السنّـ ـ ـةّالنبـ ـ ـويةّوحيّرب ـ ـ ـانيّ،منـ ـ ـاقشةّلدعاوىّأع ـ ـ ـداءّالس ـ ـ ـنـةّال ـ ـنـ ـبـويـةّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّإعدادّ:محـ ـ ـ ـ ـ ــمدّأحم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدّص ـ ـ ـ ــبرة

السُّنُّةُّالنُّبُّويُّةُّوحيُّ ُّربانُّ ُّ
مناقشةُّلدعاوى ُّأعداءُُّّالسُّنةُّ ُّالنبويةُّ .
ُّ
إعدادُّ:حمـ ـمـ ـ ــدُّأمحـ ـ ـ ـ ـ ــدُّص ـ ـ ــربة ُّ
ُّ
حقوقّالطبعّوالنشرّللجميعّولكلّدورّالنشرّ ّ
الطبعةّاألولىّاإللكترونيةّ ّ
للتراسلّمعّالمؤلفّ ّ:
ّ https://www.facebook.com/m.s.tartus
ّ m.s.tartus@gmail.com
WhatsApp/phone: 99098099090900
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السنّـ ـ ـةّالنبـ ـ ـويةّوحيّرب ـ ـ ـانيّ،منـ ـ ـاقشةّلدعاوىّأع ـ ـ ـداءّالس ـ ـ ـنـةّال ـ ـنـ ـبـويـةّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّإعدادّ:محـ ـ ـ ـ ـ ــمدّأحم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدّص ـ ـ ـ ــبرة

ّّّّّّّّمقدمةّالكتـ ـ ـ ــابُّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ:
ُّاألمةُّاإلسالميةُّاهتماما ُّمنقطعُّالنظريُّ ،فخُّدماُّ
ُُُُُُُُّّّّّّّّ فإنُّالقرآنُّالكرمي ُّوالسنةُّالنبويةُّأساس ُّاإلسالمُّوينبوعهُّ ،ولقدُّحظياُّباهتمام
ً
منُّكلُّناحيةُّ،وبذلتُّاجلهودُّيفُّتقريبهماُّمنُّكلُّزاويةُُّّ،والسنةُّالغراءُّ،واليت ُّهيُّ البيانُّلكتابُّاهللُّعزُّوجلُّ،وهذاُّالبيانُّأسندهُّربُّ
لناُّإليكُّالذكرُّلتبنيُّللناسُّماُّنزلُّإليهمُّولعلهمُّيتفكرون}ُّ[النحلُّ،]44:وقالُّتعاىل{ُّ:وماُّأنزلناُّ
ُّ
العزةُّإىلُّنبيهُّ ُّ فقالُّتعاىل{ُّ:وأنز
عليكُّالكتابُّإالُّلتبنيُّهلمُّالذيُّاختلفواُّفيهُّوهدىُّورمحةُّلقومُّيؤمنون}ُّ[النحل ُّ،ُّ ]44:ووصفُّربُّالعزةُّهذاُّالبيانُّبأنهُّمنزلُّمنُّ
عندهُّعزُّوجلُّفقال{ُّ:فإذاُّقرأناهُّفاتبعُّقرءانهُّ*ُّمثُّإنُّعليناُّبيانه}ُّ[القيامةُّ،]81-81:ووصفُّتعاىلُّهذاُّالبيانُّبأنهُّوحىُّيوحىُّفقالُّ
عزُّوجل{ُّ:وماُّينطقُّعنُّاهلوىُّ* ُّإنُّهوُّإالُّوحيُّيوحى}ُّ[النجم ُّ،]4-3:وهبذاُّالبيانُّ،كانتُّعالقةُّالقرآنُّالكرميُّبالسنةُّاملطهرةُّ،
ُّالضرورةُّإليهاُّأكثرُّمنُّضروُّرة ُّالبدنُّ
ُّ
عالقةُّمتالزمةُّالُّينفصلُّأحدمهاُّعن ُّاآلخر؛ُّفالسنةُّاملطهرةُّكالروحُّللبدنُّ،والنورُّللعنيُّ،بلُّإن
إىلُّروحهُّ،والعنيُّإىلُّنورها.
ُُُُُُُّّّّّّّ ومنُّبابُّالعنايةُّبالقرآنُّوالسنةُّدفعُّشبهاتُّأعداءُّاإلسالمُّعنهماُّ،فإنُّأعداءُّاإلسالمُّحياربونُّاإلسالمُّمنُّكثريُّمنُّالنواحيُّ،
ةُّمنُّافتاءامهمُّأكربُّ ،فهمُّ
ُّ
وكانُّنصيبُّالقرآنُّوالسنةُّكبريُّ،فهمُّحياولونُّإثارةُّشبهاتُّ،وحياولونُّانتقادُّالقرآنُّوالسنةُّ،ونصيبُّالسن
علىُّطولُّالتاريخُّحياولونُّاختالقُّاألباطيلُّعلىُّالسنةُّالنبويةُّوعلماءُّاإلسالمُّهلمُّباملرصادُّ،يفندونُّافتاءامهمُّ ُّ ،ويبينونُّكذهبمُّوزورهمُّ .
ُُُُُُُّّّّّّّويفُّأيامناُّهذهُّطغىُّ اللددُّوالنفاقُّوالكفرُّ،وأثارُّأهلهُّ وأذناهبمُّالكثريُّمنُّالشبهاتُّاليتُّهيُّيفُّحقيقة ُّاألمرُّافتاءاتُّوأكاذيبُّ،
جاءواُّبأكاذيبُّسابقيهمُّونسجواُّعلىُّمنواهلاُّوحيرفونُّالنصُّليعطيُّغريُّمعناهُّ،ويبتونُّالنصُّليفيدُّغريُّاملرادُّمنهُّ،وإذاُّوجدواُّحديثًاُّ
اُّأوُّموضوعاُّ
يدونُّعقلهمُّالذيُّيبغضُّاحلقُّواإلسالمُّ،وإذاُّوجدواُّحديثًاُّضعي ًف
صحيحاُّالُّيوافقُّأهواءهمُّادعواُّأنهُّالُّيوافقُّالعقلُّ،ير ُّ
ً
ً
يوافقُّمرادهمُّادعواُّصحتهُّوثبوتهُّ .
ُُُُُُُّّّّّّّ يتدثرونُّبعباءة ُّاإلسالم ُّيتصنعون ُّاحلرص ُّعليه ُّوالدعوة ُّإليه ُّوالعمل ُّعلىُّوحدة ُّاألمةُّ ،وبينما ُّهم ُّيعلنون ُّذلك ُّإذ ُّيسعون ُّإىلُّ
أغراضهمُّاخلبيثةُّللقضاءُّعلىُّاإلسالمُّ أوُّلصنعُّإسالمُّعلىُّمقاسهمُّويناسبُّرغبامهمُّ،عنُّطريقُّالتشكيكُّيفُّمصادرهُّ املوصىُّهباُّمنُّ
عندُّاهللُّوخصوصاُّالسنةُّالنبويةُّوذلكُّبإثارةُّالشبهاتُّحوهلاُّوالزعمُّأهناُّليستُّمنُّالدينُّوُّصلةُّهلاُّبالتشريعُّاإلسالميُّويزعمونُّأنُّ
القرآنُّالكرميُّهوُّوحدهُّمصدرُّالتشريعُّ،وهيُّدعوةُّقدميةُّحديثةُّوالعداءُّلرسولُّاهللُّوسنتهُّموروثُّولكنُّاجلديدُّهوُّأنُُّّه ذهُّالفئةُّمنُّ
أعداءُّامللةُّومنكريُّسنةُّرسولُّاهلل ُّتنسبُّنفسهاُّللقرآنُّاجمليدُّ،فتسمواُّبالقرآنينيُّوقدُّاختارواُّهذهُّالنسبةُّإيهاماُّللناسُّبأهنمُّملتزمونُّ
بالقرآن(  ُّ،)8ملُّيقفُّعملُّهؤالءُّعلىُّإنكارُّحجيةُّالسنةُّمجلةُّ،بلُّذهبواُّإىلُّالتشكيكُّيفُّصدورهاُّعنُّالنيبُّ تارةُّ،وتارةُّيفُّعدالةُّ
الصحابةُّالذينُّمحلواُّالسنةُّونقلوهاُّإليناُّوأخرىُّيفُّروامهاُّبعدُّالصحابةُّالكرامُّمثُّالتشكيكُّيفُّجهدُّاألئمةُّاألعالمُّالذينُّأوقفواُّحيامهمُّ
علىُّالسنةُّفحصاُّوتنقيةُّ،أماُّعن ُّصفاتُّهؤالءُّاملنكرينُّللسنةُّ الذينُّيكتبونُّكثرياُّعلىُّالرغم ُّمنُّقلتهمُّ،بعدُّمجعُّاملعلومات ُّعنهمُّ
فيقولُّالدكتورُّعبدُّاملهديُّعبدُّالقادرُّ ُّ:
ُّ
ُُُُُُُّّّّّّّ –ُّ8ليسواُّمنُّعلماءُّاإلسالمُّإمناُّهمُّبعيدونُّكلُّالبعدُّعنُّذلكُّفمنهمُّمنُّهوُّمنُّدارسيُّاهلندسةُّأوُّالتجارةُّأوُّالفلسفةُّأوُّ
القانونُّأوُّغريُّذلكُّممنُّالُّعالقةُّهلمُّبعلومُّالشريعةُّ،وهؤالءُّالُّقيمةُّلرأيهمُّيفُّغريُّختصصهمُّ .
ُُُُُُُّّّّّّّ–ُّ2يفُّكتابامهمُّتلبيسُّعلىُّغريُّاملتخصصنيُّيفُّالسنةُّ،فيومهونُّالقارئُّبأهنمُّسيتبعونُّ"االسلوبُّالعلمي"ُّو"الفكرُّاحلر"ُّو"النظرُّ
الثاقب"ُّو"حتريرُّاملسائل"ُّ،إىلُّغريُّذلكُّمنُّالكلماتُّالرباقةُّواليتُّتوهمُّالقارئُّبأهنمُّسيحققونُّيفُّاملسائلُّحتقيقاُّملُّيسبقهمُّإليهُّأحدُّ .

ُّ8راجعُّ :السنةُّبنيُّكيدُّاألعداءُّوجهلُّاألدعياء ُّ،محديُّعبدالعظيم ُّالصعيديُّ،طُّ، 2002/8صُّ، 88-1:موسوعةُّبيانُّاإلسالمُّ،الرد ُّعلىُّاالفتاءاتُّ والشبهاتُّ،خنبةُّمنُّ
العلماءُّ والباحثنيُّ،القسمُّالثالثُّ:السنةُّالنب ويةُّ،اجمللدُّاألول(جُّ، 8جُّ،) 2املقدمةُّ .
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ُُُُُّّّّّ -ُّ 3افتاءامهمُّمزورةُّ،فهمُّيأخذون ُّأقوالُّأعداءُّاإلسالمُّالسابقني ُّويرددوهناُّعلىُّأهناُّطعناتُّيف ُّالسنةُّمنُّعندُّأنفسهمُّ ،يدركُّ
ذلكُّمنُّقرأُّ"الرسالة"ُّللشافعي ُّو"تأويلُّخمتلفُّاحلديث"ُّالبنُّقتيبة ُّ،وغريهُّمنُّالكتبُّاليتُّدافعتُّعنُّالسنةُّقدمياُّ .
ُّالعامةُّ،فهيُّهزيلة ُّتافهةُّيكشفُّزيفهاُّكلُّمنُّلهُّدرايةُّبعلومُّاإلسالمُّعامةُّوعلومُّالسنةُّخاصةُّ .
ُّ
ُُُُّّّّ –ُّ4افتاءامهمُّالُّتنطليُّإالُّعلى
ُُُُّّّّ –ُّ5منهجهمُّخمتلُّ،فتجدهمُّيطلبونُّالشيءُّمنُّغريُّبابهُّ،فيدرسونُّاإلسالمُّمنُّكتبُّإعدائهُّودراسةُّالشيءُّالُّيوثقُّهباُّإالُّإذاُّ
درستُّمنُّمصدرهاُّاألساسيُّ .
ُُُُّّّّ –ُّ 4ليسواُّطالبُّحقُّ،فيجعلونُّفكرهم ُّهوُّاألس اسُّوالُّبدُّأنُّتنطوي ُّلهُّكلُّاحلقائق ُّوتقصفُّأعناقُّالنصوصُّفالُّيهمه ُّماذاُّ
يقولُّالواقعُّوإمناُّيهمهُّأنُّيفسرُّالشيءُّحسبما ُّيقتضيهُّفكرهُّ .
ُُُُّّّّ –ُّ 2مصادرُّحبوثهمُّمصطنعةُّ ،فمصادرهمُّملستشرقنيُّونصارىُّويهود ُّوفرقُّحتسبُّعلىُّاإلسالم ُّزوراُّوكثريُّمنهاُّملؤلفني ُّمعروفونُّ
بالزيغُّوالضاللُّ )8 (ُّ.
هبتُّأعاصريُّعاتيةُّمهدفُّإىلُّاإلطاحةُّبالسنةُّ،وإبعادُّاملسلمنيُّعنهاُّ،وتشكيكهمُّيف ُّطرقُّنقلهاُّوروامهاُّ
ُّ
اهلجري ُّ
ُُُُُُُّّّّّّّيفُّ القرنُّالثان ُّ ُّ
ُّ،فهبت ُّيفُّنفسُّالقرنُّ العالماتُّالبارزةُّيف ُّرعايةُّ السنةُّالنبويةُّالكرميةُّوتوثيقها ُّوالدفاعُّعنهاُّ،فلقدُّقيض ُّ اهللُّتعاىلُّأئمةُّكباراُّيف ُّذلكُّ
القرنُّ،وقفواُّيف ُّ وجهُّهذهُّاألعاصريُّيردونُّكيدهاُّ،حىتُّارتدتُّسهامُّالعابثنيُّإىلُّحنورهمُّ،وتنوعتُّهذهُّاجلهودُّماُّبني ُّتوضيحُّصحيحُّ
السنةُّمنُّغريهُّ ،والتحذيرُّمما ُّهوُّدخيلُّعليها ُّووضعُّالقواعد ُّواألصولُّلعلومهاُّ،وعلى ُّرأسهاُّعلم ُّاجلرحُّوالتعديلُّ ُّوبنيُّالدفاع ُّعنُّ
ُّمنكريهاُّ،وأشهر ُّمن ُّدافع ُّعنهاُّاإلمام ُّالشافعي ُّ(ت) 204:يفُّكتابيه ُّ"الرسالة"ُّو"اختالف ُّاحلديث"ُّ ،وابن ُّقتيبةُّ
حجيتهاُّوالرد ُّعلى ُّ
(تُّ) 224:يفُّكتابه"ُّ:تأويلُّخمتلفُّاحلديث"ُّوالطحاويُّ(تُّ) 328:يفُّكتابه"ُّ:مشكلُّاآلثار"ُّ،والسيوطيُّيفُّكتابه"ُّ:مفتاحُّاجلنةُّ
يفُّالتمسكُّبالسنة" ُّ
ُُُُُّّّّّوماُّأشبهُّالليلةُّبالبارحة!ُّ،فقدُّنبتتُّنابتةُّيفُّعصرناُّاحلديثُّتشككُّيف ُّ السنةُّ،يف ُّهجمةُّشرسةُّغامشةُّ،ملُّنس معُّمبثلهاُّمنُّقبلُّ
هجمةُّتكاتفتُّهلاُّكلُّقوىُّالشرُّوالبغي ُّمن ُّ الشيوعينيُّاملالحدةُّ،واملستشرقنيُّ الصليبيني ُّ ،ودعاةُّالالدينيةُّمنُّالعل مانينيُّ ،والبهائينيُّ،
توثيقهاُّ
ُّ
والقاديانينيُّ،وغريهم ُّممن ُّجيمعهم ُّمعسكرُّالعد اء ُّلإلسالم ُّوأهلهُّ ،وزعمتُّهذه ُّالنابتة ُّأن ُّالسنةُّحرفت ُّوبدلتُّ ،وأن ُّأسس ُّ
كانتُّواهيةُّوشكليةُّ،وملُّتنهضُّبعبءُّاحلفاظُّعليها ُّ ،وأخذواُّأقوالُّسابقيهمُّونسبوها ُّألنفسهمُّ .
القرآنُّوحدهُّدونُّ
ُُُُُُُُّّّّّّّّ ومنُّاملؤسفُّحقاُّأنُّيكونُّمنُّبنيُّأبناءُّاإلسالمُّمنُّيزعمُّبصريحُّاللفظُّ:الُّحجةُّيفُّ السنةُّ،إمناُّاحلجةُّيف ُّ ُّ
سواهُّ،وقدُّوجدناُّبعضاُّمنُّهؤالءُّيف ُّالهورُّبباكستانُّ،ومستُّنفسهاُّمجاعةُّالقرآنُّ،وهي ُّأعد ىُّأعدائهُّ،إذُّتتهجمُّعلىُّتفسريه ُّوهيُّ
الُّتعرفُّمنُّالعربيةُّحرفاُّواحداُّ،وتعتمدُّعلىُّتراجمُّشائهة ُّ،وتعتربُّماُّفيهاُّهوُّاحلجةُّمنُّغريُّاحتياجُّلسنةُّرسول ُّ اهللُّصلىُّاهللُّعليهُّ
وسلمُّ،فكانُّمنُّمقصودُّهذاُّالكتابُّ اإلسهامُّيفُُّّكشفُّالقناعُّعنُّأساليبُّ،وحقيقةُّأعداءُّالسنةُّ،منُّأهلُّاألهواءُّوالبدعُّقدمياُّ،منُّ
اخلوارجُّ،والشيعةُّ،واملعتزلةُّ،ومنُّأحياُّفكرهمُّيف ُّ العصرُّاحلديثُّمنُّاملستشرقنيُّ،وأذياهلمُّمنُّدعاةُّالالدينيةُّمنُّالعلمانينيُّ،والبهائينيُّ
ُّ،والقاديانينيُّ ُّ...فالُّيعرفُّاإلسالمُّمنُّالُّيعرفُّاجلاهليةُّ،والُّيستبنيُّاحلقُّأوُّالرشدُّمنُّملُّيتبنيُّالباطلُّأوُّالغىُُّّك ذلكُّالُّينافحُّعنُّ
اإلسالمُّمنُّملُّيعرفُّأعداءهُّوحماربيهُّ،ومنُّملُّيدرسُّخططهمُّ،وأساليبهمُّ،والُّيقدرُّعلىُّاحلربُّمنُّملُّيتعرفُّأرضُّاملعركةُّ ُّوإهناُّمعركةُّ
ليستُّأقلُّمنُّاملعاركُّاحلربيةُّاليتُّخاضها ُّاملسلمونُّ،والُّيزالونُّيف ُّبعضُّاألماكنُّ )2 (.
ُّ
ُُُُُّّّّّهيئُّاهللُّتعاىلُّللسنةُّيفُّأيامناُّعدداُّمنُّأهلُّالعلمُّيظهرونُّاحلقُّويبطلونُّالباطلُّفقضواُّأعمارهمُّمدافعنيُّعنُّسنةُّنبيهم ُّوعلىُّ
رأسُّهؤالءُّالعلماءُّ:الشيخُّحممدُّعبدُّالرزاقُّمحزةُّ،والشيخُّعبدُّالرمحنُّاملعلمي ُّ،ودُّ.مصطفىُّالسباعيُّ،وُّدُّ.حممدُّحممدُّأبوُّشهبةُّ ،
 -ُّ8املدخل ُّإىلُّالسنةُّالنب ويةُّ،دُّ.عبدُّاملهديُّعبدُّالقادرُّعبدُّاهلاديُّ،مكتبةُّاإلميانُّالقاهرةُّط2002/8صُّ 325-342ُّ:
 -ُّ2السنةُّالنب ويةُّيفُّكتاباتُّأعداءُّاإلسالمُّ"مناقشامهاُّ والردُّعليها"ُّ،دُّ.عمادُّالسيدُّالشربيينُّ ،دارُّاليقنيُّ،مصرُّ،ط8423ُّ،8هـ2002ُّ/م ُّ،مقدمةُّالكتاب ُّ
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السنّـ ـ ـةّالنبـ ـ ـويةّوحيّرب ـ ـ ـانيّ،منـ ـ ـاقشةّلدعاوىّأع ـ ـ ـداءّالس ـ ـ ـنـةّال ـ ـنـ ـبـويـةّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّإعدادّ:محـ ـ ـ ـ ـ ــمدّأحم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدّص ـ ـ ـ ــبرة

ُّ ودُّ.أمحدُّعمرُّهاشمُّ،ودُّ.عبدُّاملهديُّعبدُّالقادرُّ،ودُّ.عبدُّالعظيمُّاملطعينُّ،ودُّ.طهُّحبيشيُّ ،ودُّ.عماد ُّالسيدُّالشربيينُّوغريهمُّ .
ُُُُُُُُّّّّّّّّ وكانُّهلذهُّاجلهودُّالفرديةُّدورُّعظيمُّيفُّبيانُّاحلقيقةُّللناسُّوتثبيتهمُّعلىُّدينهمُّوبيانُّزيفُّأقوالُّاملنكرينُّوبطالهناُّ،حىتُّظهرُّ
عملُّمتكاملُّغطىُّشبهاتُّأعداءُّالسنةُّكلهاُّيفُّعملُّموحدُّوهوُُّّموسوعةّبيانّاإلسالمّ،الردّعلىّاال فتراءاتّوالشبهاتّ،إعدادّ
فكانُّهذاُّالعملُّاملوسعُّاملرجعُّالرئيسيُّ هلذاُّالكتابُّهوُّوكتابُّالدكتورُّالسباعي "ُّ :السنة ُّومكانتها ُّيفُّ
ُّ
نخبةّمنّالعلماءّوالباحثينّ،
التشريعُّ اإلسالمي ُّ ُّوُّكتابُّ الدكتورُّالسيدُّالشربيين "ُّ:السنةُّالنبويةُّيفُّكتاباتُّأعداءُّاإلسالمُّ"مناقشامهاُّوالردُّعليها" ُّوكتابُّ ُّ الدكتورُّ
أبوُّشهبة "ُّ:دفاع ُّعن ُّ السنة ُّورد ُّشبه ُّ املستشرقني ُّوالكتاب ُّ املعاصرين" ُّ وكتابُّالدكتورُّعبدُّاملهديُّعبدُّالقادرُّ "ُّ :املدخلُّإىل ُّالسنةُّ
النبوية"ُّ،وكتابُّ" السنةُّبنيُّكيدُّاألعداءُّوجهلُّاألدعياء"ُّ،للدكتورُّ محديُّعبدالعظيمُّالصعيديُّ،وكتاب "ُّ:السنةُّالنبويةُّحجيةُّوتدوينا"ُّ،
حممدُّصاحلُّالغرسيُّ،وكتاب"ُّ:دفاعُّعنُّاحلديثُّالنبوي"ُّدُّ.أمحدُّعمرُّهاشمُّ ،وغريه مُّمنُّاملراجعُّاملثبتةُّيفُّاهلوامشُّ .
ّّّّّّّأماّبالنسبةّإلىّعملي ّ فيّهذاّالكتابّفهوّليس ّأكثرّمنّتجميعّللشبهاتّوترتيبهاّوتنظيمهاّفيّفصولّ ،ثمّالكرّعليهاّ
منّكتبّومراجعّالباحثينّوالعلماءّالمذكورينّآنفاّ،وأحياناّنقلّالبحثّكامالّمنّكتابهمّباختصارّمعّإضافاتّمميزةّلباحثينّ

آخرين ّ،فلقدّبحثتّعن ّأفضلّوأدقّالردودّفيّكتبّالعلماء ّجزاهمّاهللّخيرا ّفنقلتّردّأكثرهمّتوسعا ّودقةّ،وليسّلي ّفيّ

الردودّوالشرحّسوىّاختصارّاألبحاثّوتجميعّالردودّ،وتنظيمهاّفالشكرّكلهّلهمّوجزاهمّاهللّخيرّالجزاءّعنّأمةّمحمد ّ .

الُّالنيبُّليستُّمنُّالسنةُّكماُّيدندن ُّهباُّبعضُّ املدعنيُّ
ُّ
ُُُُُُُّّّّّّّتضمنُّ الفصلُّاألولُّردُّومناقشةُّالدعاوىُّ اليتُّتتعلقُّمبعىنُّالسنةُّوأنُّأقو
بالقرآنيني!ُّوبعضُّشبهاتُّجولدتستهري ُّأنُّالسنةُّمنُّجنس ُّالتقاليدُّاملرويةُّأوُّأهنا ُّأقوالُّللصحابةُّدونتُّعلى ُّأهناُّأقوالُّالنيبُّ،أو ُّمتُّ
وضعُّالسنةُّيفُّعهدُّالنضوجُّالفكريُّوالسياسيُّوأنُّاملسؤولُّعنُّوضعهاُّأصحابُّاملذاهبُّالفقهيةُّوغريهاُّمنُّالدعاوىُّاملبتذلةُّ،أماُّ
الفصلُّالثان ُّفتضمنُّالرد ُّعلى ُّشبهةُّ االكتفاء ُّ بالقرآن ُّدونُّالسنة ُّوأن ُّالقرآنُّمبفرده ُّيكفيناُّ ،والردُّعلى ُّأن ُّاحملفوظُّهو ُّالقرآن ُُّّوحدهُّ
وليستُّالسنةُّمنُّاليتُّتكفلُّاهللُّحبفظهاُّوتوضيحُّمعىنُّ"الذكر"ُّوأنّالمقصودّهو ّمص ادرّالشريعةّكاملةّالقرآنّوالسنةُّ ُّ .
ُُُُُُّّّّّّأماُّالفصلُّا لثالثُّفقدُّتكفلُّبالردُّعلىُّسؤالُّيطرحُّكثرياُّوهوُّهلُّالسنةُّوحيُّربانُّوماُّهيُّاألدلةُّفكانُّالفصلُّاملركزيُّللكتابُّ
مثُّتالهُّفصلُّجييبُّعلىُّإشكالُّالناتج ُّ عنُّالفصلُّالسابقُّوهوُّهلُّكلُّالسنةُّوحيُّأالُّيشكلُّعلىُّاجلوابُّأنُّالنيب ُّ اجتهادُّ ،فهلُّ
اجتهاداتُّالنيبُّوإقرارُّالوحيُّعليهاُّمنُّجنسُّا لوحيُّ،فكانُّعنوانُّالفصلُّالرابعُّ:السنةُّبنيُّعصمةُّالنيبُّواجتهادهُّ،أماُّالفصلُّاألخريُّ:
فقدُّتكفلُّبالرد ُّعلىُّ(ُّ ) 25شبهةُّتتعلق ُّبكتابةُّالسنة ُّمثُّتدوينها ُّواهتمامُّاملسلمني ُّاألوائلُّحبفظ ُّالسنةُّعن ُّطريقُّالكتابة ُّواملدارسةُّ
وقيُّوالنقدُّحىتُّالُّينفدُّإليهاُّدخيلُّفتصدىُّهذاُّالفصلُّللشبهاتُّاملثارةُّحولُّ
والتدوين ُّ،ومحايتهاُّمنُّالوضعُّفأحاطوهاُّبسياجُّمنُّالت ُّ
تدوينُّالسنةُّوانكارُّكتابتهاُّعلىُّعهدُّالنيب ُّوادعاءُّأنُّالصحابةُّحترجواُّمن ُّتدوينُّالسنةُّوعدمُّروايتها ُّلعدمُّشرعيةُّذلكُّ،والزعم ُّأنُّ
التأخريُّبالتدوينُّأدى ُّلضياعهاُّفلم ُّمييزواُّبني ُّالتدوينُّوالكتابة!ُّ،وتصدى ُّهذاُّالفصلُّكذلكُّللرد ُّعلىُّالشبهات ُّاملثارةُّعلى ُّالوضعُّ
مثلُّ:أنُّخلفاءُّبينُّأميةُّكانواُّوراءُّوضعُّاألحاديثُّوأنُّالسياسةُّكانتُّوراءُّاألحاديثُّ،وأنُّالتمسكُّالشديدُّبالسنةُّكانُّمنُّدواعيُّ
الوضع ُّ،إنهُّال ُّأحدُّينكر ُّوجودُّأحاديثُّكثريةُّموضوعة ُّتسربتُّللسنة ُّلكن ُّعلماء ُّاحلديثُّنقدوها ُّحديثاُّحديثا ُّوميزواُّسقيمها ُّمنُّ
صحيحهاُّوإنُّماُّتوافرُّللسنةُّمنُّوسائلُّاحلفظُّواهتمامُّالعلماءُّهباُّليدل ُّعلىُّحفظُّاهللُّلسنةُّنبيهُّمصداقاُّلقولهُّتعاىلُّ{ُّ:إناُّحننُّنزلناُّ
الذكرُّوإناُّلهُّحلافظون}[احلجرُّ .]1:
ّزمرةّ
ّّّّّ أسألّاهلل ّقبولّهذا ّالعملّخير ّالقبولّ،وأن ّيؤجرنيّعليه ّرضىّورحمةّ ،وأنّيبلغ ّعمليّرسوله ّالكريمّ،وأكون ّفي ّ
المنافحينّوالمدافعين ّعن ّسنة ّنبيه ّالمصطفى ّالحبيب ّ ،وإنّكنتّ ّأقلّ ّمن ّهذا ّبكثيرّ ،ولكن ّرحمة ّاهلل ّواسعة ّال ّتدركهاّ
الر ِ
اسخو َن ّ ّفِي ّالععِل ِعم ّيَـقولو َنّ
العقولّواألفهام ّوإني ّأعلم ّمقدار ّنفسيّبالعجز ّوالتقصير ّوقلة ّالبضاعة ّفي ّهذاّالعلم ّالعزيز ّ{ َو َّ
ِِ ِ ِ ِ
وّاألَلَعب ِ
اب ّ([ّ})7آلّعمران]ّ .
اّو َماّيَ َّذ َّكرّإَِّال ّأول ع
َ
ّربِّـَن َ
آمنَّاّبهّك ٌّلّم عنّععند َ
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السنّـ ـ ـةّالنبـ ـ ـويةّوحيّرب ـ ـ ـانيّ،منـ ـ ـاقشةّلدعاوىّأع ـ ـ ـداءّالس ـ ـ ـنـةّال ـ ـنـ ـبـويـةّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّإعدادّ:محـ ـ ـ ـ ـ ــمدّأحم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدّص ـ ـ ـ ــبرة

المبحثّالتمهيديّاألولّ :
السنّةّوالحديثّلغةّواصطالحاّ ّ،والحديثّالنّبويّّبالسندّالمتّصلّمنّخصائصّهذهّاألمةّدونّغيرهاّ .
ّّّّّّّ -ّ2الفرقّ بينّالمعانيّفيّاللغةّواالصطالحُّ ّ:
اللُّالعسكريُّيفُُّّكتابهُّ(الفروقُّيف ُّ اللغة)" ُّ:الفرقُّبنيُّاالسمُّالعريف ُّواالسمُّالشرعيُّ:أنُّاالسمُّالشرعي ُّماُّنقلُّعنُّ
ُّ
ُُُُُُُّّّّّّّيقولُّأبوُّه
أصلهُّيف ُّ اللغة ُّفسمىُّبه ُّفعلُّأو ُّحكمُّحدثُّيف ُّ الشرعُّحنو ُّالصالةُّوالزكاة ُّوالصومُّوالكفرُّواإلميان ُّواإلسالمُّوما ُّيقربُّمن ُّذلكُّ،
كانتُّهذهُّأمساءُّجترى ُّقبلُّالشرعُّعلى ُّأشياءُّ،مثُّجرتُّيف ُّ الشرعُّعلىُّأشياء ُّأخرُّ،وكثرُّاستعماهلاُّحىت ُّصارتُّحقيقةُّفيهاُّ ،وصارُّ
ُّ
و
استعماهلاُّعلىُّاألصلُّجمازاُّ،أالُّترى ُّأنُّاستعمالُّ(الصالة)ُّاليومُّيف ُّ الدعاءُّجمازُّ،وكانُّهوُّاألصلُّ .واالسمُّالعريف ُّماُّنقل ُّعن ُّبابهُّ
بعرفُّاالستعمالُّحنوُّ قولناُّ(دابة)ُّوذلكُّأنهُّقدُّصارُّيف ُّ العرفُّامساُّلبعضُّماُّيدبُّوكانُّيف ُّ األصلُّامساُّجلميعهُّ ،وعندُّالفقهاءُّأنهُّإذاُّ
وردُّعنُّ اهللُّتعاىلُّخطابُّقدُّوقعُّيفُّ اللغةُّلشيء ُّواستعملُّيف ُّ العرفُّلغريهُّ،ووضعُّيفُّ الشرعُّآلخرُّ،فالواجبُّمحله ُّعلىُّماُّوضعُّيفُّ
الشرع؛ُّألنُّماُّوضعُّلهُّيف ُّ اللغةُّقدُّانتقلُّعنهُّ،وهوُّاألصلُّفيماُّاستعملُّفيهُّبالعرفُّأوىلُّبذلكُّوإنُّكانُّاخلطابُّيف ُّ العرفُّلشيءُّ
وىفُّاللغةُّخبالفهُّوجبُّمحلهُّعلىُّالعرف ُّ،ألنهُّأوىلُّ،كماُّأنُّاللفظُّالشرعي ُّحيملهُّعلىُّماُّعدلُّعنهُّ،وإذاُّحصلُّالكالمُّمستعمالُّيفُّ
اُّالصالةُّوآتواُّ الزكاة} ُّ[البقرة ُُّّ ]43:إذُّقدُّ
ُّ
الشريعةُّأوىلُّعلىُّماُّذكرُّقبل ُّ ،ومجيعُّأمساءُّالشرعُّحتتاجُّإىلُّبيانُّحنوُّقولهُّتعاىل{ُّ:وأقيمو
عرفُّبدلي لُّأنهُّأريدُّهباُّغريُّماُّوضعتُّلهُّيفُّ اللغةُّ،وذلكُّعلىُّضربنيُّأحدمهاُّيرادُّبهُّماُّملُّيوضعُّلهُّالبتةُّحنوُّالصالةُّوالزكاةُّ،والثانُّ
يرادُّبهُّماُّوضعُّلهُّيفُّ اللغةُّلكنهُّقدُّجعلُّامساُّيف ُّ الشرعُّملاُّيقعُّمنهُّعلىُّوجهُّخمصوصُّ،أوُّيبل غُّحداُّخمصوصاُّفصارُُّّكأنهُّمستعملُّ
يف ُّغريُّماُّوضعُّلهُّوذلكُّحنوُّ الصيامُّوالوضوءُّوماُّشاكله"ُّ( ُّ ُّ)8
ُُُُُُُُّّّّّّّّللكلمةُّإذنُّمعنيانُّ،معىنُّلغوىُّ،ومعىن ُّشرعيُّ،أي ُّداللةُّلغويةُّوداللةُّاصط الحيةُّ ،وقدُّيكونُّاملعىنُّاالصطالحي ُّبعيدا ُّعنُّ
املعىنُّاللغويُّ،بلُّقد ُّتكونُّالكلمةُّهلاُّأكثرُّمنُّمعىنُّيف ُّ اللغةُّوأكثرُّمنُّمعىنُّيف ُّ االصطالحُّككلمةُّ"السنة"ُّمثالُّ.فهي ُّفضال ُّعنُّ
ُّ
معانيهاُّاللغويةُّاملتعددةُّ،واليتُّسيأيت ُّذكرهاُّ،هلاُّأكثرُّمنُّمعىنُّاصطالحي ُّعندُّاحملدثنيُّ ،والفقهاءُّ،واألصولينيُُّّ،فالذي ُّالُّيعرفُّهذهُّ
الفوارقُّاالصطالحيةُّالُّشكُّواقعُّيف ُّ اخلطأُّ،وهذهُّالفوارقُّاستغلهاُّأعداءُّاإلسالمُّوالسنةُّاملطهرةُّاستغالالُّبشعاُّ،فنراهمُّيف ُّهجومهمُّ
على ُّالسنة ُّاملطهرة ُّيركزون ُّعلى ُّبعض ُّمعانيها ُّاللغوية ُّأو ُّاالصطالحية ُّمهملني ُّعن ُّجهل ُّتارةُّ ،وعن ُّعلم ُّتارة ُّأخرى ُّباقي ُّمعانيهاُّ
االصطالحيةُّبغية ُّالوصول ُّ إىل ُّهدفهم ُّوغايتهمُّمن ُّالتشكيك ُّيف ُّحجيتها ُّوعدمُّالعمل ُّهبا ُّومنُّذلك ُّتركيزهم ُّعلىُّمعىن ُّالسنة ُّىفُّ
اصطالحُّالفقهاءُّوهىُّماُّليسُّبواجبُّمماُّميدحُّفاعلهاُّوالُّيذمُّتاركهاُّ( ُّ )2وهذاُّالتعميمُّيفُّتعريفُّالسنةُّتغريرُّوخداعُّللتضليلُّ،إذُّفيهُّ
االحتجاج وأنُّ
ُّ
عندُّرجال ُّاألصول ُّوعلى ُّأهنا ُّمصدر ُّتشريعي ُّمالزم ُّللقرآن ُّالكرمي ُّيف ُّ
صرفُّهلذه ُّالكلمة ُّعن ُّمعناها ُّاالصطالحي ُّ ُّ
األحكامُّالتكليفية ُّاخلمسةُّتدورُّفيهاُّ،كماُّتدورُّيفُّ القرآنُّالكرميُّبالتمام ُّ( ُّ .ُّ)3
ّوالسيرة ُّ ،حسنةُّكانت ُّأوُّ
ّ
ُُُُُُُُّّّّّّّّومنُّاملعان ُّ اللغوية ُّاليت ُّيركز ُّعليها ُّأعداء ُّاإلسالم ُّيف ُّتعريفهم ُّبالسنة ُّمعناها ُّالوارد ُّمبعىن ُّالطريقة
سيئةُّ،ويعربونُّعنُّذلكُّاملعىنُّبالعادةّوالعرفُُّّكماُّقالُّاملستشرقُّ"جولدُّتسيهر""ُّ:السنةُّهيُّمجاعُّالعاداتُّوالتقاليدُّالوراثيةُّيفُّ اجملتمعُّ
إىلُّاإلسالمُّ،فأصاهباُّتعديلُّجوهري ُّ عندُّانتقاهلاُّ،مثُّأنشأُّاملسلمونُّمنُّاملأثورُّمنُّاملذاهبُّواألقوالُّواألفعالُّ
ُّ
العريبُّاجلاهلي؛ُّفنقلتُّ
والعاداتُّألقدمُّجيلُّمنُّأجيال ُّاملسلمنيُّسنةُّجديدة"ُّ( ُّ )4
ُّ -ُّ8الفروقُّيفُّاللغةُّصُّ ُّ، 54وانظرُّض وابطُّالروايةُّعندُّاحملدثني ُّلألستاذُّالصديقُّبشريُّنصرُّصُّ ُّ، 25وانظرُّالسنةُّيفُّم واجهةُّأعدائهاُّللدكتورُّطهُّحبيشي ُّصُّ ُّ 23وماُّبعد ُّ
ُّ -ُّ2البحرُّاحمليط ُّللزركشيُّ ُّ، 214/ُّ 8وإرشاد ُّالفحولُّللشوكانُّ ُّ، 855/ ُّ8وأصولُّالفقهُّللشيخُّحممدُّاخلضريُّصُّ ُّ، 54وأصولُّالفقهُّعبدُّالوهابُّخالفُّصُُّّ 888
 ُّ -ُّ3ض وابطُّالروايةُّعندُّاحملدثنيُّصُُّّ 24ُّ، 25بتصرفُّ،عنُّكتاباتُّأعداءُّاإلسالمُّومناقشتهاُّدُّ.عمادُّالسيدُّحممدُّإمساعيلُّالشربيين ُّطبعةُّ 2002مُّصُّ ُّ 81:
ُّ -ُّ4العقيدةُّ والشريعةُّيفُّاإلسالمُّصُُّّ. 258ُّ،41وه وُّمستشرقُّجمرى ُّيهوديُّ،رحلُّإىلُّسورية ُّوفلسطنيُّومصر ُّ،والزمُّبعضُّعلماءُّاألزهرُّ.لهُّتصانيفُّباللغاتُّاألملانيةُّ
واإلنكليزية ُّ والفرنسيةُّ.ترجم ُّبعضهاُّإىلُّالعربيةُّ،قا لُّالدكتورُّالسباعي"ُّ:عرفُّبعدائهُّلإلسالمُّوخبطورةُّكتاباتهُّعنهُّ،ومنُّحمرري ُّدائرةُّاملعارفُّاإلسالمية"ُّكتبُّعنُّالقرآن ُّ
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السنّـ ـ ـةّالنبـ ـ ـويةّوحيّرب ـ ـ ـانيّ،منـ ـ ـاقشةّلدعاوىّأع ـ ـ ـداءّالس ـ ـ ـنـةّال ـ ـنـ ـبـويـةّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّإعدادّ:محـ ـ ـ ـ ـ ــمدّأحم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدّص ـ ـ ـ ــبرة

ُُُُُُُّّّّّّّوتابعهُّعلىُّذل كُّسائرُّمنُّجاء ُّبعدهُّمنُّاملستشرقنيُّ( ُّ .)8
إنُّ لفظُّالسنةُّومعناهاُّكانُّمعروفاُّيفُّ لغةُّالعربُّقبلُّاإلسالمُّوملُّخيتعُّاملسلمونُّهذهُّالكلمةُّوالُّمعناهاُّ،ولكنُّليسُّاألمرُّكماُّ
زعمُّاملستشرقونُّومنُّتابعهمُّمنُّأنُّمعىنُّالسنةُّيف ُّصدرُّاإلسالمُّالعادةُّوالعرفُّ(ُّ)2اجلاهلي ُّ،أوُّأهناُّال طريقُّالصحيحُّفقطُّ،وإنماّ

تشمل ّالطريق ّالصحيح ّوغير ّالصحيح ُّعلى ُُّّرأى ُّمجهور ُّعلماء ُّاللغةُّ ،ويؤيدهم ُّيف ُّ اإلطالق ُّالقرآن ُّالكرميُّ ،واألحاديث ُّالنبوية ُُّّ،
واألشعارُّاجلاهليةُّعلىُّماُّسيأيت ُّ،كماّأنّاستعمالّالقرآنّالكريمّوالسنةّال مطهرةّلكلمةّالسنةّبالمعنىّاللغ ّوي ّال ّيعنىّلل ّأنّ
هُّالكلمةُّانتقلتُّمنُّمعناهاُّاللغوي ُّإىل ُّاملعىنُّ
ُّ
هذا ّالمعنىّاللغ ّوي ّ (الطريقة)ّأوّ(السيرة)ّأوّ(العادة)ّهوّالمرادّشرعاّبالسنةُّ،فهذ
االصطالحيُّ(سنةُّرسولُّاهللُّ ُّ الشاملةُّألقوالهُّوأفعالهُّوتقريراتهُّوصفاتهُّاخللقيةُّواخللقيةُُّّ) ...وهىُّهبذاُّاملعىنُّمصدرُّتشريعي ُّمالزمُّ
للقرآن ُّالكرمي ُّالُّينفكُّأحدمهاُّعنُّاآلخرُّ .
ُُُُُُُّّّّّّّيصحُّتعريفُّالسنةُّبالعادةُّوالعرفُّ،ولكنُّاملرادُّبالعادةُّيف ُّهذهُّاحلالةُّعادةُّالرسولُّأي ُّماُّعملهُّ أوُّأقرهُّأوُّرآهُّفلمُّينكرهُّ،وهىُّ
اجلاهليةُّ
ُّ
يفُّ هذهُّاحلالةُّمنُّالدينُّ.كماُّتطلقُّأيضاُّعلىُّالسريةُّالعمليةُّحلياةُّالصحابةُّرضيُّاهللُّعنهمُّوالُّتعىنُّالعادةُّوالعرفُّالسائدُّيف ُّ
كماُّيومههُّكالمُّجولدُّتسيهرُّومنُّقالُّبقولهُّ( ُّ،)2وهذاُّاملعىنُّاالصطالحيُّ لكلمةُّالسنةُّكانُّحمدداُّومعلوماُّيفُّصدرُّ اإلسالمُّوالنيبُّ
أصحابهُّكماُّسيأيتُّيفُّمعىنُّالسنةُّ ،وليسُّاألمرُّكماُّزعمواُّأنُّهذاُّاملعىنُّاالصطالحي ُّللسنةُّحتددُّيف ُّأواخر ُّ القرن ُّ الثانُّ
ُّ
بنيُّظهران ُّ
جرةُّ .
اهل ُّ
ُُُُُُُُُّّّّّّّّّومنُّاملعان ُّ اللغويةُّاليت ُّيركزُّعليهاُّأصحابُّالشبهات ُّيف ُّتعريفهمُّ السنةُّمعناهاُّالواردُّمبعىنُّالطريقةُّ،مثُّيعرفونُّالسنة ُّالنبوية؛ُّ
بأهناُّالطريقةُّالعمليةُّأوُّالسنةُّالعمليةُّ،أماُّأقوالهُّوتقريراتهُّوصفاته ُّ فليستُّمنُّالسنةُّ،وإطالقُّلفظُّحديثُّأوُّسنةُّعلىُّذلكُّإمناُّ
هوُّيف ُّ نظرهمُّاصطالحُّمستحدثُّمنُّاحملدثنيُّوالُّتعرفهُّاللغةُّوالُّيستعملُّيف ُّأدهبا ،كماُّ زعمُّحممودُّأبوُّريهُّيفُُّّكتابهُّ(أضواءُّعلىُّ
ُّالسماء)،والدكتورُّاملهندسُّحممد ُّشحرورُّيفُُّّكتابهُّ
ُّ
نيازي ُّعزُّالدين ُّيفُّكتابهُّ(إنذارُّمن
يُّو ُّ
السنةُّاحملمدية)ُّتبعاُّللدكتور ُّتوفيقُّصدق ُّ
(الكتابُّوالقرآنُّقراءةُّمعاصرة)" ُّ ،إنُّماُّاصطلح ُّعلىُّتسميتهُّبا لسنة ُّالنبويةُّإمناُّهوُّحياة ُّالنيبُّ كنيب ُّوكائن ُّإنسان ُّعاشُّحياته ُّيفُّ
الواقعُّ،بلُّيفُّ الصميمُّمنهُّ،وليسُّيفُّعاملُّالوهم"ُّ،وىفُّموضعُّآخرُّيقول"ُّ:منُّهناُّيأيتُّ التعريفُّاخلاطئُّبرأيناُّللسنةُّالنبويةُّبأهناُّكلُّماُّ
صدرُّعنُّالنيب ُّمنُّ قولُّومنُّفعلُّأوُّأمرُّأوُّهنىُّأوُّإقرارُّ.علماُّبأنُّهذ اُّالتعريفُّللسنةُّليسُّتعريفُّالنيب ُّنفسهُّ،وبالتايل ُّفهوُّقابلُّ
للنقاشُّواألخ ذُّوالردُّوهذاُّالتعريفُّكانُّسبباُّيفُّحتنيطُّ اإلسالمُّ،علماُّبأنُّالنيب ُّ وصحابتهُّملُّيعرفواُّالسنةُّهبذاُّالشكلُّ،وتصرفاتُّعمرُّ
بنُّاخلطابُّتؤكدُّذلك"ُّ( ُّ .)3
ُُُُُُُّّّّّّّومنُّاملعان ُّ اللغويةُّاليت ُّيركزونُّعليهاُّيف ُّتشكيكهمُّيف ُّ السنةُّاملطهرةُّمعناهاُّالواردُّيف ُّ القرآنُّالكرميُّمبعىن ُّأمرُّاهللُّعزُّوجلُّوهنيهُّ
وسائرُّأحكامهُّوطريقتهُّ ،ويقولونُّ:ال ُّسنة ُّسوى ُّسنةُّاهلل ُّعزُّوجل ُّالواردةُّيفُُّّكتابهُّالعزيزُّ ،وأنهُّمستحيل ُّأنُّيكون ُّلرسولُّاهلل ُّسنةُّ،
ويكونُّهللُّعزُّوجلُّسنةُّ،فيشركُّالرسولُّنفسهُّمعُّاهللُّعزُّوجلُّ ،كماُّيقول ُّحممدُّجنيبُّيفُُّّكتابهُّ(الصالة)ُّ ،مثُّيقولُّفماُّكانُّلبشرُّ
آتاهُّاهللُّالكتابُّواحلكمُّوالنبوةُّأنُّيتكُّحكمُّاهللُّوسنتهُّ،ويطلبُّمنُّالناسُّأنُّتتبعُّماُّيسنهُّهوُّمنُّأحكامُّ،وليسُّذلكُّإنُّحصلُّ
إالُّاستكباراُّيف ُّ األرض ُّوتعالُّعلىُّاهللُّ ،يقولُّاهللُّتعاىل{ :فلماُّجاءهمُّنذيرُّماُّزادهمُّإالُّنفوراُّاستكباراُّيفُّاألرضُّومكرُّالسيئُّوالُّ
حييقُّاملكرُّالسيئُّإالُّبأهلهُّفهلُّينظرونُّإالُّسنةُّاألولنيُّفلنُّجتدُّلسنةُّاهللُّتبديالُّولنُّجتدُّلسنةُّاهللُّحتويال}[فاطرُّ ]42:وهذاُّيؤكدُّ
احلديثُّ،ومنُّكتبه"ُّ:تاريخ ُّمذاهبُّالتفسريُّاإلسالمي"ُّو"العقيدةُّ والشريعةُّيفُّاإلسالم"ُّوغريُّذلكُّماتُّسنةُّ8128مُّلهُّترمجةُّيفُّ:األعالمُّللزركليُّ ُّ، 214/ُّ 8واالستشراقُّ
للدكتورُّ/للسباعيُّصُّ ُّ، 32-38وأراءُّاملستشرقنيُّحولُّالقرآنُّ وتفسريهُّللدكتورُّعمرُّإبراهيم ُُّّ .842ُّ -ُّ848/ُّ8
ُّ -ُّ8دائرةُّاملعارفُّاإلسالميةُّ ُّ، 330/ ُّ 2وانظرُّدراساتُّيفُّاحلديث ُّللدكتورُّاألعظميُُّّ، 88-5/ ُّ 8ومنهجيةُّمجعُّالسنةُّومجعُّاألناجيل ُّللدكتورة ُّعزيةُّعلىُّطهُّصُُّّ،42
ُّ، 823ُّ،822كتاباتُّأعداءُّاإلسالمُّومناقشتهاُّدُّ.عمادُّالسيدُّحممدُّإمساعيلُّالشربيين ُّطبعةُّ2002م ُّصُّ 81:
 ُّ -ُّ2انظرُّ:حجيةُّالسنةُّللدكتورُّعبدُّالغىنُّعبدُّاخلالقُّص ُّ، 58-41واملدخلُّإىلُّالسنةُّالنب ويةُّ،الدكتورُّعبدُّاملهدىُّعبدُّالقادرُّص.25،24
ُُّّ-ُّ3كتابهُّالكتابُّ والقرآنُّقراءةُّمعاصرةُّصُُّّ، 541-544وحمم ودُّأبوُّريةُّ،أض واءُّعلىُّالسنةُّصُّ ُّ، 31ونيازي ُّعزُّالدينُّ،إنذارُّمنُّالسماءُّصُُّّ 888ُّ، 40
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السنّـ ـ ـةّالنبـ ـ ـويةّوحيّرب ـ ـ ـانيّ،منـ ـ ـاقشةّلدعاوىّأع ـ ـ ـداءّالس ـ ـ ـنـةّال ـ ـنـ ـبـويـةّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّإعدادّ:محـ ـ ـ ـ ـ ــمدّأحم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدّص ـ ـ ـ ــبرة

