟ُّأحدثكُّعنُّرسولُّاهلل،ُّوالُّتسمع.ُّفقالُّابنُّعالُّيأذنُّحلديثهُّوالُّينظرُّإليه.ُّفقال:ُّياُّابنُّعباس!ُّماُّيلُّالُّأراكُّ
نأخذُّمنُُّّفلماُّركبُّالناسُّالصعبُّوالذلول،ُّملُّ،،ُّوأصغيناُّإليهُّبآذانناُّابتدرتهُّأبصارناإناُّكناُّمرةُّإذاُّمسعناُّرجالُّيقول:ُّقالُّرسولُّاهلل

وهكذاُّحفظُّاهللُّالدينُّمنذُّعهدهُّاألول،ُّإىلُّأنُّتقومُّالساعة؛ُّفهيأُّسبحانهُّوتعاىلُّاإلسناد؛ُّفكشفُّبهُّالعلماءُّ،ُّالناسُّإالُّماُّنعرف"
ُّاملكذوبة،ُّيفُّف ُّ.حاديثتةُّكتابةُّاألالسابقونُّوضعُّالزنادقةُّوغريهمُّلألحاديث

لكرمي،ُّحجيةُّكلُّماُّيبلغُّعنُّربهُّمنُّالوحيُّسواءُّكانُّمتلوًاُّمنُّالقرآنُّاُّالتبليغُّهلاُّداللتهاُّوأمهيتهاُّيفُّيفإنُّعصمةُّرسولُّاهللُُُُُُُُّّّّّّّّ
شدةُّالتصاقهاُّهبا،ُّلمباحثُّالسنةُّالشريفة،ُّنظراُُّّىُّعلماءُّاألصولُّتناولواُّالعصمةُّيفأوُّغريُّمتلوًاُّمنُّالسنةُّالنبويةُّاملطهرة،ُّومنُّهناُّترُّ

ناتجُّعنُّوجوبُُّّما(ُّوالُّشكُّأنُّوجوبُّالعملُّهب8)الكرميُّأيضاُّعلىُّعصمةُّرسولُّاهللحيثُّتتوقفُّحجيةُّالسنةُّاملطهرة،ُّبلُّوالقرآنُّ
متوقفُّعلىُّصدقه،ُّوعصمتهُّمنُُّّطاعةُّالرسولُّالذىُّصدرُّعنهُّذلكُّالوحيُّبنوعيهُّ)القرآنُّالكرمي،ُّوالسنةُّالنبوية(ُّووجوبُّطاعته

الة،ُّوالكذبُّوزُّعليهُّكتمانُّالرسخيلُّبالتبليغ،ُّفالُّجيُّيءشُّيألمة،ُّفقدُّأمجعواُّعلىُّعصمتهُّعنُّأوهذاُّماُّأمجعتُّعليهُّاُّ(2الكذبُّ)
التبيني،ُّوتصديقُّ(ُّإذُّعمدةُّالنبوةُّالبالغُّواإلعالمُّو3ُّمنُّالشرائعُّ)ُّيءسهو،ُّوإالُّملُّيبقُّاالعتمادُّعلىُّشدعواهاُّالُّبالعمدُّوالُّبالُّيف

ُّلهُُُّّّعزُّوجلُّهباُّرسلهأيدُّاهللُّ،ُّومشككُّفيه،ُّومناقضُّللمعجزةُّاليتذلكُّمنُّالكذبُّقادحُّيفُّيءش،ُّوجتويزُّماُّجاءُّبهُّالنيب تصديقًا
ُّتلكُّاملعجزةُّالقائمةُّيف ُّعنهُّسبحانه،  .فيماُّيذكرُّعىنُّمقامُّقولُّاهلل:ُّصدقُّرسويلُّرسالته،ُّوىفُّكلُّماُّيبلغه

ُّالة،ُّوالكذبُّيفتبليغ:ُّككتمانُّالرسخيلُّبالُّيءشُّينبياءُّعنُّأاعلمُّأنهُّجتبُّعصمةُّاأليقولُّالدكتورُّعبدُّالغىنُّعبدُّاخلالق:ُّ"ُُُُُُُُّّّّّّّّ
أولُُّّتلبيسهُّعليهمُّيفصورةُّامللك،ُّوُُّّتبليغه،ُّوتصورُّالشيطانُّهلمُّيفُّزلُّعليهم،ُّوالشكُّفيه،ُّوالتقصريُّيفحكمُّأنُّي،ُّواجلهلُّبأدعواها

حكمُُّّيانُّأبهُّعنُّاهللُّتعاىل،ُّوتعمدُّبيُّاخربُّأخربوُُّّيأُّخواطرهمُّبالوساوس،ُّوتعمدُّالكذبُّيفالرسالةُّوفيماُّبعدها،ُّوتسلطهُّعلىُّ
ذلكُّكله:ُّف...،ُّعلىُّخالفُّماُّأنزلُّعليهم:ُّسواءُّأكانُّذلكُّالبيانُّبالقولُّأمُّبالفعل،ُّوسواءُّأكانُّذلكُّالقولُّخرباُّأمُّغريه.ُّيشرع

:ُّامُّقولهُّتعاىلةُّمقأظهرهاُّاهللُّعلىُّأيديهمُّ)القائمُّتهمُّمنهُّلداللةُّاملعجزاتُّاليتقدُّانعقدُّاإلمجاعُّمنُّأهلُّالشرائعُّعلىُّوجوبُّعصم
ُّيبلغونُُّّيفُّيصدقُّرسل ُّما ُّشُّكل ُّعليهم ُّلوُّجاز ُّوعليهُّفإنه ُّذلك،ُّألُّيءعىن( ُّوهوُّحمالمن ُّداللتها. ُّإىلُّإبطال ُّانعقدُّكُُّّ...دى ما

التنبيهّّوالذاهبينّإلىّتجويزّلل ّعليهمّيجمعونّعلىّاشتراطاإلمجاعُّعلىُّأهنمُّمعصومونُّمنُّالسهو،ُّوالغلطُّفيماُّخيلُّبالتبليغ،ُّ
ُّ(4)ُّاهللّتعالىّوعدمّالتقريرّعليهفوراّمنّ

ُّذبعدُّتقريرُّاهللُّلهُّعليهُُّّيُّبالغوذلكُّيستلزم:ُّأنُّكلُّخربُُُُُُّّّّّّ ُّعندُّاهللُّإمجاعا:ُّفيجبُّالتمسكُّبهُّيدلُّعلى لكُّصادقُّمطابقُّملا
ُّالشفتنيُّنلسانُّالعربُّتشملُّكلُّماُّخيرجُّمُّفكلمةُّ"ينطق"ُّيفُّ[4]النجم:ُّحيُّيوحى{قولهُّتعاىل:ُّ}وماُّينطقُّعنُّاهلوىُّإنُّهوُّإالُّوُّ

ُّلفظُّ) ُّأ5منُّقولُّأو ُّإمنُّي(، ُّعنُّرأيه، ُّاهللُّعليهُّوسلم ُّنطقهُّصلى ُّعزُّوجلُّ)ُّياُّهوُّبوحماُّخيرج ُّ(4منُّاهلل ُّاآل، يتانُّولقدُّجاءت
ونهُّوحياُّالُّيتكلمُّإالُّكُُّّىُّاهللُّعليهُّوسلمُّحمصوراُّيفإثباتُّأنُّكالمهُّصلُّواالستثناء،ُّوهذاُّواضحُّيفُّيبأسلوبُّالقصرُّعنُّطريقُّالنف

                                                                 
ُّوالتحبريُّالبنُّأمريُّاحلاج8/824ُّامُّالبنُّحزمُّاإلحكُّ-8ُّ 8/854ُّ،ُّواإلحكامُّلآلمدي8/818ُّ،ُّوالربهانُّللجويين2/223ُّ،ُّوالتقرير ،ُّوالبحر8/508ُّ،ُّواحملصولُّللرازي

ُّللزركشيُّ ُّ.8/851،ُّوإرشادُّالفحولُّللشوكان4/841ُّاحمليط
ُّاحلفناويُّص-2ُّ ُّأصوليةُّيفُّالسنةُّالنبويةُّللدكتورُّحممدُّإبراهيم ُّبتصرف.81ُّدراسات
ُّص2/844الشفا-3ُّ ُّللزركشي2ُّ،ُّوعصمةُّاألنبياء 4/824ُّ،ُّوالبحرُّاحمليط 12ُّ،802،258ُّ،ُّوحجيةُّالسنةُّللدكتورُّعبدُّالغىنُّص8/824،ُّواإلحكامُّالبنُّحزم
وماُّبعدها.ُّوانظر:28ُُُّّّ،ُّوانظر:ُّالنفحاتُّالشذيةُّفيماُّيتعلقُّبالعصمةُّوالسنةُّالنبويةُّللشيخُّحممدُّالطاهرُّاحلامديُّص12ُّ،11،802ُّ،258حجيةُّالسنةُّصُُّّ-4ُّ

ُّ ُّ.2328رقم1/834ُُّّوماُّبعدها،ُّواملنهاجُّشرحُّمسلمُّللنووي8/508ُُّّاحملصولُّللرازي
5ُّ-ُُّّ ُّ.80/354،ُّولسانُّالعرب444ُّ،ُّوخمتارُّالصحاحُّص3/222ُّانظر:ُّالقاموسُّاحمليط
ُّ.82/14ُّ،15تفسريُّالقرطيبُُّّ-4ُّ
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األحاديثُُّّ،ُّوقولهُّيف(2حقُّالقرآن:ُّ"هذاُّكالمُّاهللُّعزُّوجلُّ)ُّحجيةُّقولهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّيفُّفيثبتُّبذلك،ُّ(8)ُّبه،ُّوليسُّبغريه
ُّالعبارة،ُّوقوله:ُّ"أالُّإنالقدسية:ُّ"قالُّربُّالعزةُّكذا"،ُّأوُّ ُّعلىُُّّحنوُّهذه ُّيوشكُّرجلُّشبعان،ُّمتكئ أوتيتُّالقرآنُّومثلهُّمعه،ُّأال
،ُّيحلمارُّاألهلوه.ُّأالُّالُّحيلُّلكمُّاماُّوجدمتُّفيهُّمنُّحاللُّفأحلوه،ُّوماُّوجدمتُّفيهُّمنُّحرامُّفحرمأريكتهُّيقول:ُّعليكمُّهبذاُّالقرآن،ُّف

خملبُّمنُّالطري،ُّوالُّلقطةُّمعاهد،ُّإالُّأنُّيستغىنُّعنهاُّصاحبها،ُّومنُّنزلُّبقومُّفعليهمُّأنُُّّينابُّمنُّالسباع،ُّوالُّكلُّذُّيوالُّكلُّذ
(ُّ ُّمبثلُّقراه" ُّأنُّيعقبهم ُّفله ُّملُّيقروه ُّ(3يقروه،ُّفإن ّدالةّعلىّف، ّالكذب:ّفتكونّحججا ّمعصومّعن ّأخبار، ّكلها ّيالوحّأنهذه

ّبتالوتهاألولّالقسمّ:قسمان ّ:ّالكتابّالمعجزّالمتعبد ّالثان، ّقسمان:ّيوالقسم ُّماّليسّبكتابّوهو
(ُّ.5ُّ)،ُّبلفظُّمنُّعندهُّهو:ُّماُّنزلُّمعناه،ُّوعربُّعنهُّالنيبوُُّّيوحديثُّنبوُُّّ-2،ُّ(4ُّ،ُّوهوُّماُّنزلُّلفظهُّ)يحديثُّقدس-8ُُُُُُُُّّّّّّّّ
واذكرواُّنعمةُّاهللُّعليكمُّوماُّأنزلُّعليكمُّمنُّالكتابُُّّ…آياتُّكثرية،ُّمنهاُّقولهُّتعاىل:ُّ}ُّ(ُّيف4قسمُّلقبهُّربُّالعزةُّباحلكمةُّ)وهذاُّال

نُّالقرآنُّالكرميُّبنيُّأنُّوظيفةُّالرسولُّأنُّيعلمُّالناسُّوإُّ[،238]البقرة:واحلكمةُّيعظكمُّبهُّواتقواُّاهللُّواعلمواُّأنُّاهللُّبكلُّشيءُّعليم{ُّ
ُّويعلمهمُُّّابالكت ُّآياتهُّويزكيهم ُّيتلوُّعليهم ُّمنُّأنفسهم ُّفيهمُّرسوال ُّإذُّبعث ُّعلىُّاملؤمنني ُّمنُّاهلل ُّتعاىل:ُّ}لقد ُّحيثُّقال والسنة؛

ُّلفيُّضاللُّمبني{الكتابُّواحلكمةُّ ُّالكتاب،ُّ[844عمران:ُّ]آلوإنُّكانواُّمنُّقبل ُّالشافعي:ُّ"فذكرُّاهلل ُّالقرآن،ُُّّقالُّاإلمام ،ُّوهو
ُّيقول:ُّاحلكمة:ُّسُّوذكرُّاحلكمة،ُّفسمعتُّمنُّأرضىُّمن ُّ.(2)"نةُّرسولُّاهلل.ُّوهذاُّيشبهُّماُّقالأهلُّالعلمُّبالقرآن

ُُُُُُُّّّّّّّ ساُّمنُّاملسائلُّاخلاصةُّنةُّليكتابهُّالعزيزُّأنُّنوعىُّالوحىُّاملعربُّعنهماُّبالكتابُّوالسُُّّيفُّومماُّهوُّجديرُّبالذكرُّأنُّربُّالعزةُّقدُّبني 
ُّهُّبالنيب ُّيفُّيوإمنا ُُّّسنةُّعامة ُّتعاىل:ُّ}وإذ ُّقال ُّملااألنبياءُّمجيعا ُّالنبيني ُّاهللُّميثاق ُّمثُّأخذ ُّمنُّكتابُّوحكمة ُّرسولُّءاتيتكم ُّجاءكم

ُّذلكمُّإصريُّقالواُّأقررناُّقالُّفاشهدواُّوأناُّمعكمُّمنُّمصدقُّملاُّمعكمُّلتؤمننُّبهُّولتنصرنهُّقال ُّالشُّءأقررمتُّوأخذمتُّعلى ]آلُّاهدين{
ويقولُُّّ[54اء:]النستيناهمُّملكاُّعظيما{ُّآكمةُّوُّالُّإبراهيمُّالكتابُّواحلُّتيناآُّحقُّآلُّإبراهيم:}فقدُّويقولُّربُّالعزةُّيفُّ[،18عمران:

عيسىُّابنُّمرميُّاذكرُّنعميتُّعليكُّوعلىُّوالدتكُّإذُّأيدتكُّبروحُّالقدسُّتكلمُُّّحقُّعيسىُّعليهُّالسالم:ُّ}إذُّقالُّاهللُّياُّيفعزُّوجلُّ
ُّ.[880]املائدة:الناسُّيفُّاملهدُّوكهالُّوإذُّعلمتكُّالكتابُّواحلكمة{ُّ

ُّاُّإن ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُّجاءُّبهفمقتضىُّاإلميانُّبالرسول، ُّسنةُّنبيه"ُّمثُّ،إلميانُّبكلُّما ُّفرضُّاهللُّيفُّكتابهُّاتباع ُّاإلمامُّالشافعي:ُّ"بيان ُّقال:ُّقال
"وضعُّاهللُّرسولهُّمنُّدينهُّوفرضهُّوكتابهُّاملوضعُّالذيُّأبانُّجلُّثناؤهُّأنهُّجعلهُّعلماُّلدينه،ُّمباُّافتضُّمنُّطاعته،ُّوحرمُّمنُّمعصيته،ُّ

ُّاملؤمنونُّالذينُّآمنواُّباهللُّورسولهُّوإذاُّكانواُّمعُّ...اإلميانُّبهُّوأبانُّمنُّفضيلته،ُّمباُّقرنُّمنُّاإلميانُّبرسولهُّمعُّ ُّعلىُّقالُّتعاىل:ُّ}إمنا ه
ُّآمنُُّّ،[42ذهبواُّحىتُّيستأذنوه{ُّ]النور:أمرُّجامعُّملُّي فجعلُّكمالُّابتداءُّاإلميانُّالذيُّماُّسواهُّتبعُّله:ُّاإلميانُّباهللُّمثُّبرسوله"ُّفلو

وقالُّابنُّالقيم:ُّ"فإذاُّجعلُّمنُّلوازمُّاإلميان:ُّ،ُّ(1ميانُّأبدا،ُّحىتُّيؤمنُّبرسولهُّمعه"ُّ)عبدُّبهُّوملُّيؤمنُّبرسوله:ُّملُّيقعُّعليهُّاسمُّكمالُّاإل
ُّ.أهنمُّالُّيذهبونُّمذهباُّإذاُّكانواُّمعهُّإالُّباستئذانه.ُّفأوىلُّأنُّيكونُّمنُّلوازمه:ُّأالُّيذهبواُّإىلُّقولُّوالُّمذهبُّعلمي،ُّإالُّبعدُّاستئذانه

ُّأنهُّإذنُّفيه"ُّ) ُّبهُّعلى ُّ(ُّ.1وإذنهُّيعرفُّبداللةُّماُّجاء

                                                                 
ُّالبشريُّالنذيرُّلفضيلةُّاُّ-8ُّ ُّىفُّعلومُّحديث  55ألستاذُّالدكتورُّمروانُّشاهنيُّصتيسريُّاللطيفُّاخلبري
ُّالسنةُّصُُّّ-2ُّ ُّالقول.ُّحجية ُّبذلك ُّ.250انظر:ُّيفُّحجيةُّالسنةُّللعالمةُّالدكتورُّعبدُّالغىن،ُّدفعهُّالفتاضُّأنُّالقرآنُّكالمُّاهللُّالُّيثبت
2444ُّرقم5/32ُُّّ،ُّوالتمذيُّيفُّسننهُّكتابُّالعلم،4404ُّرقم4/200ُُّّأخرجهُّأبوُّداودُّيفُّسننهُّكتابُّالسنة،ُّبابُّلزومُّالسنةُُّّ-3ُّ ُّحسنُّغريب ُّ،ُّوقال:ُّهذاُّحديث
ُّللرأيُّالقائلُّبأنُّلفظُّاحلُّ-4ُّ ُّالقدساختلفُّالعلماءُّيفُّذلكُّهلُّاللفظُّمنُّعندُّاهلل،ُّأوُّمنُّعندُّرسولُّاهلل،ُّوانتصرُّاألستاذُّالدكتورُّعبدُّاهللُّدراز يُّمنُّعندُّرسولُّديث

ُّ"وهذاُّأظهرُّالقولنيُّفيهُّعندنا،ُّألنهُّلوُّكانُّم ُّالرأي ُّبلفظهُّلكانُّلهُّمنُّاحلرمةُّوالقدسيةُّيفُّنظرُّالشرعُّماُّللنظمُّالقرآن،ُّإذُّالُّوجهُّللتفرقةُّبنياهلل،ُّفيقولُّعنُّهذا لفظنيُُّّنزال
ُّمنُّعندُّاهلل،ُّفكانُّمنُّلوازمُّذلكُّوجوبُّاحملافظةُّعلىُّنصوصه،ُّوعدمُّجوازُّروايتهُّباملعىنُّإمجاعا:ُّوحرمةُّمسُّاحملدثُّلصحيفته،ُّانظر 84ُّظيمُّصُّ:ُّالنبأُّالعمنزلني

ُّ.210للدكتورُّعبدُّالغىنُّصُُّّحجيةُّالسنةُّ-5ُّ
4ُّ-ُُّّ 82/840،848ُّاحلكمةُّهلاُّعدةُّمعانُّمنها:ُّالعلم،ُّوالفقه،ُّوالعدل،ُّواحللم،ُّوالنبوة.ُّانظر:ُّلسانُّالعرب ُّ.8/810،ُّواملعجمُّالوسيط4/800ُّ،ُّوالقاموسُّاحمليط
21ُّالرسالةُّصُُّّ-2ُّ
1ُّ-ُّ ُّ.25-23الرسالة
ُّ.52-8/58إعالمُّاملوقعنيُّ-1ُّ
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ّينقسمّإلىّقسمين:ّالن بوي ةبالنسبةّإلىّالسنةّّيالوحّّّّّّّ
بألفاظُّمنُّعنده.ُّوهذاُّالقسمُّهوُّاألعمُُّّ،ُّوعربُّعنهُّالرسولالقسمُّاألول:ُّقسمُّأوحىُّاهللُّتعاىلُّمبعناهُّإىلُّرسولُّاهلل-8ُُُُُُُّّّّّّّ

ُّاألغلبُّمنُّالسنةُّالنبوية.
،ُّفاألمرُّكماُّاُّيعلمُّأنهُّمنُّشرعُّاهللُّتعاىل،ُّفإنُّوافقُّقولهُّأوُّفعلهُّمرادُّاهللُّتعاىل:ُّفهوُّماُّقالهُّالرسولُّباجتهادهُّممالقسمُّالثان-2ُُُُُُّّّّّّ

السنةُُّّهذاُّهوُّاألقلُّيفُّوالقسمُّالثان،ُّبذلك،ُّوإنُّكانُّاألمرُّحيتاجُّإىلُّتصحيحُّأوُّتوضيح.ُّأوحىُّاهللُّتعاىلُّإىلُّنبيهُّأخربُّبهُّرسولُّاهلل
عامهُّوشرابهُّولباسه،ُّطُّبيعةُّوأقرهُّاهللُّعليها،ُّكشؤونهُّيفُّعلىُّسبيلُّالعادةُّوالطهذاُّالقسمُّماُّصدرُّمنُّرسولُّاهللُّ(ُّويدخلُّيف8الشريفةُّ)

ُّم ُّحجةُّعلىُّالعباد ُّمبنزلةُّالوحى ُّوجلُّله،ُّيكون ُّاهللُّعز ُّفإنُّذلكُّكلهُّبعدُّتقرير ُّماثلُّذلك، ُّيوجلوسهُّونومهُّوما ُّعلىُّاُّمل قمُّدليل
ُّ.(2صلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّ)ُّخصوصيتهُّبالنيب

منزلُّمنُّعندُّاهللُّعزُّوجلُّقوله:ُّ}وأنزلُّاهللُّعليكُّالكتابُّواحلكمةُّوعلمكُّماُّملُّتكنُُّّينُّالسنةُّالنبويةُّوحاألدلةُّعلىُّأُّومنُُُُُُُُّّّّّّّّ
تدلُّعلىُّأنُّاحلكمةُّنزلتُّمنُّعندُّاهللُّتعاىلُّمثلُّالقرآنُّالكرمي،ُّوىفُُّّفهذهُّاآليةُّ،[883]النساء:تعلمُّوكانُّفضلُّاهللُّعليكُّعظيما{ُّ

منُّاهللُُّّيأنُّاحلكمةُّوحُّواآليةُّواضحةُّيفُّ،[31]االسراء:وحىُّإليكُّربكُّمنُّاحلكمة{ُّسورةُّاإلسراءُّيقولُّربُّالعزة:ُّ}ذلكُّمماُّأ
ُّتعاىلُّمثلُّالقرآنُّالكرمي.

معا،ُّليبنيُّأنهُّفصلُّبينهماُّبواوُّالعطفُّإذاُّاجتُّ،منُّالوحىُّ)الكتابُّوالسنة(التعبريُّعنُّهذينُّالنوعنيُُّّيفُّومنُّدقةُّاألداءُّالقرآنُُُُُُّّّّّّ
ُّلضرورُّ ُّخمتلفان ُّالنوعني ُّواملأنُّهذين ُّاملعطوف ُّبني ُّالشةُّالتغاير ُّأن ُّيقتضى ُّعليه،ُّفاملنطق ُّعُّيءعطوف ُّيعطف ُّوصال ُّنفسه احبُّلى
ُّيف ُّيلمحُّاإلشارة ُّاهللُُّّالعقلُّالفصيح ُّواتقوا ُّيعظكمُّبه ُّواحلكمة ُّمنُّالكتاب ُّعليكم ُّوماُّأنزل ُّعليكم ُّنعمةُّاهلل ُّ}واذكروا قولهُّتعاىل:

العزة،ُّبنيُّالكتابُّواحلكمةُّحبرفُّالعطفُّليدلُّعلىُّتغايرمها،ُّوأفردُُّّحيثُّفرقُّربُّ[238]البقرة:واعلمواُّأنُّاهللُّبكلُّشيءُّعليم{ُّ
ُّواحدةُّ) ُّليدلُّعلىُّوحدةُّمصدرمهاُّوأنُّاملشكاة ُّ(ُّ.3الضمريُّالعائدُّعليهما،

الداللةُّعلىُّأنُُّّبل،ُّيتضحُّلكُّأهناُّأوضحُّمماُّذكرُّيفمنُّقُّيحزاب،ُّكماُّتأملهاُّاإلمامُّالشافعأيةُّاألُّأنتُّتستطيعُّأنُّتتأملُّيفوُُُُُُُّّّّّّّ
فالتالوةُّهناُّاملرةُّبعدُُّّ[،34]األحزاب:ياتُّاهللُّواحلكمة{ُّآُّادُّباحلكمةُّالسنةُّاملطهرة،ُّقالُّتعاىل:ُّ}واذكرنُّماُّيتلىُّيفُّبيوتكنُّمناملرُّ

ُّشيئان ُّيفاملرة،ُّواملتلوُّهنا ُّآياتُّاهلل ُّوهُُّّ،ُّأوهلما: ُّوثانيهما:ُّاحلكمة ُّالوحُّيكتابه، ُّآخرُّمن ُّذلُّيصنف ُّوالُّيكون ُّالسنةُّاملتلو، كُّإال
ُّ(4ُّطهرةُّ)النبويةُّامل

ياتُّحتويلُّالقبلةُّآُّقلناُّهلم:ُّماذاُّتقولونُّيفُّ،كولوُّشغبُّأعداءُّاإلسالمُّعلىُّتفسريُّ"احلكمة"ُّبالسنةُّاملطهرة،ُّواعتضواُّعلىُّذلُُُُُُّّّّّّ
غربُّمنُّبيتُّاملقدسُّإىلُّالكعبةُّاملشرفة،ُّقالُّتعاىل:ُّ}سيقولُّالسفهاءُّمنُّالناسُّماُّوالهمُّعنُّقبلتهمُّاليتُّكانواُّعليهاُّقلُّهللُّاملشرقُّوامل

ُّمنُّ[،844ُّ]البقرة:يهديُّمنُّيشاءُّإىلُّصراطُّمستقيم{ُّ ُّالتوجهُّإىلُّبيتُّاملقدسُّكانُّمشروعا فهذهُّاآلياتُّالكرمياتُّتدلناُّعلىُّأن
ُّدلُّذلكُّعلىُّأنُّالنيبأالُّيُّالقرآنُّالكرمي؟ُّتحولُّإىلُّالكعبة،ُّفأينُّذلكُّكلهُّيفقبل،ُّوكانُّذلكُّالتوجهُّحقاُّوصواباُّواجباُّعليهمُّقبلُّال

ُّعليهم؟!!صلىُّاهللُّعليهُّ ُّحبكمُّملُّينزلُّبهُّالقرآن،ُّوأنُّعملهمُّهذاُّكانُّحقاُّوواجبا ُّوسلمُّوأصحابهُّكانواُّعاملني

                                                                 
8ُّ-ُُّّ ُّالبشريُّالنذيرُّلفضيلةُّاألستاذُّالدكتورُّمروانُّشاهنيُّصُُّّيفتيسريُّاللطيفُّاخلبري 54ُّعلومُّحديث
ُّبتصرف.340ُّحجيةُّالسنةُّللعالمةُّالدكتورُّعبدُّالغىنُّصُُّّ-2ُّ
ُّصُُّّ-3ُّ ُّوفيماُّسبقُّردُّعلىُّماُّزعمهُّمؤلفُّملاذاُّالقرآنُّأنُّأفرادُّالضمريُّدليل44ُّالسنةُّيفُّمواجهةُّأعدائهاُّلفضيلةُّاألستاذُّالدكتورُّطهُّحبيشي علىُّأنُّاحلكمةُُّّبتصرف،

ُّغريُّالقرآنُّلقالُّيعظكمُّهبما،ُّانظر:ُّملاذاُّالقرآنُّألمحدُّصبحيُّمنصورُّصُّ ُّ.21هيُّالقرآن،ُّولوُّكانتُّشيئاُّآخر
ُّصُُّّ-4ُّ 21ُّ،21ُُّّ،ُّوأنظر:ُّالرسالةُّلإلمامُّالشافعيُّص42ُّالسنةُّيفُّمواجهةُّأعدائهاُّلفضيلةُّاألستاذُّالدكتورُّطهُّحبيشي ُّ،ُّوالفقيهُّواملتفقه252ُّ-252ُّفقراتُّرقم

ُّعنُّاحلسن،ُّوقتادة،ُّوحيىيُّبنُّأىبُّكثريُّأهنمُّقالوا2/588ُّ،ُّوخمتصرُّالصواعقُّاملرسلةُّالبنُّقيم254ُّرقم8/251ُّللخطيبُّ ،ُّواملدخلُّإىلُّالسننُّللبيهقيُّحيثُّنقلُّبأسانيده
ُّمنُّأنفسهمُّ" ُّاخلُّستزادة:هيُّالسنة،ُّولالاحلكمةُّيفُّهذهُّاآليةُّيقصدُّآيةُّ"لقدُّمنُّاهللُّعلىُّاملؤمننيُّإذُّبعثُّفيهمُّرسوال 44ُّ-32ويلُّصالسنةُّبياناُّللقرآنُّللدكتورُّإبراهيم
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ُّعملهُُُُُُّّّّّّ ُّإن ُّيقال: ُّأن ُّواجتهادهموالُّيصح ُّعقوهلم ُّهذاُّكانُّمبحض ُّيهتدىُُّّم ُّال ُّالعقل ُّيفإذ ُّ"ما" ُّقبلة ُّإىل ُّالتوجه ُّوجوب ُّإىل
التوجهُّإىلُّالكعبةُُّّىلُّبيتُّاملقدسُّراغباُّكلُّالرغبةُّيفكانُّأثناءُّصالتهُّإُُّّعينة،ُّوفضالُّعنُّأنُّالنيبالصالة،ُّفضالُّعنُّالتوجهُّإىلُّقبلةُّم

ُّغريُّ،املشرفة ُّ.(8ُّالقرآنُّوهوُّالسنةُّاملطهرةُّ)إذن:ُّكانُّالتوجهُّإىلُّبيتُّاملقدسُّبوحى
ُّالسنةُّنفسهاُّقولهُّياألدلةُّعلىُّأنُّالسنةُّالنبويةُّوحُّومنُُُُُُّّّّّّ ُّالذبُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّلوالدُّالزانُّمنُّعندُّاهللُّمن ُّيامرأةُّالرجل

،ُّ(2ئة،ُّوتغريبُّعام"ُّ)ماُّبيدهُّألقضنيُّبينكماُّبكتابُّاهللُّالوليدةُّوالغنمُّرد.ُّوعلىُّابنكُّجلدُّينفسُّيصاحلهُّعلىُّالغنمُّواخلادم،ُّوالذ
السالمُّنُّجربيلُّعليهُّإُّ"ُّيستبطئنُّأحدُّمنكمُّرزقهإالُّاجللدُّمائة،ُّومنُّذلكُّأيضاُّقولهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم:ُّ"الُّالقرآنُّاملتلوُّوليسُّيف
استبطأُّأحدُّمنكمُُّّالطلب،ُّفإنُّتقواُّاهللُّأيهاُّالناس،ُّوأمجلواُّيفأنُّأحداُّمنكمُّلنُّخيرجُّمنُّالدنياُّحىتُّيستكملُّرزقه،ُّفاُّيروعُّألقىُّيف

ُّ(ُّ.3رزقه؛ُّفالُّيطلبهُّمبعصيةُّاهلل،ُّفإنُّاهللُّالُّينالُّفضلهُّمبعصية"ُّ)
ُّأخافُُُُُُُّّّّّّّ ُّ"إنُّمما ُّقال: ُّعليهُّوسلم ُّاهلل ُّأنهُّصلى ُّزهرةُّاُّوىفُّالصحيحني: ُّمن ُّيفتحُّعليكم ُّما ُّوزيعليكمُّبعدى، ُّفقالُّلدنيا نتها"

ال:ُّورأيناُّأنهُّكلمُّرسولُّاهللُّوالُّيكلمك؟ُّقاخلريُّبالشرُّياُّرسولُّاهلل؟ُّقال:ُّفسكتُّعنهُّرسولُّاهللُّفقيلُّلهُّماُّشأنك؟ُّت ُُّّرجل:ُّأوُّيأيت
فاحلديثُُّّ(4احلديث"ُّ)…اخلريُّبالشرُّ"إنهُّالُّيأيت)وكأنهُّمحده(ُّفقال:ُُّّوقال:ُّ"أينُّهذاُّالسائل"0ُّينزلُّعليه،ُّفأفاقُّميسحُّعنهُّالرحضاء

علىُّأنُّالسنةُُُّّّيطعيهُّمباُّليسُّبقرآن:ُّ"وهوُّدليلُّقأنهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّكانُّينتظرُّالوحىُّفيماُّيسألُّعنه،ُّفينزلُّعلُّهناُّصريحُّيف
ولُّليهُّالسالمُّينزلُّعلىُّرس؛ُّأنهُّقال:ُّ"كانُّجربيلُّعذلكُّمباُّروىُّعنُّحسانُّبنُّعطية،ُّويستأنسُّل(5كانتُّتنزلُّكماُّينزلُّالقرآن"ُّ)

ُّبالقرآن،ُّويعلمهُّإياهاُّكماُّيعلمهُّالقران"ُّ) ُّ(4اهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّبالسنة،ُّكماُّينزلُّعليه
ّإليهّغيرّالقرآنّالكريمّّّّّّّّ ّكانّيوحى ّكلهّفضالّعنّأنّاإلجماعّقدّانعقدّعلىّأنه ّهذا
ّّّّّّّ ّإنّالسنة ّفإنناّنقول: ّالرسولّوحّالنبويةوتأسيساّعلىّماّسبق، ّمن ّأوّاجتهاد ّهوّاألغلب، ّابتداءّوهذا ىّمنّاهللّتعالى

صلىّاهللّعليهّوسلمّوأقرهّربهّعليهّإماّبالموافقةّأوّبالتصحيح،ّويكونّمردّلل ّإلىّالوحىّأيضاّبإقرارّاهللّتعالىّلرسولهّصلىّ
بنيُّلكُّمنُّهذاُّكله:ُّأنُّمجيعُّماُّصدرُّعنُّفت،ّ(9وهذاّالنوعّمنّالوحىّيسميهّجمهورّالحنفيةّوحياّباطناّ)ّ،(7اهللّعليهّوسلمّ)

والعصمةّ،(1وحىُّمنُّعندُّاهللُّتعاىلُّبعدُّإقرارُّاهللُّعزُّوجلُّعليهُّ)ُّيتقريرُّحىتُّاحلركات،ُّوالسكناتُّفهُّالرسولُّمنُّقولُّأوُّفعلُّأو
ّوحدهاّفّيالت ّّينتحدثّعنهاّهناّتغنينا ّالقولية ّواالجتهادإثباتّحجيةّجميعّأنواعّالسنة ّوالتقريرية ّةيوالفعلية

ّسلمّفيثبتّقطعا ّمنّاجتهادهّصلىّاهللّعليةّّوّفإنّقيل:ّكيفّنوفقّبينّكونّالسنةّالنبويةّوحيا،ّوما
ّبعضّالقضاياّالدينيةّوالدنيوية؟

ُّبالوحيُُُُُُُّّّّّّّ وهذاُّالسؤالُّتفصيلهُّيفُّالفصلُّالقادمُّ)بنيُّعصمةُّالنيبُّواجتهاده(ُّففيهُّحبثُّمفصلُّعنُّاجتهادُّالنيبُّوعالقةُّاجتهاده
ُّأن،ُّوخنتصرُّهناُّفنقول:ُّوسنتهُّوهديه ُّأنُّاجتهادهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّيفُّبعضُّالقضايا،ُّالُّيتناىفُّمعُّالقولُّبأنُّالسنةُّوحي؛ُّذلك

ُّاج ُّإليهُّفيه،ُّمثُّيفُّالنهايةُّيؤول ُّيوح  ُّأنُّاهللُّتعاىلُّيأمرهُّباالجتهادُّفيماُّمل هادهُّتاجتهادهُّيفُّاألمورُّالشرعية،ُّيكونُّابتداءُّبوحي،ُّمبعىن

                                                                 
ُّبتصرف.334ُّحجيةُّالسنةُّللعالمةُّالدكتورُّعبدُّالغىنُّصُُّّ-8ُّ
ُّسبقُّخترجيه-2ُّ
ُّكتابُّالبيوعُّ-3ُّ 2/5ُّأخرجهُّاحلاكمُّيُّاملستدرك ُّابنُّمسعودُّوسكتُّعنهُّهوُّوالذهيب،ُّوأخرجهُّاحلاكمُّيفُّنفسُّاألماكنُّالسابقةُّمنُّحديثُّجابر2834رقم ُّمنُّحديث

ُّرقم13بنُّعبدُّاهللُّرضيُّاهللُّعنهُّوصححهُّعلىُّشرطُّالشيخني،ُّوأقرهُّالذهيب،ُّوانظر:ُّالرسالةُّلإلمامُّالشافعيُّص ُّ.304فقرة
ُّكتابُّالرقاق،ُُّّ-4ُّ ُّ)بشرحُّفتحُّالباري( 8052ُُّّرقم4/854ُُّّ،ُّومسلمُّ)بشرحُّالنووي(ُّكتابُّالزكاة،4422ُّرقم88/241ُُّّالبخاري ُّواللفظُّلهُّعنُّأىبُّسعيدُّاخلدري
ُّيفُّأصولُّالفقهُّللزركشيُُّّالبحرُّ-5ُّ ُّ.4/284احمليط
ُّيفُّسننهُّاملقدمة،ُُّّ-4ُّ 8/244ُّ،242ُُّّ،ُّواخلطيبُّيفُّالفقيهُّواملتفقه511ُّرقم8/853ُُّّأخرجهُّالدارمي ُّ.2/818،ُّوابنُّعبدُّالربُّيفُّجامعُّبيانُّالعلم241ُّ،241ُّرقمي
ُّاللطيفُّاخلب331حجيةُّالسنةُّللعالمةُّالدكتورُّعبدُّالغىنُّعبدُّاخلالقُّصُُّّ-2ُّ ُّمروانُّشاهنيُّص،ُّتيسري ُّلفضيلةُّاألستاذُّالدكتور ُّالبشريُّالنذير 54ُّريُّيفُّعلومُّحديث
1ُّ-ُُّّ ُّوماُّبعدها.2/10ُّانظر:ُّأصولُّالسرخسي
ُّبتصرف.340ُّ،348ُّانظر:ُّحجيةُّالسنةُّللعالمةُّالدكتورُّعبدُّالغىنُّعبدُّاخلالقُّصُُّّ-1ُّ
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ُّينبههُّإىلُّالوحي،ُّمبعىنُّأ ُّالوحيُّوحي،ُّوإنُّأخطأُّيفُّاجتهاده،ُّفإنُّالوحي ُّالوحيُّيقره،ُّوإقرار  نهُّإنُّأصابُّيفُّاجتهادهُّمرادُّاهلل،ُّفإن
ُّهوُّالتشريعُّلهُّوألمته.نب ُُّّعلىُّاخلطأ،ُّويرشدهُّإىلُّالصوابُّفريجعُّإليه،ُّويصبحُّما ُّههُّعليهُّالوحي 

ُّصوُّوعليه،ُّفماُّاجتهدُّفيهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّالُّخيرجُّعنُّدائرُُُُُُُّّّّّّّ ُّالوحيُّهبذاُّاالعتبار،ُّفهوُّإماُّإقرار،ُّوإماُّنقلُّإىلُّماُّهو ابُّة
بعدُّاالجتهاد.ُّوأماُّيفُّاألمورُّالدنيويةُّفقدُّينبههُّالوحي،ُّوقدُّينبههُّغريهُّمنُّالناسُّعلىُّالصوابُّفريجعُّإليه،ُّفيكونُّبذلكُّصلىُّاهللُّ

ركهُّفيهاُّغريهُّيشاُّهوُّصواب،ُّوهذاُّمنُّخصائصهُّاليتُّالُّمآال،ُّباإلقرار،ُّومآاًلُّبالنقلُّإىلُّماُّعليهُّوسلمُّمعصوماُّيفُّاجتهادهُّحاالُّأو
نُّمصيباُّوالُّي تيقنُّينبهُّله،ُّويتوارثُّعنهُّذلك،ُّوقدُّيكوُُّّمنُّاجملتهدين،ُّفغري هُّفيماُّاجتهدُّفيه،ُّقدُّيكونُّخمطئاُّويستمرُّعلىُّخطئهُّوال

ُّأنهُّعلىُّبي ُُّّأنهُّمصيب،ُّخبالفه ُّفيهُّوأ قرُّعليه،ُّفهوُّعلىُّيقني ُّوجيبُّعلىُّاألمةُّأنُّتُّنةُّوحقُّمنفإنهُّفيماُّاجتهد ُّيفربه،  تأسىُّبه
يتوارث،ُّبلُُّّأ،ُّواليستمرُّفيهُّعلىُّاخلطُّيقرُّعليهُّوالُّةُّمتبعة،ُّوأماُّماُّوقعُّفيهُّاخلطأُّمنُّاجتهادهُّفإنهُّالاجتهادهُّذلك،ُّوأنُّجتعلهُّسن ُّ

هُّمنُّاالجتهاد،ُّوهلذاُّالُّجيوزُّسبقُّي نبَّهُّعلىُّالصوابُّفينقلُّإليه،ُّويتكُّاخلطأ،ُّويصبحُّماُّانتقلُّإليهُّبوحي،ُّتشريعاُّلهُّوألمته،ُّدونُّما
ُّالذيُّنبهُّالوحيُّفيهُّللخطأ.ُّهذاُّفحوىُّكالمُّالشافعيُّمنُّخاللُّنصوصُّالرسالة. ُّألحدُّأنُّيأخذُّباجتهاده

ُّفقال:ُّالقضاياُّاليتُّاجتهدُّفيهاُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّهيُّقضاياُّدنيوية،ُّوالُُُُُُّّّّّّ ضاضةُّغُّوهناكُّمنُّمجعُّبوجهُّآخرُّكابنُّحزمُّوغريه
تقدمُُّّاوهذاُّالوجهُّالُّخيفىُّماُّيردُّعليهُّمنُّاعتاضات،ُّوالصوابُّمُّهلاُّبالتشريع،ُّوالتشريعُّكلهُّوحيُّعالقةُّفيها،ُّإذُّالعليهُّإنُّأخطأُّ

ُّيفُّاملذهبُّاألولُّالذيُّالُّيرىُّاجتهادهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّيفُّةمنُّاألدلةُّالواردُّتقدمُّوزيادًةُّعلىُّما،ُّمماُّذهبُّإليهُّالشافعيُّوغريه
 تأخرين،وهذاُّاملذهبُّقدُّتبناهُّجلةُّمنُّاألئمةُّاملتقدمنيُّوامل،ُّأ خ رُّتثبتُّأنُّالسنةُّوحيُّكالقرآندلةُّوأقواالُّالشرعيات،ُّفإنناُّسنضيفُّأ

ضوعُّالعصمةُّففيهُّردودُّعلىُّظنونُّوشبهاتُّمنثورةُّوتفسريُّوتوضيحُّواسعُّملوُُّّالتايلفصلُّاليفُّكماُّقلناُّوتفاصيلُّهذاُّاملوضوعُّالشائكُُّّ
ُّوالعالقةُّبينهما. ُّواالجتهاد
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ّواجبّاإلتباع.علىّأنّسن ةّالنبيّوهديهّوحيّّالقرآنّالكريمّأدلة:ّالثالثالبحثّ
اُّكانُّالذيُّأوتيتهُّوحياُّأوحاهُّاهللُّإىل ،ُّفأرجوُّالنيبُّقالّّّّ :ُّ"ماُّمنُّاألنبياءُّنيب ُّإالُّأعطيُّمنُّاآلياتُّماُّمثلهُّآمنُّعليهُّالبشر،ُّوإمن 

يفُّهذاُّاحلديثُّأنُّمعجزتهُّالكربىُّهيُّالوحي،ُّوالوحيُّالُّينحصرُّيفُّالقرآنُُّّامتُّالن بينيخُّيب ُّ،ُّ(8)أكونُّأكثرهمُّتابعًاُّيومُّالقيامة"أنُّ
ةُّوُّ اوإ،ُّدوامُّاالنتفاعُّبهُّإىلُّآخرُّالدهر"الكرميُّالذيُّهوُّ"أعظمُّاملعجزاتُّوأفـ ي د هاُّوأدومهاُّالشتمالهُّعلىُّالدعوةُّواحلج  خلُّضمنهُّيدُّمن 

ُّالقرآنُّوشرحهُّالذيُّأجراهُّاهللُّعلىُّلسانُّنبي ه ُُّّبيان  .تثبتُّهذاُّاملعىنيفُّسنتهُّاملطه رةُّوقدُّوردتُّآياتُّكثرية
ُّإليهاُّآوُُُُُُّّّّّّ ُّالكرميُّبتلكُّاملسألةُّفوجه ُّآياتُّتأمرُّيفلقدُّاشتدتُّعنايةُّالقرآن ُّبوُُّّياتُّكثريةُّتنوعتُّبني ُّوضوح ،ُّجوبُّاإلميانُّبه

ُّوينهىُّعنه،ُّوبنيُّآياتُّأخ ُّذلكُّرىُّتنهىُّعنُّخمالفتهُّوحتوبنيُّآياتُّأخرىُّتأمرُّبوجوبُّطاعته،ُّطاعةُّمطلقة،ُّفيماُّيأمرُّبه، ذرُّمن
ُّاهللُّوتبنيُّجزاءُّاملنافقنيُّاملرجفنيُّيف ُّحصرواُّمعىنُّاآل،ُّوالتهُّوهديهسن ُّعزُّوجلُّالعاملنيُّعلىُّهدمُّكيانُُّّدين طاعةُُّّياتُّالواردةُّيفذين

اُّسننبهُّإىلُّبعضُّولكننُّوإالُّطالُّاملقامُّبناُّجدا،ُّلنُّنستطيعُّذكرُّهذهُّاآلياتُّكلهاُّوحننُّ،القرآنُّالكرميُّفقطُّطاعتهُّيفُّ،ُّيفالرسول
ُّحجيةُّالسن ُّ ُّ(ُّ.22ةُّالنبويةُّالشريفةُّووجوبُّالتمسكُّهباُّ)هذهُّاآلياتُّفقط،ُّوداللتهاُّعلى

عزُُّّءُّبهُّمنُّعندُّاهللوجبميعُّماُّجاُّنؤمنُّباهللُّوبرسوله،ُّواإلميانُّمعناهُّهناُّالتصديقُّواإلذعانُّبرسالتهُّاإلميانُّبالرسولُّأنمقتضىُّوُُُُُُُّّّّّّّ
"هذاُّكالمُّاهللُّعزُُّّآن:حقُّالقرُُّّيفكقولهُّ،ُُّّصديقُّبكلُّماُّخيربُّبهُّعنُّربُّالعزةتوجبُّالتُّعصمتهُّاليتة،ُّمبقتضىُّمنُّكتابُّوسنُّوجل

رسولُُّّوماُّسن ُُّّ،أوتيتُّالقرآنُّومثلهُّمعه"ُّ"أالُّإنُّأوُّحنوُّهذهُّالعبارةُّوقوله:ُّ"قالُّربُّالعزةُّكذا"ُّاألحاديثُّالقدسية:ُّوجل،ُّوقولهُّيف
،ُّ[52:ُّ]الشورى{ُّقولهُّتعاىل:ُّ}وإنكُّلتهديُّإىلُّصراطُّمستقيمُّكذلكُّأخربناُّاهللُّيف،ُُّّهمُّاهللُّسن ُّاهللُّفيماُّليسُّهللُّفيهُّحكم:ُّفبحك

اتباعهُّطاعته،ُُّّفقدُّألزمناُّاهللُّاتباعه،ُّوجعلُّيفُّوكلُّماُّسن ُُّّ،فيماُّليسُّفيهُّبعينهُّنصُّكتابُّرسولُّاهللُّمعُّكتابُّاهلل،ُّوسن ُُّّوقدُّسن ُّ
ُّوملُّجيُّىفُّالعدولُّعنُّاتباعهاُّمعصيتهُّاليتوُّ ُّ.(3علُّلهُّمنُّاتباعُّسننُّرسولُّاهللُّخمرجا"ُّ)ملُّيعذرُّهباُّخلقا،

،ُّوالروافض،ُّمنُّغالةُّالشيعة،ُّواخلوارج-الُّخالفُّبنيُّعلماءُّاملسلمنيُّقدمياُّوحديثاُّإالُّمنُّشذُّمنُّبعضُّالطوائفُّاملغرضةُّاملنحرفةُُُُُُّّّّّّ
نةُّوحىُّمنُّعندُّاهللُّتعاىل،ُّتابُّوالسأنُّكالُّمنُّالكُّيفُّ-نُّبلغتناُّوينتسبونُّإىلُّأمتناُّواملستشرقني،ُّوبعضُّاملتكلمنيُّحديثاُّممنُّيتكلموُّ

نُّالكتابُّالكرمي،ُّميتازُّأُّمبقتضاه،ُّوكذلكُّالُّنزاعُّبينهمُّيفُّوحجةُّملعرفةُّاحلاللُّواحلرام،ُّودليلُّجيبُّعلىُّاجملتهدُّالتمسكُّبهُّوالعمل
ُّيفُّدونهُّمنزلةُّيهاُّفهفشرُّعنُّأنُّيأتواُّمبثلهُّخبالعنُّالسنة،ُّويفضلُّعنها،ُّبأنُّلفظهُّمنُّعندُّاهللُّعزُّوجل،ُّمتعبدُّبتالوته،ُّمعجزُّللب

ُّالنواح ُّوُّ(4)ُّي،هذه ،ُّ ُّبأن ُّاحلجية: ُّحيث ُّمن ُّبينهما ُّالتفضيل ُّيوجب ُّال ُّذلك ُّيفلكن ُّالكتاب ُّعن ُّالتأخر ُّمرتبتها االعتبارُُّّتكون
ُّفتهدرُّويعملُّبهُّوحده  .واالحتجاج،

ّكتاب،ّبلّالشرط:ّإنمّياءّالكالم:ّأنّالرسولّالّيشترطّفثمّإنّالتحقيقّعندّعلمُُُُُُّّّّّّ عةّليبلغهاّاّهوّنزولّشريرسالتهّنزول
ّعلى ّهوّبينّفّاألمة،ّوإظهارّالمعجزة ّكما ُّ،ّ(5)ّأبحاثّالعقائدّييده، ُّعلىُّذلك ُّعليهُّويدل ُّأرسلُّموسى ُّاهللُّتعاىل أيضا:ُّأن

ألهناُّإمناُُّّالتوراة:ُّكُّاحلنيذلُّرائيلُّمعه.ُّوملُّيكنُّقدُّنزلُّعليهُّيفإىلُّفرعون؛ُّليأمرهُّباإلميانُّبه،ُّواالهتداءُّهبديه،ُّوإرسالُّبىنُّإسُّالسالم
ومعُّذلكُّقامتُّاحلجةُّعلىُّفرعونُّهبذاُّاألمر:ُّملاُّأقامُّلهُّموسىُُّّرعون،ُّوخروجُّبىنُّإسرائيلُّمنُّمصرُّكماُّهوُّمعلومنزلتُّبعدُّهالكُّف

ّالوح،ُّصياُّربه،ُّمستحقاُّاللعنة،ُّوالعذاباملعجزة،ُّفلماُّخالفهُّاعتربُّعا ّألنّّالغيرّالمتلوّالّتتوقفّعلىّورودّالمّيفحجية تلوّبها:

                                                                 
8ُّ-ُُّّ ُّالباري-بابُّقولُّالنيبُّ)بعثتُّجبوامعُّالكلمُّ-االعتصامُّ-صحيحُّالبخاري ُّ-83/248ُُّّفتح ُّرقم ُّوراجعُُّّ.2224حديث ُّالباري ُّ.ُّملعىنُّاحلديث.83/242فتح
ُّصُُُّّّ-2ُّ ُّالبشريُّالنذير  بتصرف.43ُّتيسريُّاللطيفُّاخلبريُّىفُّعلومُّحديث
ُّالرسالةُّللشافعي،ُّصُُّّ-3ُّ ُّ.212ُّ،213ُّ،214الفقراتُّرقم11ُّ،11ُُّّراجع
ُّصاالستاذُّحممدُّسعيدُّمنصور،ُُّّ- 4 ُّبتصرف.441ُّ،420ُّمنزلةُّالسنةُّمنُّالكتاب
ُّ.8/54شرحُّالعقائدُّالنسفيةُُّّ-5ُّ
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اءّبهّعنّالمثبتةّلعصمةّالرسولّصلىّاهللّعليهّوسلمّفىّتبليغّماّجّوهذاّتثبتهّالمعجزةّقرآناّأوّغيرهّ،عندّاهللّماّمنكالّمنه
ّاهللّتعالى.

ُّهذاُُُُُُُُّّّّّّّّ ُّعليهُّوسلم: ُّصلىُّاهلل ُّإالُّبقوله ُّملُّتثبتُّقرآنيته ُّمنُّسورة ُّإنُّماُّكانُّأقل ُّمطلقا،ُّلقلنا: ُّالفرعيةُّللتأخر ولوُّسلمناُّاستلزام
ُّيففعلىُّه،ُّمبحثُّالعصمةُّكماُّتقدمُّبيانهُّيف،ُُّّكالمُّاهلل ُُّّذاُّيقال:ُّإنُّالكتابُّمتأخرُّعنها ُّاالعتبار؟

ذلكُّنزولُُّّقوةُّاالحتجاجُّبه،ُّوأنهُّالُّيؤثرُّيفأنهُّوحىُّمنُّعندُّاهلل،ُّوىفُُُّّّمنهماُّمعضدُّلآلخر،ُّومساوُّله:ُّيفبلُّاحلق:ُّأنُّكالُُُُُُّّّّّّ
ُّقدُّوردُّفيهُّماُّيفيدُّحجيتها.ُّلفظُّالكتابُّوالُّإعجازه،ُّوالُّالتعبدُّبتالوته،ُّوالُّأنه

الداللةُّوالثبوتُُّّياقع،ُّويستحيلُّأنُّيوجدُّكتابُّوسنةُّكلُّمنهماُّقطعالوُُّّهلل:ُّفالُّميكنُّاالختالفُّبينهماُّيفوحيثُّإهنماُّمنُّعندُّاُُُُُّّّّّ
ُّ(8)الواقع.ُّضُّيفالزمنُّوغريه،ُّمماُّيشتطُّلتحققُّالتعارُُّّبينهماُّتعارضُّمعُّاالحتادُّيف

ّوهيّمتعاضدةّمترابطة:ّثالثّأنواعلكريمّعلىّأنّالسنةّالنبويةّوحيّإنّاألدلةّمنّالقرآنّاّوّّّّّّّ
ّقدّّوّعشرةّأدلة،فيهاّنصوصّكثيرة،ّأقتصرّعلىّ،ّّو:ّأدلةّعامةأوالّ ّّّّّّ ّسابقا.ّبعضهامر 
فيماُُّّكداللةُّعلىُّحجيةُّالسنة،ُّووجوبُّالتمسكُّهباُّقولهُّتعاىل:ُّ}فالُّوربكُّالُّيؤمنونُّحىتُّحيكموُّالومنُّاآلياتُُّّالدليلّاألول:ّّّّّ

ُّبنفسه،ُّيقولُّابنُّقيمُّاجلوزية:ُُّّ[45]النساء:شجرُّبينهمُّمثُّالُّجيدواُّيفُّأنفسهمُّحرجاُّمماُّقضيتُّويسلمواُّتسليما{ُّ "أقسمُّسبحانه
إمياهنمُُّّيكتفُّيفُّ،ُّمنُّالدقيقُّواجلليل،ُّوملكلُّماُّشجرُّبينهمُُّّ،ُّحىتُّحيكمواُّرسولهُّيفقبلهُّعلىُّنفىُّاإلميانُّعنُّالعبادُّيوأكدهُّبالنف

تسليما،ُُّّامبجرده،ُّحىتُّينتفىُّعنُّصدورهمُّاحلرجُّوالضيقُّعنُّقضائهُّوحكمه،ُّوملُّيكتفُّمنهمُّأيضاُّبذلكُّحىتُّيسلموُُّّهبذاُّالتحكيم
:ُّ"فقدُّأقسمُّاهللُّسبحانهُّبنفسهُّعلىُّنفىُّاإلميانُّعنُّهؤالءُّالذينُّيقدمونُّالعقلُّعلىُّماُّجاءُّبهُّالرسولُّويقول،ُّ(2وينقادواُّانقياداُّ)

ُّ ُّوقدُّشهدواُّهم ُّغريُّمؤمننيصلىُّاهللُّعليهُّوسلم، ُّآمنواُّبلفظه"علىُّأنفسهمُّبأهنم ُّ"وفرضُّحتكيُُّّمبعناه،ُّوإن ُّيسقطُّويقول: مه،ُّمل
ُّ.ُّ(3)حلادُّحياته،ُّوليسُّحتكيمهُّخمتصاُّبالعملياتُّدونُّالعلمياتُّكماُّيقولهُّأهلُّالزيغُّواإلُّاُّكانُّثابتاُّيفمبوته،ُّبلُّثابتُّبعدُّموته،ُّكم

ُّالعزة:ُّ}ياُّالدليلّالثاني:ُُُُُُُّّّّّّّ ُّالذُّيقولُّرب ُّفردوهآُّينأيها ُّتنازعتمُّيفُّشيء ُّاألمرُّمنكمُّفإن ُّاهللُّوأطيعواُّالرسولُّوأويل ُّمنواُّأطيعوا
ُّ ُّتؤمنونُّباهللُّواليومُّاآلخرُّذلكُّخريُّوأحسنُّتأويال{ ُّعدةُُّّ[51]النساء:إىلُّاهللُّوالرسولُّإنُّكنتم وداللةُّاآليةُّعلىُّحجيةُّالسنةُّمن

انُّءامنواُّ"ُّومعىنُّذلكُّأنُّاملؤمننيُّالُّيستحقونُّأنُّينادواُّبصفةُّاإلميُّلذينأيهاُّاُّمستهلُّاآلية:ُّ"ياُّأوال:ُّالنداءُّبوصفُّاإلميانُّيفُّوجوه:
ُّاهللُّتعاىل،ُّوطاعةُّرسولُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم،ُّوأوىلُّاألمرُّ) ُّ.(4إالُّإذاُّنفذواُّماُّبعدُّالنداءُّوهوُّطاعة

وأطيعواُّاهللُّوأطيعواُّ}آياتُّكثريةُُّّارُّذلكُّيفلىُّاهللُّعليهُّوسلم،ُّوتكرُّثانيا:ُّتكرارُّالفعلُّ"أطيعواُّ"ُّمعُّاهللُّعزُّوجل،ُّومعُّرسولهُّصُُُُُّّّّّ
ُّ}وأقيمواُّالصالةُّوُُّّ[12]املائدة:ُّ{الرسولُّواحذروا ُّالرسولُّلعلكمُّترمحون{ُّآوقولهُّتعاىل: ُّاإلمامُُّّ[،54]النور:تواُّالزكاةُّوأطيعوا يقول

ُّأتىُّبهُّمماُّيف:ُّ"تكرارهُّالفعلُّ"وأطيعوا"ُّيدلُّعشاطيبال ُّ.(5)ُّيهُّمماُّهوُّمنُّسنته"الكتاب،ُّومماُّليسُّفُّلىُّعمومُّالطاعةُّمبا
وأعادُّالفعل:ُّ"وأطيعوا"ُّوإنُّكانُّطاعةُّالرسولُّمقرونةُّبطاعةُّاهللُّعزُّوجل،ُّاعتناءُّبشأنهُّصلىُّاهللُُّّ…:ُّ"يوقالُّالعالمةُّاأللوسُُُُُّّّّّ

ُّماُّليسُّيفعليهُّوسلمُّوقطعاُّلتوه ُّ ُّاهللُّعليهُّوسلمُّاستقالالُّبالطاعةُّمُّأنهُّالُّجيبُّامتثال ُّلغريه،ُّملُّالقرآن،ُّوإيذاناُّبأنُّلهُّصلى ُّيثبت

                                                                 
ُّللدكتورُّالسباعيُّص414ُُّّ–415ُُّّ-411الدكتورُّعبدالغينُّعبداخلالق،ُّحجيةُّالسنةُّصُُّّ-8ُّ ،ُّوانظر:ُّمنزلةُّالسنةُّمنُّالكتابُّلألستاذ321ُّ،ُّالسنةُّومكانتهاُّيفُّالتشريع

ُّ.420حممدُّسعيدُّمنصور،ُّصُّ
ُّ.2/520،ُّوانظر:ُّخمتصرُّالصواعقُّاملرسلة8/58ُّأعالمُّاملوقعنيُّ-2ُّ
2/520ُّ،ُّو8/883ُّخمتصرُّالصواعقُّاملرسلةُّ-3ُّ
ُّاللطيفُّاخلبريُّلفضيلةُّالدكتورُّشاهنيُّمروانُّصُّ-4ُّ ُّ.44تيسري
ُّ.3/31املوافقاتُّللشاطيب،ُّ-5ُّ
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(ُّ،ُّبلُّطاعتنا8ُّقوله:ُّ"وأويلُّاألمرُّمنكمُّ"ُّإيذاناُّبأهنمُّالُّاستقاللُّهلمُّفيهاُّاستقاللُّالرسولُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّ)ُّومنُّمثُّملُّيعدُّيف
ُّالُّطاعةُّمل ُّوإالُّفال،ُّألنه ُّحقُّالسمعُّوالطاعة ُّورسولهُّفلهمُّعلينا ُّهمُّأطاعواُّاهلل ُّهللُّورسوله،ُّفإن ُّيفخلوُّهلمُّمرتبطةُّبطاعتهمُّهم ُّق

ُّ(ُّ.2معصيةُّاخلالقُّ)
رسلناُّحقُّاألنبياءُّمجيعاُّقالُّتعاىل:ُّ}وماُّأُّيجلُّطاعةُّرسولهُّليستُّلهُّوحدهُّبلُّهومماُّهوُّجديرُّبالذكرُّهناُّأنُّفرضُّاهللُّعزُّوُُُُُُُّّّّّّّ

بُّ"أنُّكلُّرسولُّجاءُّمنُّعندهُّجلُّجاللهُّجيُّفربُّالعزةُّجلُّجاللهُّيقررُّهناُّقاعدة:ُّ[،44]النساء:منُّرسولُّإالُّليطاعُّبإذنُّاهلل{ُّ
ُّدمُّالطاعةُّحينئذرسلُّإليها؟ُّإنُّعأُّتلكُّالبيئةُّاليتُّيصلحُّاخلللُّيفُّيباملنهجُّاحلقُّالذُّجاءُّيوملاذاُّالُّيطاعُّهذاُّالرسولُّالذ،ُّأنُّيطاع"

كلُّماُُُّّّذبُّيفعصمتهُّمنُّالكُّرسالةُّبالقصور،ُّوامهاماُّللرسولُّيفعدمُّالطاعةُّامهاماُّللُّكماُّأنُّيف،ُُّّنوعُّمنُّالعنادُّواجلحودُّوالتكربُّهو
ُّتُّالقرآنُّومثلهُّمعه"له:ُّ"أوتيعنُّربهُّعزُّوجلُّمنُّكتابُّأخربناُّعنهُّبقولهُّ"هذاُّكتابُّاهلل"،ُّومنُّسنةُّمطهرةُّأخربناُّعنهاُّبقوُّيبلغُّبهُّ

ُّ.(3وقوله:ُّ"وإنُّماُّحرمُّرسولُّاهللُّكماُّحرمُّاهلل"ُّ)
وُّالردُّإىلُّكتابه،ُّوالردُّإىلُّهللُّعزُّوجلُّه؛ُّفالردُّإىلُّايفُّشيءُّفردوهُّإىلُّاهللُّوالرسول{ُّ:ُّ}فإنُّتنازعتمعندُّالتنازعُّقولُّتعاىلاً:ُّيثالثُُُُُُّّّّّّ

ُّقيمُّوعلىُّهذاُّاملعىنُّإمجاعُّالنُّ،(4حياته،ُّوإىلُّسنتهُّبعدُّوفاتهُّ)ُُّّعليهُّوسلمُّهوُّالردُّإليهُّنفسهُّيفالرسولُّصلىُّاهلل اسُّكماُّقالُّابن
عىنُّأنُّالذينُّيردونُُّّواليومُّاآلخر{ُّيقولهُّتعاىل:ُّ}إنُّكنتمُّتؤمنونُّباهللُّالكتابُّوالسنةُّعلىُّاإلميانُّكماُّيفوتعليقُّالردُّإىلُّ،ُّ(5اجلوزيةُّ)

ونُّحقاُّكماُّوصفتهمُّ،ُّهمُّفقطُّاملؤمنُّكتابُّاهلل،ُّوإىلُّسنةُّرسولُّاهللإىلمهم،ُّدقهاُّوجلها،ُّجليهاُّوخفيهاُّمسائلُّدينهمُّوحياُّنازعُّيفالت
ُّبذلكُّاآليةُّالكرمية،ُّأماُّغريهمُّفالُّينطبقُّهذاُّالوصفُّعليهم.

ُّهذاُّاإلميانُّأنُّحيكمواُّكتابُّمثُّحيدثناُّاهللُّتعاىلُّبعدُّهذهُّاآلُُُُُُُّّّّّّّ ُّعنُّأناسُّيزعمونُّأهنمُّيؤمنونُّباهللُّورسوله.ُّومقتضى يةُّمباشرة،
بهُُّّاالُّيفعلونُّذلكُّوإمناُّيريدونُّأنُّيتحاكمواُّإىلُّالطاغوتُّمعُّأهنمُّقدُّأمرواُّأنُّيكفروُُّّكلُّشئونُّحيامهمُّولكنهمُُّّيفاهللُّوسنةُّرسولهُّ

ُّتعالواُّإىلُّماُّأنزلُّاهلل ُّعنكُّصدودا{ُُّّقالُّتعاىل:ُّ}وإذاُّقيلُّهلم ُّاألمرُُّّيففُّ[،48]النساء:وإىلُّالرسولُّرأيتُّاملنافقنيُّيصدون هناية
ُّمنُّيعرضُّعنُّحكمُّاهللُّتعاىلُّورسولهُّويتحاكمُّإ ُّ.(4ىلُّالطواغيتُّبأهنمُّمنافقونُّ)حكمُّاهللُّتعاىلُّعلى

نُّأمرهمُّومنُّهُّأمراُّأنُّيكونُّهلمُّاخلريةُّمقولُّاهللُّتعاىل:ُّ}وماُّكانُّملؤمنُّوالُّمؤمنةُّإذاُّقضىُّاهللُّورسولُّويتأكدُّهذاُّاملعىنُّجلياُّيفُُُُُّّّّّ
"فأخربُّسبحانهُّأنهُّليسُّملؤمنُّأنُّخيتارُّيعدُّقضائهُّجلُّجاللهُّوقضاءُّورسولهُُّّ[34]األحزاب:يعصُّاهللُّورسولهُّفقدُّضلُّضالالُّمبينا{ُّ

ُّ.(2صلىُّاهللُّعليهُّوسلم،ُّومنُّختريُّبعدُّذلكُّفقدُّضلُّضالالُّمبينا"ُّ)
عاىل:ُّحتذرُّمنُّمعصيةُّالرسولُّوتنهىُّعنُّخمالفتهُّجندهاُّكثريةُّونشريُّأيضاُّإىلُّبعضهاُّقالُّتُّاليتُّانتقلناُّبعدُّذلكُّإىلُّاآلياتُّفإذاُُُُُُّّّّّّ

وقالُّتعاىل:ُّ}فكيفُّإذاُّجئناُّمنُّكلُُّّ[84]النساء:}ومنُّيعصُّاهللُّورسولهُّويتعدُّحدودهُّيدخلهُّناراُّخالداُّفيهاُّولهُّعذابُّمهني{ُّ
ينُّكفرواُّوعصواُّالرسولُّلوُّتسوىُّهبمُّاألرضُّوالُّيكتمونُّاهللُّحديثا{ُّ(ُّيومئذُّيودُّالذ48أمةُّبشهيدُّوجئناُّبكُّعلىُّهؤالءُّشهيداُّ)

(43ُّ)لعظيمنمُّخالداُّفيهاُّذلكُّاخلزيُّاوىفُّسورةُّالتوبةُّقالُّتعاىل}أملُّيعلمواُّأنهُّمنُّحياددُّاهللُّورسولهُّفأنُّلهُّنارُّجه،ُُّّ[42]النساء:
ُّ{ُُّّ.(43)فتنةُّأوُّيصيبهمُّعذابُّأليموىفُّسورةُّالنورُّقالُّتعاىل:ُّ}فليحذرُّالذينُّخيالفونُّعنُّأمرهُّأنُّتصيبهمُُّّ،{

ُّالرسولُّيفالقرآن،ُُّّليهُّوسلمُّيفأينُّأمرُّرسولُّاهللُّصلىُّاهللُّعفُُُُُُّّّّّّ ُّيفُّملنُّزعمواُّأنُّآياتُّطاعة ُّالقرآنُّفقط؟ُّالقرآنُّمرادُّهباُّطاعته

                                                                 
ُّ.5/4روحُّاملعانُّلأللوسي،ُُّّ-8ُّ
ُّ.8/41أعالمُّاملوقعنيُّالبنُّالقيم،ُّ-2ُّ
ُّاألحاديث،ُّانظرُّتيسريُّاللطيفُّاخلبريُّللدكتورُّمروُُّّ-3ُّ ُّ.45ُّ،44انُّصُّسبقُّختريج
244ُّ،245ُّ،244ُّفقراتُّرقم10ُّ،18ُُّّ،ُّوانظر:ُّالرسالةُّللشافعيُّص2/812ُّقالهُّميمونُّبنُّمهرانُّفيماُّرواهُّعنهُّابنُّعبدُّالربُّيفُّجامعُّبيانُّالعلمُُّّ-4ُّ
ُّللدكتورُّالسباعيُّص8/41أعالمُّاملوقعنيُُّّ-5ُّ ُّ.852،ُّوانظر:ُّالسنةُّومكانتهاُّيفُّالتشريع
ُّاللطيفُّاخلبريُّللدكتور-4ُّ ُّ.8/50،ُّوانظر:ُّأعالمُّاملوقعني45ُّمروانُّصُُّّتيسري
ُّ.8/58أعالمُّاملوقعنيُُّّ-2ُّ
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(ُّيومُّتقلب45ُّالُّنصرياُّ)(ُّخالدينُّفيهاُّأبداُّالُّجيدونُّولياُّو44ُّوىفُّسورةُّاألحزاب:ُّ}إنُّاهللُّلعنُّالكافرينُّوأعدُّهلمُّسعرياُّ)ُُُُُُّّّّّّ
ُّوشاقواُّوىفُّسورةُّحممدُّقالُّتعاىل:ُّ}إنُّالذينُّكفرواُّوصدواُّعنُّسبيلُّاهلل،ُّالرسوال{ليتناُّأطعناُّاهللُّوأطعناُُّّوجوههمُّيفُّالنارُّيقولونُّيا

لذينُّحيادونُّاهللُّوىفُّسورةُّاجملادلةُّقالُّتعاىل:ُّ}إنُّا،ُّ{(32)الرسولُّمنُّبعدُّماُّتبنيُّهلمُّاهلدىُّلنُّيضرواُّاهللُّشيئاُّوسيحبطُّأعماهلم
ُّوقدُّأنزلنا ُّمنُّقبلهم ُّعذابُّمهني{ءاياُّورسولهُّكبتواُّكماُّكبتُّالذين ُّبيناتُّوللكافرين ُّقالُّتُّ،ت ُّاجملادلةُّأيضا ُّ}إنُّوىفُّسورة عاىل:

ُّيفُّاألذلني{الذينُّحيادونُّا ُّورسولهُّأولئك ُّورسولهُّ،هلل ُّمنهجُّاهلل ُّبأنُّخمالفة ُّالسابقةُّتصرح ُّالنارإنُّاآليات ُّالذل،ُّ،ُّيدخل ،ُّويورث
ُُُّّّ(8)فليختُّاملسلمُّلنفسهُّماُّيشاءُُّّ،،ُّوالفتنة،ُّوالكبت،ُّوحيبطُّالعمليواخلزُّ

تاكمُّآُّطاعةُّمطلقةُّفيماُّيأمرُّبه،ُّوينهىُّعنه،ُّبقولهُّتعاىل:ُّ}وماُّاآلياتُّالدالةُّعلىُّوجوبُّطاعةُّالرسولُّمنُّالدليلّالثالث:ُُُُُّّّّّ
مباُّجاءتُّبهُّالسنةُّعملُُّّلىُّوجوبُّالعملُّبالسنة،ُّفكلُّعملعُّنُّالقرانُّدل ُّإُّ،(2[)2]احلشر:الرسولُّفخذوهُّوماُّهناكمُّعنهُّفانتهوا{ُّ

نمصات،ُّياُّأباُّعبدُّالرمحنُّبلغينُّأنكُّلعنتُّالوامشات،ُّواملستومشاتُّواملت»عبدُّاهللُّبنُّمسعودُّفقالت:ُّلامرأةُّمنُّبينُّأسدُّجاءتُُّّبالقرآن،
ُّاهلل ُّرسولُّاهللُّصل»،ُّفقال:ُّ«واملتفلجاتُّللحسنُّاملغرياتُّخلق ُّالُّألعنُّمنُّلعنه ُّيفُّكوماُّيل ُّعليهُّوسلمُّومنُّهو ُّاهللىُّاهلل ،ُّ«تاب

}وماُّآتاكمُّالرسولُُّّ:كنتُّقرأتيهُّلوجدتيه،ُّقالُّاهللُّعزُّوجلُُّّلئن»،ُّفقال:ُّ«لقدُّقرأتُّبنيُّلوحيُّاملصحفُّفماُّوجدته»فقالتُّاملرأة:ُّ
تينُّبآيةُّائ»نهاه،ُّفقال:ُّومنُّذلكُّأنُّعبدُّالرمحنُّبنُّيزيد،ُّرأىُّحمرماُّعليهُّثيابه،ُّف،ُّ«(3)[2]احلشر:ُُّّكمُّعنهُّفانتهوا{فخذوهُّوماُّهناُّ

ُّ}وماُّ ُّتنزعُّ]هبا[ُّثيايب،ُّفقرأُّعليه ُّ)آتاكمُّالرسولُّفخذوه{ُّاآليةمنُّكتابُّاهلل ُّالعصر،ُّ،ُّ(4« ورويُّأنُّطاوساُّكانُّيصليُّركعتنيُّبعد
وسلمُّليهُّقدُّهنىُّرسولُّاهللُّصلىُّاهللُّع»،ُّفقالُّابنُّعباس:ُّ«إمناُّهنىُّعنهماُّأنُّيتخذاُّسنة»فقال:ُّ«.ُّاتركهما»فقالُّلهُّابنُّعباس:ُّ

قال:ُّ}وماُّكانُّملؤمنُّوالُّمؤمنةُّإذاُّقضىُّاهللُّورسولهُّأمراُُّّأتعذبُّعليهماُّأمُّتؤجر؟ُّألنُّاهللُّعزُّوجلعنُّصالةُّبعدُّالعصر،ُّفالُّأدريُّ
ُّ(.5[ُّ)34:ُّاألحزابأنُّيكونُّهلمُّاخلريةُّمنُّأمرهم{ُّ]

ُّاهل  و ى،ُُّّالدليلّالرابع:ُُُُُُّّّّّّ ُّع ن  ق  ُّإ الَُّّقالُّاهللُّتعاىل:ُّ}و م اُّيـ ن ط  ُّه و  ُّي وح ىإ ن  ق ُّ،ُّ[4ُّ-3{ُّ]النجم:ُّو ح ي  ُّيـ ن ط  فقولهُّجلُّوعز:ُّ}و م ا
ُّاهل  و ى ُّيلفظهع ن  ُّتشملُّمجيعُّما ُّي وح ُُّّ{ُّلفظةُّعامة؛ ُّو ح ي  ُّإ الَّ ُّه و  ُّالنفي،ُّوقوله:ُّ}إ ن  ُّألنُّ،ُّألهناُّسياق ُّحصرُّذلكُّبالوحي، ى{

ُّبه،ُّدل ُُّّماُّيقول هُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم:ُّإمناُّهوُّوحي ُّي وحىُّإليهُّوإذاُّكانُّكل ُّ،ُّماُّهوُّإالُّوحيُّيوحىُّإليهُّ،والعلمُّعندُّاهللُّتعاىل،ُّمعناه
لَُّّاللفظُّالكرميُّعلىُّغريُّرسولُّاهللُّوالُّيصحُّمحلُّهذا،ُّعلىُّأنُّالسنةُّالنبويةُّهيُّوحي م ُُّّ،ُّبداللةُّسياقُّاآليةُّالكرميةُّ}م اُّض  ب ك  ص اح 

ُّقوله ُّعدَّةُّآيات،ُّكماُّيف ُّتعاىلُّبذلكُّيف ُّعنه ُّماُّعربَّ ُُّّتعاىل:ُّ}و م اُّو م اُّغ و ى{ُّوهو ُّمب  ج ن وٍن{ُّ]التكوير: م  ب ك  ُّاليت22ُّص اح  [ُّواآليات
دانُّيفُّكوهنماُّوحيًاُّمنزاًلُّبدليلُّاآليةُّالسابقة.)ُّ.تليها ُّيتَّح  ،ُّ(4وقدُّعلقُّالقاضيُّأبوُّالبقاءُّعلىُّهذهُّاآليةُّبقوله:ُّإنُّالقرآنُّواحلديث 

ُّةُّأنُّالوحيُّينقسمُّمنُّاهللُّعزُّوجلُّإىلُّرسولُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمأماُّاإلمامُّابنُّحزمُّفيؤكدُّذلكُّقائالً:ُّ"صحُّلناُّباآليةُّالسابق
الثان:ُّوحيُّمرويُّمنقولُّغريُّمؤلف،ُّوالُّمعجز،ُّوالُّمتلو،ُّ،ُّتأليفاُّمعجزُّالنظامُّوهوُّالقرآنُّأحدمها:ُّوحيُّمتلوُّمؤلفُّعلىُّقسمني:

ُّوهوُّاخلربُّالواردُّعنُّرسولُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم،ُّوهوُّاملبنيُّ ُّهنا".ُّ)لكنهُّمقروء، لَُّّمراده ُّوج  ُّ.(2عنُّاهللُّعزَّ

                                                                 
ُّالبشريُّالنذيرُّللدكتورُّمروانُّصُُّّ-8ُّ ُّيفُّعلومُّحديث ُّالسنةُّللدكتورُّعبد41ُُّّتيسريُّاللطيفُّاخلبري وماُّبعدهاُّوانظر:ُّمزيدُّمنُّاألدلةُّالقرانيةُّعلىُّحجيةُّالسنةُّكتابُّحجية

ُّ.218ُّ:301الغىنُّعبدُّاخلالقُّصُّ
ُّكتابُّالتفسري،ُّبابُّ)وماُّآتاكمُّالرسولُّفخذوه(ُُّّاستدلُّهبذهُّاآليةُّعلىُّأنُّماُّجاءُّبهُّالنيبُّوقدُّ-2ُّ ُّ)بشرحُّفتحُّالباري( ُّالبخاري حجةُّابنُّمسعود.ُّانظر:ُّصحيح
4114ُّرقم1/411ُُّّ ،ُّواستشهدُّباآلية28ُّالسنةُّصُّ،ُّوانظر:ُّمفتاحُّاجلنةُّيفُّاالحتجاجُّب8/25ُّ،24،ُّكماُّاستدلُّهباُّأيضاُّعمرانُّبنُّحصني،ُّانظر:ُّدالئلُّالنبوةُّللبيهقي

ُّصُّ ُّالسنة،ُّوحجيةُّقولُّالصحايب.ُّانظر:ُّمناقبُّاإلمامُّالشافعيُّلإلمامُّفخرُّالدينُّالرازي ُّ.441رقم8/445ُُّّ،ُّوالفقيهُّواملتفقه304ُّأيضاُّاإلمامُّالشافعيُّعلىُّحجية
ُّ.2ُّ/811و"ُّجامعُّبيانُّالعلمُّ":4ُّ/24ُُّّ"ُّاملوافقاتُّ":ُُّّ-3ُّ
ُّ.2ُّ/811امعُّبيانُّالعلمُّ":ُّو"ُّج4ُّ/25ُّ"ُّاملوافقاتُّ":ُُّّ-4ُّ
ُّ.4ُّ/25"ُّاملوافقاتُّ":ُُّّ-5ُّ
ُّللعالمةُّالقامسيُّ)صُُّّ-4ُّ ُّمنُّفنونُّمصطلحُّاحلديث ُّ(ُّحتقيق:ُّحممدُّالبيطار،ُّط.ُّعيسىُّالبايبُّاحلليبُّوشركاه51قواعدُّالتحديث
ُّاألندلسيُّ)صُّ-2ُّ ُّ(ُّط.ُّاإلمامُّـُّالقاهرة.12اإلحكامُّيفُّأصولُّاألحكامُّللعالمةُّابنُّحزم
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ُّحزم:ُّملاُّبيـَّن اُّأنُّالقرآنُّهوُّاألصلُّاملرجوعُّإليهُّيفُّالشرائع؛ُّنظرناُّفيهُّفوجدناُّفيهُّإجيُُُُُُُّّّّّّّ ُّطاعةُّماُّأقالُّابن  ُّمرناُّبهُّرسولُّاهللاب 
ُّإ الَُّّووجدناهُّعزُّوجلُّيقولُّفيهُّواصفاُّلرسوله:ُّ}و م اُّ ق ُّع ن ُّاهل  و ى،ُّإ ن ُّه و  ُّي وح ى{ُّ]النجم:ُّيـ ن ط  ُّينقسم4ُُّّ-3و ح ي  [ُّفصحُّلناُّأنُّالوحي 

ُّوهوُّالقرآن.ُّمنُّاهللُّعزُّوجلُّإىلُّرسولهُّقسمني: ُّالنظام، ُّتأليفاً،ُّمعجز  لَّف  ،ُّمؤ  ُّمتل وٌّ ُّمروُُّّأحدمها:ُّوحي  ُّغري ُّوالثان:ُّوحي  ،ُّمنقول  يٌّ
،ُّلكنهُّمقروء،ُّوهوُّاخلرب ُّعنُّرسولُّا لُّمراد هُّمنا،ُّهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم،ُّوهوُّاملبنِي ُّعنُّاهللُّعزُّوجمؤلٍَّف،ُّوالُّمعجزُّالنظام،ُّوالُّمتل وٍّ

ُّم اُّنـ ُّ ُّل لنَّاس  م {ُّ]النحل:ُّقالُّاهللُّتعاىل:ُّ}ل ت بـ نِي  ُّإ ل ي ه  ُّشيء ُّ،ُّ[44ِزل  ُّإىلُّبعض،ُّومها ُّالصحيحُّبعض هماُّمضاف  مثُّقال:ُّوالقرآنُّواخلرب 
ُّواحد، وسلمُّكلَّهُُّّنبِيهُّصلىُّاهللُّعليهأنُّكالم ُّمثُّقال:ُّأخربُّتعاىلُّكماُّقدمناُُّّ...ُّواحدُّيفُّأهنماُّمنُّعندُّاهللُّتعاىل،ُّوحكمهماُّحكم 

ُّبنصُّالقرآن،ُّ ُّحمفوظ  ،ُّوالذكر  ُّبالُّخالفُّذ ك ر  ،ُّوالوحي  ُّ(8)وحي 
اُّهوُّعنُّرأيه،ُّإمنُّماُّخيرجُّنطقهُّي(،ُّأ2نُّالشفتنيُّمنُّقولُّأوُّلفظُّ)لسانُّالعربُّتشملُّكلُّماُّخيرجُّمُّكلمةُّ"ينطق"ُّيفإنُُُُُُُُُّّّّّّّّّ

ُّ)بوح ُّعزُّوجل ُّجاءتُّاآل،ُّ(3ىُّمنُّاهلل ُّالنفولقد ُّعنُّطريق ُّبأسلوبُّالقصر ُّواضحُّيفُّييتان ُّإثباتُّأنُّكالمُّواالستثناء،ُّوهذا ُّه
ُّبه،ُّوليسُّبغريهُّ)ُُّّحمصوراُّيف ُّ"هذاُّكالمُّاهللُّعزُّوجلُّ)ُّيفُّحجيةُّقولهُّفيثبتُّبذلك،ُّ(4كونهُّوحياُّالُّيتكلمُّإال ُّ،5ُّحقُّالقرآن: )

ُّالعزةُّكذا"،ُّأوُّاألحاديثُّالقدسية:ُّ"قاُّوقولهُّيف ُّهذهُّالعبارة،ُّوقوله:ُّ"أالُّإنلُّرب ُّرُُّّحنو ُّالقرآنُّومثلهُّمعه،ُّأالُّيوشك جلُّأوتيت
ه.ُّأالُّالُّحيلُّوُّشبعان،ُّمتكئُّعلىُّأريكتهُّيقول:ُّعليكمُّهبذاُّالقرآن،ُّفماُّوجدمتُّفيهُّمنُّحاللُّفأحلوه،ُّوماُّوجدمتُّفيهُّمنُّحرامُّفحرم

خملبُّمنُّالطري،ُّوالُّلقطةُّمعاهد،ُّإالُّأنُّيستغىنُّعنهاُّصاحبها،ُّومنُُّّيكلُّذُُّّنابُّمنُّالسباع،ُّوالُّي،ُّوالُّكلُّذيلكمُّاحلمارُّاألهل
ّكلهاّأخبار،ّمعصومّعنّالكذب:ّفتكونّحججاّدالةّ،ُّ(4نزلُّبقومُّفعليهمُّأنُّيقروه،ُّفإنُّملُّيقروهُّفلهُّأنُّيعقبهمُّمبثلُّقراه"ُّ) فهذه

حديثُُّّ-8ُّماّليسّبكتابّوهوّقسمان:ّيمّالثانوالقس،ّ:ّالكتابّالمعجزّالمتعبدّبتالوتهالقسمّاألولُّ:قسمانّيالوحّأنعلىّ
قسمُّلقبهُّربُّ(ُّ.ُّوهذاُّال1،ُّبلفظُّمنُّعندهُّ)ُّعنهُّالنيبهو:ُّماُّنزلُّمعناه،ُّوعرب ُّوُُّّيوحديثُّنبوُُّّ-2،ُّ(2ُّ،ُّوهوُّماُّنزلُّلفظهُّ)يقدس

ُّعليكمُّوماُّأنزلُّعليكمُّمنُّالكُّ…آياتُّكثرية،ُّمنهاُّقولهُّتعاىل:ُّ}ُّ(ُّيف1العزةُّباحلكمةُّ) ُّبهُّتابُّواحلكمةُّيعواذكرواُّنعمةُّاهلل ظكم
وقولهُّتعاىل:ُّ}لقدُّمنُّاهللُّعلىُّاملؤمننيُّإذُّبعثُّفيهمُّرسوالُّمنُّأنفسهمُّ[،238ُّ]البقرة:واتقواُّاهللُّواعلمواُّأنُّاهللُّبكلُّشيءُّعليم{ُّ

ُّ[.844]آلُّعمرانُّ:ءاياتهُّويزكيهمُّويعلمهمُّالكتابُّواحلكمةُّوإنُّكانواُّمنُّقبلُّلفيُّضاللُّمبني{ُُّّيتلوُّعليهم
ُّاضطرُّيقولُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّ ُّاللبنانية:ُّفإهنمُّاضطروا ُّيفُّاجلامعة ُّرستمُّأستاذُّالتاريخ ُّد.ُّأسد ُّاالعتناءُّبأقوالُّالنيب ُّالقرآن،ُّوُّاراُّإىل أفعالهُّلفهم

ُّودرسهاُّ،ُّ{إنُّهوُّإالُّوحيُّيوحى}ُّفقالواُّيفُّقولهُّعزُّوجل: ماُّتليُّمنهُّفهوُّالقرآن،ُّوماُّملُّيتلُّفهوُّالسنة،ُّفانربواُّجلمعُّاألحاديث
ُّهذاُّوتدقيقها،ُّفأحتفواُّعلم ُّحمتمةُّيفُّاألوساطُّالعلميةُّحىتُّيومنا ُّ(80)ُّ.التاريخُّبقواعدُّالُّتزالُّيفُّأسسهاُّوجوهرها

                                                                 
ُّ(.11ُّ-8ُّ:14ُّيفُّأصولُّاألحكامُّ)اإلحكامُُّّ-8ُّ
2ُّ-ُُّّ ُّ.80/354،ُّولسانُّالعرب444ُّ،ُّوخمتارُّالصحاحُّص3/222ُّانظر:ُّالقاموسُّاحمليط
ُّ.82/14ُّ،15تفسريُّالقرطيبُُّّ-3ُّ
ُّالبشريُّالنذيرُّلفضيلةُّاألستاذُّالدكتورُّمروانُّشاهنيُّصُّ-4ُّ ُّىفُّعلومُّحديث  55تيسريُّاللطيفُّاخلبري
ُّالسنةُّصُّانظر:ُّيفُّحجيةُّالسنةُّللعالمةُّالُّ-5ُّ ُّالقول.ُّحجية ُّبذلك ُّ.250دكتورُّعبدُّالغىن،ُّدفعهُّالفتاضُّأنُّالقرآنُّكالمُّاهللُّالُّيثبت
2444ُّرقم5/32ُُّّ،ُّوالتمذيُّيفُّسننهُّكتابُّالعلم،4404ُّرقم4/200ُُّّأخرجهُّأبوُّداودُّيفُّسننهُّكتابُّالسنة،ُّبابُّلزومُّالسنةُُّّ-4ُّ ُّحسنُّغريب ُّ،ُّوقال:ُّهذاُّحديث
ُّالقدسيُّمنُّعندُّرسولُّاختلفُّالعلماءُّيفُّذلكُّهلُّاُّ-2ُّ ُّللرأيُّالقائلُّبأنُّلفظُّاحلديث للفظُّمنُّعندُّاهلل،ُّأوُّمنُّعندُّرسولُّاهلل،ُّوانتصرُّاألستاذُّالدكتورُّعبدُّاهللُّدراز

ُّبلفظهُّلكانُّلهُّمنُّاحلرمةُّوالقدسيةُّيفُّنظرُّالشرعُّماُّللن ُّ"وهذاُّأظهرُّالقولنيُّفيهُّعندنا،ُّألنهُّلوُّكانُّمنزال ُّالرأي ُّوجهُّللتفرقةُّبنيُّلفظنيُّن،ُّإذُّالظمُّالقرآاهلل،ُّفيقولُّعنُّهذا
ُّمنُّعندُّاهلل،ُّفكانُّمنُّلوازمُّذلكُّوجوبُّاحملافظةُّعلىُّنصوصه،ُّوعدمُّجوازُّروايتهُّباملعىنُّإمجاعا:ُّوحرمةُّمسُّاحملدثُّلصحيفته،ُّانظر 84ُّظيمُّصُّ:ُّالنبأُّالعمنزلني

ُّ.210حجيةُّالسنةُّللدكتورُّعبدُّالغىنُّصُُّّ-1ُّ
ُّاحلكمةُّهلاُّعدةُّمعانُّمنها:ُّالعلم،ُّواُّ-1ُّ 82/840،848ُّلفقه،ُّوالعدل،ُّواحللم،ُّوالنبوة.ُّانظر:ُّلسانُّالعرب ُّ.8/810،ُّواملعجمُّالوسيط4/800ُّ،ُّوالقاموسُّاحمليط

كتابُّ"ُُُّّّ(ُّبتصرف،ُّقالُّد.ُّالسباعيُّعنُّد.ُّأسدُّرستم:8ُّ/51،ُّ)2002هـ/8423ُّ،ُّدارُّاليقني،ُّمصر،ُُّّالسنةُّيفُّكتاباتُّأعداءُّاإلسالم،ُّد.ُّعمادُّالسيدُّالشربيين،ُّ-80
ُّولمصطلحُّا ُّالكنيسةُّاألرثوذكسية، ُّيفُّبريوتُّسابقاُّوهوُّمسيحيُّتفرغُّأخرياُّألخبار ُّيفُّاجلامعةُّاألمريكية ُّالتاريخ ُّأستاذ ُّ"ُّتأليفُّأسدُّرستم 13ُُّّ-42ُّنظرُّكتابه:ُّصُّيلتاريخ

ُّالعصريةُّيفُّصيدا،ُّوقال: ُّلتصحاعتمدُّيفُّكتابهُّعلىُّقواعدُّمصطلحُّاحلديث،ُّواعتفُّبأهناُّأصحُّطرُّّالطبعةُّالثانية،ُّنشرُّاملكتبة ُّاألخبارُّوالروايات.يقةُّعلميةُّحديثة ُّيح
ُّاإلعجابُّوالتقديرُّماُّتوصلُّإليهُّع»وقدُّقالُّيفُّالبابُّالسادسُّ)العدالةُّوالضبط(ُّبعدُّأنُّذكرُّوجوبُّالتحققُّمنُّعدالةُّالراوي،ُّواألمانةُّيفُّخربه:ُّ لماءُّومماُّيذكرُّمعُّفريد

ُّالباب.ُّوإليكُّبعضُّماُّجاءُّيفُّمصن ُّمنذُّمئاتُّالسننيُّيفُّهذا ُّ..ُّاحلديث ُّالعلمي،ُّواعتافاُّبفضلهمُّعلىُّالتاريخ ُّتنويهاُّبتدقيقهم ُّحبروفهُّوحذافريه مثُّأخذُّيفُُّّ«فامهمُّنورده
ُّ"ُّوالغزايل،ُّوالقاضيُّعياضُّوأيبُّعمروُّبنُّالصالحُّ. ُّ.ُّاخل.نقلُّنصوصُّعنُّاإلمامُّمالك،ُّواإلمامُّمسلمُّصاحبُّ"ُّالصحيح
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ة ُّو ُُّّقالُّتعاىل:ُّالدليلّالخامس:ُُُُُُُّّّّّّّ م  ُّو احل  ك  ُّال ك ت اب  م  ُّو يـ ع ِلم ه  ُّآي ات ك  م  م ُّيـ تـ ل وُّع ل ي ه  ُّر س واًلُّم نـ ه  م  ُّف يه  ُّإ نَّك ُّ}ر بَـّن اُّو ابـ ع ث  م  ُُّّيـ ز ِكيه  أ ن ت 
ُّاحل  ك يم {ُّ]البقرة:ُّ ُّف821ال ع ز يز  ُّتكرَّر  ُّالكتاب[ُّيفُّأربعُّآياتُّكرميات، ُّاحلكمةُّعلى ُّ.يهاُّعطف 

ُُُُُُُّّّّّّّ ُّواإلتقان ُّبالعقل ُّاحلكمة ُّ)ف ِسر ت ُّوالعمل ُّالقول ُّيف ُّ(8والصواب ُّعباس، ُّابن ُّحمكمهُُّّ:وفس رها ُّومنسوخه ُّناسخه ُّالقرآن "بعلم
(ُّ،ُّوهيُّمعاٍنُّتنطبقُّعلىُّالسنةُّوالُّخترجُّعنُّدائرمهاُّفإن ُّالعديدُّمنُّالعلماءُّفس روها2ُّ)القرآنوفس رتُّكذلكُّبفهمُّحقائقُُّّ،ومتشاهبهُّ"

ُّ(ُّوشرحهاُّالطربيُّبقولهُّ"وهيُّالسننُّاليتُّعل مكموهاُّرسولُّاهلل3ةُّ)بالسن ُّبنُّجريجُّوابالسنةُّبكل ُّوضوحُّفقدُّشرحهاُّكلُّمنُّقتادةُّ
قالُّ،ُّالياتُّتعاىلُّبداللةُّاآلياتُّالتوهيُّوحيُّمنزلُّمنُّعندُّاهللُّ،السنةُّالنبويةُّهيُُّّفاحلكمةُّاملعطوفةُّعلىُّالكتاب(ُّ.4وسن هاُّلكمُّ"ُّ)

ُّب ه م  ة ُّي ع ظ ك  م  ُّو احل  ك  ُّال ك ت اب  ن  ُّم  م  ُّع ل ي ك  ُّو م اُّأ نـ ز ل  م  ُّاللَّه ُّع ل ي ك  ُّوجل:ُّ،ُّ[238البقرة:ُّ{ُّ]اهللُّجلُّشأنه:ُّ}و اذ ك ر واُّن ع م ت  وقالُّاهللُّعز
ُّع ُّ ُّاللَّه  ُّ}و أ نـ ز ل  ُّع ظ يمًا{ُّ]النساء: ُّاللَّه ُّع ل ي ك  ل  ُّف ض  ُّو ك ان  ُّتـ ع ل م  ن  ُّم اُّمل  ُّت ك  ة ُّو ع لَّم ك  م  ُّو احل  ك  ُّال ك ت اب  ُّسبحانهُّ،ُّ[883ل ي ك  ُّاهلل فقول

ُّو احل  ُّ ُّال ك ت اب  ُّاللَّه ُّع ل ي ك  ة {ُّوُّ}و أ نـ ز ل  م  ُّو احل  ك  ُّال ك ت اب  ن  ُّم  م  ُّع ل ي ك  ة {ُّيدلُّعلىوتعاىل:ُّ}و م اُّأ نـ ز ل  م  منزَّلة ُّمنُّعندُّاهللُّ«ُّاحلكمة»أنُُّّك 
ُّمنزَّل. ُّعزُّوجل،ُّكماُّهوُّاحلالُّيفُّالكتابُّالكرمي،ُّألهناُّمعطوفة ُّعليه،ُّومقرونة ُّبه،ُّوكالمها

ن ُّ«ُّالكتاب»هناُّهيُّ«ُّاحلكمة»والُّيصحُّأنُّيقال:ُّإنُُُُُُُُّّّّّّّّ ُّم  نَّ ُّبـ ي وت ك  ُّم اُّيـ تـ ل ىُّيف  ة ُّآُّبداللةُّقولهُّتعاىل:ُّ}و اذ ك ر ن  م  ُّاللَّه ُّو احل  ك  ي ات 
ُّل ط يفًاُّخ ب ريًا{ُّ]األحزاب:ُّ ُّهوُّآياتُّاهللُّعزُّوجلُّيفُّهذهُّاآليةُّالكرمية،ُّ[34إ نَُّّاللَّه ُّك ان  للفظُّاُّع طفتُّعليهاُّاحلكمة ،ُّفدلُّفالكتاب 

ُّالكتابُّواحلكم ُّأي ُّلكنُّكالمها ُّعلىُّالتغاير، ُّإالُّللوحيُّمنزَّالنة ُّيكونُّذلك ُّوال ُُّّوإنُّكانُّ،متلوان، ُّغري ُّتالوة  ُّتالوةُّالكتابُّالكرمي
ُّوهوُّالقرآن5قالُّاإلمامُّالشافعي)،ُّاحلكمة نُّأهلُّالعلمُّبالقرآنُّيقول:ُّاحلكمة ُُّّ(ُّ:ُّذ ك رُّاهللُّالكتاب  نُّأرضىُّم  ُّم  وذكرُّاحلكمة ،ُّفسمعت 

ُّواحلكمة ،ُّل قه:ُّبتعليمهألنُّالقرآنُّذ ك ر،ُّوأ تبعتهُّاحلكمة ،ُّوذ ك رُّاهللُّم نَّهُّعلىُّخ ُّ،ُّة ُّرسولُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمسن فلمُّجي  زُّمُّالكتاب 
ُُّّواهللُّأعلم ُّههنا:ُّإالُّسنة ُّي قالُّاحلكمة ُّعليهُّوسلمأن ُّصلىُّاهلل ُّطا،ُّرسولُّاهلل ُّاهللُّافتض ُّاهلل،ُّوأن ُّمعُّكتاب ُّأهناُّمقرونة عةُّوذلك

ُّإالُّلكتابُّاهللُّمثُّسنة ُّرسوُّ ُّاإلميانُّله،ُّملاُّوصفناُّمنُّأنُّارسوله،ُّوحتَّمُّعلىُّالناسُّاتباعُّأمره،ُّفالُّجيوزُّأنُّيقالُّلقولُّفر ض  هللُّجعل
ُّاهللُّبهُّعلىُّالعباد،ُّمنُّتعلمُّالكتابُّمماُّليسُّفيهُّكتابرسولُّاهللُُّّكلُّماسن ُُُّّّ...برسولهُّمقرناُّباإلميانُّبه"ُّ ُّماُّمنَّ ُّذ ك ر  واحلكمة،ُُّّمن 

ُّعامةُّالسلفُّواملفسرينُّهووُّ"ُُّّ...دليلُّعلىُّأنُّاحلكمةُّسنةُّرسولُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّ طفىُّالسباعيُّويبسطُّالشيخُّمص،ُّمذهب 
ُّالقولُّيفُّدليلُّالشافعيُّفيقول:

ُّأنُّتكونُّغريُّالسنة.ُّ-8 ُّاملغايرة،ُّوالُّيصح  ُّالكتاب،ُّوذلكُّيقتضي ُّإنُّاهللُّعطفُّاحلكمةُّعلى
ُّيفُّمعرضُّاملن ةُّعلىُّاملؤمنني،ُّوالُّمين ُّاهللُّإالُّمباُّهوُّحق ُّوصواب.ُّ-2 ُّاهللُّذكرها ُّألن 
ُّعطوفُّعليهُّوهوُّاحلكمةُّواجبةُّاالتباع.ومباُّأنُّالقرآنُّواجبُّاالتباعُّفاملُّ-3
ُّمنُُّّ-4 ُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم ُّهيُّماُّصدرُّعنُّالرسول ُّأنُّتكونُّالسنة ُّوالسنة،ُّفتعني  ُّيوجبُّعليناُّإالُّاتباعُّالكتاب ُّاهللُّمل ومباُّأن 

ُّعلىُّقلبُّرسولهُّكماُّأُّ،(4أقوالُّوأحكامُّيفُّمعرضُّالتشريعُّ) ُّالسن ةُّوحيُّأنزهلاُّاهلل ُّاهلل ُّنزلُّالقرآن:ُّ}و أ نفهذاُّدليلُّقرآنُّعلىُّأن  ز ل 
ل ُّاهلل ُّع ُّ ُّف ض  ُّو ك ان  ن ُّتـ ع ل م  ُّم اُّمل  ُّت ك  ة ُّو ع لَّم ك  م  ُّو احل  ك  ُّال ك ت اب  ُّع ظ يًما{ُّ]النساء:ع ل ي ك  ُّ[ُّ.883ل ي ك 

                                                                 
ُّاحمليطُّأليبُّحي انُُّّ-8ُّ  .2ُّ/320،443انظرُّالبحر
ُّ.250القرآنُّللراغبُّمفرداتُُّّ-2ُّ
ُّمصطفىُّالبايبُّاحلليبُّوأوالدهُّمبصرُّ-م8141ُّهـ/8311ُّ-3ُّ.ُّ]ط8/552ُّ/3/224جامعُّالبيانُّعنُّتأويلُّالقرآنُّللطربيُُّّ-3ُّ
ّ.2/413املصدرُّالسابقُُّّ-4ُّ
ُّ(ُّ.2ُّ:258(ُّوانظرُّمجاعُّالعلمُّـُّحباشيةُّاألمُّـُّ)21ُّ-23ُّ،21ُّالرسالةُّ)ُّ-5ُّ
ُّاإلسالُّ-4ُّ ُّاإلسالمي8115ُّهـ/8405ُّ-4ُّ،ُّ]ط58مصطفىُّالسباعيُّصُُّّ-ميُّالسنةُّومكانتهاُّيفُّالتشريع ُّبريوت[ُّ-مُّاملكتب
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ُّو اُّ،وهبذاُّقالُّعامةُّاملفسرينُُُُُُّّّّّّ ُّال ك ت اب  ُّاللَّه ُّع ل ي ك  ة {ُّ]النساءقالُّابنُّجريرُّيفُّقولهُّتعاىلُّ}و أ نـ ز ل  م  [ُّيعين:ُّوأنزلُّعليك881ُّ:حل  ك 
ُّووعيده"ُّ) ُّيفُّالكتابُّجممالُّذكرهُّمنُّحاللُّوحرام،ُّوأمرهُّوهنيهُّوأحكامه،ُّووعده ُّ(ُّ.8معُّالكتابُّاحلكمة ،ُّوهيُّماُّكان

ُّالسنة"ُّ) ُّ(ُّ.2وقالُّابنُّكثري:ُّ"ُّوماُّأنزلُّعليهُّمنُّالكتاب،ُّوهوُّالقرآن،ُّواحلكمة،ُّوهي
ُّ"ُّ)وقالُّالقرطيب:ُّ"ُّواحلكمةُّالق ُّ(ُّ.3ضاءُّبالوحي

ة { م  ُّو احل  ك  ن ُّال ك ت اب  ُّم  م  ُّع ل ي ك  م ُّو م اُّأ نـ ز ل  ُّاللَّه ُّع ل ي ك  "وهيُّالسننُّاليتُّعلمكموهاُّرسولُُّّ:ُّوقالُّابنُّجريرُّيفُّقولهُّتعاىلُّ}و اذ ك ر واُّن ع م ت 
ُّ(4اهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم".ُّ)

ُّ(5وقالُّابنُّكثري:ُّ"ُّاحلكمةُّأيُّالسنةُّ"ُّ)
ُّلسانُّرسولُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّمرادُّاهللُّفيماُّملُّينصُّعليهُّيفُّالكتابُّ"ُّ)وقالُّالقرط ُّ(4يب:ُّ"ُّهيُّالسنةُّاملبينةُّعلى

ة {ُّ:ُّ]األحزاب: م  ُّاللَّه ُّو احل  ك  ُّآي ات  ن  ُّم  نَّ ُّبـ ي وت ك  ُّم اُّيـ تـ ل ىُّيف  [ُّ"ويعينُّباحلكمةُّماُّأوحيُّإىل34ُّوقالُّابنُّجريرُّيفُّقولهُّتعاىل:ُّ}و اذ ك ر ن 
ُّ) اهللُّرسول ُّدينُّاهلل،ُّوملُّينزلُّبهُّالقرآن،ُّوذلكُّالسنةُّ"ُّمثُّساقُّهذاُّاملعىنُّبسندهُّعنُّقتادة  (ُّ.2صلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّمنُّأحكام

ُّوغريُّواحدُّ"ُّ) ُّ(1وقالُّابنُّكثري:ُّ"اعملنُّمباُّينزلُّاهللُّعلىُّرسولهُّيفُّبيوتكنُّمنُّالكتابُّوالسنة،ُّقالهُّقتادة
ُّمنُّأفعالُّالنيبُّعليهُّالصالةُّوالسُّوقالُّالقرطيب:ُّ"ُّفأمرُّاهللُّسبحانهُّوتعاىل المُّويسم ع ن ُّأنُّخيربنُّمباُّينزلُّمنُّالقرآنُّيفُّبيومهنُّومايـ ر ي ن 

ُّ(ُّ.1منُّأقوالهُّحىتُّيبِلغ نُّذلكُّإىلُّالناس،ُّفيعملواُّويقتدواُّ"ُّ)
ُّآي ا م  ُّيـ تـ ل وُّع ل ي ه  م  م ُّر س واًلُّم نـ ه  ُّف يه  ُّاوقالُّابنُّكثريُّيفُّقولهُّتعاىل:ُّ}ر بَـّن اُّو ابـ ع ث  م  ُّو يـ ع ِلم ه  م {ُّ]البقرة:ت ك  ة ُّو يـ ز ِكيه  م  ُّو احل  ك  [821ُّل ك ت اب 

ُّ(ُّ.80:ُّ"احلكمة:ُّالسنة"ُّقالهُّاحلسن،ُّوقتادة،ُّومقاتلُّوأبوُّمالك،ُّوغريهم"ُّ)
ُّ(ُّ.88وقالُّالقرطيب:ُّ"ُّاحلكمةُّالسنة،ُّوبيانُّالشرائعُّ"ُّ)

ُّ(ُّ.82مة ُّماُّأوحىُّمنُّالسنة"ُّ)وقالُّابنُّحزم:ُّ"واآليات،ُّماُّأنزلُّاهللُّتعاىلُّمنُّالقرآن،ُّواحلك
 (83وقالُّابنُّعبدُّالرب:ُّ"ُّيريدُّالقرآنُّوالسنةُّ"ُّ)

ُّيفُّأهناُّتنزلُّعليهُّكماُّينزلُّعليهُّالقرآن. ُّأنُّاحلكمةُّهيُّالسنة،ُّواآليتانُّاأل وليانُّصرحيتان  واحلاصلُّأنُّأقوالُّاملفسرينُّمتفقةُّعلى
ُّوحيُّالدليلّالسادس:ُُُُُُُّّّّّّّ ُّالسنة ُّأن  ُّاألدلةُّالقرآنيةُّعلى ُّ}و أ نز ل ن اُّإ ل ي ك ُُّّومن ُّل لنَّ قولهُّتعاىل: ُّل ت بـ نِي  ل ع لَّه ُّالِذك ر  ُّو  م  ُّإ ل ي ه  ُّنـ ِزل  ُّم ا م ُّاس 

نُّبـ ي ن ن ا{84ُّوإنُّش ر حُّالذكرُّ)،ُّ[44يـ تـ ف كَّر ون {ُّ]النحل: ُّم  ُّع ل ي ه ُّالِذك ر  بالقرآن،ُّفإن هُّيفُّآيتناُّهذهُُّّ[1]ص:(ُّالواردُّيفُّقولهُّتعاىل:ُّ}أ أ نز ل 
ُّبهُّللناسُّماُّنز لُّإليهمُّمنُّكتابُّاهلل،ُّوبيانُّالرسولُّيع ُّالذكرُّالذيُّأنزلهُّاهللُّعلىُّقلبُّالرسولُّإمناُّأنزلهُّعليهُّليبني  اُّهوُّمن ُّإينُّالسن ةُّألن 

                                                                 
ُّ.5/225ُّ-/ج4ُّجامعُّالبيان،ُّاجمللدُّ-8ُّ
ُّ.2/344ُّ-تفسريُّالقرآنُّالعظيمُّ-2ُّ
ُّ.5/321ُّ-اجلامعُّألحكامُّالقرآنُّ-3ُّ
ُّ.2ُُّّ/413جامعُّالبيانُّ/ُّ-4ُّ
ُّتفسريُّالقرآنُّالعظيم.-5ُّ
ُّ.3ُُّّ/825ُّ-اجلامعُّألحكامُّالقرآنُّ-4ُّ
ُّ.22/ج82ُّ-اجمللدُُّّ-جامعُّالبيانُّ-2ُّ
ُّ.82/48ُّ-تفسريُّالقرآنُّالعظيمُّ-1ُّ
ُّ.84/814ُّ-اجلامعُّألحكامُّالقرآنُّ-1ُّ

ُّ.2/241ُّ-تفسريُّالقرآنُّالعظيمُّ-80ُّ
ُّ.2/830ُّ-اجلامعُّألحكامُّالقرآنُّ-88ُّ
ُّيفُّأصولُّالفقهُّالظاهريُّصُّ-82ُّ ُّ(ُّ.5)10ُّالنبذ
ُّ.1/211ُّ-جامعُّبيانُّالعلمُّ-83ُّ
ُّ.321ُّاملفرداتُّللراغبُّصُّ-84ُّ
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ُّوسلم ُّاللغةُّ،ُّمنُّسنتهُّصلىُّاهللُّعليه ُّبنيُّأحٍدُّمنُّأهل ُّبالوحيُّفيقول:ُّ"والُّخالف ُّعبارةُّ"الذكر"ُّالواردةُّيفُّاآلية ويشرحُّابنُّحزم
ُّاملرادُّبالذكرُّيفُّاآليةُّ"القرآنُّوحده"ُّبقوله:ُّ"هذهُّدعوُُّّشريعةُّيفُّأن ُّكلُّوحيُّنزلُّمنُّعندُّاهللُّفهوُّذكرُّمنز ل"وال ىُُّّورد ُّعلىُّمنُّزعمُّأن 

ُّقرآنُّ ُّوسلمُّمن ُّصلىُّاهللُّعليه ُّعلىُّنبيه ُّماُّأنزلُّاهلل ُّعلىُّكل  ُّوالذكرُّاسمُّواقع ُّبالُّدليل ُّالربهان،ُّوختصيصُّللذكر كاذبةُّجمر دةُّعن
ُّ(ُّ.8وسنة"ُّ)

ُّأنزلهُّاهللُّوالسن ُُُُُُُّّّّّّّ ُّبتب"فالذكرُّبيان  ليغُّةُّهيُّهذاُّالبيانُّفتكونُّبالتايلُّوحيًاُّمنز اًلُّمنُّالسماء،ُّوقدُّقامُّالرسولُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم
هُّ ُّعام  ُّمطلقهُّوخص ص ُّوفس رُّمبهمهُّوقي د ُّجمملهُّووض حُّمشكله ُّتبينيُّففص ل ُّقامُّبتبيينهُّخري ُّتبيلغُّكما ُّمنُّالقرآنُّأكمل ماُّأنزلُّإليه

ُّوكشفُّمغزاهُّوأبانُّعنُّمعناهُّ"ُّ)وب ُّمنسوخهُّواستنبطُّأحكامهُّوحد دُّمرماه ُّ.(2ني 
ُّراءةإنكُّامرؤُّأمحق!!ُّأجتدُّيفُّكتابُّاهللُّالظهرُّأربعا،ُّالُّجيهرُّفيهاُّبالق:ُّ»قالُّلهُّحتدثوناُّإالُّبالقرآنُّعمرانُّبنُّحصنيُّلرجلُّقالُُُُُّّّّّ

«ُّسرُّذلكهبمُّهذاُّوإنُّالسنةُّتفُّكتابُّاهللُّمفسرا؟ُّإنُّكتابُّاهللُّأأجتدُّهذاُّيف»مثُّعددُّعليهُّالصالةُّوالزكاةُّوحنوُّهذا.ُّمثُّقال:ُّ«ُّ؟
هوُّأعلمُّمنُُّّواهللُّماُّنريدُّبالقرآنُّبدال،ُّولكنُّنريد»وقيلُّملطرفُّبنُّعبدُّاهللُّبنُّالشخري:ُّالُّحتدثوناُّإالُّبالقرآن،ُّفقالُّمطرف:ُّ،ُّ(3)

هناُّتقضيُّيريدُّأ(:ُّ»5)ُّقالُّابنُّعبدُّالرب،ُّ«إىلُّالكتابُّإىلُّالسنةُّمنُّالسنةُّالكتابُّأحوج»ومنُّهناُّقالُّاألوزاعي:ُّ،ُّ(4«ُّ)بالقرآنُّمنا
ُّماُّأجسرُّعلىُّهذاُّأنُّأقوله،ُّولكينُّأقول:ُّإنُّالسنةُّتفسرُّالكتاب»فقال:ُّ،ُّوعلقُّاإلمامُّأمحدُّعلىُّهذاُّالقول:ُّ«عليهُّوتبنيُّاملرادُّمنه

 (.4)ّ«نهوتبي ُّ
أيهاُّالرسولُّبلغُّماُُّّاىل:ُّ}ياقالُّتعُّ"ُّالذىُّهوُّالوظيفةُّاألوىلُّللنيبيغ:ُّ"التبيني"ُّهناُّغريُّ"التبليقولُّالدكتورُّإبراهيمُّحممدُّاخلويلُُُُُُُُّّّّّّّّ

ُّ ُّبلغتُّرسالته{ ُّتفعلُّفما ُّوإنُّمل ُّمنُّربك ُّموضوعهماُّواُّ[42]املائدة:أنزلُّإليك ُّ"التبليغ"ُّوظيفتان ُّو"التبيني"ُّو ُّ"القرآنُّ، ُّهو حد
وبينهماُّفروقُُّّ{ماُّنزلُّإليهم}ةُّالتبينيُّبلفظُّخمتلف:ُّآيُّوعربُّعنهُّيفُّ{ماُّأنزلُّإليك}للفظ:ُّآيةُّ"التبليغ"ُّهبذاُّاُّالعظيم"ُّعربُّعنهُّيف

ُّزي ُّدةاهلاُّداللتها،ُّمردهاُّإىلُّالفروقُّبنيُّالوظيفتنيُّ"فالتبليغ"ُّتأديةُّالنص؛ُّتأديةُّ"ماُّأنزل"ُّكماُّ"أنزل"ُّدونُّتغيريُّماُّعلىُّاإلطالق،ُّال
ُّاهللُّمنوُّ"التبيني"ُّإيضاح،ُّوتفسري،ُّوكشُّ،والُّنقصان،ُّوالُّتقدميُّوالُّتأخري ُُّّيتسىنُّيخطابهُّلعباده،ُّكُّفُّملراد وتطبيقه،ُّهلمُّإدراكه،

ُّصحيح ُّعلىُّوجه ُّالتعبري:ُّ،ُّوالعملُّبه ُّسر ُّعليها،ُّوهذا ُّوهوُّاملؤمتن ُّمسئوليةُّ"املبلغ" ُّ"التبليغ" ُّإليك}و ُّالفعُّ{وأنزلنا ُّعدى لُّحيث
ُّالنيب ُّضمري ُّإىل ُّ"إىل" ُّخوطبواُّ"أنزل"ُّبـ ُّما ُّلفهم ُّالناس ُّحاجة ُّمهمة،ُّفرضتها ُّ"التبيني": ُّو ُّوُُّّاملخاطب... ُّوبلغوه، ُّداللتهُّبه، إدراك

ُّ)إىل(ُّحيثُّعدىُّالفعلُّ"ُّ…ُّ{ونزلُّإليهم}ُّ…العبارةُُّّومنُّهناُّكانتُّاملخالفةُّيفُّ...الصحيحة،ُّليطبقوهُّتطبيقاُّصحيحا. نزل"ُّبـ
كمةُّالسببُّواحلُّيأنُّكانتُّحاجتهمُّإىلُّ"التبيني"ُّهُّالناس،ُّوعدىُّالفعلُّ"لتبني"ُّإىلُّالناسُّبـُّ"الالم"ُّيأُّ…مضافاُّإىلُّالضمريُّ"هم"ُّ

ُّإنهُّ ُّولعمرى ُّهذاُّالتبيني، ُّمن ُّإليهُّالناس ُّاحتاج ُّإىلُّما ُّحباجة ُّوسلم،ُّليس ُّعليه ُّصلىُّاهلل ُّاهلل ُّأنُّرسول ُّبقوة ُّوهىُّتوحى منُّورائه،
فةُّالبالغ،ُّنفسهُّ"البيان"ُّوُّ"املبني"ُّمعا،ُّوأصبحُّمؤهالُّألنُّيقومُّبالوظيفتني:ُّوظيُّوحىُّإليهُّبيانهُّوأهلمه،ُّفالتقىُّيف،ُّفقدُّأ…لكذلك

ُّودركاتُّفهمُّدرجاتُّاُّنُّماُّبنيُّمصيبُّوخمطئُّواختالفهمُّيففهمُّالقرآُّ،ُّواختالفُّالناسُّيف…ينيُّعلىُّسواءُّووظيفةُّالتب إلصابة،
ُّإىلُّ"تبيني"ُّلكتابُّرهبم،ُّينهضُّبهُّإمامُّاملوقعنيُّعنُّربُّالعاملنيُّ)ُّ…اخلطأُّ ُّحاجتهم ُّبنيُّعلى ُّ(ُّ.2برهان
الُّعزُّوجلُّ}الُّ،ُّكماُّتكفلُّجلُّشأنهُّببيانه،ُّفقُّيفُّصدرُّرسولُّاهللالقرآنُّالكرميُّلقدُّتكفلُّاهللُّتعاىلُّجبمعُّالدليلّالسابع:ُُُُُُُّّّّّّّ

ُّقـ ر آن ه ،ُّمث َُّّ قـ ر آن ه ،ُّف إ ذ اُّقـ ر أ ن اه ُّف اتَّب ع  ُّع ل يـ ن اُّمج  ع ه ُّو  ل ُّب ه ،ُّإ نَّ ُّل تـ ع ج  ُّب ه ُّل س ان ك  ُّع ل يـ ن اُّبـ ي ان ه {ُّ]القيامة:ُّحت  ِرك  ُّاهللُّ،ُُّّ[81ُّ-84ُُّّإ نَّ كانُّرسول
                                                                 

ُّاإلسالميُّ-8ُّ ُّ.852السنةُّومكانتهاُّيفُّالتشريع
2ُّ-ُّ ُُّّ-حماضراتُّيفُّعلومُّاحلديث ُّ.8/820للشيخُّمصطفىُّأمنيُّالتازي
ُّ.2ُّ/818،ُّو"ُّجامعُّبيانُّالعلمُّ":4ُّ/24ُّ"ُّاملوافقاتُّ":ُُّّ-3ُّ
ُّالسابق.-4ُّ ُّاملصدر
ُّ.2ُّ/818"ُّجامعُّبيانُّالعلمُّ":ُّ-5ُّ
ُّنقالُّعنُّابنُّعبدُّالربُّيفُّ"جامعُّبيانُّالعلمُّ".4ُّ/24ُُّّ"ُّجامعُّبيانُّالعلمُّ"،ُّويف"ُّاملوافقاتُّ":ُّ-4ُّ
ُّحممدُّاخلويلُّصُّ-2ُّ ُّ.41-4ُّ،5ُّ،83ُّ،42السنةُّبياناُّللقرآنُّللدكتورُّإبراهيم
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ِركُّلسانهُّأثناءُّقراءةُّجربيلُّعصلىُّاهلل ،ُّخمافة ُّأنُّينفلتُّمنه،ُّوالُّحيفظه،ُّفن هيُّصلىُّليهُّالسالمُّيفُّنزولهُّبالوحيُّعليهُّعليهُّوسلمُّحي 
ُّوسلم،ُّوجريانهُّعلىُّلسانهُّبعد ُّحبفظهُّيفُّصدرهُّصلىُّاهللُّعليه ُّأنُّاهللُّعزُّوجلُّهوُّاملتكفل لك،ُُّّذُّاهللُّعليهُّوسلمُّعنُّذلك،ُّوأ خرب

ُّلهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم،ُّويوِضحُّذلك:كماُّأنهُّتعاىلُّهوُّ ُّاملتكِفلُّبتفهيمُّتلكُّاآلياتُّومناسبامها
ِركُّشفتيه"ُّي عاجلُّمنُّالتنزيلُّعنُّابنُّعباسُّرضيُّاهللُّتعاىلُّعنهماُّقال:ُّ"كانُّرسولُّاهللُُُُُُُّّّّّّّ "كانُُّّ:ويفُّرواية،ُّشدَّة،ُّوكانُّمماُّحي 

ُّاهللُّإذاُّنزلُّجربيل ُّعليهُّالسالمُّعليهُّبالوحي،ُّوكا ركُّبهُّلسانهُّوشفتيه،ُّفيشتد ُّعليه،ُّوكانُّيعرفُّمنه،ُّفأنرسول  زلُّاهللُّاآليةُّقال:ُّنُّمماُّحي 
ُّع ل ُّ ُّ}مث َُّّإ نَّ ُّفاستمع ُّأنزلناه ُّفإذا ُّقال: ُّقـ ر آن ه { ُّف اتَّب ع  ُّقـ ر أ ن اه  ُّ}ف إ ذ ا ُّ)فتقرأه( ُّوقرآنه ُّصدرك، ُّيف ُّجنمعه ُّأن ُّنبِينهُّيـ ُّعلينا ُّأن ُّعلينا ُّبـ ي ان ه { ن ا

طرق.ُّفإذاُّأأخرى:ُّأنُّنبِينهُّعلىُّلسانك(ُّقال:ُّفكانُّ)رسولُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّبعدُّذلك(ُّإذاُّأتاهُّجربيلُّبلسانكُّ)ويفُّروايةُّ
ُّ)ُّذهبُّجربيلُّقرأهُّالنيب ُّ(ُّ.8كماُّوعدهُّاهلل".ُّمتفقُّعليه

ُّبيانُّمعانيهُّوأحكامهوُُّّمشكالته،ُّ(ُّهوُّبيانُّجممالتُّالوحي،ُّوتوضيحيثُّ)عليناُّأنُّنبِينهُّعلىُّلسانكُّأوُّبلسانكفقول هُّيفُّاحلدُُُُُُّّّّّّ
ريُّاهللُّتعاىلُّذلكُّعلىُّلسانُّنبيهُّومصطفاهُّصلىُّاهلل ل هُّسبحانهُّوتعاىل:ُّ}مث َُّّإ نَُّّوقوُّ،ُُّّعليهُّوسلمُّبعدُّقذفُّذلكُّيفُّقلبه،ُّحبيثُّجي 

ل ُّمنُّاهللُّعزُّوجلُّببيانُّالقرآنُّالكرمي؛ُّالذيُّي شكلُّعلىُّالناسُّيفُّمعانيه،ُّوجممله،ُّوأ كامه،ُّ...وهذاُّالبيانُّالذيُّحع ل يـ ن اُّبـ ي ان ه {ُّت ك ف 
لُّاهللُّتعاىلُّبه:ُّإماُّأنُّيكونُّقرآنًاُّالحقاً؛ُّينزلهُّيفُّكتابهُّمثلُّالقرآنُّالنازل،ُّأوُّال. ُّتكفَّ

ُّالقرآنُّإىلُّقرآنُّتُُُُُُّّّّّّ ُّآخرُّأيضاً،ُّوهكذاُّحيتاج ُّافتقرُّهوُّاآلخرُّإىلُّبيان ُّ...ُّويكونُّالتسلسلفإنُّكانُّقرآنًا ُّإىلُّ،ُّاٍلُّليبِينه، يضاف
ه،ُّجممل ُّالُّذلكُّأيضًاُّأن ُّبعضهُُّّ،موجودة ُّيفُّالقرآنُّالكرمي،ُّوقدُّبيَّنهاُّالنيبُّاملصطفىُّالكرميقرآن،ُّومعانيه،ُّوأحكام  كماُّسيأيتُّذكر 

ُّبعدُّقليل،ُّإنُّشاءُّاهللُّتعاىل.
ُّاُُُُُّّّّّ ُّوهوُّاحلق ُّوإنُّكان ُّالكرمي ُّالقرآن ُّعلى ُّعالوًة ُّع ل ُُُّّّلبيان ُّتعاىل:ُّ}مث َُّّإ نَّ ُّقوله ُّباعتبار ُّأيضاً، ُّمنزَّاًل ُّبه،ُّيـ ن ُّكان ل ُّتكفَّ ُّحيث ُّبـ ي ان ه { ا

{ُّ ُّقولهُّتعاىل: ُّبهُّيف ُّوتعاىل ُّاهللُّسبحانه ُّالذيُّالتزم ُّااللتزام ُّباعتبار ُّأيضًا ُّوهوُّوحي  ُّنقرؤه، ُّغري ُّالذي ُّاملنزَّل  ُّالبيان  ُّع ل يـ ن اُّإ ُّوكانُّهذا نَّ
ُّ.اهللُّعليهُّوسلمىُّالكرميُّصلىُّبـ ي ان ه {ُّوالُّشكُّأنُّهذاُّالبيانُّهوُّالسنة؛ُّاملوحىُّهباُّإىلُّالنيبُّاملصطف

ُّمجيعُّأصنافُّالبيانُّاملتعل قةُّبالقرآنُّالكرميُّمنُّإظهارُُُُُُّّّّّّ ُّع ل يـ ن اُّبـ ي ان ه {ُّجنسُّمضاف،ُّفيعم  وتبينيُُّّهوعبارةُّ"بيانه"ُّيفُّقولهُّتعاىل:ُّ}إ نَّ
تُّص لتُّاجململُّووض حونظرًاُّإىلُّأن ُّالسنةُّهيُّاليتُّبي نتُّالغامضُّوفُّ،(2ختصيصُّوتقييدُّونسخُّوغريُّذلكُّ)أحكامهُّوماُّيتعل قُّهباُّمنُّ

 هلل.اُّاملشكلُّوفس رتُّاملبهمُّوقي دتُّاملطلقُّوخص صتُّالعامُّوحد دتُّاملنسوخُّفهيُّاملرادُّبقولهُّتعاىل:ُّ}إ نَُّّع ل يـ ن اُّبـ ي ان ه {ُّفهيُّوحيُّمن
ل ُّهذاُّاُُُُُُّّّّّّ ُّإىلُّرسولهُّاملصطفىُّالكرميومنُّهناُّيتضحُّكيفُّأنُّاهللُّجلُّشأنهُّقدُّوك  ُّأ ُّ،ُّحيثُّقالُّجلُّشأنهُّ}و ُّلبيان  ُّالِذك ر  نـ ز ل ن اُّإ ل ي ك 

م ُّيـ تـ ف كَّر ون {ُّ]النحل:ُّ ل ع لَّه  ُّو  م  ُّإ ل ي ه  ُّم اُّنـ ِزل  ة ُّرسولهُّالكرميُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّيفُّ،ُّ[44ل ت بـ نِي ُّل لنَّاس  بلُّحصرُّاهللُّسبحانهُّوتعاىلُّمهمَّ
ّلِتّ ذلك،ُّفقالُّجلُّشأنهُّ} ّالَِّذيّاخعتَـَلف واِّفيهَِّوَماّأَنـعَزلعَناَّعَليعَ ّالعِكَتاَبِّإالَّ ُّق بلُّ،ُّ[44]النحل:ُُّّ{بَـيَِّنّلَه م  ن  لتـ ز م ُّبهُّم 

ُّامل فهذاُّالبيان 
هوُّمنُّالوحيُّاملنزَّل،ُّباعتبارُّااللتزام،ُّوالعهدُّبهُّإىلُّالنيبُّاملصطفىُّالكرميُّصلىُُّّود ُّبهُّإىلُّالنيبُّاملصطفىُّالكرمياهللُّعزُّوجل،ُّواملعه

ُّأيضاًُّنتُّالسنةُّالاهللُّعليهُّوسلم،ُّوبهُّبا ُّ.نبويةُّأهناُّوحي
ُّتعاىل:ُّ}إ نَّاُّأ نز ل ن اُّالدليلّالثامن:ُُُُُُُّّّّّّّ ُّالسنةُّوحيُّقوله ُّعلىُّأن  ُّب احل  ِقُّل ت ح ُُّّومنُّاألدلةُّالقرآنية ُّال ك ت اب  ُّإ ل ي ك  ُّأ ر اك  ُّمب  ا ُّالنَّاس  ُّبـ ني   م  ك 

نُّلِل خ آ ُّ]النساء:اهلل ُّو ال ُّت ك  ُّخ ص يًما{ ُّ،[805ُّئ ن ني 

                                                                 
ُّبابُّ)ُّ-8ُّ ُّكتابُّالوحي: ُّ)4صحيحُّالبخاري: ُّللقراءة،ُّرقم ُّ(841ُّ-842(ُّوكتابُّالتفسري:ُّسورةُّالقيامةُّوصحيحُّمسلم:ُّكتابُّالصالة:ُّبابُّاالستماع
ُُّّانظرُّ-2ُّ ُّالباري ُّ.1/558فتح
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الداللةُّأنُّاهللُّتعاىلُّبنيُّلرسولهُّأنهُّأنزلُّعليهُّالكتابُّليحكمُّمباُّأعلمهُّاهللُّوذلكُّدليلُّعلىُّأنهُّالُّحيكمُّإالُّمباُّأعلمهُّبهُّووجهُُُُُُُُّّّّّّّّ
ُّاللَّه {ُّأيُّمباُّأوحاهُّإليك،ُّوذهبُّغريُّ هُّإىلُّوأوحاهُّإليه،ُّوقدُّاستدلُّالبخاريُّهبذهُّاآليةُّلذلكُّكماُّسبق،ُّورأىُّأنُّقولهُّتعاىلُّ}مب  اُّأ ر اك 

ُّداُّباالجتهاد.كانُّمتعبالنيبُُُّّّدُّاستدلُّهباُّأبوُّيوسفُّعلىُّأنمنُّالرأيُّالذيُّهوُّنوعُّمنُّأنواعُّاالجتهادُّ"،ُّوقُّ{مباُّأراكُّاهلل}ُّأنُّمعىن
معناهُّعلىُّقواننيُّالشرع،ُّإماُّبوحيُّونص،ُّأوُّبنظرُّجارُّعلىُّس ننُّالوحي،ُّوهذاُّأصلُّيفُّالقياس،ُُّّ{مباُّأراكُّاهلل}قالُّالقرطيب:ُُُُُُُُّّّّّّّّ

ن ُّاهللُّتعاىلُّألنبيائهُّالعصمة،ُّفأ ماُّأحدناُّإذاُّرأىُّشيئوهوُّيدلُّعلىُّأنُّا م  ُّالنيبُّإذاُّرأىُّشيئاُّأصاب،ُّألنُّاهللُّتعاىلُّأراهُّذلك،ُّوقدُّض 
ويفُّهذاُّاملعىنُّقولُّعمرُّعلىُّاملنرب:ُّ،ُّ(2اُّأراهُّبالنصُّأوُّباالجتهادُّ"ُّ)وقالُّالشريازي:ُّ"ُّوملُّيفرقُّبنيُّم،ُّ(8يظنه،ُّفالُّقطعُّفيماُّرآهُّ"ُّ)

قالُّاألصفهان:ُُُّّّ(ُّ.3ُّوالتكلفُّ"ُّ) الظنّمصيبا،ُّألنُّاهللُّكانُّيريه،ُّوإمناُّهوُّمناُّس،ُّإنُّالرأيُّإمناُّكانُّمنُّرسولُّاهلل"ُّياُّأيهاُّالنا
ُّأنُّيكون نُّمُّ"ُّووجهُّاالستداللُّهباُّأنُّاإلراءةُّإمَّاُّمنُّالرأيُّالذيُّهوُّاالجتهاد،ُّأوُّمنُّالرؤيةُّمبعىنُّاإلبصار،ُّأوُّمبعىنُّالعلم،ُّالُّجائز 

ُّأنُّيكونُّمنُّالرؤيةُّالرؤيةُّمبعىنُّاإل ُّاللَّه {ُّهوُّاألحكام،ُّوهيُّالُّتكونُّمبص رة،ُّوالُّجائز  بصار،ُّألنُّاملرادُّبـ"ما"ُّيفُّقولهُّتعاىلُّ}مب  اُّأ ر اك 
أنُّيكونُّمبعىنُّالرأيُُّّفتعني،ُّ،ُّوهوُّالضمريُّالراجعُّإىلُّاملوصولمبعىنُّالعلم،ُّوإالُّلوجبُّذكرُّاملفعولُّالثالثُّلوجودُّذكرُّاملفعولُّالثان

(ُّ"4)ُّ
مُّبه،ُّواملعىن:ُّللعلُّ-كماُّزعمُّأبوُّعلي-قلت:ُّوالصوابُّأنُّتكونُّاإلراءةُّمبعىنُّالعلم،ُّواملفعولُّالثالثُّحمذوفُّوالُّجيبُّذكرهُُُُُُُُّّّّّّّّ

ُّيدلُّعلىُّهذاُّالذيُّرجحهُّالبخاري،ُّ "مباُّأراكهُّاهللُّحكما"ُّفـُّ"حكما"ُّهوُّاملفعولُّالثالث،ُّوح ذفُّلداللةُّ"لتحكم"ُّعليه،ُّوالسياق 
اب،ُّوماُّذهبُّتعليهُّالكتابُّليحكمُّبه،ُّفهوُّحيكمُّمباُّأعلمهُّاهللُّبهُّفيه،ُّفهوُّالُّحيتاجُّللرأي،ُّمعُّوجودُّاحلكمُّيفُّالكألنهُّإذاُّأنزلُّاهللُّ

هذاُّوقدُّمحلهُّالقرطيبُّإماُّعلىُّالعلم،ُّأوُّالرأيُّاملسددُّبقوله:ُّ"وقالُّالداودي:"ُّألنُّاملرادُّبقوله:ُّ"مباُّأراكُّاهلل"ُّ،ُّإليهُّأبوُّعليُّمرجوح
 (ُّ.5ص،ُّبلُّفيهُّإذنُّيفُّالقولُّبالرأي"ُّ)ليسُّحمصوراُّيفُّاملنصوُّ

ُّفُُُُُُُُّّّّّّّّ ُّقياسُّواجتهاد، ُّمن ُّبالرأي ُّالقول ُّإذنُّيف ُّفيها ا ُّوإمن  ُّاملنصوص ُّحمصورةُّيف ُّليست ُّاهلل" ُّأراك ُّاإلمامُّذُّوأماعبارةُّ"مبا ُّإليه هب
اُّصدرُّفيهُّعنُّالوحي،ُّوقدُّترجمُّهلذاُّاملعىنُّالبخاريُّمنُّأن ُّكلُّماُّقالهُّالنيب .ُّ.ُّ.ُّوملُّيفُّصحيحهُّبقوله:ُّ"ُّوحكمُّبهُّبنيُّالناسُّإمن 

ُّلناُّأنُّالرسولُّعندماُّحيكمُّبنيُّ،ُّ(4يقلُّبرأيُّوالُّقياسُّلقولهُّتعاىل:ُّ"مباُّأراكُّاهلل"ُّ) ُّنبي هُّعلىُّخطأُّتبني  ولكنُّإذاُّعلمناُّأن ُّاهللُّالُّيقر 
ُّعليهُّفيهُّمنُّأحكام،ُّكماُّحيكمُّبينهمُّمباُّعل مهُّاهللُّوأ اُّحيكمُّمباُّوردُّيفُّالقرآنُّمم اُّنص  كونُّيفُّحكمهُّمستنداُّراهُّأيُّبسن تهُّفيالناسُّإمن 

ُّبالُّجدال.  إىلُّالقرآنُّوالسنةُّوكل ُّمنهماُّمم اُّنز لهُّاهللُّعليهُّوعل مهُّحقائقهُّوعر فهُّحدوده،ُّفهماُّوحي
ُّ،إنُّأغلبُّاآلياتُّالقرآنيةُّالكرميةُّيفُّأحكامُّالعباداتُّواملعامالت،ُّ...ُّإخلُّجاءتُّجمملةًُّ:ُّبيانُّاألحكامُّالشرعيةُّالدليلّالتاسع:ُُُُُُّّّّّّ

ُّ.دةأوّجاءتّبأحكامّزائأوُّمطلقًة،ُّأوُّعامًة،ُّوجاءتُّالسنة ُّالنبوية ُّالشريفةُّمبِينًة،ُّأوُّمقِيدًة،ُّأوُّموِضحًة،ُّأوُّخمِصصًة،ُّ...ُّ
ُّال غ ُّّففيّالعباداتّمثال :ّّّّّّّ ن  ُّم  م  ُّم ن ك  د  ُّج اء ُّأ ح  ُّس ف ٍرُّأ و  ُّع ل ى ُّم ر ض ىُّأ و  ُّك ن ت م  إ ن  ُّيفُّالتيممُّ}و  ُّالِنس اء ُّاجاءتُّآية  ُّالم س ت م  ُّأ و  ئ ط 

م {ُّ]النساء: ُّو أ ي د يك  م  م واُّص ع يدًاُّط ِيبًاُّف ام س ح واُّب و ج وه ك  د واُّم اًءُّفـ تـ ي مَّ ُّجت   ُّآم ن وا4ُّ،ُّواملائدة:43فـ ل م  [ُّوأخرىُّيفُّالوضوءُّ}ي اُّأ يـ ه اُّالَّذ ين 
ُّو ُّ م  ل واُّو ج وه ك  ُّالصَّالة ُّف اغ س  ُّال ك ع بـ ني  {ُّ]اإ ذ اُّق م ت م ُّإ ىل  م ُّإ ىل  ُّو أ ر ج ل ك  م  ك  ُّو ام س ح واُّب ر ؤ وس  ُّال م ر اف ق  م ُّإ ىل  [ُّلكنُّملُّيردُّفيهما4ُّملائدة:ُّأ ي د ي ك 

االستجمارُّواالستنجاء،ُّوغ سل ُّالنجاسة،ُّوكيفيةُّالغسل،ُّوملُّيوِضحُّاملاء،ُّومقدارهُّيفُّالوضوء،ُّكماُّملُّيأتُّكثريُّمنُّاألحكامُّيفُّآيةُّ

                                                                 
ُّ.5/324ُّ-اجلامعُّألحكامُّالقرآنُُّّ-8ُّ
ُّيفُّأصولُّالفقةُُّّ-2ُّ ُّ.528ُّ-التبصرة
3ُّ-ُّ ُّأبوُّداودُّيفُّاألقضية،ُّحديث ُّبسندُّصحيح.3514ُّأخرجه
ُّ.3/215ُّ-بيانُّاملختصر،ُّشرحُّخمتصرُّابنُّاحلاجبُّ-4ُّ
5ُّ-ُُّّ ُّ،ُّوالقائلُّد.ُّاحلسنيُّبنُّحممدُّآيتُّسعيد،ُّالسنةُّالنبو83/304ُُّّ-فتحُّالباري يةُّوحيُّمنُّاهللُّحمفوظةُّكالقرآنُّالكرميُّ،جممعُّامللكُّفهدُّلطباعةُّاملصحفُّالشريف

ُّاملنورةُّص:ُّ ُّ.53باملدينة
4ُّ-ُُّّ ُُّّ-1ُّالبابُُّّ-االعتصامُُّّ-صحيحُّالبخاري ُّعليهُّالوحي ُُّّ-بابُّماُّكانُّالنيبُّ)ي سألُّمم اُّملُّينزل ّ.83/3030فتحُّالباري
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كغسلُّاليدينُّيفُّابتداءُّالوضوء،ُّواملضمضةُّواالستنشاق،ُّواملبالغةُّفيهما،ُّواالستنثار،ُّوالسواك،ُّومسحُّاألذنني،ُّوالتثليثُّيفُّالوضوء،ُُّّ
ُّذلك،ُّ...ُّإخل

ُّصالة،ُُّّوفيّالصالة:ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُّركعاتُّكل ُّوعدد  ُّأوقامها، ُّلتبنِي ُّالشريفة ُّالنبوية ُّالسنة ُّفجاءت ُّالصَّالة { ُّ}أ ق يم وا ُّجمملة ُّاآلية جاءت
ُّفيها،ُّوماُّالُّجيوزوكي ُّالركوع،ُّويفُّالسجود،ُّوماُّجيوز ُّيشتطُّهلا،ُّوماُّيبطلها،فيتها،ُّوماذاُّيقالُّيفُّالقيام،ُّويف ُّباألذانُّجاوُُّّ،ُّوما ءت

ُّخوف،ُُّّواإلقامةُّوألفاظهما، ُّواحلضر،ُّوالقصرُّيفُّالسفرُّمنُّغري ُّ...ُّواجلمعُّبنيُّالصلواتُّيفُّالسفر والصالةُّالنافلة؛ُّاملقيدةُّوغريها،
ُّ...ُّإخل
ُّجاءتُّاآليةُّجمملةُّ}وءاتواُّالزكاة{ُّفجاءتُّالسنةُّالنبويةُّالشريفةُّلتحِددُّاألموالُّاليتُّخترجُّفيهاُّالزكاة؛ُّمنُّالنقدينُّوفيّالزكاة:ّّّّّّّ

،ُّواألنعام،ُّواخلارجُّمنُّاألرض،ُّوأحكام ُّالركاز،ُّوحتديدُّاحلول،ُّوالنصاب،ُّومقدارُّالزكاة؛ُّففيُّاإلبل:ُّيفُّمخسُّشاة،ُّ...ُّويفُّالغنم:ُّيفُّ
ُّمثقال،ُّاألربع ُّويفُّالذهب:ُّيفُّالعشرين ُّ...ُّويفُّالفضة:ُّيفُّكلُّمائيتُّدرهم،ُّ... ُّيفُّالثالثنيُّتبيعُّأوُّتبيعة، نيُّشاة،ُّ...ُّويفُّالبقر:

ُّوكالمهاُّربعُّالعشر.
ُّوماُُّّوفيّالمزروعات:ُُُُُُُّّّّّّّ ُّاملزروعاتُّاليتُّتزك ى،ُّوماُّهوُّاملقدار، ُّحقهُّيومُّحصاده{ُّلكنُّماُّهي فقدُّجاءتُّاآليةُّجمملًةُّ}وءاتوا

ُّمثُُّّهو النصاب،ُّوماُّحكمُّماُّكانُّي سقىُّبغربُّأوُّسانية،ُّوماُّكانُّي سقىُّمنُّالسماء،ُّ...ُّكلُّذلكُّجاءُّيفُّالسنةُّالنبويةُّالشريفة.
ُّجاءتُّالسنةُّالنبويةُّالشريفةُّلتبنِيُّماُّالُّجتبُّفيهُّالزكاةُّمنُّهذهُّاألموال،ُّ...ُّوهكذا.

ُّالصوم،ُّمثُّإُّوفيّالصيام:ُُُُُُُّّّّّّّ مُّمنُّأكلُّأوُّلكنُّماُّحكُّ،والطعامُّوالشرابُّليلةُّالصيامُّباحةُّالرفثجاءتُّاآلية ُّفيهُّمبينًةُّوجوب 
ُّشرب،ُّ...ُّناسياً،ُّوماُّهيُّاملفطراتُّيفُّالصيام،ُّواملباشرةُّوالق بلةُّللصائم،ُّمثُّصيامُّاأليامُّاليتُّيسنُّصيامها؛ُّكاالثننيُّواخلميس،ُّونصف

ُّمنُّشوال،ُّ...ُّوأيهماُّاألفضلُّيفُّالسفر؛ُّالصومُّأوُّالفطر،.ُّإخل ُّالشهر،ُّوستٍّ
حيثُّجاءتُّاآليةُّعامةُّوجمملة،ُّلكنُّمنُّالذيُّرتبهُّبالصورةُّاليتُّنعرفها،ُّكتعينيُّاملواقيتُّالزمانيةُّواملكانية،ُّومواقيتُُّّوفيّالحج:ّّّّّّّ

ُّيفُّ ُّبعرفةُّوإنتهائه،ُّومكانُّالوقوفُّفيه،ُّواملبيت ُّواملبيتُّيفُّمىنُّليلةُّالتاسع،ُّوبدءُّالوقوف اآلفاقينيُّومنُّدوهنمُّواملقيمُّيفُّمكة،ُّ...
واملبيتُّيفُّمىنُّليايلُّأيامُّالتشريق،ُّ...ُّوماُّمبطالتُّاحلج،ُّوماُّيلزمُّفيهُّالدم،ُّوماُّال،ُّ...ُّإخلُُُّّّدلفة،ُّومجعُّاجل مار،ُّورميُّاجلمرات،مزُّ

ُّبهُّالسنةُّالنبويةُّالشريفة. ُّكلُّذلكُّجاءت
ّكثير.ّّّّّّّّ ّنفسه،ّّمّلل فهلّعيَّنّالنبيّالمصطفىّالكريمّصلىّاهللّعليهّوسل..ّومثلّلل ّفيّالمعامالتّوغيرها منّعند

ّالوحي ّعليه؟ُّأوّهو ّنطَّلع ُّهوُّوأميُّالذيّلم ُّبأيب ُّحاشاه ُّنفسه ُّعند ُّمن ُّع ُُّّوكيفُّيكون ل  ُّتـ ق وَّ ل و  ُّ}و  ُّيقول: ُّتعاىل ُّواهلل ُّبـ ع ض  ل يـ ن ا
لُّاهللُّتعاىلُّإليه،ُّوأوحاهُّلهُّفنطقُّبه،ُّحيثُّ ذ ن اُّم ن ه ُّب ال ي م ني {ُّلكنهُّالبيانُّالذيُّو ك  ُّأل  خ  ُّم اُّيقاأل  ق او يل  ُّل لنَّاس  ولُّاهللُّجلُّشأنه:ُّ}ل ت بـ نِي 

ُّع ل يـ ن اُّبـ ي ان ه {ُّوقدُّأخربناُّتعاىلُّبأنه لُّاهللُّتعاىلُّبالبيانُّ}مث َُّّإ نَّ م {ُّبعدُّأنُّتكفَّ ُّإ ل ي ه  ق ُُّّنـ ِزل  الُّينطقُّعنُّاهلوىُّإمناُّهوُّالوحيُّ}و م اُّيـ ن ط 
ُّاهل  و ى،ُّإ ن ُّ ُّي وح ى{ُّفهوُّع ن  ُّو ح ي  ُّإ الَّ ُّعليهُّيـ ُُّّه و  ُّاهللُّجلُّشأنهُّعنهُّصلىُّاهلل ُّأموره،ُّكماُّأخربنا ُّتعاىلُّإليهُّيفُّكل تَّبعُّماُّيوحيهُّاهلل

ُّر يِب{ُّمثُّماُّكانُّرسولُّاهللُّ ن  ُّم اُّي وح ىُّإ يل َّ{ُّ}ق ل ُّإ منَّ اُّأ تَّب ع ُّم اُّي وح ىُّإ يل َُّّم  ُّإ الَّ ُّأ تَّب ع  فعلُّذلكُّمنُّعندُّنفسه،ُّولوُّفعلُّملاُّيوسلمُّ}إ ن 
ل ُّذلكُُّّلماُّأقرهُّاهللُّتعاىلفحاشاهُّبأيبُّهوُّوأميُُّّمتقِوالُّعلىُّربهُّتعاىل،ُّولذكرُّاهللُّتعاىلُّذلكُّلناُّيفُّكتابهُّالكرمي،ُّولكانُّأقرَّهُّاهلل بلُّو ك 

ُّعلىُّأنُّماُّفعلهُّمنُّالبيانُّإمناُّهوُّبأمرُّاهللُّعزُّوجلُّالذيُّأوحاهُّإليه،ُّوأنهُّإمناُّاتبعُّماُّيوحىُّإليه،ُّوإنُّكانُّقدُّ يُّفخالبيانُّإليه؛ُّدلَّ
ُّالسالمُّله،ُّكماُّذكرتهُّيفُّاألصل،ُّواهللُّتعاىلُّأعلم. ُّكثري ُّمنُّذلك،ُّألنُّبعضًاُّمنهُّقدُّصرحُّبتعليمُّجربيلُّعليه ُّعلينا

ّوهوّماّجاءّفيّجزئياتّخاصة؛ّفأقتصرّعلىّبعضّالنمالجّأيضا .،ّ:ّأدلةّجزئيةثانياّ ّّّّّّّ
ّوحيّغيرّمتلوالقرآنّالكريمّأشارّإشاّإن ُّبأوّرةّصريحةّإلىّوجود ُّبعضُّاألدلةُّعلىُّذلك:ُّ،هُّإىلُّالنيبحي ُّوهذه
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سيقولُّالسفهاءُّمنُّالناسُّماُّوالهمُّعنُّقبلتهمُّاليتُّكانواُّعليهاُّقلُّهللُّاملشرقُّواملغربُّ}ُّ:يفُّسورةُّالبقرةُُّّعزُّوجلُّقالُّأوال:
هيداُّوماُّ(ُّوكذلكُّجعلناكمُّأمةُّوسطاُّلتكونواُّشهداءُّعلىُّالناسُّويكونُّالرسولُّعليكمُّش842يهديُّمنُّيشاءُّإىلُّصراطُّمستقيمُّ)

جعلناُّالقبلةُّاليتُّكنتُّعليهاُّإالُّلنعلمُّمنُّيتبعُّالرسولُّممنُّينقلبُّعلىُّعقبيهُّوإنُّكانتُّلكبريةُّإالُّعلىُّالذينُّهدىُّاهللُّوماُّكانُّاهللُّ
(ُّقدُّنرىُّتقلبُّوجهكُّيفُّالسماءُّفلنولينكُّقبلةُّترضاهاُّفولُّوجهكُّشطرُّاملسجد843ُّليضيعُّإميانكمُّإنُّاهللُّبالناسُّلرءوفُّرحيمُّ)

ُّهذهُّاآلياتُّتتضمنُّأمرينُّمهمني:ُّ{،احلرام
ُّوتعاىلُّ ُّبالتحولُّاألول:ُّأنهُّسبحانه ُّمثُّأمرهمُّالنيب ُّإليهاُّيفُّصالمهم، ُّهناكُّقبلةُّللمسلمنيُّكانواُّيتوجهون ُّأنهُّكان أخربُّفيها

س،ُّوهذاُّالُّميكنُّإالُّدعنهاُّإىلُّقبلةُّأخرىُّيتطلعُّإليهاُّوهيُّالقبلةُّالثانية،ُّبالرغمُّمنُّحبُّالنيبُّإياهاُّومتنيهُّهلاُّكانُّيتوجهُّإىلُّبيتُّاملق
ُّ(ُّمنُّسورةُّالبقرة.842مأموراُّبذلكُّوإليهُّتشريُّاآليةُّ)ُّإذاُّكانُّالنيب

ُّ ُّاهلل ُّقبل ُّمن ُّمفروضةُّوحمددة ُّاألوىلُّكانت ُّالقبلة ُّالُّسبحانهُّوتعاىلالثان:ُّأن ُّعينت ُّقبلكما ُّالثانيةُّمن ُّاهللقبلة ُّألن عزُُّّه؛
ُّ]ُّ{وماُّجعلناُّالقبلةُّاليتُّكنتُّعليها}ُّيقول:ُّوجل ُّ.ُّفنسبُّالقبلةُّاألوىلُّإىلُّنفسه[843البقرة: ُّآيةُّ، ومبراجعةُّالقرآنُّالكرميُّالُّجند

ُّغريُّمتلو،ُّوهوُّالسنة،ُّومنُّأجلُّذلكُّالُّجندهُّيفُّالقرآنُّالكرمي ُّالقبلةُّاألوىل،ُّفهذاُّاألمرُّإذنُّنزلُّبوحي ُّ.(8)واحدةُّتوحيُّباختاذ
ُّ.[5احلشر:ُّ]ُّ{ماُّقطعتمُّمنُّلينةُّأوُّتركتموهاُّقائمةُّعلىُّأصوهلاُّفبإذنُّاهلل}ُّعزُّوجل:ُّقالُّثانيا:

ُّصيغةُّ ُّالنخيلُّكماُّتدلُّعليه ُّالبنيُّأنُّهذهُّاآليةُّنزلتُّبعدُّقطع فاهللُّتعاىلُّقدُّأخربُّأنُّالقطعُّكانُّبإذنُّمنه،ُّومنُّالواضح
ذنُّيفُّقطعُّالقطع،ُّلكناُّالُّجندُّاآليةُّالدالةُّعلىُّاإل،ُّواهللُّتعاىلُّيقول:ُّإنُّذلكُّكانُّبإذنُّمتقدمُّعلىُّ{تركتم}وُُّّ{قطعتم}املاضيُّيفُّ

ُّاإلذنُّاملتأخرُّعنُّالقطع؛ُّألنُّاإلذنُّيفُّالفعلُّالُّيكونُّإالُّمتقدماُّعليه. ُّالنخيل،ُّوليسُّاملرادُّباإلذن
ُّوإذُّأسرُّالنيبُّإىلُّبعضُّأزواجهُّحديثاُّفلماُّنبأتُّبهُّوأظهرهُّاهللُّعليهُّعرفُّبعضهُّوأعرضُّعنُّبعض}ُّعزُّوجل:ُّقالُّاهللُّثالثا :

ُّ.[3:التحرمي]{ُّفلماُّنبأهاُّبهُّقالتُّمنُّأنبأكُّهذاُّقالُّنبأنُّالعليمُّاخلبري
ُّإلياملؤمننيُّرضيُّاهللُّتعاىلُّعنهاُُّّفقولهُّتعاىل:ُّ}و أ ظ ه ر ه ُّاللَّه ُّع ل ي ه {ُّأخربهُّمباُّكانتُّأمُُُُُُُّّّّّّّ طفىُّالكرمي ُّصلىُّاهللُّهاُّالنيب ُّاملصاليتُّأ س رَّ

ُّالذسرا،ُُّّعليهُّوسلم ُّاهلل ُّتعاىلُّوبنيُّنبقدُّأفشتُّاحلديث  ُّموجود ُّيفُّالقرآنُّالكرمي؟ُّال،ُّإمناُّكانُّبني  يهُّيُّأسرَّهُّإليها.ُّفهلُّهذاُّاإلظهار 
ُّأ نـ ب أ ُّ ن  ُّم  ُّ}ق ال ت  ُّعنها،ُّوبداللةُّآخرُّاآلية ُّاملؤمننيُّرضيُّاهللُّتعاىل ُّأم  ُّماُّفعل ت  ُّوسلم،ُّحيثُّأطلعهُّعلى اُّالكرميُّصلىُّاهللُّعليه ذ  ُّه  ك 

ُّنـ بَّأ ن  ُّال ع ُّ ُّل يم ُّاخل  ب ري {ُّواإلنباءُّوحيُّكماُّهوُّمعلوم.ق ال 
ُّمنُّاهللُّجلُّشأنهُّلنبيهُّاملصطفىُّالكرميُُُُُُُّّّّّّّ واإلنباءُّوحي،ُّوهوُّغري ُّمكتوب،ُّوالُّموجودُّيفُّالقرآنُّدلُّعلىُّأنَُُّّّوإذاُّكانُّاإلظهار 

ُّاهلل ُّماُّأخربُّبهُّرسول ُّليسُّمبكتوب،ُّوأن ُّوإنُّمنُّالوحيُّماُّهو ُّبإحياءُّاهللُّتعاىلُّله، ُّألنهُّإمناُّهو ُّالسنة ُّالنبويةُّوحي ، بائهُّإياه،ُّوأن
صلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّالُّينطقُّعنُّاهلوى،ُّإمناُّيتبعُّماُّيوحىُّإليه،ُّوالسيماُّأنُّمثل ُّهذاُّاألمرُّالذيُّكانُّمنُّأمُّاملؤمننيُّرضيُّاهللُّعنهنُّ

وجودُّوحيُّغريُّمتلوُّأوحيُّإىلُّالنيبُّمماُّاألمثلةُّالسابقةُّتدلُّداللةُّصرحيةُّوواضحةُّعلىُّ(2ُّ)ُّ،خمفي؛ُّالُّيعلمهُّإالُّاهللُّتعاىلُّمجيعاُّأمر ُّ
ُّماُّبلغُّمنُّالقرآنُّدونُّالسنة،ُّإذُّكيفُّالُّنطيعهُّيفُّشيءُّأوحيُّإليهُّبهُّأالُّوهوُّالسنة؟! ُّقصرُّطاعةُّالنيبُّعلى ُّيدحضُّدعوى

ُّالغيب،ُّوحصرُّتعاىلُّذلكُّبهُّسبحانهُّوتعاىل،ُّفهوُّلهُّتعاىلُّالُُّّرابعا:ُُُُُُُّّّّّّّ لكهُّأحد،ُّوقدُّميلقدُّنفىُّاهللُّتعاىلُّعنُّاخللقُّمجيعًاُّعلم 
ل ُّإ منَّ اُّال غ ي ب ُّ،ُّعددُّمنُّاآلياتُّالقرآنيةُّالكرميةُّجاءُّذلكُّيف ُّر بِه ُّفـ ق  ن  ُّع ل ي ه ُّآي ة ُّم  ُّل و الُّأ ن ز ل  ُّل لَّه {ُّ]يونس:ُّقالُّاهللُّعزُّوجل:ُّ}و يـ ق ول ون 

ُّال ُّ،ُّ[20 ُّو األ  ر ض  م او ات  ُّالسَّ ن ُّيف  ُّم  ُّاللَّه {ُّ]النمل:ُّوقالُّسبحانهُّوتعاىل:ُّ}ق ل ُّالُّيـ ع ل م  ُّإ الَّ لكنُّاهللُّتعاىلُّاستثىنُّمنُّذلكُّ،ُّ[45غ ي ب 
ُّمنُّاملالئكة،ُّأوُّمنُّالبشرُّعلىُّغيبهمنُّي ط ُّلعهُّتعاىلُّمنُّرسلهُّعليهمُّالسالمُّسواء ُّف الُّي ُّ، ُّغ ي ب ه ُّفقالُّتعاىل:ُّ}ع امل  ُّال غ ي ب  ُّع ل ى ظ ه ر 
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ن ُّر س وٍلُّف إ نَّه ُّي ُّ ن ُّار ت ض ىُّم  ُّم  داً،ُّإ الَّ ُّر ُّأ ح  داً،ُّل يـ ع ل م ُّأ ن ُّق د ُّأ بـ ل غ واُّر س االت  ه ُّر ص  ن ُّخ ل ف  ن ُّبـ ني  ُّي د ي ه ُّو م  ُّم  ُّو أ ح ص ىُُّّس ل ك  م  هِب م ُّو أ ح اط ُّمب  اُّل د ي ه 
لَُّّش ي ٍءُّع د دًا{ُّ]اجلن:ُّ ُّ[21ُّ-24ُّك 

،ُّوأطلعهُّعلىُّغيبهُّخصهُّتعاىلُّمبزيدُُُُُُُُُّّّّّّّّّ ًةُّحيفظونه،ُّويساوقونهُّعناية،ُّإذُّجيعلُّتعاىلُّبنيُّيديهُّحفظفإذاُّاختارُّاهللُّتعاىلُّذلكُّالرسول 
ُّالوحي، ُّشياطنيُّاإلنسُّواجلنُّعلىُّماُّمعهُّمن ُّوحيرسونهُّمن ُّاملصطفىُّالكرمي، ُّتعاىلُُّّوإطالع ُّاهللُّتعاىلُّرسول ه ُّبعضُّماُّعنده على

ميكنُّأنُّتكونُّإالُّبوحي،ُّسواءُّمنُّذكرُُّّمنُّالغيوب؛ُّاليتُّالُّثُّالكثريةُّاليتُّحتدَّثتُّعماُّعلمهمنُّالغيبُّقدُّظهرُّجلي اُّمنُّاألحادي
ُّأحاديثُّ ُّالساعة(ُّوأقتصرُّعلىُّأربعة ُّبيانُّذلكُّيف:ُّ)أشراط ُّالقادم،ُّوقدُّتوسعتُّيف ُّالبعيد  ُّأمُّمنُّالغيب  ُّيفُّالقدم، ُّالسحيق  الغيب 

ُّعامة.
ُّاخللقُُُُُُُّّّّّّّ ُّوسلمُّمقاماً،ُّفأخربناُّعنُّبدء ُّفيناُّالنيب ُّصلىُّاهللُّعليه ُّمنازهلم،ُّ،ُّحىتُّدخلُّأهل ُّفعنُّعمرُّبنُّاخلطابُّقال:ُّ"قام ُّاجلنة

".ُّرواهُّالبخاريُّ) ُّإىلُّ،ُّ(8وأهل ُّالنارُّالنار  وعنُّحذيفةُّبنُّاليمانُّقال:ُّ"قامُّفيناُّرسولُّاهللُّمقاماً،ُّماُّتركُّشيئًاُّيكونُّيفُّمقامهُّذلك
ُّهؤالء،ُّوإنهُّليكونُّمنهُّالشيءُّق ُّحفظه،ُّونسيهُّمنُّنسيه،ُّقدُّعلمهُّأصحايب ُّفأراه،ُّدُّنقيامُّالساعةُّإالُّحدَّثُّبه،ُّحفظهُّمن سيت ه،

ُّ(ُّ.2فأذكره،ُّكماُّيذكرُّالرجل ُّوجه ُّالرجلُّإذاُّغابُّعنه،ُّمثُّإذاُّرآهُّعرفه".ُّمتفقُّعليه،ُّواللفظُّملسلمُّ)
وقوله:ُّ)ماُّتركُّشيئاً،ُّ...ُّ(ُّأيُّملُّيتكُّأمرًاُّمهم اُّذاُّبال؛ُّحيتاجونُّإىلُّمعرفتهُّإالُّأخربهمُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّبه،ُّوعنُّع م روُُُُُُُُُّّّّّّّّّ

،ُّفنزلُّفصل ى،ُّمثُّصعدُّاملنرب ،ُّفخطبناُّبن ُّأخطبُّاأل ،ُّوصعدُّاملنرب ،ُّفخطبناُّحىتُّحضرتُّالظهر  نصاريُّقال:ُّ"صل ىُّبناُّرسولُّاهللُّالفجر 
،ُّفأخربناُّمباُّكان،ُّومباُّهوُّكائن،ُّف ُّالشمس  ُّاملنرب ،ُّفخطبناُّحىتُّغربت ُّنزلُّفصل ى،ُّمثُّصعد ،ُّمث ُّأحفظنا".ُّأحىتُّحضرتُّالعصر  علم نا

ةُّرضيُّاهللُّتعاىلُّعنهُّقال:ُّ"أخربنُّرسولُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّمباُّهوُّكائنُّإىلُّأنُّتقومُّالساعة،ُّفماُّوعنُّحذيف،ُّ(3رواهُّمسلمُّ)
ُّأهل ُّاملدينةُّمنُّاملدينة؟ُّ".ُّرواهُّمسلمُّ) رج ُّ.(4منهُّشيءُّإالُّقدُّسألت هُّعنه،ُّإالُّأنُّملُّأسأله:ُّماُّخي 

اُّهوُّدُّوقعُّوفقُّماُّقال،ُّوكل ُّذلكُّالُّميكنُّأنُّيكونُّمنُّقدرةُّالبشر،ُّإمنوكثريُّمماُّقالهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّوأخربُّبهُّأصحاب هُّقُُُُُُُُّّّّّّّّ
وهوُُّّوالقادمُّالبعيدةُّوهوُّبدءُّاخلليقُّ،ُّخاصةُّوأنهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّقدُّتكلمُّعلىُّاملاضيُّالسحيقمنُّوحيُّاهللُّتعاىلُّلرسولهُّالكرمي

ينُّالزمننيُّمنُّحوادثُّوأخبارُّمهمة،ُّ...ُّووقائع،..ُّوكلُّذلكُّكماُّذكرُّماُّبنيُّهذمنازهل م،ُّوأهل ُّالنارُّمنازهلمُُّّحىتُّيدخلُّأهلُّاجلنةُّ
ُّر س ولُّداخلُّيفُّقولهُّتعاىل:ُّ}إ ُّ ن  ُّار ت ض ىُّم  ن  ُّم  ملُّ؛ُّملُّولنُّيقرأ،ُّوملُّيكتب،ُّوالُّيكونُّذلكُّله،ُّوُّ{ُّوالسيماُّأنُّاملصطفىُّالكرميالَّ

نُّأنباءُّالغيبُّالذيُّيوحيهُّاهللُّتعاىلُّإلُّي طَّلعُّعلىُّكتبُّاألقدمني ُّأ نـ ُّإمناُّهوُّم  ن  ُّم  يه ُّيه،ُّوهلذاُّتكررُّقولهُّعزُّوجل:ُّ}ذ ل ك  ُّن وح  ب اء ُّال غ ي ب 
{ُّ]آلُّعمران: ُّ[801،ُّويوسف44ُّإ ل ي ك 

َراط َها{ّ]محمد:ّّّّّّّّ [ّومعّهذاّلمّي ذكرّمنّأشراطّالساعةّفيّالقرآن29ّفإلاّأضيفّإلىّلل ّقول هّتعالى:ّ}فـََقدعَّجاَءَّأشع
ّكلَّهّشيء،ّإنماّجاءّبيان هاّمفصَّلة ّ ّصلىّاهللّعليهّوسلمّليسّمنّعنده،ّألنّلل  ّالنبويةّالشريفة،ّعلمناّأنّماّقاله فيّالسنة

ّوقدّتوسعتّفيّبيانّلل ّفيّ)أشراطّالساعة(ّواهللّتعالىّأعلم. ّالسنة. ّالمتلو،ّوهو ّوإنماّهوّالوحيّغير  ّمنّالغيب،
ُّوأصحابهُّقريش،ُّوخرجتُّقريشُّملنعُّعريهاُّوملالقاةُّالنيبُّاملصطفىُّالكرميُّملاُّخرجُّرسولُّاهللُّمنُّاملدينةُّإىلُّبدرُّلتلقيُّعري ُُّّخامسا:ُُُُُُُّّّّّّّ

،ُّوتعنيُّالنفري :ُّوعدهُّاهللُّتعاىلُّإحدىُّالطائفتني؛ُّالعريُّأوُّالنفري،ُّفلماُّسلمتُّالعري ُُّّتعاىلُّليقضيُّأمراُّكانُّمفعوالًُُّّوذلكُّكلهُّبتقديرُّاهلل
احهُّيفُّالدعاء،ُّوعدهُّتعاىلُّبه،ُّحىتُّسقطُّرداؤهُّعنُّكتفيهُّمنُّشدةُّإحلُّفيذ ُّماقبلُّبدءُّاملعركةُّبيومُّتنُّصارُّرسولُّاهللُّيسألُّربَّهُّعزُّوجل

} ُّالد بـ ر  ل ون  ُّو يـ و  ع  ُّيفُّالدرع،ُّوهوُّيقول:ُّ}س يـ ه ز م ُّاجل  م  ُّمصارعُّمثُّأراهمُّصلىُّا،ُّفخرجُّرسولُّاهللُّمنُّاخليمةُّوهوُّيثب هللُّعليهُّوسلم

                                                                 
8ُّ-ُّ.ُّ ُّاخللقُّمثُّيعيدوه{ ُّكتابُّبدءُّاخللق:ُّبابُّقولهُّتعاىل:ُّ}وهوُّالذيُّيبدؤا ُّصحيحُّالبخاري:
ُّا-2ُّ ُّالنيبُّ)فيماُّيكونُّإىلُّقيامُّالساعة،ُّرقمصحيح ُّمقدورا (ُّوصحيحُّمسلم:ُّكتابُّالفنت:ُّبابُّإخبار ُّ(23)ُّلبخاري:ُّكتابُّالقدر:ُّبابُّ)وكانُّأمرُّاهللُّقدرًا
3ُّ-(ُّ ُّمسلم:ُّيفُّالكتابُّوالبابُّالسابقني،ُّرقم ُّ(25صحيح
4ُّ-(ُّ ُّمسلم:ُّيفُّالكتابُّوالبابُّالسابقني،ُّرقم ُّ(24صحيح
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ُّإنُّشاءُّاهلل"ُّفماُّزاولُّواحدُّمنُّالذينُّعينهمُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُُّّالقومُّقبلُّبدءُّاملعركةُّبيوم،ُّوهوُّيقولُّهلم:ُّ"هذاُّمصرع فالنُّغدًا
ُّمكان هُّباألمس.

ُّالشَّو ك ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُّذ ات  ُّغ يـ ر  ُّأ نَّ ُّو تـ و د ون  م  ُّأ نَـّه اُّل ك  د ىُّالطَّائ ف تـ ني   ُّاللَّه ُّإ ح  م  إ ذ ُّي ع د ك  ُّاللَّه ُّأ ُّة ُّقالُّاهللُّتعاىل:ُّ}و  ُّو ي ر يد  م  ُّل ك  ُّاحل  قَُُّّّت ك ون  قَّ ُّحي   ن 
ُّال ك اف ر ين {ُّ]األنفال:ُّ ط ع ُّد اب ر  عنُّعمرُّبنُّاخلطابُّرضيُّاهللُّتعاىلُّعنهُّقال:ُّملاُّكانُّيومُّبدرُّنظرُّرسولُّإىلُّاملشركنيُّ،ُّ[2ب ك ل م ات ه ُّو يـ ق 

ُّيديه،ُّفجعلُّي ،ُّوأصحاب هُّثالمثائةُّوتسعةُّعشرُّرجالً،ُّفاستقبلُّنيب ُّاهللُّالق بلة ،ُّمثُّمدَّ ه:ُّ"اللهمُّأجنزُّيلُّماُّوعدتين،ُّهتفُّبربوهمُّألف 
ت:ُُّّااللهمُّآتينُّماُّوعدتين،ُّ...ُّ"ُّإىلُّآخرُّاحلديث،ُّوفيهُّسقوطُّردائهُّوالتزام ُّأيبُّبكرُّالصديقُّله،ُّوقول ه:ُّياُّنيبَُّّاهلل،ُّويفُّبعضُّالرواي

ُّلكُّماُّوعدك".ُّرواهُّمسلمُّ) ُّ(ُّ.8كفاكُّمناشدت كُّربَّك،ُّفإنهُّسينجز
كرُّ:ُّ"اللهمُّأنشدكُّعهد كُّووعد ك،ُّ...ُّ"ُّمثُّذُّقالُّوهوُّيفُّقبٍةُّيوم ُّبدرعاىلُّعنهما،ُّأنُّرسولُّاهللُّوعنُّابنُّعباسُّرضيُّاهللُّتُُُُُُُّّّّّّّ

ُّال ،ُّب ل  ُّالد بـ ر  ل ون  ُّو يـ و  ع  ُّ}س يـ ه ز م ُّاجل  م  ُّيفُّالدرع،ُّوهوُّيقول: ُّاهللُّعليهُّوسلم ُّوهوُّيثبُّصلى م ُّسَُّّبنحوه،ُّوفيهُّزيادة ُّخروجه ُّم و ع د ه  اع ة 
ُّ.و السَّاع ة ُّأ د ه ُّ } ُّ)ىُّو أ م ر  ُّي ريناُّ،ُّ(2رواهُّالبخاري ُّعليهُّوسلمُّكان ُّصلىُّاهلل ُّرسولُّاهلل ُّقال:ُّإن ُّاهللُّعنه ُّاخلطابُّرضي ُّعمرُّبن وعن

ُّأخطؤواُّ ُّعنه:ُّفوالذيُّبعثهُّباحلقُّما ُّاهلل"ُّقالُّعمرُّرضيُّاهللُّتعاىل ُّإنُّشاء ُّمصرعُّفالنُّغدًا مصارع ُّأهلُّبدٍرُّباألمس.ُّيقول:ُّ"هذا
زادُّأنسُّرضيُّاهللُّتعاىلُّعنهُّيفُّروايته:ُّ"ويضعُّيد هُّعلىُّاألرض،ُّ،ُّ(3ُّعليهُّوسلم،ُّ...ُّرواهُّمسلمُّ)ُّصلىُّاهللاحلدود ُّاليتُّحدَُّّرسولُّاهلل

ُّقال:ُّفماُّماطُّأحد همُّعنُّموضعُّيد ُّرسولُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم".ُّرواهُّمسلمُّ) ُّ(4ههناُّوههنا.
ّيتضحّماّيلي:ّّّّّّّ ّومنّاآليةّواألحاديثّالسابقة
م ُّكونُّهذُُّّ-أُُُُُُُُّّّّّّّّ إ ذ ُّي ع د ك  اُّالوعدُّمنُّاهللُّتعاىلُّكانُّقبلُّاملعركة،ُّألنُّسورةُّاألنفالُّنزلتُّبعدها،ُّوأنُّالوعدُّجاءُّبصيغةُّاملضارعُّ}و 

م {ُّمماُّيدلُّعلىُّأنُّذلكُّكلهُّكانُّقبلُّبدءُّا ُّل ك  ة ُّت ك ون  ُّالشَّو ك  ُّذ ات  ُّأ نَُّّغ يـ ر  ُّعركة.ملاللَّه {ُّوكذاُّرغبةُّاملسلمنيُّ}و تـ و د ون 
إخبارهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّالصحابةُّرضيُّاهللُّتعاىلُّعنهمُّأنُّاهللُّتعاىلُّوعدهُّإحدىُّالطائفتني،ُّوذلكُّقبلُّبدءُّاملعركة،ُُّّ-بُُُُُُُّّّّّّّ

ُّوقبلُّنزولُّهذهُّاآلية.
دُّبه،ُّوذلكُّقبلُّبدئها.ُّ-جُُُُُُُّّّّّّّ ُّإجنازُّماُّوعدهُّوتعهَّ ُّمناشدتهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّربهُّتعاىل

ُّسلمُّمصارعُّالقومُّقبلُّقتلهم،ُّمعُّحتديدُّمكانُّمصارعهم،حتديدهُّصلىُّاهللُّعليهُّوُُّّ-دُُُُُُُُّّّّّّّّ
سؤالهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّقتلىُّمشركيُّقريشُّوهمُّيفُّالقليب:ُّهلُّوجدواُّماُّوعدهمُّاهللُّتعاىلُّورسولهُّصلىُّاهللُّعليهُُّّ-ُّ-هـُُُُُُُّّّّّّّ

رُّوأنسُّرضيُّطلحةُّعندُّالبخاري،ُّوعموسلم؟ُّفإنهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّوجدُّماُّوعدهُّاهللُّتعاىلُّحق اً.ُّكماُّيفُّأحاديثُّابنُّعمرُّوأيبُّ
وكلُّذلكُّالُّميكنُّأنُّيكونُّباالجتهاد،ُّإمناُّهوُّوحي ُّمنُّاهللُّتعاىل،ُّوملُّيردُّيفُّالقرآنُّالكرمي،ُّمماُّيدلُّ،ُّ(5اهللُّتعاىلُّعنهمُّعندُّمسلمُّ)

ُّأعلم. ُّ(4)علىُّأنُّالسنةُّالنبويةُّوحي،ُّواهللُّتعاىل

ّالياتّاآلثالثا :ّ ّها:عليهّوسلمّوهذاّاألمرّجاءّبصورّمتعددةّمنتأمرّبطاعتهّصلىّاهللّالتيّقرآنية
ّاهللّتعالىّ-2ُُُُُُّّّّّّّ ّبطاعة ّوسلمّمقرونة ّصلىّاهللّعليه ُّأ ط ُُّّاألمرّبطاعته ُّتعاىلُّ}ق ل  ُّاهلل ُّالصورة:ُّقول ُّأمثلةُّهذه ُّاللَّه ُّومن يع وا

ُّاللَّه ُّالُّحي  ب ُّ لَّو اُّف إ نَّ ُّتـ و  ُّف إ ن  ،832ُّيفُّسورة:ُّآلُّعمرانُّفاملالحظُّيفُّهذهُّاآلية،ُّوغريهاُّمنُّاآلياتُّ)،ُّ[32ال ك اف ر ين {ُّ]آلُّعمران:ُُّّو الرَّس ول 

                                                                 
ُّمسلم:ُّكتابُّاجلهاد-8ُّ ُّيفُّغزوةُّبدر،ُّرقمُّ)صحيح ُّ(51:ُّبابُّاإلمدادُّباملالئكة
ُّاجلمعُّويولونُّالدبر{ويفُّغريمها.-2ُّ ُّالبخاري:ُّكتابُّالتفسري:ُّسورةُّاقتبتُّالساعة:ُّبابُّقولهُّتعاىل:ُّ}سيهزم ُّصحيح
3ُّ-ُّ(ُّ ُّ(24صحيحُّمسلم:ُّكتابُّاجلنة:ُّبابُّعرضُّمقعدُّامليتُّمنُّاجلنةُّأوُّالنارُّعليه،ُّرقم
ُّ(13:ُّبابُّغزوةُّبدر،ُّرقمُّ)صحيحُّمسلم:ُّكتابُّاجلهادُّ-4ُّ
ُّبابُّماُّجاءُّيفُّعذابُّالقرب،ُّوكتابُّاملغازي:ُّبابُّقتلُّأيبُّجهل.ُّمسلم:ُّكتابُّاجلنة:ُّبابُّعرضُّمقعدُّامليتُّمنُّاجلنُّ-5ُّ ُّكتابُّاجلنائز: ُّ(22-24ُّ)ُّةُّرقمالبخاري:
ُّمالُّخاطر،ُّجممعُّامللكُّفهدُّلطباعةُّاملصحفُّالشريفُّ-4ُّ ُّد.ُّخليلُّبنُّإبراهيم 81:33ُُّّ،ُّص:ُّالسنةُّالنبويةُّوحي،
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(ُّاقتانُّطاعةُّالرسولُّعليهُّالصالةُّوالسالم،ُّبطاعتهُّتعاىلُّبواوُّالعطف،ُّومعلومُّعندُّعلماءُّاللغةُّ.34ُّ،28،ُّواألحزاب:ُّاآلية41ُّوالنساء:ُّاآليةُّ
وأحيانًاُّيأيتُّهذاُُّّ،وسلمُّمأمورُّهباُّكطاعةُّاهللُّتعاىلسولُّصلىُّاهللُّعليهُّأنُّالعطفُّبالواوُّيفيدُّمطلقُّاالشتاك،ُّوهذاُّيعينُّأنُّطاعةُّالرُّ

ُّالصورةُّ) ُّبالطاعة،ُّومنُّأمثلةُّهذه ُّمعُّإعادةُّاألمر ُّبواوُّالعطف ُّو أ ط يع وا3ُّاألمرُّمكررًا ُّآم ن واُّأ ط يع واُّاللَّه  ُّتعاىل:ُّ}ي اُّأ يـ ه اُّالَّذ ين  (ُّقوله
ُّف ُّ م  ُّم ن ك  ُّاأل  م ر  ُّو أ ويل  ُّاالرَّس ول  ُّب اللَّه ُّو ال يـ و م  ُّتـ ؤ م ن ون  ُّإ ن ُّك ن ت م  ُّاللَّه ُّو الرَّس ول  ٍءُّفـ ر د وه ُّإ ىل  ُّش ي  ُّيف  ُّتـ ن از ع ت م  ُّت أ و ياًل{ُّإ ن  ن  ُّو أ ح س  ُّخ يـ ر  ُّذ ل ك  ر  خ  آل 

شريع،ُُّّتهُّفيماُّاستقلُّبهُّمنُّالتإنُّتكرارُّالعاملُّ)أطيعوا(ُّمعُّحرفُّالواوُّيفيدُّعمومُّتأكيدُّوجوبُّطاع،ُّ[12وانظرُّاملائدة:51ُّ]النساء:ُّ
ُّعلىُّأنُّطاعةُّاهللُّماُّ كماُّأكدُّذلكُّاإلمامُّالشاطيبُّحنيُّقال:ُّ"وسائرُّماُّقرنُّفيهُّطاعةُّالرسولُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّبطاعةُّاهلل،ُّدال 

لكانُّمنُّطاعةُّاهلل".ُُّّآنأمرُّبهُّوهنىُّعنهُّيفُّكتابه،ُّوطاعةُّالرسولُّماُّأمرُّبهُّوهنىُّعنهُّمماُّجاءُّبهُّمماُّليسُّيفُّالقرآن،ُّإذُّلوُّكانُّيفُّالقرُّ
(8)ُّ

معّطاعةّالرسلّالسابقينّ-0ُُُُُُُّّّّّّّّ عاىل:ُّ}و م اُّأ ر س ل ن اُّقولُّاهللُّتُّ:ُّومنُّأمثلةُّهذهُّالصورةاألمرّبطاعتهّصلىّاهللّعليهّوسلمّضمناّ 
ُّل ي ط اع ُّب إ ذ ُّ ُّر س وٍلُّإ الَّ ن  ُّ]النساء:ُّاآليةُّم  ُّاللَّه { ُّبالضرورةُّأنهُّصلىُّاهللُّعل،ُّ[44ُّن  ُّيفُّومعلوم ُّأحدُّالرسل،ُّوبالتايلُّهوُّداخل يهُّوسلم

(ُّ،ُّفإذاُّثبتُّهذاُّكانت2ُّ)تهُّعامة،ُّورسالتهُّخامتةُّالرساالتحكمُّالطاعةُّاملقررةُّللرسلُّعامة،ُّبلُّإنُّطاعتهُّآكد ُّوأشدُّلزوماً؛ُّألنُّشريع
ُّإىلُّقيامُّالساعة. ُّسنتهُّحجةُّوتشريعًاُّواجبًا

ّاستقالالّ ّ-8ُُُُُُّّّّّّّ ّوسلم ّصلىّاهللّعليه ّبطاعته ُّالصورة،ُُّّ:األمر ُّهذه ُّبيان ُّيف ُّومتنوعة ُّعدة ُّمسالك ُّالكرمي ُّالقرآن ُّسلك وقد
ُّوبدالالتُّخمتلفة،ُّمنُّذلك:

ُّل ع لَُّّ ومنُّأمثلتهُّقولهُّتعاىل:ُّ}و أ ق يم واُّأ(ّماّجاءّمنّاألمرّبطاعتهّصراحةُُُُُُُّّّّّّّ م ُّتـ ر مح  ون {ُّ]النور:ُّالصَّالة ُّو آت واُّالزَّك اة ُّو أ ط يع واُّالرَّس ول  ك 
د ُّأ ط اع ُّاللَّه {ُّ]النساء:ُّ[ُّ.وقول54 ُّفـ ق  ُّالرَّس ول  ع  ن ُّي ط  [ُّ،ُّوقدُّعلقُّابنُّكثريُّعلىُّهذهُّاآليةُّبقوله:ُّخيربُّتعاىلُّعنُّعبده10ُّهُّتعاىل:ُّ}م 

ويفُّهذاُّإشارةُّإىلُّحجيةُّالسنةُُّّ...(3ُّورسولهُّحممدُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّبأنُّمنُّأطاعهُّفقدُّأطاعُّاهلل،ُّومنُّعصاهُّفقدُّعصىُّاهللُّ)
ُّالرسولُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّالُّتتحققُّإالُّإذاُّعملُّبقولهُّواقتدىُّبفعلهُّ)النبوية؛ُّ ُّ(ُّ.4ألنُّطاعة
ن ُّب اللَّه ُّو ك ل م ات ه ُّو اتَّب ع وه ُُّّب(ّاألمرّباتباعه،ُُُُُُُّّّّّّّ ُِّاأل  ِمِيُّالَّذ يُّيـ ؤ م  م ُّتـ ه ت د ون {يفُّقولهُّتعاىل:ُّ}ف آم ن واُّب اللَّه ُّو ر س ول ه ُّالنَّيب  ]األعراف:ُُُّّّل ع لَّك 
851ُّ ُّ]آلُّعمران: ُّاللَّه { م  ُّحي  ب ب ك  ُّف اتَّب ع ون  ُّاللَّه  ُّحت  ب ون  ُّك ن ت م  ُّ}ق ل ُّإ ن  ُّجعل38ُّ[ُّوقولهُّتعاىل ُّباتباعهُّبل ُّوتعاىلُّملُّيأمر [ُّفاهللُّسبحانه

،ُّومنُُُّّّهوُّيفُّدعوىذلكُّاالتباعُّمنُّلوازمُّحمبته،ُّوهبذاُّيثبتُّأنُّمنُّملُّيتبعُّالسنةُّالنبوية،ُّوملُّيرُّالعملُّهباُّواجباً،ُّف حمبتهُّهللُّتعاىلُّكاذب 
ُّتعاىل ُّ(ُّ.5كاذبُّبالُّمريةُّ)ُّكانُّيفُّهذهُّالدعوىُّكاذباً،ُّفهوُّيفُّدعوىُّإميانهُّباهلل

ُّبـ يـ ُُّّج(ّومماّجاءّفيّاألمرّبطاعتهّبطريقّالداللة،ُُُُُُُّّّّّّّ ُّف يم اُّش ج ر  ُّحي  ِكم وك  ُّح ىتَّ ُّالُّيـ ؤ م ن ون  ُّمث َُّّقولهُّتعاىل:ُّ}ف الُّو ر ِبك  م  د واُُّّنـ ه  الُّجي  
ُّو ي س ِلم واُّت س ل يمًا{ُّ]النساء:ُّ م ُّح ر جاُّمم َّاُّق ض ي ت  ه  ُّأ نـ ف س  ُّطن،ُّوهذهُّهيُّالطاعةاحلكمُّيفُّالظاهرُّيعينُّاالنقيادُّيفُّالبا [ُّ؛ُّذلكُّألن45يف 

إ ذ اُُّّاُّال م ؤ م ن ون ُّالَّذ يومنُّهذاُّأيضاُّقولهُّتعاىل:ُّ}إ منَّ ُّ،ُّالسنةُّالنبويةُّبطريقةُّغريُّمباشرةاملطلوبانُّحلجيةُُّّ(4والتسليمُّ) ن ُّآم ن واُّب اللَّه ُّو ر س ول ه ُّو 
ُّي س ت أ ذ ن وه {ُّ]النور:ُّ ٍعُّمل  ُّي ذ ه ب واُّح ىتَّ [ُّيقولُّاإلمامُّابنُّالقيم:ُّ))فإذاُّجعلُّمنُّلوازمُّاإلميانُّأهنمُّالُّيذهبون42ُّك ان واُّم ع ه ُّع ل ىُّأ م ٍرُّج ام 

ُّعليهُّوس ُّاهلل ُّمعهُّصلى ُّإذاُّكانوا ُّبعدُّمذهبًا ُّإال ُّعلمي ُّوالُّمذهب ُّقول ُّيذهبواُّإىل ُّأال ُّمنُّلوازمه ُّيكون ُّفأوىلُّأن ُّباستئذانه، ُّإال لم

                                                                 
ُّ(ُّ.4/80املوافقاتُّيفُّأصولُّالشريعةُّ)-8ُّ
ُّاإلسالميُّ/ُّد.ُّحممدُّلقمانُّالسلفيُّ)صُّ-2ُّ ُّ(ُّ.31انظر:ُّمكانةُّالسنةُّيفُّالتشريع
ُّ(ُّط.ُّعيسىُّالبايبُّاحلليبُّوشركاه.8/521تفسريُّالقرآنُّالعظيمُّ/ُّللحافظُّابنُّكثريُّ)ُّ-3ُّ
ُّاإلسالميُّ)صُّ-4ُّ ُّ(ُّ.41انظر:ُّمكانةُّالسنةُّيفُّالتشريع
ُّللمباركفوريُّ)صُّ-5ُّ ُّاملنورة.2انظرُّمقدمةُّحتفةُّاألحوذي ُّالسلفية،ُّط.ُّالثانية.ُّاملدينة ُّ(ُّاملكتبة
ُّ(ُّ.8/820انظر:ُّتفسريُّالقرآنُّالعظيم/ُّللحافظُّابنُّكثريُّ)ُّ-4ُّ
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(ُّبطريقةُّغريُّمباشرة((8ُّاستئذانه،ُّوإذنهُّيعرفُّبداللةُّماُّجاءُّبهُّعلىُّأنهُّأذنُّفيه،ُّوهذاُّمنُّمتامُّالطاعةُّاليتُّتؤكدُّحجيةُّالسنةُّالنبويةُّ)
.ُّ

ُّأ م ر ه ُّأ ُُّّقولهُّتعاىل:ُّذيرّمنّالمخالفةد(ّماّجاءّفيّاألمرّبطاعتهّبطريقّالتحُُُُُُُّّّّّّّ ُّع ن  ُّخي  ال ف ون  ُّالَّذ ين  ر  ذ  ُّ}فـ ل ي ح  ُّف تـ ن ة ُّأ و  م  ُّت ص يبـ ه  ن 
ُّ ُّأ ل يم {ُّ]النور: اب  ُّع ذ  م  ُّقوله43ُّي ص يبـ ه  ُّطاعته،ُّوأيضًا ُّفهذاُّيوجب ُّعليهُّوسلم، ُّصلىُّاهلل ُّمنُّخمالفته ُّسبحانهُّوتعاىل ُّفإذاُّحذر ،ُّ]

(ُّوطاعته،2ُّسبحانهُّوتعاىلُّهنىُّعنُّخمالفتهُّفهذاُّيوجبُّاإلميانُّبهُّ)ُّفإذاُّحذر،ُّ[2انـ تـ ه وا{ُّ]احلشر:ُّمنُّاآليةُّم ُّع ن ه ُّف ُّتعاىل:ُّ}و م اُّنـ ه اك ُّ
ُّوهذاُّتأكيدُّحلجيةُّالسنةُّالنبوية.

ّالنبيوجوبّطاعّّّّّّ ّبعدّوفاته:ّة
منيُّاتباعُّه،ُّوجبُّعليهمُّوعلىُّمنُّبعدهمُّمنُّاملسلوكماُّوجبُّعلىُّالصحابةُّبأمرُّاهللُّيفُّالقرآنُّاتباعُّالرسولُّوطاعتهُّيفُّحياتُُُُُُّّّّّّ

منُّينقلبُّعلىُّوُُّّانقلبتمّعلىّأعقابكمقالُّتعاىل:}وماُّحممدُّإالُّرسولُّقدُّخلتُّمنُّقبلهُّالرسلُّأفإنُّماتُّأوُّقتلُُّّتهُّبعدُّوفاتهسن ُّ
ُّعمران: ُّاهللُّشيئا{]آل ُّذلكُّبزمنُّحيا[844ُّعقبيهُّفلنُّيضر  ُّأوجبتُّطاعتهُّعامةُّملُّتقيد ُّد،ُّألنُّالنصوصُّاليت ونُّته،ُّوالُّبصحابته

ُّحياتهُّ ُّأيضاُّجامعةُّبني ُّوطاعته،ُّوألنُّالعلة ُّأمرُّاهللُّباتباعه ُّأهنمُّأتباعُّلرسول ُّمنُّبعدهم،ُّوهي ُّجامعةُّبينهمُّوبني غريهم،ُّوألنُّالعلة
ُّيكونُّحياُّأوُّبعد ُّخيتلفُّاحلالُّبنيُّأن ُّاهللُّبامتثالُّأمره،ُّفال ُّعنُّمشرعُّمعصومُّأمر ُّقولهُّوحكمهُّوفعلهُّناشئا فاته،ُّوُُّّووفاته،ُّإذُّكان

قضيُّإذاُّعرضُّكيفُّت»إىلُّوجوبُّاتباعُّسنتهُّحيثُّيغيبُّاملسلمُّعنهُّحنيُّبعثُّمعاذُّبنُّجبلُّإىلُّاليمن.ُّفقالُّله:ُُّّوقدُّأرشد
يفُّسنةُّرسولُُّّفإنُّملُّيكن»ةُّرسولُّاهلل،ُّقال:ُّقال:ُّفبسن ُّ«ُّفإنُّملُّيكنُّيفُّكتابُّاهلل؟»قال:ُّأقضيُّبكتابُّاهلل،ُّقال:ُّ«ُّلكُّقضاء؟

ُّ«احلمدُّهللُّالذيُّوفقُّرسولُّرسولُّاهللُّملاُّيرضيُّرسولُّاهلل»الُّآلو،ُّفضربُّرسولُّاهللُّعلىُّصدره،ُّوقال:ُّقال:ُّأجتهدُّرأييُّوُّ«ُّاهلل؟
(3.)ُّ

كماُّحثُّعلىُّوجوبُّالعملُّبسنتهُّبعدُّوفاتهُّيفُّأحاديثُّكثريةُّجداُّبلغتُّحدُّالتواترُّاملعنوي،ُّمنهاُّماُّرواهُّاحلاكمُّوابنُّعبدُُُُُُُُّّّّّّّّ
حلاكمُّعنُّأيبُّهريرةُّ(،ُّوأخرجُّالبخاريُّوا4«ُّ)ينُّلنُّتضلواُّماُّمتسكتمُّهبما:ُّكتابُّاهللُّوسنيتتركتُّفيكمُّأمرُّ»،ُّقال:ُّرسولُّاهللأنُّالربُّ

انُّمنُّأطاعينُّدخلُّاجلنة،ُّومنُّعص»ياُّرسولُّاهللُّومنُّيأىب؟ُّقال:ُّ قالوا«ُّكلُّأميتُّيدخلونُّاجلنةُّإالُّمنُّأىب»قال:ُُّّعنُّرسولُّاهلل
أرضكم،ُّولكنُّإنُّالشيطانُّقدُّيئسُّأنُّيعبدُّب»لُّاهللُّقالُّيفُّخطبةُّالوداع:ُّوأخرجُّأبوُّعبدُّاهللُّاحلاكمُّعنُّابنُّعباسُّأنُّرسوُّ«ُّفقدُّأىب

دا:ُّكتابُّاهللُّلواُّأبرضيُّأنُّيطاعُّفيماُّسوىُّذلكُّمماُّحتقرونُّمنُّأعمالكمُّفاحذروا،ُّإنُّقدُّتركتُّفيكمُّماُّإنُّاعتصمتمُّبهُّفلنُّتض
فتُّمنهاُّالعيونُّالةُّالصبح،ُّفوعظناُّموعظةُّبليغةُّذرُّوأخرجُّابنُّعبدُّالربُّعنُّعرباضُّبنُّساريةُّقال:ُّصلىُّبناُّرسولُّاهللُّص،ُّ«وسنةُّنبيه

نُّعليكمُّبالسمعُّوالطاعةُّوإنُّكانُّعبداُّحبشيا،ُّفإنهُّم»ووجلتُّمنهاُّالقلوبُّفقيل:ُّياُّرسولُّاهللُّكأهناُّموعظةُّمودعُّفأوصنا،ُّقال:ُّ
األمور؛ُّفإنُُُّّّياكمُّوحمدثاتجذ،ُّوإيعشُّمنكمُّفسريىُّاختالفاُّكثريا،ُّفعليكمُّبسنيتُّوسنةُّاخللفاءُّالراشدينُّاملهديني،ُّعضواُّعليهاُّبالنوا

ُّوقدُّ،ُّم(5«ُّ)كلُّبدعةُّضاللة نُّأجلُّهذاُّعينُّالصحابةُّبتبليغُّالسنةُّألهناُّأمانةُّالرسولُّعندهمُّإىلُّاألجيالُّاملتالحقةُّمنُّبعدهم،
ُّسامععرحمُّاهللُّامرءاُّمسعُّمقاليتُّفأداهاُّكماُّمسعها،ُّفربُّمبلغُّأوُّ»رغبُّرسولُّاهللُّيفُّتبليغُّالعلمُّعنهُّإىلُّمنُّبعدهُّبقوله:ُّ «ُّىُّمن

(4.)(2)ُّ
                                                                 

8/51ُّانظر:ُّإعالمُّاملوقعنيُّ/ُّلإلمامُّابنُّالقيمُّ)-8ُّ ُّالتجارية ُّمصر.ُّ-(ُّاملكتبة
ُّ(4/80لإلمامُّالشاطيبُّ)ُّانظر:ُّاملوافقاتُّيفُّأصولُّالشريعةُّ/ُّ-2ُّ
ُّ«."مُّوفضلهُّأخرجهُّأمحد،ُّوأبوُّداود،ُّوالتمذي،ُّوالدارمي،ُّوالبيهقيُّيفُّ"ُّاملدخلُّ"،ُّوابنُّسعدُّيفُّ"ُّالطبقاتُّ"،ُّوابنُّعبدُّالربُّيفُّ"ُّجامعُّبيانُّالعلُّ-3ُّ
ُّاحلاكمُّوابنُّعبدالربُّيف"ُّجامعُّبيانُّالعلمُّ":ُّ-4ُّ ّ،ُّوالبيهقيُّعنُّأيبُّهريرة2ُّ/24أخرجه
ُّالشاميني»وأخرجهُّالتمذيُّأيضاُّوأبوُّداودُّواإلمامُّأمحدُّوابنُّماجه،ُّوقالُّاحلافظُّأبوُّنعيم:2ُّ/812ُُّّيانُّالعلمُّ":ُّ"ُّجامعُّب-5ُّ ُّحديث ُّجيد،ُّمنُّصحيح ُّ«هوُّحديث
ُّوزيادةُّعندُّبوأخرجهُّابنُّحبانُّيفُّ"ُّصحيحهُّ"ُّوأبوُّداودُّوالتمذيُّوحسنه،ُّوالنسائي،ُّوابنُّماجه،ُّوالبيهقيُّبتقدميُّو8ُّ/31ُُّّ"ُّجامعُّبيانُّالعلمُّ":ُّ-4ُّ ُّعضهم.ُّتأخري
ُّوحي،ُّ-2ُّ ُّالبحثُّدمجُّلعدةُّمصادرُّأمههاُّالسنةُّالنبوية بنُّالطاهرُّلبابةُُّّأبو.ُّدالسنةُّالنبويةُّومكانتهاُّوالسنةُّالنبويةُّوحيُّمالُّخاطرُّوالدكتورُّالسباعيُُّّإبراهيمخليلُّبنُّهذا

ُّالسنةُّالنبويةُّيفُّكتاباتُّأعداءُّالسنةُّحبث:ُّرُّجممعُّامللكُّفهدُّنشحسنيُّ ُّموغريهأدلةُّحجيةُّالسنةُّالنبويةُّوالدكتورُّالشربيين
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ّ:ّاألدلةّمنّالسنةّالنبويةّعلىّأنّالسنةّوحيّلنبي هّمحمدرابعلبحثّالا
أحيطتُّسريتهُّوسنتهُّباعتناءُّكبري،ُّوأحصيتُّإحصاءُّدقيقا،ُّودونتُّبأدقُّالتدوين،ُّوقدُّهيأُّاهللُّعزُُّّالُّيعرفُّنيبُّغريُّحممدُُُُُُُّّّّّّّ

ُّةُّمعقولةُّومرتبطةذلكُّأنُّاملسألُّوجدهاُّحلفظُّذكرهُّوحفظُّبيانُّالذكراليتُّأوجلُّحلفظُّالسنةُّعواملُّكثرية،ُّداخلةُّيفُّأقدارُّاهللُّتعاىلُّ
ّالقرآنّالكريمّمرتبطّبشخصّالنبي،ُّ ّومعنى،ّّووجهّتعليقهاّأن ّكماّتلقاه،ّلفظا ّتلقيهّعنّاهللّتعالىّوإبالغهّلألمة منّجهة

ّللناسّمرادهّمنه. ّتفويضّاهللّتعالىّلهّأنّيبين ّوجهة
ُّفصمها،ُُّّمنُّهاتنيُّاجلهتني،ُُُُُُُّّّّّّّ ُّميكنُّفصلهاُّأو ُّالقرابةُّاليتُّال ُّأشبهُّبعالقة ُّبنيُّالقرآنُّوالسنة، منّحاولّفنشأتُّعالقةُّارتباط

ّكمنّحاولّالتفريقّبينّأغصانّالشجرةّوأصلها،ّ االستداللّبالقرآنّبمعزلّعنّالسنة،ّأوّاالستداللّبالسنةّبمعزلّعنّالقرآن،
ّبأحد ّمحاولةّلالستغناء ّالنهجّوبينّالقريبّوقريبه،ّوكل  ّوسيرّفيّعماية،ّوخروجّعن ّفإنماّهوّضربةّالزب، هماّعنّاآلخر،

ُّذلكُّأنُّالسنةُّصنوُّالقرآنُّوقرينتهُّيفُّاالستداللُّواالحتجاج،ُّواهللُّتعاىلُّتكفلُّحبفظهماُّمعاُّيفُّقوله:ُّ}إ نَّاُّحن  ن ُّنـ زَّل ن اُّالذُُِّّالمستقيم، ك ر 
إ نَّاُّل ه ُّحل  اف ظ ون {ُّ]احلجر: ُّوالذكرُّيشملهما1و  ُّمعا،ُّوالعواملُّالتارخييةُّالواقعيةُّدالةُّعلىُّذلك،ُّوأمههاُّأربعة:ُّ[

سنتهُّفيعوهناُّوحيفظوهناُّيفُّصدورهم،ُّكماُّكانواُّحيفظونُّالقرآن،ُّإالُُّّفقدُّكانُّالصحابةُّيتلقونُّمنهُّ(ّالحفظّفيّالصدور:2)ّّّّّّ
ُّومنهمُّم ُّومعناهاُّفيؤديهاُّكذلك، ُّفمنهمُّمنُّحيفظهاُّبلفظها ُّفيؤديُّمعأهنمُّيفُّحفظهاُّيتفاوتون، ُّهو،ُّنُّحيفظهاُّباملعىن، ناهاُّبألفاظه

ُّواحد،ُّضعوهُّنصبُّأعينهمُّعندُّاألداء،ُّوهوُّأنُّكلُّماشكُّفيه،ُّأوملُّيتحققهُّاملتلقي،ُّأوُّ ومنهمُّمنُّيزاوجُّبينهما،ُّوجيمعهمُّمجيعاُّهمٌّ
مُّبطريقةُّمقبولة،ُّاُّوصلناُّعنهخافُّأنُّيكونُّقدُّسهاُّفيه،ُّفإنهُّيسقطه،ُّوالُّيضيفهُّللنيبُّوالُّيرويه،ُّوهبذاُّطمأنتُّاألمةُّإىلُّأنُّكلُّم

ُّالشديدُّالواردُّيفُّذلك. ُّمماُّأسندوهُّللمعصومُّفهوُّحق،ُّوصدق،ُّألهنمُّالُّيستجيزونُّأنُّيقولواُّعليهُّماملُّيقل،ُّلعلمهمُّبالوعيد
ينبهُُّّرفقدُّكانواُّيذاكرونُّاحلديث،ُّويراجعونُّحمفوظهمُّمنه،ُّوينشرونهُّبينهم،ُّفكانُّاحلاضرُّخيربُّالغائب،ُّوالذاكُّ(ّالمذاكرة:0)ُُُُُُّّّّّّ

الناسي،ُّفانتشرتُّالسنةُّبينهمُّباملذاكرة،ُّوعمُّأرجيهاُّبينهمُّبالتطبيق،ُّووصلواُّيفُّحرصهمُّعلىُّحفظُّالسنةُّوتلقيهاُّمنُّمشكاةُّالنبوة،ُّ
أهنمُّكانواُّيتناوبونُّعلىُّجمالسها،ُّخمافةُّأنُّيفومهمُّشيءُّمنها،ُّومنهمُّمنُّنذرُّنفسهُّللحضورُّيفُّكلُّاجملالسُّحىتُّالُّيفوتهُّشيء،ُّكماُُّّ

ُّوغريه.كانُّمنُّأ ُّيبُّهريرة
فقدُّكانُّمجاعةُّمنُّالصحابةُّيكتبونُّماُّمسعواُّمنُّرسولُّهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّمنُّاألحاديثُّيفُّصحائفُّهلم،ُُّّالكتابة:(8ّ)ُُُُُُّّّّّّ

ُّملُّ وأورثوهاُّمنُّبعدهم،ُّوكانتُّهذهُّالصحفُّذائعةُّمنتشرةُّيفُّزماهنم،ُّخالفاُّملاُّيأفكهُّاملستشرقونُّالذينُّيزعمونُّأنُّشيئاُّمنُّالسنة
ُّيفُّعهدهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم،ُّوهذهُّالصحفُّاليتُّوصلتُّإليناُّبأدقُّاملوازينُّالعلمية،ُّتفضحهم.ُّيدون
وهذهُّقدُّأبدعهاُّاملسلمون،ُّفلمُّيكنُّيفُّأمةُّمنُّاألممُّغريُّاملسلمني،ُّاالغتابُّيفُّمجعُّأقوالُُّّ(ّالرحلةّفيّطلبّالحديث:3)ُُُُُُّّّّّّ

دُّالرجلُّمنهمُّيرحلُّيفُّحديثُّواحدُّمسريةُّشهر،ُّوكانُّيرحلُّيفُّلقاءُّشيخُّواحُّومقارنتهاُّومساعهاُّمرارا،ُّفقدُّكانُّأنبيائهم،ُّوتصنيفها،
لُّإليه،ُّفأسفرتُّهذهُّالرحلةُّعنُّتقعيدُّموازينُّدقيقةُّحفظُّ عُّاحلديثُّملُّيـ ر ح  منُّخراسانُّإىلُّحدودُّالصني،ُّوملُّيبقُّبلدُّفيهُّمنُّي سم 

ُّوهذهّبعضّتل ّالموازين.مةُّونبيها،ُّاهللُّهباُّالسنةُّمنُّالضياع،ُّحتقيقاُّلوعدُّاهللُّيفُّكتابه،ُّوإكراماُّهلذهُّاأل
إحصاءُّحديثُّأهلُّبلد،ُّوشيوخه،ُّوتالمذمهم،ُّحىتُّأحصواُّمنهمُّمنُّروىُّحرفاُّواحداً،ُّونتجُّعنُّهذاُّأنهُّالُّيستطيعُّأيُُُّّّ-أُُُُُُُُّّّّّّّّ

ُّع رفُّأنهُّليسُّمنه.ُّكاذبُّأنُّيدخلُّيفُّحديثُّأهلُّذلكُّالبلدُّما ُّليسُّمنه،ُّفإذاُّأدخله
نُّأوجهُّكثرية،ُّعنُّشيوخُّعديدين،ُّقدُّيصلونُّأحياناُّإىلُّمائةُّشيخ،ُّوقدُّيـ ع دونُّبالعشرات،ُّونتجُّروايةُّاحلديثُّالواحدُّمُّ-بُُُُُُُّّّّّّّ

عنُّذلك،ُّمقارنةُّاملتون،ُّومعرفةُّماُّزيدُّفيهاُّمماُّنقصُّمنها،ُّوماُّشذُّمماُّملُّيشذ،ُّفاطمأنتُّاألئمةُّبعدُّهذهُّاملقارنةُّإىلُّسالمةُّاملتونُّ
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أهناُُّّإىلُّذلك،ُّوكلُّلفظةُّشكواُّفيها،ُّفإهنمُّحييطوهناُّبالريبة،ُّويكتبوهناُّلينصواُّعلىُّمنُّاألوهام،ُّوالتحريف،ُّوالتصحيف،ُّواإلدراج،ُّوما
ُّالُّأصلُّهلا،ُّأوُّمشكوكُّفيها،ُّأوُّحمتملة.

ُّيفُُّّ-جُُُُُُُّّّّّّّ ُّليسُّكذلك،ُّفقدموا ُّومنهمُّالصدوقُّاملتوسط،ُّومنهمُّمن ُّطبقات،ُّفمنهمُّاحلافظُّالناقدُّاجلهبذ، تصنيفُّالرواةُّعلى
ثقات،ُّوأتبعوهاُّبأحاديثُّالصدوقنيُّاملتوسطني،ُّونظرواُّيفُّأحاديثُّمنُّليسُّكذلك،ُّفإنُّوافقتُّماُّعندُّاالحتجاجُّأحاديثُّاحلفاظُّال

ُّليعرفُّأهناُّغريُّمعمولُّهبا،ُّأوُّمتوقفُّفيها. ُّالصنفني،ُّفهيُّمقبولة،ُّوإنُّخالفت،ُّكتبوها
لةُّاحلديثُّعنُّقرب،ُّواختبارُّعدالتهمُّوضبطهمُّومدىُّموافقتهمُّأوُّ-دُُُُُُُُّّّّّّّّ ذلكُّكلُّواحدُّخمالفتهم،ُّفعرفواُّبُّالتدقيقُّيفُّسريُّمح 

ُّونزلوهُّمنزلته،ُّبالُّشطط،ُّوالُّتقصري. ُّعلىُّحقيقته،
ذ بةُّوالدسُّيفُّالسنةُّالنبوية،ُّفإذاُّجاءُّأحدُّحبديثُّيرويهُّعنُّالكوفينيُّمثال،ُّنظرواُّهلُّهوُّمنُُُُُُُُّّّّّّّّ وبذلكُّوضعواُّسداُّمنيعاُّبنيُّالك 

ُّهلا ُّمتصدرا ُّبالرواية ُّمعروفا ُّوهلُّكان ُّليسُّكذلك، ُّوإالُّحديثهمُّأو ُّقبلوه ُّالقبول ُّشروط ُّاستوىف ُّفإن ُّمتساهال، ُّأو ُّمغمورا، ُّأوُّكان ،
ُّبثقتهمُّ ُّمصنفوها ُّمؤلفات،ُّعرف ُّوخلدتُّيف ُّيفُّمصنفات، ُّدخلت ُّومتوهنا،ُّحىت ُّوضبطتُّبأسانيدها ُّح ر ستُّالسنة رفضوه.ُّوهكذا

شيئاُّليسُّيفُُّّعمد،ُّفأصبحُّمنُّيرويوسعةُّعلمهم،ُّوكثرةُّمرويهم،ُّوضبطهمُّوإتقاهنم،ُّفاستاحُّالناسُّمنُّخوفُّالدسُّاملتعمدُّوغريُّاملت
ُّالدواوينُّاملعروفة،ُّوالُّتناقلهُّأهلُّالعلم،ُّوالُّعملُّبهُّبينهم،ُّالُّيؤبهُّلهُّوالُّلروايته.

وهذهُّاجلهودُّالضخمةُّاملبذولةُّيفُّحفظُّالسنة،ُّهيُّمعجزةُّلنبيناُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّوكرامةُّألمته،ُّومفخرةُّهلا،ُّوقدُّمتخضتُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّ
يخُّالبشريةُّعنُّابتكارُّعلمُّتوثيقُّاألخبارُّومتحيصها،ُّاملسمى:ُّ"ُّعلمُّاجلرحُّوالتعديلُّوعلمُّالعللُّ"ُّوقدُّابتدعهُّأيضاُّألولُّمرةُّيفُّتارُّ

ُّعلىُّالسنةُّالنبوية،ُّوقلدهمُّمنُّسواهمُّمنُّأصحابُّالعلومُّاألخرىُّيفُّذلك. ُّاملسلمونُّللحفاظ
دةُّاملعرفة،ُّوخد مةُّاحلقيقة،ُّحىتُّقاُّوهذاُّالعلمُّمفخرةُّللحديثُّواحملدثنيُّخاصة،ُّوللمسلمنيُّعامة،ُّفكانُّحبقُُُُُُُُّّّّّّّّ لُّسفيانُّهؤالءُّنق 

دينُّرسانُّهذاُّالوقالُّيزيدُّبنُّزريع:ُّ"ُّلكلُّدينُّفرسان،ُّوف،ُّماء،ُّوأصحابُّاحلديثُّحراسُّاألرضُّ"الثوري:ُّ"ُّاملالئكةُّحراسُّالس
ُّ.(8.)أصحابُّاألسانيدُّ"

ُّيفُّدق تهموُُّّاحلديثُّحفظُّيفُّومتانتهمُّبعضلُّبعضهمُّوفحصُّاحلديثُّعلماءُّمنُّمئاتُّبلُّآالفُّالصورُّواحلوادثُّعنُّصورةُُُُُُُّّّّّّّ
ُُّّبن ُُّّحي  ىي ُُّّق ال ُّ:ُّ...ُّالرَّم اد ي ُُّّم ن ص و رُُّّبن ُُّّأ مح  د ُُّّق ال ُّ:ُُّّواحلفظُّالعلم ل ُُّّنـ ع ي مُُّّأ ب و)،مُّنـ ع ي ُُّّأ ب اُّأ خت رب  ُُّّأ ن ُُّّأ ر ي د ُّ:ُّم ع ني  ُُّّبن ُُّّالف ض  :ُّأ مح  د ُُّّفـ ق ال ُّ،ُّ(د ك ني 

ل ُُّّت ر د ،ُّال ُّ ،ُّب دَُُّّّال ُّ:ُّحي  ىي ُُّّق ال ُُّّ.ة ُّث ق ُُّّف الرَّج  ذ ُُّّيل  د ي ثاً،ُّث ال ث ني  ُُّّف يـ ه اُّف ك ت ب ُُّّو ر ق ًة،ُّف أ خ  لُُِّّر أ س ُُّّع ل ىُّج ع ل ُّو ُُّّح  د ي ثاًُُّّم نـ ه اُّع شر ةٍُُّّك  ن ُُّّل ي س ُُّّح  ُّم 
د ي ث ه ُّ م ُُّّمث َُّّ،ُّح  ُُّّإ ىل ُُّّج اؤ واُّإ نَـّه  ُّمصطبة)د كَّان ُُّّع ل ىُّو ج ل س ُُّّف خ ر ج ُُّّنـ ع ي ٍم،ُّأ يب  )، ٍ ذ ُُّّط ني  ه ُُّّح ن ب ٍل،ُّن ُّبُّأ مح  د ُُّّو أ خ  ُّع ن ُُّّو حي  ىي ُُّّمي  ي ن ه ،ُّع ن ُُّّف أ ج ل س 
ل ُُّّو جل س ت ُُّّي س ار ه ، ُّ.الد كَّان ُُّّأ س ف 

،ُّع ش ر ة ُُّّع ل ي ه ُُّّفـ ق ر أ ُُّّالطَّب ق ُُّّحي  ىي ُُّّأ خ ر ج ُُّّمث َُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّ ،ُّاحل اد ي ُُّّقـ ر أ ُُّّفـ ل مَّاُّأ ح اد ي ث  ُّع ي مُّنـ ُُّّوأ ب ُُّّق ال ُُّّع ش ر  اُّل ي س ُّ: ذ  ن ُُّّه  د ي ث ي،ُّم  ُّع ل ي ه ُُّّاضر ب ُُّّح 
،ُّالع ش ر ُُّّقـ ر أ ُُّّمث َُّّ،ُّ(اشطب) ،ُّنـ ع ي مُُّّو أ ب وُّالثَّان  اُّي س ُّل ُّ:ُّنـ ع ي مُُّّأ ب وُّفـ ق ال ُُّّالثَّان  ،ُّاحل د ي ث ُُّّفـ ق ر أ ُُّّس اك ت  ذ  ن ُُّّه  د ي ث ي،ُّم  ُّقـ ر أ ُُّّمث َُّّ،ُّع ل ي ه ُُّّف اضر ب ُُّّح 

،ُّاحل د ي ث ُُّّقـ ر أ ُُّّمث َُُّّّل ث ُّالثَّاُّالع ش ر ُّ ،ُّل ىع ُُّّأ قـ ب ل ُُّّمث َُُّّّع يـ ن اه ،ُّو انق ل ب ت ُُّّنـ ع ي ٍم،ُّأ ب وُّفـ ت غيـَّر ُُّّالثَّال ث  اُّأ مَّا:ُّفـ ق ال ُُّّحي  ىي  ذ  ُّف أ و ر ع ُُّّ-ُّب ي د ه ُُّّأ مح  د ُُّّو ذ ر اع ُُّّ-ُّه 
ن ُّ ل ُُّّأ ن ُُّّم  ا،ُّم ث ل ُُّّيـ ع م  ذ  اُّو أ مَّاُّه  ذ  ُُّّ-ُّه  ن ُُّّل ُّف أ ق ُُّّ-ُّي ر ي د ن  ،ُّيـ ف ع ل ُُّّأ ن ُُّّم  ل ك ن ُُّّذ اك  اُّو  ذ  ن ُُّّه  ،ُّفـ ر ف س ُُّّر ج ل ه ُُّّو أ خ ر ج ُُّّاع ل ،ف ُُّّي اُّف ع ل ك ُُّّم  ُّفـ ر م ىُّحي  ىي 
ن ُُّّب ه ُّ ،ُّم  ق ام ،ُّالد كَّان  ل ُُّّو  ،ُّأ مل  ُّ:ُّلي ح ىي ُُّّح ن ب لُُّّبن ُُّّأ مح  د ُُّّفـ ق ال ُّ،ُّد ار ه ُُّّف د خ  نـ ع ك  ُُّّل ر ف س ت ه ُُّّو اهلل ُّ:ُّق ال ُّ،ُّب ت ُّثـ ُُّّإ نَّه ُُّّل ك ُُّّو أ ق ل ُُّّأ م  ن ُُّّإ يل َُُّّّأ ح ب ُُّّيل  ُّم 

ُّ ُّ(.2()عبدالرزاقُّعنُّللروايةُّلليمنُّسفرهُّيعن)ُّس ف ر يت 

ّكانّينزلّبهاّالوحيالنبويّالحديثّالهديّّووهذهّبعضّأدلةّ ّعلىّأنّالسنة
                                                                 

ُّللخطيبُّالبغدادي،ُّحتقيقُّعمروُّعبدُّاملنعمُّسليم،ُّمكتبةُّابنُّتيميةُّبالقاهرة،ُّالطبعةُّاألوىلُُّّ-8ُّ 44ُّم،ُّص:8114-هـ8482شرفُّأصحابُّاحلديث
ُّ(80ُّ/841)ُّالرسالةُّطللذهيبُُّّالنبالءُّأعالمُّسريُّ- 2
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ُُُُُّّّّّ
ليكمُّيوشكُّرجلُّشبعانُّعلىُّأريكته،ُّيقول:ُّعأالُّإنُّأوتيتُّالقرآنُّومثلهُّمعه،ُّالُّيكربُّيرفعه:ُّ"ُّحديثُّاملقدامُّبنُّمعد-8ُُُُُُُّّّّّّّ

هبذاُّالقرآن،ُّفماُّوجدمتُّفيهُّمنُّحاللُّفأحلوه،ُّوماُّوجدمتُّفيهُّمنُّحرامُّفحرموه،ُّأالُّالُّحيلُّلكمُّاحلمارُّاألهلي،ُّوالُّكلُّذيُّنابُّمنُّ
ُّفعليهمُّأنُّي قروه،ُّفإنُّملُّيق ُّيستغينُّعنهاُّصاحبها،ُّومنُّنزلُّبقوم، د،ُّإالُّأن ط ة ُّمعاه  ُّفلهُّأنالسباع،ُّوالُّل ق  ُُّّروه، "ُّي عق بهمُّمبثلُّقراه"

ُّاهلل"ُّ)8) ُّ(ُّ،2ُّ(ُّوجاءُّيفُّهنايةُّاحلديثُّيفُّروايةُّأخرى:ُّ"أالُّوإن ُّماُّحر مُّرسولُّاهللُّكماُّحر م
،ُّوأم اُّقوله:ُّ"ومثلهُّمعه"ُُُُُُُُّّّّّّّّ رادُّملاوعبارةُّ"الكتاب"ُّالواردةُّيفُّاحلديثُّواضحة،ُّيرادُّهباُّالقرآنُّالكرمي،ُّوهوُّالوحيُّالظاهرُّاجللي ُّاملتلو 

،ُّوهوُّالسن ةُّبكل ُّماُّتعنيهُّمنُّبيا رآنُّتتحق قُّيفُّأمرين:ُّيفُّومثلي ةُّالسن ةُّللق،ُّنُّشاملُّللكتابُّوتشريعُّمستقل ُّعنههباُّالوحيُّغريُّاملتلو 
ُّكالُّمنُّالقرآنُّوالسن ةُّوحيُّمنُّاهلل،ُّوأم اُّاحلكمُّفيعينُّوجوبُّالعملُُّّالنوعُّويفُّاحلكم: ُّةالزيادُّوأماُّ،(3عاُّ)هبماُّمجيأم اُّالنوعُّفيعينُّأن 

ه،ُّناملذكورة،ُّفوجهُّالداللةُّمنها،ُّأنهُّسوَّىُّبنيُّماُّحيرمهُّهوُّوماُّحيرمهُّاهللُّتعاىل،ُّوذلكُّالُّيكونُّمنهُّإالُّبوحي،ُّألنهُّلوُّكانُّاجتهاداُّم
بنيُُّّةملاُّصحتُّهذهُّالتسويةُّشرعاُّوالُّواقعا،ُّوملاُّقط عُّرسولُّاهللُّهبذهُّالتسوية،ُّألنُّأحكامُّاالجتهادُّالُّقطعُّفيها،ُّفلماُّجزمُّبالتسوي

ُّأنُّذلكُّكانُّمنهُّبوحيُّالُّبرأي. ّماُّحيرمهُّهوُّوماُّحيرمهُّاهللُّعزُّوجل،ُّعلمنا
ُّالسن ةُّوحيُّماُّأثرُّعنُّحس انُّبنُّعطي ةُّأحدُّثقاتُّالتابعنيُّالشامي نيُّقوله:ُّ"كانُّجربيلُّينزلُّعلىُّ-2ُُُُُُُّّّّّّّ ومنُّأوضحُّماُّيثبتُّأن 

،ُّيؤي دُّهذاُّماُّرواهُّالبخاري ُّ(4"ويعل مهُّإي اهاُّكماُّيعل مهُّالقرآن"ُّ)ُُّّرواية،ُّويفبالسن ةُّكماُّينزلُّعليهُّبالقرآن"ُّالنيب ُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم
ُّفقال:ُّصل ُّيفُّهذاُّالواديُّاملبارك،ُّوقلُّعمرةُّيفُُّّعن عمرُّبنُّاخلط ابُّقالُّمسعتُّالنيب ُّبواديُّالعقيقُّيقول:ُّ"أتانُّالليلةُّآتُّمنُّريب 

ة"ُّ) ُّتستويفُّرزقها،ُّفات قواُّاهللُّوأمجلواومنُّهذاُّالقبيلُّقوله:ُّ"إن ُّالروحُّاألمنيُّنفثُّيفُّرُّ،(5ُّحج  يفُّالطلب"ُُّّوعيُّأن هُّلنُّمتوتُّنفسُّحىت 
(4.ُّ)ُّ

ُّمثلُُُُُُُُُّّّّّّّّّ ُّبواسطةُّجربيلُّويفُّحالُّاليقظة، ُّالرسولُّيتلق ىُّالسن ةُّمنُّاهللُّسواءُّكانُّذلكُّبوحيُّجلي  فهذهُّاألحاديثُّصرحيةُّيفُّأن 
ُّأيُّبإهلامُّأوُّنفثُّيفُّالروعُّأو "،ُّوهيُّبالرؤياُّيفُّاملنام،ُّمثلُّقوله:ُّ"إن ُّالروحُّاألمنيُّنفثُّيفُّروعيُّقوله:ُّ"أتانُّآت"،ُّأوُّبوحيُّخفي 

ُّجربيلُّكانُّينزلُّعلىُّالنيب ُّبالسن ةُّكماُّينزلُّعليهُّبالقرآن"ُّوهيُّواضحةُّالداللةُّعلى ُّاجلليلُّحس انُّبنُّعطي ة:ُّ"إن  ُّتصد قُّقولُّالتابعي 
ُّ.أنُّالسن ةُّوحي

ُّالسن ةُّوحيُّماُّأخرجهُّالشاُّ-3ُُُُُُُّّّّّّّ ُّعندهُّكتاباُّيفُّالعقولُّنزلُّبومم اُّيثبتُّأن  ُّالكبريُّطاوسُّبنُّكيسانُّ"أن  ُّمنُّطريقُّالتابعي  هُّفعي 
ُّكل ُّذلكُّوحيُّنزلُّعلىُّقلبُّالرسولُّوجرىُّبهُّلسانه.ُُّّ،(2الوحي"ُّ) ُّالدي اتُّمم اُّحد دتهُّوفص لتُّمعاملهُّالسن ةُّأدركناُّأن  وإذاُّعلمناُّأن 

ولُّناسهاُّوتفصيالمهاُّاملبسوطةُّيفُّكتبُّالزكاةُّوالصدقة،ُّفهيُّوإنُّبدتُّمنُّقوكذلكُّأنصبةُّالزكاةُّوبيانُّمقاديرهاُّاملخر جةُّوأنواعهاُّوأج
ُّأهناُّيفُّاحلقيقةُّأم ُّ ُّرُّأم ُّالنيب ُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّإال ُّذلكُّماُّرواهُّالبخاري  ُّبهُّنبي هُّعليهُّالصالةُّوالسالم.ُّمصداق ُّبنُُّّنعرُّاهلل أنس

اُّوج ههُّإىلُّالبحرين:ُّ
 
هللُّصلىُّ"بسمُّاهللُّالرمحنُّالرحيم،ُّهذهُّفريضةُّالصدقةُّاليتُّفرضُّرسولُّامالك:ُّأن ُّأباُّبكرُّكتبُّلهُّهذاُّالكتابُّمل

ُّ(ُّ.1اهللُّعليهُّوسلمُّعلىُّاملسلمنيُّواليتُّأمرُّاهللُّهباُّرسوله.ُّ"ُّ)
                                                                 

5/80ُُُّّّ-كتابُّالسن ةُُُّّّ-سننُّأيبُّداودُُّّ- 1 8/4ُُُّّّ-املقد مةُُّّ-نُّابنُّماجهُّحنوهُّسنُّ-4404ُّحديث 5/31ُُُّّّ-العلمُُّّ-سننُّالتمذيُُّّ-82ُّحديث 2444ُُّّحديث
8/4ُُّّ-/.ُّوابنُّماجه5/31ُُّّ-أخرجهاُّالتمذيُُّّ-2ُّ ُّ/8/801/ُّواحلاكم8/844ُُّّ-/ُّوالدرامي4/201ُُّّ-/ُّوالطحاويُّيفُّاملعان2/224ُُّّ-/ُّوالطربانُّيفُّالكبري
ُّ/8408-2ُّ)ط4/211ُّ-معاملُّالسننُّأليبُّسليمانُّاخلط ايب ُُّّ-3ُّ ُّالعلمي ةُّ-م8118هـ ُّلبنان(-بريوتُّ-منشوراتُّاملكتبة
4ُّ-ُّ ُّالباري ُُّّ-83/305ُّفتح 83ُّ/848ُُّّ،ُّحتفةُّاألشراف514ُّحديث8/882ُُُّّّ-املقد مةُُّّ-سننُّالدارمي  ُّ.81410احلديث
5ُّ-ُّ ُّ،ُّفتحُّالباري ُّالبخاري  8534ُّحديث3/451ُُّّصحيح 2/314ُُُّّّ-مناسكُُّّ-.ُّسننُّأيبُّداود2322ُّوحديث بابُُّّ-املناسكُُّّ-سننُّابنُّماجهُُّّ-8100ُّحديث

ُّبالعمرةُّإىلُّاحلج ُّ 2/118ُُّّالتمت ع ُّ.2124حديث
4ُّ-ُّ ُُّّ-حماضراتُّيفُّعلومُّاحلديث ُّ/8318-3ُّ)ط8/11ُّمصطفىُّأمنيُّالتازي  مطبعةُّدارُّالتأليفُّمبصر(ُّ.ُّوحنوهُّيفُّسننُّابنُّماجهُّ]بدونُّذكر:ُّإن ُّالروحُُّّ-م8128ُّهـ

2/225ُُّّصادُّيفُّطلبُّاملعيشةبابُّاالقتُّ-التجاراتُّ-األمنيُّنفثُّيفُّروعي[ ُّ.2844حديث
ُّالباري-2ُّ ُّ.83/305فتح
1ُّ-ُّ ُّالبخاري  ُُّّ-بابُّزكاةُّالغنمُُّّ-الزكاةُُّّ-صحيح 322ُُُّّّ-3/328ُّفتحُّالباري ُّ.8454احلديث
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ُّهباُّرسوله.ُّفقولُّأيبُّبكرُّرضيُّاهللُّعنه:ُّ"هذهُّفريضةُّالصدقةُّاليتُّفرضُّرسولُّاهللُّواليتُّأمرُّاهللُُُُُُُّّّّّّّ ُّ"ُّيبني  ُّمباُّالُّيدعُّجماالُّللشك 
ُّعنهُّالرسولُّببيانهُّاآلسر،ُّويقاسُّعلىُّالزكاةُّبقي ةُّاألركان،ُّوغريهاُّمم اُّأن ُّ اُّهوُّوحيُّمنُّاهللُّعرب  ناولتهُّتُّماُّيتعل قُّبركنُّالزكاةُّوالصدقاتُّإمن 

ُّالسنةُّبالبيان.
ةُّالعسيفُّ)-4ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُّالسن ةُّوحيُّكالقرآنُّقص  ُّبس(ُّ،ُّفقدُّروىُّالبخارُّاألجريومنُّاألدل ةُّاليتُّساقهاُّالعلماءُّعلىُّأن  ندهُّالصحيحُّي 

خالدُّقاال:ُّكن اُّعندُّالنيب ُّفقامُّرجلُّ]وهوُّزوجُّاملرأةُّوكانُّأعرابياًّ[ُّفقال:ُّأنشدكُّاهللُّإالُّماُّقضيتُّبينناُّبكتابُُّّإىلُّأيبُّهريرةُّوزيدُّبن
ينُّهذاُّكانُّباهلل!!.ُّفقامُّخصمهُّ]وهوُّوالدُّالعسيف[ُّوكانُّأفقهُّمنهُّفقال:ُّ"اقضُّبينناُّبكتابُّاهللُّوائذنُّيل،ُّقالُّ"قل!ُّ"ُّقال:ُّإن ُّا

ُّعلىُّابينُّجلدُّمائةُّوتغريبُّ عسيفاُّعلىُّهذاُّفزىنُّبامرأته،ُّفافتديتُّمنهُّمبائةُّشاةُّوخادم.ُّمث ُّسألتُّرجاالُّمنُّأهلُّالعلمُّفأخربونُّأن 
ُّبينكماُّبكتابُّاهللُّجل ُّذكره،ُّاملائةُّشاةُّواخلادمُّرد ُّوعلىُّابنك لدُّجُّعامُّوعلىُّامرأتهُّالرجم.ُّفقالُّالنيب :ُّ"والذيُّنفسيُّبيدهُّألقضني 

ُّ(ُّ.8مائةُّوتغريبُّعام،ُّواغدُّياُّأنيسُّعلىُّامرأةُّهذاُّفإنُّاعتفتُّفارمجها"ُّ)
ُّالتغريبُُُُُُُُّّّّّّّّ ُّمن ُّاحملصنة،ُّوكل  ُّوبرجم ُّوتغريبُّعام، ُّمائة ُّجبلدُّالبكر ُّوقضى ُّبكتابُّاهلل" ُّبينكما ُّقوله:ُّ"ألقضني  ُّهو والشاهدُّهنا

ُّال ُّعنُّهذينُّاحلكمنيُّاللذينُّتفر ُّوالرجمُّقضتُّهبماُّالسن ة،ُّوملُّيردُّهلماُّذكرُّيفُّالكتابُّإالُّأن  دتُّهبماُّنيب ُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّعرب 
ُّاملرادُّبه ُّمنُّالقرآن،ُّوأن  ُّالكتابُّأعم  ُّالسن ةُّوحيُّكالكتاب،ُّوعلىُّأن  شرع"ُّسواءُّكانُُّّ"الُّالسنةُّ"بالكتاب"،ُّوهذاُّدليلُّصريحُّعلىُّأن 

ُّمنُّعلماءُّالقرنُّا،ُّكتاباُّأوُّسن ة هـ[ُّعبارةُّ"الكتاب"ُّالواردةُّيفُّقول451ُّخلامسُّاهلجريُّ]تويفُّاملضمارُّنفسهُّشرحُّأبوبكرُّالبيهقي 
ُّالُّأحل ُّإالُّماُّأحل ُّاهللُّيفُّكتابه،ُّوالُّأحر مُّإالُّماُّحر مُّاهللُّيفُّكتابه"ُّبالوحيُّسواءُّكانُّوحياُّمتلو اُّوهوُّالقرآن أوُّغريُُّّ،الرسول:ُّ"ُّإن 

ُّوهوُّالسن ةُّالنبوي ةُّ) ُّ(ُّ.2متلو 
ُّالسن ةُّوح-5ُُُُُُُّّّّّّّ ُّلدينهُّاملفارقُّللجماعةُّومنُّاألدل ةُّعلىُّأن  يُّماُّجاءُّعلىُّلسانُّمعاذُّبنُّجبلُّرضيُّاهللُّعنهُّيفُّحكمُّاملرتد ُّاملغري 

(ُّبعدُّاستتابتهُّمحايةُّألمنُّاجملتمعُّاملسلم،ُّمنُّأن هُّقضاءُّاهللُّورسوله،ُّأيُّأن هُّحكمُّوإنُّصدرُّعلىُّلسان3ُّالذيُّقضتُّالسن ةُّبقتلهُّ)
ُّبسالرسولُّاألكرمُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّإالُّأن هُّيفُّاحل ندهُّإىلُّأيبُّقيقةُّوحيُّأنزلهُّاهللُّعلىُّقلبُّنبي هُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم.ُّروىُّالبخاري 

ُّمعاذُّبنُّجبلُّحنيُّقدمُّعليهُّباليمن،ُّوجدُّعندهُّرجالُّموث قاُّفقال:ُّماُّهذا؟ُّقالُّ]أبوموسى[ُّ:ُّكانُّيهودي اُّفأسلمُّ ُّأن  موسىُّاألشعري 
ُّيقتل، ُّحىت  ُّ(4ُّقضاءُّاهللُّورسولهُّثالثُّمر ات،ُّفأمرُّبه،ُّفقتلُّ)ُّمث ُّمهو د!:ُّقال:ُّاجلس!ُّقالُّ]معاذ[ُّ:ُّالُّأجلس

ُّأن هُّموحىُّبهُّمنُّاهللُّتعاىل. ُّعلى ُّالذيُّقضىُّبهُّالرسولُّبأن هُّ"قضاءُّاهللُّورسوله"،ُّيدل  ُّفوصفُّمعاذُّرضيُّاهللُّعنهُّقتلُّاملرتد 
ُّقريش،ُّأريدُّحفظه،ُّفنهتينُّحديثُّعبدُّاهللُّبنُّعمرو،ُّقال:ُّكنتُّأكتبُّكلُّشيءُّأمسعهُّمنُّرسولُّاهللومنُّأوضحُّاألدلةُُّّ-4ُُُُُُُُُّّّّّّّّّ

ُّاهللُّبشرُّيتكلمُّيفُّالغضبُّوالرضا،ُّفأمسكتُّعنُّالكتاب،ُّفذكرتُّذلكُّتكتبُّكلُّشيءُّتسمعهُّمنُّرسولُّاهللُّفقالوا:ُّإنك ،ُّورسول 
نُّووجهُّالداللةُّأُّ(5)لرسولُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّ"فأومأُّبإصبعهُّإىلُّفيه"ُّفقال:"ُّاكتبُّفوالذيُّنفسيُّبيدهُّماُّخرجُّمنهُّإالُّحقُّ"ُّ

ُّألنُّ ُّسواءُّكانُّكتاباُّأوُّسنة، ُّعلىُّأنُّماُّيقوله،ُّكانُّبوحي، ُّبأنهُّحق،ُّفدلُّذلك ُّيفُّحالُّالغضبُّوالرضا النيبُّوصفُّماُّيتكلمُّبه
ُّألنهُّيصدرُّعنُّالوحيُّالذيُّالُّينطقُّعنُّاهلوى.ُّ،راُّيفُّسياقُّالنفي،ُّفيفيدُّالعموماحلقُّوقعُّمن كَُّّ

ُّماُّيسألُّعنُّالشيءُّالذيُّملُّومنُّأوضحُّاألدل ةُّعلىُّأن ُّسن ةُّالنيب ُّصلىُّاهللُّ-2ُُُُُُّّّّّّ ُّعليهُّوسلمُّوحيُّأنهُّعليهُّالصالةُّوالسالمُّكثريًا
ُّيريهُّاهللُّاجلواب ُّيأتيهُّبيانُّذلكُّبالوحي،ُّوكثرياُّماُّتنزلُّبهُّالنوازلُّفالُّيفيتُّحىت  ُّينزلُّعليهُّفيهُّوحي،ُّفيسكتُّأوُّيقولُّالُّأدريُّحىت 

                                                                 
8ُّ-ُّ ُّالبخاري  ُُّّ-بابُّاالعتافُّبالزىنُُّّ-احلدودُُّّ-صحيح 82/840ُُّّفتحُّالباري ُّ.4122حديث
ُّاإلسال-2ُّ ُّانظرُّالسن ةُّومكانتهاُّيفُّالتشريع ُّ.855مي 
ُُّّ-(451ُّ:ُّ"منُّبد لُّدينهُّفاقتلوه"ُّاملوط أُّ)ُّيقولُّالنيب ُُّّ-3ُّ ُُّّ-صحيحُّالبخاري  ُُّّ-،ُّواالستتابة3082ُّحديث4/823ُُّّاجلهادُّفتحُّالباري  ُُّّ-بابُّحكمُّاملرتد  فتحُّالباري

82ُّ/221ُُّّ ُُّّ-احلدودُُّّ-سننُّالتمذي ُُّّ-4122ُّحديث ُُّّ-4/51ُّبابُّماُّجاءُّيفُّاملرتد  ُُّّ-الدمُّحترميُُّّ-سننُّالنسائي  ُّ.2/804بابُّاحلكمُّيفُّاملرتد 
4ُّ-(2ُّ ُّواملعاندينُُّّ-(ُّصحيحُّالبخاري  ُّواملرتد ةُُّّ-استتابةُّاملرتد ين ُّاملرتد  ُُّّ-بابُّحكم 82/210ُُّّفتحُّالباري ُّ.4123حديث
ُّ/8/805/804ُُّّ-/ُّواحلاكم8/825ُُّّ-/ُّوالدارمي3/381ُُّّ-/ُّوأبوُّداود2/842/812ُُّّ-أخرجهُّأمحدُُّّ-5ُّ



منانيــــــويةّوحيّربـــــةّالنبـــــالسنّ  ّّّّةـنــــــداءّالســــــأعّلدعاوىاقشةّـــــّ، ّّّ ّّ ّّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّّالــــنــ ـبـويـ ةّ ّّّ ّّ ّّّ محــــــــــــمدّأحمـــــــــــــــــــدّصـــــــــبرةّ  إعدادّ:
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ُّيفُّجامعهُّالصح ُّترجمُّهلذاُّاملعىن ُّالبخاري  ُّإن  ُّمم اُّملُّينزلُّعليهُّالوحيُّفوالفتوى،ُّحىت  ُّ"الُّيحُّبقوله:ُّ"بابُّماُّكانُّالنيب ُّيسأل يقول:
ُّينزلُّعليهُّالوحي،ُّوملُّيقلُّبرأيُّوالُّقياس،ُّلقولهُّتعاىل:ُّ"مباُّأراكُّاهلل"ُّ) ُّ(ُّ:8أدري،ُّأوُّملُّجيبُّحىت 

يفُّمايل؟ُّ"،ُُُّّّمايل؟ُّكيفُّأصنع:ُّ"ياُّرسولُّاهلل!ُّكيفُّأقضيُّيفوكانُّمريضاُُّّمنُّذلكُّسؤالُّجابرُّبنُّعبدُّاهللُّرضيُّاهللُّعنهُّ-أُُُُُُُّّّّّّّ
ووجهُّالداللةُّأنهُّملُّجيبهُّحىتُّجاءُّالوحيُّجبوابه،ُّفدلُّعلىُّأنهُّالُّجييبُّ،ُّ(2قالُّجابر:ُّ"فماُّأجابينُّبشيءُّحىتُّنزلتُّآيةُّاملرياث"ُّ)

وحي،ُّأفادُّذلكُّلإالُّبوحي،ُّفلوُّكانُّجيتهدُّيفُّاألحكامُّالجتهدُّيفُّجوابُّهذاُّالسؤال،ُّمعُّقيامُّالداعي،ُّواحلاجةُّامللحة،ُّفلماُّانتظرُّا
ُّالُّيقولُّإالُّبوحي،ُّوهوُّاملطلوب.ُّأنه

رسولُّاهلل!ُُُّّّالنيب ُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّوهوُّباجلعرانةُّياسألُُّّسُّجب ةُّوعليهُّأثرُّاخللوقوكانُّيلبوكذلكُّسؤالُّأحدُّاملعتمرينُُّّ-بُُُُُُّّّّّّ
ُّسر يُّعنهُّفقال:ُّاءهُّالوحي.ُّ.ُّ.ُّمث ُّكيفُّترىُّيفُّرجلُّأحرمُّبعمرةُّوهوُّمتضم خُّبطيب؟ُّفسكتُّالنيب ُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّساعة،ُّفج

"أينُّالذيُّسألُّعنُّالعمرة؟ُّ"ُّفأيتُّبالرجل.ُّفقال:ُّ"اغسلُّالطيبُّالذيُّبكُّثالثُّمر ات،ُّوانزعُّعنكُّاجلب ة،ُّواصنعُّيفُّعمرتكُّكماُّ
ُّ(ُّ.3تصنعُّيفُّحج تك"ُّ)

ُُّّ-جُُُُُّّّّّ ُّوالساعة،ُّفالُّجييبُّحىت ُّالوحيُّباجلوقدُّيسألُّعنُّقضاياُّغيبي ةُّمم اُّاستأثرُّاهللُّبعلمهاُّكالروح ُّواب:ينزلُّعليه
ُّالروح؟ُُّّ- ُّالقاسمُّما ُّفقال:ُّياُّأبا ُّيهودي اُّسألُّالرسول ُّبنُّمسعود:ُّ"أن  ُّحديثُّعبدُّاهلل ُّيفُّصحيحهُّمن ُّماُّرواهُّالبخاري  منُّذلك

ُّر يِبُّ ُّأ م ر  ن  ُّم  ُّالر وح  ُّق ل  ُّالر وح  ُّع ن  أ ل ون ك  ُّاجنلىُّعنه،ُّفقال:ُّ}و ي س  ُّإليه.ُّ.ُّ.ُّفلم ا ُّإ الَُُّّّفسكت.ُّفقلت:ُّإن هُّيوحى ُّأ وت يت مُِّمنُّال ع ل م  و م ا
ُّ(ُّ.4[ُّ)15ق ل ياًل{ُّ]اإلسراء:

ُّليسُُّّ- ُّ"ماُّاملسؤولُّعنهاُّبأعلمُّمنُّالسائل"،ُّأيُّأن هُّأخربهُّأن وسألهُّجربيلُّعليهُّالسالمُّعنُّالساعة؟ُّفقالُّعليهُّالصالةُّوالسالم:
ُّ(ُّ.4يلُّعليهُّالسالمُّ)(ُّ.ُّكماُّسألهُّرجلُّعنُّالساعةُّفأجابهُّمبثلُّجوابهُّجرب5ُّعندهُّمنُّذلكُّعلمُّ)

ل ُّم ثـ ق ال ُُّّ- نُّيـ ع م  ُّفيهاُّشيءُّإالُّهذهُّاآليةُّاجلامعةُّالفاذ ة:ُّ}ف م  رٍَّةُّذ ُُّّوسئلُّالنيب ُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّعنُّاحلمر؟ُّفقالُّ"ملُّينزلُّعلي 
ُّذ رٍَّةُّش رًّاُّيـ ر ه {ُّ]الزلزلة: ل ُّم ثـ ق ال  نُّيـ ع م  املقامُّهبذهُّاآليةُّفيقول:ُّ"دل تُّعلىُّأن ُُّّشهادُّيفُّهذااملرادُّمنُّاالست،ُّ(2[ُّ"ُّ)1-2خ يـ ًراُّيـ ر ه ُّو م 

ُّرأىُّثوابُّذلك،ُّوإنُّعملُّمعصيةُّرأىُّعقابُّذلك"ُّ) ُّ(ُّ.1منُّعملُّيفُّاقتناءُّاحلمريُّطاعة،
ُّومستعجلة،ُُُُُُّّّّّّ ُّاملسألةُّخطرية ُّمهماُّكانت ُّيتعج لُّجوابا ُّاهلل،ُّفال ُّويفيتُّمباُّيريه ُّبالوحيُّجييب ُّوالسالمُّمتقي د فالرسولُّعليهُّالصالة
أجلىُّالدالالتُّعلىُّصدقُّهذاُّالقولُّ"حادثةُّاإلفك"ُّاليتُّنالُّاملنافقونُّفيهاُّمنُّعرضُّالنيب ُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّوسرحواُّومرحواُُّّومن

ُّبرباءةُّ ُّشهرُّكامل ُّنزلُّالوحيُّبعد ُّافتاءامهمُّوختر صامهمُّحىت  ُّيستطعُّأنُّينهي ُّعليهُّوسلمُّمل ُّوالرسولُّصلىُّاهلل دونُّأنُّيزعهمُّوازع،
ُّوأرضاها.السي دةُّالطاهرةُّال ُّأم ُّاملؤمننيُّرضيُّاهللُّعنها ُّربيئةُّاملرب أةُّعائشة

حديثُّيعلىُّبنُّأميةُّأنُّرجالُّأتىُّالنيبُّوهوُّباجل ع ر انة،ُّوعليهُّجبة،ُّوعليهُّأثرُّخ لوق،ُّفقالُّكيفُّتأمرنُّأنُّأصنعُّيفُّعمريت؟ُّ-1ُُُُُُُّّّّّّّ
ركُّأنُّتنظرُّإىلُّلُّعليهُّالوحي،ُّفقالُّعمر:ُّتعال،ُّأيسووددتُّأنُّقدُّرأيتُّرسولُّاهللُّوقدُّأنزُّفقال:ُّفأ نزلُّاهللُّعلىُّالنيبُّفستُّبثوب،ُّ

رسولُّاهللُّوقدُّأنزلُّاهللُّعليهُّالوحي؟ُّقلت:ُّنعم،ُّفرفعُّطرفُّالثوبُّفنظرتُّإليه،ُّلهُّغطيطُّكغطيطُّالب كر،ُّفلماُّس ريُّعنهُّقال:ُّ"أينُّ
                                                                 

ُّالباريُُّّ-ثامنُّالبابُّالُّ-االعتصامُُّّ-8ُّ ُّ.83/303فتح
2ُّ-ُّ ُّالبخاري  ُُّّ-االعتصامُُّّ-صحيح ُُّّ-بابُّماُّكانُّالنيب ُّيسألُّمم اُّملُّينزلُّعليهُّالوحي ُّالباري 83/303ُُّّفتح ُّ.2301حديث
3ُّ-ُّ ُّالبخاري  ُُّّ-صحيح ُُّّ-احلج  3/440ُُّّفتحُّالباري ُُّّ-العمرةُُّّ-8534ُّحديث ُّماُّيفعلُّباحلج  ُّالباريُُّّ-بابُّيفعلُّبالعمرة 3/281ُُّّفتح ُُّّ-2118ُّحديث صحيح

ُُّّ-مسلمُّ ُُّّ-سننُّأيبُّداودُُّّ-8810ُّحديث8/134ُّبابُّماُّيباحُّللمحرمُّحبج ُّأوُّعمرةُُّّ-احلج  401ُُُّّّ-5/402ُّبابُّالرجلُّحيرمُّيفُّثيابهُُّّ-املناسك ُّ.8181حديث
ُّمنُّالعلمُّإالُّقليال{ُُّّ-العلمُُّّ- 4 ُّفتحُّالباُّ-بابُّقولُّاهللُّتعاىل:ُّ}وماُّأوتيتم 8/240ُُّّري ُّ.825حديث
ُّبريوت(ُّ.ُّ-دارُّاملعرفةُُّّ-م8112ُّ/هـ8482ُّ-3ُّ)طُّ-8/44ُّأصولُّالشريعةُّأليبُّإسحاقُّالشاطيب ُُّّاملوافقاتُّيفُّ- 5
6 -ُُّّ ُُّّ-نيبُّبابُّسؤالُّجربيلُّالُّ-اإلميانُُّّ-البخاري  ُّالباري 8/840ُُّّفتح ُّ.50حديث
ُّالتفسريُّفتُّ،البخاري ُُّّ- 7 1/511ُُّّحُّالباري ُّ،4143ُّحديث  نواعُّمنُّطاعةُّومعصيةُّوفاذةُّالنفرادهاُّيفُّمعناهاهلاُّمجيعُّاأل.ُّواآليةُّجامعةُّلشمو2140ُّاجلهادُّحديث
8 -ُُّّ ُّالباري ُّ.4/22فتح
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ُّواغسلُّأثر ُّاخلعُّعنكُّاجلبة، ُّواصنعُّيفُّعمرتكُّكماُّتُّالسائلُّعنُّالعمرة، ُّعنك،ُّوأنقُّالصفرة، ُّيفُّحجكُّاخللوق ُّووجهُّ(8)صنع "
لُّقالُّالزركشي:ُّ"ُّوهوُّدليلُّقطعيُّعلىُّأنُّالسنةُّكانتُّتنزُّ،ُّهُّإالُّبعدُّماُّجاءهُّالوحيُّباجلوابالداللهُّأنهُّملُّجي  بُّالسائلُّعنُّسؤال

ُّ(2عليهُّكماُّينزلُّالقرآنُّ"ُّ)
أنُّمنُُّّبهُّمجاعةُّمنُّالعلماءُّعلىُّقالُّاحلافظ:ُّ"ُّملُّأقفُّيفُّشيءُّمنُّالرواياتُّعلىُّبيانُّاملنزلُّحينئذُّمنُّالقرآن،ُّوقدُّاستدلُُُُُُّّّّّّ

ُّو ال ع م ر ة ُّل ُّ ُّاحل  جَّ ُّحينئذُّقولهُّتعاىلُّ}و أ مت  وا ُّأخرىُّأنُّاملنزل ُّيفُّاألوسطُّمنُّطريق ُّوقعُّعندُّالطربان ُّ]البقرة:الوحيُّماالُّيتلى،ُّلكن ُّلَّه {
لىُّماُّسألُّ،ُّقلت:ُّوالُّتظهرُّداللةُّاآليةُّع[ُّووجهُّالداللةُّمنهُّعلىُّاملطلوب،ُّعمومُّاألمرُّباإلمتام،ُّفإنهُّيتناولُّاهليئاتُّوالصفات814

عنهُّالسائلُّمنُّنزعُّجبته،ُّوغسلُّأثرُّاخللوقُّعنه،ُّإالُّبالتأويلُّاملذكور،ُّلوُّصحتُّالروايةُّبذلك،ُّلكنُّروايةُّالطربانُّيفُّاألوسطُّضعيفةُّ
ُّبهُّلهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّيفُّهذهُّالقضية،ُّهوُّالسنةُّال3ُّ) ُّأنُّاملوحى ُّاالستداللُّباحلديثُّعلى ُّ.القرآن(ُّفيصح 

ُّيديه،-1ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُّوجلستُّبني ُّجئتُّرسولُّاهلل ُّوهوُّشيخُّكبريُّقالت: ُّبنُّالصامتُّمنها، ُّمظاهرةُّأوس ُّبنتُّثعلبةُّيف ُّحديثُّخولة
فذكرتُّلهُّماُّلقيتُّمنه،ُّوجعلتُّأشكوُّماُّألقىُّمنُّسوءُّخلقه،ُّقالت:ُّفجعلُّرسولُّاهللُّيقول:ُّ"ُّياُّخويلة،ُّابنُّعمكُّشيخُّكبري،ُّ

ُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّماُّكانُّيتغشاه،ُّمثُّسريُّعنهُّفقاهللُّفاتقيُّاهللُّفيهُّ"ُّقالت:ُّفو الُّيل:ُُّّماُّبرحتُّحىتُّنزلُّيف ،ُّفتغشىُّرسول 
{ُّ]اجملادلة: ُّجت  اد ل ك  ُّالَّيت  ل  ع ُّاللَّه ُّقـ و  ووجهُّالداللةُّ،ُّ(4"ُّاحلديثُّ)ُّ...[8ُّ"ُّياخويلةُّقدُّأنزلُّاهللُّفيكُّويفُّصاحبك،ُّمثُّقرأُّعليُّ}ق د ُّمس  

ُّالُّمنُّهذهُّالقصةُّأنُّالن ُّعليهُّالوحيُّحبكمها،ُّفدلُّعلىُّأنه ُّالُّبرأيُّوالُّقياس،ُّحىتُّنزل ُّيفُّاجلوابُّعنها،ُّفلمُّجيبُّفيها يبُّتوقف
ُّيقولُّشيئا،ُّوالُّيفعلهُّإالُّبوحي.

ديثُّجبريُّبنُّمطعمُّأنُّرجالُّقال:ُّياُّرسولُّاهلل،ُّأيُّالبلدانُّأحبُّإىلُّاهللُّوأيُّالبلدانُّأبغضُّإىلُّاهلل؟ُّقال:ُّ"الُّأدريُّح-80ُُُُُُُُّّّّّّّّ
،ُّويفُّلفظ:ُّقالُّجربيل:ُّ"ُّ(5)لُّجربيل"ُّفأتاهُّفأخربهُّجربيلُّأنُّأحبُّالبقاعُّإىلُّاهللُّاملساجد،ُّوأبغضُّالبقاعُّإىلُّاهللُّاألسواقحىتُّأسأ

ُّالُّأدريُّحىتُّأسألُّربُّالعزةُّ".
ه،ُّوالُّتركتُّبحديثُّاملطلبُّبنُّح ن ط بُّأنُّالنيبُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّقال:ُّ"ماتركتُّشيئاُّمماُّأمركمُّاهللُّبهُّإالُّوقدُّأمرتكمُّ-88ُُُُُُّّّّّّ

ُّيفُّ ُّرزقها،ُّفأمجلوا ُّحىتُّتستويف ُّلنُّمتوتُّنفس ُّر وعيُّأنه ُّقدُّألقىُّيف ُّالروحُّاألمني ُّأالُّوإن ُّوقدُّهنيتكمُّعنه، ُّعنهُّإال شيئاُّمماُّهناكم
ُّأنهُّالُّيأمرُّوالُّينهىُّإالُّمباُّأمرُّبهُّاهللُّوهنىُّعنه،ُّوأنهُّيتلقىُّوُُّّ(4)الطلب"ُّ يُّاإلهلامُُّّحووجهُّالداللةُّأنُّالنيبُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّبنيَّ

كماُّيتلقىُّوحيُّاإلرسال،ُّوكالمهاُّحق،ُّوذلكُّيفيدُّأنُّالسنةُّوحي،ُّألنُّبعضُّماُّحر مهُّاهللُّالُّيوجدُّإالُّيفُّالسنةُّالُّيفُّالقرآن،ُّوقدُّ
ُّاستدلُّالشافعيُّيفُّالرسالةُّهبذاُّاحلديثُّهلذاُّاملعىن.

ُّع ُّ-82ُُُُُُّّّّّّ ُّقذف ُّسعدُّيف ُّسهلُّبن ُّالنيبحديث ُّامرأتهُّعند ُّفُّوقولهُّصلىُّو ميرُّالعجالن ُّأنزلُّاهلل ُّ"ُّقد ُّوسلم: ُّويفُّاهللُّعليه يك
،ُّفلماُّكانُّبعدُّذلكُّأتاهُّ"ويفُّلفظُّابنُّمسعود:ُّقالُّالنيبُّصاحبتك،ُّفاذهبُّفأتُّهباُّ"ُّويفُّروايةُّابنُّعمر:ُّ"ُّفسكتُّعنهُّالنيب

ُّ ُّ"ُّويفُّروايةُّابنُّعباسُّ"ُّاللهمُّبني  ُّ(2)ُّ"ُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم:ُّ"ُّاللهمُّافتح،ُّوجعلُّيدعو،ُّفنزلتُّآيةُّاللعان
ووجهُّالداللةُّمنُّهذهُّاأللفاظُّأنهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّتوقفُّعنُّحكمُّاللعانُّحىتُّنزلُّعليهُّالوحيُّبه،ُّفدلُّذلكُّعلىُّأنهُُُُُُُُُّّّّّّّّّ

مُّحنيُّقالُّالشافعي:ُّ"ُّوفيهُّداللةُّعلىُّأنُّرسولُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسل،ُّجابُّالسائلُّوملاُّانتظرُّالوحيالُّجيتهد،ُّفلوُّكانُّجيتهدُّأل

                                                                 
ُّالبُّ- 1 ُّأخرجه ُّيفُّالعمرة ُُّّ-خاري ُّ.3/281ُّ-الفتح
2 -/ُّ  .4/284البحرُّاحمليط
2/415ُُّّ-أخرجهُّالطربانُّيفُّاألوسطُُّّ-3ُّ ُّ/8134ُُّّ-/ُّحديث
ُُّّوجاءُّمنُّحديث2/244ُُّّ-/ُّوأبوُّداودُّيفُّالطالق4/480/488ُُّّ-أخرجهُّأمحدُُّّ-4ُّ ُّيفُّالتوحيد ُّصحيحُّخمتصراُّعندُّالبخاري ُّ/83/314ُُّّ-عائشةُّبسند
5ُّ-ُُّّ ُّ/.8/11/10/2/2ُُّّ-/ُّواحلاكم83/400ُُّّ-/ُّوأبوُّيعلى4/18ُُّّ-/ُّوأمحد1/352ُُّّ-أخرجهُّالبزار
ُّصُُُّّّ-4ُّ ُّالشافعيُّيفُّالرسالة ُّشاكرُّيفُّخترجيهُّوحتقيقهُّمباُّالُّمزيدُّعليه.12/13أخرجه ُّ/ُّوقدُّاستفاضُّالشيخ
ُّيفُّال-2ُّ ُّ/ُّبابُّاللعانُّومنُّطلقُّبعدُّاللعان.1/355ُّ-الفتح-طالقُّالبخاري
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وقفُّعنُّجواهبا،ُّحىتُّأتاهُّمنُّاهللُّعزُّوجلُّاحلكمُّفيها،ُّفقالُّلعوميرُّ"ُّقدُّأنزلُّاهللُّفيكُُّّ-وكانتُّحكماًُّ-ألة،ُّوردتُّعليهُّهذهُّاملس
ُّفرقُّبينهما،ُّوأحلقُّالولدُّباملرأة،ُّونفاهُّعنُّاألبُّ،ُّويفُّصاحبتكُّ" ُّأحكاماُُّّ...فالع نُّبينهماُّأمرُّاهللُّتعاىلُّيفُّاللعانُّمث فكانتُّهذه

ُّ،ُّفالقولُّفيهاُّواحدُّمنُّقولني:ُّأحدمهاُّأنُّمسعتُّمنُّأ رضىُّدينهُّوعقلهُّوعلمهُّيقول:ُّإنهُّملُّيقضوجبتُّباللعانُّليستُّباللعانُّبعينه
هللُّتعاىلُّاُّفيهاُّوالُّغري هاُّإالُّمباُّأمرُّاهللُّتباركُّوتعاىل،ُّوقال:ُّفأمرُّاهللُّإياهُّوجهان:ُّوحيُّينزلهُّفيتل ىُّعلىُّالناس،ُّوالثانُّرسالةُّتأتيهُّعن

ُُّّ(8)"ُُّّ...بأنُّافعلُّكذاُّفيفعلهُّ
ّكّّّّّّ ّوحٌي ّالنبويَة ّالسنَة ّعلىّأن ّالشريفة ّالنبوية ّالسنة ّمن ّلكرهاإنّاألدلَة ّأو ّجدا ّيصعبّحصرها ّثيرٌة ُّبلفظُّف: ُّجاء ُّما كل

ُّجاءُّ ُّوماُّجاءُّبلفظُّاإلباحة،ُّوما ُّبلفظُّالوعد،ُّوماُّجاءُّبلفظُّاحلل، ُّجاءُّبلفظُّاإلعطاء،ُّوماُّجاء الوحي،ُّوماُّجاءُّبلفظُّاألمر،ُّوما
اءُّبلفظُّاإلذن،ُّوماُّجاءُّبلفظُّالتخيص،ُّوماُّجاءُّبلفظُّالنهي،ُّوماُّجاءُّبلفظُّالتفضيل،ُّوماُّجاءُّبلفظُّالرؤية،ُّبلفظُّالتطييب،ُّوماُّج

ُّبلفظُّ ُّاإليتاء،ُّوماُّجاءُّبلفظُّالتخيري،ُّوماُّجاء ُّوماُّجاءُّبلفظُّالب شارة،ُّوماُّجاءُّبلفظ وماُّجاءُّبلفظُّاإلتيان،ُّوماُّجاءُّبلفظُّالتحرمي،
ُّأ وحىُُّّمثالُّذلك:ُّ)كلُّماُّجاءُّبلفظُّالنصر، ُّمثل:ُّأ وحيُّإيلَّ،ُّفجاءُّالوحي،ُّأوحىُّاهللُّإليه، ُّيدخلُّحتتهُّكل ُّمشتقاته؛ الوحي(ُّفإنه

ُّبكذا،ُّأ مرنُّرُّ ،ُّأ مرُّريب،ُّإنُّيبإيلَّ،ُّي وحىُّإليه،ُّوحي،ُّ...ومثلُّ)كلُّماُّجاءُّبلفظُّاألمر(ُّفإنهُّيدخلُّحتتهُّكل ُّمشتقاته،ُّمثل:ُّأ م رت 
ُّوهكذاُّيقالُّيفُّكلُّالعناوين.ُّربكُّيأمرك،

ُّبُُُُُُُُّّّّّّّّ ُّجاء ُّوما ُّاالشتاط، ُّبلفظ ُّجاء ُّاالنتدابوما ُّبلفظُّلفظ ُّجاء ُّوما ُّالبعثة، ُّبلفظ ُّجاء ُّوما ُّالر وع، ُّيف ُّالنفث ُّبلفظ ُّجاء ُّوما ،
مُّعلىُّ اجلعل،ُّوماُّجاءُّبلفظُّاالستئذان،ُّوماُّجاءُّبلفظُّاإلخبار،ُّوماُّجاءُّبلفظُّالكفالة،ُّوماُّجاءُّبلفظُّالضمان،ُّوماُّجاءُّبلفظُّالق س 

اءُّبلفظُّالتصديق،ُّوماُّجاءُّبلفظُّالعذر،ُّوماُّجاءُّبلفظُّالكتابة،ُّوماُّجاءُّبلفظُّالوجوب،ُّوماُّجاءُّبلفظُّالدخولُّبعضُّاألمور،ُّوماُّج
م،ُّ يفُّاجلنةُّأوُّالنار،ُّوماُّجاءُّبلفظُّالسؤال،ُّوماُّجاءُّبلفظُّالقضاء،ُّوماُّجاءُّبلفظُّالعرض،ُّوماُّجاءُّبلفظُّالتوكيل،ُّوماُّجاءُّبلفظُّالقس 

ُّبلفظُّالرضا،ُّ...ُّإخل.فظُّاإلحداوماُّجاءُّبلفظُّاإلمداد،ُّوماُّجاءُّبل ُّث،ُّوماُّجاء
ُّعلىُّعهدُّرسولُّاهلل،ُّقالتعنُّأمساءُّبنتُّأيبُّبكرُّالصديق-8ّماّوردّبلفظّالوحي:ّبعض-أّّّّّّّّ ُّ)فدخُّ:ُّخسفتُّالشمس  لت 

ُّف ُّبرأسهاُّأيُّنعم، :ُّآية؟ُّفأشارت ُّالسماء،ُّفقلت  ُّيصلون؟ُّفأشارتُّبرأسهاُّإىل ُّفقلت:ُّماُّشأنُّالناس طالُّأعلىُّعائشةُّوهيُّتصلي،
ُّاهللُّ)القيام ُّجداًّ،ُّحىتُّجتالنُّالغ ش ُّ ُّاهللرسول  ،ُّ...ُّقالت:ُّفانصرفُّرسول  ُّاهللُّصي  ،ُّفخطبُّرسول  لىُّاهللُّعليهُّ،ُّوقدُّجتلَّتُّالشمس 

،ُّفحمدُّاهللُّوأثىنُّعليه،ُّمثُّقال:ُّ"ُّأماُّبعد،ُّماُّمنُّشيءُّملُّأكنُّرأيتهُّإالُّقدُّرأيتهُّيفُّمقاميُّهذا،ُّحىتُّاجلنةُّوالنار،ُّ نهّإّووسلمُّ)الناس 
ّإليَّّ أوّمثلّقدّأ وحي ّفيّالقبور،ّقريباّ  ُّ.(2،ُّ...ُّ"ُّاحلديثُّبطوله،ُّمتفقُّعليهُّ)فتنةّالمسيحّالدجالّأنكمّتفتنون

ُّيفخرُّ-2ُُُُُّّّّّ ُّإيلَُّّأنُّتواضعوا،ُّحىتُّال ُّفقال:ُّ"ُّ...ُّوإنُّاهللُّأ و حى ُّاهللُّ)ذاتُّيومُّخطيباً، ُّفيناُّرسول  اٍرُّقال:ُّقام عنُّعياضُّبنُّمح 
ُّأحد،ُّوالُّيـ ب ُّ ُّأحد"ُّاحلديث،ُّرواهُّمسلمُّ)أحد ُّعلى ُّ.(3غيُّأحد ُّعلى

ُّالنيب ُّ-3ُُُُُُُّّّّّّّ ُّفبينما ُّإليه،ُّقال: ُّي وحى ُّوسلمُّ)حني ُّعليه ُّصلىُّاهلل ُّالنيبَّ ُّلعمر:ُّأرن ُّقال ُّبنُّأمية ُّيعلى ُّوسلمُّصوعن ُّعليه ُّاهلل لى
ُّاهلل،ُّكيفُّترىُّيفُّرجٍلُّأ ح رمُّبع م ر ُُّّ)باجلعرانةُّومعهُّنفرُّمنُّأصحابه ُّبجاءهُّرجل ُّفقال:ُّياُّرسول  طيٍب؟ُّفسكتُّالنيب ٍُّة،ُّوهوُّمتضِمخ 

ُّرضيُّا ُّاهللُُّّىهللُّعنهُّإىلُّيـ ع لى،ُّفجاءُّيـ ع ل)ساعة،ُّفجاءهُّالوحي،ُّفأشارُّعمر  لُّبهوعلىُّرسول  ُّقدُّأ ظ  ُّفأ ُُّّ)ثوب  ه،ُّفإذاُّرسول  دخلُّرأس 
ُّعنه،ُّفقال:ُّ"ُّأينُّالذيُّسألُّعنُّا ،ُّمثُّس ِري  ُّالوجه ،ُّوهوُّيغط  ُّ"اغسلُّلعمرة؟ُّ"ُّفأ يتُّبرجلاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّ)حممر  ،ُّفقال:

ُّيفُّحجتك"ُّمتفقُّعليه،ُّواللفظُّللبخاريُّ) ُّمرات،ُّوانزعُّعنكُّاجل بَّة ،ُّواصنعُّيفُّعمرتكُّكماُّتصنع  ُّالذيُّبكُّثالث  ُّ.(4الطِيب 

                                                                 
ُّ.5/834ُّ-األمُُّّ-8ُّ
ُّاليدُّوالرأس،ُّومسلم:ُّكتابُّالكسوف:ُّبابُّماُّعرضُّعلىُّالنيبُّ-2ُّ ُّكتابُّالعلم:ُّبابُّمنُّأجابُّالفتياُّبإشارة ُّ(88يفُّصالةُّالكسوف،ُّرقمُّ)ُّالبخاري:
ُّمسلم:ُّكتابُّاجلنةُّوصفةُّنعيمها:ُّبابُّالصفاتُّاليتُّيع-3ُّ ُّ(ُّ.44رفُّهباُّيفُّالدنياُّأهلُّاجلنةُّوأهلُّالنار،ُّرقمُّ)صحيح
4ُّ-(ُّ ُّالبخاري:ُّكتابُّاحلج:ُّبابُّغسلُّاخللوقُّثالثُّمراتُّمنُّالثياب،ُّويفُّغريمها.ُّوصحيحُّمسلم:ُّكتابُّاحلج:ُُّّ...ُّرقم ُّ(ُّ.80ُّ-4ُّصحيح
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ُّعلىُّامرأٍةُّلرسولُّاهللُّ)ك-4ُُُُُُُُُّّّّّّّّّ ُّرُّوعنُّعائشةُّرضيُّاهللُّعنهاُّقالت:ُّ"ُّماُّغرت  ُّعلىُّخدجية ،ُّلكثرةُّذ كر  ُّاهللسوُّماُّغرت  ُّ)إياهاُّل 
ُّوقدُّأ وحيُّإىلُّرسولُّاهللُّأنُّيب ُّفيهُّوالُّنصب".،ُّوثنائ هُّعليها، ُّ(ُّ.8)شرهاُّببيتُّهلاُّيفُّاجلنة،ُّمنُّقصبُّزادُّيفُّرواية:ُّ"الُّصخب 

ُّوكانتُّ-5ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُّلتقضيُّحاجت ها، ، ُّعليهاُّاحلجاب  ُّبعدماُّض رب ُّسودة  ُّخرجت  ُّعنهاُّقالت: ُّالنساء ُّجسيمًة،ُّتـ ف ُُّّامرأةعنُّعائشة ر ع 
ُّقالت:ُّ ُّخترجني، ُّفانظريُّكيف ُّعلينا، ُّختفني ُّما ُّواهلل ُّسودة، ُّيا ُّفقال: ُّاخلطاب، ُّبن ُّعمر  ُّفرآها ُّيعرفها، ُّمن ُّعلى فى ُّخت  ُّوال جسماً،
ُّيلُّعمرُّكذاُّ ،ُّفقال ُّرسولُّاهللُّإنُّخرجت  ،ُّفقالت:ُّيا ،ُّفدخل ت  ُّع ر ق  ُّبييت،ُّوإنهُّليتعشى،ُّويفُّيده ُّاهللُّيف ُّراجعًة،ُّورسول  فانكفأت 

ُّيفُّيدهُّماُّوضعه،ُّفقال:ُّ"إنهُّقدُّأ ذ ُّوكذا،ُّقالت:ُّفأ و ُّ رجن ُّحلاجحىُّاهللُّإليه،ُّمثُّر ف ع ُّعنه،ُّوإنُّالع ر ق  نَُّّأنُّخت  ُّ.(2)ت ك ن"نُّلك 
ُّماُّوعنُّأيبُّسعيدُّاخلدري-4ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُّعليكمُّمنُّبعدي، ُّمماُّأخاف  ُّاملنرب،ُّوجلسناُّحوله،ُّفقال:ُّ"إنَّ ،ُّأنُّالنيبُّجلسُّذاتُّيومُّعلى

ُّيأيفتحُّعليكمُّمنُّزهرةُّالدنياُّوزُّ كلمُّالنيبَُّّصلىُّه:ُّماُّشأن كُّت ُّ،ُّفقيلُّليتُّاخلري ُّبالشِر؟ُّفسكتُّالنيب ُّينتها"ُّفقالُّرجل:ُّياُّرسولُّاهلل،ُّأو 
ُّكأنُّعلىُّرؤوسهمُّالطريُّقويفُّروايةُّللبخاري:ُّي ُُّّيكلمك؟ُّفرأيناُّأنهُّينزلُّعليهُّاهللُّعليهُّوسلمُّوال ال:ُّفمسحُّوحىُّإليه،ُّوسكتُّالناس 

ُّ...ُُّّ،ئلُّوكأنهُّمحد هفقال:ُّ"ُّأينُّالساُّعنهُّالرحضاء، ُّ.(3"ُّاحلديث،ُّمتفقُّعليهُّ)اخلفقال:ُّإنهُّالُّيأيتُّاخلري ُّبالشر
ُّحىتُّيشهدواُّأنُّالُّإلهُّإالُّفعنُّعبدُّاهللُّبنُّع مرُّماّوردّبلفظّاألمر:ّبعض-بّّّّّّّّ ُّأنُّأ قاتل ُّالناس  ،ُّأنُّرسولُّاهللُّقال:ُّ"أ مرت 

مُّاهلل،ُّوأنُّحممدًاُّرسولُّاهلل،ُّويقيمواُّالصالة ،ُّويؤتواُّا ُّوحساهب  م،ُّإالُّحبقُّاإلسالم، لزكاة ،ُّفإذاُّفعلواُّذلكُّعصمواُّمينُّدماء همُّوأمواهل 
ُّأنُّأسجد ُّعلىُّسبعة ُّ،ُّ(4علىُّاهلل".ُّمتفقُّعليهُّ) وعنُّعبدُّاهللُّبنُّعباسُّرضيُّاهللُّعنهماُّقال:ُّقالُّالنيبُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم:ُّ"أ مرت 

".ُّمتفقُّعليهُّ)واليدين،ُّوالركبتنيُّىُّاجلبهةُّوأشارُّبيدهُّعلىُّأنفهأعظم؛ُّعل ُّوالشَّع ر  ُّالثياب  ُّ.(5،ُّوأطرافُّالقدمني،ُّوالُّنك فت 
،ُّفقامُّالنيبُّفعنُّعائشةُّرضيُّاهللُّعنهاّماّجاءّبلفظّالوعد:ّبعض-جّّّّّّّّ لًة،ُّ...ُّاحلديثُّ،ُّفقرأُّسورًةُّطويقالت:ُّخ سفتُّالشمس 

ُّيفُّمقاميُّهذاُّكلَُّّما اُّمنُّاجلنةُّحنيُّو ع دت هُّحىتُّلقدُّرأيت ينُّأ ريدُّأنُّآخذُّقطفُّبطولهُّيفُّصالةُّاخلسوف،ُّوفيهُّمثُّقال:ُّ"ُّ...ُّلقدُّرأيت 
ُّأتقدَّم،ُّ...ُّ".ُّاحلديثُّبطوله،ُّمتفقُّعليهُّ) وعنُّأنسُّرضيُّاهللُّتعاىلُّعنهُّقال:ُّكناُّمعُّع مرُّبنيُّمكةُّواملدينة،ُّ،ُّ(4رأيتمونُّجعلت 

هلل".ُّباألمس،ُّيقول:ُّ"هذاُّمصرع ُّفالنُّغداُّإنُّشاءُّاُّ...ُّمثُّأنشأُّحيِدث ناُّعنُّأهلُّبدر،ُّفقال:ُّإنُّرسولُّاهللُّكانُّيريناُّمصارعُّأهلُّبدرُّ
ُّرسولُّاهللُّقال:ُّفج علواُّيفُّبئر؛ُّبعضهمُّعلىُّبعض،ُّفانطلقُّرسوُُّّأخطأواالذيُّبعثهُّباحلقُّماُُّّقال:ُّفقالُّعمر:ُّفو لُّاحلدود ُّاليتُّحدَّ

ُّفالن،ُّهلُّوجدمتُّماُّوعدكمُّاُّفالن،ُّوياُّاهللُّحىتُّانتهىُّإليهم،ُّفقال:ُّ"ياُّفالنُّبن ُّ ُّماُّوعدنُّهللُّورسول هُّحق اً؟ُّفإنُّقفالنُّبن  دُّوجدت 
ُّوقدُّروياهُّمنُّغريُّحديثهُّأيضًاُّبنحوه.،ُّ(2اهللُّحق اً".ُّرواهُّمسلمُّ)

ّجاءّبلفظّاإلعطاء:ّبعض-دّّّّّّّّ ُّوسلم:ُّّما ُّاهللُّعليه ُّاهللُّصلى ُّقال:ُّقالُّرسول ُّتعاىلُّعنهما ُّاهللُّرضيُّاهلل ُّبنُّعبد فعنُّجابر
ُّمن ُّأحد  ُّمخسًاُّملُّي عطهنَّ ُّيلُّالغنائمُّ"أ عطيت  لَّت  ُّإىلُّالناسُّعامة،ُّوأ ح  ،ُّوملُّاألنبياءُّقبلي:ُّكانُّكل ُّنيبٍُّّي بعثُّإىلُّقومهُّخاصة،ُّوب عثت 

ُّمسرية ُّ ُّبنيُّيد يَّ ُّبالرعب ُّصلىُّحيثُّكان،ُّون صرت  ُّرجلُّأدركتهُّالصالة ُّطهورًاُّومسجداً،ُّفأميا ُّيلُّاألرض  ُّوج ع ل ت  حتلَُّّألحدُّقبلي،
ُّالشفاعة".ُّمتفقُّع ُّ)شهر،ُّوأ عطيت  ،ُّب ُّ،ُّ(1ليه ُّمخسُّمنح:ُّأ عطيت  ،ُّن صرت ُّففيُّهذاُّاحلديث ُّج عل ت  ، ،ُّأ حِلت  ُّبنُّوعنُّع،ُّعثت  قبة

ُّفـ ر ُّ ُّاملنرب،ُّفقال:ُّ"إن ُّمثُّانصرفُّإىل ُّصالت هُّعلىُّامليت، ٍد ُّفصل ىُّعلىُّأهلُّأ ح  ُّاهللُّخرجُّيومًا ُّعنه،ُّأنُّرسول ُّط ُّعامرُّرضيُّاهللُّتعاىل

                                                                 
ُّكتابُّالنكاح:ُّبابُّغريةُّالنساءُّووجدهن.ُّوصحيحُّمسلم:ُّكتابُّفضائلُّالصحابة:ُّبابُّفُّ-8ُّ ُّ(ُّ.24ُّ-23ُّضائلُّخدجيةُّأمُّاملؤمننيُّرضيُّاهللُّعنها،ُّرقمُّ)البخاري:
2ُّ-(ُّ ُّالبخاري:ُّكتابُّالتفسري:ُّسورةُّاألحزاب،ُّوصحيحُّمسلم:ُّكتابُّالسالم:ُّبابُّجوازُّجعلُّاإلذنُّرفعُّحجابُّأوُّحنوهُّمنُّالعالمات،ُّرقم ُّ(ُّ.82صحيح
ُّكتابُّالزكاة:ُّبابُّالصدقةُّعلىُّاليتامى.ُّوصحيحُّمسلم:ُّكتابُُّّ-3ُّ ُّ)صحيحُّالبخاري: ُّ(ُّ.823ُّ-828ُّالزكاة:ُّبابُّختوفُّماُّخيرجُّمنُّزهرةُّالدنيا،ُّرقم
ُّاهلل،ُّ...ُّرُّ-4ُّ ُّالبخاري:ُّكتابُّاإلميان:ُّوصحيحُّمسلم:ُّكتابُّاإلميان:ُّبابُّاألمرُّبقتالُّالناسُّحىتُّيقولوا:ُّالُّإلهُّإالُّاهللُّحممدُّرسول ُّ(34قمُّ)صحيح
ُّالبخاري:ُّكتابُّاألذان:ُّبابُّالسجودُّعلىُّاألنف،ُّويفُّغريمه-5ُّ ُّ)صحيح ُّ(238-222ُّا.ُّوصحيحُّمسلم:ُّكتابُّالصالة:ُّبابُّأعضاءُّالسجود،ُّ...ُّرقم
ُّانفلتتُّالدابةُّيفُّالصالة.ُّوصحيحُّمسلم:ُّكتابُّالكسوف:ُّبابُّصالةُّالكسوف،ُّرقمُّ)ُّ-4ُّ ُّكتابُّالعملُّيفُّالصالة:ُّبابُّإذا ُّ(ُّ.3صحيحُّالبخاري:
ُّمسلم:ُّكتابُّاجلنة:ُّبابُّعرضُّمقعدُّامليتُّمنُّاجلنةُّوالنارُّعليه،-2ُّ ُّ(ُّ.24...ُّرقمُّ)ُّصحيح
1ُّ-(ُّ ُّالبابُّاألول.ُّوصحيحُّمسلم:ُّكتابُّاملساجد،ُّرقم ُّالبخاري:ُّكتابُّالتيمم: ُّ(ُّ.3صحيح
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ُّعليكم،ُّوإنُّواهلل ُّخزائنُّاألرض،ُّأوُّمفاتيحُّاألرض،ُّ...ُّ"ُّمتفقُّألنظرُّإُّلكم،ُّوأناُّشهيد  ُّمفاتيح  ىلُّحوضيُّاآلن،ُّوإنُّقدُّأ عطيت 
ُّ(.8عليهُّ)
هُُّّعنُّأيبُّش ريحُّرضيُّاهللُّتعاىلُّعنهُّيفُّخطابهُّلع م روُّبنُّسعيدفّماّجاءّبلفظّاإللن:بعضّ-ّهـّّّّّّّ ُّلغزوُّمكةُّأيامُّوهوُّجي  زُّاجليش 

،ُّفالُّحيلُّالمرئقال:ُّقالُّرُّنُّالزبريُّرضيُّاهللُّتعاىلُّعنهماُّاب ِرمهاُّالناس  يؤمنُُّّسولُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم:ُّ"إنُّمكةُّحرَّمهاُّاهلل،ُّوملُّحي 
ُّترخَّصُّلقتالُّرسولُّاهللُّفيها،ُّفقولوا:ُّإنُّاهللُّقدُّأذنُّلرسول ،ُّوملُّهباهللُّواليومُّاآلخرُّأنُّي سفكُّهباُّدماً،ُّوالُّيعضد ُّهباُّشجرًة،ُّفإنُّأحد 

ُّاليومُّكح رمت هاُّباألمس،ُّ...ُّ"ُّمتفقُّعليهُّ)يأذنُّلكم،ُّوإمناُّأ ذنُّيلُّفيهاُّساع ُّ(.2ًةُّمنُّهنار،ُّمثُّعادتُّح رمت ها
ُّأمٍر،ُّّجاءّبلفظّالترخيص:ّماّبعضّ-وّّّّّّّ ُّوسلمُّيف ُّاهللُّعليه ُّاهللُّصلى ُّر خَّصُّرسول ُّعنهاُّقالت: ُّاهللُّتعاىل ُّعائشةُّرضي فعن

ُّمنُّالناس،ُّفبلغُّذلكُّالنيبَُّّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّفغض ُّيفُّوجهه،ُّمثُّقال:ُّ"ماُّبفتنزَّهُّعنهُّناس  الُّأقوامُّيرغبونُّعم اُّب،ُّحىتُّبانُّالغضب 
ُّ.(3اهللُّألناُّأعلمهمُّباهللُّوأشد همُّلهُّخشية"ُّرواهُّمسلمُّ)ُّر ِخصُّيلُّفيه،ُّفو

ُّّماّجاءّبلفظّالنهي:ّبعض-ّزّّّّّّّ فعنُّابنُّعباسُّرضيُّاهللُّعنهماُّقال:ُّكشفُّرسولُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّالِستارة ،ُّوالناس 
يت ُّصف ُّخلفُّأيبُّبكر،ُّفقال:ُّ"أيهاُّالناس،ُّإنهُّملُّيبقُّمنُّمبِشراتُّالنبوةُّإالُّالرؤياُّالصاحلة؛ُّيراهاُّاملسلمُّأوُّت رىُّله،ُّأالُّوإنُّهن  ُّوف 

ُّعزُّوجل،ُّوأماُّالسجود ُّفاجتهدواُّيفُّالدعاء،ُّفقمن ُّأنُّي ستجابُّ ُّكم"لأنُّأقرأُّالقرآن ُّراكعًاُّأوُّساجداً،ُّفأماُّالركوع ُّفعِظمواُّفيهُّالربَّ
ُّ(.4رواهُّمسلمُّ)

ُّاملنربُّّماّجاءّبلفظّالتخيير:ّبعض-حّّّّّّّ ُّاهللُّعليهُّوسلمُّجلسُّعلى ُّاهللُّعنه،ُّأنُّرسولُّاهللُّصلى فعنُّأيبُّسعيدُّاخلدريُّرضي
ُّوأ ُّفبكىُّأبوُّبكر،ُّوبكى،ُّفقال:ُّفديناكُّبآبائنا ُّالدنياُّوبنيُّماُّعنده،ُّفاختارُّماُّعنده" هُّاهللُّبنيُّأنُّي ؤتي هُّزهرة  ُّخريَّ هاتنا.ُّمفقال:ُّ"عبد 

ُّبه.ُّمتفقُّعليهُّ) ُّأبوُّبكرُّأعلم نا ،ُّوكان ُّوسلمُّهوُّاملخيـَّر  ُّاهللُّصلىُّاهللُّعليه ُّ.(5قال:ُّفكانُّرسول 
ُّعّماّجاءّبلفظّالتفضيل:ّبعض-طّّّّّّّّ لىُّفعنُّأيبُّهريرةُّرضيُّاهللُّتعاىلُّعنه،ُّأنُّرسولُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّقال:ُّ"ف ِضلت 

ُّالك ُّ ُّجوامع  ؛ُّأ عطيت  ُّاخللقُُّّاألنبياءُّبستٍّ ُّإىل ُّط هورًاُّومسجداً،ُّوأ رسلت  ،ُّوج علتُّيلُّاألرض  ُّيلُّالغنائم  ُّبالرعب،ُّوأ حِلت  ل م،ُّون صرت 
ُّرواهُّمسلمُّ)كافة،ُّوخ ُّ ُّوسلم:ُّ،ُّ(4تمُّيبُّالنبي ون" ُّصلىُّاهللُّعليه ُّقال:ُّقالُّرسولُّاهلل ُّرضيُّاهللُّتعاىلُّعنهما ُّحذيفةُّبنُّاليمان وعن

ُّصفوف ُّ ُّعلىُّالناسُّبثالث؛ُّج علت ُّخصلةُّأخرى.ُّ)"ف ِضلنا ُّإذاُّملُّجندُّاملاء "ُّوذكر ُّط هورًا ُّ(.2ناُّكصفوفُّاملالئكة،ُّوج علتُّتربت ها
ولهُّصلىُّاهللُّعليهُّوفيهُّق-يفُّقصةُّصالةُّالكسوفُّ-اءُّبنتُّأيبُّبكرُّرضيُّاهللُّعنهماُّفعنُّأمسّماّجاءّبلفظّالرؤية:بعضّ–يّّّّّّّّ

ُّإيلَُّّوسلم:ُّ"ماُّمنُّشيءُّملُّأكنُّأ ريت هُّإالُّرأيت هُّيفُّمقاميُّهذا،ُّح ،ُّفأ وحي  منُّ-أوُّقريبًاُّ-ثل ُّأنكمُّت فتنونُّيفُّقبوركمُّمُّىتُّاجلنة ُّوالنار 
وعنُّأسامةُّبنُّزيدُّرضيُّاهللُّتعاىلُّعنهماُّقال:ُّأشرفُّرسولُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّ،ُّ(1فتنةُّاملسيحُّالدجال،ُّ...ُّ"ُّاحلديث،ُّمتفقُّعليهُّ)

،ُّ(1رىُّمواقع ُّالفنتُّ)تقع(ُّخاللُّبيوتكمُّكمواقعُّالقطر"ُّمتفقُّعليهُّ)وسلمُّعلىُّأ طمُّمنُّآطامُّاملدينة،ُّفقال:ُّ"هلُّترونُّماُّأرى؟ُّإنُّأل
ُّ.(80)إىلُّغريُّذلكُّمنُّاألحاديثُّالنبويةُّالشريفة،ُّلكينُّاقتصرتُّعلىُّبعضُّماُّوردُّحتتُّهذهُّالعناوين

                                                                 
ُّ)وصفاته،ُّرقمُّ)-8ُّ ُّحوضُّنبينا ُّبابُّالصالةُّعلىُّالشهيد،ُّويفُّغريمها.ُّوصحيحُّمسلم:ُّكتابُّالفضائل:ُّبابُّإثبات ُّالبخاري:ُّكتابُّاجلنائز: ُّ(ُّ.30ُّ،38صحيح
ُّالبخاري:ُّكتابُّالع-2ُّ ،ُّويفُّغريمها.ُّوصحيحُّمسلم:ُّكتابُّاحلج:ُّبابُّحترميُّمكةُّوصيدها،ُّ...ُّرقمُّ)صحيح ُّ(ُّ.444لم:ُّبابُّليبلغُّالعلم ُّالشاهد ُّالغائب 
ُّ(ُّ.821صحيحُّمسلم:ُّكتابُّالفضائل:ُّبابُّعلمهُّ)باهللُّتعاىلُّوشدةُّخشيته،ُّرقمُّ)ُّ-3ُّ
ُّمسلم:ُّكتابُّالصالة:ُّبابُّالنهيُّعنُّقراءةُّالقرآنُّيفُّالركوعُّوالسجود-4ُّ ُّ(ُّ.202ُّ،201ُّ،284،ُّرقمُّ)صحيح
ُّويفُّغريمها.ُّمسلم:ُّكتابُّفضائلُّالصحابة:ُّبابُّفضائلُّأيبُّبك-5ُّ ُّالبخاري:ُّكتابُّمناقبُّاألنصار:ُّبابُّهجرةُّالنيبُّ)وأصحابهُّإىلُّاملدينة، ُّ(2الصديق،ُّرقمُّ)ُّرصحيح
ُّمسلم:ُّكتابُّاملساجد،ُّرقمُّ)-4ُّ ُّبعض ه.5صحيح ُّ(ُّوروىُّالبخاري
ُّمسلم:ُّكتابُّاملساجد،ُّرق-2ُّ ُّ(ُّ.4مُّ)صحيح
ُّكتابُّالعلم:ُّبابُّمنُّأجابُّالفتياُّبإشارةُّاليدُّوالرأس،ُّمسلم:ُّكتابُّالكسوف:ُّبابُّماُّعرضُّعلىُّالنيبُّيفُّصالةُّالكسوفُّمنُّأمرُّاجل-1ُّ ُّ(ُّ.88)ُّنة،ُّرقمالبخاري:
ُّالبخاري:ُّكتابُّفضائلُّاملدينة:ُّبابُّآطامُّاملدينة،ُّويفُّغريمها.ُّوصحيحُّمسلم:ُّكتابُّالفنت:ُّبابُّنزولُّالفنت-1ُّ ُّ(ُّ.1كمواقعُّالقطر،ُّرقمُّ)ُُّّصحيح

ُّمالُّخاطر،ُّجممعُّامللكُّفهدُّلطباعةُّاملصحفُّالشريف،ُّص:ُّ-80ُّ 45ُّ-33السنةُّالنبويةُّوحي،ُّد.ُّخليلُّبنُّإبراهيم
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ّخالصةّوإجمال:
ّّّ ّرسولّاهللكلّّّّّّ ِّمنّإخبار ّّوّماّجاء ّوأفعاله،ّوإخبارهعنّاهللّتعالى ّنّأوصافهّوأسمائه ّوماّخعن ّاهللّصفسهّالشريفة، ه

يانّمسارعةّاهللّتعالىّبّمنهّعقوبةّتاركّالصالةّعليه،ّوإخباّرعنّفضلّالصالةّوالسالمّعليه،ّوبيانّّتعالىّبهّوفضله،ّوإخباره
ّالمالئكةّفيّرضاه ّعن ّوإخباره ّوعنّاألحاديثّالقدسية، ّوثوابّقراءته، ّوحروفه ّوترتيبه ّونزوله ّالكريم ّالقرآن ّعن ّوإخباره ،

ّودرجاتهاّال ّونعيمها ّعنّالجنة ّوإخباره ّ...ّإلخ، ّومصاحبتهّله، ّعليه ّلهّونزوله ّالسالمّوتعليمه ّوعنّجبريلّعليه كرامّعموما ،
وكيفيتهاّوأبوابهاّومنّيدخلها،ّ...ّوعنّالنارّودركاتهاّوأوديتهاّونارهاّوعذابهاّوقوتهاّوأهلهاّوأحوالهمّوَمنّيدخلهاّوَمنّيخرجّ

ّاألنبي ّالسابقةّمنها،ّ...ّوعن ّوعنّاألمم ّحصلّمعهم،ّ... ّوأحوالهمّوأوصافهمّوما ّوعليهمّالصالةّوالسالم اءّالسابقينّعليه
وماّحصلّفيها،ّوماّوردِّمنّبعضّأفرادها،ّ...ّوعنّأهلّبيتهّوأحوالهمّوماّسيكونّلهم،ّوعنّالزيادةّعنّاألربعّفيّأزواجهّ

،ّوعنّقرنهّوفضلّّأوّلبعضهمّبعدهّووفياتهم،ّوماّسيحصلّلهم،ّرضيّاهللّتعالىّعنهن،ّوعنّأصحابهّرضيّاهللّتعالىّعنهم
ّالمكرمةّ ّوعنّمكة ّيكونّفيها، ّوصفاتهاّوما ّومكانتهاّوأحوالها ّوحرمهاّوأهلها ّالمدينةّالنبوية ّوإخبارهّعن أهلهّومدةّبقائهم،

ّواألمورّالبعيدةّالقادمة،ّوع حاصلةّنّالفتنّوالمالحم،ّوالحروبّالوحرمهاّومكانتهاّوأحوالهاّوأهلها،ّوعنّالغيوبّالمستقبلة،
بينّاألمم،ّأوّبينّالمسلمينّأنفسهم،ّوإخبارهّعنّالشهداءّومكانتهمّوأحوالهمّوأنواعهم،ّوعنّأشراطّالساعةّبنوعيهاّالكبرىّ

ّكانّحصولهاّفيّزمانهّأوّ عدهّبوالصغرىّوماّظهرّمنهاّوماّلمّيظهر،ّوإخبارهّعنّالكائناتّفيّزمانه؛ّفوقعتّكماّأخبر،ّسواء
ّ...ّإلخ
ِّمنّإخبارهّّّّّّّ ّوإخبارهّّوماّجاء ّواألفراد، ّواألمكنةّواألزمنة ّوالدعاءّواأليام ّكالذكر عنّالفضائلّفيّاألعمالّواألقوال؛

ّالطائفةّ ّالّتجتمعّعلىّضاللة،ّووجود ّوم لكها،ّ...ّوأنها ّومكانتهاّوأجرهاّوانتشارها ّوعنّأمتهّوفضلها عنّالهجرةّوفضلها،
ّمنّالمنصورةّفيه ّالقيامة ّوعمنّسيكونونّتحتّالعرشّيوم ّالخلق، ّوعنّبدء ّوفضلها، ّالثالثة ّالمساجد ّوعن ّالدوام، ّعلى ا

ّالشمسّ ّوعنّالعاَلمّالماديّوالمعنويّمن ّ...ّوعنّالجنّوالشياطينّوأحوالهم، أصنافّالمؤمنين،ّوعنّأحوالّالقبرّوالبرزخ،
ّوالقمر،ّوالزمان،ّ...ّإلخ

ّواإلسالمّوتشريعاته،ّواإلحسانّوأحواله،ّ...ّوعنّعرضّاألعمالّعلىّّوماّجاءِّمنّإخبارهّّّّّّّ عنّاإليمانّوأركانه،ّ...
ّأوّ ّالمشروبات ّالمطعوماتّأو ّالنكاحّأو ّفي ّسواء ّفيّالحاللّوالحرام؛ ّلألحكام ّوسلم ّصلىّاهللّعليه ّوتشريعه اهللّتعالى،

رهّصلىّفة،ّوالزائدة؛ّفيّالحضرّوالسفر،ّواألمنّوالخوف،ّوإخبااللباس،ّ...ّإلخ،ّوبيانهّصلىّاهللّعليهّوسلمّللعباداتّالمختل
اهللّعليهّوسلمّعنَّخلقّاإلنسان،ّواألمورّالطبية،ّواألدويةّوالعالجات،ّ...ّمماّالّمدخلّللبشرّفيه،ّوعنّالمؤمنينّوصفاتهمّ

ّوعنّالمنافقينّوأحوالهمّوصفاتهمّوأنواعهم،ّوعنّأولّما ّوعنّبهّبينّالناسّيوَمّالقّي قضىّوأحوالهمّوشوقهمّوحنينهم، يامة،
يومّالقيامةّوأحوالهاّوشدتها،ّوماّفيهاّمنّالحوضّوالكوثرّوالصراط،ّ...ّوعنَّعرضّالجنةّوالنارّعليهّصلىّاهللّعليهّوسلم،ّ

عليهّّوماّرأىّفيهما،ّوعنّأولّمنّي دعىّإلىّالجنة،ّوأولّمنّيدخلها،ّوماّشعارّالمؤمنينّيومئذّيومّالعرض،ّوإخبارهّصلىّاهلل
وسلمّعنّالرَِّحمّومكانتها،ّوعنّأحوالّبعضّالناس،ّوعنّالرحمةّوأقسامها،ّوعنّبعضّالحيواناتّماّي قتلّمنهاّوماّالّي قتل،ّ
وعنّالجماداتّوالتفريقّبينها،ّوالتفريقّبينِّقطَعّاألرضّوالمدنّوالبالد،ّوبيانّالثوابّواألجرّعلىّاألعمال؛ّمنّصالةّوصيامّ

ّح ّالطاعات،ّووضوءّوحجّوقتِل ّعنّالعقوباتّعلىّمنّفرَّطّفي ّصلىّاهللّعليهّوسلم ّ...ّومنّاأللكار،ّوإخباره يواٍنّمعيٍن،
وعلىّإطالعّاهللّتعالىّلهّعماّيفعلهّأوّيقولهّالمشركونّأوّالمنافقون،ّوعنّمكايدّاليهودّوغدرهم،ّوعنّعطفّلفظّالرسولّ

ّفيّحصولّأمرّمعين ّمعه،ّ...ّإلخصلىّاهللّعليهّوسلمّعلىّلفظّالجاللة ّأ وتيّالقرآنّومثله ّ،ّوأنهّصلىّاهللّعليهّوسلم
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ّ.عنّالغيبياتّوتحققّوقوعهاّيدلّعلىّأنّالسنةّوحيّإخباره:ّخامسالبحثّال
ُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم،ُّوهيُّمنُّعلمُّالغيب،ُّسواءُّكانتُّعنُّالغيوبُّالقدميةُّاملوغلةُّيفُّالقدمإنُُُُُُُُّّّّّّّّ ُّاألحاديثُّاليتُّقاهلاُّرسول 
ُّميكنُّ،ُّأوُّ ُّعنهُّملُّيصدرُّباالجتهادُّوالُّمنُّواقعُّالبشرية،ُّألنُّذلكُّال الغيوبُّاملستقبلةُّاملوغلةُّيفُّاملستقبل،ُّتدلُّعلىُّأنُّماُّصدر

ُّاهللُّعزُّوجلُّإىلُّرسولهُّالكرميُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم. ُّاالطالعُّعليه،ُّإمناُّيصدرُّعنُّوحيُّأوحاه
كُّيفُّذهنُّالقارئ،ُّوهوُّطاملاُّأنُّالغيبُّهللُّتعاىلُّفهلُّتتعارضُّتلُّوقبلُّالبحثُّيفُّالدالئلُّأحبُّأنُّأجيبُّعنُّإشكالُّقدُّيقعُُُُُُّّّّّّ

ُّاخللقُّوُّلقدُّأخربناُّاهللُّتعاىلُّأنُّالغيبُّلهُّجلُّشأنه،ُّوأنهُّتعاىلُّاستأثرُّبه،ُّ،ُّالغيبُّهللُّسبحانهُّوتعاىلُّالنصوصُّمعه؟ أنهُّالُّأحدُّمن
ل ُّإ منَّ ا،ُّيعلمُّالغيب ُّل ل ه {ُّ]يونس:ُّقالُّاهللُّعزُّوجل:ُّ}فـ ق  ُّ،ُّ[20ال غ ي ب  ُّال غ ي ب  ُّو األ  ر ض  م او ات  ُّالسَّ ن ُّيف  ُّم  وقالُّجلُّشأنه:ُّ}ق ل ُّالُّيـ ع ل م 

ُّاللَّه {ُّ]النمل:ُّ ُّوهوُّأفضلُّخلقهُّوأكرمهمُّعليهُُّّبلُّأخربُّتعاىلُّأنُّنبيَّهُّاملصطفى،ُّ[45إ الَّ الُّيعلمُّالغيب.ُّفقالُّتعاىل:ُّ}ق ل ُّالُّأ ق ول 
م ُّع ن د يُّخ ز ائ ن ُّاللَّه ُّو الُّأ ع ل ُّ ُّم اُّي وح ىُّإ يل َّ{ُّ]األنعام:ل ك  ُّإ ن ُّأ تَّب ع ُّإ الَّ م ُّإ ِنُّم ل ك  ُّل ك  ُّو الُّأ ق ول  ُّ[ُّيفُّآياتُّمتعددة.50م ُّال غ ي ب 

ّإطالعّاهللّتعالىّبعضّخلقهّعلىّغيبه:ّّّّّّ
ُّخلقهُّعليه،ُّتكرمًاُّومنحًة،ُّفإذاُّأطلعُُُُُّّّّّ ُّيعلمونُّعلموه،ُّفُّهمُّعليهلقدُّأخربناُّاهللُّتعاىلُّاختصاصهُّبالغيب،ُّإالُّأنُّي طلعُّبعض  همُّال

ن ُّ،ُّإالُّماُّأطلعهمُّعليه ُّم  داً،ُّإ الَّ ُّع ل ىُّغ ي ب ه ُّأ ح  ُّف الُّي ظ ه ر  ن ُّر س ولُُّّفقالُّجلُّشأنه:ُّ}ع امل  ُّال غ ي ب  ن ُُّّار ت ض ىُّم  ن ُّبـ ني  ُّي د ي ه ُّو م  ُّم  ف إ نَّه ُّي س ل ك 
دًا{ُّ]اجلن:ُّ ه ُّر ص  ُّاُّفقولهُّتعاىل:ُّ}إ الَُّّ،ُّ[22ُّ-24ُّخ ل ف  ن  ُّر س وٍل{م  ن  ُّتعاىلُّلذاُّكانُّرسولُّاهللُّمماُّأكرمهُّاهلل،ُّصريحُّبذلكُّ،ر ت ض ىُّم 

ُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّيفُّإخبارهُّعنُّتلكمُّالغي ُّبوُّبإطالعهُّعلىُّاملغيباتُّالسابقةُّوالالحقة،ُّوهلذاُّكثرتُّاألحاديثُّعنه وقبلُّ،ُُُُُُّّّّّّ
اُّماضياُّومستقبالُّوماُّبينهماُّنصُّعلىُّإخبارهاخلوضُّيفُّبيانُّالدالئلُّأذكرُّبعضُّاألحاديثُّاإلمجالية،ُّاليتُّت ُُّّ.عنُّالغيوبُّالبعيدةُّجد 

ّبعضّاألحاديثّالتيّتدلّعلىّاطالعهّصلىّاهللّعليهّوسلمّعلىّالغيوب:ّّّّّّ
ُّمُّفعنُّعمرُّبنُّاخلطابُّرضيُّاهللُّتعاىلُّعنهُّقال:ُّ"قامُّفيناُّالنيب ُُُُُُُّّّّّّّ م،ُّمقاماً،ُّفأخربناُّعنُّبدءُّاخللق؛ُّحىتُّدخلُّأهل ُّاجلنة نازهل 

م،ُّحفظُّذلكُّمنُّحفظه،ُّون ُّ.ذُّبدءُّاخلليقةُّحىتُّهنايةُّالعامل ُّأيُّأخربهمُّمن،ُّ(8سيهُّمنُّنسيه")وأهل ُّالنارُّمنازهل 
ُّيفُّمقامهُُُُُُُُّّّّّّّّ ذيفةُّبنُّاليمانُّرضيُّاهللُّتعاىلُّعنهماُّقال:ُّ"قامُّفيناُّرسولُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّمقاماً،ُّماُّتركُّشيئاُّيكون  وعنُّح 

هُّأصحايبُّهؤالء،ُّوإنهُّليكونُّمنهُّالشيء ُّقدُّنسيت ه،ُّذلكُّإىلُّقيامُّال ساعة،ُّإالُّحدَّثُّبه،ُّحفظهُّمنُّحفظه،ُّونسيهُّمنُّنسيه،ُّقدُّعل م 
ُّإذاُّغابُّعنه،ُّمثُّإذاُّرآهُّعرفه".ُّمتفقُّعليه،ُّواللفظُّملسلمُّ) ُّالرجل ُّوجه ُّالرجل  ُّ.(2فأراه،ُّفأذك ر ه،ُّكماُّيذكر 

ُّعنه:ُّ)ماُّتركُّشيئاً(ُّأيُّ ُّإىلُّمعرفته:ُّإالُّأخربهمُّصلىُّاهللُّعليهُّوسفقولهُّرضيُّاهللُّتعاىل ُّذاُّبالُّمهم،ُّحيتاجون ُّلمُّبه.ملُّيتكُّشيئًا
ُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّمباُّهوُّكائنُّإىلُّأنُّتقومُّالساعة،ُّفماُّمنهُّشيء ُّإالُّقدُُُُُُُّّّّّّّ وعنهُّرضيُّاهللُّتعاىلُّعنهُّقال:ُّ"أخربنُّرسول 

ُّأهل ُّاملدينةُّمنُّ رج ُّ(.3املدينة".ُّرواهُّمسلمُّ)سألت ه،ُّإالُّأ نُّملُّأسألهُّماُّخي 
ُّحىتُُُُُُّّّّّّ ُّاملنرب ،ُّفخطبنا ،ُّوصعد ُّوسلمُّالفجر  ُّاهللُّعليه ُّاهللُّصلى ُّرسول  ُّقال:ُّ"صلىُّبنا ُّتعاىلُّعنه ُّأ خطبُّرضيُّاهلل وعنُّع م روُّبن

،ُّمثُّنزلُّفصلى،ُّمثُّصعدُّاملنرب ،ُّفخطبناُّحىتُّغربتُّ ُّالعصر  ،ُّفنزلُّفصلى،ُّمثُّصعدُّاملنرب ،ُّفخطبناُّحىتُّحضرت  ُّلشمس ُّاحضرتُّالظهر 
ُّمباُّكان،ُّومباُّهوُّكائن،ُّفأعلم ناُّأحفظ نا".ُّرواهُّمسلمُّ) ُّ(ُّ.4،ُّفأخبـ ر نا

                                                                 
ُّاخللقُّمثُّيعيده{.ُّ-8ُّ ُّكتابُّبدءُّاخللق:ُّبابُّقولهُّتعاىل:ُّ}وهوُّالذيُّيبدؤا ُّصحيحُّالبخاري:
ُّالبخاري:ُّكتابُّالق د ر:ُّباب:ُّ}وكانُّأمرُّاهللُّ-2ُّ ُّمقدوراً{،ُّوصحيحُّمسلم:ُّكتابُّالفنت:ُّبابُّإخبارُّالنيبُّ)فيماُّيكونُّإىلُّقيامُّالساعة،ُّرقمُّ)صحيح ُّ(ُّ.23قدرًا
3ُّ-(ُّ ُّمسلم:ُّيفُّالكتابُّوالبابُّالسابقني،ُّرقم ُّ(.24صحيح
4ُّ-(ُّ ُّمسلم:ُّيفُّالكتابُّوالبابُّالسابقني،ُّرقم ُّ(ُّ.25صحيح
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ُّالكرميةُُُُُُُّّّّّّّ ُّدخولُُّّففيُّهذهُّالنصوص ُّاملستقبلُّالبعيد،ُّبعد ُّبدءُّاخللق،ُّوعن ُّعنُّاملاضيُّالسحيق، ُّعلىُّأنهُّأخربهم وغريهاُّداللة 
قدُّقالُّذلكُّاجتهادًاُّمنُّواقعُّالبشرية؛ُّإذُّليسُّيفُّذلكُّمسرح،ُّإمناُُّّأهلُّاجلنةُّاجلنة،ُّوأهلُّالنارُّالنار،ُّوالُّميكنُّأنُّيكونُّرسولُّاهلل

ُّيتبعُّماُّي وحىُّإليه. ُّهوُّالوحيُّالذيُّآتاهُّاهللُّتعاىل،ُّألنهُّالُّينطقُّعنُّاهلوى،ُّوإمنا
ّكثيرة،ّسأقتصرّهناّ ّأربعةّأنواعّعلىّودالئلّالنبوة

ّإخبارهّصلىّاهللّعليهّوسلمّبالغيوبّالماضية:-أوال ّّّّّّّّّ
ُّالنبويةُّالشريفةُّاليتُّتتحدثُّعنُّالغيوبُّاملاضيةُّجندهاُّقسمنيُُُُُُُّّّّّّّ ُّوبالنظرُّفيماُّوردُّعنهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّمنُّاألحاديث

ّوعليهمّالصالةّوالسالم. ّالسابقينّعلىّنبينا ّاألول:ّتتحدثّعنّاألنبياء

ّكثيٌرّجالثاني:ّتتحدثّعماّحصلّفيّاألممّالماضية،ّمماّلمّيردّلكرهّفيّالقرآنّالكريم،ّوالّيّ  ّكتاب،ّوهذا ّدا ّعرفّفي
ّكثيرة،ّلكنيّأقتصرّعلىّماّفيّالصحيّ،ليهمّالسالمّمعّتعيينهمّبأسمائهمماّجاءّعنّاألنبياءّع-أّّّّّّ حينّواألحاديثّفيّلل 

ّأوّأحدهما،ّفمنّلل :
،ُّوطوافُّآدمُّوموسىُّعليهماُّالسالمُّبيانُّخ لقُّآدمُّعليهُّالسالمُّوطوله،ُّوسالمهُّعليهُّالسالمُّعلىُّاملالئكةُّورد همُّعليه،ُّوحماجةُُُُُُّّّّّّ

ُّمثاننيُّسنة،ُّوتعوي هُّذإبليسُّبهُّعندُّخ لقه،ُّوإنذارُّنوحُّعليهُّالسالمُّأمت هُّالدجال،ُّووصيتهُّلبنيه،ُّواختتانُّإبراهيمُّعليهُّالسالمُّوهوُّابن 
ُّحص ُّوما ُّالسالمُّكانُّرامياً، ُّعليه ُّوأنُّإمساعيل ُّمصر، ُّيف ُّلهُّولزوجه ُّحصل ُّالسالم،ُّوما ُّعليهم ُّمكةإمساعيلُّوإسحق ُّيف ُّوأنُّلُّله ،

ُّالكرميُّابنُّالكرميُّعليهمُّالسالم،ُّواغتسالُّأيوبُّعليهُّالسالمُّعارياً،ُّونزولُّرجلُّاجلراد ُّالكرميُّابن  ُّيوسفُّعليهُّالسالمُّهوُّالكرميُّابن 
يهُّالسالم،ُّلقُّموسىُّعل(ُّعلىُّناقةُّمحراءُّيليب،ُّوخ ُّقربُّاجلحفةمنُّذهبُّعليه،ُّوحثوهُّيفُّثوبه،ُّومرورُّيونسُّعليهُّالسالمُّيفُّثنيةُّه ر شىُّ)

ُّوماُّحصلُّلهُّمعُّمُّرداً،ُّوسؤالهُّعنُّأدىنُّأهلُّاجلنة،وماُّكانُّبينهُّوبنيُّبينُّإسرائيل،ُّوأذيتهُّمنُّق ب لهم،ُّواغتسالهُّمنف ل كُّاملوت،ُّوختفيف 
ُّامل ُّبني ُّالسالم ُّسليمانُّعليه ُّوقضاء  ُّيده، ُّمنُّعمل ُّوأكل ه ُّغ ريت ه، ُّبالليل،ُّوبيان ُّوقيامه ُّوصالته ُّعليهُّالسالم، ُّداود رأتني،ُّالقرآنُّعلى

وطوافهُّعلىُّتسعنيُّامرأة،ُّوأنُّزكرياُّعليهُّالسالمُّكانُّجناراً،ُّوعنُّق وامُّعيسىُّعليهُّالسالم،ُّوأنُّالشيطانُّخنسُّيفُّاحلجابُّوملُّينخسُّ
ُّفيه،ُّوماُّحصلُّلهُّمعُّالسارق،ُّ...ُّإخل

ّلواحدّمنهم:ّ-بّّّّّّّّ ّمنّغيرّتسمية ّعليهمّالسالم ّماّجاءّعنّاألنبياء
ُّأوُّأحدمها،ُّفمنُّذلك:وهذاُّكثريُّأيضاً،ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُّبعضُّماُّوردُّيفُّالصحيحني ُّلكينُّسأقتصرُّعلىُّذكر

ُّواحد ُّوأنُّكلَّ ُّوأنُّلكلُّنيبٍُّّبطانتني، ُّمثلهاُّآمنُّالبشر، ُّحواريني،ُّوإعطاءُّكلُّنيبٍُّّآيةُّعلى ُّوسلمُّأنُّلكلُّنيبٍّ ُّإخبارهُّصلىُّاهللُّعليه
م،ُّوأنُّلكلُّواحدُّمنهمُّدعُّمنهمُّرعىُّالغنم،ُّوختيريُّكلُّنيبٍُّّعندُّاملرضُّبنيُّالدنياُّواآلخرة،ُّوأهنم وةُّمستجابةُّتنامُّأعيـ ن همُّوالُّتنامُّقلوهب 

همُّب عثُّنقدُّتنجَّزهاُّيفُّحياته،ُّوأنُّاهللُّتعاىلُّإذاُّأرادُّرمحة ُّأمةُّقبضُّنبيَّهاُّقبلهاُّليكونُّهلاُّفرطاً،ُّوأهنمُّأخوةُّلعال ت،ُّوأنُّكلَُّّواحدُّم
رُّأمت هُّمنُّالدجال،ُّوأنُّمنهمُّمنُّملُّيصِدقهُّإىلُّقومهُّخاصةُّإالُّالنيبُّاملصطفىُّالكرميُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم، ُّوأنُّكلُّواحدُّمنهمُّحذ 

ُّح بستُّلنيبٍُّّمنُّاألنبياء،ُّ ،ُّوأنُّالشمس   ِ منُّأمتهُّإالُّرجل ُّواحد،ُّوأنُّبينُّإسرائيلُّكانتُّتسوسهمُّاألنبياءُّكلماُّهلكُّنيبٌُّّخلفهُّنيبٌّ
ُّله،ُّوأ ُّواحدةُّمنها ُّلقرص ُّقرية ُّالنمل ُّنبي ًاُّحرَّق  ُّتعاىلُّعاتب ُّالفاحتوأنُّاهلل ُّسورة  ُّأحدُّمنهم ُّملُّي عط ُّخيط،ُّوأنه ُّواحدًاُّمنهمُّكان ةُّن

ُّوكثرةُّأسئلتهم،ُّوماُّأدركُّالناسُّمنُّكالمُّالنبوةُّاألوىل،ُّ...ُّإ ُّعلىُّأنبيائهم ُّخلوخواتيمُّسورةُّالبقرة،ُّوأنُّهالكُّاألممُّالسابقةُّباختالفهم
ّاإلخبارّعنّاألممّالسابقة:ّو-0ّّّّّّّ ّهو
اً،ُّلكينُّأذكرُّإنُّاألحاديثُّاليتُّوردتُّعُُُُُُُّّّّّّّ نُّالنيبُّاملصطفىُّالكرميُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّوهيُّتتحدثُّعنُّاألممُّالسابقةُّكثريةُّجد 

ُّفقط،ُّومنُّذلكُّماُّيلي: ُّماُّوردُّيفُّالصحيحنيُّأوُّأحدمها ُّهناُّبعض 
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ُّاخلُُُُُُّّّّّّ ُّلتتاحمُّبه ُّإىلُّاألرض ُّقسمُّمنها ُّقسم،ُّوإنزال ُّمائة ُّجعلُّالرمحة ُّالسمواتُّواألرض، ُّقبلُّخلق ُّوخلقُّالئتقديرُّاملقادير ق،
ُّمنُّسيَّبُّ ُّحل  يٍُّّأول  نُّولدُّإمساعيلُّعليهُّالسالم،ُّوأنُّع مر وُّبن  لسائبة،ُّااملالئكةُّمنُّنور،ُّوجعلُّاألرواحُّجنوداُّجمندًة،ُّواصطفاءُّكنانةُّم 

ُّاألقصىُّب ينُّبعدُّاملسجدُّاحلرامُّبأربعنيُّسنة،ُّوأنُّالوزغ ُّكانُّينفخُّالنارُّعلىُّإبراهيمُّعليهُّالسالمُّليؤجُّ ها،ُّوأنُّهالكُّعاٍدُّجوأنُّاملسجد 
ُّأستاههم ُّعلى ُّإسرائيلُّدخلوا ُّوأنُّبين ُّيفُّالنساء، ُّإسرائيلُّكانت ُّفتنةُّبين ُّوأنُّأول ُّملُّخينز، ُّإسرائيلُّاللحم  ُّادخارُّبين ُّبالدَّبور،ُّولوال

ُّمس ِيُّاخلضرُّهبذاُّاالسم،ُّوقصةُّموسىُّواخلضرُّعليهماُّالسالم،ُّوأنُّالغالمُّالذيُّقتلهُّاخل رُّط بعُّكافراً،ُّوبيانُّضخمالفنيُّأمرُّاهللُّتعاىل،ُّومل 
عددُّالذينُّتكلَّمواُّيفُّاملهدُّمعُّبيانُّأمسائهمُّوقصصهم،ُّوقصةُّأصحابُّاألخدودُّوالساحرُّوالراهبُّوالغالم،ُّوقصةُّالذيُّكانُّبهُّجرحُّ

ُّفغفرُّهلا،ُّوقصةُّالرجلُّالذ ُّيفانتحر،ُّوقصةُّاألقرعُّواألبرصُّواألعمى،ُّوقصةُّأصحابُّالغارُّالثالثة،ُّوقصةُّالبغ ِيُّاليتُّسقتُّالكلب 
سقىُّالكلبُّفشكرُّاهللُّتعاىلُّلهُّفغفرُّله،ُّودخولُّاملرأةُّالنارُّبسببُّهرةُّحبستهاُّوملُّتطعمهاُّحىتُّماتت،ُّوجتاوزُّاهللُّتعاىلُّعمنُّكانُّ
يتجاوزُّعنُّاملعسرين،ُّوقصةُّالزارعُّالذيُّمسعُّالصوتُّمنُّالسحاب،ُّوقصةُّالذيُّاستقرضُّماالُّفلمُّجيدُّمركباُّيوصلُّاملالُّإىلُّصاحبهُّ

ُّوُُّّصفةُّعاقرُّالناقة،ُّوحالُّالذيُّملُّيعملُّخريًاُّقط،ُّوقصةفأرسلهُّيفُّخشبة،ُّوُّ قصةُّالذيُّقتلُّتسعةُّوتسعني،ُّوكالمُّالبقرةُّوالذئب،
الذيُّخسفُّاهللُّتعاىلُّبهُّاألرض،ُّوقصةُّالذيُّابتاعُّأرضًاُّفوجدُّفيهاُّكنزاً،ُّوشكرُّاهللُّتعاىلُّملنُّحن ىُّغصنُّشوكُّعنُّالطريق،ُّوقصةُّ

ُّاحمل دَّثني ُّووجود ُّإسرائيل، ُّبين ُّعليهمُُّّالسارقُّمن ُّالشحم ُّوحترمي ُّإسرائيل، ُّبين ُّعلى ُّرجسًا ُّالطاعون ُّوقصةُّإرسال ُّالسابقة، ُّاألمم يف
ُّيفُّأكله،ُّ...ُّإخل ُّواحتياهلم

ّبعدّ-ثانيا ّّّّّّّ ّأو ّسواءّفيّحياته ّبه، ّأخبر ّفوقعتّطبقّما ّالكائناتّالمستقبلةّفيّحياته ّعن ّصلىّاهللّعليهّوسلم إخباره
ّنوعان ّ:وفاته،ّلكنّفيّزمنّأصحابه،ّوهو

ُّ(ُّ.ُّوهذاُّالنوعُّلنُّأتعرضُّإليه،ُّولنُّأذكرُّمنهُّشيئاً.8النوعُّاألول:ُّذكرهُّالقرآن ُّالكرمي،ُّأوُّأشارُّإليه،ُّوهوُّكثريُّ)
ُّأيضاً،ُّلكينُّسأ تصرُّقالنوعُّالثان:ُّماُّوردُّمنُّاألحاديثُّالنبويةُّالشريفةُّمماُّملُّيردُّذكر هُّيفُّالقرآنُّالكرمي،ُّأوُّيشرُّإليه،ُّوهوُّكثريُّجدًا

ُّبعضُّماُّ ُّصحيحُّكثري،ُّفمنُّذلك:علىُّذكر ُّحديث  ُّسبيلُّاإلشارة،ُّوإنُّكانُّيفُّغريمها ُّأوُّأحدمهاُّفقط،ُّعلى ُّوردُّيفُّالصحيحني
ُّإخبارهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّعنُّاهلجرة ُّمنُّمكةُّإىلُّاملدينة،ُّوإخبارهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّعنُّإمتامُّهذاُّالِدينُّوظهور ه،ُّوإخبارهُّصلى

هُّ ُّخصَّ ُّاليت ُّعنُّاخلصائص ُّوسلم ُّوعلياهللُّعليه ُّوعثمان ُّ)كعمر ُّتعاىلُّعنهم ُّاهلل ُّأصحابهُّرضي ُّبعض ُّوعنُّاستشهاد ُّهبا، ُّتعاىل ُّاهلل
ُّمصارعُّ ُّخلف،ُّوقتلُّأ يبُّبنُّخلف،ُّوعن وطلحةُّوالزبريُّ...ُّ(ُّوإخبارهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّعنُّقـ ت له ُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّأل ميَّة ُّبن 

ُّوعنُّاخللفاءُّبعده ُّمعُّحتديدُّأماكنهم، ُّاصناديد ُّقريشُّيفُّبدر؛ ُّتعاىلُّعنه،ُّوعن ُّعثمانُّرضيُّاهلل ُّوعنُّالبلوىُّاليتُّستصيب لذراعُّ،
امُّوالعراقُّسيجدونُّأثرًةُّبعده،ُّوعنُّفتحُّاليمنُّوالشُّنُّاألنصار ُّأهنمُّي قِلون،ُّوأهنماملسمومة ،ُّوعنُّالرجلُّيوم ُّخيربُّأنهُّمنُّأهلُّالنار،ُّوع

ُّسبيلُّاهلل ُّوإنفاقُّكنوزمهاُّيف ُّهالكُّكسرىُّوقيصر، ُّومصر،ُّوعن ُّمنها،ومدائنُّكسرى ُّالظعينة ُّوخروج  ُّفتحُّاحلرية، وعنُُُّّّتعاىل،ُّوعن
إفاضةُّاملالُّحىتُّالُّيوجدُّمنُّيقبله،ُّوعنُّاستشهادُّأمراءُّغزوةُّمؤتةُّرضيُّاهللُّعنهم،ُّوعنُّاستشهادُّأهلُّبئرُّمعونة،ُّوعنُّموتُّالنجاشيُّ

ُّوفاتهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّقبلُّأمته، لىُّاهللُّعليهُّوسلمُّيفُّاملدينة،ُّواإلشارةُّإىلُّوفاتهُّصُّوإخبارهُّوقعُّيفُّاأليامُّاليتُّماتواُّفيها،ُّوعنُّتقد م 
ُّألحدُّ ُّعلىُّاإلسالم،ُّوأنهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّإذاُّقال ُّهلم،ُّوعنُّاملبشَّرينُّمنُّأهلُّاجلنة،ُّومبنُّميوت  وأنهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّفرط 

ُّأصحابهُّعندُّاحلرب:ُّيرمحهُّاهلل،ُّفإنهُّسيقتلُّشهيداً،ُّ...
هُّوسلمُّحالُّمنُّغلَُّّمشلةُّيومُّخيرب،ُّوأهناُّتشتعلُّعليهُّناراً،ُّوأنُّاألرضُّلنُّتقبلُّالذيُّارتد،ُّوعنُّفتحُّوإخبارهُّصلىُّاهللُّعليُُُُُُُُّّّّّّّّ

ُّسيحصلُّ ،ُّوأنُّجابرًاُّرضيُّاهللُّعنه ُّوبي عةُّالرضوانُّالنار  مكة،ُّودخوهلا،ُّوأنُّقريشًاُّلنُّتغزوهم،ُّوعنُّعدمُّدخولُّأحدُّممنُّشهدُّبدرًا
لشامُّواليمنُّوالعراق،ُّوأنُّدونُّالفتنةُّبابُّ)وهوُّعمرُّرضيُّاهللُّتعاىلُّعنه(ُّفإذاُّانكسرُّلنُّهلمُّاألمناط،ُّوعنُّانتقالُّأهلُّاملدينةُّإىلُّا

د جُّ)  خ 
دَّثني،ُّوإخبارهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّعنُّامل  ح 

عنُّالفنتُّيفُّاملدينة،ُّ(ُّعندُّقتالُّاخلوارج،ُّوُّناقصهاي غلق،ُّوأنهُّرضيُّاهللُّعنهُّمنُّامل
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ُّسالمُّرضيُّاهللُّعنهُّلنُّيقتلُّبلُّميوت،ُّوعنُّفتحُّخيربُّوأنُّعم اراُّرضيُّاهللُّتعاىلُّعنهُّتقتلهُّالفئة ُّعلىُّيدُّالذيُّالباغية،ُّوأنُّعبد ُّاهللُّبن 
حيبُّاهللُّورسولهُّوحيبهُّاهللُّورسولهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم،ُّوعنُّخطابُّحاطبُّبنُّبلتعةُّرضيُّاهللُّعنهُّألهلُّمكةُّمبسريُّالنيبُّاملصطفىُّ

مُّمنُّحننيُّوعنُّشيعتهُّاليتُّستكون،ُّوعنُّسببُّهبوبُّالريحُّالشديدةُّعندُّعودمهالكرميُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّإليهم،ُّوعنُّاملنافقُّيومُّ
ةُّالذيُّوعمنُّختلفُّيفُّاملدينةُّلعذرُّيومُّسريهمُّإىلُّتبوك،ُّوعنُّقدومُّوفدُّعبدُّالقيس،ُّوقصُّنُّاملنافقنيُّيومُّالثنيةُّيفُّتبوك،تبوك،ُّوع

ُّوإخبارهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسل ُّقدومُّوفدُّأهلُّاليمن، ُّهض ربُّيفُّرجلهُّمنهم،ُّوعن ُّعنهُّبوصولُّغالمهُّيوم ُّأباُّهريرةُّرضيُّاهلل جرته،ُّم
وإخبارهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّعنُّاآلياتُّالستُّبنيُّيديُّالساعةُّوأوهلاُّموتهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم،ُّوعنُّغزوُّفئامُّمنُّالناس،ُّواإلشارةُّ

رةُّالزمان،ُّوعنُّا،ُّوعنُّاستداإىلُّخالفةُّأيبُّبكرُّالصديقُّرضيُّاهللُّعنه،ُّوشهادةُّعكاشةُّبنُّحمصن،ُّوثابتُّبنُّقيسُّرضيُّاهللُّعنهم
ُّرضيُّاهللُّعنهما،ُّوعنُّالغزوُّيفُّ متاديُّالناسُّحىتُّيسألواُّعنُّاهللُّجلُّشأنه،ُّوإخبارهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّعنُّسيادةُّاحلسنُّبنُّعليٍّ

رضيُّاهللُّعنهاُُّّةالبحرُّوكونُّأمُّحرامُّرضيُّاهللُّعنهاُّمعهم،ُّوعنُّقتالُّالتك،ُّواخنرامُّقرنهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّبعدُّمائةُّعام،ُّوأنُّفاطم
نة،ُّأولُّأهلهُّحلوقاُّبه،ُّوأنُّزينبُّأوُّسودةُّأولُّنسائهُّرضيُّاهللُّعنهنُّحلوقاُّبه،ُّوعنُّوالدةُّولدهُّإبراهيمُّوأنُّلهُّمرضعاُّتتمُّرضاع هُّيفُّاجل

ُّوإخبا ُّوهوُّمتوجهُّإىلُّالشام، ُّاليهوديُّورقصُّقلوصهُّبه ُّماتُّأنهُّانتحر،ُّوعن ُّومأجوج،ُّوعمنُّقيلُّإنه هُّرُّوعنُّبدءُّفتحُّردمُّيأجوج
ُّهذا،ُّ...ُّإخل ُّعنهمُّيومُّحجةُّالوداع:ُّلعل يُّالُّألقاكمُّبعدُّعامي ُّرضيُّاهللُّتعاىل ُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّللصحابة

ّعنّالغيوبّالمستقبلة:-ثالثاّ ّّّّّّّ ّإخبارهّصلىّاهللّعليهّوسلم
ُّوإالُُُُُُّّّّّّ ُّالصحيحني ُّيف ُّورد ُّما ُّبعض ُّذكر ُّعلى ُّسأقتصر ُّلكين اً، ُّجد  ُّكثرية ُّالباب ُّهذا ُّيف ُّاألحاديث ُّالإن ُّغري ُّيف صحيحنيُُّّفإن

أحاديثُّصحيحةُّكثريةُّأيضاً،ُّوالسيماُّأهنماُّملُّيستوعباُّكلَُّّالصحيح،ُّوقدُّذكرتُّتلكُّاألحاديثُّيفُّاألصل،ُّألنُّالقصدُّهوُّاإلشارةُّ
ُُّّوالتنبيه،ُّواهللُّتعاىلُّهوُّاملوفقُّواملعني،ُّفمنُّذلك:

ّخوارجّآخرّالزمان،إخبارهّصلىّاهللّعليهّوسلمّعنّالفتنّوالمالحم،ّوعنّالخوارج،ّّوّّّّّّّ
ُّوعنُُُُُُُّّّّّّّ ، ُّالتك  ُّالقسطنطينية،ُّوعنُّقتال  ُّالكبريتنيُّمنُّاملسلمني،ُّوعنُّغزو  ُّعنُّالقتالُّبنيُّالطائفتني وإخبارهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم

ابني،ُّوعنُّالقرونُّاملفضَّلة،ُّوعنُّأشراطُّالساعة،ُّوعنُّالنارُّاليتُّستخرجُّمنُّ رضُّاحلجاز،ُّأف نت  ُّأغيلمٍةُّمنُّقريش،ُّوعنُّالدجاجلةُّوالكذَّ
ُّوسلم،ُّ ُّم ل كُّأمتهُّصلىُّاهللُّعليه ُّالكاسياتُّالعاريات،ُّوعنُّبلوغ ُّوالنساء  ُّيفُّهذهُّاألمة،ُّوعنُّاجلالد ين، وعنُّوجودُّالشرُّبعدُّاخلري
وعنُّاستخالفُّأمتهُّفيها،ُّوعنُّمنعُّالعراقُّالشامُّومصرُّأرزاقهم،ُّوعنُّنزولُّعيسىُّعليهُّالسالمُّيفُّآخرُّالزمان،ُّوعنُّكسرهُّللصليب،ُّ

مارقةُُّّ،ُّوعنُّمعركةُّاجلمل،ُّوصف ني،ُّوعنُّمروق-رمحهُّاهللُّتعاىلُُّّ-لفاءُّاالثينُّعشر،ُّوعنُّطاعونُّعمواس،ُّوعنُّأويسُّالق ر نُّوعنُّاخل
ُّعندُّاختالٍفُّبنيُّطائفتنيُّمنُّاملسلمني،ُّوعنُّخروجُّأهلُّاملدينةُّمنهاُّإىلُّالشامُّواليمنُّوالعراق،ُّوعنُّعنيُّتبوكُّواجلنانُّفيها،ُّ...ُّإخل.

العياذُّباهللُّتعاىلُّوُُّّ-ىُّاهللُّعليهُّوسلمُّعنُّالطائفةُّاملنصورة،ُّوعنُّاتباعُّهذهُّاألمةُّلألممُّالسابقة،ُّوعنُّحصولُّالردةُّوإخبارهُّصلُُُُُُُُّّّّّّّّ
يفُّآخرُّالزمانُّقبيلُّقيامُّالساعة،ُّحىتُّتضطربُّألياتُّنساءُّدوسُّعلىُّذيُّاخللصة،ُّوعنُّالشرُّالكائنُّبعدُّهذاُّاخلري،ُّوعنُّاهلرجُُّّ-

سيفُّيفُّهذهُّاألمةُّفلنُّي رفعُّإىلُّقيامُّالساعة،ُّوعنُّاألقوامُّالذينُّبأيديهمُّمثلُّأذنابُّاإلبل،ُّوعنُّعدمُّيفُّآخرُّالزمان،ُّوأنهُّإذاُّو ضعُّال
ِدثونُّ اُّمبمباالةُّالناسُّمبُّيأخذونُّاملالُّمنُّحلٍُّّأوُّحرام،ُّوعنُّمتينُّحمبيهُّرؤيت هُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم،ُّوعمنُّيتبعونُّاملتشابه،ُّوعمنُّحي 

اب ني؛ ُّصربُُّّملُّيكن،ُّواإلشارةُّإىلُّالكذ  ابًاُّومبرياً،ُّوأنهُّالُّي قتلُّبعدُّالفتحُّقرشيٌّ اً،ُّاألسودُّالعنسيُّوم سيلمةُّالكذاب،ُّوأنُّيفُّثقيفُّكذ 
ُّرجا ُّقتالُّاليهود،ُّوأنهُّلوُّكانُّالعلمُّبالثري اُّلناله ُّلوأنهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّالُّخيشىُّعلىُّأمتهُّالفقر،ُّولكنُّالتنافسُّيفُّالدنيا،ُّوعن

ُّاهلندُّوفارسُّوُُّّمنُّفارس، ُّالعرب،ُّ...ُّإخلوعنُّغزو ُّالتك،ُّ...ُّوعنُّيأسُّالشيطانُّأنُّي عبدُّيفُّجزيرة
ّإجابتهّصلىّاهللّعليهّوسلمّعنّمسائلّفكانتّوفقّالواقع،ّوأنّهذهّاإلجاباتّالّتكونّمنِّعلعمّالبشر.-ّرابعاّ ّّّّّّّ
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أقوامُّذهبواُّيفُُّّ،ُّوهيُّعنُّالروح،ُّوعنكجوابهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّلعبدُّاهللُّبنُّسالمُّقبلُّإسالمهُّعنُّثالٍثُّالُّيعلمهنُّإالُّنيب ُُُُُُُُّّّّّّّّ
ُّيهودُّعنُّثالثُّ الدهرُّفالُّيدرىُّماُّصنعوا،ُّوعنُّرجلُّطو افُّيفُّاألرضُّبلغُّمشارقُّاألرضُّومغارهبا،ُّوجوابهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّح رب 

ُّوإىلُّأمه،ُّوعنُّأولُّطعاٍمُّيأكلهُّأهل ُّاجلن ل دُّوكيفُّينزعُّالولدُّإىلُّأبيه ُّأشالُّيعلمهنُّإالُّنيب؛ُّعنُّخ ل قُّالو  ُّالساعة،ُّة،ُّوعنُّأول  راط
ُّوماُّ ُّأولُّالناسُّإجازًة، ُّغريُّاألرضُّوالسموات،ُّومن لُّاألرض  ُّيوم ُّتـ ب دَّ ُّعنُّأينُّيكونُّالناس ُّوسلمُّحرب ُّيهوٍد وجوابهُّصلىُّاهللُّعليه

ليهوديُّعنُّلُّحتفتهمُّحنيُّيدخلونُّاجلنة،ُّوماُّغذاؤهمُّعلىُّإثره،ُّوماُّشراهبمُّعليه،ُّومنُّأينُّيكونُّالولد،ُّوجوابهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم
أنُّالولدُّيكونُّمنُّالرجلُّواملرأة،ُّوبيانهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّلهُّعنُّماءُّالرجلُّوماءُّاملرأة،ُّوعنُّالسوادُّالذيُّيفُّالقمر،ُّوجوابهُّصلىُّ

لُّجاهللُّعليهُّوسلمُّلعصابةُّمنُّاليهودُّعنُّأربعُّخالل؛ُّعنُّالطعامُّالذيُّحرَّمهُّإسرائيلُّعلىُّنفسهُّمنُّقبلُّأنُّتنزلُّالتوراة،ُّوعنُّماءُّالرُّ
ُّولي هُّ ُّالنيبُّاملصطفىُّالكرميُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّيفُّالنوم،ُّومن وماءُّاملرأة،ُّوكيفُّيكونُّالولدُّذكراً،ُّوكيفُّيكونُّأنثى،ُّوكيفُّيكون
ُّعليهُّ ُّاهلل ُّوإخبارهُّصلى ُّالسالم، ُّملوسىُّعليه ُّتعاىل ُّأعطاهاُّاهلل ُّاليت ُّعنُّاآليات ُّلليهوديني ُّاملالئكة،ُّوجوابه ُّمن ُّعليهُّوسلم صلىُّاهلل

هودُّعماُّيفُّالتوراةُّمنُّأمرُّالرجمُّيفُّالزانُّاحملصن،ُّوإخبارهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّلليهودُّعنُّوصفهُّيفُّالتوراة،ُّوتصديقُّالغالمُّوسلمُّالي
اليهوديُّله،ُّوإخبارهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّالسائلُّاليهوديُّعنُّالنجومُّاليتُّرآهاُّيوسفُّعليهُّالسالمُّساجدًةُّله،ُّوإخبارهُّصلىُّاهللُّعليهُّ

يُّاهللُّعنهمُّعماُّيفُّنفوسهمُّقبلُّأنُّيسألوه؛ُّكإخبارهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّوابصةُّاألسديُّرضيُّاهللُّعنهُّعنُّالربُّأصحابهُّرضُّوسلم
واإلمثُّقبلُّأنُّيسأله،ُّوإخبارهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّالرجل ُّالثقفيَُّّعنُّصالةُّالليلُّوركوعهُّوسجودهُّوصيامهُّوغسلهُّمنُّجنابة،ُّوإخبارهُّ

ُّرضي ُّوسلمُّلألنصاري ُّوطوافهُّبالبيُّصلىُّاهللُّعليه ُّوحلقهُّرأسه ُّووقوفهُّبعرفة ُّالبيتُّالعتيق ُّبيتهُّإىل ُّخروجهُّمن ُّعنهُّعن ُّورميهُّاهلل ت
ُّ(8)اجلمار،ُّ...ُّإخل.ُّ

ّراقةّيلبسّسواريّكسرىس-2ّّّّّّّ
ُّبكُّياُّسراقةُّتلبسُّسواريُّكسرى".ُّفقالُّسراقةُّمتعج با:ُّكسرىُُُُُُُّّّّّّّ :ُّ"كأن  منُّذلكُّماُّقالهُّلسراقةُّبنُّمالكُّبنُّجعشمُّاملدجلي 

ويفُّ،ُّركنيادُّيأمنُّعلىُّنفسهُّغوائلُّاملشبنُّهرمز!!ُّقال:ُّ"نعمُّ".ُّوقدُّقالُّلهُّهذاُّوهوُّمطاردُّيفُّهجرتهُّإىلُّاملدينةُّخيافُّالرصدُّوالُّيك
عهدُّعمرُّبنُّاخلطابُّرضيُّاهللُّعنه،ُّيفتحُّاهللُّعلىُّاملسلمنيُّبالدُّفارسُّواملدائنُّويؤتىُّبالغنائمُّإىلُّاملدينة،ُّوكانُّفيهاُّسواراُّكسرىُّ

(ُّ،ُّلتكونُّعالمةُّمنُّعالماتُّنبو ته،ُّوآيةُّمنُّآيات2ُّسراقةُّسواريُّكسرى،ُّوحتق قتُّنبوءةُّالرسولُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّ)وألبسُّعمرُّ
ُّصدقه،ُّوأنهُّالُّينطقُّعنُّاهلوىُّإنُّهوُّإالُّوحيُّيوحى.