وجوبُّالرجوعُّلكتابُّاهللُّوحدهُّمجاعُّسنةُّ اهلل( ُّ،)8وهوُّماُّيقولهُّأمحدُّصبحىُّمنصورُّيفُُّّكتابهُّ(حدُّالردة)ُّمعرفاُّبالسنةُّاحلقيقيةُّقائالُّ:
عُّوحياُّ،والرسولُّيبلغهُّوينفذهُّ،واهللُّتعاىلُّأمرُّالنيب ُّبأنُّيقولُّ{إنُّ
ُّ
"سنةُّاهللُّتعاىلُّهي ُّسنةُّرسولهُّعليهُّالسالم ُّ ُّ،اهللُّتعاىلُّينزلُّالشر
أتبعُّإالُّماُّيوحى ُّإيل}[األحقافُّ،ُّ)2 (ُّ ]1:وكذلكُّقاس مُّأمحدُّيفُُّّكتابهُّ(إعادة ُّتقييمُّاحلديث)ُُّّ .
ُُُُُُُّّّّّّّوالذىُّزعمهُّأعداءُّالسنةُّاملطهرةُّيف ُّتعريفهمُّبالسنةُّالنبويةُّمنُّأهناُّالطريقة ُّ العمليةُّأوُّالسنةُّالعمليةُّ،أوُّهي ُّسنةُّاهللُّعزُّوجلُّ،
وأنُّتعريفُّالسنةُّالنبويةُّبأهناُّ"كلُّماُّصدر ُّعنُّالنيب ُّمنُّقولُّأوُّفعلُّأوُّتقريرُّأوُّصفةُُّّ"ُّ ...اصطالحُّمستحدثُّمنُّاحمل دثنيُّوملُّ
يعرفهُّالنيبُّوالُّأصحابهُّبلُّكانُّهذاُّالتعريفُّسبباُّيفُّحتنيطُّاإلسالمُّ،هذاُّالزعمُّالكاذبُّإمناُّيدلُّعلىُّماُّسبقُّوأنُّذكرتهُّمنُّأنُّهؤالءُّ
األعداءُّخيلطونُّبنيُّاملعان ُّيف ُّ اللغةُّوبينهاُّيف ُّ االصطالحُّ ،والُّيهتمونُّمبعرفتهاُّوال ُّببياهناُّإماُّعنُّجهلُّ ،وإماُّع نُّعلمُّبقص د ُّخداعُّ
القارئُّوتضليلهُّوتشكيكهُّيفُّ حجيةُّالسنةُّوىفُّعلمائهاُّالذينُّقيدهمُّربُّالعزةُّحلفظهاُّمنُّالتغيريُّوالتبديلُّمتاماُّبتمامُّ،كماُّقيض ُّلكتابهُّ
العزيزُّمنُّحيفظهُّمنُّالعلماءُّاألفذاذُّ .
ُُُُُُّّّّّّ ُّوسيتضحُّأنُّالسنة ُّالنبويةُّبتعريفها ُّاملعلومُّعند ُّاحملدثنيُّواألصوليني ُّوالفقهاءُّ،كان ُّمقصوداُّمن ُّالنيب ُّ ُّومعلوما ُّللصحابة ُّوأن ُّهذاُّ
ا لتعريفُّللسنةُّاملطهرةُّكانُّسبباُّيفُّعزةُّاإلسالمُّوأهلهُّ،وليسُّسبباُّيفُّ حتنيطهُّكماُّيزعمُّأعداءُّاإلسالم ُُّّ،كماُّسيتضحُّأيضاُّأنُّمصطلحُّ
السنةُّومصطلحُّاحلديثُّكاناُّمتادفني ُّزمنُّالنبوةُّاملباركةُّوزمنُّالصحابةُّرضيُّاهلل ُّعنهمُّفمنُّبعدهمُّمنُّالتابعنيُّوتابعيهمُّرضي ُّاهللُّ
عنهمُّوعلىُّذلكُّعلماء ُّالشرعُّاحلنيفُّ،خالفاُّألعداء ُّاإلسالمُّالزاعمنيُّ:أن ُّمصطلحُّالسنةُّغريُّمصطلح ُّاحلديثُّ،وأهنماُّجيب ُّأنُّ
يكوناُّمتميزينُّعنُّبعضهما ُّفإىلُّبيانُّذلك( ُّ .)3

ّّّّّّ-ّ 0السنةّوالحديثّلغةّ ّ:
أصلهاُّاللغويُّ
ُّ
ُُُُُُُّّّّّّّأوال ّ:السنةّلغةُّ:تطلقُّعلىُّعدةُّمعانُّفتد مبعىنُّ:السريةُّوالطريقةُّ املستمرةُّ،سواءُّحسنةُّكانتُّأمُّسيئةُّ( ُّ،)4و
مأخوذُّمنُّقولكُّ:سننتُّاملاءُّإذاُّواليتُّصبهُّ،وىفُّلسانُّالعربُّ:سنُّعليهُّاملاءُّ:صبهُّ،وقيلُّ:أرسلهُّإرساالُّليناُّ،وىف ُّحديثُّعمروُّبنُّ
العاصُّعندُّموت ه"ُّ:فسنواُّعلىُّالتابُّسنا"ُّ( ُّ)5أي ُّضعوهُّوضعا ُّسهالُّ( ُّ)4فشبهتُّالعربُّالطريقة ُّ املتبعةُّ،والسريةُّاملستمرةُّبالشيءُّ
املصبوبُّ،لتواىلُّأجزائهُّعلىُّهنجُّواحدُّ،ومنُّهذاُّاملعىنُّقولُّخالدُّبنُّعتبةُّاهلذيلُّ :
ُّ فالُّجتزعنُّمنُّسريةُّأنتُّسرمها ُّ ***ُّفأولُّراضُّسنةُّمنُّيسريهاُّ( ُّ )2
القرآنُّالكرميُّ،قالُّتعاىل{ُّ:سنةُّمنُّقدُّأرسلناُّقبلكُّمنُّرسلناُّوالُّجتدُّلسنتناُّحتويالُّ
ُّ
وهبذاُّاإلطالقُّاللغوي ُّجاءتُّكلمةُّالسنةُّيف ُّ
ُّ
ُُُُُّّّّّ
}[اإلسراء ُّ]22:وقالُّتعاىلُّ{وماُّمنعُّالناسُّأنُّيؤمنواُّإذُّجاءهمُّاهلدىُّويستغفرواُّ رهبمُّإالُّأنُّتأتيهمُّسنةُّاألولني}[الكه فُّ،]55:كماُّ
جاءتُّأيضاُّيف ُّ السنةُّالنبويةُّهبذاُّاملعىنُّ،قال" ُّ:منُّسنُّسنةُّحسنةُّفله ُّ أجرهاُّوأجرُّمنُّعملُّهباُّإىلُّيومُّالقيامةُّ،ومنُّسن ُّسنةُّ
سيئةُّفعليهُّوزرهاُّووزرُّمنُّعملُّهباُّإىلُّيومُّالقيامة"ُّ(  ُّ،)1وهكذاُّفإنُّالعربُّتطلقُّعلىُّكلُّمنُّابتدأُّأمراُّعملُّبهُّقومُّمنُّبعدهُّ،بأنهُّ
سنهُّ،كقولُّنصيبُّ:كأنينُّ سننتُّاحلبُّأولُّعاشقُّ***ُّمنُّالناسُّإذاُّأحببتُّمنُّبينهمُّوحدى ُّ ُّ
هوُّالذيُّ ُّ
 ُّ -ُّ8حممدُّجنيب ُّكاتبُّمعاصرُّأنكر ُّيفُّكتابهُّالسنةُّاملطهرةُّوزعمُّأنُّتفاصيلُّالصالةُّ واردةُّيفُّالقرآنُّالكرميُّنشرُّدائرة ُّاملعارفُّالعلميةُّاإلسالميةُّ،الصالةُّصُُّّ .222ُّ، 224
ُّ -ُّ2أمحدُّصبحىُّمنصورُّخترجُّ يفُّاألزهرُّوحصلُّعلىُّالعامليةُّيفُّالتاريخ ُّمنُّاجلامعةُّ وتربأُّمنُّالسنةُّفتربأتُّمنهُّاجلامعةُّ،سافرُّإىلُّأمريكاُّوعملُّمعُّاملتنبئ ُّرشاد ُّخليف ةُّ،
حياضرُّباجلامعةُّاألمريكية ُّمبصرُّ،ومديرُّرواقُّبنُّخلدونُّباملقطمُّ.منُّمصنفاتهُّ:األنبياءُّيفُّالقرآن ُّ،واملسلمُّالعاصيُّ،وعذابُّالقربُّ والثعبا نُّاألقرع  ُّ،وملاذاُّالقرآنُّ،باسمُّ
سالمُّواستمرار ُّامل ؤامرةُّكالمهاُّ
ُّ
مستعارُّوه وُّعبدُّاهللُّاخلليفةُّ.انظرُّقصتهُّه وُّورشادُّخليفةُّيفُّكتايبُّمسيلمةُّيفُّمسجدُّتوسان ُّ،والدفاعُّعنُّالسنةُّاجلزء ُّاألولُّمنُّسلسةُّ"اإل
لفضيلةُّاألستاذُّالدكتور ُّطهُّحبيشي ُُّّ،وراجع ُّكتابهُّ:حدُّالردة ُّصُُّّ . 40
ُّ3كتابات ُّ أعداءُّاإلسالمُّومناقشتهاُّ،دُّ.عمادُّالسيدُّحممدُّإمساعيلُّالشربيينُّ ،الطبعةُّ:األوىلُُّّ 2002مُّ،صُّ. 24ُّ:نسخةُّاملكتبة ُّالشاملةُّ .
ُّ -ُّ4خمتارُّالصحاحُّللرازى ُّصُّ ُّ، 382ولسانُّالعربُّ ُّ، 225/ُّ 83والقاموسُّاحمليط ُّ ُّ، 231/ُّ4واملعجمُّالوسيطُُّّ .454/ُّ 8
ُّ -ُّ5أخرجهُّمسلمُّ(بشرحُّالنووى)ُّكتابُّاإلميانُّ،بابُّكونُّاإلسالمُّيهدمُّماُّقبلهُّوكذاُّاهلجرةُّ واحلجُُّّ 484/ُّ8رقمُّ ُّ، 828وأمحدُّىفُّمسندُُّّ .811/ُّ 4
ُّ -ُّ4لسا نُّالعرب ُّ ُّ، 222/ُّ83والقاموسُّاحمليط ُّ ُّ، 231/ ُّ 4واملعجمُّالوسيط ُُّّ .454ُّ،455/ُّ8
ُّ -ُّ2لسا نُّالعرب ُّالبنُّمنظورُُّّ .225/ُّ83
ُّ -ُّ1أخرجهُّمسلمُّ،كتابُّالزكاةُّ،رقمُّ ُّ، 8082وأخرجهُّيفُّكتابُّالعلم ُّ،بابُّمنُّسنُّسنةُّحسنةُّأوُّسيئةُّرقم ُّ 8082منُّحديث ُّجرير ُّبنُّعبدُّاهللُّرضيُّاهللُّعنهُّ .
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ُُُُُُُُّّّّّّّّ وخصهاُّبعضُّأهلُّاللغةُّبالطريقةُّاملستقيمةُّاحلسنةُّدونُّغريهاُّ،ول ذلكُّقيلُّ:فالنُّمنُّأهلُّالسنةُّ( ُّ،)8واحلقُّهوُّماُّعليهُّمجهورُّ
أهلُّاللغةُّويؤيدهمُّيفُّ اإلطالقُّاآلياتُّواألحاديث ُّالسابقُّوأشعارُّالعربُّ( ُّ .)2
ُُُُُُُّّّّّّّوالعالقةّبينّالمعنيينّ(اللغ ّوي ّواالصطالحي)ّظاهرة؛ُّألن ُّسنةُّاملصطفىُّ منُّقولُّ،أوُّفعلُّ،أوُّتقريرُّأوُُّّ ...طريقة ُّمتبعةُّ
عندُّاملؤمننيُّليسُّهلم ُّخريةُّيف ُّ أمرهُّكماُّقالُّربُّالعزة ُّ{وماُّكان ُّملؤمنُّوالُّمؤمنةُّإذا ُّقضىُّاهللُّورسولهُّأمرا ُّأنُّيكونُّهلمُّاخلرية ُّمنُّ
أمرهمُّومنُّيعصُّاهللُّورسولهُّفقدُّضلُّضالالُّمبينا}ُّ[األحزابُّ،)3 (]34:قالُّالدكتورُّمهامُّعبدُّالرحيمُّسعيد"ُّ:وسنةّالنبيّصلىّاهللّ
عليه ّوسلمّ .تحمل ّهذه ّالمعاني ّ اللغويةّ ،لما ّفيها ّمن ّجريان ّاألحكام ّواطرادهاّ ،وصقل ّالحياة ّاإلنسانية ّبهاّ ،فيكون ّوجهّ

المجتمعّالسائر ّعلىّهديها ّناضراّبخيرها ّوبركتهاّ،ويستفاد ّمنّالمعاني ّاللغويةّأن ّالسنةّفيها ّمعنىّالتكرار ّواال عتيادّ ،وفيهاّ
معنىّالتقويمّ ،وإمرارّالشيء ّ علىّالشيء ّمنّأجلّإحدادهّوصقله ُّ( ُّ .)4
اللغةّ"الطريقة"ّو"العادة"ّو"السيرة"ّسواءّ
ّ
ُُُُُُُّّّّّّّخالصةُّالقولُّكما ُّيقولُّالدكتورُّحممدُّمصطفىُّاألعظميُّ :إنّالسنةّمعناهاّفي ّ
كانتّسيئةّأو ّحسنةّ،وقد ّاستعملها ّاإلسالمّ(القرآنّوالنبي ّ )في ّمعن اهاّاللغ ّويّّكماّرأينا ّفي ّاآلياتّواألحاديث ّالسابقةّ،

ثمّخصصهاّاإلسالمّبطريقةّالنبي ّ وطريقةّأصحابه ّ رضيّاهللّعنهمّكما ّسيأتي ّفي ّتعريفّالسنةّاصطالحاّ،وليسّمعنى ّهذاّ

أنّمعناهاّاللغ ّوي ّ قدّبطلّأوّانعدم ّبلّبقي ّاستعمالهاّولكنّفيّنطاقّضيق ُّ( ُّ .)5

ّّّّّّّثانياّ:الحديثّلغةّ ّ :
ّّّّّّّّّوهوُّ اجلديدُّضدُّالقدمي ُّومادةُّالكلمةُّ"حدث" ُّتدور ُّحولُّمعىنُّواحد ُّوهوُّكونُّالشيء ُّبعدُّأنُّمل ُّيكنُّ،واحلديثُّكالمُّ
حيدثُّمنهُّالشيء ُّبعدُّالشيء ُّ،بعدُّأن ُّملُّيكنُّ(  ُّ،)4وإمناُّمسيتُّالكلماتُّوالعبارات ُّحديثا؛ُّألنُّالكلماتُّإمناُّتتكبُّمن ُّاحلروفُّ
املتعاقبةُّاملتواليةُّ،وكلُّواحدُّمنُّتلكُّاحلروفُّحيدثُّعقبُّصاحبهُّ،أوُّألنُّمساعهاُّحيدثُّيف ُّ القلوبُّمنُّاملعانُُّّوالعلومُّالشيء ُّ الكثريُّ
قالُّاألستاذُّالدكتورُّمروانُّحممدُّشاهنيُّ:أماُّعنُّاحلديثُّيفُّ اللغةُّفلهُّ
ُّ
قالُّتعاىلُّ{فليأتواُّحبديثُّمثلهُّإنُّكانواُّصادقني}[الطورُّ،]34:
معانُّثالثةُّ:األول ُّ:احلديثُّمبعىنُّاجلديدُّالذىُّهوُّضدُّ القدميُّ،تقولُّ:لبستُّثوباُّحديثاُّأيُّجديداُّ،وقرأتُّكتاباُّحديثاُّمبعىنُّاجلديدُّ،
وركبتُّسيارة ُّحديثة ُّتعىن ُّسيارةُّجديدةُّ ،الثاني ُّ :احلديث ُّمبعىن ُّاخلربُّوالنبأ ُّمثل ُّقوله ُّتعاىل{ُّ :هل ُّأتاك ُّحديث ُّموسى} ُّ[النازعاتُّ
 ُّ،]85:ومثلُّقولهُّعزُّوجل{ُّ:هلُّأتاكُّحديثُّالغاشية}ُّ[الغاشيةُّ]8:وقد ُّوردُّهذاُّ املعىنُّأيضاُّيف ُّقولُّربناُّعزُّوجلُّ{وإذُّأسرُّالنيبُّ
إىلُّبعضُّأزواجه ُّحديثا}[التحرميُّ ،ُّ ]3:الثالث ُّ :احلديث ُّمبعىنُّالكالم ُّمثلُّقول ُّاهللُّتعاىل ُّ{اهللُّنزل ُّأحسنُّاحلديثُّكتابا ُّمتشاهبا}ُّ
[الزمرُّ]23:أيُّ نزلُّأحسنُّالكالمُّ،ومثلُّقولهُّسبحانهُّ{ومنُّأصدقُّمنُّاهللُّحديثا}ُّ[النساءُّ ]12:وقولهُّتعاىل ُّ{فبأيُّحديثُّبعدهُّ
يؤمنون}ُّ[املرسالتُّ ]50:أيُّ إنُّملُّيؤمنواُّبالقرآن ُّالكرميُّفبأيُُّّكالمُّبعدهُّيؤمنونُّ( ُّ .ُّ)2
القُّاللغوي ُّجاءتُّكلمةُّ"احلديث"ُّيف ُّ السنةُّاملطهرةُّمرادا ُّهباُّكالمُّرب ُّالعزةُّ،وكالمُّرسولُّاهلل ُّفمثالُّماُّجاء ُّيفُّ
ُّ
ُُُُُُُّّّّّّّوهبذاُّاإلط
السنةُّمراداُّهباُّكالمُّاهلل ُّعزُّوجلُّماُّأخرجهُّمسلمُّيفُّ صحيحهُّعنُّجابرُّبنُّعبدُّاهللُّقالُّ:كانُّرسولُّاهللُّ إذاُّخطبُّامحرتُّعيناهُّ،
وعالُّصوتهُّ ،واشتد ُّغضبه ُّحىتُّكأنه ُّمنذر ُّجيش ُّيقولُّ :صبحكمُّومساكمُّ ،ويقولُّ :بعثت ُّأناُّوالساعةُّكهاتنيُّ ،ويقرن ُّبني ُّإصبعيهُّ
السبابةُّوالوسطىُّويقولُّ:أماُّبعد ُّ:فإنّخيرّالحديثّكتابّا هللّوخيرّالهدىّهدىّمحمدُّوشرُّ األمورُّحمدثامهاُّ،وكلُّبدعةُّضاللةُّ
ُّ -ُّ8إرشادُّالفحولُّللشوكانُّ ُّ، 855/ُّ8ولسانُّالعربُّالبنُّمنظورُّ ُّ، 225/ ُّ 83واملعجمُّالوسيط ُّإلبراهيم ُّأنيس ُّوآخرونُُّّ 455/ُّ8
ُّ -ُّ2حجيةُّالسنةُّللدكتورُّعبدُّالغىنُّعبدُّاخلالقُّصُُّّ 44
ُّ -ُّ3احلديثُّالنبوي ُّللدكتورُّحممدُّالصباغُّصُُّّ 831
ُّ -ُّ4الفكرُّاملنهجيُّعندُّاحملدثنيُّصُُّّ 22
ُّ -ُّ5دراساتُّيفُّاحلديثُّالنبوي ُُّّ 88ُّ، 5/ُّ8بتصرفُّ .
ُّ -ُّ4القاموسُّاحمليط ُُّّ .843/ ُّ 8
ُّ -ُّ2تيسريُّاللطيفُّاخلبري ُّيفُّعلومُّحديث ُّالبشريُّالنذيرُّصُُُّّّ. 88حبوثُّيفُّعلومُّاحلديث ُّلفضيلةُّاألستاذُّالدكتورُّعزتُّعطيهُّصُُّّ، 80تاجُّالعروسُّللزبيدي ُُّّ .483/ُّ8
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"ُّ( ُّ،ُّ)8ومثالُّماُّجاءُّيف ُّ السنةُّمراداُّهباُّكالمُّالنيبُّ عنُّزيدُّبنُّثابتُّقالُّ :مسعتُّرسولُّاهللُّ يقول"ُّ:نضرّاهللّام ّرأ ّسمعّمناّ
حديثاّفحفظهّحتىّيبلغه ُّ،فربُّحاملُّفقهُّإىلُّمنُّهوُّأفقهُّمنهُّ،وربُّحاملُّفقهُّليسُّبفقيه"ُّ( ُّ)2وعنُّاملغريةُّبنُّشعبةُّقال ُّرسولُّ
اهلل" ُّ منُّحدثُّعىنُّحبديثُّيرىُّأنهُّكذب؛ُّفهوُّأحدُّالكاذبني"ُّ( ُّ .ُّ)3

ّّّّّّّّّ.8التعريفّ"بالسنة" ّاصطالحاّ .
ُّمعانُّ،استمد ُّكل ُّفريق ُّمنُّعلماء ُّاإلسالم ُّاملدلولُّاخلاص ُّبه ُّمن ُّتلكُّ
َّ
ُُُُُُُُُّّّّّّّّّ اصطبغ ُّمصطلح ُّالسنة ُّ يفُّاإلسالم ُّصبغة ُّأكسبته
إذُّإهناُّمنُّالكلماتُّاليتُّخصصهاُّاملفهومُّاإلسالميُّعنُّمعناهاُّاللغويُّاملطلق ُّ،فقدُّاستعملتُّمبعىنُّتعاليمُّالشريعةُّاإلسالميةُّ،
الصبغةُّ،
َّ
وعلىُّهذاُّاملعىنُّتشملُّكافةُّالتعاليمُّالواردةُّيفُّالقرآنُّواحلديثُّ،أوُّاملستنبطةُّمنهماُّممَّاُّهوُّح َّجةُّ،وحيملُّعلىُّهذاُّاملعىنُّماُّجاءُّمنُّ

ُّمعينةُّحلوادثُّوقعت ُّأوُّ
األخبا رُّواآلثارُّاليتُّحتث ُّعلىُّالتزامُّتعاليمُّالشريعةُّ،وعدمُّالتفريطُّفيهاُّ،وكذلكُّاألحاديثُّاليتُّتـبـ ِ ُّ
ني ُّأحكاماً َّ

تظهرُّاألمرُّالذيُّكانُّعليهُّعملُّالنيبُّوأصحابه ُّعندُّخمالفة ذلكُّفكلهاُّتستعملُّالسنةُّمبعىنُّتعاليمُّالشريعةُُّّواألدلةُّعلىُّذلكُّكثريةُّ .

ُُُُُُُُّّّّّّّّ ويفُّكثريُّمنُّاألحاديثُّجاءتُّكلمةُّالسنةُّيفُّمقابلةُّالقرآنُّأوُّمعطوفةُّعلىُّكلمةُّالكتابُّ،واملقابلةُّوالعطفُّيقتضيانُّاملغايرةُّ
غالباُّ،فمنُّالطبيعيُّأنُّحتملُّعلى ُّمعىنُّمستقلُّيغايرُّاملعىنُّاألول ُّ الذيُّهوُّتعاليمُّالشريعةُّوقدُّفسرُّبالوحيُّغريُّاملتلوُّ ،وغريُّاملعجزُّ
الذيُّكانُّينزلُّعلىُّرسولُّاهللُّوالذيُّعرفُّلدىُّالعلماءُّباحلديث ُّ،وهذاُّالتفسريُّأخصُّمنُّالتفسريُّاألولُُّّ..وميكنُّالقولُّبأنهُّمىتُّ
اجتمعاُّافتقاُّ،وحيثُّيكتفىُّبذكرُّالسنةُّتشملُّاالثننيُّمعاُّ،وقدُّجاءتُّاألحاديث ُّباملعىن ُّالثانُّكماُّجاءتُّباملعىن ُّاألولُّ( ُّ )4
ُُُُُُُُّّّّّّّّ هبذينُّاملعنينيُّعرفتُّكلمةُّالسنةُّ يفُّالرعيلُّاألولُّ،وهبماُّاصطبغتُّالكلمةُّيفُّاملفهومُّاإلسالميُّيفُّعصرُّالنيبُّوعصرُّالصحابةُّ،
والتابعنيُّ،مثُّبدأتُّتأخذُّمفهوماُّأخصُّ،حيثُّإنُّعلماءُّالتشريعُّاإلسالميُّبدأتُّنظرامهمُّختتلفُّيفُّمدلولُّكلمةُّالسنةُّتبعاُّالختالفُّ
املوض وعُّالذيُّحيثُّفيهُّكلُّفريقُّمنهمُّ،يقول ُّالدكتورُّصبحي ُّا لصاحل"ُّ:ولئنُّأطلقت ُّالسنةُّيفُُّّكثري ُّمنُّاملواطنُّعلىُّغريُّما ُّأطلقُّ
احلديث؛ُّفإنُّالشعورُّبتساويهماُّيفُّ الداللةُّأوُّتقارهبماُّعلىُّاألقلُُّّكانُّدائماُّيساورُّنقادُّاحلديثُّ،فهلُّالسنةُّ العمليةُّإالُّالطريقةُّالنبويةُّ
اليتُُّّكانُّالرسولُّيؤيدهاُّبأقوالهُّاحلكيمةُّوأحاديثهُّالرشيدةُّاملوجهة؟ُّوه لُّموضوعُّاحلديثُّيغايرُّموضوعُّالسنة؟ُّأالُّيدورانُّكالمهاُّحولُّ
حمورُّواحد؟ُّأالُّينتهيانُّأخرياُّإىلُّالنيب ُّ الكرميُّيف ُّ أقوالهُّاملؤيدةُّألعمالهُّ،وىفُّأعمالهُّاملؤيدةُّألقواله؟ُّحنيُّجالتُّه ذهُّاألسئلةُّيف ُّأذهانُّ
ُّ
النقادُّملُّجيدواُّبأساُّيف ُّأنُّيصرحوا ُّ حبقيقةُّالُّترد ُّإذاُّتناسيناُّموردي ُّ الت سميتنيُّكانُّاحلديثُّوالسنة ُّشيئاُّواحداُّ،فليقلُّأكثر ُّاحملدثنيُّ
أهنماُّمتادفانُّ(  ُّ،)5وإذنُّفمعىنُّالسنةُّواحلديثُّعندُّعلماءُّالشرعُّواحدُّمنُّحيثُّإطالقُّأحدمهاُّمكانُّاآلخرُّ،ففيُُّّكلُّمنهماُّإضافةُّ
قولُّ أوُّفعل ُّأوُّتقرير ُّأوُّصفةُّإىل ُّالنيب ُّ إال ُّأنُّأهلُّكلُّاختصاصُّقد ُّنظرواُّإىل ُّالسنة ُّمنُّالزاوية ُّاليت ُّتعنيهم ُّمنُّحيث ُّختصصهمُّ
وموضوعُّعلمهمُّ .
ُُُُُُُّّّّّّّ فعلماءّالحديثُّإمناُّحبثواُّعنُّرسولُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّ.اإلمامُّاهلادي ُّ،والرائدُّالناصحُّ،الذيُّأخربُّاهللُّعزُّوجلُّأنهُّأسوةُّ
لناُّوقدوةُّ،فنقلواُّكلُّماُّيتصلُّبهُّمنُّسرية ُّوخلقُّومشائلُّ،وأخبارُّوأقوالُّوأفعالُّسواءُّأثبت ُّ املنقولُّحكماُّشرعيا ُّأمُّالُّ( ُّ .)4
ُُُُُُُّّّّّّّ فعرفوهاُّبأهناُّكلُّماُّنقلُّعنُّالنيب ُّ صلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّ.منُّقولُّأوُّفعلُّأوُّإقرارُّ(تقرير)ُّأوُّصفةُّخلقيةُّأوُّصفةُّخلقيةُّحىتُّ
إثباتُّالنبوةُّوإعطاءُّاألسوة ُّوتعميقُّاإلميانُّ،وتوكيدُّ
ُّ
احلركاتُّوالسكناتُّيف ُّ اليقظةُّواملنامُّقبلُّالبعثةُّأوُّبعدها ُّ.فلذلكُّمنُّاألثرُّمالهُّيفُّ
 ُّ -ُّ8أخرجهُّمسلمُّ(بشرحُّالنووى)ُّكتابُّاجلمعةُّ،بابُّختفيفُّالصالةُّ واخلطبةُُّّ481/ ُّ3رقم ُُّّ .142
ُّ -ُّ2أخرجهُّابوُّداودُّىفُّسننهُّكتابُّالعلمُّ322/ُّ3ُّ،رقم ُّ ُّ 3440واللفظُّله ُّ،وأخرجهُّالتمذيُّيفُّسننه ُّكتابُّالعلمُّ33/ ُّ 5ُّ،ُّ،رقمُُّّ، 2454وقالُّأبوُّعيسىُّ:وىفُّالبابُّ
عنُّعبدُّاهللُّب نُّمسعودُّ،ومعاذُّبنُّجبلُّ،وجبري ُّبنُّمطعم ُّ،وأىبُّالدرداء ُّ وأنسُّمثُّقالُّ:حديث ُّزيد ُّبنُّثابتُّحديث ُّحسن ُّ،وأخرجهُّابنُّماجةُُُّّّ14/ ُّ 8رقمُُّّ .230
التحذيرُّمنُّالكذبُّعلىُّرسولُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّ .15/ُّ8ُّ.
ُّ
 ُّ -ُّ3أخرجهُّمسلمُّ(بشرحُّالنووى)ُّىفُّاملقدمةُّ،بابُّوجوبُّالروايةُّعنُّالثقاتُّ وتركُّالكذابني ُّ و
ُّ -ُّ4املستشرقونُّ والسنَّةُّ،األستاذُّالدكتورُّسعدُّاملرصفيُّ،ص ُّ، 25:الوضعُّيفُّاحلديث ُّ"ُّ،الدكتورُّعمرُّحسنُّعثمانُّفالتهُّ،دمشقُُّّ8118م ُّ ) 38/8(ُّ،
 ُّ -ُّ5علومُّاحلديث ُّومصطلحهُّبتصرف ُّيسريُّصُُّّ . 80ُّ،1
ُّ -ُّ4أصولُّاحلديثُّ،علومهُّ،ومصطلحهُّ،للدكتورُّحممدُّعجاجُّاخلطيبُّصُُّّ .81
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العالقةُّواحملبةُّوالتوقري ُّ بينناُّوبينهُّصلىُّاهللُّعليه ُّوسلمُّ،وااللتزامُّبسنتهُّاملطهرةُّ،وتعريفهمُّهذاُّمبين ُّعلى ُّعنايتهمُّبإثباتُّوتصحيحُّكلُّ
ماُّيتصلُّبالنيبُّمنُّأقوالُّأوُّأفعال ُّ ،أوُّتقريراتُّ،وخلقُّوسريةُّ،ومشائلُّ،وأخبارُّ ،سواءُّأثبتتُّأحكاماُّشرعيةُّأوالُّ،وهوُّمست مدُّمنُّ
تفسريُّالسلفُّللسنةُّبأهناُّآثارُّرسولُّاهلل( ُّ.)8
فإهنمُّيعنونُّبالبحثُّيف ُّ مصادرُّالشريعةُّ،وأخذُّاألدلةُّالشرعيةُّمنُّالنصوصُّ،واستنباطُّاألحكامُّمنهاُّومنُّ
ُّ
ُُُُُُّّّّّّأماّعلماءّاألصولُّ :
هناُّكانُّاهتمامهمُّبالسنةُّمنُّحيثُّكوهناُّاملصدرُّالثانُّللتشريعُّبعدُّكتابُّاهللُّتعاىل ُّ فعرفوهاُّبأهناُّكلُّماُّصدرُّعنُّالنيبُّصلىُّاهللُّعليهُّ
وسلمُّ.منُّقولُّ،أو ُّفعلُّ،أوُّتقريرُّ ،أوُّتركُّ،أوُّكتابةُّ،أوُّإشارة ُّمفهمهُّأوُّهمُّمصحوب ُّبالقرائنُّ،أوُّغري ُّذلكُّمماُّيثبت ُّاألحكامُّ
ويقررهاُّ ،مماُّملُّينطقُّبهُّالكتابُّالعزيزُّ(  ُّ،)2وتعريفهمُّهذاُّمبينُّعلى ُّعنايتهم ُّبالدليلُّ،ومنهُّالسنةُّ اليتُّأمرناُّباتباعهاُّ ُّ .
ُُُُُُُّّّّّّّأماّالفقهاء ُّ فيطلقونُّكلمة ُّ"سنة"ُّويعنون ُّهبا ُّماُّيقل ُّعن ُّدرجة ُّالوجوبُّواإللزامُّ ،فالواجب ُّوالفرضُّعندهم ُّما ُّيثاب ُّفاعلهُّ،
ويعاقبُّتاركهُّ،أماُّالسنةُّعندهمُّفهي ُّ ماُّيثابُّفاعلهاُّوالُّيعاقبُّتاركهاُّمماُّفعلهُّالرسولُّوواظبُّعليه؛ُّألهناُّيف ُّاصطالحهم ُّأقلُّإلزاماُّ
منُّالفرضُّ،ونظرةُّالفقهاءُّإىلُّالسنةُّخاضعةُّلتخصصهمُّ،وملوضوعُّعلمهمُّالذي ُّهوُّالبحثُّعنُّحكمُّالشرعُّعلىُّأفعالُّالعبادُّمنُّ
حيثُّالوجوبُّوالتحرمي ُّواالستحباب ُّوالكراهةُّواإلباحة ُّومنُّهناُّخضعُّتعريفهمُّللسنةُّإىلُّختصصهمُّالذيُّيعملونُّفيهُّ( ُّ .)3
ُُُُُُُّّّّّّّوعندّعلماءّالعقيدةّوالوعظّواإلرشاد ُّ:ماُّوافقتُّالكتابُّواحلديثُّ،وإمجاعُّسلفُّاألمةُّمنُّاالعتقاداتُّوالعباداتُّ،وتقابلهاُّ
البدعةُّ،ومنُّهناُّاستعم لُّاالصطالحُّاملشهور«ُّ :أهلُّالسنة» ُّ،وتعريفهمُّهناُّمبين ُّعلىُّعنايتهمُّباألعمالُّالتعبديةُّوموافقتها ُّللدلي لُّ،
وردُّماُّخالفُّذلكُّ )4 (.

ّّّّّ"ّ-ّ3الحديث"ّاصطالحاّ :
ُُُُُُّّّّّّ احلديثُّلغة ُّيطلقُّعلى ُّاجلديدُّواخلرب ُّوالكالمُّ،أما ُّتعريفهُّمن ُّحيثُّموضوعهُّ :ف هوُّعلم ُّيعرفُّبه ُّأقوالُّرسول ُّاهلل ُّوأفعالهُّ
وأحوالهُّ،وينقسم ُّإىل ُّقسمنيُّ:علم ُّ احلديث ُّروايةُّ،وعلم ُّاحلديث ُّدرايةُّ،أما ُّمن ُّحيثُّالرواي ة ُّفهو ُّعلمُّيشتمل ُّعلى ُّأقوال ُّالنيبُّ
وأفعالهُّ،وروايتهاُّوضبطهاُّ،وحتريرُّألفاظها ُّ،وأما ُّمنُّحيثُّالدرايةُّفهوُّعلمُّيعرف ُّمنهُّحقيقةُّالروايةُّ،وشروطهاُّ،وأنواعهاُّ ،وأحكامهاُّ،
وحالُّالرواةُّ،وشروطهمُّ،وأصنافُّاملروياتُّ،وماُّيتعلقُّهباُّ( ُّ .)5
األصولينيُّ،باعتبارُّأنُّكلُّمنهماُّإضافةُّقول ُّ أوُّفعلُُّّ..اخلُّ،وأنهُّ
ُّ
ُُُُُُُُّّّّّّّّوهبذاُّيتبنيُّأن ُّ السنةُّواحلديث ُّ متادفانُّلدىُّغالبُّاحملدثنيُّو
)ُّ،وأنُّالشعورُّبالتادفُّأوُّالتقاربُّعلىُّاألقلُّيساورُّالعلماءُّ،وتذكرُّدواوينُّ
إذاُّكانُّهناكُّمنُّتباينُّفإنهُّيبدوُّيفُّاإلطالقُّاللغويُّ( ُّ 4
السنةُّأفعال ُّالنيبُّ مبثوثةُّبني ُّأحاديثه ُّالقوليةُّ،ومل ُّيفردها ُّمن ُّاملسلمنيُّأحد ُّبالرواية ُّفيماُّنعلم ُّ( ُُّّ)2كما ُّملُّيفرد ُّاألقوال ُّأحد ُّعنُّ
األفعالُّ،وملاُّاستقرتُّدواوين ُّالسنةُّاملسندةُّمنُّالصحاح ُّوالسننُّواملسانيدُّواملوطآتُّواملستخرجات ُّوغريهاُّ،يفُّالقرنُّاخلامس ُّتقريباُّ،
وبدأُّعصرُّالتجميعُّمنهاُّ،مجعُّالشيخُّابنُّالعاقويلُّ،وهوُّحممدُّبنُّحممدُّبنُّعبدُّاهللُّ(ُّ 212ُّ-ُّ233هـ)ُُّّكتابهُّ"ُّالرصفُّملاُّرويُّعنُّ
النيب ُّ منُّالفعلُّوالوصفُّ"ُّقالُّيفُّمقدمتهُّ( ُّ :) 1أماُّاألفعالُّفلمُّنرُّمنُّاعتىنُّجبمعهاُّمفصلةُّقبلُّكتابناُّهذاُّ،وإمناُّتذكرُّيف ُّأثناءُّ
ُّ" ُّ -ُّ8احلديثُّ واحملدثونُّ"ُّ:صُّ ُّ، 80وانظرُّ"ُّجمموعُّفتاوىُّ"ُّشيخ ُّاإلسالمُّابنُّتيميةُّ، 81ُّ/80ُّ :وُّ"ُّإرشاد ُّالفحولُّ"ُّ:صُُّّ، 33وُّ"ُّالسنةُّقبلُّالتد وينُّ"ُّ:صُُّّ، 84وُّ"ُّ
السنةُّومكانتهاُّيفُّالتشريع ُّ"ُّ:صُُّّ، 51وُّ"ُّالسنةُّالنب ويةُّومكانتهاُّ"ُّعباسُّمتويلُّمحادةُّ:صُُّّ، 23شذرات ُّمنُّعلومُّالسنةُّلفضيلةُّاألستاذُّالدكتورُّاألمحديُّأبوُّالنورُُّّ8
ُّ، 44/وعلومُّاحلديث ُّلفضيلةُّاألستاذُّالدكتور ُّمروا نُّشاهنيُّصُُّّ . 84
ُّ -ُّ2اإلحكامُّيفُّأصولُّاألحكامُّلآلمدي ُّ ُّ، 822/ُّ8والتقريرُّ والتحبريُّالبنُّأمريُّاحلاجُُّّ، 223/ ُّ2وغايةُّالوصولُّشرحُّلبُّاألصولُّزكرياُّاألنصاري ُّصُُّّ، 18ومناهجُّالعقولُّ
للبدخشي ُّ ُّ، 241/ُّ2وإرش اد ُّالفحولُّللشوكانُّ ُّ، 855/ُّ 8وأصولُّالفقهُّللخضريُّصُّ .250،258
ُُّّ -ُّ3تيسريُّاللطيفُّاخلبريُّيفُّعلومُّحديث ُّالبشريُّالنذير ُّللدكتورُّمروانُّشاهنيُّصُُّّ"ُّ، 83احلديث ُّ واحملدثونُّ"ُّ:صُُّّ، 80وُّ"ُّالسنةُّقبلُّالتد وينُّ"ُّ:صُُّّ .81
ُّ -ُّ4املستشرقونُّ والسنَّةُّ،األستاذُّالدكتورُّسعدُّاملرصفيُّ،صُّ، 22:ال وضعُّيفُّاحلديث ُّ"ُّ،الدكتورُّعمرُّحسنُّعثمانُّفالتهُّ،دمشقُُّّ8118م ) 31/8(ُّ،
ُّ" ُّ -ُّ5تدريب ُّالراويُّ"ُّ . 48ُّ-ُّ 40ُّ/8ُّ:
ُّ -ُّ4انظرُّ"ُّتوجيه ُّالنظرُّ"ُّ:صُّ ُّ، 3ُّ-ُّ2وُّ"ُّكشافُّاصطالحاتُّالفنونُّ"ُّ .221ُّ/ 8ُّ:
ُّ" ُُّّ -ُّ2أفعالُّالرسولُّ ُّ-صلىُّاهللُّعليهُّوسلمُُّّ:" ُّ -صُُّّ 53ُّ-ُّ 58بتصرفُّ .
ُّ" ُُّّ -ُّ1الرصفُّملاُّرويُّعنُّالنيب ُّ ُّ-صلىُّاهللُّعليهُّوسلمُُّّ-منُّالفعلُّ والوصفُّ"ُّ . 3ُّ/8ُّ:
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األقوالُّ،وذلكُّألنُّالقولُّعندهمُّأدلُّمنُّالفعلُّ،وهوُّكذلكُّ،إالُّأنُّالفعلُّالقائلُّزيادةُّتأكيدُّليستُّللقولُّوحدهُّخصوصاُّ،وقدُّ
قالُّرسولُّاهللُّفيماُّرواهُّالبخاري ُّومسلمُّعنُّعائشةُّرضيُّاهللُّعنها ُّ قالتُّ:صنعُّالنيبُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّشيئاُّفرخصُّفيهُّ،فتنزهُّعنهُّ
قومُّ،فبلغُّذلكُّالنيبُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّفخطبُّفحمدُّاهللُّ،مثُّقال «ُّ:ماُّبالُّأقوامُّيتنزهونُّعنُّالشيءُّأصنعهُّ،فو ُّاهللُّإنُّألعلمهمُّ
وجاءُّبعدهُّاملتقيُّاهلنديُّ،فجمعُّالقسمنيُّمنُّكتابُّالسيوطيُّ
ُّ
باهللُّوأشدهمُّلهُّخشية»ُّ .وجاءُّالسيوطيُّ،فأفردُّاألفعالُّعنُّاألقوالُّ ،
مرةُّأخرىُّيفُّترتيب ُّخمالفُّ( ُّ .)8

ّّّّّّ–ّ5بينّ السنةّ ّوالحديثّ ّوعملّالصحابةّ :
ُُُُُُّّّّّّيقولُّالدكتورُّحممدُّعجاجُّاخل طيبُّ،إىلُّجانبُّاملعىنُّالسابقُّالذيُّ يدلُّعليهُّلفظُّالسنةُّ،فقدُّيطلقُّالعلماءُّ(حمدثني ُُّّوأصولينيُّ
وفقهاء)ُّلفظُّالسنةُّأحياناُّعلىُّماُّعملُّبهُّأصحابُّرسولُّاهللُّسواءُّأكانُّذلكُّيف ُّ القرآنُّالكرميُّأمُّيف ُّ املأثورُّعنُّالنيب ُّأمُّالُّ،لكنهُّ
اتباعاُّلسنةُّثبتت ُّعن دهمُّ،أوُّاجتهاد ُّجمتمعاُّعليهُّمنهمُّ ،ومنُّأبرزُّما ُّثبتُّيف ُّ السنة ُّهبذاُّاملعىنُّحد ُّاخل مرُّ،حيثُّكانُّتعزير ُّشاربُّ
اخلمرُّيف ُّعهده ُّ غريُّمعني ُّفكانواُّيضربونه ُّتارةُّأربعني ُّجلدهُّ،وتارة ُّيبلغونُّمثانني ُّجلدةُّ،فلماُّكان ُّعهدُّعمر ُّاستشارُّالناس؛ ُّفقالُّ
عبدُّالرمحنُّبنُّعوفُّأخفُّاحلدودُّمثانونُّ،وقالُّعليُّ نرىُّأنُّجنلدهُّمثانني؛ُّفإنهُّإذاُّشربُّسكرُّ،وإذاُّسكرُّهذىُّ،وإذاُّهذى ُّافتىُّ،
فجلدُّعمرُّرضيُّاهللُّعنهُّيف ُّ اخلمرُّمثانني ُّ( ُّ .ُّ)2
ُُُُُُُُّّّّّّّّوثبتُّيف ُّذلكُّأيضا ُّتضمني ُّالصناعُّ ،وقضى ُّاخللفاءُّرضي ُّاهلل ُّعنهمُّبذلكُّ ،قالُّعلي ُّ ال ُّيصلحُّالناس ُّإالُّذاك؛ ُّألن ُّالناسُّ
حباجةُّإىلُّاالستصناعُّ،وعدمُّتضمنيُّالصناعُّيورثُّاإلمهالُّيفُّ العملُّوعدمُّاملسئوليةُّ،مماُّيؤدىُّإىلُّضياعُّأموالُّالناسُّ( ُّ،)3ومنُّذلكُّ
ُّ
أيضاُّ،مجعُّ املصاحفُّيف ُّعهدُّأىبُّبكرُّبرأيُّعمرُّ ومحلُّالناسُّعلىُّالقراءةُّحبرفُّواحدُّمنُّاحلروفُّالسبعةُّوتدوينُّالدواوينُّ،وماُّأشبهُّ
ذلكُّمماُّاقتضاهُّالنظرُّاملصلحيُّ الذىُّأقرهُّالصحابةُّ رضوانُّاهللُّعليهمُّأمجعنيُّ( ُّ،)4ومماُّيدلُّعلىُّإطالقُّالسنةُّهبذاُّاملعىنُّقولهُّ فيماُّ
رواهُّعنهُّالعرباضُّبنُّسا ريةُّقال ُّ :صلىُّبناُّرسولُّاهللُّالصبحُّذاتُّيومُّمثُّأقبلُّعليناُّفوعظناُّموعظةُّبليغةُّذرفتُّمنهاُّالعيونُّ،ووجلتُّ
منهاُّالقلوبُّ،فقالُّقائلُّ:ياُّرسولُّاهللُّكأنُّهذهُّموعظةُّمودعُّفماذاُّتعهدُّإلينا؟ُّفقال"ُّ:أوصيكمُّبتقوىُّاهللُّعزُّوجلُّوالسمعُّ،والطاعةُّ،
وإنُّكانُّعبداُّحبشياُّ،فإنهُّمنُّيعشُّمنك مُّبعدىُّفسريىُّاختالفاُّكثريا؛ُّفعليكمّبسنتي ّوسنةّالخلفاء ُّ الراشدي نُّاملهدينيُّ،متسكواُّهباُّ
وعضواُّعليهاُّبالنواجذُّ،وإياكمُّوحمدثاتُّاألمورُّ،فإنُّكلُّحمدثةُّبدعةُّ،وكلُّبدعةُّضاللة"ُّ( ُّ)5وقولهُّفيماُّرواهُّعنهُّعبدُّاهللُّبنُّعمروُّ
ُّوسبعنيُّملةُّ،وتفتقُّأميت ُّعلىُّثالثُّوسبعنيُّ،كلهمُّيفُّ النارُّإالُّملةُّواحدةُّ،
ُّ
قالُّ:قالُّرسولُّاهللُّ"إنُّبىنُّاسرائيلُّتفرقتُّعلىُّاثنتني
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قالواُّ:ومنُّهي ُّياُّرسولُّاهللُّ قالُّ:ماُّأناُّعليهُّوأصحايب" ُّ( )ُّ .
ُُُُُُُّّّّّّّواستدلُّعلىُّذلكُّأيضاُّبأنُّالسلفّكانوا ّيقولونّ:سنةّالعمريينّأي ّأبىّبكرّوعمر ُّرضىُّاهللُّعنهماُّ،ومماُّأخرجه ُّاب ن ُّعبدُّ
الربُّبسندهُّعنُّمالكُّبنُّأنس ُّ قالُّعمرُّبنُّعبدُّالعزيز ُّ :سنّرسولّاهللّصلىّاهللّعليهّوسلمّووالةّاألمرّمنّبعدهّسنناّاألخذُّهباُّ
تصديقُّبكتابُّاهللُّوسنةُّرسولُّاهللُّ واستكمالُّلطاعةُّاهللُّوقوةُّعلىُّدينُّاهللُّ،منُّعملُّهبا؛ُّفهوُّمهتدُّ،ومنُّاستنصرُّهبا؛ُّفهوُّمنصورُّ،
ومنُّخالفها؛ ُّاتبعُّغريُّسبيلُّاملؤمننيُّ،ووالهُّاهللُّماُّتوىل ُّ،وأصالهُّجهنمُّوساءتُّمصرياُّ( ُّ .)2
ُُّّ -ُّ8الفهارسُّعندُّاحملدثني ُّ"ُّ:صُّ ُّ 242وماُّبعدهاُّ واملستشرقونُّ والسنةُّص ُّ 21:وكالمهاُّللدكتورُّسعدُّاملرصفيُّ .
ُّ -ُّ2أخرجهُّمالكُّىفُّاملوطأُّكتابُّاألشربةُّ،بابُّاحلدُّىفُّاخلمرُُّّ 442/ ُّ2رقمُُّّ .2
ُّ -ُّ3االعتصامُّللشاطىبُّ ُّ، 881/ُّ2وانظرُّ:منزلةُّالسنةُّمنُّالكتابُّلألستاذُّحممدُّسعيدُّمنصورُّصُّ .14-18
ُّ -ُّ4امل وافقاتُّللشاطىبُّ ُّ، 5،4/ُّ4وانظرُّ:املدخلُّإىلُّالسنةُّالنب ويةُّصُُّّ .33ُّ،32
ُُّّ -ُّ5أخرجه ُّأبوُّداودُّيفُّسننهُّكتابُّالسنةُّ،بابُّيفُّلزومُّالسنةُُّّ 200/ُّ4رقمُّ ُّ، 4402والتمذيُّكتابُّالعلمُّ،بابُّماُّجاءُّيفُّاألخذُّبالسنةُّ واجتناب ُّالبدعُُّّ44-43/ُّ 5
رقم ُّ ، 2424وابنُّماجةُّيفُّاملقدمةُّ،بابُّإتباعُّسنةُّاخللفاءُّالراشدين ُّاملهدينيُُّّ 82-85/ُّ8رقمي ُّ ُّ 43-42وغريهمُّ .
ُّ -ُّ4أخرجهُّالتمذي ُّكتابُّاإلميانُّ،بابُّماُّجاءُّيفُّافتاقُّهذهُّاألمةُّ24/5رقمُّ ، 2448وقالُّأبوُّعيسىُّ:هذاُّحديث ُّمفسرُّغريب ُّالُّنعرفهُّمثلُّهذاُّإالُّمنُّهذاُّالوجهُّ،
وانظرُّ:أصولُّاحلديثُّعلومهُّومصطلحهُّللدكتورُّحممدُّعجاجُّاخلطيبُّبتصرف ُّيسريُّصُُّّ .22ُّ،28
 ُّ -ُّ2أخرجهُّاخلطيب ُّيفُّالفقيهُّ واملتفقةُّ،بابُّالقولُّيفُّأنهُّجيبُّإتباعُّماُّسنهُّالسلفُّمنُّاإلمجاعُّ واخلالفُّ وأنهُّالُّجيوزُّاخلروجُّعنه435/ ُّ8رقم ُّ ُّ، 455واآلجري ُّيفُّالشريعةُّ
ص ُّ،41،45،304واب نُّعبدُّالربُّيفُّجامعُّبيانُّالعلمُّ،بابُّاحلضُّعلىُّلزومُّالسنةُّ واالقتصارُّعليهاُُّّ .812/ُّ2
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السنّـ ـ ـةّالنبـ ـ ـويةّوحيّرب ـ ـ ـانيّ،منـ ـ ـاقشةّلدعاوىّأع ـ ـ ـداءّالس ـ ـ ـنـةّال ـ ـنـ ـبـويـةّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّإعدادّ:محـ ـ ـ ـ ـ ــمدّأحم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدّص ـ ـ ـ ــبرة

ُُُُُُُُّّّّّّّّوإذاُّكان ُّعملُّالصحابة ُّرضي ُّ اهللُّعنهم ُّيطلقُّعليه ُّلفظ ُّالسنة ُّ فال ُّيعىنُّهذا ُّأن ُّالسنةُّمعناها ُّيف ُّصدر ُّاإلسالم ُّ"العاداتُّ
والتقاليدُّالوراثيةُّيف ُّ اجملتمعُّالعريب ُّ اجلاهلي ُّ،مثُّنقلتُّإىلُّاإلسالم"ُّكماُّزعمُّجولد ُّتسيهرُّوغريهُّ،ألنُّتلكُّاالدعاءاتُّكماُّقالُّالدكتورُّ
األعظميُّختالفُّخمالفهُّجذريةُّماُّدلتُّعليهُّالنصوصُّالقطعيةُّواليت ُّتفسرُّبعضهاُّبعضاُّ،ملاُّرواهُّأمحدُّيفُّمسن دهُّعنُّساملُُّّقالُّ"كانُّ
عبدُّاهللُّبنُّعمرُّيفىتُّبالذي ُّ أنزلُّاهللُّعزُّوجلُّمنُّالرخصةُّبالتمتعُّ،وسنُّرسولُّاهللُّفيهُّ:فيقولُّناسُّالبنُّع مرُّ:كيفُّختالفُّأباك؟ُّ
وقدُّهنىُّعنُّذلكُّ،فيقولُّهلمُّعبدُّاهللُّويلكمُّأالُّتتقونُّاهللُّإنُّكانُّعمرُّهنىُّعنُّذلكُّفيبتغىُّفيهُّاخلريُّ،يلتمسُّبهُّمتامُّالعمرةُّ،فلمُّ
حترمونُّذلك؟ُّوقدُّأحلهُّاهللُّوعملُّبهُّرسولُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّ.أفرسولّاهللّأحقّأنّتتبعواّسنتهّأمّسنةّعمر"ُّ( ّ،ّ)2فدلّ

صلىّاهللّعليهّوسلمّ.وليسّماّكانّمعروفاّمألوفاّفيّ
ّ
لل ّعلىّأنّلفظّ"السنة"ّفيّصدرّاإلسالمّكانّمعلوماّبأنهاّسنةّالنبيّ
الجاهليةّ ،إلّلوّكانّالفرقّالشائعّ،أوّتقاليدّالمجتمعّالجاهلية ّهماّ"السنة" ّفكيفّنفسر ّقولّابنّعمرّهذا؟ّ( ّ .ّ)0
ُُُُُُُّّّّّّّهذاُّوإنُّكانتُّالسنةُّتطلقُّعلىُّماُّعملُّبهُّأصحابُّرسولُّ اهللُّرضيُّاهللُّعنهمُّفهي ُّ أيضاُّتطلقُّويرادُّهباُّاجلانبُّالعملي ُّ الذيُّ
نقلُّلناُّعن ُّرسولُّاهلل ُّ أماُّاحلديثُّ :فهوُّاألخبار ُّاليت ُّنقلت ُّلناُّعنهُّ من ُّأقوالهُّوأفعاله ُّوتقريراتهُّوصفاته ُُّّ ...إخلُّ .وىفُّضوء ُّذلكُّ
نستطيعُّأنُّنفهمُّقولُّالعلماءُّيف ُّوصفُّأحدهمُّمثالُّ(إمامُّيف ُّ احلديث)ُّأوُّ(إمامُّيف ُّ السنة)ُّأوُّقوهلم ُّعنهُّإنهُّ(إمامُّفيهماُّمعا)ُّ ،أيُّ
أنهُّعاملُّيفُّ احلديثُّ،وعاملُّبالسنةُّيطبقهاُّعلىُّنفسهُّ،ويلتزمُّهباُّيفُّسلوكه ُّ،والسنةُّهبذاُّاملعىنُّاألخريُّتباينُّالب دعةُّاليتُّليستُّمنُّالدينُّ
واليت ُّ اعتربهاُّالرسولُّ ضاللة؛ ُّألهناُّليستُّمنُّشرع ُّاهللُّيف ُّشيءُّ ،وكلُّضاللةُّيف ُّ النارُّ .وىفُّضوءُّذلكُّأيضا ُّنستطيعُّأنُّنفهم ُّقولُّ
الرسولُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم"ُّ.منُّأحدثُّيفُّ أمرنا ُّهذاُّماُّليسُّمنهُّفهوُّرد"ُّ( ُّ ُّ)3
احدُّمنُّأفذاذُّعلمُّاحلديثُّورجالهُّ،ومنُُّّكبارُّالعلماءُّ
ُّ
ُُُُُُُّّّّّّّ ووفقاُّهلذاُّاملعىنُّنستطيعُّأنُّنفهمُّأيضاُّقولُّعبدُّالرمحنُّابنُّمهدىُّوهوُّو
بالسنة ُّحينماُّسئلُّع نُّمالكُّبنُّأنسُّ،واألوزاعيُّ،وسفيانُّبنُّعيينة ُّفقالُّ:األوزاعي ُّإمامُّيف ُّ السنةُّوليسُّبإمام ُّيف ُّاحلديثُّ،وسفيانُّ
إمامُّيف ُّ احلديثُّوليسُّبإمام ُّيف ُّ السنةُّ،ومالكُّإمام ُّفيهماُّمعاّ،وإجابةّعبد ّالرحمنّبنّمهدىّواضحة ّالداللةّعلى ّأنّالسنة ّفيّ
مثلّهذاّاالستعمالّإنماّيراد ّبهاّالجانبّالعمليّفي ّاإلسالم ُّ ،أماُّاحلديثُّفهوُّاالشتغالُّمباُّنقلُّلناُّعنُّرسولُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّ
وسلمُّ.منُّأقوالهُّوأفعالهُّوتقريراتهُُّّ...إخل ُّ،ومنُّهناُّيقولونُّأيضاُّ:فالنُّصاحبُّسنةُّوفالنُّصاحبُّبدعةُّ،أماُّاألولُّ،فألنهُّيتبعُّهدىُّ
النيب"ُّ وأماُّالثان ُّفألنهُّحياولُّأنُّيلحقُّبالدينُّماُّليسُّمنهُّ .
ُُُُُُُّّّّّّّيقولُّالدكتورُّصبحى ُّالصاحل ُّ:وأغربّمن ّهذاّكلهّأنّأحد ّالمفهومينّيدعم ّباآلخرّكأنهما ّمتغايرانّمنّكلّوجهّ ،حتىّ
صحّّأنّيذكرّابنّالنديمّكتاباّبعنوانّ"السننّبشواهدّالحديث" ُّ( ُّ،)4وهناكُّتفريقُّآخرُّبنيُّاحلديثُّوالسنةُّأنُّاملوقوفُّالُّيسمىُّ
سنةُّ،ولكنهُّيسمى ُّحديثا" ُّ،ولكن ُّهذاُّالتفريقُّمل ُّيعشُّطويال ُّفيماُّبعدُّ ،وأضحتُّالكلمتانُّمتادفتنيُّ ،هذاُّومرادنا ُّبالسنةُّهناُّ :ماُّ
أرادهُّاحملدثونُّوذهبُّإليهُّمجهورهمُّوهىُّ:أقوالُّالنيب ُّوأفعالهُّوتقريراتهُّوصفاتهُّاخللقيةُّواخللقيةُّوسريهُّومغازيهُّقبلُّالبعثةُّمثلُّحتنثهُّيفُّ
غارُّحراءُّ،ومثلُّحسنُّس ريتهُّ ،ألنُّاحلالُّيستفادُّمنها ُّماُّكانُّعليه ُّمنُّكرمي ُّاألخالقُّوحماسنُّ األفعال؛ُّكقولُّأمُّاملؤمننيُّخدجية ُّلهُّ
صلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّ.كالُّواهللُّالُّخيزيكُّاهللُّأبدا؛ُّإنكُّلتصلُّالرحمُّ،وحتملُّالكلُّ،وتقرىُّالضيفُّ،وتكسبُّاملعدومُّ،وتعني ُّعلىُّ
نوائبُّاحلقُّ،ومثلُّأنهُّكانُّأمياُّالُّيقرأُّوالُّ يكتبُّ،وأنهُّعرفُّبالصدقُّواألمانةُّوماُّإىلُّذلكُّمنُّصفاتُّاخلريُّ،وحسنُّاخلل قُّ،فمثلُّ
ذلكُّينتفعُّبهُّيف ُّإثباتُّنبوتهُّ كثرياُّكماُّحصل ُّمنُّهرقلُّيف ُّحديثهُّاملشهورُّ(  ُّ ،)5وهذاُّماُّجعلُّالعلماءُّيعتربونُّكلُّماُّيتصل ُّبهُّ

ُّ -ُّ8أخرجهُّأمحدُّيفُّمسندهُُّّ . 15/ ُّ 2
ُّ -ُّ2دراساتُّيفُّاحلديثُّالنبوي ُّللدكتورُّاألعظميُُّّ88-5/ُّ 8بتصرف ُّ ،وانظرُّ:السنةُّيفُّم واجهةُّأعدائهاُّصُّ ُّ 34وماُّبعدهاُّ .
 ُّ -ُّ3احلديثُّمتفقُّعليهُّمنُّحديث ُّعائشةُّرضىُّاهللُّعنهاُّ،أخرجه ُّالبخاري ُّرقمُُّّ. 2412ومسلمُّرقمُُّّ .8281
 ُّ -ُّ4علومُّاحلديث ُّومصطلحهُّصُُّّ .4
 ُّ -ُّ5متفقُّعليهُّمنُّحديث ُّأىبُّسفيانُّبنُّحربُّ،رقم ُُّّ، 2ومسلمُّقمُُّّ .8223
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صلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّ.قبلُّالبعثةُّجزءاُّمنُّالسنة؛ُّفالسنةُّعندهمُّتشملُّكلُّماُّيتصلُّبالرسول ُّ قبلُّوبعدُّالبعثةُّ،ويدخلُّيف ُّ التعريفُّ
للحديثُّالنبويُّعندهمُّ( ُّ)2أُّ.هـُّ ..
ُّ
ماُّكان ُّعليهُّعملُّالصحابةُّوهذاُّأمجعُّتعريفُّهلاُّ( ُّ،)8والسنةُّهبذاُّاملعىنُّمرادفةُّ
ُُُُُُُّّّّّّّومنُّهنا ُّيظهرُّفساد ُّقولُّجولد ُّتسيهرُّ:يفُُّّكتابهُّ(دراسات ُّحممدية)ُّجيب ُّأنُّيكون ُّمصطلحُّ"احلديث"ُّ ،ومص طلح ُّ"السنة"ُّ
متميزينُّعنُّبعضهماُّ( ،ُّ)3فهماُّليساُّمبعىنُّواحد ُّ،وإمناُّالسنةُّدليلُّاحلديثُّ( ُّ،)4وجولد ُّتسيهرُّبزعمهُّهذاُّملُّيفرقُّبنيُّاملعان ُّ اللغويةُّ
واملعانُّ االصطالحيةُّللفظتني ُّ:احلديثُّوالسنةُّلذلكُّتراهُّخيلطُّيفُّ املوضوعُّبعدمُّالتزامهُّباصطالحاتُّعلماءُّالشرعُّ،مماُّجعلهُّيظنُّأنُّ
اخلالفُّيف ُّ معاىنُّلفظُّ(حديث)ُّوُّ(سنة)ُّهوُّنوعُّمنُّاالضطرابُّيفُّ التفكريُّعندُّاملسلمنيُّ،وهذهُّاالصطالحاتُّقدُّاستوفيناهاُّقبلُّ
قليلُّ،فظهرُّأنهُّملُّيعتربُّاصطالحاتُّالقومُّ،بلُّملُّيقتبُّمنهاُّأدىنُّاالقتابُّ .
ُُُُُُُّّّّّّّ وقولهُّ(إمنا ُّالسنةُّدليل ُّاحلديث) ُّهذهُّالدعوى ُّجره ُّإليهاُّتفريقه ُّبني ُّ احلديثُّوالسنة ّ ،وكان ّاألشبهّالعكسّ ،فالحديث ّدليلّ
السنةُّ،فهما ُّمبعىنُّواحدُّيف ُّ اصطالحُّاألصولينيُّ،ومنّهناّجاءّقولهمّ:سنةّثابتةّعنّالرسولّ،وسنةّغيرّثابتةّعنه ّ ،فاألولىّ:ألنهّ
ثبتّع ن ّالرسول ّالكريم ّأنه ّقال ّلل ّالشيء ّأو ّفعله ّأو ّأقرهُّ ،وطريقة ّثبوتّلل ّعن ّالرسول ّهو ّوجود ّالحديث ّالشريفّ
قوالّأوّفعالّأوّتقريراّيؤكدهاّ،فهيّبذل ّسنةّغيرّملزمةّ
الذىّيتضمنّلل ّويشهدّعليهّ،الث انيةّ:ألنهّلمّنجدّحديثاّعنّالنبي ّ ّ
وكذل ّإلاّقيلّ:السنةّكذاّ،ومنّالسنةّّكذاّ،وهكذاّالسنةّكلهاّدليلّشرعي ّملزم؛ّألنّلل ّثابتّعنّالنبي ّبوجهّمن ّالوجوهّ
( ّ .)5

ّّّّّّّّ -9استعماالتّكلمةّالسنةّوداللتهاّفيّحديثّالرسول ّ :
ُُُُُُُّّّّّّّففيُّالقرآنُّاستعملتُّمبعىنُّ الطريقةّوالعادة ُّ،كقولهُّتعاىل{ُّ:سننُّالذينُّمنُّقبلكم}ُّ[النساءُّ،]24:وقوله{ُّ:وإنُّ
يعودواُّفقدُّمضتُّسنهُّاألولني}ُّ[األنفالُّ،]31:وقوله{ُّ:سنةُّاهللُّاليتُّقدُّخلتُّمنُّقبل}ُّ[الفتحُّ،]23:أيُّسنةُّاهللُّوعادتهُّ
يفُّخلقهُّ،أماُّيفُّكالمُّالرسولُُّّواستعماله ُّهلاُّفهذهُّبعضُّاألمثلةُّوهنالك ُّالكثريُّمنهاُّ :
ُُُُُّّّّّ"ُّ-لتتبعنُّسننُّمنُّكان ُّ قبلكمُّشرباُّبشربُّوذراعاُّبذراع"(  ُّ)4قالُّابنُّحجرُّ:لتتبعنُّ((سنن))ُّبفتحُّاملهملةُّأيّطريقُّ )2 (ُّ.
ُُُُُُّّّّّّ-قالُّأنسُّبنُّمالكُّ:فجاءُّرسولُّاهللُّ،فقالُّ"أنتمُّ الذينُّقلتمُّكذاُّوكذا؟ُّأماُّواهللُّإنُّألخشاكمُّهللُّوأتقاكمُّلهُّ،لكينُّأصومُّ
وأفطرُّ،وأصليُّوأرقدُّ،وأتزوجُّالنساءُّ،فمنُّرغبُّعنُّسنيتُّفليسُّمين"ُّ(  ُّ )1قالُّابنُّحجر"ُّ:فمنُّرغبُّعنُّسنيتُّفليسُّمين"ُّ،املرادُّ
بالسنة ّالطريقة ُّ،الُّاليتُّتقابلُّالفرضُّ )1 (ُّ.ُّ».....
ُُُُُُُّّّّّّّ" -صلواُّقبلُّصالةُّاملغربُّ ُّ-قالُّيفُّالثالثةُُّّ -ملنُّشاءُّ،كراهيةُّأنُّيتخذهاُّالناسُّسنة"ُّ(  ُّ )80قالُّابنُّحجرُّ:ومعىنُّقولهُّ:سنةُّ
أيُّشريعةُّوطريقةُّالزمةُّ )88 (ُّ.

ُّ -ُّ8انظرُّ:جامعُّالعلومُّ واحلكمُّ ُّ، 820/ ُّ 2واملدخلُّإىلُّالسنةُّالنب ويةُّصُّ .34ُّ،33
ُّ -ُّ2احلديثُّ واحملدثونُّللدكتورُّأبوُّزهوُّصُّ ُّ، 80وانظرُّ:تيسريُّاللطيفُّاخلبري ُّىفُّعلومُّحديثُّالبشريُّالنذير ُّللدكتورُّمروا نُّشاهنيُّصُّ.21ُّ، 21
ُّ -ُّ3نقالُّعنُّض وابطُّالروايةُّعندُّاحملدثني ُّلألستاذُّالصديقُّبشريُّنصرُّصُُّّ .384
 ُُّّ -ُّ4العقيدةُّ والشريعةُّيفُّاإلسالمُّج ولدُّتسيهرُّصُُّّ، 41وممنُّفرقُّبينهما ُّأيضاُّاألستاذُّحممدُّرشيد ُّرضاُّ،انظرُّ:جم لةُّاملنارُّاجمللدُُّّ . 152،153/ ُّ80
 ُُّّ -ُّ5ض وابطُّالروايةُّعندُّاحملدثنيُّ،صُُّّ 322ُّ-ُّ 384بتصرفُّ ،كتابات ُّ أعداءُّاإلسالمُّومناقشتهاُّ،دُّ.عمادُّالسيدُّحممدُّإمساعيلُّالشربيينُّ،مُّ،صُّ ُّ.24ُّ:
ُّ -ُّ4أخرجهُّالبخاري ُّيفُّصحيحهُّمعُّالفتحُُُّّّ415/4كتابُّأحاديث ُّاألنبياءُّ،بابُّذكرُّبينُّإسرائيل ُّحُُّّ .3454
ُّ -ُّ2فتحُّالباري ُُّّ .411ُّ:4
ُّ -ُّ1أخرجهُّالبخاري ُّيفُّصحيحهُّمعُّالفتحُُّّ، 804/1حُّ ُّ، 5043وأخرجهُّمسلمُُُّّّ8020/2كتابُّالنكاحُّ،بابُّاستحبابُّالنكاحُّ،حُُّّ ) 8408( ُّ 5
ُّ -ُّ1فتحُّالباري ُُّّ .805ُّ:1
ُُّّ -ُّ80أخرجه ُّالبخاري ُّيفُّصحيحهُّمعُّالفتحُُّّ، 40/ 3كتابُّالتهجدُّ،بابُّالصالةُّقبلُّاملغربُّ،حُُّّ .8813
ُُّّ -ُّ88فتحُّالباري ُُّّ .40ُّ: 3
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السنّـ ـ ـةّالنبـ ـ ـويةّوحيّرب ـ ـ ـانيّ،منـ ـ ـاقشةّلدعاوىّأع ـ ـ ـداءّالس ـ ـ ـنـةّال ـ ـنـ ـبـويـةّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّإعدادّ:محـ ـ ـ ـ ـ ــمدّأحم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدّص ـ ـ ـ ــبرة

ُُُُُُُّّّّّّّ ُّ -قالُّجريرُّبن ُّعبدُّاهلل"ُّ:جاءُّناس ُّمنُّاألعرابُّإىلُّرسول ُّاهلل ُّ وعليهمُّالصوفُّ،فرأى ُّسوءُّحاهلمُّ،قدُّأصابتهم ُّحاجةُّ،
فحثُّالناسُّعلىُّالصدقةُّ،ف أبطؤواُّعنهُّ،حىتُّرؤيُّذلكُّيفُّوجههُّ،قالُّ:مثُّإنُّرجالُّمنُّاألنصارُّجاءُّبصرةُّمنُّورقُّ،مثُّجاءُّآخرُّ،
اُّحىتُّعرفُّالسرورُّيفُّوجههُّ،فقالُّرسولُّاهللُّ: ُّمنُّسنُّيفُّاإلسالمُّسنةُّحسنةُّ،فعلُّهباُّبعدهُّكتبُّلهُّمثلُّأجرُّمنُّعملُّ
ُّ
مثُّتتابعو
هباُّوالُّينقصُّمنُّأجورهمُّشيءُّ،ومنُّسنُّيفُّاإلسالمُّسنةُّسي ئةُّفعلُّهباُّبعدهُّكتبُّعليهُّمثلُّوزرُّمنُّعملُّهباُّوالُّينقصُّمنُّأوزارهمُّ
شيء"ُّ( ُّ .ُّ)8
ُُُُُّّّّّ ُّ -روىُّابنُّعباس ُّرضيُّاهللُّعنهما ُّأنُّالنيبُّصلى ُّاهللُّعليهُّوسلمُّقال"ُّ :أبغضُّالناسُّإىل ُّاهللُّثالثةُّ:ملحد ُّيفُّاحلرمُّ،ومبتغ ُّيفُّ
اإلسالمُّسنةُّاجلاهليةُّ،ومطلبُّدمُّامرئُّبغريُّحقُّليهريقُّدمه"ُّ( ُّ )2
ُُُُُّّّّّ ُّ-قالُّساملُّ"كانُّعبدُّاهللُّبنُّعمرُّرضيُّاهللُّعنهماُّيفيتُّبالذيُّأنزلُّاهللُّعزُّوجلُّمنُّالرخصةُّبالتمتعُّوسنُّرسولُّاهللُّصلىُّاهللُّ
عليهُّوسلمُّفيهُّ:فيقولُّناسُّالبنُّعمرُّ:كيفُّختالفُّأباك؟ُّوقدُّهنىُّعنُّذلكُّ،فيقولُّهلمُّعبدُّاهللُّ:ويلكمُّأالُّتتقونُّاهللُّ.إنُّكانُّعمرُّ
هنىُّعنُّذلكُّفيبتغ يُّفيهُّاخلريُّ،يلتمسُّبهُّمتامُّالعمرةُّ،فلمُّحترمونُّذلك؟ُّوقدُّأحلهُّاهللُّوعملُّبه ُّرسولُّ أفرسولُّاهللُّأحقُّأنُّتتبعواُّ
سنتهُّأمُّسنةُّعمر؟ُّ"ُّ( ُّ )3
ُُُُُُّّّّّّيفُّضوءُّهذهُّالنصوصُّميكنُّالقولُّبأنُّالنيب ُّاستعملُّكلمةُّ« السنة»ُّمبعناهاُّاللغويُّأيُّالطريقةُّ،وجندُّيفُّدواوينُّالسنةُّعشراتُّ
النصوصُّوردتُّفيهاُّكلمةُّالسنةُّوهيُّيفُّمعناهاُّالُّ خترجُّعنُّالطريقةُّوالسريةُّاملتبعة ُّ،قالُّابنُّاألثريُّيفُّالنهايةُّ:قدُّتكررُّيف ُّاحلديثُّ
ُّ
ذكرُّ« السنة»ُّوماُّتصرفُّمنها ُّ،واألصلُّفيهاُّالطريقةُّوالسريةُّ،وإذاُّأطلقتُّيفُّالشرعُّفإمناُّيرادُّهباُّماُّأمرُّبهُّالنيبُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّ
وهنىُّعنهُّوندبُّإ ليهُّقوالُّوفعالُّ،مماُّملُّينطقُّبهُّالكتابُّالعزيزُّوهلذاُّيقالُّيفُّأدلةُّالشرعُّ:الكتابُّ،والسنةُّ،أيُّ:القرآنُّواحلديثُّ )4 (ُّ.
ُُُُُُُّّّّّّّكماُّأنُّ الشعراءُّيفُّاجلاهليةُّواإلسالمُّ استعملوه ُّمبعناهاُّاللغويُّ،أيُّالطريقةُّاملتبعةُّسواءُّكانتُّحسنةُّأوُّقبيحةُّ ،واستعملت ُّيفُّ
ُّ
القرآنُّمبعىنُّالطريقةُّوالعادةُّ،واستعملهاُّالرسولُّيفُّهذاُّاملعىنُّك ماُّرأيناُّيفُّحديثُّابنُّعمرُّ،ونقلتُّالكلمةُّمنُّعمومهاُّه ذاُّإىلُّاملعىنُّ
االصطالحيُّعندُّاملسلمنيُّوأضيفُّإليهاُّ(ألُّالتعريف)ُّأيُّطريقُّرسولُّاهللُّوشريعتهُّ ،وليسُّمعىنُّهذاُّأنُّمعناهاُّاللغويُّقد ُّبطلُّأوُّ
انعدمُّ،بلُّبقيُّاستعماهلاُّولكنُّيفُّنطاقُّضيقُّ( ُّ .ُّ)5
ُُُُُُّّّّّّأماُّيفُّاصطالحُّأهلُّالشرعُّف حسبُّاختالفُّفنوهنمُّوأغراضهمُّ،فهيُّعندُّاألصولينيُّغريهاُّعندُّاحملدثنيُّوالفقهاءُُّّكماُّمرُُّّ،فعلماءُّ
احلديثُّإمناُّحبثواُّعنُّرسولُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّاإلمامُّاهلاديُّ،الذيُّأخربُّعنهُّأنه ُّأسوةُّلناُّوقدوةُّ،فنقلواُّكلُّماُّيتصلُّبه ُّمنُّ
اُّعنُّرسولُّاهللُّاملشرعُّ
ُّ
سريةُّ،وخلقُّ،ومشائلُّ،وأخبارُّ،وأقوالُّ،وأفعالُّ،سواءُّأثبتُّذلكُّحكماُّشرعياُّأمُّال ُّ ،وعلماءُّاألصولُّإمناُّحبثو
أفعالهُّ،وتقريراتهُّاليتُّتثبتُّاألحكامُّوتقررهاُّ،
ُّ
الذيُّيضعُّالقواعدُّللمجتهدينُّمنُّبعدهُّ،ويبنيُّللناسُّدستورُّاحلياةُّ،ولذلكُّعنواُّبأقوالهُّ،و
وقدُّتطل قُّالسنةُّعندهمُّعلىُّماُّدلُّعليهُّدليلُّشرعيُّ،سواءُّكانُّذل كُّيفُّالكتابُّالعزيزُّ،أوُّعنُّالنيب ُّ،أوُّاجتهدُّفيهُّالصحابةُّ،كجمعُّ
املصحفُّومحلُّالناسُّعلىُّالقراءةُّحبرف ُّواحدُّ،وتدوينُّالدواوينُّ،ويقابلُّذلكُّ« البدعة» ُّ ومنهُّقولهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم"ُّ :عليكمُّ
بسنيتُّوسنةُّ اخللفاءُّالراشدينُّمنُّبعدي"ُّ(  ُّ،)4وعلماءُّالفقهُّإمناُّحبثواُّعنُّرسولُّاهللُُّّ،الذيُّتدلُّأفعالهُّعلىُّحكمُّشرعيُّ،وهمُّيبحثونُّ
عنُّحكمُّالشرعُّيفُّأفعالُّالعبادُّوجوبا ُّ،أوُّحرمةُّ،أوُّإباحةُّ،أوُّغريُّذلك ُّ إذاُّفالسنةُّيفُّاصطالحُّالفقهاءُّ:هيُّماُّثبتُّعنُّالنيبُّمنُّ
غريُّافتاضُّوالُّوجوبُّ،وتقابلُّ الواجبُّوغريهُّمنُّاألحكامُّاخلمسة ُّوقدُّتطلقُّعندهمُّعلىُّماُّيقابلُّالبدعةُّ،ومنهُّقوهلمُّ:طالقُّالسنةُُّّ
ُُّّ -ُّ8أخرجه ُّمسلمُّ، ُّ2051/4كتابُّالعلمُّ،بابُّمنُّسنُّسنةُّحسنةُّأوُّسيئةُّحُُّّ .ُّ) 8082(ُّ85
ُُّّ -ُّ2أخرجه ُّالبخاري ُّيفُّصحيحهُّمعُّالفتحُُُّّّ280/ 82كتابُّالدياتُّ،بابُّمنُّطلبُّدمُّامرئُّبغريُّحقُّ،حُُّّ .4112
ُّ -ُّ3أخرجهُّأمحدُّبنُّحنبل ُّيفُّاملسندُّ ُّ15ُّ: 2مسندُّعبدُّاهللُّبنُّعمرُّ،قالُّأمحدُّشاكرُّيفُّحتقيقهُّللمسندُّحُّ: 5200إسناده ُّصحيحُّ .
ُّ -ُّ4النهايةُُّّ، 401ُّ: 2مادةُّ(سنن)ُُّّ .
منُّأرادُّالتوسعُّيفُّمادةُّاملعىنُّاللغويُّفلرياجعُّكتابُّ:دراسات ُّيفُّاحلديث ُّالنبويُّلألعظميُّ،وكتابُّ:السنةُّومكانتهاُّيفُّالتشريع ُّاإلسالميُّللسباعيُّ .
ُّ ُّ -ُّ5
ُّ -ُّ4أخرجهُّأبوُّداودُُُّّّ83/ 5كتابُّالسنةُّ،بابُّيفُّلزومُّالسنة،حُّ ُّ 4402والتمذيُُُّّّ44/5كتابُّالعلمُّ،بابُّماُّجاءُّيفُّاألخذُّبالسنة ُّ،واجتنابُّالبدعُّ،حُُّّ . 2424
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كذا ُّوطالقُّالبدعةُّكذاُّ،وحنن ُّهناُّنريد ُّبالسنةُّماُّعناهُّاألصوليونُّ،ألهناُّبتعريفهم ُّهيُّاليتُّيبحثُّعنُّحجيتهاُّومكانتهاُّيف ُّالتشريعُّ

( ُّ .)8

ّّّّّّ -ّ7الحديثّالنبويّبالسندّالمتصلّ منّخصائصّاألمةّاإلسالميةّ .
احلديثُّالنبوي ُّبالسندُّاملتصل ُّ خصُّاهللُّبهُّاألمةُّاإلسالميةُّدونُّماُّسواهاُّ،فلسناُّنعرفُّعلىُّمدىُّالتاريخُّأمةُّمنُّأممُّالرسلُّ
ُّ
ُُُُُُُّّّّّّّ
سعدتُّمبثلُّهذهُّاجملموعةُّالناطقةُّ،وهبذاُّالسجلُّاخلالدُّلنبيهاُّبالسندُّاملتصلُّ،بلُّبالعكس ُّمنُّذلكُّنرىُّاألممُّكلهاُّفقريةُّال ُّمتلكُّ
ُّالتارخييةُّاليت ُّتصلهاُّ
مصدراُّمن ُّمصاد رُّاحلديث ُّعنُّاألنبياء ُّحيثُّانقطعت ُّالصلةُّبينها ُّوبنيُّأنبيائها ُّعلمياُّوتارخيياُّ ،وفقدتُّاحللقة ُّ
بعصرُّهؤالءُّالرسل ُّ وتوقفهاُّعلىُّشئونُّحيامهمُّ،وماُّيكتنفهاُّمنُّظروفُّومالبساتُّحىتُّصارُّكثريُّمنُّاملفكرينُّيشكونُّيف ُّوجودهمُّ
ُّ،وحننُّعلىُّمعارضتناُّهلذاُّالتطرف ُّنؤمن ُّبأنُّهناكُّحلقاتُّمفقودةُّالُّميكنُّالبحث ُّعنهاُّ،واالهتداءُّإليهاُّ،أماُّخامتُّالرس ل ُّواألنبياءُّ
فهوُّالرسولُّالذىُّنعرفُّعنهُّكلُّدقيقُّوجليلُّ،ونعرفُّعنهُّمنُّدقائقُّاألخالقُّوالعاداتُّوامليولُّوالرغباتُّ،والقولُّوالعملُّماُّالُّنعرفهُّ
جاءُّمنُّطريقُّالوحىُّالذىُّأنزلهُّاهللُّعليهُّيفُُّّكتابهُّ،وبيُّنهُّلناُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّ
ُّ
عنُّغريهُّبالسندُّاملتصلُّ،بلُّإنُّماُّعرفناهُّعنُّاألنبياءُّ
يف ُّحديثهُّالشريفُّ .
ُُُُُُُُّّّّّّّّفاحلدي ثُّاملتصلُّ:هوُّالسجلُّاخلالدُّالذيُّحفظُّلناُّهذهُّاحلياةُّاملباركةُّ،وهوُّم نُّخصائصُّهذهُّاألمةُّدونُّماُّسواهاُُّّوهوُّالذيُّ
يعرفُّاملسلمُّبنبيُّ هُّوحبيبهُّويسعدهُّبصحبته ُّ،وكأنهُّحضرُّجملسهُّ،واستمعُّحلديثهُّ،وقضىُّمعهُّمدةُّمنُّالزمان؛ُّليسمعُّكالمهُّ،ويشاهدُّ
فعلهُّ،ويشاهدُّسريتهُّ ،مثُّإنه ُّميزانُّعادل ُّحلركةُّهذه ُّاألمةُّ،زاخرُّباحلياة ُّالنابضةُّ،والقوة ُّاملؤثرةُّاليت ُّتبعثُّعلى ُّاخلريُّوالفالح ُّوالرشدُّ
والصالح ُّ،ومنُّرمحةُّاهللُّتعاىلُّأنُّكانتُّأمةُّاإلسالمُّأمةُّمتلكُّقوةُّالذاكرةُّ،وعظمةُّ الصدقُّوحتملُّالروايةُّ،وقدُّفاقتُّيف ُّذلكُّكلُّ
األممُّ،وقدُّوعىُّالصحابةُّالكرامُّكلُّماُّمسعوهُّوكلُّماُّشاهدوهُّ،وحرصواُّأشدُّاحلرصُّوأبلغهُّعلىُّحفظهُّونشرهُّ،حرصاُّملُّيعرفُّعنُّ
أمةُّنيب ُّ منُّاألنبياءُّ ،وجاء ُّالتابعونُّوتابعوهم ُّفحملواُّاألمانةُّ ،وبلغوا ُّحديثُّالرسول ُّ احلبيبُّ،وتتابع ُّاملسلمون ُّجيالُّبع د ُّجيل ُّبروايةُّ
العدلُّالضابطُّعنُّمثلهُّحيفظونُّويبلغونُّ(  ُّ،)2إنُّاحلديثُّعلمُّرفيعُّالقدرُّ،عظيمُّالفخرُّ،شريفُّالذكرُّالُّيعتىنُّبهُّإالُّكلُّحربُّ،والُّ
حيرمهُّإالُّكلُّغمرُّ،والُّتفىنُّحماسنهُّعلىُّمرُّالدهرُّ،إذُّبهُّيعرفُّاملرادُّمنُّكالمُّربُّالعاملنيُّ،ويظهرُّاملقصودُّمنُّحبلهُّاملتصلُّاملتنيُّ،
ومنهُّيدرىُّمشائلُّمنُّمساُّذاتاُّووصفاُّوامسا( ُّ .ُّ)3
ُُُُُّّّّّ باحلديثُّيعلمُّكيفُّعملُّالرسولُّوأصحابهُّبالقرآنُّوبهُّيعرفُّأنُّالقرآنُّ،قانونُّقدُّعملُّبهُّوجنحتُّأصولهُّاإلداريةُّ،والسياسيةُّ،
ُّبالتجربة ُّوالتطبيقُّ .وأما ُّإذا ُّعملنا ُّبرأي ُّاملنكرين ُّللحديثُّ
ُّ
واملدنيةُّ،واألخالقية ُّ ُّ ...إخلُّ .وليس ُّهو ُّجمموعة ُّنظريات ُّحمتاجةُّلإلثبات
فيضيعُّتاريخُّاإلسالمُّالذهيب ُّ،والُّيقدرُّأحدُّأنُّيثبتُّأنُّالقرآنُّ قدُّعملتُّبهُّأمةُّمنُّاألممُّوجنحتُّيفُّتأسيسُّحكومةُّمدنيةُّمطبقةُّ
لتعليماتهُّ فهلُّيرضىُّاملسلمونُّهبذا؟ُّالُّواهللُّ،الُّاملسلمونُّيرضونُّهبذاُّ،والُّالعلمُّ،وال ُّالتاريخُّيرضيانُّبهُّ{فمالُّهؤالءُّالقومُّالُّيكادونُّ
يفقهونُّحديثا} ُّ[النساءُّ .)4 (]21:
ُُُُُّّّّّقالُّ ابنُّحزم"ُّ:نقلُّالثقةُّعنُّالثقةُّيبلغُّبهُّالنيب ُّ معُّاالتصالُّخصُّاهللُّبهُّاملسلمنيُّدونُّسائرُّاملللُّ،أماُّمعُّاإلرسالُّواإلعضالُّ
…ُّوا لنقلُّبالطريقُّاملشتملةُّعلىُّكذاب ُّأوُّجمهولُّاحلالُّفكثري ُّمنُّنقلُّاليهودُّوالنصارى…"( ّ،)5إ نّقواعدّعلمّالمصطلحّالتيّ
وضعهاّأجدادناّالمسلمونّتعلمّالمنهجيةّفي ّالحكم ّعلىّاألخبار ُّدونُّأنُّيكونُّتأثر ُّبأي ُّاعتبارُّآخرُّغريُّتطبيقُّتلك ُّ القواعدُّ،
 ُُّّ -ُّ8مادةُّالتعريف ُّالشرعي ُّللسنةُّأخذتُّبتصرف ُّمنُّكتابُّ:السنةُّقبلُّالتد وينُّللخطيبُّ،وكتابُّالسنةُّومكانتهاُّيفُّالتشريع ُّاإلسالميُّللسباعيُّ .
ُّ -ُّ2دُّ.سعيدُّاملرصفي ُّ،السنةُّبنيُّأنصارهاُّوخصومهاُّخمطوطُّبكليةُّأصولُّالدينُّبالقاهرةُّرقمُّ 241جـُّ 81،81/ ُّ8بتصرفُّ .
ُّ -ُّ3نقالُّعنُّالسنةُّالنب ويةُّللدكتورُّأمحدُّكرميةُّصُُّّ. 81كتاباتُّ أعداءُّاإلسالمُّومناقشتهاُّ،دُّ.ع مادُّالسيدُّحممدُّإمساعيلُّالشربيينُّاألوىلُُّّ2002مُّ،صُّ ُّ.24ُّ:
 ُّ -ُّ4حتقيقُّمعىنُّالسنةُّ وبيانُّاحلاجةُّإليهاُّللعالمةُّالسيدُّسليمانُّالندويُّصُُّّ، 83ُّ، 82وقارنُّباإلسالمُّعلىُّمفتقُّالطرقُّللعالمةُّحممدُّأسدُّصُُّّ . 13
ُّ -ُّ5الفصلُّيفُّاملللُّ والنحلُُّّ 14-ُّ18/2بتصرف ُّ،وانظرُّ:تدريب ُّالراويُّ ُّ، 851/2وملزيد ُّمنُّمعرفةُّف ضلُّاإلسناد ُّانظرُّ:فتحُّاملغيث ُّللسخاوىُّ ُّ، 2-5/ 3وتدريب ُّالراويُّ
ُّ، 840ُّ،851/2ومعرفةُّعلومُّاحلديثُّللحاكمُّصُّ ُّ، 4واألج وبةُّالفاضلةُّللكنويُّصُُّّ. 22ُّ،28يقصدُّباإلرسالُّ واإلعضالُّفقدُّراوُّأوُّأكثرُّمنُّسلسلةُّالسندُّ .
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وهوُّعلمُّتفتخرُّبهُّهذه ُّاألمةُّعلى ُّ البشريةُّمجعاءُّفهو ُّمنُّخصوصيتها ُّيقولُّالدكتورُّأسد ّرستمّالمسيحي ُّأستاذُّالتاريخُّيف ُّ اجلامعةُّ
األمريكيةُّيفُّبريوت ُّ:وأولُّمنُّنظمُّنقدُّالرواياتُّالتارخييةُّ،ووضعُّا لقواعدُّلذلكُّعلماءُّالدينُّاإلسالمي ُّ،فإهنمُّاضطرواُّاض طراراُّإىلُّ
االعتناءُّبأقوالُّالنيب ُّ صلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّ.وأفعالهُّلفهمُّالقرآنُّوت وزيعُّالعدلُّفقالواُّ:إنُّهوُّإالُّوحي ُّيوحىُّ،ماُّتلي ُّمنهُّفهوُّالقرآنُّ،
وماُّمل ُّيتلُّفهو ُّالسنة ُّ ،فانربواُّجلمع ُّاألحاديثُّودرسها ُّوتدقيقها ُّفأحتفواُّعلم ُّالتاريخُّبقواعد ُّال ُّتزالُّيف ُّأسسهاُّوجوهرها ُّحمتمة ُّيفُّ
األوساطُّالعلميةُّحىتُّيومناُّهذا ُّ،يقولُّالدكتورُّحممدُّالصباغ"ُّ:وقدُّوضعُّاألستاذُّاملذكورُّكتاباُّبعنوانُّ(مصطلحُّالتاريخ)ُّوقد ُّاعتمدُّ
فيهُّعلى ُّالقواعد ُّاليت ُّ قررها ُّعلماء ُّمصطلح ُّاحلديثُّ ،ووصفُّكتابه ُّبأنه ُّحبث ُّيف ُّنقد ُّاألصولُّ ،وحترى ُّاحلقائق ُّالتارخيية ُّوإيضاحهاُّ
كدُّهلمُّبأنُّماُّيفاخرون ُّبهُّمنُّهذاُّالقبيلُّ
ُّ
وعرضهاُّوفيماُّيقابلُّذلكُّمنُّعلمُّاحلديثُّيقول"ُّ:وبإمكانناُّأنُّنصارحُّزمالءناُّيف ُّ الغربُّفنؤ
نشأُّوترعرعُّيف ُّ بالدناُّ،وحننُّأحقُّالناسُّبتعليمهُّوالعملُّبأسسهُّوقواعدهُّ( ُّ ."ُّ)8
ُُُُُُُُّّّّّّّّيقولُّالدكتورُّالسباعي "ُّ:وقدُّاعتفُّاملؤلفُّيفُُّّكتابهُّبأنُّقواعدُّمصطلحُّاحلديثُّأصحُّطريقةُّعلميةُّحديثةُّلتصحيحُّاألخبارُّ
خربه"ُّ:ومماُّيذكرُّ
والرواياتُّ،وقدُّقالُّيفُّ البابُّالسادسُّ(العدالةُّوالضبط)ُّبعدُّأنُّذكرُّوجوبُّالتحقيقُّمنُّعدالةُّالر ُّاويُّ،واألمانةُّيف ُّ ُّ
معُّفريدُّاإلعجابُّوالتقديرُّماُّتوصلُّإليه ُّعلماءُّاحلديثُّمنذُّمئات ُّالسننيُّيف ُّهذاُّالبابُّ.وإليكُّبعضُّماُّجاءُّيف ُّمصنفامهم ُّنوردهُّ
حبروفهُّوحذافريهُّتنويهاُّبتدقيقهمُّالعلمي ُّ،واعتافاُّبفضلهمُّعلىُّالتاريخُُّّ ...مثُّأخذُّيف ُّنقلُّنصوصُّعنُّاألئمةُّمالكُّومسلمُّوالغزايلُّ
ُّ
والقاضي ُّعياضُّوأىبُّعمرو ُّبنُّالصالحُّ( ُّ .ُّ)2
أمهيةُّاحلديثُّالنبوي ُّيف ُّغريُّذلكُّمنُّالعلومُّبأنهُّمصدرُّلكلُّمعرفةُّفقدُّبنيُّ ُّالنيبُّمنُّخاللُّحديثهُّالشريف ُّمجيعُّأحكامُّ
ُّ
ُُُُُُُّّّّّّّمنُّ
احلياةُّواملوتُّكماُّقالُّابنُّالقيمُّ"وقدُّتوىفُّرسولُّاهللُّوماُّطائرُّيقلبُّجناحيهُّيفُّ السماءُّإالُّذكرُّلألمةُّمنهُّعلماُّ،وعلمهمُّكلُّشيءُّ
حىتُّآدابُّالتخلي ُّ،وآدابُّاجلماعُّ،والنومُّ،والقيامُّ،والقعودُّ،واألكلُّوالشربُّ،والركوبُّوالنزولُّ،والسفرُّواإلقامةُّ،والصمتُّوالكالمُّ،
املالئكةُّواجلنُّوالنارُّواجلنةُّ
ُّ
والعزلةُّواخللطةُّ،والغىنُّوالفقرُّ،والصحةُّواملرضُّ،ومجيعُّأحكامُّاحلياةُّواملوتُّ،ووصفُّهلمُّالعرشُّوالكرسيُّو
ويومُّالقيامة ُّوماُّفيه ُّحىتُّكأنهُّرأى ُّعنيُّ ،وعرفهمُّمعبودهم ُّوإهلهمُّأمت ُّتعريف ُّحىتُّكأهنم ُّيرونه ُّويشاهدونهُّبأوصافُّكماله ُّونعوتُّ
جاللهُّ،وعرفهم ُّاألنبياء ُّوأممهمُّوما ُّجرى ُّهلم ُّوماُّجرى ُّعليهم ُّمعهم ُّحىتُّكأهنمُّكانوا ُّبينهمُّ ،وعرفهم ُّمنُّطرق ُّاخلري ُّوالشر ُّدقيقهاُّ
وجليلهاُّماُّملُّيعرفهُّنيب ُّألمتهُّقبلهُّ،وعرفهمُّمنُّأحوالُّاملوتُّوماُّيكونُّبعدهُّيفُّ الربزخُّوماُّحيصلُّفيهُّمنُّالنعيمُّوالعذا بُّللروحُّوالبدنُّ
ماُّملُّيعرف ُّبهُّنيب ُّ غريهُّ،وكذلك ُّعرفهمُّمنُّأدلة ُّالتوحيدُّوالنبوة ُّواملعادُّوالرد ُّعلىُّمجيعُّفرق ُّأهلُّالكفر ُّوالضاللُّما ُّليسُّمل ن ُّعرفهُّ
حاجةُّمنُّبعدهُّ،اللهمُّإالُّإىلُّمنُّيبلغهُّإياهُّويبينهُّويوضحُّمنهُّماُّخفيُّعليهُّ،وكذلكُّعرفهمُُّّ منُّمكايدُّاحلروبُّولقاءُّالعدوُّوطرقُّ
النصرُّوالظفرُّماُّلوُّعلموهُّوعقلوهُّورعوهُّحقُّرعايتهُّملُّيقمُّهلمُّعدوُّأبداُّ،وكذلكُّعرفهمُّمنُّمكايدُّإبليسُّوطرقهُّاليت ُّيأتيهمُّمنهاُّوماُّ
يتحرزونُّبهُّمنُّكيدهُّومكرهُّوماُّيدفعونُّبه ُّشرهُّماُّالُّمزيدُّعليهُّوكذلكُّعرفهمُّمنُّأحوالُّنفوسهمُّوأوصافهاُّودسائسهاُّوكمائنها ُّماُّ
ُّ
الُّحاجةُّهلمُّمعه ُّإىلُّسواه؛ُّوكذلكُّعرفهم ُّمنُّأمورُّمعايشهمُّما ُّلوُّعلموهُّوعملوهُّالستقامت ُّهلمُّدنياهمُّأعظمُّاستقامةُّ ُّ ،وباجلملةُّ
فجاءهمُّخبريُّالدنياُّواآلخرةُّبرمتهُّ،وملُّحيوجهمُّاهللُّعز ُّوجلُّإىلُّأحدُّسواهُّ( ُّ ُُُُُُُّّّّّّّ.ُّ)3
ُُُُُُُُّّّّّّّّومنُّهناُّكانُّالتشكيكُّيفُّ األحاديثُّالنبويةُّتشكيكاُّيفُّ اإلسالمُّ،وىفُّمجيعُّالعلومُّواملعارفُّكماُّقالُّالدكتورُّحممدُّأبوُّزهو ُُّّ:
ُّاإلحلادُّ،وخصومُّاإلسالمُّ،وصرناُّإىلُّماُّصارواُّإليهُّمنُّالشبهاتُّ ،املؤسسةُّ
ُّ
ولوُّأنناُّذهبناُّنستمعُّإىلُّمنُّيف ُّ قلوهبمُّمرضُّ،منُّدعاة
علىُّشفاُّجرفُّهارُّ،لذهبتُّثقتناُّجبميعُّالعلومُّ،ذلك؛ُّألنُّعلمائهاُّملُّيبذلواُّفيهاُّ،م نُّالدرسُّوالتمحيصُّ،والدقةُّوالتحُّريُّ،عشرُّ
معشارُّماُّبذله ُّعلماءُّاحلديثُّ ،يف ُّ حفظ ُّالسنةُّورعايتهاُّ ،ومتييزُّصحيحهاُّمن ُّضعيفهاُّ،ومعرفة ُّأحوالُّروامها ُّعلىُّاختالف ُّطبقامهمُّ
 ُّ -ُّ8انظرُّ:احلديث ُّالنبويُّللدكتورُّحممدُّالصباغُّصُُّّ81ُّ: 84بتصرفُّ .
ُّ -ُّ2السنةُّومكانتهاُّيفُّالتشريع ُّاإلسالميُّللدكتورُّالسباعيُّصُُّّ 801بتصرفُّيسريُّ .
ُّ -ُّ3أعالمُّاملوقعنيُّعنُّرب ُّالعاملنيُُّّ . 324ُّ،325/4
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وأزمنتهمُّوأمكنتهمُّ،فإذاُّاهنارُّحصنُّالسنةُّاحلصني ُّ،بعدُّتلكُّالعنايةُّالبالغةُّ،اليت ُّيشهدُّهباُّالتاريخُّوالواقعُّ،ملُّيبق ُّهناكُّعلم ُّنرجعُّ
منُّعالماتُّاالهتمامُّباإلسنادُّ،وأماراتهُّتلكُّالتصانيفُّالضخمةُّاليتُّألفتُّيف ُّ الرجالُّ،
ُّ
إليهُّأوُّنثقُّبهُّ،وكفىُّبذلكُّمحقاُّوجهالُّ( ُّ ُّ،)8و
فنشأُّبذلكُّعلمُّمستقلُّمنُّعلومُّاحلديثُّ،وهوُّعلمُّالرجالُّ،وهذاُّعلمُّواسعُّتتقطعُّفيهُّاألنفاسُّ،فمنهُّكتبُّمعرفةُّالصحابةُّ،وكتبُّ
الطبقاتُّ،وكتب ُّاجلرح ُّوالتعديلُّ،وكتب ُّاألمساء ُّوالكىنُّواأللقابُّ ،وكتب ُّاملؤتلفُّواملختلفُّ ،وكتب ُّاملتفقُّواملفتق ُُّّواملتشابهُّ ،وكتبُّ
الوفياتُّ،وهيُّيفُّ جمموعهاُّتدلُّداللةُّعظيمةُّعلىُّاجلهدُّاملبذولُّيف ُّنقدُّاألخبارُّ،وليسُّاألمرُّكماُّيتوهمُّالكثريونُّممنُّالُّعلمُّهل مُّهبذاُّ
األمر"ُّ( ُّ ُّ)2
ُُُُُُّّّّّّ ومنُّعالماتُّاالهتمامُّباإلسنادُّ"علمُّاجلرحُّوالتعديل"ُّوهوُّكسائرُّعلومُّاحلديثُّمماُّتفردتُّبهُّاألمةُّاإلسالميةُّعنُّسائرُّاألممُّ،
ومتيزتُّ بتأسيسهُّ،وإنشائهُّ،والتفننُّفيهُّ ،وقدُّأداهاُّإىلُّإبداعهُّ :احلفاظُّعلىُّسنةُّاملصطفى ُّمنُّالتقولُّوالدخيلُّ،واملكافحة ُّللدجالنيُّ
واملشعوذينُّواخلراصنيُّ،فكانُّهوُّمنُّأكربُّالنتائجُّالنافعةُّاليتُّتولدتُّعنُّتلكُّ احلملةُّالضارةُّعلىُّالسنةُّاملطهرة ُّ ،فنشأُّهذاُّالعلمُّمنُّ
عهدُّالنبوةُّاملباركة ُّبرعماُّلطيفاُّ،مثُّمناُّوازدادُّ،وقوىُّواشتدُّيفُّ القرنُّاألولُّ،والثان ُّ،وامتدُّواتسعُّوبدأُّيتكاملُّيفُّ القرنُّالثالثُّ،والرابعُّ،
وهكذاُّحىتُّاكتملُّيف ُّ القرنُّالتاسعُّمن ُّاهلجرةُّالشريفةُّ،فكثرت ُّفيهُّالكتبُّ،وتنوعتُّفيه ُّاملؤلفاتُّ،مثُّدرست ُّفيهُّيف ُّعصرنا ُّبعضُّ
املسائلُّواجلزئياتُّوالشخصيات ُّ دراسةُّخاصةُّ،فقاربُّالنضجُّواالحتاقُّ،وإنُّكانُّهذاُّالعلمُّليسُّلهُّغايةُّوالُّهنايةُّ .
ُُُُُُّّّّّّوهبذاُّالعلمُّالعظيمُّ الذي ُّ ملُّتكنُّفيه ُّحماباة ُّ ألحدُّمهماُّكانُّالُّأباُّ ،والُّابنا ُّ،وال ُّأخاُّ،والُّصديقاُّ ،والُّأستاذاُّ،متكن ُّ السلفُّ
واخللفُّمنُّكشفُّالعللُّيفُُّّكلُّعلمُّمنقولُّحديثاُّنبوياُّ ،أوُّكالماُّعادياُّ،أوُّشعرا ُّأوُّنثراُّأدبياُّ،أوُّتارخياُّشخصياُّأوُّسياسياُّ ،فكانُّ
هذاُّالعلمُّجمهراُّصادقاُّ،ونظارةُّصافيةُّ،تعزلُّللناظرُّهباُّ:الصحيحُّعنُّالقريحُّ،ومتيزُّلهُّالزينُّمنُّالشنيُّ،والصدقُّمنُّالكذبُّ،وتزنُّلهُّ
احملامدُّواملثالبُّ،بالقسطاسُّاملستقيمُّ( ُّ،)3وإذاُّكانواُّقدمياُّقالوا ُّ:احلقُّماُّشهدُّبه ُّاألعداءُّفلننظرُّ إىلُّماُّقالهُّاملستشرقُّ"شربجنر" ُّيفُّ
مقدمتهُّاإلجنليزيةُّعلىُّكتابُّاإلصابةُّيف ُّ أحوالُّالصحابة ُّالبنُّحجرُّ،قال"ُّ:ملُّتكن ُّفيماُّمضىُّأمةُّمنُّاألمم ُّالسالفةُّ،كماُّأنه ُّالُّ
هذاُّالعلمُّالعظيمُّاخلطرُّ،الذىُّيتناولُّأحوالُّ
ُّ
يوجدُّاآلنُّأمةُّمنُّاألممُّاملعاصرةُّ،أتتُّيف ُّعلمُّأمساءُّالرجالُّمبثلُّماُّجاءُّبهُّاملسلمونُّيفُّ
مخسمائةُّألفُّرجلُّوشئوهنم"ُّ( ُّ)4ويقولُّاألستاذُّحممدُّأسدُّعنُّعلومُّاحلديث"ُّ:إنهُّعلمُّتامُّالفروعُّعلىُّأشدُّماُّميكنُّأنُّيكونُّمنُّ
الدقةُّ،غايتهُّالوحيدةُّالبحثُّيف ُّ معاىنُّأحاديث ُّالرسولُّصلىُّاهللُّعليه ُّوسلمُّ،وشكلها ُّوطريقةُّروايتها ُّ( ُّ .ُّ)5