ّفتحّبالدّكسرىّوهرقلّواليمن-0ّّّّّّّّ
ُّأثناءُّكسرهُّصخرةُّبيضاءُّصلدة،ُّوهوُّحيفر5ُّشو الُّمنُّالسنةُُّّومنُّذلكُّماُّأخربُّبهُّعليهُّالصالةُّوالسالمُّيفُّغزوةُّاألحزابُّيفُُُُُُُّّّّّّّ هـ

ُّأم يتُّظاهرةُّعليها.ُّ.ُّوأضاءُّيلُّالقصورُّاحلمرُّ معُّاملسلمنيُّاخلندق:ُّ"لقدُّأضاءُّاهللُّيلُّقصورُّاحلريةُّومدائنُّكسرى،ُّفأخربنُّجربيلُّأن 
ُّوأ ُّ.ُّوأضاءُّيلُّقصورُّصنعاء ُّعليها. ُّ)منُّأرضُّالروم،ُّفأخربنُّجربيلُّأن ُّأم يتُّظاهرة ُّعليها" ُّ.(3خربنُّجربيلُّأن ُّأم يتُّظاهرة

لقدُّأخربُّالنيب ُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّهبذهُّالفتوحُّواملسلمونُّيفُّحالُّمنُّالعسرُّوالضيقُّواخلوف،ُّحيثُّتداعتُّعليهمُّاألحزابُُُُُُُُّّّّّّّّ
كرميُّهذاُّالضيقُّو رُّالقرآنُّالاملشركةُّمنُّأقطارُّاجلزيرة،ُّوخذهلمُّاملنافقونُّوتآمرُّعليهمُّاليهودُّفخانواُّعهدهمُّونقضواُّمواثيقهم،ُّوقدُّص
ُّ ُّو بـ ل غ ت  ُّاأل  ب ص ار  إ ذ ُّز اغ ت  ُّو  م  ل ُّم نك  ُّأ س ف  ن  ُّو م  م  ق ك  مُِّمنُّفـ و  ُّب اللَّه ُّاوهذاُّاالبتالءُّخريُّتصويرُّفقال:ُّ}إ ذ ُّج اؤ وك  ُّو ت ظ ن ون  ر  ُّاحل  ن اج  ل ق ل وب 

ُّو ز ل ز ل ُّ ُّال م ؤ م ن ون  ي 
ُّابـ ت ل  ُّو ع ُّالظ ن ون اُّه ن ال ك  ُّمَّا ُّمَّر ض  ُّقـ ل وهب  م ُّيف  ُّو الَّذ ين  ُّال م ن اف ق ون  ُّيـ ق ول  إ ذ  ُّو  د يًدا ُّش  ُّز ل ز ااًل ُّغ ر وًرا{ُّوا ُّإ الَّ ُّو ر س ول ه  ُّاللَّه  د ن ا

                                                                 
ُّمالُّخاطر،ُّجممعُّاملُّ-8 51ُّ-45لكُّفهدُّلطباعةُّاملصحفُّالشريفص:السنةُّالنبويةُّوحي،ُّد.ُّخليلُّبنُّإبراهيم
ُّدمشق[ُّ.ُّ-دارُّالقلمُُّّ-م8111ُّهـ/8481ُّ-5ُّطُّ-.ُّ]حممدُّحممدُّأبوُّشهبة414ُُّّ-8/413ُّانظرُّالسريةُّالنبوي ةُّيفُّضوءُّالقرآنُّوالسن ةُُّّ-2ُّ
ُّالسابقُّ-3ُّ ُّ.2/221املصدر
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ُّالفتوح82ُّ-80]األحزاب: ُّهذه ُّواليمن،ُّلتكون ُّوبالدُّهرقل ُّبالدُّكسرى ُّوسلمُّففتحت ُّاهللُّعليه ُّالنيبُّصلى ُّأخربُّبه قُّما ُّوحتق  ،ُّ]
ُّسن تهُّوحيُّيوحى.ا ُّأنهُّالُّينطقُّعنُّاهلوىُّوأن  ُّملباركةُّشاهدُّصدقُّعلى

ُّبنُّحامتُّالطائي ُّ]تُُُُُُّّّّّّ هـ[ُّ:ُّ"هلُّرأيتُّاحلرية؟ُّ"ُّقال:ُّقلت:ُّمل41ُّوسألُّالرسولُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّذاتُّيومُّأباُّطريفُّعدي 
ُّالظعينةُّترحتلُّمنُّاحلريةُّ ُّتطوفُّبالكعبة،ُّالُّختافُّأحداُّإأرها،ُّوقدُّأنبئتُّعنها.ُّقال:ُّ"فإنُّطالتُّبكُّحياةُّلتين  الُّاهلل"ُّ]قالُّحىت 

:ُّقلتُّفيماُّبيينُّوبنيُّنفسي:ُّأينُّدع ارُّطيئُّالذينُّقدُّسع رواُّالبالد!؟[ُّ،ُّ"ولئنُّطالتُّبكُّحياةُّلتفتحن ُّكنوزُّكسرى"،ُّقلت:ُُّّ عدي 
هُّمنُّذهبُّأوُّفض ُّ ُّالرجلُّخيرجُّملءُّكف  قبلهُّمنهُّةُّيطلبُّمنُّيكسرىُّبنُّهرمز؟ُّقال:ُّ"كسرىُّبنُّهرمز.ُّولئنُّطالتُّبكُّحياةُّلتين 

ُّفالُّجيدُّأحداُّيقبلهُّمنه".
ُّوكنتُُُُُُُُّّّّّّّّ ُّبالكعبةُّالُّختافُّإالُّاهلل، ُّترحتلُّمنُّاحلريةُّحىتُّتطوف ُّهذهُّالنبو اتُّفيقول:ُّ"فرأيتُّالظعينة قُّمن ُّماُّحتق  ويعد دُّعدي 

بكمُّحياةُّلتون ُُّّاهلل:ُّ"ولئنُّطالتُّفيمنُّافتتحُّكنوزُّكسرىُّبنُّهرمزُّ".ُّمث ُّيقولُّرضيُّاهللُّعنهُّجازمًاُّواثقاُّمنُّصدقُّماُّمسعُّمنُّرسول
هُّ"ُّ) قُّذلكُّيفُّعهدُّخالفةُّعمرُّبنُّعبدُّالعزيز،ُّفقدُّأغىنُّاهللُُّّ،(8ماُّقالُّالنيبُّأبوُّالقاسمُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّخيرجُّملءُّكف  وقدُّحتق 

ُّمنُّيعطيهُّالزكاة. ُّاألمةُّفلمُّجيدُّرضيُّاهللُّعنهُّمنُّالفقراءُّواملساكني

ّفتحالمسلمونّيركبونّالبحرّلل-8ّّّّّّّ
ُّخالتهُّأم ُّحرامُّبُُُُُُّّّّّّ ُّمنُّحديثُّأنسُّبنُّمالكُّأن  ُّبنُّحتتُّعوكانتُّنتُّملحانُّالنج اري ةُّاألنصاري ةُّومنُّذلكُّماُّرواهُّالبخاري  بادة

أم يتُُّّرسولُّاهلل؟ُّ"ُّقال:ُّ"ناسُّمنُّسألتُّالنيب ُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّوقدُّاستيقظُّمنُّنومهُّوهوُّيضحك:ُّ"ماُّيضحككُّياُّالصامت
ُّغزاةُّيفُّ سبيلُّاهللُّيركبونُّثبجُّالبحرُّ]أيُّوسطهُّومعظمه[ُّملوكاُّعلىُّاألسر ةُّأوُّمثلُّامللوكُّعلىُّاألسر ة".ُّقالت:ُّيارسولُّعرضواُّعلي 

ُّحنيُّ ُّفصرعتُّعنُّدابتها ُّ]يفُّفتحُّقربص[ ُّبنُّأيبُّسفيان ُّيفُّزمنُّمعاوية ُّ.ُّفركبتُّالبحر ُّفدعاُّهلا.ُّ. ُّأنُّجيعلينُّمنهم، اهلل!ُّادعُّاهلل
،ُّ(3جرُّمعل قاُّعلىُّاخلرب:ُّ"فيهُّإخبارُّمباُّسيكونُّفكانُّكماُّأخربُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّ"ُّ)يقولُّابنُّح،ُّ(2خرجتُّمنُّالبحرُّفهلكتُّ)

حُّالرسولُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّلغزوُّاملسلمنيُّيفُّالبحرُّعندُّرجوعهُّمنُّغزوةُّتبوكُّيفُّرجبُّمنُّالسنةُّ
 
هـُّحيثُّاشتكىُّاملسلمون1ُّوقدُّمل

ُّوالضعيفُّوعلىُّالرطبُّواليابسُّيفماُّبرواحلهمُّمنُّاجلهدُّفدعاُّهلاُّرسولُّاهلل:ُّ"اللهمُّامحلُّع ُّليهاُّيفُّسبيلك،ُّإن كُّحتملُّعلىُّالقوي 
ُّراويُّاحلديث:ُّ"هذهُّدعوةُّالنيب ُّصلىُّاهلل ُّجعلتُّتنازعهمُّأزم تها.ُّفقالُّفضالةُّبنُّعبيدُّاألنصاري  ُّالرب ُّوالبحر"ُّفماُّبلغواُّاملدينة،ُّحىت 

ُّوالضعيف،ُّفماُّبالُّالرطبُّواليابس!؟ُّفلم اُّرأ صلىُّاهللُُّّيتُّالسفنُّيفُّالبحرُّوماُّيدخلُّفيهاُّعرفتُّدعوةُّالنيبعليهُّوسلمُّعلىُّالقوي 
ُّ(ُّ.4عليهُّوسلمُّ"ُّ)

ّومنّالفتوحّالتيّأخبرّبوقوعهاّوتحق قتّفتحّالقسطنطيني ةّ-3ّّّّّّّّّ
ُّىفقدُّروىُّعبدُّاهللُّبنُّعمروُّبنُّالعاصُّقال:ُّ"بينماُّحننُّحولُّرسولُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّنكتبُّإذُّسئلُّرسولُّاهللُّصلُُُُُُُُّّّّّّّّ

ُّيع ُّرسولُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم:ُّ"مدينةُّهرقلُّتفتحُّأو ال"، ُّيناهللُّعليهُّوسلم:ُّأيُّاملدينتنيُّتفتحُّأو ال:ُّقسطنطيني ةُّأوُّرومي ة؟ُّفقال
ُّسنةُّ ُّالفاتح ُّواملعروفُّمبحمد ُّبنُّمراد ُّوالعشرينُّحممد ُّابنُّالثالثة ُّالعثمانُّاجملاهد ُّففتحهاُّالشاب ُّحتق قتُّنبوءته، القسطنطيني ة،ُّوقد

ُّم.8453

ّصلىّاهللّعليهّوسلمّوتحق قّ"افتراقّاألم ةّ"ّبفعلّاألهواءّ-5ّّّّّّّ ّومم اّأخبرّعنهّالنبي 

                                                                 
8ُّ-ُُّّ ُُّّ-صحيحُّالبخاري ُُّّ-املناقب ُُّّ-بابُّعالماتُّالنبو ة ُّح202ُُّّ-4/204ُّفتحُّالباري ُّ.3515ديث
2ُّ-ُُُّّّ ُّالنهار،ُّفتحُّالباري ُّبابُّرؤيا 82/401ُُّّكتابُّالتعبري، 2002ُُّّ–2008ُّحديث ُّمسلم،ُّاإلمارة،ُّبابُّفضلُّالغزوُّيفُّالبحر 3ُّ/8581ُُّّ،ُّصحيح 8182ُُّّحديث
3ُّ-ُّ ُّالباري ُّ.82/401فتح
ُّ.5/453مسندُّأمحدُُّّ-4ُّ
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فقدُّأخرجُّأبوداودُّيفُّسننهُّمنُّحديثُّأيبُّسفيانُّبنُّحربُّيرفعهُّإىلُّالنيب ُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم:ُّ".ُّ.ُّوإن هُّسيخرجُّيفُّأم يتُّأقوامُُُُُُُّّّّّّّ
ُّمفصلُّإالُّدخله"ُّ)جتارىُّهبمُّاألهواءُّكماُّيتجارىُّالكلبُّبصاح ُّالُّيبقىُّعرقُّوال ُّمن8ُّبه، ُّاألهواءُّيفُّالكثري ُّ،ُّوقدُّمتك نتُّهذه )

ةُّإىلُّطرائقُّقدد،ُّوكانُّاخلوارجُّمنُّأبرزُّمنُّتنك بُّعنُّاجلماعة،ُّفسع رواُّالفنتُّ النفوسُّفجرتُّفيهاُّجمرىُّالدمُّمنُّالعروق،ُّوافتقتُّاألم 
ُّالرسولُّصل ُّوقدُّأخرب ُّبفظاعامهمُّواعتداءامهم، ة ُّتقوشغلواُّاألم  ُّعلىُّاحلق  ُّمنُّاملسلمني ُّطائفة ُّوبأن  ُّوسلمُّخبروجهم ُّاهللُّعليه تلهم،ُّى

"ُّ)يقولُّالنيب ُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم:ُّ"مترقُّمارقةُّعندُّفرقةُّمنُّاملسلمنيُّيقتلهمُّ عليهُّالصالةُّوالسالمُّعنُُّّ(ُّوسئل2أوىلُّالطائفتنيُّباحلق 
يفُّهؤالءُّالقومُّعالمة؟ُّقال:ُّ"حيلقونُّرؤوسهم،ُّفيهمُّذوُّالثدية"ُّ(ُّ.ُّكماُّسئل:ُّياُّرسولُّاهلل!ُّهل3ُّ"سيماهمُّالتحليق"ُّ)ُّسيماهمُّفقال:

ُّ(ُّ.5(ُّ،ُّويفُّرواية:ُّ"آيتهمُّرجلُّإحدىُّيديهُّمثلُّثديُّاملرأة"ُّ)4)
ُّبنُّأيبُّطالبُّرضيُّاهللُّعنه،ُّوقتلهم،ُّفقالُّألصحابه:ُّ"اطلبواُّذاُّالثدية،ُّفطلبوهُّفلمُّجيدوه!ُّفقال:ُّماُّكذبتُُُُُُُُّّّّّّّّ وقدُّقاتلهمُّعلي 

ُّيدهُّمثلُّسبالتُّالسن ورُّ)والُّكذبت،ُّاطلبوُّ ُّناسُّمنُّالقتلى،ُّفإذاُّرجلُّعلى ُّفوجدوهُّيفُّوهدةُّمنُّاألرضُّعليه 4ُّه،ُّفطلبوه ُّفكرب  ،ُّ)
ُّملُّأكذبُّوالُّ :ُّ"التمسواُّيلُّالعالمةُّاليتُّقالُّرسولُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّفإن  ُّوالناس،ُّوأعجبهُّذلك"ُّ"ويفُّرواية"ُّقالُّعلي  علي 

ُّ(ُّ.2يهُّحنيُّعرفُّالعالمة"ُّ)أكذب،ُّفجيءُّبهُّفحمدُّاهللُّوأثىنُّعل
:ُّ"أشهدُّمسعتُّمنُّالنيب ُّصلىُّاهللُُُُُُُُّّّّّّّّ وحولُّصدقُّماُّأخربُّبهُّالنيب ُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّمنُّهذهُّالغيبي اتُّيقولُّأبوُّسعيدُّاخلدري 

ُّالنعتُّالذيُّنعتهُّالنيبُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم"ُّ) ُّمعه،ُّجيءُّبالرجلُّعلى ُّقتلهمُّوأنا ُّعلي ا ُّ(ُّ.1عليهُّوسلم،ُّوأشهدُّأن 

ابين9ّّّّّّّ ّـّومم اّأخبرّبوقوعهّمنّالغيبي اتّخروجّمتنب ئينّكذ 
ُّالساعةُُُُُُُُّّّّّّّّ ُّاهللُّعليهُّوسلم:ُّ"والُّتقوم ُّاهللُّعنهُّعنُّالنيبُّصلى ُّبسندهُّإىلُّأيبُّهريرةُّرضي ُّيفُّجامعهُّالصحيح روىُّاإلمامُّالبخاري 

ابونُّقريباُّمنُّثالثني،ُّكل همُّيزعمُّأن هُّرسولُّاهلل"ُّ) ُّموىلُّرسولُّاهللُّصلىُُّّ(1حىتُّيبعثُّدج الونُّكذ  .ُّويفُّحديثُّثوبانُّبنُّجبددُّاهلامشي 
ابونُّثالثونُّكل همُّيزعمُّأن هُّنيب ،ُّوأناُّخامتُّالنبي ني،54ُّاهللُّعليهُّوسلمُّ]ت هـ[ُّمرفوعاُّيرويهُّأبوُّداودُّيفُّسننه:ُّ"وإن هُّسيكونُّيفُّأم يتُّكذ 
اباُّدج االُّكل همُّيكذبُّعلىُّاهلل(ُّ.ُّوروىُّأمحدُّيفُّمسنده،ُّعنُّأيبُّهريرة:ُّ"الُّتقومُّالس80الُّنيب ُّبعدي.ُّ."ُّ) ُّاعةُّحىتُّخيرجُّثالثونُّكذ 

ُّوجل ُّورسولهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم"ُّ) ُّ(ُّ.88عز 
يقولُّابنُّحجرُّعنُّثبوتُّنبوءةُّالرسولُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّوصدقُّماُّأخربُّبه:ُّ"وقدُّظهرُّمصداقُّذلكُّيفُّآخرُّزمنُّالنيب ُُُُُُُُُّّّّّّّّّ

ابُّباليما ُّباليمن،ُّمث ُّخرجُّيفُّخالفةُّأيبُّبكرُّطليحةُّبنُّخويلدُّيفصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّفخرجُّمسيلمةُّالكذ  بينُُّّمة،ُّواألسودُّالعنسي 
،ُّوكانُّمؤد هبا: ُّوسجاحُّالتميمي ةُّيفُّبينُّمتيم،ُّوفيهاُّيقولُّشبيبُّبنُّربعي  ُّأسدُّبنُّخزمية،

ُّالناسُّذكرانا ُّأضحتُّنبي تناُّأنثىُّنطيفُّهباُّ...ُّوأصبحتُّأنبياء
ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُّالنيب  ُّيتوىف  ُّقبلُّأن ُّعليهُّوسلموقتلُّاألسود ُّأيبُّبكر،صلىُّاهلل ُّيفُّخالفة ُّوقتلُّمسيلمة ،ُّوتابُّطليحُّ، ُّاألسدي  ُّبنُّخويلد ة

ُّومنُّ ُّإىلُّالبصرةُّوماتتُّهبا[ُّ، ُّتابتُّكذلكُّ]وانتقلت ُّسجاحاُّالتميمي ة ُّخالفةُّعمر،ُّونقلُّأن  وماتُّعلىُّاإلسالمُّعلىُّالصحيحُّيف
                                                                 

4ُُّّ-5/5ُّبابُّشرحُّالسن ةُُّّ-أو لُّكتابُّالسن ةُّ-8ُّ ُّ.4512حديث
2ُّ-ُّ ُّالباري ُّاخلدري .28/301ُّفتح ُّأيبُّسعيد ُّوعزاهُّابنُّحجرُّملسلمُّمنُّحديث
3ُّ-ُّ ُّالباري ُّ.82/301فتح
4ُّ-ُّ ُّالباري ُّ.82/301فتح
5ُّ-ُّ ُّالبخاري ُّقتالُّاخلوارجُّللتألف.ُّ.ُّ.ُُّّ-صحيح ُّواملعاندينُّوقتاهلم،ُّبابُّمنُّترك ُّكتابُّاستتابةُّاملرتدين
ُّعليهاُّشعرياتُّتكونُّعلىُّذن-4ُّ ُّاملرأة ُّيديهُّمثلُّثدي ُُّّ-بُّالريبوع"ُّويفُّرواية:ُّ"إحدى ُّالباري ُّ.82/388فتح
2ُّ-ُّ ُّالباري 82/388ُُّّفتح ُّرمحهُّاهللُّهذهُّاملعلوماتُّأثناءُّشرحهُّللحديث ُّ.4133ُّ،4134وقدُّساقُّابنُّحجر
1ُّ-ُّ ُّالبخاري  ُُّّ-صحيح ُّاملرتد ين ُّقتالُّاخلوارجُُّّ-استتابة ُُّّ-بابُّمنُّترك ُّالباري 82/303ُُّّفتح ُّ.4133حديث
1ُّ-ُُُّّّ ُُّّ-بابُّعالماتُّالنبو ةُُّّ-كتابُّاملناقب 283ُُُّّّ-4/282ُّفتحُّالباري ُّ.3401حديث

458ُُُّّّ-4/450ُّبابُّذكرُّالفنتُّودالئلهاُُّّ-الفنتُّواملالحمُّ-80ُّ 2/8303ُُّّبابُّماُّيكونُّيفُّالفنتُُّّ-الفنتُُّّ-ابنُّماجهُُّّ-4252ُّحديث ُّ.3152حديث
88ُّ-ُّ2/450.ُّ
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ابنيُّاملختارُّبنُّأيبُّعبيدُّالثقفي ُّ]صاحبُّالفرقةُّالكيسا ُّجربُّهؤالءُّالكذ  يلُّيأتيه،ُّوقدُّني ة[ُّالذيُّزي نُّلهُّالشيطانُّادعاءُّالنبو ة،ُّوزعمُّأن 
ابُّخرجُّيفُّخالفةُّعبد مللكُّبنُّمروانُّاُّروىُّالشعيب ُّأن ُّاألحنفُّبنُّقيسُّأراهُّكتابُّاملختارُّإليهُّيذكرُّفيهُّأنهُّنيب .ُّومنهمُّاحلارثُّالكذ 

ُّعلىُّصدقهُّكمافظهورُّماُّأخربُّعنهُّالنيب ُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّمنُّ،ُّ(8فقتله.ُّ.ُّ"ُّ) ابنيُّقبلُّخروجهمُّبزمنُّطويلُّيدل  ُُّّهؤالءُّالكذ  يدل 
ُّالوحي؛ُّألنُّالغيبُّالُّيعلمهُّإالُّاهلل. ُّعلىُّأنُّمصدرُّخربه

ّـّنعيّأمراءّمؤتةّالثالثةّقبلّوصولّخبرهمّإلىّالمدينة7ّّّّّّّ
ينة:ُّروىُّالبخاري ُّثالثةُّقبلُّوصولُّخربهمُّإىلُّاملدومم اُّأخربُّبهُّالنيب ُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّمنُّالغيبياتُّاستشهادُّأمراءُّاملعركةُّالُُُُُُُّّّّّّّ

عنُّأنسُّبنُّمالكُّرضيُّاهللُّعنه:ُّأن ُّالنيب ُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّنعىُّزيداُّوجعفراُّوابنُّرواحةُّللناسُّقبلُّأنُّيأتيهمُّخربهم،ُّفقال:ُّأخذُّ
ُّأخذُّالرُُّّ-رفانُّوعيناهُّتذُّ-الرايةُّزيدُّفأصيبُّمث ُّأخذُّالرايةُّجعفرُّفأصيب،ُّمث ُّأخذُّالرايةُّابنُّرواحةُّفأصيبُّ ايةُّسيفُّمنُّسيوفُّحىت 

ُّ(ُّ.2اهللُّحىتُّفتحُّاهللُّعليهمُّ"ُّ)
لُّمنُّقدمُّخبربُّأهل840ُّوذكرُّموسىُّبنُّعقبةُّ]ت،ُّتلكُّالغزوةُّيفُّمجادىُّمنُّسنةُّمثانوكانتُّ هـ[ُّيفُّمغازيهُّأن ُّيعلىُّبنُّأمي ةُّكانُّأو 

تُّمنُّق ُّماُّتركفأخربهُّخربهم.ُّفقال:ُّوالذيُّبعثكُّباحلمؤتةُّفقالُّلهُّرسولُّاهلل:ُّ"إنُّشئتُّفأخربنُّوإنُّشئتُّأخربك".ُّقال:ُّفأخربن،ُّ
(ُّ ُّببالدُّ،(3ُّحديثهمُّحرفاُّملُّتذكره" ُّوبنيُّاملدينةُّومؤتة ُّوتفاصيلُّاستشهادُّاألمراء، ُّعليهُّوسلمُّخربُّاملعركة ُّالنيب ُّصلىُّاهلل فمنُّأخرب

ُّأ ُّشك  ُّال ُّالربقيُّوالسريع، ُّاالتصال ُّوسائل ُّتنعدمُّفيه ُّعصر ُّبعيدةُّيف ُّمسافات ُّبكل ُّالشامُّ]األردن[ ُّأمد ه ُّهوُّالذي ُّالوحي ُّتلكُّن
ُّالتفاصيلُّالدقيقة.

ّكشفّخبرّالخطابّالسر يّالذيّأرسلهّحاطبّإلىّقريش9ّّّّّّّ ّـ
ةُّلفتحهاُّيفُّرمضانُّمنُّالسنةُّالثامنةُّللهجرة،ُّكتبُّحاطبُّبنُّأيبُّبلتعةُّإىلُُُُُُُُّّّّّّّّ اُّأمجعُّالرسولُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّاملسريُّإىلُّمك 

 
مل

ُّجعالُّقريشُّخيربهمُّبذلك،ُّمث ُّأع ُّموالةُّللعب اس،ُّوجعلُّهلا ُّبينُّعبدُّاملطلبُّوقيل ُّسارة،ُّوكانتُّموالةُّلبعض ُّامرأةُّمنُّمزينةُّامسها طاه
ُّبنُّأيبُّ علىُّأنُّتبلغهُّقريشا،ُّفإذاُّبالوحيُّينزلُّعلىُّرسولُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّمباُّصنعُّحاطب،ُّفبعثُّعليهُّالصالةُّوالسالمُّعلي 

ُّهباُّظعينةُّمعهاُّكتابُّفخذوهُّمنها".ُّيقولُّطالبُّوالزبريُّبنُّالعو امُّواملقدادُّبنُّاأل سودُّوقالُّهلم:ُّ"انطلقواُّحىتُّتأتواُّروضةُّخاخ،ُّفإن 
ُّفإذاُّحنن ُّالروضة، ُّأتينا ُّحىت  ُّبناُّخيلنا ُّتعادى ُّ"فانطلقنا ُّاحلديث: ُّراوي ُّقالتُّعلي  ُّالكتاب! ُّ"ُّأخرجي ُّهلا: ُّقلنا ُّمعيُُّّبالظعينة، ُّ"ما :

ُّالثياب.ُّ ُّالكتابُّأوُّلنلقني  حلديثُّقالُّفأخرجتهُّمنُّعقاصها،ُّفأتيناُّبهُّرسولُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم.ُّ.ُّ"ُّاكتاب!ُّفقلنا:ُّلتخرجن 
قاُّاملرأةُّيفُّادعائها،ُّوهد داهاُّحبزمُّخبلعُّثياهباُّإنُّهيُّملُّخترجُّالرسالةُّألهنم،ُّ(4) ُّونالحظُّهناُّأن ُّعلي اُّوصاحبيهُّرضيُّاهللُّعنهمُّملُّيصد 

ُّوسلم،ُّومنُّأن ُّ ُّالرسولُّصلىُّاهللُّعليه ُّواملوضعُُّّواثقونُّمنُّصدقُّخرب ُّالرسالةُّوصاحبهاُّوحاملتها، ُّسر  ُّهوُّالذيُّأطلعهُّعلى الوحي
ُّالرسالةُّكماُّأوردهاُّحيىيُّب،ُّأن ُّأحاديثُّالرسولُّوأخبارهُّوحيُّالذيُّسيجدوهناُّفيه.ُّ.ُّ.ُّاألمرُّالذيُّيدعمُّاحلقيقةُّالصادعة نُّسالمُّنص 

ُّرسولُّاهللُّجاءكمُّجبيشُّكا280]ت لنصرهُّاهللُُّّلليلُّيسريُّكالسيلُّفواهللُّلوُّجاءكمُّوحده[ُّيفُّتفسريه:ُّ"أم اُّبعدُّياُّمعشرُّقريش،ُّفإن 
ُّألنفسكم،ُّوالسالم.ُّ" ُّوأجنزُّلهُّوعده،ُّفانظروا

ّـّاستحاللّالزنىّوالخمرّوالمعازف0ّّّّّّّّ

                                                                 
8ُّ-ُُّّ ُّ.4/284فتحُّالباري
ُُّّ-بابُّغزوةُّمؤتةُّمنُّأرضُّالشامُُّّ-املغازيُُّّ-2ُّ 4243ُُُّّّيث،ُّحد2/515فتحُّالباري
3ُّ-ُُّّ ُّ.2/515فتحُّالباري
4ُّ-ُُّّ ُُّّ-صحبحُّالبخاري  ُُّّ-املغازي ُُّّ-غزوةُّالفتح ُّالباري 2/512ُُّّفتح ُّيفُّالفتحُُّّ-4224ُّحديث 2/514ُّوذكرُّابنُّحجر



منانيــــــويةّوحيّربـــــةّالنبـــــالسنّ  ّّّّةـنــــــداءّالســــــأعّلدعاوىاقشةّـــــّ، ّّّ ّّ ّّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّّالــــنــ ـبـويـ ةّ ّّّ ّّ ّّّ محــــــــــــمدّأحمـــــــــــــــــــدّصـــــــــبرةّ  إعدادّ:
 

216 
 

ُّومنُّالغيبياتُّاليتُّأخربُّعنهاُّالرسولُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّوحتق قت،ُّاستحاللُّالزىنُّولبسُّالرجالُّاحلريرُّواختاذُّاملعازف،ُّيقولُُُُُُُّّّّّّّ
ُّواملعازف"ُّ) ُّاحلرُّواحلريرُّواخلمر ُّأم يتُّأقوامُّيستحل ون ُّمن ُّوسلم:ُّ"ليكونن  ُّوختفيفُّ،ُّ(8النيب ُّصلىُّاهللُّعليه ُّبكسرُّاحلاءُّاملهملة واحلر

ُّمنُّ ا ُّوكأهن  ُّبدونُّنكري ُّالبالدُّاإلسالمي ة ُّيفُّبعض ُّأصبحتُّت تعاطى ُّمنُّحمر مات ُّذكرهُّاحلديث ُّالزىن،ُّوما ُّبهُّعن ُّالفرج،ُّكىن  الراءُّهو
ُّسن هُّاالستعمارُّمنُّقواننيُّغداةُّاحتاللهُّهلا،ُّإلفسادُّالشبيبةُّاملسلمةُّوإضعافُّروحُّلُّفقدُّأقر تُّسلطاتُّبعضُّالبالدُّمات!!ُّبالطي با

ُّتلكُّ ُّالبالدُّومحايةُّمرتادي ُّاخلم اراتُّيفُّكل ُّزاويةُّمنُّزوايا ُّعنبُّاخلمورُّوفتح ُّاخلناُّالعلينُّوتنشيطُّزراعة املقاومة،ُّتقضيُّبإقامةُّدور
ولُّإليهُّأمرُّأم تهُّمنُّفالذيُّأخربُّالرسولُّمباُّسيؤُُّّالُّشرطةُّمسلمنيُّيتقاضونُّمرت بامهمُّمنُّدافعيُّالضرائبُّاملسلمني!!البؤرُّاخلبيثةُّبرج

كُّاالتدنُّواالحنطاطُّوتداعيُّاألممُّعليهاُّوإذالهلاُّوانتهاكُّمقد سامهاُّوهنبُّثروامهاُّبسببُّجمافامهاُّالشريعةُّوعدمُّقيامهاُّبأحكامها،ُّوانته
ُّالوحيُّالصادق.احملر مات.ُّ.ُّإمناُّهوُّ

ّكانتّمروجاّوأنهارا29ّّّّّّّ ّـّأرضّالعربّتعودّكما
ُّتعوُُُُُُُّّّّّّّ دُّبعدُّعلىُّأرضُّالواقعُّإخبارهُّأنه:ُّ"الُّتقومُّالساعةُّحىت  أرضُّالعربُّمروجاُُّّدومنُّالغيبياتُّاليتُّأخربُّعنهاُّالرسولُّوملُّتتجس 

ثانية:ُّاوي ةُّكانتُّيفُّغابرُّالزمنُّمروجاُّوبساتنيُّوأهنارا.ُّوالواحلديثُّيتضم نُّحقيقتني:ُّاألوىل:ُّهيُّأن ُّأرضُّالعربُّالصحرُّ،ُّ(2وأهنارا"ُّ)
وهذانُّ،ُّهاةُّوتدف قُّمياهُّاألهنارُّيفُّربوعأن ُّيوماُّماُّمنُّتاريخُّاألرضُّوقبلُّقيامُّالساعةُّستعودُّأرضُّالعربُّإىلُّسالفُّعهدهاُّمنُّاخلضرُّ

ُّحينماُّنت ُّوالتعج بُّلكن ُّاألوىلُّيتمل كناُّاالستغراب ُّهبماُّللوهلة ُّإالُّالتصداألمرانُّحنيُّنسمع ُّالُّمنلك ُّمنُّمصدرُّاخلرب ن ُّيق  ُّومم ايق.
ُّا ُّالعلمُّيؤي دُّهذهُّالنبو ة،ُّيرويُّالشيخُّعبدُّاجمليدُّالزندانُّعنُّأحدُّعلماءُّاجليولوجياُّقوله:ُّ"منُّاحلقائق علمي ةُّليزيدناُّتصديقاُّوإمياناُّأن 

ُّجزيرةُّالعربُّالصحراوي ةُّاليومُّكانتُّيفُّزمنُّقدمي ُُّّبساتنيُّوحدائق،ُّوالدليلُّاحلفري ُّاليتُّيعرفهاُّعلماءُّاجليولوجياُّأن  اتُّاألثري ةُّاليتُّتدل 
ُّهذهُّاألرضُّكانتُّمروجاُّوأهناراُّوأوضحُّبرهانُّعلىُّذلكُّقريةُّ"الفاو"ُّوال أم اُّعنُّعودةُُُّّّ،يتُّاكتشفتُّحتتُّرمالُّالربعُّاخلايلعلىُّأن 

ُّنعرفهاُّحن .ُّ.ُّ ُّحقيقةُّثابتة. ُّفيقول:ُّ"وهذه ُّمنُّمروجُّوأهنار ُّماُّكانتُّعليه ُّويتحد ثُّعجزيرةُّالعربُّإىل ُّاجليولوجينيُّ" ُّاألحقابُّن ن
ُّبالدُّ ُّيفُّطقس ُّحيدثُّتغيري ُّوضمنُّذلك ُّطقسُّاألرض ُّاحلقبةُّسيتغري  ُّويفُّهذه ُّحقبةُّجليدي ة ُّاألرض،ُّومنها ُّهبا ُّستمر  املناخي ةُّاليت

ملعلوماتُّبقوله:ُّ"فالرسولُّاويعل قُّالشيخُّالزندانُّعلىُّهذهُّ،ُّدُّالعاملُّأمطاراُّوأهناراُّ"العربُّفيصبحُّبارداُّوتصبحُّشبهُّاجلزيرةُّمنُّأكثرُّبال
(ُّ "ُّ ُّعلوي  ُّالعلمُّإالُّبوحي ُّإىلُّهذا ُّوسلمُّملُّيصل ُّالصالةُُّّ(ُّ.3صلىُّاهللُّعليه ُّإخبارهُّعليه ُّاليتُّاستعرضناهاُّمن ُّاألمثلةُّالقليلة فهذه

ُّالرسولُّصلىُّاهلل ُّالسن ةُّوحيُّوأن  ليهُّوسلمُّالُّينطقُّعُّوالسالمُّبالغيبيات،ُّواليتُّحتق قتُّأوُّأثبتُّالعلمُّحتق قهاُّيقيناُّمستقبالُّتثبتُّأن 
ُّعنُّاهلوى.

ُّ
ُّ
ُّ
ُّ
ُّ
ُّ
ُّ

                                                                 
8ُّ-ُُّّ ُُّّ-صحيحُّالبخاري  ُّويسم يهُّبغريُّامسهُُّّ-األشربة ُُّّ-بابُّماُّجاءُّفيمنُّيستحل ُّاخلمر 80/53ُُّّفتحُّالباري ُّ.5510حديث
ُّمسلمُّ-2ُّ 2/208ُُّّبابُّالتغيبُّيفُّالصدقةُّقبلُّأنُّالُّجتدُّمنُّيقبلهاُُّّ-كاةُّالزُُّّ-صحيح ُّ.852حديث
ُّالزندان.منُّكتابُّالعلمُّطريhtmwww. geocities. com/rr_eem/zُّانظرُّاملوقع:.ُّ- 3 ُّقُّاإلميانُّلعبدُّاجمليد
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.ّةبويّ ةّالنّ اإلعجازّالعلميّفيّالسنّ ّأدلة:ّسادسالبحثّال ّعلىّأنّالسن ةّوحيّرباني 
ُّعليهُّمؤخرًاُّمماُّجاءُّيفُّالقرآنُّالكرميُّأوُّيفُّالسنةُّالنبويةُّالشريفةُّمماُّلهُّعالقةُّبالعلومُّالكونُُُُُُُّّّّّّّ ةُّيوأعينُّباإلعجازُّالعلميُّماُّاصط ل ح 
ُّفيهماُّصراحًةُّأوُّإشارة.والعص ُّملاُّكانُّقدُّجاء ُّكاشفًا ُّرية،ُّفجاءُّالعلم ُّاحلديث 
ّاّّّّّّّ ّاإلعجازّالعلميّفي ّهنا ّالنبوية،ّلكنّالمقصود ّزالتّتنتّولسنة ّما ّكثيرا ّمنّاألحاديثّالنبوية ّدورَهإن ّالبحثّظر ّفي ا

ّأيضاّ  ّالعلمي ّالقرآن، ّالعلميّفي ّلإلعجاز ّالتأسيسية ّوقدّجمعتّالهيئة ّّهذا، ّاإلسالم ّالعالم ّلرابطة ّالتابعة 2733ّوالسنة،
ّفقط. ّكانّقدّفاتهاّالكثير؛ّالقتصارهاّعلىّالكتبّالتسعة ّوإن ّونحوها ّوالطبية ّالكونية ّحديثا ّمماّيدخلّفيّالعلوم

ُّاإلعجاُُُُُُّّّّّّ ُّفيها ق ُّحتق  ُّعلمي ةُّمعقدة ُّأخبار ُّمن ُّالرسول ُّعنه ُّحتدث ُّاهللُّما ُّمن ُّوحي ا ُّوأهن  ُّالسنة ُّعلوي ة ُّاومماُّيثبت ُّملُّز ُّإذ لعلمي،
تكتشفُّحقائقهاُّإالُّبعدُّتطو رُّالعلومُّوأدواتُّالبحثُّيفُّالعصرُّاحلديث،ُّوسوفُّنكتفيُّبذكرُّعيناتُّقليلةُّللتدليلُّعلىُّأن ُّماُّحتد ثتُّ

ُّالكونُّسبحانهعنهُّالسنةُّمنُّهذهُّاحلقائقُّالُّيكوُّ ُّأقت،ُّوهيُّنُّإالُّوحياُّمنُّخالق ُّملاُّتضمنته.ُّلكن ُّاحلديثُّمقِررًا ُّصراليتُّجاءُّالعلم 
اً،ُّولنُّأتعرضُّملاُّحوتهُّتلكُّاألحاديثُّالشريفةُّمنُّاألمورُّالشرعية،ُّألنُّالقصدُّهوُّالتنبيهُّعلىُّ علىُّاألمرُّالعلمي،ُّوبشكلُّخمتصرُّجد 

ُُّّاألمورُّالعلمية.ُّ
ّكلّالماءّيكونّالولد:-2ُُُُُُُّّّّّّّّ نُّكِلُّاملاءُّيكونُّاّليسّمن ولد،ُّلعنُّأيبُّسعيدُّاخلدريُّقال:ُّسئلُّرسولُّاهللُّعنُّالعزلُّفقال:ُّ"ماُّم 

ُّشيءُّ ُّيفُّهذاُّاحلديثُّالشريفُّثالثةُّأمورُّعلميةُّحمضة،ُّسبقُّهباُّاالكتشافاتُّاحلديثة،ُّوهي:،ُّ(8ملُّمينعهُّشيء ")ُّإذاُّأرادُّاهللُّخ ل ق 
ماُّبأنُّالرجلُّيقذفُّعلُّ،ريبُّيفُّالغرب،ُّمعُّتقلبهمُّيفُّذلكخالفًاُّملاُّكانُّي عتقدُّإىلُّعهدُّق،ُّليسُّاخللقُّيكونُّمنُّمجيعُّاملاء-أُُُُُُّّّّّّ
رةُّالواحدةُّماُّيقربُّمنُّنصفُّمليارُّنطفة،ُّلكنُّالُّيصلُّإىلُّالبويضةُّإالُّأقلُّمنُّمخسمائة،ُّوقدُّيصلُّالعشراتُّفقط،ُّولكنُّيفُّامل

ُّ.الذيُّيلقحهاُّح و ي نُّواحدُّ)نطفة(
ُّقبلُّالتخلق.-بُُُُُُُّّّّّّّ ُّأنُّالسقطُّقدُّيقعُّمبِكرًا
عهُّذاُّواضحُّمنُّلفظُّاحلديثُّ"إذاُّأرادُّاهللُّخ ل ق ُّشيءُّملُّمينأنُّاحلملُّقدُّيقعُّبإذنُّاهللُّتعاىلُّمعُّتناولُّاألمُّموانعُّاحلمل،ُّوه-جُُُُُُُّّّّّّّ

ل ُّكثريُّمنُّالنساء،ُّوهنُّيأخذنُّموانعُّاحلمل.،ُّلنصوصُّكثريةُّيفُّالداللةُّعلىُّذلكشيء"ُّوا ُّوهذاُّهوُّاملشاهدُّاآلن،ُّحيثُّوقعُّمح 
ُّبعضُّاألسئلة،ُّوفيه:ُّقالُّافعنُّثوبانُّيفُّقصةُّسؤالُّاحلربُّاليهوديُّلرسولُّاهللُُّّإثباتّماءّالرجلّوماءّالمرأة:-0ّّّّّّّ حلرب:ُّجئت 

"ماءُّالرجلُّأبيض،ُّوماءُّاملرأةُّأصفر،ُّفإذاُّاجتمعا؛ُّفعالُّمين ُّالرجلُّمينَُّّاملرأةُّأذكراُّ)أيُُُّّّالولد؟ُّفقالُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم:أسألكُّعنُّ
ُّوُّاهلل"ُّقالُّاليهودي:ُّصكانُّالولدُّذكراً(ُّبإذنُّاهلل،ُّوإذاُّعالُّمين ُّاملرأةُّمينَُّّالرجلُّآنثاُّ)أيُّكانُّالولدُّأنثى(ُّبإذنُّ ُّمثُّدقت  إنكُّلنيبٌّ،

ُّبشيءُّمنه،ُّحىتُّأتانُّ،ُّانصرفُّفذهب وقدُّوردُّحنوُّ،ُّ(2اهللُّبه"ُّ)فقالُّرسولُّاهلل:ُّ"لقدُّسألينُّهذاُّعنُّالذيُّسألينُّعنهُّوماُّيلُّعلم 
ُّوأنسُّوأمُّسلمةُّرضيُّاهللُّعنهمُّ) ُّ(3ذلكُّمنُّحديثُّعائشة

ُّالشريفةُُُُُُُُّّّّّّّّ ُّمية،ُّملُّت عرفُّإالُّيفُّهذاُّالقرن،ُّأوُّقبلهُّبقليل،ُّومنها:أمورُّعلُّوغريهاففيُّهذهُّاألحاديث
ُّغري،ُُّّ-أُُُُُُُُّّّّّّّّ ُّال ُّماءُّالرجل لقُّمن ُّخي  ُّأنُّاجلنني ُّحيثُّكانواُّيتصورون ُّإالُّمؤخراً، ُّملُّي عرف ُّللمرأة،ُّوهذا ُّللرجل،ُّوآخر إثباتُّماٍء

اً،ُّينموُّيفُّالُّوخباصةُّبعدُّاكتشافُّ)لوفنهوك(ُّوتلميذهُّ)هام(ُّالنطفة،ُّوكانواُّيصورونُّالنطفةُّعلىُّأهنا رحم،ُّحىتُّيبلغُّإنسانُّصغريُّجد 

                                                                 
ُّالعزل،ُّرقمُّ)-8ُّ ُّمسلم:ُّكتابُّالنكاح:ُّبابُّحكم ُّ(ُّ.833صحيح
ُّمسلم:ُّكتابُّاحليض:ُّبابُّصفةُّمين-2ُّ ُّ(ُّ.34ُّالرجلُّواملرأةُّوأنُّالولدُّخملوقُّمنُّمائهما،ُّرقمُّ)صحيح
ُّرقُّ-3ُّ ُّكتابُّالعلم:ُّبابُّاحلياءُّيفُّالعلم،ُّوكتابُّاألنبياء،ُّوكتابُّمناقبُّاألنصار،ُّمسلم:ُّكتابُّاحليض:ُّبابُّوجوبُّالغسلُّعلىُّاملرأة ُّ(ُّ.33ُّ-30ُّمُّ)البخاري:
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ُّالقرنُّ ُّاألمرُّحىتُّبعدُّاكتشافُّالبويضة،ُّوملُّحيسمُّاألمرُّإالُّيف هُّاملعروف،ُّدونُّطرِوُّأِيُّتغيريُّعليهُّيفُّتركيبهُّوشكله.ُّواستمر حجم 
ُّ(ُّ.8املاضي،ُّحيثُّاكتشفُّأمهيةُّالنطفةُّواحل و ي نُّيفُّعمليةُّختلقُّاجلننيُّ)

ُّألنُّمنشأُّمائهاُّيكونُّبانسكابُّالسائلُّاجلرييب،ُّالذيُّيأيتُّماءُّالرجلُّوماءُّاملرأة،ُّوالذيُّملُّيعرفُّإالُّمؤخَّراً،التفريقُّبنيُّ-بُُُُُُُّّّّّّّ
ُّمعُّالبويضةُّمنُّاملبيض،ُّويكونُّلونهُّأصفرُّرقيقاً.

ُُُُُُُّّّّّّّ ُّا-ج ُّحىت ُّسائدًا ُّملاُّكان ُّخالفًا ُّمنهما، ُّخملوق ُّفهو ُّجنسي اً، ُّللمرأة ُّالرجل ُّمعاشرة ُّبعد ُّإال ُّيكون ُّال ُّالتاجلنني ُّعشرُّلقرن اسع
ُّاملسيحي.

ُّبغلبةُّأحدُّاملاءين،ُّخالفًاُّملاُّكانُّسائداًُّ-دُُُُُُُّّّّّّّ ُّاملسيحيُّتعينيُّجنسُّاجلننيُّالُّيكونُّإال ُّذلكُّكُُّّحىتُّالقرنُّالتاسعُّعشر ماُّذكرت
أةُّفقطُّبعدُّءُّاملرُّلرجلُّفقط،ُّأوُّمنُّماأهنمُّكانواُّيرونُّأنُّماُّيطرأُّعلىُّاجلننيُّإمناُّهوُّجمردُّمنوُّيفُّاحلجمُّوالوزنُّوالشكل،ُّوأنهُّمنُّماءُّا

ُّولكنهمُّاكتشفواُّمؤخراُّأنهُّمنُّالرجلُّواملرأةُّمعاً،ُّكماُّنصتُّعليهُّهذهُّاألحاديث.ُّاكتشافُّالبويضة
ُّبأكثرُّمنُّألفُّاحلحتديدُّالشبه،ُّونظامُّالتوارثُّاخل ل قي،ُّبنيُّالولدُّوأعمامه،ُّوبنيُّالولدُّوأخواله،ُّوقدُّسبقُّاإلسالم ُّالعلم ُّ-هـُُُُُُّّّّّّ ديث 

ُّوإذنهوُّكلُّذ،ُّعامُّيفُّذلك ُّاللقاءُّبنيُّالزوجنيلكُّبأمرُّاهللُّتعاىل ُّ.،ُّوليسُّمبجرد
ُّسنواتُّلُُُُُّّّّّ ُّطوالُّعشر ُّالرجلُّوماءُّاملرأة ُّبنيُّماء ُّعلىُّدراسةُّالعالقة ُّعندُّالرجال ُّخبريُّعلمُّالعقم ُّسعدُّحافظ قدُّعكفُّاألستاذ

لُّإليهُّالعلمُّمنُّتقنيةُّحديثةُّمتطو رة،ُّمثُّوصلُّإىلُّالنتيجةُّالتاليةُّوهي: ،ُّوماءُّاُّمستخدماُّماُّتوص  ُّماءُّالرجلُّقلوي  ،ُّفإذاُّأن  ملرأةُّمحضي 
اليتُُّّةالتقىُّاملاءانُّوتغل بتُّاحلموضةُّاليتُّلألنثىُّعلىُّالقلوي ةُّاليتُّللذكرُّكانُّالناتجُّأنثى،ُّوإذاُّتغل بتُّالقلوي ةُّاليتُّللذكرُّعلىُّاحلموض

(ُّ ُّذكرًا ُّ(2ُّلألنثىُّكانُّالناتج
ُّعلىُّعنُّحذيفةّاستقرارّالنطفةّاألمشاجّفيّالرحم:-8ّّّّّّ النطفةُُّّبنُّأ سيدُّيبلغُّبهُّالنيبَُّّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّقال:ُّ"يدخلُّاملل ك 

ُّب ُّمخسةُّوأربعني ُّأو ُّبأربعني ُّيفُّالرحم ُّتستقر ُّأمعدُّما ُّأذكر  ُّياُّرِب، ُّفيقول: ُّفي كتبان، ُّأمُّسعيد ؟ ُّأشقيٌّ ُّياُّرب، ُّفيقول: أنثى؟ُُّّليلًة،
ُّوأجل ه،ُّورزق ه،ُّمثُّتطوىُّال ُّعمل هُّوأثره ُّوي كتب  ُّفيهاُّوالُّينقص"ُّرواهُّمسلمُّ)في كتبان، ُّ(ُّ.3صحف،ُّفالُّيزداد

ُّعلمية،ُّهي:ُُُُُُّّّّّّ ُّإشارةُّإىلُّمخسُّحقائق ُّففيُّهذاُّاحلديثُّالشريفُّبرواياته
ُّكونُّالنطفةُّالُّتكونُّيفُّالرحمُّقبلُّاستقرارهاُّفيه.-أُُُُُُُّّّّّّّ
ُّكونُّالنطفةُّتكونُّمتحركًةُّقبلُّاستقرارهاُّيفُّالرحم.-بُُُُُّّّّّ
ِددُّاحلديثُّمدةُّاحلركةُّقبلُّاالستقرار.ُّاستقرارُّالنطفةُّيفُّالرحم،-جُُُُُّّّّّ ُّلكنُّملُّحي 
ُّبالتخلقُّاملخفي:ُّوأعين،ُّمنُّاستقرارُّالنطفةُّيفُّجدارُّالرحمُّ-أوُّمخسُّوأربعنيُُّّ-التخلقُّاملخفيُّيكونُّبعدُّمضيُّأربعنيُّليلةُّ-دُُُُُُّّّّّّ

ُّفيماُّبعد.ُّواهللُّتعاىلُّأعلم. ُّوهيُّأشبهُّبوضعُّخمططُّللبيت،ُّمثُّيتمُّتنفيذه ُّوضعُّخارطةُّللجنني،
ُّمناإلشارةُّإىلُّمنعُّدخولُّأيُّشيءُّعلىُّالنطفةُّقبلُّهذهُّاملدة،ُّوه-هـُُُُُُّّّّّّ ُّذاُّهوُّالواقعُّحيثُّإنُّالرحمُّيقفلُّتقريبًاُّمباُّيكونُّفيه
ُّت عرفُّوقدُّجاءُّالعلمُّاحلديثُّليقررُّهذهُّاحلقائقُّالعلميةُّكلها،ُّواليتُّمل،ُّبعدُّنزولُّالبويضةُّوانغراسهاُّيفُّجدارُّالرحم.ُّكماُّسيأيتُّموانع

ُّ)إالُّمؤخَُّّ ُّ(ُّ.4رًا

                                                                 
8ُّ-ُّ(ُّ ُّ(ُّ.28القرآنُّوالسنةُّ)ُّ(ُّوعلمُّاألجنةُّيف3ُّ:321انظر:ُّالطبُّالنبويُّوالعلمُّاحلديث
ُّجييب،ُّحولُّاإلعجازُّالعلمي ُّيفُّالقرآنُّوالسنةُُّّ-2ُّ ُّانظرُّاملوقع.ُُّّ-منُّكتابُّ"أنتُّتسألُّوالشيخُّالزندان  .htmhttp: //wwwللشيخُّعبدُّاجمليدُّالزندان"

geocities. com/rr_eem/z.ُّ
ُّمسلم:ُّكتابُّالقدر:ُّبابُّكيفيةُّخلقُّاآلدميُّيفُّبطنُّأمه،ُّوكتابةُّرزقه-3ُّ ُّ(2،ُّ...ُّرقمُّ)صحيح
ُّانظر:ُّالطبُّالنبويُّوالعلمُّاحلديث،ُّومعُّالطبُّيفُّالقرآنُّالكرمي،ُّودورةُّاألرحام،ُّوخلقُّاإلنسانُّبنيُّالطبُّوالقرآن.ُّ-4ُّ
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قال:ُّمسعتُُّّعنُّحذيفةُّبنُّأ سيدُّالغفارِيُّرضيُّاهللُّعنهُّاختراقّاألسوارّلتصويرّالجنين،ّوحصولّالتشوهّالِخلقيّفيه:-3ّّّّّّّّّ
،ُّفيقول:ُّياُّ ُُّّب ُّرُّرسولُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّبأ ذن َُّّهاتنيُّيقول:ُّ"إنُّالنطفةُّتقعُّيفُّالرحمُّأربعنيُّليلًة،ُّمثُّيتصوَّرُّعليهاُّاملل ك  أذكر 

ُّأوُّأنثى.ُّمثُّيقول:أوُّأنثى؟ُّفيجع .ُّمثُّيقول:ُّياُّرِبُّمُّلهُّاهللُّذكرًا ُّأوُّغري ُّسويٍّ؟ُّفيجعلهُّاهللُّسوي ًاُّأوُّغري ُّسويٍّ اُّرزقه؟ُّماُّيارِبُّأسويٌّ
ه؟ُّمثُّجيعلهُّشقي ًاُّأوُّسعيداً"أجله؟ُّماُّخ ل ُّ صرُّالعصر،ُّأقتيفُّهذاُّاحلديثُّالشريفُّعدةُّأمورُّعلميةُّدقيقة،ُّملُّت عرفُّإالُّيفُّهذاُّ،ُّ(8)ق 

ُّبعضها. ُّعلىُّذكر
،ُّ(2لُّمنُّأعالهُّ)رُّاجلدار،ُّأيُّنزُّقوله:ُّ"مثُّيتصوَّرُّعليهاُّاملل ك"ُّالتصو ر:ُّهوُّالنزولُّمنُّاألعلى،ُّيقال:ُّتصوَّرُّالدار،ُّوتسوَُّّ-أوالُُُُُُّّّّّّ

ُّالرحم،ُّفتغ ُّإىلُّأعلى ُّتنتقلُّمنها ُّ)فالوب( ُّالقناةُّالرمحية ُّاألعلىُّمن ُّيفُّالثلث ُّبعدُّتلقيحها ُّاخلإنُّالبويضة  ُّهباُّرس ُّاحمليطة  الياُّاملغذية 
ُّالغشاءُّ ُّيتكو ن ُّمث ُّمثُّمضغة، ُّعلقة، ُّوالتخلق،ُّفتصري ُّباالنقسام ُّهذهُّاخللية ُّتبدأ ُّالعلوق،ُّمث ُّمرحلة ُّالرحم،ُّوهي ُّخماطية اُّيف استطاالمه 

ُّالرحم:ُّصارتُّمبن3املشيمي،ُّالذيُّيتكونُّمنُّثالثُّطبقاتُّ) ُّاملشيمةُّوجدار  ةُّزلةُّاجلدرُّاحمليط(ُّفإذاُّأضيفُّإىلُّهذهُّاألغشيةُّجدار 
ُّاهللُّتعاىل،ُّاليتُّمتنعُّمنُّوصولُّأيُّشيءُّإىلُّالنطفة. ُّبالنطفة،ُّواألسوارُّالقويةُّاملنيعةُّاحلاميةُّهلاُّبإذن

ُّإىلُّذلكُّأيضاً:ُّأنُّالغدة ُّالنخامية ُّبإصدارهاُّاألوامرُّحلدوث:ُُُُُُّّّّّّ ُّيضاف
ُّها،ُّوتكونُّجدراهناُّقويةُّصلبة.ماُّحييطُّبالنطفةُّمنُّاألغشيةُّالسابقةُّاليتُّمتنعُّوصولُّأيُّشيءُّإلي-أُُُُُُُّّّّّّّ
ُّمسيكةُّوسوائلُّمتنعُّوصولُّأيُّحيوانُّأوُّغريهُّإليهاُّأيضاً.-بُُُُُُّّّّّّ ُّماُّحييطُّبالنطفةُّمنُّدماء
قحتُّواسعاً،ُّليسمحُّبولوجُّمالينيُّالنطفُّمنُّاملهبلُّإىلُّالقناة،ُّفإذاُّلُُّّأثناءُّنزولُّالبويضةُّمنُّمبيضهايفإنُّعنقُّالرحمُّيكونُّ-جُُُُُُّّّّّّ

اً،ُّحبيثُّالُّيسمحُّبدخولُّإالُّالنادرُّمنُّالنطف.وانتقلتُّإىلُّالرحمُّوُّ ُّعلقتُّجبداره؛ُّفإنُّعنقُّالرحمُّيضيقُّجد 
اً؛ُّليسهلُّانتقالُّالنطفُّإىلُّالقناةُّالرمحيةُّبسهولة؛ُّفإنهُّ-دُُُُُُُّّّّّّّ إنُّالسائلُّاجلرييبُّالذيُّيكونُّعندُّمرحلةُّاإلخصابُّكثرياُّورقيقًاُّجد 

اً،ُّحبيثُّالُّيسمحُّ ًاُّجد  ادةُّاليتُّمتنعُّدخولُّأيُّشيء،ُّوإنُّكانُّالعنقُّليبعدُّالعلوقُّيصبحُّمسيكاُّجد  سُّبدخولُّالنطف،ُّفيكونُّكالسد 
اً،ُّكماُّأخربنُّاألستاذُّالدكتورُّمجالُّمرسي،ُّأستاذ ًاُّجد  لذاُّفإنُُّّ،واستشاريُّأمراضُّالنساءُّوالوالدةُّمغلقاُّحقيقة،ُّبلُّهوُّمتضيقُّجد 

ُّاألسوارُّالسميكةُّاملانع ُّاجلدران،ُّويتجاوزُّهذه ُّيتسوَّرُّهذه ُّاحلارسةُّاملل ك  ُّاجلننيُّاُّ-ة ُّحفاظًاُّعلىُّهذا ُّجعلهاُّاهللُّتعاىل ُّالُّاليت لذي
ُّعلىُّيديهُّماُّيشاء.ُّ-ميلكُّماُّيدافعُّبهُّعنُّنفسهُّ ُّليصِورُّاجلنني،ُّوخيلقُّاهللُّتعاىل

ُّ-ثانيًاُُُُُُُّّّّّّّ ُّاخل لقي ُّالتشوه ُّعلىُّأن ُّداللة ُّاحلديث ُّهذا ُّاجلننييف ُّتنامي ُّفتة ُّاليتُّهي ُّالتلقيح ُّمن ُّاألربعني ُّيكونُّقبل ُّيكونُّوُُّّال إمنا
ه،ُّ...ُّإخل :ُّلقدُّ(4)ُّمُّنسيميقالُّالدكتورُّحممودُّناظ،ُّبعدها،ُّوذلكُّيفُّالفتةُّاليتُّيكتبُّفيهاُّاملل كُّجنسُّاجلننيُّوعمر هُّورزق هُّوخ لق 

ُّبعوا ُّالتشوهاتُّحمرَّضًة ُّتكونُّفيها ُّتناميُّاجلنني ُّخاصةُّمن ُّهناكُّأوقاتًا ُّحمددةاكتشفُّأن ُّفتاتُّخاصة ُّوأنُّهناك ُّبدقةُّملُّخارجية،
ُّالنوعيةُّاملختلفة:بال ُّنسبةُّللتشوهات

ُّماسخُُّّففيُّالدورُّاملبكرُّمنُّالتكاثرُّاخللويُُُُُُّّّّّّ ُّالتشوهات،ُّوإذاُّماُّقِدرُّوأصيبتُّاملضغة ُّبعامل ُّعواملُّحدوث  يصعبُّأنُّتثريُّأي 
ُّتتنامىُّخملوقًاُّس ُّأثرُّذلكُّالعامل،ُّفإهنا ُّإذاُّجنتُّمن ُّباستبدالُّاخلالياُّاملتأذيةهلا،ُّفرمباُّمهلك.ُّأما ُّيف،ُّوي ًا ُّمنُّوكذلك ُّاملراحلُّاملتأخرة

ُّأنُّ ُّتكونُّقدُّقطعتُّشوطًاُّبعيداً،ُّوكادت ُّتشوهات،ُّألنُّالعملياتُّاملؤديةُّلنشأةُّاألعضاء التنامي؛ُّإذُّيصعبُّأيضاً،ُّويندرُّأنُّتنشأ
ُّتستكملُّمتاماً.

                                                                 
ُّ(ُّ.4صحيحُّمسلم:ُّيفُّالكتابُّوالبابُّالسابقني،ُّرقمُّ)ُّ-8ُّ
ُّاللغةُّأنُّالتصو رُّمبعىنُّالسقوط،ُّمنُّقوهلم:ُّضربتهُّضربةُّفتصو رُّمنه-2ُّ ُّتفيدهُّكتب ُّ،ُّوالقاموس،ُّوالتاجُّ)صور(ُّ.3/40ا،ُّأي:ُّسقط.ُّانظرُّالنهايةُّالبنُّاألثري:ُّالذي
ُّيفُّعلمُّاألجنةُّوخلقُّاإلنسانُّ)-3ُّ ُّـُّوماُّبعد(ُّوعامةُّكتبُّاألجنة.208ُّانظر:ُّالوجيز
4ُّ-(ُّ ُّوالعلمُّاحلديث ُّاألوىل.3ُّ:344الطبُّالنبوي ُّ(ُّوأخذهُّعنُّالنشأة
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ابع،ُّوإنُّكانتُّالتشوهاتُّسبوعُّالسوبالنسبةُّللبشر:ُّيفتضُّأنُّالفتةُّاحلرجة ُّأوُّاحلس اسةُّمتتدُّمنُّاألسبوعُّالرابعُّللحملُّوحىتُّاألُُُُُُّّّّّّ
حددُّيفُّاألسبوعُّالسابعُّيتفمصريُّاجلننيُّمنُّحيثُّالسواء،ُّأوُّالتشوهُّ،ُّهرُّالثالث،ُّولكنُّبنسبةُّأقلُّبكثريممكنة ُّاحلدوثُّحىتُّيفُّالش

ُّمنُّالتناميُّبشكلُّعام.
إذنُّاهللُّتعاىل،ُّوإماُّسليمة،ُّويزولُّالتشوهُّبإنُّحصلُّالتشوهُّقبلُّاألربعنيُّفلهُّحالتان:ُّإماُّأنُّت ستبدلُّباخلالياُّاليتُّشِوهتُّأخرىُُُُُُّّّّّّ

ُّ،أنُّيسقطُّاجلنني،ُّإذاُّكانُّالتشوهُّكامال.ُّوأماُّيفُّاملراحلُّاملتأخرةُّمنُّاحلملُّفيندرُّوقوعُّالتشوه،ُّألنُّاجلننيُّقدُّاكتملتُّصورتهُّوأعضاؤه
كانُّاهللُّتعاىلُّقدُُُّّّيفُّفتةُّسؤالُّامللك،ُّفإنإمناُّيتحددُّمصريُّاجلننيُّ،ُّالُّيفُّاإلنسانُّبعدُّوالدتهُّوكربهوإنُّكانُّالتشوهُّممكنًاُّكماُّهوُّاحل

ُّأنهُّسليمُّكتبهُّامللكُّكذلك،ُّ رُّتعاىل ُّالدنياُّوهوُّكذلك،ُّوإنُّقدَّ ُّحىتُّخيرجُّإىل ُّوكانُّكذلك،ُّوبقي رُّأنُّيكونُّمشوَّهًاُّكتبهُّامللك قدَّ
ُّوبقيُّكذلكُّحىتُّخيرجُّإىلُّالدنياُّوهوُّكذلك،ُّواهللُّتعاىلُّأعلم.

ُّاألرحامُّّالكتابةّعلىّجبهةّالجنين:ّ-5ّّّّّّّ ُّ-عنُّعبدُّاهللُّبنُّع مرُّقال:ُّقالُّرسولُّاهلل:ُّ"إذاُّأرادُّاهللُّأنُّخيلقُّن سمًةُّقالُّمل ك 
ُّبنيُّعينيهُّماُّ-م عر ضاُّ ُّأمُّأنثى؟ُّفيقول،ُّفيقضيُّاهللُّأمر ه،ُّمثُّيقول:ُّأيُّرِبُّأشقيٌُّّأمُّسعيد؟ُّفيقضيُّاهللُّأمر ه،ُّمثُّي كتب  ُّأيُّرِبُّأذكر 

ُّ(8)ُّهوُّالٍق،ُّحىتُّالنكبة ُّيـ ن ك ب ها"
ُّاحلديث،ُّولكنُّملُّت عرفُّإالُّيفُّالعصرُّاحلديث.ُُُُُُّّّّّّ ُّالعلمُّاحلديثُّليكشفُّلناُّهذهُّاحلقيقة ُّالعلمية ُّاملذهلة،ُّاليتُّنصُّعليها ُّفجاء

ُّفائقة. ُّجبهته؛ُّحىتُّكأنُّوجههُّوجهُّفيلسوف،ُّإهناُّشعرياتُّمرسومةُّمبهارة ُّأربعة ُّأشهرُّي كتبُّعلى ُّاألجنة:ُّإذاُّبلغُّاجلنني  ُّقالُّعلماء
ُّدهنيةُُّّوالغريبُّ ُّمثُّختتفيُّتلكُّالكتابةُّحتتُّطبقة ُّلوُّكاناُّتوءمني، ُّاألرضُّتتشابهُّفيهمُّهذهُّالكتابة،ُّحىت أنهُّليسُّمثةُّاثنانُّعلىُّوجه

ُّتلكُّالكتابةُّالفذةُّالرائعةُّ) فيُّعنُّأعنيُّاملتلصصني ُّ(ُّ.2كثيفة،ُّتغطيُّجلدُّاجلنني،ُّوخت 
لُّاهللُّقال:ُّ"إنهُّخ لقُّكل ُّإنسانُّمنُّبينُّآدمُّعلىُّستنيُّ،ُّأنُّرسوُّعنُّالسيدةُّعائشةّ(ّمفصال :899فيّجسمّاإلنسانّ)-9ّّّّّّّّ

ٍل،ُّ...ُّ"ُّاحلديث،ُّ) ُّ(ُّوقدُّوردُّمنُّحديثُّغريها،ُّكماُّذكرتهُّيفُّالكتابنيُّاملذكورين.3وثالمثائةُّم فص 
ُّوهي:ُُُُُُُّّّّّّّ ُّاإلمجال ُّعلى ُّ)ُّوأذكرهاُّهنا ُّاألطرافُّالعلوية ُّمفاصل ُّ)44جمموع ُّالسفلية ُّاألطراف ُّومفاصل ُّمفصالً، ُّمفصال42ًُّ( )ُّ،

(ُّمفصالً،ُّومفاصلُّاحلنجرة14ُّ(ُّمفصالً،ُّومفاصلُّاجلمجمةُّ)44(ُّمفصالً،ُّومفاصلُّالقفصُّالصدريُّ)24ومفاصلُّالعمودُّالفقريُّ)
ُّمفصالً.340ُّ=4ُُّّ+14ُُّّ+44ُُّّ+24ُُّّ+42ُُّّ+44ُُُّّّ(ُّمفاصل،ُّفيكونُّجمموعُّماُّيفُّجسمُّاإلنسانُّ=4)

ّالحيضّودمّاالستحاضة:-7ّّّّّّّ ُّالسيدةُّعائشةّالفرقّبينّدم ُّيُّفعن ُّفقالت: ُّإىلُّالنيب ُّح بيش ُّبتُّأيب ُّفاطمة اُّقالت:ُّجاءت
،ُّوليسُّحبيٍض،ُّفإذ ُّارسولُّاهلل،ُّإنُّامرأةُّأ ستحاضُّفالُّأطهر،ُّأفأدعُّالصالة ؟ُّفقالُّرسولُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم:ُّ"ال،ُّإمناُّذلكُّع رق 

ُّعنكُّالدمُّ)فاغتسل ُّ(ُّ.4ي(ُّمثُّصلي"ُّمتفقُّعليهُّ)أقبلتُّحيضت كُّفدعيُّالصالة ،ُّوإذاُّأدبرتُّ)فإذاُّذهبُّقدرها(ُّفاغسلي
ُُُُُُُّّّّّّّ ُّعنهاُّأيضاًُّوقدُّوردُّعندمهاُّعنُّأم ُّال،ُّحبيبةُّرضيُّاهللُّتعاىل ُّوسلمُّيفُّهذهُّاألحاديث ُّاهللُّصلىُّاهللُّعليه شريفةُّفقدُّفرَّقُّرسول

ُّ ُّودمُّاالستحاضة ُّيفعلونُّذُّ-بنيُّدمُّاحليض ُّأهنمُّماُّكانوا ُّمع ُّاحلديثُّ-لك ُّالعلم  ُّماُّبينه ُّوهذا ُّمنُّ، ُّاملنشأُّحفالدمانُّخيتلفان يث
ُّواللونُّوالرائحةُّواملدةُّوالفتةُّبنيُّالدمنيُّوالنظام،ُّ...ُّإخل.

ُّأماُّاحليضُّفيمتازُّباألمورُّالتالية:ُُُُُُُّّّّّّّ

                                                                 
(213ُّ-2ُّ:212ُّ(ُّوالشريعةُّ)3ُّ:23(ُّوكشفُّاألستارُّ)855-80ُّ:854ُّ(ُّومسندُّأيبُّيعلىُّ)84ُّ:54(ُّوصحيحُّابنُّحبانُّ)88ُّ:882مصنفُّعبدُّالرزاقُّ)ُّ-8ُّ

ُّرضيُّاهللُّتعاىلُّعنه.2ُّ:813منُّطرق(ُّوجممعُّالزوائدُّ)841ُّ-8ُّ:841والسنةُّ) ُّأنس ُّ(ُّوروىُّالشيخانُّحنوهُّمنُّحديث
ُّانظر:ُّخلقُّاإلنسانُّبنيُّالطبُّوالقرآن.ُّ-2ُّ
ُّمسلم:ُّكتابُّالزكاة:ُّبابُّبيانُّ-3ُّ ُّ(ُّ.54أنُّاسمُّالصدقةُّيقعُّعلىُّكلُّنوعُّمنُّاملعروف،ُّرقمُّ)صحيح
4ُّ-ُّ(ُّ ُّكتابُّالوضوء:ُّبابُّغسلُّالدم،ُّويفُّغريمها.ُّوصحيحُّمسلم:ُّكتابُّاحليض:ُّبابُّاملستحاضةُّوغسلهاُّوصالمها،ُّرقم ُّ(ُّ.43ُّ-42ُّصحيحُّالبخاري:
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إنُّدمُّاحليضُّينتجُّعنُّتساقطُّالغشاءُّاملبطنُّللرحمُّاملتموت،ُّويتوقفُّهذاُّالدمُّعندماُّيكتملُّترممُّالغشاءُّاملبطنُّاجلديدُّللرحم،ُُّّ-ُُُُّّّّ
ُّيةُّاجلديدةُّالتالية.استعداداُّللدورةُّالشهرُّ

ُّوقدُّت رىُّفيهُّقطعُّصغريةُّداكنةُّيفُّاأليامُّاألوىلُّللحيض،ُّوهيُّبطانةُّالرحمُّاملتموتة.ُّ-ُُُُّّّّ ُّلونُّدمُّاحليضُّأمحرُّغامقُّالُّيتخث ر،
ُّهذاُّالدمُّيكونُّغزيرًاُّيفُّاأليامُّاألوىل،ُّوخيفُّتدرجيي اً،ُّومييلُّلونهُّللبينُّواالصفرارُّقبلُّأنُّينقطع.ُّ-ُُُُّّّّ
ُّآالمُّالعادةُّالشهريةُّيفُّاأليامُّاألوىل،ُّوبعضُّالنساءُّمي  ِيزنهُّمنُّرائحتهُّاخلاصة.ُّ-غالبًاُُّّ-ترافقهُُّّ-ُُُُّّّّ
ًاُُّّ-ُُُُّّّّ يلُّإىلُّاألمحرُّالقانُّ)بسببُّضخامٍةُّأوُّتلي ٍفُّيفُّالرحم(ُّوهذهُّحالةُّمرضيةُُّّ-بشكلُّنزيفُُّّ-وعندماُّيكونُّغزيرًاُّجد  فإنهُّمي 

ُّأوُّكبريةُّ ُّيتافقُّبوجودُّخثراتُّدٍمُّصغرية ُّحسبُّالشدة.عندها
ُّتكونُّ)منُُّّ-ُُُُّّّّ ُّيومني،ُّأوُّتزيدُّإىلُّ)2ُُّّ-5ُّإنُّمدةُّاحليضُّعادة ُّمدة 1ُّأيام(ُّلكنهاُّقدُّتقلُّإىل ُّأيام،ُّوقدُّتزيدُّأكثر،ُّوتعتمد )

ُّأوُّنقصاناً. ُّاحليضُّعلىُّطولُّفتةُّترممُّالغشاءُّاملبطنُّللرحمُّزيادًة
ُّ(ُّيوماً.30ُّ-21؟(ُّمنُّالنساءُّ)من85ُّتكونُّالدورةُّالشهريةُّعندُّ)ُّ-ُُُّّّ
ُّ)منُّ-ُُُّّّ ُّ(ُّيوماً.35ُّ-28تعد ُّالدورةُّطبيعيًةُّإذاُّكانتُّاملدةُّبنيُّاحليضتني

ّفيمتازّبماّيلي:ّّّّّّّّ ّأماّدمّاالستحاضة
ُّخيتلفُّلونهُّعنُّدمُّاحليض،ُّيكونُّلونهُّمائاًلُّإىلُّاالمحرارُّالقان.ُّ-ُُُّّّ
ُّعنُّمتزقُّاألوعيةُّالدمويةُُّّ-ُُُّّّ ُُّّبطانةُّالرحم()حلمية،ُّورم،ُّتسم كُّيفُّ-فهوُّدمُّع ر قُُّّ-أنهُّناتج
ُّترافقهُّخثراتُّدموية.ُّ-ُُُّّّ ُّإذاُّكانُّغزيرًا ُّوغالبًا
ُّمدةُّاحليضُّعنُّ)ُّ-ُُُّّّ ُّ(ُّأيام،ُّيفُّحاالتُّاضطرابُّالدورةُّالشهرية.80ُّ-1ُّقدُّيشبهُّدم ُّاحليضُّعندُّزيادة
ُّليسُّلهُّطبيعةُّمنتظمةُّمثلُّالدورةُّالشهرية،ُّفقدُّحيدثُّخارجُّالدورة،ُّوقدُّيليُّحدوثُّالدورةُّمباشرة.ُّ-ُُُّّّ
ُّليسُّلهُّمدةُّثابتة،ُّفقدُّتطولُّمدتهُّإىلُّأشهرُّبلُّأكثر،ُّوقدُّتقل.ُّ-ُُُّّّ
ُّأعلمُّ)ُّ-ُُُّّّ ُّ(ُّ.8الُّترافقهُّآالمُّكآالمُّالدورةُّالشهرية،ُّواهللُّتعاىل
ُّوقعُّّالحجرّالصحي:ّ-9ّّّّّّّ ُّبأرضُّفالُّتدخلوها،ُّوإذا ُّيقول:ُّ"إذاُّمسعتمُّبالطاعون ُّقال:ُّمسعتُّرسولُّاهلل عنُّأسامة ُّبنُّزيد

ُّ.(2منهاُّفراراُّمنه"ُّمتفقُّعليهُّ)خترجواُّبأرضُّوأنتمُّهباُّفالُّ
ُّحاكمًاُّعلىُّمدينة،ُّوأ صيبتُّتلكُّاملدينةُّمبرضُّوبائي3ُّسئلُّالدكتورُّ)جونُّالرسن(ُّمنُّق بلُّهيئةُّاإلعجازُّالعلميُّ)ُُُُُُّّّّّّ (ُّ:ُّإذاُّكنت 

ُّياُّدكتور؟ ُّبالطاعون؛ُّفماذاُّتفعل ُّملُّخطري؛ُّأوُّماُّي سمى ُّحصارًاُّعلىُّاملدينة؛ ُّسآيتُّباجلنود،ُّوأضرب ُّواخلروجُّنعُّالدخولُّإقال: ليها،
ُّمنها؟ُّمنها. ُّمتنعُّاخلروج ُّعلمناه،ُّولكنُّملاذا ُّالدخولُّفقد ُّأم اُّأنُّمتنع ُّالفتةُّاملتأخرةُّكشفتُّلُّقيلُّله: ُّالدراساتُّيف ُّأنهُّقال:ُّألن نا

اوحُّنسبتهمُّ)ماُّتُّعندماُّيكونُّالطاعونُّمنتشراُّيفُّمدينةُّمنُّاملدن،ُّأوُّمنطقةُّمنُّاملناطق؛ُّفإنُّعددُّالذينُّتظهرُّعليهمُّأعراضُّاملرضُّت
ُّاملدينةُّماُّباهلم؟،ُّ(%30ُُّّ-80ُّبنيُّ ُّقيلُّله:ُّوالباقونُّمنُّسكان
ُّالُُُُُُّّّّّّ ُّيفُّاجلسم،ُّولكنها ُّيتغلبُّعلىُّاجلراثيم،ُّفتبقى ُّجهازُّاملناعةُّعندهم ُّاجلرثومةُّيفُّأجسادهم،ُّلكن قال:ُّهؤالءُّالباقونُّحيملون

هازُّاملناعةُّتدفعُّعنهُّمنُّجُّوفُّعليه،ُّألنهُّملقَّح ،ُّوألنُّعندهُّمقاومةتضره،ُّفإذاُّبقيُّهذاُّالصحيحُّيفُّالبلدةُّاليتُّفيهاُّالطاعونُّفالُّخ
                                                                 

ُّيفُّأمراضُّالنساءُّوالوالدة.ُّمنهمُّالدكتورُّعبدُُّّ-8 ُّماُّكتبهُّعددُّمنُّاالستشاريني ُّاهللُّتعاىلُّخرياً.هذا ُّالرمحنُّأمحدو.ُّجزاهم
ُّكتابُّالطب:ُّوصحيحُّمسلم:ُّكتابُّالسالم:ُّرقمُّ)-2ُّ ُّ(،ُّوردُّعنُّعددُّمنُّالصحابةُّرضيُّاهللُّتعاىلُّعنهم.12ُّ-12ُّالبخاري:
ُّجملةُّاإلعجازُّالعلميُّ)العددُّالرابع(ُّ.-3ُّ
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فإنهُّخيرجُّحاماًلُّهلذهُّاجلرثومة،ُّفينقلُّذلكُّاملرضُّإىلُّمدينةُّجديدة،ُّوقدُّينشأُّعنُُّّ-أوُّالبلدةُُّّ-أماُّلوُّخرجُّمنُّهذهُّاملدينةُّ،ُّاملرض
ال:ُّإىلُّقُّتمرُّهذاُّاحلصارُّاملضروبُّعلىُّهذهُّاملدينة؟ذلكُّهالكُّاملالينيُّمنُّالبشر،ُّبسببُّخروجُّهذاُّاملصابُّ...قيل:ُّإىلُّمىتُّيس

ُّاملرضُّ ُّجديدة،ُّحىتُّتذهبُّفيهاُّخصيصةُّالعدوىُّاليتُّتنتشر،ُّوتنقل وقتُّيسري،ُّحىتُّيتغريُّسلوكُّاجلرثومة،ُّبإضافةُّخصيصةُّوراثية
ُّإىلُّاآلخرين.ُّاهـ.

ّالكالب،ّوإباحةّاقتناءّالقطط:ّ-0ّّّّّّ ُّعنُّاّالنهيّعنّاقتناء ُّأنُّمنُّاقتناهاُّنقصلقدُّهنىُّرسولُّاهلل منُُّّقتناءُّالكالب،ُّوبنيَّ
...ُّبينماُّأباحُّصلىُّاهللُُّّ(8)أجرهُّكلُّيومُّقرياطان،ُّوأمرُّبقتلها،ُّوأوجبُّغسلُّاإلناءُّإذاُّولغُّفيهُّالكلبُّسبعُّمراتُّإحداهنُّبالتاب،

ُّإهناُّمنُّالطوافنيُّعليكمُّأوُّال ُّ(ُّ.2طوافات"ُّ)عليهُّوسلمُّاقتناءُّالقططُّفقالُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم:ُّ"إهناُّليستُّبنجس،
ُّاقتناءُّالكلبففيُّهذهُُُُُُُُّّّّّّّّ ُّإليهُّيفُّاألحاديثُّالنهيُّعن ُّيفُّالباديةمعُّشدةُّاحلاجة ُّمعُّوإباحةُّاقتُُّّذلكُّالوقتُّوالسيما ناءُّالقط،

ُّوهوُُّّأهنماُّمنُّفصيلتني ُّعلىُّقولُّواحدُّمنُّكبارُّعلماءُّالغرب، متقاربتني،ُّوالُّأطيلُّالكالمُّيفُّبيانُّخطورةُّاقتناءُّالكلب،ُّبلُّأقتصر
ُّ(ُّوهوُّكبريُّأطباءُّاملستشفىُّالرمسيُّيفُّ)كوبنهاجن(ُّحيثُّقالُّجوابًاُّعنُّسؤالُّحولُّالكلبُّوالقط،ُّفقال:3دكتورُّجونُّالرسن(ُّ))ال

دُّالقطُّمنُّأطهرُّاحليواناتُّويع،ُّطفيلي اً،ُّوكثريُّمنهاُّيفُّلعابهُّحيملُّالكلبُّالكثريُّمنُّاألمراضُّاملعدية،ُّفهوُّحيملُّماُّيقاربُّمخسنيُّمرضاًُّ
ُّأصيبُّمنُّالناحيةُّالطبية ُّأصيبُّبهُّشخص ُّفقط،ُّإنهُّمرضُّإذا ُّيسببُّمرضًاُّواحدًا ُّاجلراثيمُّوامليكروباتُّإالُّما ُّالُّحيملُّمن ،ُّفهو

ُّإىلُّجسمُّهذاُّاحليوان،ُّوعندماُّيذبحُّهذاُّ ُّانتقلُّهذاُّاملرض  ُّهذاُّالرباز  بالعمى،ُّيوجدُّهذاُّاملرضُّيفُّبرازُّالقط،ُّفإذاُّأكلُّحيوانُّآخر 
ه؛ُّينتقلُّاملرض ُّرهُّإىلُّاإلنسانُّفيصابُّبه.ُّبدوُُّّاحليوانُّويؤكلُّحلم 

ُّحلمُّاجلالَّل ةُُُُُُّّّّّّ ُّعنُّأكل  ُّعليهُّوسلم ُّصلىُّاهلل ُّاملصطفىُّالكرمي ُّهنىُّالنيب ُّالُّقلت:ُّهلذا ُّيتعيشُّعلى ُّ()احليوانُّالذي ،ُّربازُّوالقذر
ُّلبن ها ُّ.سبحانُّامللهمُّاملدبِردفنه.ُّفهُّبمثُّسبحانُّمنُّأهلمُّالقطُّبدفنُّبرازه،ُّحىتُّالُّيأكلهُّحيوانُّآخر،ُّفكأنهُّيرفعُّالتبعةُّعنُّنفسُّوش رب 
عنُّأيبُّهريرةُّقال:ُّقالُّرسولُّاهلل:ُّ"إذاُّوقعُّالذبابُّيفُّإناءُّأحدكمُّفليغمسهُّكله،ُّّالذبابّيحملّالجراثيمّومبيداتها:ّ-29ّّّّّّّّ

ُّشفاء،ُّوُّ ُُّّ.وقدُّوردُّحنوُّهذاُّاحلديثُّعنُّعددُّمنُّالصحابة،ُّ(4يفُّاآلخرُّداء")مثُّليطرحه،ُّفإنُّيفُّأحدُّجناحيه
ُّهذاُّاحلديثُّيشريُّإىلُّمعجزتنيُّكرميتني:أقول:ُّإنُُُُُُُُّّّّّّّّ
ُّأوالمها:ُّإثباتهُّأنُّالذبابُّحيملُّعنصرُّاملرضُّوهوُّالداء،ُّوقدُّظهرتُّهذهُّبشكلُّمتيقن،ُّويعلمهاُّكثريُّمنُّالناس.ُُُُُُُّّّّّّّ
ُّأيضاً.ُُُُُُُّّّّّّّ ُّثانيهما:ُّأنُّالذبابُّحيملُّعنصرُّالشفاء،ُّوهوُّالدواء،ُّوقدُّظهرتُّهذهُّبشكلُّواضحُّوجلي
ُّأخرىُّمنُّغريها:وقدُّأ جريتُّجتُُُُُُُّّّّّّّ ُّتقارير  ُّيفُّالكتابُّاملذكور،ُّكماُّذكرت  ُّامللكُّعبدُّالعزيزُّجبدة.ُّوذكرمها ُّكثرية ُّيفُّجامعة ُّارب 

ُّمنهُّيفُّاإلناء،ُّ...ُّالُّتقف ُّأوُّالشراب،ُّ...ُّفإنُّاجلراثيمُّاليتُّتسقط  ُّوخالصةُّالبحثُّفيها:ُّأنُّالذبابُّإذاُّأ غمسُّيفُّاللَب  ُّأوُّالطعام 
ُّتتناقصُّح ُّمثُّطاعندُّحدها،ُّبلُّتبدأ ُّالذباب  ُّبينماُّإذاُّوقف ُّاملاء ُّأوُّاىتُّتنتهي، ُّتسقطُّمنهُّوختالط ُّاليت ُّفإنُّاجلراثيم  تبدأُُّّلشراب ُّر،

ُّبكثريُّمنهاُّيفُّحا ُّالساقطة ُّأكثر  ُّتكونُّاجلراثيم  ُّلبالزيادة،ُّوهكذا،ُّولوُّكانُّاألمرُّعادياُّلكانُّاألمرُّعلىُّالعكس،ُّويفُّانغماسُّالذباب 

                                                                 
ُّوالصيد:ُّوصحيحُّمسلم:ُّكتابُّالطهارة:ُّ-8ُّ ُّكتابُّالوضوءُّوكتابُّالذبائح ُّ)ُّالبخاري: ُّ(ُّ.54ُّ-44ُّ،50ُّ(ُّوكتابُّاملساقاة:ُّرقمُّ)12ُّ-11رقم
ُّ)80(ُّواملسندُّرقمُّ)2ُّ:821(ُّ)2ُّ-8ُّ:4(ُّواألمُّ)23ُّ-8ُّ:22ُّاملوطأُّكتابُّالطهارة:ُّبابُّالطهورُّللوضوءُّ)ُّ-2ُّ (ُّومصنفُّعبد8ُّ:32ُّ،38ُّ(ُّومصنفُّابنُّأيبُّشيبة

ُّ)8ُّ:80ُّ،808الرزاقُّ) (ُّوسنن25ُّ(ُّوسننُّأيبُّداود:ُّكتابُّالطهارة:ُّبابُّسؤرُّاهلرة،ُّرقمُّ)5ُّ:214ُّ،303ُّ،301(ُّومسندُّأمحدُّ)204ُّ-8ُّ:205ُّ(ُّومسندُّاحلميدي
(ُّوسننُّابن8ُّ:24ُّ(ُّوالسننُّالكربىُّ)8ُّ:55ُّ،821(ُّوسننُّالنسائي:ُّكتايبُّالطهارةُّواملياه:ُّبابُّسؤرُّاهلرةُّ)12التمذي:ُّكتابُّالطهارة:ُّبابُّماُّجاءُّيفُّسؤرُّاهلرة،ُّرقمُّ)

ُّ)342رُّاهلرةُّوالرخصةُّيفُّذلك،ُّرقمُّ)ماجه:ُّكتابُّالطهارة:ُّبابُّالوضوءُّبسؤُّ ُّالبنُّاجلارودُّ)8ُّ:81ُّ،81(ُّوشرحُّمعانُّاآلثارُّ)8ُّ:853(ُّوسننُّالدارمي رقم30ُُّّ(ُّواملنتقى
ُّ)2ُّ:41(ُّوشرحُّالسنةُّ)8ُّ:245(ُّوالسننُّالكربىُّ)8ُّ:20(ُّوسننُّالدارقطينُّ)40 ُّ(ُّوصحيحُّابنُّحبان8ُّ:55(ُّوأقرهُّالذهيب،ُّوصحيحُّابنُّخزميةُّ)8ُّ:840(ُّواملستدرك

ُّ(42ُّ-8ُّ:48ُّ(ُّوالتلخيصُّاحلبريُّ)832ُّ-8ُّ:834ُّ(ُّونصبُّالرايةُّ)8ُّ:285ُّ،844ُّ،284(ُّوانظرُّاجملموعُّ)885ُّ-4ُّ:884)
ُّانظر:ُّجملةُّاإلعجازُّالعلميُّ)العددُّالرابع(ُّ.ُّ-3ُّ
ُّكتابُّالطب:ُّبابُّإذاُّوقعُّالذبابُّيفُّاإلناء،ُّويفُّغريمها.ُّ-4ُّ ُّصحيحُّالبخاري:



منانيــــــويةّوحيّربـــــةّالنبـــــالسنّ  ّّّّةـنــــــداءّالســــــأعّلدعاوىاقشةّـــــّ، ّّّ ّّ ّّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّّالــــنــ ـبـويـ ةّ ّّّ ّّ ّّّ محــــــــــــمدّأحمـــــــــــــــــــدّصـــــــــبرةّ  إعدادّ:
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طُّأن ُّهناكُّخص يصةُّيفُّأحدُّجناحيُّالذباب،ُّوهيُّأن هُّحيملُّالبكترييا،ُّفإذاُّسقُّأثبتتُّةالعلميةُّاحلديثفالتجاربُُّّ،(8ُّوقوفهُّمثُّطريانهُّ)
يُّذيفُّشرابُّأوُّطعامُّوأل ق ىُّتلكُّاجلراثيمُّالعالقةُّبأطرافهُّيفُّذلكُّالشرابُّأوُّالطعامُّفإنُّأقربُّمبيدُّلتلكُّاجلراثيمُّهوُّمبيدُّالبكتريياُّال

ماُّأن هُّقدُّثبتُّعلمياُّك،ُُّّكافُّلقتلُّاجلراثيمُّوإبطالُّعملهاُُّّ.ُّولذاُّفإن ُّغمسُّالذبابُّكل هُّوطرحهُّحيملهُّيفُّجوفهُّقريباُّمنُّأحدُّجناحيه.
أيُّمفتسةُّاجلراثيمُّوهيُّعاملُّالشفاءُّمنُّ[Bacteiophageُّ]أنُّالذبابُّيفرزُّجسيماتُّصغريةُّمنُّنوعُّاإلنزميُّتسم ىُّ"باكتيوفاجُّ"ُّ

ُّالداء.

ّالجسدّيبلىّماّعداّعجبّالذنب-22ّّّّّّّ
عنُّأيبُّسعيدُّاخلدريُّيرفعه:ُّ"يأكلُّالتابُّكلُّشيءُّمنُّاإلنسانُّإالُّعجبُّذنبه"،ُّقيل:ُّوماُّعجبُّذنبهُّياُّرسولُّاهلل؟ُّقال:ُُُُُُُّّّّّّّ

ُّ"مثلُّحب ةُّخردل،ُّمنهُّنشأ"ُّويفُّروايةُّعنُّأيبُّهريرة:ُّ"ومنهُّيرك بُّاخللقُّيومُّالقيامة".
ليلة،ُّملُّتتوصلُّالعلومُّاملكتسبةُّإىلُّمعرفتهاُّإالُّمنذُّسنواتُّقيقولُّد.ُّزغلولُّالنج ار:ُّ"يشتملُّهذاُّاحلديثُّعلىُّحقيقةُّعلمي ةُُُُُُُُّّّّّّّّ

ُّاهللُّ ُّمنُّشريطُّدقيقُّللغايةُّيسم ىُّالشريطُّاألويلُّالذيُّيتخل قُّبقدرة ُّجسدُّاإلنسانُّينشأ حنيُّأثبتُّاملتخص صونُّيفُّعلمُّاألجن ةُّأن 
ُّهذاُّالشريطُّاألو يلُّيندثرُّعسبحانهُّيفُّاليومُّاخلامسُّعشرُّمنُّتلقيحُّالبويضةُّوانغراسهاُّيفُّجدارُّالرحم.ُّ.ُّ.ُّوثبتُّأ داُّجزءًاُّيسرياُّن 

منهُّيبقىُّيفُّهنايةُّالعمودُّالفقريُّوهوُّاملقصودُّبعجبُّالذنبُّ]هنايةُّالعمودُّالفقري[ُّ".ُّويضيف:ُّ"وقدُّأثبتتُّجمموعةُّمنُّعلماءُّالصنيُّ
ُّف ُّأو ُّاألمحاض ُّأقوى ُّيف ُّباإلذابة ُّالذنبُّكيميائيًا ُّعجب ُّإفناء ُّاستحالة ُّاملختربي ة ُّالتجارب ُّمن ُّعدد ُّباحليف ُّأويزيائيًا ُّبالسحق ُّأو ُّرق
8400ُّلعلومُّبأكثرُّمنُّكافةُّابالتعريضُّلألشع ةُّاملختلفة،ُّوهوُّماُّيؤكدُّصدقُّحديثُّاملصطفىُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّالذيُّيعدُّسابقاُّل

وأربعمائةُّسنةُُّّفإنهُّالُّميكنُّلعاقلُّأنُّيتصو رُّمصدراُّهلذهُّاحلقيقةُّالعلمي ةُّاليتُّصدعُّهباُّحممدُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّمنُّقبلُّأل،ُّسنةُّ
ُّ(ُّ.2غريُّوحيُّصادقُّمنُّاهللُّاخلالقُّ)

ّالحمَّىّمنّفيحّجهن مّفأبردوهاّبالماء،ّوالّتسب وهاّفإن هاّتنق يّالذنوبّ-20ّّّّّّّّ
ُُُُُُّّّّّّ(ُّ ُّمنُّفيحُّجهن مُّفأبردوهاُّباملاء" ُّاحلمى ُّعمرُّمرفوعاً:ُّ"إن  ُّبسندهُّإىلُّابن ُّ"ال3روىُّالبخاري  ُّبنُّعبدُّاهللُّيرفعه: ُّ(ُّ.ُّوعنُّجابر

اُّتنق يُّالذنوبُّكم ُّخبثُّاحلديد"ُّ)تسب يها"ُّأيُّاحلمىُّ"فإهن  ُّأن ُّاحلم ىُّقدُّتتسب بُّيفُّحرارةُّشديدةُّتصلُّإىلُّ،ُّ(4اُّتنق يُّالنار  لقدُّتبني 
درجةُّمئوية،ُّفيصدقُّعليهاُّوصفُّالنيبُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّبأهناُّمنُّفيحُّجهنم.ُّ.ُّ.ُّوهذهُّاحلرارةُّقدُّتؤد يُّإىلُّهياجُّشديدُّمث48ُُّّ

ُّلذلكُّهبوطُّعامُّوُّ ،ُّوليس ُّاحلرارةُّباملخ  ُّينتظمُّمركزُّتنظيم ُّاحلرارةُّفورًاُّحىت ُّلزامًاُّختفيضُّدرجة ُّولذاُّكان ُّسببًاُّيفُّالوفاة، غيبوبةُّتكون
قربةُّبوسيلةُّإالُّوضعُّاملريضُّيفُّماٍءُّباردُّأوُّعملُّكم اداتُّمنُّاملاءُّالباردُّوالثلج.ُّ.ُّولذاُّكانُّالرسولُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّإذاُّحمَُّّدعاُّ

ُّف ُّرأسهمنُّاملاء ُّعلى ُّأفرغها ُّماد ةُّ، ُّنسبة ُّتزيد ُّباحلمى ُّاإلصابة ُّعند ُّفألنه ُّاحلمى؟ ُّسب  ُّلعدم ُّعليهُّوسلم ُّاهلل ُّصلى ُّالنيب ُّمل  ُّدعا أما
تفرزهاُّخالياُّالدمُّالبيضاء،ُّوتستطيعُّالقضاءُّعلىُّالفريوساتُّاليتُّمهاجمُّاجلسمُُُّّّ[ُّلدرجةُّكبريةُّوهيُّماد ةIntefeon"اإلنتفريونُّ"ُّ]

ُّ ُّالواقية.كماُّتكونُّأكثرُّقدرةُّعلى ُّتكوينُّاألجسامُّاملضاد ة
ومادةُّ"اإلنتفريونُّ"ُّالُّختل صُّاجلسمُّمنُّالفريوساتُّوالبكتريياُّفحسب،ُّولكن هاُّتزيدُّمنُّمقاومةُّاجلسمُّلألمراض،ُّوقدرتهُّعلىُُُُُُُُّّّّّّّّ

اُّمنُّاألمراضُّنستبشرُّكثريُُُّّّولذاُّقالُّبعضُّاألطباء:ُّإن ُّ،ُّاجلسمُّمنُّظهورهاالقضاءُّعلىُّاخلالياُّالسرطانيةُّمنذُّبدءُّتكو هناُّوبالتايلُّمحايةُّ
ُّ،ُّ(5اُّتكونُّأنفعُّمنُّشربُّالدواءُّ)فيهاُّباحلمىُّألهن ُّ ومنُّهناُّندركُّاحلكمةُّمنُّوراءُّمنعُّالرسولُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّالناسُّمنُّسب 
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ثبتُّأن ُّيُّاحلمى،ُّوهيُّأهناُّتنق يُّالذنوبُّكماُّيفُّاحلديثُّاملاضيُّذكرهُّعنُّجابرُّرضيُّاهللُّعنه.ُّفاحلديثُّوماُّتضم نهُّمنُّحقائقُّعلمي ة
ُّإليهُّمباُّالُّيأتيهُّالباطل. ُّقائلهُّموصولُّباهللُّيوحي

ّاالحتراسّمنّاألوبئةّبالتزامّقواعدّحفظّالصحة:ّ-28ّّّّّّّ
ُّيفُّالسَّنةُّليلةُُُُُُُّّّّّّّ روىُّاإلمامُّمسلمُّيفُّصحيحهُّبسندهُّإىلُّجابرُّبنُّعبدُّاهللُّرضيُّاهللُّعنهُّمرفوعاً:ُّ"غط واُّاإلناءُّوأوكئواُّالسقاء،ُّفإن 

ُّليسُّعليهُّوكاءُّإالُّنزلُّفيهُّمنُّذلكُّالوباء"ُّ)ينزلُّفيهاُّ ُّليسُّعليهُّغطاءُّأوُّسقاء ُّبإناء ُّ(ُّ.8وباءُّالُّمير 
ُّمنُّالسنوات،ُّوحسبُّنظامُّدقيقُّ ُّعندُّالباحثنيُّأن ُّاألمراضُّاخلطرةُّواألوبئةُّتنتشرُّيفُّمواسمُّمعي نةُّمنُّالسنةُّأوُّيفُّعددُّمعني  لقدُّتبني 

ُّمثاًلُّوشلل ُّاآلن،ُّفاحلصبة ُّتعليلهُّحىت ُّوأكتوبرُّومح ىُّالُّيعرف ُّيفُّسبتمرب ُّاملستنقعاتُّ]التُّاألطفالُّيكثران [Typhoidُّ ُّ-يفويد
ففيُّ،ُّسنوات3ُّسنواتُّواجلدريُّكل2ُُّّةُّكلُّ[ُّفإن هُّيأخذُّدورaُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمCholeيكثرُّيفُّالصيفُّأماُّالطاعونُّ]الكولريا

ُّيفُّالسنةُّليلةُّينزلُّفيهاُّوباء"ُّإعجازُّ ُّيكشفُّوجودُّأوبئةُّمومسي ةُّيفُّأوقاتقولُّالنيبُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم:ُّ"إن  معي نةُّملُّتقفُُّّعلمي 
دة؟ُّإن هُّالوحي. ُّفمنُّعلَّمُّالرسولُّهذهُّاحلقائقُّالعلمي ةُّاملعق  ُّالكشوفاتُّالطبـ ي ةُّعلىُّهذهُّاحلقيقةُّإالُّيفُّعصورُّمتأخ رة،

ُّمعناُّآنفاإنُّالذيُُّّخاتمة: ُّداللًةُّصرحيًةُّواضحةُّعلىُّأنُّاألحباثُّاألربعةُّالسابقةيفُُّّمر  ة ُّليستُّمنُّواقعُّالسنة ُّالنبوية ُّالشريفُّيدل 
ُّاهللُّتعاىلُّإىلُّالنيبُّامل ُّأوحاه ُّالكرميالبشر؛ُّإمناُّهيُّوحي  ُّينطقُّبه،ُّفصطفى ُّعلىُّأنُّما ُّاملتعددةُّدلَّ ُّهوُُّّالقرآنُّالكرميُّبآياته رسولُّاهلل

الهُّصلىُّاهللُّعليهُّلنبويةُّتدلُّعلىُّأنُّماُّقالنصوصُّالكرمية ُّالكثريةُّمنُّالسنةُّا،ُّوُّوحي،ُّألنهُّالُّقدرةُّلإلنسانُّعلىُّالقولُّمباُّخيفىُّعليه.
واءُّماُّأخربُّبهُّصلىُّاهللُّسُّكماُّأنُّالدالئلُّالنبويةُّالشريفة،ُُّّوسلمُّونطقُّبهُّليسُّمنُّاجتهادُّالبشر،ُّفهوُّفوقُّقدرمهم،ُّوالُّمسرحُّهلمُّفيه

،ُُّّققُّبعدُّعصرهيفُّزمانهُّوحتعليهُّوسلمُّعنُّاملاضيُّالسحيق،ُّأوُّالغيبُّاملستقبليُّالبعيد،ُّأوُّماُّنطقُّبهُّمماُّهوُّمتعلقُّباملوجوداتُّ
ىلُّذلكُّالعددُّفإذاُّأضيفُّإ،ُّفيهُّمسرح،ُّإمناُّهوُّالوحيُّالربان...ُّكلُّذلكُّيدلُّعلىُّأنُّماُّنطقُّبهُّليسُّمنُّاجتهادُّالبشر،ُّوالُّللعقلُّ

اُّقالهُّونطقُّمالكبريُّمنُّاألحاديثُّاليتُّقاهلاُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّقبلُّأكثرُّمنُّألفُّعامُّوهيُّتتحققُّيفُّهذاُّالزمان،ُّمماُّيدلُّعلىُّأنُّ
هُّعنُّومنُّهناُّيتضحُّأنُّالسنةُّالنبويةُّوحي،ُّوهذاُّمماُّامتازُّب،ُّفيهُّمسرح.ُّإمناُّهوُّالوحيُّالربانبهُّليسُّمنُّاجتهادُّالبشر،ُّوالُّللعقلُّ

ُّ،سائرُّاألنبياءُّعليهُّوعليهمُّالصالةُّوالسالم،ُّمعُّاختالفُّالوحيني،ُّفهوُّوحيُّغريُّمتلوُّوالُّمتعبدُّبتالوته،ُّخبالفُّوحيُّالقرآنُّالكرمي
ُّومثلهُّمعه"ُّرواهُّأمحدُّوأبوُّداودُّ)ُُّّوهذاُّماُّأعطيهُّقالُّرسولُّاهللُّ ُّالقرآن  ُّ(2ُّكماُّيفُّحديثُّاملقدامُّبنُّمعديُّكرب:ُّ"أالُّإنُّأ عطيت 

ّهلّوحيّالقرآنّهوّنفسهّوحيّالسن ة؟
ُّالسن ةُّيفُّجمملهاُّوحيوإذاُّثبتُُُُُُُّّّّّّّ حلرامُّوالُّبالقضاياُّاُّباحلاللُّوااللهمُّإالُّبعضُّاالجتهاداتُّيفُّقضاياُّمعيشي ةُّالُّصلةُّهلُّلديناُّأن 

ُّوحيُّالسن ة؟ُّالتوقيفي ة،ُّكتأبريُّالنخلُّوحنوهالغيبي ةُّ ُّهوُّنفسه ُّهلُّوحيُّالقرآن ُّأنُّنتساءل: ُّلنا ُّانعقدُّاُّحق  ُّوحيُّلقد ُّعلىُّأن  إلمجاع
زلُّعليهُّمنهُّشيءُّيفُّالنومُّنالقرآنُّنزلُّعلىُّالنيب ُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّبلفظهُّومعناه،ُّيفُّاليقظة،ُّبواسطةُّجربيلُّعليهُّالسالم،ُّوأنهُّملُّي

ُّالوحيُّجبميعُّأنواعهُّ ،ُّألن  ُّطرقُّالوحيُّاألخرىُّيعتيهاُّاللبسُّأوُّيلحقهاُّالشك  والُّبطريقُّمنُّطرقُّالوحيُّاألخرى،ُّوليسُّذلكُّألن 
ُّسبحانهُّ) ُّبأن هُّمنُّاهلل ُّأوُّحديثاُّقدسي اُّفقدُّيكونُّ،ُّ(3يصحبهُّعلمُّيقيين ُّضروري  ُّسواءُّكانُّحديثاُّنبوي ا ُّجُّأم اُّوحيُّالسن ة لي ُّبوحي

ُّيفُّالروع،ُّوالرؤياُّالصادقةُّيفُّاملنام،ُّوإذاُّكا ُّأيُّباإلحياء،ُّواإلهلام،ُّوالبث  ُّنأيُّيأيتُّبهُّجربيلُّيفُّحالُّاليقظة،ُّكماُّيكونُّبوحيُّخفي 
ُّوسلم. ُّلفظهُّمنُّصياغةُّالرسولُّاألمنيُّصلىُّاهللُّعليه ُّمنُّاهللُّفإن   معىنُّاحلديثُّوحيا
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(ُّوشرح8ُّ:802ُّ(ُّوصحيحُّابنُّحبانُّ)4ُّ:212(ُّوسننُّالدارقطينُّ)4404(ُّوسننُّأيبُّداود:ُّكتابُّالسنة:ُّبابُّيفُّلزومُّالسنة،ُّرقمُّ)838ُّ-4ُّ:830مسندُّأمحدُّ)ُّ-2ُّ

(1ُّ:332ُّ(ُّوالسننُّالكربىُّ)835ُّ-2ُّ:834(ُّوذمُّالكالمُّ)850ُّ-8ُّ:841دُّ)(ُّوالتمهي8ُّ:208(ُّوشرحُّالسنةُّ)484ُّ-8ُّ:485(ُّوالشريعةُّ)4ُّ:201معانُّاآلثارُّ)
ُّ(ُّ.2ُّ:832(ُّومسندُّالشامينيُّ)20ُّ:213(ُّواملعجمُّالكبريُّ)4ُّ:541ودالئلُّالنبوةُّ)

ُّواحملد ثونُُُّّّ- 3 ُّ.84انظرُّاحلديث
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ّغيرّمحاملهاّينقضّالقولّبأن ّالسن ةّوحي؟هلّوجودّأحاديثّمحمولةّعلىّالبحثّالسابع:ّ
ّيسألُُُُُُُّّّّّّّّ ّقد ّوهنا ّالخبير. ّاهللّالعليم ّمصدرها ّوصوابّألن  ّحق  ّالسن ة ّبأن  ّاإلقرار ّينبنيّعليه ّوحي ّالسن ة ّبأن  ّاإلقرار إن 

ّكيف ّعنّالخطّسائل: ّالسن ةّوحياّمبر أ ُُّّ(،مختلفة)واالختالفّوالتضاربّوفيهاّأحاديثّّأتكون ُّصحيحانُّحُّأنُّيأيتوهو ديثان
اُّآليةُّقرآني ةُّأوُّحديثُّصحيحُّيبدوُّظاهرهُّخمالفأيُُّّكلةوفيهاّأحاديثّمش،ُّ،ُّفيوف قُّبينهماُّأوُّيرج حُّأحدمهامتضاد انُّيفُّاملعىنُّظاهرا

ُّأنهُّ ّيثوأحاد،ُّل هاغريُّمتعارضُّمعُّهذهُّاألصولُّكحكمُّشرعي ُّأوُّحقيقةُّتارخييةُّأوُّناموسُّطبيعي ُّوحنوُّذلكُّفيزيلُّهذاُّاإلشكالُّويبني 
ُّ(ُّ!؟8)ُّناسخةّومنسوخة

واملعلومُّأن ُّهذاُّالضربُّمنُّاألحاديثُّاحملمولةُّعلىُّغريُّحماملهاُّالُّيتعارضُّمعُّكونُّالسن ةُّوحيا،ُّألن ُّتعارضُّاألحاديثُّاملختلفةُُُُُُُُّّّّّّّّ
ُّاجلمعُّبنيُّتلكُّ ةُّبدايةُّمنُّاإلمامُّالشافعي  ُّعلماءُّاألم  ُّوليسُّحقيقي اُّواقعي ا،ُّوقدُّتوىل  اُّهوُّتعارضُّظاهري  اديثُّوإثباتُّتوافقهاُّاألحإمن 

وعدمُّاختالفها،ُّوحل ُّإشكاالتُّاألحاديثُّاملشكلة،ُّوبيانُّتساوقهاُّمعُّالعقلُّوالشرعُّومعُّحقائقُّالتاريخُّونواميسُّالطبيعةُّاملشاهدةُّ
ُّكالُّن ُّاملعروفة.ُّوكذلكُّالنسخُّفهوُّحقيقةُّشرعي ةُّرب اني ة،ُّوليسُّنكوصاُّعنُّحكمُّشرعي ُّوليسُّاستبدالُّحكمُّآخرُّبهُّاعتباطا،ُّعلماُّبأ

ُّواحلديثُّاملنسوخُّصحيحُّثابتُّالُّيضعفُّالنسخُّمنُّقيمتهُّوإنُّأبطلُّحكمه. ُّمنُّاحلديثُّالناسخ

ّأقسامّالسنةّمنّحيثّثبوتهاّومنّحيثّدالالتهاأوال:ّ
ّأوال :ّأقسامّالسنةّمنّحيثّثبوتهاّّّّّّّّ
ُّثبومهاُّإىلُّقسمني:ُّثابتةُّوغريُّثابتة.ُّوالثابتةُّإماُّقطعيةُّالُُُُُُُُّّّّّّّّ ُّثبوتُّأوُّظنيةُّالثبوت.تنقسمُّمنُّحيث

ُّوبنيُّ ُّالذيُّيضطرُّاإلنسانُّإليهُّفالُّيستطيعُّدفعه،ُّوالفرقُّبينه والقطعيةُّهيُّاألحاديثُّاملتواترةُّاليتُّتفيدُّالعلمُّاليقيين:ُّأيُّالضروري
ُّسا ُّوالضروريُّحيصلُّلكل ُّلكنُّمعُّاالستدالل، ُّوالنظريُّيفيدُّالعلم ُّالعلمُّبالُّاستدالل ُّالعلمُّالضروريُّيفيد ع،ُّمالعلمُّالنظري:ُّأن

ُّ(ُّ.2والنظريُّالُّحيصلُّإال ُّملنُّفيهُّأهليةُّالنظرُّ)
ُّوجيبُُُُُُُُّّّّّّّّ ُّلصدقُّناقله.ُّفيؤخذُّهبا، ُّعلىُّالظنُّفيهاُّصدقُّاخلرب ُّاملقبولةُّاليتُّرواهاُّآحادُّيغلب أماُّالظنيةُّالثبوتُّفهيُّاألحاديث

حني،ُّولهُّطرقُّلُّكونُّاحلديثُّيفُّالصحيمثُّإذاُّاجتمعتُّهلاُّقرائنُّمث،ُّيدُّغلبةُّالظنُّماُّملُّتعارضُّمبثلهاالعملُّهباُّعندُّاجلمهور،ُّوتف
ُّ(ُّ.3متعددة،ُّورواهُّاألئمةُّفالُّيبعدُّحينئذُّالقطعُّبصدقهُّ)

أماُّاألحاديثُّغريُّالثابتة،ُّأوُّاملردودةُّفهيُّاليتُّيغلبُّعلىُّالظنُّفيهاُّكذبُّاخلرب،ُّلثبوتُّكذبُّناقليه،ُّوهذهُّاألحاديثُّالضعيفة،ُُُُُُُّّّّّّّ
ُّيفُّفضائلُّاألع ُّ)واليتُّهلاُّأنواعُّقدُّيعملُّببعضها ُّ(ُّ.4مالُّواملواعظُّوأشباهها

ُّغلبةُُُُُُُّّّّّّّ ُّعندُّاجلمهورُّوتفيد ُّجيبُّالعملُّهبا ُّاليقيين،ُّواآلحادُّالصحيحة ُّإمجاًعاُّوتفيدُّالعلم ُّجيبُّالعملُّهبا واخلالصة:ُّأنُّاملتواترة
ُّالضعيفةُّالُّتفيدُّعلًماُّوالُّعمالًُّ ُّ.الظن،ُّفإذاُّاجتمعتُّهلاُّقرائنُّوجبُّالعملُّهباُّوأفادتُّالعلمُّالنظري،ُّواملردودة

ّمنّحيثّداللتهاّ)ّّّّّّّ ّ(5ثاني ا:ّأقسامّالسنة

                                                                 
8ُّ-ُُّّ ُّالثابت2ُُّّهامش841ُّانظر:ُّالباعثُّاحلثيث ُّعلىُّارتفاعُّاحلكم ُّعنه.ُّكتابُّ،ُّوالنسخ:ُّهوُّاخلطابُّالد ال  ُّبهُّمعُّتراخيه باخلطابُّاملتقد مُّعلىُّوجهُّلوالهُّلكانُّثابتا

ُّطُّ-االعتبارُّيفُّالناسخُّواملنسوخُّمنُّاآلثارُّ سوريا،ُّوالنسخُّالُّيكونُّإالُّيفُُّّ–محصُُّّ-مطبعةُّاألندلسُُّّ-م8144ُّهـ/8314ُّ-8ُّأليبُّبكرُّحممدُّبنُّموسىُّاحلازمي
ُّاالحكامُّوالُّيتعلقُّبالعقائدُّوالُّبالتاريخ.

ُّ.31الن:ُّنزهةُّالنظر:ُّصُّالعسقُّ-2ُّ
ُّالسابق:ُّصُُُّّّ-3ُّ ُّ.31املرجع
ُّصحيحُّمسلم:ُّ-4ُّ ُّالبخاري:ُّص21ُّ-8/21النووي/ُّشرح ُّإىلُّصحيح ُّ.31،ُّالنووي/ُّماُّمتسُّإليهُّحاجةُّالقارئ
ُّيفهمُّمنهُّشيءُّآخرُّوقسمهاُّاجلمهورُّإىلُّقسمني؛ُّمنطوق:ُّوهوُّماُّيفهمُّمنُّاللفظُّيفُّحملُّالنطق،ُُّّ-5ُّ اللفظُّالُُّّومفهومُّوهوُّماُّيفهمُّمنواصطالًحا:ُّوضعُّالشيءُّحبيث

دةُّ"ُّالُّاجتهادُّمعُّصودُّمنُّالقاعيفُّحملُّالنطق.ُّوقس مُّاألصوليونُّاأللفاظُّالواضحةُّالداللةُّإىلُّقسمنيُّنصُّوظاهر،ُّفالنصُّهبذاُّاملفهومُّهوُّماُّكانتُّداللتهُّقطعيةُّوهوُّاملق
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لُّقسمُّفرعُّولكلُّولكُّ،ثةُّأقسام:ُّأقوال،ُّأفعال،ُّتقريراتلتهاُّإىلُّثالُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّمنُّحيثُّدالتنقسمُّسنةُّرسولُّاهللُُُُُُُّّّّّّّ
ُّالعلماء. ُّفرعُّداللةُّذكرها

ّاألول:ّّّّّّ ّ:ّأقوالهّصلىّاهللّعليهّوسلمّوهيّعلىّخمسةّأنواعّالقسم
ّ)2يقمّدليلّعلىّخروجّالوجوبّإلىّالندبّوغيرهّ)ّأوامرّوهيّتدلّعلىّالوجوبّماّلمّّّّّّ ّوللوجوبّصورّوأمثلة. .ّ)0)ّ،

وللتحريمّصورّوأمثلةّ،ّ(8ونواٍه،ّوالنهيّعندّالجمهورّيفيدّالتحريمّماّلمّتأتّقرينةّأوّدليلّيصرفهّعنّالتحريمّإلىّالكراهةّ)
ّيدلّعلىّاستحبابّلل ّوإلاّمدحّرسولّاهللّصل،ّ(3) ّ)اىّاهللّعليهّوسلمّأمر ا،ّأوّأثنىّعليهّدونّأنّيأمرّبهّفإنه ّ،(5ألمر

ّ،(7وإلاّلمّالرسولّصلىّاهللّعليهّوسلمّأمر اّولمّينهّعنهّأوّيتوعدّعليهّبعقوبةّفإنهّيدلّعلىّالكراهةّ)،ّ(9ولهّصورّوأمثلةّ)
ّ(9ولهّصورّوأمثلةّ)

ُّفيدلُُّّأماُّإذاُّقالُّالرسولُّصلىُُُُُُُُّّّّّّّّ ُّبه((ُّفمعناهُّأمرهُّإليكمُّفمنُّشاءُّفعله،ُّومنُّشاءُّتركه، اهللُّعليهُّوسلمُّعنُّشيء:ُّ))شأنكم
فقال:ُّلوُُّّ،اُّالصوت؟ُّقالوا:ُّالنخلُّيؤبروهنا(ُّففيُّاحلديثُّعنُّعائشة:ُّ))أنُّالنيبُّمسعُّأصواتًا،ُّفقال:ُّماُّهذ1هذاُّالقولُّعلىُّاإلباحةُّ)

ُّشيًصاُّملُّيفعلواُّلصلح. ُّبه،ُّوإنُّكانُّمُّ،فلمُّيؤبروهاُّعامئذ،ُّفصار أمورُُّّنفذكرواُّللنيبُّفقال:ُّإنُّكانُّشيئًاُّمنُّأمورُّدنياكمُّفشأنكم
ُّ(88ُّوكذلكُّقولهُّعنُّشيءُّهذاُّحاللُّفإنهُّيدلُّعلىُّاإلباحة.ُّكقولهُّعنُّالبحر:ُّ))هوُّالطهورُّماؤهُّاحللُّميتته((ُّ)،ُّ(80دينكمُّفإيل((ُّ)

ّاّثالثةّفروع:أماّالقسمّالثانيّفدالالتّأفعالهّصلىّاهللّعليهّوسلم،ّولهّّّّّّّ
ّأفعالّتدلّعلىّاإلباحة،ّوالّقدوةّفيهاّلألمة.ّولهاّثالثّصور:ّ-2ّّّّّّ
ُُُُُُّّّّّّ(ُّ ُّيفُّأصلُّاخل ل قة ُّاحللواءُُّّ(ُّ:82الفعلُّاجلبليُّالطبيعيُّاملركوز ُّاهللُّعليهُّوسلم ُّاحملبةُّوالكراهةُّالطبيعيتان،ُّكحبهُّصلى واملقصودُّبه

ُّ(ُّ.83شرابُّاحللوُّالبارد،ُّوكراهتهُّلرائحةُّاحلناءُّ)والعسلُّوالدباءُّوالثريدُّمنُّاخلبزُّواللحمُّومنُّال
الفعلُّالعادي:ُّويقصدُّباألمورُّالعاديةُّماُّسوىُّاألمورُّالعباديةُّأيُّماُّفعلهُّالرسولُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّعلىُّعادةُّقومهُّومألوفهمُُُُُُّّّّّّ

ُّارتباطهُّبالشرع،ُّمث ُّالطيبُّوالعطور.ُّالثوبُّاملخطط،ُّوإطالةُّشعره،ُّوأنواعُّالُّذلك:ُّلبسهمماُّملُّيدلُّدليلُّعلى
ُّ(84الفعلُّالدنيوي:ُّكالوسائلُّاليتُّاستخدمهاُّالرسولُّيفُّالطبُّوالزراعةُّوالتجارةُّوالتدابريُّمنُّاختاذُّالوالةُّواحلراسُّوالسفراءُّ)ُُُُّّّّ

                                                                 
ُّتؤخذُّمنُّنص ُّتؤخذُّمنُّظاهرمها.ُّانظر:ُّابنُّبيه/ُّأمايلُّالدالالت:ُّصُُّّنص".ُّوالظاهرُّماُّكانتُّداللتهُّراجحةُّفقط،ُّاألحكامُّالشرعيةُّتارة ،ُّسعد51ُّالكتابُّوالسنةُّوتارة

ُّيفُّأصولُّالفقه:82ُّالعثمان:ُّالفقهُّالدعويُّمسامهةُّيفُّالتأصيل:ُّصُّ ُّ.823،ُّالسعدي/ُّرسالةُّخمتصرة
ُّاملغينُّيفُّأصولُّالفقه:2/81،ُّاألصفهان/ُّخمتصرُّابنُّاحلاجب:8/85ُّأصولُّالسرخسي:ُّ-8ُّ ُّ.8/81،ُّابنُّدقيقُّالعيد/ُّإحكامُّاألحكام:30ُّصُُّّ،ُّاخلبازي/
ُّجار((ُّأصيغةُّالوجوبُّهلاُّصور،ُّفعلُّاألمرُّمثلُّقولهُّ):ُّ))تنزهواُّمنُّالبول((،ُّأوُّفعلُّمضارعُّمسبوقُّبالمُّاألمرُّمثلُّقولهُّ):ُّ))فليستطبُّبثالثةُّأح-2ُّ وُّبذكرُّصريح

ُّالغس ُّمثُّجهدهاُّفقدُّوجب ُّبنيُّشعبهاُّاألربع خطُّل((ُّأوُّبقرنُّالفعلُّبعقوبةُّعلىُّتركهُّمثلُّقولهُّ:))رضاُّاهللُّيفُّرضاُّالوالدُّوسخطُّاهللُّيفُّسالوجوبُّمثلُّقوله:ُّ))إذاُّجلس
ُّاألحكام،ُّجملةُّأمُّالقرى،ُّالعددُّ ُّ.81الوالد((ُّالباحثة/ُّمدخلُّلدراسةُّأحاديث

ُّاملغينُّيفُّأصولُّالفقه:ُّص8/21ُّأصولُّالسرخسي:ُُّّ-3ُّ ُّ.2/12،ُّاألصفهان/ُّبيانُّاملختصر:42ُّ،ُّاخلبازي/
ُّنابُُّّصيغة- 4 ُّ))الُّخيلون ُّرجلُّبامرأة..((ُّأوُّبذكرُّالتحرميُّمثلُُّّ...التحرميُّهلاُّصور،ُّلفظُّالنهيُّمثلُّحديثُّ))هنىُّرسولُّاهللُّ)عنُّكلُّذي ((ُّالُّالناهيةُّمثلُّحديث:

ُّ))لعنُّاهللُّالواصلةُّ ُّ))كلُّذيُّنابُّمنُّالسباعُّفأكلهُّحرام((ُّ،ُّأوُّبذكرُّالفعلُّمقرونًاُّبالعقوبةُّمثلُّحديث ُّاألحكام.ة((ُّالباحثُّ...حديث ُّلدراسةُّأحاديث ُّ/ُّاملدخل
ُّ.3/305ابنُّحزم/ُّاإلحكامُّيفُّأصولُّاألحكام:ُّ-5ُّ
ُّاألحكام.-4ُّ ُّلدراسةُّأحاديث ُّانظرُّالباحثة/ُّاملدخل
ُّيفُّأصولُّاألحكام:ُّ-2ُّ ُّ.8/248ابنُّحزمُّ/ُّاإلحكام
ُّبنُّعبدُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّقال:ُّكانُّرسولُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّيفُّسف-1ُّ ُّجابر ُّزحاًماُّورجالُّقدُّض ِللُّعليهُّفقال:ُّماُّهذا؟ُّقالوا:ُّصحديث ائمُّقال:ُّرُّفرأى

ُّ.2/25ُّ))ليسُّمنُّالربُّالصيامُّيفُّالسفر((ُّأخذُّالعلماءُّمنهُّكراهةُّالصومُّيفُّالسفرُّملنُّجيهدهُّويشقُّعليه.ُّانظرُّابنُّدقيقُّالعيد/ُّإحكامُّاألحكام:
ُّيفُّأصولُّاألحكام:ُُّّ-1ُّ ُّ.3/305ابنُّحزم/ُّاإلحكام

ُّأخرجهُّأمحد،ُّوابنُّماجهُّوصححهُّالشيخُّاأللبان،ُّانظرُّاملسند:ُّي ؤبروهنُّ-80ُّ ُّ.2/44(2428ُّ،ُّصحيحُّابنُّماجهُّ)2/125،:4/823ُّا:ُّي لقحوهنا،ُّشيًصا:ُّرديئا،
ُّأبوُّداودُّ)-88ُّ ُّسننُّأيبُّداود:ُّكتابُّالطهارة،ُّبابُّالوضوءُّمباءُّالبحر،ُّ)13أخرجه ُّ.8/81(24ُّ(ُّوصححهُّالشيخُّاأللبان،ُّانظر:ُّصحيح
ُّ.840معجمُّلغةُّالفقهاء:ُّصُُّّقلعةُّجي/-82ُّ
ُّ.3/854ُّ،821ابنُّالقيم/ُّزادُّاملعاد:ُّ-83ُّ
ُّ.8/284األشقر/ُّأفعالُّالرسولُّ):ُُّّ-84ُّ
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ّوسلم:ّ-0ّّّّّّّ ّصلىّاهللّعليه ُّليّأفعالّخاصةّبه ُّغريه ُّأنُّحكم ُّتقتضي ُّالنيبُّفإهنا ُّمنُّأفعال ُّفعل ُّاخلصوصيةُّيف ُّثبتت سُُّّإذا
لىُّأمته،ُُّّوقدُّتكونُّواجبةُّعليهُّحمرمةُّع،ُّوسلمُّبوجوبُّالوترُّوالتهجدُّبالليل(ُّ،ُّكاختصاصهُّصلىُّاهللُّعليه8ُّوذلكُّإمجاعُّ)ُّكحكمه،

ُّالوصالُّيفُّالصومُّفالُّيفطرُّبنيُّاليومنيُّأوُّاأليامُّ) ُّبإباحة ُّ(ُّ.2كاختصاصه
ّأوّالندبّفيّحقهّصلىّاهللّعليهّوسلمّوحقّأمته:ّ-8ُُُُُُّّّّّّ ُُّّأفعالّتدلّعلىّالوجوب

كاألفعالُّاليتُّتصدرُّعنهُّبيانًاُّآليةُّدالةُّعلىُّالوجوبُّيفُّحقهُّوحقناُّكبيانهُّصالةُّالظهرُّوأهناُّأربعُّركعات،ُّواجلمعةُّوأهناُّركعتان،ُُُُُُّّّّّّ
ُّحنيُّيركعُّمثُّيقولُّمسعُّاهللُّملنُّمحد ُّهوبيانهُّلكيفيةُّالصالة،ُّففيُّاحلديث:ُّ))كانُّرسولُّاهللُّإذاُّقامُّإىلُّالصالةُّيكربُّحنيُّيقومُّمثُّيكرب 

ُّحنيُّيهوي،ُّمثُّيكربُّحني يسجد،3ُُّّيكربُّحنيُّحنيُّيرفعُّرأسه،ُّمثُّيرفعُّص لبهُّمنُّالركعةُّمثُّيقول:ُّوهوُّقائم:ُّربناُّولكُّاحلمدُّمثُّيكرب 
ُّيقومُّمنُّالثنتنيُّبعدُّاجللوس((ُّ)(ُّ. ُّيقضيها،ُّويكربُّحني ُّيرفعُّرأسهُّمثُّيفعلُّذلكُّيفُّالصالةُّكلهاُّحني ُّمثُّيكربُّحني

ىُّليهُّوسلمُّمنُّذاتُّنفسهُّمطابًقاُّملاُّفرضهُّاهللُّتعاىلُّلهُّمنُّإنشاءُّبعضُّاألحكامُّفإنُّدلُّالدليلُّعلأماُّاألفعالُّاليتُّيفعلهاُّصلىُّاهللُّع
.ُّمثالُّذلكُّ(4أنهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّفعلهُّواجًباُّدلُّعلىُّوجوبه،ُّوإنُّدلُّالدليلُّعلىُّأنهُّفعلهُّندبًاُّكانُّمندوبًاُّيفُّحقهُّوحقُّأمتهُّ)

ُّعليهُّوسلم ُّاهلل ُّ))كانُّصلى ُّيفُّاحلديث ُّ)ُّماُّورد ُّويفُّشأنهُّكله(( ُّوترجله ُّيفُّتنعله ُّالفعلُّ(5يعجبهُّالتيامن ُّهذا ُّدليلُّأن ."ُّيعجبه"
ُّلالستحباب.

ّأماّالقسمّالثالث:ّتقريراتهّصلىّاهللّعليهّوسلم:ّّّّّّّ
ُُُُُُُّّّّّّّ ُّالشيءُّفقط ُّإباحتهُّلذلك ُّفهذاُّيدلُّعلى ُّوملُّينكره، ُّفسكتُّعنه ُّشيًئا،ُّأوُّعلمه، ُّعليهُّوسلم ُّصلىُّاهلل ُّريغإذاُّرأىُّالرسول

عنُّعمروُّبنُّخارجةُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّقال:ُّ))خطبناُّرسولُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّمبىنُّوهوُّعلىُّ،ُّ(4موجبُّله،ُّوالُّندبُّإليهُّ)
(ُّ ُّعلمُّ(2ُّراحلتهُّولعاهباُّيسيلُّعلىُّكتفي(( ُّطاهر،ُّوهوُّمبينُّعلىُّأنهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم ُّاحلديثُّعلىُّأنُّلعابُّماُّيؤكلُّحلمه دل 

ىُّالصحايبُّراويُّاحلديثُّوملُّيأمرهُّبغسله،ُّوالُّإزالته.ُّوأخذُّالعلماءُّبذلكُّفلمُّينقلُّعنُّأحدُّمنُّاألئمةُّالقولُّسيالنُّلعابُّالناقةُّعل
(ُّ ُّالُّجيوزُّباالتفاق ُّ.(1بوجوبُّغسلُّلعابُّماُّيؤكلُّحلمهُّألنُّتأخريُّالبيانُّعنُّوقتُّاحلاجة

ّأنواعّالقرائنّالصارفةّعنّالعملّبظاهرّالسنثالثا :ّ
يُّيصرفُّالذهنُّعنُّاملعىنُّالوضعيُّإىلُّاملعىنُّاجملازي،ُّوقيلُّهي:ُّماُّيدلُّعلىُّاملرادُّمنُّغريُّأنُّيكونُّصرحًياُّالقرينة:ُّاألمرُّالذُُُُُُّّّّّّ

واملتتبعُّملسائلُّاألمرُّعندُّمجهورُّاألصولينيُّجيدُّأهنمُّمتفقونُّعلىُّأنُّالقرينةُّجبميعُّأنواعهاُّتعتربُّ،ُّ(1فيه.ُّوقيل:ُّأمرُّيشريُّإىلُّاملطلوبُّ)
ُّ(ُّ.80مىتُّوجدتُّتركُّحتديدُّاملرادُّمنُّاألمرُّحينئذُّإليهاُّ)صارفةُّاألمرُّعنُّحقيقتهُّفإنهُّ

ُُُُُُُّّّّّّّ ُّوالعمل ُّاالحتجاج ُّحيث ُّاملهمةُّمن ُّمكانتها ُّعلى ُّمتفقون ُّاإلسالميُّواجلميع ُّللتشريع ُّالثان ُّاملصدر ّينبغيّلفالسنةُّالنبوية كن
ّووضوحّداللتها،ّومعرفةّالقرائنّالتي ّعنّظاهرهالهاّأثرّفيّصرفّاّعدمّإغفالّماّتقدمّمنّثبوتّالسنة، ّ.لسنة

                                                                 
ُّ.8/242اآلمدي/ُّاإلحكامُّيفُّأصولُّاألحكام:ُّ-8ُّ
ُّ.503معجمُّلغةُّالفقهاء:ُّصُّ-2ُّ
3 -ُُّّ ُّكتابُّاألذان،ُّبابُّإمتامُّالتكبري ُّمتفقُّعليه،ُّواللفظُّللبخاري،ُّانظر:ُّصحيحُّالبخاري،  .8/244(244ُّقامُّمنُّالسجود:ُّ)إذا
ُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم:ُّ-4ُّ ُّ.322-8/325أفعالُّالرسول
ُّكتابُّالوضوء،ُّبابُّالتيمنُّيفُّالوضوءُّوالغسل:ُُّّ-5ُّ ُّ(ُّ.844)8/843ُّمتفقُّعليه،ُّواللفظُّللبخاري،
ُّيفُّأصولُّاألحكام:ُُّّ-4ُّ ُّ.8/841ابنُّحزم/ُّاإلحكام
ُّأمحدُّوابنُّماجهُّوالتمذيُّوصححه،ُّانظر:ُّامل-2ُّ ُّ.3/214،ُّسننُّالتمذي،ُّأبوابُّالوصايا،2/882ُّ،ُّسننُّابنُّماجه،ُّأبوابُّالوصايا،4/814ُّسند:ُّأخرجه
8/34ُّالصنعان،ُّسبلُّالسالم:ُّ-1ُّ
ُّص342ُّانظر:ُّمعجمُّلغةُّالفقهاء،ُّصُُّّ-1ُّ ُّ.881،ُّاحليفان/ُّالقرائنُّالصارفةُّلألمرُّعنُّحقيقته:

ُّالسابق:ُّصُّ-80ُّ ُّ.834-884املرجع
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عنُّعبدُّاهللُّبنُّعمرُّأنهُّطلقُّامرأتهُّوهيُّحائضُّفذكرُّذلكُّعمرُّلرسولُّاهللُّفتغيظُّرسولُّاهللُّصلىُُّّويوضحُّذلكُّاألمثلةُّالتالية:ُُُُُُُّّّّّّّ
(ُّ ُّوجوبُّالرجعة،ُّولكنُّذهبُّ،(8اهللُّعليهُّوسلمُّمثُّقالُّله:ُّ))مرهُّفلرياجعها(( ُّظاهرُّاحلديثُّعلى ُّفدل 

(ُّ،حيثُّظهرتُّهلمُّقرينةُّصرفتُّاألمرُّمنُّالوجوبُّإىلُّاالستحباب،ُّوتلكُّالقرينةُّهي:2ُّستحبةُّفقطُّ)اجلمهورُّإىلُّأهناُّمُّ-8ُُُُُُّّّّّّ
أنُّابتداءُّالنكاحُّالُّجيبُّفاستدامتهُّكذلكُّالُّجتب،ُّفقاسُّالعلماءُّابتداءُّالنكاحُّيفُّعدمُّوجوبهُّعلىُّاستمرارُّوجوبهُّبالرجعة،ُّفقالوا:ُّ

ُّأنُّ ُّ(ُّ.3األمرُّللندبُّ)هيُّأيًضاُّليستُّبواجبة.ُّفكانُّالقياسُّقرينةُّعلى
عنُّأيبُّهريرةُّأنُّرسولُّاهللُّقال:ُّ"إذاُّاستيقظُّأحدكمُّمنُّنومهُّفالُّيغمسُّيدهُّيفُّاإلناءُّحىتُّيغسلهاُّثالثًاُّفإنهُّالُّيدريُّأينُُّّ-2ُُُُُّّّّّ

،ُّ(5ظاهرُّاحلديثُّيدلُّعلىُّوجوبُّغسلُّاليدينُّثالثًاُّبعدُّاالستيقاظ،ُّولكنُّذهبُّاجلمهورُّإىلُّأنُّاألمرُّللندبُّ)ُّ،(4باتتُّيده"ُّ)
ُّ)ال ُّ(ُّ.4ُّيدخلهُّاحتمال.ُّفكانُّقرينةُّلصرفُّاألمرُّعنُّظاهره

2ُّ"إذاُّجاءُّأحدكمُّاجلمعةُّفليغتسل"ُّ)ُّعنُّعبدُّاهللُّبنُّعمرُّرضيُّاهللُّعنهماُّقال:ُّقالُّرسولُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم:ُُُُُُُّّّّّّّ (ُّ.ُّدل 
ُّأنهُّألمصارُّذهبواُّإىلاُّاخللفُّوفقهاءاحلديثُّعلىُّوجوبُّالغسلُّيومُّاجلمعة.ُّوذكرُّاإلمامُّالشوكانُّأنُّمجهورُّالعلماءُّمنُّالسلفُّوُّ

والقرينةُّالصارفةُّعنُّالوجوبُّأحاديثُّصحيحةُّدل تُّعلىُّاالستحباب،ُّكقولهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم:ُّ"منُّتوضأُّفأحسنُُّّ،(1مستحبُّ)
ُّثالثةُّأيام"ُّ) ُّ(ُّ.1الوضوءُّمثُّأتىُّاجلمعةُّفاستمعُّوأنصتُّغفرُّلهُّماُّبينهُّوبنيُّاجلمعةُّوزيادة

ةُّخالفُّفيهاُّاجلمهورُّظاهرُّالسنةُّلقرينةُّقويةُّظهرتُّهلم.ُّوهمُّيفُّهذاُّاألمرُّخمالفونُّلبعضُّالظاهريةُّالذينُّوهناكُّأمثلةُّعديدُُُُُُُّّّّّّّ
وماُّذلكُّإالُّملنعهمُّالنظرُّيفُّاحلديثُّومنعهمُّالقولُّبالقرائن،ُّومنُّأمثلةُّالنظرُّيفُّ،ُّ(80قرينةُّإذاُّخالفتُّظاهرُّالسنةُّ)الُّيبالونُّبأيُّ

نيلُّاألوطار:ُُّّانظر:ُّالشوكان/ُّ...اءُّموقفهمُّمنُّعدمُّوجوبُّاالضطجاعُّبعدُّركعيتُّسنةُّالفجرُّالقرائنُّاليتُّيذهبُّإليهاُّمجهورُّالفقه
ُّللصنعانُّ،ُّسبلُّالسالم8/231-248 :8/28ُّ،2/4.ُّ

ّأسبابّعدمّاالحتجاجّببعضّالسننرابعا :ّّّّّّّ
ُّاألمةُّقبواًلُّعاُُُُُُُّّّّّّّ ُّاألئمةُّاملقبولنيُّعند ُّليسُّأحدُّمن ُّابنُّتيمية:ُّ" ُّاهللُّصلىأستهلُّبقولُّلإلمام ُّيتعمدُّخمالفةُّرسول ُّعليهًُُّّما اهلل

وسلمُّيفُّشيءُّمنُّسننهُّدقيقُّوالُّجليل،ُّفإهنمُّمتفقونُّعلىُّوجوبُّإتباعُّالرسولُّوعلمُّأنُّكلُّواحدُّمنُّالناسُّيؤخذُّمنُّقولهُّويتكُّ
ُّ)ُّإالُّرسول ّأوّ،ُّ(88اهللُّ" ّكضعفّفيّرجالّالسند، ّمنّسببّقوي ّله ّفالّبد ّقولّمخالفّلسنةّصحيحة ّوجدّألحدهم فلو

ُّ(ُّ.82)ُّاختالفّفيّعدالةّالرواة،ّأوّغيرّلل ّمماّيسوغّعدّاألخذّبالحديثّوالعدولّعنهّإلىّغيره
لماءُّأسباباُّ،ُّولقدُّذكرُّالعألحدهمُّفتوىُّختالفُّسنةُّرسولُّاهللوينبغيُّلطالبُّالعلمُّأنُّيرفعُّاملالمُّعنُّاألئمةُّاألعالمُّإنُّوجدُُُُُُُّّّّّّّ

ُّهذ ُّانُّالسببان:عديدةُّجتعلُّاألئمةُّمعذورينُّمأجورين،ُّوملخصها

                                                                 
ُّ.80/48مُّبشرحُّالنووي،ُّكتابُّالطالق،ُّبابُّحترميُّطالقُّاحلائضُّبغريُّرضاها:ُّأخرجهُّمسلم،ُّانظر:ُّصحيحُّمسلُّ-8ُّ
ُّ.3/883سبلُّالسالم:ُّ-2ُّ
ُّالسابق:ُّ-3ُّ ُّ.3/841املرجع
ُّاملشكوكُّيفُّجناستهاُّيفُّاإلناءُّقبلُّغسلهاُّثال-4ُّ ُّ.8/233ثًا.ُّرواهُّاجلماعةُّإالُّالبخاري،ُّانظر:ُّصحيحُّمسلم،ُّكتابُّالطهارة،ُّبابُّكراهةُّغمسُّاملتوضئُّيده
ُّ.218-8/210الشوكان/ُّنيلُّاألوطار:ُُّّ-5ُّ
ُّ.8/42،ُّسبلُّالسالم:8/81ُّألحكام:ُّابنُّدقيقُّالعيد/ُّإحكامُّا- 6
ُّكتابُّاجلمعة،ُّبابُّفضلُّالغسلُّيومُّاحلمعة:ُّ)ُّ-2ُّ 2/401ُّ(124ُّأخرجهُّاجلماعةُّواللفظُّللبخاري،ُّانظرُّصحيحُّالبخاري،
ُّاألوطار:ُّ-1ُّ ُّ.218-8/210نيل
ُّمسلم،ُّانظرُّصحيحُّمسلم-1ُّ ُّوأنصتُّيفُّاخلطبة:ُّأخرجه ُّ(ُّ.152)2/511ُّ،ُّكتابُّاجلمعة،ُّبابُّفضلُّمنُّاستمع

ُّعنه-80ُّ ُّوالُّيكونُّمنهيًا ُّفإنهُّالُّينجس ُّبالُّيفُّقارورةُّأوُّيفُّإناءُّمثُّصبهُّيفُّاملاءُّالدائم ُّ'....منُّأعجبُّأقوالُّالظاهرية:ُّأنُّالرجلُّإذا
ُّ.3رفعُّاملالمُّعنُّاألئمةُّاألعالم:ُّصُُّّ-88ُّ
ُّاللبابُّيفُّاجلمعُّ-82ُّ ُّ.8/55بنيُّالسنةُّوالكتاب:ُّاملنبجي/
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ُّالعلم:ُُُُُّّّّّ ُّبعضُّيفُّكثرة ُّبعضهمُّعلى ُّوأتقاهاُُّّاألول:ُّزيادة ُّوأفقهها، ُّأعلمُّاألمة ُّاهللُّعنهمُّكانوا ُّوالصحابةُّرضي ُّالراشدون فاخللفاء
وقدُّينظرُّالعاملُّيفُّاحلديثُّفرياهُّضعيًفاُّلرجلُّ،ُّ(2(،ُّفمنُّبعدهمُّأنقصُّ)8ُّحييطواُّجبميعُّأحاديثُّرسولُّاهلل)وأفضلها،ُّومعُّذلكُّمل

ُّإمامُّغريه.ُّمتهم ُّوخيفىُّعليهُّطريقُّأخرىُّللحديثُّصحيحةُّيعلمها ُّيفُّإسناده
اللةُّفقدُّختفىُّداللةُّاحلديثُّعلىُّإمامُّوتظهرُّلغريه،ُّأوُّيعتقدُّاإلمامُّأنُّتلكُّالدُّالثان:ُّزيادةُّبعضهمُّعلىُّبعضُّيفُّقوةُّالفهم:ُُُُُُّّّّّّ

ُّعلىُّأهناُّليستُّم رادةُّ) (ُّ.ُّوذكرُّسبحانهُّقصةُّداود4ُّالفهمُّإلمامُّالُّتفتحُّلغريهُّ)(ُّوقدُّيفتحُّاحلقُّسبحانهُّبدقائق3ُّقدُّعارضهاُّماُّدل 
ُّال ق ُّ ُّف يه ُّغ ن م  ُّإ ذ نـ ف ش ت  ُّاحل  ر ث  ُّيف  م ان  ُّحي  ك  ُّإ ذ  ُّ}و د او ود ُّو س ل ي م ان  ُّدلياًلُّعلىُّذلك: ،ُّوسليمانُّعليهماُّالسالم د ين  ُّش اه  م  م ه  ُّو ك نَّاُّحل  ك  و م 

ُّآ ُّو ك الًّ م ن اه اُّس ل ي م ان  ًماُّو ع ل ًما{ُّ]األنبياء:فـ ف هَّ ُّسبحانهُّسليمانُّعليهُّالسالمُّبالفهم،ُّوأثىنُّعليهماُّباحلكم21ُّ-21تـ يـ ن اُّح ك  [ُّ.ُّفاختص 
ُّاآليةُّكذلكُّعلىُّأنُّخطأُّاجملتهدُّالُّيقدحُّفيهُّبلُّيبقىُّاجملتهدُّموضعُّالثناءُّوالتقديرُّلعلمهُّالذيُّحيملهُّ) (ُّ.ُّولقدُّبني5ُّوالعلم،ُّوتدل 

ُّتنقسمُّإىلُّقسمني:ُّالعلماءُّأنُّدالالتُّأحاديث ُّوخفاؤها ُّرسولُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّمنُّحيثُّوضوحها
اُّجهلهاُّكاألمرُّبالصالة،ُّوالصيام،ُّوالزكاة،ُّواحلج،ُّفالقطعُّبوجوهبُّهُّيسعُّأحدًاُّغريُّمغلوبُّعلىُّعقلداللةُّقطعيةُّواضحة،ُّال-8ُُُُُُّّّّّّ

ُّعنُّالربا،ُّوالزىن،ُّوقولُّالزور،ُّوالسرقة،ُّفالقطع ُّالُّخالفُّفيهُّ)ُّالُّخالفُّفيه.ُّوكالنهي ُّ(ُّ.4بتحرميها
داللةُّظنيةُّخفيةُّيعلمهاُّاخلاصةُّدونُّالعامةُّكفروعُّالفرائضُّواملسائلُّاملختلفُّفيهاُّبنيُّالصحابةُّرضوانُّاهللُّعليهم،ُّوقدُّيكونُّ-2ُُُُُّّّّّ

خيتلفُّبنيُّعرفُّ،ُّأوُّلكونُّاملعىنُّ(2ظُّمشتًكاُّوفيهُّأكثرُّمنُّمعىنُّ)خفاؤهاُّيفُّاحلديث،ُّإماُّللفظُّغريبُّغريُّمشتهر،ُّوإماُّلكونُّاللف
وعرف،ُّوبلدُّوبلد.ُّوإماُّلكونُّاحلديثنيُّظاهرمهاُّالتعارض.ُّوهذهُّالداللةُّيتفاوتُّالعلماءُّيفُّإدراكهاُّوفهمُّوجوهُّالكالمُّفيهاُّحبسبُّماُّ

ُّوهيُّأحدُّأسبابُّاختالفُّاألئمةُّرمحهمُّاهللُّتعاىلُّ) ُّ(ُّ.1يفتحُّاحلقُّسبحانه.

ّّّّّّّّ ّالخامسا : ّتعارضموقفّالعلماءّمنّالسننّالتيّظاهرها
ُّموضوعُُُُُُُُّّّّّّّّ ُّيف ُّالنظر ُّإغفال ُّحبال ُّالُّميكنه ُّاإلسالمي ُّللتشريع ُّالثان ُّاملصدر ُّالنبويةُّوكوهنا ُّبالسنة ُّاالحتجاج ُّموضوع الباحثُّيف

ُّذهبُّمجهورُّالعلماءُّإىلُّماُّيلي: ُّالتعارضُّحيث ُّاليتُّظاهرها ُّاألحاديث
ُّارضة،ُّألنُّالقويُّالُّتؤثرُّفيهُّخمالفةُّالضعيف.ينظرُّيفُّاحلديثُّاملعار ض،ُّفإنُّكانُّضعيًفاُّفالُّأثرُّلهُّيفُّاملعُّ-8ُُُُُُّّّّّّ
إذاُّكانُّاحلديثُّاملعارضُّصحيًحاُّمقبواًلُّمثلُّاألول،ُّفينظرُّهلُّميكنُّأنُّجيمعُّبينهما؟ُّفإنُّأمكن:ُّمجعُّبينهماُّوعملُّهبماُُّّ-2ُُُُُُّّّّّّ

ُّمًعا،ُّفإعمالُّالدليلنيُّأوىلُّمنُّإمهالُّأحدمها.
دمُّاجلمعُّعلىُّالتجيح،ُّومنهمُّمنُّيقدمُّالتجيحُّعلىُّاجلمع.ُّويعتربُّهذاُّاألمرُّواخلالفُّالظاهرُّبنيُّالعلماءُّهناُّأنُّمنهمُّمنُّيقُُُُُُّّّّّّ

ُّمنُّأهمُّأسبابُّاختالفهمُّرمحهمُّاهللُّتعاىل.ُّويوضحُّذلكُّاملثالُّالتايل:
-ُُّّ ُّولكنُّشِرقواُّأوُّغر بوا ُّ(ُّ.1"ُّ)ُّ...عنُّالنيبُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّقال:ُّ"إذاُّأتيتمُّالغائطُّفالُّتستقبلواُّالقبلةُّوالُّتستدبروها،

                                                                 
ُّالسنةُّيفُّال-8ُّ ُّانظر:ُّرفعتُّفوزيُّتوثيق ُّلعمارُّبنُّياسر 884ُّرنُّالثان:ُّصُّقوقعتُّقصصُّمعروفةُّمثلُّقصةُّاستئذانُّأيبُّموسىُّعلىُّعمرُّثالثًاُّمثُّرجوعه،ُّوقصةُّالتيمم
ُّرفعُّاملالمُّعنُّاألئمةُّاألعالم:ُّصُُّّ-2ُّ ُّ.884ابنُّتيمية/
ُّ.20/238ابنُّتيمية/ُّالفتاوى:ُُُّّّ-3ُّ
ُّمنُّح- 4 ُّرأسُّاحليُّباملاءُّفامليتُّمنُّبابُّأوىل،ُّاستنباطًا ُّقصةُّالمرأةُّتغسلُّاملوتىُّفسألتُّالفقيهُّأباُّثورُّفأجاب:ُّإذاُّفرقت ُّعائذكرُّالرامهرمزي شةُّرضيُّاهللُّعنهاُُّّديث

ُّرسولُّاهللُّوأناُّحائض.ُّاحملدثُّال ُّ.241فاصلُّبنيُّالراويُّوالسامع:ُّصُّكنتُّأفرقُّرأس
5 -ُُّّ ُّ.434صُّالبيضاوي/ُّأنوارُّالتنزيل:
ُّ.342أبوُّزهرة/ُّأصولُّالفقه:ُّصُّ-4ُّ
ُّالدالالتُّوجمايلُّولدُّبيه:ُّأمايلُّاأللفاظُّاملشتكة:ُّماُّاحتدُّلفظهُّوتعددُّمعناه:ُّكالقرء.ُّواملتادفة:ُّكالفقريُّواملسكني.ُّواملتددةُّبنيُّاحلقيقةُّواجملازُّكالقمر.ُّانظر:-2ُّ

ُّ.25االختالفات:ُّصُّ
ُّ.28رفعُّاملالم:ُّصُُّّ-1ُّ
ُّكتابُّالوضوء،ُّبابُّقبلةُّأهلُّاملدينةُّوأهلُّالشامُّواملشرق:ُّ)متفقُّعليه،ُّانظ-1ُّ ُّ.8/835(310ُّر:ُّصحيحُّالبخاري،
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وحديثُّعبدُّاهللُّبنُّعمرُّرضيُّاهللُّعنهماُّقال:ُّ))لقدُّارتقيتُّيوًماُّعلىُّظهرُّبيتُّلناُّفرأيتُّرسولُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّعلىُُّّ-
ُّ ُّ(ُّ.8((ُّ)ُّ...لبنتنيُّمستقباًلُّبيتُّاملقدسُّحلاجته

ُّالبنيان.ُّالُّيفُّالصحاريُّوالُّيففمنُّالعلماءُّمنُّرجحُّاحلديثُّاألولُّفقال:ُّالُّجيوزُّاستقبالُّواستدبارُّالقبلةُّبالبولُّوالغائطُُّّ-
ُّبالبولُّوالغائطُّيفُّالصحاريُّوالبنيان.ُّ- ُّومنهمُّمنُّرجحُّاحلديثُّالثانُّفقال:ُّمبطلقُّاإلباحةُّوأنهُّجيوزُّاستقبالُّالقبلةُّواستدبارها
ُّ(2ومنهمُّمنُّمجعُّبنيُّاحلديثنيُّفقال:ُّالُّجيوزُّيفُّالصحاري،ُّوجيوزُّيفُّالبنيانُّ)ُّ-

ماُّفالُّخيلوُّأنُّيعرفُّالتأريخُّأوال؟ُّفإنُّعرفُّوثبتُّاملتأخرُّفهوُّالناسخُّواآلخرُّمنسوخ.ُّمثالُّذلكُّإنُّملُّميكنُّاجلمعُّبينهُّ-8ُُُُُُّّّّّّ
(ُّ ُّبنيُّاحلديثُّأنُّاألمرُّبزيارةُّالقبورُّنسخُّالنهيُّعنُّزيارمها.ُّ،(3حديثُّ"هنيتكمُّعنُّزيارةُّالقبورُّفزروها"

ُّأحدمهُّ-2ُُُُُُُّّّّّّّ ُّترجيح ُّميكن ُّإماُّأن ُّخيلو ُّفال ُّالتأريخُّللمتأخر ُّيعرف ُّمل ُّباملإن ُّاملتعلقة ُّالتجيح ُّمنُّوجوه ُّبوجه ُّاآلخر ُّأوُّاُّعلى نت
ُّبهُّاهللُّمنُّكثرةُّالعلمُّأوُّعمقُّالفهمُّ) ُّ(4السند،ُّأوُّالُّميكنُّذلكُّحبسبُّماُّيفتح

يقولُّ(5ُّفإنُّملُّميكنُّاجلمعُّبينهما،ُّوالُّمعرفةُّالناسخُّواملنسوخ،ُّوالُّالتجيحُّألحدمهاُّعلىُّاآلخرُّفيكونُّالتوقفُّعنُّالعملُّباحلديثنيُّ)
ُّاحلالةُُّّاإلمام ُّبالنسبةُّللمعتربُّيف ُّاآلخرُّإمناُّهو ُّخفاءُّترجيحُّأحدمهاُّعلى ُّالتعبريُّبالتساقط،ُّألن ُّبالتوقفُّأوىلُّمن ابنُّحجر:"ُّالتعبري

ُّ(ُّ.4الراهنةُّمعُّاحتمالُّأنُّيظهرُّلغريهُّماُّخفيُّعليهُّواهللُّأعلم"ُّ)

ّالسن ةّبينّسوءّالقصدّوسوءّالفهمّثانيا :
موأشياع"ُُّّالتنويريون"ُُّّيستهدفُُُُُُُّّّّّّّ ُّالقرآنُّبعدُّلثاناُّمصدرهُّيفُّاهلدمُّمعاولُّبإعمالُّاإلسالمُّصرحُّهدمُّوقرآنينيُّعقالنينيُّمنُّه 
ُّبعضُّيفُّيتمث لُّ،ُّيهاعلُّواجلمودُّهباُّالتمس كُّيفُّمبالغتهُّحيثُّمنُّواضحةُّإساءةُّالنبويةُّالسنةُّإىلُّيسيءُّآخرُّصنفاُّهناكُّلكنُّ،ُّالكرمي
ُّالفهمُّجانبُّنمُّأ تواُّفقدُّحسناُّقصدهمُّكانُّولئنُّ،ُّالقرآنُّمنُّأكثرُّالسنةُّنشأُّمنُّي علونُّ،ُّالسلفينيُّعلىُّأنفسهمُّحيسبونُّالذين

ُّبأصولُّهلمُّعلمُّالُّ،ُّواجلمودُّوالظاهريةُّاحلرفيةُّعليهمُّجنت ُُّّ،ُّ{ُّوعمياناُّصم اُّعليهاُّخير ونُّ}ُّالنبويةُّاألحاديثُّيتناولونُّحنيُّفهمُّ،
ُّاملختصونُّالعلماءُّليهإُّانتهىُّالذيُّالتفصيلُّيرفضونُّ،ُّاألشكالُّوُّاجلزئياتُّعلىُّاحلرصُّيفُّالسنةُّخل صواُّ،ُّالشريعةُّمقاصدُّوالُّالفقه
ُّوسلمُّعليهُّاهللُّصلىُّالرسولُّتصرفاتُّبنيُّ،ُّتشريعيةُّوغريُّتشريعيةُّسنةُّبنيُّ،ُّواجلزئياتُّوالكلياتُّوالفروعُّاألصولُّبنيُّيفرقونُّالذين
ُّ...وأذواقهُّمشاعرهُّلهُّوكإنسانُّاألدلةُّإىلُّحيتكمُّوكقاضُّالظرفيةُّاجتهاداتهُّلهُّوكقائدُّالوحيُّيبل غُّكنيب ُّ

ُّيعمجُّيفُّالناسُّومعُّتعاىلُّاهللُّمعُّالتعاملُّيفُّالنيبُّمنهجُّهيُّالسنةُّأنُّيفهمونُّالُّاألمر،ُّوانتهى"ُُّّاإلسالمُّهي"ُُّّعندهمُّالسنةُُُُُُّّّّّّ
ُُّّوالظروف،ُّاجملاالت ُّالنشاطُّجمالُّيفُّلمني،املسُّوغريُّواملسلمنيُّواجلريانُّاألسرةُّبأفرادُّعالقاتناُّتكونُّوكيفُّاهللُّنعبدُّكيفُّلناُّتبني 
ُّتغري ُُّّمهماُّستوياتاملُّمجيعُّعلىُّواالجتماعيةُّالدينيةُّحياتهُّيفُّللمسلمُّالعمليُّالدليلُّهي...ُّواالجتماعيُّواملايلُّوالسياسيُّالدعوي

ُّ:أصعدةُّثالثةُّعلىُّخيطئونُّجعلتهمُّالعلميةُّالبضاعةُّقل ةُّلكنُّواحلال،ُّواملكانُّالزمان

                                                                 
8ُّ-(ُّ ُّكتابُّالوضوء،ُّبابُّمنُّتربزُّعلىُّلبنتني. ُّ.8/835(842ُّرواهُّاجلماعة،ُّانظر:ُّصحيحُّالبخاري،
ُّ.8/11الشوكان/ُّنيلُّاألوطار:ُّ-2ُّ
ُّبابُّاستئ-3ُّ ُّمسلم،ُّانظرُّصحيحُّمسلم،ُّكتابُّاجلنائز، ُّقربُّأمه:ُّأخرجه ُّربهُّعزُّوجلُّيفُّزيارة ُّ.2/122ذانُّالنيب
ُّ.212الشافعي/ُّالرسالة:ُّصُّ-4ُّ
ُّالشريفُّقيُّاختالفُّالفقهاء:ُّصُّ-5ُّ ُّ.808حممدُّعوامة/ُّأثرُّاحلديث
ُّاالحتجاجُّوالعملوالبحثُّعنُّكتابُُّّ.13نزهةُّالنظر:ُّصُّ-4ُّ ُّاملصدرُّالثانُّللتشريعُّاإلسالميُّومكانتهاُّمنُّحيث ُّح،ُّالسنةُّالنبوية عُّامللكُّفهدُّسنُّقاروت،ُّجممنورُّبنت

ُّاملنورة 34ُُُّّّ-28،ُّصُّلطباعةُّاملصحفُّالشريفُّباملدينة
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ُّوالُّفقيهُّالوُُّّأصويلُّبهُّيقلُّملُّماُّوهذاُّ،ُّبينهماُّساوواُّاألقل ُُّّعلىُّأوُّالقرآنُّعلىُّنةالسُّعملياُّقد مواُّاملرجعيةُّصعيدُّعلى-8ُُُُُُُّّّّّّّ
ُّاالجتهادُّمثُّالسنةُّمثُّالقرآن:ُُّّللمرجعيةُّترتيبُّفيهُّالذيُّالشهريُّجبلُّبنُّمعاذُّحديثُّضع فواُّهذاُّأجلُّمنُّ،ُّأبًداُّاألمةُّفيهُّاختلفت

ُّ(8)".ُّاءالضعفُّضع فهُّصحيحُّهو"ُُّّيلُّفقالُّاحلديثُّهذاُّدرجةُّعنُّغدةُّأبوُّالفتاحُّعبدُّالشيخُّمرةُّسألتُّأنُّالطرائفُّومنُّ،
ُّهوُّنبويُّمرأُّفكل ُُّّواحلرام،ُّالفرضُّيفُّوخلصوهاُّاملسلمونُّعليهاُّأمجعُّالذيُّاملراتبُّهذهُّألغواُّاألحكامُّمراتبُّصعيدُّعلى-2ُُُُُُّّّّّّ

ُّواملوسيقىُّالتصويرك)ُُّّجديدةُّبائروك(ُّالثوبُّوتقصريُّاالستاحةُّوجلسةُّكاللحية)ُُّّجديدةُّفرائضُّفاختعواُّحرام،ُّهوُّهنيُّوكلُّفرض،
ّيفص لّفكيّليروا"ّالصالحينّرياض"ّالحديثّكتبّأشهرّمنّواحدّإلىّيرجعواّأنّالقراءّعلىّاقترحّوأناّ،(ُّالعقلُّواستخدام
ّ.وهكذاّالمحرمّمعّوالمكروهّالفرضّمعّباالستحبابّويقولّالنوويّاإلمام
ُّواخلطورةُّالشدةُّيفُّغايةُّأحكاماُّعليهُّفريت بونُّماُّموضوعُّيفُّحديثنيُّأوُّحديثُّعلىُّيتكئونُّحيثُّالتعميمُّصعيدُّعلى-3ُُُُُُّّّّّّ

ُّالراسخونُّيفعلُّكماُّعميقةُّأصوليةُّموضوعيةُّقراءةُّوقراءمهاُّمجعهاُّينبغيُّكانُّاملوضوعُّنفسُّيفُّاألخرىُّاألحاديثُّعشراتُّوي هملون
ُّالغاياتُّمنزلةُّنزاهلاوإُّاجلديدةُّالوسائلُّوحترميُّامل،الظُّللحاكمُّالعمياءُّالطاعةُّمثلُّبطام اتُّجاؤواُّاملبتورةُّالتبعيضيةُّالقراءةُّهبذهُّ،

ُّ(.شرعياُّلباساُّويسم ونه)ُُّّالعريبُّباللباسُّالرجالُّوإلزامُّواألهداف
ُّللهدمُّومتح ضواُّماعاتاجلُّففر قواُّفيهاُّاملختلفُّالفروعُّيفُّأعمارهمُّوأفنواُّمصريية،ُّمسائلُّيفُّاألمةُّإمجاعُّخالفواُّسبقُّماُّبسببُُُُُُُّّّّّّّ
ُّسافرةُّخمالفةُّويالنبُّاهلديُّمبخالفةُّذلكُّعلىُّوزادواُّ،ُّفلسطنيُّقضيةُّمنُّأهم ُُّّعندهمُّفالسواكُّ،ُّالكربىُّملسلمنياُّقضاياُّعنُّوغفلوا

ة ُّاللسانُّلبذاءةُّغريبُّجنوحُّمعُّ،ُّاملصلحنيُّوتضليلُّالدعاةُّوتفسيقُّالعلماءُّوتبديعُّهلمُّاملخالفنيُّاملسلمنيُّتكفريُّمنهجُّبانتهاجهمُّفج 
ُّالدينُّوربطُّاجلمودوُُّّالتعصبُّمنُّقويةُّجرعاتُّإىلُّباإلضافةُّ،ُّعليهُّوالتعايلُّاملسلمُّاجملتمعُّشهامُّعلىُّوالعيشُّوالغلظةُّوالشتائم
ُّ.الدينُّمنُّنفرونويُّالسنةُّمنُّيتقز زونُّالناسُّمنُّكثريًاُّجعلواُّذا،ُّهبنافعاُّكانُّمهماُّجديدُّكلُّومعاداةُّووسائلهُّوأشكالهُّوحدهُّباملاضي

ّ:راتّالحديثّالصحيحوثم،ّ"مضارّردّاألحاديثّالنبويةّالصحيحة"ّثالثا:
لشيخانُّ،ُّحىتُّولوُّملُّخيرجهُّاماُّملُّتكنُّلهُّقرينةُّصارفةُّأوُّمعارضةُّمنُّحديثُّثابتُّالداللةُُّّإذاُّصحُّاحلديثُّوجبُّالعملُّبهُُُُُُّّّّّّ

ترهاتُّاملعاندينُُّّيخيقولُّالدكتورُّمروانُّشاهني:ُّ"ودعُّعنكُّياُّأ،ُّ(2يث،ُّوعلىُّذلكُّاتفاقُّالعلماءُّ)ماُّدامتُّقدُّثبتتُّصحةُّاحلد
والُّميكنُّملسلمُّأنُُّّ،قولُّعلىُّقولُّاهللُّتعاىلُّورسولهُّيدمه،ُّواملؤمنونُّالُّيقدمونُّأبداُّأاملسألة،ُّفإنُّالقضيةُّمتعلقةُّباإلميانُّوعهذهُُّّيف

ُّصحتهُُّّيتوقفُّيف ُّوتنفوداللتهُّالعملُّحبديثُّثبتت ُّتنفيذُّحكمُّاهللُّتعاىل، ُّإنُّاملؤمنُّيسارعُّإىل ُّمنُّيعندُّالعلماء، ذُّماُّثبتُّصحته
قدُّقال:ُّغريهُّوُُّّيعلىُّذلكُّأقواهلم،ُّواإلمامُّالشافعتُّ،ُّاألئمةُّاألربعةُّوغريهم،ُّوتواترُّشأنُّأئمةُّاإلسالمُّمجيعاُّوهكذاُّ،حكمُّرسولُّاهلل

ُّ(ُّ.3"ُّ)"إذاُّصحُّاحلديثُّفهوُّمذهيب
واجب،ُّحىتُّولوُّكانُّعملُّأكثرُّاألمةُّخبالفه،ُّألنُّاألصلُّاملقدمُّدائماُّهوُّقولُّاهللُّالواضحُّالداللةُّالعملُّباحلديثُّالصحيحُُُُُُُّّّّّّّ

ىل،ُّوقولُّرسولهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم،ُّومعىنُّوجوبُّالعملُّباحلديثُّالصحيحُّهنا،ُّاالحتجاجُّوالعملُّبهُّبوجهُّعام،ُّباعتبارهُّوحياُّتعا
لزومُّالعملُّبالصحيحُّمىتُّعلمناُّبهُّبدونُّإبطاء،ُّوقدُّتراجعُُّّ،ُّ(4ُّعليهُّوسلم،ُّأوُّأقرهُّعليهُّ)أوحىُّاهللُّعزُّوجلُّبهُّإىلُّرسولهُّصلىُّاهلل

ُّالقولُّبآرائهمُّمىتُّبلغهمُّحديثُّرسولُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم.كثريُّمنُّالصحابةُّعنُّ

                                                                 
ُّالكحيلُّعنُّمقالةُّعلىُّموقعُّرابطةُّالعلماءُّالسوريني:ُّ-8ُّ https://islamsyria.com/site/show_articles/10845ُّالسائلُّللشيخُّهوُّاألستاذُّعبدُّالعزيز
ُّللقامس24نزهةُّالنظرُّصُّ-2ُّ ُّ.12ىُّصُّ،ُّوانظر:ُّقواعدُّالتحديث
ُّص405ُّ،404ُّرقمى8/311ُُّّالفقيهُّواملتفقهُّ-3ُّ ُّالبشريُّالنذيرُّص381ُّ-382،ُّومناقبُّالشافعىُّللرازى ُّىفُّعلومُّحديث ُّ.822ُّ،823،ُّوتيسريُّاللطيفُّاخلبري
ُّجادُّاحلقُّعلىُّجادُّاحلقُّص-4ُّ ُّ.48،42انظر:ُّالفقهُّاإلسالمىُّمرونتهُّوتطورهُّلإلمامُّاألكربُّالشيخ
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ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُّمىتُّصحُّاحلديث ُّوماُّيبدثبوتاُّوداللة ُّواألصولُّتتوافق، ُّأصلُّآخر ُّعرضهُّعلى ُّوالُّحيتاجُّإىل ُّمنُّاألصول، منُُّّوصارُّأصال
أنُّيفهمُّعنُُّّيينبغ،ُّ(8النهايةُّبإذنُّاهللُّ)ُّتعارضُّيفظاهرهاُّمنُّالتعارضُّأحيانا،ُّفإنُّالعلماءُّقدُّبينواُّوجوهُّاجلمعُّبينهاُّحبيثُّيندفعُّال

ُّ،ُّمرادهُّمنُّغريُّغلوُّوالُّتقصري،ُّفالُّحيملُّكالمهُّماُّالُّحيتمله،ُّوالُّيقصرُّبهُّعنُّمراده،ُّوماُّقصدهُّمنُّاهلدىُّوالبيان.الرسول
ُّجلنُّاهللُّعزُّوُّوقدُّحصلُّبإمهالُّذلكُّوالعدولُّعنهُّمنُّالضاللُّعنُّالصواب،ُّماالُّيعلمهُّإالُّاهللُّعزُّوجل،ُّبلُّسوءُّالفهمُّعُُُُُُّّّّّّ

همية،ُّوهلُّأوقعُّالقدرية،ُّواملرجئة،ُّواخلوارج،ُّواملعتزلة،ُّواجل،ُّاإلسالمُّسلمُّأصلُّكلُّبدعة،ُّوضاللة،ُّنشأتُّيفورسولهُّصلىُّاهللُّعليهُّوُّ
!ُّلم؟زيغهم؛ُّإالُّسوءُّالفهمُّعنُّاهللُّعزُّوجلُّورسولهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسُّلُّالبدعُّواإلحلادُّقدمياُّوحديثاُّيفوالروافض،ُّوسائرُّطوائفُّأه

ُّ(3قواعدُّالتحديث،ُّكالمُّطيبُّورائع،ُّحولُّمثراتُّاحلديثُّالصحيح،ُّفلرياجعهاُّمنُّيشاء؛ُّفإهناُّمفيدة"ُّ)ُّيفُّيهذاُّوللعالمةُّالقامس(2)
ُّوردها،ُّلهُّمضارُّاألحاديثُُّّالتشكيكُّوالطعنُّيفُُُُُّّّّّ ُّتُّهالنبويةُّالصحيحة، ُّوعلىُّوحدةُّأمتناُّاإلسالمية،ُّومن لكُّاخلطريةُّعلىُّديننا،

الدينُّماُّليسُّمنه،ُّفإنُّردُّصحيحهاُُّّختالفُّوالكذبُّيدخلُّيفالدين:ُّفكماُّأنُّوضعُّاألحاديثُّباالراجُّماُّهوُّمنُّإخُّأوال:ّ:املضار
ُّوالنقص.منُّالدينُّماُّهوُّمنه،ُّوهذاُّعنيُّاالخيرجُّ ُّبتداع،ُّألنهُّيكونُّبالزيادة
ُّهؤالءُّثانيا: ُّواملستقبلية ُّأخطارهاُّاحلالية ُّيدرك ُّال ُّمصيبةُّكربى ُّوتلك ُّالفكرية، ُّالبلبلة ُّألُّإشاعة ُّبالنار؛ ُّعلىُّالالعبون ُّالباب ُّتفتح هنا

ُّالنصوص،ُّ ُّوالتطاول،ُّعلى ُّيشاطرهمُّالكيدُّلإلسالم، ُّالعلمانيةُّومن ُّومتهدُّالسبلُّألذناب ُّقداستهاُّوحرمتها مصراعيهُّلفقدُّالنصوص
(ُّ ُّعداها ُّما ُّوهجر ُّاألمزجة ُّمع ُّيتفق ُّما ُّوأخذ ُّهبا، ُّ(4واالستخفاف ُّاإلسالمية، ُّاألمة ُّتفرقة ُّإمث ُّهؤالء ُّوإثوسيتحمل ُّبنيُّ، ُّالبلبلة ارة

ُّصفوفها.ُّ

ّطبيعةّنقدّاألحاديثّالصحيحةّعندّأعدائها:ّّّّّّّّ
،ُّاملزورُّالباطل،ُّوالتجريحومسلمُّبالنقدُُّّيالبخارُُّّيولُّاألحاديثُّالصحيحة،ُّوخاصةُّصحيحعصرناُّعلىُّتناُّيفحيرصُّأعداءُّالسنةُُُُُُُّّّّّّّ

الرأسُّيسقطُُُّّّعنها،ُّويركزونُّعلىُّالصحيحنيُّألنهُّبسقوطالسنةُّمجيعهاُّوصرفُّاملسلمنيُّيفالنهايةُّإىلُّالتشكيكُُّّيصلواُّيفُّيوذلكُّك
ُّاجلسدُّكله.ُّومهاُّأصحُّالكتبُّبعدُّكتابُّاهللُّعزُّوجلُّليساُّجهدُّأفراد،ُّوإمناُّمهاُّجهدُّأمة،ُّمنُّجهابذةُّاحملدثني،ُّتناولواُّالكتابنيُّبالنقد

ُّدرجةُّريةُّالُّيصلُّاحلالُّهباُّأبداُّإىلوالدراسة،ُّوأسفرتُّتلكُّالدراسةُّعنُّصحةُّالكتابنيُّصحةُّالُّيشوهباُّأدىنُّشك،ُّسوىُّأحرفُّيس
الُّحيتمل،ُّوإمناُّغايةُّهذهُّاألحرفُّقصورُّشروطُّالصحةُّفيهاُّعماُّالتزمهُّالشيخانُّمنُُّّيىتُّإىلُّدرجةُّالضعفُّالذالوضع،ُّبلُّوالُّح

ُّإخراجُّأصحُّالصحيح.
ُّيفكماُُُُُُُّّّّّّّ ُّملُّيقصروا ُّقُّأنُّاحملدثني ُّيقصرون!ُّوهل ُّبصريمهم،ُّوكيف ُّمنُّعميت ُّاملنت،ُّكماُّيزعم ُّاحلديثُّدنقد ُّجبميعُّامُّعلم راية

وضبطه،ُّ،ُّييثُّمنُّاتصالُّالسند،ُّوعدالةُّالراوُّأنواعهُّإالُّخلدمةُّعلمُّاحلديثُّرواية؟ُّوكيفُّيقصرونُّوماُّوضعوهُّمنُّشروطُّلصحةُّاحلد
منُّأعداءُّلنابتةُّإنُّهؤالءُّا،ُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّ،ُّوالتأكدُّمنُّصحةُّنسبتهُّإىلُّالنيبإالُّلضمانُّسالمةُّاملنتُّوعدمُّالشذوذ،ُّوعدمُّالعلة

نُّمنُّذلكُّنقدهمُّلألحاديثُّواحلكمُّعليها،ُّويتخذوُُّّلقاصرة،ُّاملقياسُّاألولُّواألخريُّيفدينناُّوأمتنا،ُّاختذواُّمنُّحتكيمُّعقوهلمُّالزائغةُّا
ُّدرهبم،ُّ ُّوسارواُّعلى ُّاهتدواُّهبديهمُّوعلمهم، ُّمنُّاملسلمنيُّالذين ُّالسنة،ُّوختطئةُّاجلمهرة ُّاألحاديث،ُّوختطئةُّعلماء ذريعةُّإىلُّإنكار

مُّإىلُّذلكُّحقدُّدفنيُّعلىُّسنةُّرسولُّاهللُّكماُّيهدفونُّإىلُّأنُّيبتعدُّالناسُّعنُّنورُّالنبوةُّاملباركةُّوهديهاُّاملستقيم،ُّوهمُّيطوونُّيدفعه

                                                                 
ُّاللطيفُّاخلبريُّىفُّع-8ُّ ُّصُّتيسري ُّالبشريُّالنذير ُّ.823لومُّحديث
ُّبتصرف.12ُّ،11ُّالروحُّالبنُّقيمُّاجلوزيةُّص-2ُّ
ُّصُّ-3ُّ ُّ.802ُّ-15ُّانظر:ُّقواعدُّالتحديث
ُّ.11-12،ُّوانظر:ُّاإلسالمُّعلىُّمفتقُّالطرقُّحملمدُّأسدُّص22ُّالسنةُّالنبويةُّللدكتورُّأمحدُّحممدُّكرميةُّصُّ-4ُّ
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حتتاجُّإىلُّفهمُّخاص،ُّيتالءمُّمعُّمبادئُّاإلسالم،ُّوالفهمُّالصحيحُّلتعاليمهُّوقيمهُُّّفهمُّوراءُّتناولُّبعضُّاألحاديثُّاليتحقدهمُّوأهدا
(8).ُّ

ّنّالسنةّللقرآنّوتفصيلهاّلمجمله،ّودورهاّالتشريعي:بياّالبحثّالثامن:
ُّتلكُّ ُّمع ُّيتفق ُّالذي ُّبالقدر ُّإال ُّعليها ُّيفرع ُّومل ُّواجلزئيات، ُّللتفاصيل ُّيتعرض ُّومل ُّالعامة، ُّباألصول ُّالكرمي ُّالقرآن ُّجاء لقد

ُّألنهُّ ُّومرورُّاألزمان؛ ُّاألعرافُّوالبيئات ُّتطورُّباختالف ُّتغريُّأو ُّالُّيعتيه ُّثابتاُّبثبومها ُّيأتيهُُّّالكتاباألصول،ُّويكون ُّال اخلالدُّالذي
ُّلكلُّشيء. ُّالباطلُّمنُّبنيُّيديهُّوالُّمنُّخلفه،ُّوقدُّاشتملُّعلىُّالعقائدُّوالشرائع،ُّوعلىُّاآلدابُّواألخالقُّفكانُّتبيانا

وجاءتُّالسنةُّتوافقُّالكتابُّالكرميُّيفُّأصوله،ُّوتتعرضُّللتفصيالتُّواجلزئيات،ُّفتفسرُّاملبهم،ُّوتفصلُّاجململ،ُّوتقيدُّاملطلق،ُّ
ولل ّأنّ"السنةّإماّأنّتكونّبياناّللكتابّأوّزيادةّ،ُّأحكامُّملُّيردُّيفُّالقرآنُّنصُّعليهام،ُّكماُّأتتُّالسنةُّكذلكُّبوختصصُّالعا

ّكانتّ ّوإن ّعليه، ّالنصّاألصليّأساسّوالتفسيرّبناء ّفإن ّعنّالمبين؛ ّالثانية ّكانتّبياناّفهيّفيّاالعتبارّبالمرتبة عليه،ّفإن
ّ)فيّتأسيسهاّلأل ّالكتابّولل ّعلىّتقدمّزيادةّفهيّغيرّمعتبرة ّفي ّالّتوجد ّأنها ّالتأكدّمن ّبها(ّإالّبعد ّواستقاللها حكام

ُّ.(0)اعتبارّالكتاب"
أنزلناُّإليكُّالذكرُّوُّ}ُّ:عزُّوجلُّوعطفاُّعلىُّماُّفاتُّفإنُّاهللُّقدُّأوكلُّإىلُّرسولهُّمهمةُّبيانُّماُّيفُّالقرآنُّالكرمي،ُّوذلكُّيفُّقوله

إناُّأنزلناُّإليكُّالكتابُّباحلقُّلتحكمُّبنيُّالناسُّمباُّأراكُّ}ُّعزُّوجل:ُّ،ُّوقوله[44:حلالن{ُّ]لتبنيُّللناسُّماُّنزلُّإليهمُّولعلهمُّيتفكرون
إنّعالقةّالقرآنّالكريمّبالسنةّالمطهرةّهيّعالقةّالبيان،ّوهذاّالبيانّلهّأنواعّومنُّهناُّنستطيعُّالقول:ُُّّ،[805النساء:ُّ]ُّ{اهلل

ُّيفُّثالثةُّأقسامُّهي:ُّمتعددة، ُّميكنُّحصرها
ّمؤكدّّ.2 ّله.أنّتأتيّالسنة ّةّلماّجاءّفيّالقرآنّومثبتة
ّلماّفيّالقرآنّالكريم،ّويأتيّهذاّالبيانّعلىّأربعةّأنواعّّ.0 ّمبينة ّ:(8)أنّتأتيّالسنة
ّتوضيحّالـمشكل.،ّّتخصيصّالعام،ّّتقييدّالمطلق،ّّتفصيلّالمجملّّّّّّ·
ّبتأسيّّ.8 ّالسنة ّلهاّلكرّفيّالقرآنّالكريم.أنّتستقل ّمنّغيرّأنّيسبق ّسّاألحكام

عزُُُّّّقولهكماُّيفأماّالقسمّاألولّفهو:ّتأكيدّالسنةّللقرآنّالكريمّولل ّأنّتأتيّالسنةّمؤكدةّلماّلكرهّالقرآنّالكريمّ
املعىنُّفيماُّرويُّعنُُّّفنجدُّتأكيدُّالسنةُّهلذاُّ،[802:هود{ُّ]وكذلكُّأخذُّربكُّإذاُّأخذُّالقرىُّوهيُّظاملةُّإنُّأخذهُّأليمُّشديد}ُّ:وجل

واألمثلةُّعلىُّتأكيدُّالسنةُّالشريفةُّللقرآنُُّّ،(4.)ليمليُّللظاملُّحىتُّإذاُّأخذهُّملُّيفلتهُّعزُّوجلُّإنُّاهلل»ُّ:ُّأيبُّموسىُّقال:ُّقالُّرسولُّاهلل
سالم،ُّواألحوالُّالكرميُّكثريةُّجداُّفمنهاُّماُّيتعلقُّبالعباداتُّمنُّصالة،ُّوصيام،ُّوزكاة،ُّوحج،ُّومنهماُّماُّيتعلقُّباجلنايات،ُّواحلدودُّيفُّاإل

ُّومرياث...ُّإخلالشخص ُّجوانبُّ،ُّيةُّمنُّزواجُّوطالق، ُّيشملُّكل ُّالنبوي،ُّوهوُّالتأكيد، ُّالنوعُّمنُّالبيان ُّمعُّماُّأسلفناُّفهذا واتساقا
ُّالتشريعُّالقرآن.

ُُّّأعنُّعبدُّالرمحنُّبنُّيزيدُّرأىُّحمرًماُّعليهُّثيابهُّفنهىُّاحملرمُّفقال:ُّائتينُّبآيةُّمنُّكتابُّاهللُّتنزعُّثيايب؟ُّفقرُُُُُُُُّّّّّّّّ ُّالرَّس ول  م  عليهُّ}و م اُّآت اك 
ذ وه ُّو م ا ُّف انتـ ه وُُّّف خ  ُّع ن ه  م  ُّوُّ[34]احلشر:{ُّانـ ه اك  ُّهنيُّ، ُّإمنا ُّفقال: ُّاتركهما. ُّابنُّعباس: ُّفقال ُّالعصر. ُّركعتنيُّبعد ُّيصلي ُّطاووس كان

                                                                 
ُّللدكتورُّرفعتُّفوزىُّصُّ-8ُّ ُّبتصرف.801ُّ،801ُُّّانظر:ُّكتبُّالسنةُّدراسةُّتوثيقية
ُّالقاهرة،ُّطُّ-2ُّ ُّ.30م،ُّص2ُّ،8111السنةُّالنبويةُّوعلومها،ُّد.ُّأمحدُّعمرُّهاشم،ُّمكتبةُّغريب،
ُّدارُّاليقني،ُّمصر،ُّطُّ-3ُّ ُّ(.8ُّ/503م،ُّ)2002هـ/8ُّ،8423ُّالسنةُّالنبويةُّيفُّكتاباتُّأعداءُّاإلسالم،ُّد.ُّعمادُّالسيدُّالشربيين،
ُّ)بشرحُّفتحُّالباري(،ُّكتاب:ُّا-4ُّ ُّالبخاري ُّهود،ُّ).ُّصحيح ُّ)1ُّ/205لتفسري،ُّسورة ُّ(.4414(،ُّرقم
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عاىلُّقال:ُّ}و م اُُّّر؟ُّألنُّاهللُّتعنهماُّأنُّتتخذُّسنة،ُّفقالُّابنُّعباس:ُّقدُّهنىُّرسولُّاهللُّعنُّصالةُّبعدُّالعصر،ُّفالُّأدريُّأت عذبُّأمُّتؤج
م ًراُّأ نُّي ك ون ُّ ُّم ؤ م ن ٍةُّإ ذ اُّق ض ىُّاللَّه ُّو ر س ول ه ُّ  ٍنُّو ال  ُّل م ؤ م  م {ُّ]األحزاب:ُّك ان  ن ُّأ م ر ه   (ُّ.8[ُّ)34هل  م ُّاخل  يـ ر ة ُّم 

ّها:ولهذاّالبيانّأنواعّمنّ،السنةّلماّجاءّفيّالقرآنّالكريمأماّالقسمّالثانيّفيتمثلّفي:ّبيانّ
ُّمبعىنُّأنُّيأيتُّالشيءُّيفُّالقرآنُّالكرميُّجممالُّموجزاُّالُّنستطيعُّأنُّنفهمُّاملرادُّمنهُّإالُّبعدُّتفصيله،ُّفتتوىلُّتفصيلّالمجمل:-2ّّّّّّّّ

كنُّاإلسالمُّاألولُّبعدُّالشهادتني،ُّوهباُّيتحددُّومنُّذلكُّمثالُّماُّوردُّيفُّالقرآنُّالكرميُّعنُّالصالة،ُّوهيُّرُّ،ُّ(2)السنةُّذلكُّالتفصيل
ُّعنهاُّجممال،ُّيفُّقوله ُّلقدُّجاءُّاحلديث ُّالصالةُّيفُّالقرآنُّالكرمي؟ ُّفماذاُّجاءُّعن ُّالصالةُُّّ}ُّ:عزُّوجلُّالفرقُّبنيُّاملؤمننيُّوغريهم، إن

والذينُّهمُّعلىُّ}ُّوقوله:ُّ،[54النور:ُّ]ُّ{وأقيمواُّالصالة}ُّعزُّوجل:ُّ،ُّوكذلكُّقوله[803:النساء{ُّ]كانتُّعلىُّاملؤمننيُّكتاباُّموقوتا
ُّ[3:املؤمنون]ُّ{صلوامهمُّحيافظون ُّأوقامهاُّ، ُّلنا ُّيبني ُّغريُّأن ُّمن ُّعلىُّاملؤمنني ُّالصالة ُّقدُّأوجب ُّتعاىل ُّاهلل ُّتوضحُّأن ُّاآليات إنُّهذه

ُّوغريُّذلكُّمماُّيتعلقُّبالصالة. ُّوفرائضهاُّوعددُّركعامها،ُّوأركاهنا،ُّوشروطها،
صلىُّاهللُُّّل،ُّوعلمتُّالناسُّالصالة،ُّوكلُّماُّيتعلقُّبتفصيالمهاُّيفُّقولهوعلىُّهذاُّجاءتُّالسنةُّالشريفة،ُّوفصلتُّذلكُّاجملم

ُّأصلي»ُّعليهُّوسلم: ُّملاُّعرفناُّكيفُّنصليُّ.(3)«صلواُّكماُّرأيتمون ُّولوالُّالسنة ُّمنُّ، ُّسائرُّالعبادات ُّالصالةُّنقولهُّعن وماُّقلناهُّعن
ىُّاخلطيبُّالبغدادي:ُّوروُّ،ُّاملطهرةُّتفصيلهُّوبيانُّاملرادُّمنهجاءُّذكرُّذلكُّجممالُّيفُّالقرآنُّالكرمي،ُّوتولتُّالسنةُّزكاة،ُّوصيام،ُّوحج،ُّفقدُّ

ُّجالساُّومعهُّأصحابه،ُّفقالُّرجلُّمنُّالقوم:ُّالُّحتدث ُّإالُّبالقرآن.ُّفقالُّله:ُّادنهُّأيُّاقتبُّمين"أنُّعمرانُّبنُّحصنيُّكان دنا،ُّفُّونا
ُّإىلُّ ُّوكلتُّأنتُّوأصحابك ُّيفُّفقال:ُّأرأيتُّلو ُّثالثا،ُّتقرأ ُّالعصرُّأربعا،ُّواملغرب ُّالظهرُّأربعا،ُّوصالة ُّجتدُّفيهاُّصالة القرآن،ُّأكنت

ُّ-اثنتني؟!ُّأرأيتُّلوُّوكلتُّأنتُّوأصحابكُّإىلُّالقرآن،ُّأكنتُّجتدُّالطوافُّبالبيتُّسبعا،ُّوالطوافُّبالصفاُّواملروة؟!ُّمثُّقال:ُّأيُّقومُّ
ُّ.(4)خذواُّعناُّفإنكمُّواهللُّإنُّالُّتفعلواُّلتضلن"ُّ-أي:ُّياُّقومُّ

ُّهذاُّالنوعُّمنُّوبالنظرُّإىلُّوبناءُّعلىُّذلك،ُّكيفُّتكونُّحياةُّالناسُّمستقيمةُّلوُّملُّيأتُّتفصيلُّكلُّذلكُّيفُّالسنةُّاملطهرة؟!
ُّيث ُّالسنةُّالشريفة،ُّكما ُّالقرآنُّحيتاجُّإىل ُّيفُّجالءُّووضوحُّأن ُّجندُّأنهُّيؤكد ُّلضاعُّقنيبتُّيفُّيأنواعُّبيانُّالسنةُّللقرآن ُّأنهُّلوالُّالسنة

ُّيشككونُّيفُّالسنةُّالشريفة،ُّفماُّبالناُّببقيةُّاألنواعُّاليتُّسيتواىلُّذكرها؟!دُّفهمهُّالقرآنُّأي:ُّبع ُّ ُّ.وهذاُّماُّيرميُّإليهُّأعداؤناُّحني
ُّأوُّلُّأجاءتُّالسنةُّمفصلةُّومفسرةُّلألحكامُّاجململةُّيفُّآياتُّعديدةُّمنُّالقرآنُّالكرمي؛ُّإماُّحبسبُّكيفياتُّالعملقدُُُُُُُُّّّّّّّّ وُّأسبابه

ُّأحكامها،ُّ ُّوركوعهاُّوسجودهاُّوسائر ُّيفُّأنواعُّمواقيتها، ُّللصلواتُّعلىُّاختالفها ُّذلك؛ُّكبياهنا ُّلواحقه،ُّوماُّأشبه شروطهُّأوُّموانعهُّأو
ُّاألموالُّوتع ُّينيُّماُّيزكىُّمماُّالُّيزكىوبياهناُّللزكاةُّيفُّمقاديرهاُّون صب  ُّاُّمماُّملُّيقعُّالنصُّوبيانُّأحكامُّالصومُّوماُّفيه، ،ُّلكتابعليهُّيف

هارُّظوكذلكُّالطهارةُّاحل د ثيةُّواخلبثية،ُّواحلج،ُّوالذبائح،ُّوالصيد،ُّوماُّيؤكلُّمماُّالُّيؤكل،ُّواألنكحةُّوماُّيتعلقُّهباُّمنُّالطالقُّوالرجعةُّوال
تُّحتواللعان،ُّوالبيوعُّوأحكامها،ُّواجلناياتُّمنُّالقصاصُّوغريه،ُّكلُّذلكُّبيانُّملاُّوقعُّجممالُّيفُّالقرآنُّالكرمي،ُّوهوُّالذيُّيظهرُّدخولهُّ

م {ُّ]النحل: ُّإ ل ي ه  ُّم اُّنـ ِزل  ُّل ت بـ نِي ُّل لنَّاس  ُّالِذك ر  ُّإ ل ي ك  ُّ(5[ُّ،ُّ)44قولهُّتعاىل:ُّ}و أ نز ل ن ا
ُّاهلل ُّو اهلل ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُِّمن  ُّمب  اُّك س ب اُّن ك ااًل ُّج ز اء م ا ُّف اق ط ع وا ُّأ ي د يـ ه  ُّو السَّار ق ة  ُّتعاىل:ُّ}و السَّار ق  ُّقوله ُّح ُُّّيوضحُّذلك ُّ]املائدة:ع ز يز  ،ُّ[31ك يم {

ظاهرُّاآليةُّيقتضيُّق طعُّسارقُّالقليلُّوالكثري،ُّوالعقلُّالُّيهتديُّإىلُّالفصلُّفيهُّحبدُّتقفُّاملعرفةُّعنده،ُّفجاءتُّالسنةُّبتحديدهُّبربعُّ
ُّ دينار؛ُّفعن :ُّالقطع  ُّوالُّنسيت  لقطعُّاوظاهرُّاآليةُّيقتضيُّ(،4ُّ)يفُّربعُّدينارُّفصاعًدا((ُّعائشةُّرضيُّاهللُّعنهاُّقالت:ُّ))ماُّطالُّعلي 

                                                                 
ُّ.8/31ُّ،8/32القرطيب/ُّاجلامعُّألحكامُّالقرآن:ُُّّ-8ُّ
ُّاحمليطُّيفُّأصولُّالفقه،ُّالزركشي،ُّحتقيق:ُّعبدُّالقادرُّالعانُّود.ُّعمرُّسليمانُّاألشقر،ُّدارُّالصفوة،ُّمصر،ُّ-2ُّ ُّ.31ُّ،31م،ُّص8112هـ/8483ُّالبحر
ُّ)بشرحُّفتحُّالباري(،ُّكتاب:-3ُّ ُّالبخاري ُّ(.438(،ُّرقمُّ)2ُّ/838ُّ،832األذان،ُّباب:ُّاألذانُّللمسافرين،ُّ)ُّصحيح
ُّالبغدادي،ُّحتقيق:ُّأيبُّإسحاقُّالدمياطي،ُّمكتبةُّابنُّعباس،ُّمصر،ُّ)-4ُّ ُّ(.8ُّ/13الكفايةُّيفُّمعرفةُّأصولُّعلمُّالرواية،ُّاخلطيب
ّ.4/343انظرُّالشاطيب/ُّاملوافقات:ُُّّ-5ُّ
ُّكتابُّاحلدود،ُّويفُّ-4ُّ ُّ.2/21،ُُّّوابنُّالعريب/ُّأحكامُّالقرآن:1/524ُّ(8431ُّكمُّالقطع.ُّ)ُُّّمتفقُّعليه،ُّانظرُّصحيحُّالبخاري،
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ُّالنيبُّ ُّوحنوهُّالُّتقطعُّيده؛ُّفعن ُّالسنةُّمفصلةُّأنُّمنُّسرقُّمثًرا ُّيسرعُّإليهُّالفسادُّأوُّيسرعُّكاخلضارُّوالفاكهةُّفجاءت يفُّكلُّمالُّال
ُّوالُّكثٍرُّ) ُّ(ُّ.8صلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّأنهُّقال:ُّ"الُّقطعُّيفُّمثٍر

نُّاجملِنُّفعليهُّفبلغُّمثُّ،اُّمنهُّبعدُّأنُّي ؤو يهُّاجل ر ين ُّشيئًُُّّوملُّتبنيُّاآليةُّاشتاطُّاحلرزُّوجاءتُّالسنةُّبه،ُّففيُّاحلديثُّ"..ُّومنُّسرقُُُُُُُّّّّّّّ
(ُّ".. واشتطهُّالفقهاءُّللقطعُّيفُّالسرقة،ُّوردُّيفُّزادُّاملستقنع:"ُّفإنُّسرقهُّمنُّغريُّحرزُّفالُّقطع،ُّوحرزُّاملالُّماُّالعادةُّحفظهُّ،ُّ(2القطع 

سرقةُّوغريهُّمنُّاحلدودُّالُّيقامُّيفُّاملساجدُّلقولهُّصلىُّوجاءتُّالسنةُّلتبنيُّأنُّحدُّال،ُّ(3اختالفُّاألموالُّوالبلدان.."ُّ)فيه،ُّوخيتلفُّب
ُّفيها"ُّ)  (ُّ.4اهللُّعليهُّوسلم:ُّ"الُّتقامُّاحلدودُّيفُّاملساجدُّوالُّيستقاد

(ُّ.ُّومث ل5ُّوفصلتُّالسنةُّأنهُّالُّيقامُّاحلدُّمعُّوجودُّشبهةُّلقولهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم:ُّ"ادرؤواُّاحلدودُّبالشبهاتُّماُّاستطعتم"ُّ)ُُُُُُُّّّّّّّ
جتبُّيفُّمالُُّّكلُّمنهماُُّّنهُّالُّيقطعُّالسارقُّبالسرقةُّمنُّمالُّأبيهُّوإنُّعالُّوالُّبسرقةُّمالُّولدهُّوإنُّسفلُّألنُّنفقةالفقهاءُّللشبهة:ُّأ

ُّأكثرُّ،ُّ(4اآلخرُّ) فهذهُّالتفصيالتُّوغريهاُّوردتُّيفُّالسنة،ُّفلوالُّالسنةُّملاُّعرفُّكيفيةُّقطعُّيدُّالساق،ُّوالُّمىتُّتقطع.ُّوعلىُّذلك
"علىُّالسننُّمدارُّأكثرُّاألحكامُّالفقهيات،ُّفإنُّأكثرُّاآلياتُّالفروعياتُّجممالت،ُّوبياهناُّيفُّاآليات.ُّيقولُّاإلمامُّالنوويُّرمحهُّاهلل:ُّ

ُّاحلكميات"ُّ) ُّباألحاديث ا
ً
 (ُّ.2السننُّاحملكماتُّوقدُّاتفقُّالعلماءُّأنُّعلىُّالقاضيُّواملفيتُّأنُّيكونُّعامل

ُّالقرآنُّالكرمي،ُّوتقيدهُّالسنةُّمثلُّتقييدّالمطلق:-0ّ ُّيأيتُّالشيءُّمطلقاُّيف ُّوالسارقةُّوُّ}ُّعزُّوجل:ُّقولهُّوذلكُّبأن السارق
وعلىُّهذاُّجندُّأنُّاآليةُّالكرميةُّملُّتقيدُّقطعُّاليدُّبوضعُّ[،31ُّ:املائدة]ُّ{فاقطعواُّأيديهماُّجزاءُّمباُّكسباُّنكاالُّمنُّاهللُّواهللُّعزيزُّحكيم

ُّالشريفةُّبينت ُّواملرفق،ُّوالعضد.ُّولكنُّالسنة ُّاألصابع،ُّوالكف،ُّوالرسغ،ُّوالساعد، ُّالقطعُّذلكُّوُُّّحمدد؛ُّألنُّاليدُّتطلقُّعلى قيدت
ُّوجههُّالصحيح.ُّ(1ة)مبقدارُّالكفُّفقطُّمنُّاليدُّالواحد ُّفلوالُّالسنةُّملاُّاستطعناُّإقامةُّاحلدُّعلى

ُّاملطلق:ُّماُّدلُّعلىُّشائعُّيفُّجنسهفُُُُُُُّّّّّّّ ُّغري، ُّ)ُّأيُّهوُّاللفظُّالدالُّعلىُّمعىن ُّرجل،ُّ،ُُّّ(1متعني،ُّلهُّأفرادُّمماثلةُّله كقولكُّرقبة،
ُّعلىُّمعني،ُّوما،ُّظُّدالُّعلىُّمعىنُّغريُّشائعُّيفُّجنسهففهوُّلُّ،واملقيد:ُّخبالفُّاملطلق،ُّصيب ُّعلىُّشائعُّلكنُّدُّفهوُّيتناولُّماُّدل  ل 

ُّكقولكُّعنُّالرقبة:ُّمؤمنة.ُّوعنُّالرجل:ُّصاحل.ُّوعنُّالصيب:ُّذكي.ُّ،ُُّّ(80فيكونُّالعامُّمقيًداُّهبذاُّالتعريفُّ)،ُّالُّيفُّجنسه
ُّفـ ُُّّكرمي:ومنُّأمثلةُّتقييدُّالسنةُّلآلياتُّاملطلقةُّاليتُّوردتُّيفُّالقرآنُّالُُُُُُُّّّّّّّ نُّذ ل ك  ُّم  ُّقولهُّتعاىل:ُّ}ف إ نُّك انـ و ا ُّأ ك ثـ ر  ُّالثـ ل ث  ُّش ر ك اءُّيف  م  ه 

ُّو ص يًَّةُِّمن ُّاهلل ُّو اهلل ُّ ُّم ض آرٍّ ُّد ي ٍنُّغ يـ ر  نُّبـ ع د ُّو ص يٍَّةُّي وص ىُّهب  آُّأ و  ُّح ل يم {ُّ]النسا:م  ُّفالوصيةُّلفظُّمطلقُّشائعُّجنسه.ُّ،[82ُّع ل يم 
ُّعليهُّوسلمُّالوصيةُّبالثلث،ُّوذلكُّيفُّقصةُّمرضُّسعدُّبنُّأيبُّوقاصُّرضيُّاهللُّعنهُّقال:ُّ"كانُّرسولُّاهللُّوقي دُّرسولُّاهللُّصلىُّاهلل

ُّيبُّفقلت:ُّإنُّقدُّبلغُّيبُّمنُّالوجعُّوأناُّذوُّماٍل،ُّوالُّيرثينُّإال ُّابنةُّيل،ُّ صلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّيعودنُّعامُّحجةُّالوداعُّمنُّوجٍعُّاشتد 
ُّشطر؟ُّفقال:ُّال.ُّمثُّقال:ُّالثلثُّوالثلثُّكبريُّأوُّكثري،ُّإنكُّأنُّتذرُّورثتكُّأغنياءُّخريُّمنأفأتصدقُّبثلثيُّمايل؟ُّقال:ُّال.ُّفقلت:ُّبال

ُّالناس،ُّ ُّ(ُّ.88احلديث"ُّ)ُّ...أنُّتذرهمُّعالةُّيتكففون
                                                                 

ُّأبوُّداودُّ)-8ُّ ُّوسطُّالنخلة،ُّأخرجه ُّمج ارُّالنخل،ُّوهوُّشحمهُّالذي (ُّ،ُّوصححهُّالشيخُّاأللبان.ُّانظر:ُّصحيحُّسننُّأيبُّداود:ُّكتاب2513ُّ(ُّ،ُّوابنُّماجهُّ)4311الك ث ر:
ُّ.534يةُّالراغب:ُّصُّ،ُّالنجدي/ُّهدا3/121(3411ُّاحلدود،ُّبابُّماُّالُّقطعُّفيهُّ)

ُّسننُّالنسائيُّ)-2ُّ ُّالنسائي،ُّوأبوُّداود،ُّوحسنهُّاأللبان.ُّانظر:ُّصحيح ُّموضعُّجتفيفُّالتمر،ُّأخرجه ُّ.3/8020(4513ُّاجلرين:
3ُّ-ُّ2/350.ُّ
ُّضعيف،ُّوقا325-324،ُّوالدارقطين3/434ُّأخرجهُّأمحدُُّّ-4ُّ ُّالُّب،ُّقالُّالشيخُّاأللبان:ُّاختلفُّفيهُّقولُّاحلافظُّفقالُّيفُّبلوغُّاملرام:ُّسنده ُّمثُّلُّيفُّالتلخيص: أسُّبإسناده

ُّاملستطابُّيفُّفقهُّالسنةُّوالكتاب:ُّ ُّحسنُّبالنظر..ُّانظرُّاأللبان/ُّالثمر ُّ.2/415قال:ُّوعنديُّأنُّاحلديث
5ُّ-ُّ(ُّ ُّالرسول:ُّ)8424أخرجهُّالتمذي ُّ.3/403(1338ُّ(ُّوقدُّرويُّمرفوًعاُّوموقوفًا،ُّواملوقوفُّأصحُّكماُّقالُّالتمذي.ُّانظر:ُّابنُّاألثري/ُّجامعُّاألصولُّيفُّأحاديث
4ُّ-ُّ ُّ.2/358انظرُّالبهويت/ُّالروضُّاملربع:
ُّصحيحُّمسلم:ُّ-2ُّ ُّ.8/4النووي/ُّشرح
ُّكتاب:ُّاحلدود،ُّباب:ُّقولُّاهللُّتعاىل:ُّ-1 ُّ)بشرحُّفتحُّالباري(، ُّ(.82ُّ/11)ُّ،)ُّوالسارقُّوالسارقةُّفاقطعواُّأيديهماُّجزاءُّمباُّكسباُّ(ُّانظر:ُّصحيحُّالبخاري
ُّ.2/425األصفهان/ُّبيانُّاملختصر:ُُّّ- 9

ُّالسابق:ُّ- 11 ُّ.2/350املرجع
ُّ.448(ُّص8053ُّابُّالوصيةُّبالثلث:ُّ)متفقُّعليه،ُّانظر:ُّحممدُّفؤادُّعبدُّالباقي/ُّاللؤلؤُّواملرجان،ُّكتابُّالوصية،ُّبُّ- 11
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قالُّاإلمامُّالتمذي:ُّوالعملُّعلىُّهذاُّعندُّأهلُّالعلم،ُّأنهُّليسُّللرجلُّأنُّيوصيُّبأكثرُّمنُّالثلث،ُّوقدُّاستحبُّبعضُّأهلُُُُُُُُُّّّّّّّّّ
ُّ(ُّ.8)ُّ...منُّالثلثُّالعلمُّأنُّينقصُّ

كماُّوردُّقيدُّثانُّللوصيةُّيفُّالسنةُّفذهبُّالفقهاءُّإىلُّأنُّاإلنسانُّإذاُّوصىُّلوارثهُّبوصية،ُّفلمُّجيزهاُّسائرُّالورثة،ُّملُّتصحُّبغريُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّ
وصىُّلهُّوارثًاُّ)خالفُّبنيُّالعلماءُّواشتطُّبعضهمُّلصحةُّالوصيةُّأ

 
ال:ُّمسعتُّفعنُّأيبُّأمامةُّالباهليُّرضيُّاهللُّعنهُّق،ُّ(2ال ُّيكونُّامل

ُّذي ُّقدُّأعطىُّكل ُّتباركُّوتعاىل ُّاهلل ُّالوداع:ُّ))إن ُّحجة ُّخطبتهُّعام ُّيف ُّوسلمُّيقول ُّعليه ُّصلىُّاهلل ُّوصيةُّحقُّحُّرسولُّاهلل ُّفال قه
وملُّأعثرُّفيماُّاطلعتُّعليهُّ،ُّ(4إنُّأجازوهاُّنفذتُّوإال ُّبطلتُّ)قفواُّنفاذهاُّعلىُّإجازةُّباقيُّالورثة،ُّومجهورُّالفقهاءُّأوُّ،ُّ(3لوارث..((ُّ)
ُّالقرآن،ُّخبالفُّختصيصُّاآلياتُّالعامة.علىُّأمثلةُّك ُّثريةُّلتقييدُّالسنةُّملطلقُّأحكام
ُُّّتخصيصّالعام:-8ّ عضُّأفرادهُُّّأنُّهذاُّالعمومُّليسُّمرادا،ُّبلُّاملرادُّبوذلكُّبأنُّيأيتُّاللفظُّعاماُّفتأيتُّالسنةُّالشريفةُّوتبني 

ُّالكرميُّمثلُّقوله ُّملاُّوردُّعاماُّيفُّالقرآن ُّاهللُّيفُّأوالدكمُّللذكرُّم}ُّعزُّوجل:ُّفقط،ُّويكونُّذلكُّختصيصاُّمنُّالسنة ُّحظُّيوصيكم ثل
وهذاُّعامُّيثبتُّيفُّكلُّأبُّوأمُّموروثني،ُّويثبتُّأيضاُّيفُّكلُّابنُّوارث،ُّفجاءتُّالسنةُّفخصصتُّاملورثُّ[،88ُّالنساء:ُّ]ُّ{األنثيني

تل،ُّوذلكُّبقولهُّوخصصتُّالسنةُّالوارثُّأيضاُّبغريُّالقاُّ(5)«الُّنورثُّماُّتركناُّصدقة»ُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم:ُّبغريُّاألنبياء،ُّوذلكُّبقوله
ُّوسلم:ُّ ُّعليه ُّشيء...»صلىُّاهلل ُّللقاتل ُّ(4)«ليس ُّعليهُّوسلم: ُّاهلل ُّصلى ُّمعاُّبقوله ُّاالثنني ُّالسنة ُّاملسلم»،ُّكماُّخصصت ُّيرث ُّال

أبُّوأمُّيرثهُّأبناؤه،ُّإالُّأنُّيكونُّاملورثُّنبيا،ُّفكانُّمعىنُّاآليةُّبعدُّالتخصيصُّهوُّأنُّكلُّموروثُّمنُّ،ُّ(2)«الكافر،ُّوالُّالكافرُّاملسلم
ُّ ُّاملورثُّالُّيرثه،ُّوإالُّأنُّخيتلفُّالديُّ-يفُّهذهُّاحلالةُُّّ-فإنُّاألنبياءُّالُّيورثون،ُّوإالُّأنُّيكونُّالوارثُّقاتالُّألصلهُّاملورثُّفإنه نُّبني

ُّوالوارث،ُّفإنهُّالُّتوارثُّعندُّاختالفُّالدين.
ُّالعامُّفُُُُُُُّّّّّّّ ُّيلفظ ُّاليت ُّاألفراد ُّمجيع ُّمعنيستغرق ُّعليها ُّ)صدق ُّعددي ُّوال ُّحصرُّكمي ُّمنُّغري ُّ(1اه ُّتفيدُّ، ُّالعربية ُّاأللفاظ وصيغة

ُّسياقُّالنفي،ُّالنكرةُّيفُّ-،ُّاملعرفُّبُّ"أل"ُّاليتُّليستُّللعهدُّ-ُّلفظُّكل،ُّمجيع،ُّكافةُّالشمولُّواالستغراقُّوهيُّعلىُّالنحوُّالتايل:
ذاُُّّوالُّخالفُّبنيُّالعلماءُّأنُّالسنةُّإ،ُّاملفردُّاملضافُّ-،ُّاملضافُّإىلُّمجعُّ-،ُّأمساءُّالشروطُّ-،ُّالذي،ُّواليتُّوفروعهماُّ-،ُّأوُّالنهي

أماُّإذاُّكانتُّالسنةُّمنُّأخبارُّاآلحادُّفمذهبُّاألئمةُّاألربعةُّجوازه،ُّوهوُّاملختارُّعندُّالعلماءُّ،ُّتُّمتواترةُّجيوزُّختصيصُّالقرآنُّهباكان
(1.ُّ)ُّ

ُّالتاليةُّاليتُّخ صصتُّبالسُُُُُُُّّّّّّّ ُّاليتُّرويتُّبأخبارُّاآلحاد:واألدلةُّاملنقولةُّعنُّالصحابةُّكثريةُّمنهاُّاآليات ُّسبحانهُّبُّنة عدُّذكرُّاحلق
ُّ]النساء: م { ُّو ر اءُّذ ل ك  مُّمَّا لَُّّل ك  ُّ}و أ ح  ُّقالُّسبحانه: ُّالنسبُّوالرضاعُّواملصاهرة ُّمبا24ُّوتعاىلُّللمحرماتُّمن ُّهذاُّاحلل [ُّ،ُّوخصص

ُّ"الُّتنكحُّامل ُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم: ُّوالُّخالتها"ُّرواهُّأبوُّهريرةُّعنُّالنيب ُّ،ُّ(80)رأةُّعلىُّعمتها ُّاهلل ُّيف  م  ُّقولهُّتعاىل:ُّ}ي وص يك  وخصص
م {ُّ]النساء:ُّ ُّيرثُّالكافرُّامل88[ُّبقوله:ُّ"الُّيرثُّالقاتل"ُّ)88أ و ال د ك  ُّقولهُّ،ُّ(82سلمُّوالُّاملسلمُّمنُّالكافر"ُّ)(ُّوبقوله:ُّ"ال وخصص

{ُّالنساء: نَُّّثـ ل ث اُّم اُّتـ ر ك  ُّفـ ل ه  ُّاثـ ن تـ ني   ُّن س اءُّفـ و ق  نَّ رويُّعنُّالنيبُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم:ُّ"أن هُّجعلُّللجدةُّالسدس"ُُّّ[ُّمبا88تعاىل:ُّ}ف إ نُّك 
                                                                 

ُّالتمذيُّوصححهُّاأللبان،ُّانظر:ُّسننُّالتمذي،ُّأبوابُّالوصايا،ُّماُّجاءُّيفُّالوصيةُّبالثلث:ُّ-8ُّ ُّسننُّالتمذيُّ)3/218أخرجه ُّ.2/8882(8281ُّ.ُّصحيح
ُّ.1/311ابنُّقدامة/ُّاملغين:ُّ-2ُّ
ُّالتمذي،ُّوقال:ُّحسنُّصحيح،ُّأبوابُّالوصايا،ُّبابُّالُّوصيةُّلوارث:ُّ-3ُّ ُّ.3/814أخرجه
ُّالوصاياُّواألوقاف:ُّصُّ-4ُّ ُّ.12حممدُّشليب/ُّأحكام
ُّ)بشرحُّفتحُّالباري(،ُّكتاب:ُّالفرائض،ُّباب:ُّقولُّالنيبُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّ:ُّ"الُّنورث،ُّماُّتركن-5ُّ ُّالبخاري ُّ(.4230(،ُّرقمُّ)82ُّ/1اُّصدقة"،ُّ)صحيح
ُّأبوُّداودُّيفُّسننهُّ)بشرحُّعونُّاملعبود(،ُّ)-4ُّ ُّ)4558(،ُّرقمُّ)82ُّ/811حسن:ُّأخرجه ُّاأللبانُّيفُّصحيحُّوضعيفُّسننُّأيبُّداودُّبرقم ُّ(.4544(.ُّوحسنه
ُّ)بشرحُّفتحُّالباري(،ُّكتاب:ُّالفرائض،ُّباب:ُّالُّيرثُّاملسلمُّالكافرُّوالُّالكافرُّاملسلم،ُّ)-2ُّ ُّالبخاري ُّ(.4244(،ُّرقمُّ)28ُّ/58صحيح
ُّ.304،ُّصبحيُّالصاحل/ُّمباحثُّيفُّعلومُّالقرآن:ُّص2/804ُّاألصفهان/ُّبيانُّاملختصرُّالبنُّاحلاجب:ُُّّ-1ُّ
ُّ.2/422اآلمدي/ُّاإلحكامُّيفُّأصولُّاألحكام:ُّ-1ُّ

ُّمعُّعمتهاُّ)-80ُّ ُّاملرأة ُّكتابُّالنكاح،ُّبابُّالُّتنكح ُّ.2/22(45ُّمتفقُّعليهُّانظر:ُّصحيحُّالبخاري،
ُّالتمذي،ُّ-88ُّ ُّوصححهُّاأللبان،ُّالقاتل:ُّأخرجه ُّ.2/285(8283ُّ،ُّصحيحُّسننُّالتمذي:ُّ)3/211مثُّقال:ُّوالعملُّعلىُّهذاُّعندُّأهلُّالعلمُّأنُّالقاتلُّالُّيرث،
ُّالرسولُّ)-82ُّ ُّومسلمُّوالتمذي،ُّأبوُّداود،ُّانظر:ُّجامعُّاألصولُّيفُّأحاديث ُّالبخاري ُّ.1/511(2328ُّأخرجه
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ُّو ح رَّم ُّالِرب ا{ُّ]البقرة:،ُّ(8) لَُّّاهلل ُّال بـ ي ع  ُّالدرهم225ُّوخصصُّقولهُّتعاىل:ُّ}و أ ح  [ُّمباُّرويُّعنهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم:ُّ"أنهُّهنىُّعنُّبيع
[ُّ.ُّبإخراجُّاجملوسُّوهمُّعبدةُّالنارُّمباُّروي:ُّ"سن واُّهبمُّسن ةُّأهل5ُّ]التوبة:ُّوخصصُّقولهُّتعاىل:ُّ}ف اقـ تـ ل وا ُّال م ش ر ك ني {،ُّ(2بالدرمهني"ُّ)
ُّ(3الكتاب"ُّ) ُّفكانُّ، ُّنكري، ُّغري ُّإليهاُّمن ُّالتخصيص ُّإهنمُّأضافوا ُّحيث ُّاآلحاد، ُّالعموماتُّبأخبار ُّختصيص ُّأمجعواُّعلى والصحابة

(ُّ  (ُّ.4إمجاًعا
ُّهناكُّبعضُّاأللفاظُّيفُّالقرآنُّّتوضيحّالمشكل:-3ّ ُّالسوذلكُّبأنُّتكون ُّمشكلةُّالُّنفهمُّمعناها،ُّفتوضحهاُّلنا نةُّالكرمي

منُّنوقشُّاحلساب،ُّعذب.ُّقالت،ُّقلت:ُّأليسُّيقولُّاهللُّ»ُّ:ُّالشريفة،ُّمثلُّماُّجاءُّعنُّعائشةُّرضيُّاهللُّعنهاُّقالت:ُّقالُّرسولُّاهلل
ُّحساباُّيسريا}ُّتعاىل: ُّحياسب ُّ]فسوف ُّالعرض[1:االنشقاق{ ُّقال:ُّذلك ،»(5)ُُّّ ُّولي»ويفُّرواية: ُّذلكُّالعرض، ُّيناقشُّإمنا ُّأحد س

ُّ،ُّ(4)«احلسابُّيومُّالقيامةُّإالُّعذب
ّكلّمجملّيحتاجّ ّكلّمطلقّيحتاجّإلىّتقييد،ّوأن ّالقرآنّيحتاجّإلىّتخصيص،ّوأن ّكلّعامّفي ليسّمعنىّلل ّأن
ّكثيراّمنّعامّالقرآنّباقّعلىّعمومه؛ّألنّعمومهّمراد،ّوكثيراّمنّإطالقّالقرآنّباقّعلىّإطالقه؛ّألنّإطالق ّهإلىّتفصيل؛ّفإن

ّفيّالمجمل،ّوإنما ّبيانهّبواحدّمنّأنواعّالبيانّالمرادّأنّيحتاجّإلىّشيءّمنّلل ّمرادّوهكذا ّالرسول ُّ.(2)هوّالذيّيتولى

ّأنواعّبيانّالسنةّللقرآنّالكريمّتسمىّنسخاّعندّالسلفّالصالحّّّّّ
ُّالسنةُُّّمماُّهوُّجديرُّبالذكرُّهنُُُُُُّّّّّّ اُّأنُّتفصيلُّاجململ،ُّوتقييدُّاملطلق،ُّوختصيصُّالعام،ُّوتوضيحُّاملشكل،ُّوحنوُّذلكُّمنُّأنواعُّبيان

ُّوُّ ُّالصحابةُّوالتابعني، ُّمن ُّالسلفُّالصاحل، ُّبالنسخُّعند ُّالشافعكانُّيعرف ُّاإلمام ُّبعدهمُّحىت ُّذلكُّاإلماُّيمنُّجاء ُّقيمُّويبني ُّابن م
ُّاحلكم ُّواملنسوخ،ُّرفع ُّبالناسخ ُّعامةُّالسلف ُّوالظاهرُُّّفيقول:ُّمراد ُّواملطلق، ُّداللةُّالعام، ُّورفع ُّاصطالحُّاملتأخرين، ُّوهو جبملتهُّتارة،

ُّنسخاُّ ُّمقيدُّوتفسريهُّوتبيينه،ُّحىتُّأهنمُّيسمونُّاالستثناء،ُّوالشرط،ُّوالصفة، وغريهاُّتارة،ُّإماُّبتخصيصُّأوُّتقييدُّأوُّمحلُّمطلقُّعلى
ُّاملرادُّ) ُّ(ُّ.1لتضمنُّذلكُّرفعُّداللةُّالظاهرُّوبيان

وليني،ُّفقدُّكالمُّاألصُُّّاإلطالقُّأعمُّمنهُّيفُّكالمُّاملتقدمنيُّأنُّالنسخُّعندهمُّيفهذاُّاملعىنُّفقال:ُّ"يظهرُّمنُُُّّّاطيبوأكدُّاإلمامُّالشُُُُُُّّّّّّ
ماُّيطلقونُّكُُّّيطلقونُّعلىُّتقييدُّاملطلقُّنسخا،ُّوعلىُّختصيصُّالعمومُّبدليلُّمتصلُّأوُّمنفصلُّنسخا،ُّوعلىُّبيانُّاملبهمُّواجململُّنسخا،

ُّاإلمامُّالشاطيب،ُّنسخا"ُّمتأخرُّيبدليلُّشرعُّيعلىُّرفعُّاحلكمُّالشرع ُّوهىُُّّقدهُّالسلفُّأهناُّقضاياأمثلةُّعديدةُّملاُّاعتُّمثُّساق نسخ،
 (ُّ.1حقيقةُّاألمرُّمنُّبابُّتقييدُّاملطلقُّأوُّختصيصُّالعام،ُّأوُّبيانُّاجململُّوحنوُّذلكُّ)ُّيف

ُّومنُُُُُُُّّّّّّّ ُّوالتابعني ُّالصحابة ُّمن ُّاملتقدمني ُّعند ُّنسخا ُّتسمى ُّالكرمي ُّللقرآن ُّالسنة ُّبيان ُّأنواع ُّسبُّوإذاُّكانت ُّممن ُّاإلمامُّبعدهم قوا
نة؛ُّألنُّمنُّأنكرُّالنسخُّبنيُّالقرآنُّوالسُّالنزاعاتُّاملتشعبةُّبنيُّالعلماءُّيف،ُّرأيتُّأنُّاألمرُّيهونُّوختتفىُّمعظمُّاإلشكاالت،ُّوُّيفعالشا

نُّالسنةُّللقرآنُّاقيلُّفيهاُّنسخُّمنُّالسنةُّللقرآنُّنوعُّمنُّأنواعُّبيُّللقرآنُّالكرمي،ُّجعلُّاملسائلُّاليتُّنسخُّالسنةُّ)متواترةُّكانتُّأوُّآحادا(
الح.ُّفمنُّمسىُّاالصطُّحيثُّأنُّالقضيةُّالُّتعدوُّاخلالفُّيفُّمسألتناُّهذه،ُّاجبُّالعملُّبه.ُّوهذاُّهوُّاملطلوبُّيفالكرمي،ُّوهذاُّالبيانُّوُّ

                                                                 
ُّاملوطأ،ُّالتمذي،ُّأبوُّداود،ُّانظر:ُّجامع- 1 ُّالرسولُّ)ُّاألصولُّأخرجه ُّ.1/401(2328ُّيفُّأحاديث
ُّمسلمُّواملوطأ،ُّانظر:ُّجامعُّاألصول:ُّ)- 2  .8/551(312ُّأخرجه
ُّانظر:ُّجامعُّاألصول:ُّ)ُّ-3ُّ ُّمسلمُّبنُّالعالءُّاحلضرمي ُّ.2/440(8858ُّأخرجهُّاملوطأ،ُّولهُّشاهدُّمنُّحديث
ُّ.3/3اآلمدي/ُّاإلحكامُّيفُّأصولُّاألحكام:ُّ-4ُّ
ُّ)بشرحُّفتحُّالبا-5ُّ ُّالبخاري ُّ)88ُّ/402ري(،ُّكتاب:ُّالرقاق،ُّباب:ُّمنُّنوقشُّاحلسابُّعذب،ُّ)صحيح ُّ(.4534(،ُّرقم
ُّ)بشرحُّفتحُّالباري(،ُّكتاب:ُّالرقاق،ُّباب:ُّمنُّنوقشُّاحلسابُّعذب،ُّ)-4ُّ ُّالبخاري ُّ)88ُّ/402صحيح ُّ(.4532(،ُّرقم
ُّللط-2ُّ ُّد.ُّمروانُّحممدُّشاهني،ُّمكتبُّفوزيُّالشيمي ُّالبشريُّالنذير، ُّاللطيفُّاخلبريُّيفُّعلومُّحديث ُّ.20ُّ:251باعة،ُّمصر،ُّد.ُّت،ُّصتيسري
ُّ.8/35إعالمُّاملوقعنيُُّّ-1ُّ
ُّ.3/11ُّ،800املوافقاتُّ-1ُّ
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ُّالبيانُّنسخاُّمنُّاملتقدمني،ُّومنُّجعلُّنسخُّالسنةُّللقرآنُّبياناُّمنُّاملتأخرينُّكلُّمنهماُّيعملُّبالسنةُّاملطهرة،ُّوحيتجُّهباُّويعرفُّمكانتها
ُّبالنسبةُّلكتابُّاهللُّعزُّوجلُّبلُّولإلسالمُّكله.

ُّنقررُّأنهُّالُّخالييقولُّاإلمامُّاآلمدُُُُُّّّّّ ُّالقرآنُّجوُُّّفُّبنيُّالعلماءُّاجمليزينُّللنسخُّيف:ُّ"مثُّإنناُّنرىُّأنهُّمنُّاألمهيةُّمبكانُّأن ازُّنسخ
ُّبابُّأوىلُّ)حادُّباملتوُّبالقرآن،ُّونسخُّالسنةُّاملتواترةُّبالسنةُّاملتواترة،ُّونسخُّاآلحادُّباآلحاد،ُّونسخُّاآل ُّلهُُّّوأنُّذلكُّكلهُّ،(8اترُّمن ليس

ُّأنواعُّبيانُّالسنةُّللقرآنُّالكرمي،ُّأوُّنسخُّالكتابُّبالسنةُُّّاملسألةُّاليتُّالواقعُّكبريُّأثر،ُّإالُّيفُّيف  حننُّبصددهاُّوهى
ّإنكارّأعداءّاإلسالمّللنسخّألنهّبيانّللسنةّوهمّيجحدونهّّّّّّّّّّّ

ُّللقرآنُُُُُُّّّّّّ ُّالسنة ُّأنواعُّبيان ُّأن ُّمالحُّإذاُّعرفنا ُّمن ُّاإلسالم ُّينكرُّأعداء ُّملاذا ُّالصاحل،ُّأدركنا ُّالسلف ُّنسخاُّعند ُّتسمى ة،ُّدالكرمي
صدرُُّّيفطعنواُّهباُُّّوتأويالتُّغريُّسائغة،ُّهذاُّالنكرانُّبشبهاتُّساقطةُّوأمعنواُّيفُّ،الشريعةُّاإلسالميةُّومبشرين،ُّومستشرقني،ُّالنسخُّيف

لُّاألصولُّماُّقالهُّمسألةُّالنسخُّعندُّأهُّ(ُّوخالصةُّالقولُّيف2ويةُّاملطهرةُّ)،ُّوالسنةُّالنبالدينُّاحلنيف،ُّونالواُّمنُّقدسيةُّالقرآنُّالكرمي
فإنهُّقال:ُُُّّّماُّيروىُّعنُّ"أىبُّمسلمُّاألصبهانذلكُّبنيُّاملسلمني،ُّإالُّجائزُّعقالُّواقعُّمسعا،ُّبالُّخالفُّيف:ُّ"أنُّالنسخُّاإلمامُّالشوكان

ُّعلىُّأنهُّجاهلُّهبذ هباُُّّههُّالشريعةُّاإلسالميةُّجهالُّفظيعا،ُّوأعجبُّمنُّجهلإنهُّجائزُّعقال،ُّغريُّواقع،ُّوإذاُّصحُّهذاُّعنهُّفهوُّدليل
ُّمنُّحكىُّعنهُّاخلالفُّيف  ذاُّالغاية.بلغُّمنُّاجلهلُّإىلُّهُّكتبُّالشريعة،ُّفإنهُّإمناُّيعتدُّخبالفُّاجملتهدين،ُّالُّخبالفُّمنُُّّحكاية

صبُّاخلالفُّبينناُّوبينهمُّحاجة،ُّ(ُّ،ُّوليسُّبناُّإىلُّن3وأماُّاجلواز:ُّفلمُّحيكُّاخلالفُّفيهُّإالُّعنُّبعضُّطوائفُّاليهودُّوالنصارىُّ)ُُُُُُُُّّّّّّّّ
علىُّأناُُّّ.هذهُّاملسألة،ُّولكنُّهذاُّمنُّغرائبُّأهلُّاألصولُّالم،ُّحىتُّيذكرُّخالفهمُّيفوالُّهذهُّبأولُّمسألةُّخالفواُّفيهاُّأحكامُّاإلس

ُّيف ُّيفُّقدُّرأينا ُّوسألواُّمنهُّالتوراة ُّإليه، ُّملاُّتضرعوا ُّعنهمُّأحكاما ُّسبحانهُّرفع ُّاهلل ُّموضعُّأن ُّالنسُّغري ُّ)خُّإالرفعها،ُّوليس ،ُّ(4ُّهذا
فاقُّتوقدُّحكىُّمجاعةُّمنُّأهلُّاألصولُّاالكتابُّأوُّالسنة.ُُّّكونهُّيفُُّّالنسخُّجائزُّعقال،ُّواقعُّشرعا،ُّمنُّغريُّفرقُّبنيُّواحلاصل:ُّأن

ُّفمنُُّّ؛ُّفالنقلُّعنهُّمضطربوماُّحكىُّعنُّأىبُّمسلمُّاألصبهان،ُّ(5قامُّماُّيقتضىُّتطويلُّاملقالُّ)املُّأهلُّالشرائعُّعليهُّفلمُّيبقُّيف ،
ُّ ُّاإلطقائل:ُّإنهُّمينع ُّمسعاُّعلى ُّينكرُّوقوعهُّيفوقوعُّالنسخ ُّقائل:ُّإنه ُّوقوعهُّيفشريعةُّوُُّّالق.ُّومن ُّإنهُّينكر ُّومنُّقائل: القرآنُُّّاحدة

 خاصة.
ورجحتُّهذهُّالروايةُّاألخريةُّبأهناُّأصحُّالروايات،ُّوبأنُّالتأويالتُّاملنقولةُّعنهُّملُّخترجُّعنُّحدودُّماُّنسخُُّّيقولُّالشيخُّالزرقانُُُُُُُُّّّّّّّّ

نسخُّمجلة،ُّمسلم،ُّينكرُّوقوعُّالُّعقلُّأنُّمسلما،ُّفضالُّعنُّعاملُّكأيبالروايةُّاألوىل؛ُّألنهُّالُّيُّياياتُّعنُّالرجلُّهقرآن.ُّوأبعدُّالروُّمنُّال
وُّختصيصاُّبالزمانُّا،ُّيسميهُّهاللهمُّإالُّإذاُّكانتُّاملسألةُّترجعُّإىلُّالتسميةُّفقط،ُّفإهناُّمهونُّحينئذ،ُّعلىُّمعىنُّأنُّماُّنسميهُّحننُّنسخ

كنهُّيتحاشىُّنسميهُّحننُّنسخا،ُّولُّيكرُّوقوعُّاملعىنُّالذ:ُّ"إنُّأباُّمسلمُّالُّينيقالُّالتاجُّالسبكُّبُّبعضُّاحملققني.وإىلُّذلكُّذه،ُّمثال
ُّ(4ُّأنُّيسميهُّبامسه،ُّويسميهُّختصيصا"ُّ)

ّالشريعةّاإلسالميةّيأهميةّعلمّالناسخّوالمنسوخّفّّّّّّ

                                                                 
ُّلآلمديُّ-8ُّ ُّص2/42ُّ،ُّوأصولُّالسرخسي2/242ُّاإلحكام ّوماُّبعدها208ُّ،ُّواملسودةُّآللُّتيمية
ُّهذهُّالشبهاتُّوالردُّعليهاُّيفُّمناهلُّالعرفانُّيفُّعلومُّالقرآنُّللشيخُّالزرقانُّ-2ُّ 81ُّنةُّمعُّالقرآنُّلفضيلةُّالدكتورُّسيدُّأمحدُّاملسريُّصُّ،ُّوانظر:ُّالس353-2/284راجع
4/412ُُّّ،ُّواإلحكامُّيفُّأصولُّاألحكامُّالبنُّحزم223ُُّّ-2/281ُّانظر:ُّمناهلُّالعرفانُّيفُّعلومُّالقرآنُّللشيخُّالزرقانُُّّ-3ُّ ُّاملنهاجُّالبناُّالسبكي ُّوىفُّاإلهباجُّبشرح
ُّماُّذكرهُّالعالمةُّرمحتُّاهللُّاهلنديُّيفُّكتابهُّإظهارُّاحلق،-4ُّ ُّمنُّوقوعُّالنسخُّيفُّالعهدُّالعتيق،ُّوىفُّالشريعةُّاملوسويةُّوالعيسويةُُّّراجع ُّ.311-8/322ُّوماُّأثبته
ُّالفحولُّ-5ُّ ُّيسري.2/25ُّ،24ُّإرشاد ُّبتصرف
ُّاملنهاج258ُّرفعُّاحلاجبُّصُُّّ-4ُّ ابُّالناسخُّ،ُّوإىلُّذلكُّذهبُّالدكتورُّحممدُّاحلفناوىُّىفُّهامشُّحتقيقهُّلكت2/223،ُّومناهلُّالعرفان2/221ُّ،ُّوانظر:ُّاإلهباجُّىفُّشرح

ُّالفحولُّللشوكاىن30ُّواملنسوخُّالبنُّشاهنيُّص ّ،ُّوبقوهلمُّأقولُّواهللُّأعلم.2/24ُّ،22،ُّوكذلكُّالدكتورُّشعبانُّإمساعيلُّىفُّهامشُّحتقيقهُّلكتابُّإرشاد
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ُّبهُّيفُّإنُّمعرفةُّعلمُُُُُُّّّّّّ ُّالكرمي،ُّوالسنةُّاملطهرة،ُّالناسخُّواملنسوخ،ُّواإلحاطة ُّيتُّالقرآن ُّجيبُّأنُّيعرفهُّكلُّمن صدرُّمنُّأولوياتُّما
بدونهُّيوجبُُّّيغريُّمعرفةُّالناسخُّواملنسوخ،ُّوالذللقضاءُّأوُّالفتياُّأوُّبيانُّاحلاللُّواحلرام.ُّإذُّالُّميكنُّاستنباطُّاألحكامُّمنُّأدلتهاُّمنُّ

ُّاهللُّأمراُّملُّيوجبهُّاهللُّعزُّوجلُّأوُّيضعُّعنهمُّفرضاُّأوجبهُّاهلل.  اإلنسانُّعلىُّنفسه،ُّوعلىُّعباد
ُّأكثمُُُُُُّّّّّّ ُّمنُّوىفُّذلكُّيقول:ُّحيىيُّبن ُّعلىُّالعلماء،ُّوعلىُّاملتعلمني،ُّوعلىُّكافةُّاملسلمني، :ُّليسُّمنُّالعلومُّكلهاُّعلمُّهوُّواجب

ُّإليه،ُّ ُّبه،ُّوالُّينتهى ُّواملنسوخُّالُّيعمل ُّبهُّواجبُّالزمُّديانة، ُّواجبُّفرضا،ُّوالعمل ُّألنُّاألخذُّبناسخه علمُّناسخُّالقرآنُّومنسوخه،
وقدُُّّ،(8هُّاهلل"ُّ)يضعُّعنهمُّفرضاُّأوجبُّلكُّلئالُّيوجبُّعلىُّنفسه،ُّوعلىُّعبادُّاهللُّأمراُّملُّيوجبهُّاهللُّأوفالواجبُّعلىُّكلُّعاملُّعلمُّذ

ُّيومناُّمنُّأُّاهتمُّالسلفُّالصاحلُّمبعرفةُّالناسخُّواملنسوخ،ُّوأولوهُّعنايةُّكبريةُّمنذُّعصرُّالصحابةُّوالتابعنيُّفمنُّبعدهم ئمةُّاملسلمنيُّإىل
ُّالسلمىُّقال:،ُّهذا ُّحبيب ُّاهللُّبن ُّعبد ُّقاص ُُّّفعن ُّطالبُّعلى ُّأىب ُّعلىُّبن ُُّّ"مر ُّمنُّاملنسوخ؟ ُّالناسخ ُّقالُّقفقال:ُّأتعرف ُّال. ال:

فقال:ُّإمناُّيفىتُّأحدُّثالثة:ُّمنُّعرفُّالناسخُّواملنسوخ،ُُّّيءدُّبنُّسريين،ُّقال:ُّسئلُّحذيفةُّعنُّشوعنُّحمم،ُّ(2"هلكتُّوأهلكت"ُّ)
 (ُّ.3متكلف"ُّ)ُّسلطان،ُّفالُّجيدُّمنُّذلكُّبداُّأولُّقالوا:ُّومنُّيعرفُّذلك؟ُّقالُّعمر،ُّأوُّرجلُّوىل ُّ

ُّعباسُّبقاص ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُّقال:ُّمرُّابن ُّفركضهُّبرجله،ُّفقال:ُّتدرُُّّوعنُّالضحاكُّبنُّمزاحم ُّاملنسوخ؟ُُّّييقص ُّقالُّقالماُّالناسخُّمن :ُّال.
:ُّقال:ُّ"معرفةُّهذاُّالبابُّ،ُّخنتارُّمنهاُّقولُّاإلمامُّالقرطيب(5هذاُّالبابُّتكثرُّجداُّ)ُّوأقوالُّأئمةُّاملسلمنيُّيف،ُّ(4هلكت،ُّوأهلكت"ُّ)

يتتبُّعليهُّمنُّالنوازلُُّّاء،ُّملاأكيدة،ُّوفائدتهُّعظيمة،ُّالُّيستغىنُّعنُّمعرفتهُّالعلماءُّوالُّينكرهُّإالُّاجلهلةُّاألغبي-خُّواملنسوخُّالناسُّيأ-
 .(4األحكام،ُّومعرفةُّاحلاللُّمنُّاحلرام"ُّ)ُّيف

ّأماّالقسمّالثالثّفيتجلىّفي:ّأنّالسنةّتستقلّبتأسيسّاألحكام:
عةُّحوتُّكثرياُّمنُّاألحكامُّاليتُّدليلهاُّاملباشرُّهوُّالسنة،ُّأماُّالقرآنُّفسكتُّعنهاُّالُّينكرُّمنصفُّوالُّعاقلُّأنُّأحكامُّالشري

الصراطُُّّوُّنكبُّعنتفصيالُّوإنُّملُّختلُّ"كلياته"ُّمنُّاإلمياءُّإليهاُّإمجاال،ُّوهذهُّهيُّعقيدةُّالسلفُّواخللف،ُّوإنُّجحدُّاجلاحدون،ُّأ
ابُّإالُّماُّوردُّيفُّدليلُّإجيُّاُّيتعلقُّهباُّمنُّأحكام؛ُّإذُّملُّيكنُّهلاومنُّاألحكامُّاليتُّاستقلتُّهباُّالسنة:ُّزكاةُّالفطر،ُّوم،ُّالقوميُّالناكبون

وكذلكُّحترميُّاجلمعُّبنيُّاملرأةُّوعمتها،ُّأوُّخالتهاُّيفُّعصمةُّزوجُّواحدُّيفُّوقتُّواحد،ُّعلىُّالرغمُّمنُّأنهُّملُّيردُّيفُّالقرآنُّالكرميُّ،ُّالسنة
ُّهذاُّاجلمعُّبنيُّاألختنيُّفحسب. ُّإالُّحترمي

منُّالطري،ُُّّحترميُّأكلُّكلُّذيُّخملب-لقرآنُّمنُّامليتة،ُّوحلمُّاخلنزير،ُّوالدمُّاملسفوح...ُّإخلُّأضافتُّالسنةُّإىلُّماُّحرمُّاهللُّيفُّا
ُّحترمي ُّملُّيرد ُّاألهلية،ُّوهذه ُّحلومُّاحلمر ُّالسباع،ُّوأكل ُّنابُّمن ُّعليهاُّمفصالوكلُّذي ُّالقرآنُّمنصوصا ُّهاُّيف ُّبتقريرُُّّواستقلت، السنة

بالتغيبُُّّرقاريةُّجلارهُّإذاُّزهدُّفيهاُّوعرضهاُّللبيع،ُّوالُّجندُّيفُّالقرآنُّإالُّاألمالشفعةُّللجار،ُّوكونهُّأحقُّمنُّغريهُّمباُّجاورهُّمنُّمملوكاتُّع
ُّاستقلتُّالسنةُّفيهاُّبالتشريع.،ُّيفُّاإلحسانُّإىلُّاجلار ُّإمناُّهوُّغيضُّمنُّفيضُّاألحكامُّاملتعلقةُّبأعمالُّاملكلفني ُّوماُّذكر

غريُّإذنُُّّحلكمُّوأمارته،ُّالُّأنُّالرسولُّهوُّاملشرعُّمنواتساقاُّمعُّماُّأسلفناُّفإنُّمعىنُّاستقاللُّالسنةُّبالتشريع،ُّأهناُّكانتُّدليلُّا
لناُّأنُّنقول:ُُّّوبعدُّهذاُّالبيانُّالشايفُّالكايفُّحيق،ُّحلكمُّهوُّالقرآنُّأمُّاحلديثُّالنبوياهلل،ُّفصاحبُّالتشريعُّهوُّاهلل،ُّسواءُّأكانُّدليلُّا

ُّالتشريعيةُّيفُّاإلسالم ُّمساعيهمُّيفُّتعطيلُّالسنةُّوإلغاءُّمكانتها ُّ.(2)ُّإنُّاملشتبهنيُّخابت

                                                                 
ُّالقرآنُّومنسوخهُُّّ-8ُّ ُّ.2/21بيانُّالعلمُّوفضلهُّالبنُّعبدُّالرب،ُّبابُّبيانُّأنهُّليسُّمنُّالعلومُّعلمُّواجبُّإالُّالعلمُّبناسخ
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ّتّبهاّالسنةثبوتّأحكامّاستقلّ ّّّّّّّ
يقولُّاإلمامُّالشافعي:"ُّفلمُّأعلمُّمنُّأهلُّالعلمُّخمالًفاُّيفُّأنُّسننُّالنيبُّمنُّثالثةُّوجوه،ُّفاجتمعواُّمنهاُّعلىُّوجهني.ُّوالوجهانُُُُُُُّّّّّّّ

ُّأحدمها:ُّماُّأنزلُّاهللُّفيهُّنصُُُّّّجيتمعانُّويتفرعان: ُّواآلخر:ُّمماُّأنزلُّاهللُّف،ُّاهللُّمثلُّماُّنصُّالكتابُّرسولُّكتابُّفبني  ُّيهُّمجلةُّكتاب،ُّفبني 
ذاُّوه"ُُّّرسولُّاهللُّفيماُّليسُّفيهُّنصُّكتابُّالوجهُّالثالث:ُّماُّسن ُُّّ،(8عنُّاهللُّمعىنُّماُّأراد.ُّوهذانُّالوجهانُّاللذانُّملُّخيتلفواُّفيهماُّ)

ُّذلكُّبأدلةُّعديدةُّأمهها:2ماُّليسُّيفُّالقرآنُّ)يفُّسنةُّرسولُّاهللُُّّالوجهُّالثالثُّذهبُّاجلمهورُّإىلُّأن ُّ ُّ(ُّواستدلواُّعلى
ُّآم ن وا ُّأ ط ُُُُُُُُّّّّّّّّ ع وا ُّاهلل ُّيأوالً:ُّإنُّيفُّنصوصُّالقرآنُّالكرميُّماُّيدلُّعلىُّأنُّيفُّالسنةُّماُّليسُّيفُّالقرآنُّمثلُّقولهُّتعاىل:ُّ}ي اُّأ يـ ه اُّالَّذ ين 

ُّف إ ُّ م  ُّاأل م ر ُّم نك  ُّو أ و يل  ُّاو أ ط يع وا ُّالرَّس ول  ٍءُّفـ ر د وه ُّإ ىل  ُّش ي  ُّيف  {ُّ]النساء:نُّتـ ن از ع ت م  والردُّإىلُّاهللُّهوُّالردُّإىلُّالكتابُّوالردُُّّ،[51هلل ُّو الرَّس ول 
ُّهإىلُّالرسولُّهوُّالردُّإىلُّسنتهُّبعدُّوفاته.ُّوكذاُّسائرُّماُّقرنُّفيهُّطاعةُّالرسولُّبطاعةُّاهللُّفهوُّدالُّعلىُّأنُّطاعةُّاهللُّماُّأمرُّبهُّوهنىُّعن

ُّاهللُّ)يفُّكتابهُّوط ُّ(3اعةُّالرسولُّماُّأمرُّبهُّوهنىُّعنهُّمماُّجاءُّبهُّمماُّليسُّيفُّالقرآن؛ُّإذُّلوُّكانُّيفُّالقرآنُّلكانُّمنُّطاعة
ثانًيا:ُّإنهُّالُّمانعُّعقالُّمنُّوقوعُّاستقاللُّالسنةُّبالتشريعُّمادامُّرسولُّاهللُّمعصوًماُّعنُّاخلطأ،ُّواهللُّقدُّأمرُّرسولهُّبتبليغُّأحكامهُُُُُُُّّّّّّّ

ُّأوُّبغريه.إىلُّالناسُّمنُّأيُّطريقُّسوا ُّءُّكانُّبالكتاب
ثالثًا:ُّثبتُّمنُّقولُّعليُّرضيُّاهللُّعنه:ُّ))ماُّعندناُّإال ُّكتابُّاهللُّأوُّفهًماُّأعطيهُّرجلُّمسلمُّوماُّيفُّهذهُّالصحيفة،ُّفنشرهاُّفإذاُُُُُُُّّّّّّّ

ناسُّأمجعني،ُّالُّيقبلُّاهللُّلالئكةُّواإىلُّكذا،ُّفمنُّأحدثُّفيهاُّحدثًا،ُّفعليهُّلعنةُّاهللُّواملُّوإذاُّفيها:ُّاملدينةُّحرمُّمنُّعري ُُّّفيهاُّأسنانُّاإلبل،
قبلُّيمنهُّصرفًاُّوالُّعدال،ُّوإذاُّفيها:ُّذمةُّاملسلمنيُّواحدةُّيسعىُّهباُّأدناهمُّفمنُّأخفرُّمسلًماُّفعليهُّلعنةُّاهللُّواملالئكةُّوالناسُّأمجعنيُّالُّ

ُّأ ُّاهللُّواملالئكةُّوالناس ُّمواليهُّفعليهُّلعنة ُّقوًماُّبغريُّإذن ُّفيها:ُّمنُّواىل ُّوالُّعدال،ُّوإذا ُّوالُُّّبلمجعني،ُّالُّيقاهللُّمنهُّصرفًا اهللُّمنهُّصرفًا
ُّيفُّالقرآن.ُّوستأيتُّأمثلةُّأخرىُّعليها.،ُّ(4عدال((ُّ) ُّفدلُّعلىُّأنُّيفُّالسنةُّأشياءُّالُّحتصىُّكثرة،ُّملُّينصُّعليها

ُّيدخلوهناُُُُُُُّّّّّّّ ُّولكن ُّهذهُّاألحكام ُّالكتابُّيثبتون ُّيردُّيف ُّماُّمل ُّالسنة ُّليسُّيف ُّالقائلنيُّإنه ُّلفظي،ُّألن ُّأنُّاخلالف ويظهرُّللباحث
القواعدُّالكلي ةُّاليتُّوردتُّيفُّالقرآنُّكاألمرُّبطاعةُّالرسولُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّفاخلالفُّالُّمثرةُّله.ُّحيثُّإنُّكالُّمنهماُّيعتفُُّّحتت

(ُّ ُّوالنتيجةُّواحدة ُّواآلخرُّيسميه، ُّذلكُّاستقالالً، ُّأحدمهاُّالُّيسمي ُّالقرآنُّولكن ُّتثبتُّيف ُّالسنةُّمل ُّيتمُُّّ،(5بوجودُّأحكامُّيف وكذا
ًدىبنيُّرأيُّاجلمهوُُّّاجلمع ُّش ي ٍءُّو ه  ِل ُّت بـ ي انًاُِّلك  ُّال ك ت اب  ُّتعاىل:ُّ}و نـ زَّل ن اُّع ل ي ك  ُّ]النحل:ب ش ر ىُّل ل م ُّو ر مح  ًةُّو ُُّّرُّوظاهرُّقوله ُّ[11ُّس ل م ني {

ُّفيهُّنصاُّعلىُّبعضُّاألمور،ُّوإحالةُّلبعضهاُّعلىُّالسنةُّ) زاتُّوأنُّاآلياتُّاملعجُّ،(4فكونهُّتبيانًاُّلكلُّشيءُّمنُّأمورُّالدينُّباعتبارُّأن 
ُّلكلُّشيء:ُّإماُّتأصياًلُّوإماُّتفصياًلُّ) ُّ(ُّ.2جاءتُّتبيانًا

ّضوابطّقبولّاألحكامّالتيّاستقلتّبهاّالسنةّّّّّّّ
ُّالصحيحُُُُُُُُّّّّّّّّ ُّمناهجُّلتحملُّاحلديثُّتضمنُّالنقل ُّمقبوالً،ُّكماُّوضعوا ُّتتوافرُّيفُّالراويُّليكونُّخربه وضعُّالعلماءُّشروطًاُّجيبُّأن

هودهم.ُّوهذاُّيسمىُّجُّ،ُّوحبثواُّيفُّاألسانيدُّمنُّحيثُّاتصاهلاُّوانقطاعهاُّواستوىلُّذلكُّعلىُّمعظمللسنةُّنقاًلُّالُّحتريفُّفيهُّوالُّتغيري
ُّواختلفواُّيفُّتوثيقُّمنتُّاحلديثُّبعدُّثبوتُّصحةُّسندهُّإىلُّمذهبني:،ُّبتوثيقُّالسند
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ُّصُّانظر:ُّالسباعي/ُّالسنةُّومكانتهاُّيفُّال-2ُّ ُّ.310تشريع:
ُّ.4/328الشاطيب/ُّاملوافقات:ُّ-3ُّ
ُّباملدينة،ُُّّ- 4 :ُّجبل ُّكتابُّاجلزية،ُّبابُّذمةُّاملسلمنيُّوجوارهمُّواحدة،ُّعري  ُّالبخاري،ُّانظر:ُّصحيحُّالبخاري، ُّ.4/533(8331ُّيسعىُّهباُّأدناهم:ُّ)ُّأخرجه
 .315انظر:ُّالسباعي/ُّالسنةُّومكانتهاُّيفُّالتشريع:ُّ- 5
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ُّشكُّفيهُّستنقلُُّّمماُّالذهبُّبعضُّالفقهاءُّإىلُّأنهُّإذاُّنقلتُّالسنةُّبرواةُّثقات،ُّوأسلمهاُّبعضهمُّإىلُّبعضُّبطريقةُّسليمةُّفإنهُُُُُُُُّّّّّّّّ
كماُّصدرتُّمنُّرسولُّاهللُّدونُّتبديلُّأوُّتغيري،ُّأوُّدخيلُّفالُّينظرُّإىلُّغريُّذلكُّمنُّمعارضتهاُّلظاهرُّالكتابُّأوُّلسنةُّمشهورةُّألنهُّ

(ُّ ُّفنتوهمُّأهناُّتعارضُّكتابُّاهللُّعزُّوجلُّوليستُّكذلكُّيفُّواقعُّاألمرُّوحقيقته ُّ(ُّ.8قدُّختفىُّعلىُّعقولناُّبعضُّاألحاديث
بعضُّالعلماءُّاعتنواُّبوضعُّمقاييسُّوضوابطُّيفُّتوثيقُّمنتُّالسنةُّالُّتقلُّأمهيةُّعنُّاملقاييسُّاليتُّوضعتُّلتوثيقهاُّمنُّحيثُُّّإال ُّأنُُُُُُُّّّّّّّ

ُّأربعةُّ ُّمعارضُّعلى ُّاالنقطاعُّبدليل ُّالسرخسي:"ُّثبوت ُّقبوله.ُّيقولُّاإلمام ُّيقدحُّيف ُّيفُّاحلديث ُّانقطاًعاُّباطنًيا السندُّواعتربواُّذلك
ُّتابُّاهللُّتعاىل،ُّأوُّلسنةُّمشهورةُّعنُّرسولُّاهلل،ُّأوُّيكونُّحديثًاُّشاًذاُّملُّيشتهرُّفيماُّتعمُّبهُّالبلوىُّوحيتاجأوجه:ُّإماُّأنُّيكونُّخمالًفاُّلك

عنهُّاألئمةُّمنُّالصدرُّاألولُّبأنُّظهرُّمنهمُّاالختالفُّيفُّتلكُّاحلادثةُّوملُّجترُُّّاخلاصُّوالعامُّإىلُّمعرفته،ُّأوُّيكونُّحديثًاُّقدُّأعرض
ُّثرُّمنُّاهتمُّهبذاُّالقسمُّاحلنفية.(ُّ.ُّوأك2بينهمُّاحملاجةُّبذلكُّاحلديث"ُّ)

ُّوأهمُّماُّمتُّبهُّتوثيقُّمتونُّالسنةُّبعدُّصحةُّالسندُّماُّيلي:ُُُُُُُُّّّّّّّّ
ّكتابّاهللّعزّوجل.ّعرضّالمتنّالذيّثبتّفي2ُُُُُُّّّّّّّ ملُّخيالفُّالقرآن،ُّوكيفُّخيالفهُّواهللُّسبحانهُّوأنُّالنيب،ُّخبرّاآلحادّعلى

ل و ُّ ُّيقول:}و  ُّاُّوتعاىل ُّبـ ع ض  ُّع ل يـ ن ا ل  ُّمُّتـ ق وَّ م ُّم نك  ُّف م ا ، ُّال و ت ني  ُّم ن ه  ط ع ن ا ُّل ق  ُّمث َّ ، ُّب ال ي م ني  ُّم ن ه  ذ ن ا ُّأل  خ  ، ز ين {ُّأل  ق او يل  ُّح اج  ُّم ن ه  ٍد ُّأ ح  ن 
،ُّوعرضهاُّ(3[ُّ.ُّوكانتُّعائشةُّرضيُّاهللُّعنهاُّتفعلُّذلك،ُّوقصتهاُّمعُّحديث:ُّ"إنُّامليتُّليعذبُّببكاءُّأهلهُّعليه"ُّ)42-44]احلاقة:

ُّس ُّهذاُّاحلديثُّعل ُّم ا ُّإ الَّ ُّل إل  نس ان  ُّو أ نُّلَّي س  ُّأ خ ر ى، ُّو از ر ة ُّو ز ر  ُّت ز ر  ُّ}أ الَّ ُّذهبُّ،ُّ[ُّمشهورة31-31ع ى{ُّ]النجم:ىُّقولهُّتعاىل: وعليه
احلنفيةُّإىلُّأنُّخربُّالواحدُّالُّيكونُّصحيًحاُّإذاُّخالفُّكتابُّاهللُّعزُّوجلُّفإذاُّوردُّخمالًفاُّلهُّكانُّهذاُّدلياًلُّعلىُّعدمُّصحته.ُّواتبعُّ

ُّاإلمامُّاإل ُّيذهب ُّالكتابُّمل ُّوخالفُّظاهر ُّعلىُّالتحرمي ُّفإنُّدل  ُّالكتاب ُّالسنةُّعلى ُّالدليلُّمن ُّفاختارُّعرض ُّذلكُّأيًضا مامُّمالك
(ُّ ُّوذيُّنابُّمنُّالسباع ُّذيُّاملخلبُّمنُّالطري ُّذلكُّموقفهُّمنُّأكل ُّألفُّ،ُّ(4مالكُّإىلُّالتحرميُّومثال ُّروىُّ"ُّمائة ورويُّأنُّمالًكا

ُّحىتُّرجعتُّإىلُّمخسمائة"ُّ)ُّحديثُّمجعُّمنهاُّيفُّاملوطأُّعشرةُّآالف ُّعلىُّالكتابُّوالسنةُّوخيربهاُّباآلثار ُّ(ُّ.5مثُّملُّيزلُّيعرضها
احلنفيةُّأخبارُّاآلحادُّعلىُّالسنةُّاملشهورة،ُّذلكُّألنُّاألخبارُّاملشهورةُّعرضّّ.ّعرضّأحاديثّاآلحادّعلىّالسنةّالمشهورة:0ُُُُُُّّّّّّ

ُّالعلمُّالظينُّفاألوُّ ُّأخبارُّاآلحادُّفتفيد ُّدلتُّاملتفيدُّاليقنيُّالقليبُّأما ُّمنُّالثانية،ُّفإذاُّتعارضتا ُّصلةُّبرسولُّاهلل ُّأنُّىلُّأوثق شهورةُّعلى
ُّعنُّالنيبُّ ُّأخبارُّاآلحادُّ)غريهاُّملُّيصدر ُّمجهورُّالفقهاءُّعلىُّ،(4من ُّالتعارضُّوطبقُّهذاُّاملقياس ُّالدكت،ُّالسننُّاليتُّظاهرها ورُّيرى

منُّذلكُّقولهُّيفُّغسلُّيومُّاجلمعة:ُّإنهُّ،ُّ(2األحكامُّ)ىُّالسنةُّيفُّكثريُّمنُّرفعتُّفوزيُّأنُّاإلمامُّالشافعيُّأيًضاُّكانُّيعرضُّالسنةُّعل
ُّاهللُّ سنةُّمستحبةُّوليسُّبواجب،ُّوأنُّالوجوبُّالذيُّوردُّيفُّبعضُّاألحاديثُّص رفُّبالسنةُّاملشهورةُّوفيهاُّأنُّعثمانُّبنُّعفانُّرضي

ُّاجلمعةُّوهمُّأهلُّاحللُّوالعقدرضيُّاهللُّعنهُّوحُّعنهُّتركُّالغسلُّوأقرهُّعمر ُّضرو
ُّتقدمُّيفُّعبارةُّالسرخسيُّاملتقدمةُّأنُّللحنفيةُّضابطنيُّأيًضاُّلقبولُّأخبارُّلّالصحابةّوفتاواهم:عرضّالحديثّعلىّعمّ-8ّّّّّّ

ُّغريُّماُّتقدمُّلتوثيقُّاحلديثُّأخذُّهبماُّاحلنفيةُّومها: ُّالدكتورُّرفعتُّفوزيُّبقوله:"ُّهناكُّمقياسان ُّاآلحادُّوشرحهما

                                                                 
ُّالسنةُّيفُّالقرنُّالثان:ُُّّ- 1 ُّفوزي/ُّتوثيق ُّ.5/835رفعت
2 -ُُُّّّ ُّ.8/344أصولُّالسرخسي
ُّ.248-240(ُّص453ُّمتفقُّعليه،ُّانظر:ُّحممدُّفؤادُّعبدُّالباقي/ُّاللؤلؤُّواملرجان،ُّكتابُّاجلنائز،ُّبابُّامليتُّيعذبُّببكاءُّأهلهُّعليه،ُّ)-3ُّ
ُّالصنعان/ُّسبلُّالسالم:ُّ-4ُّ ُّ.23-4/22،ُّاملرجعُّالسابق:2/884ُّراجع:
ُّاحلوالك:ُُّّ-5ُّ ُّ.8/4السيوطي/ُّتنوير
ُّالسنةُّيفُّالقرنُّالثانُّاهلجري:ُّصُّ-4ُّ ُّفوزي/توثيق ُّ.323رفعت
ُّالسنةُّيفُّالقرنُّالثانُّاهلجري:ُّصُّ-2ُّ ُّفوزي/ُّتوثيق ُّ.348رفعت
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ُّماُُُُُُُّّّّّّّ ُّليكونُّأوالً:ُّاحلديثُّالذيُّتعمُّبهُّالبلوى،ُّوالذيُّإليهُّتكونُّاحلاجة سةُّيفُّعمومُّاألحوال؛ُّالُّبدُّأنُّيأيتُّبرواياتُّمشهورة
مقبوالُّوموثًقا،ُّفإذاُّملُّيكنُّكذلكُّيرفض؛ُّألنهُّلوُّصحُّالنتشرُّوشاعُّبنيُّالصحابةُّومنُّبعدهم.ُّفالعادةُّتقتضيُّاستفاضةُّنقلُّماُّتعمُّ

ُّبهُّالبلوى.
ُّاألئمةُّمنُّأصحابُّالنيبُُُُُُُّّّّّّّ ُّأعرضُّ:ثانًيا:ُّاحلديثُّالصحيحُّيأخذُّبه ُّيفُّنقلُّالشريعةُّثعنُّاحلديُّوافإذا ُّذلكُّدُّوهمُّاألصول ل 

يرجعانُّإىلُّأصلُّواحدُّوهوُّالرجوعُّباحلديثُّوعرضهُّعلىُّعملُّالصحابةُُّّكماُّيبدوُّواضًحاُّعلىُّانقطاعهُّأوُّنسخهُّوهذانُّاملقياسان
كانُّصحيًحاُّأماُّإذاُّوُُّّبلوفتاواهمُّومدىُّنقلهمُّله،ُّفإذاُّكانتُّالعادةُّتقتضيُّأنُّيعلمهُّأكثرهمُّويعملواُّبه،ُّوحدثُّذلكُّفعالُّونقلوهُّق

ُّ(8ُّوواجبُّعليهمُّأال ُّيعرضواُّعماُّثبتُّعنُّرسولُّاهللُّكانُّذلكُّدلياًلُّعلىُّأنهُّملُّيصدرُّعنُّرسولُّاهللُّ"ُّ)ُّأعرضواُّعنه
املقصودُّبعملُّأهلُّاملدينةُّماُّنقلهُّأهلهاُّمنُّسننُّنقالُّمستمًراُّعنُّزمنُّالنيبُّصلىُُّّ.ّعرضّالحديثّعلىّعملّأهلّالمدينة:4ُُُُُّّّّّ

ُّفهلُّيشتطُّيفُّقبولُّخربُّاآلحادُّبعدُّصحةُّسندهُّعرضهُّعلىُّعملُّأهلُّاملدينةُّفإنُّصحب،ُّوُّكانُّرأيًاُّواستدالاًلُّهلموسلمُّأُّاهللُّعليه
ُّالُّيقبل؟ ُّيقولُّالدكتورُّأمحدُّنورُّسيف:ُّاخلربُّعملهمُّق بلُّوإنُّخالفهم

ُّبارُّاآلحادُّباملوطأُّواليتُّملُّيذكرُّمالك"ُّنسبُّإىلُّمالكُّأنهُّالُّيقبلُّاآلحادُّإال ُّماُّصحبهُّالعمل.ُّلكنُّباستعراضُّعددُّمنُّأخُُُُُُّّّّّّ
مصاحبةُّعملُّهلا،ُّوكذلكُّتفرقُّبعضُّاألصولينيُّبنيُّهذاُّالشرطُّوبنيُّرد ُّمالكُّأخبارُّاآلحادُّبالعملُّيدلُّعلىُّأنهُّالُّيشتطُّيفُّقبولُّ

ُّالعمل"ُّ) ُّإذاُّعارضها ُّالعملُّهلاُّوإمناُّيردها ُّمصاحبة ُّ(ُّ.2أخبارُّاآلحاد
رًضاُّخلربُّاآلحاد،ُّوثبتُّعنهمُّمنُّطريقُّالنقلُّفهذاُّيشبهُّالتواترُّويفيدُّالقطعُّواليقني،ُّومنُّأمثلةُّإنُّكانُّعملُّأهلُّاملدينةُّمعاُُُُُُُُّّّّّّّّ

عنُّمعاذُّرضيُّ،(3ُّنبتتُّاألرضُّمنُّاخلضرُّزكاة((ُّ)عنُّعائشة:ُّ))أنُّالسنةُّجرتُّبهُّوليسُّفيماُّأّ:ّزكاةّالفاكهةّوالخضروات:ذلك
لكُّيفُّالتمرُّذُّالعشرُّوفيماُّسقيُّبالنضحُّنصفُّالعشر((ُّوإمناُّيكونُّالسيحقال:ُّ))فيماُّسقتُّالسماءُّوالبعلُّوُّاهللُّعنهُّأنُّرسولُّاهللُّ

(ُّ ُّعفاُّعنهُّرسولُّاهلل ُّوالبطيخُّوالرمانُّوالقصبُّفقد ُّفيهاُّ،ُّ(4واحلنطةُّواحلبوب،ُّوأماُّالقث اء ُّالسنةُّاليتُّالُّاختالف قالُّاإلمامُّمالك:
ُّ(ُّ.5عندناُّوالذيُّمسعتُّمنُّأهلُّالعلمُّأنهُّليسُّيفُّشيءُّمنُّالفواكهُّكلهاُّصدقةُّ)

ُّجوازُّالوقفُّولزومهُّعلماءُّيفوخالفُّاإلمامُّأبوُّحنيفةُّمجهورُّالُّ،بيسُّاألصل،ُّوتسبيلُّاملنفعةاملقصودُّبالوقفُّشرًعا:ُّحتُّالوقف:ّّّّّّّ
ُّقالُّلهُّأ،ُّ(4) ُّالوقفوقدُّرويُّأنُّمالًكا ُّحبضرةُّالرشيد:ُّإنُّاحلبسُّأي ُّلهُّمالك:ُّبوُّيوسف ُّأحُّالُّجيوزُّفقال باسُّ"فهذهُّاألحباس؛

فاستدلُّبعملُّالرسولُّوعملُّالصحابةُّيفُّاملدينةُّاليتُّشاهدهاُّالناسُّوعرفوهاُّوهمُّعلىُّ(2ُّ)وف د كُّوأحباسُّأصحابه؟ُّ"ُّيربرسولُّاهللُّخب
لعموم.ُّوكذلكُّوردتُّاُّاطالعُّعليها،ُّفالقرآنُّالكرميُّملُّيتعرضُّلذكرُّالوقفُّخبصوصهُّبلُّرغ بُّيفُّالتصدقُّالعامُّويدخلُّالوقفُّيفُّهذا

أنفسُُّّطرضيُّاهللُّعنهُّأرًضاُّخبيربُّقال:ُّملُّأ صبُّمااًلُّقُّمنهاُّحديثُّابنُّعمرُّقال:ُّأصابُّعمرُّاألخبارُّاليتُّتؤكدُّعملُّأهلُّاملدينة،
"إنُّشئتُّحبستُّأصلهاُّوتصدقتُّهبا"ُّفتصد قُّهباُّعمرُّيفُّالفقراءُّوالرقابُّويفُّسبيلُّاهللُّوالضيفُّوابنُُّّمنهُّفكيفُّتأمرنُّبه؟ُّقال

                                                                 
ُّ.345توثيقُّالسنة:ُّصُُّّ-8ُّ
ُّالسابق:ُّصُّاملرجُُّّ-2ُّ ُّ.320ع
ُّكلهاُّمراسيلُّإال ُّأهناُّمنُّطرقُّخمتلفةُّفبعضهاُّي-3ُّ ُّالبيهقي:ُّكتابُّالزكاة،ُّبابُّالصدقةُّفيماُّيزرعهُّاآلدميون،ُّمثُّقال:ُّهذهُّاألحاديث ُّؤكدُّبعضًُّأخرجه اُّومعهاُّروايةُّأيبُّبردة

ُّ.830-4/821ومعهاُّقولُّبعضُّالصحابةُّرضيُّاهللُّعنهم.ُّانظر:ُّالسننُّالكربىُُّّ...
ُّالنضح:ُّماُّسقيُّبالدوايلُّواالستسقاء،ُّوالنواضحُّاإلبالب عل-4ُّ ُّبعروقهُّمنُّاألرضُّمنُّغريُّسقيُّمساء،ُّالس يح:ُّاملاءُّاجلاري، ُّي سقىُّعليها،ُُّّلُّاليت:ُّهوُّماُّشربُّمنُّالنخيل ُّ ُّاحلاكمُّوالبيهقي،ُّانظر:ُّاملستدرك: ُّ.8/821،ُّالسننُّالكربى،ُّكتابُّالزكاة،ُّبابُّالصدقةُّفيماُّيزرعهُّاآلدميون:8/408ُّأخرجه
ُّ.8/324انظر:ُّاملوطأ،ُّكتابُّالزكاة،ُّبابُّماُّالُّزكاةُّفيهُّمنُّالفواكهُّوالقصبُّوالبقول،ُّ-5ُّ
ُّ.384،ُّالشليب/ُّأحكامُّالوصاياُّوالوقف:ُّص88/28ُّ،ُّانظر:ُّالسرخسي/ُّاملبسوط:13ُّانظر:ُّابنُّقدامة/ُّعمدةُّالفقه:ُّصُّ-4ُّ
ُّ.2/843ابنُّالعريب/ُّأحكامُّالقرآن:ُّ-2ُّ
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ويفُّاألثرُّعنُّجابرُّرضيُّاهللُّعنه:ُّ))ماُّ(8ُّيطعمُّصديًقاُّغريُّمتمولُّفيهُّ)السبيل،ُّالُّجناحُّعلىُّمنُّوليهاُّأنُّيأكلُّمنهاُّباملعروف،ُّأوُّ
ُّالوقفُّإال ُّوقف((ُّ)بقيُّأحدُّمنُّأصحابُّرسولُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّلهُّ ُّ(2ُّمقدرةُّعلى

ّتقدمّّّّّّّّ ّومتنا ّبعإّ:خالصةّلما ّمشهور، ّهو ّكما ّالسنةّسند ا ّتوثيق ّفي ّالغاية ّبلغوا ّوعلماءّاألمة ّالفقه ّأئمة ضّالسننّّرن
ّوسلمّ ّكتابّاهلل،ّوعلىّالمشهورّمنّالسننّاألخرى،ّوعلىّفتاوىّجمهورّأصحابّرسولّاهللّصلىّاهللّعليه الصحيحةّعلى

ّكّوالسيماّفيّالمدينةّموطنّرسولّاهللّصلىّاهللّعليه ّثمّمن ّرضوانّاهللّعليهم ّأتبعّالناسّله ّوالكبارّمنّصحابته انّوسلم،
ّوالّيظنّفيهمّمخالفتها.فيهاّمنّبعدهمّمنّالتابعينّيسل ّتل ّالسبيل ّكون

ّ(8)مثالّمماّاستقلتّبهّالسنةّفيّالعباداتّّّّّّّ
ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُّثبتتُّبالسنةُّالصحيحة.ُُّّقسميلحظُّيفُّكلُّوُّقسمُّمنُّأقسامُّالفقهُّكلُّلسأكتفيُّبذكرُّثالثةُّأحكام ُّأحكاًما
ّكتابّالطهارة:ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُّهريرة:ّبابّالسواك:ّففي ُّأيب ُّاهللُُّّحديث ُّرسول ُّأميتُّقال:أن ُّعلى ُّأنُّأشق ُُّّ"لوال ُّعلى مرمهمُّألُّسالناأو

وحديثُّأيبُّموسىُّقال:ُّ))أتيتُّالنيبُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّفوجدتهُّيسنتُّبسواكُّبيدهُّيقول:ُّ"ُّأعُّأع"ُّ،ُّ(4بالسواكُّمعُّكلُّصالة"ُّ)
ُّالس4)ُّبالسواك)كانُّالنيبُّإذاُّقامُّمنُّالليلُّيشوصُّفاهُّقال:ُّوحديثُّحذيفةُّ،ُّ(5والسواكُّيفُّفيهُّكأنهُّيتهوعُّ(ُّ) واكُّ(ُّ.فاستحباب

ّكخصالّالفطرة،ّوالمسحّعلىّالخفين،ّوولوغّالكلبّفيّاإلناء،ّونجاسةّ،ُّثبتُّبالسنةُّالفعليةُّوالقولية كماّثبتتّأحكامّأخرى
ّكتبّالسنن. ّالمذيّوغيرّلل .ّومنّأرادّاالستقصاءّفدونه

ّكتابّالصالة:ّّّّّّ هذاُُّّلَّمهحديثُّعنُّأيبُّحمذورةُّأنُّالنيبُّعّيّلل :األلانّوشفعه،ّوإيتارّاإلقامةّووردتّالسننّالتاليةّفّوفي
أشهدُّأنُّالُّإلهُّإال ُّاهللُّأشهدُّأنُّالُّإلهُّإال ُّاهللُّأشهدُّأنُّحممًداُّرسولُّاهللُّأشهدُّأنُّحممًداُّرسولُّاهللُّمثُّيعودُُّّاألذانُّاهللُّأكربُّاهللُّأكرب

ي ُّاهللُّأشهدُّأنُّحممًداُّرسولُّاهللُّحي ُّعلىُّالصالةُّمرتنيُّحفيقولُّأشهدُّأنُّالُّإلهُّإال ُّاهللُّأشهدُّأنُّالُّإلهُّإالُّاهللُّأشهدُّأنُّحممًداُّرسولُّ
2ُّعلىُّالفالحُّمرتني،ُّزادُّإسحاق:ُّاهللُّأكربُّاهللُّأكربُّالُّإلهُّإال ُّاهللُّ)(

وحديثُّابنُّعمرُّرضيُّاهللُّعنهُّكانُّيقول:ُّكانُّاملسلمونُّحنيُّقدمواُّاملدينةُّجيتمعونُّفيتحينونُّالصالة،ُّليسُّينادىُّهلا،ُّفتكلمواُُُُُُُُّّّّّّّّ
ذلك،ُّفقالُّبعضهمُّلبعض:ُّاختذواُّناقوًساُّمثلُّناقوسُّالنصارى،ُّوقالُّبعضهم:ُّبلُّبوقًاُّمثلُّبوقُّاليهود؛ُّفقالُّعمرُّرضيُّاهللُُّّيوًماُّيف

ُّرضيُّ،ُّ(1ياُّبالل،ُّقمُّفناد ُّبالصالة"ُّ)عنه:ُّأوالُّتبعثونُّرجاًلُّيناديُّبالصالة؟ُّفقالُّرسولُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم:ُّ" وحديثُّأنس
ُّ(1نارُّوالناقوس،ُّفذكرواُّاليهودُّوالنصارى،ُّفأمرُّباللُّأنُّيشفعُّاألذانُّوأنُّيوترُّاإلقامة((ُّ)اهللُّعنهُّقال:ُّ))ذكرواُّال

ُّبالسنة. ُّالكرميُّوثبتُّحكمُّصالةُّالعيدين،ُّواالستسقاء،ُّوالكسوف،ُّواجلنائز ُّوثبتُّفرضُّالصلواتُّاخلمسُّبالقرآن

ّفيّالمعامالتّّّّّّّّ ّالسنة ّاستقلتّبه ّمثالّمما ُّاإلسال: ُّوالقاعدةُّاليتالقسمُّالثانُّللفقه ُّبىنُّميُّقسمُّاملعامالت،
رُّدينكمُّوُّعليهاُّاملسلمونُّمعامالمهمُّالدنيويةُّقولهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم:ُّ"إنُّكانُّشيًئاُّمنُّأمورُّدنياكم؛ُّفشأنكمُّبه.ُّوإنُّكانُّمنُّأم

                                                                 
ُّالبُّ-8ُّ ُّكتابُّالشروط،ُّبابُّالوقف:ُّ)متفقُّعليه،ُّانظر:ُّصحيح ُّ.4/314(ُّ،2232ُّخاري،
ُّالوقف:ُّصُّ-2ُّ ُّيفُّكتابهُّأحكام ُّاخلصافُّبسنده ُّ.85أخرجه
ُّص-3ُّ ُّ.28انظر:ُّخادمُّحسنيُّخبش/ُّالقرآنيون
ُّ.11(ُّص842ُّمتفقُّعليه،ُّانظر:ُّحممدُّفؤادُّعبدُّالباقي/ُّاللؤلؤُّواملرجان،ُّكتابُّالطهارة،ُّبابُّالسواك،ُّ)-4ُّ
ُّ.10(ُّص843ُّوع :ُّالقيء.ُُّّمتفقُّعليه،ُّانظر:ُّاللؤلؤُّواملرجان،ُّكتابُّالطهارة،ُّبابُّالسواكُّ)يتهو ع:ُّأيُّيتقيأ،ُّواهل-5ُّ
ُّوينقها،- 6 ُّ.10(ُّص844ُّمتفقُّعليه،ُّانظر:ُّحممدُّفؤادُّعبدُّالباقي/ُّاللؤلؤُّواملرجان:ُّكتابُّالطهارة،ُّبابُّالسواكُّ)ُّيشوص:ُّأيُّيدلكُّأسنانه
ُّمسلمُّيفُّأكثرُُّّ-2ُّ ُّمرات،ُّقالُّالقاضيُّقالُّاإلمامُّالنووي:ُّ))يفُّصحيح األصولُّيفُّأوله:ُّاهللُّأكربُّمرتنيُّووقعُّيفُّغريُّمسلم:ُّاهللُّأكربُّاهللُّأكربُّاهللُّأكربُّاهللُّأكربُّأربع

ُّوالتبيع،ُّوامل ُّيفُّالتثنية ُّعبدُّاهللُّبنُّزيد ُّمرات،ُّوكذلكُّاختلفُّيفُّحديث رحُّهورُّفيهُّأربع..((ُّششعياضُّرمحهُّاهلل:ُّووقعُّيفُّبعضُّطرقُّالفارسيُّيفُّصحيحُّمسلمُّأربع
ُّالسابق:4/18ُّصحيحُّمسلمُّ ُّمسلم،ُّكتابُّالصالة،ُّصفةُّاألذان،ُّانظر:ُّاملرجع  ،4/10ُّ،ُّأخرجه

ُّ.883(283ُّمتفقُّعليه،ُّانظر:ُّاللؤلؤُّواملرجان،ُّكتابُّالصالة،ُّبابُّبدءُّاألذانُّ)-1ُّ
ُّالسابق:ُّ)ُّ-1ُّ ُّ.883(284ُّمتفقُّعليه،ُّانظر:ُّاملرجع
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املعامالتُّواألمثلةُُّّقاعدةُّيفوكانُّالضابطُّمنعُّكلُّماُّيثريُّالشحناءُّوالبغضاءُّبنيُّاملسلمنيُّفثبتُّيفُّالسننُّماُّيؤكدُّهذهُّال،ُّ(8فإيل "ُّ)
ُّمنها: ُّالبيع؛ُُّّعلىُّذلكُّكثرية ُّاملالمسةُّواملن ابذةُّيف ُّبيعتني:ُّهنىُّعن ُّوعن ُّعنُّل ب س تني  ُّهنىُّرسولُّاهلل ُّسعيدُّاخلدريُّقال: حديثُّأيب

نابذةُّأنُّينبذُّالرجلُّإىلُّا
 
بثوبهُّوينبذُّاآلخرُّثوبهُُّّلرجلواملالمسةُّملسُّالرجلُّثوبُّاآلخرُّبيدهُّبالليلُّأوُّبالنهارُّوالُّيقل بهُّإال ُّبذلك،ُّوامل

ُّواللبستني:ُّاشتمالُّالصم اء،ُّوالصم اء:ُّأنُّجيعلُّثوبهُّعلىُّأحدُّعات ق ي ه،ُّفيبدوُّأحدُّشقيه،ُّذلكُّبيعهماُّمنُّغريُّنظرُّوالُّتراضُّويكون
ولُّاهللُّقال:ُّقال:ُّأنُّرسُّحديثُّأيبُّهريرة،ُّوُّ(2ليسُّعليهُّثوب،ُّوالِلبسةُّاألخرىُّاحتباؤهُّبثوبهُّوهوُّجالسُّليسُّعلىُّفرجهُّمنهُّشيءُّ)

ُّالنظرينُّبعدُّأنُّوالُّيبعُّحاضرُّلبادُّوالُّت صرواُّالغنمُّومنُّابتاعهاُّفهوُّخبريُّعُّبعضكمُّعلىُّبيعُّبعضُّوالُّتناجشوا"الُّتلق واُّالركبانُّوالُّيب
ُّحديثُّأيبُّمسعودُّاألنصاريُّرضيُّاهللُّعنه:ُّأنُّرسولُّاهللُّصلى،ُّ(3حيتلبها؛ُّإنُّرضيهاُّأمسكها،ُّوإنُّسخطهاُّردهاُّوصاًعاُّمنُّمتر"ُّ)

ُّعنُّمثنُّالكل ُّ)اهللُّعليهُّوسلمُّهنى ُّومهرُّالبغيُّوحلوانُّالكاهن ُّاألحكامُّ،ُّ(4ب ُّبهُّالسنةُّمن ُّاألحاديثُّالكثريُّمماُّتفردت وغريُّهذه
ُّأحاديثُّ ُّمجع ُّاقتصرتُّعلى ُّواستقلتُّمبصنفات ُّاألخرى ُّألوانُّالفنون ُّبفصلهاُّعن ُّاهتمُّالعلماء ُّولقد ُّالقرآنُّالكرمي. ُّتردُّيف واليتُّمل

ُّ(5األحكامُّفقطُّ)

ّافيّالنكاحّّّّّّّّ القسمُّالثالثُّيفُّالفقهُّاإلسالميُّأحكامُّالنكاحُّويلحقهاُّأحكامُّاملهرُّوالنفقةُُّّ:مماّاستقلتّبهّالسنة
ُّقال:ُّ"الُّحديثُّأيبُّهريرة:ُّأنُّرسولُّاهللُّوالرضاعُّوالطالقُّوثبتتُّأكثرُّأحكامُّهذاُّالقسمُّيفُّالقرآن.ُّومماُّاستقلتُّبهُّالسنةُّماُّيلي:

ُّابنتهُّ،ُّ(4بنيُّاملرأةُّوخالتها"ُّ)ا،ُّوالُّجيمعُّبنيُّاملرأةُّوعمته ُّعمر:ُّأنُّرسولُّاهللُّهنىُّعنُّالشغار.ُّالشغارُّأنُّيزوجُّالرجل وحديثُّابن
وحديثُّأنس:ُّمنُّالسنة،ُّإذاُّتزوجُّالرجلُّالبكرُّعلىُّالثيب،ُّأقامُّعندهاُّسبًعا،ُّ،ُّ(2خرُّابنته،ُّليسُّبينهماُّصداقُّ)علىُّأنُّيزوجهُّاآل

ُّالثيبُّعلىُّالبكرُّأقامُّعندهاُّ ُّ(1ثالثًا،ُّمثُّقسمُّ)وقسم؛ُّوإذاُّتزوج

ّفيّالحدودّوالجنايامثالّمماّاستّّّّّّّّ كمّالرد ة،ّوحدّحبتتُّأكثرُّاحلدودُّبالقرآنُّالكرميُّإال ُّثُّت:قلتّبهّالسنة
ُّحديثُّعبدُّاهللُّقال:ُّقامُّفيناُّرسولُّاهللُّفقال:ُّ"والذيُّالُّإلهُّغريه،ُّالُّحيلُّدمُّرجلُّووردتُّفيهاُّاألحاديثُّالتالية:ُّالخمر،ّوالتعزير.

ُّوالنفسُّوالثيبُّالُّ-أوُّاجلماعةُُّّ-شهدُّأنُّالُّإلهُّإالُّاهللُّوأنُّرسولُّاهللُّإالُّثالثةُّنفر،ُّالتاركُّاإلسالمُّاملفارقُّللجماعةُّمسلمُّي زان
تلهُّإنُّملُّيجبُّققالُّاإلمامُّالنووي:ُّوالتاركُّلدينهُّاملفارقُّللجماعةُّفهوُّعامُّيفُّكلُّمرتدُّعنُّاإلسالمُّبأيُّردةُّكانتُّف،ُّ(1بالنفس"ُّ)

وحديثُّأيبُّبردةُّقال:ُّكانُّ،ُّ(80حديثُّأنسُّقال:ُّجلدُّالنيبُّيفُّاخلمر،ُّباجلريدُّوالنعال؛ُّوجلدُّأبوُّبكرُّأربعنيُّ)،ُّوُّميرجعُّإىلُّاإلسال
ويوجدُّيفُّكلُّمسألةُّعدةُّأحاديثُّمجعتُّيفُّكتبُّأحاديثُّ،ُّ(88النيبُّيقول:ُّ"الُّجيلدُّفوقُّعشرُّجلداتُّإال ُّيفُّحدُّمنُّحدودُّاهلل"ُّ)

ُّأصحهاُّوأوضحهاُّداللة ُّلالختصار.األحكامُّواقتصرتُّعلى ُّ،ُّطلًبا

                                                                 
1 -ُُّّ
ُّالسابق،ُّكتابُّالبُّ- 2 ُّ.421(ُّص142ُّملالمسةُّواملنابذة،ُّ)يوع،ُّبابُّإبطالُّبيعُّامتفقُّعليه،ُّانظر:ُّاملرجع
ُّيفُّمثنهاُّوهوُّ- 3 ُّشراءها،ُّليقعُّغريهُّفيهاالنجش:ُّهوُّأنُّميدحُّالسلعةُّلينفقهاُّويروجها،ُّأوُّيزيد  .430(ُّص120ُّمتفقُّعليه،ُّاللؤلؤُّواملرجان،ُّ)،ُّالُّيريد
ُّ.444(ُّص8080بُّوحلوانُّالكاهنُّومهرُّالبغيُّ)متفقُّعليه،ُّاللؤلؤُّواملرجان،ُّكتابُّاملساقاة،ُّبابُّجترميُّمثنُّالكلُّ- 4
ُّمنُّكالمُّخريُّاألنامُّعليهُّالصالةُّوالسالمُّللمقدسيُّوعليه- 5 ُّاألحكام:ُّمعانُّاآلثارُّللطحاوي،ُّوعمدةُّاألحكام ئلُّمخسةُّشروح،ُّدالُّأشهرُّاملصنفاتُّيفُّعلمُّأحاديث

ُّمن ُّالرسولُّعليهُّالصالةُّوالسالمُّليوسفُّبنُّشداد،ُّاملنتقي ُُّّاألحكامُّمنُّأحاديث ُّاملصطفىُّالبنُّتيمية ُّأشهرهاُّنيلُّاُّ-اجلدُُّّ-أخبار ألوطارُّاحلرانُّوعليهُّشروحُّعديدة
ُّالعسقالنُّوأهمُّشروحهُّسبلُّالسالمُّللصنعان.ُّانظر:ُّالباحثة/ُّمدخلُّل ُّاألحكامُّللقاضيُّاإلمامُّابنُّحجر ُّمنُّأحاديث ُّاألللشوكان،ُّبلوغُّاملرام حكام،ُّجملةُّدراسةُّأحاديث

ُّ.8481ُّ،81جامعةُّأمُّالقرى،ُّالعددُّ
4ُّ-ُُّّ
ُّ.314(ُّص113ُّمتفقُّعليه،ُّانظرُّاللؤلؤُّواملرجان:ُّكتابُّالنكاح،ُّبابُّحترميُّنكاحُّالشغارُّوبطالنهُّ)ُّ-2ُّ
ُّوالثيبُّمنُّإقامةُّالزوجُّعندهاُّعقبُّالزفافُّ)-1ُّ ُّ.408(ُّص125ُّمتفقُّعليه،ُّانظرُّاملرجعُّالسابق،ُّكتابُّالرضاع،ُّبابُّقدرُّماُّتستحقهُّالبكر
ُّ.88/845،ُّبابُّماُّحيلُّبهُّدمُّاملسلم.ُّانظر:ُّالنووي/ُّشرحُّصحيحُّمسلم:ُّأخرجهُّمسلم،ُّكتابُّالقسامةُّ-1ُّ

ُّ.411(ُّص8801ُّمتفقُّعليه،ُّانظر:ُّاللؤلؤُّواملرجان،ُّكتابُّاحلدود،ُّبابُّحدُّاخلمرُّ)-80ُّ
88ُّ-ُّ(ُّ ُّالسابق،ُّكتابُّاحلدود،ُّبابُّقدرُّأسواطُّالتعزير 411ُّ(ُّص8880ُّمتفقُّعليه،ُّانظر:ُّاملرجع
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فموضوعُّالسنةُّالنبويةُّوكوهناُّاملصدرُّاألساسيُّالثانُّللتشريعُّاإلسالميُّمنُّحيثُّاالحتجاجُّوالعمل؛ُّلهُّفهمُّعندُّّخاتمةّالبحث:
جماوزةُُّّالذيُّجيعلُّطائفةُّتثبتُّاحلاللُّواحلرامُّبسننُّملُّتصحُّعنُّالنيبُّ،ُّوأخرىُّمتنعُّلغلو:ا،ُّالسلفُّمتوسطُّبنيُّالغلوُّواجملافاةعلماءُّ

رُُّّاليتُّجتعلُّطائفةُّيطلقُّعليهمُّالقرآنيونُّيقولون:ُّإنُّالقرآنُّالكرميُّذكُّوالمجافاة:،ُّوإنُّخالفُّإمجاعُّاملسلمنيُّوعملهمُّظاهرُّاحلديث
أماُّمجهورُّعلماءُّالسلفُّفسودتُّأحبارُّأقالمهمُّألوفُّاألوراقُّيوقرونُّالسنةُّويعظموهناُّويدافعونُّ،ُّكلُّشيءُّوالُّحاجةُّمعهُّإىلُّالسنة

ُّهبا. ُّاليتُُّّعنهاُّوحيتجون ُّالسنن ُّوميزواُّبني ُّأوُّضعيفة، ُّصحيحة ُّمتواترةُّوآحادا، ُّهلاُّأقساًما؛ ُّوالتحقيقُّوجعلوا ُّالتوثيق ُّهلمُّمعها فكان
ُّمنُّ ُّمتنع ُّاليت ُّاألسباب ُّوذكرواُّكذلك ُّالسنن. ُّظاهر ُّعن ُّالعمل ُّتصرف ُّاليت ُّالقرائن ُّذكروا ُّظنية،ُّكما ُّدالالمها ُّواليت ُّقطعية دالالمها

علىُّقضيةُُّّولقدُّأمجعُّعلماءُّالسلف،ُّاُّالتعارض،ُّفأعملوهاُّوملُّيهملوهانيُّاألحاديثُّاليتُّظاهرهاالحتجاجُّببعضُّالسنن،ُّكماُّمجعواُّب
صصُّاآلياتُّالعامة،ُّوتقيدُّبعضُّاآلياتُّاملطلقة. ُّ.(8)تبينيُّالسنةُّلألحكامُّاجململةُّاليتُّوردتُّيفُّالقرآنُّالكرمي،ُّوأنُّالسننُّالصحيحةُّخت 

ّأسئلةّموجهةّلهم!. ّ(0)البحثّالتاسع:ّمعّالقرآنيين،
إنُّاملطلعُّعلىُّفكرُّمجاعةُّأهلُّالقرآنُّاملعاصرينُّجيدُّأهنمُّيرددونُّشبهاُّعفىُّعليهاُّالزمن،ُّوهذاُّديدنُّأهلُّالباطلُّدائماُّيعيدونُُُُُُُّّّّّّّ

قال:ُّدقُّاهللُّالعظيمُّالذيُّحكىُّمنهجُّالضالنيُّاملضلنيُّيفُّكتابهُّالعزيزُّف،ُّوصيصطادونُّضحاياُّجديدةُّمنُّالغافلنيماُّفرغُّمنهُّلعلهمُّ
ُّللرسلُّمنُّقبلك{ُّ]فصلت}ماُّيقالُّلكُّإ ُّقلوهبم{ُّ،ُّ[43:الُّماُّقدُّقيل ُّالذينُّمنُّقبلهمُّمثلُّقوهلمُّتشاهبت وقالُّسبحانه:ُّ}قال

ُّليسواُّخمتلفنيُّعنُّالغواةُّاآلخرين،ُّوهمُّلوُّقصدواُّاحلق،ُّولوُّاستحيواُّمنُُّّومنكروُّالسنة،ُّ[2ُّ:881]البقرةُّ أراحُّاهللُّاألمةُّمنُّبالئهمُّـ
وهاُّهيُّكتبُّ،ُّممنُّتقدمهمُّمنُّاملبتدعةُّالسابقنيثواُّعنُّاألجوبةُّاليتُّأجيبُّهباُّمنُّاقتدواُّهبمُّرهبمُّتباركُّوتعاىل،ُّمثُّمنُّخلقه؛ُّلبح

ُّاملنتنة، ُّأهلُّالعلمُّاملختلفةُّمألىُّبالردودُّعلىُّتلكُّالتشغيباتُّاليتُّشغبُّهباُّاألولون،ُّولكنهمُّيلوكونُّاألقوالُّالعفنة،ُّوجيتونُّاآلراء
ُّالبالسمُّالشافيةُّاليتُّهباُّيداوىُّهباُّزيغُّعقوهلمُّويغمضونُّأعينهمُّعنُّاألدويةُّالناجعةُّاليتُّفيها ُّ.عالجُّأسقامُّقلوهبم،ُّويتجاهلون

ُّلل،ُّتطويُّذكرُّمواضعُّبيانُّماُّيستشكلونأطروحامهمُّتغفلُّعموماُّالردودُّعلىُّشبههم،ُّوُّفُُُُُُّّّّّّ جدل،ُّإنُّهؤالءُّالناسُّيرومونُّاجلدل
إنُّمنُّيطالعُّأدبياتُّ،ُّ[51بلُّهمُّقومُّخصمون{ُّ]الزخرف:ُّشأهنمُّشأنُّمنُّذكرواُّيفُّالقرآنُّالعزيزُّفقال:ُّ}ماُّضربوهُّلكُّإالُّجدالُّ

ُّسياقها،ُّ ُّمنُّقبلُّمنُّآياتُّقرآنيةُّانتزعوهاُّمن ُّجلجهمُّبأدلةُّنقليةُّجلهاُّماُّساقهُّأسالفهم أعداءُّالسنةُّمنُّالقرآنينيُّجيدهمُّيأتونُّيف
النبوية،ُُّّشهدونُّبشيءُّمنُّاألحاديثوالعجيبُّأهنمُّقدُّيست،ُّحسمواُّبذلكُّالنزاعُّمنُّاملسلمنيُّوأولوهاُّعلىُّغريُّوجهها،ُّوحسبواُّأهنم

ُّامل ُّوالتشتيتواألخبار ُّالتشكيك ُّوهدفهم ُّروية، ُّهنضتهاُّ، ُّسبيل ُّعن ُّوإهلاؤها ُّاملصريية، ُّقضاياها ُّعن ُّاألمة ُّإشغال ُّهدفها ُّعصابة وهم
ُّاحلقيقية،ُّوأىنُّلألمةُّذلكُّوالطابورُّاخلامسُّيفتُّيفُّعضدها،ُّويطعنهاُّيفُّظهرها؟

ُّرويُّأنهُّقيلُّلإلمامُّأمحدُّابنُّحنبل:ُّالرجلُّيصومُّلُّالبدع؛ُّصيانةُّلألمةُّمنُّشرورهم؛صديُّألهقررُّكثريُّمنُّأهلُّالعلمُّلزومُّالتُُُُُّّّّّ
ُُّّويصليُّويعتكفُّأحبُّإليكُّأوُّيتكلمُّيفُّأهلُّالبدع؟ ُّقامُّوصلىُّواعتكفُّفإمناُّهوُّلنفسه،ُّوإذاُّتكلمُّيفُّأهلُّالبدع إمناُّففقال:ُّإذا

ُّورأىُّابنُّتيميةُّأنُّاإلمامُّأمحدُّقدُّ،ُّهوُّللمسلمني،ُّهذاُّأفضل جلهادُّأنُّنفعُّهذاُّعامُّللمسلمنيُّيفُّدينهمُّمنُّجنسُّا»ُّجبوابهُّذلكُّبني 
يفُّسبيلُّاهلل؛ُّإذُّتطهريُّسبيلُّاهللُّودينهُّومنهاجهُّوشرعتهُّودفعُّبغيُّهؤالءُّوعدواهنمُّعلىُّذلكُّواجبُّعلىُّالكفايةُّباتفاقُّاملسلمني،ُّ

ولواُّستيالءُّالعدوُّمنُّأهلُّاحلرب،ُّفإنُّهؤالءُّإذاُّاستولوالُّمنُّيقيمهُّاهللُّلدفعُّضررُّهؤالءُّلفسدُّالدين،ُّوكانُّفسادهُّأعظمُّمنُّفسادُّا
ُّ(.3«ُّ)ملُّيفسدواُّالقلوبُّوماُّفيهاُّمنُّالدينُّإالُّتبعا،ُّوأماُّأولئكُّفهمُّيفسدونُّالقلوبُّابتداء

                                                                 
ُّاملصدرُّالثانُّللتشريعُّاإلسالميُّومكانتهاُّالهذاُّالبحثُّمأخوذُّعنُّكتاب:ُُّّ-8ُّ 45ّ-35ص:ُّجممعُّامللكُّفهدُّ،ُّنورُّبنتُّحسنُّقاروتد.ُّسنةُّالنبوية
2 -ُّ ُّوُّب840ُّ-15،ُّص:ُّم8ُّ/2088ُّأدلتهم،ُّد.ُّعليُّحممدُّزينو،ُّدارُّالقبس،ُّدمشق،ُّطُّ–ائدهمُّعقُّ-لقرآنيون،ُّنشأهمُّاعنُّكتابُّهذاُّالبحث ُّتصرف.اختصار
ُّ.21ُّ/838«ُّجمموعُّالفتاوى»-3ُّ
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ّ:(2)«القرآنّوكفى»ّّّّّّ
ُُُُُُُّّّّّّّ ُّتعاىل:ُّ}ونزلناُّعليكُّالكتاب ُّبالقرآنُّمنُّاالحتجاجُّبقوله ُّورمحةُّتبياناُّليكثرُّالقرآنيونُّألجلُّاكتفائهمُّاملزعوم كلُّشيءُّوهدى

وبقولهُّسبحانه:ُّ}ماُّكانُّحديثاُّيفتىُّولكنُّتصديقُّالذيُّبنيُّيديهُّوتفصيلُّكلُّشيءُّوهدىُّ،ُّ[11وبشرىُّللمسلمني{ُّ]النحل:ُّ
ُّ]يوسف:ُّ ُّشيء{ُّ]األنعام:ُّ،ُّ[888ورمحةُّلقومُّيؤمنون{ ُّيفُّالكتابُّمن ُّ}ماُّفرطنا ُّتعاىل:ُّعزُّوجل: ُّالقرآن31ُّبقوله ُّزاعمنيُّأن ]

ُّمعهُّإىلُّشيءُّمنُّدونه.الكرميُّيصرُّ ُّبأنهُّيغينُّبنفسهُّغناءُّكامالُّعنُّأيُّشيءُّهوُّغريه،ُّوالُّحاجة ُّح
األول:ُّإنناُّالُّنسلمُّأنُّاملرادُّيفُّهذهُّاألخريةُّعلىُّالراجحُّالذيُّملُّيكدُّيرُّاملفسرونُّغريهُُّّواجلوابُّعلىُّهذاُّالزعمُّمنُّوجهني:ُُُُُُّّّّّّ

ُّملاُّيوحيُّبهُّسياقهاُّومتاثلُّمعن2) جبناحيهُُّّطريمنُّدابةُّيفُّاألرضُّوالُّطائرُّيُّفاآليةُّبتمامها:ُّ}وما،ُّوحُّاحملفوظهوُّاللُّ،اهاُّمعُّغريها(ُّـ
وعلىُّمثالُّهذهُّاآليةُّجندُّقولهُّسبحانهُّيفُّ،ُّ[31:ُّاآليةُّإالُّأممُّأمثالكمُّماُّفرطناُّيفُّالكتابُّمنُّشيءُّمثُّإىلُّرهبمُّحيشرون{ُّ]األنعام

ُّال ُّماُّيف ُّإالُّهوُّويعلم ُّالُّيعلمها ُّمفاتحُّالغيب ُّظلماتنفسُّالسورة:ُّ}وعنده ُّحبةُّيف ُّيعلمهاُّوال ُّورقةُّإال ُّوماُّتسقطُّمن ُّربُّوالبحر
ُّمبني{ُّ]األنعام:ُّ ُّمستقرهاُّ،ُّ[51األرضُّوالُّرطبُّوالُّيابسُّإالُّيفُّكتاب وقوله:ُّ}وماُّمنُّدابةُّيفُّاألرضُّإالُّعلىُّاهللُّرزقهاُّويعلم

ُّونكتبُّوق،ُّ[21وقوله:ُّ}وكلُّشيءُّأحصيناهُّكتابا{ُّ]النبأ:ُّ،ُّ[4ومستودعهاُّكلُّيفُّكتابُّمبني{ُّ]هود:ُّ وله:ُّ}إناُّحننُّحنييُّاملوتى
وقوله:ُّ}قالُّعلمهاُّعندُّريبُّيفُّكتابُّالُّيضلُّريبُّوالُّينسى{ُّ،ُّ(8[ُّ)82ماُّقدمواُّوآثارهمُّوكلُّشيءُّأحصيناهُّيفُّإمامُّمبني{ُّ]يس:ُّ

ُّوآياتُّعديدةُّأخرى.ُّ...[20ُّ:52ُّ]طهُّ
ُّمماُّفيهُّاألحُُُُُُُّّّّّّّ ُّـ ُّهيُّمكيةُّوملُّيكنُّنزلُّكثريُّمنُّالقرآن ُّفكيفُّيكونُّالقرآنُّحينئذُّتبيمثُّإنُّاآلياتُّكلها ُّلكلُّكامُّالتشريعيةُّـ انا
ُّللتكذيب،ُّومنعىُّعلىُّرسولُّاهللوُُّّشيء؟ ُّاهللُّعليهُّوسلمُّباالفتاءلوُّكانُّكذلكُّلوجدُّفيهُّاملشركونُّمطعنا ُّبأنُُّّ،ُّصلى ومعُّالتسليم

يءُّبكمُّإليهُّكونُّاملعىن:ُّماُّفرطناُّيفُّشمنُّالعامُّالذيُّأريدُّبهُّاخلاصُّفي»فإنُّهذاُّالعامُّيفُّاآليةُّهوُُّّاملقصودُّيفُّاآليةُّالقرآنُّالكرمي!
ُّيفُّالكتابُّإماُّن ُّإالُّوبيناه ُّهذاُّالقولُّبقوله:ُّوذكرُّاإلمامُّالقرطيبُّ،(3«ُّ)صا،ُّوإماُّجممال،ُّوإماُّداللةحاجة

ملةُّيتلقىُّجموقيل:ُّأي:ُّيفُّالقرآن.ُّأي:ُّماُّتركناُّشيئاُّمنُّأمرُّالدينُّإالُّوقدُّدللناُّعليهُّيفُّالقرآن،ُّإماُّداللةُّمبينةُّمشروحة،ُّوإماُّ»ُُُُُُّّّّّّ
بياهناُّمنُّالرسولُّعليهُّالصالةُّوالسالم،ُّأوُّمنُّاإلمجاع،ُّأوُّمنُّالقياسُّالذيُّثبتُّبنصُّالكتاب،ُّقالُّاهللُّتعاىل:ُّ}ونزلناُّعليكُّالكتابُّ

[،ُّوقال:ُّ}وماُّآتاكمُّالرسول45ُّ[،ُّوقال:ُّ}وأنزلناُّإليكُّالذكرُّلتبنيُّللناسُّماُّنزلُّإليهم{ُّ]النحل:11ُّتبياناُّلكلُّشيء{ُّ]النحل:ُّ
فأمجلُّيفُّهذهُّاآليةُّوآيةُّالنحلُّماُّملُّينصُّعليهُّمماُّملُّيذكره،ُّفصدقُّخربُّاهللُّبأنهُّماُّ،ُّ[2نتهوا{ُّ]احلشر:ُّوهُّوماُّهناكمُّعنهُّفافخذ

ُّإماُّتفصيالُّوإماُّتأصيال؛ُّوقال:ُّ}اليومُّأكملتُّلكمُّدينكم{ ُّ(.4«ُّ)فرطُّيفُّالكتابُّمنُّشيءُّإالُّذكره،
ُّوأماُّالوجهُّالثان:ُُُُُُُُّّّّّّّّ
ُّلفظةُّفإنُّالداللةُُُُُُُُّّّّّّّّ ُّاملفهومةُّمن ُّمقصودة؛ُّ«ُّكل»اللغوية ُّشيءُّغري ُّخيرجُّعنه ُّاملطلقُّالذيُّال ُّمبعىنُّالعموم ُّاآليتنيُّاألوليني يف

ُُّّبدليلني: ُّلفظة ُّالعربُّتستعمل ُّأن ُّكل»أوهلما: ُّتقصده.« ُّخصوصا ُّالقرآنيُّوتريدُّهبا ُّبه ُّقدُّيشكك ُّبشيء ُّليس ُّبلُّواالحتجاج ون
فهلُّدمرتُّهذهُّالريحُُّّ،ُّ[25ريحُّقومُّعاد:ُّ}تدمرُّكلُّشيءُّبأمرُّرهبا{ُّ]األحقاف:ُُّّبالقرآنُّنفسه،ُّفهاُّهوُّاهللُّعزُّوجلُّحيكيُّلناُّعن

إهناُّملُّتدمرُّإالُّقومُّعادُّوماُّيتعلقُّهبم،ُّوملُّتتعدهمُُّّ؟ُّ....كلُّشيءُّعلىُّاإلطالق؟ُّوهلُّدمرتُّاجلبالُّوالوديان،ُّوالسماواتُّواألرض،ُّ
ُّ[.25إىلُّشيءُّغريهم؛ُّ}فأصبحواُّالُّيرىُّإالُّمساكنهم{ُّ]األحقاف:ُّ

                                                                 
ُّوكفى»-8ُّ ُّاملشؤومةُّعنوانُّكتابُّلكبريهمُّالذيُّعلمهمُّالسحر؛ُّالدكتورُّأمحدُّصبحيُّمنصوُّ«ُّالقرآن ُّوهذهُّالعبارة ُّلفرقةُّالقرآنيني، !ُّطباعةُّمؤسسةُّرمنهجُّعلينُّصريح

ُّاالنتشارُّالعريبُّـُّبريوتُّ)علمانيةُّمتخصصة(،ُّمثُّتسربُّإىلُّبعضُّالبالدُّاإلسالميةُّـُّوقدُّحظرُّفيهاُّـُّ
ُّ،4ُّ/8214«ُّتفسريُّابنُّأيبُّحامت»،ُّو231ُُّّ-2ُّ/234ُّ«ُّتفسريُّالطربي»ملُّيرُّالطربيُّغريه،ُّوملُّينقلهُّعنُّأحد،ُّوهوُّالذيُّينقلُّاألقوالُّاملختلفةُّيفُّكلُّآية،ُّينظر:ُّ-2ُّ

ُّلعطاءُّعنُّابنُّعباس،3ُّ/35ُُّّ«ُّزادُّاملسري».وأماُّالقولُّاآلخرُّ)القرآن(ُّفقدُّعزاهُّابنُّاجلوزيُّيف2ُّ/813ُّ«ُّتفسريُّابنُّكثري»وُّ
ُّيفُُّّ-3ُّ ُّاملسري»قالهُّابنُّاجلوزي ُّ.3ُّ/35«ُّزاد
ُّ.1ُّ/328«ُّاجلامعُّألحكامُّالقرآن»ُُّّ-4ُّ
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وثانيهما:ُّالواقعُّاملرئيُّاحملسوسُّاملشاهدُّيفُّكلُّزمانُّومكان،ُّمنُّأنُّمثةُّأشياءُّالُّتعدُّوالُّحتصىُّملُّيبينهاُّالقرآن،ُّمنُّمثلُّكيفيةُُُُُُُّّّّّّّ
نُّحنتجُّبه،ُّبلُّيفُّالصالة،ُّفإنناُّل«ُّجزئيات»تنفيذُّأوامرهُّبالصالةُّعلىُّسبيلُّاملثال.ُّودعوناُّمنُّاختالفُّفقهاءُّاألمةُّاإلسالميةُّحولُّ

ُّباخت ُّالقرآنينيُّـُّحولُّالصالة:سنحتج ُّـُّمعاشر ُّالفكم
إنُّبعضُّالقرآنينيُّيرىُّأنُّالقرآنُّالكرميُّيفرضُّعلىُّاملسلمُّأنُّيصليُّيفُّكلُّوقتُّمنُّأوقاتُّالصالةُّأكثرُّمنُّركعة،ُّوملُّحيددُُُُُُُُّّّّّّّّ

ُّاإلنسانُّجيبُّعليهُّأنُّيصليُّركعتنيُّعلىُّاألقل،ُّولهُّأنُّيزيدُّعلىُّ ُّأنُّذلهُّعدداُّخمصوصاُّوتركهُّيتصرفُّكماُّيشاء،ُّوإن لكُّماُّشاء
وبعدُّذلكُّفللمسلمُّاالختيارُّفيماُّيفعلُّعلىُّحسبُّماُّجيدهُّمنُّنفسهُّومنُّقوته،ُّأماُُّّ...يزيدُّحبيثُّالُّخيرجُّعنُّاالعتدالُّوالقصدُّ

منةُّزُّالصالةُّاملعروفةُّاليومُّمبواقيتهاُّوهيئامها،ُّفماُّكانُّيعرفهاُّالرسولُّنفسهُّوالُّأصحابه،ُّوهيُّغريُّواجبةُّعلىُّاألمةُّاإلسالميةُّيفُّمجيعُّاأل
ويزعمُّأنهُّإذاُّكناُّوليسُّعندناُّدليلُّقطعيُّعلىُّوجوبُّهذهُّاألعدادُّمنُّ،ُّ(8واألمكنة،ُّأوُّفهيُّالُّتدلُّعلىُّوجوبُّماُّفوقُّالركعتنيُّ)

دُّمناُّاحملافظةُّبالتواترُّالقويلُّدلُّذلكُّعلىُّأنُّاهللُّالُّيريُّالصلواتُّوالركعات،ُّواهللُّالُّيتعبدناُّبالظن،ُّوحيثُّأنُُّّهذاُّاألمرُّملُّيصلُّإلينا
ُّ)علىُّه ُّ!!!!(.2ذهُّاألعداد،ُّواالستماتةُّعليها
وهوُّيرىُّأهناُّيفُّطريفُّالنهارُّ،ُّ(3)ُّباملقابلُّجندُّأحدُّالقرآنينيُّيرفضُّكلُّماُّسبق،ُّويلزمُّبأنُّالصلواتُّكلهاُّتؤدىُّركعتنيُّركعتنيُُُُُُُّّّّّّّ

أماُّ،ُّالةُّالعشاء(ويفُّآخرهُّ)صُّالفجر(،ُّأي:ُّيفُّأولهُّ)صالةُّالصبح(،ُّوآخرُّالنهارُّ)صالةُّاملغرب(،ُّويفُّطريفُّالليلُّأي:ُّيفُّأولهُّ)صالة
ُّهلاُّيفُّالقرآن،ُّوهيُّمنُّالفروضُّاليتُّزادهاُّأعداءُّاإلسالمُّ) ُّ(.4صالةُّالظهرُّفهيُّمنُّالفروضُّاليتُّالُّذكر

ُّمنُُُُُُُُّّّّّّّّ ُّالسابقةُّصاليتُّالظهرُّوالليل!ُّأماُّالظهر؛ُّفهيُّتبدأُّعنده بلُّجيعلهاُّبعضُّالقرآنينيُّستا؛ُّحيثُّيزيدُّعلىُّالصلواتُّاألربع
لشمسُّكبدُّالسماء،ُّوإىلُّأنُّيصريُّظلُّكلُّشيءُّمثله!ُّوأماُّصالةُّالليل؛ُّفهيُّعندهُّاثنتني:ُّصالةُّالليلُّاألوىلُّمنُّدلوكُّساعةُّتوسطُّا

،ُّ(5مندوبةُّعندهُّ)ُّيقيامُّالليلُّفهُّالشمسُّإىلُّالغسقُّباستمرارُّغريُّمنقطع،ُّوالثانيةُّمنُّغيابُّالشفقُّإىلُّمنتصفُّالليل،ُّوأماُّصالة
حيُّ،ُّوهيُّتكفيُّبنقلهاُّبالتواترُّالعملي؛ُّحيثُّيقولُّالدكتورُّأمحدُّصب«أهلُّالقرآن»علىُّموقعهاُُّّوهذاُّيناقضُّماُّتؤكدهُّالطائفةُّاآلن

التواترُّهوُّاملتوارثُّالذيُّتتمسكُّبهُّاألغلبيةُّمنُّعباداتُّوثقافات،ُّوفيهُّالصحيحُّوالفاسد،ُّلذاُّيكونُّمرجعُّاحلكمُّفيهُّهللُّ»ُّمنصور:
بينناُّحمفوظاُُّّنُّالعمليُّللمسلمنيُّجندُّفيهُّاملتوارثُّالصحيحُّمثلُّوجودُّالقرآنُّالكرميويفُّنظرةُّسريعةُّإىلُّالتديُّ...تعاىلُّيفُّالقرآنُّالكرميُّ

وجندُّتواتراُّيفُّأداءُّ،ُّضا(لقرآنُّالتاثيةُّ)املتواترةُّأيمنُّلدنُّاهللُّتعاىلُّبكتابتهُّوقراءتهُّوالذيُّيقفُّضدُّحماوالتُّاإلحلادُّفيماُّيسمىُّبعلومُّا
ُّاملائة،ُّوجندُّ ُّفوقُّالتسعنيُّيف ُّفادحالصالةُّتبلغُّصحته ُّأخرىُّتراثية،ُّكماُّجندُّأخطاء ُّالصحيحُّيفُّجوانب ُّأخرىُّمنُّالتواتر ةُّمالمح

ُّ)وابتداعاتُّيفُّالدينُّالُّسبيلُّإىلُّحصرها »4.)ُّ
ُّاتفقواُّفيماُّبينكمُّمثُّجادلونا.ُّ...فياُّأيهاُّالقرآنيونُّ

ّالسلطةّالتشريعيةّهللّوحده:ّّّّّّّ
وينفونُّ،ُّ[52قولهُّتعاىل:ُّ}إنُّاحلكمُّإالُّهلل{ُّ]األنعام:ُّواختاذُّسنتهُّشرعاُُّّنيُّعلىُّاملسلمنيُّحتكيمُّرسولُّاهلل،يرددُّالقرآنيونُّناعُُُُُّّّّّ

لهُّوُّعنهُّأنهُّحيرمُّشيئاُّأوُّحيلله،ُّوأنهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّكانُّالُّيزيدُّعنُّااللتزامُّمباُّيفُّالقرآنُّالكرميُّمماُّحللُّأوُّحرم،ُّويستشهدونُّبق
ُّتبتغيُّمرضا ُّأحلُّاهللُّلك ُّالنيبُّملُّحترمُّما ُّغفورُّرحيم{ُّ]التحرمي:ُّعزُّوجل:ُّ}ياُّأيها ُّ[8تُّأزواجكُّواهلل ُّأيهاُّ، وقولهُّسبحانه:ُّ}يا

                                                                 
ُّيفُّمصُّ-8ُّ ُّتوفيقُّصدقيُّأحدُّأوائلُّالقرآنيني ُّاإلسالمُّهوُّالقرآنُّوحده»ر،ُّينظرُّماُّكتبهُّيفُّمقالهُّهذاُّالقائلُّهوُّالدكتور ُّجملةُّاملنار»يفُّ« ُّ.520ُّ-582ُّ/ص1ُّاجمللدُّ«
ُّ.120ُّ،128/ص1ُّاجمللدُّ«ُّلةُّاملنارجم»ينظر:ُُُّّّ- 2
ُّالصالة»ينظر:ُّ- 3 ُّصُّ« ُّ.8ُّ/823للمدعوُّمصطفىُّاملهدويُّ«ُّنالبيانُّبالقرآ»،ُّو45ُّللمدعوُّحممدُّجنيب
ُّالصالة»ينظر:ُّ- 4 ُّالذينُّالُّيرون.ُّف442ُّ-452ُّصُّ« ُّرأيهُّهمُّمنُّأعداءُّاإلسالمُّأيضا.ُّهلُّخمالفوهُّمنُّالقرآنيني
ُّالبيانُّالقرآن»ينظر:ُّ- 5  .883ُّ-8ُّ/802ُّملصطفىُّاملهدويُّ«
ُّ«.التواتر»مقالُّ«:ُّلقرآنموقعُّأهلُّا»ُّ- 6
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ويروقُّهلمُّأنُّيذكرواُّ،ُّ(8[ُّ)50النيبُّإناُّأحللناُّلكُّأزواجكُّالاليتُّآتيتُّأجورهنُّوماُّملكتُّميينكُّمماُّأفاءُّاهللُّعليك{ُّ]األحزاب:ُّ
وقوله:ُّ}والُّتقولواُّملاُّتصفُّألسنتكمُّالكذبُّهذاُّ،ُّ[840قولهُّتعاىلُّعنُّاملشركني:ُّ}وحرمواُّماُّرزقهمُّاهللُّافتاءُّعلىُّاهلل{ُّ]األنعام:ُّ

وحيلوُّهلمُّأنُّيرددواُّقولهُّ،ُّ[884حاللُّوهذاُّحرامُّلتفتواُّعلىُّاهللُّالكذبُّإنُّالذينُّيفتونُّعلىُّاهللُّالكذبُّالُّيفلحون{ُّ]النحل:ُّ
ُّإيل{ُّ]األنعامُّ ُّ[.يونس:ُّاآلية4ُّ:50ُّتعاىل:ُّ}إنُّأتبعُّإالُّماُّيوحى

ّمنّوجوه:والجوابّعلىّهذاّّّّّّّّّ
ُّأماُّاآليةُّاألوىلُّفهيُّردُّعلىُّطلبُّالكفارُّاآلياتُّمنهُّاألول:ُّأماُّقولهُّتعاىل:ُّ}إنُّاحلكمُّإالُّهلل{ُّفهوُّمنتزعُّمنُّثالثُّآيات:ُُُُُُُّّّّّّّ

ُّوحده،ُّول ُّهلمُّأنُّاألمرُّبيدُّاهلل ُّالتحرميُّوالتحليلصلىُّاهللُّعليهُّوسلم،ُّفذكر ُّإنُّع،ُّيسُّاملرادُّحبال ُّريبُّقالُّتعاىل:ُّ}قل لىُّبينةُّمن
(ُّقلُّلوُّأنُّعنديُّماُّتستعجلونُّبهُّلقضي52ُّكذبتمُّبهُّماُّعنديُّماُّتستعجلونُّبهُّإنُّاحلكمُّإالُّهللُّيقصُّاحلقُّوهوُّخريُّالفاصلنيُّ)وُّ

وأماُّاآليةُّالثانيةُّفهيُّنصيحةُّمنُّسيدناُّيوسفُّعليهُّالصالةُّوالسالمُّ،ُّ[51ُّ-52ُّاألمرُّبيينُّوبينكمُّواهللُّأعلمُّبالظاملني{ُّ]األنعام:ُّ
لواحدُّالُّعزُّوجل:ُّ}ياُّصاحيبُّالسجنُّأأربابُّمتفرقونُّخريُّأمُّاهللُّا،ُّقثان،ُّوالُّذكرُّفيهاُّحلاللُّأوُّحرامبادةُّاألوُّللسجيننيُّمعهُّبتكُّع

(ُّماُّتعبدونُّمنُّدونهُّإالُّأمساءُّمسيتموهاُّأنتمُّوآباؤكمُّماُّأنزلُّاهللُّهباُّمنُّسلطانُّإنُّاحلكمُّإالُّهللُّأمرُّأالُّتعبدواُّإالُّإياه31ُّالقهارُّ)
وأماُّاآليةُّالثالثةُّفهيُّبيانُّمنُّسيدناُّيعقوبُّعليهُّالسالمُّ،ُّ[40ُّ-31ُّ:ُّثرُّالناسُّالُّيعلمون{ُّ]يوسف:ذلكُّالدينُّالقيمُّولكنُّأك

واُّقالُّجلُّوعال:ُّ}وقالُّياُّبينُّالُّتدخلواُّمنُّبابُّواحدُّوادخل،ُّحياءُّفيهاُّحبرمةُّأوُّحلُّلشيءُّأبدالبنيهُّأنهُّالُّميلكُّهلمُّشيئا،ُّوالُّإ
ُّ]يوسف:ُّمنُّأبوابُّمتفرقةُّوماُّأغينُّعنكمُّمنُّاهللُّمنُّ ُّوعليهُّفليتوكلُّاملتوكلون{ ُّ.[42شيءُّإنُّاحلكمُّإالُّهللُّعليهُّتوكلت

جرُّ،ُّفقالُّسبحانه:ُّ}فالُّوربكُّالُّيؤمنونُّحىتُّحيكموكُّفيماُّشنفىُّاإلميانُّعمنُّملُّحيكمُّالرسولُّمثُّإنناُّجندُّأنُّاهللُّتعاىلُّقدُُُُُُُّّّّّّّ
وقال:ُّ}وإذاُّدعواُّإىلُّاهللُّورسولهُّليحكمُّبينهمُّإذاُّ،ُّ[45ُّبينهمُّمثُّالُّجيدواُّيفُّأنفسهمُّحرجاُّمماُّقضيتُّويسلمواُّتسليما{ُّ]النساء:

(ُّأيفُّقلوهبمُّمرضُّأمُّارتابواُّأمُّخيافونُّأنُّحييفُّاهللُّعليهمُّورسوله41ُّ(ُّوإنُّيكنُّهلمُّاحلقُّيأتواُّإليهُّمذعننيُّ)41فريقُّمنهمُّمعرضونُّ)
نُّمُّبينهمُّأنُّيقولواُّمسعناُّوأطعناُّوأولئكُّهمُّاملفلحوُّ(ُّإمناُّكانُّقولُّاملؤمننيُّإذاُّدعواُّإىلُّاهللُّورسولهُّليحك50بلُّأولئكُّهمُّالظاملونُّ)

فاالحتكامُّإىلُّمنُّالُّحيكمُّعبثُّوهراءُّينزهُّ،ُّ[52ُّ-41ُّ:ُّ(ُّومنُّيطعُّاهللُّورسولهُّوخيشُّاهللُّويتقهُّفأولئكُّهمُّالفائزون{ُّ]النور:58)
ُّالقرآنُّالكرميُّعنه،ُّوهوُّيثبتُّلرسولُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّخاصيةُّاحلكم.

ُّالناسُّفإنُّقالُُُُُُُُّّّّّّّّ القرآنيون:ُّاملرادُّجمردُّالقضاءُّوالفصلُّيفُّاخلصوماتُّدونُّاستقاللُّبالتشريع؛ُّكماُّهوُّحالُّالقاضيُّالعاديُّمن
ُّبنيُّيديهُّمنُّاملوادُّالقانونية،ُّبدليلُّقولهُّتعاىل:ُّ}فيماُّشجرُّبينهم{ُّ]النساءُّ ُّ[.45:ُّاآلية4ُّالُّحيكمُّمنُّعندُّنفسه،ُّبلُّمبا

ُّالدنيويُّيتطُّقلناُّهلم: ُّالقضاء ُّلهُّهلُّمنصب ُّيسلم ُّما،ُّوأن ُّبشيء ُّالقاضيُّعليه ُّمنُّحكم ُّما ُّنفسهُّتضايقا ُّاملرءُّيف ُّجيد ُّأنُّال لب
ُّوأينُّوجهُّاإلميانُّيفُّالرضوخُّحلكمُّقاضُّأياُّكانُّيفُّأمرُّمنُّأمورُّالدنيا،ُّومشكالتُّاخلالئق،ُّوهلُّإذاُّقبلُّإنسانُّ(؟2تسليماُّكامالُّ)

كلُّقاضُُُُّّّّيكنُّخصوصيةُّللنيبُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم؛ُّلشاركهُّفيهافإنُّكانُّذلكُّجملردُّالقضاءُّومل،ُّحبكمُّقاضُّيفُّحمكمةُّماُّيؤجرُّعليه
ُّالعباد. ُّتصدىُّللحكمُّيفُّقضايا

االنقيادُّوُُُّّّوأيةُّخصوصيةُّستكونُّلرسولُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّوهوُّجمردُّناقلُّحلكمُّيفُّالقرآن؛ُّحىتُّيؤكدُّأمرُّااللتزامُّبقوله،ُُُُُُُُُّّّّّّّّّ
ُّهذهُّاملؤكداتُّيفُّاآليةُّالكرمية.ُّحلكمهُّبكل

                                                                 
ُّبأنُّرسولُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوُُّّيقول- 1 ُّالذهبُّللرجالُّحالل»مقالُّ«:ُّرآنموقعُّأهلُّالق:ُّ»،سلمُّالُّيشرع،ُّوالُّحيلل،ُّوالُّحيرمالقرآنيني  عليُّعبدُّاجلواد.ُّللمدعو«ُّلبس
ُّباملفعولُّاملطلق.ُّ- 2 ُّالكمالُّيفُّاآليةُّمستفادُّمنُّالتوكيد
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ُّرحيم{ُّّالوجهّالثاني:ّّّّّّّّ ُّواهللُّغفور ُّمرضاتُّأزواجك ُّلكُّتبتغي ُّأحلُّاهلل ُّملُّحترمُّما ُّأيهاُّالنيب ُّتعاىل:ُّ}يا ُّاالستشهادُّبقوله أما
ومعاذُّاهللُّأنُّيكونُُّّ،بعضُّنسائه،ُّوأنُّملُّحيرمهُّتشريعاُّفداللتهُّواضحةُّيفُّأنهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّحرمُّماُّحرمهُّلريضي،ُّ[8]التحرمي:ُّ

ُّماُّرزقهمُّاهللُّافتاءُّعلىُّاهلل{ُّ]األنعام:ُُّّفيماُّنزلُّعلى ُّ[.840رسولُّاهللُّيفُّاملشركنيُّماُّتذكرونُّمنُّقولهُّتعاىل:ُّ}وحرموا
وقوله:ُّ}والُّتقولواُّملاُّتصفُّألسنتكمُّالكذبُّهذاُّحاللُّوهذاُّحرامُّلتفتواُّعلىُّاهللُّالكذبُّإنُّالذينُّيفتونُّعلىُّاهللُّالكذبُُُُُُُُّّّّّّّّ

سبيلهم،ُّولعلكمُّالُّتنسونُّأنُّسوريتُّاألنعامُّوالنحلُّمكيتان،ُّوالنيبُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّملُّ[ُّمثُّيسلك884ُّالُّيفلحون{ُّ]النحل:ُّ
ُّوصارتُّاألزواجُّلديهُّ ُّسورةُّالتحرمييكنُّعندهُّأزواج،ُّبلُّزوجةُّواحدةُّفحسب، ُّحنيُّوإنهُّصلىُّاهللُّعليهُّوُّ،ُّيفُّاملدينةُّإذُّنزلت سلم

ُّلنفسه. ُّنفسهُّملُّحيرمُّذلكُّتشريعا ُّحرمُّعلى
ُّالقسطُّبلُّإنهُّأقُُُُُُُّّّّّّّ ُّفعوتبُّعلىُّقسمهُّالذيُّفيهُّبونُّمن ُّأوُّأنُّالُّيدخلُّعلىُّإحدىُّزوجاته؛ سمُّأنُّالُّيأكلُّعسلُّاملغافري،

ُّبعضُّح ُّالئله؛ُّفالُّشاهدُّلكمُّهبذهُّاآلياتاملطلوبُّمنه،ُّفعلُّذلكُّاجتهاداُّهبدفُّإرضاء ُّسل، بُّوالذيُّينسفُّماُّيراهُّأولئكُّمن
ُّاهللُّتعاىلُّقدُّن ُّصريحُّالقرآنُّالتحليلُّالتحرُّرسولُّاهللُّسلطةُّالتحرميُّوالتحليلُّأن ُّصلىُّاهللسبُّيف ُّاهللُّ،ُُّّعليهُّوسلمميُّإىلُّرسوله قال

ُّباملعروفُّ ُّيأمرهم ُّواإلجنيل ُّالتوراة ُّيف ُّعندهم ُّمكتوبا ُّجيدونه ُّالذي ُّاألمي ُّالنيب ُّالرسول ُّيتبعون ُّ}الذين ُّاملؤمنني: ُّيصف تباركُّوتعاىل
ُّعليهمُّاخلبائثُّويضعُّعن ُّهلمُّالطيباتُّوحيرم ُّفالذينُّآمنواُّبوينهاهمُّعنُّاملنكرُّوحيل ُّإصرهمُّواألغاللُّاليتُّكانتُّعليهم ُّوعزروهُّهم ه
ُّ]األعراف:ُّ ُّواتبعواُّالنورُّالذيُّأنزلُّمعهُّأولئكُّهمُّاملفلحون{ ُّ[.852ونصروه

وناُّفأخربُّ،ُّ[21ويقولُّآمراُّهؤالءُّاملؤمنني:ُّ}قاتلواُّالذينُّالُّيؤمنونُّباهللُّوالُّباليومُّاآلخرُّوالُّحيرمونُّماُّحرمُّاهللُّورسوله{ُّ]التوبة:ُُُُُُُّّّّّّّ
لُّإنُّزعمتمُّأنهُّخيربُّاملؤمننيُّمباُّشرعهُّاهللُّحالالُّوحراما؛ُّفالُّيصحُّـُّلغةُّوالُّعقالُّـُّأنُّينسبُّالتحليُّأيهاُّالقرآنيون:ُّماُّاملرادُّمنُّاآليتني؟

ُّإليهُّع ُّسبيلُّاإلشراكُّ،ُّلىُّسبيلُّاإلفرادُّيفُّاآليةُّاألوىلوالتحرمي ُّمعُّاهللُّتعاىلُّيفُّاآليةُّالثانية.أوُّأنُّينسبُّعلى
دونُّأنُُّّ،يزعمُّمنُّأنُّحممداُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّكانُّالُّميلكُّشيئاُّإالُّأنُّيتقيدُّمباُّيفُّالقرآنُّالكرميُّمنُّاحلاللُّواحلراماُّماُّأمُُُُُُُّّّّّّّ

ُّأعطيُّ،ُّيكونُّلهُّشيءُّمنُّالتشريع ُّإليهُّيفُّالقرآن،ُّومنهُّأنه ُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّكانُّيتبعُّماُّيوحى ُّحقُّأريدُّبهُّباطل،ُّفهو وذلك
ُّالوحيُّغريُّاملقروءُّسلطةُّأنُّحيرمُّوحيللُّمبا ُّالثالثُّففيهماُّأنُّالنيبُّعليهُّالصالةُّوالسال،ُّأوُّاإلهلامُّيوحيُّإليهُّمن ُّينفيُّوأماُّاآليات م

ُّمنُّتلقاءُّنفسه،ُّ ُّاملالئكة،ُّوالتصرفُّيفُّالقرآنُّبالزيادةُّوالنقص،ُّأوُّأنُّيأيتُّبقرآن قراءمهاُّبتمامُّكلُّوُّعنُّنفسهُّعلمُّالغيب،ُّكونهُّمن
الُّأقولُّلكمُّعنديُّخزائنُّاهللُّوالُّأعلمُّالغيبُّوالُّأقولُّلكمُّإنُّملكُّإنُّأتبعُّإالُّماُّيوحىُّإيلُّقالُّتعاىل:ُّ}قلُّ،ُّمنهاُّيوضحُّذلك

ُّ]األنعام:ُّ ُّ[.50قلُّهلُّيستويُّاألعمىُّوالبصريُّأفالُّتتفكرون{
بدلهُّمنُّتلقاءُّأوقال:ُّ}وإذاُّتتلىُّعليهمُّآياتناُّبيناتُّقالُّالذينُّالُّيرجونُّلقاءناُّائتُّبقرآنُّغريُّهذاُّأوُّبدلهُّقلُّماُّيكونُّيلُّأنُُُُُُُُّّّّّّّّ

وقال:ُّ}قلُّماُّكنتُّبدعاُّمنُّالرسلُّ،ُّ[85نفسيُّإنُّأتبعُّإالُّماُّيوحىُّإيلُّإنُّأخافُّإنُّعصيتُّريبُّعذابُّيومُّعظيم{ُّ]يونس:ُّ
ُّإيلُّوماُّأناُّإالُّنذيرُّمبني{ُّ]األحقاف:ُّ ُّ[1وماُّأدريُّماُّيفعلُّيبُّوالُّبكمُّإنُّأتبعُّإالُّماُّيوحى

ّأحاديثّومرويات:ّّّّّّ
ريُّالسنةُّيستشهدونُّمنُّالسنةُّنفسهاُّعلىُّإنكارهمُّهلا،ُّوذلكُّبذكرُّرواياتُّحياولونُّاالستفادةُّمنهاُّمنُّمنُّالعجائبُّأنُّمنكُُُُُُّّّّّّ

ُّتؤمُّأجلُّدعاواهم! ُّإماُّأن ُّهلم: ُّأوُّتدعوهاُّكلهاوإنناُّنقول ُّنواُّبالسنةُّكلها، ُّماُّ، ُّأن ُّيضمنُّلكم ُّالذي ُّأكذوبةُّفما فإذاُّكنتمُّتروهنا
ُّليسُّمكذوباُّكذلك؟ ُّإلثباتُّالصحيحُّمنُّاملكذوب؟وماُّامليزانُُّّتوردونهُّعلينا

فهلُّترونُّ،ُّوسلمُّلىُّرسولُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهعُّيسبيلُّإىلُّمتييزُّالصحيحُّمنُّاملفتُّكذبتمُّبالسنةُّكلها؛ُّألنكمُّترونُّأنهُّماُّمنُُُُُُُّّّّّّّ
ُّترونهُّكذبا؟ ُّاالحتجاجُّمبا ُّألهناُُّّمنُّالعقل ُّهبذهُّالروايات؛ ُّالسنة ُّمعاشرُّمثبيت ُّحنتجُّعليكم ُّقائلكم:ُّحنن ُّإنُّقال ُّاليتُّيفوإما ُّكتبكم
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ُّفالُّيقبلُّأنُّحتتجواُّعُّتعتربوهنا،ُّوتؤمنونُّمباُّفيها! ليناُّفإنناُّجنيب:ُّحننُّنؤمنُّمباُّفيهاُّكلهاُّـُّعلىُّتفاوتُّدرجاتُّاملروياتُّمنُّالصحةُّـ
ُّمثُّتقولواُّلنا:ُّإنُّالثانُّمكذوبُّالُّنؤمنُّبه. ُّحبديثُّماُّولديناُّماُّحيلُّعقدةُّفيهُّيفُّحديثُّآخر،

ادةُّأوُّعنُّاإلميانُّهبذهُّاملُّائرةُّكلُّماُّنصححهُّبوصفهُّمادةُّحبثُّعلمي،ُّوجدالُّمنطقي،ُّوبغضُّالنظرفإماُّأنُّنتجادلُّضمنُّدُُُُُُُّّّّّّّ
ُّفحسب!،ُّعدمه ُّبالقرآنُّوالعقليات ُّنتكلمُّإال ُّوال ُّذلكُّجانبا ُّأنُّنلقيُّكل ُّهوُُّّوإما ُّما ُّعلىُّبعض ُّسريعة ُّفهذهُّإجابات ورغمُّذلك

ُّمنكريُّسنةُّالنيبُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّواملشككنيُّفيه. ُّحجج
ّأـّرواياتّعرضّالحديثّعلىّالسنة:ّّّّّّ

منذُّالقدمُّأوردُّمنكروُّالسنةُّأحاديثُّلفقوهاُّأرادواُّهباُّإبطالُّاالحتجاجُّبالسنة،ُّوهمُّبذلكُّيفضحونُّأنفسهم،ُّويكشفونُّقلةُّعقوهلم،ُّ
ُّخالفهُّقلُّاماُّجاءكمُّعينُّفاعرضوهُّعلىُّكتابُّاهلل؛ُّفماُّوافقهُّفأن»منُّتلكُّاملروياتُّحديثُُّّفكيفُّيرادُّإبطالُّشيءُّببعضه؟ ته،ُّوما

ُّآخرُّفيهُّ،ُّ(8«ُّ)فلمُّأقله ُّفليسُّ»وحديث ُّعينُّخيالفُّالقرآن ُّفهوُّعين،ُّوماُّأتاكم ُّأتاكمُّيوافقُّالقرآن ُّاحلديثُّسيفشوُّعين؛ُّفما إن
إذاُّحدثتمُّ»وروواُّكذلكُّحديثُّ،ُّ(4بلُّقيل:ُّهوُّمنُّوضعُّالزنادقةُّ)ُّ(،3وقدُّرويُّاحلديثُّمنُّأوجهُّأخرُّكلهاُّضعيفةُّ)،ُّ(2«ُّ)عين

ُّ(.5«ُّ)ذواُّبهُّحدثتُّبهُّأوُّملُّأحدثاحلقُّفصدقوه،ُّوخُّعينُّحبديثُّيوافق

ّـّنهيّالنبيّصلىّاهللّعليهّوسلمّعنّكتابةّحديثه:ّّّّّّّ ّب
ُّوالردُّعلىُّاالستشهادُّهبذاُّاحلديث:،ُّ(4«ُّ)كتبُّعينُّغريُّالقرآنُّفليمحهُُّّالُّتكتبواُّعين،ُّومن»مثلُّحديثُُُُُُُُّّّّّّّّ
ُّأوال،ُّمثُّنسخُّباإلذنُّيفُّالكتابةُّبعدُّأنُّذلكُّمنُّمنسوخُّالسنةُّبالسنة.ُّأي:ُّإنُّاملُّ-أُُُُُُُُّّّّّّّّ ُّمجهرُّنعُّجاء ةُّذلك.ُّوإىلُّذلكُّذهب
ُّأوالُّخشيةُّالتباسُّالقرآنُّبالسنة،ُّفلماُّأمنُّااللتباسُّجاءُّاإلذن.،ُّالعلماء ُّوقدُّقالوا:ُّإنُّالنهيُّجاء
ُّفمُّ-بُُُُُُّّّّّّ ُّه.أذونُّبأنُّالنهيُّملُّيكنُّمطلقا،ُّبلُّكانُّعنُّكتابةُّاحلديثُّوالقرآنُّيفُّصحيفةُّواحدة.ُّأماُّيفُّصحيفتني
ُّلبعضُّالصحابةُّالذينُّكانواُّيكتبونُّألنفسهم،ُّويؤمنُّعليهمُّاخللطُّبنيُّالقرآنُّوالسنة.ُّ-جُُُُُُّّّّّّ ُّأنُّاإلذنُّجاء
نع.ُّموهناكُّآراءُّغريُّذلك،ُّلكنُّالذيُّيتضحُّمنُّرواياتُّاملنعُّورواياتُّاإلذنُّأنُّاإلذنُّجاءُّآخرا،ُّفإنُّكانُّنسخُّفهوُّالناسخُّللُُُُُّّّّّ

،ُّ(1اُّ)غُّعددهمُّاثننيُّومخسنيُّصحابيقدُّأحصيُّالصحابةُّالذينُّكانواُّيكتبونُّأوُّكانتُّهلمُّصحفُّفبلوُّ،ُّ(2وهذاُّالذيُّرواهُّاجلمهورُّ)
ُّوا ُّاألمةُّعلىُّتسويغُّكتابةُّاحلديث علم،ُّلوقدُّذكرُّأهلُّالعلمُّأنُّاخلالفُّحولُّقضيةُّتدوينُّالسنةُّكانُّيفُّالعصرُّاألول،ُّمثُّأمجعت

ُّ(.1واستقرُّاألمرُّعلىُّذلكُّ)
ّـّماّأثرّعنّالصحابةّّّّّّّ ّمنّالنهيّعنّالروايةّعنّرسولّاهللّصلىّاهللّعليهّوسلم:ّج
ُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّ ُّعنه: ُّرضيُّاهلل ُّ»كنهيُّعمر ُّصلى ُّرسولُّاهلل ُّعن ُّشريككمأقلواُّالرواية ُّوسلمُّوأنا ُّ)اهللُّعليه ُّأهنمُّكانواُّ،ُّ(80« ُّاألمر وبيان

نُّمسعودُّنُّأدلةُّذلكُّموقفُّعبدُّاهللُّبوم،ُّعلىُّمنُّيكذبُّعليهخيشونُّروايتهاُّويهابونُّمنُّذلك؛ُّلعظمُّاملسؤولية،ُّووعيدُّرسولُّاهللُّ

                                                                 
ُّيفُّشيءُّصغريُّوالُّكبري،ُّونقلهُّعنهُّالبيهقيُّيفُُُّّّ-8ُّ ُّحديثه ُّاملدخل»قالُّالشافعيُّيفُّالرسالة:ُّماُّروىُّهذاُّيثبت ُّ.84صُّ«ُّفتاحُّاجلنةم»كماُّأفاضُّالسيوطيُّيفُّ«
ُّصحابيا،ُّكماُّنقلُّالسيوطيُّيفُّ-2ُّ ُّمنقطع،ُّفيهُّجمهولُّوراويهُّليس ُّعنُّالبيهقي.84ُّصُّ«ُّمفتاحُّاجلنة»احلديث
ُّمفتاحُّاجلنة»-3ُّ »84ُّ-ُّ85.ُّ
ُّاملوضوعات»،ونقلُّالفتينُّيف2ُّ/818ُّ«ُّجامعُّبيانُّالعلم»قالُّذلكُّاحلافظُّعبدُّالرمحنُّبنُّمهديُّكماُّنقلُّابنُّعبدُّالربُّيفُّ-4ُّ ُّاخلطايبُّمثله.عنُّاإلمام21ُُّّصُّ«ُّتذكرة
ُّاملوضوعات»قالُّالفتينُّيفُّ- 5 ُّلهُّإسنادُّيصح.21صُّ«ُّتذكرة ُّ:ُّمنكرُّجدا،ُّقالُّالعقيلي:ُّليس
ُّ)«ُّصحيحه»أخرجهُّمسلمُّيفُُّّ-4ُّ ُّمسنده»(،ُّوأمحدُّيف2580ُّبرقم ُّرضيُّاهللُّعنه.88015برقمُّ)« ُّاخلدري ُّأيبُّسعيد ُّ(ُّمنُّحديث
ُّأصولُّاحلديث»ينظر:ُُّّ-2ُّ ُّحملاتُّيفُّأصولُّاحلديث»،11ُُّّ-11ُّللدكتورُّحممدُّعجاجُّاخلطيبُّصُّ« ُّ.45ُّ-54ُّللدكتورُّحممدُّأديبُّصاحلُّصُّ«
ُّتدوينه»-1ُّ ُّوتاريخ ُّيفُّاحلديثُّالنبوي ُّدراسات ُّ.842ُّ-12ُّللدكتورُّحممدُّمصطفىُّاألعظميُّصُّ«
ُّالنوويُّعلىُّصحيحُّمسلم»-1ُّ ُّ.3ُّ/8318«ُّشرح

ُّابنُّماجهُّيفُّ-80ُّ ُّ)سننه»أخرجه ُّاألوسط»(،ُّوالطربانُّيف21ُّ« ُّ)«ُّاملعجم ُّيف8228ُّبرقم ُّ.2ُّ/408«ُّسريُّأعالمُّالنبالء»(،ُّوهوُّبلفظُّقريب
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ُّأوداجه.ُّفنكس.ُّقال،ُّالذيُّجاءُّحدثُّيوماُّعنُّرسولُّاهلل ُّإليهُّفهوُّقائمُّحمللةُّأزرارُّقميصهُّقدُّاغرورقتُّعيناهُّوانتفخت :ُّفنظرت
ُّبذلكُّ) ُّمنُّذلك،ُّأوُّشبيها ُّ(.8قال:ُّأوُّدونُّذلك،ُّأوُّفوقُّذلك،ُّأوُّقريبا

لُّعنُّعبدُّاهللُّبنُّالزبريُّأنهُّقالُّألبيه:ُّإنُّالُّأمسعكُّحتدثُّعنُّرسوُّ«ُّصحيحه»يفُُّّومنُّأجلىُّماُّيستدلُّبهُّماُّأخرجُّالبخاريُُُُُُُّّّّّّّ
اُّمقعدهُّمنُّمداُّفليتبوُّمنُّكذبُّعليُّمتع»اهللُّكماُّحيدثُّفالنُّوفالن،ُّقال:ُّأماُّإنُّملُّأكنُّأفارقه،ُّولكنُّمسعتُّرسولُّاهللُّيقول:ُّ

لىُّخالفُّماُّويفُّمتسكُّالزبريُّهبذاُّاحلديثُّع»ُّ«:حُّالباريفت»قالُّاحلافظُّابنُّحجرُّالعسقالنُّيفُّشرحُّهذاُّاحلديثُّيفُّ،ُّ(2«ُّ)النار
ُّأمُّ ُّعليهُّسواءُّكانُّعمدا ُّخالفُّماُّهو ُّاإلخبارُّبالشيءُّعلى ُّأنُّالكذبُّهو: ُّدليلُّلألصحُّيف ُّاختيارُّقلةُّالتحديث ذهبُّإليهُّمن

ُّباخلطأُّ؛ُّألنهُّوإنُّملُّيأمثخطأ،ُّواملخطئُّوإنُّكانُّغريُّمأثومُّباإلمجاع،ُّلكنُّالزبريُّخشيُّمنُّاإلكثارُّأنُّيقعُّيفُّاخلطأُّوهوُّالُّيشعر
علىُّالدوامُُّّيعملُّبهأُّفحملُّعنهُّوهوُّالُّيشعرُّأنهُّخطأُّوالثقةُّإذاُّحدثُّباخلطُّ...لكنُّقدُّيأمثُّباإلكثار؛ُّإذُّإنُّاإلكثارُّمظنةُّاخلطأ.