ّّّّّّّ-ّ 9فقدّاألم مّجميعها ّلسجالتّوصلهاّبأنبيائهاّ .
ُُُُُُّّّّّّحفظتُّ السنة ُّمنذُّعهد ُّالرسولُّيف ُّالصدورُّ،وقيدها ُّبعضهمُّيف ُّالصحفُّ،وكانت ُّحملُّاعتناء ُّاملسلمنيُّيف ُّخمتلف ُّعصورهمُّ،
فتناقلوها ُّجيال ُّعن ُّجيل ُّحفظا ُّودراسة ُّباملشافهة ُّوالكتابةُّ ،واجتهدوا ُّوسعهم ُّحلفظ ُّاحلديث ُّبأسانيده ُّيف ُّمصنفات ُّومسانيد ُّتكفلُّ
ألهلُّالعلمُّمعرفةُّالقويُّمنُّالضعيفُّ،خشيةُّتسربُّالكذبُّإىلُّحديثهُّمثُّاجتهدُّكبارُّالعلماءُّيفُّمجعُّاحلديثُّالصحيحُّعلىُّأسلمُّ
قواعدُّالتثبتُّالعلميُّ،فرحلواُّيفُّطلبُّذلكُّ،ومسعواُّبأنفسهمُّ،وتثبتواُّوسعهمُّ،وكتبواُّبأيديهمُّ،فظهرتُّالكتبُّاجملردةُّمنُّالضعيفُّ،
ُّوهكذاُّمتيزتُّهذه ُّاألمةُّعن ُّغريهاُّمن ُّاألممُّمبثل ُّهذاُّالسجل ُّاخلالدُّلنبيهاُّ ،فاألممُّكلها ُّفقريةُّال ُّمتلكُّمثل ُّهذهُّاجملموعة ُّالناطقةُّ
املسجلةُّعنُّاألنبياءُّوالرسلُّ ،وهيُّ( ُّ)4من ُّعمىُّوظالمُّتارخيي ُّ قدُّانقطعتُّالصلة ُّبينهاُّوبنيُّأنبيائها ُّعلمياُّوعملياُّوروحياُّ ،وفقدتُّ
احللقةُّالتارخييةُّ اليتُّتصلها ُّبعصرُّهؤالءُّالرسلُّوتوفقهاُّعلىُّشؤون ُّحيامهم ُّ،وماُّيكتنفهاُّمنُّظروفُّومالبساتُّ .
ُّ -ُّ8احلديثُّ واحملدثونُّصُُّّ. 288ُّ، 280انظرُّ:السنةُّيفُّم واجهةُّأعدائهاُّللدكتورُّطهُّحبيشي ُّمبحث ُّ(إنكارُّالسنةُّاعتداءُّعلىُّاملناهج ُّالعلمية)ُّصُُّّ . 848
 ُُّّ -ُّ2ض وابطُّ الروايةُّعندُّاحملدثنيُّلألستاذ ُّالصديقُّبشريُّصُّ ُّ، 28،22وانظرُّ:منُّنفسُّاملصدرُّص ُّ 282وماُّبعدهاُّ .
ُّ -ُّ3حملاتُّمنُّتاريخ ُّالسنةُّوعلومُّاحلديثُّلألستاذُّعبدُّالفتاحُّأبوُّغدةُّصُُّّ 811بتصرف ُّيسريُّ .
ُّ،رغمُّأنهُّك انُّمتحامالُّعلىُّالسنةُّ .
ُّ
ُُّّ -ُّ4نقالُّعنُّالرسالةُّاحملمديةُّللسيدُّسليمانُّالندوىُّصُّ ُّ، 42وانظرُّشهادةُّالدكتورُّموريس ُّبوكاىُّىفُّدراسةُّالكتب ُّاملقدسةُّصُّ210
ُّ -ُّ5اإلسالمُّعلىُّمفتقُّالطرقُّصُُّّ 13ُّ-ُّ 12بتقدميُّ وتأخريُّ .
ُّ" ُّ -ُّ4رجالُّالفكرُّ والدعوةُّيفُّاإلسالمُّ"ُّ:صُُّّ 18بتصرفُّ .
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ُُُُُُُُُّّّّّّّّّهذهُّأسفار ُّاليهود ُّاليتُّتضمنت ُّ( ُّ )8سريُّهؤالء ُّاألنبياء ُّقدُّخاجل ُّاحملققني ُّمن ُّالعلماءُّضروب ُّمن ُّالشكُّيفُّكل ُّسفر ُّمنُّ
أسفارهاُّ،علىُّأنناُّإذاُّضربناُّصفحاُّعن ُّهذهُّالشكوكُّنرىُّسريُّهؤال ءُّاألنبياءُّناقصةُّ ،مثالُّذلكُّأحوالُّموسىُّاملذكورةُّيفُّأسفار ُّ"ُّ
التوراةُّ"ُّ،وقدُّتوصلُّمؤلفوُّ"ُّدائرةُّاملعارفُّالربيطانيةُّ"ُّأنفسهمُّإىلُّحتقيقُّأنُّهذهُّاألسفارُّدونتُّومجعتُّبعدُّموسىُّبقرونُّكثريةُّ،زدُّ
علىُّذلكُّأن ُّ "ُّالتوراةُّ"ُّاملوجودةُّفيهاُّلكل ُّحادثةُّروايتانُّخمتلفتانُّوحكايتانُّمتباينتانُّكماُّحققُّذلكُّبعضُّعلماءُّاألملانُّ ،ورمبا ُّدفعُّ
بعضُّهذهُّالرواياتُّبعضاُّفتعارضتُّأوالهاُّبأخراهاُّ .
ُُُُُُُّّّّّّّ وحننُّنواجهُّالوصفُّاملتعارضُّيفُّسريُّالرجالُّواحلوادثُّمجيعاُّومن ُّأرادُّأنُّيزدادُّعلماُّهبذاُّاملوضوعُّفلرياجعُّمادةُّ«بايبل» ُّيفُّ
الطبعةُّاألخريةُّمنُّ"ُّدائرةُّاملعارفُّالربي طانيةُّ"ُّ،وإذاُّكانُّاألمرُّكذلكُّفبأيُّمنزلةُّمنُّالتاريخُّننزل ُّحوادثُّالعاملُّمنُّآدمُّإىل ُّموسىُّ
عليهماُّالسالمُّ؟!ُّوكيفُّنقدر ُّقدر ُّ التاريخُّالثابتُّيف ُّهذهُّاألمور؟! ُّ وحسبناُّأنُّنذكر ُّأنُّاألسفارُّاخلمسةُّمن ُّ"ُّالتوراةُّ"ُّال ُّتعطيُّ
تفاصيلُّحياةُّموسىُّبصورةُّمتاثلُّماُّنعرفُّعنُّحياةُّخامتُّالنبيني ُّ،فضالُّعنُّالتحريفُّالذيُّالُّحيصىُّوالُّيعدُّ،ولنذكرُّماُّجاء ُّيفُّ"ُّ
سفرُّالتثنيةُّ"ُّ( «ُّ:)80ُّ-ُّ 5ُّ:34إنُّعبدُّاهللُّموسىُّماتُّبإذنُّاهللُّيفُّأرضُّموآبُّ،ودفنهُّاهللُّيفُّاجلواءُّيفُّأرضُّموآبُّمقابلُّبيتُّ
فغورُّ،وملُّيعرفُّإنسانُّقربهُّاىلُّهذاُّاليومُّ،وكانُّموسىُّابنُّعشرينُّومائةُّسنةُّحنيُّجاءهُّاملوتُُّّ ...وملُّيقمُّبعدُّنيبُّيف ُّإسرائيلُّمثلُّ
موسى» ُّ،هذهُّالفقراتُّذكرهاُّ"ُّسفرُّالتثنيةُّ"ُّ،وهوُّالسفرُّاخلامسُّمن ُّ"ُّالتوراةُّ"ُّاملوحىُّاىلُّموسىُّوالُّخيفىُّأنُّهذهُّالكلمات ُّملُّ
ينطقُّهباُّموسى ُّ،وهذاُّيدلُّعلىُّأنُّهذاُّالسفرُّكلهُّأوُّهذهُّالفقراتُّالُّصلةُّهلاُّبالوحيُّحبالُّ،فضالُّعنُّأنُّ الدنياُّجته لُّكاتبُّهذهُّ
السريةُّملوسى!ُّوواضح ُّأنُّقوله«ُّ:وملُّيعرفُّإنسانُّقربه»ُّ.وقوله«ُّ:وملُّيقمُّبعدُّنيبُّيفُّإسرائيلُّمثلُّموسى»ُّملُّينزلُّبهُّالوحي!ُّ .
ُُُُُُُُّّّّّّّّوأحوالُّعيسىُّعليهُّالسالمُّوسريته ُّمكتوبةُّيفُّاألناجيلُّ،واألناجيلُُّّكثريةُّ،غريُّأنُّأكثريةُّاملسيحينيُّاقتصرتُّعلىُّأربعةُّأناجيلُّ.
أماُّ"ُّإجنيلُّالطفولةُّ"ُّ.وُّ"ُّإجنيلُّبرناباُّ"ُّوغريهاُّفال ُّيعتربوهنماُّ،ومعُّذلكُّفإنُّاألناجيلُّاألربعةُّاليتُّاقتصرواُّعليهاُّملُّيلق ُّأحد ُّمنُّ
الذينُّمجعوهاُّسيدناُّعيسى ُّ،وإذاُّتساءلناُّ:عمنُّرووا ُّهذهُّاألناجيل؟ُّجندُّالتاريخُّجيهلُّذلكُّكلُّاجلهلُّ،ويزدادُّاملرءُّشكاُّإذا ُّتوصلُّ
إىلُّ حقيقةُّأخرىُّ،وهيُّأنُّالرجالُّاألربعةُّاملنسوبةُّإليهمُّهذهُّاألناجيلُّاألربعةُّالُّميكنُّالقطعُّيقيناُّبأهنمُّهمُّالذينُّمجعوهاُّيفُّالواقعُّ،
فإذا ُّ كانُّاألشخاصُّاملنسوبةُّإليهمُّهذهُّاألناجيل ُّالُّيطمئنُّالتاريخُّإىلُّصدروهاُّعنهم ُّفكيفُّيطمئنُّاىلُّصحتها؟! ُُّّوزادُّالطني ُّبلةُّ
أنناُّالُّنعلمُّيقيناُّاللغةُّاليتُّكتبتُّهباُّهذهُّاألناجيلُّيفُّاألصلُّ،ويفُّأ يُّزمانُّكتبتُّ،فقدُّاختلفُّمفسروُّاألناجيلُّاختالفاُّشديداُّيفُّ
تعينيُّزمانُّمجعهاُّوتدوينهاُّ،فمنُّقائلُّإهناُّكتبتُّسنةُُّّ40للميالدُّ،ومنُّقائلُّإ هناُّمجعتُّبعدُّذلكُّالتاريخُّبكثري! ُّ
ُُُُُُُُّّّّّّّّ وقدُّكتبُّاملستشرقونُّالتاريخُّالقدميُّلبابل ُّ وأشورُّوالعربُّوالشامُّومصرُّوأفريقياُّواهلندُّوتركستانُّ،وأخذواُّيالئمونُّبنيُّاحلوادثُّ
القدميةُّاجملهولةُّالزمنُّويعرضوهناُّعلىُّالناسُّواضحةُّنقيةُّمنسقةُّمرتبطاُّبعضهاُّببعضُّ،وطفقواُّيعثرونُّعلىُّالصفحاتُّاملفقودةُّمنُّكتبُّ
التاريخُّالقدميُّللبشرُّ،إالُّأهنمُّقدُّأعياهمُّالبحثُّوالفحصُّفل مُّجيدواُّالصفحاتُّاملفقودةُّعنُّحياةُّنبيهمُّ،وقدُّاستغرقُّ«ريتان»ُّجهدهُّ،
النصبُّمبلغاُّعظيماُّليقفُّعلىُّحياةُّعيسىُّكاملةُّتامةُّ،ومعُّذلكُّفإنُّشؤونه ُّوأحوالهُّالُّتزالُّسراُّمكنوناُّيف ُّضمريُّ
ُّ
ولقيُّمنُّالعناءُّو
الزمنُّملُّيبحُّبهُّلسانهُّبعدُّ،فضالُّعنُّالتحريفُّالذيُّوقعواُّفيهُّجتاهُّرسالتهُّوما ُّيعتقدونهُّجتاهُّالصلبُّوغريه! ُُّّوأماُّشأنُّأصحابُّاملللُّ
والنحلُّفاألمرُّأعجبُّ،حىتُّصارُّكثريُّمنُّاملستشرقنيُّ(ُّ) 8واملؤرخنيُّيشكونُّيفُّوجودهمُّ،ومييلونُّإىلُّأهناُّشخصياتُّخرافيةُّليسُّهلاُّ
وجودُّتارخييُّ،وحننُّعلىُّمعارضتناُّهلذاُّالتطرفُّ نوافقُّعلىُّأهناُّشخصياتُّمطمورةُّيفُّركامُّاملاضيُّ،وعلىُّأنُّهنالكُّحلقاتُّمفقودةُّ
الُّميكنُّالبحثُّعنهاُّواالهتداءُّإليها! ُّ وهذاُّجهلُّمركبُّوقعُّفيهُّاملستشرقونُّ ،سواءُّاليهودُّجتاهُّأسفارهمُّ،والنصارىُّجتاه ُّأناجيلهمُّ،
وغريُّهؤالءُّوأولئكُّجتاه ُّمللهمُّوحنلهم!( ُّ )2
ُّ"ُّ -ُّ8الرسالة ُّاحملمديةُّ"ُّ:صُّ ُّ 41وماُّبعدهاُّبتصرفُّ ،كتاباتُّ أعداءُّاإلسالمُّومناقشتهاُّ،دُّ.عمادُّالسيدُّحممدُّإمساعيلُّالشربيينُّ،الطبعةُّ:األوىلُُّّ2002مُّ،
صُّ.24ُّ:نسخةُّاملكتبةُّالشاملة.

الدعوةُّيفُّاإلسالمُّ"ُّ:صُُّّ18ُّ -ُّ22بتصرف  ُّ ،والبحثُّنقالُّعنُّكتابُّالدكتورُّعمادُّالسيدُّالشربيينُّ ،السنةُّالنب وية ُّيفُّكتاباتُّأعداءُّاإلسالمُّبتصرف ُّ
ُّ" -ُّ2رجالُّالفكرُّ و ُّ
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السنّـ ـ ـةّالنبـ ـ ـويةّوحيّرب ـ ـ ـانيّ،منـ ـ ـاقشةّلدعاوىّأع ـ ـ ـداءّالس ـ ـ ـنـةّال ـ ـنـ ـبـويـةّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّإعدادّ:محـ ـ ـ ـ ـ ــمدّأحم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدّص ـ ـ ـ ــبرة

المبحثّالتمهيديّالثانيّ:أعداءّالسنةّمنّأهلّاألهواءّ قديماّوحديثاّ )2 (ّ.
ُُُُُُّّّّّّومراديُّهناُّبأعداءُّالسنةُّمنُّأهلُّاألهواءُّوالبدعُّتلكُّالفرقُّاليت ُّأخربُّعنهاُّاملعصومُّ وتغالتُّيفُّبدعتهاُّمنُّاخلوارجُّ،والشيعةُّ
ُّ،واملعتزلةُّ،الذينُّلقيتُّالسنةُّاملطهرةُّمنُّأهوائهمُّوعنتهمُّعناءُّكبرياُّ،وكانُّآلرائهمُّاجلاحمةُّيف ُّ الصحابةُّأثرُّكبري ُّيف ُّ اختالف ُّاآلراءُّ،
واألحكامُّيفُّ الفقهُّاإلسالمي ُّ،وفيماُّأثريُّحولُّالسنةُّمنُّشبه(  ُّ)2وإنُّهذهُّالسوأةُّعرفتُّمنُّصدرُّاإلسالمُّاألول؛ُّحيثُّوجدُّأشخاصُّ
متفرقونُّاعتضوا ُّعلى ُّمرويات ُّبـُّلُّغتهمُّ ،وأحكام ُّنبوية ُّوصلتهمُّ ،وتصدوا ُّهلا ُّبعقل ُّيزعمونهُّ ،ومنطق ُّيدعونهُّ ،سألت ُّ امرأة ُّعائشة ُّأمُّ
املؤمنني ُّ:أجتزيُّإحداناُّصالمهاُّإذ اُّطهرت؟ُّفقالتُّ:أحروريةُّأنت؟ُّكناُّحنيضُّمعُّالنيبُّفالُّيأمرناُّبهُّ،أوُّقالتُّ:فالُّنفعلهُّ( ُّ،)3ويفُّ
واقعةُّأخرىُّوردُّأنُّعمرانُّبنُّحصنيُّرضيُّاهللُّعنه ُّ قالُّلهُّرجلُّ:ياُّأباُّجنيدُّ،إنكمُّلتحدثونا ُّبأحاديثُّماُّجندُّهلاُّأصالُّيف ُّ القرآنُّ،
فغضبُّعمرانُّوقالُّللرجلُّ:أوجدمتُّيفُّكلُّأربعنيُّدرمهاُّدرهمُّ،ومنُّكلُّكذاُّوكذاُّشاةُّشاةُّ،ومنُّكلُّكذاُّوكذاُّبعرياُّكذاُّوكذاُّ،أوجدمتُّ
هذاُّيفُّالقرآن؟ُّقالُّالُّ .قالُّ:فعمُّ نُّأخذمتُّهذا؟ُّأخذمتوهُّعناُّ،وأخذناهُّعنُّنيبُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّ،وذكرُّأشياءُّحنو ُّهذاُّ( ُّ،)4
ويفُّروايةُّأنُّعمرانُّرضيُّاهللُّعنهُّذكرُّالشفاعةُّ،فقالُّرجلُّمنُّالقوم ُّ:ياُّأباُّجنيدُّ،إنكمُّحتدثونناُّبأحاديثُّملُّجندُّهلاُّأصالُّيفُّالقرآنُّ،
فغضبُّعمرانُّرضيُّاهللُّعنهُّوقالُّللرجلُّ:قرأتُّالقرآن؟ُّقالُّ:نعم ُّ،قالُّ:فهلُّوجدتُّفيهُّصالةُّالعشاءُّأربعاُّ،ووجدتُّاملغربُّثالثاُّ،
والغداةُّركعتنيُّ،والظهرُّأربعاُّ،والعصرُّأربعا؟ُّقالُّ:الُّ .قالُّ:فعمُّ نُّأخذمتُّذلك؟ُّأخذمتوهُّوأخذناهُّعنُّرسولُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّ.
مثُّذكرُّأشياءُّيفُّأنصبةُّالزكاةُّ،وتفاصيلُّاحلجُّوغريمهاُّ،وختمُّبقولهُّ:أماُّمسعتمُّاهللُّقالُّيفُّكتابه{ُّ:وماُّآتاكمُّالرسولُّفخذوهُّوماُّهناكمُّ
عنهُّفانتهوا}ُّ[احلشر ُّ،]2ُّ:قالُّعمرانُّ:فقدُّأخذناُّعنُّرسولُّاهللُّأشياء ُّليسُّلكمُّهباُّعلمُّ( ُّ .)5
ُُُُُُُُّّّّّّّّ وحىتُّيفُّالقرنُّاألولُّوجدُّأفرادُّضاقواُّذرعاُّباألحاديثُّالنبويةُّ،فقالُّقائله مُُّّملطرفُّبنُّعبدُّاهللُّبنُّالشخري«ُّ:الُّحتدثوناُّإالُّ
بالقرآن» ُّ،فأجابهُّمطرفُّرمحهُّاهلل«ُّ:واهللُّماُّنريدُّبالقرآنُّبدالُّ،ولكنُّنريدُّمنُّهوُّأعلمُّبالقرآنُّمنا»ُّ( ُّ،)4ولكنُّمنُّأقدمُّماُّوردُّحولُّ
وجودُّفئةُّنبتتُّبنيُّاملسلمني ُّتنكرُّسنةُّرسولُّاهللُّما ُّذكرهُّاإلمامُّالشافعيُّيفُّمطلعُّكتابهُّ«مجاعُّالعلم» ُّعنُّمناظرةُّجرتُّبينه ُّوبنيُّ
أحدُّأفرادُّهؤالءُّ،حيثُّقال ُّ :ملُّأمسعُّأحداُّن سبهُّالناسُّأوُّنسبُّنفسهُّ إىلُّعلمُّخيالفُّيفُّأنُّفرضُّاهللُّعزُّوجلُّاتباعُّأمرُّرسولُّاهللُّ
والتسليمُّحلكمهُّ،بأ نُّاهللُّعزُّوجلُّملُّجيعلُّألحدُّبعدهُّإالُّاتباعهُّ،وأنهُّالُّيلزمُّقولُّبكلُّحالُّإالُّبكتابُّاهللُّأوُّسنةُّرسولهُّوأنُّماُّ
سوامهاُّتبعُّهلماُّ،وأنُّفرضُّاهللُّعليناُّوعلىُّمنُّبعدناُّوقبلناُّيفُّقبولُّاخلربُّعنُّرسولُّاهللُّواحدُّالُّخيتلفُّيفُّأنُّالفرضُّوالواجبُّقبولُّ
اخلربُّعن ُّ رسولُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّإالُّفرقةُّسأصفُّقوهلاُّإنُّشاءُّاهللُّتعاىل ُّ( ُّ .)2
ُُُُُُّّّّّّ وقدُّرأىُّالدكتورُّمصطفىُّالسباعيُّ،أهنمُّمعتزلةُّالبصرةُّ( ُّ،)1بينماُّذهبُّالدكتورُّخادمُّحسنيُّخبشُّ،يفُّكتابهُّ« القرآنيون» ُّإىلُّ
أهنمُّاخلوارجُّ(  ُّ،)1ولعلُّالذيُّيرجحُّماُّذهبُّإليهُّالدكتور ُّخادمُّحسنيُّخبشُّماُّقالهُّابنُّحجرُّيفُّ«فتحُّالباري»«ُّ :ويقالُّمل نُّيعتقدُّ
اُّبالنسبةُّإليهاُّ،وهمُّفرقُّكثريةُّ،
ُّ
مذهبُّاخلوارج«ُّ:حروري» ؛ُّألنُّأولُّفرقةُّمنهمُّخرجواُّعلىُّعليُّرضيُّاهللُّعنهُّبالبلدةُّاملذكورةُّ فاشتهرو
لكنُّمنُّأصوهلمُّاملتفقُّعليها ُّبينهمُّاألخذُّمباُّدلُّ ُّعليهُّالقرآنُّ،وردُّ ُّماُّزادُّعليهُّمنُّاحلديثُّمطلقا»ُّ( ُّ .)80
 -ُّ8هذاُّالبحثُّمأخوذُّعنُُّّكتابُّالسنةُّالنب وية ُّيفُّكتاباتُّأعداءُّاإلسالمُّ:مناقشت هاُّ والردُّعليهاُّ،دُّ.عمادُّالسيدُّالشربيينُّ،دارُّاليقنيُّ،مصرُّ،ط8423ُّ، 8هـ2002ُّ/مُّ،
(ُّ) 820-52ُّ/8بتصرفُّ .
ُّ -ُّ2السنةُّومكانتهاُّيفُّالتشريع ُّاإلسالمي ُّللدكتورُّالسباعي ُّصُُّّ 833بتصرف ُّ،وانظرُّ:الضوءُّالالمعُّاملبنيُّعنُّمناهجُّاحملدثني ُّللدكتورُّأمحدُّحمرمُُّّ 811/8
ُُّّ -ُّ3أخرجه ُّالبخاري ُّيفُّ« صحيحه»ُّ ـُّ واللفظُّلهُّـُّبرقمُّ( ُّ.) 328وأخرجهُّمسلمُّيفُّ« صحيحه»ُّبرقمُّ( ُّ،) 248وأخرجهُّأمحدُّيفُّم واضعُّأوهلاُّبرقمُّ(ُّ .)24034
ُّ -ُّ4أخرجهُّأبوُّداودُّيفُّ«سننه» ُّبرقمُّ( ُّ،) 8548وأخرجه ُّاحلاكمُّيفُّ«املستدرك» ُّبرقم ُّ(ُّ) 322باختالفُّ .
-ُّ5أخرجه ُّابنُّعبدُّالربُّيفُّ«جامعُّبيانُّالعلم»ُُّّ 8812ُّ/2برقم ُّ(ُّ،) 2341وق واهُّحمققهُّعلىُّضع فُّيفُّإسنادهُّ .
 -ُّ4مطرفُّمنُّكبارُّالتابعنيُّ،ثقةُّعابدُّ،أرادُّبق ولهُّالنيب ُّ، واخلربُّيفُّ«جامعُّبيانُّالعلمُّوفضله»ُّالبنُّعبدُّالربُُّّ 8813ُّ/ 8برقمُّ(ُّ،) 2341وصححُّحمققهُّإسنادهُّ .
«ُّ -ُّ2كتابُّمجاعُّالعلم»ُّاملطبوعُّضمنُّ«كتاب ُّاألم»ُُّّ .5ُّ/1
«-ُّ1السنةُّومكانتهاُّيفُّالتشريع» ُّصُُّّ .828
«ُّ -ُّ1القرآنيون» ُّصُُّّ .15
«ُُّّ -ُّ80فتح ُّالباري ُّبشرحُّصحيحُّالبخاري» ُُّّ . 540ُّ/ 8
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كدُّالشيخُّالدكتورُّحممدُّلقمانُّاألعظميُّالندويُّأنُّهذاُّاال جتاهُّإلنكارُّالسنةُّ[بالكلية] ،ملُّيكنُّمنتشراُّيفُّاألقطارُّ،ب لُّوجدُّ
ُّ
ُُُُُُّّّّّّويؤ
عندُّبعضُّاألفرادُّوالُّيشكلُّظاهرةُّ(  ُّ،)8وإنُّهذاُّاالستقراءُّالصحيحُّمنُّالدكتورُّاألعظميُّ،والذيُّتشهدُّلهُّكتبُّالتاريخُّوالعقائدُّالُّ
يعكرُّعليهُّماُّقا لُّاحلافظُّابنُّحجرُّالعسقالن؛ُّألنُّاألمرُّملُّيبلغُّباخلوارجُّحدُّاإلنكارُّمجلةُّ،بلُّإنُّاحلافظُّقال«ُّ:مطلقا»ُّ،ويفُّقولهُّ
إمكانيةُّردهمُّ،وأهنمُّمتهيئونُّللردُّكلماُّملُّيوافقُّاحلديثُّآراءهمُّ،الُّأهنم ُّ ردواُّالسنةُّمجلةُّ،وأنكروهاُّأصالُّ ،وقدُّكانُّأهلُّهذا ُّ الرأيُّ
أصحاهبمُّيفُّدروسهمُّومناظرامهمُّوتصانيفهمُّللردُّعليهم( ُّ )2
ُّ
موجودينُّبكثرةُّيفُّزمنُّاأل ئمةُّاألربعةُّفمنُّبعدهمُّ،وتصدىُّاألئمةُّاألربعةُّو

ّّّّّّّّأوالّ:أعداءّالسنةّقديماّّ ّوم ّواقفهمّمنهاّ .
ّّّّّّّ ّ–ّ2الخوارجّوموقفهمّمنّالسنةّ :
ُُُُُّّّّّ اخلوارجُّجهلةُّبالسنةُّوالُّحيتجونُّهبا؛ُّألهناُّمنُّطريقُّصحابةُّرسولُّاهللُّوهمُّكفارُّيف ُّنظرهم!!ُّ،فضالُّعنُّعدمُّاستعدادهمُّلقبولُّ
آراءُّغريهم؛ ُّنظراُّلبداومهم ُّوجفاءُّطبعهم ُّوغلظتهم ُّوجهلهمُّبفقه ُّالكتابُّوالسنة؛ ُّولذا ُّجندهمُّيعملون ُّعلىُّحماربة ُّاملسلمني ُّ ُّوإراقةُّ
دمائهمُّوانتهاك ُّحرمتهم ُّفهمُّأحقاء ُّبأن ُّيسمواُّباخلوارج ُّالبغاة ُّخلروجهمُّعلى ُّالسنة ُّوأهلهاُّومعادامهم ُّهلا ُّ( ،)3وكانُّملوقفهم ُّهذا ُّمنُّ
القرآنُّالكرميُّ،وجهلهمُّباحلديثُّ،وعدمُّحت ملهمُّلهُّعنُّغريهمُّ،ألهنمُّكفرةُّيف ُّنظرهمُّسبباُّيفُّأنُّعقائدهمُّوأحكامهمُّالفقهيةُّجاءتُّ
خمالفةُّألحكامُّالشريعةُّاإلسالميةُّ،بلُّمنهُّما ُّجاءُّخمالفاُّلنصوصُّالقرآنُّالكرميُّ،ف منهمُّمنُّيرىُّأنُّالتيممُّجائزُّ،ولوُّعلىُّرأسُّبئرُّ،
ومنهمُّمنُّيرىُّأنُّالواجبُّمنُّالصالةُّإمناُّهوُّركعةُّواحدةُّبالغداةُّوأخرىُّبالعشىُّ،ومنهمُّمنُّيرىُّاحلجُّىفُّمجيعُّشهورُّالسنةُّ،ومنهمُّ
منُّيبيح ُّدمُّاألطفالُّوالنساءُّممنُّالُّينتمىُّإىلُّعسكرهم ُّ( ُّ .)4
ُُُُُُُُّّّّّّّّ يقولُّفضيلة ُّالدكتورُّأبو ُّزهوُّ :وهذاُّمما ُّيدلُّعلى ُّجهل ُّعميقُّحىت ُّبالقرآنُّالكرمي ُّ ،وأكثر ُّذلكُّأتاهمُّكما ُّقلناُّمن ُّأهنم ُّالُّ
يعتدونُّبروايةُّمجهورُّاملسلمنيُّ،وكي فُّيأخذونُّدينهمُّعنُّقومُّهمُّكفارُّيف ُّ نظرهمُّ،وإمناُّيعتمدونُّماُّرواهُّهلمُّأئمتهمُّ،وهمُّكماُّقلناُّ
خلوُّمنُّالعلمُّبسنةُّرسولُّاهللُّبلُّخلواُّمنُّفه مُّأحكامُّالقرآنُّعلىُّوجههاُّالصحيحُّ،مثُّالُّيغيبُّعنُّالبالُّأنُّهذا ُّ احلك مُّالُّيسرىُّ
علىُّمجيعُّأفرادُّاخلوارجُّ،بلُّقدُّوجدُّمنهمُّفيماُّبعد ُّأفرادُّوأئمةُّتفقهواُّيف ُّ الدينُّ،وروواُّاحلديثُّ،واعتمدهمُّكماُّقالُّابن ُّ الصالحُّيفُّ
مقدمتهُّبعضُّأئمةُّاحلديثُّكالبخاري ُّ فقدُّاحتجُّبعمرانُّبنُّحطانُُّّ،وهوُّمنُّاخلوارجُّالُّسيماُّإذاُّعلمتُّأنُّاخلوارجُّحيكمونُّبكفرُّ
ُّ
منُّيكذ ب؛ُّألنُّمرتكبُّالكبريةُّكافرُّيفُّنظرهمُّ،والكذبُّمنُّالكبائر ُُّّ )5 (ُّ.
ُُُُُُّّّّّّ-انكار ّالخوارجّبعضّاألحكام ّالشرعيةُّ ُّ :
ُُُُُُّّّّّّ اشتهرُّعنُّأكرب ُّفرقُّاخلوارج ُّ"األزارقة"«ُّ :إسقاط ّالرجمّعن ّالزاني؛ّإلّليس ّفيّالقرآن ّلكرهّ،وإسقاط ّحدّالقذف ّعمنّ
قذفّالمحصنينّمنّالرجالّمعّوجوبّالحدّعلىّقالفّالمحصناتّمنّالنساء ّ،واستحلواُّكفرُّاألمانةُّاليتُّأمرُّاهللُّتعاىلُّبأدائهاُّ
وقالواُّ:إن ُّخمالفيناُّمشرك ون ُّفال ُّيلزمناُّإذا ُّأمانتناُّإليهمُّ ،ومل ُّيقيمواُّاحلد ُّعلىُّقاذف ُّالرجل ُّاحملصنُّوأقاموه ُّعلىُّقاذف ُّاحملصنات ُّمنُّ
الكثريُّ،وملُّيعتربواُّيفُّالسرقةُّنصابا»ُّ( ُّ،)4وذكرُّعنهمُّأهنمُّ« أوجبواُّعلىُّاحلائضُّالصالةُّوالصيامُّ
ُّ
النساءُّ،وقطعواُّيدُّالسارقُّيفُّالقليلُّو
يفُّحيضها» ُّ( ُّ .)2

ُّ -ُّ8حممدُّلقمانُّاألعظميُّ«دراسات ُّيفُّاحلديثُّالنبوي» ُّصُُّّ .24
ُّ -ُّ2راجع ُّالتفاصيلُّيفُّكتابُّ:القرآنيونُّ،نشأهمُُّّ-عقائدهمُّ –ُّأدلتهمُّ،دُّ.عليُّحممدُّزينوُّ،دارُّالقبسُّ،دمشقُّ،طُّ 2088/8مُّ،صُّ .35-28ُّ:
ُّ -ُّ3شرحُّالقصيدةُّالن ونية ُّللدكتورُّحممدُّخليلُّهراسُّصُُّّ .322
ُّ -ُّ4انظرُّ:فتحُّالباري ُّأرقامُّ ُّ ، 4132-4130وانظرُّ:الفرقُّبنيُّالفرقُّللبغدادي ُّص ُّ، 11واملللُّ والنحلُّللشهرستاىنُُّّ، 881ُّ-ُّ 883/ُّ8ومقاالتُّاإلسالمينيُُّّ .823/ُّ8
-ُّ5احلديث ُّ واحملدثونُّصُّ ُّ، 14وانظرُّ:املللُّ والنحلُُّّ .884ُّ،885/ُّ8
«ُّ -ُّ4الفرقُّبنيُّالفرق»ُّلعبدُّالقاهرُّالبغدادي ُّصُّ ُّ، 14وينظر ُّكذلكُّ«املللُّ والنحل»ُّصُّ ُّ 841وُّ«الفصلُّيفُّاملللُّ واأله واءُّ والنحل»ُُّّ .53ُّ/ 5
ُّ -ُّ2ذكرهُّابنُّحزم ُّيفُّ«الفصل»ُُّّ . 52ُّ -ُّ58ُّ/5
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ُُُُُّّّّّوقدُّأتىُّمبتدعُّالفرقةُّامليمونية «ُّ :بضاللةُّاشتقها ُّمنُّدينُّاجملوس!ُّوذلكُّأنهُّأباح ُّنكاحُّبناتُّاألوالدُّمنُّاألجدادُّوبنات ُّأوالدُّ
اإلخوةُّواألخواتُّ ،وقالُّ :إمنا ُّذكر ُّاهلل ُّتعاىل ُّيف ُّحترمي ُّ النساء ُّبالنسب ُّاألمهات ُّوالبنات ُّواألخوات ُّوالعمات ُّواخلاالت ُّوبنات ُّاألخُّ
وبناتُّاألخواتُّ،وملُّيذكرُّبناتُّالبناتُّوالُّبناتُّالبننيُّ،والُّبناتُّأوالدُّاإلخوةُّوالُّبناتُّأوالدُّاألخواتُّ،فإنُّطردُّقياسهُّيفُّأمهاتُّ
األمهاتُّوأمهاتُّاآلباءُّواألجدادُّامنحضُّيفُّاجملوسيةُّ،وإنُّملُّجيزُّنكاحُّا جلداتُّوقاسُّاجلداتُّعلىُّاألمهات؛ُّلزمهُّقياسُّبناتُّاألوالدُّ
علىُّبنات ُّالصلبُّ،وإنُّملُّيطردُّقياسهُّيفُّهذاُّالبابُّنقضُّاعتالله»ُّ( ُّ .)8
ُُُُُُّّّّّّوحكيُّعنهمُّ«أهنمُّأ ُّ نكرواُّأنُّتكونُّسورةُّيوسفُّمنُّالقرآنُّ،ومنكرُّبعضُّالقرآنُّكمنكرُّكلهُّ،ومنُّاستحلُّبعضُّذواتُّاحملارمُّ
يفُّحكمُّاجملوسُّ،والُّيكونُّ اجملوسيُّمعدوداُّيفُّفرقُّاإلسالم»ُّ( ُّ،)2ورأىُّبعضهمُّ« أنُّالُّصالةُّواجبةُّإالُّركعةُّواحدةُّبالغداةُّ،وركعةُّ
أخرىُّبالعشيُّفقطُّ،ويرونُّاحلجُّيفُّمجيعُّشهورُّالسنة»ُّ( ُّ .)3
ّّّ -ردهمّألحاديثّفضائلّبعضّكبراءّالصحابةّ :
ُُُُُُّّّّّّ لقدُّجهرُّاخلوارجُّبتكفريُّعددُّمنُّأعالمُّالصحابةُّمثلُّعثمانُّبن ُّعفانُّ،عليُّبنُّأيبُّطالب ُّوغريهمُّ،وقدُّأىبُّهؤالءُّالقبول ُّمباُّ
وردُّيفُّالسنة ُّاملطهرةُّمن ُّأحاديثُّفضائل ُّهؤالءُّ،وهي ُّتشهدُّهلم ُّباإلميانُّمجلةُّ ،ولبعضهمُّباجلنةُّ ،وهذاُّيرد ُّدعواهمُّ،ودعوى ُّغريهمُّ
بكفرُّأوُّفسقُّهؤالءُّالصحابة ُّ،إالُّأنُّاخلوارجُّدانواُّبكفرُّهؤالء؛ُّوأبواُّتصديقُّالرواياتُّالصحيحةُّالثابتةُّبفضائ لُّهؤالءُّالصحابةُّرضيُّ
اهللُّعنهم ُّ،بلُّإنُّهؤالءُّاجملرمنيُّاحتملواُّدمُّخريُّخلقُّاهللُّيفُّزمانهُّعليُّبنُّأيبُّطالبُّرضيُّاهللُّعنهُّ،قتلهُّأشقىُّهذهُّاألمةُّعبدُّالرمحنُّ
[بلُّالشيطان]ُّابنُّملجمُّاملراديُّاخلارجيُّلعنهُّاهللُّ .
ُُُُُُُُّّّّّّّّ ووصفهُّبأشقى ُّاألمة ُّمستندهُّأحاديث ُّعديدة ُّمنها ُّ :عنُّعمار ُّبن ُّياسر ُّقالُّ:كنتُّأنا ُّوعلي ُّبن ُّأيبُّطالب ُّرفيقني ُّيف ُّغزوةُّ
العشريةُّفلماُّنزهلاُّرسولُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّوأقامُّهباُّرأيناُّأناساُّمنُّبينُّمدجلُّيعملونُّيفُّعنيُّهلم ُّـُّأوُّيفُّخنل ُّـُّفقالُّيلُّعليُّ :ياُّ
أباُّاليقظان ُّهل ُّلك ُّأن ُّنأيتُّهؤالء ُّفنظرُّكيف ُّيعملون؟ ُّقالُّ:قلت ُّ :إن ُّشئت! ُّفجئناهم ُّفنظرناُّإىل ُّعملهم ُّساعة ُّمث ُّغشينا ُّالنومُّ،
فانطلقتُّأناُّوعليُّحىتُّاضطجعناُّيفُّظلُّصورُّمنُّالنخلُّودقعاءُّمنُّالتابُّ،فنمناُّفوُّ اهللُّماُّأنبهناُّإالُّرسولُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّ
حيركناُّبرجلهُّوقدُّتتبناُّمنُّتلكُّالدقعاءُّاليتُّمنناُّفيهاُّفيومئذُّقالُّرسولُّاهللُّلعلي«ُّ:ماُّلكُّياُّأباُّتراب»ُّملاُّيرىُّمماُّعليهُّمنُّالتابُّمثُّ
قال«ُّ:أالُّأحدثكماُّبأشقىُّ الناس؟ُّ»ُّقلناُّ:بلىُّياُّرسولُّاهللُّ،قال «ُّ:أحيمرُّمثودُّالذيُّعقرُّالناقةُّ،والذيُّيضربكُّياُّعليُّعلىُّهذه»ُّ
ووضعُّيدهُّعلىُّقرنهُّ«حىتُّيبلُّمنها ُّهذه»ُّوأخذُّبلحيتهُّ )4 (.
ُُُُُُّّّّّّوإنُّقتلهُّرضيُّاهللُّعنهُّملُّ يكُّتصرفاُّفردياُّمنُّابنُّملجمُّ،بلُّمعتقداُّمجعياُّللخوارج! ُّفقدُّتغىنُّبهُّشعراءهم؛ُّكماُّروىُّاملربدُّيفُّ
رائعتهُّ« الكاملُّيفُّاللغةُّواألدب»ُّقولُّعمرانُّبنُّحطانُّميدحُّابنُّملجمُّلعنهُّاهللُّ .
ُُُُُُُُّّّّّّّّوالُّننسىُّ واقعةُّقتلُّعبدُّاهللُّبنُّخبابُّبنُّاألرتُّ :وهيُّمنُّشنيعُّماُّرويُّعنُّاخلوارجُّ ُّوفيهُّ ردهمُّاحلديثُّالنبوي ُّ الشريفُّماُّ
أخرجهُّاإلمامُّأمحدُّيفُّ«مسنده»ُّعنُّرجلُّمنُّعبدُّالقيسُّكانُّمعُّاخلوارجُّمثُّفارقهمُّقالُّ:دخلواُّقريةُّفخرجُّعبدُّاهللُّبنُّخباب ُّذعراُّ
جيرُّرداءهُّ،فقالواُّ:ملُّترع!ُّقالُّ:واهللُّلقدُّرعتمون! ُّ قالواُّ:أنتُّعبدُّاهللُّبنُّخبابُّصاحبُّرسولُّاهللُّ؟ُّقالُّ:نعمُّ.قالُّ :فهلُّمسعتُّ
منُّأبيكُّحديثاُّحيدثهُّعنُّرسولُّاهللُّحتدثناه؟ُّقالُّ:نعمُّ.مسعتهُّحيدثُّعنُّرسولُّاهللُّأنهُّذكرُّ فتنةُّالقاعدُّفيهاُّخريُّمنُّالقائم ُّوالقائمُّ

ُّ -ُّ8مساهُّالشهرستان ُّ«ميمونُّبنُّخالد»  ُّ،وملُّيزد ُّالبغدادي ُّعلىُّامسهُّاألولُّ«ميمون» ُّ،وقدُّذكراُّأنهُّكا نُّم نُّاخل وارجُّالعجاردة؛ ُّلذلكُّذكرُّالشهرستان ُّ«امليم ونية» ُّيفُّ
أصنافُّالعجاردةُّ ،بينماُّذكرهمُّالبغدادي ُّيفُّالفرقُّالغاليةُّاخلارجةُّعنُّاإلسالم«ُّ،الفرق ُّبنيُّالفرق»ُّلعبدُّالقاهرُّالبغدادي ُّصُّ«ُّ،218املللُّ والنحل»ُّصُُّّ، 841وُّ«الفصلُّ
يفُّاملللُّ واأله واءُّ والنحل»ُُّّ .53ُّ/5
«-ُّ2الفرق ُّبنيُّالفرق»ُّلعبدُّالقاهرُّالبغدادي ُّصُُّّ، 218و«املللُّ والنحل»ُّصُُّّ، 841وُّ«الفصلُّيفُّاملللُّ واأله واءُّ والنحل»ُُّّ ُّ 228ُّ/2
ُّ -ُّ3ذكرهُّابنُّحزم ُّيفُّ«الفصل»ُُّّ52ُّ -ُّ58ُّ/5عنُّاألزارقةُّ .
ُّ- 4ماُّأخرجه ُّالنسائيُّيفُّ«السننُّالكربى» ُّبرقمُّ( ُّ) 1415واإلمامُّأمحدُّيفُّ«مسنده» ُّبرقمُّ()81328
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السنّـ ـ ـةّالنبـ ـ ـويةّوحيّرب ـ ـ ـانيّ،منـ ـ ـاقشةّلدعاوىّأع ـ ـ ـداءّالس ـ ـ ـنـةّال ـ ـنـ ـبـويـةّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّإعدادّ:محـ ـ ـ ـ ـ ــمدّأحم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدّص ـ ـ ـ ــبرة