دُّاإلكثار،ُّفمنُّمللوثوقُّبنقله،ُّفيكونُّسبباُّللعملُّمباُّملُّيقلهُّالشارع،ُّفمنُّخشيُّمنُّإكثارُّالوقوعُّيفُّاخلطأُّالُّيؤمنُّعليهُّاإلمثُّإذاُّتع
همُّبالتثبت،ُّمُّكانواُّواثقنيُّمنُّأنفسهنمثُّتوقفُّالزبريُّوغريهُّمنُّالصحابةُّعنُّاإلكثارُّمنُّالتحديث.ُّوأماُّمنُّأكثرُّمنهمُّفمحمولُّعلىُّأ

ُّإىلُّماُّعندهمُّ ُّ(.3«ُّ)فسئلواُّفلمُّميكنهمُّالكتمانأوُّطالتُّأعمارهمُّفاحتيج

ّـّماّأثرّعنّعمرّمنّقوله:ّّّّّّّّّ ّكتابّاهلل»ء ّ«:حسبنا
قال:ُّنُّعباسُّوغريهُّعنُّاب«ُّصحيحه»منُُّّوذلكُّيفُّواقعةُّحصلتُّيفُّمرضُّوفاةُّحبيبناُّحممدُّأخرجُّخربهاُّالبخاريُّيفُّمواضعُُُُُُّّّّّّ

ُّ ُّالُّتضلواُّمنُّبعده»ملاُّاشتدُّبالنيبُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّوجعهُّقال: ُّاهللُّقالُّع«.ُّاتئونُّبكتابُّأكتبُّلكمُّكتابا مر:ُّإنُّالنيبُّصلى
ُّوُّ ُّاللغطُّقال:ُّعليهُّوسلمُّغلبهُّالوجع ُّاهللُّحسبنا.ُّفاختلفواُّوكثر ُّالتنازع»عندناُّكتاب ُّعينُّوالُّينبغيُّعندي ُّعباسُّ«قوموا .ُّفخرجُّابن

وهذاُّاحلديثُّأخرجهُّالبخاريُّيفُّبابُّكتابةُّ،ُّ(4ىُّاهللُّعليهُّوسلمُّوبنيُّكتابهُّ)يقول:ُّإنُّالرزيةُّكلُّالرزيةُّماُّحالُّبنيُّرسولُّاهللُّصل
منُّفقههُّالعظيم؛ُّوالشاهدُّهمُّالنيبُّأنُّيكتبُّألمتهُّكتاباُّحيصلُّمعهُّاألمنُّمنُّاالختالفُّوهذاُُّّ«!صحيحه»العلمُّمنُّكتابُّالعلمُّمنُّ

ُّ(.5وهوُّالُّيهمُّإالُّحبقُّ)
أمر،ُّوكانُّحقُُّّ«ائتون»قالُّالقرطيبُّوغريه:ُُّّ،ُّوقدُّمجعُّمنُّدررهمُّابنُّحجرُّباقةُّعطرةُّفقال:وقدُّبنيُّالعلماءُّتوجيهُّقولُّعمرُُُُُُُّّّّّّّ

هرُّلعمرُّمعُّطائفةُّأنهُّليسُّعلىُّالوجوب،ُّوأنهُّمنُّبابُّاإلرشادُّإىلُّاألصلح،ُّفكرهواُّأنُّيكلفوهُّمنُّاملأمورُّأنُّيبادرُّلالمتثال،ُّلكنُّظ
[،ُّوقولهُّتعاىل:ُّ}تبيانا31ُّ}ماُّفرطناُّيفُّالكتابُّمنُّشيء{ُّ]األنعام:ُُّّذلكُّماُّيشقُّعليهُّيفُّتلكُّاحلالة؛ُّمعُّاستحضارهمُّقولهُّتعاىل:

ُّ«.بُّاهللحسبناُّكتا»[،ُّوهلذاُّقالُّعمر:11ُّلكلُّشيء{ُّ]النحل:ُّ
ُّأنُُُُُُُّّّّّّّ ُّهلمُّبالقيامُّعلى ُّزيادةُّاإليضاح.ُّودلُّأمره ُّأمره،ُّوماُّيتضمنهُّمن ُّفيهُّمنُّامتثال ُّاألوىلُّأنُّيكتبُّملا وظهرُّلطائفةُّأخرىُّأن

ُّيتكهُّ ُّمل ُّواجبا ُّولوُّكان ُّبذلك، ُّأمرهم ُّيعاود ُّومل ُّأياما ُّذلك ُّبعد ُّوسلم ُّعليه ُّاهلل ُّصلى ُّعاش ُّوهلذا ُّاالختيار، ُّعلى ُّاألولُّكان أمره
ُّخالف!الختالفه ُّالتبليغُّملخالفةُّمن ُّماُّملُّجيُّم؛ُّألنهُّملُّيتك ُّيفُّبعضُّاألمور ُّباألوقدُّكانُّالصحابةُّيراجعونه ُّامتثلواُّزم مر،ُّفإذاُّعزم

منُّ«ُّحسبناُّكتابُّاهلل»وقالُّالنووي:ُّاتفقُّقولُّالعلماءُّعلىُّأنُّقولُّعمر:ُُّّوقالُّاحلافظُّابنُّحجرُّيفُّموضعُّآخرُّمنُّكتابه:،ُّ(4)
ينسدُّبابُّاالجتهادُُّّال(،ُّوأرادُّأ2وبةُّلكوهناُّمنصوصةُّ)خشيُّأنُّيكتبُّأموراُّرمباُّعجزواُّعنهاُّفاستحقواُّالعققوةُّفقههُّودقيقُّنظره؛ُّألنهُّ

                                                                 
ُّابنُّماجهُّيفُُّّ-8ُّ ُّسننه»القائلُّهوُّالراويُّعنُّابنُّمسعودُّعمروُّبنُّميمون،ُّأخرجه »(ُّ ُّ(.23برقم
ُّيفُّ-2ُّ ُّالبخاري ُّ(.802برقمُّ)«ُّصحيحه»أخرجه
ُّفتحُّالباري»ُّ-3ُّ »8ُّ/222.ُّ
ُّيفُّصحيحهُّ-4ُّ ُّ(.4232برقمُّ)ُّ«صحيحه»(،ُّومسلمُّيف884ُّبرقمُّ)«ُّأخرجهُّالبخاري
ُّفتحُّالباري»ينظر:ُُّّ-5ُّ ُُّّ.8ُّ/214للحافظُّابنُّحجرُّالعسقالنُّ«
ُّفتحُّالباري»ُّ-4ُّ ُّ.8ُّ/212للحافظُّابنُّحجرُّالعسقالنُّ«
ُّصرحيةُّمنهاُّقوله:ُّ-2ُّ ُّلذلكُّبأدلةُّكثرية ُّمسلمُّيفُّ«ذرونُّماُّتركتكم»يستدل ُّأخرجه ُّصحيحه»، ُّمسنده»(،ُّوأمحدُّيف3252ُّبرقمُّ)« »(ُّ ُّأ2342برقم ُّ(ُّمنُّحديث يبُّهريرة

ُّأنُّتفتضُّعليكم»،ُّوقولهُّيفُّصالةُّشأنُّالتاويح:ُّ ُّيفُّ«خشيت ُّ)«ُّصحيحه»،ُّأخرجهُّالبخاري ُّ)«ُّصحيحه»(،ُّومسلمُّيف2082ُّبرقم ُّعائشة.8214برقم ُّ(ُّمنُّحديث
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ُّإىلُّقولهُّتعاىل:ُّوأشارُّبقوله:ُّحسبناُّكتابُّاهلل،ُّاهللُّعليهُّوسلمُّاإلنكارُّعلىُّعمرُّإشارةُّإىلُّتصويبهُّرأيهُّويفُّتركهُّصلى،ُّعلىُّالعلماء
ُّيفُّالكتابُّمنُّشيء{ُّ]األن ُّ[.31عام:ُّ}ماُّفرطنا

ُّقرينةُُُُُُُُّّّّّّّّ وحيتملُّأنُّيكونُّقصدُّالتخفيفُّعنُّرسولُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّملاُّرأىُّماُّهوُّفيهُّمنُّشدةُّالكرب،ُّوقامتُّعنده
والُّيعارضُّ،ُّهمُّعليهُّوسلمُّألجلُّاختالفبأنُّالذيُّأرادُّكتابتهُّليسُّمماُّالُّيستغنونُّعنه؛ُّإذُّلوُّكانُّمنُّهذاُّالقبيلُّملُّيتكهُّصلىُّاهلل

ُّإخل؛ُّألنُّعمرُّكانُّأفقهُّمنهُّقطعا.ُّ...بنُّعباس:ُّإنُّالرزيةُّذلكُّقولُّا
ُّهوُُُُُُُّّّّّّّ وقالُّاخلطايب:ُّملُّيتوهمُّعمرُّالغلطُّفيماُّكانُّالنيبُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّيريدُّكتابته،ُّبلُّامتناعهُّحممولُّعلىُّأنهُّملاُّرأىُّما

ُّالطعنُّفيماُّيكتبهُّوإىل ُّفيهاُُّّمحلهُّعلىُّتلكُّاحلالةُّاليتُّجفيهُّمنُّالكربُّوحضورُّاملوتُّخشيُّأنُّجيدُّاملنافقونُّسبيالُّإىل رتُّالعادة
بوقوعُّبعضُّماُّخيالفُّاالتفاق؛ُّفكانُّذلكُّسببُّتوقفُّعمرُّالُّأنهُّتعمدُّخمالفةُّقولُّالنيبُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّوالُّجوازُّوقوعُّالغلطُّ

ُّوكالُّ) ُّ(.8عليهُّحاشا

ّوأسئلةّموجهةّإلىّالقرآنيين. ّآياتّقرآنية
ّكيفّجاءناّالقرآن؟-2ّّّّّّّ
ُّجيل،ُّيُُُُُُُّّّّّّّ ُّجيالُّبعد ُّحفظُّالقرآن ُّيعنونهُّهو ُّباطل،ُّفالتواترُّالذي ُّأريدُّهبا ُّبالتواتر،ُّوهيُّكلمةُّحق ُّالقرآنُّجاء زعمُّالقرآنيونُّأن

األغلبيةُّمنُُّّالتواترُّهوُّاملتوارثُّالذيُّتتمسكُّبه»ُّوإيصالُّالقرنُّالسابقُّهذاُّالقرآنُّللقرنُّالالحق.ُّيقولُّكبريهمُّأمحدُّصبحيُّمنصور:
ةُّسريعةُّإىلُّالتدينُّالعمليُّويفُّنظرُُُّّّ...الصحيحُّوالفاسد،ُّلذاُّيكونُّمرجعُّاحلكمُّفيهُّهللُّتعاىلُّيفُّالقرآنُّالكرميُّعباداتُّوثقافات،ُّوفيهُّ

للمسلمنيُّجندُّفيهُّاملتوارثُّالصحيحُّمثلُّوجودُّالقرآنُّالكرميُّبينناُّحمفوظاُّمنُّلدنُّاهللُّتعاىلُّبكتابتهُّوقراءتهُّوالذيُّيقفُّضدُّحماوالتُّ
ُّا ُّأيضا(لقاإلحلادُّفيماُّيسمىُّبعلوم ُّيفُّاملائ،ُّرآنُّالتاثيةُّ)املتواترة ُّصحتهُّفوقُّالتسعني ُّيفُّأداءُّالصالةُّتبلغ ُّمالمحُّوجندُّتواترا ة،ُّوجند

ُّيفُّجوانبُّأخرىُّتراثية،ُّكماُّجندُّأخطاءُّفادحةُّوابتداعاتُّيفُّالدينُّالُّسبيلُّإىلُّحصرها ُّ(.2)ُّ«أخرىُّمنُّالتواترُّالصحيح
ُّللتواتر:،معهاُّنُّحوارهُّكماُّيرويُّم،إحدىُّالقرآنياتُّحتاورُّمسلماُّوُُُُُُُُّّّّّّّّ ُّمظهرةُّمفهومُّالقرآنيني

ُّ؟ُّفقلتُّهلا:ُّنعم.» ُّفسألتين:ُّأنتُّاآلنُّتصلي؟
ُّ؟ُّفقلتُّهلا:ُّنعم. ُّفسألتين:ُّوقبلُّذلكُّتصلي؟

ُّ؟ُّفقلتُّهلا:ُّنعم ُّأيضا؟ ُّفسألتين:ُّوملاُّكنتُّطفالُّصغرياُّكنتُّتصلي
ُّفسألتين:ُّومنُّعلمكُّالصالة؟ُّقلتُّهلا:ُّوالدي.

اُّونشوةُّانتصارُّيفُّصومها:ُّوكذلكُّكلُّمنُّيصليُّمنُّاملسلمنيُّعامتهمُّوخاصتهمُّإمناُّعرفواُّالصالةُّوكيفيةُّقالتُّوبريقُّيفُّعينيهُُُُُُُّّّّّّّ
األجيالُّأباُّعنُّجدُّويندرُّجداُّأنُّيكونُّأحدهمُّقدُّتعلمهاُّأولُّأمرهُّمنُّقراءةُّكتابُّفقهُّأوُّتتبعُّأحاديثُُّّأداءهاُّمنُّآباءهمُّبتوارث

ُّبسؤالُّشيخ ُّأ،ُّيفُّالبخاريُّأوُّمسلمُّأو ُّاآلخرُّبلُّاحلاصل ُّبالفعلُّاالجتماعيُّاجلمعيُّيتوارثهاُّكلُّجيلُّعن هناُّمنُّاملنقوالتُّاملورثة
ُّإىلُُّّوصوالُّإىلُّزماننا. ُّوهكذاُّوصوال ُّعنُّآباءهم ُّوهمُّأيضا ُّآباءهمُّيصلون، ُّيصلونُّوهمُّكماُّوجدوا ُّوجدناُّآباءنا فنحنُّنصليُّكما

اشرةُّالفعليةُّلقويلُّوالفذلكةُّالفقهية،ُّوعنهمُّأخذهاُّالناسُّباملبزمنُّالصحابةُّالذينُّعلمواُّالناسُّيفُّاألمصارُّالصالةُّبالفعلُّالُّبالتلقنيُّا
وهمُّعنُّرسولُّاهلل،ُّفسندناُّبالصالةُّمتصلُّإىلُّرسولُّاهللُّهبذاُّالطريقُّالقطعي،ُّالُّبكلماتُّوجدناهاُّيفُّكتابُّحديثُّأوُّكتابُّفقهُّ

                                                                 
ُّفتحُّالباري»ُّ-8ُّ ُّ.1ُّ/421للحافظُّابنُّحجرُّالعسقالنُّ«
ُّ«.التواتر»مقالُّ«:ُّموقعُّأهلُّالقرآن»-2ُّ
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ُّاستنا ُّصالةُّاآلخر ُّخيطئ ُّصاحبُّمذهب ُّمماُّجيعلُّكل ُّأحيانا ُّبنيُّأوصافها ُّالكثري ُّإىلُّحديثيقعُّالتناقض ُّحجُّدا ُّيتهُّيرى ُّ علىُُّّ
ُّ(.8«ُّ)حديثُّاآلخر

إنُّقلتم:ُُّّلفة؟القرآنُّالكرميُّنزلُّبقراءةُّواحدةُّأمُّبقراءاتُّخمتُُّّهناُّوبعدُّأنُّفهمناُّمعىنُّتواترُّالقرآنينيُّلناُّأنُّنسألُّاألسئلةُّالتالية:ُُُُُُُّّّّّّّ
طرائقُُّّنهُّمنُّاملرئيُّاملشاهدُّيفُّأقطارُّاملسلمنيُّأنبقراءةُّواحدة؛ُّلزمكمُّإقامةُّدليلُّعلىُّحتديدهاُّخارجُّعنُّالتواترُّالذيُّقننتمُّله؛ُّأل

ُّ(؟2قراءاتُّخمتلفةُّالُّتزالُّباقيةُّإىلُّيومناُّهذاُّ)
لقرونُّقرناُّعنُّائهاُّبنقلُّافإنُّقلتم:ُّهيُّالباقيةُّإىلُّيومناُّهذاُّبدليلُّبقُُّّوإنُّقلتم:ُّبعدةُّقراءات؛ُّلزمكمُّإقامةُّأدلةُّعلىُّعددها!ُُُُُُُّّّّّّّ

ُّتارُّقرن ُّأنُّلديناُّأدلة ُّسابقةُّ)؛ُّأشكلُّعليكم ُّخمطوطاتُّموثقةُّلكتب ُّفكرية3ُّخييةُّمعتربةُّمن ُّليسُّإالُّرعونة ُّإنكارهاُّجملردُّاإلنكار (ُّـ
ة،ُّوهيُّبشروطُّالتواترُّلديناُّكانتُّمماُّيقرأُّبهُّيفُّعصورُّسابق«ُّمتواترة»ـُّأنُّقراءاتُّقرآنيةُّنسميهاُّحننُّ«ُّعنزةُّولوُّطارت»علىُّمذهبُّ

ُّيفُّيستقيمُّمفهومكمُّلتعريفُّالتواترُّمعُّهذا؟مماُّالُّيقرأُّبهُّاليومُّيفُّأيُّمنُّبالدُّاملسلمني،ُّفك
فإنُّهذهُّالقراءاتُّاليتُّكانتُّمتواترةُّمقروءاُّهباُّقدماُّملُّيستمرُّنقلُّاألجيالُّهلاُّبالدليلُّامللموسُّالذيُّذكرناه،ُّأفالُّيقدحُّهذاُّيفُُُُُُُّّّّّّّ

ُّهوُّالصوابُّللزمُّأفإُّمقياسُّالتواترُّالذيُّطرحتموه؟ ُّالُّيضيعُّمنُّاملتواترُّشيء؟نُّكانُّمقياسكم
ُّهذاُّالذيُّأضاعهُّتواتركمُّوكانُّموجوداُّأالُّيعدُّضياعهُّانتقاصاُّمنُّالقرآن؟ُّأنُّتضيعُّبعضُّطرائقُّقراءته؟ُّولناُّأنُّنسأل:ُُُُُُّّّّّّ

ُّولناُّوقفةُّثانيةُّعندُّمفهومُّالتواترُّالذيُّيدعيهُّالقرآنيون،ُّوهوُّأنُّيوكلُّحفظُّالدينُّوالقرآنُّإىلُّالتوارثُّجيالُّبعدُّجيل.
ُّوجدناُّالقرآنُّالك ُّينقذلكُّأننا ُّذريعارمي ُّ.ضُّهذهُّاملفهومُّنقضا

ُّذلك:ُُُُُُُّّّّّّّ ُّوهذاُُّّيدلُّعلى ُّحرفوها؛ ُّالناس ُّعليها ُّملاُّاؤمتن ُّاملتقدمة ُّواألديان ُّإياهاُّأضاعوها، ُّأهلها ُّاستحفظ ُّملا ُّالكتبُّالسابقة إن
ُّبأنفسهمُّعل ُّقادرين ُّالبشرُّغري ُّأن ُّاملوهومدليلُّعلى ُّاملزعوم،ُّوالصون ُّاحلفظ ُّى ُّنزلن، ُّحنن ُّوتعاىل:ُّ}إنا ُّتبارك ُّلهُُّّاقالُّاهلل ُّوإنا الذكر

ُّفاحلفظُّربان،ُّوهوُّفوقُّقدرةُّالبشرُّوطبيعتهمُّحلافظون{
[؛880ُّفإنُّزعمُّأنُّاألمةُّاملسلمةُّحفظتُّوأحبُّاالستداللُّبنحوُّقولهُّتعاىل:ُّ}كنتمُّخريُّأمةُّأخرجتُّللناس{ُّ]آلُّعمران:ُُُُُُُُّّّّّّّّ

،ُّ[42املني{ُّ]البقرة:ُّلتكمُّعلىُّالعليكمُّوأنُّفضلكانُّاجلواب:ُّوكذلكُّفضلُّبنوُّإسرائيلُّ}ياُّبينُّإسرائيلُّاذكرواُّنعميتُّاليتُّأنعمتُّع
ُّوجندُّتواتراُّيفُّأداءُّالصالةُّتبلغُّصحتهُّفوقُّالتسعنيُّيفُّاملائة،ُّوجندُّمالمحُّأخرىُّمن»ُّوأذكرُّبقولُّكبريُّالقومُّأمحدُّصبحيُّمنصور:

ُّيفُّجوانبُّأخرىُّتراثية،ُّكماُّجندُّأخطاءُّفادحةُّوابتداعاتُّيفُّالدينُّالُّسبيلُّإىلُّحصره ُّ)االتواترُّالصحيح »4.)ُّ
ُّالفادحةُّواالبتداعاتُّيفُّالدينُّاليتُّالُّسبيلُّإىلُّحصرها؟ ُّولناُّأنُّنسألهُّماُّميزانُّالتمييزُّبنيُّاملتواترُّالصحيح،ُّواألخطاء

                                                                 
ُّروضُّالرياحني»ُّ-8ُّ ُّمنتديات ُّ(.cb.rayaheen.net/showthread.phpالدفاعُّعنُّأهلُّالسنة،ُّ)«:
ُّهباُّاليومُّيفُّبالدُّاإلسالمُّمنُّهذهُّالقراءاتُّال-2ُّ نافعُّبروايةُّقالونُّيفُّبعضُُّّعشر:ُّهيُّقراءةالتوزعُّاجلغرايفُّللقراءاتُّالباقيةُّاليومُّهوُّعلىُّالتوزيعُّالتايل:ُّالقراءاتُّاليتُّيقرأ

ُّوبعضُّالقطرُّاملصرُّ ُّومجيعُّاملغربُّاألقصىُّوماُّيتبعهُّمنُّاالقطرُّالتونسي ُّوبعضُّالقطرُّاملصريُّويفُّمجيعُّالقطرُّاجلزائري ُّويفُّليبيا،ُّوبروايةُّورشُّيفُّبعضُّالقطرُّالتونسي لبالدُّي
ُّهباُّيفُّأيبُّعمروُّالُّاءةوالسودان.ُّوقراءةُّعاصمُّبروايةُّحفصُّعنهُّيفُّمجيعُّالشرقُّمنُّالعراقُّوالشامُّوغالبُّالبالدُّاملصريةُّواهلندُّوباكستانُّوتركياُّواألفغان،ُّوقرُّ ُّيقرأ بصري

ُّوالتنوير»السودانُّاجملاورُّمصرُّ،ُّ ُّالتحرير ُّيسري.8ُّ/44ُّللعالمةُّالطاهرُّبنُّعاشورُّ«ُّتفسري ُّبتصرف
ُّالنحويُّ)«ُّاحلجةُّللقراءُّالسبعة»األمثلةُّعلىُّذلكُّالُّتكادُّتعد؛ُّفمنُّذلكُّكتابُُّّ-3ُّ وجيايت(ُّعنُّهـ(.ُّحققهُّحمققاهُّ)بدرُّالدينُّقهوجيُّوبشريُّج322ُّأليبُّعليُّالفارسي

ُّبرقمُّ) ُّاألوىلُّحمفوظةُّيفُّمكتبةُّبلديةُّاإلسكندرية ُّبرقمُّ)3520نسختنيُّخطيتني: ُّهـ(.310ُّقراءات(،ُّفرغُّمنُّنسخهاُّسنةُّ)442ُّ(،ُّوهلاُّمصورةُّيفُّدارُّالكتبُّاملصرية
ُّرقمهاُّ) ُّمرادُّمالُّباستنبول ُّاملخطوطات،ُّوقد1ُّ-4ُّوالثانية:ُّحمفوظةُّيفُّمكتبة ُّهـ(.421ُّفرغُّمنُّنسخهاُّهنائياُّسنةُّ)ُّ(،ُّومنهاُّمصورةُّيفُّمعهدُّإحياء

ُّيفُّالقراءاتُّالثمان»ومثالُّثانُّهوُّكتابُّ ُّاحلليبُّ)«ُّالتذكرة هـ(.ُّحققهُّحمققهُّالشيخُّأمينُّسويدُّعلىُّستُّنسخُّخطيةُّسأعرضُّعنُّتفصيلها،311ُُّّالبنُّغلبونُّاملقرئ
ُّ«.واحلرُّتكفيهُّاإلشارة»

ُّ)إسالمية،ُّولغوية،ُّوغريُّذلك(ُّفإنُّمثةُّ ُّوأماُّالعلومُّاألخرى ُّقراءاتُّغريُّالباقيةُّاليوم،ُّوكلُّمنهاُّلهُّخمطوطاتُّحمفوظةُّيفُّاملكتبات ُّاحملققةُّمنهاُّتذكر اآلالفُّمنُّالكتب
ُّحولُّالتواتر! ُّوهمُّالقرآنيني ُّواملتاحفُّعربُّالعامل.ُّوهذانُّمبجموعهماُّدليلُّصارخُّجديدُّينقض

ُّ«.التواتر»مقالُّ«:ُّقعُّأهلُّالقرآنموُّ»ُّ- 4
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فلوُّقالُّزيد:ُّاألمرُّالفالنُّمنُّاملتواترُّالصحيح!ُّلقالُّلهُّعمرو:ُّبلُّهوُّمنُّمجلةُّأخطاءُّفادحةُّوابتداعاتُُّّوكيفُّنفرقُّهذاُّمنُّهذا؟
ُّوالعكسُّصحيح.يفُّالدينُّالُّسبي ُّلُّإىلُّحصرها!

ُّإالُّاحلفظُّاإلهلي؟ُُُُُُُّّّّّّّ ُّفماُّالذيُّجيعلُّهذهُّاألمةُّحتفظُّكتاهبا،ُّوتصونُّدينها،ُّوتكألُّشريعتها
ُّإىلُّنفسهاُّافتقتُّوابتدعتُُُُُُُّّّّّّّ ُّاألمةُّعينهاُّعندماُّوكلت ُّوفعلتُّكماُّفعلُّمنُّسبقها.وهذه ُّواختعت

ّطاعةّالنبيّصلىّاهللّعليهّوسلم:-0ّّّّّّّّ
اآلياتُّالقرآنيةُُّّ؛ُّوإنينُّسأخرجُّعنُّالسياقُّبسردبطاعةُّالنيبمرُّأوُّتأاُّمنُّاآلياتُّاليتُّتذكرُّرآنُّكثريُّينفيُّالقرآنيونُّأنُّيفُّالقُّلنُُُُُُُّّّّّّّ

ُّللقلوب!ةُّاآلمرةُّبطاعةُّسيدناُّرسولُّاهللالكرميةُّالكثريُّ ُّ؛ُّإنارةُّللعقول،ُّوترقيقا
ُّوتعاىل:ُّ}قلُّأطيعواُّاهللُّوالرسولُّفإنُّتولواُّفإنُّ ُّ[.32اهللُّالُّحيبُّالكافرين{ُّ]آلُّعمرانُّقالُّاهللُّتبارك

ُّاهللُّوالرسولُّلعلكمُّترمحون{ُّ]آلُّعمرانُّ ُّ[832:وقال:ُّ}وأطيعوا
ُّتؤمن نُّوُّوقال:ُّ}ياُّأيهاُّالذينُّآمنواُّأطيعواُّاهللُّوأطيعواُّالرسولُّوأويلُّاألمرُّمنكمُّفإنُّتنازعتمُّيفُّشيءُّفردوهُّإىلُّاهللُّوالرسولُّإنُّكنتم

ُّ[.51تأويال{ُّ]النساء:ُّباهللُّواليومُّاآلخرُّذلكُّخريُّوأحسنُّ
ُّ ُّاهللُّوأطيعواُّالرسولُّواحذرواُّفإنُّتوليتمُّفاعلمواُّأمناُّعلىُّرسولناُّالبالغُّاملبني{ُّ]املائدة: ُّ[.12وقال:ُّ}وأطيعوا

ُّ:]األنفالُّني{عواُّاهللُّورسولهُّإنُّكنتمُّمؤمن}يسألونكُّعنُّاألنفالُّقلُّاألنفالُّهللُّوالرسولُّفاتقواُّاهللُّوأصلحواُّذاتُّبينكمُّوأطيُّوقال:
ُّأيهاُّالذينُّآمنواُّأطيعواُّاهللُّورسولهُّوالُّتولواُّعنهُّوأنتمُّتسمعون{ُّ]األنفال:ُّ،ُّ[8 ُّ[.20وقال:ُّ}يا

ُّ]األنفال:ُّ ُّاهللُّورسولهُّوالُّتنازعواُّفتفشلواُّوتذهبُّرحيكمُّواصربواُّإنُّاهللُّمعُّالصابرين{ ُّ[.44وقال:ُّ}وأطيعوا
ُّ ُّعليهُّما ُّفإنُّتولواُّفإمنا ُّاهللُّوأطيعواُّالرسول ُّالبوقال:ُّ}قلُّأطيعوا ُّالرسولُّإال ُّمهتدواُّوماُّعلى ُّمحلتمُّوإنُّتطيعوه الغُّمحلُّوعليكمُّما

ُّ[.54وقال:ُّ}وأقيمواُّالصالةُّوآتواُّالزكاةُّوأطيعواُّالرسولُّلعلكمُّترمحون{ُّ]النور:ُّ،ُّ[54املبني{ُّ]النور:ُّ
ُّ[.33وقال:ُّ}ياُّأيهاُّالذينُّآمنواُّأطيعواُّاهللُّوأطيعواُّالرسولُّوالُّتبطلواُّأعمالكم{ُّ]حممد:ُّ

ُّورسولهُّوقال:ُّ}أ ُّتفعلواُّوتابُّاهللُّعليكمُّفأقيمواُّالصالةُّوآتواُّالزكاةُّوأطيعواُّاهلل أشفقتمُّأنُّتقدمواُّبنيُّيديُّجنواكمُّصدقاتُّفإذُّمل
ُّمباُّتعملون{ُّ] ُّ،ُّ[83:ُّاجملادلةواهللُّخبري

ُّعلىُّرسولناُّالبالغُّاملبني{ُّ]التغابن:ُّ ُّاهللُّوأطيعواُّالرسولُّفإنُّتوليتمُّفإمنا ُّ[82وقال:ُّ}وأطيعوا
ُّوسلم؟وُُُُُُُُّّّّّّّّ ُّهناُّلناُّأنُّنسأل:ُّيفُّأيُّشيءُّيطاعُّرسولُّاهللُّصلىُّاهللُّعليه
ُّطاعةُُُُُُُّّّّّّّ ُّاحلنيف،ُّوالتصديقُّبالقرآنُّالكرمي؟ُّأمُّهي ُّيفُّالدخولُّيفُّاإلسالمُّواإلميانُّبدينه وهلُّطاعةُّالرسولُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم

ُّعامةُّيفُّكلُّماُّيأمرُّبه؟
ُّاألوىل؛ُّفإنُّاآلياتُّاآلمرةُّبالطاعةُّاملُُُُُُّّّّّّ ُّوجهةُّإىلُّاملؤمننيُّتنقضُّهذاُّاالحتمال!إنُّكانت
ُّوسلمُّيفُّغريُّذلكُّـُّسألنا:ُُُُُُّّّّّّ ُّاألخرىُّـُّأي:ُّإنُّطاعتهُّصلىُّاهللُّعليه ُّوإنُّكانت
ُّفيماُّهوُّمأمورُّبهُّيفُّنصُّالقرآنُّأمُّال؟ُُُُُُّّّّّّ ُّالسنة:ُّهيُّيفُّالذيُّأمرُّبهُّيفُّالقرآن.ُّأهيُّطاعة ُّفإنُّقالُّمنكرو
ُّهلم:ُّوماُّالفائدةُّمنُّإثباتُّطاعةُُُُُّّّّّ ُّونصا؟ُّقلنا ُّلرسولُّاهللُّيفُّماُّأمرُّبهُّاهللُّعينا
ُّاهللفإنُّقُُُُُّّّّّ ُّوجوبُّطاعة ُّتأكيداُّعلى ُّأنُّيؤُّ،ُّالوا: ُّأعظمُّمن ُّبالصغري،ُّواهلل ُّعلىُّالكبري ُّالُّيؤكد ُّعلىُّطاعتهقلنا: ُّعبدهُُّّكد بطاعة

ُّخملوقهُّ،ُّوخملوقه ُّملُّيؤكدهاُّمباُّتزعمونُّمنُّطاعة ُّىُّاهللُّعليهُّوسلم.وحبيبهُّصلوإنُّهللُّتعاىلُّأوامرُّكثريةُّوكثريةُّيفُّالقرآنُّالكرمي
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ُّـُّكماُّتزعمونُّـُّوسلبُّالبعضُّاآلخرُّهذاُّالتأكيد؟ ُّفلمُّأكدُّبعضها
ُّمثُّإنناُّنلحظُّأنُّاهللُّتعاىلُّيفُّقوله:ُّ}ياُّأيهاُّالذينُّآمنواُّأطيعواُّاهللُّوأطيعواُّالرسولُّوأويلُّاألمرُّمنكمُّفإنُّتنازعتمُّيفُّشيءُّفردوهُُُُُُُّّّّّّّ

[ُّيشريُّإىلُّطاعةُّأويلُّاألمر،ُّوهمُّـُّحسب51ُّواليومُّاآلخرُّذلكُّخريُّوأحسنُّتأويال{ُّ]النساء:ُُّّإىلُّاهللُّوالرسولُّإنُّكنتمُّتؤمنونُّباهلل
معصوم،ُّوالُّمؤيدُّبالوحي،ُّأفيؤكدُّاهللُّتعاىلُّعلىُّطاعتهُّبطاعةُّخلقُّمنُّخلقهُُّّ(ُّـُّوكالُّالفريقنيُّغري8تفسريناُّإماُّاألمراءُّوإماُّالعلماءُّ)

ُّهُّصفاتُّسوأىُّقدُّالُّيعدهاُّعاد؟فيهمُّالفاسدُّوالفاسق،ُّواجلاهلُّوالغافل،ُّومنُّفي
ىُّفإنُّملُّيكنُّماُّيطاعُّرسولُّاهللُّهوُّنفسُّماُّيطاعُّاهللُّفيه؛ُّلزمُّأنُّيكونُّالذيُّسيطاعُّفيهُّالرسولُّصلُُّّوهناُّنتابعُّتوجيهُّأسئلتنا:ُُُُُُّّّّّّ

لنيبُّبهُّمماُّليسُّيطاعُّافإنُّكانُّاألمرُّكذلكُّفماُّهوُّهذاُّالذيُّسُّاهللُّعليهُّوسلمُّغريُّماُّيطاعُّاهللُّبهُّمماُّأمرُّبهُّونصُّعليهُّيفُّالقرآن؟
ُّعليه؟ُّأليسُّهوُّشيئاُّزائداُّعلىُّالقرآن؟ ُّيفُّالقرآنُّالكرميُّمنصوصا

ُّبزمنهُّصُُُُُُّّّّّّ ُّهوُّإماُّخاص ُّفإنُّهذاُّالشيء ُّعليهُّيفُّالقرآن، ُّماُّهوُّمنصوص ُّفيهُّالنيبُّغري ُّأنُّماُّيطاع ُّعليهُّلفإنُّاتفقناُّعلى ىُّاهلل
ُّبزمنه.،ُّوسلمُّأوُّهوُّغريُّخاص ُّفإنُّقالوا:ُّهوُّخاص

ا:ُّماُّالدليلُّمنُّالقرآنُّعلىُّذلك؟ُّوإنُّالعقولُّتتفقُّعلىُّأنُّالعاقلُّحنيُّيتكلمُّبكالمُّعامُّيريدُّأنُّخيصهُّبشيءُّأوُّأحدُّجيعلُّقلنُُُُُُّّّّّّ
وإذُّملُّيوجدُّيفُّالقرآنُّماُّيدلُّعلىُّأنُّهذاُّالذيُّجيبُّأنُّيطاعُّبهُّالنيبُّـُّمماُّهوُّ،ُّيدلُّعلىُّمرادهُّتصرحياُّأوُّتلميحاُّيفُّهذاُّالكالمُّما

ُّا ُّعليهُّيف ُّأنليسُّمنصوصا ُّزمانه؛ُّلزم ُّخاصُّبأهل ُّمسلمُّأىنُّكانُّلقرآنُّـ ُّموجهاُّإىلُّكل ُّاألوامرُّ،ُّيكون ُّهذه فإنُّكانُّكذلك،ُّفإن
ُّحمفوظة،ُّأوُّهيُّضائعة. ُّالنبويةُّالزمةُّالطاعةُّهيُّإماُّموجودة

قدُّضاع،ُّوهذاُّيتناقضُُّّالنيبُّـفإنُّكابرُّالقرآنيونُّوادعواُّأهناُّضائعةُّقلناُّهلم:ُّهذاُّيعينُّأنُّشيئاُّمماُّأمرُّاهللُّبهُّيفُّالقرآنُّـُّوهوُّطاعةُُُُُُُّّّّّّّ
ُّمعُّمفهومُّعصمةُّالقرآنُّمنُّالضياع،ُّوهذهُّالعصمةُّتشملُّحروفهُّوكلماته،ُّوتشملُّمعانيهُّومراداته.

بلُّوللزمُّأنُّيأمرُّاهللُّمباُّالُّيستطاع،ُّومباُّالُّيطاقُّوالُّيقدرُّاملرءُّعليه،ُّوهذاُّيتعارضُّمعُّماُّيفُّصريحُّالقرآنُّمنُّقولهُّتعاىل:ُّ}الُُُُُُّّّّّّ
وهذاُّيقودُّإىلُّأنُّماُّأمرُّاهللُّ،ُّ[2وقوله:ُّ}الُّيكلفُّاهللُّنفساُّإالُّماُّآتاها{ُّ]الطالق:ُّ،ُّ[214اُّإالُّوسعها{ُّ]البقرة:ُّيكلفُّاهللُّنفس

ُّنطالبهمُّباإلفراجُّعنه،ُّواإلفصاحُّعماُّلهُّمنُّكنه. ُّبهُّحمفوظُّموجود،ُّوهنا
فوظةُّكحفظُّفإنُّقالوا:ُّإنكمُّتزعمونُّأنُّالسنةُّحم،ُّمىُّاهللُّعليهُّوسلمُّوهنيهُّلكلُّمسلأماُّحننُّفنقول:ُّإنهُّالسنةُّاليتُّفيهاُّأمرهُّصلُُُُُُُّّّّّّّ
ُّـُّمبلءُّالفمُّـ:ُّأجلُّهيُّكذلك!ُّالقرآن! ُّأجبنا
ُّحدُُُُُُُّّّّّّّ ُّعلى ُّملُّتتفقوا ُّبلُّإنكم ُّالسنةُّآحاد، ُّإنُّأكثر ُّوآحاد،ُّبل ُّمتواترة ُّتقولون:ُّالسنة ُّبالسنةُّـ ُّأيهاُّاملؤمنون ُّإنكمُّيا فإنُّقالوا:

اُّلُّإنكمُّخمتلفونُّحولُّالكثريُّوالكثريُّمنُّاألحاديث:ُّأهيُّصحيحةُّأمُّغريُّصحيحة،ُّيضعفهالتواتر،ُّوالُّعلىُّعددُّاألحاديثُّاملتواترة،ُّب
ُّغريهمُّ ُّويصححها ُّفكيفُّتزعمونُّحفظُّالسنة؟ُّ...بعضُّحمدثيكمُّوعلمائكم

ُّأماُّاجلوابُّعلىُّذلكُّفسهلُّحبمدُّاهللُّوهو:ُُُُُُُّّّّّّّ
وامرُّاهللُّودُّشيءُّغريُّاملنصوصُّعليهُّيفُّآياتُّالقرآنُّمنُّأأماُّأنُّتكونُّالسنةُّحمفوظة؛ُّفبالدليلُّمنُّالقرآنُّوالعقلُّالذيُّيثبتُّوجُُُُُُّّّّّّ

ُّقدُّأمرتُّاألمةُّكلهاُّأنُّتطيعُّالنيبُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّبه،ُّوهذاُّالشيءُّهوُّالسنةُّمبفهومهاُّالكليُّمجلة،ُّالُّأبعاضاُّوأفرادا.

                                                                 
ُّتفسريه»أسندُّالطربيُّيفُُّّ-8ُّ ُّوابنُّعباس،ُّوميمونُّبنُّمهران،ُّوابنُّزيد.تفسريُّ« ُّإىلُّأيبُّهريرة، ُّأويلُّاألمرُّباألمراء

ُّوابنُّعباس،ُّوعطاء،ُّواحلسن،ُّوأيبُّالعالية. ُّبنُّعبدُّاهلل،ُّوجماهد،ُّوابنُّأيبُّجنيح، ُّوأسندُّتفسريهاُّبأهلُّالعلمُّإىلُّجابر
ُّأصحابُّالنيبُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم.وأسندُّتفسريهاُّبأصحابُّالنيبُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّإىلُّجماهد،ُّوأسندُّإىلُّعكرمةُّ ُّأهنمُّأبوُّبكرُّوعمرُّسيدا

ُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّباأل لوالةُّفيماُّكانُّمرُّبطاعةُّاألئمةُّوامثُّقالُّالطربي:ُّوأوىلُّاألقوالُّيفُّذلكُّبالصواب،ُّقولُّمنُّقال:ُّهمُّاألمراءُّوالوالة؛ُّلصحةُّاألخبارُّعنُّرسول
ُّ.811ُّ-5ُّ/814ُّ«ُّتفسريُّالطربي»هللُّطاعة،ُّوللمسلمنيُّمصلحة،ُّ
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ماُّيأمرُّبهُّوينهىُّعنه،ُّفمنُّووجوبُّطاعتهُّفيوإنُّالثابتُّاملتواترُّاملنقولُّجبميعُّوسائلُّالنقلُّهوُّلزومُّمتابعةُّالنيبُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم،ُّ
ُّواملؤمنُّصدقا. ُّاعتقدُّذلكُّفهوُّاملسلمُّحقا،

العباداتُّوُّوأماُّالتفريعاتُّاجلزئيةُّفالُّيضرُّاالختالفُّفيها،ُّمثُّإنُّهذهُّاالختالفاتُّالُّتصلُّـُّوملُّتصلُّـُّإىلُّحدُّيؤثرُّعلىُّالعقائدُُُُُُُّّّّّّّ
الة؛ُّألهناُّمنُّالفاحتةُّأوُّليستُّمنها،ُّوقولُّالشافعيةُّبلزومُّقراءمهاُّكيُّتصحُّالصُّفإنُّاالختالفُّيفُّكونُّالبسملة،ُّتأثرياُّيفُّأسهاُّوأصلها

جزءُّمنُّركنُّمنُّأركانُّالصالةُّإذاُّفسدُّهذاُّالركنُّفسدتُّالصالة؛ُّالُّجيعلُّاحلكمُّعلىُّصالةُّمنُّالُّيعتقدُّجزئيةُّالبسملةُّيفُّالفاحتةُّ
ُّإىلُّاعتقهوُّبطالنُّصالته؛ُّألنُّصالتهُّصحيحةُّبالنسبةُّإ ُّصحيحة،ُّولذلكُّقررُّالفقهاءُّأنُّاملخالفُّصالت،ُّادُّخمالفهىلُّاعتقادهُّال ه

ُّأئمتهمُّوأعالمُّمدارسهمُّالفكريةُّوالفقهية. ُّمناهج ُّالذينُّخرجواُّعلى ُّبأقوالُّبعضُّاملتأخرينُّاملتنطعني ُّوالُّعربة
منُّاألئمةُُّّوصحُّكثري،ُّ(8ومذهبُّغرييُّخطأُّحيتملُّالصوابُّ)فالراسخونُّمنُّأهلُّالعلمُّكانواُّيقولون:ُّمذهيبُّصوابُّحيتملُّاخلطأُّ

ُّ(.2القول:ُّإذاُّصحُّاحلديثُّفهوُّمذهيبُّ)
ُّالُُُُُُُُّّّّّّّّ ُّخلفُّاملخالف،ُّفإنُّقولهُّبالكراهة ُّوحىتُّمنُّقالُّبكراهةُّالصالة ُّاملذاهبُّصحةُّالصالةُّخلفُّاملخالف، واملدونُّيفُّكتب

ُّهوُُّّشيءوهبذاُّاملثالُّالعميقُّعلىُّاختالفُّيفُّ،ُّ،ُّأوُّعدمُّصحةُّصالةُّمنُّستصلىُّخلفهيفيدُّبأيةُّحالُّعدمُّصحةُّالصالة أساسي
جزءُّمنُّركنُّمنُّالصالةُّمنثلُّعلىُّأنُّاالختالفُّحولُّتصحيحُّحديثُّأوُّتضعيفهُّالُّيؤثرُّعلىُّاالتفاقُّالواقعُّعلىُّأصلُّمتابعةُّرسولُّ

ُّيفُّماُّأمرُّوهنى. ُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّوطاعته
هديُّالنيبُُّّرمىُّخمالفاُّبتكُّالسنةُّأوُّاإلعراضُّعنُّوتأكيداُّنقول:ُّإنهُّملُّيردُّيفُّكتبُّالفقهُّأنُّأحداُّـُّممنُّيعبأُّبقولهُّمنُّاألعالمُّـُُُُُُُّّّّّّّ

ُّيفُّإ ُّخالفه ُّوسلمُّإن ُّعليه ُّأوُّنفيهاصلىُّاهلل ُّما ُّعلىُّمسألة ُّدليل ُّثبات ُّفضائ، ُّوأمهات ُّ)عقائدُّوفرائض ُّمجلة ُّهيكلُّاإلسالم لُّوإن
فالغريبُّ،ُّوحنوهمُّواملعتزلة،ُّواخلوارجُّوأساسياتُّمعامالت(ُّالُّخالفُّمؤثراُّفيهُّبنيُّاملسلمنيُّحىتُّلوُّكانواُّمنُّغريُّأهلُّالسنةُّكالشيعة

ُّيفُّ ُّخمتلفني ُّاجلملة، ُّمتفقنيُّيف ُّوجدهم ُّومعامالمهمُّوآداهبم ُّعبادامهم ُّواطلعُّعلى ُّخالطهم ُّشيئاُّإذا ُّعنه ُّالُّيعرف ُّالذي عنُّاإلسالم
ُّنسبهمُّشي ُّاألشقاءُّجيمعهمُّشبهُّكبريُّيفُّمالحمهم،ُّوالُّيضر ُّثانوية؛ُّمتاماُّكاإلخوة ُّر.نُّاآلخءُّمنُّاختالفُّواحدُّمنهمُّعتفريعات

ّالحكمة:-8ّّّّّّّّ
يات،ُّآليفُّالقرآنُّالكرميُّذكرُّلشيءُّآخرُّأوحىُّبهُّاهللُّإىلُّأنبيائهُّالكرامُّصلواتُّاهللُّعليهمُّومنهمُّحممدُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّغريُّاُُُُُُُّّّّّّّ

ل{ُّ]آلُّعمران:ُّيفقدُّقالُّتعاىلُّبشأنُّسيدناُّعيسىُّعليهُّالسالم:ُّ}ويعلمهُّالكتابُّواحلكمةُّوالتوراةُّواإلجن،ُّوغريُّالكتاب،ُّوغريُّالقرآن
41]ُّ،ُّ ُّواإلجنيل{ُّ]املائدة: ُّواحلكمةُّوالتوراة ُّعلمتكُّالكتاب ُّإبراهيمُّ،ُّ[880وقال:ُّ}وإذ ُّآتيناُّآل ُّإبراهيم:ُّ}فقد ُّحقُّآل وقالُّيف

ُّعظيما{ُّ]النساء:ُّ ُّملكا ُّ[.54الكتابُّواحلكمةُّوآتيناهم
أولهُّهذهُّاآلياتُّماُّحكاهُّ،ُّمنُّآياتُّيناُّحممدُّحقُّنبوالذيُّيعنيناُّأكثرُّوحولهُّالكالم،ُّوعندهُّالوقوفُّماُّقالهُّتباركُّوتعاىلُّيفُُُُُُُّّّّّّّ

ُّواحلكمةُّ ُّعليهمُّآياتكُّويعلمهمُّالكتاب ُّوابعثُّفيهمُّرسوالُّمنهمُّيتلو ُّوعلىُّنبيناُّالصالةُّوالسالم:ُّ}ربنا منُّدعوةُّأبيناُّإبراهيمُّعليه
ُّأمته:ُّ}كماُّأرسلناُّفيكمُّرُّ،ُّ[821ويزكيهمُّإنكُّأنتُّالعزيزُّاحلكيم{ُّ]البقرة:ُّ ُّويزكيكمُّوقالُّمينتُّعلى سوالُّمنكمُّيتلوُّعليكمُّآياتنا

ُّ ُّ]البقرة: ُّتعلمون ُّتكونوا ُّمل ُّما ُّويعلمكم ُّواحلكمة ُّمنُّ،ُّ[858ويعلمكمُّالكتاب ُّعليكم ُّأنزل ُّوما ُّعليكم ُّاهلل ُّنعمة ُّ}واذكروا وقال:

                                                                 
ُّالفقهية»جاءُّيفُّ-8ُّ ُّ«ُّالفتاوىُّالكربى ُّيفُّاملصفىُّأنهُّجيبُّعليناُّإذاُّسئلناُّعنُّمذهبناُّومذهب4ُّ/383ُّالبنُّحجرُّاهليتمي :ُّوسئلُّمباُّصورتهُّذكرُّاإلمامُّالنسفيُّاحلنفي

ُّبناء فهلُّصرحُُّّعلىُّأنُّاملصيبُّيفُّالفروعُّواحدُّوغريهُّخمطئُّمأجور،ُّخمالفناُّيفُّالفروعُّأنُّجنيبُّبأنُّمذهبناُّصوابُّحيتملُّاخلطأُّومذهبُّخمالفناُّخطأُّحيتملُّالصوابُّأي
ليُّعُّالسؤال.ُّفأجابُّبقوله:ُّنعمُّصرحُّأصحابناُّمباُّيفهمُّذلكُّالُّبقيدُّالوجوبُّالذيُّذكره،ُّففيُّالعدةُّالبنُّالصباغ:ُّكانُّأبوُّإسحاقُّاملروزيُّوأبوُّ...أصحابناُّمبثلُّذلكُّ

وأصحابهُّأنُّاحلقُّيفُّواحدُّإالُّأنُّاجملتهدُّالُّيعلمُّأنهُّمصيبُّوإمناُّيظنُّذلكُّاهـُّوإذاُّكانُّاجملتهدُّالُّيعلمُّاإلصابةُُّّالطربيُّيقوالن:ُّإنُّمذهبُّالشافعيُّرضيُّاهللُّتعاىلُّعنه
ُّأنُّاجملتهدُّيظنُّإصابتهُّوجيوزُّخطؤهُّوأنُّمقلدهُّكذلكُّوحي ُّيلزمُّموإمناُّيظنهاُّفمقلدهُّأوىلُّومعلومُّأنُّالظنُّيقابلهُّالوهمُّوهوُّاحتمالُّاخلطإُّفنتج ُّفي.اُّذكرُّعنُّالنسنئذ

ُّحاشيته»قالُّابنُّعابدينُّيفُّمنُّ-2ُّ ُّفهوُّمذهيب:ُّ»8ُّ/842« ُّذلكُّابنُّعبدُّالربُّعنُّأيبُّ«.ُّمطلبُّصحُّعنُّاإلمامُّأنهُّقال:ُّإذاُّصحُّاحلديث وذكرُّحتتهُّأنهُّقدُّحكى
ُّوكررُّمثلُّذلكُّيفُّموضعُّآخرُّمنُّ ُّحاشيته»حنيفةُّوغريهُّمنُّاألئمة،ُّونقلهُّأيضاُّاإلمامُّالشعرانُّعنُّاألئمةُّاألربعة. »2ُّ/50ُّ
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ملؤمننيُّإذُّبعثُّوقال:ُّ}لقدُّمنُّاهللُّعلىُّا،ُّ[238الكتابُّواحلكمةُّيعظكمُّبهُّواتقواُّاهللُّواعلمواُّأنُّاهللُّبكلُّشيءُّعليم{ُّ]البقرة:ُّ
،ُّ[844فيهمُّرسوالُّمنُّأنفسهمُّيتلوُّعليهمُّآياتهُّويزكيهمُّويعلمهمُّالكتابُّواحلكمةُّوإنُّكانواُّمنُّقبلُّلفيُّضاللُّمبني{ُّ]آلُّعمران:ُّ

ُّفضلُّاهللُّعليكُّعظيما{ُّ]النساء:ُّوقالُّمينتُّعليه: ُّالكتابُّواحلكمةُّوعلمكُّماُّملُّتكنُّتعلمُّوكان ُّاهللُّعليك ُّ[883}وأنزل
ُّأزوا ُّ]األحزاب:ُّوقالُّخياطب ُّماُّيتلىُّيفُّبيوتكنُّمنُّآياتُّاهللُّواحلكمةُّإنُّاهللُّكانُّلطيفاُّخبريا{ ُّ[.34جه:ُّ}واذكرن

(،ُّوهذاُّيدلُّعلىُّأهناُّغريه؛ُّإذ8ُّ«ُّ)الكتاب»وردتُّفيهاُّمعطوفةُّعلىُّكلمةُّ«ُّاحلكمة»إنُّاملتدبرُّيفُّهذهُّاآلياتُّجيدُّأنُّكلمةُُُُُُُّّّّّّّ
ُّنفسهُّ) ُّ(.2ليسُّيفُّاللغةُّالفصيحةُّعطفُّالشيءُّعلى

وإنُُّّوهلُّهوُّحمفوظُّحبفظُّاهللُّأمُّمضيع؟ُّفإنُّحفظُّفماُّهو؟ُّإذن؛ُّاهللُّأوحىُّإىلُّاألمةُّشيئاُّآخرُّمينتُّبهُّعلىُّاملؤمنني،ُّفماُّهو؟ُُُُُّّّّّ
هلُّضياعهُّبأمرُّاهللُّوُُّّضيعُّفلمُّأوحيُّبه؟ُّوكيفُّيصحُّاالمتنانُّاإلهليُّبه؟ُّوهلُّمنُّدليلُّعلىُّاالمتنانُّالربانُّبهُّلزمنُّالنبوةُّفحسب؟

ُّأجوبةُّواضحةُّصرحيةُُُّّّدليلُّعلىُّأيُّمنُّاالحتمالني؟أمُّبقدره؟ُّوماُّال كلُّهذهُّاألسئلةُّوسواهاُّلديناُّـُّمعاشرُّاملصدقنيُّبالسنةُّالنبويةُّـ
ُّوحننُّننتظرُّإجابةُّالقرآنيني!مستدلةُّباملنقولُّواملعقولُّعلي ُّها،

ّالتاريخ:ّ-3ّّّّّّّّ
ُّيذكرُُُُُُُّّّّّّّ ُّما ُّأكثر ُّما ُّولكنهم ُّالنبوية، ُّللسنة ُّرفضهم ُّعلى ُّالقرآنيون ُّاملسلميؤكد ُّوخلفاء ُّوالتابعني، ُّالصحابة ُّمن ُّوعمرا ُّزيدا نيُّون

ُّكيفُّيستقيمُّرفضُّالسنةُّوالتصديقُّبالتاريخ،ُّووقائعهُّوأشخاصه؟ُّ(،ُّوهناُّنسأل:3وأمرائهم،ُّويوردونُّأحداثاُّوقعتُّيفُّالتاريخُّالتليدُّ)
اُُّّالقرآنُّإالُّاسمُّزيد،ُّومنُّزيدُّهذا،ُّومهلُّوردُّاسمُّأيبُّبكرُّأوُّعمرُّأوُّعليُّأوُّغريهمُّمنُّالصحابةُّالكرامُّيفُّالقرآن؟ُّإنهُّملُّيردُّيف

ُّبهُّلوالُّاألخبارُّالواردةُّيفُّالسنة،ُّورواياتُّالتاريخ؟ ُّالذيُّكانُّسيعرفنا
ُّمنُّاألعالم!ُُُُُُّّّّّّ ُّواحدا،ُّبلهُّمنُّبعدهم ُّقواعدُُّّناهيكُّعنُّالسلفُّالصاحلُّواحدا ُّتقبلونُّالتاريخ؟ُّوماُّهي ُّالقرآنيون:ُّكيف فياُّأيها

تمُّالقبولُّبالتواترُّعلىُّطريقتكمُّبنقلُّاجليلُّبعدُّاجليل،ُّفإنناُّقدُّنسلمُّجدالُّبأنُّهناكُّواحداُّامسهُّأبوُّإذاُّادعيُّاالعتبارُّوعدمهُّلديكم؟
بكرُّالصديق،ُّولكنُّهيهاتُّأنُّيكونُّشيءُّمتواتراُّـُّحبسبُّمذهبكمُّـُّمنُّسريةُّاملدعوُّأيبُّبكر،ُّأوُّاملدعوُّعمرُّبنُّاخلطاب،ُّأوُّغريمهاُّ

ُّبشيءُّمنُّالتاريخ؟فكيفُّتستشهدونُّعلينُّأياُّكان،ُّوأياُّكانُّزمنه؟ ُّا
مثُّإنُّردكمُّمروياتُّالسنةُّالشريفةُّاليتُّنقلتُّبقواننيُّصارمةُّأشدُّالصرامة،ُّدقيقةُّأكربُّالدقة،ُّحمتاطةُّأعظمُّاالحتياط،ُّيستلزمُُُُُُُُّّّّّّّّ

ُّمنُّاألساس،ُّأوُّرويتُّبأسانيدُّواهية. ُّدونُّأسانيد ُّالتاريخُّاليتُّرويُّجلها ُّمنكمُّأنُّتردواُّمنُّبابُّأوىلُّمرويات
ُّأنُّنسأل:مثُّإنُّلنُُُُُُّّّّّّ ُّبطالهنا؛ُّكقضيةُُّّا ُّوأشخاصُّيؤكدُّالقرآن ُّعنُّأشياء ُّأليسُّلديهمُّتواتر ُّوالفرقُّوالطوائف: غريناُّوغريكمُّمن

نتيهُّابأوليسُّمثةُّتواترُّلليهودُّعلىُّزناُّنيبُّاهللُّداودُّبامرأةُّأوريا،ُّوزناُّلوطُّب،ُّعليهاُّالسوادُّاألعظمُّمنُّالنصارىُّصلبُّاملسيحُّاليتُّأمجع
ُّليسُّلدىُّالشيعةُّتواترُّعلىُّواليةُّعليُّرضيُّاهللُّعنه،ُّبلُّلدىُّبعضهمُّتواترُّعلىُّسورُّمنُّالقرآنُّغريُّاليتُّبنيأوُّ،ُّتبعاُّملاُّيفُّتورامهم

ُّأيدينا.
ُّفهلُّألولئكُّأنُّيقولوا:ُّهذاُّالقرآنُّقرآنكمُّأنتمُّوحدكم!ُّفكيفُّتردونُّعليهم؟ُُُُُُُّّّّّّّ

                                                                 
ُّاهلل»إالُّاآليةُّاألخريةُّفاحلكمةُّمعطوفةُّعلىُّ-8ُّ ُّ«.آيات
ُّيفُّ-2ُّ ُّاألدب»نقلُّالبغدادي ُّيفُّاملعىن.5ُّ/801ُّ«ُّخزانة ُّكانُّالعطفُّنظريُّالتثنية ُّاحلماسةُّالبنُّجين:ُّوالشيءُّالُّيعطفُّعلىُّنفسهُّمنُّحيث ُّعنُّشرح

ُّديوانُّاحلماسة»وصرحُّهبذهُّالقاعدةُّاملرزوقيُّيفُّ ُّ.8ُّ/841«ُّشرح
ُّاملثال:ُّأذكرُّعلىُّسبي-3ُّ ُّمنهُّيفُّالفقهُّالسين»مقالُّ«:ُّموقعُّأهلُّالقرآن»ل املسكوتُّعنهُّ»قالُّم«:ُّموقعُّأهلُّالقرآن»ألمحدُّصبحيُّمنصور،ُّ«ُّأبوُّبكرُّالصديقُّماذاُّتبقى

ُّوالكالب»مقالُّ«:ُّموقعُّأهلُّالقرآن»ألمحدُّصبحيُّمنصور،ُّ«ُّيفُّسريةُّعمرُّبنُّاخلطابُّيفُّالفكرُّالسين ُّألمحدُّصبحيُّمنصور.ُّ«ُّأبوُّهريرة
ُّألمحدُّصبحيُّمنصور.«ُّعلومُّالقرآنُّاليتُّتطعنُّيفُّالقرآن»مقالُّ«:ُّوقعُّأهلُّالقرآنم»
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فتانُّمنُّالكتبُّتبُّالتاريخُّوالروايةُّعنها،ُّوالطائمثُّكيفُّيستقيمُّلكمُّتكذيبُّكتبُّالسنة،ُّوالطعنُّفيهاُّوبأصحاهبا،ُّوتصديقُّكُُُُُُّّّّّّ
ُّفعلىُّسبيلُّالتمثيل:ُّلذواتُّاملؤلفني:

ُّ«.مهذيبُّاآلثار»،ُّوُّ«تارخيه»،ُّوُّ«تفسريه»اإلمامُّأبوُّجعفرُّالطربيُّلهُُُُُُُُّّّّّّّّ
ُّاملسانيدُّوالسننُّاهلاديُّألقومُّسنن»،ُّوُّ«تارخيه»،ُّوُّ«تفسريه»واحلافظُّابنُّكثريُّالدمشقيُّلهُُُُُُُّّّّّّّ ُّ«.جامع

ُّ(.3«ُّ)األصغر»وُّ«ُّالوسط»وُّ«ُّاألكرب»وتوارخيه:ُّ«ُّصحيحه»وعدوكمُّاألولُّاإلمامُّالبخاريُّلهُُُُُُُّّّّّّّ
ُّاملسندةُّ«ُّالطبقاتُّالكربى»وكذلكُّابنُّسعدُّلهُُُُُُُّّّّّّّ ُّإضافةُّإىلُّاألحداثُّواألخبارُّالتارخييةُّوالتاجمُّـُّباألحاديث ُّوهوُّمليءُّـ

ُّمعا؟ُّفماُّهذاُّالتناقضُّالشنيع،ُّوالتخبطُّاملريع؟ُّأمُّهوُّاحلقد ُّاألعمى،ُّوالوترُّاألعشى،ُّغشىُّاألبصارُّوالبصائر

ّمنّالكالب؟ّّّّّّّ
يقولُّالقرآنيونُّأحيانا:ُّإنُّاملرئيُّأنكمُّبوصفكمُّمجاعةُّالُّتتفقونُّعلىُّرأيُّواحدُّبالنسبةُّللسنةُّاملطهرة،ُّفمنكمُّمنُّيقول:ُّالسنةُُُُُُُُّّّّّّّّ

فأيُّالقولنيُّمعتمدكم؟ُّأمُّإنُُّّ،ُّ(2ذبُّوماُّوافقُّالقرآنُّقبلُّ)رهاُّكالسنةُّأكث،ُّ(8ئة،ُّوالصحيحُّمنهاُّصفرُّباملئةُّ)كلهاُّكذبُّمئةُّبامل
دوهناُّهذاُّالذيُّوافقُّالقرآنُّمنُّأحاديثُّترُُّّوهناُّلناُّأنُّنسألُّمنُّيقبلُّبعضُّاألحاديث:ُّكالُّيأخذُّبرأيهُّوهواه،ُّوماُّيعجبهُّواشتهاه؟

ُّالصحيح(. ُّلديناُّ)اإلسناد ُّعربُّأناسُّحمددينُّعدولُّثقاتُّضابطني ُّجاء
ُّفإنُّقلتم:ُّملوافقتُُّّبزعمكمُّافتواُّأحاديثُّأخرىُّفالُّقيمةُّحلديثهم!فإنُّكانواُّكذابنيُُُُُُّّّّّّ ُّأحاديثهم؟ ُّالقرآن.وكيفُّتقبلونُّبعض ُّها

ُّحىتُّتقبل؟ ُّوماُّالقيمةُّاليتُّيفُّهيُّهلذهُّاألحاديث ُّأنتمُّتكتفونُّبالقرآن، ُّأجبنا:
ُّوأنكمُّتكذبونُّروامهاُُُُُُّّّّّّ ُّفيه.ُّأصال؛ُّإذُّالُّقيمةُّلشيءُّالُّقيمةُّذاتيةإهناُّإنُّكانتُّجمردُّنسخةُّعماُّيفُّالقرآنُّفالُّقيمةُّهلا،ُّخصوصا

نةُّوإنُّمثةُّأحاديثُّقدُّتوافقُّالقرآنُّنردهاُّـُّحننُّأتباعُّالسُّفماُّهو؟ُّوماُّهيُّشروطه؟ُّوماُّهيُّضوابطه؟ُّوإنُّقلتم:ُّنقبلهاُّلسببُّآخر!
ُّعلم ُُّّالنبويةُّـُّبشروط ُّابنيُّوضاعني؛ُّبدليلني:قلناُّلكم:ُّقدُّيكونُّروامهاُّكذ،ُّ(8فإنُّقلتم:ُّنعمُّ)اجلرحُّوالتعديل،ُّفهلُّتقبلوهنا؟

ُّوالتاريخُّوالعقلُّوالعلمُّالبشري.8 ُّخمالفةُّللقرآن ُّ.ُّأنهُّقدُّرويتُّعنهمُّأحاديث
ُّاحملدثنيُّاألعالم،ُّواملؤرخنيُّالعظام،ُّاجلارحةُّهلم،ُّوالطاعنةُّفيهمُّ)2 ُّ(.2.ُّشهادة

ُّوإنُّقلتم:ُّالُُُُُُّّّّّّ ُّيوافقُّالقرآن؟، ُّتردونُّما ُُّّقلنا:ُّكيف ُّـ ُّأيهاُّالقرآنيون ُّـ ُّقولواُّلنا ُّيمث ُّتردونُّأحاديث ُّالكاذبُّبالتحديدُّإذ رويهاُّمن
ُّثالُّواحد:وسأكتفيُّيفُّهذاُّاملقامُّمب،ُّالنكري،ُّوتتهمونهُّأفظعُّاالمهاماتالبخاريُّمثال،ُّوتقيمونُّعليهُّالقيامة،ُّوتشددونُّعليهُّ

لكُّالرواياتُّسردُّمئاتُّمنُّتوأستطيعُّ»إنُّاملدعوُّعليُّعبدُّاجلوادُّيزعمُّأنهُّالُّينكرُّالسنةُّولكنهُّينكرُّأشياءُّعددُّمنهاُّمثُّقال:ُُُُُُُُّّّّّّّّ
ُّالراويُّاملشكوكُّفيه ُّلسنةُّالنيبُّحممدُّأمُّمنكرُّلروايات ُّ(3)«اليتُّالُّتتوافقُّمعُّالقرءانُّواليتُّأرفضها،ُّفهلُّأناُّمنكر

ُّمنُّمقالهُّنفسهُّمثاالُّهوُّ ُّ«.أنُّرسولُّاهللُّكانُّيطوفُّعلىُّنسائهُّالتسعةُّيفُّالليلةُّالواحدة»وأناُّسأختار

                                                                 
ُّ«.أالُّإهناُّستكونُّفتنة»التمذيُُّّكماُّقبلُّاملدعوُّعليُّعبدُّاجلوادُّحديثُُّّ- 1
ُّالُّ-2ُّ ُّاألفرادُّالنكرات؟إنُّقالُّالقرآنيون:ُّحننُّالُّنعبأُّجبرحُّهؤالءُّاحملدثني؛ُّألهنمُّغريُّموثوقنيُّلدينا،ُّقلناُّهلم:ُّأهمُّأوثقُّوهمُّالكثرة ُّأمُّأولئكم ُّكاثرة

ُّدليلُّعلىُّهذهُّاملساواةُّإالُّروايتهمُّماُّخيالفُّالقرآنُّوالعقلُّبزُّ ُّلديكم ُّفيهم؛ُّفإنهُّليس ُّواجملروحنيُّبطعنكم ُّعمكم.مثُّإنكمُّإنُّساويتمُّاجلارحني
ُّوالتعديلوأماُّحننُّفإنُّلديناُّتوثيقُّالكمُّاهلائلُّواجلمُّالغفريُّمنُّالعلماءُّ)بالعشراتُّبلُّباملئاتُّأحيانا(ُّأل ُّعليهمُّيفُّاجلرح ُّعالمُّالعلماءُّالذينُّنعتمد

ُّبلُّإنُّالتواترُّبنقلُّاجليلُّعنُّاجليلُّلتوثيقهمُّقدُّحصلُّهلمُّكاألئمةُّاألربعة،ُّوالسفياننيُّوغريهم.
ُّفإنُّرددمتُّهذاُّالتواترُّقلنا:ُّكيفُّتردونُّماُّجاءُّبهُّامليزانُّالذيُّقبلتمُّالقرآنُّبسببه،ُّأالُّوهوُّنقلُّاجليلُّعنُّاجليل؟

ُّنشرهُّ«ُّرُّالسنةأناُّقرآنُّالُّأنك»مقالُّ«:ُّأهلُّالقرآنُّموقع»-3ُّ ُّ.28ُّ/4/2002تاريخ
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ُّروىُُُُُُُّّّّّّّ ُّعدُّفهلُّستتهمونُّكلُّمن ُّمنُّروايات ُّوقدُّثبت ُّاحلديثُّبالكذب، ُّيصعبُّحصرهاهذا ُّالصحابةُّبأسانيد فمنُُّّ،دُّمن
أمُّهمُّخمرجوُُُّّّكلُّطبقةُّمنُّطبقاتُّاألسانيد؟!(،ُّأمُّمنُّبعدهمُّيف2(،ُّأمُّالتابعون؟ُّ)8أهمُّالصحابةُّالذينُّرووها؟ُّ)ُّالكاذبُّحتديدا؟

فإنُُّّ،ضدُّاإلسالمُّواألمةُّاملسلمة«ُّامرةنظريةُّاملؤُّ»حدثونُّعنُّإنكمُّتسخرونُّمنُّاملسلمنيُّالذينُّيت،ُّ(3هذهُّاألحاديثُّمنُّاحلفاظ؟ُّ)
ملريضةُّهبوىُّ،ُّوأنتمُّالُّتريدونُّإالُّعقولكمُّا«هذاُّالُّيوافقُّالعقل»ملُّحتددواُّمنُّتتهمونُّبعينه،ُّوتقيمونُّالدليلُّعلىُّذلكُّغريُّدليلُّ

ُّبينكمُّوبنيُّماُّتستحلونُّمنُّاحملرماتُّبفتاواكم«ُّبغضُّالسنة» ُّاملعتربةُّإنكمُّإنُّملُّتق،ُّهةاملشبوُُّّاليتُّتقفُّأمامُّحياةُّحتول يمواُّاألدلة
ُّ ُّأيهاُّالذينُّتنكرونُّالسنة:ُّمنُّكلُّتلكمُّالطبقاتُّمنُّالرواة؟«ُّمؤامرة»علىُّتكذيبُّمتهمُّبعينه؛ُّفهلُّأنتمُّتروهنا

ُّكبيرهمّالذيّعلمهمّالسحر:كالبّلمقالّّمناقشةّّّّّّّّّ
ُّالقرآنُّاليتعل»مقاالُّبعنوانُُّّكتبُّأمحدُّصبحيُّمنصورُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّ ُّوُّ«ُُّّتطعنُّيفُّالقرآنوم 3ُّ/2/2002ُُّّنشرهُّيفُّموقعهُّالبائسُّبتاريخ

ويأيتُّالسيوطيُّبروايةُّ»ُّوفيهُّيوزعُّأمحدُّصبحيُّمنصورُّسخريتهُّمينةُّويسرة،ُّويتهكمُّكعادتهُّبكلُّماُّيتذكرهُّمنُّمسلميُّاألمة!ُّفيقول:
ُّالسيوطي:ُّعنُّالطربان ُّالثان،ُّيقول ُّيفُّالعصرُّالعباسي ُّرواةُّاحلديث ُّمنُّطريقُّاوأخرجُّالطربُّ»ُّأشهر ُّيفُّالدعاء ُّ)بان ُّعبادُّابن (4ُّن

:ُّقالُّيلُّعبدُّامللكُّبنُّقالعنُّعبدُّاهللُّبنُّزريرُّالغافقيُّ،ُّعنُّأيبُّهريرة،ُّهليعة،ُّعنُّابنُّيعقوبُّاألسدي،ُّعنُّحيىيُّابنُّيعلىُّاألسلمي
ُّعلىُّ ُّإالُّأنكُّأعرايبُّجافمروان:ُّلقدُّعلمتُّماُّمحلك ُّمنُّقبلُّ،ُّحبُّأيبُّتراب، ُّواهللُّلقدُّمجعتُّالقرآن أبواك،ُُّّأنُّجيتمعفقلت:

ُّرسولُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّماُّعلمتهماُّأنتُّوالُّأبوك!ُّ ُّسورتنيُّعلمهماُّإياه ُّبنُّأيبُّطالب ُّ«ولقدُّعلمينُّمنهُّعلي
املستفادُّمنُّهذهُّالروايةُّالكاذبةُّأنُّذلكُّالشخصُّاجملهولُّعبدُّاهللُّبنُّزريرُّالغافقيُّامهمهُّاخلليفةُّعبدُّامللكُّبنُّمروانُّبأنهُّوأباهُُُُُُُّّّّّّّ
ُّأي:ُّعليُّبنُّأىبُّطالب«ُّأباُّتراب»ُّحيبان ُّقائال:ُّأنُّويردُّذلكُّالشخصُّمواجهاُّعبدُّامللكُّبنُّمرُّ، ُّعلمهُّعليُّبنُّأىبُّطالبُّقوان د

نُّأيبُّطالبُّبليهُّالسالمُّعلمُّابنُّعمهُّعليُّأي:ُّأنُّالنيبُّحممداُّع،ُّعلمهماُّعبدُّامللكُّوالُّأبوهُّمروانهوُّوأباهُّسورتنيُّمنُّالقرآنُّالُّي
ُّالسورتنيُّلألخُّعبدُّاهللُّبنُّزريرُّالغافقي،ُّومتُّذلكُّأيضاُّسرا.«اسرُّ»سورتنيُّمنُّالقرآنُّالكرميُّ ُّهاتني ُّ،ُّوأنُّعلياُّقامُّبتلقني

ُّوبالتايلُّفإنُّالنيبُّحممداُّعليهُّالسالمُّملُّيبلغُّكلُّالرسالة،ُّبلُّتركُّبعضهاُّليحكيهُّسراُّالبنُّعمهُّالشقيق،ُّمثُّيقومُّابنُّعمهُّالشقيقُُُُّّّّ
دماءُّهبذاُّمفتخراُّعليهُّوالسيدُّاحملتمُّإياهُّجيابهُّاخلليفةُّاألمويُّسفاكُّال،ُّهللُّبنُّزريرُّالغافقيحملتمُّعبدُّا،ُّبتعليمُّهذاُّالسرُّاخلاصُّللسيدُّا
ُّأليبُّهريرةُّمفتخراُّهبا!ُّ!وعلىُّأبيه،ُّمثُّيظلُّحياُّحيكيُّاحل ُّسُّكاية ُّبنُّمروانُّكان ُّأنُّحقائقُّالتاريخُّتؤكدُّأنُّعبدُّامللك فاكاُّهذاُّمع

ُّ ُّمنُّيقولُّله:ُّاتق ُّجمل،ُّ(5اهلل!ُّ)للدماء،ُّوقدُّهددُّعلناُّبالقتل ُّاحلجازُّمثُّالعراقُّيقتلهم ُّاحلجاجُّعلىُّاملسلمنيُّيف ردُّوهوُّالذيُّسلط

                                                                 
ُّوعائشةُّرضيُّاهللُّعنهما،ُّوملُّتصحُّبذامهاُّعنُّأيبُّرافع.ُّ-8ُّ ُّوهمُّثالثة:ُّصحتُّالروايةُّعندناُّعنُّاثنني:ُّأنس
ُّبنُّاملنت-2ُّ ُّوأختُّأيبُّرافعُّعنه،ُّوإبراهيم ُّومحيد،ُّوثابتُّعنُّأنس، ُّعنُّعائشة.وهمُّستة:ُّقتادة،ُّوهشامُّبنُّزيد، ُّشر
ُّالستة،ُّواإلمامُّأمحد،ُّوعبدُّالرزاق،ُّوابنُّأيبُّشيبة،ُّوالطحاوي،ُّوابنُّراهويه،ُّوالطربان،ُّوالبيهقي،ُّواب-3ُّ ابنُّحبان،ُّنُّخزمية،ُّوُّوهمُّتسعةُّوعشرون:ُّأصحابُّالكتب

ُّري،ُّوالعقيلي.د،ُّوأبوُّعوانة،ُّوالبغوي،ُّواإلمساعيلي،ُّواملزي،ُّوابنُّاألثوالدارمي،ُّوأبوُّنعيم،ُّوأبوُّالشيخ،ُّوابنُّعبدُّالرب،ُّواحلميدي،ُّوابنُّأيبُّعاصم،ُّوأبوُّيعلى،ُّوعبدُّبنُّمحي
ُّهكذاُّكتبهاُّبإثباتُّااللفُّبنيُّابنُّوأبيه-4ُّ
ُّهذهُّاحلقائق؟ُّوماُّمصدرها؟ُّوماُّمقياسُّصحتها؟ُّوأقول:ُُّّ- 5 ُّشعلىُّالرغمُّمنُّأنُّعبدُّامللكُّبنُّمروانُّليسُّبتلكُّالشخصيةُّاملثالية،ُّوالُّذلكُّاخلليفةُّالراُّمنُّأينُّأتت دي؛

ُّتسويقها؛ُّللطعنُّاملعتادُّيفُّرموزُّاألمةُّوكبارُّشخصيامها. ُّالكاتب ُّـُّليستُّبتلكُّالصورةُّاملظلمةُّاليتُّيريد ُّإالُّأنُّسريتهُّـُّعلىُّأخطائها
ُّالكاتبُّوماُّزعمهُّمنُّشأنُّعبدُّامللكُّبنُّمروانُّومهديدهُّبالقتلُّمنُّيقولُّله:ُّاتقُّاهلل. ُّالعلميُّخضعُّملُّأقولُّبشأنه:ُّملُّأهتدُّإليه،ُّوملُّأعثرُّعليه؛ُّفياُّليت قتضياتُّالبحث

ُّعلىُّخربُّخمالفُّلدعوىُّالكاتبُّأمرُّفيهُّعبدُّامللكُّبنُّمروانُّبتقوىُّاهللُّمُّ)النزيه(ُّووثقُّلناُّمعلومتهُّالقيمة،ُّوعزاهاُّإىلُّمصدرُّمعترب. راتُّوباملقابل؛ُّفإنينُّأقول:ُّلقدُّعثرت
ُُّّوهوُّيفُّجملسُّملكهُّوبنيُّحاشيته؛ُّفلمُّيلجُّويستكربُّبلُّأذعنُّوخضع. ُّالكمال»يفُّروىُّاملزي ُّ:18ُّ-20ُّ/10ُّ«ُّمهذيب

ُّوحواليهُّاألشرافُّمنُّكلُّبطنُّوذلكُّمبكة ُّعلىُّسريره ُّعنُّاألصمعي:ُّدخلُّعطاءُّبنُّأيبُّرباحُّعلىُّعبدُّامللكُّبنُّمروانُّـُّوهوُّجالس جهُّيفُّيفُّوقتُّحُّوقالُّالرياشي
ُّ:ُّياُّأباُّحممدُّحاجتك؟خالفتهُّـُّفلماُّبصرُّبهُّقامُّإليه،ُّفسلمُّعليهُّوأجلسهُّمعهُّعلىُّالسريرُّوقعدُّبنيُّيديه،ُّوقالُّله

ُّرسوله؛ُّفتعاهدهُّبالعمارة. ُّفقال:ُّياُّأمريُّاملؤمنني،ُّاتقُّاهللُّيفُّحرمُّاهللُّوحرم
ُّواتقُّاهللُّيفُّأوالدُّاملهاجرينُّواألنصار؛ُّفإنكُّهبمُّجلستُّهذاُّاجمللس.

ُّاملسؤولُّعنهم. ُّواتقُّاهللُّيفُّأهلُّالثغور؛ُّفإنهُّحصنُّاملسلمني،ُّوتفقدُّأمورُّاملسلمني؛ُّفإنكُّوحدك
ُّهللُّفيمنُّعلىُّبابك؛ُّفالُّتغفلُّعنهمُّوالُّتغلقُّدوهنمُّبابك.واتقُّا

ُّحوائجُّغريكُّوقدُّقضيناهاُّفماُّحاجتك؟ُّفقالُّله:ُّأفعل! ُّمثُّهنضُّوقام،ُّوقبضُّعليهُّعبدُّامللكُّفقال:ُّياُّأباُّحممدُّإمناُّسألتنا
ُّؤدد.مثُّخرج،ُّفقالُّعبدُّامللك:ُّهذاُّـُّوأبيكُّـُّالشرف،ُّهذاُّـُّوأبيكُّـُّالسُّفقال:ُّماُّيلُّإىلُّخملوقُّحاجة.
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هولُّعبدُّذلكُّاألخُّاجلليلُّاجملُّ!!ولكنُّالروايةُّاملضحكةُّلذلكُّالكذابُّاجلاهلُّ)الطربان(ُّجتعلُّفاهُّ،ُّالظنُّوالشكُّحىتُّأجلمُّاألفواه
اعهُّالسندُّهلذهُّالروايةُّجهلُّالطربانُّيتجلىُّأيضاُّيفُّاختُّ،ُّقهُّوحقُّأبيهمروانُّمباُّيكرهُّيفُّحُّاهللُّبنُّزريرُّالغافقيُّيتحدىُّعبدُّامللكُّبن

فقدُّزعمُّأنهُّرواهاُّعنُّطريقُّابنُّعبادُّابنُّيعقوبُّاألسدي،ُّعنُّحيىيُّبنُّيعلىُّاألسلمي،ُّعنُّابنُّهليعة،ُّعنُّأيبُّهريرة،ُّعنُّ،ُّالكاذبة
ُّعبدُّاهللُّبنُّزريرُّالغافقي.

ُّالصحايبُّاملشهورُّبروايُُُُُُّّّّّّ ُّيرويُّعنُّأحدُّالتابعني،ُّوهوُّاألخُّاحملتمُّعبدُّاهللُّبنُّزريرُّالغافقي.أي:ُّجعلُّأباُّهريرة ُّاألحاديث ُّة
اخلليفةُّوُّوبالتايلُّالُّبدُّأنُّيكونُّأبوُّهريرةُّحياُّيفُّذلكُّالوقتُّالذيُّجرتُّفيهُّاملواجهةُّالقوليةُّبنيُّاألخُّاحملتمُّعبدُّاهللُّبنُّزريرُّالغافقيُّ

طربانُّكلُّذلكُّالجهلُّ»ىلُّأنُّقال:ُّإ،ُّ«قبلُّهذاُّالعصر،ُّيفُّخالفةُّمعاويةيرةُّعبدُّامللكُّبنُّمروان،ُّولكنُّلسوءُّاحلظُّفقدُّماتُّأبوُّهرُّ
ُّسورتنيُّمنُّالقرآنُّليستاُّيفُّاملصحفُّ) ُّ(.8التاريخ،ُّفافتىُّهذهُّالرواية؛ُّجملردُّأنُّيطعنُّيفُّالقرآنُّويثبتُّأنُّهناك

ُّولكنُُُُُُّّّّّّ ُّبالتمحيصُّوالنقد، ُّتلكُّالروايات ُّروايةُّمن ُّتوقفناُّمعُّكل ُّالوقتُّلو ُّوُّهاُّجناويطولُّبنا ُّالقرآن ُّاألحاديثُّعلى ُُُُُّّّّّاإلسالمية
ُّنأخذُّمنهُّونردُّدوُّ ُّإجيابيا ُّلكانتُّعلومُّالقرآنُّالكرميُّجهداُّعقليا ُّ،«نُّالكذبُّعلىُّاهللُّتعاىلُّورسولهولوالُّتلكُّاألحاديث

ُّاحملفوظةآقوالهُّاملعصومة،ُّوُّافتىُّأمحدُّصبحيُّمنصورُّهذهُّالفريةُّوهوُّيتوهمُّأنُّأحداُّلنُّيكلفُّنفسهُّعناءُّالتحققُّمنُّأُُُُُُّّّّّّ ،ُّرائه
لكذبُّاووالذيُّالُّإلهُّغريهُّلوُّأنُّطفالُّصغرياُّنورُّاهللُّبصريتهُّحببُّرسولُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّقرأُّهذاُّالكالمُّالشتمُّمنهُّعفونةُّ

ُّوإنُّمنُّلديهُّاحلظُّاليسريُّمنُّالعلمُّواالطالعُّعلىُّسريُّعلماءُّالسنةُّاألعالمُّوجهودهمُّليجزمُّحنيُّيقرأُّمثلُّهذا،ُّوالدجلُّواالفتاء
ُّأمحدُّصبحيُّمنصور؟.....ُّ«!ُّوراءُّاألكمةُّماُّوراءها»نُّالكالمُّأ ُّفماذاُّوراءُّأكمةُّدعاوى

عنُُّّ،وأخرجُّالطربانُّيفُّالدعاءُّمنُّطريقُّعبادُّبنُّيعقوبُّاألسدي،ُّعنُّحيىيُّبنُّيعلىُّاألسلميُّ«:اإلتقان»قالُّالسيوطيُّيفُُُُُُُُّّّّّّّّ
رابُّالُّيلُّعبدُّامللكُّبنُّمروان:ُّلقدُّعلمتُّماُّمحلكُّعلىُّحبُّأيبُّت،ُّعنُّعبدُّاهللُّبنُّزريرُّالغافقيُّقال:ُّقابنُّهليعة،ُّعنُّأيبُّهبرية
فقلت:ُّواهللُّلقدُّمجعتُّالقرآنُّمنُّقبلُّأنُّجيتمعُّأبواك،ُّولقدُّعلمينُّمنهُّعليُّبنُّأيبُّطالبُّسورتنيُّعلمهماُُّّإالُّأنكُّأعرايبُّجاف؟

فجرك،ُّاللهمُّإياكُّالُّنكفرك،ُّوخنلعُّونتكُّمنُّياللهمُّإناُّنستعينكُّونستغفرك،ُّونثينُّعليكُّوُُّّ:لُّاهللُّماُّعلمتهماُّأنتُّوالُّأبوك!إياهُّرسوُّ
ُّملحق ُّونسجد،ُّوإليكُّنسعىُّوحنفد،ُّنرجوُّرمحتكُّوخنشىُّعذابك؛ُّإنُّعذابكُّبالكفار ُّ(.8«ُّ)نعبد،ُّولكُّنصلي

ُّىيلإلمامُّالطربانُّفهيُّحدثناُّحممدُّبنُّعثمانُّبنُّأيبُّشيبة،ُّثناُّعبادُّبنُّيعقوبُّاألسدي،ُّثناُّحي«ُّكتابُّالدعاء»وأماُّالروايةُّيفُُُُُُُّّّّّّّ
بُّأيبُّحُّبنُّيعلىُّاألسلمي،ُّعنُّابنُّهليعةُّعنُّعبدُّاهللُّهبرية،ُّعنُّعبدُّاهللُّبنُّزريرُّقال:ُّقالُّيلُّعبدُّامللكُّبنُّمروان:ُّماُّمحلكُّعلى

ُّجاف ُّأنُّجيتمعُّأبويكُّ)،ُّترابُّإالُّأنكُّأعرايب ُّقرأتُّالقرآنُّقبل ُّما2ُّفقلت:ُّواهللُّلقد ُّإياهُّرسولُّاهلل ُّلقدُّعلمينُّسورتنيُّعلمهما )
اللهمُّإناُّنستعينكُّونستغفرك،ُّونثينُّعليكُّاخلريُّوالُّنكفرك،ُّوخنلعُّونتكُّمنُّيفجرك،ُّاللهمُّإياكُّنعبد،ُّولكُُّّأبوك:ُّعلمتهماُّأنتُّوال

نصليُّونسجد،ُّوإليكُّنسعىُّوحنفد،ُّنرجوُّرمحتكُّوخنشىُّعذابكُّاجلد،ُّإنُّعذابكُّبالكفارُّملحق،ُّاللهمُّعذبُّكفرةُّأهلُّالكتابُّ
ويتعدونُّحدودك،ُّويدعونُّمعكُّإهلاُّآخر،ُّالُّإلهُّإالُّأنتُُّّياتك،ُّويكذبونُّرسلك،واملشركني،ُّالذينُّيصدونُّعنُّسبيلك،ُّوجيحدونُّآ

ُّ(.3«ُّ)تباركتُّوتعاليتُّعماُّيقولُّالظاملونُّعلواُّكبريا
ّكماّأحبّأحمدّصبحيّمنصورّأنّيفتري.ّّّّّّّ ّوليسّأباّهريرة ّإلنّالراويّعنّالغافقيّهوّابنّهبيرة،
ُّقرأهاُّيفُّطبعُُُُُُّّّّّّ ُّاإلتقان»ةُّمعتمدةُّمنُّكتابُّوإنينُّأحتداهُّأنُّيثبتُّأنه ُّأنُّتكونُّطبعةُّم« ُّيفُّبأنُّيبنيُّلناُّبطاقتها،ُّوبشرط طبوعة

ُّلهُّ ُّمنها،ُّالُّأنُّيطبعها ُّسوأتهالبالدُّالعربية؛ُّحبيثُّميكنُّالتحقق ُّهذاُّالرجلُّب،ُّأسيادهُّاألمريكيونُّليستوا ُّحقيقياُّولوُّكان احثاُّعلميا
                                                                 

ُّ.2ُّ/424النوعُّالتاسعُّعشرُّيفُّعددُّسورهُّوآياتهُّوكلماتهُّوحروفهُّ«:ُّاإلتقانُّيفُّعلومُّالقرآن»ُّ-8ُّ
ُّوالصوابُّ«ُّالدعاء»قالُّحمققُّكتابُّ-2ُّ ُّكذاُّيفُّاألصل،ُّوعليهُّالتضبيبة، ُّبنُّحممدُّحسنُّالبخاري: ُّحممدُّسعيد ُّ«.أبواك»الدكتور
ُّالدعاء»-3ُّ ُّالرابع:ُّبابُّالقولُّيفُّق« ُّ)للطربان:ُّاجلزء ،ُّوضعفُّحمققهُّإسنادُّالرواية،ُّونقلُّعنُّاحلافظُّابنُّحجرُّالعسقالنُّمن884ُُُّّّ–3ُّ/8843ُّ(250ُّنوتُّالوتر:ُّبرقم

ُّاألفكار»كتابهُّ ُّ)نتائج ُّوكذلكُّضعفُّحمققو44ُّ« ُّغريب، ُّهذهُّالرواية،ُّفهلُّيعتربُّاملعتربون؟«ُّاإلتقان»/أ(ُّقوله:ُّهذاُّحديث ُّإسناد
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منُّخمطوطاتُُّّفلوُّعادُّووجدُّاخلطأُّيفُّعديدُّمنها،ُّللزمهُّأنُّيتحقق،ُّ«اإلتقان»ُّريُّجتاريةُّـُّلكتابُّمثللعلمُّأنهُّيتوجبُّعليهُّإىلُّطبعةُّـُّغ
ُّول ُّتناقلهُّناسخُّعنُّناسخالكتاب،ُّفلعلهُّـ ُّهوُّكتابُّ،ُّنفتضُّـُّخطأ ُّالطربانُّحمققُّمطبوع!«ُّالدعاء»مثُّها ُّنفسهُّفُّلإلمام هلُّجشم

ُّهوُّاحلقدُّاألعمىُّعلىُّتراثنا،ُّوعلىُّعُّعناءُّالعودةُّإليهُّليتحققُّمماُّفيه؟ ُّوعلىُّحمدثينا،ُّوعلىُّصحابةُّنبينا،ُّوعلأم ُّنفسهُّلمائنا، ىُّنبينا
ُّالذيُّيفرضُّعليهُّكلُّماُّذكرت8ُّأعماهُّوأنساهُّأصولُّالبحثُّالعلميُّاجملردُّالنزيهُّـُّوهوُّالدكتورُّالعاملُّاألزهري؛ُّكماُّوصفُّنفسهُّ) (ُّـ

ُّيسبقه ُّاليتُّمل ُّاجلوهرة ُّالناسُّبتلك ُّإىل ُّأنُّخيرج ُّقبل ُّدليالُّوأكثرُّمنه ُّأحد ُّعإىلُّاكتشافها ُّأكابر ُّوجهلُّأحد ُّاألمةُُّّعلىُّكذب لماء
افظُّالعلمُّالذيُّشهدُّمثُّإنُّالطربانُّاحل،ُّالنيبُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّكلُّخرياإلسالميةُّاحلافظُّالطربانُّرمحهُّاهللُّتعاىل،ُّوجزاهُّعنُّسنةُّ

ُّأنُّيضعُّهذاُّاحلديثُّ ُّأرادُّـُّجدالُّـ ُّذهبياُّالصطفىُّلهُّسلهُّيفُّعلمُّاحلديثُّبطولُّالباع،ُّوعرفُّباحلفظُّوالضبطُّواالطالع،ُّلو ندا
ُّأحدمهاُّغالُّوسيئُّاحلفظُّجيعلونُّهذاُّالسندُّظلماتُّبعضهاُّفوقُّبعض! ُّ(2)ميكنُّأنُّيغرُّبه،ُّالُّأنُّيأيتُّبسندُّواهُّفيهُّشيعيان

ّاجتهادهّفيّبعضّاألمور!ّولن بيينّبينّعصمةّخاتمّالفصلّالثالث:ّا
ُّاهللُّوسالمُّعلقالُّتعاىلُّّّّّّ ُُّّى:ُّ}قلُّاحلمد ُّاألخيار{ُُّّ[،51نمل:]العبادهُّالذينُّاصطفي{ ُّعندناُّملنُّاملصطفني ويقول:ُّ}وإهنم
ُّالن ُّلُّاهلليبنيُّ[،82ُّ]ص: ُّوغضبهمُّقبل ُّوباطنهم،ُّورضاهم ُّيفُّظاهرهم ُّأناسًاُّأخياراً،ُّعصمهم ُّمنُّخلقه ُّاختارُّواصطفي وةُّبعبادهُّأنه

هُّعزُّوجلُّفيهمُّمنُّأهنمُّسيكونونُّهداةُّللخلقُّخيرجوهنمُّمنُّالظلماتُّإيلُّالنور،ُّ ُّامتُّالنبينيخوهوُّماُّي ظهرُّأنُّعصمةُّوبعدها،ُّملاُّعلم 
تُّرىبُّعذابُّيومُّأخافُّإنُّعصيُّإنولُّعزُّوجل:ُّ}يقُّ،يةُّميتنعُّمعهاُّوقوعُّاملعصيةُّمنهموسائرُّاألنبياءُّواملرسلنيُّمبنيةُّعلىُّإرادةُّإهل

قوله:ُّ}فقدُُّّيفف[،84ُّ]يونس:ع م راُّمنُّقبلهُّأفالُّتعقلون{ُّقلُّلوُّشاءُّاهللُّماُّتلوتهُّعليكمُّوالُّأدراكمُّبهُّفقدُّلبثتُّفيكمُُّّ-عظيمُّ
ُّالطاهرةُّقبل ُّربُّالعزةُّحياةُّرسولهُّوسريته ُّعصمتهُّونبوتهُّلبثتُّفيكمُّع م رًاُّمنُّقبله{ُّيقدم ُّإنُّواملعىنُّيفُّ،بعثته،ُّدلياًلُّعلى ُّاآليتني:

ُّيل ُّاهلل ُّعنُّإذن ُّواُّيفُّجئتكمُّبالقرآن ُّوإرادته، ُّمنُّعندذلكُّومشيئته ُّلستُّأتقوله ُّأىن ُّافتيته؛ُّأُّيلدليلُّعلى ُّعاجزُّوال ُّعنُّنكم ون
ُّتـ عُِّاهللُّعزُّوجل،ُّالُّثينُّمنذُّنشأتُّبينكمُّإىلُّحنيُّبعُّوأمانيتُّيمعارضته،ُّوأنكمُّتعلمونُّصدق به.ُّوهلذاُّقال:ُُّّريونُّتنتقدونُّعلىَُّّشيئًا

ُّأُّ}فقدُّلبثتُّفيكم ُّ!عقولُّتعرفونُّهباُّاحلقُّمنُّالباطلُّ:ُّأفليسُّلكميع م رًاُّمنُّقبلهُّأفالُّتعقلون{
لعاملني،ُّ،ُّمنذُّولدتهُّأمهُّإىلُّأنُّبعثهُّاهللُّعزُّوجلُّرمحةُّلعصمتهُّفقدُّكانتُّنشأتهُّالُّيشكُّيفهللُّوالقارئُّلسريةُّسيدناُّرسولُّاُُُُُُُّّّّّّّ

قبحة،ُّحىتُّغداُّأكملُّتُّمستأكملُّنشأة،ُّتوالهُّاهللُّتعاىلُّفأدبه،ُّورباهُّفكم له،ُّورعاهُّفحفظهُّمماُّكانُّيشنيُّحياةُّقومهُّمنُّوثنية،ُّوعادا
ةُّالنفس،ُّوملُّحتصُّعليهُّفيهاُّزلة،ُّبلُّإنهُّامتازُّبسموُّاخللق،ُّورجاحةُّالعقل،ُّوعظمسريتهُّهفوة،ُُّّبشريته،ُّفلمُّتعرفُّلهُّيفُّإنسانُّيف

تاريخُّهذهُّاحلياةُُّّيدةُّيفوترعرعتُّحىتُّأصبحتُّحياتهُّفرُّوحسنُّاألحدوثةُّبنيُّالناس،ُّمثُّنبأهُّاهللُّتعاىلُّوبعثه،ُّفنمتُّفيهُّهذهُّالفضائلُّ
اُّأذياهلمُّمنُّاملنكرينُّظهرُّحديثوُّ،ُّوغريهميعتدُّخبالفهمُّمنُّاخلوارجُُّّعصمةُّرسولُّاهللُّوتبعهمُّمنُّالُّكفارُّقريشُّقدمياُّيف،ُّطعنُُّّالدنيا

ُّزعمواُّ ُّالذنوب؛ُّكما ُّالبشرُّمن ُّعلىُّسائر ُّماُّجيوز ُّوجيوزُّعليه ُّغريُّمعصوم، ُّرسولُّاهلل ُّالزاعمنيُّأن ُّللسنةُّالنبوية، األحاديثُُّّيفأن
قدُُّّعضُّالنصوصُّالقرآنيةُّاليتإىلُّبُّنيبعصمةُّاليفُُّّوقدُّاستندُّهؤالءُّاملشاغبون،ُّعصمته،ُّويشوهُّشخصيتهيفُّماُّيطعنُّاملتعلقةُّبسريتهُّ

ُّشك،ُُّّكانُّيفي توهمُّمنُّظاهرهاُّأنُّرسولُّاهللُُّّ ُّمباشرةُّإىلُّوضاللُّأوُّغفلةُّأو كماُّطابهُُُّّّضمريُّخنصوصُّوردُّفيهاُّتنبيهاتُّموجهة
ُّالاستندواُّ ُّعدمُّعصمةُّرسولُّاهللُُّّليتبعضُّاألحاديث ُّوسلوُُّّوبالغهُّيفقدُّيتوهمُّمنُّظاهرها ُّواجتهاده، ُّهديه.كهُّوُّللوحى،

                                                                 
ُّ(.main_id=85om/arabic/show_article.phpalquran.c-www.ahl ?«:ُّ)موقعُّأهلُّالقرآن»ُّ-8ُّ

ُّموقعُّاألقباطُّاألحرار»وينظر:ُّ ُّعنُّاألفغانُّاملتنصر.«: ُّالساحاتُّالعامة:ُّامليدانُّاحلر:ُّاألستاذُّاجلليلُّأمحدُّصبحيُّمنصورُّيكتب
(? t=127www.freecopts.net/forum/showthread.php.)ُّ
ُّنشأهمُّ-2ُّ ُّالبحثُّبأكملهُّعنُّكتابُّلقرآنيون، ُّدارُّالقبس،ُّدمشق،ُّطُّ–ائدهمُّعقُّ-هذا ُّبتصرف.840ُّ-15،ُّص:ُّم8ُّ/2088ُّأدلتهم،ُّد.ُّعليُّحممدُّزينو،
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ّوإثباتهاّّّّّّّ ّمنهّإالّبصحتها ّالتيّالّيصحّشيء ّوالمسائِلّاألساسيةّفيه، ّالقضاياّالخطيرةّفيّالدين، إنّعصمةّاألنبياء،ّمن
ّكلِّهّأنهّمنّعندّاهلل،ّوأنّاآلتيّبهّأرسلهّاهلل،ّيتوقفّعلىّثبوتّعصمتهّفي لّماّكّّبآياتهاّوبراهينها،ّلل ّأنّالتصديقّبالوحي

ُّ.الففهيُّبذلكُّمنُّأصولُّالدينُّالُّمنُّفروعهُّاليتُّجيوزُّفيهاُّاخلوهذهّالقضيةّمنّقضاياّالعقيدة،ّ،ّويبلغّعنّاهللّيقولّويفعل

ّأبحاثّأربعةوتتمّالفكرةّفيّهذاّالفصلّفيّ
ُّ.العصمة،ُّمواضعها،ُّعصمةُّالنيبُّيفُّاجتهادهُّابتداءُّأوُّبتصحيحُّالوحيُّلهُّمآالًُّ:ُّولالبحثُّاأل

ُّعليهُّوسلمُّيفُّاجتهاده.ُّالبحثُّالثان:ُّعصمتهُّصلىُّاهلل
ُّ.ُّ:ُّرد ُّشبهةُّالزعمُّأنُّالسن ةُّجمر دُّاجتهاداتُّنبويةُّخاطئةالثالثالبحثُّ
ُّ.دُّأنُّالسن ةُّاملطه رةُّليستُّكلهاُّوحي:ُّرد ُّشبهةُّأنُّاجتهادُّرسولُّاهللُّيؤي ُّالرابعالبحثُّ

ّ
ّ:عصمةّالنبيّفيّاجتهادهّابتداءّأوّبتصحيحّالوحيّلهّمآالّ ّالعصمة،ّمواضعها،:ّولالبحثّاأل

ُّاُّمنُّمواقعةُّالذنوبُّواملخالفاتُّبعدُّالبعثةُّباتفاقُّألنبيائهإىلُّحفظُّاهللُّتعاىلُّتعاريفُّالعصمةُّاملتنوعةُُّّيتنتهّّّّّّّ حملقني،ُّاحملققني
ُّيشرحُّالشفاُّللقاضُّماُّذكرهُّصاحبُّكتابُّنسيمُّالرياضُّيفلعلُّمنُّأحسنُّالتعريفاتُّللعصمةُّوأسلمهاُّ،ُّوُّوقبلُّالبعثةُّعلىُّالتحقيق

(ُّومنُّاملستحسن8ُّبتالء")ًاُّلالعلىُّفعلُّاخلري،ُّويزجرهُّعنُّالشرُّمعُّبقاءُّاالختيارُّحتقيقُّ"لطفُّمنُّاهللُّتعاىلُّحيملُّالنيبُّ:عياضُّبأهنا
حالُّالصغرُُّّولوُّيفُّمبنهىُّعنه،ُّولوُّهنىُّكراهةُّحفظُّاهللُّعزُّوجلُّلألنبياءُّبواطنهمُّوظواهرهمُّمنُّالتلبسُّيتعريفهاُّأيضاُّمنُّقال:ُّ"هُّيف

لعنايةُّاإلهليةُّاُّنُّالعصمةُّتعىنُّحفظُّاهللُّتعاىلُّألنبيائهُّعنُّمواقعةُّالذنوبُّالظاهرةُّوالباطنة،ُّوأن،ُّإ(2قًاُّلالبتالءُّ)معُّبقاءُّاالختيارُّحتقي
ُّقبلُّالنبوةُّوبعُُّّملُّتنفكُّعنهمُّيف ُّماُّهوُّاملعتمدُّكماُّسيأيتكلُّأطوارُّحيامهم ُّ.حتقيقهُّدها،ُّعلى

ُّوشربُّاخلمر،ُّوالكذُُُُُُُّّّّّّّ ُّظاهرهمُّمنُّالزنا، ُّفاهللُّتعاىلُّعصم ُّيفُّوغريُّذلكوالسرقةُّب، ُّوعصمُّارجاخلُّمنُّاملنهياتُّاملستقبحات ،
ُّمُّز لة،ُّوالُّس جلتُّعليهمُّهفوةُّيففلمُّت عرفُّهل،ُّ(3)وحبُّالدنياُّإىلُّغريُّذلكُّمنُّمنهياتُّالباطنوالكربُّباطنهمُّمنُّاحلسد،ُّوالرياءُّ

مُّمنُّمكارمُّشيئًاُّلطارواُّبهُّفرحاً،ُّليدفنواُّماُّزاعُّهلُّجمتمعامهمُّاملليئةُّبالشحناءُّوالعداوةُّوالبغضاءُّهلم،ُّولوُّأنُّأعدائهمُّعلمواُّمنُّذلك
النتظار،ُّاغايةُّالتبصُّلتصيدُّعثرامهمُّإنُّوجدوها،ُّفلماُّأعياهمُّالبحثُّوُُّّفقدُّكانواُّيفالغوغائيني،ُُّّخالق،ُّوصاحلُّالقولُّوالعمل،ُّكشأناأل

نونُّحيناً،ُّلسحرُّتارة،ُّوالكهانةُّأخرى،ُّواجلمنُّذلك،ُّطفقواُّيفتونُّالكذب،ُّويقولونُّالزور،ُّفريموهنمُّباُّيءويئسواُّمنُّالعثورُّعلىُّش
اُّكانُّيكذهبمُّالواقع،ُّسرعانُّموُّواالفتاءُّحينًاُّآخر،ُّوغريُّذلكُّمباُّطابُّهلمُّالتفوهُّبهُّمماُّسجلهُّعليهمُّالقرآنُّالكرمي،ُّوحفظهُّالتاريخ،ُّ

ُّباخلزُّف ُّوترجعُّعليهم ُّوالُّيتبورُّأقواهلم، ُّبالعصمةُّاإلهلية، ُّاألنبياءُّمصونًا ُّويبقىُّجانب ُّلوالعار، ُّقادةُّعنايةُّالربانية، ُّأتقياء يكونواُّأطهارًا
ُّاخللقُّإىلُّمكارمُّاألخالق.

                                                                 
ُّص4/31نسمُّالرياضُّيفُّشرحُّالشفاُّ-8ُّ 322ُّ،ُّومعجمُّمفرداتُّألفاظُّالقرآنُّاألصفهانُّص850،ُّوينظر:ُّالتعريفاتُّللجرجان ،4488ُّرقم88ُّ/580ُُّّ،ُّوفتحُّالباري

ُّ ُّص1/210رحُّاملواقفُّللجرجانُّ،ُّوش8/200وشرحُّالعقائدُّللسعدُّالتفتازان 20ُُّّ-81ُّ،ُّوالنفحاتُّالشذيةُّفيماُّيتعلقُّبالعصمةُّوالسنةُّالنبويةُّحملمدُّالطاهريُّاحلامدي
ُّص-2ُّ ُّالصاويُّللدردير ُّمعُّحاشية ُّاخلريدة ُّص804ُّشرح ُّالتوحيد ُّهبامشُّحاشيةُّحممدُّاألمريُّعلىُّجوهرة ُّالتوحيد ُّشرحُّجوهرة 884ُّبتصرف،ُّوينظر:ُّإحتافُّاملريد
ُّحباشيةُّاألمريُّصينظر:ُّإحت-3ُّ ُّص884افُّاملريد ُّللباجورى ُّعلىُّجوهرةُّالتوحيد ُّ.25،ُّوحتفةُّاملريد
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وماُّكانُّهلمُّبذلكُّمنُّيدُّلوالُّالعصمةُّالربانيةُّالىتُّأحاطتُّهبمُّقبلُّنبومهمُّوبعدهاُّفمنعتهمُّمنُّالوقوعُّفيماُّالُّحيمدُّمماُّيكونُُُُُُُّّّّّّّ
ُّعنُّأتباعهمُّإىلُّماُّيدعوهنمُّإليهمُّمنُّالدينُّواألخالقُّ ُّللناس ُّ(ُّ.8الفاضلةُّ)منفردًا

ّكالش ،ّوالجهلّباألحكامّالمنزلةّعليهم،ّوكتمانّالوحي،ّاألنبياءُّعليهمُّالصالةُّوالسالم،ُُُُُُُّّّّّّّ ّكلّماّيخلّبالتبليغ، ع ِصمواّمن
ّعليهم،ّوتسليطّاإلنسّأيضاّ ّالبالغ،ّوتسليطّالشيطانّوتلبيسه ّفي ّماّليسّبحق،ّوالتقصير ّوأنّيقولوا والكذب،ّوالوسواس،

ّغيرّواحدعليهمّباإليذا ّواإلجماع ّعلىّهذاّحكاه ّمعصومونّمنّجميعّالكبائر، ّوبالجملةّفهم ّالم ِخلّبالرسالة. ّابنّّ،ء قال
النجار:ّ"ّفاإلجماعّمنعقدّعلىّعصمتهمّمنّتعمدّالكذبّفيّاألحكامّوغيرها،ّألنّالمعجزةّقدّدلتّعلىّصدقهمّفيها،ّفلوّ

ّكذبهمّفيها،ّلبطلتّداللةّالمعجزة،ّوالّيقعّماّي ّ(0ّ)مّالّغلطاّوالّسهواّعندّاألكثرّ"خلّبصدقهجاز
ُّيفُُُُُُّّّّّّ ُّالتبليغفهمُّمعصومون ُّفيهوُُّّأمر ُّالكذبُّواخلطأ ُّيفوُُّّاستحالة ُّفيها،ُّولو ُّعلىُّعصمتهم ُّوالفتوى،ُّواإلمجاع  حالُُّّيفُّاألحكام

عصمتهمُُّّعلىمنيُّجممعونُّفعلماءُّاملسلفأماُّالكبائرُّأنهُُّّخيرجُّمنهُّوأشارُّإىلُّفيهُّإالُّحقا،ُّعلىُُّّالغضب،ُّبلُّي ست دلُّبشدةُّغضبه
ُّاختلفواُّيفُّالطريق،ُّهلُّهوُّا ُّ.لشرعُّأوُّالعقلفيها،ُّويلحقُّهباُّماُّيـ ز ر يُّمبناصبهم،ُّكرذائلُّاألخالقُّوالدناءات،ُّوإمنا

ُّلقرآنحجيةُّكلُّماُّيبلغُّعنُّربهُّعزُّوجلُّمنُّالوحيُّسواءُّكانُّمتلوًاُّمنُّاُّالتبليغُّهلاُّداللتهاُّوأمهيتهاُّيفُّيفإنُّعصمةُّرسولُّاهللُُُُُُُُّّّّّّّّ
ُّترى ُّهنا ُّاملطهرة،ُّومن ُّالسنةُّالنبوية ُّمن ُّغريُّمتلوًا ُّيفُّالكرمي،ُّأو ُّالعصمة ُّاألصولُّتناولوا ُّنُّعلماء ُّالسنةُّالشريفة، ُّلشدةُّمباحث ظرًا

ُّ ُّوالقرآن ُّبل ُّاملطهرة، ُّالسنة ُّحجية ُّتتوقف ُّحيث ُّاهللالتصاقهاُّهبا، ُّرسول ُّعصمة ُّعلى ُّال3)،الكرميُّأيضًا ُّوجوب ُّأن ُّشك ُّوال عملُّ(
ُّطاعتهُّناتجُُّّالكتابُّوالسنةب ُّالنبوية(ُّووجوب ُّالكرمي،ُّوالسنة ُّبنوعيهُّ)القرآن ُّذلكُّالوحي ُّصدرُّعنه ُّالرسولُّالذى ُّوجوبُّطاعة عن

ُّأقوالهُّوأفعالهُّمماُّليسُّمنُّالكبائرُّوالصغائرُّيفوعصمةُّرسولُّاهللُُّّ(4متوقفُّعلىُّصدقه،ُّوعصمتهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّمنُّالكذبُّ)
ُّالقرآنُّالكرمي،ُّوالسريةُّ ُّالعطرة،ُّوالسنةُّاملطهرة،ُّوإمجاعُّاألمة.سبيلهُّالبالغُّدلُّعليها

ُّورسلهُّبعصمتهمُّمنُّاُّ-أُُُُُُّّّّّّ ُّربُّالعزةُّألنبيائه ُّيفففىُّالقرآنُّالكرميُّجتدُّشهادة ُّسلوكهم.ُّلصغائر
علىُّاالقتداءُّواألسوةُُّّفماُّكانُّعزُّوجلُّأنُّحيثُّنبيهُّ[10]األنعام:قالُّتعاىل:ُّ}أولئكُّالذينُّهدىُّاهللُّفبهداهمُّاقتده{ُُّّ-8ُُُُُُّّّّّّ

ُّورسلهُّإالُّوهمُّمعصومونُّمنُّالصغائر.بأنبيائهُّ
ُُّّوقالُّسبحانه:ُّ}لقدُّكانُّلكمُّيفُّ-2ُُُُُّّّّّ ُّاهللُّكثريا{ ُّاهللُّواليومُّاآلخرُّوذكر ُّملنُّكانُّيرجو ُّ[28حزاب:]األرسولُّاهللُّأسوةُّحسنة

علُّاالقتداءُّبنبيهُّصلىُّبنبيهُّمنُّلوازمُّرجائهُّتعاىلُّواليومُّاآلخر،ُّوماُّكانُّسبحانهُّجيُّيلكرميةُّجعلُّاملوىلُّعزُّوجلُّالتأستلكُّاآليةُّاُّيفف
ُّواليومُّاآلخر،ُّإالُّوهوُّ ُّسلوكهُّمنُّالصغائر.ُّمعصومُّيفاهللُّعليهُّوسلمُّمنُّلوازمُّرجاءهُّتعاىل

ُّ.[38]آلُّعمران:حيببكمُّاهلل{ُُّّنُّكنتمُّحتبونُّاهللُّفاتبعونوقالُّعزُّوجل:ُّ}قلُّإُّ-3ُُُُُُّّّّّّ
ُّالنيبوقالُّسبُّ-4ُُُُُُّّّّّّ ُّوكلماتهُّواتبعوهُّلعلكمُّمهتدون{ُّالذىُّيؤمنُّبُّياألمُّحانه:ُّ}فآمنواُّباهللُّورسوله فقوله:ُُّّ[851األعراف:]اهلل

ُّاهللُّعليهُّوسلمُّيفاسلكواُّمسلكه،ُّوُُّّي"،ُّ"واتبعوه"ُّأ"فاتبعون ُّمجيعُّأمورهُّمنُّقولُّوفعل.ُّاحذواُّحذرهُّصلى
ُّزمةُّللهدايةُّوالفالحُّيفوالواجبة،ُّاآليتنيُّأنهُّتعاىلُّجعلُّاالقتداءُّواملتابعةُّلرسولهُّالزمةُّمنُّحمبتهُّعزُّوجلُّالُّستداللُّيفووجهُّاالُُُُُُّّّّّّ

ُّمنُّربُّالعزةُّلرسولهُّ ُّإالُّشهادة ُّوماُّتلكُّاملالزمةُّوسابقتها ُّيفالدنياُّواآلخرة. ُّعصمتهُّمنُّالصغائر ُّاله.كلُّأقوالهُّوأفعُُّّعلى

                                                                 
ّ.2/110ُّ،118أخالقُّالنىبُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّىفُّالقرآنُّوالسنةُّللدكتورُّأمحدُّاحلدادُّ-8ُّ
2ُّ-ُُّّ  .351ُّ-،ُّالوصولُّإىلُّاألصول2ُّ/841ُّ/ُُّّ-شرحُّالكوكبُّاملنري
ُّ،ُّواإلحكامُّلآل8/824اإلحكامُّالبنُّحزمُُّّ-3ُّ 8/854ُّمدي ُّوإرشادُّالفحولُّللشوكان4/841ُّ،ُّوالبحرُّاحمليطُّللزركشىي8/508،ُّواحملصولُّللرازي ،8/851.ُّ
ُّاحلفناويُّصُّ-4ُّ ُّللدكتورُّحممدُّإبراهيم ُّبتصرف.81ُّدراساتُّأصوليةُّيفُّالسنةُّالنبوية
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ُّيفُّ-بُُُُُُّّّّّّ ُّمنُّالصغائر ُّأيضًاُّبعصمته ُّالعطرة:ُّفتشهد ُُّّأماُّالسرية ُّملُّيعلم ُّوسأحوالهُّكلهاُّحيث ُّاهللُّعليه ُّيفعنهُّصلى ُّلمُّالوقوع
منها،ُّمعُّأنُّسبلُّالنقلُّعنهُّأحصتُّكلُّحركةُّمنُّحركاته،ُّوكلُّقولُّمنُّأقواله،ُّفماُّتركُّالصحابةُّرضىُُّّيءصغريةُّوالُّالدنوُّمنُّش

مته،ُّصاهللُّعنهمُّفعالُّمنُّأفعاله،ُّوالُّقوالُّمنُّأقوله،ُّدقُّأوُّجلَُّّإالُّنقلوهُّإليناُّعنه،ُّحىتُّأهنمُّوصفواُّيقظته،ُّونومه،ُّكماُّوصفواُّحديثهُّوُّ
والسري،ُّألهنمُّكانواُُّّيازُّائلُّواملغمشكتبُّاحلديثُّوالُُّّائله،ُّإىلُّغريُّذلكُّمماُّهوُّمدونُّيفسه،ُّوسريهُّوركوبهُّوترجلهُّومجيعُّمشوقيامهُّوجلوُّ

ائب،ُّفلعلُّبعضُّمنُّحجةُّالوداع:ُّ"أالُّليبلغُّالشاهدُّالغُّيفيرونُّذلكُّتبليغًاُّعنه،ُّوقدُّأمرهمُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّبالتبليغُّعنهُّبقولهُّ
:ُّ"نضرُّاهللُّامرءًاُّمسعُّمناُّحديثاً؛ُّفحفظهُّحىتُّيبلغهُّغريه،ُّفربُّحاملُّفقهُّإىلُّوقوله،ُّ(8لهُّمنُّبعضُّمنُّمسعه"ُّ)ُّيبلغهُّأنُّيكونُّأوعى

ُّ(ُّفلوُّرأىُّالصحابةُّأوُّمسعواُّمنهُّشيئاُّمماُّأجازهُّعليهُّبعضُّأهلُّالعلمُّمنُّقربهُّالصغائر2منُّهوُّأفقهُّمنه،ُّوربُّحاملُّفقهُّليسُّبفقيه"ُّ)
ُّمنُّذلك ُّمنُّأقواله،ُّوأفعاله،ُّوتقريراته،ُّوصفاته.ملاُّفامهمُّنقلُّذُّوحاشاه ُّلكُّعنهُّضمنُّماُّنقلوه

ُّعُُُُُُّّّّّّ ُّذلكولكنهمُّرضىُّاهلل ُّشيئًاُّمن ُّينقلواُّعنه ُّلنقلوُُّّنهمُّمل ُّعلموهُّعنه ُّذلكُّأو ُّشيئًاُّمن ُّرأواُّمنه ُّوع لولو ُّلتوافرُّهُّإلينا، مُّعنهم
تعاىلُُّّرها،ُّوجهرها،ُّعمدهاُّوسهوهاُّهوُّماُّأ دينُّهللفالقولُّبعصمةُّرسولُّاهللُّمنُّمجيعُّالذنوبُّكبريهاُّوصغريها،ُّس،ُّالنقلُّعنهُّيدواع

ليهُّعبه؛ُّفقدُّكانتُّأقوالهُّوأفعالهُّوأحوالهُّكلهاُّتشريعًاُّتقتضىُّاملتابعةُّواالقتداء،ُّإالُّماُّوردُّالدليلُّفيهاُّعلىُّأنهُّمنُّخصائصهُّصلىُّاهللُّ
ُّوجودُّالسبب.ُّبهُّفيهُّإالُّعندُّيماُّيشرعُّهلمُّالتأسُّ(ُّأوُّماُّوردُّالدليلُّفيهُّأنهُّليسُّمنُّجنس3وسلمُّ)

اءُّإالُّبالقولُّبوجوبُّالعصمةُّلرسولُّاهللُّمنُّالصغائرُّخالفاُّملنُّأجازهاُّمنُّالفقهُّيذلكُّالوصفُّالتشريعوالُّيكونُّألقوالهُّوأفعالهُُُُُُُّّّّّّّ
ُّا ُّالقرآن ُّمن ُّبظواهر ُّمنهم ُّمتسكًا ُّواملتكلمني ُّاليتواحملدثني ُّالصحاح ُّاألحاديث ُّوبعض ُّبوقوعُّلكرمي، ُّيشعر ُّما ُّفيها ُّمنُُّّذكر اخلطيئة

ُّمنُُّّيفُّيويكفبعضهم،ُّ ُّوسلم ُّعليه ُّاهلل ُّصلى ُّعصمته ُّالعطرةُّعلى ُّوالسرية ُّالكرمي ُّالقرآن ُّشهادة ُّمن ُّماُّسبق ُّإمجااًل ُّهنا ُّعليهم الرد
ُّالصغائر،ُّفضاًلُّعنُّإمجاعُّاألمة.

ُّإمجاعُّاألمةُّعلىُّعصمتهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّمنُّالصغائر:ُّ-جُُُُُُّّّّّّ
بيلهُّالبالغُّيسُّسأنهُّالُّيصدرُّعنهُّخربُّخبالفُّإخبارهُّعنهُّفقال:ُّ"أماُّماُّلاتفاقُّالسلفُّوإمجاعهمُّعلىُُّّعياضُّيحكىُّالقاضُُُُُُّّّّّّ

ُّيفة؛ُّفالذدنيا،ُّوأحوالُّنفسهُّالشريأمورُّالُّاملعاد،ُّوالُّتضافُّإىلُّوحى،ُّبلُّيفُّالُّمستندُّهلاُّإىلُّاألحكام،ُّوالُّأخبارُّمنُّاألخبارُّاليت
ُّحالُّرضاهُّوالُّغلطاً،ُّوأنهُّمعصومُّمنُّذلكُّيفُّ،ُّوالُّسهواً،منُّذلكُّخبالفُّخمربهُّالُّعمداًُُّّيءشُّعنُّأنُّيقعُّخربهُّيفُّجيبُّتنزيهُّالنيب

ةُّوعادمهمُّنعلمُّمنُّدينُّالصحابُّااقُّالسلفُّوإمجاعهمُّعليه،ُّوذلكُّأن ُّ،ُّوىفُّحالُّسخطه،ُّوجدهُّمزحه،ُّوصحتهُّومرضه،ُّودليلُّذلكُّاتف
ُّوقفُّوالُّترددُّيفأنهُّملُّيكنُّهلمُّتوُّوقعت،ُُّّيءشُّيبابُّكانت،ُّوعنُّأُّيأُّيفيعُّأحواله،ُّوالثقةُّجبميعُّأخبارهُّمبادرمهمُّإىلُّتصديقُّمج

ُّ)امنها،ُّوالُُّّيءش ُّفيهاُّسهوُّأمُّال" ُّحالهُّعندُّذلكُّهلُّوقع ُّاخلطابُّ،ُّ(4ستثباتُّعن ُّجرىُّلسيدناُّعمرُّبن واستدلُّعلىُّذلكُّمبا
:ُّ"كيفُّبكُّإذاُّأخرجتُّمنُّخيربُّجالهمُّمنُّخيرب،ُّحيثُّاحتجُّعليهُّعمرُّبقولهاحنيُُّّييقُّاليهودقمعُّابنُّأىبُّاحلرضىُّاهللُّعنهُّ

ُّ(ُّمنُّأىبُّالقاسمُّفقالُّلهُّعمر:ُّكذبتُّياُّعدوتصغريُّمزحة:ُّكانتُّهزيلةُّ)ي!ُّ"ُّفقالُّاليهودلةُّبعدُّليلة؟ُّ(ُّلي5وُّبكُّقلوصكُّ)تعد
ُّمنُّأقتابُّوحبالُّوغريُّذلك"ُّ) ُّقيمةُّماُّكانُّهلمُّمنُّالثمرُّمااًلُّوإبالُّوعروضًا ُّ.(4اهلل!ُّفأجالهمُّعمرُّوأعطاهم

                                                                 
ُّمسلمُّ)بشرحُّالنووي(ُّ-8ُّ 8421ُّرقم4/812ُُّّأخرجه ُّكتابُّالتوحيد، ُّ)بشرحُّفتحُّالباري( 38/433ُُّّ،ُّوالبخاري ُّرضىُّاهللُّعنه.2442ُّرقم ُّمنُّحديثُّأىبُّبكرة
ُّزيدُّبنُّثابتُّرضىُّاهللُّعنه230ُّرقم8/14ُُّّوقالُّحديثُّحسن،ُّوابنُّماجه2454ُُّّرقم5/33ُُّّ،ُّوالتمذي3440ُّرقم3/322ُُّّأخرجهُّأبوُّداودُُّّ-2ُّ ُّمنُّحديث
ُّصدقةُّالُّمرياث،ُّانظرهُّ-3ُّ ُّوكالوصالُّيفُّالصوم،ُّوأنُّمالهُّبعده 2/840ُُّّاُّيفُّاخلصائصُّالكربىُّللسيوطيُّواملواهبُّاللدنيةُّوشرحهاُّللزرقانُّحنوُّنكاحهُّأكثرُّمنُّأربع،
ُّ.2/835الشفاُُُّّّ-4ُّ
5ُّ-ُُّّ ُّالقاموسُّاحمليط ؛541ُّ،ُّوخمتارُّالصحاحُّص2/283القلوص:ُّالناقةُّالصابرةُّعلىُّالسري،ُّوقيلُّالشابة،ُّوقيلُّأولُّماُّيركبُّمنُّإناثُّاإلبل،ُّوقيلُّالطويلةُّالقوائم.ُّينظر

ُّقبلُّوقوعها.واحلديثُّأشارُّبهُّرس ُّباملغيبات ُّمنُّخيرب،ُّوكانُّذلكُّمنُّإخباره ُّولُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّإىلُّإخراجهم
4ُّ-ُُّّ ُّأخرجتك ُّإذاُّشئت ُّالباري(ُّكتابُّالشروط،ُّبابُّإذاُّاشتطُّيفُّاملزارعة ُّ)بشرحُّفتح ُّ.2230رقم5/315ُُّّأخرجهُّالبخاري
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ُّأخبارهُّوآثيقالُّالقاضُُُُُُّّّّّّ ُّ"وأيضًاُّفإن ُّومشائلهُّمعتىن: ُّوسريه ُّيفُّاره ُّيرد ُّتفاصيلها،ُّومل ُّاهللُّمنهاُّاستُّيءشُّهباُّمستقصى ُّصلى دراكه
ُّيف ُّقالهُّعليهُّوسلمُّلغلط ُّبوهمُّيفقول ُّبهُّيءشُّ،ُّأوُّاعتافه ُّقصتهُّ،ُّأخرب ُّلنقلُّكماُّنقلُّمن ُّعلىُّعقال:ُّولوُّكانُّذلك ُّأشارُّبه ما

أنهُّالُّجيوزُّعلىُّبخلهُّالصدقُّوالكذبُّإىلُّأنُّقال:ُّ"فانقطعُّعنُّيقنيُّتلقيحُّالنخلُّوكانُّذلكُّرأيًاُّالُّخرباً"ُّيعىنُّفالُّيدُّاألنصارُّيف
هوُّفيماُّليسُّجتويزُّذلكُّعليهمُّحالُّالسُّبقصد،ُّوالُّبغريُّقصد،ُّوالُّتسامحُّيفوجهُّمنُّالوجوهُّالُُّّقولُّأوُّفعلُّيفُّاألنبياءُّخلفُّيف
واالقتداء،ُّوعلىُُّّفسهُّالشريفةُّتشريعًاُّتقتضىُّاملتابعةفقدُّكانتُّمجيعُّأقوالهُّوأفعالهُّاملتعلقةُّبأمورُّالدنيا،ُّوأحوالُّن،ُّ(8طريقهُّالبالغ"ُّ)

ُّالصاحلُّمنُّاإلميانُّبعصمتهُّيفذلكُّس ُّإىلُّالتأسأحوالهُّكلهاُّلفنا ُّبه.ُُّّي،ُّوهلذاُّكانواُّيسارعون
ُّوصالهُّقصةُّالعبادة،ُّكماُّيفُّىُّمضاهاتهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّيفحرصهمُّعل-8ُّواألمثلةُّعلىُّذلكُّكثريةُّومعلومةُّمنهاُّماُّيلى:ُُُُُُُّّّّّّّ

ُّربهُُّّورغبةُّبعضُّالصحابة ُّواصلُّيطعمه ُّإنهُّإذا ُّالفرق؛ُّحيث ُّووصاهلمُّمن ُّعليهُّوسلم، ُّصلىُّاهلل ُّبنيُّوصاله ُّعلىُّما الوصالُّحنوه،
سولُّاهللُّعنُّالوصالُّقالت:ُّ"هنىُّرُُّّفعنُّأمُّاملؤمننيُّعائشةُّرضىُّاهللُّعنهما،ُّهبهُّفيُّيالفهم،ُّومعُّذلكُّفحرصواُّعلىُّالتأسويسقيهُّخب

ُّ.(2"ُّ)رىبُّويسقيينُّيطعمينُّلستُّكهيئتكم،ُّإنُّاصل.ُّقال:ُّإنهلم،ُّفقالوا:ُّإنكُّتوُّرمحةُّ
عنُّعبدُّاهللُّبنُّ،ُّففطرحُّالناسُّخواتيمهمُّ،الناسُّخواتيمُّكذلك،ُّفطرحهُّالنيبُّومنهاُّقصةُّاختاذهُّخامتًاُّمنُّذهبُّحيثُّاختذ-2ُُُُُُّّّّّّ

ذه،ُّوقال:ُّخامتًاُّمنُّذهب،ُّفنباختذتُُّّ:ُّ"إنالناسُّخواتيمُّمنُّذهب،ُّفقالُّالنيبُّعمرُّقال:ُّ"اختذُّرسولُّاهللُّخامتًاُّمنُّذهب،ُّفاختذ
ُّ(ُّ.3لنُّألبسهُّأبداً"ُّفنبذُّالناسُّخواتيمهم"ُّ)ُّ"إن
قال:ُّ"بينماُّرسولُّاهللُّيصلىُّبأصحابهُّإذُّخلعُّنعليهُّفوضعهماُّعنُّيساره،ُّفلماُّرأىُّذلكُّالقومُّألقواُُّّيوعنُّأىبُّسعيدُّاخلدرُّ-3ُُُُُّّّّّ

ُّعلىُّإل ُّقال:ُّ"ماُّمحلكم ُّرسولُّاهللُّصالته، ُّإننعاهلم،ُّفلماُّقضى ُّنعالنا،ُّفقال: ُّألقيتُّنعليكُّفألقينا ُّ"ُّقالوا:ُّرأيناك ُّقائكمُّنعالكم؟
ُّأوُّأذىُّفليمسحنعليهُّقُّكمُّإىلُّاملسجدُّفلينظر:ُّفإنُّرأىُّيفأنُّفيهماُّقذراً،ُّوقال:ُّإذاُّجاءُّأحدُُّّفأخربنُّجربيلُّعليهُّالسالمُّأتان هُّذرًا

،ُّوىفُّذلكُّخلعُّنعليه،ُّوهوُّفعلُّمنُّأفعالُّالعادةُّيفمتابعتهُُّّاحلديثُّمسارعةُّصحابةُّرسولُّاهللُّإىلُّ(ُّويالحظُّهناُّيف4وليصلُّفيهما"ُّ)
ُّبعصمةُّرسولُّاهللُّ ُّحىتُّيفأقوىُّدليلُّعلىُّفهمهمُّواعتقادهم ُّأفعالهُّاجلبلية.ُّمنُّالصغائر

أسهمُّبهُّكلُّأحواله،ُّشدةُّحرصهمُّعلىُّتُُّّمنُّالصغائرُّيفولقدُّكانُّمنُّكمالُّتأسىُّالصحابةُّبرسولُّاهللُّواعتقادهمُّبعصمتهُّ-4ُُُُُُّّّّّّ
ُّبيته،ُّوذلكُّكاختالفهمُّيفُّحىتُّيف ُّ)ُّأمور ُّوهوُّصائمُّ)5جوازُّالقبلةُّللصائم ُّعلىُّاجلنب ُّوىفُّطلوعُّالفجر ُّاملؤمنني4ُّ(ُّ، ُّفسألواُّأم )
ُّفاعلهُّلعصمته.ُّفأخربمهمُّأنُّذلكُّوقعُّمنُّالنيبعائشةُّ ُّعلى ُّفرجعواُّإىلُّذلك،ُّوعلمواُّأنهُّالُّحرج

شيئاُّمنُّأمرهُُّّأخشىُّإنُّتركتُّكانُّيعملُّبهُّإالُّعملتُّبه،ُّفإناهللُُُّّّوعنُّأىبُّبكرُّالصديقُّقال:ُّلستُّتاركًاُّشيئاُّكانُّرسول-5ُُُُُُّّّّّّ
ُّ(ُّ.2أنُّأزيغ"ُّ)

ُّبقوله:ُّ"لوالُّأىنُّرأيتُّرسولُّاهلل-4ُُُُُُّّّّّّ ُّوقفُّعمرُّبنُّاخلطابُّأمامُّاحلجرُّاألسودُّيقبلهُّخاطبه ُّ.(1"ُّ)قبلكُّماُّقبلتكُّوملا

                                                                 
ُّ.524ُّرقم3/23ُّبتصرفُّيسري،ُّوينظر:ُّاملنهاجُّشرحُّمسلم2/834ُُّّالشفاُُُّّّ-8ُّ
ُّالباري(ُّكتابُّالصوم،ُُّّ-2ُّ ُّ)بشرحُّفتح ُّ.8805رقم4/221ُُّّ،ُّومسلمُّ)بشرحُّالنووي(ُّكتابُّالصيام،8144ُّرقم4/231ُُّّأخرجهُّالبخاري
3ُّ-ُّ ُّ)بشرحُّفتحُّالباري( ُّالبخاري ُّ.2018رقم2/385ُُّّ،ُّومسلمُّ)بشرحُّالنووى(ُّكتابُّاللباسُّوالزينة،ُّبابُّحترميُّالذهبُّعلىُّالرجال2211ُّرقم83/211ُُّّأخرجه
8/825ُُّّأخرجهُّأبوُّداودُُّّ-4ُّ ُّ،ُّواإلسنادُّحسن.8321رقم8/320ُُّّ،ُّوالدارمي450ُّ،458ُّرقمي
ُّالباري(ُّكتابُّالصوم،ُُّّ-5ُّ ُّ)بشرحُّفتح ُّ.8804رقم4/230ُُّّ،ُّومسلمُّ)بشرحُّالنووي(ُّكتابُّالصيام،8122ُّرقم4/824ُُّّأخرجهُّالبخاري
ُّإىلُّعائشة،ُّوأمُّسلمةُّرضىُّاهللُّعنهما،-4ُّ ُُّّروىُّأنُّمروانُّبنُّاحلكمُّأرسل ُّأنُّرسولُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّكانُّيدركهُّالفجرُّوهوُّجنب ليسألنهماُّعنُّذلك،ُّفأخربتاه

ُّالباري(ُّ ُّ)بشرحُّفتح 4/841ُّ،820ُُّّمنُّأهلهُّمثُّيغتسلُّويصوم"ُّأخرجهُّالبخاري 4/234ُُّّ،ُّومسلمُّ)بشرحُّالنووي(8125ُّ،8124ُّرقمي ُّ.8801رقم
2ُّ-ُُّّ ُّ)بشرحُّفتحُّالباري( ُّالبخاري ُّطويلُّأخرجه ُّمنُّحديث ُّ.3013رقم4/222ُُّّكتابُّفرضُّاخلمس،ُّبابُّفرضُّاخلمسُّجزء
ُّالباري(ُّكتابُّاحلج،ُّبابُّتقبيلُّاحلجرُُّّ-1ُّ ُّ)بشرحُّفتح ُّ.8220رقم5/20ُُّّ،ُّومسلمُّ)بشرحُّالنووي(8480ُّرقم3/555ُُّّأخرجهُّالبخاري
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نُّزمحت،ُّأرأيتُّإنُّغلبت؟ُّفقالُّلهُّابُّائاًلُّله:ُّأرأيتُّإنشأنُّتقبيلُّاحلجرُّمنُّأجلُّالزمحةُّقُّوجاءُّرجلُّجيادلُّابنُّعمرُّيف-2ُُُُُّّّّّ
ُّ(ُّ.8عمرُّ"اجعلُّ"أرأيت"ُّباليمن،ُّرأيتُّرسولُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّيستلمهُّويقبله"ُّ)

ُّرسولُّاهللُّ-1ُُُُّّّّ ُّابنُّعمرُّهلدى ُّبهُّحىتُّيفولقدُّبلغُّمنُّكمالُّامتثال ُّاليتُّحركاتهُّأنهُّكانُّيتأسى ُّأفعالُُّّيهُّوسكناتهُّالعادية من
ُّأنُّرسولُّاهللُّصلىُّشجرةُّبنيُّمكةُّواملدينةُّفـ ي ق يلُّحتتها،ُّوخيربُّكلُّمكانُّحىتُّأنهُّكانُّيأيتُُّّيفة،ُّحيثُّكانُّيتبعُّآثارُّرسولُّاهللُّاجلبلي

ُّي ُّ.(2فعلُّذلكُّ)اهللُّعليهُّوسلمُّكان
ُّملاُّانت-1ُُُُُّّّّّ ُّاهللُّعليهُّوسلم ُّاهللُّصلى ُّأنُّرسول ُّاملأزمني،ُّأناخ،ُّوذكر ُّاملضيقُّدون ُّوانتهىُّإىل ُّإوملاُّحجُّفأفاض ُّاملكانُّهى ىلُّذلك

(ُّ ُّفهوُّحيبُّأنُّيقضىُّحاجته ُّ(ُّ.3قضىُّحاجته،
وكلُّذلكُّلهُّ،ُّ(4فعلُّهذاُّففعلتُّ)سفرُّفمرُّمبكانُّفحادُّعنه،ُّفسئل:ُّملاُّفعلتُّذلك؟ُّقال:ُّرأيتُّرسولُّاهللُُّّوكانُّمرةُّيف-80ُُُُّّّّ

ُّليهُّوسلمُّهللُّصلىُّاهللُّعداللتهُّعلىُّعصمتهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّمنُّالصغائر،ُّومنُّمثَُّّفالعصمةُّسبيلُّاالقتداءُّبرسولُّا

ّالنبيّّّّ ّبّحولّاجتهاد ّتصويبه.وعصمةّاهللّلهّفيّاجتهاده
ّاالجتهادّفيّالشرعياتّأنهّالمذهبّاألولّاألول:ّّّّّ ّلغيرهّمنّاألنبياء ّوال ّالّيجوزّلنبينا ّوالمعقولبالكتابّّوواستدل وا ّّالسنة

ُّ(5)ُّيلي:ُّفأماُّالكتابُّفقدُّاستدلُّمبا-أُُُُُُُُّّّّّّّّ
ُّإ الَُّّقولهُّت-8ُُُُُُّّّّّّ ُّه و  ُّاهل  و ى،ُّإ ن  ُّع ن  ق  ُّي وح ى{ُّ]النجم:عاىل:ُّ}و م اُّيـ ن ط  اهللُّتعاىلُّحصرُّماُّووجهُّالداللةُّمنُّاآليةُّأنُُّّ،[4-3ُّو ح ي 

ُّوبعضهُُّّينطقُّبهُّالنيب ُّبه،ُّوحيا ُّبعضُّماُّينطق ُّاحلصر،ُّولكان ُّملاُّصحُّهذا ُّجيتهدُّيفُّاألحكام، ُّفلوُّكان ُّيوحىُّإليه، يفُّأنهُّوح ي 
ُّح ُّالداجتهادا،ُّفلما ُّو"إ الَّ" " ُّبـ"إ ن  ُّوقع، ُّاحلصر ُّوهذا ُّعنه، ُّنفيُّالثان ُّعلى ُّذلك ُّدل ُّالقسمني، ُّأحد ُّيف ه ُّنطق  ُّقصرُّالتصر ُّعلى ني

قالُّابنُّحزم:ُّ"ملاُّبيناُّأنُّالقرآنُّهوُّاألصلُّاملرجوعُّإليهُّيفُّالشرائع،ُّنظرناُّفيه،ُّفوجدناُّفيهُّإجيابُّطاعةُّماُّأمرناُّ،ُّاملوصوفُّعلىُّالصفة
فصحُّلناُُّّ{وماُّينطقُّعنُّاهلوىُّإنُّهوُّإالُّوحيُّيوحى}واصفاُّلرسوله:هُّوسلمُّووجدناهُّعزُّوجلُّيقولُّفيهُّيبهُّرسولُّاهللُّصلىُّاهللُّعل

ُّمؤلفُّتأليفاُّمعجزُّالنظامُّوهوُّالقرآن. ُّبذلكُّأنُّالوحيُّينقسمُّمنُّاهللُّعزُّوجلُّإىلُّرسولهُّعلىُّقسمني:ُّأحدمهاُّوحيُّمتلوٌّ
ُّمتلُُُُُُّّّّّّ ُّوالُّمعجزُّوال ُّمنقولُّغريُّمؤلف ُّوسلم،ُّوالثانُّوحيُّمروي ُّصلىُّاهللُّعليه ُّعنُّرسولُّاهلل ُّوهوُّاخلربُّالوارد و،ُّلكنه،ُّمقروء،

م {ُّ]النحل:ُّوهوُّاملبنيُّعنُّاهللُّعز ُّإ ل ي ه  ُّم اُّنـ ِزل  [ُّووجدناهُّتعاىلُّقدُّأوجبُّطاعةُّهذا44ُّوجلُّمرادهُّمنا،ُّقالُّاهللُّتعاىل:ُّ}ل ت بـ نِي ُّل لنَّاس 
والقرآنُّواخلربُّالصحيح،ُّبعض هاُّمضافُّإىلُّبعض،ُّومهاُّ….ُّلقرآنُّوالُّفرقُّالقسمُّالثانُّكماُّأوجبُّطاعةُّالقسمُّاألولُّالذيُّهوُّا
ماُّحك ل ع ل مناُّأنهُّكلهُّمنُُّّوحننُّإذُّأطعناُّأمرُّنبيناُّ،مُّواحدُّيفُّوجوبُّالطاعةُّهلماشيءُّواحدُّيفُّأهنماُّمنُّعندُّاهللُّتعاىل،ُّوحكمه 

(ُّ"ُّ ُّنفسهُّشيئا ُّ(ُّ.4عندُّاهللُّعزُّوجل،ُّوأنهُّالُّيقولُّمنُّتلقاء
(ُّوقالُّالرازي"ُّهو"ُّضمري 2ُّ)السنة،ُّكالوحيُّاملنزلُّيفُّالعملُّقالُّبعضُّاملفسرين،ُّقالُّالقرطيب:"ُّوفيهاُّأيضاُّداللةُّعلىُّأنُّوهبذاُُُُُُّّّّّّ

وجهُّالثانُّأنهُّوال…معلوٍمُّأوُّضمري ُّمذكوٍر،ُّنقول:ُّفيهُّوجهان:ُّأشهرمهاُّأنهُّضمريُّمعلوم،ُّوهوُّالقرآن،ُّكأنهُّيقول:ُّماُّالقرآنُّإالُّوحيُّ

                                                                 
8ُّ-ُّ ُّالسابقُّبرقم ُّيفُّنفسُّأماكنُّاحلديث ُّ)بشرحُّفتحُّالباري( ُّالبخاري ُّ.8488أخرجه
ُّيفُّمسند-2ُّ ُّالبزار ُّيفُّجممعُّالزوائدُّأخرجه ُّبإسنادُّرجالهُّثقات،ُّكماُّقالُّاهليثمي ُّ.8/825ه
ُّأمحدُّيفُّمسندهُّ-3ُّ ُّكماُّقالُّاهليثميُّيفُّجممعُّالزوائد2/838ُّأخرجه ُّ.8/824ُّ،825،ُّورجالهُّرجالُّالصحيح
ُّأمحدُّيفُّمسندهُّ-4ُّ ُّيفُّمسندهُّ)كشفُّاألستار(2/32ُّأخرجه ُّيف821رقم8/18ُُّّ،ُّوالبزار ُّ.8/824ُّجممعُّالزوائدُّ،ُّورجالهُّثقاتُّكماُّقالُّاهليثمي
ُّالبنانُّعلىُّمجعُّاجلوامعُّ/ُّ-5ُّ ُّ.2ُُّّ/314انظرُّحاشية
ُّ.8/14/12/11/14ُّ-اإلحكامُّيفُّأصولُّاألحكامُّالبنُّحزمُُّّ-4ُّ
ُّ.82/15ُّ-اجلامعُّألحكامُّالقرآنُّللقرطيبُُّّ-2ُّ
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ُّاهل  و ى{ُّيفُّضمنهُّالنطقُّعائدُّإىلُّمذكورُّضمن ُّع ن  ق  ه،ُّوذلكُّألنُّقولهُّتعاىل:ُّ}و م اُّيـ ن ط  ًاُّوهوُّقولُّالنيبُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّوكالم 
ُّ(ُّ.8إالُّوحيُّ)ُّل،ُّفكأنهُّتعاىلُّيقول:ُّوماُّكالمهُّوهوُّنط ق هوهوُّكالمُّوقوُّ

رُّتدلُّالُّجيتهدُّيفُّشيء،ُّوقدُّجاءتُّآياتُّأخوقالُّالشنقيطي:"ُّهذهُّاآليةُّتدلُّبظاهرهاُّعلىُّأنُّالنيبُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُُُُُُُُّّّّّّّّ
واجلوابُّعنُّهذاُّمنُّوجهني:ُّاألولُّهوُّالذيُّاقتصرُّعليهُّابنُّجرير،ُّوصدرُّبهُّابنُّاحلاجبُّ….ُّبعضُّاألمورُُّّعلىُّأنهُّرمباُّاجتهدُّيف

اُّيبلغهُّعنُّاهللُّ"إالُّمُّيفُّخمتصرهُّاألصويل،ُّأنُّمعىنُّقولهُّتعاىل:"ُّوماُّينطقُّعنُّاهلوىُّ"ُّأيُّيفُّكلُّماُّيبلغهُّعنُّاهللُّ"ُّإنُّهوُّ"ُّأيُّكل ُّ
وحي"ُّمنُّاهلل،ُّألنهُّالُّيقولُّعلىُّاهللُّشيئاُّإالُّبوحيُّمنه،ُّفاآليةُّردُّعلىُّالكفارُّحيثُّقالوا:ُّإنُّالنيبُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّافتىُّهذاُّ

فاجتهادهُُّّهاد،ُّوعليهتالقرآنُّكماُّقالُّابنُّاحلاجب.ُّوالوجهُّالثانُّأنهُّإنُّاجتهد،ُّفإنهُّإمناُّجيتهدُّبوحيُّمنُّاهلل،ُّيأذنُّلهُّبهُّيفُّذلكُّاالج
وقالُّابنُّكثري:"ُّوماُّينطقُّعنُّاهلوىُّ"ُّأيُّماُّيقولُّقوالُّعنُّهوىُّوغرضُّ"ُّإنُّهوُّإالُّوحيُّيوحىُّ"ُّأيُّإمناُّ،ُّ(2بوحيُّفالُّمنافاة"ُّ)

ُّ(ُّ.3يقولُّماُّأ مرُّبه،ُّيبلغهُّإىلُّالناسُّكامالُّموفرا،ُّمنُّغريُّزيادةُّوالُّنقصانُّ"ُّ)
إ نَّاقولهُّتعاىل:ُّ}إ نَّاُّحن  ن ُّنـ زَّل ُّ-2ُُُُُّّّّّ ُّو  ذيُّالُّةُّأنُّاهللُّتعاىلُّتكفلُّحبفظُّالذكرووجهُّالداللةُّمنُّاآلي،ُّ[1ل ه ُّحل  اف ظ ون {ُّ]احلجر:ُّن اُّالِذك ر 

ُّيشملُّالكتابُّوالسنة،ُّفكالمهاُّمنزلُّمنُّعندُّاهللُّبنصُّاآلية،ُّوكالمهاُّحمفوظ،ُّكماُّهوُّمدركُّباملشاهدةُّوالعيان.ُّقالُّابن ُّأنزله،ُّوالذك ر 
ُّ(ُّ.4ىل،ُّقدُّصحُّيفُّحفظُّكلُّماُّقالهُّرسولُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّ"ُّ)حزم:"ُّوضمانُّاهللُّتعا

ُّب ال و ح ي {ُّ]األنبياء:-3ُُُُُُُّّّّّّّ م  ُّعليه45ُّقولهُّتعاىل:ُّ}ق ل ُّإ منَّ اُّأ ن ذ ر ك  ُّمنُّاآليةُّأنُّاهللُّتعاىلُّحصرُّن ذا رةُّالنيبُّصلىُّاهلل [ُّووجهُّالداللة
بنُّحزمُّمعلقاُّعلىُّقالُّا،ُّدلُّذلكُّعلىُّأنُّالسنةُّوحيُّكالقرآنلقرآنُّوالسنةُّيقينا،ُّففيماُّأوحىُّإليه،ُّونذارت هُّهلمُّكانتُّباُّوسلمُّلقومه
وجل،ُّمضمونُّلناُّأنهُّالُّيضيعُُّّكلهُّوحي،ُّوالوحيُّكلهُّحمفوظُّحبفظُّاهللُّعز:"ُّفأخربُّتعاىلُّكماُّقدمنا،ُّأنُّكالمُّنبيهُّهاتنيُّاآليتني  ِ

فوظُّصُّالقرآن،ُّفصحُّبذلكُّأنُّكالمهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّكلهُّحممنهُّشيء؛ُّإذُّماُّحفظُّاهللُّتعاىلُّبالُّخالفُّذك ر،ُّوالذكرُّحمفوظُّبن
وجل،ُّمضمونُّلناُّأنهُّالُّيضيعُّمنهُّشيء؛ُّإذُّماُّحفظُّاهللُّتعاىلُّفهوُّباليقنيُّالُّسبيلُّإىلُّأنُّيضيعُّمنهُّشيء،ُّفهوُّمنقولُُّّحبفظُّاهللُّعز ُّ

ُّأبداُّ"ُّ...ُّ) ُّ(ُّ.5إليناُّكله،ُّفللهُّاحلجةُّعلينا
ُّع ل يـ ن اُّبـ ي ان ه {ُّ]القيامة:قولهُّتعاىل:ُّ}ف إ ذ اُّقـ ر ُّ-4ُُُُُُّّّّّّ ُّقـ ر آن ه ،ُّمث َُّّإ نَّ [ُّ.ُّووجهُّالداللةُّمنُّاآليتني،ُّأنُّاهللُّتعاىلُّأمرُّنبيه81ُّ-81أ ن اه ُّف اتَّب ع 

ُّ ُّإمناُّوقعُّبالسنة،ُّفدلُّذلكُّعلى ُّومسع.ُّوالبيان  ُّاهللُّلهُّأنُّيبنيُّلهُّمعانُّماُّقرأ ُّهلا،ُّمثُّبعدهاُّتكفل نُّأباتباعُّقراءةُّجربيل،ُّواإلنصات 
قالُّ،ُّاُّيتلقاهُّمنهاهللُّعليهُّوسلمُّإمنُّالسنةُّمنُّعندُّاهلل،ُّكالقرآنُّسواء،ُّألنُّاهللُّتعاىلُّأضافُّالبيانُّلنفسه،ُّفأفادُّذلكُّأنُّالرسولُّصلى

ُّفهوُّمنُّعندُّلوهيانهُّمنُّعندهُّتعاىل،ُّوالوحيُّكلهُّمتلو هُّوغريُّمتابنُّحزم:"ُّفأخربُّتعاىلُّأنُّبيانُّالقرآنُّعليهُّعزُّوجل،ُّوإذاُّكانُّعليه،ُّفب
ُّ(ُّ.4اهللُّعزُّوجلُّ"ُّ)

د واُّف يه ُّاخ ُّ-5ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُّاللَّه ُّل و ج  ُّع ن د ُّغ ري   ن  ُّم  ُّك ان  ل و  قالُّابنُّحزم:"ُّفصحُّهبذهُّاآليةُّصحةُُّّ،[12ت الفًاُّك ث ريًا{ُّ]النساء:قولهُّتعاىل:ُّ}و 
ُُّّضرورية،ُّأن ُّتعارضُّبينهماُّوالُّاختالف،ُّيوفق ُّمتفقان،ُّمهاُّشيءُّواحد،ُّال ُّشاءُّاهللُّتعاىلُّلفهمُّذالقرآنُّواحلديثُّالصحيح لكُّمن

ُّقولُّمنُّضربُّالقرآنُّبعضهُّببعض،ُّأوُّضربُّاحلديثُّالصحيحُّ…ُّمنُّعباده،ُّوحيرمهُّمنُّشاء،ُّالُّإلهُّإالُّهوُّ وصحُّمباُّذكرناُّبطالن 
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ُّأنهُّالوحننُّإمناُّأطعناُّأمرُّنبيناُّعليهُّالسالم،ُّلعلمناُّأنهُّكلهُّمنُّعندُّاهلل،ُّوُّ…بعضهُّببعض،ُّكضربُّالقرآنُّواحلديثُّبعضهماُّببعضُّ
ُّ ُّنفسهُّشيئا ُّ(ُّ.8…"ُّ)يقولُّمنُّتلقاء

ُّيـ تـ ف كَّر ون {ُّ]الن-4ُُُُُُُّّّّّّّ م  ل ع لَّه  ُّو  م  ُّإ ل ي ه  ُّم اُّنـ ِزل  ُّل لنَّاس  ُّل ت بـ نِي  ُّالِذك ر  ُّاهلل44ُّل:حقولهُّتعاىل:ُّ}و أ نـ ز ل ن اُّإ ل ي ك  [ُّووجهُّالداللةُّمنُّاآليةُّأن
ُّهوُّالكتابُّوالسنة،ُّفكلُّمنهماُّذكر،ُّووظيفتعاىلُّأخربُّنبيهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّأنهُّأنزلُّإليهُّا تهُّصلىُّاهللُّلذكرُّليبينهُّللناس،ُّوالذك ر 

ُُّّاعليهُّوسلمُّبيانُّالذكرُّالنازلُّمنُّعندُّاهلل،ُّفصحُّهبذاُّالتعميم،ُّأنُّالسنةُّمنُّعندُّاهللُّكالقرآن،ُّوأنهُّيوحىُّإليهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّهب
صلُّليسُّعندهُّدليلُّجيبُّالتسليمُّله،ُّوتقومُّاحلجةُّبهُّعلىُّالتخصيص،ُّواألكماُّيوحىُّإليهُّبالقرآن،ُّومنُّخصُّاآليةُّبالقرآنُّوحده،ُّف

اىلُّعليهُّقالُّابنُّحزم:"ُّبلُّفيهاُّبيانُّجلي،ُّونصُّظاهرُّأنهُّأنزلُّتع،ُّومدَّع يُّاالستثناء،ُّعليهُّالدليلهوُّالعموم،ُّوالتخصيصُّاستثناء،ُّ
ناهُّمنُّلفظه،ُّبيـَّن هُّهُّوسلمُّفقدُّبينه،ُّمثُّإنُّكانُّجممالُّالُّيفهمُّمعالذكرُّليبينهُّللناس،ُّوالبيانُّهوُّبالكالم،ُّفإذاُّتالهُّالنيبُّصلىُّاهللُّعلي

ُّيوحىُّإليه،ُّإماُّمتلوُّأوُّغريُّمتلوُّ ُّ(ُّ.2…"ُّ)حينئذُّبوحي
ُّم اُّي وح ىُّإ يل َّ{ُّ]يوُّ-2ُُُُُُّّّّّّ ُّإ الَّ يُّإ ن ُّأ تَّب ع  ُّنـ ف س  ُّت ل ق اء  ن  ُّأ ب ِدل ه ُّم  ُّأ ن  ُّيل  ابنُّحزم:ُّ"ُّفلوُّأنهُّقالُُّّ،[85س:ُّنقولهُّتعاىل:ُّ}ق ل ُّم اُّي ك ون 

صل ىُّاهللُّعليهُّوسلمُّشرَّعُّشيئاُّملُّيوحُّإليهُّبه،ُّلكانُّمبدالُّللدينُّمنُّتلقاءُّنفسه،ُّوكلُّمنُّأجازُّهذا،ُّفقدُّكفرُّوخرجُّعنُّاإلسالم،ُّ
ُّنعوذُّمنُّاخلذالنُّ"ُّ) ُّ(ُّ.3وباهللُّتعاىل

ذ ُّ-1ُُُُُُُّّّّّّّ ،ُّأل  خ  ُّاأل  ق او يل  ُّع ل يـ ن اُّبـ ع ض  ل  ُّتـ ق وَّ ل و  ووجهُّالداللةُّأنُّاهللُّتعاىلُّنفىُّعنُُّّ،[45-44ب ال ي م ني {ُّ]احلاقة:ُّن اُّم ن ه ُّقولهُّتعاىل:ُّ}و 
ُّبهُّإليه،ُّوالُّأنُّينسبُّإليهُّشيئاُّملُّيأذنُّلهُّفيه،ُّواالجتهادُّيفُّاألحكامُّالشرع ةُّينبيهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّأنُّيتقولُّعليهُّشيئاُّملُّي وح 

نُّالالزمُّيُّسببهُّالذيُّهوُّاالجتهاد،ُّونف ي ُّامللزومُّيستدعيُّنفيُّالالزمُّبالضرورة،ُّألمظنةُّالزلل،ُّألنُّاخلطأُّفيهاُّوارد،ُّفإذاُّن ف يُّالزلل،ُّنف
مُّيفُّقالُّابنُّحزم:"ُّإنُّمنُّظنُّأنُّاالجتهادُّجيوزُّهل،ُّفنفيهُّنفيُّالجتهادهُّعليهُّالسالمُّالُّيوجدُّبدونُّملزومه،ُّوالزلل ُّالزمُّاالجتهاد،

ُّإيلإنُّأتبعُّإالُّماُّي}قول:طالُّذلكُّأمرهُّتعاىلُّنبيهُّأنُّيشرعُّشريعةُّملُّيوحُّإليهمُّفيها،ُّفهوُّكفرُّعظيم،ُّويكفيُّمنُّإب ُّ(4ُّ)ُّ{.وحى
ّالنّ وأماّالسنّ -بّّّّّّّّّّ ّفقدّاستدلّ بويّ ة ّمنهاّبماة، ّيلي:ّوا

ل ُُّّعنُّاحلمرُّفقال:ُّ"ُّماُّأ نزلُّعليُّفيهاُّشيءُّإالُّهذهُّاآليةُّالفاذةُّقال:ُّسئلُّالنيبحديثُّأيبُّهريرةُّ-8ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُّيـ ع م  ن  ُّاجلامعةُّ}ف م 
ُّذ رٍَّةُّش ُّم ثـ ُّ ُّم ثـ ق ال  ل  ُّيـ ع م  ن  ُّيـ ر ه ،ُّو م  ًا ُّذ رٍَّةُّخ ري  ُّيـ ر ه {ُّ]الزلزلة:ق ال  ُّ(5[ُّ)1-2ر ًا ُّاحلديثُّأنه، ُّاحلمر،ُُّّووجهُّالداللةُّمن ُّعنُّحكم سئل

ُّاجتهاده،ُّ ُّأداهُّإليه ُّالسائلُّمبا ُّيفُّحكمها،ُّوأجاب ُّاالجتهادُّالجتهد ُّجيوزُّله ُّفلوُّكان ُّفيهاُّشيء، ُّينزلُّعليه ُّملُّففأجابُّبأنهُّمل لما
ُّيقولهُّبوحي. ُّأنُّكلُّماُّيقوله،ُّإمنا ُّجيتهدُّيفُّالنازلةُّمعُّوجودُّالداعي،ُّوأحالُّالسائل ُّعلىُّعمومُّاآلية،ُّدلُّذلكُّعلى

ُّرسولُّ-2ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُّاهللُّعليهُّوسلم،ُّفقالت:ُّيا ُّسعدُّإىلُّرسولُّاهللُّصلى ُّسعدُّبنُّالربيعُّبابنتيهاُّمن حديثُّجابرُّقال:"ُّجاءتُّامرأة
الربيع،ُّقتلُّأبومهاُّمعكُّيومُّأحدُّشهيدا،ُّوإنُّعمهماُّأخذُّماهلما،ُّفلمُّيد ع ُّهلماُّماال،ُّوالُّتنكحانُّإالُّوهلماُّاهلل،ُّهاتانُّابنتاُّسعدُّبنُّ

ُّوأعطُُّّنزلتُّآيةُّاملرياثُّفبعثُّرسولُّاهللمال،ُّفقالُّالنيب:ُّ"ُّيقضيُّاهللُّيفُّذلكُّ"ُّف إىلُّعمهماُّفقال:ُّ"ُّأعطُّابنيتُّسعدُّالثلثني،
ُّ(ُّ.2أمهماُّالثمن،ُّوماُّبقيُّفهوُّلكُّ"ُّ)

ّبما-جّّّّّّّّّ ّفقدّاستدلوا ّيلي:ّوأماّاألدلةّالعقلية،

                                                                 
ُّ.14/800-8-اإلحكامُُّّ-8ُّ
ُّ.8/12ُّ-املصدرُّنفسهُُُّّّ-2ُّ
ُّ.5/832ُّ-املصدرُّنفسهُُّّ-3ُّ
ُّ.5/832ُّ-اإلحكامُُّّ-4ُّ
ُّيفُّاجلهادُُّّ-5ُّ ُّالبخاري ُُّّ-احلديثُّأخرجه 2/418/412ُُّّ-،ُّومسلمُّيفُّالزكاة1/511ُّ-والتفسري4/232ُُُّّّ-واملناقب5/54ُُُّّّ-ساقاةُّوامل4/25ُُّّ-الفتح
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ُّوالنيب-8ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُّأوُّإشكاله، ُّالنص ُّيكونُّلضرورة،ُّكفقدان ُّإمنا ُّالضرورةُّواالجتهاد  ُّهذه ُّتتصورُّفيه ُّانتفىُّال ُّالسبب ُّانتفى ،ُّوإذا
ُّللنيب،ُّاملسبب ُّإليه،ُّألنُّالوحيُّينزلُّعليه،ُّفيستطيعُّيفُّكلُّنُّالُّجيوزُّاالجتهاد ُّهللُّفيهاُّبالنص،ازلةُّأنُّيعلمُّحكمُّالعدمُّحاجته
ُّلغريه،ُّ-2ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُّاهللُّعليهُّوسلمُّماُّجيوزُّأنُّيكونُّناشئاُّعنُّاالجتهاد،ُّجلازُّأنُّالُّجيعلُّأصال لوُّكانُّيفُّاألحكامُّاملتلقاةُّعنهُّصلى

لُّامللزومُّبالضرورة.ُّالالزمُّبطُّوجلازُّلغريهُّمنُّاجملتهدينُّأنُّخيالفهُّفيه،ُّوأنُّالُّيكفَّرُّبذلك،ُّألنُّذلكُّكلهُّمنُّلوازمُّاالجتهاد،ُّوإذاُّبطل
ُّباطلة،ُّ ُّاجتهاده،ُّوهذهُّكلهاُّلوازم ُّمنُّخالفهُّيف ُّالُّيكفر ُّخيالفُّفيه،ُّوأن ُّالنيبُّأصال،ُّوأن ُّاجتهدُّفيه ُّالُّجيعلُّما واملرادُّبالالزم،ُّأن

أنُّتكونُّناشئةُُّّلفمخالفتهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّحمرمة،ُّويكفرُّمتعمدها،ُّوماُّت لق يُّعنهُّمنُّاألحكامُّهوُّأصل،ُّفإذاُّكانتُّكذلك،ُّبط
ُّوهوُّاملطلوب. ُّوصحُّأنهُّالُّيفعلُّوالُّيقولُّشيئاُّإالُّبوحي، ُّعنُّاجتهاد،

االجتهادُّالُّيدلُّعلىُّاحلكمُّإالُّبالظنُّالغالبُّعندُّاجملتهد،ُّوالنيبُّقادرُّعلىُّأنُّيعلمُّاحلكمُّبالوحيُّالقاطع،ُّوالقادرُّعلىُّ-3ُُُُُُُّّّّّّّ
ُّحتصيلُّاليقنيُّالُّجيوزُّلهُّاملصريُّإىلُّالظن.

ُّماُُّّانلوُّك-4ُُُُُُُّّّّّّّ ُّترك ُّتوقفهُّمن ُّمل ا ُّيف ُّفانتظرُّالوحي، ُّسئلُّعنها ُّمسائلُّعديدة ُّتوقفُّيف ُّذلك،ُّوملا ُّباالجتهادُّألظهر متعبَّدا
ُّوالالزمُّباطل،ُّفكذلكُّامللزوم. ُّوجبُّعليهُّمنُّاالجتهاد،

ُّغريُّوسلُّاألمورُّالشرعية،ُّمبنيةُّعلىُّاملصاحلُّاليتُّالُّعلمُّللخلقُّهبا،ُّفلوُّحكمُّفيهاُّالنيبُّصلىُّاهللُّعليه-5ُُُُُُُّّّّّّّ مُّباالجتهاد،ُّلكان
ُّباطل. ُّفيها،ُّوألدىُّذلكُّإىلُّاالختالفُّفيها،ُّوهذاُّباطل،ُّوماُّبينُّعليهُّأيضا ُّعاملُّباألصلح

ُّالُّيعلمُّصدقه،ُّفكذلكُّليسُّلهُّأنُّحيكمُّمباُّالُّيعلمُّصوابهُّ)ُّالنيبُّ-4ُُُُُُُّّّّّّّ ُّ(ُّ.8ليسُّلهُّأنُّخيربُّمبا

إلاّاجتهدّفهلّيصيبّدائماّوالّلكنّّوقعّمنهأنهّمنّاألنبياء،ّّوّوغيرهّإلىّجوازّلل ّلنبينا:ّيميلّالمذهبّالثانيّّّّّّ
ّفكلّمنّقالّبعص ّكغيرهّمنّالمجتهدين؟ ّدائمايخطئ،ّأوّيصيبّويخطئ ّمطلقا ّفإنهّيصيبّعنده ُّعنُّ:"ُّاهللُّتمته عاىلُّيصرفه

ُّوالسنةُّواالعتبارُّواواستدلُّ(2اخلطأ،ُّويهديهُّإىلُّالصوابُّ") ُّ:بالكتاب
ّمنهّبمافأماّالكتابّ-أّّّّّّّّ ّيلي:ّفقدّاستدلوا
ُّاأل  ب ص ار {ُّ]احلشر:-8ُُُُُُُّّّّّّّ ُّي اُّأ ويل  ُّتعاىل:ُّ}ف اع ت رب  وا ُّأمر2ُّقوله ُّواقعُّإىل ُّمنُّأمر ُّهوُّالعبور ُّأنُّاالعتبار ُّمنُّاآلية، ُّووجهُّالداللة ]

ه،ُّوالُّدليلُّعلىُّختصيصهُّأمتُّيشبههُّيفُّمالحمهُّوصفاته،ُّوهذاُّمعىنُّالقياس،ُّوالنيبُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّداخلُّيفُّعمومُّاألمرُّبهُّكسائر
ُّوالقياس. ين،ُّوأعظمُّاملتفكرينُّيفُّآياتُّاهلل،ُّفكانُّأوىلُّبتعبدهُّباالجتهاد ُّاملعترب  ِل ُّمنُّهذاُّالعموم،ُّوهوُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّمنُّأج 

ُّعنُّثعلبُّقال:ُّ"االعتبارُّيفُّاللغةُّهوُّردُّحكمُّالشيءُّإىلُّنظريه،ُّومنهُّيسمىُّاأل ُّ.(3)ُّ"ةربُّصلُّالذيُّيردُّإليهُّالنظائرُّعح كي
ُّال ع ال م ون {ُّ]العنكبوت:-2ُُُُُُُّّّّّّّ ُّو م اُّيـ ع ق ل ه اُّإ الَّ ُّن ض ر بـ ه اُّل لنَّاس  ُّاأل  م ث ال  [ُّووجهُّالداللةُّمنُّاآليةُّأنُّالنيبُّصلى43ُّوقولهُّتعاىل:ُّ}و ت ل ك 

ُّعبارةُّعنُّأقيسة،ُّيشبهُّفي بنيُّللنيبُّصلىُّاهللُّعليهُّهاُّماُّسيقعُّللمكذاهللُّعليهُّوسلمُّمنُّمجلةُّاملأمورينُّبتعقلُّاألمثالُّاملضروبة،ُّواألمثال 
ُّذلك، ل  ُّألنُّالعلةُّواحدة،ُّوهيُّالتكذيب.ُّوتعق  ُّصلىُُّّوإدراكه،ُّوتدبره،ُّهوُّاالجتهاد،ُّوسلم،ُّمباُّوقعُّللمكذبنيُّلألنبياءُّقبله، والنيب

ُّهذهُّالشاكلة. ُّاهللُّعليهُّوسلمُّفيهُّكغريه،ُّوهكذاُّمجيعُّاألمثلةُّاملضروبةُّيفُّالقرآن،ُّفهيُّعلى
ُّال ك اذ ب ني {ُّ]ُّ-3ُُُُُُّّّّّّ ق واُّو تـ ع ل م  د  ُّص  ُّالَّذ ين  ُّل ك  ُّيـ ت بـ نيَّ  ُّح ىتَّ ُّهل  م  ُّمل  ُّأ ذ ن ت  [ُّ.ُّووجهُّالداللةُّمن43ُّلتوبة:اقولهُّتعاىل:ُّ}ع ف اُّاللَّه ُّع ن ك 

ُّملنُّاستأذنهُّيفُّالتخلفُّعنُّاجلهادُّلعذر،ُّوكانُّاملنافقونُّيعتذروُّ بأعذارُّكاذبة،ُّفعاتبهُّالقرآنُُّّنُّلهاآليةُّأنُّالنيبُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّأ ذ ن 
علىُّإذنهُّهلمُّيفُّالتخلفُّدونُّاستبانةُّمنُّكانُّصادقاُّمنهمُّيفُّعذره،ُّممنُّانتحلُّعذراُّغريُّحقيقي،ُّوقدُّاجتهدُّالنيبُّصلىُّاهللُّعليهُّ

                                                                 
8ُّ-ُُّّ ُّيفُّأصولُّاألحكامُّلآلمدي ُّ.4/88/82/83/ُّواحملصولُّ/3/202ُّ-انظرُّاإلحكام
ُّ.845ُّ-الغنيةُّيفُّاألصولُُّّ-2ُّ
 .2ُُّّ/825ُّ-أصولُّالسرخسيُُُّّّ-3ُّ
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:"ُّأماُّوجهُّوسلمُّيفُّاإلذنُّهلم،ُّفجاءُّالقرآنُّيصوبُّخالفُّماُّفعل،ُّوذلكُّدليلُّاالجتهادُّيفُّاملسألة،ُّوهوُّاملطلوب.ُّقالُّاألصفهان
ُّ(8يفُّاآليةُّعلىُّاإلذن،ُّفلوُّكانُّبالوحيُّملاُّعاتبه،ُّوإذاُّملُّيكنُّبالوحيُّتعنيُّأنُّيكونُّباالجتهاد")ُّالتمسكُّباآلية،ُّفإنهُّعاتبُّالرسول

ُّالد ُّ-4ُُُُُُُّّّّّّّ ُّع ر ض  ُّت ر يد ون  ُّاأل  ر ض  ُّيف  ن  ُّيـ ث خ  ُّل ه ُّأ س ر ىُّح ىتَّ ُّي ك ون  ٍُّّأ ن  ُّل ن يب  ر ة ُّو اللَّه ُّنـ ُّقولهُّتعاىل:ُّ}م اُّك ان  خ  ُّاآل  ُّح ك يم ُُّّي اُّو اللَّه ُّي ر يد  ُّع ز يز 
ووجهُّالداللةُّمنُّاآليةُّأنُّالنيبُّأطلقُّأسرىُّبدر،ُّبعض همُّباملنُّعليهُّبالُّفداء،ُّوبعضهمُّبالفداء،ُّاجتهاداُّمنه،ُّفنزلُّ،ُّ[42{ُّ]األنفال:

يبُّبكرُّوعمر:ُّألاألسارى،ُّقالُّرسولُّاهللُّل:"ُّفلماُّأ سرواُّالقرآنُّيبنيُّلهُّأنُّقتلهمُّهوُّالصواب.ُّوقصة ُّذلكُّبتفصيلُّرواهاُّابنُّعباسُّقا
ُّلناُّقوةُّعلىُّالكفار ُّ،"ماُّترونُّيفُّهؤالءُّاألسارى"ُّفقالُّأبوُّبكر:ُّياُّنيبُّاهلل،ُّهمُّبنوُّالعمُّوالعشرية،ُّأ رىُّأنُّتأخذُّمنهمُّفدية،ُّفتكون 

بكر،ُُّّو اهلل ُّياُّرسولُّاهلل،ُّماُّأرىُّالذيُّرأىُّأبوُّفعسىُّاهللُّأنُّيهديهمُّلإلسالم،ُّفقالُّرسولُّاهلل:ُّ"ماُّترىُّياُّابنُّاخلطاب"ُّقلت:ُّال
ُّأعناقهم،ُّفتمكن ُّعلياُّمنُّع قيلُّف ُّعنقه،ُّومتِكيِنُّمنُّفالنولكينُّأرىُّأنُّمتِكنَّاُّفنضرب  ُّعنقه،ُّفإنُّهؤالءُّأئمةُّفُّنسيباُّلعمُّيضرب  أضرب 

ُّم ُّفلماُّكان ُّماُّقلت، ُّوملُّيه و  ُّأبوُّبكر، ُّماُّقال ُّرسولُّاهلل ُّقاعد ُّالكفرُّوصناديدها،ُّفهو ي  ُّوأبوُّبكر ُّرسولُّاهلل ُّجئتُّفإذا ي نُّنُّالغد
يبكيان،ُّقلتُّياُّرسولُّاهلل،ُّأخربنُّعنُّأيُّشيءُّتبكيُّأنتُّوصاحبك؟ُّفإنُّوجدتُّبكاءُّبكيت،ُّوإنُّملُّأجدُّبكاءُّتباكيتُّلبكائكما،ُّ

رةُّقريبةُّشجُّ"عذاهبمُّأدىنُّمنُّهذهُّالشجرةُّفقالُّرسولُّاهلل:ُّ"أبكيُّللذيُّع ر ضُّعليُّأصحابكُّمنُّأخذهمُّالفداء،ُّلقدُّع رضُّعلي
ُّقوله:ُّ}ف ك ل وا ُّإىل } ُّاأل  ر ض  ُّيف  ن  ُّيـ ث خ  ُّح ىتَّ ُّأ س ر ى ُّل ه  ُّي ك ون  ٍُّّأ ن  ُّل ن يب  ُّوجل:ُّ}م اُّك ان  ُّعز ُّوأنزلُّاهلل ُّط ِيبًا{ُّمم َُُّّّمنُّالنيب ُّح الاًل اُّغ ن م ت م 

ُّ.(2[ُّفأحلُّاهللُّالغنيمةُّهلم"ُّ)41]األنفال:
استشارُّأصحابهُّيفُّاألسرىُّفأشارُّكلُّمباُّيرى،ُّفاجتهدُّيفُّاالختيارُّمنُّآرائهم،ُّفأخذُّبرأيُّووجهُّالداللةُّمنُّاحلديثُّأنُّالنيبُُُُُُُُُّّّّّّّّّ

احتاجُّالستشارمهم،ُُّّاموإالُُّّأيبُّبكر،ُّفنزلُّالقرآنُّيصوبُّماُّرآهُّعمر،ُّواستشارت هُّأصحاب ه،ُّدليلُّعلىُّأنُّاملسألةُّليسُّعندهُّفيهاُّوحي،
هناُُّّقالُّابنُّبطة:ُّ"ُّوالدليلُّعلىُّأنُّسنتهُّوأوامرهُّقدُّكانُّفيهاُّبغريُّوحي،ُّوأ،ُّداالجتهامنُّ،ُّوهيُّباملشاورةفلمُّيبقُّإالُّاستخراجُّاحلكمُّ

كانتُّبآرائهُّواختياره،ُّأنهُّقدُّعوتبُّعلىُّبعضها،ُّولوُّأ مرُّهباُّملاُّعوتبُّعليها،ُّمنُّذلكُّحكمهُّيفُّأسارىُّبدر،ُّوأخذهُّالفدية،ُّوإذنهُّ
ُّبالعذر،ُّحىتُّختلفُّمنُّالُّعذرُّله،ُّومنهُّقوله ُّتبوكُّللمخلفني ُّملُّيشاورُّفيفُّغزوة ُّاأل  م ر {ُّفلوُّكانُّوحيا ُّيف  م  ُُّّ.(3يه"):ُّ}و ش او ر ه 

ُّو ر س وُّ-5ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُّب اللَّه  ُّك ف ر وا م  ُّإ نَـّه  ُّقـ رب  ه  ُّع ل ى م  ُّتـ ق  ُّو ال ُّأ ب دًا ُّم ات  م  ُّم نـ ه  ٍد ُّأ ح  ُّع ل ى ِل ُّت ص  ُّ}و ال ُّتعاىل: ُّل ُّقوله ُّو م ات وا ق ون {ُّه  ُّف اس  م  و ه 
ُّظاهره،ُّووجهُّالدال،ُّ[14]التوبة: ُّأ يبُّاملنافق،ُّبناءُّعلى ُّعلىُّعبدُّاهللُّبن ُّعليهُّوسلمُّاجتهدُّيفُّصالته ُّأنُّالنيبُّصلىُّاهلل لةُّمنُّاآلية

ُّأنُّعدمُّالصالةُّعلىُّاملنافقني وُّاجلادة،ُّلكفرهمُّهُّوإرضاًءُّالبنهُّعبدُّاهللُّالصحايبُّالتقيُّالنقي،ُّفنزلُّالقرآنُّبنقضُّهذاُّاالجتهاد،ُّوبيان 
صهُّاآلية،ُّأنُّعمرُّقال:ُّملاُّتويفُّعبدُّاهللُّبنُّأ يب،ُّجاءُّابنهُّعبدُّاهللُّإىلُّرسولُّاهللُّفسألهُّأنُّيعطيهُّقميُّوسببُّنزولُّهذه،ُّباهللُّورسوله

يكِفنُّفيهُّأباه،ُّفأعطاه،ُّمثُّسألهُّأنُّيصليُّعليه،ُّفقامُّرسولُّاهللُّليصليُّعليه،ُّفقامُّعمرُّفأخذُّبثوبُّرسولُّاهللُّفقال:ُّياُّرسولُّاهلل،ُّ
تـ غ ُُّّليه؟ُّفقالُّرسولُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم:ُّ"إمناأتصليُّعليهُّوقدُّهناكُّربكُّأنُّتصليُّع ُّخرينُّاهللُّفقال:ُّ}اس  تـ غ ف ر  ُّالُّت س  ُّأ و  ُّهل  م  ف ر 

ُّم رًَّة{ُّ]التوبة: ُّس ب ع ني  ُّهل  م  تـ غ ف ر  ُّت س  ُّإ ن  ُّ}و ال10ُّهل  م  ُّفصلىُّعليهُّرسولُّاهللُّفأنزلُّاهلل: ُّوسأزيدهُّعلىُّالسبعني،ُّقال:ُّإنهُّمنافق،ُّقال: ]
ِلُّع ُّ م ُّع ل ىُّقـ رب  ه {ُّ]التوبة:ت ص  ُّأ ب داُّو الُّتـ ق  ُّم ات  م  ٍدُّم نـ ه  ُّأ ح  ُّ.(4[ُّ)14ل ى

ّـّوأماّمنّالسنةّفقدّاستدلواّبماّّّّّّّ ّيلي:ّب
ُّحبجتهُّمنُّبعض،ُّفأحسبُّ-8ُُُُُُُّّّّّّّ حديثُّأمُّسلمةُّأنُّالنيبُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّقال:ُّ"ُّإنكمُّختتصمونُّإ يلَّ،ُّولعلُّبعضكمُّأحلن 

ووجهُّالداللةُّمنُّاحلديثُّ،ُّ(5لهُّبذلك،ُّفمنُّقضيتُّلهُّحبقُّأخيه،ُّفإمناُّأقطعُّلهُّقطعةُّمنُّالنار،ُّفالُّيأخذهاُّ"ُّ)ُّأنهُّصادق،ُّفأقضي
                                                                 

8ُّ-ُُّّ ُّ.3ُُّّ/214ُّ-بيانُّاملختصر
3/8315ُُّّ-أخرجهُّمسلمُّيفُّاجلهادُُّّ-2ُّ ُّ.8243/ُّحديث
 .452ُّ-املسودةُّآللُّتيميةُُّّ-3ُّ
ُّيفُّالتفسريُُّّ-4ُّ ُُّّ-أخرجهُّالبخاري ُّ.1/814-الفتح
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أنهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّقدُّحيكمُّباجتهادهُّألحدُّاخلصمنيُّيفُّنازلة،ُّفيكونُّحكمهُّخمالفاُّللحقيقةُّيفُّالباطن،ُّلذاُّأ مرُّمنُّح كمُّلهُّ
رُّاحملكومُّمباُّليسُّلهُّحقيقةُّأالُّيأخذه،ُّألنُّحك مهُّالُّحيل هُّله،ُّفلوُّكانُّقدُّح كمُّبالوحي،ُّلكانُّحكمهُّصواباُّظاهراُّوباطنا،ُّفلماُّحذَّ

ُّاملطلوب. ُّيفُّاألحكام،ُّوهو ُّله،ُّالعامل ُّيفُّباطنُّاألمرُّأنهُّأخذُّحبكمهُّماُّليسُّله،ُّدلُّذلكُّعلىُّاجتهاده
ُّباالجتهادُّفيمُُُُُُُّّّّّّّ ُّاهللُّعليهُّوسلمُّكانُّيقضي ُّوفيهُّأنهُّصلى ُّذلكقالُّاحلافظ:ُّ" ُّشيء،ُّوخالفُّيف ُّينزلُّعليهُّفيه ُّوهذاُُّّاُّمل قوم،

وفيهُّأنهُّرمباُّأداهُّاجتهادهُّإىلُّأمرُّفيحكمُّبه،ُّويكونُّيفُّالباطنُّخبالفُّذلك،ُّلكنُّمثلُّذلكُّ،ُّاحلديثُّمنُّأصرحُّماُّحيتجُّبهُّعليهم
ُّعليهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّلثبوتُّعصمته"ُّ) ُّ(ُّ.8لوُّوقع،ُّملُّيق رَّ

ُّوأناُّصائم،ُّفقالُّلهُّرسولُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم:ُّ"ُّحديثُّعمرُّأنهُّقال:"ُّياُّرُّ-2ُُُُُُّّّّّّ ُّاليومُّأمراُّعظيما،ُّقبَّلت  سولُّاهلل،ُّصنعت 
م ُّ"ُّ) ُّلوُّمتضمضتُّمباءُّوأنتُّصائمُّ"؟ُّفقلت:ُّالُّبأسُّبذلك.ُّفقالُّلهُّرسولُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم:ُّ"ُّفص  ووجهُّالداللةُُّّ،(2أرأيت 

ُّأنُّكالُّمنهماُّمقِدمةُّللفطرُّوالُّيفطران،ُّفكماُّأنُّاملضمضةُّوسيلةُّللشربُّوليستُّشبَّهُّالقبلةُّباملضمضةُّيفُّمنُّاحلديثُّأنُّالنيب
شربا،ُّفكذلكُّالقبلةُّوسيلةُّللوطءُّوليستُّوطئا،ُّوالوطء ُّوالشربُّمهاُّاملفطرانُّالُّمقدمامهما.ُّفهذاُّقياسُّمنُّالنيبُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّ

ُّوس ُّعليه ُّاهلل ُّصلى ُّالنيب ُّعلىُّأن ُّدليل ُّوهو ُّاملضمضة، ُّجللقبلةُّعلى ُّملا ُّاملسألة ُّيف ُّعندهُّنص ُّفلوُّكان ُّويقيس، ُّجيتهد ُّلهُّلمُّكان از
ُّالقياس،ُّألنهُّالُّمعىنُّلهُّمعُّوجودُّالنص،ُّفثبتُّاملطلوب.

ُّألحدُّ-3ُُُُُُُّّّّّّّ ُّفتحُّمكةُّقال:ُّ"حرمُّاهللُّمكة،ُّفلمُّحتلُّألحدُّقبليُّوال حديثُّابنُّعباسُّيفُّخطبةُّالنيبُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّيوم
ُّوالُّت لتقطُّلقطتهاُّبعدي،ُّأحلتُّيلُّساعةُّمنُّهنار،ُّالُّ ُّخالهاُّوالُّيعضدُّشجرها،ُّوالُّينفَّرُّصيدها، ُّالعباسإالُّملعرُِّخيتل ى ُّفُّ"ُّفقال

ووجهُّالداللةُّمنُّاحلديثُّأنُّالعباسُّملاُّبنيُّللنيبُّمصلحةُّاإلذخرُّاستثناه،ُّفلوُُّّ،ُّ(3إالُّاإلذخرُّلصاغتناُّوقبورنا،ُّفقالُّ"ُّإالُّاإلذخرُّ"ُّ)
ُّما ُّمع ُّاستثناؤه،ُّولساقه ُّماُّتأخر ُُّّكانُّوحيا ُّدلُّذلك ُّفيه، ُّماُّروجع ُّاستثناهُّبعد  ُّفلما ُّمساقاُّواحدا، ُّفقبله ُّملصلحتهُّعلىُّاجتهاده يه

ُّاملسألةُّهالُّاحلافظ:"ُّواختلفواُّهلُّكانُّقولقُّ،الراجحة ُّفوضُّلهُّاحلكمُّيفُّهذه ُّوقيل:ُّكانُّاهلل ُّإالُّاإلذخر"ُّباجتهادُّأوُّوحي؟ "ُّ:
ُّيءُّمنُّذلكُّفأجبُّسؤاله.مطلقا.ُّوقيل:ُّأ وحيُّإليهُّقبلُّذلكُّأنهُّإنُّط لبُّأحدُّاستثناءُّش

ُّمنُُُُُُُُّّّّّّّّ ُّماُّذكر ُّالقتالُّدون ُّمكةُّحترمي  ُّاملرادُّبتحرمي ُّأنُّيكون ُّاحتملُّعنده ُّاإلذخر،ُّألنه ُّأنُّيستثين ُّساغُّللعباس وقالُّالطربي:ُّ"
نُّجيتهدُّيفُّأحترميُّاالختالء،ُّفإنهُّمنُّحترميُّالرسولُّباجتهاده،ُّفساغُّلهُّأنُّيسألهُّاستثناءُّاإلذخرُّ".ُّوهذاُّمبينُّعلىُّأنُّالرسولُّكانُّلهُّ

ُّذلك، ُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّللعباسُّعلى ُّدليلُّعلىُّجوازُّختصيصُّالعام..ُّاألحكام،ُّوليسُّماُّقالهُّبالزم،ُّبلُّيفُّتقريره
ُّالنيبقالُّابنُّاملنري:ُّ"ُّواحلقُّأنُّسؤالُّالعباس،ُّكانُُُُُُُُّّّّّّّّ ُّأوُُّّعلىُّمعىنُّالضراعة،ُّوترخيص  كانُّتبليغًاُّعنُّاهلل،ُّإماُّبطريقُّاإلهلام

ّفقدّوهمبطريقُّالوحي،ُّ ُّ(ُّ.4"ُّ)ُّومنّادعىّأنّنزولّالوحيّيحتاجّإلىّأَمٍدّمتسع
حديثُّأمُّسلمةُّقالت:ُّجاءُّرجالنُّخيتصمانُّإىلُّرسولُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّيفُّمواريثُّبينهماُّقدُّدرست،ُّليسُّبينهماُّ-4ُُُُُُُّّّّّّّ

لهُّلقضيةُّأراهاُّفقط عُّهباُُّّفيه،ُّفمنُّقضيتُّزلُّعليبينة،ُّفقالُّرسولُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم:ُّ"ُّإنُّإمناُّأقضيُّبينكماُّبرأييُّفيماُّملُّين
ووجهُّالداللةُّمنُّاحلديث،ُّنصهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّعلىُّأنهُّيقضيُّباجتهادهُّفيماُّ،ُّ(5اُّيقطعُّهباُّقطعةُّمنُّنارُّ"ُّ)قطعةُّظلما،ُّفإمن

ُّملُّينزلُّعليهُّفيهُّوحي،ُّوهوُّاملطلوب.

                                                                 
ُّ.83/814ُّ-الفتحُُّّ-8ُّ
2ُّ-ُُُّّّ ُّأمحدُّيفُّمسنده ُّبسندُّصحيح.8ُُّّ/28ُُّّ-أخرجه
3ُّ-ُُّّ ُّيفُّاجلنائز ُّالصيد3ُّ/253ُُّّ-أخرجهُّالبخاري ُّ.2/112ُّ-ومسلمُّيفُّاحلج4/54ُُُّّّ-ويفُّجزاء
ُّ.4/51/40ُّ-الفتحُُّّ-4ُّ
ُّعنُّعبدُّاهللُّبنُّرافع،ُّعنهاُّبه،ُّوإس4/231-/ُّوالدارقطين4/320ُُّّ-وأمحد3/302ُُُّّّ-أخرجهُّأبوُّداودُّيفُّاألقضيةُُّّ-5ُّ نادهُّ،ُّكلهمُّمنُّطرقُّعنُّأسامةُّبنُّزيدُّالليثي،

ُّبني،ُّألنهُّساقهُّبسياقُّملُّي ُّخمتلفُّفيه،ُّوثقهُّبعضهم،ُّوضعفهُّبعضهم،ُّوضعف هُّيفُّهذاُّاحلديث هدُّلغريه،ُّواحلديثُّمعروفُّعضعيف،ُّومتنهُّمنكرُّهبذاُّاللفظ.ُّوأسامةُّبنُّزيد
ُّوقدُّتقدمُّبغريُّهذهُّالزيادة.
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ُّأصحابهُّالذي-5ُُُُُُّّّّّّ ُّعليهُّوسلم ُّصلىُّاهلل ُّيفُّأمره ُّليسُّمعحديثُّجابر ُّيتمتعوان ُّالوداعُّأن ُّيفُّحجة ُّلوُّوفي،ُّهمُّهدي ُّقوله:ُّ" ه
ساقُّاهلديُّباجتهادهُّوأحرمُّمقرنا،ُّفتبنيُُّّووجهُّالداللةُّمنُّاحلديثُّأنُّالنيب،ُّ(8)ُّاستقبلتُّمنُّأمريُّماُّاستدبرتُّملُّأسقُّاهلدي"

ُّفلوُُّّ ُّحمرماُّبعمرة. ُّلوُّكان ُّومتىن ُّبهُّأصحابه، ُّفأمر ُّأفضل، ُّاإلحرامُّبالتمتع ُّأن ُّذلك ُّقلهُّبعد  ا ُّاستقام
ُّبوحيُّمل ُّإحرامه ُّلوُّكان "ُّ وله:

 ا ُّمتىنُّعمرةُّبدلُّحجُّوعمرةُّمقتنني.
ُّاستقبلتُّمنُّأمريُّماُّاستدبرتُّ"ُّول م اُّندمُّعلىُّماُّفعل،ُّومل

نة،ُّمت رُّاملديُّ(أعطناُّنصفهُّمقابلُّاجلالءُّعنكمعنُّأيبُّهريرةُّقال:ُّجاءُّاحلارثُّالغطفانُّإىلُّرسولُّاهللُّفقال:ُّياُّحممد،ُّشاط ر ناُّ)-4ُُُُُُّّّّّّ
وإالُّمألناهاُّعليكُّخيالُّورجاال،ُّفقال:ُّحىتُّأستأم رُّالس ع ود،ُّفبعثُّإىلُّسعدُّبنُّمعاذ،ُّوسعدُّبنُّعبادة،ُّوسعدُّبنُّالربيع،ُّوسعدُّبنُّ

فإنُُّّ،أنُّالعربُّقدُّرمتكمُّعنُّقوسُّواحدة،ُّوأنُّاحلارثُّقدُّسألكمُّتشاطروهُّمترُّاملدينةُّوسعدُّبنُّمسعود،ُّفقال:ُّقدُّعلم ت ُُّّخيثمة،
ورأيك،ُُّّأوعنُّرأيكُّوهواك؟ُّفرأيناُّتبعُّهلواكاهللُُّّ:ُّياُّرسولُّاهلل،ُّأوحيُّمنُّالسماءُّفالتسليمُّألمرفقالوا،ُّعامكمُّهذاأردمتُّأنُّتدفعوهُّ

ُّإمناُّتريدُّاإلبقاءُّعلينا،ُّفو ُّاهللُّلقدُّرأيتناُّوإياهمُّعلىُّسواء،ُّماُّينالونُّمناُّمترةُّإالُّشراءُّأوُّق رى،ُّالُّواهلل ُّماُّأ ع ط يناُّالدنيةُّمنُّفإنُّكنت 
الوا:ُّغدرتُّياُّذا،ُّتسمعونُّماُّيقولون؟ُّ"ُّقُُّّاجلاهلية،ُّفكيفُّوقدُّجاءُّباإلسالم،ُّفقالُّرسولُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم:"ُّهوأنفسناُّيف

ُّأوحيُُّّنُّاحلديثُّأنهووجهُّالداللةُّم،ُّ(2احلديثُّ)…ُّحممدُّ استشارُّأصحابهُّفيماُّسئلُّمنُّمناصفةُّالكفارُّمترُّاملدينة،ُّفلوُّكان
 ا ُّاحتاجُُُّّّإليهُّبشيءُّيفُّذلك

الستشارمهم،ُّمثُّإنُّاملستشارينُّمنُّأصحابهُّاستفسروهُّعماُّاقتحُّهلُّهوُّبوحيُّفيسلمونُّله،ُّأوُّبرأي،ُّمل
ُّيفرقون ُّأهنم ُّيدلُّعلى ُّوذلك ُُّّفرأي هُّرأيهم. ُّوحيا ُّخيا-فيطيعونهُّفيه-بنيُّماُّكان ُّقد ُّاجتهاداُّآخر ُّفيه ُّفيبدون ُّاجتهاده.ُّواجتهادا لف

مُّذلكُّيدلُّعلىُّأنهُّتقررُّعندهمُّأنهُّعليهُّال ُّسالمُّجيتهد،ُّفلوُّملُّيتقررُّذلكُّعندهمُّملاُّكانُّللسؤالُّفائدة.وسؤاهل 
عنُّرافعُّقال:ُّقدمُّالنيبُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّاملدينة،ُّوهمُّيأب رونُّالنخل،ُّفقال:ُّماُّتصنعون؟ُّقالوا:ُّكناُّنصنعه،ُّقال:ُّ"لعلكمُّ-2ُُُُُُُّّّّّّّ

ُّخريا،ُّفتكوه،ُّفنف ضتُّ) ُّقسقطتلوُّملُّتفعلواُّكان ُّإمناال:ُّفذكرواُّذلكُّل(ُّأوُّفنقصتُّـ ُّمنُّأناُّبشر،ُّإذاُّأمرتكُّه،ُّفقال:ُّ" مُّبشيء
إنُّويفُّلفظُّ"ُّطلحةُّبنُّعبيدُّاهلل:"ُّإنُّكانُّينفعهمُّذلكُّفليصنعوه،ُّف،ُّتكمُّبشيءُّمنُّرأي،ُّفإمناُّأناُّبشر"دينكمُّفخذواُّبه،ُّوإذاُّأمرُّ

ويفُّلفظُّعائشة:ُُّّ،هللُّعزُّوجلُّ"فإنُّلنُّأكذبُّعلىُّاُّإمناُّظننتُّظنا،ُّفالُّتؤاخذونُّبالظن،ُّولكنُّإذاُّحدثتكمُّعنُّاهللُّشيئاُّفخذواُّبه،
يصاُّ) أمرُّدنياكم"ُّل:"ُّأنتمُّأعلمُّب(ُّفمرُّهبمُّفقال:ُّ"مالنخلكمُّ"؟ُّقالوا:ُّقلتُّكذاُّوكذا،ُّقارديء"ُّلوُّملُّتفعلواُّلصل حُّ"ُّقال:ُّفخرجُّش 

ُّيفُّأنهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّجيتهدُّوخيطئُّيفُّاجت،ُّ(3) ُُُُُُُّّّّّّّ،ُّىُّذلكُّكماُّسبقعلُّهاده،ُّلكنهُّينبهووجهُّالداللةُّمنُّاحلديثُّجلي،ُّوهوُّنصٌّ
قالُّالشاطيب:ُّفإنُّاحلديثُّإماُّوحيُّمنُّاهللُّص ر ف،ُّوإماُّاجتهادُّمنُّالرسولُّعليهُّالصالةُّوالسالمُّمعترب ُّبوحيُّصحيحُّمنُّكتابُّأوُّ

ُّمعُّكتابُّاهلل،ُّألنهُّعليهُّالسالم،ُّماُّينطقُّعنُّاهلوى،ُّوإذاُّفـ رِعُّعلىُّالقول وازُّاخلطأُّجبُّسنة.ُّوعلىُّكالُّالتقديرين،ُّالُّميكنُّفيهُّالتناقض 
وقالُّالشريازي:ُّ"جيوزُّاخلطأُّعلىُّرسولُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّ،ُّ(4بدُّمنُّالرجوعُّإىلُّالصوابُّ"ُّ)ُّيفُّحقهُّفالُّيقرُّعليهُّالبتة،ُّفال

ُّإالُّأنهُّالُّيقرُّعليه،ُّبلُّينبهُّعليهُّ) ُّ.(5يفُّاجتهاده
ُّفهوُّمُّوأماُّاالعتبار،ُّفقدُّاستدلواُّبأنه-جُُُُُُُُّّّّّّّّ ُّغريهليسُّكغريهُّمنُّاجملتهدين ُّمنهُّماُّيلزمُّيفُّاجتهاد ُّعصومُّيفُّاجتهاده،ُّفالُّيلزم

ُّفافتقا. ُّمنُّاحملاذير،
سببُّاخلالفُّيفُّاجتهادهُّعليهُّالسالمُّمنُّعدمه،ُّهوُّأنُّكلُّفريقُّنزعُّإىلُّأصلُّومتسكُّبه،ُُّّماُّسببُّاخلالفُّيفُّهذهُّاملسألة؟ُُُُُُُّّّّّّّ

ُّواعتربهُّأقوىُّمنُّاألصلُّالذيُّيتمسكُّبهُّخمالف ه.

                                                                 
ُّحنوهُّعنُّعائشة.2/114ُّ-أخرجهُّمسلمُّيفُّاحلجُُّّ-8ُّ ُّ/ُّوعندُّالبخاري
ُّالبُُّّ-2ُّ ُّأخرجه ُُُّّّ-زار 4/832ُّكماُّيفُّاجملمعُّ/ُُّّ-/ُّوالطربانُّيفُّالكبري332-2/338ُّ-كشفُّاألستار ُّوالطربانُّفيهماُّحممدُّبنُّعمرو،ُّوحديثه /ُّوقال:ُّ"ُّورجالُّالبزار

ُّحسن،ُّوبقيةُّرجالهُّثقاتُّ"اهـ
ُّمسلمُّيفُّالفضائلُُُّّّ-3ُّ ُّ.4/8135/8134ُّ-أخرجه
ُّ.4/28ُّ-املوافقاتُّللشاطيبُُّّ-4ُّ
ُّيفُّأصولُّالفقهُّ-5ُّ ُّ.524ُّ-ُّالتبصرة
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لذيُّنفىُّاجتهادُّاألنبياءُّيفُّالنوازلُّوالقضايا،ُّفقدُّبنواُّذلكُّعلىُّأصل،ُّوهوُّأنُّاالجتهادُّالذيُّهوُّاستعمالُّالرأيُّفأماُّالفريقُّاُُُُُُُّّّّّّّ
أُّإليها،ُّوالُّريبُّأنُّاألنبياء،ُّليسواُّكغريهمُّ للوصولُّإىلُّحكم،ُّإمناُّيكونُّحينماُّتعوزُّالنصوصُّيفُّاملوضوعُّوتفقد،ُّفهوُّإذنُّضرورةُّي لج 

ُّبالوحيُّمستغنونُّعنُّاالجتهاد،ُّوماُّيتلقونهُّوحيا،ُّمقطوعُّبهُّجميفُّهذهُّالضرورة،ُّفجربيلُّيأتي م  ُّهلم،ُّفه  زومُّهمُّمباُّيشفيُّيفُّكلُّماُّع نَّ
وهذاُّالفريقُّقدُّأولُّبعضُُّّ،حبكمه،ُّوقضاياُّاالجتهادُّمظنونة،ُّفمنُّالعبثُّأنُّي تكُّنيبُّمنُّاألنبياءُّعني ُّاليقني،ُّويلجأُّإىلُّختمنيُّوظنون

ُّاملطلوب،ُّونفىُّثبوتُّبعضها.النصوصُّالدالةُّعلىُّاجتهادُّالنيبُّص ُّلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّلتنسجمُّمعُّمقوله،ُّوأبطلُّداللةُّبعضهاُّعلى
ُّوخاصةُّنبيناُُُُُُُّّّّّّّ ُّاألنبياءُّاجتهاداُّمطلقا ُّأصلني:ُّوأماُّالفريقُّالثانُّالقائلُّباجتهاد ُُُُُّّّّّمطلقا،ُّفإهنمُّبنواُّمذهبهمُّعلى
ُّيفُّاملآُُُُُُُّّّّّّّ ُّواستعمالُّالرأيُّوالتدبر ُّالكماالتُّأحدمهاُّأنُّاالجتهاد ُّوهوُّمن ُّهباُّعنُّغريه، ُّاليتُّميَّزهُّاهلل ُّخواصُّاإلنسان الت،ُّمن

دين،ُّوإمامُّاملستنبطني،ُّسيدُّاجملتهُّاإلنسانيةُّاليتُّيشرفُّهباُّاملرء،ُّفإذاُّكانتُّكماال،ُّفالنيبُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّأوىلُّبكلُّكمال،ُّفهو
انيهماُّمراعاةُّالنصوصُّثُّدونهُّبدونُّدليلُّواضحُّيدلُّعلىُّاالستثناء؟فكيفُّي ستثىنُّمنُّهذهُّالفضيلةُّالعامةُّيفُّاجلنسُّالبشري،ُّومت نحُّملنُّ

الدالةُّعلىُّاجتهادهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّبالفعل،ُّوهيُّيفُّمجلتهاُّصرحيةُّوصحيحة،ُّفالُّمعدلُّعنُّالقولُّهبا،ُّوتنزيلهاُّمنازهلا:ُّباجلمعُّ
ُّمس ُّس ل كُّفيهاُّكِلها ُّمنهاُّأنهُّالُّجيتهد،ُّفإذا ُّوالُّتتناقبينهاُّوبنيُّالنصوصُّاليتُّي فهم ُّاجلمع،ُّفإهناُّالُّتتضارب ُّمنبعُّلك  ض،ُّألهناُّمن

ُّواحد.
ُّجيتهدُّيفُّالدنيوياتُّدونُّالدينيات،ُّفقدُّرامُّبذلكُّاجلمعُّبنيُّاألدلة،ُّولكنُّذلكُّملُّيطردُّلهُّالنيبُّبأنُّثالثُّيقولفريقُّوهنالكُُُُُُُّّّّّّّ

ُّهوُّانيهماُّعدمُّوضوحُّالفرقُّيفُّاألحكامُّبمنُّوجهني:ُّأحدمهاُّثبوتُّأنهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّقدُّاجتهدُّيفُّاألمورُّالدينية،ُّوث نيُّما
ُّربه،ُّيشرعُّهناُّوهناك. ُّالشرعيةُّتتناولُّهذاُّوهذا،ُّوالرسولُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّبإذن ُّديينُّوماُّهوُّدنيوي،ُّفاألحكام

يسُّبشيء،ُّألنُّلُّمتوقفُّيفُّالقضية،ُّفشبه ت هُّهيُّتكافؤُّاألدلةُّمنُّاجلانبنيُّعنده،ُّوصعوبة ُّالتجيح،ُّوهذااألخري:ُّوهوُّالفريقُّوُُُُُُُّّّّّّّ
هُّمنُّاجملتهدين،ُّولكنُّالفرقُّبينهُّوبنيُّغريُّالنظرُّبإمعانُّيفُّتلكُّاألدلة،ُّيدلُّعلىُّماُّهوُّالصوابُّمنُّأنهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّجيتهد،ُّ

ُّابتداًء،ُّأوُّمآال. ُّ:ابتداءُّأوُّبتصحيحُّالوحيُّلهُّمآالًُّيفُّاجتهادهُّالنيبُّمعصومُّفُّ(8)أنهُّمسدَّدُّومصيبُّيفُّاجتهاده،

ّاجتهادهّيعصمتهّصلىّاهللّعليهّوسلمّف:ّالبحثّالثاني
ةُّالظنيةُّمنُّأدلتهاُّيحتصيلُّاألحكامُّالشرعُّبذلُّالفقيهُّالوسع،ُّيفهوُُّّ:النبيّواجتهادّعلماءّأم تهّأنّاالجتهادّاجتهادالفرقّبينُُُُُُّّّّّّّ

الذىُّيراهُّمنُُّّيردُّالرأالسنة،ُّوملُّيإىلُّالكتابُّوُّتعرضُّللحاكمُّمنُّطريقُّالقياسُُّّردُّالقضيةُّاليتُّكماُّقالُّابنُّاألثري:واملرادُُُّّّ،التفصيلية
ُّ(2قبلُّنفسه،ُّمنُّغريُّمحلُّعلىُّكتابُّأوُّسنة)

وصُّمجيعهاُّاحتاجُّإليهاُّعلماءُّأمته،ُّألنُّالنصُّالنصوصُّمنُّاجلهاتُّاليتُّعليهُّوسلمُّالُّحيتاجُّإىلُّالنظرُّيفُّاجتهادهُّصلىُّاهللأماُُُُُُّّّّّّ
ُّبين ُّ ُّوغريهاةُّله ُّاجلهات ُّمجيعُّهذه ُّيظهرُّيف،ُّمن ُّما ُّاجتهُّوأما ُّأمتهُُّّاداتهبعض ُّلعلماء ُّبابُّاالجتهاد ُّولفتح ُّقبيلُّالقياس، ُّمن أنه

(ُّوهو:4ُّحنافُّ)(ُّعلىُّحدُّتعبريُّاأل(ُّأوُّ)الوحيُّالباطيني)الوحيُّالتوفيقإىلُّرسولُّاهللُُّّيمنُّالوحيُّاإلهلُّفالقسمُّالثان،ُّ(3له)ُّاملؤهلني
،ُّوإنُّكانُّأخربُّرسولُّاهللُّاأوُّفعلهُّمرادُّاهللُّتعاىل،ُّفاألمرُّكمُّماُّقالهُّرسولُّاهللُّباجتهادهُّمماُّيعلمُّأنهُّمنُّشرعُّاهللُّتعاىل،ُّفإنُّوافقُّقوله

ُّأوُّتوضيح،ُّأوحىُّاهللُّتعاىلُّإىلُّنبيهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّبذلكُّ) ُّ(ُّ.5األمرُّحيتاجُّإىلُّتصحيح

                                                                 
ُّامل-8ُّ ُّمنُّاهللُّحمفوظةُّكالقرآنُّالكرمي،ُّد.ُّاحلسنيُّبنُّحممدُّآيتُّسعيد،ُّجممعُّامللكُّفهدُّلطباعةُّاملصحفُّالشريفُّباملدينة 42ُّ-28:نورة،ُّصالسنةُّالنبويةُّوحي
ُّاحلديثُُّّيفالنهايةُّوُّ،2/215ُّ،ُّوإرشادُّالفحول2/342ُّ،ُّومسلمُّالثبوتُّوشارحه4/848ُُّّيآلمد،ُّواألحكامُّل2/411ُّياحملصولُّللرازُُّّ- 2 ُّ.8/301غريب
 .24ُّ-22ُّصُّةُّواالجتهادُّللدكتورُّعويدُّاملطريفضوءُّالعصمُّابُّاملصطفىُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّيفينظر:ُّآياتُّعتُّ- 3
ُّ.2/10ُّيينظر:ُّأصولُّالسرخسُُّّ- 4
ُّالبشريُّينظر:ُّتيسريُّاللطيفُّاخلبريُّيف- 5 ُّصُّعلومُّحديث ُّص54النذير ُّ.251ُّ،251،ُّويراجع:
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ُّاجتهادُّالنيبُّوهذاُُُُُُّّّّّّ ُّبهُّبني ُّماُّيفرق ُّأهم ُّأنُّاجتهاده ُّأمته ُّواجتهادُّعلماء ُّفالُّيحمروسُّبوح، ُّعلاهللُّتعاىل، ُّهناُُّّىُّيقر ُّومن خطأ
صورُّوأمجعواُّععصرُّمنُّالُّهمُّإذاُّكانُّاجتهادُّعلماءُّاألمةُّيفاللُّ،ته،ُّوليسُّكذلكُّاجتهادُّعلماءُّأمتهالدينُّوحيرمُّخمالفُّفهوُّحجةُّيف

ُّخمالفةُّاألمةُّكافة،ُّ)ُّ:ُّ"دلُّالدليلُّمنُّاإلمجاعُّعلىُّحترميُّخمالفةُّاجتهادهقالُّالغزايل،ُّعليهُّفيحرمُّخمالفته ُّ(8،ُّكماُّدلُّعلىُّحترمي
ّاجتهادّرسولّاهللّصلىّاهللّعليهّوسلم:ّيالحكمةّفّّّّّّّ

ووجهُّاالستداللُّباآلية:ُّأنُّاملشاورةُّ[851]آلُّعمران:األمر{ُُّّشاورهمُّيفقولهُّتعاىل:ُّ}وُُّّباالجتهادُّيفُّأمرُّاملوىلُّعزُّوجلُّنبيهُُُُُُُّّّّّّّ
بُّأنُّاألمرُّباملشاورةُّأمرُّلهُّباالجتهادُّالستظهارُّوالُّري،ُّ(2)ُّيالُّمشاورةُّفيماُّنزلُّبهُّوحُّإمناُّتكونُّفيماُّحكمُّفيهُّبطريقُّاالجتهاد،ُّإذ

وقولُّمنُُّّ،مصلحة،ُّوهذاُّهوُّاالجتهادُّاملطلوبآراءُّمنُّمعهُّمنُّاملؤمننيُّليختارُّمنهاُّباجتهادهُّماُّيراهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّموافقًاُّلل
ُُّّقالُّأنُّاآليةُّواردةُّيف ُّالُّمينعُّمنُّثبوتُّاالجتهادُّله ُّاُّإذُّاحلروبُّجهادُّيفهباُّاحلروب؛ ُّفيهاُّجهلل،ُّوهىُّأحكامُّشرعيةُّفاالسبيل تهاد

ُّيف ُّإذُّالُّفارق.ُّيقتضىُّجوازُّاالجتهاد ُّغريها
قدُُّّيهمُّاهللُّعزُّوجلُّإىلُّاالجتهادُّالذعندماُّجيتهدُّعرضةُّألنُّيصيبُّوأنُّخيطئ،ُّفلماذاُّيكلُّنيبُّيإذاُّكانُّأُّوهناُّيردُّسؤال:ُُُُُُُّّّّّّّ

ُّالذىُّيفصلُّيفخيطئونُّفيه؟ُّوملا ُّوالُّحيوجهمُّإىلُّاالجتهاد؟.األمورُّوالقُّذاُّالُّيسعفهمُّبالوحي ُّضايا
ُُّّكمًاُّيفنُّاهللُّعزُّوجلُّح ُّإُّواجلواب:ُُُُُُُُّّّّّّّّ النسبةُّلنبيناُّحممدُُّّبعضهاُّبأنُّيتكُّالرسلُّجيتهدون،ُّمثُّينبههمُّويعاتبهمُّإذاُّأخطأوا؛ُّأبني 

ُّ:اهللُّعليهُّوسلمُّعلىُّالنحوُّالتايلُّصلى
يته،ُّوأنهُّمعُّكونهُّرسوالً،ُّملُّيتجاوزُّأنُّيكونُّعبدًاُّيصيبُّوخيطئ،ُُّّوعبودُّإقامةُّالدليلُّعلىُّبشريةُّالرسولُّاحلكمةُّاألوىل:ُُُُُُُُُّّّّّّّّّ

اُّقولهُّصلىُّويدلُّعلىُّهذهُّاحلكمةُّويشهدُّهلُّ،اجتهادهُّبيانُّالصوابُّيفُّسيأيتُّ،ئون؛ُّولكنهُّالُّيقرُّعلىُّخطأكماُّيصيبُّالبشرُّوخيط
،ُّفمنُُّّهُّبذلكض،ُّفأحسبُّأنهُّصدقُّفأقضىُّلاخلصم،ُّفلعلُّبعضكمُّأنُّيكونُّأبلغُّمنُّبعُّوسلم:ُّ"إمناُّأناُّبشر،ُّوإنهُّيأتييناهللُّعليهُّ

ُّه ُّ.ُّ(3منُّالنار،ُّفليأخذهاُّأوُّليتكها")ُّقطعةُّيقضيتُّلهُّحبقُّمسلم؛ُّفإمنا
اتُّإبالغُّالرسالة،ُّوعدمُّكتمانهُّشيئاُّمماُّأنزلُّعليهُّمنُّربه،ُّإذُّلوُّكتمُّشيئاُّلكتمُّآيُّيفالربهنةُّعلىُّأمانةُّالرسولُُّّاحلكمةُّالثانية:ُُُُُُُّّّّّّّ

}وإذاُُّّة:يكامتًاُّشيئاً،ُّلكتمُّهذهُّاآلاألوىل؛ُّيدلُّعلىُّذلكُّماُّروىُّعنُّأنسُّبنُّمالكُّقال:ُّ"لوُّكانُّرسولُّاهللُُّّالعتابُّماُّخالفُّفيهُّ
ُّعليهُّأُّيتقولُّللذ ُّاهللُّعليهُّوأنعمت ُّاهللُّوختفىُّيفأنعم ُّزوجكُّواتق ُّواُّمسكُّعليك ُّمبديهُّوختشىُّالناس ُّأنُّنفسكُّماُّاهلل هللُّأحق
ُّ ُّ.(4)ُّ[32]األحزاب:ختشاه{

ُّنصوصُّثالثة:احلكمةُّالُُُُُُّّّّّّ ُّفيها ُّجيدون ُّال ُّوأحداث ُّقضايا ُّمن ُّيعرضُّهلا ُّفيما ُّالفكر ُّوإعمال ُّاالجتهاد ُّعلى ُّاألمة ُّفإنُّاًُّتشجيع ،
ُّاملسلمونُّوالُّنصوصُّفيها؛ُّإذاُّملُّجيتهدوُُّّياألحداثُّتتجدد،ُّوالُّتنته ُّليتعرفواُّعلىُّأحكامهُّاعندُّحد،ُّفكيفُّيواجهها ُّ.ا؟

التزامُّالشورى،ُّوتركُّاالستبداد.ُّويؤيدُّهذاُّماُّجاءُّعنُُّّي،ُّوهياعدةُّللحكمُّاإلسالمبتأسيسُّأعظمُّقرمحةُّلألمةُُّّاحلكمةُّالرابعة:ُُُُُّّّّّ
فمنُُّّعنها،ُّولكنُّجعلهاُّاهللُّرمحةُّألميتاألمر{ُّقالُّرسولُّاهلل:ُّ"أماُّإنُّاهللُّورسولهُّلغنيانُُّّشاورهمُّيفابنُّعباسُّقال:ُّ"ملاُّنزلتُّ}وُّ

(ُّ ُّ(ُّ.5استشارُّمنهمُّملُّيعدمُّراشداً،ُّومنُّتركهاُّملُّيعدمُّغياً"
ُّحربه،ُُُُُُُّّّّّّّ ُّمنُّأمرُّعدوه،ُّومكايد ُّمبشورةُّأصحابهُّفيماُّحزبه ُّنبيهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم ُّاهللُّعزُّوجلُّأمر قالُّاإلمامُّابنُّجرير:ُّ"إن

هبمُّمنُّتقعُُّّاألمورُّاليتُّنةُّالشيطان،ُّوتعريفاُّمنهُّأمتهُّيفيؤمنُّعليهاُّمعهاُّفتُّكنُّبصريتهُّباإلسالم؛ُّالبصريةُّاليتتألفاُّمنهُّبذلكُّمنُّملُّت
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اهللُّعليهُّوسلمُّيفعله،ُّاتهُّصلىُّحيُّونهُّيفتنزلُّهبمُّفيتشاورواُّفيماُّبينهم،ُّكماُّكانواُّيرُُّّذلكُّعندُّالنوازلُّاليتُّوحلها،ُّليقتدواُّبهُّيفبعدهُّ
ُّأمتهُُّّفأماُّالنيب ُّصوابُّذلك،ُّوأما ُّبوحيهُّوإهلامهُّإياه ُّحزبهُّمنُّاألمور ُّمطالبُّوجوهُّما ُّفإنُّاهللُّتعاىلُّكانُّيعرفه ُّاهللُّعليهُّوسلم صلى
ُّمسُّفإهنمُّإذا ُّيفتشاوروا ُّعليهُّوسلم ُّصلىُّاهلل ُّغريُّميلُّتننيُّبفعله ُّللصواب،ُّمن ُّوإرادةُّمجيعهم ُّوتآخُّللحق، ُّعلىُّتصادق إىلُُّّذلك

ماُّروىُّعنُّاحلسنُّالبصرىُّقال:ُّ"قدُّعلمُّأنهُّليسُّبهُّإليهمُّحاجة،ُُّّهويؤيد،ُّ(8هوى،ُّوالُّحيدُّعنُّهدى،ُّفاهللُّمسددهمُّوموفقهم"ُّ)
نفوسُّأصحابهُُّّهذاُّاملبدأُّ"الشورى"ُّيفقدُّغرسُّرسولُّاهللُّ،ُّوُّ(2رادُّأنُّيسنتُّبهُّمنُّبعده"ُّ)نُّأورمباُّقال:ُّليسُّلهُّإليهمُّحاجة،ُّولك

قالُّاإلمامُُّّ(3قالُّأبوُّهريرة:ُّ"ماُّرأيتُّأحدًاُّقطُّأكثرُّمشاورةُّألصحابهُّمنُّرسولُّاهللُّ"ُّ)ُّأمورُّالدينُّوالدنياُّحىتُّكانُّيشاورهمُّيف
ُّيالبخارُّ ُّوسلمُُّّالنيب:ُّ"وكانتُّاألئمةُّبعد ُّأهلُّالعلمُّيفيصلىُّاهللُّعليه ُّاملباحة،ُّليأخذواُّبُّستشريونُّاألمناءُّمن ُّفإذاُّاألمور أسهلها،

ُّ(4ُّأمثلةُّلذلكُّ)ُّي،ُّمثُّضربُّالبخارُُّّيتعدوهُّإىلُّغريهُّاقتداءُّبالنيبوضحُّالكتابُّأوُّالسنةُّمل

ّاجتهادهّيالئلّعصمتهّصلىّاهللّعليهّوسلمّفدّّّّّّّ
ُّاحملققنيُّالبحث،ُّومجُّموضوعُّقدميُّأعطاهُّالعلماءُّحقهُّيفُّحقه،ُّعدمهُّيفلشريعةُّاإلسالمية،ُّجوازهُّوُّاُّيفاجتهادُّرسولُّاهللُُُُُُُّّّّّّّ هور

الدينُّوالدنيا،ُّإنُّوافقُّمرادُّاهللُّتعاىل،ُّفاألمرُّكماُّأخربُّبهُّرسولُّاهللُّصلىُُّّيفواجتهادهُّ،ُّ(5اجتهدُّفعاًلُّ)منُّالعلماء؛ُّأنُّرسولُّاهللُّ
ُّالُّاإلمامُّالشاطيب،ُّقبذلكُّمهللُّتعاىلُّإىلُّنبيهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلاهللُّعليهُّوسلم،ُّوإنُّكانُّاألمرُّحيتاجُّإىلُّتصحيحُّأوُّتوضيحُّأوحىُّا

ُُّّ:ُّ"فاعلمُّأنُّالنيب صوماُّ،ُّوأنتُّترىُّاالجتهادُّالصادرُّمنهُّمعمؤيدُّبالعصمة،ُّمعضودُّباملعجزةُّالدالةُّعلىُّصدقُّماُّقالُّوصحةُّماُّبني 
(ُّواألدلةُّعلىُّعصمةُّرسولُّاهلل4ُّكُّبغريُّذلك؟ُّ"ُّ)بالُّخالف،ُّإماُّبأنهُّالُّخيطئُّالبتة،ُّوإماُّبأنهُّالُّيقرُّعلىُّخطأُّإنُّفرض،ُّفماُّظن

ُّاجتهادهُّكثريةُّيشهدُّهباُّكتابُّاهللُّعزُّوجلُّوسنةُّرسولهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم،ُّوإمجاعُّاألمة.ُّيف
ّاجتهاده:ّيعلىّعصمتهّصلىّاهللّعليهّوسلمّفّأوال :ّاألدلةّمنّالقرآنّالكريمّّّّّّّ
هُّإىلُّاهللُّوالرسولُّإنُُّّفردوُُّّيءشُّوأوىلُّاألمرُّمنكمُّفإنُّتنازعتمُّيفُّيعواُّاهللُّوأطيعواُّالرسولقولهُّتعاىل:ُّ}ياُّأيهاُّالذينُّآمنواُّأطُّ-8ُُُُُُّّّّّّ

ُّواليومُّاآلخرُّذلكُّخريُّوأحسنُّتأوياًل{ُّ ُّموضعني:ُّاالستداللُّهبذهُّاآليةُّالكرميةُّيفُّووجهُّ[51]النساء:كنتمُّتؤمنونُّباهلل
زلُّبهُّوحيهُّتعاىلُّعلىُّماُّنوله،ُّوطاعةُّاهللُّتعاىلُّإمناُّتكونُّبامتثالُّمجيعُّاألول:ُّأنُّاهللُّتعاىلُّأمرُّفيهاُّبطاعتهُّسبحانهُّوطاعةُّرسُُُُُُّّّّّّ

ُّيكنُّأوُّعنُّاجتهاد،ُّوإالُّملُّيلُّكلُّحكمُّخيربُّبهُّسواءُّكانُّعنُّوح،ُّوطاعةُّالرسولُّعليهُّالصالةُّوالسالم،ُّإمناُّتكونُّبامتثاالرسول
ُّطاعةُّالرسولُّ ُّاهللُّفائدةُّيفلتخصيص ُّدليلُّعلىُّعصمتهُّيففاألمرُّبطاعُّوبالتايلُّ،الذكرُّبعدُّطاعة ُّه.اجتهادُّته

حيهُّاملنزلُّعلىُّبالردُّإىلُّاهللُّوإىلُّالرسول.ُّوالردُّإىلُّاهللُّردُّإىلُّوُُّّيءشُّهذهُّاآليةُّالكرميةُّاملتنازعنيُّيفُّ:ُّأنُّاهللُّتعاىلُّأمرُّيفالثانُُُُُُّّّّّّ
الوحيُُّّألمرُّاملردودُّإليهُّغريُّداخلُّيفنُّاالرسولُّسواءُّأكانُّمتلوُّوهوُّالقرآن،ُّأمُّغريُّمتلوُّوهوُّالسنة.ُّوالردُّإىلُّالرسولُّيقتضىُّأنُّيكوُّ

الوحيُّوجتبُّطاعةُّالرسولُّفيهُّهوُّماُّأمرُّبهُّباجتهادهُّبدليلُّقولهُّتعاىل:ُّ}ولوُّردوهُّإىلُّالرسولُُّّالُّلزمُّالتكرار،ُّوالذىُّالُّيدخلُّيفوإ
وبنيُّأوىلُّاألمرُُّّالرسولُّأنُّاهللُّقدُّسوىُّبنيووجهُّاالستداللُّبهُُّّ[13]النساء:وإىلُّأوىلُّاألمرُّمنهمُّلعلمهُّالذينُّيستنبطونهُّمنهم{ُّ

ُّللرسولفلُّ،باطاالستنبُّوهمُّالعلماء ُّفيوُّملُّيكنُّاالجتهادُّجائزًا ُّ!!.فائدةُّيهُّلعصمته؛ُّملاُّكانُّاألمرُّبالردُّأ،ُّوجتبُّطاعته

                                                                 
ُّيسري.4/853ُّتفسريُّالطربيُّاملسمىُّجامعُّالبيانُّ-8ُّ ُّبتصرف
ُّابنُّأىبُّحامتُّيفُّتفسريهُّ-2ُّ ُّالباري،4484ُُّّرقم3/108ُُّّأخرجه 83/352ُُّّوقالُّاحلافظُّيف:ُّفتح ُّ.4/428سندُّابنُّأىبُّحامتُّحسن،ُّوينظر:ُّتلخيصُّاحلبري
ُّكتابُّاجلهاد،ُُّّأخرجهُّ-3ُّ ُّىفُّالسننُّالكربى8284ُُّّرقم4/815ُُّّالتمذي 80/801ُّمعلقاُّبصيغةُّالتضعيف،ُّوأخرجهُّالبيهقى رقم83/352ُُّّ،ُّوذكرهُّاحلافظُّىفُّفتحُّالبارى

ُّوقالُّرجالهُّثقاتُّإالُّأنهُّمنقطع.ُّلكنهُّتعضدهُّاآلياتُّواألحاديث.2341ُّ
ُّالباري(ُّكتابُّاالعتصامُّبالكتابُّوالس-4ُّ ُّ)بشرحُّفتح ُّالبخاري ُّ.83/358نة،ُّبابُّقولُّاهللُّتعاىلُّ}وأمرهمُّشورىُّبينهم{
ُّينظر:ُّاإلحكامُّالبن4/843ُُّّقالُّاآلمدىُّىفُّاإلحكامُُّّ-5ُّ ُّوهوُّمذهبُّاألصولينيُّوالفقهاءُّاإلمامُّمالكُّوالشافعىُّوأمحد،ُّومذهبُّأهلُّاحلديث. وهوُّاملختارُّالراجح،

ُّ.580،ُّواملسودةُّىفُّأصولُّالفقهُّآللُّتيميةُّص8/5،ُّوأصولُّالسرخسى2/244ُّشرحُّاملنهاجُّ،ُّواإلهباجُّىف354ُُّّ-2/350ُّ،ُّواملستصفىُّللغزاىل833ُُّّ-5/825ُّحزمُّ
ُّمنُّنفسُّاملصدر2/451ُُّّاملوافقاتُّ-4ُّ ُّ.2/383،ُّوإرشادُّالفحول2/404ُّويراجع
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ُّبينهمُّ-2ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُّفلنُّيضروكُّشيئًاُّوإنُّحكمتُّفاحكم ُّأوُّأعرضُّعنهمُّوإنُّتعرضُّعنهم وقولهُّتعاىل:ُّ}فإنُّجاءوكُّفاحكمُّبينهم
ُّووجهُّاالستداللُّباآليةُّمنُّناحيتني:ُّ[42]املائدة:{ُّبالقسط

،ُّمفوضُّإليهُّأنُّاألمرُّيءُّحكم،ُّوإنُّشاءُّأعرضُّوملُّحيكم،ُّأاحلكمُّبينهم،ُّفإنُّشاُّباخليارُّيفاألوىل:ُّأنُّاهللُّتعاىلُّجعلُّالرسولُُُُُُُّّّّّّّ
ُّوحسنُّقبولُّمنهمُّحلكمهُّحكمُّبينهمُّوإالُّأعرضُّعنهمُّوالُّضررُّعليهُّمنهُّباجتهادهُّفإنُّرأى ُّم.مصلحة

ُّتعاىلُُُُُّّّّّ الثانية:ُّأنُّتقييدُّأمرهُّباحلكمُّبينهمُّ)بالقسط(ُّيشعرُّبزيادةُّتنبيههُّعلىُّحترىُّالصوابُّفيماُّحيكمُّبه،ُّوهوُّدليلُّعلىُّأنُّاهلل
الُّبالقسطُّفدلُّإُّأذنُّلهُّأنُّحيكمُّبينهمُّباجتهاده،ُّألنهُّلوُّكانُّاحلكمُّبالوحيُّملُّيكنُّهلذاُّالقيدُّفائدةُّبالنسبةُّللرسولُّألنهُّالُّحيكم

ُّعصمتهُّيفذلكُّع ُّفيماُّحيكمُّفيه.ُّلى ُّاجتهاده
ُّحيكم-3ُُُُُُُّّّّّّّ ُّيؤمنونُّحىت ُّوربكُّال ُّسبحانه:ُّ}فال ُّيفوقوله ُّالُّجيدوا ُّبينهمُّمث ُّشجر ُّقضيُّوكُّفيما ُّحرجًاُّمما ُّويسلمواُّأنفسهم ت

45ُّ]النساء:تسليمًا{ُّ ،]ُّ ُّاهلل ُّرسول ُّعبادهُّبتحكيم ُّالعزة ُّرب ُّأمر ُّباآلية: ُّاالستدالل ُُُّّّيفووجه ُّحيامهم، ُّشئون ُّمن ُّشأن ينقادواُّوُّكل
ُّفي ُّاإلميانحلكمهُّانقيادًاُّمطلقًاُّالُّمعارضة ُّماُّسبقوإذاُّكانُّحكمُّرسولُّاهللُّ،ُّه،ُّوإالُّفالُّيستحقواُّوصف ُّالسابقةيمنُّاآلُّعلى ُّات

ردُّقولُّالذينُّشذواُّواآليةُّت،ُّتسليمًاُّمطلقاًُّاجتهاده،ُّوإالُّملاُّوجبُّالتسليمُّحلكمهُُّّىُّوباجتهاده؛ُّدلُّذلكُّعلىُّعصمتهُّيفيكونُّبوح
ُّوقدُّأشارُّالتاجُّالسبكُّيفطأُّعليهُّبتجويزُّاخل ُّعليهُّالُّخيطئ"ُّ)ُّياجتهاده، ُّ(ُّ.8إىلُّردُّهذاُّالقولُّالشاذُّبقوله:ُّ"والصوابُّأنُّاجتهاده

ُُُُُّّّّّ4ُّ-ُّ ُّخصيما{ ُّأنزلناُّإليكُّالكتابُّباحلقُّلتحكمُّبنيُّالناسُّمباُّآراكُّاهللُّوالُّتكنُّللخائنني ُُّّ[805النساء:]وقولهُّعزُّوجل:ُّ}إنا
ُّاهلل{ُُّّفهذهُّاآليةُّالكرميةُّاحتج هباُّالعلماءُّعلىُّحكمُّرسولُّاهللُّباجتهاده؛ُّوأنُّهذاُّاحلكمُّمعصومُّفيه،ُّبداللةُّقولهُّتعاىل:ُّ}مباُّأراك

ُّيفُّفإذاُّأقرهُّربُّالعزةُّعلى ُّالنهاية.ُّحكمهُّفهوُّحكمُّاهللُّيفُّاجتهاده
ُّإىلُّرسولُّاهللُُُُُُُُّّّّّّّّ ُّرجالنُّمنُّاألنصارُّخيتصمان ُّأمُّسلمةُّقالت:ُّجاء درست،ُُّّمواريثُّبينهماُّقدُّيفوىفُّالصحيحنيُّوغريمهاُّعن

ُّمنُّقدرأليسُّعندمهاُّبينة،ُّفقالُّرسولُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم:ُّ"إنكمُّختتصمونُّإىل،ُّوإمناُّأناُّبشر،ُّولعلُّبعضكمُّأحلنُّ) (ُّحبجته
ُّقطعةُّمُّيبعض،ُّوإمناُّأقض ُّيأخذه؛ُّفإمناُّأقطعُّله ُّحقُّأخيهُّشيئًاُّفال ُّفمنُّقضيتُّلهُّمن ُّعلىُّحنوُّمماُّأمسع، اُّهبُّالنار،ُّيأيتُّنبينكم

ُّالنارإسطامًاُّ) ُّيومُّالقيامة.ُُّّ(ُّيفحديدةُّحتركُّهبا ُّالرجالن،ُّوقالُّكلُّمنهما:ُّحقعنقه ُّاهللُّصلىُّيألخُّيفبكى ُّعليهُُّّفقالُّرسول اهلل
إمناُُّّ(ُّوىفُّرواية:ُّ"إن2منكماُّصاحبه"ُّ)(ُّمثُّليحللُّلكُّواحدُّاقتعاوسلم:ُّ"أماُّإذُّقلتماُّفاذهباُّفاقتسما،ُّمثُّتوخياُّاحلق،ُّمثُّاستهماُّ)

ُّ(ُّ.3فيماُّملُّينزلُّعلىُّفيه"ُّ)ُّيمُّبرأيأقضىُّبينك
نيُّالناسُّمباُّقولهُّتعاىل:ُّ}لتحكمُّبُّبأنهُّمنُّعندهُّيفُّياخل"ُّمعُّوصفُّربُّالعزةُّهذاُّالرأُّ…ي:ُّ"أقضىُّبينكمُّبرأيهفتأملُّقولُُُُُُّّّّّّ

نُّاهللُّكانُُّّمصيباً،ُّألإمناُّكانُّمنُّرسولُّاهللُّياملنرب:ُّ"ياُّأيهاُّالناس،ُّإنُّالرأأراكُّاهلل{ُّوتأملُّمعُّذلكُّقولُّعمرُّبنُّاخلطابُّوهوُّعلىُّ
ئُّهذاُّاالجتهادُّمعصومُّالُّخيطُّحيكمُّباجتهاده،ُّوهوُّيف(ُّوهذاُّالكالمُّصريحُّفيماُّقررتهُّمنُّأنه8ُّيريه،ُّوإمناُّهوُّمناُّالظنُّوالتكلف"ُّ)

ُّفيه.
ُّاملفلحون{ُّوأولوقولهُّتعاىل:ُّ}إمناُّكانُّقولُّاملؤمننيُّإذاُّدعواُّإىلُّاهللُّورسولهُّليحكمُّبينهمُّأنُّيقولواُّمسعناُّوأطعناُّ-5ُُُُُُُُُّّّّّّّّّ ئكُّهم
ةُّدليلُّعلىُّأنُّ:ُّ"وىفُّاآلييُّالغمارُّقولهُّ"ليحكم"ُّإلفادةُّأنُّحكمُّاهللُّورسولهُّواحد.ُّقالُّاألستاذُّعبدُّاهللُّوأفردُّالضمريُّيفُّ[58]النور:

فماُّزعمهُّعاىلُّحمال.ُّحقهُّتُّاىلُّجعلُّحكمُّنبيهُّحكمه،ُّواخلطأُّيفأحكامهُّاالجتهاديةُّالُّخيطئُّفيها،ُّألنُّاهللُّتعُّمعصومُّيفرسولُّاهللُّ
ُّوسلمُّيفبعضُّمبتدعةُّهذاُّالعصرُّمنُّنسبةُّ ُّاخلطأُُّّبىنُّعلىبعضُّأحكامهُّاالجتهاديةُّضاللُّمُّاخلطأُّإليهُّصلىُّاهللُّعليه جهل،ُّألن

                                                                 
ُّلعبدُّاهللُّالغمارُّمل،ُّوداللةُّالقرآنُّا2/341واخلصائصُّالكربى2/248ُُّّ،ُّوشرحُّالزرقانُّعلىُّاملواهب2/885ُّ،884ُّ،ُّالشفا2/312ُّمجعُّاجلوامعُُّّ-8ُّ ُّ.42ُّ،43صُّيبني
ُّأمحدُّىفُّاملسندُُّّ- 2 ُّ.318ومسلمُّصُّيديثُّسبقُّخترجيهُّمنُّروايةُّالبخارُّ،ُّواحل4/320أخرجه
ُّأبوُّداودُُّّ- 3 ُّسكتُّعنه3515ُُّّرقم3/302ُُّّأخرجه ُّصاحلافظُّيفُّالفتح ُّعنهُّفهوُّدائرُّبنيُّالصحةُّواحلسنُّكماُّقالُّىفُّهدىُّالسارى  4وماُّسكت
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ُّ،ُّإذُّينزلُّالتنبيهُّوبعدُّالتنبيهُّوالتصحيحُّالُّخطأ،ُّوزادُّبعضهمُّجهاًلُّوضاللة،ُّفجوزُّخمالفةُّبعضُّقضاياهُّصلىالُّيقرُّعليهُّياالجتهاد
}فالُّوربكُّابقةُّالسُّيةُّسورةُّالنساءمُّاالجتهادية،ُّإذاُّاقتضتُّاملصلحةُّذلك،ُّوالُّأدرىُّكيفُّخفيتُّعليهُّهذهُّاآلية؟ُّوآاهللُّعليهُّوسل

ُّتقتضُّيوأُّ{،الُّيؤمنونُّحىتُّحيكموك ُّ(ُّ.8خمالفةُّحكمه؟ُّوالقرآنُّينفىُّاإلميانُّعمنُّملُّيسلمُّلهُّتسليماً"ُّ)ُّيمصلحة
ُّآمنوُّ-4ُُُُُُُّّّّّّّ ُّاملؤمنونُّالذين ُّ}إمنا ُّوجل ُّعز ُّالذينُّوقوله ُّإن ُّيستئذنوه ُّحىت ُّيذهبوا ُّجامعُّمل ُّأمر ُّعلى ُّمعه ُّوإذاُّكانوا ُّورسوله ُّباهلل ا

يستئذنونكُّأولئكُّالذينُّيؤمنونُّباهللُّورسولهُّفإذاُّاستئذنوكُّلبعضُّشأهنمُّفأذنُّملنُّشئتُّمنهمُّواستغفرُّهلمُّاهللُّإنُّاهللُّغفورُّرحيم{ُّ
ليهُّثُّفوضُّربُّالعزةُّإىلُّرسولهُّاألمرُّملشيئتهُّوإذنهُّصلىُّاهللُّعقوله:ُّ}فأذنُّملنُّشئتُّمنهم{ُّحيُّاآليةُّيفُّوالشاهدُّيف[،42ُّ]النور:

ُّاالنصرافُّعنهُّيفوسلمُّبعدُّوج ُّعزُّ،كلُّأمرُّجيتمعونُّعليهُُّّوبُّاستئذاهنمُّقبل ُّعلىُُّّوجلُّوىفُّهذاُّالتفويضُّمنُّاملوىل لرسولهُّدليل
ُّ}عفاُُّّ،هاجتهادُّهُّيفوهوُّدليلُّعصمتُّ،اجتهادهُّينزلُّالتصحيحُّوالتنبيهُّهُّوعصمتهُّفيه!ُّولوُّخالفُّاألوىلُّيفاجتهاد بدليلُّقولهُّتعاىل:

ُّ ُّ[43]التوبة:اهللُّعنكُّملُّأذنتُّهلمُّحىتُّيتبنيُّلكُّالذينُّصدقواُّوتعلمُّالكاذبني{
ُّعليهُّوسلُُُُُُّّّّّّ ُّصلىُّاهلل ُّيفيد:ُّأنه ُّاملنافقنيُّيففظاهرُّاآليةُّالكرمية ُّاجتهدُّباألذنُّلبعض ُّاخلروجُّإُّم ُّإذنهُّالتخلفُّعن ُّتبوك،ُّوكان ىل

ُّرميةُّلسببني:هذاُّاإلذنُّذنبُّوالُّجُّوليسُّيفُّ،اجتهادهُّتنبيهُّعلىُّذلك؛ُّوهوُّدليلُّعصمتهُّيفلتصحيحُّوالعلىُّخالفُّاألوىلُّفجاءُّا
ُّملُّيتقدمُّإليهُُُُُُُّّّّّّّ ُّذلكُّبأمرُّوالُّهنى.ُّيفأوهلما:ُّأنُّاهللُّتعاىل
ُّمنهُّبناءُّعلىُّعمومُّآيةُّالنورُّمنُّتفويضهُّباإلذنُّملُُُُُّّّّّ كيفُّينسبُّإليهُّنُّشاء،ُّفثانيهما:ُّأنهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّأذنُّهلمُّاجتهادًا

ذنبُّأوُّجرمية؟!ُّبلُّلوُّفرضُّأنهُّأخطأُّلكانُّمثاباُّعلىُّاجتهادهُّغريُّمؤاخذُّخبطئه،ُّولكنهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّملُّخيطئ،ُّألنهُّسلكُّ
رادُّمنهُّأماُّهوُّاألوفقُّخبلقهُّالعظيمُّمنُّالتيسريُّعلىُّأصحابه،ُّوامليلُّإىلُّستُّحاهلم،ُّوتفويضُّأمرهمُّإىلُّاهللُّتعاىل،ُّولكنُّاهللُّتعاىلُّ
ُّ ُّأيهاُّالنىبُّجاهدُّالكفارُّواملنافقنيُّواغلظُّعليهم{ ُّاملنافقنيُّفهوُّكقولهُّتعاىل:ُّ}يا التوبة:ُّ]صلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّأنُّيكونُّشديدًاُّعلى

ُّعليهمُُّّ[1والتحرمي:23 ُّوالصالة ُّهلم ُّاالستغفار ُّاآلية.ُّكماُّكان ُّهبذه ُّنسخ ُّمث ُّالنور، ُّآية ُّعموم ُّحبسب ُّجائزًا ُّللمنافقنيُّكان فاإلذن
وفاعلُّاحلكمُّاملنسوخُّقبلُّنسخهُُّّ[14]التوبة:ين،ُّمثُّنسخاُّبقولهُّتعاىل:ُّ}والُّتصلُّعلىُّأحدُّمنهمُّماتُّأبداُّوالُّتقمُّعلىُّقربه{ُّجائزُّ

ُّبلُّهوُّمثابُّمربور. ُّالُّيكونُّعاصياً،
يمهُّخالفاُّملنُّوهمُّوتعظُّ،ُّتفيدُّتكرميُّالنيبعنك{ُّواآليةُّحبسبُّاألسلوبُّالعريبُّويؤيدُّماُّسبقُّاستفتاحُّالكالمُّبالعفو،ُّ}عفاُّاهللُُُُُُّّّّّّ

ُّماُّفهمهُّذلكُّالواهمُّ) ُّأوُّتأنيبه،ُّفيستوجب ُّ(ُّ.2ففهمُّمنهاُّعتابه
وقولهُّسبحانه:ُّ}إنُّالذينُّتولواُّمنكمُّيومُّالتقىُّاجلمعانُّإمناُّاستزهلمُّالشيطانُّببعضُّماُّكسبواُّولقدُّعفاُّاهللُّعنهمُّإنُّاهللُّ-2ُُُُُُُُّّّّّّّّ

:ُّ"امحواُّظهورنا،ُّفإنُّرأيتموناُّقولهُّللرماةُّيومُّأحدُّالواردُّيفرسولُّاهللُّإنُّهذهُّاآليةُّتتحدثُّعنُّأمرُُّّ[855]آلُّعمران:غفورُّرحيم{ُّ
ُّوإنُّرأيتنقتلُّفالُّتنصروُّ ُّ(ُّ.3موناُّقدُّغنمناُّفالُّتشركونا"ُّ)نا،

افقُّمرادُّاهللُّ،ُّووُّا،ُّوهوُّاجتهادُّعصمُّفيهُّرسولُّاهللتقتضيهُّطبيعةُّاملعركةُّيومهُّمنهُّيللرماةُّيومُّأحدُّأمرُّاجتهادُّيإنُّهذاُّاألمرُّالنبوُّ
ُّدهُّإذُّحتسوهنمقولهُّعزُّوجل:ُّ}ولقدُّصدقكمُّاهللُّوعُّاآليةُّالسابقة،ُّووصفهمُّبالعصاةُّيفُّليلُّعتابُّاملوىلُّعزُّوجلُّللرماةُّيفعاىلُّبدت

ُّصرفكمُُّّبإذنهُّحىتُّإذاُّفشلتمُّوتنازعتمُّيف ُّيريدُّالدنياُّومنكمُّمنُّيريدُّاآلخرةُّمث ُّمنُّبعدُّماُّأراكمُّماُّحتبونُّمنكمُّمن األمرُّوعصيتم
ُّولق ُّعنهمُّليبتليكم ُّاملؤمنني{ ُّفضلُّعلى ُّذو ُّواهلل ُّعفاُّعنكم 852ُّ]آلُّعمران:د ُّيف[، ُّ}وتنازعتم ُّتقريرُُّّوتأمل: ُّإنه ُّوعصيتم{ األمر
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:ُّللرماةُّيومُّأحد،ُّووصفُّاملخالفنيُّلهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّيومئذُّبالعصيان،ُّولكنُّعفاُّاهللُّعنهمُّيأمرهُّاالجتهادُّيفلعصمةُّرسولُّاهللُّ
0ُّ}واهللُّذوُّفضلُّعلىُّاملؤمنني{ُّ

ُُُُُُُّّّّّّّ1-ُُّّ ُّالفاسقني{ ُّوليخزى ُّاهلل ُّفبإذن ُّأصوهلا ُّعلى ُّقائمة ُّتركتموها ُّأو ُّلينة ُّمن ُّقطعتم ُّ}ما ُّوجل: ُّعز 5ُّر:]احلشوقوله وجهُّ[،
ُّخنيلُّالصحيحُّمنُّأنُّأمرُّرسولُّاُّاجتهادهُّأهناُّتصرحُّعلىُّماُّوردُّيفُّعلىُّعصمتهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّيفُّاالستداللُّباآلية هللُّحبرق

ؤالُّبعضُّالصحابةُّكماُّباُّلسوحىُّمتلو،ُّوأنزلهُّجواُّصفهُّبإذنهُّيف،ُّوهوُّاجتهادُّأقرهُّربُّالعزةُّحيثُّوُّبىنُّالنضريُّوقطعهُّكانُّباجتهاده
اُّقال:ُّقطعُّبعضُّالنخيلُّوتركُّبعضه.ُّفعنُّابنُّعباسُّرضىُّاهللُّعنهمُّفيها؛ُّمنُّحيثُّصوابُّوخطأُّبعضهمُّيفُّصدورهمُّوأثرُّحاكُّيف

سلمون:ُّقدُّقطعناُّفقالُّامل،ُّصدورهمُّمُّقال:ُّأمرواُّبقطعُّالنخلُّفحاكُّيف"اللينةُّالنخلة،ُّوليخزىُّالفاسقنيُّقال:ُّاستنزلوهمُّمنُّحصوهن
نُّ،ُّهلُّلناُّفيماُّقطعناُّمنُّأجر؟ُّوهلُّعليناُّفيماُّتركناُّمنُّوزر؟ُّفأنزلُّاهللُّعزُّوجل:ُّ}ماُّقطعتمُّموتركناُّبعضاً،ُّفلنسألنُّرسولُّاهللبعضاُّ

شريعةُّالُّىفُّاجتهادهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّيففهلُّبعدُّذلكُّشكُّ(8ُّلينةُّأوُّتركتموهاُّقائمةُّعلىُّأصوهلاُّفبإذنُّاهللُّوليخزىُّالفاسقني{ُّ)
ُّاإلسالميةُّوعصمتهُّفيه؟!.

ُّأذنُّلهُُُُُُّّّّّّ ُُّّباالجتهادُّيفُّاهللُّإنُّرسولُّاهلل ُّيفإ،ُّوُّالشريعةُّواجتهد ُّفُّنُّاجتهاده ُّحكمُّاهلل، ُّاألحيانُّالقليلةُّكانُّخالف جاءُّبعض
اتُّأزواجكُّواهللُّملُّحترمُّماُّأحلُّاهللُّلكُّتبتغىُّمرضُّىل:ُّ}ياُّأيهاُّالنيبقولهُّتعاُّكماُّيفُُّّيدُّإىلُّماُّينبغالوحيُّبتصحيحُّاحلكمُّواإلرشا

معُّأوُّجاءُّالوحيُّبإمضاءُّحكمُّاجتهادهُّ[،8ُّ]التحرمي:غفورُّرحيم.ُّقدُّفرضُّاهللُّلكمُّحتلةُّأميانكمُّواهللُّموالكمُّوهوُّالعليمُّاحلكيم{ُّ
اُّواهللُّيريدُّاآلخرةُّواهللُّاألرضُّتريدونُّعرضُّالدنيُّيثخنُّيفُّأنُّيكونُّلهُّأسرىُّحىتُّقولهُّتعاىل:ُّ}ماُّكانُّلنيبُّيفكماُُُّّّيالتنبيهُّمباُّينبغ

ُّحكمُّاجتُّ[،42]األنفال:عزيزُّحكيم{ُّ ُّجاءُّالوحيُّبإمضاء ُّوإقرارهأو ُّاهللُّعليهُّوسلم ُّرسولُّ،ُّهادهُّصلى ُّالشيعةُّأنُّاجتهاد أماُّزعم
ُّسبقُّمنُّاألدلةُّالقرآنيةُّعلىُّاجتهاده ُّوعصمتهُّفيه.ُّالدينُّوالدنياُّيفُّاهللُّالُّجيوز،ُّفهوُّزعمُّمردودُّمبا

ُّبالعصمةُّالنبويةُّمنُّناحيةُّلجوابُّإمجايلُّوهذاُُُُُُُُّّّّّّّّ عوتبُّعليهاُُّّتلكُّاالجتهاداتُّاليتألستاذُّحممدُّعزةُّدروزة:ُّ"ولسناُّنرىُّمساسًا
ُّوسلم،ُّلىُّاهللصُّبًاُّميكنُّأنُّيكونُّصدورهاُّمنُّالنيبالقرآنُّليستُّذنوُُّّعوتبُّعليهاُّيفُّالقرآن،ُّفاالجتهاداتُّاليتُّيفرسولُّاهللُّ ُّعليه

عصمةُّالواجبُّلعلمُّاهللُّاملغيبُّعنهُّفيماُّالُّوحىُّفيه.ُّواُّخالفُّملاُّهوُّاألوىلُّيفُّيجيبُّاإلميانُّهباُّفيه،ُّوإمناُّهُّناقضاُّللعصمةُّاليتم
خمتلفُّشئونُّاحلياةُُّّفعلُّأوُّقولُّأوُّاجتهادُّيفُّيهُّوسلمُّميتنعُّعليهُّأنُّيصدرُّمنهُّأصلىُّاهللُّعليُّجتعلُّالنيبُّاليتُّياإلميانُّهباُّليستُّه

فىُّعلمُّاهللُّتعاىل؛ُّوالذىُّالُّينكشفُّلهُّإالُّبوحى،ُّمماُّالُّميكنُّأنُّينتُّطأُّوالصواب،ُّوخالفُّاألوىلُّالذىُّيفيكونُّفيهُّاخلُّوالناس،ُّقد
لقرآنُّقواًلُّوفعالً،ُّوعنُُّّلُّإمثُّأوُّجرميةُّأوُّفاحشة،ُّأوُّخمالفةُّيجتعلهُّميتنعُّعنُّأُّالقرآنُّولكنهاُّاليتُّطبيعةُّالبشريةُّالنبويةُّاملقررةُّيفعنُّال
والعقلُّواإلميانُّواالستغراقُُّّحوحىُّبهُّإليه،ُّأوُّحتريفهُّوتبديلهُّنتيجةُّملاُّوصلُّإليهُّبنعمةُّاهللُّوفضلهُّمنُّكمالُّاخللقُّوالروُّأُّيءشُّيكتمُّأ

ُّ(ُّـ.2"ُّ)الذىُّجعلهُّأهاًلُّلالصطفاءُّالرباناهللُُّّيف
ّالنبويةّّّّّّ ّمنّالسنة ّاجتهاده:ّيعلىّعصمتهّصلىّاهللّعليهّوسلمّفّاألدلة

وعللواُُّّاطينرة،ُّومساهُّاألحنافُّبالوحيُّالبمنُّوحىُّالسنةُّاملطههوُّاهللُّباجتهادهُّمماُّيعلمُّأنهُّمنُّشرعُّاهللُّتعاىل؛ُّماُّقالهُّرسولُّإن ُُُُُّّّّّ
وإذاُّكانتُّاحلكمةُّمنُُّّ،تبُّعليهُّوقوعُّاألمةُّفيهُّاتباعاًُّذلكُّبأنهُّماُّكانُّاهللُّعزُّوجلُّليتكُّخطأُّيصدرُّمنُّرسولهُّاملبلغُّعنه،ُّمماُّيتُّ

ُّ[845النساء:]}رساًلُّمبشرينُّومنذرينُّلئالُّيكونُّللناسُّعلىُّاهللُّحجةُّبعدُّالرسل{ُّاسُّعلىُّاهللُّحجةلُّأنُّالُّتكونُّللنإرسالُّالرس
ُّأقرهُّالوُُّّيأُّلكُّيتمُّبعصمةُّاملرسلُّمنُّالوقوعُّيففإنُّذ يدلُّعلىُُّّ،حي،ُّوإنُّكانُّغريُّصوابُّنبههُّالوحيخطأ،ُّفإنُّكانُّاجتهادهُّصوابًا

ُّذلكُّماُّيلى:
                                                                 

ُّالتمذُّ- 1 ُّحسنُّغريب،ُّوأخرجهُّالنسائوقا3303ُّرقم5/103ُُُّّّيأخرجه ُّ.342الصحيحنيُّصُّبنُّعمرُّيفال،ُّواحلديث88524ُّرقم4/413ُُّّالكربىُُّّيفُّيل:ُّحديث
،802ُّ،ُّوالرسلُّوالرساالتُّللدكتورُّعمرُّسليمانُّاألشقرُّص2/885ُّ،884وينظر:ُّالشفا8/808ُُّّسريةُّالرسولُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّصورةُّمقتبسةُّمنُّالقرآنُّالكرميُُّّ-2ُّ

ُّ.2/428ُّ،422،ُّومناهلُّالعرفانُّيفُّعلومُّالقرآنُّحملمدُّالزرقان803ُّ
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:ُّنعمُّإنُّاهللُّ؟ُّفقالُّلهُّرسوليكفرُّعىنُّخطاياسبيلُّاهلل،ُّت ُُّّلُّرسولُّاهلل،ُّأرأيتُّإنُّقتلتُّيفعنُّأىبُّقتادة،ُّأنُّرجاًلُّسأُّ-8ُُُُُُُّّّّّّّ
سبيلُّاهلل،ُّأتكفرُُّّكيفُّقلت؟ُّقال:ُّأرأيتُّإنُّقتلتُّيفسبيلُّاهلل،ُّوأنتُّصابرُّحمتسب،ُّمقبلُّغريُّمدبر،ُّمثُّقالُّرسولُّاهللُُُّّّقتلتُّيف

ُّحمتسب،ُّمقبلُّيعىنُّخطايا ُّفقالُّرسولُّاهلل:ُّنعم.ُّوأنتُّصابر ُّالسالمُّقالُّلهُّذلك"ُّ)؟ ُّ(ُّ.3غريُّمدبرُّإالُّالدين،ُّفإنُّجربيلُّعليه
زيادةُّ"الدين"ُُّّاجلوابُّاهلل؛ُّمعُّاالستدراكُّيفُّياإلسالم!ُّوكيفُّأقرهُّوحُّاجلوابُّعنُّسؤالُّيفُّيففتأملُّكيفُّاجتهدُّرسولُّاهللُُُُُُُّّّّّّّ

ُّبهُّرسولُّاهلل!ُّوىفُّذلكُّداللتهُّعلىُّجوازُّاالجتهادُّلرسولُّاهللُّ ُّالمُّوعصمتهُّفيه.اإلسُّيفعلىُّماُّأجاب
ُّيءهُّعندهُّشالُّإلهُّإالُّهو،ُّمالُّييمنيُّعلىُّأحدمها،ُّفحلفُّباهللُّالذرجالن.ُّفوقعتُّالُّالنيبوعنُّابنُّعباسُّقال:ُّاختصمُّإىلُّ-2ُُُُُُّّّّّّ

(8ُّ)ُّ"،ُّفقال:ُّإنهُّكاذبُّإنُّلهُّعندهُّحقه،ُّفأمرهُّأنُّيعطيهُّحقه،ُّوكفارةُّميينهُّمعرفتهُّأنُّالُّإلهُّإالُّاهللُّأوُّشهادتهفنزلُّجربيلُّعلىُّالنيب
.ُّ

احلديثُّالُّبينةُُّّاملسألةُّالواردةُّيفُّوالُّالناس،ُّوتأملُّكيفُّأنُّاحلكمُّيفأمُّباجتهادهُّيففتأملُّداللةُّاحلديثُّعلىُّحكمُّرسولُّاهللُُُُُُّّّّّّ
ُّ ُّحكمهاُّعلى ُّيففيه،ُّويتوقف ُّفحلفُّوكانُّكاذبًا ُّاهللُُّّمينيُّأحدمها، ُّلهُّرسول ُّاألمر،ُّفحكم ُّاليتحقيقة ُّمعُُّّرقهاسُّبالناقة ُّبينة إذُّال

كامُّ)البينةُّعلىُّاألحُّالفصلُّيفُّذلك؛ُّبناءُّعلىُّاألصلُّيفُّيفالُّحرجُّعليهُُّّحقيقةُّاألمرُّللحالفُّكاذباُّيفُّوحكمه،ُّملكيتهاُّاملدعى
ُّدعاملدعى،ُّواليمنيُّعلىُّمنُّأنكر(ُّكماُّقال ُّ"لوُّيعطىُّالناسُّبدعواهم،ُّال ُّاملدعىُُّّي: ُّوأمواهلم.ُّولكنُّاليمنيُّعلى ناسُّدماءُّرجال

باطناً؛ُّمطابقاُّللواقع،ُّونفسُّاألمر،ُّظاهرًاُّوُُّّيإالُّأنُّيكونُّحكمهُّاالجتهاداهللُّعزُّوجلُّالُّيرضىُّلنبيهُّ(ُّولكنُّتأملُّكيفُّأن2ُّعليه"ُّ)
ُّرسولُّاهللُّخيلُّبعصمته. ُّفنبههُّجربيلُّقبلُّصدورُّاحلكم.ُّفبانُّبذلكُّبطالنُّماُّزعمهُّبعضُّالشذاذُّأنُّاجتهاد

دامُّعلىُّاملعركة،ُّاإلقُّثالثةُّمواضع:ُّأحدها:ُّيفُّ،ُّوكانُّذلكُّيفغزوةُّبدرُّالكربىُّاملعصومُّفيهاُّاجتهادهُّيفومنُّاجتهاداتهُُّّ-3ُُُُُُُُّّّّّّّّ
ُّيف ُّيفُّموضعُّنزولُّجيشهُّيفُّوثانيها: ُّشأنُّاألسرى.ُّبدر،ُّوثالثها:

القتال،ُّفكانتُّعندماُّ"خرجُّرسولُّاهللُّيريدُّعريُّقريش،ُّحىتُّمجعُّاهللُّبينهمُّوبنيُّعدوهمُّعلىُُّّأماُّاملوضعُّاألول:ُّاالستشارةُّيفُُُُُُّّّّّّ
هللُّسرُّرسولُّافكماُّهوُّمعروفُّبقولُّسعدُّممث الُّلألنصارُّسرُّبناُّياُّرسولُّاهلل،ُّمواجهتهمُُُّّّئذُّاستشارُّأصحابهُّيف(ُّعند3يعاد"ُّ)غريُّم

اآلنُّأنظرُّإىلُّمصارعُُّّإحدىُّالطائفتني.ُّواهللُّلكأنُّوأبشرواُّفإنُّاهللُّتعاىلُّقدُّوعدنُّ،ُّمثُّقال:ُّ"سريواصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّبقولُّسعد
ُّإياه،ُّحىتُّكأنهُُّّيهذهُّبرأُّةوهكذاُّمتخضتُّاملشاورُّ(،4ُّ)القوم" ُّوعبادهُّاملؤمنني،ُّواراه ُّاهللُّتعاىل،ُّلنبيه ُّسديد،ُّوافقتُّماُّقدره صائب
ويشهدُّبصحةُّهذهُّاملشاورة،ُّوأهناُّوافقتُّماُّقدرهُّاهللُّتعاىل:ُّ}كماُّأخرجكُّربكُّمنُّبيتكُّ،ُّنتيجةُّماُّهوُّقادمُّعليهُّرأىُّالعنييرىُّ

ُُّّباحلقُّوإنُّفريقاًُّ ُّلكارهون.ُّجيادلونك ُّإحدىُُّّيفمنُّاملؤمنني ُّيعدكمُّاهلل ُّينظرون.ُّوإذ ُّاملوتُّوهم ُّيساقونُّإىل ُّتبنيُّكأمنا ُّبعدُّما احلق
ُّويقطعُّدابرُّالكافرينالطائفتنيُّأهناُّلكمُّوتودونُّأنُّغريُّذاتُّالشوكةُّتكونُّلكمُّويريدُّاهللُّأنُّحيقُّا ُّ.[2]االنفال:ُّ{حلقُّبكلماته

ُّبابُّبنُّاملنذرالصحابة،ُّفجاءُّاحلُّقربُّماءُّمنُّبدرُّوعرضُّاألمرُّعلىعلىُّأُّاملنزل،ُّفعندماُّنزلُّالنيبُّ:ُّاالستشارةُّيفاملوضعُّالثانُُُُُُّّّّّّ
ربُّواملكيدة؟ُّقال:ُّحلواُّيتقدمهُّوالُّنتأخرُّعنه،ُّأمُّهوُّالرأوقال:ُّياُّرسولُّاهلل!ُّأرأيتُّهذاُّاملنزل؛ُّأمنزاًلُّانزلكهُّاهللُّتعاىلُّليسُّلناُّأنُّن

،ُّمثُّنغورُّنزل،ُّفاهنضُّبالناسُّحىتُّنتأتىُّأدىنُّماءُّمنُّالقومُّفننزلهواحلربُّواملكيدة"ُّفقال:ُّياُّرسولُّاهلل،ُّفإنُّهذاُّليسُّمبُّي"بلُّهوُّالرأ
ُّحوضًاُّفنملؤهُّماء،ُّمثُّنق ُّ."ي:ُّ"لقدُّأشرتُّبالرأاتلُّفنشربُّوالُّيشربون،ُّفقالُّالنيبماُّوراءهُّمنُّالقلب،ُّمثُّنبىنُّعليه

ُّجاءُّيفوهذهُّاملشاورةُّوافقتُّماُُُُُُُّّّّّّّ ُّاهللُّتعاىل،ُّبدليلُّما ُّحبياألموُُّّيمغازُُّّقدره ُّأشارُّعلىُّالنيبُّابُّبن،ُّأن ُّمكانُّبتغريُّاملنذرُّملا
قرئكُّيُّ،ُّفقالُّذلكُّامللك:ُّياُّحممدُّإنُّربكسماء،ُّوجربيلُّجالسُّعندُّرسولُّاهللإىلُّرأيه،ُّنزلُّملكُّمنُّالُّنزولهُّيومُّبدر؛ُّورجعُّالنيب

                                                                 
ُّلكنهُّتوبعُّفاإلسنادُّضعيفُّلكنهُّتعضدهُّاآلياتُّواألحاديث8/214ُّ،211ُّ،322ُّأمحدُّيفُّاملسندُّ-8ُّ ُّوشريكُّسيءُّاحلفظ ُّ،ُّوىفُّكلهاُّعطاءُّبنُّالسائبُّاختلط،
ُّكتابُّالتفسري،ُّ،ُّوالبخارىُّ)بشرحُّف8288رقم4/243ُُّّأخرجهُّمسلمُّ)بشرحُّالنووى(ُُّّ-2ُّ ُّ.4552رقم1/48ُُّّتحُّالبارى(
ُّالباري(ُّكتابُّاملغازي،ُّبابُّقصةُّغزوةُّبدرُُّّ-3ُّ ُّ)بشرحُّفتح ُّمنُّقولُّكعبُّبنُّمالكُّرضىُّاهللُّعنه.3158ُّرقم2/333ُُّّأخرجهُّالبخاري
ُّالبنُّهشامُُّّ-4ُّ ُّ.13ُّ-18ُّصُّي،ُّوإمتاعُّاألمساعُّللمقريز8/422ُّ،241ُّ،ُّوعيونُّاألثرُّالبنُّسيدُّالناس3/823ُّ،:ُّزادُّاملعادُّالبنُّقيمُّاجلوزية2/222ُّالسريةُّالنبوية
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ُّإنُّالرأ ُّاملنذر"ُّ)ُّيالسالمُّويقولُّلك: ُّبهُّاحلبابُّبن ُّاجتهادهُّصلى8ماُّأشار ُّعلىُّأن ُّذلكُّأعظمُّدليل ُّأليسُّىف ُّوسلمُُّّ( اهللُّعليه
ُّفجاءُّاإلقرار؟!. ُّحيثُّوافقُّمرادُّاهللُّتعاىل ُّمعصومُّفيه،ُّبداللهُّمراقبةُّالوحيُّهلذاُّاالجتهاد،

ُّعنُّقتلُّسبعنيُّوأسرُّسبعني،ُّفضاًلُّعنُّالغنائُّاملوضعُّالثالث:ُّاالستشارةُّيفُُُُُّّّّّ ُّوكانتُُّّمشأنُّاألسرى،ُّفقدُّاجنلتُّاملعركة الكثرية،
ُّذ منُّنفعُّلإلسالمُُّّشأهنمُّالكبري،ُّوماُّيتتبُّعلىُّاإلقدامُّيفأمره،ُّلعددهمُُّّويفكرُّيفُّيمعُّلهُّالرأبال،ُّاستدعىُّأنُّجيُّياألسرىُّأمرًا

بوُّأاألمرُّالذىُّيصنعهُّهبمُّمنُّقتلُّأوُّمنُّأوُّفداء،ُّفقالُُّّواحلجاُّمنُّأصحابهُّيفُّيستشريُّذوىُّالرأيُّوذلكُّماُّجعلُّالنيب،ُّواملسلمني
الُّذُّمنهمُّفدية،ُّفتكونُّلناُّقوةُّعلىُّالكفار،ُّفعسىُّاهللُّأنُّيهديهمُّلإلسالم،ُّفقاهلل!ُّهمُّبنوُّالعمُّوالعشرية،ُّأرىُّأنُّتأخُّبكر:ُّياُّنيب

ربُّرأىُّأبوُّبكر،ُّولكىنُّأرىُّأنُّمتكناُّفنضُّيواهللُّياُّرسولُّاهلل!ُّماُّأرىُّالذُّرسولُّاهلل:ُّ"ماُّترىُّياُّابنُّاخلطاب؟ُّ"ُّقال:ُّفقلت:ُّال
دها،ُّقال:ُّعمر(ُّفأضربُّعنقه،ُّفإنُّهؤالءُّأئمةُّالكفرُّوصناديمنُّفالنُّ)نسيبُّلُّعلياُّمنُّعقيلُّفيضربُّعنقه،ُّومتكينأعناقهم،ُّفتمكنُّ

ُّبكرُّ ُّجئت،ُّفإذاُّرسولُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم،ُّوأبو ُّقلت،ُّقال:ُّفلماُّكانُّمنُّالغد فهوىُّرسولُّاهللُّماُّقالُّأبوُّبكر،ُّوملُّيهوُّما
كاءُّتباكيتُّيت،ُّوإنُّملُّأجدُّبأنتُّوصاحبك،ُّفإنُّوجدتُّبكاءُّبكُّيتبكُّيءشُّيمنُّأُّبكيان،ُّفقلتُّياُّرسولُّاهلل!ُّأخربنقاعدينُّي

ُّعرضُّعلىُّعذاهبمُّأدىنُّيللذُّي:ُّ"ابكلبكائكما؟ُّفقالُّرسولُّاهلل ُّعلىُّأصحابكُّمنُّأخذهمُّالفداء،ُّلقد ُّالشجُّعرض ر"ُّمنُّهذه
رةُّاُّواهللُّيريدُّاآلخاألرضُّتريدونُّعرضُّالدنيُّأنُّيكونُّلهُّأسرىُّحىتُّيثخنُّيفُّوأنزلُّاهللُّعزُّوجل:ُّ}ماُّكانُّلنيباهللُُّّشجرةُّقريبةُّمنُّنيب

ُّحالاًلُّطيباًُّ ُّغنمتم ُّمما ُّفكلوا ُّعذابُّعظيم. ُّأخذمت ُّفيما ُّملسكم ُّسبق ُّمنُّاهلل ُّلوالُّكتاب ُّحكيم. ُّاهللُّواهللُّعزيز ُّغفورُّواتقوا ُّاهلل ُّإن
وىفُّنزولُّهذهُّاآلياتُّدليلُّعلىُّمراقبةُّالوحيُّملاُّجيتهدُّفيهُّرسولُّاهللُّصلىُّاهللُّ،ُّ(2ُّفأحلُّاهللُّالغنيمةُّهلم"ُّ)ُّ[21ٍُّ{]االنفال:رحيم

ُّعلىُّعصمتهُُّّعليهُّوسلم ُُّّيفوىفُّذلكُّشاهد ُّحكمُّاجتهاده ُّجاءُّالوحيُّبإمضاء ُّحيث ُّ(ُّ.8)ُّيمعُّالتنبيهُّعلىُّماُّينبغاجتهاده؛
نذرتُُّّيأمُّفقالت:ُّأنُّأنُّامرأةُّجاءتُّإىلُّالنيبصمُّفيهاُّوجاءُّالوحيُّبإقرارهاُّماُّروىُّعنُّابنُّعباسُّع ُُّّاليتومنُّاجتهاداتهُّ-4ُُُُُُُُّّّّّّّّ

ُّ ُّعنها؟ ُّحتجُّأفأحج ُّأن ُّفماتتُّقبل ُّقال:ُّأنُّحتج ُّنعم. ُّقاضيته؟ُّقالت ُّأكنت ُّأمكُّدين ُّعلى ُّلوُّكان ُّأرأيت ُّحجىُّعنها، قال:ُّنعم
باد،ُّوذلكُّنُّاهللُّبدينُّالعإجابةُّالسائلةُّواعتربُّدي ُُّّاجتهدُّيفووجهُّاالستداللُّباحلديثُّأنهُّ،ُّ(2ىُّلهُّفإنُّاهللُّأحقُّبالوفاء"ُّ)فاقضواُّالذ

ارُّصارُّاجتهادهُّوهبذاُّاإلقرُّ،ُّقُّمرادُّاهللُّعزُّوجلُّفصارُّإقراراًُّتهادهُّوافبيانُّبطريقُّالقياس،ُّوملُّيأتُّماُّخيالفُّذلكُّمماُّيدلُّعلىُّأنُّاج
(ُّ ُّ(ُّ.3حجةُّعلىُّالعبادُّلعصمةُّاهللُّلهُّفيه،ُّوحبكمهُّ)قضاءُّالدينُّعنُّامليت(ُّقالتُّاألمة،ُّوأمجعتُّعليه

عنُّعمرُّرضىُّف،ُّمرًاُّعظيماًُّصائم؛ُّفظنُّأنهُّفعلُّأُّلُّعمرُّامرأتهُّوهوعمرُّبنُّاخلطابُّحنيُّقب ُّلومنُّهذاُّالنوعُّأيضاُّأجابتهُُّّ-5ُُُُُُُّّّّّّّ
ائم.ُّقال:ُّصنعتُّاليومُّأمرًاُّعظيماً،ُّقبلتُّوأناُّصُّفقبلتُّوأناُّصائم،ُّفجئتُّرسولُّاهللُّفقلت:ُّإن(ُّنشط تاهللُّعنهُّقال:ُّ"هششتُّ)

ُّغريُّ:ُّ"فإذاُّكانُّأحدُّاألمرينُّمنهما:ُّففيمُّتسألُّقالُّاخلطايبي(ُّأ4"أرأيتُّلوُّمضمضتُّمنُّاملاء؟ُّقلت:ُّإذاُّالُّيضر.ُّقال:ُّففيم!ُّ"ُّ)
عدمُّاألثرُُّّيفقياسُّالقبلةُّعلىُّاملضمضةُُّّيثُّاجتهادهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّيف(ُّووجهُّاالستداللُّباحلد5مفطرُّللصائمُّفاآلخرُّمبثابتهُّ)

ُّعلىُّالصوم،ُّوملُّيأتُّماُّخيالفُّذلك،ُّفصارُّإقراراُّمنُّالوحيُّبعصمتهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّفيماُّاجتهدُّفيه.
املسجدُّفصلىُّبصالتهُّناس،ُّمثُّصلىُّمنُّالقابلةُّفكثرُّالناس،ُّمثُّاجتمعواُّمنُُّّلىُّذاتُّليلةُّيفصوعنُّعائشةُّأنُّرسولُّاهللُُّّ-4ُُُُُُّّّّّّ

خشيتُّأنُّتفرضُُّّإالُّإنُّممنُّاخلروجُّإليكُّ:ُّقدُّرأيتُّالذىُّصنعتم،ُّوملُّمينعين،ُّفلماُّأصبحُّقالثالثةُّأوُّالرابعةُّفلمُّخيرجُّإليهمالليلةُّال
لليلُّمجاعةُّاُّاجتهادهُّأنهُّتوقعُّأنُّيتتبُّعلىُّاملواظبةُّعلىُّصالةُّىُّعصمتهُّيفووجهُّاالستداللُّمنهُّعل،ُّ(4رمضان"ُّ)ُّعليكم،ُّوذلكُّيف

                                                                 
ُّ.235نصُّرقم2/221ُُّّ،ُّالسريةُّالنبويةُّالبنُّهشام3/544ُّينظر:ُّتفسريُّالقرآنُّالعظيمُّالبنُّكثريُُّّ-8ُّ
ُّىفُّغزوةُّبدرُّيأخرجهُّمسلمُّ)بشرحُّالنووُُّّ-2ُّ ُّابنُّعباسُّرضىُّاهلل8243ُّرقم321ُُُّّّ-4/322ُّ(ُّكتابُّاجلهاد،ُّبابُّاإلمدادُّباملالئكة ُّعنهما.ُّمنُّحديث
ُّالباري(ُُّّ-3ُّ ُّ)بشرحُّفتح ُّوفيهُّأهناُّسألتهُّعنُّقضاءُّالصومُّعنُّأمها.8841ُّرقم4/221ُُّّ،ُّومسلمُّ)بشرحُّالنووي(2385ُّرقم83/301ُُّّأخرجهُّالبخاري
4ُّ-ُُّّ 2/388ُُّّ،ُّوأبوُّداود8224ُّرقم2/22ُُّّأخرجهُّالدارمي 2315ُّرقم 8/284ُّ،383ُُّّ،ُّوأمحدُّيفُّاملسند 8/514ُُّّواحلاكمُّيفُّاملستدرك ُّالشيخنيع8522رقم ُّلىُّشرط
ُّالربانُّللساعايت3/244ُّمعاملُّالسننُُّّ-5ُّ ُّ.80/53،ُّالفتح
4ُّ-ُّ ُّ)بشرحُّفتحُّالباري( ُّالبخاري ُّ.248رقم3/214ُُّّ،ُّومسلمُّ)بشرحُّالنووي(ُّكتابُّصالةُّاملسافرين،ُّبابُّالتغيبُّيفُّقيامُّالليل8821ُّرقم3/84ُُّّأخرجه
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لىُّاخلصوصية،ُّفأداهُّالعبادةُّماملُّيدلُّدليلُّعُّوبنيُّأمتهُّيفُّالشرعُّاملساواةُّبنيُّالنيبُّواجبةُّعليه،ُّألنُّاألصلُّيفُّيفرضهاُّعليهم،ُّكماُّه
(ُّومباُّأنه8ُّيهمُّوالصالةُّهبمُّخشيةُّأنُّتفرضُّعليهمُّفيعجزواُّعنهاُّ)اجتهادهُّعليهُّالصالةُّوالسالمُّبسببُّرمحتهُّهبمُّإىلُّعدمُّاخلروجُّإل

ُّوملُّيردُّدليلُّعلىُّالفرضية،ُّفهوُّمبنزلةُّاإلقرارُّمنُّربُّالعزةُّملاُّاجتهدُّفيهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم؛ُّحيثُّوافقُّمرادُّاهللُّبعدمُّالفرضية،ُّوه
ُّعصمتهُّيفُّدليلنا ُّاجتهاده.ُّعلى

ُّحنيُّأردناُّاخلروج:ُّإنُّ:بعثُّفقال:ُّ"إنُّوجدمتُّفالناُّوفالنًاُّفاحرقومهاُّبالنار"ُّمثُّقالُّيفاهللُّوعنُّأىبُّهريرةُّقال:ُّبعثناُّرسولُُّّ-2ُُُُُُّّّّّّ
إنُّقوله:ُّ"إنُّوجدمتُّفالنًاُّوفالنًاُّفاحرقومها"ُُّّ،ُّ(2ُّفإنُّوجدمتومهاُّفاقتلومها"ُّ)أمرتكمُّأنُّحترقواُّفالناُّوفالنًاُّوأنُّالنارُّالُّيعذبُّهباُّإالُّاهلل

ظُّديثُّاحلافوقدُّاستدلُّباحل،ُّه:ُّ"النارُّالُّيعذبُّهباُّإالُّاهلل"لُّعنهُّباجتهادُّآخر؛ُّوعللهُّبقولهاداً،ُّمثُّعد ُّكانُّهذاُّاألمرُّمنهُّأواًلُّاجت
(ُّوىفُّالرجوعُّواستمرارُّاحلكمُّعلىُّذلك،ُّوعدمُّورودُّماُّخيالفهُّعنه3ُّاجتهادًاُّمثُّالرجوعُّعنه"ُّ)ُّيءابنُّحجرُّعلى:ُّ"جوازُّاحلكمُّبالش

ُّالذىُّرجعُّفيهُّرسولُّاهللُّوهوُّدليلُّعصمتهُّىفُّاجتهاده.ُّيذاُّاحلكمُّالنهائاهللُّتعاىلُّعلىُّههوُّمبنزلةُّاإلقرارُّمنُّ

ُّاليتُّوبعد:ّّّّّّ ُّاألحاديث ُّمن ُّمناذج ُّاجتهادهُّفهذه ُّوافقُّالشريعةُّيفُّتدلُّعلى ُّإذا ُّباإلقرار ُّإما ُّفيها؛ ُّله ُّاهللُّتعاىل ُّوعصمة ،
وُّمبنزلةُّالوحيُّوالتصويب(ُّهوىفُّكالُّاألمرينُّ)اإلقرارُّ،ُّادُّإذاُّخالفُّاجتهادهُّمرادهُّتعاىلاجتهادهُّمرادهُّعزُّوجل،ُّوإماُّبالتصويبُّواإلرش

ُّيفرسولُّاهللُّصلىُّاهللُّعُّيصريُّحجةُّعلىُّالعبادُّإىلُّيومُّالدين؛ُّوحيرمُّخمالفتهُّخالفًاُّملنُّأجازُّذلك،ُّوزعمُّأنُّخطأُّياإلهل ُّليهُّوسلم
ُّيفاجتها ُّاالجتهاد ُّأنهُّجيوز ُّعلى ُّاليتُّدهُّدليل ُّاألحكام ُّوخمالفته!ُّ)ُّنفس ُّفيها ُّ(8اجتهد ُّبعضُّاجتهاداته، ُّالُّإن ُّتصادف صواب؛ُّمل

أكثرُّمنُُّّمنُّاجتهادُّعلىُّماُّتقررُّسابقًاُّيفُّوملُّيصب؟!ُّإنُّماُّيصدرُّعنُّالنيباجتهدُّفيهُُّّياألمرُّالذُّولكنُّأينُّحكمُّاهللُّتعاىلُّيف
كمُّإنُّملُّيوافقُّحوُُّّ،ُّفهوُّكماُّأخربُّبهُّعليهُّالصالةُّوالسالم،فإنُّوافقُّحكمُّاهللُّعلىُّلسانُّنبيه،ُّموضع،ُّإماُّأنُّيوافقُّحكمُّاهللُّأوالًُّ

اية،ُّوقبلُّلقائهُّالرفيقُّالنهُّرسولُّاهللُّاجتهاداُّأحكامُّاهللُّيفحكمُّهباُُّّوإذنُّتصبحُّاألحكامُّالدينيةُّاليتُّ،اهللُّعدلهُّإىلُّحكمهُّجالُّجالله
ُّحجةُّإمجاعًاُّبالُّشكُّ) ُّ.(4األعلى،ُّوتصريُّتلكُّاألحكام

ّاجتهاده:إجماعّاألمةّعلىّعصمةّرسولّاهللّصلىّاهللّعليهّوسلمّفىّّّّّّّ
صالةُّومنهم،ُّوأنهُّلنُّيتكُّأمراُّخمالفاُّمير،ُّفماُّقالهُّعليهُّالُّأنُّالوحيُّقريبُّجداُّمنُّرسولُّاهللكانُّمعلوماُّلدىُّصحابةُّرسولُّاهللُُُُُُّّّّّّ

يشهدُّلذلكُّماُّروىُّعنُّجابرُّبنُّعبدُّاهللُّقال:ُّ"كناُّنعزلُّعلىُُّّاُّهوُّمنُّاإلسالمُّوإالُّجاءُّالوحيوالسالمُّباجتهادهُّدونُّوحى،ُّفإمن
عنهُّالقرآن"ُُّّنهىُّعنهُّلنهاناموضحاُّكالمُّجابر:ُّلوُّكانُّشيئاُّيُّوالقرآنُّينزل"ُّقالُّسفيانُّأحدُّرجالُّإسنادُّهذاُّاحلديثهدُّرسولُّاهللُّع
(5)ُّ

ُّاستدلُّعلىُّشرعيةُّالعزلُّبتقريرُّاهللُّسبحانهُّوتعاىلُّعبدُّاملهدىُّعبدُّالقادر:ُّ"ويظهرقالُّالدكتورُُُُُُُُّّّّّّّّ ُّمنُّكالمُّجابرُّهذاُّأنُّجابرًا
ُّيرىُّأنُّالوح(ُّوع4) ُّمراقبةُّرسولُّاهللليهُّفجابر ُّالُّيقتصرُّعلى ُّاإلسالمُّنبي ُّفعلُّفعلوهُّخمالفًا ُّوإمناُّيراقبُّاألمةُّكلها،ُّفأميا ُّالوحيُّ، ه

الطبقاتُّعنُُّّماُّرواهُّابنُّسعدُّيفيفيدهُُّّي(ُّوهذاُّهوُّالذ2فهوُّمنُّاإلسالم"ُّ)عليه،ُّوأمياُّفعلُّفعلوهُّزمنُّالوحيُّوأقرهمُّعليهُّالوحيُّ
سويدُّفقتله،ُّوذلكُّاجلاهلية.ُّفظفرُّاجملذرُّبُّوقعةُّالتقياُّفيهاُّيفُّنُّالصامت،ُّيفياد،ُّسويدُّبزُّقال:ُّقدُّقتلُّجمذرُّبنُّعنُّشيوخهُُّّيالواقد

                                                                 
8ُّ-ُُّّ 3/82ُُّّينظر:ُّفتحُّالباري ُّ.8821رقم
ُّ)بش-2ُّ ُّالبخاري ُّكتابُّاجلهاد،ُّبابُّالُّيعذبُّبعذابُّاهللأخرجه 4/823ُُّّرحُّفتحُّالباري( ُّ.3084رقم
3ُّ-ُّ ُّالباري 4/825ُُّّفتح ُّ.3084رقم
ُّص2/355ُّ،354حكىُّاإلمجاعُّاإلمامُّالغزايلُّيفُّاملستصفىُُّّ-4ُّ ،ُّوالفقهُّاإلسالميُّمرونته31ُّ،31ُّ.ُّوينظر:ُّمصادرُّالشرعيةُّاإلسالميةُّللمستشارُّالدكتورُّعلىُّجريشة

ُّ.811ُّ-4/812ُّواإلحكامُّلآلمدي38ُُّّ-24ُّألكربُّجادُّاحلقُّصوتطورهُّلإلمامُّا
ُّالعزلُُّّ-5ُّ ُّالباري(ُّكتابُّالنكاح،ُّبابُّالعزل8440ُّرقم5/244ُُّّمسلمُّ)بشرحُّالنووي(ُّكتباُّالنكاح،ُّبابُّحكم 5201ُّ-5302ُّأرقام1/285ُُّّ،ُّوالبخاريُّ)بشرحُّفتح
ُّمنُّ-4ُّ ُّجابرُّبالتقرير ُّفقال:ُّاستدالل ُُّّوإنُّكانُّابنُّدقيقُّالعيدُّاستغربه ُّ.5201ُّ-5202ُّأرقام1/284ُُّّاهللُّغريب.ُّفتحُّالباري
ُّإىلُّالسنةُّالنبويةُّص-2ُّ ُّ.22املدخل
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اُّليقتلهُّبأبيه،ُّرُّوجمذرُّبنُّزيادُّوشهداُّبدراً.ُّفجعلُّاحلارثُّيطلبُّجمذُّاملدينةُّأسلمُّاحلارثُّبنُّسويدقبلُّاإلسالم.ُّفلماُّقدمُّرسولُّاهللُّ
مُّأحدُّوجالُّاملسلمونُّتلكُّاجلولة،ُّأتاهُّاحلارثُّمنُّخلفه،ُّفضربُّعنقه.ُّفلماُّرجعُّرسولُّاهللُّمنُّمحراءُّفلماُّكانُّيوُّ،ُّفالُّيقدرُّعليه

قالُّابنُّاألثري:ُّاتفقُّأهلُّ،ُّ(8احلديث"ُّ)ُّ…األسد،ُّأتاهُّجربيل،ُّفأخربهُّأنُّاحلارثُّبنُّسويدُّقتلُّجمذرُّبنُّزيادُّغيلة،ُّوأمرهُّأنُّيقتله
ُّ(2ُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّ)ُّهُّالنيبذرُّبنُّزياد.ُّفقتلقتلُّاجملُّيبنُّسويدُّهوُّالذالنقلُّعلىُّأنُّاحلارثُّ

ُّإُُُُُُُّّّّّّّ ُّاحلديثُّوإنُّملُّيكن ُّاألثري،ُّيقتضىُّاحلكمُّبصحة مُّعلُّسنادهُّعلىُّشرطُّالصحة،ُّكماُّتقررُّيفوهذاُّاالتفاقُّالذىُّنقلهُّابن
ُّالسيوط3احلديثُّ) ُّماُّذكره ُّوهو ُّاحلديثُّيفُّيفُّي( ُّهذا ُّعلى ُّيفُُّّحكمه ُّالباهر ُّالنيبُّكتابه ُّ)بالباطنُّوُُّّحكم ُّ(4الظاهر ُّوداللةُّ، هذا

ُّةاحلديثُّعلىُّمراقبةُّالوحيُّلألمةُّواضحةُّبإخبارُّجربيلُّعليهُّالسالمُّلرسولُّاهللُّبأنُّاحلارثُّقتلُّجمذرُّغيلة،ُّوأمرهُّأنُّيقتلهُّوهذهُّاملراقب
ُّيفيدهُّحديثُّابنُّعمرُّقال:ُّ"كناُّنتقىُّالكالمُّواالنبساطُّإىلُّنسائناُّعلىُّع هيبةُُّّنيبدُّالهلألمةُّكانواُّعلىُّيقنيُّهبا،ُّوهذاُّهوُّالذى

ُّوانبسطنا"ُّ)ُّ،ُّفلماُّتوىفُّالنيبيءأنُّينزلُّفيناُّش ُّرسولُّاهللُّ(ُّومنهُّحديثُّعمرُّحينما5ُّتكلمنا ُّأُّ،فلمُّجيبهُّثالثُّمراتسأل ُّيفقال
ُّ(ُّ.4ُّقرآن"ُّ)ُّعمرُّثكلتكُّأمكُّياُّعمر،ُّمثُّقال:ُّوخشيتُّأنُّينزلُّيف

ُّواهللُّالُّمنشىُّ،ُّفقالوا:ُّالإىلُّرسولُّاهللُّيقومه:ُّامشواُّمعرمضانُّفقالُّلُّإذُّأتىُّزوجتهُّيفيُّنهُّحديثُّسلمةُّبنُّصخرُّالبياضومُُُُُُُّّّّّّّ
يتضحّأنّالوحيّّوهكذاّ،ُّ(2احلديثُّ)ُّ…معك،ُّماُّنأمنُّأنُّينزلُّفيكُّالقرآن،ُّأوُّأنُّيكونُّفيكُّمنُّرسولُّاهللُّمقالةُّيلزمناُّعارهاُّ

ُّوعلىُّذُّيفوىفُّكلُّذلكُّداللتهُّعلىُّعصمتهُُّّ،ّويراقبّاألمةّأيضا .كانّيراقبّتصرفاته ُّلكُّاتفاقُّالسلفُّاجتهاده.

 (9). :ّرد ّشبهةّالزعمّأنّالسن ةّمجر دّاجتهاداتّنبويةّخاطئةلثلبحثّالثاا

ُُُُُُُّّّّّّّ ُّاملغرضني ُّيفُّيدعيُّبعض ُّاجتهاده ُّيف ُّيكنُّمعصوما ُّمل ُّبأنُّالنيب ُّذلك ُّويستدلونُّعلى ُّخاطئة، ُّاجتهاداتُّنبوية ُّجمرد أنُّالسنة
أقرُّبوقوعُّاخلطأُّمنه،ُّفقال:ُّ"لوُّاستقبلتُّمنُّأمريُّماُّاستدبرتُُّّمصريُّأسرىُّبدر،ُّوكذلكُّيفُّالنهيُّعنُّتأبريُّالنخل،ُّبلُّإنُّالنيب

ُّغزوةُّماُّسقتُّاهلدي"،ُّكماُّأنهُّرجعُّعنُّكثريُّمنُّآرائهُّملاُّ ُّخطؤها،ُّفأخذُّبرأيُّاحلبابُّبنُّاملنذرُّيفُّاختيارُّموقعُّالقتالُّيف تبنيُّله
ويتساءلون:ُُّّ(80)منُّمكةُّبعدماُّهنىُّعنه،ُّبلُّإنهُّقالُّإنهُّقدُّيظلمُّأحداُّبناءُّعلىُّماُّيسمعهُّمنُّخصمهُّ(1)بدر،ُّوأباحُّقطعُّاإلذخر

ُّيفُّالتشريع؟!إذاُّكانتُّالسنةُّجمرُّ ُّفلمُّجنعلهاُّأساسا ُّدُّاجتهاداتُّخاطئةُّمنُّبشرُّغريُّمعصومُّيفُّاجتهاده،
ُّالنيبنقدّعام:ّ ُّعلىُّالناس،ُّوعليُّإنُّعصمة ُّاهللُّليقيمُّبهُّاحلجة ُّبالقرآنُّالكرمي،ُّفلقدُّأرسله ُّيصدرُُّّهيفُّاجتهادهُّثابتة فال

وإمناُّجانبُّاألوىلُّفأرشدهُّاهللُّإليه،ُّويفُّهذاُّعنايةُّمنُّاهللُُّّيفُّاجتهادهُّيفُّمصريُّأسرىُّبدر،ُّلمُّخيطئُّالنيب،ُّفعنهُّإالُّاحلقُّوالصواب
رأيُّالنيبُّيفُّأمورُّاملعايشُّوإن ُُّّ،ةُّالنيبُّأحياناُّلألوىلُّحكمُّجليلةتعاىلُّبالسنةُّوحفظُّهلا؛ُّلتأيتُّعلىُّأكملُّالوجوهُّوأصوهبا،ُّوهللُّيفُّجمانب

خذواُّلُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم:ُّ"إذاُّأمرتكمُّبشيءُّمنُّدينكمُّفوظنهُّكغريهُّمنُّالناسُّماُّدامُّأنهُّليسُّأخباراُّعلىُّسبيلُّالتشريع؛ُّلذاُّقا
أرادُّبقوله:ُّ"لوُّاستقبلتُّمنُّأمريُّماُّاستدبرتُّماُّسقتُّاهلدي"ُّأنُّيوضحُُّّإنُّالنيب،ُّوُّرتكمُّبشيءُّمنُّرأيُّفإمناُّأناُّبشر"به،ُّوإذاُّأم

                                                                 
ُّ.3/552الطبقاتُّالكربىُّ-8ُّ
ُّ.111ترمجةُّاحلارثُّبنُّسويدُّرقم8/483ُُّّأسدُّالغابةُُّّ-2ُّ
ُّالراويُُُُّّّّ-3ُّ ُّ.8541نصُّرقم2/11ُُّّ،ُّواالستذكارُّالبنُّعبدُّالرب8/202ُّ،ُّوأعالمُّاملوقعنيُّالبنُّقيمُّاجلوزية8/42ُّينظر:ُّتدريب
ُّ.51صُّ-4ُّ
ُّكتابُّالنكاح،ُّبابُّالوصايةُّبالنساءُّ-5ُّ ُّ)بشرحُّفتحُّالباري( ُّالبخاري 1/848ُُّّأخرجه ُّ.5812رقم
4ُّ-ُّ ُّكتابُّاملغازي،ُّبابُّغزوةُّاحلديبية ُّ)بشرحُّفتحُّالباري( ُّالبخاري 2/581ُُّّأخرجه ُّ.4822رقم
ُّالدارمُّ- 7 2/282ُُُّّّيأخرجه ُّحسن،ُّوأخرجهُّابنُّماجهُّرقم8200ُُّّرقم3/503ُُُّّّيلتمذ،ُّوا2283رقم2/245ُُُّّّ،ُّوأبوُّداودُّيف2223رقم ُّ.2042وقالُّحديث
ُّالزمُّودائم،ُّد.ُّفتحيُّعبدُّالكرمي،ُّدارُّ-1ُّ ُّيفُّالسنة؟،ُّد.ُّأمح8115هـ/8405ُّالتوفيقية،ُّالقاهرة،ُّالسنةُّتشريع دُّعبدُّالرمحن،ُّمكتبةُّوهبة،ُّمصر،ُّم.ُّكيفُّوملاذاُّالتشكيك

ُّومسلم،ُّسامرُّإسالمبويل،ُّمطبعةُّاألوائل،ُّدمشق،2005ُّهـ/8ُّ،8421ُّط ُّالبخاري ُّالعقلُّمنُّالنقلُّوقراءةُّنقديةُّجملموعةُّمنُّأحاديث م.ُّالشبهاتُّالثالثون2008ُّم.ُّحترير
ُّإلنكارُّالسنةُّالنبوية،ُّد.ُّعبدُّالعظيمُّاملطعين،املثارُّ ُّ.م8111هـ/8ُّ،8420ُّمكتبةُّوهبة،ُّالقاهرة،ُّطُّة

ُّيفُّالسهول.-1ُّ ُّطيبُّالريح،ُّيطحنُّويدخلُّيفُّالطيبُّويتداوىُّبه،ُّوينبت ُّحشيشُّأخضر ُّاإلذخر:
ُّفالُّض،ُّفأقضيُّعلىُّحنوُّماُّأمسع،ُّفمنُّقضيتُّلهُّحبقُّأخيهُّشإمناُّأناُّبشر،ُّوإنكمُّختتصمونُّإيل،ُّولعلُّبعضكمُّأنُّيكونُّأحلنُّحبجتهُّمنُّبع»ُّملقصود:ُّحديث:ُّا-80ُّ يئا

ُّفإمناُّأقطعُّلهُّقطعةُّمنُّالنارُّ ُّ)بشرحُّفتحُّالباري(،ُّكتاب:ُّاألحكام،ُّباب:ُّموعظةُّاإلمامُّللخصوم،ُّ)«.ُّيأخذه، ُّ)83ُّ/841صحيحُّالبخاري  (.2841(،ُّرقم

https://www.google.com/#_edn1
https://www.google.com/#_ednref1
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علىُّرأيُّاحلبابُُّّاُّنزولهوأمبُّالقرانُّفقط،ُّألمتهُّجوازُّالتمتعُّمنُّالعمرةُّإىلُّاحلج،ُّبلُّأفضليتهُّعلىُّالراجحُّحىتُّالُّيفهمُّمنُّفعلهُّوجوُّ
استدراكاُُّّديفُّبدرُّفإنهُّملُّيكنُّتراجعاُّعنُّرأيهُّاألول؛ُّألنُّاملكانُّاألولُّملُّيكنُّرأياُّلهُّقدُّاستقرُّعليه،ُّوكذلكُّإباحتهُّلإلذخرُّالُّتع

ُّألنه ُّابتداءُّمنُّالعباسُّعليه؛ ُّاجتهاداُّمنُّالنيب ُّذلكُّملُّيكن ُّعنهُّابتداء،ُّوكل ُّعنهُُُّّّملُّينه ُّيدعيُّاملغحىتُّيرجع ُّوبالنسبةُّرضونكما ،
ُّوقرائنُُّّإنُّالنيبللحكمُّبنيُّاخلصمنيُّ ُّيفُّاإلسالم،ُّوهوُّاحلكمُّبالظاهر ُّأرادُّأنُّيؤصلُّمنهجُّالقضاء الُّيظلمُّأحداُّمطلقا،ُّولكنه

ُّيقنيُّمنُّخالفُّالظاهرُّأمامه. ُّأنُّحيكمُّخبالفُّالظاهرُّحىتُّوإنُّكانُّعلى ُّاحلال؛ُّإذُّليسُّللقاضي

ّرآنّالكريم:بالقّأوال.ّثبوتّعصمةّالنبي
الرسلُّقدوةُّللبشرُّمجيعاُّوحجةُّعليهم،ُّوماُّدامتُّاحلجةُّتقومُّهبم؛ُّفالُّبدُّأنُّيكونواُّمعصومنيُّيفُّكلُّماُّصدرُّعنهمُّسواءُّ

صددُّمنُّفكماُّأنُّالنيبُّأمنيُّيفُّتبليغُّوحيُّربه،ُّومعصومُّيفُّهذاُّال،ُّفيهُّوحيماُّكانُّتبليغاُّلوحيُّاهلل،ُّأوُّماُّكانُّاجتهاداُّفيماُّليسُّ
أيضاُّمعصومُّيفُّاجتهاده،ُّيقولُّاإلمامُّالشاطيب:ُّ"فاعلمُّأنُّالنيبُّمؤيدُّبالعصمة،ُّمعضودُّباملعجزةُّالدالةُّعلىُّصدقُّماُُّّاخلطأُّفيه،ُّفإنه

قال،ُّوصحةُّماُّبني،ُّوأنتُّترىُّاالجتهادُّالصادرُّمنهُّمعصوماُّبالُّخالف،ُّإماُّبأنهُّالُّخيطئُّألبتة،ُّوإماُّبأنهُّالُّيقرُّعلىُّخطأُّإنُّفرضُّ
ُّيفُّأكثرُّمنُّموضعُّنذكرُّمنها:،ُّ(8)فماُّظنكُّبغريُّذلك؟" ُّوقدُّشهدُّالقرآنُّالكرميُّبعصمةُّالنيبُّيفُّاجتهاده

ياُّأيهاُّالذينُّآمنواُّأطيعواُّاهللُّوأطيعواُّالرسولُّوأويلُّاألمرُّمنكمُّفإنُّتنازعتمُّيفُّشيءُّفردوهُّإىلُّاهللُّوالرسولُّ}ُّقولهُّعزُّوجل:ُّ.8
مرُّأنُّاهللُّأُّووجهُّاالستداللُّهبذهُّاآليةُّالكرميةُّيفُّموضعني:،ُّ[51:النساء{]باهللُّواليومُّاآلخرُّذلكُّخريُّوأحسنُّتأويالإنُّكنتمُّتؤمنونُّ

ُّتكونُّ ُّإمنا ُّوطاعةُّالرسول ُّرسوله ُّتعاىلُّعلى ُّبهُّوحيه ُّنزل ُّمجيعُّما ُّبامتثال ُّإمناُّتكون ُّوطاعةُّاهلل ُّرسوله، ُّسبحانه،ُّوطاعة فيهاُّبطاعته
واءُّكانُّعنُّوحيُّأوُّعنُّاجتهادُّمنه،ُّوإالُّملاُّكانُّلتخصيصُّطاعةُّالرسولُّبعدُّطاعةُّاهللُّفائدةُّيفُّالذكر،ُّبامتثالُّكلُّحكمُّخيربُّبه،ُّس

ُّمنُّاألمرُّبطاعتهُّأنهُّمعصومُّيفُّاجتهاده. ُّويستفاد
نزلُّعلىُّالرسولُّسواءُُّّملأمرُّيفُّهذهُّاآليةُّالكرميةُّاملتنازعنيُّيفُّشيءُّبالردُّإىلُّاهللُّوإىلُّالرسول،ُّوالردُّإىلُّاهللُّردُّإىلُّوحيهُّاُّأنُّاهللُُُُُُُُّّّّّّّّ

رارُّككانُّمتلواُّوهوُّالقرآن،ُّأمُّغريُّمتلوُّوهوُّالسنة،ُّوالردُّإىلُّالرسولُّيقتضيُّأنُّيكونُّاألمرُّاملردودُّإليهُّغريُّداخلُّيفُّالوحيُّوإالُّلزمُّالت
ولوُّردوهُّإىلُّ}ُّ:ُّلوالقرآنُّمنزهُّعنه،ُّوالذيُّالُّيدخلُّيفُّالوحيُّوجتبُّطاعةُّالرسولُّفيهُّهوُّماُّأمرُّبهُّباجتهادُّفيه،ُّبدليلُّقولهُّعزُّوج

سوىُّبنيُّالرسولُّوبنيُّقدُُّّوجهُّاالستداللُّبهُّأنُّاهلل،ُّوُّ[13النساء:ُّ]ُّ{الرسولُّوإىلُّأويلُّاألمرُّمنهمُّلعلمهُّالذينُّيستنبطونهُّمنهم
ُّأيُّفائُّأويلُّاألمرُّوهمُّالعلماء ُّفيهُّلعصمته،ُّملاُّكانُّاألمرُّبالرد ُّللرسولُّوجتبُّطاعته ُّجائزا ُّفلوُّملُّيكنُّاالجتهاد ُّة.ديفُّاالستنباط،

ُّعزُّوجل:ُّ.2 ُّفاحكمُّ}ُّقوله ُّحكمت ُّشيئاُّوإن ُّيضروك ُّعنهمُّفلن ُّتعرض ُّعنهمُّوإن ُّأوُّأعرض ُّبينهم ُّجاءوكُّفاحكم فإن
ُّمها:[،42ُّاملائدة:ُّ]ُّ{بينهمُّبالقسط ُّاالستداللُّباآليةُّمنُّناحيتني ُّووجه

أىُّأنُّاألمرُّمفوضُّإليهُّفإنُّرُُّّوملُّحيكم،ُّأيأنُّاهللُّجعلُّالرسولُّباخليارُّيفُّاحلكمُّبينهم،ُّفإنُّشاءُّحكم،ُّوإنُّشاءُّأعرضُُُُُُُُُّّّّّّّّّ
ُّ ُّوحسنُّقبولُّمنهمُّحلكمه،ُّحكمُّبينهم،ُّوإالُّأعرضُّعنهمُّوالُّضررُّعليهُّمنهم.باجتهاده ُّمصلحة

أنُّتقييدُّأمرهُّباحلكمُّبينهمُّبالقسطُّيشعرُّبزيادةُّتنبيههُّعلىُّحتريُّالصواب،ُّفيماُّحيكمُّبه،ُّوهوُّدليلُّعلىُّأنُّاهللُّتعاىلُّأذنُّلهُُُُُُُّّّّّّّ
؛ُّألنهُّلوُّكانُّاحلكمُّبالوحيُّملُّيكنُّهلذاُّالقيدُّفائدةُّبالنسبةُّللرسولُّألنهُّالُّحيكمُّإالُّبالقسط،ُّفدلُّذلكُّأنُّحيكمُّبينهمُّباجتهاده

ُّفيماُّحيكمُّفيه. ُّعلىُّعصمتهُّيفُّاجتهاده،
فالُّوربكُّالُّيؤمنونُّحىتُّحيكموكُّفيماُّشجرُّبينهمُّمثُّالُّجيدواُّيفُّأنفسهمُّحرجاُّمماُّقضيتُّويسلمواُّ}ُّأماُّقولهُّعزُّوجل:ُّ.3

فوجهُّاالستداللُّأنُّربُّالعزةُّحذرُّعبادهُّمنُّعدمُّحتكيمُّرسولُّاهللُّيفُّكلُّشأنُّمنُّشئونُّحيامهمُّمعُّعدمُُّّ،[45:لنساءا{ُّ]تسليما

                                                                 
ُّمصطفىُّاملوافقات،ُّالشاطيب،-8ُّ ُّمكتبةُّنزار ُّ(.4ُّ/124،ُّ)م8112هـ/8ُّ،8481ُّالباز،ُّالسعودية،ُّطُّحتقيق:ُّعبدُّاملنعمُّإبراهيم،
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ةُّوإذاُّكانُّحكمُّالرسولُّطبقاُّملاُّسبقُّمنُّآياتُّمسبق،ُّفيه،ُّوإالُّنفىُّعنهمُّوصفُّاإلميانُّانقيادهمُّحلكمهُّانقياداُّمطلقاُّالُّمعارضة
ُّ ُّدلُّذلكُّعلى ُّوباالجتهاد، ُّمطلقا.يكونُّبالوحي ُّوإالُّملاُّوجبُّالتسليمُّحلكمهُّتسليما ُّعصمتهُّيفُّاجتهاده،

باجتهاده،ُُّّجُّهباُّالعلماءُّعلىُّحكمُّرسولُّاهللفقدُّاحتُّ،[805النساء:ُّ]ُّ{لتحكمُّبنيُّالناسُّمباُّأراكُّاهلل}ُّقولهُّعزُّوجل:ُّ.4ُُُُُُُّّّّّّّ
ُّاُّ{مباُّأراكُّاهلل}ُّوأنُّهذاُّاحلكمُّمعصومُّفيه،ُّبداللةُّقوله: ُّيفُّحكمه،ُّفهوُّحكمُّاهللُّيفُّالنهفإذاُّأقرهُّربُّالعزةُّعلى ُّ(8)ايةجتهاده

يكونُّعلىُُّّدهإذُّإنُّاجتهافهذهُّبعضُّاألدلةُّعلىُّعصمةُّالنيبُّيفُّاجتهاده،ُّولوُّوضعناُّاألمرُّأمامُّالعقلُّلشهدُّبعصمةُّالنيبُّ
صدرُّعنُّرسولهُّاملبلغُّأُّيماُّكانُّيتكُّخطُّتعاىلُُّّالصوابُّواألوىلُّإنُّجانبه؛ُّألنضربني:ُّفإماُّأنهُّالُّخيطئ،ُّوإماُّأنُّاهللُّتعاىلُّيرشدهُّإىل

هناكُُّّلعنه،ُّمماُّيتتبُّعليهُّوقوعُّاألمةُّفيهُّاتباعا،ُّومنُّمثُّفاجتهادُّالنيبُّاجتهادُّمزكيُّبإقرارُّاهللُّتعاىلُّله،ُّفهوُّيفُّالنهايةُّحكمُّاهلل.ُّفه
كمُّالتسليمُّال،ُّفعليفإنُّكانتُّاإلجابةُّنعم،ُّفقدُّخرجناُّمنُّدائرةُّالطعنُّيفُّالسنةُّإىلُّاإلحلاد،ُّوإنُّكانتُُّّأقوىُّحجيةُّمنُّحكمُّاهلل؟

ُّحبجيةُّاجتهاداتُّالنيبُّألهناُّحكمُّاهلل.
ّوحفاظهّعليها: ّثانيا.ّمسألةّأسرىّبدرّدليلّعلىّعنايةّاهللّبالسنة،

ُّالنيبُّإنُّما ُّمسألةُّأسرىُّبدرُّأن ُُّّحدثُّيف ُّفأشارُّعليهُّبعضهمُّبقبول ُّيفُّمصريُّهؤالءُّاألسرى، لفديةُّاأشارُّعلىُّأصحابه
نوُّالعمُّوالعشريةُّياُّنيبُّاهللُّهؤالءُّب»الذيُّأشارُّعليهُّبالفديةُّهوُّأبوُّبكرُّالصديقُّحينماُّقالُّله:ُّفأماُّ،ُّمنهم،ُّوأشارُّبعضهمُّبقتلهم

وأماُّ،ُّ«ديهمُّلإلسالم،ُّفيكونواُّلناُّعضداواإلخوان،ُّفإنُّأرىُّأنُّتأخذُّمنهمُّالفديةُّفيكونُّمنهمُّقوةُّعلىُّالكفار،ُّوعسىُّاهللُّأنُّيه
ُّالفاروقُّمع ُّعمر ُّفهو ُّبقتلهم ُّالنيب ُّعلى ُّهمالذيُّأشار ُّهؤالء ُّللمشركني، ُّهوادة ُّقلوبنا ُّيف ُّأنهُّليس ُّاهلل ُّيعلم ُّ"حىت ُّبقوله: ُّذلك ُّلال

وأصبحُّأمامُّالنيبُّرأيانُّمها:ُّالفدية،ُّأوُّالقتل،ُّومباُّأنهُّملُّيردُّنصُّقرآنُّحيكمُّيفُّهذهُّاملسألة،ُّإذُّملُّ.(2)صناديدهم،ُّوأئمتهمُّوقادمهم
ُّفوجدُّأن ُّجيتهدُّفيها، ُّعليهُّأن ُّقبلُّكان ُّأسرىُّمن ُّبالصفحُّفقال:ُّيكنُّللمسلمني ُّاجلميل}اهللُّأمره ُّالصفح ،ُّ[15:احلجر]{فاصفح

ُّطريقةُّالدعوةُّإليه،ُّفقال: ُّ.[825النحل:ُّ]ُّ{ادعُّإىلُّسبيلُّربكُّباحلكمةُّواملوعظةُّاحلسنة}ُّوحددُّلهُّسبحانه
نُّنعلمُّدُّأوالُّبُّ،الفديةُّمنُّاألسرىُّوتركُّقتلهموانسجاماُّمعُّهدفُّإسالميُّعظيم،ُّهوُّاحلدُّمنُّالرقُّقدرُّاإلمكانُّقبلُّالنيبُّ

ُّاإلمثُّ ُّوقعُّيف ُّسبقُّاحلدث ُّخالفُّحكما ُّاحلدث،ُّفلو ُّيأيتُّمع ُّاهللُّوحكم ُّخيالفهُّرسول ُّاحلدثُّفال ُّحكمُّيسبق ُّفرقاُّبني أنُّهناك
صحابهُّأُّكانُّيفُّأسرىُّبدر؛ُّإذُّشاورُّالنيبُُّّواملعصية،ُّوحاشاهُّمنُّذلك،ُّأماُّاحلكمُّالذيُّيأيتُّمعُّاحلدثُّيكونُّخمتلفاُّمتاما،ُّوهذاُّما

فإذاُّ}ُُّّ،ُّفقالُّعزُّوجل:(3)ملُّيغريُّاحلكمُّفظلُّاألسرُّوالفداءُّيلُّعلىُّذلكُّأنُّاهللاهللُّبعدُّانتهاءُّالعملية،ُّوالدلمثُّجاءُّاحلكمُّمنُّعندُّ
ُّ[.4حممد:ُّ]ُّ{لقيتمُّالذينُّكفرواُّفضربُّالرقابُّحىتُّإذاُّأثخنتموهمُّفشدواُّالوثاقُّفإماُّمناُّبعدُّوإماُّفداء

ماُّكانُّلنيبُّأنُّيكونُّلهُّأسرىُّحىتُّيثخنُّيفُّاألرضُّتريدونُّعرضُّالدنياُّواهللُّيريدُّاآلخرةُّواهللُّعزيزُّ}ُّفقولهُّعزُّوجل:إذنُّ
لوالُُّّ}ُّليسُّعتاباُّلهُّوإمناُّهوُّإرشادُّلهُّإىلُّاألوىلُّواألفضل،ُّوالُّإمثُّعلىُّالنيبُّفيه،ُّولذلكُّقالُّبعدُّهذهُّاآلية:ُّ[،42:األنفال{]حكيم

؛ُّأي:ُّلوالُّكتابُّمنُّاهللُّموجودُّفيهُّأنكمُّستفعلونُّذلكُّالُّحمالة،ُّ[41:األنفال{]يماُّأخذمتُّعذابُّعظيمكتابُّمنُّاهللُّسبقُّملسكمُّف
يفُّذلك،ُّوأنهُُّّلنيبيهنيُّخيربُّبأنهُّالُّإمثُّعلىُّاأوُّلوالُّكتابُّمنُّاهللُّخطُّفيهُّأنهُّالُّيعاقبُّإالُّبعدُّنزولُّاحلكمُّمعُّخمالفته،ُّوكالُّالتوج

ُّفعال،ُّأوُّتقريرات،ُّفالسنةُّملزمةُّوحجةُّيفُّالتشريع،ُّإذُّالُّجمالُّفيهاُّللخطأُّأوُّالزلل.معصومُّيفُّكلُّماُّوردُّعنهُّمنُّأقوالُّأوُّأ
ُّبواسطةُّ ُّيعلمهم ُّوقد ُّالتكليفُّاملباشر، ُّأو ُّبطريقُّالتوجيه، ُّيعلمهم ُّطريقتني؛ُّفقد ُّأنبيائه ُّيفُّتعليم ُّهلل ُّلناُّأن ُّيتبني ومنُّهذا

ُّاألوىل،ُّأوُّاألحسنُّإىلُّاُّ(4)التجربة ُّحلسن،ُّوذلكُّمنُّتربيةُّاهللُّألوليائهُّوتعليمهُّهلم.واالستدراكُّعليهمُّإنُّجانبوا
                                                                 

ُّشبهاتُّحولُّعصمةُّالنيب-8ُّ ُّوالسنة،ُّد.ُّعمادُّالسيدُّالشربيين،ُّرد 482ُّ:482ُُّّ،ُّصم2003هـ/8ُّ،8424ُّمطابعُّدارُّالصحيفة،ُّالقاهرة،ُّطُّيفُّضوءُّالكتاب
2ُّ-(ُّ ُّيفُّمصنفه،ُّكتاب:ُّاملغازي، ُّابنُّأيبُّشيبة ُّ(.234هُّاأللبانُّيفُّحتقيقهُّكتابُّفقهُّالسريةُّلإلمامُّالغزايلُّبرقمُّ)(.ُّوصحح32(،ُّرقمُّ)1ُّ/424صحيح:ُّأخرجه
ُّ(.1ُّ/4188،ُّ)م8118دارُّأخبـارُّاليـوم،ُّالقاهـرة،ُُّّتفسيـرُّالشعـراوي،ُّحممـدُّمتولـيُّالشعـراوي،-3ُّ
ُّمطبعةُّرشوان،ُّالقاهرة،ُّط-4ُّ ُّالسنة،ُّد.ُّطهُّحبيشي، ُّ.533م،ُّص2004هـ/2ُّ،8422ُّضالالتُّمنكري
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ُّاهللُّ والُّيستنتجُّمنُّذلكُّقدحُّيفُّعصمتهمُّبلُّإنهُّيثبتهاُّويقويها؛ُّإذُّإهناُّبذلكُّحموطةُّبعنايةُّاهللُّيفُّكلُّحلظة،ُّوالنيبُّصلى
اُّهوُّعدولُّعنُّتُّخطيئة،ُّوإمنمنُّهؤالءُّاألنبياءُّالذينُّاجتهدواُّواختارواُّاحلسنُّوتركواُّاألحسن،ُّوهذهُّليسُّيفُّهذهُّاحلادثةُّعليهُّوسلم

ُّاألوىل.
وهناُّنريدُّأنُّنبنيُّاملقاصدُّواحلكمُّالربانيةُّمنُّعدمُّمصادفةُّبعضُّاجتهاداتُّالنيبُّلألوىل،ُّفليسُّاملقصودُّمنُّهذاُّأنُّيعلمُّاهللُّ

ُّوإمناُّهلذاُّاألمرُّحكمُّومقاصدُّعظيمةُّنذكرُّمنهاُّماُّيأيت:ُّأنهُّأخطأ،ُّأوُّجانبُّاألوىلُّفحسبالنيبُّ
مامةُّالُّريبُّأنُّرسولُّاهللُّكانُّيفُّموضعُّاإلّعلىّاالجتهاد،ّوإعمالّالفكرّفيماّيعرضّلهاّمنّقضايا:ّتشجيعّاألمةّّّّ.2

الكربىُّللخلق،ُّفكانُّمنُّحكمةُّاهللُّأنُّجيتهدُّليقلدهُّاخللقُّيفُّاالجتهاد،ُّوأنُّخيطئُّيفُّبعضُّاألمور،ُّلئالُّيصرفهمُّخوفُّاخلطأُّيفُّ
القُّقدُّجانبُّاألوىل،ُّومعُّذلكُّملُّميتنعُّعنُّاالجتهاد،ُّبلُّعاشُّطوالُّحياتهُّاالجتهادُّعنُّاالجتهاد،ُّماُّدامُّأفضلُّاخللقُّعلىُّاإلط

ُّمنُّ جيتهدُّيفُّكلُّماُّملُّينزلُّعليهُّفيهُّوحي،ُّحىتُّيتقررُّيفُّالناسُّمبدأُّاالنتفاعُّمبواهبُّالعقول،ُّومثارُّالقرائح،ُّويتحررُّالفكرُّالبشري
ُّفيهاُّرقُّاجلمودُّوالركود،ُّويفُّذلكُّأيضاُّتشجيعُّلألمةُّعلىُّاالجتهاد،ُّوإعمالُّ الفكرُّفيماُّيعرضُّهلاُّمنُّقضاياُّوأحداث،ُّالُّجيدون

ُّأحكامها ُّللتعرفُّعلى ُّ.(8)نصوصا،ُّفإنُّاألحداثُّتتجدد،ُّوالُّتنتهيُّعندُّحد،ُّفالُّبدُّإذنُّمنُّاالجتهاد
0.ّ ّالرسولإقّّّ ّعلىّبشرية ّأدلةّمادية ُّجمانبةُّالّوعبوديته:ّامة ُّعلىُّنيبففي ُّإقامةُّالدليل ُّاجتهاداتهُّلألوىل، ُّيفُّبعض

بشريةُّالرسولُّوعبوديتهُّهللُّتعاىل،ُّوأنهُّمعُّكونهُّرسوالُّوهوُّأفضلُّاخللق،ُّملُّيتجاوزُّأنُّيكونُّعبداُّيصيبُّوخيطئ،ُّكماُّيصيبُّالبشرُّ
ُّالسالممرميُّعلُّوخيطئون،ُّوذلكُّحىتُّالُّيضلُّاملسلمونُّيفُّإطرائه،ُّوالُّيغلواُّيفُّإجالله،ُّكماُّضلُّالنصارىُّيفُّعيسىُّابن ُّ.(2)يه

8.ّ ّالرسولّفيّإبالغّالرسالة:ّّّ ّعلىّأمانة ُّيبديُّّالبرهنة ُّدونُّأن ُّإليهُّمواله ُّالذيُّأرشده ُّإىلُّالصواب إنُّرجوعُّالنيب
نصعُّدليلُّأُّإليه،ُّأوُّإرشادهُّلألوىلُّواألحسنتابُّغضاضة،ُّودونُّأنُّيكتمُّشيئاُّمماُّأوحيُّإليهُّمنُّتسجيلُّاألخطاءُّعليه،ُّأوُّتوجيهُّالع

ُّصدقهُّيفُّكلُّماُّيبلغ،ُّوعلىُّأنُّالقرآنُّليسُّمنُّتأليفهُّووضعه،ُّلكنهُّتنزيلُّالعزيزُّالرحيم ُّ.(3)علىُّعصمتهُّوأمانته،ُّوعلى
اجتهاده،ُّفليسُُّّمعصومُّيفُّولكنناُّنؤكدُّيفُّالنهايةُّأنُّالنيبوىل،ُّكانتُّهذهُّبعضُّاحلكمُّمنُّجمانبةُّبعضُّاجتهاداتُّالنيبُّاأل

ُّمنُّاألمة؛ُّ ّدائماّفالّيقرهّعلىّخطأّفيّاألمورّاالجتهاديةاجتهادهُّكاجتهادُّأحد ُّيزدادُّالذينُّآمنواُّإألنّاهللّيتواله ُّبه،ُّ،ُّوهنا ميانا
ُّلصواب،ُّواحلقُّبالباطل،ُّفماُّدامتُّاألمةُّمأمورةُّمنُّاهللوثقةُّبكلُّماُّصدرُّعنه؛ُّألنُّإقرارهُّعلىُّخطأُّهوُّإقرارُّضمينُّمبساواةُّاخلطأُّبا

والغايةُّيفُّ،ُّ(4)باتباعُّالرسولُّفيماُّيقولُّويفعل،ُّفالُّبدُّأنُّيبنيُّاهللُّلهُّوجهُّالصواب،ُّوقدُّيكونُّمعُّهذاُّالبيانُّلونُّمنُّألوانُّالعتاب
ىلُّاألمةُّوتتبعه،ُّفهيُّاألمةُّاخلامتةُّاليتُّكتبُّاهللُّهلاُّمحلُّرسالتهُّإىلُّيومُّالدين،ُّوإذاُّكانُّاألمرُّكذلكُّالنهايةُّهيُّأنُّيصلُّحكمُّاهللُّإ

نُّذاُّيتضحُّجلياُّبطالوهب،ُّمنُّاجتهاداتهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلممماُّجاءُّيفُّالسنةُّاملطهرة،ُّوماُّفيهاُُّّألمةُّملزمةُّبكلُّماُّبلغهُّوماُّفعلهفإنُّا
ُّوإرشاداُّلألمة.اُّماُّزعمهُّاملغرضونُّمنُّأنُّالنيب ُّكانُّتشريعا ُّجتهدُّوأخطأُّيفُّبعضُّاألمورُّألنهُّمعصومُّمنُّاخلطأُّواجتهاده

ّثالثا.ّإنّحديثّتأبيرّالنخلّالّعالقةّلهّبالتشريع،ّفهوّفيّأمورّالمعاش:
ُّذلكُُّّ ُّيسألواُّعماُّإذاُّكان ُّيقولهُّدونُّأن ُّوالطاعةُّلكلُّما ُّإىلُّالسمع ُّعلىُّاتباعهُّدفعهم ُّالصحابةُّللنيبُّوحرصهم إنُّحب

فيهاُّكماُُّّواخلربة؟ُّفهمُّأعلمُّبأمورُّدنياهمُّواملرجعُّيكونُّإليهمُّيحيا،ُّأيُّأمراُّتشريعياُّأمُّأنهُّيفُّأمورُّاملعاشُّاليتُّيعولُّفيهاُّعلىُّالرأوُّ
ُّرواياتُّ[2:األنبياء{]فاسألواُّأهلُّالذكرُّإنُّكنتمُّالُّتعلمون}ُّقالُّتعاىل: ،ُّوحديثُّتأبريُّالنخلُّرواهُّمسلمُّوغريه،ُّووردتُّفيهُّثالث
ُّيتبنيُّاملعىنُّمنها،ُّوهي:نُّعندُّمسلم ُّذكرهاُّحىت

                                                                 
ُّمصطفىُّالباز،ُّالرياض،ُّمناهلُّالعرفانُّ-8ُّ ُّ(ُّبتصرف.2ُّ/380ُّ،388م،ُّ)8114هـ/8482ُّيفُّعلومُّالقرآن،ُّحممدُّعبدُّالعظيمُّالزرقان،ُّمكتبةُّنزار
ُّمصطفىُّالباز،ُّالرياض،ُّ-2ُّ ُّ(ُّبتصرف.2ُّ/380ُّ،388م،ُّ)8114هـ/8482ُّمناهلُّالعرفانُّيفُّعلومُّالقرآن،ُّحممدُّعبدُّالعظيمُّالزرقان،ُّمكتبةُّنزار
ُّمصطفىُّالباز،ُّالرياض،ُُّّمناهلُّالعرفانُّيف-3ُّ ُّ(.2ُّ/382م،ُّ)8114هـ/8482ُّعلومُّالقرآن،ُّحممدُّعبدُّالعظيمُّالزرقان،ُّمكتبةُّنزار
ُّمصطفىُّالباز،ُّالرياض،ُّ-4ُّ ُّ(.2ُّ/383م،ُّ)8114هـ/8482ُّمناهلُّالعرفانُّيفُّعلومُّالقرآن،ُّحممدُّعبدُّالعظيمُّالزرقان،ُّمكتبةُّنزار
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ُّمررتُّمعُّرسولُّاهللُّبقومُّعلىُّرؤوسُّالنخل،ُّفقال:ُّماُّيصنعُّهؤالء؟ُّفقالوا:ُّيلقحونه»عنُّموسىُّبنُّطلحةُّعنُّأبيهُّقال:ُُّّ.8ُُُُُُُّّّّّّّ
هللُّبذلك،ُّفقال:ُّاُّ،ُّجيعلونُّالذكرُّيفُّاألنثىُّفيلقح،ُّفقالُّرسولُّاهلل:ُّماُّأظنُّيغينُّذلكُّشيئا،ُّقال:ُّفأخربواُّبذلكُّفتكوه،ُّفأخربُّرسول

إنُّكانُّينفعهمُّذلكُّفليصنعوه،ُّفإنُّإمناُّظننتُّظناُّفالُّتؤاخذونُّبالظن،ُّولكنُّإذاُّحدثتكمُّعنُّاهللُّشيئا،ُّفخذواُّبه،ُّفإنُّلنُّأكذبُّ
ُّ(8)«علىُّاهللُّعزُّوجل

،ُّوهمُّيأبرونُّالنخل،ُّيقولون:ُّيلقحونُّالنخل،ُّفقال:ُّماُّتصنعون؟ُّقالوا:ُُّّاملدينةُّقدمُّنيبُّاهلل»افعُّبنُّخديج،ُّقال:ُّعنُّرُُّّ.2
كناُّنصنعه،ُّقال:ُّلعلكمُّلوُّملُّتفعلواُّكانُّخرياُّفتكوه،ُّفنفضت،ُّأوُّفنقصت،ُّقال:ُّفذكرواُّذلكُّله،ُّفقال:ُّإمناُّأناُّبشر،ُّإذاُّأمرتكمُّ

ُّ.(2)«ملُّيشكوُُّّ:ُّأوُّحنوُّهذاُّقالُّاملعفري:ُّفنفضترمةبشيءُّمنُّدينكمُّفخذواُّبه،ُّوإذاُّأمرتكمُّبشيءُّمنُّرأي،ُّفإمناُّأناُّبشر.ُّقالُّعك
3.ُُّّ ُّثابت،ُّعنُّأنس ُّعنها،ُّوعن ُّرضيُّاهلل ُّفخرجُّ»عنُّعائشة ُّلصلح،ُّقال: ُّملُّتفعلوا ُّيلقحون،ُّفقال:ُّلو ُّمرُّبقوم أنُّالنيب

ُّ(3)«شيصا،ُّفمرُّهبمُّفقال:ُّماُّلنخلكم؟ُّقالوا:ُّقلتُّكذاُّوكذا،ُّقال:ُّأنتمُّأعلمُّبأمورُّدنياكم
ُّال ُّحسبُّوبإمعانُّالنظرُّيف ُّصدرُّعنه ُّالنخل،ُّوكلُّما ُّهنياُّعنُّتأبري ُّالثالثُّملُّيتضمن ُّاحلديثُّيفُّرواياته رواياتُّيظهرُّأن

ُّ ُّذلكُّشيئا»الروايةُّاألوىلُّقوله: ُّ«ماُّأظنُّيغين ُّالروايةُّالثانيةُّقوله: ُّخريا»،ُّوحسب ُّتفعلواُّكان ُّالثالثةُّ،ُّوحس«لعلكمُّلوُّمل بُّالرواية
ُّ«.لوُّملُّتفعلواُّلصلح»قوله:ُّ

ُّ ُّ"بابُّوجوبُّوقدُّترجمُّالنووي ُّدونُّماُّذكرههلذاُّالبابُّبعنوان: ُّماُّقالهُّشرعا ُّالرأيُّامتثال ُّعلىُّسبيل ".ُّمنُّمعايشُّالدنيا
وهذهُّالتمجةُّتدلُّعلىُّأنُّماُّيذكرهُّالنيبُّمنُّأمورُّالدنياُّوملُّيقصدُّبهُّشيءُّمنُّأمورُّالتشريعُّالُّيدخلُّحتتُّطائلةُّاألمرُّوالنهيُّالشرعي،ُّ

كوه،ُّفأخربُّرسولُّماُّأظنُّيغينُّذلكُّشيئا،ُّفتُّ»ةُّوالتجربة،ُّولذلكُّقالُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم:ُّإمناُّهيُّأمورُّاملعاشُّاليتُّتكتسبُّباخلربُّ
اهللُّبذلك،ُّفقال:ُّإنُّكانُّينفعهمُّذلكُّفليصنعوه،ُّفإنُّإمناُّظننتُّظنا،ُّفالُّتؤاخذونُّبالظن،ُّولكنُّإذاُّحدثتكمُّعنُّاهللُّشيئاُّفخذواُّ

ُّ«.به
مُّأعلمُّبأمرُّأنت»،ُّويفُّرواية:ُّ«وإذاُّأمرتكمُّبشيءُّمنُّرأيُّفإمناُّأناُّبشرإذاُّأمرتكمُّبشيءُّمنُّدينكمُّفخذواُّبه،ُّ»ويفُّرواية:ُّ

ورآهُُّّادهلتشريع،ُّفأماُّماُّقالهُّباجتهأي:ُّمنُّأمرُّالدنياُّومعاشهاُّالُّعلىُّا«ُّمنُّرأي»قالُّالعلماءُّقولهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم:ُّ«.ُّدنياكم
قبله...ُّقالُّالعلماء:ُّوملُّيكنُّهذاُّالقولُّخربا،ُّوإمناُّكانُُّّشرعاُّجيبُّالعملُّبه،ُّوليسُّإبارُّالنخلُّمنُّهذاُّالنوع،ُّبلُّمنُّالنوعُّالذي

ُّوظنهُّكغريه،ُّفالُّميتنعُّوقوعُّمثلُّهذا،ُّوالُّنقصُّيفُّذلك" ُّ.(4)ظناُّكماُّبينهُّيفُّهذهُّالروايات،ُّقالوا:ُّورأيهُّيفُّأمورُّاملعايش
ُّربةُّوالُّعالقةُّهلاُّبالوحيُّمنُّقريبُّأوُّبعيد،ُّومنُّاملعلومُّأنُّاألمورُّاليتُّتقومُّعليهاُّمعايشفاملسألةُّإذنُّترجعُّإىلُّالتجربةُّواخل

ةُّربُّالناسُّوحيامهمُّالدنيويةُّالُّصلةُّهلاُّبالوحيُّإالُّفيماُّيتصلُّهباُّمنُّحلُّوحرمةُّوإباحة،ُّوأماُّكيفيةُّمزاولتهاُّوالقيامُّهباُّفذلكُّمتوكُّللخ
لوُّتركوهُُّّملُّتكنُّلهُّسابقةُّخربةُّبتأبريُّالنخل،ُّوملاُّرآهمُّيفعلونُّذلك،ُّقالُّهلم:ُّ..ُّورسولُّاهللماُّألفواُّوتعودوا.ُّوالتجربةُّيزاولوهناُّحسب

ُّلذلكُّ لصلح،ُّإماُّعلىُّهيئةُّاالستفهام،ُّوإماُّعلىُّاالقتاحُّاملبينُّعلىُّعدمُّالتجربةُّوملُّيكنُّلذلكُّمنُّصلةُّبالتشريعُّالُّأمراُّوالُّهنيا،
ُّتركوهُّوملُّيصلح:ُّ ُّ«.دنياكمُّأنتمُّأعلمُّبأمور»قالُّهلمُّملا

انُّحكماُّتشريعياُّسواءُّكوتركهمُّلتأبريُّالنخلُّيدلُّعلىُّشدةُّحبهمُّللنيبُّوقوةُّحرصهمُّعلىُّاتباعُّكلُّماُّيصدرُّعنهُّمنُّقول،ُّ
إنُّكانُّينفعهمُّ»هُّلملُّينههم،ُّوإمناُّظنُّأنهُّالُّداعيُّلفعلُّذلكُّالتأبري،ُّماُّوردُّيفُّالروايةُّاألوىلُّمنُّقوُُّّمثُّإنُّالدليلُّعلىُّأنه،ُّأوُّملُّيكن

                                                                 
ُّالزمُّودائم،ُّد.ُّفتحيُّعبُّ-8ُّ ُّالسنةُّتشريع ُّواحلديثُّيفُّصحيحُّمسلمُّ)بشرحُّالنووي(،ُّكتاب:33ُُّّ،ُّصم8115هـ/8405ُّدارُّالتوفيقية،ُّالقاهرة،ُُّّدُّالكرمي،راجع بتصرف،

ُّ(.4088(،ُّرقمُّ)1ُّ/3412الفضائل،ُّباب:ُّوجوبُّامتثالُّماُّقالهُّشرعاُّدونُّمـاُّذكـرهُّـُّصلىُّاهللُّعليـهُّوسلـمُّـُّمـنُّمعايــشُّالدنيــا،ُّ)
ُّمسلمُّ)بشرحُّالنووي(،ُّكتا-2ُّ ُّ)1ُّ/3412منُّمعايشُّالدنيا،ُّ)ُّب:ُّالفضائل،ُّباب:ُّوجوبُّامتثالُّماُّقالهُّشرعاُّدونُّماُّذكرهصحيح ُّ(.4082(،ُّرقم
ُّمسلمُّ)بشرحُّالنووي(،ُّكتاب:ُّالفضائل،ُّباب:ُّوجوبُّامتثالُّماُّقالهُّشرعاُّدونُّمـاُّذكـره-3ُّ ُّ)1ُّ/3412مـنُّمعايــشُّالدنيــا،ُّ)ُّصحيح ُّ(.4083(،ُّرقم
ُّصحيحُّمسلم،ُّالنووي،-4ُّ ُّمصطفىُّالباز،ُّمكةُّاملكرمة،ُّطحتُّشرح ُّ(.8ُّ/3411،ُّ)م2008هـ/2ُّ،8422ُّقيق:ُّعادلُّعبدُّاملوجودُّوعليُّمعوض،ُّمكتبةُّنزار
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وهبذاُّيتبنيُّأنُّمسألةُّتأبريُّالنخلُّخارجةُّعنُّإطارُّاألحكامُّالشرعيةُّفالُّيقالُّإنُّالنيبُّاجتهدُّفيهاُّوأخطأُّفهوُّمنُّ،ُّ«نعوهذلكُّفليص
ُّأمورُّالدنياُّواملعاشُّالُّأمورُّالدينُّوالتشريع.

ّأوّموقعّبدر:ّرابعا.ّلمّيصدرّعنّالنبي ّاجتهادّفيّأنواعّالحجّأوّقطعّاإللخر
أنُّيؤكدُّعلىُّجوازُُّّ(8)«لوُّاستقبلتُّمنُّأمريُّماُّاستدبرتُّماُّسقتُّاهلدي»أرادُّبقوله:ُُّّنيبإنُّالّالقرانّفيّالحج:ّّّّ.2
اداُّرُّأدىُّفريضةُّاحلجُّمرةُّواحدةُّقارنا،ُّوأرادُّأنُّيعلمُّاملسلمنيُّأنُّاحلجُّيصحُّقراناُّكانُّأوُّإفُُّّاحلجُّوالعمرة؛ُّوذلكُّألنُّالرسولالقرانُّبني

أوُّمتتعا،ُّولذلكُّقالُّقولتهُّتلك،ُّفلرمباُّفهمُّالبعضُّمنُّفعلهُّوجوبُّالتمتع،ُّوإنُّكانُّالناسُّمعهُّيفُّحجةُّالوداعُّملُّيقرنواُّكلهمُّكماُّ
قرنُّبلُّمنهمُّمنُّقرنُّاحلجُّبالعمرةُّكماُّفعلُّالنيبُّومنهمُّمنُّأفردُّوأهلُّباحلجُّفقط،ُّومنهمُّمنُّمتتعُّبالعمرةُّإىلُّاحلج،ُّوالنيبُّيفُّذلكُُّّ

لتُّمنُّأمريُّلوُّاستقب»ومقرُّللجميعُّوملُّينكرُّعلىُّأحدُّمنهم،ُّوهذاُّمماُّيدلُّأيضاُّعلىُّأنُّقولهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم:ُُّّكلهُّشاهد،
ليسُّرجوعاُّعنُّاجتهادُّسابق؛ُّإذُّإنهُّكانُّقدُّأقرُّمنُّأهلُّحبج،ُّأوُّحبجُّوعمرةُّأيُّاملفردُّواملقرن،ُّوملُّينهُّعنُّذلكُّ«ُّماُّاستدبرت...

ُّفك ُّشاهداُّومعُّكونهُّقارنا، ُّيوصفُّمعُّكونه ُّليسُّمما ُّومعُّأنه ُّسبقُّإقراره ُّتأكيدُّملا ُّخاطئُّمعُّأنه ُّعنُّاجتهاد ُّإنهُّرجوع يفُّيقال:
ُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم؟ ُّبالصوابُّواخلطأ،ُّومنُّالذيُّحيكمُّعلىُّاجتهاده ُّحىتُّحيكمُّعليه ُّباالجتهاد

ملُّينكرُّعلىُّأحدُّأقرهمُّالنيبُّوُّوحىتُّيتبنيُّاألمرُّنوضحُّبشيءُّمنُّاإلجيازُّأنواعُّاحلج،ُّوأنُّالصحابةُّقدُّفعلواُّاألنواعُّالثالثةُّوُّ
ُّبعدُّذلك:ُّ ُّيفُّحجةُّالنيبُّوأنُّقوله ُّأمريُّماُّاستدبرت...»منهم،ُّمماُّيدلُّعلىُّأهناُّكانتُّموجودةُّمجيعا ُّيكنُُّّ«لوُّاستقبلتُّمن مل

اُّخرجن»رجوعاُّعنُّاجتهادُّخاطئُّبلُّتأكيداُّملاُّسبقُّأنُّأقرهُّعامُّحجةُّالوداع،ُّفقدُّروىُّالبخاريُّعنُّعائشةُّرضيُّاهللُّعنهاُّقالت:ُّ
معُّرسولُّاهللُّعامُّحجةُّالوداع،ُّفمناُّمنُّأهلُّبعمرة،ُّومناُّمنُّأهلُّحبجةُّوعمرة،ُّومناُّمنُّأهلُّباحلج،ُّوأهلُّرسولُّاهللُّباحلج،ُّفأماُّمنُّ

ُّأوُّمجعُّاحلجُّوالعمرةُّملُّحيلواُّحىتُّكانُّيومُّالنحر ُّ.(2)«أهلُّباحلج
اريُّأيضاُّعنُّعائشةُّقالت:ُّخرجناُّمعُّالنيبُّيفُّحجةُّالوداع،ُّفمناُّمنُّأهلُّبعمرة،ُّومناُّمنُّأهلُّحبج،ُّويفُّروايةُّأخرىُّللبخ

نحرُّمنُّأحرمُّبعمرةُّوملُّيهدُّفليحلل،ُّومنُّأحرمُّبعمرةُّوأهدىُّفالُّحيلُّحىتُّحيلُّب»فقدمناُّمكة،ُّفقالُّرسولُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم:ُّ
ُّ.(3)«هديه،ُّومنُّأهلُّحبجُّفليتمُّحجه...

ومنُّهذهُّاألحاديثُّالصحيحةُّيتبنيُّأنُّالنيبُّحجُّقارنا،ُّإالُّأنهُّأمرُّمنُّكانُّقدُّحجُّمنُّأصحابهُّوملُّيسقُّاهلديُّأنُّيتحللُّ
احلجُّوهوُُّّعوأنُّجيعلهاُّعمرة،ُّأماُّهوُّفلمُّيتحلل؛ُّألنهُّقدُّساقُّاهلديُّولبدُّرأسه،ُّوقدُّأخذُّبعضُّالعلماءُّأنُّالتمتعُّهوُّأفضلُّأنواُّ

ُّ ُّمعنا: ُّالذي ُّاحلديث ُّيف ُّمتناهُّكما ُّ ُّالنيب ُّألن ُّعباس؛ ُّابن ُّعمرة»قول ُّوجلعلتها ُّألحللت ُّاستدبرت ُّما ُّأمري ُّمن ُّاستقبلت ،ُّ(4)«لو
ُّإىلُّالعمرة. ُّواملقصودُّأنُّيتمتعُّباحلج

ُّع ُّيتضحُّأنُّاحلجُّوالعمرة ُّاإلقران:ُّلىُّثالثةُّأقسام:ومنُّمجلةُّهذهُّاألحاديث ُّفُّاألول: ُّباحلجُّوالعمرةُّمعا إذاُّوذلكُّبأنُّيليب
ُّ ُّوظلُّعلىُّإحرامهُّحىت ُّواحلجُّمعاوصلُّإىلُّمكةُّطافُّوسعى، ُّيفُّوصفتهُّأنُّيهلُّبُّالثان:ُّالتمتع:،ُّينتهيُّمنُّأعمالُّالعمرة العمرة

يابهُّوأبيحُّالعمرةُّحتللُّفحلقُّشعرهُّأوُّقصره،ُّولبسُّثعلىُّأنُّحيجُّيفُّنفسُّالعام،ُّفإذاُّانتهىُّمنُّأداءُّ«ُّلبيكُّاللهمُّبعمرة»أشهرُّاحلجُّ
ُّأنُُّّاد:الثالث:ُّاإلفرُّ،ُّوُّالثامنُّمنُّذيُّاحلجة(ُّأهلُّباحلجلهُّكلُّشيءُّكانُّحمظوراُّعليهُّبسببُّاإلحرامُّفإذاُّكانُّيومُّالتويةُّ)وه وهو

ُّأعمالُّاحلج ُّفقطُّويبقىُّحمرماُّحىتُّتنتهي ُّ.(5)يهلُّعندُّامليقاتُّباحلج

                                                                 
ُّ)بشرحُّفتحُّالباري(،ُّكتاب:ُّالبيهقيُّ)-8ُّ ُّالبخاري ُّ)83ُّ/238صحيح  (.2113(،ُّرقمُّ)5ُّ/8104(.ُّصحيحُّمسلمُّ)بشرحُّالنووي(،ُّكتاب:ُّاحلج،ُّ)2221(،ُّرقم
ُّ)بشرحُّفت-2ُّ ُّالبخاري ُّ)5ُّ/8102(.ُّصحيحُّمسلمُّ)بشرحُّالنووي(،ُّكتاب:ُّاحلـج،ُّ)8542(،ُّرقمُّ)3ُّ/413حُّالباري(،ُّكتاب:ُّاحلج،ُّ)صحيح ُّ(.2141(،ُّرقم
ُّ)بشرحُّفتحُّالباري(،ُّكتاب:ُّاحليض،ُّ)-3ُّ ُّالبخاري ُّ)381(،ُّرقمُّ)8ُّ/411صحيح ُّ(.2143(،ُّرقمُّ)5ُّ/8100(.ُّصحيحُّمسلمُّ)بشرحُّالنووي(،ُّكتاب:ُّاحلج
ُّ)بشرحُّ-4ُّ ُّالبخاري ُّمنُّأمري..."،ُّ)صحيح ُّ(.2221(،ُّرقمُّ)83ُّ/238فتحُّالباري(،ُّكتاب:ُّالتمين،ُّباب:ُّقولُّالنيبُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم:ُّ"لوُّاستقبلت
ُّدارُّالعقيدة،ُّالقاهرة،ُّط-5ُّ ُّ(.2ُّ/340ُّ،348م،ُّ)2004هـ/3ُّ،8422ُّمتامُّاملنةُّيفُّفقهُّالكتابُّوصحيحُّالسنة،ُّعادلُّبنُّيوسفُّالعزازي،
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وهكذاُّطابتُّنفوسُّاحلجاجُّالذينُّأدواُّالفريضةُّبأيةُّطريقةُّمنُّهذهُّالطرقُّالثالث،ُّوالُّخطأُّهناُّيفُّأيُّنوع،ُّبلُّهوُّتشريعُّ
نُّوُّإسالميُّعظيمُّالشأن،ُّولوُّكانُّمثةُّخطأُّلنهىُّالنيبُّعنُّالقرانُّلكنهُّملُّينهُّعنه،ُّوالُّيزالُّاملسلمونُّحيجونُّقارننيُّإىلُّيومناُّهذا،ُّد

ُّ(8)أدىنُّنكريُّمنُّأحد،ُّقوالُّواحدا
عنهُّابتداءُّلريجعُُّّهُّينملأماُّفيماُّيتعلقُّبزعمهمُّأنُّالنيبُّرجعُّعنُّرأيهُّيفُّقطعُّشجرُّاإلذخر،ُّفاحلقُّأنهُّّمسألةّاإللخر:ّّّّ.0

،ُّوالُّتلتقطُّاالُّخيتلىُّخالها،ُّوالُّيعضدُّشجرها،ُّوالُّينفرُّصيده»وكانُّنصُّكالمهُّيفُّهذهُّاملسألةُّأنهُّقالُّعنُّمكة:ُّ،ُّعنُّهذاُّالنهي
فهلُّيفيدُّهذاُّ(2ُّ)«لقطتهاُّإالُّملعرف.ُّفقالُّالعباسُّرضيُّاهللُّعنه:ُّإالُّاإلذخرُّلصاغتناُّوقبورنا،ُّفقالُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم:ُّإالُّاإلذخر

يسكتُّقليال،ُّيصدرُّاحلكم،ُّوُُّّاسُّرضيُّاهللُّعنه؟ُّولقدُّكانُّالنيبهنيُّعنُّقطعُّاإلذخر،ُّأوُّأنُّالنيبُّأخطأُّيفُّاجتهادهُّوصححُّلهُّالعب
ُّقال:ُّإنُّواهللُّألغزونُّقريشا،ُّواهللُّألغزونُّقريشا،ُّواهللُّألُّغزونُّقريشا،ُّمث»يستثينُّمنهُّماُّيشاء،ُّوكثرياُّماُّفعلُّهذا،ُّومنُّذلكُّقوله:ُُّّمث

ُّ.(3)«شاءُّاهلل
ُّفاستكملُّالنيبُّذلكُّفالعباسك ُّاإلذخرُّحلاجةُّالناسُّإليه، ُّإالُّاإلذخر»كالمهُّقائال:ُُُّّّطلبُّاستثناء ُّاجتهادُُّّفليسُّيف«. هذا

نُّمُّمنُّالنيبُّوإمناُّهوُّتشريعُّمنهُّوالُّيشتطُّيفُّاالستثناءُّأنُّينويهُّمنُّأولُّالكالم،ُّوقبلُّفراغه؛ُّألنُّالنيبُّلوُّكانُّناوياُّالستثناءُّاإلذخر
وهذاُّبالُُّّ(4)ممُّالُّبدُّهلمُّمنهُّلقينهمُّوبيومهأولُّكالمه،ُّأوُّقبلُّمتامه،ُّملُّيتوقفُّاستثناؤهُّلهُّعلىُّسؤالُّالعباسُّلهُّذلك،ُّوإعالمهُّأهن

ريبُّفيهُّمنُّالفقهُّوتعليمُّاألمةُّأنُّاحلاكمُّواجملتهدُّقدُّينسىُّأمراُّويذكرهُّأحدُّمنُّالناسُّبه،ُّفيستذكرُّويستدركُّاألمر،ُّوماُّكانُّسهوهُّ
ُّيفُّالصالةُّمنُّاهللُّإالُّإرشاداُّوتربيةُّوتعليماُّلألمةُّمنُّبعده.