فيهاُّخريُّمنُّاملاشيُّ،واملاشيُّفيهاُّخريُّمنُّالساعيُّ،قال«ُّ:فإنُّ أدركتُّذاكُّفكنُّعبدُّاهللُّاملقتول» ُّفذحبوهُّوبقرواُّب طنُّزوجتهُّاحلبلىُّ
وقتلواُّجنينها!!ُّ .
ّّّّّّّّ–ّ0موقفّالمعتزلة ّمنّالسنة ّالنبويةُّ ّ :
ُُُُُُُّّّّّّّ ملاُّكانُّاملعتزلةُّالُّيؤمنونُّإالُّمباُّيتفقُّمعُّعقوهلمُّوأصوهلمُّاخلمسةُّ،وكانُّهناكُّمنُّاألحاديثُّالنبويةُّماُّيهدمُّمذهبهمُّويناقضُّ
أدلتهمُّ،كانُّموقفهمُّمنُّالسنةُّغايةُّيف ُّ اخلطورةُّ،والُّنكادُّنكونُّمبالغنيُّإذاُّقلناُّ:بأهنمُّكادواُّيهدمونُّاملصدرُّالثانُّللتشريعُّاإلسالميُّ،
فهمُّتناقضواُّيفُّ موقفهمُّمنُّالسنةُّونشأُّالتناقضُّبتشبثهمُّبالعقلُّإىلُّماُّيشبهُّتقديسهُّوتأليههُّ،ورفضُّماُّيتعارضُّمعهُّأوُّتأويلهُّمبا ُّالُّ
خيالفُّرأيهمُّ،ولذلكُّوقعواُّيفُُّّكثريُّمنُّاهلناتُّوالتناقضاتُّدفعتهمُّإليهاُّنزعتهمُّالعقليةُّ،فقدُّتفننُّاملعتزلةُّيفُّردُّماُّيبلغهمُّمنُّاألحاديثُّ
النبويةُّالثابتةُّاليتُّجاوزت ُّقنطرةُّالشكُّباجتماع ُّشروطُّالصحةُّاملعتربة ُّفيهاُّ( ُّ،)8ولكن ُّاملعتزلة ُّ ملُّينكروا ُّالسنةُّمجلة؛ُّبدليل ُّروايتهمُّ
واحتجاجهم ُّمبا ُّالُّحيصىُّمنُّاألحاديث ُّالنبويةُّالشريفةُّ .
ُُُُُُُّّّّّّّفعلى ُّسبيل ُّاملثال ُّال ُّ احلصرُّكتاب ُّالقاضي ُّعبد ُّاجلبار ُّ« فضل ُّاالعتزال ُّوطبقات ُّاملعتزلة ُّومباينتهم ُّلسائر ُّاملختلفني» ُّيعج ُّمباُّ
تفكرواُّيفُّنعماءُّاهللُّ،والُّتتفكرونُّيفُّاهلل»ُّ
يصححهُّالقاضيُّمنُّالرواياتُّعنُّالنيبُّ،علىُّسبيلُّاملثالُّأنهُّقالُّ:وقدُّصحُّعنهُّأنهُّقالُّ «ُّ:
( ُّ،)2مثُّصححُّيفُّالصفحةُّالتاليةُّحديث ُّالنيب ُّ فيماُّيرويهُّعنُّربهُّعزُّوجل «ُّ :إنُّحرمتُّالظلمُّعلىُّنفسيُّ،وجعلتهُّحمرما ُّبينكمُّ
فالُّتظاملواُّ،يا ُّعباديُّأنتم ُّختطئونُّبالليل ُّوالنهارُّوأنا ُّأغفرُّالذنوبُّوال ُّأبايلُّ،فاستغفرون ُّأغفرُّلكم» ُّ( ُّ،)3وكذا ُّ اجلاحظُّإمام ُّأهلُّ
األدبُّالفذُّ،وإمامُّالفرقةُّ« اجلاحظية»ُّمنُّفرقُّاملعتزلةُّ( ُّ)4يرويُّآالفُّاألحاديثُّالنبويةُّيفُّكتبهُّاليتُّطبعُّكثريُّمنهاُّ،ومنُّقرأُّيفُّكتابيهُّ
العظيمنيُّ« احليوان»ُّوُّ« البيانُّوالتبيني» ُّ وجدهُّيذكرُّالكثريُّمنُّاألحاديث ُّاملنسوبةُّإىلُّرسولُّاهللُّصلى ُّاهللُّعليهُّوسلمُّ،ذلك ُّبغضُّ
النظرُّعنُّكونهُّيروي ُّدونُّأسانيدُّ،وأنهُّيصحح ُّغريُّاملعتربُّعندُّحفاظ ُّأه لُّالسنةُّ،ويردُّكثرياُّمنُّاملعتربُّلديهمُّ .
ّّّّّ ّ-رفضّأحاديثّرؤيةّاهللّتباركّوتعالىّ :
لةُّعلىُّنفيُّرؤيةُّاهللُّتباركُّوتعاىلُّيفُّاآلخرةُّ،وردُّاألحاديثُّاليتُّتثبتُّهذهُّالرُّؤيةُّ،وتأويلُّاآلياتُّ
ُّ
ُُُُُُّّّّّّ لقدُّحتققُّشبهُّإمجاعُّمنُّاملعتز
الواردةُّفيهاُّ،حيثُّذكرُّالقاضيُّعبدُّاجلبارُّأنُّاملعتزلةُّأمجعواُّعلىُّ« أنُّأفعالهُّتدلُّعليه؛ُّألنهُّالُّيرىُّوالُّيدركُّباحلواس»ُّ( ُّ،)5وكذاُّ
اجلاحظُّجيادلُّأصحابُّالرؤيةُّبكالمُّطويلُّيفُّفصلُّمنُُّّكتابهُّ« الردُّعلىُّاملشبهة»( ُّ ُّ )4وقالُّالشهرستان«ُّ :واتفقواُّعلىُّنفيُّرؤيةُّاهللُّ
تعاىلُّباألبصارُّيفُّدارُّالقرارُّ،ونفيُّالتشبيهُّعنهُّمنُّكلُّوجهُّ:جهةُّ ومكاناُّ،وصورةُّوجسماُّ،وحتيزاُّوانتقاالُّ،وزواالُّوتغرياُّوتأثراُّ،وأوجبواُّ
تأويلُّاآلياتُّاملتشاهبةُّفيهاُّومسواُّهذاُّالنمطُّ:توحيدا»ُّ( ُّ .)2
ّّّّّّ ّ -رفضّأعالمّالمعتزلةّلبعض ّأحاديث ّاآلحادّبالعقلّدونّضابطّمحددّ :
ُُُُُُّّّّّّنقلُّأبوُّمنصور ُّالبغدادي ُّعن ُّاخلياطُّاملعتزيلُّ،أنه ُّمنكرُّ احلجة ُّيف ُّأخبارُّاآلحادُّ ،قال ُّ :وما ُّأرادُّبإنكارهُّإال ُّإنكارُّأكثر ُّأحكامُّ
الشريعةُّ،فإنُّأكثرُّفروضُّالفقهُّمبنية ُّعلىُّأخبارُّمنُّأخبارُّاآلحادُّ( ُّ،)1ومنُّقبل ُّخربُّاآلحادُّمنهمُّتناقضُّيف ُّ العددُّاملطلوبُّلقبولهُّ
ُّ -ُّ8الناظرُّيفُّعلمُّ مصطلحُّاحلديث ُّبتمعنُّجيدُّأنُّشروطُّالصحةُّاخلمسةُّاليتُّتوطأُّعليهاُّاحملدثونُّشروطُّغريُّنقليةُّ،بلُّهيُّشروطُّمنطقيةُّعقليةُّحبتة؛ُّيفرضهاُّاتبُّاعُّالعقلُّ
الباحث ُّعنُّالتثبت ُّمنُّ واقعةُّكانتُّيفُّاملاضيُّالغابرُّ .
 ُّ -ُّ2واحلديثُّالذيُّذكرهُّصحيحُّاملعىنُّ،إالُّأنهُّيتوقفُّيفُّصحتهُّمنُّجهةُّاإلسنادُّ،أخرج ُّالطربانُّيفُّ«املعجم ُّاألوسط»ُّبرقم ُّ( ُّ،) 4381والبيهقيُّيفُّ«شعبُّاإلميان»ُّبرقمُّ
(ُّ) 881عنُّابنُّعمرُّرضي ُّاهللُّعنهماُّقالُّ:قالُّرسولُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم«ُّ:تفكرواُّيفُّآالءُّاهلل ُّ،والُّتفكرواُّيفُّاهلل» ُّ
«-ُّ3فضلُّاالعتزالُّوطبقاتُّاملعتزلة» ُّصُّ ُّ، 848وأماُّاحلديث ُّفه وُّمرويُّمط والُّيفُّ« صحيح ُّمسلم»ُّبرقم ُّ(ُّ،) 4522ويفُّم واضعُّمنُّ«مسندُّأمحد»ُّأوهلاُّبرقمُّ(ُّ ُّ) 28342
ُّ -ُّ4ينظرُّالتعريف ُّباجلاحظيةُّوضالالمهاُّيفُّ«املللُّ والنحل»ُّصُُّّ،11ُّ -ُّ12وُّ«الفرقُّبنيُّالفرق»ُّلعبد ُّالقاهرُّالبغدادي ُّصُُّّ .821ُّ -ُّ 825
 «ُّ -ُّ5طبقاتُّاالعتزال ُّوفضلُّاملعتزلة» ُّصُُّّ .344
ُّاملعلمنيُّوكتابُّيفُّالرد ُّعلىُّاملشبهة» ُّ:فصولُّمنُّكتابُّيفُّالردُّعلىُّاملشبهةُّ:صُُّّ .882
ُّ
«-ُّ4كتاب
«ُّ -ُّ2املللُّ والنحل»ُّصُُّّ .52
- 8الفرقُّبنيُّالفرقُّصُّ ُّ، 841وانظرُّ:املللُّ والنحلُُّّ .44/ ُّ 8
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ُّ،وذهبُّإىلُّعدمُّاالحتجاجُّبهُّيف ُّ األعمالُّإالُّبشروطُّ :فأماُّتناقضهمُّيف ُّ العددُّامل طلوب ُّلقبولهُّ.فحكىُّعنُّأىبُّعلىُّاجلبائي ُّ"أنهُّالُّ
يقبلُّاخلربُّإالُّإذاُّرواهُّأربعة"ُّ( ُّ،)8ونقلُّعنهُّأيضاُّقوله"ُّ:يعتربُّعددُّيزيدُّعنُّشهودُّالزنا"ُّ( ُّ،)2ونقلُّأبوُّمنصورُّالبغدادي"ُّ:أنُّبعضهمُّ
اشتطُّيف ُّ قبولُّاخلربُّ:أنُّيرويهُّثالثةُّعنُّثالثةُّإىلُّمنتهاهُّ،واشتطُّبعضهمُّأربعةُّعنُّأربعةُّإىلُّمنتهاهُّ،وبعضهمُّمخسةُّعنُّمخسةُّإىلُّ
منتهاهُّ ،وبعضهمُّسبعةُّعنُّسبعة"ُّ( .ُّ)3
ُُُُُُُّّّّّّّوبالنسبةُّرأيهمُّيفُّالصحابةُّ:حكىُّاإلمامُّعبدُّالقادرُّالبغدادي ُّ:عنُّشيخُّاملعتزلةُّواصلُّابنُّعطاءُّزعمهُّأنُّفرقةُّمن ُّالفرقتنيُّ
(أصحابُّاجلملُّوصفني)ُّفسقهُّالُّبأعياهنمُّ،وأنهُّالُّيعرفُّالفسقةُّمنه ماُّ،وأجازاُّأنُّيكونُّالفسقةُّمنُّالفرقتنيُّعلياُّوأتباعهُُّّ،كاحلسنُّ،
أىبُّأيوبُّاألنصاري ُّ،وسائر ُّمنُّكانُّمعُّعلىُّيوم ُّاجلملُّ،وأجازاُّكونُّالفسقةُّمن ُّالفرقتنيُّ
ُّ
ابنُّعباسُّ،وعمارُّبنُّياسرُّ،و
ُّ
واحلسنيُّ،و
عائشةُّ،وطلحةُّ،والزب ريُّ،وسائرُّأصحابُّاجلملُّ،مثُّقالُّيف ُّحتقيقُّيف ُّ الفرقتنيُّلوُّشهدُّعلى ُّ،وطلحةُّ،أوُّعلىُّ،والُّزبريُّ،أوُّرجل ُّمنُّ
أصحابُّاجلملُّعندي ُّعلىُّباقةُّبقلُّملُّأحكمُّبشهادمهماُّ،لعلميُّبأنُّأحدمهاُّفاسقُّالُّبعينهُّ،كماُّالُّأحكمُّبشهادةُّاملتالعننيُّلعلميُّ
بأنُّأحدمهاُّفاسقُّالُّبعينهُّ،ولوُّشهدُّرجالنُّمنُّإحدىُّالفرقتنيُّأيهماُّكانُّقبلتُّشهادمهماُّ )4 (.
ُُُُُُُّّّّّّّإنُّاملعتزلة ُّماُّبني ُّشاكُّيف ُّ عدالة ُّالصحابةُّ،منذُّعهدُّفتنة ُّسيدناُّعثمانُّوما ُّبنيُّموقنُّبفسقُّإحدى ُّالطائفتنيُّالُّبعينهاُّ ،وماُّ
ُّأنُّرؤساءهم ُّوخاصةُّ
بنيُّموقنُّبفسقهما ُّمعاُّ،وما ُّبنيُّطاعنُّيف ُّ أعالمهمُّ،متهم ُّهلمُّبالكذبُّواجلهل ُّوالكفرُّوالنفاقُّكالنظامُّ.مع ُّ
الذينُّطعنواُّمنهمُّيف ُّ الصحابةُّكانواُّمنُّالرقةُّيف ُّ الدينُّحبي ثُّيصفُّأحدهمُّوهوُّمثامةُّبنُّأشرسُّ مجهورُّاملسارعنيُّإىلُّالصالةُّبأهنمُّ
"محري"ُّ:وكانواُّمنُّالشعوبيةُّوالكرهُّللعربُّحبيثُّيقولُّمثامةُّنفسه"ُّ:انظرُّإىلُّهذاُّالعريب ُّيعىنُّحممدُّصلىُّاهللُّعليه ُّوسلمُّ.ماذا ُّفعلُّ
با لناس؟ُّفماذاُّننتظرُّمنُّهذاُّالشعويب ُّ املاجنُّأنُّيقولُّعنُّصحابةُّرسولُّاهللُّرضيُّاهللُّعنهم؟ُّوماذاُّننتظرُّأنُّيكونُّرأيهُّيفُّ السنةُّاليتُّ
حققهاُّأئمةُّاحلديثُّوحمققوهمُّ( ُّ)5؟ُّ والُّيقفُّقدحُّاملعتزلةُّعندُّالصحابةُّفقطُّ،بلُّميتدُّإىلُّالقدحُّىفُّالتابعنيُّرضيُّاهللُّعنهمُّوفيمنُّ
اُّاألمةُّعنُّإتباعُّالسنةُّوأهلها ُّ( ُّ)4
ُّ
اتفقُّاألئمةُّمنُّاحملدثنيُّعلىُّعدالتهمُّوإمامتهمُّ.ورمبا ُّردواُّفتاويهمُّوق بحوها ُّىفُّأمساعُّالعامةُّلينفرو
ُُُُُُُُّّّّّّّّ فإنُّأصولُّاملعتزلة ُّعلىُّاختالفهاُّكانُّهلاُّأسوء ُّاألثرُّعلىُّاإلسالم ُّورواتهُّحيثُّوقف ُّاملعتزلةُّبأصوهلمُّمن ُّالوحىُّقرأنا ُّوسنةُّ،
أىُّالُّيرونهُّأولواُّالنصُّمباُّخيرجُّعنُّمعناهُّاحلقيقيُّ
ُّ
ظاهرُّالنصوصُّوبنيُّأصوهلمُّأوُّر
ُّ
ومنُّالصحابةُّموقفُّالتحدي ُّ،فإذاُّبداُّخالفُّيف ُّ
إىلُّماُّيوافقُّرأيهمُّ( ُّ .ُّ)2
افقُّأصوهلمُّيقولُّاإلمامُّاألشعري ُّ:إنُّكثرياُّمنُّالزائغنيُّعنُّاحلقُّمنُّاملعتزلةُّ،وأهلُّ
ُّ
ُُُُُُّّّّّّوعنُّخطورةُّتأويلهمُّآياتُّالقرآنُّالكرميُّمباُّيو
القدرُّ،مالتُّهبمُّأهواؤهمُّإىلُّتقليدُّرؤسائهمُّ،ومنُّمضىُّمنُّ أسالفهمُّ،فتأولواُّالقرآنُّعلىُّآرائهمُّتأويالُّملُّينزلُّبهُّاهللُّسلطاناُّ،والُّ
يصحُّبهُّبرهاناُّ ،والُّنقلوه ُّعنُّرسولُّربُّالعاملنيُّ،والُّعنُّالسلفُّاملتقدمنيُّ( ُّ .ُّ)1
ُُُُُُّّّّّّ ويقولُّالدكتورُّأبوُّشهبةُّ:املعتزلةُّمنُّأعظمُّالناسُّكالماُّوجداالُّ،وقدُّصنفواُّتفاسريهمُّعلىُّأصولُّمذهبهمُّ،مثلُّتفسري ُّ األصمُّ،
شيخُّإمساعيلُّبنُّعلي هُّ،الذىُّكانُّيناظرُّالشافعي ُّ،ومثلُّكتابُّأىبُّعلىُّاجلبائي ُّ،والتفسريُّالكبريُّللقاضي ُّعبدُّاجلبارُّبنُّأمحدُّاهلمدانُّ
ُّالزخمشري ُّواملقصود ُّ :أن ّمثل ّهؤالء ّاعتقدوا ّرأياّ ،ثم ّحملوا ّألفاظ ّالقرآن ّعليهّ ،وليس ّلهم ّسلف ّمنّ
ُّ
والكشاف ُّألىب ُّالقاسم
- 1انظرُّ:تدريب ُّالراوىُُّّ . 22/ُّ8
ُّ- 2الربهانُّللج ويىنُُّّ، 238/ُّ 8املسودةُّىفُّأ صولُّالفقهُّآللُّتيميةُّصُُّّ .231ُّ،234
ُُّّ -ُّ3تدريب ُّالراوى ُّ، 25/ُّ 8وانظرُّ:آراءُّاملعتزلةُّاألص وليةُّدراسةُّ وتق ومياُّللدكتورُّعلىُّبنُّسعدُّبنُّصُّ 333
ُُّّ -ُّ4الفرقُّبنيُّالفرقُّص ُّ، 882وانظرُّ:املللُّ والنحلُّللشهرستانُُّّ، 43/ُّ 8وميزانُّاالعتدالُّللذهيبُّّ .321/ ُّ4
ُّ -ُّ5السنةُّومكانتهاُّىفُّالتشريع ُّص ُّ، 4وانظرُّ:تأ ويلُّخمتلفُّاحلديث ُّصُّ ُّ، 54وانظرُّ:م اُّقالهُّاألئمةُّعنُّفسادُّدينُّرؤوسُّاملعتزلةُّيفُّتأ ويلُّخمتلفُّاحلديث ُّصُّ ُّ، 21والفرقُّ
بنيُّالفرقُّصُُّّ .843
-ُّ4االعتصامُّ ُّ 814/ ُّ8وماُّبعدهاُّ .
 ُّ -ُّ2موق فُّاملعتزلة ُّمنُّالسنةُّوم واطنُّاحنرافهمُّعنهاُّللدكتورُّأبوُّلبابةُّصُّ ُّ، 12ُّ،23ُّ،43واخلالفةُّ ونشأةُّاألحزاب ُّاإلسالميةُّللدكتورُّحممدُّعمارةُّصُُّّ . 285-282
ُّ- 8اإلبانةُّلألشعرى ُّصُُّّ .84
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الصحابةّوالتابعينّلهم ّبإحسانّ،والّمن ّأئمةّالمسلمينّفي ّرأيهمّ،وال ّفي ّتفسيرهمّ،وما ّمنّتفسيرّمن ّتفاسيرهمّالب اطلة ّإالّ
وبطالنهّيظهرّمنّوجوهّكثيرةّ،ولل ّمنّجهتينّ:تارةّمنّالعلمّبفسادّقولهمّ،وتارةّمنّالعلمّبفسادّماّفسرواّبهّالقرآن ُُّّ،ُّ ...
ومنُّهؤالءُّمنُّيكونُّحسنُّالعبارةُّفصيحاُّ،ويدسُّالسمُّيفُُّّكالمهُّ،وأكثرُّالناسُّالُّيعلمونُّ،كصاحبُّالكشافُّوحنوهُّ،حىتُّأنهُّيروجُّ
علىُّخلقُّكثريُّمنُّأهلُّالسلفُّ،كثريُّمنُّتفاسريهمُّالباطلةُّ( ُّ .ُّ)8
ُُُُُُّّّّّّ والُّيقفُّخطرُّأصوهلمُّعندُّتأويلهمُّالقرآنُّالكرميُّمماُّملُّينزلُّبهُّاهللُّسلطاناُّ،وإمناُّكانُّهلذهُّاألصولُّخطرهاُّاألعظمُّعلىُّالسنةُّ
ا ملطهرةُّ،فماُّتعارضُّمنُّاألحاديثُّالصحيحةُّمعُّهذهُّاألصولُّ،إماُّيؤولونهُّتأويالُّيشبهُّالرد ،وإماُّيصرحونُّبالردُّحبجةُّأنُّاخلربُّآحادُّ،
واآلحادُّالُّحيتجُّهباُّىفُّالعقائدُّ( ُّ،ُّ)2وهمُّيفُُّّكلُّذلكُّيتطاولونُّعلىُّرواةُّالسنةُّويطعنونُّفيهمُّسواءُّمنُّصحابةُّرسولُّاهللُّرضيُّاهللُّ
عنهمُّأوُّمنُّالتابعنيُّ،فمنُّبعدهمُّمنُّأئمةُّاملسلمنيُّ .
ُُُُُُّّّّّّ وىفُّمواقفُّاملعتزلةُّمنُّالكتابُّوالسنةُّوالصحابةُّ،وجدُّأعداءُّاإلسالمُّوأعداءُّال سنةُّاملطهرةُّ،ثغراتُّيلجونُّمنهاُّيف ُّ الكيدُّلدينُّ
اهللُّعزُّوجلُُّّ -قرآناُّوسنةُُّّ -مباُّوجدوهُّمنُّثروةُّطائلةُّمنُّالسخافات ُّواملثالبُّ،فصورواُّاإلسالمُّيف ُّصورةُّاخلرافاتُّ،وطعنوا ُّبدورهمُّ
يف ُّ أئمة ُّاملسلمني ُّوتارخيهم ُّوحضارمهم ُّ اجمليدةُّ ،وقد ُّاغت ُّهبم ُّاجلهلة ُّيف ُّعصرنا ُّاحلاضر ُّونسجوا ُّعلى ُّمنوال ُّأساتذمهمُّ ،ورموا ُّعلماءُّ
املسلمنيُّيفُُّّكلُّعصرُّبكلُّنقيصةُّوهبتانُّ،واهللُّيشهدُّإهنمُّلكاذبون ُّ( ُّ .ُّ)3
ُُُُُُّّّّّّ فاملستشرقونُّ ،ودعاة ُّالتغريبُّ ،والالدينيةُّ ،وه م ُّيهامجون ُّالسنة ُّاليومُّ ،ويثريون ُّحوهلا ُّالشبهات ُّاهتموا ُّباالعتزال ُّواملعتزلةُّ ،ألهنمُّ
وجدواُّفيهمُّمنهجاُّلهُّأثرهُّيف ُّإفسادُّالفكرُّاإلسالمي ُّ علىُّالعمومُّ،وإبطالُّحجيةُّالسنةُّوتعطيلهاُّعلىُّاخلصوصُّ،ويبدواُّهذاُُّّواضحاُّ
يف ُّإحيائهمُّللفكرُّاالعتزايل ُّوالثناءُّعليهُّ،ووصفهم ُّللمعتزلةُّبأهن مُّأغارقةُّاإلسالم ُّاحلقيقيونُّ،أوُّوصفهم ُّباملعتزلة ُّ العظامُّ،أو ُّاملفكرونُّ
األحرارُّيف ُّ اإلسالمُّ(  ُّ،ُّ)4ومنُّهناُّندركُّخطورةُّتأثرُّبعضُّعلماءُّاملسلمنيُّاألجالءُّمنُّروادُّاملدرسةُّ العقليةُّاحلديثةُّبالفكرُّاالعتزايلُّ
ومنهجهُّيفُّتعاملهُّمعُّالنصوصُّقرآناُّ،وسنةُّ( ُّ،ُّ)5واستغلُّذلكُّالتأثرُّبعضُّأعداءُّا إلسالمُّ،وأعداءُّالسنةُّاملطهرةُّ،يفُّدعومهمُّالباطلةُّ،
وصبغهاُّصبغةُّشرعيةُّوذلك ُّباالستشهادُّبأقوالُّروادُّتلك ُّاملدرسةُّ،والزعمُّبأن ُّمنهجهمُّالعقلي ُّ املعتزيلُّ،هو ُّاملنهج ُّ احلقُّ،ورمبا ُّادعواُّ
بأنهُّمنهج ُّسلفنا ُّالصاحلُّ( ُّ .ُّ)4

ّّّّّّ -ّ8الشيعةّاالثناّعشريةّوموقفهمّمنّالسنةّالنبويةّ ّ:
ّّّّّّّموقفّالشيعةّالروافضّمنّالصحابة ّواألمةّاإلسالميةّ :ي قولُّالدكتورُّحممد ُّالعسالُّ:يعتقدُّالشيعةُّأنُّالصحابةُّكلهمُّكانوُّاُّ
كفرةُّمنافقنيُّخمادعنيُّهللُّورسولهُّال ُّيستثنونُّإالُّمخسةُّأوُّسبع ة ُّأوُّبضعةُّعشرُّ،علىُّخالف ُّبينهمُّيف ُّهذاُّ،واجملمع ُّعلى ُّاستثنائهمُّ
حابةُّ:إمناُّ
ُّ
دادُّ،وجابرُّبنُّعبدُّاهللُّاألنصاريُّ،ويرىُّبعضُّالشيعةُّأنُّالص
ُّ
ذرُّالغفاريُّ،واملق
ُّ
همُّ:سلمانُّالفارسيُّ،وعمارُّبنُّياسرُّ،وأبوُّ
ملاُّوجدوا ُّصريحُّ
كفرواُّوارتدواُّعن ُّاإلسالمُّبعدُّموت ُّالنيب ُّ صلىُّاهلل ُّعليهُّوسلمُّ .الُّيف ُّحيات هُّ ،وإمناُّقالُّذلك ُّأصحابُّهذاُّالرأي ُّ ُّ
اُّأنُّالقو لُّبكفرهمُّبعدُّوفاةُّالرسولُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّ.يتفادونُّبهُّالتعارضُّمعُّالقرآنُّخبالفُّ
ُّ
القرآنُّميدحهمُّويثىنُّعليهمُّ،فظنو

 -ُّ8اإلسرائيليات ُّ واملوضوعاتُّىفُّكتبُّالتفسريُّ،صُُّّ .885ُّ،884
 ُّ -ُّ2القضيةُّمعُّاملعتزلةُّيفُّالعقائدُّليست ُّقضيةُّمت واترُّوآحاد ُّ،وإمناُّقضيةُّأصوهلمُّفهيُّاألصل ُّ،والقرآنُّ والسنةُّالفرعُّ،بدليلُّتأ ويلهمُّآلياتُّالقرآنُّاملت واترة ُّيفُّأحاديث ُّالعقائدُّ
لت عارضهاُّمعُّأصوهلم ُّ،ولوُّصدق واُّيفُّدع واهمُّبأنُّاآلحادُّالُّيؤخذُّهباُّيفُّالعقائدُّ،فلماذاُّيؤولونُّتأ ويالُّأشبهُّبالردُّ،اآلياتُّاملت واترةُّيف ُّالعقائد؟ُّان ظرُّ:موقفُّاملعتزلة ُّمنُّالسنةُّ
وم واطنُّاحنرافهمُّعنهاُّللدكتورُّأبوُّلبابةُّحسنيُّصُُّّ .11ُّ، 12
ُّ -ُّ3احلديثُّ واحملدثونُّللدكتورُّحممدُّأبوُّزهوُّصُّ ُّ 332والسنةُّومكانتهاُّيفُّالتشريع ُّص ُّ، 842والضوءُّالالمعُّاملبني ُّعنُّمناهجُّاحملدثنيُّللدكتورُّأمحدُّحمرمُّالشيخُّ -811/ ُّ 8
ُّ -ُّ4العقيدةُّ والشريعةُّجل ولدُّتسيهرُّصُّ ُّ، 820ُّ-ُّ 881ُّ،802ُّ-ُّ 800وانظرُّ:تراث ُّاإلسالمُّجلوزيف ُّشاختُّصُُّّ، 281ُّ، 203ودراساتُّىفُّحضارةُّاإلسالمُّهلاملتونُّ
جبُّصُُّّ، 224ُّ،241ُّ-ُّ 241ودائرة ُّاملعارفُّاإلسالميةُّصُُّّ .514ُّ،510ُّ،524
 ُّ -ُّ5ضحىُّاإلسالمُُّّ، 202/ ُّ3انظرُّ:منهجُّاملدرسة ُّالعقليةُّاحلديثةُّيفُّالتفسريُّللدكتورُّفهدُّالروميُُّّ،موقفُّاملدرسة ُّالعقليةُّمنُّالسنةُّالنب ويةُّلألستاذُّاألمنيُّالصادقُّاألمنيُّ .
ُّ -ُّ4أض واءُّعلىُّالسنةُّحممودُّأبوُّريةُّص ُّ 322وماُّبعدها ُّ،واألض واءُّالقرآنيةُّالسيدُّصاحلُّأبوُّبكر ُّ ُّ، 34ُّ، 84/ ُّ8وتبصري ُّاألمةُّحبقيقةُّالسنةُّإمساعيلُّمنصورُّصُُّّ،454
وجملةُّروزُّاليوسفُّالعددُُّّ3514صُّ ُّ، 40-ُّ 31والعددُُّّ 3551صُُّّ، 50-41مقاالتُّألمحدُّصبحىُّمنصورّ .
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السنّـ ـ ـةّالنبـ ـ ـويةّوحيّرب ـ ـ ـانيّ،منـ ـ ـاقشةّلدعاوىّأع ـ ـ ـداءّالس ـ ـ ـنـةّال ـ ـنـ ـبـويـةّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّإعدادّ:محـ ـ ـ ـ ـ ــمدّأحم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدّص ـ ـ ـ ــبرة

القولُّبكفرهمُّوالقرآن ُّينزلُّوالوحي ُّمتواصلُّ ،هكذاُّيزعمون ُُّّ،كماُّزعمواُّأنُّكفرُّالصحابة ُّإمناُّهوُّبسبب ُّإنكارهمُّالنص ُّعلى ُّواليةُّ
علىُّرضيُّاهللُّعنهُّاليتُّهي ُّ أساسُّالدينُّعندُّالشيعةُّ )8 (.
ُُُُُُُّّّّّّّيعتقدُّالشيعةُّاالثناُّعشريةُّأنُّأمةُّحممدُّهيُّ األمةُّامللعونةُّ،ولوُّكانتُّمنُّسائرُّفرقُّ الشيعةُّسواهمُّ،فكلُّمنُّملُّيوالُّاالثنا ُّعشرُّ
إماماُّويؤمنُّبواليتهمُّويتربأُّمنُّالصحابة؛ُّفهوُّملعونُّهالكُّ،أماُّمنُّيعتقدُّإميانُّالصحابةُّويصححُّخالفةُّأىبُّبكرُّوع مرُّوعثمانُّفهوُّ
ناصيبُّعندهمُّوالناصيبُّشرُّمنُّاليهودُّوالنصارىُّوعبدةُّاألوثانُّكماُّيزعمونُّمنُّهناُّفح ملتهمُّعلىُّأهلُّالسنةُّالنواصبُّيف ُّنظرهمُّالُّ
تكاد ُّمهدأ؛ُّألهنمُّأكثرُّفرقُّاألمةُّعرفانا ُّباجلميلُّللصحابةُّ ،وعلىُّرأسهمُّآلُّبيتُّرسولُّاهللُّ ُّ.
ُُُُُُُّّّّّّّ ويقولُّالدكتور ُّحممدُّالعسال ُّبعد ُّأنُّذكر ُّمناذج ُّمنُّتفسريهم ُّالباطلُّتؤكد ُّتلك ُّالعقيدةُّالفاسدة ُّقالُّ :وغالبُّظين ُّأن ُّهذهُّ
العقيدةُّقدُّاستفادهاُّالروافضُّمنُّزنادقةُّالباطنيةُّاخلارجنيُّعنُّاإلسالمُّبإمجاعُّالفرقُّوالذينُّيسمونُّأمةُّحممدُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّ.
باألمةُّامللعونةُّاملنكوسةُّ،حيثُّحيكىُّلناُّاإلمامُّعبدُّالقادرُّالبغدادي ُّعنهمُّيف ُّنصُّرسالةُّعثرُّعليهاُّمنُّزعيمهمُّعبيد ُّ اهللُّبنُّاحلسنيُّ
القريوان ُّإىل ُّداعيته ُّسليمان ُّبنُّاحلسن ُّبنُّسعيد ُّاجلنان ُّجاء ُّفيهاُّ:إن ُّ أوصيكُّبتشكيك ُّالناسُّيف ُّ القرآنُّوالتوراة ُّوالزبور ُّواإلجنيلُّ،
وبدعومهمُّإىلُّإبطالُّالشرائعُّ ُّ...مثُّقالُّلهُّوالُّتكنُّكصاحبُّاألمةُّاملنكوسةُّحنيُّسألوهُّعنُّالروحُّفقالُّ{الروحُّمنُّأمرُّريب}ُّ[االسراءُّ
ُّ،]15:ملاُّملُّيعلمُّومل ُّحيضرهُّجوابُّاملسألةُُّّ ...إخل ُّ( ُّ،)2وىفُّأصحُّالكتبُّعندهم ُّبعدُّكتابُّاهلل ُّعزُّوجلُّوهوُّالكايف ُّ الذى ُّيعدُّ
عندهمُّكالبخاري ُّعندُّأهل ُّالسنة ُّ ،أخرجُّعن ُّأىبُّبصري ُّعنُّأحدمها ُّعليهُّالسالم ُّقالُّ :إنُّأهل ُّمكةُّليكفرون ُّباهللُّجهرةُّ ،وإن ُّأهلُّ
ُّ
املدينةُّأخبثُّمنُّأهلُّمكةُّ،أخبثُّمنهمُّسبعنيُّضعفا ُُّّ ّ )8 (.

ُُُُُّّّّّ منُّآثارُّتكفريُّالشيعةُّللصحابةُّأنُّهامجواُّالقرآنُّالكرميُّ،وادعواُّحتريفهُّوتبديلهُّ ،وىفُّعصرناُّاحلاضرُّقالُّاخلميينُّيفُُّّكتابهُّ(كشفُّ
ُّ،ويتناولواُّ
ُّ
األسرار)"ُّ:لقدُّكانُّسهالُّعليهمُّ -الصحابةُّالكرامُّ-أنُّخيرجواُّهذهُّاآلياتُّمنُّالقرآن -اليتُّتتحدثُّعنُّواليةُّعلي ُّبظنه-
الكتابُّالسماويُّ بالتحريفُّ،ويسدلواُّالستارُّعلىُّالقرآنُّ،ويغيبوهُّعنُّأعنيُّالعاملني ُّمثُّيقول"ُّ:إنُّمهمةُّالتحريفُّاليتُّيوجههاُّاملسلمونُّ
ُّ
4
إىلُّاليهودُّوالنصارىُّ،إمناُّتثبتُّعلى ُّالصحابةُّ( )ُّ .
ُُُُُُّّّّّّ ُّومنُّآثارُّذلكُّهومجتُّالسنةُّاليت ُّمجعهاُّاجلمهورُّوح ققهاُّأئمتهمُّونقادهمُّ،منذُّعصرُّالصحابةُّحىتُّعصرُّاجل معُّوالتدوينُّ،منُّ
قبلُّالشيعةُّاليت ُّ وصمتُّأحاديثُّاجلمهورُّمنُّأهلُّالسنةُّبالكذبُّوالوضعُّ،وخاصةُّماُّكانُّمنهاُّيف ُّفضائلُّالصحابةُّال ذينُّيكفرهمُّ
الشيعةُّويلعنوهنم ُّ،وملُّيقبلواُّمنُّأحاديثُّأهلُّالسنةُّإالُّماُّوافق ُّأحاديثهمُّاليت ُّيرووهناُّعنُّأئمتهمُّاملعصومنيُّيف ُّنظرهمُّ،واليت ُّإن ُّملُّ
يزيدواُّفيهاُّكذباُّتأولوهاُّمباُّيشهدُّلعقائدهمُّوأحكامهم ُّالباطلةُّ،أماُّماُّعداُّذلكُّمنُّالسنةُّفالُّيعتربونُّبهُّإال ُّإذاُّجاء ُّمنُّطريق ُّآلُّ
البيتُّواليت ُّ الُّميكنُّإثباتُّصحتهاُّلعدمُّاهتمامهمُّبصحةُّالسندُّ .
ُُُُُُُّّّّّّّفالعدالةُّعندهمُّالُّعربةُّهباُّماُّدامُّالر ُّاويُّاماميُّاُّيواىلُّاألئمةُّولوُّملُّيكنُّمتهماُّ،بلُّولوُّكانُّمطعوناُّيفُّدينهُّ.وإذاُّتتبعتُّتراجمُّ
أعالمُّالشيعةُّالرافضةُّيفُّ زمنُّأئمتهمُّرأيتهمُّبنيُّك ذابنيُّ،ومالحدةُّ،وشعوبينيُّ،وفاسديُّ العقيدةُّ،ومذمومنيُّمنُّأئمتهمُّ،وكلُّماُّخيطرُّ
ببالكُّمنُّنقائصُّ،ولذاُّتراهمُّيصححونُّ أحاديث ُّمنُّدعاُّعليهُّاملعصومُّبقولهُّأخزاهُّاهلل ُّوقاتلهُّاهللُّ،أوُّلعنهُّأوُّحكمُّبفساد ُّعقيدتهُّ
أوُّأظهرُّالرباءةُّمنهُّ،وحكمواُّأيضاُّبصحةُّرواياتُّاملشبهةُّواجملسمةُّ،ومنُّجوزُّالبداءُّعليهُّتعاىلُّ( ُّ،ُّ)5معُّأنُّهذهُّاألمورُّكلهاُّمكفرةُّ،
بتصرف ُّ،وانظرُّ:أصلُّالشيعةُّ وأصوهلاُّحملمدُّاحلسنيُّالُّكاشفُّصُُّّ .24ُّ-ُّ 41
ُّ -ُّ8دُّ.حممدُّالعسال ُّ،الشيعةُّاإلثىنُّعشريةُّومنهجهمُّىفُّالتفسريُّصُُّّ ُّ 448
 ُّ -ُّ2الفرقُّبنيُّالفرقُّلإلمامُّالبغدادي ُّصُُّّ، 242الشيعةُّاالثناُّعشريةُّومنهجهمُّيفُّالت فسريُّللدكتورُّحممدُّالعسالُّصُُّّ .580
ُّ- 3الكايفُُّّكتابُّاإلميانُّ والكفرُّ،بابُّصنوفُّأهلُّالكفرُّوذكرُّالقدريةُّ واخل وارجُُّّ 400/ُّ2رقمُّّ 4
األعظمُّللعالمةُّأبوُّاحلسنُّالندوي ُّصُّ ُّ، 11ُّ: 14وانظرُّ:اخلطوطُّالعريضةُّلألستاذُّحمبُّالدينُّاخلطيبُّصُّ، 85ُّ:80وخمتصرُّ
ُّ
 ُّ -ُّ4صورتانُّمتضادتانُّلنتائج ُّجهودُّالرسول ُّ
التحفةُّاالثناُّع شريةُّللعالمةُّالسيدُّحممودُّاأللوسي ُّصُُّّ، 12ُّ، 50ُّ،30وفرقُّمعاصرةُّتنتسب ُّإىلُّاإلسالمُّللدكتورُّغالبُّع واجي ُُّّ . 231ُّ، 230/ُّ8
ُّ- 5أي ُّأنُّاهللُّعزُّوجلُّيبدوُّلهُّغريُّالذىُّكانُّأرادهُّ،فريجعُّعنُّإرادته ُّإىلُّالذىُّبداُّلهُّمنُّبعد ُّخمتصرُّالتحفةُّاالثنا ُّع شريةُّللعالمةُّالسيدُّحممودُّاأللوسي ُّصُّ، 28وفرقُّ
النسخُّوالبداءُّيفُّالكتاب ُّ والسنةُّحملمدُّحسنيُّالعاملي ُّصُّ .21
ُّ
التصحيحُّللدكتورُّموسىُّاملوسوي ُّصُّ ُّ، 858-844و
ُّ
معاصرةُّللدكتورُّغالبُّع واجيُّ ُّ، 254/ُّ 8والشيع ةُّ و
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وروايةُّالكافرُّغريُّمقبولةُّ،فضالُّعنُّصحتهاُّ،فإذاُّك انُّهذاُّهوُّحالُّمنُّيصححونُّحديثهُّوهوُّأقوىُّاألقسامُّعندهمُّ،فماُّبالناُّحبالُّ
احلسنُّواملوثقُّوالضعيفُّعندهم!ُّ( ُّ .ُّ)8
ُُُُُُُّّّّّّّ إذُّالُّعربةُّعندهمُّبالعدالةُّوإمناُّالعربةُّمبنُّمعهم؟ُّومنُّعليهم؟ُّفمنُّكانُّمعهمُّمعتقداُّبعقيدمهمُّكانُّمؤمناُّتقياُّ،وإالُّكانُّكافراُّ
منافقاُّإذاُّتربأُّمنهمُّومنُّعقيدمهم ُّ،وكانُّهلجومهمُّوجتنيهمُّعلىُّالصحابةُّاألثرُّالكبريُّفيماُّأثريُّحولُّالسنةُّمنُّشبهاتُّ،وملُّالُّومرويامهمُّ
رضيُّاهللُّعنه مُّالُّتزنُّعندهمُّمقدارُّجناحُّبعوضة ُّ،يقولُّالشيخُّحممدُّاحلسنيُّآلُّكاشفُّالغطاءُّ:والشيعةُّالُّيعتربونُّمنُّالسنةُّإالُّماُّ
صحُّهلمُّمنُّطرقُّأهلُّالبيتُّعنُّجدهمُّيعىن ُّماُّرواهُّالصادقُّ،عنُّأبيهُّالباقرُّ،عنُّأبيهُّزينُّالعابدينُّ،عنُّاحلسنيُّالسبطُّ،عنُّأبيهُّ
وعمروُّبنُّالعاصُّ،
أمريُّاملؤمننيُّ،عنُّرسولُّاهللُّأماُّماُّيرويهُّمثلُّ:أىبُّهريرةُّ،ومسرةُّبنُّجندبُّ،ومروانُّبنُّاحلكمُّ،وعمرُّبنُّاخلطابُّ ُّ،
ونظائرهمُّ،فليسُّهلمُّعندُّاألماميةُّمنُّاالعتبارُّمقدارُّبعوض ةُّ،وأمرهمُّأشهرُّمنُّأنُّيذكرُّ( ُّ .)2
ّّّّّّّأساليبّالشيعة ّفي ّالعبث ّبالسنةّالمطهرةّ :
ُُُُُُّّّّّّ الشيعةُّالرافضةُّمنُّأكثرُّالفرقُّكذباُّعلىُّرسولُّاهللُّوعلىُّآلُّبيتُّرسولُّاهللُّ،وىفُّذلكُّيقولُّاإلمامُّابنُّتيمية[ُّ:ومنُّتأملُّكتبُّ
التعديلُّرأىُّاملعروفُّعندُّمصنفيهاُّبالكذبُّيفُّ الشيعةُّأكثرُّمنهُّيف ُّمجيعُّالطوائف]ُّ(  ُّ،)3وسئلُّمالكُّعنُّالرافضةُّفقال"ُّ:الُّ
ُّ
اجلرحُّو
تكلمهمُّوالُّتروُّعنهمُّفإهنمُّيكذبون"ُّويقولُّشريكُّبنُّعبدُّاهللُّالقاضيُّوقدُّكانُّمعروفاُّبالتشيعُّمعُّاالعتدالُّفيهُّ"ُّ :امحلُّعنُّكلُّ
ُّ
منُّلقيت ُّإالُّالرافضة؛ ُّفإهنمُّيضعون ُّاحلديثُّويتخذونه ُّدينا"ُّ،وقال ُّمحاد ُّبنُّسلمةُّ :حدثين ُّشيخ ُّهلمُّيعىن ُّالرافضة ُّقال"ُّ :كنا ُّإذاُّ
اجتمعناُّفاستحسنا ُّشيئا ُّجعلناه ُّحديثاُّ،وقالُّاإلمامُّالشافعي"ُّ:ماُّرأيتُّيف ُّ أهلُّاألهواءُّقوماُّأشهدُّبالزور ُّمنُّالرافضة"ُّ( ُّ .ُّ)4
ُُُُُُُّّّّّّّوكماُّوضعواُّاألحاديث ُّيف ُّفضل ُّعليُّ ُّوآلُّالبيتُّ ،وضعواُّاألحاديث ُّيف ُّذمُّالصحابة؛ ُّوخاصةُّالشيخني ُّوكبارُّالصحابةُّ ،حىتُّ
قالُّابنُّأىبُّاحلديدُّوهوُّشيعيُّمعتزيل "ُّ:فأماُّاألمورُّاملستبشعةُّاليتُّ تذكرهاُّالشيعةُّمنُّإرسالُّقنفذُّإىلُّبيتُّفاطمةُّ،وأنهُّضرهباُّبالسوطُّ،
عنقُّعلىُّحبالُّيقادُّبهُّ،وفاطمةُّخلفهُّ
ُّ
فصارُّيف ُّعضدهاُّكالدملجُّ،وأنُّعمرُّضغطهاُّبنيُّالبابُّواجلدارُّ،فصاحتُّ:ياُّابتاهُّوجعلُّيف ُّ
تصرخُّ ،وابناه ُّاحلسنُّواحلسني ُّيبكيان ُُّّ ...مث ُّأخذُّابن ُّأىب ُّاحلديدُّيف ُّ ذكرُّالكثري ُّمن ُّاملثالبُّ،مث ُّقالُّ:فكل ُّذلك ُّالُّأصل ُّله ُّعندُّ
أصحابناُّ،والُّيثبتهُّأحدُّمنهمُّ،والُّرواهُّأهل ُّ احلديثُّوالُّيعرفونهُّ،وإمناُّهوُّشيء ُّتنفردُّالشيعةُّبنقلهُّ( ُّ)5وكذلكُّوضعواُّاألحاديثُّيفُّ
ويةُّعلىُّمنربي ُّفاقتلوه"ُّ( ُّ)4وىفُّذمُّمعاويةُّوعمروُّبنُّالعاص ُّ،اللهمُّ أركسهماُّىفُّالفتنةُّركساُّودعهماُّيف ُّ النارُّ
ُّ
ذمُّمعاويةُّإذاُّرأيتمُّمعا
دعا ُّ( ُّ "ُّ)2
ُُُُُُّّّّّّ أسرفُّغالةُّالشيعةُّالرافضةُّيف ُّوضعُّاألحاديثُّمباُّيتفقُّمعُّأهوائهمُّ،واليت ُّبلغتُّمنُّالكثرةُّحداُّمزعجاُّ ،حىت ُّقالُّاخلليلي ُّيفُّ
اإلرشاد"ُّ:وضعتُّالرافضةُّيف ُّ فضائلُّعلىُّوأهلُّبيتهُّحنوُّثالمثائةُّألفُّحديث"ُّ(  ُّ،)1ويكادُّاملسلمُّيقفُّمذهوالُّمنُّهذهُّاجلرأةُّالبالغةُّ
علىُّرسولُّاهلل ُّلوالُّأن ُّيعلمُّأن ُّهؤالءُّالرافضة ُّأكثرهمُّمن ُّالفرسُّالذين ُّتستواُّبالتشيع ُّلينقضواُّعرى ُّاإلسالمُّ،أو ُّممنُّأسلموا ُّوملُّ
يستطيعواُّأنُّيتخلواُّعنُّكلُّآثارُّديانتهمُّالق دميةُّ،فانتقلواُّإىلُّاإلسالمُّبعقليةُّوثنيةُّالُّيهمهاُّأنُّتكذبُّعلىُّصاحبُّالرسالةُّلتؤيدُّحباُّ
ثاوياُّيف ُّ أعماقُّأفئدمهاُّ ،وهكذاُّيصنعُّاجلهال ُّواألطفالُّحنيُّحيبون ُّوحنيُّيكرهون ُّ،وقد ُّضارعهمُّاجلهلةُّمن ُّأهلُّالسنةُّ،فقابلوا ُّمعُّ

الفقهُّاجلعفري ُّ وأص ولهُّللدكتورُّعلىُّأمحدُّالسالوسُّصُّ، 225ُّ، 224
ُّ
- 1خمتصرُّالتحفةُّاالثنا ُّع شريةُّللعالمةُّالسيدُّحممودُّاأللوسي ُّصُُّّ،28أثرُّاإلمامةُّيف ُّ
-ُّ2أصلُّالشيعةُّ وأصوهلاُّصُّ ُّ، 10ُّ،21وانظرُّ:أصولُّالروايةُّعندُّالشيعةُّاالماميةُّ االثناُّعشريةُّ،للدكتورُّعمرُّالفرماويُّصُّّ .12
ُّ -ُّ3املنتقى ُّيفُّمنهاجُّاالعتدالُّصُُّّ . 22
ُّ -ُّ4منهاجُّالسنةُّالبنُّتيمية ُُّّ ُّ.83-84/ ُّ8
-ُّ5شرح ُّهنجُّالبالغةُُّّ . 835/ُّ 8
ُّ -ُّ4انظرُّ:الآللئ ُّاملصنوعةُّ ُّ، 311/ُّ 8وتنزيه ُّالشريعةُّ ُّ، 1/ ُّ2والف وائدُّاجملموعةُّصُُّّ .402
-ُّ2انظرُّ:املوضوعاتُّالبنُّاجلوزى ُّ ُّ، 21/2والآللئُّاملصنوعةُّ ُّ، 310/ ُّ 8وتنزيه ُّالشريعةُّ ُّ، 84/ُّ2والف وائدُّاجملموعةُّصُّ .402
ُّ -ُّ1اخلليليُّ،اإلرشاد ُّيفُّمعرفةُّاحملدثنيُّصُُّّ .82
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األسف ُّ الكذبُّبكذبُّمثلهُّوإنُّكانُّأقلُّمنهُّدائرةُّوأضيق ُّنطاقا ُّ( ُّ)8ومنُّذلكُّحديثُّ"ما ُّىفُّاجلنةُّشجرةُّإالُّمكتوبُّعلى ُّورقةُّ
منهاُّالُّإلهُّإالُّاهللُّحممدُّرسولُّاهللُّ،أبوُّبكرُّالصديقُّ،عمرُّالفاروقُّ،عثمانُّذوُّالنورين"ُّ( ُّ .ُّ)2
ُُُُُُُُّّّّّّّّ كذلكُّقابلهمُّاملتعصبونُّملعاويةُّواألموينيُّ،فوضعواُّأحاديثُّمثلُّقوهلمُّ"األمناءُّثالثةُّ،أناُّوجربيلُّومعاوية" ُّوُّ"الُّافتقدُّيف ُّ اجلنةُّ
إالُّمعاويةُّ ُّ...وكذلكُّفعلُّاملؤيدونُّللعباسينيُّفوضعواُّإزاءُّحديثُّوصايةُّعلىُّاملكذوبُّوصايةُّالعباسُّونسبواُّإىلُّالنيبُّقوله"ُّ:العباسُّ
وصييُّووارثي"ُّ إىلُّغريُّذلكُّمنُّاألكاذيبُّواليت ُّطفحتُّهباُّكتبُّاملوضوعاتُّ،ولوالُّرجالُّصدقواُّوتفرغواُّللذبُّعنُّسنةُّرسولُّاهللُّ
وأفنواُّأعمارهمُّيف ُّ التمييزُّبنيُّاحلديثُّالثابتُّوبنيُّاحلديثُّاملكذوب ُّ ،وهمُّأئمةُّالسنةُّوأعالمُّاهلدى ُّلوالُّهؤالءُّالختلطُّاألمر ُّعلىُّ
العلماءُّوالدمهاءُّ،ولسقطتُّالثقةُّباألحاديثُّ( ُّ)3نتيجةُّحركةُّالوضعُّاليتُُّّكثرتُّيف ُّ أهلُّالبدعُّواألهواءُّواجلهلةُّمنُّأهلُّالسنةُّ،إالُّأنهُّ
تبدواُّخطورةُّ الكذبُّعلىُّرسولُّاهللُّمنُّأهلُّالبدعُّبسببُّأهدافهمُّاخلبيثةُّللنيلُّمنُّاإلسالمُّوتشويهُّصورتهُّمباُّيضعونهُّمنُّخرافاتُّ،
فاجلهلةُّمنُّأهلُّالسنة؛ُّوإنُّقابلواُّمعُّاألسفُّكذبُّالشيعةُّبكذبُّمثلهُّ،إالُّأهنمُّملُّحياولوا ُّالعبثُّوالكيدُّللسنةُّاملطهرةُّكما ُّفعلُّ
الشيعةُّ،وهذاُّالُّينفىُّعنُّالوضاعنيُّمنُّالفريقنيُّإمثُّالكذبُّعلىُّرسولُّاهللُّصلىُّاهللُّعليه ُّوسلمُّ ..
ّّّّّّّوعنّمكايدّالشيعة ّللسنة ّومحاوالتهم ّالعبث ّبهاّيقولّالعالمةّاأللوسيّ :
ُُُُُّّّّّ -8إنُّمجاعةُّمنُّعلمائهمُّاشتغلواُّبعلمُّاحلديثُّأوالُّ،ومسعواُّاألحاديثُّمنُّثقاتُّاحملدثنيُّمنُّأهلُّالسنةُّفضالُّعنُّالعوامُّ.ولكنُّ
اهلل ُّسبحانهُّوتعاىل ُّقدُّتفضل ُّعلىُّأهلُّالسنةُّ ،فأقامُّهلم ُّمنُّمييزُّبني ُّالطيبُّواخلبيثُّ ،وصحيحُّاحلديثُّوموضوعهُّ ،حتىّأنهم ُّلمّ

يخفّعليهمّوضعّكلمةّواحدةّمنّالحديثّالطويلّ .