ماُّعنُّاختيارهُّملكانُّنزولُّجيشهُّيفُّمعركةُّبدرُّفإنُّاحلديثُّالذيُّرويُّعنُّاحلبابُّبنُّأّموقعّالجيشّفيّغزوةّبدر:ّّّّ.8
املنذرُّضعيف،ُّرواهُّابنُّإسحاق،ُّقال:ُّحدثتُّعنُّرجالُّمنُّبينُّسلمةُّأهنمُّذكرواُّأنُّاحلبابُّبنُّاملنذرُّبنُّاجلموح،ُّقال:ُّياُّرسولُّاهللُّ

ُّنت ُّوال ُّنتقدمه ُّلناُّأن ُّليس ُّاهلل ُّأمنزالُّأنزلكه ُّاملنزل، ُّواحلربُّأرأيتُّهذا ُّالرأي ُّهو ُّقال:ُّبل ُّواملكيدة؟ ُّواحلرب ُّهوُّالرأي ُّأم أخرُّعنه،
ماُّوراءهُّمنُّالقلبُّمثُُّّواملكيدة.ُّفقال:ُّياُّرسولُّاهلل،ُّفإنُّهذاُّليسُّمبنزل،ُّفاهنضُّبالناسُّحىتُّنأيتُّأدىنُّماءُّمنُّالقوم،ُّفننزلهُّمثُّنغور

ُّفقالُّرس ُّنقاتلُّالقوم،ُّفنشربُّوالُّيشربون، ُّعليهُّوسلم:ُّلقدُّأشرتُّبنبينُّعليهُّحوضاُّفنملؤهُّماء،ُّمث ُّفنهضُّولُّاهللُّصلىُّاهلل الرأي.
رسولُّاهللُّومنُّمعهُّمنُّالناس،ُّفسارُّحىتُّإذاُّأتىُّأدىنُّماءُّمنُّالقومُّنزلُّعليه،ُّمثُّأمرُّبالقلبُّفغورت،ُّوبىنُّحوضاُّعلىُّالقليبُّالذيُّ

ُّفملئُّماء،ُّمثُّقذفواُّفيهُّاآلنية" ّ(5)نزلُّعليه
جدالُّصحتهُُّّولوُّافتضنا(9ّ)اسطةّبينّابنّإسحاقّوالرجالّمنّبنيّسلمةوهذاّالحديثّضعفهّاإلمامّاأللبانيّلجهالةّالّو

فإنهُّالُّتقومُّبهُّحجةُّعلىُّأنُّالنيبُّاجتهدُّوأخطأُّمثُّرجعُّعنُّاجتهادهُّإىلُّرأيُّاحلباب؛ُّإذُّليسُّرأياُّللنيبُّأوُّاختياراُّمنه،ُّوالدليلُّعلىُّ
خرُّهذاُّاملنزل،ُّأمنزالُّأنزلكهُّاهلل،ُّليسُّلناُّأنُّنقدمهُّوالُّنتأُّياُّرسولُّاهلل،ُّأرأيت»ذلكُّأنُّاحلبابُّبنُّاملنذرُّعندماُّسألُّالنيبُّقائال:ُّ

ُّ.(2)«عنه؟ُّأمُّهوُّالرأيُّواحلربُّواملكيدة
ليسُّرأياُّوُّوملُّيقلُّإنهُّرأييُّأيُّماُّتطلبتهُّاحلربُّومكيدةُّاألعداء،ُّ«.ُّإنهُّالرأيُّواحلربُّواملكيدة»ُّأجابهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم

ملُّجيتهدُُّّة؛ُّألنُّالنيباتُّالنيبُّوالُّبالعصمشخصياُّللنيبُّوملاُّعرضُّاحلبابُّرأيهُّفضلهُّالنيبُّوالُّريبُّأنُّهذاُّاملوقفُّالُّصلةُّلهُّباجتهاد
                                                                 

ُّيفُّال-8ُّ ُّوهبة،ُّمصر،ُّطُّسنة؟،ُّد.ُّأمحدُّعبدُّالرمحن،كيفُّوملاذاُّالتشكيك ُّبتصرف.83ُّ،ُّصم2005هـ/8ُّ،8421ُّمكتبة
ُّ)بشرحُّفتحُّالباري(،ُّكتاب:ُّاجلنائز،ُّ)-2ُّ ُّالبخاري ُّمسلمُّ)بشرحُّالنووي(،ُّكتاب:ُّاحلج،ُّ)8341(،ُّرقمُّ)3ُّ/253صحيح ُّ(.3244(،ُّرقمُّ)5ُّ/2801(.ُّصحيح
ُّ)بشرحُّعونُّاملعبود(،-3ُّ ُّأبوُّداودُّيفُّسننه ُّبعدماُّيتكلم،ُّ)ُُّّصحيح:ُّأخرجه ُّ)1ُّ/881كتاب:ُّاألميانُّوالنذور،ُّباب:ُّاحلالفُّيستثين (.ُّوصححهُّاأللبانُّيف3328ُّ(،ُّرقم

(ُّ ُّ(.2188صحيحُّوضعيفُّسننُّأيبُّداودُّبرقم
ُّاملعادُّيفُّهديُّخريُّالعباد،ُّابنُّقيمُّاجلوزية،ُّحتقيق:ُّشعيبُّاألرنؤوط،ُّمؤسسةُّالرسالة،ُّبريوت،ُّط-4ُّ ُّ(.3ُّ/454م،ُّ)8115هـ/1ُّ،8405ُّزاد
ُّللتاث،ُّالقاهرة،ُّطُّ-5ُّ ُّ(.2ُّ/810م،ُّ)8115هـ/8ُّ،8484ُّالسريةُّالنبوية،ُّابنُّهشام،ُّحتقيق:ُّحممدُّبيومي،ُّدارُّاحلرم
ُّط-4ُّ ُّ.811م،ُّهامشُّص2000هـ/4ُّ،8428ُّفقهُّالسرية،ُّالغزايل،ُّحتقيق:ُّاأللبان،ُّدارُّالدعوة،ُّاإلسكندرية،
ُّ(.2ُّ/83م،ُّ)2003هـ/8ُّ،8424ُّالقاهرة،ُّطالسريةُّالنبوية،ُّد.ُّعليُّحممدُّحممدُّالصاليب،ُّدارُّالفجر،ُّ-2ُّ
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هيُّاختيارُّاألصلحُّمنُّاآلراء،ُّفإنُّكانُّمثةُّاجتهادُّمنهُّفهوُّاختيارهُّلرأيُّاحلبابُّوأخذهُّبه،ُُّّمنُّمثُّملُّخيطئ،ُّوإمناُّكانتُّمهمتههناُّوُّ
ُّصائبُّموفقُّالُّريب. ُّوهوُّاجتهاد

ومماُّجتدرُّاإلشارةُّإليهُّهناُّأنُّأمورُّاحلربُّواملكيدةُّهيُّمنُّبابُّالسياسةُّواملعايشُّاليتُّالُّنصُّفيهاُّوالُّوحيُّعلىُّالتفاصيل،ُّ
ملوكولُّاوإمناُّوردتُّفيهاُّقواعدُّكليةُّصاحلةُّلكلُّزمانُّومكانُّوكلُّحال،ُّوتركتُّالتفاصيلُّاجلزئيةُّألهلُّاخلربةُّيفُّكلُّعصرُّومصر،ُّوهمُّ

،ُّوهلذاُّقالُّالنيبُّ[2:األنبياء{]فاسألواُّأهلُّالذكرُّإنُّكنتمُّالُّتعلمون}ُّإليهمُّاالجتهادُّفيهاُّألهنمُّأهلُّالذكرُّيفُّذلكُّكماُّقالُّتعاىل:
؛ُّأيُّليسُّهذاُّمنُّأمورُّالتشريعُّاليتُّالُّاجتهادُّمعهاُّبلُّهوُّمنُّاألمورُّاليتُّجيبُّاالجتهادُّ«بلُّهوُّالرأيُّواحلربُّواملكيدة»للحباب:ُّ

ُّتشاورُّبشأهناُّمعُّأهلُّالرأيُّواخلربة.ُّواهللُّأعلم.وال
ُّالنيبُّيفُّشيء،ُّومنُّمثُّفالُّجمالُّللحكُُُُُُُّّّّّّّ ُّباخلوعليهُّفاملسائلُّالثالثُّالسابقةُّليستُّمنُّاجتهاد ُّووصفها ُّ.طأُّأوُّالصوابمُّعليها

ّالنبي ّقواعدّالقضاء:ّخامسا.ّبناء
ضاةُّهيُّإرساءُّملبادئُّالقضاءُّمنُّاعتمادُّالق«ُّأخيهُّشيئافمنُّقضيتُّلهُّمنُّحقُّ»إنُّاحلكمةُّمنُّقولهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم:ُّ

إنكمُّختتصمونُّ»علىُّاحلججُّوقرائنُّاحلالُّالظاهرة،ُّواحلديثُّكماُّجاءُّيفُّروايةُّالبخاريُّعنُّأمُّسلمةُّرضيُّاهللُّعنهاُّأنُّرسولُّاهللُّقال:ُّ
ئا،ُّفالُّيأخذه؛ُّلهُّمنُّحقُّأخيهُّشيإيل،ُّولعلُّبعضكمُّأنُّيكونُّأحلنُّحبجتهُّمنُّبعض،ُّفأقضيُّلهُّعلىُّحنوُّمماُّأمسعُّمنه،ُّفمنُّقطعتُّ

ُّأقطعُّلهُّبهُّقطعةُّمنُّالنار ُّ.(8)«فإمنا
اءُّيفُّأنهُّيرسيُّمبدأُّهاماُّمنُّمبادئُّالقض«ُّفمنُّقضيتُّلهُّمنُّحقُّأخيهُّشيئا»أفادُّالعلماءُّمنُّقولهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم:ُّ

اصدُّالربانيةُّاملقفمنُّ،ُّواضحة،ُّدونُّاالستنادُّإىلُّاإلهلامُّحكمهمُّعلىُّاحلججُّالظاهرة،ُّوقرائنُّاحلالُّالاإلسالم،ُّوهوُّاعتمادُّالقضاةُّيف
،ُّوهذاُّيقتضيُّ[28األحزاب:ُّ]ُّ{لقدُّكانُّلكمُّيفُّرسولُّاهللُّأسوةُّحسنة}ُّأنُّيكونُّقدوةُّيقتدىُّبه،ُّقالُّعزُّوجل:ُّمنُّإرسالُّالنيب

ُّوأالُّيكونُّهباُّماُّالُّ ُّللحياة، ُّيستطيعُّالبشرُّالعاديونُّتطبيقه.أنُّتكونُّسنتهُّمنهجا
بهُّأحداُّعاملُّالغيبُّفالُّيظهرُّعلىُّغي}ُّوألنُّالغيبُّمنُّعلمُّاهللُّقدُّيطلعُّعليهُّأحدُّرسله،ُّدونُّسائرُّالبشر،ُّقالُّعزُّوجل:

ُّيريدُّىلشرعُّاهللُّلنبيهُّأنُّحيكمُّبالظاهرُّوقرائنُّاألحوالُّدونُّاالستنادُّإىلُّاإلهلام؛ُّألنهُّتعاُّ[22:اجلن]ُّ{(ُّإالُّمنُّارتضىُّمنُّرسول24)
أنُّيرسيُّمنهجُّالقضاءُّيفُّاإلسالم،ُّويضمنُّدميومةُّهذاُّاملنهجُّإىلُّأنُّيرثُّاهللُّاألرضُّومنُّعليها،ُّفشرعُّاحلكمُّبالظاهر؛ُّألنُّاإلهلامُّ

ُّالنبوة. ُّلكلُّقاض،ُّوإمناُّهوُّمنُّخصوصيات ُّالُّيتيسر
ىُّحنوُّمماُّبعض،ُّفأقضيُّلهُّعلإنكمُّختتصمونُّإيلُّولعلُّبعضكمُّأنُّيكونُّأحلنُّحبجتهُّمنُّ»وهذاُّماُّأرادُّأنُّيؤكدهُُّّبقوله:ُّ

ُّأقطعُّلهُّبهُّقطعةُّمنُّالنار ُّاألمةُُُّّّ(2)«أمسعُّمنه،ُّفمنُّقطعتُّلهُّمنُّحقُّأخيهُّشيئاُّفالُّيأخذه،ُّفإمنا فهوُّبذلكُّمؤصلُّملنهجُّحياة
عناه:ُّيُّله،ُّومخطابُّللمقضُّ:ُّهوُّأيُّاحلديثجاءُّيفُّفتحُّالباري:ُّ"قالُّابنُّالتني،ُّاميةُّالُّجيمعهاُّإالُّدينُّاإلسالمكاملةُّيفُّبالدُّمتُّ

ُّ.(3)أنهُّأعلمُّمنُّنفسهُّهلُّهوُّحمقُّأمُّمبطل؟ُّفإنُّكانُّحمقاُّفليأخذه،ُّوإنُّكانُّمبطالُّفليتكهُّفإنُّاحلكمُّالُّينقلُّاألصلُّعماُّكانُّعليه"
ّثمّلكرّابنّحجرّعدةّفوائدّفيّهذاّالحديثّنذكرّمنها:

ُّهوُّيفُّالباطنُّحرامُّعليهُُُُُُُُّّّّّّّّ ُّيفُّباطلُّحىتُّاستحقُّبهُّيفُّالظاهرُّشيئا ُّ.إمثُّمنُّخاصم
أنُّمنُّاحتالُّألمرُّباطلُّبوجهُّمنُّوجوهُّاحليلُّحىتُّيصريُّحقاُّيفُّالظاهرُّوحيكمُّلهُّبهُّأنهُّالُّحيلُّلهُّتناولهُّيفُّالباطنُّوالُّيرتفعُُّّ       

ُّعنهُّاإلمثُّباحلكم.

                                                                 
ُّ)بشرحُّفتحُّالباري(،كتاب:ُّالشهادات،ُّ)-8ُّ ُّالبخاري ُّمسلمُّ)بشرحُّالنووي(،ُّ)2410(،ُّرقمُّ)5ُّ/340صحيح ُّ)4ُّ/2441(.ُّصحيح ُّ(.4313(،ُّرقم
ُّ)بشرحُّفتحُّالباري(،ُّكتاب:ُّاملظامل،ُّ)-2ُّ ُّالبخاري ُّ(.4313(،ُّرقمُّ)4ُّ/2441اب:ُّاألقضية،ُّ)(.ُّصحيحُّمسلمُّ)بشرحُّالنووي(،ُّكت2451(،ُّرقمُّ)5ُّ/821صحيح
ُّابنُّحجر،3ُُّّ ُّبشرحُّصحيحُّالبخاري، ُّ(.83ُّ/814،ُّ)م8112هـ/8ُّ،8402ُّحتقيق:ُّحمبُّالدينُّاخلطيبُّوآخرين،ُّدارُّالريانُّللتاث،ُّالقاهرة،ُّطُّفتحُّالباري
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ذلكُّمعُّأنهُُُّّّمثُّذكرُّاحلكمةُّيفُّقضاءُّالنيبُّبالظاهرُّمعُّأنُّاهللُّقادرُّأنُّيطلعهُّعلىُّبواطنُّاألمورُّوحقائقها،ُّفقال:ُّ"واحلكمةُّيفُُّّ     
إمناُّ»أنهُّملاُّكانُّمشرعاُّكانُّحيكمُّمباُّشرعُّللمكلفنيُّويعتمدهُّاحلكامُّبعده،ُّومنُّمثُّقال:ُُّّبالوحيُّعلىُّكلُّحكومةكانُّميكنُّإطالعهُّ

ُّوليدةُّ«أناُّبشر ُّابن ُّقصة ُّيف ُّعائشة ُّبإيرادهُّحديث ُّ)البخاري( ُّاملصنف ُّأشار ُّهذهُّالنكتة ُّوإىل ُّبه"، ُّمبثلُّماُّكلفوا ُّاحلكم ُّيف ُّأي: ،
يفُّقصةُّلهُّقولهُّحتتجبُّمنهُّاحتياطا،ُّومث،ُّحيثُّحكمُّبالولدُّلعبدُّبنُّزمعةُّوأحلقهُّبزمعة،ُّمثُّملاُّرأىُّشبههُّبعتبةُّأمرُّسودةُّأنُّ(8)ُّزمعة

ُّالبخاريُّرمحهُّاهللُّإىلُّأنُّالنيبُّفأشارُّ(2)«لوالُّاألميانُّلكانُّيلُّوهلاُّشأن»املتالعننيُّملاُّوضعتُّاليتُّلوعنتُّولداُّيشبهُّالذيُّرميتُّبه:ُّ
حكمُّيفُّابنُّوليدةُّزمعةُّبالظاهر،ُّولوُّكانُّيفُّنفسُّاألمرُّليسُّمنُّزمعةُّوالُّيسمىُّخطأُّيفُّاالجتهادُّوالُّهوُّمنُّمواردُّاالختالف،ُّ

نُّاخلصمنيُّمباُّموسبقُّالبخاريُّإىلُّذلكُّالشافعيُّفإنهُّملاُّتكلمُّيفُّحديثُّالبابُّقال:ُّ"وفيهُّأنُّاحلكمُّبنيُّالناسُّيقعُّعلىُّماُّيسمعُّ
لفظواُّبه،ُّوإنُّكانُّميكنُّأنُّيكونُّيفُّقلوهبمُّغريُّذلك،ُّوأنهُّالُّيقضيُّعلىُّأحدُّبغريُّماُّلفظُّبه...ُّولعلُّالسرُّيفُّقوله:ُّ"إمناُّأناُّبشر"ُّ

ُّنيأيُّيفُّإجراءُّاألحكامُّعلىُّالظاهرُّالذيُّيستويُّفيهُّمجيعُّاملكلفُّ،[880الكهف:ُّ]ُّ{قلُّإمناُّأناُّبشرُّمثلكم}ُّامتثالُّقولُّاهللُّتعاىل:
ُّإىلُّ ُّنظر ُّغري ُّمن ُّالظاهرة ُّإىلُّاألحكام ُّلالنقياد ُّالعباد ُّنفوس ُّبه،ُّوتطيب ُّاالقتداء ُّليتم ُّبه، ُّحيكموا ُّأمرواُّأن ُّما ُّمبثل ُّحيكم فأمرُّأن

ُّ.(3)الباطن...ُّ"
الةُّالبشرية،ُّوأنُّمعناه:ُّالتنبيهُّعلىُّح«ُّإمناُّأناُّبشر»م:ُّوقالُّاإلمامُّالنوويُّيفُّشرحهُّهلذاُّاحلديث:ُّ"وقولهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسل

البشرُّالُّيعلمونُّمنُّالغيبُّوبواطنُّاألمورُّشيئاُّإالُّأنُّيطلعهمُّاهللُّتعاىلُّعلىُّشيءُّمنُّذلك،ُّوأنهُّجيوزُّعليهُّيفُّأمورُّاألحكامُّماُّجيوزُّ
مكانُّكونهُّيفُّليمنيُّوحنوُّذلكُّمنُّأحكامُّالظاهرُّمعُّإعليهم،ُّوأنهُّإمناُّحيكمُّبنيُّالناسُّبالظاهر،ُّواهللُّيتوىلُّالسرائرُّفيحكمُّبالبينةُّوا

الباطنُّخالفُّذلك،ُّولكنهُّإمناُّكلفُّاحلكمُّبالظاهر...ُّولوُّشاءُّاهللُّتعاىلُّألطلعهُّعلىُّباطنُّأمرُّاخلصمني،ُّفحكمُّبيقنيُّنفسهُّمنُّ
ُّعدمُّاالطالعُّحكامهُّأجرىُّلهُّحكمهمُّيفغريُّحاجةُّإىلُّشهادةُّأوُّميني،ُّلكنُّملاُّأمرُّاهللُّتعاىلُّأمتهُّباتباعهُّواالقتداءُّبأقوالهُّوأفعالهُّوأ

ُّليصحُّ ُّوغريه؛ ُّفيهُّهو ُّالذيُّيستوى ُّعلىُّالظاهر ُّتعاىلُّأحكامه ُّاهلل ُّحكمه،ُّفأجرى ُّيفُّذلك ُّحكمُّاألمة ُّاألمور،ُّليكون علىُّباطن
ُّلألحكامُّالظاهرةُّمنُّغريُّنظرُّإىلُّالباطنُّواهللُّأعلم" ُّ(4)االقتداءُّبه،ُّوتطيبُّنفوسُّالعبادُّلالنقياد

لكنُُّّ،يسرُّلكلُّمنُّيأيتُّبعدهُّوحفظُّعصمتهُّيفُّالوقتُّنفسهُّمنُّأنُّمتسمةُّفقدُّأصلُّنبيهُّمنهجُّاحلياةُّاملوحلكمةُّاهللُّالعظي
الفهمُّاخلاطئُّللحديثُّمعُّخبثُّالغرضُّكاناُّوراءُّهذاُّالطعنُّيفُّشخصُّالنيبُّومنُّمثُّيفُّسنته،ُّولكنُّهيهاتُّأنُّيضرُّغبارهمُّالسماءُّ

ُّسنةُّالنبوية.وقدُّتعهدُّاهللُّحبفظُّدينهُّممثالُّيفُّالقرآنُّالكرميُّوال

ُّأنُُّّالخالصة: ُّمنهُّ)لوُّجازُّلنا ُّعلىُّخطأُّإنُّوقع ُّوإماُّأنهُّالُّيقر ُّفإماُّأنهُّالُّخيطئُّابتداء، ُّالنيبُّمعصومُّيفُّاجتهاده، إن
،ُّصوبه،ُّفتقعُّاألمةُّفيهغُّعنهُّوالُّينسميهُّخطأ(ُّفيأيتُّالتصويبُّوالسدادُّمنُّاهللُّلرسوله؛ُّألنُّاهللُّماُّكانُّليتكُّخطأُّيقعُّمنُّنبيهُّاملبل

ُّلألوىل،ُّمنهاُّأنهُّأرادُّأنُّيوضحُّأنُّاالجتهاإنُّهللُّ ُّجليلةُّيفُّاجتهاداتُّالنيبُّوجمانبةُّبعضها ُّبحكما ُّومنهاُّتقرير ُّ.شريةُّالنيبدُّجائز،
ملُّخيطئُّالنيبُّيفُّمصريُّأسرىُّبدر،ُّوإمناُّجانبُّاألوىلُّواألحسنُّإىلُّاحلسن،ُّفأرشدهُّاهللُّلألوىل،ُّويفُّهذاُّدليلُّعلىُّعنايةُّاهللُُُُُُُّّّّّّّ

أبريها،ُّوإمناُّتأبريُّالنخلُّمنُّأمورُّاملعاشُّاليتُّتؤخذُّباخلربةُّوالرأي،ُّوالنيبُّملُّينهُّعنُّت،ُّوُّلتأيتُّعلىُّأكملُّالوجوهُّوأصوهبا؛ُّبالسنةُّالنبوية
ُّحيك ُّومنُّمثُّال ُّمبعناهُّالشرعي، ُّتوصفُّباالجتهاد ُّبوحي،ُّواليتُّال ُّاليتُّليست ُّأمورُّاملعاش ُّالصوابُّمُّعليهأبدىُّرأيهُّيف ُّباخلطأُّأو ا

                                                                 
ُّيفُّهذاُّالبابُّعنُّعائشةُّأهناُّقالت:ُّ-8ُّ ُّالثانُّالذيُّأوردهُّالبخاري ُّسعدُّبنُّأيبُّوقاصُّأنُّابنُّوليدةُّزمعةُّمينكانُّعتبةُّبنُّ»ُّيقصدُّاحلديث ُّأيبُّوقاصُّعهدُّإىلُّأخيه

ُّوابنُّوليدةُّأيبُّوُّ ُّسعدُّفقال:ُّابنُّأخي،ُّقدُّكانُّعهدُّإيلُّفيه،ُّفقامُّإليهُّعبدُّبنُّزمعة،ُّفقال:ُّأخي ُّلدُّعلىُّففأقبضهُّإليك،ُّفلماُّكانُّعامُّالفتحُّأخذه راشه،ُّفتساوقاُّإىلُّرسول
ُّأيبُّولدُّعلىُّفراشه،ُّفقالُّرسولُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُُّّاهللُّـُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّـُّفقالُّسعد:ُّيا ُّوابنُّوليدة رسولُّاهلل،ُّابنُّأخي،ُّكانُّعهدُّإيلُّفيه،ُّوقالُّعبدُّبنُّزمعة:ُّأخي

ُّشوسلم:ُّهوُّلكُّياعبدُّبنُّزمعة،ُّمثُّقالُّرسولُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم:ُّالولدُّللفراش،ُّوللعاهرُّاحلجر،ُّمثُّقالُّلسودةُّبنتُّزمعة:ُّاحتجيبُّمن ههُّبعتبة،ُّفماُّرآهاُّبهُّملاُّرأى
ُّ)«.ُّحىتُّلقيُّاهللُّتعاىلُّ ُّالباري(،ُّكتاب:ُّاألحكام،ُّباب:ُّمنُّقضىُّلهُّحبقُّأخيهُّفالُّيأخذه، ُّ)بشرحُّفتح ُّ([.2812(،ُّرقمُّ)83ُّ/814]صحيحُّالبخاري

ُّأمحدُّيفُّمسنده،ُّمسندُّبينُّهاشم،ُّمسندُّعبدُّاهللُّبنُّالعباس،ُّ)-2ُّ ُّتعليقهُّعلىُّاملسند.ُّ(.ُّوصححهُّأمحدُّشاكرُّيف2838(،ُّرقمُّ)4ُّ/4صحيح:ُّأخرجه
ُّابنُّحجر،-3ُّ ُّبشرحُّصحيحُّالبخاري، ُّالباري ُّ(83ُّ/814ُّ،812ُّ،ُّ)م8112هـ/8ُّ،8402ُّحتقيق:ُّحمبُّالدينُّاخلطيبُّوآخرين،ُّدارُّالريانُّللتاث،ُّالقاهرة،ُّطُّفتح
ُّصحيحُّمسلم،ُّالنووي،-4ُّ ُّمصطفىُّالباز،ُّمكةُّاملكرمة،ُّطُّشرح ُّ(.4ُّ/2441،ُّ)م2008هـ/2ُّ،8422ُّحتقيق:ُّعادلُّعبدُّاملوجودُّوعليُّمعوض،ُّمكتبةُّنزار
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عمرة،ُّحىتُّالتأكيدُّعلىُّإجازةُّالتمتعُّبنيُّاحلجُّوال«ُّلوُّاستقبلتُّمنُّأمريُّماُّاستدبرتُّماُّسقتُّاهلدي»بقوله:ُُّّنُّالنيبُّأراد،ُّإالشرعي
الُّيفهمُّالناسُّمنُّفعلهُّوجوبُّالقران،ُّوليسُّيفُّهذاُّاحلديثُّرجوعُّعنُّاجتهادُّسابق؛ُّألنُّالنيبُّحجُّوحجُّمعهُّالناس؛ُّفمنهمُّمنُّ

علىُّأحد،ُّفدلُّعلىُّجوازُّاألنواعُّالثالثة؛ُّومنُّمثُّفقولهُّليسُّرجوعاُّعنُّاإلقرانُّبلُُّّأقرن،ُّومنهمُّمنُّأفرد،ُّومنهمُّمنُّمتتعُّوملُّينكرُّ
ُّكانُّتقريراُّوتأكيداُّعلىُّجوازه؛ُّإذُّإنهُّكانُّمعموالُّبهُّمنُّقبل.

إنُّحديثُّاحلبابُّبنُّاملنذرُّحديثُّضعيفُّضعفهُّاإلمامُّاأللبان،ُّوعلىُّافتاضُّصحتهُّفلمُّيكنُّنزولُّالنيبُّعلىُّرأيُّاحلبابُُُُُُُّّّّّّّ
ذرُّيفُّيومُّبدرُّرجوعاُّعنُّرأيهُّاألول؛ُّألنهُّملُّيكنُّهناكُّرأيُّمنُّأساسه،ُّفأمورُّاحلربُّمتوكةُّللخربةُّوالرأيُّكماُّقالُّصلىُّاهللُّبنُّاملن

إنُّإباحتهُّقطعُّاإلذخرُّالُّتعدُّاستدراكاُّمنُّالعباسُّعليه؛ُّألنُّالنيبُّملُّينهُّعنهُّابتداء،ُّ،ُّ«بلُّهوُّالرأيُّواحلربُّواملكيدة:ُّ»عليهُّوسلم
ُّاإلذخرُّمنهُّالُّيعدُّسبباُّيفُّاستثناءُّاوإمناُّكانُّيصدرُّا ُّقليال،ُّمثُّيستثينُّمنهُّماُّيشاء،ُّوالعباسُّبطلبهُّاستثناء ُّأوُّإلحلكمُّويسكت ذخر

،ُّنُّأولُّالكالمُّوقبلُّفراغهينويهُّمُّوليسُّيفُّهذاُّاجتهادُّمنُّالنيبُّإمناُّهوُّتشريعُّمنهُّوالُّيشتطُّيفُّاالستثناءُّأنُّاستدراكاُّعلىُّقولُّالنيب
ُّلهُّبهُّقطعةُّمنُّالنارفمنُّقطعتُّلهُّمنُّ»قوله:ُّ ُّأخيهُّشيئاُّفالُّيأخذه،ُّفإمناُّأقطع ُّإرساءُّملبادئُّالقضاءُّيفُّاإلسال«ُّحق ُّوأنُّهو م،

ُّراألحكامُّتقومُّعلىُّالظاهرُّواهللُّيتوىلُّالسرائر؛ُّألنُّاهللُّقادرُّأنُّيطلعُّنبيهُّعلىُّبواطنُّاألمورُّولكنهُّتعليمُّلألمةُّبعده،ُّكماُّأنهُّحتذي
ُّ(8)الُّحقُّأوُّإحقاقُّباطل،ُّوهذاُّمنُّفضائلُّالسنةُّالُّعيوهبا.منُّالكذبُّوالغشُّيفُّاحلجةُّمنُّأجلُّإبط

ّرد ّرابعالبحثّال ّيهاّوحرةّليستّكلةّالمطهّ دّأنّالسنّ شبهةّأنّاجتهادّرسولّاهللّيؤي:
ُّتقر ُُُُُُُُُّّّّّّّّّ ُّرسولُّاهلل ُُّّيفرُّأنُّاجتهاد ُّبعصمتهُّيفالشريعة ُّوحُّالُّخيل ُّوتقريراته،ُّألن ُّتعاأقوالهُّوأفعاله ُّيفىُّاهلل ُّفإنُّأصاب ُّىلُّيراقبه؛

ُّوىفُّقرارُّربُّالعزةُّله،ُّوإنُّخالفُّاجتهادُّاألوىلُّنزلُّوحىُّاهللُّتعاىلُّبالتنبيهُّوالتصويبُّملاُّهوُّأوىل،علىُّإُّاجتهادهُّملُّيأتُّتنبيه،ُّفدل ُّ
ُّالنهائ ُّوحكمُّاهلل ُّوحى ُّيصبحُّاجتهاده ُّالياإلقرارُّوالتنبيه؛ ُّواألحاديث ُّخمالفتهُّباآليات ُّوحيرم ُّواجبُّاالتباع ُّالعباد ُّحجةُّعلى سابقةُّ،

ُّاألُّيفالدالةُّعلىُّعصمتهُّ ُّالفتنةُّوأدعياءُّالعلمُُّّ،مةاجتهادهُّوبإمجاع ّاجتهادّرسولّاهللّإالُّأنُّبعضُّدعاة ّالوحيّلزعمواّأن يسّمن
ّ.ياإلله

ولُّقصةُّتأبريُّالنخلُّمبختلفُّرواياتهُّعنُّطلحةُّبنُّعبيدُّاهللُّقال:ُّمررتُّمعُّرسُّالواردُّيفويستدلونُّعلىُّذلكُّحبديثُّاملعصومُُُُُُُّّّّّّّ
ثىُّفيلقح،ُّفقالُّرسولُّاألنُّفقالوا:ُّيلقحونهُّجيعلونُّالذكرُّيفُّماُّصنعُّهؤالء؟اهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّبقومُّعلىُّرؤوسُّالنخل.ُّفقال:ُّ

ُّأظنُّيغىنُّذلكُّشاهللُّصلىُّاهلل ُّبذلكُّفتكوه،ُّفأخربُّبذلكُّفقال:ُّيءُّعليهُّوسلمُّ"ما ُّفليصنعوه،ُّإنُّكانُّينفعه"ُّقالُّفأخربوا مُّذلك
وىفُّحديثُّ،ُّجل"لنُّأكذبُّعلىُّاهللُّعزُّوُُّّ،ُّفخذواُّبه،ُّفإنكمُّعنُّاهللُّشيئاًُّبالظن،ُّولكنُّإذاُّحدثتُّتؤاخذونُّإمناُّظننتُّظناً،ُّفالُّفإن

اُّأناُّبشر"ُّفإمنُّيمنُّرأُّيءدينكمُّفخذواُّبه.ُّوإذاُّأمرتكمُّبشُّمنُّيء:ُّإمناُّأناُّبشرُّإذاُّأمرتكمُّبشرافعُّبنُّخديجُّقال:ُّقالُّرسولُّاهلل
ُّ.(2كم"ُّ)ىفُّحديثُّأنسُّبنُّمالكُّقال:ُّقالُّرسولُّاهلل:ُّ"أنتمُّأعلمُّبأمرُّدنياُّ،ُّوُّقالُّعكرمة:ُّأوُّحنوُّهذا

ادُّرُّيرادُّالتحللُّمنها،ُّفقدُّأُّنُّشاء،ُّماُّشاءُّمنُّأمورُّالشرعُّاليتيعلقُّعليهُّمُّيديثُّمنُّزمنُّطويلُّكانُّاملشجبُّالذوهذاُّاحلُُُُُُّّّّّّ
ُّأعلمُُُّّّيبعضهمُّأنُّحيذفُّالنظامُّالسياس كلهُّمنُّاإلسالمُّهبذاُّاحلديثُّوحده،ُّألنُّأمرُّالسياسةُّأصواًلُّوفروعًاُّمنُّأمرُّدنيانا،ُّفنحن

خرونُّأنُّآشأنُّالوحيُّأنُّيكونُّلهُّفيهاُّتشريعُّأوُّتوجيه،ُّفاإلسالمُّعندُّهؤالءُّدينُّبالُّدولة،ُّوعقيدةُّبالُّشريعة؛ُّوأرادُّبه،ُّفليسُّمنُّ
ُّكلهُّمنُّاإلسالمُّكذلك،ُّبسببُّهذاُّاحلديثُّالواحد.ُُّّيحيذفواُّالنظامُّاالقتصاد

ُّالسنةُُُُُُّّّّّّ ُّحوتُّدواوين ُّما ُّالفردُّكل ُّاحلديث ُّيهدمُّهبذا ُّأرادُّأن ُّبعضُّالناس ُّواملعامالت،ُّاملهم:ُّأن ُّالبيوع، ُّمنُّأحاديث الزاخرة،
تكونُّالسنةُُّّهُّاليتيعُّأقوالهُّوأعمالهُّوتقريراتوكأنُّالرسولُّقالُّهذاُّاحلديثُّلينسخُّبهُّمج،ُّجتماعية،ُّواالقتصاديةُّوالسياسيةوالعالقاتُّاال

                                                                 
ُّعلىُّاالفتاءاتُّوالشبهات،ُّالقسمُّالثالث،ُّالسن ةُّ،اإلسالمموسوعةُّبيانُّالبحثُّنقالُُّّ-8ُّ ُّعشرة.ُّالشبهةُّالسادسة،ُّ(2،ُّج8ج)ُّاألول،ُّاجمللدُّالنبويةُّالرد
ُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّمنُّمعاُّ- 2 ُّدونُّماُّذكره ُّمسلمُّ)بشرحُّالنووى(ُّبابُّوجوبُّامتثالُّماُّقالهُّشرعًا ُّأخرجه ُّالرأى 2343ُُّّ-2348ُّ،ُّأرقام1/822ُّيشُّالدنياُّعلىُّسبيل
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ُّهذاُّاحلديثُّيفُّيعلقُّعلىمدُّشاكرُّوهذاُّالغلوُّمنُّبعضُّالناس،ُّهوُّالذىُّجعلُّعاملاُّكبريًاُّمثلُّاحملدثُّاجلليلُّالشيخُّأمحدُّحم،ُّالنبوية
ُّوصنائعُّأورُّمسندُّأمحدُّفيقول فجعلوهُُّّ،ُّبةُّفيها،ُّمنُّعبيدُّاملستشرقني،ُّوتالمذةُّاملبشرين:ُّ"هذاُّاحلديثُّمماُّطنطنُّبهُّملحدوُّمصر،

أرادواُّأنُّينفواُُّّااجتهاده،ُّوأخذواُّحيجونُّبهُّأهلُّالسنةُّوأنصارها،ُّوخدامُّالشريعةُّومحامها،ُّإذُّيفعصمةُّرسولُّاهللُُّّأصالُّيطعنونُّبهُّيف
ُّين ُّالسنة،ُّوأن ُّاإلسالم،ُّيفشيئًاُّمن ُّشرائع ُّشريعةُّمن ُّالدنيا،ُُّّكروا ُّشئون ُّهذهُّمن ُّأن ُّوغريها،ُّيزعمون ُّاالجتماع املعامالت،ُّوشئون

ُّأعلمُّبأمرُّدنياكم"ويتمسكونُّبروايةُّ ُّيصدُّ،أنس:ُّ"أنتم ُّوالُّبالرسالة،ُّوال ُّالدين،ُّوالُّباأللوهية، ُّالُّيؤمنونُّبأصل ونُّقواهللُّيعلمُّأهنم
قرارةُّنفوسهم.ُّومنُّآمنُّمنهمُّفإمناُّيؤمنُّلسانهُّظاهراً،ُّويؤمنُّقلبهُّفيماُّخييلُّإليه،ُّالُّعنُّثقةُّوطمأنينة،ُّولكنُّتقليداُّوخشية،ُُّّالقرآنُّيف

ُّوتعارضتُّالشريع ُّدرسواُّيففإذاُّماُّجدُّاجلد، ُّوالسنة،ُّمعُّما ُّأوُّيفُّة،ُّالكتاب ُّملُّيتددواُّيفُّمصر ُّعنُّاملفاضلة،ُّوملُّأوروبا، ُّحيجموا
ُّماُّأشربتُّقلوهبم،ُّمثُّينسبونُّنفوسهمُّبعدُّذلكُّأوُّينسبهمُّالناسُّإىلُّاإلسالم.اال ُّختيار،ُّوفضلواُّماُّأخذوهُّعنُّسادمهم،ُّواختاروا

ُُُُُُُّّّّّّّ ُّيعارضُّعصمته ُّنصاً،ُّوال ُّالُّيعارض ُّوالُّيفواحلديثُّواضحُّصريح، ُّبالسنةُّيفاجتهاده، ُّعدمُّاالحتجاج ُّشأن،ُُُُُّّّّّيدلُّعلى كل
ىنُّقصةُّتلقيحُّالنخلُّأنُّقالُّهلم:ُّ"ماُّأظنُّذلكُّيغُّوإمناُّاحلديثُّيفي،ُّنةُّالنبويةُّليستُّكلهاُّوحأنُّالسُّكماُّالُّيدلُّعلىُّماُّيزعمون

ُُّّ(.8لُّالتشريع"ُّ)هذاُّاملعىنُّإىلُّماُّيهدمُّبهُّأصُّةُّحىتُّيتوسعُّيفذلكُّسن ُُّّنه،ُّوملُّخيربُّعنُّاهلل،ُّوملُّيسنُّيفشيئاً،ُّفهوُّملُّيأمرُّوملُّي
ُّبأمرُّومنُّاجتهادُّالنيبُُُُُُّّّّّّ ُُّّوقوله:ُّ"أنتمُّأعلم ُّعصمةُّرسولُّاهلل ُّاملسلمنيُّإىلُّعدم ُّبعضُّعلماء ُّحيثُّاجتُّيفدنياكم"ُّذهب هاده؛

ُّوسنةُّغريُّتشريعيةُّغريُّملزمةُّوالُّدائمة.-ب،ُّسنةُّتشريعيةُّملزمةُّودائمة-أُّذهبواُّإىلُّتقسيمُّالسنةُّالنبويةُّإىلُّقسمني:
ُُّّوقصدواُّبغريُّالتشريعُّثالثةُّأنواع:ُُُُُُّّّّّّ
ُّالبشرية،ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُّسبيلُّاحلاجة ُّاخل.ُّ…والتزاورُّيوالشربُّوالنومُّواملشُّكاألكلماُّسبيله
ُّالشخصيةُّأوُّاالجتماعية،ُّكالذماُّسبيلهُّسبيلُّالتجاوبُّوالعُُُُُّّّّّ ُّشئونُّالزراعةُّوالطب،ُّوطولُّاللباسُّوقصره.ُّوردُّيفُّيادة
ُّكتوزيعُّاجليوشُّعلىُّاملواقعُّاحلربيةُّوحنوُّذلك.ُُّّماُّسبيلهُّسبيلُّالتدبريُّاإلنسانُُُُُّّّّّ
ُّيتعلقُّبهُّطلبُّالفعلُّأوُّالتك،فهذهُّاألنواعُّالثالُُُُُّّّّّ ُّاهللُّليسُّمسُّوإمناُّهوُّمنُّالشئونُّالبشريةُّاليتُّثةُّليسُّشرعًا لكُّالرسولُّصلى

ُّ.(2عليهُّوسلمُّفيهاُّتشريعًاُّوالُّمصدرُّتشريعُّ)
نُّدائرةُّمُّوهبذاُّالتقسيمُّقالُّغريُّواحدُّمنُّعلماءُّاملسلمنيُّوبالغُّبعضهمُّحىتُّكادُّخيرجُّقضاياُّاملعامالت،ُّواألحوالُّاملدينةُّكلهاُُُُُُّّّّّّ

ُّأنُّك ُّالرسولُّونواهيهُّيفالسنةُّالتشريعية.ُّحيثُّكانُّيرى ُّبهُُّّ،(3املعامالتُّكانُّأساسهاُّاالجتهادُّالُّالوحي)ُّثريًاُّمنُّأوامر حىتُّانتهى
عُّ)بيُّوذلكُّهوُّ،مجيعُّاملذاهبُّواملدارسُّالفقهيةُّعلىُّحلهُّمننةُّالنبوية؛ُّوماُّأمجعُّاملسلمونُّهذاُّاالجتاهُّإىلُّأنُّحرمُّبرأيهُّماُّأحلتهُّالس

حلاجةُّالناسُّإليه،ُّبعدُّأنُّوضعُّلهُّالضوابطُّالالزمةُّملنعُّالغررُّوالنزاعُّويسميهُّبعضهمُّ)السلف(ُّأيضًاُّوبهُُّّالسلم(ُّالذىُّرخصُّفيهُّالنيب
ُّاحلديث،ُّومضىُّعليهُّعملُّاألمةُّأكثرُّمنُّمخسةُّعشرُّقرناً. ُّجاء

ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُّابنُّعباس ُّعن ُّالنيبفعنُّالصحيحني ُّقدم ُّيسل ُُّّقال: ُّوهم ُّيفاملدينة، ُّالثُّفون ُّأسلفمار ُّفقال:ُّ"من ُّوالسنتني، متر،ُُّّيفُّالسنة
ُّيف(ُّبلُّقالُّابنُّعباس:ُّأشهدُّأنُّالسلف4ُّكيلُّمعلوم،ُّووزنُّمعلوم،ُّإىلُّأجلُّمعلوم"ُّ)ُُّّفُّيففليسل ُّ ُُّّاملضمونُّإىلُّأجلهُّقدُّأحلهُّاهلل

                                                                 
ُّهامشُّبتصرف.8135ُّرقم2/822ُُّّأمحدُّمسندُّاإلمامُُّّ- 1
ُّ.411ُّ،500ينظر:ُّاإلسالمُّعقيدةُّوشريعةُّلإلمامُّاألكربُّحممودُّشلتوتُّص-2ُّ
ُّصُّ-3ُّ ُّيفُّدعواه،ُّألن24ُُُّّّ،ُّوعلمُّأصولُّالفقهُّص25ُّ،24ينظر:ُّالسنةُّوالتشريع كالمهاُّللدكتورُّالنمر.ُّقالُّالدكتورُّالقرضاوي:ُّ"وماُّذهبُّإليهُّأيُّالدكتورُّالنمر،ُّالُّيفيده

ُّالوحيُّأل ُّأقرُّكانُّمبنزلة ُّللمعرفةُّواحلضارةُّاالجتهادُّإذا ُّالباطين(ُّأهـُّالسنةُّمصدرًا نهُّالُّيقرُّعلىُّخطأ،ُّكماُّهوُّمقررُّيفُّعلمُّاألصول،ُّوهلذاُّيسميهُّعلماءُّاحلنفيةُّ)الوحي
ُّكلُّماُّيقالُّفيهُّأ82ُّص ُّأليس ُّبعدُّذلكُّيؤيدُّالدكتورُّالقرضاويُّأنصارُّمدرسةُّتقسيمُّالسنةُّإىلُّتشريع،ُّوغريُّتشريع؟! ُّملاذا نةُّغريُّتشريعية؛ُّنهُّسهامش.ُّقلت:ُّوالُّأدرى

ُّت ُّالعزةُّالجتهادُّنبيهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّفيصريُّوحياً،ُّحىتُّولوُّكانتُّدرجتهُّاإلباحة،ُّكماُّسيأيت ُّفصيينطبقُّعليهُّماُّقالهُّهناُّمنُّإقرارُّرب ُّحممدُّرشيد لهُّ؟!.ُّومنهمُّالشيخ
ُّلشيخُّعلىُّحسبُّاهللُّيفُّكتابهُّالتشريع،ُّوالشيخُّعبدُّاجلليلُّعيسىُّيفُّكتابه:ُّاجتهادُّالرسول،ُّوا1/151رضاُّيفُّجملةُّاملنارُّاجمللدُّ

ُّمسلمُّ)بشرحُّالنووى(ُّ-4ُّ 4/44ُُّّأخرجه 8404ُّرقم ُّ)بشرحُّفتحُّالبارى( ُّ.5/224.ُّوينظر:ُّنيلُّاألوطار2240ُّرقم4/508ُُّّ،ُّوالبخارى
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ةُّالقسم،ُّوكلمةُّ"أشهد"ُّمبثاب(8)ُّ[212]البقرة:كتابه،ُّوأذنُّفيه،ُّمثُّقرأ:ُّ}ياُّأيهاُّالذينُّآمنواُّإذاُّتداينتمُّبدينُّإىلُّأجلُّمسمىُّفاكتبوه{ُّ
سريُّعليهُّكثريُّذمة،ُّويالُّنُّالسلم:ُّ"وهوُّبيعُّمعدومُّموصوفُّيفولكنُّالدكتورُّعبدُّاملنعمُّالنمرُّقالُّع،ُّالقسم،ُّفهذاُّرأىُّترمجانُّالقرآن

ُّيف ُّممُّمنُّالناس ُّاستغالاًلُّسيئاً، ُّحاجاتُّالزراع ُّمستغلني ُّإىلُّحترميهاألرياف، ُّجيعلناُّمنيل ُّأجُّ،ا ُّاالستغاللُّامن ُّيفللُّهذا ُّاحملرم ُّكريه
ُّحترميُّييقولُّالدكتورُّالقرضاوُّ،ُّ(2اإلسالم"ُّ) ُّوالُّيتعدىُّذلكُّإىل ُّيقتصرُّعلىُّحترميُّالظلمُّواالستغالل، ُّ"وكانُّأوىلُّبالشيخُّهناُّأن :

ُّ(ُّ.3التعاملُّالثابتُّبالسنةُّواإلمجاع"ُّ)

ّوالجواب:ّّّّّّّّ
ُّللقائلنيُّبأنُُُُُُُُُّّّّّّّّّ ُّ"غفرُّاهلل ُّالدكتورُّموسىُّشاهني: ُّتشريع،ُّكماُّقالُّفضيلة ُّتشريعُّوغري ُّوللقائلنيُّباملالسنة ُّهؤالءصلحة ُّلقدُّفتح
ُّبالُّوهؤالء ُّعلى ُّهلم ُّخيطر ُّمل ُّ..بابًا ُّبالصناعات،ُّ، ُّخاصًا ُّمنها ُّورد ُّما ُّالتشريع ُّبغري ُّقصدوا ُّتشريع؛ ُّتشريعُّوغري ُّالسنة ُّبأن القائلون

ُّوا ُّسيأيتواخلرباتُّكالزراعة ُّأنُّمن ُّبباهلم ُّوملُّخيطر ُّليدُّلطب، ُّبتقسيمهم ُّالبيبعدهمُّسيستدل ُّوأحاديث ُّوالشراخلُّاملعامالت، ء،ُّع،
ُّالنيب ُّقاله ُّما ُّيفُّواإلجارة،ُّويدخل ُّأحاديث ُّواُّمن ُّوالسياسة، ُّاالقتصاد، ُّوشئون ُّيفالعادات، ُّذلك ُّوغري ُّواحلرب، ُّغريُّالُّإلدارة سنة

ريُّالتشريعية،ُّنُّالسنةُّغاخلُّمُّ…أماُّماُّجعلوهُّمماُّسبيلهُّاحلاجةُّالبشرية،ُّكاألكلُّوالشربُّوالنومُّء!.آالتشريعية،ُّوهمُّمنُّهذاُّالقولُّبرُّ
وفىّحاجةّإلىّتحقيقّفهلّبيانّالمأكولّوالمشروبّالمحرم،ّوالمكروه،ّوالمباح،ّمنّالسنةّفهذاُّالكالمُّعلىُّعمومهُّمرفوض،ُّ

ُّ،ُّوحديث:(4وأماُّالدمانُّفالكبدُّوالطحال"ُّ)هلُّحديث:ُّ"أحلتُّلكمُّميتتانُّودمان:ُّفأماُّامليتتانُّفاحلوتُّواجلراد،ُُُّّّ؟غيرّالتشريعية
إنُّرسولُّاهللُّمبقتضىُّعصمته،ُّأحلُّلناُّالطيبات،ُّوحرمُّعليناُّ،ُّ(ُّسنةُّغريُّتشريعية؟ُّاللهمُّال5"ُّ)الضبُّعلىُّمائدةُّرسولُّاهللُُّّ"أكل

اخلبائث،ُّفاملأكولُّواملشروبُّسنةُّتشريعيةُّمنُّحيثُّاحللُّواحلرمة،ُّأماُّأنهُّأكلُّنوعاُّمنُّاحلالل،ُّوتركُّغريهُّيأكلُّنوعًاُّآخر،ُّفالتشريعُّ
ُّةُّماُّأكلُّوماُّملُّيأكلُّمماُّلهُّينهُّعنه.فيهاُّاإلباحة،ُّإباح

أكلُّ(ُّوهذاُّتشريعُّقطعاً.ُّأماُّأنه4ُّصحائفُّالذهبُّوالفضةُّ)ُّهللُّعليهُّوسلمُّعنُّاألكلُّوالشربُّيففقدُّهنىُّصلىُّاُّ:يوأماّاألوانّّّّّّ
ُّغريُّالذهبيةُّوالفضية،ُُّّاألوانُّقصعةُّمنُّالفخار،ُّوحننُّنأكلُّيفُّيف ُّتشريعالفاخرة ُّ.فهذاُّمنُّاملباحاتُّواإلباحة

ُّوهيئاتُّأخرىُّكثريةُّمباحة،ُّوالكلُّتشريع.ُّوأماّالهيئة:ُُُُُُّّّّّّ ُّمنهىُّعنها، ُّفهناكُّهيئاتُّمأمورُّهبا،ُّوهيئات
ُّصلىُّو"هنىُّرسولُّاهللُّ(1(ُّهيئةُّأكلُّمشروعةُّ)2يليك"ُّ)ُّفقولهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم:ُّ"ياُّغالمُّسمُّاهللُّوكلُّبيمينك،ُّوكلُّمماُُُُُُّّّّّّ

ُّيف ُّاإلناءُّ)ُّ(ُّهيئةُّممنوعةُّشرعًاُّيف1"ُّ)اإلناءُّاهللُّعليهُّوسلمُّأنُّيتنفس ُّ(ُّ.80نفسُّاإلناء،ُّومستحبةُّخارج
روعة.ُّفماذاُّوُّمنُّاملباحاتُّاملشأماُّأنهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّأكلُّبأصابعهُّويده؛ُّوحننُّنأكلُّباملالعقُّوالشوك،ُّوالسكاكني،ُّفهُُُُُُّّّّّّ

ُّاألكلُّوالشربُّمنُّالسنةُّغريُّالتشريعية؟!!.ُّيف
ّكانّالخالفّبينناّلفظياّ إنّقصدواّبالسنةّغيرّالتشريُُُُُّّّّّ إنّقصدواّماّهوّّو.ُّعيةّفىّلل ّالسنةّغيرّالملزمة،ّوهىّالمباحات

ّوماّهوّمنهىّعنهّعلىّوجهّالحرمةّأوّالكراهةّفهوّغيرّمسلم. ّالوجوبّأوّالندب، ُّمطلوبّعلىّوجه
                                                                 

ُّسنادُّحسن.،ُّورجالُّالشافعيُّكلهمُّثقاتُّإالُّأىبُّحسانُّاألعرجُّصدوق،ُّفاإل4/81،ُّوالبيهقي451ُّرقم255ُُّّأخرجهُّالشافعيُّيفُّمسندهُّصُّ-8ُّ
ُّصُّ-2ُّ ُّعلمُّأصولُّالفقهُّص42ُّ،43ُّالسنةُّوالتشريع ُّ.21وينظرُّلهُّأيضًا
ُّللمعرفةُّواحلضارةُّصُّ-3ُّ ُّ.21،ُّوينظر:ُّالسنةُّوالتشريعُّلفضيلةُّالدكتورُّموسىُّشاهنيُّص81السنةُّمصدرًا
4/228ُُّّوالدارقطين3384ُُّّرقم2/215ُُّّأخرجهُّابنُّماجهُُّّ-4ُّ 25ُُّّرقم ُّ،5534ُّ/5532ُّرقمي155ُُُّّّ-1/510ُّوينظر:ُّتعليقُّفتحُّالباري
ُّمسلمُّ)بشرحُّالنووي(ُّ-5ُّ ُّابنُّعمرُّرضىُّاهللُّعنهُّوىفُّنفسُّاملصدرُّأرقام8144ُُّّرقم2/801ُُّّأخرجه ُّابنُّعباسُّوغريه.8158ُُّّ-8145ُّمنُّحديث ُّمنُّحديث
ُّوالُّالديباج.ُّوالُّتشربواُّىفُّآنيةُّالذهبُّوالفضةُّوالُّتأكلواُّىفُّصحافهاُّ-4ُّ ُّمسلمُّ)فعنُّحذيفةُّمرفوعاً:ُّ"الُّتلبسواُّاحلرير بشرحُّالنووى(ُّكتابُّ.ُّفإهناُّهلمُّىفُّالدنيا"ُّأخرجه

ُّالباري(ُّكتابُّاألشربة،ُّبابُّآنيةُّالفضة2042ُّرقم2/218ُّ،212ُُّّاللباسُّوالزينة،ُّبابُّحترميُّاستعمالُّإناءُّالذهبُّوالفضةُّ ُّ.5433رقم80/11ُُّّ،ُّوالبخاريُّ)بشرحُّفتح
2ُّ-ُّ ُّ)بشرحُّفتحُّالباري ُّالبخاري ُّاهللُّعنه.2022ُّرقم2/201ُُّّبشرحُّالنووي(ُّ،ُّومسلمُّ)5324رقم81/438ُُّّأخرجه ُّعمرُّبنُّأىبُّسلمةُّرضى ُّمنُّحديث
1ُّ-ُُّّ ُّاآلخر ُّمقالُّ"التياُّمنُّفطرةُّإهليةُّوأفضليةُّتارخيية".430ُّهـُّص8481ينظر:ُّجملةُّاألزهرُّعددُّربيع
1ُّ-ُّ ُّ)بشرحُّفتحُّالباري( ُّالبخاري ُّاإلناء5430ُّرقم80/15ُُّّأخرجه ُّاهللُّعنه.242ُّرقم2/282ُُّّ،ُّومسلمُّ)بشرحُّالنووي(ُّخارج ُّأىبُّقتادةُّرضى ُّمنُّحديث

ُّالباري،ُّوشرحُّالنوويُّيفُّاألماكنُّالسابقةُّنفسها.-80ُّ ُّينظر:ُّفتح
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ّالجبليةّيومثالّلل ّيقالّفُُُُُُّّّّّّ ُُّّاليتُّاألفعال ُّالُّخيلو ُّمما ُّوسلم ُّعليه ُّاهلل ُّصلى ُّوسوقعتُّمنه ُّحركة ُّمن ُّعنه ُّعلىُّالبشر كون،
بيت،ُّوتناولُُّّوإقامة،ُّوقيلولةُّحتتُّشجرة،ُّأوُّيفُّاختالفُّأنواعُّاحلركةُّاحملتاجُّإليهاُّحبكمُّالعادةُّمنُّقيام،ُّوقعود،ُّونوم،ُّوركوب،ُّوسفر،

وكانُّ،ُّلوُّالباردُّكانُّحيبُّاحلوأنهُُُّّّ،وأكلهُّالقثاءُّبالرطبُّ،األكلُّمنُّجوانبُّالصحفةُّمأكولُّومشروبُّمعلومُّحله.ُّومنُّأمثلته:ُّتتبعهُّ
ُّيفُّ،حيبُّاحللوىُّوالعسل ُّصلىُّوسائرُّماُّروىُّعنه ُّمشيه،ُّومجيعُّماُّنقلُّعنهُّمنُّمشائله ُّهيئةُّلباسه،ُّوطعامه،ُّوشرابه،ُّونومه،ُّوكيفية

ُّاهللُّعليهُّوسلم،ُّمماُّملُّيظهرُّفيهُّقصدُّالقربة.
عنهُّماُّأمكنُُّّفيستحبُّالتنزهُّالبصلُّوالكراث،خبالفُّتركهُّأكلُّالثومُّوُُّّ،افةُّالُّشريعة،ُّكتكهُّأكلُّالضبومنُّذلكُّماُّكرههُّعيُُُُُُّّّّّّ

كماُّروىُّأنهُّصلىُُّّ،تهُّشرعاً،ُّإباحةُّمطلقةُّلهُّوألمته:ُّكلُّفعلُّفعلهُّرسولُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّمماُّعلمتُّإباحيويلتحقُّباجلبل،ُّ
هذاّونحوهّف،ُّةُّسوداءعمامودخلُّمكةُّوعليهُّ،ُّولبسُّجبةُّشاميةُّضيقةُّالكمنيُّ،واللَبُّ،وشربُّالعسل،ُّاهللُّعليهُّوسلم:ُّأكلُّالتمر

ّرغبةّ ّكافةّأنّيفعلواّمثله،ّبلّإنّفعلواّفالّبأس،ّوإنّتركواّفالّبأس،ّماّلمّيكنّتركهم الّدليلّيدلّعلىّأنهّيستحبّللناس
ّوطريقتهّفليسّمنه. ّواستنكافا ،ّفمنّرغبّعنّسنته ّعماّفعلهّصلىّاهللّعليهّوسلم

ُّ"السنةُّغريُّالتشريعية"ُّعلىُّماُّمسوهُّاحلاجةُّالبشريةُّأوُّاألفعالُّاجلبلية،ُّأوُّماُّيصدروالتحقيق:ُّأنهُّمنُّاخلطأُّأنُّنطلقُّهذاُّاإلطالقُُُُُُّّّّّّ
ُّأ ُّاملسلمة، ُّللدولة ُّورئيسًا ُّإمامًا ُّبوصفه ُّوسلم، ُّعليه ُّاهلل ُّعنهُّصلى ُّقاضيًا ّاوُّبوصفه ّاألمور ّغيرّأطلقّيتلفكلّهذه ّسنة ّعليها، وا
ّالم ّشرعا ،ّومنها ّهذهّتشريعية،ّمنهاّالواجبّشرعا ،ّومنهاّالمحرم ّكيفية ّوحتىّإلاّأردنا ّومنهاّالمباح، كروه،ّومنهاّالمندوب،

ُّكماُّسبقتُّاإلشارةُّإليهُّقريباً.ُُّّاألمورّنجدّمنهاّالممنوعّشرعا ،
أماُّالقائلونُّباملصلحةُّكمصدرُّمنُّمصادرُّالتشريعُّفقدُّاشتطواُّهلاُّأالُّتصادمُّنصًاُّمنُّالكتابُّأوُّالسنةُّالصحيحة،ُّفهمُّأخذواُُُُُُّّّّّّ

واعتقدُُُّّّ(8صُّ)نفيماُّملُّيردُّفيهُّقرآنُّأوُّحديثُّصحيح،ُّأماُّماُّوردُّفيهُّقرآنُّأوُّحديثُّصحيحُّفاملصلحةُّفيماُّجاءُّبهُّالمبراعاةُّاملصاحلُّ
،ّيالدقيقّللتشريعّاإلسالمّمّالمعنىقدّفاتهعبدُّالكرمي.ُّ"أنُّالقائلنيُّبالسنةُّالتشريعية،ُّوالسنةُّغريُّالتشريعيةُُّّيكماُّقالُّالدكتورُّفتح

ّالمندوبّّحيثّقصرّبعضهمّوصفّالتشريع ّوالمباح،ّوأدخلّبعضهم ّونفاهّعنّالمندوبّوالمكروه، علىّالواجب،ّوالحرام،
ّونفاهّعنّالمباحّوحده" ُّ(ُّ.2)ُّوالمكروهّفىّالتشريع،

وىفُّذلكُّيقولُّالدكتورُّعبدُّالغىنُّعبدُّاخلالق:ُّ"هذاُّوإخراجُّاألمورُّالطبيعيةُّمنُّالسنةُّأمرُّعجيب،ُّوأعجبُّمنه:ُّأنُّيدعىُّبعضهمُُُُُُّّّّّّ
علقُّهباُّا:ُّألهناُّالُّيتإمجاعُّاألمةُّاملعتربينُّعلىُّالسكوتُّعنها،ُّوعدمُّإخراجها.ُّولستُّأدرى:ُّملُّأخرجهاُّهؤالء؟!ُّأأخرجوهُّظهوره،ُّمع
ُّاالخُّ؟يحكمُّشرع ُّأهناُّمنُّاألفعال ُّيصحُّهذاُّمع ّيتعلقّبمنّّي،ّوكلّفعلّاختياّرتياريةُّاملكتسبةوكيف ّحكمّالمكلفّالبدّأن ه

ّكيشرع ّراهةّأوّحرمة.:ّمنّوجوبّأوّندبّأوّإباحةّأو
ُّالطبيعُّوفعلُّالنيبُُُُُُّّّّّّ ُّاهللُّعليهُّوسلم ُّغريه،ُُّّيالفعلُّالطبيعُّمثلُّيصلى ُّمنالفمن ُّتعلقُّبهُّواحد ُّيكونُّقد ُّاألحكام؟ُُّّبدُّأن هذه

ُّوليسُّاحلكمُّالوجوبُّوالُّالندب:ُّلعدمُّالقربةُّفيه.ُّيفوليسُّهذاُّاحلكمُّالكراهة،ُّوالُّاحلرمة،ُّلعصمتهُّ ُّأحوالهُّكلها،
ُّاإلُُُُُُّّّّّّ ُّحكمُّشرعفلمُّيبقُّإال ُّفقدُّدل ُّيباحةُّوهى ُّحكمُّشرعُّمنهُّيالفعلُّالطبيعُّ؛ ُّوسلمُّعلى ُّاهللُّعليه ُّوُّيصلى ُّيف، ُّهوُّاإلباحة

بابُّأفعالهُّصلىُّاهللُُّّولقدُّأمجعُّاألصوليونُّيف[،28ُّ]األحزاب:رسولُّاهللُّأسوةُّحسنة{ُُّّلُّوىفُّحقناُّأيضاُّ}لقدُّكانُّلكمُّيفحقه،ُّب
ذلكُّعنُُّّحقهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم،ُّوىفُّحقُّأمته،ُّوكلُّحيكىُّاالتفاقُّعلىُّاحةُّيفعالهُّالطبيعيةُّتدلُّعلىُّاإلبعليهُّوسلمُّعلىُّأنُّأف

ُّ(ُّ.3األئمةُّالسابقنيُّ)
                                                                 

ُّللدكتورُّموسىُّشاهنيُّصُّ-8ُّ ُّمعُّمصلحةُّالنا،ُّوينظر:ُّالسنةُّوالتشريع ُّ"السلم"ُّحبجةُّأنهُّيتعارض ُّ.24ُّ-22ُّهذاُّردُّخمتصرُّعلىُّالدكتورُّالنمر،ُّحيثُّحرم
ُّالزمُّودائمُّص-2ُّ ُّص،44ُّالسنةُّتشريع ُّيفُّالسنةُّللدكتورُّحممدُّاملنسي ُّ.221وينظر:ُّدراسات
8/508ُّاحملصولُُّّ-3ُّ ،ُّوالربهانُّللجويين8/334ُّ،واملعتمدُّيفُّأصولُّالفقه2/244ُّ،واإلهباجُّيفُّشرحُّاملنهاج4/432ُّ،واملوافقاتُّللشاطيب8/851ُّ،ُّواإلحكامُّلآلمدي
ُّ.8/845،ُّوإرشادُّالفحول2/810ُّ،ُّوفواتحُّالرمحوت4/824ُّ،والبحرُّاحمليط8/818ُّ



منانيــــــويةّوحيّربـــــةّالنبـــــالسنّ  ّّّّةـنــــــداءّالســــــأعّلدعاوىاقشةّـــــّ، ّّّ ّّ ّّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّّالــــنــ ـبـويـ ةّ ّّّ ّّ ّّّ محــــــــــــمدّأحمـــــــــــــــــــدّصـــــــــبرةّ  إعدادّ:
 

285 
 

ُّاإلباحةُّينُّاألصولينيُّجممعونُّعلىُّشرعيتهاُّأأمُّأخرجوها:ُّألهنمُّظنواُّأنُّاإلباحةُّليستُّحكماُّشرعياً؟ُّوهذاُّالُّيصحُّأيضاً:ُّفإُُُُُُُّّّّّّّ
(ُّوذلكُّثابتُّقبلُّورود8ُّمُّشرعيتها؛ُّفهماُّمنهم:ُّأنُّاإلباحةُّانتفاءُّاحلرجُّعنُّالفعلُّوالتكُّ)اللهمُّإالُّفريقًاُّمنُّاملعتزلةُّذهبُّإىلُّعد

اجلمهورُّينكرونُّأنُّهذاُّاملعىنُّثابتُّقبلُّورودُّالشرع،ُّوأنهُّالُّيسمىُّحكمًاُّشرعياً.ُّ،ُّتمرُّبعده،ُّفالُّيكونُّحكماُّشرعياًُّالشرع،ُّوهوُّمس
دل.ُّوالُّشكُّأنُّهذاُّغريُّبُّخطابُّالشارعُّبالتخيريُّبنيُّالفعلُّوالتكُّمنُّيمناُّهإولكنهمُّيقولون:ُّليسُّهذاُّهوُّمعىنُّاإلباحةُّالشرعية،ُّ

ُّخالفُّحُّ؛ُّوأنهُّغريُّثابتُّقبلُّورودُّالشرع.ُّولوُّالتفتُّهذاُّالفريقُّإىلُّهذاُّاملعىنُّمليحكمُّشرع ُّ،ُّبينهماُّيقيقينازعُّفيه؛ُّفليسُّهناك
ُّإىلُّدليل؛ُّوالفعلُّالطبيعُّيفاإلباحةُّحكمُّشرعُُُُُُّّّّّّ ُّوسلمُّيدلُّعليههللُّمنهُّصلىُّاُّيحيتاج ُّواحدةُّيفُّ،عليه ُّصلىُُّّونظرة بابُّأفعاله

ُّ(ُّ.2هذاُّاملوضوعُّ)ُّتبُّأصولُّالفقه،ُّترشدكُّإىلُّاحلقُّيفكتابُّمنُّكُُّّيأُّاهللُّعليهُّوسلمُّيف
ّكلّحال".ّقال:ّ"بلّفعلّالمباحّطاعةّبإطالق؛ّألنّّّيفّيويقولّاإلمامّالشاطبّّّّّّ ردهّعلىّمنّقال:ّ"تركّالمباحّطاعةّعلى

ّكلهاّعندّفعلّالمباح،ّفقدّشغلكلّمباحّ أولى؛ّألنّّيالنفسّبهّعنّجميعها.ّوهذاّالثانّتركّحرام.ّأالّترىّأنهّتركّالمحرمات
ّكلّمباحّوسيلةّإلىّمحرمّأوّمنهىّعنهّبإطالق،ّفظهرّأنّماّاعترضّبهّالّ نهضُّدلياًلُّعلىُّيالكليةّهناّتصح،ّوالّيصحّأنّيقال

ُّ(ُّ.3أنُّتركُّاملباحُّطاعة"ُّ)
أصوله:ُّ"تركُّالعملُّباحلديثُّالصحيحُّعنُّرسولُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّحرام،ُّكماُّأنُُّّيفُّيقولُّاإلمامُّالسرخسهدُّهلذاُّويشُُُُُُُّّّّّّّ

ُّ(ُّ.4العملُّخبالفهُّحرام"ُّ)
مثل:ُّأكله،ُُّّبهُّفيهاُّرجاءُّبركتهُّييستحبُّالتأسومنُّهناُّفكلُّماُّوردُّعنُّرسولُّاهللُّمنُّأفعالُّملُّحتصلُّمنهُّعلىُّوجهُّالقرب،ُُُُُُُّّّّّّّ

ذهُّاألفعالُّوإنُّملُّتصدرُّمجيعُّذلك.ُّألنُّهُّبهُّيفُّيتعلقةُّبأمورُّالدنيا،ُّيستحبُّالتأسولبسه،ُّومعاشرتهُّنسائه،ُّومجيعُّأفعالهُّاملُّوشربه،
ُّفهمنُّالرسولُّ ُّإنُّصحُّالتعبري ُّقربة؛ُّنرجوُّيفُّيقربه ُّتعاىلُّملاُّانُّنفسها ُّالتقربُّإىلُّاهلل ُّعليهُّفبفعلها ُّعنُّحمبتهُّاليتطوى محلناُُّّعلناُّهلا
ُّبقولهُّ ُّوسلم:ُّ"الُّيؤمنُّعبدُّحىتُّأكونُّأحبُّإليهُّمنُّأهله،ُّوماله،ُّوالناسُّأمجعني"ُّ)عليها ُّ(ُّ.5صلىُّاهللُّعليه

ُّطريقتهُّيفُّوالعلمُّمنُّالسلف،ُّبسلوكذلكُّكله،ُّواقتدىُّأهلُّالدينُُّّتىنُّالرواةُّبنقلُّتفاصيلُّأحوالهُّيف:ُّ"وهلذاُّاعقالُّأبوُّشامةُُُُُُُّّّّّّّ
ُّحىتُّأ ُّينوهبمُّمنُّحاجامهم، ُّترقعُّذلك،ُّوتركُّالتكلفُّفيما ُّوالُّتسلخها،ُّوال ُّاحلمار،ُّوالُّحتلبُّالشاة، ُّألحدهمُّالُّتركب نهُّلوُّقيل

اءُّ(ُّالبعري،ُّلقال:ُّكيفُّالُّأفعلُّذلكُّوقدُّرأيتُّرسولُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّفعله،ُّأوُّجتطعمهالثوب،ُّوالُّختصفُّالنعل،ُّوالُّمهنأُّ)
ملتابعةُّفيها،ُّوهلذاُّاستحبابُّاُّالدرجاتُّيفُّفعلهُّاملباحُّهوُّأدىنُّبهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّيفُّي(ُّوقالُّأيضاً:ُّ"إنُّالتأس4عنهُّأنهُّفعله!!ُّ)

ُّالتأسأكثرُّاملصنف ُّالُّيذكرون ُّمنُّاألصوليني ُّاإلنسانُُّّيني ُّالفعلُّوإنُّكان ُّأنُّأصل ُّسر.ُّوهو: ُّوأصح،ُّوله ُّذكرناهُّأوىل ُّفيها،ُّوما به
ُّإليه،ُّفمنُّح ُّبالنيبمضطرًا ُّالنيبحيثُّإيقاعهُّعلىُّهيئةُّخمصلىُّاهللُّعليهُّوسلم،ُّبلُّمنُُّّيثُّاحلاجةُّالُّيفعلهُّتأسيًا ُّصوصةُّنقلتُّعن

ُّخمصوص،ُّمعُّأنهُّميكنهُّاستعمالُّغريه.ُّيءلىُّاهللُّعليهُّوسلم،ُّأوُّاستعمالُّشص
يئاتُّخمتلفةُّيقعُّعلىُّهُّياإلنسانُّأنُّيفعلُّشيئاً،ُّذلكُّالشُّ..ُّوالفقهاءُّأربابُّاملذاهبُّيستحبونُّمنُّهذاُّالنوعُّأشياء،ُّوهوُّماُّإذاُّأراد

ُّحنوُّوقدُّنقلُّعنُّالرسولُّصلىُّا ُّبعضُّتلكُّاهليئات،ُّفأهلُّالعلمُّيستحبونُّأنُّيوقعُّعلىُّتلكُّاهليئة، هللُّعليهُّوسلم،ُّأنهُّأوقعهُّعلى
لسفلىُّونزولهُّودخولُّمكةُّمنُّالثنيةُّالعليا،ُّواخلروجُّمنُّالثنيةُّاُّ،طوىُّي(ُّواملبيتُّبذبنيُّعرفةُّواملشعراستحباهبمُّسلوكُّطريقُّاملأزمنيُّ)

                                                                 
ُّوالتحبريُّالبنُّأمريُّاحلاجُّ-8ُّ ُّ.2/844ينظر:ُّالتقرير
،ُّوأصول801ُُّّ-8ُّ/804ُُّّ،ُّوالربهانُّللجويين8/20ُّي،واحملصولُّللراز8/884ُُّّي،وينظر:ُّاإلحكامُّلآلمد18ُّ-21ُّقُّصحجيةُّالسنةُّللدكتورُّعبدُّالغىنُّعبدُّاخلالُّ- 2

8/40ُّشرحُّاملنهاجُُّّ،ُّواإلهباجُّيف8/84ُّيالسرخس ،40ُّصُّي،ُّوأصولُّالفقهُّحملمدُّاخلضر8/814ُُّّ،ُّوإرشادُّالفحول8/25،واملستصفى8/248ُّ،225ُّ،ُّوالبحرُّاحمليط
ُّ،ُّوأفعالُّالرسولُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّللدكتورُّعمرُّسليمانُّاألشقر.201ُّ-40ُّواحملققُّمنُّعلمُّاألصولُّفيماُّيتعلقُّبأفعالُّالرسولُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّألىبُّشامةُّص

ُّ.8/800املوافقاتُُّّ-3ُّ
ُّ.2/2خسيُّأصولُّالسرُُّّ-4ُّ
44ُّرقم8/210ُُّّأخرجهُّمسلمُّ)بشرحُّالنووى(ُُّّ-5ُّ ُّ)بشرحُّفتحُّالبارى( ُّبنُّمالكُّرضىُّاهللُّعنه.85ُّرقم8/25ُُّّ،ُّوالبخارى ُّأنس ُّمنُّحديث
ُّ.10احملققُّمنُّعلمُّاألصولُّفيماُّيتعلقُّبأفعالُّالرسولُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّصُّأبوُّشامة،-4ُّ
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الوضوءُّمنُّمد،ُّاقتداءُّبرسولُُّّالغسلُّمنُّصاع،ُّوالُّيفُّوقالوا:ُّيستحبُّأنُّالُّينقصُّيف،ُّ(2التشهدُّ)ُّ(ُّوكهيئةُّاألصابعُّيف8باحملصبُّ)
ُّالُّحتصىُّملنُّتتبعها.3)اهلل ُّ(ُّإىلُّأحكامُّكثرية

التشهد،ُُّّابعُّاليدُّاليمىنُّيف،ُّكهيئةُّوضعُّأصيكادُّيقطعُّفيهاُّخبلوهاُّمنُّالقربةُّتلكُّاألفعالُّاليتُّفمتابعتهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّيفُُُُُُّّّّّّ
ُّللنفسُّعلىُّاجلموح،ُّومترينًاُّهلاُّعلىُّأخالقُّصاحبُّالشرع،ُّلتعتادُّذلك؛ُّفالُّختليستحبُّ ُّاحملافظةُّعليهاُّواألخذُّهباُّماُّأمكن،ُّتدريبًا
ذاُّوحنوهُّهوُّالذىُّيظهرُّفوقه.ُّفهاليسريُّتشوقتُّإىلُّاملساحمةُّفيماُُّّفإنُّالنفسُّمهماُّسوحمتُّيف،ُّمماُّفيهُّقربةُّوإنُّخفيتُّيءبعدهُّبش

:ُّ"لوُّععليهُّوسلمُّقالُّنافُّصلىُّاهللرضىُّاهللُّعنهماُّكانُّيالحظهُّويراقبه،ُّفأخذُّنفسهُّباحملافظةُّعلىُّمجيعُّآثارهُّأنُّعبدُّاهللُّبنُّعمرُُّّيل
ُّ(ُّ.4رأيتُّابنُّعمرُّيتبعُّآثارُّرسولُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّلقلتُّهذاُّجمنون"ُّ)

ُّنقلُّالناقلُّيفأمرُّحرامُّأوُّمباح،ُّفحكمُُّّتلفواُّيفصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّلوُّاخناُّبأنُّأصحابُّرسولُّاهللُّم ُّل ُّومستندُّهذاُّاالختيارُّع ُُُُُُُّّّّّّّ
ُّف ُّاهللُّعليهُّوسلم، ُّعنُّاملصطفىُّصلى ُّعلىُّاألمةُّيفموضعُّاختالفهمُّفعاًل ُّأنهُّالُّحرج ُّجاهل8ُّفعلُّمثلهُّ)ُّهمواُّمنه ُّوجاحدُّهذا )

ُّاملعىنُّواللفظُّ) ُّ(ُّ.5مبسالكُّاملنقلُّعلى
ُّالذىُّكانُّعليه،ُّمنُّأجلُّاهلدايةُّواُّتباعهُّيفبرسولُّاهلل،ُّواُّيحثتُّعلىُّالتأسُّاألدلةُّالقرآنيةُّاليتإنُُُُُُُّّّّّّّ ُّيففعلهُّعلىُّالوجه ُّلفالح

ُّوماُّقدُّ(5)كثريةالدارينُُّّ ا،ُّرجوعهمُّإىلُّأفعالهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّوتقرهبمُّوتأسيهمُّهبا،ُّواحملافظةُّعليهُّيفعلمناهُّمنُّسريةُّالصحابةُّـ
نعمُّالرجلُُّّعنُّسهلُّبنُّالربيعُّبنُّاحلنظليةُّقال:ُّقالُّلناُّرسولُّاهلل،ُُّّوُّهامنُّيءشُّبة،ُّوملُّيكنُّهلمُّتوقفُّوالُّترددُّيفوإنُّملُّتلحُّفيهاُّقرُّ

إزارهُّإىلُّأنصافُّساقيه"ُُّّرفعفبلغُّذلكُّخرمياً،ُّفعجلُّفأخذُّشفرةُّفقطعُّهباُّمجتهُّإىلُّأذنيه،ُّوُُّّلوالُّطولُّمجتهُّوإسبالُّإزارهُّيخرميُّاألسد
نةُّعادةُّقل:ُّسطولُّاإلزار؟ُّملُّيُّلشعر؟ُّوملُّيقل:ُّماذاُّيفطولُّاُّوملُّيقل:ُّوماذاُّيفُّفتأملُّكيفُّأسرعُّخرميُّفامتثلُّقولُّرسولُّاهللُّ،ُّ(4)

ُّشأنُّالذينُّ ُّفقصرُّشعره،ُّورفعُّإزارهُّ)ُّيفأوُّسنةُّعبادة ُّ(ُّ.2قلوهبمُّمرض،ُّإمناُّعجلُّسريعًا
لُّالوجوبُّماُّسبقُّيبطلُّقوُّكماُّثبتُّأهنمُّفهموا؛ُّأهنمُّشرعُّهلمُّمثلُّذلكُّالقولُّوالفعلُّقربة،ُّفبطلُّقولُّاإلباحة،ُّوترجحُّالندب.ُُُُُُُُّّّّّّّّ

(ُّفكانُّمنُّكمالُّتأسيهمُّبرسول8ُّ)وهوُّيفُّالصالةمنُّخلعُّالصحابةُّنعاهلمُّملاُّرأواُّرسولُّاهللُّخلعُّنعليهُُّّيحديثُّأىبُّسعيدُّاخلدرُُّّيف
به،ُّمعُّأهنمُُّّياتباعهُّوالتأسُّقربه،ُّواتبعوهُّعلىُّجارىُّعادمهمُّيفاهللُّأهنمُّفهمواُّمنُّخلعهُّنعليهُّالقربةُّفبادرواُّإىلُّمتابعته،ُّأوُّملُّيفهمواُّ

اهللُّعليهُّوسلمُُّّبهُّصلىُّيشرعيةُّالتأسُّعنيُّمسألةُّالنزاعُّمعُّمنُّيشتطُّيفُّأنُّذلكُّصدرُّمنهُّوجوبًاُّأوُّندباُّأوُّإباحة،ُّوهوُّملُّيعلموا
ُّمعرفةُّصفةُّفعله؛ُّفبطلُّقولُّالوقف.

ُّعليأفعلهُّواجبًاُّماُّسأهلمُّ"ماُّمحلكمُّإلقائكمُّنعالكم؟ُّ"ُّلعلمهُّبُّالقتداءُّبهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّيفوأيضاً:ُّلوُّكانُّاُُُُُُّّّّّّ همُّنهُّجيب
فعله،ُّوملُّينكرُُّّعتهُّيفذكرواُّأنُّمستندُّفعلهمُّمتابُّمثُّإنهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّملاُّسأهلمُّملُّفعلواُّذلك،،ُّمتابعةُّفعله،ُّفبطلُّقولُّالوجوب

ُّاستحب ُّوسلمُّيفعليهمُّاالستداللُّبه،ُّفدلُّذلكُّكلهُّعلىُّماُّسبقُّمنُّترجيح ُّله.فعُّابُّمتابعتهُّصلىُّاهللُّعليه

                                                                 
ُّاهللُّعنهُّ"أنُّالنىبُّصلىُّاُّ-8ُّ ُّفعنُّأنسُّبنُّمالكُّرضى ُّفطافُّبه"ُّأخرجه ُّباحملصب،ُّمثُّركبُّإىلُّالبيت هللُّعليهُّوسلمُّصلىُّالظهر،ُّوالعصر،ُّواملغرب،ُّوالعشاء،ُّمثُّرقدُّرقدة

ُّكتابُّاحلج،ُّبابُّطوافُّالوداعُّ ُّ)بشرحُّفتحُّالبارى( 3/414ُُّّالبخارى ُّ.8254رقم
ُّىفُّالصالةُّ-2ُّ ُّمسلمُّ)بشرحُّالنووى(ُّكتُّفعنُّابنُّعمرُّرضىُّاهللُّعنهماُّقال:ُّ"كانُّالنىبُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّإذاُّجلس ُّأخرجه ابُّوضعُّكفهُّاليمىنُّعلىُّفخذهُّاليسرى"

ُّ.510رقم3/14ُُّّاملساجد،ُّبابُّصفةُّاجللوسُّىفُّالصالةُّ
ُّ)بشرُُّّ-3ُّ ُّالبارى(ُّكتُّحفعنُّأنسُّابنُّمالكُّرضىُّاهللُّعنهُّقال:ُّكانُّالنىبُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّيغتسلُّبالصاعُّإىلُّمخسةُّأمداد،ُّويتوضأُّباملد"ُّأخرجهُّالبخارى ابُّفتح

8/344ُُّّالوضوء،ُّبابُّالوضوءُّباملدُّ ُّمنُّاملاءُّىفُّغسلُّاجلنابة208ُّرقم 2/240ُُّّ،ُّومسلمُّ)بشرحُّالنووى(ُّكتابُّاحليض،ُّبابُّالقدرُّاملستحب ُّ.325رقم
4ُّ-ُُّّ ُّىفُّحليةُّاألولياء4324ُُّّرقم3/442ُُّّأخرجهُّاحلاكمُّىفُّاملستدرك ُّعنُُّّ.ُّوأخرج8/380وسكتُّعنه،ُّوحذفهُّالذهىبُّمنُّالتلخيص،ُّوأخرجهُّأبوُّنعيم أبوُّنعيمُّأيضًا

ُّآثارُّالنىبُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم". ُّمنُّتتبعه ُّأحدُّظنُّأنُّبهُّشيئًا ُّقال:ُّ"كانُّابنُّعمرُّإذاُّرآه ُّعاصمُّاألحوالُّعمنُّحدثه
20ُّ،12ُّينظر:ُّاحملققُّمنُّعلمُّاألصولُّصُّ-5ُّ ُّ.8/828،ُّواإلحكامُّلآلمدى
ُّكتابُّاللباس،ُّبابُّماُّجاُّ-4ُّ ُّأبوُّداودُّىفُّسننه ُّطويلُّأخرجه ُّ.4011رقم4/52ُُّّءُّىفُّإسبالُّاإلزارُّجزءُّمنُّحديث
ُّصُّ-2ُّ ُّ.242ينظر:ُّاملدخلُّإىلُّالسنةُّالنبوية
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لُّزماننا،ُّوملنُّبعدناُّأنُّنتبعُّهديهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّكماُّاتبعوا،ُّوأنُّنسريُّعلىُّهنجه،ُّكماُّأمرناُّربناُّسبحانهُّوإنهُّلدرسُّألهُُُُُُّّّّّّ
وصورُّاتباعُّالسلفُُّّ[851]األعراف:الذىُّيؤمنُّباهللُّوكلماتهُّواتبعوهُّلعلكمُّمهتدون{ُُّّياألمُّفقال:ُّ}فآمنواُّباهللُّورسولهُّالنيبوتعاىلُّ

أحوالهُّكلها،ُّوهمُّحيبونُُّّمهاُّمتعددة؛ُّفهمُّيؤمنونُّبعصمتهُّيفودالالُّعلىُّاالقتداءُّبهُّكثريةُّوكثريةرصهمُّهديهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم،ُّوح
،ُّوإمناُّيفعلونُّماُّيبلوالفعلُّاجلُّيبُّواملندوب،ُّوالُّبنيُّالفعلُّالشرعهديه،ُّوحيرصونُّعلىُّاالقتداءُّبهُّكلُّاحلرص،ُّالُّيفرقونُّبنيُّالواج

ُّأمره،ُّوإ ُّترك،ُّميتثلون ُّدونُّفعل،ُّويتكونُّما ُّعلىُّأنه ُّدلتُّالقرائن ُّهنىُّعنه،ُّوإن ُّوجيتنبونُّما ُّأقلُّمنُّالواجب، ُّالقرائنُّعلى نُّدلت
ُّاحلرام.
ُّإهنمُّيرونُّاملعصومُّرسمُّخطاً،ُّجاءُّبهُّمنُّعندُّاهلل،ُّفالتزموهُّحبًاُّوطاعة،ُّوملُّيؤولوا،ُّوملُّيسوفوا،ُّوملُّيهونوا،ُّوإمناُّامتثلواُّعلىُّخريُُُُُُّّّّّّ

ه:ُّ}فاستقمُّكماُّالُّتتفقُّمعُّأدىنُّميلُّعنهُّفقالُّسبحانُّادةُّعليه،ُّوأمرناُّباالستقامةُّاليته،ُّورتبُّالسعوجه،ُّفإنهُّالدينُّالذىُّأمرناُّاهللُّب
ُّ(8[)882]هود:أمرتُّومنُّتابُّمعكُّوالُّتطغواُّإنهُّمباُّتعمونُّبصري{ُّ

ريعية،ُّوسنةُّنةُّتش،ُّأوُّيذهبونُّإىلُّتقسيمُّالسنةُّإىلُّسيُّأنُّالسنةُّاملطهرةُّليستُّكلهاُّوحوإذاُّكانُّعمدةُّاألدلةُّعندُّمنُّيذهبونُّإىل
نياكم"ُّفلنحررُّدُّغريُّتشريعية،ُّإذاُّكانُّعمدةُّأدلتهمُّمجيعاً،ُّاجتهادهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم،ُّوقولهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم:ُّ"أنتمُّأعلمُّبأمر

فإىلُّنقضُُّّيه.اجتهادهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّوعصمتهُّفُّنياكم"ُّبعدُّأنُّسبقُّحتريرُّالقولُّيفاملرادُّمنُّقوله:ُّ"أنتمُّأعلمُّبأمرُّدُّالقولُّيف
ُّوحُّدليلهمُّيف ُّ.يأنُّالسنةُّاملطهرةُّليستُّكلها

ّوحنقضّدليّّّّّّّّ ّ:يلّأنّالسنةّالمطهرةّليستّكلها
شريعية،ُّوغريُّتشريعية،ُّيقسموهناُّإىلُّسنةُّتُّ؛ُّوبالتايليالنبويةُّليستُّكلهاُّوحُّيستندُّإليهُّالقائلونُّبأنُّالسنةُّيالذُّيالدليلُّاألساسُُُُُُُّّّّّّّ

ىُّأنصارُّتقسيمُّالسنةُّرأُّي:ُّ"أنتمُّأعلمُّبأمرُّدنياكم"ُّففقصةُّتأبريُّالنخلُّمبختلفُّرواياتهُّومنهاُّقولهُّالواردُّيفهوُّحديثُّرسولُّاهللُّ
ُّ،ُّالزماً،ُّوقانوناُّدائمًاُّلكفىاًُّتبينيُّأنُّسنتهُّليستُّكلهاُّشرعُّملُّيكنُّغريُّهذاُّاحلديثُّالشريفُّيفُّإىلُّسنةُّتشريعيةُّوغريُّتشريعيةُّأنهُّ"لو

ُّرواياُّيفف ُّاحلديثُّمبختلف ُّاتباعهُّمنُّسنةُّرسولُّاهللُّإمناُّهوُّماُّكانُّتهنصُّعبارة ُّ.يُّفحسب"مستنداُّإىلُّالوحُّتبنيُّأنُّماُّيلزم
ُُّّوبالتأملُّيفُُُُُُّّّّّّ ُّبأهنمُّيعتربونُّأنُّاجتهاده ُّليسُّمنُّالوحي!قولُّبعضهمُّالسابقُّترىُّالتصريح
اخلُّوماُّصدرُُّّ…يشربُّوالنومُّواملشيةُّمنُّاألكلُّوالولقدُّصرحُّبعضهمُّعلىُّماُّسبقُّأنُّأفعالهُّاجلبلية،ُّوماُّسبيلهُّاحلاجةُّالبشرُُُُُُّّّّّّ
ُّ.فيهاُّيحوُّالُُّّاخلُّمنُّشئونُّالدنياُّاليتُّ…املعامالتُّوشئونُّاالقتصادُّوالسياسة،ُّوالقضاءُّواإلدارةُّواحلربُّيفعنهُّ
صلىُُّّدعواهمُّوالُّحجةُّهلمُّفيه؛ُّألنُّقولهُّطرية؟!ُّأقول:ُّاحلديثُّالُّيسندهمُّيفتلكُّالدعوىُّاخلُّلكُّاحلديثُّيففهلُّيسندهمُّذُُُُّّّّ

ُّمنههُّوسلم:ُّملاُّمرُّعلىُّقومُّيلقحونُّالنخلُّ"ماُّأظنُّيغىنُّذلكُّشيئاًُّاهللُّعلي كُّصرفهمُّعماُّ،ُّوملُّيردُّبذل"ُّواضحُّمنهُّأنهُّكانُّاجتهادًا
عنُّأمرُُّّاالجتهادُّياجتهدُّوأنهُّماُّيصحُّأنُّيصرفهمُّالظنُّأُّيبنيُّهلمُّأنهُّظنُّأهمُّفيه؛ُّبدليلُّأهنمُّملاُّتركواُّالتأبري،ُّووصلُّاخلربُّإليهُّ

ُّفالُّتؤاخذونُّإنُّكانُّينفعهمُّذلكُّفليصنعوه،ُّفإنلُّقوله:ُّ"يرونهُّصواباً.ُّوتأم ُّهناهمُُّّيفُّبالظن"ُّفهمُّغلطواُّإمناُّظننتُّظنًا ظنهمُّأنه
ُّ.(2ظنهُّأنُّاخليطُّاألبيضُّواخليطُّاألسودُّهوُّاحلبلُّاألبيضُّواألسودُّ)ُّ،ُّكماُّغلطُّمنُّغلطُّيفيبوح

ُّهذاُّالوحي.ُّنهُّلنُّخيطأُّيفعنُّاهللُّتعاىلُّفإُّيح،ُّأنهُّإذاُّحدثهمُّبوُّمثُّبنيُّهلمُّرسولُّاهللُُُُُُُّّّّّّّ

                                                                 
ُّإىلُّالسنةُّالنبويةُّصُّ-8ُّ ُّيسري.241ُّ،241ُّوينظر:ُّاملدخل ُّبتصرف
ُّمنُّاآليةُُّّ-2ُّ ُّاألسود{ُّجزء ُّاألبيضُّمنُّاخليط ُّلكمُّاخليط ُّقولهُّتعاىل:ُّ}وكلواُّواشربواُّحىتُّيتبني ُّظنُّناسُّأنُّاملر812ُُّّحينماُّنزل ُّالبقرة، ادُّأنُّيظلُّالصائمُّيأكلُّحىتُّيتبني

ُّمنُّاحلبلُّاألسود،ُّوهذاُّغلطُّصححتهُّاآليةُّإذُّنزلُّقولهُّتعاىلُّ"منُّالفجر"ُّفعلمواُّأنهُّإمناُّيعىنُّالليلُّوالنهار،ُّوبنيُّهل هللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُُّّمُّذلكُّرسولُّالهُّاحلبلُّاألبيض
ُّكتابُّالصوم،ُّبابُّقولهُّ)كلوُّ ُّ)بشرحُّفتحُّالبارى( ُّ.8182رقم4/852ُُّّاآلية(ُُّّ…اُّواشربواكماُّىفُّصحيحُّالبخارى
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ُّفإنوتأملُّقوله:ُّ"إذاُّحدثُُُُُُّّّّّّ ُّاهللُّشيئًاُّفخذواُّبه، ُّاهللُّتعاىل"ُّتكمُّعن ُّمبعىنُّ"اخلطأ"ُّ)ُّلنُّأكذبُّعلى ُّفلنُّي(ُّأ8فالكذبُّهنا :
عاىل!ُّاهللُّتُّثُّعنُّغرياهللُّتعاىل؛ُّوالُّيصحُّأنُّيكونُّاملرادُّحقيقةُّالكذب،ُّألنهُّمعصومُّمنه،ُّحىتُّولوُّحدُّيأخطأُّفيماُّأبلغُّمنُّوح

إمناُّأناُّبشرُّإذاُّم:ُّ"روايةُّرافعُّبنُّخديجُّمنُّقولهُّعليهُّالصالةُّوالسالُّىفُّاجتهادهُّأخطأ؛ُّبدليلُّماُّجاءُّيف،ُّأنهُّاجتهد،ُّوُّإذنُّفمراده
ُّأناُّبشر".يءُّدينكمُّفخذواُّبه،ُّوإذاُّأمرتكمُّبشمنُُّّيءأمرتكمُّبش ُّمنُّرأىُّفإمنا
ّفولكنّّّّّّ ّفيّي:ّهلّهذاّاالجتهاد ّ؟.يهّبوحقصةّتأبيرّالنخلّمعصوم
أقول:ُّنعمُّبدليلُّقولهُّبعدُّذلك:ُّ"إنُّكانُّينفعهمُّذلكُّفليصنعوه"ُّوقوله:ُّ"أنتمُّأعلمُّبأمرُّدنياكم"ُّحيثُّصارُّهذاُّالقولُّمنهُُُُُُُّّّّّّّ

ُّاجتهادُّ) ُّالثان2اجتهادُّبعد ُّاجتهاده ُّالوحيُّعلى ُّوأقره )ُّ(3ُّ ُّعلىُّهذا ُّعتاب، ُّوالُّحىت ُّتصويب ُّتنبيهُّأو ُّملُّيرد ُّحيث )ُّ ُّيفاالجتهاد
م:ُّ"إنُّكانُّينفعهمُّأعىن:ُّقولهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلُّاجتهادهُّالثانُّوهوُّماُّيعىنُّأنُّربُّالعزةُّأقرهُّيفُّالسنةُّاملطهرة،ُُّّوالُّيفالقرآنُّالكرمي

وزُّخمالفته؛ُّهذهُّاملسألةُّوحىُّمنُّاهللُّتعاىل،ُّوالُّجيُّوهبذاُّاإلقرارُّصارُّاجتهادهُّهناُّيفذلكُّفليصنعوه"ُّوقوله:ُّ"أنتمُّأعلمُّبأمرُّدنياكم"ُّ
ُّاخلصوهوُّماُّيقرُّب ُّستدلُّبه.داللةُّاحلديثُّعلىُّماُّيُّمعهُّيفعلىُّماُّيزعم،ُّمعُّاختالفناُُّّمُّحيثُّاستدلُّهبذاُّاالجتهادُّالثانهُّهنا

اهناُّزمُّمةُّيفدنياُّجيوزُّخمالفته،ُّحيثُّكلُّأفاخلصمُّيستدلُّبقولهُّ"أنتمُّأعلمُّبأمرُّدنياكم"ُّعلىُّأنُّماُّجاءتُّبهُّالسنةُّمنُّشئونُّالُُُُُُّّّّّّ
ُّأعلمُّهبذهُّالشئونُّمنُّالسنة؟

ُّللدولة،ُّسنةُّغريُّتشريعيُُُُُُّّّّّّ ليستُّمنُّالوحي؟ُُّّةكماُّاستدلواُّبقولهُّالسابق،ُّعلىُّأنُّماُّيصدرُّعنهُّبوصفهُّقاضياً،ُّأوُّإمامًاُّورئيسًا
ُّواردةُّومرادةُّفيماُّاستدلواُّبه؟.ُّفهلُّهذهُّاملعان

ُّاملعانُّ،بالقطعُّالُُُُُُّّّّّّ ُّتشريعيةُّفهذه ُّعليهُّسنةُّغري ُّماُّأطلقوا ُّوالُّتصح؛ُّألن ُّواحملرمُّوحنوهاُّمستبعدة ُّواملندوبُُّّمنهُّالواجب واملكروه
ُّماُّسبقُّتفصيلهُّ) ُّعلى ُّ(ُّ.3واملباحُّشرعًا

واحلاكمُُّّيعُّالتشريع،ُّألنُّماُّيصدرُّعنُّالقاضكماُّأنُّماُّأطلقواُّعليهُّسنةُّغريُّتشريعيةُّوضعُّلهُّاإلسالمُّقرآناُّوسنة،ُّأرقىُّأنواُُُُُُُّّّّّّّ
يفُّبعضُّواجلماعاتُّوهذهُّالعالقةُّحتكمهاُّدائماُّقواعدُّوضوابطُّلئالُّحيُّوحنوُّذلكُّمماُّيطلقونُّعليهُّسنةُّغريُّتشريعية،ُّلهُّعالقةُّباألفراد

غريهاُّمنُّاملعامالتُّوُُّّاألطرافُّعلىُّبعض؛ُّفهلُّيعقلُّأنُّاهللُّعزُّوجلُّيتكُّاملعامالتُّمنُّبيعُّوشراء،ُّوتفصيلُّالربا،ُّوالرهن،ُّوالشركة،
ُّدونُّتشريع؟

ُّينظمُّعالقةُّكلُّمنهماُّمبنُّحتتُّسلطاهنمُّوحكمهم؟!.ُّورئيسُّالدولةُّوحنوهمُّدونُّتشريعُّيوهلُّيعقلُّأنُّيتكُّالقاضُُُُُُّّّّّّ
ُّيفوباجلملة:ُّ ُّيتكُّالبشريةُّمهاًل ُّحتتُّعُّهلُّيعقلُّأن ُّويظلمُّبعضهمُّبعضًا ُّيأكلُّبعضهمُّمالُّبعض، ُّأعلمُّنشئونُّدنياهم وان:ُّ"أنتم

ُّبشئونُّدنياكم"؟
ةُّأوُّتصحيح؟ُّوشريعة،ُّودينُّودنيا،ُّلرسولُّاهللُّدونُّرقابهلُّيعقلُّأنُّيتكُّاهللُّتعاىلُّرسالةُّاإلسالمُّ)قرآناُّوسنة(ُّمباُّفيهاُّمنُّعقيدةُُُُُُُّّّّّّّ

ُّمبصاحلها،ُّ ُّأعلم ُّيزعمُّأنه ُّمصاحلها،ُّأو ُّمنُّيرعى ُّاهللُّهلا ُّحىتُّيبعث ُّعشرُّقرنًا ُّمنُّمخسة ُّباخلطأُّأكثر ُّاألمةُّجمتمعة فيخطئ،ُّفتعمل
منُّوُّ،ُّستبعاديستبعدُّذلكُّكلُّاالالسليمُّشئونُّالدنيا؟ُّأظنُّأنُّالعقلُّاملسلمُُّّفيماُّجاءُّبهُّمنُّتشريعاتُّيفوخيالفُّحكمُّرسولُّاهللُّ

ُّيف ُّفردُّأوُّأمةُّأعلُّهناُّفالُّيصحُّأنُّيكونُّاملعىن ُّدنياكم"ُّأنُّكل ُّغريهاُّبشئونُّومصاحلُّنفسهاُّيفقوله:ُّ"أنتمُّأعلمُّبأمر األمورُُّّمُّمن
                                                                 

ُّمحلهاُّعلىُّحقيقتهاُّيفُّحقهمُّلعدالتهم،ُّوإمناُّمرادهُّهباُّ"اخل-8ُّ ُّماُّصحُّعنهُّمنُّإطالقُّهذهُّاللفظةُّ"الكذب"ُّيفُّحقُّبعضُّأصحابه،ُّوالُّيصح :ُّطأ"ُّمنُّذلكُّقولهبدليل
ُّحيث ُّعلىُّظنُّأنُّعامرُّبنُّاألكوعُّقتلُّنفسهُّيفُّغزوةُّخيرب ُّأخرجهُّمسلمُّ)بشرحُُّّ"كذبُّمنُّقالُّذلك"ُّيفُّالرد ُّملكُّاليهود.ُّاحلديث ُّ"مرحباً" أصابهُّسيفه،ُّوهوُّيبارز

ُّ 8102ُّ،8102ُُّّرقمي4/404ُُّّالنووي(ُّكتابُّاجلهاد،ُّبابُّغزوةُّخيرب ُّوذلكُّيفُّالرد وقولهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم:ُّ"كذبُّأبوُّالنسابلُّليسُّكماُّقال،ُّقدُّحللتُّفانكحي"
ُّوقد ُّأربعةُّأشهرُّوعشراً،ُّفذكرتُّذلكُّلرسولُّاهللُّفقال:ُُُّّّعلىُّأىبُّالسنابلُّالذىُّقالُّلسبيعهُّبنتُّاحلارث وضعتُّمحلهاُّبعدُّوفاةُّزوجهاُّبأيام:ُّإنكُّالُّحتلنيُّحىتُّمتكثي

ُّسعيدُّبنُّمنصورُّ ُّكماُّقال"ُّاحلديثُّأخرجه 8/350ُُّّكذبُّأبوُّالسنابل،ُّليس ُّ،ُّوعلىُّحنوُّهذاُّاالستعمالُّلكلمةُّالكذبُّجاءُّاستعمالُّالصحابةُّهلا8504ُّ،8501رقمي
ُّمثُّرجوعهُّعنُّذلك.وقدُّتكررُّهذ-2ُّ ُّبالنار ُّاُّاالجتهادُّمنه،ُّواستدراكهُّباجتهادُّآخرُّعلىُّماُّسبقُّيفُّأمرهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّبالتحريق
ُّيفُّأولُّمرة.-3ُّ ُّبالتصحيح ُّربُّالعزةُّهلذاُّاالجتهاد ُّبعدُّقليلُّحماولةُّاللتماسُّاحلكمةُّيفُّعدمُّتدارك ُّسيأيت
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ُّمصلحةُّهنالواجباتُّواحملرمات،ُّفالشرعُّوحدهُّهوُّالذىُّحددهاُّعلىُّأُّاملباحات،ُّفالُّيصحُّيفُّدنيوية؛ُّألنُّهذاُّاملعىنُّوإنُّصحُّيفال ا
ُّسبقُّعلمهُّالذىُّخلق. ُّبناءُّعلى

ُُُُُُُّّّّّّّ ُّفكماُّقلت:ُّرسولُّاهلل ُّالُّيتناسبُّمعُّالقصة؛ ُّفُّاجتهدُّيفمثُّإنُّهذاُّاملعىن ُّالنخل،ُّوخالفُّاجتهادهُّالصواب، جاءُّعدمُّتأبري
كمُّمنُّأهلُّالصناعاتُّلتالتصحيحُّملاُّاجتهدُّفيهُّبقوله:ُّ"أنتمُّأعلمُّبأمرُّدنياكم"ُّواملراد:ُّأنتمُّأيهاُّالذينُّتلقحونُّالنخلُّومنُّعلىُّشاك

واملهاراتُّواخلرباتُّأعلمُّبصنائعكمُّمىن.ُّوممنُّليسُّمنُّأهلُّالصناعات،ُّوالكالمُّعلىُّالتوزيع،ُّعلىُّمعىن:ُّأنُّكلُّأهلُّصنعةُّأعلمُّهباُّ
ُّممنُّليسواُّمنُّأهلها،ُّكماُّيقال:ُّأهلُّمكةُّأدرىُّبشعاهبا.

أنتمُّأعلمُُّّيمىنُّوممنُّالُّعلمُّلهُّبالزراعة،ُّأُّعلمُّمباُّيصلحُّالنخلويصحُّأنُّيكونُّاملعىنُّأيضاً:ُّأنتمُّأيهاُّالذينُّتلقحونُّالنخلُّأُُُُُُُّّّّّّّ
ُّاليت ُّواليتُّبشئونُّدنياكمُّهذه ُّمشاوريتُّتباشروهنا، ُّتنجحُّفيها ُّواقعُّمل ُّعلىُّهذا ُّمثلى،ُّفاحلديث ُّمىنُّومن ُّأوُّاالجتهادية،ُّأعلم ةُّعني

ُّ ُّغريهاُّأصالًُّواقعةُّحال، ُّهباُّعلى ُّالُّيستدل ُّيصحُّاالستد، ُّحالُّال ُّباحلدوعلىُّكل ُّيفالل ُّإباحةُّالتغيري ُّاُّيثُّعلى ُّأو8ُّ)ملعامالت )
معناه،ُّوالدليلُّإذاُُّّاُّسنةُّغريُّتشريعية.ُّألنُّاحلديثُّكماُّرأيتُّتطرقُّإليهُّأكثرُّمنُّاحتمالُّيفأطلقواُّعليهُّغريهاُّمنُّشئونُّالدنياُّاليت

ُّتطرقُّإليهُّاالحتمالُّسقطُّبهُّاالستدالل.
ُّرةُّمعُّأهناُّملُّتكنُّيفمُّهبذهُّاإلشا،ُّأنُّيشريُّعليهملاذاُّأهلمُّاهللُّرسولهُّلبعضُّوهو:نفوسُّاُّسؤالُّيطرحُّنفسه،ُّورمباُّيثورُّيفُّيقبُُُُُُّّّّّّ

اركُّاهللُّهذاُّاالجتهادُّوملاذاُّملُّيتدُّل؟وملاذاُّجعلهمُّاهللُّيستسلمونُّجملردُّاإلشارة،ُّوهمُّاملعرفونُّباملراجعةُّوالنقاشُّوكثرةُّالسؤاُّمصلحتهم؟
ُّاليهود،ُّوأع ُّيسخرُّمنه ُّتنتجُّشيصًاُّللمسلمني ُّاملسلمنيُّبسبببالتصحيحُّقبلُّأن ُّخنلهم،ُّويسوءُّخنل ُّحنيُّيصح مشورةُُّّداءُّاإلسالم

ُّنبيهمُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم؟
أرسخُُّّنحماولةُّتلمسُّحكمةُّهلذهُّالقصة،ُّفإنُّحصلتُّهباُّقناعةُّواطمئنانُّفاحلمدُّهلل،ُّوإالُّفنحنُّمؤمنوُُّّعنُّذلكُّيفُّالجواب:ّّّّّّ

ُّاحلكيمُّاخلبري.ُّولعذلكُّحكمة،ُّوُُّّاإلميانُّبأنُّهللُّعزُّوجلُّيف ُّذلكُّتدورُّحولُّثالثُّأمور:ُّلُّاحلكمةُّيفهو
ملدينةُّومترها،ُّاُّذاُّمنُّاجلائزُّأنُّيطمعُّالكافرونُّيفأوالً:ُّصرفُّبالءُّاألعداءُّعنُّاملؤمننيُّالذينُّملُّتقوُّشوكتهمُّبعد:ُّأملُّيكنُّهُُُُُُّّّّّّ

ُّوصرف ُّمطمع، ُّغري ُّجعلها ُّشيصًا ُّالتمر ُّفيها؟ُّفخروج ُّوسلم ُّعليه ُّاهلل ُّصلى ُّاهلل ُّرسول ُّنزول ُّأجل ُّهجومُّاهللُّفيهامجوهاُّمن ُّبذلك
ُّالكافرينُّحىتُّيستعدُّاملؤمنون؟ُّاحتمال.

ُّاحلياةُّهبذاُّالدرسُّالعملُّثانياً:ُّتعليمهمُّاألخذُُُُُُُّّّّّّّ ُّفتنافسواُّبعدهُّيفكُُّّيالذُّيبأسباب ُّبُّاحلياة.أسباُّانُّقاسياُّعليهم
ُّيفةُّرضىُّاهللُّعنهمُّوقدُّجنحُّالصحابُّهذاُّالبحثُّابتالءُّواختبار،ُّفهذهُّالقصةُّحىتُّاليومُّيفُّصدقُّإمياهنم،ُّثالثاً:ُّاختبارهمُّيفُُُُُُُّّّّّّّ

ُّالقاس ُّيفيهذاُّاالختبار ُّوهم ُّيفأولُّاإلمياُّ، ُّاستمروا ُّفقد ُّباهراً، ُّجناحًا ُّأحُّن، ُّردة ُّإلينا ُّيرد ُّومل ُّعليهُّوسلم، ُّاهلل ُّصلى ُّأوامره دُّطاعة
ُّيشهدُّهلمُّباإل ُّرغمُّخسارمها،ُّمما ُّعليهُّوسلمُّعليها ُّصلىُّاهلل ُّمنهمُّلرسولُّاهلل ُّيردُّعتابُّأحد ُّالصادقُّاملتنيميبسببها،ُّبلُّمل (2ُُّّ)ان

ُّ(3)هذهُّالقصة.ُّواهللُّأعلمُّحبكمتهُّأهـ.ُّأوجهُّاحلكمُّيفُّيولعلُّتلكُّاحلكمةُّاألخريةُّه

ّ
ّ

                                                                 
ُّهوُّالذىُّملُّنسمعُّبهُّمنُّقبل،ُّوملُّيسبقُّبهُّالدكتيقولُّفضيلةُّالدكتورُّموسىُّشاهني:ُّ"إدخالُّاملعامالُّ- 1 املنعمُّالنمرُّعلىُُّّورُّعبدتُّاملمنوعةُّشرعًاُّحتتُّهذاُّاحلديث

ُّ.34ذلكُّأحد"ُّأهـُّينظر:ُّالسنةُّوالتشريعُّصُّ،ُّوأرجوُّأالُّيتبعهُّيفيمدىُّعلم
ُّمنُّ"السنةُّوالتشريع"ُّلفضيلةُّالدكتُّ-2ُّ ُّكلهاُّوحى ُّالسنة42ُُُّّّ-32ُّورُّموسىُّشاهنيُّصاستفدتُّجلُّماُّوردُّيفُّنقضُّدليلُّأنُّالسنةُّليست بتصرف.ُّوينظر:ُّلالستزادة،

ُّالزمُّودائمُّللدكتورُّفتحيُّعبدُّالكرميُّص 32ُُّّ،ُّواملدخلُّإىلُّالسنةُّللدكتورُّعبدُّاملهدىُّعبدُّالقادرُّص40ُّ-22ُّ،ُّواألنوارُّالكاشفةُّلعبدُّالرمحنُّاليمانُّص32ُّ،33تشريع
ُّالبحثُّعنُّكتاب:-3ُّ ُّالشريفةردُّشبهاتُّحولُّعصمةُّالنيبُّصلىُّاهللُّهذا ُّمبحث:،ُُّّعليهُّوسلمُّيفُّضوءُّالسنةُّالنبوية شبهةُّأنُُّّد.ُّعمادُّالسيدُّحممدُّإمساعيلُّالشربيين

ُّأنُّالسنةُّليستُّكلهاُّوحيُّوالردُّعليهاُّ ُّ.اجتهادُّرسولُّاهللُّيؤيد
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ّكتابتهاّنسبةّالسن ةّللنبيرد ّقولهمّأن ّ:ّالفصلّالرابع ّلتأخر كثرةّلّوّ،هانرّتدويوتأخّ ّ،ليستّيقينية
ّّ،الوض اعين ّولنقلهاّبالمعنى، ّ.وعشرينّبحثاّ ّخمسةفيّوأنهاّدونتّبقصورّالخلفاء،

ُّة.نقدُّإمجايلُّعامُّهلذهُّالشبه-8ُّ
ُّ.دعوىُّإنكارُّكتابةُّالسن ةُّعلىُّعهدُّالنيب-2
ُّأحاديث.ُّوأيبُّبكرُّوعمرُّرضيُّاهللُّعنهماُّملاُّدونُّمنُّدعوىُّإحراقُّالنيب-3ُّ
 .دعوىُّأنُّالصحابةُّحترجواُّمنُّتدوينُّاحلديثُّوروايتهُّلعدمُّشرعيته-4ُّ
 .دعوىُّتعذرُّالتمييزُّبنيُّالصحيحُّوغريهُّيفُّالسنةُّالختالطهما-5ُّ
 .ُّيكتبُّإالُّيفُّعهدُّعمرُّبنُّعبدُّالعزيزالزعمُّأنُّاحلديثُّمل-4ُّ
ّ.الزعمُّأنُّتأخرُّتدوينُّالسنةُّأدىُّإىلُّضياعها-2ُّ
ُّدعوىُّضياعُّمخسمائةُّخطبةُّنبوية.–1ُّ
ُّالسن ةُّرويتُّباملعىنُّمماُّأدىُّلتحريفها.الزعمُّأنُّ–1ُّ

ّا.دعوىُّأنُّتشددُّالصحابةُّيفُّقبولُّالسنةُّمنقصةُّهل-80ُّ
  .ةخالفواُّالسن زعمُّأنُّالصحابةرد ُّومناقشةُّ-88

ُّ.شبهةُّأنُّالوضعُّوكثرةُّالوضاعنيُّللحديثُّأضعفتُّالثقةُّبالسنةُّالنبوية-82ُّ
ُّصدراُّتشريعيا.قصدُّأنُّتكونُّسن تهُّمالنيبُّماُّقالُّشيئاُّأوُّفعلهُّبقصدُّالتشريعُّفأقوالهُّملُّتكنُّشرعاُّوملُّي ُّنُّشبهةُّأ-83ُّ
ُّأتُّيفُّالقرنُّالثان.وأهناُّنشُّأحاديثُّاألحكامُّيفُّحديثُّمنسوبُّللنيبُّيالُّصحةُّألُّنقدُّقاعدةُّشاخت:-84ُّ
ُّشبهةُّأنُّالسن ةُّدونتُّيفُّقصورُّاألمراءُّوأن ُّمحلةُّالسنةُّكانواُّكذابنيُّوفقهاءُّسلطة.–85ُّ
ُّامهامُّالزهريُّبالكذبُّوعدمُّاألمانةُّيفُّاحلديثشبهةُّ-84ُّ
 .دعوىُّأنُّخلفاءُّبينُّأميةُّكانواُّوراءُّوضعُّاألحاديث-82ُّ
ُّ.الوضعُّاالدعاءُّأنُّتدوينُّالسنةُّيفُّقصورُّاألمراءُّأدىُّإىل-81ُّ
 .امهامُّالفقهاءُّبوضعُّاألحاديثُّإلرضاءُّخلفاءُّبينُّالعباس-81ُّ
 .دعوىُّإمهالُّاحملدثنيُّاألسبابُّالسياسيةُّالدافعةُّللوضعُّيفُّاحلديث-20ُّ
 .الزعمُّأنُّالتمسكُّالشديدُّبالسنةُّكانُّمنُّدواعيُّالوضع-28ُّ
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 .رنُّالثامنُّاهلجريادعاءُّأنُّالقواعدُّالكليةُّللحكمُّعلىُّاحلديثُّاملوضوعُّملُّتعرفُّإالُّيفُّالق-22ُّ
ُّ.لزمانناُّصاحلةُّليستُّأحاديثُّالسنةُّيفُّأن ُُّّادعاء-23ُّ
ُّ.االختالفُّعندُّالسنةُّدونُّالقرآنُّإىلُّاالحتكامُّدعوى-24ُّ
ُّالشخصيةُّردُّالزعمُّأنُّالسنةُّصدىُّلعواطفُّالنيب-25ُّ

ُّ
ُّ
ُّ
منها:نقدّإجماليّلشبهةّأنّ-2ّ دّة ّ،كتابةّالسنةّالنبويةّلنهىّعناّنسبةّالسن ةّللنبيّليستّيقيني ةّألسبابّمتعد 

وروايةّالسن ةّبالمعنى،ّوكثرةّالوض اعين،ّوأنّاألحاديثّنقدتّعلمياّماّأفقدهاّصفةّالتدي ن. ّوتأخرّالتدوينّ،
،ُّمعُّعدمُّكفالةُّرويتُّباملعىن،ُّكماُّأهناُّتأخرُّتدوينهاُّوالُّيوثقُّبناقليهاُّبسببليستُّيقينية؛ُُّّيقولون:ُّإنُّنسبةُّالسنةُّإىلُّالنيبُُُُُُُّّّّّّّ
صفةُّالتدين؛ُُّّتاألحاديثُّانتقدتُّعلمياُّفقدوألسبابُّأخرىُّوألنُّهذهُُّّةُّماُّغزاهاُّمنُّاألحاديثُّاملوضوعةفظهاُّكالقرآن،ُّوكثرُّاهللُّحب

االعتاضاتُّاملوجهةُّلإلسالمُّمنُّغريُّأهلهُّالُّتأيتُّإالُّعنُّطريقُّاألحاديثُّاليتُّوإنُّألنُّاألمورُّالدينيةُّالُّيدخلهاُّالنقدُّوآراءُّالرجال"ُّ
اهللُُّّ"لوُّكانتُّالسنةُّجزءًاُّمنُّالدينُّلوضعُّهلاُّرسولُّاهللُّصلى،ُّوقالوا:ُّموضوعةُّاألصلُّالُّصلةُّهلاُّبالديناُّوهيُّأقرُّاملسلمونُّبصحته

ُّأنُّيعطيُّا ُّألنُّمقامُّالنبوةُّيقتضي ُّالكتابةُّواحلفظُّواملذاكرة،.. ُّألمتهُّعلىُّشعليهُّوسلمُّمنهجاُّكمنهجُّالقرآنُّمن ُّحمفوظ،ُّلدين كل
ُّشيئاُّلسن ته،ُّبلُّهنىُّعنُّكتابتهاُّبقوله:ُّاحتاطُّبكل ُّالوسائلُّاملمكنةُّلُّلكن ه ُّومالُّتكت)كتابُّاهلل،ُّوملُّيفعل نُُّّبواُّعينُّغريُّالقرآن،

ُّ"ُُّّ(كتبُّعينُّغريُّالقرآنُّفليمحه
ذكرُُّّمساعًاُّإىلُّالقرنُّالثالثُّاهلجري،ُّوإذاُّكانُّسامعوناُّالُّيستطيعونُّقلتوُّتهُّعليهُّالصالةُّوالسالم،ُّوتنمُّتدونُّالسنةُّأيامُّحيافلُُُُُّّّّّ

ُّهبُّالكتبإنُّ،ُّوُّفكيفُّبسماعُّمائةُّسنةُّوصحةُّبيانه"هُّيفُّخطبةُّاجلمعةُّاملاضيةُّماُّحتدثناُّعن اُّواليتُّيقالُّحباجةُّالقرآنُّالستةُّاليتُّيـ ف ت خ ر 
عتُّودونتُّيفُّالقرنُّ انُّاجملتمعُّ"باإلضافةُّإىلُّهذاُّالتأخرُّيفُّتدوينُّالسنةُّك،ُّالثالثُّحسبُّإقرارُّاحملدثني"إليها،ُّكلُّتلكُّالكتبُّمج 

ن ُّأ ه ُُّّاملدنُّيضمُّكثرياًُّ د ين ة ُّمنُّاملنافقنيُّيفُّصفوفه،ُّوقدُّاستحالتُّمعرفتهمُّعلىُّالنيبُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّفخاطبهُّربهُّبقوله:ُّ}و م  ُّال م  ل 
ُّم رَّتـ ني  {ُّ م  ُّس نـ ع ِذبـ ه  م  ُّنـ ع ل م ه  ُّحن  ن  م  ُّالُّتـ ع ل م ه  ُّ]م ر د واُّع ل ىُّالنـِف اق  ُّوأيُّوشبيهامهاُّتنفيُّمعرُّ،ُّ،ُّفهذهُّاآليةُّ[808التوبة: فةُّالرسولُّهبم،

ُّألهنماُّ،ُّويهُّالصالةُّوالسالمُّهبؤالءُّ"شخصُّأكثرُّمعرفةُّمنهُّعل ُّوسعُّاملرءُّأنُّيطلعُّعلىُّحقيقةُّرواةُّاحلديثُّصدقًاُّوكذباً؛ "ليسُّيف
ُّإالُّالعليمُّبذاتُّالصدور"ُّمنُّاألمورُّالباطنيةُّاليتُّالُّيطلع ُّ.ُّ(8)عليها

ُّتستدلونُّبسن ُّقل:ّفيّاألبحاثّالالحقةإجماليّوالتفصيلّجوابُُُُُُُُّّّّّّّّّ ُّمفتاة؟ُّفكيف ُّوجعلتموهاُّخمتلقة ُّرفضتمُّالسنة خمتلقةُُّّةد
،ُّلههُّومذاكرته،ُّوملُّيعملُّللسنةُّمثوضعُّللقرآنُّمنهجاُّيفُّكتابتهُّوحفظُّادعاءُّأنُّالنيبُّمفتاةُّبزعمكمُّعلىُّأهم ُّاملطالبُّعندكمُّوهي

ماُّهذاُّاملنهجُُّّمثُّ،اوئيُّالدينُّأنُّيتورطواُّيفُّأوحالهكتبُّاهللُّعلىُّمعانديُّاحلقُّومشاغيبُّاحلججُّومنفهذاُّتناقضُّأصلعُّوتضاربُّأعمىُُّّ
لسنةُّفقدُّرغبُّبالنسبةُّلأماُُّّفمنُّأينُّعلمتمُّبوجودُّهذاُّاملنهج،ُّ-يفُّالقرآن؟ُّوإذاُّملُّيكنُّمنصوصاُّيفُّالقرآن،ُّوليسُّمنصوصاُّقطعاُّ

ُّفبل غهُّكماُّمسعُّفربُّمبلغُّأوعىُّم (ُّ،ُّفهذاُّاحلديثُّفيهُّأعظم2ُّنُّسامعُّ"ُّ)الرسولُّاألمةُّيفُّحفظهاُّفقال:ُّ"نضرُّاهللُّامرأُّمسعُّمن اُّشيئًا
ُّحفظُّالسنن،ُّواملذاكرةُّمنُّوسائلُّاحلفظُّوطرقهُّفليستُّخمالفةُّللحفظ،ُّوالوسيلةُّهلاُّحكمُّاملقصد. ُّحثُّعلى

                                                                 
8102ُّعام81ُُّّ/200ُُّّ،ُّإشاعةُّالسنةُّج48ُّم،ُّتبليغُّالقرآن8102ُّعام81ُُّّ/852ُُّّجملةُّإشاعةُّالسنةُّجُُُّّّ-8ُّ ُّ.825،ُّمقامُّحديث
2ُّ-ُّ(ُّ ُّابنُّمسعود،ُّوهوُّحديث232(ُّواللفظُّله،ُّوابنُّماجهُّ)2442أخرجهُّالتمذي ُّمتواتر.ُّ(ُّمنُّحديث
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،ُّىنملُّحيفظ،ُّإماُّاللفظُّوإماُّاملعُّ(ُّففيهُّحضُّعلىُّاحلفظُّأيضاُّإذُّالُّميكنُّتبليغُّما8:ُّ"ليبلغُّالشاهدُّالغائب"ُّ)وقالُّالرسولُُُُُُُّّّّّّّ
كافُّيفُّحفظُّالسنة،ُّمعُّعلمُّالرسولُّبأهناُّمنُّالذكرُّالذيُّتكفلُّاهللُّحبفظه،ُّوعلمهُّحبرصُّالصحابةُّعلىُّاحلديثُّوأنُّبعضهمُُُّّّفهذا

أحرصُّعليهُّمنُّبعض.ُّسألُّأبوُّهريرةُّرسولُّاهللُّمنُّأسعدُّالن اسُّبشفاعتكُّيومُّالقيامة؟ُّفقالُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم:ُّلقدُّظننتُّياُّأباُّ
لُّمنكُّملاُّرأيتُّمنُّحرصكُّعلىُّاحلديثُّ"أسعدُّالناسُّبشفاعيتُّيومُّالقيامةُّمنُّقالُّالُّإلهُّهريرةُّأال ُّيسألينُّعنُّهذاُّاحل ديثُّأحدُّأو 

واحلديثُّالذيُّاستدلواُّبهُّرواهُّمسلمُّمنُّطريقُّمهامُّعنُّزيدُّبنُّأسلمُّعنُّعطاءُّبنُّيسارُّعنُّأيبُّسعيدُّ،ُّ(2ُّإالُّاهللُّصدقاُّمنُّقلبهُّ"ُّ)
ُّعينُّومنُُّّ ُّتكتبوا ُّ"ال ُّغريمرفوعًاُّبلفظ: ُّعين ُّفليمحه"ُّ)كتب ُّ(3ُّالقرآن ُّعنُّكتابةُّ، ُّالناهي ُّأعلم ُّفيما ُّالوحيدُّالصحيح ُّاحلديث وهو

ُّالنبويةُّوالرخصةُّفيها. ُّاألحاديث ُّعديدةُّصحيحةُّيفُّاألمرُّبكتابة ُّالنبوية،ُّووردتُّأحاديث ُّاألحاديث
ُّمتعددة:ُُُُُُّّّّّّ ُّاألخرىُّمسالك ُّواألحاديث ُّاحلديث ُّبنيُّهذا ُّالتعارض ُّظاهر ُّيفُّدفع ُّالعلم ُّأهل ُّمسلكُّاملُّوقدُّسلك ُّاألول: سلك
مُّاإلمامُّالبخاريُّ)،ُّيحُّألحاديثُّاإلذنُّعلىُّحديثُّالنهيالتج (ُّمهَّامًاُّيفُّرفعُّهذاُّاحلديثُّوصوَّبا5ُّ(ُّ،ُّواإلمامُّأبوُّداودُّ)4وقدُّوهَّ

أحاديثُُّّاملسلكُّالثان:ُّمسلكُّالنسخ،ُّوهوُّالقولُّبأن،ُّعةوقفهُّعلىُّأيبُّسعيدُّاخلدري،ُّوالُّتعارضُّبنيُّحديثُّموقوفُّوأحاديثُّمرفوُّ
املسلكُّالثالث:ُّمسلكُّاجلمعُّبينهماُّوفيهُّ،ُّ(ُّوآخرون4هبُّإىلُّذلكُّابنُّشاهنيُّ)اإلذنُّمتأخرةُّعنُّحديثُّالنهيُّناسخةُّله،ُّوقدُّذ

قالُّالبيهقي:ُّ"لعلهُّإنُّشاءُّاهللُّأذنُّيفُّالكتابةُّعنهُّملنُّخشيُّعليهُّالنسيان،ُّوهنىُّعنُّالكتابةُّعنهُّملنُّوثقُّحبفظه،ُّأوُّهنىُّعنُُّّطرائق:
ُّيفُّالكتابةُّعنهُّحنيُّأمنُّمنه"ُّ)خافُّ الكتابةُّعنهُّمن  (ُّ.2عليهمُّاالختالطُّوأذن

ألنُّالنسخُُّّوذكرُّالزركشيُّوجوهاُّأخرىُّيفُّاجلمعُّبينهماُّفقال:ُّ"أحدها:ُّأنُّالنهيُّعنُّالكتابةُّخمصوصُّحبياةُّسيدُّالبشرُّالنيبُُُُُُّّّّّّ
الثان:ُّأنُّ،ُُّّاُّالنيبُّطبةُّاليتُّخطبُّهبيطرأُّيفُّكلُّوقتُّفيختلطُّالناسخُّباملنسوخ،ُّويشهدُّلهُّحديثُّأيبُّشاهُّملاُّأذنُّلهُّيفُّكتابةُّاخل

وهذاُّاخلالفُّكانُّ،ُّ(1معُّالقرآنُّكتاباُّيضاهىُّبه"ُّ)ُّالثالث:ُّأالُّيتخذُّ،لىُّماُّيكتبُّوالُّحيفظُّفيقلُّاحلفظالنهيُّلئالُّيتكلُّالكاتبُّع
ُّتسويغُّكتابةُّاحلديثُّوالعلم،ُّواستقرُّاألمرُّعلىُّذلكُّ) ُّ(ُّ.1يفُّالعصرُّاألول،ُّمثُّأمجعتُّاألمةُّعلى

ُّبتدوينُّأحاديثُّرسولُّاهلللصحابةُّرضوانُّاهللُّعليهمُّكانواُّيـ ع ُّإنُّاُُُُُّّّّّ روىُّالبخاريُّبسندهُّعنُّ،ُّمنهيفُّحياتهُّوبعدُّمماتهُّبإذنُُّّنـ و ن 
ُّعمُّهريرةُّيقول:ُّ"ماُّمنُّأصحابُّالنيبُّمهامُّبنُّمنبهُّقال:ُّمسعتُّأبا ُّإالُّماُّكانُّمنُّحديثُّعبدُّاهللُّبن روُّأحدُّأكثرُّحديثًاُّمين،
ُّأكتب" ُّاهللُّعلىُّرسولهُّمكةُّ،ُّفإنهُّكانُّيكتبُّوال ُّأيبُّهريرةُّقال:ُّملاُّفتح ُّمنُُّّ-ُّفقامُّأبوُّشاهُّ…وروىُّالبخاريُّمنُّحديث رجل

ُّاهللُّ-أهلُّاليمنُّ ُّياُّرسولُّاهللُّفقالُّرسول ُّبسندهُّعنُّأيبُّجحيفةُّق،ُّ:ُّ"اكتبواُّأليبُّشاه"فقال:ُّاكتبواُّيل ُّقلتُّوأخرجُّالبخاري ال:
ُّف ُّاهلل،ُّأو ُّإالُّكتاب ُّقال:ُّال، ُّعندكمُّكتاب؟ ُّهذهُّلعلي:ُّهل ُّيف ُّفما ُّقال:ُّقلت: ُّالصحيفة ُّهذه ُّماُّيف ُّأو ُّرجلُّمسلم، ُّأعطيه هم

ُّ(ُّ.80الصحيفة؟ُّقال:ُّالعقل،ُّوفكاكُّاألسري،ُّوالُّيقتلُّمسلمُّبكافر((ُّ)
ُّأيُُُُُُُّّّّّّّ ُّعندُّعبدُّاهللُّبنُّعمروُّبنُّالعاصُّوسئل ُّحديثُّأيبُّقبيلُّقال:ُّكنا وروىُّاإلمامُّأمحدُّيفُّمسندهُّواحلاكمُّيفُّاملستدركُّمن

ولُّوالُّالقسطنطينيةُّأوُّرومية؟ُّفدعاُّعبدُّاهللُّبصندوقُّلهُّحلق،ُّقال:ُّفأخرجُّمنهُّكتاباً،ُّقال:ُّفقالُّعبدُّاهلل:ُّبيناُّحننُّحاملدينتنيُّتفتحُّأ

                                                                 
8ُّ-ُّ(ُّ ُّ(ُّ.8421(ُّومسلمُّ)42أخرجهُّالبخاري
2ُّ-ُّ(ُّ ُّعلىُّاحلديث11صحيحُّالبخاري 0ُّ(ُّكتابُّالعلم،ُّبابُّاحلرص
ُّكتابةُّالعلم.3004صحيحُّمسلمُّ)ُّ-3ُّ ُّوحكم ُّيفُّاحلديث ُّ(ُّكتابُّالزهدُّوالرقائق،ُّبابُّالتثبت
4ُّ-ُُّّ ُّ.8ُُّّ/201فتحُّالباري
ُّ.3ُُّّ/401حتفةُّاألشرافُُّّ-5ُّ
ُّومنسوخُّ-4ُّ ُّ.422هُّناسخُّاحلديث
2ُّ-ُُّّ ُّ.2ُُّّ/223املدخلُّإىلُّالسننُّالكربى
ُّمنُّالتصرف.540ُّ-3ُُّّ/551ُّالنكتُّعلىُّابنُّالصالحُُّّ-1ُّ ُّللزركشيُّبشيء
ُّ.81ُُّّ/830شرحُّالنوويُّعلىُّصحيحُّمسلمُُّّ-1ُّ

ُّبرقم)ُّ-80ُّ ُّرقمُّ)883األولُّيفُّصحيحُّالبخاري ُّوالثانُّصحيحُّالبخاري ُّرقمُّ)2434( ُّالبخاري ُّ(8320)ُّ(،ُّوأخرجهُّمسلم888(ُّوالثالثُّصحيح
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ُّأوالً: ُّتفتح ُّأيُّاملدينتني ُّاهلل ُّرسول ُّإذُّسئل ُّنكتب ُُّّرسولُّاهلل ُّ"مدينةُّهرقل ُّاهلل: ُّفقالُّرسول ُّرومية؟ ُّأو ُّيعينُّتقسطنطينية ُّأواًل فتح
ُّ.(8قسطنطينية"ُّ)

ُّكانتُّفُُُُُُّّّّّّ ُّوقد ُّالنبوية، ُّاألحاديث ُّيكتبون ُّعنهمُّكانوا ُّاهلل ُّرضي ُّالصحابة ُّأن ُّعلى ُّصريح ُّدليل ُّوغريهاُّكثري ُّاألحاديث ُّهذه في
ُّاهللُّ ُّصحيفةُّعبد ُّعبدُّاهلللبعضهمُّصحائفُّمثل ُّجابرُّبن ُّعمروُّوصحيفة ُّبن ُّاألع، ُّحممدُّمصطفى ُّأحصىُّالدكتور ظميُّهذاُّوقد

ُّف ُّيكتبونُّأوُّكانتُّهلمُّصحف ُّومخسنيُّصحابياُّ)ُّبلغالصحابةُّالذينُّكانوا ُّ(2عددهمُّاثنني ُّجيلُّ، ُّفإذاُّجئناُّإىل هذاُّجيلُّالصحابة
أكثرُّمنُّجيلُّالصحابةُّفقدُّأوصلُّحممدُّمصطفىُّاألعظميُّالتابعنيُّالذينُّكانتُّهلمُّصحائفُّورسائلُُّّالتابعنيُّجندُّأنُّالكتابةُّانتشرت

ُّ(ُّ.3إىلُّأكثرُّمنُّاثننيُّومخسنيُّومائةُّتابعيُّ)
يفةُّالراشدُّعمرُّبنُّعبدُّالعزيزُّفقدُّروىُّأبوُّنعيمُّأنُّعمرُّبنُّعبدُّالعزيزُّكتبُّإىلُّاآلفاق:ُّ"انظرواُّحديثُّولعلُّمردُّذلكُّإىلُّاخللُُُُُُُّّّّّّّ

وأصدرُّأمرهُّإىلُّأيبُّبكرُّبنُّحزمُّأنُّ"انظرُّماُّكانُّمنُّحديثُّرسولُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّ،ُّ(4ىُّاهللُّعليهُّوسلمُّفامجعوهُّ"ُّ)رسولُّاهللُّصل
وأماُّجيلُّتابعيُّالتابعنيُّفقدُّأخذتُّكتابةُّاألحاديثُّالنبويةُّمنحىُّآخرُّ،ُّ(5العلماءُّ"ُّ)ُّدروسُّالعلمُّوذهابوسلمُّفاكتبه،ُّفإنُّخفتُّ

ُّوص نفت ُّعلىُّحسبُّالكتبُّواألبوابُّالفقهيةُّإذُّأضيفُّإليهاُّآثارُّالصحابةُّوالتابعني ُّاإل، سالميُّوماُّمنُّحاضرةُّمنُّحواضرُّالعامل
ّوكانتّهذهّالكتبّم ُّ.ادةّأساسيةّللكتبّالستةإالّوقامّعلماؤهاّبتدوينّهذهّالكتبّوتصنيفها،

ُّوكثرُُُُُُُُّّّّّّّّ ُّاألمصار ُّيف ُّالعلماء ُّانتشر ُّملا ُّوتبويبُّاألخبار ُّاآلثار ُّتدوين ُّالتابعني ُّعصر ُّيفُّأواخر ُّحدث ُّ"مث ُّحجر: ُّابن قالُّاحلافظ
نفونُّكلُّصاالبتداعُّمنُّاخلوارجُّوالروافضُّومنكريُّاألقدار،ُّفأولُّمنُّمجعُّذلكُّالربيعُّبنُّصبيح،ُّوسعيدُّبنُّأيبُّعروبةُّوغريمها،ُّوكانواُّي

ُّأهلُّ ُّاإلمامُّمالكُّاملوطأُّوتوخىُّفيهُّالقويُّمنُّحديث بابُّعلىُّحدة،ُّإىلُّأنُّقامُّكبارُّأهلُّالطبقةُّالثالثةُّفدونواُّاألحكام،ُّفصنف
ُّعمروُُّّاحلجازُّومزجهُّبأقوالُّالصحابةُّوفتاوىُّالتابعني ُّعبدُّالعزيزُّبنُّجريجُّمبكة،ُّوأبو ُّبعدهم،ُّوصنفُّأبوُّحممدُّعبدُّامللكُّبن ومن

عمروُّاألوزاعيُّبالشام،ُّوأبوُّعبدُّاهللُّسفيانُّبنُّسعيدُّالثوريُّبالكوفة،ُّوأبوُّسلمةُّمحادُّبنُّسلمةُّبنُّدينارُّبالبصرة،ُّمثُّعبدُّالرمحنُّبنُّ
تالهمُّكثريُّمنُّأهلُّعصرهمُّيفُّالنسجُّعلىُّمنواهلمُّإىلُّأنُّرأىُّبعضُّاألئمةُّمنهمُّأنُّيفردُّحديثُّالنيبُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّخاصة،ُّ

يدُّاهللُّبنُّموسىُّالعبسيُّالكويفُّمسنداً،ُّوصنفُّمسددُّبنُّمسرهدُّالبصريُّمسنداً،ُّوصنفُّأسدُّوذلكُّعلىُّرأسُّاملائتني،ُّفصنفُّعب
بنُّموسىُّاألمويُّمسنداً،ُّوصنفُّنعيمُّبنُّمحادُّاخلزاعيُّنزيلُّمصرُّمسنداً،ُّمثُّاقتفىُّاألئمةُّبعدُّذلكُّأثرهم،ُّفقلَُّّإمامُّمنُّاحلفاظُّإالُّ

ُّبنُّراهويه،ُّوعثمانُّبنُّأيبُّشيبةُّوغريهمُّمنُّالنبالء،ُّومنهمُّمنُّصنفُّوصنفُّحديثهُّعلىُّاملسانيد،ُّكاإلمامُّأمحدُّبنُّحنبل،ُّوإسحاق
ُّاملسانيدُّمعاً،ُّكأيبُّبكرُّبنُّأيبُّشيبة"ُّ) ُّ(ُّ.4علىُّاألبوابُّوعلى

اُّإىلُّأماُّقولُّإنُّالصحاحُّالستةُّتأخرُّتدوينه،ُّينُّاحلديثُّتأخرُّإىلُّالقرنُّالثالثأنُّتدوُُّّىدعوُّالقولُّوبطلتُّالفسقطُّبذلكُُُُُُُُّّّّّّّّ
كالمهمُّ،ُّويظهرُّمنُُّّ(2لقدُّتبنيُّآنفاُّأنُّأصوهلاُّكانتُّمدونةُّمكتوبةُّ)ونتُّيفُّالقرنُّالثالثُّفكانُّماذا؟ُّل:ُّنعم،ُّدالقرنُّالثالثُّفنقوُّ

ُّ!!.الستةُّيظنانُّأنُّالسنةُّهيُّالكتبُّأهنم

                                                                 
ُّووافقهُّالذهيب،ُّوصححهُّاأللبانُّيفُّالسلسلةُّالصحيحةُّ)4ُُّّ/555(ُّ،ُّواملستدركُّ)88ُُّّ/244املسندُّ)ُّ-8ُّ ُّاإلسنادُّوملُّخيرجاه (ُّ،4ُّ(ُّ،ُّقالُّاحلاكم:ُّهذاُّحديثُّصحيح

ُّكتبُّيفُّعهدهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّخالفاُّملاُّيظنهُّبعضُّاخلراصني. ُّوقال:ُّفيهُّدليلُّعلىُّأنُّاحلديث
ُّتدوينهُُّّدراساتُّيفُّ-2ُّ ُّوتاريخ ُّ.842ُّ-12ُّاحلديثُّالنبوي
ُّ.220ُّ-843ُّاملصدرُّالسابقُُّّ-3ُّ
ُّأصبهانُّ)ُّ-4ُّ ُّ(ُّ.8ُُّّ/382ذكرُّأخبار
ُّيفُّصحيحهُّكتابُّالعلمُُّّ-5ُّ ُّبابُّكيفُّيقبضُّالعلم.ُّ-أخرجهُّالبخاري
ُّ.4هديُّالساريُُّّ-4ُّ
ُّفخرجُّبأنهُّيتضمنُّ)ُّ-2ُّ ُّعلىُّ)(ُّح883درسُّاألخُّحممدُّباجعمانُّكتابُّالوضوءُّمنُّصحيحُّالبخاري ُّاشتملت (ُّمنهمُّمادة802ُّ(ُّراوياً،ُّذكرتُّاملصادرُّلـُّ)231ديثًا

ُّيفُّصحيحهُّ))كتابُّالوضوء((ُّ"ُّ ُّللبخاري ُّ.85مكتوبة.ُّانظرُّ"ُّاملصادرُّاملكتوبة
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م ُّس نـ ع ذُّ م ُّحن  ن ُّنـ ع ل م ه  ُّالُّتـ ع ل م ه  د ين ة ُّم ر د واُّع ل ىُّالنـِف اق  ُّال م  ل  ن ُّأ ه  ُّم رَّتـ ني  ُّأماُّقولهُّتعاىل:ُّ}و م  م  فاجلوابُّعنهُّيفُّثالثةُّ[،808ُّالتوبة:ُّ]{ُّبـ ه 
األول:ُّعدمُّمعرفةُّالرسولُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّبأعيانُّبعضُّاملنافقنيُّالُّيقتضيُّالشكُّيفُّأحاديثُّالرسولُّصلىُّاهللُّعليهُُّّمقامات:

ُّالصح ُّحذرهمُّمنهم،ُّففي ُّفكانُّالصحابةُّيأخذون ُّملاُّعُّيحنيُّمنُّحديثوسلم؛ُّألنُّاملنافقنيُّكانواُّمعروفنيُّبصفامهم تبانُّبنُّمالك
يفُّبيتهُّفاجتمعُّإليهُّنفرُّمنُّأهلُّاحليُّفقالُّقائلُّمنهم:ُّأينُّمالكُّالدخشن؟ُّفقالُّبعضهم:ُّذلكُّمنافقُّالُّحيبُّاهللُُّّصلىُّلهُّالنيب

لهُّأعلم،ُّأماُّحننُّفوُّاهللُّسوُّورسوله،ُّفقالُّالنيب:ُّالُّتقلُّلهُّذلك،ُّأالُّتراهُّقدُّقال:ُّالُّإلهُّإالُّاهلل،ُّيريدُّبذلكُّوجهُّاهلل؟ُّقال:ُّقالوا:ُّاهللُّورُّ
فظهرُّ،ُّ(8جهُّاهللُّ"ُّ)ُّيبتغيُّبذلكُّوُّالُّنرىُّود هُّوحديثهُّإالُّإىلُّاملنافقنيُّفقالُّرسولُّاهلل:ُّ"فإنُّاهللُّحرمُّعلىُّالنارُّمنُّقالُّالُّإلهُّإالُّاهلل

ُّوخالطهمُّوإن ُّامهمواُّمنُّجالسهم ُّيفُّشأنُّاملنافقنيُّحبيث ُّيفُّغايةُّالصرامة ُّالصحابةُّكانوا ُّيبلغُّمنُّهذاُّاحلديثُّأن ُّإىلُُّّمل بهُّاألمر
(ُّ،ُّأفتاهمُّيأخذونُّاألحاديثُّمنُّاملنافقنيُّبعدُّذلك؟ُّأوُّترىُّاملنافقني2ُّالكفرُّالباطينُّكماُّشهدُّبذلكُّالرسولُّملالكُّبنُّالدخشنُّ)

أنُُّّبهةُّدليلُّعلىشُّهمعندوليسُُّّجيرؤونُّعلىُّاختالقُّاألحاديثُّوبثهاُّيفُّالناسُّمعُّأهنمُّمعزولونُّعنُّاجملتمعُّاملؤمنُّومنبوذونُّفيهم؟
ُّرسولُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّوبعدُّمماته. ُّيفُّحياة ُّاملختلقةُّوروايتها ُّاملنافقنيُّكانواُّيتصدونُّلبثُّاألحاديث

قالُّبعضُّ،ُُّّاآلخرةعذابُّالشديدُّيفاملقامُّالثان:ُّأنُّيفُّاآليةُّاليتُّاستدلُّهباُّماُّيردُّدعواهُّإذُّأوعدهمُّاهللُّعذابنيُّيفُّالدنياُّقبلُّالُُُُُُّّّّّّ
بنيُّهوُّفضيحتهمُّبكشفُّأمورهمُّوتبينيُّسرائرهمُّللناسُّعلىُّلسانُّرسولُّاهللُّروىُّابنُّجريرُّبسندهُّعنُّابنُّعباسُّاملفسرين:ُّأحدُّالعذا

ُّالُّتـ ع ُّ د ين ة ُّم ر د واُّع ل ىُّالنـِف اق  ُّال م  ل  ُّأ ه  ن  ُّو م  ُّم ن اف ق ون  ُّاأل  ع ر اب  ن  ُّم  م  ل ك  ُّس نـ ُّل م ه ُّيفُّقولُّاهلل:ُّ}و مم َّن ُّح و  م  ُّحن  ن ُّنـ ع ل م ه  ُّث{ُّم  ُّم رَّتـ ني   م  ع ِذبـ ه 
حهمُّ"ُّاملسجدُّناساُّمنهمُّففضُّقال:ُّقامُّرسولُّاهللُّخطيبًاُّيومُّاجلمعةُّفقال:ُّاخرجُّياُّفالنُّفإنكُّمنافق،ُّفأخرجُّمنُّ[،808التوبة:]
(3).ُّ

ُُُُُُُّّّّّّّ ُّالكذبةُّيفُّاجملتمع ُّودنيويةُّوأنُّوجودُّبعض ُّاألخبارُّضرورةُّدينية ُّالثقةُّيفُّنقل ُّباالاملقامُّالثالث:ُّاالعتمادُّعلى بُُّّيسدُّعليهم
ق ُّب ن ب ٍأُّفـ ت بـ يـَّن وا{ُّ،ُّنقلُّاألخبارُّوتلقيهاُّمنُّالثقات ُّف اس  م  ،ُّففيُّهذهُّاآليةُّملُّ[4احلجرات:]قالُّاهللُّتعاىل:ُّ}ي اُّأ يـ ه اُّالَّذ ين ُّآم ن واُّإ ن ُّج اء ك 

وإذاُّر دُّخربُّالفاسقُّوالعدلُُّّ،عدلُّوالُّي تبنيُّفيههُّيقبلُّخربُّاليأمرُّاهللُّبردُّخربُّالفاسقُّوتكذيبهُّمجلةُّوإمناُّأمرُّبالتبنيُّفدلُّذلكُّعلىُّأن
قوقُّالناسُّحُّمجلةُّعلىُّالسواءُّلوجودُّبعضُّالكذبةُّومنُّالُّيوثقُّخبربهُّيفُّاجملتمعُّبطلتُّاألخبارُّالصحيحةُّوالرواياتُّالثابتة،ُّوتعطلت

ُّحيامهمُّواضطربتُّمعيشتهم،ُّ ُّثله.فهوُّمُّفهمهمُّآليةُّسورةُّالتوبةُّوهذاُّفاسدُّضرورة،ُّوماُّأدىُّإليهواختلت
أماُّأنه:ُّ"ليسُّيفُّوسعُّاملرءُّأنُّيطلعُّعلىُّحقيقةُّرواةُّاحلديثُّصدقاُّأوُّكذبا؛ُّألهنماُّمنُّاألمورُّالباطنيةُّاليتُّالُّيطلعُّعليهاُّإالُُُُُُُّّّّّّّ

هُّوأفسدُّعليهُّفأقول:ُّإنُّاهللُّتعاىلُّردُّعليهُّفريت،ُّفةُّعدالةُّالنقلةُّوصدقهمُّمنُّكذهبمالعليمُّبذاتُّالصدورُّ"ُّوحاصلهُّأنهُّأغلقُّبابُّمعرُّ
م {ُُّّاعمهُّإذُّقال:مزُّ ُّم ن ك  ٍل ُّع د  د واُّذ و ي  ل ُُّّ[2الطالق:]}و أ ش ه  ُّفـ ر ج  ُّمل  ُّي ك ون اُّر ج ل ني   ُّف إ ن  م  ُّر ج ال ك  ن  ُّم  د واُّش ه يد ي ن  ُّ}و اس ت ش ه  ،وقال:

اء {ُّ د  ُّالش ه  ن  ُّم  ُّتـ ر ض و ن  ُّمم َّن  212ُّالبقرة:]و ام ر أ ت ان  لُّ[، ُّع د  ُّب ه ُّذ و ا م  ُُّّوقال:ُّ}حي  ك  م { 15ُّاملائدة:ُّ]م ن ك  ُّاهللُّ[، ُّاآلياتُّأناط ففيُّهذه
(ُّميكنُّالوقوفُّعليهُّواحلكمُّمبقتضاه،ُّفلوُّملُّميكنُّمعرفةُّمناط4ُّالشهادةُّواحلكمُّبالشاهدينُّالعدلنيُّفدلُّذلكُّعلىُّأنُّمناطُّالعدالةُّ)

ُّوهذاُّفاسدُّوماُّأدىُّإليهُّفهوُّفاسدُّمثله. ُّباحملاالتُّواملمتنعات، ُّالعدالةُّلكانُّاهللُّأمرنا
لمذةُّهُّإىلُّالتتصحيحُّالسن ةُّوتضعيفها،ُّوملُّينحصرُّالتوثيقُّيفُّالصدقُّبلُّجتاوزُُّّانُّللعواطفُّالبشري ةُّيدُّيفإنهُّكبعضهمُّوأماُّقولُُُُُُُّّّّّّّ

لجرحُّوالتعديل،ُّفإذاُّكانُّللمتصد يُّلُّيُّاحلديثُّتشتطُّأيضاتشتطُّلراوُُّّاجلوابُّأنُّيقال:ُّإن ُّالعدالةُّاليتف،ُّوالتشي خُّواملشاركةُّالفكرية
ُّوالُّحيابونُّهبُّسبُّاألهواءُّوامليولُّفإن هُّيسقطُّيفويضع فُّحيوث قُّ ُّوأبنائهمُُّّيفذاُّأحداً،ُّفقدُّو جدُّمنهمُّالطعنُّميزانُّاحملد ثني آبائهم

                                                                 
8ُّ-ُّ(ُّ ُّ(ُّ.243(ُّواللفظُّله،ُّوصحيحُّمسلمُّ)8814صحيحُّالبخاري
ُّ)كانُّبدريا،ُّوالُّخيفىُّفضلهمُّالباهرُّيفُّاألمة.ُّانظرُّمعرفةُّالصحابةُّألُُّّ-2ُّ ُّ(ُّ.5ُُّّ/2444يبُّنعيم
ُّ،ُّوالطربانُّيفُّاملعجمُّاألوسط،ُّقالُّاهليثمي:ُّفيهُّاحلسنيُّبنُّعمروُّبنُّحممدُّوهوُّضعيف.84ُُّّ/448جامعُّالبيانُُّّ-3ُّ
اُّالص الحُّيفُّالد ينُّواملروءة.ُّانظرُّجمموعُّالفتاُّ-4ُّ ُّبأهن  ُّاإلسالمُّابنُّتيمي ة ُّوعدمُّاإلصرارُّعلىُّالصغائر،ُّوفس رهاُّشيخ ُّ(ُّ.85/354)ُّوىوهيُّجتنبُّالكبائر
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ُّوشاركهمُّ ُّمذهبهم ُّانتمىُّإىل ُّمن ُّذلكُّيعد لون ُّبعد ُّللر واية،ُّأفتاهم ُّذلك؟ألجلُّاالحتياط ُّيستحق  ُّإنُّكانُّال ُّبنُّس ُُّّفكري ًا ُّعلي ئل
(ُّور ويُّعنُّأيبُّداود8ُّال:ُّاسألواُّغريي،ُّفقالوا:ُّسألناك،ُّفأطرقُّمث ُّرفعُّرأسهُّوقال:ُّ"هذاُّهوُّالد ينُّأيبُّضعيف"ُّ)املديينُّعنُّأبيهُّفق

مُّكانواُّالُّحيابونُّأبًاُّوالُّ(ُّوإ2ابنهُّعبدُّاهللُّ)صاحبُّالسننُّأنهُّكذ بُّ ُّاملقصودُّهناُّإثباتُّأهن  نُّكانُّهلذهُّالكلمةُّتأويل ُّمقبول،ُّإال ُّأن 
ُّإذاُّتعل قُّاألمر ُّبالد ين.ُّابنًا

ّكفالةّاهللّبحفظها،ّوكثرةّماّغزاهاّّّّّّّّ ّكونّالسنةّليستّيقينيةّبسببّروايتهاّبالمعنىّمعّعدم الشقّالثانيّمنّشبهتهم:ّوهو
ّالمعنىّولوّيسيراّ والمعروفّأنّتغييرّالل،ّمنّاألحاديثّالموضوعة ّ.فظّموجبّلتغيير

ُّأنُّيُُُُُُُّّّّّّّ ُّمسعُّنقلواُّعنهُّسنتهُّويـ ع نـ و اُّهباُّويبِلغوهاُّكماُّمسعوهاُّمنهُّفقال:"ُّنضرُّاهللإنُّالنيبُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّحثُّأمتهُّعلى ُّامرأ
والُّشكُّأنُّأداءُّلفظُّاحلديثُّكماُّمسعُّهوُّاألوىلُّواألجدرُّالذيُّيتحققُّ،ُّ(3ع،ُّفربُّمبلغُّأوعىُّمنُّسامع"ُّ)مناُّشيئاُّفبل غهُّكماُّمس

ُّامل ُّاملعىنُّهو ُّلسامعهُّإالُّأن ُّعليهُّوسلم ُّصلىُّاهلل ُّبهُّدعاءُّالنيب ُّروىُّالراوي ُّوسيلة،ُّفإذا ُّمنُّاألحاديثُّواللفظ حلديثُّاقصودُّاألول
ُّضوابطُّتكفلُّصونهُّمنُّتغيريُّاملعىن.،ُّوأصابُّاملعىنُّقبلُّمنهُّذلك ُّوقدُّوضعُّأهلُّالعلمُّلروايةُّاحلديثُّباملعىن

ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُّاخلطابُّومعان ُّللعاملُّمبواقع ُّالفقهاء:ُّجيوز ُّ"قالُّمجهور ُّاخلطيبُّالبغدادي: ُّأبوُّبكر ُّاقالُّاحلافظ ُّعلىُّاأللفاظُّرواية حلديث
املعىن،ُّوليسُّبنيُّأهلُّالعلمُّخالفُّيفُّأنُّذلكُّالُّجيوزُّللجاهلُّمبعىنُّالكالمُّوموقعُّاخلطاب،ُّواحملتملُّمنهُّوغريُّاحملتملُّفأماُّالدليلُّ

بلُّهوُّالغالبُّخبالفهُُّّلفظعلىُّأنهُّليسُّللجاهلُّمبواقعُّاخلطاب،ُّوباملتفقُّمعناهُّواملختلفُّمنُّاأللفاظُّفهوُّأنهُّالُّيؤمنُّعليهُّإبدالُّال
بقولهُُّّاتفاقُّاألمةُّعلىُّأنُّللعاملُّمبعىنُّخربُّالنيبُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّوللسامعفهوُّ،ُّيلُّعلىُّجوازُّذلكُّللعاملُّمبعناهوأماُّالدل،ُّمنُّأمره

نُّيروواُّأُّأنُّينقلُّمعىنُّخربهُّبغريُّلفظهُّوغريُّاللغةُّالعربية،ُّوأنُّالواجبُّعلىُّرسلهُّوسفرائهُّإىلُّأهلُّاللغاتُّاملختلفةُّمنُّالعجمُّوغريهم
ُّأنُّ ُّصح ُّذلك ُّوإذاُّثبت ُّاللغتني.. ُّالسفريُّيعرف ُّسيماُّإذاُّكان ُّرسله ُّعلىُّألسنة ُّبفعله ُّبهُّوتعبدهم ُّأخربهم ُّومحلوهُّمما ُّمسعوه عنهُّما

مُّوغريهمُّمنُّسائرُّوعلىُّهذاُّالوجهُّلزمُّالعج،ُّوجبه،ُّدونُّإيرادُّنفسُّلفظهُّوصورتهالقصدُّبروايةُّخربهُّوأمرهُّوهنيهُّإصابةُّمعناهُّوامتثالُّم
ُّالرسولُّإىلُّدينهُّوالعلمُّبأحكامهُّدعوةُّاألمم ُّوسلمُّ، ُّوالتحريفُّعلىُّرسولُّاهللُّصلىُّاهللُّعليه ويدلُّعلىُّذلكُّأنهُّإمناُّينكرُّالكذب

ُّاهللُّسوتغيريُّمعىنُّاللفظ،ُّفإذاُّسلمُّراويُّاحلديثُّعلىُّاملعىنُّمنُّذلكُّكانُّخمرباُّباملعىنُّاملقصودُّمنُّاللفظ،ُّوصادقاُّعلىُّالرُّ ولُّصلى
ُّ.(4عليهُّوسلم"ُّ)

يئكُّيدعوك،ُّأوُّيطلبُّجمُّأيبُّيدعوك،ُّفذهبُّوقالُّله:ُّوالديُّأوُّالوالدقالُّاملعلمي:ُّ"ولوُّقلتُّالبنك:ُّاذهبُّفقلُّللكاتب:ُُُُُُُّّّّّّّ
إليه،ُّأوُّأمرنُّأنُّأدعوكُّله،ُّلكانُّمطيعاُّصادقاً،ُّولوُّاطلعتُّبعدُّذلكُّعلىُّماُّقالُّفزعمتُّأنهُّقدُّعصىُّأوُّكذبُّوأردتُّأنُّتعاقبهُّ

ُّاحلدُّألنكرُّالعقالءُّعليكُّذلك،ُّوقدُّقصُّا هللُّعزُّوجلُّيفُّالقرآنُّكثرياُّمنُّأقوالُّخلقهُّبغريُّألفاظهم؛ُّألنُّمنُّذلكُّماُّيطولُّفيبلغ
ُّما ُّأعجمي،ُّومنه ُّيكونُّعنُّلسان ُّموسى،ُُّّاملعجز،ُّومنهُّما ُّيفُّقصة ُّالصورُّكما ُّوقدُّتتعدد ُّويفُّآخرُّبغريها، ُّموضعُّبألفاظ يأيتُّيف

ُّا ُّاملعىنُّكرر ُّفبالنظرُّإىلُّأداء ُّوخيتصرُّيفُّآخر، ُّوبالنويطولُّيفُّموضع ُّشدةُّالكذبُّعليه، ُّعليهُّوسلمُّبيان ُّأداءُّلنيبُّصلىُّاهلل ظرُّإىل
ُّعليهُّ،ُّتصرُّعلىُّالتغيباللفظُّاق ُّأفعالُّالنيبُّصلىُّاهلل ُّمنهاُّماُّهوُّإخبارُّعن ُّأنُّاألحاديثُّالصحيحةُّليستُّكلهاُّقولية،ُّبل واعلم

بكذا،ُُّّاُّالنيبُّبكذا،ُّأوُّهناناُّعنُّكذا،ُّأوُّقضىوسلمُّوهيُّكثرية،ُّومنهاُّماُّأصلهُّقويل،ُّولكنُّالصحايبُّالُّيذكرُّالقول،ُّبلُّيقول:ُّأمرن
ُّوهذانُّالضربانُّليساُّحملُّنزاع،ُّوالكالمُّفيماُّيقولُّالصحايبُّفيه:ُّقالُّرسولُّاهللُّصلىُّاهلل،ُّكذا،ُّوأشباهُّهذاُّوهذاُّكثريُّأيضاُُّّأوُّأذنُّيف

ُّأوُّحنوُّذلك ُّعليهُّوسلمُّكيتُّوكيت، ُّأكثرُّووُّ، ُّيرويهاُّصحابيانُّأو ُّاألحاديثُّاليت ُّهذاُّيف ُّاختالفُّفإمناومنُّتتبع ُّبعضُُّّقع هوُّيف

                                                                 
ُّ(ُّ.2ُُّّ/85اجملروحونُّ)ُّ-8ُّ
ُّاحلفاظُّ)ُّ-2ُّ ُّ(ُّ.2ُُّّ/222تذكرة
ُّوصححهُّاأللبان(2454ُّمذيُّبرقم)(ُّوالت3440ُّداوودُّبرقم)ُّأبو-3ُّ
ُّباملعىنُّاإلملاعُّللقاضيُّعياض304ُُُّّّ-300ُّالكفايةُّيفُّعلمُّالروايةُُّّ-4ُّ ُّ.312ُّ-314ُّومقدمةُّابنُّالصالح812ُُّّوانظرُّيفُّشروطُّروايةُّاحلديث
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يهملونُّألفاظهُّالبتة،ُّلكنُّمنهمُّمنُّحياولُّأنُّيؤديهاُّفيقعُّلهُّتقدميُّوتأخري،ُُّّالصحابةُّملُّيكونواُّإذُّحكواُّقولهُّاأللفاظ،ُّوهذاُّيبنيُّأن
ممنُّشددُّيفُُّّرومعُّهذاُّفقدُّعرفُّمجاعةُّمنُّالصحابةُّكانواُّيتحرونُّضبطُّاأللفاظ،ُّوكانُّابنُّعم،ُّإبدالُّالكلمةُّمبرادفهاُّوحنوُّذلكُّأو

ُّماُّأتاهمذلك،ُّوقدُّآتاه ُّجودةُّاحلفظ ُّاهللُّمن ُّأحاديثُّا،ُّم ُّهذاُّماُّكانُّمن ُّبلفظُّالنيبفعلى ُّبالتحفظُّفهو ُّمنُُّّ،ملشهورين وماُّكان
ُّماُّأمكنهم،ُّويبقىُّالنظرُّيفُّتصرفُّمنُّبعدهم"ُّ) ُّذلك؛ُّألهنمُّكلهمُّكانواُّيتحرون ُّ(ُّ.8حديثُّغريهمُّفالظاهر

ةُّكر،ُّوهوُّيشملُّالقرآنُّوالسنةُّألهناُّبيانُّلهُّالُّتنفكُّعنه،ُّومظاهرُّحفظُّاهللُّللسنةُّالنبويةُّباديالذُُّّإنُّاهللُّتكفلُّحبفظونضيف:ُُُُُُّّّّّّ
ُّحلفظهُّيفُّصدورهمُّوتتبعهُّمنُّأفواهُّالرجالُّوقطعُّ أمامنا،ُّإذُّملُّختلُّالعصورُّاإلسالميةُّمنُّحفاظُّاحلديثُّالذينُّمش رواُّعنُّساعدُّاجلد 

بطُّشتدُّحرصُّكثريُّمنهمُّيفُّكتابةُّماُّمسعوهُّفاجتمعُّهلمُّالضبطان:ُّضبطُّالصدرُّوضاملفاوزُّوالفيايفُّللقاءُّمنُّسبقهمُّمنُّاحلفاظ،ُّوا
الكتاب،ُّمثُّكانواُّإذاُّأرادواُّأنُّيروواُّعنُّرجلُّسألواُّعنهُّوفحصواُّحالهُّحىتُّكانُّيقالُّلبعضهم:ُّأتريدونُّأنُّتزوج وه،ُّكلُّذلكُّاحتياطاُّ

ُّقائمُّبنفسهُّهوُّعلمُّالرجال،ُّحبيثُّالُّخيفى هوُّعلم ُّعلىُّاملعين ُّبأمرُّاحلديثُّحالُّالرواةُّجرحًاُّوتعديالً،ُّوُُّّللسنة،ُّونشأُّعنُّذلكُّعلم 
أماُّ،ُّبويةاهللُّسبحانهُّحبفظُّالسنةُّالنُّالُّيوجدُّعندُّاألممُّغريُّاإلسالمية،ُّفمنُّعرفُّاجتهادُّاحملدثنيُّونصحهمُّلألمةُّعلمُّمدىُّعناية

ُّالناسُّيفُّالنفائسُّعموماً،ُّوأنُّهذاُّملُّيصدَُُّّّالكالمُّعنُّوجودُّالغشوُّإلغاءُّحجيةُّالسنةُّبسببُّوجودُّأحاديثُّموضوعةُّفسيأيتُّاجلوابُّ
عنُّأخذُّالصحيحُّوتركُّاملغشوش،ُّهذاُّيفُّاألمورُّالدنيويةُّفكيفُّيتكهمُّاهللُّع ميًاُّفاقديُّالبصائرُّفيماُّيتعلقُّبدينهم؟ُّهذاُّبعيدُّعنُّ

ُّحكمةُّاهلل.
ُّإدراكهُّلي عرفُّفيحذر ُُُُُُُّّّّّّّ ُّ،ُّمنها:مثُّإنُّالعلماءُّوضعواُّملعرفةُّاحلديثُّاملوضوعُّضوابطُّتعنيُّعلى

ةُّأعطيُّ"منُّصلىُّالضحىُّكذاُّوكذاُّركعُّاشتمالُّاحلديثُّعلىُّجمازفاتُّالُّيقولُّمثلهاُّرسولُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّكحديثُّ-8
هُّالسالمُّملُّيعطُّثوابُّنوحُّعليُّثوابُّسبعنيُّنبياً"ُّقالُّابنُّقيمُّاجلوزية:"ُّوكأنُّهذاُّالكذابُّاخلبيثُّملُّيعلمُّأنُّغريُّالنيبُّلوُّصلىُّعمر

ُّ.تكذيبُّاحلسُّلهُّ-2ُّ.ُّ(2نيبُّواحد"ُّ)
ُّماُّأكلهُّجائعُّإالُّأشبعه"ُّ-3 ُّاحلديثُّوكونهُّمماُّيسخرُّمنهُّكحديثُّ"لوُّكانُّاألرزُّرجالُّلكانُّحليماً، ُّمساجة
مناقضةُّاحلديثُّملاُّجاءتُّبهُّالسنةُّالصرحيةُّاملتواترةُّمناقضةُّبينة،ُّفكلُّحديثُّيشتملُّعلىُّفسادُّأوُّظلمُّأوُّعبثُّأوُّمدحُّباطلُُّّ-4

ُّفرسولُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّمنهُّبريء.أوُّذمُّحق،ُّأوُّحنوُّذلكُّ
ُّمبحضرُّمنُّالصحابةُّكلهمُّوأهنمُّاتفقواُّعلىُّكتمانهُّوملُّينقلوهُّكماُُّّ-5 ُّعليهُّوسلمُّأنهُّفعلُّأمرًاُّظاهرًا أنُّي د عىُّعلىُّالنيبُّصلىُّاهلل

نُّحجةُّالوداع،ُّراجعونُّميزعمُّالرافضةُّأنُّالنيبُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّأخذُّبيدُّعليُّبنُّأيبُّطالبُّمبحضرُّمنُّالصحابةُّكلهم،ُّوهمُّ
ُّمنُّبعدي"ُّ) ُّ(ُّ.3فأقامهُّبينهمُّحىتُّعرفهُّاجلميعُّمثُّقال:ُّ"هذاُّوصي يُّوأخيُّواخلليفة

ُّ(ُّ.4أنُّيكونُّاحلديثُّباطاًلُّيفُّنفسهُّكحديثُّ"اجملرةُّاليتُّيفُّالسماءُّمنُّعرقُّاألفعىُّاليتُّحتتُّالعرش"ُّ)ُّ-4
ُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّالذيُّهوُّوحيُّيوحىُّكحديثُّ"النظرُّإىلأنُّيكونُّكالمهُّالُّيشبهُّكالمُّاألنبياء،ُّفضاًلُّعنُّكالمُّرسولُُّّ-2

(ُّ"ُّ ُّ(ُّ.5الوجهُّاجلميلُّعبادة
ُُّّكانُّشهرُّكذاُّوكذاُّوقعُُّّكذاُّوكذاُّوقعُّكيتُّوكيت،ُّوإذاُّومنهاُّأنُّيكونُّيفُّاحلديثُّتاريخُّكذاُّوكذاُّمثلُّقوله:ُّ"إذاُّكانُّسنةُّ-1

ُّوأليق.أنُّيكونُّاحلديثُّبوصفُّاألطباءُّوالطرقيةُّأشبهُُّّ-1ُّ،ُّكيتُّوكيت"

                                                                 
ُّ.21ُّ-21ُّاألنوارُّالكاشفةُُُّّّ-8ُّ
ُّ.44ضعيفُّاملنارُّاملنيفُّيفُّالصحيحُّوالُّ-2ُّ
ُّ.54املصدرُّالسابقُُّّ-3ُّ
ُّ.54املصدرُّالسابقُُّّ-4ُّ
ُّ.51املصدرُّالسابقُُّّ-5ُّ
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ُّثالثةُُّّ-80 ُّأنُّطولهُّكان ُّالشواهدُّالصحيحةُّعلىُّبطالنهُّكحديثُّعوجُّبنُّعنقُّالطويلُّففيُّحديثه أنُّيكونُّاحلديثُّمماُّتقومُّبه
ُّعنُّالنيبُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّأنُّطولُّآدمُّستونُّذراعاً،ُّفلمُّيزلُّاخللقُّينقصُّ آالفُّذراعُّوثالمثائةُّوثالثةُّوثالثنيُّوثلثاً،ُّمعُّأنهُّصح 

ُّ.(8ُّحىتُّاآلن"ُّ)
خمالفةُّاحلديثُّصريحُّالقرآنُّكحديثُّمقدارُّالدنياُّوأهناُّسبعةُّآالفُّسنة،ُّقالُّابنُّقيمُّاجلوزية:ُّ"وهذاُّمنُّأبنيُّالكذب،ُّألنهُُّّ-88

ُّالسَّا ُّع ن  أ لون ك  ُّأنهُّقدُّبقيُّللقيامةُّمنُّوقتناُّهذاُّمئتانُّوإحدىُّومخسونُّسنة.ُّقالُّتعاىل:ُّ}ي س  ة ُّع ُّلوُّكانُّصحيحاُّلكانُّكلُّأحدُّعاملًا
ُّو األ  ر ض ُُّّأ يَّان ُّ م او ات  ُّالسَّ ُّيف  ُّثـ ق ل ت  ُّه و  ُّإ الَّ ق ت ه ا ُّالُّجي  ِليه اُّل و  ُّر يِب ُّع ل م ه اُّع ن د  ُّح ف يٌُُّّّم ر س اه اُّق ل ُّإ منَّ ا أ نَّك  ُّك  أ لون ك  ُّي س  ُّبـ غ ت ًة ُّإ الَّ م  ُّت أ ت يك  ال

ُّع ن د ُّاللَّه {ُّ ُّ.ُّ(2)ُّ[812األعراف:]ع نـ ه اُّق ل ُّإ منَّ اُّع ل م ه ا
أنُّتكونُّألفاظُّاحلديثُّأوُّمعانيهُّركيكةُّميجهاُّالسمعُّويدفعهاُّالطبعُّويسمجُّمعناهاُّللفطنُّكحديثُّ"إنُّهللُّملكًاُّمنُّحجارةُُّّ-82

ُّمحارُّمنُّحجارةُّكلُّيومُّفيسعرُّاألسعارُّمثُّيعرج"ُّ) ُّ(ُّ.3يقالُّله:ُّعمارةُّينزلُّعلى
وهذاُّكذبُّوضعُّاجلزيةُّعنُّأهلُّخيرب،ُّقالُّابنُّقيمُّاجلوزية،ُّ"ُّماُّيقتنُّباحلديثُّمنُّالقرائنُّاليتُّي علمُّهباُّأنهُّباطلُّمثلُّحديثُّ-83

منُّعدةُّوجوه:ُّأحدهاُّأنُّفيهُّشهادةُّسعدُّبنُّمعاذ،ُّوسعدُّقدُّتويفُّقبلُّذلكُّيفُّغزوةُّاخلندق.ُّثانيها:ُّأنُّفيهُّ))وكتبُّمعاويةُّبنُّأيبُّ
ُّالوجوهُّاليتُّأ ُّمنُّالطلقاءُّ"ُّإىلُّآخر ُّ)سفيان((ُّهكذا،ُّومعاويةُّإمناُّأسلمُّزمنُّالفتح،ُّوكان ُّ(ُّ.4وصلهاُّإىلُّعشرة

ُّواشتملُُُُُُُّّّّّّّ ُّالبنُّاجلوزي ُّ"ُّاملوضوعاتُّ" ُّمنُّأعظمها ُّبكتبُّن شرُّأكثرها، ُّأفردواُّاملوضوعات ُّتلكُّالضوابط،ُّبل وملُّيكتفواُّببيان
بيهُّالسباقةُّلتنُّكماُّأنُّكتبُّالعللُّتذكرُّكثريًاُّمنُّاحلديثُّاملوضوع،ُّفهي،ُُّّعلىُّحنوُّمخسنيُّكتابًاُّعلىُّترتيبُّالكتبُّاملصنفةُّيفُّالفقه

ُّللعقيل ُّوالوضاعنيُّوأحاديثهمُّكالضعفاء ُّلبيانُّالضعفاءُّواملتوكني ُّعلىُّذلكُّبلُّأل فواُّكتبًا ُّيالناسُّإىلُّاألحاديثُّاملوضوعة،ُّوملُّيقتصروا
والكاملُّيفُّضعفاءُّالرجالُّالبنُّعديُّوكتابامهاُّجامعانُّملاُّسبقهماُّمنُّالكتبُّاملؤلفةُّيفُّالضعفاءُّكالضعفاءُّلعليُّبنُّاملديينُّوالضعفاءُّ

ُّالرجالُّللجوزجلل ُّيفُّأحوال ُّواملتوكنيُّللنسائيبخاريُّوالشجرة ُّوالضعفاء ُّان ُّبال، ُّنزعُّالثقة ُّبعدُّذلك ُّرجال ُّلوجودُّفكيفُّحياول سنة
األحاديثُّاملوضوعةُّاليتُّمي زهاُّأهلُّالعلمُّوأ منُّاختالطهاُّبالصحيح؟ُّفماُّم ثـ ل همُّيفُّحماولتهمُّتلكُّإالُّكمثلُّمتطببُّجاهلُّع ر ضُّعليهُّ

،ُّنُّأصلهاُّعالجُّلهُّإالُّبتُّاليدُّميفُّإحدىُّأصابعُّيدهُّويكفيهُّإزالةُّهذهُّاألصبعُّوحدهاُّفقالُّذلكُّاجلاهل:ُّالمريضُّمصابُّخبراجُّ
ُّوهيُّ ُّالباطل، ُّاحلقُّدون ُّهي ُّفإنُّالسنة ُّالكذب، ُّالصحيحُّواحلديث ُّبنيُّاحلديث ُّيفرق ُّ"الواجبُّأن ُّتيمية: ُّاإلسالمُّابن قالُّشيخ

ُّالصحيحةُّدونُّاملوضوعةُّفهذاُّأصلُّعظيمُّأله ُّ(ُّ.5لُّاإلسالم"ُّ)األحاديث
ّّّّّّّّ ّالرجالويقولون: ّوآراء ّالنقد ّيدخلها ّال ّالدينية ّاألمور ّألن ّالتدين؛ ّصفة ّأفقدها ّما ّعلميا  ّانتقدت ّاألحاديث ّ،إن

لةُّصُّاالعتاضاتُّاملوجهةُّلإلسالمُّمنُّغريُّأهلهُّالُّتأيتُّإالُّعنُّطريقُّاألحاديثُّاليتُّأقرُّاملسلمونُّبصحتهاُّوهيُّموضوعةُّاألصلُّالوُّ
ُّللحديثُّ(،4ُّ)ينهلاُّبالد ُّاألموالُّوالنفوسُّالقتنائه،ُّفللقيمةُّالعالية ُّيـ ت غاىلُّيفُّاحلصولُّعليه،ُّوتبذل ُّمنُّكلُّشيء الُّخيفىُّأنُّالنفيس

لكنُّهلُّمعىنُُّّ،نهُّحىتُّتنفقُّبضاعتهاُّويسمعُّقوهلاالنبويُّأرادُّكلُّصاحبُّهوىُّأنُّيتقوىُّبه،ُّوتبارتُّالطوائفُّيفُّإجيادُّسندُّهلاُّم
؟ُّكال،ُّفلقدُّقيضُّاهللُّللذودُّعنُّحياضُّالسنةُّرجاالُّاصطنعهمُّلنفسه،ُّوأمدهمُّبروحُّمبطلبهمأهنمُّظفرواُّذلكُّأنُّماُّراموهُّحتققُّهلمُّوُّ

والذيُّيقول:ُُّّ،بقيُّاحملضُّالنقيُّفحرزوهُّواحتازوهمنه،ُّوأرادُّإكرامهمُّوإعالءُّدرجامهمُّبذلكُّاجلهاد،ُّفنقدواُّالزيفُّوالبهرجُّحىتُّمازوه،ُّوُّ
ُّإىلُّبعضُّ ُّتقبلُّأشياءُّيكثرُّالغشُّوالتزيي،ُّنسوبُّإليهاملالُّنقبلُّاحلديث؛ُّألنهُّوجهُّالنقد ُّله:ُّإنكُّيفُّتعاملكُّالدنيوي ُّفيهاُّنقول ف

                                                                 
ُّيفُّصحيحهُّ)ُّ-8ُّ ُّاملنيف3324ُّأخرجهُّالبخاري ُّ.25ُّ-24ُّ(،ُّاملنار
ُّ.21املنارُّاملنيفُُّّ-2ُّ
ُّ.12ُّ-18ُّاملصدرُّالسابقُُّّ-3ُّ
ُّ.15ُّ-14ُّاملصدرُّالسابقُُّّ-4ُّ
ُّالكربىُّ)ُّ-5ُّ ُّ(ُّ.8ُُّّ/213الوصيةُّالكربىُّضمنُّجمموعةُّالرسائل
ُّ.34،ُّبالغُّاحلق854ُّمقامُّحديثُُّّ-4ُّ
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وتعدهاُّضروريةُّللحياة،ُّوأنهُّميكنُّمتييزُّجيدهاُّمنُّرديئهاُّفالُّترفضُّرفضاُّكلياً،ُّوملُّيزلُّالناسُّيهتدونُّإىلُّاجليدُّمنهاُّبوسائلُّيسخرهاُّ
،ُّبةُّمنُّهذهُّاملرغوباتُّالدنيويةمرت،ُّفالُّجتعلُّياُّمنكرُّالسنةُّاحلديثُّالنبويُّأدىنُّاهللُّهلم،ُّوملُّيتكفلُّاهللُّحبفظهاُّكماُّتكفلُّحبفظُّالوحي

الُّيكادُّيدخلُّالضررُّإالُّعلىُّمنُّالُّيرجعُّإىلُّأهلُّاخلربةُّمنُّجاهلُّومقصرُّومنُّالُّيبايلُّماُّأخذ،ُّواملؤمنُّيعلمُّأنُّهذهُّمثرةُّعنايةُّوُّ
ُّفماُّالظنُّبعنايتهُّبدي ُّيفُّدنياهم، ُّ.(8دُّأنُّتكونُّأمتُّوأبلغ"ُّ)نهم؟ُّالُّباهللُّعزُّوجلُّبعباده

ّكتابةّالسنةّعلىّعهدّالنبيّصلىّاهللّعليهّوسلم-0ّ ّ(0)إنكار
الُّتكتبواُّ»،ُّويعتربونُّأنُّكتابتهاُّبدعةُّهنيُّرسولُّاهللُّعنهاُّيفُّأكثرُّمنُّموضع،ُّفقدُّقال:ُّكتابةُّالسنةُّيفُّعهدُّالنيبونُُّّينكرُّّّّّّّ

ُّصلىُّاهللُّكناُّقعوداُّنكتبُّماُّنسمعُّمنُّالنيب»،ُّوعنُّأيبُّهريرةُّقال:ُّ«محهعينُّشيئاُّإالُّالقرآن،ُّفمنُّكتبُّعينُّشيئاُّغريُّالقرآنُّفلي
يأذنُّأليبُّسعيدُُّّملُّكماُّأنهُّ«.عليهُّوسلم،ُّفخرجُّعلينا،ُّفقال:ُّماُّهذاُّتكتبون؟ُّفقلنا:ُّماُّنسمعُّمنك،ُّفقال:ُّأكتابُّمعُّكتابُّاهلل...

ُّمشافهةُّفق  .ربعط؛ُّإذُّملُّتكنُّالكتابةُّمنتشرةُّبنيُّالاخلدريُّحنيُّاستأذنهُّيفُّكتابةُّاحلديث.ُّوكذلكُّفقدُّنقلتُّاألحاديث

ّالتفصيلُُُُُُُُّّّّّّّّ ّيليه ُّوهيُُّّ:نقدّعام ُّاحلديث، ُّعنُّكتابة ُّالعامُّاملطلق ُّالنهي ُّتدلُّعلى ُّال ُّالزاعمني ُّمنُّأدلة ُّاملتقدمة ُّاألحاديث إن
ُّثبوتاُّوُّ ُّأحاديثُّأكثر ُّالنيبتتعارضُّمع ُّأباحُّفيها ُّداللة ُّالقولُّبنسخهاكتاُُّّأصرح ُّمماُّيقوي ُّوُّبةُّالسنة، ُّثل، ُّأباحُّبقد تتُّأحاديثُّكثرية

الُّننكرُّأنُّالسنةُُُّّّ،تابتهايفُّكفيهاُّكتابةُّالسنة،ُّوأنُّالنهيُّعنُّكتابتهاُّيفُّبادئُّاألمرُّكانُّلعلل،ُّفلماُّزالتُّتلكُّالعللُّأذنُّالنيبُُّّالنيب
نتُّالُّتكتبُّاكانتُّتنقلُّمشافهةُّغالباُّوذلكُّالعتمادُّالعربُّعلىُّالذاكرةُّأكثرُّمنُّاعتمادهمُّعلىُّالكتابة،ُّلكنُّهذاُّالُّيعينُّأهناُّك

ُّ...ُّالتفصيل:يفُّعهده،ُّوأمثلةُّماُّكتبُّآنذاكُّكثرية.
ّكتابةّالحديث:ّأوال. ّالمطلقّعن ّاألحاديثّالتيّاستدلّبهاّالزاعمونّالّتدلّعلىّالنهي

ُّأن ُّحياةُّالنيبُُّّمنُّالثابتُّتارخييا ُّبدأتُّيف ُّومنُّاجملازفُّكتابةُّالسنة ُّالكتابةُّعنه، ُّإباحةُّالنيب ُّاألخبارُّيف ُّإنكارُّفقدُّصحت ة
ُّاستدلواُّهبذ ُّاليت ُّاألحاديث ُّعهدهلك،ُّوأما ُّيف ُّإنكارُّكتابةُّالسنة ُّعلى ُّا ُّالنيب ُّهني ُّواليتُّفيها ُّخوفُّفإهنُّعنُّالكتابة، ُّعلى ُّحممولة ا

ُّذلكُّبإباحتهااختالطُّالسنةُّبالقرآن،ُّأيُّأنُّالنهيُّعنُّالكتابةُّكانُّ ُّمنهاُّفقدُّجاءتُّأحاديثُّعنُّالنيبُّف،ُّمرحلياُّفقط،ُّمثُّنسخ هم
ُّتثبتُّكتابةُّاحلديث،ُّونبنيُّذلكُّفيماُّيلي:خطأُّأهناُّتفيدُّكراهةُّك ُّتابةُّاحلديث،ُّولكنهاُّيفُّحقيقتها

الُّ»ُّقال:ُّىل:الروايةُّاألوُُّّهوُّحديثُّأيبُّسعيدُّاخلدريُّرضيُّاهللُّعنه،ُّوقدُّرويُّمنُّطريقنيُّبألفاظُّخمتلفة:ُّاحلديثُّاألول:
؛ُّقالُّنيبإىلُّالُّورفعهعلىُّالصحايبُُّّوقدُّاختلفُّالعلماءُّيفُّهذاُّاحلديثُّيفُّوقفه،ُّ(3)«تكتبواُّعينُّومنُّكتبُّعينُّغريُّالقرآنُّفليمحه

ُّوقالُّاخلطيبُّالبغداديُّ(4)ابنُّحجر:ُّ"ومنهمُّمنُّأعلُّحديثُّأيبُّسعيد،ُّوقال:ُّالصوابُّوقفهُّعلىُّأيبُّسعيد،ُّقالهُّالبخاريُّوغريه"
وردُّعنُّرسولُّاهللُّيفُّهذاُّالباب،ُّوإليكُُّّماُّوهذاُّاحلديثُّأصحُّ(5)ذاُّمرفوعا":ُّ"تفردُّمهامُّبروايةُّهذاُّاحلديثُّعنُّزيدُّبنُّأسلمُّهك

ُّالفهمُّالصحيحُّهلذاُّاحلديث:
ُّبالقرآنُّ ُّخيتلطُّكالمه ُّفخشىُّالرسولُّأن ُّالصحيفةُّاليتُّكتبُّعليهاُّالقرآن ُّالنهيُّعنُّالكتابةُّكانُّخبصوص احلديثُّيبنيُّأن

ُّواحدةالكرمي؛ُّفنهاهمُّعنُّكتاب ُّأمحد،ُّةُّاحلديثُّوالقرآنُّيفُّصحيفة ُّالعلماءُّوذهبُّإليهُّالعالمة ُّقولُّكثريُّمن ُّوالقولُّبنسخُّاحلديث
شاكر،ُّفبعدُّأنُّدعمُّرأيهُّباألخبارُّاليتُّتبيحُّالكتابةُّقال:ُّكلُّهذاُّيدلُّعلىُّأنُّحديثُّأيبُّسعيدُّمنسوخ،ُّوأنهُّكانُّيفُّأولُّاألمرُّحنيُّ
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ُّشا ُّوحديثُّأيب ُّبالقرآن، ُّالقرآن ُّغري ُّخيفُّاختالط ُّوحني ُّالقرآن، ُّعن ُّعليهخافُّاشتغاهلم ُّاهلل ُّصلى ُّحياةُّالنيب ُّأواخر ُّيف وسلم،ُُّّه
أنُّعبدُّاهللُّبنُّعمروُّكانُّيكتبُّيدلُّعلىُّأنُّعبدُّاهللُّكانُّيكتبُّبعدُّإسالمُّأيبُُّّ-وهوُّمتأخرُّاإلسالمُُّّ-وكذلكُّأخبارُّأيبُّهريرةُّ

ُّيقي ُّالصحابة ُّذلكُّعند ُّلعرف ُّاإلذنُّواجلواز ُّيف ُّعنُّاألحاديث ُّمتأخرا ُّيفُّالنهي ُّسعيد ُّحديثُّأيب ُّجاءُّناُّصهريرة،ُّولوُّكان ُّمث رحيا،
إمجاعُّاألمةُّالقطعيُّيعدُّقرينةُّقاطعةُّعلىُّأنُّاإلذنُّهوُّاألمرُّاألخري،ُّوهوُّإمجاعُّثابتُّبالتواترُّالعلميُّعنُّكلُّطوائفُّاألمةُّبعدُّالصدرُّ

وهذهُّالروايةُّصحيحةُّأيضا،ُّوفيهاُّدليلُّ،ُّ(2)«يفُّالكتابةُّفلمُّيأذنُّلناُّاستأذناُّالنيب»ُّقال:ُّوالروايةُّالثانية:،ُّ(8)األولُّرضيُّاهللُّعنهم
ُّحلكمةُّ ُّيفُّكتابتهُّوتسجيله ُّيأذنُّهلمُّالرسول ُّعارضُّأرادواُّكتابته،ُّفلم ُّألجلُّأمر ُّشائعة،ُّوإمناُّكانُّاالستئذان علىُّأنُّالكتابةُّكانت

ُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم،ُّويفُّلفظُّ"استأذنا"ُّإشارةُّللجميعُّمماُّيفيدُّأنُّال ُّتكتب.يريدها ُّكثرةُّكانت
ُّماُّ»ُّهوُّحديثُّأيبُّهريرة:ُّواحلديثُّالثان: ُّعلينا،ُّفقال:ُّماُّهذاُّتكتبون؟ُّفقلنا: ُّقعوداُّنكتبُّماُّنسمعُّمنُّالنيبُّفخرج كنا

نسمعُّمنك.ُّفقال:ُّأكتابُّمعُّكتابُّاهلل؟ُّفقلنا:ُّماُّنسمع،ُّفقال:ُّاكتبواُّكتابُّاهلل،ُّاحمضواُّكتابُّاهلل،ُّأكتابُّغريُّكتابُّاهلل؟ُّاحمضواُُّّ
لقدُّاختلفُّالعلماءُّيفُّصحةُّهذهُّالرواية؛ُّفمنهمُّمنُّرأىُّأنُّيفُّهذهُّالروايةُّضعفا؛ُّإذُّضعفُّالعلماءُّعبدُُّّ(3)احلديثُّ«...كتابُّاهلل

الرمحنُّبنُّزيدُّبنُّأسلم،ُّفقدُّضعفهُّالنسائيُّوأمحدُّوالشافعي،ُّوابنُّحبانُّقالُّعنه:ُّ"كانُّممنُّيقلبُّاألخبارُّوهوُّالُّيعلم،ُّحىتُّكثرُّ
ُّ.(5)وقدُّحكمُّالذهيبُّعلىُّهذاُّاحلديثُّفقال:ُّ"حديثُّمنكر"ُّ(4)يل،ُّوإسنادُّاملوقوف،ُّفاستحقُّالتك"ذلكُّيفُّروايتهُّمنُّرفعُّاملراس

فعلىُّفرضُّضعفُّالروايةُّفالُّشبهة،ُّولكنُّالروايةُّصححهاُّبعضُّأهلُّالعلم،ُّوتوجيههاُّإنُّصحُّاإلسنادُّفإنُّاملنتُّيشريُّصراحةُّ
،ُّفقدُّ«ابُّاهلل...أكتاباُّمعُّكت»...ُّمُّالكتابةُّمعُّالقرآنُّالكرميُّيفُّصحيفةُّواحدة،ُّوهذاُّواضحُّيفُّقولهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم:ُّإىلُّعد
وقدُّحكمُّالشيخُّشعيبُّاألرنؤوطُّعلىُّهذهُّالروايةُّبالصحةُّكماُّحققهاُّيفُّمسندُّأمحدُّرمحهُّاهللُّتعاىلُّ،ُّأنُّخيتلطُّالقرآنُّبالسنةخشيُّ

رضيُّاهللُّعنه،ُّوعليه،ُّفإنُّالروايةُّصحيحة،ُّوقدُّصحُّالنهيُّعنُّالكتابة،ُّوصحُّاإلذنُّفيها،ُّفيكونُّاإلذنُُّّيفُّمسندُّأيبُّسعيدُّاخلدري
ُّوالنهيُّمنسوخ،ُّوكانُّالنهيُّلعلة،ُّفلماُّزالتُّالعلةُّأذنُّيفُّالكتابة،ُّوعلىُّهذاُّنقيسُّكلُّاألحاديثُّاليتُّصحتُّيفُّهذاُّالباب. ُّناسخ

ّواألدلةّعلّّلقدّأجازّالنبيّثانيا. ّكثيرة:كتابةّالسنة ّىّلل 
لقدُّسبقُّأنُّأشرناُّإىلُّاألحاديثُّاليتُّاستدلُّهباُّالزاعمونُّيفُّالنهيُّعنُّكتابةُّاحلديث،ُّولكنُّهذهُّاألحاديثُّالُّتقوىُّأمامُّ

ُّومنها: ُّالنيبُّكتابةُّاحلديث ُّأباحُّفيها ُّداللة ُّثبوتاُّوأصرح ُّوغريمهاُّأنهُّأحاديثُّأكثر ُّالبخاريُّومسلم ُّرواه ُّف»ُّما ُّمكةُّملا ُّاهلل تحُّرسول
قالُّابنُّحجر:ُّ(4)«اءُّرجلُّمنُّأهلُّاليمنُّفقال:ُّاكتبُّيلُّياُّرسولُّاهلل،ُّفقالُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم:ُّاكتبواُّأليبُّفالنخطب...ُّفج

،ُّبالكتابةوهذاُّأمرُّصريحُّمنُّالنيبُُّّ(2)اخلطبةُّاليتُّمسعهاُّمنُّرسولُّاهللُّ"هوُّأبوُّشاه".ُّوقيلُّلألوزاعي:ُّماُّقولهُّاكتبواُّيل؟ُّقال:ُّهذه
ولوُّملُّيكنُُّّ(1)«ائتونُّبكتاب،ُّأكتبُّلكمُّكتاباُّالتضلواُّبعده...»ُّنُّرسولُّاهللُّملاُّاشتدُّوجعهُّقال:روىُّالبخاريُّبسندهُّأُّومنها:

النيبُّيبيحُّالكتابةُّماُّدعاُّإىلُّكتابةُّهذاُّالكتاب،ُّوهلذاُّيقولُّابنُّحجر:ُّ"ويفُّهذاُّاحلديثُّدليلُّعلىُّجوازُّكتابةُّالعلم؛ُّألنهُّهمُّأنُّ
ُّحيصلُّمعهُّاألمنُّمنُّاالختال ُّ.(1)ف،ُّوهوُّالُّيهمُّإالُّحبق"يكتبُّألمتهُّكتابا

                                                                 
ُّعلومُّاحلديث،ُّأمحدُّشاكر،ُّدارُّالتاث،ُّا- 1 ُّشرحُّاختصار ُّ.82م،ُّص8158/ُّهـ2ُّ،8320لقاهرة،ُّطالباعثُّاحلثيث
ُّ(.2445وضعيفُّسننُّالتمذيُّبرقمُّ)ُّ(.ُّوصححهُّاأللبانُّيفُّصحيح2102(،ُّرقمُّ)2ُّ/354صحيح:ُّأخرجهُّالتمذيُّيفُّسننهُّ)بشرحُّحتفةُّاألحوذي(،ُّ)ُّ- 2
ُّمنُّالصحابة،ُّرقمُّ)- 3 ُّأمحدُّيفُّمسنده،ُّمسندُّاملكثرين ُّاألرنؤوطُّيفُّتعليقهُّعلىُّاملسند.ُّ(.ُّوصححهُّشعيب88802صحيح:ُّأخرجه
ُّزايد،ُّدارُّالوُّ- 4 ُّ(.2ُّ/52هـ،ُّ)2ُّ،8402عي،ُّسوريا،ُّطكتابُّاجملروحنيُّمنُّاحملدثنيُّوالضعفاءُّواملتوكني،ُّابنُّحبان،ُّحتقيق:ُّحممودُّإبراهيم
ُّ.(2ُّ/545ميزانُّاالعتدالُّيفُّنقدُّالرجال،ُّالذهيب،ُّحتقيق:ُّعليُّحممدُّالبجاوي،ُّدارُّاملعرفة،ُّبريوت،ُّد.ُّت،ُّ)- 5
ُّ)بشرحُّفتحُّالب- 6 ُّ(.3242(،ُّرقمُّ)5ُّ/2880)(.ُّصحيحُّمسلمُّ)بشرحُّالنووي(،882ُّ(،ُّرقمُّ)8ُّ/241اري(،ُّكتاب:ُّالعلم،ُّباب:ُّكتابةُّالعلم،ُّ)صحيحُّالبخاري
ُّالعسقالن،ُّحتقيق:ُّحمبُّالدينُّاخلطيبُّوآخرين،ُّدارُّالريانُّللتاث،ُّالقاهرُّ- 7 ُّابنُّحجر ُّبشرحُّصحيحُّالبخاري، ُّ(.8ُّ/241م،ُّ)8114هـ/8ُّ،8402ُّة،ُّطفتحُّالباري
ُّ)بشرحُّفتحُّالباري(،ُّكتاب:ُّالعلم،ُّباب:ُّكتصحيحُّا- 8 ُّ(.884(،ُّرقمُّ)8ُّ/258ابةُّالعلم،ُّ)لبخاري
ُّالعسقالن،ُّحتقيق:ُّحمبُّالدينُّاخلطيبُّوآخرين،ُّدارُّالريانُّللتاث،ُّالقاهرة،ُّط- 9 ُّابنُّحجر ُّبشرحُّصحيحُّالبخاري، ُّ(.8ُّ/253م،ُّ)1481هـ/8ُّ،8402ُّفتحُّالباري
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ُّهريرةُّيقول:ُّومنها: ُّمسعتُّأبا ُّقال: ُّعنُّأخيه، ُّبنُّمنبه ُّعنُّوهب ُّالبخاريُّبسنده ُّأكثر»ُّروى ُّأحد ُّأصحابُّالنيب ُّماُّمن
ُّوالُّأكتب ُّفإنهُّكانُّيكتب ُّبنُّعمرو ُّعبدُّاهلل ُّماُّكانُّمن ُّمينُّإال ُّ(8)«حديثاُّعنه ُّإذنُّ، ُّيكون ُّحيتملُّأن ُّأيبُّشاه فإذاُّكانُّحديث

الكتابةُّلهُّخاصا؛ُّألنهُّكانُّأمياُّوكانُّأعمى؛ُّفإنُّهذاُّاحلديثُّبطرقهُّاليتُّذكرهاُّالبخاريُّوغريهُّأقوىُّيفُّاالستداللُّللجواز؛ُّألنُّابنُّ
قلتُّلعلي:ُّهلُّعندكمُّكتاب؟ُّقال:ُّال،ُّإالُُّّ»ُّالبخاريُّبسندهُّعنُّأيبُّجحيفةُّقال:ُّروىُّومنها:ُّ(2)عمروُّملُّيكنُّأمياُّوملُّيكنُّأعمى

كتابُّاهلل،ُّوفهمُّأعطيهُّرجلُّمسلم،ُّأوُّماُّيفُّهذهُّالصحيفة،ُّقالُّقلت:ُّوماُّيفُّهذهُّالصحيفة؟ُّقال:ُّالعقل،ُّوفكاكُّاألسري،ُّوالُّيقتلُّ
ُّوغريهاُّإنُّملُّتدلُّ(3)«مسلمُّبكافر ُّتقُّإنُّهذهُّاألحاديثُّاملرفوعةُّإىلُّالنيب ُّأيبُّسعيدُّغريُّمرفوعُّإىلُّالنيبُّفإهنا ضيُّعلىُّأنُّحديث

ُّبتأويله،ُّواجلمعُّبينهُّوبينها.
والُّنقولُّكماُّيقولُّبعضهم:ُّإنُّحديثُّأيبُّسعيدُّهوُّاملتأخر،ُّفيكونُّناسخاُّهلا؛ُّألنُّحديثُّأيبُّشاهُّكانُّعامُّالفتح،ُّوذلكُّ

نُّأباُّهريرةُّمتأخرُّةُّبينهُّوبنيُّعبدُّاهللُّبنُّعمروُّمتأخرُّأيضا؛ُّأليفُّأواخرُّحياةُّالنيبُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم،ُّوحديثُّأيبُّهريرةُّيفُّاملقارن
ُّيفُّ ُّبعدهُّكان ُّمههُّبكتابةُّكتابُّلنُّتضلُّاألمة ُّإسالمُّأيبُّهريرة،ُّوحديث ُّعلىُّأنُّعبدُّاهللُّكانُّيكتبُّبعد اإلسالم،ُّوهوُّيدلُّأيضا

ُّقدُّتأخرُّعنُّهذهُّاألحاديثُّكلهاُّخصُّمرضُّموته ُّيكونُّحديثُّأيبُّسعيدُّاخلدري ُّ"اهلم"،ُّولوُّكانُّويبعدُّجداُّأن وصاُّحديث
ُّيفُّاإلذنُّواجلواز،ُّلعرفُّذلكُّعندُّالصحابةُّيقيناُّصرحيا ُّ.(4)حديثُّأيبُّسعيدُّيفُّالنهيُّمتأخرُّعنُّهذهُّاألحاديث

ضُّهؤالءُّاملدعونُّأغمُّولكنُّلعللُّ،ةبدعةُّكماُّيدعيُّأصحابُّهذهُّالشبهُّوهبذاُّيتبنيُّأنُّالنهيُّعنُّكتابةُّالسنةُّملُّيكنُّلكوهنا
ُّالرغمُّمنُّأنُّهذهُّالعللُّواردةُّيفُّ،أعينهمُّعنها ُّاألحاديثُّاليتُّاحتجواُّهباُّعلى ُّومنُّهذهُّالعلل:،ُّنفس
ُّبينهما:ُّ.8 ُّمتييز ُّبالسنةُّدون ُّخلطه ُّوصيانتهُّعن ُّوجل، ُّعز ُّعلىُّكتابُّاهلل ُّروايُّاحملافظة ُّواضحاُّيف ُّهذا ُّهريرة:ُّويبدو ُّأيب ة

انتُّففيُّروايةُّأيبُّهريرةُّتلك،ُّماُّيبنيُّأنُّالسنةُّيفُّعهدُّالنبوةُّوالصحابةُّك«.ُّ..ُّاحمضواُّكتابُّاهللُّأوُّخلصوهأكتابُّمعُّكتابُّاهلل.»
دركُّصحةُّعلةُّالنهيُّومنُّهناُّنُّ،اشتباههُّبالسنةُّاليتُّكتبتُّجبوارهتكتبُّجبوارُّالقرآنُّيفُّصحيفةُّواحدةُّبالُّمتييزُّحيفظُّمعهُّالقرآنُّمنُّ

رآنُّالكرميُّصيانةُّهلذاُّالكتابُّاملعجزُّممنُّكانواُّحديثيُّعهدُّباإلسالم،ُّوملُّيعتادواُّعلىُّأسلوبهُّسوىُّالقُّعنُّكتابةُّشيءُّيفُّأولُّاألمر
ُّوأكثرهمُّمنُّاألعرابُّالذينُّملُّيكونواُّفقهواُّيفُّالدين.

اءُّاإلذنُّبكتابةُّجُّويفُّالوقتُّنفسهُّتعليمُّالصحابةُّواألئمةُّمنُّبعدهمُّاملنهجُّاألمثلُّيفُّاحملافظةُّعلىُّهذاُّالكتابُّاخلالد؛ُّلذا
ُّةالسنةُّملنُّاعتادواُّأسلوبُّالقرآنُّومتييزهُّكعبدُّاهللُّبنُّعمروُّوغريهُّممنُّأذنُّهلمُّالنيبُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم،ُّمعُّاستمرارُّالنهيُّعنُّكتاب

ُّصحيفة ُّالقرآنُّيف ُّبينهماُّالسنةُّمع ُّمميزا ُّوإنُّكان ُّحىت ُّعلى،ُّواحدة ُّصحف ُّالسنةُّيف ُّالنيبُّبكتابة ُّيأمر ُّملاذاُّمل ُّسؤالُّبعضهم: ُّأما
كتابةُّسنتهُّاملطهرةُّيفُّبُّفنقول:ُّأذنُّالنيبُّعليهاُّماُّيفيدُّأهناُّأقوالُّالنيبُّفتتميزُّالسنةُّعنُّالقرآنُّفالُّيؤمنُّاختالطهما؟ُّحدمها،ُّويكتب

نُّالكتابةُّيفُّأولُّوعليه،ُّفالنيبُّهنىُّع،ُّمرو،ُّوجابرُّبنُّعبدُّاهلل،ُّوغريمهاصحفُّعلىُّحدمها،ُّوممنُّأذنُّلهُّالنيبُّبذلك:ُّعبدُّاهللُّبنُّع
ُّواإلذنُّدائرُّمعُّاألمنُّوجوداُّوعدما.األمر،ُّمثُّأذنُّبعدُّذل ُّمعُّاخلوفُّ)خوفُّاالختالطُّبالقرآن(، ُّالنهيُّجائزا ُّك،ُّوكان

غالُّعنُّالقرآنُّواملرادُّباالنشُّخشيةُّاالنشغالُّعنُّالقرآنُّالكرميُّومضاهاتهُّبغريهُّمنُّالكتبُّحىتُّولوُّكانتُّالسنةُّالنبوية:ُّ.2
ُّهباُّ(5)تركُّكتابُّاهللُّوإمهالهُّإىلُّاهللُّعزُّوجل،ُّمماُّيؤديُّالكرمي:ُّتقدميهاُّيفُّاالهتمامُّهباُّقبلُّاالهتمامُّأوالُّبكتاب ،ُّوهذهُّالعلةُّصرح

راويُّحديثُّالنهيُّعنُّالكتابةُّوهوُّالصحايبُّاجلليلُّأيبُّسعيدُّاخلدريُّرضيُّاهللُّعنه،ُّقالُّأبوُّنضرة:ُّقلناُّأليبُّسعيدُّاخلدري:ُّلوُّكتبتمُّ
الُّنكتبُّلكمُّوالُّجنعلهاُّمصاحف،ُّكانُّرسولُّاهللُّحيدثناُّفنحفظ،ُّفاحفظواُّعناُّكماُّكناُّحنفظُّعنُّنبيكم"،ُّ"ُّالُّحنفظ،ُّقال:لنا؟ُّفإناُّ

                                                                 
ُّ)بشرحُّفتحُّالباري(،ُّكت- 1 ُّ(.883(،ُّرقمُّ)8ُّ/241ابةُّالعلم،ُّ)اب:ُّالعلم،ُّباب:ُّكتصحيحُّالبخاري
ُّ.41م،ُّص8118هـ/8400ُّي،ُّالقاهرة،ُّتوثيقُّالسنةُّيفُّالقرنُّالثانُّاهلجري:ُّأسسهُّواجتاهاته،ُّد.ُّرفعتُّفوزيُّعبدُّاملطلب،ُّمكتبةُّاخلاجن- 2
ُّ)بشرحُّفتحُّالباري(،ُّكتاب:ُّالعلم،ُّباب:ُّكت- 3 ُّ(.888(،ُّرقمُّ)8ُّ/244ابةُّالعلم،ُّ)صحيحُّالبخاري
ُّدارُّاليقني،ُّمصر،ُّط- 4 ُّ(ُّبتصرف.8ُّ/215م،ُّ)2002هـ/8423ُُّّ،8السنةُّالنبويةُّيفُّكتاباتُّأعداءُّاإلسالم:ُّمناقشتهاُّوالردُّعليها،ُّد.ُّعمادُّالسيدُّالشربيين،
ُّدارُّاليقني،ُّمصر،ُّط- 5 ُّ(.8ُّ/211ُّ:218م،ُّ)2002هـ/8ُّ،2384ُّالسنةُّالنبويةُّيفُّكتاباتُّأعداءُّاإلسالم:ُّمناقشتهاُّوالردُّعليها،ُّد.ُّعمادُّالسيدُّالشربيين،
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لكتابةُّمنُّالصدرُّاألول،ُّوقالُّاخلطيبُّالبغدادي:ُّ"فقدُّثبتُّأنُّكراهةُّاُّ؟(8)أجتعلوهاُّمصاحفُّتقرءوهنا""ُّويفُّروايةُّقالُّأبوُّسعيد:
ُّاهللُّ ُّبكتاب ُّ.(2)غريه،ُّأوُّيشغلُّعنُّالقرآنُّسواه"ُّعزُّوجلإمناُّهيُّلئالُّيضاهي

وقتئذُُُّّّمعندُّكتابةُّالصحابةُّللقرآنُّالكرمي،ُّملُّتكنُّوسائلُّالكتابةُّميسرةُّعندهم؛ُّألنُّالوسائلُّاملتاحةُّهلُّاحلرجُّيفُّالكتابة:ُّ.3
ُّأنُّ ُّمن ُّالنبويةُّأكثر ُّوكانتُّاألحاديث ُّوجلودُّاحليوانات، ُّوسعفُّالنخيل، ُّاحلجارة،ُّوالعظام، ُّمنها:ُّرقاق ُّوغريُّميسرة، كانتُّبدائية
حيصوها؛ُّذلكُّألنُّالنيبُّأتاهُّاهللُّالعلمُّواحلكمةُّوالنبوة،ُّفكانُّلهُّيفُّكلُّحدثُّقول،ُّويفُّكلُّمسألةُّجواب،ُّويفُّكثريُّمنُّالوحيُّتفسريُّ

أنُُّّعُّذلكمُّهلمُّالوسائلُّالكتابية؟!ُّومنُّأينُّهلمُّالوقتُّالكايفُّلتدوينُّاحلديثُّالنبويُّكلهُّتدويناُّكامال؟ُّوليسواُّمضطرينُّوبيان،ُّفأىن
أنُّيشقُّعليهم،ُُّّنيبتدويناُّوتقييدا،ُّوملُّيردُّاليعتمدواُّعلىُّالكتابة،ُّوقدُّمنحهمُّاهللُّحافظةُّيفُّصدورهمُّتعوضُّهلمُّماُّفامهمُّمنُّالكتابةُّ

ُّ.(3)نةُّالنبوية،ُّبلُّاكتفىُّبتدوينُّالقرآنُّالكرميُّوكتابتهفيأمرهمُّبتدوينُّالس
وعليه،ُّفقدُّظهرُّواضحاُّجلياُّأنُّهنيُّالنيبُّعنُّكتابةُّاحلديثُّيفُّأولُّاألمرُّليسُّلذاته،ُّبلُّلعللُّنصتُّعليهاُّاألحاديثُّذامهاُّ

ُّزالتُّتلكُّالعللُّكانُّاإلذنُّبالكتابة،ُّتلكُّالعللُّاليتُّغفلُّعنهاُّأعداءُّالسنةُّعلىُّالرغمُّمنُّاليتُّهنتُّعنُّكتابةُّالسنةُّوتدوينها،ُّفلما
ُّالواردةُّ ُّاألحاديث،ُّعليهمُّالتسليمُّبالعلل ُّلشبهتهم،ُّفإنُّسلمواُّبصحةُّتلك ُّواآلثارُّاليتُّاحتجواُّهبا وجودهاُّصراحةُّيفُّنفسُّاألخبار

ويفُّكلتاُّاحلالتنيُّيبطلُّماُّزعموهُّمنُّأنُُُّّّ(4)اآلثارُّملُّيبقىُّلشبهتهمُّأساسفيها،ُّوإنُّملُّيسلمواُّبصحةُّماُّاستشهدواُّبهُّمنُّاألخبارُّوُّ
ذنُّواحلقُّكماُّسبقُّأنُّقررناُّأنُّالنهيُّكانُّلعلةُّفلماُّزالتُّهذهُّالعلةُّكانُّاإل،ُّىُّعنهاُّالنيبُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمكتابةُّالسنةُّبدعةُّهن

باُّللمنعُّىُّاحلديثُّواالنشغالُّبهُّعنُّالقرآن،ُّكانُّهذاُّكلهُّسببالكتابة،ُّفاخلوفُّمنُّالتباسُّالقرآنُّباحلديث،ُّواخلوفُّمنُّاالنكبابُّعل
ُّالسماحُّبكتابةُّاحلديث،ُّوقدُّاستقرُّأمرُّالصحابةُّعلىُّكتابةُّاحلديثُّوتدوينه.ُّإىلُّمنُّالكتابة،ُّفلماُّزالتُّهذهُّاألسبابُّعادُّاألمر

ّكانتّالّتكتب:ّثالثا. ّأنها ّكانتّتنقلّمشافهة،ّولكنّهذاّالّيعني ّالّننكرّأنّالسنة
ُّالنيبُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم،ُّوسنذكرُّأمثلةُّعلىُّاملكتوباتُّاليتُّكانتُُّّسقنا يفُّالوجهُّالسابقُّاألدلةُّعلىُّكتابةُّالسنةُّيفُّعهد

ُّوجتارمهمُّ ُّالعتمادُّالعربُّيفُّتوارخيهمُّوأخبارهم ُّفنحنُّالُّننكرُّأنُّالسنةُّكانتُّتنقلُّمشافهة،ُّوذلك يفُّعهدهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم،
قويتُّهذهُّامللكةُّعندهم،ُّوندرُّأنُّيقعُّمنهمُّخطأُّأوُّنسيانُّلشيءُّمماُّحفظوه،ُّولقدُّساعدُّالعربُّوسائرُّأحواهلمُّعلىُّاحلفظ،ُّحىتُّ

علىُّتقويةُّملكةُّاحلفظُّعندهمُّطبيعةُّجوهم،ُّوبساطةُّمعيشتهم،ُّوحدةُّذكائهم،ُّوقوةُّفهمهمُّملاُّحيدثُّبينهم،ُّوسعةُّخربمهمُّبأساليبُّ
عاُّهلمُّالنيبُّةُّالذينُّقيضهمُّاهللُّتعاىلُّحلفظُّالشرعُّوصيانته،ُّوالذينُّدوطرقُّبياهنم،ُّهذهُّحالةُّالعربُّيفُّجاهليتهمُّفماُّبالكُّبالصحاب

ُّوابنُّعباسُّرضيُّاهللُّعنهم. ُّوالعلمُّوالفقهُّكماُّوردُّعنُّأيبُّهريرة ُّباحلفظ
ُّيكادُّ وقريبُّمنُّالصحابةُّيفُّهذاُّاملقامُّمنُّاجتمعُّهبمُّوشاهدُّأحواهلمُّواتبعُّخطاهمُّواقتفىُّآثارهمُّمنُّالتابعني،ُّكلُّذلك

حلديثُّمنُّأحدهمُّتوهمُّخطأُّأوُّنسيانُّأوُّتبديلُّأوُّاختالق،ُّولقدُّكانُّكثريُّمنُّالصحابةُّوالتابعنيُّمطبوعنيُّعلىُّينفيُّعنُّسامعُّا
ُّوغريهم. ُّوالشعيب،ُّوالزهري،ُّوالنخعي،ُّوقتادة، ُّاحلفظ،ُّخمصوصنيُّبذلك؛ُّكأيبُّهريرة،ُّوابنُّعباس،

فظونُّط،ُّوالتصحيفُّفيها،ُّوكانُّالصحابةُّحيفكانتُّاألخبارُّتنقلُّمشافهةُّدونُّاخلوفُّمنُّضياعها،ُّأوُّدخولُّالنسيان،ُّواخلل
األحاديثُّعنُّظهرُّقلبُّويبلغوهناُّللناسُّكماُّمسعوهاُّمنُّالنيبُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم،ُّلكنُّهذاُّالُّيعينُّأنُّالسنةُّكانتُّالُّتكتبُّيفُّ

ُّعهدُّالنيبُّوتدوينها،ُّومنُّأمثلةُّماُّكتبُّعلىُّعهدُّالنيبُّماُّيأيت: ُّعلى ُّعهدُّالنيبُّبلُّثبتُّكتابتها

                                                                 
ُّالعلم،ُّكتاب:ُّاآلثارُّواألخبارُّالواردةُّعنُّكراهةُّكتابةُّالعلم،ُّباب:ُّذكرُّاألحاديثُّاملوقوفةُّعنُّالصحا- 1 ُّالبغداديُّيفُّتقييد  .34لك،ُّصـُّيفُّذُّبةأخرجهُّاخلطيب
ُّالبغدادي،- 2 ُّ.52،ُّصم2ُّ،8124طُّحتقيق:ُّيوسفُّالعش،ُّدارُّإحياءُّالسنةُّالنبوية،ُّبريوت،ُّتقييدُّالعلم،ُّاخلطيب
ُّمكتبةُّأوالدُّالشيخ،ُُّّعن:ُّالسنةُّالنبويةُّبنيُّكيدُّاألعداءُّوجهلُّاألدعياء،ُّ،معاملُّالسنة،ُّعبدُّالرمحنُّعت- 3 11ُّ:808ُُّّم،ُّص8ُّ،2002،ُّطمحديُّعبدُّاهللُّالصعيدي،
ُّبتصرف.211ُّ،211ُّ،ُّص0220هـ/8423ُّدارُّاليقني،ُّمصر،ُُّّالسنةُّالنبويةُّيفُّكتاباتُّأعداءُّاإلسالم،ُّد.ُّعمادُّالسيدُّالشربيين،- 4

https://www.google.com/#_edn21


منانيــــــويةّوحيّربـــــةّالنبـــــالسنّ  ّّّّةـنــــــداءّالســــــأعّلدعاوىاقشةّـــــّ، ّّّ ّّ ّّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّّالــــنــ ـبـويـ ةّ ّّّ ّّ ّّّ محــــــــــــمدّأحمـــــــــــــــــــدّصـــــــــبرةّ  إعدادّ:
 

312 
 

ُّاملُّ.8 ُّالنيبدستور ُّعندماُّهاجر ُّمعُُّّدينة: ُّعالقتهم ُّناحية،ُّويقنن ُّمن ُّشئونُّاملسلمني ُّينظم ُّقانوناُّودستورا ُّوضع إىلُّاملدينة
ُّأخرى. ُّمنُّناحية ُّيثربُّوأهلها ُّغريهمُّمنُّسكان

كتابُّالنيبُّيفُّالصدقات:ُّوكانُّعندُّرسولُّاهللُّيفُّالصدقات،ُّمثُّأرسلهُّاخلليفةُّأبوُّبكرُّألنسُّبنُّمالكُّوغريه،ُّوهوُّخمتومُُّّ.2
ُّمتُّالنيبُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم.خبا

ُّالنيبُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُُّّ.3 ُّأحاديث ُّاألنصاريُّكتابُّفيهُّبعض ُّوكانُّعندُّسعدُّبنُّعبادة ُّ.(8)كتابُّسعدُّبنُّعبادة:
ُّأهلُّ.4 ُّحجرُّليعملُّبه ُّلوائلُّبن ُّاهللُّكتابا ُّسلمُّرسول ُّألهلُّحضرموت: ُّاإلسالمُُّّ[25]حضرموتُّكتابُّالنيب فيهُّأركان

ُّوتعاليمهُّوفريضةُّالزكاةُّوحدُّالزناُّواخلمر.
كتابُّالنيبُّألهلُّاليمن:ُّعندماُّوىلُّرسولُّاهللُّعمروُّبنُّحزمُّعلىُّاليمنُّأعطاهُّكتاباُّفيهُّالفرائضُّوالسننُّوالدياتُّوغريها،ُُّّ.5

ُّ(2)مُّصحيفةُّعمروُّبنُّحزموقدُّعرفُّالكتابُّباس
الصحيفةُّالصادقة:ُّكماُّتوجدُّالصحيفةُّالصادقةُّلعبدُّاهللُّبنُّعمروُّبنُّالعاصُّالذيُّمسحُّلهُّالنيبُّبكتابةُّاحلديث،ُّوقدُُّّ.4

ُّالصحيفةُّعبدُّاهللُّبنُّعمروُّبنُّالعاص. ُّعرفُّسندهاُّيفُّكتبُّالسنةُّباسمُّعمروُّبنُّشعيبُّعنُّأبيهُّعنُّجده،ُّواجلدُّهوُّصاحب
ُّابنُّسعدُّيفُّترمجةُّجماهد.صحيفةُّجابُّ.2ُُُُُُّّّّّّ ُّبنُّعبدُّاهللُّاألنصاري،ُّوقدُّذكرها ُّبنُّعبدُّاهلل:ُّكماُّتوجدُّصحيفةُّالصحايبُّجابر ُّر

ُّالعصر،ُّ ُّأهمُّماُّدونُّيفُّهذا ُّيفُّعصرُّالنيبُّوصحابته،ُّبلُّهي ُّاشتملتُّعلىُّماُّكتب إنُّهذهُّالصحفُّليستُّوحدهاُّاليت
ولقدُّوردتُّآثارُّعنُّالصحابةُّتشريُّإىلُّأهنمُّكانواُّيكتبونُّسنةُّرسولُُّّ(3)ُّومعُّهذاُّفهيُّحتويُّأموراُّكثريةُّمنُّأركانُّاإلسالمُّوفروعه

ُّماُّحننُّبصدده: ُّهناُّللتدليلُّعلى ُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم،ُّوسنذكرُّبعضها
ُّله:ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُّأنُّأفارقهُّأتيتهُّبكتايبُّفقرأتهُّعليه،ُّوقلت ُّأكتبُّماُّأمسعُّمنُّأيبُّهريرة،ُّفلماُّأردت رويُّعنُّبشريُّبنُّهنيكُّقال:ُّ"كنت

رويُّ،ُّوُّ(5)رويُّعنُّعمروُّبنُّأيبُّسفيانُّأنهُّمسعُّعمرُّبنُّاخلطابُّيقول:ُّ"قيدواُّالعلمُّبالكتاب"وُُّّ(4)مسعتُّمنك؟ُّقال:ُّنعم"هذاُّماُّ
ُّ(4)تبُّيفُّظهورمها"كعنُّسعيدُّبنُّجبريُّأنهُّكانُّيقول:ُّ"كنتُّأجلسُّإىلُّابنُّعباسُّفأكتبُّيفُّالصحيفةُّحيتُّمتتلئ،ُّمثُّأقلبُّنعليُّفأ

،ُّرابُّسيفُّالنيبهاُّماُّكانُّيفُّقومعاهداتهُّاليتُّأمالهاُّعلىُّعليُّبنُّأيبُّطالبُّ،ُّومنُّأنُّنضيفُّإىلُّكلُّماُّسبقُّكتبُّالنيبونستطيعُّ
،ُّ(2)ماُّمنُّأصحابُّالنيبُّأحدُّأكثرُّحديثاُّعنهُّمين،ُّإالُّماُّكانُّمنُّعبدُّاهللُّبنُّعمرو؛ُّفإنهُّكانُّيكتبُّوالُّأكتب""ُّعنُّأيبُّهريرةُّقال:وُّ

هدُّعمرُّبنُّ،ُّمثُّآلُّأمرهاُّإىلُّالتدوينُّالرمسيُّيفُّعينالراشد،ُّواستمرتُّيفُّعصرُّنُّكتابةُّالسنةُّبدأتُّيفُّعهدُّالنيبإنُّهذاُّكلهُّيؤكدُّأ
ُّ.(1)عهدُّالنيباوىُّحولُّكتابةُّالسنةُّيفُّعبدُّالعزيزُّوهذاُّأمرُّالُّخالفُّفيهُّوالُّنزاع،ُّوبهُّتسقطُّهذهُّالدع

ُّ
ُّ
ُّ
ُّ

                                                                 
ُّمكتبةُّوهبة،ُّال- 1 ُّ.344م،ُّص2004هـ/4ُّ،8425ُّقاهرة،ُّطالسنةُّقبلُّالتدوين،ُّد.ُّحممدُّعجاجُّاخلطيب،
ُّ(.4ُّ/514)ُّ(.4ُّ/213ةُّمصر،ُّالقاهرة،ُّد.ُّت،ُّ)ااإلصابةُّيفُّمتييزُّالصحابة،ُّابنُّحجرُّالعسقالن،ُّحتقيق:ُّعليُّحممدُّالبجاوي،ُّدارُّهنض- 2
ُّبتصرف.51ُّ:48ُّم،ُّص8112هـ/8483ُّ،ُّساملُّعليُّالبهنساوي،ُّدارُّالوفاء،ُّمصرُّالسنةُّاملفتىُّعليها،- 3
ُّابنُّعبدُّالربُّيفُّجامعُّبيانُّالعلمُّوفضله،ُّباب:ُّذكرُّالرخصةُّيفُّك-4ُّ ُّ(.403(،ُّرقمُّ)8ُّ/383تابُّالعلم،ُّ)أخرجه
ُّابنُّعبدُّالربُّيفُّجامعُّبيانُّالعلمُّوفضله،ُّباب:ُّذكرُّالرخصةُّيفُّك-5ُّ ُّ(.314رقمُّ)ُّ(،8ُّ/301تابُّالعلم،ُّ)أخرجه
ُّيفُّسننه،ُّاملقدمة،ُّباب:ُّمنُّرخصُّيفُّكتابةُّال-4ُّ ُّالدارمي ُّ(.508(،ُّرقمُّ)8ُّ/831علم،ُّ)أخرجه
ُّ)بشرحُّفتحُّالباري(،ُّكتاب:ُّالعلم،ُّباب:ُّكتابةُّالعلم،ُّ)-2ُّ ُّالبخاري ُّ(.883(،ُّرقمُّ)8ُّ/241صحيح
ُّالشبهُّالثانية.2ُّجُّاألولالردُّعلىُّاالفتاءاتُّوالشبهات،ُّالقسمُّالثالث،ُّالسنةُّالنبوية،ُّاجمللدُُّّ،اإلسالمالبحثُّعنُّموسوعةُّبيانُُّّ-1ُّ
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ُّ
ُّ
ُّ

ّلماّدونّمنّدعوىّإحراقّالنبي-8ّ  (2أحاديث)ّوأبيّبكرّوعمرّرضيّاهللّعنهما

وأباُّبكرُّالصديقُّوعمرُّالفاروقُّقامواُّبإحراقُّماُّدونُّمنُّأحاديثُّالنيبُّمستدلنيُّعلىُّذلكُُّّيدعيُّبعضُّالطاعننيُّأنُّالنيب
ُّقال:ُّباألحاديثُّاآلتية: ُّأيبُّهريرة ُّماُّنس»ُّعن ُّنكتب ُّالنيبكناُّقعودا ُّمن ُّنسُّمع ُّما ُّتكتبون؟ُّفقلنا: ُّهذا ُّفقال:ُّما ُّعلينا، معُّفخرج

منك،ُّفقال:ُّأكتابُّمعُّكتابُّاهلل؟ُّفقلنا:ُّماُّنسمع،ُّفقال:ُّاكتبواُّكتابُّاهلل،ُّاحمضواُّكتابُّاهلل،ُّأكتابُّغريُّكتابُّاهلل،ُّاحمضواُّكتابُّ
تبواُّأحاديثه،ُّبلغُّرسولُّاهللُّأنُّناساُّقدُّك»أيضاُّقال:ُُّّهوعن،ُّ«يفُّصعيدُّواحدُّمثُّأحرقناهُّبالناراهللُّأوُّخلصوه،ُّقال:ُّفجمعناُّماُّكتبناُّ

ُّبشر،ُّ ُّإمناُّأنا ُّأنكمُّقدُّكتبتم؟ ُّاليتُّبلغين ُّهذهُّالكتب ُّوقال:ُّما ُّمنهاُّفليأتفصعدُّاملنرب، ُّعندهُّشيء ُّهريرة:ُّيُّاهبُّفمنُّكان ُّأبو قول
بُّكثريا؛ُّفغمين،ُّاتُّليلتهُّيتقلمجعُّأيبُّاحلديثُّعنُّرسولُّاهللُّوكانتُّمخسمائةُّحديث،ُّفب»عنُّعائشةُّقالت:ُّ،ُّوُّ«فجمعناهاُّفأخرجت

فقلت:ُّأتتقلبُّبشكوىُّأمُّلشيءُّبلغك؟ُّفلماُّأصبحُّقال:ُّأيُّبنية،ُّهلميُّاألحاديثُّاليتُّعندكُّفجئتهُّهبا،ُّفدعاُّبنارُّفأحرقها،ُّفقلت:ُّ
ُّووثقتُّفيه،ُّوملُّي ُّقدُّكنُّكماُّحدثينملُّأحرقتها؟ُّقال:ُّخشيتُّأنُّأموتُّوهيُّعنديُّفيكونُّفيهاُّأحاديثُّعنُّرجلُّائتمنته ُّفأكون

ُّ،ُّوُّ«نقلتُّذلك ُّفاستنكرهاُّوكرهها،ُّوقال: ُّأيديُّالناسُّكتب، ُّقدُّظهرُّيف ُّبنُّاخلطابُّبلغهُّأنه ُّبنُّحممدُّأنُّعمر أيهاُّ»عنُّالقاسم
ُّفيهُّ ُّبه،ُّفأرى ُّإالُّأتان ُّعندهُّكتابا ُّيبقنيُّأحد ُّوأقومها،ُّفال ُّإيلُّأعدهلا ُّيفُّأيديكمُّكتب،ُّفأحبها ُّقدُّظهرت ُّبلغينُّأنه الناس،ُّإنهُّقد

قال:ُّمثناةُّكمثناةُُّّريدُّأنُّينظرُّفيها،ُّويقومهاُّعلىُّأمرُّالُّيكونُّفيهُّاختالف،ُّفأتوهُّبكتبهم،ُّفأحرقهاُّبالنار،ُّمثقال:ُّفظنواُّأنهُّيُّرأيي.
ويرميُّأولئكُّالطاعنونُّمنُّوراءُّذلكُّإىلُّإنكارُّتدوينُّسنةُّالنيبُّوالدعوةُّإىلُّحرقُّماُّحفظُّمنها؛ُّانسالخاُّمنُّالقولُّ،ُّ«أهلُّالكتاب

ُّحبجيتها،ُّومنُّالعملُّهبا.
الُّوجهُّلالستداللُّحبديثيُّأيبُّهريرة؛ُّإذُّإنُّاستنكارُّالنيبُّكتابةُّحديثهُّكانُّيفُّبادئُّاألمرُّلعلةُّأالُّختتلطُّالسنةُّة:ّإجابةّعام

ثانُّوالنزاعُّحولُّيثُّالبالقرآنُّفيختلطُّاألمرُّعلىُّالناس،ُّوأالُّيضاهىُّالقرآنُّبشيءُّحىتُّولوُّكانتُّالسنة،ُّهذاُّفضالُّعنُّضعفُّاحلد
الصديقُّأنهُّأحرقُّأحاديثُّكانتُّعندهُّالُّيصحُّسنده؛ُّألنُّيفُّإسنادهُّراوُّجمهول،ُّوعلىُّفرضُّماُّرويُّعنُّأيبُّبكرُّ،ُّوُّصحةُّاألول

إحراقهُّلكتبُُّّمناخلطابُّماُّرويُّعنُّعمرُّبنُّوُُّّصحتهُّفلماذاُّملُّيتخذُّإجراءُّشرعياُّضدُّرواةُّاألحاديثُّوكاتبيهاُّوهوُّاخلليفةُّآنذاك؟!
ُّرسولُّاهللُّالُّيصح؛ُّالنقطاعه؛ُّإذُّملُّيثبتُّمس ُّ.القاسمُّبنُّحممدُّمنُّعمرُّبنُّاخلطاباعُّدونتُّفيهاُّأحاديث

ّبالقرآن:ّأوال. ّكاناّفيّبادئّاألمرّلعلةّأالّتختلطّالسنة ّحديثاّأبيّهريرة
كناُّقعوداُّ»ُّإنُّاحلديثُّاألولُّالذيُّيستدلُّبهُّهؤالءُّاملدعونُّرواهُّاإلمامُّأمحدُّيفُّمسندهُّعنُّأيبُّهريرةُّقال:ُّاحلديثُّاألول:

ُّفق ُّماُّنكتبُّماُّنسمعُّمنُّالنيبُّفخرجُّعلينا، ُّماُّنسمعُّمنك،ُّفقال:ُّأكتابُّمعُّكتابُّاهلل؟ُّفقلنا: ال:ُّماُّهذاُّالذيُّتكتبون؟ُّفقلنا:
ُّيفُّ ُّقال:ُّفجمعناُّماُّكتبنا ُّأوُّخلصوه، ُّاهلل؟ُّاحمضواُّكتابُّاهلل ُّغريُّكتاب ُّاحمضواُّكتابُّاهلل،ُّأكتاب نسمع،ُّفقال:ُّاكتبواُّكتابُّاهلل،

ُّأنتحدثُّع ُّرسولُّاهلل ُّقلنا:ُّأي ُّأحرقناهُّبالنار، ُّفليتبوأُّصعيدُّواحدُّمث ُّعليُّمتعمدا ُّحرج،ُّومنُّكذب ُّحتدثواُّعينُّوال ُّقال:ُّنعم نك؟
مقعدهُّمنُّالنار،ُّفقلنا:ُّياُّرسولُّاهللُّأنتحدثُّعنُّبينُّإسرائيل؟ُّقال:ُّنعم،ُّحتدثواُّعنُّبينُّإسرائيلُّوالُّحرج،ُّفإنكمُّالُّحتدثونُّعنهمُّ

ُّ(.2)«بشيءُّإالُّوقدُّكانُّفيهمُّأعجبُّمنه

                                                                 
ُّالسنةُّالنبوية،ُّد.ُّعبدُّاملهديُّعبدُّالقادرُّعبدُّاهلادي،ُّدادفعُّأباطيلُّد.ُّمصط- 1 ُّم.8111هـ/8420ُّرُّاالعتصام،ُّالقاهرة،ُّفىُّحممودُّيفُّإنكار
ُّمنُّالصحابة،ُّمسن- 2 ُّرقمُّ)أخرجهُّأمحدُّيفُّمسنده،ُّمسندُّاملكثرين ُّ(.88802دُّأيبُّسعيدُّاخلدري،
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مُّعلىُّهذاُّاحلديثُّبالضعف؛ُّإذُّإنهُّمنُّطريقُّعبدُّالرمحنُّبنُّزيدُّبنُّأسلمُّوهوُّضعيف،ُّوهذاُّرغمُّأنُّكثرياُّمنُّالعلماءُّحكُُُُُُُُّّّّّّّّ
إالُّأنُّالشيخُّشعيبُّاألرنؤوطُّقدُّصححهُّيفُّتعليقهُّعلىُّمسندُّاإلمامُّأمحد،ُّومعُّصحةُّاحلديثُّفإنهُّالُّينهضُّدليالُّعلىُّأنُّالنهيُّ

يفُّبدايةُّاألمرُّوملاُّيزلُّالوحيُّقرآناُّوسنةُّوملاُّيزلُّالناسُّعنُّكتابةُّاحلديثُّأوُّحرقُّبعضُّماُّكتبُّكانُّمطلقاُّودائما؛ُّإذُّإنُّذلكُّكانُّ
يدخلونُّيفُّدينُّاهللُّأفواجا،ُّوملُّيرسخُّاإلميانُّيفُّقلوبُّالوافدينُّاجلدد،ُّوقدُّخيتلطُّعليهمُّاألمرُّفالُّيفرقونُّبنيُّماُّهوُّمنُّالقرآنُّوماُّ

نُّجامعةُّحلجارة،ُّفلمُّتكنُّهناكُّإمكانيةُّعملُّدواويهوُّمنُّالسنةُّيفُّتلكُّالصحفُّاملتناثرةُّمنُّاجللودُّوالرقاعُّوسعفُّالنخيلُّوالعظامُّوا
وهناُّنعلمُُّّ،ُّحىتُّجتمعُّفيهاُّالسنةُّوحدهاُّبعيداُّعنُّالقرآنُّحىتُّالُّخيتلطا،ُّبلُّملُّيكنُّالقرآنُّنفسهُّقدُّمجعُّبعدُّيفُّمصحفُّواحد

ختالطُّالقرآنُّعنُّاُّخطورةُّاألمرُّالذيُّجعلُّالنيبُّينهىُّعنُّالكتابةُّأوُّحيرقُّاملكتوبُّإنُّصحُّذلكُّحىتُّالُّحيدثُّالتحريفُّالناشئ
ُّوسلم: ُّعليه ُّاهلل ُّصلى ُّقوله ُّمعىن ُّوهذا ُّالسابقة، ُّاألمم ُّيف ُّحدث ُّأوخلصوه»ُّبالسنةُّكما ُّاهلل ُّحب«احمضواُّكتاب ُّأمر ُّمث ُّحديثهُّ، فظ

نُّإالُّملاُّومُّأنُّالتحديثُّالُّيكوُّلعالسننُّملاُّأمرُّبالتحديثُّعنه،ُّومُّوالتحديثُّبهُّوحذرُّمنُّالكذبُّعليه،ُّولوُّكانُّاملقصودُّهوُّحمو
ُّظُّوالُّحيفظُّاحلديثُّإالُّمبدارستهُّومراجعتهُّوتطبيقهُّعلمياُّوهذاُّماُّكان.هوُّحمفوُّ

عللُّاملذكورةُّيفُّلفضالُّعنُّاُّبدايةُّاألمرُّوليسُّمطلقاُّودائماُّوالذيُّيدلُّعلىُّأنُّالنهيُّعنُّكتابةُّاحلديثُّالنبويُّكانُّمؤقتاُّيف
اخلط،ُّبلُّللذيُّشكاُّإليهُّسوءُّاحلفظُّأنُّيستعنيُّبلبعضُّأصحابهُّيفُّالكتابةُّكعبدُّاهللُّبنُّعمروُّوغريه،ُّوأمرهُُّّاحلديثُّالسابقُّإذنه

ُّلقولهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم: ُّبعدُّذلكُّصارُّعاما ُّ.(8)«قيدواُّالعلمُّبالكتاب»ُّإنُّاألمرُّبالكتابة
كتابةُُُّّّبكتابةُّالعلمُّكثريةُّحىتُّأفردُّهلاُّالبخاريُّيفُّكتابُّالعلمُّباباُّخاصاُّهباُّمساه:ُّبابُّألحاديثُّيفُّبيانُّالرخصةُّمنُّالنيبوا

ُّأمرُّالعلم،ُّ ُّالعلم ُّاستحبابُّكتابة ُّأن ُّيدلُّعلى ُّلذلكُّمما ُّأبوابا ُّمنُّالعلماء ُّالعلم،ُّوأفردُّكثري ُّمساه:ُّتقييد ُّلهُّاخلطيبُّكتابا وخصص
هةُّمنُّكرهُّقالُّاخلطيبُّالبغدادي:ُّ"فقدُّثبتُّأنُّكرا،ُّألمرُّللعللُّاليتُّصاحبتُّذلكُّالنهيمستفيضُّمشهورُّوأنُّالنهيُّكانُّيفُّبدايةُّا

هيُّلئالُّيضاهىُّبكتابُّاهللُّتعاىلُّغريهُّأوُّيشتغلُّعنُّالقرآنُّبسواه،ُّوهنىُّعنُّالكتبُّالقدميةُّأنُّتتخذ؛ُّالكتابُّمنُّالصدرُّاألولُّإمناُّ
ألنهُّالُّيعرفُّحقهاُّمنُّباطلها،ُّوصحيحهاُّمنُّفاسدها،ُّمعُّأنُّالقرآنُّكفىُّعنها،ُّوصارُّمهيمناُّعليها،ُّوهنىُّعنُّكتبُّالعلمُّيفُّصدرُّ

ُّجالسواُّالوحيُّالقرآنُّوغريُّالقرآن،ُّألنُّأكثرُّاألعرابُّملُّيكونواُّفقهواُّيفُّالدينُّوالُّاإلسالم؛ُّلقلةُّالفقهاءُّيفُّذلكُّالوقتُّواملميزينُّبني
ُّويعتقدواُّأنُّماُّاشتملتُّعليهُّكالمُّالرمحن" ُّمنُّالصحفُّبالقرآن ُّ.(2)العلماءُّالعارفنيُّفلمُّيؤمنُّأنُّيلحقوا

ُّأيبُّهريرةُّقال:أيضاُُّّرواهُّواحلديثُّالثان: ُّالبغداديُّيفُّتقييدُّعن ُّرسولُّاهللُّأنُّناساُّقدُّكتبواُّح"ُّاخلطيب ُّفصعدُّبلغ ديثه،
ُّهذهُّالكتبُّاليتُّبلغ ُّعليه،ُّمثُّقال:ُّما ُّأنكمُّقدُّكتبتم؟!ُّإمناُّأناُّبشراملنرب،ُّفحمدُّاهللُّوأثىن ُّمنهُّ،ين ُّبه؛ُّمنُّكانُّعنده اُّشيءُّفليأت

ُّعن ُّنتحدث ُّرسولُّاهلل، ُّيا ُّفقلنا: ُّمنُّفجمعناهاُّفأخرجت، ُّمقعده ُّفليتبوأ ُّمتعمدا، ُّومنُّكذبُّعلي ُّحرج، ُّوال ُّحتدثواُّعين ُّقال: ك؟
قولُّيُّوعبدُّالرمحنُّبنُّزيدُّبنُّأسلمُّهذاُّكماُّسبقُّأنُّقلنا:ُّ"ضعيف"،ُّضعفهُّكبارُّعلماءُّاحلديث،ُّفمنُّأقواهلمُّفيهُّماُّيأيت:،ُّ(3)النار"

(:ُّعبدُّالرمحنُّبنُّزيدُّبنُّأسلمُّموىلُّابنُّعمرُّبنُّاخلطابُّروىُّعنُّأبيه،ُّوأيبُّحازمُّوصفوانُّبنُّسليم،ُّوروى322ُّابنُّأيبُّحامتُّ)ت:ُّ
مثُّ،ُّاحلُّالوحاظياألويسي،ُّوحيىيُّبنُّصُّعنهُّابنُّوهب،ُّومرحومُّابنُّعبدُّالعزيزُّالعطار،ُّوأصبغُّبنُّالفرج،ُّوابنُّأيبُّمرمي،ُّوعبدُّالعزيز

نُّعلي:ُّملُّأمسعُّعبدُّالرمحنُّبنُّمهديُّحيدثُّعنُّعبدُّالرمحنُّبنُّزيدُّبنُّأسلمُّبشيء،ُّوقالُّذكرُّأقوالُّالعلماءُّفيهُّفقال:ُّقالُّعمروُّب
نُّبنُّزيدُّبنُّيضعفُّعبدُّالرمحُّأبوُّطالب:ُّسألتُّأمحدُّبنُّحنبلُّعنهُّفقال:ُّضعيف.ُّوقالُّعبدُّاهللُّبنُّأمحدُّبنُّحنبل:ُّمسعتُّأيب

وقالُّابنُُّّ،يدُّبنُّأسلمُّليسُّحديثهُّبشيء،ُّضعيفنُّبنُّزُّوقالُّالعباسُّبنُّحممدُّالدوري،ُّعنُّحيىيُّبنُّمعنيُّأنهُّقال:ُّعبدُّالرمح،ُّأسلم
أيبُّحامت:ُّ"ليسُّبقويُّاحلديث،ُّكانُّيفُّنفسهُّصاحلا،ُّويفُّاحلديثُّواهيا،ُّوقال:ُّسئلُّأبوُّزرعةُّعنهُّفقال:ُّضعيفُّاحلديثُّضعفهُّعليُّ

                                                                 
ُّاحلاكمُّيفُّمستدركه،ُّكتاب:ُّالعلم،ُّ)- 1 ُّ(.2024يفُّالسلسلةُّالصحيحةُّبرقمُّ)(.ُّوصححهُّاأللبان342ُّ(،ُّرقمُّ)8ُّ/811صحيح:ُّأخرجه
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ُّيعلمُّحىتُّكثرُّيفُّروايتهُّمن(ُّيفُّاجملروحني،ُّوقال:ُّ"كانُّممنُّيقلبُّاألخبارُّوهوُّال354ُّوذكرهُّابنُّحبانُّ)ت:ُُّّ(8)بنُّاملديينُّجدا"
جدا،ُُّّ-أيُّابنُّاملديينُُّّ-لُّالبخاري:ُّعبدُّالرمحنُّضعفهُّعليوقدُّقالُّالذهيب:ُّ"قاُّ(2)رفعُّاملراسيل،ُّوإسنادُّاملوقوف،ُّفاستحقُّالتك"

ابنُُّّوقالُّ(3)وقالُّالنسائي:ُّضعيف،ُّمثُّأوردُّحديثهُّيفُّمجعُّماُّكتبُّمنُّحديثُّالنيبُّوإحراقهُّمثُّعقبُّعليهُّوقال:ُّهذاُّحديثُّمنكر"
ُّ.(4)حجر:ُّ"عبدُّالرمحنُّبنُّزيدُّبنُّأسلمُّالعدويُّموالهم،ُّضعيف،ُّمنُّالثامنة"

مماُّسبقُّيتضحُّأنُّهذاُّاحلديثُّضعيف؛ُّلضعفُّعبدُّالرمحنُّبنُّزيدُّبنُّأسلم،ُّوملُّيصححُّأحدُّمنُّاملعاصرينُّهذاُّاحلديثُّ
ُّعلىُّضعفه؛ ُّعلىُّاتفاقهم ُّعلُّمماُّيدل ُّاهلل ُّالنيبُّصلى ُّفضالُّعن ُّأيبُّهريرة ُّإىل ُّتصحُّنسبته ُّألنهُّال ُّلالحتجاجُّبه؛ ُّجمال يهُّوعليهُّفال

ُّأنُّكتابةُّ ُّمنُّاملسلمني ُّاملستشرقونُّومنُّقلدهم ُّإذُّ"جتاهل ُّخالفُّذلك؛ ُّعنُّالنيبُّفهو ُّالصحيحةُّالثابتة ُّثبتُّبالسنة وسلم،ُّأماُّما
ُّالنيبُّولكنُّبطريقةُّفردية" ُّ.(5)احلديثُّالنبويُّبدأتُّيفُّعصر

ياُّرسولُّاهلل،ُّأكتبُّماُّأمسعُّمنك؟ُّقال:ُّنعم،ُّقلت:ُّيفُّالرضاُّ»ُّفقدُّروىُّاحلاكم:ُّأنُّعبدُّاهللُّبنُّعمرو،ُّحدثهمُّأنهُّقال:
الصحابةُّللحديثُّبعلمُّالنيبُُّّإنُّهذاُّهلوُّأكربُّدليلُّعلىُّكتابةُّ(4)«والسخط؟ُّقال:ُّنعم،ُّفإنهُّالُّينبغيُّيلُّأنُّأقولُّيفُّذلكُّإالُّحقا

ُّذلك ُّأبوُّشاه ُّطلبُّمنه ُّعندما ُّشاهُّخطبته ُّيكتبواُّأليب ُّأصحابهُّأن ُّفقدُّأمر ُّوبأمرهُّأحيانا؛ ُّعليهُّوسلم، ُّأنُّ،ُُّّ(2)صلىُّاهلل ُّثبت كما
ُّبنُّ ُّاهللُّعليهُّوسلم؛ُّكصحيفةُّعبدُّاهللُّبنُّعمرو ُّمسعوهُّمنُّرسولُّاهللُّصلى ُّصحفُّيدونونُّفيهاُّبعضُّما بعضُّالصحابةُّكانتُّهلم

وكانُّعندُّسعدُّبنُّعبادةُّاألنصاريُّكتابُّفيهُّبعضُّأحاديثُّالنيبُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم،ُّوروىُُّّ(1)اصُّاليتُّكانُّيسميهاُّبالصادقةالع
اإلمامُّالبخاريُّأنُّهذهُّالصحيفةُّكانتُّنسخةُّمنُّصحيفةُّعبدُّاهللُّبنُّأيبُّأوىفُّالذيُّكانُّيكتبُّاألحاديثُّبيدهُّيفُّعصرُّالنيبُّصلىُّ

ُّ.(1)اهللُّعليهُّوسلم
ُّسنةُّالنيبُّوهناكُّالك ُّأنُّكتابة ُّالغافلُّإىل ُّليعلمُّاجلاهلُّويتنبه ُّمباُّأوردناه، ُّاألدلةُّنكتفيُّمنها ُّاحلفاظُّأحثريُّمن ُّأهمُّوسائل د

ُّال،ُّعليها ُّعلىُّاخلائضنيُّيف ُّوإذنهُّيقطعُّالطريق ُّعهدُّالنبوةُّبعلمه، ُّعنُّالنيبُّيف ُّعلىُّسوإنُّثبوتُّكتابةُّاألحاديث نةُّواحلاقدينُّعليها
يفُّالنهيُّعنُّكتابةُّاألحاديثُّفلمُّيصحُّمنهاُّإالُّحديثُّأيبُّسعيدُّاخلدري،ُّوهوُّحممولُّعلىُّعدمُّمجعُّأماُّأحاديثُّالنيبُّ،ُّحدُّسواء

القرآنُّواحلديثُّيفُّصحيفةُّواحدة،ُّأوُّأنُّذلكُّكانُّيفُّبدايةُّاإلسالم؛ُّألنُّالنيبُّأمرُّمنُّكتبُّعنهُّسوىُّالقرآنُّأنُّميحوهُّأوُّحيرقه،ُّ
بنيُّأنُّميحواُّحيدثهم،ُّفخشيُّالنيبُّأنُّخيتلطُّالقرآنُّباحلديث،ُّفأمرُّالكاتُّعُّالنيبانواُّيكتبونُّالقرآنُّمثُّشرُّوهذاُّيدلُّعلىُّأنُّالكاتبنيُّك

ُّاحلديثُّحىت ُّمن ُّالقرآنماُّكتبوا ُّبصحائف ُّختتلطُّصحائفه ُّأ،ُُّّال ُّيف ُّالكتابةُّإمناُّكان ُّعن ُّإنُّالنهي ُّاخلطيب: ُّحمبُّالدين ولُّيقول
ُّعددُّاملسلمني،ُّوعرفواُّا ُّاخلوفُّزُُّّافعةُّللجهالة،ُّوميزوهُّمنُّاحلديثلقرآنُّمعرفةُّرُّاإلسالمُّخمافةُّاختالطُّاحلديثُّبالقرآن،ُّفلماُّكثر ال

عنهم،ُّفنسخُّاحلكمُّالذيُّكانُّمرتباُّعليه،ُّوصارُّاألمرُّإىلُّجواز،ُّكماُّأنُّالنهيُّألجلُّأالُّينشغلُّاملسلمونُّباحلديثُّعنُّالقرآن،ُّفأرادُّ
ُّحلفظه،ُّوتركُّ ية؛ُّألهنمُّكانواُّسةُّالعملاحلديثُّللممارُّأنُّحيفظُّاملسلمونُّالقرآنُّيفُّصدورهمُّوعلىُّاأللواحُّوالصحفُّوالعظامُّتوكيدا

وإىلُّجانبُّهذاُّمسحُّملنُّالُّخيتلطُّعليهُّالقرآنُّبالسنةُّأنُّيدونُّالسنةُّكعبدُّاهللُّبنُّعمرو،ُّوأباحُّملنُّيصعبُّعليهُّاحلفظُّأنُّ،ُّيطبقونه
ُّعامة ُّعنُّاحلديثُّجاءُّنسخُّالنهيُّباإلباحة ُّ.(80)يستعنيُّبيدهُّحىتُّإذاُّحفظُّاملسلمونُّقرآهنم،ُّوميزوه

                                                                 
ُّالعلم- 1 ُّ(.5ُّ/233ُّ،234ية،ُّبريوت،ُّد.ُّت،ُّ)اجلرحُّوالتعديل،ُّابنُّأيبُّحامت،ُّدارُّالكتب
ُّدارُّالوعي،ُّسوريا،ُّطُّكتابُّاجملروحني،ُّابنُّحبان،- 2 ُّزايد، ُّ(.2ُّ/52،ُّ)ه2ُّ،8402حتقيق:ُّحممودُّإبراهيم
ُّ(.2ُّ/544ُّ،545،ُّ)حتقيق:ُّعليُّحممدُّالبجاوي،ُّدارُّاملعرفة،ُّبريوت،ُّد.ُّتُّميزانُّاالعتدال،ُّالذهيب،- 3
ُّابنُّحجر،ُّحتقيق:ُّأيبُّاألشبالُّصغريُّأمحدُّشاغف،ُّدارُّالع- 4 ُّ.521هـ،ُّص8ُّ،8484اصمة،ُّالرياض،ُّطتقريبُّالتهذيب،
ُّ.52،ُّصم8112هـ/8483ُّدارُّالوفاء،ُّمصر،ُُّّالسنةُّاملفتىُّعليها،ُّساملُّالبهنساوي،- 5
ُّأمحدُّيفُّم- 6 ُّمنُّالصحابةصحيح:ُّأخرجه ُّ)88ُّ/831،ُّ)سنده،ُّمسندُّاملكثرين ُّيفُّتعليقهُّعلىُّاملسند.(.ُّوصححهُّأمحدُّشاكر4130ُّ(،ُّرقم
ُّكتاب:ُّالعلم،ُّباب:ُّكت- 7 ُّ)بشرحُّفتحُّالباري(، ُّ(.882(،ُّرقمُّ)8ُّ/241ابةُّالعلم،ُّ)انظر:ُّصحيحُّالبخاري
ُّالبغدادي،- 8 ُّ.14،ُّصم2ُّ،8124حتقيق:ُّيوسفُّالعش،ُّدارُّإحياءُّالسنةُّالنبوية،ُّبريوت،ُّطُّتقييدُّالعلم،ُّاخلطيب
ُّابنُّحجرُّالعسقالن،،فتحُُّّ- 9 ُّبشرحُّصحيحُّالبخاري، ُّ(.4ُّ/54،ُّ)م8112هـ/8ُّ،8402ُّحتقيق:ُّحمبُّالدينُّاخلطيبُّوآخرين،ُّدارُّالريانُّللتاث،ُّالقاهرة،ُّطُّالباري

304ُّ،ُّصم2004هـ/4ُّ،8425ُّمكتبةُّوهبة،ُّالقاهرة،ُّطُّالسنةُّقبلُّالتدوين،ُّد.ُّعجاجُّاخلطيب،- 10 ُّبتصرف.301ُّ:
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يقولُّد.ُّعبدُّاملوجودُّحممدُّعبدُّاللطيف:ُّ"إنُّالنهيُّعنُّكتابةُّالسنةُّملُّيكنُّمقصوداُّبهُّالصحابةُّكلهم،ُّوإمناُّكانُّاملقصودُّبهُّ
توبُّقرآناُّكانُّذلكُُّّاملكطائفةُّمعينةُّممنُّكانُّيكتبُّالقرآنُّوالسنةُّمعاُّيفُّصحيفةُّواحدة؛ُّلشدةُّخطرُّهذاُّاألمرُّوقوةُّااللتباسُّفيهُّبني

وهبذاُُّّ(8)أوسنة،ُّوسواءُّكانُّيفُّوقتُّنزولُّالقرآنُّأوُّيفُّغريه،ُّفإنُّالعربةُّبالنهيُّهوُّصيانةُّالقرآنُّعنُّخلطهُّبالسنةُّدونُّمتييزُّبينهما"
سنة،ُّفلماُّليتبنيُّأنُّهذينُّاحلديثنيُّعلىُّفرضُّصحتهماُّالُّتقومُّهبماُّحجة؛ُّألنُّذلكُّكانُّيفُّبدايةُّاإلسالمُّخشيةُّأنُّخيتلطُّالقرآنُّبا

ُّمستفيضُّمشهورُّوعليهُّالعملُّباإلمجاع. ُّوهوُّثابتُّصحيح ُّمتكنُّالناسُّمنُّذلك،ُّوأمنُّاللبسُّجاءُّاإلذنُّبالكتابة،
ّمنّإحراقّاألحاديثّالّيصح؛ّألنّفيّإسنادهّراوّمجهول:ّرضيّاهللّعنهماّرويّعنّأبيّبكرّّثانيا.

ُّيصحُّفةُّلكنهُّملُّيتكهُّهكذا،ُّوإمناُّعلقُّعليهُّقائال:ُّ"وهذاُّاللألحاديثُّالشريُّهيبُّرمحهُّاهللُّخربُّإحراقُّأيبُّبكرلقدُّذكرُّالذ
والذهيبُّإمامُّالُّيشقُّلهُّغبارُّيفُّعلومُّاحلديثُّونقده،ُّوعبارتهُّهذهُّذاتُّداللةُّقاطعةُّعلىُّشكهُّيفُّصحةُّهذهُّالروايةُُّّ(2)واهللُّأعلم"

هذاُّغريبُّ"ُّيضاُّاحلافظُّابنُّكثريُّحيثُّقال:علىُّأنُّالذهيبُّليسُّوحدهُّالذيُّحكمُّبعدمُّصحةُّاخلرب،ُّوإمناُّردهُّأُّ(3)اليتُّحننُّبصددها
الُّيعرف".ُّوهكذاُّيتضحُّأنُّاخلربُّغريُّصحيح،ُّويفُّإسنادهُّراوُّجمهول،ُّمماُُّّمنُّهذاُّالوجهُّجدا،ُّوعليُّبنُّصاحلُّأحدُّرجالُّاإلسناد

ُّالرد،ُّالُّيفُّدائرةُّالقبول ُّ.(4)جعلُّاخلربُّيفُّدائرة
مُّزعزعةُّثقةُّاملسلمنيُّيفُّاألحاديثُّاملوجودةُّبنيُّأيديهم،ُّفيقصدونُّأنهُّماُّداُّأرادُّاملستشرقونُّوأذناهبمُّمنُّإيرادُّهذاُّاخلربُّلقد

أبوُّبكرُّمعُّصحبتهُّوقربُّعهدهُّبالرسولُّقدُّتشككُّإىلُّهذاُّاحلدُّيفُّبطالنُّالروايةُّعنُّالنيبُّفماُّبالُّاألمةُّيفُّعصرُّالعوملةُّحتتفظُّ
ُّأليسُّهل ُّالغارُّهبذهُّاألحاديث؟! ُّيف ُّرفيقُّالنيب ُّأيبُّبكر ُّوأعلمُّمن ُّبالسنة ُّاآلنُّأدرى ُّأنُّاألمة ُّحسنة؟ُّأم ُّأسوة ُّأيبُّبكر ُّيفُّصنيع م

ُّبكرُُّّوصاحبهُّالذيُّماُّكانُّميرُّيومُّدونُّأنُّيراهُّأوُّيسمعه؟! إنُّهذاُّاخلربُّعلىُّفرضُّصحتهُّليسُّفيهُّدليلُّعلىُّماُّأرادوهُّمنه؛ُّفأبو
ُّالذيُّأم ُّترددُّيفُّصدق ُّعليهُّجمموعةُّاألحاديث، ُّيتثبُّفسارعُّاحتياطالى ُّأحاديثُّمل ُّينشرُّبنيُّالناس ُّحىتُّال تُُّّإىلُّإعدامهاُّباحلرق،

كلُّالتثبتُّمنُّصدقُّصدورهاُّعنُّرسولُّاهللُّإنهُّملُّحيرقهاُّلعدمُّالثقةُّيفُّرواةُّاألحاديثُّكلهمُّكماُّيروجُّاآلنُّمنكروُّالسنة،ُّوإمناُّحرقهاُّ
ُّلتددهُّيفُّصدقُّراوُّواحد،ُّهوُّالذيُّأملىُّعليهُّتلكُّاألحاديث.

ملُّيتهمُّمنُّروىُّلهُّتلكُّاألحاديثُّبالكذبُّعلىُّرسولُّاهللُّمتعمدا؛ُّألنهُّصحايب،ُّوالصحابةُّكلهمُّعدولُُّّبكرُّمعُّهذاوأبوُّ
بشهادةُّالقرآنُّنفسه،ُّوإمناُّهناكُّأسبابُّأخرى،ُّمثل:ُّالنسيان،ُّوعدمُّالضبط،ُّوالسهوُّوالغفلة،ُّوهيُّكلهاُّأسبابُّحتملُّالصحابةُّذويُّ

ُّ.(5)قةُّالتحري،ُّوتركُّماُّيريبُّإىلُّماُّالُّيريبالورعُّوُّالتقوىُّمنُّأمثالُّأيبُّبكرُّعلىُّد
ّكتبّفيهاّأحاديثّالّيصح؛ّالنقطاعه؛ّلعدمّسماعّالقاسمّبنّمحمدّّماّرويّعنّعمرّرضيّاهللّعنهّثالثا. منّإحراق
ّمنّعمر:
ُّبنُّاخلطاُّ ُّإحراقُّعمر ُّهناُّمن ُّاستدلواُّبه ُّاخلربُّالذي ُّعنُّإن ُّاخلطيبُّبإسناده ُّللنيبُّأخرجه ُّفيهاُّأحاديث ُّلكتبُّدونت ب

أنُّعمرُّبنُّاخلطابُّبلغهُّأنهُّقدُّظهرُّيفُّأيديُّالناسُّكتب،ُّفاستنكرهاُّوكرهها،ُّوقال:ُّأيهاُّالناس،ُّإنهُّقدُّبلغينُّأنهُّ"ُّالقاسمُّبنُّحممد:
.ُّقال:ُّفظنواُّأنهُّيريدُّإالُّأتانُّبه،ُّفأرىُّفيهُّرأييقدُّظهرتُّيفُّأيديكمُّكتب،ُّفأحبهاُّإىلُّاهللُّأعدهلاُّوأقومها،ُّفالُّيبقنيُّأحدُّعندهُّكتاباُّ

وواضحُُُُُّّّّّ(4)لكتاب"كمثناةُّأهلُّاُّأنُّينظرُّفيهاُّويقومهاُّعلىُّأمرُّالُّيكونُّفيهُّاختالف،ُّفأتوهُّبكتبهم،ُّفأحرقهاُّبالنار،ُّمثُّقال:ُّمثناة

                                                                 
ُّ.804م،ُّص2002اإلميان،ُّالقاهرة،ُُّّلفتنةُّوأدعياءُّالعلم،ُّد.ُّعبدُّاملوجودُّحممدُّعبدُّاللطيف،ُّمكتبةالسنةُّالنبويةُّبنيُّدعاةُّا- 1
ُّالعلمية،ُّبريوت،ُّد.ُّت،ُّ)تذكرةُّاحلفاظ،ُّالذهيب،ُّدارُّالكت- 2 ُّ(.8ُّ/5ب
ُّالسنةُّالنبوية:ُّعرضُّونقض،ُّد.ُّعبدُّالعظيمُّاملطعين،ُّمكتبةُّوهبة،ُّا- 3 ُّإلنكار ُّ.34م،ُّص8111هـ/8ُّ،8420ُّة،ُّطلقاهرُّالشبهاتُّالثالثونُّاملثارة
ُّالسنةُّالنبوية،ُّص- 4 ُّاإلسالمي،41ُّ،20ُُّّدفعُّأباطيلُّد.ُّمصطفىُّحممودُّيفُّإنكار 43ُّ،44ُّم،ُّص8115هـ/2ُّ،8405ُّ،ُّطاألنوارُّالكاشفة،ُّاملعلميُّاليمان،ُّاملكتب
ُّحممدُّا- 5 ُّالسنةُّالنبوية:ُّعرضُّونقض،ُّد.ُّعبدُّالعظيمُّإبراهيم ُّإلنكار ُّ.34ُّ،32،ُّصم8111هـ/1ُّ،8420ُّمكتبةُّوهبة،ُّالقاهرة،ُّطُّملطعين،الشبهاتُّالثالثونُّاملثارة
ُّباب:ُّعمرُّيعدلُّعنُّكتبُّالسندُّوحي- 6 ُّالعلم،ُّكتاب:ُّوصفُّالعلةُّيفُّكراهةُّكتابةُّاحلديث، ُّيفُّتقييد ُّلذلك،ُّصأخرجهُّاخلطيب ُّ.52رقُّالكتب
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كتابةُّالسنة،ُّوإمناُّمدحُّالكتبُّاليتُّيفُّأيديُّالناس،ُّوقال:ُّ"أحبهاُّإىلُّاهللُّأعدهلاُّوأقومها".ُّوأنهُّيبنيُّمنُّهذاُّاخلربُّأنُّعمرُّملُّيقدحُّيفُُّّ
ُّاملنهجُّالسويُّيفُّالكتابة،ُّوأنهُّجيبُّأنُّحتققُّالكتبُّوتقوم.

لُّعنُّالقرآنُّاويريدُّعمرُّبنُّاخلطابُّيفُّهذاُّاخلربُّأنُّيكونُّاالهتمامُّاألكربُّبالقرآنُّالكرمي،ُّفأرادُّأنُّينبههمُّإىلُّعدمُّاالشتغ
؟!ُّويفُّ«ثناةُّأهلُّالكتابمثناةُّكم»ُّبشيءُّآخر،ُّفإنهُّالُّجتوزُّروايتهُّباملعىن،ُّوإمناُّالُّبدُّأنُّحيفظُّلفظه،ُّويقرأُّكماُّأنزلهُّاهلل؛ُّولذاُّيقول:

ُّوتركواُّكتابُّاهللُّعزُّوجل»ُّروايةُّأخرى: ُّصارفُّإنهُّيريدُّأالُّيصرفُّالنُّ(8)«إنُّذكرتُّقوماُّكانواُّقبلكمُّكتبواُّكتباُّفأكبواُّعليها، اس
عنُّالقرآنُّالكرمي،ُّفهوُّاملتعبدُّبلفظه،ُّوهوُّالكتابُّاملهيمن.ُّوهذاُّاخلربُّالُّيفيدُّأنُّعمرُّأحرقُّالكتبُّخوفُّاملدسوسُّفيهاُّكماُّيدعيُّ

ُّالكرمي،ُّوإالُّفعمرُّممنُّكتبُّكغريهُّمنُّالناس،ُّوكانُّيستجيزُّكتابةُّالسنة. ُّهؤالء،ُّوإمناُّأرادُّعمرُّأنُّيوفرُّاالهتمامُّكلهُّللقرآن
ومنُّجهةُّأخرىُّ،ُّعيفُّتنظيمُّشئونُّالدولةُّشائعُّذائُّقائمُّسيفهُّصحيفة،ُّفيهاُّكثريُّمنُّأمورُّالسنةُّالنبوية،ُّوكتابهفقدُّوجدُّيفُّ

ُّنفإنُّاخلربُّالذيُّذكرهُّهؤالءُّخربُّالُّحيتجُّبه،ُّجاءواُّبهُّوملُّيبينواُّلناُّماُّفيهُّمنُّعلة،ُّفكانُّالواجبُّأنُّيقولوا:ُّإنهُّمنُّروايةُّالقاسمُّع
االنقطاعُّوُّبنيُّعمرُّسنوات،ُّفلقدُّولدُّالقاسمُّبعدُّوفاةُّعمرُّبثالثُّعشرةُّسنة،ُّوعليهُّفاإلسنادُّمنقطع،ُّعمر،ُّوالقاسمُّبنُّحممدُّبينهُّوُّ

ُّ ُّاالحتجاجفيهُّظاهر،ُّوهوُّمما ُّأنُّماُّادعاهُّهؤالءوه،ُّيضعفه،ُّويبعدهُّعنُّدائرة ُّعُّكذاُّيتضحُّلنا ُّوعمرُّرضيُّاهلل نهماُّمنُّأنُّأباُّبكر
ُّا ُّأحاديثُّرسول ُّأيديهماُّمن ُّوصلُّإىل ُّهللُّخأحرقاُّما ُّالتقوالتُّواالختالفات ُّخربشية ُّبكر،ُّوإمنا ُّأحرقُّأبو ُّاحلقيقة؛ُّفما ُّجتنُّعلى

ُّلالحتجاجُّبه ُّخربُّإحراقهُّالكتبُّالُّيصلح ُّ.(2)إحراقُّالكتبُّغريُّصحيح،ُّوماُّأحرقُّعمر،ُّوإمنا
يفُُّّةويرىُّد.ُّعبدُّاملهديُّعبدُّالقادرُّأنُّالرسولُّهناهمُّعنُّكتابةُّشيءُّمنُّغريُّالقرآنُّمعُّالقرآن،ُّوطلبُّممنُّكتبُّأيُّكلم

صحيفةُّالقرآنُّمنُّغريهُّأنُّميحوها،ُّواألمرُّكلهُّدائرُّعلىُّاحملافظةُّعلىُّنصوصُّالقرآنُّالكرميُّمنُّأنُّيدخلُّفيهاُّماُّليسُّمنها،ُّأماُّكتابةُّ
ُّالصدور،ُّ ُّاحلفظُّيف ُّمنُّكتابُّوسنة ُّلنصوصُّالوحي ُّالكتابةُّكلفهمُّحبفظها،ُّفتوافر ُّيكتبوا،ُّومع ُّهلمُّأن ُّقدُّأجاز السنةُّمنفردةُّفإنه

ُّ.(3)سطورواحلفظُّيفُّال
(ُّوجهُّامتناعُّالصحابةُّوالتابعنيُّعنُّكتابةُّاحلديث،ُّوحتديدُّمعىنُّهني340ُّولقدُّبنيُّاحلسنُّبنُّعبدُّالرمحنُّالرامهرمزيُّ)ت:ُّ

ه،ُّويرغبُّولئالُّيعتمدهُّالكاتبُّفيهملُّالرسولُّعنهاُّفقال:ُّ"إمناُّكرهُّالكتابُّمنُّكرهُّيفُّالصدرُّاألولُّلقربُّالعهد،ُّوتقاربُّاإلسناد،
ُّوالوهمُّ ُّوالنقلةُّمتشاهبون،ُّوآفةُّالنسيانُّمعتضة، ُّمتباعد،ُّواإلسنادُّغريُّمتقارب،ُّوالطرقُّخمتلفة، عنُّحفظهُّوالعملُّبه،ُّفأماُّوالوقت

لناُّالنيبُّيفُّالكتابُُّّنغريُّمأمون،ُّفإنُّتقييدُّالعلمُّبالكتابُّأشفىُّوأوىل،ُّوالدليلُّعلىُّوجوبهُّأقوى،ُّوحديثُّأيبُّسعيد:ُّ"حرصناُّأنُّيأذ
ُّ(4)فأىب"،ُّفأحسبُّأنهُّكانُّحمفوظاُّيفُّأولُّاهلجرة،ُّوحنيُّكانُّالُّيؤمنُّاالشتغالُّبهُّعنُّالقرآن"

ُّانتشرتُّ ُّبعدُّالكراهةُّلذلك؛ُّألنُّالروايات ُّوعولواُّعلىُّتدوينهُّيفُّالصحف، ُّيفُّكتبُّالعلم قالُّاخلطيب:ُّ"إمناُّاتسعُّالناس
ساهبمُّكثرت،ُّوالعباراتُّواأللفاظُّاختلفتُّفعجزتُّالقلوبُّعنُّحفظُّماُّذكرنا،ُّوصارُّعلمُّواألسانيدُّطالت،ُّوأمساءُّالرجالُّوكناهمُّوأن

احلديثُّيفُّهذاُّالزمانُّأثبتُّمنُّعلمُّاحلافظُّمعُّرخصةُّرسولُّاهللُّملنُّضعفُّحفظهُّيفُّالكتابُّوعملُّالسلفُّمنُّالصحابةُّوالتابعنيُّ
ُّإمناُّكانُّيفُّبدايةُّاإلسالمُّلعللُّفصلناها،ُّفلماُّزالتُّتلكُّوهبذاُّيتضحُّأنُّالنهيُّعنُّكتابةُّاحلديثُّ(5)ومنُّبعدهمُّمنُّاخلالفنيُّبذلك"

ُّهذاُّالنهيُّحتريقُّأمُّملُّيصاحب. ُّ(4)العللُّأبيحتُّالكتابة؛ُّإذُّملُّتكنُّحمرمةُّيفُّذامهاُّسواءُّصاحب
ُّ

                                                                 
ُّباب:ُّكت-8ُّ ُّعبدُّالرزاقُّيفُّمصنفه،ُّكتاب:ُّاجلامعُّلإلمامُّمعمرُّبنُّراشدُّاألزدي، ُّ(.20414(،ُّرقمُّ)88ُّ/252ابُّالعلم،ُّ)أخرجه
ُّالسنةُّالنبوية،ُّد.ُّعبدُّاملهديُّعبدُّالقادرُّعبدُّاهلادي،-2ُّ ُّبتصرف.20ُّ:24ُّ،ُّصم8111هـ/8420ُّدارُّاالعتصام،ُّالقاهرة،ُُّّدفعُّأباطيلُّد.ُّمصطفىُّحممودُّيفُّإنكار
ُّالسنةُّالنبوية،ُّد.ُّعبدُّاملهديُّعبدُّالقادرُّع-3ُّ ُّبتصرف.42ُّ،ُّصم8111هـ/8420ُّدارُّاالعتصام،ُّالقاهرة،ُُّّبدُّاهلادي،دفعُّأباطيلُّد.ُّمصطفىُّحممودُّيفُّإنكار
ُّدارُّالفكر،ُّبريوت،ُّط-4ُّ ُّحتقيق:ُّد.ُّحممدُّعجاجُّاخلطيب، ُّ.314م،ُّص8114هـ/2ُّ،8404ُّاحملدثُّالفاصلُّبنيُّالراويُّوالواعي،ُّالرامهرمزي،
ُّالبغدادي،-5ُّ ُّالعلم،ُّاخلطيب ُّ.44،ُّصم2ُّ،8124بريوت،ُّطحتقيق:ُّيوسفُّالعش،ُّدارُّإحياءُّالسنةُّالنبوية،ُُّّتقييد
ُّعنُّموسوعةُّبيانُّ- 6 ُّعلىُّاالفتاءاتُّوالشبهات،ُّالقسمُّالثالث،ُّالسنةُّالنبوية،ُّاجمللدُُّّ،اإلسالمالبحث ُّثة.لاالشبهُّالث2ُّجُّاألولالرد
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ُّ

 .(8)دعوىّأنّالصحابةّتحرجواّمنّتدوينّالحديثّوروايتهّلعدمّشرعيته-3ّ
ُّيتحرجونُّ ُّالصحابةُّكانوا ُّأنُّكبار ُّمنُّيدعيُّبعضُّاملشككني ُّأثرُّعنهم ُّعلىُّذلكُّمبا ُّاحلديثُّوتدوينه،ُّويستدلون منُّرواية

رونُّمنُّجأقوالُّينهونُّفيهاُّعنُّتدوينُّالسنةُّالنبوية،ُّوبأنُّاخللفاءُّالراشدينُّكانواُّينهونُّحفاظُّاحلديثُّعنُّالتحديثُّبه،ُّبلُّكانواُّيزُّ
ُّمنُّوراءُّذلكُّكلهُّإىلُّالتشكيكُّيفُّكيفيةُّتدوينُّاُّيكثرُّمنُّالتحديثُّعنُّالنيب ُّلسنةُّوروايةُّالصحابةُّهلا.هادفني

مماُّيروىُّعنُُّّتثبتالنبويُّالشريفُّوكتابته،ُّوتثبتهمُّبشىتُّطرقُّالإنُّحترجُّالصحابةُّيفُّروايةُّاحلديثُّنقدّعامّيليهّالتفصيل:ّ
النيبُّأمرُّثابتُّتنصُّعليهُّكتبُّالسنةُّوالتاريخُّوالطبقات.ُّوقدُّحتولتُّهذهُّاحملمدةُّالعظمىُّلدىُّمثرييُّهذهُّالشبهةُّإىلُّمذمة،ُّوذلكُّ

داللةُُّّإنُّاألقوالُّاليتُّأثرتُّعنُّكبارُّالصحابةُّيفُّاملنعُّمنُّكتابةُّاحلديثُّتدل،ُّوُّتلكُّاحملمدةعنُّطريقُّقلبُّالنتائجُّاليتُّتسلمُّإليهاُّ
ُّوهيُّ ُّاليتُّدفعتهمُّإىلُّمثلُّهذا، ُّيفُّالوقتُّنفسهُّموقوتةُّبالعلة ُّيفُّروايةُّاحلديثُّوكتابته،ُّوهي واضحةُّعلىُّمدىُّحرصهمُّوحيطتهم

ُّوُّحاديثاملانعنيُّأنفسهمُّيكتبونُّاألسنةُّبالقرآنُّيفُّبادئُّاألمر،ُّفلماُّانتفتُّهذهُّالعلةُّوجدناُّالصحابةُّاخلوفُّمنُّأنُّختتلطُّال لقدُُّّ،
حاديثّأكرهُّاخللفاءُّالراشدونُّكثرةُّالتحديث،ُّوهنواُّاملكثرينُّمنُّالصحابة،ُّإالُّأنُّهذهُّالكراهةُّمشلتُّنوعنيُّفقطُّمنُّاألحاديث،ُّومها:ُّ

ّع ّالعامةالرخص،ّواألحاديثّالتيّيصعبّفهمها ُّهذهُُّّلى ُّمثريي ُّمنُّكالم ُّيفهم ُّالكراهةُّمطلقة،ُّكما ُّهذه ُّتكن ُّومل ُّالناس، من
ُّ.قيتُّنقيةُّكماُّخرجتُّمنُّفمُّاملصطفىالشبهة،ُّوكلُّهذاُّأدىُّإىلُّحفظُّالسنةُّالُّضياعهاُّكماُّيدعيُّاملغرضونُّفب

ّكلمةّحقّأريدّبهاّباطل:ّأوال. ّ"التحرج"
املرءُّمبحمدةُّله،ُّوأنُّيذمُّمبذمةُّفيه.ُّلكن...ُّأنُّتغيبُّحمامدُّاملرءُّولوُُُّّّمنُّاملسلماتُّاليتُّيؤمنُّهباُّالعقلُّاملنصفُّأنُّميدح

ُّقلت،ُّ ُّمساويهُّولو ُّوالُّمنطقكثرت،ُّوتذاع ُّيقبلهُّعقل ُّمماُّال ُّفهذا ُّاملشككونُّ، ُّدرجُّعليه ُّالعجبُّمما ُّنعجبُّأشد ُّلناُّأن فإنهُّحيق
ُّ ُّينبوالطاعنونُّمنُّحتويلُّاحملاسنُّإىلُّمساوئ،ُّواحملامدُّإىلُّمذمات؛ُّوذلكُّأنُّهؤالءُّما غيُّفتئواُّيطعنونُّيفُّالصحابةُّالكرامُّفيماُّكان

ُّأنُّحيمدواُّمنُّأجله.
ُّاحلدي ُّرواية ُّالكرامُّمن ُّالصحابة ُّحترج ُّجتاه ُّهؤالء ُّموقف ُّمن ُّليعجب ُّافتضناوإنُّاملرء ُّفإذا ُّوتدوينه؛ ُّالشريف ُّأنُّجُّث دال

ُّ ُّعنُّالنيب ُّفيماُّيروى ُّوملُّيتثبتوا ُّالصدد، ُّيفُّهذا ُّملُّيتحرجوا ُّوكتابالصحابةُّالكرام ُّأنُّةُّوتدوينامشافهة ُّاملشككنيُُّّجازُّلنا ُّمن نتوقع
ُّمنُّبعدهممجي ُّهؤالءُّالصحابةُّوالتابعنيُّالُّبدُّأنُّيسلُّعهمُّالطعنُّتلوُّالطعنُّيفُّالصحابةُّوالتابعني ُّإىلُّوالذهابُّإىلُّأنُّعدمُّحترج م

ةُّالكرامُّألهنمُّحترجواُّيفُّيفُّالصحابأماُّأنُّيطعنُّ،ُّملُّيقلُّشيئاُّمنهاُّنيُّأيديناُّاآلنُّحمرفة،ُّوأنُّالنيبنتيجةُّمؤداهاُّأنُّالسنةُّالنبويةُّاليتُّب
ُّروايةُّاحلديثُّوكتابتهُّفهذاُّالُّيقبلُّعقال.

ُّاحلديثُّ ُّرواية ُّحترجواُّيف ُّالصحابة ُّاعتفواُّبأن ُّيؤديُّإليها؛ ُّاليت ُّقلبواُّالنتيجة ُّإالُّأهنم ُّباحلق، ُّهؤالءُّاملشككون لقدُّاعتف
التحرجُّإمياهنمُُّّهبمُّإىلُّأنُّالدافعُّالذيُّدفعهمُّإىلُّمثلُّهذاالشريفُّوكتابته،ُّوهذاُّحقُّالُّخنتلفُّمعهمُّفيه،ُّولكنناُّخنتلفُّمعهمُّيفُّذها

كتابتهُّوتدوينه،ُّوتثبتهمُّلشريفُّوُّإنُّحترجُّالصحابةُّيفُّروايةُّاحلديثُّالنبويُّا،ُّالقرآن،ُّوبأنُّيفُّالقرآنُّغىنُّعنهابأنُّالسنةُّليستُّشرعاُّك
سولُّاهللُُّّ"فالُّتنازعُّيفُّأنُّكثرياُّمنُّصحابةُّرُّ،ُّتليهُّكتبُّالسنةُّوالتاريخُّوالطبقاأمرُّثابتُّتنصُّعُّبشىتُّطرقُّالتثبتُّفيماُّيروىُّعنه

ُّترديده ُّاحلديثُّأيُّمن ُّهذاُُّّكانواُّيتحرجونُّمنُّرواية ُّالرواة،ُّوليسُّمعىن ُّحديثاُّمنُّأحد وأهنمُّكثرياُّماُّكانواُّيتثبتونُّحينماُّيسمعون
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ُّ.(8)يهُّوسلمهُّصلىُّاهللُّعلرفضهمُّللسنة،ُّأوُّأهناُّليستُّمنُّالدين،ُّبلُّكانواُّيقفونُّهذاُّاملوقفُّحىتُّيتأكدواُّمنُّصحةُّماُّيروىُّعن
ّكثيرة،ّمنها: ّفيّهذاّالصدد ّوإنّمظاهرّالتحرجّوالتثبت

ّواإلقاللّمنها.ّتحاميّالروايةّعنّالرسولّّّ.2
ّكماّسمعّمنّالنبيّصلىّاهللّعليهّوسلم.ّّّ.0 ّفيّالحرصّعلىّأداءّالحديث ّالتشدد
ّالتثبتّفيّقبولّالحديثّواالحتياطّفيّروايتهّوالعملّبه.ّّّ.8
ّ.(0)االرتحالّفيّطلبّالحديثّّّ.3

ُّجلدهُّ ُّالرعدةُّويقشعر ُّمنُّتأخذه ُّإنناُّنرىُّمنهم ُّعظيما،ُّحىت ُّالنبويُّمبلغا ُّيفُّروايةُّاحلديث ُّالصحابةُّوتثبتهم لقدُّبلغُّحترج
ُّماُّأخطأنُّابنُّمسعودُّعشيةُّمخيسُّإال»وُّبنُّميمونُّقال:ُّويتغريُّلونهُّورعاُّواحتاماُّحلديثُّرسولُّاهللُّ،ُّومنُّهذاُّماُّرويُّعنُّعمرُّ

ُّقال:ُّ ُّرسولُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم. ُّقط:ُّقالُّرسولُّاهلل.ُّفلماُّكانُّذاتُّعشيةُّقال:ُّقال أتيتهُّفيه،ُّقال:ُّفماُّمسعتهُّيقولُّبشيء
ُّعيناه،ُّوانتفختُّأوداجه ُّقميصه،ُّقدُّاغرورقت ُّقائمُّحمللةُّأزرار ُّفنظرتُّإليه،ُّفهو ُّذلك،ُّأفنكسُّرأسه،ُّقال: ُّقال:ُّأوُّدون ُّفوقُّ. و

ُّبذلك ُّمنُّذلك،ُّأوُّشبيها ُّ.(3)«ذلك،ُّأوُّقريبا
دُّاهتمواُّبالرحلةُّبعدُّيفُّطلبُّاحلديث،ُّفلقُّارحتاهلمُّومنُّبعدهمُّالتابعونومنُّاملظاهرُّاليتُّتؤكدُّتثبتُّالصحابةُّفيماُّيروىُّعنهُّ

يسُّيفُّالشامُّواستغرقُّجابرُّبنُّعبدُّاهللُّإىلُّعبدُّاهللُّبنُّأن»ُّيفُّاألمصارُّبعدُّالفتوحات؛ُّفرحلُّعلىُّسبيلُّاملثالاُّوفاةُّالنيبُّعندماُّتفرقوُّ
ورحلُّأبوُّأيوبُّاألنصاريُّإىلُّعقبةُّبنُّعامرُّيفُّمصرُّفلماُّلقيهُّ،ُّ(4)«شهراُّليسمعُّمنهُّحديثاُّواحداُّملُّيبقُّأحدُّحيفظهُّغريُّابنُّأنيس

يفُّستُّاملسلمُّملُّيبقُّأحدُّمسعهُّغرييُّوغريك،ُّفلماُّحدثهُّركبُّأبوُّأيوبُّراحلتهُّوانصرفُّعائداُّقال:ُّحدثناُّماُّمسعتهُّمنُّرسولُّاهللُّ
ُّ.(5)إىلُّاملدينةُّوملُّحيلُّرحله

ُّمرياث ُّمعهم ُّالفتوحاتُّحيملون ُّاألمصارُّبعد ُّيف ُّتفرقُّالصحابة ُّالتابعنيُّحيث ُّجيل ُّالرحلةُّيف ُّوماُّكانُّاُّمثُّاستمرت لنبوة،
دُّبنُّاملسيب،ُّسيدُّ"قالُّسعي،ُّومالحقةُّالصحابةُّاملتفرقنيُّفيهاُّيتيسرُّأنُّحييطُّأحدُّعلماُّحبديثُّرسولُّاهللُّدونُّالرحلةُّإىلُّاألمصار،

ُّمصرُّ ُّوقالُّبسرُّبنُّعبدُّاهللُّاحلضرمي:ُّإنُّكنتُّألركبُّإىل التابعني:ُّإنُّكنتُّألسريُّيفُّطلبُّاحلديثُّالواحدُّمسريةُّالليايلُّواأليام.
نُّاألمصارُّيفُّاحلديثُّالواحدُّألمسعه.ُّوقالُّعامرُّالشعيب:ُّملُّيكنُّأحداُّمنُّأصحابُّعبدُّاهللُّبنُّمسعودُّأطلبُّللعلمُّيفُّأفقُّمنُّم

ُّ.(4)اآلفاقُّمنُّمسروق"
ثُّالنيبُّصلىُّلكيُّيطلبُّويلتمسُّحديلُّأوُّأكثرُّرءُّعناءُّالرحلةُّوالسفرُّطيلةُّشهرُّأوُّأقفهلُّيعقلُّأيهاُّالطاعنونُّأنُّيتكبدُّامل

ُّوبأنُّيفُّالقرآنُّغىنُّعنه؟! ُّليسُّمنُّالدينُّيفُّشيء، ُّمنُّوخنلصُّمماُّسبقُّكلهُّإىلُّأنُّحترجُّاُّاهللُّعليهُّوسلم،ُّوهوُّيؤمنُّبأنه لصحابة
املاُّمنُّأيُّزيفُّسُّروايةُّاحلديثُّوكتابتهُّيؤكدُّتثبتهمُّمنُّصحةُّماُّينسبُّإىلُّالنيبُّمنُّأحاديث،ُّلكيُّينقلوهُّإىلُّمنُّبعدهمُّصحيحا

ُّهذهُّ أوُّتدليسُّأوُّوضع،ُّوالُّيفهمُّمنُّذلكُّحبالُّمنُّاألحوالُّأنهُّدليلُّعلىُّأنُّالسنةُّلديهمُّملُّتكنُّمنُّالدين،ُّكماُّادعىُّمثريو
ُّالشبهة.

ّكتابةّالحديثّمنّالصحابةّفيّالصدرّاألول:ّثانيا. ّالصحيحّألقوالّمانعي ّالتفسير

                                                                 
ُّ.85،ُّصم8ُّ،8111مكتبةُّوهبة،ُّالقاهرة،ُّطُّوهامُّيفُّأضخمُّمشروعُّتعسـفيُّهلدمُّالسنةُّالنبوية،ُّد.ُّعبدُّالعظيمُّاملطعين،أخطاءُّوأ- 1
ُّمطبعةُّاحلسنيُّاإلسالمية،ُّالقاه- 2 ُّ.22ُّ:14م،ُّص8111هـ/8ُّ،8481ُّرة،ُّطانظر:ُّمنُّجهودُّاألمةُّيفُّحفظُّالسنة،ُّد.ُّأمحدُّحسنيُّحممدُّإبراهيم،
ُّابنُّماجهُّيف- 3 ُّ)(.ُّوصححهُّاأللبانُّيفُّصحي23(،ُّرقمُّ)8ُّ/80ُّسننه،ُّاملقدمة،ُّ)صحيح:ُّأخرجه ُّ(.23حُّوضعيفُّسننُّابنُّماجهُّبرقم
ُّ)بشرحُّفتحُّالباري(،ُّ- 4 ُُّّ(ُّمعلقا.8ُّ/201ُّ،201)صحيحُّالبخاري ُّ.42ُّ:44م،ص2002هـ/8ُّ،8422ُّطالسنةُّالنبويةُّحجيةُّوتدوينا،ُّحممدُّصاحلُّالغرسي،
ُّ(.8ُّ/312،ُّ)م2002هـ/8421ُّمكتبةُّالتوعية،ُّالقاهرة،ُُّّ،جامعُّبيانُّالعلمُّوفضله،ُّابنُّعبدُّالرب- 5
ُّ.224،ُّصم8114هـ/2ُّ،8404ُّحتقيق:ُّد.ُّحممدُّعجاجُّاخلطيب،ُّدارُّالفكر،ُّبريوت،ُّطُّاحملدثُّالفاصل،ُّالرامهرمزي،- 6
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ُّالذهابُّإىلُّيفُّهةُّكتابةُّاحلديثُّيفُّالصدرُّاألولأثرتُّعنُّكبارُّالصحابةُّيفُّكراُّلقدُّاستندُّمثريوُّهذهُّالشبهةُّإىلُّاألقوالُّاليت
هذاُّوقدُّفسرُّد.ُّحممدُّعجاجُّاخلطيبُّهذهُّاألقوالُّتفسرياُّيضعُّاحلقُّيفُّ،ُّمُّأيقنواُّأنُّالسنةُّليستُّمنُّالدينأنُّذلكُّدليلُّعلىُّأهن

عنُُّّاحلديثُّيفُّعصرُّالصحابة،ُّيقول:ُّ"معُّماُّرويُّنصابه،ُّويدفعُّماُّذهبُّإليهُّهؤالءُّالطاعنون،ُّوذلكُّيفُّسياقُّحديثهُّعنُّكتابة
،ُُّّالكتابةُّنرىُّالصحابةُّحيجمونُّعنُّمُّبالكتابةالنيبُّمنُّإباحةُّللكتابة،ُّومعُّماُّكتبُّيفُّعهدهُّمنُّاألحاديثُّعلىُّأيديُّمنُّمسحُّهل

رهُّكتابةُّالسنة،ُّبينهمُّمنُّكوالُّيقدمونُّعليهاُّيفُّعهدُّاخلالفةُّالراشدة؛ُّحرصاُّمنهمُّعلىُّسالمةُّالقرآنُّالكرميُّوالسنةُّالشريفة،ُّفنجدُّ
حنيُّزالتُّعلةُُّّآخرا،ُّوذلكومنُّأباحها،ُّمثُّماُّلبثُّاألمرُّأنُّكثرُّاجمليزونُّللكتابة،ُّبلُّرويُّعنُّبعضُّمنُّكرهُّالكتابةُّأوالُّإباحتهُّهلاُّ

يكتبُّالسننُُّّدُّأنأراُّعروةُّبنُّالزبريُّأنُّعمرُّبنُّاخلطابفهذاُّعمرُّيفكرُّيفُّمجعُّالسنة،ُّمثُّالُّيلبثُّأنُّيعدلُّعنُّذلك،ُّفعنُّ،ُّالكراهة
قال:ُّيفُّذلك،ُّفأشارواُّعليهُّبأنُّيكتبها،ُّفطفقُّعمرُّيستخريُّاهللُّفيهاُّشهرا،ُّمثُّأصبحُّيوماُّوقدُّعزمُّاهللُّله،ُّفُّفاستفىتُّأصحابُّالنيب

ُّهلل"إنُّكنتُّأريدُّأنُّأكتبُّالسنن،ُّوإنُّذكرتُّقوماُّكانواُّقبلكمُّكتبواُّكتبا،ُّفأكبواُّعليهاُّوتركواُّكتابُّاهلل،ُّوإنُّواهللُّالُّألبسُّكتابُّا
ُّ.(8)بشيءُّأبدا"

ُّرأيهُّ ُّعمرُّنفسهُّيأىبُّأنُّيبقي ُّاهللُّأوُّأنُّيضاهىُّبهُّكتابُّغريه،ُّوحننُّنرى ُّأنُّيهملُّكتاب وهذاُّيدلُّعلىُّخشيةُّعمرُّمن
اولينُّالكتف،ُّفلوُّال:ُّ"ياُّعبدُّاهللُّبنُّعمر،ُّنمكتوباُّويأىبُّإالُّأنُّميحوه؛ُّفعندماُّطعنُّاستدعىُّطبيبا،ُّفعرفُّدنوُّأجله،ُّفنادىُّابنهُّقائ

أنُّميضيُّماُّفيهُّأمضاه،ُّفقالُّلهُّابنُّعمر:ُّأناُّأكفيكُّحموها،ُّفقال:ُّالُّواهلل،ُّالُّميحوهاُّأحدُّغريي،ُّفمحاهاُّعمرُُّّعزُّوجلُّأرادُّاهلل
عنُّعمالهُّوأصحابه،ُّفُّونرىُّعمرُّنفسهُّحنيُّيأمنُّحفظُّالقرآن،ُّيكتبُّبشيءُّمنُّالسنةُّإىلُّبعض،ُّ(2)بيده،ُّوكانُّفيهاُّفريضةُّاجلد"

كناُّمعُّعتبةُّبنُّفرقد،ُّفكتبُّإليهُّعمرُّبأشياءُّحيدثهُّعنُّالنيبُّفكانُّفيماُّكتبُّإليه:ُّإنُّرسولُّاهللُّقال:ُّالُّ»أيبُّعثمانُّالنهديُّقال:ُّ
هناُّأزرارُّأيلبسُّاحلريرُّيفُّالدنياُّإالُّمنُّليسُّلهُّيفُّاآلخرةُّمنهُّشيءُّإالُّهكذا،ُّوقالُّبأصبعيهُّالسبابةُّوالوسطى.ُّقالُّأبوُّعثمان:ُّفرأيتُّ

ُّ.(3)«الطيالسةُّحنيُّرأيناُّالطيالسة
ُّمباُّسواه" ُّتشغلوها ُّوال ُّبالقرآن، ُّفاشغلوها ُّ"القلوبُّأوعية، ُّيقول: ُّمسعود ُّابن ُّذا ُّأنُُّّ(4)وهاُّهو ُّخشي ُّأنه ُّعلى ُّيدل وهذا

نع،ُّفعنُّاُّبغريُّالقرآنُّالكرمي،ُّونراهُّيكتبُّبعضُّالسنةُّبيدهُّحنيُّزالتُّعلةُّامليشتغلُّالناسُّبكتابةُّالسنةُّويدعواُّالقرآن،ُّأوُّأنُّيشتغلوُّ
وقدُّبلغُّابنُّمسعود:ُّ"أنُّ،ُّ(5)مسعرُّعنُّمعنُّقال:ُّ"أخرجُّإيلُّعبدُّالرمحنُّبنُّعبدُّاهللُّبنُّمسعودُّكتاباُّوحلفُّيلُّأنهُّخطُّأبيهُّبيده"

ُّعلمائهمُّعندُّناسُّكتاباُّ ُّأقبلواُّعلىُّكتب ُّالكتابُّقبلكمُّأهنم ُّهلكُّأهل ُّقال:ُّإمنا ُّفمحاه،ُّمث ُّأتوهُّبه ُّيزلُّهبمُّحىت ُّبه،ُّفلم يعجبون
ُّالُّوقاُّ(2)أمرناُّأالُّنكتبُّشيئاُّمنُّحديثه"ُّزيدُّبنُّثابتُّيقول:ُّ"إنُّرسولُّاهللوهاُّهوُّذاُّ،ُّ(4)وتركواُّكتابُّرهبم" لُّابنُّعباس:ُّ"إنا

ُّ.(1)نكتبُّالعلمُّوالُّنكتبه"
هؤالءُّمعظمُّالذينُّكرهواُّكتابةُّاحلديثُّيفُّالصدرُّاألول،ُّقالُّاخلطيبُّالبغدادي:ُّ"إنُّكراهةُّالكتابةُّيفُّالصدرُّاألولُّإمناُّهيُّ

ُّالقرُّ ُّعن ُّيشتغل ُّأو ُّغريه، ُّاهلل ُّبكتاب ُّباطلها؛ُّلئالُّيضاهى ُّمن ُّحقها ُّيعرف ُّال ُّألنه ُّتتخذ؛ ُّأن ُّالقدمية ُّالكتب ُّوهنيُّعن ُّبسواه؛ آن
وصحيحهاُّمنُّفاسدها،ُّمعُّأنُّالقرآنُّكفىُّعنها،ُّوصارُّمهيمناُّعليها،ُّوهنيُّعنُّكتبُّالعلمُّيفُّصدرُّاإلسالم،ُّلقلةُّالفقهاءُّيفُّذلكُّ

نُّيلحقواُّماُّلدين،ُّوالُّجالسواُّالعلماءُّالعارفني،ُّفلمُّيؤمنُّأالوقت،ُّواملميزينُّبنيُّالوحيُّوغريه؛ُّألنُّأكثرُّاألعرابُّملُّيكونواُّفقهواُّيفُّا

                                                                 
ُّباب:ُّكتابُّالعلم،ُّ)- 1 ُّ(.20414قمُّ)(،ُّر88ُّ/252ُّأخرجهُّعبدُّالرزاقُّيفُّمصنفه،ُّكتاب:ُّاجلامعُّلإلمامُّمعمرُّبنُّراشدُّاألزدي،
ُّ(.8ُّ/225،ُّ)م2002هـ/8421ُّمكتبةُّالتوعية،ُّالقاهرة،ُُّّجامعُّبيانُّالعلمُّوفضله،ُّابنُّعبدُّالرب،- 2
ُّ)ُّصحيحُّمسلمُّ)بشرحُّالنووي(،ُّكتاب:ُّاللباسُّوُّالزينة،ُّباب:ُّحترميُّلبسُّ- 3 ُّ(.5384(،ُّرقمُّ)1ُّ/3810احلرير،
ُّالبغدادي،- 4 ُّ.54،ُّصم2ُّ،8124السنةُّالنبوية،ُّبريوت،ُّطحتقيق:ُّيوسفُّالعش،ُّدارُّإحياءُُّّتقييدُّالعلم،ُّاخلطيب
ُّ(.8ُّ/388،ُّ)م2002هـ/8421ُّمكتبةُّالتوعية،ُّالقاهرة،ُُّّجامعُّبيانُّالعلمُّوفضله،ُّابنُّعبدُّالرب،- 5
ُّيفُّسننه،ُّاملقدمة،ُّباب:ُّمنُّملُّيرُّكتابةُّاحلديث،ُّ- 6 ُّ(.441(،ُّرقمُّ)8ُّ/833)أخرجهُّالدارمي
ُّالبغدادي،- 7 ُّ.35،ُّصم2ُّ،8124العش،ُّدارُّإحياءُّالسنةُّالنبوية،ُّبريوت،ُّطحتقيق:ُّيوسفُُّّتقييدُّالعلم،ُّاخلطيب
ُّ(.8ُّ/225،ُّ)م2002هـ/8421ُّمكتبةُّالتوعية،ُّالقاهرة،ُُّّجامعُّبيانُّالعلمُّوفضله،ُّابنُّعبدُّالرب،- 8
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أضفُّإىلُّهذاُّورعُّالصحابةُّوخشيتهمُّمنُّأنُّيكونُّماُُّّ(8)جيدونُّمنُّالصحفُّبالقرآن،ُّويعتقدواُّأنُّماُّاشتملتُّعليهُّكالمُّالرمحن"
ُّمنُّالرسولُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم" ُّ.(2)ميلونهُّأوُّيقيدونهُّغريُّماُّمسعوه

إىلُّنتيجةُّختالفُُّّتسلمُّصحابةُّيفُّاملنعُّمنُّكتابهُّاحلديثوخنلصُّمنُّهذاُّكلهُّإىلُّأنُّاألقوالُّالسابقةُّاليتُّأثرتُّعنُّبعضُّال
ُّنفسه ُّروايةُّاحلديثُّوكتابته،ُّوهيُّيفُّالوقت ُّعلىُّمدىُّحرصُّالصحابةُّوحيطتهمُّيف ُّالنتيجةُّاليتُّزيفهاُّهؤالءُّاملتعسفون،ُّفهيُّتدل

موقوتةُّبالعلةُّاليتُّدفعتهمُّإىلُّمثلُّهذاُّالتحرج،ُّوهيُّاحلفاظُّعلىُّكتابُّاهللُّعزُّوجل،ُّواحلرصُّعلىُّعدمُّإمهاله،ُّواخلوفُّمنُّاختالطُّ
ُّاألحاديث. ُّأنفسهمُّيكتبون ُّالسنةُّبه،ُّفلماُّانتفتُّهذهُّالعلةُّوجدناُّالصحابةُّاملتحرجني

ّتها:نوعاّاألحاديثّالتيّنهىّالخلفاءّعنّاإلكثارّمنّروايّثالثا.ّ
وإنُّ،ُّنهمتحديثُّبه،ُّالُّسيماُّاملكثرونُّملقدُّادعىُّمثريوُّهذهُّالشبهةُّأنُّاخللفاءُّالراشدينُّكانواُّينهونُّحفاظُّاحلديثُّعنُّال

منُّاحلقُّأريدُّبهُّباطل؛ُّوذلكُّأهنمُّخلصواُّمنُّادعائهمُّالسابقُّإىلُّأنُّاخللفاءُّالراشدينُّملُّيؤمنواُّبأنُّللسنةُّدوراُُُّّّيفُّقوهلمُّهذاُّجزء
ُّفأمهلوها،كبرياُّيفُّالتشريعُّ ُّمنُّالتحديثُّهباُّاإلسالمي، ُّبلُّومنعواُّالناس ُّبذكرُّاحلقُّ، ُّعبدُّالعظيمُّاملطعين يقةُّكاملة،ُّوقدُّتكفلُّد.

وذلكُّيفُّسياقُّتفنيدهُّالدعائهمُّهذا،ُّيقول:ُّ"أماُّشبهةُّهنيُّاخللفاءُّعنُّاإلكثارُّمنُّالتحديثُّعنُّرسولُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم؛ُّ
ُّ ُّيفُّصدور ُّأنُّباألحاديثُّاليتُّكانتُّحمفوظة ُّهبا.ُّعلى ُّيفُّالتحديث ُّوعدمُّاإلسراف ُّيفُّسوقها، ُّاحليطةُّاالقتصاد الرجال،ُّفكانُّمن

ُّحقيقةُّجيبُّأنُّنضعهاُّيفُّاالعتبارُّوهي: ُّهناك
ُّخشيةُّ ُّأحاديثُّالرخص؛ ُّمقصورةُّعلى ُّبلُّكانت ُّلكلُّاألحاديث، ُّتكنُّشاملة ُّاخللفاءُّمل ُّيفُّعصر أنُّكراهةُّكثرةُّالتحديث

ُّعلىُّ،ُُّّالعزائمهاُّالناسُّويتكواُّأحاديثُّأنُّيركنُّإلي كذلكُّكانواُّيكرهونُّذكرُّاألحاديثُّاليتُّقدُّيكونُّفيهاُّمشكالتُّيصعبُّفهمها
ُّ"تأويلُّ ُّو ُّاآلثار"ُّللطحاوي، ُّ"مشكل ُّجيدا،ُّمثل ُّعلميا ُّوعاجلوهُّعالجا ُّهبذاُّالنوع ُّبعد ُّاحلديثُّمن ُّعلماء ُّوقدُّاعتىن عامةُّالناس،

راهةُّاإلكثارُّمنهما.ُّأماُّأحاديثُّالعملُّواألحكامُّالفقهية،ُّوكلُّماُّهذانُّالنوعانُّمهاُّاللذانُّكاناُّموضعُّك،ُّ"ُّالبنُّقتيبةخمتلفُّاحلديث
ُّ(3)يتعلقُّبأعمالُّاملكلفنيُّإجياباُّوحظرا،ُّفهذهُّملُّتكنُّحمظورةُّوالُّمنهياُّعنها.ُّوهذاُّماُّغفلُّعنه،ُّأوُّتغافلُّعنهُّدعاةُّهدمُّالسنةُّالنبوية"

ُّاملقدماتلنتائجُّاليتُّتسلمُّإباطال؛ُّوذلكُّبقلبُّاوخالصةُّالقولُّأنُّمثرييُّهذهُّالشبهةُّاعتفواُّباحلقُّإالُّأهنمُّأرادواُّبهُّ ُّليها
وإالُّفأيُّعيبُّيفُّالتحرجُّمنُّروايةُّأحاديثُّالنيبُّوكتابتها؟!ُّوأيةُّمذمةُّبلُّوأيةُّمنقصةُّيفُّأنُّيسلكُّالصحابةُّالكرامُّكلُّالطرقُّاليتُّ

حيحة،ُّالُّوضعُّيتُّبعدهمُّسليمةُّصتعينهمُّعلىُّاحلفاظُّعلىُّأحاديثُّالنيبُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم،ُّومتكنهمُّمنُّأنُّيؤدوهاُّلألجيالُّال
اعنُّيطعنُّفيهمُّإىلُّمطُّبةفيهاُّوالُّتدليس؟!إنُّالعيبُّكلُّالعيبُّفيمنُّيلبسونُّاألمورُّعلىُّالناس،ُّوحياولونُّأنُّتتحولُّحمامدُّالصحا

ُّ(4)بسببها.

ّ
ّ

ّ
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 .(2)دعوىّتعذرّالتمييزّبينّالصحيحّوغيرهّفيّالسنةّالختالطهما-5ّ

ُّاملوضوعاتُّيفُّالسن ُّملُّيدعيُّبعضُّاملغرضنيُّأن ُّبلغُّمبلغاُّعظيما ُّهذاُّاالختالطُّقد ُّاختلطتُّباألحاديثُّالصحيحة،ُّوأن ة
يتمكنُّوملُّيستطعُّمعهُّاملسلمونُّالتمييزُّبينهما،ُّزاعمنيُّأنُّاألحاديثُّاملوضوعةُّليستُّمنُّاملتأخرينُّفقط،ُّبلُّشاركُّفيهاُّالصحابةُّ

ويرمونُّمنُّوراءُُّّأنُّنعزوهاُّإىلُّاألجيالُّاملتأخرة.ُّزعمونحسبماُّيوالتابعون،ُّوذلكُّألنُّمثةُّأحاديثُّكثريةُّعليهاُّطابعُّالقدمُّوالُّنستطيعُّ
 ذلكُّإىلُّرفضُّالسنةُّوإنكارُّحجيتها.

ُّيردُّعنُّأحدُّمنُّأصحابُّالنيبُّأنهُّنطقُّبغريُّالصدقُّأوُّأخربُّخبالفُّاحلق،ُّفكيفُّيكذبونُّعلىُّالنيبُّوهمُّمحاةُّملنقدّعام:ّ
تاءُّعدولُّبنصُّالقرآنُّوالسنةُّوإمجاعُّاألمة؛ُّوإمناُّالكذبُّواالفشرعه،ُّوملُّيثبتُّعنهمُّكذبُّيفُّأمورُّالدنياُّفضالُّعنُّالدين؛ُّبلُّكلهمُّ

أشدُّحرصاُُّّلقدُّكانُّالصحابةُّمعُّعدالتهمُّاملشهودُّهلمُّهبا،ُّوُّمسةُّاجملتئنيُّعلىُّمقامهمُّالرفيعدأبُّاملفتينُّعلىُّأصحابُّرسولُّاهللُّوُّ
القواعدُّاليتُُّّلصاحلُّيفُّهذهُّاألمة،ُّوعنهمُّأخذتيفُّاألخذُّوالتبليغ،ُّوأقوىُّتثبتاُّيفُّالتحملُّواألداءُّعنُّرسولُّاهللُّوتابعهمُّالسلفُّا

نهضُّهباُّإنُّالسبلُّاملتخذةُّلتحقيقُّاخلربُّعندُّعلماءُّاملسلمني،ُّواليتُّي،ُّوُّميزتُّصحيحهاُّمنُّغريهُّمنذُّالبدايةحفظتُّالسنةُّوحمصتهاُّوُّ
ُّبهُّالصحيحُّمنُّغريه، ُّوعمقهاُّودقةُّهُّفنُّمصطلحُّاحلديثُّوعلمُّاجلرحُّوالتعديل،ُّكلهاُّتدلُّعلىُّامليزانُّالدقيقُّالذيُّمييز ذهُّالسبل

ُّإالُّعندُّاملسلمنيمماُُّّوكماهلا ُّعليها  الُّتدعُّجماالُّملدعُّأنُّيزعمُّصعوبةُّالتمييزُّبنيُّالصحيحُّوغريه.ُّملُّيعثر

 أوال.ّعدالةّالصحابةّوبراءتهمّمنّالكذبّعلىّرسولّاهللّصلىّاهللّعليهّوسلم:

اُّها،ُّوأكدُّعليهمُّالتمسكُّهبا،ُّوملُّيتساهلُّيفُّاإلخاللُّهبإىلُّأصحابهُّوعودهمُّعليُّالتعاليمُّاليتُّجاءُّهباُّرسولُّاهللمنُّأهمُّ
ُّوكذلكُُّّالصدق،ُّفقدُّعرفُّأنه ُّوبلغُّمنُّحتليهُّبهُّأنُّمسيُّقبلُّالبعثةُّبالصادقُّاألمني، كانُّيتحلىُّبالصدقُّويتحراهُّويتصفُّبه،

بلُّونفىُّاإلميانُُّّنفاق،أمرُّأصحابهُّبالصدقُّوحذرهمُّمنُّالكذب،ُّحىتُّجعلُّالصدقُّمنُّعالماتُّاإلميانُّوالكذبُّمنُّعالماتُّال
ُّفقدُّ،ُّعنُّالكذاب ُّعلىُّتأسيُّاملسلمنيُّبهُّواتباعه؛ ُّيفُّأقواهلمُّوأفعاهلم،ُّوحرصاُّمنه ُّقوياُّإىلُّحتريُّالصحابةُّالصدق وكانُّهذاُّدافعا

ُّوسلم:ُّ ُّاهللُّعليه ُّالتبليغُّعنه،ُّكقولهُّصلى ُّولذاُّحضهمُّعلى ُّبعدُّجيل، ُّعنه،ُّيتناقلهُّجيل ُّيبلغُّذلك ُّالشاهدُّ»حرصُّعلىُّأن فليبلغ
ُّوبلغها،ُّفربُّحاملُّفقهُّإىلُّمنُّهوُّأفقهُّمنه»وقالُّأيضا:ُُّّ(2)«لغائبمنكمُّا ُّوحفظها ُّاهللُّامرأُّمسعُّمقاليتُّفوعاها  .(3)«نضر

كريُّنحذرُّاألمةُّمنُّالكذبُّعليهُّوشددُّالُّفيقولُّماُّملُّيقلُّأوُّيكذبُّعليهوخشيةُّمنُّأنُّيتجرأُّشخصُّماُّعلىُّرسولُّاهللُّ
منُّكذبُّعليُّمتعمداُّ»علىُّمنُّيقتفُّهذهُّاجلرمية؛ُّوذلكُّملاُّيتتبُّعليهُّمنُّمفسدةُّتعمُّهباُّالبلوى،ُّفقالُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم:ُّ

لكلُّهذاُّعاشُّالرعيلُّاألولُّمنُّأصحابُّرسولُّاهللُّوهمُّجمانبونُّللكذبُّهاجرونُّله،ُّوملُّيثبتُّأنُّأحداُُّّ(4)«فليتبوأُّمقعدهُّمنُّالنار
اسُّيفُّالقرآن،ُّوأحكمُّأمرُّالنُّاألعلىُّواجتمعُّالناسُّعلىُّأيبُّبكروملاُّحلقُّرسولُّاهللُّبالرفيقُّ،ُّوحاشاهمُّذلكُّمنهمُّجترأُّعليهُّبكذب

ُّالُّ ُّأوُّخيطئ،ُّفكانُّأحيانا ُّمماُّقدُّيهمُّبهُّبعضهم ُّإليهُّماُّليسُّمنه، ُّرسولُّاهللُّمنُّأنُّيتطرق ووضعُّاألسسُّاحلصينةُّلصيانةُّحديث
ُّمعُّيكتفيُّبقب ُّواحدُّمنُّاألصحاب ُّاحتمالُّتصديقهُّهلمُّمجيعاولُّالروايةُّعن ُّإذُّباجتماعهماُّيرتفع ُّيطلبُّشاهداُّومؤيدا؛ ُّوإمناُّكان

 الوهمُّواخلطأُّفضالُّعنُّالتخرصُّوالكذب.

                                                                 
ُّعبادُّالرمحن،ُّال- 1 ُّإىلُّالسنةُّالنبوية،ُّد.ُّعبد2001ُّهـ/8ُّ،8421ُّقاهرة،ُّطُّالردُّعلىُّاملستشرقنيُّيفُّشبهامهمُّحولُّالسنةُّالنبوية،ُّحممدُّشيخُّعبدُّاهلل،ُّمكتبة م.ُّاملدخل

،ُّمكتبةُّاإلميانُّية،ُّد.ُّعبدُّاملهديُّعبدُّالقادرُّعبدُّاهلادي،.ُّدفعُّالشبهاتُّعنُّالسنةُّالنبوُّم2002هـ/8ُّ،8422ُّمكتبةُّاإلميان،ُّالقاهرة،ُّطُّاملهديُّعبدُّالقادرُّعبدُّاهلادي،
ُّيفُّكتاباتُّأعداءُّاإلسالم،ُّد.ُّعمادُّالسيدُّالشربيين،م2008هـ/8ُّ،8428ُّالقاهرة،ُّط .ُّالشبهاتُّالثالثونُّم2002هـ/8ُّ،8423ُّدارُّاليقني،ُّمصر،ُّطُّ.ُّالسنةُّالنبوية

ُّإلنكارُّالسنةُّالنبوية،ُّد.ُّعبدُّالعظيمُّاملطعين، ُّ.م8111هـ/8ُّ،8420ُّبةُّوهبة،ُّالقاهرة،ُّطمكتُّاملثارة
ُّ)بشرحُّفتحُّالباري(،ُّكتاب:ُّالعلم،ُّباب:ُّقولُّالنيبُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم:ُّ"ربُّمبلغُّأوعىُّمنُّسامع"،ُّ)- 2 ُّ)(،ُّرق8ُّ/810صحيحُّالبخاري ُّ(.42م
ُّالتمذيُّ)بشرحُّحتفةُّاألحوذي(،ُّ)- 3 ُّوضعيفُّسننُّالتمذيُّبرقمُّ)(.ُّوصححهُّاأللبان2214ُّ،2215ُّ(،ُّرقمُّ)2ُّ/342ُّ،341صحيح:ُّأخرجه ُّ(.1245يفُّصحيح
ُّ)بشرحُّفتحُّالباري(،ُّ)- 4 ُّالكذبُّعلىُّرسولُّاهللُّصلىُّاهللُّع880(،ُّرقمُّ)8ُّ/244صحيحُّالبخاري ُّ(.8ُّ/841ليهُّوسلم،ُّ)(.ُّصحيحُّمسلمُّ)بشرحُّالنووي(،ُّتغليظ

https://www.google.com/#_ednref1
https://www.google.com/#_ednref1
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وسارُّالفاروقُّعمرُّبنُّاخلطابُّعلىُّهنجُّسلفهُّأيبُّبكرُّوزادُّيفُّاالحتياطُّواحلذر،ُّفكمُّمنُّصحايبُّطلبُّمنهُّالفاروقُّشاهدا،ُّ
انةُّحديثُّرسولُّاهللُّمنُّأنُّيتطرقُّإليهُّشكُّأوُّخيتلطُّبهُّغريه،ُّوأسلمتُّروحُّعمرُّلرهباُّوهوُّالُّيتهمه؛ُّألنُّالدافعُّإىلُّذلكُّهوُّصي

وقدُّعظمُّيفُّالناسُّأمرُّحديثُّرسولُّاهللُّوسارُّعثمانُّعلىُّماُّسارُّعليهُّصاحباه،ُّوأخذُّصحابةُّرسولُّاهللُّيعلمونُّمنُّعايشهمُّممنُّ
ُّرسولُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسملُّيرُّرسولُّاهللُّويربوهنمُّعلىُّالصدق،ُّوحيذروهنمُّمنُّالكذبُّوعاقبته،ُّوُّ  لم.خاصةُّماُّكانُّمنهُّعلى

ُّالكربى،ُّ ُّوكذبا،ُّإىلُّأنُّوقعتُّالفتنة ُّعلىُّشيءُّمماُّيروىُّخترصا ُّالكذبُّجمانباُّله،ُّالُّيلوي وهكذاُّعاشُّاجليلُّاألولُّحماذرا
سوحهُّفأذكواُّنارُّالفتنة،ُّاُّمبوتفرقُّاملسلمونُّشيعاُّوأحزابا،ُّواندسُّيفُّتلكُّاحلقبةُّمجاعةُّيكيدونُّلإلسالم،ُّفانضمواُّحتتُّلوائهُّوتستوُّ

وأخذواُّيتصيدونُّيفُّاملاءُّالعكرُّرغبةُّيفُّالسيادةُّوإكماالُّملركبُّالنقصُّالذيُّاعتاهمُّبسقوطُّدوهلمُّومملكامهم،ُّوأخذُّكلُّفريقُّيطعنُّ
واُّيفُّالقرآنُّماُّديفُّاآلخر،ُّفهرعواُّإىلُّالقرآنُّيبحثونُّفيهُّعماُّيؤيدونُّبهُّمذاهبهمُّوأهواءهمُّإماُّصراحةُّأوُّتلميحا،ُّوملاُّأعياهمُّأنُّجي

ينشدون،ُّميمواُّشطرُّالسنةُّرغبةُّيفُّاحلصولُّعلىُّإرهبمُّوأىنُّهلمُّذلك،ُّوهيُّوالقرآنُّصنوان؟ُّوملاُّأعيتهمُّالسنةُّالصحيحةُّأنُّجيدواُّفيهاُّ
وزينُّسولُّاهللُّقنيُّمنهمُّالتقولُّعلىُّرُّماُّيبحثونُّعنه،ُّوضاقتُّنفوسهمُّذرعاُّأنُّحيصلواُّعلىُّماُّيطلبون،ُّانقدحُّيفُّزنادُّعقولُّالفاس

 (8)هلمُّالشيطانُّماُّكانواُّيعملون،ُّفانغمسواُّيفُّالكذبُّوماُّرعواُّلرسولُّحرمة

ومنُّمثُّفالُّيتصورُّأنُّالصحابةُّالذينُّفدواُّرسولُّاهللُّبأرواحهمُّوأمواهلم،ُّوهجرواُّيفُّسبيلُّاهللُّأوطاهنمُّوأقرباءهم،ُّوامتزجُّحبُّ
ُّيقدمونُّعلىُّالكذ ُّيتصورُّأنُّهؤالءُّاألصحاب ُّذلك،ُّاهللُّوخوفهُّبدمائهمُّوحلومهم؛ُّال ُّرسولُّاهللُّمهماُّكانتُّالدواعيُّإىل بُّعلى

ُّعلىُّ ُّاهللُّورسوله،ُّوأهنمُّكانوا ُّاالفتاءُّعلى ُّمينعهمُّمن ُّمنُّاهللُّوتقى ُّعلىُّخشية ُّأهنمُّكانوا ُّالرسولُّوبعده ُّيفُّحياة ولقدُّدلناُّتارخيهم
لُّتضحية،ُّونُّيفُّسبيلُّذلكُّكحرصُّشديدُّعلىُّالشريعةُّوأحكامهاُّوالذبُّعنهاُّوإبالغهاُّإىلُّالناسُّكماُّتلقوهاُّعنُّرسولُّاهللُّيتحمل

وخياصمونُّكلُّأمريُّأوُّخليفةُّأوُّأيُّرجلُّيرونُّفيهُّاحنرافاُّعنُّدينُّاهلل،ُّالُّخيشونُّلوماُّوالُّموتاُّوالُّأذىُّوالُّاضطهادا،ُّوقدُّجاءُّيفُّ
تفانُّيفُّلذلكُّمئاتُّاألخبارُّواستفاضتُّهباُّكتبُّالتاريخ،ُّوهيُّتدلُّداللةُّقاطعةُّعلىُّأنُّهؤالءُّالصحابةُّكانواُّمنُّاجلرأةُّيفُّاحلقُّوا

ُّاهللُّعليهمُّأنُّيكذبواُّعالدفاعُّعماُّيعتقدونُّأنهُّحقُّومنُّتغليبهمُّاحلقُّعلىُّكلُّصديقُّوصاحبُّوقريب،ُّحبيثُّيستحيلُّ لىُّرسول
ُّالُّ ُّوهمُّالذين ُّرسولُّاهلل ُّعمنُّيكذبُّعلى ُّأنُّيسكتوا ُّيستحيلُّعليهم ُّاجلبان،ُّكما ُّيكذبُّإال ُّدنيا؛ُّإذُّال ُّرغبةُّيف اتباعاُّهلوىُّأو

ُّاجتهادُّخاط ُّيذهبُّإليهُّبعضهمُّبعدُّفكرُّوإنعامُّنظر.يسكتونُّعلى  .(2)ئ

ُّرجالهُّ ُّوتوفيق ُّاجملتمع ُّاستقامة ُّحيث ُّمن ُّوأسلمها ُّالعصور ُّأنظف ُّيعد ُّلإلسالم ُّاألول ُّالعصر ُّأن ُّيف ُّمنصفان ُّخيتلف فال
ُّأنُّال ُّالصحابة،ُّكما ُّالقياداتُّكانتُّمن ُّفإنُّأجل ُّبالرعايةُّكانتُّوصالحهمُّوالُّغرو؛ ُّصحبه،ُّوتعهدها ُّغرسهاُّيف ُّالقرآنيةُّاليت تبية

ُّللكذبُّواالفتاء ُّاليتُّتكونُّمدعاة ُّالقلوبُّوالنفوسُّواألهواءُّوالرغائب ُّعلى  (3)عامالُّفعاالُّيفُّتطهريُّنفوسُّالصحابةُّمماُّيطرأُّعادة

رسولُّاهللُُّّامتُّالرازي:ُّ"فأماُّأصحابفالصحابةُّكلهمُّعدولُّبتعديلُّاهللُّورسولهُّهلم،ُّوإمجاعُّاألمةُّعلىُّذلك،ُّيقولُّابنُّأيبُّح
ُّاحلق،ُّ ُّدينهُّوإظهار ُّنبيهُّونصرتهُّوإقامة ُّاهللُّلصحبة ُّوهمُّالذينُّاختارهم ُّالتفسريُّوالتأويل، ُّالوحيُّوالتنزيل،ُّوعرفوا فهمُّالذينُّشهدوا

هنىُّوحظرُّمرُّوُّفرضيهمُّلهُّصحابة،ُّوجعلهمُّلناُّأعالماُّوقدوة،ُّفحفظواُّعنهُّماُّبلغهمُّعنُّاهللُّوماُّسنُّوشرعُّوحكمُّوقضىُّوندبُّوأ
همُّفوأدب،ُّووعوهُّوأتقنوه،ُّففقهواُّيفُّالدين،ُّوعلمواُّأمرُّاهللُّوهنيهُّومرادهُّمبعاينةُّرسولُّاهللُّومشاهدمهمُّمنهُّتفسريُّالكتابُّوتأويله،ُّوتلق
ريبةُّلمنهُّواستنباطهمُّعنه،ُّفشرفهمُّاهللُّمباُّمنُّعليهمُّوأكرمهمُّبهُّمنُّوضعهُّإياهمُّموضعُّالقدوة،ُّفنفىُّعنهمُّالشكُّوالكذبُّوالغلطُّوا

ففسرُُّّ[843البقرة:ُّ]ُّوكذلكُّجعلناكمُّأمةُّوسطاُّلتكونواُّشهداءُّعلىُّالناسُّوالغمز،ُّومساهمُّعدولُّاألمة،ُّفقالُّيفُّحمكمُّكتابه:
،ُّقال:ُّعدال،ُّفكانواُّعدولُّاألمةُّوأئمةُّاهلدى،ُّوحججُّالدينُّونقلةُّالكتابُّوالسنة،ُّوندبُّاهللُّوسطاُّقولهُّعزُّذكرهالنيبُّعنُّاهللُّ

                                                                 
ُّ(ُّبتصرف.8ُّ/822ُّ:821م،ُّ)8118ـ/ُّه8408الوضعُّيفُّاحلديث،ُّد.ُّعمرُّبنُّحسنُّعثمانُّفالتة،ُّمؤسسةُّمناهلُّالعرفان،ُّبريوت،ُّ- 1
ُّاإلسالمي،ُّد.ُّمصطفىُّالسباعي،- 2 ُّبتصرف.21ُّ:18ُّ،ُّصم2004هـ/3ُّ،8422ُّدارُّالسالم،ُّالقاهرة،ُّطُّالسنةُّومكانتهاُّيفُّالتشريع
ُّبنيُّاملنهجُّواملصطلح،ُّد.ُّأبوُّلبابةُّحسني،ُّالسنةُّالنبويةُّيفُّكتاباتُّأعداءُّاإلسالمُّ"مناقشتهاُّوالردُّ- 3 ُّ(8ُّ/403)ُّ،عليها"،ُّعمادُّالسيدُّالشربيينأصولُّعلمُّاحلديث
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النساء:ُّ]ُّويتبعُّغريُّسبيلُّاملؤمننيُّنولهُّماُّتوىلُّمُّواجلريُّعلىُّمنهاجهم.ُّوالسلوكُّلسبيلهم،ُّواالقتداءُّهبم،ُّفقال:إىلُّالتمسكُّهبديه
885]"(8). 

ُّذلكُّإالُّول،ُّملُّخيالفُّيفوقالُّابنُّحجرُّرمحهُّاهللُّيفُّبيانُّحالُّالصحابةُّمنُّالعدالة:ُّ"اتفقُّأهلُّالسنةُّعلىُّأنُّاجلميعُّعد
شذوذُّمنُّاملبتدعة.ُّوقدُّذكرُّاخلطيبُّيفُّ"الكفاية"ُّفصالُّنفيساُّيفُّذلك،ُّفقال:ُّعدالةُّالصحابةُّثابتةُّمعلومةُّبتعديلُّاهللُّهلم،ُّوإخبارهُّ

لقدُُّّ،ُّوقوله:[880آلُّعمران:ُّ]ُّكنتمُّخريُّأمةُّأخرجتُّللناسُّفمنُّذلكُّقولهُّتعاىل: عنُّطهارمهم،ُّواختيارهُّهلمُّيفُّنصُّالقرآن:
(ُّ ُّقريبا ُّفتحا ُّوأثاهبم ُّعليهم ُّالسكينة ُّفأنزل ُّقلوهبم ُّيف ُّما ُّفعلم ُّالشجرة ُّحتت ُّيبايعونك ُّإذ ُّاملؤمنني ُّعن ُّاهلل ،ُّ[الفتح]ُّ(81رضي

ياُُّّ،ُّوقوله:[800التوبة:ُّ]ُّوالسابقونُّاألولونُّمنُّاملهاجرينُّواألنصارُّوالذينُّاتبعوهمُّبإحسانُّرضيُّاهللُّعنهمُّورضواُّعنهُّوقوله:
للفقراءُّاملهاجرينُّالذينُّأخرجواُّمنُّديارهمُّوأمواهلمُّيبتغونُُّّ،ُّوقوله:[األنفال]ُّ(44بكُّاهللُّومنُّاتبعكُّمنُّاملؤمننيُّ)أيهاُّالنيبُّحس

وغريُّذلكُّمنُّآياتُّكثريةُّيكثرُّإيرادهاُّويطولُّذكرها،ُُّّ[احلشر]ُّ(1فضالُّمنُّاهللُّورضواناُّوينصرونُّاهللُّورسولهُّأولئكُّهمُّالصادقونُّ)
دها،ُّومجيعُّذلكُّيقتضيُّالقطعُّبتعديلهم،ُّوالُّحيتاجُّأحدُّمنهمُّمعُّتعديلُّاهللُّلهُّإىلُّتعديلُّأحدُّمنُّاخللق،ُّوأحاديثُّشهريةُّيكثرُّتعدا

ُّجعلىُّأنهُّلوُّملُّيردُّمنُّاهللُّورسولهُّفيهمُّشيءُّمماُّذكرناه،ُّألوجبتُّاحلالُّاليتُّكانواُّعليهاُّمنُّاهلجرةُّواجلهادُّونصرةُّاإلسالمُّوبذلُّامله
ُّواألبناء،ُّوُّ ُّاآلباء ُّواليقنيُّاملناصحةواألموالُّوقتل ُّاإلميان ُّالدينُّوقوة ُّمُّيف ُّأفضل ُّبنزاهتهم،ُّوأهنم ُّواالعتقاد ُّمجيعُّالقطعُّبتعديلهم، ن

 اخلالفنيُّبعدهم،ُّواملعدلنيُّالذينُّجييئونُّمنُّبعدهم.ُّهذاُّمذهبُّكافةُّالعلماء،ُّومنُّيعتمدُّقوله.

نُّرسولُّاهللُّفاعلمُّأنهُّزنديق،ُّوذلكُّأُّمثُّروىُّبسندهُّإىلُّأيبُّزرعةُّالرازي،ُّقال:ُّ"إذاُّرأيتُّالرجلُّينتقصُّأحداُّمنُّأصحاب
الرسولُّعندناُّحقُّوالقرآنُّحق،ُّوإمناُّأدىُّإليناُّهذاُّالقرآنُّوالسننُّأصحابُّرسولُّاهللُّإمناُّيريدونُّأنُّجيرحواُّشهودناُّليبطلواُّالكتابُّ

ُّزنادقة" ُّوهم ُّهبمُّأوىل، ُّاملُّ(2)والسنةُّواجلرح ُّأدهلاُّعلى ُّالصحابةُّكثرية،ُّومن ُّتفضيل ُّالواردةُّيف ُّاهللواألحاديث ُّقولهُّصلى عليهُُّّقصود
يده،ُّالذيُّنفسيُّبُّالُّتسبواُّأصحايب،ُّفو»،ُّوقولهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّ(3)«خريُّالناسُّقرنُّمثُّالذينُّيلوهنمُّمثُّالذينُّيلوهنم»وسلم:ُّ

النجومُّأمنةُّللسماء،ُّفإذاُّذهبتُّ»وقالُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم:ُُّّ(4)«لوُّأنُّأحدكمُّأنفقُّمثلُّأحدُّذهباُّماُّأدركُّمدُّأحدهمُّوالُّنصيفه
النجومُّأتىُّالسماءُّماُّتوعد،ُّوأناُّأمنةُّألصحايبُّفإذاُّذهبتُّأتىُّأصحايبُّماُّيوعدون،ُّوأصحايبُّأمنةُّألميت،ُّفإذاُّذهبُّأصحايبُّأتىُّ

 .(5)«أميتُّماُّيوعدون

ّومنهجهمّالحصيفّفيّحفظّالسنة:ثانيا.ّتث  بتّالصحابةّفيّالتحملّفيّاألداء،

لقدُّبلغتُّحيطةُّأصحابُّرسولُّاهللُّوتثبتهمُّيفُّقبولُّاحلديثُّمبلغاُّعظيما،ُّفليسُّكلُّمنُّيقولُّهلم:ُّقالُّرسولُّاهللُّيقبلونُّ
ُّاليتُّكُّجمموعةُّمنُّاألخبارُّالحديثه،ُّوليسُّهذاُّزهداُّيفُّاحلديثُّالنبويُّوالُّتعطيالُّله،ُّوإمناُّحمافظةُّعليه،ُّوصيانةُّله،ُّوهنا صحيحة

والُّنبالغُّإذاُّقلناُّإنُّقواعدُّاحملدثني،ُّواليتُّمهدفُُّّ(4)تبنيُّإىلُّأيُّمدىُّكانواُّيتثبتونُّيفُّقبولُّاألخبارُّخشيةُّروايةُّحديثُّغريُّصحيح
ُّ ُّوتتبعها ُّإىلُّذلك ُّاملوصلة ُّوأحواهلمُّوالطرق ُّصفامهم ُّواملرويات،ُّببيان ُّالرواة ُّهلإىلُّمعرفة ُّوبيانُّما ُّوماُّعونقدها، ُّحنيُُُّّّليهاا ُّمن كانت

ُّبالنسبةُّإىلُّالتشريعُّعموماُّوخصوصا.  عرفُّالصحابةُّالكرامُّأمهيةُّاحلديثُّومكانته

وعليهُّميكنُّالقولُّبأنُّهذهُّالقواعدُّقدُّنشأتُّيفُّوقتُّمبكرُّتزامنُّمعُّبدءُّالروايةُّوالتحملُّواألداء،ُّوقدُّكانتُّلدىُّالصحابةُّ
ديث"؛ُّإذُّإهنمُّوجدواُّتأصيلُّذلكُّيفُّالكتابُّوالسنةُّمنُّاحلثُّعلىُّاملطالبةُّماُّميكنُّأنُّنطلقُّعليهُّ"قواعدُّحتديث"ُّأوُّ"أصولُّاحل

                                                                 
ُّالعلمية،ُّ)- 1 ُّدارُّالكتب ُّاملؤمننيُّنولهُّماُّتوىلُُّّ(ُّ(،ُّاآلية:8ُّ/2اجلرحُّوالتعديل،ُّابنُّأيبُّحامتُّالرازي، ُّغريُّسبيل ُّلهُّاهلدىُّويتبع ُّ(ومنُّيشاققُّالرسولُّمنُّبعدُّماُّتبني
ُّالبغدادي،ُّ)- 2 ُّ.811واألثرُّاملرويُّعنُّأيبُّزرعةُّص(.8ُّ/810ُّ،818ُّالكفايةُّيفُّمعرفةُّأصولُّعلمُّالرواية،ُّاخلطيب
ُّ)بشرحُّفتحُّالباري(،ُّكتاب:ُّفضائلُّالصحابة،ُّباب:ُّفضائلُّأصحابُّالنيبُّصلىُّاهلل- 3 ُّ(.3458(،ُّرقمُّ)2ُّ/5عليهُّوسلم،ُّ)ُّصحيحُّالبخاري
ُّ)بشرحُّفتحُّالباري(،ُّ)- 4 ُّ)1ُّ/3444ابةُّ)(.ُّصحيحُّمسلمُّ)بشرحُّالنووي(،ُّكتاب:ُّفضائلُّالصح3423(،ُّرقمُّ)2ُّ/25صحيحُّالبخاري ُّ(.4143(،ُّرقم
ُّ)1ُّ/3452نُّلألمة،ُّ)أمانُّألصحابهُّوبقاءُّأصحابهُّأماُّحابة،ُّباب:ُّبيانُّأنُّبقاءُّالنيبصحيحُّمسلمُّ)بشرحُّالنووي(،ُّكتاب:ُّفضائلُّالص- 5 ُّ(.4341(،ُّرقم
ُّالسنة،ُّد.ُّأمحدُّحسنيُّإبراهيم،- 6 ُّبتصرف.21ُّ،10ُّ،ُّصم8111هـ/8ُّ،8481ُّمطبعةُّاحلسنيُّاإلسالمية،ُّالقاهرة،ُّطُّمنُّجهودُّاألمةُّيفُّحفظ
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ُّونقدها،ُّ ُّعنُّالناسُّمنُّاألخبار ُّوالتثبتُّوكذلكُّمتحيصُّماُّجييء ُّمثُّاستخدمواُّمنهجُّالتحري بالشاهدُّواليمنيُّوالبينةُّوالربهان،ُّومن
قلُّأرأيتمُّماُّتدعونُّمنُّدونُُّّالبالغُّبالسندُّاملتصل،ُّقالُّتعاىل:ُّوعدمُّقبوهلاُّإالُّببينة،ُّواألمرُّبالدعوةُّوالتبليغُّوالروايةُّواالهتمامُّعند

ُّصادقنيُّ ُّكنتم ُّإن ُّعلم ُّمن ُّأثارة ُّأو ُّهذا ُّقبل ُّمن ُّبكتاب ُّائتون ُّالسماوات ُّيف ُّشرك ُّهلم ُّأم ُّاألرض ُّمن ُّخلقوا ُّماذا ُّأرون اهلل
(4)ُّ]األحقاف]. 

اضحةُّالعلومُّاملدونةُّاملبلورةُّيفُّصورةُّأفكارُّوُُّّمماُّيقطعُّبأنُّهلذهُّالقواعدُّبداياتُّمبكرةُّمنذُّعهدُّالنبوة،ُّوإنُّملُّتأخذُّشكل
حمددة،ُّبلُّكانتُّأشبهُّباملشورةُّواستطالعُّالرأي،ُّبقصدُّالتثبتُّوالتوثيقُّواالطمئنانُّالقليبُّمتشياُّمعُّمقتضياتُّالوقتُّوظروفه،ُّفالصحابةُُّّ

شفُّاقةُّباإلعالنُّعنُّنفسها،ُّوالكفطاملاُّأنُّمقصدُّهذهُّالقواعدُّاألمسىُّهوُّالسنة،ُّفالُّبدُّوأنُّتكونُّهذهُّالقواعدُّسبُّ(8)كلهمُّعدول
ومنُّمثُّفإنُّالصحابةُّالكرامُّقدُّمهدواُّالطريقُّخبصوصها،ُّفسارُّالعلماءُّ،ُّالتعاملُّمعُّالسنةُّعلىُّأساسُّمنهاُّعنُّغايةُّوجودها،ُّكيُّيتم

 بعدهمُّيفُّالطريقُّاملمهد.ُّفقدُّوضعواُّللروايةُّقوانني،ُّمنها:

   ُّمنُّالرواية،ُّوماُّذلكُّإالُّألنُّاحلديثُّعنُّرسولُّاهللُّشديد.إحجامُّكثريُّمنُّالصحابةُّبلُّمنُّأعالمهمُّعنُّاإلكثار 

   .ُّسنةُّالتثبت  التشددُّيفُّقبولُّاألخبارُّلدرجةُّطلبُّاليمنيُّوالبينة،ُّفسنواُّبذلكُّللناس

   ُّظهورُّبعضُّاملصطلحاتُّاحلديثيةُّخاصةُّماُّيتعلقُّباجلرحُّوالتعديل،ُّبلُّلقدُّاعتربُّاحلاكمُّالنيسابوريُّزعماءُّالطبقةُّاألوىل
ُّوعمرُّوزيدُّبنُّثابتُّوقال:ُّإهنمُّقدُّجرحواُّوعدلوا،ُّوحبثواُّعنُّصحةُّالرواياتُّوسقيمها.منُّطبق ُّوالتعديل:ُّأباُّبكر  اتُّاجلرح

   ُّاستدراكُّبعضُّالصحابةُّعلىُّبعض،ُّوردُّبعضهمُّأوهامُّبعض،ُّوالُّيقللُّهذاُّمنُّشأهنم،ُّوالُّيعدُّمهمةُّألحدهم؛ُّألهنم
ُّبعضهمُّيكذبُّبعضا.  ماُّكان

 (2)قرنُّاألولُّيعدُّبدايةُّالتكوينُّالرمسيُّلقواعدُّاحملدثنيومنُّمثُّفإنناُّنقررُّأنُّال

األخبارُّاليتُّجاءتُُّّذهإنُّالقواعدُّاليتُّوضعهاُّصحابةُّرسولُّاهللُّللذودُّعنُّسنةُّنبيهمُّومحايتهاُّمنُّالوضع،ُّواليتُّتدلُّعليهاُّه
وسدهمُّكلُّطريقُّمنُّالطرقُُّّمنُّاآلخر،ُّلتدلُّداللةُّقاطعةُّعلىُّعنايتهمُّالفائقةُّحبديثُّرسولُّاهللُّوتثبتهمُّيفُّروايتهُّوقبوهلاُّعنهمُّبذلك

اليتُّمنُّاملمكنُّأنُّتؤديُّإىلُّوضعُّحديثُّونسبتهُّإىلُّرسولُّاهللُّفضالُّعنُّأنُّيكونواُّهمُّاملتخرصنيُّبذلك،ُّكلُّهذاُّواضحُّمباُّالُّيدعُّ
صحيحُّمنُّالسقيم،ُُّّلجماالُّملدعُّأنُّيزعمُّأنُّاألحاديثُّقدُّوضعُّبعضهاُّواختلطُّبالصحيحُّوملُّيستطيعواُّمتييزُّاملقبولُّمنهاُّمنُّاملردود،ُّوا

ُّنقلوهاُّ ُّمجيعُّأقوالهُّوأفعاله،ُّحىت ُّقبلُّاهلجرةُّوبعدها،ُّوحفظواُّعنه ُّالرسولُّوصحبوهُّنيفاُّوعشرينُّعاما كيفُّذلكُّوهمُّالذينُّعاشروا
ُّب ُّوماُّيدلل ُّباملثالُّوبالشاهد ُّمتييزهاُّفليأتنا ُّعليهمُّدون ُّأحاديثُّقدُّمرت ُّأنُّمثة ُّومنُّادعى ُّأيةُّشائبة، ُّخالصةُّمن ُّهإىلُّالتابعنيُّنقية

 علىُّذلك،ُّوإالُّكانُّمتبعاُّللوهمُّواحلدسُّوالقولُّاجلزافُّبلُّوالتخرص،ُّوماُّيغينُّذلكُّمنُّاحلقُّشيئا.

 ثالثا.ّاقتدارّمنهجّالمسلمينّعلىّتحقيقّاألخبارّوتمييزّصحيحهاّمنّغيره:

ُّلتمييزُّالصحيحُّمنُّغريه؛ُّأل ُّيكونُّمثةُّأيةُّصعوبة ُّلتحقيقُّاخلربُّتنفيُّأن ُّإدراكُّنإنُّالسبلُّاملتخذةُّعندُّاملسلمني ُّ"إذاُّكان ه
ونُّهوُّاآلخرُّعلما،ُّأنُّيكجُّاملتخذُّإىلُّذلكُّاإلدراكُّينبغيُّبالُّريبُّعلما،ُّكماُّيقولون،ُّفإنُّاملنهُّقيقةُّعلىُّماُّهيُّعليهُّيفُّالواقعاحل

أيُّينبغيُّأنُّالُّتكونُّخطواتُّهذاُّاملنهجُّيفُّحقيقتهُّإالُّجمموعةُّإدراكاتُّصادقةُّمنُّشأهناُّأنُّتكشفُّاللثامُّعنُّاحلقيقةُّاملبحوثُّ
 نها.ع

                                                                 
ُّبتصرف.84ُّم،ُّص2005هـ/8ُّ،8424ُّ،ُّطالتأصيلُّالشرعيُّلقواعدُّاحملدثني،ُّد.ُّعبدُّاهللُّشعبان،ُّدارُّالسالم،ُّالقاهرة- 1
ُّبتصرف.83ُّ:20ُّم،ُّص2005هـ/8ُّ،8424ُّالتأصيلُّالشرعيُّلقواعدُّاحملدثني،ُّد.ُّعبدُّاهللُّشعبان،ُّدارُّالسالم،ُّالقاهرة،ُّط- 2
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ُّأنُّ ذلكُّألنُّالعلمُّالُّيتولدُّإالُّعنُّعلمُّمثله،ُّوماُّكانُّللظنُّأنُّيصلحُّسبيالُّإىلُّالعلمُّحبال،ُّوإالُّألمكنُّملقدمتنيُّظنيتني
وملاُّكانُّالدينُّهوُّالدافعُّالوحيدُّللمسلمنيُّإىلُّتكوينُّمنهجُّعلميُّدقيقُّللبحثُُّّ(8)تأتياُّبنتيجةُّيقينية،ُّوهوُّمنُّأجلىُّصورُّاحملاالت"

ُّوذلك ُّالتحريُُّّعنُّاحلقيقة، ُّمنهج ُّاستخدام ُّومنُّمث ُّوالربهان، ُّواليمني،ُّوالبينة، ُّبالشاهد، ُّاملطالبة ُّاحلثُّعلى ُّفيها يفُّنصوصُّكثرية
ُّأوىل،ُّ ُّخربُّالفاسقُّوالكاذبُّوالكافرُّمنُّباب ُّاألخبارُّونقدها،ُّوعدمُّقبوهلاُّإالُّببينة،ُّورد والتثبت،ُّومتحيصُّماُّجييءُّعنُّالناسُّمن

ملاُّكانُّهذاُّهوُّالدافع،ُّكانُّاملنهجُُّّ(2)ُّبنيُّالكاذبُّوالكافر،ُّواالهتمامُّعندُّالبالغُّبالسندُّاملتصلوتسويةُّالقرآنُّيفُّالعاقبةُّوسوءُّاملصري
بفضلُُّّ-املتبعُّمنهجاُّعلمياُّدقيقاُّملُّيعرفُّلهُّمثيلُّمنُّقبل،ُّفهوُّمنهجُّسليمُّصافُّالُّتشوبهُّشائبة،ُّوالُّيتسربُّإليهُّخطأُّأوُّمظنتهُّ

 اهللُّربُّالعاملني.

ّالمنهجّعندّّّّّ ّوهيّقولهم:ّويتلخصّهذا ّغيرهم، ّيعرفّمثلهاّعند ّكبرى،ّلم ّجليلة ّالمسلمينّفيّقاعدة ّكنتّإ علماء ن
 ناقالّفالصحة،ّأوّمدعياّفالدليل:

ُّشطرُّ ُّ)وبعيداُّعن ُّاخلربُّومصدره؟ ُّالنسبةُّبني ُّعلماءُّاإلسالمُّلتحقيق ُّالذيُّوضعه ُّالسبيلُّالعلمي ُّفماُّهو وبناءُّعلىُّذلك
مُّنه(ُّنقول:ُّإنُّالسبلُّاملتخذةُّلتحقيقُّاخلربُّعندُّاملسلمنيُّتنهضُّهباُّفنونُّعديدةُّخاصةُّهبالقاعدةُّالثان،ُّفليسُّهذاُّمقامُّاحلديثُّع

ُّالفنونُّ ُّالرجال،ُّوتلتقيُّهذه ُّاجلرحُّوالتعديل،ُّوتراجم ُّمصطلحُّاحلديث،ُّوفن ُّاإلسالمية،ُّمثلُّفن ُّإالُّيفُّاملكتبة ملُّيعثرُّعليهاُّالتاريخ
 .فرقُّبنيُّاخلربُّالصحيحُّالذيُّيورثُّاليقنيُّوالذيُّيورثُّالظنعلىُّوضعُّميزانُّدقيقُّيتضحُّفيهُّاخلربُّالصحيحُّمنُّغريهُّوال

ُّإ ُّالتحريُّوالبحثفاخلربُّيرقى ُّلدى ُّيثبت ُّعندما ُّالصحة ُّدرجات ُّأوىل ُّاخلربُّىل ُّهذا ُّصاحب ُّمن ُّمتصلة ُّالسند ُّسلسلة ُّأن
لةُّيفُّروايته،ُّفإنُّتداىنُّعُّومصدره،ُّبنقلُّالعدلُّالضابطُّعنُّمثلهُّإىلُّهنايتهُّاليتُّانبثقُّمنهاُّدونُّأنُّحيتويُّاخلربُّعلىُّشذوذُّيفُّجوهرهُّأو

اخلربُّعنُّهذهُّالرتبة،ُّبأنُّسقطتُّحلقةُّمنُّسلسلةُّالروايةُّبسببُّاجلهلُّبهُّأوُّعدمُّالوثوقُّبعدالته،ُّأوُّعدمُّاليقنيُّحبفظهُّوضبطه،ُّأوُّ
ُّبالنسبةُّإىلُّاملقبولُّمنُّغريه،ُّفهوُّغريُّصحيح.  بأنُّكانُّمنتُّاخلربُّشاذا

فرتُّمنُّالظنُّالقويُّإىلُّاإلدراكُّاليقيين...ُّفإذاُّكانتُّالسلسلةُّاليتُّتوُّولكنُّالصحيحُّنفسهُّيرقىُّيفُّدرجاتُّمتفاوتة،ُّتبدأُّ
ُّيفُّحكمُّالعقل،ُّوإذاُّكانتُّ ُّاخلربُّبينهم،ُّفهوُّالُّيعدوُّأنُّيكونُّخرباُّظنيا فيهاُّمقوماتُّالصحةُّمكونةُّمنُّآحادُّالرواةُّالذينُّينتقل

ُّالسلسلةُّمكونةُّمنُّراوينيُّأوُّثالثةُّرواة،ُّفهوُّالُّيزالُّخرباُّظنيا،ُّولكن  هُّظنُّقويُّيدانُّاليقني.حلقات

أماُّإذاُّغدتُّكلُّحلقةُّمنُّاحللقات،ُّمنُّالكثرة،ُّمجوعاُّيطمئنُّالعقلُّإىلُّأهناُّالُّتتواطأُّعلىُّالكذب،ُّفإنُّاخلربُّاملرويُّيكتسبُّ
ُّاملتواترعندئذُّصفةُّاليق ُّولنف،ُّني،ُّوهوُّماُّيسمىُّباخلرب ُّللباحثُّأنُّيعلمُّشروطُّاخلربُّالصحيح؟ رضُّويسألُّالسائلُّفيقول:ُّفمنُّأين

ُّالرواية،ُّفكيفُّيستطيعُّأنُّيعلمُّاتصالُّهؤالءُّببعضهم،ُّوأهنمُّمجيعاُّثقاتُّعدولُّضابطون؟!ُّأنه  مسعُّسلسلة

الواقعُّالذيُّينبغيُُّّىإنُّعلمُّاجلرحُّوالتعديلُّوتراجمُّالرجالُّإمناُّوجدُّتذليالُّلسبيلُّهذاُّالبحث،ُّوتيسرياُّلالطالعُّعلُّواجلواب:
ةُّقواميسُّمنُّنوعُّخمتلف...ُّقواميسُّلضبطُّاألشخاصُّوالرجال،ُّتقفُّمنهاُّوهكذا،ُّفقدُّتكونتُّيفُّمكتبتناُّاإلسالمي،ُّالوقوفُّعليه

ُّاملعروفة. ُّوالضعفاءُّواملتوكنيُّبالسهولةُّذامهاُّاليتُّتقفُّهباُّعلىُّضبطُّالكلمةُّوتقوميهاُّيفُّقواميسُّاللغةُّومعامجها  علىُّاجملروحني

ُّأمساؤهم ُّالرجالُّالذينُّوردت ُّتستعرضُّمعجم ُّمؤلفاتُّكثرية ُّاألسانيد،ُّتسُّففيُّمكتبتناُّاإلسالمية ُّأيُّسندُّمن ُّأنُّيف تطيع
ُّيلتقيُّ تقفُّفيهاُّعلىُّترمجةُّمنُّتشاءُّمنهمُّجرحاُّوتعديال،ُّوأنُّتضبطُّالزمنُّالذيُّعاشُّفيه،ُّلتعلمُّبذلكُّمعاصريهُّالذينُّأمكنهُّأن

ملُّيبالواُُّّ-أنُّشوهمُّأئمةُّثقاتُّيعتربُّكلُّمنهمُّمرجعاُّيفُّهذاُّالُّ-هبم،ُّوالغريبُّأنُّهؤالءُّاألئمةُّالذينُّعكفواُّعلىُّمجعُّتراجمُّالرجالُّ

                                                                 
ُّالكونية،ُّد.ُّحممدُّسعيدُّرمضانُّالبوطي،ُّدارُّالفكرُّاملعاصر،ُّكربىُّاليقينيا- 1 ُّ.38م،ُّص2005هـ/25ُّ،8424ُّبريوت،ُّطت
ُّ.84ُّ:81م،ُّص2005هـ/8ُّ،8424ُّرة،ُّطانظر:ُّالتأصيلُّالشرعيُّلقواعدُّاحملدثني،ُّد.ُّعبدُّاهللُّشعبان،ُّدارُّالسالم،ُّالقاه- 2
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ُّوصفاُّ ُّوصفُّالرجال ُّحروفهاُّيف ُّيضعواُّالنقاطُّعلى ُّفساد،ُّأن ُّيشوبهُّأي ُّالعلميُّأنُّال ُّواحتامُّامليزان ُّعنُّاحلقيقة يفُّسبيلُّالبحث
ُّوالتحذيرُّمنهم،ُّأمُّالتعديلُّوالتوثيقُّهلم.  دقيقاُّسواءُّانتهىُّباجلرح

ُّبفنُّمصط ُّوهوُّماُّيسمى ُّخاصُّهبذاُّالشأن، ُّيفُّمكتبتناُّفن ُّاملقوماتُّكماُّقدُّتكون ُّالفنُّكل ُّوقدُّضمُّهذا لحُّاحلديث،
فهلُّعرفتُّالبشريةُّمنهجاُّأدقُّوأعمقُّوأكملُّمنُّهذاُّاملنهج؟ُّوهلُُّّ(8)املختلفةُّللتحقيقُّيفُّالنقلُّواألخبار،ُّطبقُّمنهجُّعلميُّفريد

 يظنُّظانُّبعدُّذلكُّأنُّهذاُّاملنهجُّينفلتُّمنهُّشيءُّدونُّأنُّيفحصُّوميحص؟!

اتُّواآلثارُّونقدهاُّالُّيوجدُّعندُّغريهمُّمنُّاألمم،ُّحيثُّيعتمدُّهذاُّاملنهجُّعلىُّاإلسناد،ُّلقدُّمتيزُّاملسلمونُّمبنهجُّيفُّنقلُّالرواي
الذيُّيعينُّتلقيُّاخلربُّمنُّراوُّينقلهُّعمنُّفوقهُّوهكذاُّحىتُّنصلُّإىلُّأولُّاإلسناد،ُّبشرطُّتوفرُّالعدالةُّوالضبطُّيفُّكلُّراو،ُّقالُّاحلافظُّ

ُّم ُّ"ملُّيكنُّيفُّأمةُّمنُّاألمم ُّهذهُّأبوُّحامتُّالرازيُّوكانُّيفُّجملس: ُّآثارُّنبيهمُّوأنسابُّسلفهمُّإالُّيف نذُّخلقُّاهللُّآدمُّأمناءُّحيفظون
قيم،ُّفروايتهمُّالصحيحُّوالسُّاألمة،ُّفقالُّلهُّرجل:ُّياُّأباُّحامت،ُّرمباُّروواُّحديثاُّالُّأصلُّلهُّوالُّيصح،ُّفقالُّأبوُّحامت:ُّعلماؤهمُّيعرفون

لةُّيفُّكلمةُّفماُّفوقهاُّزُُّّوها".ُّومنُّمثُّفالُّتفومهمُّبفضلُّاهللارُّوحفظللمعرفة،ُّليتبنيُّملنُّبعدهمُّأهنمُّميزواُّاآلثذلكُّأيُّاحلديثُّالواهيُّ
ُّالشكر  .(2)يفُّشيءُّمنُّالنقلُّإنُّوقعتُّألحدهم،ُّوالُّميكنُّلفاسقُّأنُّيقحمُّكلمةُّموضوعة،ُّوهللُّتعاىل

ُّجترُّ ُّللرواة ُّبالنقد ُّقاموا ُّاجلهابذة ُّاحملدثني ُّأن ُّأسلفنا ُّمما ُّوضوُّعلم ُّقواعد ُّالرواة ُّشأن ُّيف ُّورمسوا ُّوقبوال... ُّوردا ُّوتعديال ابطُّحيا
ُّينبغي،ُّ ُّيرام،ُّوأدقُّما ُّفجاءتُّعلىُّأحسنُّما ُّاملشرقةُّالتقيةُّالصاحلة، ُّاملرهفةُّالدقيقةُّالالمعة،ُّوالقرائح مدهشة،ُّتبارتُّفيهاُّاألذهان

 وأوىفُّماُّتكون.

قُّنقدُّعنُّاألساسُّالسابُّقويُّمنُّالضعيف،ُّالُّيقلُّأمهيةولقدُّأقامواُّأساساُّآخرُّيفُّكشفُّاحلديثُّالصحيحُّمنُّاملزيف،ُّوال
ُُّّالرواة ُّماُّيسمونه:ُّنقد ُّوهذاُّاألساسُّهو ُّهوُّالفيصلُّيفُّاألمر، ُّبلُّقدُّيكون ُّيفُّبعضُّاألحيان، ُّمنتُّاملنتوالُّيستغينُّعنه ،ُّأوُّسرب

دثونُّوالتزموهُّلقبولُّقدُّقررهُّاحملُّ(3)وهذاُّاملنهجُّالنقديُّ)سربُّاملنت(ُّالذيُّأسسُّمنُّأولُّعهدُّالصحابةُّرضيُّاهللُّعنهم،ُّاحلديثُّومعناه
التزاماُّتاما؛ُّفاشتطواُّيفُّتعريفُّ)احلديثُّالصحيح(ُّسالمةُّمتنهُّمنُّالشذوذُّوالعلة،ُّواعتمدواُّيفُّردُّاحلديثُّاملوضوعُّالقرائنُُّّاحلديث

لإلمجاعُّأوُّالعقلُّأوُّاحلسُّأوُّاملشاهدةُّأوُّالواقعُّالتارخيي.ُّوكلُّهذاُّقائمُّعلىُّالدالةُّعلىُّوضعهُّمنُّالكتابُّوالسنة،ُّأوُّكونهُّخمالفاُّ
 نقدُّمنتُّاحلديث.

)فاطر:ُُّّوالُّتزرُّوازرةُّوزرُّأخرىُّخمالفُّلقولهُّتعاىل:«ُّولدُّالزنا،ُّالُّيدخلُّاجلنةُّإىلُّسبعةُّأبناء»ومنُّمناذجُّذلكُّحديثُّ
ُّاحلديثُّي«ُّافقُّاحلق،ُّفخذواُّبه،ُّحدثتُّبهُّأمُّملُّأحدثإذاُّحدثتمُّعينُّحبديثُّيوُّ»وحديثُّ،ُّفهوُّموضوعُّبسربُّمتنهُّ(81 عارض

ُّمنُّالنار»املتواترُّالذيُّيقول:ُّ ُّمتعمداُّفليتبوأُّمقعده ُُّّ(4)«منُّكذبُّعلي ُّالنار»و ُّفليتبوأُّمقعدهُّمن ُّماُّملُّأقل ،ُّ(5)«منُّيقلُّعلي
هُّآليتُّعلىُّنفسيُّأنُّالُّأدخلُّالنارُّمنُّامس»واحلديثُّالقدسي:ُّ«ُّ،ُّكانُّهوُّومولودهُّيفُّاجلنةمنُّولدُّلهُّولدُّفسماهُّحممدا»وحديث:ُّ

كالمهاُّكذبُّمكشوفُّالبطالن؛ُّألهنماُّيعارضانُّالقواعدُّالقطعيةُّاملقررةُّيفُّالكتابُّوالسنة،ُّمنُّأنُّالنجاةُّإمناُّتكونُّ«ُّحممدُّأوُّأمحد
 باألعمالُّالصاحلة،ُّالُّجمردُّاألمساءُّواأللقاب.

ُّاملنتُّاُّاملنوهذ ُّاخلربُّهجُّسرب ُّالطريقُّاملفضيةُّإىلُّكشف ُّفقدُّيكونُّهو ُّومعُّوجودُّاإلسناد، ُّفقدُّاإلسنادُّللحديث، ينفعُّمع
املكذوب،ُّألنهُّقدُّركبُّعليهُّإسنادُّكلُّرجالهُّثقات،ُّوأحكمُّاملركبُّالكذابُّالكذبُّيفُّاختيارُّالراويُّوشيخهُّومنُّفوقه،ُّحبيثُّالُّ
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ُّهُّوروايةُّالشيخُّوالتلميذُّلذلكُّاحلديث،ُّفحينئذُّيلجأُّالناقدُّإىلُّسربُّاملنت،ُّفيكشفينكرُّإسنادُّاحلديثُّإليهم،ُّمنُّجهةُّطبقاتُّرجال
ليلُّبطالنه،ُّيدركهُّأنُّكلُّباطلُّيكونُّمعهُّديه؛ُّألنهُّجرتُّسنةُّاهللُّيفُّخلقهُّبهُّكذبُّاحلديثُّوتركيبُّالسندُّعليه،ُّويتضحُّالبطالنُّف

 منُّيدركه،ُّوجيهلهُّمنُّجيهله.

ُّا ُّاملضمار ُّهذا ُّيف ُّاحملدثني ُّالفارسيُّوللجهابذة ُّسلمان ُّالنيب ُّفداء ُّقصة ُّذلك ُّومن ُّالغاليات، ُّوالنفائس ُّاملدهشات لعجائب
وشهادةُّعددُّمنُّالصحابةُّعلىُّذلك،ُّوكتابةُّعليُّهذاُّالفداءُّبتاريخ:ُّيومُّاإلثننيُّيفُّمجادىُّاألوىلُّمنُّسنةُّمهاجرُّحممدُّبنُّعبدُّاهللُّ

ولُّ"يفُّهذاُّاحلديثُّنظر،ُّوذلكُّأنُّأولُّمشاهدُّسلمانُّمعُّرسفهذهُّالروايةُّقدُّكذهباُّاخلطيبُّالبغدادي،ُّفقال:ُّ،ُّوسلمُّصلىُّاهللُّعليه
غزوةُّاخلندق؛ُّوكانتُّيفُّالسنةُّاخلامسةُّمنُّاهلجرة،ُّولوُّكانُّخيلصُّسلمانُّمنُّالرقُّيفُّالسنةُّاألوىلُّمنُّاهلجرةُّملُّيفتهُّشيءُّمنُّاهللُّ

ُّملُّيكنُّيفُّعهدُّرسولُّاهللُّوأولُّمنُّأرخُّهب ُّفإنُّالتاريخُّباهلجرة  .(8)هاُّعمرُّبنُّاخلطابُّيفُّخالفتاملغازيُّمعُّرسولُّاهللُّوأيضا

ومماُّيدلُّعلىُّنقدهمُّاملنتُّأيضاُّماُّحدثُّأنُّبعضُّاليهودُّأظهرواُّكتابا،ُّوادعواُّأنهُّكتابُّرسولُّاهللُّبإسقاطُّاجلزيةُّعنُّأهلُّ
ور!ُّزُّوعندماُّعرضوهُّعلىُّاخلطيبُّالبغداديُّأنكره،ُّوقال:ُّهذاُّم،ُّوذكرواُّأنهُّخطُّعليُّرضيُّاهللُّعنهخيرب،ُّوفيهُّشهادةُّبعضُّالصحابةُّ

فقيلُّله:ُّمنُّأينُّلكُّهذا؟ُّقال:ُّفيهُّشهادةُّمعاوية،ُّوهوُّإمناُّأسلمُّعامُّالفتحُّسنةُّمثانُّمنُّاهلجرة،ُّوفتحُّخيربُّكانُّيفُّسنةُّسبع،ُّوملُّ
ُّخيربُّبسنتني ُّقدُّماتُّقبل ُّبنُّمعاذ،ُّوهو ُّوفيهُّشهادةُّسعد ُّجرىُّيفُّخيرب، ُّوالُّحضرُّما ُّسبقُُّّ(2)يكنُّمعاويةُّمسلماُّآنذاك، ولقد

 (3)كشفُّكذبُّهذاُّالكتابُّوتزويرهُّاإلمامُّ"ابنُّجريرُّالطربي"،ُّكماُّحكىُّذلكُّ"ابنُّكثري"ُّيفُّالبدايةُّوالنهايةاخلطيبُّالبغداديُّإىلُُّّ

وبعد؛ُّفليسُّملدعُّأنُّيقولُّباختالطُّصحيحُّالسنةُّبغريه،ُّولوُّكانتُّظاهرةُّالوضعُّيفُّاحلديثُّقدُّغفلُّعنهاُّعلماءُّاألمةُّمنُّ
ُّإالُّم ُّيكتشفها ُّوفقهاء،ُّومل ُّوأصوليني ُّإنحمدثنيُّومفسرين ُّيف ُّواالستنادُّإليها ُّتروجيها ُّحقُّيف ُّهلم ُّاملعاصرون،ُّلكان ُّالسنة كارهمُّنكرو

للسنة،ُّوملاُّاستطاعُّأحدُّالوقوفُّأمامهمُّفيماُّيقولون،ُّولكنُّلسوءُّحظهمُّوفضحُّأمرهمُّوتسجيلُّاخلزيُّعليهمُّأنُّعلماءُّاألمةُّمنذُّ
نكروُّهاُّمنُّكلُّجهة،ُّوأبطلواُّمفعوهلاُّمتاماُّحنيُّكانُّمالبدءُّالواسعُّيفُّتدوينُّاحلديثُّومجعهُّقدُّفطنواُّإىلُّوجودُّهذهُّاآلفة،ُّوحاصروُّ

السنةُّذراتُّيفُّعاملُّالغيب،ُّليسُّهلمُّوجودُّإالُّيفُّعلمُّاهللُّاحمليط،ُّالذيُّالُّيعزبُّعنهُّشيءُّيفُّاألرضُّوالُّيفُّالسماء،ُّوصدقُّرسولناُّ
ُّقال:ُّ  .(4)«إذاُّملُّتستحُّفاصنعُّماُّشئت»الكرميُّحني

ُّعتمدةُّمنُّعلماءُّاألمةُّالثقاتُّمميزاُّصحيحهاُّمنُّضعيفها،ُّوهؤالءُّأهلُّاالختصاصفهذهُّسنةُّالنيبُّمستقرةُّيفُّبطونُّالكتبُّامل
طريقةُّالذينُّترمجواُُّّوىل:األ يفُّعلمُّاحلديثُّقدُّألفواُّمؤلفاتُّكثريةُّيفُّاملوضوعُّمنُّاحلديث،ُّوهلمُّيفُّالتأليفُّيفُّاملوضوعاتُّطريقان:

ذهُّطريقةُّعدي،ُّوالنسائي،ُّوالعقيلي،ُّوالدارقطين،ُّوغريهمُّكثري،ُّوهللوضاعنيُّوالكذابنيُّوالضعفاء،ُّومنهم:ُّالبخاري،ُّواجلوزجان،ُّوابنُّ
خصواُّاألحاديثُُّّينالذُّالثانية:،ُّيفُّترامجهمُّماُّوضعوهُّمنُّاألحاديثاألقدمنيُّمنُّاحملدثنيُّيفُّاألغلب،ُّوهمُّإذُّيتمجونُّهلؤالءُّيذكرونُّ

مُّمنُّأفردُّأوردواُّالضعيفُّواملوضوعُّيفُّمؤلفامهم،ُّومنهاملوضوعةُّبالتأليف،ُّكابنُّاجلوزي،ُّوالسيوطي،ُّوعليُّالقاري،ُّوأمثاهلم،ُّوهؤالءُّ
ُّذلكُُّّفعلماءُّالسنة،ُّ(5)املوضوعُّبالتأليف،ُّوبعضهمُّأفردُّباباُّواحداُّبالتأليف ملُّيكتفواُّجبمعُّاألحاديثُّاملقبولة،ُّولوُّفعلواُّالستسيغ

ُّاملقبول ُّعدا ُّأنُّما ُّاملسلمُُّّمنهم،ُّباعتبار ُّيقف ُّحاهلا،ُّحىت ُّمصرحنيُّببيان ُّاملردودة ُّيفُّاألحاديث ُّفقدُّألفوا ُّيفعلوا؛ ُّلكنهمُّمل مردود،
ُّوقوفُّالواثقُّاملطمئنُّاملتيقن.  عليها

ومنُّمثُّفالُّيصحُّأنُّيقال:ُّإنُّالسنةُّاختلطُّفيهاُّالصحيحُّباملوضوع،ُّولكنُّيقال:ُّإنُّالسنةُّهلاُّكتبهاُّاملشتملةُّعلىُّاألحاديثُّ
،ُّكصحيحيُّالبخاريُّومسلم،ُّواملوطأ،ُّوكتبُّالسننُّاألربعة،ُّوصحيحُّابنُّحبان،ُّوصحيحُّابنُّخزمية،ُّوكتبُّاملسانيدُّالصحيحةُّواملقبولة

                                                                 
ُّالعلمية،ُّبريوت،ُّد.ُّت،ُّ)- 1 ُّالبغدادي،ُّدارُّالكتب ُّبغداد،ُّاخلطيب ُّ(.8ُّ/820تاريخ
ُّا- 2 ُّ(.3ُّ/8848لعلمية،ُّبريوت،ُّد.ُّت،ُّ)تذكرةُّاحلفاظ،ُّالذهيب،ُّدارُّالكتب
ُّال- 3 845ُّم،ُّص2001هـ/5ُّ،8421ُّ،ُّطسنةُّوعلومُّاحلديث،ُّعبدُّالفتاحُّأبوُّغدة،ُّمكتبُّاملطبوعاتُّاإلسالمية،ُّدمشقانظر:ُّحملاتُّمنُّتاريخ :828.ُّ
ُّأبوُّداودُّرقمُّ)- 4 ُّإلنكارُّالسنةُّالنبوية،ُّد.ُّعبدُّالعظيمُّاملطعين،،(4212)(.ُّوصححهُّاأللبان4212ُّصحيح:ُّأخرجه ُّ.841ُّ،820صُُّّ.ُّالشبهاتُّالثالثونُّاملثارة
ُّاالوضعُّيفُّاحل- 5 ُّالنبوي،ُّد.ُّعمرُّسليمانُّعبدُّاهللُّاألشقر،ُّدارُّالنفائس، ُّ.840م،ُّص2004هـ/8ُّ،8424ُّألردن،ُّطديث
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ُّاحلفاظ"ُُّّ(8)وغريها ُّبنُّعليُّاألصبهان،ُّوكتابُّ"تذكرة ُّاألحاديثُّاملوضوعة،ُّمثلُّكتابُّ"املوضوعات"ُّأليبُّسعيدُّحممد وهناكُّكتب
ُّ"األباطيحملمدُّبنُّطاهرُّبنُّعليُّالقيسران،ُّوكتابُّ"الذ ُّاألحاديثُّالضعيفةُّواملوضوعة"ُّالبنُّطاهرُّالقيسرانُّأيضا،ُّوكتاب لُّخريةُّيف

ُّوكتابُّ واملناكريُّوالصحاحُّواملشاهري"ُّللحافظُّأيبُّعبدُّاهللُّاحلسنيُّبنُّإبراهيمُّاجلوزقانُّاهلمذان،ُّوكتابُّ"املوضوعات"ُّالبنُّاجلوزي،
،ُّوكتابُّابُّ"تنزيهُّالشريعةُّاملرفوعةُّعنُّاألخبارُّالشنيعةُّاملوضوعة"ُّالبنُّعراق"العللُّاملتناهيةُّيفُّاألحاديثُّالواهية"ُّالبنُّاجلوزي،ُّوكت

ُّوغريهاُّكثريُّمنُّكتبُّاملوضوعات ُّاملوضوعة"ُّللشوكان،  .(2)"تذكرةُّاملوضوعات"ُّللفتين،ُّوكتابُّ"الفوائدُّاجملموعةُّيفُّاألحاديث

أحاديثُّكثريةُّموضوعةُّمنُّقبلُّالكذابنيُّوالوضاعنيُّالذينُّلفقواُّأقواال،ُّونسبوهاُّإىلُّرسولُّاهللُّولكنُّاألمرُُّّالُّمراءُّيفُّوجودُّ
ُّاحلياة ُّجتاهلواُّاحلقائقُّاليتُّسادت ُّالنفوس،ُّوقدُّجهلواُّأو ُّيثريواُّهباُّالوساوسُّيف ُّختيلهاُّهؤالء،ُّوحاولواُّأن ُّملُّيكنُّهبذهُّالبساطةُّاليت

واُّنبوية،ُّفقدُّاستطاعُّاحملدثونُّبسعةُّاطالعهم،ُّونفاذُّبصريمهم،ُّوجدهمُّواجتهادهم،ُّومثابرمهم،ُّأنُّيعرفاإلسالميةُّفيماُّيتعلقُّبالسنةُّال
،ُّالكذبُّواالفتاءعلىُّسبيلُّالوضعُّوُّالوضاعني،ُّوأنُّيقفواُّعلىُّنيامهمُّودوافعهم،ُّوأنُّيضعواُّأصابعهمُّعلىُّكلُّماُّنسبُّإىلُّرسولُّاهللُّ

ُّالغا ُّاحلبلُّعلى ُّهلم ُّملُّيتك ُّروُّفهؤالءُّالوضاعون ُّبني ُّألنُّيندسوا ُّاجملال ُّيتكُّهلم ُّيشاءون،ُّومل ُّاحلديثُّالنبويُّكما ُّيف اةُّربُّيعبثون
ُّاألحاديثُّالنبويةُّالثقاتُّالعدولُّدونُّأنُّيعرفوا.ُّفقدُّأدركُّالعلماءُّالثقاتُّمنُّاحملدثنيُّهذاُّاالجتاهُّعندُّالوضاعنيُّفضربواُّعليهمُّحصارا

ُّأسا ُّوكشفوا ُّوميزوهم،ُّوكشفوهم، ُّوعمليا، ُّيفُّكلُّفكريا،ُّوعلميا، ُّالدين ُّحكم ُّفردا،ُّوبينوا ُّفردا ُّوذكروهم ُّوأهدافهمُّودوافعهم، ليبهم
وعلىُّصعيدُّآخرُّفإهنمُّميزواُّالصحيحُّمنُّالضعيفُّواملوضوع،ُّفدونُُّّ(3)منهم،ُّكماُّاستعدواُّعليهمُّاحلكامُّواألمراءُّمبنعهمُّمنُّاحلديث

ُّاإلسالمُّيريدونُّأنُّيصورواُّهذهُّاملزيةُّعلىُّأهناُّعيبكلُّعلىُّحدة،ُّوتلكُّمزيةُّللسنةُّملُّيصلُّإليهاُّأيُّعلمُّمنُّالعلوم،ُّإالُّأنُّأعداءُّ
 .(4)بزعمهمُّأنُّاملوضوعُّيوجدُّيفُّالسنةُّبالُّمتييز

ُّ!وتلكُّمغالطةُّواضحة،ُّفلماذاُّإذاُّكانُّهذاُّالتاثُّالضخمُّمنُّعلمُّاحلديثُّوكتبُّالتاجمُّوعلمُّاجلرحُّوالتعديلُّوكتبُّالعلل؟
ُّمنُّ ُّوموضوع؟!ُّوملاذاُّيتوقفُّاملسلمُّعندُّمساعُّاحلديثُّحىتُّيعلمُّحكمُّالعلماءُّعليه وملاذاُّكانُّتقسيمُّاحلديثُّإىلُّصحيحُّوضعيف
حيثُّالصحةُّوغريها؟!ُّوهلُّيستطيعُّأحدُّأنُّينكرُّماُّبذلهُّاملسلمونُّاألوائلُّللذبُّعنُّسنةُّرسولُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم؟!ُّ"فالسنةُّ

ُّبالضعف،ُّهلاُّرجاهلاُّوعلماؤها،ُّول قدُّبينواُّحالُّكلُّحديث،ُّوحكمواُّعلىُّالصحيحُّبالصحة،ُّوعلىُّاحلسنُّباحلسن،ُّوعلىُّالضعيف
وبعد؛ُّفإنُّللقارئُّبعدُّاستيعابُّكلُّ،ُّ(4)حىتُّقالُّمرجليوث:ُّ"ليفتخرُّاملسلمونُّبعلمُّحديثهمُّماُّشاءوا"(5ُّ)وعلىُّاملوضوعُّبالوضع"

ُّاختالطُّصحيحُّالسنة ُّالعجبُّملنُّيدعي ُّيعجبُّكل ُّإىلُّماُّذكرناهُّأن ُّأفندعُّاحلقيقة ُّمتييزُّالعلماءُّبينهما! ُّمبوضوعها،ُّوعدمُّإمكانية
 (7)الدعوى،ُّواليقنيُّإىلُّاحلدسُّوالوهمُّوالتخمني؟!ُّنعوذُّباهللُّمنُّالضالل.

 

 

 

 

                                                                 
ُّاإلميان،ُّالقاهرة،ُّطُّدفعُّالشبهاتُّعنُّالسنةُّالنبوية،ُّد.ُّعبدُّاملهديُّعبدُّالقادرُّعبدُّاهلادي،- 1 ُّبتصرف.41ُّ،ُّصم2008هـ/8ُّ،8428ُّمكتبة
ُّ.848ُّ:852صُّ(.ُّالوضعُّيفُّاحلديثُّالنبوي،ُّد.ُّعمرُّسليمانُّعبدُّاهللُّاألشقر،ُّدارُّالنفائس3ُّ/444ُّ:522)ُّتةديث،ُّد.ُّعمرُّبنُّحسنُّعثمانُّفالالوضعُّيفُّاحل- 2
ُّ(ُّبتصرف.8ُّ/311،ُّ)م2002هـ/8ُّ،8423ُّدارُّاليقني،ُّمصر،ُّطُّالسنةُّالنبويةُّيفُّكتاباتُّأعداءُّاإلسالم،ُّد.ُّعمادُّالسيدُّالشربيين،- 3
ُّبتصرف.54ُّ،ُّصم8111دارُّالنصر،ُّالقاهرة،ُُّّتدوينها"،ُّد.ُّعبدُّاملهديُّعبدُّالقادرُّعبدُّاهلادي،السنةُّالنبويةُّ"مكانتها،ُّعواملُّبقائها،ُّ- 4
ُّاإلميان،ُّالقاهرة،ُّطُّدفعُّالشبهاتُّعنُّالسنةُّالنبوية،ُّعبدُّاملهديُّعبدُّالقادرُّعبدُّاهلادي،- 5 ُّ.44،ُّصم2008هـ/8ُّ،8428ُّمكتبة
6 -ُّ ُّاإلاألنوارُّالكاشفةُّملاُّيفُّكتابُّأضواءُّعلىُّالسنةُّمنُّالزلل  .804م،ُّص8115هـ/2ُّ،8405ُّسالمي،ُّطوالتضليلُّواجملازفة،ُّعبدُّالرمحنُّاليمان،ُّاملكتب
ُّثانيةُّعشرة.لالشبهةُّا8ُّجُّاألول،ُّالردُّعلىُّاالفتاءاتُّوالشبهات،ُّالقسمُّالثالث:ُّالسنةُّالنبوية،ُّاجمللدُّاإلسالمموسوعةُّبيانُّ-2ُّ
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 (2)الزعمّأنّالحديثّلمّيكتبّإالّفيّعهدّعمرّبنّعبدّالعزيز-9ّ
نيُّعلىُّذلكُّحسبُّهـ(؛ُّمستدل808دُّالعزيزُّ)ت:ُّيزعمُّبعضُّاملشككنيُّأنُّالسنةُّملُّتكتبُّإالُّيفُّعهدُّاخلليفةُّعمرُّبنُّعب

بقولهُّأليبُّبكرُّبنُّحممدُّبنُّحزم:ُّ"انظرواُّماُّكانُّمنُّحديثُّرسولُّاهللُّأوُّسنةُّماضية،ُّأوُّحديثُّعمرةُّ)بنتُّعبدُّفهمهمُّاخلاطئُّ
منُّوراءُّذلكُّإىلُّالطعنُُّّرامنيُّالرمحنُّبنُّزرارة،ُّتريبةُّعائشةُّرضيُّاهللُّعنهاُّوتلميذمها(ُّفاكتبه،ُّفإنُّخشيتُّدروسُّالعلمُّوذهابُّأهله".

ُّيفُّصحةُّالسنةُّالنبوية،ُّلتأخرُّتدوينهاُّعنُّزمنُّالنيبُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم.
ُّهذهُّنقدّعام:ّ الكتابةُّيفُّاللغةُّهيُّمطلقُّخطُّالشيءُّدونُّمراعاةُّجلمعُّالصحفُّاملكتوبةُّيفُّديوان،ُّأماُّالتدوينُّفهوُّمجع

،ُّنُّعبدُّالعزيزبُّيبُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم،ُّوالتدوينُّكانُّيفُّعهدُّعمرالصحفُّيفُّديوانُّحيفظها؛ُّلذلكُّفكتابةُّالسنةُّكانتُّمنذُّعهدُّالن
تدوينُّالرمسيُّ،ُّمروراُّبعصرُّاخللفاءُّالراشدين،ُّحىتُّوصلتُّإىلُّمرحلةُّالابةُّيفُّكتبُّوصحائفُّمنذُّزمنُّالنيبإنُّالسنةُّالنبويةُّتنوقلتُّكتوُّ

ُّيفُّعهدُّعمرُّبنُّعبدُّالعزيز.
ّوالتدوين:ّأوال. ّالفرقّبينّالكتابة

ُّعلىُّإنُّالفهمُّال ُّالردُّالصحيح ُّإىلُّحدُّكبري ُّاملعنينيُّحيدد ُّوإدراكُّالفرقُّبني ُّوكلمةُّ)التدوين( ُّملعىنُّكلمةُّ)الكتابة(، صحيح
أعداءُّالسنةُّيفُّقوهلمُّإنُّتدوينُّالسنةُّتأخرُّإىلُّالقرنُّالثانُّاهلجري،ُّوهاُّحننُّنوضحُّالفرقُّبنيُّالكتابةُّوالتدوينُّوالتصنيفُّباعتبارهاُّ

ُّفظاُّوتدوينا،ُّحىتُّوصلتُّإىلُّالذروةُّيفُّالقرنُّالثالثُّاهلجري:مراحلُّمرتُّهباُّالسنةُّاملطهرةُّح
جاءُّيفُّاللسان:ُّوالديوانُُّّالتدوين:،ُّجاءُّيفُّاللسان:ُّكتبُّالشيءُّكتباُّوكتاباُّوكتابة،ُّوكتبه:ُّخطه،ُّفكتابةُّالشيء:ُّخطهُّالكتابة:ُُُُُُُّّّّّّّ

،ُُّّديوانُّليحفظهاعُّالصحفُّاملشتتةُّأوُّاملتناثرةُّيفوجاءُّيفُّتاجُّالعروس:ُّوقدُّدونهُّتدوينا:ُّمجعه.ُّوعليهُّفالتدوينُّهوُّمجُّجمتمعُّالصحف
جاءُّيفُّاللسان:ُّوالتصنيف:ُّمتييزُّاألشياءُّبعضهاُّعنُّبعض،ُّوصنفُّالشيء:ُّميزُّبعضهُّعنُّبعض،ُّوتصنيفُّالشيء:ُّجعلهُُّّالتصنيف:

ُّاجلزئيات،ُّكأنُّيصنفُّاملصنفُّالصوابُّمنُّاخلطأ،ُّأوُّاألهمُّمنُّاملهم.ُّ(2)أصنافا ُّوعليهُّفالتصنيف:ُّمتييز
حفّفالكتابة:ّمطلقّخطّالشيء،ّدونّمراعاةّلجمعّالصهذهُّالتعريفاتُّاللغويةُّيتضحُّلناُّأنُّالكتابةُّغريُّالتدوين،ُّومنُّ

علىُّذلكُّوُُّّالمكتوبةّفيّإطارّيجمعها.ّأماّالتدوين:ّفمرحلةّتاليةّللكتابة،ّويكونّبجمعّالصحفّالمكتوبةّفيّديوانّيحفظها.
،ُّةقرنُّاألولُّاهلجريُّالُّيفيدُّأهناُّملُّتكتبُّطيلةُّهذاُّالقرن،ُّبلُّيفيدُّأهناُّكانتُّمكتوبفقولُّبعضُّاألئمة:ُّإنُّالسنةُّدونتُّيفُّهنايةُّال

ؤهُّعدمُّالتمييزُّفهمُّخاطئ،ُّمنشُّلكنهاُّملُّتصلُّلدرجةُّالتدوينُّمجعُّالصحفُّيفُّدفتُّوماُّفهمهُّاملعاصرونُّمنُّأنُّالتدوينُّهوُّالكتابة
ُّبنيُّالكتابةُّوالتدوين،ُّوليسُّيفُّحديثهمُّشيءُّيتعلقُّبالكتابة.

ملتتبعُّلكالمُّاألئمةُّالسابقنيُّيتضحُّلهُّأنهُّكانُّمعلوماُّلديهمُّالفرقُّبنيُّالكتابةُّوالتدوين،ُّوأهنمُّكانواُّيعلمونُّأنُّالسنةُّالنبويةُُّّوا
وبناءُّعلىُّهذاُّ،ُّ(3)كتبتُّمنذُّأيامهاُّاألوىل،ُّوأماُّالتدوينُّفظهرتُّمنهُّصورُّفرديةُّخاللُّالقرنُّاألولُّاهلجري،ُّمثُّكثرُّوشاعُّبعدُّذلك

يعدُّاخلليفةُّعمرُّبنُّعبدُّالعزيزُّأولُّمنُّأمرُّجبمعُّاألحاديثُّوتدوينهاُّيفُّكتبُّخاصة،ُّفكتبُّإىلُّاآلفاق:ُّ"انظرواُّحديثُّرسولُّاهللُّ
ُّفإنُّخفتُّدروسُّالعلمُّوذهابُّأهله". ُّفامجعوه"،ُّوكتبُّإىلُّأهلُّاملدينة:ُّ"انظرواُّحديثُّرسولُّاهللُّفاكتبوه،

انظرواُّماُُّّ»البخاريُّيفُّصحيحهُّأنُّعمرُّبنُّعبدُّالعزيزُّكتبُّإىلُّأيبُّبكرُّبنُّحزمُّ)وايلُّاملدينةُّوقاضيهاُّيفُّخالفته(:ُّوروىُّ
كانُّمنُّحديثُّرسولُّاهللُّفاكتبه،ُّفإنُّخفتُّدروسُّالعلمُّوذهابُّالعلماء،ُّوالُّتقبلُّإالُّحديثُّالنيبُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم،ُّولتفشواُّ

                                                                 
ُّمؤسسةُّالريان،ُّبريوت،ُّطُّالسنةُّالنبويةُّحجيةُّوتدوينا،ُّحممدُّصاحلُّالغرسي،- 1 ُّحجيةُّوتدوينا،ُّحممدُّصاحلُّالغرسي، .ُّالسنةُّقبلُّم2002هـ/8ُّ،8422ُّالسنةُّالنبوية

.ُّدفعُّالشبهاتُّعنُّالسنةُّالنبوية،ُّد.ُّعبدُّاملهديُّعبدُّالقادر،ُّدارُّاإلميان،ُّالقاهرة،ُّم2004هـ/4ُّ،8425ُّمكتبةُّوهبة،ُّالقاهرة،ُّطُّالتدوين،ُّد.ُّحممدُّعجاجُّاخلطيب،
ُّم.8112م.ُّمنهجيةُّمجعُّالسنةُّومجعُّاألناجيل،ُّد.ُّعزيةُّعليُّطه،ُّدارُّالبحوث،ُّالقاهرة،2008ُّهـ/8ُّ،8428ُّط
ُّانُّالعرب،ُّابنُّمنظور،ُّمادة:ُّصنف.العرب،ُّابنُّمنظور،ُّمادة:ُّدون.ُّلسلسانُُّّ،سانُّالعرب،ُّابنُّمنظور،ُّمادة:ُّكتبل- 2
ُّبتصرف.14ُّ:11ُّ،ُّصم8111السنةُّالنبوية:ُّمكانتها،ُّعواملُّبقائها،ُّتدوينها،ُّد.ُّعبدُّاملهديُّعبدُّالقادرُّعبدُّاهلادي،ُّدارُّالنصر،ُّالقاهرة،ُّ- 3



منانيــــــويةّوحيّربـــــةّالنبـــــالسنّ  ّّّّةـنــــــداءّالســــــأعّلدعاوىاقشةّـــــّ، ّّّ ّّ ّّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّّالــــنــ ـبـويـ ةّ ّّّ ّّ ّّّ محــــــــــــمدّأحمـــــــــــــــــــدّصـــــــــبرةّ  إعدادّ:
 

321 
 

ُّجيمعُُُّّّ(8)«لم،ُّفإنُّالعلمُّالُّيهلكُّحىتُّيكونُّسراالعلم،ُّولتجلسواُّحىتُّيعلمُّمنُّالُّيع كماُّأمرُّالعاملُّاجلليلُّابنُّشهابُّالزهريُّأن
ُّلهُّ ُّإىلُّكلُّأرض ُّجبمعُّالسنةُّفكتبناهاُّدفتاُّدفتا،ُّفبعث ُّالزهري:ُّ"أمرناُّعمرُّبنُّعبدُّالعزيز احلديثُّوالسنن،ُّويفُّذلكُّيقولُّاإلمام

ُّدفتا". ُّسلطان ُّعليها
لمؤمنينّعمرّبنّأميرّاالسنةّتدويناّرسمياّإنماّبدأّعلىّرأسّالمائةّالثانيةّفيّخالفةّوبذل ّيمكنناّأنّنعتبرّأنّتدوينّ

وهكذاُّملُّميضُّالقرنُّاألولُّاهلجريُّإالُّوالسنةُّالنبويةُّقدُّبدأُّتدوينهاُّتدويناُّرمسياُّبرعايةُّالدولةُّودعمُّاخللفاءُّوتشجيعهم،ُّ"،ّعبدّالعزيز
شريف،ُُّّعزيز،ُّالذيُّأمرُّاملسئولنيُّيفُّأقاليمُّالدولةُّاإلسالميةُّبأنُّيعتنواُّباحلديثُّالوكانُّالفضلُّيفُّذلكُّللخليفةُّالراشدُّعمرُّبنُّعبدُّال

ُّابنُّ ُّماُّكتبهُّاإلمام ُّبنفسهُّيفُّذلك،ُّووزعُّقبلُّوفاته ُّلدراسةُّاحلديثُّيفُّاملساجد،ُّبلُّشاركهم كماُّشجعُّالعلماءُّعلىُّعقدُّحلقات
ُّلذيُّأزكاهُّاخلليفةُّعمرُّبنُّعبدُّالعزيز،ُّأنُّاتسعُّوتضخمُّمعشهابُّالزهريُّعلىُّاألمصار،ُّمثُّمالبثُّهذاُّالتيارُّمنُّالنشاطُّالعلميُّا

ُّعلىُّ ُّاألحاديث ُّيرتبون ُّأصبحوا ُّالصحفُّوالكراريس، ُّيف ُّاملختلفة ُّجيمعونُّاألحاديث ُّاحلديث ُّأهل ُّأنُّكان ُّفبعد ُّالثان، بدايةُّالقرن
ُّ ُّبالشامُّ)ت: ُّأصحاهبا:ُّاألوزاعي ُّواشتهرُّمن ُّاجلوامعُّواملصنفات، ُّا844األبواب،ُّفظهرت ُّجريجُّهـ(،ُّوعبد ُّبن ُّعبدُّالعزيز مللكُّبن

هـ(،824ُّهـ(،ُّومالكُّبنُّأنسُّباملدينةُّ)ت:842ُّهـ(،ُّومحادُّبنُّسلمةُّبالبصرةُّ)ت:848ُّاملصريُّمبكة،ُّوسفيانُّالثوريُّبالكوفةُّ)ت:ُّ
ُّهـ(،ُّوغريهمُّكثريون.818وعبدُّاهللُّبنُّاملباركُّخبراسانُّ)ت:ُّ

ُّومع ُّجامعة،ُّومسانيدُّكبرية، ُّظهرتُّكتب ُّالثالثُّاهلجري ُّاملبويفُّالقرن ُّاجلامعة ُّالنبوية،ُّفالكتب ُّجلمعُّالسنة وبةُّاجمُّمطولة
ُّأمحد،ُّ ُّمسندُّاإلمام ُّالكبريةُّمثل: ُّوُّاملسانيد ُّوالنسائيُّوغريهم، ُّداودُّوالتمذي ُّماجهُّوأيب ُّوسننُّابن ُّالبخاريُّومسلم مثل:ُّصحيح

تهاُّاألجيالُّاألوىلُّسنةُّنبيهاُّأمياُّعناية،ُّونقلوهكذاُّاعتنتُّاألمةُّاإلسالميةُّب،ُّكبريةُّمثل:ُّمعجمُّالطربانُّالكبريومسندُّالبزار،ُّواملعاجمُّال
ُّلناُّرمحةُّواسعة ُّالذينُّمحلواُّالسنةُّوبلغوها ُّبعدهاُّبكلُّدقةُّوحرصُّوأمانة،ُّفرحمُّاهللُّسلفنا ُّ.(2)"إىلُّمنُّجاء

ُّالكتابةُّوالتدوينُّكا ُّاخللطُّوعدمُّالتفريقُّبني ُّاالشتباه،ُّفكتابةُّاهبذاُّيتبنيُّلناُّأن ُّمنذُّحلنُّالسببُّيفُّهذا ُّالنبويُّكانت ديث
مرُّإىلُّأنُّجاءُّعصرُّالتدوينُّمبعناهُّاحلقيقيُّالصحيح،ُّوالذيُّبدأُّعلىُّيديُّاخلليفةُّالراشدُّعُّ،بالصحابة،ُّمثُّالتابعنيُّمروراُّعصرُّالنيب

ُّالبالدُّاإلس ُّالكتبُّعلى ُّوتدوينها،ُّوتوزيع ُّبضرورةُّحفظُّالسنة ُّالذيُّنادى ُّالعلمُّوذهبنُّعبدُّالعزيز ُّمنُّضياع ُّأهله.ُّالميةُّخوفا اب
ُّعلىُّطلبُّأمريُّاملؤمننيُّعمرُّبنُّعبدُّالعزيز. ُّفكانُّاإلمامُّابنُّشهابُّالزهريُّأولُّمنُّقامُّبتدوينُّاحلديثُّومجعهُّبناء

ّمرحلةّّثانيا. ّوصلتّإلى ّالراشدينّحتى ّبعصر ّالنبيّمرورا ّزمن ّكتبّوصحائفّمنذ ّفي ّكتابة ّتنوقلت ّالنبوية السنة
ّالرسم ّيّفيّعهدّعمرّبنّعبدّالعزيزّرضيّاهللّعنه:التدوين

ُّحياتهُّوبعدُّمماتهُّصلىُّفاعتىنُّبكتابتهاُّكثريُّمنُّالصحابةلقدُّأذنُّالنيبُّألصحابهُّبكتابةُّأحاديثه،ُّ ُّحفاظاُُّّيف اهللُّعليهُّوسلم،
ُّاأل ُّاملباركُّوماُّكتبوهُّمنُّالصحفُّهي ُّجهودُّهذاُّاجليل ُّإىلُّاألجيالُّالتالية،ُّفكانت ُّتدوينُّساسُّاألعليها،ُّوألجلُّأنُّيبلغوها ولُّيف

ولقدُّوردتُّأحاديثُُُّّّ(3)السنة،ُّوالنواةُّاألوىلُّملاُّصنفُّيفُّالقرننيُّالثانُّوالثالثُّمنُّاجلوامعُّواملسانيدُّوالسننُّوغريهاُّمنُّدواوينُّالسنة
ُّكثريةُّتثبتُّأنُّالسنةُّكماُّكانتُّتنقلُّمشافهةُّيفُّعهدُّالنيبُّكانتُّتنقلُّكذلكُّكتابة،ُّومنُّهذهُّاألحاديثُّماُّيأيت:

كنتُّأكتبُّكلُّشيءُّأمسعهُّمنُّرسولُّاهللُّأريدُّحفظه،ُّفنهتينُّقريش،ُّوقالوا:ُّتكتبُُّّ»رويُّعنُّعبدُّاهللُّبنُّعمروُّأنهُّقال:ُُّّماُُُُُُّّّّّّ
ُّفأومأُُّّورسولُّاهللكلُّشيءُّمسعتهُّمنُّرسولُّاهللُّ بشرُّيتكلمُّيفُّالغضبُّوالرضا؟!ُّفأمسكتُّعنُّالكتاب،ُّفذكرتُّذلكُّلرسولُّاهلل

ُّفو ُّوقال:ُّاكتب، ُّفيه، ُّاحلقالذيُّنفسُّبأصبعهُّإىل ُّإال ُّمين ُّماُّخرج ُّبيده ُّإالُّوُُّّ(4)«ي ُّاحلياة ُّيف ُّ"ماُّيرغبين ُّعمرو: ُّاهللُّبن ُّعبد قال

                                                                 
ُّ)بشرحُّفتحُّالباري(،ُّكتاب:ُّالعلم،ُّباب:ُّكيفُّ- 1 ُّ(.34(،ُّرقمُّ)8ُّ/234علم،ُّ)يقبضُّالصحيحُّالبخاري
ُّالسنة،ُّد.ُّأمحدُّحسنيُّحممدُّإبراهيم،- 2 ُّبتصرف.821ُّ:833ُّ،ُّصم8111هـ/8ُّ،8481ُّمطبعةُّاحلسنيُّاإلسالمية،ُّالقاهرة،ُّطُّمنُّجهودُّاألمةُّيفُّحفظ
ُّمؤسسةُُّّالسنةُّالنبويةُّحجيةُّوتدوينا،ُّد.ُّحممدُّصاحلُّالغرسي،- 3 ُّ.51،ُّصم2002هـ/8ُّ،8422ُّالريان،ُّبريوت،ُّطالسنةُّالنبويةُّحجيةُّوتدوينا،ُّحممدُّصاحلُّالغرسي،
ُّمنُّالصحابة،ُّ)- 4 ُّأمحدُّيفُّمسنده،ُّمسندُّاملكثرين ُّأمحدُّشاكرُّيفُّتعليقهُّعلىُّاملسند.(.ُّوصححه4102ُّ(،ُّرقمُّ)88ُّ/54صحيح:ُّأخرجه
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خصلتان:ُّالصادقةُّوالوهط،ُّفأماُّالصادقةُّفصحيفةُّكتبتهاُّمنُّيفُّرسولُّاهللُّوأماُّالوهطُّفأرضُّتصدقُّهباُّعمروُّبنُّالعاصُّكانُّيقومُّ
ُّ(2)«اُّمينُّإالُّماُّكانُّمنُّابنُّعمرو،ُّفإنهُّكانُّيكتبُّوالُّأكتبماُّمنُّأصحابُّالنيبُّأحدُّأكثرُّحديث»عنُّأيبُّهريرةُّقال:ُّوُّ(،8ُّ)عليها"

ُّالنيبُُّّ ُّلدليلُّقاطعُّعلىُّأنُّأحاديث ُّوحتتُّمسعهُّوبصره.ُّكانتُّتكتبُّيفُّعهدهإنُّهذهُّاألدلةُّاليتُّذكرناها ُّبإذنه
ُّعصرُّالراشدينُّأماّالكتابةّفيّعهدّالصحابة:ّّّّّ ُّالسنةُّيف ُّالُّعنُّكتابة ُّخوفاُّمن ُّيفُّعصرهم ُّوالنسيان،ُّضفقدُّكثرتُّالكتابة ياع

عنُّعامرُّوُُّّ(3)روىُّالطربانُّأنُّأباُّبكرُّكتبُّكتاباُّإىلُّعمروُّبنُّالعاصُّذكرُّفيهُّاألحاديثُّالنبويةُّونستدلُّعلىُّكتابتهاُّآنذاكُّمباُّيأيت:
كتبتُّإىلُّجابرُّبنُّمسرةُّمعُّغالميُّنافعُّأنُّأخربنُّبشيءُّمسعتهُّمنُّرسولُّاهللُّقال:ُّفكتبُّإيل:ُّمسعتُّ»بنُّسعدُّبنُّأيبُّوقاصُّقال:ُّ

اخلاصةُّبالصدقاتُّيفُّرسالةُّواحدة،ُّوقدُّقرأهاُّنافعُُّّكانُّقدُّمجعُّأحاديثُّالنيبيبدوُّأنُّعمرُُّّوُُّّ(4)«ولُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم...رس
مجعُّمسرةُّبنُّجندبُّجمموعةُّمنُّأحاديثُّرسولُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم،ُّوبعثُّهباُّإىلُّابنهُّسليمان،ُّ,ُّ(5)علىُّابنُّعمرُّعدةُّمرات
كانُّأنسُّبنُّمالكُّحيثُّأوالدهُّعلىُُّّ،ُّوُّ(4)سريينُّعلىُّهذهُّالرسالةُّفقال:ُّ"يفُّرسالةُّمسرةُّإىلُّابنهُّعلمُّكثري"ُّوقدُّأثىنُّاإلمامُّحممدُّبن

ل:ُّ"كناُّالُّنعدُّعلمُّ،ُّحىتُّنقلُّعنهُّأنهُّكانُّيقوُّ(2)كتابةُّالعلم،ُّقالُّمثامةُّبنُّعبدُّاهلل:ُّكانُّأنسُّيقولُّلبنيه:ُّ"قيدواُّالعلمُّبالكتاب"
ُّعلما" ُّعلمه ُّيكتب ُّمل ُّواملقُّ(1)من ُّالعلم، ُّبكتابة ُّمعتنيا ُّعاملاُّكان ُّالصحابة ُّيف ُّيعد ُّكان ُّمن ُّأنُّكل ُّيف ُّنص ُّبالعلوهذا ُّهناُّصود م

ُّالنبوية ُّ،ُّاألحاديث
ُُّّاهلل رسول صحابة من ضيق نطاق على يكن مل تدوينُّحلديث أن ويتضح الفائدة تتم وحىتُُُُُّّّّّ ُّمن ُّمشلُّمجعاُّكبريا ُّالصحابةبل
ُّ،ُّقلة ليسوا وهم الصحابةُّمن يكتبون كانوا الذين عدد نذكر كما وأصحاهبا الصور حبث نذكر
ُّبنُُّّأصحابّالصحفّوالمجاميع:ّّّّّ ُّومسرة ُّاهلل، ُّعبد ُّبن ُّوجابر ُّعباس، ُّوابن ُّهريرة، ُّوأبو ُّالعاص، ُّبن ُّعمرو ُّبن ُّاهلل ُّعبد ومنهم

ُّاألنصاريُّوغريهمُّممن ُّبنُّمالك،ُّوسعدُّبنُّعبادة ُّملُّيشتهروا.ُّجندب،ُّوأنس
ّكتبواّالحديثّعلىّوجهّالعموم: ُّوأبوّالصحابةّالذين ُّوأبوُّبكرةُّالثقفي،ُّونفيعُّبنُّاحلارث، ُّومنهم:ُّأبوُّأيوبُّاألنصاري،

ُّاألنصاريُّاخلزرجي،ُّو ُّوسلم،ُّوأبوُّرحيانةُّاألزديُّمشعونُّبنُّيزيد ُّموسىُّأبوسعيدُّاخلدُّرافعُّموىلُّرسولُّاهللُّصلىُّاهللُّعليه ري،ُّوأبو
نُّكعب،ُّوأسيدُّبنُّحضري،ُّوالرباءُّبنُّعازب،ُّوجابرُّبنُّمسرة،ُّوجريرُّبنُّعبدُّاهلل،ُّواحلسنُّبنُّعلي،ُّورافعُّبنُّخديجُّاألشعري،ُّوأيبُّب

األنصاري،ُّوزيدُّبنُّأرقم،ُّوزيدُّبنُّثابت،ُّوسلمانُّالفارسي،ُّوالضحاكُّبنُّسفيانُّالكاليب،ُّوالضحاكُّبنُّقيس،ُّوعبدُّالرمحنُّبنُّعائذ،ُّ
ُّمسلمةُّوعبدُّاهللُّبنُّأيبُّأوىف،ُّوعبدُّاهللُّبنُّا ُّعمر،ُّوعبدُّاهللُّبنُّمسعود،ُّوعمروُّبنُّحزمُّاألنصاري،ُّوحممدُّبن لزبري،ُّوعبدُّاهللُّبن

ُّبنُّشعبة،ُّونعمانُّبنُّبشري،ُّوواثلةُّبنُّاألسقع. ُّاألنصاري،ُّومعاذُّبنُّجبل،ُّومعاويةُّبنُّأيبُّسفيان،ُّواملغرية
ّكتبنّالحديث: ُّوعائشّالصحابياتّالالتي ُّوفاطمةُّةُّبنتُّأيبُّبكرُّالصدومنهن:ُّأمساءُّبنتُّعميس،ُّوسبيعةُّاألسلمية، يق،

ُّ(1)بنتُّقيس،ُّوفاطمةُّبنتُّحممد

                                                                 
ُّ(.8ُّ/305علم،ُّباب:ُّذكرُّالرخصة،ُّ)الُّ�أخرجهُّابنُّعبدُّالربُّيفُّجامعُّبيانُّالعلمُّوفضله،ُّكتاب- 1
ُّ)بشرحُّفتحُّالباري(،ُّكتاب:ُّالعلم،ُّباب:ُّكتصحيحُّالبخا- 2 ُّ(.883(،ُّرقمُّ)8ُّ/241ابةُّالعلم،ُّ)ري
ُّ(.8ُّ/81م،ُّ)8113هـ/2ُّ،8404ُّاق،ُّطاملعجمُّالكبري،ُّالطربان،ُّحتقيق:ُّمحديُّعبدُّاجمليدُّالسلفي،ُّمكتبةُّالعلومُّواحلكم،ُّالعرُّ- 3
ُّ)صحيحُّمسلمُّ)بشرحُّالنووي(،ُّكتاب:ُّاإلمارة،ُّباب:ُّالناسُّتب- 4 ُّ)2ُّ/2144عُّلقريش، ُّ(.4422(،ُّرقم
ُّحتقيق- 5 ُّالكبري،ُّالبخاري، ُّ(.8ُّ/281رُّالفكر،ُّبريوت،ُّد.ُّت،ُّ)السيدُّهاشم،ُّداُّ�التاريخ
ُّ(.4ُّ/202،ُّ)م8114هـ/8ُّ،8404ُّدارُّالفكر،ُّبريوت،ُّطُّمهذيبُّالتهذيب،ُّابنُّحجر،- 6
ُّالبغدادي،- 7 ُّ.14،ُّصم2ُّ،8124وت،ُّطحتقيق:ُّيوسفُّالعش،ُّدارُّإحياءُّالسنةُّالنبوية،ُّبريُُّّتقييدُّالعلم،ُّاخلطيب
ُّالبغدادي،- 8 ُّ.14،ُّصم2ُّ،8124حتقيق:ُّيوسفُّالعش،ُّدارُّإحياءُّالسنةُّالنبوية،ُّبريوت،ُّطُّتقييدُّالعلم،ُّاخلطيب
ُّ.43ُّ:11م،ُّص2008حلديث،ُّالقاهرة،ُّانظر:ُّكتابةُّاحلديثُّبأقالمُّالصحابة،ُّد.ُّساجدُّالرمحنُّالصديقي،ُّدارُّا- 9
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وهذاُّهوُّحالُّكتابةُّالسنةُّيفُّعهدُّالصحابةُّالكرام،ُّوموقفهمُّمنُّتسجيلهاُّيفُّالصحائفُّاملختلفة،ُّووصيتهمُّتالميذهمُّهبا،ُّ
ُّبذلك،ُّ ُّوميتثلواُّأوامرهم ُّهذاُّاألمر، ُّحسنةُّيف ُّالتابعنيُّأسوة ُّتالميذهمُّمن ُّأنُّجيعلهم ُّوصاياهم،ُّوُّومنُّالطبيعي ُّمدىُّويطبقوا يظهر

ُّالسنةُّعنهمُّفيماُّيأيتُّمنُّأدلة ُّ(8)اهتمامُّتالميذُّالصحابةُّبكتابة
ُّفأرويهُُُّّّّّّّّّ قالُّبشريُّبنُّهنيك:ُّ"كتبتُّعنُّأيبُّهريرةُّكتابا،ُّفلماُّأردتُّأنُّأفارقهُّقلت:ُّياُّأباُّهريرة،ُّإنُّكنتُّأكتبُّعنكُّكتابا

ُّ(2)عنك؟ُّقال:ُّنعمُّاروهُّعين"
زعةُّ)كاتبُّمروان(:ُّ"إنُّمروانُّأرسلُّإىلُّأيبُّهريرةُّفجعلُّيسأله،ُّوأجلسينُّخلفُّالسريرُّوأناُّأكتب،ُّحىتُّإذاُّكانُّقالُّأبوُّالزعيُُّّّّّّّ

ُّفأقعدهُّمنُّوراءُّاحلجابُّفجعلُّيسألهُّعنُّذلكُّالكتاب ُّ         (3).فماُّزادُّوالُّنقصُّوالُّقدمُّوالُّأخر"ُّ،رأسُّاحلولُّدعاه
ُّحنوُّهلاُُُُُُّّّّّّ مامُّبنُّمنبهُّصحيفةُّعنُّأيبُّهريرةُّطبعتُّعدةُّمراتُّبتحقيقُّد.ُّحممدُّمحيدُّاهللُّرمحهُّاهلل،ُّوهيُّصحيفةُّصحيحةُّتضم

ُّ(4).مائةُّوأربعنيُّحديثا
ُّأيبُّسفيانُّعنُّجابرُّإمناُّهُّ     ُّجابر،ُّ(5)يُّصحيفته"قالُّوكيع:ُّ"مسعتُّشعبةُّيقول:ُّحديث ُّوأثبتُّالبخاريُّمساعُّأيبُّسفيانُّمن ،

ُّبنُّعبدُّاهللُّيفُّصحيفته. ُّقدُّكتبُّماُّمسعهُّمنُّجابر  فأبوُّسفيان
ُّ.(4)عنُّسعيدُّبنُّجبريُّقال:ُّ"كنتُّأكتبُّعندُّابنُّعباسُّيفُّصحيفة،ُّوأكتبُّيفُّنعلي"ُُُّّّ 

ُّسنان:قُُُُُّّّّّ ُّديوانهُُّّالُّابن ُّفدخلت ُّابنُّالرفيل، ُّعاملهُّعلينا ُّإليهُّمن ُّواسطُّنتظلم ُّاحلجاجُّيف ُّاألنبارُّإىل ُّمنُّأهل ُّيفُّوفد "خرجت
ُّ(2)فرأيتُّشيخاُّوالناسُّحولهُّيكتبونُّعنه،ُّفسألتُّعنهُّفقيل:ُّأنسُّبنُّمالك".

تيبُّعندي،ُّيب،ُّفواهللُّوددتُّأنُّكيقولُّاألصمعيُّعنُّأيبُّالزناد:ُّقالُّعروة:ُّ"كناُّنقول:ُّالُّنتخذُّكتاباُّمعُّكتابُّاهلل،ُّفمحوتُّكت    
أي:ُّأنُّكتابُّاهللُّقدُّقويُّواستحكمُّفالُّخوفُّعليهُّمنُّاختالطهُّبالسنة،ُّوعروةُّبنُّالزبريُّقدُُّّ(1)إنُّكتابُّاهللُّقدُّاستمرتُّمريرته"

(ُّ ُّهـ(؛ُّأيُّقبلُّأمرُّعمرُّبنُّعبدُّالعزيزُّبتدوينُّالسنة.15ُّأو14ُُّّتويفُّعام
ُّلألحاديثُّوكتاب ُّاألخبارُّوماُّذكرناهُّمنُّكتابةُّالصحابة ُّوقليلُّمنُّكثري،ُّوكلُّهذه ةُّتالميذهمُّعنهمُّإمناُّهوُّغيضُّمنُّفيض،

ُّملُّ ُّحممدُّبنُّحزمُّبتدوينُّالسنة،ُّفهلُّبعدُّذلكُّكلهُّنقول:ُّإنُّالسنة اليتُّذكرناهاُّهناُّكانتُّقبلُّأمرُّعمرُّبنُّعبدُّالعزيزُّأباُّبكرُّبن
ُّعمرُّبنُّعبدُّالعزيز؟! ُّاُّتكتبُّإالُّيفُّعهد ُّسبقُّبيانهُّفإنُّالسنة ُّمعُُّّلنبويةُّقدُّنقلتُّكتابةُّيفُّكتبُّوصحائفوبناءُّعلىُّما بالتوازي

ُّمعىنُّ ُّفال ُّالعزيز،ُّوعليه ُّبنُّعبد ُّعهدُّعمر ُّيف ُّالتدوينُّالرمسي ُّإىلُّمرحلة ُّحىتُّوصلت ُّالراشدين ُّمروراُّبعصر ُّزمنُّالنيب املشافهةُّمنذ
ُّ(1)لزعمهمُّأنُّالسنةُّملُّتكتبُّإالُّيفُّمطلعُّالقرنُّالثانُّاهلجريُّيفُّعهدُّعمرُّبنُّعبدُّالعزيز.

ُّ
ُّ
ُّ

                                                                 
ُّمؤسسةُّالريان،ُّبريوت،ُّطالسنةُّالنبويةُّحجيةُّوتدوينا،ُّحممدُّصا- 1 ُّ.43ُّ:42،ُّصم2002هـ/8ُّ،8422ُّحلُّالغرسي،
ُّالبغدادي،- 2 ُّ.808صُّ،م2ُّ،8124حتقيق:ُّيوسفُّالعش،ُّدارُّإحياءُّالسنةُّالنبوية،ُّبريوت،ُّطُّتقييدُّالعلم،ُّاخلطيب
ُّاألرنؤوطُّوآخرين،ُّمؤسسةُّالرسالة،ُّبريوُّ- 3 ُّ(.2ُّ/511م،ُّ)3811هـ/1ُّ،8423ُّت،ُّطسريُّأعالمُّالنبالء،ُّالذهيب،ُّحتقيق:ُّشعيب
ُّاألرنؤوطُّوآخرين،ُّمؤسسةُّالرسالة،ُّبريوُّ- 4 ُّ(.5ُّ/388م،ُّ)8113هـ/1ُّ،8423ُّت،ُّطسريُّأعالمُّالنبالء،ُّالذهيب،ُّحتقيق:ُّشعيب
ُّالبغدادي،- 5 ُّابنُّعباس،ُّالقاهرة،ُُّّالكفايةُّيفُّمعرفةُّأصولُّعلمُّالرواية،ُّاخلطيب ُّ(.2ُّ/534،ُّ)م2002مكتبة
ُّيفُّسننه،ُّاملقدمة،ُّ- 6 ُّ)8ُّ/831ابةُّالعلم،ُّ)باب:ُّمنُّرخصُّيفُّكتأخرجهُّالدارمي ُّ(.500(،ُّرقم
7 -ُّ ُّالبغدادي،ُّدارُّالكتب ُّبغداد،ُّاخلطيب ُّ(.1ُّ/251العلمية،ُّبريوت،ُّد.ُّت،ُّ)تاريخ
ُّوآخرين،ُّمؤسسةُّالرسالة،ُّبريوت،ُّطُّسريُّأعالمُّالنبالء،ُّالذهيب،- 8  (.4ُّ/434،ُّ)م8113هـ/1ُّ،8423ُّحتقيق:ُّشعيبُّاألرنؤوط
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 .عمّأنّتأخرّتدوينّالسنةّأدىّإلىّضياعهاالّز-7ّ

ُّنقونُّيزعم ُّيف ُّمنُّكتابتهاُّفاعتمدوا ُّحذر ُّيف ُّاملسلمنيُّكانوا ُّأن ُّذلك ُّضياعها؛ ُّأدىُّإىل ُّتدوينها، ُّتأخر ُّوُّأن ُّعلىُّلها روايتها
عاقبةُّالكذبُُّّموالصحابةُّيتورعونُّعنُّمثلُّهذا؛ُّلعلمهُّ،مماُّيؤديُّإىلُّالتبديلُّأوُّالتحريفقدُّيعتيهاُّالنسيانُُّّوهيُّبالُّشكُّ،ذاكرمهم

علىُّالنيبُّفكانواُّيغضونُّالطرفُّعنُّكلُّماُّينسونهُّمنُّالسنةُّحىتُّضاعُّمعظمها،ُّوملُّيصلُّإىلُّالتابعنيُّإالُّالقليلُّالذيُّضاعُّأكثرهُّ
ُّرامنيُّمنُّوراءُّذلكُّإىلُّالطعنُّيفُّصحةُّالسنةُّاليتُّبنيُّأيدينا.ُّبنسياهنمُّله.

ُّوإذاُّخلتُّالكتابةُّمنُّاحلفظُّوالفهمُّوالعدالةُّفالُّيوثقُّحينئذُّ،هاحاملُّإنُّصيانةُّالسنةُّحتصلُّأولُّماُّحتصلُّبعدالةُّنقدّعام:ّّّّّّّ
ةُّفبشيءُّمنُّاملكتوب؛ُّأالُّترىُّأنُّاليهودُّوالنصارىُّكانواُّيكتبونُّالتوراةُّواإلجنيلُّومعُّذلكُّوقعُّالتبديلُّوالتغيريُّفيهماُّلـماُّجتردواُّمنُّص

رأسهمُّالصحابةُُّّوعلىُّ،خصوصاُّمنُّالعربُّومنُّعلىُّشاكلتهمُّ،ةقوُُّّإنُّالكتابةُّالُّتفيدُّالقطعُّبالصحة،ُّكماُّأهناُّدونُّاحلفظوُُّّالعدالة؟!
والتابعون،ُّوليسُّيفُّتأخرُّتدوينُّالسنةُّإىلُّرأسُّاملائةُّاألوىلُّدليلُّعلىُّضياعهاُّلقربُّاملدةُّوقصرُّالسندُّيفُّذلكُّالوقت؛ُّإذُّملُّيكنُّ

ُّ ُّرجلُّواحد.فيهُّسوىُّراوُّواحدُّأوُّاثننيُّكماُّعندُّمالكُّيفُّاملوطأُّالذيُّفيهُّماُّبنيُّمالكُّوالصحايب
ّكتابتها:ّّّّّّّّ ّتحصلّبعدالةّحاملهاّالّبمجرد ّالسنة ّأوال.ّإنّصيانة
إنُّاملعولُّعليهُّيفُّاحملافظةُّعلىُّماُّهوُّحجةُّوصيانتهُّمنُّالتبديلُّواخلطأُّوالضياع،ُّهوُّأنُّحيملهُّالثقةُّالعدل،ُّيبلغهُّمنُّيساميهُُُُُُُُّّّّّّّّ

ىنُّمُّالكتابةُّله،ُّأمُّالفهمُّملعناهُّفهماُّدقيقاُّمعُّالتعبريُّعنُّذلكُّاملعثقةُّوعدال.ُّوهكذا؛ُّسواءُّأكانُّاحلملُّعلىُّسبيلُّاحلفظُّللفظ،ُّأ
ُّالعدالةُّ ُّصفة ُّماُّدامت ُّالصيانةُّواحلفظ ُّيكفيُّيف ُّالثالثة ُّهذهُّاألنواع ُّنوعُّمن ُّإهبام.ُّفأي ُّوال ُّبدونُّلبس ُّالداللةُّعليه بلفظُّواضح

تماعهاُّافظة،ُّوإذاُّاجتمعتُّوانتفتُّالعدالةُّملُّجيدُّاجمتحققة،ُّفإذاُّاجتمعتُّهذهُّالثالثةُّمعُّالعدالة؛ُّكانُّذلكُّالغايةُّوالنهايةُّيفُّاحمل
ُّنفعاُّوملُّيغنُّفتيال،ُّوملُّنأمنُّحينئذُّمنُّالتبديلُّوالعبثُّباحلجة.

ُّمنُّ ُّنثقُّبشيء ُّحينئذُّال ُّللمكتوب؛ُّفإننا ُّأوُّاحلامل ُّوعدالةُّالكاتب ُّاحلفظُّوالفهم ُّالكتابةُّعن ُّإذاُّانفردت ومنُّبابُّأوىل
ة؛ُّكانواُّيكتبونُّالتوراةُّواإلجنيلُّومعُّذلكُّوقعُّالتبديلُّوالتغيريُّفيهماُّملاُّجتردواُّمنُّصفةُّالعدالاملكتوب.ُّأالُّترىُّأنُّاليهودُّوالنصارىُُّّ

لونُّهذاُّمنُّفويلُّللذينُّيكتبونُّالكتابُّبأيديهمُّمثُّيقوُّ}ُّحىتُّالُّميكنناُّأنُّجنزمُّوالُّأنُّنظنُّبصحةُّشيءُّمنهما،ُّقالُّسبحانهُّوتعاىل:
إذاُّكانُُّّالكتابةُّليستُّمنُّلوازمُّاحلفظ:،ُّ[21البقرة:ُّ{]تبتُّأيديهمُّوويلُّهلمُّمماُّيكسبونعندُّاهللُّليشتواُّبهُّمثناُّقليالُّفويلُّهلمُّمماُّك

ُّاحلاملُّلهاملعولُّعليهُّيفُّاحملاف ُّعلىُّاحملمولُّعدالة ُّمحلهُّظة ُّأيُّوجهُّكان ُّلوازمُّاحلفظ،ُّوأُّعلى ُّالكتابةُّليستُّمن ُّصيانةُّحتققناُّأن ن
ُّذلك،ُّواألدلةُّعلىُّذلكُّهي:السنةُّغريُّمتوقفةُّعليها.ُّوأهناُّليستُّالسبيلُّالوحيدُّإىلُّ

أناُّنعلمُّأنُّالنيبُّكانُّيرسلُّالسفراءُّمنُّالصحابةُّإىلُّالقبائلُّليدعواُّالناسُّإىلُّاإلسالمُّويعلموهمُّأحكامهُّويقيمواُّبينهمُُّّ.8
زمهمُّلشعائره،ُّوملُّيرسلُّمعُّكلُّسفريُّمكتوباُّمنُّالقرآنُّيكفيُّإلقامةُّاحلجةُّعلىُّمجيعُّاألحكامُّاليتُّيبلغهاُّالسفريُّللمرسلُّإليهم،ُّوي

هبا،ُّوالُّيستطيعُّأحدُّأنُّيثبتُّأنهُّكانُّيكتبُّلكلُّسفريُّهذاُّالقدرُّمنُّالقرآن،ُّوالغالبُّفيماُّكانُّيفعلهُّهوُّأنُّيكتبُّللسفريُّكتاباُّ
ُّنصُّ ُّفيه ُّالسنةُّوليس ُّمن ُّبعضُّاألحكام ُّعلى ُّلهُّكتاباُّمشتمال ُّاألحيانُّكانُّيكتب ُّبعض ُّبعثته.ُّويف ُّبه ُّسفارتهُّويصحح يثبتُّفيه

حفظهُّالسفري،ُّوُُّّفتبنيُّلناُّمنُّهذاُّأنُّالنيبُّكانُّيرىُّيفُّعدالة،ُّمجيعُّاألحكامُّاليتُّيرادُّتبليغهاُّإلقامةُّاحلجةُّعلىُّقرآن،ُّإالُّأنهُّالُّيكفي
ُّالكفايةُّيفُّإقامةُّاحلجةُّعلىُّاملرسلُّإليهمُّوإلزامهمُّاتباعه.ُّملاُّحفظهُّمنُّالقرآنُّوالسنةُّاللذينُّملُّيكتبهما

الُّميكنُّللمجتهدُّأنُّيهتديُّإىلُّكيفيتهاُّمنُّالقرآنُّوحده؛ُّبلُّالُّاإلسالمُّالركنُّالثانُّمنُّأركانُّوهيُُّّأناُّنعلمُّأنُّالصالةُّ.2
ُّلوازمُّ ُّشرحهاُّبفعلهُّوقوله،ُّولوُّكانتُّالكتابةُّمن ُّيثبتُّأنهُّقدُّأمرُّبكتابةُّكيفيتهاُّاليت ُّاهللُّعليهُّوسلم،ُّومل بدُّمنُّبيانُّالرسولُّصلى
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نيُّفمنُّبعدهمُّمرُّاخلطريُّالذيُّالُّيهتديُّإليهُّاجملتهدونُّمنُّالتابعملاُّجازُّأنُّيتكُّالنيبُّهذاُّاألُّوبدوهناُّيقعُّالتحريفُّأوُّالضياعُّاحلفظ،
ُّيفُّالقرآنُّمبحضُّعقوهلمُّأو ُّاليتُّحتولُّبينهُّوبنيُّالضياعُّأوُّالتحريف.ُّباجتهادهم ُّبدونُّأنُّيأمرُّبكتابته

،ُّولوُّكانُّهأمرُّإجيابُّبكتابةُّكلُّماُّصدرُّمنُّرةُّدينية،ُّومعُّذلكُّملُّيأمرُّالنيبأنُّحفظُّالسنةُّوصيانتهاُّمنُّالتحريفُّضروُُّّ.3
ُّالصحابة ُّلهُّأنُّيهملُّاألمرُّهباُّوإجياهباُّعلى ُّ(8)حفظُّالسنةُّمنُّالضياعُّمتوقفاُّعلىُّالكتابةُّملاُّجاز

ّوحدهاّالّتفيدّالقطعّبالصحة:ّثانيا. ّالكتابة
ُّةإنُّكتابةُّغريُّالعدلُّالُّتفيدناُّقطعاُّوالُّظنا،ُّوكذلكُّإذاُّكتبُّالعدلُّومحلُّاملكتوبُّإليناُّغريُّعدل،ُّأماُّإذاُّحصلتُّالكتاب

منُّعدلُّومحلُّاملكتوبُّعدلُّمثله،ُّفإهناُّالُّتفيدُّالقطعُّبلُّالظن؛ُّألنُّاحتمالُّالتغيريُّواخلطأُّباق،ُّوإنُّكانُّضعيفاُّلوجودُّالعدالة،ُّ
وإنُّبلغُّكلُّمنُّالكاتبنيُّواحلاملنيُّعددُّالتواتر،ُّاستفدناُّالقطع.ُّوكذلكُّإذاُّكتبُّواحدُّوأقرُّاملكتوبُّمجعُّبلغُّعددُّالتواترُّومحلهُّعددُّ

علىُّكلُّحالُّملُّنستفدهُّمنُّحمضُّالكتابةُّوخصوصيتها،ُّوإمناُّمنُّالتواترُّالكتايبُّيفُّاحلالةُّاألوىل،ُّأوُّاللفظيُّبإقرارهمُّيفُُّّمثله.ُّوالقطع
ُّاحلالةُّالثانية.

ومعُّأنُّالكتابةُّتفيدُّالظنُّوالشارعُّقدُّتعبدناُّبهُّيفُّالفروع،ُّوملُّيكلفناُّبتلمسُّسبيلُّاليقنيُّيفُّكلُّحكمُّمنُّاألحكامُّملاُّيفُّ
ُّاإلفادة؛ُُّّفإهناُّأي:ُّالكتابةُّ[214البقرة:ُّ]ُّ{الُّيكلفُّاهللُّنفساُّإالُّوسعها}والتعذر؛ُّقالُّتعاىل:ذلكُّمنُّاحلرجُّ دونُّاحلفظُّيفُّهذه

قالُّاآلمدي:ُّ"وأماُّماُّيعودُّإىلُّاملرويُُّّ(2)ولذلكُّترىُّعلماءُّاألصولُّإذاُّتعارضُّحديثُّمسموعُّوحديثُّمكتوبُّيرجحونُّاملسموع
ربينُّعنُّمساعُّمنُّالنيبُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم،ُّوالروايةُّاألخرىُّعنُّكتاب.ُّفروايةُّالسماعُّفتجيحات؛ُّاألول:ُّأنُّتكونُّروايةُّأحدُّاخل
ُّ.(3)أوىل؛ُّلبعدهاُّعنُّتطرقُّالتصحيفُّوالغلط"

ُّاحلديث ُّعلماء ُّاحلديثُّبالُّولذلكُّنرى ُّرواية ُّصحة ُّعلى ُّاتفاقهم ُّاملناوُُّّسماعبعد ُّبطريق ُّروايته ُّصحة ُّيف ُّاختلفوا ُّأوُّقد لة
لكُّاملكانُّالُّتقرأهُّحىتُّتبلغُّمكانُّكذاُّوكذا؛ُّفلماُّبلغُّذ»تجا:ُّبأنُّالنيبُّكتبُّألمريُّسريةُّكتاباُّوقال:ُّاملكاتبة؛ُّفمنهمُّمنُّأجازهاُّحم

وأخربهمُّبأمرُّالنيبُّكماُّيفُّتعاليقُّالبخاريُّيفُّصحيحه،ُّومنهمُّمنُّملُّجيزهاُّدافعاُّماُّتقدمُّبأنُّاحلجةُّإمناُّوجبتُُّّ(4)«قرأهُّعلىُّالناس
االتُّأكثرُّمماُّيفُّالتحديثُّمبديلُّوالتغيريُّفيه؛ُّلعدالةُّالصحايب.ُّوعليهُّفاملكاتبةُّفيهاُّمنُّاالحتبكتابُّرسولُّاهللُّاملذكورُّلعدمُّتوهمُّالت

ُّولذلكُّوقعُّاخلالفُّفيهاُّدونه.ُّ،شفاها
هذاُّعنُّدرجةُّالكتابةُّمنُّاحلفظُّبشكلُّعام،ُّأماُّإذاُّأضفناُّإىلُّذلكُّأنُّأصحابُّهذاُّاحلفظُّهمُّالعربُّاألمةُّاألميةُّاليتُّالُّ

ُّتابة،ُّومنُّيعرفهاُّمنهمُّقدُّالُّيتقنها،ُّفيتطرقُّإىلُّمكتوبهُّاحتمالُّاخلطأُّبشكلُّكبري،ُّوإذاُّأتقنهاُّالكاتبُّفقديكثرُّفيهاُّمنُّيعرفُّالك
الُّيتقنُّقراءمهاُّالقارئُّمنهم؛ُّفيقعُّيفُّاللبسُّواخلطأ،ُّخصوصاُّقبلُّوضعُّقواعدُّالنقطُّوالشكلُّوالتمييزُّبنيُّاحلروفُّاملعجمةُّواملهملة،ُّ

ُّعبدُّامللكُّ ُّحىتُّوهوُّماُّملُّحيدثُّقبلُّعهد ُّوأخبارهمُّوسائرُّأحواهلمُّعلىُّاحلفظ بنُّمروان،ُّولذلكُّكانُّجلُّاعتمادهمُّيفُّتوارخيهم
ُّاملتعلمةُّ ُّعلىُّالكتابةُّمنُّاألمم ُّحفظوه.ُّخبالفُّمنُّيعتمد ُّأوُّنسيانُّلشيءُّمما ُّأنُّيقعُّمنهمُّخطأ قويتُّهذهُّامللكةُّعندهم،ُّوندر

ُّويكثرُّعندهمُّاخلطأُّوُّ ُّاحلفظُّتضعفُّفيهم، ُّاحلاملتمرنةُّعليها،ُّفإنُّملكة ُّاملشاهدُّيؤكدُّتلك ُّملاُّحفظوه،ُّكماُّأنُّالواقع قيقة،ُّالنسيان
فإناُّجندُّاألعمىُّأقوىُّحفظاُّملاُّيسمعهُّمنُّاملبصر؛ُّألنهُّجعلُّكلُّاعتمادهُّعلىُّملكةُّاحلفظ،ُّخبالفُّاملبصرُّفإنهُّيعتمدُّعلىُّالكتابُّ

يعُّماُّلهُّالواحد،ُّومعُّذلكُّجندهُّحيفظُّمجُّالذيُّسينظرُّفيهُّعندُّاحلاجة،ُّوكذلكُّالتاجرُّاألميُّقدُّيعقدُّكثرياُّمنُّالصفقاتُّيفُّاليوم
ُّيفُّ ُّمتجره،ُّواعتمدُّعليها ُّالذيُّاختذُّالدفاترُّيف ُّوهذاُّخبالفُّالتاجرُّاملتعلم ُّنسيانُّجلنيهُّواحد، ُّلهُّدومناُّخطأُّأو عندُّغريه،ُّوماُّعليه

                                                                 
ُّالسنة،ُّالقاهرة،ُّد.ُّت،ُّصالردُّعلىُّشبهاتُّمنكرُّ- 1 ُّحجيةُّالسنة،ُّد.ُّعبدُّالغينُّحممدُّعبدُّاخلالق،ُّمكتبة ُّبتصرف.433ُّ،434ُّي
ُّالسنة،ُّالقاهرة،ُّد.ُّت،ُّص- 2 ُّحجيةُّالسنة،ُّد.ُّعبدُّالغينُّحممدُّعبدُّاخلالق،ُّمكتبة ُّبتصرف.434ُّ،435ُّالردُّعلىُّشبهاتُّمنكري
ُّالباز،ُّالرياضاإلحكامُّيفُّأصولُّاألحكام،ُّاآلمدي،ُّحتقيق:ُّعبدُّاملنعمُّإب- 3 ُّمكتبةُّنزار ُّ.114ُّ،115م،ُّص2000هـ/8ُّ،8428ُّ،ُّطراهيم،
ُّ)بشرحُّفتحُّالباري(،ُّكتاب:ُّالعلم،ُّباب:ُّماُّيذكرُّيفُّاملناولة،ُّوكتابُّأهلُّالعلمُّبالع- 4 ُّ(ُّمعلقا.8ُّ/815لمُّإىلُّالبلدان،ُّ)صحيحُّالبخاري
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سمعُّعندُّاألعمى،ُّفإهناُّاسةُّالمعرفةُّالصفقاتُّوماُّعليهُّوماُّله،ُّفإنناُّجندهُّسريعُّالنسيانُّملاُّملُّيكتبهُّكثريُّاخلطأُّفيه.ُّونظريُّذلكُّح
ُّأقوىُّمنهاُّبكثريُّعندُّالبصري؛ُّألنُّاألولُّملاُّفقدُّبصرهُّاستعملُّمسعهُّيفُّإدراكُّأشياءُّكثريةُّكانُّمييزهاُّبالبصرُّلوُّكانُّبصريا،ُّفقويُّعنده

يفُّحيامهاُّأكثرُُّّسالسمع،ُّوكذلكُّجندُّحواسُّاحليواناتُّمنُّشمُّومسعُّوبصرُّأقوىُّمنهاُّيفُّاإلنسانُّمبراحل؛ُّألهناُّتعتمدُّعلىُّهذهُّاحلوا
ُّمنُّاعتمادُّاإلنسانُّعليها.

ُّحيدثُّ ُّفهمهمُّملا ُّذكائهم،ُّوقوة ُّوبساطةُّمعيشتهم،ُّوحدة ُّطبيعةُّجوهم ُّملكةُّاحلفظُّعندهم ُّعلىُّتقوية ولقدُّساعدُّالعرب
ُّخربُّ ُّبياهنمبينهم،ُّوسعة ُّوطرق ُّبأساليبُّلساهنم ُّحل،ُّمهم ُّاهلل ُّالذينُّقيضهم ُّبالصحابة ُّفماُّبالك ُّجاهليتهم، ُّالعربُّيف ُّحالة فظُّهذه

الشرعُّوصيانتهُّومحلهُّوتبليغهُّملنُّبعدهم،ُّومألُّقلوهبمُّباإلميانُّوالتقوىُّوالرهبةُّواخلوفُّمنُّأنُّيبلغواُّمنُّبعدهمُّشيئاُّمنُّأحكامُّالدينُّ
علىُّخالفُّماُّمسعواُّورأواُّمنُّرسولُّاهللُّوالذينُّحصلتُّهلمُّبركةُّصحبةُّرسولُّاهللُّوتتلمذواُّلهُّوخترجواُّعلىُّيديه،ُّواستنارتُّقلوهبمُّ

ُّهلمُّباحلفظُّوالعلمُّوالفقه.بنورهُّوت ُّأدبواُّبأدبهُّواهتدواُّهبديهُّواستنواُّبسنته،ُّودعا
وقريبُّمنُّالصحابةُّيفُّهذاُّاملقامُّمنُّاجتمعُّهبم،ُّوشاهدُّأحواهلم،ُّواتبعُّخطاهم،ُّواقتفىُّآثارهمُّمنُّالتابعني،ُّكلُّذلكُّيكادُّ

ُّاختال ُّنسيان،ُّأوُّتبديل،ُّأو ُّأحدهمُّتوهمُّخطأ،ُّأو ُّالعربُُّّوا،ُّقينفيُّعنُّسامعُّاحلديثُّمن ُّعلىُّقوةُّاحلفظُّعند ألخبارُّاليتُّتدل
ُّوالشعيبُّ ُّعباس ُّبذلك،ُّكابن ُّخمصوصني ُّاحلفظ ُّعلى ُّمطبوعني ُّوالتابعني ُّالصحابة ُّمن ُّولقدُّكانُّكثري ُّوالعامة، ُّاخلاصة ُّيعلمها كثرية

أمنُُّّيتُّأوهلا:لوالزهريُّوالنخعيُّوقتادة،ُّفكانُّأحدهمُّجيتزئُّبالسمعة،ُّوقدُّرويُّعنُّابنُّعباسُّأنهُّحفظُّقصيدةُّعمرُّبنُّأيبُّربيعةُّا
ُّ:ُُّّغداةُّغدُّأمُّرائحُّفمهجر***ُّآلُّنعمُّأنتُّغادُّفمبكر

يفُّمسعةُّواحدة،ُّوهيُّمخسةُّوسبعونُّبيتا،ُّوقدُّرويُّعنُّالزهريُّأنهُّكانُّيقول:ُّإنُّألمرُّبالبقيعُّفأسدُّأذنايُّخمافةُّأنُّيدخلُّ
ُّحنوهُّعنُّالشعيب.ُّفيهاُّشيءُّمنُّاخلنا؛ُّفو ُّاهللُّماُّدخلُّأذنُّشيءُّقطُّفنسيته،ُّوقدُّجاء

ُّأسبابُّفاحل ُّنفهمُّأحد ُّاآلخر،ُّومنُّهنا ُّإذاُّقوي ُّالغالبُّيضعفُّأحدمها ُّالشيء،ُّويف ُّيفُّاحملافظةُّعلى فظُّوالكتابةُّيتناوبان
حثُّالصحابةُّتالميذهمُّعلىُّاحلفظ،ُّوهنيهمُّإياهمُّعنُّالكتابة؛ُّوذلكُّألهنمُّكانواُّيرونُّأنُّاالعتمادُّعلىُّالكتابةُّيضعفُّفيهمُّملكةُّ

ُّوا ُّقدُّطبعواُّعليها ُّماُّخيالفهُّويضعفه.احلفظ،ُّوهيُّملكة ُّلنفسُّمتيلُّإىلُّماُّطبعتُّعليهُّوتكره
وهناُّنقولُّملنُّزعمواُّأنُّتأخرُّكتابةُّالسنةُّأدىُّإىلُّحتريفهاُّوضياعها:ُّإنُّقولكمُّمردود؛ُّوذلكُّأنُّاحلفظُّأسلمُّيفُّاحلفاظُّعلىُّ

سيانُّاللفظ،ُّمثُّبذلكُّعلىُّعدمُّنُّالسنةُّمنُّالكتابة؛ُّألنهُّيفُّالغالبُّالُّيكونُّإالُّمعُّالفهمُّوإدراكُّاملعىنُّوالتحققُّمنه؛ُّحىتُّيستعني
ُّمكان،ُّ ُّيأمنُّمنُّزواله،ُّمثُّإنُّحمفوظهُّيكونُّمعهُّيفُّأيُّوقتُّوأي إنهُّحيملُّاملرءُّعلىُّمراجعةُّماُّحفظهُّواستذكارهُّآناُّبعدُّآنُّحىت

اُّتكونُّبدونُّموالكتابةُّخالفُّذلكُّفإهناُّغالباُّ،ُّمشقةُّفريجعُّإليهُّيفُّمجيعُّاألحوالُّعندُّاحلاجةُّإليه،ُّوالُّيكلفهُّذلكُّاحلملُّمؤونةُّوال
فهمُّاملعىنُّعاجالُّوآجال،ُّأوُّسبباُّيفُّعدمُّالفهمُّيفُّاحلالُّاعتماداُّعلىُّماُّسوفُّيفهمُّفيماُّبعد،ُّوقدُّتضيعُّعليهُّالفرصةُّيفُّاملستقبلُّ
لضياعُّاملكتوب،ُّأوُّعدمُّوجودهُّمعهُّعندُّاحلاجةُّإليه،ُّأوُّعدمُّوجودُّمنُّيفهمهُّاملكتوبُّويشرحهُّله،ُّمثُّإنُّالكاتبُّالُّجيدُّيفُّالغالبُّ

ُّوكلُّوقتباع ُّإىلُّمراجعةُّماُّكتبه،ُّكماُّأنهُّجيدُّمشقةُّيفُّمحلُّاملكتوبُّمعهُّيفُّكلُّمكان ُّيدعوه ُّ(8)ثا
لطةُّنُّمغارغمُّماُّيفُّذلكُّمُّضيعُّبعضه،ُّقلنا:ُّإذاُّسلمناُّجدالوإنُّقيل:ُّإنُّحافظاتُّالناسُّقدُّتضعفُّفينسونُّماُّحفظواُّوي

اتضحُُّّ(2)الثانيةُّعلىُّيدُّاإلمامُّالزهريُّبأمرُّمنُّعمرُّبنُّعبدُّالعزيزبأنُّالسنةُّملُّتدونُّإالُّعلىُّرأسُّاملائةُّظاهرةُّوردتُّاألدلةُّخبالفهاُّ
ُّابنُّشهابُّالزهريُّمنُّالتابعنيُّ) ُّالذين58ُّ:824ُّلناُّأنُّاملتهمنيُّبضياعُّالسنةُّهمُّالصحابةُّوالتابعون؛ُّذلكُّأن هـ(،ُّوالصحابةُّهم

ُّا ُّعفانُّخمرجنيُّكلُّدخيلُّعلى ُّالراشدُّعثمانُّبن ُّفتنةُّقتلُّاخلليفة ُّالنيبُّمعتتصدواُّللوضاعنيُّمنذ ُّذلكُّلسنةُّمكذوبُّعلى مدينُّيف

                                                                 
ُّالسنة،ُّد.ُّعبدُّالغينُّحممدُّعبدُّاخلالق،ُّم- 1 ُّحجية ُّالسنة،ُّالقاهرة،ُّد.ُّت،ُّصالردُّعلىُّشبهاتُّمنكري  بتصرف.434ُّ:431ُّكتبة
ُّاإلسالمي،ُّد.ُّمصطفىُّالسباعي،ُّدارُّالسالم،ُّال- 2 ُّ.812م،ُّص2004هـ/3ُّ،8422ُّقاهرة،ُّطالسنةُّومكانتهاُّيفُّالتشريع
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بيهُّصلىُّاهللُّنُّعلىُّحفظهمُّللسنةُّيفُّاملقامُّاألول،ُّوسارُّالتابعونُّعلىُّدرهبمُّيفُّذلكُّفكانواُّأحفظُّالناسُّوأوعاهمُّلكتابُّاهللُّوسنة
ُّسبحانهُّوتعاىلُّ ُّاتبعوهمُّبإحسانُّرض}ُّعنهم:عليهُّوسلم،ُّقال ُّاملهاجرينُّواألنصارُّوالذين ُّاوالسابقونُّاألولونُّمن ُّورضواُّي هللُّعنهم

ُّجتريُّحتتهاُّاألهنارُّخالدينُّفيهاُّأبداُّذلكُّالفوزُّالعظيم ُّ.[800:التوبة{]عنهُّوأعدُّهلمُّجنات
ُّ ُّالطرفُّعنُّبعضُّاألحاديأماُّقوهلم:ُّإنُّالصحابةُّكانوا ُّيخلوفهمُّمغبةُّالكذبُّعلىُّرسولُّاهللُّيغضون غريواُّثُّخوفاُّمنُّأن

ُّمنُّجهتني:فيهاُّشيئاُّ ُّقولُّغريبُّمردود ُّوليسُُّّاألوىل:ُّفهو ُّخاصاُّهبم ُّأحاديثُّالنيبُّكانُّأمرا ُّالصحابةُّمنُّرواية ُّقليلُّمن أنُّحترج
ُّمنُّ ُّعنُّحتريهمُّالشديدُّودقتهمُّالكبريةُّيفُّحتريُّكلُّلفظُّيسمعونه ُّالتحرجُّكانُّناجتا ُّالصحابة،ُّكماُّأنُّهذا قاعدةُّعامةُّتشملُّكل

منُّكذبُّ»ُّقال:ُّأنُّالصحابةُّكانواُّعلىُّعلمُّبأنُّالنيبُّانية:الث،ُّينسونُّأقوالهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمالنيبُّوملُّيكنُّهذاُّالتحرجُّألهنمُّكانواُّ
نضرُّاهللُّامرأُّمسعُّمينُّحديثا،ُّفحفظهُّحىتُّ»وقال:ُُّّ(2)«وحدثواُّعينُّوالُّحرج»وقالُّأيضا:ُُّّ(8)«عليُّمتعمداُّفليتبوأُّمقعدهُّمنُّالنار
ُّأوُّوإىلُّأيُّشيءُّاستندُّالزاعمونُّيفُّأنُّالصحابةُّأخذواُّباحلُّ(3)«يبلغه،ُّفربُّمبلغُّأحفظُّمنُّسامع ديثُّاألول،ُّوملُّيأخذواُّبالثان

جتعلُّأخذهمُّباحلديثُّاألولُّغريُّمانعُّهلمُّمنُّالرواية؛ُّألنهُّاشتطُّالتعمد،ُّومنُّتعمدُّالكذبُّعلىُّ«ُّمتعمدا»الثالث؟ُّمثُّإنُّلفظةُّ
نيُّنقيةُّكاملة،ُّعوعليهُّفقدُّوصلتُّالسنةُّمنُّالصحابةُّإىلُّالتاب،ُّنُّملُّخيرجُّمنُّزمرةُّاملسلمنيُّعامةرسولُّاهللُّخيرجُّمنُّزمرةُّالصحابةُّإ

ُّبالنواجذ،ُّوهكذاُّحىتُّوصلتُّإليناُّكاملةُّبعدماُّدونتُّيفُّأسفارُّكثرية. ُّ(4)فعضُّالتابعونُّعليها
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ُّ)بشرحُّفتحُّالباري(،ُّكتاب:ُّالعلم،ُّباب:ُّإمثُّمنُّكذبُّعلىُّالنيبُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم،ُّ)- 1 (.ُّصحيحُّمسلمُّ)بشرحُّالنووي(،802ُّ(،ُّرقمُّ)8ُّ/242صحيحُّالبخاري

ُّالكذبُّعلىُّرسولُّاهلل ُّ(.8ُّ/841ُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم،ُّ)املقدمة،ُّباب:ُّتغليط
ُّكتاب- 2 ُّيفُّاحلديثُّوحكم ُّ(.2325(،ُّرقمُّ)1ُّ/4011ةُّالعلم،ُّ)صحيحُّمسلمُّ)بشرحُّالنووي(،ُّكتاب:ُّالزهدُّوالرقائق،ُّباب:ُّالتثبت
ُّأمحدُّيفُّمسنده،ُّمسندُّاملكثري- 3 ُّمنُّالصحابة،ُّمسندُّعبدُّاهللُّبنُّمسعود،ُّ)صحيح:ُّأخرجه  (.ُّوصححهُّأمحدُّشاكرُّيفُّتعليقهُّعلىُّاملسند.4852(،ُّرقمُّ)4ُّ/14ن
 .الثامنةالشبهة2ُُّّجُّاألول،ُّالردُّعلىُّاالفتاءاتُّوالشبهات،ُّالقسمُّالثالث:ُّالسنةُّالنبوية،ُّاجمللدُّاإلسالمموسوعةُّبيانُُّّ- 4
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 9ّ-دعوىّضياعّخمسمائةّخطبةّنبوية)2(
ُّعلىُّاُّوإماُّسهوا،ُّوييدعيُّبعضُّالطاعننيُّأنُّالسنةُّالنبويةُّملُّجتمعُّكلهاُّيفُّكتبُّالسنة،ُّبلُّضاعُّكثريُّمنهاُّإماُّعمدُُُُُُّّّّّّ ستدلون

ذلكُّبأنُّخطبُّاجلمعةُّاليتُّخطبهاُّالنيبُّيفُّاملدينةُّبعدُّاهلجرة،ُّواليتُّتبلغُّحنوُّمخسمائةُّخطبة،ُّملُّتصلُّإلينا؛ُّألهناُّملُّتدونُّيفُّكتبُّ
ُّفحالُّاحلكامُّدونُّكتابتهاُّب ُّرواةُّإالسنة،ُّوسببُّعدمُّتدوينهاُّأنُّمضامينهاُّكانتُّتتعارضُّمعُّنظامُّاحلكمُّيفُّالدولةُّالعباسية، رهاب

ُّالسلطةُُّّاحلديث. ُّخيضعُّألهواء ُّعمالُّانتقائيا ُّحفظهاُّبالكتابةُّوالتدوينُّكان ُّالسنة،ُّوأن ُّيفُّمجع ُّإىلُّالتشكيك ُّوراءُّذلك رامنيُّمن
ُّالسياسيةُّاإلسالمية. ُّيفُّاحلياة ُّتسعىُّإىلُّتكريسهُّمنُّمبادئ ُّاحلاكمةُّوماُّكانت

ُّخطبهُّنقدّعام:ُُُُُُّّّّّّ ُّفمنُّإذاُّكانت ُّتصلُّإلينا، ُّعدمُّتدوينهاملُّتدونُّومل ُّإذنُّعرفواُّأن ُّاحلكمُُّّأين ُّمناقضتهاُّلنظم كانُّبسبب
التدوينُّخطبُّالنيبُُّّلقدُّمشل،ُّوُّفالُّحتتاجُّإىلُّتدوينُّالسائدةُّيفُّعصرُّالتدوين؟!ُّمثُّإنُّكثرياُّمنُّخطبهُّكانتُّعبارةُّعنُّسورُّمنُّالقرآن

وثةُّيفُّكتبُّدورُّالرواةُّواحلفاظ،ُّوجندهاُّاآلنُّمبثمنذُّمجعتُّالسنةُّيفُّمطلعُّالقرنُّالثانُّاهلجري،ُّسواءُّاملكتوبُّمنهاُّأوُّاحملفوظُّيفُّص
التاثُّاملختلفة،ُّوكذلكُّفقدُّمجعهاُّبعضُّعلماءُّالعصرُّاحلديثُّيفُّكتبُّمستقلةُّمماُّيدلُّعلىُّتدوينها،ُّووصوهلاُّإلينا،ُّخالفاُّملاُّزعمهُّ

ُّاملشككون.
ّمفضوحّأوال. ّيقومّعلىّغيرّأساسّأوّدليل:ّافتراء

ملُّتدون،ُّوملُّتصلُّإلينا،ُّفكيفُّإذنُّاطلعواُّعليهاُّوقطعواُّبأهناُّملُّتدونُّبسببُُّّطبُّالنيبالءُّالطاعنونُّيدعونُّأنُّخإذاُّكانُّهؤُّ
طريقُّيقولُّد.ُّعبدُّالعظيمُّاملطعينُّرداُّعلىُّهذهُّالفرية:ُّ"إنُّالُّتناقضُّمضامينهاُّمعُّنظمُّاحلكمُّاليتُّكانتُّسائدةُّيفُّعصرُّالتدوين؟!

ونُّإنُّكانُّملُّيدونُّمنهاُّدفيهاُّهوُّاملعروفُّعندنا،ُّوالُّطريقُّلناُّملعرفةُّماُّملُّيهوُّالتدوينُّوالرواية،ُّفماُّدونُُّّالوحيدُّملعرفتناُّبسنةُّالنيب
هذهُّحقيقةُّالُّينكرهاُّأحد،ُّوالُّمنكروُّالسنةُّأنفسهم،ُّفمنُّأينُّإذنُّعرفواُّأنُّسببُّاستبعادُّخطبُّالنيبُّهوُّأنُّتلكُّاخلطبُُّّ،ُّشيء

ُّالتدوين؟ ُّعصر ُّيف ُّسائدة ُّاليتُّكانت ُّاحلكم ُّنظم ُّمع ُّلُّكانتُّتتناقض ُّسلمنا ُّبألفاظوإذا ُّحجبت ُّيعين ُّتدون، ُّمل ُّبأهنا ُّجدال هاُّكم
ومعانيهاُّعنُّرؤيةُّالنورُّفنريدُّمنكمُّأنُّتوضحواُّلناُّمنُّأين،ُّوعلىُّأيُّأساسُّحكمتمُّعلىُّاخلطبُّاليتُّملُّتدونُّبأهناُّكانتُّتناهضُّ

،ُّوإنُّملُّتكونواُّههلُّاطلعتمُّعليها؟ُّإنُّكنتمُّاطلعتمُّعليهاُّيفُّالوقتُّاحلاضرُّفهيُّإذنُّمدونةُّفتسقطُّبذلكُّدعواكمُّهذُّنظمُّاحلكم؟
إنُّاحلكمُّعلىُّالشيءُُّّمثُّقدُّاطلعتمُّعليها،ُّفهلُّأنتمُّتعلمونُّالغيب،ُّلذلكُّوصفتمُّبألسنتكمُّماُّملُّترهُّأعينكم،ُّوملُّتسمعهُّآذانكم؟!

ُّفإماُّأنُّتقرواُّبتدوينُّهذهُّاخلطبُّفيسقطُّأصلُّدعواكم،ُّوإما،ُّعدُّالعقلُّاملسلمةُّعندُّكلُّالعقالءفرعُّعنُّتصوره،ُّهذهُّقاعدةُّمنُّقوا
ُّفيسقطُّسببُّدعواكم،ُّفماذاُّأنتمُّقائلون"أنُّ ُّ؟(2)تقرواُّبعدمُّاطالعكمُّعليها

والُّشكُّأنُّخطبُّالنيبُّوصلتُّإليناُّعنُّطريقُّالتدوين،ُّولكنُّالذيُّجعلهمُّيقولونُّبذلكُّأهنمُّقدُّفهمواُّأنُّالرسولُّمثلُّ
ُّبةُّاخلطبةُّالواحدةُّعنُّنصفُّساعة،ُّوقدُّتستغرقُّساعةُّكاملة،ُّوملاُّملُّجيدواُّهذاُّالنوعُّيفُّكتخطباءُّالعصر،ُّيرقىُّاملنربُّفالُّتقلُّمد

عطيُّلكنُّاحلقيقةُّأنُّخطبتهُّكانتُّعبارةُّعنُّعدةُّمجل،ُّت،ُّهاُّالتدوينُّاملوجهُّألسبابُّسياسيةأضاعُّاحلديثُّوغريها،ُّقالوا:ُّإنُّخطبه
ُّورمباُّأعطىُّ ُّيفُّالكثريُّالغالب، ُّاخلطبة،ُّوهوُّالقائلاجلملةُّالواحدةُّمعىنُّمستقال ُّيكنُّالنيبُّيطيل ُّمجلتانُّأوُّثالث،ُّفلم ُّ»املعىن إنُّ:

وعنُّجابرُّبنُّمسرةُّقال:ُّ،ُّ(3)«منُّفقهه،ُّفأطيلواُّالصالة،ُّوأقصرواُّاخلطبة،ُّوإنُّمنُّالبيانُّسحراُّطولُّصالةُّالرجل،ُّوقصرُّخطبتهُّمئنة
قالُّابنُّقيمُّاجلوزية:ُّ"وعلىُّذلكُّكانُّقصرُّاخلطبةُّعالمةُُّّ(4)«يلُّاملوعظةُّيومُّاجلمعة،ُّإمناُّهنُّكلماتُّيسرياتكانُّرسولُّاهللُّالُّيط»

                                                                 
ُّإلنكارُّالسنةُّالنبوية:ُّعرضُّونقض،ُّد.ُّعبدُّالعظيمُّحممدُّاملطعين،10/ 4/ 1999ُّجملةُّروزُّاليوسف،ُّبتاريخ- 1 ،1ُّرة،ُّطمكتبةُّوهبة،ُّالقاهُّم.ُّالشبهاتُّالثالثونُّاملثارة

ُّ.م2008هـ/8ُّ،8428ُّدارُّاإلميان،ُّالقاهرة،ُّطُّ.ُّدفعُّالشبهاتُّعنُّالسنةُّالنبوية،ُّد.ُّعبدُّالقادرُّعبدُّاهلادي،م8111هـ/8420ُّ
ُّاملطعين،ُّ- 2 ُّإلنكارُّالسنةُّالنبوية:ُّعرضُّونقض،ُّد.ُّعبدُّالعظيمُّإبراهيم ُّوهبة،ُّالقاهرة،ُّطُّالشبهاتُّالثالثونُّاملثارة ُّبتصرف.88ُُّّ،87،ُّصم8111هـ/1ُّ،8420ُّمكتبة
ُّ(.8124(،ُّرقمُّ)4ُّ/8442اخلطبـة،ُّ)صحيـحُّمسلـمُّ)بشـرحُّالنـووي(،ُّكتـاب:ُّاجلمعـة،ُّبـاب:ُّختفيـفُّالصـالةُّوُّ،ُّئنة:ُّالعالمةامل- 3
8803ُّ(،ُّرقمُّ)3ُّ/320حسن:ُّأخرجهُّأبوُّداودُّيفُّسننهُّ)بشرحُّعونُّاملعبود(،ُّكتاب:ُّاجلمعة،ُّ)- 4 ُّ(.8802وضعيفُّسننُّأيبُّداودُّبرقمُّ)(.ُّوحسنهُّاأللبانُّيفُّصحيح
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ُّالتعبريُّباللفظُّاملختصرُّعنُّاملعانُّالكثرية" ُّعلىُّجوامعُّاأللفاظُّفيتمكنُّبذلكُّمن ُّ(8)علىُّفقهُّالرجل؛ُّألنُّالفقيهُّهوُّاملطلع وكانُّ،
ُّمنُّ ُّتفيده ُّمبا ُّيهتمون ُّوإمنا ُّواحدة، ُّمعهاُّكوحدة ُّوالُّيتعاملون ُّهباُّكاملة، ُّيتحدثون ُّال ُّلكنهم ُّفيحفظوهنا، ُّخطبته الصحابةُّيسمعون

ُّأوُّباجلملُّاليتُّتفيدُّمعىنُّمستقالُّفيذكروهناُّيفُّمناسبتها ُّيهتمونُّباجلملة ُّ.(2)معان،ُّومنُّهنا
ُّالكلمات،ُّ ُّعبارة،ُّوبأقل ُّالدينُّبأوجز ُّعلىُّأصول ُّوسلم؛ُّومركزا ُّاهللُّعليه ُّمنصباُّعلىُّكالمهُّصلى إنُّاهتمامُّالصحابةُّكان

ُّ.يفُّحجةُّالوداعُّتوضحُّذلكُّ،ُّوإماُّبعبارامهاُّومجلها،ُّوخطبتهوهكذاُّشاعتُّخطبهُّيفُّكتبُّالسنةُّإماُّعلىُّصورمهاُّكخطب
ُّمعظمُّخطبه ُّتقدم؛ُّفإن ُّالكرمي،ُُُّّّوفضالُّعما ُّالقرآن ُّآياتُّمن ُّللخطبةُّكانُّيتلو ُّالكرمي،ُّفعندماُّكانُّيقوم ُّمنُّالقرآن كانت

فخطبُّبسورةُّ"ق"ُّوسورةُّ"ص"،ُّوتكررُّهذاُّيفُّعددُّمنُّخطبهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم،ُّفعنُّأمُّهشامُّبنتُّحارثةُّبنُّالنعمانُّقالت:ُّ
نُّاخلطبةُّشيئاُّفلنُّتسجلُّإالُّسورةُّ"ق"،ُّوسورةُّفإذاُّسجلتُّم،ُّ(3)«رسولُّاهللُّخيطبُّهباُّكلُّمجعةُّماُّحفظتُّ"ق"ُّإالُّمنُّفـي»

"ق"ُّمعروفةُّوحمفوظة.ُّكماُّأنُّالصحابةُّقدُّاقتدواُّبهُّيفُّهذا،ُّفقدُّرويُّعنُّعمرُّبنُّاخلطابُّأنهُّخطبُّيوماُّيفُّالناسُّفلمُّيقرأُّإالُّ
ُّ{ُّيستكربونالئكةُّوهمُّالوهللُّيسجدُّماُّيفُّالسماواتُّوماُّيفُّاألرضُّمنُّدابةُّوامل}ُّسورةُّالنحلُّوعندماُّبلغُّقولُّاهللُّسبحانهُّوتعاىل:

ُّموضعُُّّ[41:النحل،ُّ] ُّوعندماُّبلغ ُّالنحلُّأيضا، ُّيقرأُّإالُّسورة ُّاجلمعةُّفلم ُّأخرىُّيفُّيوم ُّخطبُّمرة ُّاملنربُّوسجد،ُّمث ُّمنُّعلى نزل
ومثلُّهذهُّاخلطبُّماُّهيُّإالُّسورُّقرآنيةُّكماُّترى،ُّلذلكُُّّ(4)السجودُّملُّيسجدُّهذهُّاملرة،ُّوملاُّسئلُّعنُّهذاُّقال:ُّملُّنؤمرُّبالسجود

ُّدوهناُّالرواةُّيفُّكتبُّاحلديث.ملُّي
ُّتناديُّ ُّتناهضُّحكمهم،ُّوتركوهمُّيدونونُّاألحاديثُّاليت ُّالرواةُّمنُّتدوينُّخطبُّالنيبُّاليت مثُّإنناُّنتساءل:ُّهلُّمنعُّاحلكام
ُّبالوقوفُّيفُّوجهُّاحلكامُّإذاُّحادواُّعنُّالطريقُّاملستقيم،ُّوتبنيُّأنُّاخلالفةُّالنبويةُّستئولُّإىلُّملكُّعضوضُّيناقضُّماُّجاءُّبهُّالقرآن،

ورجلُُّّسيدُّالشهداءُّمحزةُّبنُّعبدُّاملطلب،»وأنهُّجيبُّالتمسكُّبالدينُّومقاومةُّهؤالءُّاحلكام؛ُّومنُّذلكُّقولهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم:ُّ
قدُّبرء،ُّراءُّفتعرفونُّوتنكرون،ُّفمنُّكرهُّفإنهُّيستعملُّعليكمُّأم»وقولهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم:ُّ،ُّ(5)«قامُّإىلُّإمامُّجائرُّفأمرهُّوهناهُّفقتله

ُّقال:ُّالُّماُّصلوا ُّعنُُّّ(4)«ومنُّأنكرُّفقدُّسلم،ُّولكنُّمنُّرضيُّوتابع،ُّقالوا:ُّأفالُّنقاتلهم؟ وغريُّذلكُّمنُّاألحاديثُّاليتُّتتحدث
ُّاحلكمُّووجوبُّالتصديُّجلورُّاحلكامُّالطغاة.

ّتدوينّخطبّالنبيّصلىّاهللّعليهّوسلم:ّثانيا.
اُّدونُّمنُّالسنة،ُّوأفردُّهلاُّبعضُّاملعاصرينُّكتباُّمستقلة،ُّفليسُّمنُّاملعقولُّأنُّتدونُّالسنةُّكلهاُّلقدُّدونتُّخطبُّالنيبُّمعُّم

ُّوتتكُّخطبُّالنيبُّدونُّتدوين،ُّوالدليلُّعلىُّذلكُّوجودُّهذهُّاخلطبُّبنيُّأيديناُّيفُّصورتني:
ُّوالسريةُّوالتاريخ،ُّوبعضُّكتبُّاإلُّتدوينُّاألوىل: ُّومبثوثاُّيفُّكتبُّاحلديث ُّالنيبُّتدويناُّمفرقا ُّهوُّخطب ُّالقرآن،ُّوهذا عجاز

ُّهذهُّالكتب: ُّومن ُّوسلم، ُّاهللُّعليه ُّصلى ُّعلىُّخطبه ُّللوقوف ُّالطيبُُّّ.8ُّاملصدرُّاألول ُّبن ُّحممد ُّأيبُّبكر ُّللقاضي إعجازُّالقرآن
ُّ،عدداُّمنُّخطبهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمهـ،ُّوقدُّذكرُّفيه403ُّالباقالنُّاملتوىفُّ

ُّمثل:ُّالسريُُّّ.2ُّ ُّوُّكتبُّالسريةُّالنبوية:ُّجاءُّفيهاُّعددُّمنُّخطبه النهايةُّةُّالنبويةُّالبنُّهشام،ُّودالئلُّالنبوةُّللبيهقي،ُّوالبداية
ُّمنُّكتبُّالسريةالبنُّكثري،ُّوسبلُّاهلدىُّوالرشادُّيفُّسريةُّخريُّالعبا ُّوغريها ُّ،ُّدُّللصاحلي،

                                                                 
ُّالعلمية،ُّبريوُّ- 1 ُّ(.3ُّ/320م،ُّ)8110هـ/8ُّ،8480ُّت،ُّطعونُّاملعبودُّشرحُّسننُّأيبُّداود،ُّمشسُّاحلقُّالعظيمُّآبادي،ُّدارُّالكتب
ُّبتصرف.41ُّ،ُّصم2008هـ/8ُّ،8428ُّدارُّاإلميان،ُّالقاهرة،ُّطُّدفعُّالشبهاتُّعنُّالسنةُّالنبوية،ُّد.ُّعبدُّاملهديُّعبدُّالقادرُّعبدُّاهلادي،- 2
ُّ(.8118(،ُّرقمُّ)4ُّ/8441خلطبــة،ُّ)سلـمُّ)بشـرحُّالنـووي(،ُّكتـاب:ُّاجلمعـة،ُّبـاب:ُّختفيـفُّالصـالةُّواالفـي:ُّالفم.ُّصحيـحُّم- 3
ُّ(.3523(،ُّرقمُّ)2ُّ/328التالوة،ُّ)ُّأخرجهُّالبيهقيُّيفُّسننهُّالكربى،ُّكتاب:ُّاحليض،ُّباب:ُّمنُّملُّيرُّوجوبُّسجود- 4
ُّاحلاكمُّيفُّمستدركه،ُّكتاب:ُّمعرفةُّالصحابةُّرضيُّاهلل- 5 ُّ)ُّ(.ُّوصححهُّاأللبان4114(،ُّرقمُّ)2ُّ/830عنهم،ُّ)ُّصحيح:ُّأخرجه ُّ(.324يفُّالسلسلةُّالصحيحةُّبرقم
ُّ(.4281(،ُّرقمُّ)2ُّ/2120اُّالشرع،ُّ)صحيحُّمسلمُّ)بشرحُّالنووي(،ُّكتاب:ُّاإلمارة،ُّباب:ُّوجوبُّاإلنكارُّعلىُّاألمراءُّفيماُّخالفوُّ- 6
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والعيدينُُّّحيحُّالبخاريُّيفُّكتابُّاجلمعة،ُّكتبُّالسنة:ُّاشتملتُّعلىُّكثريُّمنُّخطبهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم،ُّنذكرُّمنها:ُُّّ.3
سننُّأيبُّداودُُّّ،كتابُّالصيام،ُّواجلمعة،ُّواإلمارةُُّّصحيحُّمسلمُّيف،ُّ،ُّواحلج،ُّوالصالة،ُّوفضائلُّالقرآنوف،ُّوبدءُّاخللق،ُّواملناقبوالكس

مسندُّ،4ُّ،2ُّنُّماجهُّيفُّاملقدمة،ُّبابُّرقمُّسننُّاب،ُّالنسائيُّيفُّكتاب:ُّاحلج،ُّواجلهادُّسنن،ُّكتاب:ُّالديات،ُّواملناسك،ُّواللباسيفُُّّ
ُّأمحد،ُّومستدركُّاحلاكم،ُّوصح ُّومعاجمُّالطربانيحُّابنُّحبان، ُّ،ومسندُّأيبُّيعلى،

ُّ،معُّالزوائد"ُّلنورُّالدينُّاهليثميكتابُّ"جمُُّّ.4ُّ
هذهُّبعضُّاملصادرُّاليتُّميكنُّالرجوعُّإليهاُّلالستزادةُّمنُّخطبهُّوإالُّفهناكُّكثريُّمنُّاملصادرُّ،ُّجامعُّاألصولُّالبنُّاألثريُُّّ.5ُّ

ُّ.(8)اليتُّحوتُّخطبهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم
اهللُّالعاملنيُّيفُّحقلُّالسنةُّالنبويةُّفقامواُّجبمعُّخطبهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم،ُّودراستهاُّدراسةُّواعية،ُّومنُّهذهُُّّلقدُّوفقُّالثانية:

ُّماُّيأيت: ُّخليلُّاخلطيب،ُّوُُّّ.8ُّالكتبُّاحلديثةُّاليتُّاهتمتُّهبا ُّخبطبُّرسولُّاإلسالم"ُّللشيخُّحممد ُّ)"إحتافُّاألنام (524ُّمجعُّفيه
ُّوالكتابُّمطبوعُّوشائعُّبنيُّالناس. ُّغريبها، ُّوشرح ُّخطبةُّمعُّذكرُّمصادرها

ُّ"جامعُّاألصولُّمنُّخطبُّالرسولُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم"ُّإلبراهيمُّحممدُّاجلمل.ُُّّ.2
ُّ"صفةُّخطبةُّالنيبُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم"ُّلعمروُّعبدُّاملنعمُّسليم.ُُّّ.3
ُّفيهُّكثرياُّمنُّخطبهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم.ُّ"الدينُّاخلالص"ُّحملمودُّخطابُّالسبكي،ُّومجعُُّّ.4
ُّالبنُّطولون،ُّوفيهُّقدرالُّبأسُّبهُّمنُّخطبهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم.ُُّّ.5 ُّ"إعالمُّالسائلنيُّعنُّكتبُّسيدُّاملرسلني"
"خطبُّالرسولُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم"ُّللدكتورُّعمرُّالقطيطيُّالتونسي،ُّوهيُّرسالةُّعلميةُّجامعية،ُّحرصُّفيهاُّالباحثُُّّ.4

ُّفنياُّمنتظما،ُّمثُّأعدُّهلُّالكرميُّعلىُّمجع ُّاليتُّذكرت،ُّوحتقيقهاُّوتبويبهاُّتبويبا ُّوتوثيقهاُّتوثيقاُّعلمياُّببيانُّاملراجع ُّدراسةُّتلكُّاخلطب، ا
فقهيةُّوبالغيةُّملُّيسبقهُّإليهاُّأحد،ُّوتقعُّتلكُّالدراسةُّيفُّأكثرُّمنُّستنيُّومائيتُّصفحةُّمنُّالقطعُّاملتوسط،ُّوملُّيقتصرُّالباحثُّعلىُّ

ُّاملختلفة؛ُّكالعيدين،ُّواخلسوف،ُّوالكسوفُّوغريها.مجعُّخطبُّاجلمعة،ُّبلُّمشلُّع ُّملهُّاخلطبُّاليتُّقاهلاُّرسولُّاهللُّيفُّاملناسبات
درُّاإلشارةُّإىلُّوجتُّفإذاُّكانُّهذاُّالباحثُّقدُّذكرُّاملصادرُّاليتُّوردتُّفيهاُّهذهُّاخلطب،ُّفكيفُّيزعمُّاملغرضونُّأهناُّملُّتدون؟

ُّعأنُّاملؤلفُّقدُّذكرُّأماراتُّللتمييزُّبنيُّاخلطبُّواألحاديثُّالن ليهُّبويةُّاجملردة،ُّومنها:ُّ"ياُّأيهاُّالناس،ُّوكانُّعلىُّاملنرب،ُّمحدُّاهللُّوأثىن
فإذاُّكانُّهذاُّهوُّواقعُّخطبهُّالذيُّنلمسهُّبأيديناُّيفُُّّ(2)مثُّقال:ُّكانُّرسولُّاهللُّخيطب،ُّكانُّعلىُّالصفا،ُّكانُّعلىُّالقصواء..."ُّإخل

(ُّخطبةُّاليت500ُّعليــهُّوسلـم،ُّفكيـــفُّيزعــــمُّهــؤالءُّأنُّالــُّ)(ُّخطبــةُّللنبـيُّصلـىُّاهلل524ُّهذهُّالكتب،ُّوقدُّمجعُّكتابُّواحدُّمنهاُّ)
ُّ(3)خطبهاُّالنيبُّضاعتُّوملُّتدون؟!

ُّ
ُّ

ُّ
ُّ

                                                                 
ُّ.28ُّ:24،ُّصم2008هـ/8ُّ،8428ُّارُّاإلميان،ُّالقاهرة،ُّطدُّانظر:ُّدفعُّالشبهاتُّعنُّالسنةُّالنبوية،ُّد.ُّعبدُّاملهديُّعبدُّالقادر،- 1
ُّاملطعين،- 2 ُّإلنكارُّالسنةُّالنبوية:ُّعرضُّونقض،ُّد.ُّعبدُّالعظيمُّإبراهيم  بتصرف.11ُّ،ُّصم8111هـ/1ُّ،8420ُّمكتبةُّوهبة،ُّالقاهرة،ُّطُّالشبهاتُّالثالثونُّاملثارة
ُّالسنةُّوُّالتاسعة،ُّالشبهة2ُُّّجُّاألول،ُّالردُّعلىُّاالفتاءاتُّوالشبهات،ُّالقسمُّالثالث:ُّالسنةُّالنبوية،ُّاجمللدُّاإلسالمموسوعةُّبيانُّعنُُّّ- 3 ُّإلنكار الشبهاتُّالثالثونُّاملثارة

ُّاملطعين ُّ،ُّالشبهةُّاخلامسةُّعشرة.النبوية:ُّعرضُّونقض،ُّد.ُّعبدُّالعظيمُّإبراهيم
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 (8)الزعمّأنّالسنةّرويتّبالمعنىّمماّأدىّإلىّتحريفها-0ّ
بأنُّالنيبُُّّحتريفهاُّوتغيريُّكثريُّمنُّمضامينها؛ُّمستدلنيُّعلىُّذلكيزعمُّبعضُّاملشككنيُّأنُّالسنةُّقدُّرويتُّباملعىنُّمماُّأدىُّإىلُُّّ

عىنُّالُّيؤمنُّأنُّقدُّأقرُّالروايةُّباملعىن،ُّفشاعتُّوانتشرتُّوأدىُّذلكُّإىلُّإمهالُّالصحابةُّوالتابعنيُّروايةُّاحلديثُّبلفظه،ُّومعُّالروايةُّبامل
يُّمصيباُّيفُّل،ُّأوُّبالتحريف،ُّكماُّالُّيؤمنُّأنُّيكونُّالراوُّتغيريُّفيماُّمسعُّبالزيادة،ُّأوُّبالنقص،ُّأوُّبالتبدييقعُّمنُّالراويُّمنُّغريُّقصدُّ

فهمه،ُّواعياُّلكلُّماُّصاحبُّاحلديثُّمنُّظروفُّوأحوال،ُّفرمباُّيرويُّاحلديثُّمطلقاُّيفُّحنيُّأنهُّصدرُّمقيدا،ُّأوُّيرويهُّمقيداُّيفُّحنيُّ
ُّمطلقا. ُّصدر ُّتُّأنه ُّإىل ُّمنه ُّينفذون ُّباملعىن ُّالرواية ُّيف ُّخيط ُّتلمس ُّحماولة ُّإىل ُّذلك ُّوراء ُّمن ُّالسنويرمون ُّيف ُّالقول ُّووصمهاُّعميم ة

ُّوصوالُّإلنكارُّحجيتها. ُّبالتحريف؛
لقدُّحثُّالنيبُّأصحابهُّأنُّيروواُّأحاديثهُّبألفاظهاُّكماُّمسعوهاُّمنهُّورغبُّيفُّذلكُّأمياُّترغيب،ُّفقدُّكانُّإذاُّمسعُّهوُّنقدّعام:ّ

ُّروايةُّلقدُّحرصُّالصحابة،ُّوُّوأمرهُّأنُّيرويهُّكماُّقالهُّ،ستوقفهراوياُّيبدلُّلفظاُّمكانُّلفظُّا ُّوُّاحلديثُّبلفظهُّأشدُّاحلُّعلى ذلكُّرص،
ُّالنيبُّكماُُّّحبفظه ُّصحفهمُّقاله ُّيف ُّبكتابته ُّأو ُّصدورهم ُّوُّيف ُّروايتهُّ، ُّومدلوالمها ُّباأللفاظ ُّالعامل ُّللراوي ُّجوزوا ُّقد ُّالعلماء إذاُّكان

ُّاحلد ُّلرواية ُّقيوداُّوضوابط ُّوضعوا ُّفقد ُّوعلىُّاجلملة ُّذلك، ُّباأللفاظ ُّالعامل ُّجيوزواُّلغري ُّمل ُّفإهنم ُّتضمنُّياألحاديثُّباملعىن، ُّباملعىن ث
ُّأجيالُّماُّبعدُّالصحابة،ُّالُّجيلُّالصحابةُّالكرامُّأنفسهم. ُّحفظهُّمنُّالتحريفُّوالتغيري،ُّوقدُّكانتُّهذهُّالشروطُّخاصةُّبرواة

ّوحثّالنبيأوال.ّروايةّاألح ّعلىّلل :ّاديثّباللفظّهيّاألصل،
نضرُّاهللُّامرأُّمسعُّ»ثريا؛ُّفقالُّرسولُّاهلل:ُّأصحابهُّعلىُّروايةُّأحاديثهُّباللفظُّكماُّمسعوهاُّمنهُّورغبُّيفُّهذاُّكُّلقدُّحثُّالنيب

ُّنقلُّإهناُّدعوةُّإىل«ُّفبلغهُّكماُّمسع»فانظرُّإىلُّقولهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم:ُّ،ُّ(2)«مناُّشيئاُّفبلغهُّكماُّمسعه،ُّفربُّمبلغُّأوعىُّمنُّسامع
ذلكُُّّوهذاُّدليلُّعلىُّاستحبابُّالروايةُّعلىُّاللفظ،ُّوكراهةُّروايتهُّعلىُّاملعىن،ُّوإنُّكانُّاحلديثُّعنهُّبألفاظهُّومعانيه،ُّالُّمبعانيهُّفقط،

ُُّّيتعدىُّإىلُّرفضُّالروايةُّباملعىنال ُّ.(3)«ارومنُّكذبُّعليُّمتعمداُّفليتبوأُّمقعدهُّمنُّالن»وقالُّرسولُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم:ُّ،
لىُّرسولُّيندرجُّحتتُّالكذبُّعُّوإبدالُّلفظُّمكانُّلفظُّمعُّالتعمديفُّاحلديثُّمنُّوعيدُّملنُّيكذبُّعلىُّرسولُّاهللُُّّوواضحُّما

ولُّاهلل،ُّوهمُّالذينُّمنُّأصحابُّرسُّبذلكُّعندُّاحملدثني،ُّفمنُّياُّترىُّاهلل،ُّوهذاُّاحلديثُّبلغُّمبلغُّالتواترُّالذيُّالُّمثيلُّله،ُّوقدُّاشتهر
ُّالقول ُّالكذبُّعلىُّرسولُّاهللُّمعُّعلمهُّهبذاُّاحلديث؟!ُّالفعلية،ُّومنُّمنهمُّية،ُّوكلُّسنتهروواُّلناُّكلُّأحاديثه ُّجيرؤُّعلى

علىُّالروايةُّعنهُّباللفظُّماُّرواهُّالبخاريُّمنُّحديثُّالرباءُّبنُّعازبُّقال:ُّقالُّالنيبُُّّأقوىُّاألدلةُّاليتُّتؤكدُّحرصُّالنيبومنُّ
ُّ ُّعليهُّوسلم: ُّ»صلىُّاهلل ُّشقك ُّاضطجعُّعلى ُّللصالة،ُّمث ُّفتوضأُّوضوءك ُّمضجعك ُّوجإذاُّأتيت ُّأسلمت ُّقل:ُّاللهم هيُّاألمين،ُّمث

إليك،ُّوفوضتُّأمريُّإليك،ُّوأجلأتُّظهريُّإليك،ُّرغبةُّورهبةُّإليك،ُّالُّملجأُّوالُّمنجاُّمنكُّإالُّإليك،ُّآمنتُّبكتابكُّالذيُّأنزلت،ُّ
هللُّعليهُّاوبنبيكُّالذيُّأرسلت،ُّفإنُّمتُّمنُّليلتكُّفأنتُّعلىُّالفطرة،ُّواجعلهنُّآخرُّماُّتتكلمُّبه.ُّقالُّالرباء:ُّفرددمهاُّعلىُّالنيبُّصلىُّ

ُّالذيُّأنزلت،ُّقلت:ُّورسولك،ُّقال:ُّال،ُّونبيكُّالذيُّأرسلت ُّاللهمُّآمنتُّبكتابك ُّ.(4)«وسلم،ُّفلماُّبلغت
علىُُّّهُّالصحابةقدُّأدىُّحثتمسكُّبذلك،ُّوعدمُّخمالفةُّاللفظ،ُّوُّففيُّهذاُّاحلديثُّدعوةُّمنُّالنيبُّإىلُّروايةُّاحلديثُّبلفظه،ُّوال

ُّمباُّقاله،ُّفع ُّعلىُّاحملافظةُّعلىُّنصهذلكُّإىلُّتأثرهمُّالشديد ُّملُّالصحابة ُّباملعىن، ُّملُّينهُّعنُّالرواية ُّالُّوعليهُّفإنُّالنيبُّوإن ُّرمباُّلكي

                                                                 
ُّومصطلحُّاحلديث،ُّد.ُّحسنيُّمسرةيفُّالسنةُّ- 1 ُّيفُّكتاباتُّأعداءُّاإلسالمُّ"مناقشامهاُّوالرد2004هـ/8422ُّ،ُّدارُّاهلان،ُّالقاهرة،ُّالنبوية عليها"،ُّد.ُّعمادُُّّم.ُّالسنةُّالنبوية

ُّمصر،ُّطالسيدُّالشربيين ُّوالكتابُّاملعاصرين،ُّد.ُّحممدُّأبوُّشهبة،م2002هـ/8ُّ،8423ُّ، 8118ُّهرة،ُّامطبعةُّاألزهرُّالشريف،ُّالقُّ.ُّدفاعُّعنُّالسنةُّوردُّشبهاتُّاملستشرقني
ُّالتمذيُّ)بشرحُّحتفةُّاألحوذي(،ُّ)- 2 ُّوضعيفُّسننُّالتمذيُّبرقم2214ُّ،2215(،ُّرقمُّ)2ُّ/342ُّ،341صحيح:ُّأخرجه ُّ(.2452)ُّ(.ُّوصححهُّاأللبانُّيفُّصحيح
ُّ)بشرحُّفتحُّالباري(،ُّ)- 3 ُّال880(،ُّرقمُّ)8ُّ/244صحيحُّالبخاري ُّ(.8ُّ/841هللُّعليهُّوسلم،ُّ)كذبُّعلىُّرسولُّاهللُّصلىُّا(.ُّصحيحُّمسلمُّ)بشرحُّالنووي(،ُّتغليظ
ُّ)بشرحُّفتحُّالباري(،ُّكتاب:ُّالوضوء،ُّباب:ُّفضلُّمنُّباتُّع- 4 ُّ(.242(،ُّرقمُّ)8ُّ/424لىُّالوضوء،ُّ)صحيحُّالبخاري

https://www.google.com/#_ednref1
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يشقُّعلىُّأمتهُّإالُّأنهُّرغبُّيفُّروايةُّاحلديثُّبلفظه،ُّوحثُّأصحابهُّالكرامُّعلىُّذلكُّكثرياُّوهنىُّمنُّمسعهُّعنُّأنُّيغريُّلفظاُّولوُّمبرادفه،ُّ
ُّاتبعُّأصحابهُّهذاُّاملبدأُّفحفظواُّلناُّالسنة،ُّكماُّقاهلاُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم.وقدُّ

ّعلىّروايتهّبلفظه: ّالصحابةّللحديثّوحرصهم ّثانيا.ّصيانة
ُّوعلىُّ ُّالضرورةُّفقط، ُّذلكُّعند ُّباملعىن،ُّفإن ُّيفُّروايته ُّترخصُّبعضهم ُّبألفاظه،ُّوإن ُّنقلُّاحلديث ُّالصحابةُّعلى لقدُّحرص

وهُّمنُّداءُّاحلديث،ُّكماُّمسعفمماُّالُّشكُّفيهُّأنُّمجيعُّالصحابةُّحرصواُّعلىُّأ،ُّبعدهم،ُّوهنجواُّهنجهمابعونُّمنُّهذاُّاملنوالُّسارُّالت
نهُُّّأُّكلمةُّعلىُّأخرى،ُّوقدُّرويُّعنُّعمرحىتُّإنُّبعضهمُّماُّكانُّيرضىُّأنُّيبدلُّحرفاُّحبرف،ُّأوُّكلمةُّمكانُّكلمة،ُّأوُّيقدمُُُّّّالرسول

ُّفحدثُّبهُّكماُّمسعُّفقدُّسلم" ُّحنوُّذلكُّعنُّعبدُّاهللُّبنُّعمرُّوزيدُّبنُّأرقم.ُّورويُّ(8)كانُّيقول:ُّ"منُّمسعُّحديثا
وقدُّاشتهرُّمنُّبنيُّالصحابةُّالذينُّكانواُّيتشددونُّيفُّاحلرصُّعلىُّلفظُّحديثُّرسولُّاهللُّعبدُّاهللُّبنُّعمر؛ُّفقدُّروىُّحديثُّ

ُّعليهُّهللبينُّاإلسالمُّعلىُّمخس،ُّفأعادهُّرجلُّفقالُّلهُّابنُّعمر:ُّ"ال،ُّاجعلُّصيامُّرمضانُّآخرهن،ُّكماُّمسعتُّمنُّيفُّرسولُّاهللُّصلىُّا
الشاةُّبنيُُّّمثلُّاملنافقُّكمثل»وقدُّكانُّعبدُّاهللُّبنُّعمرُّجالساُّذاتُّيومُّوعبيدُّبنُّعمرُّيقصُّعلىُّأهلُّمكة،ُّفقالُّعبيد:ُُّّ(2)وسلمُّ"

الغنمني،ُّإنُّأقبلتُّإىلُّهذهُّالغنمُّنطحتها،ُّوإنُّأقبلتُّإىلُّهذهُّنطحتها،ُّفقال:ُّعبدُّاهللُّبنُّعمر:ُّليسُّهكذا،ُّفغضبُّعبيدُّبنُّعمري،ُّ
بدُّاهللُّبنُّصفوان،ُّفقال:ُّياُّأباُّعبدُّالرمحن،ُّكيفُّقالُّرمحكُّاهلل؟ُّفقال:ُّقال:ُّمثلُّاملنافقُّمثلُّالشاةُّبنيُّالربيضني،ُّإنُّويفُّاجمللسُّع

ُّ.(3)«أقبلتُّإىلُّذاُّالربيضُّنطحتها،ُّوإنُّأقبلتُّإىلُّذاُّالربيضُّنطحتها،ُّفقالُّله:ُّرمحكُّاهلل،ُّمهاُّواحد،ُّقال:ُّكذاُّمسعت
ُّمنُّكذاُّكذاُّوُُُّّّرىُّيفُّبعضُّاألحاديث،ُّقولُّالراويوهلذاُّنُّ الُّأدريُّبأيهماُّبدأ،ُّأوُّأيهماُّقالُّقبل،ُّوحنوُّذلك،ُّوهذاُّتنبيه

ُّموضع ُّفيهُّأوُّكلمتنيُّفيبني ُّترتيبُّامسني ُّملُّيتأكدُّمن ُّوفهمه،ُّولكنه ُّأدركُّاحلديث ُّوأنُّالشُّالراويُّإىلُّأنه ُّأصلُّشكه ُّليسُّيف ك
ُّتشددُّ،ُّاحلديث ُّيغريُّومن ُّال ُّوإنُّكان ُّأوُّحذفه ُّواحد، ُّزيادةُّحرف ُّأهنمُّكانواُّمينعون ُّاحلديثُّبألفاظه، ُّعلىُّنص ُّيفُّاحملافظة الرواة

،ُُّّنُّينتبذُّفيهأُّواملزفتُّاملعىن؛ُّومنُّهذاُّماُّرواهُّسفيانُّقال:ُّحدثناُّالزهريُّأنهُّمسعُّأنسُّبنُّمالكُّيقول:ُّ"هنىُّرسولُّاهللُّعنُّالدباء
ُّ.(4)،ُّهكذاُّقالهُّلناُّالزهريُّ"ينتبذُّفيه"فقيلُّلسفيان:ُّأنُّينبذُّفيه؟ُّفقال:ُّال

وبلغُّمنُّشدةُّحرصهمُّعلىُّاللفظُّالذيُّمسعوهُّأهنمُّكانواُّالُّخيففونُّحرفاُّثقيال،ُّوالُّيثقلونُّحرفاُّخفيفا،ُّوالُّيبدلونُّحركاتُّ
ليسُّالكاذبُّمنُّ»ُّمنى"ُّيفُّحديثه:ُّ-تغيريُّالُّيبدلُّمعناها،ُّحنوُّ"منااحلروفُّاليتُّيسمعوهنا،ُّبلُّيرووهناُّكماُّمسعوها،ُّوإنُّكانُّذلكُّال

قالُّمحاد:ُّ"مسعتُّهذاُّاحلديثُّمنُّرجلني،ُّفقالُّأحدهم:ُّمناُّخرياُّ"خفيفة".ُّوقالُّاآلخرُّ«.ُّأصلحُّبنيُّالناس،ُّفقالُّخرياُّأوُّمنىُّخريا
ُّمنُُّّ(5)منىُّخرياُّ"مثقلة" ُّتبديل،ُّفهل ُّتغيريُّأو ُّدونُّأي ُّحديثهُّبلفظه ُّاحلفاظُّعلى ُّوالتابعنيُّعلى ُّحرصُّالصحابة ُّاحلدُّبلغ إىلُّهذا

ُّلُّأنُّيرويُّقومُّهذاُّحاهلمُّالسنةُّبطريقةُّتؤديُّإىلُّحتريفها؟!املعقوُّ
ُّاملغرضونُّ ُّوبعدُّمماته،ُّوهذاُّاالهتمامُّالواضحُّيبنيُّأنُّماُّادعاه لقدُّاهتمُّالصحابةُّالكرامُّبسنةُّالنيبُّاهتماماُّعظيماُّيفُّحياته

،ُّهاُّيفُّالكتابيفُّالصدرُّأوُّتقييدُّامنُّإمهالُّالصحابةُّللسنةُّإنُّهوُّإالُّكذبُّمفتى،ُّفقدُّتنوعتُّأساليبُّحفظُّالصحابةُّهلاُّحبفظه
أماُّعنُّحفظُّالصدر؛ُّفعنُّأيبُّهريرةُّأنهُّقال:ُّ"جزأتُّالليلُّثالثةُّأجزاء،ُّثلثاُّأصليُّوثلثاُّأنامُّوثلثاُّأذكرُّفيهُّأحاديثُّرسولُّاهللُّصلىُّ

"ُّ ُّوسلم ُُّّ(4)اهللُّعليه ُّرضي ُّطالب ُّبنُّأيب ُّعلي ُّقول ُّفمنُّذلك ُّاحلديث، ُّمذاكرة ُّبعضاُّعلى ُّبعضهم ُّحيثون ُّعنهُّاوكانُّالصحابة هلل
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فدلُّهذاُّكلهُّعلىُّحرصُّالصحابةُّعلىُّحفظُّاحلديثُّبلفظه،ُّوضبطهُّيفُّصدورهمُُُّّّ(8)«تذاكرواُّاحلديث،ُّفإنكمُّإالُّتفعلواُّيندرس»
زُّوجلُّوطاعةُّألمرُّعُّاُّالغرض،ُّمعتربينُّذلكُّتعبداُّهللكماُّقالهُّاملصطفىُّوأهنمُّرضوانُّاهللُّعليهمُّقدُّبذلواُّماُّيفُّوسعهمُّلتحقيقُّهذ

ُّيناُّاحلديثُّالنبويُّدونُّحتريفُّأوُّتبديل.رسولهُّولذلكُّوصلُّإل
ُّحفظُّاحلديثُّبلفظهُّيفُّصدورهموالُّننسىُّأنُّمماُّساعدهمُّ ُّاإلسالمُّعلى ُّاحلافظةُّاليتُّوهبهاُّاهللُّحلملةُّالشريعة ية،ُّالذاكرة

ُّليعجبُّ ُّهريرةُّوغريه،ُّوإنُّاملرء ُّالتاريخ،ُّماُّكانُّحيفظهُّأبو ُّالصحابةُّوالتابعني؛ُّفريويُّلنا ُّعلىُّعورواةُّاحلديثُّالشريفُّمن ندماُّيطلع
أخبارُّصحيحةُّتذكرُّأولئكُّاحلفاظُّالذينُّمحلواُّإليناُّالسنة،ُّفنجدُّعبدُّاهللُّبنُّعباسُّالذيُّاشتهرُّبسرعةُّحفظه،ُّكانُّحيفظُّاحلديثُّ
ُّحفظُّ ُّبنُّثابتُّالذي ُّاملرةُّاألوىل،ُّوكذلكُّزيد ُّمثانونُّبيتاُّفحفظهاُّمن ُّأيبُّربيعةُّعدمها ُّأنهُّمسعُّقصيدةُّالبن منُّمرةُّواحدة،ُّويروى

ُّاليهودُّمعظمُّال ُّوتعلمُّلغة ُّقبلُّبلوغه، ُّاملؤمننيقرآن ُّعائشةُّأم ُّيوما،ُّوفيهم ُّسبعةُّعشر ُّالذكُّيف ُّمنُّآيات ُّواحلفظ،ُّاليتُّكانتُّآية اء
ُّوغريهمُّكثري.

ويفُّالتابعنيُّنافعُّموىلُّعبدُّاهللُّبنُّعمرُّالذيُّملُّخيطئُّفيماُّحفظ،ُّوأمجعُّالنقادُّعلىُّدقةُّحفظه،ُّوفيهمُّابنُّشهابُّالزهريُّ
ُّال ُّواإلتقانحافظُّزمانه،ُّوعامر ُّسرعةُّاحلفظُّوالضبط ُّاملثلُّيف ُّدعامةُّالسدوسيُّمضرب ُّوقتادةُّبن ُّإىلُُّّ(2)شعيبُّديوانُّعصره، أضف

ُّوأشدهاُّ ُّوعقله، ُّإىلُّفهمه ُّوأقرهبا ُّنفسُّاملخاطب ُّوأوقعهاُّيف ُّوأفضلها، ُّاألساليبُّأحسنها، ُّمن ُّيفُّتعليمه ُّالرسولُّكانُّخيتار هذاُّأن
ُّوأكثرهاُّمساعدةُّعل ُّذهنُّاملخاطب، ُّإيضاحهُّلهتثبيتاُّللعلمُّيف ُّيكنُّفكانُُّّ(3)ى ُّويردده،ُّومل ُّيفصلُّكالمه ُّحبديثُّفإنه إذاُّحدث

ُّيتحدثُّكماُّيتحدثُّالناسُّعلىُّعجل،ُّوهذاُّأدعىُّإىلُّحفظُّاحلديثُّبلفظه.
هذاُّعنُّحفظُّالصدر،ُّأماُّعنُّحفظُّالسنةُّبالكتابةُّفقدُّاهتمُّالصحابةُّبكتابتهاُّكماُّقاهلاُّاملصطفىُّالُّسيماُّبعدُّأنُّنسختُّ

كانُّاهتمامهمُّبالكتابةُّإالُّحلفظُّاحلديثُّلفظا،ُّووصولهُّإىلُّاملسلمنيُّبلفظه،ُّفنجدُّمنُّاحملدثنيُّمنُّملُّحيدثُّطالبهُّأحاديثُّاملنع،ُّوماُُّّ
إالُّإذاُّكتبواُّعنه،ُّإذُّخشيُّأالُّحيفظواُّعنه؛ُّفيقعُّمنهمُّالوهمُّواخلطأ،ُّوهذاُّماُّيرويهُّاخلطيبُّالبغدادي،ُّبسندهُّعنُّابنُّعيينة،ُّقال:ُّ

ُّ.(4)ُّأحدثكمُّحىتُّتكتبوا،ُّإنُّأخافُّأنُّتكذبواُّعلي،ُّويفُّروايةُّ"أخافُّأنُّتغلطواُّعلي""قالُّحممدُّبنُّعمرو:ُّالُّواهللُّال
ومماُّيدلُّعلىُّأنُّكتابةُّاحلديثُّمندوبُّإليهاُّإذاُّخيفُّعليهُّالتحريفُّأوُّالنسيانُّماُّرويُّعنُّأيبُّهريرةُّقال:ُّ"ملُّيكنُّأحدُّ

.ُّويفُّهذاُّتأكيدُّعلىُّأهنمُّكانواُّ(5)أكثرُّحديثاُّمينُّإالُّماُّكانُّمنُّعبدُّاهللُّبنُّعمرو،ُّفإنهُّيكتبُّوأناُّالُّأكتب"ُّمنُّأصحابُّالنيب
أريدُّحفظهُُّّهللأكتبُّكلُّشيءُّأمسعهُّمنُّرسولُّاُّوعنُّابنُّعمروُّقال:ُّ"كنت،ُّتابةُّاحلديثُّأدعىُّحلفظهُّمنُّغريهايدركونُّجيداُّأنُّك

ُّوالرضا،ُّ ُّمنُّرسولُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم،ُّورسولُّاهللُّبشرُّيتكلمُّيفُّالغضب فنهتينُّقريش،ُّفقالوا:ُّإنكُّتكتبُّكلُّشيءُّتسمعه
فدلُّهذاُّعلىُّأنُّابنُُّّ(4)«الذيُّنفسيُّبيدهُّماُّخرجُّمينُّإالُّحقُّاكتبُّفو»فأمسكتُّعنُّالكتاب،ُّفذكرتُّذلكُّلرسولُّاهللُّفقال:ُّ

ُّرسولُّاهللُّماُّيقولهُّبلفظه،ُّوحيفظهُّكماُّهوُّلفظاُّالُّمعىن.عمروُّكانُّيكتبُّخلفُّ
وملُّيقتصرُّاألمرُّعلىُّهذاُّفحسب؛ُّفقدُّكانُّالصحابةُّيرسلُّكلُّمنهمُّلآلخرُّيفُّطلبُّأحاديثُّرسولُّاهللُّمكتوبة،ُّفتعددتُّ

منُّهذاُّكلهُّإىلُّأنُُّّصوخنل،ُّابةُّإىلُّاجليلُّاألولُّمنُّالتابعنيالصحفُّاليتُّكتبُّفيهاُّالصحابةُّاحلديث،ُّوانتقلُّهذاُّاحلرصُّعلىُّالكت
ةُّيمرحلةُّماُّقبلُّالتدوينُّالرمسيُّللسنةُّملُّتقفُّالروايةُّفيهاُّعلىُّالشفاهةُّفقط،ُّوإمناُّكانتُّالكتابةُّموافقةُّهلا،ُّومنُّمثُّملُّتكنُّالسنةُّمروُّ

                                                                 
ُّ(.324(،ُّرقمُّ)8ُّ/823اب:ُّالعلم،ُّ)أخرجهُّاحلاكمُّيفُّمستدركه،ُّكت- 1
ُّوهبة،ُّالقاهرة،- 2 ُّبتصرف.834ُّم،ُّص2004هـ/4ُّ،8425ُّطُّالسنةُّقبلُّالتدوين،ُّحممدُّعجاجُّاخلطيب،ُّمكتبة
ُّبتصرف.43ُّم،ُّص2003هـ/3ُّ،8424ُّ،ُّطائرُّاإلسالمية،ُّبريوتالرسولُّاملعلمُّوأساليبهُّيفُّالتعليم،ُّد.ُّعبدُّالفتاحُّأبوُّغدة،ُّدارُّالبش- 3
ُّ(.5ُّ/425،ُّ)م8114هـ/2ُّ،8484ُّحتقيق:ُّد.حممدُّعجاجُّاخلطيب،ُّمؤسسةُّالرسالة،ُّبريوت،ُّطُّاجلامعُّألخالقُّالراويُّوآدابُّالسامع،ُّاخلطيبُّالبغدادي،- 4
ُّالبغدادي،ُّحتقيق:ُّيوسفُّالعش،ُّدارُّإحياءُّالسنةُّالنب- 5 ُّ.13م،ُّص2ُّ،8124وية،ُّبريوت،ُّطتقييدُّالعلم،ُّاخلطيب
ُّأمحدُّيفُّمسنده،ُّمسندُّعبدُّاهللُّبنُّعمروُّبنُّالعاص،ُّ)- 6 ُّأمحدُّشاكرُّيفُّتعليقهُّعلىُّاملسند.(.ُّوصححه4580ُّ(،ُّرقمُّ)80ُّ/85صحيح:ُّأخرجه
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عتُّمنُّالنيبُّصلىُّمسباملعىنُّيفُّبادئُّاألمرُّمماُّيدلُّعلىُّسالمتهاُّووصوهلاُّإليناُّباللفظُّواملعىنُّحمفوظةُّمنُّالتحريفُّوالتغيريُّمؤداةُّكماُّ
ُّاهللُّعليهُّوسلم.

ّثالثا.ّشروطّالروايةّبالمعنى:
ُّمنهاُّمذهبني: ُّجتوزُّاحلديثُّباملعُّأنُّروايةُّاملذهبُّاألول:ُّإنُّللعلماءُّيفُّروايةُّاحلديثُّباملعىنُّمذاهبُّعدة،ُّنستخلص ىنُّال

هُّالوجوبُّنُّغريه،ُّواملرادفُّمنها،ُّوذلكُّعلىُّوجملنُّالُّيعلمُّمدلولُّاأللفاظُّيفُّاللسانُّالعريب،ُّومقاصدها،ُّوماُّحييلُّمعناها،ُّواحملتملُّم
بالُّخالفُّبنيُّالعلماء؛ُّألنُّمنُّاتصفُّبذلكُّالُّيؤمنُّأنُّتؤديُّروايتهُّباملعىنُّإىلُّخلل،ُّووجبُّعلىُّمنُّهذاُّحالهُّأنُّيرويُّاحلديثُّ

ُّوالُّإبدال ُّحلرفُّأوُّأكثر، ُّوالُّزيادة،ُّوالُّنقص ُّتقدميُّوالُّتأخري، ُّمقتصراُّعليهاُّدون ُّأوُّأُّباأللفاظُّاليتُّمسعُّهبا ُّوالُّحرف كثرُّبغريه،
ُّخالفه ُّأو ُّمبثقل، ُّبينها،ُُّّ(8)مشدد ُّالتفاوت ُّمبقادير ُّبصريا ُّمعانيها، ُّحييل ُّمبا ُّخبريا ُّومقاصدها، ُّومدلوالمها ُّباأللفاظ ُّعاملا ُّمنُّكان أما

ُّلهُّالروايةُّباملعىنُّإذاُّكانُّقاطعاُّبأن ُّالفقهُّواألصول،ُّفاملعظمُّمنهمُّأجاز ُّمعىنُُّّهفاختلفُّفيهُّالسلفُّوأصحابُّاحلديث،ُّوأرباب أدى
ُّ.(2)اللفظُّالذيُّبلغهُّسواءُّيفُّذلكُّاحلديثُّاملرفوعُّأوُّغريه

وُّمنُّالروايةُّباملعىنُّمطلقا،ُّبلُّجيبُّنقلُّاللفظُّبصورتهُّمنُّغريُّفرقُّبنيُّالعارفُّمبعانُّاأللفاظُّوغريه،ُّوهُّاملنعُّاملذهبُّالثان:
ومنُّهناُّيظهرُّلناُّأنُّاألصلُّيفُّ،ُّ(3)وأهلُّالتحريُّيفُّاحلديث،ُّوهوُّمذهبُّاإلمامُّمالك،ُّومعظمُّاحملدثنيمذهبُّكثريُّمنُّالسلفُّ

ىنُّللعاملُّدونُّغريه،ُّعروايةُّاحلديثُّعندُّالعلماءُّروايتهُّباللفظُّللعاملُّباأللفاظُّومدلوالمها،ُّوغريهُّأيضا،ُّوالفرعُّهوُّالتخصُّيفُّالروايةُّبامل
ُّوهذاُّهوُّالراجحُّعندُّالعلماء.

بأنُّاألصلُّهوُّالروايةُّباملعىن،ُّفإهناُّالُّتفضيُّإىلُّحتريفُّالسنةُّكماُّيزعمون؛ُّألنُّاختالفُّألفاظُّاألحاديثُّوإذاُّسلمناُّجدالُّ
ُّبتعددُّاألزمنة ُّرسولُّاهللُّالذيُّكانتُّختتلفُّألفاظه ُّوحدها،ُّبلُّيرجعُّإىل ُّواألحوال،ُّواألمكنة،ُّواحلُّالُّيرجعُّإىلُّالروايةُّباملعىن وادث

زيادةُّوُّوالسامعنيُّواملستفتني،ُّواملتخاصمنيُّواملتقاضني،ُّوالوافدينُّواملبعوثني،ُّففيُّكلُّذلكُّختتلفُّألفاظهُّإجيازاُّوإطنابا،ُّوتقدمياُّوتأخريا،ُّ
ُّحبسبُّماُّتقتضيهُّاحلالُّويدعوُّإليهُّاملقام. ُّونقصانا،

ُّ ُّمثال،ُّفيجيبُّكلُّسائل ُّأفضلُّاألعمال ُّبابُّفقدُّيسألُّعن ُّهذاُّمن ُّلهُّأن ُّمنُّالُّعلم ُّصاحبهُّفيظن جبوابُّغريُّجواب
ُّالروايةُّبا ُّالرواة،ُّأوُّمنُّآثار ُّأنُّرسولُّاهللالتعارض،ُّأوُّمنُّعدمُّضبط ُّعُُّّملعىن،ُّوواقعُّاألمر نُّكانُّطبيبُّالنفوس،ُّجييبُّكلُّإنسان

ُّالظرفُّالذيُّكانُّفي ُّأوُّيف ُّمجيعُّالظروف، ُّأوُّللناسُّيف ُّأنفعُّله ُّومباُّيكون ُّاالستفتاءمسألتهُّمباُّيناسبه، ُّحكمةُُّّ(4)ه فقدُّكانتُّله
ُّفهذاُُّّ عظيمةُّيفُّالتعليم،ُّوتبليغُّالوحيُّاإلهلي،ُّوإسداءُّماُّيناسبُّاألفرادُّواجلماعات،ُّمنُّالعظاتُّوبيانُّاحلكم،ُّوالُّغرابةُّيفُّذلك،

ورُّمنهُّعلىُّوجوهُّسُّكتابُّاهللُّالذيُّالُّيأتيهُّالباطلُّمنُّبنيُّيديهُّوالُّمنُّخلفه،ُّفيهُّالقصةُّالواحدةُّلنيبُّمنُّاألنبياء،ُّتذكرُّيفُّمجلة
شىت،ُّفتارةُّتذكرُّكلهاُّكاملة،ُّموجزةُّأوُّمبسوطة،ُّوتارةُّيذكرُّطرفُّمنهاُّيفُّسورةُّوطرفُّآخرُّيفُّسورةُّأخرى،ُّموجزاُّذلكُّالطرفُّأوُّ
ُّالصالةُّ ُّوعيسىُّعليهم ُّوإبراهيم،ُّوموسى، ُّآدم،ُّونوح، ُّيفُّقصة ُّوتنوعُّالعبارات،ُّكماُّتراه ُّاختالفُّاأللفاظ، ُّذلكُّمع مبسوطا،ُّكل

ُّ(5)والسالم
ويرجعُّاختالفُّاألحاديثُّأيضاُّإىلُّأهناُّليستُّكلهاُّقولية،ُّبلُّمنهاُّماُّهوُّإخبارُّعنُّأفعالُّالنيبُّوهيُّكثرية،ُّومنهاُّماُّأصلهُّ
قويلُّولكنُّالصحايبُّالُّيذكرُّالقولُّبلُّيقول:ُّأمرناُّالنيبُّبكذا،ُّأوُّهناناُّعنُّكذا،ُّأوُّقضىُّبكذا،ُّوأشباهُّذلك،ُّوهذانُّالضربانُّليساُّ

                                                                 
ُّالنواوي،ُّالسيوطي،ُّحتقيق:ُّعبدُّالوهابُّعبدُّاللطيف،ُّمكتبةُّدارُّالتاث،ُّالقاهرة،ُّط- 1 ُّالراويُّيفُّشرحُّتقريب ُّ(.2ُّ/11ُّ،11،)م8122هـ/2ُّ،8312ُّتدريب
ُّ(ُّبتصرف.8ُّ/324،ُّ)م2002هـ/8ُّ،8423ُّدارُّاليقني،ُّمصر،ُّطُّالسنةُّالنبوية،ُّعمادُّالسيدُّالشربيين،- 2
ُّ.52،ُّصم8132هـ/8ُّ،8354ُّمطبعةُّمصطفىُّاحلليب،ُّالقاهرة،ُّطُّإرشادُّالفحولُّإىلُّحتقيقُّاحلقُّمنُّعلمُّاألصول،ُّالشوكان،- 3
202ُّ،ُّصم8151هـ/8ُّ،8321ُّمطبعةُّمصر،ُّالقاهرة،ُّطُّمدُّأبوُّزهو،احلديثُّواحملدثون،ُّحممدُّحم- 4 ُّبتصرف.201ُّ،
ُّ.201،ُّصم8151هـ/8ُّ،8321ُّمطبعةُّمصر،ُّالقاهرة،ُّطُّاحلديثُّواحملدثون،ُّحممدُّحممدُّأبوُّزهو،- 5
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هذاُّمنُّجانب،ُّومنُّجانبُّآخرُّفإنُّعلماءُّاحلديثُّقدُّوضعواُّشروطا،ُّوضوابطُّحازمةُُّّ(8)ايةُّباملعىنُّفيهماحملُّنزاع،ُّوالُّدخلُّللروُّ
ُّعلىُّالروايةُّمنُّالتحريفُّأوُّاخلطأ،ُّمنُّهذهُّالشروط: ُّفيماُّتصحُّروايتهُّباملعىن،ُّحفاظا

ُّحيدثُّبه.ُُُّّّ.8 ُّأنُّيكونُّالراويُّثقةُّيفُّدينه،ُّمعروفاُّبالصدقُّيفُّحديثه،ُّعاقالُّملا
ُّخطاهبا.أنُُُُّّّّ.2 ُّالعربُّووجوه ُّبلغات ُّيكونُّالراويُّعاملا
ُّوالفقه.ُُُّّّ.3 ُّبصرياُّباملعان
ُّمباُّحييلُّاملعىنُّوماُّالُّحييله.ُُُّّّ.4 ُّعاملا
ُّأنُّالُّيكونُّاحلديثُّأحدُّثالثة؛ُّوهي:ُُُّّّ.5
ُّوالتشهد،ُّواإلقامة،ُّوالدعاءُّوغريُّذلك.ُُُُُُّّّّّّ· ُّمماُّيتعبدُّبلفظهُّكالشهادة،
ُّىُّاهللُّعليهُّوسلم.أنُّيكونُّمنُّجوامعُّكلمهُّصلُُُُُُُُُّّّّّّّّّ·
ُّأنُّيكونُّمماُّيستدلُّبلفظهُّعلىُّحكمُّلغوي.ُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّ·

ُّأنُّيكونُّذلكُّيفُّخربُّظاهر.ُُُّّّ.4
ُّأنُّالُّيكونُّذلكُّيفُّاخلرب؛ُّألنهُّرمباُّنقلهُّالراويُّبلفظُّالُّيؤديُّمرادُّرسولُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم.ُُُّّّ.2
ُّه(ُّأوُّ)شبه(.أنُّيقولُّالراويُّعقبُّروايتهُّللحديث:ُّ)أوُّكماُّقال(ُّأوُّ)حنوُُُُّّّّ.1
ُّأنُّيكونُّالراويُّقدُّاضطرُّاضطراراُّإىلُّروايتهُّباملعىن:ُُُّّّ.1
ُّكأنُّيغيبُّاللفظُّعنهُّيفُّحالةُّروايتهُّله.ُُُُُُُّّّّّّّ·
ُّتقدرُّبقدرها.ُُُُُُُُّّّّّّّّ· ُّالُّيتقنهُّإالُّالقليل،ُّوالضرورة ُّللحديث؛ُّألنُّالضبطُّالدقيقُّمطلبُّعزيز ُّأوُّأنُّالُّيكونُّضابطا

ُّسبيلُّالروايةُّوالتبليغُّخاصةُّخبالفُّاالستفتاءُّواملناظرة.أنُّالُّتكونُّروايتهُّللحديثُّعلُُُُّّّّ.80 ُّى
ُّ.2الُّلفظهُّ-صلىُّاهللُّعليهُّوسلمُُّّ-أنُّيبنيُّالراويُّأنُّهذاُّهوُّمعىنُّقولُّالنيبُُُُُّّّّّ.88

هذهُّهيُّالشروطُّاليتُّوضعهاُّالعلماءُّلقبولُّروايةُّاحلديثُّباملعىن،ُّفهلُّيعقلُّأنُّاحلديثُّالذيُّرويُّباملعىنُّمراعياُّمثلُّهذهُّ
ُّلُّيعقلُّأنُّيؤديُّإىلُّحتريفُّالسنة؟!الشروطُّه

نودُّأنُّنبنيُّأنُّاخلالفُّالذيُّوقعُّبنيُّالعلماءُّيفُّجوازُّروايةُّاحلديثُّباملعىن،ُّإمناُّيقصدُّهبمُّرواةُّماُّبعدُّجيلُّالصحابةُّالكرام؛ُّ
وأحوالهُّوأقواله،ُُّّألنُّالصحابةُّكانواُّحفاظاُّمنُّالطرازُّاألولُّوساعدهمُّعلىُّحفظُّاحلديثُّبالغةُّالنيبُّوكانُّالصحابةُّأعلمُّالناسُّبالنيب

صلىُّاهللُّعليهُُّّلرسولوهوُّاُّ-وبذلكُّفإنُّاملنبعُّ،ُّالُّلنُّتؤثرُّيفُّمعىنُّاحلديثُّولفظهومنُّمثُّفإنُّروايتهمُّحلديثهُّبأيُّشكلُّمنُّاألشك
ُّكانتُّسليمةُّمنُّأيُّحتريف.ُُّّوسلمُّواجلداولُّوهمُّالصحابةُّالكرام

تدوينُّالعامُّبدأُّيفُّأواخرُّالقرنُّاألولُّوبدايةُّالثان،ُّوأنُّوإذاُّعلمناُّأنُّالتدوينُّاخلاصُّوجدُّيفُّالقرنُّاألولُّاهلجري،ُّوأنُّال
ُّمنُّ ُّباللفظ،ُّومنهم ُّمنُّالتزم ُّورووها،ُّمنهم ُّنقلواُّاألحاديث ُّوأنُّالذين ُّوالصحفُّاملكتوبة، ُّالكتبُّاملدونة، ُّجتوزُّيف الروايةُّباملعىنُّال

ُّمنُّالرسول ُّقدُّمسعوا ُّخلصا،ُّممن ُّعربا ُّاجمليزونُّكانوا ُّباملعىن،ُّوهؤالء ُّأُّأجازُّالرواية ُّوأهنم ُّوشاهدواُّأحواله، ُّعليهُّوسلم، علمُّصلىُّاهلل

                                                                 
ُّ(ُّبتصرف.8ُّ/318،ُّ)م2002هـ/8ُّ،8423ُّدارُّاليقني،ُّمصر،ُّطُّالسنةُّالنبوية،ُّد.ُّعمادُّالسيدُّالشربيين،- 1
ُّخليفةُّعبدُّاملنعم،ُّقضايا- 2 ُّأشرف ُّللتاث،ُّالقاهرة،ُُّّحديثية، ُّ.455،ُّصم2004مكتبةُّأوالدُّالشيخ
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الناسُّمبواقعُّاخلطاب،ُّوكاملُّالكالم،ُّوأهنمُّيعلمونُّحقُّالعلمُّأهنمُّيروونُّماُّهوُّدين،ُّويعلمونُّحقُّالعلمُّحرمةُّالكذبُّعلىُّرسولُّ
ُّوحكم.ُّفيماُّشرعاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم،ُّويعلمونُّأيضاُّأنُّالكذبُّعلىُّرسولُّاهللُّإمناُّهوُّيفُّحقيقتهُّكذبُّعلىُّاهللُّ

ُّزعمُّ ُّعلىُّالنصوصُّالتحريفُّوالتبديل،ُّكما ُّالروايةُّباملعىنُّملُّجتنُّعلىُّالدين،ُّوأهناُّملُّتدخل إذاُّعلمناُّكلُّذلك،ُّعلمناُّأن
بعضُّاملستشرقنيُّومنُّلفُّلفهم،ُّوأنُّاهللُّالذيُّتكفلُّحبفظُّكتابهُّقدُّتكفلُّحبفظُّسنةُّنبيهُّمنُّالتحريفُّوالتبديل،ُّوقيضُّهلاُّيفُّكلُّ

ُّ ُّينفون ُّمن ُّصافياُّعصر ُّموردا ُّاحلق ُّوبقي ُّالدخيل، ُّالباطل ُّفذهب ُّاجلاهلني، ُّوتأويل ُّاملبطلني، ُّوانتحال ُّاملغالطني، ُّحتريف عنها
ُّماُّينفعُّالناسُّفيمكثُّيفُّاألرض}ُّ(8)للشاربني ُّ.[82الرعد:ُّ]ُّ{فأماُّالزبدُّفيذهبُّجفاءُّوأما

إليهُُّّلشروط،ُّيتأكدُّأنُّاحتمالُّاخلطأُّبالنسبةوإذاُّكانُّاألمرُّكماُّأوضحنا،ُّوأنُّالراويُّباملعىنُّالُّبدُّأنُّتتوفرُّفيهُّمثلُّهذهُّا
ُّ،أشبهُّباألمرُّاملوهومُّالذيُّالُّيؤبهُّله،ُّوالُّيلتفتُّإليه،ُّوخباصةُّإذاُّنظرناُّإىلُّماُّكانُّعليهُّالسلفُّمنُّدقةُّوأمانةُّوثقةُّوورعُّوصدقُّودين

ُّالظنُّبصحةُّا ُّوعلىُّهذاُّاألساسُّيكون ُّاختالفاُّيفُّاملعىن، ُّالُّنرىُّفيها ُّباملعىنُّقائماُّوُّواألحاديثُّمعُّتعددُّطرقها ُّومعُّلرواية راجحا،
ُّوهوُّماُّعلمُّمنُّالدينُّبالضرورة ُّ.(2)الظنُّجيبُّالعمل؛ُّإذُّالظنُّيفُّهذاُّكافُّلوجوبهُّمباُّيفُّذلكُّأصولُّالدينُّاليتُّيكفرُّجاحدها،
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ُّبتصرف.54ُّ:51ُّم،ُّص8118القاهرة،ُُّّ،ُّد.ُّحممدُّحممدُّأبوُّشهبة،ُّمطبعةُّاألزهرُّالشريف،دفاعُّعنُّالسنةُّوردُّشبهُّاملستشرقنيُّوالكتابُّاملعاصرين- 1
 بتصرف.23اخلفيف،ُّصُّي ُّإلسالمية،ُّعلمكانةُّالسنةُّيفُّبيانُّاألحكامُّا- 2

ُّالسنةُّوُّ،ُّالرابعةُّعشرةالشبهة8ُُّّجُّاألول،ُّالردُّعلىُّاالفتاءاتُّوالشبهات،ُّالقسمُّالثالث:ُّالسنةُّالنبوية،ُّاجمللدُّاإلسالمموسوعةُّبيانُّعنُّ ُّإلنكار الشبهاتُّالثالثونُّاملثارة
ُّاملطعينض،ُّد.ُّعبدُّالعظيمُّإالنبوية:ُّعرضُّونق ُّالشبهةُّالثامنةُّ،براهيم
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ّّحثبال ّلهدعوىّأنّتشددّالصحابةّفالعاشر:  .(2)ايّقبولّالسنةّمنقصة
ُّالسنة،ُّ ُّيفُّالدين،ُّويستدلونُّعلىُّذلكُّبتشددُّالصحابةُّيفُّقبول يدعيُّبعضُّاملشككنيُّأنُّالسنةُّليستُّأصال،ُّوالُّحجة

ُّأنهُّاستشارُّالصحابةُّحنيُّأرادُّأنُّجيمعُّالسنةُّيفُّتكئنيُّعلىُّمواقفُّلعمرُّبنُّاخلطابُّمنها:،ُّموامتناعهمُّعنُّاإلكثارُّمنُّالتحديث
أنهُُّّ،ُّوُّتهاُّفانصرفُّعنهامُّحيببُّإليهُّكتابا،ُّفوافقهُّالصحابةُّولكنُّعمرُّظلُّيستخريُّاهللُّشهراُّكامالُّيفُّكتابةُّالسنة،ُّفلصحفُّخاصةُّهب

شددُّمتسائلني:ُّإذاُّكانتُّالسنةُّحجةُّيفُّالدين،ُّفلماذاُّت،ُّبنُّمسعود،ُّوأيبُّذر،ُّوأيبُّالدرداءكانُّحيبسُّاملكثرينُّمنُّروايةُّاحلديثُّكا
ُّهادفنيُّمنُّوراءُّذلكُّكلهُّإىلُّالطعنُّيفُّحجيةُّالسنةُّمنُّخاللُّموقفُّقفُّيفُّطريقهاُّعمرُّبنُّاخلطاب؟الصحابةُّيفُّقبوهلا،ُّوملاذاُّوُّ

ُّالصحابةُّمنها.
إنُّموقفُّالصحابةُّاملتشددُّمنُّالسنةُّملُّيكنُّلإلنقاصُّمنُّقيمتها،ُّوإمناُّمنُّأجلُّالتثبت،ُّزيادةُّيفُّصيانةُّاحلديث،ُّنقدّعام:ّ

ُّوإالُّفلماذا ُّليسُّهلاُّحكمُّيفُّالقرآن؟ُّوخوفاُّمنُّأنُّيتسربُّإليهاُّالكذب، إنُّوُُّّيعملونُّبالسنة،ُّويفزعونُّإليها،ُّكلماُّنزلتُّهبمُّنازلة
لتدلُّعلىُّمدىُّقناعتهُّبأمهيةُّكتابةُّاحلديثُّالشريف،ُّوماُّكانُّإحجامهُّبعدُّذلكُّإالُّتريثاُّوحترزاُُّّتابةُّسنةُّرسولُّاهللحماولةُّالفاروقُّك

الصحابةُّاملكثرينُُّّإنُّخربُّحبسُّعمرُّبنُّاخلطابُّلبعض،ُّوُّعليهُّاللبسُّويثقُّبهابةُّملنُّيأمنُّيفُّالتدوينُّواجلمع؛ُّولذلكُّرأيناهُّيأذنُّبالكت
لُّوأمرُّأكثرُّمنُّروايةُّاحلديث،ُّبُّخالفاُّيفُّاحملبوسني،ُّكماُّأنُّعمرُّمنُّالروايةُّعنُّالرسولُّالُّيرقىُّإىلُّدرجةُّالصحة؛ُّوذلكُّألنُّهناك

ُّبتعلمُّالسنة،ُّوهذاُّكلهُّيؤكدُّفسادُّخربُّاحلبس.
ّفي ّكانّتشددّالخلفاء ّقبولّروايةّالحديثّحفاظاّعليه،ّولمّيكنّإنكاراّلهّبأيّحالّمنّاألحوال:ّأوال.

ُّأنُّ ُّيفُّاخلطأ،ُّوخوفاُّمن ُّروايةُّاحلديثُّعنهُّخشيةُّالوقوع ُّالنبويةُّفتمسكواُّهبا،ُّواحتاطواُّيف لقدُّعرفُّالصحابةُّمنزلةُّالسنة
ُّال ُّالثانُّبعد ُّالتشريعي ُّوهيُّاملصدر ُّأوُّالتحريف، ُّالكذب ُّالسنةُّاملطهرة ُّاتبعواُّكلُّسبييتسربُّإىل ُّالكرمي،ُّوهلذا ُّعلىُّقرآن ُّحيفظ ل

احلديثُّنوره،ُّفآثرواُّاالعتدالُّيفُّالروايةُّعنُّرسولُّاهللُّبلُّإنُّبعضهمُّفضلُّاإلقاللُّمنها،ُّفقدُّقالُّابنُّقتيبة:ُّ"وكانُّعمرُّأيضاُّشديداُّ
ناسُّفيها،ُّويدخلهاُّيريدُّبذلكُّأالُّيتسعُّالعلىُّمنُّأكثرُّالرواية،ُّأوُّأتىُّخبربُّيفُّاحلكمُّالُّشاهدُّلهُّعليه،ُّوكانُّيأمرهمُّبأنُّيقلواُّالرواية،ُّ

يفُّاخلالفةُّالراشدةُّمنهاجُّعمرُّوأتقنواُّأداءُّاحلديث،ُُّّوالتزمُّالصحابة،ُّ(2)الشوب،ُّويقعُّالتدليسُّوالكذبُّمنُّاملنافقُّوالفاجرُّواألعرايب"
ُّنواُّيفُّاخلطأ؛ُّلذلكُّنرىُّبعضهمُّالُّيكثرُّمنُّالروايةُّيفُّذلكُّالعهد،ُّحىتُّإنُّمنهمُّمنُّكاوضبطواُّحروفهُّومعناه،ُّوكانواُّخيشونُّأنُّيقع

ُّالُّحيدثُّإالُّباحلديثُّواحلديثني ُّماُّ، ُّحلديثُّرسولُّاهللُّومنُّذلك ُّجلدهُّويتغريُّلونهُّورعاُّواحتاما ونرىُّمنُّتأخذهُّالرعدة،ُّويقشعر
وعليهُّفقدُُّّ(3)«النيبُّقال:ُّمنُّتعمدُّعليُّكذباُّفليتبوأُّمقعدهُّمنُّالنارإنهُّليمنعينُّأنُّأحدثكمُّحديثاُّكثرياُّأنُّ»رويُّعنُّأنسُّأنهُّقال:ُّ

ُّألنُُّّ ُّالروايةُّعنه ُّوالنقصانُّيف ُّالتحريف،ُّأوُّالزيادة ُّوأمسكُّبعضهمُّعنهُّكراهية ُّيفُّاحلديث، ُّواخللفاءُّخصوصا تشددُّالصحابةُّعموما
كذب،ُُُّّّىُّعنُّالكذبُّعليهُّوعنُّروايةُّماُّيرىُّأنهكثرةُّالروايةُّكانتُّيفُّنظرُّكثريُّمنهمُّمظنةُّالوقوعُّيفُّاخلطأ،ُّوالكذبُّعليهُّوقدُّهن

ُّيرىُّأنهُّكذبُّفهوُّأحدُّالكاذبني»ومنُّذلكُّقولهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم:ُّ ُّ(4)«منُّحدثُّعينُّحديثا،
وليسُّيفُّذلكُّمنقصةُّللسنةُّأوُّإنكارُّهلاُُّّ(5)«كفىُّباملرءُّكذباُّأنُّحيدثُّبكلُّماُّمسع»وعنُّأيبُّهريرةُّقال:ُّقالُّرسولُّاهلل:ُّ

،ُّوقدُّكانُّالصحابةُّمجيعاُّخيشونُّأنُّيقعواُّيفُّالكذب،ُّفكيفُّيكذبونُّعلىُّرسولُّاهللُّ؟!ُّوقدُّكانُّالفاروقُّبأيُّحالُّمنُّاألحوال
يتشددُّيفُّتطبيقُّهذاُّاملنهج،ُّفحملُّالناسُّعلىُّالتثبتُّمماُّيسمعون،ُّوالتويُّفيماُّيؤدون،ُّفكانُّلهُّالفضلُّالكبريُّيفُّصيانةُّاحلديثُّ

                                                                 
ُّالسنةُّالنبوية،ُّد.ُّعبدُّالعظيمُّاملطعين،- 1 ُّإلنكار ُّم8112السنةُّاإلسالميةُّبنيُّإثباتُّالفامهنيُّورفضُّاجلاهلني،ُّد.ُّرءوفُّشليب،ُّدارُُُّّّ)*(ُّالشبهاتُّالثالثونُّاملثارة
ُّالعلمية،ُّبريوت،ُّتأويلُّخمتلفُّاحلديث،ُّابنُّقتيبة- 2 ُّ.48م،ُّص8115هـ/8ُّ،8405ُّط،ُّدارُّالكتب
ُّ)بشرحُّفتحُّالباري(،ُّ)- 3 ُّالكذبُّعلىُّرسولُّاهلل804(،ُّرقمُّ)8ُّ/248صحيحُّالبخاري ُّ(.8ُّ/841ُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم،ُّ)(.ُّصحيحُّمسلمُّ)بشرحُّالنووي(،ُّتغليظ
ُّ(.8ُّ/841وبُّالروايةُّعنُّالثقات،ُّ)صحيحُّمسلمُّ)بشرحُّالنووي(،ُّاملقدمة،ُّباب:ُّوج- 4
ُّبكـلُّمـاُّمسـع،ُّ)صحيـحُّمسلـمُّ)بشـرحُّالنـووي(،ُّاملقدمـة،ُّبـاب:ُّالنهـيُّعـنُّا- 5 ُّ(.8ُّ/820حلديـث
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ُّ(8)بةُّأيضا،ُّفابنُّمسعودُّيقول:ُّ"ليسُّالعلمُّبكثرةُّاحلديث،ُّولكنُّالعلمُّاخلشية"منُّالشوائبُّوالدخل،ُّوقدُّطبقُّذلكُّغريهُّمنُّالصحا
ويصورُّلناُّأبوُّهريرةُّحمافظةُّالصحابةُّعلىُّالسنةُّيفُّعهدُّعمرُّبإجابتهُّعنُّسؤالُّطرحهُّعليهُّأبوُّسلمة،ُّقالُّله:ُّ"أكنتُّحتدثُّيفُّزمانُّ

ُّ.(2)ل:ُّلوُّكنتُّأحدثُّيفُّزمانُّعمرُّمثلُّماُّأحدثكمُّلضربينُّمبخفقته"عمرُّهكذا؟ُّفقا
وقدُّكانُّهذاُّالتشددُّمنُّعمرُّوالصحابةُّمعه؛ُّللمحافظةُّعلىُّالقرآنُّالكرمي،ُّجبانبُّاحملافظةُّعلىُّالسنة،ُّفقدُّخشيُّأنُّيشتغلُّ

ُّرآنُّالكرمي،ُّوهوُّدستورُّاإلسالم،ُّفأرادُّأنُّحيفظُّاملسلمونُّالقرآنُّجيدا،ُّمثُّيعتنواُّباحلديثُّالشريفالناسُّبروايةُّاحلديثُّالشريفُّعنُّالق
الذيُّملُّيكنُّقدُّدونُّكلهُّيفُّعهدُّرسولُّاهللُّكالقرآن،ُّفنهجُّهلمُّالتثبتُّالعلميُّواإلقاللُّمنُّالروايةُّخمافةُّالوقوعُّيفُّاخلطأ،ُّوقدُّعرفُّ

إذنُّفقدُّكانُّاخلوفُّمنُّاخلطأ،ُّأوُّالزيادةُّوالنقصانُّيفُّحديثُّالنيبُُّّ(3)بالتحديثإتقانُّبعضُّالصحابةُّوحفظهمُّاجليد،ُّفسمحُّهلمُّ
جعلتُّالصحابةُُّّمنُّأعظمُّاألسبابُّاليت«ُّتعمداُّفليتبوأُّمقعدهُّمنُّالنارمنُّكذبُّعليُّم»والدخولُّيفُّوعيدُّقولهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم:ُّ

ُّمنُّالروايةُّأوُّاإلكثارُّمنُّاحلديثُّعنُّرسولُّاهللُّصلىُّاهللُّعل ُّيهُّوسلم.يتحرجون
وهكذاُّأمسكُّبعضُّالصحابةُّعنُّكثرةُّالتحديث؛ُُّّمنُّهيبةُّالتحديثُّعنُّرسولُّاهللوعلىُّهذاُّحيملُّماُّوردُّعنُّابنُّمسعودُّ

ُّخوفاُّمنُّاخلطأ،ُّأوُّالزيادةُّوالنقصانُّيفُّالروايةُّعنهُّومنُّمثُّفقدُّكانُّهنيُّالصحابةُّوعلىُّرأسهمُّعمرُّعنُّاإلكثارُّمنُّالروايةُّاتباعاُّلسنة
له..،ُّوهذاُّاُّملُّيقمُّيتسعُّالناسُّيفُّالرواية،ُّفيقعُّالكذبُّوالتدليسُّمنُّاملنافقُّوالفاجرُّواألعرايب،ُّفينسبونُّإىلُّالنيبُّالنيبُّوخشيةُّمنهُّأن

ُّالصحابة ُّجعل ُّالتثبتُُّّأيضاُّمما ُّحيثُّكان ُّوعلي ُّوعثمان، ُّوعمر، ُّبكر، ُّأيب ُّزمن ُّمعروفا ُّماُّكان ُّإال ُّالنيب ُّأحاديث ُّمن ُّيأخذون ال
كماُّقالُُُّّّإالُّماُّيعرف،ُّ،ُّملُّيأخذُّمنُّالناسُّعنُّرسولُّاهللفلماُّتدخلُّيفُّاألمرُّمنُّليسُّمنُّأهلهواالحتياط،ُّوعدمُّالكذبُّيفُّزماهنم،ُّ

بُّالناسُّابتدرتهُّأبصارنا،ُّوأصغيناُّإليهُّبآذاننا،ُّفلماُّركُّمسعناُّرجالُّيقول:ُّقالُّرسولُّاهللُّإناُّكناُّمرةُّإذا»ابنُّعباسُّرضيُّاهللُّعنهما:ُّ
ُّ.(4)«الصعبُّوالذلولُّملُّنأخذُّمنُّالناسُّإالُّماُّنعرف

يقولُّعمادُّالسيدُّالشربيين:ُّمنُّالوجوهُّواألسبابُّاليتُّمنُّأجلهاُّكانُّالصحابةُّميتنعون،ُّأوُّينهونُّعنُّاإلكثارُّمنُّالتحديثُّ
ُّعنهُّ ُّعليهمُّاالشتغال ُّوأتقنوه؛ُّفيخافون ُّقدُّأحصواُّالقرآن ُّوملُّيكونوا ُّعهدُّباإلسالم، ُّباألحاديثُّقومُّحديثي أيضاُّإذاُّكانُّاملخاطبون

ويشريُّ،ُّة"فقهُّحىتُّترىُّللقرآنُّوجوهاُّكثريُّهوُّأوال؛ُّإذُّهوُّاألصلُّلكلُّعلم،ُّقالُّأبوُّالدرداء:ُّ"لنُّتفقهُّكلُّالُّباألحاديثُّقبلُّإتقانه
إنكمُّتأتونُّأهلُّقريةُّهلمُّدويُّبالقرآن،ُّكدويُّالنحل،ُّفالُّتصدوهمُّباألحاديثُّفتشغلوهم،ُّ»إىلُّهذاُّالسببُّصراحةُّعمرُّحنيُّيقول:ُّ
)أي:ُّجودواُّاألصلُّاألول،ُّوهوُّالقرآن،ُّوابدءواُّبهُّأوال،ُّوالُّتبدءواُّ«ُُّّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمجردواُّالقرآن،ُّوأقلواُّالروايةُّعنُّرسولُّاهلل

ُّفتشغلوهمُّعنُّإتقانُّالقرآن(. ُّباألحاديث،
ُّمنُّ ُّيقبلونُّالطالبُّيفُّحلقامهمُّإالُّإذاُّوثقوا ُّاحلديث،ُّفكانُّكثريُّمنهمُّال وعلىُّهذاُّاملنهاجُّسارُّالسلفُّالصاحلُّمنُّأئمة

ُّالكرمي، ُّأحتفظُُّّدراستهمُّللقرآن ُّحدثين،ُّقال: ُّاألعمش،ُّفقلت: ُّغياث:ُّ"أتيت ُّحفصُّبن ُّهذاُّيقول ُّاألقل،ُّويف ُّبعضهُّعلى وحفظ
القرآن؟ُّقلت:ُّال،ُّقال:ُّاذهبُّفاحفظُّالقرآن،ُّمثُّهلمُّأحدثك،ُّقال:ُّفذهبتُّفحفظتُّالقرآن،ُّمثُّجئته،ُّفاستقرأن،ُّفقرأته،ُّفحدثين"،ُّ

:ُّسولُّوليسُّأحاديثُّالسننُّوالفرائض،ُّكماُّقالُّاحلافظُّالدارميُّمعناهُّعنديورمباُّيكونُّالنهيُّمتعلقاُّباألحاديثُّاليتُّهيُّمنُّسريةُّالرُّ
الُّفيماُّيعملُّإُّنه:ُّ"أقلواُّالروايةُّعنُّرسولُّاهلل"احلديثُّعنُّأيامُّرسولُّاهللُّليسُّالسننُّوالفرائض"،ُّويؤكدُّهذاُّقولُّعمرُّرضيُّاهللُّع

وحنوه،ُُّّيعُّاألحكامُّواآلدابُّوغريها،ُّوالُّخيرجُّإالُّالقصصبه"،ُّأي:ُّأقلواُّالرواية،ُّإالُّفيماُّيتتبُّعليهُّعملُّشرعي،ُّفيدخلُّيفُّذلكُّمج
ُّاإلقاللُّمنُّالقصصُّوحنوه،ُّوملُّمينعُّمنُّاإلكثارُّفيماُّفيهُّعمل. ُّفاستحب

                                                                 
ُّالعلمية،ُّبريوت،ُّد.ُّتُّحليةُّاألولياء،ُّأبوُّنعيمُّاألصفهان،- 1 ُّ(.8ُّ/838،ُّ)دارُّالكتب
ُّالعلمية،ُّبريوت،ُّد.ُّتُّتذكرةُّاحلفاظ،ُّالذهيب،- 2 ُّ(.8ُّ/2،ُّ)دارُّالكتب
ُّبتصرف.12ُّ:12ُّ،ُّصم2004هـ/4ُّ،8425ُّمكتبةُّوهبة،ُّالقاهرة،ُّطُّبلُّالتدوين،ُّد.ُّحممدُّعجاجُّاخلطيب،السنةُّق- 3
ُّ(.8ُّ/828واالحتياطُّيفُّحتملها،ُّ)ُّصحيحُّمسلمُّ)بشرحُّالنووي(،ُّاملقدمة،ُّباب:ُّالنهيُّعنُّالروايةُّعنُّالضعفاء- 4
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ومنُّاألسبابُّأيضاُّخوفهمُّمنُّاالشتغالُّبكثرةُّاحلديثُّعنُّتدبرهُّوتفهمه؛ُّألنُّاملكثرُّالُّتكادُّتراهُّإالُّغريُّمتدبرُّوالُّمتفقه،ُّ
ُّالب ُّفيهُّأهل ُّبدونُّوهذاُّماُّوقع ُّتلكُّاآلثار ُّأخذواُّبظاهر ُّالسنةُّقدمياُّوحديثا، ُّاملنكرونُّحلجية ُّوتدبردعُّواألهواء ُّاملرادةُُّّتفقه للمعان

والُّخيفىُّأيضاُّأنُّاإلكثارُّجيعلُّاملكثرُّيسردُّاحلديثُّسرداُّسريعا،ُّيلتبسُّعلىُّاملستمع،ُّوهذاُّماُّأنكرتهُّأمُّاملؤمننيُّعائشةُّرضيُّ،ُّمنها
ُّيعجبكُّأبوُّهريرة!ُّأال»يثُّالذيُّرواهُّالشيخان،ُّعنُّعروةُّبنُّالزبريُّأنُّعائشةُّرضيُّاهللُّعنهاُّقالت:ُّاهللُّعنهاُّعلىُّأيبُّهريرةُّيفُّاحلد

هُّلرددتُّعليه،ُّإنُّأدركتجاءُّفجلسُّإىلُّجنبُّحجريت،ُّحيدثُّعنُّالنيبُّيسمعينُّذلك،ُّوكنتُّأسبح،ُّفقامُّقبلُّأنُّأقضيُّسبحيت،ُّولوُّ
ُّ(8)«ملُّيكنُّيسردُّاحلديثُّكسردكمُّرسولُّاهلل

ُّ ُّإهنمُّكانوا ُّالعامة،ُّمث ُّعلى ُّيعسر ُّاليت ُّاملتشاهبات ُّمن ُّاألحاديث ُّإذاُّكانت ُّمنه، ُّواإلكثار ُّالتحديث ُّعن ُّميتنعون ُّأو ينهون،
ُّتلكُّ ُّتؤدي ُّفهموا،ُّوقد ُّخبالفُّما ُّاحلكم ُّبظاهرها،ُّويكون ُّمنها،ُّويستدلون ُّاملراد ُّعلىُّخالف ُّفهمها،ُّفيحملوهنا وضعافُّالعقول

هُّعقوهلم،ُّإالُّكانُّغبنُّمسعودُّرضيُّاهللُّعنه:ُّ"ماُّأنتُّمبحدثُّقوماُّحديثاُّالُّتبلويفُّذلكُّيقولُّا،ُّملتشاهباتُّإىلُّتكذيبُّاهللُّورسولها
ُّذلكُّ،ُّلبعضهمُّفتنة" ُّأحتبونُّأنُّيكذبُّاهللُّورسوله"،ُّويؤيد ُّ"حدثواُّالناسُّمباُّيعرفون،ُّودعواُّماُّينكرون، ويقولُّعليُّرضيُّاهللُّعنه:

ُّب ُّاهللُّلرميتمون ُّمنُّرسول ُّشيءُّمسعته ُّحدثتكمُّبكل ُّهريرة:ُّ"لو ُُّّ-القشعُّقولُّأيب ُّماُّناظرمتونُّ-يعينُّاملزابل ُّ"مث ُّيقولُّ، ويفُّذلك
ُّوجبُّ صاحبُّتوجيهُّالنظر:ُّ"إنُّاحملدثُّجيبُّعليهُّأنُّيراعيُّحالُّمنُّحيدثهم،ُّفإذاُّكانُّفيماُّثبتُّعندهُّماُّالُّتصلُّإليهُّأفهامهم،

ُّعليهُّتركُّحتديثهمُّبهُّدفعاُّللضرر،ُّفليسُّكلُّحديثُّجيبُّنشرهُّجلميعُّالناس".
فأحسنُُّّيتثبتونُّيفُّقبولُّروايةُّاحلديث،ُّوقدُّذكرهاُّالشربيينُّعلتُّاخللفاءُّوعلىُّرأسهمُّسيدناُّعمرهُّاألسبابُّهيُّاليتُّجهذ

وكانتُّطريقةُّالصحابةُّومنهجهمُّيفُّاحملافظةُّعلىُّحديثُّرسولُّاهللُّخشيةُّالوقوعُّيفُّاخلطأ،ُّأوُّتسربُّالدسُّإىلُّاحلديثُُّّ(2)يفُّذكرها
ُّأخذُّالشريفُّمنُّاجلهالءُّوأصحابُّاألهواء،ُّأوُّأنُّحتملُّبعضُّاأل ُّعلىُّغريُّوجهُّاحلقُّوالصواب،ُّفيكونُّاحلكمُّخبالفُّما حاديث

به،ُّومنُّمثُّفقدُّكانُّصنيعهم،ُّاحتياطاُّللدين،ُّورعايةُّملصلحةُّاملسلمني،ُّالُّزهداُّيفُّاحلديثُّالنبوي،ُّوالُّتعطيالُّله،ُّأوُّتنقصاُّمنه،ُّالُّ
مُّكانواُّإذاُّقدُّتواترُّخربُّاجتهادُّالصحابة،ُّوأهنسيماُّوقدُّثبتُّعنهمُّمجيعاُّمتسكهمُّباحلديثُّالشريف،ُّوإجالهلمُّإياه،ُّوأخذهمُّبه،ُّوُّ

ُّ ُّتعاىل،ُّفإذاُّملُّجيدواُّالتمسواُّالسنة،ُّفإنُّوجدواُّفيهاُّاحلكمُّأخذواُّبه،ُّونزلواُّعليه،ُّوإن ُّملنزلتُّهبمُّنازلةُّفقهيةُّفزعواُّإىلُّكتابُّاهلل
ُّبالرأي ُّ.(3)جيدواُّفزعواُّإىلُّاالجتهاد

ُّملنُّ ُّمنهجاُّنرباسا ُّوروايتهُّكان ُّيفُّقبولُّاحلديث ُّتشددُّاخللفاء ُّالصحابة،ُّوأياُّكانُّاألمر،ُّفإن ُّعمرُّوكذلكُّباقي هكذا،ُّكان
ُّالنفوسُّ ُّوهذاُّأمرُّينبغيُّأنُّيثريُّالطمأنينة،ُّويبهج ُّبنُّعبدُّالعزيزُّيفُّمجعُّالسنةُّوتدوينها، بعدهم،ُّحنيُّنشطتُّاألمةُّيفُّعصرُّعمر

ُّعلى ُّاألمة ُّاخللفاءُُّّبالسعادةُّحلرص ُّعصر ُّمن ُّبدءا ُّودراية ُّعناية ُّبكل ُّأحيطت ُّبل ُّعشوائيا، ُّمجعا ُّجتمع ُّمل ُّوأهنا ُّالرسول ُّسنة حفظ
الراشدين،ُّوتابعيهمُّإىلُّعهدُّعلماءُّاحلديثُّمنُّبعده،ُّوكانتُّنتيجةُّهذاُّالتشددُّهوُّتنقيةُّالسنةُّمنُّالدخيلُّواملدسوس،ُّوهذهُّحممدةُّ

اءُّيفُّروايةُّالسنة،ُّولوُّتساهلُّاخللف،ُّاحلديث؟!ُّإنُّاهللُّلطيفُّملاُّيشاءُّيفُّروايةيسجلهاُّالتاريخ،ُّفهلُّكانُّيسعدناُّلوُّتساهلُّاخللفاءُّ
ومنُّمثُّفالُّمذمةُّأوُّمنقصةُّ،ُّ(4)لكانُّهذاُّالتساهلُّمدعاةُّلتساهلُّمنُّجاءُّبعدهم،ُّولنزعتُّالثقةُّعنُّسنةُّمنُّأرسلهُّاهللُّرمحةُّللعاملني

ُّاإلطالق.منُّتشددُّاخللفاءُّيفُّقبولُّروايةُّاحلديث،ُّوالُّيعينُّذلكُّإنكارهمُّهل ُّاُّعلى
ّفيّقضيةّجمعّالسنة:ّثانيا.ّاستخارةّعمرّبنّالخطابّرضيّاهللّعنه

                                                                 
ُّ)بشرحُّفتحُّالباري(،ُّ)-8ُّ ُّالبخاري ُّ(.4212(،ُّرقمُّ)1ُّ/3430)بشرحُّالنووي(،ُّكتاب:ُّفضائلُّالصحابة،ُّ)ُّ(.ُّصحيحُّمسلم3541(،ُّرقمُّ)4ُُّّ/455صحيح
ُّ(ُّبتصرف.8ُّ/321ُّ:331،ُّ)م2002هـ/8ُّ،8423ُّدارُّاليقني،ُّمصر،ُّطُّالسنةُّالنبويةُّيفُّكتاباتُّأعداءُّاإلسالم،ُّد.ُّعمادُّالسيدُّالشربيين،-2ُّ
ُّ(.8ُّ/202،ُّ)عد،ُّدارُّاجليل،ُّبريوت،ُّد.ُّتحتقيق:ُّطهُّعبدُّالرءوفُّسُّانظر:ُّأعالمُّاملوقعنيُّعنُّربُّالعاملني،ُّابنُّالقيم،-3ُّ
ُّالسنةُّالنبوية،ُّد.ُّعبدُّالعظيمُّاملطعين،-4ُّ ُّإلنكار ُّبتصرف.32ُّ،ُّصم8111هـ/8ُّ،8420ُّمكتبةُّوهبة،ُّالقاهرة،ُّطُّالشبهاتُّالثالثونُّاملثارة
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قُّيستخريُّفأشارواُّعليهُّبكتابتها،ُّوطفُّخاصةُّهبا،ُّواستشارُّلذلكُّالصحابةُّلقدُّطرأتُّعلىُّعمرُّفكرةُّمجعُّالسنةُّيفُّصحف
همُّمنُّذلكُّنُّقدُّانصرفُّعنُّفكرةُّكتابتها،ُّفالُّيفاهللُّيفُّذلكُّشهراُّكامال،ُّفلمُّينشرحُّقلبهُّلألمر،ُّفانصرفُّعنُّهذهُّالفكرة،ُّوإنُّكا

ُّعنُّ ُّاهللأنهُّانصرف ُّمعُّكتاب ُّوالعملُّهبا ُّتتيُّتعظيمها ُّلئال ُّالقرآن،ُّوأيضا ُّهباُّعن ُّينشغلُّالناس ُّخشيُّأن ُّوالقضاء.ُّوإمنا هُّيفُّالفتيا
ُّحفظاُّعلىُّالسنةُّوصونا ُّهلا.ُّالعقولُّفيماُّملُّيفهموهُّمنُّاملتشابهُّمنها،ُّوغريُّذلكُّمنُّاألمورُّاليتُّوضحناها

قدُّاستشارُّالصحابةُّيفُّكتابةُّالسنةُّفوافقوه،ُّوهذاُّيدلُّعلىُّإمجاعُّالصحابةُّواتفاقهمُّعلىُّجوازُّكتابةُّالسنة،ُُّّوعليهُّفإنُّعمر
ُّأنُّعمرُّكانُّأولُّمنُّفكرُّيفُّموضوعُّمجعُّالسنة،ُّلوالُّماُّكانُّمنُّأمرُّاالستخارة. ُّورغبتهمُّالشديدةُّيفُّذلك،ُّويدلُّأيضاُّعلى

ُّذلكُّخريُّدل ُّعلىُّإميوبعد،ُّأفالُّيكون ُّرأسهمُّابنُّاخلطابيل ُّاهللُّعنهمُّوعلى ُّمجيعاُّرضي ُّهبا؟ُّبالسنةُّوُُّّانُّالصحابة العمل
وإال،ُّفلماذاُّكانُّاحلرصُّالشديدُّمنهمُّعلىُّمجعهاُّوتدوينها؟!ُّورويُّأنُّعمرُّبنُّاخلطابُّملاُّأرادُّأنُّيكتبُّالسننُّاستخارُّاهللُّشهراُّمثُّ

،ُّوهكذا،ُّفهوُّقدُّهمُّبكتابةُّاألحاديثُّيفُّبادئُّ(8)ليها،ُّوتركواُّكتابُّاهلل"أصبحُّوقدُّعزمُّله،ُّفقال:ُّذكرتُّقوماُّكتبواُّكتباُّفأقبلواُّع
ُّعنُُّّ ُّأنُّيتشاغلُّالناس ُّرهبم،ُّفهوُّخيشى ُّوتركواُّكتاب ُّفأكبواُّعليها،ُّوانشغلواُّهبا ُّمنُّقبلُّكتبواُّكتبا، ُّقوماُّكانوا األمر،ُّولكنهُّملاُّذكر

لوُّدونُّاحلديثُّتدويناُُّّثهوُّاحلريصُّعلىُّأنُّيأخذُّالقرآنُّالكرميُّوضعهُّيفُّالقلوبُّوالعقول،ُّوحىتُّالُّيلتبسُّالقرآنُّباحلديكتابُّاهللُّوُّ
ُّ.(2)وحىتُّتتوفرُّاهلممُّحلفظُّكتابُّاهللُّولذلكُّقال:ُّ"إنُّواهللُّالُّألبسُّكتابُّاهللُّبشيءُّأبدا"ُّرمسيا

يكونُّميقاتُّمجعُُّّأنُّكمةُّهوُّيعلمها،ُّوالُّيعلمهاُّغريهحلُّرمباُّقدرتعضيداُّملاُّسبقُّجيبُّعليناُّأنُّنأخذُّيفُّاالعتبارُّأنُّاهللُّوُّ
السنةُّوكتابتها،ُّهوُّعصرُّعمرُّالثانُّالُّعمرُّاألول؛ُّأيُّعمرُّبنُّعبدُّالعزيزُّالُّعمرُّبنُّاخلطاب،ُّولوُّكانُّاهللُّقدُّقدرُّمجعهاُّوكتابتهاُّ

ُّوتدوينهاُّيفُّعصرُّعمرُّاألولُّلشرح ُّ.(3)صدرُّابنُّاخلطابُّجلمعها،ُّوكتابتها
مثُّإنُّحماولةُّالفاروقُّأنُّيكتبُّسنةُّرسولُّاهللُّلتدلُّعلىُّمدىُّقناعتهُّجبوازُّبلُّأمهيةُّكتابةُّاحلديثُّالشريف،ُّوهذاُّماُّانتهىُّ

عمرُّيفُّاجلواز،ُّماُّهمُّبأنُّيفعلُّماُّمنعهُّرسولُّاهللُّوماُّكرهه،ُّفإحجامُّالفاروقُّملُُّّبهُّأمرُّرسولُّاهللُّبعدُّالنهيُّعنُّالكتابة،ُّولوُّشك
يكنُّلكراهةُّالكتابة،ُّبلُّملانعُّيقتضيُّأنُّيتيثُّيفُّالتدوينُّواجلمع،ُّملصلحةُّأخطرُّوأعظم،ُّولذلكُّرأيناهُّيكتبُّبنفسهُّملنُّيأمنُّعليهُّ

،ُّويقويُّهذاُّماُّيروىُّعنُّعمروُّ(4)ُّجبمعهُّيفُّاملصحفُّالشريفاللبس،ُّويثقُّبه،ُّورمباُّمسحُّعمرُّبعدُّأنُّرأىُّحفظُّاألمةُّلكتابُّاهلل
ُّ.(5)بنُّأيبُّسفيانُّمنُّأنهُّمسعُّعمرُّبنُّاخلطابُّيقول:ُّ"قيدواُّالعلمُّبالكتاب"

ُّعرفُّمنهمُّالنهيُّعنُّكتابةُّومماُّيدعمُّهذهُّالرؤيةُّأنُّبع ُّأجازُّالكتابة،ُّوكتبُّبعضهمُّبيده،ُّوتغريُّرأيُّمن ضُّالصحابةُّقد
ُّاآلفاق ُّإىل ُّاملصاحفُّوأرسل ُّيف ُّمجعُّالقرآن ُّأن ُّوخاصةُّبعد ُّاملنع، ُّزالتُّأسباب ُّالصحابةُُّّ(4)احلديث،ُّحينما ُّاهتمام وهكذا،ُّكان

والُّاعتبارُّملنُّيدعيُّأنُّإحجامُّعمرُّعنُُُّّّ(2)يُّاهللُّعنهمُّوأرضاهمحبديثُّرسولُّاهللُّروايةُّومحال،ُّوكتابةُّوتقييدا،ُّوحفظاُّوتوثيقا،ُّرض
ُّكتابةُّالسنةُّكانُّبسببُّعدمُّاعتبارهاُّحجة.
ّوأبيّلر،ّوأبيّالدرداءّروايةّغيرّصحيحة:ّثالثا.ّروايةّحبسّعمرّرضيّاهللّعنه ّالبنّمسعود،

ُّذكرُّ ُّغريُّصحيحة، ُّالنيبُّرواية ُّاحلديثُّعن ُّمنُّأجل ُّلبعضُّالصحابة ُّحبسُّعمر ُّليبإنُّرواية ُّ"اإلحكام"؛ ُّحزمُّيف نيُّهاُّابن
ضعفهاُّوزيفها،ُّفقال:ُّ"رويناُّعنُّبندار،ُّحدثناُّغندر،ُّحدثناُّشعبةُّعنُّسعدُّبنُّإبراهيمُّبنُّعبدُّالرمحنُّبنُّعوف،ُّعنُّأبيه،ُّقال:ُّقالُّ

                                                                 
ُّ(ُّبتصرف.3ُّ/242،ُّ)م2200حتقيق:ُّد.ُّعليُّحممدُّعمر،ُّاهليئةُّاملصريةُّالعامةُّللكتاب،ُّالقاهرة،ُُّّالطبقاتُّالكبري،ُّابنُّسعد،- 1
ُّالنبوي،ُّد.ُّأمحدُّعمرُّهاشم،- 2 ُّ.888،ُّصم2000هـ/8ُّ،8428ُّمكتبةُّوهبة،ُّالقاهرة،ُّطُّانظر:ُّدفاعُّعنُّاحلديث
ُّالسنةُّالنبوية،ُّد.ُّعبدُّالعظيمُّاملطعين،- 3 ُّإلنكار ُّبتصرف.32ُّ،33ُّ،ُّصم8111هـ/8ُّ،8420ُّمكتبةُّوهبة،ُّالقاهرة،ُّطُّالشبهاتُّالثالثونُّاملثارة
ُّالسنة،ُّد.ُّأمحدُّحسنيُّحممدُّإبراهيم،منُّجهودُّا- 4 ُّ.821،ُّصم8111هـ/8ُّ،8481ُّمطبعةُّاحلسنيُّاإلسالمية،ُّالقاهرة،ُّطُّألمةُّيفُّحفظ
ُّ(.8ُّ/301،ُّ)م2002هـ/8421ُّحتقيق:ُّأيبُّاألشبالُّالزهريي،ُّمكتبةُّالتوعيةُّاإلسالمية،ُّالقاهرة،ُُّّجامعُّبيانُّالعلمُّوفضله،ُّابنُّعبدُّالرب،- 5
ُّ.384،ُّصم2004هـ/4ُّ،8425ُّمكتبةُّوهبة،ُّالقاهرة،ُّطُّحممدُّعجاجُّاخلطيب،السنةُّقبلُّالتدوين،ُّد.ُّ- 6
ُّالسنة،ُّد.ُّأمحدُّحسنيُّحممدُّإبراهيم،- 7 ُّ.821،ُّصم8111هـ/8ُّ،8481ُّمطبعةُّاحلسنيُّاإلسالمية،ُّالقاهرة،ُّطُّمنُّجهودُّاألمةُّيفُّحفظ
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ُّملُّ ُّقال:ُّوأحسبهُّأنه ُّاهللُّعليهُّوسلم؟ ُّرسولُّاهللُّصلى ُّاحلديثُّعلى ُّذر:ُّماُّهذا ُّوأليبُّالدرداء،ُّوأيب ُّأنُّيعمرُّالبنُّمسعود، دعهم
جاجُّفالُّيصح،ُّوالُّجيوزُّاالحتُّمثُّطعنُّيفُّهذاُّاحلديث،ُّبقوله:ُّ"هذاُّمرسلُّومشكوكُّفيهُّمنُّشعبة،ُّ(8)خيرجواُّمنُّاملدينةُّحىتُّمات"

وهوُّحقيقةُّمرسل؛ُّألنُّفيهُّانقطاعُّبنيُّإبراهيمُّبنُّعبدُّالرمحنُّبنُّعوفُّوبنيُّعمرُّبنُّاخلطاب،ُّفإبراهيمُّبنُّعبدُّالرمحنُّبنُّعوفُّ،ُّبه"
منُّاهلجرة،ُّيفُّأواخرُّخالفةُّعمر،ُّفالُّيتصورُّمساعهُّمنهُّيفُّمثل20ُُّّسنة،ُّفيكونُّقدُّولدُّسنة25ُُّّهـ،ُّوعمره15ُّ،ُّأوُّهـ11ماتُّسنةُّ

ُّ.(2)تلكُّالسن،ُّوعلىُّذلكُّفالُّتكونُّالروايةُّحجة،ُّوالُّيؤخذُّهبا
يا،ُّوهـلُّيعقلُّمنُّمثلُّعمرُّبنُّاخلطابُّأنُّحيبسُّثالثةُّمنُّجلةُّأصحابُّكماُّأنُّالعقلُّالُّيستسيغها،ُّبلُّيرفضهاُّرفضاُّكل

وقدُّناقشُّاإلمامُّابنُّحزمُّذلكُّورده،ُّوقال:ُّ"هذاُّمرسل،ُُّّالرسولُّوأنقاهمُّوأورعهم؟!ُّفهلُّيكونُّاإلكثارُّمنُّالروايةُّمهمةُّحلبسهم؟!
نُّأنُّيكونُّوالتوليد؛ُّألنهُّالُّخيلوُّعمرُّمُّومشكوكُّفيهُّمنُّ)شعبة(،ُّفالُّيصحُّوالُّجيوزُّاالحتجاجُّبه،ُّمثُّهوُّيفُّنفسهُّظاهرُّالكذب

امهمُّالصحابة،ُّويفُّهذاُّماُّفيه،ُّأوُّيكونُّهنىُّعنُّنفسُّاحلديث،ُّوعنُّتبليغُّسنةُّرسولُّاهللُّإىلُّاملسلمني،ُّوألزمهمُّكتماهناُّوجحدها،ُّ
كذبُّصحابةُّمتهمنيُّبالوأنُّالُّيذكروهاُّألحد،ُّفهذاُّخروجُّعنُّاإلسالم،ُّوقدُّأعاذُّاهللُّأمريُّاملؤمننيُّمنُّكلُّذلك،ُّولئنُّكانُّسائرُّال

ُّعلىُّالنيبُّفماُّعمرُّإالُّواحدُّمنهم،ُّوهذاُّقولُّالُّيقولهُّمسلمُّأصال،ُّولئنُّكانُّحبسهمُّوهمُّغريُّمتهمنيُّلقدُّظلمهم".
هوُّكثريُّالرواية،ُّفُّونيفاُّعلىُّقربُّموتهُّمنُّموتُّالنيبمثُّقال:ُّ"وقدُّحدثُّعمرُّحبديثُّكثري،ُّفإنهُّقدُّروىُّمخسمائةُّحديثُّ

ُّأكثرُّروا ُّعشرُّمنهم"وليسُّيفُّالصحابة ُّمنهُّإالُّبضعة ُّ(3)ية ُّفالذهيبُّ، ُّيفُّاحملبوسني، ُّفهناكُّخالف ُّجدالُّبصحةُّالرواية، ولوُّسلمنا
ذر"،ُّفهلُُّّويذكرُّأهنمُّ"ابنُّمسعود،ُّوأبوُّالدرداء،ُّوأبوُّمسعودُّاألنصاري"،ُّبينماُّيذكرُّابنُّحزمُّأهنم:ُّ"ابنُّمسعود،ُّوأبوُّالدرداء،ُّوأب

ُّألهنمُّ ُّاآلفاقُّمنُّغريُّأنُّحتتملُّالشكُّيفُّاحملبوسني؛ ُّحادثةُّكهذهُّسيطريُّخربهاُّيف تكررُّاحلبسُّمنُّعمر؟ُّولوُّتكررُّالشتهر،ُّمثُّإن
منُّأعيانُّالصحابة،ُّولوُّسلمناُّأنُّالعربةُّيفُّاحلادثةُّنفسهاُّمنُّحيثُّحبسهُّبعضُّالصحابة،ُّدونُّنظرُّإىلُّأعياهنمُّوأشخاصهم؛ُّألهنمُّ

ة،ُّقلنا:ُّقدُّكانُّغريُّهؤالءُّأكثرُّمنهمُّحديثا،ُّوملُّيردُّإليناُّخربُّحبسهم،ُّفالُّيعقلُّأنُّيفرقُّأوُّأنُّحيبسُّأمريُّاملؤمننيُّبعضاُّأكثرواُّالرواي
ُّروىُّ ُّهريرةُّمثالُّوهوُّأكثرُّحديثاُّمنهم،ُّفقد ُّوهيُّاإلكثارُّمنُّاحلديث،ُّفإنهُّقدُّتركُّأبا دونُّبعضُّيفُّقضيةُّواحدة،ُّهمُّفيهاُّسواء،

(ُّ ُّهريرة ُّآال5324أبو ُّمخسة )(ُّ ُّمسعود ُّوابن ُّحديثا، ُّوسبعني ُّوأربعة ُّوثالمثائة ُّالدرداء141ُّف ُّوأبو ُّحديثا، ُّوأربعني ُّومثانية ُّمثامنائة )
(821(ُّ ُّوأبوُّذر ُّوسبعنيُّحديثا، ُّهريرة218ُّ(ُّمائةُّوتسعة ُّويتكُّأبا ُّعمرُّهؤالء ُّأنُّحيبس ُّفمعاذُّاهلل ُّوواحداُّومثاننيُّحديثا! (ُّمائتني

لُّإنُّألنهُّخشيه،ُّفنقول:ُّملاذاُّملُّخيشهُّهؤالء؟ُّبُّةُّملُّيكثرُّمنُّالروايةُّيفُّعهدُّعمرريرُّالذيُّهوُّأكثرُّمنهمُّحديثا،ُّوإنُّقيل:ُّإنُّأباُّه
عمرُّنفسهُّمسحُّأليبُّهريرةُّأنُّيرويُّعنُّرسولُّاهللُّعندماُّعرفُّورعه،ُّوخشيتهُّمنُّاهللُّفقدُّروىُّالذهيبُّعنُّأيبُّهريرةُّقال:ُّ"بلغُّعمرُّ

:ُّنعم،ُّوقدُّعلمتُّأليُّشيءُّسألتين.ُّقال:ُّوملُّسألتك؟ُّقلتقلت:ُُّّحديثيُّفأرسلُّإيل،ُّفقال:ُّكنتُّمعناُّمعُّرسولُّيفُّبيتُّفالن؟
ُّ(4)إنُّرسولُّاهللُّقالُّيومئذ:ُّمنُّكذبُّعليُّمتعمدا،ُّفليتبوأُّمقعدهُّمنُّالنار.ُّقال:ُّأماُّإذا،ُّفاذهبُّفحدث"

قوهلا،ُّأبلُّقدُّوردُّعنُّعمرُّأنهُّخطبُّيومُّمجعة،ُّفحمدُّاهللُّوأثىنُّعليه،ُّمثُّقال:ُّ"أماُّبعد،ُّفإنُّأريدُّأنُّأقولُّمقالةُّقدرُّيلُّأنُّ
منُّوعاهاُّوعقلهاُّوحفظهاُّفليحدثُّهباُّحيثُّتنتهيُّبهُّراحلته،ُّومنُّخشيُّأنُّالُّيعيهاُّفإنُّالُّأحلُّلهُّأنُّيكذبُّعلي،ُّإنُّاهللُّبعثُّ
حممداُّباحلق،ُّوأنزلُّمعهُّالكتاب،ُّفكانُّمماُّأنزلُّمعهُّ)آيةُّالرجم(...ُّوذكرُّاحلديث"،ُّوهذاُّيدلُّعلىُّأنُّهنيهُّعنُّاإلكثارُّوأمرهُّبإقاللُّ

رسولُّاهللُّإمناُّكانُّخوفُّالكذبُّعلىُّرسولُّاهللُّلئالُّحيملهمُّاإلكثارُّأنُّحيدثواُّمباُّملُّيتقنواُّحفظهُّوملُّيعوه،ُّألنُّضبطُّمنُُّّالروايةُّعن
قلتُّروايتهُّأكثرُّمنُّضبطُّاملستكثر،ُّوهوُّأبعدُّمنُّالسهوُّوالغلطُّالذيُّالُّيؤمنُّمعُّاإلكثار؛ُّفلهذاُّأمرهمُّعمرُّباإلقاللُّمنُّالرواية،ُّ

                                                                 
ُّالعلمية،ُّبريوت،ُّط- 1 ُّ(.2ُّ/244،ُّ)م1158هـ/8ُّ،8405ُّاإلحكامُّيفُّأصولُّاألحكام،ُّابنُّحزم،ُّدارُّالكتب
ُّاإلسالمي،ُّد.ُّمصطفىُّالسباعي،- 2 ُّ.22،ُّصم2004هـ/3ُّ،8422ُّدارُّالسالم،ُّالقاهرة،ُّطُّالسنةُّومكانتهاُّيفُّالتشريع
ُّالعلمية،ُّبريوت،ُّط- 3 ُّ(.2ُّ/242،ُّ)م8115هـ/8ُّ،8405ُّاإلحكامُّيفُّأصولُّاألحكام،ُّابنُّحزم،ُّدارُّالكتب
ُّاألرُّ- 4 ُّ(.2ُّ/403م،ُّ)8110هـ/2ُّ،8480ُّت،ُّطنؤوط،ُّمؤسسةُّالرسالة،ُّبريوُّسريُّأعالمُّالنبالء،ُّالذهيب،ُّحتقيق:ُّشعيب
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لنهىُّعنُّاإلقاللُّمنهاُّواإلكثار،ُّأالُّتراهُّيقول:ُّفمنُّحفظهاُّووعاهاُّفليحدثُّهبا،ُّفكيفُّيأمرهمُّباحلديثُّعنُّولوُّكرهُّالروايةُّوذمهاُّ
ُّاحلديثُّويأمرهمُّباإلقاللُّمنه،ُّوهوُّيندهبمُّإىلُّفُّينهاهمُّعنُّاحلديثُّعنُّرسولُّاهللرسولُّاهللُّوينهاهمُّعنه؟ُّهذاُّالُّيستقيم،ُّبلُّكي

أنُّحيبسُّعمرُّابنُّمسعود،ُّوأباُّالدرداء،ُّوأباُّذر،ُّأوُّأباُّمسعودُّاألنصاري،ُّوهوُّقدُّعرفُّوهلُّيتصورُّإنسانُّ(،8ُّ)يفُّالروايةُّالسابقة
بلُّإنُّأمريُّاملؤمننيُّامنتُّعلىُّأهلُّالعراقُّعندماُّأرسلُّإليهمُّعبدُّاهللُّبنُّمسعود،ُّوكتبُّهلم:ُّ"إنُّواهللُّالذيُّالُُّّحفظهم،ُّوورعهم؟!

ُّنفسيُّفخذواُّمنه" ُّ(2)إلهُّإالُّهوُّآثرتكمُّبهُّعلى
وهب:ُّكنتُّجالساُّيفُّالقومُّعندُّعمرُّإذُّجاءُّرجلُّحنيفُّقليل،ُّفجعلُّعمرُّينظرُّإليهُّويتهللُّوجهه،ُّمثُّقال:ُُُّّّوقالُّزيدُّبن

فكيفُّيأمرُّالناسُّباألخذُّعنه،ُّويشهدُّلهُّبالعلم،ُّمثُُّّ(3)كنيفُّملئُّعلما،ُّكنيفُّملئُّعلما،ُّكنيفُّملئُّعلما،ُّفإذاُّهوُّابنُّمسعود"
،ُّا،ُّومعلمهاُّالقرآنمُّالشامُّوقاضيهحبسُّالصحابةُّالباقني،ُّففيهمُّأبوُّالدرداءُّإماحيبسه؟ُّوماُّردُّبهُّعلىُّحبسُّابنُّمسعودُّيردُّبهُّعلىُّ

قدُّحدثُُّّالُّيصح،ُّبلُّإنُّعمرُّنفسهوهبذاُّالبيانُّيتضحُّأنُّخربُّحبسُّعمرُّللصحابةُّبدعوىُّأهنمُّأكثرواُّمنُّالروايةُّعنُّرسولُّاهللُّ
ليسُّالعلمُّبكثرةُّاحلديث،ُّولكنُّالعلمُّ»ويُّعنهُّقوله:ُّوقدُّرُُّّ(4)حبديثُّكثريُّعنُّالنيبُّفهلُّيتصورُّمنهُّأنُّينهىُّعنُّشيءُّوهوُّيفعله؟

ُّ(5)«اخلشية
ُّالعقلُّوملُّتصحُّيفُّالنقل ُّفطنةُّوأغلبُّالظنُّالذيُّيرج،ُّوهكذاُّفإنُّروايةُّحبسُّعمرُّهلؤالءُّالصحابة،ُّهيُّروايةُّيرفضها حه

سنةُّماُّالنهيُّعنُّاحلديثُّبالعمرُّوسياستهُّالشرعيةُّأنُّعمرُّإمناُّهنىُّعنُّاحلديثُّباإلخبارُّعمنُّسلفُّمنُّاألمم،ُّوماُّأشبهُّذلك،ُّوأ
عمرُّأنهُّقدُّهنىُّوكيفُّيظنُّبُّعنُّالنيبُّفهذاُّماُّالُّحيلُّملسلمُّأنُّيظنهُّمبنُّدونُّعمرُّمنُّعامةُّاملسلمني،ُّفكيفُّبعمرُّرضيُّاهللُّعنه؟!

ُّالقائل:ُّهعنُّاإلكثارُّمنُّالروايةُّإنكاراُّللسنةُّالنبوية،ُّوهوُّاملعظمُّاملوقرُّلسنةُّالنيبُّاحلاكمُّهباُّيفُّكلُّشئونُّحياته،ُّوشئونُّرعيت ،ُّوهو
ُّفخذوهمُّ،ُّ(4)«والسنة،ُّكماُّتعلمونُّالقرآن)اللغة(تعلمواُّالفرائضُّواللحن» وهوُّالقائلُّأيضا:ُّ"سيأيتُّناسُّجيادلونكمُّبشبهاتُّالقرآن

وعليهُّفإنُّعمرُُّّقدُّأمرُّبتعلمُّالسننُّوتعليمها،ُّوبنيُّأنُّأصحاهباُّأعلمُّالناسُّبكتابُُّّ(2)بالسنة،ُّفإنُّأصحابُّالسننُّأعلمُّبكتابُّاهلل"
ُّبأنُّهنيهُّعنُّاا ُّاهللُّهللُّفهلُّيصحُّبعدُّكلُّذلكُّالقول ُّمنُّالروايةُّعنُّرسول ُّالسنة،ُّوهوُّاملتبعُّهلُُّّإلكثار ُّشرباُّكانُّتقليالُّمنُّشأن ا

ُّتلكُّال ُّمنُّأكثرُّمنُّالرواية؟!ُّإهناُّمساعُّخائبة ُّ(1)نُّالضالل..ُّنعوذُّباهللُّميتُّتقللُّمنُّتعظيمُّالصحابةُّللسنةبشرب؟!ُّأوُّأنهُّحبس
ُّ
ُّ
ُّ
ُّ
ُّ

ّ

                                                                 
ُّ(.2ُّ/8004،ُّ)م2002هـ/8421ُّحتقيق:ُّأيبُّاألشبالُّالزهريي،ُّمكتبةُّالتوعيةُّاإلسالمية،ُّالقاهرة،ُُّّجامعُّبيانُّالعلمُّوفضله،ُّابنُّعبدُّالرب،- 1
ُّ(.3ُّ/845،ُّ)م2002مةُّللكتاب،ُّالقاهرة،ُّحتقيق:ُّد.ُّعليُّحممدُّعمر،ُّاهليئةُّاملصريةُّالعاُّالطبقاتُّالكبري،ُّابنُّسعد،- 2
ُّ(.3ُّ/844،ُّ)م2002حتقيق:ُّد.ُّعليُّحممدُّعمر،ُّاهليئةُّاملصريةُّالعامةُّللكتاب،ُّالقاهرة،ُُّّالطبقاتُّالكبري،ُّابنُّسعد،- 3
ُّالعلمية،ُّبريوت،ُّط- 4 ُّ(.2ُّ/244،ُّ)م8115هـ/8ُّ،8405ُّاإلحكامُّيفُّأصولُّاألحكام،ُّابنُّحزم،ُّدارُّالكتب
ُّ(.321(،ُّرقمُّ)8ُّ/313لغريُّاهلل،ُّ)املدخلُّإىلُّالسننُّالكربى،ُّباب:ُّكراهيةُّطلبُّالعلمُُّّأخرجهُّالبيهقيُّيف- 5
ُّ(.88154(،ُّرقمُّ)4ُّ/201أخرجهُّالبيهقيُّيفُّالسننُّالكربى،ُّكتاب:ُّالفرائض،ُّباب:ُّاحلثُّعلىُّتعليمُّالفرائض،ُّ)- 6
ُّالعلمية،ُّبريوت،ُّط- 7  (.2ُّ/242)ُّ،م8115هـ/8ُّ،8405ُّاإلحكامُّيفُّأصولُّاألحكام،ُّابنُّحزم،ُّدارُّالكتب
ُّعلىُّاالفتاءاتُّوالشبهات،ُّالقسمُّالثالث:ُّالسنةُّالنبوية،ُّاجمللدُّاإلسالمموسوعةُّبيانُّعنُُّّ-1ُّ ُّوُّ،ُّونالرابعةُّوالعشرُّالشبهة8ُُّّجُّاألول،ُّالرد ُّإلنكار الشبهاتُّالثالثونُّاملثارة

ُّاملطعين ُّالشبهةُّالرابعةُّ،السنةُّالنبوية:ُّعرضُّونقض،ُّد.ُّعبدُّالعظيمُّإبراهيم
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 (2).ّخالفواّالسنة زعمّأنّالصحابةرد ّومناقشةّ:ّالبحثّالحاديّعشر
ُّاهللُّعنهُّضيُّرُّلونُّعلىُّذلكُّبأنُّعمرُّبنُّاخلطابُّخالفواُّالسنة،ُّويستديزعمُّبعضُّاملشككنيُّأنُّالصحابةُّرضيُّاهللُّعنهمُّ

اجلان،ُُّّكماُّجعلهاُّعلىُّأهلُّالديوانُّبدالُّمنُّعاقلةلُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُُّّهاُّعماُّكانتُّعليهُّيفُّعهدُّالرسوُّقدُّغريُّجنسُّالديةُّومقدارُّ
ُّإذُّ ُّوكذلكُّغريُّمقدارُّحدُّشربُّاخلمر؛ ُّيقسمهاُّبنيُّالفاحتنيُّكماُّفعلُّالرسولُّيفُّأرضُّخيرب، وأنهُّعندماُّفتحُّبالدُّالعراقُّعنوةُّمل

ُّ،ُّيفُّحنيُّأنُّالسنةُّتنصُّعلىُّأربعنيُّجعلُّاحلدُّمثانني،
ُّمنُُّّنهوأماُّعثمانُّرضيُّاهللُّع ُّالضالةُّمثُّبيعها،ُّعلىُّالرغم ُّاهللُّعليهُّوسفقدُّأمرُّبتعريفُّاإلبل ُّعنُُّّلمأنُّالرسولُّصلى هنى

ُّوعلىُّ ُّومقدارها،ُّوكذلكُّغريُّالصحابةُّوقتُّإخراجها،ُّهذاُّباإلضافةُّإىلُّأنُّبعضُّالصحابة التقاطها،ُّكماُّأنهُّغريُّجنسُّزكاةُّالفطر
ُّ،ُّ«اجدُّاهللالُّمتنعواُّإماءُّاهللُّمس»قال:ُُّّأنُّالرسولُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمجدُّمعُّرأسهمُّالسيدةُّعائشةُّمنعواُّالنساءُّمنُّاخلروجُّإىلُّاملسا

ايعواُّمعاويةُّباخلالفةُّ،ُّبلُّب«إذاُّرأيتمُّمعاويةُّعلىُّمنربيُّفاقتلوه»كماُّأنُّالصحابةُّملُّينفذواُّقولُّالنيبُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم:ُّ
لفةُّالصحابةُّللسنةُّويتساءلون:ُّأليستُّخماُّاهللُّعليهُّوسلم.ُّبعدُّموتُّعليُّبنُّأيبُّطالبُّبدالُّمنُّقتلهُّمعطلنيُّبذلكُّسنةُّالنيبُّصلى

ُّوإذا ُّوهمُّأعلمُّالناسُّهباُُّّدليالُّعلىُّعدمُّحجيتها؟! ُّللصحابة ُّفلمُّنلزمُّأنفسناُّهبا؟!ُّكانتُّالسنةُّغريُّملزمة
ّنقدّعام:

وذلكُّلعمقُُّّلسنةاُّهرهُّاملخالفةُّملنُّملُّيفقهإنُّماُّصحُّعنُّالصحابةُّالكرامُّنابعُّيفُّحقيقتهُّمنُّتشريعُّالنيبُّوإنُّبداُّظا-8ُّ
ُّالصحابةُّبسنةُّرسولُّاهللُّ ُّ.فهمهمُّملقصودُّالنصُّالنبوي،ُّوتطبيقُّروحه،ُّفماُّعرفُّالتاريخُّأناساُّاهتمواُّبسنةُّنبيهمُّكاهتمام

إنُّماُّوردُّعنُّعمرُّبنُّاخلطابُّيفُّشأنُّالديةُّملُّيكنُّخمالفةُّللنيبُّفالسنةُّملُّتعنيُّيفُّذلكُّنوعاُّحمددا،ُّوماُّجاءُّعنهُّكانُُّّ(2
ُّخي ُّالديةُّومقدارهاُّوُّتقديراُّعاما ُّأحوالُّالناسُّوظروفهمُّيفُّجنس ُّ.منُّيتحملها،ُّوهوُّماُّسارُّعليهُّعمرتلفُّباختالف

ُّفعلُّالنيبُّيفُّخيربُّوتقسيمهُّاألرضُّعلىُّالفاحتنيُّيدلُّعلىُّاجلوازُّالُّالوجوب؛ُّألنهُّملُّيقسمهاُّيومُّفتحُّمكةُّوإمناُّتركها.ُّ(3
ماُّفعلُّوهوُّمصدرُّتشريعيُّمعترب،ُّواستشارُّالصحابةُّفوافقوه،ُّوُّلقدُّاستندُّعمرُّيفُّحتديدُّعقوبةُّشربُّاخلمرُّإىلُّالقياسُُّّ(4

ُّتركُّاألمرُّلتقديرُّالقاضي. ُّعمرُّذلكُّوماُّوافقهُّالصحابةُّإالُّألنهُّملُّيثبتُّعنُّالنيبُّأنهُّشرعُّيفُّهذهُّالعقوبةُّحداُّمعلوما،ُّوإمنا
رُّإضاعةُّضوالُّمنُّاإلبلُّوالبقالُّلقدُّنظرُّعثمانُّبنُّعفانُّيفُّشأنُّضالةُّاإلبل،ُّفوجدُّأنُّأخالقُّالناسُّقدُّتغريت،ُّوترك ُُّّ(5

ُّأعطيُّمثنها.ُّ،قطعاُّحنيُّهنىُّعنُّالتقاطهاهلا،ُّوهذاُّماُّملُّيقصدهُّالنيبُّ ُّوإذاُّجاء ُّفأمرُّببيعُّمنُّملُّجيدُّصاحبها،
إنُّتغيريُّمقدارُّزكاةُّالفطرُّوجنسها،ُّوتغيريُّوقتُّإخراجهاُّيفُّعهدُّالصحابة،ُّكانُّمراعاةُّحلالُّكلُّعصرُّمعُّتطبيقُّروحُُّّ(4

ُّلظروفُّالبيئةُّوُُّّكانُّالنيبُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُُّّهذهُّالفريضةُّاإلسالمية،ُّوقدُّالنص،ُّحىتُّالُّتتعطل ُّالزمن.أكثرُّالناسُّمراعاة
ُّوسلمُّ(2 ُّعليه ُّاهلل ُّصلى ُّالرسول ُّإذن ُّمظنةُُّّإن ُّفلماُّكان ُّالفتنة، ُّوأمن ُّباملصلحة ُّمنوطا ُّاملساجد،ُّكان ُّإىل ُّباخلروج للنساء

ُّاملصاحلُّهنا،ُّ ُّاهللُّعليهُّوسلموهذاُّبعاملفاسدُّصارُّدرءُّاملضارُّمقدماُّعلىُّجلب ُّخمالفةُّله.ُّوليسُّينهُّاتباعُّملنهجُّالنيبُّصلى
إنُّاحلديثُّالذيُّاتكأُّعليهُّاملغرضونُّيفُّشأنُّمعاويةُّبنُّأيبُّسفيانُّالُّيصلحُّلالستدالل؛ُّألنهُّموضوع،ُّذلكُّأنُّالطرقُُّّ(1

ولوُُُّّّعليهُّوسلمصلىُّاهللباعُّسنةُّالنيبُّاليتُّجاءُّمنهاُّمظلمةُّاإلسنادُّوالُّختلوُّمنُّراوُّمتوكُّاحلديث،ُّفالصحابةُّأحرصُّالناسُّعلىُّات
ُّصحُّحديثُّكهذاُّماُّوسعهمُّإالُّالعملُّبه.
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ّوتطبيقّروحه،ّوتحقيقّمقصوده: ّأوال.ّالصحابةّالكرامّهمّأقدرّالناسّعلىّفهمّالنصّالنبوي،
نصوصُّلُّخاصة،ُّمإنُّمنُّحسنُّالفقهُّللسنةُّالنبويةُّالنظرُّيفُّأسبابُّورودُّاألحاديث،ُّوظروفهاُّوعللُّأحكامها،ُّوهلُّهيُّعلُُُُُُُُّّّّّّّّ

ُّرعايةُّ ُّعلى ُّماُّبين ُّاحلديث ُّأنُّمن ُّجيد ُّفالناظرُّاملتعمق، ُّله. ُّاحليثياتُّاملصاحبة ُّمن ُّأمُّمفهومة ُّمنها، ُّأمُّمستنبطة ُّاحلديث عليهاُّيف
احلكمُّالذيُُّّومعىنُّهذاُّأن،ُّيعاجلُّمشكلةُّقائمة،ُّيفُّذلكُّالوقتظروفُّزمنيةُّخاصةُّليحققُّمصلحةُّمعتربة،ُّأوُّيدرأُّمفسدةُّمعينة،ُّأوُّ

واستناداُّإىلُّهذاُّفالُّبدُُّّ،لة،ُّيزولُّبزواهلا،ُّويبقىُّببقائهااحلديثُّقدُّيبدوُّعاماُّودائما،ُّولكنهُّعندُّالتأملُّفيهُّجندهُّمبنياُّعلىُّعحيملهُّ
ُّي ُّهلاُّوعالجاُّلظروفها،ُّحىت ُّفيهاُّالنص،ُّوجاءُّبيانا ُّمعرفةُّاملالبساتُّاليتُّسيق ُّدقيقا،ُّوالُّبدُّمن حددُّتمنُّفهمُّاحلديثُّفهماُّسليما

وإذاُّسلمناُّهبذهُّالقواعدُّاألصوليةُّيفُّفهمُّالنصوصُّالشرعية،ُّفإنهُّالُّخيفىُّعلىُّأيُّمدركُّأنُّهذاُّحيتاجُّيفُّ،ُّثُّبدقةاملرادُّمنُّاحلدي
تطبيقهُّإىلُّفقهُّعميق،ُّونظرُّدقيق،ُّودراسةُّمستوعبةُّللنصوص،ُّوإدراكُّبصريُّملقاصدُّالشريعةُّوحقيقةُّالدين،ُّمعُّشجاعةُّأدبية،ُّوقوةُّ

ُّ(8.)هُّالناسُّوتوارثوهنفسيةُّللصدعُّباحلق،ُّوإنُّخالفُّماُّألف
ُّللشكُُُُُُُّّّّّّّ ُّيدعُّجماال ُّمباُّال ُّألنُُّّمثُّإنناُّجند ُّبإحسان،ُّوذلك ُّومنُّتبعهم ُّالصحابةُّالكرام، ُّاملهمةُّهم ُّللقيامُّهبذه ُّأجدرُّالناس أن

أوهُّيتمثلُّرُّالصحابةُّالكرامُّقدُّفهمواُّاألحاديثُّالنبويةُّيفُّضوءُّأسباهباُّومالبسامهاُّومقاصدها،ُّوعاينواُّالوحيُّوهوُّينزلُّبنيُّظهرانيهم،ُّوُّ
ُّفقهاءُّ ُّوابنُّمسعود،ُّوابنُّعباس،ُّوغريهمُّمن ُّأثرُّعنُّفقهاءُّالصحابةُّمثلُّاخللفاءُّالراشدين، واقعاُّعملياُّبنيُّأيديهم،ُّومنُّاستقرأُّما

ُّب ُّوتأمله ُّإىلُّفقههم، ُّاألوامرُُّّعمقالصحابة،ُّونظر ُّمن ُّوماُّحتمله ُّومصاحل، ُّمنُّعلل ُّوراءُّاألحكام ُّما ُّينظرونُّإىل ُّلهُّأهنمُّكانوا تبني
هيُّمنُّحكمُّومقاصد،ُّفإذاُّأفتواُّيفُّمسألة،ُّأوُّحكمواُّيفُّقضية،ُّملُّتغبُّعنُّباهلمُّمقاصدُّالشريعةُّوأهدافها،ُّوملُّيهدرواُّهذهُّوالنوا

املقاصدُّالكليةُّيفُّغمرةُّاحلماسةُّللنصوصُّاجلزئية،ُّوالُّالعكس،ُّبلُّربطواُّاجلزئياتُّبالكليات،ُّوالفروعُّباألصول،ُّواألحكامُّباملقاصد،ُّ
ُّ.(2)ودبعيداُّعنُّاحلرفيةُّواجلم

ُّالسنةُّ ُّتنفيذاُّلروح ُّالُّيكون ُّالسنةُّأحيانا ُّالتمسكُّحبرفية ُّالسنةُّحيثُّ"إن ُّيفُّحجية ُّمنُّاألحوال ُّبأيةُّحال والُّيقدحُّهذا
ُّالتمسكُّهبا" ُّبلُّيكونُّمضاداُّهلا،ُّوإنُّكانُّظاهره ُّ.(3)ومقصودها،

ُّيفهمهُّ ُّللحديثُّالنبويُّمقصداُّقد ُّعمالُّمبقصده؛ُّإذُّإن ُّمنُّتركُّظاهرُّاحلديث ُّويعضدهُّأنُّالنيبُّأقر ومماُّيؤكدُّذلكُّأيضا
فقدُّفهمهُّبعضُّالصحابةُّعلىُّظاهرهُّفأخرواُّصالةُُّّ(4)«الُّيصلنيُّأحدُّالعصرُّإالُّيفُّبينُّقريظة»بعضُّدونُّآخرين،ُّومنُّذلكُّحديثُّ

ىُّبينُّقريظةُّعمالُّبظاهرُّاحلديث،ُّوقدُّفهمُّالباقونُّمرادُّالنصُّومقصدُّالنيبُّأالُّوهوُّاإلسراعُّيفُّاخلروجُّإىلُّبينُّالعصرُّحىتُّدخلواُّعل
منُّالسنة،ُّلنعلمُّأنُُّّوحسبناُّهناُّهذاُّاملثال،ُّكالُّالفريقنيقريظة،ُّفماُّأذنُّلصالةُّالعصر،ُّحىتُّصلواُّالعصرُّيفُّوقتهُّوحينه،ُّوأقرُّالنيبُُّّ

ُّيُّوليستُّقيداُّيعوق،ُّإالُّعنُّالظلمُّوالفساد.النصوص،ُّإمناُّهيُّدائماُّنورُّيهد
ُّومماُّيؤكدُّماُّذهبناُّإليهُّأنهُّماُّعرفُّالتاريخُّأناساُّاهتمواُّبسنةُّنبيهم،ُّكاهتمامُّالصحابةُّبسنةُّرسولُّاهللُّفكيفُّيتهمونُّبإمهاهلا؟

يلتزمونُّحدودُُّّنُّالصحابةالعنايةُّهبا،ُّلقدُّكاذلكُّأنهُّمنُّأفرىُّالفرىُّأنُّيتهمُّالصحابةُّالكرامُّبإمهالُّالسنة،ُّأوُّحىتُّجمردُّعدمُّ
انواُّيفعلونُّماُّوقدُّبلغُّمنُّاقتدائهمُّبهُّأهنمُّك،ُُّّكلُّأعمالهُّوعباداتهُّومعامالتهُّإالُّماُّعلمواُّمنهُّأنهُّخاصُّبهأمرهُّوهنيهُّويقتدونُّبهُّيف

ُّيسألوهُّعنُّعلتهُّأوُّحكمتهيفعل،ُّويتكونُّماُّيتك،ُّمنُّغريُّأنُّيعلمواُّلذلكُّس ُّيقطعُّكبلُّكانُّمنُّأمرهمُّأنُّالصحايبُُّّ،ُّببا،ُّأو ان
ضيُّرُُّّوكذلكُّكانُّمنُّعادمهم،ُّمُّشرعي،ُّمثُّيرجعُّالُّيلويُّعلىُّشيءاملسافاتُّالشاسعةُّليسألُّرسولُّاهللُّعنُّمسألةُّنازلة،ُّأوُّحك

ُّالنيبُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلماهللُّعنه ُّفيماُّيتعلقُّبشئونُّالرجلُّمعُّزوجتهُّلعلمهنُّبذلك.ُّمُّأنُّيسألواُّزوجات

                                                                 
ُّ.845م،ُّص2004هـ/4ُّ،8422ُّ،ُّمصر،ُّطكيفُّنتعاملُّمعُّالسنةُّالنبوية،ُّد.ُّيوسفُّالقرضاوي،ُّدارُّالشروق- 1
ُّبتصرف.21ُّم،ُّص2004هـ/8ُّ،8422ُّ،ُّطئية،ُّد.ُّيوسفُّالقرضاوي،ُّدارُّالشروق،ُّمصردراسةُّيفُّفقهُّمقاصدُّالشريعةُّبنيُّاملقاصدُّالكليةُّوالنصوصُّاجلزُّ- 2
ُّ.855،ُّصم2004هـ/4ُّ،8422ُّدارُّالشروق،ُّمصر،ُّطُّكيفُّنتعاملُّمعُّالسنة،ُّد.ُّيوسفُّالقرضاوي،- 3
ُّ)بشرحُّفتحُّالباري(،ُّ)- 4 ُّ.(4528(،ُّرقمُّ)2ُّ/2241)(.ُّصحيحُّمسلمُّ)بشرحُّالنووي(،144ُّ(،ُّرقمُّ)2ُّ/504صحيحُّالبخاري
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سألنهنُّعنُّأمورُّدينهن،ُّوأحياناُّيسألنُّرسولُّاهللُّنفسهُّماُّيشأنُّالسؤالُّعنهُّكماُّكانتُّالنساءُّتذهَبُّإىلُّزوجاتُّالنيبُّلي
منُّأمورهن،ُّفإذاُّكانُّهناكُّماُّمينعُّالنيبُّمنُّالتصريحُّللمرأةُّباحلكمُّالشرعيُّأمرُّإحدىُّزوجاتهُّأنُّتفهمهاُّإياهُّكماُّيفُّحديثُّعائشةُّ

االتُّهكذاُّكانتُّعنايةُّالصحابةُّبالسنة،ُّفهمُّإضافةُّإىلُّماُّسبقُّذكرهُّكانواُّيسلكونُّجم،ُّ(8)رضيُّاهللُّعنهاُّيفُّكيفيةُّالتطهرُّمنُّاحليض
ُّبسنةُّاملصطفى ُّالواحدُُّّأخرىُّللعناية ُّاحلديث ُّيفُّطلب ُّيرحل ُّحىتُّكانُّأحدهم ُّمنُّذلك ُّوالتثبت ُّذلكُّحفظها ُّعليها،ُّمن واحلفاظ

ُّيف ُّ(2)ُّالصحفُّواألجزاء،ُّمثُّنشرهاُّبنيُّالناسُّوغريُّذلكُّمنُّاجملاالتمسافةُّشهرُّليتثبتُّمنُّحفظه،ُّوكذلكُّكتابتها
واحلذر،ُُّّفإهنمُّكانواُّالُّيكثرونُّمنُّالروايةُّتورعاُّوتثبتاُّوزيادةُّيفُّاحليطةُّماُّحيفظهُّالصحابةُّمنُّحديثُّنبيهمُّوبالرغمُّمنُّكثرة

ُّ ُّالرعدةُّويقشعر ُّمنُّكانتُّتأخذه ُّالسنة،ُّومنهم ُّحديثاُّيف ُّحيدث ُّمنهمُّمنُّكانُّال ُّحلدحىتُّإن ُّواحتاما ُّلونهُّورعا يثُّجلدهُّويتغري
ماُّأخطأنُّابنُّمسعودُّعشيةُّمخيسُّإالُّأتيتهُّفيه،ُّقال:ُّفماُّمسعتهُّيقولُّبشيءُّ»رسولُّاهللُّومنُّهذاُّماُّرويُّعنُّعمروُّبنُّميمونُّقال:ُّ

هوُّقائمُّحمللةُّأزرارُّفقالُّفنكس،ُّقالُّفنظرتُّإليه،ُّ،ُّقطُّقالُّرسولُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم.ُّفلماُّكانُّذاتُّعشيةُّقال:ُّقالُّرسولُّاهلل
ُّهذاُُّّ(3)«قميصهُّقدُّاغرورقتُّعيناه،ُّوانتفختُّأوداجه،ُّقال:ُّأوُّدونُّذلك،ُّأوُّفوقُّذلك،ُّأوُّقريباُّمنُّذلك،ُّأوُّشبيهاُّبذلك فإىل

وهبذاُّالعرضُّيسقطُّأيُّامهامُّللصحابةُّالكرام،ُّبأهنمُّ(4ُّ)احلدُّيصلُّاحتامُّحديثُّالرسولُّوتوقريهُّعندُّابنُّمسعودُّوغريهُّمنُّالصحابة
ُّهبا.أمهل ُّبلُّعلىُّالعكسُّلقدُّبلغواُّالغايةُّيفُّالعنايةُّواالهتمام ُّواُّالسنةُّالشريفةُّأوُّخالفوها،

ّوفيّعهدّعمرّبنّالخطابّرضيّاهللّعنه:ّثانيا.ّالديةّفيّعهدّالنبيّصلىّاهللّعليهّوسلم
انُّراجعاُّإىلُّكُُّّيفُّالديةيثُّاألصنافُّاليتُّأخذهاُّمماُّالُّشكُّفيهُّأنُّالرسولُّقدرُّالديةُّتقديراُّمعينا،ُّلكنُّهذاُّالتقديرُّمنُّح

ُّألنُّاخللطُّبينهماُّقدُّأدىُّإىلُّبعضُّاللبسُّومها: ُّظروفُّالبيئةُّاليتُّعاشُّفيها.ُّومنُّهذاُّاملنطلقُّنريدُّأنُّنفرقُّبنيُّقضيتنيُّمتغايرتني؛
منيُّلأنُّالديةُّقيمةُّالنفس،ُّوقدُّحددُّهلاُّالرسولُّمقداراُّمعيناُّالُّيزادُّعليهُّوالُّينقصُّعنه،ُّوقدُّاتفقُّالفقهاءُّعلىُّأنُّاملسُّ.8

ُّاجتهادُّ ُّإىل ُّغريُّموكول ُّالثابتُّبالنص ُّهذاُّاملقدار ُّالرسولُّوأن ُّالذيُّفرضه ُّاملقدارُّاملعني ُّملزمونُّهبذا ُّعصورهمُّاملختلفة، مجيعا،ُّيف
ُّثابتةُّحبكمُّالتساويُّاألصليُّيفُّالنفوسُّاليت ُّنفسُُّّخلقالرأي؛ُّألنُّقيمةُّاإلنسانُّالُّتتغريُّمنُّبيئةُّألخرى،ُّوإمناُّهي هاُّاهللُّمجيعاُّمن

ُّواحدة ُّجوهرهاُّوُّ، ُّيف ُّتتغري ُّال ُّباإلنسان ُّتتصل ُّاليت ُّاملعنويات ُّألن ُّخالف؛ ُّأو ُّلتغري ُّجمال ُّهناك ُّكان ُّملا ُّمعنويا ُّالتقدير ُّهذا لوُّكان
ُّوالعروضُّ ُّاألصناف ُّهو ُّاملقابل ُّهذا ُّاخلارج، ُّيف ُّله ُّمقابلُّواقعي ُّإىل ُّيرجع ُّالتقدير ُّهذا ُّلكن ُّواألمكنة، ُّواألزمنة باختالفُّالظروف

ُّتتدخلُّالظروفُّوُّ ُّالبيئات.املتقدمة،ُّوهنا
األصنافُّوالعروضُّاملاليةُّاليتُّتؤخذُّمنُّكلُّبيئةُّمقابالُّمادياُّملاُّفرضهُّالرسولُّفمنُّاملعلومُّأنُّقيمةُّالعروضُّواملالياتُّتتغريُُّّ.2

قدُُّّلُّبتغريُّالظروف،ُّوأنُّتوفرُّبعضُّاألصنافُّاليتُّكانتُّموجودهُّيفُّعصرُّالرسولُّقدُّالُّيكونُّمتحققاُّبعدهُّيفُّبيئةُّما،ُّفماذاُّنفعل؟
ُّفيهاُُّّكانتُّاإلبل ُّتتوفر ُّبيئةُّال ُّيف ُّبعدُّذلك ُّفإذاُّوجدنا ُّفيهم، ُّلكثرمهاُّوشيوعها ُّالرسالة؛ ُّيفُّعصر ُّبنيُّالعرب ُّالشائع مناطُّالتعامل

سالميُّيفُّاملالياتُّ؟!ُّبالطبعُّال؛ُّألنُّاملقصودُّمنُّالتشريعُّاإلفهلّنظلّملتزمينّبالمائةّمنّاإلبلّالتيّفرضهاّالرسولّفيّبيئتهاإلبل،ُّ
ُّال ُّالقيمة،ُّدون ُّالرسولُّهوُّفكرة ُّالذيُّحدده ُّيساويُّاملقدار ُّملتزمنيُّمبا ُّدمنا ُّفيها،ُّفما ُّاليتُّتتمثل ُّعليهُّصعروضُّواألشكال ُّاهلل لى

ُّفالُّبأسُّمنُّأنُّنأخذُّقيمتهُّمماُّيتيسرُّمنُّاألصنافُّاألخرىُّغريُّاإلبل.ُّوسلم
إلبل،ُّكماُّميكنناُّاُّنقداُّبدلُّافإذاُّكانتُّقيمةُّاملائةُّمنُّاإلبلُّيفُّعصرُّالرسالةُّتساويُّألفُّدينارُّيفُّبيئةُّما،ُّفيمكنناُّأنُّنأخذه

أنُّنأخذُّهذهُّالقيمةُّنفسهاُّمنُّأيُّشيءُّآخرُّيتيسرُّللناس،ُّفنحنُّملتزمونُّمباُّيساويُّاملقدارُّالذيُّحددهُّالرسولُّدونُّأنُّنلتزمُّيفُّ

                                                                 
ُّتطهرتُّ- 1 ُّنفسهاُّإذا ُّكتاب:ُّاحليض،ُّباب:ُّدلكُّاملرأة ُّ)بشرحُّفتحُّالباري(، ُّ(.384(،ُّرقمُّ)8ُّ/414منُّاحمليض،ُّ)انظر:ُّصحيحُّالبخاري
ُّ"نشأتهُّوتطورهُّمنُّالقرنُّاألولُّإىلُّهنايةُّالقرنُّالتاسعُّاهلجري"،ُّد.ُّحممدُّبنُّمطرُّالزهران،ُّالصديق،ُّالسعوُّ- 2 85ُّ:30ُّهـ،ُّص8482ُّ،8دية،ُّطانظر:ُّتدوينُّالسنةُّالنبوية
ُّابنُّماجهُّيفُّسننه،ُّاملقدمة،ُّ)- 3 ُّ)(.ُّوصححهُّاأللبانُّيفُّصحيحُّوضعيفُّسننُّاب23(،ُّرقمُّ)8ُّ/80صحيح:ُّأخرجه ُّ(23نُّماجهُّبرقم
ُّالسنة،ُّد.ُّأمحدُّحسنيُّحممودُّإبراهيم،- 4 ُّبتصرف.21ُّ،ُّصم8111هـ/8ُّ،8481ُّمطبعةُّاحلسنيُّاإلسالمية،ُّالقاهرة،ُّطُّمنُّجهودُّاألمةُّيفُّحفظ
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ُّبنيُّالقضيتنيُّأخذهُّبصنفُّأوُّأصناف ُّاجل،ُّمعينة،ُّوهذاُّالفرق ُّليسُّقدُّأخذ ُّمنُّعهده،ُّأو ُّنفسهُّماُّيؤيدنا ُّيفُّفعلُّالرسول يةُّزُّولنا
وتفصيلُّاألمرُّأنُّالديةُّمقدرةُّ،ُّ(8)دينارا،ُّأوُّماُّيعادلهُّمنُّالثياب؟ُّففكرةُّاملعادلُّاملاديُّاملتيسرُّيفُّالبيئةُّكانتُّمماُّراعاهُّالرسولُّنفسه

ُّلألمة،ُّوقدُّختتلفُّباختالفُّأحوالُّالناسُّيفُّجنسهاُّومقدارها ُّ(2)تقديراُّعاما
ونريدُّأنُّخنلصُّمنُّهذاُّكلهُّإىلُّأنهُّكانُّمنُّحقُّعمرُّأنُّيقدرُّالديةُّيفُّعهدهُّمباُّيساويُّمثنُّاملائةُّمنُّاإلبلُّيفُّعهدُّالرسولُّ

ُّخيضعُّماُّيأخذهُّمنُّالذهبُّوالف ُّيردُُّّ،ضة،ُّوغريمهاُّللتطوراتُّاالقتصاديةوأنُّيأخذُّهذاُّاملقدارُّمنُّأيُّصنفُّيتيسرُّللناس،ُّوأن ومل
ُّلعصره،ُّعمرُّالفقيهُّأنُّجيعلُّماُّأخذهُّ ُّإمناُّكانُّيقدر ُّالعصورُّمهماُّتغريتُّظروفهمُّاملالية؛ُّألنه ُّعهدهُّتشريعاُّخملداُّللناسُّعلىُّمر يف

ويراعيُّظروفهُّاخلاصة،ُّوعلىُّالناسُّبعدُّذلكُّأنُّيراعواُّظروفهمُّاالقتصادية،ُّوماُّيتيسرُّهلمُّمنُّأصنافُّاملعامالت،ُّماُّدامواُّملتزمنيُّمباُّ
ُّأنُّالرسولُّقومُّبهُّديةُّالنفس.تساويُّقيمتهُّمائةُّمنُّاإلبلُّيفُّعصرُّالرسا ُّلة،ُّونعينُّبذلكُّاملقدارُّالذيُّأمجعتُّالرواياتُّعلى

ُّمنُّ ُّوالفضة،ُّبالرغم ُّللديةُّمنُّالذهب ُّبتقديراتُّعمر ُّيلتزمُّويلزمُّالناس ُّعمرُّأن ُّمنُّالعلماءُّبعد ُّملنُّأتى وعلىُّهذا،ُّفليس
إنماّيجبّعليهمّّوبُّوالفضةُّوغريمهاُّمنُّالعروض،ُّاختالفُّظروفهمُّاملاليةُّعنُّعصرُّعمرُّوماُّيتبعُّهذاُّاالختالفُّمنُّتغريُّقيمةُّالذه

مُّكماُّقالُّالشافعي،ُّوتدفعُّبعدُّذلكُّمنُّأصنافُّاملعامالتُّاملتيسرةُّهلُُّّأنّيقدرواّقيمةّالمائةّمنّاإلبلّبالغةّماّبلغتّفيّعهدهم،
ُّوملُّخيالفإذاُّثبتُّلناُّماُّسبقُّوجبُّأنُّنقرر:ُّأنُّعمرُّبنُّاخلطابُّقدُّطبقُّسنةُّرسولُّاهللُّتطبيقاُّدقيُّ(3)دونُّحتديد ُّفها.قا

لىُّاهللُّعليهُّيةُّيفُّفتاواه،ُّإذُّيقول:ُّ"النيبُّصوأماُّجعلُّعمرُّالديةُّعلىُّأهلُّالديوانُّبدالُّمنُّعاقلةُّاجلان،ُّفيجيبُّعنهُّابنُّتيم
ُّعمرُّوسلمُّ ُّزمن ُّعصبته،ُّفلماُّكانُّيف ُّعهدهُّهم ُّعلى ُّوكانتُّالعاقلة ُّالرجلُّويعينونه، ُّالذينُّينصرون ُّالعاقلة،ُّوهم ُّبالديةُّعلى قضى

لىُّأهلُّالديوان،ُّوهلذاُّاختلفُّفيهاُّالفقهاء،ُّفيقال:ُّأصلُّذلكُّأنُّالعاقلة،ُّهمُّحمدودونُّبالشرع،ُّأوُّهمُّمنُّينصرهُّويعينهُّمنُّجعلهاُّع
ُّمنُّ ُّيفُّكلُّزمانُّومكان ُّفإهنمُّالعاقلةُّعلىُّعهده،ُّومنُّقالُّبالثانُّجعلُّالعاقلة غريُّتعيني.ُّفمنُّقالُّباألولُّملُّيعدلُّعنُّاألقارب؛

ُّذلكُّ ُّينصرُّالرجلُّويعينهُّيف ُّملُّيكنُّعلى ُّهمُّالعاقلة؛ُّإذ ُّأقاربه،ُّكانوا ُّإمناُّينصرهُّويعينه ُّيفُّعهدُّالنيب ُّفلماُّكان هدُّعالزمانُّواملكان،
ُّديوانُّوالُّعطاء ُّبعضهُّ،ُّالنيبُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم ُّينصرُّبعضهُّبعضا،ُّويعني ُّوضعُّعمرُّالديوانُّكانُّمعلوماُّأنُّجندُّكلُّمدينة فلما

اقلة،ُّوهذاُّأصحُّالقولني،ُّوأهناُّختتلفُّباختالفُّاألحوال،ُّوإالُّفرجلُّقدُّسكنُّباملغرب،ُّبعضا،ُّوإنُّملُّيكونواُّأقارب،ُّفكانواُّهمُّالع
ُّواملرياثُّ ُّأخبارهُّقدُّانقطعتُّعنهم؟! ُّ)أيُّمنُّعصبته(ُّولعل ُّمنُّباملشرقُّيفُّمملكةُّأخرى وهناكُّمنُّينصرهُّويعينهُّكيفُّتكونُّعاقلته

ُّعلى ُّفإنُّالنيبُّقضىُّيفُّاملرأةُّالقاتلةُّأنُّعقلها ُّفالوارثُّغريُّاُّميكنُّحفظهُّللغائب، ُّوبنيها، ُّوأنُّمرياثهاُّلزوجها ُّ(4)لعاقلة"عصبتها
فابنُّتيميةُّرمحهُّاهللُّيبنيُّأنُّماُّفعلهُّعمرُّبنُّاخلطابُّكانُّللمصلحةُّالعامة،ُّالُّسيماُّوأنُّاألحوالُّقدُّاختلفتُّعلىُّماُّكانُّ

وصفّمعين،ّألنّالحكمّمناطّبُّيفُّعهدُّرسولُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم.ُّهذاُّفضالُّعنُّأنُّاألمرُّليسُّفيهُّخمالفةُّلسنةُّرسولُّاهلل
هوّمناطّتحملّالدية،ّوهوّأنّيكونّمنّيتحملهاّمنّالعاقلة،ّأيّمنّينصرّالجاني،ّوهؤالءّيختلفونّمنّمكانّإلىّمكانّومنّ

يهاُّفُّوهلذاُّالسببُّيقررُّفقهاءُّاألحنافُّأنهُّلوُّأصبحُّالتناصرُّبشيءُّآخرُّكاحلرفةُّمثال،ُّوجبُّنقلُّالديةُّإليه؛ُّإذُّالعلةُّزمانّإلىّزمان،
التناصر،ُّفأيُّرابطةُّكانُّهباُّالتناصرُّانتقلتُّالديةُّإىلُّأصحاهبا،ُّوبناءُّعلىُّذلكُّيكونُّعمرُّجبعلهُّالعاقلةُّعلىُّأهلُّالديوانُّحيثُّكانُّ

ُّ.(5)التناصرُّبه،ُّقدُّفهمُّالنصُّفهماُّسليما،ُّوطبقهُّتطبيقاُّدقيقا
ّفيّخيبرّيدلّعلىّالجوازّوليسّالوجوب:صلىّاهللّعليهّوسلمّثالثا.ّفعلّالنبيّ
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ُّالزمُّودائم،ُّد.ُّفتحيُّعبدُّالكرمي،- 2 ُّ.803،ُّصم8115هـ/8405ُّلقاهرة،ُّدارُّالتوفيقية،ُّاُّالسنةُّتشريع
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ُّدارُّالوفاء،ُّمصر،ُّطُّجمموعُّالفتاوى،ُّابنُّتيمية،- 4 ُّوعامرُّاجلزار، ُّ(.81ُّ/254،ُّ)م2005هـ/3ُّ،8424ُّحتقيق:ُّأنورُّالباز
ُّالزمُّودائم،ُّد.ُّفتحيُّعبدُّالكرمي،السنةُّتشرُّ- 5 ُّوانظر:ُّكيفُّنتعاملُّمعُّالسنةُّالنبوية؟،ُّد.ُّيوسفُّالقرضاوي،804ُّصُُّّيع 85ُّ،ُّصم2004هـ/4ُّ،8422ُّطُُّّبتصرف.
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ولُّيفُّخيربُّوذلكُّألنُّفعلُّالرسُّيقلُّواحدُّمنُّالعلماءُّالسابقنيُّأنُّعدمُّتقسيمُّعمرُّأرضُّالعراقُّفيهُّخمالفةُّلسنةُّرسولُّاهللُّملُُُُُُُُّّّّّّّّ
ميُّالقولُّيفُّوقدُّفصلُّد.ُّفتحيُّعبدُّالكرُُّّالُّيدلُّعلىُّالوجوب،ُّولوُّملُّيفعلُّعمرُّمثلهُّلقيل:ُّإنهُّخالفُّسنةُّرسولُّاهللُّأيُّتقسيمها

ُّذلكُّماُّيأيت: ُّيدلُّعلىُّجوازُّماُّفعله،ُّواألدلةُّعلى ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّهذهُّاملسألة،ُّفقال:ُّإمناُّالذيُّعليهُّمجهورُّالعلماءُّأنُّفعلُّالرسولُّيفُّخيرب
الُّإذاُّوالُّينصرفُّالفعلُّإىلُّالوجوبُّإُّواز،أنّاألصلّفيّأفعالّالرسولّالعاديةّأيّالتيّليستّقرباتّاإلباحةّأوّالجُّ-8ُُُُُُُُّّّّّّّّ

إلباحةُّأوُّااقتنُّبدليلُّآخرُّيدلُّعلىُّذلك،ُّوقدُّانعدمُّهذاُّالدليلُّيفُّتقسيمُّالرسولُّخليرب،ُّبلُّوجدُّمنُّاألدلةُّماُّيعززُّإفادةُّفعلهُّ
ُّ.اجلواز

ذُّقالُّماُّنصه:ُّمنني"؛ُّإمنُّذلكُّماُّذكرهُّابنُّتيميةُّحتتُّعنوانُّ"حبسُّعمرُّوعثمانُّلألرضنيُّاملفتوحةُّوتركُّقسمتهاُّعلىُّالغا
ُّ،حبسهاُّنقضُّحكمهُّألنهُّخمالفُّللسنة"منُّقال:ُّإنُّهذاُّالُّجيوزُّاستندُّإىلُّأنُّالنيبُّقسمُّخيرب،ُّواستخلصُّمنُّهذاُّأنُّاإلمامُّإذاُّ

ُّملوهذاُّالقولُّخطأ،ُّوفيهُّجرأةُّعلىُّاخللفاءُّالراشدين،ُّفإنُّفعلُّالنيبُّيفُّخيربُّإمناُّيدلُّعلىُّجوازُّماُّفعلهُّوالُّيدلُّعلىُّوجوبه،ُّفلوُّ
احتنيُّعثمانُّقسمةُّاألرضُّعلىُّالفويقصدُّبذلكُّتركُّعمرُّوُُّّذلكُّلكانُّفعلُّاخللفاءُّالراشدينُّيكنُّمعناُّدليلُّيدلُّعلىُّعدمُّوجوب

ُّفعلهُّ،ُّدليالُّعلىُّعدمُّالوجوب لقدُّذهبُّابنُّتيميةُّإىلُّأنُّتقسيمُّالرسولُّخليربُّيفيدُّاإلباحةُّواجلواز؛ُّألنهُّمنُّغريُّاملعقولُّأنُّيفيد
نُّيفعلواُّأوجوبُّوخيالفهُّكلُّمنُّعمرُّوعثمانُّرضيُّاهللُّعنهماُّفماُّكانُّلعمرُّوعثمانُّوهمُّمنُّالصحابةُّالكرامُّالصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّ

عمرُّرضيُُّّرخسي،ُّحيثُّيقول:ُّ"عدمُّتقسيمالسبُّإليهُّابنُّتيميةُّحبق،ُّذهبُّإليهُّأيضاُّقبلهُّوهذاُّالذيُّذه،ُّذلكُّإالُّلعلمهمُّجبوازه
علىُّأنهُُّّهُّملُّخيفُّعليهُّقسمةُّرسولُّاهللُّخيربُّبنيُّأصحابهُّحنيُّافتتحها،ُّفاستدللناُّبهألرضُّالسوادُّعلىُّالغامننيُّمعُّعلمناُّأنُّاهللُّعنه

ُّحتماُّمنُّرسولُّاهلل،ُّعلىُّوجهُّالُّجيوزُّغريهُّيفُّالغنائم". ُّعلمُّأنُّذلكُّملُّيكنُّحكما
ّأوّجوازه،ّوالّيدلّعلىّوجوبه. ّيدلّعلىّإباحةّهذاّالتقسيم ّوبناءّعلىّلل ّفإنّتقسيمّالرسولّخيبر

ةُّوعدمُّمُّفتحُّخيربُّعنوة،ُّوقسمُّأرضها،ُّوفتحُّمكةُّعنوة،ُّوملُّيقسمُّأرضها،ُّفدلُّذلكُّعلىُّجوازُّاألمرين:ُّالقسأنُّالنيبُّ.2
نتهيناُّإىلُّأنُّقسمةُّفإذاُّا،ُّة،ُّكماُّيقولُّابنُّتيميةُّرمحهُّاهللفتحُّمكةُّعنوة،ُّاستفاضتُّهباُّاألحاديثُّالصحيحُّالقسمة،ُّواألدلةُّعلىُّأنه

ُّالقسمةُّأ ُّتثريبُّالرسولُّخليربُّتدلُّعلىُّإباحة ُّلسُّعلىُّعمروُّجوازها،ُّفال ُّوالُّيكونُّبذلكُّخمالفا ُّملُّيقسمُّأرضُّالعراق، ةُّنإنُّهو
ُّعليهُّوسلم ُّصلىُّاهلل ُّرسولُّاهلل ُّختيري، ُّعنوة ُّاليتُّتفتح ُّيفُّاألرض ُّاإلمامُّخمري ُّإىلُّأن ُّأكثرُّالعلماء ُّإليه،ُّيذهب ُّماُّانتهينا ُّوبناءُّعلى

أوُّحبسها،ُّفإنُّرأىُّقسمهاُّكماُّقسمُّالنيبُّخيربُّفعل،ُّوإنُّرأىُّأنُُّّمصلحة،ُّأيُّأنهُّيفعلُّفيهاُّماُّهوُّأصلحُّللمسلمنيُّمنُّقسمها
جيعلهاُّفيئاُّللمسلمنيُّفعلُّكماُّفعلُّالنيبُّحيثُّفتحُّمكةُّعنوةُّوملُّيقسمهاُّبنيُّالفاحتني،ُّوهذاُّهوُّمذهبُّاإلمامُّأيبُّحنيفةُّوأصحابه،ُّ

وهبذاُّيتضحُّجلياُّأنُّسيدناُّعمرُّملُّ(،8ُّ)نُّتيميةواملشهورُّعنُّاإلمامُّأمحد،ُّورأيُّالثوريُّوأيبُّعبيد،ُّوهوُّالصحيحُّعنُّشيخُّاإلسالمُّاب
ُّوكبرية،ُّوماُّفعلهُّكانُّفقه ُّاملقتفيُّأثرهُّيفُّكلُّصغرية ُّذلكُّوهوُّاملتبع، ُّاهللُّوماُّكانُّله،ُّوحاشاه ُّجمموعُُّّاخيالفُّسنةُّرسول ومجعاُّبني

ُّوسلم ُّومتشياُّمعُّروحُّالنصوصُّومقاصدها.ُّأفعالُّالرسولُّصلىُّاهللُّعليه
ّحداّمعلوما،ّلذل ّاستندّعمرّرضأنهّشرعّعقوبةّشربّالّاهللّعليهّوسلمّرابعا.ّلمّيثبتّعنّالنبيّصلى يّاهللّخمر

ّالقياس:عنهّ ّوهو ّإلىّمصدرّتشريعيّمعتبر
ُّاخلمرُّبنصُّالقرآنُّالكرمي،ُّلكنناُّالُّجندُّيفُّالقرآنُّالكرميُّعقوبةُّحمددةُّلشارهب ُُّّملطهرة؟!ا،ُّفماذاُّجندُّيفُّالسنةُّالقدُّحرمت

ُّضربُّيفُّاخلمرُّباجلريدُّوالنعال،ُّوجلدُّأبوُّبكرُّأربعني»أنسُّبنُّمالكُُّّأخرجُّالبخاريُّبسندهُّعنُُُُُُّّّّّّ ُّالبخاريُّ(2ُّ)«أنُّالنيب أخرج
ُّبأيديناُّ»بسندهُّعنُّالسائبُّبنُّيزيدُّقال:ُّ كناُّنؤتىُّبالشاربُّعلىُّعهدُّرسولُّاهللُّوإمرةُّأيبُّبكرُّفصدراُّمنُّخالفةُّعمرُّفنقومُّإليه

                                                                 
ُّالزمُّودائم،ُّد.ُّفتحيُّعبدُّالكرمي،- 1 ُّبتصرف.884ُّ،881ُّ،ُّصم8115هـ/8405ُّدارُّالتوفيقية،ُّالقاهرة،ُُّّالسنةُّتشريع
ُّ)بشرحُّفتحُّ- 2 ُّ(.4223(،ُّرقمُّ)82ُّ/44ربُّاخلمر،ُّ)الباري(،ُّكتاب:ُّاحلدود،ُّباب:ُّماُّجاءُّيفُّضربُّشاصحيحُّالبخاري
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أنُّنيبُّاهللُّ»وأخرجُّمسلمُّبسندهُّعنُّأنس:ُّ(8ُّ)«حىتُّإذاُّعتواُّوفسقواُّجلدُّمثاننيُّونعالناُّوأرديتناُّحىتُّكانُّآخرُّإمرةُّعمرُّفجلدُّأربعني
ُّاخلمر؟ُّ ُّماُّترونُّيفُّجلد ُّمنُّالريفُّوالقرى،ُّقال: ُّأربعني،ُّفلماُّكانُّعمرُّودناُّالناس ُّمثُّجلدُّأبوُّبكر جلدُّيفُّاخلمرُّباجلريدُّوالنعال،

وأخرجُّمسلمُّبسندهُّعنُّشعبةُّقـال:ُّمسعتُّ(2ُّ)«عمرُّمثاننيُّفقـالُّعبدُّالرمحنُّبنُّعوف:ُّأرىُّأنُّجتعلهاُّكأخفُّاحلدود،ُّقال:ُّفجلد
ُّحيدثُّعنُّأنسُّبنُّمالك:ُّ ُّحنوُّأربعني...»قتادة ُّ.(3)«أنُّالنيبُّأيتُّبرجلُّقدُّشربُّاخلمر،ُّفجلدهُّجبريدتني

ُّنستطيعُّالقول:ُّ ُّومنُّخاللُّهذهُّالروايات
لداتُّملُّحيددُّمقدارُّالضرباتُّأوُّاجلُّهيُّالضربُّواجللدُّهذاُّماُّجتمعُّعليهُّكلُّالرواياتُّلكنُّالرسولُّبُّاخلمرُّعقوبةإنُّ"لشارُّ

ُّيفُّ ُّأوُّبثوبه،ُّأوُّباجلريد ُّيضربُّبيده،ُّأوُّبنعله، ُّبذلكُّاحلاضرونُّمنُّالصحابة:ُّبعضهم ُّفكانُّيأمرُّبالضرب،ُّفيقوم يفُّكلُّاحلاالت،
ُّمقداراُّمعيناُّيفُّكلُّاحلاالت،ُّكماُّأنهُّملُّحيددُّهلمُّمبُّيضربونُّوإمناُّهوُّأمرحاالتُّأخرى،ُّوملُّيثبتُّعلىُّسبيلُّالقطعُّأنُّالرسولُّحددُّ

ُّعامُّمقصودُّبهُّمطلقُّالعقوبةُّوالردع.
واُّعنُّعددُّالضرباتُّاءلتسُّعلىُّوجهُّالدقةورغبةُّمنهمُّيفُّمتابعتهُُّّلعقوبةمثُّإنُّالصحابةُّبعدُّعصرُّالرسولُّحنيُّأرادواُّتطبيقُّا

الذيُّحدثُّبعدُُّّقديرومنُّهذاُّالت،ُّأربعنيروهُّبأربعنيُّأوُّحنوُّأربعني،ُّومنُّمثُّجلدُّأبوُّبكرُّيفُّعصره،ُّليضربواُّمثلها،ُّفقدُّأوُّاجللدات
ُّعهدهُّربعني؛ُّألنُّالصحابةُّحينئذُّقدرواُّالضرباتُّيفأُّجلدُّأربعنيُّوجلدُّأبوُّبكرعصرُّالرسولُّجاءتُّالرواياتُّاليتُّأخربتُّأنُّالرسولُّ

كلُّحالةُُُّّّهناكُّفرقُّدقيقُّبنيُّاحلالتني:ُّأنُّيكونُّالرسولُّحددُّأربعنيُّيفبنحوُّأربعني،ُّومنُّهناُّيستطاعُّالقولُّبأنهُّجلدُّأربعني،ُّلكنُّ
ُّعلىُّأنهُّحدُّمقررُّكسائرُّاحلدود،ُّوأنُّيكونُّالصحابةُّقدرواُّماُّكانُّحيدثُّيفُّعهدهُّبأربعنيُّأوُّحنوها،ُّواحلالةُّالثانيةُّهيُّاليتُّحدثت.

قةُّريُّبنيُّالروايات،ُّحيثُّالُّتعارضُّيفُّاحلقيهوُّالذيُّأوجدُّنوعاُّمنُّالتعارضُّالظاهُّوهذاُّالفرقُّالدقيقُّالذيُّالُّيكادُّيلمح
دُّوتارةُّمقدارُّمعني،ُّبلُّجلدُّتارةُّباجلريُُّّذلك،ُّفقال:ُّ"وملُّيثبتُّعنُّالنيبوقدُّسبقُّالشوكانُّإىل(4ُّ)إذاُّتصورناُّاألمورُّتصوراُّصحيحا"

ُّاملقادي ُّذلكُّمن ُّوالنعال،ُّواملنقولُّيف ُّوتارةُّباأليدي ُّمعُّالثياب، ُّوتارةُّهبما ُّالتخبالنعال،ُّوتارةُّهبما، ُّهوُّبطريق ُّقالُّرُّإمنا مني،ُّوهلذا
ُّ(5)أنس:ُّحنوُّأربعني"

ومماُّيؤيدُّعدمُّثبوتُّمقدارُّمعنيُّعنهُّأنهُّملاُّطلبُّعمرُّاملشورةُّمنُّالصحابةُّفأشارواُّعليهُّبآرائهم،ُّولوُّكانُّقدُّثبتُّتقديرهُّ
صفُّالدقيقُّلعقوبةُّطيعُّأنُّنقول:ُّإنُّالوُّومنُّمثُّنست،ُّكلُّاحلاالت،ُّملاُّاستشارُّفيهُّعمرُّأكابرُّالصحابةُُّّعنهُّمبعىنُّاحلدُّالشرعيُّامللزمُّيف

شاربُّاخلمرُّهو:ُّأهناُّعقوبةُّحددهاُّرسولُّاهللُّبالضرب،ُّأوُّاجللدُّعلىُّوجهُّالعموم،ُّلكنهُّملُّحيددُّمقدارُّالضرب،ُّبلُّتركهُّللقاضيُّ
ُّحمددةُّيفُّمقداره.ُّيرىُّيفُّكلُّحالةُّماُّيتناسبُّمعها،ُّوهبذاُّجتمعُّبنيُّالعقوبةُّاحملددة،ُّوغريُّاحملددة،ُّفهيُّحمددةُّيفُّنوعُّالعقاب،ُّغري

وكيفُّتكونُّحداُّمقرراُّوقدُّثبتُّأنُّالرسولُّأمرُّمبطلقُّالضربُّدونُّأنُّحيددُّلكلُّمنهمُّاملقدارُّالذيُّجيبُّأنُّيتوقفُّعنده؟ُّ
قررُّحداُّواستناداُّإىلُّهذاُّيتضحُّأنُّرسولُّاهللُّملُّيُّأوليستُّالزيادةُّعلىُّاحلدُّتعدياُّله،ُّكماُّأنُّالنقصانُّعنهُّخيرجهُّعنُّحقيقةُّاحلد؟!

تلكُّالعقوبة،ُّوإمناُّكانُّيرىُّمرةُّأنُّماُّفيهُّاملصلحةُّيفُّحالةُّهوُّالضربُّغريُّاحملددُّبالثيابُّأوُّبالنعالُّأوُّباأليدي،ُّويرىُّمرةُُّّملزماُّيف
ُّحلالةُّالشارب ُّوهكذاُّتبعا ُّيفُّالضربُّاحملددُّبأربعني،ُّومرةُّباجلريد، ُّ(4)أخرىُّأنُّاملصلحة

                                                                 
ُّ)بشرحُّفتحُّالباري(،ُّكتاب:ُّاحلدود،ُّباب:ُّالضربُّباجلريد- 1 ُّ)82ُّ/42والنعال،ُّ)ُّصحيحُّالبخاري ُّ(.4221(،ُّرقم
ُّاخلمر،ُّ)- 2 ُّ)4ُّ/4532صحيحُّمسلمُّ)بشرحُّالنووي(،ُّكتاب:ُّاحلدود،ُّباب:ُّحد ُّ(.4324(،ُّرقم
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ُّ.40م،ُّص2003هـ/8ُّ،8423ُّلقاهرة،ُّطاجلناياتُّوعقوبامهاُّيفُّاإلسالمُّوحقوقُّاإلنسان،ُّد.ُّحممدُّبلتاجي،ُّدارُّالسالم،ُّا- 4
ُّمنتقىُّاألخبار،ُّالشوكان،ُّحتقيق:ُّعبدُّاملنعمُّإبراهي- 5 ُّمصطفىُّالباز،ُّمكةُّاملكرمة،ُّطنيلُّاألوطارُّشرح ُّمكتبةُّنزار ُّ(.1ُّ/3430م،ُّ)2008هـ/8ُّ،4288ُّم،
ُّبتصرف48ُّم،ُّص2003هـ/8ُّ،8423ُّة،ُّطاجلناياتُّوعقوبامهاُّيفُّاإلسالمُّوحقوقُّاإلنسان،ُّد.ُّحممدُّبلتاجيُّحسن،ُّدارُّالسالم،ُّالقاهرُّ- 6
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ُّفإن ُّجلدة، ُّأربعني ُّحداُّمعلوما، ُّاخلمر ُّيفُّعقوبة ُّأن ُّلظُّولوُّسلمنا ُّاحلد ُّعلى ُّتعزيريةُّزائدة ُّعقوبة ُّعليهُّتعترب ُّعمر رفُّزيادة
مثُّإنُّ(8ُّ)معني،ُّوهذاُّمنُّحقُّاإلمام،ُّكماُّكانُّعمرُّيزيدُّعلىُّمنُّشربُّاخلمرُّيفُّهنارُّرمضان،ُّتغليظاُّعليهُّحلرمةُّالشهر،ُّوحنوُّذلك

يفُُّّأمرُّاألربعنيُّاألوىل،ُّفإنهُّالُّشكعمرُّبنُّاخلطابُّقدُّاستندُّإىلُّمصدرُّمنُّمصادرُّالتشريعُّاإلسالميُّاملعتربة؛ُّإذُّمهماُّيكنُّمنُّ
لواُّعلىُّاخلمر،ُّملُّيفكرُّيفُّزيادةُّالعقوبةُّإالُّبعدُّأنُّهانتُّاألربعونُّعليهمُّفتحاقرواُّالعقوبة،ُّوأقبُّفُّالفقهيُّلألربعنيُّالثانية،ُّفعمرالتكيي

آلياتُّالقرآنُّالكرميُُّّلتأولُّاخلاطئووصلُّاألمرُّببعضهمُّإىلُّحماولةُّاُّأكثرواُّمنها،ُّوعتواُّفيهاُّوفسقواُّعلىُّحدُّتعبريُّالسائبُّبنُّيزيدوُّ
.ُّفكانتُّيفُّعالجُّحاسمُّسريعُّيأخذُّصورةُّمجاعية،ُّفرأىُّأنُّيفكرُّومعهُّاملسلمونتسويغاُّلشرهبم،ُّفخافُّعمرُّمنُّهذاُّاالفتاءُّأنُّ

ُّالعامة. ُّبقصدُّحتقيقُّاملصلحة ُّهذهُّالزيادة
ابنُّعوف،ُّأوُُّّوأُّ،ُّفأشارُّعليُّرضيُّاهللُّعنهصحابةملُّجيلدُّالثماننيُّإالُّبعدُّأنُّاستشارُّمجيعُّالكماُّأنُّعمرُّرضيُّاهللُّعنهُّ

ألهنمُّيعلمونُُّّ(2)بأنُّيزيدهاُّإىلُّمثانني،ُّواستندُّإىلُّالقياسُّعلىُّاالفتاء،ُّأوُّالقذف،ُّووافقهُّمجهورُّالصحابةُّسكوتاُّغريمهاُّمنُّالصحابة
ُّأنهُّملُّيردُّيفُّذلكُّنصُّقاطعُّعنُّرسولُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم.

ُّواعتربُُّّفهذهُّالزيادةُّاستندُّفيهاُّإىلُّأصل ُّالقياس،ُّولقدُّاستخدمُّالقياسُّيفُّالقرآن، معتربُّمنُّأصولُّالتشريعُّاإلسالميُّوهو
دليالُّعلىُّإمكانُّالبحثُّقياساُّعلىُّاإلجيادُّاألول،ُّواستخدمُّالرسولُّالقياسُّيفُّبعضُّأحاديثه،ُّفعمرُّيفُّاتباعهُّألصلُّالقياسُّكدليلُّ

شككني:ُّإنُّعمرُّبنُّاخلطابُّملُّخيالفُّالسنةُّالنبوية؛ُّألنُّالسنةُّملُّيردُّفيهاُّومماُّسبقُّنقولُّهلؤالءُّامل(3ُّ)شرعي،ُّإمناُّيتبعُّالقرآنُّوالسنة
نصُّيقطعُّبتحديدُّمقدارُّالعقوبة،ُّفإذاُّثبتُّهذاُّوجبُّأنُّنقررُّأنُّفعلُّعمرُّبنُّاخلطابُّسنةُّيعملُّهبا،ُّالُّسيماُّوأنهُّقدُّاستندُّأصالُّ

ُّإىلُّمصدرُّأصيلُّومعتربُّمنُّمصادرُّالتشريعُّاإلسالمي،ُّوذلكُّحفاظا ُّعلىُّاملصلحةُّالعامة.ُّيفُّاجتهاده

ّفيّشأنّضالةّاإلبلّإلىّعللّالنصوصّومالبساتها:ّرضيّاهللّعنهّخامسا.ّلقدّنظرّعثمانّبنّعفان
ُّإىلُّ ُّذهب ُّعندما ُّومكان، ُّزمان ُّلكل ُّوصالحيتها ُّاإلسالمية، ُّالشريعة ُّمرونة ُّعلى ُّيدل ُّعثمان ُّسيدنا ُّطبقه ُّالذي إنُّاملنهج

ُّجاءُّصاحب ُّسيدناُّعليُّإذُّوافقهُّيفتعريفُّاإلبلُّالضالة،ُّمثُّبيعها،ُّفإذا ُّاحلالُّقليالُّبعدُّعثمانُّيفُّعهد جوازُُّّهاُّأعطيُّمثنها،ُّمثُّتغري
ُّغناءهاُّ ُّالُّيغين ُّألنُّالثمن ُّضررُّبه؛ ُّجاءُّصاحبها ُّوإعطاءُّمثنهاُّإن ُّيفُّبيعها ُّقدُّيكون ُّرأىُّأنه ُّلصاحبها،ُّولكنه التقاطُّاإلبلُّحفظا

ُّامل ُّعليهاُّمنُّبيت ُّرأىُّالتقاطهاُّواإلنفاق ُّأعطيتُّلهال،ُّحبذوامها،ُّومنُّمث ُّإذاُّجاءُّرهبا ُّسيدناُّع،ُّىت ُّفإنُّماُّفعله ُّوعليُّوعليه، ثمان
ُّالذمم،ُّ ُّالناس،ُّودبُّفيهمُّفساد ُّمقصوده،ُّفحيثُّتغريتُّأخالق ُّالنبوي،ُّبلُّنظرُّإىل ُّيكنُّخمالفةُّمنهماُّللنص رضيُّاهللُّعنهماُّمل

صلىُّدهُّالنيبُّاُّعلىُّصاحبها،ُّوهوُّماُّملُّيقصوامتدتُّأيديُّبعضهمُّإىلُّاحلرام،ُّكانُّتركُّالضوالُّمنُّاإلبلُّوالبقرُّإضاعةُّهلا،ُّوتفويتاُّهل
ُّهنىُّعنُّالتقاطها،ُّفكانُّدرءُّهذهُّاملفسدةُّمتعيناُّاهللُّعليهُّوسلم ُّ(4)قطعاُّحني

وقدُّجاءُّيفُّاملوسوعةُّالفقهيةُّأنهُّقدُّ"ذهبُّاحلنفيةُّإىلُّأنهُّيندبُّالتقاطُّالبهيمةُّالضالةُّحفاظاُّعليهاُّلرهبا؛ُّألهناُّلقطةُّيتوهمُّ
ُّ ُّأخذها ُّأشرناوتعرُّضياعها،ُّفيستحب ُّالناسُّكما ُّأموال ُّعلى ُُُّّّيفهاُّحفاظا ُّضالةُّاإلبل: ُّيف ُّالنيب ُّوأماُّقول ُّمعهاُُّّمالك»كالشاة، وهلا،

ُّحىتُّيلقاهاُّرهبا ُّاملاءُّوتأكلُّالشجر ُّإذُّذاكُّلغلبة(5)«سقاؤها،ُّوحذاؤها،ُّترد ُّذلكُّكان ُّيفُّاملبسوط:ُّ"إن ُّفقدُّقالُّالسرخسي أهلُُّّ،
ُّ،الصالحُّواألمانة،ُّالُّتصلُّإليهاُّيدُّخائنة،ُّفإذاُّتركهاُّوجدها،ُّوأماُّيفُّزمانناُّفالُّيأمنُّوصولُّيدُّخائنةُّإليهاُّبعده،ُّففيُّأخذهاُّإحياؤها

وحفظهاُّعلىُّصاحبهاُّفهوُّأوىل،ُّفإنُّغلبُّعلىُّظنهُّضياعها،ُّوجبُّالتقاطهاُّوهذاُّحق،ُّللقطعُّبأنُّمقصودُّالشارعُّوصوهلاُّإىلُّرهبا،ُّ

                                                                 
ُّ.285م،ُّص2005هـ/2ُّ،8424ُّقاهرة،ُّطكتبةُّوهبة،ُّالالسياسةُّالشرعيةُّيفُّضوءُّنصوصُّالشريعةُّومقاصدها،ُّد.ُّيوسفُّالقرضاوي،ُّم- 1
ُّبتصرف.43ُّم،ُّص2003هـ/8ُّ،8423ُّ،ُّطاجلناياتُّوعقوبامهاُّيفُّاإلسالمُّوحقوقُّاإلنسان،ُّد.ُّحممدُّبلتاجي،ُّدارُّالسالم،ُّالقاهرة- 2
ُّحسن،ُّدارُّالسالم،ُّالق- 3 ُّد.ُّحممدُّبلتاجي ُّ.313م،ُّص2003هـ/2ُّ،8424ُّاهرة،ُّطـمنهجُّعمرُّبنُّاخلطابُّيفُّالتشريع،
ُّحسن،ُّدارُّالسالم،ُّالقاهرة،ُّطـ- 4 ُّد.ُّحممدُّبلتاجي ُّبتصرف.858ُّ،852ُّم،ُّص2003هـ/2ُّ،8424ُّمنهجُّعمرُّبنُّاخلطابُّيفُّالتشريع،
ُّ)بشرحُّفتحُّالباري(،ُّكتاب:ُّالشربُّواملساقاه،ُّباب:ُّشربُّالناسُّوسقيُّالدوابُّمنُّاألهنار،ُّ)- 5 ُّ)5ُّ/54صحيحُّالبخاري (.ُّصحيحُّمسلمُّ)بشرح2328ُّ(،ُّرقم

ُّ(.4481(،ُّرقمُّ)4ُّ/2413واإلبل،ُّ)ُّي(،ُّكتاب:ُّاللقطة،ُّباب:ُّمعرفةُّالعفاصُّوالوكاءُّوحكمُّضالةُّالغنمالنووُّ
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اُّماُّرويُّعنُّويؤيدُّهذ،ُّحلكمُّبالُّشك،ُّوهوُّااللتقاطُّللحفظيقُّالوصول؛ُّألنُّالزمانُّإذاُّتغريُّوصارُّطريقُّالتلفُّتغريُّاوأنُّذلكُّطرُّ
وملُّيفرقُّاحلنفيةُّبنيُُّّ(8)«فإنُّوجدُّصاحبهاُّفلريدهاُّعليه،ُّوإالُّفهوُّمالُّاهللُّيؤتيهُّمنُّيشاء»عياضُّبنُّمحارُّأنُّالنيبُّقالُّيفُّاللقطة:ُّ

ُّ(2)أهنمُّملُّيفرقواُّبنيُّالصحراءُّوالعمرانُّالشاةُّوغريهاُّيفُّاحلكم،ُّكما
ُّومماُّيزيدُّاألمرُّوضوحاُّأنُّاحلنابلةُّقدُّخريواُّآخذُّهذاُّالنوعُّمنُّالضوالُّبنيُّثالثُّخصال:

ُّأنُّحيفظهُّلربه،ُّويعرفه،ُّوينفقُّعليهُّمدةُّالتعريف،ُّويتملكهُّبعدُّالتعريفُّإنُّملُّجيدُّربه.ُُّّ.8
ُّويتملكُّالثمن،ُّإنُّملُّجيدُّربُّالضالة.أنُّيبيعهُّوحيفظُّالثمنُّلربه،ُّمثُّيعرفُّالضالةُّالُُّّ.2 ُّيتُّباعها،
ُّهيُّلكُّأوُّألخيك،ُّأوُّللذئب»أنُّيأكلهُّويغرمُّقيمتهُّإنُّظهرُّمالكه؛ُّلقولهُّعنُّضالةُّالغنم:ُُّّ.3 ُّ.(3)«خذها،ُّفإمنا

ُّأ ُّاليت ُّللضوال ُّبالنسبة ُّهو ُّإمنا ُّاخلصال، ُّهذه ُّبني ُّبنيلكنُّالتخيري ُّفالتخيري ُّالعمران ُّمن ُّأخذت ُّفإن ُّالصحراء، ُّمن ُّخذت
وهبذاُّيتبنيُّلناُّأنُّماُّفعلهُّسيدناُّعثمانُّيفُّشأنُّضوالُّاإلبل،ُّمنُّحيثُّتعريفهاُّوبيعها،ُّمثُّ(4ُّ)اخلصلتنيُّاألوليني،ُّأيُّاحلفظُّأوُّالبيع

ألحكام،ُّوالنظرُّإىلُّرُّللواقعُّالذيُّتتنزلُّعليهُّاإمناُّهوُّالنظنها،ُّملُّيكنُّخمالفاُّلسنةُّالنيبُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّإذاُّظهرُّصاحبهاُّيأخذُّمث
ُّمقاصدُّالنصوصُّوعللها.

ّسادسا.ّزكاةّالفطرّومراعاةّظروفّكلّعصر:
إنُّماُّفعلهُّالصحابةُّمنُّتغيريُّجنسُّزكاةُّالفطرُّومقدارها،ُّوتغيريُّوقتُّإخراجها،ُّكانُّمراعاةُّحلالُّكلُّعصرُّمعُّتطبيقُّروحُُّّ

نيُّإذُّإنُّحتديدُّجنسُّالواجبُّيفُّصدقةُّالفطر،ُّيستندُّأساساُّإىلُّحديثنيُّصحيحنيُّثابتالنص،ُّوإالُّلتعطلتُّهذهُّالفريضةُّاإلسالمية؛ُّ
فرضُّرسولُّاهللُّزكاةُّالفطرُّصاعاُّمنُّمتر،ُّأوُّصاعاُّمنُّشعري،ُّعلىُّكلُّعبدُّ»عنُّابنُّعمرُّقال:ُُّّعنُّرسولُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم:

انُّالنيبُّصاعاُّمنُّطعام،ُّأوُّصاعاُّمنُّمتر،ُّأوُّصاعاُّمنُّكناُّنعطيهاُّيفُّزم»قال:ُُّّعنُّأيبُّسعيدُّاخلدري(ُّو5ُّ)«أوُّحرُّصغريُّأوُّكبري
وأمرهُّبصاعُّمنُّمتر،ُّأوُّشعري،ُّأوُّزبيب،ُّهوُّعندُّأكثرُّالعلماءُّلكونهُّقوتاُّألهلُّاملدينة،ُّواستنبطُّ(4ُّ)«شعري،ُّأوُّصاعاُّمنُّزبيب...

ُّ.(2)الفقهاءُّمنُّذلكُّأنُّأهلُّكلُّبلدُّخيرجونُّمنُّقومهم،ُّوإنُّملُّيكنُّمنُّهذهُّاألصناف
ويستفادُّيفُّذلكُّمنُّمذهبُّاإلمامُّمالك،ُّكماُّهوُّمبنيُّيفُّاملدونة:ُّ"قلت:ُّماُّالذيُّيؤدىُّمنهُّصدقةُّالفطرُّيفُّقولُّمالك؟ُّ

ُّوالسلت ُّقشر(فقال:ُّالقمح،ُّوالشعري، ُّوالدخنُّ)شعريُّدون ُّوالتمر،ُّواألقطُّ)نباتُّعشيب(واألرز، ُّجمفف(والزبيب، ُّوقالُُّّ،)لَب قال:
مالك:ُّالُّأرىُّألهلُّمصرُّأنُّيدفعواُّإالُّالقمح؛ُّألنُّذلكُّجلُّعيشهمُّإالُّأنُّيغلوُّسعرهم،ُّفيكونُّعيشهمُّالشعريُّفالُّأرىُّبأساُّأنُّ

حبة،ُّماُّكانتُّمماُّفيهُّالزكاة،ُّفلهمُّإخراجُُّّوبهُّقالُّالشافعي:ُّ"وإنُّاقتاتُّقومُّذرةُّأوُّدخناُّأوُّسلتا،ُّأوُّأرزا،ُّأوُّأي(1ُّ)يدفعواُّشعريا"
ُّعنهُّأنهُّأرادُّمنُّالقوت...ُّ" ُّ.(1)الزكاةُّمنها؛ُّألنُّرسولُّاهللُّإذُّفرضُّزكاةُّالفطرُّمنُّالطعامُّومسيُّشعريا،ُّأوُّمترا،ُّفقدُّعقلنا

ّالمثال،ّوليسّعلىّسبيلّالحصر،ّوبناءّعلىّلل ّفإنّاألصنافّالواردةّفيّحديثّالرس ولّتكونّواردةّعلىّسبيل
ّكونهاّالقوتّالغالبّعلىّأهلّالبلد،ّوحيثّيتوافرّهذاّالمناطّف كاةّيّطعامّما،ّجازّإخراجّالّزوأنّالمناطّفيّإخراجها،ّهو
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يفُّصدقةُّهُّبذلكُّجيوزُّإخراجومباُّأنُّالقمحُّكانُّالقوتُّالغالبُّألهلُّالشام،ُّفإنهُّيكونُّقدُّتوافرُّفيهُّمناطُّحديثُّرسولُّاهللُّوُّ،ّمنه
وأماُّبالنسبةُّملقدارُّزكاةُّالفطر،ُّ(8ُّ)قدُّغريُّوخالفُّسنةُّرسولُّاهللُّبلُّيكونُّقدُّطبقهاُّتطبيقاُّسليماُّالفطر،ُّوالُّيكونُّمعاويةُّبإخراجه

،ُّوالزبيب،ُّحىتُّفإنُّمعاويةُّرأىُّأنُّالصاعُّمنُّكلُّمنُّالتمرُّوالشعريُّوالزبيبُّمتقاربة،ُّوأنُّقمحُّالشامُّيزيدُّيفُّقيمتهُّعنُّالتمر،ُّوالشعري
لذاُّأمرُّبإخراجهاُُّّ(2)«فلماُّجاءُّمعاويةُّوجاءتُّالسمراء،ُّقال:ُّأرىُّمداُّمنُّهذاُّيعدلُّمدين»إنُّالبخاريُّروىُّيفُّصحيحه،ُّقال:ُّ

ُّنصفُّصاعُّمنُّبر؛ُّحيثُّإنُّالصاعُّيعدلُّأربعةُّأمداد.
ي،ُّوأنفعُّلكُّأيسرُّعلىُّاملعطكانُّذفالرسولُّراعىُّظروفُّالبيئةُّوالزمن،ُّفأوجبُّزكاةُّالفطرُّمماُّيفُّأيديُّالناسُّمنُّاألطعمة،ُّوُّ

فقدُّكانتُّالنقودُّعزيزةُّعندُّالعرب،ُّوخصوصاُّأهلُّالبوادي،ُّوكانُّإخراجُّالطعامُّميسوراُّهلم،ُّحىتُّإنهُّرخصُّيفُّإخراجُّ)األقط(ُّ،ُّلآلخذ
ُّوالغ ُّاإلبل ُّمثلُّأصحاب ُّعليه، ُّوسهل ُّعنده ُّزبده،ُّملنُّكان ُّاملنزوع ُّاجملفف ُّالباديةوهوُّاللَب ُّمنُّأهل ُّوالبقر ُّنم ُّفإذ، ُّاحلال،ُّا تغريت

ُّأوُّ ُّأخرىُّلنفسه ُّحمتاجُّإىلُّأشياء ُّبلُّهو ُّإليهاُّيفُّالعيد، ُّالفقريُّغريُّحمتاج ُّأوُّأصبح ُّواألطعمةُّغريُّمتوافرة، وأصبحتُّالنقودُّمتوافرة،
ُّالتوجيهُّالنبويُّومقصوده ُّهذاُّعمالُّبروح ُّاملعطي،ُّواألنفعُّلآلخذ،ُّوكان ُّ(3)لعياله،ُّكانُّإخراجُّالقيمةُّنقداُّهوُّاأليسرُّعلى

ُّواإلغناءُّوالُّشكُّأُّ نُّاملقصودُّمنُّزكاةُّالفطرُّهوُّإغناءُّالفقريُّيومُّالعيدُّعنُّالسؤال،ُّومعىنُّذلكُّأنُّالنصُّمعللُّباإلغناء،
ُّهلا ُّ(4)حيصلُّبالقيمة،ُّوالُّيكونُّذلكُّخمالفةُّمنُّمعاويةُّلسنةُّالنيبُّبلُّإعماالُّهلذهُّالسنةُّعلىُّالوجهُّاملرجو،ُّوتطبيقاُّملقاصدها

لصحابةُّعلىُّهذاُّالنحو،ُّكانُّمنُّفقههمُّيفُّمراعاةُّحالُّكلُّعصر،ُّمعُّتطبيقُّروحُّمثُّإنُّحتديدُّوقتُّزكاةُّالفطرُّيفُّعصرُّا
،ُّومُّالفطرر،ُّوقبلُّصالةُّالعيدُّمنُّيالنصُّأيضا.ُّذلكُّأنهُّمنُّالثابتُّأنُّالرسولُّكانُّخيرجُّزكاةُّالفطر،ُّويأمرُّبإخراجهاُّبعدُّصالةُّالفج

لُّاحلاجةُّجمُّاجملتمع،ُّومعرفةُّأهلهُّبعضهمُّببعض،ُّومعرفةُّأهوكانُّالوقتُّكافياُّإلخراجهاُّوإيصاهلاُّإىلُّمستحقيها،ُّوذلكُّنظراُّلصغرُّح
ُّودخلتُّ،ُّبُّمنازهلم،ُّفلمُّيكنُّيفُّذلكُّمشكلةمنهم،ُّوتقارُّ فلماُّكانُّعصرُّالصحابةُّاتسعُّاجملتمع،ُّوتباعدتُّمساكنه،ُّوكثرُّأفراده،

بلُّالعيدُّبيوم،ُّأوُّأنُّكانواُّيعطوهناُّقفيهُّعناصرُّجديدة،ُّملُّتعدُّاملدةُّماُّبنيُّصالةُّالصبح،ُّوصالةُّالعيدُّكافية،ُّفكانُّمنُّفقهُّالصحابةُّ
ُّالنصُّلفامهمُّمقصدهُّأالُّوهوُّإغناءُّالفقراءُّيفُّيومُّالعيد،ُّوإيصالُّاألموالُّإليهمُّمجيعا. ُّيومني،ُّولوُّأهنمُّأخذواُّبظاهر

ُّيفُّويفُّعصرُّاألئمةُّاملتبوعنيُّمنُّالفقهاءُّواجملتهدينُّازدادُّاجملتمعُّتوسعاُّوتعقدا،ُّفأجازواُّإخراجهاُّمنُّمنتصفُّرمضان،ُّكما
ُّالفق،ُّأولُّرمضانُّكماُّيفُّاملذهبُّالشافعياملذهبُّاحلنبلي،ُّبلُّمنُّ هُّويفُّهذاُّرعايةُّملقصودُّالنصُّالنبوي،ُّوتطبيقُّلروحه،ُّوهذاُّهو

ُّالصحابة،ُّ(5ُّ)احلقيقي ُّملقصودُّالنصُّالنبوي،ُّكماُّفهمه ُّأنُّمنشأُّهذهُّالشبهةُّقائمُّعلىُّعدمُّفهمُّأصحاهبا وخنلصُّمنُّهذاُّكلهُّإىل
ُّسنجدُّحينهاُّأهنمُّخالفواُّالنيبُّيفُّاحلقيقةُّوإنُّاتبعوهُّيفُّالظاهر،ُّأقصدُّأهنمُّعنواُّجبسمُّالسنةُّوأمهلواُّروحها.ُّولوُّأخذُّبظاهرُّاحلديث،

فالرسولُّراعىُّظروفُّالبيئةُّوالزمن،ُّولكنُّدونُّتشددُّيفُّذلك،ُّبلُّإنهُّفعلهُّمراعاةُّللمصلحة.ُّفإذاُّاقتضتُّاملصلحةُّيفُّزمنُّ
ونُّتشدداُّيفُّيكاجُّزكاةُّالفطر،ُّفليسُّيفُّذلكُّقدحُّيفُّحجيةُّالسنة؛ُّألنُّعكسهُّغريُّهذاُّالزمانُّأنُّنفسحُّعلىُّالناسُّيفُّوقتُّإخرُّ

ُّ؟(4)ُّ«سرواُّوالُّتعسرواي»وهلُّالتشديدُّيفُّهذاُّعلىُّالناسُّاتباعُّللسنةُّحقاُّأمُّخمالفةُّلروحُّالسنةُّاليتُّشعارهاُّدائما:ُّ،ُّالشريعةُّاإلسالمية
ُّوسلم.ومنُّمثُّفالُّوجهُّللطعنُّيفُّالصحابة،ُّووصمهمُّمبخالفةُّالنيبُّصلىُّا ُّهللُّعليه

                                                                 
ُّالزمُّودائم،ُّد.ُّفتحيُّعبدُّالكرمي،- 1 ُّبتصرف.801ُّ،ُّصم8115هـ/8405ُّدارُّالتوفيقية،ُّالقاهرة،ُُّّالسنةُّتشريع
ُّ)بشرحُّفتحُّالباري(،ُّكتاب:ُّالزكاة،ُّباب:ُّصاع- 2 ُّ)ُّصحيحُّالبخاري ُّ(.8501(،ُّرقمُّ)3ُّ/434منُّزبيب،
ُّ.854،ُّصم2004هـ/4ُّ،8422ُّدارُّالشروق،ُّمصر،ُّطُّة؟،ُّد.ُّيوسفُّالقرضاوي،كيفُّنتعاملُّمعُّالسنةُّالنبوي- 3
ُّالزمُّودائم،ُّد.ُّفتحيُّعبدُّالكرمي،- 4 ُّبتصرف.802ُّ،801ُّ،ُّصم8115هـ/8405ُّدارُّالتوفيقية،ُّالقاهرة،ُُّّالسنةُّتشريع
ُّبتصرف.558ُّ،ُّصم2004هـ/4ُّ،8422ُّدارُّالشروق،ُّمصر،ُّطُّكيفُّنتعاملُّمعُّالسنةُّالنبوية؟،ُّد.ُّيوسفُّالقرضاوي،- 5
ُّ)بشرحُّفتحُّالباري(،ُّ)- 6 وانظرُّكتاب:ُُّّ(،4444ُّ(،ُّو)4445(،ُّو)4444(،ُّأرقامُّ)2ُّ/2202،ُّ)(.ُّصحيحُّمسلمُّ)بشرحُّالنووي(41)ُّ(،ُّرقم8ُّ/814صحيحُّالبخاري

ُّبتصرف.854ُّ،ُّصم2004هـ/4ُّ،8422ُّدارُّالشروق،ُّمصر،ُّطُّكيفُّنتعاملُّمعُّالسنة،ُّد.ُّيوسفُّالقرضاوي،
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ّالرسول ّالّّسابعا.ّإنّإلن ّيكونّلل ّالخروجّمصلحة ّوهوّأن ّبأمرّمعين، ّكانّمناطا ّبالخروجّإلىّالمساجد للنساء
ّفتنةّوالّمفسدةّفيه:

معلومُّأنُّسنةُّالرسولُّشرعُّدائمُّالُّجيوزُّخمالفته،ُّفهلُّحقاُّخالفُّالصحابةُّوعلىُّرأسهمُّالسيدةُّعائشةُّرضيُّاهللُّعنهاُّحديثُّ
فلوُّنظرناُّيفُّصحيحُّمسلمُّجندهُّقدُّأوردُّاحلديثُّالذيُّيستدلُّبهُّاملشككونُّعلىُّخمالفةُُّّهنيهُّعنُّمنعُّاملرأةُّمنُّاملساجد؟!الرسولُّيفُّ

إذاُّاستأذنتُّأحدكمُّ»قولهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم:ُُّّوفيهاُّالروايةُّاألوىل:،ُُّّأربعُّرواياتُّقريبُّبعضهاُّمنُّبعضالصحابةُّلسنةُّرسولُّاهللُّيف
ُّفالُّمي ُّ«نعهاامرأتهُّإىلُّاملسجد ُّهُّقولُّالثانية:، ُّاستأذنكمُّإليها»مل: ُّنساءكمُّاملساجدُّإذا ُّاهللُّ»ُّ:ُّقولهُّالثالثة:،«الُّمتنعوا ُّمتنعواُّإماء ال

مثُّروىُّاإلمامُّمسلمُّقولُّالسيدةُّعائشةُّوالذيُّرواهُّ،ُّ«إذاُّاستأذنكمُّنساؤكمُّإىلُّاملساجد،ُّفأذنواُّهلن»قوله:ُُّّالرابعة:،ُّ«مساجدُّاهلل
منعتُّنساءُُّّمارأىُّماُّأحدثُّالنساءُّملنعهنُّاملسجدُّكُّلوُّأنُّرسولُّاهلل»تقول:ُّعتُّعائشةُّزوجُّالنيبُّعمرةُّبنتُّعبدُّالرمحنُّأهناُّمس

ُّ(8.)«أيُّحيىيُّوهوُّابنُّسعيد:ُّفقلتُّلعمرة:ُّأنساءُّبينُّإسرائيلُّمنعنُّاملسجد؟ُّقالت:ُّنعمبينُّإسرائيل،ُّقالُّ
دُّهوُّللندبُُّّباإلذنُّللنساءُّيفُّاخلروجُّإىلُّاملساجويبنيُّاإلمامُّالنوويُّيفُّشرحهُّوتعليقهُّعلىُّأحاديثُّالباب،ُّأنُّأمرُّرسولُّاهلل

ُّخروجهنُّهلنُّإذاُّملُّيباعتبارُّماُّكانُّيفُّالصدرُّاألولُّمنُّعدمُّاملفاسدُّبدليلُّقولُّالسيدةُّعائشةُّمثُّينقلُّأنُّالعلماءُّقالواُّباإلذنُّ ؤد
ابُّظاهرُّهذاُّوشبههُّمنُّأحاديثُّالب«ُّالُّمتنعواُّإماءُّاهللُّمساجدُّاهلل»يقولُّاإلمامُّالنووي:ُّ"قولهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم:ُّ،ُّإىلُّمفسدة

يفُّأهناُّالُّمتنعُّاملسجد،ُّلكنُّبشروطُّذكرهاُّالعلماءُّمأخوذةُّمنُّاألحاديث،ُّوهوُّأالُّتكونُّمتطيبة،ُّوالُّمتزينة،ُّوالُّذاتُّخالخلُّيسمعُّ
هُّمفسدةُّوحنوها،ُّوهذاُّبصومها،ُّوالُّثيابُّفاخرة،ُّوالُّخمتلطةُّبالرجال،ُّوالُّشابةُّوحنوهاُّممنُّيفتنتُّهبا،ُّوأالُّيكونُّيفُّالطريقُّماُّخيافُّ

النهيُّعنُّمنعهنُّمنُّاخلروجُّحممولُّعلىُّكراهةُّالتنزيهُّإذاُّكانتُّاملرأةُّذاتُّزوجُّأوُّسيدُّووجدتُّالشروطُّاملذكورة،ُّفإنُّملُّيكنُّهلاُّزوجُّ
2ُّ)(أوُّسيدُّحرمُّاملنعُّإذاُّوجدتُّالشروط"

ُّاملساجدُّمعلقُّعلىُّوص ُّيكونُّفُّمعنيُّهوُّمناطُّتطبيقه،ُّوُّمماُّسبقُّيتبنيُّجبالءُّأنُّإذنُّرسولُّاهللُّللنساءُّباخلروجُّإىل هوُّأن
ُّالراجحة ُّهلنُّاخلروجُّحتصيالُّللمصلحةُّاخلالصةُّأو ُّفتنةُّفيهاُّوالُّمفسدة،ُّوعندئذُّيندب (3ُّ)يفُّخروجُّالنساءُّإىلُّاملساجدُّمصلحةُّال

ُّمصلحة ُّاملساجد ُّإىل ُّالنساء ُّخروج ُّيف ُّهل ُّالناس: ُّأحوال ُّعلى ُّواملطلعني ُّاخلربة ُّألهل ُّقيل ُّصالح، ُّفيه ُّزمن ُّيف ُّأوُّخُّفإذاُّكنا الصة
ُّيزيدُُّّ ُّمنُّاخلروجُّأو ُّيساويُّاملصلحةُّاملرجوة ُّمنُّخروجُّالنساء ُّأنُّهناكُّفسادا ُّاخلروج،ُّوإذاُّتبني ُّملُّمينعنُّمن راجحة؟ُّفإنُّقالوا:ُّنعم

ُّاحلكمُّالشرعيُّنفسهُّأنُّمينعن؛ُّألنُّمناطُّاحلك ُّاخلالصةُّأوُّالراجحةكانُّمقتضى ُّة.وهوُّغريُّمتحققُّيفُّهذهُّاحلالُّمُّهوُّاملصلحة
فإنُّالسيدةُّعائشةُّتكونُّقدُّاستندتُّيفُّقوهلاُّباملنعُّإىلُّحديثُّالرسولُّنفسه،ُّوملُّختالفه؛ُّألهناُّتعلمُّأنُّإذنُُّّوبناءُّعلىُّذلك

ُّيفُّذلكُّاخل ُّأنُّيكون ُّمعنيُّوهو ُّمنوطُّبأمر ُّإىلُّاملساجد ُّوالُّمفسدةالرسولُّللنساءُّباخلروج ُّفتنةُّفيه ُّمصلحةُّال ُّجيبُُّّ،روج وهذاُّما
ُّاهللُُّّعلى ُّيفُّرسول ُّيعتقده ُّأن ُّمسلم ُّالُّكل ُّعلىُّإذ ُّترتب ُّلو ُّحىت ُّإىلُّاملساجد ُّاخلروج ُّيف ُّللنساء ُّأنهُّيأذن ُّحقه ُّيف ُّيظن ُّيصحُّأن

حةُّالعامةُّوأمنُّمنُّحتقيقُّاملصلُّةُّبقوهلاُّهذاُّوافقتُّمرادُّالنيبُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمومنُّمثُّفإنُّالسيدةُّعائش(4ُّ)خروجهنُّفتنةُّأوُّفساد
ُّالفتنة،ُّوملُّختالفهُّكماُّزعمُّهؤالء.