ُُُُُُّّّّّّ-ُّ 2ومنُّمكايدهم ُّأهنمُّينظرون ُّيف ُّ أمساءُّالرجال ُّاملعتربينُّعند ُّأهلُّالسن ةُّ ،فمنُّوجدوهُّموافقا ُّألحدُّمنهم ُّيف ُّ االسم ُّواللقبُّ
أسندواُّروايةُّحديثُّذلكُّالشيعيُّ إليهُّ،فمنُّالُّوقوفُّلهُّمنُّأهلُّالسنةُّيعتقدُّأنهُّإمامُّمنُّأئمتهمُّفيعتربُّبقولهُّويعتدُّبروايته؛ُّكالسدىُّ
فهماُّرجالن ؛ّأحدهماّالسدى ّالكبيرّ ،والثاني ّالسدىّالصغير ّ ،فالكبيرّمنّثقاتّأهل ّالسنةّ،والصغيرّمنّالوضاعين ّالكذابينّ
وهو ّرافضيّغالّ .
ُُُُُُّّّّّّ -ُّ3ومنُّمكايدهمُّأهنمُّينسبونُّبعضُّالكتبُّلكبارُّعلماءُّالسنةُّمشتملةُّعلىُّمطاعنُّيفُّ الصحابةُّ،وبطالنُّمذهبُّأهلُّالسنةُّ،
وذلكُّمثل ُّ كتابّ(سر ّالعالمين) ّ فقد ّنسبوهّإلى ّاإلمام ّالغزالي ّوشحنوه ّبالهذيانّ،ولكروا ّفي ّخطبته ّعلىّلسان ّلل ّاإلمامّ

وصيتهّبكتمانّهذاّالسرّوحفظ ّهذهّاألمانةّوماّلكرّفي ّهذاّالكتابّفهوّعقيدتيُّ،وماُّذكرُّيف ُّغريه؛ُّفهوُّللمداهنةُّ،فقدُّيلتبسُّ
ذلكُّعلى ُّبعضُّالقاصرينُُّّ...نسألُّاهللُّتعاىل ُّ العصمةُّمنُّالزللُّ .
ُُُُُُُّّّّّّّ ُّ-4ومنُّمكايدهمُّأهنمُّيذكرونُّأحدُّعلماءُّاملعتزلةُّ،أوُّالزيديةُّأوُّ حنوُّذلكُّ،ويقولونُّ:إنهُّمنُّمتعصيب ُّأهلُّالسنةُّ ،مث ُّينقلونُّ
شافُّالذىُّ
ُّ
يةُّتروجياُّلضالهلم؛ُّكالزخمشريُّصاحبُّالك
ُّ
عنهُّماُّيدلُّعلىُّبطالنُّمذهبُّأهلُّالسنةُّ،وتأييدُّمذهبُّاالماميةُّاالثناُّعشر
كانُّمعتزلياُّتفضيلياُّ،واألخطبُّاخلوارزمي؛ُّفإنهُّزيدي ُّغال ّ،وابنّأبىّالحديدّشارحّنهجّالبالغةّالذىّهوّمنّغالةّالشيعة ّعلىّ
ُّ
حد ّقولّ ،ومن ّالمعتزلة ّعلى ّقول ّآخرّ ،وهشام ّالكلبىّ ،وكذل ّالمسعودي ّصاحب ّمروج ّالذهبّ ،وأبو ُّالفرج ّاألصفهانيّ
صاحبّكتابّاألغاني ّوغيرهمّ،وقصدواّبذل ّإلزامّأهلّالسنة ّمباُّهلمُّمنُّاألقوالُّ،معُّأنُّحاهل مُّالُّختفىُّحىتُّعلىُّاألطفال(ُّ )4

ّّّّّ-ّ0أعداءّالسنةّالنبويةّالمعاصرينّ )3 (.
 -ُّ8السنةُّومكانتهاُّيفُّالتشريع ُّللسباعيُّ،صُُّّ 10،18بتصرفُّ .
-ُّ2انظرُّ:الآللئ ُّاملصنوعةُّ ُّ، 212/ُّ8وتنزيهُّالشريعةُّ ُّ، 350/ ُّ 8والف وائدُّاجملموعةُّصُُّّ .342
- 3انظرُّ:املوضوعاتُّ ُّ، 38/ُّ2والآللئ ُّاملصنوعةُّ ُّ، 313/8وتنزيه ُّالشريعة ُّ ُّ، 80/ُّ 2والف وائدُّاجملموعةُّصُُّّ،402الباعثُّاحلثيث ُّلألستاذ ُّحممدُّشاكرُّصُُّّ .22
ُّ- 4كتابات ُّ أعداءُّاإلسالمُّومناقشتهاُّ،دُّ.عمادُّالسيدُّحممدُّإمساعيلُّالشربيينُّ ،الطبعةُّ:األوىلُُّّ 2002مُّ،ص ُّ 842:وماُّبعدها ُّنسخةُّاملكتبة ُّالشاملة.
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ُّاملوضوعيةُّ
ُّ
ُُُُُُّّّّّّمن ُّأخبث ُّوأخطر ُّما ُّيواجهُّاملسلمني ُّيف ُّعصرهم ُّاحلاضرُّانتشار ُّ الفكر ُّ العلمان ُّ ،والدسُّاالستشراقي ُّالذي ُّينتحل
خداعاُّ،ومذاهبُّ البهائيةُّوالقاديانية ُّ وتغلغلهمُّيفُّمفاصل ُّاحلكوماتُّالعربيةُّ،وهي ُّمذاهبُّهد امةُّنشأت ُّوتغذت ُّيف ُّأحضان ُّأعداءُّ
اإلسالمُّمنُّاليهوديةُّوالصليبيةُّ الغربيةُّوالروسيةُّ ،فتحتُّ ُّ رعايةُّهؤالءُّنشأتُّتلكُّاملذاهبُّالفاسدةُّهبدفُّإبعادُّاملسلمنيُّعنُّشرعهمُّ
وإفسادُّعقيدمهمُّ،وتفكيكُّوحدمهمُّ،وجعلهمُّأسرىُّالتبعيةُّالكاملةُّللحضارةُّالغربيةُّ،واستطاعُّأعداءُّاإلسالمُّأنُّيستميلواُّكتاباُّوأساتذةُّ
جامعينيُّوغريُّجامعينيُّوأدباءُّوشعراءُّوصحفينيُّ،حيملونُّأفكارُّوم عتقداتُّتلكُّاملذاهبُّاهلدامةُّ،منُّأبناءُّالشعوبُّاملسلمةُّ،وينشروهناُّ
بأقالمهمُّوألسنتهمُّ ،ليكونواُّأكثر ُّتأثرياُّيف ُّ األجيالُّالناشئة ُّ( ُّ ،)8وهؤالءّ على ّحدّتعبير ّالشيخّمحمد ّالغزاليّسفراء ّفوق ّالعادةّ
لليهودّوالنصارى ُّ،والفرقُّبينهمُّوبنيُّالسفراءُّالرمسينيُّأنُّهؤالءُّهلمُّتقاليدُّتفرضُّعليهمُّالصمتُّ،وتصبغُّحركامه مُّباألدبُّ،أماُّأولئكُّ
املستشرقنيُّالسفراء؛ُّفوظيفتهمُّاألوىلُّأنُّيثرثرواُّيفُّ الصحفُّوىفُّاجملالسُّوأنُّخيتلقواُّكلُّيومُّمشكلةُّموهومةُّليسقطواُّمنُّبناءُّاإلسالمُّ
لبنةُّ،وليذهبواُّجبزءُّمنُّمهابتهُّيف ُّ النفوسُّ،وبذلكُّحيققونُّالغايةُّالكربىُّمنُّالزحفُّاملشتك ُّ الذىُّتكاتفتُّفيهُّالصهيونيةُّوالصليبيةُّيفُّ
العصرُّاحلديثُّ،إنُّهؤالءُّالنفرُّمنُّمحلةُّاألقالمُّامللوثةُّأخطرُّعلىُّمستقبلناُّمنُّاألعداءُّالسافرين ُّ ُّ،فإنُّالنفاقُّالذىُّبرعواُّفيهُّخيدعُّ
األغرارُّباألخذُّعنهمُّ،وقدُّيقولونُّكلماتُّمنُّاحلقُّمتهيداُّأللفُّكلمةُّمنُّالباطلُّجتئُّعقيبها ُّ( ُّ ُّ)2
ُّ:ومنُّاملؤسفُّأنُّيسريُّوراءُّأعداءُّاإلسالمُّيف ُّ احلاضرُّفئةُّممنُّالُّنشكُّيف ُّصدقُّإسالمهمُّمنُّ
ُّ
ُُُُُُّّّّّّيقولُّالدكتورُّمصطفىُّالسباعي
العلماءُّوالكتابُّ،ولكنهمُّمنخدعونُّمبظهرُّالتحقيقُّالعلمي ُّ "الكاذب"ُّالذىُّيلبسهُّهؤالءُّاألعداءُّمنُّاملستشرقنيُّواملؤرخنيُّوالغربينيُّ
عنُّحقيقةُّأهدافهمُّومقاصدهمُّ،فإذا ُّهمُُّّ -وهم ُّمسلمون ُُّّ -ينتهونُّإىلُّالغاية ُّاليت ُّيسعىُّإليهاُّأولئك ُّوهمُّيهودُّأوُّمسيحيون ُّأوُّ
استعماريونُّمنُّإشاعةُّالشكُّوالريبةُّيفُّ اإلسالمُّومحلتهُّ،منُّحيثُّيدرونُّأوُّالُّيدرونُّ،فالتقىُّأعداءُّاإلسالمُّوبعضُّأبنائهُّعلىُّصعيدُّ
واح دُّالُّيشرفُّهؤالءُّوالُّأولئكُّ،ال ُّيف ُّميدانُّالعلمُّ،والُّيف ُّسجلُّالتاريخ ُّ ،ومنُّاملالحظُّأنُّهؤالءُّالذينُّينخدعونُّمن ُّاملسلمنيُّ
باملستشرقني ُّواملؤرخني ُّوالكاتبني ُّمنُّأعداءُّاإلسالمُّالغربينيُّ،الُّيوقعهمُّيف ُّ الفخُّالذىُّنصبهُّهلمُّهؤالءُّأالُّأحدُّأربعةُّأمورُّغالباُّ :
 -ُّ8إماُّجهلهمُّحبقائقُّالتاثُّاإلسالميُّ،وعدمُّاطالعهمُّعليهُّمنُّينابيعه ُّالصافيةُّ .
-ُّ2وإماُّاخنداعهمُّباألسلوبُّالعلميُّ "املزعوم"ُّالذىُّيدعيهُّأولئكُّاخلصومُّ .
ُّالفكريُّمنُّربقهُّالتقليدُّكماُّيدعونُّ .
-ُّ3وإماُّرغبتهمُّيفُّ الشهرةُّوالتظاهرُّبالتحرر ُّ
اءُّأولئكُّاملستشرقني ُّوالكاتبنيُّ
 -ُّ 4وإماُّوقوعهمُّحتت ُّتأثريُّ"أهواء"ُّو ُّ"احنرافات"ُّفكريةُّ،ال ُّجيدونُّجماالُّللتعبري ُّعنهاُّإالُّبالتست ُّور ُّ
بتلقفُّآرائهم ُّالفاسدة ُّومبادئُّمذاهبهم ُّالباطلة ُّوترديدهاُّكالبغبغاءُّ ،متومهنيُّأن ُّذلك ُّفيه ُّعزُّلإلسالم ُّواملسلمنيُّ ،فأضروا ُّبأنفسهمُّ
وبغريهمُّوشغبواُّعلى ُّدينهمُّ،وأحدثواُّبلبلةُّفكريةُّ،حارُّفيهاُّالعوامُّوأنصافُّاملتعلمني ُّ( ُّ .)3
ُُُُُّّّّّويضيفُّفضيلةُّاألستاذُّا لدكتورُّعبدُّاملوجودُّعبدُّاللطيفُّعامالُّخامسا ُّوهوُّ :
ُّ-5جهلهمُّبالسنةُّالنبويةُّوعلومهاُّوإنُّكانُّبعضهمُّبرزُّيفُّختصصهُّوجمالهُّالعلميُّ الدقيقُّ،وهؤالءُّهمُّأدعياءُّالعلمُّبالسنةُّالنبويةُّالذينُّ
قرأوا ُّ فيهاُّقراءاتُّعابرةُّال ُّتنهضُّمنُّكبوة ُّأوُّتبعثُّمنُّرقدةُّ،فعرفوا ُّمنهاُّالقشرُّدونُّاللبا بُّ،وخيل ُّإليهمُّأهنمُّأعلمُّاخللقُّيف ُّهذاُّ
البابُّ،وليسُّبالضرورةُّأنُّيكونُّأدعياءُّالعلمُّبالسنةُّأتباعاُّلواحدُّمنُّهذهُّاملذاهبُّاهلدامةُّ،أوُّلبعضهاُّيفُُّّكلُّأصوهلاُّالعقائدية؛ُّألهنمُّ
قومُّنشهدُّهلمُّبقوةُّالدينُّومتامُّالفضلُّ،لكنهمُُّّ-فيماُّنراهُُّّ-قلدواُّغريهمُّيف ُّبعضُّأفكارهمُّاملنحرفةُّم نُّغريُّترو ُّ،أوُّتعمقُّ،وإنُّغالواُّ
يفُّ اعتزازهمُّبآرائهمُّ،وسفهواُّعقولُّخمالفيهمُّ،ومحلوهمُّعليهاُّبقوةُّاللهجةُّواألسلوبُّ...ُّ،واملتأملُّيفُّأحوالُّهؤالء ُّ القومُّجي دُّأنُّبينهمُّ
ُّ -ُّ8أجنحةُّاملكرُّالثالثةُّلألستاذ ُّعبدُّالرمحنُّامليدانُّصُُّّ .834
 -ُّ2الشيخ ُّحممدُّالغزايلُّ،ظالمُّمنُّالغربُّ،ىفُّاملقدمةُّ .
ُّ -ُّ3دُّ.مصطفىُّالسباعيُّ،السنةُّومكانتهاُّيفُّالتشريع ُّصُُّّ، 3،4انظرُّ:السنةُّالنب ويةُّالشريفةُّللدكتورُّأمحدُّكرميةُّ،هديةُّجملةُّاألزهرُّ،عددُّربيع ُّاألولُّلسنةُّ8481هـُّصُّ، 24
 ُّ. 22وانظرُّ:دفاعُّعنُّالسنةُّللدكتورُّأبوُّشهبةُّصُُّّ، 322وقصةُّاهلجومُّعلىُّالسنةُّللدكتورُّعلىُّأمحدُّالسالوسُّصُُّّ .32-35
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وبنيُّالعلمُّاملتعمقُّيف ُّ السنةُّوعلومهاُّبوناُّشاسعاُّ،وليسُّبينهمُّوبينهاُّمنُّصلةُّإالُّمبقدارُّقراءمهم ُّهلاُّفيماُّمتسُّاحلاجةُّإليهُّمنهاُّ،فهمُّ
ُّ،ومتكلمُّ،ومؤرخُّ،وغريهمُّمنُّالذينُّملُّيتخصصواُّيفُّ السنةُّوعلومهاُُّّ،وإمناُّختصصواُّ
ُّ
ماُّبنيُّخطيبُّ،وفقيهُّ،وأديبُّ،وطبيبُّ،وقانون
اءُّعلىُّاإلسالمُّونبيهُّصلىُّاهللُّ
ُّ
بغريهاُّمن ُّشىتُّالفنونُّ،وقدُّيكونُّهناكُّالدعيُّعلىُّالعلمُّوالعلماءُّ،وملُّيتخصصُّيفُّشيء ُّسوىُّاالفت
عليهُّوسلمُّ،وصحابتهُّالكرامُّ رضوانُّاهللُّعليهمُّأمجعنيُّ( ُّ .ُّ)8
يفُّ،وتعهدوهاُّبالرعايةُّ
ُُُُُُُّّّّّّّقالُّ الدكتور ُّ الصديقُّبشريُّنصر"ُّ:والذي ُّتبنيُّيل ُّأنُّ املستشرقنيُّقدُّبذرواُّبذورُّالشكُّيف ُّ احلديثُّالشر ُّ
حىتُّعثرواُّعلىُّمنُّيتوىلُّأمرهاُّمنُّأبناءُّاملسلمنيُّاملستغربنيُّ،شأهنمُّيف ُّذلكُّشأنُّغريهمُّمنُّ املستشرقنيُّيف ُّ املعارفُّاألخرىُّ،والذىُّ
أكدُّيل ُّهذاُّالظنُّوقوعي ُّعلىُّكتابُّبعنوان"ُّ:ت ّوثيقّاألحاديثّالنبويةّ،مجادالتّفي ّمصرّالحديثة"ّلمؤلفهّجانيبول ُّه ذاُّالكتابُّ
تلكُّالبذورُّاليت ُّغرست ُّقدُّ
ُّ
الذىُّاعتقدُّأنهُّوضعُّلتحسسُّمدىُّتأثريُّاملستشرقنيُّيف ُّ أبناءُّاإلسالمُّ،وكأنهُّوضعُّملعرفةُّماُّإذاُّكانتُّ
ُّ
ُّ،وقدُّأكدُّهذاُّالكتابُّيل ُّحقيقةُّأنُّهؤالءُّالناسُّخيططونُّألمدُّبعيدُّ،وكلُّكتابُّخيرجُّمنهمُّ
أينعتُّوأمثرتُّأمُّملُّتينعُّوملُّتثمرُّبعد ُّ
إمناُّهوُّوفقُّهذاُّاملخططُّاملرسومُّوإليكُّعرضاُّسريعا ُّهلذاُّالكتابُّ .
عرضُّكتابُّ(توثيقُّاألحاديث) ُّجلاينبولُّ :يقعُّهذاُّالكتابُّيف ُّتسعةُّفصولُّهي ُّعلىُّالتوايلُّ :
ُّ-8مسحُّملاُّصدرُّمنُّكتبُّومقاالتُّيف ُّتوثيقُّاألحاديثُّ .
 ُّ-2التوثيقُّيف ُّنظرُّحممدُّعبدهُّ .
 ُّ-3النقاشُّحولُّالتوثيقُّيف ُّجملةُّاملنارُّ .
ُّ-4مناقشات ُّأخرىُّيف ُّ التوثيقُّ .
ُّ-5مناقشةُّحولُّالتدوينُّ .
ُّ-4مناقشةُّحولُّالعدالةُّ .
ُّ-2مناقشةُّحولُّعدالةُّأىبُّهريرةُّ .
ُّ-1مناقشةُّحولُّالوضعُّيفُّ احلديثُّ .
 ُّ-1روايةُّاألحاديثُّ .
ُُُُُُّّّّّّوالكتابُّيعرضُّلكلُّماُّكتبهُّاملسلمونُّيف ُّ احلديثُّ،سواءُّكانُّعلىُّشكلُّكتبُّ،أوُّمقاالتُّابتداءُّمنُّحممدُّعبدهُّ،ورشيدُّرضاُّ
يف ُّجملةُّاملنارُّ،وانت هاءُّبأمحدُّأمنيُّ ،وهيكلُّ،وأىبُّريةُّ،مثُّيتحدثُّالكتاب ُّعنُّالزوبعةُّاليت ُّأثارهاُّكتاب ُّ(أضواءُّعلىُّالسنة ُّاحملمدية)ُّ
للشيخُّأىبُّريةُّ،والذىُّنشرُّسنةُّ8151مُّ،والردودُّاليت ُّتعرضُّهلاُّمنُّعلماءُّاملسلمني؛ُّكالدكتورُّحممدُّأبوُّشهبةُّيف ُّدفاعُّعن ُّ السنةُّ،
ُّجملموعةُّمن ُّالعلماء ُّأمثال ُّالسباعيُّ،
ُّالنبوي ُّ،وتفنيد ُّشبهات ُّخصومه ُّ
وحممدُّالسماحي ُّيف ُّأبوُّهريرة ُّيف ُّ امليزانُّ ،ودفاعُّعن ُّاحلديث ُّ
وسليمانُّالندويُّ،وحمبُّا لدينُّاخلطيبُّ،وعبدُّالرازقُّمحزةُّيفُّظلماتُّأىبُّريةُّأمامُّأضواءُّالسنةُّاحملمديةُّ،وعبدُّالرمحنُّاليمانُّيفُّ األنوارُّ
ُّ
الكاشفةُّملا ُّيفُُّّكتابُّأضواء ُّعلىُّالسنة ُّمن ُّالزللُّوا لتضليل ُّواجملازفةُّ،ومصطفى ُّالسباعي ُّيف ُّ السنة ُّومكانتهاُّيف ُّ التشريع ُّاإلسالميُّ،
وحممدُّعجاجُّخطيبُّيفُّ (أبوُّهريرةُّراويةُّاإلسالم)ُُّّ،والسنةُّقبلُّالتدوينُّ،ومنُّيقرأُّكتابُّ(جاينبول)ُّهذاُّ،يرىُّمبلغُّحتاملهُّفيهُّ،فهوّ
يسفهّويسخرّمنّكتابّالمسلمينّالثقاتّ،الذينّلبواّعنّسنةّنبيهمّصلىّاهللّعليهّوسلمّ،ويطرىّويمدحّصنائعّالمستشرقينّ

بالرغمّمنّالتفاوتّالعظيمّبينّكتاباتّأولئ ّاألفذالّأمثالّأبىّشهبةّواليماني ّوالسباعي ّ،وتل ّالدمىّالمتحركةّأمثالّ:أمينّ،
وأبى ّرية ّفاستمع ّإليه ّوهو ّيقول ّفي ّأحمد ّأمين"ّ :شكوكه ّفي ّتوثيق ّاألحاديث ّواضحة ّبينهّ ،وضعت ّعلى ّأساس ّمناقشاتّ
ُّ -ُّ8السنةُّ النب ويةُّبنيُّدعاةُّالفتنةُّ وأدعياءُّالعلمُّصُُّّ 838ُّ-ُّ 821بتصرفُّ .
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العلماءّالغربيين"ّ،وينقل ّجاينبولّكالمّفيه ّبأنه"ّ:الكاتب ّالفذّ ،وصاحبّال محاولة ّالرائدةّفي ّتقديمّالمنهج ّالنقدي ّفي ّعلمّ
التاريخّاإلسالمي ّوالعربي "ّ.وعندماّيأتىّعلىّلكرّ"السباعى" ّيصفّأسلوبهّبأنهّ:خليطّمنّالسبابّويصفهّبالسطحيةُّ .
ُُُُُُّّّّّّوهذاُّالكالمُّجماف ُّللواقعُّبكثريُّ ،فأسلوبُّالسباعي ُّ هادئُّرصنيُّ ،وملُّيتبع ُّفيهُّأسلوبُّالسباب ُّوالشتيمةُّكماُّيدعى ُّجاينبولُّ
مطلقاُّ،وهذا ُّالكتابُّبني ُّأيديناُّيشهد ُّعلىُّنفسهُّ ،وتلكُّعادة ُّاملستشرقنيُّيف ُّ الطعن ُّيفُُّّكل ُّمنُّتتبع ُّأوهامهمُّوسقطامهمُّ ،فهم ُّالُّ
يتورعونُّعنُّرميهُّبالتعصبُّواحلميةُّتارةُّ،وباجلهلُّوالسطحيةُّتارةُّأخرىُّ،وإالُّلوُّأنصفُّهؤالءُّالقومُّلشهدواُّبأنُّكتابُّ(السنةُّ ُّومكانتهاُّ
يف ُّ التشريع ُّ اإلسالمي ) ُّللدكتورُّالسباعي ُّ :هوُّكتابُّالقرنُّيف ُّ موضوعهُّ،وجديتهُّ ،فصاحبهُّمل ُّيتكُّشاردة ُّوالُّواردة ُّتتعلقُّمببحثه ُّإالُّ
ذكرهاُّ ،وماُّوقفُّعلىُّشبهةُّإالُّهدمهاُّ،والُّوهمُّإالُّبددهُّبأسلوبُّمنهجي ُّدقيقُّ( ُّ .ُّ)8
ّّّّّّّ–ّ2العلمانيون ّ( ّ)0وموقفهمّمنّالسنة ّالنبويةّ :
ُُُُُُّّّّّّيتلخصُّموقفُّدعاةُّالعلمانيةُّمنُّالسنة ُّالنبويةُّالشريفةُّ،يف ُّ موقفُّأساتذمهمُّمن ُّاملستشرقنيُّالذينُّحرصواُّعلىُّإحياء ُّشبهاتُّ
أهل ُّالفرق ُّاملبتدعة ُّ القدمية ُّ ،واالنطالق ُّمن ُّمناهجهمُّ ،للتشكيك ُّيف ُّحجية ُّالسنة ُّالنبوية ُّومكانتها ُّالتشريعية ُّمجلة ُّوتفصيال ُّتارةُّ،
حجيةُّخربُّاآلحادُّ،ووجوب ُّالعملُّبهُّتارةُّأخرىُّ،وهلمُّيفُّذلكُّشبهات ُّسيأيتُّذكرها ُّوالردُّعليهاُّ .
ُّ
والتشكيكُّيفُّ
ّّّّّّ-ّ 0البهائيونّ( ّ)8وموقفهمّمنّالسنة ّالنبوية ّ
ُُُُُّّّّّ تقولُّالدكتورةُّعائشةُّعبدُّالرمحنُّ:خالصةُّموقفُّالبهائينيُّمنُّالقرآنُّوالسنةُّ :
ُُُُُّّّّّ -ُّ8التأويلُّالبهائي ُّ آلياتُّالقيامةُّواليومُّاآلخرُّمبا ُّجهلُّاملسلمونُّاملرادُّبالقيامةُّالكربىُّ:انتهاءُّالدورةُّاحملمدي ةُّبالظهورُّالبهائيُّ ُّ.
ُُُُُّّّّّ-ُّ2تعيني ُّوقتُّالساعةُّوانتهاء ُّأجلُّ األمةُّاحملمديةُّ،باحلسابُّاليهوديُّلفواتحُّالسورُّ،بعدُّأجبدُّهوزُّ .
ُّبهُّ،وإال ُّفهو ُّخمتلقُّ ،وعلىُّ
ُُُُُّّّّّ -ُّ 3امهامُّرواية ُّاحلديثُّورواتهُّ ،فليسُّصحيحا ُّمنهُّإال ُّماُّوافقُّالظهور ُّاجلديدُّللبهاء ُّوأمكنُّتأويله ُّ
شرطهمُّيصحُّاحلديثُّيف ُّ العد ُّاليهودي ُّحلروفُّالفواتحُّ،وماُّجاء ُّعنُّاملهدىُّونزولُّعيسىُّآخر ُّ الزمانُّ،مراداُّهبماُّالباب ُّالشريازيُّ
والبهاءُّاملازندرانُّ( ُّ ُّ،)4
آياتُّالقرآنُّالكرميُّ،أولواُّكذلكُّ
ُّ
ُُُُُُّّّّّّيقولُّالدكتورُّغالبُّعواجيُّ مبيناُّخالصةُّموقفُّالبهائينيُّمنُّالسنةُّالنبويةُّاملطهرة"ُّ:وكماُّأولواُّ
األحاديثُّالنبوية ُّعلىُّطريقتهم ُّالباطنية ُّامللحدةُّاليت ُّ زعمواُّأن ُّاألحاديثُّكلهاُّشأن ُّالقرآن ُّتدلُّعلى ُّهنايةُّالشريعة ُّاحملمدية ُّوظهورُّ

ُّ -ُّ8د ُّ.الصديقُّبشريُّنصر ُّ،ض وابطُّالروايةُّعندُّاحملدثني ُُّّ 211-ُّ214بتصرفُّ .
ُّعلىُّغريُّالدينُّ،وتعىنُّيفُّج انبهاُّالسياسي ُّبالذاتُّ
ُّ
ُّ -ُّ2العلمانيةُّباإلجنليزية ُّ( ُّ ) SECULARISMوترمجتهاُّالصحيحةُّ:الالدينيةُّأوُّالدني ويةُّ،وهيُّدعوةُّإىلُّإقامةُّاحلياة
الالدينية ُّىفُّاحلكمُّ،وهىُّاصطالحُّالُّصلةُّلهُّبكلمةُّالعلمُّ( ُّ ) SCIENCEواملذهبُّالعلمي ُّ وبعضُّالعلمانينيُّينكرونُّوجودُّاهللُّأصال ُّ.وبعضهمُّيؤمنونُّبوجودُّاهللُّ
لكنهمُّيعتقدونُّبعدمُّوجودُّأيةُّعالقةُّبنيُّاهللُّ وبنيُّحياةُّاإلنسانُّ،فالعلمانيةُّيفُّنظرُّه ؤالءُّفصلُّالدينُّعنُّالسياسةُّ وإقامةُّاحلياةُّعلىُّأساس ُّمادي ُّ.انظرُّ:املوسوعةُّامليسرة ُّ
يقولُّفضيلةُّاألستاذُّالدكتورُّطهُّحبيشي "ُّ :العلمانيةُّيفُّالشرقُّالُّمعىنُّهلاُّإالُّمعاداةُّاإلسالم ُّ،والتبصُّلهُّيفُُّّكلُّمرصد ُّ.والعملُّعلىُّطعنهُّيفُُّّكلُّمكانُّيتوهمُّ
صُُّّ ُّ،320
أنُّفيهُّمقتله ُّ،ولذاُّفقدُّكتبُّالكاتبونُّمنُّاملتحمسني ُّ"للعلمانية"ُّيفُّ جماالتُّعدةُّكلهاُّتتعلقُّ"باإلسالم"ُّ،وكلهاُّيتصلُّمبحاربة ُّاإلسالمُّ.ومناصبتهُّالعداءُّ.انظرُّ:الصراعُّبنيُّ
ُّالغزوُّالفكري ُّللعاملُّاإلسالمي ُّللدكتورُّ
ُّ
الثقافةُّاإلسالميةُّوالثقافاتُّاألخرى ُّصُّ ُّ، 223وانظرُّ:يف ُّ املوسوعةُّامليسرة ُّأفكارُّومعتقداتُّ"العلمانية"ُّصُّ ُّ. 320وانظرُّ:أساليب
ُّ
علىُّجريشة ُّ والدكتورُّحممدُّالزيبق ُّصُّ ُّ، 24-51والعلمانيةُّوموقفهاُّمنُّالعقيدةُّ وال شريعةُّللدكتورُّعبدُّالعظيمُّاملطعين ُّصُّ ُّ، 42-51والعلمانيةُّوموقفُّاإلسالمُّمنهاُّ
للدكتورُّعزتُّعبدُّاجمليدُّخمطوطُّبكليةُّأصولُّالدينُّبالقاهرةُّرقم ُّ ُّ، 8801والعلمانيةُّنشأمهاُّ وتطورها ُّ،وآثارهاُّيفُّاحلياة ُّاإلسالميةُّاملعاصرةُّللدكتورُّسفرُّاحل وايل.
ُّ -ُّ3نسبةُّإىل ُّ (هباءُّاهلل)ُّلقبُّيدعىُّبهُّ مريزاُّحسنيُّعلىُّوه وُّالزعيم ُّالثان ُّ للمذهبُّالذىُّتت واله ُّالطائفةُّاملسماةُّبالبهائيةُّلهُّكتابُّمساهُّ(األقدس)ُّتوىفُّ8112مُّ .
وجاءُّيفُّاملوسوعةُّامليسرة ُّيف ُّاألديانُّ واملذاهبُّامل عاصرةُّالبابية ُّ والبهائيةُّحركةُّنشأتُّسنةُّ8240هـ8144-مُّحتتُّرعايةُّاالستعمار ُّالروسي ُّ واليهوديةُّالعامليةُّ واالستعمارُّ
اإلجنليزي ُّ هبدفُّإفسادُّالعقيدةُّاإلسالمية ُّ،وتفكيكُّوحدة ُّاملسلمنيُّ،وصرفهمُّعنُّقضاياهمُّاألساسيةُّاملوسوعةُّامليسرة ُّصُّ ُّ، 43وانظرُّ:البهائيةُّيف ُّخدمةُّاالستعمار ُّصُّ
ُّ
 ُّ .30-88وجاءُّيف ُّ فتوىُّجلنةُّالفتوىُّباألزهر ُّالشريفُّأنُّمذهبُّالبه ائيةُّباطلُّ:ليسُّمنُّاإلسالمُّيفُّشيء… ُّ ومنُّيعتنقهُّمنُّاملسلمنيُّيكونُّمرتداُّخارجا ُّعنُّدينُّ
اإلسالمُّ،فإنُّهذاُّاملذهبُّقدُّاشتملُّعلىُّعقائدُّختالفُّاإلسالم ُّ،ويأباهاُّكلُّاإلباءُّ،منهاُّادعاءُّالنبوة ُّلبعضُّزعماءُّهذاُّاملذهب  ُّ،وادعاءُّالكفرُّملنُّخيالفهُّ وادعاءُّأنُّ
ُّ،وانظرُّ:أفكارُّومعتقداتُّالبهائيةُّيف ُّاملوسوعةُّامليسرة ُّصُُّّ، 44ُّ،43وفرقُّ
املذهبُّناسخ ُّجلميعُّاألديانُّ،إىلُّغريُّذلكُّ.انظرُّ:البابية ُّ والبهائيةُّيفُّامليزان ُّصُّ 14ُّ،13
معاصرةُّتنتسب ُّإىلُّاإلسالمُّوموق فُّاإلسالمُّمنهاُّللدكتورُّغالبُّع واجي ُّ ُّ، 421ُّ -ُّ405/8والبهائيةُّوسائلُّوغاياتُّلفضيلةُّاألستاذ ُّللدكتورُّطهُّحبيشي ُّصُّ51-83
ُّ -ُّ4امل ؤمترُّالعاملي ُّالرابع ُّللسريةُّ والسنةُّالنب ويةُُّّ .544/2
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السنّـ ـ ـةّالنبـ ـ ـويةّوحيّرب ـ ـ ـانيّ،منـ ـ ـاقشةّلدعاوىّأع ـ ـ ـداءّالس ـ ـ ـنـةّال ـ ـنـ ـبـويـةّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّإعدادّ:محـ ـ ـ ـ ـ ــمدّأحم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدّص ـ ـ ـ ــبرة

القيامةُّمبجيء ُّ البهاءُّ،والوقوفُّعلىُّظاهرُّاألحاديثُّدونُّتأويلهاُّبظهورُّالبهاءُّيعتربُّكفراُّبالرسولُّحممدُّنفسهُّ ُّ،ويعتربُّخروجا ُّباألمةُّ
إىلُّالشركُّوالضاللُّ،كماُّزعمُّالبهائي ُّ احلاقدُّالدكتورُّرشادّخليفة ُّ إمامُّمسجدُّتوسانُّبواليةُّأريزوناُّاألمريكيةُّ( ُّ .ُّ)8
ُُُُُُّّّّّّوقالُّيفُُّّكتابهُّ"القرآنُّواحلديث ُّواإلسالم""ُّ:والسنةُّأمرُّمهملُّ،والتمسكُّهباُّخطأ ُّجيبُّعلىُّاألمةُّأنُّتقيلُّنفسهاُّمنهُّ ،وأنُّ
تصححُّمسارهاُّبإلقاءُّالسنةُّعنُّكواهلها"ُّ،ويقولُّأيضا"ُّ:والنيب ُّحمظورُّعليهُّأنُّيبنيُّ ُّمنُّعندهُّكلمةُّمنُّالقرآنُّأوُّيفسرها"ُّ( ُّ)2ويقولُّ:
"إنُّاملؤمننيُّمأمورونُّمنُّاهللُّبأنُّال ُّيأخذواُّيف ُّدينهمُّعنُّالرسولُّشيئاُّغري ُّالقرآنُّ،والُّأنُّيطيعوهُّيفُُّّكلمةُّغريُّماُّيبلغُّمن ُّالقرآن"ُّ
( ُّ،)3وىفُّكتابهُّ"قرآ نُّأمُّحديث"ُّذهبُّإىلُّالقول"ُّ:بأنهُّمنُّاملستحيلُّإتباعُّالقرآنُّواحلديثُّ،إذُّالبدُّمنُّعملُّاختبارُّ،فاملؤمنُّبالقرآنُّ
منكرُّللحديثُّوالسنةُّ،واملؤمنُّباحلديثُّوالسنةُّمنكر ُّللقرآن"ُّ( ُّ .ُّ)4
ُّاحلديثُّوالسنة ُّمباُّهل ماُّمن ُّمكانةُّمقدسة ُّيفُّ
ُّ
ُُُُُُّّّّّّ وقال"ُّ:مثُّكشفُّالبحثُّالدائم ُّم نُّذلك ُّالوقتُّ،عنُّحقيقة ُّمذهلةُّ:وهي ُّأن
الشعوبُّاإلسالميةُّ،الُّعالقةُّهلاُّبالنيب ُّ حممدُّوأنُّااللتزامُّباحلديثُّوالسنةُّميثل ُّعصياناُّصارخاُّهللُّورسولهُّ.وهذاُّاالكتشاف ُّيتناقضُّ
ُّ
معُّمعتقداتُّاجلماهري ُّاملسلمةُّيفُُّّك لُّمكانُّ .وبناءُّعلىُّذلك ُّفإنُّشعبييت ُّ ،بلُّشعبيةُّاإلعجاز ُّالعددي ُّ القرآن ُّأيضاُّعرضة ُّلتهديدُّ
حيايتُّومسعيتُّ،مباُّيتوقعُّيقيناُّمنُّإبالغهمُّأنُّاحلديثُّوالسنةُّهيُّ بدعُّشيطانيةُّ.وملاُّكانُّاإلقرارُّبأنُّاحلديثُّوالسنةُّبدعُّشيطانيةُّتؤيدهُّ
األدلةُّالثابتةُّ،فإنُّمجيعُّذوي ُّ الفكرُّاحلرُّسوفُّيقبلونُّاالكتشافاتُّاملدونةُّيفُُّّكتايب ُّهذاُّ.وبالنسبةُّهلؤالءُّفإنُّهذهُّالنتائجُّ
ُّ
النص وصُّو
تت ضمن ُّإحساسا ُّجديدا ُّباخلالص ُّالتامُّ ،وباليقظة ُّالكاملةُّ ،والوعى ُّبأن ُّاجلماهري ُّاملسلمة ُّسقطت ُّيف ُّ الفخ ُّضحية ُّللمخط طاتُّ
الشيطانية" ُّ،ويستدلُّاملتنبئُّالكذابُّعلىُّأنُّالسنةُّالنبويةُّمنُّعملُّالشيطانُّبآياتُّمنُّكتابُّاهللُّعزُّوجلُّوهىُّقدُّنزلتُّىفُّشياطنيُّ
األنسُّمثلهُّ،قالُّتعاىلُّ{وكذلكُّجعلناُّلكلُّنيبُّعدواُّشياطنيُّاإلنسُّواجلنُّيوحيُّبعضهمُّإىلُّبعضُّزخرفُّالقولُّغروراُّولوُّشاءُّربكُّ
ماُّفعلوهُّفذرهم ُّوماُّيفتون}ُّ[األنعام ُّ ،]882:مثُّيستدلُّعلى ُّأنُّرواة ُّالسنةُّمنُّالصحابة ُّوالتابعنيُّفمنُّبعدهم ُّمنُّأئمة ُّاملسلمنيُّ
جمرمونُّخونة ُّبقولهُّتعاىلُّ{وكذلكُّجعلنا ُّلكلُّنيبُّعدواُّمنُّاجملرمنيُّوكفىُّبربكُّهاديا ُّونصريا}ُّ[الفرقانُّ .)5 (ُّ ]38:
كلمةُّغريُّالقرآنُّ،فالرجوعُّإىلُّالسنةُّوالعملُّهباُّفيماُّ
ُّ
ُُُُُُّّّّّّوإذاُّكانُّحمظورُّعلىُّالنيب ُّبيانُّماُّأمجلُّيفُّ القرآنُّالكرميُّ،وعدمُّطاعتهُّيفُُّّ
فصلتهُّمماُّأمجلُّيف ُّ القرآنُّ،أوُّخصصتهُّمماُّعممُّ،أوُّبينته ُّمماُّأشكلُّ،واستقلتُّبتشريعهُّدون ُّسابقُّذكرُّلهُّيف ُّالقرآنُّالكرميُّ ،الرجوعُّ
إىلُّالسنةُّيفُُّّكلُّذلكُّوالعملُّهباُّ ،إمناُّهوُّفي ّ نظر ّالدجالّرشادّخليفةّدليل ّعلىّزيفّإسالمّالمسلمين ّعلىّمرّتاريخهم ُّإذُّ
ميُّأنُّاحلديثُّهوُّاالختيارُّالضروري ُّللتمييزُّبنيُّاملسلمُّاحلقيقيُّواملسلمُّاملزيفُّ،فاملسلمُّاحلقيقي ُّيصدقُّربهُّ
ُّ
يقول"ُّ:يعلمناُّالقرآنُّالكر
ُّ
ويعلمُّأنُّالقرآنُّتامُّكاملُّمفصلُّ،والُّجيوزُّالرجوعُّإىلُّغريهُّ،أماُّاملسلمُّاملزيفُّفيصغىُّإىلُّاحلديثُّويرضاه ُّ…"ُّ( ُّ .ُّ)4
ُُُُُُّّّّّّوخلفّرشادّخليفةّفي ّ موقفهّهذاّمنّالسنةّالمطهرةّصديقهّالدكتورّأحمدّصبحىّمنصور ُّ ،الذىُّخترجُّيف ُّاألزهرُّوحصلُّ
التاريخُّمنُّاجلامعةُّ،وتربأُّمنُّالسنةُّفتربأتُّمنهُّاجلامعةُّ،وخرجُّمنهاُّمدحوراُّإىلُّأمريكاُّليكونُّحوارىُّاملتنبئُّرشادُّخليفةُّ
علىُّالعامليةُّيف ُّ ُّ
( ُّ،ُّ) 2وليكتبُّمنُّمسجدُّتوسانُّ"األزهرُّيكفرُّبالقرآن"ُّقائالُّ:املشكلةُّاألزليةُّلألزهرُّأنهُّمسجدُّسيئُّاالستخدامُّ(مسجد ُّضرار)ُّ
يقومُّعلىُّمحايةُّالتاثُّالبشرىُّ( ُّ، ُّ)1الذىُّيناقشُّالقرآنُّالكرميُّ،ويتهمُّكتابُّاهللُّبأنهُّغامض ُّحيتاجُّإىلُّتوضيحُّ ُّ،
ُّ -ُّ8فرقُّمعاصرةُّتنتسب ُّإىلُّاإلسالم ُّ ُّ، 441/ 8وانظرُّ:قصةُّهذاُّالرجل ُّيفُُّّكتابُّمسيلمةُّيفُّمسجد ُّتوسانُّلفضيلةُّالدكتور ُّطهُّحبيشيُّ .
-ُّ2انظرُّ:القرآنُّ واحلديثُّ واإلسالمُّصُّ، 82ُّ،2ُّ،8وقرآنُّأمُّحديث ُّصُّ ُّ، 84وانظرُّ:مسيلمةُّيفُّمسجدُّتوسانُّصُُّّ . 54
-ُّ3القرآنُّ واحلديثُّ واإلسالمُّصُّ ُّ 82وماُّبعدهاُّ .
ُُّّ -ُّ4قرآنُّأمُّحديث ُّاملقدمة ُّ،وانظرُّ:صُّ ُّ، 22واملسلمُّالعاصيُّألمحدُّصبحىُّمنصورُّصُّ ُّ،21والسنةُّيفُّم واجهةُّأعدائهاُّصُُّّ .45
-ُّ5القرآنُّ واحلديثُّ واإلسالمُّيفُّاملقدمةُّوُُّّ، 84-83قرآنُّأمُّحديث ُّصُّ ُّ، 84-83ُّ،41واملسلمُّالعاصيُّصُُّّ، 5،4وعذابُّالقربُّ والثعبانُّاألقرعُّصُّ .4،5
ُّ وانظرُّ:امل ؤمترُّالعامليُّالرابعُّللسريةُّ والسنةُُّّ 551ُّ، 552/2
ُّ -ُّ4قرآنُّأمُّحديث ُّصُّ ُّ، 22وانظرُّ:صُّ ُّ، 41-ُّ44والقرآنُّ واحلديثُّ واإلسالمُّصُّ ُّ 42ُّ،28ُّ،20والسنةُّيفُّم واجه ةُّأعدائهاُّصُُّّ .52
ُُّّ -ُّ2راجع ُّقصتهُّيفُّكتابُّ"مسيلمةُّيفُّمسجدُّتوسان"ُّلفضيلةُّاألستاذُّالدكتور ُّطهُّحبيشيُّ .
 -ُّ1يقصدُّالسنةُّالنب ويةُّفهيُّيفُّنظرهُّ"عملُّشيطانُّورواةُّالسنةُّجمرمونُّخ ونة"ُّكماُّسبقُّحيثُّاستدلُّمباُّاستدلُّبهُّمسليمةُّالكذابُّرشاد ُّخليفة ُّ

33

السنّـ ـ ـةّالنبـ ـ ـويةّوحيّرب ـ ـ ـانيّ،منـ ـ ـاقشةّلدعاوىّأع ـ ـ ـداءّالس ـ ـ ـنـةّال ـ ـنـ ـبـويـةّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّإعدادّ:محـ ـ ـ ـ ـ ــمدّأحم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدّص ـ ـ ـ ــبرة

وأنهُّناقصُّحيتاجُّإىلُّتفصيلُّواستدلُّعلىُّذلكُّبآياتُّتبنيُّأنُّالقرآنُّكاملُّوتامُّومفصلُّوالُّحاجةُّلهُّإىلُّبيانُّالسنةُّوتفصيلها"( ُّ ُّ.)8
ُُُُُُّّّّّّ مثُّعلقُّرشادُّخليفةُّعلىُّمقالتهُّقائال"ُّ:إنُّاألزهرُّيرفضُّالتأكي داتُّاملتكررةُّللقرآنُّبأنهُّكاملُّوتامُّومفصلُّمتاماُّ.إنُّاألزهرُّيأخذُّ
موقفاُّرمسياُّمنُّأنُّالقرآنُّليسُّكامالُّوال ُّمفصلُّ،ومنُّمثُّفإنُّاألزهرُّيعززُّتلكُّالبدعُّال شيطانيةُّمثلُّاحلديثُّوالسنةُّ،إنُّأي ُّمسلمُّ
ميتلكُّقدراُّمنُّالتفكريُّوالبداهةُّيستطيعُّأنُّيرىُّأنُّاألزهرُّالُّحيتمُّإرادةُّالربُّ،ولكنهُّحيتمُّإرادةُّإبليسُّ.أمحدُّصبحىُّمنصورُّهوُّأولُّ
عاملُّأزهريُّيكتشفُّاحلقيقةُّ،ويقفُّيفُّوجهُّالسلطاتُّيفُّ قلعةُّإبليسُّ(األزهر)ُّوىفُّهذهُّالسلسلةُّالتارخييةُّمنُّاملقاالتُّ،أوضح ُّمنصورُّ
ُّ
الطبيعةُّاحملمديةُّلألزهرُّودورهُّيفُّ قلبُّاملسلمنيُّاملخلصنيُّإىلُّحممدينيُّمؤهلنيُّللوثنية"ُّ( ُّ ُّ،)2ويشريونُّبذلكُّإىلُّموقفهمُّمنُّالنيب ُّحيثُّ
يعتربونُّالصالةُّوالسالمُّعلىُّالنيب ُّشركُّ،وتقديرهُّكفرُّووثنيةُّ( ُّ،ُّ)3وأنهُّالُّعصمةُّللنيب ُّمنُّالكبائرُّيقولُّأمحد ُّصبحى[ُّ:إن ُّالرسولُّ
معرضُّللوقوع ُّيف ُّ أعظم ُّالذنوب ُّوهو ُّالشرك ُّباهلل ُّ… ُّ والرسل ُّسيحاسبون ُّولوُّكانوا ُّمعصومني ُّلكان ُّحساهبم ُّعبثا ُّوتعاىل ُّاهلل ُّعنُّ
العبث]ُّ( ُّ ُّ)4
ُُُُُُّّّّّّإنُّدعاةُّالالدينيةُّيظهرونُّأمامُّاملسلمنيُّبتعظيمُّاإلسالمُّونبيه ُّ،يفعلونُّذلكُّتقيةُّونفاقاُّحىتُّيطمئنُّإليهمُّاملسلمونُّ،مثُّخيلطونُّ
احلقُّبالباطلُّ،بالتشكيكُّيفُّ السنةُّالنبويةُّوىفُّعقائدُّاملسلمنيُّ،ويبدوُّهذاُّواضحاُّيفُّمقاالتُّأمحدُّصبحىُّمنصورُّعندماُّيكتبُّحتتُّ
عنوانُّ"القرآنُّهوُّاحل ل"ُّوُّ"القرآنُّالُّيزالُّهوُّاحلل"ُّيفُّجرائدنا ُّالقوميةُّوغريهاُّمنُّاجلرائدُّواجملالتُّاليساريةُّ( ُّ .)5

ّّّّّ –ّ8القاديانيونّ( ّ ّ)9والمتسمونّب أهلّالقرآنّفيّشبهّالقارةّالهنديةّ :
ُُُُُّّّّّ إنُّالدعوة ُّإىل ُّاالعتمادُّعلى ُّالقرآن ُّدونُّالسنة ُّيف ُّالتشريع ُّاإلسال ميُّبدأت ُّتغزو ُّاهلندُّمنذ ُّهناية ُّالقرنُّالتاسع ُّعشرُّ ،على ُّإثرُّ
انتشارُّاألفكارُّاليتُّبثهاُّبدايةُّ السيدُّأمحدُّخانُّ الذيُّ«جنحُّبالتعاونُّمعُّآغاُّخانُّالثالثُّإمامُّ[الطائفة]ُّاإلمساعيليةُّاألغاُّخانيةُُّّومتويلهُّ
عليكره ُّجتمعُّعلومُّالتاثُّمعُّا لعلومُّالعصريةُّ،وقدُّتسلمُّالعلماءُّالربيطانيونُّإدارمهاُّملدةُّ
السخيُّبافتتاحُّأولُّجامعةُّإسالميةُّعصريةُّيفُّ ُّ
سنتنيُّ،وماُّلبثُّأمحدُّخانُّأنُّتوىلُّإدارمها ُّبنفسهُّمنذُّعامُّ ُّ 8110بعدُّأنُّاستقال ُّمنُّمنصبهُّيفُّالقضاءُّ،وبقيُّيديرهاُّحىت ُّوفاته»ُّ
( ُّ ،)2وكانتُّاحلركةُّاإلصالحيةُّالتق دمية ُّاليت ُّ ادعاهاُّالسيدُّأمحد ُّخان ُّ املقدمةُّوالتمهيدُّلن شأةُّالقاديانيةُّ ،تلكُّالعقيدةُّاليت ُّتفرع ُّمنهاُّ
فيماُّبعدُّذلكُّاملذهبُّالذىُّيعرفُّباألمحدية ُّ،وفرقةُّأهلُّالقرآنُّباهلندُّوباكستان ُّ( ُّ .ُّ)1
ُُُُُُُُّّّّّّّّ وجاءُّبعدُّأمحدُّخانُّالشيخُّتشراغُّعليُّالذيُّصرحُّبأنُّ« احلديثُّيفُّحدُّذاتهُّالُّميكنُّاالعتمادُّعليه»ُّ( ُّ،)1ويفُّعامُُّّ8102
مُّبدأ ُّأحد ُّالذين ُّتأثرواُّبأمحد ُّخانُّ ،وهو ُّ« عبد ّاهللّجكرالوي» ُّ مؤسس ُّاحلركة ُّالقرآنيةُّنشاطه ُّاهلدامُّ ،بإنكار ُّالسنةُّكلهاُّ ،متخذاّ