إنّال ّحديثّموضوع،ّالّتقومّبهّحجةّللخصوم:بهّفيّشأنّمعاويةّرضيّاهللّعنهّحديثّالمستدلّثامناّ.
محلتُّبعضُّأنصارُّكلُّمذهبُّعلىُّوضعُّاحلديث،ُّوذلكُّلتأييدُُّّاولةُّنصرةُّاملذهبُّمنُّالبواعثُّاليتالتعصبُّاملذهيب،ُّوحم

إذاُّرأيناُُّّاحلديثُّممنُّتأخذون،ُّفإناُّكنااآلراءُّواألهواء،ُّاليتُّالُّدليلُّعليها،ُّحىتُّقالُّرجلُّمنُّأهلُّالبدعُّرجعُّعنُّبدعته:ُّ"انظرواُّهذاُّ
                                                                 

ُّ(.112(ُّ)124(.ُّ)123(.ُّ)122)ُّ(128(،ُّرقمُّ)3ُّ/8085ليهُّفتنة،ُّ):ُّالصالة،ُّباب:ُّخروجُّالنساءُّإىلُّاملساجدُّإذاُّملُّيتتبُّع(يصحيحُّمسلمُّ)بشرحُّالنووُّ- 1
ُّمصطفىُّالباز،ُّمكةُّاملكرمة- 2  (.3ُّ/8082م،ُّ)2008هـ/2ُّ،8422ُّ،ُّطشرحُّصحيحُّمسلم،ُّالنووي،ُّحتقيق:ُّعادلُّعبدُّاملوجودُّوعليُّمعوض،ُّمكتبةُّنزار
ُّودائم،ُّد.ُّفتحيُّعبدُّالكرمي،40ةُّيفُّالفقهُّاإلسالمي،ُّاحلسنيُّحامد،ُّصنظريةُّاملصلح- 3 ُّ.884،ُّصم8115هـ/8405ُّدارُّالتوفيقية،ُّالقاهرة،ُُّّ،ُّعن:ُّالسنةُّتشريعُّالزم
ُّالزمُّودائم،ُّد.ُّفتحيُّعبدُّالكرمي،- 4 ُّبتصرف.884ُّ،885ُّ،ُّصم8115هـ/8405ُّدارُّالتوفيقية،ُّالقاهرة،ُُّّالسنةُّتشريع
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ُّحديثا" ُّله ُّوضعُّالروافض(8ُّ)رأياُّجعلنا ُّفقد ُّملذهبهمُّلذا ُّالفتنةُّنصرة ُّخاصةُّزمن ُّعليا ُّمنُّخالف ُّذمُّكل ُّمعاُّأحاديثُّيف ويةُّونال
ُّللنيبُّحديث:ُّ ُّوضعوهُّونسبوهُّزورا ُّاألحاديثُّاملفتاة،ُّومما ُّمنربيُّفاقت»نصيبُّاألسدُّمنُّهذه ُّرأيتمُّمعاويةُّعلى ُّحكمُّ«.ُّوهلإذا فقد

عليهُّنقادُّاحلديث،ُّوصيارفتهُّبالوضع،ُّذلكُّأنُّالطرقُّاليتُّجاءُّمنهاُّمظلمةُّاإلسنادُّوالُّختلوُّمنُّراوُّمتوكُّاحلديث،ُّوهذهُّهيُّطرقُّ
ُّ:(2)احلديث

ُّبنُّيعقوب،ُّوهوُّرافضيُّمتوكُّكذاب.ُُّّ.8 ُّوردُّمنُّطريقُّفيه:ُّعباد
ُّوردُّمنُّطريق:ُّسلمةُّبنُّالفضل،ُّوهوُّضعيفُّمنكرُّاحلديث.ُُّّ.2
ُّبنُّحممدُّالفزاري،ُّوهوُّيسرقُّحديثُّالناس،ُّويرويُّعنُّالثقاتُّاملناكري.ُُّّ.3 ُّوردُّمنُّطريق:ُّسفيان
ُّولهُّطريقُّبه:ُّجمالد،ُّوهوُّليسُّبشيء.ُُّّ.4
ُّوهوُّليسُّبشيء.ُُّّ.5 ُّمنُّطريق:ُّعليُّبنُّزيدُّبنُّجدعان، ُّوجاء
أحداُّمنُُّّدركاوجعفرُّوأبوهُّملُّيُّعنُّأبيهُّعنُّجابرـُّرضيُّاهللُّعنهُّبنُّباللُّعنُّجعفرُّبنُّحممدولهُّطريقُّأخريُّعنُّسليمانُُّّ.4

ونظراُّلضعفُّطرقُّهذاُّاحلديثُّكلهاُّحكمُّعليهُّاحملدثونُّبالوضع،ُّومنُّمثُّفالُّجمالُّلالستداللُّبهُّعلىُّ،ُّالصحابة،ُّفكيفُّبأهلُّبدر
ذاُّالقولُّاملوضوعُّمنُّالسنةُّيفُّشيء،ُّوعدمُّإعمالُّالصحابةُّلهُّفليسُّه،ُّمنُّأجلُّالوصولُّإىلُّإنكارُّحجيتهاُّخمالفةُّالصحابةُّللسنة

ُّإعمالُّللسنة،ُّوتأكيدُّإللزامها.
ّبطالنّهذاّالحديثّدليلّعلىّتمس ّالصحابةّبالسنة:

ُّعرضُّ ُّبه ُّيضربون ُّلديهم،ُّمث ُّصحته ُّحديثاُّكهذاُّثبتت ُّأنُّيعلموا ُّاملعقول ُّوليسُّمن ُّومبلغوه، ُّمحلةُّالدين ُّهم إنُّالصحابة
ةُّيفُّاخلالفةُّدليلُّعلىُّوضعُّهذاُّاحلديث،ُّودليلُّعلىُّسريُّالصحابةُّعلىُّهديُّالنيبُّدونُّاالبتداعُّيفُّالدين؛ُّألنُّاحلائط،ُّفتكُّمعاوي

يفُّتركهمُّقولُّالنيبُّانتفاءُّلألمانةُّاليتُّحتملوها؛ُّإذُّإهنمُّمأمورونُّبتبليغُّأحاديثُّالرسولُّألنهُّرغبُّيفُّذلك،ُّوحذرُّمنُّكتمانُّالعلم،ُّ
ُّ(3)«لشاهدُّعسىُّأنُّيبلغُّمنُّهوُّأوعىُّلهُّمنهليبلغُّالشاهدُّالغائبُّفإنُّا»فقال:ُّ

كلُّهذهُّاألحاديثُّوغريهاُّمماُُُّّّ(4)«منُّسئلُّعنُّعلمُّمثُّكتمه،ُّأجلمُّيومُّالقيامةُّبلجامُّمنُّنار»وحذرُّمنُّكتمانُّالعلمُّفقال:ُّ
إالُّألهنمُُّّزُّوجلعالصحبُّالكرامُّالتزكيةُّمنُّرهبمُُّّوماُّنال،ُّبةُّدفعاُّلنشرُّالعلمُّوتعليمُّالناستزخرُّهباُّكتبُّالسنة،ُّكانتُّتدفعُّالصحا

لبُّقإنُّاهللُّنظرُّيفُّقلوبُّالعباد،ُّفوجدُّ»أكثرُّالناسُّأمانة،ُّوأصفاهمُّقلوبا،ُّوأفضلهمُّهديا،ُّروىُّاإلمامُّأمحدُّعنُّابنُّمسعود،ُّقال:ُّ
يهُّعدُّقلبُّحممدُّصلىُّاهللُّعلرُّيفُّقلوبُّالعبادُّبخريُّقلوبُّالعباد،ُّفاصطفاهُّلنفسه،ُّفابتعثهُّبرسالته،ُّمثُّنظحممدُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّ

ُّوسلمُّفوجدُّقلوبُّأصحابهُّخريُّوسلمُّ ُّعنُّدينه...قلوبُّالعباد،ُّفجعلهمُّوزراءُّنبيهُّصلىُّاهللُّعليه ُّ(5)«يقاتلون
يدلُّعلىُّاستحالةُّالكذبُّيفُّحقُّهؤالءُّالصحابة،ُّرُّهذاُّاجليلُّالفريدُّمنُّالصحابةُّوهوُّالذيُّعاصوكالمُّابنُّمسعودُّهذاُّ

ُُّّهُّيفُّكلُّماُّفعلُّأوُّأقر،ُّوإنُّملُّيعلمواُّاحلكمةُّيفُّذلك،ُّفكانُّيكفيهمُّأنُّالنيبيفُّكلُّماُّأمرُّبهُّويتبعونُّيطيعونُّالرسولوأهنمُّكانواُّ
كنتُّ»فعلُّذلكُّأوُّقاله،ُّومنُّمثُّجندهمُّيقتفونُّآثارُّالنبوة،ُّواشتهرُّيفُّذلكُّعبدُّاهللُّبنُّعمرُّفقدُّروىُّلناُّأنسُّبنُّسريين،ُّفقال:ُّ

ُّعهُّاألوىلُّوالعصر،ُّمثُّوقفُّمعهُّوأناُّوأصحابُّيل،ُّحىتمعُّابنُّعمرُّبعرفاتُّفلماُّكانُّحنيُّراحُّرحتُّمعه،ُّحىتُّأتىُّاإلمامُّفصلىُّم
أفاضُّاإلمامُّفأفضناُّمعه،ُّحىتُّانتهيناُّإىلُّاملضيقُّدونُّاملأزمني،ُّفأناخُّوأخننا،ُّوحننُّحنسبُّأنهُّيريدُّأنُّيصلي،ُّفقالُّغالمهُّالذيُّميسكُّ

                                                                 
ُّواألباطيل،ُّد.ُّصالحُّالفقي،ُُّّ،(8ُّ/12)ُُّّاحملدثنيُّوالضعفاءُّواملتوكني،ُّأبوُّحامتُّابنُّحبانُّالبسيت،كتابُّاجملروحنيُّمنُّ- 1 ُّ.44م،ُّص8115محايةُّالسنةُّمنُّاألكاذيب
ُّاملوضوعة،ُّالسيوطي،ُّدارُّاملع- 2 ُّاملصنوعةُّيفُّاألحاديث ُّ(.8ُّ/424ُّ:424رفة،ُّبريوت،ُّد.ت،ُّ)انظر:ُّالآللئ
ُّ)بشرحُّفتحُّالباري- 3 ُّ(.42(،ُّرقمُّ)8ُّ/810عىُّمنُّسامع،ُّ)(،ُّكتاب:ُّالعلم،ُّباب:ُّربُّمبلغُّأوُّصحيحُّالبخاري
ُّالتم- 4 ُّ)5ُّ/21)،ذيُّيفُّسننهُّ)بشرحُّحتفةُّاألحوذي(صحيح:ُّأخرجه ُّ(.2441وضعيفُّسننُّالتمذيُّبرقمُّ)ُّ(.ُّوصححهُّاأللبانُّيفُّصحيح2441(،ُّرقم
ُّصحيح.ُّ(.ُّوقالُّأمحدُّشاكرُّيفُّتعليقهُّعلىُّاملسند:ُّإسناده3400(،ُّرقمُّ)5ُّ/882صحيـح:ُّأخرجـهُّأمحـدُّيفُّمسنـده،ُّمسنـدُّعبـدُّاهللُّبـنُّمسعـود،ُّ)- 5
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اقتفاءُّآلثارُُّّ(8)«فهوُّحيبُّأنُّيقضيُّحاجتهُّاملكانُّقضىُّحاجته،ُّراحلته:ُّإنهُّليسُّيريدُّالصالة،ُّولكنهُّذكرُّأنُّالنيبُّملاُّانتهىُّإىلُّهذا
ُّوسلم. ُّالنيبُّصلىُّاهللُّعليه
الُّخيشىُّيفُّاهللُّلومةُّالئم،ُّوإنُّخاطرُّبنفسهُّيفُّسبيلُّإقامةُّشرعُّاهلل،ُّفرويُّأنهُّعارضُّاحلجاج،ُّوقاطعه؛ُُّّوكانُّرضيُّاهللُّعنه

تها،ُّمثُّللصالة،ُّفإذاُّحضرتُّالصالةُّفصلُّالصالةُّلوقألنهُّأطالُّيفُّكالمهُّمماُّيؤخرُّإقامةُّالصالةُّيفُّوقتها،ُّبلُّزجرهُّوقال:ُّ"إمناُّجنيءُّ
ُّ(2)ُّبقبقُّبعدُّذلكُّماُّشئتُّمنُّبقبقة

نهُّمنُّمشاهريُّرضيُّاهللُّعنهماُّألُّوكلُّالصحابةُّعلىُّهذاُّاملنوالُّمنُّشدةُّاالتباعُّللنيبُّوإقامةُّسنته،ُّولكنناُّآثرناُّذكرُّابنُّعمر
،ُّ«تلوهلىُّمنربيُّفاقإذاُّرأيتمُّمعاويةُّع»املغرضونُّعلىُّالنيبُّمنُّحديث:ُُّّلهالصحابةُّالذينُّبايعواُّمعاويةُّوابنهُّمنُّبعده،ُّفلوُّصحُّماُّتقو ُّ

ضليتهُّمعاويةُّولوُّأزهقتُّروحهُّيفُّسبيلُّتنفيذُّأمرُّالنيبُّوملاُّتنازلُّاحلسنُّبنُّعليُّملعاويةُّوقدُّمتُّاالتفاقُّعلىُّأفُّملاُّبايعُّعبدُّاهللُّبنُّعمر
نُّاُّيتضحُّأليسُّمنُّالسنةُّيفُّشيءُّالُّمنُّقريبُّوالُّمنُّبعيد،ُّوهبذُّومنُّمثُّفهذاُّاحلديثُّاملكذوب،ُّوصلتهُّبالنيبُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم

ُّبلُّهمُّألزمُّالناسُّبالسنةُّوأحرصهمُّعمالُّهبا.ُّالصحابةُّملُّخيالفواُّسنةُّالنيبُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم
ُّ

ّالخالصة:
ُّحتقيقها،ُّوبنيُّلسنةُّإىلإنُّمنُّأسبابُّاخللطُّيفُّفهمُّالسنة:ُّأنُّبعضُّالناسُّخلطواُّبنيُّاملقاصدُّواألهدافُّالثابتةُّاليتُّتسعىُّاُُُُُُّّّّّّ

ُّمقصودةُّ ُّالوسائل،ُّكأهنا ُّعلىُّهذه ُّالتكيز ُّفتاهمُّيركزونُّكل ُّاملنشود، ُّاهلدف ُّللوصولُّإىل ُّأحيانا ُّاليتُّتعينها ُّوالبيئية، الوسائلُّاآلنية
ُّواملقاصدُّئلذامها،ُّمعُّأنُّالذيُّيتعمقُّيفُّفهمُّالسنةُّوأسرارهاُّيتبنيُّلهُّأنُّاملهمُّهوُّاملقصدُّالشرعيُّمنُّاحلكم،ُّوهوُّالثابتُّوالدا م،

ُّالعرضيةُّقدُّتتغريُّبتغريُّالبيئةُّأوُّالعصرُّأوُّالعرف،ُّأوُّغريُّذلكُّمنُّاملؤثرات،ُّوهوُّماُّفهمهُّالصحابةُّرضيُّاهللُّعنهم.
إنُّالصحابةُّالكرامُّكانواُّأشدُّالناسُّحرصاُّعلىُّالتمسكُّبالسنة،ُّواالهتمامُّهباُّمنذُّبزوغُّفجرُّاإلسالم،ُّفماُّعرفُّالتاريخُّأناساُُُُُُُُّّّّّّّّ

ُّيتهمونُّبإمهاهلا؟!اهتمواُّبسنةُّ ُّاهللُّفكيف ُّالصحابةُّبسنةُّرسول ُّاملرتبُّنبيهمُّكاهتمام ُّأنُّاحليثيات ُّقدُّلقدُّعلمُّالصحابة طةُّباألحكام
ُّالُّ ُّلبيانُّالواقع، ُّفإمناُّذلك ُّعلىُّشيءُّفيها، ُّنصُّاحلديث ُّبدُّمتغرية،ُّوإذا ُّهيُّال ُّأخرىُّبل ُّومنُّبيئةُّإىل ُّإىلُّعصر، تتغريُّمنُّعصر

ُّعليهُّوسلم:ُّللتقييدُّإذُّالتقييدُّمشقة،ُّولقدُّن ُّالنبويةُّعلىُّالتيسريُّإذُّيقولُّصلىُّاهلل ُّالقرآنُّ«ُّعسروايسرواُّالُّت»صتُّالسنة كماُّنص
ُّيفُّالدينُّمنُّحرج}ُّعلىُّذلكُّأيضا،ُّقالُّتعاىل: ُّ.[21احلج:ُّ]ُّ{وماُّجعلُّعليكم

ُّوعدمُّتقسيمُّأرضُّالعراق،ُّواالجتهادُّيفُّحدُّشربُّاخلمرُُُُُُُُّّّّّّّّ ُّاكانُّحتديدُّجنسُّالديةُّومقدارهاُّومنُّيتحملها، إلبلُّ،ُّوتعريف
ابةُّرضيُّاهللُّيفُّعهدُّالصحُّالضالةُّمثُّبيعها،ُّوتغيريُّجنسُّزكاةُّالفطرُّومقدارهاُّووقتُّإخراجها،ُّومنعُّالنساءُّمنُّاخلروجُّإىلُّاملساجد،

ُّملاُّعنهمُّ ُّوليسُّخمالفة ُّللمصلحةُّوظروفُّكلُّعصر، ُّوالنبوي،ُّمراعاة ُّالبيانُّالقرآن ُّضوءُّهذا ُّصلىُّاهلليف ُّبهُّالنيب ُّوسلمُّجاء ،ُّعليه
حلديثُّاحملتجُّبهُّمنُّقبلُّاملغرضنيُّيفُّشأنُّمعاويةُّحديثُّموضوع،ُّالُّيصحُّاالستداللُّبه،ُّوعدمُّاتباعُّالصحابةُّهلذاُّالقولُّالباطلُّاوُّ

ُّ(3).وتركواُّغريهايدلُّعلىُّأهنمُّمتسكواُّبالسنةُّكماُّقاهلاُّالنيبُّ

ّ
ّ

                                                                 
ُّأمحدُّشاكرُّيفُّتعليقهُّعلىُّاملسند.(.ُّوصححه4858ُّ(،ُّرقمُّ)1ُّ/83صحيـح:ُّأخرجـهُّأمحـدُّيفُّمسنـده،ُّمسنـدُّعمـرُّبــنُّاخلطــاب،ُّ)- 1
ُّكالمه- 2 ُّابنُّسعدُّالزهري،ُّ،بقبقُّالرجل:ُّأيُّكثر  (.4ُّ/841،ُّ)م2002يق:ُّد.ُّعليُّحممدُّعمر،ُّاهليئةُّاملصريةُّالعامةُّللكتاب،ُّالقاهرة،ُّحتقُّانظر:ُّالطبقاتُّالكبري،
 وغريها.ُّ.لثةُّوالعشرونالثاالشبهة8ُُّّجُّاألول،ُّالردُّعلىُّاالفتاءاتُّوالشبهات،ُّالقسمُّالثالث:ُّالسنةُّالنبوية،ُّاجمللدُّاإلسالمموسوعةُّبيانُّعنُُّّ- 3
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ّالنبوية:ّعشرّثانيالبحثّال ّأنّالوضعّوكثرةّالوضاعينّللحديثّأضعفتّالثقةّبالسنة  .شبهة
زعمُّأعداءُّالسنةُّاملطهرةُّمنُّغالةُّالشيعة،ُّواملستشرقني،ُّوأذياهلمُّمنُّدعاةُّالالدينية،ُّأنُّمنُّآثارُّتأخرُّتدوينُّاحلديثُّإىلُّماُّبعدُُُُُُُّّّّّّّ

ُّلقدُّبلغُّماُّمنذُّفتنةُّعثمانُّبنُّعفانُّحىتُّأهنارُّالوضعُّبغريُّضابطُّوالُّقيدُّاملائةُّاألوىلُّمنُّاهلجرة،ُّأنُّاتسعتُّأبوابُّالروايةُّوفاضت
ُّتضاعروىُّم ُّاألرضُُّّيفيفُّالكتبُّاملنتشرةُّبنيُّاملسلمنيُّنُّاألحاديثُّاملوضوعةُّعشراتُّاأللوفُّالُّيزالُّكثريُّمنهاُّمنبثاُّبني مشارق

(ُّ  .(8ومغارهبا،ُّمماُّجيعلُّالثقةُّبصحةُّاألحاديثُّضعيفة،ُّوجيعلُّاملرءُّالُّيطمئنُّإىلُّالسنةُّالنبويةُّمنُّحيثُّورودها
ُّأنُّييقولُُُُُُُّّّّّّّ ُّمنصور:ُّ"بدالُّمن ُّالعقلعكفُّاأمحدُّصبحى ُّعلىُّالقرآنُّومنهجه ُّقروناُّيفُّيملسلمون ُّالرواياتُّتأُّفإهنمُّأضاعوا ليف

ُّت ُّعنها"ُّواالختالفُّحوهلا،ُّوىف ُّأيضا:ُّ"،ُّ(2)أليفُّاخلرافاتُّوالبحث ُّتلكُّاملروياتُّاليتويقول ُّالساُُّّألن ُّعنُّعصور نيُّبقكانتُّتعرب
هذاُّالكذبُّرددهُّحسنيُّونفسُّ(،3ُّسلطانُّ)لُّاهللُّهباُّمنُّعصرناُّتسئُّلإلسالم،ُّعالوةُّعلىُّأهناُّأكاذيبُّماُّأنزُُّّوثقافتهمُّأصبحتُّيف

ُّصاحلاُّومرغوباُُُّّّأمحدُّأمنيُّيف ُّإىلُّتأييدُّكلُّرأىُّيرونه ُّجلأُّالفقهاءُّوالعلماء ُّ"ومنُّمثُّفقد ُّاملسلمُّاحلزينُّقائال: ُّحبديثُّفكتابهُّدليل يه
ديثُّقهياُّخمتلفاُّفيهُّإالُّوحديثُّيؤيدُّهذاُّوحفجرُّاإلسالمُّقائال:ُّ"فالُّتكادُّترىُّفرعاُّفُّورددهُّأمحدُّأمنيُّيف،ُّ(4)يرفعونهُّإىلُّالنيب

عالمةُّأمحدُّناُّمباُّقالهُّالدفاعهُّعنُّحلُّزواجُّاملتعة:ُّ"وذلكُّيذكرُُّّذلكُّأمحدُّأمنيُّقائالُّيفُّورددهُّأمحدُّصبحىُّمؤيداُّيف،ُّ(5يؤيدُّذلك"ُّ)
ُّ.(4كتابةُّفجرُّاإلسالم.ُّ"أنُّاخلالفاتُّالفقهيةُّكانتُّمنُّأهمُّأسبابُّاختاعُّاألحاديث"ُّ)ُُّّأمنيُّيف

ُّالكرامُُّّعدالةُّمحلةُّاإلسالمُّمنُّأهلُّالقرونُّالثالثةُّالفاضلةُّالذينُّشهدُّهلمُّاملصطفىُّكماُّطعنواُّهباُّيفُُُُُُّّّّّّ باخلرييةُّمنُّصحابته
ُّاحملدثنيُّوالفقهاء ُّعلىُّرسولُّاهللُّوأهن،ُّوالتابعنيُّهلمُّبإحسانُّمنُّأئمةُّاملسلمنيُّمن مُّكانواُّفامهمواُّالصحابةُّالعدولُّالثقاتُّبالكذب

ُّحزبُّيكذبُّبعضهمُّبعضا، ُّ)وأخذُّكل ُّوانقسمواُّشيعاُّوأحزابا ُّتسارعواُّعلىُّاخلالفة ُّحبديثُّيضعهُّعلىُّوأهنم ُّالنيبُّيدعمُّموقفه
ضمنُّكتبُُّّيباسالعصرُّالعُّكاذيبُّإىلُّأحاديث،ُّومتُّتدوينهاُّيفحيثُّحتولتُّتلكُّاألُّي،ُّوالعباسيالعصرُّاألموُُّّواشتدُّذلكُّاألمرُّيف
 .(2احلديثُّالصحاح(ُّ)

ّأنّالّوّّّّّ ّبالسنةّالشريفةالجوابّعلىّشبهة ّأضعفتّالثقة ّضعّوكثرةّالوضاعينّللسنة
ُّوكذ ُّصحيح:ُّأنهُّكانُّهناكُّوض ُُُُُُّّّّّّ ُّرسولُّاهللاعون ُّأقواال،ُّونسبوهاُّإىل ُّالبساطةُّاليتولكُّابونُّلفقوا ُّيكنُّهبذه ختيلهاُُّّنُّاألمرُّمل

ُّبالسنةُّادتُّاحلياةُّاإلسالميةُّفيماُّيسُّقدُّجهلواُّأوُّجتاهلواُّاحلقائقُّاليتالنفوس،ُّوُُّّهُّالشبهة،ُّوأثارواُّهباُّالوساوسُّيفأصحابُّهذ تعلق

                                                                 
ُّص81ُّ،241ُّأضواءُّعلىُّالسنةُّحممودُّأبوُّريةُّصُُّّ-8ُّ ُّاحملمدي ُّاملضريةُّص54ُُُّّّ-41ُّ،ُّوانظرُّلهُّقصةُّاحلديث ُّللسيدُّصاحلُّأبوُّبكر281ُّوشيخ ،ُّوانظرُّاألضواءُّالقرآنية
كالمهاُّألمحدُّأمني،ُّودليل2/823ُُُّّّ،ُّوضحىُّاإلسالم280ُّ،288ُّ،ُّوفجرُّاإلسالم84ُُّّ-88ُّ،ُّوالصالةُّحملمدُّجنيبُّص582ُُّّ-1/584ُّ،ُّوجملةُّاملنارُّاجمللد8/35ُّ

ُّحلسنيُّأمحدُّأمنيُّصُّ ُّلقاسمُّأمحدُّص45ُُّّاملسلمُّاحلزين ُّاحلديث ُّاهللُّالنعيمُّص11ُّوإعادةُّتقييم ُّاإلسالميُّلعبد ،ُّواألصالنُّالعظيمان50ُّ-44،ُّوحنوُّتطويرُّالتشريع
ُّلسعيدُّالعشماويُّص82ُّ،10ُّ،18ُّ،801ُّ،848ُّ،242ُّةُّودورهاُّيفُّالفقهُّاجلديدُّكالمهاُّجلمالُّالبناُّص،ُّوالسن281 ،ُّوتبصري14ُّ،ُّوحقيقةُّاحلجابُّوحجيةُّاحلديث

ُّمفهومُّملكُّاليمنيُّكالمهاُّإلمساعيلُّمنصورُّص888ُّ،883ُّ،210ُّ،422ُّاألمةُّحبقيقةُّالسنةُّص إىلُّالشيعةُّ،ُّواخلدعةُّرحليتُّمنُّالسنة428ُّ،ُّوبلوغُّاليقنيُّبتصحيح
ُّزكرياُّعباسُّداودُّص18ُّلصاحلُّالوردانُّصُّ 844ُّ-838،ُّوتأمالتُّيفُّاحلديث ُّ-234ُّ،ُّوالسلطةُّيفُّاإلسالمُّلعبدُّاجلوادُّياسني12ُّ،11ُّواإلمامُّالشافعيُّلنصرُّأبوُّزيد

ُّالعدد251ُّ ُّحممديةُّترمجةُّاألستاذُّالصديقُّبشريُّنقالُّعنُّجملةُّكليةُّالدعوةُّبليبيا ُّ،ُّو584ُُّّ-411ُّص80ُُّّ،ُّودراسات ُّبوكاي ُّالكتبُّاملقدسةُّملوريس ،83ُّدراسة
ُّالعسكرى854،851،210،211ُّ،302 8/50ُّ،ُّومخسونُّومائةُّصحايبُّخمتلفُّملرتضى ُّكتاباتُّأعداءُّاإلسالمُّومناقشتها،ُّص:58ُّ، ّ.442،ُّد.ُّالشربيين،

ُّوالشريعةُّص50ص3530ُُّّجملةُّروزُّاليوسفُّالعددُُّّ-2ُّ ُّيفُّالعقيدة ُّحممديةُّترمجةُّاألستاذُّالصديقُّبشريُّنقالُّ،ُّو41،50ُّ،ُّوهوُّشبيهُّمباُّقالهُّجولدتستهري انظر:ُّلهُّدراسات
ُّلشاختُّترمجةُّالصديقُّبشريُّنقالُّعنُّاملرجعُّالسابقُّالعدد588ُّ،528ُّص80ُُّّعنُّجملةُّكليةُّالدعوةُّبليبياُّالعددُّ 411ُّص88ُُّّ.ُّوانظر:ُّأصولُّالفقهُّاحملمدي .ُّراجع:

ُّعدها.ماُّب44ُّمنهجيةُّمجعُّالسنةُّومجعُّاألناجيلُّللدكتورُّعزيةُّعلىُّطهُّصُّ
ُّص34ُّص3543ُُّّانظر:ُّجملةُّروزُّاليوسفُّالعددُُّّ-3ُّ ُّاآلتية:ُّحدُّالردة ،ُّوال5،4ُّ،ُّوعذابُّالقربُّص1،1ُّ،ُّواملسلمُّالعاصيُّص5ُّ،11ُّ،ُّوكررُّهذاُّالكالمُّإمجاالُّيفُّكتبه

ُّص80ُّناسخُّوالُّمنسوخُّصُّ ُّ.88،ُّوانظرُّالسنةُّودورهاُّيفُّالفقهُّاجلديد
ُّصُّ-4ُّ ُّ.45دليلُّاملسلمُّاحلزين
ُّ.284صُّفجرُّاإلسالمُّ-5ُّ
ُّ.23ص3544ُُّّجملةُّروزُّاليوسفُّالعددُّ-4ُّ
،ُّوانظر:ُّاحلديثُّيفُّاإلسالم54،52ُّ،ُّوالصالةُّيفُّالقرآنُّص35ص3543ُُّّ،ُّوانظرُّجملةُّروزُّاليوسفُّالعدد80ُّ،31ُّقالهُّأمحدُّصبحيُّيفُّكتابهُّاحلسبةُّصُُّّ-2ُّ

ُّغيومُّص ُّللدكتورةُّعز30ُُّّ-20للمستشرقُّالفريد ّ.52ُّ،51يةُّعلىُّطهُّصُّنقالُّعنُّمنهجيةُّمجعُّالسنةُّومجعُّاألناجيل
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النبوية.ُّفقدُّكانُّإىلُّجانبُّذلكُّعددُّوفريُّمنُّالرواةُّالثقاتُّاملتقننيُّالعدول،ُّوعددُّوفريُّمنُّالعلماءُّالذينُّأحاطواُّحديثُّرسولُّاهللُّ
ُّاألفاكنيُّاختاقه ُّ.صلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّبسياجُّقوىُّيعسرُّعلى

همُّم،ُّونفاذُّبصريمهم،ُّوجدهمُّواجتهادهمُّومثابرمهمُّأنُّيعرفواُّالوضاعني،ُّوأنُّيقفواُّعلىُّنواياواستطاعُّهؤالءُّاحملدثونُّبسعةُّإطالعهُُُُُّّّّّ
كُّهلمُّعونُّملُّيتُّافهؤالءُّالوض ُُّّعلىُّسبيلُّالوضعُّوالكذبُّواالفتاءودوافعهم،ُّوأنُّيضعواُّأصابعهمُّعلىُّكلُّماُّنسبُّإىلُّرسولُّاهللُّ

يةُّالثقاتُّالعدولُّوُّوملُّيتكُّهلمُّاجملالُّألنُّيندسواُّبنيُّرواةُّاألحاديثُّالنبكماُّيشاؤون،ُُُّّّياحلديثُّالنبوُُّّاحلبلُّعلىُّالغاربُّيعبثونُّيف
ُّيعرفوا ُّأن ُّدون ُّوعمليا، ُّوعلميا، ُّفكريا، ُّحصار ُّعليهم ُّفضربوا ُّالوضاعني ُّعند ُّاالجتاه ُّهذا ُّاحملدثني ُّمن ُّالثقات ُّالعلماء ُّأدرك ُّ،ُّفقد

(ُّ،ُّكماُّاستعدوا8ُّكلُّمنهمُّ)ُُّّفرداُّوبينواُّحكمُّالدينُّيفُّهمُّفرداوميزوهم،ُّوكشفوهم،ُّوكشفواُّأساليبهم،ُّوأهدافهم،ُّودوافعهم،ُّوذكروُّ
ةُّملُّيصلُّنعليهمُّاحلكامُّواألمراءُّمبنعهمُّمنُّالتحديث،ُّكماُّميزواُّالصحيحُّوالضعيفُّواملوضوعُّفدونُّكلُّعلىُّحده،ُّوتلكُّمزيةُّللس

السنةُُّّ!ُّبزعمهمُّأنُّاملوضوعُّيوجدُّيفعيب!!علمُّمنُّالعلوم،ُّإالُّأنُّأعداءُّاإلسالمُّاستطاعواُّأنُّيصورواُّهذهُّاملزيةُّعلىُّأهناُُّّيإليهاُّأ
(ُّ ُّ(ُّ.2بالُّمتييز

ه،ُّعرفتالتعريفُّباحلديثُّاملوضوع،ُّوبدايته،ُّوأسبابه،ُّوحكمُّروايته،ُّوضوابطُّمُّاءُّقدمياُّوحديثاُّاتسعتُّمباحثهمُّيفوإذاُّكانُّالعلمُُُُُُّّّّّّ
ُّوكتبواُّيف ُّيفُّوأشهرُّاملصنفاتُّفيه، ُّالكاتبونُُّّبالغايةُّيذلكُّما ُّملُّيدع ُّأنُّيقال: ُّملستزيدُّفيه،حىتُّيصح ُّبعضُُّّزيادة فلنذكرُّخالصة

ُّاملطهُّففيهاُّبيانُّجهودُّعلماءُّاحلديثُّيفُّتلكُّاملباحث رةُّمقاومةُّحركةُّالوضعُّوالوضاعني،ُّوهتكُّستهم،ُّحىتُّخرجتُّالسنةُّالنبوية
ُّ.ُّحتريفهمُّوإفكهمساملةُّمنُّ
ّالتعريفّبالحديثّالموضوع:ّّّّّّ
يفعلهُُّّاُّملُّيقلهُّأوكذباُّواختالقا،ُّممُُّّ،ُّاملصنوعُّفهوُّمماُّنسبُّإىلُّالنيبذب،ُّاملختلقاصطالحُّاحملدثني:ُّهوُّاحلديثُّالكُّاملوضوعُّيفُُُُُُّّّّّّ

ظُّالسخاوىُّأشارُّإليهُّاحلاف،ُّكماُّيُّهوُّحديثُّبالنظرُّإىلُّاملعىنُّاللغوُّوتسميةُّالكالمُّ)املوضوع(ُّ:ُّحديثا،ُّالُّمانعُّمنها،ُّف،ُّ(3أوُّيقره)
(ُّ،ُّوهوُّأيضاُّ)حديث(ُّحبسبُّزعمُّواضعه،4ُّ"ُّ)يهاُّأحاديثُّاملعىنُّاللغوُّتسميتُّاملقاصدُّاحلسنةُّبقوله:ُّ"والحظتُّيففاحتةُّكتابهُُّّيف

ُّقول،ُّله،ُّوإنُّكانُّاصطالحاُّليسُّحبديثُّوبالنظرُّإىلُّظاهرُّاألمرُّقبلُّالبحثُّوالكشف هُّويشهدُّلتسميةُّالكالمُّاملكذوبُّ)حديثا(
الكالمُّاملكذوبُُّّيثُّمسىُّالنيبهذاُّاحلدُّيكذبُّفهوُّأحدُّالكاذبني"،ُّففُُّّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم:ُّ"منُّحدثُّعىنُّحبديثُّيرىُّأنه

ُّ)حديثا(
ُّرسولُّاهللُّوهوُّأكُُُُُُُّّّّّّّ ُّعندُّنفسه،ُّمثُّيضيفهُّإىل ُّاملوضوعةثرُّاألحادواحلديثُّاملوضوع:ُّتارةُّيكونُّكالماُّخيتعهُّالكذابُّمن ،ُّيث

ُّبع ُّأو ُّبعضُّكلماتُّاحلكماء، ُّأو ُّوالتابعني، ُّمنُّالصحابة ُّالصاحل ُّالسلف ُّغريهُّكبعضُّكلمات ُّالواضعُّكالم األخبارُُّّضوتارةُّيأخذ
ل.ُّوتارةُّيأخذُّالواضعُّحديثاُّضعيفُّاإلسناد،ُّفريكبُّعليهُّإسناداُّصحيحاُّلريوجُّويقبل،ُّيات،ُّأوُّغريُّذلك،ُّمثُّينسبهُّللرسوُّاإلسرائيل

ُّفيقالُّفيهُّأيضا:ُّحديثُّموضوعُّ)ُّمُّبعضُّالصحابةُّأوُّغريهمُّإىلُّالنيبوتارةُّينسبُّالكالمُّاملستقيمُّككال ُّ(5ُّخطأُّوغلطا،
اُّأقوامُّمنُّاحلاقدينُّأشعلُّفتيلهُّكانتُّباندالعُّالفتنةُّاليتّ:ّراءةّالصحابةّرضيّاهللّعنهمّمنهالحديثّوبّيبدايةّالوضعّفّّّّّّّّ

بنيُّاحلدُّالفاصلُّبنيُّصفاءُّالسنةُّوخلوصهاُّمنُّالكذبُّوالوضع،ُّوُُّّيسنةُّأربعنيُّمنُّاهلجرةُّهُّياإلسالم،ُّويعتربُّالدكتورُّالسباعُّعلى
كالُّحربياُّسالتُّشُّأنُّاختذُّاخلالفُّبنيُّعلىُّومعاويةضُّالسياسيةُّواالنقساماتُّالداخليةُّبعدُّالتزايدُّفيهاُّواختاذهاُّوسيلةُّخلدمةُّاألغرا

                                                                 
ُّعزُّالدينُّالتميمىُّ-8ُّ ُّومنهجهاُّىفُّبناءُّاملعرفةُّواحلضارةُّحبثُّالشيخ ُّ.520-2/541مؤمترُّالسنةُّالنبوية
ُّ.54السنةُّالنبوية.ُّمكانتها.ُّلفضيلةُّاألستاذُّالدكتورُّعبدُّاملهدىُّعبدُّالقادرُّصُُّّ-2ُّ
ُّالراويُُّّ-3ُّ ُّللسخاوى8/224ُّانظر:ُّتدريب ُّالشريعةُّالبنُّعراق2/41ُّاألفكارُُّّ،ُّوتوضيح8/224،ُّوفتحُّاملغيث ُّ.8/5،ُّوتنزيه
ُّ.3املقاصدُّاحلسنةُّصُُّّ-4ُّ
ُّالسنةُّصُُّّ-5ُّ 10ُّ،18ُُّّحملاتُّمنُّتاريخ ُّالشريعةُّالبنُّعراق8/35ُّوانظر:ُّتفصيلُّذلكُّيفُّاملوضوعاتُّالبنُّاجلوزي ُّ.84-8/85،ُّوتنزيه
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كانتُّزمنُّعثمانُُُّّّالفتنةُّاليتُّورمباُّبدأُّقبلُّذلك،ُّيف،ُّ(8املسلمونُّإىلُّطوائفُّمتعددةُّ)بهُّدماءُّوأزهقتُّمنهُّأرواح،ُّوبعدُّأنُّانقسمُّ
ُّالفتنةُّاملذكورةُّيفهذاُّ ُّبدايةُّلطلبُّاإلسناد.ُّاليتخربُّابنُّسريين،ُّوُُّّإذاُّاعتربناها ّجعلها

ثُّوقعُّمنُّصحابةُّاحلديُّلفتنة"ُّفالُّميكنُّأنُّيكونُّالوضعُّيفاحلديثُّ"زمنُّالنبوةُّاملباركة"ُّأوُّ"زمنُّاُّوأياُّكانتُّبدايةُّالوضعُّيفُُُُُُّّّّّّ
ُّوالصال ُّوالرب ُّوالتقى، ُّاملعروفنيُّباخلريية، ُّالثقات ُّالعدول ُّاحلديثرسولُّاهلل ُّنقل ُّعليهم ُّوالذينُّيدور ُّما،ُّح، ُّالشيعةُّزُُّّأما ُّغالة عمه

املوضوعةُُّّووقعتُّمنُّصحابتهُّالكرام،ُّواستدالهلمُّعلىُّذلكُّبالرواياتُّزمنُّالنيبُّلالدينية:ُّأنُّبدايةُّالوضعُّكانتُّيفواملستشرقونُّودعاةُّا
،ُّبعضهمُّبعضاُّصدقُّمُّكانواُّيشكونُّيفوغريهاُّمماُّجاءُّفيهاُّختطئةُّبعضُّالصحابةُّلبعضهم،ُّواستشهادهمُّبذلكُّعلىُّأهنُّ(2)والتالفة

فهذاُّالُّيقولهُّإالُّقومُّامتألتُّقلوهبمُّحقداُّوبغضاُّعلىُّمنُّاختارهمُّواصطفاهمُّرهبمُّعزُّوجلُّلصحبةُّنبيهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّوتبليغُّ
ُّرسالتهُّإىلُّاخللقُّكافة.

همُّحأنُّالعصرُّاألولُّلإلسالمُّيعدُّأنظفُّالعصورُّوأسلمهاُّمنُّحيثُّاستقامةُّاجملتمعُّوتوفيقُّرجالهُّوصالُّ"الُّخيتلفُّمنصفانُّيفُُُُُُّّّّّّ
ُّوُُّّغرسهاُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّيفُّليت(ُّ،ُّكماُّأنُّالتبيةُّالقرآنيةُّا8والُّغرو،ُّفإنُّجلُّالقياداتُّكانتُّمنُّالصحابةُّ) دهاُّتعهصحبه،

ُّيف ُّعامالُّفعاال ُّللكذبُُّّبالرعايةُّكانت ُّمدعاة ُّورغائبُّتكون ُّمنُّأهواء ُّالقلوبُّوالنفوس ُّعادةُّعلى ُّمماُّيطرأ ُّنفوسُّاألصحاب تطهري
والقرآنُّالكرميُّيتوعدُّالكاذبنيُّبأشدُّالوعيد،ُّويصفُّالكذبُّبأنهُّظلمُّقالُّتعاىل:ُّ}فمنُّأظلمُّممنُّكذبُّعلىُّاهللُّواالفتاء،ُّوالُّسيماُّ

ُّالكذبُّالُّيفلحون{ُُّّ[32]الزمر:وكذبُّبالصدقُّإذُّجاءه{ُّ ُّ}قلُّإنُّالذينُّيفتونُّعلىُّاهلل ُّوقدُّ[،41ُّ]يونس:، وكيفُّيكذبون!
(ُّوكيفُّنتصورُّوصفهم4ُّوسلم:ُّ"منُّكذبُّعلىُّمتعمداُّفليتبوأُّمقعدهُّمنُّالنار"ُّ)ُّاشتهرُّوأعلنُّفيهمُّوتواترُّعنهمُّقولهُّصلىُّاهللُّعليه

ُّالنبويةُّتزكيهمُّوتصفهمُّبالصدق،ُّواإلخالص،ُّوالتقوى؟!! ُّبالكذبُّوعشراتُّمنُّاآلياتُّالقرآنية،ُّوعشراتُّأخرىُّمنُّاألحاديث
سبيلُّاإلسالمُُّّولُّبأرواحهمُّوأمواهلمُّوهجرواُّيفرسالذينُّفدواُّالُّعليناُّأنُّنتصورُّصحابةُّرسولُّاهللُّبلُّإنهُّ"ليسُّمنُّالسهلُُُُُُُُّّّّّّّّ

أوطاهنمُّوأقرباءهم،ُّوامتزجُّحبُّاهللُّوخوفهُّبدمائهمُّوحلومهم:ُّليسُّمنُّالسهلُّأنُّنتصورُّهؤالءُّاألصحابُّيقدمونُّعلىُّالكذبُّعلىُّ
ُّ)ُّياهللُّعليهُّوسلمُّمهماُّكانتُّالدواعرسولُّاهللُّصلىُّ لُّوبعده،ُّأهنمُّكانواُّحياةُّالرسوُُّّولقدُّدلناُّتاريخُّالصحابةُّيفُّ…(3ُّإىلُّذلك

علىُّخشيةُّمنُّاهللُّوتقىُّمينعهمُّمنُّاالفتاءُّعلىُّاهللُّورسوله،ُّوكانواُّعلىُّحرصُّشديدُّعلىُّالشريعةُّوأحكامها،ُّوالذبُّعنها،ُّوإبالغهاُّ
ُّيهُّاحنرافاُّعنرجلُّيرونُّفُّيوخياصمونُّكلُّأمريُّأوُّخليفةُّأوُّأُّسبيلُّذلكُّكلُّتضحيةُّ،ُّكماُّتلقوهاُّعنُّرسولهُّيتحملونُّيفإىلُّالناس

ُّدينُّاهللُّعزُّوجلُّالُّخيشونُّلوما،ُّوالُّموتا،ُّوالُّأذى،ُّالُّاضطهادا.
ّعنّالتحريفّحفظّالشريعةّينمالجّمنّجراءةّالصحابةّفّّّّّّّ ّ:وصونها
ُّسُّ-8ُُُُُُُّّّّّّّ ُّاإلمرباطورياتُّوخياف ُّمهابهُّأعىت ُّعمرُّالذى ُّتقفُّيفالفاروق ُّأشجعُّالرجال، ُّلتقُّطوتهُّالعادلة ُّال،ُّوجههُّامرأة ولُّله:

مهورُّالنساءُُّّاُّفقال:ُّ"أيهاُّالناسُّالُّتغالواُّيفإىلُّأمرُّرأتُّفيهُّهذهُّاملرأةُّخمالفةُّلتعاليمُّالقرآن،ُّفقدُّخطبُّالناسُّيومُّوذلكُّحنيُّدعا
لوُّكانُّذلكُّمكرمةُّعندُّاهللُّلكانُّأوالكمُّهباُّرسولُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم.ُّفتتصدىُّلهُّامرأةُّعلىُّمسمعُّمنُّالصحابةُّفتقولُّله:ُّ

نفاُّأنُّيغالواُّالتُّهنيتُّالناسُّآهللُّعزُّوجلُّأحقُّأنُّيتبعُّأوُّقولك؟ُّقال:ُّبلُّكتابُّاهللُّعزُّوجل،ُّفماُّذلك؟ُّق"ياُّأمريُّاملؤمنني!ُّكتابُّا
ُّمنهُّشيئا{ُُُّّّصدقُّالنساءُّواهللُّعزُّوجلُّيقولُّيفُّيف فقالُّعمر:ُّكلُُّّ[20]النساء:كتابهُّالعزيز:ُّ}وءاتيتمُّإحداهنُّقنطاراُّفالُّتأخذوا

                                                                 
ُّيفُّكتابهُّالفكرُّاملنهجيُّعندُّاحملدثنيُّصُُّّ،ُّوممنُّذهبُّإىلُّهذاُّالقولُّالدكتور25السنةُّومكانتهاُّللدكتورُّالسباعيُّصُُّّ-8ُّ ،ُّوالدكتورُّأبوُّلبابةُّيفُّكتابه58ُّمهامُّسعيد

ُّص ُّالسنةُّص18ُّ-11أصولُّعلمُّاحلديث ُّوغريهم.24ُُّّ-23ُّ،ُّواألستاذُّأبوُّغدةُّيفُّكتابهُّحملاتُّمنُّتاريخ
ُّص45ُّانظر:ُّأضواءُّعلىُّالسنةُّصُُّّ-2ُّ ،ُّوتبصريُّاألمة251ُّ،325ُّ،ُّودينُّالسلطانُّص200ُّ،208ُّصُّ،ُّوإنذارُّمنُّالسماء831ُّ،ُّوالسنةُّودورهاُّيفُّالفقهُّاجلديد

ُّاجمللد288ُّ،ُّوفجرُّاإلسالمُّص214،421ُّحبقيقةُّالسنةُّصُّ ُّعند335ُّ،ُّوالنصُّواالجتهادُّعبدُّاحلسنيُّشرفُّالدينُّص8/435ُّ،ُّومعاملُّاملدرستني ،ُّوتأمالتُّيفُّاحلديث
ُّداودُّصُّ ُّحممديةُّترمجةُّاألستاذُّالصد824السنةُّوالشيعةُّزكريا ُّالعددُّ،ُّودراسات ُّ.531ص80ُّيقُّبشريُّنقالُّعنُّجملةُّكليةُّالدعوةُّبليبيا

ُّيفُّكتاباتُّأعداءُّاإلسالمُّومناقشتهاُّوالسباعيُّيفُّالسنة14قارنُّباإلسالمُّعلىُّمفتقُّالطرقُّلألستاذُّحممدُّأسدُّصُُّّ-3ُّ ُّالشربيين ُّومكانتها.ُّ،ُّوراجع
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مالهُّماُُّّكلُّرجلُّيفُُّّصدقُّالنساءُّأالُّفليفعلُّهنيتكمُّأنُّتغالواُّيفُّىلُّاملنربُّفقالُّللناس:ُّإنُّرجعُّإأحدُّأفقهُّمنُّعمر،ُّمرتنيُّأوُّثالثاُّمث
ُّ(8بداُّلهُّ)
ويذهبُّأبوُّبكرُّرضيُّاهللُّعنهُّإىلُّحماربةُّاملمتنعنيُّعنُّأداءُّالزكاةُّفيعارضهُّعمرُّطاملاُّأنُّنصاُّنبوياُّمينعُّدماءُّمنُّيشهدُّأنُُّّ-2ُُُُُُُّّّّّّّ

"أمرتُّأنُّأقاتلُّالناسُّحىتُّيقولوا:ُّالُّإلهُّإالُّاهلل،ُّفمنُّقالُّالُّإلهُّإالُّاهلل،ُّفقدُّعصمُُّّقولهُُّّوهوالُّإلهُّإالُّاهللُّوأنُّحممداُّرسولُّاهلل
ُّ ُّاملالُّواهلل ُّالزكاةُّحق ُّوالزكاة،ُّفإن ُّبنيُّالصالة ُّمنُّفرق ُّواهللُّألقاتلن ُّأبوُّبكر: ُّاهلل"،ُّفقال ُّوحسابهُّعلى ُّإالُّحبقه وُّلمىنُّمالهُّونفسه

وجلُّقدُّشرحُُّّاهللُّماُّهوُّإالُّأنُّرأيتُّاهللُّعزُّ،ُّلقاتلتهمُّعلىُّمنعهُّفقالُّعمرُّبنُّاخلطاب:ُّفواهللونهُّإىلُّرسولُّعقاالُّكانواُّيؤدُّمنعون
ُّفعرفتُّأنهُّحق"ُّ) ُّ(ُّ.2صدرُّأىبُّبكرُّللقتال

جلُّيقولُّذاكُّلك:ُّإنُّاهللُّعزُّوُُّّ:ُّليسيلُّلهُّعلهُّبرجمُّامرأةُّولدتُّلستةُّأشهر،ُّفقامه ُُّّيفبنُّأىبُّطالبُّيعارضُّعمرُُّّيعلوُّ-3ُُُُُُُّّّّّّّ
البطنُّستةُّأشهر،ُّوالرضاعُّأربعةُّوعشرينُّشهراُّفذلكُّمتامُّماُُّّفقدُّيكونُّيفُّ[85]األحقاف:لهُّوفصالهُّثالثونُّشهرا{ُّكتابهُّ}ومحُُّّيف

ُّعنهاُّعمر"ُّ) ُّ(ُّ.3قالُّاهلل:ُّثالثونُّشهرا،ُّفخلى
فُّللسنةُّالنبويةُّلينكرُّعلىُّمروانُّمنُّاحلكمُّواىلُّاملدينةُّتقدميُّاخلطبةُّعلىُّصالةُّالعيدُّمبيناُّأنهُّعملُّخماُّيأبوُّسعيدُّاخلدرُّوُّ-4ُُُُُُُّّّّّّّ

(4.ُّ)ُّ
حلجاج:ُّابنُّعمرُّمتكلماُّعنُّاُّيأخيطبُّفيقول:ُُّّواحلجاجُّ"تذكرةُّاحلفاظ"ُّيقومُّيفُّكماُّيروىُّلناُّالذهيبُّوهاُّهوُّابنُّعمرُّ-5ُُُُُُّّّّّّ

فقالُّ،ُّأنُّاحلجاجُّخطبُّفقال:ُّإنُّابنُّالزبريُّبدلُّكالمُّاهللُّوروىُّالذهيبُّأولياءُّاهلل،ُّعدوُّاهللُّاستحلُّحرمُّاهللُّوخربُّبيتُّاهللُّوقتل
ابنُّعمر:ُّأماُُّّقالُّالُّاحلجاج:ُّإنكُّشيخُّقدُّخرفتُّاقعدابنُّعمر:ُّكذبتُّملُّيكنُّابنُّالزبريُّيستطيعُّأنُّيبدلُّكالمُّاهللُّوالُّأنت،ُّق

ُّ(ُّ.5إنكُّلوُّعدتُّعدت(ُّ)
ُُُُُُُُُّّّّّّّّّ ُّهبا ُّاستفاضت ُّقد ُّأمثاهلا ُّومئات ُّاألخبار، ُّهذه ُّوهمثل ُّالتاريخ، ُُّّيكتب ُّالصحابة ُّعليه ُّكان ُّما ُّعلى ُّقاطعة ُّداللة نُّمتدل

دنيا،ُّإذُُّّاُّهلوىُّأوُّرغبةُّيفاتباعالدفاعُّعنه،ُّحبيثُّيستحيلُّأنُّيكذبواُّعلىُّرسولُّاهللُُّّيفُّاحلق،ُّوالتفانُّالشجاعة،ُّواألمانة،ُّواجلرأةُّيف
الُّيكذبُّإالُّاجلبان،ُّكماُّيستحيلُّعليهمُّأنُّيسكنواُّعمنُّيكذبُّعلىُّرسولُّاهللُّوهمُّالذينُّالُّيسكتونُّعنُّاجتهادُّخاطئُّيذهبُّ

وكلُُّّأمرُّديينُّىُّالُّيتعدىُّاختالفُّوجهاتُّالنظرُّيفوإمعانُّنظر.ُّوهذاُّغايةُّماُّيكونُّبينهمُّمنُّخالفُّفقهُّإليهُّبعضهمُّبعدُّفكر
ُّ.(4منهمُّيطلبُّاحلقُّوينشدهُّ)

ُّلبعض،ُّوبيانُُُُُُُّّّّّّّ ُّختطئةُّبعضهم ُّفإمناُّهو ُّألسنةُّبعضهم، ُّالتكذيبُّعلى ُّمنُّألفاظ ُّمنُّوُُّّوماُّيرد ُّفيهُّبعضهم ُّالكالمماُّوقع ،ُّهم
ىنُّاخلطأ،ُّةُّمبعأحاديثُّكثريُُّّالكذب"ُّيفيعصمُّمنهُّأحد،ُّالُّمنُّالصحابة،ُّوالُّممنُّدوهنم،ُّوقدُّجاءتُّكلمةُّ"ُّوالكذبُّهبذاُّاملعىنُّال

هُّغزوةُّخيربُّحيثُّأصابُّامرُّبنُّاألكوع:ُّ"قتلُّنفسهُّيفالردُّعلىُّمنُّظنُّأنُّعُّ(ُّيف2"كذبُّمنُّقالُّذلك"ُّ)ُّ:منُّذلك:ُّقولُّالنيب

                                                                 
ُّبنُّمنصورُّىفُّسننهُّبابُّماُّجاءُّىفُّالصداقُُّّ-8ُّ ُّوفيهُّ"كلُّالناسُّأفقهُّمنُّعمر"،ُّقالُّاهليثمىُّىف511ُُُّّّرقم8/844ُّ،842ُّأخرجهُّسعيد ُّأبوُّيعلىُّيفُّمسنده وأخرجه

ُّ:ُّفيهُّجمالدُّبنُّسعيدُّوفيهُّضعفُّوقدُّوثق.4/214جممعُّالزوائدُّ
ُّبابُّقتلُّمنُّأىبُّقبولُّالفرائضُُّّ-2ُّ ُّاملرتدين، ُّالبارى(ُّكتابُّاستتابة ُّ)بشرحُّفتح ابُّاإلميان،ُّبابُّاألمرُّ،ُّومسلمُّ)بشرحُّالنووى(ُّكت4124رقم82/211ُُّّأخرجهُّالبخارى

ُّ،ُّواللفظُّله.32رقم8/232ُُّّبقتالُّالناسُّحىتُّيقولواُّالُّإلهُّإالُّاهللُّحممدُّرسولُّاهللُّ
ُّتلدُّلستةُّأشهرُُّّ-3ُّ ُّبنُّمنصورُّىفُّسننه،ُّبابُّاملرأة ُّ.2024رقم2/44ُُّّأخرجهُّسعيد
ُّكتابُّالعيدين،ُّبابُّاخلروجُّإىلُّاملصلىُّبغريُّمُّ-4ُّ ُّ)بشرحُّفتحُّالبارى( ،ُّومسلمُّ)بشرحُّالنووى(ُّكتابُّاإلميان،ُّبابُّبيانُّكون154ُّرقم2/520ُُّّنربُّقصةُّاحلديثُّأخرجها

ُّمنُّاإلميانُّ 8/214ُُّّالنهىُّعنُّاملنكر ُّيومُّاجلمعةُّقاعداُّقائال:ُّ"انظرواُّإىل21ُّ،21ُّرقمى ،ُّوانظر:ُّإنكارُّكعبُّبنُّعجرةُّرضيُّاهللُّعنهُّعلىُّعبدُّالرمحنُّابنُّأمُّاحلكمُّخطبته
ُّخيطبُّقاعداُّوقالُّاهللُّتعاىل ُّرأواُّجتارةُّأوُّهلواُّانفضواُّإليهاُّوتركوكُّقائما"ُّأ.ُّهـ.ُّاآليةُّهذاُّاخلبيث ُّمسلمُّ)بشرحُّالنووى(ُّكتاب88ُُّّ:ُّ"وإذا منُّسورةُّاجلمعة،ُّواحلديثُّأخرجه

ُّرأواُّجتارةُّأوُّهلواُّانفضواُّإليهاُّوتركوكُّقائما"ُّ ُّ.144رقم3/484ُُّّاجلمعةُّبابُّقولهُّتعاىل:ُّ"وإذا
ُّاحلفاظُُّّ-5ُّ ُّ.8/32ُّ،31تذكرة
ُّللدكتورُّالسباعىُّصُّالسنةُّومكاُّ-4ُّ ُّبتصرف.21ُُّّ-24ُّنتهاُّىفُّالتشريع
4/481ُُّّ،ُّوبابُّغزوةُّذىُّقررُّوغريها8102ُّرقم4/404ُُّّأخرجهُّمسلمُّ)بشرحُّالنووى(ُّكتابُّاجلهادُّوالسري،ُّبابُّغزوةُّخيربُُّّ-2ُّ ُّ.8102رقم
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ُّملكُّاليهودُّوقولسيفه،ُّوه ُّأهوُّيبارزُّ"مرحبا" ُّقدُّحللتُّفانكح،ُّليبوُّالسنابل:ُّ"كذب ُّيفيسُّكماُّقال، ُّأىبُُّّ".ُّوذلك الردُّعلى
ُّبنتُّاحلارثُّيالذُّالسنابل ُّلسبيعة ُّزوجقال ُّوفاة ُّمحلهاُّبعد ُّوضعت ُّوقد ُّحىتُّمتكث، ُّحتلني ُّال ُّبأيام:ُّإنك ُّوعشرا.ُّأربُّيها ُّأشهر عة

ُّ(.8)"كذبُّأبوُّالسنابل،ُّليسُّكماُّقال"ُّفذكرتُّذلكُّلرسولُّاهللُّفقال:
دماُّ:ُّ"كذبُّنوف"ُّعنعنُّنوفُّالبكايلاُّاالستعمالُّلكلمةُّ"كذب"ُّجاءُّاستعمالُّالصحابةُّهلا،ُّكقولُّابنُّعباسُّوعلىُّحنوُّهذُُُُُُّّّّّّ

ومنهُّ،ُّ(2ونوفُّمنُّالصاحلنيُّالعباد،ُّومقصودُّابنُّعباس:ُّاخطأُّنوفُّ)ُّىُّبىنُّإسرائيل،ُّوإمناُّموسىُّآخرقالُّصاحبُّاخلضرُّليسُّموس
ُّشؤمُّإالُّالوترُّواجب"ُّومنهُّقولُّعائشةُّملاُّبلغهاُّأنُّأباُّهريرةُّحيدثُّبأنهُّ"قولُّعبادةُّبنُّالصامت:ُّ"كذبُّأبوُّحممد"ُّحيثُّقال:ُّ"ال

(ُّ.ُّ"واستمعُّالزبريُّبن3ُّ)ُّمثُّذكرتُّاحلديث"ُّثالثُّثالث"ُّقالت:ُّ"كذبُّوالذىُّأنزلُّعلىُّأىبُّالقاسمُّمنُّيقول:ُّ"الُّشؤمُّإالُّيفُّيف
،ُُّّدقعروةُّابنه:ُّياُّأبتُّماُّقولك:ُّصُّفسألهكذب،ُُُّّّ…صدقُُّّ…،ُّإىلُّأىبُّهريرةُّحيدث،ُّفجعلُّيقولُّكلماُّمسعُّحديثا:ُّكذبُّالعوام

ُّأماُّأنُّيكونُّمسع ُّاهللُّكذب.ُّقال:ُّياُّبىن: ُّعلىُّمواضعه،ُّومنههذهُّاألحاديثُّمنُّرسول ُّولكنُّمنهاُّماُّيضعه ماُُّّا،ُّفالُّشكُّفيه،
(ُّ ُّالُّيريدانُّبقوهلماُّكذبُّأ،ُّ(4وضعهُّعلىُّغريُّمواضعه" ُّاخطأُّيفاختلقُُّّيفعائشةُّوالزبري ُّذلكُّوإمناُّاملراد ُّبُّحاشاهمُّمن عضُّفهم

غريُّحملُّاالستشهادُّهبا،ُّكماُّصرحُّالزبريُّبنُّالعوامُّرضيُّاهللُّعنه،ُّفعدالةُّأىبُّهريرةُّبنيُّالصحابةُّأعظمُّمنُّأنُُّّاألحاديثُّووضعهاُّيف
ُّاإلسالمُّ) ُّ(ُّ.5متسُّجبرح،ُّوماُّامهمُّبهُّكذباُّمنُّأعداءُّاإلسالمُّتصدىُّللردُّعليهُّرهطُّمنُّعلماء

ُّ"اُُُُُُّّّّّّ ُّاخلطأ،ُّومعناه ُّمنُّالكذب ُّضدُّفهذاُّكله ُّأنُّالكذب ُّضدُّالصواب،ُّكما ُّيشبهه؛ُّألنه ُّذلك".ُّومسىُّكذبا،ُّألنه خطأُّقائل
تفاوتونُّذبا،ُّكيفُّالُّوالصحابةُّيالروايةُّالُّيعدُّكُّعضُّالصحابةُّبعضاُّيف(ُّوماُّاستدركُّبهُّب4الصدق،ُّوإنُّافتقاُّمنُّحيثُّالنيةُّوالقصدُّ)

ُّعنُّالنيبُّيف ُّاُّروايتهم ُّللرسولُّصلى ُّبعضهمُّجملسا ُّومقل،ُّحيضر ُّفينفردبنيُّمكثر ُّعنهُّآخرون، ُّوسلمُّيغيب ُّملُُّّهللُّعليه ُّمبا احلاضرون
صحابة"ُّلإلمامُّبدرُّالدينُّليسمعهُّاملتخلفون،ُّحىتُّيبلغواُّبهُّفيماُّبعد.ُّومنُّهذاُّالقبيلُّكتابُّ"اإلجابةُّإليرادُّماُّاستدركتهُّعائشةُّعلىُّا

هُّاحلاكمُّعنُّويدلُّعلىُّماُّسبقُّماُّروا،ُّفيهُّطأوهوخثيلهم،ُّونفواُّماُّرواهُّكماُّوقعُّجلماعةُّمنُّالصحابةُّغريها،ُّاستدركواُّعلىُّمُُّّيالزركش
،ُّكانتُّلناُّضيعةُّوأشغال،ُّولكنُّكانُّالناسُّملُّيكونواُّيكذبونُّه:ُّ"ليسُّكلناُّكانُّيسمعُّحديثُّالنيبالرباءُّبنُّعازبُّرضيُّاهللُّعن

ُّ.فيحدثُّالشاهدُّالغائب"
ُّحدثونكاءُّأهلهُّعليهُّقالتُّإنكمُّلتنُّامليتُّيعذبُّببقال:ُّ"ملاُّبلغُّعائشةُّقولُّعمروُّبنُّعمرُّمرفوعا:ُّإُّوعنُّالقاسمُّبنُّحممدُُُُُُّّّّّّ

ُّوالُّمكذبنيُّولكنُّالسمعُّخيطئُّ) ُّ(ُّ،ُّوىفُّروايةُّقالت:ُّ"يغفرُّاهللُّألىبُّعبدُّالرمحن،ُّأماُّإنهُّملُّيكذب،ُّولكنهُّنسى2نُّغريُّكاذبني
ُّلتعذبُّيفرسولُّاهللُّعلىُّيهوديةُّتبكىُّعليهاُّفقال:ُّإُّأوُّاخطأ،ُّإمناُّمر ُّ ُّالكثري،ُّ،ُُّّ(1ربها"ُّ)قُّهنمُّليبكونُّعليها،ُّوإهنا كلُّذلكُّوغريه

يدلُّعلىُّثقةُّالصحابةُّبعضهمُّببعض،ُّثقةُّالُّيشوهباُّشكُّوالُّريبة،ُّملاُّيؤمنونُّبهُّمنُّتدينهمُّبالصدق،ُّوأنهُّعندهمُّرأسُّالفضائل،ُّ
ىُّاهللُّلوبهُّقامُّاإلسالم،ُّوسادُّأولئكُّالصفوةُّاملختارةُّمنُّأهلهُّاألولنيُّوصدقتُّعائشةُّماُّكانُّخلقُّأبغضُّإىلُّأصحابُّرسولُّاهللُّص

ُّ(ُّ.4عليهُّوسلمُّمنُّالكذبُّ)

                                                                 
ُّكتابُّالطالق،ُّبابُّىفُّعدةُّاحلاملُّاملتوىفُّعنهاُّزوجهاُُّّ-8ُّ ُّبنُّمنصورُّىفُّسننه 8/350ُُّّأخرجهُّسعيد ُّ.8504ُّ،8501رقمى
ُّصُُّّ-2ُّ ُّللدكتورُّمهامُّعبدُّالرحيم ُّعندُّاحملدثني ُّ.52انظر:ُّالفكرُّاملنهجي
8/230ُّ،ُّوالنسائيُّيفُّسننهُّكتابُّالصالة،ُّبابُّاحملافظةُّعلىُّالصلواتُّاخلمسُّواحملافظةُّعليها8420ُّرقم2/42ُُّّأخرجهُّأبوُّداودُّكتابُّالصالة،ُّبابُّفيمنُّملُّيوترُُّّ-3ُّ

ُّ،ُّواملوطأُّكتابُّصال448رقمُّ ُّ.83رقم8/820ُُّّةُّالليل،ُّبابُّاألمرُّبالوتر
ُّ.34،ُّوانظر:ُّتوثيقُّالسنةُّيفُّالقرنُّالثانُّاهلجريُّللدكتورُّرفعتُّفوزىُّص1ُّ/882ُّالبدايةُّوالنهايةُّالبنُّكثريُُّّ-4ُّ
ُّراويةُّاإلسالمُّرغمُّآنفُّاحلاقدين"ُّصُّ-5ُّ ُّللدفاعُّعنهُّىفُّ"مبحثُّأبوُّهريرة 431ُّانظرُّبعضُّمنُّتصدى
8/204ُّانظر:ُّلسانُّالعربُُّّ-4ُّ ُّالبارى ُّمبحث8/242ُّ،ُّوانظر:ُّفتح ُّإمساعيلُّالدفتار ُّالنبوىُّلفضيلةُّاألستاذُّالدكتور ،ُّواملكانةُّالعلميةُّلعبدُّالرزاقُّالصنعاىنُّىفُّاحلديث

ُّ.8/215)مراجعةُّالصحابةُّبعضهمُّلبعضُّىفُّضبطُّماُّيروونهُّالُّتعىنُّاالمهام(ُّ
ُّأهلهُّعليهأخرجهُّمسلمُّ)بشرحُّالنووى(ُّكتابُّاجلنائز،ُّبابُّامليتُّيعُّ-2ُّ 121ُّرقم3/508ذبُّببكاء
ُّمسلمُّىفُّاملوضعُّالسابقُّ-1ُّ 132ُّرقم3/503ُُّّأخرجه ُّالبارى ُّأو3/814ُُّّ،ُّوانظر:ُّفتح ُّنقلُّعنُّالقرطىبُّقوله:ُّ"إنكارُّعائشةُّذلكُّوحكمهاُّعلىُّالراوىُّبالتخطئة حيث

ُّةُّكثريونُّوهمُّجازمونُّفالُّوجهُّللنفىُّ.النسيانُّأوُّعلىُّأنهُّمسعُّبعضاُّوملُّيسمعُّبعضاُّبعيد،ُّألنُّالرواةُّهلذاُّاملعىنُّمنُّالصحاب
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عبارات،ُّ،ُّأوُّحنوُّهذاُّمنُّالنمثيله:ُّكذبُّفالُّبةُّنفىُّماُّرواهُّنظريه،ُّأوُّقولهُّيفوعلىُّهذا:ُّفإذاُّوردُّعلىُّلسانُّأحدُّمنُّالصحاُُُُُُُّّّّّّّ
ولكنُُّّاُّأوُّخطأ،خبالفُّماُّهوُّعليهُّعمداُّأوُّنسيانُّيءعندُّأهلُّالسنةُّهوُّاإلخبارُّعنُّالشفاملرادُّبهُّأنهُّأخطأُّأوُّنسى؛ُّألنُّالكذبُّ

بعدُّتعريفهُّللكذبُُّّي(ُّ.ُّقالُّاإلمامُّالنوو8ُّنُّالنار"ُّ)احلديث:ُّ"منُّكذبُّعلىُّمتعمداُّفليتبوأُّمقعدهُّمُّاُّجاءُّيفاإلمثُّخيتصُّبالعامد،ُّكم
ُّيكونُّ ُّالسالمُّبالعمد،ُّلكونهُّقد ُّاألحاديثُّلنا،ُّفإنُّقيدهُّعليه ُّشرطةُّالعمديةُّودليلُّخطابُّهذه عندُّأهلُّالسنة:ُّ"وقالتُّاملعتزلة،

والغالط،ُُّّيتظاهرةُّعلىُّأنهُّالُّإمثُّعلىُّالناسالكتابُّوالسنةُّمتوافقةُّمُّنصوصُّاملشهورةُّيفمدا،ُّوقدُّيكونُّسهوا،ُّمعُّأنُّاإلمجاعُّوالع
ُّ(2ُّعلىُّاملقيدةُّبالعمدُّ)أيضاُّفقيدهُّوأماُّالرواياتُّاملطلقة،ُّفمحمولةُُّّيالكذبُّلتوهمُّأنهُّيأمثُّالناسُّفلوُّأطلق
ّاالردّعلىّزعمّأعداءّالّّّّّّّ ّكذبّعلى"ّمختلفة:ّيلمطهرةّبأنّلفظهّ"متعمدا"ّفسنة ّحديثّ"من
زعمُّأعداءُّالسنةُّبأنُّلفظةُّ"متعمدا"ُّخمتلقة،ُّوأدرجهاُّالعلماءُّليسوغواُّهبا،ُّوضعُّاحلديثُّعلىُّرسولُّاهللُّحسبةُّمنُّغريُّعمد،ُُُُُُُُُّّّّّّّّّ

ُّسبيلُّاخلطأُّاةُّفيماُّيروونهُّعنُّغريهمُّعلىكماُّكانُّيفعلُّالصاحلونُّمنُّاملؤمننيُّويقولونُّ"حننُّنكذبُّلهُّالُّعليه"ُّأوُّيتكئُّعليهاُّالروُّ
تهُّواياأكثرُّرُُّّصحيحهُّيفُّيفُّيألنُّ"لفظةُّمتعمدا"ُّأخرجهاُّالبخارُّهذاُّالزعمُّكلهُّهراءُّ،ُّنقول:ُّ(3إخل"ُّ)ُّ…،ُّأوُّالوهمُّأوُّسوءُّالفهمُّ

يكذبُّحممودُّأبوُّذلكُُّّ(ُّ،ُّورغم4بيانُّثبومهاُّ)ُّوأفاضُّاحلافظُّابنُّحجرُّيف،ُّ(5صحيحهُّ)ُّخترجيهاُّيفُّ(ُّ،واتفقُّمعهُّاإلمامُّمسلمُّيف4)
ُّضمُّيريةُّبذكرهُّللبخارُّ ُّ)وابنُّحجر ُّ(2نُّمنُّالُّيثبتونُّهذهُّالزيادة

كيفُّجيتمعُّالوضعُّحسبةُّمعُّعدمُّالتعمد؟ُّإنُّمعىنُّاحلسبةُّأنُّيقصدُّالواضعُُُّّّيشهبة:ُّوالُّأحدُّيدرُُّّيقولُّالدكتورُّحممدُّأبوُُُُُُُّّّّّّّ
مية،ُّجوزواُّخلريُّوالفضائل،ُّوهمُّقومُّمنُّجهلةُّالصوفية،ُّوالكرافعلُّاُّجهُّاهلل،ُّوثوابه،ُّوخدمةُّالشريعةُّعلىُّحسبُّزعمهُّبالتغيبُّيفوُّ

ُّ[844األنعام:]التغيبُّوالتهيب،ُّورمباُّمتسكواُّبقولهُّتعاىل:ُّ}فمنُّأظلمُّممنُّافتىُّعلىُّاهللُّكذباُّليضلُّالناسُّبغريُّعلم{ُُّّالوضعُّيف
غريُّمقبولُّوالُُّّاُّعنُّغريُّعمدحلسبةُّبأهنفكيفُّجيامعُّقصدُّالوضع،ُّعدمُّالتعمد؟!ُّوتفسريُّاُّ،ليضلُّبهُّالناس"ُّي"منُّكذبُّعلوقوله
،ُّيىُّاملخطئُّوالناسةُّأنهُّالُّإمثُّعلالشريعُّإمناُّثبتُّبأدلةُّأخرى،ُّوقدُّتقررُّيفمثُّإنُّرفعُّإمثُّاخلطأُّأوُّالسهوُّليسُّهبذهُّالكلمة،ُّوُُّّ،ُّمسلم

يداُّعيداُّشدرهاُّأنُّاحلديثُّملاُّرتبُّوُّذكُّماُّدامُّهذاُّأمراُّمقررا،ُّوالسرُّيفُّماُّملُّيكنُّبتقصريُّمنهُّفذكرُّالكلمةُّالُّيفيدُّهؤالءُّالرواةُّشيئا
ُّيف،ُّالُّإمثي،ُّوالناسيعلىُّالكاذب،ُّواملخطئ،ُّوالساه ُّاإلمثُّالتعبريُّالتقييدُّبالعمد،ُّوذلكُّلرفعُّتُُّّعليهم،ُّكانُّمنُّالدقةُّواحليطة وهم

ُّعنُّمذهبُّأهلُّالسنةُّواملعتزلةُّأيضا.ُّي،ُّوهوُّماُّنقلهُّاإلمامُّالنووُّيعلىُّاملخطئُّوالغالطُّوالناس
ُّقالُّعلىُّأنُُُُُُّّّّّّ ُّوإن ُّوالناسأئمةُّاحلديث ُّاملخطئ، ُّاإلمثُّعن ُّأوُّيواُّبرفع ُّسهوا، ُّغلطا،ُّأو ُّأحلقُّباحلديث ُّما ُّفقدُّجعلوا ،ُّوالغالط،

ُّباملوُّ ُّقبيلُّالشبيه ُّالرسولُّكونهُّكذباُّيفُُّّضوعُّيفخطأ،ُّمن ُّذنسبتهُّإىل ُّوإىلُّهذا ُّببيانُّأمره، ُّإالُّمقرونا ُّحتلُّروايته ُّاألئمة،ُّوال ،ُّهب
وعُّاملختلق،ُّوذهبُّمنُّقبيلُّاملوضُّهم،ُّوقدُّاعتربهُّبعضُّأئمةُّاجلرحُّكابنُّمعني،ُّوابنُّأىبُّحامت،ُّوغريُّياق،ُّوابنُّالصالح،ُّوالعرُّياخلليل

وضبطهُُّّيلراوُّعدالةُّاُّوعُّمنُّالغلطُّأوُّالوهمُّمماُّيطعنُّيففقدُّجعلواُّهذاُّالنُّيءمنُّقبيلُّاملدرج،ُّومهماُّيكنُّمنُّشُّبعضُّاألئمةُّإىلُّأنه
(1)ُّ

                                                                 
ُّالسنةُّلألستاذُّعبدُّالفتاحُّأبوُّغدةُّصُُّّ-8ُّ ُّ.23سبقُّخترجيهُّوانظر:ُّحملاتُّمنُّتاريخ
ُّ.8/804املنهاجُّشرحُّمسلمُّللنووىُُّّ-2ُّ
ُّعزُّالدينُّىفُّكتابيهُّإنذارُّمنُّالسماءُّصُّوقالُّبقوهلمُّنياز831ُُّّ،ُّوتابعهُّمجالُّالبناُّىفُّكتابةُّالسنةُّودورهاُّىفُّالفقهُّاجلديدُّص40انظر:ُّأضواءُّعلىُّالسنةُّصُُّّ-3ُّ ،200ُّى

ُّ.214،ُّوانظر:ُّتبصريُّاألمةُّحبقيقةُّالسنةُّص820ُّ،243ُّ،251ُّ،325ُّ،ُّودينُّالسلطانُّص208ُّ
ُّكتابُّالعلم،ُّبابُّإمثُّمنُّكذبُّعلىُّالنىبُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُُّّ-4ُّ ُّ)بشرحُّفتحُّالبارى( 8/243ُّ،244ُُّّالبخارى ُّ.801ُّ،880رقمى
3،4ُّرقمى800،808النووى(ُّاملقدمة،ُّبابُّتغليظُّالكذبُّعلىُّرسولُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمانظر:ُّمسلمُّ)بشرحُُّّ-5ُّ
4ُّ-ُُّّ ُّ.801ُّ،880رقمى8/242ُُّّفتحُّالبارى
ُّهامش.42ُّأضواءُّعلىُّالسنةُّصُُّّ-2ُّ
رُّمنُّذلكُّالتساهلُّىف:ُّفتحُّاملغيثُّللسخاوىُّبتصرف،ُّوانظر:ُّردُّاألئمةُّللراوىُّاملتساهلُّىفُّالتحملُّواألداءُّوصو52ُّ،53ُُّّدفاعُّعنُّالسنةُّللدكتورُّحممدُّأبوُّشهبةُّصُّ-1ُّ
ُّالراوى8/315-311ُّ ُّ.251ُّ-2/255ُّ،ُّوتوضيحُّاألفكار8/211،340ُّ،ُّوتدريب
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عليهاُّالرواةُُّّقولهُّكلمةُّ"متعمدا"ُّ"يتكئُّاألفاكونُّأمثالُّحممودُّأبوُّرية،ُّيفاحملدثنيُّمماُّيزعمهُُّّيقررهُّاجلهابذةُّمنُّيفأينُّهذاُّالذُُُُُُّّّّّّ
مهنُّأحدُّأنُّكلمةُّ:ُّ"والُّيتوُّاليمانُّييقولُّالشيخُّاملعلمُّإخل"؟!!ُّ…فيماُّيروونهُّعنُّغريهمُّعلىُّسبيلُّاخلطأ،ُّأوُّالوهمُّأوُّسوءُّالفهمُّ

هذاُّمتعمدُّباإلمجاع،ُّوالُّنعلمُّأحداُّمنُّالناسُّحىتُّمنُّأهلُّاجلهلُّوالضاللةُّزعمُّ"متعمدا"ُّخترجُّمنُّحدثُّجازماُّوهوُّشاك،ُّكالُّفإنُّ
ُّ"ُّفقال:ُّحننُّنكذبُّلهُّالُّعليه.ُّفلوُّشككيبثُّبكلمةُّ"علأنُّكلمةُّ"متعمدا"ُّخترجُّهذا،ُّوإمناُّوجدُّمنُّأهلُّاجلهلُّوالضاللُّمنُّتش

ُّ(ُّ.8"ُّلكانُّأقربُّ)يكلمةُّ"علُُّّحممودُّأبوُّريه،ُّومنُّقالُّبقوله،ُّيف

حملةّ المسلميّنجهوّد أئمّة مّن بعدهّم فمّن والتابعيّن فّيفاإلسالمّمنّالصحابّة حركةّالوضّع النبويةالّيمقاومّة ّسنّة
ُّأسبابهُّاليتُّللوضعُّيفُُُُّّّّ ُّوحديثاُّ)ُّاحلديث ُّاملسلمنيُّقدميا ُّورواة2ُّفصلهاُّعلماء ُّمحلةُّاإلسالم، ُّبيانُّجهود ُّهناُّهو ُّوالذىُّيهمنا ،ُّ)

ُّوقعتُّبنيُّنُّزيفُّأعداءُّالسنةُّبأنُّالفنتُّاليت(ُّ،ُّوبيا3قاومةُّتلكُّاألسبابُّوأصحاهباُّ)مُّتابعنيُّفمنُّبعدهمُّيفالسنةُّمنُّالصحابةُّوال
املسلمنيُّكانتُّضرراُّكبرياُّعلىُّالسنةُّحىتُّاختلطُّاملوضوعُّبالصحيحُّمنها،ُّوأصبحتُّغريُّمميزةُّمماُّيضعفُّالثقةُّحبجيةُّالسنة،ُّوكذلكُّ

وضعُُّّوهمُّيفوأنُّامللوكُّواألمراءُّاستغلُّاُّمنُّعلماءُّاملسلمنيُّاألثبات،بيانُّإفكهمُّبأنُّالكذابني،ُّواجلهلة،ُّوالفسقةُّمنُّالوضاعني،ُّكانوُّ
ُّماُّيوافقُّرغبامهمُّويثبتُّملكهم.

ُّسعيد:ُّ"مماُُُُُُّّّّّّ ُّيفُّيقولُّالدكتورُّمهام ُّأنُّفتناُّكثريةُّوقعت ُّشكُّفيه ُّعثمانُّال ُّعمر،ُّمثُّمقتل ُّأوهلاُّمقتل ُّالفتنةُُّّ،عصرُّالصحابة مث
ينهم،ُّأصولهُّوفروعه،ُّوأرادُّموقدوهاُّأنُّيفسدواُّعلىُّاملسلمنيُّأمورُّدُّلفنتُّاإلسالمُّيفلقدُّاستهدفتُّهذهُّاالكربىُّبنيُّعلىُّومعاويةُّوُّ

احلديثُّوحده،ُُّّفقطُّيفُّ،ُّليسيسالمبناءُّاملنهجُّاالُّالوقتُّنفسهُّكانتُّسبباُّيفُّلكنهاُّيفومماُّالُّريبُّفيهُّأنُّالفتنةُّذاتُّأثرُّسلىب،ُّوُّ
جُّمنُّخاللُّالفتنةُّهنُّقدُّأضاعواُّدولتهمُّمنُّخاللُّالفتنة،ُّفقدُّوجدواُّاملنالعقيدةُّوالفقه،ُّوأصوله.ُّوىفُّاحلقيقةُّإذاُّكانُّاملسلموُُّّبلُّيف

بناءُّاملنهجُّأمرُّالبدُّأنُّنلتفتُّإليه،ُّوماُّظهرُّاجلرحُّوالتعديل،ُّوطلبُّاإلسنادُّوسائرُّعلومُّاحلديثُّإالُّمنُّخاللُّوجودُُّّوأثرُّالفتنةُّيف
ُُّّعلىُّالسنةُّالنبوية،ُّفإهناُّإذاُّكانتُّتلكُّالفنتُّذاتُّأثرُّسليب،ُّف(4اللغةُّ)ُّنُّخاللُّوجودُّاللحنُّيفالفتنة،ُّمتاماُّكماُّظهرُّعلمُّالنحوُّم

ُّالعلومُّاإلسالمية.سُّاحلديثُّفقطُّبلُّيفُّقُّالعلميةُّللنقدُّوالتمحيص،ُّليسُّيفبناءُّأقوىُّالطرُُّّالوقتُّنفسهُّسبباُّيفُّكانتُّيف ُّائر
مُّستكونُّاملشكلةُّكبريةُّنسبةُّللسنةُّالنبوية.ُّوكغايةُّالفائدةُّبالُّاملبكر،ُّوالصحابةُّمتوافرونُّكانُّيفذلكُّالعصرُُّّروزُّالفتنةُّيفولعلُّبُُُُُُّّّّّّ

كنُّأنُّنقارنُّميإنُّحدوثُّالفنتُّأفادُّالسنةُّاملطهرةُّفائدةُّكبرية،ُّوُُّّ،نتهاءُّعصرُّالصحابةُّرضيُّاهللُّعنهملوُّأنُّهذهُّالفنتُّوقعتُّبعدُّا
ىلُّتقعيدُّالنحوُّم،ُّظهرتُّاحلاجةُّإبأثرُّاللحنُّعلىُّاللغةُّالعربية،ُّإذُّعندماُّظهرُّاللحنُّوفشا،ُّواختلطُّالعربُّبالعجُّهذاُّاألثرُّاإلجيايب

ُّ ُّاللغة ُّحلفظ ُّحافزا ُّولكنهُّكان ُّالسليمة، ُّاللغوية ُّالفطرة ُّعلى ُّأثره ُّجهة ُّمن ُّمفسدة ُّاللحن ُّفكان ُّشواهده، ُّوتدوين تأسيسُّوُّوضبطه
ُّاملبكرُّحيثُّالُّمناهجها.ُّوإنُّفشوُّاللحنُّيف ُّمنُّكنُّالعقلبُّاجلزيرةُّالعربية،ُّقدُّمُّفصاحةُّوالبيانُّوالفطرةُّاللغويةُّيفذلكُّالزمن لماء

ُّومجعها،ُّ ُّاللغوُّاستنباطُّالقواعد ُّمناهجُّالضبط ُّإىل ُّالعرُّيوالتوصل ُّبني ُّطريقُّاالختالط ُّعن ُّزالتُّالسليقة ُّاللحنُّحىت ُّتأخر بُّ.ُّولو
ُّوالعجمُّحلدثتُّمشكلةُّالُّحلُّهلاُّوالُّعالج.

االتصالُّبنيُُّّ،ُّوخطوطيصلوالروايةُّقريبةُّمنُّمصدرهاُّاألُّوكذلكُّاحلالُّبالنسبةُّللحديث،ُّفقدُّظهرتُّالفنتُّوالصحابةُّأحياء،ُُُُُُُّّّّّّّ
صلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّقائمةُّمفتوحةُّكلُّهذاُّساعدُّعلىُّاستقرارُّاملنهج،ُّولوُّتأخرتُّالفتنة،ُّووقعتُّبعدُّعصرُّالصحابة،ُُّّالصحابةُّوالنيب

                                                                 
ُّىفُّاألنوارُّالكاشفة،ُّمعُّدفاعُّعنُّالسنةُّللدكتورُّحممدُّأبوُّشبهة.22األنوارُّالكاشفةُّصُّ-8ُّ ُّحولُّهذاُّاحلديث ُّ،ُّوانظر:ُّمزيدُّمنُّالردُّعلىُّأكاذيبُّحممودُّأبوُّريه
ُّانظر-2ُّ ُّالشريعةُّالبنُّعراق42ُُّّ-8/32ُّ:ُّاملوضوعاتُّالبنُّاجلوزي ُّللسخاوى82ُُّّ-8/88ُّ،ُّوتنزيه ُّالراوي214ُّ-8/221،ُّوفتحُّاملغيث ،ُّوالسنة8/218ُّ،وتدريب

ُّللدكتورُّعمرُّبنُّحسنُّفالته.ُّخمطوطُّبكليةُّأصولُّالدينُّبالقاهرةُّرقم11ُُّّ-21ُّومكانتهاُّللدكتورُّالسباعيُّصُّ مقارنةُّبنيُّأسبابُّ،ُّوانظر:108ُّ،ُّوالوضعُّيفُّاحلديث
ُّعزيةُّعلىُّطهُّصُّ ُّللدكتورة ُّوأسبابُّالوضعُّيفُّالعهدُّاجلديد،ُّيفُّمنهجيةُّمجعُّالسنةُّومجعُّاألناجيل ُّ.415ُّ-413ُّالوضعُّيفُّاحلديث،

هُّوأصنافه،ُّالفضلُّيفُّأسبابُّتلكُّاجلهودُّاليتُّيتجاهلهاُّأعداءُّالسنةُّعندماُّيتحدثونُّعنُّالوضعُّيفُّالسنةُّعلىُّالرغمُّمنُّأنُّماُّيستشهدونُّبهُّعلىُّالوضعُّيفُّالسنةُّمن-3ُّ
ُّبذلكُّإمناُّهوُّألهلُّاحلديث. ُّالتعريف

4ُّ-ُّ ُّعزُّالدينُّالتميمي ُّعلىُّحبثُّالشيخ ُّ.2/402ُّ،403انظر:ُّمؤمترُّالسنةُّالنبويةُّومنهجهاُّيفُّبناءُّاملعرفةُّواحلضارة،ُّتعليقُّالدكتورُّمهامُّعبدُّالرحيم
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ُّالُّميكن ُّعندئذُّاستكمالُّالقواعدُّاملنهجيةُّوقدُّبعدتُّالروايةُّعنُّمصدرها،ُّفإنه ،ُّيماإلسالُّيدُّأثرتُّالفتنةُّعلىُّالنظامُّالسياسلق،
ُّالوقتُّذاتهُّساعدتُّعلىُّتأصيلُّخمتلفُّالعلومُّاإلسالمية،ُّوأبرزتُّمناهجها.ُّولكنهاُّيف

ُّتشكيكُُُُُُُُّّّّّّّّ ُّمصدر ُّباعتبارها ُّالفتنة ُّعلى ُّاملتكئني ُّاإلحلاد ُّودعاة ُّواملستشرقني، ُّالشيعة، ُّغالة ُّمن ُّاإلسالم ُّأعداء ُّظن ُّخاب ولقد
ثه،ُّفالُّوهذاُّابنُّعباسُّيأتيهُّمنُّحيد،ُّاملغامنُّأكثرُّمماُّدفعُّمنُّاملغارمُّبالسنةُّالنبوية.ُّوكانُّاألجدرُّأنُّيعلمواُّأنُّاحلديثُّقدُّأخذُّمن

ُّحالهُّالُّ ُّالُّيعرف ُّلقاعدةُّ)إنُّمن ُّالعدوىيلتفتُّحلديثه،ُّتطبيقا ُّحديثه(ُّجاءُّبشري ُّحيُّيقبل ُّابنُّعباسُّفجعل ُّقالُّإىل دثُّويقول:
ُّوالُّينظرُّإليه،ُّف ُّفجعلُّابنُّعباسُّالُّيأذنُّحلديثه ُّعباس،ُّمايلقال:ُّياُّابرسولُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم، ُّحديثالُّأُّن ؟ُّيراكُّتسمع

ابتدرتهُُّّ،مسعناُّرجالُّيقول:ُّقالُّرسولُّاهللُّأحدثكُّعنُّرسولُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّوالُّتسمع؟ُّفقالُّابنُّعباس:ُّ"إناُّكناُّمرةُّإذا
قال:ُّ"إناُُُُّّّّروايةُّعنُّابنُّعباسأبصارنا،ُّوأصغيناُّإليهُّبآذاننا،ُّفلماُّركبُّالناسُّالصعبُّوالذلول،ُّملُّنأخذُّمنُّالناسُّإالُّماُّنعرف"ُّوىف

ُّ.والذلول،ُّتركناُّاحلديثُّعنه"ُّكناُّحندثُّعنُّرسولُّاهللُّإذُّملُّيكنُّيكذبُّعليهُّفلماُّركبُّالناسُّالصعب
ال:ُّ"الُّذلك،ُّعنُّابنُّعباسُّأنهُّقُّيثهُّومنُّيرد.ُّويروىُّلناُّاخلطيبُّيفكماُّكانُّالصحابةُّأولُّمنُّنبهواُّإىلُّصفةُّمنُّيقبلُّحدُُُُُُّّّّّّ

ُّيفُّلصحابةُّلتحذيرُّالناسُّمنُّالوقوع،ُّتدلُّجبالءُّعلىُّتشمريُّافهذهُّالنصوصُّوغريهاُّمماُّسبق،ُّ(8خُّاملغفل"ُّ)تبُّاحلديثُّعنُّالشييك
وعلىُّ،ُّوالتحذيرُّالوضاعنيُّبالتشهريُّغفلةُّعنُّظاهرةُّالوضع،ُّبلُّانتبهواُّهلا،ُّوقاومواُّب،ُّكماُّتدلُّعلىُّأهنمُّملُّيكونواُّيفأحابيلُّالكذ

ري،ُّيعلنُّعنُّأثرُّالفتنة،ُّعلىُّالكبُّيم،ُّفهاُّهوُّحممدُّبنُّسريين،ُّالتابعئمةُّمنُّالتابعنيُّوأتباعه،ُّدرجُّاأليالتثبتُّوالتحرُُّّهنجُّالصحابةُّيف
البحثُّوالنقد،ُّفيقول:ُّ"ملُّيكونواُّيسألونُّعنُّاإلسنادُّفلماُّوقعتُّالفتنةُّقالوا:ُّمسواُّلناُّرجالكمُّفينظرُّإىلُّأهلُّالسنة،ُّفيؤخذُّحديثهم،ُّ

ُّعمنُّتأخذونُّدينكم"ُّ)ُّ(ُّ.2وينظرُّإىلُّأهلُّالبدع،ُّفالُّيؤخذُّحديثهمُّ) ُّ(ُّ.3وىفُّروايةُّعنهُّقال:ُّ"إنُّهذاُّالعلمُّدين،ُّفانظروا
ُّويتكوُُُُُُُُُّّّّّّّّّ ُّعرفوا ُّما ُّفيأخذوا ُّاحلديث، ُّيتذاكرون ُّوأتباعهم ُّالتابعون، ُّماُّكان ُّاألوزاعوكثريا ُّاإلمام ُّقال ُّأنكروا، ُّما ُّنسمعُُّّ:يا "كنا

(ُّ،ُّوروىُّاإلمامُّمسلم4ُّتركناهُّ)ةُّفماُّعرفواُّمنهُّأخذنا،ُّوماُّتركواُّاحلديثُّفنعرضهُّعلىُّأصحابناُّكماُّيعرضُّالدرهمُّالزيف،ُّعلىُّالصيارف
ختياراُّهُّاألمورُّافقال:ُّولدُّناصحُّأناُّاختارُّلُّوخيفىُّعينُّال:ُّكتبتُّإىلُّابنُّعباسُّأنُّيكتبُّيلمقدمةُّصحيحهُّعنُّابنُّأىبُّمليكةُّقُّيف

ُّعل ُّعنه:ُّفدعاُّبقضاء ُّ(ُّ.5)ُّاُّقضىُّهبذاُّعلىُّإالُّأنُّيكونُّضلفيقول:ُّواهللُّمُّيءكتبُّمنهُّأشياءُّوميرُّبهُّالشفجعلُّيُّيوأخفى
ُّعلىُّمةُّاحلوكانُّأئُّ،سألناُّعنهُّمسعرُّيءشُّاختلفناُّيف"كناُّإذاُُّّيىلُّمنُّيثقونُّبه،ُّقالُّسفيانُّالثورُّوكانواُّدائماُّيرجعونُّإُُُُُُُّّّّّّّ ديث

بعدهمُّاحلديث،ُُّّنطالع،ُّفقدُّكانواُّحيفظونُّالصحيح،ُّوالضعيف،ُّواملوضوعُّحىتُّالُّخيتلطُّعليهم،ُّوعلىُّمجانبُّعظيمُّمنُّالوعىُّواال
ختذهُّألروىُّاحلديثُّعلىُّثالثةُّأوجه:ُّأمسعُّاحلديثُّمنُّالرجلُّاُّ:ُّ"إنياُّيقولُّاإلمامُّسفيانُّالثورُّوليميزاُّاخلبيثُّمنُّالطيب،ُّوىفُّهذ

ُّ(ُّ.4دينا،ُّوأمسعُّمنُّالرجلُّأقفُّحديثه،ُّوأمسعُّمنُّالرجلُّالُّأعبأُّحبديثهُّوأحبُّمعرفتهُّ)
نُّأنس،ُّعزاوية،ُّوهوُّيكتبُّصحيفةُّمعمرُّعنُّأبانُُّّلُّأنهُّرأىُّحيىيُّبنُّمعنيُّبصنعاءُّيفخلطيبُّعنُّاإلمامُّأمحدُّبنُّحنبوروىُّاُُُُُُُّّّّّّّ

ُّأنس،ُّوتعلمُّأهناُّموضوع ُّتكتبُّصحيفةُّمعمر،ُّعنُّأبان،ُّعن ُّلكُّةفإذاُّطلعُّعليهُّإنسانُّكتمه،ُّفقالُّلهُّأمحدُّبنُّحنبل: ،ُّفلوُّقال
ُّاهللُّياُُّّقائل:ُّإنكُّتتكلمُّيف ُّعلىُّالوجه؟ُّفقال:ُّرمحك ُّعنأبانُّمثُّتكتبُّحديثه ُّاهلل،ُّأكتبُّهذهُّالصحيفة عنُُّّبدُّالرزاقعُّأباُّعبد

                                                                 
ُّ.233الكفايةُّيفُّعلمُّالروايةُّصُُّّ-8ُّ
ُّ(8ُّ/823واةُّمباُّهوُّفيهمُّجائز،ُّ)صحيحُّمسلمُّ)بشرحُّالنووي(،ُّاملقدمة،ُّباب:ُّبيانُّأنُّاإلسنادُّمنُّالدينُّوأنُّوصفُّالرُُّّ-2ُّ
ُّص8/881ُّالنووي(ُّاملقدمة،ُّبابُّبيانُّأنُّاإلسنادُّمنُّالدينُّأخرجهُّمسلمُّ)بشرحُُّّ-3ُّ ُّللدكتورُّمهامُّعبدُّالرحيم ُّعندُّاحملدثني 51ُُُّّّ-54ُّ،ُّوانظر:ُّالفكرُّاملنهجي
ُّوانظر:ُّحنوهُّعنُّاألع8/803،ُّواملوضوعاتُّالبنُّاجلوزى405،ُّوالكفايةُّيفُّعلمُّالروايةُّص44ُّ،ُّواحملدثُّالفاصلُّص2/20ُّ،28ُّانظر:ُّاجلرحُّوالتعديلُّ-4ُّ مشُّيفُّمعرفةُّ،

84ُّعلومُّاحلديثُّللحاكمُّص
ُّ.8/882ُّ،883أخرجهُّمسلمُّ)بشرحُّالنووي(ُّاملقدمة،ُّبابُّالنهىُّعنُّالروايةُّعنُّالضعفاءُُّّ-5ُّ
ُّاخلطيبُّيفُّالكفايةُّصُُُّّّ-4ُّ ُّ.8ُّ/2وابنُّعدىُّيفُّالكاملُّيفُّالضعفاء852ُُّّ،ُّواجلامعُّألخالقُّالراويُّص541ُّأخرجه
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ُّأبان،ُّثاب ُّفيجعلُّبدل ُّبعدهُّإنسان ُّالُّجيئ ُّموضوعة،ُّحىت ُّأهنا ُّالوجه،ُّفأحفظهاُّكلها،ُّوأعلم ُّويرويهاُّعتامعمر،ُّعلى ُّعنُّ، ُّمعمر، ن
ُّ.(8عنُّمعمرُّعنُّأبان،ُّالُّعنُّثابتُّ)ُّيابنُّمالك،ُّفأقولُّله:ُّكذبتُّإمناُّهثابت،ُّعنُّأنسُّ

ُّباإلضافُُُُُُُّّّّّّّ ُّمن ُّعالنيةُّومينعوهنم ُّالكذابني ُّاحملدثنيُّكانواُّحياربون ُّسبقُّفإن ُّما ُّالةُّإىل ُّعليهم ُّسلطانالتحديث،ُّويستعدون يقولُّ،
ُّ.(2ماُّعرفُّاحلديثُّبالعراق،ُّكانُّجيئُّإىلُّالرجلُّفيقول:ُّالُّحتدثُّوإالُّاستعديتُّعليكُّالسلطان"ُّ):ُّ"لوالُّشعبةُّياإلمامُّالشافع

اُّعلماءُّاحلديثُّحركةُّالوضعُّنقدُّالرواةُّوبيانُّحاهلم،ُّفلمُّيقبلواُّروايةُّإالُّمنُّكانُّعدالُّضابطا،ُّقاومُّهبُّومنُّتلكُّالقواعدُّاليتُُُُُُُّّّّّّّ
ُّيقولُّابنُّالصالح:ُّ"أمجعُّمجاهريُّأئمةُّاحلديثُّوالفقهُّعلىُّأنهُّيشتطُّفيمن،ُّاهريُّأئمةُّاحلديثُّوالفقهُّواألصولوعلىُّذلكُّإمجاعُّمج

قظاُّغريُّيلهُّأنُّيكونُّمسلماُّبالغاُّعاقالُّساملاُّمنُّأسبابُّالفسق،ُّوخوارمُّاملرؤة،ُّمتيحيتجُّبروايتهُّأنُّيكونُّعدالُّضابطاُّملاُّيرويه،ُّوتفص
يكونُّعاملاُّمباُُّّكُّأنمغفل،ُّحافظاُّإنُّحدثُّمنُّحفظه،ُّضابطاُّلكتابهُّإنُّحدثُّمنُّكتابه،ُّوإنُّكانُّحيدثُّباملعىنُّاشتطُّفيهُّمعُّذل

ُّ(3"ُّ)حييلُّاملعان
ُّواملُُُُُُّّّّّّ ُّالكافر،ُّوالفاسق، ُّواخلارمُّوخرجُّبشرطُّالعدالة: ُّغريُّالبالغ،ُّواجملنون، ُّالبتدع،ُّوالصىب ُّبفعلُّالذنوب تدلُُّّصغائرُّاليتللمروءة

قُّحبيثُّيراهُّالناس،ُّالطريُّوتذهبُّبكرامةُّاإلنسان،ُّكالبولُّيفُّتورثُّاالحتقار،ُّاحلقريُّأوُّفعلُّاملباحاتُّاليتُّيءعلىُّاخلسةُّكسرقةُّالش
ذلك،ُّفالُّتقبلُّروايةُّالكافرُّباإلمجاعُّسواءُّأعلمُّمنُّدينهُّاالحتازُّعنُّالطريق،ُّوحنوُُّّاحُّاخلارجُّعنُّحدُّاألدب،ُّواألكلُّيفوفرطُّاملزُّ

نُّإُّالكذبُّأمُّملُّيعلم،ُّوكيفُّتقبلُّروايةُّمنُّيكيدُّلإلسالمُّليلُّهنار،ُّوكيفُّنأمتنهمُّعلىُّحديثُّرسولُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم،ُّمث
ُّأمرناُّبالتوقفُّيف ُّيفُّاهللُّعزُّوجل ُّ}ياُّخربُّالفاسق ُّالذينُّقولهُّتعاىل: ُّتصءاُّأيها ُّبنبأُّفتبينواُّأن ُّجاءكمُّفاسق ُّجبهالمنواُّإن ةُّيبواُّقوما

فإذاُّكانُّالفاسقُّالُّتقبلُّروايتهُّمعُّصحةُّاعتقادهُّفإنُّالكافرُّالُّتقبلُّروايتهُّمنُّبابُّ(4)ُّ[4]احلجرات:فتصبحواُّعلىُّماُّفعلتمُّنادمني{
ُّأوىل؛ُّألنُّالكفرُّفسقُّوزيادة.

الدعاءُّإىلُّذلكُّوُُّّلرفضُّالكامل،ُّوالغلوُّفيه،ُّواحلطُّمنُّشأنُّأىبُّبكرُّوعمروالُّتقبلُّروايةُّصاحبُّالبدعةُّإذاُّكفرُّببدعته؛ُّكاُُُُُُُّّّّّّّ
مُّالُّلكماُّخرجُّبشرطُّالعدالةُّالكذاب،ُّأوُّاملتهمُّبالكذب،ُّفبإمجاعُّأهلُّالع،ُُّّوالُّكرامةُّكماُّقالُّاحلافظُّالذهيبُّفهذاُّالنوعُّالُّحيتجُّهبم

القيامةُُّّولُّلعظمُّمفسدته،ُّفإنهُّيصريُّشرعاُّمستمراُّإىلُّيومتغليظاُّوزجراُّبليغاُّعنُّالكذبُّعلىُّرسُّيؤخذُّحديثُّمنُّكذبُّعلىُّالنيب
ُّيفُّالشهادةُّأوُّالروايةُّعلىُّالكذبُّيفُّصرةُّليستُّعامة،ُّفالُّيقاسُّالكذبُّيفخبالفُّالكذبُّعلىُّغريهُّوالشهادة،ُّفإنُّمفسدمهماُّقا

ُّاملعاص ُّعلىُّأنواع ُّيفوخُّ،(5األخرىُّ)ُّيغريها،ُّوال ُّعرفُّبالتساهل ُّمن ُّبشرطُّالضبط ُّإمسمساعهُّأُّرج ُّيفو ُّبالنوم ُّالُّيباىل ُّاعه،ُّكمن
يث،ُّبأنُّيلقنُّاحلدُّأصلُّشيخهُّأوُّعرفُّبقبولُّالتلقنيُّيفالسماعُّمنهُّأوُّعليه،ُّأوُّحيدثُّالُّمنُّأصلُّصحيحُّمقابلُّعلىُّأصلهُّأوُّ

ذاُّروايته،ُّإذاُّملُّحيدثُّمنُّأصلُّصحيح،ُّخبالفُّماُّإُّفيحدثُّبهُّمنُّغريُّأنُّيعلمُّأنهُّمنُّحديثه،ُّأوُّعرفُّبكثرةُّالسهوُّيفُّيءالش
ُّبكثرةُّالشواذُّواحدثُّم ُّحفظه،ُّأوُّعرف ُّاألصلُّالُّعلى ُّاالعتمادُّحينئذُّعلى ُّبكثرةُّسهوه،ُّألن ُّ،4ُّحديثهُّ)ُُّّيفريملناكنهُّفالُّعربة )

بقريةُّواضعهاُّالضوابطُّوالقيودُّاملوضوعةُّملعرفةُّمنُّتقبلُّروايتهُّومنُّترد،ُّيتبنيُّلكُّعُّوبالتأملُّيفُّ،وبضبطهُّيوكلُّهذاُّخيرمُّالثقةُّبالراوُّ
والدقةُّاملتناهيةُّفيماُّوضعواُّمنُّقواعدُّأملتُّبصغائرُّاملوضوع،ُّودقائقهُّفكانتُّمنهجاُّدقيقاُّمتفرداُّملُّولنُّتعرفُُّّمنُّعلماءُّهذهُّاألمة،

ُّتلكُّالضوابطُّوالقيودُّأخرجوُّ،ُّلهُّالدنياُّنظريا ُّسبقُّكيفُّأن ُّالواردُّذكرهمُّيفتبنيُّلكُّمما ُّفلمُّأسُّتُّأصنافُّالوضاعني بابُّالوضع،

                                                                 
ُّيفُّاجلامعُّألخالقُّالراوُُّّ-8ُّ ُّ.852يُّصُّأخرجهُّاخلطيب
ُّيفُّاجلامعُّألخالقُّالراويُّصُّ-2ُّ ُّفوزىُّص232ُّ-221،وانظر:ُّالسنةُّقبلُّالتدوينُّص841ُّأخرجهُّاخلطيب ،835ُّ،ُّوتوثيقُّالسنةُّيفُّالقرنُّالثانُّاهلجريُّللدكتورُّرفعت

ُّالسنةُّومناهجُّاحملدثنيُّللدكتورُّالسيدُّحممدُّنوح834ُّ ُّ.8/823،ُّوشفاءُّالصدورُّيفُّتاريخ
ُّالبنُّالصالُّ-3ُّ ُّ.14ُّ،15حُّصُّعلومُّاحلديث
ُّالراويُُّّ-4ُّ ُّللسخاوى8/211ُّوانظر:ُّتدريب ُّ.881ُّ-2/884ُّ،ُّوتوضيحُّاألفكارُّلألمريُّالصنعان8/21ُّ،384ُّ،ُّوفتحُّاملغيث
ُّللعالمةُّأمحدُّحممدُّشاكرُّصُّ-5ُّ ُّللدكتورُّعبدُّاهللُّشعبانُّص15ُّ،14ُّالباعثُّاحلثيث ُّعلىُّاحلديث ُّوالفقهاءُّيفُّاحلكم ُّ.355-322،ُّوانظر:ُّاختالفاتُّاحملدثني
ُّالراوى-4ُّ ُّللسخاوى8/331ُّتدريب 2/255ُّوتوضحُّاألفكار311ُُّّ-8/313،ُّوانظر:ُّفتحُّاملغيث ُّيفُّالقدميُّواحلديثُّللدكتورُّمصطفىُّالتازى ،ُّوانظر:ُّمقاصدُّاحلديث

ُّص21صُّ ُّ.401-402،ُّواختالفاتُّاحملدثنيُّوالفقهاءُّيفُّاحلكمُّعلىُّاحلديث
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ُّالنبوُّ ُّومكرهمُّ)تقبلُّمرويامهم،ُّفحفظتُّبذلكُّالسنة ُّاختالط8ُّيةُّاملطهرةُّمنُّخبثهم ُّيصورهُّأعداءُّاإلسالمُّمن ُّاألمرُّكما (ُّ،ُّوليس
يكونُّعدالُُّّأنُّفعلماءُّاألمةُّعندماُّاشتطواُّفيمنُّتقبلُّروايته:ُّزكتبُّالسنةُّالصحاحُّبالُّمتييُُّّعلىُّاحملدثني،ُّوضياعُّمرويامهمُّيفُّأمرهم

ُّيف ُُّّضابطا،ُّملُّيتساهلوا ُّتساهلُّكان ُّوقعُّمن ُّالبتة،ُّوما ُّيفُّيفذلك ُّمثلُّاإلفراط ُّبعضُّاملباحات، ُّواملدُّفعل ُّيفاملزاح، ُّاعبة،ُّواألكل
ُّضروبُّاملباحاتُّااألسواق،ُّوحن ُّتعارفُُّّليتوُّذلكُّمن ُّمقاماتُّفاعليهاُّملا ُّيعاقبُّتاركها،ُّوإنُّكانتُّتنتقصُّمن ُّيثابُّفاعلهاُّوال ال

ُّاملعبالسقوطُّللتُّيالُّعلىُّعدالةُّالراوُُّّلوقتُّالُّتؤثرنفسُّاُّلىُّأهناُّمنُّخوارمُّاملروءة،ُّوهىُّيفعليهُّالناسُّواشتهرُّعندهمُّع روفُّفاوت
هذاُّاملنهجُُّّكُّالُّتؤثرُّأيضاُّعلىُّعدمُّالوثوقُّيف(ُّ.ُّوكذل2قبولُّوردُّمنُّخرمتُّمروءتهُّببعضُّالصغائرُّ)ُّبنيُّاملتشددينُّواملتساهلنيُّيف

ُّ(ُّ.3العظيمُّالذىُّهوُّغايةُّاالعتدالُّواإلنصاف،ُّالُّشططُّوالُّغلوُّ)
ُّاحملدُُُُُُّّّّّّ ُّعدمُّتساهل ُّغريُُُّّّثنيُّيفومماُّيؤكد ُّالعدالةُّوحدها، ُّعلىُّأن ُّترد،ُّاتفاقهم ُّروايتهُّومن ُّتقبل ُّروايةُُّّةُّيفكافيشروطُّمن قبول

مقدمةُّصحيحهُّعنُّأىبُّالزنادُّقال:ُّ"أدركتُّباملدينةُّمائةُُُّّّ،ُّبلُّالبدُّمعهاُّمنُّالضبط،ُّيدلُّعلىُّذلكُّماُّأخرجهُّاإلمامُّمسلمُّيفيالراوُّ
ادُّبنُّكثري"ُّ:ُّإنُّ"عبينُّاملبارك:ُّقالُّقلتُّلسفيانُّالثورُّه".ُّوعنُّعبدُّاهللُّبكلهمُّمأمونُّماُّيؤخذُّعنهمُّاحلديثُّيقال:ُّليسُّمنُّأهل

ُّكنتُّيفُُّّىُّقالُّعبدُّاهلل:ُّفكنت،ُّإذامنُّتعرفُّحالهُّوإذاُّحدثُّجاءُّبأمرُّعظيم.ُّفتىُّأنُّأقولُّللناس:ُّالُّتأخذواُّعنه؟ُّقالُّسفيانُّبل
أكذبُُّّيءشُّيفُّلقطانُّقال:ُّ"ملُّنرُّالصاحلنيُّبنُّسعيدُّادينهُّوأقول:ُّ"الُّتأخذواُّعنه".ُّوعنُّحيىيُّجملسُّذكرُّفيهُّعباد،ُّأثنيتُّعليهُّيف

ُّمنُّفضله.ُّولوُّشهدُّعندجاُّقال:ُّ"إنُّيلُّاحلديث".ُّوعنُّأيوبُّالسختيانُّمنهمُّيف ُّماُّرأيتُّشهادُّيرا.ُّمثُّذكر ُّمترتني ُّتهُّجائزة.على
حيىيُّبنُّمعنيُّرمحهُّاهلل:ُّ"إناُّلنطعنُُّّوقالُّ،(4وعنُّعبدُّاهللُّبنُّاملباركُّقال:ُّ"بقيةُّصدوقُّاللسان.ُّولكنهُّيأخذُّعمنُّأقبلُّوأدبر"ُّ)ُُُُُُّّّّّّ

أناسُّصاحلون،ُّولكنهمُّليسواُّمنُّأهلُُّّي(ُّقالُّالسخاوى:ُّ"أ5سنة"ُّ)ُّاجلنةُّمنذُّأكثرُّمنُّمائيتُّحاهلمُّيفعلىُّأقوامُّلعلهمُّقدُّحطواُّرُّ
ُّالناسُّإىل(ُّويقولُّاإلمامُّمالك:ُّ"الُّيؤخذُّالعلمُّعنُّأربعة،ُّويؤخذُّممنُّسوىُّذلكُّالُّيؤخذُّمنُّرجلُّصاحبُّهوىُّيدعو4ُّاحلديث"ُّ)

أحاديثُّالناس،ُّوإنُّكنتُّالُّتتهمهُّأنُّيكذبُّعلىُُّّنُّأروىُّالناس.ُّوالُّمنُّرجلُّيكذبُّيفهواه،ُّوالُّسفيهُّمعلنُّبالسفه،ُّوإنُّكانُّم
تتبعُّصفاتُُّّغُّمنُّدقةُّاحملدثنيُّيف،ُّوبل(2رسولُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم،ُّوالُّمنُّرجلُّلهُّفضلُّوصالحُّوعبادةُّالُّيعرفُّماُّحيدث"ُّ)

ونُّبعض،ُّومنُّضعفُّألوقاتُّدبعضُّاُّرواةُّمنُّتغري،ُّكمنُّضعفُّحديثهُّيفقبولُّالرواية،ُّتتبعهمُّملاُّيطرأُّعلىُّضبطُّالالثقةُّاملُّيالراوُّ
:ُّ"واهللُّلوُّأصبتُّوصدقُّاإلمامُّالشعيب،ُّ(1بعضُّاألماكنُّدونُّبعض،ُّومنُّضعفُّحديثهُّعنُّبعضُّالشيوخُّدونُّبعضُّ)ُّحديثهُّيف

ُّ.(1)تسعاُّوتسعنيُّمرة،ُّواخطأتُّمرةُّلعدواُّعلىُّتلكُّالواحدةُّ
وهكذاُّهبذاُّاملنهاجُّالعظيمُّالذىُّالُّتعرفُّلهُّالدنياُّبأسرهاُّمثيالُّخابُّظنُّالوضاعنيُّمنُّالكفره،ُّوالزنادقة،ُّواملبتدعة،ُّواجلهلةُُُُُُُّّّّّّّ

ملتصوفةُّ،ُّأنُّأكثرُّمنُّيقعُّىفُّخيانةُّهذاُّالعهدُّايالعهودُّالكربى:ُّ"واعلمُّياُّأخُّيفُّملتصوفة،ُّكماُّقالُّاإلمامُّالشعرانمنُّالصاحلني،ُّوا
الطريق،ُّفرمباُّروواُّعنُّرسولُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّماُّليسُّمنُّكالمه،ُّلعدمُّذوقهم،ُّوعدمُّفرقاهنمُّبنيُّكالمُُّّذينُّالُّقدمُّهلمُّيفال

النبوةُّوكالمُّغريها،ُّومسعتُّشيخناُّشيخُّاإلسالمُّزكرياُّيقول:ُّ"إمناُّقالُّبعضُّاحملدثنيُّأكذبُّالناسُّالصاحلون،ُّلغلبةُّسالمةُّبواطنهم،ُّ

                                                                 
ُّعنُُّّ-8ُّ ُّالصحيح ُّشروطُّاحلديث ُّانظر:ُّمقارنةُّبنيُّتطبيق ُّالشروطُّعلىُّأسفارُّالعهدُّاجلديدُّىفُّكتابُّمنهجيةُّمجعُّالسنةُّومجعُّاألناجيل ُّوتطبيقُّنفس دُّعلماءُّاحلديث

ُّعزيةُّعلىُّطهُّص ُّ.413ُّ-418ُّللدكتورة
ُّفذكرُّماُّالُّيسقطُّالعدالة"ُّالكفايةُّصُُُّّّ-2ُّ ُّمنُّاستفسرُّىفُّاجلرح ُّ.880انظر:ُّالكفايةُّللخطيبُّفصلُّبعنوانُّ"بابُّذكرُّبعضُّأخبار
ُّالسنةُّوعلومُّاحلديثُّلألستاذُّعبدُّالفتاحُّأبوُّغدةُّص881ُّ،881ُّوايةُّعندُّاحملدثنيُّلألستاذُّالصديقُّبشريُّصُّضوابطُّالرُُّّ-3ُّ ُّ.882ُّ-801ُّ،ُّوانظر:ُّحملاتُّمنُّتاريخ
ُّ.25حجرُّصُّ،ُّوانظر:ُّتوجيهُّالنظرُّالبن824ُُّّ-8/881ُّأخرجُّاآلثارُّالسابقةُّاإلمامُّمسلمُّ)بشرحُّالنووى(ُّاملقدمة،ُّبابُّبيانُّأنُّاإلسنادُّمنُّالدينُُّّ-4ُّ
ُّىفُّاجلامعُّألخالقُّالراوىُّصُُّّ-5ُّ ُّ.840أخرجهُّاخلطيب
ُّصُُّّ-4ُّ ُّملنُّذمُّالتاريخ ُّ.41اإلعالنُّبالتوبيخ
ُّ.40،ُّواإلملاعُّص2/32ُّ،ُّواجلرحُّوالتعديل241ُّ،ُّوالكفايةُّص2/41جامعُّبيانُّالعلمُُّّ-2ُّ
1ُّ-ُُّّ ُّعللُّالتمذى ُّ.822حملدثنيُّصُّ،ُّوانظر:ُّضوابطُّالراويةُّعندُّا422ُّ-2/552ُّانظر:ُّتفصيلُّذلكُّىفُّشرح
ُّاحلفاظُُّّ-1ُّ ُّ.8/22تذكرة
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علمُّالبالغة،ُّفالُّيفرقونُُّّعبدونُّالذينُّالُّغوصُّهلمُّيف،ُّفمرادهمُّبالصاحلني:ُّاملت،ُّوأهنمُّالُّيكذبونُّعلىُّرسولُّاهللخلريفيظنونُّبالناسُّا
ُّذلك"ُّ) ُّ(ُّ.8بنيُّكالمُّالنبوةُّوغريه،ُّخبالفُّالعارفنيُّفإهنمُّالُّخيفىُّعليهم

ُّالكذابنيُُُُُّّّّّ ُّصالح ُّأن ُّسبق ُّالصالحُّاحلقيقوواضحُّمما ُّمنه ُّاملراد ُّليس ُّوحفُّيفُّيتمثلُّيالذُّي: ُّالدين، ُّوأئمة ُّالعلماء، اظُّصالح
ُّأنُّيكون ُّجيب ُّوإالُّكان ُّسابقا، ُّعنهُّاألئمة ُّالذىُّحتدث ُّهوُّالصالح ُّوالشافعُّاحلديث،ُّبل ُّاملسيب،ُّوعروة، ُّوُّيسعيدُّبن مالك،ُّ،

،ُّ(2)ُّاحلديث،ُّوهلُّهناكُّمسلمُّيقولُّبذلك؟ُّأئمةُّاملسلمني،ُّمنُّأكذبُّالناسُّيفُّ،ُّومسلم،ُّوغريهمُّمنيوأمحد،ُّوأبوُّحنيفةُّوالبخارُّ
ُّامل ُّأئمة ُّيفوإذاُّكان ُّالناس ُّأكذب ُّهم ُّذلكوُُّّاحلديثُّسلمني ُّمن ُّالذُّحاشاهم ُّإذن ُّوغالةُُُّّّيفمن ُّوالزنادقة ُّالكفرة كشفُّكذهبم؟

ُّمنُّالذىُّعرفُّباملوضوع،ُّوبأسبابه،ُّوبأصنافه،ُّوبعالماته،ُّوصنفُّفيهُّاملصنفاتُّاملتعددة؟ُّأهمُّالكفرةُّوالزنادقةُّأمُّماذا؟وُّ؟(3املبتدعنيُّ)
ُّاهللُّيفُّكالُّإهنمُُُُُُُّّّّّّّ ُّوخلفاءُّوجنود ُّاألحاديثُُّّحراسُّاألرض، ُّله:ُّهذه ُّملاُّقيل ُّابنُّاملبارك ُّقالُّفيهم ُّاجلهابذةُّالذين أرضه،ُّإهنم

وفيهمُّقالُّحيىيُّبنُّميان:ُّ"إنُُّّ[،1]احلجر:املصنوعة؟ُّقال:ُّيعيشُّهلاُّاجلهابذةُّوتالُّقولهُّتعاىل:ُّ}إناُّحننُّنزلناُّالذكرُّوإناُّلهُّحلافظون{ُّ
(ُّرجالُّقالُّفيهمُّهارونُّالرشيدُّملاُّأخذ4ُّاهللُّعزُّوجلُّمنذُّيومُّخلقُّالسماواتُّواألرض،ُّوإنُّوكيعاُّمنهم"ُّ)ُّهلذاُّاحلديثُّرجاالُّخلقهم

أخذُّزنديقاُّفأمرُّبضربُّعنقهُّفقالُّلهُّالزنديق:ُّملُّتضربُّعنقى؟ُّقال:ُّألريحُّالعبادُّمنك.ُّفقال:ُّياُّأمريُّاملؤمنني:ُّأينُّأنتُّمنُّألفُّ
ُّكم،ُّأحرمُّفيهاُّاحلالل،ُّوأحللُّفيهاُّاحلرامُّماُّقالُّالنىبُّمنهاُّحرفا؟ُّفقالُّلهُّهارونحديث؟ُّوىفُّروايةُّمنُّأربعةُّآالفُّحديثُّوضعتهاُّفي

ُّحرفاوعُّعدوُّاهللُّمنُّأىبُّإسحاقُّالفزارىُّالرشيد:ُّأينُّأنتُّيا ُّحرفا ُّ(5)بدُّاهللُّابنُّاملبارك؟ُّينخالهناُّخنالُّفيخرجاهنا
ُّأسيسهدتُّبهُّاألمةُّاإلسالميةُّعنُّسائرُّاألمم،ُّومتيزتُّبتواحلقيقةُّأنُّاحملدثني،ُّوماُّابتكروهُّمنُّعلمُّمصطلحُّاحلديث،ُّالذىُّتفرُُُُُُُّّّّّّّ

كماُّكانُُّّسنةُّالنبويةُّاملطهرة.لتولدتُّعنُّتلكُّاحلملةُّالضاريةُّعلىُّاُّكانُّمنُّأكربُّالنتائجُّالنافعةُّاليت،ُّوإنشائه،ُّوتقعيده،ُّوالتفننُّفيه،ُُّّ
نُّاملعركةُّالطويلةُّوخرجتُّالسنةُّالنبويةُّمُّالنيبُّالظالمُّعلىُّأحاديثُّحيكتُّيفُّبةُّتكسرتُّعليهاُّكلُّاملؤامراتُّاليتهذاُّالعلمُّصخرةُّصل

عدمُّحجيتها.ُُّّعلىُّضعفُّالسنةُّمبجموعها،ُّوبالتايلسليمةُّمنتصرة،ُّوالُّميكنُّأنُّتكونُّحركةُّالوضاعنيُّوماُّوضعواُّمنُّأحاديثُّدليالُّ
كونُّأنُّيُّإذنُّالُّميكنُّيقولُّاألستاذُّحممدُّأسد:ُّ"فوجودُّاألحاديثُّاملوضوعة،ُّماُّوضعوهُّملُّخيفُّقطُّعلىُّاحملدثنيألنُّالوضاعنيُّوُّ

جمموعه،ُّألنُّتلكُّاألحاديثُّاملوضوعةُّملُّختفُّقطُّعلىُّاحملدثنيُّكماُّيزعمُّبعضُّالنقادُّاألوربينيُُّّدليالُّعلىُّضعفُّنظامُّاحلديثُّيف
ُّأمتناُّاإلسالمية"ُّ) ُّالعلمُّمنُّأبناء ُّذلكُّبعضُّأدعياء ُّ(ُّ.4عنُّسذاجة،ُّوتابعهمُّعلى

تلطتُّإالُّأيدىُّالناسُّواختلطتُّعليهم،ُّقلنا:ُّماُّاخُّالقيمُّ:ُّفإنُّقالواُّقدُّكثرتُّاآلثارُّيفُّاُّذكرهُّاإلمامُّابنوخنتمُّهذهُّالشبهةُّمبُُُُُُُُّّّّّّّّ
ُّلئنُّدخلُّيفوُّعلىُّاجلاهلنيُّهبا،ُّفأماُّالعلماءُّهبا؛ُّفإهنمُّينتقدوهناُّانتقادُّاجلهابذةُّالدراهمُّوالدنانري،ُّفيميزونُّزيوفهاُّويأخذونُّخيارها،ُّ

طُّمنُّاءُّحىتُّأهنمُّعدوُّأغالييروجُّذلكُّعلىُّجهابذةُّأصحابُّاحلديث،ُّوورثةُّالعلمُّاألحاديث،ُّفالُّأغمارُّالرواةُّمنُّوسمُّبالغلطُّيف
حديثُّغلط،ُّوىفُّكلُّحرفُّحرف،ُّوماذاُّصحف،ُّفإنُّملُّترجُُّّاهمُّيعدونُّعلىُّكلُّواحدُّمنهمُّكمُّيفاإلسنادُّواملتون،ُّبلُّترُُّّغلطُّيف

ُّوضعُُّّيفُّعليهمُّأغاليطُّالرواة ُّعلىُّيرويهاُّالُّوليدهمُّاألحاديثُّاليتالزنادقة،ُّوتاألسانيد،ُّواملتون،ُّفكيفُّيروجُّعليهم ناسُّحىتُّخفيت
ُُّّأهلها ُّهبذه ُّيهجن ُّأن ُّيريد ُّضال ُّجاهل ُّإال ُّهذا ُّيقول ُّوما ُّاملالحدة، ُّبعض ُّقول ُّالنوهو ُّأحاديث ُّصحاح ُّالكاذبة ثارهُّوآُّيبالدعوة

ُّيفالصادقة،ُّفيغالطُّجهالُّالنا ُّوماُّاحتجُّمبتدع ُّهذهُّاُّس ُّوالُّأشدُّاستحالةُّمن ُّاهللُّحبجةُّأوهن ُّهذهُّفصحلجة،ُّردُّآثارُّرسول احب
ُّ(2)مُّفيه،ُّوينفىُّمنُّبلدُّاإلسالُّالدعوىُّيستحقُّأنُّيسفُّيف

                                                                 
ُّللقامسىُّصُُّّ-8ُّ ُّ.844انظر:ُّقواعدُّالتحديث
ُّللدكتورُّالسباعيُّصُُّّ-2ُّ ُّ.230السنةُّومكانتهاُّيفُّالتشريع
ُّللقامسيُّصُّ-3ُّ ُّبيانُّضررُّاملوضوعاتُّعلىُّغريُّاحملدثنيُّوأنُّالدواءُّملعرفتهاُّالرسوخُّيفُّاحلديث.843ُّانظر:ُّقواعدُّالتحديث
ُّوالتعديلُّالبنُّأىبُّحامت10ُّايةُّصُّوانظر:ُّالكفُّ-4ُّ ُّ.8/81،ُّاجلرح
ُّاحلفاظُُّّ-5ُّ ُّللدكتورُّعمرُّحسنُّفالته.ُّخمطوطُّبكليةُّأصولُّالدينُّبالقاهرةُّرقمُُّّ،8/223انظر:ُّتذكرة ُّمنُّالردُّعلىُّهذهُّالشبهة،ُّالوضعُّيفُّاحلديث 108ُّوللمزيد
ُّالسنةُّوعلومُّاحلديثُّلألستاذُّعبدُّالفتاحُّأبوُّغدةُّصُُّّ-4ُّ ُّبتصرف14ُّ،ُّاإلسالمُّعلىُّمفتقُّالطرقُّص811ُّحملاتُّمنُّتاريخ
8/43ُّ،ُّوانظر:ُّمائةُّسؤالُّعنُّاإلسالمُّللشيخُّحممدُّالغزاىل2ُّ/548،552خمتصرُّالصواعقُّاملرسلة-2ُّ
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ّأّ:عشرّالثالثالبحثّ ّأوّفعلهّبقصدّالتشريعنّشبهة ولمّّ،كنّشرعافأقوالهّلمّتّ،النبيّماّقالّشيئا
ّبلّالقرآنّهوّوحدهّالمصدرّالتشريعي.ّ،يقصدّأنّتكونّسن تهّمصدراّتشريعاّللدين

ُّللدين،ُّوماُّقالُّشيئاُّأوُّفعلهُّبقصدُُّّخالصةُّالشبهة:ُّإنُُُُُُّّّّّّ السنةُّملُّتكنُّشرعًاُّعندُّالنيبُّوملُّيقصدُّأنُّتكونُّسنتهُّمصدراُّتشريعيًا
ُّالقرآنُّوحدهُّهوُّبلُّكانُّمصدرُّالتشريعُّعندُّالرسولُّ،ةُّمصدرُّتشريعيُّسوىُّالقرآنُّاجمليدالتشريع،ُّوملُّيردُّالنيبُّيفُّحياتهُّأنُّيكونُّمث

بعنيُّالذينُّبدأتُّفيهُّفتنةُّالقولُّبالسنة،ُّوأهناُّمصدرُّمنُّمصادرُّالتشريع،ُّوكانتُّتلكُّقاصمةُّوجاءُّعهدُّالتاُّ،ُّوكذلكُّفهمُّالصحابة
ُّهوُُّّ ُّالوحيُّبل ُّماُّليسُّمن ُّهوُّالقرآن، ُّالصحيحُّاخلالصُّالذي ُّمنه،ُّواختلطُّبالوحي ُّماُّليس ُّحيثُّدخلُّفيه الظهرُّبالنسبةُّللدين،

ُّويستندونُّعلى:كالمُّالبشر،ُّ
ُُُُُُّّّّّّ8-ُّ ُّأوُّالنيبُّقدُّأمرُّأصحابهُّبكتأن  ُّالسنةُّقوالُّكانت ُّعنُّكتابةُّشيءُّمن ُّالكرمي،ُّوحضهمُّعلىُّذلك،ُّوهنىُّأصحابه ابةُّالقرآن
ُّ.(8كتبُّعينُّغريُّالقرآنُّفليمحه(ُّ)منُُّّ)فعال،ُّ
علىُُُّّّدأنُّالصحابةُّعرفواُّمنُّالنيبُّأنُّالسنةُّليستُّشرعًاُّفأمهلواُّكتابتهاُّوحفظها،ُّرغمُّاهتمامهمُّالشديدُّبكتابةُّالقرآنُّاجمليوُّ-2ُُُُُُّّّّّّ

ُّأنُّي ك تبُّعليهكلُّماُّيص ُّ.لح
ُّوُّ-3ُُُُُُّّّّّّ ُّالصحابة ُّالراشدونأنُّكبار ُّاخللفاء ُّاحلديثُُُّّّومنهم ُّرواة ُّيهدد ُّعمر ُّوكان ُّمنها، ُّوحيذرون ُّاألحاديث، ُّرواية ُّيكرهون كانوا

ُّلوعيدهُّومهديدهُّإياهمُّبعدمُّروا ُّ.ةُّاحلديثيويتوعدهم،ُّوقدُّحبسُّعمرُّبنُّاخلطابُّعدداُّمنُّالصحابةُّبسببُّروايتهمُّللحديثُّتنفيذًا
حةُّولوُّفرضناُّجداًلُّصحةُّنسبةُّبعضُّاألحاديثُّبطريقُّقطعيُّإىلُّالنيبُّفإهناُّمعُّص،ُّقتُّمثُّنسبتُّإىلُّالرسوللف ُُّّوقالواُّالسنة-4ُُُُُُّّّّّّ

ُّهذاُّالتقسيمُّللوحيُّمعتقدُّمستعارُّمنُّاليهودُّ،ُّوأ(2تُّبوحيُّمنزلُّمنُّاهللُّعزُّوجلُّ)نسبتهاُّالُّتكونُّواجبةُّاالتباع؛ُّألهناُّليس ُّوأنهن 
 األصلُّالذيُّالُّيتغريُّوالُّيتبدلُّهوُّالوحيُّاإلهليُّفحسب،ُّوهلُّأ مرناُّبالبحثُّعنُّالوحيُّاإلهليُّيفُّالتوراة،ُّوُّ(3"ُّ)الُّصلةُّبهُّباإلسالم

 .(4أوُّالبخاريُّومسلمُّأوُّالتمذيُّوأيبُّداودُّوابنُّماجه.ُّأوُّمسانيدُّأئمةُّآخرينُّ"ُّ)ُّل،واإلجني
ُّعل-8ُُُُُُُّّّّّّّ لغُّفيه،ُّىُّكتابةُّالقرآنُّوحفظه،ُّوكانُّلهُّكتبةُّالقرآن،ُّفقولُّمباأماُّقوهلمُّبأنُّالرسولُّهنىُّعنُّكتابةُّاحلديث،ُّبينماُّحضَّ

ويقومُّعلىُّالتدليسُّوذكرُّبعضُّاحلقُّوإخفاءُّالبعض.ُّوليسُّمنُّشكُّيفُّأنُّالقرآنُّاجمليدُّقدُّلقيُّمنُّالعنايةُّبكتابتهُّوحفظهُّماُّملُّيكنُّ
لكُّحظيُّالعنايةُّواالهتمامُّبكتابتهُّوحفظه،ُّلذللسنةُّالنبوية.ُّفهوُّمصدرُّالدينُّاألول،ُّوهوُّأعلىُّمنُّالسنةُّمنزلةُّوقداسة،ُّوهوُّأحقُّب

القرآنُّمنُّالعنايةُّمباُّملُّحتظُّبهُّالسنةُّوخباصةُّتدوينهاُّوكتابتها.ُّواألسبابُّاليتُّجعلتُّالصحابةُّيهتمونُّبكتابةُّالقرآنُّفوقُّاهتمامهمُّ
هُّأيسر،ُّوهمُّعلىُّذلكُّبتهُّواإلحاطةُّببكتابةُّالسنةُّكثرية.ُّمنها:ُّأنُّالقرآنُّالكرميُّحمدودُّحبدودُّماُّينزلُّبهُّجربيلُّعلىُّقلبُّالنيبُّفكتا

أقدر،ُّأماُّالسنةُّالنبويةُّمنُّأقوالُّالرسولُّوأفعالهُّفكثريةُّومتشعبةُّتتضمنُّأقوالهُّوأفعالهُّاليومية،ُّوعلىُّمدىُّثالثُّوعشرينُّسنةُّعاشهاُّ
ا:ُّأنُّكتابةُّالقرآنُّضرورةُّومنهبينهم،ُّوهذاُّأمرُّيشقُّكتابتهُّوتدوينه،ُّوخباصةُّإذاُّأخذناُّيفُّاالعتبارُّندرةُّأوُّقلةُّالكاتبنيُّبنيُّالصحابةُّ

وزُّيفُّجييفرضهاُّوحيتمهاُّكونُّالقرآنُّالعظيمُّوحيُّاهللُّإىلُّالنيبُّبلفظهُّومعناه،ُّوالُّجتوزُّروايتهُّباملعىن،ُّأماُّالسنةُّفتجوزُّروايتهاُّباملعىن،ُّوُّ
واُّقلة،ُّوليسُّتبنيُّبنيُّالصحابةُّكانالسنةُّأنُّيقولُّالقائل:ُّ"أوُّكماُّقال"ُّوماُّهوُّمنُّقبيلها،ُّوليسُّذلكُّجائزًاُّيفُّالقرآن.ُّومنها:ُّأنُّالكا

رآن،ُّكانُّمثةُّاختيارُّبنيُّأيهماُّيكتبُّالصحابةُّالعارفونُّالكتابة،ُّفليكنُّاملكتوبُّهوُّالقُّيفُّمقدورهمُّأنُّيكتبواُّالسنةُّوالقرآنُّمعاً،ُّوإذا
ُّفيهُّوملُّينقصُّمنهُّحرف. ُّتامًاُّملُّيزد ُّملنُّبعدهمُّحمرراُّمضبوطًا ُّوذلكُّحىتُّيسلموه

                                                                 
ُّيفُّاحلديثُُُّّّ-8ُّ ُّمسلمُّيفُّكتابُّالزهد،ُّبابُّالتثبت ّ.81/821أخرجه
ُّمُّويرىُّأسلمُّأيضاُّمثل8102ُّسنة81ُُّّ/281ُُّّاملباحثةُّنقالُّعنُّإشاعةُّالسنةُّجُّ-2ُّ ُّ.831ذلك.ُّانظر:ُّمقامُّحديث
ُّ.44مقامُّحديثُُّّ-3ُّ
ُّ.4برهانُّفرقانُُّّ-4ُّ
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ُّهذاُُّّوأماُّاحتجاجهمُُُُُُُّّّّّّّ ُّأوهلا:ُّأن ُّمنُّوجوه. ُّاحتجاجُّباطل ُّهوُّالسنة.ُّفهو ُّوغريُّالقرآن ُّغريُّالقرآن، ُّعنُّكتابة ُّالرسولُّهنى بأن
احلديثُّالذيُّرواهُّمسلمُّعنُّأيبُّسعيدُّاخلدري،ُّوهوُّقولُّالرسول:ُّ"الُّتكتبواُّعين،ُّومنُّكتبُّعينُّغريُّالقرآنُّفليمحه".ُّهذاُّاحلديثُّ

ا،ُّولوُّصرفناُّنظراُّعنُّهذا،ُّفإنُّرسولُّاهللُّكماُّهنىُّعنُّالكتابة،ُّفقدُّوردُّعنهُّاإلذنُّهبُّ،بخاريُّوغريهُّبالوقفُّعلىُّأيبُّسعيدمعلولُّ"ال
بلُّاألمرُّهباُّيفُّأحاديثُّأخر،ُّولذلكُّقلناُّإنُّاستدالهلمُّفيهُّتدليس،ُّحيثُّذكرواُّحديثُّالنهي،ُّوملُّيشريواُّإىلُّأحاديثُّاإلذنُّوهيُُّّ

يُّفقالُّ"إنُّاهللُّحبسُّعنُّمكةُّالقتلُّأوُّالفيلُّالشكُّمنُّالبخارُّحُّكثرية.ُّمنها:ُّأنُّرسولُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّخطبُّيومُّالفت
"ُّوملاُّانتهىُّمنُّخطبتهُّجاءُّرجلُّمنُّأهلُّاليمنُّفقال:ُّاكتبُّيلُّياُّرسولُّاهللُّفقالُّرسولُّاهلل:ُّ....وسلطُّعليهمُّرسولُّاهللُّواملؤمنون

حبديثُّرسولُّاهللُّمينُّإالُّعبدُّاهللُّبنُّعمروُّفقدُُّّ(ُّ.ُّومنها:ُّماُّرويُّعنُّأيبُّهريرةُّأنهُّقال:ُّ"ماُّكانُّأحدُّأعلم8ُّ"اكتبواُّأليبُّشاة".ُّ)
ذلكُّماُّرويُّعنُّعبدُّاهللُّبنُّعمروُّأنُّبعضُّالصحابةُّحدثهُّفقال:ُّإنكُّتكتبُّعنُّرسولُّاهللُّكلُّ ومنُّ،(2كانُّيكتبُّوالُّأكتب"ُّ)

لُّلهُّالرسول:ُّ"اكتب،ُّاماُّيقولُّورسولُّاهللُّبشرُّيغضبُّفيقولُّماُّالُّيكونُّشرعاً،ُّفرجعُّعبدُّاهللُّإىلُّرسولُّاهللُّفأخربهُّمباُّقيلُّله،ُّفق
ُّ.ُّ(3دهُّماُّخيرجُّمنُّفميُّإالُّاحلق"ُّ)الذيُّنفسيُّبيُّفو

ُّبكرُُُُُُُُّّّّّّّّ ُّأبا ُّ"وجدنا ُّاإلذن، ُّوروايات ُّاملنع ُّبنيُّروايات ُّوازنا ُّما ُّفإذا ُّضعيفُّوهيُّكثرية. ُّغريها ُّوهناك ُّالصحيح، ُّيف وهذهُّالروايات
ُّدُّاخلدريُّالسابقُّذكره،ُّوقدُّبيناُّأنُّاإلمامُّأباُّعبدُّاهللهـ(ُّقدُّمجعُّرواياتُّاملنعُّفلمُّيصحُّمنهاُّإالُّحديثُّأيبُّسعي443اخلطيبُّ)ت

بينماُّأحاديثُّاإلذنُّكثرية.ُّوالصحيحُّمنهاُّكثري،ُّرويناُّبعضه،ُّومنها:ُُّّ،(4"ُّ)البخاريُّقدُّأعلهُّبالوقفُّعلىُّأيبُّسعيد،ُّوكذلكُّفعلُّغريه
ُّأكت ُّمرضُّموته:ُّ"ائتونُّبكتاب ُّرسولُّاهللُّقالُّيف ُّ)بُّلكمُّكتاباُّالُّتإضافةُّإىلُّماُّسبقُّأن ُّيفُّ،ُّ(5ضلواُّبعده" وقدُّاجتهدُّالعلماء

ُّاملنع،ُّفنتجُّعنُّذلكُّآراءُّأمهها: ُّاإلذنُّوأحاديث ُّاجلمعُّبنيُّأحاديث
ُّالعلماء،ُُّّ-أ أنُّذلكُّمنُّمنسوخُّالسنةُّبالسنة.ُّأيُّأنُّاملنعُّجاءُّأوالً،ُّمثُّنسخُّباإلذنُّيفُّالكتابةُّبعدُّذلك.ُّوإىلُّذلكُّذهبُّمجهرة

ُّاإلذن.ابنُّقتيبةُّيفُّتأويلُّخمتلفُّاحلديث،ُّ ومنهم ُّأوالُّخشيةُّالتباسُّالقرآنُّبالسنة،ُّفلماُّأمنُّااللتباسُّجاء  وقدُّقالواُّإنُّالنهيُّجاء
ُّأنُّالنهيُّملُّيكنُّمطلقاً،ُّبلُّكانُّعنُّكتابةُّاحلديثُّوالقرآنُّيفُّصحيفةُّواحدة.ُّأماُّيفُّصحيفتنيُّفمأذونُّبه.ُّ-ب
ُّاخلُّ-ج ُّلطُّبنيُّالقرآنُّوالسنة.أنُّاإلذنُّجاءُّلبعضُّالصحابةُّالذينُّكانواُّيكتبونُّألنفسهم،ُّويؤمنُّعليهم

ُّانُّنسخُّفهوُّالناسخُّللمنعوهناكُّآراءُّغريُّذلك،ُّلكنُّالذيُّيتضحُّمنُّرواياتُّاملنعُّورواياتُّاإلذنُّأنُّاإلذنُّجاءُّآخراً،ُّفإنُّكُُُُُُّّّّّّ
نهُّوُّوهبذاُّيسقطُّاستدالهلمُّحبديثُّاملنعُّالذيُّرواهُّمسلمُّعنُّأيبُّسعيدُّاخلدريُّهذاُّاحلديثُّالذيُّيعد،ُّ(4وهذاُّالذيُّرواهُّاجلمهورُّ)

(ُّ ُّالسنة،ُّويكثرونُّاللجاجُّبهُّكتابةُّومناظرة ُّبعدمُّتشريعيةُّأوُّحجية ُّالزاويةُّيفُّاحتجاجهم  .(2حجر
قدُّفهمواُّمنُّالنيبُّأنُّالسنةُّليستُّشرعاُّفانصرفواُّعنها،ُّوملُّيهتمواُّبكتابتهاُّأوُّااللتزامُّهبا،ُّفهذاُّمنُُّّأماُّقوهلمُّإنُّالصحابة-2ُُُُُُُُّّّّّّّّ

ناتُّيفُّكتبُّالسنة،ُّوتاريخُّالعلوم،ُّوماُّكتبُّالعلماءُّيفُّمواقفُّاألمةُّاملسلمةُّمنُّسنةُّرسولُّاهللُّالكذبُّواملكابرة،ُّواملطلعُّعلىُّاملدوُّ
يقطعُّبكذبُّهؤالءُّويعجبُّمنُّمدىُّتبجحهمُّوافتائهمُّعلىُّاحلق،ُّإىلُّحدُّقلبُّاألوضاعُُّّمنُّسنةُّرسولُّاهللوخباصةُّموقفُّالصحابةُّ

                                                                 
ُّكتابُّالعلم،ُّبابُّكتابةُّالعلمُُّّ-8ُّ ُّ.8/301أخرجهُّالبخاري،
ُّكتابُّالعلم،ُُّّ-2ُّ 8/383ُُّّرواهُّالبخاري، ُّعنهُّمينُّإالُّكانُّمنُّعبدُّاهلل883ُّبرقم ُّحديثًا ُّماُّمنُّأصحابُّالنيبُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّأحدُّأكثر ّنُّعمر.بُّولفظُّالبخاري:
80/21ُّرواهُّأبوُّداود،ُّكتابُّالعلم،ُّبابُّكتابةُّالعلم،ُُّّ-3ُّ ُّ.43،ُّوالدارميُّيفُّاملقدمةُّباب2/842ُّ،ُّوأمحد3421ُّ،ُّبرقم
ُّ.24تدوينُّالسنة.ُّد.ُّحممدُّمطرُّالزهران:ُُّّ-4ُّ
ُّكتابُّالعلم،ُّبابُّكتابةُّالعلمُُّّ-5ُّ 8/385ُّرواهُّالبخاري، ُّ.884،ُّبرقم
ُّابنُّقتيبة،ُُّّ-4ُّ ُّتأويلُّخمتلفُّاحلديث ُّ.24،ُّتدوينُّالسنة:48ُّالسنةُّومكانتهاُّمنُّالتشريع:
ُّاحلُّ-2ُّ ُّيقومُّعلىُّهذا ُّوبنيُّأتباعُّ"برويز"ُّوذلكُّمبدينةُّ"كراتشي"ُّبباكستان.ُّفكانُّاحتجاجهم ُّماُّكانواُّحضرتُّالعديدُّمنُّجلساتُّاملناظرةُّاليتُّعقدتُّبيننا ديث.ُّوكثريًا

ُّحبجة،ُّيرددون:ُّ"صاحبُّالسنةُّهناكمُّعنُّكتابتها،ُّوأقرُّهوُّبأهناُّالُّت ُّحريصونُّعلىُّالسنةُّأكثرُّمنُّصاحبها؟ُّ"ُّومنُّطبعهمُّأنكُّمهماُّجئتهم ستحقُّأنُّتكتب،ُّفهلُّأنتم
ُّاملناظرُّوهناُّيرفعونُّأصوامهمُّبالص لشماتة،ُّوكأهنمُّانتصرواُّياحُّوافإهنمُّالُّيستمعون،ُّأوُّكأهنمُّالُّيسمعون،ُّويظلونُّيرددونُّماُّلديهمُّمهماُّظهرُّمهافتهُّوفسادهُّحىتُّييئس

ُّواملناظرونُّمنهمُّحيرصونُّعلىُّأنُّيأتواُّمعهُّ-ومجهرمهمُّممنُّالُّيعرفُّالعربية-نُّفيخيلُّللحاضري ُّانتصرواُّعلىُّاملسلمني.ُّفيشاركونُّبأصوامهمُّهمُّاآلخرين. مُّأنُّ"الربويزيني"
ُّمنُّاألتباعُّعلىُّقدرُّماُّيسمحُّاملكان.ُّألنُّاعتمادهمُّعلىُّالضجيجُّوالغوغائيةُّأمرُّأساسُّعندهم. ُّبكثري
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حظةُّأقوالُّرسولُّاهللُّوأفعالهُّوحفظها،ُّوالعملُّهبا،ُّبلُّبلغُّمنُّوعكسُّاألمور.ُّفقدُّكانُّأصحابُّرسولُّاهللُّأحرصُّاخللقُّعلىُّمال
حرصهمُّعلىُّتتبعُّكلُّصغريةُّوكبريةُّوحفظهاُّووعيهاُّوالعملُّهباُّأنُّكانواُّيتناوبونُّمالزمةُّرسولُّاهللُّفهذاُّعمرُّبنُّاخلطابُّحيدثُّعنهُّ

النزولُّعلىُّرسولُُّّوكناُّنتناوبُّعوايلُّاملدينةمنُّاألنصارُّيفُّبينُّأميةُّبنُّزيدُّمنُُّّالبخاريُّبسندهُّاملتصلُّإليه.ُّيقول:ُّ"كنتُّوجارُّيل
(ُّوماُّكانُّذلكُّإالُّحلرصهمُّالشديدُّعلىُّمعرفة8ُّاهللُّينزلُّيوماً،ُّوأنزلُّيوماً،ُّفإذاُّنزلتُّجئتهُّخبربُّذلكُّاليوم،ُّوإذاُّنزلُّفعلُّمثلُّذلك"ُّ)

يفُّبعضُّماُّيعرضُُّّعنُّحكمُّاهللُّسولُّاهللسافاتُّالطويلةُّليسألواُّرُّسنةُّرسولُّاهللُّواتباعهاُّوااللتزامُّهبا.ُّوقدُّكانُّالصحابةُّيقطعونُّامل
عنُّعقبةُّبنُّاحلارثُّأنُّامرأةُّأخربتهُّأهناُّأرضعتهُّهوُّوزوجهُّفركبُّمنُّفورهُّمنُّمكةُّإىلُّرسولُّاهللُّباملدينة.ُّفلماُّ هلم.ُّيرويُّالبخاري

قالُّلهُّالنيبُّ"كيفُّتهما؟ُّفبلغُّرسولُّاهللُّسألهُّعنُّحكمُّاهللُّفيمنُّتزوجُّامرأةُّالُّيعلمُّأهناُّأختهُّمنُّالرضاع،ُّمثُّأخربتهُّبذلكُّمنُّأرضع
ُّبغريه. ُّوقدُّقيل؟ُّ"ُّففارقُّزوجهُّلوقتهُّوتزوجت

وكانُّالصحابةُّحريصنيُّعلىُّأنُّيسألواُّأزواجُّالنيبُّعنُّسريتهُّوسنتهُّيفُّبيته،ُّوكانتُّالنساءُّيذهَبُّإىلُّبيوتُّأزواجُّالنيبُّيسألنهنُُُُُُُُّّّّّّّّ
نواُّلغُّمنُّحرصُّالصحابةُّعلىُّااللتزامُّبسنةُّالنيبُّأهنمُّكابلُّلقدُّب،ُّفُّمشتهرُّغينُّعنُّذكرُّشاهدُّأوُّمثالعماُّيعرضُّهلن،ُّوهذاُّمعروُّ

رجُّالبخاريُّخيلتزمونُّماُّيفعلُّويتكونُّماُّيتكُّدونُّأنُّيعرفواُّلذلكُّحكمة،ُّودونُّأنُّيسألواُّعنُّذلك،ُّثقةُّمنهمُّبأنُّفعلهُّوحي.ُّفقدُّأ
نُّألبسهُّأبداً"ُُّّنبذهُّالنيبُّوقال:ُّ"إنُّلقال:ُّ"اختذُّرسولُّاهللُّخامتاُّمنُّذهبُّفاختذُّالناسُّخواتيمُّمنُّذهب،ُّمثُّيفُّصحيحهُّعنُّابنُّعمر
ُّ.(2فنبذُّالناسُّخواتيمهم"ُّ)

ُّألقواُّوُُُُُُُُّّّّّّّّ ُّالقومُّذلك ُّيساره،ُّفلماُّرأى ُّنعليهُّفوضعهاُّعن ُّبأصحابهُّإذُّخلع ُّرسولُّاهللُّيصلي ُّاخلدريُّقال:ُّ"بينما عنُّأيبُّسعيد
يلُّأخربنُّأنُّربُّهللُّرأيناكُّألقيتُّنعليك،ُّفقال:ُّ"إنُّجفلماُّقضىُّصالتهُّقال:ُّ"ماُّمحلكمُّعلىُّإلقاءُّنعالكم"؟ُّقالوا:ُّياُّرسولُّا نعاهلم،

وأوردُّابنُّعبدُّالربُّيفُّجامعُّبيانُّالعلمُّوفضلهُّ"عنُّابنُّمسعودُّ"أنهُّجاءُّيومُّاجلمعةُّوالنيبُّخيطب،ُّفسمعهُّيقول:ُّ،ُّ(3فيهماُّقذرا"ُّ)
ُّببابُّاملسجدُّ ُّمسعُّالنيبُّيقولُّذلكُّفرآهُّالنيب"اجلسوا"ُّفجلس ُّ.(4بنُّمسعود"ُّ)فقال:ُّتعالُّياُّعبدُّاهللُُّّأيُّحيث

ُّوهنيهُّمنُّفورهمُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّ ُّأحواله،ُّوااللتزامُّهبا،ُّواالستجابةُّألمره ُّعلىُّمعرفةُّسنةُّالنيبُّيفُّمجيع ماُّكإىلُّهذاُّاحلدُّبلغُّحرصُّالصحابة
الُّملُّيكنُّذلكُّإوُُّّنبذهمُّخواتيمُّالذهبكماُّيفُّإلقائهمُّنعاهلمُّيفُّالصالة،ُّوُُُّّّفعلُّعبدُّاهللُّبنُّمسعودُّومنُّغريُّأنُّيدركواُّحكمةُّالفعل

ن ُّك ان ُّيـ ر ج وُّالُّيفُّأمرهُّبطاعةُّرسولهاستجابةُّهللُّ ُّاللَّه ُّأ س و ة ُّح س ن ة ُّل م  ُّر س ول  م ُّيف  ُّل ك  د ُّك ان  ُّواالقتداءُّبهُّكماُّيفُّقولهُّ}ل ق  ر  خ  لَّه ُّو ال يـ و م ُّاآل 
ُّاللَّه ُّك ث ريًا{ُّ (5ُّم"ُّ)االلتزامُّهبا،ُّكماُّيفُّقوله:ُّ"خذواُّعينُّمناسككمثُّاستجابةُّلرسولهُّيفُّأمرهُّاألمةُّبإتباعُّسنتهُّوُُّّ[،28األحزاب:ُّ]و ذ ك ر 

.ُّوقوله:ُّ"كلُّأميتُّيدخلونُّاجلنةُّإالُّمنُّأىب"ُّقالوا:ُّياُّرسولُّاهللُّومنُّيأىب؟ُّقال:ُّ"منُّأطاعينُّ(4"صلواُّكماُّرأيتمونُّأصلي"ُّ)ُّ.ُّوقوله:
تالفاُُّّداُّحبشياُّفإنهُّمنُّيعشُّمنكمُّفسريىُّاخ.ُّوقولهُّ"أوصيكمُّبتقوىُّاهللُّوالسمعُّوالطاعةُّوإنُّعب(2دخلُّاجلنةُّومنُّعصانُّفقدُّأىب"ُّ)

ُّحمدثةُّ ُّفإنُّكل ُّاألمور، ُّوحمدثات ُّبالنواجذ،ُّوإياكم ُّعليها ُّوعضوا ُّهبا ُّمتسكوا ُّاملهدينيُّالراشدين، ُّاخللفاء ُّوسنة ُّبسنيت كثريا،ُّفعليكم
 .(1بدعة،ُّوكلُّبدعةُّضاللة"ُّ)

رفةُّوُّموقفُّيتسمُّباحلرصُّالشديدُّواالهتمامُّالبالغُّعلىُّمعهذاُّقليلُّمنُّكثريُّمماُّيبنيُّموقفُّالصحابةُّمنُّسنةُّرسولُّاهللُّوهُُُُُُُُّّّّّّّّ
ُّفأداهاُُّّ ُّاهللُّ"نضرُّاهللُّامرأُّمسعُّمقاليتُّووعاها ُّوتبليغهاُّإىلُّمنُّيسمعهاُّاستجابةُّلقولُّرسول سنةُّرسولُّاهللُّوحفظهاُّوااللتزامُّهبا،ُّبل

                                                                 
ُّكتاُّ-8ُّ 8/214ُّبُّالعلم،ُّبابُّالتناوبُّيفُّالعلمُّأخرجهُّالبخاري. ّ.11،ُّبرقم
ُّكتابُّاالعتصام،ُّبابُّاالقتداءُّبأفعالُّالنيبُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُُّّ-2ُّ 21/34ُُّّأخرجهُّالبخاري، ّ.2211برقم
ُّ.803،ُّوالدارميُّيفُّالصالة8/448ُّ،ُّوأمحد434ُّبرقم2/353ُُّّرواهُّأبوُّداود،ُّكتابُّالصالة،ُّبابُّالصالةُّيفُّالنعلُُّّ-3ُّ
ُّأبوُّداود.ُّوابنُّعبدُّالربُّيفُّجامعُّبيانُّالعلم.رواهُُّّ-4ُّ
ُّ.3/381كتابُّمناسكُّاحلج،ُّالركوبُّإىلُّاجلمارُّواستظاللُّاحملرم،ُّوأمحد5/220ُُُّّّرواهُّالنسائيُُّّ-5ُّ
ُّكتابُّاألذان،ُّبابُّاألذانُّللمسافرين،ُُُّّّ-4ُّ 3/385ُّرواهُّالبخاري، ُّ.348،ُّبرقم
ُّكتابُّاالعتصامُُّّ-2ُّ 21/82ُّرواهُّالبخاري، ُّ.3/248دُّ،ُّوأمح2210،ُّبرقم
80/21ُُّّأخرجهُّأبوُّداود،ُّكتابُّالعلم،ُّبابُّكتابةُّالعلمُُّّ-1ُّ ُّ.43،ُّوالدارميُّبابُّرقم2/842ُّ،ُّوأمحد3421ُّبرقم
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ُّسلفُّومنُّهذاُّيتبنيُّمدىُّكذبُّأعداءُّالسنةُّوأع،ُّ(8،ُّفربُّمبلَّغُّأوعىُّمنُّسامع"ُّ)كماُّمسعها داءُّاهللُّورسولهُّيفُّادعائهمُّالذي
 ذكره.

(ُّيتهددُّرواةُّالسنة،ُّوأنهُّنفذُّوعيدهُّفحبسُّثالثة2ُّ)اُّيكرهونُّروايةُّاحلديث،ُّوكانُّعمروأماُّدعواهمُّبأنُّكبارُّالصحابةُّكانوُّ-3ُُُُُُُُُّّّّّّّّّ
سُّالذيُّالُّالتدليانبُّمنُّمنُّالصحابةُّبسببُّإكثارهمُّمنُّروايةُّالسنة،ُّفهذاُّكذبُّيضافُّإىلُّماُّسبقُّمنُّدعاواهمُّالكاذبة،ُّوفيهُّج

عظمُّلأماُّأنُّالصحابةُّكانواُّيكرهونُّروايةُّاحلديث،ُّفهذاُّباطل،ُّواحلقُّأهنمُّكانواُّخيشونُّروايتهاُّويهابونُّمنُّذلك،ُّ،ُّخيلوُّعنهُّكالمهم
ُّفليتبوأُّمقعدهُّمنُّالنار"ُّ)علىُّمنُّيكذبُّعليه.ُّيفُّقولهُّ"منُّكذبُّعليُّمتعمدُّاملسؤولية،ُّووعيدُّرسولُّاهلل الصحابةُّولقدُّكانُُّّ،(3ًا

ُّماُّ ُّلكل ُّوالتحريُّالشديد ُّثانيهما:ُّالتثبت ُّمنُّاألمة، ُّيليهم ُّإىلُّمن ُّدينُّاهلل ُّأوهلما:ُّتبليغ ُّعلىُّكلُّمنهما، ُّهمُّحريصون بنيُّأمرين
يبلغونهُّعنُّرسولُّاهللُّلذلكُّكانُّالواحدُّمنهمُّميتقعُّوجهه،ُّوتأخذهُّالرهبةُّوهوُّيرويُّعنُّرسولُّاهللُّفالصوابُّإذنُّأنُّالصحابةُّكانواُّ

ُّرواي  ةُّاحلديثُّبسببُّشدةُّخوفهمُّمنُّالكذبُّعلىُّرسولُّاهللُّأوُّاخلطأُّفيماُّيروون.ُّوليسُّكماُّيزعميهابون
ُّهؤالء،ُّأنُّذلكُّألهنمُّكانواُّيرونُّالسنةُّغريُّشرعية،ُّأوُّأهناُّليستُّمصدراُّتشريعياً.

ُّوأبوُّالدرداءُّفهذهُّروايةُُُُُُُُّّّّّّّّ علىُُّّملفقةُّكاذبة،ُّجرتأماُّدعوىُّحبسُّعمرُّثالثةُّمنُّأصحابهُّهم:ُّعبدُّاهللُّبنُّمسعود،ُّوأبوُّذر،
األلسنة،ُّوقدُّذكرهاُّالبعضُّكماُّجتريُّعلىُّاأللسنةُّوتدونُّيفُّكتبُّاملوضوعاتُّمنُّاألحاديثُّوالوقائع،ُّفليسُّكلُّماُّجتريُّبهُّاأللسنةُّ
أوُّتتضمنهُّبعضُّالكتبُّصحيحاً،ُّوقدُّتوىلُّمتحيصُّهذهُّالدعوىُّالكاذبةُّاإلمامُّ"ابنُّحزم"ُّيفُّكتابه:ُّ"اإلحكام"ُّفقال:ُّ"ورويُّعنُّ

أنهُّحبسُّابنُّمسعود،ُّوأباُّالدرداء،ُّوأباُّذرُّمنُّأجلُّاحلديثُّعنُّرسولُّاهللُّوبعدُّأنُّطعنُّابنُّحزمُّيفُّالروايةُّباالنقطاعُّحمصهاُُّّعمر
شرعاُّفقال:ُّ"إنُّاخلربُّيفُّنفسهُّظاهرُّالكذبُّوالتوليد،ُّألنهُّالُّخيلو:ُّإماُّأنُّيكونُّعمرُّامهمُّالصحابة،ُّويفُّهذاُّماُّفيه.ُّأوُّيكونُّهنىُّ

ليغُّالسنةُّوألزمهمُّكتماهناُّوعدمُّتبليغها،ُّوهذاُّخروجُّعنُّاإلسالم،ُّوقدُّأعاذُّاهللُّأمريُّاملؤمننيُّمنُّكلُّذلك،ُّوهذاُّعنُّنفسُّاحلديثُّوتب
يُّالطريقنيُّأُّقولُّالُّيقولُّبهُّمسلم،ُّولئنُّكانُّحبسهمُّوهمُّغريُّمتهمنيُّفلقدُّظلمهم،ُّفليختُّاحملتجُّملذهبهُّالفاسدُّمبثلُّهذهُّالروايات

(ُّ ُّعلىُّهذاُّاالدعاءهكذاُّيتضحُُّّ،ُّ(4اخلبيثنيُّشاء"  .(5)كذبُّادعائهمُّوفسادُّماُّبنوه
ُّولوُّفرضناُّجداًلُّصحةُّنسبةُّبعضُّاألحاديثُّبطريقُّقطعيُّإىلُّالنيبُّفإهناُّمعُّصحةُّنسبتهاُّالُّتكونُّواجبةُّاالتباعأماُّقوهلم:ُُُُُُُُُّّّّّّّّّ

ا ئ ه ُّالعق،ُّتهغريُّهذاُّالقرآنُّاملتعبدُّبتالوُُّّملُّيصدرُّمنهُّأنهيعين:ُُّّ،تُّبوحيُّمنزلُّمنُّاهللُّعزُّوجل؛ُّألهناُّليس ُّولوهذاُّأمرُّمناقضُّل ب د 
صلُّوُّ؛ُّإذُّكيفُّي تصورُّأنُّيكونُّرسوالُّإىلُّالناسُّكافةُّبشرياُّونذيراُّيأمرهمُّمباُّيرضيُّاهللُّويوصلُّإىلُّجناتهُّوينهاهمُّعماُّهنىُّاهللُّعنهُّوي

ُّالذيُّأ مرُّبتبليغهُّإليهمُّمثُّالُّ مناقضةُُّّاهمفدعوُّ،ُّليهمتالوةُّالقرآنُّعُّيصدرُّمنهُّغريإىلُّنريانه،ُّويصبغُّحيامهمُّكلهاُّبصبغةُّهذاُّالدين
م ُّيـ ُّ،ُّيتشدقونُّباتباعهُّللعقلُّالصريحُّومنافيةُّللقرآنُّالذي ُّر س والُّم نـ ه  ُّاأل  ِمِيني  ُّيف  ُّالَّذ يُّبـ ع ث  م ُّقالُّاهللُّتعاىل:ُّ}ه و  م ُّآي ات ه ُّو يـ ز ِكيه  تـ ل وُّع ل ي ه 

ة {ُّ م  ُّو احل  ك  م ُّال ك ت اب  م ُّاُّ[،2اجلمعة:]و يـ ع ِلم ه  م ُّو يـ ع ِلم ك  م ُّآي ات ن اُّو يـ ز ِكيك  م ُّيـ تـ ل وُّع ل ي ك  م ُّر س والُّم ن ك  م اُّأ ر س ل ن اُّف يك  ُّوقالُّعزُّوجل:}ك  ل ك ت اب 
ة {ُّ م  ة {ُُّّ[،858البقرة:ُّ]و احل  ك  م  ُّو احل  ك  ُّال ك ت اب  ُّاللَّه ُّع ل ي ك  ُّاللَّه ُّوقالُّتعاىل:ُّ}و ُّ[،883ُّالنساء:]وقالُّسبحانه:ُّ}و أ نـ ز ل  اذ ك ر واُّن ع م ت 

م ُّب ه {ُّ ة ُّي ع ظ ك  م  ُّو احل  ك  ن ُّال ك ت اب  ُّم  م  ُّع ل ي ك  م ُّو م اُّأ نـ ز ل  ففيُّهذهُّاآلياتُّإخبارُّمنُّاهللُّسبحانهُّوتعاىلُّأنهُّأنزلُّعلىُّ[،238البقرة:]ع ل ي ك 
عنُّقتادة،ُُّّلُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم،ُّثبتُّذلكرسولهُّوحيني:ُّالكتابُّواحلكمة،ُّوقدُّفسرُّأهلُّالعلمُّواإلميانُّاحلكمةُّبأهناُّسنةُّرسوُّ

ُّوحيىيُّبنُّأيبُّكثريُّ) ُّ(ُّ.4ورويُّحنوهُّعنُّأيبُّمالك،ُّومقاتلُّبنُّحيان،
                                                                 

ُّ.24،ُّوالدارميُّيفُّاملقدمة81ُّ،ُّوابنُّماجةُّيفُّاملقدمةُّباب2ُّ،ُّوالتمذيُّيفُّالعلمُّباب8/32ُّ،ُّوأمحد3443ُّ،ُّبرقم80/15ُّرواهُّأبوُّداود،ُّكتابُّالعلم،ُُّّ-8ُّ
ُّوأنُّمجيعُّالصحابةُّكانواُّكذلكُّإالُّمنُّكانواُّيتكسبونُّبروُُّّذكرُُّّ-2ُّ ُّلهُّمعنا:ُّ"أنُّاخلليفةُّعمرُّهوُّزعيمُّ"القرآنيني"، ُّأثناءُّحديث ةُّاألحاديث،ُّويسعونُّايبعضُّ"الربويزين"

ُّفسادُّالدي ُّ"ُّقالُّفضُّاهللُّفاه:ُّ"وهؤالءُّهمُّسبب ُّمنُّروايةُّاألحاديث ُّبنيُّاألمةُّعنُّطريقُّاإلكثار ُّنُّوضاللُّاألمة".لتكوينُّمركزُّهلمُّمتميز
ُّرقمُُّّ-3ُّ ُّكتابُّالعلم،ُّبابُّإمثُّمنُّكذبُّعلىُّالنيبُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّحديث ُّ.804رواهُّالبخاري،
4ُّ-ُُّّ 2ُّ:813ُّابنُّحزم.ُّاإلحكام ّ.44.ُّوراجعُّيفُّذلك:ُّالسنةُّومكانتهاُّمنُّالتشريع:
ُّحولُّالسنةُّالنبوية،ُّحممودُّحممدُّمزروعة،ُّجمم-5ُّ ُّنقالُّعنُّكتابُّشبهاتُّالقرآنيني ُّاملنورة،ُّص:الرد ُّ.24-42عُّامللكُّفهدُّلطباعةُّاملصحفُّالشريفُّباملدينة
4ُّ-ُُُّّّ ُّ.8180-8102،ُّوتفسريُّابنُّأيبُّحامت2021ُّتفسريُّالطربيُّرقم
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قالُّالشافعي:ُّ"ُّفذكرُّاهللُّالكتابُّوهوُّالقرآن،ُّوذكرُّاحلكمةُّفسمعتُّمنُّأرضىُّمنُّأهلُّالعلمُّبالقرآنُّيقول:ُّاحلكمةُّسنةُُُُُُُُُّّّّّّّّّ
ُّبرسولُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم،ُّوه ُّاهللُّم نَّهُّعلىُّخلقه ُّوأ ت ب ع ت ه ُّاحلكمة ،ُّف ذ ك ر  ُّماُّقال،ُّواهللُّأعلم؛ُّألنُّالقرآنُّذ ك ر  يمهمُّتعلذاُّيشبه

وقالُّأبوُّجعفرُّ،ُّ(8أهناُّمقرونةُّمعُّكتابُّاهللُّ")أنُّيقالُّهاهناُّإالُّسنةُّرسولهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم؛ُّوذلكُُّّالكتابُّواحلكمة،ُّفلمُّجي  ز ُّ
ة ُُّّالطربي:ُّ"قدُّتأولتُّمجاعة م  ُّاحل  ك  ُّمنُّأهلُّالتأويلُّمنُّالصحابةُّرضوانُّاهللُّعليهمُّوالتابعنيُّ)احلكمة(ُّيفُّقولُّاهللُّتعاىلُّذكره:ُّ}يـ ؤ يت 

اُّك ث ريًا{ُّ ُّأ ويت  ُّخ ري  د  ة ُّفـ ق  م  ُّاحل  ك  ُّيـ ؤ ت  ن  ن ُّي ش اء ُّو م  ُّا[،241البقرة:ُّ]م  م  ُّل ُّأهناُّالقرآن،ُّوتأولتُّ)احلكمة(ُّيفُّقولهُّتعاىل:ُّ}و يـ ع ِلم ه  ك ت اب 
ة {ُّ م  أهناُّالسننُّاليتُّسنهاُّرسولُّاهللُّبوحيُّمنُّاهللُّجلُّثناؤهُّإليه،ُّوكالُّالتأويلنيُّيفُّموضعهُّصحيح؛ُّوذلكُّ[،844آلُّعمران:ُّ]و احل  ك 

لُّهلمُّفيهُّشرائعه،ُّفهوُّكماُّوصفُّبه ُّأنُّالقرآنُّحكمة،ُّأحكمُّاهللُّعزُّذكرهُّفيهُّلعبادهُّحاللهُّوحرامه،ُّوبنيُّهلمُّفيهُّأمرهُّوهنيه،ُّوفصَّ
ُّب ال غ ة {ُّ ة  م  ك  ُّح  ُّف يه ُّم ز د ج ر  ُّم ا ُّاأل  نـ ب اء  ن  ُّم  م  ُّج اء ه  د  ل ق  ُّبقوله:ُّ}و  ُّاهللُّ[5-4القمر:ُّ]ربناُّتباركُّوتعاىل ُّاهللُّصلى ُّوكذلكُّسننُّرسول ،

اُّجمملُّماُّيفُّحكمةُّحكمُّهباُّفيهم،ُّففصلُّهباُّبنيُّاحلقُّوالباطل،ُّوبنيُّهلمُّهب عليهُّوسلمُّاليتُّسنهاُّألمتهُّعنُّوحيُّاهللُّجلُّثناؤهُّإليه
 (ُّ.2آيُّالقرآن،ُّوعرَّفهمُّهباُّمعانُّماُّيفُّالتنزيلُّ"ُّ)

ُّقاله:ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُّوضوحاُّوإشراقاُّفكانُّمما ُّمنُّأهلُّالعلمُّوزاده ُّاملعىنُّالذيُّسبقهُّإليهُّغريه ُّبنُّنصرُّاملروزيُّهذا وأكدُّأبوُّعبدُّاهللُّحممد
ُّذلكُّعلىُّأنُّاحلكمة"تأولتُّالعلماءُّأنُّاحلكمةُّهاهناُّهيُّالسنة؛ُّألنهُّقدُّذكرُّالكتاب،ُّمثُّقا ُّل:ُّواحلكمة،ُّففصلُّبينهماُّبالواو،ُّفدل 

ال:ُّوأنزلُّقغريُّالكتاب،ُّوهيُّماُّسنُّالرسولُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّمماُّملُّي ذكرُّيفُّالكتاب؛ُّألنُّالتأويلُّإنُّملُّيكنُّكذلكُّفيكونُّكأنهُّ
ُّ(ُّ.3عليكُّالكتابُّوالكتاب،ُّوهذاُّيبعدُّ"ُّ)

تلوُّوخفيُّغريُّمتلوُّمستعارُّمنُّاليهود،ُّاألول:ُّاملكتوب،ُّوالثان:ُّاملنقولُّبالرواية،ُّفيقالُّأماُّقوهلم:ُّإنُّتقسيمُّالوحيُّإىلُّجليُّمُُُُُُّّّّّّ
له:ُّضللتُّيفُّالتشبيهُّبنيُّاملسلمنيُّواليهود؛ُّإذُّيشتطُّاملسلمونُّللروايةُّاتصالُّالسندُّمنُّمبدئهُّإىلُّمنتهاهُّبالعدولُّالضابطني،ُّوليسُّ

ُّالقرآنُّعلىُّأنُّهناكُّوحياُّمنُّاهللُّإىلُّرسولهُّزيادةُّعلىُّماُّيفُّالقرآنُّذلكُّعندُّاليهودُّأوُّعندُّغريهمُّمنُّأممُّالكفرُّوالشقاق ،ُّوقدُّدل 
ُّك ان واُّع ل يـ ه ا{ُّفق ُّالَّيت  م  ُّق بـ ل ت ه  ُّع ن  م  ه  ُّم اُّو الَّ ُّالنَّاس  ن  ُّالس ف ه اء ُّم  ،ُّقالُّاهللُّتعاىل:ُّ}س يـ ق ول  كانتُّالقبلةُّيفُّأولُّاإلسالمُّإىلُّبيتُُُّّّداملتلو 

ُّوجوبُّالتوجهُّإىلُّبيتُّاملقدس؟ُّملُّيثبتُّهذاُّاألمرُّإالُّبالسنة،ُّمثُّنسختُّبالقرآن.املقدسُّفأينُّيفُّالق ُّ(4)رآنُّالنصُّعلى
ّجوبّالعملّبمقتضّوُُُُُّّّّّّّّّ ّاهللىّالسنة ُّعنُُّّ:حيثّإنهّحكم ُّينطق ُّإنهُّال ُّحيث ُّاهللُّله؛ ُّبأمر ُّإمناُّهو ُّبهُّالرسول ُّيأمر فكلُّما

ُّأوحاهُّاهللُّإليه،ُّسواءُّكانُّذلك ُّاهلوىُّإنُّاهلوى،ُّبلُّهوُّمبلغُّملا ُّتعاىل:ُّ}وماُّينطقُّعن ُّإليهُّقرآناُّأوُّسنة.ُّقال ُّوحيُّهُّاملوحى وُّإال
قالُّرسولُّاهلل:ُّ"أالُّإنُّأوتيتُّالكتابُّومثلهُّمعه،ُّأالُّإنُّأوتيتُّالقرآنُّومثلهُّاحلديثُّالصحيحُّوكماُّجاءُّيفُُّّ،[3ُّ،4يوحى{ُّ]النجم:

امُّفحرموه،ُّوجدمتُّفيهُّمنُّحاللُّفأحلوهُّوماُّوجدمتُّفيهُّمنُّحرُّمعه،ُّالُّيوشكُّرجلُّينثينُّشبعاناُّعلىُّأريكتهُّيقولُّعليكمُّبالقرآنُّفماُّ
أالُّالُّحيلُّلكمُّحلمُّاحلمارُّاألهليُّوالُّكلُّذيُّنابُّمنُّالسباعُّأالُّوالُّلقطةُّمنُّمالُّمعاهدُّإالُّأنُّيستغينُّعنهاُّصاحبهاُّومنُّنزلُّ

ُّيعقبوهمُّقراهم"ُّ) ُّملُّيقروهمُّفلهمُّأن ُّوهوُُّّأنهُّأوحيُّالنيبيبنيُّ،ُّ(5بقومُّفعليهمُّأنُّيقروهمُّفإن ُّالكرمي،ُّوأويتُّمثلهُّمعه إليهُّالقرآن
ُّالسنةُّالنبوية،ُّفهيُّوحيُّمثلُّالقرآنُّالكرمي؛ُّحيثُّإهناُّمنُّاهللُّعزُّوجل،ُّوأنهُّجيبُّالعملُّهبما.

ُّاهللُُُُُُُُّّّّّّّّ ُّسنةُّرسول ُّتعاىلُّوحكم ُّالتسويةُّبنيُّكتابُّاهلل ُّماُّجاءُّيف ُّبقوله:ُّ"باب ُّالبغداديُّيفُّكتابهُّ"الكفاية" وقدُّعنونُّاخلطيب
ُّ.(4وجوبُّالعملُّولزومُّالتكليف"ُّ)ُّعليهُّوسلمُّيفُّصلىُّاهلل

                                                                 
ّ.21الرسالةُُّّ-8ُّ
ُّ.812مسندُّابنُّعباسُُّّ-السفرُّاألولُُّّ-مهذيبُّاآلثارُّوالسننُُّّ-2ُّ
ُّ.880السنةُُّّ-3ُّ
ُّ،ُّعثمانُّبنُّمعلمُّحممودُّبنُّشيُّ-4ُّ ُّص:ُّشبهاتُّالقرآنيني ُّباملدينةُّاملنورة، ُّعلي،ُّجممعُّامللكُّفهدُّلطباعةُّاملصحفُّالشريف ُّ.34-30خ
ُّرقم82ُّ-5/80،ُّورواهُّأبوُّداودُّيفُّسننه،82824ُّ،ُّبرقم488ُّ-21/480رواهُّاإلمامُّأمحدُّيفُّمسنده،ُُّّ-5ُّ ،ُّوروى4404ُّ،ُّكتابُّالسنة،ُّبابُّيفُّلزومُّالسنة،ُّاحلديث

ُّ.82،ُّوصحيحُّسننُّابنُّماجهُّبرقم4404(ُّح881-3/882ظر:ُّصحيحُّسننُّأيبُّداودُّ)،ُّوهوُّصحيح،ُّان4/844اجلزءُّاألولُّمنهُّالتمذي،ُّ
ُّاملقدامُّاملذكورُّآنفاُّمنُّطرقُّخمتلفة.23صُُُّّّ-4ُّ ُّ.ُّمثُّذكرُّحتتهُّحديث
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ُّبوتُّأنُّالسنةاألول:ُّثُّصحةُّاالستداللُّحبديثُّيروىُّعنُّرسولُّاهللُّعلىُّعقيدةُّدينيةُّأوُّحكمُّشرعي،ُّيتوقفُّعلىُّأمرين:وإن ُُُُُُُّّّّّّّ
هاُُّّيثُّينكرُّجلملة؛ُّحبوهذهُّاملسألةُّملُّخيالفُّفيهاُّأحدُّمنُّالعلماءُّيفُّاُّ،حجةُّوأصلُّمنُّأصولُّالتشريعمنُّحيثُّصدورهاُّعنُّالنيبُّ
قُّالروايةُّقُّمنُّطرُّ"الثان:ُّثبوتُّأنُّهذاُّاحلديثُّقدُّصدرُّعنُّرسولُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّبطري،ُّ(8كلهاُّفالُّحيتجُّبشيءُّمنهاُّ)

ُّوإذاُّثبتتُّالسنةُّعنُّالنيب،ُّ(2املعتمدة"ُّ) ُّباتباعُّكلُّماُّجاء ُّفإنُّاتباعهاُّواجبُّعلىُّكلُّمسلم؛ُّوهبذاُّجاءُّالقرآنُّالكرمي،ُّيأمرنا هُّب؛
ُّ]احلشر: ُّوتعاىل:ُّ}وماُّآتاكمُّالرسولُّفخذوهُّوماُّهناكمُّعنهُّفانتهوا{ ُّ[ُّ.2الرسولُّحيثُّيقولُّسبحانه

قالُّالشوكان:ُّ"اعلمُّأنهُّقدُّاتفقُّمنُّيعتدُّبهُّمنُّأهلُّالعلمُّأنُّالسنةُّاملطهرةُّمستقلةُّبتشريعُّاألحكام،ُّوأهناُّكالقرآنُّيفُّحتليلُُُُُُُّّّّّّّ
أنُّثبوتُّحجيةُّالسنةُّاملطهرةُّواستقالهلاُّبتشريعُّاألحكامُّضرورةُّدينيةُّالُّخيالفُّيفُّذلكُّإالُّ"واحلاصلُُّّ....ُّ،احلالل،ُّوحترميُّاحلرام"

3ُّالُّحظُّلهُّيفُّدينُّاإلسالم"ُّ)ُّمن ُّاهللُّتعاىلُّعصمُّنبيهُّمنُّتعم ُّومنُّأدلةُّحجي ةُّالسنة:ُّ( ُّبالتدليلُّالعصمة:ُّوهيُّأن بليغُّدُّماُّخيل
ُّراُّمنُّاهللوالذاهبونُّإىلُّجتويزُّذلكُّعليهُّجيمعونُّعلىُّاشتاطُّالتنبيهُّفوُُّّ،يحومنُّالسهوُّوالغلطُّفيهُّعلىُّالصحإمجاعاُّبداللةُّاملعجزة،ُّ

ُّ(ُّ.4وقدُّأمجعتُّاألمةُّعلىُّعصمةُّاألنبياءُّصلواتُّاهللُّوسالمهُّعليهمُّأمجعنيُّ)،ُّتعاىل،ُّوعدمُّالتقريرُّعليه
ُّأيهاُّالرسُُُُُُُّّّّّّّ ُّحيثُّقالُّسبحانهُّوتعاىل:ُّ}يا ُّيفُّكتابهُّالكرمي ُّإليكوقدُّأثبتُّاهللُّلرسولهُّالعصمة ُّملُُّّولُّبلغُّماُّأنزل منُّربكُّوإن

[ُّ.ُّقالُّالقرطيب:ُّ"دلتُّاآليةُّعلىُّردُّقولُّمنُّقال:ُّإنُّالنيبُّكتمُّشيئا42ُّتفعلُّفماُّبلغتُّرسالتهُّواهللُّيعصمكُّمنُّالناس{ُّ]املائدة:
بلغُّمجيعُّماُّأنزلُّملُّيسرُّإىلُّأحدُّشيئاُّمنُّأمرُّالدين؛ُّألنُّاملعىنُّأنهُّمنُّأمرُّالدينُّتقية،ُّوعلىُّبطالنه،ُّوهمُّالرافضة،ُّودلتُّعلى

زلُّإليكُّوقالُّابنُّعباس:ُّ"املعىن:ُّبلغُّمجيعُّماُّأن،}وإنُّملُّتفعلُّفماُّبلغتُّرسالته{إليكُّظاهرا،ُّولوالُّهذاُّماُّكانُّيفُّقولهُّعزُّوجل:ُّ
كماُّقالُّعنُّقولهُّتعاىل:ُّ}واهللُّيعصمكُّمنُّالناس{ُّإنُّيفُّذلكُّدليالُّعلىُّنبوته؛ُّألنُّ،ُُّّ"منُّربك،ُّوإنُّكتمتُّشيئاُّفماُّبلغتُّرسالته

ُّمماُّأمرهُّاهللُّبه"ُّ)ا ُّ(ُّ.5هللُّعزُّوجلُّأخربُّأنهُّمعصوم،ُّومنُّضمنُّسبحانهُّلهُّالعصمةُّفالُّجيوزُّأنُّيكونُّقدُّتركُّشيئا
أنُّاهللُّكماُّعصمُّرسولهُّأنُّخيطئ،ُّعصمُّحديثهُّأنُّحيرفُّعليهُّشيء؛ُّفتكفلُّاهللُّتعاىلُّحبفظُّهذاُّالدينُّكتاباُّوسنة،ُّقالُُّّ-2ُُُُُُُّّّّّّّ

والذكرُّيفُّاآليةُّيشملُّالقرآنُّوالسنة؛ُّوقدُّاستدلُّابنُُّّ،ُّكماُّفص لناُّسابقا،[1هُّحلافظون{ُّ]احلجر:ذكرُّوإناُّلتعاىل:ُّ}إناُّحننُّنزلناُّال
ُّ}قل ُّوبقولهُّتعاىل: ُّبالوحي{ُّ]األنبياء:ُّحزمُّهبذهُّاآلية، ُّخالف45ُّإمناُّأنذركم ُّوالوحيُّبال ُّتعاىلُّأنُّكالمُّنبيهُّكلهُّوحي، ُّ،ُّفأخرب ]

يء،ُّفهوُّمنقولُّيضيعُّمنهُّشُّهُّكلهُّحمفوظُّحبفظُّاهللُّعزُّوجلُّمضمونُّلناُّأنُّالذكر،ُّوالذكرُّحمفوظُّبنصُّالقرآن؛ُّفصحُّبذلكُّأنُّكالم
،ُّهوُّذكرُّمنُّاهلل،ُّأنزلهُّعلىُّرسوله،ُّفهوُّمماُّأنزلُّاهلل،ُّوُّقيم:ُّ"إنُّكلُّماُّحكمُّبهُّرسولُّاهللوقالُّابنُّال،ُّ(4هُّاحلجةُّأبدا"ُّ)إليناُّكلهُّفلل

حكمُُّّوُّمنُّالرواة،ُّوملُّيقمُّدليلُّعلىُّغلطهُّوسهوُّناقلهُّلسقطوقدُّتكفلُّسبحانهُّحبفظه؛ُّفلوُّجازُّعلىُّحكمهُّالكذبُّوالغلطُّوالسه
(ُّ ُّمنُّأعظمُّالباطل" ُّحلفظه،ُّوهذا ُّاألحاديث2ُّضمانُّاهللُّوكفالته ُّاملبارك:ُّهذه ُّ"وقدُّقيلُّالبن ُّأهلُّاحلديث، ُّوهذاُّهوُّمذهب .ُّ)

ُّالذكرُّوإ ُّحننُّنزلنا ُّاجلهابذةُّ}إنا ُّتعيشُّهلا ُّ]احلجر:املوضوعة؟ُّفقال: ُّلهُّحلافظون{ ُّ)1نا ُّعبدُّ،(1[ُّ" ُّعنُّاإلمام ُّمثلُّذلك وقدُّنقل
ُّ(ُّ.1الرمحنُّبنُّمهدي.ُّوقالُّابنُّالوزير:ُّ"وهذاُّيقتضيُّأنُّشريعةُّرسولُّاهللُّالُّتزالُّحمفوظة،ُّوسنتهُّالُّتربحُّحمروسة"ُّ)

                                                                 
245ُّ،241ُّحجيةُّالسنةُّلعبدُّالغينُّعبدُّاخلالقُّصُُّّ-8ُّ
ُّ.245حجيةُّالسنةُّلعبدُّالغينُّعبدُّاخلالقُّصُُّّ-2ُّ
ُّ.33إرشادُّالفحولُّصُُّّ-3ُّ
ُّالسنةُّلعبدُّالغينُّعبدُّاخلالقُّصُّانظرُُّّ-4ُّ 221ُّحجية ُّ.34-33،ُّوإرشادُّالفحولُّص852ُّ-8/854،ُّانظرُّاإلحكامُّيفُّأصولُّاألحكامُّلآلمدي
ُّ.4/242،243تفسريُّالقرطيبُُّّ-5ُّ
ُّ.8/880اإلحكامُّيفُّأصولُّاألحكامُُّّ-4ُّ
ُّ.400خمتصرُّالصواعقُّصُُّّ-2ُّ
ُّالراويُُّّ-1ُّ ُّ.8/212تدريب
ُّ.33-8/32الروضُّالباسمُُّّ-1ُّ
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لقدُّهيأُّاهللُّسبحانهُّوتعاىلُّهلذهُّاألمةُّاإلسنادُّحلفظُّالدين،ُّمنذُّعهدُّالصحابة،ُّفقدُّروىُّمسلمُّيفُّمقدمةُّصحيحه،ُّبسندهُُّّ-3ُُُُُّّّّّ
يُّاهللُّ،ُّقالُّرسولُّاهللُّ،ُّفجعلُّابنُّعباسُّرضفجعلُّحيدثُّويقول:ُّقالُّرسولُّاهللُّبشريُّالعدويُّإىلُّابنُّعباس.ُّعنُّجماهد،ُّقال:ُّجاء

ُّيلُّالُّأراكُّتسمعُّحلديثي؟ُّأحدثكُّعنُّرسولُّاهللُّ ُّابنُّوالُّتعنهُّالُّيأذنُّحلديثهُّوالُّينظرُّإليه.ُّفقال:ُّياُّابنُّعباس!ُّما سمع.ُّفقال
ُّمرةُّإذاُُّّ:عباس ُّملُّإناُّكنا ُّركبُّالناسُّالصعبُّوالذلول، ُّأبصارنا،ُّوأصغيناُّإليهُّبآذاننا.ُّفلما ُّقالُّرسولُّاهللُّابتدرته مسعناُّرجالُّيقول:

كشفُّبهُّ؛ُّفُّحفظُّاهللُّالدينُّمنذُّعهدهُّاألول،ُّإىلُّأنُّتقومُّالساعة؛ُّفهيأُّسبحانهُّوتعاىلُّاإلسناد،ُّ(8نأخذُّمنُّالناسُّإالُّماُّنعرف"ُّ)
ُّوغريُّ ُّوضعُّالزنادقة ُّاملستشرقنيُّالعلماءُّالسابقون ُّالعلماءُّيكتشفونُّكذب ُّزال ُّاألحاديث،ُّوما ُّيفُّفتةُّكتابة ُّلألحاديثُّاملكذوبة، هم

وأذناهبمُّمنُّاملسلمنيُّوغريهم،ُّبواسطةُّاألسانيد؛ُّفإنُّاملستشرقنيُّماُّفتئواُّيطعنونُّحىتُّيفُّأصحُّاألحاديثُّعندناُّكصحيحيُّالبخاريُّ
تابةُّولونُّإنُّهذهُّاألسانيدُّكتبتُّيفُّوقتُّمتأخر،ُّحيثُّكتبتُّيفُّزمنُّكومسلمُّوغريمها،ُّوذلكُّبالطعنُّيفُّأسانيدُّكتبُّاحلديث،ُّويق

وبذلكُّكتبتُّعشوائيا،ُّوهناُّوجدناُّيفُّهذهُّاألسانيدُّرداُّعلىُّزعمهمُّوباطلهم،ُّكماُُُّّّمحسبُّزعمهاحلديثُّبعدُّقرنُّمنُّوفاةُّالرسولُّ
ُّأسالفهمُّمنُّالزنادقةُّالذينُّوضعواُّأحاديثُّمكذوبةُّيفُّالعهودُّاملبكرة. ُّكانتُّرداُّعلى

؛ُّفمقتضىُّاإلميانُّبالرسولُّاإلميانُّبكلُّماُّجاءُّبه.ُّقالُّاإلمامُّالشافعي:ُّ"بيانُّفرضُّاهللُّيفُّكتابهُّاتباعُّسنةُّاإلميانُّبالرسولُّ-4ُُُُُُّّّّّّ
نبيه"ُّمثُّقال:ُّ"وضعُّاهللُّرسولهُّمنُّدينهُّوفرضهُّوكتابهُّاملوضعُّالذيُّأبانُّجلُّثناؤهُّأنهُّجعلهُّعلماُّلدينه،ُّمباُّافتضُّمنُّطاعته،ُّوحرمُّ

رسولهُّوإذاُّكانواُّقالُّتعاىل:ُّ}إمناُّاملؤمنونُّالذينُّآمنواُّباهللُّوُُّّ...،ُّوأبانُّمنُّفضيلته،ُّمباُّقرنُّمنُّاإلميانُّبرسولهُّمعُّاإلميانُّبهُّمنُّمعصيته
[ُّ.ُّفجعلُّكمالُّابتداءُّاإلميانُّالذيُّماُّسواهُّتبعُّله:ُّاإلميانُّباهللُّمثُّبرسوله"42ُّمعهُّعلىُّأمرُّجامعُّملُّيذهبواُّحىتُّيستأذنوه{ُّ]النور:

وقالُّابنُّالقيم:ُّ"فإذاُّجعلُّمنُّ،ُّ(2أبدا،ُّحىتُّيؤمنُّبرسولهُّمعه"ُّ)نُّعبدُّبهُّوملُّيؤمنُّبرسوله:ُّملُّيقعُّعليهُّاسمُّكمالُّاإلميانُّفلوُّآم
ُّاللوازمُّاإلميان:ُّأهنمُّالُّيذهبونُّمذهباُّإذاُّكانواُّمعهُّإالُّباستئذانه.ُّفأوىلُّأنُّيكونُّمنُّلوازمه:ُّأالُّيذهبواُّإىلُّقولُّوالُّمذهبُّعلمي،ُّإ

ُّأنهُّإذنُّفيه"ُّ)بعدُّاستئذانه ُّبهُّعلى ُّ(ُّ.3.ُّوإذنهُّيعرفُّبداللةُّماُّجاء
ُّالناسُّالكتابُّ-5ُُُُُُُّّّّّّّ ُّالرسولُّأنُّيعلم ُّأنُّوظيفة ُّالكرميُّبني ُّمن ُُّّأنُّالقرآن ُّقالُّتعاىل:ُّ}لقد ُّعلىُّوالسنة؛ُّحيث ُّإذُُّّاهلل املؤمنني

ُّ{ُّ]آلُّعمرانمنُّقبلُّلفيُّضاللُّمبنيُّبعثُّفيهمُّرسوالُّمنُّأنفسهمُّيتلوُّعليهمُّآياتهُّويزكيهمُّويعلمهمُّالكتابُّواحلكمةُّوإنُّكانوا
ُّيقول:ُّ،ُّ[844: ُّالعلمُّبالقرآن ُّمنُّأهل ُّمنُّأرضى ُّاحلكمة،ُّفسمعت ُّالقرآن،ُّوذكر ُّالكتاب،ُّوهو ُّ"فذكرُّاهلل ُّاإلمامُّالشافعي: قال

كمةُّإنُّاحلوقالُّاهللُّسبحانهُّوتعاىل:ُّ}واذكرنُّماُّيتلىُّيفُّبيوتكنُّمنُّآياتُّاهللُّوُّ،ُّ(4اُّيشبهُّماُّقال"ُّ)احلكمة:ُّسنةُّرسولُّاهلل.ُّوهذ
[ُّ،ُّقالُّغريُّواحدُّمنُّالعلماء:ُّمنهمُّحيىيُّبنُّأيبُّكثري،ُّوقتادة،ُّوالشافعيُّوغريهم:ُّاحلكمة:ُّهي34ُّاهللُّكانُّلطيفاُّخبريا{ُّ]األحزاب:

السنة؛ُّألنُّاهللُّسبحانهُّوتعاىلُّأمرُّأزواجُّنبيهُّأنُّيذكرنُّماُّيتلىُّيفُّبيومهنُّمنُّالكتابُّواحلكمة.ُّوالكتاب:ُّالقرآن،ُّوماُّسوىُّذلكُّمماُُّّ
ومنُّوظائفُّالتعليم:ُّبيانُّمعانُّالقرآنُّالكرميُّبالقولُّوالعملُّوالتقرير:ُّقالُّ،ُّ(5عليهُّوسلمُّيتلوه:ُّهوُّالسنة"ُّ)انُّالرسولُّصلىُّاهللُّك

ُّ]النحل: ُّإليكُّالذكرُّلتبنيُّللناسُّماُّنزلُّإليهمُّولعلهمُّيتفكرون{ ُّ[ُّ.44تعاىل:ُّ}وأنزلنا
ُّرىتعاىل:ُّ}وماُّاختلفتمُّفيهُّمنُّشيءُّفحكمهُّإىلُّاهلل{ُّ]الشوُُّّ،ُّقالسولُّاهللتالفُّبالتحاكمُّإىلُّسنةُّرُّأنناُّأمرناُّعندُّاالخُّ-4ُُُُُُُّّّّّّّ

[ُّ،ُّقالُّابنُّكثري:ُّ"أيُّمهماُّاختلفتمُّفيهُّمنُّاألمور،ُّوهذاُّعامُّيفُّمجيعُّاألشياء،ُّ}فحكمهُّإىلُّاهلل{ُّ،ُّأي:ُّهوُّاحلاكمُّفيهُّبكتابه80ُّ:
(ُّ،ُّوقالُّابنُّحزمُّمعلقاُّعلىُّقولهُّتعاىل:4ُّ[ُّ"ُّ)51سول{ُّ]النساء:وسنةُّنبيهُّ،ُّكقولهُّتعاىل:ُّ}فإنُّتنازعتمُّيفُّشيءُّفردوهُّإىلُّاهللُّوالرُّ

                                                                 
ُّيفُّحتملها،ُّ)وُُّّصحيحُّمسلمُّ)بشرحُّالنووي(،ُّاملقدمة،ُّباب:ُّالنهيُّعنُّالروايةُّعنُّالضعفاءُّ-8ُّ ُّ(8ُّ/822االحتياط
ُّ.25-23الرسالةُُّّ-2ُّ
ُّ.52-8/58إعالمُّاملوقعنيُُّّ-3ُّ
ُّصُّ-4ُّ ُّ.21الرسالة
ُّ.8/4جمموعُّفتاوىُّشيخُّاإلسالمُّأمحدُّبنُّتيميةُّ-5ُّ
ُّ.2/812تفسريُّابنُّكثريُُّّ-4ُّ
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يد،ُّفلمُّيسعُّمسلماُّيقرُّبالتوحىلُّكالمُّنبيهُّ[ُّ:ُّ"فوجدناُّاهللُّتعاىلُّيردناُّإ80}وماُّاختلفتمُّفيهُّمنُّشيءُّفحكمهُّإىلُّاهلل{ُّ]الشورى:
يهُّفهوُّفاسق،ُّدُّفيهما،ُّفإنُّفعلُّذلكُّبعدُّقيامُّاحلجةُّعلوالُّأنُّيأىبُّعماُّوجُّولُّاهللأنُّيرجعُّعندُّالتنازعُّإىلُّغريُّالقرآن،ُّواخلربُّعلىُّرس

ُّاهلل8ُّوأماُّمنُّفعلهُّمستحالُّللخروجُّعنُّأمرمها،ُّوموجباُّلطاعةُّأحدُّدوهنما،ُّفهوُّكافر،ُّالُّشكُّعندناُّيفُّذلك"ُّ) (ُّ.ُّولذلكُّأوجب
كمُّاهللُّتعاىلُّعلىُّمنُّله،ُّوعدمُّالتنفيذ،ُّوح،ُّوالُّحيقُّهلمُّأنُّخيتارواُّبنيُّتنفيذُّأمرُّاهللُّورسوُّرسولهُّعلىُّاملؤمننيُّأنُّينفذواُّأمرُّاهللُّوأمر

يكونُّهلمُُّّملؤمنُّوالُّمؤمنةُّإذاُّقضىُّاهللُّورسولهُّأمراُّأننُّ}وماُّكاُّيعصُّاهللُّورسولهُّيفُّأيُّحكمُّيأمرانهُّبهُّبالضاللُّاملبني،ُّقالُّتعاىل:
ُّ]األحزاب: ُّ[ُّ.34اخلريةُّمنُّأمرهمُّومنُّيعصُّاهللُّورسولهُّفقدُّضلُّضالالُّمبينا{

ّكالقّرّّّّّّّ ّبها:السنة ُّوجوبُّّآنّمنّحيثّوجوبّالعمل ُّحيث ُّمن ُّوالسنة، ُّالقرآن ُّبني ُّيفرقوا ُّأال ُّاملسلمنيُّمجيعا ُّعلى الواجب
،ُّكماُّالاألخذُّهبماُّكليهما،ُّوإقامةُّالتشريعُّعليهماُّمعا،ُّفإنُّهذاُّهوُّالضمانُّهلمُّأنُّالُّمييلواُّمييناُّويسارا،ُّوأنُّالُّيرجعواُّالقهقرىُّضال ُّ

الذيُّرواهُّاحلاكمُّبسندهُّعنُّعكرمة،ُّعنُّابنُّعباسُّرضيُّاهللُّعنهما،ُّأنُّرسولُّاهللُّخطبُّ،ُّيفُّاحلديثُّأفصحُّعنُّهذاُّرسولُّاهلل
الناسُّيفُّحجةُّالوداع،ُّفقال:ُّ"قدُّيئسُّالشيطانُّبأنُّيعبدُّبأرضكم،ُّولكنهُّرضيُّأنُّيطاعُّفيماُّسوىُّذلكُّمماُّحتقرونُّمنُّأعمالكم،ُّ

الُّاحلاكمُّبعدُّروايتهُّمثُّق،ُّ"ُّ...واُّأبدا:ُّكتابُّاهللُّوسنةُّنبيهُّفاحذروا،ُّياُّأيهاُّالناسُّإنُّقدُّتركتُّفيكمُّماُّإنُّاعتصمتمُّبهُّفلنُّتضل
ُّالنيبُّ ُّوهذاُّاحلديثُّخلطبة ُّرواتهُّمتفقُّعليهم، ُّبأيبُّأويس،ُّوسائر ُّعكرمة،ُّواحتجُّمسلم ُّاحتجُّالبخاريُّبأحاديث هلذاُّاحلديث:ُّ"قد

متمُّبه:ُّكتابُّاهلل،ُّلنُّتضلواُّبعدهُّإنُّاعتصُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّمتفقُّعلىُّإخراجهُّيفُّالصحيح:ُّ"ياُّأيهاُّالناسُّإنُّقدُّتركتُّفيكمُّما
(ُّ.ُّواحلديث3ُّ(ُّ.ُّووافقهُّالذهيبُّيفُّتلخيصهُّعلىُّذلكُّاحلكم؛ُّوقال:ُّ"لهُّأصلُّيفُّالصحيح"ُّ)2وأنتمُّمسؤولونُّعينُّفماُّأنتمُّقائلون"ُّ)

املوطأُّبالغا،ُّولكنُُّّ(ُّ،ُّورواهُّمالكُّيف4يفُّالصحيح،ُّرواهُّمسلمُّمنُّحديثُّطويلُّ)ُّالذيُّذكرهُّاحلاكم،ُّوأشارُّالذهيبُّإىلُّأنُّأصله
يشهدُّلهُّحديثُّاحلاكمُّالسابق،ُّولفظُّمالك:ُّ"تركتُّفيكمُّأمرين؛ُّلنُّتضلواُّماُّإنُّمتسكتمُّهبما:ُّكتابُّاهللُّوسنيت،ُّولنُّيتفرقاُّحىتُّ

ُّ(ُّ.5يرداُّعليُّاحلوض"ُّ)
ُّأيبُّبنُّكعُُُُُُّّّّّّ ُّرضيُّاهللُّعنهُّسئل ُّالناسُّيفُّأمرُّعثمان ُّعنُّأيبُّبنُّكعبُّأنهُّملاُّوقع ُّهذاُّب:ُّماُّاملخرُّكماُّروىُّاحلاكمُّأثرا جُّمن

ُّ)األمر؟ُّقال:ُّ"كتابُّاهللُّوسنةُّنبيه،ُّماُّاستبانُّلكمُّفاعملواُّبه،ُّوماُّأ ُّإىلُّعامله" ُّ،ُّ(4شكلُّعليكمُّفكلوه
وقدُّخلصُّمصطفىُّالسباعيُّفقال:ُّ"والسنةُّإماُّمتواترةُّأوُّآحاد،ُّوقدُّاتفقُّالعلماءُّعلىُّأنُّاملتواترُّيفيدُّالعلمُّوالعملُّمعا،ُّوهوُُُُُُُُُّّّّّّّّّ

ُّ....وأماُّخربُّاآلحادُّفاجلمهورُّعلىُّأهناُّحجةُّجيبُّالعملُّهبا،ُّوإنُّأفادتُّالظنُّ....نزاعُّفيها،ُّإالُّعمنُّينكرُّالسنةعندهمُّحجةُّالُّ
وذهبُّقوم،ُّمنهمُّاإلمامُّأمحد،ُّواحلارثُّبنُّأسدُّاحملاسيب،ُّواحلسنيُّبنُّعليُّالكرابيسي،ُّوأبوُّسليمانُّاخلطايب،ُّورويُّعنُّمالك:ُّأنهُّ

ُّولكل ُّمعا. ُّوالعمل ُّللعلم ُّأخبارُُّّقطعيُّموجب ُّحجية ُّعلى ُّمتفقون ُّمجيعا ُّأهنم ُّاألصول،ُّواملهم ُّيفُّكتب ُّبسطت ُّأدلة منُّالفريقني
ُّ(2ُّكماُّبنيُّأنهُّملُّخيالفُّيفُّحجيةُّالسنةُّإالُّأصحابُّاملذاهبُّاملنحرفةُّكالرافضة،ُّواملعتزلةُّ)..ووجوبُّالعملُّهبا"ُُّّاآلحاد،
التأسيُّتعاىلُّأوجبُّاتباعُّرسولهُّيفُّمجيعُّماُّيصدرُّعنه،ُّوأمرُّبأنُّاهللُّسبحانهُّوُّ:ّومنّاألدلةّالتيّتبينّوجوبّالعملّبالسنةّّّّّّّّ

هللُّابهُّيفُّذلك،ُّوجعلُّاتباعهُّالزمُّحملبةُّاهللُّعزُّوجلُّقالُّاهللُّتعاىل:ُّ}قلُّإنُّكنتمُّحتبونُّاهللُّفاتبعونُّحيببكمُّاهللُّويغفرُّلكمُّذنوبكمُّوُّ
ونُّهلل:ُّإناُّحنبُّاهلل؛ُّفأنزلُّاهللُّتعاىل:ُّ}قلُّإنُّكنتمُّحتبرسولُّاُّعنُّاحلسنُّالبصري:ُّأنُّأقواماُّقالوا:ُّيا،ُّ[38ُّغفورُّرحيم{ُّ]آلُّعمران:

[28ُّاهلل{ُّاآلية"ُّوقالُّاهللُّتعاىل:ُّ}لقدُّكانُّلكمُّيفُّرسولُّاهللُّأسوةُّحسنةُّملنُّكانُّيرجوُّاهللُّواليومُّاآلخرُّوذكرُّاهللُّكثريا{ُّ]األحزاب:
                                                                 

ُّ.8/880اإلحكامُّيفُّأصولُّاألحكامُّالبنُّحزمُُّّ-8ُّ
2ُّ-ُُّّ ُّيفُّاحلديث ُّعلىُّالصحيحني ُّ.8/13املستدرك
3ُّ-ُُّّ ُّيفُّاحلديث ُّعلىُّالصحيحني ُّ.8/13املستدرك
ُّرقم112ُّ-2/114رواهُّمسلمُّيفُّصحيحهُُّّ-4ُّ ُّ.8281،ُّيفُّكتابُّاحلج،ُّبابُّحجةُّالنيبُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم،ُّاحلديث
ُّرقم2/111ُّاملوطأُُّّ-5ُّ ُّ.3،ُّكتابُّالقدر،ُّبابُّالنهيُّعنُّالقولُّيفُّالقدر،ُّاحلديث
4ُّ-ُُّّ ُّ.3/303املستدرك
ُّاإلسالميُّصُُّّ-2ُّ ُّ.841-842السنةُّومكانتهاُّيفُّالتشريع



منانيــــــويةّوحيّربـــــةّالنبـــــالسنّ  ّّّّةـنــــــداءّالســــــأعّلدعاوىاقشةّـــــّ، ّّّ ّّ ّّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّّالــــنــ ـبـويـ ةّ ّّّ ّّ ّّّ محــــــــــــمدّأحمـــــــــــــــــــدّصـــــــــبرةّ  إعدادّ:
 

374 
 

قالُّالقاضيُّعياض:ُُّّ،فعل"ُّوتركُّخمالفتهُّيفُّقولُّأوُّنته،.ُّقالُّحممدُّبنُّعليُّالتمذي:ُّ"األسوةُّيفُّالرسول:ُّاالقتداءُّبه،ُّواالتباعُّلس
(ُّ ُّ(ُّ.8"وقالُّغريُّواحدُّمنُّاملفسرينُّمبعناه"

ُّوأويلُّوُُُُُُُُّّّّّّّّ ُّوأطيعواُّالرسول ُّأطيعواُّاهلل ُّأيهاُّالذينُّآمنوا ُّتعاىل:ُّ}يا ُّاملطلقة:ُّفقال ُّبطاعةُّرسولهُّالطاعة ُّعبادهُّاملؤمنني أمرُّاهللُّتعاىل
ُّيفُّشيءُّفردوهُّ ُّ]الناألمرُّمنكمُّفإنُّتنازعتم ُّخريُّوأحسنُّتأويال{ ُّباهللُّواليومُّاآلخرُّذلك ُّاهللُّوالرسولُّإنُّكنتمُّتؤمنون [51ُّاء:سإىل

ُّدُّإىلُّاهللُّهو:ُّالرجوعُّإىلُّكتابه(ُّ:ُّ"أنُّالر2ُّعنُّميمونُّبنُّمهرانُّ)ُّيفُّاملدخل،ُّوابنُّعبدُّالربُّوالبيهقيُّروىُّالقاضيُّعياضُّعنُّعطاء
ُّالرجوعُّإليه ُّالرسولُّهو: ُّوإىلُّسنُّوالردُّإىل ُّبعدُّوفاته"يفُّحياته، ُّته ُّحجر، ُّاآليةُّالسابقة-وقالُّابن ُّإعادةُّ-معلقاُّعلى ُّ"والنكتةُّيف :
رآنُّوالسنة،ُّ:ُّكونُّالذيُّيعرفُّبهُّماُّيقعُّبهُّالتكليف،ُّمها:ُّالقطاعُّيفُّاحلقيقةُّهو:ُّاهللُّتعاىلمعُّأنُّاملُّالعاملُّيفُّالرسولُّدونُّأويلُّاألمر

عىنُّالرسولُّفيماُّبنيُّلكم:ُّمنُّالقرآن؛ُّوماُّينصهُّعليكم:ُّمنُّالسنة.ُّأوُّاملفكأنُّالتقدير:ُّأطيعواُّاهللُّفيماُّنصُّعليكمُّالقرآن،ُّوأطيعواُّ
ُّ(ُّ.3أطيعواُّاهللُّفيماُّيأمركمُّبه:ُّمنُّالوحيُّاملتعبدُّبتالوته،ُّوأطيعواُّالرسولُّفيماُّيأمركمُّبهُّمنُّالوحيُّالذيُّليسُّبقرآن"ُّ)

ُّمتلواُّأوُّغريُُّّ-3ُُُُُُّّّّّّ ُّنبيهُّباتباعُّماُّيوحىُّإليه ُّماُّأنزلُّعليهمتلو،ُّوبتبليغُّأنُّاهللُّكلف ُّ}،ُّمجيع ُّوالُّقالُّتعاىل: ياُّأيهاُّالنيبُّاتقُّاهلل
ُّإليكُّمنُّربكُّإنُّاهللُّكانُّمباُّتعملونُّخبريا{ُّ]األحزاب: ُّ،8ُّ،2ُّتطعُّالكافرينُّواملنافقنيُّإنُّاهللُّكانُّعليماُّحكيماُّواتبعُّماُّيوحى ]

ُّإليه؛ُّفكذلكُّجيبُّعلى ُّبهُّاتباعهُّ)ُّوإذاُّكانُّالرسولُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّجيبُّعليهُّاتباعُّماُّيوحى ُّ(ُّ.4املؤمنني
ُّ
ُّ
ُّ
ُّ
ُّ
ُّ
ُّ
ُّ
ُّ
ُّ
ُّ
ُّ
ُّ
ُّ
ُّ

                                                                 
ُّ.2/1الشفاُّانظرُُّّ-8ُّ
ُّ.211،ُّوانظرُّحجيةُّالسنةُّص8483ُّو8483ُّ(ُّح8/245أخرجهُّابنُّعبدُّالربُّيفُّجامعُّبيانُّالعلمُّ)ُّ-2ُّ
3ُّ-ُُّّ ُّ.83/888فتحُّالباري
ُّالسنةُّصُُّّ-4ُّ ُّعلومهُّومصطلحهُّص305ُّانظرُّحجية ُّ.48،ُّوأصولُّاحلديث

ُّالسنةُّالنبويةعمادُّعنُّكتابُّد.ُّ ُّة.النبويُّةُّأنُّالوضعُّوكثرةُّالوضاعنيُّأضعفتُّالثقةُّبالسنةشبهحبث:ُُّّاإلسالميفُّكتاباتُّأعداءُُّّالسيدُّالشربيين،
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ّأحاديثّاألحكامّيفيّحديثّمنسوبّللنبّيالّصحةّألّنقدّقاعدةّشاخت::ّعشرّرابعالالبحثّ
ّ.يالهجّرّيمنتصفّالقرنّالثانّيلىّمنّأحاديثّاألحكام،ّقدّنشأتّفالمجموعةّاألّووأنّ

ُّشاخت"ُُُُُّّّّّ ُّ"جوزيف ُّعلى ُّرد ّالنبُّ(8)أبلغ ُّحزم)عمُّإلىّواليهّيكتاب ُّبن ُّيفرو ُّوالكتاب ُّوالفرائض،ُُّّ( ُّوالديات، الصدقات،
ّكتابّعمرُّيشككُّفيهاُّشاخت؟ُّاألحكامُّالفقهيةُّاليتُّأليسُّهذاُّالكتابُّيفُّوالسنن، ُّعنُّإىلُّعاملهُّعتبةُّبنُّفرقدُّبُّوكذل  النهى

ُّاألخرىالزكاة،ُّوُُّّاحلرير،ُّوكتابهُّيف ُّواملسائلُّاملالية ُّأُّوكتابّأبىّبكر،ّاخلراج، ُّمالكُّمللعامله ُّالبنسُّبن ُّوجههُّإىل ُّذلكُّ،ُّحرينا أليس
ُّاألحكامُّالفقهيةُّاليتوغريهُّمماُّذكرناه ُّمنُّأحاديث ُّدربهُّأهناُّنشأتُّيفيزعمُّ"شاخُّ، ُّومنُّصارُّعلى ُّي؟اهلجرُُّّانمنتصفُّالقرنُّالثُّت"

ّفّّّّّ ّالنبوية ّكتبّمنّالسنة ّّيحياةّالنبّينمالجّمنّأشهرّما ّالرسمصلىّاهللّعليهّوسلم ّ:يوبعدهّإلىّزمنّالتدوين
قال:ُّياُّرسولُّشاةُّفالناس،ُّفقامُّرجلُّمنُّأهلُّاليمنُّيقالُّلهُّأبوُُّّوخطبُّيفملاُّفتحُّاهللُّعزُّوجلُّعلىُّرسولهُّمكةُّقامُّالرسولُُّّ-8ُُُُّّّّ

ُّ(ُّ.2،ُّفقال:ُّاكتبواُّله"ُّ)اهللُّاكتبواُّيل
،ُّيرجهُّالنسائيمن،ُّأخنيُّبعثهُّإىلُّال،ُّحالذىُّأرسلهُّإىلُّعمروُّبنُّحزمُّالصدقاتُّوالدياتُّوالفرائضُّوالسنن،ُّيفُّوأيضاُّكتابهُّ-2ُُُُُّّّّّ

ُّ(ُّ.3األموالُّ)ُّوأبوُّعبيدُّالقاسمُّيف
ُّ(ُّ.4وكتبُّأبوُّبكرُّالصديقُّألنسُّبنُّمالكُّفرائضُّالصدقة،ُّالذىُّسنهُّرسولُّاهللُّملاُّوجههُّإىلُّالبحرين"ُّ)ُّ-3ُُُُّّّّ
ُّاللتنيُّأبأذربيجانُّكتاباُّفيهُّأنُّرسولُّاهللُّهنىُّعنُّاحلريرُّإالُّهكذا،ُّوُُّّإىلُّعتبةُّبنُّفرقدوكتبُّعمرُّبنُّاخلطابُُّّ-4ُُُُّّّّ شارُّبأصبعيه

ُّ(5تليانُّاإلهبام"ُّ) ُّغالةُّ، ُّتدوينهاُّكماُّيزعم ُّاحلديث،ُّومنع ُّاملعارضنيُّلكتابة ُّواحدُّمنُّأشد ُّيوصفُّبأنه ُّالفاروقُّعمرُّكان ومعُّأن
كماُُّّهاُّحفاظاُّهلاُُّّفكانُّأولُّمقتحُّبتدوين،ُّحاديثُّهبمهُّبتدوينُّالسنةُّاملطهرةالشيعة،ُّإالُّأنناُّعلىُّالعكسُّنراهُّأولُّمتثبتُّلكتابةُّاأل

ُّيفكانُّأولُّمقتحُّبتدوينُّالقرآنُّالك ُّوجلُّزمنُّأبوُّبكرُّالصديقُُّّرميُّتدويناُّعاما ُّبُّيففمكانُّواحدُّحفاظاُّلكتابُّاهللُّعز كتابةُّمهه
دوينُّفيهُّأبلغُّحجةُّوهذاُّاهلمُّبالت،ُّمكانُّواحدُّبالكتابةُّتدوينهاُّتدويناُّعاماُّيفُّكانتُّمكتوبةُّوإمناُّاملرادُُّّيالسنةُّليسُّجمردُّالكتابةُّفه

ُّغالةُّالشيعةُّالزاعمنيُّأنُّأهلُّالسنة،ُّوىفُّمقدمتهمُّأىبُّبكرُّوعمروأبلغُّرُّ ُّكانواُّمنُّأنصارُّمنعُّتدوينُّالسنة.ُّدُّعلى
املوافقةُّكماُّجاءُُّّلُّوالعقدُّفلمُّيتددُّواحدُّمنهمُّيفذلكُّأهلُّاحلُّبتدوينُّالسنةُّاستشارُّيفُّعندماُّهم ُّوهذاُّيكذبهُّالواقع،ُّفعمرُُُُُُُّّّّّّّ

لهمُّوعالمُّوافقوهُّكُّ(ُّفإذاُّكانُّاألمرُّكماُّيزعمونُّفلماذاُّيهمُّعمرُّرضيُّاهللُّعنهُّإذنُّبالتدوين؟4)ُّاألثر:ُّ"فأشارواُّعليهُّبأنُّيكتبها"ُّيف
ويدلُّعلىُّأهنمُّمنُّأنصارُّتدوينُّالسنةُّاملطهرة،ُّوحفظتها!ُّوالُّميكنُّ،ُّةُّالسنةُّعندهمىُّحجي ُّعلىُّهذا؟ُّأالُّيدلُّهذاُّاهلمُّواملوافقةُّعل

ال،ُّإذُّكيفُّه،ُّككتبُّأوُّأنُّالتدوينُّمنهىُّعنُُّّتدوينُّاألحاديثُّيفُّهُّملُّيكنُّراغباُّيفمثُّعدولهُّعنهُّأنأنُّنستنتجُّمنُّهمُّعمرُّبالتدوينُّ
ُّمنهىُّعنهُّويوافقهُّعليهُّالصحابةُّأمجع؟ُّيءيصحُّأنُّيهمُّبش

                                                                 
ُّيفُّالردُّعلىُّهذهُّالشبهةُّانظر:ُّاحلديثُّواحملدثونُّللدكتورُّحممدُّأبُّ-8ُّ ُّللدكتورُّالسباعيُّص302ُّ،303ُّوُّزهوُّصُّلالستزادة ،812ُّ-815ُّ،ُّوالسنةُّومكانتهاُّيفُّالتشريع

ُّللدكتورُّعجاجُّص ُّللدكتورُّنورُّالدينُّعتُّص241والسنةُّقبلُّالتدوين 444ُّ-443،ومنهجُّالنقدُّىفُّعلومُّاحلديث
ُّكتابُّالعلم،ُّبابُّكتابةُّالعلُّ-2ُّ ُّ)بشرحُّفتحُّالباري( ُّ.882رقم8/241ُُّّمُّاحلديثُّبطولهُّونصُّاخلطبةُّيفُّصحيحُّالبخاري
ُّكتابُّالقسامة،ُّ-3ُّ ُّيفُّسننه ُّواألموالُّص4151ُّ-4153رقم1/52ُُّّالنسائي ُّللسنةُّص351-342، وماُّبعدها.ُّذكرُّكثريُّمن341ُُّّ،ُّوانظر:ُّدالئلُّالتوثيقُّاملبكر

ُّيفُّعهده،ُّ"مكاتيبُّالرسول"ُّلألستاذُّعلىُّاألمحديُّمجعُّفيهُّمؤلفهُّكتبُّالرسولُّوصحفهُّورُّ ُّاحلديالكتاباتُّوالصحفُّاليتُّكتبت ُّوالسرية.سائلهُّاليتُّبكتب ُّث
4ُّ-ُُّّ ُّ)بشرحُّفتحُّالباري( ُّالنبويُّللدكتورُّحممدُّاألعظمي8454ُُّّرقم3/328ُُّّ،ُّوىفُّبابُّزكاةُّالغنم8441ُّرقم3/345ُُّّالبخاري ُّ.8/13وانظر:ُّدراساتُّيفُّاحلديث
ُّللرجال،ُّوقدرُّماُّجيوزُّمُّ-5ُّ ُّاحلرير ُّالباري(ُّكتابُّاللباس،ُّبابُّلبس ُّ)بشرحُّفتح 80/215ُُّّنهُّأخرجهُّالبخاري ُّ.5121رقم
ُّصُُُّّّ-4ُّ ُّ.455،ُّوانظر:ُّحجيةُّالسنةُّللدكتورُّعبدُّالغىنُّص211ُّ،211ُّكتابةُّأعداءُّاإلسالمُّومناقشتها،ُّد.ُّالشربيين



منانيــــــويةّوحيّربـــــةّالنبـــــالسنّ  ّّّّةـنــــــداءّالســــــأعّلدعاوىاقشةّـــــّ، ّّّ ّّ ّّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّّالــــنــ ـبـويـ ةّ ّّّ ّّ ّّّ محــــــــــــمدّأحمـــــــــــــــــــدّصـــــــــبرةّ  إعدادّ:
 

376 
 

وهوُّالقائلُّ"قيدواُُّّكتابهُّإىلُّعتبةُّبنُّفرقدُّرضيُّاهللُّعنه؟ُُّّنهُّكتبُّإىلُّعمالهُّكتاباُّكماُّمرُّيفحنيُّأُّكيفُّيرفضُّتدوينُّالسنةُّيفوُُُُُُُّّّّّّّ
ُّ)العل ُّواخلراجُّواملسائلُّاملاليةُّاألخرىُّ)(8مُّبالكتاب" ُّ.(2،ُّوهوُّاجلامعُّالوثائقُّاخلاصةُّبالزكاة

وهبمُّالذينُّامتألتُّقلهذهُّاحلقائقُّتدحضُّدعوىُّالرافضةُّكلُّ،ُُّّ(3األعمالُّالرمسيةُّ)ُّالدواوينُّيفوهوُّنفسهُّالذىُّأدخلُّنظامُُُُُُُُُّّّّّّّّّ
لتابعنيُّوسائرُّنُّاعُّتدوينُّالسنة،ُّوصارُّعلىُّدربهُّالصحابةُّفمنُّبعدهمُّم،ُّوزعمهمُّأنهُّتزعمُّدعوىُّمنحقداُّوبغضاُّعلىُّالفاروقُّعمر

سالميةُّعنُّ:ُّإبعادُّاألمةُّاإليدوينُّمنهىُّعنه،ُّبلُّلعلةُّأساسيةُّهطابُّألنُّالتعهدُّابنُّاخلُّنعمُّإنُّالسنةُّملُّتدونُّيف،ُّأئمةُّأهلُّالسنة
كذلكُّ،ُُّّ(4الكتبُّاملنزلةُّ)ُّياإلجنيلُّبوصاياُّالرسلُّوجعلوهاُّهوُّاخلطأُّاألثيمُّالذىُّارتكبهُّأهلُّالكتابُّمنُّقبلُّبتبديلُّكتابُّاهللُّالتوراة،ُّ

ُّعلىُّكتاب ُّمتوجهُّإىلُّالكوُُّّقلوبُّاملؤمننيُّكماُّمرُّيفُّاهللُّعزُّوجلُّوالتمكنيُّلهُّأوالُّيفُّحفاظا ُّفة.وصيتهُّلقرظةُّبنُّكعبُّوهو
ماُّقالُّ"مثُّتذكرتُّونُّبأهلُّالكتابُّكهلذاُّخشىُّأنُّتدونُّالسنةُّفينكبُّعليهاُّاملسلمون،ُّويتشاغلواُّهباُّعنُّالقرآنُّالكرميُّفيتشبهُُُُُُّّّّّّ

،ُّ"يءألبسُّكتابُّاهللُّبشُّهللُّالواُّفإذاُّأناسُّمنُّأهلُّالكتابُّمنُّقبلكمُّقدُّكتبواُّمعُّكتابُّاهللُّكتبا،ُّفأكبواُّعليهاُّوتركواُّكتابُّاهلل،ُّوإن
"وكانُّالصوابُُّّييشحبُّالدكتورُّطهيقولُّفضيلةُّ،ُّكامالمنُّأجلُّهذاُّفهوُّميتنعُّعنُّالتدوينُّبعدُّأنُّاستشار،ُّوظلُّيستخريُّربهُّشهراُُّّ

الكتابُّجتربةُّأهلُُّّحبوارىُّعيسىُّعليهُّالسالم،ُّولناُّيفالُّعصرُّتابعني،ُّوهمُّأشبهُّماُّيكونُُّّرأىُّعمر،ُّفالعصرُّعصرُّصحابةُّللنيبُّما
فكانُّاحلذرُُّّ…عيسىُّعليهُّالسالمُّماُّمسعوهُّوماُّرأوه،ُّنسبتُّاألناجيلُّإليهمُّالُّإىلُّعيسىُّوالُّإىلُّاهلل،ُُّّحنيُّسجلُّأصحابُّالنيب

يطةُّمنُّعمرُّرضيُّاهللُّعنهُّبالعدولُّعنُّالتدوين،ُّإذُّلوُّفعلُّملُّيأمنُّأنُّتتعددُّكتبُّالسنةُّبتعددُّقائليها،ُّوتتنوعُّبتنوعُّأمساءُّكاتبيها،ُّواحل
ُّمرُّبعدُّالنيبالنافذةُّإنُّملُّتكنُّلعملنُّهذهُّالبصريةُُّّالذىُّهوُّدرةُّالتاجُّوقالدةُّالعقدُّياألمة،ُّويهملُّالكتابُّاألصلُّيلُّيففتكونُّأناج

ورُّعلىُّوملنُّهذاُّاحلرصُّالشديدُّإنُّملُّيكنُّهلذاُّالغيُّذاُّالقولُّالفصلُّإنُّملُّيكنُّللفاروقُّبعدُّالرسولُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم؟وملنُّهُّ؟
ُّ(ُّأ.ُّهـ.5يعلمونُّ)ُّيليتُّقومُّفياُّدينه؟
جامعهاُّعبدُّاهللُُّّبهاكتُُّّالصحيفةُّالصادقةُّاليتيُّبوةُّوبعدهُّإىلُّزمنُّالتدوينُّالرمسزمنُّالنُّعودةُّإىلُّأشهرُّماُّكتبُّمنُّالسنةُّيفُّ-5ُُُُُّّّّّ

اُّحمتواها،ُّألهناُّحمفوظةُّلُّإلين،ُّوإنُّملُّتصلُّهذهُّالصحيفةُّكماُّكتبهاُّعبدُّاهللُّبنُّعمروُّخبطهُّفقدُّوصعنُّرسولُّاهللبنُّعمروُّبنُّالعاصُّ
ئناناُّ،ُّويزيدناُّاطمهدُّرسولُّاهلل(ُّ،ُّحىتُّليصحُّأنُّنصفهاُّبأهناُّأصدقُّوثيقةُّتارخييةُّتثبتُّكتابةُّاحلديثُّعلىُّع4مسندُّاإلمامُّأمحدُّ)ُّيف

ُّيءوقال:ُّ"كنتُّأكتبُّكلُّشُّهللُّبنُّعمرو،ُّعندماُّأتىُّإىلُّالنيبلعبدُّاُّتُّنتيجةُّطبيعةُّحمتومةُّلفتوىُّالنيبإىلُّصحةُّهذهُّالوثيقةُّأهناُّكان
مسكتُّعنُّالكتابة،ُّ؟ُّفأالغضبُّوالرضاُّبشرُّيتكلمُّيفتسمعهُّورسولُّاهللُُّّيءكلُّشقريشُّوقالوا:ُّأتكتبُُُّّّأمسعهُّمنكُّأريدُّحفظهُّفنهتين

وآيةُّاشتغالُّابنُّعمروُّبكتابةُّ،ُّ(2الذىُّنفسىُّبيدهُّماُّخيرجُّمنهُّإالُّحق"ُّ)ُّ(ُّفأومأُّبأصبعهُّإىلُّفيهُّوقال:ُّ"اكتب،ُّفولنيب)هناُّيفىتُّا
هذهُّالصحيفةُّوسواهاُّمنُّالصحفُّقولُّأىبُّهريرة:ُّ"ماُّمنُّأصحابُّرسولُّاهللُّأحدُّأكثرُّحديثاُّعنهُّمىنُّإالُّماُّكانُّمنُّعبدُّاهللُّبنُّ

وهذاُّالُّيعارضهُّماُّروىُّأنُّأىبُّهريرةُّكانُّيكتب،ُّفعنُّالفضلُّبنُّاحلسنُّبنُّعمروُّبنُّأميةُّ،ُّ(1)عمروُّفإنهُّكانُّيكتبُّوالُّأكتب"ُّ
ُّعنُّيالضمرُّ ُّإنُّقال:ُّ"حتدثت ُّحبديثُّفأنكرهُّفقلت ُّفقال:ُّأىبُّهريرة ُّفهوُّمكتوبُّعنُّمسعتهُّمنك، ُّفأخذُّيدإنُّكنتُّمسعتهُّمىن ،

                                                                 
ُّكتابُّالعلمُُّّ-8ُّ 8/812ُّ،811ُُّّأخرجهُّاحلاكمُّيفُّاملستدرك ُّمنُّقولُّعمر،ُّوقدُّأسندُّمنُّوجهُّغريُّمعتمد،ُّووافقهُّالذهىبُّوقال351ُّ،340ُُّّرقمي وصحُّوقال:ُّصحيح

ُّرضيُّاهللُّعنه.ُّوانظر:ُّجامعُّبيانُّالعلمُّ ُّالعلم8/22ُّمثلهُّمنُّقولُّأنس ُّ.12ُّ،11،ُّوتقييد
11ُُُّّّ-2/11ُّسننُّأىبُّداودُّكتابُّالزكاة،ُّبابُّىفُّزكاةُّالسائمةُُّّ-2ُّ ُّ.134رقم342ُُّّواألموالُّللقاسمُّبنُّسالمُّص8520ُُّّرقم
ُّللسنةُّللدكتورُّامتيازُّأمحدُّصُّ،ُّوانظر:ُّدالئلُّالتوثيقُّامل3/203انظر:ُّالطبقاتُّالكربىُّالبنُّسعدُُّّ-3ُّ ُّ.811بكر
454ُّ،452ُّ،ُّوقارنُّحبجيةُّالسنةُّللدكتورُّعبدُّالغىنُّعبدُّاخلالقُّص820ُّ،828ُّالسنةُّاإلسالميةُّبنيُّإثباتُّالفامهنيُّورفضُّاجلاهلنيُّالدكتورُّرءوفُّشليبُّصُُّّ-4ُّ
ُّ.243ُّ،244ُّالسنةُّيفُّمواجهةُّأعدائهاُّصُُّّ-5ُّ
ُّ.224ُّ-2/851ُّسندُّأمحدُّانظر:ُّمسندُّعبدُّاهللُّبنُّعمروُّيفُّمُّ-4ُّ
ُّأبوُّداودُّيفُّسنتهُّكتابُّالعلمُّبابُّيفُّكتابُّالعلمُّ-2ُّ ُّ.3444رقم3/381ُُّّأخرجه
ُّكتابُّالعلم،ُّبابُّكتابةُّالعلمُّ-1ُّ ُّ)بشرحُّفتحُّالباري( ُّالبخاري ُّ.883رقم8/241ُُّّأخرجه
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كُّبهُّفهوُّمكتوبُُّّإنُّكنتُّحدثتديث،ُّفقال:ُّقدُّأخربتكُّأىن،ُّفوجدُّذلكُّاحلناُّكتباُّكثريةُّمنُّحديثُّرسولُّاهللإىلُّبيتهُّفأراُّيبيد
ُّمثُّكتبُّبعده.ُّيالعهدُّالنبوُُّّجلمعُّبنيُّذلكُّبأنهُّملُّيكنُّيكتبُّيفوميكنُّا،ُّ(8"ُّ)يعند

قالُّاحلافظُّابنُّحجر:ُّقلت:ُّوأقوىُّمنُّذلكُّأنهُّالُّيلزمُّمنُّوجودُّاحلديثُّمكتوباُّعندهُّأنُّيكونُّخبطه،ُّوقدُّثبتُّأنهُّملُّيكنُُُُُُُّّّّّّّ
ُّ(ُّ.2أنُّاملكتوبُّعندهُّبغريُّخطه"ُّ)ُّيكتب،ُّفتعني

تدوينُُّّمكانةُّخاصةُّيفُّيرة،ُّوهلذهُّالصحيفة،ُّزوجُّابنةُّأىبُّهريرةُّكتبهاُّأمامُّأىبُّهرُّكتبهاُّمهامُّبنُّمنبهُُّّةُّاليتوالصحيفةُّالصحيح-4ُُُُُُّّّّّّ
(3ُّصحيحة"ُّ)"الصحيفةُّالاحلديث،ُّألهناُّوصلتُّإليناُّكاملةُّساملةُّكماُّرواهاُّودوهناُّمهامُّبنُّمنبهُّعنُّأىبُّهريرة،ُّفكانتُّجديرةُّباسمُّ

ُّأنُّننبهُّأنُّمصطلحُّ"صحيفةُّوكتابُّوجزءُّونسخةُّ،ُّدقة"ُّلعبدُّاهللُّبنُّعمروُّبنُّالعاصعلىُّمثالُّ"الصحيفةُّالصا ُّالُُّّ…وحنب إخل
ُّما ُّوهذا ُّيعتقدُّأحيانا ُّاحلديث"ُّكماُّكان ُّعن ُّأوُّمذكرة ُّصغرية ُّ"جمموعات ُّيفُّيعىنُّبالضرورة ُّأمحد ُّامتياز ُّالدكتور كتابهُُُّّّأكدُّصحته

ُّالسابقةُّوغريهاُّالكثريُّ)،ُّ(4لسنة"ُّ)لتوثيقُّاملبكرُّل"دالئلُّا ُّبكتابةُّالسنةُّاملطهرةُّيف5وهذهُّالكتابات ُّوالصحابةُّعصرُّ(ُّ؛ُّتقطع ُّالنبوة
ائرُّمعُّاخلوفُّمنُّعلةُّدُّوتؤكدُّماُّسبقُّوأنُّذكرناهُّىفُّالتوفيقُّبنيُّالنهىُّعنُّكتابةُّالسنةُّواإلذنُّبكتابتها،ُّوهوُّأنُّالنهى،ُّ(4والتابعنيُّ)
ُّواإلذنُّدائرُّمعُّاألمنُّمنهاقُّتفصسبُّالنهىُّاليت ُّ.يلها،

(ُّ،ُّماُّعدا2ُّمنُّالصحابةُّوالتابعني(ُّالنهىُّعنُّكتابةُّالسنةُّفقدُّنقلُّعنهُّعكسُّذلكُّأيضاُّ)ُّيقلُّعنهُّ)أن ُّيؤكدهُّأيضاُّأنُّكلُّمنُُّّوهذا
ُُّّستفاضةُّيف(،ُّوأكدهُّبا1)ُّيكُّصرحُّالدكتورُّحممدُّمصطفىُّاألعظمشخصاُّأوُّشخصني،ُّوقدُّثبتتُّكتابتهمُّأوُّالكتابةُّعنهم،ُّوبذل

صلُّ،ُّوالفحيامهمُّانُّكتابةُّالصحابةُّومنُّكتبُّعنهمُّيف(ُّحيثُّعقدُّالفصلُّاألولُّمنُّالبابُّالرابعُّلبيياحلديثُّالنبوُُّّكتابهُّ)دراساتُّيف
،ُّبلُّوبعدُّزمنهُّأيضاُّيزعهدُّعمرُّبنُّعبدُّالعزُُّّيفُّيحىتُّزمنُّالتدوينُّالرمسُّحيامهمُّةُّكبارُّالتابعني،ُّومنُّكتبُّعنهمُّيف"كتابُّيفُّالثان

للسنةُُّّيلرمساُّسبقُّذكرهاُّمنُّالفرقُّبنيُّالكتابة،ُّوالتدوينُّوأنُّعمرُّبنُّعبدُّالعزيزُّحينماُّأمرُّبالتدوينُّكلُّذلكُّيؤكدُّاحلقائقُّاليت،ُُّّ(1)
لكُّردُّعلىُّالصنمُّوىفُّذاإلسالمي،ُّكانتُّمتألُّأرجاءُّالعاملُّسبقُّذكرُّبعضهاُّوُُّّولكنهُّاعتمدُّعلىُّأصولُّالكتاباتُّاليتُّملُّيبدأُّمنُّفراغ

ُّ)جولدتسيهر(ُّومنُّتابعهُّمنُّبىنُّجنسه،ُّوغريهمُّمنُّاملفتوننيُّهبمُّمنُّأدعياءُّالعلم:ُّ"منُّأنهُّليسُّصحيحاُّماُّيقالُّاألكربُّللمستشرقني
ُّ(ُّ.80)عهدهُّاألول..ُّإخل"ُُّّةُّلإلسالمُّيفأنُّاحلديثُّوثيق

ُّاألنصارُُُُُُُّّّّّّّ ُّظفرُّإسحاق ُّيف88)ُّيويقولُّالدكتور ُّ"إنُّقراءةُّ( ُّقاعدةُّشاخت: ُّاحملمُّنقد ُّ)أصولُّالفقه ُّجلوزيفُّيدعابرةُّلكتاب )
ُّيف ُّأنُّقاعدته ُّأثرُُّّشاختُّتوضح ُّخربُّأو ُّإنكارُّوجود ُّالقائمةُّعلى ُّ)املنهجيةُّاملزعومة( ُّللغايةُّفقاعدته ُّواستدالالتهُّسطحيان البحث

دُّيعاُّسصفةُّعامة.ُّفقوله:ُّ"إنُّحديثاُّمبناءُّعلىُّسكوتُّاملصادرُّعنه،ُّوهوُّماُّيقومُّعليهُّموقفُّشاختُّمنُّإنكارُّتوثيقُّاألحاديثُّب
ُّ(.82مواطنُّاخلالفُّحيثُّيكونُّاالستداللُّبهُّأمراُّالزما"ُّ)ُّوقاتُّإذاُّملُّحيتجُّبذلكُّاحلديثُّيفقتُّمنُّاألوُُّّغريُّموجودُّيف

                                                                 
8ُّ-ُُُّّّ ُّاحلاكمُّيفُّاملستدرك ُّمنكرُّمل4841رقم3/514ُُّّأخرجه ُّ.8/24ُّيصح،ُّوأخرجهُّابنُّعبدُّالربُّىفُّجامعُّبيانُّالعلمُّ،ُّوسكتُّعنهُّاحلاكمُّوقالُّالذهيب:ُّهذا
2ُّ-ُُّّ ُّ.83رقم8/250ُُّّفتحُّالباري
ُّالدكتورُّحممدُّمحيدُّاهلل.ُّانظر:ُّالسنةُّالنبوية.ُّمكانتها.ُّلفضيلة381ُُّّ-2/382ُّوهذهُّالصحيفةُّأخرجهاُّاإلمامُّأمحدُّبنصهاُّىفُّمسندهُُّّ-3ُّ ،ُّوقدُّطبعتُّعدةُّمراتُّبتحقيق

ُّ.32وعلومُّاحلديثُّللدكتورُّصبحىُّالصاحلُّصُُّّ،881الدكتورُّعبدُّاملهدىُّصُّ
ُّ.841ُّ،851ُّ،848صُُّّ-4ُّ
ُّالنبويُّللدكتورُّاألعظميُّ-5ُّ ُّللسنةُّللدكتورُّامتيازُّص842ُُّّ-8/14ُّانظر:ُّدراساتُّيفُّاحلديث ُّ.510ُّ-443ُّ،ُّودالئلُّالتوثيقُّاملبكر
ُّرضا،ُّومنُّتابعهُّكمحمودُّأبوُّرية،ُّوا-4ُّ ُّعلىُّاألستاذُّحممدُّرشيد مُّملُّلسيدُّصاحلُّأبوُّبكرُّ)يفُّأنُّالصحابةُّملُّيكتبوا،ُّوعدمُّكتابتهمُّدليلُّعلىُّأهنوىفُّتلكُّالكتاباتُّرد

ُّأنُّتكونُّالسنةُّديناُّعاماُّدائماُّكالقرآن. ُّيريدوا
ُّمثُّحموته،ُّفوددتُّأىنُّفديتهُّمبايلُّوولديُّوأىنُّملُّاحمه"ُّأخرجهُّاخلط-2ُّ ُّ"كتبتُّاحلديث ُّيفوالندمُّعلىُّعدمُّالكتابة،ُّكماُّروىُّعنُّعروةُّبنُّالزبري ُّالعلمُّصُُّّتقيب 40ُّييد
ُّالنبوىُّ-1ُّ ُّ.8/24انظر:ُّدراساتُّىفُّاحلديث
ُّ.325ُُّّ-842ُّ،8/841ُُّّ–842ُّ،8/843ُّ-8/12انظر:ُّاملصدرُّالسابقُّ-1ُّ

ُّللدكتورُّالسباعيُّص302ُّ،303ُّاحلديثُّواحملدثونُّللدكتورُّحممدُّأبوُّزهوُّصُُّّ-80ُّ ُّللدكتورُّعجاج812ُّ-815ُّ،ُّوالسنةُّومكانتهاُّيفُّالتشريع ،ُّوالسنةُّقبلُّالتدوين
ُّللدكتورُّنورُّالدينُّعتُّص241ص  444-443،ُّومنهجُّالنقدُّيفُّعلومُّاحلديث
ُّباكستان.-إسالمُّآبادُّ-باجلامعةُّاإلسالميةُّ-مديرُّمركزُّالبحوثُّاإلسالميةُُّّ-88ُّ
88/411ُّأصولُّالفقهُّاحملمديُّترمجةُّاألستاذُّالصديقُّبشريُّنقالُّعنُّجملةُّكليةُّالدعوةُّبليبياُّالعددُّ-82ُّ
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ُّاحلجةُّبداُُُُُُّّّّّّ ُّيوحىُّبأنُّعلماءُّاملسلمنيُّيفُُّّإنُّالتجاءُّشاختُّإىلُّهذه ُّيفُّكأنه ُّمسُّالقرونُّاألوىلُّكانوا تمر،ُّحالةُّ)نقاشُّوجدل(
ُّلشاختُّقاعدتهُّإالُّإذاُّسلمناُّباالفتاضاتُّاآلتية:وهوُّافتاضُّيرفضهُّالعقلُّالسليمُّبداهةُّوالُّتسلمُّ

ُّاألحكامُّالشرعيةُّيف-8ُُُُُُُّّّّّّّ ُّمعهاُّأدلتهاُّاملؤيدة،ُّوالُّسيماُّاألحاديث.ُّأنهُّكلماُّذكرت ُّالقرونُّاألوىلُّمنُّاهلجرةُّاملباركةُّذكرت
ُّا-2ُُُُُُُّّّّّّّ ُّعندُّكلُّفقهاءُّعصرهأنُّتعرضُّبالضرُُّّيملعروفةُّلفقيهُّماُّ)أوُّحمدث(ُّينبغأنُّاألحاديث ُّزمنه.ُّوحمدثيهُّيفُّورة
ُّاليت-3ُُُُُُّّّّّّ ُّمجيعُّاألحاديث ُّوأصبحتُُّّ)نشرت(ُّيفُّأن ُّواسع، ُّعلىُّنطاق ُّمشهورة ُّتدويناُّكامال،ُّوصارت ُّدونت ُّمعني،ُّقد عهد

ُّذلكُّاحلديثُّيفُّبالضرورة،ُّعدمُّوجودكتابُّمنُّكتبُّأحدُّالعلماءُّاملعروفنيُّفهذاُّيعىنُُُّّّا،ُّحبيثُّأنناُّإذاُّملُّجندُّحديثاُّيفحمفوظةُّمتام
ُّأحناءُّالعاملُّاإلسالمُّمنطقتهُّأوُّيفُّيفُّعهده،ُّسواء ُّواحدُّمنُّهذهُّاالفتاضاتُّمعُّالشهاداُّ...،ُّآنذاكُّيسائر التارخييةُُّّتوالُّيسلم

ُّتلكُّالقرونُّاألوىل.ُّواحلقائقُّاملعروفةُّيف
إشارةُُّّيونُّأدالكرمي،ُّومنُّأحاديثُّنبويةُُّّأوال:ُّألنُّمنُّاملصنفاتُّاملتقدمةُّمدونُّفيهاُّأحكامُّفقهيةُّمستنبطةُّمنُّآياتُّالقرآنُُُُُُّّّّّّ

ُّبالضروُّ ُّآراءُّمذاهبهم،ُّوملُّيهتموا ُّأولئكُّاملؤلفونُّيكتفونُّبتسجيل ُّاألحاديثُّحيثُّكان ُّعنُّرة،ُّببإىلُّتلكُّاآلياتُّأو يانُّاألحاديث
مُّأوُّعنُّالصحابةُّلتأييدُّتلكُّاآلراء،ُّهذاُّإذاُّكانُّعندهُّعلمُّهبا،ُّوقدُّيكونُّسببُّعدمُّذكرهُّللحديثُّعدمُّبلوغهُّوعلمهُُّّرسولُّاهلل
ُّأقوىُّمنهُّسنداُّأوُّداللة،ُّكاإلمامُّمالكُّيفبهُّأوُّألن ُّأوُّملعارضةُّاحلديثُّملاُّهو ُّخربُّتقدميهُّعملُّأهلُّاملدينةُّعُّهُّملُّيثبتُّعنده، لى
ُّالواحد.
ُّحبديثُّرسولُّاهللثانُُُُُُُّّّّّّّ ُّالنيبملُّتُّيا:ُّ"إنُّاإلحاطة ُّوقدُّكان ُّمنُّاألمة، ُّالشحيدُّكنُّألحد ُّأوُّيفعل ُّيفىتُّأوُّيقضى، ،ُّءيث،ُّأو

ُّيرُّ ُّيكفيسمعهُّأو ُّبعضهماهُّمن ُّأولئكُّأو ُّويبلغه ُّمُّونُّحاضرا، ُّالعلماء، ُّتعاىلُّمن ُّشاءُّاهلل ُّمن ُّذلكُّإىل ُّفينتهىُّعلم ُّيبلغونه، نُّملن
ُّمثُّيفال ُّعنُُّّصحابةُّوالتابعنيُّومنُّبعدهم. ُّويشهدهُّبعضُّمنُّكانُّغائبا ُّأوُّيفعلُّشيئا، ُّأوُّيفىت،ُّأوُّيقضى، ُّآخرُّقدُّحيدث، جملس

ُّعندُّهؤالء ُّملنُّأمكنهم.ُّفيكون ُّيتفاضلُُّّذلكُّاجمللسُّويبلغونه ُّعندُّهؤالء.ُّوإمنا ُّهؤالءُّماُّليس ُّعندُّهؤالء،ُّوعند ُّالعلم،ُّماُّليس من
ُّوأماُّ ُّالعلم،ُّأوُّجودته. ُّومنُّبعدهم،ُّبكثرة ُّاهللالعلماءُّمنُّالصحابة ُّجبميعُّحديثُّرسول ُّقطإحاطةُّواحد ُّميكنُّادعاؤه .ُّ،ُّفهذاُّال

ُّ ُّرسولُّاهلل ُّاألمةُّبأمور ُّهمُّأعلم ُّالراشدينُّالذين ُّ،ُّوأحوالهوسنتهواعتربُّذلكُّباخللفاء ُّوأفقهها،، ُّأعلمُّاألمة ُّهوُّحال ُّوإذاُّكانُّهذا
ديثُّقدُّبلغُُّّفمنُّاعتقد،ُّأنُّكلُّح،ُّهمُّأوىل،ُّفالُّحيتاجُّذلكُّإىلُّبيانوأتقاهاُّوأفضلها؛ُّفمنُّبعدهمُّأضعفُّوخفاءُّبعضُّالسنةُّعلي

ُّقبيحا"ُّ) ُّمعينا،ُّفهوُّخمطئُّخطأُّفاحشا ُّ(ُّ.8كلُّواحدُّمنُّاألئمة،ُّأوُّإماما
ُّاالفُُُُُُّّّّّّ ُّملاُّهوثالثا:ُّالُّيسلم ُُّّمعلوم،ُّوسيأيتُّتاضُّالثالث ُّمبراحلُّثالث: ُّقدُّمرت ُّ-2الكتابة،ُّ-8أنُّالسنةُّالنبوية -3التدوين،

السنن،ُُّّيد،ُّألنُّهذهُّالدواوينُّاملشهورةُّيف"والُّيقولنُّقائل:ُّإنُّهذهُّاألحاديثُّقدُّدونتُّومجعتُّفخفاؤهاُّواحلالُّهذهُّبع،ُّالتصنيف
مثُّلوُّ،ُّنُّمعينةدواويُّيف(ُّومعُّهذا،ُّفالُّجيوزُّأنُّيدعىُّاحنصارُّحديثُّرسولُّاهللُّإمناُّمجعتُّبعدُّذهابُّاألئمةُّاملتبوعنيُّ)رمحهمُّاهلل

د،ُّبلُّقدُّالكتبُّيعلمهُّالعامل،ُّوالُّيكادُّذلكُّحيصلُّألحُُّّعليهُّوسلمُّفيها،ُّفليسُّكلُّماُّيففرضُّاحنصارُّحديثُّرسولُّاهللُّصلىُّاهلل
ُّ(ُّ.2يكونُّعندُّالرجلُّالدواوينُّالكثرية،ُّوهوُّالُّحييطُّمباُّفيها"ُّ)

ّحتىّتسلمّلشاختّقاعدته.ّوهكذا ّواحدّمنّاالفتراضاتّالثالثة ّلمّيسلم
ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُّ"ويكون ُّظفر: ُّاليتيقولُّالدكتور ُّاألحاديث ُّعن ُّالبحث ُّيفُّمنُّاملفيد ُّيفُّوجدت ُّتذكر ُّمل ُّالسابقة،ُّولكنها الكتبُُّّالكتب

منُّاملمكنُُّّة،ُّألنهُّإذاُّكانللغايُّبنتائجُّمهمةُّعاكسُّالفتاضُّشاخت،ُّوهذاُّسوفُّيأيتالالحقة،ُّوهذاُّيعىنُّإمكانُّالعملُّعلىُّطريقُّم
الكتبُّاملعاصرة،ُُّّمتأخرة،ُّفضالُّعنُّكتبُُّّكتبُّمتقدمةُّالُّتوجدُّيفُُّّأنُّكثرياُّمنُّاألحاديثُّالواردةُّيفُّأنُّنثبتُّنظرناُّمنُّاملمكنُّوهوُّيف

                                                                 
ُّصُّرفعُّاملالمُّعنُّاألئمةُّألُّ-8ُّ ُّللدكتورُّصبحىُّالصاحلُّص1ُّ،80ُّ،82ُّعالمُّالبنُّتيمية ُّوماُّبعدها.303ُّ،ُّوانظر:ُّعلومُّاحلديث
ُّ.82ُّ،81رفعُّاملالمُّعنُّاألئمةُّاألعالمُّصُُّّ-2ُّ
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رائهم،ُّانتُّمؤيدةُّآلكعرفوهاُّولوُُُّّّلزمنيُّبذكرُّاألحاديثُّالكثريةُّاليتوكانُّذلكُّألنُّفقهاءُّالعصرُّالذىُّنتكلمُّعنهُّملُّيعتربواُّأنفسهمُّم
قاعدتهُُّّضعُّشكوكُّخطرية،ُّويبطلملُّحييطواُّهباُّعلماُّكماُّسبق،ُّفهذاُّكلهُّيضعُّاستداللُّشاختُّموُُّّهذاُّفضالُّعنُّاألحاديثُّاليت

ُّكانُّتشكيكهُّيفُّاليت ُّاألحاديثُّوالوثوقُّهباُّبصفةُّعامةُّعلىُّأساسها
ُّمقارنةُّلطاُُُُُُُّّّّّّّ ُّظفرُّبعقد ُّقامُّالدكتور ُّقاعدةُّشاخت ُّاآلراءوحىتُّيظهرُّبطالن ُّالقرنُّالثانُّئفةُّمن ُّلبعضُّفقهاء ،ُّياهلجرُُّّالفقهية

ةُّمبوطأُّدحيثُّأنُّعدداُّكبرياُّمنُّاألحاديثُّاملوجوُُّّ،(وروايةُّ)الشيبانُّ،(يمُّمالك"ُّبروايةُّ)حيىيُّالليثوذلكُّمنُّخاللُّمقارنةُّ"موطأُّاإلما
ُّالشيبانيمالكُّبروايةُّحيىيُّالليث ُّوالُّتوجدُّمبوطأُّرواية ُّأنُّالشيباُّ، ُّعهدهُّكانُّاألصغرُُّّنعلىُّالرغمُّمن ُّمالكُّسنا،ُّوتأخر ُّعنُّاإلمام

ُّأنُّبع ُّأنناُّنرىُّأحيانا ُّاليتواألعجبُّمنُّذلك ُّاملوطأُّلإلمامُّمالك ُّمذهبُّاإلمامُّالشيبانُّضُّأحاديث ُّالُّتوجدُّيفتؤيدُّآراء موطأُُّّ،
ُّ،ُّأصالُّالشيبان ُّيفوهذاُّمثاالُّلتأكيدُّما ُّال8ُّنيُّحديثاُّ)علىُّثالثُّياملوطأُّبروايةُّحيىيُّالليثُّقلناه:ُّيشتملُّبابُّأوقاتُّالصالة (ُّ،بينما

ُّ)2)ُّبانموطأُّمالكُّبروايةُّالشيُّجندُّمنهاُّيف ُّ.ُّ(3(ُّإالُّأربعةُّأحاديث"
ُّاحلديثيةُُُُُُّّّّّّ ُّاملصنفات ُّظهور ُّحىت ُّثالث ُّمبراحل ُّاملباركة ُّالنبوة ُّعهد ُّمنذ ُّالنبوية ُّالسنة ُّمرت ُّوهكذا :8-ُّ ُّ-2الكتابة -3التدوين

ُّالت"تاريخُّالتاثُّالعريبُُّّذلكُّيقولُّالعالمةُّفؤادُّسزكنيُّيفوىف،ُّالتصنيف ُّالية:"ُّيقول:ُّ"فقدُّمرتُّمكتبةُّاحلديثُّباملراحل
هذهُّاملرحلةُُّّفةُّأوُّاجلزء،ُّومتتكراريسُّالواحدُّمنهاُّلهُّاسمُّالصحيُُّّهذهُّاملرحلةُّيفُّةُّاألحاديث:ُّوقدُّسجلتُّاألحاديثُّيفكتابُُّّ-أُُُُُُّّّّّّ

ُّعصرُّالنبوةُّوالصحابةُّوأوائلُّالتابعني.ُّيف
ة،ُّوالربعُّاألولُّرُّالربعُّاألخريُّمنُّالقرنُّاألولُّللهجُّتُّالتسجيالتُّاملتفرقة،ُّومتُّهذاُّيفىفُّهذهُّاملرحلةُّضمنتدوينُّاحلديث:ُّوُُّّ-بُُُُُُّّّّّّ

ُّ.منُّالقرنُّالثان
منُّالقرنُُّّثانوأبواب،ُّوبدأُّهذاُّمعُّالربعُّالفصولُُّّهذهُّاملرحلةُّوفقُّمضموهنا،ُّيفُّنيفُّاحلديث:ُّوقدُّرتبتُّاألحاديثُّيفتصُّ-جُُُُُُّّّّّّ

هللُّصلىُّاهللُّعليهُّرسولُّاُّللهجرةُّطرقُّأخرىُّلتتيبُّاألحاديثُّوفقُّأمساءُّصحابةُّأواخرُّالقرنُّالثانُّنُّظهرتُّيف،ُّواستمرُّإىلُّأثانال
ُّمنهاُّاسمُّاملسند"ُّ)ُُّّوسلمُّيف ُّأطلُّعليناُّالقرنُّالثالثُّاهلجرُّحىتُّإ،ُّ(4ُّكتبُّحيملُّالواحد ُّيفُّكانتُّالسنةُّالنبويةُّقدُُُّّّيذا ُّاستقرت

متيزُّفيهُّصحيحُّيُّومنُّأجلُّهذا،ُّوألنهُّالعصرُّالذومسندُّاإلمامُّأمحدُّ(5ُّأسهاُّالكتبُّالستةُّ)بطونُّالكتبُّاملعروفةُّلديناُّاآلنُّوعلىُّرُّ
ُّ.(4للسنةُّاملطهرةُّ)ُّالسنةُّمنُّضعيفهاُّاعتربهُّالعلماءُّالعصرُّالذهيب

عندُّاحملدثنيُُّّالعربةالصدور،ُّفُّماُّجنباُّإىلُّجنبُّجبانبُّاحملفوظُّيفهذاُّوملُّيكنُّتدوينُّالسنةُّقائماُّعلىُّاملكتوبُّفقطُّوإمناُّكانُّقائُُُّّّ
ماُّمسعهُّويثبتُّمنهُّويعيهُّحبيثُّيتمكنُّمنُّاستحضارهُّمىتُّشاءُُّّيضبطُّصدرُّوهو:ُّأنُّحيفظُّالراوُُّّ-8ُّبالعدالة،ُّوالضبطُّوهوُّنوعان:

ُّمنهُُُّّّيضبطُّكتابُّوهو:ُّأنُّيصونُّالراوُُّّ-2ُّإنُّحدثُّحفظا. كتابهُّمنُّأنُّيتطرقُّإليهُّخللُّمنُّحنيُّكتابتهُّأوُّمساعهُّإىلُّأنُّيؤدى

                                                                 
ُّوماُّبعدها.8/32ُّانظر:ُّاملوطأُّبروايةُّحيىيُّالليثيُُّّ-8ُّ
ُّصُُّّ-2ُّ ُّوماُّبعدها.38ُّانظر:ُّاملوطأُّبروايةُّالشيبان
ُّومنُّ-3ُّ ُّ)نقدُّقاعدةُّشاخت،ُّللدكتورُّظفرُّترمجةُّاألستاذُّمجالُّحممدُّنقالُّعن515ُّ-2/512ُّهجهاُّيفُّبناءُّاملعرفةُّواحلضارةُّمؤمترُّالسنةُّالنبوية ،ُّوتوثيقُّاألحاديثُّالنبوية

ُّالنبويُّللدكتورُّاألعظمي204ُّ-88/414ُّجملةُّكليةُّالدعوةُّبليبياُّالعددُّ ُّ.454-2/440ُّ.ُّومزيدُّمنُّالردُّعلىُّشاختُّانظر:ُّدراساتُّيفُّاحلديث
ُّالتاثُّالعريبُّاجمللدُّتا-4ُّ ،ُّوتوثيقُّالسنةُّيفُّالقرنُّالثان815ُّ-840ُّ،ُّوانظر:ُّالسنةُّاإلسالميةُّبنيُّإثباتُّالفامهنيُّورفضُّاجلاهلنيُّللدكتورُّرءوفُّشليبُّص8/881ريخ

ُّ.28ُّ-23اهلجريُّأسسهُّواجتاهاتهُّللدكتورُّرفعتُّفوزىُّص
ُّومسلم،ُّوسننُّكلُّمن:ُّالتمذي،ُّوُّ-5ُّ ُّالستةُّهيُّصحيحاُّالبخاري ُّاهلجريُّوفيماُّبعدهُّمنُّالكتب النسائي،ُّوأبوُّداود،ُّوابنُّماجةُّوهناكُّغريهاُّكثريُّصدرُّيفُّالقرنُّالثالث

ُّوالدارقطين،ُّوصحيحُّابنُّحبان،ُّوابنُّخزمية،ُّومصنفُّابنُّأىبُّشيبة،ُّوسننُّسعيدُّبنُّمنصور،ُّوسننُّالبيهقي،ُّوغريهاُُّّ ُّكثريالقرونُّمثلُّسننُّالدارمي، ُّوكثري.ُّانظر:ُّالرسالة
ُّالصحاحُّالستةُّلدكتورُّحممدُّأبوُّشهبةُّص42ُّ-80صُُّّاملستطرفةُّللكتان ُّ.21-25،ُّوىفُّرحابُّالسنةُّالكتب

ُّللحافظُّابنُّحجرُّيفُّهدىُّالساريُّصُّ-4ُّ ُّموجزة ُّالثانُّوالثالثُّبعبارة ُّعنُّالتدوينُّيفُّالقرنني 384ُّ،ُّواحلديثُّواحملدثونُّللدكتورُّحممدُّأبوُّزهوُّص1ُّ-1انظر:ُّحملةُّعابرة
ُّللدكتورُّمروا420- ُّاليتُّمتُّمبوجبهاُّمجعُّوتدوينُّالسنةُّالنبويةُّومقارنةُّذلكُّبطرقُّومجعُّوتدوينُّاألناجيل10ُّ-42نُّشاهنيُّصُّ،ُّوعلومُّاحلديث .ُّوانظر:ُّمقارنةُّبنيُّاألسس

ُّللدكتورةُّعزيةُّعلىُّطهُّصُّ ُّ.413-410ُّيفُّمنهجيةُّمجعُّالسنةُّومجعُّاألناجيل
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علىُّمرُّالعصور،ُّوباحلفظُّأكثرُُّّهذينُّالنوعنيُّكانُّتبليغُّسنةُّالنيب(ُّوعلى8ُّميكنُّأنُّيغريُّفيهُّإنُّكانُّمنهُّيروىُّ)والُّيدفعهُّإىلُّمنُّ
ُّمنُّالكتابةُّلبعدهُّعنُّالتصحيفُّوالغلط،ُّومنُّهناُّفهوُّمرجحُّعلىُّاملكتوبُّإ،ُُّّ(2القرونُّاألوىلُّ)ُّيف ُّتعارضُّذكماُّأنُّاحلفظُّأقوى ا

وأماُّماُّيعودُّإىلُّاملروىُّفتجيحاتُّاألول:ُّأنُّتكونُّروايةُّأحدُّاخلربينُّعنُّمساعُّمنُّ:ُّ"يقالُّاآلمد،ُّحديثُّمسموعُّوحديثُّمكتوب
ويدلُّعلىُّأنُّ،ُّ(3هاُّعنُّتطرقُّالتصحيفُّوالغلط"ُّ)فروايةُّالسماعُّأوىل:ُّلبعد،ُّيهُّوسلمُّوالروايةُّاألخرىُّعنُّكتابصلىُّاهللُّعلُّالنيب

لىُّوجوهُّاألخذُّمنُّالشيخُّمساعُّلفظه،ُّواتفاقهمُّعلىُّصحةُّروايةُّالكتابةُّدونُّاحلفظُّقوةُّماُّهوُّمقررُّعندُّأهلُّاحلديثُّواألصولُّأنُّأع
ُّ)صحةُّالروايةُّبطريقُّاملناولةُّأوُّاملكاتبة.ُّمعُّتُّ(ُّ،ُّواختالفهمُّيف4احلديثُّبالسماعُّ) ُّتصحيحهما ُّ.(5رجيح

صلُّعلىُّحفظُّ،ُّإمناُّحنقلُّالقرآنُّالكرميُّوالقطعُّبهُّملكانةُّعنُّالكتابةُّأنُّاالعتمادُّيفاُّوقُّكلُّهذاُّداللةُّعلىُّقوةُّاحلفظُّيفوفُُُُُُّّّّّّ
وعمرُّوسننيُُّّنيبعهدُّالُّنقلُّالقرآنُّالكرميُّيفُّفاحلفظُّوحدهُّكانُّاالعتمادُّعليهُّيفالقلوبُّوالصدورُّالُّعلىُّخطُّاملصاحفُّوالكتب.ُّ

عنده،ُُّّيهُّبعضُّالصحابةُّالُّيعرفهاُّإالُّمنُّكانتُّمفرقةُّعندُُّّعهدُّالنيبُّكتبُّفيهاُّالقرآنُّيفُُّّليتمنُّعهدُّعثمان،ُّألنُّتلكُّالقطعُّا
نها،ُّبلُّبقيتُّعندُّأىبُّكتبتُّعُُّّوالُّالصحفُّاليتُّيعهدُّأىبُّبكرُّملُّتنشرُّهُّالناسُّغريهُّيعتمدونُّعلىُّحفظهم.ُّمثُّملاُّمجعتُّيفوسائرُّ

تملُّفيهاُّالرسمُّوجهنيُّحيُّعامةُّاملواضعُّاليتُّىتُّطلبهاُّعثمان،ُّمثُّاعتمدُّعليهُّيفبكر،ُّمثُّعندُّعمر،ُّمثُّعندُّابنتهُّحفصةُّأمُّاملؤمننيُّح
ُّنقلُّالقرآنُّباحلفظ(ُّ،ُّوكانُّاالعتم4عليهُّحىتُّاستقرُّتدوينُّالقراءاتُّالصحيحة"ُّ)ُّأوُّأكثر،ُّواستمرُّاالعتماد ُّوعلى ُّادُّعليها

ُّابنُّاجلزرُُُُُُُّّّّّّّ ُّ:ييقولُّاحملقق ُّيف" ُّإنُّاالعتماد ُّوُُّّمث ُّالقلوب ُّعلىُّحفظ ُّوالكتبنقلُّالقرآن ُّخطُّاملصاحف ُّعلى هذهُّوُُّّالصدورُّال
،ُّقريشُّفأنذرهمُّيفُّقمُّقال:ُّ"إنُّرىبُّقالُّيلُّالذىُّرواهُّمسلمُّأنُّالنيبُّثُّالصحيحاحلديُّيصةُّمنُّاهللُّتعاىلُّهلذهُّاألمة،ُّففأشرفُّخصي
ُّأ ُّرأسُّيفقلتُّله: ُّيثلغوا ُّفقال:ُّإنُّيربُّإذن ُّخبزة ُّتقبمُّحىتُّيدعوه ُّاملاء، ُّالُّيغسله ُّعليكُّكتابا ُّبك،ُّومنزل ُّومبتل ُّنائماُّتليك رؤه

ُّحفظهُّيففأخربُّتعاىلُّأنُّالقرآنُّالُّحيتاجُّ(ُّ.2ُّ)أطاعكُّمنُّعصاكُّوأنفقُّينفقُّعليك"ُّويقظان،ُّفابعثُّجنداُّأبعثُّمثلهم،ُّوقاتلُّمبن
ُّبلُّيقرأُّيف ُّأهُّيفكلُّحالُّكماُّجاءُُُّّّإىلُّصحيفةُّتغسلُّباملاء ُّجيلهمُّصدورهم".ُّوذلكُّخبالف ُّالُّلُّالكتاصفةُّأمته:ُّ"أنا بُّالذين

ُّقلب"ُّ)الكتب،ُّوالُّيقرأونهُّكُّحيفظونهُّإالُّيف ُّ.(1لهُّإالُّنظرا،ُّالُّعنُّظهر
اماُّعنُّإمامُّة،ُّوإمواألخذ،ُّثقةُّعنُّثقُّيالقرآنُّالكرميُّإمناُّهوُّالتلقُّ"قلناُّغريُّمرةُّإنُّاملعولُّعليهُّيفُّ:ويقولُّالشيخُّحممدُّالزرقانُُُُُُُُّّّّّّّّ
ُّكنُّيف،ُّولكتابُّرهبمُّمرجعُّجامعُّللمسلمني،ُّعلىُّيهذاُّالباب،ُّإمناُّهُّالعمدةُّيفُّي،ُّوإنُّاملصاحفُّملُّتكنُّولنُّتكونُّهإىلُّالنيب

والُّتعينه.ُّوقدُّعرفتُّأنُّاملصاحفُّملُّتكنُّمنقوطة،ُّوالُّمشكولة،ُّوأنُّصورةُّالكلمةُّحدودُّماُّتدلُّعليهُّوتعينه،ُّدونُّماُّالُّتدلُّعليهُّ
مصحفُُّّبتُّيفمصحف،ُّمثُّكتُّتملهاُّكتبتُّالكلمةُّبأحدُّالوجوهُّيففيهاُّكانتُّلكلُّماُّميكنُّمنُّوجوهُّالقراءاتُّاملختلفة،ُّوإذاُّملُّحت

ُّوهلمُّ ُّالروايةُّوالتلقُُّّفالُّغروُّأن،ُّجراآخرُّبوجهُّآخر ُّ(1بابُّالقراءةُّوالقرآنُّ)ُّالعمدةُّيفُّهوُّيكانُّالتعويلُّعلى

                                                                 
ُّالراوى820ُّ-2/881توضيحُّاألفكارُُّّ-8ُّ ُّاملغيثُّللسخاوى8/308،ُّوتدريب ُّىفُّالقدميُّواحلديثُّلفضيلةُّالدكتورُّمصطفى8/384ُُّّ،ُّوفتح ،ُّوانظر:ُّمقاصدُّاحلديث

ُّ ُّللدكتورُّعبدُّاهللُّشعبانُّص2/44التازى ُّعلىُّاحلديث ُّ.401-312،ُّواختالفاتُّاحملدثنيُّوالفقهاءُّىفُّاحلكم
ُّ)الكتابةُّليستُّمنُّلوازمُّاحلجيةُّوالكتابةُّالُّتفيدُّالقطعُّصُّ-2ُّ ُّالسنةُّللدكتورُّعبدُّالغىنُّمبحث 402ُّ-311حجية ،ُّواملكانةُّالعلميةُّلعبدُّالرزاقُّبنُّمهامُّىفُّاحلديثُّالنبوي

ُّتوافرتُّدواعيهُّ ُّ"الكتابةُّليستُّأوثقُّمنُّاحلفظُّالقليبُّإذا ُّإمساعيلُّالدفتارُّمبحث ُّ.8/231لفضيلةُّاألستاذُّالدكتور
ُّلآلمديُّ-3ُّ ُّص4/285ُّاإلحكام ُّواملنسوخُّحلازمي ُّ.44،ُّوانظر:ُّاالعتبارُّيفُّالناسخ
ُّالراويُّ-4ُّ ُّ.2/215،ُّوتوضيحُّاألفكار2/20ُّ،ُّوفتحُّاملغيثُّللسخاوى2/1ُّتدريب
ُّالراويُّ-5ُّ ُّالفحول343ُُّّ-2/321ُّ،ُّوتوضيحُّاألفكار822ُُّّ-2/800ُّ،ُّوفتحُّاملغيثُّللسخاوى51ُّ-2/44تدريب ُّ.8/252ُّ،253،ُّوإرشاد
ُّ.22األنوارُّالكاشفةُّعبدُّالرمحنُّاملعلميُّصُّ-4ُّ
 .2145رقم1/284ُُّّيعرفُّهباُّيفُّالدنياُّأهلُّاجلنةُّوأهلُّالنارُُّّمسلمُّ)بشرحُّالنووي(ُّكتابُّاجلنة،ُّبابُّالصفاتُّاليتُّ-2ُّ
ُّ.8/243،ُّومناهلُّالعرفانُّللشيخُّالزرقان402ُّ،ُّوانظر:ُّحجيةُّالسنةُّللدكتورُّعبدُّالغىنُّص8/4ُّالنشرُّيفُّالقراءاتُّالعشرُّ-1ُّ
ُّ.8/488مناهلُّالعرفانُّللزرقاىنُُّّ-1ُّ
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(،ُّوقوةُّحفظُّاحلفاظ8ُّالصدورُّحبجةُّأنُّاحلفظُّخوانُّ)ُّتدوينُّالسنةُّعلىُّاحملفوظُّيفُّقول:ُّكلُّهذاُّرداُّعلىُّمنُّيشككونُّيفنُُُُُُُّّّّّّّ
ُّوعندُّأهلُّال(2خرافةُّ) ُّخوانُّوضعيفُّعندهم ُّوإنُّكان ُّاملتأخرةُّيف،ُّألنُّاحلفظ ُّالقولُّيفُّعصور ُّفالُّيصحُّهذا ُُّّزماننا ُّلعصوراعرب

ُّيف ُّاعتمادهم ُّجل ُّ)توارخيهمُّوأخبارُُّّاألوىلُّالذينُّكان ُّاحلفظ ُّعلى ُّأحواهلم ُّوسائر ُّيفوازد،ُّ(3هم ُّدخوهلم ُّبعد ُّاألمر ُّهذا ُّعندهم ُّاد
ُّملنُّبعدهمُّ) ُّ(ُّ.4اإلسالم،ُّوقيضهمُّاهللُّعزُّوجلُّحلفظُّالشرعُّوصيانتهُّومحلهُّوتبليغه

واردُّعنُّاملعصومُّإصابةُّالنصُّالُّ،ُّوبذلُّالوسعُّيفيدةُّالتحرُّعُّاليقظة،ُّوشفكانواُّيتذاكرونُّحديثُّرسولُّاهللُّفرادىُّأوُّجمتمعنيُّمُُُُُُُّّّّّّّ
بلغهُّغريهُّفربُّحاملُّ"نضرُّاهللُّامرأُّمسعُّمناُّحديثاُّفحفظهُّحىتُّيُّقوله:ُّاحلثُّعلىُّحفظُّالسنةُّوتبليغهاُّيفُُّّبتوجيههُّ،ُّيفوحفظه،ُّعمال

احفظوهُّوأخربواُّ"ُّبعدُّأنُّأمرهمُّبأربعُّوهناهمُّعنُّأربع:ُّلوفدُّعبدُّالقيسوقولهُُّّ،ه"فقهُّإىلُّمنُّهوُّأفقهُّمنه،ُّوربُّحاملُّفقهُّليسُّبفقي
ُّرسولُّنُّستنيُّإنساناُّفيصلىُّاهللُّعليهُّوسلم،ُّورمباُّكناُّحنواُّمُّقال:ُّ"كناُّنكونُّعندُّالنيبفعنُّأنسُّبنُّمالكُّ،ُّبهُّمنُّوراءكم" حدثنا

ألجزئُّالليلُّثالثةُّأجزاءُُّّقال:ُّ"إننُّأىبُّهريرةُّوع،ُّ(5قلوبنا"ُّ)ُّمُّوكأمناُّقدُّزرعُّيف،ُّمثُّيقومُّفنتاجعهُّبيننا،ُّهذا،ُّوهذا،ُّوهذا،ُّفنقوُّاهلل
كرانُّالسنةُّ(ُّ.ُّكماُّكانُّابنُّعباسُّوزيدُّبنُّأرقمُّيتذا4ُّفثلثُّأنامُّوثلثُّأقوم،ُّوثلثُّأتذكرُّأحاديثُّرسولُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّ)

ُّهلا.ُّاهللُّعليهُّوسلمُّوتقريرهالسنةُّبتوجيهُّالرسولُّصلىُُّّةوحفلتُّمذاكرُّ،ُّ(1ىُّوعمرُّبنُّاخلطابُّحىتُّالصبحُّ)،ُّكماُّتذاكرُّأبوُّموس(2)
ُّوكنتُّمعُّالنيبُُُُُُّّّّّّ ُّأىبُّسفيانُّقال ُّبقومُّيفُّفعنُّمعاويةُّبن ُّاملسجدُّفإذاُّهو ُّقعود،ُّفقالُّالنيبُّيوماُّفدخل ُّعليهُُّّاملسجد صلىُّاهلل

ُّإذاُّذكرُّإنُّاهلل"وسلم:ُّماُّيقعدكم؟ُّقالوا:ُّصليناُّالصالةُّاملكتوبةُّمثُّقعدناُّنتذاكرُّكتابُّاهللُّوسنةُّنبيهُّ،ُّفقالُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم:ُّ
ُّإىلُّالدقةُّيفُّبلُّكانُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّيستمع،ُّ(1شيئاُّتعاظمُّذكره"ُّ) ُّالنصُُّّاحلفظُّوبذلُّالطاقةُّيفُّملذاكرمهم،ُّويوجههم إدراك
ُّفقلُّحديثُّالرباءُّبنُّعازبُّوتعليمُّالنيبُّوحفظهُّكماُّجاءُّيف ُّرسولُّاهللُّقال:ُّ"فرددمهنُّالستذكرهن تُّلهُّدعاءُّالنوم،ُّفلماُّمسعهُّمن

وىفُّاحلثُّعلىُّمذاكرةُّالسنةُّوحفظهاُّكانُّالصحابةُّرضيُّ،ُّ(80قل:ُّآمنتُّبنبيكُّالذىُّأرسلت"ُّ)برسولكُّالذىُّأرسلتُّقالُُّّآمنت
ُّاحلد ُّيقول:ُّ"تذاكروا ُّأىبُّطالب ُّعلىُّبن ُّأمريُّاملؤمنني ُّحيضون،ُّفهذا ُّيندرس"ُّ)اهللُّعنهم ُّإالُّتفعلوا ُّ(88يثُّفإنكم ُّسعيدُّ، وعنُّأىب

سعودُّوابنُّعباسُّم(ُّوروىُّمثلُّذلكُّعنُّابن82ُّديثُّفإنُّمذاكرةُّاحلديثُّمهيجُّاحلديث"ُّ)اخلدرىُّرضيُّاهللُّعنهُّقال:ُّ"تذاكرواُّاحل
ُّ(ُّ.83وغريهم،ُّوعلىُّدرهبمُّصارُّالتابعونُّفمنُّبعدهمُّ)

ُّ
ُّ
ُّ

                                                                 
ُّ.241أضواءُّعلىُّالسنةُّصُّ-8ُّ
ُّحممديةُّترمجةُّاألس-2ُّ ُّالعددُّدراسات ُّمفهومُّملك80/528تاذُّالصديقُّبشريُّنقالُّعنُّجملةُّكليةُّالدعوةُّبليبيا ُّ،23ُّاليمنُّالمساعيلُّمنصورُّصُُّّ،:ُّبلوغُّاليقنيُّبتصحيح
ُّلألستاذُّالصديقُّبشريُّص403ُّانظر:ُّحجيةُّالسنةُّللدكتورُّعبدُّالغىنُّصُّ-3ُّ ُّ.824،ُّوضوابطُّالروايةُّعندُّاحملدثني
ُّ.821،ُّومبحثُّنوادرُّاحلفظُّوعجائبُّاحلفاظُّص824ُّ،821ُّروايةُّعندُّاحملدثنيُّصُّ،ُّوضوابطُّال404انظر:ُّحجيةُّالسنةُّصُّ-4ُّ
ُّيفُّالفقيهُّواملتفقهُُّّ-5ُّ ُّ.842،ُّواإلملاعُّللقاضيُّعياضُّص150ُّرقم2/243ُُّّأخرجهُّاخلطيب
ُّيفُّسننهُّاملقدمة،ُّبابُّالعملُّبالعلمُّوحسنُّالنيةُّفيهُّ-4ُّ ُّ.2/381ُّ،320،ُّواجلامعُّألخالقُّالراوي244ُّرقم8/14ُُّّالدارمي
ُّ.4/324مسندُّأمحدُُّّ-2ُّ
ُّيفُّالفقيهُّواملتفقهُّ-1ُّ ُّاخلطيب ُّ.154رقم2/242ُُّّأخرجه
ُّكتابُّالعلم،ُّبابُّإنُّاهللُّتعاىلُّإذاُّذكرُّشيئاُّتعاظمُّذكرهُُّّ-1ُّ ُّوقالُّاحلاكم:ُّصحيحُّعلىُّشرطُّالشيخني،ُّووافقهُّالذهيب.328ُّرقم8/822ُُّّأخرجهُّاحلاكمُّيفُّاملستدرك

ُّالباري(ُّيفُّ-80ُّ ُّ)بشرحُّفتح ،ُّومسلمُّ)بشرحُّالنووي(ُّكتابُّالذكر242ُّرقم8/424ُُُّّّعدةُّمواضعُّمنها:ُّكتابُّالوضوء،ُّبابُّفضلُّمنُّباتُّعلىُّالوضوءُّأخرجهُّالبخاري
ُّواللفظُّله.2280ُّرقم1/31ُُّّوالدعاءُّوالتوبةُّواالستغفار،ُّبابُّماُّيقولُّعندُّالنومُّوأخذُّاملضجعُّ

ُّاحلديثُّ-88ُّ ُّكتابُّالعلم،ُّبابُّفضيلةُّمذاكرة ُّاحلاكمُّيفُّاملستدرك ُّ.324رقم8/823ُُّّأخرجه
ُّاحلديثُّ-82ُّ ُّكتابُّالعلم،ُّبابُّفضيلةُّمذاكرة ُّاحلاكمُّيفُّاملستدرك ُّ.323رقم8/823ُُّّأخرجه
ُّللدكتورُّاألعظميُّ-83ُّ ُّ.21-8/22ُّ،ُّوانظر:ُّكشفُّاللثامُّللدكتورُّعبدُّاملوجود334ُّ-2/330ُّانظر:ُّدراساتُّيفُّاحلديث

ُّالسنةُّالنبويةُّيفُّكتاباتُّأعدا ُّوماُّبعدها.311/8ُّص:ُّحبثُّنقدُّقاعدةُّشاختُّ،اإلسالمءُّعنُّكتابُّالدكتورُّعمادُّالسيدُّالشربيين،
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ّأنّحملةّاإلسالمّمنّالصحابةّوالتابعينّفمنّبعدهمّكانواّجنوداّ:ّخامسّعشرالالبحثّ شبهة
ّ.دّعليهاوالّرّي،ّوالعباسيالعصرّاألمّوّيوالملوكّفللسالطينّ

امهمواُّأئمةُّاملسلمنيُّالثقاتُّمنُّاحملدثنيُّوالفقهاءُّبأهنمُّنافقواُّاحلكامُّوالسالطني،ُّوكانواُّهلمُّجنوداُّواختعواُّهلمُّمنُّاألحاديثُّماُُُُُُّّّّّّ
قصدُّمعاويةُّيعزُّالدين:ُّ"السلطانُّ)ُّيوىفُّذلكُّيقولُّنيازُُّّ،ارُّعلماءُّاملسلمنيُّإىلُّيومناُّهذايثبتُّملكهمُّوسلطاهنم،ُّوعلىُّدرهبمُّص

ُّبنُّأيبُّسفيان ُّالدينُّأصال ُّوعلماءُّاحلديث،ُّورجال ُّيستخدمُّاألحاديث، ُّالرأ(ُّكان ُّالذىُّهو ُّإقناعُّالشعب ُّعُّيمنُّأجل ندهُّالعام
ُّلذلكُّمسيناهمُّيفمُّتنفيذُّاألوامرُّ)بوجهةُّنظرهُّدائما،ُّفكلُّهؤالءُّكانواُّيعملونُّللسلطانُّبأجرُّموضوعُّيقابلُّخدمامهمُّاملطلوبة،ُّفعليه

ر:ُّ"وجنودُّموضعُّآخُّويقولُّيف،ُّالدائمةُّلتلكُّاألوامرُّمهماُّكانتن؛ُّألهنمُّيتلقونُّاألوامرُّوعليهمُّالطاعةُّهذاُّالكتابُّجبنودُّالسلطا
ُّ"؛ُّليتوصلُّالسلطانُّإىلُّماُّيريدُّمنُّإخضاعُّالشعبُّبأقلُّتكاليفُّممكنةوضعوهاُّظلماُّباسمُّالرسولُّتخدمواُّاألحاديثُّاليتالسلطانُّاس

(8)ُّ
ُّبأحاديثُّمنهاُُُُُُّّّّّّ ُّمنُُّّاألحاديثُّاليتُّ:ويستدلونُّعلىُّذلك ُّالفنت،ُّوالنجاة ُّإىلُّاجتناب ُّاحلكام،ُّواألمراء،ُّوتدعوا ُّإىلُّطاعة تدعوا

:ُّ"إنهُُّّوقوله،ُّ(2شربا،ُّفمات؛ُّفميتةُّجاهلية")ُّ"منُّرأىُّمنُّأمريهُّشيئاُّيكرهه،ُّفليصرب،ُّفإنهُّمنُّفارقُّاجلماعةُّمثلُّقولهُُّّشرورها:
ُّفقدُّبرئ ُّوتنكرون.ُّفمنُّكره ُّأمراءُّفتعرفون ُّفقدُّسلميستعملُّعليكم ُّومنُّأنكر ُّأال0ُُّّ، ُّاهلل ُّياُّرسول ُّوتابع"ُّقالوا: ُّمنُّرضى ولكن

وقولهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم:ُّ"إنُّبنيُّأيديكمُّفتناُّكقطعُّالليلُّاملظلم،ُّ،ُّ(3ىُّمنُّكرهُّبقلبهُّوأنكرُّبقلبهُّ)نقاتلهم؟ُّقال:ُّ"الُّماُّصلوا".ُّأ
ُّي،ُّواملاشيملاشقائم،ُّوالقائمُّفيهاُّخريُّمنُّافيهاُّخريُّمنُّالُّيصبحُّالرجلُّفيهاُّمؤمنا،ُّوميسىُّكافرا،ُّوميسىُّمؤمناُّويصبحُّكافرا،ُّالقاعد

استشهدُّهباُّجولدُّتسيهرُُّّوحنوُّذلكُّمنُّاألحاديثُّاليت،ُّ(4قال:ُّ"كونواُّأحالسُّبيوتكم"ُّ)ُّ،ُّقالواُّفماُّتأمرنا؟يفيهاُّخريُّمنُّالساع
تأمرُّبطاعتهمُّأوُُّّهذهُّاألحاديثُّاليتُّظمةُّاحلكمُّبوضعتثبيتُّأنُّءُّكماُّيسميهمُّلعبواُّدوراُّخطرياُّيفعلىُّأنُّأهلُّاحلديثُّأوُّالفقها

ُّ(ُّ.5باعتزالُّاألمرُّوتركهُّ)
اديثُّالسابقةُّمناذجُّمنُّاألحبعدُّأنُّذكرُُّّيقولُّصاحلُّالوردان:ُّعقيدةُّأهلُّالسنةُّلُّالرافضةُّطاعننيُّبذلكُّيفقالزعمُّوبنفسُّهذاُّاُُُُُُّّّّّّ
ُّ"إُّوماُّيف ُّقال: ُّهمعناها ُّالعقيدة، ُّوهذه ُّالروايات، ُّالسُّاليتُّينُّهذه ُّفقهاء ُُّّالطني،خلقت ُّالظاملني ُّالطغاة تاريخُُّّيفوخلقتُّاحلكام

ُّاُّ،املسلمني ُّفإنُّمجيع ُّواقعُّاملسلمني. ُّعلى ُّواألموية،ُّوالعباسية، ُّهيمنتُّالقبلية، ُّما ُّوهذهُّالعقيدة ُّهذهُّالروايات ُّاليتحلولوال ُّكومات
اُّعباسُّزكريُّشيعيُّآخرويقولُّ،ُّ(4)ونفوذهاُّوإضفاءُّاملشروعيةُّعليها"دعمُّسلطاهناُُّّاعتمدتُّهذهُّالرواياتُّيفُّقامتُّمنُّبعدُّالرسول

،ُّولذاُّهيوظفُّالسنةُّخلدمةُّأهدافُّيقوياُّملعاويةُّككانُّدافعاُّيُُّّابُّالوضعُّنالحظُّأنُّاجلانبُّالسياسأسبُّداود:ُّ"إنناُّعندماُّنبحثُّيف
ُّوالتابعني،ُّكعمدُّالستخدامُّ ُّمنُّالصحابة، ُّوتضفُّيجمموعة ُّلهُّأعماله، ُّأحاديثُّتربر ُّملكهيضعوا ُّالدينيةُّعلى ُّقالُّوممُّىُّالشرعية ن

،ُّومجالُّالبنا،ُّيُّالوردُّ،ُّوعلىنالشهرستاُّيمدُّجنيب،ُّوعل،ُّوحم،ُّوحممودُّأبوُّريةيك:ُّعبدُّاحلسنيُّشرفُّالدين،ُّومرتضىُّالعسكرُّبذل
ُّوإدريسُّاحلسيين ُّفيماُّقال(،2ُّ)،ُّوالسيدُّصاحلُّأبوُّبكروعبدُّاجلوادُّياسني، ُّ:عنونُّفيماُّيأيتيرىُّأهنمُّيطوهُّوالناظر

                                                                 
ُّم34ُّ،48ُّ،42ُّ،80ُّ،884ُّ،882ُّ،881ُّدينُّالسلطانُّصُُّّ-8ُّ ُّعزُّالدين.80ُّ،824ُّ،825ُّ،821ُّنُّالسماءُّصُّوانظر:ُّإنذار ُّكالمهاُّلنيازي
ُّالبارى(ُّكتابُّالفنت،ُُّّ-2ُّ ُّ)بشرحُّفتح ُّ،ُّواللفظُّله.8141رقم4/410ُُّّ،ُّومسلمُّ)بشرحُّالنووى(ُّكتابُّاإلمارة،2045ُّرقم83/2ُُّّأخرجهُّالبخاري
4/414ُّأخرجهُّمسلمُّ)بشرحُّالنووى(ُّكتابُّاإلمارة،ُُّّ-3ُّ ُّأمُّسلمةُّرضىُّاهلل8154رقم ُُّّعنها.،منُّحديث
ُّأبوُّداودُّىفُّسننهُّكتابُّالفنت،ُّبابُّالنهىُّعنُّالسعىُّىفُّالفتنةُُُّّّ-4ُّ ُّ.4242رقم4/808ُُّّأخرجه
ُّص-5ُّ ُّحممديةُّجولدتسيهر وانظر:ُّدراساتُّحممديةُّالفصلُّالثالث51ُُّّ،ُّوانظر:ُّالعقيدةُّوالشريعةُّص340ُّ،342نقالُّعنُّضوابطُّالروايةُّعندُّاحملدثنيُّص11ُّ،15ُّدراسات

ُّوصلت ُّالعددُّ)احلديثُّالنبوى ُّالفرقُّىفُّاإلسالم"ُّترمجةُّاإلستاذُّالصديقُّبشريُّنقالُّعنُّجملةُّكليةُّالدعوةُّبليبيا ُّوماُّبعدها.1/522ُّهُّبنزاع
وماُّبعدها،212ُُّّ،ُّودفاعُّعنُّالرسولُّضدُّالفقهاءُّواحملدثنيُّص48ُّ-55،ُّوانظر:ُّلهُّأيضاُّاخلدعةُّرحلىتُّمنُّالسنةُّإىلُّالشيعةُّص11أهلُّالسنةُّشعبُّاهللُّاملختارُّصُُّّ-4ُّ
ُّألمحدُّصبحىُّمنصورُّصُّوا ُّالبخارى ُّ.48نظر:ُّقراءةُّىفُّصحيح
ُّكتاباتُّأعداءُّالسنةُّومناقشتهاُّص:-2ُّ ُّد.ُّالشربيين، ُّوالصفحاتُّوالتفاصيل.414ُّراجع ُّملعرفةُّاملراجع
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ّكانّمنافقاّاعتماداّعلىّماّوردّمنّأنهّأسلمّيومّالفتح،ّوكانّمنّالطلقاءّصحةّإسالمّمعاّيأوال:ّفّّّّّّّ وية،ّووصفهمّلهّبأنه
ّف ّصرحّبذل ّالرافضةّيالمؤلفةّقلوبهم،ّوأنهّفتحّبابّالوضع ّوتبعهمّعلىّلل ّدعاةّالالدينية.ّالسنة،

كانواّّّّلمسلمينّمنّالفقهاءّوالمحدثين،ّبأنهمثانيا:ّوصفهمّحملةّاإلسالمّمنّالصحابةّوالتابعين،ّفمنّبعدهمّمنّأئمةّاّّّّّّّ
ّكذابينّوفقهاءّسلطة.

نّبوضعّ،ّبأنهمّبعيدينّعنّتعاليمّاإلسالمّمستغلينّعلماءّالمسلميينالملوكّواألمراءّاألمويين،ّوالعباسيّيثالثا:ّطعنهمّفّّّّّّّ
ّماّيثبتّملكهم.

ّن.أحاديثّطاعةّأولىّاألمر،ّوأحاديثّالفتّيرابعا:ّطعنهمّفّّّّّّّ
ّفّيأوال:ّالجوابّعنّالطعنّفّّّّّّّ ّإسالمّمعاوية،ّوأنهّفتحّبابّالوضع ّالنبوية:ّيصحة ّالسنة
نُّسعد،ُّأنهُّ،ُّوابيتاريخُّالصحابةُّذكرواُّعنُّالواقدُّعنُّأعداءُّاإلسالمُّأنُّالكاتبنيُّيفُّالدكتورُّحممدُّأبوُّشهبة:ُّ"وقدُّغابقالُُُُُُُُّّّّّّّّ

املؤلفةُّقلوهبمُُّّكانُّهوُّوأبوهُّمنعمرةُّالقضاءُّمسلما،ُّوإذاُُُّّّخمافةُّأهله،ُّوأنهُّكانُّيفُّىُّإسالمهأسلمُّبعدُّاحلديبيةُّقبلُّالفتح،ُّوأنهُّأخف
ُّالبعض،ُّففُّيف ُُّّيرأى ُّالرب:ُّ"معاوية ُّابنُّعبد ُّقلوهبم،ُّقال ُّمنُّاملؤلفة ُّأنهُّليس ُّاملؤلفةُّقلوهبرأىُّالكثريين ُّذكرهُّيفوأبوهُّمن ذلكُُّّم،

ُّينُّهذا،ُّوإمناُّذكرُّترمجتهُّشيئاُّمُّاحلافظُّاحملققُّابنُّحجرُّملُّيذكرُّيفدُّ،ُّولذاُّجنيرُّبأنُّالكثريينُّالُّيرونُّهذاُّالرأبعضهم"،ُّوهوُّيشع
ُّ(ُّ.8ترمجةُّأبيهُّأنهُّمنُّاملؤلفةُّقلوهبمُّ)

،ُّيدلُّعلىُّذلكُّماُّروىُّعنُّابنُّعباسُّأنُّرسولُّاهللُّبعثُّإىلُّمعاويةُّليكتبُّله،ُّفقال:ُّانُّأحدُّكتبهُّالوحىُّبنيُّيدىُّالنيبكُُُُُُُّّّّّّّ
بعضُّالفرقُّمنُّ"قدُّيستغلُّ،ُّ(2عليهُّوسلم:ُّ"الُّأشبعُّاهللُّبطنه")ُّيأكل،ُّفقالُّرسولُّاهللُّصلىُّاهللُّأنهُّيأكل،ُّمثُّبعثُّإليه،ُّفقال:ُّإنه

صلىُّاهللُُّّمعاويةُّوليسُّفيهُّماُّيساعدهمُّعلىُّذلك،ُّكيفُّوفيهُّأنهُّكانُّكاتبُّالنيبُّهذاُّاحلديثُّليتخذواُّمنهُّمطعناُّيفُّ،أعداءُّاإلسالم
ُّمقصودُّعليهُّوسلم؟! ُّمنهُّغري ُّهذاُّالدعاء ُّالعربُّيففالظاهرُّأن ُّبهُّعادة ُّمماُّجرت ُّهو ُّنيةُّكقولهُّ،ُّبل ُّتربتُُّّوصلُّكالمهاُّبال :

ُّذلكُّمنه،ُّميينك ُّاليتُّوميكنُّأنُّيكون ُّهوُّنفسهُُّّبباعثُّالبشرية ُّمرفُّيفأفصحُّعنها ُّمنهاُّحديثُّعائشة وعا:ُّأحاديثُّكثريةُّمتواترة
ُّرىبُّ…" ُّشرطتُّعليه ُّعلمتُّما ُّبشر،ُّفأأوُّما ُّ"إمناُّأنا ُّسباملسلمنيُّلعنتُّي؟ُّقلت:ُّاللهم ُّوأجرا"هُّأو ُّلهُّزكاة ُّ(3)ُّبته،ُّفاجعله وملُّ،

ُّيف ُّإمارته.ُّإخالصهُّإلسالمهُّوالُّيفُّإميانهُّوالُّريبةُّيفُّتعرفُّعنُّمعاويةُّدخلة
ُّبنُّالعريبُّييقولُّالقاضُُُُُُُّّّّّّّ ُّفيهُّخصال:ُّوهُّ:أبوُّبكر ُّمنُّي"معاويةُّاجتمعت ُّهبا،ُّملاُّرأى ُّالشاماتُّكلهاُّوأفرده ُّعمرُّمجعُّله ُّأن

صحيحُّاحلديثُُّّعدو،ُّوسياسةُّاخللق.ُّوقدُّشهدُّلهُّيفالبيضةُّوسدُّالثغور،ُّوإصالحُّاجلند،ُّوالظهورُّعلىُّالُّحسنُّسريته،ُّوقيامهُّحبماية
عباس،ُُّّصحيحهُّبسندهُّعنُّابنُّأىبُّمليكهُّقال:ُّ"أوترُّمعاويةُّبعدُّالعشاءُّبركعةُّوعندهُّموىلُّالبنُّيفُّيالصحبةُّوالفقه،ُّفيماُّرواهُّالبخارُّب

أمريُّاملؤمننيُُّّايةُّأخرىُّقيلُّالبنُّعباس:ُّهلُّلكُّيفاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم.ُّوىفُّروُّفأتىُّابنُّعباس،ُّفقال:ُّدعه؛ُّفإنهُّصحبُّرسولُّ
حديثُّأمُّحرامُّفيماُّرواهُّأنسُّبنُّمالكُّرضيُّاهللُُّّ"وشهدُّخبالفتهُّيفُّ،ُّمثُّيقول:(4معاوية؛ُّفإنهُّماُّأوترُّإالُّبواحدة،ُّقال:ُّإنهُّفقيهُّ)

وسطهُُّّيالبحرُّأُّسبيلُّاهللُّيركبونُّثبجُّألنهُّرأىُّناساُّمنُّأمتهُّغزاةُّيفك؛ُّعنهُّأنُّرسولُّاهللُّنامُّعندهاُّالقيلولةُّمثُّاستيقظُّوهوُّيضح

                                                                 
8ُّ-ُُّّ 3/8484ُُّّانظر:ُّىفُّترمجته:ُّاالستيعاب ُّالصحابةُّص2435ُّرقم 238ُُّّ،ُّوتاريخ 5/208ُُّّ،ُّواسدُّالغابة8231ُّرقم .1041ُّرقم4/433ُُُّّّ،ُّواإلصابة4114رقم

ُّالبنُّسعدُّ 2/404ُّوانظر:ُّالطبقاتُّالكربى ُّص45ُّ،ُّدفاعُّعنُّالسنةُّص3244رقم2/830ُُّّ،ُّوفتحُّالبارى ُّ،2بتصرف،ُّوانظرُّتطهريُّاجلنانُّواللسانُّالبنُّحجرُّاهليتمى
513ُُّّ،ُّوأخرجهُّأبوُّداودُّالطيالسيُّيفُّمسندهُّص3404ُّرقم1/311ُُّّأخرجهُّمسلمُّ)بشرحُّالنووى(ُّكتابُّالربُّوالصلة،ُُّّ-2ُّ ُّواللفظُّله،2244ُّرقم
ُّوالنهاية2400ُّرقم1/314ُُّّأخرجهُّمسلمُّ)بشرحُّالنووى(ُّكتابُّالربُّوالصلة،ُّبابُّمنُّلعنةُّالنىبُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّأوُّسبهُّأوُّدعاُّعليهُُّّ-3ُّ ،1/822ُّ،ُّوانظر:ُّالبداية

ُّ.283وانظر:ُّالعواصمُّمنُّالقواصمُّتعليقُّاألستاذُّحمبُّالدينُّاخلطيبُّص823ُُّّ
ُّالبارى(ُّكتابُّفضائلُّالصحابة،ُّأخرجهُّالبخاُّ-4ُّ ُّ)بشرحُّفتح 2/830ُُّّرى ُّىف3244ُّ،3245ُّرقمى ُّإىلُّمعاويةُّبنُّأىبُّسفيانُّيستفتيه ،ُّوانظر:ُّكتابُّمروانُّبنُّاحلكم

ُّمالكُّىفُّاملوطأُّكتابُّالعقول،ُّبابُّماُّجاءُّىفُّديةُّالعمدُّإذاُّقبلتُّوجنايةُّاجملنونُّ 5/202ُُّّ،ُّوانظر:ُّاسدُّالغابة3ُّرقم2/441ُُّّجمنونُّقتلُّرجال.ُّأخرجه ُّ.4114رقم
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منهم،ُّفقال،ُُّّعلينُّأنُّجيملوكاُّعلىُّاألسرة.ُّمثُّوضعُّرأسهُّفنامُّواستيقظُّوقدُّرأىُّمثلُّالرؤياُّاألوىلُّفقالتُّلهُّأمُّحرام:ُّأدعُّاهللُّومعظمه
ُّمنُّالبحر.ُّفهلكت"ُّ)ُّزمنُّمعاويةُّفصرعتُّعنُّدابتهاُّاألولني"،ُّفركبتُّأمُّحرامُّالبحرُّيفأنتُّمنُّ ُّ(ُّ.8حنيُّخرجت

همُّزمانُّملكُّمنُّامللوكُّخرياُّمنُّخرياُّمنُّمعاوية،ُّوالُّكانُّالناسُّيفيقولُّاإلمامُّابنُّتيمية:ُّ"ملُّيكنُّمنُّملوكُّاملسلمنيُّملكُُُُُُُُُّّّّّّّّّ
تجابةُّاهللُّعزُّىُّاسصد"،ُّوذلكُُّّأيامُّأىبُّبكرُّوعمرُّظهرُّالتفاضلزمنُّمعاوية،ُّإذاُّنسبتُّأيامهُّإىلُّأيامُّمنُّبعده،ُّوإذاُّنسبتُّإىلُّيف

اءُّاعتبارُّمعاويةُّمنُّاخللفُّننقلُّرأياُّطريفاُّللمؤرخُّابنُّخلدونُّيفوُّ،ُّ(2هاديا،ُّمهديا،ُّواهدُّبه"ُّ)ُّ:ُّ"اللهمُّاجعلهملعاويةُّوجلُّدعاءُّنبيه
دالةُّوالصحبةُّلُّوالعالفضُّنُّوأخيارهمُّفهوُّتاليهمُّيفأنُّتلحقُّبدولُّاخللفاءُّالراشديُّيإنُّدولةُّمعاويةُّوأخبارهُّكانُّينبغالراشدينُّقال:ُّ"

(3.ُّ)ُّ
ُّدونُّمنُّسواهُّويقولُّأيضاُّيفُُُُُُُُُّّّّّّّّّ ُّابنهُّيزيدُّبالعهد، ُّمدافعاُّعنُّإيثاره ُّاملصلحةُّيفُّمقدمته: ُّ"إمناُّهوُّمراعاة ُّواتفاقُُّّقال: اجتماع

هُّبذلكُّ(ُّوأهلُّامللةُّأمجع،ُّوأهلُّالغلبُّمنهم،ُّفآثر4ُّوهمُّعصابةُّقريشُّ)ُّ…أهوائهمُّباتفاقُّأهلُّاحللُّوالعقدُّعليهُّحينئذُّمنُّبىنُّأميةُّ
حرصاُّعلىُّاالتفاق،ُّواجتماعُّاألهواءُّالذىُّشأنهُّأهمُّعندُّالشارع،ُّوالُّيظنُّمبعاويةُّغريُّهذاُّفعدالتهُّوصحبتهُّمانعةُّمنُُّّ…دونُّغريهُّ

ُّهوادة ُّاحلق ُّيأخذهمُّىف ُّممن ُّفيه،ُّفليسوا ُّالريب ُّعلىُّانتفاء ُّدليل ُّوسكومهمُّعنه، ُّلذلك ُّأكابرُّالصحابة ُّوحضور وليسُُّّ،سوىُّذلك
ُّ(ُّ.5قبولُّاحلقُّفإهنمُّكلهمُّأجلُّمنُّذلكُّوعدالتهمُّمانعةُّمنه"ُّ)ُّعزةُّيفمعاويةُّممنُّتأخذهُّال

ُّهرةيصورهاُّالزنادقةُّمنُّالرافضةُّومنُّتابعهمُّمنُّأعداءُّاإلسالم،ُّوالسنةُّاملطُّختالفُّالصورةُّالكاذبةُّاليتنُّالصورةُّاحلقيقيةُّملعاويةُّإُُُُُّّّّّ
ُّوُّالسنةُّاملطهرةُّعنُّرسولُّاهللُّوعُّتنكرُّماُّجاءُّيفُّ،ُّتلكُّالصورةُّاليت امللكُّنُّالصحابة،ُّوالتابعني،ُّمنُّالشهادةُّلهُّبالصحبة،ُّوالفقه،

اُّيكونُّلهُّدخلُّأوُّحىتُّرضفهلُّمنُّكانُّهذاُّحالهُّ،ُّدركهُّكمجاهدُّواألعمشُّبأنهُّاملهدىالعادل،ُّوحسنُّالسرية،ُّحىتُّشهدُّلهُّمنُّأ
إلسالمُّمنُّالرافضةُّذلكُّمماُّيزعمهُّأعداءُّاوضعُّماُّيثبتُّملكه،ُّأوُّغريُُّّفضائله،ُّوفضائلُّالشامُّأوُّيفُّالسنةُّاملطهرةُّسواءُّيفُّبالوضعُّيف

ُّ(4)!ُّنعمُّإذاُّملُّتستحُّفأصنعُّماُّشئتومنُّشايعهم؟

ّكذابينّوفقهاءّسلطة:ّّّّّّ ّكانوا ّالجوابّعنّاتهامّرواهّالسنةّبأنهم ّثانيا:
لفقهاء،ُّأئمةُّاملسلمنيُّمنُّاأماُّماُّزعمهُّدعاةُّالفتنةُّوأدعياءُّالعلم،ُّمنُّأنُّمحلةُّاإلسالمُّمنُّالصحابة،ُّوالتابعنيُّفمنُّبعدهمُّمنُُُُُُُُّّّّّّّّ

لدين؟ُّحتتُّعنوانُّ"هلُّاستجازُّعلماؤناُّالكذبُّدفاعاُّعنُّاُّيفقدُّردُّهذاُّالزعمُّالدكتورُّالسباعواحملدثني،ُّكانواُّكذابنيُّوفقهاءُّسلطه؛ُّ
ُّبهُّرواةُّففقال:ُّ"إنُّأعداءُّاإلسالمُّمنُّغالةُّالشيعة،ُّواملستشرقني،ُّودعاةُّاإلحلاد،ُّملُّيصلواُّولنُّيصلواُّإىلُّمدىُّالسموُّالذىُّيتص

نفوسهمُّجبنبُُّّحيامهمُّالعادية،ُّبلُّملُّولنُّيصلُّأعداءُّاإلسالمُّإىلُّمبلغُّاخلوفُّالذىُّاستقرُّيفُّالسنةُّمنُّالتفعُّعنُّالكذبُّحىتُّيف
ُّجلرميةُّالكذبُّعلىُّرسولُّاهللاهللُّخشيةُّورهبة،ُّوالُّمدىُّاستنك ُّوعدمُُّّارهم ُّبكفرُّمنُّيفعلُّذلك،ُّوقتله حىتُّقالُّمنهمُّمنُّقال

ُّعلمائناُّهذه(ُّ،2ُّقبولُّتوبتهُّ) ُّفُّاخلصائص؛ُّألنهُّالُّيوجدُّهلاُّظلُّيفُّإنُّأعداءُّاإلسالمُّمعذورونُّإذُّملُّيفهمواُّعن منُّينفوسهمُّوال
قومُُّّوإالُّفمنُّالذىُّيقولُّيفُّ…الناسُّأهنمُّأكذبُّمنه،ُّواللصُّيظنُّمجيعُّالناسُّلصوصاُّمثلهُُّّحوهلم،ُّومنُّاعتادُّالكذبُّظنُّيف

                                                                 
ُّكتابُّاجلهادُّالسري،ُُّّ-8ُّ ُّ)بشرحُّالبارى( ُّ.8182رقم2/45ُُّّ،ُّومسلمُّ)بشرحُّالنووى(ُّكتابُّاإلمارة،2211ُّ،2211ُّرقم4/83ُُّّأخرجهُّالبخارى
ُّيفُّسننهُّكتابُّاملناقب،ُُّّ-2ُّ 5/445ُّأخرجهُّالتمذي ُّحسنُّغريب.ُّوانظر:ُّمنهاجُّالسنة3142ُُّّرقم ُّ.825ُّ-1/824ُّيةُّ،ُّوالبدايةُّوالنها3/815وقال:ُّهذاُّحديث
ُّابنُّخلدونُُّّ-3ُّ ُّ.2/451تاريخ
ُّيفُّاملقدمةُّصُُّّ-4ُّ ُّوردهُّملاُّاعتضُّبهُّعليهُّمنُّآياتُّقرآنية، ُّ)األئمةُّمنُّقريش( ُّص284ُّانظر:ُّدفاعهُّعنُّحديث ُّ.885،ُّوانظر:ُّتأويلُّخمتلفُّاحلديث
ُّيزيد221ُّ،233ُّاملقدمةُُّّ-5ُّ ُّالعواصمُّمنُّالقواصمُّللقاضىُّأبوُّبكرُّبن240ُُّّصُّوانظر:ُّدفاعهُّعماُّوجهُّإليهُّمنُّاعتاضُّعلىُّاخذهُّالعهدُّالبنه وراجع:ُّلالستزادة:

ُّالعرىب،ُّوالصواعقُّاحملرقةُّوتطهريُّاجلنانُّواللسانُّكالمهاُّالبنُّحجرُّاهليتمى.
ُّاملوضوعُّمنها،ُّمنُّاُّ-4ُّ ُّكثرية،ُّولكنُّأحصاهاُّاألئمة،ُّوبينوا ُّوقدُّعرضُّاالُّيشكُّأحدُّىفُّأنهُّوضعُّىفُّفضائلُّمعاويةُّوكذاُّاخللفاءُّالراشدونُّأحاديث حلافظُّابنُُّّلصحيح،

ُّوالنهايةُّ ُّمنُّاملوضوع،ُّانظر:ُّالبداية ُّ.1/354،ُّوراجع:ُّكتبُّاملوضوعاتُّبابُّاملناقب.ُّوانظر:ُّجممعُّالزوائد842ُُّّ-1/820ُّكثريُّملاُّوردُّىفُّفضائلُّمعاويةُّوميزُّالصحيح
ُّص822ُُّّمُّصُّ،ُّوالعواصمُّمنُّالقواص324ُّ-305ُّ،ُّوخمتصرُّالتحفةُّاإلثىنُّعشرية222ُّومقدمةُّابنُّخلدونُّصُّ ،ُّوالبداية205ُّوماُّبعدها،ُّومنهاجُّالسنةُّالبنُّتيمية

ُّ.1/821والنهايةُّ
ُّللشيخُّأمحدُّشاكرُّصُُّّ-2ُّ ُّ.45انظر:ُّالباعثُّاحلثيث
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سبيلُّاجلهرُّبكلمةُُّّلتنكيلُّيفعضُّأحكامُّالسنة؛ُّوتعرضُّبعضهمُّللضربُّواإلهانةُّواجاهرواُّباإلنكارُّعلىُّبعضُّوالمهمُّألهنمُّخالفواُّب
ُّعلىُّرسولُّاهللأهنمُّاستباُّاحلق ُّسنتهُّاملطهرةُّأحكُّحواُّألنفسهمُّالكذب ُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمليضيفواُّإىل ُّالناسُّأي،ُّاماُّملُّيقلها ها

ُّأمُّأنتمُّتتكلمونُّلقومُّالُّعقولُّهلمُّ) ُّ؟!(8ُّأليستُّلكمُّعقولُّحتكمونُّهبا؟
حكمهمُّعلىُّالرجالُّأحداُّالُّأبا،ُّوالُّابنا،ُّوالُّأخا،ُّوالُّصديقا،ُّوالُّأستاذا،ُّلذلكُّعنوانُّصدقُّديانتهم،ُُّّنعمُّإنُّقوماُّملُّحيابواُّيفُُُُُّّّّّ

ُّاألحفاد،ُّفكانواوُّباءُّواألجداد،ُّواألوالد،ُّةُّلديهم،ُّوأهناُّعندهمُّأغلىُّمنُّاآلونزاهتهم،ُّوأمانتهم،ُّوعنوانُّغالءُّاحلفاظُّعلىُّالسنةُّالشريف
ُّنزاهتهمُّىفُّحكمهمُّعلىُّالرجال:،ُّ(2مضربُّاملثلُّىفُّالصدقُّوالتقوىُّواألمانةُّ) ُّأمثلةُّعلى ُّوهاك

ُّفقال:ُُّّاإلمامُّعلىُّبنُّاملديينّالمجرحونّآلبائهم:ّّّّّّ ُّفأعادواُّاملسألة،ُّفأطرقُّمثُّرفعُّرأسه ُّعنُّأبيهُّفقال:ُّ"سلواُّعنهُّغريى" سأل
ُّ(ُّ.3"هوُّالدين،ُّإنهُّضعيف"ُّ)

ولدهُّأىبُُّّيفُّ(،ُّوحنوهُّقولُّالذهيب4ُّعبدُّاهللُّكذابُّ)"صاحبُّالسننُّقال:ُّابىنُّاإلمامُّأبوُّداودُّالسجستانّئهم:المجرحونّألبناّّّّّّّ
ُّأنهُّ"حفظُّالقرآن،ُّمثُّتشاغلُّعنهُّحىتُّنسيهُّ) ُّ(ُّ.5هريرة،

ُّ(ُّ.4املذكورُّبالكذبُّ)ُّىيحيُّيأىبُّأنيسةُّقال:ُّالُّتأخذواُّعنُّأخُّزيدُّبنّالمجرحونّإلخوانهم:ّّّّّّ
ُّهشامُّبنُّحسانُّكُّنّألختانهم:المجرحّوّّّّّّ ُّأحداُّحلابيت ُّختينشعبةُّبنُّاحلجاجُّقال:ُّلوُّحابيت ُّ(2وملُّيكنُّحيفظ"ُّ)ُّ،ان
:ُّالُّأبوُّعروبةُّاحلران:ُّ"قالعسقالنُّيةُّاحلسنيُّبنُّأىبُّالسرُّترمجُّيفُّ:ُّقالُّالذهيبأبوُّعروبةُّاحلرانُّالمجرحونّلبعضّأقاربهم:ّّّّّّ

ُّ.(1،ُّوهوُّكذاب"ُّ)يهوُّخالُّأم
حيىيُّبنُّسعيدُّالقطان:ُّروىُّاإلمامُّابنُّأىبُّحامتُّعنُّعبدُّالرمحنُّبنُّمهدىُّقال:ُّاختلفواُّيوماُّّينّلمّيحابواّمشايخهم:منّالذّّّّّّ

ُّفتحاكمواُّىيعندُّشعبة،ُّفقالوا:ُّاجعلُّبينناُّوبينكُّحكماُّفقال:ُّقدُّرضيتُّباألحولُّيعىنُّحيىيُّبنُّسعيدُّالقطان،ُّفماُّبرحناُّحىتُّجاءُّحي
بنُّقالُّاُّول؟!ُّ".لهُّمثلُّنقدكُّياُّأحُّمنهُّتعلمُّوبهُّخترج،ُّفقالُّلهُّشعبة:ُّومنُّيطيقُّنقدكُّأوُّمنوهوُّشيخهُّوُُّّإليهُّفقضىُّعلىُّشعبة

دينهُُّّفسهُّوصالبتهُّيفمثُّبلغُّمنُّدالتهُّبنإذُّاختارهُّشيخهُّشعبةُّمنُّبنيُّأهلُّالعلم،ُُّّأىبُّحامت:ُّ"هذهُّغايةُّاملنزلةُّليحىيُّبنُّسعيدُّالقطان
ُّشعبة"ُّشيخهُّومعلمهُّ) ُّ(ُّ.1أنُّقضىُّعلى

ُّيرتضونوبلُُُُُُُّّّّّّّ ُّيرونُّجرحه،ُّوكيف ُّإخواهنمُّللسكوتُّعمن ُّيقبلونُّشفاعة ُّأئمةُّاحلديثُّأهنمُّكانواُّال ُّالوساطة،ُّتُّغُّمنُّنزاهة لك
ذاُّأروعُّاألمثالُّهُّوقدُّضربُّشعبةُّبنُّاحلجاجُّيف،ُّ،ُّملاُّرأواُّمنهمُّماُّيستوجبُّالقدحأبنائهم،ُّوآبائهم،ُّوإخواهنمُّوهمُّالذينُّطعنواُّيف

                                                                 
ُّصُُّّ-8ُّ ُّبتصرف.208ُّ،202ُّالسنةُّومكانتهاُّىفُّالتشريع
ُّلألستاذُّأبوُّغدةُّصُُّّ-2ُّ ُّالسنةُّوعلومُّاحلديث ُّبتصرف،ُّوانظر:ُّدالئلُّا840ُّانظر:ُّحملاتُّمنُّتاريخ ُّ.8/42لنبوةُّللبيهقى
ُّوالدُّعلىُّبنُّالديىن،ُّواجملروحنيُّالبنُّحبان83884ُّرقم1/430ُُّّ،ُّولسانُّامليزان2/408ُّانظر:ُّميزانُّاالعتدالُُّّ-3ُّ ،ُّوقال:2/84،85ُّ،ُّترمجةُّعبدُّاهللُّبنُّجعفرُّبنُّجنيح

ُّ ُّالتهذيب ُّانظر:ُّتقريب ُّضعيف،ُّيقال:ُّتغريُّحفظهُّبآخره" ُّ،ُّو3244ُّرقم8/413ُُّّابنُّحجرُّىفُّالتقريب: 84/321ُُّّمهذيبُّالكمالُّللمزى ُّ.3204رقم
2/433ُُّّانظر:ُّميزانُّاالعتدالُُّّ-4ُّ ،ُّترمجةُّعبدُّاهللُّبنُّسليمانُّبنُّاألشعث.ُّوقالُّابنُّعدى:ُّهوُّمقبولُّعندُّأصحاب4438ُّرقم4/38ُُّّ،ُّولسانُّامليزان4341ُّرقم

ُّلهُّمنه.ُّانظر:ُّالكاملُّىفُّالضعفاءُّ ُّأيشُّتبني ُّاحلفاظ،ُّوأماُّقولُّأبيهُّفيه،8808ُّرقم4/245ُُّّاحلديث،ُّوأماُّكالمُّأبيهُّفيه،ُّفماُّأدرى ،ُّوقالُّالذهىبُّىفُّترمجتهُّمنُّتذكرة
ُّالنبوى،ُّوكأنهُّقالُّهذاُّوعبدُّاهللُّشابُّطرى،ُّمثُّكربُّوساد"ُّانظر:ُّتذُّ ُّاحلفاظفالظاهرُّأنهُّأنُّصحُّعنه،ُّفقدُّعىنُّأنهُّكذابُّىفُّكالمه،ُّالُّىفُّاحلديث ،241ُّرقم2/222ُُُّّّكرة

ُّ.881رقم83/238ُُّّنظر:ُّسريُّأعالمُّالنبالءُّوقالُّىفُّالسري:ُّهوُّحجةُّفيماُّنقله،ُّا
ُّللسخاوىُّصُُّّ-5ُّ ُّملنُّذمُّالتاريخ ُّ.13ُّ،14انظر:ُّاإلعالنُّبالتوبيخ
4/344ُُّّانظر:ُّميزانُّاالعتدالُُّّ-4ُّ 84124ُّرقم1/213ُُّّ،ُّولسانُّامليزان1443ُّرقم ُّضعيف.ُّانظر:ُّتقريب ،ُّترمجةُّحيىيُّبنُّأىبُّأنيسه.ُّقالُّفيهُّاحلافظُّىفُّالتقريب:

ُّ ُّومهذيبُّالكمال2535ُّقمر2/212ُُّّالتهذيب ُّ.4211رقم38/223ُُّّ،
3/412ُّميزانُّاالعتدالُُّّ-2ُّ 84224ُُّّرقم1/252ُُّّ،ُّولسانُّامليزان ُّوقالُّابنُّحجر:ُّأحدُّاألعالم،ُّضعفهُّالقطانُّعنُّعطاء،ُّوىفُّتقريب ترمجةُّهشامُّبنُّحسانُّالقردوسى،

ُّالناسُّىفُّابنُّسريين،ُّوىفُّروايتهُّعنُّاحلسنُّوعطاءُّمق ُّقال:ُّثقة،ُّمنُّأثبت ُّالتهذيبُّالتهذيب ،ُّومهذيب2385ُّرقم2/244ُُّّال،ُّألنهُّكانُّيرسلُّعنهما.ُّانظر:ُّتقريب
ُّ.4522رقم30/818ُُّّالكمالُّللمزىُّ

88210ُّ،2218ُّرقمى1/222ُُّّ،ُّولسانُّامليزان8/534ُّانظر:ُّميزانُّاالعتدالُُّّ-1ُّ ُّالتهذيب ُّ"ضعيف"ُّانظر:ُّتقريب ،8341ُّرقم8/281ُُّّ،ُّوقالُّابنُّحجرُّىفُّالتقريب
ُّر4/441ُُّّومهذيبُّالكمالُّ ُّ.8338قم

8/232ُُّّمقدمةُّاجلرحُّوالتعديلُُّّ-1ُّ ُّترمجةُّحيىيُّبنُّسعيدُّالقطان.802ُّرقم
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ُّوعبادُّا ُّزيد، ُّمحادُّبن ُّيفبملاُّكلمه ُّحازم،ُّكلموه ُّبن ُّعباد،ُّوجرير ُّقال:ُُّّن ُّوأجابنا. ُّفكأنهُّالن ُّابنُّزيد، ُّمحاد ُّعنه،ُّقال رجلُّليكف
محنُّابنُّمهدى:ُّكانُّرُّ".ُّقالُّعبدُّالفيهُّالُّأراهُّيسعينُّقلتمُّيلُّي،ُّفقال:ُّذاكُّالذيمنُّخلفُّماُّأريدُّاجلمعةُّفإذاُّشعبةُّيناديينفذهبتُّيوُّ

ُّ.(8هذاُّحسبةُّ)ُّشعبةُّيتكلمُّيف
ّكّّّّّّ ّفانمالجّلما ّالصالحّمنّجراءة ّوالّّينّعليهّسلفنا ّوالّموتا، ّالّيخشونّلوما، الحقّمعّخلفائهمّوملوكهمّوأمراءهم،

براءةُّالصحابةُّةُّالوضعُّوُّأماُّموقفُّالصحابةُّمعُّخلفائهمُّفقدُّسبقُّمباُّيغىنُّعنُّإعادتهُّهناُّعندُّاحلديثُّعنُّبدايّألى،ّوالّاضطهادا:
قراءةُّكعبُُُّّّعلىُّأىبُّبنردُّعمرُّأخرجهُّابنُّراهويةُّعنُّاحلسنُّأنُّعمرُّبنُّاخلطابُُّّونزيدُّهناُّمبوقفُّألىبُّبنُّكعبُّمعُّالفاروق،ُّمنه

لُّمنكمُّهكُّياُّعمرُّالصفقُّبالبقيع.ُّفقالُّعمر:ُّصدقتُّإمناُّأردتُّأنُّأجربكمُّيهوأنتُّيل:ُّلقدُّمسعتهاُّمنُّرسولُّاهللُّآية،ُّفقالُّأيب ُّ
ُّ.(2أمريُّالُّيقالُّعندهُّاحلقُّوالُّيقوله"ُّ)ُّمنُّيقولُّاحلق؟ُّفالُّخريُّيف

فقالُّعمرُّكذبت.ُّقال:ُّأنتُّأكذب.ُّفقالُّرجل:ُُّّ[802]املائدة:بنُّكعبُّقرأ:ُّ}الذينُّاستحقُّعليهمُّاألوليان{ُُّّوروىُّأنُّأيب ُُُُُُُّّّّّّّ
ُّأصدقُّأمريُّاملؤمننيُّزُّوجل،ُّوملتصديقُّكتابُّاهللُّعُّبتهُّيفولكنُّكذ ُُّّ،شدُّتعظيماُّحلقُّأمريُّاملؤمننيُّمنكتكذبُّأمريُّاملؤمنني؟ُّقال:ُّأناُّأ

مدىُّجهرهمُّبكلمةُّاحلقُّإذاُّعدلُّعنهاُُّّالصحابةُّيففانظرُّكيفُّميتحنُّعمرُّ(،3ُّ)وجل،ُّفقالُّعمر:ُّصدق"ُّهللُّعزتكذيبُّكتابُّاُّيف
ُّاهللُّلومةُّالئم.ُّفإذاُّعدلواُّعنُّاحلقُّملُّتأخذهمُّيفُّاألمري،ُّوانظرُّكيفُّكانُّالصحابةُّيعرفونُّألمرائهمُّحقهم،

ُّمنُُُُُُُّّّّّّّ منُُّّيءهم،ُّفقدُّمرُّموقفُّأبوُّسعيدُّاخلدرُّملوكهمُّوأمراأماُّعنُّموقفُّالصحابةُّوالتابعنيُّفمنُّبعدهمُّمنُّأئمةُّاإلسالم،
عدُّذكرُّ،ُّبيمعُّهشامُّبنُّعبدُّامللكُّاألموُُّّيموقفُّآخرُّلإلمامُّالزهرُُّّوكذاُّموقفُّابنُّعمرُّمنُّاحلجاج.ُّوسيأيتمروانُّوإىلُّاملدينة،ُّ

قالُّاإلمامُّبتُّأىبُّذئبُّاإلمامُّالثُّترمجةُّابنُّيفُّمنهاُّماُّذكرهُّاحلافظُّالذهيبُّ،سالمُّمنُّملوكُّوأمراءُّبىنُّالعباسبعضُّاملواقفُّألئمةُّاإل
ُّاملنصورُّفلمُّيهبهُّأنُّقالُّلهُّاحلق،ُّوقالُّالظلمُّببابكُّفاش،ُّوأبوُّجعفر،ُّأبوُّجعفر". ُّأمحد:ُّ"دخلُّبنُّأىبُّذئبُّعلى

ُّفر:ُّماُّتقولُّيفُّذئب،ُّفقالُّأبوُّجعوعندهُّبنُّأىبال:ُّ"كنتُّعندُّأىبُّجعفرُّاملنصورُّوعنُّحممدُّبنُّإبراهيمُّتلميذُّبنُّأىبُّليلىُّقُُُُُُّّّّّّ
لمُّمنهُّاحلقدُّويقضىُّباهلوى.ُّفقالُّلهُّاحلسن:ُّاهللُّاهلل،ُّواهللُّماُّسُّيحلسنُّبنُّزيدُّوكانُّوالياُّللمدينةُّأيامُّاملنصورُّقالُّيأخذُّباإلحنةُّأا

أنُّر،ُّخمافةُّوالسيافُّقائمُّعلىُّرأسُّأىبُّجعفُّقالُّحممدُّبنُّإبراهيمُّفجمعتُّثيايبُّ،تُّفسلهُّعنُّنفسكُّياُّأمريُّاملؤمننيأحد،ُّوإنُّشئ
الرعيةُّوالُُّّدلُّيفالبدُّأنُّتقول.ُّقالُّإنكُّالُّتعقالُُّّ،ياُّأمريُّاملؤمننيُّ؟ُّقالُّاعفين،ُّقالُّماُّتقولُّيف،ُّفيصيبُّدمهُّثويبيأمرُّبهُّفيقتل

ُّاملؤمنني؟ُّقالُّلهُّابنُّأىبُّبدمهُّياُّأمريُّوقال:ُّطهرنُّينُّحيىيُّواىلُّاملدينةُّأيامُّاملهدتقسمُّبالسوية.ُّفتغريُّوجهُّأىبُّجعفرُّفقامُّإبراهيمُّب
ُّيفذئبُّاقعدُّياُّبىنُّف ُّ.(4دمُّرجلُّيشهدُّأنُّالُّإلهُّإالُّاهللُّطهور"ُّ)ُّليس

البصرةُّخمتبئاُُّّباحلق،ُّشديدُّاإلنكار،ُّحىتُّماتُّيفُّمعُّأىبُّجعفرُّاملنصورُّمشهور؛ُّفقدُّكانُّسفيانُّقواالُّيوموقفُّسفيانُّالثورُُُُُُُُّّّّّّّّ
لكُّالكثري،ُّقُّالقرآنُّببعيد.ُّوغريُّذحمنةُّخلُّمعُّاألمراءُّالعباسينيُّيفوعلىُّرأسهمُّأمحدُّبنُّحنبلُّاُّموقفُّاحملدثنيُّ،ُّوم(5يُّ)منُّاملهد

ُّالُّحيتملُّاملزيدُّلنقلتُّلكُّأخباراُّمشرقةُّعنُّهؤالءُّاألفذاذُّ) ُّ(.4ولوالُّأنُّاملقام
لوهمُّواألمراءُّمكنتُّهلمُّأنُّيستغزعمُّأعداءُّالسنة،ُّأنُّصالتُّعلماءُّاملسلمنيُّبامللوكُّّصلةّعلماءّالمسلمينّبالملوكّواألمراء:ّّّّّّ

ُّامللوكُّ"والُّندرىُّكيفُّتكونُّالصلةُّبنيُّأئمةُّاملسلمنيُّالثقاتُّاألثبات،ُّوبني،ُّهوائهمُّوتثبيتُّسلطاهنمملوافقةُّألوضعُّاألحاديثُّاُّيف
ُّيف ُّأمانتهم ُّهذا ُّميس ُّأن ُّدون ُّوامللوك، ُّباخللفاء ُّيتصلون ُّالعلماء ُّوقدمياُّكان ُّهلم، ُّاستغالهلم ُّعلى ُّعالمة ُّترددُُّّ،يءشُّواألمراء فقدميا

                                                                 
ُّص8/828ُّانظر:ُّاجلرحُّوالتعديلُّالبنُّأىبُّحامتُُّّ-8ُّ ُّلألستاذُّحممدُّاملرعشلي ُّاملنانُّمبقدمةُّلسانُّامليزان ُّانظر:ُّفتح ُّيفُّهذاُّاملبحث ُّ.818-812،ُّولالستزادة
ُّىفُّتفسريه43424ُّرقم83/348ُُّّذكرهُّصاحبُّكنزُّالعمالُُّّ-2ُّ ُّعمرُّعليه،ُّوانظر:ُّالدرُّاملنثور83122ُّرقم5/802ُُّّ،ُّأخرجهُّابنُّجرير ُّ.3/404،ُّدونُّذكرُّرد
ُّصُّ-3ُّ ُّعلىُّمعاويةُّفيعظهُّموعظةُّبليغة،ُّوملُّيسميهُّفيهاُّباألمريُّبلُّباألجري.82موقفُّآخرُّيفُّالسياسةُّالشرعيةُّالبنُّتيمية ُّ،ُّيدخلُّفيهُّأبوُّمسلمُّاخلوالن
ُّ،ُّو32ُّأدبُّالشافعىُّصُُّّ-4ُّ ُّالذهىبُّىفُّالتذكرة ُّ،ُّوانظر:ُّىفُّنفسُّالصفحة،ُّموقفاُّآخرُّللمهدىُّهابُّفيهُّابنُّأىبُّذئب.8/812ذكرُّالقصةُّباختصار
ُّاحلفاظُُّّ-5ُّ ُّأنهُّأمرُّسلطانُّوهناهُّفضربهُّمائةُّسوط.32ُّرقم54ُُّّوانظر:ُّالثقاتُّللعجلىُّص8/204ُُّّتذكرة ُّعنُّأىبُّإسحاقُّالفزاري  حكى
ُّكتابُّ"اإلسالمُّبنيُّاُّ-4ُّ ُّلعلماءُّواحلكام"ُّلألستاذُّعبدُّالعزيزُّالبدرى.انظر:ُّللمزيد
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ُُّّأنُّيؤثرُّذلكُّيفهبم،ُّالُّسبيلُّإىلُّءُّاألئمةُّإذاُّاتصلواُّهبؤالءُّاألمراءُّوامللوك،ُّأوُّاتصلواُّهمفهؤال،ُّحابةُّعلىُّمعاوية،ُّوترددُّالتابعونالص
دينهم،ُّوأمانتهم،ُّوورعهم،ُّواملستفيدُّمنهمُّعلىُّكلُّحال،ُّهمُّاملسلمونُّالذينُّيغدوُّعلماؤهمُّويروحونُّمنُّحلقاتُّالعلمُّإىلُّجمالسُّ

ُّأوُّيبينونُّحكما،ُّأوُّيؤدبونُّهلمُّولدا،ُّأوُّيذكروهمُّمباُّلألمةُّعليهمُّمنُّحقوقُّاخللفاءُّيروونُّحديثا،ُّأوُّيبثونُّفكرة،ُّأوُّيبثونُّحكما،
ُّوماُّعليهمُّمنُّواجبات.

ُّأنُّهشامُّبنُّعبدُّامللكُّسألُّسليمانُّبنُّيسارُّعنُّتفسريُّقولهُّتعاىل:ُّ}والذييُّواهُّابنُّعساكرُّبسندهُّإىلُّالشافعانظر:ُّإىلُّماُّرُُُُُُُُّّّّّّّّ
ملُّيكنُّجاداُّفيماُُّّبنُّأىبُّطالب،ُّويظهرُّأنُّهشامُّيقالُّهشام:ُّكذبت:ُّإمناُّهوُّعلفُّ[،88]النور:توىلُّكربهُّمنهمُّلهُّعذابُّعظيم{ُّ

نُّشهاب،ُّفقالُّلهُّهشام:ُّابُّفقالُّسليمانُّبنُّيسار:ُّأمريُّاملؤمننيُّأعلمُّمباُّيقول،ُّمثُّوصلاحلقُُّّهُّيريدُّأنُّخيتربُّشدمهمُّيفيقول،ُّولكن
ُّيُّطالب،ُّقالُّالزهرُّأىبُّبنُّيفقالُّلهُّهشام:ُّكذبت.ُّإمناُّهوُّعلُّ،:ُّهوُّعبدُّاهللُّبنُّأىبُّبنُّسلوليتوىلُّكربهُّمنهم؟ُّفقالُّالزهرُُّّيمنُّالذ

ُّلوُّنادانُّوقدُّامتألُّغضبا:ُّأناُّأكذب؟ُّالُّأبالك!ُّفو ُّماُّكذبتُّاهلل أنُُّّفالن،ُّوفالن،ُّدثينحُّمنادُّمنُّالسماءُّأنُّاهللُّأحلُّالكذب
قولهُُّّيكنُّجاداُّيفُّمماُّيدلُّعلىُّأنهُّمل،ُّلشيخجُّاالقصةُّفقالُّهشام:ُّإناُّهني ُّوىفُّ،ُّنهم،ُّهوُّعبدُّاهللُّبنُّأىبُّبنُّسلولالذىُّتوىلُّكربهُّم

ُّ"كذبت".
هذهُّاحلادثةُّماُّيدلكُّعلىُّأنُّالصلةُّبنيُّالعلماءُّواخللفاءُّأدىنُّوأضعفُّمنُّأنُّتصلُّإىلُّدينهمُّوأمانتهم؟ُّرجلُّيقولُُّّأالُّترىُّيفُُُُُُُّّّّّّّ

ُّيُُّّخلليفةُّاملسلمني:ُّالُّأباُّلك!ُّوه ُّعادىُّآلخرُّمثلهُّحيتمه،ُّلدليلُّعلى ُّصلةُّأنُّصلتهمُّباخللفاءُّواألمكلمةُّالُّيقوهلاُّرجل راءُّليست
ضعيفُّبقوى،ُّوالُّخمدوعُّخبادعُّبلُّصلةُّواثقُّبدينه،ُّمعتزُّبعلمهُّيغضبُّإنُّكذب،ُّويثورُّإذاُّحرفتُّحقيقةُّمنُّحقائقُّالتاريخُّاملتصلُّ

هللُّعزُّوجلُّخالفُّتابُّاتفسريُّآيةُّمنُّكُّاخلليفةُّزئريُّاألسدُّألنهُّكذبهُّيفُّوجهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم،ُّورجلُّيزأرُّيفبصحابةُّرسولُّاهللُّ
صلُّأماُّيعلمُّأهلُّالعلمُّمنُّقبله،ُّهلُّمنُّاملعقولُّأنُّمييلُّإىلُّأهواءُّاخلليفة،ُّفيضعُّلهُّأحاديثُّعنُّرسولُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّالُّ

ُُّّيهرُّزُّإنُّال،ُّسماءُّإنُّاهللُّأحلُّالكذبُّماُّكذبت"منادُّمنُّالُّاهللُّلوُّنادانُّ:ُّ"أناُّأكذب؟ُّالُّأبالك!ُّفويهلا؟!ُّأالُّترىُّإىلُّقولُّالزهرُّ
صدقُّاللهجةُُّّلمُّوأخرجهمُّللدنياُّآياتُّباهراتُّيفتاريخُّاإلنسانيةُّالذينُّرباهمُّحممدُّصلىُّاهللُّعليهُّوسُّكانُّمنُّذلكُّالطرازُّاملمتازُّيف

ُّ)ُّومسواُّالنفس،ُّوالتفع ُّ.(8عنُّالكذبُّحىتُّولوُّكانُّمباحا
ُّحبيُُُُُُّّّّّّ ُّأولئكُّالفقهاءُّمنُّاخلور،ُّوقلةُّالورع ُّتاريخُّثُّيستغلهمُّاحلكامُّلتثبيتُّحكمهم؟يقولُّاألستاذُّالصديقُّبشري:ُّ"مثُّهل !ُّإن

ُّن ُّأنُّحرمُّعلى ُّاألمرُّببعضهم ُّبشدة،ُّحىتُّبلغ ُّالظلمةُّ)هؤالءُّينفىُّذلك ُّأنُُّّ(2فسهُّخمالطةُّالسالطني ُّببعضهمُّإىل بلُّوصلُّاألمر
ُّ(ُّ.3حنيفةُّ)ُّ،ُّوحيبس،ُّلرفضهُّتوليةُّالقضاءُّكأيبيضرب

فلمُّيبقُّإالُّقامُّإالُّابنُّأىبُّذئبُّفقيلُّله:ُُّّفةُّاملهدىُّيدخلُّمسجدُّالنيبوُّاخلليهُّوانظرُّكيفُّكانُّاخللفاءُّيهابونُّالعلماء،ُّهاُُُُُّّّّّ
تمىنُّوانظرُّكيفُّي،ُّ(4)يرأسُّاملهدى:ُّدعوهُّفقدُّقامتُّكلُّشعرةُّيفقم،ُّفهذاُّأمريُّاملؤمنني،ُّقال:ُّإمناُّيقومُّالناسُّلربُّالعاملني،ُّفقالُّ

تنله؟ُّقال:ُّبقيتُُّّملُّيءقيلُّله:ُّهلُّبقىُّمنُّلذاتُّالدنياُّشوسطُّاحملدثنيُّلينالُّمنُّصاحلُّدعائهمُّملاُُّّأبوُّجعفرُّاملنصورُّأنُّجيلسُّيف
ءُّ:ُّمنُّذكرت،ُّرمحكُّاهلل،ُّقال:ُّفغداُّعليهُّالندماء،ُّوأبناءُّالوزرايأصحابُّاحلديث،ُّيقولُّاملستملُّمصطبة،ُّوحويلُّخصلة،ُّأنُّأقعدُّيف

ُّوالدفاتر،ُّفقال:ُّلستمُّهبم،ُّإمناُّهمُّالدنسةُّثياهبمُّاملشققةُّأرجلهم،ُّالطويلةُّشعورُّ ُّ(5ُّديثُّ)هم،ُّبردُّاآلفاق،ُّونقلةُّاحلباحملابر

                                                                 
ُّبتصرف.284ُُّّ-283ُّالسنةُّومكانتهاُّللدكتورُّالسباعيُّصُُّّ-8ُّ
ُّص2/855ُّ،844ُّإحياءُّعلومُّالدينُُّّ-2ُّ ُّ.342،ُّوانظر:ُّضوابطُّالروايةُّعندُّاحملدثني
ُّاحلفاظُُّّ-3ُّ ُّاخللفاءُّللسيوطيُّص8/841ُّتذكرة ُّحمنةُّالفقهاء241ُُّّ،ُّوانظر:ُّتاريخ ُّاملذاهبُّاإلسالميةُّللعالمةُّوانظر:ُّتاريخ واحملدثنيُّمعُّخلفاءُّبىنُّالعباسُّيفُّكتابُّتاريخ

ُّحممدُّأبوُّزهرة.
ُّاحلفاظُُّّ-4ُّ ُّ.8/812تذكرة
ُّاخللفاءُّللسيوطيُّصُّ-5ُّ ُّ.241تاريخ
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مثُّماذاُّيبتغىُّهؤالءُّمنُّمسايرمهمُّألهواءُّاألموينيُّوالعباسينيُّأيبتغونُّاملال؟ُّأمُّالشهرة؟ُّإنُّالتاريخُّيشهدُّبأهنمُّملُّيستعبدهمُّاملالُُُُُُُّّّّّّّ
وهلُّ،ُّ(8هُّ)معُّشدةُّحاجتهُّوفقرُّاألعمش،ُّجملسُُّّجملسُّأحقرُّمنهمُّيفُّيرُّالسالطنيُّوامللوكُّواألغنياءُّيفُّملُُّّالشهرة،ُّوقدُّقيلُّأنهوال

ُّوالُّمنصب؟ُّمُّبنيُّاملسلمني،ُّوهمُّالُّيطمعونُّيفيبلغُّاحلمق،ُّوالغباوةُّهبم،ُّأنُّيبيعواُّدينهم،ُّومسعته ُّ.مالُّوالُّجاه

ّ.ّدينهمّيواألمراءّاألمويينّالعباسيينّفّثالثا:ّالجوابّعنّاتهامّالملوكّّّّّّ
رواُّلناُّاألمويني،ُّوالعباسيني،ُّمجاعةُّدنيوينيُّليسُّهلمُّهمُّإالُّالفتح،ُّواالستعمار،ُّحيرصُّأعداءُّاإلسالم،ُّوالسنةُّاملطهرة،ُّأنُّيصوُُُُُُُّّّّّّّ

تاريخُّحيامهمُّالعاديةُّجاهلينيُّالُّميتونُّإىلُّتعاليمُّاإلسالمُّوآدابهُّبصلة،ُّوهذاُّافتاءُّعلىُّالواقعُّوالُّقدُّعلىُّآلُّالبيت،ُّوأهنمُّكانواُّيفواحل
اراُّتناقلتهاُّاأللسنةُّ،ُّالُّتعدواُّإالُّأنُّتكونُّأخبي،ُّوالعباسيمتثلُّلناُّالعصرُّاألموُُّّاليتُّبنيُّأيديناُّمنُّنصوصُّالتاريخُّفمنُّاملسلمُّبهُّأنُّما

عثمان،ُّصفوفُّاألمةُّاإلسالمية،ُّمنذُّمقتلُّالفاروقُّعمر،ُّفُّوالروافضُّالذينُّأحدثواُّالفتنةُّيفُّدونُّحتقيق،ُّوهىُّمنُّوضعُّغالةُّالشيعة،
ُّفهؤالءُّالرافضةُّهمُّالذينُّناصبهمُّاألمويونفعلى،ُّرضيُّاهللُّعنهمُّاستمراراُّبصراعهمُّمعُّاألموينيُّوالع ُّالعداء،ُُّّ،ُّباسيني، والعباسيون

ُّعنهموحاربوهم،ُّمتاماُّكماُّ ُّاليتُّيآللُّالبيتُّرضيُّاهللُّعنهمُّوإمناُّهوماُّناصبواُّالعداءُّيوماُّقطُّ،ُّحارهبمُّاإلمامُّعلىُّرضيُّاهلل ُُّّالفتنة
ُّأ ُّآلُّالبيت،ُّوبني ُّعلىُّمرُّكانُّيشعلهاُّالرافضةُّبني ُّالتاريخميةُّوبىنُّالعباس، ُّمتحيص، ُّيصحُّاالعتمادُّبدون علىُّكتبُُّّومنُّهناُّفال

(ُّ ُّوالعباسيني ُّ(ُّ.2األخبارُّوالتاريخُّفيماُّيتعلقُّباألمويني
يئةُّالفتنةُّوالرافضة،ُّوملُّبُّالكوفةُّوالبصرةُّوبغدادُّاألمصارُّالعراقية،ُّوخباصةُّيفُّ:ُّ"ألهناُّكتبتُّيفييقولُّالدكتورُّحممدُّمظهرُّصديقُُُُُُُّّّّّّّ

ُّيء:ُّ"هذاُّشياعيقولُّالدكتورُّالسب،ُّوُّ(3عنُّالعصبيةُّبكافةُّأنواعها"ُّ)ُّورواةُّاألخبارُّالذينُّملُّيبتعدُّأكثرهمُّتنجُّمنُّتعصبُّاملؤلفني
ُّحنرافُّعنانُّأمراءُّاألمويني،ُّوالعباسيني،ُّمهذهُّاحلالةُّفإناُّجندُّنصوصاُّكثريةُّتكذبُّأعداءُّالسنةُّفيماُّرمواُّبهُُّّآخرُّأنهُّحىتُّيفُّيءوش

ُّطبقاته،ُّعنُّنسك،ُّعبدُّامللك،ُّوتقواه،ُّقبلُّاخلالفة،ُّماُّجعلُّالناسُّيلقبونهُّحبمامةُّروىُّلناُّيفدُّألحكامه،ُّفابنُّسعد،ُّياإلسالمُّوحت
املسجد،ُّحىتُّلقدُّسئلُّبنُّعمرُّرضيُّاهللُّعنهُّأرأيت،ُّإذاُّتفاىنُّأصحابُّرسولُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّمنُّنسأل؟ُّفأجاهبم:ُّسلواُّ

ُّ(ُّ.4هذاُّالفىتُّوأشارُّإىلُّعبدُّامللكُّ)
نُّأماُّأبوهُّمروانُّبُّ،(5مجلةُّقواعدُّالشريعةُّ)ُّموطأهُّوأبرزهُّيفُّاحتجُّبقضاءُّعبدُّامللكُّبنُّمروانُّيفضيُّاهللُّعنهُّقدُّوهذاُّمالكُّرُُُُُُُُّّّّّّّّ

بدُّعلىُّع(ُّ،وىفُّالصحيحُّعنُّعبدُّاهللُّبنُّدينارُّقال:ُّشهدتُّابنُّعمرُّحيثُّاجتمعُّالناس4ُّاملوطأُّ)ُّاحلكمُّفأقضيتهُّوفتاواهُّكثريةُّيف
ُّمعُّوالطاعةُّلعبدُّامللكُّأمريُّاملؤمنني،ُّعلىُّسنةُّاهلل،ُّوسنةُّرسولهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم،ُّماُّاستطعت،أقرُّبالسُّامللكُّابنُّمروانُّكتب:ُّإن

ىتُّكانُّعصرهُّأكثرُّاملساجدُّاملعروفةُّاليوم،ُّحُّوليدُّبنُّعبدُّامللك،ُّفلقدُّأنشئتُّيفالُّيفوقلُّمثلُّذلكُّ،ُّ(2وإنُّبىنُّقدُّأقرواُّمبثلُّذلكُّ)
ُّعصرهُّللمسل ُّمثلُّذلك ُّوقل ُّعصراُّعمرانيا، ُّصنعُُّّيفمني ُّمن ُّوزوراُّبأكاذيب ُّامهمُّكذبا ُّمعاويةُّالذى ُّابن ُّفيهمُّيزيد ُّمبا بقيةُّاخللفاء

ُّالرافضة.

                                                                 
ُّللسخاوىُّصُّ-8ُّ ُّملنُّذمُّالتاريخ ُّ.13اإلعالنُّبالتوبيخ
ُّرمباُّوضعواُّمنُّأناس،ُّورفعواُّأناسا،ُّإماُّلتعُّ-2ُّ صبُّأوُّجلهل،ُّأوُّجملردُّاعتمادُّعلىُّنقلُّمنُّالُّيوثقُّبه،ُّأوُّلغريُّذلكُّمنُّاألسباب،ُّانظر:ُّقاعدةُّيفُّالُّسيماُّوأهلُّالتاريخ

ُّصُّ ُّللدكتورُّالسباعيُّص41ُُّّاملؤرخنيُّلإلمامُّالسبكي ،ُّوشبهاتُّحول242ُُّّ-254ُّ،ُّوالعواصمُّمنُّالقواصمُّص812ُّوماُّبعدها،ُّوانظر:ُّالسنةُّومكانتهاُّيفُّالتشريع
ُّصُّالعصرُّالعباسيُّاألولُّللدكتور ُّوماُّبعدها.83ُّمؤيدُّفاضلُّمالُّرشيد

ُّاإلسالميُّصُُّّ-3ُّ ُّاألولُّص1ُُّّاهلجماتُّاملغرضةُّعلىُّالتاريخ ُّوماُّبعدها.34ُّبتصرف،ُّوانظر:ُّشبهاتُّحولُّالعصرُّالعباسي
43ُّ-1/42انظر:ُّثناءُّابنُّعمر،ُّوأىبُّالزناد،ُّوالشعيب،ُّوغريهمُّيفُّالبدايةُّوالنهايةُّالبنُّكثريُّ-4ُّ
ُّيفُّاملوُّ-5ُّ ُّمنُّالنساءُّمنُّذلكُّماُّأخرجه 84ُّرقم2/544طأُّيفُّكتابُّاألقضية،ُّبابُّاملستكرهة ُّوىفُّكتابُّاملكاتب،ُّبابُّالقضاءُّيفُّاملكاتب ،2/404ُُّّ ُّ.3ُّرقم
ُّماُّعليهُّقبلُّحملهُّ-4ُّ ُّإذاُّأدى ُّيفُّاملوطأُّيفُّكتابُّاملكاتب،ُّبابُّعتقُّاملكاتب اإلمامُّ،ُّوانظر:ُّلورعُّمروان،ُّوابنهُّعبدُّامللك،ُّفيماُّرواه1ُّرقم2/482ُُّّمنُّذلكُّماُّأخرجه

ُّمثُّسألهُّعنهاُّفقالُّقدُّمهمتُّأنُّأهبهاُّالبينُّفيفعلُّهباُّكذاُّوكذا،ُّفقالُّعبدُّاملل أورعُّمنك،ُّوهبُُّّك:ُّملروانُّكانمالكُّعنُّعبدُّامللكُّابنُّمروانُّأنهُّوهبُّلصاحبُّلهُّجارية
ُّساقهاُّمنكشفة،ُّانظر:ُّاملوطأُّكتابُّالنكاح،ُّبابُّالنهىُّعنُّأ ُّمثُّقالُّالُّتقرهباُّفإنُّقدُّرأيت ُّأمةُّكانتُّألبيهُّالبنهُّجارية ُّ.31رقم2/424ُّنُّيصيبُّالرجل

ُّاإلمامُّالناسُّ-2ُّ ُّكتابُّاألحكام،ُّبابُّكيفُّيبايع ُّ)بشرحُّفتحُّالباري( ُّالبخاري ُّ.2203رقم83/205ُُّّأخرجه
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ُّمنُّشهدُّلهُّرسولُّاهللوالُّندرىُّكيفُُُُُُّّّّّّ ُّيف،ُّيتهمُّبالفسق ُّقيصرُُّّوأولُّجيشُّمنُّأمىتُّيغزونُّ…":قولهُّلهُّباخلريُّواملغفرة، مدينة
وكيفُّيعهدُّلهُّأبوهُّ)معاوية(ُّ،ُّ(2غزوةُّالقسطنطينيةُّ)ُّعليهُّيفُّكانُّأمرياوُُّّ،ذاُّاجليشُّهوُّجيشُّيزيدُّبنُّمعاوية(ُّوكانُّه8مغفورُّله"؟ُّ)
وكيفُّيصحُّوصفُّيزيدُّبالفسقُّوهوُّحيدثُّنفسهُّإنُّ،ُّ(3حاشاُّاهللُّمعاويةُّمنُّذلك"ُّ)ُّ،لفسقيعتقدُّماُّكانُّعليهُّمنُّاُّباخلالفةُّ"وهو

عامالُُّّت ُّاُّأبُّإنُّوليت؟ُّقال:ُّكنتُّواهللُّيتراكُّفاعالوىلُّاإلمارةُّأنُّيسريُّعلىُّسريةُّالفاروقُّعمرُّرضيُّاهللُّعنهُّملاُّقالُّلهُّأبوه:ُّكيفُّ
ُّوسريةُّ ُّفكيفُّبك ُّفماُّأطقتها، ُّعلىُّسريةُّعثمان ُّلقدُّجهدت ُّبىن،ُّواهلل ُّسبحانُّاهللُّيا ُّفقالُّمعاوية: ُّبنُّاخلطاب. فيهمُّعملُّعمر

ُّ(ُّ.4عمر؟ُّ)
البطالة،ُُّّامللكُّمذهبُّأهلُّفلمُّيكنُّمذهبهمُّيفُّإنُّكانواُّملوكاوُُّّ"عنُّأمراءُّالدولةُّاألمويةُّقائال:ويقولُّالعالمةُّابنُّخلدونُّمدافعاُُُُُُُّّّّّّّ
ُّلديهمُُّّمتحرينُّملقاصدُّاحلقُّجهدهم،ُّإالُّيف،ُّإمناُّكانواُّيوالبغ ضرورةُّحتملهمُّعلىُّبعضها،ُّمثلُّخشيةُّافتاقُّالكلمةُّالذىُّهوُّأهم

املوطأُُّّاحتجُّمالكُّيفُّواهلمُّومقاصدهم.ُّفقدمنُّكلُّمقصد.ُّيشهدُّلذلكُّماُّكانواُّعليهُّمنُّاالتباعُّواالقتداء،ُّوماُّعلمُّالسلفُّمنُّأح
لكُّوكانواُّمنُّالدينُّولدُّعبدُّاملُّدرجُّاألمرُّيفالطبقةُّاألوىلُّمنُّالتابعني،ُّوعدالتهمُّمعروفةُّمثُّتُّملُّعبدُّامللك،ُّوأماُّمروانُّفكانُّيفبع

ُّالذ ُّ.(5كانواُّفيه"ُّ)ُُّّيباملكان
وقعُّمثلُُّّأخذُّمعاويةُّالبيعةُّالبنهُّيزيد:ُّ"مثُّإنهمعرضُّدفاعهُّعنُُّّالدولةُّاألمويةُّوالعباسيةُّمعاُّيفُّويقولُّأيضاُّمدافعاُّعنُّأمراءُُُُُُُُّّّّّّّّ

ُّواملنصور،ُّ ُّعبدُّامللك،ُّوسليمان،ُّمنُّبىنُّأمية،ُّوالسفاح، ذلكُّمنُّبعدُّمعاويةُّمنُّاخللفاءُّالذينُّكانواُّيتحرونُّاحلقُّويعملونُّبهُّمثل
إيثارُّأبنائهمُُّّ،ُّوالُّيعابُّعليهمواملهدى،ُّوالرشيدُّمنُّبىنُّالعباس،ُّوأمثاهلمُّممنُّعرفتُّعدالتهم،ُّوحسنُّرأيهمُّللمسلمني،ُّوالنظرُّهلم

ذلك،ُّفشأهنمُّغريُّشأنُّأولئكُّاخللفاء،ُّفإهنمُّكانواُّعلىُّحنيُّملُّحتدثُّطبيعةُّامللكُُّّخروجهمُّعنُّسننُّاخللفاءُّاألربعةُّيفوإخواهنم،ُّوُّ
روانُّوأبوهُّامللكُّبنُّمموطأهُّألمراءُّبىنُّأميةُّمثلُّعبدُُّّروايةُّاإلمامُّمالكُّيفُّيحفظُّوحدةُّاملسلمني،ُّوإنهُّلفُّي(،ُّوه4وكانُّالوازعُّدينياُّ)

ُّيفمروُّ ُّوبىنُُّّان،ُّومجعهُّملوطأه ُّبىنُّأمية ُّهناكُّصراعُّبني ُّأنهُّملُّيكن ُّألكربُّدليلُّعلى ُّواحلكمُّبأيديهم، ُّالعباس،ُّوالدولةُّهلم، أيامُّبىن
ُّمرُّالتاريخُّمنُّالرافضةُّوالزنادقة. ُّالعباس،ُّوإمناُّكانُّالصراعُّبينهمُّوبنيُّأعداءُّاإلسالمُّعلى

ُّهناكُّصراع،ُّفلمُّيكنُّهلذاُّالصراُّوحىتُّلوُّفرضُّأنهُّكاُُُُُُُّّّّّّّ ُّحديثُّيعُّأن ُّعلىُّعلماءُّاملسلمنيُّفيماُّحيفظون،ُّويدونونُّمن ُّتأثري
وضعُُّّنيُّيفمنُّاستغالهلمُّلعلماءُّاملسلمُّأينُّماُّزعمهُّأعداءُّاإلسالموُُّّاملوطأ؟ُّغريُّوينكرُّأمراءُّبىنُّالعباسُّماُّيفرسولُّاهللُّوإالُّفلمُّملُّي

ُّإىلُّامللوكُّواألمراءُّبوضعُّماُّيوافقُّفعلهم،ُّولكنُّهؤالءُّاألدعياءُّملُّيكونواُّميتونُّإىلُّالعلمُّماُّيوافقُّرغبامهم؟ُّنعمُّكانُّهناكُّمنُّيتقرب
بصلة،ُّوهمُّغريُّالعلماءُّالذينُّهنضواُّجلمعُّاحلديثُّوتدوينهُّونقده،ُّوىفُّنفسُّالوقتُّملُّيغفلُّاألمراءُّعنُّكذهبمُّكماُّحدثُّمنُّغياثُّ

صلُّأوُّأوُّنُّخف ُُّّ:ُّ"الُّسبقُّإالُّيفرآهُّيلعبُّباحلمامُّفحدثهُّحبديثُّأىبُّهريرة(ُّملا2ُّ)ُّيمعُّاخلليفةُّاملهدىُّالعباسُّييمُّالنخعبنُّإبراه
،ُّوإمناُّأنُّقفاكُّقفاُّكذابُّعلىُّرسولُّاهللُّحافر"ُّوزادُّفيه:ُّ"أوُّجناح"ُّفأمرُّاملهدىُّبعشرةُّآالفُّدرهم،ُّفلماُّقامُّقالُّاملهدى:ُّأشهد

انُّعاقالُّ"ملُّيكنُّاملهدىُّمغفالُّوالُّجاهال،ُّبلُّكُّبوُّغدة:يقولُّاألستاذُّعبدُّالفتاحُّأ!!ُّوُّاستجلبتُّذلكُّأناُّفأمرُّبذبحُّاحلمامُّفذحبت
العلمُّالذىُّهوُّشرطُّمنُّشروطُّالوالية،ُّفعاملُّاملتزلفُّإليهُّجبودُّامللوك،ُّوأرادُّقطعُّالسببُّالذىُُّّيفُّينشؤونعاملا،ُّمنُّامللوكُّالذينُّ

مثلُُّّلُّهذاُّالُّيغيبُّعنينتفعُّهباُّآكل،ُّومثوملُُّّاخلربُّأنهُّطرحهاُّنفسهُّعنُّالتعلقُّباحلمامُّفذحبهاُّوملُّيأتُّيفتزلفُّبهُّالكذاب،ُّوفطمُّ

                                                                 
ُّبرقم)-8ُّ ُّ(ُّوأمحدُّوغريهم2124البخاري
ُّوالنهايةُّ-2ُّ ُّ.1/221البداية
234ُّ،ُّومبحثُّيفُّواليةُّالعهدُّص221مقدمةُّابنُّخلدونُّمبحثُّيفُّانقالبُّاخلالفةُّإىلُّامللكُّصُّ-3ُّ ،240.ُّ
ُّوالنهايةُّ-4ُّ ُّكالمهاُّالبنُّحجرُّاهليتمى.43ُُّّ-2،ُّوتطهريُّاجلنانُّص201،ُّوالصواعقُّاحملرقةُّص221-228ُّ،ُّوانظر:ُّالعواصمُّمنُّالقواصمُّص1/232ُّالبداية
ُّ.221املقدمة،ُّمبحثُّيفُّانقالبُّاخلالقةُّإىلُّامللكُّصُّ-5ُّ
ُّىفُّواليةُّالعهدُّصُُّّ-4ُّ  .233املصدرُّالسابقُّمبحث
ُّمنُّدراساتُّحممديةُّجلولدتسهري،ُّوالذىُّامهمُّفيهُّاخلليفةُّاملهدىُّبأن541ُُّّص1ُُّّبليبياُّالعددُُّّانظر:ُّجملةُّكليةُّالدعوةُّ-2ُّ تعليقُّاألستاذُّالصديقُّبشريُّعلىُّالفصلُّالثالث

ُّفهمُّمنهُّذلك. ُّهلذاُّالنص،ُّالذى ُّابنُّعدىُّعدهُّىفُّقائمةُّالوضاعني"ُّوحتريفُّجولدتسهري
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ُّالعاملُّ) ُّإبادمهمُُّّ،(8اخلليفةُّاملهدى ُّأمر ُّوكلُّإليه ُّ"صاحبُّالزنادقة" ُّمساه ُّهلمُّرجال ُّدولته،ُّوعني ُّأيام ُّأمياُّتنكيل ُّنكلُّبالزنادقة الذى
ُّالكتبُّيف ُّبتصنيف ُّمنُّاملتكلمني ُّأهلُّالبحث ُّمن ُّوأمرُّاجلدليني ُّوإقُّوالقضاءُّعليهم ُّامللحدين، ُّاملعاندينُّامةُّالرباهالردُّعلى ُّعلى ني

ُّابنهُّاهلادُّوإيضاح ُّاإلسالمُّواملسلمنيُّياحلقُّللشاكني،ُّوأوصى ُّأمرهم،ُّوسوءُّنيتهمُّحنو ُّإبادةُّالزنادقة،ُّوشرحُّله وجاءُُّّ،ُّبالعملُّعلى
ُّ(ُّ.2مانة"ُّ)أُّهُّبكلوصيةُّأبيُّيمنهاُّعيناُّتطرف"ُّوقدُّأنفذُّاهلادُّعنهُّأنهُّقال:ُّ"واهللُّلئنُّعشتُّألقتلنُّهذهُّالفرقةُّكلهاُّحىتُّالُّأترك

ةُّأيامُّاألموينيُّوالعباسيني،ُّوقعُّمنُّغالةُّالشيعةُّالرافضة،ُّوالزنادقة،ُّوغريهمُّممنُّالُّالسن ُُّّخالصةُّالقول:ُّأنُّماُّوقعُّمنُّوضعُّيفوُُُُُُُُّّّّّّّّ
الم،ُّوالسنةُّسصراعُّدائمُّمعُّالدولةُّاألموية،ُّوالعباسية،ُّأماُّماُّيزعمهُّأعداءُّاإلُّ،ُّوأمثالُّهؤالءُّهمُّالذينُّكانواُّيفميتونُّإىلُّالعلمُّبصلة

ُّنشرُّالسنةُّاملطه ُّوابنُّي،ُّوالثورُّي،ُّواألوزاعيرة،ُّوحفظهاُّوتنقيتهاُّأمثالُّالزهرُّاملطهرة،ُّبأنُّالوضعُّوقعُّمنُّالعلماءُّالذينُّدأبواُّعلى ،
ُّفذلكُّكيحنبل،ُّوالبخارُّ ُّمنُّرواةُّالسنة، ُّتارخيناُّاإلسالم،ُّوغريهم ُّوافتاءُّيرده ُّوانتحالُّاملبُّيذب ُّمنُّحتريفُّالغالني، ،ُُّّطلنيالسامل

ُّوتأويلُّاجلاهلني.
ّفرابّّّّّّ ّأحاديثّطاعةّأولىّاألمر،ّوأحاديثّالفتنّيعا:ّالجوابّعنّطعنّأعداءّالسنة
ُّاحلكم،ُُُُُُُّّّّّّّ ُّأنظمة ُّاحلديثُّلتثبيت ُّوضعهاُّأهل ُّاجتنابُّالفنت ُّاألمر،ُّوأحاديث ُّأوىل ُّأحاديثُّطاعة ُّمنُّأن ُّأعداءُّالسنة ماُّزعمه

الصحيحنيُّاللذينُُّّذكروهاُّومعظمهاُّيفُّ:ُّ"فأماُّالنقل:ُّفإنُّاألحاديثُّاليتالصديقُّبشرييقولُّاألستاذُّ،ُّفتلكُّدعوىُّيردهاُّالنقلُّوالنظر
ويظنُُّّ،ُّمهاُّأصحُّالكتبُّبعدُّكتابُّاهللُّعزُّوجلُّوهىُّتدعوُّإىلُّطاعةُّاحلكامُّواألمراء،ُّوتدعواُّإىلُّاجتنابُّالفنت،ُّوالنجاةُّمنُّشرورها

فالقرآنُُّّ،ُّمرُّوتركه،ُّفهذهُّاألحاديثُّلوُّافتضناُّجدالُّصحةُّادعائهمأهناُّوضعتُّمنُّأجلُّتثبيتُّاحلكام،ُّإماُّبطاعتهم،ُّأوُّباعتزالُّاأل
ووجوبُّطاعةُُّّ[51]النساء:ُّأطيعواُّالرسولُّوأويلُّاألمرُّمنكم{ءامنواُّأطيعواُّاهللُّوُُّّأيهاُّالذينُّالكرميُّيؤكدهاُّويصدقها،ُّقالُّتعاىل:ُّ}يا

ُّمنُّاالرتكاُّوىل ُّ ُّذاماُّالفنتُّوحمذرا ُّورسوله،ُّوقولُّتعاىل: ُّالذينُّظلمواُّمنكاألمرُّبطاعتهُّهلل ُّفتنةُّالُّتصيَب ُّخاصة{ُّسُّفيهاُّ}واتقوا م
اُّالُّتنقطعُّكالنارُّالُّتبقىُّوكونُّالفتنةُّأشدُّمنُّالقتلُّألنُّشرورهُّ[818]البقرة:وقالُّتعاىل:ُّ}والفتنةُّأشدُّمنُّالقتل{ُُّّ[،25]األنفال:

ُّحولُّفنتُّسبقتُّاخلالفاتُّوُّحتضُّعلىُّالطاعة،ُّوجتنبُّالُّثُّاليتفهذاُّإذنُّأكربُّدليلُّعلىُّأنُّجمموعُّتلكُّاألحاديُّيءعلىُّش النزاع
ُّاحلكم.
ُّيسميهاُُُُُُُّّّّّّّ ُّهذهُّاملبادئُّكما ُّعلىُّوضع ُّأوُّمجعيهم ُّأهلُّاحلديث ُّالفقهاءُّأو ُّألنُّاجتماع ُّهذاُّاالدعاء، ُّفإنهُّيكذب ُّوأماُّالنظر:

زمنُُّّيففُّ،تىتأالُّيالُّميكنُّأنُّيتحقق،ُّواجتماعهمُّعلىُّالكذبُّعلىُّالرسولُّ،ُّقولُّهباُّالرافضة،ُّومنُّقالُّبقوهلم"ُّويجولدتستهري"
هـ(ُّ،ُّوعبدُّاهللُّابنُّعباسُّ)ت23ُّهـ(ُّ،ُّوعبدُّاهللُّبنُّعمرُّ)ت13ُّبىنُّأميةُّكانُّهناكُّكثريُّمنُّالصحابةُّأمثال:ُّأنسُّبنُّمالكُّ)ت

ُّ)ت41ُّ ُّ.هـ(44ـ(ُّ،ُّوالنعمانُّبنُّبشريُّ)تُّه45هـ(ُّ،ُّوعبدُّاهللُّبنُّعمروُّ)ت51ُّهـ(ُّ،ُّوأبوُّهريرة
ُّمنُّالفقهاءُّواألعالمُُُُُُُّّّّّّّ ُّاملسيبُّ)تُُّّوكانُّهناكُّعددُّكبري ُّالزبريُّ)ت18ُّأمثال:ُّسعيدُّبن ُّبن14ُّهـ(ُّ،ُّوعروةُّبن هـ(ُّ،ُّوخارجة

ُّسريين805ُّ)تُُّّهـ(ُّ،ُّوالشعيب804بنُّعبدُّاهللُّ)تُُّّهـ(ُّوبقيةُّالفقهاءُّالسبعةُّاملشهورون.ُّوأمثال:ُّسامل800زيدُّ)تُّ هـ(ُّ،ُّوابن
ُّالعباسُّالسفاحُّسنةُّ)880) ُّالعباسيةُّبدأتُّخبالفةُّأىب ُّقيهـ832هـ(ُّ،ُّوهذهُّالدولة ُّ،ُّوكانُّممنُّحضر ُّربيعةُّ( امهاُّمنُّأئمةُّالفقهاء

منُّاملمكنُّأنُّيتفقُّأمثالُُّّفهل،ُّ(ُّ،ُّوأئمةُّاملذاهبُّاألربعةهـ852)تُُّّيهـ(ُّواألوزاع835)تُُّّهـ(ُّ،ُّوعطاءُّاخلراسان834)تُُّّيالرأ
إىلُّاختالقُُّّ،ُّولوُّأدىُّهبمُّذلكالورعُّوالعلمُّعلىُّتثبيتُّنظامُّمنُّاألنظمة،ُّودعوةُّالناسُّإىلُّمؤازرتهُّواخلضوعُّلهُّهؤالءُّوهمُّمنُّهمُّيف

األحاديث،ُّلتأكيدُّهذهُّالدعوة،ُّوكأهنمُّشرذمةُّمنُّاملتآمرين؟!ُّوإذاُّصحُّلغريهمُّأنُّيفعلواُّذلك،ُّفهلُّيرضىُّهؤالءُّبذلك،ُّوهمُّيعلمونُّ
ُّأنهُّخطرُّيهددُّاإلسالم،ُّوأنُّالسكوتُّعليهُّخيانةُّللمسلمني؟!