مسجداّفيّ«الهور»ّ ،مقراّلحركتهّتل ّ،وقدّ« دعاّإلىّإنكارّاألحاديثّواالكتفاءّبالقرآنّ،وصنفّالرسائلّفيّلل ّ،وقالّ:
. -ُّ8سيأيتُّذكرُّهذهُّاآلياتُّ والردُّعلي هاُّيفُّشبهةُّاالكتفاءُّبالقرآن ُّوعدمُّاحلاجةُّإىلُّالسنةُّ ُّ
 ُّ -ُّ2جملةُّمنظورُّاملسلمُّنقالُّعنُّمسيلمةُّيفُّمسجدُّتوسانُّصُُّّ .241-242
ُّ -ُّ3انظرُّ:القرآنُّ واحلديثُّ واإلسالمُّرشاد ُّخليفةُّصُّ ُّ82ُّ، 88ُّ،80واألنبياءُّيف ُّالقرآنُّأمحدُّصبحىُّمنصورُّصُّ ُّ 38وماُّبعدهاُّ .
ُّ،وانظرُّ:صُّ ُّ. 35ُّ، 32ُّ،38ُّ،23والقرآنُّ واحلديثُّ واإلسالمُّصُّ ُّ1وم اُّبعدهاُّ وانظرُّ:أيضاُّممنُّطعن واُّيف ُّعصمةُّالنيب ُّ صلىُّاهللُّعليهُّ
-ُّ4األنبياء ُّيفُّالقرآنُّصُُّّ 45ُّ،40
وسلمُّالدكتورُّنصرُّأب وُّزيد ُّيفُُّّكتابهُّنقدُّاخلطابُّالديين ُّصُّ ُّ، 824واملستشارُّسعيدُّالعشماوىُّىفُّكتابيهُّ"اإلسالمُّالسياسى"ُّص "ُّ، 14وأصولُّالشريعة"ُّصُُّّ . 843
ُّ -ُّ5انظرُّ:فرقُّمعاصرةُّتنتسب ُّإىلُّاإلسالمُّللدكتورُّغالبُّع واجي ُّفصلُّالسببُّيفُّانتشارُّتعاليم ُّالبهائيةُُّّ .423-ُّ411/8
ُّ -ُّ4حركةُّنشأتُّسنةُّ8100مُّبتخطيطّمنّاالستعمار ّاإلنجلي ّزي ّ فيّالقارةّالهنديةّبهدف ّإبعادّالمسلمين ّعنّدينهمّوعنّف ريضةّالجهادّبشكلّخاصّحتىّالّ
يواجهوا ّالمستعمرّباسم ّاإلسالمّوكانّلسانّحالّهذهّالحركةّهوّمجلةّاألديانّالتي ّتصدر ّباللغةّاإلنجلي زيةُّ .انظرُّ:املوسوعةُّامليسرة ُّصُّ ُّ، 311ويقولُّالدكتورُّغالبُّ
ع واجي ُّ:القاديانيةُّهي ُّإحدى ُّالفرقُّالباطنيةُّاخلبيثة ُّ…ُّ وتسمىُّيف ُّاهلندُّ وباكستانُّبالقاديانيةُّ،وسموا ّأنفسهم ّفيّإف ريقياّوغيرهاّمنّالبال د ّالتي ّغزوهاّباألحمدية ُّمت ويهاُّ
علىُّاملسلمنيُّأهنمُّينتسبونُّإىلُّالرسولُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّ،انظرُّ:فرقُّمعاصرةُُّّ، 412/2وىفُّاحلقيقةُّهمُّينتسب ون ُّإىلُّمريزاُّغالمُّأمحدُّالقاديان ُّ (8101ُّ -ُّ8131م)ُّ
أداةُّالتنفيذ ُّاألساسيةُّإلجيادُّالقاديانيةُّ.وكا نُّينتمى ُّإىلُّأسرة ُّاشتهرتُّخبيانةُّالدينُّ والوطنُّ.ومنُّم ؤلفاتهُّ"إعجازُّأمحدي"" ُّ ،براهنيُّأمحدية""ُّ،جتلياتُّاهلي ة"ُّوغريُّذلكُّ،
انظرُّ:املوسوعةُّامليسرة ُّصُّ "ُّ، 311والقاديانيةّثورةّعلىّالنبوةّالمحمدية ّعلىّصاحبهاّأفضلّالصالة ّوالسالمّ ،وثورةّعلىّاإلسالم ّومؤام رةّدينيةّوسياسيةّكماّيذكرّ
الند ّوي " ُّالقاديانُّ والقاديانيةُّصُّ ُّ، 5ولالستزادة ُّ وانظرُّ:فرقُّمعاصرةُّتنتسب ُّإىلُّاإلسالمُّ ُّ، 523ُّ-ُّ 412/2والفكرُّاإلسالمي ُّاحلديث ُّوصلتهُّباالستعمارُّللدكتورُّحممدُّ
البهي ُّصُّ ُّ، 42-31والقاديانيةُّلفضيلةُّالشيخ ُّاخلضرُّحسني ُّص ُّ، 12-30والقاديانيةُّومصريهاُّيفُّالتاريخ ُّلفضيلةُّاألستاذُّالدكتور ُّطهُّحبيشي ُّصّ . 814-4
ُّ -ُّ2راجع ُّتفاصيلُّأدقُّالقرآنيونُّ،نشأهمُُّّ -عقائدهمُّ –ُّأدلتهمُّ،دُّ.عليُّحممدُّزينوُّ ،دارُّالقبسُّ،دمشقُّ،طُّ 2088/8مُّ،ص ُّ40ُّ:وماُّبعدهاُّ .
 ُّ -ُّ1انظرُّدراسات ُّيفُّاحلديث ُّالنبويُّللدكتورُّحممدُّاألعظميُّ ُّ21وماُّبعدهاُّ،وقرآنيونُّوشبهامهمُّحولُّالسنةُّللدكتورُّخادمُّحسنيُّصُّ 800ماُّبعدهاُّ .
«-ُّ1الفرق ُّاإلسالميةُّمنذُّالبدايات» ُّصُُّّ 322لسعدُّرستم ُّنقالُّعنُّ«زوابعُّيفُّوجهُّالسنة»ُّنقالُّعنُّأعظمُّالكالمُُّّ .20ُّ/8
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السنّـ ـ ـةّالنبـ ـ ـويةّوحيّرب ـ ـ ـانيّ،منـ ـ ـاقشةّلدعاوىّأع ـ ـ ـداءّالس ـ ـ ـنـةّال ـ ـنـ ـبـويـةّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّإعدادّ:محـ ـ ـ ـ ـ ــمدّأحم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدّص ـ ـ ـ ــبرة

إنّالناس ّافترواّعلى ّالنبيّورووا ّعنهّاألحاديثّ ،وشرع ّلجماعتهّالذين ّسماهمّأهل ّالذكرّ(الذكر ّهناّبمعنى ّالقرآن) ّطريقةّ
جديدةّللصالةّ،وقالّ:إنّاأللانّواإلقامةّبالشكلّالذيّيفعلهّالمسلمونّبدعةّّ...إلىّغيرّلل ّمنّاألقوالّ( ّ .)2
مثُّجاءُّيفُّهذهُّالسلسلةُّالعليلةُّعددُّممنُّمحلواُّلواءُّهذهُّاألفكارُّالضالةُّكانُّأبرزهمُّومرسخُّفكره مُّومنظرهُّومؤسسُّفرقتهُّبشكلُّرمسيُّ،
المدعوّغالمّأحمدّبرّويزّّ .
ُُُُُُّّّّّّوهذهُّاحلركةُّاإلصالحية ُّ ،أوُّاجملددين ُّاإلسالمينيُّ( ُّ )2اهلنودُُّّكان ُّمنُّاحملبب ُّإليهمُّتسميةُّأنفسهم ُّاملعتزلةُّاحملدثنيُّ،كما ُّحكىُّ
ذلكُّعنهمُّاملستشرقُّجولدُّتسيهر ُّيفُُّّكتابهُّ"مذاهبُّالتفسريُّاإلسالمي" ُُّّ،ويرىُّجولدُّت سيهرُّأنُّتلكُّاحلركةُّتستحق ُّتنويها ُّخاصاُّ
ملوقفهاُّاجلادُّالقوىُّ( ُّ،ُّ)3حيثُّيقفونُّموقفاُّحراُّبالكليةُّجتاه ُّ احلديثُّ،علىُّأنهُّمصدرُّاألسسُّاليت ُّيعدُّختليدهاُّعقبةُّيف ُّسبيلُّحريةُّ
الن موُّ،ويرىُّجولدُّتسيهرُّأنُّاحلديثُّيف ُّ نظرهمُّ(ونظره ُّأيضا)ُُّّ،خرافةُّوأساطريُّكقصص ُّألفُّليلةُّوليلةُّ( ُّ،ُّ)4مث ُّحيكىُّعنهمُّ :أنُّ
تشتملُّعليهاُّ
ُّ
االعتمادُّعلىُّاحلديثُّجيعلُّاإلسالمُّمساوياُّيف ُّقيمتهُّللعبُّاألطفالُّ…ُّوالُّمكسبُّيف ُّنظرهمُّللمرءُّمنُّاملروياتُّاليتُّ
ُّعليهُّكتب ُّالرجالُّ،والتاريخُّمن ُّأخبارُّهي ُّجديرةُّ
البخاري ُّ ومسلم ُّإالُّالظنُّ،وأن ُّماُّاشتملت ُّ
كتبُّاحلديثُّمبا ُّيف ُّذلكُّصحيحي ُّ ُّ
بالشكُّيف ُّوقوعهاُّ،فيقولُّجولدُّتسيهرُّنقالُّعنُّسريُّسيدُّأمحدُّخانُّهبادرُّيفُُّّكتابهُّ"تربئةُّاإلسالمُّعنُّشنيُّاألمةُّوالغالم"ُّ"إذ اُّأردناُّ
أنُّننظرُّإىلُّاألخبارُّاليت ُّ تضمنتهاُّتلكُّالكتبُّعلىُّأهناُّأسسُّللمسائلُّالدينيةُّ،فسيكونُّاإلسالمُّ-والعياذُّباهللُّيف ُّهذاُّ -مساوياُّيف
قيمتهُّللعبُّاألطفالُّ،أوُّاخل رافاتُّوالُّريبُّأنُّاحملدثنيُّقدُّدفعهمُّالقصدُّالنبيلُّإىلُّمجعُّاألحاديثُّونقدهاُّ،ولكنُّعلىُّالرغمُّمنُّذلكُّ
والُّيستثىنُّمنُّذلكُّالبخاري ُّومسلمُُّّ -إالُّالظنُّ.فكيفُّيكونُّاحلالُّ
ُّ
الُّيكسبُّاملرءُّمنُّاملروياتُّاليتُّتشتملُّعليهاُّكتبُّ احلديث-
إذاُّيفُُّّكتب ُّالرجال ُّوالتاريخُّوما ُّفيها ُّمنُّأخبار ُّجديرة ُّبالشك ُّيف ُّ وقوعهاُّ ،إذا ُّحننُّأردنا ُّأن ُّنستمد ُّالقواننيُّالدينية ُّمن ُّمثل ُّهذهُّ
املصادر…" ُّ( ُّ .)5
ُُُُُُُُّّّّّّّّوألنُّاألمةُّأمجعتُّعلىُّحجي ةُّالسنةُّ،واعتبارهاُّاملصدرُّالثانُّمنُّمصادرُّالتشريعُّاإلسالميُّ،وملُّخيالفُّيف ُّذلكُّإالُّم نُّالحظُّ
لهُّيف ُّ اإلسالمُّ،فق دُّطعنُّهؤالءُّاملعتزلةُّاحملدثونُّيف ُّحجيةُّاإلمجاعُّ،وادعىُّأمحدُّخانُّهبادر؛ُّأنهُّأولُّمنُّيظهرُّمعتضاُّسبيلُّاإلمجاعُّ
ُّاإلمجاعُّ .
( ُّ،)4وكذبُّ فماُّهوُّإالُّذيلُّلسلفهُّومنُّتبعهُّيفُّإنكارهُّحجية ُّ
ُُُُُُّّّّّّ يقولُّجولدُّتسيهر"ُّ:وكماُّأحنتُّهذهُّالدوائرُّمبعولُّاهلدمُّعلىُّاعتمادُّصحةُّاحلديثُّ،فقدُّسلطتُّذلكُّاملعولُّعلىُّركنُّأساسيُّ
الُّيعتفونُّباإلمجاعُّ،وهوُّسندُّأهلُّالسنةُّيفُّشرعيةُّالعاداتُّواملؤسساتُّ املتقادمةُّالعهدُّ،حبجيةُّ
ُّ
آخرُّيفُّبناءُّمذهبُّأهلُّالسنةُّ،فهم ُّ
معتربةُّيفُّ مجيعُّاألزمانُّ،ويسمونُّاالعتافُّاألعمىُّبهُّتقليداُّيأباهُّالثقاتُّمنُّأهلُّالسنةُّأنفسهم"ُّ...ُّ،مثُّيصرحُّجولدُّتسهريُّهبدفُّ
الطعنُّيفُّ اإلمجاعُّ،وهوُّالطعنُّيفُّ اجملمعُّعليهُّ،ومنُّحجيةُّالسنةُّواستقالهلاُّبتشريعُّاألحكامُّفيقول[ُّ:وهمُّيطعنونُّبالوضعُّواالختالقُّ
يف ُّ األحاديثُّاليتُّيعتمدُّعليها ُّمذهبُّأهلُّالسنةُّيف ُّعدمُّتسربُّالضاللةُّإىلُّإمجاعُّاألمة]( ّ ُّ)2

ّّّّّ–ّ3المستشرقونّ :
ُّ -ُّ8ينظرُّ:سعدُّرستم ُّ«الفرقُّاإلسالميةُّمنذُّالبدايات»ُّصُُّّ .322
 ُّ -ُّ2األستاذُّأمحدُّأمنيُّشبهُّسيدُّأمحدُّخانُّيفُّاهلندُّ،بالشيخ ُّحممدُّعبدهُّيفُّمصرُّمنُّحيثُّإنُّكالُّمنهماُّكانُّمصلحاُّدينياُّ،وه وُّيفُّهذاُّالقولُّتابعُّللمستشرقني ُّكماُّقالُّ
الدكتورُّالبهيُّيفُّكتابهُّالفكرُّاإلسالميُّوصلتهُّباالستعمار ُّالغريبُّص ُّ، 845ُّ،31ُّ، 33وانظرُّ:مذاهبُّالتفسريُّاإلسالميُّجل ولدُّتسيهرُّص ُّ 342وماُّبعدهاُّ .
-ُّ3مذاهبُّالتفسريُّاإلسالميُّص ُُّّ، 332،342وانظرُّ:ثناءُّمجاعةُّمنُّاملستشرقنيُّعلىُّال سيدُّأمحدُّخانُّوعلىُّحركتهُّالقرآنيةُّ .يفُّكتابُّوجهةُّاإلسالمُّنظره ُّيفُّاحلركاتُّ
احلديثة ُّيفُّالعاملُّاإلسالميُّجلماعةُّمنُّاملستشرقني ُّترمجةُّاألستاذ ُّحممدُّعبدُّاهلاديُّأبوُّريده ُّصُّ .223ُّ ،833-42،881،825
ُّ -ُّ4مذاهبُّالتفسريُّاإلسالميُّصُّ ُّ، 344وانظرُّ:وجهةُّاإلسالمُّصُّ ُّ 824وماُّبعدهاُّ .
-ُّ5املصدر ُّالسابقُّصُّ .344
-ُّ4مذاهبُّالتفسريُّاإلسالميُّصُُّّ .345
ُّ -ُّ2مذاهبُّالتفسريُّاإلسالميُّصُّ ُّ، 345وانظرُّ:القرآنيون ُّوشبهامهمُّحولُّالسنةُّللدكتورُّخادمُّخبشُّ.مبحثُّ(القرآنيون ُّوموقفهمُّمنُّعصمةُّالنيب ُّ صلىُّاهللُّع ليهُّوسلم)ُّ
صُُّّ، 385ومبحثُّ(القرآنيونُّوموقفهمُّمنُّختم ُّالنبوة)ُّصُُّّ . 328
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ُُُُُُّّّّّّ االستشراقُّ:تعبريُّأطلقهُّالغربيونُّعلىُّالدراساتُّاملتعلقةُّبالشرقينيُّشعوهبمُّ،وتارخيهمُّ،وأدياهنمُّ،ولغامهمُّ،وأوضاعهمُّاالجتماعيةُّ،
وبالدهمُّ،وأرضهمُّ،وحضارمهمُّ،وكلُّماُّيتعلقُّهبمُّ.وهذاُّمعىنُّعامُّلالستشراقُّ،وهناكُّمعىنُّخاصُّكانُّهدفهمُّاألساسيُُّّوهوُّ:دراسةُّ
اإلسالمُّوالشعوب ُّاإلسالمية ُّخلدمة ُّأغراض ُّالتبشريُّمن ُّجهةُّ ،وخدمة ُّأغراض ُّاالستعمارُّالغريب ُّ لبلدان ُّاملسلمني ُّمن ُّجهة ُّأخرىُّ،
وإلعدادُّالدراساتُّالالزمةُّحملاربةُّاإلس المُّوحتطيمُّاألمةُّاإلسالميةُّ(  ُّ،)8وهذاُّاملعىنُّاخلاصُّملفهومُّاالستشراقُّهوُّالذىُّيعنيناُّ ،وهوُّ
اقُّأوُّمستشرقُّوهوُّالشائعُّأيضاُّيفُُّّكتاباتُّاملستشرقنيُّ
ُّ
الذىُّينصرفُّإليهُّالذهنُّيف ُّعاملناُّالعريب ُّ اإلسالمي ُّعندماُّيطلقُّلفظُّاستشر
املعنيني(  ُّ،)2ومعُّالدراسات ُّاالستشراقيةُّاملوجهةُّألغراض ُّالتبشريُّواالستعمارُّ،قام ُّبعضُّحمىبُّالعلم ُّبدراساتُّاستشراقيةُّحيادية ُّغريُّ
موجهةُّ،وكان ُّمنُّبعض ُّهؤالءُّإنصاف ُّللحقيقةُّوبعض ُّهؤالء ُّاملنصفنيُّتأثر ُّباإلسالم ُّوباحلضارة ُّاإلسالميةُّفأسلم ُّ( ُّ،)3هذا ُّومما ُّالُّ
شكُّفيهُّأنُّاالستشراقُّكانُّلهُّأكربُّاألثرُّىفُّصياغةُّالتصوراتُّاألوربيةُّعنُّاإلسالمُّوأمتهُّ،وىفُّتشكيلُّمواقفُّالغربُّإزاءُّاإلسالمُّ
علىُّمدىُّقرون ُّعديدةُّوحىت ُّيومناُّهذاُّ( ُّ .ُّ)4
ّّّّخالصة ّمنهجّاالستشراق ّفيّدراسةّاإلسالمّ :
ُُُُّّّّيكثرُّ املستشرق ُّونُّمنُّالقولُّ:إنُّالتحقيقُّواملوضوعيةُّوالتحررُّمنهجهمُّيفُُّّكلُّماُّيبحثونُّالُّفرقُّيف ُّذلكُّعندهمُّبنيُّعدوُّوصديقُّ
أوُّبنيُّقريبُّوبعيدُّ،ويكثرونُّمنُّالقولُّأيضاُّ:أهنمُّيدرسونُّالعقائدُّالدينيةُّعلىُّأسسُّمنُّاملبادئُّاملستمدةُّمنُّالعقلُّواملنطق ُّهكذاُّ
يدعون!ُّواحلقُّأهنم ُّبعيدونُّكلُّالبعدُّعنُّالبحثُّالعلميُّ النزيهُّوالُّميتونُّإليهُّبصلةُّ،ويستوىُّيف ُّهذ اُّسائرُّاملد ارسُّاالستشراقيةُّ( ُّ،)5
والُّأدرىُّكيفُّيكونُّمنهجُّاالستشراقُّالالهويتُّ الوليدُّمنُّعصبيةُّوحقدُّالنصارىُّلإلسالمُّوألمتناُّاإلسالميةُّالُّأدرىُّكيفُّيكونُّنزيهاُّ
استعماري ُّ ملُّيتخلُّع نُّالعصبيةُّالدينيةُّ،
ُّ
وحمايداُّيف ُّدراستهُّلإلسالمُُّّ ...؟!ُّوحىتُّبعدُّتطورهُّيف ُّ العصرُّاحلديثُّإىلُّاستشراقُّعلمان ُّ
اقُّاستعماريُّطامعُّيف ُّخرياتُّهذه ُّ األمةُّحاقداُّعليهاُّوالُّأملُّلهُّيف ُّ السيطرةُّعلىُّ
ُّ
وإنُّملُّتطغُّهذهُّالعصبيةُّطغياهناُّقدمياُّفهوُّاستشر
التبشرييُّ .
هذهُّاألمةُّإالُّبإضعافُّعقيدمهاُّبدينها ُّوبتارخيهاُّوحضارمها ُّوالُّيكونُّذلكُّإالُّباالستشراقُّالالهويتُّ ُّ
ُُُُُُّّّّّّفاملستشرقونُّيفُُّّكتابامهمُّعنُّاإلسالمُّملُّ يتخلواُّأبداُّعنُّهاتنيُّالنزعتنيُّالدينيةُّواالستعماريةُّ،ألنُّالتحولُّعنهماُّ،إمناُّيعىن ُّالتحولُّ
التبصُّبهُّ،
إىلُّاإلسالمُّ،فهمُّأبداُّوإىلُّأنُّتقومُّالساعةُّيف ُّشكُّمنُّهذاُّالدينُّومنُّنبوةُّاملصطفىُّوهمُّدائماُّيف ُّموقفُّاحلذرُّمنهُّو ُّ
فلوُّكانُّهؤالءُّاملستشرقونُّصادقنيُّيف ُّ ادعائهمُّاملوضوعيةُّواحليدةُّفيماُّيكتبونُّ،فنحنُّنطلبُّمنهمُّأنُّيلتزمواُّبأولياتُّبديهيةُّيتطلبهاُّ
ُّ
املنهجُّالعلمي ُّ السليمُّفعندماُّأرفضُّوجهةُّنظرُّمعينةُّالبدُّأنُّأبنيُّللقارئُّأوالُّوجهةُّالنظرُّه ذهُّمنُّخاللُّفهمُّأصحاهباُّهلاُّمثُّيل ُّبعدُّ
ذلك ُّأنُّأوافقهاُّأوُّأخالفها ُّ،وعلىُّهذاُّاألساسُّنقولُّعندماُّيكتبُّعنُّاإلسالمُّ :إنُّالكيانُّاإلسالميُُّّكلهُّيقومُّعلىُّأساس ُّاإلميانُّ
باهللُّورسولهُّحممدُّصلى ُّاهللُّعليهُّوسلمُّ.ال ذى ُّتلقىُّالقرآنُّوحيا ُّمنُّعندُّاهلل ُّ،وجيب ُّعلىُّالعاملُّالنزيهُّواملؤرخ ُّاحملايدُّأنُّيقول ُّذلكُّ
لقرائهُّعندماُّيتعرضُّ للحديثُّعنُّاإلسالمُّحىتُّيستطيعُّالقا رئُّأنُّيفهمُّسرُّقوةُّهذاُّاإلميانُّيف ُّتاريخُّاملسلمنيُّ( ُّ.ُّ)4مثُّلهُّبعدُّذلكُّ
امهمُّأوُّيوافقهم؛ُّغريُّأنُّهذاُّاملنهجُّاملنطقيُّوالطبيعيُّقلماُّيتبعُّمعُّاألسفُّ،ويتبعونُّبدالُّمنهُّ
ُّ
أنُّخيالفُّاملسلمنيُّيفُّمعتقدامهمُّوتصور
منهجهمُّالقائمُّعلى ُّماُّيلىُّ :

اعُّاحلضاري ُّل ألستاذ ُّالدكتورُّحممودُّزقزوقُّصُُّّ 24
ُّ
ُّ -ُّ8أجنحةُّاملكرُّالثالثةُّوخ وافيهاُّلألستاذُّعبدُّالرمحنُّامليدان ُّصُُّّ 50بتصرف ُّ،وانظرُّ:االستشراق ُّ واخللفيةُّالفكرية ُّللصر
ُّ -ُّ2االستشراقُّللدكتورُّزقزوقُّصُّ ُّ، 24،25وانظرُّ:املستشرقونُّ والتاريخ ُّاإلسالميُّللدكتورُّعلىُّاخلربوطليُّصُُّّ، 24ورؤيةُّإسالميةُّلالستشراق ُّللدكتورُّأمحدُّغرابُّصُُّّ 2
ُّ -ُّ3أجنحةُّاملكرُّالثالثةُّصُُّّ . 58ُّ،50
ُّ -ُّ4االستشراقُّللدكتورُّزقزوقُّصُّ .20
 -ُّ5وهيُّاملدرسة ُّالنصرانية ُّ ،واملدرسةُّاليهودية ُّ،واملدرسة ُّالعلمانية ُّ،واملدرسةُّاإلحلاديةُّالشيوعيةُّ.انظرُّ:أجنحةُّاملكر ُّالثالثةُّوخ وافيهاُّلألستاذُّعبدُّالرمحنُّامليدان ُّصُُّّ،824
 ُّ، 825واالستشراقُّ واخللفيةُّالفكرية ُّللصراعُّاحلضاريُّللدكتورُّزقزوقُّصُّّ .41ُّ،41
 ُّ -ُّ4نقدُّكتابُّفييت ُّ(جمدُّاإلسالم)ُّللدكتورُّحسنيُّم ؤنسُّملحقُّبكتاب ُّالفكرُّاإلسالميُّاحلديث ُّوصلتهُّباالستعمار ُّصُّ ُّ: 451واالستشراقُّللدكتورُّزقزوقُّصُُّّ 15
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ُُُُُُّّّّّّ ُّ-8حتليلُّاإلسالمُّودراستهُّبعقليةُّأوروبيةُّ،فهمُّحكمواُّعلىُّاإلسالمُّمعتمدينُّعلىُّالقيمُّواملقاييسُّالغربيةُّاملستمدةُّمنُّالفهمُّ
القاصرُّواحملدودُّواملغلوط ُّالذىُّجيهلُّحقيقةُّاإلسالمُّ( ُّ .ُّ)8
ُُُُُُّّّّّّ ُّ -2تبييتُّفكرةُّمسبقةُّمثُّاللجوءُّإىلُّالنصوصُّواصطيادهاُّإلثباتُّتلكُّالفكرةُّواستبعادُّماُّخيالفهاُّ،وذلكُّمنهجُّمعكوسُّوليدُّ
اهلوى.
ُُُُُُّّّّّّ ُّ -3اعتمادهمُّعلىُّالضعيفُّ،والشاذُّمنُّاألخبارُّ،وغضُّالطرفُّعماُّهوُّصحيح ُّوثابتُّمنهاُّ( ُّ .ُّ)2
ُُُُُّّّّّ ُّ-4حتريفُّالنصوصُّ،ونقلها ُّنقالُّمشوهاُّ ،وعرضهاُّعرضا ُّمبتوراُّ( ُّ، )3وإساءةُّفهمُّماُّالُّجيدونُّسبيالُّلتحريفهُّ( ُّ .ُّ)4
ُُُُُُّّّّّّ-5غربتهمُّعنُّ العربيةُّواإلسالمُّمنحتهمُّعدمُّالدقةُّوالفكرُّاملستوعبُّيف ُّ البحثُّاملوضوعيُّ،حىتُّولوُّاختصُّأحدهمُّبأمرُّواحدُّ
منُّأمورُّاإلسالمُّطيلةُّحياته ُّ( ُّ .ُّ)5
ُُُُُُّّّّّّ-4حتكمهمُّيفُّ املصادرُّاليتُّينقلونُّمنهاُّ،فهمُّينقلونُّمثالُّمنُّكتبُّاألدبُّماُّحيكمونُّبهُّيف ُّتاريخُّاحلديثُّ ُّ ،ومنُّكتبُّالتاريخُّ
يصححونُّماُّينقلهُّ(الدمريي)يفُُّّكتابُّ"احليوان"ُّويكذبونُّماُّيرويهُّ"مالك"ُّيفُّ "املوطأ"ُّكلُّذلكُّانسياقاُّ
ُّ
يخُّالفقهُّو
ُّ
ماُّحيك مونُّبهُّيفُّتار
معُّاهلوىُّ،واحنرافاُّعنُّاحلقُّ( ُّ .ُّ)4
ُُُُُّّّّّ ُّ -2إبراز ُّاجلوانبُّالضعيفةُّ ،واملعقدةُّ ،واملتضاربةُّ،كاخلالف ُّبني ُّالفرقُّ،وإحياء ُّالشبهُّ،وكل ُّما ُّيفرقُّ،وإخفاء ُّاجلوانب ُّاإلجيابيةُّ
والصحيحةُّوجتاهلها ُّ( ُّ .ُّ)2
ُُُُّّّّ ُّ -1االستنتاجاتُّاخلاطئة ُّوالومهيةُّوليدةُّالتعصبُّ ،وجعلهاُّأحكاماُّثابتة ُّيؤكدهاُّأحدهمُّاملرة ُّتلوُّاملرةُّ،وجيتمعون ُّعليهاُّحىت ُّتكادُّ
تكونُّيقينا ُّعندهمُّ( ُّ .ُّ)1
ُُُُُّّّّّ-1النظرةُّالعقليةُّاملاديةُّالبحتةُّاليتُّتعجز ُّعنُّالتعاملُّمعُّاحلقائ قُّالروحيةُّ( ُّ .ُّ)1
ُُُّّّ ُّ-80تفسريُّسلوكُّاملسلمنيُّ،أفراداُّومجاعاتُّبأنهُّمدفوعُّبأغراضُّشخصيةُّ،ونوازعُّنفسيةُّدنيويةُّ،وليسُّأثراُّلدافعُّابتغاءُّمرضاةُّاهللُّ
والدارُّاآلخرةُّ( ُّ،)80وهذاُّاملنهجُّيف ُّدراسةُّاإلسالمُّونبيهُّوأمت هُّوتارخيهمُّاجمليدُّسيبدوُّواضحاُّيفُّوسائلهم ُّللكيدُّللسنةُّ النبويةُّ .
ُُُُُُُّّّّّّّ ونتيجة ُّهلذا ُّاملنهج ُّنشروا ُّصورة ُّمشوهة ُّعن ُّاإلسالم ُّواملسلمنيُّ ،وزعم واُّكذبا ُّأن ُّهذه ُّالصورة ُّالفاضحة ُّهي ُّصورة ُّاإلسالمُّ
واملسلمنيُّاليت ُّ يعتقدوهنا ُّويعيشوهناُّقدمياُّوحديثاُّ ،واقتنعُّهباُّأبناء ُّجلدمهمُّ،وبعض ُّمنُّأبناءُّجلدتنا ُّممنُّجيهلونُّدينهمُّ ،أوُّيرغبون ُّيفُّ
الشهرةُّ،أوُّخم دوعنيُّمباُّيدعي هُّأولئكُّاألعداءُّمنُّاملنهجُّالعلمي ُّ املزعومُّ،مماُّجعلهمُّيصدقونُّكلُّماُّيكتبهُّاملستشرقونُّعنُّاإلسالمُّ،
بلُّيعجبونُّبه ُّويتعصبونُّلهُّيفُُّّكثريُّمنُّاألحيان ُّ،لذلكُّيقولُّالدكتورُّالسباعيُّ:ترىُّلوُّاستعملُّاملسلمونُّمعايريُّالنقدُّالعلمي ُّ اليتُّ
يستعملهاُّاملستشرقونُّيفُّنقدُّ القرآنُّوالسنةُّوتارخيناُّ،يف ُّ نقدُّكتبهمُّاملقدسةُّ،وعلومهمُّاملوروثةُّ،ماذاُّيبقىُّهلذهُّالكتبُّاملقدسةُّوالعلومُّ
التارخييةُّعندهمُّمنُّقوة؟ُّوماذاُّيكونُّفيهاُّمنُّثبوت؟ُّنعمُّسنخرجُّبنتيجةُّمنُّالشكُّوسوءُّالظنُّأكربُّبكثريُّمماُّخيرجُّبه ُّاملستشرقونُّ
ُّ -ُّ8السنةُّومكانتهاُّيفُّالتشريع ُّل لدكتورُّالسباعيُّصُّ ُّ، 811واالستشراقُّ واملستشرقونُّللدكتورُّالسباعيُّصُُّّ، 41ومناهجُّاملستشرقني ُّيفُّالدراسات ُّالعربيةُّ واإلسالميةُّ
جلماعةُّمنُّالعلماءُّص ُّ، 344واإلسالمُّ واملستشرقونُّلنخبةُّمنُّالعلماءُّصُّ ُّ، 818واالستشراقُّ واملستشرقونُّوجهةُّنظرُّلألستاذُّعدنانُّحممدُّوزانُّصُّّ .824
ُّ- 2انظر ُّ:السنةُّومكانتهاُّيفُّالتشريع ُّصُّ ُّ، 811واالستشراقُّ واملستشرق ونُّللدكتورُّالسباعيُّص ُّ، 43واإلسالمُّ واملستشرقونُّلنخبةُّمنُّالعلماءُّصُُّّ .258
ُّ -ُّ3انظرُّ:اإلسالمُّ واملستشرقونُّصُُّّ .241
-ُّ4السنةُّومكانتهاُّيفُّالتشريع ُّصُّ ُّ، 811واالستشراقُّ واملستشرقونُّوجهةُّنظرُّصُُّّ . 830
-ُّ5انظرُّ:الرسولُّصلىُّ اهللُّعليهُّوسلمُّ.يفُّكتاباتُّاملستشرقنيُّلألستاذ ُّنذيرُّمحدانُّصُُّّ .84
ُّ -ُّ4انظرُّ:السنةُّومكانتهاُّيفُّالتشريع ُّصُُّّ .811-811
 -ُّ2اإلسالمُّ واملستشرقونُّلنخبة ُّمنُّالعلماءُّصُُّّ .248
-ُّ1املصدر ُّالسابقُّصُُّّ .242
 -ُّ1انظرُّ:الرسولُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّ.يفُّكتاباتُّاملستشرقنيُّصُُّّ .84
ُّ -ُّ80انظرُّ:أجن حة ُّاملكرُّالثالثةُّوخ وافيهاُّلألستاذُّعبدُّالرمحنُّامليدان ُّصُّ .841ُّ،842
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بالنسبةُّإىل ُّمصادرُّديننا ُّوحضارتنا ُّوعظمائناُّفحضارمهم ُّمهلهلة ُّرثةُّالثيابُّ ،ورجال ُّهذهُّاحلضارة ُّم ن ُّعلماءُّوسياسيني ُّوأدباء ُّيبدونُّ
يفُّصورةُّباهتةُّاللونُّالُّأثرُّفيهاُّلكرامةُّوالُّخلقُّوالُّضمري ُّ،نعمُّلوُّفعلناُّذلكُّكماُّيفعلونُّلرأواُّكيفُّعادُّهذاُّاملنهجُّالذىُّزعمواُّأهنمُّ
التحريفُّوالتضليلُّواهلدم( ُّ ُّ)8
يستخدمونهُّملعرفةُّ(احلقيقة)ُّيفُّديننا ُّوتارخيناُّ،وباالُّعليهمُّ،لعلهمُّخيجلونُّبعدئذُّمنُّاستمرارهمُّيفُّ ُّ
ُُُُّّّّويقولُّالدكتورُّحممودُّزقزوقُّ :
ُُُُُُُّّّّّّّ-ُّ8إنُّاالستشراقُّمنُّبنيُّشىتُّالعلومُّاألخرىُّملُّيطورُّكثرياُّيفُّأساليبهُّومناهجهُّ،وىفُّدراستهُّلإلسالمُّملُّيست طعُّأنُّحيررُّنفسهُّ
متاما ُّم نُّاخللفيةُّالدينيةُّللج دلُّالالهويتُّ العقيمُّالذيُّ انبثقُّمنهُّاالستشراقُّأساساُّ .
ُُُُُُّّّّّّ-ُّ2أنُّاالستشراقُّيف ُّ دراستهُّللدياناتُّالوضعيةُّمثلُّالبوذيةُّواهلندوسيةُّوغريهاُّغالباُّماُّتكونُّدراساتُّموضوعيةُّبعيدةُّعنُّأيُُّّ
جتريحُّولكنُّاإلسالم ُّوحدهُّمن ُّبنيُّكلُّاألديانُّهو ُّالذىُّيتعرض ُّللنقدُّوالتجريح ُّواحملاربةُّعلى ُّ الرغمُّمن ُّأنهُّدين ُّيؤمنُّباهلل ُّوحيتمُّ
اليهوديةُّواملسيحيةُّويؤمنُّمبوسىُّ،وعيسىُّ،ويرفعهماُّ،فوقُّالنقدُّبوصفهماُّمنُّأنبياءُّاهللُّعليهمُّالصالةُّوالسالمُّ.واملسلمونُّفقطُّمنُّ
بنيُّالشرقينيُّمجيعاُّهمُّالذينُّيصفونُّبشىتُّاألوصافُّالدنيئةُّ .
ُُُُُُّّّّّّ-ُّ 3إنُّاإلسالمُّالذي ُّيعرضه ُّهؤالءُّاملستشرقونُّاملتحاملونُّعلىُّاإلسالم ُّيفُُّّكتبهمُّهو ُّإسالمُّمنُّاختاعهمُّ،وهوُّبالطبع ُّليسُّ
اإلسالمُّالذىُّندينُّبهُّ،كماُّأنُّحممداُّالذىُّيصورونهُّيف ُّ مؤلفامهمُّليسُّهوُّحممدُّالذىُّنؤمنُّبرسالتهُّ،وإمناُّهوُّشخصُّآخرُّم نُّنسيجُّ
خياهلمُّ( ُّ .)2
ُُُُُُّّّّّّوهكذاُّميكنُّالقولُّبأنُّاالستشراقُّيف ُّدراستهُّلإلسالمُّ ،ليسُّعلماُّبأي ُّمقياسُّعلمي ُّ،وإمناُّهوُّعبارةُّعنُّأيديولوجيةُّخاصةُّيرادُّ
منُّخالهلاُّترويج ُّتصوراتُّمعينةُّعن ُّاإلسالمُّ،بصرفُّالنظر ُّعماُّإذاُّكانتُّهذهُّالتصورات ُّقائمةُّعلىُّحقائق ُّأوُّمرتكزةُّعلى ُّأوهامُّ
وافتاءاتُّ( ُّ،)3ويقولُّ الشيخُّحممدُّالغزايل ُّ:االستشراقُّكهانةُّجدي دةُّتلبسُّمسوحُّالعل مُّوالرهبانيةُّيفُّ البحثُّ،وهىُّأبع دُّماُّتكونُّعنُّ
بيئةُّالعلمُّوالتحررُّ،ومجهرةُّاملستشرقنيُّمستأجرون ُّإلهانةُّاإلسالمُّوتشويهُّحماسنهُّواالفتاءُّعليهُّ( ُّ .ُّ)4
ُُُُُُّّّّّّوتقولُّالدكتورةّعزيةّعلىّطه ُّشاهدةُّعلىُّمنهجُّاملست شرقنيُّبعدُّأنُّتتلمذتُّعلىُّبعضهمُّيف ُّ الوالياتُّاملتحدةُّ،أثناءُّحصوهلاُّ
علىُّدرجة ُّاملاجستريُّيف ُّمقارنة ُّاألديانُّ،قالتُّ :وماّكنت ّأتخيلّبأن ّهؤالء ّالناسّالذين ّبرعوا ّفي ّجميع ّأوجه ّاحلياةُّمبا ُّيف ُّذلكّ
إبداعّكلّالعلومّوالمعارفّالمعاصرةّ ّ،لمّأكنّأتخيلّأنهمّبهذاّالقدرّمنّالتعصبّاألعمىّوالتمس ّبملةّآبائهم ّوأجدادهمّ
دونّتدبرّوالّوعىّ،والّإدراكّ،ليسّهذاّفحسبّ،بلّإنهمّاشتطواّفي ّالعدوانّعلىّعقائدّمنّخالفهمّالرأي ّولمّيتورعواّعنّ

ّماّ
ّورغم ّ
الكذبّوالدس ّوالبهتانّكي ّ يبرروا ّمعتقداتهمّالباطلة ّويسيئوا ّإلى ّالعقائد ّاألخرىّ،وخاصة ّالدين ّاإلسالمي ّالحنيف ّ
كنتّأالقيهّمنّعنتّومشقةّفي ّالصبرّعلىّألاهمّباستماعي ّلطعنهمّفي ّدينّاهللّعزّوجلّ،بجانبّمضايقاتهمّالمتكررة ّليّ

باعتباريّ مسلمةّيجبّأنّترتدّعنّدينهاّ،أوّحتىّتحاولّأنّتهدمّبعضّأركانهّباسمّالتطورّ،إالّأننيّصبرتُُّّ...مكتفيةُّمبمارسةُّ
ّ
أضعفُّاإلميانُّيف ُّتغيريُّهذاُّاملنكرُّ.وكانُّهديف ُّ منُّالصمودُّأمامُّحتديامهمُّوكثريُّبلواهمُّطيلةُّهذهُّاملدةُّ،اإلحاطةُّبك لُّماُّميكنُّمعرفتهُّ
من ُّعقائدهم ُّالفاسدة ُّووسائلهم ُّاملنكرة ُّيف ُّ نشرها ُّبني ُّالناسُّ ،من ُّطرق ُّتنصري ُّوغريهُّ ،واستاتيجية ُّمهجمهم ُّعلى ُّالديانات ُّاألخرىُّ
وخاصةُّاإلسالم)ُّ( ُّ .ُّ)5
ُّ -ُّ8السنةُّومكانتهاُّيفُّالتشريع ُّصُّ ُّ 24وماُّبعدهاُّبتصرفُّ .
 ُّ -ُّ2انظرُّ:الفكرُّاإلسالميُّاحلديث ُّللدكتورُّحممدُّالبهيُّصُّ ُّ، 423واالستشراقُّللدكتورُّحممودُّزقزوقُّصُُّّ 843ُّ-ُّ 831بتصرفُّ .
-ُّ3االستشراق ُّللدكتورُّزقزوقُّص ُّ، 844وانظرُّ:اإلسالمُّيفُّتصوراتُّالغربُّللدكتورُّزقزوقُّصُّ 84
ُّ) 3(-ُّ4دفاعُّعنُّالعقيدة ُّ والشريعةُّصُُّّ، 1وقارنُّباإلسالمُّعلىُّمفتقُّالطرقُّلألستاذُّحممدُّأسد ُّص ُّ، 53وانظرُّ:صُُُّّّ48كالمهُّعنُّاستمرار ُّاالستشراق ُّيفُّتش ويهُّصورةُّ
اإلسالمُّ واملسلمنيُّإىلُّاآلنُّبالرغم ُّأنُّالشعورُّالديينُّفيهُّماُّه وُّإ الُّقضيةُّمنُّقضاياُّاملاضيُّ وانظرُّ:رؤيةُّإسالميةُّلالستشراق ُّللدكتورُّأمحدُّغرابُّ،ص ُّ 32وماُّبعدهاُّ .
 ُّ -ُّ5منهجيةُّمجعُّالسنةُّومجعُّاألناجيل ُّللدكتورة ُّعزيةُّعلىُّطهُّصُّ ُّ، 84،85ولالستزادة ُّيفُّبيانُّحقيقةُّمنهجهمُّ.انظرُّ:رؤيةُّإسالميةُّلالستشراقُّللدكتورُّأمحدُّغرابُّصُّ
التاثُّللدكتورُّعبدُّالعظيمُّالديبُّصُّ ُّ 22وماُّبعدهاُّ .
 ُّ، 21واملستشرقونُّ و ُّ
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حقُّمجهورُّاملستشرقنيُّاحملرفنيُّواملضللنيُّأمثالُّ"جولدُّتسيهر"ُّ،
ُّ
ُُُُُُّّّّّّوأخرياُّكماُّقالُّالدكتورُّ السباعي "ُّ:إذاُّكناُّنشتدُّهذهُّالشدةُّيف ُّ
فإنناُّالُّنغمطُّغريهمُّمنُّاملنصفنيُّحقهم ُّممنُّدرسواُّاإلسالمُّمبوضوعيةُّونزاهةُّعلمية ُّوأنصفوهُّوأنصفواُّأهلهُّوأدىُّاألمر ُّببعضهم ُّإىلُّ
اعتناقُّاإلسالم"ُّ( ُّ .)8

ّّّّّّ المستشرقونّوموقفهمّمنّالسنةّالنبوية ّ
ُُُُُّّّّّ أدركُّاملستشرقونُّأمهيةُّالسنةُّالنبوي ةُّبالنسبةُّلإلسالمُّعموماُّوالقرآن ُّالكرميُّخصوصاُّ،وأنهُّبالتشكيكُّوالنيلُّمنهاُّنيلُّمن ُّالقرآنُّ
الكرميُّبلُّمنُّاإلسالمُّنفسهُّ،يقولُّاملبشرُّاالمريكي ُّ(جب) "ُّ:إنُّاإلسالمُّمبىنُّعلىُّاألحاديثُّأكثرُّمماُّهوُّمبىنُّعلىُّالقرآنُّالكرميُّ،
ُّوصارُّشبهُّصبرية ُّطومسونُّ،وطومسونُّهذا ُّرجلُّأمريكيُّ،جاء ُّإىلُّ
ُّ
ولكنناُّإذاُّحذفناُّاألحاديث ُّالكاذبةُّملُّيبق ُّمنُّاإلسالمُّشيء ،
لبنانُّفقدمتُّلهُّصبريةُّفحاولُّأنُّينقيهاُّمنُّالبذر ُّ،فلماُّنقىُّمنهاُّكلُّبذرهاُّملُّيبقُّيفُّيدهُّمنهاُّشيء"ُّ( ُّ .)2
ُّالنبويُُّّكان ُّاملستشرق ُّاليهودي ُّ"جولد ُّتسيهر" ُّالذى ُّيعدهُّ
ُُُُُُُّّّّّّّوأول ُّمستشرق ُّقام ُّمبحاولة ُّواسعة ُّشاملة ُّللتشكيك ُّيف ُّ احلديث ُّ
قونُّأعمقُّالعارفنيُّباحلديثُّالنبوي ُّ،كماُّوصفهُّبذلكُّ"بفامنوللر"ُّوقالُّ:وباألحرىّكانّ"جولدّتسيهر"ّيعتبرّالقسمّاألعظمّ
ُّ
املستشر
ُّ

من ّالحديث ّب مثابة ّنتيجة ّلتطور ّاإلسالم ّالديني ّوالتاريخي ّواالجتماعي ّفي ّالقرن ّاألول ّوالثاني ّ فالحديث ّب النسبة ّله ّال ّيعدّ
وثيقةّلتاريخّاإلسالمّفي ّ عهدهّاألولّ:عدّطفولتهّ،وإنماّهوّأثرّمنّآثارّالجهودّالتيّظهرتّفيّالمجتمعّاإلسالميّفي ّعص ّورّ
المراحلّالناضجةّلتطورّاإلسالم ّّ،كماّباركّجولدّتسيهرّموقفّالمعتزلةّمنّالسنةّالنبويةّ،ورأىّأنّوجهتهمّفي ّردّاألحاديثّ

بالعقلّهي ّالوجهة ّالصحيحة ّالتي ّيجبّأنّ تناصرّوتؤيدّضدّالمتشددين ّالحرفيينّالجامدينّعلىّالنصوص ُّ( ُّ .ُّ)3

ُُُُُّّّّّوعلىُّدربُّ"جولدُّتسيهر"ُّيف ُّ موقفهُّمنُّالسنةُّصارُّاملستشرقونُّورددواُّشبهاتهُّواعتربواُّأنفسهمُّمديننيُّله ُّفيماُّكتبهُّمنُّشبهاتُّ
حولُّالسنةُّ،وىفُّهذاُّيقولُّعنهُّكاتبُّمادةُّ(احلديث)ُّيف ُّدائرةُّاملعارفُّاإلسالمية"ُّ:إنُّالعلمُّمدينُّديناُّكبرياُّملاُّكتبهُّ(جولدُّتسيهر)ُّ
يفُّموضوعُّاحلديثُّ،وقدُّكانُّتأثريُّ"جولد ُّ تسيهر"ُّعلىُّمسارُّالدراساتُّاإلسالميةُّاالستشراقيةُّأعظمُّمماُّكانُّألىُّمنُّمعاصريهُّمنُّ
املستشرقنيُّفقدُّحددُّحت ديداُّحامساُّاجتاهُّوتطورُّالبحثُّيفُّهذهُّال دراسات"ُّ( ُّ،)4ومنُّهناُّكانُّالردُّعلىُّهذ اُّالداهيةُّاخلبيثُّرداُّعلىُّ
عصابةُّاملستشرقنيُّإمجاالُّفيماُّأثاروهُّمنُّشبهاتُّوطعونُّحولُّالسنةُّالنبويةُّاملطهرةُّ ،وسيأيت ُّ اجلوابُّعنُّهذهُّالشبهاتُّومنُّقالُّهباُّ
منُّأبناءُّاملسلمنيُّاملنخدعني ُّمبنهجهمُّالعلميُّ املزعومُّيف ُّ الفصلُّاألولُّواألخري( ُّ .)5
ُُُُُُّّّّّّ وأختمُّمبا ُّقاله ُّالدكتورُّالسبا عي ُّرمحه ُّاهلل"ُّ:وىف ُّجامعة ُّأكسفورد ُّوجدناُّرئيس ُّقسم ُّالدراساتُّاإلسالمية ُّوالعربية ُّفيها ُّيهودياُّ
يتكلمُّالعربي ةُّببطءُّوصعوبةُّ،وكانُّأيضاُّيعملُّيفُّدائرةُّاالستخباراتُّالربيطانيةُّيفُّ ليبياُّخاللُّاحلربُّالعامليةُّالثانيةُّ،وهناكُّتعلمُّالعربيةُّ،
يلقيهاُّعلىُّطالبُّاالستشراقُّ:تفسريُّآياتُّ
ُّ
وتلكُّهي ُّمؤهالتهُّاليت ُّبوأتهُّه ذاُّالقسم ُّ،ومنُّالعجيبُّأىنُّرأيتُّيفُّمنهاجُّدراساتهُّاليتُّ
بخاريُّ
ميُّمنُّالكشافُّللزخمشري ُّ"أي ُّواهلل ُّوهوُّال ُّحيسنُّفهمُّعبارةُّبسيطةُّيف ُّجريدةُّعادية"ُّودراسةُّأحاديثُّمن ُّال ُّ
ُّ
منُّالقرآنُّالكر
ُّ
ومسلمُّ،وأبواب ُّمنُّالفقه ُّيف ُّ أمهاتُّكتب ُّاحلنفيةُّواحلنابلةُّ ،وسألت ه ُّعنُّمراجع ُّهذهُّالدراسات؛ ُّفأخربن ُّأهناُّمنُّكتب ُّاملستشرقنيُّ
ُّاملدسوسةُّاملوجهةُّضدُّاإلسالمُّواملسلمني( ُّ )4
ُّ
أمثالُّ:جولدتسيهرُّ،ومرجليوثُّ،وشاختُّ،وحسبكُّهبؤالءُّعنواناُّعلىُّالدراساتُّاملدخولة