                                                                 
ُّالسنةُّصُُّّ-8ُّ 2/400ُّ،403ُُّّمريُّاملؤمننيُّأىبُّجعفرُّاملنصورُّاملهدىُّيفُّسريُّأعالمُّالنبالءُّهامش،ُّوانظر:ُّترمجةُّأ822ُّحملاتُّمنُّتاريخ ،ُّوالبدايةُّوالنهاية842ُّرقم

ُّاخللفاءُّص80/824 ُّبغداد8/230ُّ،245ُّ،ُّوشذراتُّالذهب253ُّ،ُّوتاريخ ُّ.302ُّ-3/300ُّ،ُّوالوايفُّبالوفيات2182ُّرقم408ُُُّّّ-5/318ُّ،ُّوتاريخ
ُّواحملدثونُّللدكتورُّحممدُّأبوُّزهوُّ-2ُّ ُّ.331صُّاحلديث
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نهُّلوُّأحسُّتعلمُّأنهُّدسُّواختالق؟!ُّوالعقلُّيقول:ُّإُّيالقائمُّهبذاُّالصنيعُّوهظامُّاحلكمُّتنازعُّنُّوكيفُّترضىُّالفرقُّاألخرىُّاليتُُُُُُُُّّّّّّّّ
هاُّأمياُّتشهري،ُّيعاُّبذلكُّأمياُّتشنيع،ُّولشهرواُّبواضينازعونهُّلشنعوُُّّيتثبيتُّنظامُّاحلكمُّالذهؤالءُّبأنُّتلكُّاألحاديثُّموضوعةُّلغرضُّ

مُّأنُّعصرُّبىنُّملتهمُّمنُّأبناءُّجلدتنا.ُّوكيفُّفامهُّعهمُّيف،ُّومنُّتبجولدتستهريذهنُّالرافضةُّوُُّّهذاُّملُّيوجد؛ُّألنهُّملُّيصحُّإالُّيفُّولكن
ُّيهـ(ُّ،ُّوسفيانُّالثور851ُّاحلجاجُّ)تُّأميةُّوبىنُّالعباسُّملُّخيلُّمنُّعلماءُّنقدُّاحلديث،ُّوهمُّعلماءُّاجلرحُّوالتعديلُّأمثال:ُّشعبةُّبنُّ

مُّالذينُّغربلواُّاحلديث،ُّهـ(ُّ،ُّوهمُّوغريه811هـ(ُّ،ُّوحيىيُّبنُّسعيدُّالقطانُّ)ت811ُّهـ(ُّ،ُّوعبدُّالرمحنُّبنُّمهدىُّ)ت848ُّ)تُّ
أدعياءُُُّّّيأيت،ُّحىتالصحيحنيُّعظمهاُّيفذكرهاُّأعداءُّاإلسالم،ُّومُّفهلُّغابتُّعنهمُّتلكُّاألحاديثُّاليتُّوحذفواُّاملوضوعاتُّوأظهروها،

ُّآخرُّالزمانُّليبينواُّلناُّأهناُّموضوعة؟!ُّالعلمُّيف
تضناُّأنُّأعداءُّأذهاهنم،ُّولوُّافُّرُّفاسدةُّوهواجسُّتعشعشُّيفموعةُّأفكاالنقد؟ُّليسُّمثةُّمنهجُّإالُّجمُّاتبعوهُّيفُّيمثُّماُّاملنهجُّالذُُُُُُُّّّّّّّ

ُّيق ُّال ُّأاإلسالم ُّاألحاديث، ُّهذه ُّوضعوا ُّأهنم ُّتسخريُُّّيصدون ُّجمرد ُّفإن ُّاألموُّاختلقوها ُّاحلكم ُّدعائم ُّلتثبيت ُّهلا ُّواحلكمُّمُّيهم رة،
ُّعاقل!ُّيالعباس ُّوفريةُّالُّيقوهلا ُّمسبةُّأيضا، ُّمصلُّمرةُّأخرى، ُّاألحاديثُّالنبوية ُّأنُّإشاعةُّهذه ُّأنُّتكوُّحةُّللناسُّقكما ُّمصلحةُّبل ن

أغلبُّالفنتُّالُّيتأذىُّبويالمهاُّإالُّالناس،ُّوالُّيبلغُّاحلكامُّإالُّدخاهنا،ُّوىفُّالفنتُّختتلطُّاألمورُّوتتداخل،ُّفيدعىُّكلُُّّللحكام؛ُّألنهُّيف
ُّأطرفُّفيهاُّأنهُّعلىُّحق،ُّوأ ُّلصواب.ااألطرافُّعلىُّحق،ُّكانُّأوىلُّبهُّأنُّيعتزلُّالفنت،ُّوهوُُّّينُّغريهُّعلىُّباطل،ُّومنُّملُّيتبني

ُّشيعاُّتفُُّّيفكماُّأنُّهذاُّالدينُّاحلنيفُّجاءُّداعياُّإىلُّالتكتلُّواجلماعة،ُّوحذرُّمنُّالفرقةُّواالنقسامُّألنُّهالكُّاملسلمنيُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّ رقهم
ُّوالُّتفرقوا{ُّ ُّاهللُّمجيعا ُّوتعاىل:ُّ}واعتصمواُّحببل ُّعمران:وأحزابا،ُّيقولُّتبارك ُّشيعاُُّّ[803]آل ُّدينهمُّوكانوا ُّ}إنُّالذينُّفرقوا ويقول:

ُّلستُّ ُّالبينات{851ُُّّاألنعام:منهمُّيفُّشيء{ ُّبعدُّماُّجاءهم ُّتفرقواُّواختلفواُّمن ُّتكونواُّكالذين ُّويقول:ُّ}وال ُّ[805]آلُّعمران:
ُّبافتاقهم،ُُّّواألحاديثُّالنبويةُّاليت ُّأمرُّاملسلمني ُّأنُّفساد ُّالقرآنية،ُّحقيقة ُّتوضحُّهذهُّاحلقيقة ُّاخلروجُّعنها ُّاجلماعة،ُّوعدم تدعواُّإىل

ُّأعد ُّوذلكُّوهىُّحقيقةُّيعيهاُّجيدا ُّموضوعة،ُّخلدمةُّاحلكام، ُّليزعمواُّأنُّهذهُّاألحاديث ُّيتجاهلونُّهذهُّاحلقيقة اءُّاإلسالم،ُّإالُّأهنم
ُّأوُّ ُّجلور ُّعلىُّالسلطان ُّعدمُّاخلروج ُّاملسلمني ُّمنُّعقيدة ُّوجتاهلواُّأن: ُّجائرين، ُّولوُّكانوا ُّاحلكام ُّاخلروجُّعلى ُّاملسلمنيُّإىل بعدمُّدفع

ُّظلمُّماُّملُّيأمرُّمبعصية.
ُُُُُُُُُّّّّّّّّّ ُّاإلمام ُّمنُُّّيفُّيالطحاوُّيقول ُّيدا ُّننزع ُّوال ُّعليهم ُّندعو ُّوال ُّجاروا، ُّوإن ُّأمورنا ُّووالة ُّأئمتنا ُّعلى ُّاخلروج ُّنرى ُّ"وال عقيدته:

ويقولُّشارحُّالعقيدةُّ،ُّ(8عوُّهلمُّبالصالحُّواملعافاة"ُّ)طاعتهم،ُّونرىُّطاعتهمُّمنُّطاعةُّاهللُّعزُّوجلُّفريضة،ُّماُّملُّيأمرواُّمبعصية،ُّوند
اُّالرسولُّوُّلىُّوجوبُّطاعةُّأوىلُّاألمرُّماُّملُّيأمرواُّمبعصية،ُّفتأملُّقولهُّتعاىل:ُّ}أطيعواُّاهللُّوأطيعالطحاوية:ُّ"فقدُّدلُّالكتاب،ُّوالسنةُّع

كيفُّقال:ُّوأطيعواُّالرسول،ُّوملُّيقل:ُّوأطيعواُّأوىلُّاألمرُّمنكم!ُّألنُّأوىلُّاألمرُّالُّيفردونُّبالطاعة،ُّبلُّيطاعونُّ،ُُّّوأويلُّاألمرُّمنكم{
اهلل،ُّبلُّهوُُّّرُّبغريُّطاعةسول؛ُّألنُّمنُّيطعُّالرسولُّفقدُّأطاعُّاهلل،ُّفإنُّالرسولُّالُّيأمفيماُّهوُّطاعةُّهللُّورسوله،ُّوأعادُّالفعلُّمعُّالرُّ

وأماُّلزومُّطاعتهمُُّّ،ةُّهللُّورسولهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمذلك،ُّوأماُّوىلُّاألمرُّفقدُّيأمرُّبغريُّطاعةُّاهللُّفالُّيطاعُّإالُّفيماُّهوُّطاعُّمعصومُّيف
ُّ)وإنُّجاروا؛ُّفألنهُّيتتبُّعلىُّاخلروجُّمنُّطاعتهمُّمنُّامل ُّماُُّّ(ُّوقل 2ُّفاسدُّأضعافُّماُّحيصلُّمنُّجورهم منُّخرجُّعلىُّإمامُّإالُّكان

ُّحكمُّقتلُّاألئمةُّواخلروجُّعليهم:ُّ"إنُّمنُّقال:ُّإنُّقتلهمُّحد،ُّتولدُّمنُّاخلري،ُّيقولُّابنُّتيميةُّيفتولدُّعنُّفعلهُّمنُّالشرُّأعظمُّماُّ
ُّبعضُّقطاعُّالطرُّ ُّمنُّالفتنة،ُّوالفسادُّأكثرُّمماُّيوجبهُّجناية ُّ(ُّ.3يقُّألخذُّاملال"ُّ)قال:ُّإنُّجنايتهم؛ُّتوجب

                                                                 
ُّالعقيدةُّالطحاويةُّ-8ُّ ُّ.2/888شرح
ُّالطحاويةُّ-2ُّ ُّ.2/884شرح
ُّ.3/208منهاجُّالسنةُّ-3ُّ
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دلُّ"إنُّمنُّأعظمُّاجلهادُّكلمةُّعُّوأخريا:ُّمباذاُّيفسرُّأعداءُّاإلسالم،ُّماُّرواهُّمنُّطعنواُّفيهمُّمنُّاحملدثني،ُّمنُّأحاديثُّمثلُّقوله:ُُُُُُّّّّّّ
ضعفُّأ(ُّ،ومثلُّقوله:ُّ"منُّرأىُّمنكمُّمنكراُّفليغريهُّبيده،ُّفإنُّملُّيستطعُّفبلسانه،ُّفإنُّملُّيستطعُّفبقلبه،ُّوذلك8ُّ)جائر"عندُّسلطانُّ

(ُّ.ُّومثلُّقوله:ُّ"علىُّاملرءُّاملسلمُّالسمعُّوالطاعة،ُّفيماُّأحبُّوكرهُّإالُّأنُّيؤمرُّمبعصية،ُّفإذاُّأمرُّمبعصيةُّفالُّمسعُّوالُّطاعة"2ُّاإلميان"ُّ)
العسرُّواليسر:ُّواملنشطُّواملكره،ُّوعلىُّأثرةُّعلينا،ُّوعلىُُّّعلىُّالسمعُّوالطاعةُّيفُّقال:ُّ"بايعناُّرسولُّاهلل(ُّوعنُّعبادةُّبنُّالصامت3ُّ)

هذهُّاألحاديثُُّّماذاُّيقولُّأعداءُّاإلسالمُّيف،ُّ(4اهللُّلومةُّالئم"ُّ)ُّنقولُّباحلقُّأينماُّكنا،ُّالُّخنافُّيفالُّننازعُّاألمرُّأهله،ُّوعلىُّأنُُّّأن
ُّأوُّاستحلها،ُّأوُّعطلُّحداُّمنُّحدودُّاهلل؟!ُّيجماهبةُّالسلطانُّإذاُّأمرُّباملعاصُّظاهرهاُّاليت

أوقعواُُّّيفُّهلمُّاخلروجُّمنُّهذهُّالورطةُّاليتينكروهنا،ُّفكُّوواُّتلكُّاألحاديثُّاليتسهمُّالذينُّرُّإنُّالذينُّروواُّهذهُّاألحاديث،ُّهمُّأنفُُُُُّّّّّ
ونُّإالُّبإقامةُّحكمُّالُّتكُّاعتهُّهللُّورسوله،ُّتلكُّالطاعةُّاليتمقيدةُّبطُّيىلُّاألمرُّليستُّعلىُّاإلطالق،ُّبلُّهأنفسهمُّفيها؟ُّإنُّطاعةُّوُّ

ىُّاحلكامُّيسخروهناُّأيدُُّّخدمةُّهذاُّالدين،ُّوليسواُّأداةُّيففقهاء،ُّإالوهذاُّيبنيُّأنهُّليسُّمثةُّمصلحةُّهلؤالءُّاحملدثني،ُّوال،ُّالناسُّاهللُّيف
ُّوقفواُُّّ،(5)ُّشاءواوكيفُُّّشاءوامىتُّ ُّحفظةُّالشريعةُّوحراسُّاألرض،ُّولوالهمُّلدرسُّاإلسالم،ُّفهمُّفرسانُّهذاُّالدينُّالذين بلُّكانوا

ييزُّبنيُّغثهاُّمنقدُّالرواياتُّومتحيصها،ُّوالتُّفرُّصمودهمُّعنُّأدقُّمنهج،ُّوأحكمهُّيفباملرصادُّحلركةُّالوضاعنيُّمنُّأعداءُّاإلسالم،ُّوأس
ُّيف ُّيفُّومسينها،ُّفأبلوا ُّوبرزوا ُّالبالء ُّأحسن ُُّّذلك ُّوضبطوها ُّوقعدوها، ُّالعلوم ُّفيه ُّواستحدثوا ُّبالعجبُّوأصلوهاهذاُّاملضمار، ُّوجاؤوا ،

ُّحننُّن4)حفظُّالسنةُّاملطهرةُُّّالعجابُّيف ُّ(ُّ.ُّفكانواُّآيةُّتصدقُّآيةُّ}إنا ُّ(2)[.1جر:]احلزلناُّالذكرُّوإناُّلهُّحلافظون{
ُّ
ُّ
ُّ
ُّ
ُّ
ُّ
ُّ
ُّ
ُّ
ُّ
ُّ
ُّ

                                                                 
ُّأبوُّداودُّيفُّسننهُّكتابُّاملالحم،ُّبابُّاألمرُّوالنهى-8ُّ ُّوالتمذيُّيفُّسننهُّكتابُّالفنت،4344ُّرقم4/824أخرجه ُّ.2824رقم3/401ُُّّ،
ُّمسلمُّ)بشرحُّالنووي(ُّكتابُّاإلميان،ُّبابُّكونُّالنهىُّعن-2ُّ ُّمنُّاإلميانُُّّأخرجه 8/214ُُّّاملنكر ُّاهللُّعنه.41ُّرقم ُّرضي ُّأىبُّسعيدُّاخلدري ُّمنُّحديث
ُّمسلمُّ)بشرحُّالنووي(ُّكتابُّاإلمارة،ُّبابُّوجوبُّطاعةُّاألمراءُّيفُّغريُّمعصيةُّ-3ُّ ُّابنُّعمرُّرضيُّاهللُّعنه.8131ُّرقم4/444ُُّّأخرجه ُّمنُّحديث
ُّكتابُّاألحكام،ُّ-4ُّ ُّ)بشرحُّفتحُّالباري( ُّالبخاري 83/204ُُّّأخرجه ُّواللفظُّله.8201ُّرقم4/441ُُّّ،ُّومسلمُّ)بشرحُّالنووي(ُّكتابُّاإلمارة،1281ُّ،2200ُّرقمي
ُّيفُّاجلوابُّعنُّهذهُّالشبهةُّانظر:ُّمنهجُّالسنةُّيفُّالعالقةُّبنيُّاحلاكمُّواحملكومُّلفضيلةُّاألستاذ342ُُّّ-342ُّضوابطُّالروايةُّعندُّاحملدثنيُّصُُّّ-5ُّ بتصرف،ُّولالستزادة

ُّالدكتورُّحيىيُّإمساعيلُّحبلوش.
 بتصرف.3ُّالفقهيةُّعندُّأصحابُّاحلديثُّيفُّالقرنُّالثانُّاهلجريُّللدكتورُّعبدُّاجمليدُّحممودُّصُّاالجتاهات-4ُّ
ُّيفُّكتاباتُّأعداءُّد.ُّعمادُُّّ-2ُّ ُّالسنةُّالنبوية ُّللسالطنيُّ،ُّحبث:اإلسالمالشربيين، ُّمنُّالصحابةُّوالتابعنيُّكانواُّجنود ُُّّالعهدُّاالموي.وامللوكُّيفُّشبهةُّأنُّمحلةُّاالحاديث
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ّ(2)اتهامّالزهريّبالكذبّوعدمّاألمانةّفيّالحديثشبهةّ:ّسّعشرداسالالبحثّ
يتهمُّبعضُّاملغرضنيُّاإلمامُّالزهريُّبعدمُّاألمانة،ُّوالكذبُّيفُّاحلديث،ُّويزعمونُّأنُّعالقتهُّباألموينيُّكانتُّسبباُّيفُّذلك،ُّومنُُُُُُُُّّّّّّّّ

ُّوحجه ُّالسلطان، ُّحاشية ُّحتركهُّيف ُّالعالقة: ُّامللك.ُُّّمظاهرُّهذه ُّعبد ُّبن ُّألوالدُّهشام ُّوتربيته ُّوالطغيان، ُّاملعروفُّبالظلم ُّاحلجاج مع
ُّواألمراء ُّمنُّوراءُّذلكُّإىلُّالطعنُّيفُّعدالةُّاإلمامُّالزهري.ُّ،مستدلنيُّبذلكُّعلىُّمداهنتهُّللخلفاء ُّهادفني

ّعّنقدّعام:ّّّّّّ ّكونه ّفضالّعن ّوورعه، ّوتوثيقه، ّالزهري، ّوالمحدثونّعلىّعدالة ّالعلماء ّأجمع ّومحدثهلقد ّاألمة ّفيّالم ا
ّإزمانه،ّوالذيّجمعتّالسنةّعلىّيديه نّصلةّالزهريّباألمويينّصلةّالناصحّاألمينّللحكام،ّوعليهّفالّغضاضةّمنّوجودهّ،

ّبمواالتهم،ّوقدّأنكرّعليهمّفيّبعضّالمواقف؟! ّفكيفّيتهم ّألنهمّالخلفاء، ّأوّتربيتهّألوالدهم؛ ّفيّحاشيتهم،
ّعدالةّالزهريّّوّّّّّّ ّورعهّوعلمهّينفيانّهذهّالشبهة:أوال.
إنُّاملتأملُّيفُّكتبُّعلماءُّاجلرحُّوالتعديل،ُّوماُّكتبهُّأصحابُّالتاجمُّوكتبُّالرجال،ُّيتبنيُّلهُّدونُّأدىنُّريبةُّأنُّالعلماءُّمجيعاُّقدُُُُُُُّّّّّّّ

ُّتوثيقُّاإلمامُّالزهري،ُّوإتقانهُّوعدالتهُّوصدقه،ُّوميكنناُّتفصيلُّهذهُّاحلقيقةُّبذكرُّبعضُّماُّأوردهُّهؤُّ ُّءُّالعلماءُّيفُّذلك:الاتفقواُّعلى
ُّجامعا ُّوالرواية،ُّفقيها ُّالعلمُّواحلديث ُّالزهريُّثقة،ُّكثري ُّسعد:ُّ"كان ُّرسولُّ،ُّ(2")قالُّابن ُّعن ُّأسانيدُّتروى ُّالنسائي:ُّ"أحسن وقال

أربعة:ُّالزهريُّعنُّعليُّبنُّاحلسنُّعنُّأبيهُّعنُّجده،ُّوالزهريُّعنُّعبيدُّاهللُّعنُّابنُّعباسُّعنُّعمرُّرضيُّاهللُّعنه،ُّوذكرُّالطريقنيُُّّاهلل
ُّالناسُّإسناداُّ")،ُّ(3"ُّ)اآلخرين ُّ(.4وقالُّاإلمامُّأمحد:ُّ"الزهريُّأحسنُّالناسُّحديثا،ُّوأجود

قالُّعنهُّابنُّحبانُّيفُُّّ،ُّ(5")وقالُّابنُّأيبُّحامت:ُّ"سئلُّأبوُّزرعة:ُّأيُّاإلسنادُّأصح؟ُّفقال:ُّأربعة:ُّأوهلاُّالزهريُّعنُّساملُّعنُّأبيهُُُُُُّّّّّّ
ُّوأحسنهمُّسيا ُّأهلُّزمانه، ُّأحفظ ُّ"كانُّمن ُّعنهُّالناسكتابُّ"الثقات": ُّروى ُّفقيهاُّفاضال، ُّاألخبار،ُّوكان ُّملتون ُّ(4")قا ُّلهُّ، وترجم

بعدُُّّ"ُّ(،ُّكماُّقالُّعنهُّيفُّبدايةُّترمجتهُّلهُّيفُّ"سريُّأعالمُّالنبالء2اإلمامُّالذهيبُّيفُّ"تذكرةُّاحلفاظ"ُّحتتُّعنوان:ُّ"الزهريُّأعلمُّاحلفاظ")
كماُّترجمُّلهُّاإلمامُّاحلافظُّابنُّحجرُّالعسقالنُّ،ُُّّ(1")الشامُّأنُّذكرُّنسبه:ُّ"اإلمامُّالعلم،ُّحافظُّزمانهُّأبوُّبكرُّالقرشيُّالزهريُّنزيل

ُّ(1يفُّكتابهُّ"مهذيبُّالتهذيب"ُّحتتُّعنوان:ُّ"الفقيهُّأبوُّبكرُّاحلافظُّاملدنُّأحدُّاألئمةُّاألعالم،ُّوعاملُّاحلجازُّوالشام"ُّ)
دركُّ)الزهري(ُّاهللُّالعجلي:ُّ"أقالُّأمحدُّبنُّعبدُّّطلبهّالعلمّوحرصهّعلىّالتعلمّينفيّعنهّالتهمةّبمداهنةّأحدّمنّالحكام:ّّّّّّ

منُّأصحابُّالنيبُّأنسُّبنُّمالك،ُّوسهلُّبنُّسعد،ُّوعبدُّالرمحنُّبنُّأزهر،ُّوحممودُّبنُّالربيعُّاألنصاري،ُّوروىُّعنُّعبدُّاهللُّبنُّعمرُّ
وكانُّمنُّأحفظُُّّوقالُّأبوُّبكرُّبنُّمنجويه:ُّ"رأىُّعشرةُّمنُّأصحابُّالنيب،ُّ(80")حنواُّمنُّثالثةُّأحاديث،ُّوروىُّعنُّالسائبُّبنُّيزيد

ُّفقيهاُّفاضال")أه ُّملتونُّاألخبار،ُّوكان ُّ(.88لُّزمانه،ُّوأحسنهمُّسياقا

                                                                 
ُّاإلسالمي،ُّد.ُّمصطفىُّالسباعي،ُّدارُّالسالم،ُّالقاهرة،ُّط-8ُّ م.ُّالروضُّالباسمُّيفُّالذبُّعنُّسنةُّأيبُّالقاسم،ُّالوزير2004ُّهـ/3ُّ،8422ُّالسنةُّومكانتهاُّيفُّالتشريع

ُّمُّ.8121هـ/8311ُّاليمان،ُّدارُّاملعرفة،ُّبريوت،
ُّ(.2/431م،ُّ)2002الطبقاتُّالكبري،ُّابنُّسعد،ُّحتقيق:ُّد.ُّعليُّحممدُّعمر،ُّاهليئةُّاملصريةُّالعامةُّللكتاب،ُّالقاهرة،ُّ-2ُّ
ُّدمشق،ُّابنُّعساكر،ُّحتقيق:ُّعليُّشريي،ُّدارُّالفكر،ُّبريوت،ُّط-3ُّ ُّ(.55/331م،ُّ)8111هـ/8ُّ،8481ُّتاريخ
ُّدمشق،ُّابنُّعساكر،ُّحتقيق:ُّعليُّشريي،ُّ-4ُّ ُّ(.55/331م،ُّ)8111هـ/8ُّ،8481ُّدارُّالفكر،ُّبريوت،ُّطتاريخ
ُّالعلمية،ُّبريوت،ُّط-5ُّ ُّوالتعديل،ُّابنُّأيبُّحامت،،ُّدارُّالكتب ُّ(.2/24،ُّ)8اجلرح
ُّاملعارفُّالعثمانية،ُّاهلند،ُّط-4ُّ ُّ(.5/341م،ُّ)8123هـ/8ُّ،8313ُّالثقات،ُّابنُّحبان،ُّمطبعةُّجملسُّدائرة
ُّالعلمية،ُّب-2ُّ ُّاحلفاظ،ُّالذهيب،ُّدارُّالكتب ُّ(.8/801ريوت،ُّد.ُّت،ُّ)تذكرة
ُّاألرنؤوط،ُّمؤسسةُّالرسالة،ُّبريوت،ُّط-1ُّ ُّ(.5/324م،ُّ)8110هـ/2ُّ،8480ُّسريُّأعالمُّالنبالء،ُّالذهيب،ُّحتقيق:ُّشعيب
ُّالتهذيب،ُّابنُّحجرُّالعسقالن،ُّدارُّالفكر،ُّبريوت،ُّط-1ُّ ُّ(.1/315م،ُّ)8114هـ/8ُّ،8404ُّمهذيب

ُّطمعرفةُّالثقات،ُّأمحدُّبنُّعبدُّاهللُّالعجلي،ُّحتقيق:ُّد-80ُّ ُّ(.2/253م،ُّ)8115هـ/8ُّ،8405ُّ.ُّعبدُّالعليمُّعبدُّالعظيمُّالبستوي،ُّمكتبةُّالدار،ُّاملدينةُّاملنورة،
ُّاملعارفُّالعثمانية،ُّاهلند،ُّط-88ُّ ُّ(.5/341م،ُّ)8123هـ/8ُّ،8313ُّالثقات،ُّابنُّحبان،ُّمطبعةُّجملسُّدائرة
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(،ُّوقالُّإبراهيمُّبنُّسعد8ُّوروىُّعبدُّالرزاقُّعنُّمعمرُّعنُّالزهريُّقال:ُّ"جالستُّسعيدُّبنُّاملسيبُّمثانُّسننيُّمتسُّركبيتُّركبته")ُُُُُُُّّّّّّّ
ُّابنُّشهابُّبشيءُّمنُّالعلم،ُّإالُّأنهُّكانُّيشدُّثوبهُّعندُّصدره،ُّويس ُّاحلداثة"عنُّأبيه:ُّ"ماُّسبقنا ُّمتنعنا ُّألُّعماُّيريد،ُّوكنا

(،ُّوقالُّعبدُّالرمحنُّبنُّأيبُّالزنادُّعنُّأبيه:ُّ"كنتُّأطوفُّأناُّوابنُّشهاب،ُّومعُّابنُّشهابُّاأللواحُّوالصحف،ُّقال:ُّوكناُّنضحك2ُّ)
ُّالن ُّاحتيجُّإليهُّعلمتُّأنهُّأعلم ُّاحلاللُّواحلرام،ُّوكانُّابنُّشهابُّيكتبُّكلُّماُّمسع،ُّفلما ،ُّ(3")سابه"،ُّويفُّروايةُّقال:ُّ"كناُّنكتب

وقالُّإبراهيمُّبنُّسعدُّعنُّحممدُّبنُّعكرمةُّبنُّعبدُّالرمحنُّبنُّاحلارثُّبنُّهشام:ُّ"كانُّابنُّشهابُّخيتلفُّإىلُّاألعرج،ُّوكانُّاألعرجُّ
ُّفيسألهُّعنُّاحلديث،ُّمثُّيأخذُّقطعةُّورقُّفيكتبُّفيها،ُّمثُّيتحفظه،ُّفإذاُّحفظُّاحلديثُّمزقُّالرقعة" ُّ(.4)ُّيكتبُّاملصاحف،

كيسان:ُّ"كنتُّأطلبُّالعلمُّأناُّوالزهري،ُّفكناُّنكتبُّالسنن.ُّقال:ُّفكتبناُّماُّجاءُّعنُّالنيبُّصلىُّاهللُّوقالُّمعمرُّعنُّصاحلُّبنُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّ
ُّالقطانُّ،ُّ(5"ُّ)عليهُّوسلم،ُّمثُّقال:ُّتعالُّنكتبُّماُّجاءُّعنُّالصحابة.ُّقال:ُّفكتبُّوملُّأكتب،ُّفأجنحُّوضيعت وقالُّأمحدُّبنُّسنان

ُّيُّيوماُّحبديث،ُّفلماُّقامُّقمتُّفأخذتُّبعنانُّدابتهُّفاستفهمتهعنُّعبدُّالرمحنُّبنُّمهدي:ُّمسعتُّمالكُّبنُّأنسُّيقول:ُّحدثُّالزهرُّ
ثاُّوقالُّعبدُّالرمحنُّبنُّإسحاقُّعنُّالزهري:ُّماُّاستعدتُّحدي،ُّقال:ُّتستفهمين؟ُّماُّاستفهمتُّعاملاُّقط،ُّوالُّرددتُّشيئاُّعلىُّعاملُّقط

يمُّبنُّنُّاملاجشونُّعنُّإبراهوقالُّعبدُّامللكُّب،ُّقط،ُّوالُّشككتُّيفُّحديث،ُّإالُّحديثاُّواحدا،ُّفسألتُّصاحيب،ُّفإذاُّهوُّكماُّحفظت
ُّساءله،ُّ سعد:ُّقلتُّأليب:ُّماُّفاقكمُّالزهري؟ُّقال:ُّكانُّيأيتُّاجملالسُّمنُّصدورها،ُّوالُّيأتيهاُّمنُّخلفها،ُّوالُّيبقيُّيفُّاجمللسُّشاباُّإال

اءله،ُّوالُّعجوزاُّسُّمثُّيأيتُّالدارُّمنُّدورُّاألنصارُّفالُّيبقيُّفيهاُّشاباُّإالُّساءله،ُّوالُّكهالُّإالُّوالُّكهالُّإالُّساءله،ُّوالُّفىتُّإالُّساءله،
ُّحىتُّحياولُّرباتُّاحلجال) ُّوالُّكهلةُّإالُّساءهلا، ُّ(.4إالُّساءهلا،

إنُّاحلديثُّعنُّمكانةُّاإلمامُّالزهريُّيفُّالعلم،ُّوثناءُّالعلماءُّعلىُّعلمهُّحيتاجُّإىلُّمصنفُّكاملُّأوُّيزيد،ُّولكنناُّّمكانتهّالعلمية:ّّّّّّّ
عواهم،ُّيقولُّوأمانتهُّودقتهُّيفُّروايةُّاحلديث؛ُّحىتُّيتبنيُّكذبُّقوهلمُّومهافتُّدُّنكتفيُّبأبرزُّماُّقالهُّاألئمةُّوالعلماءُّعنُّمكانتهُّالعلمية،

أخربتُّعنُّسفيانُّبنُّعيينة،ُّقال:ُّقالُّعمروُّبنُّدينار:ُّ"ماُّرأيتُّأحداُّأبصرُّحبديثُّمنُّالزهري".ُّوقالُّعبدُّالرمحنُّبنُُّّابنُّسعد:
خرُّبنُّجويرية:ُّوالُّاحلسن؟ُّقال:ُّماُّرأيتُّأحداُّمهديُّعنُّوهيبُّقال:ُّ"مسعتُّأيوبُّيقول:ُّماُّرأيتُّأحداُّأعلمُّمنُّالزهري،ُّفقالُّص

ُّ(.2أعلمُّمنُّالزهري")
ويرويُّابنُّعساكرُّعنُّأمحدُّبنُّأيبُّاحلواريُّقال:ُّ"حدثناُّالوليدُّبنُّمسلم،ُّقال:ُّخرجُّالزهريُّمنُّاخلضراء،ُّفجلسُّذلكُّالعمودُُُُُُُُّّّّّّّّ

ون:ُّقالُّالء،ُّفتعالواُّحىتُّأحدثكم،ُّقال:ُّفسمعهمُّيقولمنُّعندُّعبدُّامللك،ُّفقال:ُّياُّأيهاُّالناسُّإناُّكناُّقدُّمنعناكمُّشيئاُّقدُّبذلناهُّهلؤُّ
،ُّ(1)"رسولُّاهللُّفقال:ُّياُّأهلُّالشامُّماُّيلُّأرىُّأحاديثكمُّليستُّهلاُّأزمةُّوالُّخطم؟!ُّقالُّالوليد:ُّفتمسكُّأصحابناُّباألسانيدُّمنُّيومئذ

وابُّمنُّفإذاُّالدفاترُّقدُّمحلتُّعلىُّالدوعنُّعبدُّالرزاقُّأنهُّمسعُّمعمراُّيقول:ُّ"كناُّنرىُّأناُّقدُّأكثرناُّعنُّالزهري،ُّحىتُّقتلُّالوليد،ُّ
ُّ(.1خزائنه،ُّيقول:ُّمنُّعلمُّالزهري")

وروىُّحممدُّبنُّاحلسنُّبنُّزبالة،ُّعنُّالدراوردي،ُّقال:ُّ"أولُّمنُّدونُّالعلمُّوكتبهُّابنُّشهاب،ُّوقالُّأبوُّسلمةُّاملنقري:ُّحدثناُُُُُُُُُّّّّّّّّّ
ُّعباس،ُّوابنُّعمر،ُّوجابرا،ُّوابنُّالزبري، ُّابنُُّّابنُّعيينةُّعنُّعمروُّقال:ُّجالستُّابن ُّأرُّواحداُّأنسقُّللحديثُّمنُّالزهري،ُّوقال فلم

                                                                 
ُّدمشق،ُّابنُّعساكر،ُّحتقيق:ُّعليُّشريي،ُّدارُّالفكر،ُّبريوت،ُّط-8ُّ ُّ(.55/385م،ُّ)8111هـ/8ُّ،8481ُّتاريخ
ُّدمشق،ُّابنُّعساكر،ُّحتقيق:ُّعليُّشريي،ُّدارُّالفكر،ُّبريوت،ُّط-2ُّ  (.55/382م،ُّ)8111هـ/8ُّ،8481ُّتاريخ
ُّدمشق،ُّابنُّعساكر،ُّحتقيق:ُّعليُّشريي،ُّدارُّالفكر،ُّبريوت،ُّط-3ُّ ُّ(.55/381م،ُّ)8111هـ/8ُّ،8481ُّتاريخ
ُّدمشق،ُّابنُّعساكر،ُّحتقيق:ُّعليُّشريي،ُّدارُّالفكر،ُّبريوت-4ُّ  (.55/320م،ُّ)8111هـ/8ُّ،8481ُّ،ُّطتاريخ
ُّدمشق،ُّابنُّعساكر،ُّحتقيق:ُّعليُّشريي،ُّدارُّالفكر،ُّبريوت،ُّط-5ُّ ُّ(.55/320م،ُّ)8111هـ/8ُّ،8481ُّتاريخ
ُّمؤسسةُّالرسالة،ُّبريوت،ُّط-4ُّ ُّالكمالُّيفُّأمساءُّالرجال،ُّاحلافظُّاملزي، ُّ(.24ُّ/434ُّ،431م،ُّ)8112هـ/8ُّ،8483ُّمهذيب
ُّ(.2/434م،ُّ)2002يق:ُّد.ُّعليُّحممدُّعمر،ُّاهليئةُّاملصريةُّالعامةُّللكتاب،ُّالقاهرة،ُّالطبقاتُّالكبري،ُّابنُّسعد،ُّحتق-2ُّ
ُّدمشق،ُّابنُّعساكر،ُّحتقيق:ُّعليُّشريي،ُّدارُّالفكر،ُّبريوت،ُّط-1ُّ ُّ(.55/333م،ُّ)8111هـ/8ُّ،8481ُّتاريخ
ُّ(.2/435م،ُّ)2002ُّالطبقاتُّالكبري،ُّابنُّسعد،ُّحتقيق:ُّد.ُّعليُّحممدُّعمر،ُّاهليئةُّاملصريةُّالعامةُّللكتاب،ُّالقاهرة،-1ُّ
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ُّمنُّ ُّعنُّشعيبُّبنُّأيبُّمحزة:ُّقيلُّملكحول:ُّمنُّأعلم ُّالزهريُّأنهُّليسُّأحدُّأعلمُّبالسنةُّمنه،ُّوعنُّبقية، عيينة:ُّكانواُّيرونُّيومُّمات
كاحلكمُُُّّّهريُّيفُّأصحابهلقيت؟ُّقال:ُّابنُّشهاب،ُّقيل:ُّمثُّمن؟ُّقال:ُّابنُّشهاب،ُّقيل:ُّمثُّمن؟ُّقال:ُّابنُّشهاب..ُّوقالُّمعمر:ُّكانُّالزُّ

بنُّعتيبةُّيفُّأصحابه،ُّوقالُّموسىُّبنُّإمساعيل:ُّشهدتُّوهيباُّوبشرُّبنُّاملفضلُّوغريمهاُّذكرواُّالزهري،ُّفلمُّجيدواُّأحداُّيقيسونهُّبه،ُّإالُّ
ُّأفقههمُّ) ُّاحلكم،ُّومحاد،ُّوقتادة،ُّوالزهري،ُّوالزهريُّعندي بنُُّّ(،ُّوعنُّالليثُّعنُّجعفر8الشعيب،ُّوقالُّعليُّبنُّاملديين:ُّأفىتُّأربعة:

ربيعة:ُّقلتُّلعراكُّبنُّمالك:ُّمنُّأفقهُّأهلُّاملدينة؟ُّقال:ُّأماُّأعلمهمُّبقضاياُّرسولُّاهللُّوقضاياُّأيبُّبكرُّوعمرُّوعثمان،ُّوأفقههمُّفقها،ُّ
ُّفجرته،ُّ ُّإال ُّحبرا ُّعبيدُّاهلل ُّمن ُّأنُّتفجر ُّتشاء ُّفعروة،ُّوال ُّحديثا ُّوأماُّأغزرهم ُّاملسيب، ُّفسعيدُّبن ُّالناس، ُّمنُّأمر ُّمضى وأعلمهمُّمبا

ُّعلىُّعلمه")ُّوأعلمهمُّعندي ُّابنُّشهاب؛ُّفإنهُّمجعُّعلمهمُّمجيعا ُّ(.2مجيعا
قالُّاإلمامُّالذهيبُّيفُّكتابهُّ"تذكرةُّاحلفاظ":ُّروىُّأبوُّصاحلُّعنُّالليثُّبنُّسعدُّقال:ُّماُّرأيتُّعاملاُّقطُّأمجعُّمنُّالزهري،ُّحيدثُُُُُُُُّّّّّّّّ

كذلك.ُّوإنُّحدثُّعنُّالقرآنُّوالسنةُّفُّيفُّالتغيبُّفتقول:ُّالُّحيسنُّإالُّهذا،ُّوإنُّحدثُّعنُّالعربُّواألنسابُّقلت:ُّالُّحيسنُّإالُّهذا،
ُّوقالُّالليثُّأيضا:ُّقالُّالزهري:ُّماُّصربُّأحدُّعلىُّالعلمُّصربي،ُّوالُّنشرهُّأحدُّنشري.

ُّ(.3وقالُّعمرُّبنُّعبدُّالعزيز:ُّ"ملُّيبقُّأحدُّأعلمُّبسنةُّماضيةُّمنُّالزهري،ُّوقالُّأيوبُّالسختيان:ُّماُّرأيتُّأعلمُّمنه")ُُُُُُُّّّّّّّ
عمر،ُّيقول:ُّأردتُّأطلبُّالعلم،ُّفجعلتُّآيتُّمشايخُّآلُّعمر،ُّفأقول:ُّماُّمسعتُّمنُّسامل؟ُّوعنُّعبدُّالرزاق:ُّ"مسعتُّعبيدُّاهللُّبنُّ

ُّيونس،ُّ ُّوعنُّعنبسة،ُّعن ُّيومئذُّكانُّبالشام، ُّيلزمه،ُّقال:ُّوابنُّشهاب ُّفإنهُّكان ُّقال:ُّعليكُّبابنُّشهاب، فكلماُّأتيتُّرجالُّمنهم،
ُّ(.4عنُّابنُّشهاب،ُّقال:ُّقالُّيلُّسعيدُّبنُّاملسيب:ُّماُّماتُّمنُّتركُّمثلك)

ُّعنهُُُُُُُُّّّّّّّّ ُّشهاب،ُّقلت:ُّقدُّأخذ ُّأحدُّلكتبتُّعنُّابن ُّقال:ُّ"لوُّكنتُّكاتباُّعن ُّمطيع،ُّعنُّأيوبُّالسختيان، وعنُّسالمُّبنُّأيب
ُّعيينُّ،ُّ"أيوبُّقليال ُّرأيتُّبني ُّحممد،ُّقال: ُّحدثينُّاملنكدرُّبن ُّبنُّعيسى، ُّفروىُّمعن ُّالزهريُّيوصفُّبالعبادة؛ ُّالذهيب:ُّ"وكان يقول

يةُّبنُّصاحل:ُّ"أنُّأباُّجبلةُّحدثه،ُّقال:ُّكنتُّمعُّابنُّشهابُّيفُّسفر،ُّفصامُّيومُّعاشوراء،ُّوعنُّالليثُّعنُّمعاوُّ،ُّ"الزهريُّأثرُّالسجود
ُّ(.5فقيلُّله:ُّملُّتصومُّوأنتُّتفطرُّيفُّرمضانُّيفُّالسفر؟ُّقال:ُّإنُّرمضانُّلهُّعدةُّمنُّأيامُّأخر،ُّوإنُّعاشوراءُّيفوت")

الُّلقدُّأدركتُّيفُّاملسجدُّسبعنيُّممنُّيقول:ُّقُّوعنُّأيبُّيونس،ُّمسعتُّمالكاُّيقول:ُّ"إنُّهذاُّالعلمُّدين،ُّفانظرواُّعمنُّتأخذونه،ُُُُُُّّّّّّ
ُّملُّ ُّبهُّأمينا،ُّفماُّأخذتُّمنهمُّشيئا،ُّألهنم ُّوإنُّأحدهمُّلوُّائتمنُّعلىُّبيتُّمال،ُّلكان فالن،ُّقالُّرسولُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم،

عنُّالزهري:ُّ"قالُّوعنُّأيوبُّبنُّسويدُّعنُّيونسُّ،ُّ(4")يكونواُّمنُّأهلُّهذاُّالشأن،ُّويقدمُّعليناُّالزهري،ُّوهوُّشابُّفنزدحمُّعلىُّبابه
ُّحجرُّ ُّفإهناُّكانتُّيف ُّقال:ُّعليكُّبعمرةُّبنتُّعبدُّالرمحن؛ ُّأفالُّأدلكُّعلىُّوعائه؟ُّقلت:ُّبلى، يلُّالقاسم:ُّأراكُّحترصُّعلىُّالطلب،

ُّفهلُّيتهمُّمنُّيقالُّفيهُّمثلُّهذهُّاألقوالُّبالكذبُّوعدمُّاألمانةُّيفُّاحلديث؟!،ُّ(2")عائشة،ُّفأتيتهاُّفوجدمهاُّحبراُّالُّينزف

ّباألمويين:ّثانيا.ّصلةّالزهري
ُّوفضلهمُُُُُُّّّّّّ ُّعدالتهم ُّالعلمُّعلى ُّأهل ُّممنُّأمجع ُّواحد ُّمنُّغري ُّفكماُّكانتُّمنهُّكانت ُّتقدحُّفيه، ُّال ُّالزهريُّللسالطني إنُّخمالطة

ُّعليهُّالعد ُّيأيت ُّومنُّال ُّيوسف ُّوالقاضيُّأيب ُّموسىُّالرضا، ُّبن ُّاإلمامُّعلي ُّونبلهم،ُّمثل ُّع، ُّدعوى ُّاملظاملُّفهي ُّعلى لىُّوأماُّاإلعانة
ة،ُّوقدُّذكرُّالعلماءُّماُّجيوزُّمنُّخمالطةُّالظلمة،ُّوفرقواُّبنيُّاملداراةُّواملداهنة،ُّقالُّالقاضيُّعياضُّيفُّشرحُّمسلم:ُّالزهريُّغريُّصحيح

                                                                 
ُّاألرنؤوط،ُّمؤسسةُّالرسالة،ُّبريوت،ُّط-8ُّ ُّ(.5/334ُّ:334م،ُّ)8110هـ/2ُّ،8480ُّسريُّأعالمُّالنبالء،ُّالذهيب،ُّحتقيق:ُّشعيب
ُّدمشق،ُّابنُّعساكر،ُّحتقيق:ُّعليُّشريي،ُّدارُّالفكر،ُّبريوت،ُّط-2ُّ ُّ(.55/348م،ُّ)8111هـ/8ُّ،8481ُّتاريخ
ُّالعلمية-3ُّ ُّاحلفاظ،ُّالذهيب،ُّدارُّالكتب ُّ(.8/801،ُّبريوت،ُّد.ُّت،ُّ)تذكرة
ُّاألرنؤوط،ُّمؤسسةُّالرسالة،ُّبريوت،ُّط-4ُّ ُّ(.5/332م،ُّ)8110هـ/2ُّ،8480ُّسريُّأعالمُّالنبالء،ُّالذهيب،ُّحتقيق:ُّشعيب
ُّاألرنؤوط،ُّمؤسسةُّالرسالة،ُّبريوت،ُّط-5ُّ ُّ(.5/348ُّ،342م،ُّ)8110هـ/2ُّ،8480ُّسريُّأعالمُّالنبالء،ُّالذهيب،ُّحتقيق:ُّشعيب
ُّدمشق،ُّابنُّعساك-4ُّ ُّ(.55/352م،ُّ)8111هـ/8ُّ،8481ُّر،ُّحتقيق:ُّعليُّشريي،ُّدارُّالفكر،ُّبريوت،ُّطتاريخ
ُّ(.5/342م،ُّ)8110هـ/2ُّ،8480ُّسريُّأعالمُّالنبالء،ُّالذهيب،ُّحتقيق:ُّشعيبُّاألرنؤوط،ُّمؤسسةُّالرسالة،ُّبريوت،ُّطُّ-2ُّ
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ة،ُّومنُّوجوهُّاحلججُّالدالةُّعلىُّجوازُّاملخالط،ُّاملداهنةُّمباُّكانُّمنُّأمرُّالدين،ُّمثلُّأنُّيفتيهُّبغريُّحق،ُّواملداراةُّماُّكانُّمنُّأمرُّالدنيا
ُّماُّيلي:إذاُّملُّيكنُّمعهاُّمعصيةُّظاه ُّرة،

لىُّفمنُّغشيُّأبواهبم،ُّفصدقهمُّيفُّكذهبم،ُّوأعاهنمُّع»...ُّاألول:ُّاحلديثُّالصحيحُّوالنصُّالصريح،ُّوهوُّقولهُّيفُّأئمةُّاجلور:ُُُُُُُُّّّّّّّّ
ظلمهم،ُّفليسُّمينُّولستُّمنه،ُّوالُّيردُّعلىُّاحلوض،ُّومنُّغشيُّأبواهبمُّأوُّملُّيغشُّوملُّيصدقهمُّيفُّكذهبم،ُّوملُّيعنهمُّعلىُّظلمهم،ُّ

املسائلُّكدوحُّيكدحُّهباُّالرجلُّوجهه،ُّفمنُّ»ومنُّذلكُّماُّروىُّأبوُّداودُّعنُّالنيبُّقال:ُّ،ُّ(8)«نه،ُّوسريدُّعليُّاحلوضفهوُّمينُّوأناُّم
،ُّواملسألةُّالُّمتكنُّإالُّبضربُّمنُّ(2)«شاءُّأبقىُّعلىُّوجهه،ُّومنُّشاءُّترك.ُّإالُّأنُّيسألُّالرجلُّذاُّسلطان،ُّأوُّيفُّأمرُّالُّجيدُّمنهُّبدا

ُّاملخالطة.
ُّالُّينهاكمُّاهللُّعنُّالذينُّملُّيقاتلوكمُّيفُّالدينُّوملُّخيرجوكمُّمنُّدياركمُّأنُّتربوهمُّوتقسطواُّإليهمُّإنُّاهللُّحيب}ُّالثان:ُّقولهُّتعاىل:ُُُُُُّّّّّّ

ُّيستلزمُّجوازُّاملخالطةُّوحنوها.[،1ُّ:املمتحنة{]املقسطني ُّوعمومُّهذهُّاآليةُّوسببُّنزوهلا
ُّمصر،ُّوقوله:ُُُُُُّّّّّّ ُّ(.3)[55يوسف:]ُّ{ضاجعلينُّعلىُّخزائنُّاألرُّ}الثالث:ُّقصةُّيوسفُّوخمالطتهُّلعزيز
لقدُّكانُّاإلمامُّالزهريُّورعاُّتقياُّكماُّبينا،ُّوملُّتكنُّعالقتهُّباألموينيُّعالقةُّمبنيةُّعلىُّتسييسُّالدينُّوتوظيفهُّيفُّخدمةُّالسالطنيُُُُُُّّّّّّ

يستفيدُُّّفاء،لقدُّكانُّمعُّاخلل،ُّواخللفاءُّكماُّيزعمون؛ُّولكنهاُّكانتُّعالقةُّقائمةُّعلىُّالنصحُّواإلرشادُّإىلُّماُّفيهُّخريُّاألمةُّومصلحتها
منهُّاملسلمونُّمجيعاُّعلىُّكلُّحال،ُّفهوُّيغدوُّعليهمُّويروحُّمنُّحلقاتُّالعلمُّإىلُّجمالسُّالعلماء،ُّيرويُّحديثا،ُّأوُّيبثُّفكرة،ُّأوُّيبنيُّ

ُّحكما،ُّأوُّيؤدبُّهلمُّولدا،ُّأوُّيذكرهمُّمباُّلألمةُّعليهمُّمنُّحقوق،ُّوماُّهللُّعليهمُّمنُّواجبات.
ال:ُّه،ُّوشدتهُّيفُّاحلق،ُّفكانُّالُّخيشىُّيفُّاهللُّلومةُّالئم:ُّفعنُّيعقوبُّالسدوسي،ُّقوإليكُّبعضُّهذهُّاملواقفُّاليتُّتدلُّعلىُّتقواُُُُُُّّّّّّ

حدثينُّاحللوان،ُّحدثناُّالشافعي،ُّحدثناُّعمي،ُّقال:ُّ"دخلُّسليمانُّبنُّيسارُّعلىُّهشامُّبنُّعبدُّامللك،ُّفقال:ُّياُّسليمان،ُّمنُّالذيُّ
بدُّت،ُّهوُّعلي،ُّفدخلُّابنُّشهاب،ُّفسألهُّهشام،ُّفقال:ُّعأيُّاإلفكُّـ؟ُّقال:ُّعبدُّاهللُّبنُّأيبُّبنُّسلول،ُّقال:ُّكذبُّ-توىلُّكربهُّمنهمُّ

اهللُّبنُّأيب،ُّقال:ُّكذبت،ُّهوُّعلي،ُّفقال:ُّأناُّأكذبُّالُّأباُّلك،ُّفوُّاهللُّلوُّنادىُّمنادُّمنُّالسماء:ُّإنُّاهللُّأحلُّالكذبُّماُّكذبت،ُّ
مُّيغرونُّبه،ُّفقالُّلهُّمُّيزلُّالقوُّحدثينُّسعيدُّوعروةُّوعبيدُّوعلقمةُّبنُّوقاص،ُّعنُّعائشة:ُّأنُّالذيُّتوىلُّكربهُّعبدُّاهللُّبنُّأيب،ُّقال:ُّفل

ُّلناُّأنُّحنملُّعلىُّمثلك")ُّهشام:ُّارحلُّفو ُّ(.4اهللُّماُّكانُّينبغي
وجاءُّيفُّالعقدُّالفريد:ُّ"دخلُّالزهريُّعلىُّالوليدُّبنُّعبدُّامللك،ُّفقالُّله:ُّماُّحديثُّحيدثناُّبهُّأهلُّالشام،ُّقال:ُّوماُّهوُّياُّأمريُُُُُُُّّّّّّّ

ُّخليفةُّداُّرعيتهُّكتبُّلهُّاحلسنات،ُّوملُّيكتبُّلهُّالسيئات.ُّقال:ُّباطلُّياُّأمريُّاملؤمنني!ُّأنيباملؤمنني؟ُّقال:ُّحيدثونناُّأنُّاهللُّإذاُّاستعىُّعب
اكُّخليفةُّيفُّاألرضُّياُّداوودُّإناُّجعلن}عزُّوجلُّيقولُّلنبيهُّداود:ُُّّأكرمُّعلىُّاهللُّأمُّخليفةُّغريُّنيب؟ُّقال:ُّبلُّنيبُّخليفة،ُّقال:ُّفإنُّاهلل

ُّ ُّعن ُّفيضلك ُّاهلوى ُّتتبع ُّوال ُّباحلق ُّالناس ُّبني ُّيومُّفاحكم ُّنسوا ُّمبا ُّشديد ُّعذاب ُّهلم ُّاهلل ُّسبيل ُّعن ُّيضلون ُّالذين ُّإن ُّاهلل سبيل
ُّاحلساب ُّعنُّ[21:ص{]سورة ُّليغووننا ُّالناس ُّإن ُّالوليد: ُّقال ُّنيب؟ ُّغري ُّخبليفة ُّظنك ُّفما ُّخليفة، ُّلنيب ُّاملؤمنني ُّأمري ُّيا ُّوعيد ُّفهذا ،

ُّ(.5ديننا")
ُّانظر،ُّهلُّترىُّموقفُُُُُُُّّّّّّّ ُّبنيُّالوليدُّوالزهري،ُّمث ُّالبيتُّاملالكُّوالُّخيرجُّفانظرُّإىلُّماُّجرى ُّموقفُّعاملُّخيضعُّلتأثري عنُُّّالزهري

هواهم،ُّويستجيبُّلرغبامهم،ُّأوُّهوُّموقفُّالعاملُّالناصح؟!ُّإنهُّيدفعُّعنُّخليفةُّاملسلمنيُّوقوعهُّحتتُّتأثريُّالرواةُّالكذابني،ُّفالُّيستمرُّ

                                                                 
ُّالتمذيُّيفُّسننهُّ)بشرحُّحتفةُّاألحوذي(،ُّكتاب:ُّالعيدين،ُّ)-8ُّ ُّ(.401وصححهُّاأللبانُّبرقمُّ)ُّ(.401(،ُّرقمُّ)3/818صحيح:ُّأخرجه
ُّ)بشرحُّعونُّاملعبود(،ُّكتاب:ُّالزكاة،ُّ)-2ُّ ُّأبوُّداودُّيفُّسننه ُّوضعيفُّسننُّأيبُّداودُّ)8434(،ُّرقمُّ)5/33صحيح:ُّأخرجه ُّ(.8431(.ُّوصححهُّاأللبانُّيفُّصحيح
ُّ(.2/41م،ُّ)8121هـ/8311ُّالروضُّالباسم،ُّالوزيرُّاليمان،ُّدارُّاملعرفة،ُّبريوت،ُُّّ-3ُّ
ُّدمشق،ُّ-4ُّ ُّ(.5/328م،ُّ)8111هـ/8ُّ،8481ُّابنُّعساكر،ُّحتقيق:ُّعليُّشريي،ُّدارُّالفكر،ُّبريوت،ُّطُّتاريخ
ُّ(.8/28،20م،ُّ)2004العقدُّالفريد،ُّابنُّعبدُّربه،ُّحتقيق:ُّأمحدُّأمنيُّوآخرين،ُّاهليئةُّالعامةُّلقصورُّالثقافة،ُّ-5ُّ
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ُّيُّكلمةُّالُّيقوهلاُّرجلُّمنُّالعامةُّآلخرُّمثلهُّيف(.ُّوانظرُّإليهُّيقولُّخلليفةُّاملسلمني:ُّ"الُّأباُّلك!"،ُّوه8يفُّظلمُّوالُّيتمادىُّيفُّباطل)
ُّإنُُّّ هيبته،ُّوهذاُّدليلُّعلىُّأنُّصلتهُّباخلليفةُّليستُّصلةُّضعيفُّبقوي،ُّوالُّخمدوعُّخبادع،ُّبلُّصلةُّواثقُّبدينه،ُّمعتزُّبعلمه،ُّيغضب

امُّحيايبُّأحداُّعلىُّمكذب،ُّويثورُّإذاُّحرفتُّحقيقةُّمنُّحقائقُّالتاريخُّاملتصلُّبصحابةُّرسولُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم.ُّفهلُّهذاُّاإل
ُّحسابُّدينهُّوتقواه،ُّوهذاُّحاله؟!

ُّإنُّترددُّالعلماءُّعلىُّجمالسُّاخللفاءُّالُّيطعنُّيفُّأمانتهمُّودينهم،ُّوُّالُّجيعلهمّلهابهّللقصرّوتحركهّفيّحاشيةّالسلطان:أماّّّّّّّ
لةُّالعاملُّاملعتزُّلفاءُّبينُّأمية،ُّوأهناُّصصرعىُّأهواءُّاخللفاءُّونفوذهم،ُّوقدُّسبقُّأنُّقدمناُّأدلةُّعلىُّمسوُّالصلةُّاليتُّكانتُّبنيُّالزهريُّوخ

ُّاملوقف،ُّ ُّاحلقُّأنُّيقفُّهذا ُّحنيُّجيدُّمنُّواجب ُّاخلليفةُّيفُّأيُّحلظةُّباحلق، ُّالُّيتددُّعنُّجماهبة بعلمهُّودينهُّومكانته،ُّالعاملُّالذي
منُّأشدُّالناسُّمالزمةُُّّيوسفوقدمياُّترددُّالصحابةُّعلىُّمعاوية،ُّوترددُّالتابعونُّعلىُّاألمويني،ُّوترددُّأبوُّحنيفةُّعلىُّاملنصور،ُّوكانُّأبوُّ

ُّهلارونُّالرشيد،ُّومعُّذلكُّملُّيطعنُّفيهمُّأحد،ُّوملُّينزهلمُّأحدُّعنُّمرتبةُّالعدالةُّملخالطتهمُّالسالطنيُّأوُّجمالستهم.
لقدُّزعمُّاملغرضونُّليزيدواُّالتنفريُّمنُّالزهري،ُّوالتدليلُّعلىُّقلةُّدينهُّأنهُّحجُّمعُّاحلجاجُّبنُّيوسفُّالثقفي،ُُّّحجهّمعّالحجاج:ُُُُُّّّّّ

مُّباطل؛ُّفالزهريُّملُّيكنُّمعُّاحلجاجُّيفُّحاشيتهُّحنيُّحج،ُّوإمناُّكانُّمعُّعبدُّاهللُّبنُّعمرُّحنيُّاجتمعُّمعُّاحلجاج،ُّوإليكُّوهذاُّزع
ُّإىلُّ ُّالزهريُّقال:ُّكتبُّعبدُّامللك ُّيفُّمصنفهُّعن ُّحجر:ُّ"أخرجُّعبدُّالرزاق ُّ"مهذيبُّالتهذيب"ُّالبن النصُّعلىُّحقيقتهُّكماُّوردُّيف

فأرسلُّإليهُّاحلجاجُّيومُّعرفة:ُّإذاُّأردتُّأنُّتروحُّفآذنا،ُّفراحُّهوُّوساملُّوأناُّمعهما،ُّقالُّابنُّاحلجاج:ُّأنُّاقتدُّبابنُّعمرُّيفُّاملناسك،ُّ
ُّمنُّاحلرُّشدة") ُّمعية2ُّشهاب:ُّوكنتُّصائماُّفلقيت ُّاحلج،ُّالُّيف ُّحنيُّاجتمعاُّباحلجاجُّيف ُّعبدُّاهللُّبنُّعمر ُّإمناُّكانُّمع (،ُّفالزهري

ُّاحلجاج.
طعنُّبهُّيفُّالزهريُّأنُّهشاماُّجعلهُّمربياُّلويلُّعهده،ُّوهذاُّالزعمُّينطويُّعلىُّخطأُّوقدُّزعمُّهؤالءُّأنُّمماُّيّتربيتهّألوالدّهشام:ّّّّّ

ُّماجناُّ ُّالوليدُّهذا ُّعبدُّامللك،ُّوقدُّكان ُّيزيدُّبن ُّتنفيذاُّلوصية ُّبنُّيزيد ُّأخيهُّالوليد ُّهشامُّكانُّهوُّابن ُّويلُّعهد تارخييُّواضح،ُّفإن
تُّرار،ُّوإمناُّكانُّالزهريُّمربياُّألوالدُّهشام،ُّحنيُّحجُّمعهُّسنةُّسمستهتا،ُّبينهُّوبنيُّالزهريُّمنُّالعداوةُّواجلفاءُّماُّبنيُّاألخيارُّواألش

ومائة،ُّوعداُّهذاُّخطأُّتارخيي،ُّفإنناُّالُّندريُّأيُّريبُّيلحقُّبالزهريُّإذاُّرىبُّأوالدُّهشام؟ُّأليسُّذلكُّخرياُّمنُّأنُّيتوىلُّمهذيبهمُّاخللعاءُّ
الدُّالروم،ُّثناُّأنُّأوالدُّهشامُّكانتُّهلمُّغزواتُّموفقةُّيفُّبواملاجنونُّوأعداءُّاهللُّوأعداءُّرسولهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم،ُّعلىُّأنُّالتاريخُّحيد

وهلمُّأيادُّبيضاءُّيفُّنشرُّاإلسالمُّيفُّأصقاعُّكثرية،ُّأليسُّمنُّاإلنصافُّأنُّنرجعُّشيئاُّمنُّالفضلُّيفُّذلكُّإىلُّشيخهمُّالزهري،ُّوالسيماُّ
ُّوأنهُّقدمُّالشامُّمرةُّيريدُّالغزو،ُّوأنهُّكانُّ ُّزيُّاجلنود)أنُّاملؤرخنيُّيذكرونُّعنهُّأنهُّكانُّجندياُّجليال، ُّ(.3يلبس

ُّ
ُّ
ُّ
ُّ
ُّ

                                                                 
ُّاإلسالمي،ُّد.ُّمصطفىُّالسباعي،ُّدارُّالسالم،ُّالقاهرة،ُُّّ-8ُّ ُّ.208ُّم،ُّص2004هـ/3ُّ،8422ُّطالسنةُّومكانتهاُّيفُّالتشريع ُّبتصرف
ُّالتهذيب،ُّابنُّحجر،ُّدارُّالفكر،ُّبريوت،ُّط-2ُّ ُّ(.1/311م،ُّ)8114هـ/8ُّ،8404ُّمهذيب
ُّاإلسالمي،ُّمصطفىُّالسباعي،ُّدارُّالسالم،ُّالقاهرة،ُّط-3ُّ ُّ.201ُّ،201م،ُّص2004ُّهـ/3ُّ،8422ُّانظر:ُّالسنةُّومكانتهاُّيفُّالتشريع

ُّ.التاسعةالشبهة2ُُّّ-4-5جُّثالثال،ُّالردُّعلىُّاالفتاءاتُّوالشبهات،ُّالقسمُّالثالث:ُّالسنةُّالنبوية،ُّاجمللدُّاإلسالمموسوعةُّبيانُّعنُّ
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ّكانواّوراءّوضعّاألحاديث)2(  البحثّالسابعّعشر:ّدعوىّأنّخلفاءّبنيّأمية
ُّبينُّأميةُّوضعواُّأحاديثُّسيا ُّودينيةُّتقويُّوجودهمُّيفُّاحلكميدعيُّبعضُّاملغرضنيُّأنُّأمراء ُّاملنربدُّوازادفقدُُّّ،سية ُّ،رجةُّيف

اءُّاألموينيُّجعلواُّخطبةُّمثُّإنُّاخللفُّ،واخللفاءُّكانواُّخيطبونُّجلوسامُّحديثاُّيثبتُّأنُّالنيبُّدا،ُّووضعُّرجاءُّبنُّحيوةُّهلوُّعاجلمعةُّقُّواوخطب
ُّيفُّذلك. ُّعلىُّخالفُّسنةُّالنيب ُّمروانُّاإلُّالعيدُّمقدمةُّعلىُّالصالة ُّعبدُّامللكُّبن ُّوضعُّأحاديثُّكثكماُّاستغل ُّ،ريةمامُّالزهريُّيف

ُّمنُّأبُّالوملُّيُّ،ةةُّالصخرةُّاليتُّبناهاُّبدالُّمنُّالكعبليجعلُّالناسُّحيجونُّإىلُّقب«ُّالُّتشدُّالرحال...»فوضعُّلهُّحديثُّ زهريُّلقربه
ُّفأجازُُّّ،البيتُّاألموي واعتفُّبوضعهُّاحلديثُّهلمُّفقال:ُّ"إنُّهؤالءُّاألمراءُّأكرهوناُّعلىُّكتابةُّأحاديث"،ُّبلُّإنهُّكانُّمربياُّألبنائهم

ُّهؤالءُّاألبناءُّبأحاديثُّكتبوها.
ُّيعدُّذلكُّدليالُّالُّوخطبتهمُّاجلمعةُّجلوساُّ،قدميهمُّخطبةُّالعيدُّعلىُّالصالةوتُّ،نُّزيادةُّاألموينيُّدرجةُّيفُّاملنربإُّنقدّعام:

إنُّصلةُّالزهريُّوُُّّ،أنُّذلكُّخمالفُّللسنةُّولكنهُّلضرورةعلىُّوضعهمُّلألحاديث؛ُّألهنمُّملُّيستدلواُّبأحاديثُّتؤيدُّفعلهم،ُّوإمناُّاعتفواُّب
كلُّكتبُّالسنةُُُّّّفقدُّروته«ُّالُّتشدُّالرحال»م،ُّأماُّحديثُّباألموينيُّصلةُّالناصحُّللخليفةُّأوُّاألمري،ُّوهذاُّماُّيربرُّوجودهُّيفُّحاشيته

ُّأنهُّ ُّوالصواب ُّحتريفُّمتعمد، ُّففيه ُّعلىُّكتابةُّأحاديث"، ُّقوله:ُّ"أكرهونا ُّأما ُّدرجاتُّالتواتر، ُّيفُّأعلى ُّفهو ُّالزهريُّوغريه، منُّطريق
ُّالنيبُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم. ُّيقصدُّتدوينُّاألحاديثُّالُّوضعهاُّعلى

ّزادّوّ:أوال ّقد ّكانّاألمويون ّعلىّالصإلا ّالعيد ّوقدمواّخطبة ّفيّالمنبر، ّجلوسااّدرجة ّالجمعة ّوكانواّيخطبون ّ،الة،
ّفإنهمّلمّيضعواّأحاديثّتؤيدّماّفعلوه:

ُّيفُّأنهُّكانُُّّالمنبر:ّدرجات ُّابنُّالنجارُّجزمُّأنهُّكانُّسنةُّمثان،ُّكماُّذكرُّآراء ُّأنُّاملنربُّكانُّسنةُّسبع،ُّوأن وذكرُّابنُّسعد
درجةُّالثالثةُّويضعُّرجلهُّعلىُّالثانية،ُّفلماُّويلُّأبوُّبكرُّكانُّجيلسُّعلىُّالثانيةُّويضعُّرجلهُّعلىُّالدرجتنيُّأوُّثالث،ُّجيلسُّالرسولُّعلىُّ

ُّالنيبُّ ُّسنواتُّمثُّعالُّإىلُّموضع ُّجاءُّعثمانُّفعلُّذلكُّست ُّووضعُّرجلهُّعلىُّاألرض،ُّوملا السفلى،ُّوجاءُّعمرُّفجلسُّعلىُّاألوىل،
وملاُّقدمُّاملهديُّاخلليفةُّالعباسيُّإىلُّاملدينةُّاستشارُّاإلمامُّمالكاُّأنُُّّ،(2)فلماُّويلُّمعاويةُّجعلُّللمنربُّستُّدرجاتُّزيادةُّعلىُّالثالثة

هـُّواشتكتُّمصرُّيفُّتعمريه.ُّويف454ُّهـ.ُّواحتقُّاملسجدُّسنة840ُّيعيدهُّإىلُّماُّكانُّعليهُّأيامُّالرسولُّفلمُّيوافق،ُّوكانُّذلكُّسنةُّ
كماُُُّّّ(3)وون،ُّوأرسلُّالظاهرُّمنرباُّعددُّدرجاتهُّتسععهدُّامللكُّالظاهرُّبيربسُّالبندقداريُّكملتُّعمارةُّاملسجد،ُّومنُّبعدهُّالناصرُّقال

ُّ.(4)أرسلُّمنُّبعدهُّمنابرُّأخرى
ُّباملسجدُّحىتُّسنةُّ ُّمنُّاآلجرُّوالنورةُّبسببُّحريق ُّالرخام،411ُّكماُّبىنُّأهلُّاملدينةُّمنربا ُّاألشرفُّقايتبايُّمنرباُّمن ُّفبىن هـ

ديدة،ُّوملُّينكرُّمدىُّاألزمان،ُّوملُّيعدُّللمنربُّالنبويُّذيُّالدرجاتُّالثالثُّأثر،ُّواستمرُّالناسُّخيطبونُّعلىُّاملنابرُّاجلُّوتواىلُّالتغيريُّعلى
إنُّأصلُّاختاذُّاملنربُّكانُّلظهورُّاخلطيبُّأمامُّالناس،ُّوكلماُّارتفعُّأمكنُّأنُّيسمعُّصوتهُّبوضوح،ُّوظهرتُّيفُّمصرُّوغريهاُّ،ُّعليهمُّأحد

ُّاملنربُّيسمعُّمنُّيتحدث،ُّوكانُّخيطبُّعليهاُّكبارُّمنابرُّعاليةُّيفُّمساجدُّواسعةُّجيت معُّفيهاُّاآلالفُّالذينُّالُّيكادُّالبعيدُّمنهمُّعن
اُّالشيوخُّوالعلماء،ُّومنربُّمسجدُّاألزهرُّنفسهُّلهُّدرجاتُّكثرية،ُّوماُّمسعناُّمثلُّالصيحةُّيفُّالسنواتُّاألخريةُّاليتُّترميُّاملنابرُّالعاليةُّبأهن

وإذاُّكانُّرفعُّاملنابرُّإلبالغُّالصوتُّ،ُّ(5)نها،ُّوليستُّمنُّالعباداتُّاليتُّيتقربُّهباُّإىلُّاهللبدعة،ُّوبالتايلُّضاللة،ُّمعُّأنهُّملُّيردُّهنيُّع

                                                                 
ُّاإلسالمي،ُّ- 1 م.ُّقصةُّاهلجومُّعلىُّالسنة،ُّد.ُّعليُّأمحدُّالسالوس،ُّدار2004ُّهـ/3ُّ،8422ُّد.ُّمصطفىُّالسباعي،ُّدارُّالسالم،ُّالقاهرة،ُّطالسنةُّومكانتهاُّيفُّالتشريع

ُّالالتينية،ُّد.ُّت.8112هـ/8ُّ،8401ُّالسالم،ُّالقاهرة،ُّط ُّم.ُّحجيةُّالسنةُّوردُّالشبهاتُّاليتُّأثريتُّحوهلا،ُّاجلامعةُّالدوليةُّبأمريكا
ُّع- 2 ُّأنُّاملنربُّملُّيزل ُّمنُّأسفله.ُّانظر:ذكرُّابنُّحجر ُّحىتُّزادهُّمروانُّيفُّخالفةُّمعاويةُّستُّدرجات ُّصحيحُّالبخاري،ُّلىُّحالهُّثالثُّدرجات ُّبشرح ابنُّحجرُُّّفتحُّالباري

ُّوآخرين،ُّدارُّالريانُّللتاث،ُّالقاهرة،ُّط ُّ(.2ُّ/443،ُّ)م8112هـ/8ُّ،8402ُّالعسقالن،ُّحتقيق:ُّحمبُّالدينُّاخلطيب
ُّال- 3 ُّابنُّحجر ُّبشرحُّصحيحُّالبخاري، ُّ(.2ُّ/443،ُّ)م8112هـ/8ُّ،8402ُّعسقالن،ُّحتقيق:ُّحمبُّالدينُّاخلطيبُّوآخرين،ُّدارُّالريانُّللتاث،ُّالقاهرة،ُّطفتحُّالباري
ُّ(.8ُّ/328لدنية،ُّحممدُّالزرقان،ُّ)انظر:ُّشرحُّالزرقانُّعلىُّاملواهبُّال- 4
ُّم.8123وقعُّموسوعةُّالفتاوى،ُّمايوُّاملنربُّالنبوي،ُّعطيةُّصقر،ُّم- 5



منانيــــــويةّوحيّربـــــةّالنبـــــالسنّ  ّّّّةـنــــــداءّالســــــأعّلدعاوىاقشةّـــــّ، ّّّ ّّ ّّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّّالــــنــ ـبـويـ ةّ ّّّ ّّ ّّّ محــــــــــــمدّأحمـــــــــــــــــــدّصـــــــــبرةّ  إعدادّ:
 

399 
 

ُّبعددُّ ُّمرتبطا ُّتبليغُّالدعوة ُّالسامعني،ُّويف ُّيف ُّأثرُّاملنرب ُّذلك،ُّوليس ُّعن ُّالصوتُّأغنت ُّفإنُّمكربات ُّاملاضي ُّالوحيدةُّيف هوُّالوسيلة
ُّللسامعني.درُّ ُّجاتهُّبقدرُّارتباطهُّبصحةُّاملعلوماتُّواحلكمةُّيفُّإيصاهلا

ُّعندُّ ُّاحليطةُّألنفسهم ُّويتخذونُّمن ُّفيهاُّوينقصون، ُّاملساجدُّويزيدون ُّوالرؤساءُّجيددون ُّهمُّامللوك ُّالسباعي:ُّ"وها يقولُّد.
ُّعلىُّنُّاملنربُّغري ُّإُّيفُّالدين،ُّواحنرافاُّعنه؟!الذهابُّإىلُّالصالةُّماُّيدفعُّعنهمُّخطراُّمتومهاُّأوُّمتوقعا،ُّفلماذاُّالُّيعتربُّعملُّهؤالءُّتزيداُّ

ُّيقفُّجبانبُّجذعُّالنخل،ُّاختذُّمنرباُّمنُّثالثُّدرجات،ُّحيثُّتزايدُّالناسُّيفُّاملسجد،ُّفبعدُّأنُّكانُّرسولُّاهللُّعهدُّالرسولُّيفُّحياته،
كثرُّمنُّإذاُّاتسعُّاملسجدُّأواحتاجُّاألمرُّإىلُّمكانُّعالُّليسمعُّالبعيدُّكماُّيسمعُّالقريب،ُّفماُّالذيُّمينعُّمنُّزيادةُّالدرجاتُّعلىُّهذاُّ

ذلك؟ُّوزادُّالناسُّفيهُّعماُّكانواُّعليهُّيفُّحياةُّالرسولُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم؟ُّالُّشيءُّمينعُّمنُّهذاُّالُّديناُّوالُّشرعاُّوالُّتقىُّوالُّورعا،ُّ
ُّدرجاتُّاملنرب" ُّمعاويةُّحنيُّزاد ُّيزيدُّمعاويةُُّّ(8)هذاُّهوُّماُّفعله ُّفالُّغروُّأن ُّالنبويوعليه ُّيفُّدرجاتُّاملنرب منُُّّكانُّكثريُُّّوقدُّ،درجة

ُّيفُّ،وملُّينكرُّعليهُّأحدهمُّ،الصحابةُّشهودُّهذاُّالفعل ُّزيادةُّمثُّليستُّمثةُّعالق،ُُّّتقواهمُّوورعهمُّوجرأمهمُّيفُّاحلقوهمُّمنُّهم ةُّبني
معاويةُّدرجةُّيفُّاملنربُّوبنيُّالوضعُّيفُّاحلديثُّالنبوي،ُّفكيفُّيتخذُّزيادتهُّهذهُّدليالُّعلىُّامهامهُّبالوضع؟ُّهلُّاستدلُّمعاويةُّحبديثُّ

ُّيدهُّفيماُّفعله؟ُّملُّيثبتُّأنهُّفعلُّذلكُّأوُّاستدلُّحبديث،ُّأوُّأباحُّالكذبُّعلىُّرسولُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم.وضعهُّيؤُّ
ريُّأماُّاجللوسُّيفُّاخلطبةُّالثانيةُّيفُّاجلمعةُّفهوُّتغيريُّيفُّشكلُّالعبادةُّحقا،ُّولكنُّفعلهُّمعاويةُّمنُّغّالجلوسّفيّالخطبةّالثانية:ّّّّّّ

مه،ُّفلمُّيعدُّيستطيعُّالوقوفُّكثريا،ُّقالُّالشعيب:ُّ"أولُّمنُّخطبُّجالساُّمعاويةُّرضيُّاهللُّتعمد،ُّبلُّاضطرُّلهُّحنيُّكثرُّشحمهُّوحل
،ُّوقدُّلقيُّمنُّإنكارُّالعلماءُّيومئذُّماُّيثبتُّأنُّعلماءناُّملُّيكونواُّجياملونُّيفُّحقُّ(2)عنه،ُّوذلكُّحنيُّكربُّوكثرُّشحمهُّوعظمُّبطنه"

ُّيفُّإنكارُّمنكرُّيعتقدونه،ُّومعُّذلكُّملُّحيتجُّمعاويةُّحبديث،ُّوملُّيدعُّيفُّذلكُّسنةُّعنُّرسولُّاهللأوُّيتسا ُُّّ.هلون
ّّّّ ّمنّوضعّاألحاديث:ّّّ ّبنّحيوة ُّحيوُّؤُّوأماُّادعاّبراءةّرجاء ُّبن ُّأنُّرجاء ُّاهللُّةهم ُّرسول ُّهلمُّأن ُّخيطبونُُّّروى واخللفاءُّكانوا

ريُّمنُّيقولُّرجاءُّهذاُّيفُّعصرُّالُّيزالُّفيهُّكثُّأنُّمنُّأئمةُّاملسلمني،ُّويستحيلجلوسا،ُّفهذاُّكذبُّعلىُّرجاء،ُّوافتاءُّعلىُّإمامُّثقةُّ
الصحابةُّيدافعونُّعنُّسنةُّالرسولُّدفاعُّاملستميت،ُّوملُّجندُّلنسبةُّهذاُّاحلديثُّإىلُّرجاءُّأثراُّيفُّأيُّكتابُّمنُّكتبُّالسنةُّاملعتمدة،ُّ

ُّ:ُّكانُّرجالُّفاضالُّثقةُّكثريُّالعلم،ُّوقالُّابنُّعون:ُّملكانُّعندُّأئمةُّاحلديثُّثقةُّحافظ،ُّقالُّالذهيب:ُّ"قالُّابنُّسعدُّةورجاءُّبنُّحيوُّ
ُّوالُّمثل ُّبالعراق،ُّوالاُّأرُّمثلُّرجاءُّبالشام، ُّباحلجاز،ُّقالُّالذهيبُّبنُّسريين ُّباستخالمثلُّالقاسم ُّالذيُّأشارُّعلىُّسليمان فُّ:ُّهو

أكُّيقومُّفيخطبُّقائما،ُّفمنُّنبُّكانُّخيطبُّقائما،ُّمثُّجيلس،ُّمثُُّّإنُّرسولُّاهلل»جابرُّبنُّمسرةُّقال:ُّوإذاُّكانُُّّ(3)عمرُّبنُّعبدُّالعزيز"
فليسُّفيهُّردُّعلىُّحديثُّوضعُّبالفعلُّبلُّحيتملُّأنُّيكونُّرداُّملاُّقدُّيطرأُّيفُّأذهاهنمُّمنُُّّ(4)«أنهُّكانُّخيطبُّجالساُّفقدُّكذب...

ُّ.(5)جوازُّذلك،ُّفقطعُّهلمُّبأنهُّخمالفُّلسنةُّرسولُّاهللُّقطعا
وأماُّتقدميُّاخلطبةُّعلىُّالصالةُّيفُّالعيد،ُّفإنُّالذيُّفعلُّذلكُّهوُّمروانُّبنُّاحلكم،ُّواعتذرُّّيمّخطبةّالعيدّعلىّالصالة:تقدّّّّّّ

عنُّذلكُّبأنهُّفعلُّذلكُّمضطرا؛ُّألنُّالناسُّملُّيعودواُّيستمعونُّإىلُّخطبهمُّبعدُّانتهاءُّالصالة،ُّوملُّيردُّأنهُّاحتجُّلذلكُّحبديث،ُّأوُّ
ُّصحيحهُّعنُّأخرجُّالبخاريُّيف،ُّأنكرُّعليهُّالصحابةُّوالتابعونُّذلكيؤيدُّذلك،ُّومعُّهذاُّفقدُّأنهُّدفعُّبعضُّأتباعهُّإىلُّوضعُّحديثُّ

أنهُّأنكرُّعلىُّمروانُّوايلُّاملدينةُّمنُّقبلُّمعاويةُّتقدميُّاخلطبةُّعلىُّصالةُّالعيد،ُّفقالُّأبوُّسعيد:ُّ"فقلتُّله:ُّغريمتُّ»ُّأيبُّسعيدُّاخلدري
ُّوُّ ُّتعلم،ُّفقلت:ُّماُّأعلم ُّقدُّذهبُّما ُّالصالةُّواهلل،ُّفقال:ُّأباُّسعيد ُّجيلسونُّلناُّبعد ُّالناسُّملُّيكونوا ُّالُّأعلم،ُّفقال:ُّإن اهللُّخريُّمما

                                                                 
1 -ُّ ُّ.282م،ُّص2004هـ/3ُّ،8422ُّقاهرة،ُّطاإلسالمي،ُّد.ُّمصطفىُّالسباعي،ُّدارُّالسالم،ُّالالسنةُّومكانتهاُّيفُّالتشريع
ُّيفُّمصنفه،ُّكتاب:ُّاألوائل،ُّباب:ُّأولُّماُّفعلُّوُّ- 2 ُّ(.35235(،ُّرقمُّ)2ُّ/242منُّفعله،ُّ)أخرجهُّابنُّأيبُّشيبة
ُّالعلمية،ُّبريوت،ُّد.ُّتُّتذكرةُّاحلفاظ،ُّالذهيب،- 3 ُّ(.8ُّ/881،ُّ)دارُّالكتب
ُّ(.8143(،ُّرقمُّ)4ُّ/8444اجللسة،ُّ)ُّالنووي(،ُّكتاب:ُّاجلمعة،ُّباب:ُّذكرُّاخلطبتنيُّقبلُّالصالةُّوماُّفيهماُّمنصحيحُّمسلمُّ)بشرحُّ- 4
ُّاإلسالمي،ُّد.ُّمصطفىُّالسباعي،ُّدارُّالسالم،ُّالقاهرة،- 5 ُّبتصرف.283ُّم،ُّص2004هـ/3ُّ،8422ُّطُّالسنةُّومكانتهاُّيفُّالتشريع
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ُّالصالة ُّخطُّ(8)«فجعلتهاُّقبل ُّمروان ُّتقدمي ُّأمر ُّحدثُّمن ُّما ُّهو ُّالصالةهذا ُّالعيدُّعلى ُّوأينُُّّ،بة ُّباحلديث؟ ُّمروان ُّاستدالل فأين
ومنُّهناُّيتبنيُّلناُّأنُّهذهُّاحلوادثُّاليتُّاستدلُّهباُّهؤالءُّاملدعونُُّّ؟(2)استداللُّمعاويةُّعلىُّاخلطبةُّجالساُّوزيادةُّدرجاتُّاملنربُّباحلديث

ُّتؤيدها ُّيفُّوضعُّأحاديث ُّمماُّيثبتُّأنُّاألموينيُّملُّيكونواُّوراءُّوضعُّهذهُّاألحاديثُّكماُّزعموا.ُّ،ملُّتكنُّسببا

ّللخليفةّواألمير:ّإنّصلةّالزهريّباألمويينّصلةّالناصحّاألمينّثالثا.ّّّّّّّ
ُّاملوافقةُُّّهؤالءُّيزعمُُُُُُُّّّّّّّ ُّاألحاديث ُّوضع ُّيف ُّيستغلوه ُّأن ُّهلم ُّمكنت ُّاليت ُّهي ُّباألمويني ُّالزهري ُّشهاب ُّابن ُّصلة ُّأن املشككون

ُّوقدمياُُّّ ألهوائهم.ُّوالُّندريُّكيفُّتكونُّالصلةُّبنيُّرجلُّكالزهريُّصادقُّثبتُّحجة،ُّوبنيُّخلفاءُّبينُّأميةُّعالمةُّعلىُّاستغالهلمُّله،
ُّبهاءُّيتصلونُّباخللفاءُّوامللوك،ُّدونُّأنُّميسُّهذاُّأمكانُّالعلما ،ُّنتهمُّيفُّشيء،ُّوعاملُّمثلُّالزهري،ُّإذاُّاتصلُّهبؤالءُّاخللفاءُّأوُّاتصلوا

الُّسبيلُّلهُّإىلُّأنُّيؤثرُّذلكُّيفُّدينهُّوأمانتهُّوورعه،ُّواملستفيدُّمنهمُّعلىُّكلُّحالُّهمُّاملسلمونُّالذينُّيغدوُّشيخهمُّويروحُّمنُّحلقاتُّ
ءُّيرويُّحديثا،ُّأوُّيبثُّفكرة،ُّأوُّيبنيُّحكما،ُّأوُّيؤدبُّهلمُّولدا،ُّأوُّيذكرهمُّمباُّلألمةُّعليهمُّمنُّحقوق،ُّوماُّالعلمُّإىلُّجمالسُّالعلما
ُّهللُّعليهمُّمنُّواجبات.

ُّأمريُُُُُُُّّّّّّّ جاءُّيفُّالعقدُّالفريد:ُّ"دخلُّالزهريُّعلىُّالوليدُّبنُّعبدُّامللكُّفقالُّله:ُّماُّحديثُّحيدثناُّبهُّأهلُّالشام؟ُّقال:ُّوماُّهوُّيا
أنيبُُّّاملؤمننيُّمريوملُّيكتبُّلهُّالسيئات.ُّقالُّالزهري:ُّباطلُّياُّأُّ،لهُّاحلسناتُّرعيتهُّكتبُّدثونناُّأنُّاهللُّإذاُّاستعىُّعبدااملؤمنني؟ُّقال:ُّحي

ياُّداوودُّإناُّجعلناكُّ}ُّيقولُّلنبيهُّداودُّعليهُّالسالم:ُّعزُّوجلخليفةُّأكرمُّعندُّاهللُّأمُّخليفةُّغريُّنيب؟ُّقال:ُّبلُّنيبُّخليفة،ُّقال:ُّفإنُّاهللُّ
فاحكمُّبنيُّالناسُّباحلقُّوالُّتتبعُّاهلوىُّفيضلكُّعنُّسبيلُّاهللُّإنُّالذينُّيضلونُّعنُّسبيلُّاهللُّهلمُّعذابُّشديدُّمباُُّّخليفةُّيفُّاألرض

اُّعنُّفماُّظنكُّخبليفةُّغريُّنيب؟ُّقالُّالوليد:ُّإنُّالناسُّليغوونن،ُّعيدُّياُّأمريُّاملؤمننيُّلنيبُّخليفةفهذاُّوُُّّ[،24:ص]ُّ{نسواُّيومُّاحلساب
هُّهذهُّالصلةُّمنُّفائدةُّلألمةُّبنيُّرجلُّكالزهريُّوبنيُّخليفةُّكالوليد؟ُّمثُّانظرُّهلُّترىُّموقفُّالزهريُّانظرُّإىلُّمدىُّماُّتنتجف،ُّ(3)ديننا"

موقفُّعاملُّخيضعُّلتأثريُّالبيتُّاملالكُّوالُّخيرجُّعنُّهواهم،ُّويستجيبُّإىلُّرغبامهمُّيفُّوضعُّاألحاديثُّعلىُّرسولُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّ
ُّوُّ ُّاهلل ُّلدين ُّينصح ُّالعاملُّالناصح؟ ُّموقف ُّهو ُّخليفةُّوسلم؟ُّأم ُّعن ُّويدفع ُّالوضاعني؟ ُّاهللُّأكاذيب ُّرسول ُّسنة ُّعن املسلمنيُّويذب

ُّ.املسلمنيُّوقوعهُّحتتُّتأثريُّالرواةُّالكذابني،ُّفالُّيستمرُّيفُّظلمُّوالُّيتمادىُّيفُّباطل
ُّعزُّوجل:ُُُُُُُّّّّّّّ ُّتفسريُّقوله ُّيسارُّعن ُّسليمانُّبن ُّامللكُّسأل ُّبنُّعبد ُّعظيم}ُّيروىُّأنُّهشام ُّلهُّعذاب ُّتوىلُّكربهُّمنهم ُّ{والذي

فقالُّهشام:ُّ"منُّالذيُّتوىلُّكربهُّفيه؟ُّقالُّسليمان:ُّهوُّعبدُّاهللُّبنُّأيبُّبنُّسلول،ُّفقالُّهشام:ُّكذبت.ُّإمناُّهوُّعليُُّّ،[88:ورالن]
ُّويظهرُّأنُّهشاماُّملُّيكنُّجاداُّفيماُّيقول،ُّولك ار:ُّأمريُّاملؤمننيُّفقالُّسليمانُّبنُّيسُّنهُّيريدُّأنُّخيتربُّشدمهمُّيفُّاحلقبنُّأيبُّطالبُّـ

بنُّشهاب،ُّفقالُّلهُّهشام:ُّمنُّالذيُّتوىلُّكربهُّمنهم؟ُّفقالُّالزهري:ُّهوُّعبدُّاهللُّبنُّأيبُّبنُّسلول،ُّفقالُّلهُّأعلمُّمباُّيقول،ُّمثُّوصلُّا
اءُّاهلل،ُّلوُّنادانُّمنادُّمنُّالسمُّإمناُّهوُّعليُّبنُّأيبُّطالب،ُّقالُّالزهريُّوقدُّامتألُّغضبا:ُّأناُّأكذب؟ُّالُّأباُّلك!ُّفوُّ،كذبتُّ:هشام

ُّوُّ ُّأنُّالذيُّتوىلُّكربهُّمنهمُّهوُّعبدُّاهللُّبنُّأيبأنُّاهللُّأحلُّالكذبُّماُّكذبت...ُّحدثينُّعروة ُّ(4)"سعيدُّوعبيدُّاهللُّوعلقمةُّعنُّعائشة
،ُّوهوُّإمامُّمنُّأئمةُّالصدقُّواحلقُّمنُّقبلُّأنُّيظهرُّ(5)قرونُّنقالُّعنُّالشافعيُّةذلكُّماُّأثبتهُّابنُّعساكرُّيفُّتارخيهُّمنذُّمثانيُُُُُُُّّّّّّّ
ُّ،غُّأمانةُّالزهريالُّترىُّيفُّهذهُّاحلادثةُّماُّيدلكُّعلىُّمبلأُّملُّالوجودُّمنُّيرميُّالزهريُّبالكذبُّويتهمهُّيفُّدينهُّالتصالهُّباخللفاء!إىلُّعا

ُّوهيُُّّ ُّأباُّلك! ُّخلليفةُّاملسلمني:ُّال ُّرجلُّيقول ُّإىلُّدينهُّوأمانته؟ ُّأنُّتتصل ُّأدىنُّوأضعفُّمن ُّبينهُّوبنيُّاخللفاءُّكانت وعلىُّأنُّالصلة

                                                                 
ُّ)بشرحُّفتحُّالباري(،ُّكتاب:ُّالعيدين،ُّب- 1 ُّ(.154(،ُّرقمُّ)2ُّ/520بغريُّمنرب،ُّ)اب:ُّاخلروجُّإىلُّاملصلىُّصحيحُّالبخاري
ُّاإلسالمي،ُّد.ُّمصطفىُّالسباعي،ُّدارُّالسالم،ُّالقاهرة،- 2 ُّبتصرف.285ُّم،ُّص2004هـ/3ُّ،8422ُّطُّالسنةُّومكانتهاُّيفُّالتشريع
ُّ(.8ُّ/40،ُّ)م8140دارُّاالستقامة،ُّالقاهرة،ُُّّالعقدُّالفريد،ُّابنُّعبدُّربه،- 3
ُّبشرحُّصحيح- 4 ُّالعسقالن،ُّحتقيق:ُّحمبُّالدينُّاخلطيبُّوآخرين،ُّدارُّالريانُّللتاث،ُّالقاهرة،ُّطُّفتحُّالباري ُّابنُّحجر ُّ(.2ُّ/502،ُّ)م8112هـ/8ُّ،8402ُّالبخاري،
ُّدمشق،ُّابنُّعساكر،- 5 ُّ(.55ُّ/328،ُّ)م8111هـ/8ُّ،8481ُّحتقيق:ُّعليُّشريي،ُّدارُّالفكر،ُّبريوت،ُّطُّتاريخ
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عاديُّآلخرُّمثلهُّحيتمهُّدليلُّعلىُّأنُّصلتهُّباخلليفةُّليستُّصلةُّضعيفُّبقوي،ُّوالُّخمدوعُّخبادع،ُّبلُّصلةُّواثقُّكلمةُّالُّيقوهلاُّرجلُّ
ُّوسلم،ُّ ُّعليه ُّصلىُّاهلل ُّرسولُّاهلل ُّبصحابة ُّالتاريخُّاملتصل ُّمنُّحقائق ُّحقيقة ُّإذاُّحرفت ُّإنُّكذب،ُّويثور ُّبعلمهُّيغضب بدينه،ُّمعتز

أنُُّّيفُّتفسريُّآيةُّمنُّكتابُّاهللُّخالفُّماُّيعلمُّأهلُّالعلمُّمنُّقبله،ُّهلُّمنُّاملعقولُّألنهُّكذبهُّ؛ورجلُّيزأرُّيفُّوجهُّاخلليفةُّزئريُّاألسد
هلل،ُّلوُّاُّألقوالُّاخلليفة،ُّفيضعُّلهُّأحاديثُّعنُّرسولُّاهللُّالُّأصلُّهلا!ُّأالُّترىُّإىلُّقولُّالزهري:ُّ"أناُّأكذب،ُّالُّأباُّلك!ُّفوُّيستخذي

كانُّمنُّذلكُّالطرازُّاملمتازُّيفُّتاريخُّاإلنسانيةُّالذينُّرباهمُّحممدُُُّّّنادانُّمنادُّمنُّالسماءُّأنُّاهللُّأحلُّالكذبُّماُّكذبت"،ُّإنُّالزهري
ُّللدنياُّآياتُّباهراتُّيفُّصدقُّاللهجة،ُّومسوُّالنفس،ُّوالتفعُّعنُّالكذبُّأبدا. ُّوأخرجهم

زُّأولئكُّامثُّماذاُّيبتغيُّالزهريُّمنُّمسايرتهُّألهواءُّاألمويني؟ُّأهوُّيبتغيُّاملال؟ُّلقدُّاعتفُّمعناُّهؤالءُّبأنُّالزهريُّملُّيكنُّمنُّطرُُُُُُُّّّّّّّ
ُّعندُّ ُّأهونُّمنه ُّوالدرهمُّعندُّأحد ُّ"ماُّرأيتُّالدينار ُّقولهُّيفُّالزهري: ُّبنُّدينار ُّلناُّعنُّعمرو ُّاملال؛ُّإذُّنقل الرجالُّالذينُّيستعبدهم

أمُّهوُّيبتغيُّاجلاه؟ُّإنُّاملغرضنيُّيعتفونُّمعناُّبأنُّالزهريُّكانُّذائعُّالصيتُّعندُّاألمةُّاإلسالمية،ُّفأيُُّّ(8)الزهري،ُّكأهنماُّمبنزلةُّالبعر"
اهُّيطلبُّبعدُّهذا؟ُّوإذاُّملُّيكنُّالزهريُّطالبُّجاهُّوالُّمال،ُّوهوُّيفُّدينهُّوجرأتهُّماُّرأيت،ُّفهلُّيبلغُّبهُّاحلمقُّوالغباوةُّأنُّيبيعُّدينهُّج

لألمويني،ُّوخيسرُّمسعتهُّبنيُّاملسلمنيُّبوضعُّأحاديثُّعنُّرسولُّاهللُّهلمُّوهوُّالُّيطمعُّيفُّجاهُّوالُّمالُّوالُّمنصب؟ُّمثُّإهنمُّيصورونُّ
صرُّظلمُّوجور،ُّوأنُّاألتقياءُّمنُّعلماءُّاملدينةُّكانواُّحياربوهنمُّويزورونُّ)يبتعدون(ُّعنهم،ُّوحننُّنعلمُّأنُّالزهريُّنشأُّلناُّعصرُّبينُّأميةُّع

وظلُّيتددُُّّ،باملدينةُّوأخذُّعنُّشيوخها،ُّجلسُّإىلُّسعيدُّبنُّاملسيبُّحىتُّماتُّسعيد،ُّوأخذُّعنُّمالكُّيفُّكلُّمرةُّيأيتُّهباُّإىلُّاملدينة
لألمويني؟ُّملاذاُّملُُّّنهُّكذبأُّمخساُّوثالثنيُّسنة،ُّفلماذاُّملُّيبغضهُّعلماؤها؟ُّملاذاُّملُّيكذبوهُّلوُّصحُّيبنيُّاملدينةُّوالشامُّكماُّقالُّالزهرُّ

يتربأُّمنهُّشيخهُّسعيدُّوهوُّالذيُّالُّيبايلُّبعبدُّامللكُّيفُّسطوتهُّوجربوته؟ُّماُّالذيُّدعاهمُّإىلُّالسكوتُّعنه؟ُّأهوُّاخلوف؟ُّملُّيكونواُّ
بينُّالعباس؟ُّملاذاُّدولةُّلُّرجلُّيفُّاجملتمع،ُّوهبُّأهنمُّخافوه،ُّفلماذاُّملُّينتقدهُّالعلماءُّيفيعرفونُّخوفاُّيفُّنقدُّالرجال،ُّمنُّاخلليفةُّإىلُّأق

ُّوالتعديل:ُّمثل ُّاجلرح ُّعنهُّعلماء ُّسكت ُّوأعواهنم؟ُّملاذا ُّوأمراءهم ُّبينُّأمية ُّهامجواُّخلفاء ُّالعباس،ُّكما ُّأنصارُّبين ُّبنُّأُّملُّيهامجه محد
جلُّمنُّراهبمُّممنُّكانواُّالُّخيافونُّيفُّاهللُّلومةُّالئم؟ُّفكيفُّإذاُّكانُّالنقدُّلرُّحنبلُّوحيىيُّبنُّمعنيُّوالبخاريُّومسلمُّوابنُّأيبُّحامتُّوأض

ُّأخذهمُّشيخهُّسعيد،ُّمثُّيفُّمقدمتهمُّعلماءُّأهلُّاملدينةُّوشيوخهم،ُّويفُّأكربُّرجالُّالدولةُّاألمويةُّوأعظمهمُّشهرة؟ُّأليسُّيفُّسكوت
ُّيفُّالنعنهُّوأخذُّالعلماءُّع ُّتوثيقُّعلماءُّاجلرحُّوالتعديلُّله ُّصلتهُّباخللفُّعصرُّالعباسيهُّمنُّكلُّفج،ُّويف أكربُُّّ-ُّاءُّاألموينيرغماُّعن

دليلُّعلىُّأنُّالرجلُّكانُّفوقُّمتناولُّالشبه،ُّوأرفعُّمنُّأنُّتعلقُّبهُّألسنةُّالسوء،ُّوأكرمُّمنُّأنُّيوصفُّبكذب،ُّأوُّوضع،ُّأوُّمماألةُّ
يتُّاستدلواُّهباُّعلىُّتهمُّالواهيةُّالهذهُّهيُّمكانةُّالزهريُّوطبيعةُّصلتهُّبأمراءُّبينُّأمية،ُّواآلنُّنشرعُّيفُّتفنيدُّأدلُّألهلُّالظلمُّوالباطل؟

ُّتلبيةُّلرغبةُّاألمويني: ُّوضعُّالزهريُّلألحاديث
ّالرحال":ّّّ.2ُُُُُُُُّّّّّّّّ ّالصخرةّوحديثّ"الّتشد ُّالشاُّقبة ُّليحولُّبنيُّأهل ُّمروانُّبىنُّقبةُّالصخرة ُّأنُّعبدُّامللكُّبن ُّميزعمُّهؤالء

لهُّثوباُّدينيا،ُّفوضعُّلهُّوأنهُّأرادُّأنُّيلبسُّعمُُّّالكعبةُّواعتصامهُّهباالزبريُّإىلوذلكُّأثناءُّجلوءُّعبدُّاهللُّبنُُّّوالعراقُّوبنيُّاحلجُّإىلُّالكعبة
فهذاُّلعمريُُّّ(2)«ومسجديُّهذا،ُّواملسجدُّاألقصىُّ،إىلُّثالثةُّمساجد:ُّاملسجدُّاحلرامُّالُّتشدُّالرحالُّإال»صديقهُّالزهريُّحديث:ُّ

ُّاالفتاءُّوالتحريفُّوالتالعبُّحبقائقُّالتاريخ. ُّعجبُّمنُّأعاجيب
أنُّالذيُّبناُّالقبة)قبةُّالصخرة(هوُّالوليدُّبنُّعبدُّامللك،ُّوهكذاُّذكرُّابنُّعساكرُّوالطربيُُّّعلىُّخيتلفواإنُّاملؤرخنيُّالثقاتُّملُّ

ماُّكوابنُّاألثريُّوابنُّخلدون،ُّوابنُّكثريُّوغريهم،ُّوملُّجندهمُّذكرواُّولوُّروايةُّواحدةُّتنسبُّبناءهاُّإىلُّعبدُّامللك،ُّوالُّشكُّأنُّبناءهاُُّّ
ُّفالُّلتكونُّمثابةُّالكعبةُّحيجُّالناسُّإُّيزعمُّهؤالء ُّالكعبة،ُّحادثُّمنُّأكربُّاحلوادثُّوأمههاُّيفُّتاريخُّاإلسالمُّواملسلمني، ليهاُّبدالُّمن

يعقلُّأنُّميرُّعليهُّهؤالءُّاملؤرخونُّمرُّالكرام،ُّوقدُّجرتُّعادمهمُّأنُّيدونواُّماُّهوُّأقلُّمنُّذلكُّخطراُّأوُّأمهية،ُّكتدوينهمُّوفاةُّالعلماءُّ
                                                                 

ُّالعلمية،ُّبريُُّّتذكرةُّاحلفاظ،ُّالذهيب،- 1 ُّ(.8ُّ/801،ُّ)وت،ُّد.ُّتدارُّالكتب
ُّ)بشرحُّفتحُّالباري(،ُّ)- 2 ُّ)3ُّ/14ُّ،15صحيحُّالبخاري ُّ(.3203(،ُّرقمُّ)5ُّ/2018)(.ُّصحيحُّمسلمُّ)بشرحُّالنووي(،8812ُّ(،ُّرقم
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اتُّاُّلذكروها،ُّولكناُّنراهمُّذكرواُّبناءهاُّيفُّتاريخُّالوليد،ُّوهؤالءُّمؤرخونُّأثبوتوىلُّالقضاءُّوغريُّذلك،ُّفلوُّكانُّعبدُّامللكُّهوُّالذيُّبناه
ُّ"بناهاُّ ُّالقبةُّوعبارتهُّهكذا: ُّامللكُّهوُّالذيُّبين ُّخلكان:ُّأنُّعبد ُّللدمرييُّنقالُّعنُّابن ُّنعمُّجاءُّيفُّكتابُّاحليوان يفُّكتابةُّالتاريخ،

،ُّفإنُُّّيخئهاُّلعبدُّامللكُّمنُّضعف،ُّومنُّخمالفتهُّملاُّذكرهُّأئمةُّالتارُّعبدُّامللكُّوكانُّالناسُّيقفونُّعندهاُّيومُّعرفة"،ُّومعُّماُّيفُّنسبةُّبنا
هذاُّالنصُّالُّغبارُّعليه،ُّوليسُّفيهُّماُّيدلُّعلىُّأنهُّبناهاُّليفعلُّالناسُّذلك،ُّبلُّظاهرهُّأهنمُّكانواُّيفعلونُّمنُّتلقاءُّأنفسهم،ُّوليسُّفيهُّ

قدُّنصُّالعادةُّكانتُّشائعةُّيفُّكثريُّمنُّأمصارُّاإلسالمُّوُّذكرُّاحلجُّعندُّالقبةُّبدالُّمنُّالكعبة،ُّبلُّفيهُّالوقوفُّعندهاُّيومُّعرفة،ُّوهذهُّ
الفقهاءُّعلىُّكراهتها،ُّوفرقُّكبريُّبنيُّاحلجُّإليهاُّبدالُّمنُّالكعبة،ُّوبنيُّالوقوفُّعندهاُّتشبهاُّبوقوفُّاحلجُّبعرفة،ُّليشاركُّمنُّملُّيستطعُّ

ُّمصرُّإسال ُّذلكُّمقصوراُّعلىُّقبةُّالصخرة،ُّبلُّكانُّكل ُّظاحلجُّاحلجاجُّمنُّاألجرُّوالثواب،ُّوملُّيكن اهرُّميُّخيرجُّأهلهُّيومُّعرفةُّإىل
ُّالبلدُّفيقفونُّكماُّيقفُّاحلجاج.

ُّعليه،ُّ ُّعبدُّامللك ُّفكيفُّيقدم ُّالناسُّإليهُّكفرُّصريح، ُّبناءُّشيءُّليحج ُّالبطالن؛ُّألن ُّهؤالءُّبني إنُّنصُّاحلادثةُّكماُّساقها
فر،ُّوالُّشنعواُّعليهُّدهمُّامهموهُّبالكعلىُّأنُّخصومهُّطعنواُّفيهُّبأشياءُّكثريةُّوملُّجنُّوهوُّالذيُّكانُّيلقبُّحبمامةُّاملسجدُّلكثرةُّعبادته؟

ُّالختذوهُّأكربُّدليلُّعلىُّالغضُّمنهُّوالطعنُّعليه. ُّالقبة،ُّولوُّكانُّاألمرُّثابتا ُّببناء
سنةُّإحدىُّومخسنيُّأوُّمثان،ُّومقتلُّعبدُّاهللُّبنُّالزبريُّكانُّسنةُّثالثُّوسبعني،ُّفيكونُّعمرُّالزهريُّحينذاكُُّّقدُّولدُّإنُّالزهريُُُُُُُُّّّّّّّّ

وعشرينُّعاما،ُّوعلىُّالثانيةُّمخسةُّعشر،ُّفهلُّمنُّاملعقولُّأنُّيكونُّالزهريُّيفُّتلكُّالسنُّذائعُّالصيتُّعندُّعلىُّالروايةُّاألوىلُّاثننيُّ
ُّإىلُّالقبةُّبدالُّمنُّالكعبة؟ ُّفيهُّللحج ُّموضوعاُّيدعوها ُّاألمةُّاإلسالميةُّحبيثُّتتلقىُّمنهُّبالقبولُّحديثا

ُّيعرفُّعبدإُُُُُُُّّّّّّّ ُّالزبريُّملُّيكن ُّبأنُّالزهريُّيفُّعهد ُّلناُّأنُّالزهُّنُّنصوصُّالتاريخُّقاطعة ُّرآهُّبعد،ُّفالذهيبُّيذكر ُّوفدُّامللكُّوال ري
ألولُّمرةُّعلىُّعبدُّامللكُّيفُّحدودُّسنةُّمثانني،ُّوابنُّعساكرُّروىُّأنُّذلكُّكانُّسنةُّاثننيُّومثانني،ُّفمعرفةُّالزهريُّلعبدُّامللكُّألولُّمرةُّ

منُّدورُّاألنصار،ُُّّنصحهُّأنُّيطلبُّالعلمإمناُّكانتُّبعدُّقتلُّابنُّالزبريُّببضعُّسنوات،ُّوكانُّيومئذُّشاباُّحبيثُّامتحنهُّعبدُّامللك،ُّمثُّ
ُّ؟(8)فكيفُّيصحُّالزعمُّأنُّالزهريُّأجابُّرغبةُّصديقهُّعبدُّامللكُّفوضعُّلهُّحديثُّبيتُّاملقدسُّليحجُّالناسُّإىلُّالقبةُّيفُّعهدُّابنُّالزبري

جديُّهذا،ُّ،ُّومسالُّتشدُّالرحالُّإالُّإىلُّثالثُّمساجد:ُّاملسجدُّاحلرام»ُّ:أماُّعنُّاحلديثُّنفسهُّوهوُّقولهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُُّّ     
فقدُّروتهُّكتبُّالسنةُّكلهاُّمنُّطرقُّخمتلفة،ُّفقدُّأخرجهُّالبخاريُّمنُّطريقُّأيبُّسعيدُّاخلدريُّمنُّغريُّطريقُّالزهري،ُّ«ُّواملسجدُّاألقصى

ُّأيبُّ ُّعن ُّسعيد،ُّوالثالثة ُّأيب ُّقزعةُّعن ُّعن ُّبنُّعمري ُّطريقُّجرير ُّمن ُّالزهري،ُّوالثانية ُّطريق ُّإحداهاُّمن ُّطرق: ُّمنُّثالث ورواهُّمسلم
ُّاألغ ُّبروايةُّهذاُّاحلديثُّليتهمهُّاملسليمان ُّفالزهريُّملُّينفرد ُّ(2)غرضونُّبوضعهُّكذباُّعلىُّرسولُّاهللرُّعنُّأيبُّهريرة.

إنُّهذاُّاحلديثُّرواهُّالزهريُّعنُّشيخهُّسعيدُّبنُّاملسيب،ُّومنُّاملعلومُّأنُّسعيداُّماُّكانُّليسكتُّعنُّالزهريُّلوُّأنهُّوضعُّهذاُُُُُُُُّّّّّّّّ
أيُّبعدُّمقتلُّابنُّالزبريُُّّ؛هـ(13لذيُّأوذيُّمنُّقبلهمُّوضرب،ُّوقدُّتويفُّسعيدُّسنةُّ)احلديثُّعلىُّلسانهُّإرضاءُّألهواءُّاألمويني،ُّوهوُّا

وُّلُّبعشرينُّسنة،ُّفكيفُّسكتُّسعيدُّعنُّهذاُّكلُّهذهُّاملدة،ُّوقدُّكانُّجبالُّشاخماُّمنُّجبالُّالقوةُّيفُّاحلقُّالُّيبايلُّيفُّاهللُّلومةُّالئم؟
ُّفيه ُّملُّيصرح ُّامللك،ُّفلم ُّإرضاءُّلعبد ُّهذاُّاحلديث ُّالزهريُّوضع ُّاُّفرضناُّأن ُّأنُّحيج ُّعبدُّامللك ُّوقدُّأراد ُّقبةُّالصخرة، لناسُّبفضيلة

ُّاملقدسُّإليها؟ ُّمعني،ُّوفضلُّزيارتهُّغريُّمقيدةُّبُّ،فضلُّالصالةُّفيهُّتبنيُّكلُّماُّيفُّهذاُّاحلديثُّوماُّصححوهُّمنُّأحاديثُّبيت وقت
ُّأيامُّاحلج.ُّوهذاُّشيءُّأثبتهُّالقرآنُّمجلة،ُّفأينُّهذاُّمماُّيريدهُّعبدُّامللكُّمنُّاحلجُّإىلُّالقبةُّبدالُّمنُّالكعبةُّيف
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ُّيفُّالصحيحُّالذيُّ«الُّتشدُّالرحال»ُّإنُّحديث       ُّأحاديثُّتالُّيرُُّّخرج ُّفضائلُّبيتُّاملقدسُّوالصخرةُّأوُّغريهاُّمن بطُّمباُّوردُّيف
ُّفضلُّوقالوا:ُّملُّيُّ،مكذوبةُّليسُّللزهريُّروايةُّفيها،ُّوقدُّنقدهاُّالعلماءُّمجيعا،ُّحىتُّقالوا:ُّكلُّحديثُّيفُّالصخرةُّفهوُّكذب صحُّيف

ُّمنها:ُّحديثُّبيتُّاملقدسُّإالُّث ُّ.(8)«الُّتشدُّالرحال»الثةُّأحاديث
نُّإبراهيمُّاألمويُّجاءُّإىلُّالزهريُّبصحيفة،ُّوطلبُّمنهُّأنُّيأذنُّلهُّ:ُّإقالُّاملغرضونّقصةّإبراهيمّبنّالوليدّاألموي:ّّّ.0

ُّنُّغريُّتردد،ُّوقالُّله:ُّمنُّيستطيعُّأنُّجييزكُّهبا؟ُّوهكذاُّاستطاعُّاألمويُّأنبنشرُّأحاديثُّفيهاُّعلىُّأنهُّمسعهاُّمنه،ُّفأجازهُّالزهريُّم
ُّأخطاءُّومغالطات ُّماُّكتبُّيفُّالصحيفةُّعلىُّأهناُّمرويةُّعنُّالزهري،ُّوهنا ُّ:نوضحهاُّفيماُّيأيتُّيروي

ُّعنُّالزهري،ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُّبسماعُّإبراهيم ُّعساكرُّصرح ُّمنه،ُّوهذاُّإنُّابن ُّصحيفةُّمسعها ُّعلىُّشيخه ُّقدُّعرض ُّيفُّيُّفيكونُّإبراهيم سمى
فإنُّكانُُّّ،القسمُّالرابعُّمنُّأقسامُّحتملُّاحلديثُّ"املناولة""ُّقالُّالشيخُّابنُّالصالحُّيفُّمقدمته:ُّ،اصطالحُّاحملدثنيُّ"عرضُّاملناولة"

ُّفيتأملهُّ ُّمنُّمساعهُّويقول:ُّاروُّهذاُّعين،ُّأوُّيأتيهُّالطالبُّبكتابُّقدُّمسعهُّمنُّالشيخ معهاُّإجازةُّمثلُّأنُّيناولُّالشيخُّالطالبُّكتابا
وقدُّقالُّاحلاكم:ُّإنُّهذاُّمساعُّعندُّكثريُّمنُّاملتقدمني،ُّوحكوهُّعنُُّّ،يقولُّله:ُّاروُّعينُّهذا،ُّويسمىُّهذاُّ"عرضُّاملناولة"ُّالشيخ،ُّمث

وقالُّأيوب:ُّكناُّنعرضُّالعلمُّعلىُّالزهري،ُّوقالُّعبيدُّاهللُّبنُّعمر:ُّأتيتُُّّ(2)"مالكُّوالزهريُّوربيعةُّوحيىيُّبنُّسعيدُّوجماهدُّوسفيانُّإخل
ُّفيتأمثُّقُّالزهريُّبكتابُّفتأمله، ُّيعرضونُّعليهُّأحاديثهُّاليتُّمسعوهاُّمنه ُّتالميذُّالزهريُّإذُّكانوا ُّومثلهُّأخربُّكثريُّمن ملهاُّال:ُّأجيزكُّبه،

ُّصحتُّالروايةوجييزهمُّهب ُّإن ُّبنُّالوليد ُّإبراهيم ُّوماُّصنع ُّبالعرضُُُّّّا، ُّيؤكدهُّتصرحيه ُّحتما، ُّهذاُّالقبيل ُّمن ُّابنُّكإمناُّهو ُّرواية ماُّيف
لكتابُّليتأمله،ُّمثُّجييزه،ُّأماُّأنُّيكونُّإبراهيمُّدونُّأحاديثُّمنُّعنده،ُّمثُّطلبُّمنُّالزهريُّإعطاءُّالشيخُّاُّكماُّرأيتُُّّعساكر،ُّوالعرض

أنُّيسمحُّلهُّبروايتهاُّعنهُّووافقُّالزهريُّعلىُّذلك،ُّفهذاُّمماُّيستحيلُّصدورهُّعنُّرجلُّكالزهريُّذائعُّالصيتُّعندُّاألمةُّاإلسالمية،ُّوماُّ
ُّذاعُّصيتهُّإالُّبأمانتهُّوصدقهُّوضبطه.

فغريُّالزهريُُّّ،اُّغريي؟ُّوليسُّيفُّهذاُّشيء"منُّيستطيعُّأنُّجييزكُّهبا"ُّأصلهُّكماُّنقلهُّابنُّعساكر:ُّومنُّجييزكُّهبُّإنُّقولُّالزهري:ُُُُُُُّّّّّّّ
ُّنقلناُّ ُّبالسنة،ُّوقد ُّأعلمُّأهلُّزمانه ُّأنهُّكان ُّمنُّشيخهمُّعلى ُّملُّيسمعوهاُّإال ُّجييزُّتالميذُّالزهريُّكإبراهيم،ُّبأحاديث الُّيستطيعُّأن

ُّغريه،ُُّّقولُّغريُّواحدُّمنُّأئمةُّاحلديثُّأنهُّلواله لضاعتُّأشياءُّكثريةُّمنُّالسنة،ُّواعتفُّمسلمُّلهُّبأنهُّيرويُّتسعنيُّحديثاُّالُّيرويها
ُّومنُّيعلمُّهبذهُّاألحاديثُّغرييُّحىتُّجييزكُّهبا؟ُّوليسُّمعناهُّأنهُّالُّجيرؤُّأحدُّمنُّاملسلمنيُّأنُّيبيحُّلهُّوضعُّفيكونُّمعىنُّقولهُّإلبراهيم

ُّغريي. ُّاألحاديث
فأينُُّّ،لضعفاءُّاملتوكنيُّالسنةُّعندناُّشيئا،ُّوملُّتذكرهُّكتبُّاجلرحُّوالتعديل،ُّالُّيفُّالثقاتُّوالُّيفإنُّإبراهيمُّهذاُّملُّتروُّلهُّكتبُّاُُُُُُُّّّّّّّ

هذهُّاألحاديثُّاليتُّنشرهاُّعلىُّالناسُّبإذنُّمنُّالزهري؟ُّوأينُّموضعهاُّمنُّكتبُّالسنة؟ُّومنُّرواهاُّعنه؟ُّوكيفُّاختفتُّهذهُّالصحيفةُّ
ُّفلمُّيبقُّهلاُّمكانُّيفُّكتبُّالتاريخ؟

ّكتابةّالحديث":قولّالزهري:ّ"أكّ.8 لقدُّزعمُّبعضهمُّأنُّالزهريُّاعتفُّاعتافاُّخطرياُّيفُّقولهُّالذيُّرواهُّعنهُّّرهوناّعلى
ملعتفُّاُّاستعدادُّالزهريُّألنُّيكسوُّرغباتُّاحلكومةُّبامسهُّمنهُّوأنُّذلكُّيفهمُّ،معمر:ُّ"إنُّهؤالءُّاألمراءُّأكرهوناُّعلىُّكتابةُّأحاديث"

عنُّصدقُّالزهريُّوجرأته؛ُّأنهُّأبعدُّالناسُّعنُّالرضوخُّألهواءُّاحلاكمني،ُّوذكرناُّلكُّفقدُّقدمناُّعندُّاحلديثُّ،ُّبهُّعندُّاألمةُّاإلسالمية
منُّالوقائعُّالتارخييةُّبينهُّوبنيُّخلفاءُّبينُّأميةُّماُّجتزمُّمعهُّبأنهُّليسُّذلكُّالرجلُّاملستعدُّألنُّيكسوُّرغباتُّاحلكومةُّبامسهُّاملعتفُّبهُّ

ُّعندُّاملسلمني.

                                                                 
ُّاإلسالمي،ُّد.ُّمصطفىُّالسباعي،ُّدارُّالسالم،ُّال- 1 ُّ.205م،ُّص2004هـ/3ُّ،8422ُّقاهرة،ُّطالسنةُّومكانتهاُّيفُّالتشريع
ُّالعلمية،ُّب- 2 ُّ.844ُّ،842م،ُّص8118هـ/8408ُّريوت،ُّعلومُّاحلديث،ُّابنُّالصالح،ُّاملكتبة
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سعد:ُّأنُُّّابنُّعساكرُّوابنُّعندُّيقلبُّاملعىنُّرأساُّعلىُّعقب،ُّوأصلهُّكماُّأماُّهذاُّالنصُّالذيُّجاءواُّبهُّففيهُّحتريفُّمتعمد
فلماُّطلبُُّّ-ويظهرُّأنهُّكانُّيفعلُّذلكُّليعتمدواُّعلىُّذاكرمهم،ُّوالُّيتكلواُّعلىُّالكتبُُّّ-ُّالزهريُّكانُّميتنعُّعنُّكتابةُّاألحاديثُّللناس

ُّأربعمائةُّحدي ُّوأملىُّعليه ُّولدهُّليمتحنُّحفظه، ُّميليُّعلى ُّعليهُّأن ُّبأعلىُّصوتهمنهُّهشامُّوأصر ُّهشامُّوقال ُّخرجُّمنُّعند ُّ"ياُّث، :
،ُّ(8)كمُّهبا"فتعالواُّحىتُّأحدثُّ،أيهاُّالناس،ُّإناُّكناُّمنعناكمُّأمراُّقدُّبذلناهُّاآلنُّهلؤالء،ُّوإنُّهؤالءُّاألمراءُّأكرهوناُّعلىُّكتابةُّاألحاديث

ُّلعلمُّأيُّكتابتهكناُّنكرهُّكتابةُّا»آخرُّوهو:ُّنصُّالتارخييُّلقولُّالزهري،ُّوقدُّرواهُّالدارميُّبلفظُّفحدثهمُّباألربعمائةُّحديث.ُّهذاُّهوُّال
ُّأنُّمننعهُّأحدا ُّعليهُّالسلطان،ُّفكرهنا ُّ(2)«حىتُّأكرهنا

كماُّرواهُُُّّّوبنيُّأنُّيكونُّقولهُّ،فانظرُّكمُّالفرقُّبنيُّأنُّيكونُّقولُّالزهريُّكماُّروىُّاملغرضون:ُّ"أكرهوناُّعلىُّكتابةُّأحاديث"
ن:ُّ"أكرهوناُّعلىُّكتابةُّاألحاديث"،ُّأوُّكماُّرواهُّالدارمي:ُّ"علىُّكتابةُّالعلم"،ُّمثُّانظرُّإىلُّهذهُّاألمانةُّالعلميةُّحذفُّ"أل"ُّمنُّاملؤرخوُّ

األحاديثُّفقلبتُّالفضيلةُّرذيلة.ُّحيثُّكانُّالنصُّاألصليُّيدلُّعلىُّأمانةُّالزهريُّوإخالصهُّيفُّنشرُّالعلم،ُّفلمُّيرضُّأنُّيبذلُّلألمراءُّ
ُّالناسُّ ُّأمانةُّهماُّمنعهُّمنُّعامة ُّيبذلهُّللناسُّمجيعا،ُّفإذا ُّينسبونإالُّأن ُّعلُّؤالءُّجتعلهم ُّلألمراءُّأحاديثُّأكرهوه يها،ُّللزهريُّأنهُّوضع

ُّ؟(3)فأينُّهذاُّمنُّذاك
ُّ
ُّ

ُّ
ُّ
ُّ

 

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

                                                                 
ُّدمشق،ُّابنُّعساكر،- 1 ُّاألرنؤوطُُّّ(.ُّسريُّأعالمُّالنبالء،ُّالذهيب،55ُّ/333،ُّ)م8111هـ/8ُّ،8481ُّحتقيق:ُّعليُّشريي،ُّدارُّالفكر،ُّبريوت،ُّطُّتاريخ حتقيق:ُّشعيب

ُّ(.5ُّ/234،ُّ)م8113هـ/1ُّ،8423ُّوآخرين،ُّمؤسسةُّالرسالة،ُّبريوت،ُّط
ُّيفُّسنن- 2 ُّ(.ُّوصححهُّحسنيُّسليمُّأسدُّيفُّتعليقهُّعلىُّسننُّالدارمي.404(،ُّرقمُّ)8ُّ/822ــه،ُّاملقدمــة،ُّبـاب:ُّالتسويــةُّيفُّالعلـم،ُّ)أخرجــهُّالدارمـي
ُّاإلسالمي،ُّد.ُّمصطفىُّالسباعي،ُّدارُّالسالم،ُّالقاهرة،ُّط- 3  بتصرف.420ُّ:202ُّم،ُّص2004هـ/3ُّ،8422ُّالسنةُّومكانتهاُّيفُّالتشريع

 التاسعة،ُّالشبهة2ُُّّجُّاألول،ُّالردُّعلىُّاالفتاءاتُّوالشبهات،ُّالقسمُّالثالث:ُّالسنةُّالنبوية،ُّاجمللدُّاإلسالمموسوعةُّبيانُّعنُّ
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 )2( أدىّإلىّالوضعاالدعاءّأنّتدوينّالسنةّفيّقصورّاألمراءّعشر:ّّثامنالبحثّال
ُّالذينُُّّ ُّاألموينيُّوالعباسيني، ُّاخللفاءُّواألمراءُّمن ُّدونتُّيفُّقصور ُّالنبويةُّبدعوىُّأهنا ُّيفُّصحةُّالسنة يشككُّبعضُّاملغرضني
كانواُّميلكونُّاجلاهُّوالسلطانُّوالدرهمُّوالدينار،ُّفقدُّاستغلواُّعلماءُّاحلديثُّيفُّتثبيتُّأركانُّملكهمُّعنُّطريقُّاختالقُّأحاديثُّتدعوُّ

أطاعُّاهلل،ُُّّمنُّأطاعينُّفقد»حلكامُّواألمراء،ُّوتدعوُّإىلُّاجتنابُّالفنتُّوالقالقل،ُّويستدلونُّعلىُّذلكُّبعدةُّأحاديثُّمنها:ُّإىلُّطاعةُّا
منُّرأىُّ»،ُّوقولهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم:ُّ«ومنُّعصانُّفقدُّعصىُّاهلل،ُّومنُّأطاعُّأمرييُّفقدُّأطاعين،ُّومنُّعصىُّأمرييُّفقدُّعصان

ُّيكرههُّفليصربُّعليه،ُّفإ ُّ«.نهُّمنُّفارقُّاجلماعةُّشرباُّفماتُّإالُّماتُّميتةُّجاهليةمنُّأمريهُّشيئا
ورُّعالقةُّقلقة،ُّفقدُّكانواُّيتفعونُّعنُّالتددُّعلىُّقصُّعلماءُّاحلديثُّباحلكامُّواألمراءُّيفُّاألغلبُّلقدُّكانتُّعالقةُّنقدّعام:

ُّالواملنتقدُّيفُّكثريُّمنُّاألاحلكام،ُّومنُّكانتُّلهُّمنهمُّعالقةُّبوالةُّاألمر،ُّفقدُّكانتُّهذهُّالعالقةُّعالقةُّالعاملُّالناصحُّاملرشدُّ ُّحيان،
لقدُّكانُّاحلكامُّمنُّاألموينيُّوالعباسينيُّعلىُّدرجةُّكبريةُّمنُّالعلمُّوالورعُّوالتقوىُّمتنعهمُّمنُّ،ُّوُّعالقةُّضعيفُّبقويُّأوُّخادعُّمبخدوع

،ُّةُّوالزنادقةديُّأعدائهمُّمنُّالرافضالسعيُّإىلُّاختالقُّأحاديثُّأليُّسببُّمنُّاألسباب،ُّبلُّكانُّالوضعُّيفُّالسنةُّالنبويةُّيتمُّعلىُّأي
إنُّمنُّلهُّإملامُّباحلديثُّالنبويُّوأغراضهُّاليتُّقيلُّمنُّأجلها،ُّلنُّيعثرُّعلىُّحديثُّفيهُّحماباةُّحلاكمُّأوُّأمري،ُّبلُّسيجدُّفيهاُّكثرياُّمنُّوُّ

ريقُُّّاحلثُّعلىُّطاعةُّأويلُّاألمر،ُّوالتحذيرُّمنُّالفنتُّوتف،ُّوُّاتُّوالةُّاألمورُّمهماُّعالُّسلطاهنماألحاديثُّاليتُّتشددُّالنكريُّعلىُّتصرف
لمةُّاملسلمنيُّملُّيكنُّمقتصراُّعلىُّالسنةُّالنبويةُّفحسب،ُّبلُّإنُّذلكُّمنُّحقائقُّالقرآنُّوتعاليمُّاإلسالمُّاليتُّسبقتُّاخلالفاتُّوالنزاعُّك

ُّحولُّاحلكم.
ّبالملوكّواألمراء:ّأوال. ّعلماءّالسنة ّصلة

ثُّحادياءُّواحلكام،ُّوقامواُّبوضعُّاأللقدُّتناسىُّأعداءُّالسنةُّالنبويةُّالذينُّزعمواُّأنُّعلماءُّالسنةُّقدُّدونواُّالسنةُّيفُّقصورُّاألمرُّ
ُّدعائمُّملكهم ُّبالتددُُّّإلرضائهم،ُّوتثبيت ُّعرف ُّسندهُّرجل ُّحديثاُّيف ُّيقبلون ُّملُّيكونوا ُّاحلديثُّأنفسهم ُّأنُّعلماء ُّهؤالء قدُّتناسى

ُّعن ُّوملُّجيربُّعليهُّحيدة ُّعلىُّتوثيقهُّوعدالته، ُّإالُّإذاُّاتفق ُّاملُّعلىُّامللوكُّوقبولُّهداياهم، ُّعلمُّشدتهُّعلى ُّأنُّ،ُُّّوكلاجلادة،ُّبل كما
علماءُّاألمةُّبوجهُّعامُّكانتُّعالقامهمُّباحلكامُّواألمراءُّقلقة،ُّوكانُّالعلماءُّيتفعونُّعنُّالتددُّعلىُّقصورُّاحلكامُّوبالطُّاألمراء،ُّسواءُُّّ

ُّالرهيبة ُّوالصوجلانات ُّالباطل،ُّوإنُّاعتصمُّالباطلُّبالعروش ُّعلى ُّيفُّالثورةُّواالحتجاج ُّ.(2)كانواُّفقهاءُّأوُّحمدثني،ُّوماُّكانواُّيتهاونون
والُّندريُّكيفُّتكونُّالصلةُّبنيُّأئمةُّاملسلمنيُّالثقاتُّاألثبات،ُّوبنيُّامللوكُّواألمراءُّعالمةُّعلىُّاستغالهلمُّهلم؟ُّوقدمياُّكانُّ

ُّ ُّالصحابةُّعلى ُّفقدمياُّتردد ُّيفُّشيء، ُّهذاُّأمانتهم ُّأنُّميس ُّوامللوكُّدون ُّترددُّامعاويةُّالعلماءُّيتصلونُّباخللفاء ُّلتابعونوكذلك فهؤالءُّ،
مُّهاألئمةُّإذاُّاتصلواُّهبؤالءُّاألمراءُّوامللوك،ُّأوُّاتصلُّهبمُّامللوك،ُّفالُّسبيلُّإىلُّأنُّيؤثرُّذلكُّيفُّدينهمُّوأمانتهمُّوورعهم،ُّواملستفيدُّمن

ُّيروونُّحدي ُّمنُّحلقاتُّالعلمُّإىلُّجمالسُّاخللفاء ُّاملسلمونُّالذينُّيغدوُّعلماؤهمُّويروحون ُّأوُّثا،ُّأوُّيبثونُّحعلىُّكلُّحال،ُّهم كما،
ُّأوُّيؤدبونُّهلمُّولدا،ُّأوُّيذكروهنمُّمباُّلألمةُّعليهمُّمنُّحقوق ُّ.(3)يبينونُّحكما،

ُّومهماُّيكنُّمنُّأمرُّفلمُّتكنُّالعالقةُّبنيُّعلماءُّاحلديثُّواحلكامُّهيُّعالقةُّالتابعُّاملستجدي،ُّباملتبوعُّاملستغلُّالذيُّيفرض
مللكُّوقدُّرويُّأنُّاإلمامُّالزهريُّدخلُّعلىُّالوليدُّبنُّعبدُّا،ُّرشدُّاملنتقدُّيفُّكثريُّمنُّاألحيانإرادته،ُّبلُّكانتُّعالقةُّالعاملُّالناصحُّامل

ماُّحديثُّحيدثناُّبهُّأهلُّالشام؟ُّقال:ُّوماُّهوُّياُّأمريُّاملؤمنني؟ُّقال:ُّحيدثونناُّأنُّاهللُّإذاُّاستعىُّعبداُّرعيتهُّكتبُّلهُّاحلسناتُّ"ُّفقالُّله:

                                                                 
ُّإلن- 1 ُّالسنةُّالنبوية:ُّعرضُّونقض،ُّد.ُّعبدُّالعظيمُّاملطعين،الشبهاتُّالثالثونُّاملثارة .ُّالسنةُّالنبويةُّحجيةُّوتدوينا،ُّم8111هـ/1ُّ،8420ُّمكتبةُّوهبة،ُّالقاهرة،ُّطُّكار

 .م2002هـ/8ُّ،8422ُّمؤسسةُّالريان،ُّبريوت،ُّطُّحممدُّصاحلُّالغرسي،
ُّالسنةُّالنبوية:ُّعرضُّونقض،ُّد.ُّعبدُّالعظيمُّاملط- 2 ُّإلنكار ُّبتصرف.44ُّ،42ُّ،ُّصم8111هـ/1ُّ،8420ُّمكتبةُّوهبة،ُّالقاهرة،ُّطُّعين،الشبهاتُّالثالثونُّاملثارة
ُّاإلسالمي،ُّد.ُّمصطفىُّالسباعي،- 3 ُّ.200،ُّصم2004هـ/3ُّ،8422ُّدارُّالسالم،ُّالقاهرة،ُّطُّانظر:ُّالسنةُّومكانتهاُّيفُّالتشريع
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ُّقال:ُُّّومل ُّأكرمُّعلىُّاهلل،ُّأمُّخليفةُّغريُّنيب؟ُّقال:ُّبلُّنيبُّخليفة، يكتبُّلهُّالسيئات.ُّقالُّالزهري:ُّباطلُّياُّأمريُّاملؤمنني!ُّأنيبُّخليفة
ُّعليهُّالسالم: ُّلنبيهُّداود ُّع}ُّفإنُّاهللُّيقول ُّاهلوىُّفيضلك ُّوالُّتتبع ُّالناسُّباحلق ُّفاحكمُّبني ُّخليفةُّيفُّاألرض ُّإناُّجعلناك نُّياُّداوود

فهذاُّوعيدُّياُّأمريُّاملؤمننيُّلنيبُّخليفةُُّّ،[24:ص{ُّ]ذينُّيضلونُّعنُّسبيلُّاهللُّهلمُّعذابُّشديدُّمباُّنسواُّيومُّاحلسابسبيلُّاهللُّإنُّال
ُّعنُّديننا" ُّ.(8)فماُّظنكُّخبليفةُّغريُّنيب؟ُّقالُّالوليد:ُّإنُّالناسُّليغووننا

منُّفائدةُّلألمةُّبنيُّرجلُّكالزهري،ُّوبنيُّخليفةُّكالوليد؟ُّمثُّانظرُّهلُّترىُّموقفُّالزهريُّفانظرُّإىلُّمدىُّماُّتنتجهُّهذهُّالصلةُّ
ُّموقفُّ موقفُّعاملُّخيضعُّلتأثريُّالبيتُّاملالك،ُّوالُّخيرجُّعنُّهواهم،ُّويستجيبُّإىلُّرغبامهمُّيفُّوضعُّاحلديثُّعلىُّرسولُّاهللُّأمُّهو

تُّتأثريُّكاذيبُّالوضاعني،ُّويدفعُّعنُّخليفةُّاملسلمنيُّوقوعهُّحتالعاملُّالناصحُّينصحُّلدينُّاهللُّواملسلمني،ُّويذبُّعنُّسنةُّرسولُّاهللُّأ
هشامُُّّولننظرُّكذلكُّإىلُّماُّرواهُّابنُّعساكرُّبسندهُّإىلُّالشافعيُّرمحهُّاهللُّأنُّالرواةُّالكذابني،ُّفالُّيستمرُّيفُّظلمُّوالُّيتمادىُّيفُّباطل؟

،ُّفقالُّ[88ُّالنور:ُّ]ُّ{منهمُّلهُّعذابُّعظيمُّوالذيُّتوىلُّكربه}بنُّعبدُّامللكُّسألُّسليمانُّبنُّيسارُّعنُّتفسريُّقولهُّسبحانهُّوتعاىل:
هشام:ُّمنُّالذيُّتوىلُّكربهُّمنهم؟ُّقالُّسليمان:ُّهوُّعبدُّاهللُّبنُّأيبُّبنُّسلول،ُّفقالُّهشام:ُّكذبت؛ُّإمناُّهوُّعليُّبنُّأيبُّطالب،ُّفقالُّ

لُّالزهري:ُّهوُّعبدُّفقاسليمانُّبنُّيسار:ُّأمريُّاملؤمننيُّأعلمُّمباُّيقول،ُّمثُّوصلُّابنُّشهاب،ُّفقالُّلهُّهشام:ُّمنُّالذيُّتوىلُّكربهُّمنهم؟ُّ
اهللُّبنُّأيبُّبنُّسلول،ُّقالُّهشام:ُّكذبتُّإمناُّهوُّعليُّبنُّأيبُّطالب،ُّقالُّالزهريُّ)وقدُّامتألُّغضبا(:ُّأناُّأكذب؟ُّالُّأبـاُّلك!ُّفواهلل،ُّ

ُّ(2)لوُّلوُّنادانُّمنادُّمنُّالسماءُّأنُّاهللُّأحلُّالكذبُّماُّكذبت.ُّحدثينُّفالنُّوفالنُّأنُّالذيُّتوىلُّكربهُّمنهمُّهوُّعبدُّاهللُّبنُّأيبُّبنُّسل
ُّيفُّقوله:ُّكذبت. ُّويفُّالقصة:ُّفقالُّهشام:ُّإناُّهنيجُّالشيخ،ُّمماُّيدلُّعلىُّأنهُّملُّيكنُّجادا

هوُّاملنهجُّالذيُّسارُّعليهُّرجالُّاحلديثُّاألتقياءُّالربرة،ُُّّوقفُّالزهريُّهذاُّوجرأتهُّيفُّاحلقُّوهوُّمنُّأعالمُّعلماءُّاحلديثإنُّمُُُُُُُّّّّّّّ
مامُّاألربعة:ُّأيبُّحنيفةُّومالكُّوالشافعيُّوأمحدُّبنُّحنبل،ُّلريىُّمواقفهمُّالناصعةُّأُّومنُّشاءُّاملزيدُّمنُّهذهُّالبطوالتُّفليقرأُّسريةُّاألئمة

ُّعصورهم،ُّوتشددهمُّيفُّإقرارُّاحلقُّودفعُّالباطل،ُّواالعتزازُّبكرامةُّاإلميانُّوالعلم: ُّحكام
تهُّيفُّالسجنُّكماُّيفُّبعضُّنيمُّفأبوُّحنيفةُّتؤديُّبهُّاجلفوةُّبينهُّوبنيُّاحلكامُّإىلُّالزجُّبهُّيفُّغياهبُّالسجونُّاملظلمةُّالظاملة،ُّويلقىُُُُُُّّّّّّ

ُّذراعه،ُّوأصابوه،ُّالروايات ُّآذوهُّوخلعوا ُّحكامُّعصره ُّلـمـاُّخالف ُّوطاردوهُّ،ُّباألمراضُّومالك ُّاألمراءُّذرعا، ُّضاقُّبه ُّالشافعيُّفقد أما
ُّأنُّينيلهمُّماُّيرجونمنُّقطرُّ ُّ،ُّوُّإىلُّقطر،ُّدون ُّبإميانهُّوعلمه،ُّوحيلُّبه ُّأمحدُّبنُّحنبلُّفكانُّيقفُّكالطودُّالعظيمُّشاخما لعذابُّاأما

خُّبأحرفُّمنُّنورُّهذهُّقبساتُّمضيئةُّسجلهاُّالتاري،ُّعليهالظاملُّحىتُّيفقدُّوعيه،ُّوالُّينحرفُّقيدُّأمنلةُّحنوُّالباطلُّالذيُّكانواُّيراودونهُّ
ُّواحملدثني ُّ(3)للفقهاء ُّاحل، ُّعلماء ُّيبتغي ُّأن ُّميكن ُّماذا ُّالنهاية ُّيف ُّنسأل ُّإننا ُّوالسالطنيديمث ُّاحلكام ُّمسايرة ُّمن ُّأمُُّّأيبتغونُّ،ث املال

ُّالشهرة؟ُّإنُّالتاريخُّيشهدُّبأنُّاملالُّأوُّالشهرةُّملُّتستعبدهم،ُّوقدُّقيل:ُّإنهُّملُّيرُّالسالطنيُّوامللوكُّواألغنياءُّيفُّجملسُّأحقرُّمنهمُّيف
ُّيفُّمُّبنيُّاملسلمني،ُّوُّترىُّهلُّيبلغُّاحلمقُّوالغباوةُّهبمُّأنُّيبيعواُّدينهمُّومسعته،ُّجملسُّاألعمشُّمعُّشدةُّحاجتهُّوفقره همُّالُّيطمعون

ُّوالُّمنصب ُّ(4)مالُّوالُّجاه
ّالرواةّّثانيا. ّمنّتحريض ّتمنعهم ّوالتقوى ّالعلم ّمن ّكبيرة ّعلىّدرجة ّمنّاألمويينّوالعباسيين ّالمسلمين كانّحكام

ّوالعلماءّعلىّاختالقّاألحاديث:
ُّواأل ُّلناُّامللوك ُّأنُّيصوروا ُّعلى ُّوالسنةُّاملطهرة ُّأعداءُّاإلسالم ُّدنيوينيلقدُّحرص ُّمجاعة ُّوالعباسينيُّبصورة ُّمنُّاألمويني ،ُُّّمراء

ُّ ُّالواقعُّوالتاريخ؛ُّفالنصوصُّالتارخيية ُّوآدابهُّبصلة،ُّوهذاُّافتاءُّعلى ُّالُّميتونُّإىلُّتعاليمُّاإلسالم ليتُّاكانواُّيفُّحيامهمُّالعاديةُّجاهليني،

                                                                 
ُّالعسقالن،- 1 ُّابنُّحجر ُّبشرحُّصحيحُّالبخاري، ُّ(.83ُّ/822،ُّ)م8112هـ/8ُّ،8402ُّالريانُّللتاث،ُّالقاهرة،ُّطُّحتقيق:ُّحمبُّالدينُّاخلطيبُّوآخرين،ُّدارُّفتحُّالباري
ُّدمشق،ُّابنُّعساكر،- 2 ُّ.(55ُّ/328،ُّ)م8111هـ/8ُّ،8481ُّحتقيق:ُّعليُّشريي،ُّدارُّالفكر،ُّبريوت،ُّطُّتاريخ
ُّاإلسالمي،ُّد.ُّمصطفىُّالسباعي،- 3 ُّرف.بتص200ُّ:202ُّ،ُّصم2004هـ/3ُّ،8422ُّدارُّالسالم،ُّالقاهرة،ُّطُّالسنةُّومكانتهاُّيفُّالتشريع
ُّالسنةُّالنبوية:ُّعرضُّونقض- 4 ُّإلنكار ُّيفُّكتاباتُّأعداءُّاإلسالم،ُّد.ُّعمادُّالشربيين،،41ُّصُّالشبهاتُّالثالثونُّاملثارة ُّ(ُّبتصرف.8ُّ/431)ُُّّالسنةُّالنبوية
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أحدثواُّالفتنةُّيفُُّّوضعُّغالةُّالشيعةُّوالروافضُّالذينُّمتثلُّلناُّالعصرُّاألمويُّوالعباسي،ُّفيهاُّأخبارُّتناقلتهاُّاأللسنةُّدونُّحتقيق،ُّوهيُّمن
ُّاالعتمادُّدومناُّمتحيصصفوفُّاألمةُّاإلسال ُّوالعباسيني.ُّمية،ُّومنُّهناُّفالُّيصح ُّفيماُّيتعلقُّباألمويني ُّعلىُّكتبُّاألخبارُّوحدها

ةُّتكذبُّاُّكثريُّهذاُّمنُّناحية،ُّومنُّناحيةُّأخرىُّ)كماُّيقولُّد.ُّمصطفىُّالسباعي(:ُّفإنهُّعلىُّالرغمُّمنُّهذاُّفإناُّجندُّنصوص
أعداءُّالسنةُّفيماُّرمواُّبهُّأمراءُّاألموينيُّوالعباسيني،ُّمنُّاحنرافُّعنُّاإلسالمُّوحتدُّألحكامه،ُّفابنُّسعدُّيروىُّلناُّيفُّطبقاتهُّعنُّنسكُّ

بُّاعبدُّامللكُّوتقواهُّقبلُّاخلالفة،ُّمماُّجعلُّالناسُّيلقبونهُّحبمامةُّاملسجد،ُّحىتُّلقدُّسئلُّابنُّعمرُّرضيُّاهللُّعنه:ُّ"أرأيتُّإذاُّتفاىنُّأصح
ُّرسولُّاهللُّمنُّنسأل؟ُّفأجاهبم:ُّسلواُّهذاُّالفىتُّوأشارُّإىلُّعبدُّامللك".

ُّاحلكمُّ ُّأماُّأبوهُّمروانُّبن ُّيفُّمجلةُّقواعدُّالشريعة، ُّمروانُّيفُّموطأه،ُّوأبرزه ُّبقضاءُّعبدُّامللكُّبن وهذاُّاإلمامُّمالكُّقدُّاحتج
ىُّعبدُّامللكُّبنُّتُّابنُّعمرُّحيثُّاجتمعُّالناسُّعلشهد»فأقضيتهُّوفتاواهُّكثريةُّيفُّاملوطأ،ُّويفُّالصحيحُّعنُّعبدُّاهللُّبنُّدينارُّقال:ُّ

ُّسنةُّاهللُّورسولهمروانُّكتب:ُّإنُّأقرُّبالسمعُّوالطاعةُّلعبدُّامللكُّأمري ُّ.(8)لُّذلكتطعت،ُّوإنُّبينُّقدُّأقرواُّمبثماُّاسُُّّاملؤمنني،ُّعلى
صراُّأنشئتُّيفُّعصرهُّأكثرُّاملساجدُّاملعروفةُّاليوم،ُّحىتُّكانُّعصرهُّللمسلمنيُّعُّونرىُّمثلُّذلكُّيفُّالوليدُّبنُّعبدُّامللك،ُّفلقد

يقولُّالعالمةُّابنُّ،ُّضةصنعُّالرافُّيفُّبقيةُّاخللفاء:ُّمباُّفيهمُّيزيدُّبنُّمعاويةُّالذيُّامهمُّكذباُّوزوراُّبأكاذيبُّمنُّعمرانيا،ُّومثلُّذلكُّيقال
ملُّيكنُّمذهبهمُّيفُّامللكُّمذهبُّأهلُّالبطالةُّوالبغي،ُّإمناُّكانواُّمتحرينُّخلدونُّمدافعاُّعنُّأمراءُّالدولةُّاألموية:ُّ"...ُّوإنُّكانواُّملوكاُّ

ملقاصدُّاحلقُّجهدهم،ُّإالُّيفُّضرورةُّحتملهمُّعلىُّبعضها،ُّمثلُّخشيةُّافتاقُّالكلمةُّالذيُّهوُّأهمُّلديهمُّمنُّكلُّمقصد،ُّيشهدُّلذلكُّ
ُّتجُّمالكُّيفُّاملوطأُّبعملُّعبدُّامللك،ُّوأماُّمروانماُّكانواُّعليهُّمنُّاالتباعُّواالقتداء،ُّوماُّعلمُّالسلفُّمنُّأحواهلمُّومقاصدهم،ُّفقدُّاح

ُّالذيُّكانواُّعليه" ُّ(2)فكانُّيفُّالطبقةُّاألوىلُّمنُّالتابعني،ُّوعدالتهمُّمعروفةُّمثُّتدرجُّاألمرُّيفُّولدُّعبدُّامللك،ُّوكانواُّمنُّالدينُّباملكان
ُّإنهُّوقعُّمثلُّالبيعةُّالبنهُّيزيد:ُّ"مثويقولُّأيضاُّمدافعاُّعنُّأمراءُّالدولةُّاألمويةُّوالعباسيةُّمعاُّيفُّمعرضُّدفاعهُّعنُّأخذُّمعاويةُّ

ُّواملنصور،ُّ ُّأمية،ُّوالسفاح، ُّوسليمانُّمنُّبين ُّعبدُّامللك ُّويعملونُّبه،ُّمثل ُّالذينُّكانواُّيتحرونُّاحلق ُّمعاويةُّمنُّاخللفاء ذلكُّمنُّبعد
يهمُّإيثارُّأبنائهمُّلواملهدي،ُّوالرشيدُّمنُّبينُّالعباس،ُّوأمثاهلمُّممنُّعرفتُّعدالتهم،ُّوحسنُّرأيهمُّللمسلمني،ُّوالنظرُّهلم،ُّوالُّيعابُّع

وإخواهنم،ُّوخروجهمُّعنُّسننُّاخللفاءُّاألربعةُّيفُّذلك،ُّفشأهنمُّغريُّشأنُّأولئكُّاخللفاء،ُّفإهنمُّكانواُّعلىُّحنيُّملُّحتدثُّطبيعةُّامللكُّ
وأبيهُُّّنوهوُّحفظُّوحدةُّاملسلمني،ُّوإنهُّلفيُّروايةُّاإلمامُّمالكُّيفُّموطأهُّألمراءُّبينُّأميةُّمثلُّعبدُّامللكُّبنُّمرواُّ(3)وكانُّالوازعُّدينيا"

يداُّعمروان،ُّومجعهُّملوطأهُّيفُّأيامُّبينُّالعباس،ُّوالدولةُّهلم،ُّواحلكمُّبأيديهم،ُّألكربُّدليلُّعلىُّأنُّكثريينُّمنُّالعلماءُّقدُّحترواُّاملصداقيةُّب
ُّعنُّتأثريُّالقوىُّاملختلفةُّاملتنازعة.

ُّحديثُّلمُّيكنُّهلذاُّالصراعُّيفُّالغالبف ُّعلىُّعلماءُّاملسلمنيُّفيماُّحيفظون،ُّويدونونُّمن ُّيغريُّرسولُّاهللُّوُُّّتأثري إالُّفلمُّمل
فأينُّماُّزعمهُّأعداءُّاإلسالمُّمنُّاستغالهلمُّلعلماءُّاملسلمنيُّيفُّوضعُّماُّيوافقُّرغبامهم؟ُّنعمُّكانُُّّوينكرُّأمراءُّبينُّالعباسُّماُّيفُّاملوطأ؟

ُّإىلُّالعلمُّب ُّيكونواُّميتون ُّهؤالءُّاألدعياءُّمل ُّيوافقُّفعلهم،ُّولكن ُّبوضعُّما ُّإىلُّامللوكُّواألمراء ُّالعلماءُُّّصلة،هناكُّمنُّيتقرب وهمُّغري
الذينُّهنضواُّجلمعُّاحلديثُّوتدوينهُّونقده،ُّويفُّنفسُّالوقتُّملُّيغفلُّاألمراءُّعنُّكذهبم،ُّكماُّحدثُّمنُّغياثُّبنُّإبراهيمُّالنخعيُّمعُّ

ادُّوزُُّّ(4)«فُّأوُّحافرالُّسبقُّإالُّيفُّنصلُّأوُّخ»اخلليفةُّاملهديُّالعباسيُّملاُّرآهُّيلعبُّباحلمامُّفحدثهُّحبديثُّأيبُّهريرةُّرضيُّاهللُّعنه:ُّ
إمناُّاستجلبتُّوُّأنُّقفاكُّقفاُّكذابُّعلىُّرسولُّاهللُّفأمرُّلهُّاملهديُّبعشرةُّآالفُّدرهم،ُّفلماُّقامُّقالُّاملهدي:ُّأشهدُّ«،ُّأوُّجناح»فيه:ُّ

ُّ.(5)ذلكُّأنا،ُّفأمرُّبذبحُّاحلمامُّفذحبت
                                                                 

ُّ)بشرحُّفتحُّالباري(،ُّكتاب:ُّاألحكام،ُّباب:ُّكيفُّيبايعُّاإلما- 1 ُّ(.2203(،ُّرقمُّ)83ُّ/205مُّالناس،ُّ)صحيحُّالبخاري
ُّ.204م،ُّص8114هـ/4ُّ،8404ُّابنُّخلدون،ُّدارُّالقلم،ُّبريوت،ُّطاملقدمة،ُّ- 2
ُّ.288م،ُّص8114هـ/4ُّ،8404ُّبريوت،ُّطاملقدمة،ُّابنُّخلدون،ُّدارُّالقلم،ُّ- 3
ُّالتمذيُّيفُّسننهُّ)بشرحُّحتفةُّاألحوذي- 4 ُّ)ُّ(.ُّوصححهُّاأللبانُّيفُّصحيح8252(،ُّرقمُّ)5ُّ/212)،ُّ(صحيح:ُّأخرجه ُّ(.8200وضعيفُّسننُّالتمذيُّبرقم
ُّ(.53ُّ/425،ُّ)م8111هـ/8ُّ،8481ُّحتقيق:ُّعليُّشريي،ُّدارُّالفكر،ُّبريوت،ُّطُّدمشق،ُّابنُّعساكر،ُّتاريخ- 5
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ملُّيكنُّحمرماُّيفُّأيُّوقت،ُّوقدُّمارسهُّاملسلمونُّيفُّكلُّمكانُّوزمانُُّّوقدُّأبطلُّبعضُّالعلماءُّهذهُّالقصة؛ُّألنُّسبقُّاحلمام
وهوُُّّعلىُّرسولُّاهللُّاملهديُّمنُّيكذبُّبإجازةُّالنيبُّفالُّحيتاجُّاملهديُّملنُّيسوقُّلهُّحديثاُّحىتُّيباحُّله،ُّكماُّأنهُّالُّيستساغُّأنُّيكافئ

ُّ.(8)الذيُّكانُّيقتلُّالزنادقة
ُّاملهديُّملُّيكنُّمغفال ُّرحابُُّّوعلىُّفرضُّصحةُّالقصة،ُّفإن ُّامللوكُّالذينُّينشأونُّيف والُّجاهال،ُّبلُّكانُّعاقالُّعاملا،ُّمن

العلمُّالذيُّهوُّشرطُّمنُّشروطُّالوالية،ُّفعاملُّاملتزلفُّإليهُّجبودُّامللوك،ُّوأرادُّقطعُّالسببُّالذيُّتزلفُّبهُّالكذاب،ُّوفطمُّنفسهُّعنُّ
ملُّالذيُّنكلُّوملُّينتفعُّهباُّآكل،ُّومثلُّهذاُّاليغيبُّعنُّمثلُّاخلليفةُّاملهديُّالعاُّ-يأتُّيفُّاخلربُّأنهُّطرحهاُّوملُُّّ-التعلقُّباحلمامُّفذحبهاُّ

هللُّابالزنادقةُّأمياُّتنكيلُّأيامُّدولته،ُّوعنيُّهلمُّرجالُّمساهُّ"صاحبُّالزنادقة"،ُّوكلُّإليهُّأمرُّإبادمهمُّوالقضاءُّعليهم،ُّوجاءُّعنهُّأنهُّقال:ُّ"وُّ
ُّأي،ُّهاُّحىتُّالُّأتركُّمنهاُّعيناُّتطرف"للئنُّعشتُّألقتلنُّهذهُّالفرقةُّك ُّأنُّماُّوقعُّمنُّوضعُّأثناءُّتدوينُّالسنةُّيف امُّوخالصةُّالقول:

ائمُّداألموينيُّوالعباسيني،ُّوقعُّمنُّغالةُّالرافضة،ُّوالزنادقة،ُّوغريهمُّممنُّالُّميتونُّإىلُّالعلمُّبصلة،ُّوأمثالُّهؤالءُّهمُّالذينُّكانواُّيفُّصراعُّ
زعمهُّأعداءُّاإلسالمُّوالسنةُّاملطهرة،ُّبأنُّالوضعُّأثناءُّالتدوينُّوقعُّمنُّالعلماءُّالذينُّدأبواُّعلىُّمعُّالدولةُّاألمويةُّوالعباسية،ُّأماُّماُّي

ُّفهوُّكذبُّوافتاء ُّعلىُُّّ(2)الوضعُّيفُّالسنةُّاملطهرةُّنتيجةُّإغراءُّمنُّاحلكامُّاملسلمني ُّالذينُّعاصرواُّتدوينُّالسنةُّكانوا فهؤالءُّاحلكام
ُّأوُّغريُّذلك.ُّدرجةُّكبريةُّمنُّالعلمُّوالتقوىُّوالورعُّمتنعهمُّمن ُّإغراءُّالعلماءُّبوضعُّاألحاديث

ّمنّأحاديثّتحابيّاألمراءّوالحكام:ّثالثا. ّالسنة ّوخلو ّعلىّتصرفاتّوالةّاألمورّالسيئة، ّكثرةّاألحاديثّالتيّتشددّالنكير
راءُّمإنناُّنعجبُّحقاُّأشدُّالعجبُّمنُّهؤالءُّالذينُّيشككونُّيفُّصحةُّالسنةُّالنبويةُّبدعوىُّأهناُّدونتُّيفُّقصورُّاحلكامُّواأل

الذيُّفيهُُّّكناُّجندُّفيهاُّمثلُّهذاُّاحلديثُُّّيفُّقصورُّالسالطنيُّتبعاُّألهوائهمُّكماُّتزعمونوإنناُّنسألُّهؤالء:ُّهلُّلوُّكانتُّالسنةُّدونتُّ
منُّهوُّالسلطانُّالذيُّيسمحُّبتدوينُّهذاُّفُّ؟!(3)«أيُّاجلهادُّأفضل؟ُّفقال:ُّكلمةُّحقُّعندُّإمامُّجائر»أنُّرجالُّجاءُّإىلُّالنيبُّفقال:ُّ

احلديثُّوأمثالهُّيفُّقصره،ُّومينحُّواضعهُّالعطايا؟ُّأليسُّيفُّهذاُّاحلديثُّحتريضُّوترغيبُّيفُّالتصديُّللسالطنيُّواإلنكارُّعليهم؟ُّوأنتُّ
وهلُّلوُّكانتُّالسنةُّقدُّدونتُّيفُّقصورُّالسالطنيُّتبعاُّ،ُّ(4)ترىُّأنُّهذاُّاحلديثُّجيعلُّمقاومةُّالظلمةُّأعلىُّمرتبةُّمنُّمراتبُّاجلهاد

إنُّهذاُّاحلديثُّيسدُُّّ(5)ألهوائهمُّكناُّجندُّفيهاُّهذاُّاحلديث:ُّ"منُّبايعُّأمرياُّعنُّغريُّمشورةُّاملسلمنيُّفالُّبيعةُّلهُّوالُّبيعةُّللذيُّبايعه"
ُّخالهلا ُّأنُّيستبدُّاحلكامُّبأمورُّاملسلمنيُّمنافذُّكثريةُّميكنُّمن ُّاوهناكُّأح، ُّاحملدثون،ُّتدلُّداللةُّقاطعةُّعلىُّأن لسنةُّاديثُّكثريةُّدوهنا

ُّسبيلُّاملثال: ُّتبعاُّألهوائهم؛ُّنذكرُّمنهاُّعلى ُّأمامةُّعنُّرسولُّاهللُّملُّتدونُّيفُّقصورُّاخللفاءُّواألمراء ُّقال:ُُّّأخرجُّالطربانُّعنُّأيب أنه
ئلُّعنُّعبدُّاهللُّبنُّمسعودُّأنُّرسولُّاهللُّقال:ُّعنُّأيبُّواُّ(4)«صنفانُّمنُّأميتُّلنُّتناهلماُّشفاعيت:ُّإمامُّظلومُّغشوم،ُّوكلُّغالُّمارق»
ماُّمنُّ»أخرجُّأمحدُّعنُّعمروُّبنُّمرةُّأنُّرسولُّاهللُّقال:ُُّّ(2)«أشدُّالناسُّعذاباُّيومُّالقيامةُّرجلُّقتلُّنبياُّأوُّقتلهُّنيب،ُّوإمامُّضاللة»

ُّواخللةُّوا ُّاحلاجة ُّذوي ُّبابهُّدون ُّيغلق ُّوال ُّوجلإمامُّأو ُّاهللُّعز ُّأغلق ُّإال ُّحُّملسكنة، ُّالسماءُّدون ُّومسكنتهأبواب ُّوخلته ،ُّ(1)«اجته
ُّثالثةُّالُّينظر»أخرجُّأمحدُّعنُّأيبُّهريرةُّعنُّالنيبُّأنهُّقال:ُّ،ُّوُّ(1)«يكونُّأمراءُّيعذبونكمُّويعذهبمُّاهلل»وأخرجُّاحلاكمُّعنُّحذيفةُّقال:ُّ

ُّيقول:ُُّّ(80)«يومُّالقيامة؛ُّاإلمامُّالكذاب،ُّوالشيخُّالزان،ُّوالعاملُّاملزهوُّإليهميعينُُّّاهلل وأخرجُّالشيخانُّعنُّمعقل،ُّمسعتُّرسولُّاهلل
ُّعليهُّاجلنة» ُّاهلل ُّإالُّحرم ُّغاشُّلرعيته، ُّوهو ُّيومُّميوت ُّرعية،ُّميوت ُّاهلل ُّعبدُّيستعيه ُّالصوُُّّ«ماُّمن ُّعبادةُّبن ُّعن ُّقال:ُّماُّروي امت
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السمعُّوالطاعةُّيفُّالعسرُّواليسر،ُّواملنشطُّواملكره،ُّوعلىُّأثرةُّعلينا،ُّوعلىُّأالُّننازعُّاألمرُّأهله،ُّوعلىُّأنُّنقولُّبايعناُّرسولُّاهللُّعلىُّ»
ُّ(8)«باحلقُّأينماُّكنا،ُّالُّخنافُّيفُّاهللُّلومةُّالئم

ُّمنافذُّكثإ ُّتسد ُّوغريهاُّكثري ُّأحاديث ُّمن ُّآنفا ُّذكرناه ُّهوُّنُّما ُّفمن ُّاملسلمني، ُّبأمور ُّاحلكام ُّيستبد ُّخالهلاُّأن ُّمن ُّميكن رية
ُّحولُّعنقه ُّحبلُّاملشنقة ُّملنُّيلف ُّالعطاياُّاجلزيلة ُّقصره؟ُّومينح ُّاألحاديثُّيف ُّبوضعُّهذه ُّهؤالءُُّّ(2)السلطانُّالذيُّيسمح إنناُّنسأل

تحلها،ُّأوُّعطلُّلطانُّإذاُّأمرُّباملعاصيُّأوُّاساملشككنيُّيفُّتدوينُّالسنةُّالنبوية:ُّماذاُّتقولونُّيفُّهذهُّاألحاديثُّاليتُّظاهرهاُّجماهبةُّالس
ُّحداُّمنُّحدودُّاهلل؟ُّوماذاُّتقولونُّيفُّتلكُّاألحاديثُّاليتُّتشددُّالنكريُّعلىُّوالةُّاألمور،ُّوتتوعدهمُّبالعذابُّاألليمُّإذاُّظلمواُّالرعية؟

ُّوالفقهاءُّإالُّةُّمصلحةُّهلؤالءُّاحملدثنيإنُّالذينُّروواُّهذهُّاألحاديثُّهمُّالذينُّروواُّلناُّبقيةُّالسنةُّالنبوية،ُّوهذاُّإمناُّيدلُّعلىُّأنهُّليسُّمث
ُّمىتُّشاؤوا،ُّوكيفُّشاؤواُّكماُّيزعمُّالزاعمون ُّ.(3)خدمةُّهذاُّالدين،ُّوأهنمُّليسواُّأداةُّيفُّأيديُّاحلكامُّيسخروهنا

ّالتيّسبقتّالنزاعّحولّالحكم:األمرّبطاعةّأوليّاألمر،ّواجتنابّالفتن،ّمنّحقائقّالقرآنّوتعّرابعا. ّاليمّاإلسالم
إنُّماُّيزعمهُّأعداءُّالسنةُّمنُّأنُّأحاديثُّطاعةُّأويلُّاألمر،ُّوأحاديثُّاجتنابُّالفنتُّقدُّوضعهاُّأهلُّاحلديثُّلتثبيتُّأنظمةُّ

يفُّالصحيحنيُُّّافإنُّاألحاديثُّاليتُّذكروهاُّومعظمهُّفأماُّالنقل:احلكم،ُّفتلكُّدعوىُّيردهاُّالنقلُّوالنظر،ُّيقولُّاألستاذُّالصديقُّبشري:ُّ"
اللذينُّمهاُّأصحُّكتبُّالسنة،ُّومهاُّبعدُّكتابُّاهللُّمنُّحيثُّالصحة،ُّوهيُّتدعوُّإىلُّطاعةُّاحلكامُّواألمراء،ُّوتدعوُّإىلُّاجتنابُّالفنتُّ

ُّأوُّباعت ُّتثبيتُّاحلكام،ُّإماُّبطاعتهم، ُّأهناُّوضعتُّمنُّأجل ُّافتُّوالنجاةُّمنُّشرورها،ُّويظن ُّفهذهُّاألحاديثُُّّلو ضناُّزالُّاألمرُّوتركه،
األمرُُّّياُّأيهاُّالذينُّآمنواُّأطيعواُّاهللُّوأطيعواُّالرسولُّوأويل}ُّيؤكدهاُّالقرآنُّالكرميُّويصدقها،ُّقالُّسبحانهُّوتعاىل:ُّةُّادعائهمجدالُّصح

األنفال:ُّ]ُّ{واتقواُّفتنةُّالُّتصيَبُّالذينُّظلمواُّمنكمُّخاصة}ُّ،ُّوقالُّاهللُّذاما،ُّالفنتُّوحمذراُّمنُّاالرتكاسُّفيها:[51النساء:ُّ]ُّ{منكم
ُّوتعاىل:،ُّوقالُّسبحان[25 ُّ.[818البقرة:ُّ]{والفتنةُّأشدُّمنُّالقتل}ُّه

ُّتلكُّ ُّجمموع ُّأن ُّعلى ُّدليل ُّإذنُّأكرب ُّفهذا ُّشيء، ُّعلى ُّالُّتبقي ُّتنقطعُّكالنار ُّال ُّألنُّشرورها ُّالقتل؛ ُّمن ُّأشد وكونُّالفتنة
ُّاحل ُّاخلالفاتُّوالنزاعُّحول ُّالطاعة،ُّوجتنبُّالفنت،ُّسبقت ُّيكذبُّهذاُّاُّوأماُّالنظر:،ُّكماألحاديثُّاليتُّحتضُّعلى ُّألنُّالفإنه دعاء؛

ُّالُّميكنُّأنُّيتحقق،ُّواجتماعهمُّعلىُّالكذبُّأوُّمجيعهمُّعلىُّوضعُّهذهُّاملبادئُّكماُّيزعمُّالزاعموناجتماعُّالفقهاءُّأوُّأهلُّاحلديثُّ
هـ(،44ُّهـ(،ُّوالنعمانُّبنُّبشريُّ)ت:51ُّعلىُّرسولُّاهللُّالُّيتأتى،ُّففيُّزمنُّبينُّأميةُّكانُّهناكُّكثريُّمنُّالصحابةُّأمثال:ُّأيبُّهريرةُّ)ت:ُّ

،ُّهـ(13هـ(،ُّوأنسُّبنُّمالكُّ)ت:23ُّ:ُّهـ(،ُّوعبدُّاهللُّبنُّعمرُّ)ت41هـ(،ُّوعبدُّاهللُّبنُّعباسُّ)ت:45ُُّّبنُّعمروُّ)ت:ُّوعبدُّاهلل
هـ(،ُّوخارجةُّبنُّزيدُّ)ت:14ُّهـ(،ُّوعروةُّبنُّالزبريُّ)ت:18ُّوكانُّهناكُّعددُّكبريُّمنُّالفقهاءُّواألعالمُّأمثال:ُّسعيدُّبنُّاملسيبُّ)ت:ُّ

هـ(،ُّوهذهُّالدولةُّالعباسيةُّبدأت880ُّهـ(،ُّوابنُّسريينُّ)ت:804ُّساملُّبنُّعبدُّاهللُّ)ت:ُّهـ(،ُّو805ُّهـ(،ُّوأمثال:ُّالشعيبُّ)ت:800ُّ
هـ(،ُّوعطاءُّاخلراسان834ُّهـ(،ُّوكانُّممنُّحضرُّقيامهاُّمنُّأئمةُّالفقهاءُّربيعةُّالرأيُّ)ت:832ُّخبالفةُّأيبُّالعباسُّالسفاحُّسنةُّ)ت:ُّ

ُّهـ(،ُّوأئمةُّاملذاهبُّاألربعة.852هـ(،ُّواألوزاعيُّ)ت:835ُّ)ت:ُّ
ُّمؤازرتهُُّّمنُّاملمكنُّأنُّيتفقُّأمثالُّهؤالءُّوهمُّمنُّهمُّيفُّالورعُّوالعلمُّفهل علىُّتثبيتُّنظامُّمنُّاألنظمة،ُّودعوةُّالناسُّإىل

واخلضوعُّله،ُّولوُّأدىُّهبمُّذلكُّإىلُّاختالقُّاألحاديث،ُّلتأكيدُّهذهُّالدعوى،ُّوكأهنمُّشرذمةُّمنُّاملتآمرين؟ُّوإذاُّصحُّلغريهمُّأنُّيفعلواُّ
سأل:ُّكيفُّأنُّنُّوحيقُّلناُّيعلمونُّأنهُّخطرُّيهددُّاإلسالم،ُّوأنُّالسكوتُّعليهُّخيانةُّللمسلمني؟ذلكُّفهلُّيرضىُّهؤالءُّبذلك،ُّوهمُّ

اليتُّتنازعُّنظامُّاحلكمُّالقائم،ُّهبذاُّالصنيعُّوهيُّتعلمُّأنهُّدسُّواختالق؟ُّوالعقلُّيقول:ُّإنهُّلوُّأحسُّهؤالءُّبأنُُّّ،ترضىُّالفرقُّاألخرى
كنُّهذاُّنهُّلشنعواُّبذلكُّأمياُّتشنيع،ُّولشهرواُّبواضعيهاُّأمياُّتشهري،ُّولتلكُّاألحاديثُّموضوعةُّلغرضُّتثبيتُّنظامُّاحلكمُّالذيُّينازعوُّ

                                                                 
ُّ)بشرحُّفتحُّالباري(،ُّكتاب:ُّاألحكام،ُّباب:ُّكيفُّيبايعُّاإلمامُّالناس،ُّ)-8ُّ ُّالبخاري ُّ(.2811(،ُّرقمُّ)83ُّ/204صحيح
ُّالسنة:ُّعرضُّونقض،ُّد.ُّعبدُّالعظيمُّاملطعين،ُّالشبهات-2ُّ ُّإلنكار ُّبتصرف.44ُّ،ُّصم8111هـ/1ُّ،8420ُّمكتبةُّوهبة،ُّالقاهرة،ُّطُّالثالثونُّاملثارة
342ُّم،ُّص8ُّ،8112ضوابطُّالروايةُّعندُّاحملدثني،ُّالصديقُّبشريُّنصر،ُّمنشوراتُّكليةُّالدعوةُّاإلسالمية،ُّليبيا،ُّط-3ُّ :342.ُّ
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ملُّجنده؛ُّألنهُّملُّيصحُّإالُّيفُّذهنُّأعداءُّالسنة،ُّوقدُّفامهمُّأنُّعصرُّبينُّأميةُّوبينُّالعباسُّملُّخيلُّمنُّعلماءُّنقدُّاحلديث،ُّوهمُّعلماءُّ
هـ(،ُّوحيىي811ُّهـ(،ُّوعبدُّالرمحنُّبنُّمهديُّ)ت:848ُّهـ(،ُّوسفيانُّالثوريُّ)ت:851ُّاجلرحُّوالتعديلُّأمثال:ُّشعبةُّبنُّاحلجاجُّ)ت:ُّ

ُّ ُّ)ت: ُّالقطان ُّتلك811ُّبنُّسعيد ُّعنهم ُّغابت ُّفهل ُّوأظهروها، ُّوحذفواُّاملوضوعات ُّاحلديث، ُّغربلوا ُّالذين ُّهم ُّهؤالءُّوغريهم هـ(،
ُّالزمانُّليبينواُّلناُّ ُّالعلمُّيفُّآخر ُّأعداءُّاإلسالم،ُّومعظمهاُّيفُّالصحيحني،ُّحىتُّيأيتُّأدعياء ُّاليتُّذكرها ُّهناُّموضوعة؟أاألحاديث

ُّهؤال ُّهذاُّأن ُّالُّيقصدونُّبزعمهم ُّأنُّأعداءُّالسنة ُّاختلقوهاوحىتُّلوُّافتضنا ُّهذهُّاألحاديثُّأي ُّجمردُّفُّءُّالعلماءُّوضعوا إن
هذاُّمنُّناحية،ُّومنُُّّ،مسبةُّأيضا،ُّوفريةُّالُّيقوهلاُّعاقلتسخريهمُّهلاُّلتثبيتُّدعائمُّاحلكمُّاألمويُّتارة،ُّواحلكمُّالعباسيُّتارةُّأخرى،ُّ

ُّالُّناحيةُّأخرىُّفإ نُّاملتأملُّجيدُّأنُّإشاعةُّهذهُّاألحاديثُّالنبويةُّمصلحةُّللناسُّقبلُّأنُّتكونُّمصلحةُّللحكام؛ُّألنهُّيفُّأغلبُّالفنت
يتأذىُّبويالمهاُّإالُّالناس،ُّوالُّيبلغُّاحلكامُّإالُّدخاهنا،ُّويفُّالفنتُّختتلطُّاألمورُّوتتداخل،ُّفيدعيُّكلُّطرفُّفيهاُّأنهُّعلىُّحق،ُّوأنُّغريهُّ

وحذرُُّّكماُّأنُّاإلسالمُّجاءُّداعياُّإىلُّالتكتلُّواجلماعة،،ُُّّحق،ُّكانُّأوىلُّبهُّأنُّيعتزلُّالفنتُّألطرافُّعلىعلىُّباطل،ُّومنُّملُّيتبنيُّأيُّا
آلُّ]ُّ{يعاُّوالُّتفرقواواعتصمواُّحببلُّاهللُّمج}ُّمنُّالفرقةُّواالنقسام؛ُّألنُّهالكُّاملسلمنيُّيفُّتفرقهمُّشيعاُّوأحزابا،ُّيقولُّسبحانهُّوتعاىل:

ُّالذينُّفرقواُّد}ُّ،ُّويقول:[803عمران:ُّ ُّشيءإن ُّشيعاُّلستُّمنهمُّيف والُّتكونواُّكالذينُّ}ُّ،ُّويقول:[851األنعام:ُّ]ُّ{ينهمُّوكانوا
ُّ.[805آلُّعمران:ُّ]ُّ{تفرقواُّواختلفواُّمنُّبعدُّماُّجاءهمُّالبينات

ُّاملسلمنيُّ ُّأمر ُّفساد ُّأن ُّحقيقة ُّالقرآنية، ُّاحلقيقة ُّهذه ُّتوضح ُّعنها ُّاخلروج ُّوعدم ُّاجلماعة، ُّإىل ُّتدعو ُّاليت ُّالنبوية واألحاديث
ُّبعدمُُّّبافتاقهم، ُّيتجاهلوهناُّليزعمواُّأنُّهذهُّاألحاديثُّموضوعةُّخلدمةُّاحلكام،ُّوذلك وهيُّحقيقةُّيعيهاُّجيداُّأعداءُّالسنة،ُّإالُّأهنم

ُّملُّ دفعُّاملسلمنيُّإىلُّاخلروجُّعلىُّاحلكامُّولوُّكانواُّجائرين،ُّوجتاهلواُّأنُّمنُّشرعُّاملسلمنيُّعدمُّاخلروجُّعلىُّالسلطانُّجلورُّأوُّظلمُّما
قولُّشارحُّالعقيدةُّالطحاوية:ُّ"قدُّدلُّالكتابُّوالسنةُّعلىُّوجوبُّطاعةُّأويلُّاألمرُّماُّملُّيأمرواُّمبعصية،ُّفتأملُّقولهُّ،ُّي(8)يأمرُّمبعصية"

ُّاألمرُّمنكم}ُّسبحانهُّوتعاىل: ُّأويلُّ،ُّكيفُّقال:ُّوأطيعواُّالرسول،ُّوملُّي[51النساء:ُّ]ُّ{أطيعواُّاهللُّوأطيعواُّالرسولُّوأويل قل:ُّوأطيعوا
األمرُّمنكم؛ُّألنُّأويلُّاألمرُّاليفردونُّبالطاعة،ُّبلُّيطاعونُّفيماُّهوُّطاعةُّهللُّورسوله،ُّوأعادُّالفعلُّمعُّالرسول؛ُّللداللةُّعلىُّمنُّأطاعُّ

الُّيطاعُّفُّالرسولُّفقدُّأطاعُّاهلل،ُّفإنُّالرسولُّالُّيأمرُّبغريُّطاعةُّاهلل،ُّبلُّهوُّمعصومُّيفُّذلك،ُّوأماُّويلُّاألمرُّفقدُّيأمرُّبغريُّطاعةُّاهلل،
ُّهللُّورسولهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم. ُّإالُّفيماُّهوُّطاعة

وأماُّلزومُّطاعتهمُّوإنُّجاروا؛ُّفألنهُّيتتبُّعلىُّاخلروجُّعنُّطاعتهمُّمنُّاملفاسدُّأضعافُّماُّحيصلُّمنُّجورهم،ُّوقلُّمنُّخرجُّ
إذنُّفطاعةُّويلُّاألمر،ُّوالتحذيرُّمنُّالفنتُّوالفرقةُّمنُّحقائقُّ،ُّ(2)علىُّإمامُّإالُّكانُّماُّتولدُّعنُّفعلهُّمنُّالشرُّأعظمُّماُّتولدُّمنُّاخلري"

القرآنُّالكرمي،ُّومنُّأبرزُّتعاليمُّاإلسالم،ُّوملُّيكنُّمقتصراُّعلىُّالسنةُّالنبويةُّفحسب،ُّحىتُّيزعمُّالزاعمونُّأنُّعلماءُّاحلديثُّقدُّاختلقواُّ
ظةُّبلُّإنُّمنُّاحلقائقُّاليتُّالُّمراءُّفيهاُّأنُّعلماءُّاحلديثُّ"كانواُّحف،ُّلدعائمُّملكهمواألمراء،ُّوتثبيتاُُّّاألحاديثُّيفُّذلكُّإرضاءُّللحكام

ُّمنهجُّ ُّأعداءُّاإلسالم،ُّوأسفرُّصمودهمُّعنُّأدق ُّالدينُّوقفواُّباملرصادُّحلركةُّالوضاعنيُّمن الشريعةُّوحراسُّاألرض:ُّفهمُّفرسانُّهذا
ُّومثينها،ُّفأبلوُّ ُّوالتمييزُّبنيُّغثها ُّالرواياتُّومتحيصها، ُّاملضمار،ُّواسوأحكمهُّيفُّنقد ُّيفُّهذا ُّأحسنُّالبالءُّوبرزوا ُّيفُّذلك ُّفيهُّا تحدثوا

ُّاملطهرة" ُّالسنة ُّحفظ ُّالعجابُّيف ُّبالعجب ُّوأصلوها،ُّوجاءوا ُّوضبطوها ُّتصـدقُّآيـة(3)العلومُّوقعدوها، ُّآيـة ُّنزلنـاُّ}ُّ،ُّفكانــوا ُّحنـن إنـا
ماُّالزاعمونُّأحاديثُّصحيحة،ُّوملُّتدونُّيفُّقصورُّأنُّهذهُّاألحاديثُّاليتُّاستدلُّهب،ُّواخلالصة:ُّ[1:احلجر{ُّ]الذكـرُّوإناُّلـهُّحلافظون

،ُّفالُّجمالُّللقولُّبأهناُّمنُّاختالقُّاحملدثنيُّلطاعةُّهيُّأحاديثُّيؤيدهاُّالقرآنُّالكرميُّاألمراءُّأوُّوضعتُّإلرضاءهمُّكماُّيزعمون،ُّوإمنا

ّ.اخللفاء
                                                                 

342ُّم،ُّص8ُّ،8112لصديقُّبشريُّنصر،ُّمنشوراتُّكليةُّالدعوةُّاإلسالمية،ُّليبيا،ُّطضوابطُّالروايةُّعندُّاحملدثني،ُّا-8ُّ :342.ُّ
ُّالعقيدةُّالطحاوية،ُّابنُّأيبُّالعزُّاحلنفي،ُّ)-2ُّ ُّ(.8ُّ/252شرح
ُّ.3م،ُّص8110هـ/8400ُّاالجتاهاتُّالفقهيةُّعندُّأصحابُّاحلديثُّيفُّالقرنُّالثانُّاهلجري،ُّد.ُّعبدُّاجمليدُّحممود،ُّمكتبةُّاخلاجني،ُّالقاهرة،ُّ-3ُّ
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 .اتهامّالفقهاءّبوضعّاألحاديثّإلرضاءّخلفاءّبنيّالعباسعشر:ّتاسعّالبحثّال
غرضنيُّأنُّالفقهاءُّكانواُّيضعونُّاألحاديثُّاملزورةُّمنُّأجلُّإرضاءُّخلفاءُّبينُّالعباسُّوإشباعُّنزوامهم،ُّويستدلونُّيدعيُّبعضُّامل

قصةُّغياثُّبنُّإبراهيمُّالنخعيُّالكويفُّمعُّاخلليفةُّاملهديُّالذيُّكانُّيهوىُّسباقُّاحلمام؛ُّإذُّمتكنُّاملهديُّمنُّإقناعُُّّعلىُّذلكُّمباُّيلي:
 ،ه،ُّفأجزلُّلهُّاملهديُّالعطاء،ُّوواصلُّهوايت«الُّسباقُّإالُّيفُّخفُّأوُّحافرُّأوُّجناح»قال:ُّغياثُّبأنُّيسندُّحديثاُّيفُّهذاُّالصدد؛ُّف

أنُّالفقهاءُّكانواُّحيضرونُّجمالسُّاخللفاءُّاليتُّيشربُّفيهاُّاخلمر،ُّفيتناقشونُّيفُّأثنائهاُّيفُّحدُّشربُّاخلمر،ُّوقدُّوجدواُّللخليفةُّالعباسيُّ
رامنيُّمنُّ،ُّ«إنُّخفتمُّأنُّتسكرواُّفاكسرواُّحدتهُّباملاء»عنُّالنيبُّأنهُّقال:ُُّّمنُّحيدثهُّعنُّعائشةُّالذيُّكانُّيلتزمُّبتحرميُّاخلمرُّالراضي

ُّوراءُّذلكُّإىلُّإيهامُّاملسلمنيُّبأنُّالسنةُّاليتُّبنيُّأيديهمُّمنُّوضعُّالفقهاءُّإلرضاءُّاخللفاء.
ُّتقييدُّبشينقدّعام:ّ ُّمطلقاُّمنُّغري ُّبغريُّعوضُّجتوز ُّاجلملة،ُّفاملسابقة ُّجوازُّاملسابقةُّيف ُّأمجعُّاملسلمونُّعلى معني،ُُُّّّءلقد

إىلُّتزويرُّحديثُُّّةكاملسابقةُّعلىُّاألقدامُّوالسفنُّوالطيورُّ)وفيهاُّاحلمامُّبطبيعةُّاحلال(ُّوالبغالُّواحلمري،ُّومنُّهناُّملُّيكنُّاملهديُّحباج
ُّتمنُّاملعروفُّبنيُّعلماءُّاحلديثُّوالفقهاءُّأنُّغياثُّملُّيكنُّمعدوداُّبنيُّاحملدثني،ُّفقدُّنبذهُّاحملدثونُّكماُّنبذواُّاملئا،ُّوُّملمارسةُّهوايته

منُّأمثاله،ُّواملهديُّنفسهُّكانُّيعلمُّأنُّالرجلُّكذاب،ُّوقدُّقالُّملاُّقامُّغياثُّمنُّعنده:ُّ"أشهدُّأنُّقفاكُّقفاُّكذاب"،ُّوهذاُّدليلُّعلىُّ
ُّمنُّالُّشكُّأنُّامهامُّالفقهاءُّهبذهُّالته،ُّوُّيث،ُّومتييزُّصحيحهاُّمنُّسقيمهاأنُّاملسلمنيُّكانواُّقادرينُّعلىُّكشفُّاملزورُّمنُّاألحاد مة

ُّ عقلُّأنُّيكونواُّفقهاءُّوحمدثني،ُّويشربونُّاخلمر،ُّوحيضرونُّجمالسها،ُّفضالُّعنُّوضعُّأحاديثُّحتلها،ُّوهمُّالذينُّ،ُّفكيفُّيالظلمُّالبني 
ُّباألحاديثُّ ُّنسبُّإليه؛ُّإذُّكيفُّيلتزم دافعواُّعنُّالسنةُّوحمصوهاُّوميزواُّصحيحهاُّمنُّسقيمها؟!ُّكماُّأنُّفضائلُّالراضيُّتنفيُّعنهُّما

ُّموضوعاُّعلىُّالنيبُّيفُّإباحتها؟!الصحيحةُّاليتُّتبنيُّحرمةُّاخلمرُّوتوضحُّحده،ُّمثُّي ُّسوغُّلنفسهُّأنُّيقبلُّحديثا
ّبشيء:ّأوال. ّإجماعّالمسلمونّعلىّجوازّالمسابقةّفيّالجملةّبغيرّعوضّودونّتقييد

ُّاملضمرة ُّفقدُّرويُّأنُّالنيبُّسابقُّبنيُّاخليل ُّ(8)وبنيُّاليتُّملُّتضمرُّإنُّاملسابقةُّجائزةُّبالسنةُّواإلمجاع،ُّأماُّالسنة أمجعُّ،ُّوقد
ُّجوازُّاملسابقةاملسلمونُّعل ُّى ُّالعوضُّ، ُّوحصول ُّلغريُّاألكل، ُّوتعذيبُّاحليوان ُّهيُّالقمار، ُّأمورُّممنوعة: ُّمنُّثالثة واملسابقةُّمستثناة

ُّليأخذهُّالسابق. ُّواملعوضُّعنهُّلشخصُّواحد،ُّوذلكُّإذاُّقدمُّالعوضُّلكالُّاملتسابقني
يءُّمعنيُّكاملسابقةُّقاُّمنُّغريُّتقييدُّبشبغريُّعوض:ُّفتجوزُّمطلُّاليتأماُّ،ُّ:ُّمسابقةُّبغريُّعوض،ُّومسابقةُّبعوضواملسابقةُّنوعان

ُّعلىُّاألقدامُّوالسفنُّوالطيورُّوالبغالُّواحلمريُّوالفيلة،ُّوكذلكُّجتوزُّاملصارعةُّورفعُّاحلجرُّليعرفُّاألشد،ُّبدليلُّماُّقالتهُّعائشةُّرضيُّاهلل
ُّسابقين،ُّفسبقين،ُّفقال:ُّهذهُّبتيك»عنها:ُّ ُّحىتُّإذاُّرهقينُّاللحم ُّوصا(2)«سابقينُّالنيبُّفسبقته،ُّفلبثنا ُّالنيبُّ. رعُّالنيبُّركانة،ُّفصرعه

ُّاملذكور. ُّليعرفواُّاألشدُّمنهم،ُّفلمُّينكرُّعليهم،ُّوتقاسُّبقيةُّأنواعُّاملسابقةُّعلى ُّومرُّالنيبُّبقومُّيرفعونُّحجرا
ىلُّآالتُّيفُّالنصل،ُّواحلافر،ُّواخلف،ُّوالقدم؛ُّألنُّالثالثةُّاألوُّ،ُّعندُّاحلنفيةُّإالُّيفُّأربعةُّأشياءُّوأماُّاملسابقةُّبعوض:ُّفالُّجتوز

ُّوتعاىل:ُّملأموراحلربُّا ُّقالُّسبحانه ُّمنُّقوة}ُّبتعلمها، ُّماُّاستطعتم ُّالنيب،ُّوُّ[40األنفال:ُّ]ُّ{وأعدواُّهلم ُّإالُّ»ُّ:قال ُّمنُّاللهو وليس
يفُّحنيُّقالُّاجلمهورُّغريُّاحلنفية:ُّالُّجيوزُّالسباقُّبعوضُّإالُّيفُّ،ُّ(3)«ثالث:ُّتأديبُّالرجلُّفرسه،ُّومالعبتهُّامرأته،ُّورميهُّبقوسه...

الُّسبقُّإالُّيفُّ»يفُّالتدريبُّعلىُّمحلُّالسالح،ُّويفُّأعمالُّالفروسية،ُّلقولُّالرسولُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم:ُّالنصلُّواخلفُّواحلافر،ُّأيُّ
ُّوالسبق:ُّهوُّماُّجيعلُّللسابقُّعلىُّالسبقُّمنُّجعل،ُّوألنُّهذهُّاألمورُّآالتُّالقتال،ُّفيجوزُّالتسابق،ُّ(4)«خف،ُّأوُّنصل،ُّأوُّحافر

                                                                 
ُّيفُّالسنة،ُّد.ُّأمحدُّعبدُّالرمحن،)- 1 ُّوهبة،ُّالقاهرة،ُّطُّ*(ُّكيفُّوملاذاُّالتشكيك  .م2002هـ/8ُّ،8421ُّمكتبة

ُّ)بشرحُّفتحُّالباري(،ُّكتاب:ُّاجلهادُّ،ةُّحىتُّخيفُّحلمهاُّوتقوىُّعلىُّاجلريتضمريُّاخليل:ُّتقليلُّعلفهاُّمد ُّ(.2141(،ُّرقمُّ)4ُّ/13)والسري،ُُّّصحيحُّالبخاري
ُّالسيدةُّعائشةُّرضيُّاهللُّعنها،ُّرقمُّ)- 2 ُّأمحدُّيفُّمسنده،ُّباقيُّمسندُّاألنصار،ُّحديث ُّاألرنؤوطُّيفُّتعليقهُّعلىُّاملسند.ُّ(.ُّوصححهُّشعيب24844صحيح:ُّأخرجه
ُّعقبةُّبنُّعمارُّاجلهين،ُّرقمُّ)- 3 ُّملسند:ُّحسنُّمبجموعُّطرقهعيبُّاألرنؤوطُّيفُّتعليقهُّعلىُّا(.ُّوقالُّش82323حسن:ُّأخرجهُّأمحدُّيفُّمسنده،ُّمسندُّالشاميني،ُّحديث
ُّمنُّالصحابة،ُّمسندُّأيبُّهريرة،ُّ)- 4 ُّأمحدُّيفُّمسنده،ُّمسندُّاملكثرين ُّ)81ُّ/834صحيح:ُّأخرجه ُّأمحدُّشاكرُّيفُّتعليقهُّعلىُّاملسند.(.ُّوصححه80842ُّ(،ُّرقم
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سابقةُّألقدامُّواملصارعة،ُّفالُّجتوزُّبعوض؛ُّألهناُّالُّتنفعُّيفُّاحلرب،ُّوعليه،ُّفإنُّاملأماُّاملسابقةُّعلىُّا،ُّإذنُّعلىُّكلُّماُّهوُّنافعُّيفُّاحلرب
ُّيفُّاخليل،ُّوغريها ُّفيهُّاحلمامُّبغريُّعوضُّجائزةُّمطلقا ُّوبنيُّالطريُّمبا ُّاخلربُّبسرعة،ُّكماُّأُّمنُّالدوابُّوالسفن، ُّعلىُّإليصال هناُّجائزة

حلمامُّليسُّحمرما،ُّفإذاُّواصلُّاملهديُّهوايتهُّفذلكُّألهناُّحاللُّككلُّوهبذاُّيتضحُّأنُّسباقُّا،ُّ(8)األقدامُّويفُّرميُّاألحجارُّواملصارعة
ُّحىتُّيستطيعُّممارسةُّهوايته. ُّلهُّاألحاديث ُّفلمُّيكنُّاملهديُّحباجةُّإىلُّمنُّيزور ُّاملشروعة.ُّومنُّهنا ُّاملسابقات

ّغياثّبنّإبراهيمّالنخعيّفيّميزانّالجرحّوالتعديل:ّثانيا.
هيمُّالنخعيُّليسُّمنُّأهلُّاحلديث،ُّوالُّمنُّالذينُّيعتدُّبروايتهم،ُّبلُّهوُّواحدُّمنُّلقدُّبنيُّاحملدثونُّوالفقهاءُّأنُّغياثُّبنُّإبرا

وكذبواُُّّ،الذينُّاجتءواُّعلىُّساحةُّالسنة،ُّوتقربواُّإىلُّامللوكُّواألمراءُّواخللفاءُّبالفتاوىُّالكاذبةُّواألقوالُّاملختعةُّاليتُّنسبوهاُّإىلُّالشريعة
"،ُّيكنُّغياثُّمعدوداُّبنيُّاحملدثني،ُّوقدُّقالُّعنهُّاإلمامُّأمحد:ُّ"تركُّالناسُّحديثهفلمُّ،ُّإرضاءُّلألهواءُّواملصاحلُّالشخصيةعلىُّرسولُّاهللُّ

ُّالبخاري:ُّ ُّاحلديث".ُّوقال ُّيقول:ُّيضع ُّمسعتُّغريُّواحد ُّ"كانُّفيما ُّوقالُّاجلوزجان: ُّحيىي:ُّ"ليسُّبثقة". ُّعباسُّعن وروىُّعنُّابن
دثنيُّالُّيثبتُّأنُّالفقهاءُّواحملُّنبذواُّاملئاتُّمنُّأمثالهاء،ُّكماُّإنُّوجودُّرجلُّكذاب،ُّوضاع،ُّمتوك،ُّنبذهُّاحملدثونُّوالفقه،ُّ(2)"تركوه"

زورواُّاألحاديثُّإلرضاءُّأمراءُّبينُّالعباس،ُّواملهديُّنفسهُّكانُّيعلمُّأنُّالرجلُّمنافقُّكذاب،ُّوقدُّقالُّملاُّقامُّغياثُّمنُّعنده:ُّ"أشهدُّ
ذهُّالشبهة،ُّمنُّالضوءُّعلىُّطريقُّدفعُّهُّلعلناُّبذكرُّالقصةُّاليتُّدارتُّبنيُّغياثُّواخلليفةُّاملهديُّنلقيُّمزيدا،ُّوُّ(3)أنُّقفاكُّقفاُّكذاب"

النُّعنُّفالنُّأنُّ:ُّحدثناُّففقدُّأدخلُّغياثُّعلىُّاملهدي،ُّوكانُّاملهديُّيشتيُّاحلمامُّويلعبُّبه،ُّفقيلُّله:ُّحدثُّأمريُّاملؤمنني،ُّفقال
ُّوقيلُّبعشرةُّآالففزادُّيفُّاحلديثُّ"أوُّجناح"،ُّفأمرُّلهُّاملهديُّببدرةُّ،ُّ(4)قال:ُّ"الُّسبقُّإالُّيفُّنصلُّأوُّخفُّأوُّحافرُّأوُّجناح"ُّالنيب

درهم،ُّفلماُّقامُّقال:ُّأشهدُّعلىُّقفاكُّأنهُّقفاُّكذابُّعلىُّرسولُّاهللُّمثُّقالُّاملهدي:ُّأناُّمحلتهُّعلىُّذلك،ُّمثُّأمرُّبذبحُّاحلمام،ُّورفضُّ
ُّةوتبدوُّالقصةُّخمتلقة؛ُّألنُّسباقُّاحلمامُّملُّيكنُّحمرماُّيفُّأيُّوقت،ُّوقدُّمارسهُّاملسلمونُّيفُّكلُّزمانُّومكانُّبإجازُّ،ُّ(5)ماُّكانُّفيهُّمنه

النيبُّله،ُّومبمارسةُّالسبقُّمعُّالصحابة.ُّومماُّيدلُّكذلكُّعلىُّأنُّالقصةُّخمتلقة،ُّماُّوردُّفيهاُّمنُّأنُّاملهديُّأمرُّلغياثُّبعشرةُّآالفُّ
ولوُّفرضناُّصحةُّالقصةُّلكانتُّشاهداُّعلىُّأنُُّّدرهم،ُّفلماُّقامُّقال:ُّأشهدُّأنُّقفاكُّقفاُّكذاب،ُّفهلُّيكافؤهُّوهوُّيعلمُّأنهُّكذاب؟!

ُّضئيال،ُّوإهنمُّكانواُّيرفضونهُّكماُّفعلُّاخلليفةُّاملهدياملسلمنيُّكانواُّقادرينُّع ُّنبيهمُّمهماُّكان ُّيفُّأحاديث ُّ.(4)لىُّكشفُّأيُّتزوير
ُّشرفّيتنزهونّبهّعنّأفعالّالسفهاء،ّفماّبالناّبوضعّأحاديثّتبيحّالخمرّمرضاةّللخلفاء!إنّألصحابّوعلماءّالحديثّّثالثا.

كانتُّدواوينُّأصحابُّاحلديثُّبعدُّالقرآنُّدعائمُّاإلسالمُّاليتُّقامتُُُّّّإذاُّكانُّاحلديثُّبعدُّالقرآنُّهوُّعمدةُّأهلُّالسنة،ُّوإذا
عليهاُّصروحه،ُّفإنُّذلكُّيدلناُّعلىُّعظمُّمكانةُّاحملدثنيُّبنيُّعلماءُّأهلُّالسنةُّمجيعا،ُّوهمُّحبقُّيصدقُّفيهمُّقولُّسفيانُّالثوريُّرمحهُّ

زيُّرمحهُّاهلل:ُّ"ملُّيكنُّيفُّأمةُّمنُّاألممُّمنذُّويقولُّأبوُّحامتُّالرا،ُّ(2)اهلل:ُّ"املالئكةُّحراسُّالسماء،ُّوأصحابُّاحلديثُّحراسُّاألرض"
خلقُّاهللُّآدم،ُّأمناءُّحيفظونُّآثارُّالرسلُّإالُّيفُّهذهُّاألمة،ُّفقالُّلهُّالرجل:ُّياُّأباُّحامتُّرمباُّروواُّحديثاُّالُّأصلُّله،ُّوالُّيصح؟ُّفقال:ُّ

وإذاُّكناُّمتفقنيُّعلىُّ،ُّ(1)وحفظوها"ُّعلماؤهمُّيعرفونُّالصحيحُّمنُّالسقيم،ُّفروايتهمُّذلكُّللمعرفة،ُّليتبنيُّملنُّبعدهمُّأهنمُّميزواُّاآلثار
حابُّصأنهُّالُّقيامُّلإلسالمُّبدونُّسنة،ُّفقدُّصدقُّفيهمُّماُّقالهُّاإلمامُّأبوُّداودُّالطيالسي:ُّ"لوالُّهذهُّالعصابةُّالندرسُّاإلسالم"،ُّيعينُّأ

مُّهبمُّكلُّبدعةُّشنيعة،ُّديفُّحنيُّيقولُّاخلطيبُّالبغدادي:ُّ"وقدُّجعلُّاهللُّتعاىلُّأهلهُّأركانُّالشريعة،ُّوه،ُّاحلديثُّالذينُّيكتبونُّاآلثار

                                                                 
ُّدارُّالفكر،ُّدمشق،ُّ-8ُّ ُّ(.5ُّ/214ُّ:211م،ُّ)8114ـ/ُّه8482انظر:ُّالفقهُّاإلسالميُّوأدلته،ُّد.ُّوهبةُّالزحيلي،
ُّ(.3ُّ/332،ُّ)حتقيق:ُّعليُّحممدُّالبجاوي،ُّدارُّاملعرفة،ُّبريوت،ُّد.ُّتُّميزانُّاالعتدال،ُّالذهيب،-2ُّ
ُّبتصرف.43ُّ،ُّصحتقيق:ُّعليُّحممدُّالبجاوي،ُّدارُّاملعرفة،ُّبريوت،ُّد.ُّتُّميزانُّاالعتدال،ُّالذهيب،-3ُّ
ُّ"أوُّجناح"ُّموضوعة،ُّانظر:ُّسلسلةُّاألحاديثُّ-4ُّ م،ُّأثناءُّالكالمُّعلى2000ُّهـ/2ُّ،8420ُّالضعيفةُّواملوضوعة،ُّالشيخُّاأللبان،ُّمكتبةُّاملعارف،ُّالرياض،ُّطهذهُّالزيادة

(ُّ ُّيفُّكتابهُّاملوضوعات،2051احلديث،ُّرقم ُّ"أوُّجناح"ُّأوردهاُّابنُّاجلوزي ُّ(.8ُّ/42،ُّ)م8113هـ/2ُّ،8403ُّدارُّالفكر،ُّبريوت،ُّطُُّّ(،ُّوالقصةُّهبذهُّالزيادة
ُّبتصرف.23ُّم،ُّص8115واألباطيل،ُّد.ُّصاحلُّالفقي،ُّدارُّالنور،ُّالقاهرة،ُّمحايةُّالسنةُّمنُّاألكاذيبُّ-5ُّ
ُّيفُّالسنة،ُّد.ُّأمحدُّعبدُّالرمحن،-4ُّ ُّبتصرف.43ُّ،ُّصم2002هـ/8ُّ،8421ُّمكتبةُّوهبة،ُّالقاهرة،ُّطُّكيفُّوملاذاُّالتشكيك
ُّالبغدادي،ُّمكتبةُّابنُّتيمية،ُّالقاهرة،ُّط-2ُّ ُّ.18م،ُّص8114هـ/2ُّ،8482ُّشرفُّأصحابُّاحلديث،ُّاخلطيب
ُّالبغدادي،ُّمكتبةُّابنُّتيمية،ُّالقاهرة،ُّط-1ُّ ُّ.11م،ُّص8114هـ/2ُّ،8482ُّشرفُّأصحابُّاحلديث،ُّاخلطيب
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ُّىتفهمُّأمناءُّاهللُّيفُّخليقته،ُّوالواسطةُّبنيُّالنيبُّوأمته،ُّواجملتهدونُّمنُّحفظُّملته،ُّقبلواُّشريعتهُّقوالُّوفعال،ُّوحرسواُّسنتهُّحفظاُّونقالُّح
احلديثُّعنها،ُُّّبثبتواُّبذلكُّأصلها،ُّوكانواُّأحقُّهباُّوأهلها،ُّوكمُّملحدُّيرومُّأنُّخيلطُّبالشريعةُّماُّليسُّمنها،ُّواهللُّتعاىلُّيذبُّبأصحا

وكلُّفئةُّتتحيزُّإىلُّهوىُّترجعُّإليه،ُّأوُّتتحسنُّرأياُّتعكفُّعليه،ُّسوىُّأصحابُّاحلديث،ُّفإنُّالكتابُّعدمهم،ُّ،ُّركاهنافهمُّاحلفاظُّأل
والسنةُّحجتهم،ُّوالرسولُّفئتهم،ُّوإليهُّنسبتهم،ُّالُّيعرجونُّعلىُّاألهواء،ُّوالُّيلتفتونُّإىلُّاآلراء،ُّيقبلُّمنهمُّماُّروواُّعنُّالرسول،ُّإذاُّ

ُّفماُّحكمواُّبهُّفهوُّاملقبولُّاملسماخت قبيلة،ُُّّومنهمُّكلُّعاملُّفقيه،ُّوإمامُّرفيعُّنبيه،ُّوزاهدُّيف،ُّوعلفُّيفُّحديثُّكانُّإليهمُّالرجوع،
ُّيتظاهر،ُّ ُّوكلُّمبتدعُّباعتقادهم ُّوسبيلهمُّالسبيلُّاملستقيم، ُّوهمُّاجلمهورُّالعظيم، ُّمتقن،ُّوخطيبُّحمسن، وخمصوصُّبفضيلة،ُّوقارئ

يتجاسر،ُّمنُّكادهمُّقصمهُّاهلل،ُّومنُّعاندهمُّخذلهُّاهلل،ُّالُّيضرهمُّمنُّخذهلم،ُّوالُّيفلحُّمنُّاعتزهلم،ُّوعلىُّاإلفصاحُّبغريُّمذهبهمُّالُّ
ُّعلىُّنصرهمُّلقدير" ُّبالسوءُّإليهمُّحسري،ُّوإنُّاهللُّتعاىل ُّ.(8)احملتاطُّلدينهُّإىلُّإرشادهمُّفقري،ُّوبصرُّالناظر

ُّالسُّولوُّدققناُّالنظرُّقليالُّلوجدناُّأنُّعلماءُّاحلديثُّأنفسهمُّكانواُّالُّيقبلون الطني،ُّحديثاُّيفُّسندهُّرجلُّعرفُّبالتددُّعلى
كيفُّيصحُّف،ُّلسنةُّمنُّالدخيلُّوالعليلُّواملكذوبأوُّقبولُّهداياُّمنهم،ُّأوُّكانتُّلهُّحظوةُّعندهم،ُّوهذاُّمنهمُّاحتياطُّعظيمُّحلمايةُّا

ُّالعباس ُّعندُّأمراءُّبين ُّطمعاُّفيما ُّبأهنمُّوضعواُّاألحاديث ُّعلماءُّاحلديث ُّيعقلُّأنُّيك(2)معُّهذاُّامهام ُّوحمدثُّ،ُّوهل ُّهناكُّفقيه ون
يدافعُّعنُّسنةُّالنيبُّمثُّيعملُّبأفعالُّالسفهاء،ُّوحيضرُّجمالسُّاخلمر،ُّبلُّيضعُّأحاديثُّيفُّحتليلهاُّمرضاةُّللخلفاء؟!ُّولوُّفرضناُّأنُّهناكُّ

ُّفعالُّفقهاءُّفعلواُّهذا،ُّفهلُّمنُّالعقلُّأنُّيطلقُّعليهمُّلفظ:ُّفقهاء،ُّوقدُّجرحواُّيفُّعدالتهم؟!
هُّحديثاُّيفُّإباحةُّوضعواُّلُّالذيُّيزعمُّاملدعونُّأنُّالفقهاءُّجدناُّأنُّاخلليفةُّالعباسيُّالراضيوُُّّمثُّإنناُّإذاُّنظرناُّيفُّكتبُّالتاريخ

منُّالشخصياتُّاليتُّبرزتُّيفُّحكمُّبينُّالعباس،ُّوكانُّهلاُّكثريُّمنُّالفضائل،ُّقالُّأبوُّبكرُّاخلطيب:ُّ"لهُّفضائلُّمنها:ُّأنهُّآخرُُّّاخلمر
ُّالندماء،ُّوآخرُّخ ُّجوائزهخليفةُّخطبُّيومُّاجلمعة،ُّوآخرُّخليفةُّجالس ُّوآخرُّخليفةُّانفردُّبتدبريُّاجليوش.ُّوكانت ُّليفةُّلهُّشعرُّمدون،

ُّمنهم" ُّاملتقدمني ُّترتيب ُّمسحا(3)وأمورهُّعلى ُّوكان ُّللعلماءُّ، ُّحمبا ُّفصيحا ُّأديبا ُّجوادا ُّالعباسُّ، ُّبن ُّعمر ُّبن ُّالعباس ُّاحلسن "وعنُّأيب
يحُّاخلري،ُّوأقوامُّراضيُّباهللُّيقول:ُّهللُّأقوامُّهمُّمفاتالكلوذانُّقال:ُّمسعتُّأباُّبكرُّحممدُّبنُّحيىيُّالصويلُّيقول:ُّمسعتُّأمريُّاملؤمننيُّال

مفاتيحُّالشر،ُّمنُّأرادُّبهُّخرياُّقصدُّبهُّأهلُّاخلريُّوجعلهُّالوسيلةُّإليناُّفنقضيُّحاجته،ُّفهوُّالشريكُّيفُّالثوابُّوالشكر،ُّومنُّأرادُّاهللُّ
ُّعلىُّكلُّحال" ُّ.(4)بهُّسوءاُّعدلُّبهُّإىلُّغرينا،ُّفهوُّالشريكُّيفُّالوزرُّواإلمث،ُّواهللُّاملستعان

"فهلُّهذاُّاخلليفةُّالصاحلُّميكنُّأنُّيقبلُّحديثاُّمزوراُّمنُّحمدثُّكاذب،ُّإلخراجهُّمنُّحالُّالصالحُّوالورعُّإىلُّحالُّاملعصيةُّ
ُّمنُّتلقاءُّنفسه" ُّله،ُّأمُّكانُّطائعاُّبإرادتهُّكارهاُّهلا ُّفرييدُّمنُّحيللها ُّعلىُّاجتنابُّاخلمر، وإذاُُّّ؟!(5)واقتافُّالكبائر؟ُّوهلُّكانُّجمربا

أنُّتسكرواُّال:ُّ"إنُّخفتمُّأنهُّقُّىلُّعائشةُّعنُّالنيبيفُّاحلديثُّالذيُّاستدلواُّبهُّعلىُّحتليلُّشربُّاخلمرُّونسبوهُّإُّانتهيناُّمنُّذلكُّونظرنا
ُّباملاء" ُُّّفاكسرواُّحدته ُّالسنةوجدناهُّحديثا ُّيفُّكتب ُّأصلُّله ُّوال ُّموضوعا، ،ُّ ُّومنها: ُّالقاطعة، ُّثابتُّباألدلة ُّاخلمر ُّحترمي كلُّ»مثُّإن

»ُّ،ُّوعنُّعائشةُّقالت:ُّ(4)«يفُّالدنياُّفماتُّوهوُّيدمنها،ُّملُّيتب،ُّملُّيشرهباُّيفُّاآلخرةُّمسكرُّمخر،ُّوكلُّمخرُّحرام،ُّومنُّشربُّاخلمر
ُّحرام ُّفهو ُّأسكر ُّشراب ُّ(2)«كل ُّبا، ُّألصقوها ُّاليت ُّالفرية ُّهذه ُّفإن ُّتبدوُّكسابقتهاوعلىُّكل ُّالراضي، ُُّّخلليفة ُّعلىُّوُّخمتلقة، الباعث

ُّبتحرميُّعُّيفُّحترميُّاخلمرُّصرحيةُّوقاطعة،ُّوقدُّثبتاختالقهاُّالرغبةُّيفُّالنيلُّمنُّخلفاءُّبينُّالعباس،ُّفالنصوصُّاملذكورةُّ نهُّأنهُّكانُّيلتزم
ُّوعليه،ُّفلوُّفرضناُّجدالُّصحةُّهذهُّالقصةُّلكانتُّدليالُّعليهم،ُّوعلىُّكذهبم،ُّملاُّعلمُّمنُّحالُّالراضيُّمنُّالتنزهُّعنُّذلك.،ُّاخلمر

                                                                 
ُّالبغدادي،ُّمكتبةُّابنُّتيمية،ُّالقاهرة،ُّط-8ُّ ُّ.22ُّ،21م،ُّص8114هـ/2ُّ،8482ُّشرفُّأصحابُّاحلديث،ُّاخلطيب
ُّالسنةُّالنبوية:ُّعرضُّونقض،ُّد.ُّعبدُّالعظيمُّإبرُّ-2ُّ ُّإلنكار ُّاملطعين،الشبهاتُّالثالثونُّاملثارة ُّبتصرف.44ُّ،ُّصم8111هـ/1ُّ،8420ُّمكتبةُّوهبة،ُّالقاهرة،ُّطُّاهيم
ُّاألرنؤوطُّوآخرين،ُّمؤسسةُّالرسالة،ُّبريوت،ُّطُّسريُّأعالمُّالنبالء،ُّالذهيب،-3ُّ ُّ(.85ُّ/803،ُّ)م8113هـ/1ُّ،8423ُّحتقيق:ُّشعيب
ُّبغداد،ُّاخلطيبُّالبغدادي،-4ُّ ُّالعلمية،ُّبريوت،ُّد.ُّتُّتاريخ ُّ(.2ُّ/843،ُّ)دارُّالكتب
ُّيفُّالسنة،ُّد.ُّأمحدُّعبدُّالرمحن،كي-5ُّ ُّ.14،ُّصم2002هـ/8ُّ،8421ُّمكتبةُّوهبة،ُّالقاهرة،ُّطُّفُّوملاذاُّالتشكيك
ُّمسلمُّ)بشرحُّالنووي(،ُّكتاب:ُّاألشربة،ُّباب:ُّبيانُّأنُّكلُّمسكرُّمخر،ُّ)-4ُّ ُّ(.5820(،ُّرقمُّ)2ُّ/3011صحيح
ُّ)بشرحُّفتحُّالباري(،ُّ)-2ُّ ُّالبخاري ُّالعسل.(5883(،ُّرقمُّ)2ُّ/3011)النووي(،ُُّّ(.ُّصحيحُّمسلمُّ)بشرح5514(،ُّرقمُّ)80ُّ/44صحيح ُّ،ُّالبتع:ُّنبيذ
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 (2)دعوىّإهمالّالمحدثينّاألسبابّالسياسيةّالدافعةّللوضعّفيّالحديثعشرون:ّالالبحثّ
دعيُّبعضُّاملغرضنيُّأنُّعلماءُّاحلديث،ُّقدُّأمهلواُّالبحثُّيفُّاألسبابُّالسياسيةُّالداعيةُّإىلُّالوضعُّيفُّاحلديث،ُّويستدلونُّي

ذلكُّإىلُّإنكارُُّّرامنيُّمنُّوراءُّعلىُّذلكُّبأنُّأصحابُّاملذاهبُّالسياسيةُّقدُّأكثرواُّالوضعُّيفُّاحلديث،ُّوملُّيتنبهُّاحملدثونُّلذلكُّاألمر.
ُّيثُّالصحيحُّمنُّاملوضوع.جهودُّاحملدثنيُّيفُّتنقيةُّاحلد

ُّاهلجري؛ُُّّنقدّعام: ُّيفُّأواخرُّالقرنُّاألول ُّومتنا،ُّظهورُّاملذاهبُّالسياسيةُّاملختلفة ُّأسبابُّالعنايةُّباحلديثُّسندا كانُّمن
مُّاحملدثنيُّهتمااوإنُُّّفكيفُّيدعونُّأنُّاحملدثنيُّأمهلواُّالنظرُّيفُّاألسبابُّالسياسيةُّالدافعةُّللوضع،ُّوهمُّأولُّمنُّكشفُّذلكُّوقاومه؟

ابُّوالتنبيهُّعلىُّعدمُّاألخذُّعنهم،ُّونبذُّأقواهلم،ُّكلُّذلكُّيؤكدُّاهتمامُّاحملدثنيُّباألسبُّواياتُّالشيعةُّوهمُّإحدىُّالفرقُّالسياسيةبنقدُّرُّ
داُّباحملدثنيُّدورُّيفُّوضعُّاحلديث،ُّوهذاُّماُّحُّكانُّلبعضُّاخلوارجُّوهمُّمنُّالفرقُّالسياسيةُّأيضا،ُّوُّلسياسيةُّالدافعةُّللوضعُّيفُّاحلديثا

ُّالروايةُّعنهم.ُّإىلُّالتشديدُّيفُّقبول
ّومتناّمعّبدايةّظهورّالخالفاتّالسياسية:ّأوال. ّاألحاديثّسندا ّعنايةّالمحدثينّبنقد

إنُّأئمةُّاحلديثُّكماُّعنواُّبهُّمنُّناحيةُّمجعهُّيفُّالكتبُّاجلامعةُّملتونه،ُّعنواُّكذلكُّبالبحثُّعنهُّمنُّنواحُّأخرىُّتتصلُّبهُّمنُُُُُُُُّّّّّّّّ
والبحثُّعنُّحالُّاحلديثُّمنُّهذهُّاجلوانبُّهوُّاألساسُّالذيُّيعرفُّبهُّصحةُّاحلديثُُّّجهةُّسندهُّومتنه،ُّمماُّيتوقفُّعليهُّقبولهُّأوُّرده،

ُّالتزيدُّ ُّيكونُّدخلهاُّمن ُّالسنةُّمماُّعسىُّأن ُّمنُّالعليل،ُّوتطهري ُّالطيبُّمنُّاخلبيث،ُّوالصحيح ُّيتوقفُّعليهُّمتييز أوُّعدمُّصحته؛ُّإذ
ُّواالختالق،ُّوبذلكُّتسلمُّالشريعةُّمنُّالفساد.

ُّتدونُُُُُُُّّّّّّّ ُّالسنةُّمل ُّالرواةُُّّوإذاُّكانت ُّأنُّمباحث ُّيشكلنُّعليك ُّاهلجري،ُّفال ُّوبدايةُّالقرنُّالثان ُّالقرنُّاألول ُّإالُّآخر تدويناُّعاما
ُّصفحاتُّ ُّوعلى ُّواألذهان، ُّاحلوافظ ُّيف ُّمنقوشة ُّألهناُّكانت ُّآنئذ؛ ُّمدونة ُّتكن ُّمل ُّوالتجريح، ُّوالتعديل ُّوصفامهم، ُّوالرواة وشروطها،

،ُّمةُّاحلديثُّاجلامعونُّبغائبةُّعنهمُّهذهُّالقواعد،ُّبلُّكانواُّيعرفوهناُّحقُّاملعرفةالقلوب،ُّشأهناُّيفُّذلكُّشأنُّمتونُّاألحاديث،ُّوماُّكانُّأئ
فكانُّوجودهاُّيفُّاألذهان،ُّوإنُّملُّتوجدُّيفُّاألعيان،ُّوكانُّمنُّأثرُّهذهُّاملعرفةُّماُّنقلُّإليناُّمنُّالتثبتُّالبالغُّوالتحوطُّالشديدُّيفُّقبولُّ

ُّالقرونُّوإنكُّلتلمسُّهذاُّجلياُّيفُّالكتبُّاليتُّألفتُّيف،ُّلغلط،ُّأوُّاخلطأإليهاُّالكذب،ُّأوُّااملروياتُّوتدوينها،ُّوصيانتهاُّعنُّأنُّيتطرقُّ
ُّذاألوىل،ُّفقدُّمزجتُّفيهاُّاملتونُّبأصولُّعلمُّالنقدُّوالرواية،ُّومنُّذلكُّماُّجندهُّيفُّثناياُّكتابُّ"الرسالة"ُّلإلمامُّالشافعي،ُّوماُّنقلهُّتالمي

ُّيفُّاإلمامُّأمحدُّيفُّأسئلتهمُّلهُّوحماورمهمُّمعه،ُّوماُّكتبهُّاإلمامُّمسلمُّيف ُّوماُّذكرهُّأبوُّداودُّيفُّرسالتهُّإىلُّأهلُّمكة ُّمقدمةُّصحيحه،
بيانُّطريقتهُّيفُّكتابهُّ"السنن"،ُّوماُّذكرهُّاإلمامُّالتمذيُّيفُّكتابهُّ"العلل"،ُّالذيُّهوُّآخرُّجامعهُّمنُّتصحيحُّوحتسنيُّوتضعيف،ُّوماُّ

جلمعهاُّيفُّالكتبُُّّصحيحهاُّمنُّزائفهاُّقدُّكانُّمالزماُّومنُّهناُّيتبنيُّلناُّأنُّنقدُّاملرويات،ُّومتييز،ُّمامُّالبخاريُّيفُّتوارخيهُّالثالثةذكرهُّاإل
ُّ.(2)واجلوامعُّواملسانيد

ُّيتعرضواُّأيُّملُّورداُّعلىُّفريةُّإمهالُّاحملدثنيُّلألسبابُّالسياسيةُّالدافعةُّللوضعُّيقولُّد.ُّأبوُّشهبة:ُّوالُّأدريُّكيفُّيقولونُّإهنمُُُُُُُُّّّّّّّّ
ُّمُّقبولُّروايةُّأهلُّاألهواءُّواملبتدعةُّمنُّالطوائفُّاملنتسبةُّإىللبحثُّاألسبابُّالسياسية،ُّوقدُّجعلواُّمنُّقواعدهم:ُّعدعلماءُّاحلديثُّ

ُّاحتمالُّ ُّألنُّاحتمالُّتزيده ُّوماُّذلكُّإال ُّالداعيةُّوردواُّروايةُّالداعية، ُّفقبلواُّروايةُّغري ُّبنيُّالداعيةُّوغريه، اإلسالم،ُّومنهمُّمنُّفصل
الداعية،ُّوهو:ُّأنُّيرويُُّّجلياُّيفُّتفصيلهمُّيفُّالراويقريب،ُّبلُّانظرُّإىلُّدقتهمُّيفُّالتعويلُّعلىُّالبواعثُّيفُّاجلرح،ُّويتمثلُّذلكُّواضحاُّ

لثانُّاماُّيؤيدُّبدعتهُّأوُّيرويُّماُّخيالفها،ُّفردواُّروايةُّاألول،ُّوقبلواُّالثان؛ُّألنُّالباعثُّعلىُّالتزيدُّواالختالقُّيفُّاألولُّقريبُّحمتمل،ُّويفُّ
ُّوخيالفها،ُّفردواُّروايةُّاألولُّدبعيدُّجدا،ُّوكذلكُّتفصيلهمُّيفُّالراويُّغريُّالداعية،ُّبنيُّأنُّيرويُّماُّيؤيدُّبدعتهُّأوُّ ُّونُّالثان.يردها

                                                                 
ُّالسنة،ُّالقاهرة،ُّطُّ*(ُّدفاعُّعنُّالسنةُّوردُّشبهُّاملستشرقنيُّوالكتابُّاملعاصرين،ُّد.ُّحممدُّأبوُّشهبة،)-8ُّ ُّ.م8111هـ/8ُّ،8401ُّمكتبة
ُّبتصرف.21ُّ،21ُّ،ُّصم8111هـ/8ُّ،8401ُّمكتبةُّالسنة،ُّالقاهرة،ُّطُّقنيُّوالكتابُّاملعاصرين،ُّد.ُّحممدُّأبوُّشهبة،دفاعُّعنُّالسنةُّوردُّشبهُّاملستشرُّ- 2
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كماُّجعلواُّمنُّقواعدهمُّاليتُّتدلُّعلىُّالوضع:ُّأنُّيكونُّاحلديثُّيفُّفضائلُّعليُّوراويهُّشيعي،ُّأوُّيفُّذمهُّوراويهُّناصيب،ُّأوُّيفُُُُُُُُّّّّّّّّ
،ُُّّبنُّاجلوزي"املوضوعات"ُّالُّذمُّأعدائهمُّوراويهُّرافضي،ُّإىلُّغريُّذلك،ُّولوُّرجعُّهؤالءُّإىلُّالكتبُّاملؤلفةُّيفُّاملوضوعاتُّمثلُّكتاب

و"الآللئُّاملصنوعةُّيفُّاألحاديثُّاملوضوعة"ُّللسيوطي،ُّو"تنزيهُّالشريعةُّاملرفوعةُّعنُّاألحاديثُّاملوضوعة"ُّالبنُّعراق،ُّلوجدواُّأنُّالعلماءُّ
بهم،ُّوقدُّاستغرقُّكتانتبهواُّغايةُّاالنتباهُّإىلُّأحاديثُّالفضائلُّيفُّاألشخاص،ُّواألمكنة،ُّواألجناس،ُّواألمم،ُّوبوبواُّلذلكُّاألبوابُّيفُُّّ

ذكرُّالفضائلُّيفُّكتابُّ"الآللئ"ُّماُّيزيدُّعنُّمائةُّصحيفة،ُّفكيفُّبعدُّماُّذكرناهُّيستجيزونُّألنفسهمُّأنُّيقولوا:ُّ"إنُّالعلماءُّلوُّاجتهواُّ
ىُُّّكمواُّعلأماُّإذاُّكانواُّيقصدونُّأهنمُّملُّحيُّهذاُّاالجتاهُّالنكشفتُّأحاديثُّكثرية،ُّوتبنيُّوضعهاُّمثلُّكثريُّمنُّأحاديثُّالفضائل..."؟!

ُّ.(8)كلُّماُّوردُّيفُّالفضائلُّبالوضع،ُّفهذاُّماُّالُّنوافقهمُّعليهُّوماُّالُّنرتضيهُّلبحثُّعلمي
وتأكيداُّملاُّسبقُّفقدُّوضعُّاحملدثونُّأيضاُّشروطاُّعامةُّللروايةُّاملقبولة،ُّحبيثُّتكفلُّهذهُّالشروطُّالضماناتُّالكافيةُّلصدقُّالرواةُُُُُُُّّّّّّّ

وهوُّاالنقيادُّظاهراُّوباطناُّهللُّسبحانهُّوتعاىلُّواالمتثالُُّّاإلسالم:ُُّّ.8ُّالشروط:ُّوسالمتهمُّمنُّالكذبُّواخلطأُّوالغفلةُّيفُّالنقل،ُّومنُّهذه
ُّوهني ُّبالبلوغُّوالعقلُّالتكليف:ُُّّ.2،ُّيفُّكلُّأمر ُّواجملنونوذلكُّيتحقق ُّتقبلُّروايةُّالصيب ُّعلىُُّّالعدالة:ُّ.3،ُّ،ُّفال وهيُّملكةُّحتمل

،ُّالُّيكونُّمبتدعايصرُّعلىُّصغرية،ُّوُُّّات،ُّوذلكُّبأالُّيفعلُّكبرية،ُّوالمالزمةُّالتقوىُّواملروءة،ُّوالتقوىُّامتثالُّاملأموراتُّواجتنابُّاملنهي
ُّوغفلتُّهوُّاحلفظُّالصحيحُّلكلُّماُّيسمعُّمنُّشيخهُّأوُّيكتبه.ُّالضبط:ُُّّ.4 ُّهذهُّالشروطُّفقدُّردواُّروايةُّمنُّكثرُّغلطه هُّوبناءُّعلى

ُّاحملدثني ُّواعتربواُّحديثهُّمنكرا،ُّومنُّهناُّجندُّأن ُّوملُُُّّّاحتاطواُّغايةُّاالحتياطُّيفوساءُّحفظه،ُّوكذاُّمنُّتساوىُّصوابهُّوغلطه، الرواية،
ُّوالغالطنيُّوأصحابُّاألوهام ُّ.(2)يأخذواُّإالُّعنُّالعدلُّالفطنُّاليقظ،ُّونبذواُّأحاديثُّاملغفلني

ُّولذلكُّقدُّيكونُّالرجلُّموصوفاُّبصفاتُّالراويُّالضبطُّإالُّأنهُّقدُّيكونُّمنُّأهلُّالبدعُّواألهواءُّفالُّيأخذونُّعنهُّاحلديث.ُُُُُُُُّّّّّّّّ
ُّملُّيكونواُّيسألونُّعنُّاإلسنادُّفلماُّوقعتُّالفتنة،ُّقالوا:ُّمسواُّلناُّرجالكم،ُّفينظرُّإىل»هُّعنُّابنُّسريينُّأنهُّقال:ُّروىُّمسلمُّيفُّصحيح

ُّحديثهم ُّفالُّيؤخذ ُّأهلُّالبدع ُّوينظرُّإىل ُّفيؤخذُّحديثهم، ُّعصرُّ،ُّ(3)«أهلُّالسنة ُّيف ُّعليهُّاألمر ُّماُّكان ُّهبذاُّإىل ُّسريينُّيشري وابن
ُّمنيُّإىلُّمذاهبُّدينية،ُّوأخرىُّسياسية،ُّواستباحُّبعضُّالدعاةُّهلذهُّاملذاهبُّالكذبُّعلىُّرسولالتابعنيُّبعدُّظهورُّالفنت،ُّوتفرقُّاملسل

تروجياُّهلاُّومتكينا،ُّفكانُّذلكُّمدعاةُّللتشددُّيفُّروايةُّاحلديث،ُّوالتأكدُّمنُّصحتهُّوصدقهُّعلىُّنطاقُُّّ-صلىُّاهللُّعليهُّوسلمُُّّ-اهللُّ
ُّعليهُّاألمرُّيفُّعهدُّالصحابةُّرُّ ُّ.(4)ضيُّاهللُّعنهمأمشلُّوأشدُّحيطةُّوحذراُّمماُّكان

وضعُُّّل:األوُُّّيقولُّد.ُّعمرُّاألشقر:ُّومنُّيدرسُّطرائقُّأهلُّاألهواءُّيفُّوضعهمُّاحلديثُّجيدُّأهنمُّسلكواُّيفُّذلكُّطرقاُّثالثة:ُُُُُُُّّّّّّّ
األحاديثُّاليتُّتشيدُّباألئمةُّالذينُّينتسبونُّإليهم،ُّكماُّفعلُّالشيعةُّالذينُّغلواُّيفُّتعظيمُّأئمتهم،ُّوكماُّفعلُّالذينُّوضعواُّاألحاديثُّ

رار،ُّاألحاديثُّاليتُّتذمُّخصومهم،ُّكتلكُّاليتُّوضعتُّكذباُّوزوراُّيفُّسبُّالصحابةُّاألبُّالثان:،ُّمعاويةُّوالدولةُّاألموية،ُّوحنوهمُّفضليفُّ
ُّمعاوية ُّوحنوهمأوُّذمت ُّالدولةُّاألموية، ُّتضمنهاُُّّالثالث:،ُّ،ُّوخلفاء ُّوالنظرياتُّاليت ُّاآلراءُّواألحكام ُّوضعتُّلتأصيل األحاديثُّاليت

نُّآخران،ُّوميكنُّأنُّيضافُّإىلُّهذهُّالطرقُّالثالثُّطريقا،ُّهُّخصومهمُّيفُّمعتقدامهمُّوتوجهامهمذمُّوتبطلُّماُّعليمذاهبُّواضعيها،ُّأوُّت
وضعُّأحاديثُّفيهاُّشناعاتُّتنكرُّمنُّالعقالء،ُّيعزوهناُّإىلُّخمالفيهمُّلتسفيهُّأقواهلمُّومذاهبهم،ُّكاألحاديثُُّّأحدمها:ُّذكرمهاُّابنُّعراق:

نسوباُّإىلُّرسولُّاهللُّجعلُّاحلكمُّالقياسيُّحديثاُّلفظياُّمُّاآلخر:،ُّمُّخصومهمُّلتسفيهُّمعتقدهمعهاُّعليهاليتُّتشبهُّاهللُّخبلقه،ُّواليتُّوض
ُّهبذاُّيتبنيُّجبالءُّاهتمامُّاحملدثنيُّبدراسةُّكافةُّاجلوانبُّعندُّنقدُّاحلديثُّمباُّيفُّذلكُّاجلانبُّالسياسي.،ُّ(5)ُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم

ّالحديث،ّونقدّعلماءّالحديثّلمّرّثانيا. ّفيّوضع ّوياتهم:أثرّالشيعة
                                                                 

ُّ.214ُّ،212،ُّصم8111هـ/8ُّ،8401ُّمكتبةُّالسنة،ُّالقاهرة،ُّطُّدفاعُّعنُّالسنةُّوردُّشبهُّاملستشرقنيُّوالكتابُّاملعاصرين،ُّد.ُّحممدُّأبوُّشهبة،- 1
ُّبتصرف.30ُّ:32ُّ،ُّصم8111هـ/8ُّ،8401ُّمكتبةُّالسنة،ُّالقاهرة،ُّطُُّّوالكتابُّاملعاصرين،ُّد.ُّحممدُّأبوُّشهبة،دفاعُّعنُّالسنةُّوردُّشبهُّاملستشرقني- 2
ُّمنُّالدين...ُّ)صحيحُّمسلمُّ)بشرحُّالنووي(،ُّاملقدمة،ُّباب:ُّبيانُّأ- 3 ُّ(.8ُّ/823نُّاإلسناد
ُّبتصرف.12ُّ،ُّصم8115دارُّالنور،ُّالقاهرة،ُُّّمحايةُّالسنةُّمنُّاألكاذيبُّواألباطيل،ُّد.ُّصاحلُّالفقي،- 4
ُّالنبوي،ُّد.ُّعمرُّسليمانُّاألشقر،8ُّ/88تنزيهُّالشريعةُّاملرفوعة،ُّابنُّعراقُّالكنان،ُّ)- 5 ُّ،ُّطُّ(.ُّوانظر:ُّالوضعُّيفُّاحلديث ُّ.25ُّ،24،ُّصم8ُُّّ،2004دارُّالنفائس،
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ُّأنفسهمُُُُُُُُّّّّّّّّ ُّإنُّنفراُّمنُّالشيعة ُّيفُّذلكُّأحد،ُّبل ُّووضعُّاحلديث،ُّوملُّخيالف ُّأثراُّبارزاُّيفُّالكذب أمجعُّالعلماءُّعلىُّأنُّللشيعة
يقرونُّبأنُّبعضُّمنُّانتسبُّإليهمُّكانُّيفتيُّويتقولُّعلىُّرسولُّاهللُّوآلُّبيته،ُّويذكرُّابنُّأيبُّاحلديدُّأنُّأصلُّاألكاذيبُّيفُّأحاديثُّ

ُّفلماُُّّالفضائلُّكانُّمن ُّيفُّمبدأُّاألمرُّأحاديثُّخمتلقةُّيفُّصاحبهم،ُّمحلهمُّعلىُّوضعهاُّعداوةُّخصومهم، جهةُّالشيعة،ُّفإهنمُّوضعوا
ُّهذهُّاألحاديث ُّوضعتُّلصاحبهاُّيفُّمقابلة ُّوغزارته،ُّ،ُّ(8)رأتُّالبكريةُّماُّصنعتُّالشيعة ُّبنيُّالشيعةُّبكثرةُّالوضع ومتيزُّالروافضُّمن

ُّوشهرمهمُّبالكذبُّمعروفةُّعندُّاألئمةُّمنُّقدمي.
ئمةُّعلىُّأنُّالرافضةُّأكذبُّالطوائف،ُّوالكذبُّفيهمُّقدمي،ُّوهلذاُّكانُّأُّينقلُّابنُّتيميةُّاتفاقُّأهلُّالعلمُّبالنقلُّوالروايةُّواإلسنادوُُُُُُُُّّّّّّّّ

ُّالكذب ُّبطريقُّ(2)اإلسالمُّيعلمونُّامتيازهمُّبكثرة ُّأهلُّعلمُّوخربة ُّيفُّاألصلُّليسوا ُّابنُّتيميةُّأنُّالرافضة ُّيذكرُّشيخُّاإلسالم ،ُّكما
ُّبنيُّالنظرُّواملنا ُّوالتمييز ُّواآلثار ُّمبعرفةُّاملنقوالت ُّالناس ُّأجهل ُّأهنمُّمن ُّواملعارضة،ُّكما ُّمنُّاملنع ُّفيها ُّيدخل ُّاألدلة،ُّوما ُّومعرفة ظرة،

ونقلُُّّبلُّباإلحلادُّضعُّاملعروفنيُّبالكذبصحيحهاُّوضعيفها،ُّوإمناُّعمدمهمُّيفُّاملنقوالتُّعلىُّتواريخُّمنقطعةُّاإلسناد،ُّوكثريُّمنهاُّمنُّوُّ
مالكُّعندماُّسئلُّعنُّالرافضة،ُّفقال:ُّالُّتكلمهمُّوالُّتروُّعنهمُّفإهنمُّيكذبون،ُّوكذلكُّقولُّالشافعي:ُّملُّأرُّأحداُُّّابنُّتيميةُّقولُّاإلمام

ُّمنُّالرافضة ُّ.(3)أشهدُّبالزور
ُّأنهُُُُُُُّّّّّّّ ُّالشافعيُّرمحهُّاهلل ُّاخلطيبُّالبغداديُّعن ُّالكذبُّوشهادةُّالزور،ُّفريوي ُّالروافضُّباإلمعانُّيف واشتهرتُّطائفةُّاخلطابيةُّبني

ُّبالزورُّملوافقيهم"قال:ُّ"وت ُّاخلطابيةُّمنُّالروافض؛ُّألهنمُّيرونُّالشهادة ُّأبوُّ،ُّ(4)قبلُّشهادةُّأهلُّاألهواءُّإال وقالُّاخلطيبُّأيضا:ُّ"قال
ُّمنُّالرافضة" ُّفقال:ُّصنف ُّعنُّاخلطابية، ُّ(5)أيوب:ُّسئلُّإبراهيم ُّروىُّ، ُّحديثا،ُّفقد ُّأمراُّجعلوه ُّإذاُّاستحسنوا وهؤالءُّالرافضةُّكانوا

يئاُّجعلناهُّتاب،ُّقال:ُّكناُّإذاُّاجتمعناُّواستحسناُّشُّدُّبنُّسلمةُّقال:ُّ"حدثينُّشيخُّهلمُّيعينُّالرافضةعنُّمحاُّاخلطيبُّيفُّاجلامعُّبإسناده
ومعُّماُّلعليُّوآلُّالبيتُّيفُّقلوبُّاملؤمننيُّمنُّرفيعُّاملنزلةُّوعظيمُّاملكانةُّمباُّثبتُّهلمُّمنُّفضلُّيفُّالكتابُّالعزيزُّوالسنةُّ،ُّ(4)حديثا"

ُّعليُّوآلُّالبيتُّماهمُّيفُّغىنُّعنهالصحيحة،ُّفإنُّالروافضُّملُّيتورعواُّأنُّحي ُّ.(2)ملواُّعلى
ُّالعواملُُُُُُُّّّّّّّ ُّدورُّالعلماءُّيفُّبيان ُّالفرقُّاألخرى؟ُّوهناُّيتجلى ُّأكثرُّوضعاُّعنُّغريهمُّمن بيدُّأنناُّنتساءلُّملاذاُّكانتُّالشيعةُّوفرقهم

لرأيناُّأنُّمثةُّمؤثراتُُّّلوُّأمعناُّالنظروجييبُّد.ُّعمرُّفالتهُّعنُّهذاُّالتساؤلُّبقوله:ُّ"،ُّالسياسيةُّوإبرازُّدورهاُّيفُّعمليةُّالوضعُّيفُّاحلديث
،ُّة،ُّومؤثراتُّداخلية:ُّمؤثراتُّخارجيحدتُّبكثريُّمنُّمنتسيبُّالشيعةُّإىلُّالوضعُّيفُّاحلديث،ُّوهذهُّاملؤثراتُّميكنُّتقسيمهاُّإىلُّقسمني

ُّفاملؤثراتُّاخلارجيةُّتتمثلُّفيماُّيأيت:
وهمُُّّمذهبهمُّوتظاهرواُّحببُّآلُّبيتُّرسولُّاهللاخنراطُّالكثريُّمنُّأعداءُّاإلسالمُّيفُّصفوفُّكثريُّمنُّالشيعة،ُّوانتحلواُُّّ.8

ُّأهدافهمُّ ُّلتحقيق ُّخلفه ُّمن ُّيعملون ُّستارا ُّالتشيع ُّفاختذوا ُّلإلسالم، ُّاملعادية ُّنظريامهم ُّوبث ُّالباطلة، ُّآرائهم ُّنشر ُّإىل يهدفونُّبذلك
سنُّعنُّاحلكم،ُّزلُّاحلوالوصولُّإىلُّمآرهبم،ُّوقدُّاستغلواُّمكانةُّآلُّبيتُّرسولُّاهللُّيفُّنفوسُّاملسلمني،ُّوبعدهمُّعنُّالسلطةُّبعدُّتنا

ُّيشتمُّ ُّغدوا ُّاملسلمني؛ُّحيث ُّيكتفواُّبتفريقُّكلمة ُّأرادوا،ُّفلم ُّما ُّالبيتُّليبلغوا ُّباسمُّآل ُّأوارها ُّحىتُّاشتد ُّالفتنةُّوأذكوها فأشعلواُّنار
ُّوبنيُّ ُّاألئمة ُّبني ُّفسووا ُّلإلسالم، ُّاملخالفة ُّتعاليمهم ُّبثوا ُّحني ُّبعض، ُّرقاب ُّبعضهم ُّويضرب ُّبعضا، ُّبعضهم ُّويلعن ُّبعضا، بعضهم

ُّللجهلُّوالتناقض.األن ُّمكانا ُّبياء،ُّبلُّجعلُّبعضهمُّاألئمةُّآهلةُّعبدوهاُّمنُّدونُّاهلل،ُّوطعنواُّيفُّالذاتُّالعلية،ُّوجعلوها

                                                                 
ُّ(.8ُّ/41ُّ،41ة،ُّابنُّأيبُّاحلديد،ُّ)انظر:ُّشرحُّهنجُّالبالغ- 1
ُّ(.8ُّ/10،ُّ)م2004هـ/8425ُّلقاهرة،ُّدارُّاحلديث،ُّاُّمنهاجُّالسنةُّالنبوية،ُّابنُّتيمية،- 2
ُّ(ُّبتصرف.8ُّ/10ُّ،18،ُّ)م2004هـ/8425ُّدارُّاحلديث،ُّالقاهرة،ُُّّمنهاجُّالسنةُّالنبوية،ُّابنُّتيمية،- 3
ُّالبغدادي،- 4 ُّابنُّعباس،ُّالقاهرة،ُُّّالكفايةُّيفُّمعرفةُّأصولُّعلمُّالرواية،ُّاخلطيب ُّ(.8ُّ/342،ُّ)م2002مكتبة
ُّالبغدادي،ُّالكفايةُّيفُّمعرفةُّأصولُّعلمُّالرواية،- 5 ُّابنُّعباس،ُّالقاهرة،ُُّّاخلطيب ُّ(.8ُّ/318،ُّ)م2002مكتبة
ُّ.(8ُّ/280،ُّ)م8114هـ/2ُّ،8484ُّمؤسسةُّالرسالة،ُّبريوت،ُّطُّاجلامعُّألخالقُّالراويُّوآدابُّالسامع،ُّاخلطيبُّالبغدادي،- 6
ُّوجهودُّالعلماءُّيفُّمواجهته،ُّأبوُّعبدُّاهللُّحممدُّبنُّرسالن،ُّمكتبةُّا- 7 ُّ.21ُّ،21م،ُّص2ُّ،2005،ُّطلبالغ،ُّمصرالوضعُّيفُّاحلديث
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ُّمنُُّّ.2 ُّبتمهم،ُّوإمناُّغرضهم ُّآلُّالبيتُّواألخذ ُّوالقيامُّبالدعوةُّلبعضُّأئمة ُّوالفسقةُّمذهبُّالتشيع انتحالُّبعضُّالكذابني
وقدُّسوغواُّألنفسهمُّالكذبُّووضعُّاحلديثُّواحلضُّعليه،ُّبلُّجتاوزواُّاألمرُّيفُّذلكُُّّ،إىلُّالسلطةُّواحلياةُّيفُّظلُّاإلمرةذلكُّالوصولُّ

ُّيقووهُّ ُّوأبنائهمُّأن ُّمنُّبعضُّالصحابة ُّالكذابُّالذيُّطلب ُّقيامُّاملختارُّالثقفي ُّيفُّذلكُّمثاال ُّبلُّالنبوة،ُّويكفي حىتُّادعواُّاإلمامة،
ُّلسانُّالرسولُّليبلغُّهباُّالوصولُّإىلُّاإلمارةُّوالس ُّيضعوهناُّعلى ُّ.(8)لطة"بأحاديث

وعلىُّالرغمُّمنُّكلُّهذاُّفإنناُّالُّنتصورُّقطُّأنُّيوافقُّاحلسنُّواحلسني،ُّأوُّحممدُّبنُّاحلنفية،ُّأوُّجعفرُّالصادقُّأوُّزيدُّبنُّعلي،ُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّ
وغريهمُّمنُّأهلُّالبيتُّعلىُّالكذبُّعلىُّرسولُّاهللُّجدهم،ُّوهمُّعلىُّجانبُّعظيمُّمنُّالورعُّوالتقىُّوالصفاء،ُّوإنُّأهلُّالبيتُّألرفعُّ

يكذبواُّعلىُّرسولُّاهللُّهلذاُّوجبُّأنُّنبنيُّأنُّأهلُّالبيتُّبراءُّمنُّهذاُّكله،ُّوإمناُّمحلُّإمثُّالوضعُّبامسهمُّمنُّلفُّحوهلمُّبكثريُّمنُّأنُّ
ُّ ُّ.(2)أكثرُّمماُّأحسنواُّإليهُّبذلكُّرضيُّاهللُّعنهمنُّشيعتهم،ُّوكثرُّالوضعُّوأساءواُّإىلُّإمامهمُّعلي

ُّيفُّبعضُّآراءُّانفردُّهباُّالشيعة: ُّومنُّذلك:وحمُّأماُّاملؤثراتُّالداخليةُّفتتضح ُّوغريها ُّورُّهذهُّاآلراءُّيتعلقُّباإلمامة
موعةُّعلىُّاإلطالقُّبعدُّرسولُّاهلل،ُّوقدُّذكرُّالشوكانُّيفُّكتابهُّ"الفوائدُّاجملُّمامةُّاألفضلية،ُّوقالواُّبفضلُّعليجعلواُّشرطُّاإلُّ.8

"وحبُُّّإىلُّعليُّعبادة"،ُّيفُّاألحاديثُّاملوضوعة"ُّمجلةُّمنُّهذهُّاألحاديث،ُّومنها:ُّ"منُّملُّيقلُّعليُّخريُّالناسُّفقدُّكفر"،ُّ"والنظر
عليُّيأكلُّالسيئاتُّكماُّتأكلُّالنارُّاحلطب"،ُّو"ُّمنُّأرادُّأنُّينظرُّإىلُّآدمُّيفُّعلمه،ُّونوحُّيفُّفهمه،ُّوإبراهيمُّيفُّحكمه،ُّوحيىيُّيفُّ
زهده،ُّوموسىُّيفُّبطشه؛ُّفلينظرُّإىلُّعلي"،ُّو"ُّمنُّماتُّويفُّقلبهُّبغضُّلعليُّبنُّأيبُّطالبُّفليمتُّيهودياُّأوُّنصرانيا"،ُّوُّ"ُّمنُّأحبينُّ

ُّاهللُّالنار" ُّفقدُّأبغضين،ُّومنُّأبغضينُّفقدُّأبغضُّاهلل،ُّومنُّأبغضُّاهللُّأدخله ُّومنُّأبغضُّعليا ُّ.(3)فليحبُّعليا،
اقتضىُّإثبامهمُّالوصيةُّلهُّمنُّرسولُّاهللُّالتقولُّعليه،ُّبأنُّوضعواُّأحاديثُّتنصُّعلىُّأنهُّوارثه،ُّوأنهُّوصيهُّمنُّبعده،ُّومنها:ُُّّ.2

ُّنُّأخلفُّبعديُّعلي"،ُّوُّ"إنُّلكلُّنيبُّوصياُّووارثا،ُّوإنُّوصييُّووارثيُّعليُّبنُّأيب"وصيي،ُّوموضعُّسري،ُّوخليفيتُّيفُّأهلي،ُّوخريُّم
ُّطالب".

ُّسيقع،ُُّّ.3 ُّفيماُّوقعُّأوُّفيما ُّوأنُّالنيبُّلقنهمُّإياها،ُّسواء ُّحميطونُّباألحكامُّاملتعلقةُّبأفعالُّالعباد، دعوىُّالشيعةُّأنُّاألئمة
ُّمنُّطريقهم،ُّكلُّهذاُّسوغُّلبعضُّمنُّانتسبُّإليهمُّأنُّيضعُّيفُّذلكُّوأنُّمعرفةُّهذهُّاألحكامُّاستأثرُّاألئمةُّهبا،ُّفالُّيعلمهاُّغريهمُّإال

سخةُّنُّفقدُّاشتهرُّلدىُّأئمةُّاحلديثُّنسخُّموضوعةُّألصقتُّبآلُّالبيتُّمنُّذلك:،ُّهاُّإليهم،ُّويسلسلُّإسنادهُّبأئمتهمأحاديثُّينسب
خةُّأمحدُّبنُّنس،ُّعنُّآبائهرُّالبجليُّعنُّموسىُّالرضاُّنسخةُّحممدُّبنُّسهلُّبنُّعام،ُّمرُّبنُّسليمانُّالطائيُّعنُّآلُّالبيتأمحدُّبنُّعا

ُّاجلهابذةُّبالوضعُّوالكذب.،ُّعليُّبنُّموسىُّالرضاُّعنُّآبائهُّعليُّبنُّصدقةُّعن ُّوغريُّذلكُّمنُّالنسخُّاليتُّحكمُّعليها
ده،ُّوعلىُّرسولُّاهللُّفإذاُّكشفُّأمرهُّوبدتُّعورتهُّوأسقطُّيفُّيُّالوضعُّوالكذبُّعلىُّاهللُّعزُّوجلسوغُّقولُّالشيعةُّبالبداءُُّّ.4

ُّ.(4)خربزعمُّأنهُّبداُّهللُّغريُّماُّأ
ُّالبيتُُُُُُُُُّّّّّّّّّ ُّعنهم:ُّ"وكماُّوضعواُّاألحاديثُّيفُّفضلُّعليُّوآل ويذكرُّد.ُّمصطفىُّالسباعيُّجنايتهمُّوتقوهلمُّعلىُّالصحابةُّفيقول

وضعواُّاألحاديثُّيفُّذمُّالصحابةُّوخاصةُّالشيخنيُّوكبارُّالصحابة،ُّحىتُّقالُّابنُّأيبُّاحلديد:ُّفأماُّاألمورُّاملستبشعةُّاليتُّتذكرهاُّالشيعةُّ
ذُّإىلُّبيتُّفاطمة،ُّوأنهُّضرهباُّبالسوطُّفصارُّيفُّعضدهاُّكالدملج،ُّوأنُّعمرُّضغطهاُّبنيُّالبابُّواجلدار،ُّفصاحت:ُّياُّمنُّإرسالُّقنف

ُّالكثريُّ ُّأيبُّاحلديدُّيفُّذكر ُّيبكيان،ُّمثُّأخذُّابن ُّخلفهُّتصرخ،ُّوابناهُّاحلسنُّواحلسني ُّحبالُّيقادُّبه،ُّوفاطمة أبتاه.ُّوجعلُّيفُّعنقُّعلي
لهُّعندُّأصحابنا،ُّوالُّيثبتهُّأحدُّمنهم،ُّوالُّرواهُّأهلُّاحلديثُّوالُّيعرفونه،ُّوإمناُّهوُّشيءُّتنفردُُّّمنُّاملثالب،ُّمثُّقال:ُّ"فكلُّذلكُّالُّأصل

                                                                 
ُّد.ُّعمرُّحسنُّفالته،ُّالته:ُّالثأر.- 1 ُّ(.8ُّ/242ُّ،241،ُّ)مؤسسةُّمناهلُّالعرفان،ُّبريوت،ُّد.ُّتُّالوضعُّيفُّاحلديث،
ُّبتصرف.814ُّ،ُّصم2004هـ/4ُّ،8425ُّمكتبةُّوهبة،ُّالقاهرة،ُّطُّالسنةُّقبلُّالتدوين،ُّد.ُّحممدُّعجاجُّاخلطيب،- 2
3 -ُّ ُّاإلانظر:ُّالفوائدُّاجملموعةُّيفُّاألحاديث ُّ.342ُّ:313سالمي،ُّبريوت،ُّد.ُّت،ُّصاملوضوعة،ُّالشوكان،ُّحتقيق:ُّاملعلميُّاليمان،ُّاملكتب
ُّ(ُّبتصرف.8ُّ/242ُّ:241،ُّ)مؤسسةُّمناهلُّالعرفان،ُّبريوت،ُّد.ُّتُّالوضعُّيفُّاحلديث،ُّد.ُّعمرُّحسنُّفالته،- 4
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ُّعنه:ُّ ُّوعمروُّوُّ«.ُّإذاُّرأيتمُّمعاويةُّعلىُّمنربيُّفاقتلوه»الشيعةُّبنقله"،ُّوكذلكُّوضعواُّاألحاديثُّيفُّذمُّمعاويةُّرضيُّاهلل يفُّذمُّمعاوية
ُّ«.تنةُّودعهماُّيفُّالنارُّدعااللهمُّأركسهماُّيفُّالف»بنُّالعاصُّرضيُّاهللُّعنهما:ُّ

وهكذاُّأسرفتُّالرافضةُّيفُّوضعُّاألحاديثُّمباُّيتفقُّمعُّأهوائها،ُّوبلغتُّمنُّالكثرةُّحداُّمزعجا،ُّحىتُّقالُّاخلليليُّيفُّاإلرشاد:ُُُُُُُُّّّّّّّّ
وضعواُّمنُّعلىُّكثرةُّماُُّّل"وضعتُّالرافضةُّيفُّفضائلُّعليُّوأهلُّبيتهُّحنوُّثالمثائةُّألفُّحديث"،ُّومعُّماُّيفُّقولهُّمنُّاملبالغة؛ُّفإنهُّدلي

ويكادُّاملسلمُّيقفُّمذهوالُّمنُّهذهُّاجلرأةُّالبالغةُّعلىُّرسولُّاهللُّلوالُّأنُّيعلمُّأنُّهؤالءُّالرافضةُّأكثرهمُّمنُّالفرسُّالذينُّ،ُّاألحاديث
يةُّلتستواُّبالتشيعُّلينقضواُّعرىُّاإلسالم،ُّأوُّممنُّأسلمواُّوملُّيستطيعواُّأنُّيتخلواُّعنُّكلُّآثارُّديانتهمُّالقدمية،ُّفانتقلواُّإىلُّاإلسالمُّبعق

وثنية،ُّالُّيهمهاُّأنُّتكذبُّعلىُّصاحبُّالرسالة،ُّلتؤيدُّحباُّثاوياُّيفُّأعماقُّأفئدمها،ُّوهكذاُّيصنعُّاجلهالُّواألطفالُّحنيُّحيبونُّوحنيُّ
ُّ.(8)يكرهون"
وبناءُّعلىُّماُّسبقُّيتضحُّلناُّأنُّالشيعةُّهمُّأولُّمنُّبدءواُّالوضعُّيفُّاحلديث،ُّوأنُّأولُّبابُّطرقهُّالوضاعونُّيفُّاحلديثُّهوُُُُُُُُُّّّّّّّّّ
ُّعفضائلُّ ُّاألحاديث ُّفنخلوا ُّاملسالك ُّهلذه ُّالعصبية،ُّوفطنوا ُّهلذه ُّتنبهوا ُّوالعلماء ُّاحملدثني ُّلناُّأن ُّيوضح ُّذلك ُّأن ىُّلاألشخاص،ُّكما

هُّمعُّاألسفُّالكذبُّبكذبُّمثله،ُّوإنُّكانُّأقلُّمناجلهلةُّمنُّأهلُّالسنة،ُّفقابلواُُّّوقدُّضارعُّالشيعة،ُّأسسهاُّوملُّيهملواُّهذهُّاجلوانب
رُّمماُّيفُّاجلنةُّشجرةُّإالُّمكتوبُّعلىُّورقةُّمنهاُّالُّإلهُّإالُّاهللُّحممدُّرسولُّاهلل،ُّأبوُّبكرُّالصديق،ُّع»دائرةُّوأضيقُّنطاقا،ُّومنُّذلك:ُّ

ُّالنورين ُّذو ُّ،ُُّّ«الفاروق،ُّعثمان ُّقوهلم: ُّمثل ُّأحاديث ُّفوضعوا ُّواألمويني ُّملعاوية ُّاملتعصبون ُّقابلهم ُّثالث»كذلك ُّوجربيل،ُّاألمناء ُّأنا ة،
ُّالُّأفتقدُّيفُّاجلنةُّإالُّمعاويةُّفيأيتُّآنفاُّبعدُّوقتُّطويل،ُّفأقول:ُّمنُّأينُّياُّمعاوية؟ُّفيقول:»،ُّ«أنتُّمينُّياُّمعاويةُّوأناُّمنك»،ُّ«ومعاوية

ديثُّوصايةُّوكذلكُّفعلُّاملؤيدونُّللعباسينيُّفوضعواُّإزاءُّح،ُّ«هذاُّمباُّنيلُّمنُّعرضكُّيفُّالدنياُّمنُّعندُّريبُّيناجيينُّوأناجيه،ُّفيقول:
ُّ«.العباسُّوصييُّووارثي»عليُّاملكذوبُّوصايةُّالعباسُّ

ُّوخصومهم،ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُّالشيعة ُّأيديُّغالة ُّعلى ُّنشاطاُّملحوظا ُّشهد ُّومناقبُّالرجال ُّاألحاديث ُّالوضعُّيف ُّفإن ُّماُّسبق، وتأسيساُّعلى
وانسحبُّذلكُّعلىُّاحلكوماتُّواآلراءُّيفُّتلكُّالفتة،ُّمماُّعمقُّهوةُّاخلالفُّبنيُّهذهُّاألحزاب؛ُّفعاشتُّاألمةُّاإلسالميةُّماُّبنيُّالتناحرُّ

وضعُّيفُّاحلديث،ُّفقيضُّاهللُّهلمُّعلماءُّبينواُّزيفُّهذاُّكله،ُّفردواُّكلُّاألحاديثُّاليتُّجاءتُّهباُّهذهُّالسياسي،ُّوالتشيعُّالدافعُّإىلُّال
الفرق،ُّوجعلواُّمنُّشروطُّقبولُّاحلديثُّأالُّيوافقُّمذهبُّصاحبه،ُّفإنُّوافقهُّردوه،ُّواحتاطواُّألنفسهمُّمنُّاألخذُّوالروايةُّعنُّأصحابُّ

ُّهذاُّيتهمُّاحملدثونُّبإمهاهلمُّاألسبابُّالسياسيةُّللوضعُّيفُّاحلديث؟ُّوإذاُّكانُّأبعد،ُّونبهواُّغريهمُّعلىُّعدمُّاألخذُّعنهمهذهُّاملذاهب،ُّ
ُّذلكُّواهتمواُّبه؟! ُّاملوضوعةُّمنُّالصحيحةُّإنُّملُّيكونواُّهمُّأولُّمنُّنبهواُّعلى ُّاألحاديث ُّهذاُّحاهلمُّكماُّيدعون،ُّفكيفُّعرفنا

ّكشفّلل ّوتمحيصه:ّثالثا. ّودورّالعلماءّفي ّأثرّالخوارجّفيّوضعّالحديث،
نُّالفرقُّاإلسالمية؛ُُّّيرىُّأنُّاخلوارجُّكغريهمُّمُّالفريقُّاألول:ُّاختلفتُّنظرةُّالباحثنيُّإىلُّدورُّاخلوارجُّيفُّوضعُّاحلديثُّإىلُّفريقني:ُُُُُُُّّّّّّّ

كانُّلبعضُّاجلاهلنيُّواملتعصبنيُّمنهمُّدورُّيفُّالكذبُّعلىُّرسولُّاهللُّانتصاراُّأوُّتعصباُّلآلراءُّاليتُّينتحلوهنا،ُّوقدُّاستدلواُّفيماُّذهبواُّ
قالُّالرامهرمزي:ُّ"حدثينُّاحلسنيُّبنُّعبدُّاهللُّاجلشميُّمنُّولدُّمالكُّبنُّجشم،ُّحدثناُّعبيدُّبنُّهشامُّحدثناُّعبيدُُّّ.8ُّ:إليهُّبأدلةُّهي

اهللُّبنُّعمرو،ُّعنُّعبدُّالكرميُّقال:ُّقالُّيلُّرجلُّمنُّاخلوارج:ُّإنُّهذاُّاحلديثُّدينُّفانظرواُّعمنُّتأخذونُّدينكمُّإناُّكناُّإذاُّهويناُّأمراُّ
ُّقالُّوكذلكُّماُّرُّ،ُّ(2)جعلناهُّيفُّحديث" واهُّاخلطيبُّبسندهُّإىلُّأيبُّنعيمُّاحلليبُّقال:ُّ"حدثناُّأبوُّعبدُّالرمحنُّاملقري،ُّعنُّابنُّهليعة،

،ُّ(3)مسعتُّشيخاُّمنُّاخلوارجُّوهوُّيقول:ُّإنُّهذهُّاألحاديثُّدين،ُّفانظرواُّعمنُّتأخذونُّدينكم،ُّفإناُّكناُّإذاُّهويناُّأمراُّصريناهُّحديثا"
ُّإىلُّأنُّاخلوارجُّكانواُّيضع ُّونُّاحلديثُّفيماُّيؤيدُّآراءهم.وهكذاُّأشارتُّالروايتان

                                                                 
ُّاإلسالمي،ُّد.ُّمصطفىُّالسباعي،- 1 ُّ.13ُّ،14،ُّصم2004هـ/3ُّ،8422ُّطدارُّالسالم،ُّالقاهرة،ُُّّالسنةُّومكانتهاُّيفُّالتشريع
ُّ.424،ُّصم8114هـ/2ُّ،8404ُّحتقيق:ُّد.ُّحممدُّعجاجُّاخلطيب،ُّدارُّالفكر،ُّبريوت،ُّطُّاحملدثُّالفاصل،ُّالرامهرمزي،- 2
ُّالبغدادي،- 3 ُّابنُّعباس،ُّالقاهرة،ُُّّالكفايةُّيفُّمعرفةُّأصولُّعلمُّالرواية،ُّاخلطيب ُّ(.8ُّ/324،ُّ)م2002مكتبة
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قالُّالرامهرمزي:ُّ"حدثناُّاحلضرميُّحدثناُّابنُّمنري،ُّحدثناُّابنُّإدريسُّعنُّاألعمشُّقال:ُّجالستُّإياسُّبنُّمعاويةُّفحدثينُُّّ.2
حبديث؛ُّقلت:ُّمنُّيذكرُّهذا؟ُّفضربُّيلُّمثلُّرجلُّمنُّاحلرورية،ُّفقلت:ُّإيلُّتضربُّهذاُّاملثل؟ُّتريدُّأنُّأكنسُّالطريقُّبثويبُّفالُّأدعُّ

ُّيفُّ،ُّ(8)والُّخنفساءُّإالُّمحلتها"بعرةُّ ُّعلىُّأنُّاخلوارجُّجيانبونُّالصدق ُّفقدُّدلُّكالمُّاألعمش ُّد.ُّعمرُّفالتهُّعلىُّذلكُّبقوله: ويعلق
ُّشبه. ُّحتقرياُّواستهانة،ُّولوُّملُّيظهرُّلهُّمنُّكذهبمُّماُّشبهُّحديثهمُّمبا ُّواخلنفساء ُّمرويامهم،ُّولذاُّمثلُّروايامهمُّبالبعر

ارجُّملُّيكنُّهلمُّدورُّيفُّوضعُّاحلديث،ُّوملُّيقمُّدليلُّيثبتُّبهُّأهنمُّوضعواُّحديثا،ُّويستدلونُّعلىُّيرىُّأنُّاخلوُُّّالفريقُّالثان:ُُُُُُُُُّّّّّّّّّ
روىُّاخلطيبُّالبغداديُّيفُّالكفايةُّوأخرجهُّعنُّأيبُّداودُّسليمانُّبنُّاألشعثُّقال:ُّ"ليسُّيفُّأصحابُّاألهواءُّأصحُُّّ.8ذلكُّمباُّيأيت:

ُّمنُّاخلوارج" ُّ.(2)حديثا
ميةُّيفُّردهُّعلىُّالشيعةُّقال:ُّوحننُّنعلمُّأنُّاخلوارجُّشرُّمنكم،ُّومعُّهذاُّالُّنقدرُّأنُّكذلكُّماُّقالهُّشيخُّاإلسالمُّابنُّتيُّ.2

ُّاملعروفُّ ُّهلمُّوعليهم،ُّوكذلكُّقوله:ُّومنُّتأملُّكتبُّاجلرحُّوالتعديلُّرأى نرميهمُّبالكذب،ُّألنناُّجربناهمُّفوجدناهمُّيتحرونُّالصدق
ُّواخلوارجُّمعُّ ُّمجيعُّالطوائف، ُّمنهمُّيف ُّالشيعةُّأكثر ُّإنُّعندُّمصنفيهاُّبالكذب ُّحىتُّقيل: ُّأصدقُّالناس ُّفهمُّمن ُّمنُّالدين مروقهم

حديثهمُّمنُّأصحُّاحلديث،ُّلكنهمُّجهلواُّوضلواُّيفُّبدعتهم،ُّوملُّتكنُّبدعتهمُّعنُّزندقةُّوإحلاد،ُّبلُّعنُّجهلُّوضاللُّيفُّمعرفةُّمعانُّ
كنُّهلمُّرجُّملُّيوبعدُّأنُّعرضُّصاحبُّكتابُّالوضعُّيفُّاحلديثُّلضعفُّاآلثارُّالسابقة،ُّوصلُّإىلُّحكمُّمفادهُّأنُّاخلوا،ُّ(3)الكتاب

ُّأثرُّيفُّوضعُّاحلديثُّويسوقُّاألدلةُّعلىُّذلكُّومنها:
أنُّالنظرُّيفُّالكتبُّاملؤلفةُّجلمعُّاألحاديثُّاملوضوعةُّواليتُّتناولتُّكلُّاجلزئياتُّاليتُّتطرقُّإليهاُّالوضعُّمباُّيفُّذلكُّأحاديثُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّ

ُّلكُّاملؤلفاتءُّاخلوارجُّاليتُّبنواُّعليهاُّمذهبهمُّذكراُّيفُّتالفرقُّواملذاهبُّاليتُّوضعتُّتأييداُّأوُّانتصاراُّلتلكُّاملذاهب،ُّفإناُّالُّنرىُّآلرا
زهمُّا،ُّمماُّيدلُّعلىُّأنُّاخلوارجُّملُّيسلكواُّهذاُّالسبيلُّانتصاراُّملذهبهم،ُّأوُّللدعوةُّإىلُّآرائهم،ُّوإذاُّثبتتُّبراءمهمُّفيماُّانفردواُّبهُّمعُّإعوُّ

جاجُّعلىُّظواهرُّكثرياُّمنُّطوائفُّاخلوارجُّيقتصرونُّيفُّاالحتُُّّأنُّ،ُّيماُّشاركواُّمنهُّغريهمُّأوىلُّوألزمإىلُّاالنتصارُّوالتأييد،ُّفإنُّتربئتهمُّف
ُّالقرآن،ُّوالُّحيتجونُّبالسنة؛ُّولذاُّفقدُّخالفواُّاملشهورُّمنُّالسنة،ُّبلُّاملتواترُّيفُّبعضُّماُّذهبواُّإليه؛ُّكقوهلمُّبإسقاطُّالرجمُّعنُّالزان؛

دُّعلىُّقاذفُّاحملصناتُّمنُّالنساء؛ُّألنُّإذُّليسُّيفُّالقرآنُّذكره،ُّوإسقاطُّحدُّالقذفُّعمنُّقذفُّاحملصنُّمنُّالرجال،ُّمعُّوجوبُّاحل
ُّوركعتانُّبالغداةُّالُّغريُّلقولهُّسبحانهُّوتعاىل ُّالصالةُّ}ُّ:ُّالقرآنُّنصُّعليهنُّدونُّالرجال،ُّوكقوهلم:ُّإنُّالصلواتُّركعتانُّبالعشي وأقم

ُّاحلديثُّلوضعُّيفىلُّاإُّيلجؤون،ُّوحيثُّإهنمُّالُّيقولونُّحبجيةُّالسنة،ُّفمنُّالطبيعيُّأهنمُّالُّ[884هود:ُّ]ُّ{طريفُّالنهارُّوزلفاُّمنُّالليل
ُّإليه ُّالكبريةُّكافر،ُّوالكذبُّعندهمُّمنُّالكبائر؛ُّولذاُّفهمُّيكفرونُّالكاذب.،ُّلعدمُّحاجتهم ُّأنُّمنُّأصولُّاخلوارجُّأنُّمرتكب

ىُّلاتصافهمُّبالشدةُّوالغلظةُّوالغلوُّالشديدُّملاُّيعتقدونُّمماُّالُّحيتاجونُّفيهُّإىلُّماُّقالواُّبرهانا،ُّمعُّعدمُّقوهلمُّبالتقية،ُّواعتمادهمُّعُُّّ    
ُّي ُّحيثُّمل ُّبدعهم ُّالناسُّإىل ُّيفُّإدخال ُّإليهمُّسبيالالسيفُّوالقوة ُّواملناقشة ُّلل،ُُّّعرفُّاجلدل ُّيكن ُّإذُّمل ُّأعراباُّأقحاحا؛ موايلُّكوهنم

لقُّهيُّالدافعُّوالعجمُّأثرُّأوُّتأثريُّعليهمُّيفُّبدعتهم،ُّمعُّاتصافهمُّبالبداوةُّواحلياةُّاجملانفةُّللمدنية،ُّواحلضارةُّاليتُّمنُّشأهناُّاملداهنةُّوامل
شهادةُّمجاعةُّمنُّأئمةُّاحلديث،ُّوعلماءُّاألمةُّبصدقُّاخلوارج،ُّوترفعهمُّعنُّالكذبُّوصحةُّحديثهمُّمعُّخمالفتهمُّ،ُّالكذبُّوتربيرهُّإىل

ُّ.(4)لهُّومنُّهؤالء:ُّأبوُّداود،ُّوابنُّتيميةُّوغريمها
ُّعرضهُّللرواياُُُُُُُُّّّّّّّّ ُّحيثُّيقولُّبعد ُّد.ُّمصطفىُّالسباعي، ُّالوضعُّيفُّاحلديث ُّتربئةُّاخلوارجُّمن ُّبالوضع:ُّتُّاوممنُّذهبُّإىل لقائله

"لقدُّحاولتُّأنُّأعثرُّعلىُّدليلُّعلميُّيؤيدُّنسبةُّالوضعُّإىلُّاخلوارج،ُّولكينُّرأيتُّاألدلةُّالعلميةُّعلىُّالعكس،ُّتنفيُّعنهمُّهذهُّالتهمة؛ُّ

                                                                 
ُّ.201،ُّصم8114هـ/2ُّ،8404ُّحتقيق:ُّد.ُّحممدُّعجاجُّاخلطيب،ُّدارُّالفكر،ُّبريوت،ُّطُّاحملدثُّالفاضل،ُّالرامهرمزي،- 1
ُّالبغدادي،- 2 ُّابنُّعباس،ُّالقاهرة،ُُّّالكفايةُّيفُّمعرفةُّأصولُّعلمُّالرواية،ُّاخلطيب ُّ(.8ُّ/311،ُّ)م2002مكتبة
ُّبتصرف.14ُّ،12ُّ،ُّصم2004هـ/8425ُّدارُّاحلديث،ُّالقاهرة،ُُّّمنهاجُّالسنةُّالنبوية،ُّابنُّتيمية،- 3
ُّ(ُّبتصرف.8ُّ/234ُّ،232،ُّ)مؤسسةُّمناهلُّالعرفان،ُّبريوت،ُّد.ُّتُّالوضعُّيفُّاحلديث،ُّد.ُّعمرُّحسنُّفالته،- 4
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فقدُّكانُّاخلوارجُّكماُّذكرناُّيكفرونُّمرتكبُّالكبريةُّأوُّمرتكبُّالذنوبُّمطلقا،ُّوالكذبُّكبرية،ُّفكيفُّإذاُّكانُّعلىُّرسولُّاهللُّصلىُّ
يقولُّاملربد:ُّ"واخلوارجُّيفُّمجيعُّأصنافهاُّتربأُّمنُّالكاذبُّومنُّذويُّاملعصيةُّالظاهرة"،ُّوكانواُّيفُّمجهرمهمُّعرباُّأقحاحا؛ُُُُّّّّعليهُّوسلم؟اهلل

ُّعظيم،ُّ ُّالعبادةُّعلىُّحظ ُّللرافضة،ُّوكانواُّيف ُّمنُّالزنادقةُّوالشعوبينيُّكماُّوقعُّذلك ُّالذيُّيقبلُّالدسائس فلمُّيكنُّوسطهمُّبالوسط
لوُّكانواُّوُُّّامهمُّيبعدُّجداُّأنُّيقعُّمنهمُّالكذبإىلُّالتقيةُّكماُّيفعلُّالشيعة.ُّوقومُّهذهُّصفُّيلجؤونجياملون،ُّوالُُّّشجعاناُّصرحاء،ُّال

يستحلونُّالكذبُّعلىُّرسولُّاهللُّالستحلواُّالكذبُّعلىُّمنُّدونهُّمنُّاخللفاءُّواألمراءُّوالطغاةُّكزيادُّواحلجاج،ُّوكلُّماُّبنيُّأيديناُّمنُّ
ُّقاطعةُّعل ُّأنُّالنصوصُّالتارخييةُّيدلُّداللة ُّبعدُّذلك؟ُّعلى ُّالصراحةُّوالصدق،ُّفلماذاُّيكذبون ُّاحلكامُّواخللفاءُّمبنتهى ىُّأهنمُّواجهوا

فأقول:ُّإنُّاملهمُّعندناُّأنُّنلمسُّدليالُّحمسوساُّيدلُّعلىُّأهنمُّممنُّوضعواُّاحلديث،ُّوهذاُّماُّواحلديثُّللدكتورُّمصطفىُّالسباعيُّأعودُّ
ُّ.(8)ملُّأعثرُّعليهُّحىتُّاآلن"

اُّبُّبعدُّمعاجلتهُّلآلثارُّاليتُّتثبتُّالوضعُّللخوارجُّوتفنيدهاُّوإبطاهلا:ُّوهكذاُّيثبتُّأنُّاخلوارجُّملُّينغمسوُّويقولُّد.ُّعجاجُّاخلطيُُُُُُُُُّّّّّّّّّ
يا،ُّولكنُّملُّيكنُّمطلقاُّأوُّممنوعاُّهنائُّلورعُّوالتقوى.ُّبيدُّأنُّهذاُّاألمرُّعدمُّوضعُّاخلوارجُّللحديثيفُّمحأةُّالوضع،ُّملاُّعرفُّعنهمُّمنُّا

ومنُّاخلوارجُّأيضاُّفقدُّذهبتُّطائفةُّمارقةُّمنهمُّإىلُّالوضعُّيفُّاحلديث،ُّولكنهُّكانُّقليالُّلكلُّقاعدةُّاستثناءات،ُّولكلُّفرقةُّشذوذ،ُّ
يؤيدُّذلكُّصاحبُّكتابُّ"احلديثُّواحملدثون"ُّبعدُّعرضهُّللخوارج،ُّوالتعريفُّهبمُّوبأهمُّصفامهم،ُّوعواملُّقلتهمُّللوضعُّفيقول:ُّفكلُّ

ُّيفُّتقليلُّالكذبُّيفُّاحلديثُّمنُّاخلوارجُّبال ُّأفهذهُّالعواملُّكانُّهلاُّأثر ُّغريهمُّمنُّالفرقُّاألخرى.ُّومعُّذلكُّملُّيعدموا راداُّنسبةُّإىل
ُّواختلقواُّاألحاديث ُّ(2)منهمُّاصطنعواُّاألكاذيب ُّيكذبونُّ، ُّاحلديثُّوال ُّالصدقُّيف ُّاخلوارجُّيتحرون ُّيتضحُّلناُّأن ُّماُّسبق وبناءُّعلى

عبثتُّباحلديثُُّّيلفئةُّضالةُّمنهمُّوهمُّقلوُّالتقولُّعليهُّسوىُّفيه،ُّوملُّيقعواُّيفُّمحأةُّالكذب،ُّوملُّيعرفُّعنهمُّالتجرؤُّعلىُّرسولُّاهللُّأ
فإذاُُّّ،ُُّّاملنتسبةُّإليهتسبةُّلإلسالمُّوغريبيدُّأنُّاهللُّقيضُّللسنةُّمنُّيكشفُّزيفُّأقواهلمُّوسوءُّفعاهلم،ُّكماُّأبطلُّكيدُّغريهمُّمنُّالفرقُّاملن

دُّاليتُّملُّتصلُّإىلُّلذلكُّالقواعُّكانُّالعلماءُّواحملدثونُّقدُّقامواُّهبذاُّاجلهدُّالعظيمُّيفُّنقدُّاملروياتُّومتييزُّصحيحهاُّمنُّسقيمهاُّوقعدوا
مثلهاُّأمةُّمنُّاألممُّقبلهمُّوالُّبعدهمُّومنهاُّعواملُّالوضعُّوأسبابه،ُّآخذينُّيفُّاحلسبانُّالتعصبُّاملذهيبُّواالنتماءاتُّالسياسيةُّودورهاُّ

ُّ(3)يفُّوضعُّاحلديث،ُّفكيفُّيقالُّبعدُّذلك:ُّإنُّعلماءُّاحلديثُّأمهلواُّالدوافعُّالسياسيةُّالدافعةُّللوضع؟!

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

                                                                 
ُّاإلسالمي،ُّد.ُّمصطفىُّالسباعي،- 1 ُّ.15ُّ،14،ُّصم2004هـ/3ُّ،8422ُّدارُّالسالم،ُّالقاهرة،ُّطُّالسنةُّومكانتهاُّيفُّالتشريع
ُّواحملدثون،ُّد.ُّحممدُّحممدُّأبوُّزهو،ُّمطبع- 2  .12م،ُّص8ُّ،8151رة،ُّطةُّمصر،ُّالقاهاحلديث
 امسةُّعشرةُّوالعشرون.اخلالشبهة2ُُّّجُّاألول،ُّالردُّعلىُّاالفتاءاتُّوالشبهات،ُّالقسمُّالثالث:ُّالسنةُّالنبوية،ُّاجمللدُّاإلسالمموسوعةُّبيانُّعنُُّّ- 3
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ّكانّمنّدواعيّالوضععشرون:ّوالّلحادياالبحثّ  (2)ّ.الزعمّأنّالتمس ّالشديدّبالسنة
تغالواُُّّويستدلونُّعلىُّذلكُّبأنُّالناسُّ،نةُّأدىُّإىلُّظهورُّالوضعُّيفُّاحلديثيزعمُّبعضُّاملشككنيُّأنُّالتمسكُّالشديدُّبالس

ردُّالرأيُّاكُّأحكامُّللحاللُّواحلرامُّمؤسسةُّعلىُّجميفُّأهنمُّالُّيقبلونُّمنُّالعلمُّإالُّماُّاتصلُّبالكتابُّوالسنةُّاتصاالُّوثيقا،ُّوملاُّكانتُّهن
فإهناُّملُّحتظُّعندُّالعلماءُّبالقبول؛ُّألهناُّمؤسسةُّعلىُّغريُّاحلديث،ُّبلُّإنُّكثرياُّمنُّالعلماءُّيفُّذلكُّالعصرُّكانُّيرفضهاُّوالُّمينحهاُّأيةُّ

ُّالنحو ُّعلىُّمنُّينحوُّهذا ُّاحلسنةُّإ،ُّقيمة،ُّورمباُّشنعُّبعضهم ُّمويستدلونُّكذلكُّبأنُّاحلكمةُّواملوعظة ُّأوُّنُّأصلُّهنديذاُّكانت ،
أوُّمنُّشروحُّالتوراةُّواإلجنيلُّملُّيؤبهُّهلا؛ُّفحملُّذلكُّكثرياُّمنُّالناسُّأنُّيصبغواُّهذهُّاألشياءُّكلهاُّبصبغةُّدينيةُّحىتُّ،ُّيونان،ُّأوُّفارسي

ُّأثرُُّّ،يأخذُّهباُّالناسُّويقبلواُّعليها،ُّفوجدواُّاحلديثُّهوُّالبابُّالوحيدُّاملفتوحُّعلىُّمصراعيهُّفوضعواُّاألحاديثُّلتأييدُّذلك فكانُّمن
ُّمنُّ ُّمبرويات ُّمدعومة ُّوالنصرانية ُّاإلسرائيلية ُّواملوعظة ُّالزرادشتية، ُّوالفلسفة ُّاهلندية، ُّواحلكمة ُّاملصنوع، ُّالفقهي ُّاحلكم ُّنرى ُّأن ذلك

ُّاحلديث.
ُّواالهتمامُّنقدّعام:ّ ُّمتحيصها،ُّومتييزُّصحيحهاُّمنُّسقيمها ُّقبولُّاألخبارُّواألحاديثُّأدىُّإىل التمسكُّبالسنةُّوالتشددُّيف

يُّمنُّاملأثورُّأنُّاحلكمةُّضالةُّاملؤمنُّأينماُّوجدهاُّفهوُّأحقُّهبا،ُّفماُّالداع،ُّوُّيسُّالوضعُّفيهاُّكماُّيزعمُّاملغرضونواحلفاظُّعليها،ُّولهبا،ُّ
ُّاألحاديث،ُّ ُّآداهباُّاملطلوبة،ُّوماُّالداعيُّإذنُّلوضع ُّوالُّروحها،ُّوالُّغايتهاُّالسامية،ُّوال لرفضهاُّماُّدامتُّالُّتصادمُّنصوصُّالشريعة،

القرآنُّالكرميُّوالسنةُّالنبويةُّمهاُّمصدرُّالتشريعُّاإلسالمي،ُّوالُّجيوزُّألحدُّأنُّحيكمُّيفُّالقضاءُّاإلسالميُّوُُّّبغةُّدينية؟!أوُّصبغُّاحلكمةُّبص
ُّقدُّ خبالفُّماُّجاءُّفيهما،ُّوالُّجيوزُّللمجتهدُّأنُّجيتهدُّيفُّمسألةُّبغريُّالرجوعُّإليهما،ُّوملُّيثبتُّأنُّأحداُّمنُّأتباعُّاملذاهبُّالفقهية

ُّالنص. ُّاجتهدُّيفُّمقابلة
ّفيها:ّ.أوال ّفيّقبولّالروايةّأدىّإلىّصيانتهاّوحفظها،ّوليسّإلىّالوضع ّالتشدد

لقدُّبذلُّالعلماءُّجهداُّعظيماُّملقاومةُّالوضعُّيفُّاحلديث،ُّوقدُّأدىُّهذاُّاالهتمامُّوالتشددُّيفُّقبولُّاألحاديث،ُّوردُّماُّخالفُّ
ها،ُّفقدُّسنةُّومتحصيهاُّببيانُّصحيحهاُّمنُّسقيمالصحيحُّمنها،ُّواالعتناءُّباإلسنادُّوجعلهُّمنُّالدينُّكلُّذلكُّأدىُّإىلُّاحلفاظُّعلىُّال

قيضُّاهللُّلسنةُّنبيهُّرجاالُّأمناءُّصدقواُّيفُّإخالصهمُّهللُّولرسوله،ُّونصبواُّأنفسهمُّللذبُّعنُّالسنةُّالشريفةُّفأفنواُّأعمارهمُّيفُّالتمييزُّ
،ُّوتنقيتهاُّمنُّالوضعُّبذلُّلسنةبنيُّالصحيحُّوالباطلُّصيانةُّللسنةُّالنبويةُّوحفاظاُّعلىُّاإلسالمُّمنُّالدسُّوالتحريف،ُّويفُّسبيلُّتنقيحُّا

ُّمصطلحُّ علماءُّاألمةُّمنُّالصحابةُّوالتابعني،ُّومنُّبعدهمُّجهوداُّخملصة،ُّفوضعواُّقواعدُّاجلرحُّوالتعديل،ُّوكانُّمنُّمثرةُّأعماهلمُّ"علم
ُّأدقُّالطرقُّالعلميةُّللتحقيقُّوالتوثيقُّوأقومهاُّيفُّالتمحيصُّوالنقد ُّ.(2)ُّاحلديث"ُّوهوُّيشتملُّعلى

ُّمنُّولقدُّاختذُّاحملدثونُّوال ُّالُّيليقُّنسبتهُّللنيبُّوكان ُّللحفاظُّعلىُّالسنةُّوصيانتهاُّمنُّكلُّدخيلُّعليها،ُّومما علماءُّطرقاُّعدة
ُّأهمُّماُّاختذوهُّللذودُّعنُّالسنةُّوصيانتهاُّماُّيلي:

إنُّ»ولقدُّأشادُّعلماءُّاألمةُّبهُّوأبانواُّعنُّأمهيته،ُّوأنهُّملُّيكنُّمثلهُّألمةُّمنُّاألمم،ُّقالُّحممدُّبنُّسريين:ُّّعلمّاإلسناد:ّّ.2
اُّالعلمُّدين،ُّفانظرواُّعمنُّتأخذونُّدينكم"،ُّوقالُّأيضا:ُّ"ملُّيكونواُّيسألونُّعنُّاإلسناد،ُّفلماُّوقعتُّالفتنة،ُّقالوا:ُّمسواُّلناُّرجالكم،ُّهذ

ُّ،ُّ(3)«فينظرُّإىلُّأهلُّالسنة،ُّفيؤخذُّحديثهم،ُّوينظرُّإىلُّأهلُّالبدع،ُّفالُّيؤخذُّحديثهم

                                                                 
ُّاإلسالمي،ُّد.ُّمصطفىُّالسباعيالسنةُّومكانتهاُّيفُّالتُّ- 1 ُّالالتينية،ُّد.ت.شريع  .ُّحجيةُّالسنةُّوردُّالشبهاتُّاليتُّأثريتُّحوهلا،ُّاجلامعةُّالدوليةُّبأمريكا
ُّالقاهرة،ُّطُّالسنةُّالنبويةُّوعلومها،ُّد.ُّأمحدُّعمرُّهاشم،ُّ- 2 ُّبتصرف.12ُّصُُّّ،2مكتبةُّغريب،
ُّمنُّالدين...ُّ)شرحُّالنووي(،ُّاملقدمة،ُّباب:ُّبيانُّأصحيحُّمسلمُّ)ب- 3  (.8ُّ/823نُّاإلسناد
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بينناُّوبنيُّالقومُّالقوائم،ُّ»،ُّوقالُّأيضا:ُّ(8)«اإلسنادُّمنُّالدين،ُّولوالُّاإلسنادُّلقالُّمنُّشاءُّماُّشاء»عبدُّاهللُّبنُّاملبارك:ُُّّوقال
ُّ.(2)«يعينُّاإلسناد
ويفُّسبيلُّالتثبتُّكانواُّيتذاكرونُّاألحاديثُّفيماُّبينهمُّملعرفةُّماُّيأخذونُّمنها،ُّوتركُّماُّينكرونه،ُُّّّالتثبتّمنّاألحاديث:ّّ.0

ُّعليهم،ُّكماُّكا ُّختتلط ُّأن ُّواملوضوعة،ُّخشية ُّوالضعيفة ُّالصحيحة ُّحيفظونُّاألحاديث ُّحبيث ُّواحليطة ُّمنُّالوعي ُّجانبُّكبري ُّعلى نوا
ُّمعنيُّ ُّأنُّأمحدُّبنُّحنبلُّرأىُّحيىيُّبن ُّوحيطةُّبالغة،ُّوروىُّأبوُّبكرُّبنُّاألثرم: وحىتُّيستطيعواُّالتمييزُّبنيُّالصحيحُّوغريهُّبدقةُّفائقة

ُّصحيفةُّبصنعاءُّيفُّزاويةُّوهوُّيكتبُّصحيفةُّ معمرُّعنُّأبانُّعنُّأنس،ُّفإذاُّطلعُّعليهُّإنسانُّكتمه،ُّفقالُّلهُّأمحدُّبنُّحنبل:ُّتكتب
معمرُّعنُّأبانُّعنُّأنس،ُّوتعلمُّأهناُّموضوعة،ُّفلوُّقالُّلكُّقائل:ُّإنكُّتتكلمُّيفُّأبان،ُّمثُّتكتبُّحديثهُّعلىُّالوجه؟ُّفقال:ُّرمحكُّاهللُّ

ُّمعمرُّعلى ُّعبدُّالرزاقُّعن ُّالصحيفةُّعن ُّاهلل،ُّأكتبُّهذه ُّبعدهُّياُّأباُّعبد ُّالُّجييء ُّأهناُّموضوعةُّحىت ُّالوجهُّفأحفظهاُّكلها،ُّوأعلم
انُّالُّعنُّاُّهيُّعنُّمعمرُّعنُّأبإنسانُّفيجعلُّبدلُّأبانُّثابتا،ُّويرويهاُّعنُّمعمرُّعنُّثابتُّعنُّأنسُّبنُّمالك،ُّفأقولُّله:ُّكذبت،ُّإمن

ُّفمنهُّماُّأتدينُّبه،ُّومنهُّماُّأعتربُّبه،ُّثابت ُّثالثةُّوجوه: ُّ.(3)رفه،ُّومنهُّماُّأكتبهُّألعوقالُّالثوري:ُّإنُّألكتبُّاحلديثُّعلى
ّكذب:ّّ.8 ُّوقدُّوصلواُّعنُّطريقُّهذهُّالدراسةُّإىلُّمتييزّنقدّالرواةّودراسةّحياتهمّوتاريخهمّوبيانّأحوالهمّمنّصدقّأو

الصحيحُّمنُّاملكذوب،ُّوكانتُّلديهمُّقواعدُّاتبعوهاُّوسارواُّعليهاُّمنُّاألخذُّمنُّالرواةُّأوُّعدمُّاألخذُّمنهم،ُّفحصرواُّاملتوكنيُّالذينُّ
ُّاهللُّعليهُّوسلمُُّّ-بونُّعلىُّرسولُّاهللُّيكذ ُّعلىُّالنيبُُّّ-صلى ُّيفُّأحاديثهمُّالعامة،ُّوإنُّملُّيكذبوا ُّعليهُُّّ-والذينُّيكذبون صلىُّاهلل

وأصحابُّالبدعُّواألهواءُّوالزنادقة،ُّوالذينُّالُّيفهمونُّماُّحيدثونُّبه،ُّومنُّالُّتتوافرُّفيهمُّصفاتُّالضبطُّوالعدالةُّوالفهم،ُّوقدُُُّّّ-وسلمُّ
الُّتأخذواُّ»افونُّيفُّاحلقُّلومةُّالئم،ُّوالُّتأخذهمُّعاطفةُّولوُّكانُّالراويُّأخاُّألحدهم،ُّيقولُّزيدُّبنُّأيبُّأنيسة:ُّكانواُّيفُّحكمهمُّالُّخي

.ُّوقدُّألفتُّاملصنفاتُّالكبريةُّيفُّالرواة،ُّوألفتُّكتبُّخاصةُّبالضعفاءُّفصارُّمنُّالسهلُّالتمييزُّبنيُّاحملقُّواملبطلُّعلىُّ(4)«عنُّأخي
اُّالعلمُّمنذُّالقرنُّالثالثُّاهلجريُّعلىُّأيديُّاألئمةُّاألعالمُّالذينُّأخذواُّعلىُّعاتقهمُّحفظُّأساسُّمنُّالقواعدُّالدقيقةُّحىتُّاكتملُّهذ

ُّفألفواُّالكتبُّالكثريةُّيفُّاجلرحُّوالتعديل. ُّالسنةُّالشريفة،ُّوالذودُّعنُّحياضها،
ألحاديثُّاملُّيكتفُّالعلماءُّبالتزامُّاإلسناد،ُّوالتثبتُّمنُّّوضعّقواعدّعامةّلتقسيمّالحديثّوتمييزّالصحيحّمنّغيره:ّّ.3

ُّوذلكُّ ُّوضعيف، ُّدرجات:ُّصحيح ُّاحلديثُّإىل ُّهذاُّتقسيم ُّمع ُّوإمناُّضموا ُّاألسانيدُّوالطرق، ُّاألحاديث،ُّودراسة بالرحلة،ُّومراجعة
،ُّوقدُّوضعُّالعلماءُّقواعدُّيعرفونُّهباُّاحلديثُّاملوضوع،ُّوبينواُّالعالماتُّالدالةُّعلىُّوضعه،ُّلقويُّمنُّالضعيفُّوماُّيقبلُّوماُّيردملعرفةُّا

ُّ ُّهوُّيف ُّيفُّاملنتمنهاُّما ُّهو ُّومنهاُّما ُّ(5)السند، ُّصيانتهاُّ، ُّإىل ُّالروايةُّأدى ُّقبول ُّواحملدثنيُّيف ُّالعلماء ُّأنُّتشدد ُّإىل ُّمماُّسبق وخنلص
ولكنهُّنسبُّإليهُّعنُّطريقُّبعضُّالرواةُّالكذابنيُّالذينُّافتضحُّأمرهمُّفلمُّيقبلُّأحدُّاألخذُُّّهاُّمنُّاملوضوعُّالذيُّليسُّمنُّكالمهوحفظ

بُّالتشددُّيفُّقبولُّالروايةُّكماُّيزعمون،ُّولكنُّكانتُّلهُّأسبابهُّودواعيهُّاملعروفةُّواملشهورة،ُّاليتُّعنهم،ُّوملُّيكنُّالوضعُّأبداُّمنُّأسبا
ُّأفاضُّالعلماءُّيفُّبياهنا.

ُّمونُّسلفاُّوخلفالقدُّاتفقُّاملسلّلمّيثبتّأنّأحداّمنّأتباعّالمذاهبّالفقهيةّقدّاجتهدّفيّمقابلةّالنصّالصريح:ّثانيا.
ألحدُّأنُُّّالُّجيوز،ُّأصالنُّمنُّأصولُّالتشريعُّاإلسالميُّعلىُّأنُّالكتابُّوالسنةُّلبدعُّواألهواءفهمُّمنُّأصحابُّاإالُّمنُّالُّيعتدُّخبال

قسمُُّّقسمواُّقسمني:مثُّانُّأنُّجيتهدُّيفُّمسألةُّبغريُّالرجوعُّإليهما،ُّجيوزُّجملتهدُّوالُّحيكمُّيفُّالقضاءُّاإلسالميُّخبالفُّماُّجاءُّفيهما،
ُّالقي ُّوالُّتوسعُّيف ُّمنُّغريُّتعليل ُّأهلُّاحلديثُّ،اسيرىُّاألخذُّبظواهرُّالنصوص ُّيرىُّإعمالُّا،ُّوهمُّالظاهرية،ُّوأكثر ُّيفُّوقسم لفكر

                                                                 
ُّمنُّالدين...ُّ)صحيحُّمسلمُّ)بشرحُّالنووي(،ُّاملقدمة،ُّباب:ُّبيانُّأ- 1 ُّ(.8ُّ/823نُّاإلسناد
ُّمنُّالدين...ُّ)- 2 ُّ(.823ُّ/8صحيحُّمسلمُّ)بشرحُّالنووي(،ُّاملقدمة،ُّباب:ُّبيانُّأنُّاإلسناد
ُّمؤسسةُّالرسالة،ُّبريوت،ُّطاجلامعُّألخالقُّالراويُّوآدابُّا- 3 ُّ(ُّبتصرف.2ُّ/213ُّ،214م،ُّ)8114هـ/2ُّ،8484ُّلسامع،ُّاخلطيبُّالبغدادي،
ُّمنُّالدين،ُّ)ُّصحيحُّمسلمُّ)بشرحُّالنووي(،ُّاملقدمة،ُّباب:ُّبيان- 4 ُّ(.8ُّ/818أنُّاإلسناد
ُّبتصرف.12ُّ:15ُّ،ُّصد.ُّتُُّّ،2مكتبةُّغريب،ُّالقاهرة،ُّطُّالسنةُّالنبويةُّوعلومها،ُّد.ُّأمحدُّعمرُّهاشم،- 5
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ينواُّالناسخُّمنُّوقيدواُّاملطلق،ُّوبُّم،االعُّوحبثواُّعنُّالعلةُّوخصصواُّالكتابُّوالسنة،ُّمعُّفعملواُّبالقياسُّ،استنباطُّاألحكامُّمنُّالنصوص
نعم،ُّكانُّهناكُُّّ،مُّمنذُّعصرُّالصحابةُّحىتُّيومناُّهذاوهؤالءُّهمُّمجهورُّاجملتهدينُّومحلةُّالعلُّ،وخُّحنيُّتقومُّالقرينةُّعلىُّذلكُّكلهاملنس

ُّالرأيُّ ُّاخلالفُّبنيُّمدرسة ُّهناُّكان ُّوالعملُّهبا،ُّومن ُّاإلحاطةُّبالسنةُّوشروطُّصحتها ُّبالقياسُّوالتعليل،ُّويف تفاوتُّبينهمُّيفُّاألخذ
أوجبواُّعلىُّاجملتهدُُّّحلديث،ُّبلومدرسةُّاحلديث،ُّولكنهمُّمتفقونُّمجيعاُّعلىُّأنهُّالُّيصحُّاالجتهادُّيفُّالفقهُّجمرداُّغريُّمنظورُّبهُّإىلُّا

يفُُّّواجملمعُّعليهُّلدىُّاألئمةُّاجملتهدين،ُّأنُّاجملتهدُّينظرُّأوالُّيفُّكتابُّاهللُّمث،ُّألحكامُّكلهاُّالُّيألوُّيفُّذلكُّجهداأنُّحييطُّبأحاديثُّا
ُّوالقياسُّإنُّملُّيكنُّهناكُّإمجاعُّيتحولُّويفُّأقوالُّالصحابةُّمثُّالُّسنةُّرسوله ُّ.(8)إىلُّاالستنباط

عبدُّالربُّيفُّكتابهُّ"جامعُّبيانُّالعلم"ُّعنُّالشافعيُّأنهُّقال:ُّ"ليسُّألحدُّأنُّيقولُّيفُّشيء:ُّحاللُّأوُّحرامُُّّأخرجُّاحلافظُّابن
وجهةُّالعلمُّماُّنصُّيفُّالكتابُّأوُّيفُّالسنةُّأوُّيفُّاإلمجاع،ُّفإنُّملُّيوجدُّيفُّذلكُّفالقياسُّعلىُّهذهُّاألصولُّماُُُّّّإالُّمنُّجهةُّالعلم،

فبسنةُّرسولُُّّفإنُّملُّجيدواُّيفُّكتابُّاهلل،ُّفهمُّيأخذونُّبكتابُّاهللُّعزُّوجلُّجملتهدين،وهكذاُّكانتُّأصولُّاألئمةُّا،ُّ(2)كانُّيفُّمعناها"
أحدُّمنهمُّأنهُُّّنملُّيثبتُّعوُُّّ،فإنُّملُّجيدواُّيفُّالسنةُّفباإلمجاع،ُّفإنُّملُّجيدوا،ُّفبالقياسُّواالستنباطُّاملؤسسنيُّعلىُّالكتابُّوالسنةُّاهلل

ستشهادُّقالُّاحلافظُّابنُّعبدُّالرب:ُّ"أماُّكتابُّاهللُّفيغينُّعنُّاال،ُّتهادهتُّلهُّأصولُّيسريُّعليهاُّيفُّاجوإمناُّكان،ُّاجتهدُّمنُّهوىُّنفسه
واُّأطيع}ُّ،ُّوكذلكُّالسنةُّيكفيُّفيهاُّقولهُّتعاىل:[3األعراف:ُّ]ُّ{اتبعواُّماُّأنزلُّإليكمُّمنُّربكم}ُّعليه،ُّويكفيُّمنُّذلكُّقولُّاهللُّتعاىل:

ُّآتاكمُّالرسولُّفخذوهُّوما}ُّ،ُّوقوله:[51النساء:ُّ]{اهللُّوأطيعواُّالرسول ُّفانتهواُّوما ُّفمأخوذُّ[2احلشر:ُّ]ُّ{هناكمُّعنه ،ُّوأماُّاإلمجاع
هُّييصحُّمعهُّهذاُّالظاهر.ُّوقولُّالنيبُّصلىُّاهللُّعلُّ؛ُّألنُّاالختالفُّال[885النساء:ُّ]ُّ{ويتبعُّغريُّسبيلُّاملؤمنني}ُّمنُّقولُّاهللُّتعاىل:

ُّأمةُّحممد»وسلم:ُّ ُّالصحابةُّ(3)«علىُّضاللةُّإنُّاهللُّالُّجيمعُّأميتُّأوُّقال: ُّعلىُُّّال،ُّوعنديُّأنُّإمجاع جيوزُّخالفهم؛ُّألنهُّالُّجيوز
ُّ.(4)مجيعهمُّجهلُّالتأويل"

دماءُّردوداُّوردُّعلىُّادعاءاتُّخصومهُّالقُّ،أنهُّكانُّيفيتُّيفُّاملسائلُّبرأيهُّعنُّنفسهُّوالذيُّادعيُّولقدُّدافعُّاإلمامُّأبوُّحنيفة
ُّسجلتها ُّوصدقُّمفحمة، ُّإخالص ُّبكل ُّاألمينة ُّالرواية ُّبكت، ُّأوال ُّنأخذ ُّ"إنا ُّاهلل: ُّرمحه ُّاإلمام ُّاهلل،قال ُّالسنة،ُّاب ُّبأقُّمث ضيةُّمث

ُّعلىُّحكم،ُّونعملُّمباُّاتفقواُّعليه،ُّالصحابة، ُّاُّجبامعُّالعلةُّبنيُّاملسألتني،ُّفإنُّاختلفواُّقسناُّحكما ُّ.(5)ملعىن"حىتُّيتضح
ُّم ُّأحكامُّاحلاللُّواحلرامُّكانت ُّحنيفةُّأن ُّاإلمامُّأيب ُّعلىُّاحلديثفالذيُّيفهمُّمنُّكالم ُّاجتهادُّمؤسس وليسُُُّّّ،ؤسسةُّعلى

ُّاملش ُّعلىُّجمرُّكماُّزعم ُّأهناُّكانتُّمؤسسة ُّحيدثُّأصالُّ،االجتهادُّدككونُّمن ُّمل ُّعلمُّكيفوُُّّ،فهذا ُّإذا ُّهؤالءُّالطاعنني يستساغُّقول
لىُّجمردُّبأنُّاألحكامُّكانتُّمؤسسةُّعُّالقولُّإذن،ُّاالجتهادُّيفُّمقابلةُّالنصُّالُّجيوزاملشهورةُّاملسلمةُّهلمُّمجيعاُّأنُُّّأئمتناُّمنُّقواعدُّأن

ُّأحاديث ُّهيئة ُّعلى ُّوضعت ُّدعُّاالجتهادُّمث ُّدينيةعندما ُّصبغهاُّبصبغة ُّإىل ُّاحلاجة ُّالُُّّت ُّباطل ُّوالزعم ُّالصحة ُّمن ُّله ُّدليلُّأساس
فاحلقُّالذيُّالُُّّ،ُّعلمُّعلىُّأصولُّاألئمةُّاجملتهدينومنُّادعىُّذلكُّفقدُّافتىُّالكذبُّبغريُّ،كتبناُّاإلسالميةُّحافلةُّمباُّينقضهوُُّّ،يؤيده

ُّعليهاُّالفقهُّيفُّشىتُّاملذاهيتأنُّجلُّاألحكامُّالُّمراءُّفيه ُّقدُّثبتتُّبالسنة،ُّومنُّطالعُّكتبُّالفقهُّتبنيُّلُّيدور ُّبكلُّبُّاملعتربة هُّذلك
ُّالفقهيعليهُّعوماُّتفرُُّّ،جالء؛ُّولوُّحذفناُّالسنن ُّواستنبطُّمنهاُّمنُّتراثنا ُّ.(4)عندناُّفقهُّيذكرُّيماُّبقُّ،ا

ُّهذاُّاألساس ُّفقهيُّفإنهُّ،وبناءُّعلى ُّمذهب ُّيكونُّهناك ُّيتصورُّأن ُّفقهُّ،ال ُّيتعمدُّيف ُّإمامُّجمتهد ُّحديثُّهأو يحُّصحُّترك
وهذاُّماُّ،ُّعندهُّالُّعندُّغريهُّ،ُّالُّمعارضُّله،ُّواملرادُّصحتهُّعندهُّهو،ُّوصراحةُّالداللةُّعلىُّاحلكمصريحُّالداللةُّعلىُّاحلكمُّالثبوت،

                                                                 
ُّاإلسالميُّ،ُّد.ُّمصطفىُّالسباعي،- 1 ُّبتصرف.240ُّ،248ُّ،ُّصم2004هـ/3ُّ،8422ُّدارُّالسالم،ُّالقاهرة،ُّطُّالسنةُّومكانتهاُّيفُّالتشريع
ُّ(.8ُّ/251،ُّ)م2002هـ/8421ُّمكتبةُّالتوعية،ُّالقاهرة،ُُّّجامعُّبيانُّالعلمُّوفضله،ُّابنُّعبدُّالرب،- 2
ُّالتمذيُّيفُّسننهُّ)بشرحُّحتفةُّاألحوذي(،ُّ)- 3 2255ُّ(،ُّرقمُّ)4ُّ/322صحيح:ُّأخرجه ُّ(.2842)(.ُّوصححهُّاأللبانُّيفُّصحيحُّوضعيفُّسننُّالتمذيُّبرقم
ُّ.251ُّ،240،ُّصم2002هـ/8421ُّمكتبةُّالتوعية،ُّالقاهرة،ُُّّجامعُّبيانُّالعلمُّوفضله،ُّابنُّعبدُّالرب،- 4
ُّاملطعين،- 5 ُّالسنةُّالنبوية:ُّعرضُّونقض،ُّد.ُّعبدُّالعظيمُّإبراهيم ُّإلنكار ُّ.13،ُّصم8111هـ/1ُّ،8420ُّمكتبةُّوهبة،ُّالقاهرة،ُّطُّالشبهاتُّالثالثونُّاملثارة
ُّبتصرف.45ُّم،ُّص2004هـ/5ُّ،8425ُّاملدخلُّلدراسةُّالسنةُّالنبوية،ُّد.ُّيوسفُّالقرضاوي،ُّمكتبةُّوهبة،ُّالقاهرة،ُّط- 6



منانيــــــويةّوحيّربـــــةّالنبـــــالسنّ  ّّّّةـنــــــداءّالســــــأعّلدعاوىاقشةّـــــّ، ّّّ ّّ ّّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّّالــــنــ ـبـويـ ةّ ّّّ ّّ ّّّ محــــــــــــمدّأحمـــــــــــــــــــدّصـــــــــبرةّ  إعدادّ:
 

424 
 

ُّاألئمةُّاألعالم" ُّالقيمُّ"رفعُّاملالمُّعن ُّابنُّتيميةُّيفُّكتابهُّالوجيز ُّأئمةُّاُّعينُّببيانهُّشيخُّاإلسالم ُّدافعُّفيهُّعن ُّبعضُّالذي لفقهُّأمام
ُّولنيُّعندُّاألمةُّقبوالُّعامااملقبُّاملتعجلنيُّالذينُّامهموهمُّمبخالفةُّاحلديثُّوتركُّالسنة،ُّفقال:ُّ"وليعلمُّأنهُّليسُّأحدُّمنُّاألئمةاحلرفينيُّأوُّ

وعلىُّأنُّكلُّأحدُّمنُُّّدقيقُّوالُّجليل،ُّفإهنمُّمتفقونُّاتفاقاُّيقينياُّعلىُّوجوبُّاتباعُّالرسولُّيتعمدُّخمالفةُّرسولُّاهللُّيفُّشيءُّمنُّسنته،
ُّتركه،ُّخبالفه،ُّفالُّبدُّلهُّمنُّعذرُّيفُّولكنُّإذاُّوجدُّلواحدُّمنهمُّقولُّقدُّجاءُّحديثُّصحيحهُّويتكُّإالُّرسولُّاهللُّالناسُّيؤخذُّمنُّقول

ُّومجيعُّاألعذارُّثالثةُّأصناف:
مُّاعتقادهُّأنُّذلكُّاحلكُّالثالث:،ُّقولبذلكُّالُّعدمُّاعتقادهُّإرادةُّتلكُّاملسألةُّالثان:،ُّقالهُّعدمُّاعتقادهُّأنُّالنيبُّأحدها:

ُّتكنُّملُّأالُّيكونُّاحلديثُّقدُّبلغه؛ُّألنُّاإلحاطةُّحبديثُّرسولُّاهللُّمنها:ُّإىلُّأسبابُّمتعددة:ُّعصنافُّالثالثةُّتتفرُّوهذهُّاألُّ،منسوخ
عرفتهُّبداللةُّعدمُّمُّومنها:،ُّعندهُّأنُّيكونُّاحلديثُّقدُّبلغهُّلكنهُّملُّيثبتُّعنده؛ُّألنُّراويهُّقدُّيكونُّجمهوالُّومنها:،ُّألحدُّمنُّاألئمة

ممنُُّّ،ُّروشىتُّاألمصاُّمنُّخمتلفُّاملدارس،ُّونستطيعُّأنُّنؤكدُّهناُّجازمني:ُّأنُّمجيعُّفقهاءُّاملسلمني،،ُّ(8)احلديث..."ُّإىلُّآخرُّماُّذكره
جزءاُُّّ،ُّهلمُّتوالرجوعُّإىلُّحكمهاُّإذاُّتبينُّواالحتكامُّإليها،ُّكانواُّيرونُّاألخذُّبالسنة،ُّمتبوعُّأوُّغريُّمتبوع،ُّ،ضلهُّمذهبُّباقُّأوُّمنقوُّ

ُّ.(2)الرأيُّواملنتميُّإىلُّمدرسةُّاحلديثُّإىلُّمدرسةُّيُّيفُّذلكُّاملنتمييستوُُّّ،اوالُّيسعهمُّاخلالفُّعنُّأمرهُّمنُّدينُّاهلل،
اُّجدالُّولوُّافتضن،ُّمنُّالصحةُّعلىُّاإلطالقُّلهُّوهذاُّمماُّيؤكدُّأنُّالزعمُّبأنُّاالجتهادُّملُّيكنُّمؤسساُّعلىُّاحلديثُّالُّأصل

ُّالنصُّاملوجود، ُّاملوجودُّيفُّمقابلةُّاجتهادُّآخرُّمؤسسُّعلى فالطبيعيُُّّداحوُّوكالمهاُّيفُّحكمُُّّأنهُّوجدُّاجتهادُّغريُّمؤسسُّعلىُّالنص
نُّالقولُّفإُّعليهوُّ،ُّالنصُّالصريحُّالُّجيوزُّعلىُّاإلطالقحينئذُّأنُّنأخذُّباالجتهادُّاملؤسسُّعلىُّالنص؛ُّوذلكُّألنُّاالجتهادُّيفُّمقابلةُّ

ُّيكنُّأبأ ُّاألحوالُّأن ُّبأيُّحالُّمن ُّالُّيصح ُّقولُّباطلُّوفاسد ُّمعُّوجودُّالنص ُّجمردُّاالجتهاد ُّواحلرامُّمؤسسةُّعلى نُّوُّحكامُّاحلالل
ُّدليالُّعلىُّإثباتُّالوضعُّيفُّاحلديث.

ّغّثالثا. ّاكتملّوبلغ ّالكمالالدينّقد ّنصوصّّ،اية ّالثقافاتّاألخرىّمادامتّالّتصادم ّمن ّالّيرفضّاألخذ ولكنه
ّالشرعّومقاصده:

ووقائعُُّّصةاخاملسلمنيُّوحدهمُّمنُّتشريعاتُُّّإنُّدينُّاإلسالمُّدينُّمعرفةُّواسعة،ُّومعارفهُّليستُّمقصورةُّعلىُّماُّيدورُّيفُّفلكُُُُُُّّّّّّ
ُّحقها،ُّ ُّبه ُّلتؤيد ُّاحلق ُّمنها ُّتأخذ ُّودياناتُّسابقة ُّسالفة، ُّأمم ُّمعارف ُّإىل ُّمتتدُّمعارفه ُّوإمنا ُّالطويل، ُّوجهادهم ُّحيامهم تتصلُّبتاريخ

ُّواملوعظةُّاحلسنةُّجملردُّأهناُّملُّتردُّيفُّالقرآنُّوالسنة،ُّوأهلُّالسنةُّالُّيرفضونُّاألخذُّباحلكمة،ُّ(3)وتلفظُّمنهاُّالباطلُّالذيُّالُّيتفقُّوهديها
ُّهباُّ ُّمنُّاألئمةُّرفضُّاألخذ ُّاملطلوبة،ُّفالُّنعلمُّإماما ُّغايتهاُّالسامية،ُّوالُّآداهبا ُّالشريعة،ُّوالُّروحها،ُّوال ماُّدامتُّالُّتصادمُّنصوص

ُّفهوُّأحقُّهبا.أينماُّوجُّومنُّاملأثورُّأنُّاحلكمةُّضالةُّاملؤمن،ُّ(4)جملردُّأهناُّملُّتردُّيفُّالكتابُّوالسنة ُّدها
وحننُّإذاُّنظرناُّيفُّالقرآنُّالكرمي،ُّوجدناُّيفُّآياتهُّالبيناتُّماُّيدعوُّنيبُّاإلسالمُّومجاعةُّاملسلمنيُّإىلُّأنُّيرجعواُّإىلُّعلماءُّأهلُّ

مُّهالكتابُّمنُّاليهودُّوالنصارىُّليسألوهمُّعنُّبعضُّاحلقائقُّاليتُّجاءتُّيفُّكتبهم،ُّوجاءُّهباُّاإلسالمُّفأنكروها،ُّأوُّأغفلوها،ُّليقيمُّعلي
سألوهمُّعنُّبعضُّالكتابُّليُّومنُّهذهُّاآلياتُّالدالةُّعلىُّإباحةُّرجوعُّالنيبُّومنُّتبعُّدينهُّمنُّاملسلمنيُّإىلُّأهل،ُّاحلجةُّولعلهمُّيهتدون

فإنُّكنتُّيفُّشكُّمماُّأنزلناُّإليكُّفاسألُّالذينُّيقرءونُّالكتابُّمنُّقبلكُّلقدُّجاءكُّاحلقُّمنُّ}ُّعزُّوجل:ُّماُّعندهمُّمنُّاحلقائق،ُّقوله
ُّ.[14:يونس{]ملمتينربكُّفالُّتكوننُّمنُّا

                                                                 
ُّ.88ُّ،82،ُّصم8111هـ/8ُّ،8481ُّمكتبةُّالسنة،ُّالقاهرة،ُّطُّرفعُّاملالمُّعنُّاألئمةُّاألعالم،ُّابنُّتيمية،- 1
ُّ.58م،ُّص2004هـ/5ُّ،8425ُّلقاهرة،ُّطالسنةُّالنبوية،ُّد.ُّيوسفُّالقرضاوي،ُّمكتبةُّوهبة،ُّاُّاملدخلُّلدراسة- 2
ُّيفُّالتفسريُّواحلديث،ُّحممدُّحسنيُّالذهيب،ُّمكتبةُّوهبة،ُّالقاهرة-  3  بتصرف.45ُّم،ُّص2004هـ/5ُّ،8425ُّ،ُّطاإلسرائيليات
ُّاإلسالمي،ُّد.ُّمصطفىُّالسباعي،- 4 ُّبتصرف.248ُّ،ُّصم2004هـ/3ُّ،8422ُّقاهرة،ُّطدارُّالسالم،ُّالُّالسنةُّومكانتهاُّيفُّالتشريع
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وقصُّعليناُّالقرآنُّالكرميُّكثرياُّمنُّأخبارُّبينُّإسرائيلُّوغريهمُّمنُّاألممُّالسابقة،ُّومنُّذلكُّقصةُّقتيلُّبينُّإسرائيلُّالواردةُّيفُّ
فقلناُّاضربوهُّببعضهاُّكذلكُّ}ُّقولهُّعزُّوجل:ُّإىلُّ[42البقرة:ُّ]ُّ{وإذُّقالُّموسىُّلقومهُّإنُّاهللُّيأمركمُّأنُّتذحبواُّبقرة}ُّعزُّوجل:ُّقوله

ُّهلعهمُُّّوقصةُّأمرُّموسى[،23ُّ:البقرة{ُّ]ييُّاهللُّاملوتىُّويريكمُّآياتهُّلعلكمُّتعقلونحي ُّيدخلواُّاألرضُّاملقدسة،ُّوماُّكانُّمن لقومهُّأن
وكذلكُّفعلُّرسولُّ،ُّ(8)وجبنهم،ُّمثُّدخوهلمُّأرضُّالتيه،ُّوقصةُّابينُّآدمُّهابيلُّوقابيل،ُّوقصةُّاملائدة،ُّوقصةُّأصحابُّاألخدود...ُّإخل

يرةُّأنهُّمسعُّرسولُّعنُّأيبُّهرُّ،ُّفومنُّذلك:ُّحديثُّاألبرصُّواألعمىُّواألقرعُّعندُّالبخاريُّ،بينُّإسرائيلُّأخبارُّنكثرياُّمُّعليناُّفقصُّاهلل
،ُّ(2)إيلُّآخرُّاحلديثُّ«أنُّيبتليهمُّفبعثُّإليهمُّملكا...ُّل:ُّأبرص،ُّوأعمى،ُّوأقرع،ُّبداُّهللُّعزُّوجلإنُّثالثةُّمنُّبينُّإسرائي»اهللُّيقول:ُّ

سى،ُّوكانُّيفُّملُّيتكلمُّيفُّاملهدُّإالُّثالثة:ُّعي»عنُّالنيبُّأنهُّقال:ُُّّعنُّأيبُّهريرةُّاهاُّالبخاريومنُّذلكُّأيضاُّقصةُّجريجُّالعابدُّاليتُّروُّ
ُّوجوهُّ ُّتريه ُّحىت ُّمتته ُّال ُّاللهم ُّفقالت: ُّأصلي؟ ُّأو ُّأجيبها ُّفقال: ُّفدعته، ُّأمه ُّجاءته ُّيصلي، ُّجريج،ُّكان ُّله: ُّيقال ُّرجل ُّإسرائيل بين

ُّ.(4)«ة،ُّوحدثواُّعنُّبينُّإسرائيلُّوالُّحرجبلغواُّعينُّولوُّآي»ولذاُّقالُّرسولُّاهلل:ُُّّ.(3)«املومسات...
قالُّاحلافظُّابنُّحجر:ُّ"أيُّالُّضيقُّعليكمُّيفُّاحلديثُّعنهم؛ُّألنهُّكانُّتقدمُّمنهُّالزجرُّعنُّاألخذُّعنهمُّوالنظرُّيفُّكتبهم،ُّ

ذورُّوقعُّاإلذنُّمثُّحصلُّالتوسعُّيفُّذلك،ُّوكانُّالنهيُّوقعُّقبلُّاستقرارُّاألحكامُّاإلسالميةُّوالقواعدُّالدينيةُّخشيةُّالفتنة،ُّمثُّملاُّزالُّاحمل
أماُُّّملاُّيفُّمساعُّاألخبارُّاليتُّكانتُّيفُّزماهنمُّمنُّاالعتبار...ُّوقالُّمالك:ُّاملرادُّجوازُّالتحدثُّعنهمُّمباُّكانُّمنُّأمرُّحسن،ُّ،يفُّذلك

قدُّولُّ،هللُّأوُّرسولهُّعليناُّمنُّغريُّنكري"ومنُّهناُّجاءتُّالقاعدةُّاألصولية:ُّ"شرعُّمنُّقبلناُّشرعُّلناُّإذاُّقصهُّا،ُّ(5)ماُّعلمُّكذبهُّفال"
ُّوابنُّعباسُّكانواُّيرجعونُّإىلُّبعضُّم ُّأسلمُّمنُّأهلُّالكتابُّيسألوهنمُّعماُّيفُّكتبهم.ُّنثبتُّأنُّبعضُّالصحابةُّكأيبُّهريرة

ارُّدقيقُّيفُّومعيُّأسلمُّمنُّأهلُّالكتابُّكانُّهلمُّمنهجُّسديد،ُّنكانواُّيرجعونُّإىلُّبعضُّمُّنوغريهمُّممُّوأبوُّهريرةُّوابنُّعباس
فإذاُّثبتُّأنُّبعضُّالصحابةُّقدُّأكثرُّمنُّاألخذُّ،ُّ(4)وماُّخالفهُّكذبوهُّاُّوافقُّشرعناُّصدقوه،فمُّقبولُّماُّيلقىُّإليهمُّمنُّاإلسرائيليات،

حلكمُّاملنقولةُّعنُّاعنُّكعبُّاألحبار،ُّووهبُّبنُّمنبهُّحىتُّفاضتُّكتبُّالتفسريُّباإلسرائيليات،ُّكماُّفاضتُّكتبُّالصوفيةُّواألخالقُّب
اُّاحلكمةُّواملوعظةُّاحلسنة،ُّإذاُّكانتُّمنُّأصلُّغريُّإسالمي؟!ُّإذاُّثبتُّهذاُّكله،ُّفكيفُّيصحُّالزعمُّأنُّاملسلمنيُّرفضوُُّّاألممُّاألخرى

ُّاإلطالق ُّ.(2)فهذاُّادعاءُّباطلُّوالُّأساسُّلهُّمنُّالصحةُّعلى
ُّ

ُّ
ُّ
ُّ
ُّ
ُّ

                                                                 
ُّيفُّالتفسريُّواحلديث،ُّحممدُّحسنيُّالذهيب،- 1 ُّوهبة،ُّالقاهرة،ُّطُّانظر:ُّاإلسرائيليات 45ُّ،صم2004هـ/5ُّ،8425ُّمكتبة :42.ُّ
2 -(ُّ ُّوأعمىُّوأقرعُّيفُّبينُّإسرائيل، ُّأبرص ُّاألنبياء،ُّباب:ُّحديث ُّ)بشرحُّفتحُّالباري(،ُّكتاب:ُّأحاديث ُّ(.3444)ُّرقمُّ(،4ُّ/521صحيحُّالبخاري
ُّاألنبياء،ُّباب:ُّيفُّقولُّاهلل- 3 ُّ)بشرحُّفتحُّالباري(،ُّكتاب:ُّأحاديث ُّمنُّأهلهاُّ(صحيحُّالبخاري ُّ(.3434(،ُّرقمُّ)4ُّ/541،ُّ))ُّواذكرُّيفُّالكتابُّمرميُّإذُّانتبذت
ُّاألنبياء،ُّباب:ُّماُّذكرُّعنُّبين- 4 ُّ)بشرحُّفتحُّالباري(،ُّكتاب:ُّأحاديث ُّ)ُّصحيحُّالبخاري ُّ)4ُّ/522إسرائيل، ُّ(.4483(،ُّرقم
ُّوآخرين،ُّدارُّالريانُّللتاث،ُّالقاهرة،ُّطُّفتحُّالباري،ُّابنُّحجرُّالعسقالن،- 5 ُّ(.4ُّ/525،ُّ)م8112هـ/8ُّ،8402ُّحتقيق:ُّحمبُّالدينُّاخلطيب
ُّيفُّالتفسريُّواحلديث،ُّحممدُّحسنيُّالذهيب،- 6 ُّبتصرف.58ُّ،ُّصم2004هـ/5ُّ،8425ُّمكتبةُّوهبة،ُّالقاهرة،ُّطُّاإلسرائيليات
ُّاإلسالمي،ُّد.ُّمصطفىُّالسباعي،السنةُّومكانتهاُّيفُّا- 7  بتصرف.242ُّ،ُّصم2004هـ/3ُّ،8422ُّدارُّالسالم،ُّالقاهرة،ُّطُّلتشريع

ُّلسابعةُّعشرة.االشبهة2ُُّّجُّاألول،ُّالردُّعلىُّاالفتاءاتُّوالشبهات،ُّالقسمُّالثالث:ُّالسنةُّالنبوية،ُّاجمللدُّاإلسالمموسوعةُّبيانُّعنُّ
ُّالسنةُّالنبوية:ُّعرضُّونقوُّ ُّإلنكار ُّاملطعينالشبهاتُّالثالثونُّاملثارة ُّالشبهةُّالسابعة.ُّ،ض،ُّد.ُّعبدُّالعظيمُّإبراهيم
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ادعاءّأنّالقواعدّالكليةّللحكمّعلىّالحديثّالموضوعّلمّالبحثّالثانيّوالعشرون:ّ
 (.2)تعرفّإالّفيّالقرنّالثامنّالهجري

ُّوُّ ُّالقواعد ُّأن ُّاملتومهني ُّبعض ُّاهلجري،ُّيدعي ُّالثامن ُّالقرن ُّيف ُّإال ُّتعرف ُّمل ُّاملوضوع ُّاحلديث ُّعلى ُّللحكم ُّالكلية الضوابط
ويستدلونُّعلىُّذلكُّبأنُّأولُّمنُّمجعُّهذهُّالقواعدُّوالضوابطُّالكليةُّهوُّابنُّقيمُّاجلوزية،ُّوالذيُّتويفُّيفُّمنتصفُّالقرنُّالثامنُّاهلجريُّ

ُّوامل258) ُّاملردود ُّبني ُّاملميز ُّواحملك ُّاملنقول ُّ"نقد ُّكتابه ُّيف ُّالبخاريهـ(، ُّصحيحي ُّأن ُّكما ُّعلىُّقبول"، ُّيعرضا ُّمل هذهُُّّومسلم
ويرمونُّمنُّوراءُّذلكُّإىلُّالطعنُّيفُّصحةُّاألحاديثُّالصحيحةُّالواردةُّعنُّالنيبُّعامة،ُّوالطعنُّيفُّأحاديثُّصحيحيُّالبخاريُُّّالقواعد

ُّومسلمُّخاصة.
ظهورُّالوضعُُّّمنذُّنُّهذهُّاجلهودُّقدُّبدأتإنُّاملتأملُّجلهودُّعلماءُّاألمةُّيفُّمقاومةُّالوضعُّيفُّاحلديثُّالنبويُّليجدُّأنقدّعام:ّ

ُّحماطةُّبسياجُّمنُّالتوقيُّوالنقدومنُّحينهاُّوالسُّ،يفُّأثناءُّالفتنة ُّالُّ،نة ُّخيلصُّإليهاُّدخيل،ُّوقدُّمارس علماءُّفالُّينفذُّإليهاُّدخل،ُّوال
يفُّمؤلفامهم،ُُُّّّقواعدقواعدُّاحلكمُّعلىُّاحلديثُّاملوضوعُّعلىُّأرضُّالواقعُّمباشرةُّمنذُّفجرُّالروايةُّوالتحديث،ُّوقدُّجاءتُّبعضُّهذهُّال

هللُّصحيحاُّاتفقُّالعلماءُّعلىُّأنُّأصحُّكتابنيُّبعدُّكتابُّا،ُّوُّكلهُّكانُّقبلُّالقرنُّالثامنُّاهلجريكماُّراعوهاُّيفُّتأليفهمُّتطبيقا،ُّوذلكُُّّ
البخاريُّومسلم،ُّوقدُّتلقتهماُّاألمةُّبالقبول،ُّوليسُّذلكُّناجتاُّإالُّعنُّفحص،ُّوتدقيق،ُّوتطبيقُّلقواعدُّوضوابطُّاحلكمُّعلىُّاحلديث،ُّ

ُّبالفحص.وُّ ُّتناولُّالصحيحني ُّماُّاستدراكاتُّاحلاكمُّوالدارقطينُّوالبيهقيُّإالُّدليلُّعلى
ّممارسةّعلماءّالحديثّقواعدّالحكمّعلىّالحديثّالموضوعّمنذّفجرّالروايةّوالتحديث:ّأوال.

ُّمثرُّ ُّمن ُّإالُّمثرة ُّوقوانينها ُّضوابطُّالرواية ُّاحلديثملُّتكن ُّيف ُّالعلماءُّللوضع ُّنتائجُّجهُّ،اتُّتصدي ُّمن ُّنفيُّوُّونتيجة ُّيف دهم
ُّإليهاُّ ُّالسنةُّبسياجُّمنُّالتوقيُّوالنقد،ُّفالُّينفذ ُّجهودُّالعلماءُّمنذُّعصرُّالراشدينُّيفُّحيطة الكذبُّعنُّسنةُّرسولُّاهللُّوقدُّبدأت

شىت،ُّمنهاُُّّوقدُّسلكُّالعلماءُّيفُّمقاومةُّالوضعُّمسالك،ُّلىُّأصلُّنقائهاُّبغريُّشائبةُّتشوهبادخل،ُّوالُّخيلصُّإليهاُّدخيل،ُّوإمناُّتبقىُّع
السماعُّوالتشديدُّفيه،ُّوقدُّبدأُّاألمرُّمبكراُّعلىُّعهدُّأيبُّبكرُّالصديقُّوهوُّكماُّقالُّالذهيبُّعنه:ُّ"أولُّمنُّاحتاطُّيفُّقبولُّالتثبتُّيفُّ

ُّبنُّاخلطاب ُّوكذلكُّعمر ُّاجلدةُّمشهورة، ُّيفُّتوريث ُّسنُُّّاألخبار"،ُّوقصته ُّالذي ُّالذهيب:ُّ"وهو ُّقالُّعنه ُّذلكُّمعلومة، ومواقفهُّيف
ُّشديدُّالتحريُّيفُّاألخذ،ُّبالغُّالتثبتُّفيه.ُّوكانُّعليُّللمحدثنيُّالتثبتُّيفُّالنقل"،

،ُّوفيهُّعنُّسليمانُّ(2)«فانظرواُّعمنُّتأخذونُّدينكمُّ،إنُّهذاُّالعلمُّدين:ُّ»وجاءُّيفُّصحيحُّمسلمُّأنُّحممدُّبنُّسريينُّقال
قالُّالنووي:ُّ"قوله:ُّ"إنُُّّ،ُّ(3)«لقيتُّطاوساُّفقلت:ُّحدثينُّفالنُّكيتُّوكيت،ُّقال:ُّإنُّكانُّصاحبكُّملياُّفخذُّعنه»بنُّموسىُّقال:ُّ

ومبثلُّهذاُّوصىُّ،ُّذمته"معاملةُّاملليُّباملالُّثقةُّبُّانُّمليا":ُّيعينُّثقةُّضابطاُّمتقنا،ُّيوثقُّبدينهُّومعرفته،ُّويعتمدُّعليهُّكماُّيعتمدُّعلىك
هـ(ُّيقول:ُّالُّيؤخذُّالعلم821ُّ)ت:ُُّّقال:ُّ"كانُّمالكُّبنُّأنسُّاألئمةُّطالبُّعلمهم،ُّفقدُّأخرجُّاخلطيبُّبسندهُّعنُّمعنُّبنُّعيسى،

والُّيؤخذُّمنُّكذابُّيكذبُّيفُّأحاديثُُّّنُّسفيهُّمعلنُّبالسفهُّوإنُّكانُّأروىُّالناس،مُّؤخذيُّالُّ،ىُّذلكويؤخذُّممنُّسوُُّّمنُّأربعة،
خُّلهُّوالُّمنُّشيُّهواه،ُّإىلُّوالُّمنُّصاحبُّهوىُّيدعوُّالناسُّالناسُّإذاُّجربُّذلكُّعليه،ُّوإذاُّكانُّالُّيتهمُّأنُّيكذبُّعلىُّرسولُّاهلل،

ُّ.(4)إذاُّكانُّالُّيعرفُّماُّحيدث"ُّ،فضلُّوعبادة

                                                                 
ُّ.م8111هـ/8ُّ،8481ُّمجعيةُّعمالُّاملطابعُّالتعاونية،ُّعمان،ُّطُّدورُّالسنةُّيفُّإعادةُّبناءُّاألمة،ُّجوادُّعفانة،- 1
ُّمنُّالدين..صحيحُّمسلمُّ)بشرحُّالنووي(،ُّاملقدمة،ُّباب:ُّبيانُّأ- 2 ُّ(.8ُّ/823.ُّ)نُّاإلسناد
ُّمنُّالدين...ُّ)صحيحُّمسلمُّ)بشرحُّالنووي(،ُّاملقدمة،ُّباب:ُّبيانُّأ- 3 ُّ(.8ُّ/823نُّاإلسناد
ُّ(.8ُّ/282،ُّ)م8114هـ/2ُّ،8484ُّمؤسسةُّالرسالة،ُّبريوت،ُّطُّاجلامعُّألخالقُّالراويُّوآدابُّالسامع،ُّاخلطيبُّالبغدادي،- 4
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ُّذلك ُّتبنيُُّّوغريه،ُّإذاُّعلمنا ُّاللججمبا ُّللمماحلةُّأو ُّجماال ُّيدع ُّاملرويات،ُّال ُّقبول ُّوحيطتهمُّيف ُّتثبتهم ُّعلىُُّّمدى وحرصهم
الكشفُُّّ،ُّومنُّمسالكهمُّيفُّمقاومةُّالوضع،ُّعلىُّالقرنُّالثامنُّاهلجريُّاألخذُّعنُّاألثباتُّالثقات،ُّكلُّذلكُّيفُّالقرونُّاألوىلُّاملتقدمة

ماءُّمنذُّمطلعُّفجرُّالروايةُّوالتحديث،ُّفقدُّأخرجُّالبخاريُّومسلمُّيفُّصحيحيهماُّوهذاُّمسلكُّسلكهُّالعلُّعنُّمعايبُّرواةُّاحلديث،
ُّقال:ُّ ُّإسرائيل،ُّ»عنُّسعيدُّبنُّجبري ُّموسىُّصاحبُّبين ُّصاحبُّاخلضرُّليسُّهو ُّيزعمُّأنُّموسى ُّعباس:ُّإنُّنوفاُّالبكايل قلتُّالبن

حىتُّ،ُّآباءهمُّأوُّإخواهنمُّأوُّعشريمهمُّواكانولوُُُّّّوتتابعُّالعلماءُّعلىُّذلكُّالُّحيابونُّأحدا،ُّ،(8)«فقالُّابنُّعباس:ُّكذبُّعدوُّاهلل...
ُّليتكلمُّالرجلُّيفُّأبيهُّمنُّأجلُّالدين.

أسهُّعنُّأبيه،ُّفقال:ُّاسألواُّغريي،ُّفقالوا:ُّسألناك،ُّفأطرقُّمثُّرفعُّرُّبنُّاملديينُّوهوُّشيخُّالبخاريُُّّقالُّابنُّحبان:ُّ"سئلُّعلي
ول:ُّببيانُّأحوالُّالكاذبنيُّعلىُّرسولُّاهللُّفكانُّشعبةُّيقُّاهللُّإىلُّبلُّكانُّعلماءُّاحلديثُّيتقربونُّ،(2)،أيبُّضعيف"ُّوقال:ُّهذاُّهوُّالدين

نُُّّفالُّهـ(:ُّ"إنهُّليشتدُّعليُّأنُّأقول:ُّفالنُّضعيف،248وقالُّحممدُّبنُّبندارُّألمحدُّبنُّحنبل)ت:ُّ،ُّ(3)تعالواُّحىتُّنغتابُّيفُّاهللُّعزُّوجل
لزمُّالعلماءُّأنفسهمُّببيانُّأمرُّلقدُّأ،ُّ(4)الصحيحُّمنُّالسقيم"ُّاهلكذاب،ُّفقالُّأمحد:ُّإذاُّسكتُّأنتُّوسكتُّأنا،ُّفمىتُّيعرفُّاجل

ُّهبم. ُّالكذابني،ُّوإظهارُّحاهلمُّليتوقفُّعنُّاالحتجاج
ُّوذلكُّمبواجهتمُّاملباشرةُّمعُّالوضاعني؛ُّليكونُّذلكُّزاجراُّهلمُّعنُّتضييقُّاخلناقُّعلىُّالوضاعني،ُّأيضاُّومنُّهاتيكُّاملسالك
ُّإلقاءُّالسالمُّعليهم،ُّوذلكُّبعدُّتذكريُّوقدُّكانُّذلكُّبتعنيفهمُّللوضاعنيُّمبقاطعتهم،ُّوعُّق،التماديُّيفُّالكذبُّواالختال ُّباهللُّدم هم

ُّعنُّوضعهمُّوإفكهم. ُّبعدُّذلكُّوكذبواُّاستعدىُّالعلماءُّعليهمُّالسلطانُّليزدجروا ُّيفُّالكذب،وإنُّمتادوا ُّمعُّمتاديهم
نادُّعليهُّعلمُّاجلرحُّوالتعديل،ُّفقدُّبرزُّالفحصُّعنُّاإلسُّبناءُّتأسسُّذيالوُُّّوهوُّفحصُّاإلسنادُّومثةُّمسلكُّيفُّغايةُّاألمهية،

ماُّيرويهُّمسلمُّيفُّيقولُّابنُّاملباركُّفي،ُّإذُّاإلسنادُّللحديثُّكالنسبُّللرجلُّيتحطمُّعليهُّالكذب،ُّويتبنيُّبهُّالصحيحُّمنُّالزائف؛ُّعادرُّ
ملُّيكونواُّيسألونُّعنُّ»ينُّقال:ُّريُّوعنُّحممدُّبنُّس،ُّ(5)«اإلسنادُّمنُّالدين،ُّولوالُّاإلسنادُّلقالُّمنُّشاءُّماُّشاء»مقدمةُّصحيحه:ُّ

ُّ.(4)«ُّيؤخذُّحديثهمأهلُّالبدعُّفالُّإىلُّأهلُّالسنةُّفيؤخذُّحديثهم،ُّوينظرُّإىلُّنةُّقالوا:ُّمسواُّلناُّرجالكم،ُّفينظراإلسناد،ُّفلماُّوقعتُّالفت
انُّواألقربُّأنُّالتفتيشُّعنُّاإلسنادُّونقدُّالرجالُّكُّ،وقيل:ُّحممدُّبنُّسريينُّوقدُّقيل:ُّإنُّأولُّمنُّفتشُّعنُّاإلسنادُّالشعيب،

أنهُُّّفقدُّروىُّابنُّعبدُّالربُّعنُّابنُّمعنيُّأنهُّقال:ُّ"كانُّفيماُّأوصىُّبهُّصهيبُّبنيهُّمعموالُّبهُّمنُّجهةُّالصحابةُّأنفسهمُّوبوصيةُّمنهم،
وعلمُّاجلرحُّوالتعديلُُّّباإلسنادهـ(ُّالُّحيدثُّإال824)ت:ُُّّ.ُّوقدُّكانُّالزهري(2)ثقة"ُّمنُّ:ُّياُّبينُّالُّتقبلواُّاحلديثُّعنُّرسولُّاهللُّإالقال

مامُّمسلمُّيفُّمقدمةُّصحيحه:ُّ"وإمناُّقالُّاإلُّ،(1)تلكُّاأللفاظُّعلمُّيبحثُّفيهُّعنُّجرحُّالرواةُّوتعديلهمُّبألفاظُّخمصوصةُّعنُّمراتب
ارُّيفُّأمرُّملاُّفيهُّمنُّعظيمُّاخلطر؛ُّإذُّاألخبُّألزمواُّأنفسهمُّالكشفُّعنُّمعايبُّرواةُّاحلديثُّوناقليُّاألخبار،ُّوأفتواُّبذلكُّحنيُّسئلوا،

ُّأوُّترغيبُّأوُّترهيب، ُّعلىُّاويُّليسُّهلاُّمبعدنُّللصدقُّواألمانةُّمثُّأفإذاُّكانُّالرُُّّالدينُّإمناُّتأيتُّلتحليلُّأوُّحترمي،ُّأوُّأمرُّأوُّهني، قدم
ذُّالُّيؤمتنُّعلىُّبعضُّمنُّ،ُّإُّالروايةُّعنهُّمنُّقدُّعرفهُّوملُّيبنيُّماُّفيهُّلغريهُّممنُّجهلُّمعرفته،ُّكانُّآمثاُّبفعلهُّذلكُّغاشاُّلعوامُّاملسلمني

                                                                 
ُّ)بشرحُّفتحُّالباري(،ُّكتاب:ُّالعلم،ُّباب:ُّماُّيس- 1 ُّ(.822(،ُّرقمُّ)8ُّ/243)تحبُّللعاملُّإذُّسئل:ُّأيُّالناسُّأعلم،ُّصحيحُّالبخاري
ُّزايد،ُّدارُّالوعي،ُّسوريا،ُّطُّكتابُّاجملروحنيُّمنُّاحملدثنيُّوالضعفاءُّواملتوكني،ُّابنُّحبان،- 2 ُّ(.2ُّ/85،ُّ)هـ2ُّ،8402حتقيق:ُّحممودُّإبراهيم
ُّزايد،ُّدارُّالوعي،ُّسوريا،ُّطحتقيق:ُّحممودُُّّكتابُّاجملروحنيُّمنُّاحملدثنيُّوالضعفاءُّواملتوكني،ُّابنُّحبان،- 3 ُّ(.8ُّ/81،ُّ)هـ2ُّ،8402إبراهيم
828ُُّّ،ُّصم2ُّ،2005الوضعُّيفُّاحلديثُّوجهودُّالعلماءُّيفُّمواجهته،ُّأبوُّعبدُّاهللُّحممدُّبنُّرسالن،ُّمكتبةُّالبالغ،ُّمصر،ُّطُّطبقاتُّاحلنابلة،ُّابنُّأيبُّيعلى،ُّنقالُّعن:- 4
ُّ(.8ُّ/823الدين...ُّ)ُّنُّاإلسنادُّمنصحيحُّمسلمُّ)بشرحُّالنووي(،ُّاملقدمة،ُّباب:ُّأ- 5
ُّ(.8ُّ/823نُّاإلسنادُّمنُّالدين...ُّ)صحيحُّمسلمُّ)بشرحُّالنووي(،ُّاملقدمة،ُّباب:ُّأ- 6
ُّالشويخ،ُّ- 7 ُّ(8ُّ/45م،ُّ)8142هـ/8312ُّاملغرب،ُّالتمهيدُّملاُّيفُّاملوطأُّمنُّاملعانُّواألسانيد،ُّابنُّعبدُّالرب،ُّحتقيق:ُّمصطفىُّبنُّأمحدُّالعلويُّوحممدُّعبدُّالكبريُّالبكري،
ُّوجهودُّالعلماءُّيفُّمواجهته،ُّأبوُّعبدُّاهللُّحممدُّبنُّرسالن،ُّمكتبةُّالبالغ،ُّمصر،ُّطُّانظر:- 8 ُّ.828ُّ:845،ُّصم2ُّ،2005الوضعُّيفُّاحلديث
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الثقات،ُُّّنُّاألخبارُّالصحاحُّمنُّروايةهلا،ُّمعُّأُّلمسعُّتلكُّاألخبارُّأنُّيستعملها،ُّأوُّيستعملُّبعضها،ُّولعلهاُّأوُّأكثرهاُّأكاذيبُّالُّأص
ُّ.(8)وأهلُّالقناعةُّأكثرُّمنُّأنُّيضطرُّإىلُّنقلُّمنُّليسُّبثقةُّوالُّمقنع"

مماُّسبقُّيتضحُّللعيانُّأنُّقواعدُّالتحديثُّواحلكمُّعلىُّاحلديثُّعرفتُّمنذُّظهورُّالوضع،ُّوقدُّاستخدمُّالعلماءُّهذهُّالقواعدُّ
ادُّالذيُّمعايبُّرواةُّاحلديثُّوتضييقُّاخلناقُّعلىُّالوضاعنيُّوفحصُّاإلسنُّوالضوابطُّفعلياُّوعمليا،ُّمنُّالتثبتُّيفُّالسماعُّوالكشفُّعن

ويدفعواُُّّعنُّالسنة،ُّلينفواُّالزيفُّظهورُّعلمُّاجلرحُّوالتعديل،ُّولقدُّكانُّكلُّهذاُّيتداولُّبنيُّالعلماء،ُّميارسونُّهذهُّالقواعد،ُّإىلُّأدىُّبدوره
ثامنُّمهونُّأنهُّملُّيكنُّمثةُّمعرفةُّهبذهُّالقواعدُّقبلُّالقرنُّالولقدُّكانُّكلُّهذاُّيفُّوقتُّمبكرُّجدا،ُّوليسُّكماُّيدعيُّاملتوُّ،ُّعنهاُّالدخيل

ُّاهلجري.
ذلكُّوتتبعهاُُّّإىلُّوصلةوالطرقُّاملُّوإذاُّقلنا:ُّإنُّقواعدُّالتحديثُّواحملدثنيُّتتغياُّمعرفةُّالرواةُّواملرويات؛ُّببيانُّصفامهمُّوأحواهلم،

اُّاألمرُّفُّوالنقد،ُّوالتعديلُّوالتجريح،ُّإذاُّقلناُّهذا،ُّفإنُّهذوكذلكُّاملنهجُّالذيُّسارواُّعليهُّيفُّالتأليُّ،ونقدها،ُّوبيانُّماُّهلاُّوماُّعليها
ُّاحلديثُّبلُّمنُّحنيُّعرفُّالصحابةُّالكرامُّأمهيُّقدُّهيمنُّعلىُّاحلركةُّالعلميةُّاحلديثيةُّمنُّحنيُّاهتمُّأبناؤهاُّجبمعُّاحلديثُّالنبوي، ة

ُّعموماُّوخصوصا. ُّومكانتهُّبالنسبةُّللتشريع
وقتُّمبكر،ُّتزامنُّمعُّبدءُّالروايةُّوالتحملُّواألداء،ُّوقدُّكانُّلدىُّالصحابةُُّّوعليهُّميكنُّالقولُّبأنُّهذهُّالقواعدُّقدُّنشأتُّيف

مماُّيقطعُّبأنُّهلذهُّالقواعدُّبداياتُّمبكرة،ُّوإنُّملُّتأخذُّشكلُّالعلومُّ،ُّماُّميكنُّأنُّنطلقُّعليهُّ"قواعدُّحتديث"ُّأوُّ"أصولُّاحلديث"
ُّصوُّأوُُّّواملسماةُّبامسهاُّاخلاصُّاملشعرُّهبا،ُّاملدونةُّيفُّالكتب، ُّالبداياتُُّّمعىن،ُّعلمُّحمددُّمدونُّمنُّهذهُّالناحيةُّرةملُّتتبلورُّيف هذاُّأن

ُّالُّاألوىلُّللقواعدُّقدُّظهرتُّيفُّعهدُّالنبوةُّوإنُّملُّتأخذُّصفةُّاالنتشار، يتُّأوُّتتبلورُّيفُّصورةُّأفكارُّواضحةُّحمددة،ُّشأنُّكلُّالعلوم
ُّأمساؤها. ُّفيماُّبعدُّووضعتُّعليها ُّحددتُّمعاملها
بطُّللحكمُّعلىُّاحلديثُّملُّيبتدعهاُّعلماءُّاحلديث،ُّبلُّإنُّالصحابةُّالكرامُّقدُّمهدواُّوإنناُّالُّنبالغُّإذاُّقلنا:ُّإنُّالقواعدُّوالضوا

ُّمثُّمباُّوضعواُّللروايةُّمنُّقوانني، ُّبدءُّعلمُّالروايةُّمباُّوعتهُّصدورهم، ُّمنُُّّالطريقُّهلا؛ُّإذُّيرجعُّالفضلُّللصحابةُّيف ومنها:ُّإحجامُّكثري
ومنهاُُّّومنهُّالتشددُّيفُّقبولُّاألخبارُّوالتثبتُّيفُّالسماع،ُُّّشديد،أعالمُّالصحابةُّعنُّاإلكثارُّمنُّالرواية؛ُّألنُّاحلديثُّعنُّرسولُّاهلل

ُّوالتعديل، ُّباجلرح ُّيتعلق ُّما ُّخاصة ُّاحلديثية ُّاملصطلحات ُّبعض ُّلقُّظهور ُّطبقاتُّدبل ُّمن ُّاألوىل ُّالطبقة ُّزعماء ُّاحلاكم اجلرحُُّّاعترب
ُّلرواياتُّوسقيمها.وقال:ُّإهنمُّقدُّجرحواُّوعدلواُّوحبثواُّعنُّصحيحُّاُّوالتعديل:ُّأباُّبكرُّوعمرُّوزيدُّبنُّثابت،

ُّمبكرةُّتزامنتُُُُُّّّّّ ُّخالهلاُّعلىُّأنُّلقواعدُّاحملدثنيُّبدايات ُّاألوىلمعُّعصرُّالروايةُّومراحلُّهذهُّبعضُّاألدلةُّاليتُّيقفُّالقارئُّمن ،ُّها
الهجريّّنيوبعدهّوخاللّالقرنّالثاّ:ّإنّالقرنّاألولّالهجريّيعدّبدايةّالتكوينّالرسميّلقواعدّالمحدثين،لومنّثمّيمكنّالقّو

ّكلّهذا،ّوهذهّالقواعدّمعروفةّبينّالعلماءّمشتهرةّبينهمّّمرت القواعدّبعدةّأدوارّاكتملتّمنّخاللهاّسائرّمباحثهاّوأنواعها.
ّ ّألفاظّالجرحّوالتعديل ّالرجالّوعلىّاألحاديثتجريّعلىّألسنتهم ّعلى ّوالحكم ّف، ّالقواعد ّتدوينّهذه ّلل ّبدأ يّوبعد
يعدّبحقّالعصرّالذهبيّلتدوينّالسنةّوعلومها،ّحتىّشملّالتدوينّسائرّفروعها،ّمؤلفاتّخاللّالقرنّالثالثّالهجري،ّالذيّ

ّالتيّتداولهاّالعلماء. ّوبرزتّاالصطالحاتّالحديثية
ّكانّمنتصفّالقرنّالرابعّالهجريّوماّبعدهّظهرتّالكتبّالخاصة،ّوالتيّتعدّمنّأمهاتها،ّوالّتزالّالمرجعّالذيّ فلما

ّالتيّمنها:الّغنىّعنهّلمبتغيّهذاّالعلم،ّّو
ُّهـ(.340احملدثُّالفاصلُّبنيُّالراويُّوالواعي،ُّوهوُّأليبُّحممدُّاحلسيبُّبنُّعبدُّالرمحنُّبنُّخالدُّالرامهرمزيُّ)ت:ُّ

                                                                 
ُّالباز،ُّالريا- 1 ُّ(.8ُّ/812م،ُّ)2008هـ/2ُّ،8422ُّض،ُّطشرحُّصحيحُّمسلم،ُّالنووي،ُّحتقيق:ُّعادلُّعبدُّاملوجودُّوعليُّمعوض،ُّمكتبةُّنزار
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ُّ)ت:ُّ ُّاهللُّاحلاكمُّالنيسابوري ُّحممدُّبنُّعبد ُّأليبُّعبدُّاهلل ُّومخسنيُُّّهـ(،405معرفةُّعلومُّاحلديث،ُّوهو ُّحبثُّيفُّاثنتني وقد
ُّاحلديث. ُّقاعدةُّمنُّقواعدُّعلوم

ُّهـ(.443يفُّمعرفةُّأصولُّعلومُّالرواية،ُّواجلامعُّألخالقُّالراويُّوآدابُّالسامع،ُّومهاُّللخطيبُّالبغداديُّ)ت:ُّالكفايةُّ
ُّ)ت:ُّ ُّهـ(.544اإلملاعُّيفُّأصولُّالروايةُّوالسماعُّللقاضيُّعياض

ُّ.(8)هـ(443البنُّالصالحُّ)ت:ُُّّعلومُّاحلديث،
والُّالرواةُّيفُّاألسانيدُّوتقييمُّأحُّل،ُّوالتوثيقُّوالتضعيف،وهكذاُّقعدتُّالقواعدُّيفُّمسائلُّالنقل،ُّوعللُّاحلديث،ُّواجلرحُّوالتعديُّ

ُّوعدال، ُّوانقطاعا،ُّضبطا ُّمنسقيمهاُّواتصاال ُّاألحاديث ُّصحيح ُّومتيز ُّعينني، ُّلذي ُّالصبح ُّانكشف ُّحىت ُّوردا ُّمنُُّّوقبوال وأصيلها
لتأليف،ُّواإلبانةُّحفاظهمُّلمثُّبفضلُّمهةُّاملخلصنيُّمنُّعلماءُّاألمةُّوصلحاءُّالربية؛ُّإذُّتصدىُّفريقُّمنُُّّبفضلُّاهللُّعزُّوجلُّمنحوهلا،

ُّمنُّالرواة، ُّواإلتقانُّعنُّالثقات ُّواحلفظ ُّواألمانةُّوالتثبت ُّأهلُّالثقة ُّمن ُّعلىُّالعدول ُّاملؤلفونُّيفُّكتبهم ُّهذاُُّّ،واقتصر ُّمتقدمي ومن
ُّالبسيتُّ)ت:248ُّالفريق:ُّاإلمامُّأبوُّاحلسنُّأمحدُّبنُّعبداهللُّالعجليُّ)ت:ُّ ُّبنُّحبان ُّهـ(.315هـ(،ُّوأبوُّحامت

واقتصرُُّّلُّعلىُّنقلهموتنبيهاُّللباحثنيُّمنُّالتعويُّحتذيراُّلألمةُّمنهم،ُّللتأليفُّواإلبانةُّعنُّ"الضعفاء"ُّمنُّالرواة،وتصدىُّفريقُّثانُّ
املؤلفونُّيفُّكتبهمُّعلىُّذكرُّأمساءُّوأحوالُّاجملروحنيُّمنُّأهلُّالغفلة،ُّوالكذب،ُّووضعُّاألحاديثُّزوراُّعلىُّالنيبُّومنُّهذاُّالفريقُّاألئمةُّ

ُّ ُّ)ت: ُّالبخاري ُّأمثال ُّمن ُُّّهـ(،254احلفاظ ُّ)ت: ُّ)ت:وُُّّهـ(،303والنسائي ُّالعقيلي ُّعمرو ُّبن ُّ)ت:ُُُّّّ(هـ322حممد والدارقطين
ُّ،ُّوهمُّمنُّعلماءُّالقرنُّالثالثُّوالرابعُّاهلجريني.(2)هـ(315

وهوُّشيخُّالبخاري،ُّوكتابُّالضعفاءُّالبنُّالربقيُّ)ت:ُُّّهـ(،234بُّالضعفاءُّالبنُّاملديينُّ)ت:ُّاكتُّ،كذلكُّومنُّهذهُّالكتب
ُّالضعف241 ُّهـ(،ُّوكتاب ُّللبخاريُّ)ت: ُّللجوز254ُّاء ُّوكتابُّالضعفاء ُّواملتوكني251ُّ)ت:ُّالسعديُّانجهـ(، ُّالضعفاء ُّوكتاب هـ(،

هـ(،ُّوالضعفاءُّللساجيُّ)ت:303ُّهـ(،ُّوالضعفاءُّواملتوكنيُّللنسائيُّ)ت:211ُّهـ(،ُّوالضعفاءُّالبنُّاجلارودُّ)ت:212ُّللربدعيُّ)ت:ُّ
ُّ)ت:ُُّّهـ(،302 ُّللعقيلي ُّ)ت:ُّهـ(،ُّوالضعفاءُّللجرجا322والضعفاء ُّواملتوكنيُّللدارقطينُّ)ت:323ُّن ُّ.هـ(315هـ(،ُّوالضعفاء

نُّالعلماءُّبقواعدُّواليتُّتدلُّعلىُّوعيُّتامُّمُّوكثريُّغريُّهذهُّالكتبُّمماُّألفُّيفُّالقرونُّاملتقدمةُّعلىُّالقرنُّالثامنُّاهلجريُّبقرون،
ُّاحلديثُّومعرفةُّالصحيحُّمنُّالضعيفُّواملوضوع. ُّوضوابطُّاحلكمُّعلى

وعة،ُُّّالكذابنيُّوالضعفاءُّأمهيةُّكبرية،ُّاعتنواُّأيضاُّبتأليفُّالكتبُّيفُّاألحاديثُّاملوضيفُّماؤهُّالتصنيفمةُّالنقدُّوعلأئُّكماُّأوىل
ُّ)ت:484ُّومنُّهذهُّالكتب:ُّموضوعاتُّالنقاش)ت:ُّ ُّ.(3)هـ(543هـ(،ُّاألباطيلُّللجوزقان

ُّونقدهُّومتييز ُّاحلديث ُّحركةُّمجع ُّأن ُّاحلديث ُّتاريخُّعلم ُّيف ُُّّ،ضعيفهُّمنُّصحيحهُّومنُّاملعروف ُّالرجالُّيفوالبحث ُّأحوال
ُّ ُّعليهم ُّأو ُّالثالثُّاهلجري،ُّ-واحلكمُّهلم ُّالقرن ُّيف ُّبدأت ُّ)ت:ُُّّقد ُّالبخاري ُّصحيح ُّاحلديث،فظهر ُّألفتُّكتب ُّالعصر ُّهذا ففي

ُّ،ُّوُّهـ(254 ُّمسلمُّ)ت: ُُّّوسننُّهـ(،248صحيح ُّماجهُّ)ت: ُُّّ،هـ(232ابن ُّداودُّ)ت: ُّأيب ُّ)ت:225ُّوسنن ُّالتمذي هـ(ُّوجامع
ُّ.(4)هـ(303وسننُّالنسائيُّ)ت:ُُّّ،هـ(221

ُّعاقليُّوال ُّومسلم،ُّيفُّشك ُّالصحيحُّكالبخاري ُّيف ُّالذينُّألفوا ُّهؤالء ُّوالتمذيُّأن ُّداود، ُّوأيب ُّماجه، ُّالسننُّكابن ُّأوُّيف
ُّونقدهاُّ، ُّومتييزها ُّمتحيصُّالروايات ُّوعلىُّعلمُّكاملُّبأسس ُّاحلديثُّوضوابطه، ُّعلى ُّبقواعدُّاحلكم ُّدرايةُّواسعة ُّوالنسائيُّكانواُّعلى

                                                                 
ُّبتصرف.83ُّ:28ُّم،ُّص2005هـ/8ُّ،8424ُّدثني،ُّد.ُّعبدُّاهللُّشعبان،ُّدارُّالسالم،ُّالقاهرة،ُّطالتأصيلُّالشرعيُّلقواعدُّاحمل- 1
ُّ(.8ُّ/81ُّ،81،ُّ)م8113هـ/2ُّ،8403ُّحتقيق:ُّعبدُّالرمحنُّحممدُّعثمان،ُّدارُّالفكر،ُّبريوت،ُّطُّاملوضوعات،ُّابنُّاجلوزي،ُّانظر:- 2
ُّد.ُّعمرُّفالته،- 3 ُّ(.3ُّ/453ُّ،454،ُّ)وت،ُّد.ُّتمؤسسةُّمناهلُّالعرفان،ُّبريُُّّانظر:ُّالوضعُّيفُّاحلديث،
ُّ.203،ُّصم8ُّ،2005املركزُّالثقايفُّالعريب،ُّالدارُّالبيضاء،ُّطُّاحلديثُّالنبويُّومكانتهُّيفُّالفكرُّاإلسالميُّاحلديث،ُّد.ُّحممدُّمحزة،- 4
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فعلىُّأيُُّّ،درجةُّضعفهاُّكماُّفعلُّالتمذيُّإىلُّغريُّالصحيحةُّوأقصاهاُّعنُّمؤلفه،ُّأوُّأدرجهاُّوأشاراألحاديثُُّّموإالُّملاُّدرأُّكلُّمنهُّ،
،ُّبلُّالقرنُّالثامنكلُّذلكُّقُّ،شروهناُّعلىُّأرضُّالواقعاويبُّاأساسُّفعلواُّذلك،ُّإالُّعلىُّأساسُّمعرفةُّالقواعدُّوالضوابطُّاليتُّكانواُّميارسوهن

مصنفُّمستقل،ُّفإنُّهذاُّالُّيعينُّعدمُّوجودهاُّقبله،ُّسواءُّكانتُّموجودةُّباملمارسةُُّّوأماُّأنُّابنُّالقيمُّهوُّالذيُّأفردُّهذهُّالقواعدُّيف
إنُّالتقولُُّّ،هُّالقواعدُّوالضوابطُّيفُّمكانُّواحدوماُّزادُّابنُّالقيمُّعلىُّأنُّمجعُّشتاتُّهذُّ،الفعليةُّأوُّكانتُّيفُّبطونُّالكتبُّكماُّذكرنا

ُّإالُّ ُّاملوضوعُّوضوابطه ُّعلىُّاحلديث ُّلقواعدُّاحلكم ُّوُّبعدمُّمعرفةُّالعلماء ُّوالواقعُّيرده ُّبغريُّدليل، ُّاهلجريُّقول ُّالقرنُّالثامن حيكمُّيف
ُّالُّببطالنه،ُّوهوُّاعتسافُّبغريُّتدبر، ُّعنهُّالباحث ُّيبتغيُّاحلقيقةُّويبحثُّعنها.ُّذييتنزه

ّفيّميزانّالنقد:ّثانيا. ّالبخاريّومسلم ّصحيحا
ُّ(،ُّوصارُّلكتابيهماُّالصحيحنيهـ248هـ(،ُّواإلمامُّمسلمُّ)ت:254ُّلقدُّسطعُّيفُّمساءُّعلومُّاحلديثُّاإلمامُّالبخاريُّ)ت:ُّ

املعارفُّاليتُُّّمنُّولذلكُّصوبُّخصومُّاإلسالمُّسهامهمُّحنوُّهذينُّالعلمني؛ُّألنُّيفُّالنيلُّمنهماُّنيال،ُّمنزلةُّالُّتضارعُّيفُّهذاُّاجملال
ُّ،ُّكلُّماُّأوتواُّمنُّدهاءُّومكرُّوخديعةبرزاُّفيها،ُّولذاُّسعواُّلتحقيقُّذلكُّب قدُّوُّإنُّصحيحيُّالبخاريُّومسلمُّكتبُّاهللُّهلماُّالذيوع،

ُّيفُُّّتلقتهماُّاألمةُّبالرضاُّوالقبول، ُّضاللةُّكما ُّالُّجتتمعُّعلى ُّللدنياُّواآلخرة،ُّواألمة ُّاهللُّيفُّالعمل ُّبعدُّكتاب وأمجعتُّعلىُّاعتمادمها
ُّ.(8)احلديثُّالشريفُّمنُّطرقُّمتعددة

ُّاألحاديثُّاليتُّأودعهاُّكلُّمنهماُُّّ ُّمسلمُّيفُّانتقاء ُّاإلمامُّالبخاري،ُّواإلمام ُّعنايةُّتامةُّمن ُّوضعُّكتابه،ُّويفلقدُّكانتُّهناك
ُّالصحيح،ُّ ُّانتشرُّالكتابانُّباسم ُّإالُّماُّكانُّصحيحا،ُّوهلذا ُّيدونُّيفُّالكتابني ُّواألسانيدُّحىتُّال ُّيفُّوضعُّاملتون شروطُّخاصةُّوعالية

ُّمسلم"،ُّواشتهراُّبالصحيحني ُّ.(2)"صحيحُّالبخاري"ُّوُّ"صحيح
ُّعن ُّواألخذ ُّالرجال ُّانتقاء ُّيف ُّالدقة ُّمن ُّعالية ُّدرجة ُّعلى ُّومسلم ُّالبخاري ُّوجامعهُّ،هملقدُّكان ُّالبخاريُّكتابه ُّانتقى ُّولقد

ُّحديث، ُّألف ُّستمائة ُّمن ُّواملتابعات ُّواملعلقات ُّاملكرر ُّدون ُّحديث ُّآالف ُّأربعة ُّأحاديثه ُّعدة ُّتبلغ ُّوالذي ُّمسلمُّواُّالصحيح، نتقى
ُّاليتُّكانُّحيفظها ُّبإسقاطُّاملكررُّمنُّكثريُّمنُّاألحاديث ُّأحاديثهُّأربعةُّآالفُّأيضا ُّ(3)جامعه،ُّوالذيُّتبلغُّعدة ُّدرأهمُّوالُّريبُّأ، ن

ُّمعرفته ُّعلى ُّدليل ُّصحيحيهما ُّيف ُّيذكروها ُّمل ُّاليت ُّاألخرى ُّونقدهُُّّملألحاديث ُّاحلديث ُّعلى ُّاحلكم ُّبقواعد ُّالفاحصة الواعية
فاختيارهمُّلرجالُّبأعينهم،ُّوبشروطُّصارمة،ُّدليلُّعلىُّمعرفةُّقواعدُّالتحديث،ُّواحلكمُّعلىُّالرجال،ُّأيُّمعرفةُّقواعدُّاجلرحُُّّومتحيصه،
ُّوالتعديل.

؛ُّوإليكُّوالُّدليلُّعليهُّاحلكمُّعلىُّاحلديثُّملُّيعرضُّعليهاُّصحيحاُّالبخاريُّومسلمُّفهذاُّكالمُّغريُّصحيح،ُّوأماُّأنُّقواعد
ُّهلما،ُّالبيان: ُّوتوثيقهم ُّالنقاد ُّحبث ُّعنهما ُّأبعدت ُّمسلمة ُّقضية ُّيؤخذا ُّمل ُّومسلم ُّالبخاري ُّصحيحي ُّهُّإن ُّحدث ُّالذي وُّوإمنا

حنيُّاُّعلىُّأدقُّاملقاييسُّالنقديةُّالصحيحةُّاليتُّالتزمهاُّصاحباُّالصحيوعرضومهُّفقدُّدرسُّاألئمةُّكالُّمنُّالكتابنيُّسنداُّومتنا،ُّالعكس،
خاريُّفكانتُّالنتيجةُّأنُّاستدركُّمجاعةُّمنُّاحلفاظُّعلىُّالبُّيفُّكتابيهما،ُّفنظرُّاألئمةُّفيماُّاشتطهُّكلُّمنهما،ُّهلُّوىفُّبهُّأمُّأخال؟

ُّبشرطهما، ُّفيهما ُّأخال ُّأهنما ُّرأوا ُّأحاديث ُّعدة ُّمبلُّومسلم ُّصحتها ُّيف ُّتبلغ ُّال ُّهذهُّوأهنا ُّيف ُّوتكلموا ُّإخراجه، ُّعليهما ُّغلب ُّما غ
ُّهذهُّاألحاديث ُّأوُّتكلمهمُّيف ُّيصلُّاستدراكهم ُّجهةُّمتوهنا،ُّوال ُّأسانيدها،ُّومن ُّهباُّإىلُّاألحاديثُّمنُّجهة درجةُُّّإىلُّحدُّالنزول

ن،ُّوماُّالتزماهُّخادرجةُّالضعفُّالذيُّالُّحيتمل،ُّوغايةُّماُّهنالكُّأهنمُّرأواُّقصورهاُّعنُّدرجةُّماُّدأبُّعليهُّالشيُّإىلُّالوضع،ُّبلُّوالُّحىت
ُّمنُّإخراجُّأصحُّالصحيح.

                                                                 
ُّالسنةُّالنبوية:ُّعرضُّونقض،ُّد.ُّعبدُّالعظيمُّاملطعين،- 1 ُّإلنكار  بتصرف.23ُّ،24ُّ،ُّصم8111هـ/1ُّ،2084ُّمكتبةُّوهبة،ُّالقاهرة،ُّطُّالشبهاتُّالثالثونُّاملثارة
ُّاألثري،ُّشركةُّغراس،ُّالكويت،ُّط- 2 ُّبنُّعبدُّالرمحنُّالعتييب ُّ.83م،ُّص2002ُّهـ/8ُّ،8422مكانةُّالصحيحنيُّوالدفاعُّعنُّصحيحُّمسلم،ُّأبوُّعمرُّعبدُّالعزيزُّبنُّندي
ُّومصطلحُّاحلديث،ُّد.ُّحسنيُّمسرة،- 3 ُّ.301ُّ:381،ُّصم2004هـ/8422ُّدارُّاهلان،ُّالقاهرة،ُُّّانظر:ُّالسنةُّالنبوية
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هـ(:ُّ"ملاُّصنفُّالبخاريُّكتابُّالصحيح،ُّعرضهُّعلىُّابنُّاملديينُّوأمحدُّبن322ُّيدلُّعلىُّذلكُّماُّقالهُّاحلافظُّالعقيليُّ)ت:ُّ
ُّبالصحة ُّله ُّوشهدوا ُّفاستحسنوه ُّوغريهم ُّمعني، ُّبن ُّأحاديثُّ،حنبلُّوحيىي ُّالبُّ،إالُّأربعة ُّقول ُّفيها ُّوالقول ُّالعقيلي: ُّوُّقال هيُّخاري

صحيحة".ُّقالُّاإلمامُّالنووي:ُّ"قدُّاستدركُّمجاعةُّعلىُّالبخاريُّومسلمُّأحاديثُّأخالُّبشرطهماُّفيهاُّونزلتُّعنُّدرجةُّماُّالتزماه...ُّ
ُّ ُّ)ت: ُّالدارقطين ُّألف ُّوالتتبع"ُّهـ(315وقد ُّ"االستدراكات ُّبـ ُّاملسمى ُّكتابه ُّذلك ُّبيان ُّيفُُّّ،(8)يف ُّمعا ُّحديث ُّمائيت ُّيف وذلك

تدراكُّأيضاُّعليهمُّاستدراك،ُّوأليبُّعليُّالغسانُّاجليانُّيفُّكتابهُّ"تقييدُّاملهمل"ُّيفُّجزءُّالعللُّمنهُّاسُّوأليبُّمسعودُّالدمشقيُّالكتابني،
ُّ.(2)وقدُّأجيبُّعنُّكلُّذلكُّأوُّأكثره"ُّوفيهُّماُّيلزمهما،ُّأكثرهُّعلىُّالرواةُّعنهما،

ةُّاليتُّكانُّدليلُّعلىُّاحلريإنُّماُّقامُّبهُّالدارقطينُّوغريهُّمنُّعلماءُّاحلديثُّمنُّاستدراكاتُّعلىُّصحيحيُّالبخاريُّومسلمُّهلوُّ
نتقاةُّالكتبُّمُّهالقواعدُّوالضوابطُّاحلديثية،ُّولوُّكانتُّهذُّايتمتعُّهباُّاملسلمونُّمعُّكتبُّالصحاح،ُّباعتبارهاُّكتبُّحديثُّتطبقُّعليه

ُّاألحاديث ُّاالطمئنانُّاوإنُّهذ،ُّأحاديثهاُّمنُّآالف ُّيبثُّيفُّالنفوس ُّاإلتقانُّالذي ُّالسنةُّاملعتمدةُّإىلُّالنقدُّليدلُّعلى ىُّلدُّسالمة
ولكنُّليعلمُُّّدرجةُّالعصمةُّمنُّاخلطأُّوالسهو،ُّإىلُّهذينُّاإلمامنيُّنظرةُّتقديسُّترفعهماُّإىلُّاألمةُّمنُّالتزويرُّواخللل؛ُّإذُّملُّينظرُّاحملدثون

ُّوهذاُّ أنُّبعضُّهذهُّاألحاديثُّاليتُّانتقدتُّعلىُّالصحيحنيُّكانُّمرجعُّالنقدُّفيهاُّإىلُّعدمُّالتزامُّشروطهماُّاليتُّالتزماُّهباُّيفُّالرواية،
أنُّهذهُّاألحاديثُّضعيفةُّأوُّمكذوبة،ُّوملُّيقلُّبذلكُّأحدُّمنُّعلماءُّاحلديثُّاخلرباءُّبأصولُّالروايةُّمتناُّوسندا،ُّبلُّقالُّبعضُُّّالُّيعين

ُّأخرى ُّ.(3)هؤالءُّالنقاد:ُّإنُّماُّأخذُّعلىُّاإلمامنيُّمعتمدُّعندُّاحلفاظُّوواردُّمنُّجهات
ُّأحاديث ُّفيها ُّأنُّتكون ُّفضالُّعن ُّأحاديثُّضعيفة ُّهبما ُّالصحيحانُّليس ُّبتطبُّوإذاُّكان ُّاملدعون ُّفماذاُّيقصد يقُّموضوعة،

ُّعلىُّ ُّأحاديثُّموضوعةُّتطبقُّعليهاُّالقواعدُّوالضوابطُّللحكم قواعدُّاحلكمُّعلىُّاحلديثُّاملوضوعُّعليها؟ُّإنُّكانواُّيقصدونُّأنُّهبما
ُّمتحرر. ُّاحلديثُّاملوضوع،ُّفهذاُّماُّالُّيقولُّبهُّمتأملُّمنصفُّأوُّباحث

يُّينُّلإلمامني،ُّوماُّتالُّذلكُّمنُّالقرون،ُّمروراُّبأيبُّاحلسنُّالدارقطين،ُّوأيبُّعللقدُّكانُّنقدُّالكتابنيُّابتداءُّمنُّاملشايخُّاملعاصرُّ
ُّوأ ُّمنُّأرباب ُّومنُّبعدهم ُّمسعودُّالدمشقي، ُّالشأنالغسان،ُّوأيب ُّالقشرييُّ،ُّئمةُّهذا ُّبنُّاحلجاج ُّاحلسنيُّمسلم ُّعرضُّأيب ومثاله:

ُّاحلفاظ،ُّإمام ُّعلىُّسيد ُّ"الصحيح" ُّزرعةُّاُّالنيسابوريُّكتابه ُّوالتعديلُّأيب ُّلرازياجلرح ُّعبدان:ُّ"مس، ُّمكيُّبن ُّيقول:ُّعقال ُّمسلما ت
علىُّأيبُّزرعة،ُّفكلُّماُّأشارُّعليُّيفُّهذاُّالكتابُّأنُّلهُّعلةُّوسبباُّتركته.ُّوكلُّماُّقال:ُّإنهُّصحيحُّليسُّلهُُّّعرضتُّكتايبُّهذاُّاملسند
نُّاإلمجاعُّماُّصلُّهلماُّم.ُّفاستقرُّاألمرُّعلىُّقبولُّالكتابني،ُّوقدُّتلقتُّاألمةُّهذينُّالكتابنيُّبالقبول،ُّوح(4)علة،ُّفهوُّالذيُّأخرجت

ُّ.(5)ملُّحيصلُّلغريمهاُّمنُّكتبُّاحلديث"
ُّ
ُّ
ُّ
ُّ

ُّ

                                                                 
ُّالعلمية،ُّبريوت،ُّحتقيقُّودرا- 1 ُّالعنوان:ُّدارُّالكتب ُّ"اإللزاماتُّوالتتبع"،ُّوطبعتهُّحتتُّهذا ُّسة:ُّالشيخُّمقبلُّبنُّهاديُّالوادعي.ومسيُّكذلكُّبـ
ُّمصطفىُّالباز،ُّمكةُّاملكرمة،ُّطُّشرحُّصحيحُّمسلم،ُّالنووي،- 2 ُّ(.8ُّ/833)،ُّم2008هـ/2ُّ،8422ُّحتقيق:ُّعادلُّعبدُّاملوجودُّوعليُّمعوض،ُّمكتبةُّنزار
ُّالسنةُّالنبوية:ُّعرضُّونقض،ُّد.ُّعبدُّالعظيمُّاملطعين،- 3 ُّإلنكار ُّبتصرف.25ُّ،ُّصم8111هـ/1ُّ،8420ُّمكتبةُّوهبة،ُّالقاهرة،ُّطُّالشبهاتُّالثالثونُّاملثارة
ُّاألرنؤوطُّوآخرين،ُّمؤسسةُّالرسالة،ُّبريوت،ُّطُّسريُّأعالمُّالنبالء،ُّالذهيب،- 4 ُّ(.82ُّ/541،ُّ)م8113هـ/1ُّ،8423ُّحتقيق:ُّشعيب
ُّط- 5 ُّشركةُّغراس،ُّالكويت، ُّبنُّنديُّبنُّعبدُّالرمحنُّالعتييبُّاألثري،  .83ُّ،84،ُّصم2002هـ/8ُّ،8422ُّمكانةُّالصحيحنيُّوالدفاعُّعنُّصحيحُّمسلم،ُّعبدُّالعزيز

 اديةُّوالعشرون.احلالشبهة2ُُّّجُّاألول،ُّالردُّعلىُّاالفتاءاتُّوالشبهات،ُّالقسمُّالثالث:ُّالسنةُّالنبوية،ُّاجمللدُّاإلسالمموسوعةُّبيانُّعنُّ
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ّ ّ(2)لزمانناّصالحةّليستّأحاديثّالسنةّفيّأنّادعاءالبحثّالثالثّوالعشرون:
ُّأماُّفيه،ُّرتظهُّاليتُّ،واملكانُّالزمانُّحبيثياتُّظهورهاُّارتبطُّظرفية،ُّوقتيةُّكانتُّالسنةُّيفُّأحاديثُّمثةُّأنُّاملغرضنيُّبعضُّيدعيُُُُُُُّّّّّّّ

ُّائلنيقُّاحلج،ُّيفُّبالرملُّللصحابةُّالنيبُّأمرُّبـحديثُّلذلكُّوميثلون،ُّلناُّصاحلةُّتعدُّملُّفإهناُّواملكانُّالزمانُّتغريُّوقد ُّكانُّذلكُّإن:
ُّبهُّاءىنتُُّّكناُّوالرمل؟ُّلناُّما:ُّ»عنهُّاهللُّرضيُّاخلطابُّبنُّعمرُّبقولُّمستشهدينُّللمشركني،ُّالقوةُّإظهارُّوهيُّحمدودة،ُّلغاية

ُّاللحى،ُّووفرواُّ،املشركنيُّخالفوا:ُّ»وسلمُّعليهُّاهللُّصلىُّالنيبُّيقولُّإذُّاللحى؛ُّتوفريُّحديثُّوكذلك.ُّ«اهللُّأهلكهمُّقدوُُّّاملشركني،
ُّمتساءلني،ُّاملشركنيُّخمالفةُّوهيُّوقتيةُّلعلةُّذاكُّإذُّاللحيةُّإعفاءُّكانُّلقد:ُّقائلنيُُّّ«الشواربُّوأحفوا ُّاللحىُّتوفريوُُّّالرملُّكانُّإذا:

ُّخاللُّنمُّالسنةُّحجيةُّيفُّالطعنُّإىلُّذلكُّوراءُّمنُّقاصدين!اآلن؟ُّومثلهاُّاألحاديثُّهبذهُّلألخذُّاعيالدُّفماُّوزمانية،ُّوقتيةُّلعلة
ُّ.فقطُّالنيبُّبزمنُّاألحاديثُّبعضُّتقييد

ّنقدّعام:ّّّّّّّ
ُّ،أبداُّمفسدةُّإىلُّتنقلبُّوالُّتتبدل،ُّوالُّتتغريُّالُّودائمة،ُّثابتةُّمصلحةُّحيققُّودائم،ُّالزمُّبتشريعُّجاءتُّالنيبُّسنةُّإن-8ُُُُُُُّّّّّّّ

ُّ.ذلكُّصحةُّاحلديثُّوالعلمُّالواقعُّأثبتُّوقد
ُّأكملوهُّوولُّرأيهم،ُّبصوابُّلإليهامُّعمداُّبهُّاستدلواُّالذيُّاحلديثُّمنُّجزءاُّالزاعمونُّاجتزأُّفلقدُّاحلجُّيفُّالرملُّأمرُّأما-2ُُُُُُُُّّّّّّّّ

ُّهذاُّعلىُّوتأكيداُّ«رملوُُّّ،اهللُّرسولُّفعلهُّأمرُّولكنه:ُّ»حديثهُّتتمةُّيفُّاخلطابُّبنُّعمرُّيقولُّإذُّاستدالهلم؛ُّوعورُّدليلهمُّفسادُّلتبني
ُّ.الكفارُّبزمنُّمؤقتاُّحكماُّوليسُّثابتا،ُّنسكاُّصارُّأنهُّيثبتُّمماُّالوداع،ُّحجةُّيفُّالنيبُّرملُّفقد

ُّمعني،ُّبزمنُّربطهتُّأوُّالندب،ُّإىلُّتصرفهُّقرينةُّتردُّوملُّالوجوب،ُّعلىُّوسلمُّعليهُّاهللُّصلىُّأمرهُّلداللةُّواجبُّاللحيةُّإعفاء-3ُُُُُُُّّّّّّّ
ُّ.كلهاُّوليستُّالتعليالتُّأحدُّوهيُّبذامها،ُّلهُّمنشئةُّوليستُّاحلكم،ُّجودوُُّّعلىُّأمارةُّهناُّفالعلة
ّأوالّّّّّّ ّ:بظروفّموقوتةّغيرّالزمةّمصلحةّيحققّدائمّتشريعّالسنة.
ُّإىلُّودائمُّابتثُّتشريعُّالصحيحةُّاهللُّرسولُّسنةُّأنُّمسلمُّكلُّبهُّيدينُّالذيُّأنُّمؤداهاُّهامةُّحقيقةُّإىلُّنشريُّأنُّنودُّالبدايةُّيفُُُُُّّّّّ

ُّوالسنةُّاملفاسد،ُّدرءوُُّّاملصاحلُّلتحقيقُّجاءُّالشرعُّأنُّعلىُّاألصولُّعلماءُّوينص،ُّتبديلهُّأوُّتغيريهُّالبشرُّمنُّأحدُّميلكُّالُّن،الديُّيوم
ُّينقلبُّوالُّواألمكنة،ُّزمنةاألُّبتغريُّيتغريُّالُّدائما،ُّثابتاُّمنطاُّمتثلُّاملصلحةُّأنُّومعلومُّالشرعي،ُّاملقصدُّهلذاُّاحملققُّالشرعُّضمنُّتندرج

ُّ(2)والثباتُّالدميومةُّصفةُّالسنةُّتضمنتهاُّاليتُّاألحكامُّاكتسبتُّمنهُّإذُّأبدا؛ُّمفسدةُّإىل
ُّإالُّذلكُّوما،ُّ(3)«استطعتمُّماُّمنهُّفأتواُّبشيءُّأمرتكمُّوإذاُّفاجتنبوه،ُّشيءُّعنُّهنيتكمُّفإذا:ُّ»يقولُّإذُّاهللُّرسولُّوصدقُُُُُُُّّّّّّّ
ُّأوُّاألمنُّمنُّأمرُّجاءهمُّوإذا}:ُّوجلُّعزُّاملوىلُّقولُّاحلقيقةُّهذهُّيؤكدُّومما.ُّوزمانهُّإنسانُّكلُّلظرفُّأيضاُّومراعاةُّللمصلحةُّحتقيقا

ُّالتبعتمُّورمحتهُّعليكمُّاهللُّفضلُّولوالُّمنهمُّيستنبطونهُّالذينُّلعلمهُّمنهمُّاألمرُّأويلُّوإىلُّالرسولُّإىلُّردوهُّولوُّبهُّأذاعواُّوف-اخل
ُّبعدُّ(4)سنتهُّوإىلُّحياتهُّيفُّلهرسوُُّّإىلُّبالرجوعُّاملسلمنيُّأمرُّاهللُّأنُّاآليةُّهذهُّلناُّتشهدُّإذ[،13ُّ:ُّالنساء]ُّ{قليالُّإالُّالشيطان

ُّالُّالسنةُّأنُّيؤكدُّاممُّوالسنة،ُّالقرآنُّيفُّالعلياُّالقواعدُّمنُّالشرعيُّاحلكمُّاستنباطُّعلىُّالقدرةُّاهللُّمنحهمُّالذينُّاألمرُّأويلُّوإىلُّوفاته،
ُّاملكانُّأوُّبالزمانُّتتقيد ُّإىلُّوالردُّاهلل،ُّتابكُّإىلُّالردُّهو:ُّاهللُّإىلُّالرد:ُّفيقولُّمهرانُّبنُّميمونُّسيدناُّلناُّيفسرهُّالرجوعُّهذاُّإنُّمث،

                                                                 
ُّ.م8115/ُّهـ8405ُّالقاهرة،ُّالتوفيقية،ُّدارُّالكرمي،ُّعبدُّفتحي.ُّد،ُّودائمُّالزمُّتشريعُّالسنة- 1
ُّ.يسريُّبتصرف13ُُّّ،14ُّصُّم،8115/ُّهـ8405ُّالقاهرة،ُّالتوفيقية،ُّدارُّالكرمي،ُّعبدُّفتحي.ُّد،ُّودائمُّالزمُّتشريعُّالسنةُّ- 2
ُّ(.5111)ُّرقمُّ،(1ُّ/3418)ُّ،(النوويُّبشرح)ُّمسلمُّصحيح(.2211ُّ)ُّرقمُّ،(83ُّ/244)ُّ،(الباريُّفتحُّبشرح)ُّالبخاريُّصحيح- 3
ُّ(.2ُّ/8811)ُّم،2002/ُّهـ8421ُّالقاهرة،ُّاإلسالمية،ُّعيةالتوُُّّمكتبةُّالزهريي،ُّاألشبالُّأيب:ُّحتقيقُّالرب،ُّعبدُّابنُّوفضله،ُّالعلمُّبيانُّجامع- 4
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ُّهوُّالزمانُّهذاُّكانُّوولُّحىتُّبزمنُّتتقيدُّالُّالسنةُّأنُّعلىُّقاطعُّدليلُّهذاُّويفُّسنته،ُّإىلُّفالردُّاهللُّقبضهُّفلماُّحيا،ُّكانُّإذاُّرسوله
ُّ.وسلمُّعليهُّاهللُّصلىُّوفاتهُّبعدُّإليهاُّفنرجعُّبعدهُّماُّإىلُّتتعداهُّإذُّالنيبُّحياة

ُّورسولهُّاهللبُّآمنواُّالذينُّاملؤمنونُّإمنا}:ُّوجلُّعزُّلقولهُّشرحهُّيفُّاهللُّرمحهُّالقيمُّابنُّعنُّجاءُّماُّضا،أيُّالرؤيةُّهذهُّيدعمُّومماُُُُُُُّّّّّّّ
ُّإذاُّمذهباُّيذهبونُّالُّأهنمُّاإلميانُّلوازمُّمنُّجعلُّفإذا:ُّ"يقولُّ[،42:ُّالنور]ُّ{يستأذنوهُّحىتُّيذهبواُّملُّجامعُّأمرُّعلىُّمعهُّكانواُّوإذا

ُّماُّبداللةُّرفيعُّوإذنهُّاستئذانه،ُّبعدُّإالُّعلميُّمذهبُّوالُّقولُّإىلُّيذهبواُّالُّأنُّلوازمهُّمنُّيكونُّأنُّفأوىلُّباستئذانهُّإالُّمعهُّكانوا
ُّأيُّجامعُّأمرُّيفُّاهللُّرسولُّمعُّكانواُّإذاُّاملسلمون،ُّيذهبُّأالُّاإلميانُّلوازمُّمنُّجعلُّاهللُّكانُّإذا"ُّ(8)"فيهُّأذنُّأنهُّعلىُّبهُّجاء

ُّجمالُّيفُّدينهمُّهلمُّاهللُّأكملُّوقدُّاملسلمونُّيذهبُّأالُّاإلميانُّلوازمُّمنُّنيكوُُّّأنُّواألوىلُّاألحرىُّمنُّفإنهُّاستأذنوه،ُّإذاُّإالُّمذهب
ُّإليهُّبالرجوعُّماإ:ُّواستئذانهُّاهللُّرسولُّيستأذنواُّأنُّبعدُّإال...ُّعلمُّأوُّتشريعُّمن:ُّماُّمذهبُّإىلُّإخل...ُّواألخالقُّوالتشريع،ُّالعقيدة،

ُّكموُُّّالنيبُّأحاديثُّبظرفيةُّقالُّملنُّمعتربُّوجهُّفالُّوعليه،ُّ(2)اتهممُّبعدُّسنتهُّإىلُّبالرجوعُّوإما.ُّمهرانُّبنُّميمونُّذكرُّكماُّحياته،ُّيف
ُّالنيبُّوجهُّذلكول،ُّمسروراُّفرحاُّسنتهُّإىلُّيرجعُّاليومُّالعاملُّولعلُّومكان،ُّزمانُّلكلُّالسنةُّصالحيةُّتثبتُّلكيُّأتتُّاكتشافاتُّمن
ُّالشاهدُّفإنُّالغائب،ُّلشاهداُّليبلغ:ُّ»اهللُّلرسوُُّّقال:ُّقالُّاحلارثُّبنُّنفيعُّالثقفيُّبكرُّأيبُّفعنُّسنتهُّبتبليغُّاالعتناءُّإىلُّاألمةُّنظر

ُّيبيغُّمنُّهو"ُّالغائب"وُّجملسهُّيشهدُّمنُّهو"ُّالشاهد"وُّلألمر،"ُّليبلغ"ُّقولهُّيفُّفالالم،ُّ(3)«منهُّلهُّأوعىُّهوُّمنُّيبلغُّأنُّعسى
ُّبنيُّفرقُّوندُّالناس،ُّكلُّإىلُّوسنتهُّرسالتهُّتبليغُّوهوُّأالُّاملبدأ،ُّهذاُّفأرسىُّالوداع،ُّحجةُّيفُّذلكُّالنيبُّذكرُّولقدُّجملسه،ُّعن

ُّ(4)زمانُّأوُّمكانُّأوُّوعريبُّأعجمي

ّ:لهمّوليستّعليهمّحجةّالرملّحديث.ّثانياّّّّّّ
ُّبنُّعمرُّأخربُّقدفُّهلم؛ُّوليستُّعليهمُّبهُّقائمةُّفاحلجةُّدعواهم؛ُّفسادُّيبنيُّماُّالطاعنونُّبهُّاستدلُّالذي"ُّالرمل"ُّحديثُّيفُّإنُُُُُّّّّّ

ُّثابتاُّنسكاُّصارُّأنهُّيثبتُّمما،ُّنتكهُّأنُّحنبُّفالُّالنيبُّفعلهُّشيءُّالرملُّهذاُّأن:ُّهنايتهُّيفُّاخلطاب ُّوسباقُّسياق،ُّالكالمُّنأُّومعلوم،
ُّباجتماعهاُّإالُّالنصُّيفهمُّفالُّوحلاق، ُّإهنمُّإذُّالشبهة؛ُّهذهُّأصحابُّعليهُّاتكأُّماُّوهوُّاملعىن،ُّوحترفُّالنصُّفسدُّمنهُّجزءُّبتُّفإن،
ُّملا،ُّاحلديثُّبقيةُّإىلُّرواونظُّيتعجلواُّملُّأهنمُّولو،ُّصوابُّعلىُّأهنمُّللرائيُّليتبنيُّعنده،ُّتوقفواُّمثُّشبهتهم،ُّخيدمُّماُّاحلديثُّمنُّأخذوا

ُّخلطاباُّبنُّعمرُّأن»ُّأبيهُّعنُّأسلمُّبنُّزيدُّعنُّالبخاريُّرواهُّفقدُّجليا؛ُّاألمرُّليتضحُّكامالُّاحلديثُّولنذكر،ُّاحلكمُّهذاُّحكموا
ُّلناُّما:ُّقالُّمثُّفاستلمه،ُّاستلمتك،ُّماُّاستلمكُّالنيبُّرأيتُّأنُّولوالُّتنفع،ُّوالُّتضرُّالُّحجرُّأنكُّألعلمُّإنُّواهللُّأما:ُّللركنُّقال

ُّ.(5)«نتكهُّأنُّحنبُّفالُّاهللُّرسولُّصنعهُّشيء:ُّقالُّمثُّاهلل،ُّأهلكهمُّوقدُّاملشركني،ُّبهُّراءيناُّكناُّإمناُّوللرمل؟
ُّالركن،ُّماستالُّمعُّفعلُّماكُّالنيبُّفعلهُّفعلُّلتكُّوكرهاُّالرسولُّلفعلُّامتثاالُّبالرملُّقامُّأنهُّيتبنيُّاخلطابُّبنُّعمرُّكالمُّوبإمتامُُُُُُُّّّّّّّ

ُّصلحةملُّمقراُّكانُّأنهُّحبجةُّاحلج؛ُّيفُّالرملُّعنُّالتشريعُّصفةُّنفيُّأرادواُّإمناُّهؤالءُّإن،ُّإيهامناُّاملغرضونُّحاولُّكماُّاألمرُّوليس
ُّقدم:ُّ»القُّعنهماُّاهللُّرضيُّعباسُّبنُّاهللُّعبدُّعنُّومسلمُّالبخاريُّأخرجهُّالذيُّاحلديثُّعلىُّذلكُّيفُّواستندوا،ُّوزالتُّخاصة
ُّماُّميشواُّوأنُّلثالثةاُّاألشواطُّيرملواُّأنُّالنيبُّفأمرهمُّيثربُّمحىُّوهنهمُّقومُّعليكمُّيقدمُّإنه:ُّاملشركونُّفقال،ُّةمكُّوأصحابهُّاهللُّرسول

ُّاملشركنيُّمعُّمكةُّوكانتُّ،"القضاءُّعمرة"ُّاعتمرُّملاُّالنيبُّإن،ُّف(4)«عليهمُّاإلبقاءُّإالُّكلهاُّاألشواطُّيرملواُّأنُّمينعهمُّوملُّالركننيُّبني
ُّفأمرُّإليهم،ُّنظرونيُّاملروةُّجبلُّخلفُّاملشركونُّوقعدُّيثرب،ُّمحىُّوهنتهمُّقدُّقومُّعليكمُّيقدم:ُّقالواُّقدُّاملشركونُّوكانُّبعد،ُّتفتحُّمل

                                                                 
ُّ(.8ُّ/58)ُّت،.ُّدُّبريوت،ُّاجليل،ُّدارُّسعد،ُّالرءوفُّعبدُّطه:ُّحتقيقُّالقيم،ُّابنُّالعاملني،ُّربُّعنُّاملوقعنيُّأعالم- 1
ُّ.32صُّم،8112ُّمصر،ُّاحلديثة،ُّالطباعةُّدارُّشليب،ُّرءوف.ُّد،ُّاجلاهلنيُّورفضُّالفامهنيُّإثباتُّبنيُّاإلسالميةُّالسنةُّ- 2
ُّالباريُّفتحُّبشرح)ُّالبخاريُّصحيح- 3 ُّ(.42)ُّرقمُّ،(8ُّ/810)ُّ،"سامعُّمنُّأوعىُّمبلغُّرب:ُّ"وسلمُّعليهُّاهللُّصلىُّالنيبُّقول:ُّبابُّالعلم،:ُّكتاب(،
ُّ.808صُّم،2002/ُّهـ8422ُّ،8طُّالقاهرة،ُّاإلميان،ُّمكتبةُّاهلادي،ُّعبدُّالقادرُّعبدُّاملهديُّعبد.ُّد،ُّالنبويةُّالسنةُّإىلُّاملدخل- 4
ُّ(.8404)ُّرقمُّ،(3ُّ/550)ُّوالعمرة،ُّاحلجُّيفُّالرمل:ُّبابُّاحلج،:ُّكتابُّ،(الباريُّفتحُّبشرح)ُّلبخارياُّصحيحُّ- 5
ُّ(.3004)ُّرقمُّ،(5ُّ/2003)ُّ،(النوويُّبشرح)ُّمسلمُّصحيح(.8402ُّ)ُّرقمُّ،(3ُّ/541)ُّ،(الباريُّفتحُّبشرح)ُّالبخاريُّصحيح- 6
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ُّيروهنمُّيكونواُّملُّشركنياملُّألنُّالركنني؛ُّبنيُّيرملواُّوملُّوقومهم،ُّجلدهمُّاملشركونُّلريىُّالطواف؛ُّمنُّأشواطُّثالثةُّيرملواُّأنُّأصحابهُّالنيب
ُّزال،ُّصدلقُّفعلُّألنهُّالنسك؛ُّمنُّليسُّأنهُّهؤالءُّفظنُّباجلهاد،ُّاملقصودُّجنسُّمنُّذاكُّإذُّبالرملُّاملقصودُّفكان،ُّاجلانبُّذلكُّمن

ُّماُّوهذاُّالوداع؛ُّجةحُّيفُّمعهُّوالصحابةُّالنيبُّفعلهُّفقدُّالعلة،ُّهذهُّانتهاءُّبعدُّثابتاُّنسكاُّالفعلُّهذاُّظلُّإذُّصحيح؛ُّغريُّهذاُّلكن
ُّبنيُّالرملُّفكملواُّ،(8)ثالثاُّاألسودُّاحلجرُّإىلُّاألسودُّاحلجرُّنمُّرملواُّالوداع،ُّحجةُّحجواُّملاُّوأصحابهُّالنيبُّأنُّالصحيحُّيفُّثبت

ُّ.القضاءُّعمرةُّيفُّفعلوهُّماُّعلىُّزائدُّقدرُّوهذاُّالركنني،
ُّملقصودُّالأوُُّّفعلُّفإنهُّاحلج،ُّسننُّمنُّصارُّالرملُّأنُّعلىُّذلكُّفدلُّمؤمن،ُّإالُّالوداعُّحجةُّيفُّمعهُّحيجُّملُّأنهُّأيضاُّالعلمُّومعُُُُُُّّّّّّ

ُّ(2)ماءالعلُّمجيعُّعندُّالقيامةُّيومُّإىلُّباقُّحكمهُّأنُّإالُّزالتُّقدُّأجلهاُّمنُّشرعُّاليتُّاحلكمةُّكانتُّفإذاُّنسكا،ُّشرعُّمثُّاجلهاد،
ُّاآلنُّاألمةُّأحوجُّاومُّبرجوعها،ُّيرجعُّفإنهُّبزواهلا،ُّزالُّحلكمةُّكانُّأنهُّودائمُّالزمُّونسكُّتشريعُّأنهُّلناُّتأكدُّبعدماُّجدالُّافتضناُّولو
ُّغايةُّاملناسكُّاءأدُّأثناءُّوغريهاُّالفضائياتُّعربُّالعدوُّشاهدناُّماُّفإذاُّأيامها،ُّأوهنُّيفُّوهيُّللعدو،ُّقومهاُّمنُّشيئاُّولوُّتظهرُّأنُّإىل
ُّألنُّحاجةُّيفُّنناإ،ُّوشدمهمُّاملسلمنيُّقوةُّنفوسهمُّيفُّيورثُّأنُّشأنهُّمنُّهذاُّفإنُّهوادة،ُّبالُّالعبادةُّيؤدون،ُّوالقوةُّواجللدُّالنشاطُّيف

ُّ.أبداُّمفسدةُّىلإُّالسنةُّإليهاُّدعتُّاليتُّاملصلحةُّتنقلبُّأنُّيستحيلُّهألنُّواملصلحة،ُّاخلريُّفيهاُّفإن،ُّفيهاُّوماُّالسنةُّإىلُّنعود

ّ:ومكانّزمانّكلّفيّثابتّاللحيةّإعفاءّحكمّ.ثالثاّّّّّّّ
ُّوسواءُّالدين،ُّظامنُّبهُّخيتلُّالُّوجهُّعلىُّوذلكُّوالدنيوية،ُّاألخرويةُّاملصاحلُّإقامةُّبالتشريعُّقصدُّقدُّالشارعُّأنُّبداهةُّاملعلومُّمنُُُُُُّّّّّّ
ُّختتلُّأوُّنظامهاُّخيتلُّأنُّميكنُّحبيثُّموضوعةُّكانتُّلوُّفإهناُّالتحسينات،ُّأمُّاحلاجيات،ُّأمُّالضروريات،ُّيلقبُّمنُّذلكُّأكان

ُّكونتُّأنُّهباُّقاصدُّالشارعُّولكنُّمفاسد،ُّكوهناُّمنُّبأوىلُّذاكُّإذُّمصاحلُّكوهناُّليسُّإذُّهلا؛ُّموضوعاُّالتشريعُّيكنُّملُّأحكامها،
ُّومجيعُّواملكلفنيُّالتكليفُّأنواعُّمجيعُّيفُّوعاماُّوكلياُّأبدياُّالوجهُّذلكُّعلىُّوضعهاُّيكونُّأنُّبدُّفال،ُّاإلطالقُّعلىُّمصاحل

ُّزمانيةُّأهناُّدعوىبُّاملسلمنيُّحياةُّعنُّالعزلُّأوُّللتحنيطُّقابلُّشيءُّفيهاُّليستُّوالعمليةُّالقوليةُّالنيبُّسنةُّفإنُّوعليهُّ(3)األحوال
ُّ.النبوةُّزمنُّبانتهاءُّانتهت
ُّعلىُّبنيتُّاليتُّاألحاديثُّمن(4)«الشواربُّوأحفواُّاللحىُّووفرواُّاملشركني،ُّخالفوا:ُّ»اللحىُّتوفريُّحديثُّأنُّبعضهمُّزعمُّوقدُُُُُُُّّّّّّّ

ُّوأزياءُّمعاُّوالشاربُّللحيةاُّتوفريُّيفُّوعادامهمُّاملشركنيُّبزيُّاحلكمُّارتباطُّيفيدُّماُّالنصُّصيغةُّففيُّالرسولُّزمنُّيفُّالقائمةُّاملصلحة
ُّالذيُّإن:ُّهلؤالءُّنقولُّحننوُُّّالرسولُّفيهاُّيعيشُّكانُّاليتُّلبيئةاُّفيهُّروعيتُّزمينُّتشريعُّلذلكُّفهو،ُّهلاُّاستقرارُّالُّأمورُّوزينتهمُّالناس
ُّإذُّجتهموأمزُُّّالناسُّأهواءُّالُّشرعهاُّالذيُّاحلكيمُّالشارعُّهوُّالسنةُّأوُّالكتابُّيفُّواردةُّكانتُّسواءُّالشرعيةُّاألحكامُّتارخييةُّحيدد

ُّوالقرآنُّبلُّمسه،رُُّّإالُّاحلديثُّمنُّوالُّامسهُّإالُّهمنُّالناسُّيبقُّوملُّوحمتواه،ُّمضمونهُّمنُّالدينُّألفرغُّناعقُّكلُّرأيُّإىلُّالتفتناُّلوُّإننا
ُّوطائفةُّغريه،ُّوندُّفقطُّزماهناُّهباُّقصدُّوقتيةُّأحكامُّألهناُّللعصر؛ُّصالحيتهاُّعدمُّبادعاءُّتلغىُّاألحكامُّمنُّمجلةُّفهذهُّأيضا،ُّالكرمي
ُّ.كلهُّالدينُّيلغىُّأنُّإىلُّوهكذاُّالبيئاتُّكلُّتالئمُّالُّثالثةُّوجمموعةُّعللها،ُّزالتُّأخرى
ُّاألمرُّودلورُُّّحلقهاُّوحترميُّاللحيةُّإعفاءُّوجوبُّمنُّوخلفاُّسلفاُّاملسلمنيُّعلماءُّقررهُّماُّهلؤالءُّنبنيُّفنحنُّهذا،ُّجلأُّمنُُُُُُّّّّّّ

ُّاللحيةُّحلقُّإنُّمث...ُّاألصولُّعلمُّيفُّمقررُّهوُّكماُّالوجوبُّيفيدُّواألمرُّ،"وفرواُّأرخوا،ُّأوفوا،ُّاعفوا،"ُّحنوُّخمتلفةُّبعباراتُّبإطالقها
ُّخالفوا:ُّ»وسلمُّعليهُّاهللُّصلىُّلقولهُّ(5)بالكفارُّتشبهُّوأيضاُّواملردان،ُّبالنساءُّوتشبهُّوالفحولةُّجولةللرُُّّإنكارُّمعصيةُّكونهُّعنُّفضال

                                                                 
ُّ(.2111ُّ،2111ُّ،3000ُّ،3008(،ُّرقمُّ)5ُّ/2002لُّيفُّالطواف،ُّ)انظر:ُّصحيحُّمسلمُّ)بشرحُّالنووي(،ُّكتاب:ُّاحلج،ُّباب:ُّاستحبابُّالرم-8ُّ
ُّالزمُّودائم،ُّد.ُّفتحيُّعبدُّالكرمي،ُّدارُّالتوفيقية،ُّالقاهرة،ُّ-2ُّ ُّبتصرف.40ُّ:42ُّم،ُّص8115هـ/8405ُّالسنةُّتشريع
ُّالزمُّودائم،ُّد.ُّفتحيُّعبدُّالكرمي،ُّدارُّالتوفيقية،ُّالقاهرة،ُُّّ-3ُّ ُّ.14م،ُّص8115هـ/8405ُّالسنةُّتشريع
ُّا-4ُّ ُّ)بشرحُّفتحُّالباري(،ُّكتاب:ُّاللباس،ُّباب:ُّتقليمُّاألظفار،ُّ)صحيح ُّ(.5112(،ُّرقمُّ)80ُّ/348لبخاري
ُّبعضهمُّبأنُّاملشركنيُّاآلنُّمنهمُّمنُّيطلقُّحليته،ُّواجلواب:ُّأهنمُّإنُّأطلقوهاُّفقدُّعادواُّيفُّأمرهاُّإىلُّأصلُّالفطرة،ُّفالُّيصلحُّملسلُّ-5ُّ ُّفطرته،ُّوأيضاُّفإنُُّّمُّأنقدُّحيتج ينكس

ُّذلكُّمناُّاملخالفة،ُّوأيضاُّفإنُّإطالقُّاللحيةُّهوُّمنُّشعريةُّاملسلمنيُّوشعريةُّاملرسلني،ُّفالتعليلُّالواردُّاحللقُّعندهمُّهوُّأص ُّيفلُّعملهمُّفإنُّخالفوهُّفالُّيستوجب ُّاحلديث
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:ُّالشيطانُّعنُّحكايةُّتعاىلُّوقالُّ[30:ُّالروم]ُّ{اهللُّخللقُّتبديلُّال}:ُّتعاىلُّقالُّاهلل،ُّخللقُّتغيريُّاللحيةُّحلقُّويف،ُّ«املشركني
ُّلجاتواملتفُّواملتنمصاتُّوالنامصاتُّواملستومشات،ُّالوامشاتُّاهللُّلعن:ُّ»احلديثُّويفُّ[881:ُّالنساء]ُّ{اهللُّخلقُّفليغرينُّوآلمرهنم}

ُّ.(8)«اهللُّخلقُّاملغرياتُّللحسن
:ُّتعاىلُّقالُّبيلهم،سُّغريُّاتبعُّفقدُّخالفهمُّفمنُّحليته،ُّحيلقُّكانُّأحدُّاهلدىُّأئمةُّأوُّاخللفاءُّأوُّاألنبياءُّسريُّيفُّيعرفُّملُّلذاُُُُُُّّّّّّ

ُّ[885{]النساء:ُّريامصُّوساءتُّجهنمُّونصلهُّتوىلُّماُّنولهُّاملؤمننيُّسبيلُّغريُّويتبعُّاهلدىُّلهُّتبنيُّماُّبعدُّمنُّالرسولُّيشاققُّومن}
ُّالعلةُّوأنُّآخر،ُّدونُّزمناُّخيصُّالُّثابتُّاحلكمُّوهذاُّوتوفريها،ُّبإعفائهاُّالنبويُّلألمرُّمناقضُّألنهُّاللحيةُّحلقُّحرمةُّيتبنيُّوهبذا(2)

ُّفقد...ُّثريةكُّعللُّمنُّواحدةُّهيُّبلُّالعلل،ُّكلُّهيُّليستُّأوُّفقطُّدهوجوُُّّعلىُّدالةُّهيُّبلُّللحكمُّاملنشئةُّهيُّليستُّفيهُّالواردة
ُّواحدةُّأمةُّهمُّكماُّافيبقوُّ،ُّوتقليداُّاضمحالالُّغريهم؛ُّيفُّيذوبواُّفالُّمتيزهمُّفارقةُّوعالمةُّخاصا،ُّكياناُّألتباعهُّجيعلُّأنُّاإلسالمُّأراد

ُّ.العدوانوُُّّاإلمثُّعلىُّالُّوالتقوىُّالربُّعلىُّوأرواحا،ُّأجساداُّوبواطنها،ُّظواهرهاُّتتعاون
ُّنضراُّويبقىُّاجللد،ُّاهبُّيلنيُّاجلسدُّمنُّدهنيةُّمفرزاتُّفيهُّجتريُّالشعرُّهذاُّفإنُّصحية،ُّفوائدُّاللحىُّتوفريُّيفُّأنُّثبتُّولقدُُُُُُُُُّّّّّّّّّ

ُّاللحيةُّوحلقُّحية،ُّبهُّيفهُّبالسقيُّاملاءُّيعاودهُّالذيُّاألخضر،ُّبالعشبُّالنابتةُّاملبتلةُّاملخضلةُّكاألرضُّونضارمها،ُّاحلياةُّحيويةُّفيه
ُّبهُّاجلراثيمُّلوقعُّيكونُّحبيثُّالوجه،ُّجللدُّجتريحُّمنُّحلقهاُّيفُّعماُّزيادةُّجافا،ُّفيبدوُّالوجهُّعلىُّاإلفرازيةُّالوظائفُّهذهُّيفوت
ُّالرأسُّركشعُّوقاء،ُّهلاُّفهيُّالطبيعية،ُّالعوارضُّمنُّاألسنانُّلثةُّمحايةُّهيُّأخرىُّفائدةُّاللحيةُّإعفاءُّيفُّأنُّكما،ُُّّميسوراُّسهال
ُّناقرآُّالشريعةُّأحكامُّيفُّرمباُّاإلعجازُّمنُّيظهرُّماُّإىلُّينظرُّالُّفاملؤمنُّذلكُّمنُّالرغمُّوعلىُّالطب،ُّأهلُّذكرُّكماُّهذاُّ(3)للرأس
ُّأنُّإالُّورسولهُّهللُّوالطاعةُّالسمعُّعلىُّوالعزميةُّاهلمةُّيقويُّمثُّومنُّاحلق،ُّعلىُّأنهُّاليقنيُّويثبتُّاإلميانُّيقويُّذلكُّكانُّوإنُّوسنة

ُّ.لحةمصُّأوُّمقصدُّأوُّاحلكمُّيفُّعلةُّلهُّيظهرُّملُّوإنُّحىتُّسولهرُُّّوطاعةُّطاعتهُّيفُّوالرضاُّبهُّالرضاُّغايةُّيفُّحبقُّاملؤمن
ُّثابتُّعامُّمحكُّهوُّوإمناُّيزعمون،ُّكماُّالنيبُّوقتُّيفُّاملشركنيُّخمالفةُّلعلةُّليسُّاللحيةُّبإعفاءُّاألمرُّأنُّإىلُّخنلصُّكلهُّهذاُّومن

ُّ.بيناُّكماُّكثريةُّاحلكمُّهلذاُّوالعللُّوحني،ُّوقتُّكلُّيفُّإليهُّحاجةُّيفُّواملسلمون
ُّاألرضُّعلىُّتدامُّماُّدائمةُّوأهناُّهبا،ُّتقييدهاُّالسنةُّمنكروُّحياولُّاليتُّواملكانيةُّالزمانيةُّالظرفيةُّحدودُّالسنةُّمزقتُّقدُُّّ:الخالصة

ُّعمرُّديثحبُّاالستداللُّإن،ُّالعامةُّوقواعدهاُّأصوهلاُّمنُّمستمدةُّتشريعيةُّأحكاماُّقرناُّعشرُّأربعةُّطولُّعلىُّتقدمُّوهيُّالُّوملاُّحياة،
ُّيكملُّأنُّدونُّ{،نيللمصلُّفويل}:ُّوجلُّعزُّقولهُّعلىُّيقفُّمنُّكحالُّحالهُّظرفية،ُّوأهناُّالسنة،ُّخييةتارُُّّعلىُّالتدليلُّيفُّاخلطابُّبن

ُّساهونُّصالمهمُّعنُّهمُّالذين}:ُّوجلُّعزُّكالمه ُّأنُّحنبُّفالُّاهللُّرسولُّصنعهُّشيء:ُّ»قائالُّأردفُّاخلطابُّبنُّعمرُّإنُّإذ{
ُُّّعمرُّفعلهُّولذلكُّمؤقتة؛ُّغريُّودائمةُّالزمةُّاحلجُّسننُّمنُّوسنةُّنسكُّالرملُّأنُّذلكُّمنُّويتبني،ُّ«نتكه

ُّيدخلُّاحلقهُّأنُّكماُّالندب،ُّإىلُّتصرفهُّقرينةُّدونُّالوجوبُّعلىُّاألمرُّلداللةُّحمرمُّوحلقهاُّالوجوب،ُّهوُّاللحيةُّإعفاءُّحكمُُُُُُّّّّّّ
ُّفطرةللُّتنكيسُّنهأُّكماُّواجملوس،ُّواملردانُّبالنساءُّتشبهُّحلقهاُّإذُّباملروءة؛ُّويذهبُّالشيطان،ُّفعلُّمنُّهوُّالذيُّاهللُّخلقُّتغيريُّيف

ُّوالدينية،ُّالدنيوية،ُّاملصاحلُّنمُّكثريُّفيهُّاللحيةُّإعفاءُّ،وشعريمهمُّوهديهمُّسنتهمُّفهيُّواملرسلني؛ُّاألنبياءُّمنُّاهلدىُّأئمةُّلسبيلُّوخمالفة
ُّلألمةُّومتييزُّموسلُّعليهُّاهللُّصلىُّبرسولهُّواقتداءُّاهللُّألمرُّطاعةُّأهناُّكماُّاإلنسان،ُّبشرةُّترطيبُّعلىُّتعملُّهيُّإذُّواالجتماعية،

ُّ.ومكانُّزمانُّلكلُّوصاحلةُّللفطرة،ُّمراعيةُّجاءتُّالسنةُّأنُّيثبتُّمماُّبزيه،ُّوليسُّاإلنسانُّهبيئةُّتتعلقُّأهناُّكماُّالمية،اإلس

                                                                 
ُّهوُّكلُّالعلة ُّدارُّ،ُّمبخالفةُّاملشركنيُّهوُّأحدُّالتعليالتُّوليس ُّوصحيحُّالسنة،ُّعادلُّبنُّيوسفُّالعزازي، ،ُّسنة3ُّة،ُّطالعقيدة،ُّالقاهرُّانظرُّمتامُّاملنةُّيفُّفقهُّالكتاب

ُّ(.8ُّ/52م،ُّ)2004هـ/8422ُّ
8ُّ-ُّ(ُّ ُّ)بشرحُّفتحُّالباري(، ُّ(.5441(،ُّرقمُّ)1ُّ/3241(.ُّ)5141(،ُّرقمُّ)80ُّ/313صحيحُّالبخاري
ُّطُّ-2ُّ ُّدارُّالعقيدة، ُّ(.8ُّ/52ُّ،51م،ُّ)2004هـ/8422ُّ،ُّسنة3ُّمتامُّاملنةُّيفُّفقهُّالكتابُّوصحيحُّالسنة،ُّعادلُّبنُّيوسفُّالعزازي،
ُّحممدُّاحلامد،ُّاملكتبةُّالعربيجمموعةُُّّ-3ُّ ُّدمشق،ُّطرسائلُّالشيخ ،ُّالردُّعلىُّاالفتاءاتُّوالشبهات،ُّالقسمُّاإلسالمموسوعةُّبيانُّعنُُّّ،12م،ُّص8114هـ/3ُّ،8484ُّة،

ُّاملطعينوُّ،ُّالثانيةُّوالعشرونالشبهة2ُُّّجُّاألولالثالث:ُّالسنةُّالنبوية،ُّاجمللدُّ ُّالسنةُّالنبوية:ُّعرضُّونقض،ُّد.ُّعبدُّالعظيمُّإبراهيم ُّإلنكار ُّ.22الشبهةُُّّ،الشبهاتُّالثالثونُّاملثارة
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ّ ّ(2)ّاالختالفّعندّالسنةّدونّالقرآنّإلىّاالحتكامّدعوىالبحثّالرابعّوالعشرون:
ُّوما}:ُّوجلُّزعُّبقولهُّذلكُّعلىُّيستدلونوُُّّالسنة،ُّدونُّفحسبُّللقرآنُّيكونُّاالختالفُّعندُّاالحتكامُّأنُّاملغرضنيُّبعضُّيدعيُّ

ُّعزُّقولهُّيفُّوالتنازعُّاآلية،ُّهذهُّيفُّاالختالفُّبنيُّيفرقونُّأهنمُّإىلُّباإلضافةُّ،[80:ُّالشورى]ُّ{اهللُّإىلُّفحكمهُّشيءُّمنُّفيهُّاختلفتم
ُّالقرآن)ُّوحدهُّاهللُّإىلُّيكونُّاالختالفُّعندُّالرجوعُّأنُّزاعمنيُّ،[51:ُّالنساء]ُّ{والرسولُّاهللُّإىلُّفردوهُّشيءُّيفُّتنازعتمُّفإن}:ُّوجل

ُّعلىُّوقصرهاُّنةالسُّشأنُّمنُّالتهوينُّإىلُّذلكُّوراءُّمنُّرامني".ُّوالسنةُّالقرآن:ُّ"أيُّورسوله،ُّاهللُّإىلُّفيهُّفالرجوعُّالتنازعُّأماُّ،(الكرمي
ُّ.وتشريعاتُّوتفصيالتُّأحكامُّمنُّفيهاُّمماُّاملسلمنيُّوحرمانُّجانباُّلتنحيتهاُّوصوالُّأمور؛ُّدونُّأمور

ُّفالُّمثُّمنوُُّّواحد،ُّمبعىنُّأهنماُّأيُّاالختالف،ُّشدةُّهوُّالتنازعُّإنُّإذُّواالختالف؛ُّالتنازعُّبنيُّللتفريقُّهوجُّال-8نقدّعامّ:ّّّّّّ
ُّ.السنةُّمنكريُّعقولُّيفُّوختبطُّاضطرابُّهوُّإمناُّالسنة،ُّدونُّبالقرآنُّاالختالفُّعندُّالتحاكمُّلتخصيصُّمعىن

ُّالستداللاُّيصحُّفالُّوعليهُّبه،ُّوألزمناُّذلكُّعلىُّنصُّإذُّبالقرآن؛ُّعمالُّهباُّالعملُّكانُّالسنة،ُّحجيةُّعلىُّالقرآنُّدلُّملا-2ُُُُُُّّّّّّ
ُّ.األمورُّمجيعُّيفُّإليهاُّوالرجوعُّبالسنةُّالعملُّوجوبُّعلىُّالدليلُّيفُّنصُّهيُّبلُّالسنة،ُّرفضُّعلىُّاآليةُّهبذه
ّواالختالفّالتنازع"ّلفظيّإن.ّأوال ّنالحاليّيفّوالسنةّللقرآنّاالحتكامّأوجبتّحينّاآلياتّأكدتهّماّوهذاّ،واحدّبمعنى"
ّ:سواءّحدّعلى

ُّفيهُّاختلفتمُّوما}:ُّوجلُّعزُّقولهُّيف"ُّاختلفتم"ُّلفظُّبنيُّاملعىنُّيفُّاختالفُّبوجودُّالناس،ُّإيهامُّالسنةُّمنكريُّبعضُّحاولُّلقدُُُُُُُّّّّّّّ
ُّكالمُّوهذا{،ُّولوالرسُّاهللُّإىلُّفردوهُّشيءُّيفُّتنازعتمُّفإن}:ُّوجلُّعزُّقولهُّيف"ُّتنازعتم"ُّلفظُّوبنيُّ{اهللُّإىلُّفحكمهُّشيءُّمن

ُّاختلفواُّأي:ُّالشيءُّيف(ُّتنازعوا)ُّويقالُّاختلفوا،ُّأي:ُّالقوم(ُّتنازع:ُّ)يقالُّحيثُّاملعىن،ُّيفُّمتفقانُّاللفظنيُّأنُّذاكُّواب؛للصُّجمانب
ُّواحدُّلكُّيأخذُّأنُّواملخالفةُّاالختالف:ُّ"االختالفُّمعىنُّموضحاُّ"القرآنُّمفردات"ُّكتابهُّيفُّاألصفهانُّالراغبُّويقول(،2ُّ)فيه

ُّبنيُّاالختالفُّكانُّوملا:ُّ"كالمهُّمتامُّعليهُّيدلُّكماُّشقاق،ُّوالُّتنازعُّغريُّمنُّأي(،3ُّ)"قولهُّأوُّحالهُّيفُّاآلخرُّطريقُّغريُّطريقا
ُّوال}ُّ،[32:ُّمرمي]ُّ{بينهمُّمنُّاألحزابُّفاختلف}:ُّوجلُّعزُّقالُّواجملادلة،ُّللمنازعةُّذلكُّاستعريُّالتنازع،ُّيقتضيُّقدُّالقولُّيفُّالناس
ُّ.(4)ُّ[881:ُّهود]ُّ{ُّخمتلفنيُّيزالون
ُّتضيقُّاليتُّوصدورهمُّونفوسهم،ُّالناسُّواقعُّمنُّحيصلُّأنهُّإالُّواملشاقة،ُّاملنازعةُّمعىنُّحيملُّالُّاللغةُّأصلُّيفُّفاالختالُّأنُّومعُُُُُُّّّّّّ

ُّصورهُّمنُّوصورةُّهدرجاتُّمنُّدرجةُّوالثان،ُّالتنازعُّمنُّأعمُّفاالختالفُّاملنازعة،ُّيفُّسبباُّاالختالفُّهذاُّفيكونُّهلم،ُّغريهمُّخمالفةُّعن
ُّ.(5)الناتجُّاحلاصلُّاملعىنُّهذاُّعلىُّاآلياتُّبعضُّيفُّالكرميُّالقرآنُّجاءُّوقد،ُّمنهُّوأقوىُّأحدُّوهيُّعنهُّناجتة

ُّعاشورُّابنُّالطاهرُّوقالُُُُُُّّّّّّ ُّ:األعشىُّقالُّاألخذ،:ُّأيُّالنزع،ُّمنُّتفاعلُّوهوُّاالختالف،ُّشدةُّهوُّالتنازع:
ُّألنُّعارة؛االستُّقطريُّعلىُّالشديدُّاالختالفُّعلىُّالتنازعُّفأطلق:ُّخضلُّراووقهاُّمزةُّوقهوة****ُّمتكئاُّالرحيانُّقضبُّنازعتهم

ُّ{تفشلوافُّتنازعواُّوال}:ُّوجلُّعزُّاهللُّقالُّاحلقيقة،ُّساوىُّحىتُّذلكُّوغلبُّشخصني،ُّبنيُّالتجاذبُّيشبهُّالشديدُّاالختالف
ُّدرجاتُّمنُّدرجةُّالتنازعُّأنُّمنُّ-ُّذكرهُّأسلفناُّملاُّوتأكيدا[،42ُّ:ُّطه{ُّ]النجوىُّوأسرواُّبينهمُّأمرهمُّفتنازعوا[،ُّ}44:ُّاألنفال]

:ُّالطربيُّولقُّهذاُّيفُّعبارامهمُّأحسنُّومن،ُّاآليةُّيف"ُّتنازعتم"ُّلكلمةُّالعلماءُّتفسريُّمنُّطرفاُّنوردُّ-ُّصورهُّمنُّوصورةُّاالختالف

                                                                 
ُّ.م2004/ُّهـ8422ُّ،8طُّاألردن،ُّللنشر،ُّجوادُّدار،ُّعفانةُّجواد،ُّالديكُّوصياحُّاإلسالم- 1
ُّ(.2ُّ/150)ُّ،(ُّنزع)ُّمادةُّ،3طُّالقاهرة،ُّالعربية،ُّاللغةُّجممعُّالوسيط،ُّاملعجمُّ- 2
ُّ.854صُّبريوت،ُّاملعرفة،ُّدارُّكيالن،ُّسيدُّحممد:ُّحتقيقُّاألصفهان،ُّلراغباُّالقرآن،ُّغريبُّيفُّاملفرداتُّ- 3
 (.2ُّ/150)ُّ،(ُّنزع)ُّمادةُّ،3طُّالقاهرة،ُّالعربية،ُّاللغةُّجممعُّالوسيط،ُّاملعجم.854ُّصُّبريوت،:ُّحتقيقُّاألصفهان،ُّالراغبُّالقرآن،ُّغريبُّيفُّاملفرداتُّ- 4

ُّ.بتصرف88ُّصُّم،2002/ُّهـ8421ُّ،3طُّالسعودية،ُّاليسر،ُّدارُّعوامة،ُّحممد،ُّوالدينُّالعلمُّمسائلُّيفُّاالختالفُّأدبُّ- 5
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ُّولفظ،ُّ"اهللُّىلإُّردوهُّالعلماءُّتنازعُّفإن:ُّ"جماهدُّوعن،ُّ"فيهُّأمركمُّوأولوُّأنتمُّأوُّبينكمُّفيماُّأنتمُّاملؤمنونُّأيهاُّاختلفتمُّإنُّيعين"
ُّاختالفُّيفُّالتنازعبُّويصدق،ُّاحلقوقُّعلىُّاخلصومةُّيفُّبالتنازعُّالتحاكمُّفيصدقُّشيء؛ُّكلُّيفُّأيُّاإلهبام،ُّيفُّمتوغلةُّنكرة"ُّشيء"

ُّ(8)األمةُّأحوالُّإجراءُّيفُّاألمورُّوالةُّكتنازع،ُّماُّعملُّمباشرةُّعندُّأو،ُّاملشاورةُّعندُّاآلراء
ُّأدراجُّبهُّويذهبُّزعمهمُّبطالنُّيبنيُّ[،80:ُّالشورى]ُّ{شيءُّمنُّفيهُّاختلفتمُّوما}:ُّتعاىلُّلقولهُّآخرُّتفسريُّفلهُّالقرطيبُّوأماُُُُُُُّّّّّّّ
:ُّالقرطيبُّقوليُّاإلسالم،ُّولدينهُّهللُّاحلكمُّيكونُّاحلالةُّهذهُّويفُّالكتاب،ُّوأهلُّاملؤمننيُّبنيُّاختالفُّهناُّاالختالفُّأنُّوهوُّالرياح،

ُّاهللُّإىلُّكمهحُّهلمُّفقولواُّالدين،ُّأمرُّمنُّواملشركنيُّالكتاب،ُّأهلُّمنُّالكفارُّفيهُّخالفكمُّوماُّأيُّللمؤمنني؛ُّاهللُّرسولُّقولُّحكاية"
ُّوسنةُّكتابُّمنُّعليهُّيشتملُّملاُّالذهنُّينصرفُّأنُّلزمُّاإلسالمُّقلناُّوإذاُّ(2)غريهُّالُّاإلسالمُّهوُّالدينُّأنُّحكمُّوقدُّإليكم،ُّال

ُّ.املناطقةُّتعبريُّحدُّعلىُّمبحمولُّوموضوع،ُّالنحاةُّتعبريُّحدُّعلىُّخبربُّمبتدأُّارتباطُّببعضهماُّمرتبطني
ُّإىلُّذلكُّيفُّالتنازعُّيردُّأنُّوفروعه،ُّالدينُّأصولُّمنُّالناسُّفيهُّتنازعُّشيءُّكلُّبأنُّاهللُّمنُّرأمُّهذا:ُّ"كثريُّابنُّاحلافظُّوقالُُُُُُُّّّّّّّ
ُّلهُّوشهداُّوالسنة،ُّالكتابُّبهُّحكمُّفماُّ[80:ُّالشورى]ُّ{اهللُّإىلُّفحكمهُّشيءُّمنُّفيهُّاختلفتمُّوما}:ُّقالُّكماُّوالسنة،ُّالكتاب
:ُّمنهماُّراداملُّإذُّاآليتني؛ُّمنُّاملرادُّبنيُّللتفريقُّالوجهُّفإنهُّسبقُّماُّىلإُّواستناداُّ!؟(3)"الضاللُّإالُّاحلقُّبعدُّوماذا،ُّاحلقُّفهوُّبالصحة
ُّأنهُّنقلُّوملُّاءواالستقصُّالدقةُّأردناُّإنُّفاملعىن،ُّسواءُّحدُّعلىُّالتنازعُّأوُّاالختالفُّعندُّرسولهُّوسنةُّاهللُّكتابُّإىلُّاالحتكامُّوجوب

ُّ.صورهُّمنُّوصورةُّدرجاتهُّمنُّودرجةُّ-ُّختالفاالُّ-ُّاألولُّمنُّفرعاُّ-ُّالتنازعُّ-ُّالثانُّيكونُّأنُّعلىُّيبعدُّفلن،ُّواحد
ُّيفُّاهللُّإىلُّاالختالفُّحالُّاحلكمُّنسبةُّمبقتضىُّوالسنةُّالكتابُّعلىُّمنصبُّاحلالنيُّيفُّالتحاكمُّفإنُّأمرُّمنُّكانُّماُّوأياُُُُُُّّّّّّ
ُّوالسنة؛ُّكتابالُّيفُّاملتمثلُّالشرعُّمبقتضىُّالعملُّيستوجبُّاهللُّحكمُّأنُّذاك،ُّ{اهللُّإىلُّفحكمهُّشيءُّمنُّفيهُّاختلفتمُّوما}:ُّاآلية

ُّمنُّإليكُّاهللُّأنزلُّمبا:ُّأيُّ[41:ُّاملائدة]ُّ{اهللُّأنزلُّمباُّبينهمُّفاحكم}:ُّوجلُّعزُّقولهُّتفسريُّيفُّعاشورُّابنُّالطاهرُّقولُّهذاُّويعضد
ُّناحيةُّمنُّهذا(،4ُّ)إليكُّأوحاهُّمباُّأو،ُّالقرآن ُّماوُُّّالذكرُّسالفيتُّباآليتنيُّدعواهمُّيفُّهؤالءُّاستداللُّيفُّفإنُّأخرىُّناحيةُّومن،
ُّفإن}:ُّاحلقُّبقولُّكالمهمُّشافعنيُّالتنازعُّحالُّالقرآنُّجبانبُّالسنةُّإىلُّالتحاكمُّقصرواُّفقدُّهلم؛ُّالُّعليهمُّيشهدُّماُّمنهماُّوهاستنبط
:ُّوجلُّعزُّبقولهُّكالمهمُّمعضدينُّاالختالفُّحالُّإليهاُّاالحتكامُّوحجبوا،ُّ[51:ُّالنساء]ُّ{والرسولُّاهللُّإىلُّفردوهُّشيءُّيفُّتنازعتم

ُّ!منطقيةُّمفارقةُّطالوتهُّعلىُّالكالمُّهذاُّويفُّ[80:ُّالشورى]ُّ{اهللُّإىلُّكمهفحُّشيءُّمنُّفيهُّاختلفتمُّوما}
ُّإمناُّاألخريُّهذاُّأنوُُّّالنزاعُّمنُّأعمُّاالختالفُّأنُّومؤداهاُّاملفارقةُّتلكُّعلىُّنقفُّاللغةُّيفُّببعضهماُّاللفظنيُّعالقةُّإىلُّوبالرجوعُُُُُُّّّّّّ

ُّبعدُّإالُّلنزاعاُّدرجةُّإىلُّاألمرُّيصلُّالُّلكنُّالنظرُّجهاتوُُّّيفُّأوُّالتصرفُّيفُّأوُّالرأيُّيفُّشخصانُّخيتلفُّفقدُّاالختالف؛ُّذروةُّهو
ُّيفُّاستقرُّوإذا،ُّدويتصاعُّاملوقفُّوحيتد،ُّالصدورُّتضيقُّماُّبعدُّاملنازعةُّإىلُّتدرجيياُّاالختالفُّيرتقيُّحىتُّذلكُّإىلُّوماُّوجذبُّشد

ُّاالحتكامُّيفُّالسنةُّدورُّحتجيمُّمنُّهؤالءُّإليهُّعمدُّمباُّعلمناُّجانبُّإىلُّهذاُّأذهاننا ُّعواهمدُّيفُّأثاروهُّماُّإثارةُّوراءُّمنُّوقصدهم،
ُّمنُّكنيُّوأمل!ُّالنزاع؟ُّالُّاالختالفُّحالُّعلىُّاقتصارُّمثةُّكانُّإنُّللسنةُّاالحتكامُّيستقرُّأنُّاملنطقُّمنُّيكنُّأمل:ُّنتساءلُّتلك

ُّاللتنيُّيتنيواآلُّالقرآنُّسياقُّنإُّ!والسنة؟ُّللقرآنُّاهلينةُّاخلالفاتُّالُّالكربىُّالنزاعاتُّيفُّالفصلُّيكونُّأنُّجاريناهمُّإنُّأيضاُّاملعقول
ُّاملوقفُّحقيقةُّعليهُّمباُّالُّاالستنباطُّيفُّهمُّمبنطقهمُّعاملناهمُّلوُّادعوهُّماُّخالفُّعلىُّليشهدُّالتحديدُّوجهُّعلىُّهبماُّاستشهدوا

ُّإليهاُّاالحتكامُّينحصرُّأنُّتقتضيُّلوجدناهاُّللسنةُّالدونيةُّنظرمهمُّتستلزمهُّماُّتأملناُّفلوُّأصال؛ُّاجلدليةُّهذهُّملثلُّحباجةُّاألمرُّفليس
ُّ.معقداُّنزاعاُّويصبحُّويتصاعدُّاخلالفُّحيتدُّأنُّوقبلُّالبسيطةُّتالفاتاالخُّيف

                                                                 
ُّوالتنوير،ُّابنُّعاشور،ُّدارُّسحنون،ُّتونس،ُّد.ُّت،ُّ)ُّ-8ُّ ُّ(.5ُّ/11التحرير
ُّ(.84ُّ/2م،ُّ)8115هـ/8405ُّاجلامعُّألحكامُّالقرآن،ُّالقرطيب،ُّدارُّإحياءُّالتاثُّالعريب،ُّبريوت،ُّ-2ُّ
ُّالتوفيُّ-3ُّ ُّ(.2ُّ/245قية،مصر،ُّد.ُّت،ُّ)تفسريُّالقرآنُّالعظيم،ُّابنُّكثري،ُّاملكتبة
ُّد.ُّت،ُّ)-4ُّ ُّوالتنوير،ُّابنُّعاشور،ُّدارُّسحنون،ُّتونس، ُّ(.4ُّ/222التحرير



منانيــــــويةّوحيّربـــــةّالنبـــــالسنّ  ّّّّةـنــــــداءّالســــــأعّلدعاوىاقشةّـــــّ، ّّّ ّّ ّّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّّالــــنــ ـبـويـ ةّ ّّّ ّّ ّّّ محــــــــــــمدّأحمـــــــــــــــــــدّصـــــــــبرةّ  إعدادّ:
 

438 
 

ُّدونُّاهللُّإىلُّلنزاعاُّيردُّبينماُّورسوله،ُّاهللُّإىلُّاالختالفُّيردُّأنُّوهوُّبيناُّماُّحنوُّعلىُّاآليتانُّتأيتُّأنُّزعمهمُّمقتضىُّكانُّلقدُُُُُُُُّّّّّّّّ
ُّهمعليُّشاهدانُّفهما،ُّادعوهُّماُّخالفُّعلىُّشاهدتانُّاآليتنيُّأنُّهبذاُّعلمُّكذلكُّاألمرُّكانُّوملاُّ،عليهُّهوُّماُّعكسُّوهوُّالرسول

ُّلحاُّإليهماُّاالحتكامُّكانُّوأصعبُّاخلالفُّمنُّأعقدُّوهوُّالتنازعُّحالُّاالحتكامُّيفُّللقرآنُّمشاركةُّالسنةُّكانتُّفإذاُّهلم؛ُّال
ُّوجوههمُّواويسلم،ُّللحقُّيذعنواُّأنُّإالُّهؤالءُّأمامُّفليس...ُّوبعدُّ!العسري؟ُّيفُّحكمُّاليسريُّمنُّمينعُّفال،ُّوأحرىُّأوىلُّاالختالف

ُّيفيدُّالُّفيماُّلالدليُّتلمسُّأنُّومعلوم،ُّضعفُّعلىُّضعفاُّإالُّحجتهمُّزادمهمُّفما،ُّقالواُّالذيُّغريُّدليالُّفيلتمسواُّيذهبواُّأوُّللحجة
ُّ!املرجعيةُّوفقدانُّالوهنُّمنُّضربُّاحلجة؛ُّيقيمُّوالُّالثبوت
ّ:بالقرآنّعمالّبهاّالعملّكانّالسنةّحجيةّعلىّالقرآنّدلّلـما.ّثانياّّّّّّ
ُّعليهوُُّّبه،ُّوألزمناُّذلك،ُّعلىُّنصُّالذيُّهوُّإذُّبالقرآن؛ُّعمالُّهباُّالعملُّفكانُّبالسنة،ُّالعملُّوجوبُّعلىُّالقرآنُّنصُّلقدُُُُُّّّّّ

ُّذكرناُّكماُّبالسنةُّاجاالحتجُّيقويانُّأهنماُّيظهرُّفيهماُّالتأملُّإنُّبلُّالسنة،ُّرفضُّعلىُّباآليتنيُّاالستداللُّصحةُّبعدمُّالقولُّنستطيع
ُّأنُّعلىُّتنصُّليتاُّاآلياتُّألنُّبالقرآن؛ُّالعملُّميكنكمُّالُّفإنهُّالسنة،ُّتنكرونُّكنتمُّإذا:ُّفنقولُّالسنةُّكريمنُّمعُّنتساءلُّولعلنا،ُّآنفا
ُّألنهُّجممال؛ُّآنالقرُُّّيفُّجاءُّمباُّالعملُّميكنكمُّالُّوأيضاُّالسنة،ُّبامتثالُّإالُّهباُّالعملُّميكنكمُّالُُّّاهللُّرسولُّإىلُّموكولُّالقرآنُّبيان

ُّاالختالفُّحالُّبينكمُّيمافُّحتتكمونُّوكيف!ُّالسنة؟ُّأنكرمتُّإذاُّمثالُّبالصالةُّاألمرُّمتتثلونُّيففكُّالسنة،ُّيفُّوبيانهُّبيان،ُّإىلُّحيتاج
ُّ.(8)بالسنةُّأي:ُّفقالُّ{شيءُّلكلُّتبياناُّالكتابُّعليكُّونزلنا}:ُّقرأُّإذُّاألوزاعيُّاهللُّورحم!ُّالسنة؟ُّأنكرمتُّإذاُّالتنازع،ُّأو

ُّمنُّالسنةُّيفُّماُّكلُّإرجاعُّأنُّكماُّالقرآن،ُّالتشريعُّمقاصدُّتتعدُّملُّنةالسُّوأنُّله،ُّمفصلةُّوالسنةُّجمملُّالكتابُّأنُّعرفناُّوإذاُُُُُُّّّّّّ
ُّأنُّنعلمُّسبقُّماُّإىلُّواستنادا،ُّ(2)للقرآنُّبيانُّالسنةُّأنُّتأكدناُّالكرمي،ُّالقرآنُّيفُّاإلمجاليةُّاألحكامُّإىلُّيكونُّالتفصيلية،ُّاألحكام
ُّ{يوحىُّوحيُّإالُّهوُّإن(3ُّ)ُّاهلوىُّعنُّينطقُّوما}:ُّوجلُّعزُّلقولهُّاهللُّإىلُّرجوعُّحقيقتهُّيفُّهوُّالنيبُّإىلُّالرجوع :ُّوجلُّعزُّوقوله(

ُّاملرتبةُّيفُّتأيتُّالنبويةُّالسنةُّإنُّإذُّقبل؛ُّاهللُّفعنُّالنيبُّعنُّقبلُّفمن[،2ُّ:ُّاحلشر]ُّ{فانتهواُّعنهُّهناكمُّوماُّفخذوهُّالرسولُّآتاكمُّوما}
ُّمفيدُّوكالمهاُّليها،عُّالكتاب،ُّبي نةُّملاُّيفُّاملُّوهيُّللتشريع،ُّالثانُّواملعنيُّاملصدرُّهيُّكانتُّوإنُّاحلجية،ُّيفُّللقرآنُّمساويةُّاألوىل
ُّ.العملُّكانُّاخلمسةُّاألحكامُّمنُّنوعُّأيُّعلىُّمبقتضاه،ُّللعملُّموجبُّللعلم،
ُّكتابهُّيفُّعنونُّقدُّالبغداديُّاخلطيبُّأنُّذلكُّومن،ُّ"احلجيةُّيفُّالصحيحةُّوالسنةُّالكتابُّبنيُّالتسويةُّعلىُّالعلماءُّأمجعُّولقدُُُُُُّّّّّّ

ُّ"التكليفُّولزومُّملالعُّوجوبُّيفُّرسولهُّسنةُّوحكمُّتعاىل،ُّاهللُّكتابُّحكمُّبنيُّالتسويةُّيفُّجاءُّما:ُّ"بقولهُّاملوضوعُّهلذا"ُّالكفاية"
ُّفرضناُّفلوُّهذا،ُّمعُّواتفاقا(،4ُّ)األحكامُّعلىُّهباُّواالحتجاجُّاالعتبارُّحيثُّمنُّواحدة،ُّمرتبةُّيفُّوالسنةُّالقرآنُّأنُّإىلُّيشريُّ(3)

ُّإىلُّالرجوعُّةمبثابُّالسنةُّإىلُّالرجوعُّفإنُّفقط،ُّالقرآنُّإىلُّاالختالفُّحالُّيفُّعنرجُّأنُّأمرناُّوأنناُّالتنازع،ُّغريُّاالختالفُّأنُّجدال
ُّ.هباُّنادىُّمنُّوجهلُّزيفها،ُّويتضحُّوالنقلُّبالعقلُّالشبهةُّهذهُّتبطلُّهذاُّوعلى،ُّالقرآن

ُّاحلقُّقبلُّنمُّهباُّاملنوطُّدورهاُّمنُّالتقليلُّخاللُّمنُّالسنةُّحجيةُّإلنكارُّالقرآنُّمنُّآياتُّإىلُّاستندواُّالشبهةُّأصحابُّإنّ:الخالصة
ُّجهلهمُّوتوضحُّهرة،املطُّالسنةُّحجيةُّتثبتُّأرادواُّماُّنقيضُّعلىُّاآلياتُّوهذهُّواالختالفُّ،"التنازع"ُّلفظيُّبنيُّاالختالفُّإثباتُّيف

ُّوسنةُّاهللُّكتابُّإىلُّحقيقةُّومرجعهُّمردهُّالدينُّأحكامُّمنُّحكمُّفأيُّهذاُّوعلىُّما،ُّشيءُّيفُّاالختالف:ُّهوُّالتنازعُّإذُّاملفرط؛
ُّدليلُّوهذاُّتعارضه،ُّوأُّمعهُّتتناقضُّالُّإهناُّحبيثُّاهللُّكتابُّيفُّمبهماُّكانُّماُّوتفصلُّوتوضحُّلتبنيُّالنبويةُّلسنةاُّجاءت،ُّوُُّّرسوله

 {وغريها.اهللُّأطاعُّفقدُّالرسولُّيطعُّمن}:ُّوجلُّعزُّقولهُّمنهاُّاآليات،ُّمنُّكثريُّيفُّالسنةُّإىلُّالرجوعُّاهللُّأوجبُّوقدُّحجيتها،ُّعلى
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ّرد ّوالعشرونّالبحثّالخامس ّلسنةّمجردّصدىّلعواطفّالنبيالزعمّأنّا:
 .)2(ّوالّدخلّلهاّفيّالتشريعُّالشخصية

يزعمُّبعضُّاملشككنيُّأنُّالسنةُّجمردُّصدىُّلعواطفُّالنيبُّالشخصية،ُّتبدتُّعلىُّهيئةُّمنحُّأعطاهاُّأهلهُّوذويه،ُّبدليلُّأنهُّجعلُُُُُُّّّّّّ
ثمانُّسهماُّالُّعلُّاجلنة،ُّبلُّإنهُّأعطىُّزوجُّابنتهُّرقيةُّنني،ُّوجعلُّسبطيهُّاحلسنُّواحلسنيُّسيديُّشبابُّأهابنتهُّفاطمةُّسيدةُّنساءُّاملؤم

ه،ُّولوُُّّميستحقهُّمنُّغنائمُّبدر؛ُّألنهُّملُّيشهدُّالغزوة،ُّوعليهُّفالُّدخلُّللسنةُّيفُّالتشريع،ُّوقدُّأقرُّالنيبُّبذلكُّفلمُّيأكلُّالضبُّوملُّحيرُّ
ُّحلرمه ُّإىلُّالقولُّبعدمُّأهليةُّالسنةُّألنُّتكونُّمصدراُّللتشريعُّاإلسالمي.ُّرامنيُّمنُّوراءُّذلكُّ،كانتُّالسنةُّتشريعا

{ُّاإمناُّيريدُّاهللُّليذهبُّعنكمُّالرجسُّأهلُّالبيتُّويطهركمُّتطهريُّ}ُّ:وجلُّعزُّنُّفضلُّآلُّالبيتُّثابتُّبالقرآن،ُّقالإّ:نقدّعام
ُّاهللُّتعاىل،ُّبومنُّمثُّملُّتأتُّالسنةُّيفُّتكرميهمُُّّ،[33:األحزاب] ُّخمالفُّملاُّجاءُّيفُّكتاب ُّيفلُّأكدته؛ُّوعليهُّفالُّوُّبشيء ُّجهُّللطعن

ُّأحاديثُّفضائلُّآلُّالبيتُّالصحيحة ُّبنُّعفانُّيفُّاملدينةُّكيُّمير ُُّّملُّيكنُّإبقاءُّالنيبوُّ، ُّمنُّاحملاباة،ُّوإمناُّكانُّعثمان ضُّزوجتهُّنوعا
مرُّسينتهيُّإىلُّبقاؤهُّحتماُّمعُّبقيةُّاألصحاب،ُّكماُّأنُّالنيبُّومنُّمعهُّحنيُّخرجواُّطالبنيُّعريُّقريشُّماُّكانُّيدورُّخبلدهمُّأبداُّأنُّاأل

نُّحبسهُّالعذر،ُّأماُّإعطاءُّعثمانُّسهماُّمنُّالغنائمُّدونُّشهودهُّالقتال،ُّلذاُّملُّينكرُّالنيبُّعلىُّمنُّملُّخيرجُّمعهُّدونُّعذر،ُّفضالُّعم ُّ
ي،ُّالُّتطالبُّاألمةُّبفعلُّل ُّب ُّألكلُّالضبُّعملُّج ُُُّّّتركُّالنيب،ُّوإنُّمنُّغزوةُّمعُّغريُّواحدُّمنُّالصحابةُّالقتالُّفذلكُّأمرُّوردُّيفُّأكثر

ُّمنُُّّ،ُّفهوُّليسُّموضوعاُّللتشريع،ُّوكونهمثله ُّالسنةُّليستُّميوالُّشخصيةُّله،ُّوإمناُّهيُّتشريعُّربانُّمعصوم ملُّحيرمهُّدليلُّعلىُّأن
ُّلكلُّاملسلمنيُّيفُّكلُّزمانُّومكان. ُّاألهواء،ُّملزم

ّثابتّبالقرآنّقبلّالسنة: ّأوال.ّفضلّآلّالبيت
يأُّلهُّأسبابُّالنصرُّوالتوفيقُّيفُّأداءُّدعوتهُّكيُّالُّحيولُّحلملُّآخرُّرساالتُّالسماءُّإىلُّاألرض،ُّوهُّإنُّاهللُّاصطفىُّحممدا

ُّأالُّ ُّجليلة،ُّوهي ُّوذويهُّحلكمة ُّتكرميُّأهله ُّهذاُّالتكرمي ُّومنُّمستلزمات ُّبتكرميهُّوإجالله، ُّللخافقني.ُّوذلك ُّتبليغُّالرسالة األعداءُّدون
ُّله ُّيكون ُّمما ُّقبلهم، ُّالدعوةُّيؤتىُّمن ُّمسار ُّعلى ُّباهلني ُّليس ُّب،ُّأثر ُّاهلل ُّماُّكرم ُّوأعظم ُّآل ُّفُّبيتهه ُّالرجس، ُّمن ُّطهرهم ُّعزُّأنه قال

ُّهناُّوالرجسُّيفُّاألصلُّالقذرُّالذيُّيلوثُّاألبدان،ُّواستعري،ُّ{إمناُّيريدُّاهللُّليذهبُّعنكمُّالرجسُّأهلُّالبيتُّويطهركمُّتطهريا}ُّوجل:
ُّامللوثُّبالقذر،ُّواس ُّمرذوالُّمكروهاُّكاجلسم ُّعرضُّاإلنسانُّيفُّالدنياُّواآلخرة ُّلضدُّتللذنوبُّوالنقائصُّالدينية؛ُّألهناُّجتعل عريُّالتطهري

ُّجتنيبُّالذنوبُّوالنقائصُّكماُّيكونُّاجلسمُّأوُّالثوبُّطاهرا. ُّذلكُّوهو
ُّاملضارعُّ ُّأخذُّصيغةُّالفعل ُّلإلجناءُّواإلبعاد،ُّوقد ُّبالتعبريُّباإلذهابُّاملفيد ُّالنيبُّمنُّالرجس ُّصونُّآلُّبيت مثُّأنعمُّالقرآنُّيف

ميُّماُّبعدهُّتكرُّ،ُّوالُّشكُّيفُّأنُّهذاُّالتطهريُّالربانُّتكرميُّ(2)الُّرادُّإلرادتهالدالةُّعلىُّجتددُّاإلرادةُّواستمرارها،ُّوإذاُّأرادُّاهللُّأمراُّقدرهُّإذُّ
ُّآللُّبيتُّرسولُّاهللُّاألتقياءُّاألنقياء،ُّالواردُّبصريحُّالعبارةُّيفُّكتابُّاهللُّالعظيم،ُّالذيُّالُّيأتيهُّالباطلُّأبدا.

صيصُّماُّهوُّإالُّتأكيدُّملاُّأتىُّيفُّكتابُّاهلل،ُّأوُّختُّمجيعا،ُّأوُّخصصتُّالتكرميُّبأحدهمُّامُّهلموماُّأتتُّبهُّالسنةُّمنُّتكرميُّع
املؤمنني؟ُُّّأالُّترضنيُّأنُّتكونُّسيدةُّنساء»له،ُّوكثرياُّماُّأكدتُّالسنةُّالكتابُّوخصصتُّعامه.ُّفقولُّالنيبُّلفاطمةُّرضيُّاهللُّعنها:ُّ

هُّالشخصية؛ُّملُّيتأثرُّقطُّيفُّاإلخبارُّعنُّاهللُّبعواطفُّوأوحىُّبهُّإليه،ُّفالنيبهللُّعليه،ُّكانُّعنُّعلمُّأطلعهُّاُُّّ(3)«أوُّسيدةُّنساءُّهذهُّاألمة
ُّألنهُّمعصومُّمنُّذلك.

                                                                 
ُّالسنة،ُّد.ُّطهُّحبيشي،-8ُّ  .م2004هـ/2ُّ،8422ُّمطبعةُّرشوان،ُّالقاهرة،ُّطُّضالالتُّمنكري
ُّوالتنوير،ُّابنُّعاشور،-2ُّ ُّ(.88ُّ/84ُّ،85)ُّ،دارُّسحنون،ُّتونس،ُّد.ُّتُّانظر:ُّالتحرير
ُّبنيُّيديُّالناس،ُّ)-3ُّ ُّ)بشرحُّفتحُّالباري(،ُّكتاب:ُّاالستئذان،ُّباب:ُّمنُّناجى ُّالبخاري ُّ(.4215ُّ،4214(،ُّرقمُّ)88ُّ/12صحيح

https://www.google.com/#_edn1
https://www.google.com/#_ednref1
https://www.google.com/#_ednref1


منانيــــــويةّوحيّربـــــةّالنبـــــالسنّ  ّّّّةـنــــــداءّالســــــأعّلدعاوىاقشةّـــــّ، ّّّ ّّ ّّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّّالــــنــ ـبـويـ ةّ ّّّ ّّ ّّّ محــــــــــــمدّأحمـــــــــــــــــــدّصـــــــــبرةّ  إعدادّ:
 

441 
 

قولُّألحبهمُّإليهُّفاطمةُّياملفتىُّعليهُّحماباتهُّآلُّبيتهُّوالرسالةُّاحملمديةُّمرتكزةُّعلىُّالعدلُّحىتُّمعُّذويُّالقرىب،ُّفهاُّهوُّالنيبُّ
بلُّإنهُّيفُُّّ(8)«إنُّالُّأملكُّلكمُّمنُّاهللُّشيئاُّغريُّأنُّلكمُّرمحاُّسأبلهاُّببالهلاياُّفاطمة،ُّأنقذيُّنفسكُّمنُّالنار،ُّف»رضيُّاهللُّعنها:ُّ

ُّ(2)«تُّيدهاوالذيُّنفسيُّبيده،ُّلوُّفاطمةُّفعلتُّذلكُّلقطع»إنكارهُّعلىُّقريشُّلشفاعتهمُّيفُّاملرأةُّاملخزوميةُّاليتُّسرقتُّأقسمُّقائال:ُّ
ُّالقلوُّ ُّيقولُّمثالُّبُّاملريضةمقعداُّبذلكُّملبدأُّالعدلُّاملطلق،ُّشافياُّملاُّقدُّيعتي ُّبيتهُّآُّماذاُّلوُّسرقُّأحدُّمنُّمنُّتساؤالت،ُّكمن ل

ُّالبابُّأمامُّأصحابُّاهلوى.ُّأيقطعُّيده؟ُّفاستشرفُّالنيب ُّالسؤالُّدونُّأنُّيسأل،ُّوأجابُّعنه،ُّمغلقا
اُّربنيفضلُّالفقراءُّواملساكنيُّعلىُّأقربُّالناسُّإليه،ُّفهذاُّهوُّعليُّبنُّأيبُّطالبُّخيُّاباةُّاملزعومة؟!ُّأينُّهيُّوالنيبفأينُّتلكُّاحمل

لمُّتوافقه،ُّفذكرتُّأيتُّبسيب،ُّفأتتهُّتسألهُّخادماُّفُّمماُّتطحنه،ُّفبلغهاُّأنُّرسولُّاهللُّأنُّفاطمةُّرضيُّاهللُّعنهاُّاشتكتُّماُّتلقىُّمنُّالرحى
ُّقدمهُّ ُّحىتُّوجدتُّبرد ُّلنقوم،ُّفقال:ُّعلىُّمكانكما، ُّوقدُّأخذناُّمضاجعناُّفذهبنا ُّذلكُّعائشةُّله،ُّفأتانا لعائشة،ُّفجاءُّالنيبُّفذكرت

أالُّأدلكماُّعلىُّخريُّمماُّسألتمان؟ُّإذاُّأخذمتاُّمضاجعكماُّفكرباُّاهللُّأربعاُّوثالثني،ُّوامحداُّثالثاُّوثالثني،ُّوسبحاُّ»علىُّصدريُّفقال:ُّ
ُّ(.3)«ثالثاُّوثالثني،ُّفإنُّذلكُّخريُّلكماُّمماُّسألتماه

ُّ ُّبابه،ُّذلكُّأنُّالنيب ُّالناسُّإليهوهذاُّاحلديثُّصريحُّيف ُّشقاءُّاألشغالُّاملنزلُّمنعُّابنتهُّوهيُّأحب ُّألنهُّيخادماُّيكفيها ة؛ُّنظرا
لصفةُّملاُّآثرُّأهلُّاُّيتبعُّهواهُّويقدمُّاملنحُّألهلهُّكماُّيزعمُّالزاعمونولوُّكانُّالنيبُّ،ُّ(4)آثرُّأهلُّالصفةُّواملساكنيُّواألراملُّباملالُّوالسيب

ُّهلاُّيفُّروايةُّأخرى:ُّ ُّأنفقُّواهلل»علىُّأحبُّالناسُّإليهُّوهيُّابنته،ُّوقدُّقال ُّأهلُّالصفةُّتطوىُّبطوهنمُّالُّأجدُّما ُّالُّأعطيكهماُّوأدع
منحاُّوامتيازاتُّمنُّقبلُّالنيبُّآللُّبيته،ُّوإمناُّهيُُّّوعليهُّفإنُّالسنةُّليستُّكماُّيزعمون،ُّ(5)«عليهم.ُّولكينُّأبيعهمُّوأنفقُّعليهمُّأمثاهنم

فاطمةُّبنتُّرسولُّاهللُُّّ-فيهاُّللتفرقةُّبنيُّاملسلمني،ُّوالُّحماباةُّألحد،ُّولوُّكانُّألصقُّالناسُّبهُّوأحبهمُّإليهُُّّتشريعُّالزمُّدائم،ُّوالُّجمال
ُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم.

أماُّقوهلمُّإنُّالنيبُّمتأثرُّيفُّسنتهُّبالعصبيةُّالقبلية؛ُّإذُّجعلُّسبطيهُّاحلسنُّواحلسنيُّرضيُّاهللُّعنهماُّسيديُّشبابُّأهلُّاجلنة،ُّ
الُّيدخلُّأحداُّاجلنة،ُّفضالُُّّ،ُّقولُّمردود؛ُّألنُّالنيب(4)«احلسنُّواحلسنيُّسيداُّشبابُّأهلُّاجلنة»عليهُّوسلم:ُُّّوذلكُّيفُّقولهُّصلىُّاهلل

ولوُّأنُّهناكُُّّ،عنُّأنُّجيعلهُّسيداُّفيها،ُّولكنُّاهللُّهوُّالذيُّيدخلُّمنُّيشاءُّمنُّعبادهُّجنته،ُّوأنهُّأخربُّنبيهُّهبذا،ُّفأخربُّالنيبُّالناس
ُّالرسولُّ جماالُّللمحاباةُّيفُّالسنةُّلكانتُّفاطمةُّرضيُّاهللُّعنهاُّأوىل،ُّفاحلسنُّواحلسنيُّداخالنُّفيماُّدخلتُّفيهُّأمهما،ُّمنُّعدمُّنفع

ُّهلاُّيفُّاآلخرة،ُّوأنهُّالُّميلكُّهلاُّمنُّاهللُّضراُّوالُّنفعا.
إنقاذُّعمهُّأيبُُّّتطاعةُّالنيباسعلىُّالناس:ُّأالُّيعدُّعدمُّمتأثراُّبالعصبيةُّألهلهُّيرفعهمُُّّءُّاملغرضنيُّالذينُّاعتربواُّالنيبونقولُّهلؤال

طالبُّمنُّالنارُّأكربُّاألدلةُّعلىُّكذبُّدعواهم؟!ُّمعُّالوضعُّيفُّاالعتبارُّماُّأليبُّطالبُّمنُّحمبةُّيفُّقلبُّالنيبُّومعُّذلكُّفلمُّميلكُّأنُّ
ُّ[54:القصص]{ُّأعلمُّباملهتدينُّإنكُّالُّمهديُّمنُّأحببتُّولكنُّاهللُّيهديُّمنُّيشاءُّوهو}ُّجيعلهُّيسلم،ُّلذلكُّأنزلُّاهللُّتعاىلُّقوله:

الُّنورثُّ»أنهُّقال:ُُّّدُّوردُّعنهفقوإذاُّأضفناُّإىلُّماُّسبقُّتقريرهُّأنُّآلُّالبيتُّالُّيرثونُّالنيبُّ،ُّذهُّاآليةُّتردُّعليهمُّوتفندُّشبهتهمحسبهمُّه
ُّ.(1)«إنُّالصدقةُّالُّتنبغيُّآللُّحممد:ُّ»ومعلومُّأنُّالصدقةُّالُّجتوزُّعليهمُّلقولهُّ(2)«ماُّتركناُّفهوُّصدقة

                                                                 
ُّمسلمُّ)بشرحُّالنووي(،ُّكتاب:ُّاإلميان،ُّ)-8ُّ ُّ)2ُّ/208صحيح ُّ(.ُّوالباللُّهوُّاملاء،ُّأي:ُّسأصلهاُّـُّأيُّالرحم.418(،ُّرقم
ُّ)بشرحُّفتحُّال-2ُّ ُّالبخاري ُّ)82ُّ/11باري(،ُّكتاب:ُّاحلدود،ُّباب:ُّإقامةُّاحلدودُّعلىُّالشريفُّوالوضيع،ُّ)صحيح ُّ(.4112(،ُّرقم
ُّلنوائبُّرسولُّاهلل-3ُّ ُّ)بشرحُّفتحُّالباري(،ُّكتاب:ُّفرضُّاخلمس،ُّباب:ُّالدليلُّعلىُّأنُّاخلمس ُّالبخاري ُّ(.3883(،ُّرقمُّ)4ُّ/241ُّ،241)ُّصحيح
ُّابنُّحجر،-4ُّ ُّبشرحُّصحيحُّالبخاري، ُّالباري ُّ(.4ُّ/241،ُّ)م8112هـ/8ُّ،8402ُّالدينُّاخلطيبُّوآخرين،ُّدارُّالريانُّللتاث،ُّالقاهرة،ُّطحتقيق:ُّحمبُُّّفتح
ُّأمحـدُّيفُّمسنـده،ُّمسنـدُّعليُّبـنُّأبـيُّطالـب،ُّ)-5ُّ ُّ)2ُّ/841صحيـح:ُّأخرجـه ُّ(.ُّوصححهُّأمحدُّشاكرُّيفُّتعليقهُّعلىُّاملسند.131(،ُّرقم
ُّالتمذيُّيفُّسننهُّ)بشرحُّحتفةُّاألحوذي(،ُّ)-4ُّ ُّبرقمُّ)4020(،ُّرقمُّ)8ُّ/815صحيح:ُّأخرجه ُّ(.3241(.ُّوصححهُّاأللبانُّيفُّصحيحُّوضعيفُّسننُّالتمذي
ُّ)بشرحُّفتحُّالباري(،ُّكتاب:ُّفضائلُّالصحابة،ُّباب:ُّمناقبُّقرابةُّرسولُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم،ُّ)-2ُّ ُّالبخاري ُّ(.3282(،ُّرقمُّ)2ُّ/12صحيح
ُّاستعمالُّآلُّا-1ُّ ُّمسلمُّ)بشرحُّالنووي(،ُّكتاب:ُّالزكاة،ُّباب:ُّترك ُّ)4ُّ/8283لنيبُّـُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّـُّعلىُّالصدقة،ُّ)صحيح  (.2442(،ُّرقم
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ُّتشريعُّربانُّعلىُّإالُّإذاُّأضفناُّذلكُّوغريهُّمماُّملُّنذكرهُّواستوعبناهُّبنظرةُّحمررةُّعنُّأيُّأسبقية؛ُّظهرُّلناُّجبالءُّأنُّالسنةُّإنُّهي
ملسلمنيُّمرياثُّمواُّدونُّسائرُّاامتيازاتُّومنحُّأعطاهاُّالنيبُّآلُّبيته،ُّبلُّإنُّآلُّالبيتُّأنفسهمُّحرُُّّلسانُّالنيبُّوليستُّكماُّيزعمُّهؤالء

ُّاملزعومةُّيفُّهذمور ُّ ُّ.يفُّالتشريعُّكماُّزعمُّهؤالءُّا؟!ُّومنُّمثُّفالُّدخلُّلعواطفُّالنيبثهمُّومنعتُّعنهمُّالزكاة،ُّفأينُّاحملاباة
ّعثمانّرضيّاهللّعنهّسهماّمنّغنائمّبدر:ّثانيا.ّالّمحاباةّفيّإعطاءّالنبي

ماُّيفُّغنائمُّبدرُّهحسابُّاملسلمني،ُّمستدلنيُّبإعطاءُّالنيبُّعثمانُّبنُّعفانُّسإنُّقوهلم:ُّإنُّالنيبُّكانُّحيايبُّأهلهُّوذويهُّعلىُّ
ُّحنيُّخرجُّهوُّوأصحابهُّماُّكانُّخروجهمُّإالُّألخذُّعريُّقريشُّفقط،ُّوملُّيكنُّيفالنيبُُّّوهوُّملُّيشهدهاُّقولُّيفتقرُّإىلُّاملوضوعية؛ُّألن

هذهُّعريُّقريشُّ»جُّألخذُّأموالُّالقافلةُّيفُّبادئُّاألمر:ُّلذاُّقالُّالنيبُّهلمُّحنيُّأرادواُّاخلروُّ،ُّمُّأهنمُّسيدخلونُّيفُّقتالُّمعُّقريشحسباهن
ملُّيعزمُّعلىُّأحدُّباخلروج،ُّبلُّتركُّاألمرُّللرغبةُّاملطلقة؛ُّولذلكُّمكثُّكثريُُّّفالنيبُّ(8)«فيهاُّأمواهلمُّفاخرجواُّإليهاُّلعلُّاهللُّينفلكموها

تنتهيُّبعودةُُّّيفُّالسراياُّاملاضية،ُّحيثُّكانتمنُّالصحابةُّيفُّاملدينةُّوهمُّحيسبونُّأنُّمضيُّرسولُّاهللُّيفُّهذاُّالوجهُّلنُّيعدوُّماُّألفوهُّ
ُّاملسلمنيُّدونُّقتال؛ُّولذاُّملُّينكرُّالرسولُّعلىُّأحدُّبدونُّعذر،ُّفكيفُّمبنُّلهُّعذرُّكتطبيبُّزوجته؟!

ُّزوجتهُّاليتُّهي ُّعليهُّوسلمُّفسماحُّالنيبُّلعثمانُّبنُّعفانُّبالبقاءُّجبوار ُّليسُّمثُّإعطُّابنةُّالنيبُّصلىُّاهلل اؤهُّسهماُّمنُّالغنائم
ُّ ُّيفُّشيء،ُّوماُّزعمهُّأصحابُّهذهُّالشبهةُّمردودُّمنُّوجهني:منُّاحملاباة

ُّبقاءاألول:ُّأ ُّمت ُُّّن ُّبلُّكان ُّوحده، ُّعثمان ُّبه ُّخيتص ُّمل ُّشئوهنا،ُّأمر ُّعلى ُّوالقيام ُّلرعايتها، ُّزوجته ُّجبوار ُّمجيعُّبعثمان ُّمع عا
ُّمريض ُّماُّريبهُّلتطبمنُّاخلروجُّمعه،ُّمثُّيأمرهُّبالبقاءُّمعُّقزوجةُّأوُّأمُُّّاملسلمني،ُّفكانُّالنيبُّمينعُّكلُّمسلمُّلهُّقريب يبهُّورعايته.ُّومثاله

واحلديثُّصريحُُّّ(2)«أحيُّوالداك؟ُّقال:ُّنعم،ُّقال:ُّففيهماُّفجاهد»جاءُّيفُّالصحيحُّأنُّرجالُّجاءُّإىلُّالنيبُّفاستأذنهُّيفُّاجلهادُّفقال:ُّ
ُّأفضلُّم ُّعلىُّماُّهو ُّاجلهاد،ُّفدله ُّالنيبُّيستأذنهُّيف ُّأنهُّجاء ُّالرغمُّمن ُّلرعايةُّوالديهُّعلى ُّبأنُّيبقى ُّويفُّنيفُّاإلذنُّللرجل ُّيفُّحقه، ه

ُّألنهُّزوجُّابنته. ُّعثمانُّبنُّعفان ُّاحلديثُّدليلُّواضحُّيردُّويدحضُّقولُّكلُّمنُّزعمُّأنُّالنيبُّحاىب
يفُّإعطاءُّالنيبُّعثمانُّبنُّعفانُّسهما،ُّوهوُّملُّحيضرُّمعهُّالغزوة،ُّدليلُّعلىُّأنهُّحاباهُّلقربه،ُّوإمناُّهوُّشيءُّجرتُُّّليسُّالثان:

ُّمنُّعادةُّالنيبُّأنُّيفعله،ُّفلرمباُّأعطىُّأحدُّالصحا ُّوهوُّملُّحيضرُّمعهُّالغزوةُّمنُّاألساس،ُّكماُّصنعُّمعُّاألشعرينيُّملاُّقدموا بةُّسهما،
إذُّأعطاهمُّمنُّغنائمُّسريةُّملُّيشاركواُّفيها،ُّفاتضحُّمنُّهذاُّأنُّلرسولُّاهللُّأنُّيعطيُّمنُّيشاءُّمنُّأصحابهُّماُّيشاءُُّّ(3)خيربُّمعُّجعفر

ُّمنُّالغنائمُّحسبُّتقديرهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم.
حدثُّيفُّغزوةُّحننيُّمنُّأمرُّتوزيعُّالغنائمُّعلىُّاملسلمني،ُّإذُّزادُّالنيبُّأشرافُّمكةُّوكرباءُّالعربُّزيادةُّيقويُّذلكُّويعضدهُّماُّ

ويفُّالصحيحنيُّمنُّحديثُّأنسُّبنُُّّ(4)«إنُّهذهُّلقسمةُّماُّأريدُّهباُّوجهُّاهلل»جعلتُّاألنصارُّيغضبون،ُّحىتُّقالُّرجلُّمنُّاألنصار:ُّ
ُّقالواُّلرسولُّاهللأنُّن»مالكُّ ُّمنُُّّحنيُّأفاءُّاساُّمنُّاألنصار ُّرسولُّاهللُّيعطيُّرجاال ُّأموالُّهوازنُّماُّأفاء،ُّفطفق اهللُّعلىُّرسولهُّمن

ُّ.(5)«يعطيُّقريشاُّويدعنا،ُّوسيوفناُّتقطرُّمنُّدمائهم...ُّ:قريشُّاملائةُّمنُّاإلبل،ُّفقالوا:ُّيغفرُّاهللُّلرسولُّاهلل
ُّاإلسالمُّوالشاهدُّمنُّاحلديثُّأنُّاألنصارُّقاتل واُّقتاالُّشديداُّومعُّذلكُّملُّيأخذواُّشيئا،ُّوهذاُّليسُّظلماُّهلم،ُّوإمناُّملصلحة

الغنائمُّبأسرهاُّيفُُّّلوُّوضعالعامة،ُّيقولُّابنُّالقيمُّمعلقا:ُّ"ومعلومُّأنُّاألنفالُّهللُّولرسولهُّيقسمهاُّرسولهُّحيثُّأمرهُّالُّيتعدىُّاألمر،ُّف
ةُّاإلسالمُّالعامة،ُّملاُّخرجُّعنُّاحلكمةُّواملصلحةُّوالعدل،ُّوملاُّعميتُّأبصارُّذيُّملصلحُّخذواُّالغنائمُّمنُّاملؤلفةُّقلوهبمأيُّالذينُّأُّهؤالء

                                                                 
ُّابنُّإسحاقُّيفُّالسرية،ُّباب:ُّندبُّاملسلمنيُّللعريُّ)-8ُّ ُّ)281(.ُّوصححهُّاأللبانُّيفُّهامشُّخترجيهُّلفقهُّالسريةُّللغزايلُّص2ُّ/828صحيح:ُّأخرجه ُّ(.281،ُّبرقم
ُّ)بشرحُّفتحُّالباري(،ُّكتاب:ُّاجلهادُّوالسري،-2ُّ ُّالبخاري ُّ)4ُّ/842باب:ُّاجلهادُّبإذنُّاألبوين،ُّ)ُّصحيح ُّ(.3004(،ُّرقم
ُّالبخاري،ُّابنُّحجر،-3ُّ ُّبشرحُّصحيح ُّوآخرين،ُّدارُّالريانُّللتاث،ُّالقاهرة،ُّطُّانظر:ُّفتحُّالباري ُّ(.4ُّ/251،ُّ)م8112هـ/8ُّ،8402ُّحتقيق:ُّحمبُّالدينُّاخلطيب
ُّاألنبياء،ُّباب:ُّرقمُّ)-4ُّ ُّ)بشرحُّفتحُّالباري(،ُّكتاب:ُّأحاديث ُّالبخاري ُّ(.3405(،ُّرقمُّ)4ُّ/503(،ُّ)21صحيح
ُّ)بشرحُّفتحُّالباري(،ُّكتاب:ُّفرضُّاخلمس،ُّباب:ُّماُّكانُّالنيب-5ُّ ُّالبخاري ُّ(.3842(،ُّرقمُّ)4ُّ/211يعطيُّاملؤلفةُّقلوهبمُّوفيهمُّمنُّاخلمسُّوحنوه،ُّ)ُّصحيح
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قالُّلهُّقائلهم:ُّاعدلُّفإنكُّملُّتعدل،ُّوقالُّمشبهه:ُّإنُّهذهُّلقسمةُّماُّأريدُّهباُّأضرابهُّعنُّهذهُّاملصلحةُّواحلكمةُّاخلويصرةُّالتميميُّوُّ
أنُُّّعزُّوجلُّوطاعتهُّلهُّومتامُّعدله،ُّوإعطائهُّهلل،ُّومنعهُّهلل،ُّوهللُّوجهُّاهلل،ُّولعمرُّاهلل:ُّإنُّهؤالءُّمنُّأجهلُّاخللقُّبرسولهُّومعرفتهُّبربه،

ُّايقسمُّالغنائمُّكماُّحيب،ُّولهُّأنُّمينعهاُّالغامننيُّمجلةُّكماُّمنعهمُّغنائمُّمكة،ُّوقدُّأوجفواُّعليهاُّخبيلهمُّوركاهبم،ُّولهُّأنُّيسلطُّعليهاُّنارُّ
فعلُّماُّفعلهُّمنُّذلكُّعبثا،ُّوالُّقدرهُّسدى،ُّبلُّهوُّعنيُّمنُّالسماءُّتأكلها،ُّوهوُّيفُّذلكُّكلهُّأعدلُّالعادلنيُّوأحكمُّاحلاكمني،ُّوماُّ

وعالوةُّعلىُّماُّذكرهُّابنُّالقيمُّنضيفُّأنُّسيدناُّعثمانُّكانُّيفُّحاجةُّتتعلقُّمبنفعةُّاجليش؛ُّإذُُّّ(8)املصلحة،ُّواحلكمةُّوالعدلُّوالرمحة"
ُّقدُّكفىُّاإلمامُّهمُّالتفكريُّيفُّابنته.ُّفضالُّعنُّأهناُّكانتُّبإذنهُّفأسهمُّلهُّخبالفُّغريه.

حنيُّأعطىُّعثمانُّبنُّعفانُّسهماُّمنُّالغنائم،ُّملُّيكنُّذلكُّعنُّغرضُّنفسيُّأوُّحماباةُّله،ُّوإمناُّالنيبُُّّكلهُّيتبنيُّأنمنُّهذاُُّّ
ُّوسلم. ُّيراهاُّصلىُّاهللُّعليه ُّأعطاهُّمنُّنصيبهُّيفُّاخلمس،ُّأوُّمنُّأموالُّالغنائمُّغريُّاخلمسُّملصلحة

ّألفعالّالجبلية:أكلّالضبّالّيعنيّأنهّحرمه؛ّفهوّمنّبابّاّثالثا.ّإنّتركّالنبيّّّّّّ
إنُّالسنةُّهيُّماُّأثرُّعنُّالنيبُّمنُّقولُّأوُّفعلُّأوُّتقرير،ُّلكنُّأيُّهذهُّالسنةُّيعتربُّحجةُّيفُّالتشريعُّومصدراُّله؟ُّوأيهاُّيدخلُّيفُُُُُُُّّّّّّّ

ُّبنيُّمجهورُّغفريُّمنُّاملثقفنيُّفضالُّعنُّغريهم ُّإنُّهذاُّامليدانُّيشيعُّاجلهلُّحبقائقه ُّ(.2)العاداتُّاجلبليةُّوطرائقُّالعيش؟
مُّمقدرمهمُّعلىُّالتفرقةُّبنيُّأنواعُّالسنةُّالسابقةُّاحتجُّمنكروُّالسنةُّحبديثُّعدمُّأكلُّالنيبُّالضبُّمعُّعدمُّحترميهُّله،ُّعلىُّولعدُُُُُُّّّّّّ

هوُّفعلُُّّالضبُّعدمُّأكلُّالنيبوفاتُّهؤالءُّأنُّهذاُّالفعلُّ،ُّمُّالنيبُّأكلُّالضبأنُّالسنةُّليستُّتشريعية؛ُّألهناُّلوُّكانتُّتشريعيةُّحلر ُّ
لىُّمنُّعُّيليقُّحباله؛ُّولذلكُّملُّينكرُّالنيبوعاُّملطالبةُّاألمةُّبفعلُّمثله،ُّبلُّلكلُّأحدُّأنُّيسلكُّماُّوالُّيكونُّموضُّيُّمنُّأفعالهجبل ُّ

لهُّخالدُّبنُّوقدُّعللُّعدمُّأكلهُّلهُّحنيُّسأ(3ُّ)«الُّآكلهُّوالُّأحرمه»أكلُّالضبُّيفُّالواقعةُّاليتُّنفسهاُّرفضُّفيهاُّأكله،ُّولكنُّقال:ُّ
ُّملُّيكنُّبأرضُّقوميُّفأجدنُّأعافه»رسولُّاهلل؟ُّفقال:ُُّّأحرامُّهوُّياُّالوليدُّرضيُّاهللُّعنه ُّأوُُّّ،(4)«الُّولكن وليسُّألنُّيفُّأكلهُّإمثا

مُّالنيبُّأكلُّالضبُّألنهُّيعافهُّلصدقُّالقولُّبأنُّالسنةُّجمردُّميولُّشخصيةُّللنيبُّوالُّدخلُّهلاُّبالتشريعُّوحاشاهُّأنُّيصنعُّولوُّحر ُّ،ُّضررا
شأهنمُّيفُّقلبُّاحلقائقُّلتوافقُّأهواءهم،ُّوهوُّهدمُّالسنةُّوإنكارها،ُّولكنُّاهللُّحالُّبينهمُّوبنيُّحتقيقُّأهدافهمُّعلىُّذلكُّولكنُّهذاُّهوُّ

ُّ.(5)مرُّالعصور،ُّوبقيتُّالسنةُّالنبويةُّمنارةُّشاخمةُّساملةُّمنُّكلُّطعن.
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ُّاملعادُّيفُّهديُّخريُّالعباد،ُّابنُّالقيم،-8ُّ ُّ(.3ُّ/415،ُّ)م8115هـ/1ُّ،8405ُّحتقيق:ُّشعيبُّاألرنؤوط،ُّمؤسسةُّالرسالة،ُّبريوت،ُّطُّزاد
ُّحممدُّالفاضلُّبنُّعاشورُّوآخرون،ُّهنضةُّمصر،ُّالقاهرة،ُّط-2ُّ ُّوغريُّالتشريعية،ُّالشيخ ُّم.2ُّ،2005انظر:ُّالسنةُّالتشريعية
ُّوالصيد،ُّباب:ُّالضب،ُّ)-3ُّ ُّ)بشرحُّفتحُّالباري(،ُّكتاب:ُّالذبائح ُّالبخاري ُّ(.5534(،ُّرقمُّ)1ُّ/510صحيح
ُّ)بشرحُّفتحُّالباري(،ُّكتاب-4ُّ ُّالبخاري ُّوالصيد،ُّباب:ُّالضب،ُّ)صحيح ُّ(.5532(،ُّرقمُّ)1ُّ/510:ُّالذبائح
 ُّ.السابعةُّعشرةالشبهة8ُُّّجُّاألول،ُّالردُّعلىُّاالفتاءاتُّوالشبهات،ُّالقسمُّالثالث:ُّالسنةُّالنبوية،ُّاجمللدُّاإلسالمموسوعةُّبيانُّعنُُّّ- 5
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ّخاتمةّالكتاب.
ُّالفصلُّالثانُّوالثالثُّوىفُّهنايةُّاملطافُُُُُُُّّّّّّّ اُّهيُّداللًةُّصرحيًةُّواضحةُّعلىُّأنُّالسنة ُّالنبوية ُّالشريفة ُّليستُّمنُّواقعُّالبشر؛ُّإمندل 

ُّاهلل ُّأوحاه ُّعلىُّأنُّماُّينطقُّبهُّرسولُّاهللُّ،ُّتعاىلُّإىلُّالنيبُّاملصطفىُّالكرميُّوحي  ُّاملتعددةُّدلَّ وُّوحي،ُّألنهُّالُّهفالقرآنُّالكرميُّبآياته
ُّوسل،ُُّّلإلنسانُّعلىُّالقولُّمباُّخيفىُّعليهقدرةُّ مُّكماُّأنُّالنصوصُّالكرمية ُّالكثريةُّمنُّالسنةُّالنبويةُّتدلُّعلىُّأنُّماُّقالهُّصلىُّاهللُّعليه

ُّهلمُّفيهونطقُّبهُّليسُّمنُّ ُّالبشر،ُّفهوُّفوقُّقدرمهم،ُّوالُّمسرح ُّبهُّصلىُّاهللُّسواءُّماُّأخربُّكماُّأنُّالدالئلُّالنبويةُّالشريفة،ُُّّاجتهاد
ُّيفُّزمانهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّ ُّالبعيد،ُّأوُّماُّنطقُّبهُّمماُّهوُّمتعلقُّباملوجودات عليهُّوسلمُّعنُّاملاضيُّالسحيق،ُّأوُّالغيبُّاملستقبلي

ُّالبشر،ُّوالُّللعقلُّوحتققُّبعدُّعصرهُُّّ ُّأنُّماُّنطقُّبهُّليسُّمنُّاجتهاد فإذاُّأضيفُُّّ،فيهُّمسرح،ُّإمناُّهوُّالوحيُّالربانكلُّذلكُّيدلُّعلى
ُّ ُّتتحققُّيفُّهذاُّالزمان،ُّمماُّيدلُّعلى ُّوسلمُّقبلُّأكثرُّمنُّألفُّعامُّوهي ُّاليتُّقاهلاُّصلىُّاهللُّعليه إىلُّذلكُّالعددُّالكبريُّمنُّاألحاديث

ُّإمناُّهوُّالوحيُّالربان.أنُّماُّقالهُّونطقُّبهُّ ُّأنُّالسنةُّالنبويُّليسُّمنُّاجتهادُّالبشر،ُّوالُّللعقلُّفيهُّمسرح. ةُّوحي،ُّوهذاُّومنُّهناُّيتضح
ُّاألنبياءُّعليهُّوعليهمُّالصالةُّوالسالم،ُّمعُّاختالفُّالوحيني،ُّفهوُّوحيُّغريُّمتلوُّوالُّمتعبدُّبتالوته،ُّخبالفمماُّامتازُّبهُّ ُّعنُّسائر

ُّومثلهُّمعه"قالُّرسولُُّّ،وحيُّالقرآنُّالكرمي،ُّوهذاُّماُّأعطيه ُّالقرآن  ُّ."أالُّإنُّأ عطيت 
ُّالتشريعيةُّأُّيفُّنُّمؤامرةُّالتشكيكإُُُُُُّّّّّّ ُّإىلُّعقولُّبعضُّالفرقُّيفحجيةُّالسنةُّاملطهرةُّومكانتها ،ُّكماُّأخذتُّياضاملُّخذتُّطريقها

ُّإىلُّعقولُّ دائهاُّتتسمُّمنُّجهةُّأعأنُّمعركةُّأعداءُّاإلسالمُّمعُّالسنةُّاملطهرةُُّّ،احلاضرُّنُّاستمالوهمُّمنُّأبناءُّاملسلمنيُّيفمطريقها
ُّوالغفلة،ُّوالدفاعُّالعفوُّبالدقة،ُّوالتنظيم،ُّوالكيدُّاحملكم،ُّكماُّتتسمُّمنُّجهةُّاملسلمنيُّب ُّ،هجومُّمضادُّ،ُّدونُّإعدادُّسابقُّأويالرباءة،

.ُّوصدقُّريننفسهاُّشبهاتُّاملعاصُّيلكيدُّهلاُّواحدةُّفشبهاتُّالقدماءُّهاُّمنهاُّأعداءُّالسنةُّقدمياُّوحديثاُّيفينطلقُُّّنُّالقواعدُّاليتإوُّ
ُّ[881البقرة:]اهللُّالعظيمُّإذُّيقول:ُّ}كذلكُّقالُّالذينُّمنُّقبلهمُّمثلُّقوهلمُّتشاهبتُّقلوهبم{ُّ

ُّنظريامهمُّوجدهلم،ُّفكانُُُُُُُّّّّّّّ ُّصبغةُّإسالميةُّليستعينواُّهباُّعلى ُّردُّاُّأثرُّبالغُّيفذتأثرُّالفرقُّالكالميةُّبالفلسفةُّاليونانية،ُّوأعطوها
ُّالنصوصُّبالعقل،ُّوفتحُّبابُّشرُّعظيمُّعلىُّأمةُّاإلسالم،ُّدخلُّمنهُّكثريونُّمنُّأعداءُّاإلسالم،ُّوتأثرُّبذلكُّبعضُّأبناءُّاملسلمني

فهمُّالنصوص،ُّوعجزُّعقوهلمُّعنُّالفهمُّالصحيحُّهلا،ُّأدىُّهبمُّإىلُّاالضطراب،ُّوعدمُُّّلفةُّالفرقُّالكالميةُّمنهجُّالسلفُّيفخماوإنُّ
ُّنصوصُّالوحى،ُّوملُّيلغواُّعمله،ُّبلُّوقفواُّبهُّعندُّحدهُّالذىُّحدهُّلفُّلسنةُّواجلماعةأهلُّاُّأماُّ،ياالستقرارُّاملنهج مُّيقدمواُّالعقلُّعلى

ُّلهُّأنُّيعمل،ُّووقفواُّبهُّحيثُّحقُّلهُّأنُّيقف. ُّاهللُّله،ُّفأعملوهُّحيثُّجاز
ُّاإلُّحُّاالستشراقُّيفجنُُُُُُّّّّّّ ُّومناهجه،استقطابُّكثريُّمنُّأبناء ُّوُُّّسالمُّالذينُّاخندعواُّبأفكارهُّوآرائهُّوتأثرواُّبثقافاته العلميةُّادعاءاته

ُّوالقوميةُّوالعداءُّوالبغضُّهلذهُّاألمةُّبلداهنمُّوكثريُّمنهمُّميثلونُّرموزاُّبارزةُّيفُّ،واملنطقية ُّبالغُّيفُّهمفكانُّلذلكُّأثرُُّّ،معروفةُّبالتعص ب
ُّمنُّالتمسكُّبالشرع،ُّفكانُّخطرهمُّأعظنشرُّتلكُّاألفكارُّبنيُّاملسلمني،ُّواخنداعُّالسذجُّمنهمُّهبا،ُّوتفل ُّ م،ُّتُّكثريُّمنهمُّبسببها

ُّيهدمونُّالسنةُّمنُّداخلها.ُّوفسادهمُّأكرب،ُّألهنم
ُّجدالُّأنهُّلقدُُُُُُُُّّّّّّّّ ُّالقرآنُّوحدهُّيفأظهرُّالبحثُّمباُّالُّيدعُّجماالُّللشك،ُّأنهُّلوُّسلمنا ُّاالستنادُّعلى حلاللُّوحترميُّحتليل،ُّاُّيكفى
فيهُُّّضوملُّنعبأُّبالسنةُّأبدا،ُّوتركناُّالقرآنُّخيطئُّفيهُّاملخطئون،ُّويتعمدُّفيهُّالكذبُّالكذابون،ُّويتالعبُّفيهُّامللحدون،ُّوخيوُُّّ…احلرامُّ

ُّوإمناُّ ُّفإنُّاخلالفُّبنيُّالناسُّالُّيزولُّكماُّهوُّمعلومُّبالضرورة، املنافقونُّمباُّتسولهُّهلمُّنفوسهم،ُّومتليهُّعليهمُّرؤساؤهمُّوشياطينهم،
ُّإحلوُُّّ،دروبُّالتيهُّإىلُّمداركُّاهلاوية،ُّويتفرقُّهبمُّيفسيزيدُّويستفحل،ُّويصلُّهبمُّ ُّيريدُّأكدُّالبحثُّأنُّعدمُّاألخذُّبالسنةُّدعوة ادية،

ُّهلمُّجدالُّأنهُّأصحاهب ُّواهية،ُّالُّأساسُّهلاُّتقومُّعليه،ُّولوُّسلمنا اُّلناُّاإلعراضُّعنُّهدىُّالنبوة،ُّوينسونُّأهنمُّيتمسكونُّبتشريعات
ُّاملتصل؛ُّالذىُّهوُّمنةُّعظيمةُّخصُّاهللُّهباُّاألمةُّاإلسالميةُّدونُّسائرُّاألمم،ُّلكانُّلزاماُّ جيبُّإبطالُّالسنة،ُّمعُّصحةُّنقلهاُّباإلسناد

ُّمنُّبابُّأوىلُّأنُّنبط ُّأوُّوضعياُّألنُّمنُّاملسلمُّأنُّاُّعاتُّاملتداولةُّيفلُّمجيعُّالتشريعلينا بقاءُّلألصحُّلالدنياُّمهماُّكانُّمصدرهاُّمساويا
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ُّادعاءُّالعلمُّبدينُّاهللُُّّيإنُّمنكرُُّّ،سندا،ُّواألصدقُّرواية السنةُّجبملتهاُّتسولُّهلمُّنفوسهمُّاملريضةُّوتصورُّهلمُّعقوهلمُّاملتحجرة،
ُّاهللُّوأسرارُّشريعتهُّأكثرُّمنُّرسولهُّ ُّسنته،ُّوإذاُّكانُّذلكُّكذلكُّفمنُّالذىُّيطاع:ُّرسولُّاهللُّصلى ُّأنُّينكروا وإالُّفكيفُّيتجرؤون

ُّعليهُّوسلم،ُّأمُّاخلارجنيُّعنُّدينُّاهلل؟!
ُّقررُّالبحثُّأنُّالسنةُّضرورةُّدينية،ُّوأنُّكثرياُّمنُّاملسائلُّاُُُُُُُّّّّّّّ ُّحجيتها،ملعلومةُّمنُّالدينُّبالضرورة، إنُّاألدلةُّالشرعيةُّوُُّّمتوقفةُّعلى

ُّ ُّوتعاىل:ُّ}أفالُّيتدبرون ُّوالُّتضاربُّبينها،ُّكماُّيشهدُّلذلكُّقولُّاحلقُّتبارك مجيعهاُّمتوافقةُّمتآلفةُّمتالئمة،ُّالُّاختالف،ُّوالُّتنافر،
ومنُّهناُّفالشريعةُّخاليةُّالبتةُّمنُّكلُّتناقض،ُّوتعارضُّ،ُّ[12النساء:]قرءانُّولوُّكانُّمنُّعندُّغريُّاهللُّلوجدواُّفيهُّاختالفاُّكثريا{ُّال

ُّالعجزُّواجلهلُّاحمل ُّإلستلزامهما ُّهذاُّوإنُّأحقيقيني طُّبالنسبةُّتعارضُّيراهُّالباحثُّإمناُّيكونُّحبسبُّالظاهرُّفقُّيالنيُّعلىُّاهللُّتعاىل،
ُّماُّلي ُّحكمنيُّمإليه،ُّأوُّلكونهُّيتوهم ُّخمتلفنيسُّبدليلُّدليال،ُّأوُّلتصورهُّأنُّنصنيُّمنُّالنصوصُّيدالنُّعلى ُّتعارضني ،ُّبينماُّالنصان

ُّبلُّلكلُّواحدُّمنهماُّجهةُّغريُّجهةُّاآلخر،ُّفالتعارضُّحينئذُّيكونُّسببهُّعجزُُّّقعُّاألمرُّالُّتعارض،ُّوالُّاختالفُّيفواُّيف حكمهما،
ُّاحلكم.ُّنصُّوالُّيفالُّلكونهُّغريُّمعصومُّمنُّاخلطأ،ُّالُّيفُّالباحثُّوعدمُّدرايته، ُّمدلولهُّعلى

لبعضُّخصومُّالسنة،ُّأهنمُّمجيعاُّمنُّأصحابُّالتف،ُّوالكرب،ُّالذينُّلزمواُّالبيوت،ُّوملُّيطلبواُّالعلمُُّّوجدتُّمنُّخاللُّصحبيتُُُُُُُّّّّّّّ
ُّوسلمُّبقولهُّ"الُّألفنيُّأحدكمُّمتكئمنُّمظ ُّأريكتانه،ُّومنُّأهله،ُّفهمُّكماُّتنبأُّهبمُّاملصطفىُّصلىُّاهللُّعليه هُّيأتيهُّاألمرُّمنُّاُّعلى

ُّ.كتابُّاهللُّاتبعناه"ُُّّمماُّأمرتُّبهُّأوُّهنيتُّعنهُّفيقولُّالُّندرى،ُّماُّوجدناُّيفُّيأمرُّ
ّكانّل ّ:يوأوصىّبماّيلّاقترحّيهذاّالمقام؛ّفإنّيفّيءأوّأوصىّبشّأنّاقترحّيوإلا

ُّالسنةُّوعلومها ُّبطالهناُّمنُّخاللُّتدريسُّتاريخ ُّ.للطلبةُّدراسةُّشبهاتُّأعداءُّالسنةُّقدمياُّوحديثا،ُّوبيان
ُّاملتعلقةُّمباُّميسُّالسنةُّالنبويةُّللتدقيقُّوال ُّالسنةُّالنبوُّتمحيص،ُّوسدُّمنافذُّاالإخضاعُّالكتابات ةُّبديارُّاملسلمني،ُّوجترميُّيجتاءُّعلى

ُّمجيعُّالوسائل.ُّذلكُّيف
ونشرُُّّمه؛ُّجتمعُّمشلهم،ُّوتقننُّأعماهلم،ُّوتلمُّشعثُّجهوديرابطةُّعلىُّمستوىُّالعاملُّاإلسالمُّالعملُّعلىُّأنُّيكونُّللمحدثني

ُّلأعماهلمُّالكاشفةُّل ُّ(8)املستجدةُّوالالبسةُّلثوبُّالعلميةُّاملصطنعة.شبهات
ّلمراجع:ا

وعلومه: ّأوال:ّالتفسيّر
ُّرقمُّاألحرفُّالسب .8 ُّ.235عةُّىفُّالقرآنُّالكرميُّومنزلةُّالقراءاتُّمنها،ُّللدكتورُّحسنُّضياءُّالدينُّعت،ُّخمطوطُّبكليةُّأصولُّالدينُّبالقاهرة
ُّوهبةُّبالقاهرة،ُّالطبعةُّالثالثةُّ .2 ُّىفُّالتفسريُّواحلديث،ُّللدكتورُّحممدُّحسنيُّالذهىب،ُّمكتبة ُّم.8114-هـ84.4اإلسرائيليات
ُّواملوضوعاتُّىفُّكتبُّالتفس .3 ُّهـ.84.1ري،ُّللدكتورُّحممدُّأبوُّشهبة،ُّمكتبةُّالسنةُّبالقاهرة،ُّالطبعةُّالرابعةُّاإلسرائيليات
ُّمطبعةُّعيسىُّالباىبُّاحللىب،ُّمصر،ُّالط .4 ُّالدينُّحممدُّبنُّعبدُّاهللُّالزركشى،ُّحتقيقُّحممدُّأبوُّالفضلُّإبراهيم، ُّهـ.8324عةُّاألوىلُّبالربهانُّىفُّعلومُّالقرآن،ُّلبدر
ُّم.8123-هـ8313قتيبة،ُّحتقيقُّالسيدُّأمحدُّصقر،ُّمكتبةُّدارُّالتاثُّبالقاهرة،ُّالطبعةُّالثالثةُّتأويلُّمشكلُّالقرآن،ُّلعبدُّاهللُّبنُّمسلمُّبنُّ .5
ُّبالقاهرة،ُّالطبعةُّاألوىلُّ .4 ُّهـ.8348التفسريُّواملفسرون،ُّللدكتورُّحممدُّحسنيُّالذهىب،ُّدارُّالكتبُّاحلديثة
ُّلقاهرة،ُّبدونُّتاريخ.تفسريُّالقرآنُّالعظيم،ُّألىبُّالفداءُّإمساعيلُّبنُّعمرُّبنُّكثري،ُّمطبعةُّدارُّالتاثُّبا .2
ُّهـ.8311بريوت،ُُّّ،التفسريُّالقيم،ُّحملمدُّبنُّأىبُّبكرُّالشهريُّبابنُّقيمُّاجلوزية،ُّمجع:ُّحممدُّأويسُّالندوى،ُّحتقيق:ُّحممدُّحامدُّالفقى،ُّطبعُّدارُّالكتبُّالعلمية .1
ُّدارُّإحياءُّالتاثُّالعرىب،ُّبريوت، .1 ُّبدونُّتاريخ.ُّالتفسريُّالكبري،ُّألىبُّعبدُّاهللُّحممدُّبنُّعمرُّاملشهورُّبفخرُّالرازى،

ُّرضا،ُّدارُّاملنارُّبالقاهرة،ُّالطبعةُّالثالثةُّ .80 ُّم.8142تفسريُّاملنار،ُّحملمدُّرشيد
ُّأمحدُّعبدُّالعليمُّالربدوىن،ُّالطبعةُّالثانيةُّ .88 ُّم.8152-هـ8322اجلامعُّألحكامُّالقرآن،ُّألىبُّعبدُّاهللُّحممدُّبنُّأمحدُّالقرطىب،ُّتصحيح
ُّالطربى،ُّمطبعةُّمصطفىُّالباىبُّاحللىبُّبالقاهرة،ُّالطبعةُّالثالثةُّجامعُّالبيانُّعنُّتأويلُّآىُّالقرآن،ُّألىبُّجعفرُّحممدُّبنُّج .82 ُّهـ.8311رير
ُّىفُّالتفسريُّباملأثور،ُّألىبُّالفضلُّعبدُّالرمحنُّبنُّأىبُّبكرُّالسيوطى،ُّدارُّالفكر،ُّبريوت،ُّالطبعةُّاألوىل،ُّ .83 ُّم.8113-هـ8403الدرُّاملنثور
ُّالتاثُّالعرىب،ُّبريوت،ُّبدونُّتاريخ.ُّروحُّاملعاىنُّىفُّتفسريُّالقرآنُّالعظيمُّوالسبعُّاملثاىن،ُّلشهابُّالدين .84 ُّدارُّإحياء ُّحممودُّاأللوسىُّالبغدادى،
ُّاجلامعُّبنيُّفىنُّالروايةُّوالدرايةُّمنُّعلمُّالتفسري،ُّحملمدُّبنُّعلىُّالشوكاىن،ُّمطبعةُّمصطفىُّالباىبُّاحللىبُّمبصر،ُّالطبعةُّالثا .85 ُّم.8144-هـ8313ثةُّلفتحُّالقدير
ُّوامللحدين،ُّللشيخُّ .84 ُّم.8122-هـ8312عبدُّالفتاحُّالقاضى،ُّطبعةُّجممعُّالبحوثُّاإلسالميةُّالقراءاتُّىفُّنظرُّاملستشرقني
ُّم.8114-هـ8482القرآنُّوالقراءاتُّواألحرفُّالسبعة،ُّاحلقيقة،ُّالعالقة،ُّصحةُّالنقل،ُّللدكتورُّعبدُّالغفورُّحممودُّجعفر،ُّالقاهرة،ُّالطبعةُّاألوىلُّ .82
ُّوعيونُّاألقاويلُّىفُّوجوهُّالتأويل،ُّحملم .81 ُّالكربىُّبالقاهرة،ُّالطبعةُّاألوىلُّالكشافُّعنُّحقائقُّغوامضُّالتنزيل ُّالتجارية ُّهـ.8354ودُّابنُّعمرُّالزخمشرى،ُّاملكتبة

                                                                 
ُّد.ُّعمادُّ-8ُّ ُّخامتةُّالكتاب.،ُّكتاباتُّأعداءُّاإلسالمالسنةُّالنبويةُّيفُُّّالسيدُّالشربيين،
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ُّم.8114-هـ8484الكواكبُّالنرياتُّىفُّأثرُّالسنةُّالنبويةُّعلىُّالقراءات،ُّللدكتورُّعالمُّبنُّحممدينُّابنُّعالم،ُّمطبعةُّأوالدُّعثمان،ُّالطبعةُّاألوىلُّ .81
ُّاملصاحف،ُّالبنُّأىبُّداود،ُّمؤسسةُّقرطبة،ُّبدونُّتاريخ. .20
28. ُّ ُّالعقالنيةُّاحلديثةُّىفُّالتفسري،ُّللدكتورُّفهدُّبنُّعبدُّالرمحنُّبنُّسليمانُّالرومى،ُّمؤسسةُّالرسالة،ُّالطبعةُّالثانية ُّهـ.8402منهجُّاملدرسة
ُّم.8140النبأُّالعظيم،ُّللدكتورُّحممدُّعبدُّاهللُّدراز،ُّمطبعةُّالسعادة،ُّ .22
ُّحتقيقُّالدكتورُّحامتُّالضامن،ُّ .23 ُّواملنسوخ،ُّحملمدُّبنُّشهابُّالزهرى، ُّهـ.8401مؤسسةُّالرسالة،ُّالطبعةُّالثانيةُّالناسخ
ُّتصويرُّدارُّالكتبُّالعلمية،ُّبريوت.هـ،ُّنشرُّو8345ُّالنشرُّىفُّالقراءاتُّالعشر،ُّألىبُّاخلريُّبنُّاجلوزى،ُّحتقيقُّحممدُّعلىُّالصباغ،ُّطبعُّىفُّدمشقُّعامُّ .24

ّثانيا:ّالحديثّالنبوىّوعلومه:
ُّاملعراج،ُّألىبُّاخلطابُّعمرُّبنُّاحلسنُّبنُّدح .8 ُّاخلاجنىُّبالقاهرة،ُّالطبعةُّاألوىلُّاالبتهاجُّىفُّأحاديث ُّم.8114-هـ8482ية،ُّمكتبة
2. ُّ ُّوجهودهُّىفُّالسنةُّالنبوية،ُّللدكتورُّسعدىُّاهلامشى،ُّنشرُّمكتبةُّابنُّالقيمُّباملدينةُّاملنورة ُّم.8111-هـ8401أبوُّزرعةُّالرازى
ُّالصديقية،ُّال .3 ُّالغمارى،ُّضمنُّجمموعةُّاحلديث ُّعبدُّالعزيز ُّناشرُّمكتبةُّالقاهرةُّمبصر،ُّبدونُّتاريخ.إحتافُّذوىُّالفضائلُّاملشتهرة،ُّلألستاذ
ُّإثباتُّعذابُّالقربُّوسؤالُّامللكني،ُّلإلمامُّأمحدُّبنُّاحلسنيُّالبيهقى،ُّحتقيقُّالسيدُّمصطفىُّسعيدُّخالدُّقطاش،ُّدارُّالكتبُّالعلمية،ُّبريوت. .4
ُّاألفغاىن،ُّدارُّ .5 ُّماُّاستدركتهُّعائشةُّعلىُّالصحابة،ُّلبدرُّالدينُّالزركشى،ُّحتقيقُّحممدُّسعيد ُّاإلجابةُّإليراد ُّم.8120-هـ8310القلم،ُّبريوت،ُّالطبعةُّالثانية
ُّاخلاجنىُّبالقاهرة،ُّالطبعةُّاألوىلُّ .4 ُّفوزى،ُّمكتبة ُّاإلسراءُّواملعراجُّدراسةُّتوثيقية،ُّللدكتورُّرفعت ُّم.8110-هـ8400أحاديث
ُّألىبُّالفضلُّعبدُّالرمحنُّابنُّأىبُّبكرُّالسيوطى، .2 ُّىفُّاألخبارُّاملتواترة، ُّىفُّاألزهارُّاملتناثر ُّاملتواترة ُّهديةُّجملةُّاألحاديث ُّهـ.8401األزهر،ُُّّحتقيقُّأمحدُّحسنُّرجب،
ُّبالقاهرة،ُّالطبعةُّاألوىل،ُّ .1 ُّم.8112-هـ8482اختالفاتُّاحملدثنيُّوالفقهاءُّىفُّاحلكمُّعلىُّاحلديث،ُّللدكتورُّعبدُّاهللُّشعبانُّعلى،ُّطبعةُّدارُّاحلديث
ُّاألدبُّاملفرد،ُّألىبُّعبدُّاهللُّحممدُّبنُّإمساعيلُّالبخارى،ُّحتقيقُّفضلُّاهللُّاجليالىن،ُّ .1 ُّالسلفيةُّبالقاهرة،ُّالطبعةُّالثالثة ُّهـ.8402وحمبُّالدينُّاخلطيب،ُّاملكتبة

ُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم،ُّألىبُّزكرياُّحيىيُّبنُّشرفُّالنووى،ُّدارُّالكتبُّالعلمية،ُّبريوت،ُّبدونُّتاريخ. .80 ُّمنُّكالمُّسيدُّاألبرار ُّاألذكارُّاملنتخبة
ُّالبعثُّوالنشر،ُّألىبُّبكرُّأمحدُّبنُّاحلسنيُّالبيهقى،ُّمجعُّع .88 ُّم.8113-هـ8484امرُّأمحدُّحيدر،ُّطبعةُّدارُّالفكر،ُّبريوت،ُّاستدراكات
8110ُّ-هـ8488اإلسراءُّواملعراج،ُّللدكتورُّحممدُّأبوُّشهبة،ُّمكتبةُّالعلمُّبالقاهرة،ُّ .82
ُّم.8113-هـ8484أصولُّاحلديث،ُّللدكتورُّعبدُّاهلادىُّالفضلى،ُّدارُّاملؤرخُّالعرىب،ُّبريوت،ُّالطبعةُّاألوىلُّ .83
ُّم.8118-هـ8408رُّحممدُّعجاجُّاخلطيب،ُّدارُّالفكر،ُّبريوت،ُّالطبعةُّالرابعة،ُّأصولُّاحلديث،ُّعلومه،ُّومصطلحه،ُّللدكتوُّ .84
ُّواملصطلح،ُّللدكتورُّأبوُّلبابةُّحسني،ُّدارُّالغربُّاإلسالمى،ُّبريوت،ُّالطبعةُّاألوىل،ُّبدونُّتاريخ. .85 ُّبنيُّاملنهج ُّأصولُّعلمُّاحلديث
ُّدونُّتاريخ.أعالمُّاحملدثني،ُّللدكتورُّحممدُّحممدُّأبوُّشهبة،ُّطبعةُّمركزُّكتبُّالشرقُّاألوسط،ُّب .84
ُّم.8110-هـ8311عةُّاألوىلطباإلملاعُّإىلُّمعرفةُّأصولُّالرواية،ُّوتقييدُّالسماع،ُّألىبُّالفضلُّعياضُّبنُّموسىُّاليحصىب،ُّحتقيقُّالسيدُّأمحدُّصقر،ُّدارُّالتاث،ُّالقاهرة،ُّال .82
ُّاملصنوعةُّىفُّاألحاديثُّاملوضوعة،ُّألىبُّالفضلُّعبدُّالرمحنُّبنُّأىبُّبكرُّالسيوطى،ُّحتقيقُّصالحُّحممد .81 ُّم.8114-هـ8482عويضة،ُّالطبعةُّاألوىلُُّّالآللئ
ُّم.8118ريوت،ُّالطبعةُّاألوىلُّبُّاألنسابُّاملتفقةُّىفُّاخلطُّاملتماثلةُّىفُّالنقطُّوالضبط،ُّحممدُّبنُّطاهر،ُّاملعروفُّبابنُّالقيسراىن،ُّحتقيقُّكمالُّاحلوت،ُّدارُّالكتبُّالعلمية، .81
ُّومتناُّودحضُّمزاعمُّاملستشرقنيُّوأتبا .20 ُّسندا ُّبنقدُّاحلديث ُّم.8112-هـ8401عهم،ُّللدكتورُّحممدُّلقمانُّالسلفى،ُّالرياض،ُّالطبعةُّاألوىلُّاهتمامُّاحملدثني
ُّشرحُّاختصارُّعلومُّاحلديث،ُّألىبُّالفداءُّإمساعيلُّبنُّكثري،ُّتأليفُّأمحدُّحممدُّشاكر،ُّدارُّالتاثُّبالقاهرة،ُّالطبعةُّالثالثة .28 ُّم.8121-هـ8311ُّالباعثُّاحلثيث،
ُّأمريُّاملؤمننيُّىفُّاحلديث،ُّللدكتورُّيوسفُّال .22 ُّالبخارى ُّهـ.8481كتاىن،ُّهديةُّجملةُّاألزهرُّالشريف،ُّعددُّرجب
ُّطبعةُّمركزُّاخلدماتُّواألحباثُّالثقافية،ُّالطبعةُّاألوىلُّ .23 ُّم.8114-هـ8404البعثُّوالنشورُّلإلمامُّأمحدُّبنُّاحلسنيُّالبيهقى،ُّحتقيقُّعامرُّأمحدُّحيدر،
ُّلعبدُّاهللُّبنُّمسلمُّبنُّقتيبة،ُّحتقيقُّحممدُّعبدُّالرحيم،ُّدارُّا .24 ُّم.8115-هـ8485لفكر،ُّبريوت،ُّتأويلُّخمتلفُّاحلديث،
باخلزاعىُّالتلمساىن،ُُّّفختريجُّالدالالتُّالسمعيةُّعلىُّماُّكانُّىفُّعهدُّرسولُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّمنُّاحلرفُّوالصنائعُّوالعماالتُّالشرعية،ُّعلىُّبنُّحممدُّاملعروُّ .25

ُّم.8115-هـ8485حتقيقُّالشيخُّأمحدُّحممدُّأبوُّسالمة،ُّطبعةُّاجمللسُّاألعلىُّللشئونُّاإلسالميةُّ
ُّالعلمية،ُّبريوت .24 ُّالسيوطى،ُّحتقيقُّالدكتورُّعبدُّالوهابُّعبدُّاللطيف،ُّدارُّالكتب ُّالنواوى،ُّلعبدُّالرمحنُّبنُّأىبُّبكر ُّالراوىُّشرحُّتقريب ُّم.8121الطبعةُّالثانيةُُّّ،تدريب
ُّحملمدُّأنورُّشاهُّالكشمريى،ُّحتقيقُّعبدُّالفتاحُّأبوُّغدة،ُّمكتبُّاملطبوعاتُّاإلسال .22 ُّمباُّتواترُّىفُّنزولُّاملسيح، ُّهـ.8315مية،ُّحلب،ُّالتصريح
ُّهـ.8314عةُّبالقاهرة،ُّاالتعليقُّاملغىنُّعلىُّالدارقطىن،ُّألىبُّالطيبُّحممدُّمشسُّاحلقُّالعظيمُّآبادى،ُّحتقيقُّالسيدُّعبدُّاهللُّهاشمُّمياىنُّاملدىن،ُّدارُّاحملاسنُّللطب .21
ُّالبغدادى،ُّحتقيقُّيوسفُّالعش،ُّدارُّإحياءُّالسن .21 ُّأمحدُّبنُّعلى،ُّالشهريُّباخلطيب ُّالعلم،ُّألىبُّبكر ُّم.8124ةُّالنبوية،ُّدمشق،ُّالطبعةُّالثانية،ُّتقييد
ُّم.2ُّ،8118،ُّبريوت،ُّالطبعةُّيةتنزيهُّالشريعةُّاملرفوعةُّعنُّاألخبارُّالشنيعةُّاملوضوعة،ُّابنُّعراق،ُّحتقيقُّعبدُّالوهابُّعبدُّاللطيف،ُّوعبدُّاهللُّالغمارى،ُّدارُّالكتبُّالعلم .30
ُّاحلوالكُّشرحُّموطأُّمالك،ُّجلاللُّالدينُّعبدُّالرمحنُّالسيوطى،ُّدا .38 ُّم.8114-هـ8484رُّالفكر،ُّبريوت،ُّتنوير
ُّاألنظار،ُّحملمدُّبنُّإمساعيلُّاألمريُّالصنعاىن،ُّحتقيقُّحممدُّحمىيُّالدينُّعبدُّاحلميد،ُّمكتبةُّاخلاجنى،ُّالطبعة .32 ُّهـ.8344ألوىلُّاُّتوضيحُّاألفكارُّملعاىنُّتنقيح
ُّدارُّاملعرفة،ُّبريوت،ُّبدونُّتاريخ. .33 ُّالنظرُّإىلُّأصولُّاألثر،ُّلطاهرُّبنُّصاحلُّاجلزائرى، ُّتوجيه
ُّفوزىُّالشيمىُّللطباعى،ُّبطنطا،ُّبدونُّتاريخ.ت .34 ُّالبشريُّالنذير،ُّللدكتورُّمروانُّحممدُّشاهني،ُّمكتب ُّيسريُّاللطيفُّاخلبريُّىفُّعلومُّحديث
ُّم.8121جامعُّبيانُّالعلمُّوفضله،ُّالبنُّعمرُّيوسفُّبنُّعبدُّاهللُّبنُّعبدُّالرب،ُّالطبعةُّاملنرييةُّ .35
ُّم.8115-هـ8485ؤسسةُّالرسالة،ُّالطبعةُّالسادسة،ُّجامعُّالعلومُّواحلكم،ُّالبنُّرجب،ُّحتقيقُّشعيبُّاألرناؤوط،ُّم .34
ُّسعيد،ُّطبعةُّالفالح،ُّبدونُّتا .32 ُّحتقيقُّحممدُّرأفت ُّالبغدادى، ُّيخ.رُّاجلامعُّألخالقُّالراوىُّوآدابُّالسامع،ُّألمحدُّبنُّعلىُّبنُّثابت،ُّاملشهورُّباخلطيب
ُّاإلسالمى،ُّالطبعةُّ .31 ُّالنبوى،ُّمصطلحه،ُّبالغته،ُّكتبه،ُّللدكتورُّحممدُّالصباغ،ُّاملكتب ُّاحلديث ُّم.8112-هـ8402الرابعة
ُّم،ُّنشرُّوتصويرُّدارُّالكتبُّالعلمية،ُّبريوت.8131-هـ8352حليةُّاألولياءُّوطبقاتُّاألصفياء،ُّألىبُّنعيمُّأمحدُّبنُّعبدُّاهللُّاألصفهاىن،ُّمطبعةُّالسعادة،ُّالطبعةُّاألوىلُّ .31
ُّسهريُّرشادُّمهنا،ُّدارُّالشروقُّبالق .40 ُّاهرة،ُّالطبعةُّاألوىل،ُّبدونُّتاريخ.خربُّالواحدُّىفُّالسنةُّوأثرهُّىفُّالفقهُّاإلسالمى،ُّللدكتورة
ُّالعلمية،ُّبريوت،ُّالطبعةُّاألوىلُّ .48 ُّم.8111-هـ8401دالئلُّالنبوةُّومعرفةُّأحوالُّصاحبُّالشريعة،ُّالبيهقى،ُّحتقيقُّالدكتورُّعبدُّاملعطىُّقلعجى،ُّدارُّالكتب
ُّة،ُّبريوت،ُّالطبعةُّالرابعة.املنتصرُّبنُّجعفرُّالكتاىن،ُّدارُّالبشائرُّاإلسالميالرسالةُّاملستطرفةُّلبيانُّمشهورُّكتبُّالسنةُّاملشرفة،ُّللسيدُّحممدُّبنُّجعفرُّالكتاىن،ُّحتقيقُّحممدُّ .42
ُّم.8114-هـ8402ةُّزادُّاملعادُّىفُّهدىُّخريُّالعباد،ُّابنُّقيمُّاجلوزية،ُّحتقيقُّشعيبُّاألرنؤوط،ُّوعبدُّالقادرُّاألرنؤوط،ُّمؤسسةُّالرسالة،ُّبريوت،ُّالطبعةُّالرابع .43
ُّومسلم،ُّحمل .44 ُّاهللُّالشنقيطى،ُّمطبعةُّمصر،ُّزادُّاملسلمُّفيماُّاتفقُّعليهُّالبخارى ُّم.8154مدُّحبيب
ُّاإلسالمى،ُّبريوت،ُّالطبعةُّالثانية،ُّ .45 ُّم.8121-هـ8311سلسلةُّاألحاديثُّالصحيحةُّوشئُّمنُّفقههاُّوفوائدها،ُّحملمدُّناصرُّالدينُّاأللباىن،ُّاملكتب
ُّالقزويىن،ُّحتقيقُّحممدُّفؤادُّعبدُّالباقى،ُّمطبعةُّع .44 ُّم.8154-هـ8324يسىُّالباىبُّاحللىبُّبالقاهرة،ُّالطبعةُّاألوىل،ُّسننُّابنُّماجةُّألىبُّعبدُّاهللُّبنُّحممدُّبنُّيزيد
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ُّنُّتاريخ.وُّسننُّأىبُّداود،ُّألىبُّداودُّسليمانُّبنُّاألشعثُّالسجستاىن،ُّحتقيقُّحممدُّحمىيُّالدينُّعبدُّاحلميد،ُّنشرُّوتصويرُّدارُّالكتبُّالعلمية،ُّبريوت،ُّبد .42
ُّ.ه8315لىبُّبالقاهرة،ُّفىُّاحلر،ُّوحممدُّفؤادُّعبدُّالباقى،ُّوإبراهيمُّعطوةُّعوض،ُّطبعةُّمصطسننُّالتمذى،ُّألىبُّعيسىُّحممدُّبنُّعيسىُّبنُّسورة،ُّحتقيقُّأمحدُّحممدُّشاك .41
ُّم.8144-هـ8314سننُّالدارقطىن،ُّلعلىُّبنُّعمرُّالدارقطىن،ُّحتقيقُّالسيدُّعبدُّاهللُّهاشمُّمياىنُّاملدىن،ُّدارُّاحملاسنُّللطباعةُّبالقاهرة،ُّالطبعةُّاألوىلُّ .41
8112ُّ0ُّ-هـ8402لرمحنُّالدارمى،ُّحتقيقُّفوازُّأمحدُّزمرىل،ُّوخالدُّالسبعُّالعلمى،ُّدارُّالريانُّبالقاهرة،ُّالطبعةُّاألوىل،سننُّالدارمى،ُّألىبُّحممدُّعبدُّاهللُّبنُّعبدُّا .50
م،ُّوحققُّجملدةُّأخرىُّمنُّالسننُّالدكتورُّسعدُّبنُّعبد8112ُّ-هـ8403سننُّسعيدُّبنُّمنصور،ُّحققُّمنهُّجملدةُّالشيخُّحبيبُّاألعظمى،ُّطبعةُّالدارُّالسلفية،ُّباهلند،ُّ .58

ُّم.8113-هـ8484بدُّالعزيزُّآلُّمحيد،ُّطبعةُّدارُّاألصميعىُّبالرياض،ُّالطبعةُّاألوىلُّاهللُّابنُّع
ُّآبادُّالدكن،ُّاهلند،ُّالطبعةُّاألوىلُّ .52 ُّأمحدُّبنُّاحلسنيُّبنُّعلىُّالبيهقى،ُّحيدر ُّم،ُّنشرُّوتصويرُّدارُّاملعرفة،ُّبريوت.8125-هـ8344السننُّالكربى،ُّألىبُّبكر
ُّالعلمية،ُّبريوت،ُّالطبعةُّاألوىلُُّّحتقيقُّالدكتورُّعبدُّالغفارُّالسننُّالكربىُّللنسائى .53 ُّوسيدُّكسورى،ُّدارُّالكتب ُّم.8118-هـ8488سليمانُّالبندارى،
ُّاإلسالمية،ُّبريوت،ُّالطبعةُّالثانية،ُُّّ،سننُّالنسائىُّ)املسمىُّاجملتىب( .54 ُّم.8114-هـ8404النسائى،ُّحتقيقُّاألستاذُّعبدُّالفتاحُّأبوُّغدة،ُّدارُّالبشائر
ُّاإلسالمى،ُّبريوت،ُّالطبعةُّالثالثة،ُّالسنة،ُّألىبُّبكرُّعمروُّبنُّأىبُّعاصمُّالشيبا .55 ُّم.8113-هـ8483ىن،ُّحتقيقُّناصرُّالدينُّاأللباىن،ُّاملكتب
54. ُّ ُّاملصرى،ُّالطبعةُّالثانية ُّالنمر،ُّدارُّالكتاب ُّم.8114-هـ8484السنةُّوالتشريع،ُّللدكتورُّعبدُّاملنعم
ُّم،ُّنشرُّوتصويرُّدارُّإحياءُّالتاث.8155اإلبيارى،ُّوعبدُّاحلفيظُّشلىب،ُّالقاهرةُّالسريةُّالنبوية،ُّألىبُّحممدُّبنُّامللكُّبنُّهشامُّاملعافرى،ُّحتقيقُّمصطفىُّالسقا،ُّوإبراهيمُّ .52
ُّمنُّعلومُّالسنة،ُّللدكتورُّحممدُّاألمحدىُّأبوُّالنور،ُّاجمللسُّاألعلىُّللشئونُّاإلسالميةُّ .51 ُّم.8114-هـ8404شذرات
ُّبنُّاحلسنيُّالعراقى،ُّ .51 ُّوالتذكرة،ُّألىبُّالفضلُّعبدُّالرحيم ُّدارُّالكتبُّالعلمية،ُّبريوت،ُّبدونُّتاريخ.شرحُّألفيةُّالعراقىُّاملسماةُّبالتبصرة
ُّهـ.8313شرحُّالزرقاىنُّعلىُّاملواهبُّاللدنية،ُّللقسطالىن،ُّدارُّاملعرفة،ُّبريوت،ُّالطبعةُّالثانية،ُّ .40
ُّعلىُّاملوطأ،ُّحملمدُّبنُّعبدُّالباقىُّالزرقاىن،ُّدارُّالفكر،ُّبريوت،ُّالطبعةُّاألوىلُّ .48 ُّم.8114-هـ8484شرعُّالزرقاىن
ُّاإلسالمى،ُّبريوت،ُّالطبعةُّالثانيةُّشرحُّالسنة،ُّألىبُّحممدُّاحلسنيُّ .42 ُّم.8113-هـ8403بنُّحممدُّالبغوى،ُّحتقيقُّزهريُّالشاويش،ُّوشعيبُّاألرنؤوط،ُّاملكتب
ُّالبغدادى،ُّحتقيقُّعمروُّعبدُّاملنعمُّسليم،ُّمكتبةُّابنُّتيميةُّبالقاهرة،ُّالطبعةُّاألوىلُّ .43 ُّونصيحةُّأهلُّاحلديث،ُّاخلطيب ُّم.8114-هـ8482شرفُّأصحابُّاحلديث،
ُّحممدُّبنُّموسىُّاحلازمى،ُّدارُّزاهدُّالقدسى،ُّبدونُّتاريخ.شروطُّاألئمةُّاخل .44 ُّمسة،ُّألىبُّبكر
ُّحتقيقُّحممدُّحامدُّالفقى،ُّدارُّالكتبُّالعلمية،ُّبريوت،ُّالطبعةُّاألوىلُّ .45 ُّحممدُّبنُّاحلسيىنُّاآلجرى، ُّم.8113-هـ8403الشريعة،ُّألىبُّبكر
ُّالعلمية،ُّب .44 ُّحقوقُّاملصطفى،ُّألىبُّالفضلُّعياضُّاليحصىب،ُّدارُّالكتب ُّريوت،ُّبدونُّتاريخ.الشفاُّبتعريف
42. ُّ ُّاألرنؤوط،ُّمؤسسةُّالرسالة،ُّبريوت،ُّالطبعةُّالثانية ُّحتقيقُّشعيب ُّاألمريُّعالءُّالدينُّعلىُّبنُّبلبانُّالفارسى، ُّم8113-هـ8484صحيحُّابنُّحبان،ُّبتتيب
ُّاإلسالمى،ُّبريوت،ُّالطبعة .41 ُّم.8112-هـ8482الثانيةُُّّصحيحُّابنُّخزمية،ُّألىبُّبكرُّحممدُّبنُّإسحاقُّبنُّخزمية،ُّحتقيقُّحممدُّمصطفىُّاألعظمى،ُّاملكتب
ُّم.8114الطبعةُّاألوىل،ُّ،صحيحُّالبخارى،ُّمعُّفتحُّالبارى،ُّحتقيقُّحمبُّالدينُّاخلطيب،ُّوحممدُّفؤادُّعبدُّالباقى،ُّوقصىُّحمبُّالدينُّاخلطيب،ُّدارُّالريانُّللتاثُّبالقاهرة .41
ُّم.8114-هـ8485خرون،ُّدارُّاحلديثُّبالقاهرة،ُّالطبعةُّاألوىلُّصحيحُّمسلم،ُّمعُّاملنهاجُّشرحُّمسلمُّللنووى،ُّحتقيقُّحممدُّفؤادُّعبدُّالباقى،ُّوعصامُّالصبابطى،ُّوآ .20
ُّبنُّاحلسنيُّالعراقى،ُّوولدهُّأىبُّزرعة،ُّدارُّإحياءُّالتاثُّالعرىب،ُّبريوت،ُّبدونُّتاريخ. .28 ُّلعبدُّالرحيم ُّىفُّشرحُّالتقريب، ُّطرحُّالتثريب
ُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم،ُّللدكتورُّعبدُّاملهدىُّعبدُّالقادر،ُّدارُّاال .22 ُّحديثُّرسول ُّعتصامُّبالقاهرة،ُّبدونُّتاريخ.طرقُّختريج
ُّحتقيقُّالدكتورُّعبدُّالفتاحُّحممدُّاحللو،ُّمكتبةُّعاملُّالفكر،ُّالطبعةُّاألوىلُّ .23 ُّاملنتظر،ُّليوسفُّبنُّحيىيُّاملقدسى، ُّىفُّأخبار ُّم.8121-هـ8211عقدُّالدرر
ُّحتقيقُّحمبُّالدينُّاخلطيب،ُّدارُّاملعرفة،ُّبريوت،ُّ .24 ُّم.8115-هـ8405عللُّاحلديث،ُّالبنُّأىبُّحامتُّالرازى
ُّاإلسالميةُّبالقاهرة،ُّالطبعةُّاألوىل،ُّعل .25 ُّم.8114-هـ8404مُّاحلديث،ُّألمحدُّبنُّعبدُّاحلليمُّبنُّتيمية،ُّحتقيقُّمسلمُّحممدُّعلى،ُّدارُّالكتب
ُّم.8122علومُّاحلديثُّومصطلحه،ُّللدكتورُّصبحىُّالصاحل،ُّدارُّالعلم،ُّبريوت،ُّالطبعةُّاحلاديةُّوالعشرون،ُّ .24
ُّالعلمية،ُّالطبعةُّاألوىل،ُّعلومُّاحلديث،ُّالبنُّعمروُّعثمانُّبنُّعبدُّالرمحنُّا .22 ُّم.8115-هـ8484لشهرزورىُّاملعروفُّبابنُّالصالح،ُّحتقيقُّصالحُّعويضة،ُّدارُّالكتب
ُّألىبُّحممدُّحممودُّبنُّأمحدُّالعيىن،ُّمطبعةُّمصطفىُّاحللىب،ُّالقاهرة،ُّالطبعةُّاألوىلُّ .21 ُّهـ.8312عمدةُّالقارى،ُّشرحُّصحيحُّالبخارى،
ُّهـ.8311مشسُّاحلقُّالعظيمُّآبادى،ُّحتقيقُّعبدُّالرمحنُّحممدُّعثمان،ُّاملكتبةُّالسلفيةُّباملدينةُّاملنورة،ُّالطبعةُّالثانية،ُّعونُّاملعبودُّشرحُّسننُّأىبُّداود،ُّألىبُّالطيبُّحممدُّ .21
ُّمكتبةُّالسنة،ُّبالقاه .10 ُّبنُّاحلسنيُّالعراقى،ُّحتقيقُّأمحدُّحممدُّشاكر،ُّوحممودُّربيع، ُّبشرحُّألفيةُّاحلديث،ُّألىبُّالفضلُّعبدُّالرحيم ُّم.8111ة،ُّالطبعةُّالثانيةُّرُّفتحُّاملغيث
ُّالعلمية،ُّالطبعةُّاألوىل .18 ُّشرحُّألفيةُّاحلديث،ُّألىبُّعبدُّاهللُّحممدُّبنُّعبدُّالرمحنُّالسخاوىُّحتقيقُّصالحُّحممدُّعويضة،ُّدارُّالكتب ُّم.8113-هـ8484ُّ،فتحُّاملغيث
ُّبدونُّتاريخ. .12 ُّشرحُّصحيحُّمسلم،ُّللدكتورُّموسىُّشاهنيُّالشني،ُّمطبعةُّالفجرُّاجلديد، ُّفتحُّاملنعم
ُّسعيد،ُّكتابُّاألمة،ُّالطبعةُّاألوىلُّالفكرُّاملنهجىُّعندُّاحملدثني .13 ُّهـ.8401،ُّللدكتورُّمهامُّعبدُّالرحيم
ُّاملوضوعة،ُّحملمدُّبنُّعلىُّالشوكاىن،ُّحتقيقُّعبدُّالرمحنُّاملعلمىُّاليماىن،ُّوعبدُّالوهابُّعبدُّاللطيف،ُّمطبعة .14 ُّم.8140لسنةُّاحملمديةُّ،ُّاُّالفوائدُّاجملموعةُّىفُّاألحاديث
ُّالصحاحُّالستة،ُّللدكت .15 ُّالسنة،ُّالكتب ُّم.8141-هـ8311ورُّحممدُّحممدُّأبوُّشهبة،ُّطبعةُّجممعُّالبحوثُّاإلسالمية،ُّىفُّرحاب
ُّم.8122-هـ8318فيضُّالقديرُّشرحُّاجلامعُّالصغري،ُّلعبدُّالرؤوفُّاملناوى،ُّدارُّاملعرفة،ُّبريوت،ُّالطبعةُّالثانية،ُّ .14
ُّم.8121نية،ُّالفتاحُّأبوُّغدة،ُّدارُّالوعى،ُّحلب،ُّالطبعةُّالثاقاعدةُّىفُّاجلرحُّوالتعديل،ُّوقاعدةُّىفُّاملؤرخني،ُّألىبُّنصرُّعبدُّالوهابُّبنُّعلىُّالسبكى،ُّحتقيقُّعبدُّ .12
ُّحملمدُّمجالُّالدينُّالقامسى،ُّحتقيقُّحممدُّهبجةُّالبيطار،ُّعيسىُّالباىبُّاحللىب،ُّالطبعةُّاألوىل،ُّ .11 ُّمنُّفنونُّمصطلحُّاحلديث، ُّم.8121-هـ8311قواعدُّالتحديث
ُّم.8115-هـ8405ُّحممدُّالدرويش،ُّاليمامة،ُّبريوت،ُّالطبعةُّاألوىل،ُّالقولُّاملسددُّىفُّالذبُّعنُّاملسند،ُّالبنُّحجرُّالعسقالىن،ُّحتقيقُّعبدُّاهلل .11
ُّالعلمية،ُّب .10 ُّعلىُّألسنةُّالناس،ُّالعجلوىن،ُّحتقيقُّحممدُّعبدُّالعزيزُّاخلالدى،ُّدارُّالكتب ُّعماُّاشتهرُّمنُّاألحاديث ُّم.8112،ُّالطبعةُّريوتكشفُّاخلفاءُّومزيلُّاأللباس
ُّاألنامُّصلىُّاهلل .18 ُّأحاديثُّسيد ُّعبدُّاللطيف،ُّالناشرُّمكتبةُّاألزهر،ُّبالقاهرة،ُّالطبعةُّاألوىلُّكشفُّاللثامُّعنُّأسرارُّختريج ُّم.8114ُّعليهُّوسلم،ُّللدكتورُّعبدُّاملوجود
ُّوالشيخُّصفوةُّالسقا،ُّطبعةُّمؤسسةُّالرسالة،ُّسنةُّ .12 ُّحياتى، ُّم.8113-هـ8483كنزُّالعمالُّىفُّسننُّاألقوالُّواألفعال،ُّللعالمةُّاهلندى،ُّحتقيقُّالشيخُّبكرى
ُّحتقيقُّحممدُّاحلافظُّالتيجاىن،ُّوعبدُّاحلليمُّحممد،ُّوعبدُّالرمحنُّحسن،ُّدارُّابنُّتيمية،ُّبالقاهرة،ُّالكفايةُّىفُّعلمُّالرواية،ُّا .13 ُّم.8110-هـ8480خلطيبُّالبغدادى،
ُّم.8112-هـ8402جممعُّالزوائدُّومنبعُّالفوائد،ُّللحافظُّلعلىُّبنُّأىبُّبكرُّاهليثمى،ُّدارُّالكتابُّالعرىب،ُّبريوت،ُّالطبعةُّالثالثة،ُّ .14
ُّالصديقية .15 ُّ،ُّآللُّالصديقُّالغمارى،ُّمكتبةُّالقاهرة،ُّمصر،ُّبدونُّتاريخ.جمموعةُّاحلديث
ُّبنيُّالفقهاءُّواحملدثني،ُّللدكتورُّنافذُّحسنيُّمحاد،ُّدارُّالوفاء،ُّباملنصورة،ُّالطبعةُّاألوىلُّ .14 ُّم.8113-هـ8484خمتلفُّاحلديث
ُّألىبُّداودُّسليمانُّبنُّأشعثُّالسجستاىن،ُّحتقيقُّكمالُّيوسفُّاحلوت،ُّدارُّاجلنان،ُّبريوت،ُّالط .12 ُّم.8111-هـ8401بعةُّاألوىلُّاملراسيل،
ُّعلىُّالصحيحني،ُّألىبُّعبدُّاهللُّاحلاكم،ُّحتقيقُّمصطفىُّعبدُّالقاهرُّعطا،ُّدارُّالكتبُّالعلمية،ُّالطبعةُّاألوىلُّ .11 ُّم.8110-هـ8488املستدرك
ُّآبادُّالدكن،ُّاهلند،ُّالطبعةُّاألوىل،ُّ .11 ُّويرُّدارُّاملعرفة،ُّبريوت.م،ُّتص8103-هـ8328مسندُّأىبُّداودُّالطيالسى،ُّللحافظُّأىبُّداودُّالطيالسى،ُّمطبعةُّحيدر
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ُّبالقاهرة،ُّالطبعةُّاألوىلُّ .800 ُّاإلسالمى،ُّبريوت،ُّالطبعةُّالرابعة8115ُّ-هـ8383مسندُّاإلمامُّأمحدُّبنُّحنبل،ُّاملطبعةُّامليمنية ُّم.8113-هـ8403م،ُّتصويرُّاملكتب
ُّشيحا .808 ُّالشافعى،ُّحتقيقُّسعيدُّحممدُّاللحام،ُّوحياة ُّم.8114-هـ8482،ُّدارُّالفكر،ُّبريوت،ُّالطبعةُّاألوىل،ُّمسندُّاإلمامُّالشافعى،ُّألىبُّعبدُّاهللُّحممدُّبنُّإدريس
ُّالسامرائى،ُّمكتبةُّاملعارفُّبالرياض،ُّالطبعةُّاألوىلُّ .802 ُّم.8112-هـ8402مسندُّاإلمامُّعبدُّاهللُّبنُّاملبارك،ُّحتقيقُّصحىبُّالبدرى
ُّآبادُّالدكن،ُّباهلند،ُّالطبعةُّ .803 ُّهـ.8333األوىلُّمشكلُّاآلثار،ُّألىبُّجعفرُّالطحاوى،ُّالناشرُّدارُّصادر،ُّبريوت،ُّمطبعةُّحيدر
ُّبالقا .804 ُّىفُّزوائدُّابنُّماجة،ُّألمحدُّبنُّأىبُّبكرُّالبوصريى،ُّحتقيقُّموسىُّحممدُّعلى،ُّودكتورُّعزتُّعلىُّعطية،ُّدارُّالكتبُّاحلديثة ُّرة،ُّبدونُّتاريخ.همصباحُّالزجاجة
ُّالعلمية،ُّالطبعةُّاألوىل،ُّ .805 ُّم.8118-هـ8358معاملُّالسنن،ُّألىبُّسليمانُّأمحدُّبنُّحممدُّاخلطاىب،ُّاملكتبة
ُّبالقاهرة،ُّالطبعةمعرفةُّ .804 ُّآبادُّالدكن،ُّباهلند،ُّنشرُّمكتبةُّاملتنىب ُّاُّعلومُّاحلديث،ُّألىبُّعبدُّاهللُّاحلاكم،ُّحتقيقُّالدكتورُّالسيدُّمعظمُّحسني،ُّحيدر ُّهـ.8312لثانية
ُّحممدُّصواىب،ُّوالدكتورُّتوفيقُّساملان،ُّوالدكتورُّإمساعيلُّخملوف،ُّ .802 ُّاخلالئق،ُّللدكتورُّسعيد ُّم.8110-هـ8480املعنيُّالرائقُّىفُّسريةُّسيد
ُّاملعارف،ُّبالرياض،ُّالطبعةُّاألوىل3ُّاملعجمُّاألوسط،ُّالطرباىن،ُّحتقيقُّالدكتورُّحممودُّالطحان،ُّصدرُّمنهُّ .801 ُّم.8114-هـ8404أجزاء،ُّمكتبة
ُّالتاثُّالعرىب،ُّالطبعةُّاألوىلُّ .801 ُّم.8112املعجمُّالصغري،ُّللطرباىن،ُّحتقيقُّحممدُّسليمُّمسارة،ُّدارُّإحياء
25ُُّّاملعجمُّالكبري،ُّللطرباىن،ُّصدرُّمنهُّ .880 ُّوناقصُّأجزاء ُّللطباعة،ُّالطبعةُّاألوىل85ُّ،84ُّ،28ُّجزء، ُّهـ.8311،ُّحتقيقُّمحدىُّعبدُّاجمليدُّالسلفى،ُّالدارُّالعربية
ُّالعلمية،ُّبريوت،ُّبدونُّتاريخ. .888 ُّفنونُّاحلديث،ُّلألستاذُّحممدُّعبدُّالعزيزُّاخلوىل،ُّدارُّالكتب ُّمفتاحُّالسنةُّأوُّتاريخ
ُّت .882 ُّم.8122-هـ8312رمجانُّالسنة،ُّباكستانُّمفتاحُّكنوزُّالسنة،ُّللدكتورُّأ.ُّى.ُّفنسنك،ُّإدارة
ُّمطبعةُّدارُّالتأليفُّبالقاهرة،ُّالطبعةُّالثالثة،ُّ .883 ُّالتازى، ُّم.8128مقاصدُّاحلديثُّىفُّالقدميُّواحلديث،ُّللدكتورُّمصطفىُّأمنيُّإبراهيم
دُّالوهابُّعبدُّاللطيف،ُّقيقُّعبدُّاهللُّحممدُّالصديق،ُّوعباملقاصدُّاحلسنةُّىفُّبيانُّكثريُّمنُّاألحاديثُّاملشتهرةُّعلىُّاأللسنة،ُّألىبُّاخلريُّحممدُّبنُّعبدُّالرمحنُّالسخاوى،ُّحت .884

ُّم.8118-هـ8482مكتبةُّاخلاجنىُّبالقاهرة،ُّالطبعةُّالثانية،ُّ
ُّالعلمية،ُّبريوت،ُّالطبعةُّا .885 ُّعبدُّاهللُّبنُّحممدُّبنُّأىبُّالدنيا،ُّحتقيقُّاألستاذُّحممدُّعبدُّالقادرُّعطا،ُّدارُّالكتب ُّم.8111-هـ8401ألوىل،ُّمكارمُّاألخالق،ُّألىبُّبكر
ُّم.8124،ُّلسنة2332ُّرقمُُّّ،ةُّالعلميةُّلعبدُّالرازقُّبنُّمهامُّالصنعاىنُّىفُّاحلديثُّالنبوى،ُّالدكتورُّإمساعيلُّعبدُّاخلالقُّالدفتار،ُّخمطوطُّبكليةُّأصولُّالدين،ُّبالقاهرةاملكان .884
ُّوالضعيف،ُّابنُّقيمُّاجلوزية،ُّحتقيقُّاألستاذُّعبدُّالفتاحُّأبوُّغدةُّمكتبُّاملطبوعاتُّاإلسالمية .882 ُّىفُّالصحيح ُّم.8113-هـ8403نيةُّ،ُّبريوت،ُّالطبعةُّالثااملنارُّاملنيف
ُّم،ُّهبامشُّمسندُّأمحد.8113ُّعةمنتخبُّكنزُّالعمالُّىفُّسننُّاألقوالُّواألفعال،ُّللمتقىُّاهلندى،ُّمطبعةُّامليمنية،ُّبالقاهرة،ُّتصويرُّاملكتبُّاإلسالمى،ُّبريوت،ُّالطبعةُّالراب .881
ُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم،ُّألىبُّحمم .881 ُّمنُّالسننُّاملسندةُّعنُّرسول ُّم.8111دُّعبدُّاهللُّبنُّاجلارود،ُّفهرسةُّعبدُّاهللُّالبارودى،ُّدارُّاجلنان،ُّبريوت،ُّالطبعةُّاألوىلُّاملنتقى
ُّم.8114-هـ8485ةُّاألوىلُّعاملنهاجُّشرحُّمسلم،ُّألىبُّزكرياُّحيىيُّبنُّشرفُّالنووى،ُّحتقيقُّحممدُّفؤادُّعبدُّالباقى،ُّوعصامُّالصبابطىُّوآخرون،ُّدارُّاحلديثُّبالقاهرة،ُّالطب .820
ُّم.8112-هـ8402اجلرحُّوالتعديل،ُّللدكتورُّفاروقُّمحادة،ُّمكتبةُّاملعارف،ُّاملغرب،ُّالطبعةُّاألوىلُّاملنهجُّاإلسالمىُّىفُّ .828
ُّبريوت،ُّالطبعةُّاألوىلُّ .822 ُّالنبوى،ُّللدكتورُّصالحُّالدينُّاألدلىب،ُّدارُّاآلفاقُّاجلديدة، ُّم.8113-هـ8403منهجُّنقدُّاملنتُّعندُّعلماءُّاحلديث
ُّم.8112-هـ8482عت،ُّدارُّالفكر،ُّبريوت،ُّالطبعةُّالثالثةُّمنهجُّالنقدُّىفُّعلومُّاحلديث،ُّللدكتورُّنورُّالدينُّ .823
ُّم.8113-هـ8403املوضوعات،ُّألىبُّالفرجُّعبدُّالرمحنُّبنُّاجلوزى،ُّحتقيقُّعبدُّالرمحنُّحممدُّعثمان،ُّدارُّالفكر،ُّبريوت،ُّالطبعةُّالثانيةُّ .824
ُّبالقاهرةُّموطأُّاإلمامُّمالك .825 ُّعبدُّاللطيف،ُّدارُّالقلم،ُُّّب،ُّوبروايةُّحممدُّالشيباىن،ُّحتقيقُّالدكتورُّعبدُّالوهابروايةُّحيىيُّالليثى،ُّحتقيقُّحممدُّفؤادُّعبدُّالباقى،ُّدارُّاحلديث
ُّالعلمية،ُّبريوت،ُّبدوُّ .824 ُّ.نُّتاريخنزولُّعيسىُّبنُّمرمي،ُّآخرُّالزمان،ُّلإلمامُّجاللُّالدينُّعبدُّالرمحنُّالسيوطى،ُّحتقيقُّحممدُّعبدُّالقادرُّعطا،ُّدارُّالكتب
ُّالعلماء،ُّاإلمساعيلية،ُّالقاهرة،ُّنزهةُّالنظرُّشرعُّخنبةُّالفكرُّىفُّمصطلحُّأهلُّاألثر،ُّال .822 ُّم.8111-هـ8401بنُّحجرُّالعسقالىن،ُّحتقيقُّإسحاقُّعزوز،ُّمكتبةُّمنارة
ُّالسلفية،ُّالقاهرة،ُّالطبعةُّالثانية،ُّبدونُّتاريخ. .821 ُّاملتواتر،ُّللسيدُّحممدُّبنُّجعفرُّالكتاىن،ُّدارُّالكتب ُّمنُّاحلديث ُّنظمُّاملتناثر
ُّالبديعاتُّعلىُّاملوضوعات،ُّألىبُّالفضلُّجاللُّ .821 ُّم.8118-هـ8488الدينُّعبدُّالرمحنُّالسيوطى،ُّحتقيقُّعامرُّأمحدُّحيدر،ُّدارُّاجلنان،ُّالطبعةُّاألوىلُّالنكت
ُّالتمذى،ُّحتقيقُّالدكتورُّأمحدُّالسايح،ُّوالدكتورُّاجلميلى،ُّدارُّالري .830 ُّالرسول،ُّألىبُّعبدُّاهللُّحممدُّاحلكيم ُّم.8111اهرة،ُّالطبعةُّانُّبالقنوادرُّاألصولُّىفُّمعرفةُّأحاديث
838. ُّ ُّوطاهرُّأمحدُّالزاوى،ُّمطبعةُّعيسىُّالباىبُّاحللىبالنهايةُّىفُّغريب ُّبنُّاألثري،ُّحتقيقُّحممودُّحممدُّالطناحى، ُّم8145-هـ8315احلديثُّواألثر،ُّألىبُّالسعادات،ُّاملبارك
ُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّإليناُّخربُّاآلحاد،ُّملصطفىُّحممدُّسالمة،ُّمكتبةُّابنُّحجرُّمبكةُّاملكرمة،ُّبدونُّتاريخ. .832 ُّهذاُّعهدُّنبينا
ُّللدكتورُّعمرُّبنُّحسنُّعثمانُّفالته،ُّخمطوطُّبكليةُّأصولُّالدينُّبالقاالوضعُّىفُّاحلديث .833 ُّم.8122-هـ8312لسنة108ُُّّهرة،ُّرقمُّ،

ّثالثا:ّالفقهّوأصوله:
لكتبُّاالسبكى،ُّوولدهُّعبدُّالوهابُّالسبكى،ُّحققهُّمجاعةُّمنُّالعلماء،ُّدارُُّّلىاإلهباجُّىفُّشرحُّاملنهاجُّعلىُّمنهاجُّالوصولُّإىلُّعلمُّاألصول،ُّ)للقاضىُّالبيضاوى(ُّ،ُّلع .8

ُّم.8114-هـ8404العلمية،ُّبريوت،ُّالطبعةُّاألوىلُّ
ُّالعلمية،ُّبريوت،ُّالطبعةُّاألوىل .2 ُّم.8115-هـ8405،ُّاإلحكامُّىفُّأصولُّاألحكام،ُّألىبُّحممدُّعلىُّبنُّأمحد،ُّالشهريُّبابنُّحزم،ُّحتقيقُّأمحدُّحممدُّشاكر،ُّدارُّالكتب
ُّم.8142-هـ8312لىبُّبالقاهرة،ُّاإلحكامُّىفُّأصولُّاألحكام،ُّألىبُّاحلسنُّعلىُّبنُّحممدُّاآلمدى،ُّمطبعةُّاحل .3
ُّإمساعيل،ُّمطبعةُّدارُّماجدُّبالقاهرة،ُّالناشرُّدارُّامل .4 ُّيخ.سلم،ُّبدونُّتارُّاألدلةُّاملختلفُّفيهاُّوأثرهاُّىفُّالفقهُّاإلسالمى،ُّللدكتورُّعبدُّاحلميدُّأبوُّاملكارم
ُّالفحولُّإىلُّحتقيقُّاحلقُّمنُّعلمُّاألصول،ُّألىبُّعلىُّحممدُّبنُّعلىُّالشوكاىن،ُّحتقيقُّالدكت .5 ُّ.ورُّشعبانُّحممدُّإمساعيل،ُّدارُّالكتب،ُّالقاهرة،ُّبدونُّتاريخإرشاد
ُّالعلمية،ُّبريوت،ُّالطبعةُّاألوىلُّلأصولُّالسرخسى،ُّ .4 ُّآبادُّالدكنُّباهلند،ُّتصويرُّدارُّالكتب ُّم.8113-هـ8484لسرخسى،ُّحتقيقُّأبوُّالوفاُّاألفغاىن،ُّحيدر
ُّبالقاهرة،ُّبدونُّتاريخ. .2 ُّأصولُّالفقه،ُّللشيخُّحممدُّاخلضرى،ُّدارُّاحلديث
ُّم.8111-هـ8401الفقهُّاإلسالمى،ُّللدكتورُّطهُّجابرُّالعلواىن،ُّطبعةُّاملعهدُّالعاملىُّللفكرُّاإلسالمى،ُّهريندن،ُّالوالياتُّاملتحدة،ُّالطبعةُّاألوىلُُّّأصول .1
ُّللنشرُّبالرياض،ُّالطبعةُّاألوىلُّ .1 ُّهـ.8408أصولُّالفقه،ُّتارخيهُّورجاله،ُّللدكتورُّشعبانُّإمساعيل،ُّدارُّاملريخ

ُّهـ.8324ملني،ُّابنُّقيمُّاجلوزية،ُّحتقيقُّحممدُّحمىيُّالدينُّعبدُّاحلميد،ُّمطبعةُّالسعادةُّمبصر،ُّالطبعةُّاألوىلُّأعالمُّاملوقعنيُّعنُّربُّالعا .80
ُّإغاثةُّاللهفانُّمنُّمصايدُّالشيطان،ُّالبنُّقيمُّاجلوزية،ُّحتقيقُّحممدُّسيدُّكيالىن،ُّالنورُّاإلسالمية،ُّبريوت،ُّبدونُّتاريخ. .88
ُّالشافعى،ُّحتقيقُّحممدُّزُّ .82 ُّم.8123-هـ8313هدىُّالنجار،ُّدارُّاملعرفة،ُّبريوت،ُّالطبعةُّالثانية،ُّاألم،ُّلإلمامُّحممدُّبنُّإدريس
ُّالطبعُّومكانه .83 ُّالدهلوى،ُّخالُّمنُّتاريخ ُّاالختالفُّىفُّاألحكامُّالفقهية،ُّألمحدُّبنُّعبدُّالرحيم 0ُّاإلنصافُّىفُّبيانُّسبب
ُّىفُّأصولُّالفقه،ُّالزركشى،ُّحتقيقُّعبدُّالقادرُّالعاىن،ُّوالدكتورُّعمرُّسليمانُّاألشقر، .84 ُّم.8112-هـ8483دارُّالصفوةُّبالغردقة،ُّالطبعةُّالثانية،ُُّّالبحرُّاحمليط
ُّم.8112-هـ8481وىل،ُّالربهانُّىفُّأصولُّالفقه،ُّألىبُّاملعاىلُّعبدُّامللكُّبنُّعبدُّاهللُّاجلويىن،ُّحتقيقُّصالحُّحممدُّعويضة،ُّدارُّالكتبُّالعلمية،ُّبريوت،ُّالطبعةُّاأل .85
ُّطبعةُّدارُّاملعرفة .84 ُّاإلسالمى،ُّللشيخُّحممدُّاخلضرى، ُّالتشريع ُّم.8114-هـ8484،ُّبريوت،ُّالطبعةُّاألوىلُّتاريخ
ُّىفُّأصولُّالفقه،ُّلكمالُّالدينُّحممدُّبنُّاهلمام،ُّطبعةُّمصطفىُّاحللىبُّبالقاهرة،ُّ .82 ُّهـ.8350التحرير
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81. ُّ ُّالعلمية،ُّبريوت،ُّالطبعةُّالثانية ُّوالتحبري،ُّحملمدُّبنُّاحلسنُّبنُّأمريُّاحلاج،ُّطبعةُّدارُّالكتب ُّألمرييةُّبالقاهرة.م،ُّتصويرُّعلىُّطبعةُّاملطبعةُّا8113-هـ8403التقرير
ُّالطبعة .81 ُّأمحد،ُّدارُّالدعوةُّباإلسكندرية، ُّىفُّتفسريُّاالجتهاد،ُّلإلمامُّالسيوطى،ُّحتقيقُّاملستشارُّالدكتورُّفؤادُّعبدُّاملنعم ُّاالستناد ُّم.8113-هـ8403ىلُّاألوُُّّتقرير
ُّمطبعةُّحممدُّعلىُّصبيح،ُّميدا .20 ُّلسعدُّالدينُّمسعودُّبنُّعمرُّالتفتازاىن، ُّنُّاألزهرُّبالقاهرة،ُّبدونُّتاريخ.التلويحُّىفُّكشفُّحقائقُّالتنقيح،
ُّ)لكمالُّالدينُّحممدُّبنُّعبدُّالواحدُّابنُّاهلمام(ُّحملمدُّأمني،ُّاملعروفُّبأمريُّبادشاهُّاحلنفى،ُّمطبعةُّعي .28 ُّشرحُّكتابُّالتحرير، ُّهـ8350احللىبُّبالقاهرةُّسىتيسريُّالتحرير
ُّاهلداية،ُّلإلمامُّابنُّحجرُّالعسقالىن،ُّحتقيقُّالسيدُّعبدُّ .22 ُّأحاديث ُّىفُّختريج ُّبالقاهرة،ُّالدراية ُّم.8144-هـ8314اهللُّهاشمُّاليماىن،ُّمطبعةُّالفجالةُّاجلديدة
ُّالشافعى،ُّحتقيقُّأمحدُّحممدُّشاكر،ُّدارُّالفكر،ُّبريوت،ُّ .23 ُّهـ.8301الرسالة،ُّلإلمامُّحممدُّبنُّإدريس
ُّعصر،ُّدا .24 ُّبالقاهرة،ُّبدونُّتأريخسبلُّالسالم،ُّشرحُّبلوغُّاملرامُّمنُّمجعُّأدلةُّاألحكام،ُّحملمدُّبنُّإمساعيلُّاألمريُّالصنعاىن،ُّحتقيقُّإبراهيم 0ُّرُّاحلديث
ُّبقطر،ُّوملالُّعلىُّالقارى،ُّمطبعةُّمصطفىُّاحللىبُّ .25 ُّم.8155-هـ8325شرحُّالفقهُّاألكرب،ُّألىبُّمنصورُّاحلنفى،ُّطبعةُّالشئونُّالدينية
ُّبريوت،ُّبدونُّتاريخ. .24 ُّدارُّالندوةُّاجلديدة، ُّصحةُّأصولُّمذهبُّأهلُّاملدينة،ُّلإلمامُّابنُّتيمية،
ُّلوهابُّخالف،ُّمكتبةُّالدعوةُّاإلسالميةُّبالقاهرة،ُّالطبعةُّالثامنة،ُّبدونُّتاريخ.علمُّأصولُّالفقه،ُّللشيخُّعبدُّا .22
ُّطبعةُّدارُّاألنصارُّبالقاهرة،ُّبدونُّتاريخ. .21 ُّاإلسالمى،ُّللشيخُّأمحدُّإبراهيم، ُّالتشريع ُّعلمُّأصولُّالفقهُّوتاريخ
ُّم.8110علمُّالفقه،ُّللدكتورُّعبدُّاملنعمُّالنمر،ُّمطبعةُّاخللود،ُّبغداد،ُّ .21
ُّمطبعةُّمصطفىُّاحللىبُّبالقاهرة،ُّالطبعةُّاألخريةُّغايةُّالوصولُّشرحُّلبُّ .30 ُّهـ.8340األصول،ُّلزكرياُّاألنصارى،
ُّم.8112-هـ8482الفتاوى،ُّلإلمامُّاألكربُّحممودُّشلتوت،ُّدارُّالشروقُّبالقاهرة،ُّالطبعةُّالسابعةُّعشرُّ .38
ُّاملبنيُّىفُّطبقاتُّاألصوليني،ُّلعبدُّاهللُّمصطفىُّاملراغى،ُّالطبعةُّالثانية،ُّبريوت،ُّ .32 ُّم.8124-هـ8314الفتح
ُّبالرياض،ُّالطبعةُّاألوىلُّ .33 ُّدارُّابنُّاجلوزى ُّدارُّالتوعيةُّاإلسالمية،ُّمصر.8112-هـ8482الفقيهُّواملتفقه،ُّاخلطيبُّالبغدادى،ُّحتقيقُّعادلُّيوسفُّالعزازى، ُّم،ُّتوزيع
ُّجادُّاحلقُّعلىُّجادُّاحلق،ُّطبعةُّاألمانةُّالعامةُّاللجنةُّالع .34 ُّنُّتاريخ.لياُّللدعوةُّاإلسالميةُّباألزهرُّالشريف،ُّبدوُّالفقهُّاإلسالمى،ُّمرونته،ُّوتطوره،ُّلإلمامُّاألكربُّالشيخ
ُّاملطبعةُّاألمرييةُّببوالق،ُّ .35 ُّمطبوعُّهبامشُّاملستصفى.8322فواتحُّالرمحوتُّبشرحُّمسلمُّالثبوت،ُّلعبدُّالعلىُّحممدُّبنُّنظامُّاألنصارى، ُّهـ
ُّبنُّعبدُّالسالم،ُّمؤسسةُّالريان،ُّ .34 ُّم.8110-هـ8480بريوت،ُّقواعدُّاإلحكامُّىفُّمصاحلُّاألنام،ُّلإلمامُّعزُّالدينُّعبدُّالعزيز
32. ُّ ُّالرئاسةُّالعامةُّلشئونُّاحلرمني ُّعبدُّالرمحنُّبنُّحممدُّالنجدى،ُّتوزيع ُّهـ.8404جمموعُّالفتاوى،ُّالبنُّتيمية،ُّمجعُّوترتيب:
ُّدارُّالكتبُّالعلمية،ُّبريوت،ُّالطبعةُّاألوىلُّ .31 ُّم.8111-هـ8401احملصولُّىفُّأصولُّالفقه،ُّلفخرُّالدينُّحممدُّبنُّعمرُّالرازى،
ُّاألص .31 ُّبالقاهرة،ُّخمتصرُّاملنتهى ُّالكلياتُّاألزهرية ُّهـ.8313وىلُّلعثمانُّبنُّعمرُّبنُّاحلاجب،ُّحتقيقُّشعبانُّحممدُّإمساعيل،ُّمكتبة
ُّهـ.8322املستصفىُّمنُّعلمُّاألصول،ُّألىبُّحامدُّحممدُّالغزاىل،ُّاملطبعةُّاألمرييةُّبالقاهرةُّ .40
ُّدُّاحلميد،ُّدارُّالكتابُّالعرىب،ُّبريوت،ُّبدونُّتاريخ.املسودةُّىفُّأصولُّالفقه،ُّآللُّتيمية،ُّمجع:ُّأمحدُّعبدُّالغىن،ُّحتقيقُّحممدُّحمىُّالدينُّعب .48
ُّمكتبةُّوهبةُّبالقاهرة،ُّالطبعةُّاألوىلُّ .42 ُّللمستشارُّالدكتورُّعلىُّجريشة، ُّم.8121-هـ8311مصادرُّالشريعةُّاإلسالميةُّمقارنةُّباملصادرُّالدستورية،
ُّقدمُّلهُّخليلُّامليس،ُّدارُّال .43 ُّالعلمية،ُّبريوت،ُّبدونُّتاريخ.املعتمدُّىفُّأصولُّالفقه،ُّألىبُّاحلسنيُّحممدُّبنُّعلىُّالبصرى، ُّكتب
ُّرمضان،ُّدارُّاملعرفة،ُّبريوت،ُّالطبع .44 ُّبنُّموسىُّالشاطىب،ُّحتقيقُّعبدُّاهللُّدارز،ُّوإبراهيم ُُّّةاملوافقاتُّىفُّأصولُّالشريعة،ُّألىبُّإسحاقُّإبراهيم ُّم.8114-هـ8484الثانية
ُّمطبعةُّحممدُّعلىُّصبيحُّ .45 0ُّبالقاهرة،ُّهبامشُّهنايةُّالسولمناهجُّالعقولُّشرحُّمنهاجُّاألصول،ُّحملمدُّبنُّاحلسنُّالبدخشى،
ُّهـ.8351امليزانُّللشعراىن،ُّمصطفىُّالباىبُّاحللىبُّ .44
ُّدارُّاملأمونُّبالقاهرة،ُّ .42 ُّاهلداية،ُّلإلمامُّعبدُّاهللُّبنُّيوسفُّالزيلعى، ُّأحاديث ُّم.8131-هـ8352نصبُّالرايةُّلتخريج
ُّالفقهُّاإلسالمى،ُّللدكتورُّعلىُّحسنُّعبدُّالقادر،ُّدارُّالكتبُّاحلدي .41 ُّعامةُّىفُّتاريخ ُّالطبعةُّالثالثةُّنظرة ُّم.8145ثة،
ُّحملمدُّبنُّعلىُّالش .41 ُّسيدُّاألخيار، ُّم.8123وكاىن،ُّدارُّاجليل،ُّبريوت،ُّنيلُّاألوطارُّمنُّأحاديث

ّالتوحيدّوالفرقّوالمذاهب:
ُّفوقيةُّحسنيُّحممود،ُّدارُّاألنصارُّبالقاهرة،ُّالطبعةُّاألوىلُّ .8 ُّم.8122-هـ8312اإلبانةُّعنُّأصولُّالديانة،ُّألىبُّاحلسنُّاألشعرى،ُّحتقيقُّالدكتورة
ُّالقرطىب،ُّحتقيقُّالدكتورُّفتحىُّأنوارُّالدابوىل،ُّوجمدىُّفتحىُّالسيد،ُّدارُّالصحابة،ُّطنطا،ُّالطبعة .2 ُّىفُّأحوالُّاملوتىُّوأمورُّاآلخرة، ُّم.8114-هـ8485وىلُّاألُّالتذكرة
ُّم.8114-هـ8404،ُّسنة8450ُّة،ُّرقمُّاالجتاهُّاإلعتزاىلُّىفُّالفكرُّاإلسالمىُّاحلديث،ُّللدكتورُّأمحدُّحممدُّعبدُّالعال،ُّخمطوطُّبكليةُّأصولُّالدينُّبالقاهرُّ .3
ُّوأصوله،ُّللدكتورُّعلىُّأمحدُّالسالوس،ُّالناشر:ُّاملؤسسةُّاألفروعربيةُّللنشرُّبالقاهرة،ُّالطبعةُّالثانيةُّ .4 ُّم.8112-هـ8402أثرُّاإلمامةُّىفُّالفقهُّاجلعفرى
ُّم.8141أدبُّاملعتزلة،ُّللدكتورُّعبدُّاحلليمُّبليغ،ُّمطبعةُّالرسالةُّمبصر،ُّالطبعةُّالثانيةُّ .5
ُّآراءُّامل .4 ُّبالرياض،ُّالطبعةُّالثانية ُّاألصولية،ُّدراسةُّوتقوميا،ُّللدكتورُّعلىُّبنُّسعدُّبنُّصاحل،ُّمكتبةُّالرشد ُّم.8114-هـ8482عتزلة
ُّبالقاهرة،ُّبدونُّتاريخ. .2 ُّمكتبةُّالكلياتُّاألزهرية ُّالرازى، ُّىفُّأصولُّالدين،ُّلفخرُّالدينُّحممدُّبنُّعمرُّاخلطيب ُّاألربعني
ُّإىلُّقواطعُّاألدلةُّىفُّأصولُّاالعتقا .1 ُّالثقافية،ُّبريوت،ُّالطبعةُّاألوىلُّاإلرشاد ُّهـ.8405د،ُّلإلمامُّاحلرمنيُّعبدُّامللكُّاجلويىن،ُّمؤسسةُّالكتب
ُّم.8112-هـ8402الصارمُّاملسلولُّعلىُّشامتُّالرسول،ُّالبنُّتيمية،ُّحتقيقُّحممدُّحمىيُّالدينُّعبدُّاحلميد،ُّطبعُّعاملُّالكتبُّ .1

ُّم.8113-هـ8483ىُّللمطبوعات،ُّبريوت،ُّالطبعةُّالرابعةُّأصلُّالشيعةُّوأصوهلا،ُّحملمدُّاحلسنيُّآلُّكاشفُّالغطاء،ُّمؤسسةُّاألعلم .80
ُّمطبعةُّالدولة،ُّاستنبول،ُّالطبعةُّاألوىلُّ .88 ُّم.8121-هـ8344أصولُّالدين،ُّألىبُّمنصورُّعبدُّالقادرُّالبغدادى،
ُّوالشيعةُّاألمامية،ُّللدكتورةُّعائشةُّيوسفُّاملناعى،ُّدارُّالثقافة،ُّقطر،ُّالطبعةُّاألوىل،ُّ .82 ُّم.8112-هـ8482أصولُّالعقيدةُّبنيُّاملعتزلة
ُّبنُّموسىُّالشاطىب،ُّحتقيقُّحممودُّطعمةُّحلىب،ُّدارُّاملعرفة،ُّبريوت،ُّالطبعةُّاألوىلُّ .83 ُّم.8112-هـ8481االعتصام،ُّألىبُّإسحاقُّإبراهيم
ُّالسقا،ُّالطبعةُّالثانيةُّ .84 ُّم.8114-هـ8404إظهارُّاحلق،ُّلرمحتُّاهللُّاهلندى،ُّحتقيقُّأمحدُّحجازى
ُّاملستقيمُّخمالفةُّأصحابُّاجلحيم،ُّالب .85 ُّم.8114-هـ8482نُّتيمية،ُّحتقيقُّصالحُّعويضة،ُّمكتبةُّاإلميانُّباملنصورة،ُّالطبعةُّاألوىلُّاقتضاءُّالصراط
ُّمكتبةُّالثقافةُّالدينيةُّبالقاه .84 ُّبنُّحممدُّاخلياط،ُّحتقيقُّحممدُّحجازى، ُّامللحد،ُّألىبُّاحلسنيُّعبدُّالرحيم ُّدونُّتاريخ.رة،ُّباالنتصارُّوالردُّعلىُّابنُّالراوندى
ُّالناشر:ُّمكتبةُّاخلاجنىُّبالقاهرة،ُّالطبعةُّاإلنصافُّفيماُّجيبُّاعتقادهُّوالُّجيوزُّا .82 ُّاحلسنُّالكوثرى، ُّالباقالىن،ُّحتقيقُّحممدُّزاهد ُّبنُّالطيب ُّم.8113جلهلُّبه،ُّألىبُّبكر
ُّالبابيةُّوالبهائيةُّىفُّامليزان،ُّجملموعةُّمنُّالعلماء،ُّمطبوعاتُّاألزهر،ُّبدونُّتاريخ. .81
ُّم.8115-هـ8405طهران،ُّ-سبهرالبهائيةُّىفُّخدمةُّاالستعمار،ُّنشر:ُّمنظمةُّاإلعالمُّاإلسالمى،ُّطبعة:ُّ .81
ُّدارُّاهلدىُّللطباعةُّبالقاهرة،ُّالطبعةُّاألوىل،ُّبدونُّتاريخ. .20 ُّالدكتورُّطهُّالدسوقىُّحبيشى، ُّالبهائيةُّوسائلُّوغايات،ُّألستاذنا
ُّدارُّالفكرُّالعرىب،ُّبالقاهرة،ُّبدونُّ .28 ُّاملذاهبُّالفقهية،ُّحملمدُّأبوُّزهرة، ُّاملذاهبُّاإلسالميةُّىفُّالسياسةُّوالعقائدُّوتاريخ ُّتاريخ.تاريخ
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ُّم.8145ُّ-هـ8315ُّتطهريُّاجلنانُّواللسان،ُّالبنُّحجرُّاهليتمى،ُّحتقيقُّالدكتورُّعبدُّالوهابُّعبدُّاللطيف،ُّمكتبةُّالقاهرة،ُّمبصر،ُّالطبعةُّالثانية،ُّ .22
ُّمكتبةُّاملثىن،ُّبغدادُّ .23 ُّوالردُّعلىُّأهلُّاألهواءُّوالبدع،ُّحملمدُّبنُّأمحدُّامللطى،ُّحتقيقُّحممدُّزاهدُّالكوثرى، ُّ.م8141ُّ-هـ8311ُّالتنبيه
ُّوإثباتُّصفاتُّالربُّعزُّوجل،ُّحملمدُّبنُّاسحاقُّبنُّخزمية،ُّحتقيقُّالدكتورُّعبدُّالعزيزُّالشموان،ُّدارُّالرشد،ُّبالرياض،ُّالطبعةُّاألوىل .24 ُّهـ.8401ُّالتوحيد
ُّبغداد،ُّ .25 ُّم.8145جهمُّبنُّصفوانُّومكانتهُّىفُّالفكرُّاإلسالمى،ُّخلالدُّالعلى،ُّمطبعةُّاإلرشاد،
ُّمُّاجلوزية،ُّمطبعةُّاملدىن،ُّبالقاهرة،ُّبدونُّتاريخ.حادىُّاألرواحُّإىلُّبالدُّاألفراح،ُّالبنُّقي .24
ُّاخلطوطُّالعريضة،ُّحملبُّالدينُّاخلطيب،ُّحتقيقُّحممدُّمالُّاهلل،ُّاملطبعةُّالفنية،ُّبالقاهرة،ُّبدونُّتاريخ. .22
ُّوالنشر،ُّبريوت،ُّالطبعةُّاألوىلُّ .21 ُّالسياسية،ُّللدكتورُّحممدُّعمارة،ُّمطبعةُّاملؤسسةُّالعربيةُّللدراسات ُّم.8122اخلالفةُّونشأةُّاألحزاب
ُّألىبُّالفرجُّعبدُّالرمحنُّبنُّاجلوزى،ُّحتقيقُّحسنُّالسقاف،ُّدارُّاإلمامُّالنووى،ُّباألردن،ُّالطبعةُّالثالثةُّ .21 ُّبأكفُّالتنزيه، ُّم.8112ُّ-هـ8483دفعُّشبهُّالتشبيه
ُّاجلاحظُّمنُّكتابُّخلقُّالقرآن،ُّلعمروُّبنُّحبرُّاجلاحظ،ُّمكتبةُّاخلاجنى،ُّبالقاهرة،ُّ .30 ُّم.8121رسائل
ُّالعدلُّوالتوحيد،ُّللدكت .38 ُّورُّحممدُّعمارة،ُّمكتبةُّوهبة،ُّالقاهرة.رسائل
ُّبنُّاحلسني،ُّمؤسسةُّدارُّاهلالل،ُّ .32 ُّالعدلُّوالتوحيد،ُّليحىي ُّم.8128رسائل
ُّالعلمية،ُّبريوت،ُّالطبعةُّاألوىلُّ .33 ُّيلدا،ُّدارُّالكتب 8402ُّالروح،ُّالبنُّقيمُّاجلوزية،ُّحتقيقُّحممدُّإسكندز ُّم.8112ُّ-هـ
ُّوهبةُّبالقاهرة،ُّالطبعةُّالثالثةُّشرحُّاألصولُّاخلمسة،ُّللقاضىُّعبدُّاجلبارُّاهلمداىن،ُّحتقي .34 ُّم.8114ُّ-هـ8484قُّالدكتورُّعبدُّالكرميُّعثمان،ُّمكتبة
ُّعبدُّالرمحنُّعمرية،ُّمكتبةُّاملعارفُّبالرياض،ُّالطبعةُّالثان .35 ُّحتقيقُّالدكتور ُّم.8114ُّ-هـ8402ةُّيشرحُّالطحاويةُّىفُّالعقيدةُّالسلفية،ُّلعلىُّبنُّأىبُّالعزُّاحلنفى،
ُّواحلكمةُّوالتعليل،ُّالبنُّقيمُّاجلوزية،ُّمطبعةُّدارُّالتاث،ُّبالقاهرة،ُّبدونُّتاريخ.ُّشفاءُّالعليلُّىفُّمسائلُّالقضاءُّوالقدر .34
ُّبالرياض،ُّالطبعةُّالثالثة .32 ُّالرشاد،ُّملوفقُّالدينُّعبدُّاهللُّبنُّأمحدُّابنُّقدامةُّاملقدسى،ُّمكتبةُّالرشد ُّم.8115ُّ-هـ8405ُّشرحُّملعةُّاالعتقادُّاهلادىُّإىلُّسبيل
ُّالعسال،ُّخمطوطُّبكليةُّأصولُّالدين،ُّبالقاهرة،ُّرقمُّالشيعةُّاإلثىنُّعشريةُّومنهجهمُّىفُّتفسريُّا .31 8840ُّ0ُّلقرآنُّالكرمي،ُّللدكتورُّحممدُّإبراهيم
ُّم.8122ُّ-هـ8312الشيعةُّىفُّعقائدهمُّوأحكامهم،ُّللسيدُّأمريُّحممدُّالقزويىن،ُّدارُّالزهراء،ُّبريوت،ُّالطبعةُّالثالثة،ُّ .31
ُّاملشرقُّ .40 ُّم.8113ُّ-هـ8483ومؤسسةُّالفجر،ُّلندن،ُّالطبعةُّاألوىلُّالشيعةُّهمُّأهلُّالسنة،ُّللدكتورُّحممدُّالتيجاىنُّالسماوى،ُّمشس
ُّالشيعةُّوالشيع،ُّحملمدُّجوادُّمغنية،ُّدارُّالكتابُّالبناىن،ُّبدونُّتاريخ. .48
ُّالصراعُّبنيُّالشيعةُّوالتشيع،ُّللدكتورُّموسىُّاملوسوى،ُّطبعةُّلوسُّأجنلوسُّ .42 ُّم.8121ُّ-هـ8401الشيعةُّوالتصحيح،
ُّالسنة،ُّباكستان،ُّبدونُّتاريخ.ُّالشيعةُّوالسنة،ُّإلحسانُّإهلىُّظهري،ُّإدارةُّترمجان .43
ُّالقاهرةُّمبصر .44 ُُّّ،الصواعقُّاحملرقةُّىفُّالردُّعلىُّأهلُّالبدعُّوالزندقة،ُّألمحدُّبنُّحجرُّاهليتمى،ُّحتقيقُّالدكتورُّعبدُّالوهابُّعبدُّاللطيف،ُّمكتبة ُّم.8145الطبعةُّالثانية
ُّم.8114-هـ8404ُّالعصريونُّمعتزلةُّاليوم،ُّلألستاذُّيوسفُّكمال،ُّدارُّالوفاء،ُّباملنصورة،ُّالطبعةُّاألوىل .45
ُّالعقيدةُّالصحيحةُّىفُّاهللُّوماُّثارُّحوهلاُّمنُّمشكالت،ُّللحافظُّعبدُّالغىنُّبنُّإمساعيلُّالنابلسى،ُّدارُّمسلم،ُّالقاهرة،ُّبدونُّتاريخ. .44
بدُّالقاهر،ُّوحممدُّيوسفُّموسى،ُّعالعقيدةُّوالشريعةُّىفُّاإلسالم،ُّتاريخُّالتطورُّالعقدىُّوالتشريعىُّىفُّالدينُّاإلسالمى،ُّجلولدتسهري،ُّنقلهُّإىلُّالعربيةُّالدكتورُّعلىُّحسنُّ .42

ُّاحلديثةُّمبصر،ُّومكتبةُّاملثىنُّببغداد،ُّالطبعةُّالثانية،ُّبدونُّتاريخ. ُّوعبدُّالعزيزُّعبدُّاحلق،ُّالناشر:ُّدارُّالكتب
ُّاإلسالميةُّاملعاصرة،ُّللدكتورُّسفرُّابنُّعبدُّالرمحنُّاحلواىل،ُّدارُّمكة،ُّالطبعةُّاألوىل .41 ُّم.8112-هـ8402ُّالعلمانية:ُّنشأمها،ُّوتطورها،ُّوآثارهاُّىفُّاحلياة
ُّعبدُّربه،ُّخمطوطُّبكليةُّأصولُّالدينُّبالقاهرة،ُّرقمُّ .41 8883ُّ0ُّالغيبُّىفُّضوءُّالقرآنُّالكرمي،ُّللدكتورُّصدقىُّعبدُّاحلميد
ُّىفُّضوءُّالسنة،ُّللدكتورُّحممدُّأمحدُّمهام،ُّخمطوطُّبكليةُّأصولُّالدينُّبالقاهرةُّرقمُّ .50 8144ُّ0ُّالغيبيات
ُّاخلاجنىُّبالقاهرة،ُّبدونُّتاريخ.ُّالفصلُّىفُّاملللُّواألهواءُّوالنحل،ُّألىبُّحممدُّعلى .58 ُّالظاهرى،ُّمكتبة ُّبنُّحزم
ُّرمضان،ُّدارُّاملعرفة،ُّبريوت،ُّالطبعةُّاألوىلُّ .52 ُّم.8114-هـ8485الفرقُّبنيُّالفرق،ُّلعبدُّالقادرُّبنُّطاهرُّالبغدادى،ُّحتقيقُّإبراهيم
ُّلينةُّبدم .53 ُّإىلُّاإلسالمُّوموقفُّاإلسالمُّمنها،ُّللدكتورُّغالبُّعلىُّعواجى،ُّمكتبة ُّم.8113-هـ8484نهور،ُّالطبعةُّاألوىلُّفرقُّمعاصرةُّتنتسب
ُّم.8120-هـ8311القاديانية،ُّلإلمامُّاألكربُّالشيخُّحممدُّاخلضرُّحسني،ُّطبعةُّجممعُّالبحوثُّاإلسالميةُّ .54
ُّدارُّالطباعةُّاحملمديةُّبالقاهرة،ُّالطبعةُّاألوىلُّ .55 ُّللدكتورُّطهُّحبيشى، ُّم.8111-هـ8401القاديانيةُّومصريهاُّىفُّالتاريخ،
ُّالكواشفُّاجلليةُّعنُّمعاىنُّ .54 ُّالطبعةُّالعاشرة ُّم.8118-هـ8408الوسطية،ُّلعبدُّالعزيزُّحممدُّالسلمان،ُّشركةُّالراجحى،
ُّالعامةُّللتأليفُّبالقاهرة. .52 ُّبالتكليف،ُّللقاضىُّعبدُّاجلبار،ُّمجعُّاحلسنُّبنُّأمحدُّبنُّمنتوية،ُّاملؤسسةُّاملصرية ُّاحمليط
ُّىفُّعقيدةُّ .51 ُّاألثرية:ُّشرحُّالدررُّاملضيئة ُّمكتبةُّأسامةُّبالرياض،ُّبدونُّتاريخ.لوامعُّاألنوارُّالبهيةُّوسواطعُّاألسرار ُّالفرقُّاملرضية،ُّحملمدُّأمحدُّالسفاريىن،
ُّاأللوسى،ُّطبعةُّالرئاسةُّالعا .51 ُّغالمُّحممدُّاألسلمى،ُّومهذيبُّالسيدُّحممودُّشكرى ُّةُّلإلفتاءُّبالسعوديةُّمخمتصرُّالتحفةُّاإلثىنُّعشرية،ُّوىلُّاهللُّأمحدُّالدهلوى،ُّتعريب
ُّبالقاهرة،ُّالطبعةُّاألوىلُّخمتصرُّالصواعقُّاملرسلةُّعلىُّاجلهميةُّواملع .40 ُّدارُّاحلديث ُّم.8112-هـ8482طلة،ُّالبنُّقيمُّاجلوزية،ُّحتقيقُّسيدُّإبراهيم،
ُّببغداد،ُّ .48 ُّم.8155-هـ8324مذاهبُّالتفسريُّاإلسالمى،ُّجلولدُّتسهري،ُّترمجةُّالدكتورُّعبدُّاحلليمُّالنجار،ُّمكتبةُّاخلاجنىُّمبصر،ُّومكتبةُّاملثىن
ُّموسىُّاملوسوىُّىفُّكتابهُّالشيعة .42 ُّقم،ُّإيران،ُّالطبعةُّالثانيةُُّّمعُّالدكتور ُّم.8114-هـ8484والتصحيح،ُّللدكتورُّعالءُّالدينُّالسيدُّأمريُّالقزويىن،ُّمركزُّالغدير
ُّحسنُّجادُّاهلل،ُّمطبعةُّمصر،ُّالطبعةُّاألوىلُّ .43 ُّم.8141-هـ8344املعتزلة،ُّزهدى
ُّللدكتورُّنشأتُّعبدُّاجلواد .44 ُّواجتاههمُّالعقلىُّوأثرهُّىفُّتطورُّالفكرُّاإلسالمىُّاحلديث، 8148ُّ0ُّ،ُّخمطوطُّبكليةُّأصولُّالدين،ُّبالقاهرة،ُّرقمُّاملعتزلة
ُّالرشدُّبالرياض،ُّالطبعةُّالثالثةُّ .45 ُّوأصوهلمُّاخلمسة،ُّوموقفُّأهلُّالسنةُّمنها،ُّلألستاذُّعوادُّبنُّعبدُّاهللُّاملعتق،ُّمكتبة ُّم.8114-هـ8482املعتزلة
ُّم.8112-هـ8482مبصر،ُّدارُّالثقافة،ُّقطر،ُّالطبعةُّاألوىلُّمعُّالشيعةُّاإلثىنُّعشريةُّىفُّاألصولُّوالفروع،ُّللدكتورُّعلىُّأمحدُّالسالوس،ُّدارُّالتقوىُّ .44
ُّمكتبةُّالنهضةُّاملصرية،ُّالطبعةُّالثانية .42 ُّحتقيقُّحممدُّحمىيُّالدينُّعبدُّاحلميد، ُّم.8114-هـ8311ُّمقاالتُّاإلسالمينيُّواختالفُّاملصلني،ُّألىبُّاحلسنُّاألشعرى،
ُّالعلمية،ُّبريوت،ُّبدونُّتاريخ.املللُّوالنحل،ُّألىبُّالفتحُّحممدُّعبدُّالكرميُّالشهرستاىن،ُّحتقيقُّأمحدُّ .41 ُّفهمىُّحممد،ُّدارُّالكتب
ُّاملطبعةُّاألمريية،ُّببوالق،ُّالطبعةُّاألوىل .41 ُّالعلمية،ُّبريوت8328منهاجُّالسنةُّالنبويةُّىفُّنقضُّكالمُّالشيعةُّوالقدرية،ُّألىبُّالعباسُّأمحدُّبنُّتيمية، ُّهـ،ُّتصويرُّدارُّالكتب
ُّىفُّاألديانُّواملذاهبُّاملعاصرة،ُّإصدارُّ .20 ُّاملوسوعةُّامليسرة ُّم.8111-هـ8401الندوةُّالعامليةُّللشبابُّاإلسالمىُّبالرياض،ُّالطبعةُّالثانية
ُّم.8112-هـ8402موقفُّاملعتزلةُّمنُّالسنةُّومواطنُّاحنرافهمُّعنها،ُّألىبُّلبابةُّحسني،ُّدارُّاللواءُّبالرياض،ُّالطبعةُّالثانيةُّ .28
ُّالعلمية،ُّبريوت،ُّ .22 ُّدارُّالكتب ُّم.8115-هـ8405النبوات،ُّالبنُّتيمية،
ُّالطبعةُّاألوىلُّنظامُّاخلالفةُّب .23 ُّم.8111-هـ8401نيُّأهلُّالسنةُّوالشيعة،ُّللدكتورُّمصطفىُّحلمى،ُّدارُّالدعوة،ُّباإلسكندرية،
24. ُّ ُّحممدُّعبدُّاهلادىُّأبوُّريدة، ُّنقلهُّعنُّاإلنكليزية ُّىفُّالعاملُّاإلسالمى،ُّجلماعةُّمنُّاملستشرقني، ُّمبصر،ُّالطبعةُُّّةاملكتبوجهةُّاإلسالم،ُّنظرةُّىفُّاحلركاتُّاحلديثة 8ُّالتجارية
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ُّالسلفيةُّبالقاهرة،ُّالطبعةُّاألوىلُّالوش .25 ُّهـ.8403يعةُّىفُّنقدُّعقائدُّالشيعة،ُّملوسىُّجارُّاهللُّالعراقى،ُّدارُّالكتب
ّخامسا:ّالتاريخّوالتراجم:

ُّالبستاىن،ُّدارُّمأمونُّعبودُّ .8 ُّم.8121أدباءُّالعربُّىفُّاجلاهليةُّوصدرُّاإلسالم،ُّلبطرس
ُّللخليلُّبنُّعبدُّاهللُّاخلليل .2 ُّىفُّمعرفةُّعلماءُّاحلديث، ُّدارُّالفكر،ُّبريوت،ُّاإلرشاد ُّم.8113-هـ8484ىُّالقزويىن،ُّحتقيقُّعامرُّأمحدُّحيدر،
ُّىفُّمعرفةُّاألصحاب،ُّألىبُّعمرُّيوسفُّبنُّعبدُّاهللُّبنُّعبدُّالرب،ُّحتقيقُّعلىُّحممدُّالبجاوى،ُّدارُّاجليل،ُّبريوت،ُّالطبعةُّاألوىلُّ .3 ُّم.8112-هـ8482االستيعاب
ُّم.8114قُّعلىُّحممدُّمعوض،ُّوعادلُّأمحدُّعبدُّاملوجود،ُّدارُّالكتبُّالعلمية،ُّبريوت،ُّالطبعةُّاألوىلُّاسدُّالغابةُّىفُّمعرفةُّالصحابة،ُّعلىُّبنُّحممدُّاجلزرى،ُّحتقي .4
ُّالنحاةُّواللغويني،ُّألىبُّاحملاسنُّعبدُّالباقىُّبنُّعلىُّاليماىن،ُّحتقيقُّعبدُّاجمليدُّدياب،ُّشركةُّالطباعةُّالعربية، .5 ُّالتعينيُّىفُّتراجم ُّهـ.8404لرياض،ُّاُّإشارة
ُّالصحابة،ُّ .4 ُّهـ.8321البنُّحجرُّالعسقالىن،ُّمطبعةُّدارُّالسعادةُّبالقاهرة،ُّاإلصابةُّىفُّمتييز
ُّواملستشرقني،ُّخلريُّالدينُّالزركلى،ُّدارُّالعلم،ُّبريوت،ُّالطبعةُّالسا .2 ُّألشهرُّالرجالُّوالنساءُّمنُّالعربُّواملستعربني ُّم.8114دسةُّاألعالم،ُّقاموسُّتراجم
ُّحملمدُّبنُّعبدُّالرمحنُّالسخاوى،ُّحت .1 ُّملنُّذمُّالتاريخ، ُّقيقُّحممدُّعثمانُّاخلشت،ُّمكتبةُّابنُّسيناُّبالقاهرة،ُّبدونُّتاريخ.اإلعالنُّبالتوبيخ
ُّالطبعةُّاألوىلُّ .1 ُّدارُّالكتبُّاملصرية، ُّالنحاة،ُّألىبُّاحلسنُّعلىُّبنُّيوسفُّالقفطى،ُّحتقيقُّحممدُّأبوُّالفضلُّإبراهيم، ُّالرواهُّعلىُّأنباه 8150ُّ0ُّإنباه

ُّألىبُّالفداءُّإمساعيلُّبنُّكثري،ُّحتقيقُّا .80 ُّم.8111-هـ8401لدكتورُّأمحدُّأبوُّملحم،ُّوآخرون،ُّدارُّالريانُّللتاثُّبالقاهرة،ُّالطبعةُّاألوىلالبدايةُّوالنهايةُّىفُّالتاريخ،
ُّالطالعُّمبحاسنُّمنُّبعدُّالقرنُّالسابع،ُّحملمدُّبنُّعلىُّالشوكاىن،ُّدارُّاملعرفة،ُّبريوت،ُّبدونُّتاريخ. .88 ُّالبدر
82. ُّ ُّم.8144-هـ8314مطبعةُّعيسىُّاحللىب،ُّالطبعةُّاألوىلُّبغيةُّالوعاة،ُّجلاللُّالدينُّعبدُّالرمحنُّالسيوطى،ُّحتقيقُّحممدُّأبوُّالفضلُّإبراهيم،
ُّم.8112-هـ8483تاجُّالتاجمُّىفُّطبقاتُّاحلنفية،ُّألىبُّالفداءُّقاسمُّبنُّقطلوبغا،ُّحتقيقُّحممدُّخريُّرمضانُّيوسف،ُّدارُّالقلم،ُّبريوت،ُّالطبعةُّاألوىلُّ .83
ُّمبصر،ُّالطب .84 ُّرضا،ُّمطبعةُّاملنار ُّاإلمامُّالشيخُّحممدُّعبده،ُّحملمدُّرشيد ُّاألستاذ ُّم.8138-هـ8350عةُّاألوىلُّتاريخ
ُّالعرىف،ُّمطبعةُّالسعادة،ُّالطبعةُّاألوىلُّ .85 ُّحممدُّسعيد ُّتصحيح ُّبغداد،ُّللخطيبُّالبغدادى، ُّم،ُّتصويرُّدارُّالكتبُّالعلمية.8130-هـ8341تاريخ
ُّم.8114ى،ُّدارُّالكتبُّالعلمية،ُُّّملعطىُّقلعجتاريخُّالثقات،ُّألىبُّاحلسنُّأمحدُّبنُّعبدُّاهللُّالعجلى،ُّبتتيبُّاحلافظُّاهليثمى،ُّوتضميناتُّابنُّحجر،ُّحتقيقُّالدكتورُّعبدُّا .84
ُّالشعوبُّاإلسالمية،ُّلكارلُّبروكلمان،ُّدارُّالعلم،ُّبريوت،ُّالطبعةُّالسادسة،ُّبدونُّتاريخ. .82 ُّتاريخ
ُّالعلمية،ُّالطبعةُّاألوىلُّ .81 ُّالصحابةُّالذينُّروىُّعنهمُّاألخبار،ُّألىبُّحامتُّحممدُّبنُّحبانُّالبسىت،ُّحتقيقُّبورانُّالضناوى،ُّدارُّالكتب ُّم.8111-هـ8401تاريخ
ُّللتأليف،ُّالطبعةُّاألوىلُّ .81 ُّالعسقالىن،ُّحتقيقُّعلىُّحممدُّالبجاوى،ُّاملؤسسةُّاملصرية ُّاملشتبه،ُّالبنُّحجر ُّبتحرير ُّم.8143-هـ8313تبصريُّاملنتبه
ُّأمساءُّالصحابة،ُّألىبُّعبدُّاهللُّحممدُّبنُّأمحدُّالذهىب،ُّنشرُّوتصويرُّدارُّاملعرفة،ُّبريوت،ُّبدونُّتاريخ. .20 ُّجتريد
ُّاحلفاظ،ُّللذهىب،ُّت .28 ُّآبادُّالكن،ُّاهلند،ُّالطبعةُّاألوىلُّتذكرة ُّعبدُّالرمحنُّاملعلمىُّاليماىن،ُّحيدر ُّم.8125-هـ8315صحيح
ُّالعلمية،ُّالطبعةُّاألوىلُّ .22 ُّم.8114-هـ8484تعجيلُّاملنفعةُّبزوائدُّرجالُّاألئمةُّاألربعة،ُّالبنُّحجرُّالعسقالىن،ُّحتقيقُّأمينُّصاحلُّشعبان،ُّدارُّالكتب
ُّبرواةُّمسندُّالشاميني،ُّللدكتورُّعلى .23 ُّالثقافية،ُّبريوت،ُّودارُّالثقافة،ُّقطر،ُّالطبعةُّاألوىلُُّّالتعريف ُّم.8111-هـ8401حممدُّمجاز،ُّمؤسسةُّالكتب
ُّالتهذيب،ُّالبنُّحجرُّالعسقالىن،ُّحتقيقُّمصطفىُّعبدُّالقادرُّعطا،ُّدارُّالكتبُّالعلمية،ُّبريوت،ُّالطبعةُّاألوىلُّ .24 ُّم.8113-هـ8483تقريب
ُّملعرفةُّرواةُّالسننُّواملسانيد،ُّألىبُّبكرُّحممدُّ .25 ُّكمالُّيوسفُّاحلوت،ُّدارُّالكتبُّالعلمية،ُّالطبعةُّاألوىلُّالتقييد ُّم8111-هـ8401بنُّعبدُّالغىنُّبنُّنقطة،ُّتصحيح
ُّاألمساءُّواللغات،ُّألىبُّزكرياُّحيىيُّبنُّشرفُّالنووى،ُّاملطبعةُّاملنرييةُّبالقاهرة،ُّالطبعةُّاألوىلُّ .24 ُّالعلمية.8122-هـ8334مهذيب ُّم،ُّتصويرُّدارُّالكتب
ُّالكمالُّىفُّأمساءُّالرجال،ُّأل .22 ُّم.8112-م8110ىبُّاحلجاجُّمجالُّالدينُّاملزى،ُّحتقيقُّشعيبُّاألرنؤوط،ُّوالدكتورُّبشارُّعوادُّمعروف،ُّالرسالة،ُّبريوت،ُّمهذيب
ُّالعلمية، .21 ُّأمساءُّالثقاتُّممنُّنقلُّعنهمُّالعلم،ُّألىبُّحفصُّعمرُّبنُّأمحدُّبنُّشاهني،ُّحتقيقُّالدكتورُّعبدُّاملعطىُّأمنيُّقلعجى،ُّدارُّالكتب ُّم.8114ريوت،ُّبُّتاريخ
ُّآبادُّالدكن،ُّاهلند،ُّالطبعةُّاألوىلُّالثقات،ُّحمل .21 ُّالعلمية.8114-م8123هـ/8404-هـ8313مدُّبنُّحبانُّالبسىت،ُّحيدر ُّتصويرُّدارُّالكتب ُّم،
ُّآبادُّالدكن،ُّاهلند،ُّالطبعةُّاألوىلُّ .30 ُّحيدر ُّم،ُّتصويرُّدارُّالكتبُّالعلمية.8158-هـ8328اجلرحُّوالتعديل،ُّألىبُّحممدُّعبدُّالرمحنُّبنُّأىبُّحامتُّالرازى،
ُّالعلمية،ُّبريوت،ُّالطبعةُّاألوىلُّاجلمعُّبنيُّرجا .38 ُّم.8105-هـ8323لُّالصحيحني،ُّألىبُّالفضلُّحممدُّبنُّطاهرُّاملقدسى،ُّاملعروفُّبابنُّالقيسراىن،ُّدارُّالكتب
ُّم.8115-هـ8405اجلواهرُّاملضيةُّىفُّطبقاتُّاحلنفية،ُّلعبدُّالقادرُّبنُّحممدُّالقرشى،ُّحتقيقُّعبدُّالفتاحُّاحللو،ُّدارُّالعلوم،ُّالطبعةُّاألوىلُّ .32
ُّمطبعةُّعيسىُّاحللىبُّبالقاهرة،ُّالطبعةُّاألوىلُّحسنُّاحمل .33 ُّمصرُّوالقاهرة،ُّالسيوطى،ُّحتقيقُّحممدُّأىبُّالفضلُّإبراهيم، ُّم.8141-هـ8312اضرةُّىفُّأخبار
ُّحتقيقُّحممودُّعبدُّالوهابُّفايد،ُّمكتبةُّالقاهرةُّمبصرُّ .34 ُّمهذيبُّالكمالُّىفُّأمساءُّالرجال،ُّألمحدُّبنُّعبدُّاهللُّاخلزرجى، ُّهـ.8322خالصةُّتذهيب
ُّآبادُّالدكن،ُّاهلند،ُّالطبعةُّاألوىلُّالدررُّال .35 ُّالعسقالىن،ُّحيدر ُّم،ُّتصويرُّدارُّإحياءُّالتاثُّالعرىب.8130-هـ8341كامنةُّىفُّأعيانُّاملائةُّالثامنة،ُّالبنُّحجر
ُّالعلمية .34 ُّم.8114،ُّبريوت،ُّالديباجُّاملذهبُّىفُّمعرفةُّأعيانُّعلماءُّاملذهبُّ)املالكى(ُّ،ُّابنُّفرحونُّاملالكى،ُّحتقيقُّمأمونُّحمىيُّالدينُّاجلنان،ُّدارُّالكتب
ُّبالقاهرة،ُّ .32 ُّعزب،ُّمكتبةُّالثقافةُّالدينية ُّم.8113-هـ8483ذيلُّطبقاتُّالفقهاءُّالشافعيني،ُّللعبادى،ُّحتقيقُّالدكتورُّأمحدُّعمرُّهاشم،ُّوالدكتورُّحممدُّزينهم
ُّىفُّجامعه، .31 ُّهلمُّالبخارى ُّاملسمىُّاهلدايةُّواإلرشادُّىفُّمعرفةُّأهلُّالثقةُّوالسدادُّالذينُّأخرج ُّم.8112،ُّاحلسنيُّالكالباذى،ُّدارُّاملعرفة،ُّبريوتُّرجالُّصحيحُّالبخارى،
ُّالطبعةُّاألوىلُّ .31 ُّدارُّاألرقم،ُّالكويت، ُّم.8113-هـ8403رجالُّالشيعةُّىفُّامليزان،ُّلعبدُّالرمحنُّالزرعى،
ُّأمحدُّبنُّمنجويهُّاألصبهاىن،ُّحتقيقُّعبدُّاهللُّالليثى،ُّدارُّاملعرفة،ُّبريوت،ُّالطبعةُّاألوىلُّ .40 ُّم.8112-هـ8402رجالُّصحيحُّمسلم،ُّألىبُّبكر
ُّم.8112-هـ8482سريُّأعالمُّالنبالء،ُّللذهىب،ُّحتقيقُّشعيبُّاألرنؤوط،ُّوحسنيُّاألسد،ُّمؤسسةُّالرسالة،ُّبريوت،ُّالطبعةُّالثامنةُّ .48
ُّدارُّاملعارفُّبالقاهرة،ُّالطبعةُّالثالثة،ُّبدونُّتاريخ. .42 ُّاإلمامُّالشافعى،ُّناصرُّالسنة،ُّوواضعُّاألصول،ُّلألستاذُّعبدُّاحلليمُّاجلندى،
ُّطبعةُّدارُّالوفاءُّباملنصورة،ُّالطبعةُّاألوىلُّشبهاتُّحولُّالعصرُّالعبا .43 ُّم.8114-هـ8404سىُّاألول،ُّللدكتورُّمؤيدُّفاضلُّمالُّرشيد،
ُّالنورُّالذكيةُّىفُّطبقاتُّاملالكية،ُّللشيخُّحممدُّحممدُّخملوف،ُّدارُّالفكر،ُّبدونُّتاريخ. .44 ُّشجرة
ُّمكتبةُّالقدس .45 ُّمنُّذهب،ُّألىبُّالفالحُّعبدُّاحلىُّبنُّالعمادُّاحلنبلى، ُّالذهبُّىفُّأخبار ُّبالقاهرة،ُّشذرات ُّتصويرُّدارُّالكتبُّالعلمية.8158-م8150ى ُّم،
ُّاملنورةُّ .44 ُّىفُّالسنة،ُّللدكتورُّسعدىُّاهلامشى،ُّنشرُّمكتبةُّابنُّالقيمُّباملدينة ُّ=ُّأبوُّزرعةُّوجهوده ُّم.8111-هـ8401الضعفاء،ُّألىبُّزرعةُّالرازى
ُّأمحدُّبنُّعبدُّاهللُّبنُّمهرانُّاألصبهاىن،ُّحتقيقُّالدكتورُّفاروقُّمحا .42 ُّم.8114-هـ8405ده،ُّدارُّالثقافةُّباملغرب،ُّالطبعةُّاألوىلُّالضعفاء،ُّألىبُّنعيم
ُّالعلمية،ُّبريوت،ُّالطبعةُّاألوىلُّ .41 ُّعبدُّاملعطىُّأمنيُّقلعجى،ُّدارُّالكتب ُّم.8114-هـ8404الضعفاءُّالكبري،ُّألىبُّجعفرُّحممدُّبنُّعمروُّالعقيلى،ُّحتقيقُّالدكتور
ُّالنسائى،ُّحتقيقُّبورانُّال .41 ُّم.8112ضناوى،ُّوكمالُّيوسفُّاحلوت،ُّمؤسسةُّالكتبُّالثقافية،ُّبريوت،ُّالضعفاءُّواملتوكني،ُّألمحدُّبنُّعلىُّبنُّشعيب
ُّم.8114-هـ8404الضعفاءُّواملتوكني،ُّألىبُّالفرجُّعبدُّالرمحنُّبنُّعلىُّبنُّاجلوزى،ُّحتقيقُّعبدُّاهللُّالقاضى،ُّالطبعةُّاألوىلُّ .50
ُّزايد،ُّدارُّالوعى .58 ُّحتقيقُّإبراهيم ُّم.8124-هـ8314،ُّحلبُّالضعفاءُّالصغري،ُّألىبُّعبدُّاهللُّحممدُّبنُّإمساعيلُّالبخارى،
ُّبالقاهرة،ُّ .52 ُّهـ.8354الضوءُّالالمعُّألهلُّالقرنُّالتاسع،ُّلشمسُّالدينُّحممدُّعبدُّالرمحنُّالسخاوى،ُّنشرُّمكتبةُّالقدسى
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ُّالعلمية،ُّبريوت،ُّالطبعةُّاألوىلُّ .53 ُّم.8113-هـ8403طبقاتُّاحلفاظ،ُّللسيوطى،ُّحتقيقُّجلنةُّمنُّالعلماء،ُّبإشرافُّالناشر،ُّدارُّالكتب
ُّم،ُّتصويرُّدارُّاملعرفة،ُّبريوت.8152-هـ8322ىبُّاحلسنُّحممدُّبنُّأىبُّيعلىُّالفراء،ُّمطبعةُّالسنةُّاحملمدية،ُّالطبعةُّاألوىلُّطبقاتُّاحلنابلة،ُّأل .54
ُّحتقيقُّالدكتورُّعبدُّالفتاحُّاحللو،ُّاجمللسُّاألعلىُّللشئونُّاإلس .55 ُّاحلنفية،ُّألمحدُّبنُّعبدُّالقادرُّالغزىُّالتميمى، ُّم.8120مية،ُّالطبعةُّاألوىلُّالالطبقاتُّالسنيةُّىفُّتراجم
ُّم.8128-هـ8318طبقاتُّالشافعية،ُّألىبُّبكرُّبنُّهدايةُّاهللُّاحلسيىن،ُّحتقيقُّعادلُّنويهض،ُّدارُّاآلفاق،ُّبريوت،ُّالطبعةُّاألوىلُّ .54
ُّم.8144اهرةُّحللىبُّبالقاطبقاتُّالشافعيةُّالكربى،ُّلعبدُّالوهابُّبنُّعلىُّبنُّعبدُّالكاىفُّالسبكى،ُّحتقيقُّحممودُّحممدُّالطناحى،ُّوعبدُّالفتاحُّحممدُّاحللو،ُّمطبعةُّعيسىُّ .52
ُّم.8111-هـ8401طبقاتُّعلماءُّاحلديث،ُّحملمدُّبنُّأمحدُّبنُّعبدُّاهلادى،ُّحتقيقُّأكرمُّالبوشى،ُّمؤسسةُّالرسالة،ُّبريوت،ُّالطبعةُّاألوىلُّ .51
ُّم.8113-هـ8483القاهرة،ُّبُّطبقاتُّالفقهاءُّالشافعيني،ُّإلمساعيلُّبنُّكثريُّالقرشى،ُّحتقيقُّالدكتورُّأمحدُّعمرُّهاشم،ُّوالدكتورُّحممدُّزينهمُّعزب،ُّمكتبةُّالثقافةُّالدينية .51
ُّالعرىب،ُّبريوت،ُّالطبعةُّالثانيةُّ .40 ُّبنُّعلىُّالشريازى،ُّحتقيقُّالدكتورُّإحسانُّعباس،ُّدارُّالرائد ُّم.8118-هـ8408طبقاتُّالفقهاء،ُّألىبُّإسحاقُّإبراهيم
ُّمطبعةُّالسعادةُّبالقاهرة،ُّ .48 ُّوبريستل، ُّحتقيقُّبراجستاسر ُّم.8132-هـ8352طبقاتُّالقراء،ُّحملمدُّبنُّاجلزرى،
ُّالعلمية،ُّبريوت،ُّالطبعةُّاألوىلُّالطبق .42 ُّم.8110-هـ8480اتُّالكربى،ُّألىبُّعبدُّاهللُّحممدُّبنُّسعدُّبنُّمنيعُّاهلامشى،ُّحتقيقُّالدكتورُّإحسانُّعباس،ُّدارُّالكتب
ُّطبقاتُّاملفسرين،ُّحملمدُّبنُّعلىُّالداودى،ُّحتقيقُّجلنةُّمنُّالعلماء،ُّبإشرافُّالناشر،ُّدارُّالكتبُّالعلمية،ُّبريوت،ُّبدونُّتاريخ. .43
ُّالعلمية،ُّبريوت،ُّبدونُّتاريخ.طبقاتُّامل .44 ُّفسرين،ُّللسيوطى،ُّحتقيقُّجلنةُّمنُّالعلماء،ُّبإشرافُّالناشر،ُّدارُّالكتب
ُّالدكتورُّحمسنُّغياض،ُّالنجفُّ .45 ُّم.8124طبقاتُّالنحاةُّواللغويني،ُّالبنُّقاضىُّشهبة،ُّنشرة
ُّالعلمية،ُّبريوت، .44 ُّبدونُّتاريخ.ُّالعربُّىفُّخربُّمنُّغرب،ُّللذهىب،ُّحتقيقُّحممدُّالسعيدُّبسيوىنُّزغلول،ُّدارُّالكتب
ُّألىبُّالقاسمُّالبلخى،ُّوالقاضىُّعبدُّاجلبار،ُّواحلاكمُّاجلشمى،ُّحتقيقُّاألستاذُّفؤادُّسيد،ُّالدارُّالتونسيةُّ .42 ُّبفضلُّاالعتزالُّوطبقاتُّاملعتزلة، ُّم.8124-هـ8314وتنس
ُّالسيدُّحممدُّبدرُّالدينُّأبوُّا .41 ُّاحلنفية،ُّحملمدُّبنُّعبدُّاحلىُّاللكنوى،ُّعىنُّبتصحيحه ُّهـ.8324ت،ُّلفوارسُّالنعساىن،ُّدارُّاملعرفة،ُّبريوُّالفوائدُّالبهيةُّىفُّتراجم
ُّالعلمية،ُّبريوت،ُّالطبعةُّاأل .41 ُّم.8114-هـ8484ىلُّوُّالفهرست،ُّألىبُّالفرجُّحممدُّبنُّأىبُّيعوب،ُّالشهريُّبابنُّالندمي،ُّحتقيقُّالدكتورُّيوسفُّعلىُّالطويل،ُّدارُّالكتب
ُّم.8112دُّالذهىب،ُّحتقيقُّحممدُّعوامة،ُّوأمحدُّحممدُّاخلطيب،ُّدارُّالقبلةُّللثقافةُّاإلسالمية،ُُّّالكاشفُّىفُّمعرفةُّمنُّلهُّروايةُّىفُّالكتبُّالستة،ُّألىبُّعبدُّاهللُّحممدُّبنُّأمح .20
ُّم.8111-هـ8401الكاملُّىفُّضعفاءُّالرجال،ُّلعبدُّاهللُّبنُّعدىُّاجلرجاىن،ُّحتقيقُّالدكتورُّسهيلُّزكار،ُّدارُّالفكر،ُّبريوت،ُّالطبعةُّالثالثةُّ .28
ُّالطبعةُّاألوىلُّاللبابُّىفُّمهذيبُّاألنساب،ُّعلىُّبنُّحممدُّبنُّاألثريُّ .22 ُّمكتبةُّحسامُّالدينُّالقدسى، ُّهـ،ُّتصويرُّدارُّصادر،ُّبريوت.8354اجلزرى،
ُّالتاثُّالعرىب،ُّبريوت،ُّالطبعةُّاألوىلُّ .23 ُّم.8115-هـ8484لسانُّامليزان،ُّالبنُّحجرُّالعسقالىن،ُّحتقيقُّحممدُّعبدُّالرمحنُّاملرعشلى،ُّدارُّإحياء
ُّمكتبةُّاآلدابُّومطبعتهاُّبالقاهرة.اجملددونُّىفُّاإلسالمُّمنُّالقرنُّاألولُّإىلُّالرابعُّعشر،ُّل .24 ُّاملتعالُّالصعيدى، ُّعبد
ُّدارُّالوعى،ُّحلب،ُّالطبعةُّاألوىلُّ .25 ُّزايد، ُّم.8124-هـ8314اجملروحنيُّمنُّاحملدثنيُّوالضعفاءُّواملتوكني،ُّالبنُّحبانُّالبسىت،ُّحتقيقُّحممودُّإبراهيم
ُّدمشق،ُّحملمدُّبنُّمكرمُّبنُّمنظور،ُّحتقيقُّروحيةُّالنحاس،ُّوحممدُّمطيع .24 ُّم.8114،ُّدارُّالفكر،ُّالطبعةُّاألوىلُّخمتصرُّتاريخ
ُّآبادُّالدكن،ُّاهلند،ُّالطبعةُّالثاني .22 ُّوعربةُّاليقظانُّىفُّمعرفةُّماُّيعتربُّمنُّحوادثُّالزمان،ُّلعبدُّاهللُّبنُّأسعدُّاليافعى،ُّحيدر ُّمرآةُّاجلناة ُّم.8113-هـ8483ة
ُّم.8141-هـ8341نُّعبدُّاحلميد،ُّدارُّاملعرفة،ُّمروجُّالذهبُّومعادنُّاجلوهر،ُّألىبُّاحلسنُّعلىُّبنُّاحلسنيُّاملسعودى،ُّحتقيقُّحممدُّحمىيُّالدي .21
ُّالعلمية،ُّبريوت،ُّالطبعةُّالثانيةُّ .21 ُّم.8115-هـ8484مشاهريُّعلماءُّاألمصار،ُّالبنُّحبانُّالبسىت،ُّحتقيقُّجمدىُّمنصورُّالشورى،ُّدارُّالكتب
ُّالعربية،ُّمجعُّصالحُّالدينُّمنجد،ُّدارُّالكتابُّ .10 ُّاملستشرقونُّاألملانُّترامجهم،ُّوماُّأسهمواُّبهُّىفُّالدراسات ُّم.8112اجلديد،ُّبريوت،ُّالطبعةُّالثانية
ُّإمساعيلُّكاشف،ُّمكتبةُّاخلاجنىُّبالقاهرة،ُّالطبعةُّالثانيةُّ .18 ُّسيدة ُّاإلسالمىُّومناهجُّالبحثُّفيه،ُّللدكتورة ُّم.8124-هـ8314مصادرُّالتاريخ
ُّم.8148-م8152معجمُّاملؤلفني،ُّلعمرُّرضاُّكحالة،ُّمطبعةُّالتقىُّبدمشقُّ .12
ُّم.8114-هـ8404وجبُّالرد،ُّألىبُّعبدُّاهللُّحممدُّبنُّأمحدُّالذهىب،ُّحتقيقُّإبراهيمُّسعيداىُّإدريس،ُّدارُّاملعرفة،ُّبريوت،ُّالطبعةُّاألوىلُّمعرفةُّالرواةُّاملتكلمُّفيهمُّمباُّالُّي .13
ُّعلىُّالطبقاتُّواألعصار،ُّللذهىب،ُّحتقيقُّالدكتورُّبشارُّعوادُّمعروفُّوشعيبُّاألرنؤوط،ُّوصاحلُّمهدىُّعباس،ُّمؤسسةُّالرسال .14 ُّم.8112،ُّبريوت،ُّةمعرفةُّالقراءُّالكبار
ُّمقدمةُّابنُّخلدون،ُّلعبدُّالرمحنُّبنُّحممدُّبنُّخلدون،ُّدارُّاجليل،ُّبريوت،ُّبدونُّتاريخ. .15
ُّالسقا،ُّدارُّاجليل،ُّبريوت،ُّالطبعةُّاألوىلُّ .14 ُّأمحدُّحجازى ُّحتقيقُّالدكتور ُّم.8113-هـ8483مناقبُّاإلمامُّالشافعى،ُّلفخرُّالدينُّالرازى،
ُّبرُّ .12 ُّىفُّملوكُّمصرُّوالقاهرة،ُّليوسفُّبنُّتغرى ُّاملصريةُّالنجومُّالزاهرة ُّاألتابكى،ُّمطبعةُّدارُّالكتب ُّم.8130-هـ8341دى
ُّالقاهرة،ُّ .11 ُّحتقيقُّحممدُّأبوُّالفضلُّإبراهيم، ُّم.8142نزهةُّاأللبابُّىفُّطبقاتُّاألدباء،ُّألىبُّالربكاتُّبنُّاألنبارى،
ُّلعالءُّالدينُّعلىُّرضا،ُّدارُّاملعرفة،ُّبريوت،ُّالطبعةُّاألوىلُّ .11 ُّمنُّالرواةُّباالختالط، ُّمبنُّرمى ُّم.8111-هـ8401هنايةُّاالغتباط
ُّبالقاهرة،ُّبدونُّتاريخ. .10 ُّالنهايةُّىفُّالفنتُّواملالحم،ُّللحافظُّابنُّكثري،ُّحتقيقُّحممدُّأمحدُّعبدُّالعزيز،ُّدارُّاحلديث
ُّدارُّالصحوةُّللنشر، .18 ُّإبراهيم، ُّاإلسالمى،ُّللدكتورُّحممدُّياسنيُّمظهرُّصديقى،ُّترمجةُّالدكتورُّمسريُّعبدُّاحلميد ُّم.8111طبعةُّاألوىلالُّاهلجماتُّاملغرضةُّعلىُّالتاريخ
12. ُّ ُّالعربية،ُّمجعُّصالحُّالدينُّمنجد،ُّدارُّالكتابُّاجلديد،ُّبريوت،ُّالطبعةُّالثانية ُّم.8112املستشرقونُّاألملانُّترامجهم،ُّوماُّأسهمواُّبهُّىفُّالدراسات
ُّإمساعيلُّكاشف،ُّمكتبةُّاخلاجنىُّبالقاهرة،ُّالطبعةُّالثانيةُّ .13 ُّسيدة ُّاإلسالمىُّومناهجُّالبحثُّفيه،ُّللدكتورة ُّم.8124-هـ8314مصادرُّالتاريخ
ُّم.8148-م8152معجمُّاملؤلفني،ُّلعمرُّرضاُّكحالة،ُّمطبعةُّالتقىُّبدمشقُّ .14
ُّم.8114-هـ8404بعةُّاألوىلُّ،ُّالطمعرفةُّالرواةُّاملتكلمُّفيهمُّمباُّالُّيوجبُّالرد،ُّألىبُّعبدُّاهللُّحممدُّبنُّأمحدُّالذهىب،ُّحتقيقُّإبراهيمُّسعيداىُّإدريس،ُّدارُّاملعرفة،ُّبريوت .15
ُّعلىُّالطبقاتُّوا .14 ُّم.8112ألعصار،ُّللذهىب،ُّحتقيقُّالدكتورُّبشارُّعوادُّمعروفُّوشعيبُّاألرنؤوط،ُّوصاحلُّمهدىُّعباس،ُّمؤسسةُّالرسالة،ُّبريوت،ُّمعرفةُّالقراءُّالكبار
ُّمقدمةُّابنُّخلدون،ُّلعبدُّالرمحنُّبنُّحممدُّبنُّخلدون،ُّدارُّاجليل،ُّبريوت،ُّبدونُّتاريخ. .12
ُّالسقا .11 ُّأمحدُّحجازى ُّحتقيقُّالدكتور ُّم.8113-هـ8483،ُّدارُّاجليل،ُّبريوت،ُّالطبعةُّاألوىلُّمناقبُّاإلمامُّالشافعى،ُّلفخرُّالدينُّالرازى،
ُّاملصريةُّ .11 ُّاألتابكى،ُّمطبعةُّدارُّالكتب ُّبردى ُّىفُّملوكُّمصرُّوالقاهرة،ُّليوسفُّبنُّتغرى ُّم.8130-هـ8341النجومُّالزاهرة

ُّالقاهرة،ُّ .800 ُّحتقيقُّحممدُّأبوُّالفضلُّإبراهيم، ُّم.8142نزهةُّاأللبابُّىفُّطبقاتُّاألدباء،ُّألىبُّالربكاتُّبنُّاألنبارى،
ُّلعالءُّالدينُّعلىُّرضا،ُّدارُّاملعرفة،ُّبريوت،ُّالطبعةُّاألوىلُّهن .808 ُّمنُّالرواةُّباالختالط، ُّمبنُّرمى ُّم.8111-هـ8401ايةُّاالغتباط
ُّبالقاهرة،ُّبدونُّتاريخ. .802 ُّالنهايةُّىفُّالفنتُّواملالحم،ُّللحافظُّابنُّكثري،ُّحتقيقُّحممدُّأمحدُّعبدُّالعزيز،ُّدارُّاحلديث
ُّاإلسالمى،ُّل .803 ُّدارُّالصحوةُّللنشر،ُّالطبعةُّاألوىلُّاهلجماتُّاملغرضةُّعلىُّالتاريخ ُّإبراهيم، ُّم.8111لدكتورُّحممدُّياسنيُّمظهرُّصديقى،ُّترمجةُّالدكتورُّمسريُّعبدُّاحلميد
ُّنشرُّاملعهدُّاألملاىنُّلألحباثُّالشرقية،ُّبريوت،ُّالطبعةُّاألوىلُّ .804 ُّم.8115-م8138هـ/8405-هـ8350الواىفُّبالوفيات،ُّلصالحُّالدينُّخليلُّبنُّأيبك،
ُّدارُّالثقافة،ُّبريوت،ُّبدونُّتاريخ.أبناءُّالزمان،ُّألىبُّالعباسُّأمحدُّبنُّحممدُّبنُّخلكان،ُّحتقيقُّالدكتورُّإحسانُّعباس،ُُّّوفياتُّاألعيانُّوأنباء .805

ّسادسا:ّالمعاجم،ّوالموسوعات،ّوالتعريفات:
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ُّاحلياة،ُّبريوت. .8 ُّدارُّمكتبة ُّالزبيدى، ُّتاجُّالعروسُّمنُّجواهرُّالقاموس،ُّحملمدُّمرتضى
ُّدارُّالريانُّللتاث،ُّبدونُّتاريخ.ُّالتعريفات،ُّلعلىُّبنُّحممدُّاجلرجاىن، .2 ُّاإلبيارى، ُّحتقيقُّإبراهيم
ُّاملعارفُّاإلسالمية،ُّنقلهاُّللعربيةُّأمحدُّالسنتناوى،ُّوآخرون،ُّنشرُّدارُّاملعرفة،ُّبريوت،ُّبدونُّتاريخ. .3 ُّدائرة
ُّم.8112-هـ8402القاهرة،ُُّّالصحاحُّتاجُّاللغةُّوصحاحُّالعربية،ُّإلمساعيلُّبنُّمحادُّاجلوهرى،ُّحتقيقُّأمحدُّعبدُّالغفورُّعطار،ُّالطبعةُّالثانية، .4
ُّبدونُّتاريخ. .5 ُّالفروقُّىفُّاللغة،ُّألىبُّاهلاللُّاحلسنُّبنُّعبدُّاهللُّالعسكرى،ُّدارُّاآلفاقُّاجلديدة،
ُّ.م8122-هـ8312هـ،ُّتصويرُّاهليئةُّاملصريةُّالعامةُّللكتاب8308ُّالقاموسُّاحمليط،ُّجملدُّالدينُّحممدُّبنُّيعقوبُّالفريوزُّآبادى،ُّاملطبعةُّاألمريية،ُّالطبعةُّالثالثةُّ .4
ُّهـ،ُّتصويرُّدارُّصادر،ُّبريوت.8221كشافُّاصطالحاتُّالفنون،ُّللمولوىُّحممدُّبنُّعلىُّالتهانوى،ُّطبعُّباهلندُّ .2
ُّاملرعشلى،ُّطبعةُّإسطنبول،ُّمطبعةُّاملعارفُّ .1 ُّوالفنون،ُّملصطفىُّعبدُّاهللُّحاجىُّخليفة،ُّتقدميُّشهابُّالدينُّالنجفى ُّم.8128كشفُّالظنونُّعنُّأسامىُّالكتب
ُّم.8112-هـ8300بنُّمكرمُّبنُّمنظور،ُّدارُّصادر،ُّبريوتُّلسانُّالعرب،ُّألىبُّالفضلُّحممدُّ .1

ُّحممودُّخاطر،ُّدارُّالنهضةُّللطباعة. .80 ُّعىنُّبتتيبه ُّالرازى، ُّخمتارُّالصحاح،ُّحملمدُّبنُّأىبُّبكر
ُّللرافعى،ُّألمحدُّبنُّحممدُّبنُّعلىُّالفيومى،ُّحتقيقُّالدكتورُّعبدُّالعظيمُّالشناوى،ُّدارُّاملعارف،ُّبدوُّ .88 ُّتاريخ.ُّناملصباحُّاملنريُّىفُّغريبُّالشرحُّالكبري
ُّم.8110مصادرُّاللغة،ُّللدكتورُّعبدُّاحلميدُّالشلقاىن،ُّمطابعُّجامعةُّالرياض،ُّالطبعةُّاألوىلُّ .82
ُّدارُّإحياءُّالتاثُّالعرىب،ُّبريوت،ُّبدونُّتاريخ. .83 ُّمعجمُّالبلدان،ُّألىبُّعبدُّاهللُّياقوتُّبنُّعبدُّاهللُّاحلموىُّالبغدادى،
ُّأنيس، .84 ُّدونُّتاريخ.وآخرون،ُّدارُّالفكر،ُّبُّاملعجمُّالوسيط،ُّللدكتورُّإبراهيم

ّسابعا:ّالدفاعّعنّالسنةّورواتها:
ُّروايةُّاإلسالم،ُّللدكتورُّحممدُّعجاجُّاخلطيب،ُّمكتبةُّوهبةُّبالقاهرة،ُّالطبعةُّالثالثةُّ .8 ُّم.8112-هـ8402أبوُّهريرة
ُّىفُّضوءُّمروياته،ُّللدكتورُّحممدُّمصطفىُّاألعظمى،ُّخالُّمنُّمكانُّالطبعُّوتارخيه .2 0ُّأبوُّهريرة
ُّاخلاجنى،ُّاالجتاهاتُّالفقهيةُّعندُّأصحابُّاحل .3 ُّىفُّالقرنُّالثالثُّاهلجرى،ُّللدكتورُّعبدُّاجمليدُّحممود،ُّمكتبة ُّم.8110-هـ8400ديث
ُّم.8111انُّبالقاهرة،ُّـتبةُّرشوُّالدفاعُّعنُّالسنة،ُّاجلزءُّاألولُّمنُّسلسلةُّ)اإلسالمُّواستمرارُّاملؤامرة،ُّاخلداعُّوالتضليل(ُّلشيخناُّاجلليلُّالدكتورُّطهُّالدسوقىُّحبيشى،ُّمك .4
ُّالسلفية،ُّالقاهرة،ُّاألضواءُّالكاشفةُّملاُّ .5 ُّهـ.8321ىفُّكتابُّأضواءُّعلىُّالسنةُّمنُّالذللُّوالتضليلُّواجملازفة،ُّلعبدُّالرمحنُّبنُّحيىيُّاملعلمىُّاليماىن،ُّاملكتبة
ُّدارُّالفكر،ُّبريوت،ُّ .4 ُّلإلمامُّعبدُّاهللُّبنُّمسلمُّبنُّقتيبة،ُّحتقيقُّحممدُّعبدُّالرحيم، ُّم.8115-هـ8485تأويلُّخمتلفُّاحلديث،
ُّهـ8311احلاجةُّإليها،ُّللسيدُّسليمانُّالندوى،ُّترمجهاُّالشيخُّعبدُّالوهابُّالدهلوىُّمبكةُّاملكرمة،ُّاملطبعةُّالسلفيةُّومكتبتها،ُّالطبعةُّالثالثةُّحتقيقُّمعىنُّالسنةُّوبيانُّ .2
ى،ُّترمجةُّمجالُّرُّاتوثيقُّاألحاديثُّالنبويةُّ)نقدُّقاعدةُّشاخت(ُّالسكوتُّعنُّاالستداللُّباحلديثُّىفُّموطنُّاالحتجاجُّدليلُّعلىُّعدمُّوجوده،ُّبقلمُّظفرُّإسحاقُّاألنص .1

ُّم.8114حممدُّجابر،ُّجملةُّكليةُّالدعوةُّاإلسالميةُّبليبيا،ُّالعددُّاحلادىُّعشر،ُّ
ُّاخلاجنىُّبالقاهرة،ُّالطبعةُّاألوىلُّ .1 ُّم.8118-هـ8400توثيقُّالسنةُّىفُّالقرنُّالثاىنُّاهلجرى،ُّأسسهُّواجتاهاته،ُّللدكتورُّرفعتُّفوزىُّعبدُّاملطلب،ُّمكتبة

ُّم.8113-هـ8483الق،ُّدارُّالوفاءُّباملنصورة،ُّالطبعةُّالثانيةُّحجيةُّالسنة،ُّللدكتورُّعبدُّالغىنُّعبدُّاخل .80
ُّحجةُّبنفسهُّىفُّالعقائدُّواألحكام،ُّحملمدُّناصرُّالدينُّاأللباىن،ُّمطبعةُّالدارُّالسلفية،ُّالطبعةُّالثالثةُّ .88 ُّهـ.8400احلديث
ُّواحملدثونُّأوُّعنايةُّاألمةُّاإلسالميةُّبالسنةُّاحملمدية،ُّللدكتورُّحممدُّحممدُّأبوُّزهو،ُّمطبعة .82 ُّم.8151-هـ8321مصر،ُّالطبعةُّاألوىلُُّّاحلديث
ُّاإلسالمىُّ .83 ُّتدوينه،ُّللدكتورُّحممدُّمصطفىُّاألعظمى،ُّاملكتب ُّالنبوى،ُّوتاريخ ُّم.8112-هـ8483دراساتُّىفُّاحلديث
ُّدارُّالشروق،ُّبريوت،ُّالطبعةُّاألوىلُّ .84 ُّلعبدُّاملنعمُّصاحلُّالعلىُّالعزى،ُّمكتبةُّالنهضة،ُّببغداد، ُّم.8123-هـ8313دفاعُّعنُّأىبُّهريرة،
ُّلألستاذُّعثمانُّمواىن،ُّدارُّالشروق،ُّبريوت،ُّالطبعةُّاألوىلُّدفاعُّع .85 ُّم.8123نُّأىبُّهريرة،
84. ُّ ُّمكتبةُّاملتنىب ُّزكرياُّعلىُّيوسف،ُّمطبعةُّاإلمام،ُّتوزيع ُّواحملدثنيُّوتفنيدُّشبهاتُّخصومهُّجلماعةُّمنُّنوابغُّالعلماء،ُّتصحيح ُّم.8122القاهرةُّبدفاعُّعنُّاحلديث
ُّوالكتاب .82 ُّم.8111-هـ8401املعاصرين،ُّللدكتورُّحممدُّحممدُّأبوُّشهبة،ُّمكتبةُّالسنةُّبالقاهرة،ُّالطبعةُّاألوىلُُّّدفاعُّعنُّالسنةُّوردُّشبهةُّاملستشرقني
ُّاحلفناوى،ُّدارُّالوفاءُّباملنصورة،ُّالطبعةُّاألوىلُّ .81 ُّم.8118-هـ8482دراساتُّأصوليةُّىفُّالسنةُّالنبوية،ُّللدكتورُّحممدُّإبراهيم
ُّم.8114ناشرُّمكتبةُّالشبابُّبالقاهرة،ُّدراساتُّىفُّالسنةُّوعلومُّاحلديث،ُّللدكتورُّحممدُّاملنسى،ُّال .81
ُّصقر،ُّخالُّمنُّمكانُّالطبعُّوتارخيه .20 ُّإبراهيم 0ُّدراساتُّىفُّالسنةُّومناهجُّاحملدثني،ُّللدكتورُّرجب
ُّحممدُّسرورُّبنُّنايف،ُّدارُّاألرقم،ُّبرمنجهام،ُّالطبعةُّالثالثةُّ .28 ُّم.8111-هـ8401دراساتُّىفُّالسريةُّالنبوية،ُّلألستاذ
ُّللسنةُّواحلد .22 ُّالطبعةُّاألوىلُّدالئلُّالتوثيقُّاملبكر ُّالدكتورُّعبدُّاملعطىُّأمنيُّقلعجى،ُّدارُّالوفاءُّباملنصورة، ُّم.8110-هـ8480يث،ُّللدكتورُّامتيازُّأمحد،ُّنقلهُّإىلُّالعربية
ُّطبعةُّالرئاسةُّالعامةُّإلداراتُّالبحوثُّالعلميةُّواإلفتاءُّبالسعودي .23 ُّللشيخُّحممودُّبنُّعبدُّاهللُّالتوجيرى، ُّهـ.8403ةُّاألوىلُّعة،ُّالطبالردُّالقوميُّعلىُّاجملرمُّاألثيم،
ُّم.8121-هـ8311السنةُّاإلسالميةُّبنيُّإثباتُّالفامهنيُّورفضُّاجلاهلني،ُّللدكتورُّرءوفُّشلىب،ُّمطبعةُّالسعادةُّبالقاهرة،ُّالطبعةُّاألوىلُّ .24
ُّحممدُّعبدُّاهللُّاخلوىل،ُّنشرُّالشركةُّالعربيةُّللطباعةُّوالنشرُّ .25 ُّم.8113السنةُّبياناُّللقرآن،ُّللدكتورُّإبراهيم
ُّم.8110-هـ8480عاةُّالفتنةُّوأدعياءُّالعلم،ُّللدكتورُّعبدُّاملوجودُّحممدُّعبدُّاللطيف،ُّدارُّالطباعةُّاحملمديةُّبالقاهرة،ُّالطبعةُّاألوىلُّالسنةُّالنبويةُّبنيُّد .24
ُّودائم،ُّللدكتورُّفتحىُّعبدُّالكرمي،ُّمكتبةُّوهبهُّبالقاهرة،ُّالطبعةُّاألوىلُّ .22 ُّم.8115-هـ8405السنةُّتشريعُّالزم
ُّرشوانُّبالقاهرة،ُّالطبعةُّاألوىلُّالسنةُّىفُّمواجهةُّأعدائها،ُّاجلزءُّالثاىن .21 ُّم.8115ُّمنُّسلسلةُّ)اإلسالمُّواستمرارُّاملؤامرة(ُّ،ُّللدكتورُّطهُّالدسوقىُّحبيشى،ُّمكتبة
21. ُّ ُّم.8111-هـ8401السنةُّقبلُّالتدوين،ُّللدكتورُّحممدُّعجاجُّاخلطيب،ُّمكتبةُّوهبةُّبالقاهرة،ُّالطبعةُّالثانية
ُّبالقاهرة،ُّالطبعةُّاألوىلالسنةُّاملطهرةُّبنيُّأصولُّاألئمةُّوشبهاتُّصاحبُّفجرُّاإلسال .30 ُّم.8118مُّوضحاه،ُّللدكتورُّسيدُّأمحدُّرمضانُّاملسري،ُّدارُّالطباعةُّاحملمدية
ُّم.8114-هـ8404السنةُّاملطهرةُّوالتحديات،ُّللدكتورُّنورُّالدينُّعت،ُّمكتبةُّدارُّالفالح،ُّحلب،ُّالطبعةُّالثانية،ُّ .38
ُّأمحدُّاملسري،ُّدارُّالطباعةُّاحملمدية، .32 ُّم.8113-هـ8403الطبعةُّاألوىلُُّّالسنةُّمعُّالقرآن،ُّللدكتورُّسيد
ُّم.8112-هـ8483السنةُّاملفتىُّعليها،ُّللمستشارُّساملُّعلىُّالبهنساوى،ُّدارُّالوفاء،ُّباملنصورة،ُّالطبعةُّالرابعةُّ .33
ُّرقمُّ .34 ُّم.8124-هـ8314،ُّلسنة241ُّالسنةُّالنبويةُّبنيُّأنصارهاُّوخصومها،ُّللدكتورُّسعدُّاملرصفى،ُّخمطوطُّبكليةُّأصولُّالدينُّبالقاهرة
ُّاألولُّالسنةُّالن .35 ُّهـ.8481بويةُّالشريفة،ُّللدكتورُّأمحدُّحممودُّكرمية،ُّهديةُّجملةُّاألزهرُّالشريف،ُّعددُّربيع
ُّم.8110-هـ8408السنةُّالنبويةُّىفُّمواجهةُّالتحدى،ُّللدكتورُّأمحدُّعمرُّهاشم،ُّطبعةُّجممعُّالبحوثُّاإلسالميةُّ .34
ُّللدكتورُّحممدُّعلىُّالصاب .32 ُّاإلهلىُّاملنزل، 0ُّوىن،ُّخالُّمنُّمكانُّالطبعُّوتارخيهالسنةُّالنبويةُّاملطهرةُّقسمُّمنُّالوحى
ُّ.السنةُّالنبوية،ُّمكانتها،ُّعواملُّبقائها،ُّتدوينها،ُّلشيخناُّاجلليلُّالدكتورُّعبدُّاملهدىُّعبدُّالقادر،ُّدارُّاالعتصامُّبالقاهرة،ُّبدونُّتاريخ .31
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ُّ.هـ8488السنةُّوالتشريع،ُّلشيخناُّاجلليلُّالدكتورُّموسىُّشاهنيُّالشني،ُّهديةُّجملةُّاألزهرُّالشريف،ُّعددُّشعبانُّ .31
ُّم.8111-هـ8480مان،يت،ُّعالسنةُّالنبويةُّومنهجهاُّىفُّبناءُّاملعرفةُّواحلضارة،ُّندوةُّعقدتُّبالتعاونُّمعُّاملعهدُّالعاملىُّللفكرُّاإلسالمى،ُّواشنطن،ُّنشرُّمؤسسةُّآلُّالب .40
ُّالسنةُّومناهجُّاحملدثني،ُّللدكتورُّالسيدُّحممدُّنوح،ُّطبعةُّدارُّالوفاءُّباملنصورة،ُّبدونُّتاريخ. .48 ُّشفاءُّالصدورُّىفُّتاريخ
ُّم.8112-هـ8402الشفاعة،ُّملقبلُّبنُّهادىُّالوادعى،ُّالناشرُّمكتبةُّدارُّاألرقم،ُّمطبعةُّاملدىن،ُّمصر،ُّ .42
ُّم.8114-هـ8482ُّاألوىلُّضالالتُّمنكرىُّالسنة،ُّاجلزءُّالثالثُّمنُّسلسلةُّ)اإلسالمُّواستمرارُّاملؤامرة(ُّ،للدكتورُّطهُّالدسوقىُّحبيشى،ُّمكتبةُّرشوانُّبالقاهرة،ُّالطبعة .43
ُّم.8112ُّ،احملدثني،ُّلألستاذُّالصديقُّبشريُّنصر،ُّمنشوراتُّكليةُّالدعوةُّاإلسالمية،ُّوجلنةُّاحلفاظُّعلىُّالتاثُّاإلسالمى،ُّاجلماهرييةُّالعظمى،ُّطرابلسضوابطُّالروايةُّعندُّ .44
ُّم.8114-هـ8402الضوءُّالالمعُّاملبنيُّعنُّمناهجُّاحملدثني،ُّللدكتورُّأمحدُّحمرمُّالشيخ،ُّمطبعةُّاألمانةُّبالقاهرة،ُّالطبعةُّاألوىلُّ .45
ُّالثقافةُّوالنشرُّبالسعوديةُّظاهرةُّ .44 ُّهبا،ُّللدكتورُّصاحلُّأمحدُّرضا،ُّطبعةُّإدارة ُّالسنةُّوعدمُّاالحتجاج ُّم.8113-هـ8484رفض
ُّمحزة،ُّاملطبعةُّالسلفيةُّبالقاهرة،ُّ .42 ُّأمامُّأضواءُّالسنةُّاحملمدية،ُّلألستاذُّحممدُّعبدُّالرازق ُّهـ.8321ظلماتُّأىبُّرية
ُّخ.امُّاملبتدعُّاجلهولُّبإتباعُّسنةُّالرسول،ُّألىبُّالفضلُّعبدُّاهللُّالصديقُّالغمارى،ُّمكتبةُّالقاهرةُّمبصر،ُّبدونُّتاريعقيدةُّأهلُّاإلسالمُّىفُّنزولُّعيسىُّعليهُّاإلسالم،ُّوإرغ .41
ُّالرشدُّبالرياض،ُّالطبعةُّالثانيةُّ .41 ُّم.8115-هـ8485عقيدةُّأهلُّالسنةُّواجلماعةُّىفُّالصحابةُّالكرام،ُّللدكتورُّناصرُّعلىُّالشيخ،ُّمكتبة
ُّمكتبةُّالسنةُّبالقاهرة،ُّالطبعةُّالصحابةُّبعدُّوفاةُّالنىبُّيقُّمواقفالعواصمُّمنُّالقواصمُّىفُّحتق .50 ُّهـ.8482ُّ،4،ُّألىبُّبكرُّابنُّالعرىبُّاملالكى،ُّحتقيقُّحمبُّالدينُّاخلطيب،
ُّاألرنؤوط،ُّدارُّالبشري،ُّعمان،ُّالطبعةُّاألوىلُّ .58 ُّالوزير،ُّحتقيقُّشعيب ُّم.8115-هـ8405العواصمُّوالقواصمُّىفُّالذبُّعنُّسنةُّأىبُّالقاسم،ُّحملمدُّبنُّإبراهيم
ُّسعيد،ُّكتابُّاألمة،ُّالطبعةُّاألوىلُّال .52 ُّهـ.8401فكرُّاملنهجىُّعندُّاحملدثني،ُّللدكتورُّمهامُّعبدُّالرحيم
ُّم.8111-هـ8401القرآنيونُّوشبهامهمُّحولُّالسنة،ُّللدكتورُّخادمُّحسنيُّإهلىُّخبش،ُّالناشرُّمكتبةُّالصديقُّبالسعودية،ُّالطبعةُّاألوىلُّ .53
ُّم.8112-هـ8401ارُّالسالمُّبالقاهرة،ُّالطبعةُّاألوىلُّقصةُّاهلجومُّعلىُّالسنة،ُّللدكتورُّعلىُّأمحدُّالسالوس،ُّد .54
ُّالسنةُّوعلومُّاحلديث،ُّلألستاذُّعبدُّالفتاحُّأبوُّغدة،ُّدارُّالبشائرُّاإلسالمية،ُّبريوت،ُّالطبعةُّالرابعةُّ .55 ُّهـ.8482حملاتُّمنُّتاريخ
ُّلعاملُّاإلسالمية،ُّبدونُّتاريخ.احملاضرةُّالدفاعيةُّعنُّالسنةُّاحملمدية،ُّللدكتورُّحممدُّأمانُّبنُّعلىُّاجلامى،ُّدارُّاألصفهاىن،ُّرابطةُّا .54
ُّم.8111-هـ8481املدخلُّإىلُّالسنةُّالنبوية،ُّحبوثُّىفُّالقضاياُّاألساسيةُّعنُّالسنةُّالنبوية،ُّللدكتورُّعبدُّاملهدىُّعبدُّالقادر،ُّدارُّاالعتصامُّ .52
ُّخليلُّامليس،ُّدا .51 ُّالقصيمى،ُّمراجعةُّالشيخ ُّوبياهنا،ُّلألستاذُّعبدُّاهللُّبنُّعلىُّالنجدى ُّهـ.8405رُّالقلم،ُّبريوت،ُّالطبعةُّاألوىلُّمشكالتُّاألحاديثُّالنبوية
ُّالعلمية،ُّبريوت،ُّالطبعةُّاألوىلُّ .51 ُّم.8112-هـ8402مفتاحُّاجلنةُّىفُّاالحتجاجُّبالسنة،ُّالسيوطى،ُّحتقيقُّاألستاذُّمصطفىُّعبدُّالقادرُّعطا،ُّدارُّالكتب
ُّىفُّحجيتها،ُّتار،ُّاجلزآنُّاألولُّوالثاىنُّىفُّمكانةُّالسنةُّوردُّشبهاتُّالطاعننياملكانةُّالعلمية،ُّلعبدُّالرزاقُّبنُّمهامُّالصنعاىنُّىفُّاحلديثُّالنبوى،ُّإمساعيلُّعبدُّاخلالقُّالدف .40

ُّم.8124-هـ8314لسنة2332ُُّّوالثالثُّوالرابعُّىفُّمكانةُّالصنعاىنُّىفُّاحلديث،ُّوالرسالةُّخمطوطةُّبكليةُّاألصولُّبالقاهرة،ُّرقم
ُّاإلسالمى،ُّللدكتورُّحممدُّأمانُّبنُّعلىُّاجلامى،ُّدارُّحراء .48 ُّهـ.8401للكتابُّبالقاهرة،ُّالطبعةُّاألوىلُُّّمنزلةُّالسنةُّىفُّالتشريع
ُّم.8113-هـ8483منزلةُّالسنةُّمنُّالكتابُّوأثرهاُّىفُّالفروعُّالفقهية،ُّلألستاذُّحممدُّسعيدُّمنصور،ُّمكتبةُّوهبةُّبالقاهرة،ُّالطبعةُّاألوىلُّ .42
ُّم.8121لسنة8432ُُّّكليةُّأصولُّالدينُّبالقاهرة،ُّرقمُّمنهاجُّالسنةُّىفُّاحلدود،ُّوأثرهُّىفُّصالحُّاجملتمع،ُّللدكتورُّعبدُّاملنعمُّعطيةُّعبدُّالقوىُّسكران،ُّخمطوطُّب .43
44. ُّ ُّم.8114-هـ8482منهجيةُّمجعُّالسنةُّومجعُّاألناجيل،ُّدراسةُّمقارنة،ُّللدكتورةُّعزيهُّعلىُّطه،ُّمؤسسةُّالرسالةُّبالقاهرة،ُّالطبعةُّالثانية
ُّللسرية،ُّوالسنةُّالنبوية،ُّواملؤمترُّالعاشرُّجملمعُّالبحوثُّاإلسالمية،ُّمط .45 ُّم.8115-هـ8404ابعُّالشروق،ُّاملؤمترُّالعلمىُّالرابع
ُّالرشدُّبالرياض،ُّالطبعةُّاألوىلُّ .44 ُّاألمنيُّالصادقُّاألمني،ُّمكتبة ُّالعقليةُّمنُّالسنةُّالنبوية،ُّلألستاذ ُّم.8111-هـ8481موقفُّاملدرسة
ُّم.8110-هـ8480نصوصُّمنُّالسنةُّودفاعُّعنها،ُّللدكتورُّرفعتُّفوزى،ُّدارُّالثقافةُّالعربية،ُّ .42
ُّم.8112ة،ُّوالسنةُّالنبوية،ُّللشيخُّحممدُّالطاهرُّاحلاُّمدى،ُّقدمُّلهُّوكتبُّحواشيهُّالطاهرُّحممدُّالطاهر،ُّمكتبةُّاآلدابُّبالقاهرةُّالنفحاتُّالشذيةُّفيماُّيتعلقُّبالعصم .41
ُّفوزىُّعبدُّاملطلب،ُّمطبعةُّاملدىن،ُّالناشرُّمكتبةُّاخلاجنىُّبالقاهرة،ُّالطبعةُّاألوىلُّ .41 ُّودحضُّشبهاته،ُّللدكتورُّرفعت ُّم.8114-هـ8482نقدُّكتابُّنصرُّأبوُّزيد
ُّوالنشرُّاإلسالميةُّبالقاهرة،ُّانقضُّ .20 ُّىفُّالقرآن،ُّوالسنة،ُّوالصحابة،ُّوأئمةُّاملسلمني،ُّللدكتورُّإمساعيلُّسامل،ُّدارُّالتوزيع ُّم.8114يةُّةُّالثانلطبعمطاعنُّنصرُّأبوُّزيد

ّمراجعّعامة:
ُّوالنشر،ُّبريوت. .8 ُّابنُّتيمية،ُّحياته،ُّوعقائده،ُّلصائبُّعبدُّاحلميد،ُّالغديرُّللدراسات
ُّم.8114-هـ8404الديىن،ُّدراسةُّعملية،ُّألمحدُّصبحىُّمنصور،ُّالقاهرة،ُّالطبعةُّاألوىلُُّّالبحثُّىفُّمصادرُّالتاريخ .2
ُّطبعُّمبصر،ُّ .3 ُّم.8153-هـ8323البصائرُّوالذخائر،ُّألىبُّحيانُّالتوحيدى،
ُّاحلسنيُّشرفُّالدينُّاملوسوى،ُّدارُّالزهراء،ُّبريوت،ُّالطبعةُّالسادسةُّ .4 ُّم.8115-هـ8485أبوُّهريرة،ُّلعبد
ُّم.8125-هـ8315ن،ُّعمروُّبنُّحبرُّاجلاحظ،ُّمكتبةُّاخلاجنىُّمبصر،ُّالطبعةُّالرابعةُّالبيانُّوالتبيني،ُّألىبُّعثما .5
ُّدارُّالوفاءُّباملنصورة،ُّالطبعةُّالثالثةُّ .4 ُّاملعاصرة،ُّللمستشارُّالدكتورُّعلىُّجريشة، ُّم.8110-هـ8488االجتاهاتُّالفكرية
ُّامليداىن،ُّدارُّالقلم،ُّد .2 ُّالثالثةُّوخوافيها،ُّلألستاذُّعبدُّالرمحنُّحبنكة ُّم.8114-هـ8484مشق،ُّالطبعةُّالسابعة،ُّأجنحةُّاملكر
ُّالعسكرى،ُّدارُّالزهراء،ُّبريوت،ُّالطبعةُّالثانيةُّ .1 ُّأمُّاملؤمننيُّعائشة،ُّأدوارُّمنُّحيامها،ُّملرتضى ُّم.8112-هـ8483أحاديث
ُّالنبوىُّىفُّالنحوُّالعرىب،ُّللدكتورُّحممودُّفجال،ُّأضواءُّالسلف،ُّالرياض،ُّالطبعةُّالثانيةُّ .1 ُّم.8112-هـ8482احلديث

ُّاألسا .80 ُّالطبعةُّالثالثةُّاحذروا ُّىفُّمواجهةُّاإلسالم،ُّللدكتورُّسعدُّالدينُّالسيدُّصاحل،ُّدارُّالتقوى،ُّبلبيس، ُّم.8115-هـ8485ليبُّاحلديثة
ُّعمروُّبنُّعبيد،ُّألىبُّاحلسنُّعلىُّبنُّعمرُّالدارقطىن،ُّحتقيقُّالدكتورُّيوسفُّفانُّإس،ُّاملطبعةُّالكاثوليكية،ُّبريوتُّ .88 ُّم.8142أخبار
ُّم.8112-هـ8482حلاجُّحسن،ُّاملؤسسةُّاجلامعيةُّللدراسات،ُّبريوت،ُّالطبعةُّاألوىلُّأدبُّالعربُّىفُّصدرُّاإلسالم،ُّحلسنيُّا .82
ُّم.8112الدولةُّواجملتمع،ُّحملمدُّشحرور،ُّاألهاىل،ُّبريوت،ُّالطبعةُّالرابعةُّ .83
ُّم.8114-هـ8404الرسالةُّاحملمدية،ُّللسيدُّسليمانُّالندوى،ُّالدارُّالسعودية،ُّجدة،ُّالطبعةُّالثانيةُّ .84
ُّحولُّالقرآنُّ .85 ُّرضوان،ُّدارُّطيبة،ُّالطبعةُّاألوىلُّآراءُّاملستشرقني ُّم.8112-هـ8483وتفسريه،ُّللدكتورُّعمرُّإبراهيم
ُّالزيبق،ُّدارُّاالعتصام،ُّالقاهرة. .84 ُّوحممدُّشريف ُّللعاملُّاإلسالمى،ُّللدكتورُّعلىُّجريشة، ُّالغزوُّالفكرى ُّأساليب
ُّواخللفيةُّالفكريةُّللصراعُّاحلضارى،ُّللدكتورُّحممودُّمحدىُّزقزوق،ُّدارُّاملنارُّبالق .82 ُّاالستشراق ُّم.8111-هـ8401اهرة،ُّالطبعةُّالثانية
ُّواملستشرقونُّماُّهلمُّوماُّعليهم،ُّللدكتورُّمصطفىُّالسباعى،ُّدارُّالسالمُّبالقاهرة،ُّالطبعةُّاألوىلُّ .81 ُّم.8111-هـ8481االستشراق
ُّواملستشرقونُّوجهةُّنظر،ُّلعدنانُّحممدُّوزان،ُّرابطةُّالعاملُّاإلسالمى،ُّضمنُّسلسلةُّدعوةُّاحلقُّالعددُّ .81 ُّلثالثة.السنةُّا24ُّاالستشراق
ُّفايس(ُّ،ُّترمجةُّالدكتورُّعمرُّفروخ،ُّدارُّالعلم،ُّبريوت،ُّ .20 ُّم.8112اإلسالمُّعلىُّمفتقُّالطرق،ُّحملمدُّأسد،ُّ)ليبولد
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ُّوهبةُّبالقاهرة،ُّالطبعةُّاألوىلُّ .28 ُّم.8112-هـ8402اإلسالمُّىفُّتصوراتُّالغرب،ُّللدكتورُّحممودُّمحدىُّزقزوق،ُّمكتبة
ُّالطبعةُّالتاسعة،ُّاإلسالمُّواحلضارةُّالغربية،ُّللدكتورُّحممدُّعمرُّحسني .22 ُّم.8113-هـ8483،ُّدارُّالرسالة،ُّجدة،
ُّاإلسالمُّوالعقالنية،ُّجلمالُّالبنا،ُّدارُّالفكرُّاإلسالمى،ُّالقاهرة. .23
ُّالطبعةُّاألوىلُّ .24 ُّمنُّالعلماءُّاملسلمني،ُّعاملُّاملعرفة،ُّجدة، ُّم.8115-هـ8405اإلسالمُّواملستشرقني،ُّلنخبة
ُّم.8114ىل،ُّبريوت،ُّالطبعةُّاألوىلاإلسالمُّواإلميانُّمنظومةُّالقيم،ُّحملمدُّشحرور،ُّاألها .25
24. ُّ ُّىفُّالنحوُّالعرىب،ُّللدكتورُّحممودُّفجال،ُّأضواءُّالسلف،ُّالرياض،ُّالطبعةُّالثانية ُّإىلُّاالستشهادُّباحلديث ُّم.8112-هـ8482السريُّاحلثيث
ُّاملصرية،ُّالطبعةُّاألوىلُّ .22 ُّم.8150-هـ8341شرحُّديوانُّكعبُّبنُّزهري،ُّألىبُّسعيدُّاحلسنُّبنُّعبيدُّاهللُّالعسكرى،ُّدارُّالكتب
ُّشرحُّهنجُّالبالغة،ُّالبنُّأىبُّاحلديد،،ُّمطبعةُّعيسىُّالباىبُّاحللىبُّبالقاهرة،ُّبدونُّتاريخ. .21
ُّم.8144الشعرُّوالشعراء،ُّالبنُّقتيبة،ُّحتقيقُّأمحدُّحممدُّشاكر،ُّدارُّاملعارف،ُّمصر،ُّ .21
ُّدارُّال .30 ُّوالعلمانيةُّوالتنويرُّالغرىب،ُّلألستاذُّأنورُّاجلندى، ُّفضيلةُّبالقاهرة،ُّبدونُّتاريخ.أصالةُّالفكرُّاإلسالمىُّىفُّمواجهةُّالتغريب
ُّدارُّعلىُّللطباعة،ُّالقاهرة،ُّالطبعةُّاألوىلُّ .38 ُّم.8112-هـ8481الصراعُّبنيُّالثقافةُّاإلسالميةُّوالثقافاتُّاألخرى،ُّللدكتورُّطهُّالدسوقىُّحبيشى،
ُّم.8123أصولُّالتفكريُّالنحوى،ُّللدكتورُّعلىُّأىبُّاملكارم،ُّدارُّالقلم،ُّبريوت،ُّ .32
ُّشاخ .33 ُّم.8114لسنة88ُُّّت،ُّترمجةُّاألستاذُّالصديقُّبشريُّبنُّنصر،ُّنشرُّجملةُّكليةُّالدعوة،ُّبليبيا،ُّالعددُّأصولُّالفقهُّاحملمدى،ُّجلوزيف
ُّهـ.8324أصولُّالنحو،ُّلسعيدُّاألفغاىن،ُّمطبعةُّجامعةُّدمشقُّ .34
ُّجلمالُّالبنا،ُّمطبعةُّحسانُّبالقاهرة. .35 ُّاألصالنُّالعظيان،ُّالكتابُّوالسنة،ُّرؤيةُّجديدة،
ُّاحلديث،ُّحملمودُّأبوُّريه،ُّدارُّاملعارفُّمبصر،ُّالطبعةُّالثالثة،ُّبدونُّتاريخ.أضواءُّعلىُّالسنةُّاحملمدية،ُّأوُّدفاعُّعنُّ .34
ُّمنها،ُّللسيدُّصاحلُّأبوُّبكر،ُّمطابعُّحمرمُّالصناعية،ُّ .32 ُّوتطهريُّالبخارى ُّاإلسرائيلية ُّم.8124األضواءُّالقرآنيةُّىفُّاكتساحُّاألحاديث
ُّاحلديث،ُّلقاسمُّأمحد،ُّمكتبةُّمدبوىلُّالصغري،ُّالطبعةُّاألوىلُّ .31 ُّم.8112إعادةُّتقييم
ُّم.8114ُّعةُّاألوىلإعادةُّقراءةُّالقرآن،ُّجلاكُّبريك،ُّترمجةُّوائلُّغاىلُّشكرى،ُّتقدميُّأمحدُّصبحىُّمنصور،ُّدارُّالندميُّللصحافةُّوالنشرُّوالتوزيع،ُّالقاهرة،ُّالطب .31
ُّاألندلسى،ُّطبعةُّجلنةُّالتأليفُّوالتمجةُّوالنشر،ُّالقاهرة،ُّ .40 ُّم.8152العقدُّالفريد،ُّالبنُّعبدُّربه
ُّألمني،ُّطبعةُّدارُّالتعارفُّللمطبوعات،ُّبريوت.أعيانُّالشيعة،ُّحملسنُّا .48
ُّم.8111-هـ8401اإلفصاحُّىفُّإمامةُّعلىُّبنُّأىبُّطالب،ُّحملمدُّبنُّالنعمانُّالعكربى،ُّدارُّاملنتصر،ُّبريوت،ُّالطبعةُّالثانيةُّ .42
ُّىفُّالقرآن،ُّألمحدُّصبحىُّمنصور،ُّمؤسسةُّالرسالة،ُّ .43 ُّم.8115-هـ8405األنبياء
ُّعزُّال .44 ُّمنُّالسماءُّ)النظرية(ُّلنيازى ُّم.8114دين،ُّاألهاىلُّللطباعةُّوالنشرُّوالتوزيع،ُّبريوت،ُّالطبعةُّاألوىلُّإنذار
ُّم.8112-هـ8482أهلُّالسنةُّشعبُّاهللُّاملختار،ُّلصاحلُّالورداىن،ُّكنوتةُّللطباعةُّوالنشرُّوالتوزيع،ُّالطبعةُّاألوىلُّ .45
ُّحممود،ُّدارُّاملعارفُّمبصر،ُّالطبعةُّالراب .44 ُّعة،ُّبدونُّتاريخ.أوروباُّواإلسالم،ُّلإلمامُّاألكربُّالدكتورُّعبدُّاحلليم
ُّبالغةُّالرسول،ُّللدكتورُّعلىُّحممدُّحسنُّالعمارى،ُّدارُّاألنصارُّبالقاهرة. .42
ُّم.8113-هـ8403حبوثُّىفُّالقرآنُّوالسنة،ُّاللجنةُّالعلياُّلالحتفالُّبالعيدُّاأللفىُّلألزهر،ُّاألمانةُّالعامة،ُّالقاهرة،ُّ .41
ُّمفهومُّملكُّاليمني،ُّإلمساعيلُّمنصورُّجودة،ُّالقاهرة،ُّ .41 ُّم.8112-هـ8481بلوغُّاليقنيُّبتصحيح
ُّالطبعةُّاألوىلُّ .50 ُّم.8110البيانُّبالقرآن،ُّملصطفىُّكمالُّاملهدوى،ُّدارُّاآلفاقُّاجلديدة،ُّالدارُّالبيضاء،ُّليبيا،
58. ُّ ُّالشيعةُّلعلومُّاإلسالم،ُّللسيدُّحسنُّالصدر،ُّطبعةُّشركةُّالطباعةُّوالنشرُّالعراقيةُّببغداد ُّم.8158تأسيس
ُّعندُّالسنةُّوالشيعة،ُّلزكرياُّعباسُّد .52 ُّم.8115-هـ8484اود،ُّدارُّالنخيلُّللطباعةُّوالنشر،ُّبريوت،ُّالطبعةُّاألوىلُّتأمالتُّىفُّاحلديث
ُّوالدكتورُّعمرُّفروخ،ُّاملكتبةُّالعصرية،ُّالطبعةُّاألوىلُّبدونُّتاريخ. .53 ُّالتبشريُّواالستعمارُّىفُّالبالدُّالعربية،ُّللدكتورُّمصطفىُّخالدى،
ُّ.م8115-هـ8484تبصريُّاألمةُّحبقيقةُّالسنة،ُّإلمساعيلُّمنصورُّجودة،ُّالقاهرة،ُّ .54
ُّىفُّميزانُّالشرعُّوالعقل،ُّللشيخُّحممدُّالعزاىل،ُّدارُّاآلمان،ُّالرباط،ُّاملغرب،ُّالطبعةُّالثالثة،ُّ .55 ُّالفكرى ُّم.8113-هـ8484تراثنا
ُّ،.ةُّالعربية،ُّدارُّالثقافدتطبيقُّالشريعةُّاإلسالميةُّبنيُّاحلقيقةُّوشعاراتُّالفتنة،ُّلصفوتُّحسنُّلطفى،ُّوحممدُّعبدُّالعظيمُّعلى،ُّوجاللُّحيىيُّكامل،ُّتقدميُّحيىيُّكاملُّأمح .54
ُّمطبعةُّعبريُّللكتابُّواألشغال .52 ُّمسريُّعبدُّاحلميدُّإبراهيم، ُّىفُّميزانُّاإلسالم،ُّللشيخُّحممدُّمنظورُّنعماىن،ُّترمجةُّالدكتور ُّارية،ُّالقاهرة.التجُّالثورةُّاإليرانية
ُّم8111-هـ8480مثُّاهتديت،ُّحملمدُّالتيجاىن،ُّمؤسسةُّالفجر،ُّلندن،ُّالطبعةُّالثانيةُّ .51
ُّأصوليةُّتا .51 ُّوالنشر،ُّالقاهرة.حدُّالردة،ُّدراسة ُّرخيية،ُّألمحدُّصبحىُّمنصور،ُّدارُّطيبةُّللدراسات
ُّم.8115احلسبة،ُّدراسةُّأصوليةُّتارخيية،ُّألمحدُّصبحىُّمنصور،ُّالناشرُّمركزُّاحملروسةُّللنشرُّواخلدماتُّالصحفية،ُّالطبعةُّاألوىلُّ .40
ُّم.8112حصادُّالعقل،ُّحملمدُّسعيدُّالعشماوى،ُّمكتبةُّمدبوىلُّالصغري،ُّ .48
ُّعشرةُّحصونناُّمهددةُّمنُّداخله .42 ُّم.8113-هـ8483ا،ُّللدكتورُّحممدُّحممدُّحسني،ُّدارُّالرسالة،ُّجدة،ُّالطبعةُّالثانية
ُّم.8124-هـ8314حقائقُّثابتةُّىفُّاإلسالم،ُّالبنُّاخلطيب،ُّمطبعةُّاألفق،ُّطهران،ُّالطبعةُّاألوىلُّ .43
ُّالعشماوى،ُّمكتبةُّمدبوىلُّالصغري،ُّالطبعةُّالثانيةُّ .44 ُّم.8115-هـ8485حقيقةُّاحلجابُّوحجيةُّاحلديث،ُّحملمدُّسعيد
ُّالسقا،ُّمكتبةُّالكلياتُّاألزهرية،ُّالطبعةُّاألوىلُّ .45 ُّألمحدُّحجازى ُّم.8110-هـ8480حقيقةُّالسنةُّالنبوية،
ُّم.8111-هـ8481حوارُّومناقشةُّكتابُّعائشةُّأمُّاملؤمنني،ُّهلشامُّآلُّقطيط،ُّدارُّاحملجةُّالبيضاء،ُّبريوت،ُّالطبعةُّاألوىلُّ .44
ُّحممد،ُّللدكتورُّحممدُّحسنيُّهيكل،ُّاهليئةُّاملصريةُّا .42 ُّم.8114لعامةُّللكتاب،ُّحياة
ُّم.8114-هـ8484اخلدعةُّرحلىتُّمنُّالسنةُّإىلُّالشيعة،ُّلصاحلُّالورداىن،ُّدارُّاخلليجُّللطباعةُّوالنشر،ُّالطبعةُّالثانيةُّ .41
ُّحتقيقُّعبدُّالسالمُّهارون،ُّدارُّالكتابُّالعرىب،ُّالقاهرة،ُّ .41 ُّاألدبُّولبُّلبابُّالعرب،ُّلعبدُّالقادرُّالبغدادى، ُّهـ.8312خزانة
ُّدارُّالزهراء،ُّبريوت،ُّالطبعةُّالسادسة،ُّمخسونُّومائةُّصحاىبُّخم .20 ُّم.8118-هـ8482تلق،ُّملرتضىُّالعسكرى،
ُّاحلسيىن،ُّدارُّاخلليجُّللطباعةُّوالنشر،ُّالطبعةُّالثانيةُّ .28 ُّأمُّأزمةُّمؤرخ،ُّإلدريس ُّم.8114-هـ8484اخلالفةُّاملغتصبة،ُّأزمةُّتاريخ
ُّالعلمية،ُّبريوت،ُّهبامشُّمنهاجُّالسنة.8328ألوىلُّدرءُّتعارضُّالعقلُّوالنقل،ُّالبنُّتيمية،ُّاملطبعةُّاألمرييةُّببوالق،ُّالطبعةُّا .22 ُّهـ،ُّتصويرُّدارُّالكتب
ُّم.8113م،ُّوالعددُّالعاشرُّلسنة8118ُّدراساتُّحممدية،ُّجلولدتسيهر،ُّترمجةُّاألستاذُّالصديقُّبشريُّنصر،ُّنشرُّجملةُّكليةُّالدعوةُّاإلسالمية،ُّبليبيا،ُّالعددُّالثامنُّلسنةُّ .23
ُّاملقدسةُّىفُّضوءُّاملعارفُّاحلديثة .24 ُّبوكاى،ُّمكتبةُّمدبوىلُّالكبري،ُّالطبعةُّاألوىلُّدراسةُّالكتب ُّم.8114،ُّملوريس
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ُّللطباعة،ُّبريوت،ُّالطبعةُّاألوىلُّ .25 ُّتريدنكو ُّم.8112-هـ8481دفاعُّعنُّالرسولُّضدُّالفقهاءُّواحملدثني،ُّلصاحلُّالورداىن،ُّالناشر
ُّوالشريعةُّضدُّمطاعنُّاملستشرقني،ُّللشيخُّحممدُّالغزاىل،ُّدارُّالكتبُّاإلسالمية، .24 ُّم.8111-هـ8401القاهرة،ُّالطبعةُّاخلامسةُُّّدفاعُّعنُّالعقيدة
ُّالطبعةُّاألوىلُّ .22 ُّالسقا،ُّمكتبةُّالكلياتُّاألزهرية، ُّم.8110-هـ8480دفعُّالشبهاتُّعنُّالشيخُّحممدُّالغزاىل،ُّألمحدُّحجازى
ُّإىلُّمقتضىُّالسلوكُّىفُّالقرنُّالعشرين،ُّحلسنيُّأمحدُّأمني،ُّدارُّالشروق،ُّالقاهرة،ُّالطبعةُّاألوىلُّ .21 ُّم.8113-ـه8403دليلُّاملسلمُّاحلزين
ُّم.8112دينُّالسلطانُّ)الربهان(ُّلنيازىُّعزُّالدين،ُّاألهاىلُّللطباعةُّوالنشرُّوالتوزيع،ُّبريوت،ُّالطبعةُّاألوىلُّ .21
ُّم.8114-هـ8484الرباُّوالفائدةُّىفُّاإلسالم،ُّحملمدُّسعيدُّالعشماوى،ُّمكتبةُّمدبوىلُّالصغري،ُّالقاهرة،ُّالطبعةُّاألوىلُّ .10
ُّلألستاذُّأنورُّاجلند .18 ُّدارُّاألنصار،ُّالقاهرة.رجالُّاختلفُّفيهمُّالرأى، ُّى،
ُّلنذيرُّمحدان،ُّمطبوعاتُّرابطةُّالعاملُّاإلسالمى،ُّجدة. .12 ُّالرسولُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّىفُّكتاباتُّاملستشرقني،
ُّللدكتورُّخالدُّنعيم،ُّمطبعةُّاملختارُّاإلسالمى،ُّبدونُّتاريخ. .13 ُّالعاملية،ُّوأخطرُّمنُّسلمانُّرشدى، ُّرشادُّخليفة،ُّصنيعةُّالصليبية
ُّرؤيةُّإسالميةُّلالستشرا .14 ُّاإلسالمى،ُّالطبعةُّالثانية ُّلألستاذُّأمحدُّغراب،ُّاملنتدى ُّهـ.8488ق،
ُّم.8112-هـ8482زواجُّاملتعةُّحاللُّعندُّأهلُّالسنة،ُّلصاحلُّالورداىن،ُّمكتبةُّمدبوىلُّالصغري،ُّالطبعةُّاألوىلُّ .15
ُّالسحرُّوالسحرةُّوالوقايةُّمنُّالفجرة،ُّلألستاذُّتاجُّالدينُّنوفل،ُّمكتبةُّالتاثُّاإلسالمى،ُّالقاهرة. .14
ُّلعبدُّاجلوادُّياسني،ُّاملركزُّالثقاىفُّالعرىب،ُّالدارُّالبيضاء،ُّاملغرب،ُّالطبقةُّاألُّالسلطة .12 ُّم.8111وىلُّىفُّاإلسالم،ُّالعقلُّالفقهىُّالسلفىُّبنيُّالنصُّوالتاريخ،
ُّم.8112-هـ8482السنةُّمصدرُّللمعرفةُّواحلضارة،ُّللدكتورُّيوسفُّالقرضاوى،ُّدارُّالشروق،ُّالقاهرة،ُّالطبعةُّاألوىلُّ .11
ُّالوسطية،ُّلنصرُّأبوُّزيد،ُّمكتبةُّمدبوىل،ُّالطبعةُّالثانيةُّاإلمامُّالشافعىُّوت .11 ُّاأليديولوجية ُّم.8114أسيس
ُّعذابُّالقرب،ُّإلمساعيلُّمنصورُّجودة،ُّالقاهرة،ُّ .10 ُّم.8114-هـ8485شفاءُّالصدرُّبنفى
ُّبالقاهرة،ُّالطبعةُّاألوىلُّ .18 ُّالصحابة،ُّخلليلُّعبدُّالكرمي،ُّدارُّسينا ُّبأحوالُّجمتمع ُّم.8112شدوُّالربابة
ُّاملضريةُّ)أب .12 ُّ،ُّحملمودُّأبوُّرية،ُّمؤسسةُّاألعلمىُّللمطبوعات،ُّبريوت،ُّالطبعةُّالرابعةُّشيخ ُّم.8113-هـ8483وُّهريرة(
ُّابنُّتيمية،ُّالطبعةُّالثالثةُّ .13 ُّهـ.8401الشيعةُّواملتعة،ُّحملمدُّمالُّاهلل،ُّمكتبة
ُّنشرُّمطبوعاتُّالنجاحُّبالقاهرة،ُّبدونُّتاريخ. .14 ُّالصحابةُّىفُّنظرُّالشيعةُّاإلمامية،ُّألسدُّحيدر،
ُّاملعارفُّالعلميةُّاإلسالمية،ُّالقاهرة.الصالة،ُّحملم .15 ُّدُّجنيب،ُّدائرة
0ُّالصالةُّىفُّالقرآن،ُّألمحدُّصبحىُّمنصور،ُّخمطوط .14
ُّوالكهانُّوالسحرة،ُّلفريقُّمنُّعلماءُّأنصارُّالسنةُّاحملمدية،ُّإعدادُّعبدُّاجمليدُّحممدُّصاحل،ُّمطبعةُّالعمرا .12 ُّة.نية،ُّالقاهرُّصواعقُّاحلقُّاملرسلةُّعلىُّاجلنيني
ُّا .11 ُّصورتانُّمتضادتانُّلنتائج ُّم.8115-هـ8405لرسولُّاألعظم،ُّبنيُّالسنةُّوالشيعةُّاإلمامية،ُّألىبُّاحلسن،ُّعلىُّاحلسىنُّالندوى،ُّمطبعةُّالكلمةُّباجليزة،
ُّبالقاهرة،ُّالطبعةُّالسادسةُّ .11 ُّم.8148ضحىُّاإلسالمى،ُّلألستاذُّأمحدُّأمني،ُّنشرُّمكتبةُّالنهضةُّاملصرية

ُّونُّتاريخ.الطبُّاإلسالمى،ُّللدكتورُّأمحدُّطه،ُّدارُّاالعتصامُّبالقاهرة،ُّبد .800
ُّالعسكرى،ُّدارُّالزهراء،ُّبريوت،ُّالطبعةُّالسادسةُّ .808 ُّملرتضى ُّم.8118-هـ8482عبدُّاهللُّبنُّسبأُّوأساطريُّأخرى،
ُّعذابُّالقربُّىفُّامليزان،ُّلعكاشةُّعبدُّاملنانُّالطيىب،ُّدارُّاالعتصام،ُّالقاهرة. .802
ُّ.عذابُّالقربُّوالثعبانُّاألقرع،ُّألمحدُّصبحىُّمنصور،ُّدارُّطيبةُّللدراساتُّوالنشر،ُّالقاهرة .803
ُّم.8111-هـ8405سنة8241ُّعقوبةُّاحلدُّىفُّضوءُّالقرآنُّالكرميُّوأثرهاُّىفُّإصالحُّاجملتمع،ُّللدكتورُّحممدُّزواوىُّعبدُّاهلل،ُّخمطوطُّبكليةُّأصولُّالدينُّبالقاهرة،ُّرقمُّ .804
ُّالنور،ُّ .805 ُّم.8112العلمانيةُّوموقفهاُّمنُّالعقيدةُّوالشريعة،ُّللدكتورُّعبدُّالعظيمُّاملطعىن،ُّمكتبة
ُّالعلمانيةُّوموقفُّاإلسال .804 8801ُّ0ُّمُّمنها،ُّللدكتورُّعزتُّعبدُّاجمليد،ُّخمطوطُّبكليةُّأصولُّالدينُّبالقاهرة،ُّرقم
802. ُّ ُّم.8112-هـ8482الغارةُّعلىُّالتاثُّاإلسالمى،ُّلألستاذُّمجالُّسلطان،ُّمركزُّالدراساتُّاإلسالميةُّبرمنجهام،ُّبريطانيا،
ُّهـ.8311ب،ُّومساعدُّالياىف،ُّاملطبعةُّالسلفيةُّومكتبتها،ُّالطبعةُّالرابعةُّالغارةُّعلىُّالعاملُّاإلسالمى،ُّأ.ُّلُّشاتليه،ُّنقلهاُّإىلُّالعربيةُّحمبُّالدينُّاخلطي .801
ُّالغديرُّىفُّالكتابُّوالسنةُّواألدب،ُّلعبدُّاحلسنيُّأمحدُّاألميىن،ُّدارُّالكتابُّالعرىب،ُّبريوت،ُّالطبعةُّالثالثة. .801
ُّعلىُّأهلُّالكتاب،ُّإلمساعيلُّمنصورُّجودة،ُّالقاهرة،ُّالطبعةُّاألوىلُّ .880 ُّم.8111-هـ8481فتحُّالوهابُّالُّجزية
ُّاإليرانية،ُّللشيخُّحممدُّعبدُّالقادرُّآزار،ُّمطبعةُّعبريُّللكتاب،ُّحلوان،ُّالطبعةُّاألوىلُّ .888 ُّحقيقةُّالثورة ُّم.8114-هـ84.4الفتنةُّاخلمينية
ُّالفتنةُّالكربىُّ)عثمان(ُّ،ُّلطهُّحسني،ُّدارُّاملعارفُّمبصر،ُّالطبعةُّالعاشرة. .882
ُّالنهضةُّاملصريةُّبالقاهرة،ُّالطبعة .883 ُّم.8151السابعةُُّّفجرُّاإلسالم،ُّألمحدُّأمني،ُّمكتبة
ُّالطربى،ُّطبعُّحجر. .884 ُّاألرباب،ُّحلسنيُّبنُّحممدُّتقىُّالنورى ُّكتابُّرب ُّفصلُّاخلطابُّىفُّإثباتُّحتريف
ُّم.8141-هـ8342الفرقان،ُّالبنُّاخلطيب،ُّاملطبعةُّاملصريةُّبالقاهرة،ُّالطبعةُّاألوىل .885
ُّ.هـ.833سنةُُّّالفصولُّاملهمةُّىفُّتأليفُّاألمة،ُّلعبدُّاحلسنيُّشرفُّالدينُّاملوسوى،ُّمطبعةُّالعرفان،ُّصيدا .884
ُّوهبة،ُّالطبعةُّالثانيةُّعشرُّ .882 ُّوصلتهُّباالستعمارُّالغرىب،ُّللدكتورُّحممدُّالبهى،ُّمكتبة ُّم.8118-هـ8488الفكرُّاإلسالمىُّاحلديث
ُّم.8111الفكرُّاإلسالمىُّنقدُّواجتهاد،ُّحملمدُّأركون،ُّترمجةُّهاشمُّصاحل،ُّدارُّالساقى،ُّبريوت،ُّالطبعةُّالثالثةُّ .881
ُّاملعارف،ُّمصر،ُّالطبعةُّالسادسةُّعشر.ىفُّاألدبُّاجلاهلى،ُّلطهُّحسني،ُّدارُّ .881
ُّم.8124-هـ8314االقتاحُّىفُّعلمُّأصولُّالنحو،ُّللسيوطى،ُّحتقيقُّالدكتورُّأمحدُّحممدُّقاسم،ُّالقاهرة،ُّالطبعةُّاألوىلُّ .820
ُّم.8114-هـ8483قادةُّالغربُّيقولون:ُّدمرواُّاإلسالمُّأبيدوُّأهله،ُّلعبدُّالودودُّيوسف،ُّدارُّالسالمُّبالقاهرة،ُّ .828
ُّألمحدُّصبحىُّمنصور،ُّخمطوط.قراءةُّىفُّصحيحُّالبخارُّ .822 ُّى،
ُّلرشادُّخليفة،ُّمسجدُّتوسان،ُّأمريكا. .823 ُّقرآنُّأمُّحديث،
ُّالقرآنُّواحلديثُّواإلسالم،ُّلرشادُّخليفة،ُّخمطوط. .824
ُّاحملمدى،ُّحملمودُّأبوُّرية،ُّاهليئةُّاملصريةُّالعامةُّللكتابُّ .825 ُّم.8114قصةُّاحلديث
ُّبنُّاملربدُّحتقيق .824 ُّم.8113-هـ8483حممدُّأمحدُّالداىل،ُّمؤسسةُّالرسالة،ُّبريوت،ُّالطبعةُّالثانيةُُّّالكاملُّىفُّاللغةُّواألدب،ُّألىبُّالعباسُّحممدُّبنُّيزيد
ُّوالنشر،ُّبريوت،ُّالطبعةُّاألوىلُّ .822 ُّمعاصرة،ُّحملمدُّشحرور،ُّشركةُّاملطبوعاتُّللتوزيع ُّم.8112-هـ8482الكتابُّوالقرآنُّقراءة
ُّكشفُّاليقنيُّىفُّفضائلُّأمريُّاملؤمنني،ُّللحسنُّبنُّيوسفُّبنُّاملطهرُّاحللي،ُّحتقيقُّحسنيُّا .821 ُّم.8113-هـ8484لدركاهى،ُّدارُّاملفيد،ُّبريوت،ُّالطبعةُّالثانية
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ُّم.8114-هـ8484كالُّمثُّكال،ُّكالُّلفقهاءُّالتقليدُّمثُّكالُّألدعياءُّالتنوير،ُّجلمالُّالبنا،ُّطبعةُّدارُّالفكرُّاإلسالمى،ُّلسنةُّ .821
ُّم.8114-هـ8485عةُّكيفُّنتعاملُّمعُّالسنةُّالنبوية،ُّللدكتورُّيوسفُّالقرضاوى،ُّدارُّالوفاء،ُّباملنصورة،ُّالطبعةُّالساب .830
ُّالعرىب،ُّبريوت،ُّالطبعةُّالرابعةُّ .838 ُّاحلسيىن،ُّدارُّالنخيل ُّاملعتقدُّواملذهب،ُّإلدريس ُّم.8114-هـ8484لقدُّشيعىنُّاحلسني،ُّاالنتقالُّالصعبُّىفُّرحاب
ُّالقرآن،ُّلعبدُّاهللُّاخلليفة=أمحدُّصبحىُّمنصور،ُّخالُّمنُّمكانُّالطبعُّوتارخيه. .832 ُّملاذا
ُّحممدُّا .833 ُّم.8112-هـ84.2لغزاىل،ُّدارُّثابت،ُّالقاهرة،ُّالطبعةُّالثالثةُّمائةُّسؤالُّعنُّاإلسالم،ُّللشيخ
ُّم.8114املتآمرونُّعلىُّاملسلمنيُّالشيعة،ُّمنُّمعاويةُّإىلُّوالةُّالفتنة،ُّملوسىُّاملوسوى،ُّمكتبةُّمدبوىل،ُّالطبعةُّالثانيةُّ .834
ُّالعالقةُّبنيُّالرجلُّواملرأةُّىفُّالعهدينُّاحملمدىُّواخلليفى،ُّخلليلُّعبدُّالكرمي،ُّدارُّسين .835 ُّم.8112ا،ُّالقاهرة،ُّالطبعةُّالثانيةُّجمتمعُّيثرب
ُّالقرآنُّوالسنةُّوالعلومُّاإلسالمية،ُّللدكتورُّشعبانُّحممدُّإمساعيل،ُّدارُّاألنصار،ُّمصر،ُّالطبعةُّاألوىلُّ .834 ُّ.م.811-..هـ84املدخلُّلدراسة
ُّاملراجعات،ُّلعبدُّاحلسنيُّشرفُّالدينُّاملوسوى،ُّدارُّاألندلس،ُّبريوت،ُّبدونُّتاريخ. .832
ُّم.8112-هـ8481ومعرفةُّاحلقيقة،ُّألمحدُّحسنيُّيعقوب،ُّالغدير،ُّبريوت،ُّالطبعةُّاألوىلُّمساحةُّللحوارُّمنُّأجلُّالوفاقُّ .831
ُّم.8112-هـ84.2املسلمُّالعاصى،ُّهلُّخيرجُّمنُّالنارُّليدخلُّاجلنة،ُّألمحدُّصبحىُّمنصور،ُّالقاهرة،ُّالطبعةُّاألوىلُّ .831
ُّعليهُّالسالمُّىفُّالقرآنُّالكرمي،ُّللدكتورُّرمضانُّمصطفىُّدياب،ُّخمطوطُّبكليةُّأصول .840 ُّ.152الدينُّبالقاهرةُّرقمُُّّاملسيح
ُّمكتبةُّرشوان،ُّالقاهرة. .848 ُّمسيلمةُّىفُّمسجدُّتوسان،ُّالظهورُّاجلديد،ُّوراءُّاحمليطات،ُّللدكتورُّطهُّالدسوقىُّحبيشى،
ُّالطبعةُّالثانيةُّ .842 ُّم.8112-هـ8483املستشرقونُّوالتاث،ُّللدكتورُّعبدُّالعظيمُّالديب،ُّدارُّالوفاءُّباملنصورة،
ُّمطبعةُّرباىن.ُّ-لىُّاملوسوىُّالبهباىن،ُّالناشر:ُّأصفهانُّكتابفروشُّدينُّودانش،ُّجابُّدونُّمصباحُّاهلدايةُّىفُّإثباتُّالوالية،ُّلع .843
ُّمنشوراتُّالعصرية،ُّبريوت،ُّبدونُّتاريخ. .844 ُّألسدُّرستم، ُّمصطلحُّالتاريخ،
ُّالدارُّالعاملية،ُّبريوت،ُّالطبعةُّاخلامسةُّ .845 ُّالعسكرى، ُّملرتضى ُّم.8113-هـ8484معاملُّاملدرستني،
ُّاهللُّالعلمُّواإلرادة،ُّالبنُّقيمُّاجلوزية،ُّدارُّالكتبُّالعلمية،ُّبريوت.ُّمفتاحُّدارُّالسعادةُّومنشورُّوالية .844
0ُّمفهومُّالنص،ُّللدكتورُّنصرُّأبوُّزيد،ُّخالُّمنُّمكانُّالطبعُّوتارخيه .842
ُّدارُّاألنصار،ُّالقاهرة. .841 ُّأنورُّاجلندى، ُّمقدماتُّالعلومُّواملناهج،ُّلألستاذ
ُّالعربيةُّواإلسالمية،ُّجلماعةُّمنُّالعل .841 ُّىفُّالدراسات ُّالرياض،ُّمناهجُّاملستشرقني ُّم.8115-هـ8405ماء،ُّمكتبُّالتبيةُّالعرىبُّلدولُّاخلليج،
ُّاإلسالمية،ُّللدكتورُّسعيدُّحممدُّصواىب،ُّمطبعةُّالفجرُّاجلديد،ُّ .850 ُّالنبويةُّلألسرة ُّم.8110-هـ8488منُّالتوجيهات
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ُّبريوت،ُّالطبعةُّاألوىلُّ .852 ُّم.8113-هـ8403موازينُّالقرآنُّوالسنةُّلألحاديثُّالصحيحةُّوالضعيفةُّواملوضوعة،ُّلعزُّالدينُّبليق،ُّدارُّالفتح،
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