أهميةّالسنةّالنبوية ّ،وأهدافّأعداءّاإلسالمّقديماّوحديثاّمنّالكيدّلهاّ .
-ُّ8السنةُّومكانتهاُّيفُّالتشريع ُّصُُّّ 24ُّ، 25بتصرفُّيسريُّ .
 ُّ -ُّ2التبشريُّ واالستعمارُّللدكتورُّمصطفىُّخالدُّ والدكتورُّعمرُّفروخُّصُُّّ .11
 ُّ -ُّ3انظرُّ:العقيدة ُّ والشريعةُّىفُّاإلسالمُّصُُّّ .880ُّ،801
ُّ -ُّ4دائرةُّاملعارفُّاإلسالميةُّص ُّ، 238وانظرُّ:االست شراق ُّللدكتورُّحممودُّمحدي ُّزقزوقُّصُّ .823ُّ، 822
مأخوذُّعنُّكتابُّ السنةُّالنب وية ُّيفُّكتاباتُّأعداءُّاإلسالمُّ:مناقشتهاُّ والردُّعليهاُّ،دُّ.عمادُّالسيدُّالشربيينُّ ،دارُّاليقنيُّ،مصرُّ،ط8423ُّ،8هـ2002ُّ/مُّ،
ُّ
-ُّ5هذاُّالبحثُّ
(ُّ) 820-52ُّ/8بتصرفُّ .
ُّ -ُّ4السنةُّومكانتهاُّيفُّالتشريع ُّصُّ ُّ، 84وانظرُّ:االستشراق ُّ واملستشرقونُّللدكتورُّالسباعي ُّصُّ 42
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السنةُّالنبويةُّمعاُّ ،وملُّميارُّيف ُّهذهُّاحلقيقة ُّالساطعةُّإالُّنفر ُّممنُّال ُّيعتدُّ
ُّ
ُُُُُُُّّّّّّّقامُّبناءُّاإلسالمُّ ،واستمد ُّمنهجه ُّمن ُّالقرآنُّالكرمي ُّو
خبروجهمُّعلىُّإمجاعُّاألمةُّمنُّاخلوارجُّوالروافضُّقدمياُّومنُّسارُّعلىُّدرهبمُّحديثاُّ،وقدُّبلغُّمنُّمسواُّالسنة ؛ُّأهناُّجذبتُّأن ظارُّأعداءُّ
اإلسالمُّإليهاُّق دمياُّوحديثاُّ،فراحواُّيراقبوهناُّوماُّجاءتُّبهُّمعتفنيُّبشموليتهاُّلكلُّأمورُّاحلياةُّ،وأهناُّمفتاحُّهنضةُّاملسلمنيُّوحضارمهمُّ
ُّ،وهى ُّفوقُّكل ُّهذاُّاهليكل ُّاحلديدي ُّ الذىُّقام ُّعليهُّصرح ُّاإلسالمُّ،والعمل ُّهباُّحفظ ُّلكيانُّاإلسالم ُّوتقدمهُّ،وتركها ُّهدم ُّلدينُّ
اإلسالمُّوتأخرُّاملسلمنيُّ.لقدُّنطقُّمشرك ُّ بشمولُّالسنةُّلكلُّأمورُّاحلياةُّ،فعنُّسلمانُّ الفارسي ؛ُّأنهُّقيلُّله"ُّ:قدُّعلمكمُّنبيكمُّ
كلُّشيء ُّ حىتُّاخلراءة؟ُّقالُّ:قالُّ:أجلُّ،لقدُّهناناُّأنُّنستقبلُّالقبلةُّلغائطُّأوُّبول ُّ ،أوُّأنُّنستنجىُّباليمنيُّأوُّأنُّنستنجىُّبأقلُّمنُّ
قولُّالسائل"ُّ:لقدُّعلمكمُّنبيكمُّكلُّشيء "ُّجتدُّأهناُّتدلُّعلىُّتتبعُّ
ثالثةُّأحجارُّ،أوُّأنُّنستنجىُّبرجيعُّأوُّبعظم"ُّ( ُّ،)8فانظرُّإىلُّ ُّ
هؤالءُّألمورُّالسنةُّ،واعتافهمُّبشموهلاُّلكلُّأمورُّاحلياة ُّ( ُّ .)2
أثرهاُّيف ُّ الفقهُّاإلسالميُّمنذُّعصرُّالنيب ُّ،والصحابةُّحىتُّعصورُّ
ُُُُُُُّّّّّّّوالُّختفى ُّمكانةُّالسنةُّالنبويةُّ"احلديث"ُّيفُّ التشريعُّاإلسالمي ُّو ُّ
الثرواتُّالتشريعيةُّلدىُّاألممُّمجيعهاُّ
أئمةُّاالجتهادُّ،واستقرارُّاملذاهبُّاالجتهاديةُّ،مماُّجعلُّالفقهُّاإلسالميُّثروةُّتشريعيةُّالُّمثيلُّهلاُّيفُّ ُّ
ُّ
يفُّ املاضي ُّ واحلاضرُّ،ومنُّيطلعُّعلىُّالقرآنُّوالسنةُّجيدُّأنُّللسنةُّاألثرُّاألكربُّيف ُّ اتساعُّدائرةُّالتشريعُّاإلسالمي ُّوعظمتهُّوخلودهُّمماُّالُّ
ينكرهُّكلُّعاملُّبالفقه ُّومذاهبهُّ ،هذاُّالتشريعُّالعظيمُّالذي ُّهبر ُّأنظارُّعلماءُّالقانونُّوالفقهُّيف ُّمجيع ُّأحناءُّالعاملُّ،هو ُّماُّمح ل ُّوحيملُّ
أعداءُّاإلسالمُّيف ُّ املاضي ُّ واحلاضرُّعلىُّمهامجةُّالسنةُّ،والتشكيكُّيف ُّحجيتهاُّ،وصدقُّجامعيهاُّ،وروامهاُّمنُّأعالمُّالصحابةُّوالتابعنيُّ
فمنُّبعدهمُّمنُّأئمةُّاملسلمنيُّالثقاتُّاألعالمُّ،وعلىُّهذاُّاهلدفُّالتقىُّأعداءُّا إلسالمُّمنُّزنادقةُّالفرسُّوغريهمُّيف ُّعصورُّاحلضارةُّ
اإلسالميةُّالزاهرةُّ،معُّأعداءُّاإلسالمُّاليومُّمنُّاملستشرقنيُّومنُّلفُّلفهمُّيف ُّ احلضارةُّالغربيةُّاحلاضرةُّ( ُّ .)3
ُُُُُُّّّّّّ هذاُّمعُّاعتاف ُّاملستشرقنيُّ،وعلى ُّرأسهمُّصنمهمُّاألكرب ُّ"جولدُّت سهري" ُّأنناُّالُّنستطيع ُّفهمُّاإلسالم ُّبدونُّالقرآن ُّوالسنةُّ،
حيثُّالُّيكفىُّالقرآنُّوحدهُّقائال"ُّ:إنناُّالُّنفهمُّاإلسالمُّبالُّقرآنُّ،لكنُّالقرآنُّوحدهُّبعيدُّعنُّأنُّيكفىُّملواجهةُّالعقليةُّاإلسالميةُّ
ُّ
سالمُّديناُّشامالُّكامالُّ،وبالتايل ُّ فالُّسبيلُّهلدمُّهذاُّالدين ُّإالُّ
ُّ
التامةُّيف ُّسريهاُّالتارخيي"ُّ(  ُّ )4فهذاُّاملستشرقُّأدركُّأنُّالسنةُّجتعلُّاإل
دعاءُّبأنُّأكثرهاُّموضوعُّ،وهوُّاملنهجُّالذىُّتبناهُّجولدُّتسهريُّ،ومنُّهناُّيظهرُّهدفُّأعداءُّاإلسالمُّمنُّوراءُّ
ُّ
بالتشكيكُّيفُّ السنةُّ،واال
دعومهمُّاخلبيثةُّوهى ُّاالكتفاءُّبالقرآنُّعن ُّاحلديثُّ،فهدفهمُّهو ُّهدمُّنصفُّالدين ُّأوُّإنُّشئت ُّفقل"ُّ:تقويضُّ الدي نُّكله؛ُّألنه ُّإذاُّ
أمهلتُّاألحاديثُّوالسننُّفسيؤدىُّذلكُّ إىلُّاستعجامُّكثريُّمنُّالقرآنُّعلىُّاألمةُّوعدمُّمعرفةُّاملرادُّمنهُّ،وإذاُّأمهلتُّاألحاديثُّواستعجمُّ
القرآنُّفقلُّ:علىُّاإلسالمُّالعفاءُّ( ُّ ُّ)5
ُّ
ُُُُُُّّّّّّيصورُّحممدُّأسدُّ"ليوبولد ُّفايس"ُّمكانةُّالسنةُّيف ُّ اإلسالم"ُّ:لقدُّكانتُّالسنةُّمفتاحاُّلفهمُّالنهضةُّاإلسالميةُّمنذُّأكثرُّمن ُّثالثةُّ
عشرُّقرناُّ،فلماذاُّالُّتكونُّمفتاحاُّلفهمُّاحناللُّاحلاضر؟ُّإنُّالعملُّبسنةُّرسولُّاهللُّهوُّعملُّعلىُّحفظُّكيانُّاإلسالمُّوعلىُّتقدمهُّ،
وأنُّتركُّالسنةُّهوُّا حناللُّاإلسالمُّ.لقدُّكانتُّالسنةُّهي ُّ اهليكلُّاحلديديُّ الذىُّقامُّعليهُّصرحُّاإلسالمُّ،وإن كُّإذاُّأزلتُّهيكل ُّبناءُّ
ماُّ،أفيدهشكُّبعدُّأنُّيتقوضُّذلكُّالبناءُّكأنهُّبيتُّمنُّورق؟ُّ… ُّ إنُّالتعبريُّالذىُّيتددُّعلىُّمسامعناُّاليومُّكثرياُّ"لنرجعُّإىلُّالقرآنُّ
الكرميُّ،ولكنُّجيبُّأالُّجنعلُّمنُّأنفسناُّمستعبدينُّللسنة"ُّهذاُّالتعبريُّيكشفُّبكلُّبساطةُّعنُّجهلُّباإلسالمُّ،إنُّالذينُّيقولونُّهذاُّ
القولُّيشبهون ُّرجال ُّيريد ُّأن ُّيدخل ُّقصرا ُّولكنهُّ ال ُّيريد ُّأن ُّيستعمل ُّاملفتاح ُّاألصلي ُّ الذىُّيستطيع ُّبه ُّوحده ُّأن ُّيفتح ُّالبابُّ ،مثُُُُّّّّ
يكشفُّالسرُّيف ُّ حماربةُّالسنةُّ:فيقول"ُّ:إنُّاهلدفُّإسقاطهاُّحىتُّيفقدُّاملسلمونُّالصورةُّالتطبيقيةُّاحلقيقيةُّحلياةُّرسولُّاهللُّصلىُّاهللُّ
)ُّكتابُّالطهارةُّ،بابُّاالستطابةُُّّ854/2رقم ُُّّ .242
ُّ
حُّالنووي
ُّ- 1أخرجه ُّمسلمُّ(بشر ُّ
 ُّ- 2السنةُّالنب ويةُّمكانتهاُّ.ع واملُّبقائهاُّ.تد وينهاُّلفضيلةُّاألستاذُّالدكتور ُّعبدُّاملهدى ُّعبدُّالقادرُّصُّ.42ُّ،44
ُّ- 3السنةُّومكانتهاُّيف ُّالتشريع ُّللدكتورُّالسباعيُّصُُّّ . 2
 -ُّ4العقيدة ُّ والشريعةُّيفُّاإلسالمُّللم ؤلفُّصُّ، 48وقارنُّبالسنةُّاملفتيُّعليهاُّللمستشارُّالبهنساويُّصُُّّ .322
-ُّ5دفاعُّعنُّالسنةُّللدكتورُّحممدُّأبوُّشهيةُّصُُّّ، 84ُّ،85التبشري ُّ واالستعمارُّللدكتورُّمصطفىُّخالدُّ،وعمرُّفروخُّصُُّّ .11
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عليهُّوسلمُّواملسلمون ُّ األوائلُّ،وبذلكُّيفقد ُّاإلسالمُّأكربُّعناصرُّقوتهُّ(  ُّ ،)8ويقولُّ :ولكىُّيستطيعُّنقدهُّاحلديثُّاملزيفونُّأن ُّيربرواُّ
قصورهمُّوقصورُّبيئتهمُّ،فإهنمُّحياولونُّأنُّيزيلواُّضرورةُّاتباعُّالسنةُّاملطهرة ُّ ؛ُّألهنمُّإذاُّفعلواُّذلكُّكانُّبإمكاهنمُّحينئذُّأنُّيتأولواُّتعاليمُّ
القرآنُّالكرميُّكماُّيشاؤونُّعلى ُّأوجهُّمنُّالتفكري ُّالسطحي ُّأي ُّحسبُّميولُّكلُّواحدُّمنهم ُّوطريقةُّتفكريهُّهوُّ ،ولكنُّتل ك ُّاملنزلةُّ
املمتازةُّاليت ُّلإلسالمُّعلى ُّأنهُّنظامُّخلقي ُّوعمليُّ ،ونظامُّشخصي ُّواجتماعي ُّ تنتهىُّهبذهُّالطريقةُّإىل ُّالتهافتُّواالندثارُّ،وإن ُّ الذينُّ
غرمهمُّاملدينة ُّالغربيةُّال ُّجيدونُّخمرجا ُّمنُّمأزقه م ُّإالُّبرفض ُّالسنةُّعلى ُّأهناُّغري ُّواجبةُّاإلتباع ُّعلىُّاملسلمنيُّ ،ذلكُّألهنا ُّقائمة ُّعلىُّ
أحاديثُّالُّيوثقُّهباُّ،وبذلكُّيصحُّحتريف ُّتعاليمُّالقرآنُّالكرميُّلكىُّتظهرُّموافقتهُّلروح ُّاملدينةُّالغربيةُّأكثرُّسهولةُّ.إنُّاطراح ُّالسنةُّ
اطراحُّحلقيقةُّاإلسالمُّ( ُّ .)2
ُُُُُُُُّّّّّّّّفالطعنُّيف ُّ السنةُّالنبوية ُّهدمُّلإلسالم ُّيف ُّعباداته ُّ ،ونظمهُّ،وأخالقهُّ ،وذلكُّهدف ُّرئيسي ُّمن ُّأهدافُّأعداء ُّاإلسالم ُُّّوهمُّ
ُّ،وأعلنواُّذلكُّصراحةُّ
حياربونُّالسنةُّاملطهرةُّ،ويشككونُّيف ُّحجيتهاُّ.فاإلسالمُّهوُّعدوهمُّاحلقيقيُّ واملسلمُّفقطُّهوُّالعدوُّاللدودُّهلم ُّ
فقالُّ"لورانسُّبراون""ُّ:كانُّقادتناُّخيوفونناُّبشعوبُّخمتلفةُّلك نناُّبعدُّاالختبارُّملُّجندُّمربراُّملثلُّتلكُّاملخاوفُّ،كانواُّخيوفوننا ُّباخلطرُّ
اليهوديُّ،واخلطرُّاليابانُّ األصفرُّ،واخلطرُّالبلشفي ُّ،لكنهُّتبنيُّلناُّأنُّاليهودُّهمُّأصدقاؤناُّ،والبالشفةُّالشيوعيونُّحلفاؤناُّ،أماُّاليابانيونُّ،
فإن ُّهناك ُّدوال ُّدميقراطيةُّكبرية ُّتتكفل ُّمبقاومتهمُّ ،لكننا ُّوج دنا ُّأن ُّاخلطر ُّاحلقيقي ُّعلينا ُّموجود ُّيف ُّ اإلسالمُّ ،وىف ُّق درته ُّعلى ُّالتوسعُّ
واإلخضاعُّ،وىفُّحيويتهُّاملدهشة"ُّ( ُّ .)3
ُّاحلرب ُّعلى ُّاإلسالم ُّلعوامل ُّعديدة ُّمنهاُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ:
ُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّ ويبدو ُّمن ُّتصرحيات ُّأعداء ُّاإلسالم ُّمن ُّاملستشرقني ُّواملستعمرين ُّأهنم ُّيشنون ُّ
 ُّ -8أنهُّالعقبة ُّالقائمةُّيف ُّتبش ريهم ُّبالنصرانيةُّوىفُّذلك ُّيقولُّ املستُّ"بلس""ُّ :إنُّالدينُّاإلسالمي ُّهوُّالعقبةُّالقائمة ُّيف ُّطريق ُّتقدمُّ
التبشريُّبالنصرانيةُّيف ُّ أفريقيةُّ،واملسلمُّفقط ُّهوُّالعدوُّاللدود ُّلنا؛ُّألنُّانتشار ُّاإلجنيلُّالُّجيد ُّمعارضاُّالُّمن ُّجهلُّالسكانُّ،وال ُّمنُّ
وثنيتهمُّ،والُّمنُّمناضلةُّاألممُّاملسيحيةُّوغريُّاملسيحية"ُّ( ُّ .ُّ)4
ُُُُُُُّّّّّّّ-ُّ 2أنهُّجدار ُّ صلبُّيهدرُّأطماعهمُّاالستعماريةُّيف ُّ أمتناُّاإلسالميةُّ،ومنُّهناُّقالوا"ُّ:إنُّارتقاءُّاإلسالمُّيهددُّمنو ُّمستعمراتناُّ
خبطرُّعظيم" ُّوقالُّلورانس" ُّ :إنُّاإلسالمُّهوُّاجلدارُّالوحيدُّيفُّوجهُّاالستعمارُّاألوريب "ُّويقولُّ"غالدستون"ُّرئيسُّوزراءُّبريطانياُّسابقاُّ
"ُّ:ماُّدامُّهذاُّالقرآنُّموجوداُّيف ُّ أيدىُّاملسلمنيُّ،فلنُّتستطيعُّأورباُّا لسيطرةُّعلىُّالشرقُّ،والُّأنُّتكونُّهي ُّنفسهاُّيفُّأمان"ُّ( ُّ .ُّ)5
ُُُُُُّّّّّّ -ُّ3إنُّاإلسالمُّحبضارتهُّاجمليدةُّيهددُّحضارمهمُّالزائفةُّ،وىفُّذلكُّيقولُّ"أيوجنيُّروستو"ُّرئيسُّقسمُّالتخطيطُّيف ُّوزارةُّاخلارجيةُّ
يكيةُّومساعد ُّوزيرُّاخلارجية ُّاألمريكيةُّ،ومستشار ُّالرئيسُّجونسون ُّلشئون ُّالشرقُّاألوسط ُّحىتُّعام ُُّّ:8142يقول"ُّ :جيب ُّأنُّ
األمر ُّ
ندركُّأنُّاخلالفاتُّالقائمةُّبينناُّوبنيُّالشعوبُّالعربيةُّلي ستُّخالفاتُّبنيُّدولُّأوُّشعوبُّ،بلُّهي ُّخالفاتُّبنيُّاحلضارة ُّاإلسالميةُّ
واحلضارةُّاملسيحيةُّ.لقدُّكانُّالصراعُّحمتدماُّ بنيُّاملسيحيةُّواإلسالمُّمنذُّالقرونُّالوسطىُّ،وهوُّمستمرُّحىتُّهذهُّاللحظةُّبصورةُّخمتلفةُّ.
ومنذُّقرنُّونصفُّخضعُّاإلسالمُّلسيطرةُّالغربُّ،وخضعُّالتاثُّاإلسالمي ُّللتاثُّاملسيحي ُّ ويتابعُّقائال"ُّ:إنُّالظروفُّالتارخييةُّتؤكدُّ
أنُّأمريكاُّ،إمناُّهي ُّجزءُّمكملُّللعاملُّالغريب ُّ،فلسفتهُّ،وعقيدتهُّ،ونظامهُّ،وذلك ُّجيعلهاُّتقفُّمعاديةُّللعاملُّالشرقيُّ اإلسالميُّ،بفلسفتهُّ
وعقيدتهُّاملتمثلةُّبالدينُّاإلسالميُّ،والُّتستطي عُّأمريكاُّإالُّأنُّتقفُّهذاُّالوقفُّيف ُّ الصفُّاملعادي ُّلإلسالمُّوإىلُّجانبُّالعاملُّالغريبُّ
والدولة ُّالصهيونية؛ ُّألهنا ُّإن ُّفعلت ُّعكس ُّذلك؛ ُّفإهنا ُّتتنكر ُّللغتهاُّ ،وفلسفتهاُّ ،وثقافتهاُّ ،ومؤسسامها"ُّ .إن ُّرستو ُّحيدد ُّأن ُّهدفُّ
االستعمارُّيف ُّحماربةُّاإلسالمُّيف ُّ أمتناُّاإلسالميةُّهوُّتدمريُّاحلضارةُّاإلسالميةُّ،وأنُّقيامُّإسرائيلُّ،هوُّجزءُّمنُّهذاُّاملخططُّ،وأنُّذلكُّ
اإلسالمُّعلىُّمفتقُّالطرقُّترمجةُّالدكتورُّعمرُّفروخُّصُُّّ، 18ُّ، 12صُّ، 15-ُّ11منُّنفس ُّالكتابُّصُّ( ُّ 801السنةُّالنب ويةُّجتعلُّاجملتمع ُّمستقراُّمتماسكا) ُّ
ُّ
-ُّ8
ُّ -ُّ2املصدرُّالسابقُّصُُّّ 880ُّ،11ُّ،12بتصرفُّيسريُّ .
-ُّ3اإلسالمُّعلىُّمفتقُّالطرقُّصُّ ُّ 44استمرارية ُّعداوةُّالعربُّلإلسالمُّ واملسلمنيُّ،نظرُّ:التبشريُّ واالستعمارُّللدكتورُّمصطفىُّخالدُّوعمرُّفروحُّص ُُّّ . 841
 ُّ -ُّ4الغارةُّعلىُّالعاملُّاإلسالميُّشاتليهُّصُُّّ . 85
ُّ -ُّ5املصدرُّالسابقُّصُُّّ، 50التبشريُّ واالستعمارُّصُُّّ، 814اإلسالمُّعلىُّمفتقُّالطرقُّصُُّّ . 48
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ليسُّإالُّاستمرارُّللحروبُّالصليبيةُّ( ُّ،)8ويقولُّمسئولُّيفُّوزارةُّاخلارجيةُّالفرنسيةُّعامُّ"ُّ:8152ليستُّالشيوعيةُّخطرُّعلىُّأورباُّفيماُّ
يبدوُّيلُّ،إنُّاخلطرُّاحلقيقي ُّ الذىُّيهددناُّمهديدا ُّمباشراُّوعنيفاُّهوُّاخلطرُّاإلسالمي ُّ،فاملسلمونُّعاملُّمستقلُّكلُّاالستقاللُّعنُّعاملناُّ
الغريب ُّ،فهمُّميلكونُّتراثهمُّالروحيُّ اخلاصُّهبمُّويتمتعونُّحبضارةُّتارخييةُّذاتُّأصالةُّ،فهمُّجديرونُّأنُّيقيموا ُّقواعدُّعاملُّجديدُّ،دونُّ
حاجةُّإىلُّإذ ابةُّشخصيتهمُّاحلضاريةُّوالروحيةُّيف ُّ احلضارةُّالغربيةُّ،فإذا ُّ مهيأتُّهلمُّأسبابُّاإلنتاجُّالصناعي ُّيفُّنطاقهُّالواسعُّانطلقواُّيفُّ
احلضاري ُّ الثمنيُّ،وانتشرواُّيفُّ األرضُّيزيلونُّمنهُّقواعدُّاحلضارةُّالغربيةُّويقذفونُّبرسالتهاُّإىلُّمتاحفُّالتاريخُّ.إنُّ
العاملُّحيملونُّتراثهم ُّ ُّ
ُّوختلفهُّ،
العاملُّاإلسالمي ُّ عمالقُّمقيدُّ،عمالقُّمل ُّيكشفُّنفسهُّحىتُّاآلنُّاكتشافا ُّتاماُّ،فهوُّحائرُّ،وهوُّقلقُّ ،وهوُّكارهُّالحنطاطه ُّ
فلنعطُّهذاُّالعاملُّاإلسالمي ُّماُّيشاءُّ ،ولنقوىُّيفُّنفسهُّالرغبةُّيف ُّعدمُّاإلنتاجُّالصناعي ُّوالفين ُّ،حىتُّالُّينهضُّ،فإذ اُّعجزناُّعنُّحتقيقُّ
اقُّخطريُّ،وأصبحُّخطرُّالعاملُّ
ُّ
هذ اُّاهلدفُّ،بإبقاءُّاملسلمُّمتخلفاُّ،وحتررُّالعمالقُّمنُّقيودُّجهلهُّوعقدةُّالشعورُّبعجزهُّ،فقدُّبؤناُّبإخف
العريب ُّ،وماُّوراءهُّمنُّالطاقاتُّاإلسالميةُّالضخمةُّخطراُّدامهاُّينتهي ُّبهُّالغربُّ،وتنتهىُّمعهُّوظيفتهُّاحلضاريةُّكقائدُّللعامل"ُّ( ُّ ُُّّ.)2
ُُُُُُُُُّّّّّّّّّوسلكُّأعداءُّاإلسالمُُّّكلُّمسلكُّمنُّأجلُّحتقيقُّأهدافهمُّيفُّحماربةُّاإلسالمُّمنُّ :
ُُُُُّّّّّ-ُّ8تشكيكُّللمسلمنيُّيف ُّ دينهمُّواالدعاءُّكذبا؛ُّبأنهُّتركيبُّملفقُّمنُّاليهوديةُّ،واملسيحيةُّ،والوثنيةُّالعربيةُّ ُّ.
ُُُُُّّّّّ-ُّ2وتشكيكهمُّيفُُّّكتابُّ رهبمُّعزُّوجلُّكماُّقالُّاملبشرُّتاكلي"ُّ:جيبُّأنُّنستخدمُّالقرآنُّوهوُّأمضى ُّسالحُّيف ُّ اإلسالمُّ،ضدُّ
اإلسالمُّنفسهُّ ،حىتُّنقضى ُّعليهُّمتاماُّ ،جي بُّأن ُّنبنيُّللمسلمني ُّأنُّالصحيح ُّيف ُّ القرآن ُّليسُّجديداُّ ،وأنُّاجلديد ُّفيهُّليس ُّصحيحاُّ
ويقولُّاملبشرُّ"وليم ُّجيفوردُّبالكران""ُّ :مىتُّتوارىُّالقرآن ُّومدينةُّمكة ُّعنُّبالدُّا لعربُّ ،ميكنناُّحينئذ ُّأنُّنرىُّالعريب ُّيندرجُّيف ُّطريقُّ
احلضارةُّالغربيةُّبعيدُّعنُّحممدُّوكتابهُّ( ُّ .ُّ)3
ُُُُُُّّّّّّ-ُّ3تدمريُّأخالقُّاملسلمنيُّواليت ُّ لوُّرجعواُّإليهاُّلسادواُّالعاملُّشرقاُّوغرباُّكماُّقالُّ"مرماديوكُّباكتول""ُّ:إنُّاملسلمنيُّميكنهمُّأنُّ
ينشرواُّحضارمهم ُّيف ُّ العاملُّاآلن ُّبنفس ُّالسرعة ُّاليت ُّنشروها ُّسابقا ُّبشرط ُّأنُّيرجعوا ُّإىل ُّاألخالق ُّاليتُُّّكانواُّعليها ُّحني ُّقاموا ُّبدورهمُّ
األول؛ُّألنُّهذاُّالعاملُّاخل ُّاوي ُّالُّيستطي عُّالصمودُّأمامُّروحُّحضارمهم"ُّ( ُّ .)4
ُُُُُُّّّّّّ ُّ-4جتزئةُّاملسلمنيُّأينماُّكانواُّمنُّاألرضُّ،والقضاءُّعلىُّوحدمهمُّبتوسيعُّدائرةُّاخلالفُّبينهمُّبإحياءُّعقائدُّوآراءُّالفرقُّاهلدامةُّ،
والتكيزُّعلىُّالشخصياتُّاملنافقةُّوالشعوبيةُّفيهاُّحىتُّ حيالُّبنيُّاألمةُّوبنيُّالوحدةُّاليتُّتصبحُّنعمةُّهلذاُّالعاملُّالغارقُّيفُّحبورُّالظلماتُّ
يقولُّاملبشرُّ"لورانسُّبراون""ُّ:إذاُّاحتدُّاملسلمونُّيف ُّ إمرباطوريةُّعربيةُّ،أمكنُّأنُّيصبحواُّلعنةُّعلىُّالعاملُّوخطراُّ،أوُّأمكنُّأنُّيصبحواُّ
أيضاُّنعمةُّ.أما ُّإذاُّبقوا ُّمتفرقني؛ُّفإهن مُّيظلون ُّحينئذُّبال ُّوزنُّوالُّتأثريُّ .ويكملُّحديثه"ُّ :جيبُّأنُّيبقى ُّالعربُّواملسلمون ُّمتفرقنيُّ،
ليبقواُّبالُّقوةُّوالُّتأثري"ُّ( ُّ ،)5والسنةُّالنبويةُّاملطهرةُّمنُّاألسسُّالقويةُّاليت ُّعليهاُّوحدةُّاملسلمنيُّ،وىفُّذلكُّيقولُّ(مجالُّالبنا)ُّ :وهوُّ
يتحدثُّعن ُّاألثر ُّالنفسي ُّإلميانُّاألمة ُّبالسنة ُّ" بل ّلقد ّوصلتّهذه ّ"النفسية ّالنمطية" ّمن ّالقوةّدرجة ّمحت ّفيها ّالفروق ّبينّ

األجن اسّواللغاتّ ،فشخصية ّالمسلمّالعربي ّهي ّشخصيةّالمسلم ّالهندي ّأوّالسوداني ّأو ّحتىّاألوربي ّالذي ّاستسلم ّللتيارّ
… ّفقدّأوجدت ّالسنة ّرباطاّوّ"كومنولث"ّإسالمي ّأقوىّمنّأيّّكومنولث ّآخر ُّ…"ُّ( ُّ .)4
ُُُُُُُّّّّّّّ -ُّ5تشويهُّتاريخُّاألمةُّاإلسالميةُّاحلاليةُّوالغابرةُّ،بكلُّوسيلةُّمنُّوسائلُّالكذبُّواالفتاءُّ،والتدليسُّبغيةُّأنُّيكونُّهذاُّاجليلُّ
منُّأحفاد ُّامل سلمنيُّأسرياُّلثقافتهمُّالالدينية ُّ ،وربطُّكلُّصورُّالتقدمُّاحلضاريُّبالتخلي ُّعنُّ اإلسالمُّوصورُّالتخلفُّبالتمسكُّبهُّ .
 ُّ -ُّ8انظرُّ:قادةُّالغربُّيق ولونُّلألستاذُّعبدُّالودودُّيوسفُّصُّ .24ُّ، 23
-ُّ2جند ُّاهللُّصُّ ُّ، 22وانظرُّ:قادةُّالغربُّيق ولونُّصُُّّ . 31ُّ-ُّ 34
-ُّ3التبشري ُّ واالستعمارُّصُُّّ، 40الغارةُّعلىُّالعاملُّاإلسالمي ُّصُُّّ . 35
ُّ -ُّ4انظرُّقادةُّالغربُّيق ولونُّصُُّّ .41
-ُّ5جذورُّالبالءُّصُّ ُّ، 202وانظرُّ:قادةُّالغربُّيق ولونُّصُُّّ .58
-ُّ4السنةُّودورهاُّيفُّالفقهُّاجلديد ُّصُُّّ ،20
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الفصلّاألولّ:ردّدعاوىّتتعلقّبمعنىّالسنةّومصدرهاّ .
البحثُّاألول ُّ:دعوىُّأنُّأقوالُّالنيبُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّليستُّمنُّالسنةُّ .
البحثُّالثانُّ:شبهةُّجولدُّتسيهرُّحولُّتسميةُّالسنةُّ،والردُّعليها ُّ
البحثُّالثالث ُّ:السنةُّمنُّجوهرُّالعاداتُّواألفكارُّاملوروثةُّالقدميةُّ .
البحثُّالرابعُّ:ردُّدعوىُّنسبة ُّاألحاديثُّإىلُّالصحابةُّ،الُّإىلُّالنيبُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم ُّ
البحثُّاخلامس ُّ:الزعمُّأنُّاحلديثُّالنبويُّمنُّآثارُّتقدمُّاملسلمنيُّيفُّعصرُّالنضوجُّ .
البحثُّالسادس ُّ:دعوىُّأنُّالسنةُّهيُّمشهورُّآراءُّاملدارسُّالفقهيةُّ .
البحثُّالسابع ُّ:مناقشةُّالزعمُّأنُّالسنةُّمقتبسةُّمنُّاليهوديةُّوبعضُّالدياناتُّاهلنديةُّ .
البحثُّالثامن :مناقشةُّالزعمُّأنُّالسنةُّمستوحاةُّمنُّالنصرانيةُّ .
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البحثّاألولّ:دعوىّأنّأقوالّالنبيّصلىّاهللّعليهّوسلمّليستّمنّالسّنّة(2) .
يدعـيُّبعـضُّاملتومهيـن ُّ أنُّسنـةُّالنبـيُّصلىُّاهلل ُّعليهُّوسلم ُّ تنحصرُّيفُّفعلهُّفقطُّدونُّقولهُّ ،مستدلنيُّبأنهُّ :لــوُّكـان ُّاحلديـثُّ
الـذيُّيقولـهُّالرسـولُّيعتدُّبهُّأوُّيؤخذُّبهُّيفُّالتشريعُّ،لوجبُّأخذُّكالمهُّمباُّيفُّذلكُّماُّكانُّمنهُّقبلُّالبعثةُّ ُّ،وبأنُّالفعلُّأوقعُّيفُّالنفسُّ،
حبيثُّتطمئنُّإليهُّأكثرُّ،ويستمرُّيفُّال ذاكرةُّزمناُّأطولُّ،فهوُّأج ودُّالوسائلُّاليتُّيستخدمهاُّالنيبُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم ُّألداءُّمهماتهُّالُّ
سيماُّيفُّتعليم ُّهذهُّاألمة؛ ُّإذُّبالفعل ُّتتبنيُّهيئات ُّوتفصيالتُّما ُّيصعبُّبيانه ُّبالقولُّ،حىت ُّإنُّما ُّيتبنيُّبالفعل ُّليتعذرُّبيانه ُّبالقولُّ
أحياناُّ،الُّسيماُّوأنُّمنُّاهليئا تُّالفعليةُّماُّملُّيوضعُّلهُّلفظُّخاص ُّ،مضيفنيُّ:أنُّالقولُّيدخلهُّاحتمالُّاجملازُّوالنقلُّ،والفعلُّخيلوُّمنُّ
ذلكُّ .رامنيُّمنُّوراءُّذلكُّإىلُّالتشكيكُّيفُّحجيةُّأقوالهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمّ .
نقدّعامّ ّ:
يعةُّ،كتاباُّوحكمةُّ ،والُّ
ُّ
 -ُّ 8إنُّاملهمة ُّالعظمىُّاليت ُّجاءُّالنيب ُّمنُّأجلهاُّ ،هيُّتبليغ ُّماُّأوحي ُّإليهُّمنُّقبل ُّربهُّ،عقيدة ُّوشر
خيتلفُّ اثنانُّيفُّأنُّالوسيلةُّ املثلىُّللتبليغُّهي ُّالقولُّباللسانُّ ،ويفُّذلكُّيقولُّعزُّوجل{ُّ :وماُّأرسلناُّمنُّرسولُّإالُّبلسانُّقومه ُّليبنيُّ
هلم}ُّ ُّ[إبراهيمُّ ]4ُّ:فنصُّعلى ُّأنُّالبيانُّيكونُّباللسانُّ .
-ُّ2إنُّأقوالُّالنيبُّح جةُّكأفعاله؛ُّوذلكُّألنُّقولُّالنيبُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّوحيُّم نُّعندُّاهلل ُّ{وماُّينطقُّعنُّاهلوىُّ(ُّ)3إنُّ
الهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّ
ُّ
هوُّإالُّوحيُّيوحى}ُّ[ النجمُّ، ]4:فكيفُّيقتصرُّعلىُّالسنةُّالفعليةُّفقط؟!ُّواحتجاجهمُّبأنُّذلكُّيلزمناُّبأقو
قبلُّالبعثةُّمنقوض؛ُّإذُّإنناُّملُّنلزمُّإالُّمباُّكانُّبعدُّالبعثةُّ .
 -ُّ3إنُّالبيانُّالقويلُّأقوىُّداللةُّمنُّالتطبيقُّالفعليُّ،ومردُّذلكُّإىلُّأنُّالقولُّلهُّصيغةُّميكنُّأنُّيعلمُّهباُّمنُّمجيعُّالوجوهُّ،بلُّ
وميكنُّأنُّيدلُّبهُّعلىُّأنهُّبيانُّللمجملُّ،ولذاُّكانتُّأكثرُّسنةُّالنيبُّأقواالُّ،وكانتُّاألدلةُّاملعتمدةُّيفُّالشريعةُّأغلبهاُّأقوالُّللنيبُّوعليهُّ
فإنناُّالُّنستطيعُّإمهالُّأقوالهُّوإالُّفقدناُّالقسمُّاألكربُّوالرئ يسُّمنُّالسنةُّ،فكمُّمنُّحقائقُّكانتُّموجودةُّبالفعلُّ،ولكنناُّملُّننتبه ُّإليهاُّ
إالُّبالقولُّ .
الُّهيُّأوىلُّطرقُّالتعليمُّللمعلمُّ،وإنُّأوىلُّطرقُّحتصيلُّاملعرفةُّ
ُّ
-ُّ4لقدُّكشفتُّالدراساتُّالتبويةُّعنُّحقيقةُّمفادهاُّأنُّاألقو
والتعلمُّاالستماعُّهلذهُّاألقوالُّ،لذاُّكانتُّاألقوالُّهيُّالوسيلةُّالرئيسةُّللنيبُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّيفُّأداءُّمهمتهُّ،م نُّالتبليغُّوالدعوةُّإىلُّ
اهللُّ،وتربيةُّاألمةُّوتعليمهاُّ،فكيفُّيكونُّالفعلُّمقدماُّعلىُّالقول؟! ُّ
أوالّ .مهمةّالتبليغ ّالتيّكلفّالنبي ّصلىّاهللّعليهّوسلم ّبالقيامّبهاّالّتؤدىّإالّبالقولّ :
إن ُّاإلسالم ُّدين ُّالكافة؛ ُّفإن ُّرسول ُّاهلل ُّأرسل ُّ إىل ُّالناسُّكافةُّ ،فقد ُّقال ُّعز ُّوجل {ُّ :وما ُّأرسلناك ُّإالُّكافة ُّللناس ُّبشرياُّ
ونذيرا} ُّ[سبأُّ ،]21ُّ:وقال {ُّ :قل ُّياُّأيهاُّالناسُّإنُّرسول ُّاهللُّإليكمُّمجيعا}[ األعرافُّ ]851ُّ:وها ُّهوُّرسولُّاهلل ُّيقول«ُّ:كل ُّنيبُّ
يبعثُّإىلُّقومهُّخاصةُّ،وبعثتُّإىلُّكلُّأمحرُّوأسود»( ُّ ُّ،)2فبمقتضىُّتلكُّاآلياتُّوهذاُّاحلديثُّكانُّاإلسالمُّدينُّالكافةُّ،وعليهُّفجميعُّ
الناسُّمطالبونُّباالستجابة ُّملاُّجاءُّب ه ُّالنيبُّحممدُّصلى ُّاهللُّعليهُّوسلمُّ ،وعلىُّذلكُّيكون ُّاإلسالمُّدينُّاجليل ُّالذيُّبعثُّفيه ُّحممدُّ
ودي نُّاألجيالُّمنُّبعدهُّحىتُّيومُّالدينُّ،ومعلومُّبد اهةُّأنهُّالُّتكليفُّمنُّغريُّإعالمُّ،والُّعقابُّوالُّثوابُّمنُّغريُّعلمُّبالرسالةُّودعوةُّ
إليهاُّ،وقدُّقامُّالرسولُّبالتبليغُّالكاملُّاستجابةُّألمرُّاهللُّعزُّوجل {ُّ :ياُّأيهاُّالرسولُّبلغُّماُّأنزلُّإليكُّمنُّربكُّوإنُّملُّتفعلُّفماُّبلغتُّ
رسالتهُّواهللُّيعصمكُّمنُّالناس} ُّ[ املائدةُّ ]42ُّ:
-ُّ8رياضُّاجلنةُّيفُّالردُّعلىُّاملدرسة ُّالعقليةُّومنكري ُّالسنةُّ،دُّ.سيدُّبنُّحسنيُّالعفانُّ،دارُّالعفانُّ،القاهرةُّ،ط8424ُّ، 8هـ 2004ُّ/مُّ.أفعالُّالرسولُّوداللتهاُّعلىُّ
األحكامُّالشرعيةُّ،دُّ.حممدُّسليمانُّاألشقرُّ،األردنُّ،ط8424ُّ،8هـ2004ُّ/مُّ.دفاعُّعنُّالسنةُّ،دُّ.حممدُّحممدُّأبوُّشهبةُّ،القاهرةُّ،ط8421ُّ، 2هـ2002ُّ/م.
 - 2صحيحُّمسلمُّ(بشرحُّالنووي)ُّ،كتابُّ:املساجدُّوم واضعُّالصالةُّ،) 8013ُّ/3(ُّ،رقم ُّ(ُّ .)8843
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( ُّ .)8
وعلىّهذا ّنالحظّأنّوظيفة ّالنبي ّصلىّاهللّعليهّوسلمّالبالغية ّتمحورتّفيّأربعّمهامّأساسيةّ،نوجزها ّفيّاآلتيّ :
املهمةُّاألوىلُّ:بيانُّالقرآنُّ،أيُّتفسريُّماُّغمضُّمنُّمعانيهُّ،وإيضاحُّماُّأشكلُّمنهُّ،ورفعُّماُّفيهُّمنُّإمجالُّ،وتقييدُّمطلقهُّ،
وختصيصُّعامهُّ،لكي ُّيفهمُّعلىُّالوجهُّالذيُّأرادهُّاهللُّقا لُّعزُّوجل {ُّ :وأنزلنا ُّإليكُّالذكرُّلتبنيُّللناسُّماُّنزلُّإليهمُّ}[ النحلُّ .]44:
املهمةُّالثانيةُّ:الدعوةُّإىلُّاهللُّبدعوةُّالكفارُّإىلُّاإلميانُّ،ودعوةُّالعصاةُّواملذنبنيُّإىلُّاإلقالعُّمماُّيبعدهمُّعنُّرمحةُّاهللُّ ،فكانُّ
صلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّ مكلفاُّبأنُّيكونُّداعياُّإىلُّالتربؤُّمنُّالكفرُّ،والف سوقُّ،والعصيانُّ،كماُّكلفُّأنُّيدعوُّإىلُّاألعمالُّالصاحلةُّمنُّ
العبادةُّوفعلُّاخلريُّ،ليكونُّيفُّذلكُّكلهُّموصالُّإىلُّاجلنةُّ،ولذاُّاتصلتُّهبذهُّاملهمةُّمهامُّ:التذكريُّ،والتبشريُّ،واإلنذارُّ .
املهمةُّالثالثةُّ:تعلي مُّاألمةُّالقرآنُّوالسنة؛ُّفقدُّكانُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّيعلمهمُّالقرآنُّوحفظهُّ،ويساعدهمُّعلىُّتدبرهُّوتفهمهُّ
واستنباط ُّاألحكام ُّمنهُّ،حىتُّيصبحواُّبهُّعلماءُّمنُّمجيعُّالوجوهُّ،كماُّهوُّالشأنُّيفُّالسننُّ .
املهمةُّالرابعةُّ:التزكيةُّ ،وهيُّتربيةُّالنفس ُّومه ذيبهاُّباألخالقُّالطيبة ُّوالشمائلُّ،والقرآنُّالكرمي ُّيبنيُّجممالُّه ذه ُّاملهامُّيف ُّقولهُّ
تعاىل{ُّ :هوُّالذيُّبعثُّيفُّاألم ينيُّرسوالُّمنهمُّيتلوُّعليهم ُّآياتهُّويزكيهمُّويعلمهمُّالكتابُّواحلكمة} ُّ[ اجلمعةُّ .)2 (]2ُّ:
وإذاُّكانتُّسنةُّالنيبُُّّ -صلىُّاهللُّعليهُّوسلمُُّّ-تبليغُّلرسالةُّربهُُّّ-عزُّوجلُّ ُّ -فإنُّأقوالهُّقدُّمشلتُّاجلانبُّاألكرب ُّمنُّسنته؛ُّ
إذُّكانت ُّهيُّالوسيلةُّالرئيسة ُّللنيبُُّّ -صلى ُّاهللُّعليهُّوسلم ُُّّ -يف ُّأداء ُّهذهُّاملهامُّ ،بدليلُّقولهُّعز ُّوجل)ُّ :وماُّأرسلنا ُّمنُّرسول ُّإالُّ
بلسانُّقومه ُّليبني ُّهلم( ُّ(إبراهيمُّ ،)4ُّ :فذكر ُُّّ -عز ُّوجل ُّ ُّ -أنُّالبيان ُّيكون ُّباللسانُّألمهيتهُّ ،وهذا ُّال ُّيعينُّحصر ُّوسيلة ُّالتبليغ ُّيفُّ
اللسانُّ،فنحنُّالُّنغفلُّالدورُّالبارزُّلألفعالُّالنبويةُّيفُّتنفيذُّاملهامُّاملطلوبةُّ،الُّسيماُّيفُّمهمةُّالبيانُّ،ومهمةُّالتعليمُّوالتزكية( ُّ .)3
وإذاُّكناُّمتفقنيُّعلى ُّأنُّالنيبُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم ُّ أرسلُّللناسُّكافةُّ،فإنهُّكانُّوالُّبد ُّمنُّأنُّتصلُّرسالتهُّإىلُّمجيع ُّأرجاءُّ
الدنيا؛ُّ"لذلكُّكانُّتكليفُّالنيبُّصلى ُّاهللُّعليهُّوسلمُّ بتبليغُّدعوتهُّتكليفاُّألمتهُّأيضاُّوقد ُّصرحتُّبذلكُّاآلياتُّالبينات ُّمنُّكتابُّ
اهللُّتعاىل {ُّ :قلُّهذهُّسبيليُّأدعوُّإىلُّاهللُّعلىُّبصرية ُّأناُّومنُّاتبعين} ُّ[يوسف ُّ،]801ُّ:وإذاُّكانُّاألمرُّكذلك؛ُّفإنُّالتبليغ ُّسيكونُّ
بالقولُّيفُّاملرتبةُّاألوىلُّ،وإذاُّكانُّالصحابةُّحريصنيُّعلىُّحفظُّكلُّقولُّوفع لُّوإقرارُّصدرُّعنهُّفإهنمُّميزواُّسنتهُّالقولي ةُّمنُّسنتهُّالفعليةُّ
والتقريريةُّ،واتضحُّلنا ُّأنُّالسنة ُّالقوليةُّتفوق ُّالسنةُّالفعلية ُّوالتقريريةُّ،لذلكُّاستحقت ُّالعنايةُّواالهتمامُّ ،وإذاُّألقينا ُّنظرةُّسريعة ُّعلىُّ
األحكامُّالشرعيةُّ،فإنناُّجندُّأنُّأكثرهاُّقدُّتأسستُّعلىُّأقوالُّالنيبُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم( ُّ .)4
ونتساءلُّ:أملُّيكنُّتبليغُّالنيبُّ يفُّبادئُّاألمرُّإعالماُّبالقول؟!ُّأملُّيكنُّتبليغُّالقرآنُّوتعليمهُّحيتاجُّيفُّاملقامُّاألولُّإىلُّالقول؟!ُّ
فالُّجمالُّإذنُّهلذاُّالقولُّالواهيُّالذيُّيفرقُّبنيُّأفعالُّالنيبُّوأقواله؛ُّإذُّ األفعالُّتطبيقُّلألقوالُّ،واألقوالُّتوضيحُّوبيانُّلألفعالُّ .
ثانياّ.أقوالّالنبي ّصلى ّاهللّعليهّوسلم ّحجةّكأفعالهّ،والّإلزامّبماّكانّمنهاّقبلّالبعثةّ :
إنُّأقوالُّالنيبُّحجةُّكأفعاله؛ُّوذلكُّألنُّقولُّالنيبُّوحيُّمنُّعندُّاهللُّعزُّوجل{ُّ :وماُّينطقُّعنُّاهلوىُّ(ُّ)3إنُّهوُّإالُّوحيُّ
يوحىُّ( [ُّ })4النجم] ُّ،والدليلُّيفُّاآليةُّ:أنهُّمنزهُّأنُّيصدرُّنطقهُّعنُّهوىُّ،بلُّكلُّماُّيصدر ُّعنهُّوحيُّمنُّاهللُّعزُّوجلُّ ُّ،ومماُّيؤكدُّ
هذاُّأيضاُّويعضدهُّقولهُّتعاىل {ُّ :وماُّآتاكمُّالرسولُّفخذوهُّوماُّهناكمُّعنهُّفانتهوا} ُّ[احلشر ُّ،]2ُّ:ووجهُّالداللةُّيفُّاآليةُّ:أنه ُّمعصومُّ
منُّاخلطأُّ،وأنُّكلُّأقوالهُّأمرُّاُّكانتُّأوُّهنياُّ،منُّعندُّاهللُّعزُّوجل( ُّ .)5
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 الدعوةُّإىلُّاإلسالمُّ"تارخيهاُّيفُّعهدُّالنيبُّ والصحابةُّ والتابعنيُّ والعهودُّاملتالحقةُّ،وماُّجيبُّاآلن"ُّ،حممدُّأبوُّزهرةُّ ،دارُّالفكرُّالعريبُّ،القاهرة8112ُّ،مُّ،ص.82ُّ، 84 أفعالُّالرسول ُّـُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّـُّوداللتهاُّعلىُّاألحكامُّالشرعيةُّ،دُّ.حممدُّسليمانُّاألشقرُّ ،دارُّالنفائسُّ،األردنُّ،ط8424ُّ،8هـ2004ُّ/م ُّ)40ُّ:31ُّ/ 8(ُّ، أفعالُّالرسول ُّـُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّـُّوداللتهاُّعلىُّاألحكامُّالشرعيةُّ،دُّ.حممدُّسليمانُّاألشقرُّ ،دارُّالنفائسُّ،األردنُّ،ط8424ُّ،8هـ2004ُّ/م ُّ) 40ُّ/ 8(ُّ،بتصرفُّ . الدعوةُّإىلُّاإلسالمُّ،حممدُّأبوُّزهرةُّ،دارُّالفكرُّالعريبُّ،القاهرة8112ُّ،مُّ،صُّ .81 -الردُّعلىُّاملستشرقنيُّيفُّشبهامهمُّحولُّالسنةُّالنب ويةُّ،حممدُّشيخُّعبدُّاهللُّ ،مكتبة ُّعبادُّالرمحنُّ،القاهرةُّ،طُّ8421ُّ، 8هـ2001ُّ/مُّ،صُّ 82بتصرفُّ .
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وعليهُّنعلمُّأنُّالعصمةُّصفةُّالزمةُّوواجبةُّشرعا ُّللنيب ُّويتتبُّعليها ُّحتميةُّصدقهُّيفُّكلُّماُّينطقُّبهُّمنُّ :
ُُّّ .8قرآنُّتلقاه ُّعنُّاهللُّعزُّوجلُّبالوحيُُّّ .2ُّ .أحاديث ُّقدسيةُّبلغهاُّإليهُّالوحيُّباللفظُّ،أوُّبهُّمعُّاملعىنُّ .
ُُّّ .3أحاديث ُّنبويةُّيشرعُّهباُّالنيبُّصلى ُّاهللُّعليهُّوسلمُّحكما ُّشرعيا ُّيبنيُّحلهُّأوُّحترميهُّ .
ويفُّهذاُّثبتُّعنهُّأنهُّقال «ُّ:يوشكُّالرجلُّمتكئاُّعلىُّأريكتهُّحيدثُّحبديثُّمنُّحديثيُّفيقولُّ:بينناُّوبينكمُّكتابُّاهللُّفماُّ
وجدناُّفيهُّمنُّحاللُّاستحللناهُّ ،وماُّوجدنا ُّفيهُّمنُّحرامُّحرمناهُّ ،أالُّوإنُّماُّحرمُّرسولُّاهللُّمثلُّماُّحرم ُّاهلل( ُّ )8
ُُُُُُّّّّّّ ولناُّأنُّنتساءلُّ:هلُّيقعُّالتحرميُّبالفعلُّأمُّبالقولُّاللغوي؟!ُّ الُّشكُّيفُّأنهُّيكونُّبالقولُّاملفيدُّمنُّالنيبُّذلكُّأنُّالقولُّأبلغُّمنُّ
الفعلُّ،فكيفُّالُّيكونُّكالمهُّحجة؟! ُّ إضافةُّإىلُّذلك ُّفإنُّالرسالةُّسفارة ُّبنيُّاهلل ُّتعاىلُّ ،وبنيُّعبادهُّلتبليغ ُّأحكامهُّاليت ُّأوحاها ُّإىلُّ
الرسولُّليوصلهاُّإىلُّعبادُّاهللُّفلوُّملُّيكنُّالرسولُّصادقاُّيفُّأخبارهُّالبالغيةُّ،لبطلتُّداللةُّاملعجزةُّولفاتُّاملقصودُّمنُّالرسالةُّ،فرسالتهُّ
دليلُّصدقهُّيفُّأخبارهُّالبالغية ُّ ،وعلىُّهذاُّفعصمتهُّاليتُّهي ُّمقتضىُّرسالتهُّليستُّمقصورةُّعلى ُّأفعالهُّفحسب ُّ،فقدُّأمجع ُّالعلماءُّ
علىُّأنهُّمعصومُّعنُّكلُّماُّخيلُّبالتبليغ ُّسواءُّكانُّخرباُّقطعياُّ،أوُّفعالُّ،أوُّتقريراُّ،أوُّأمراُّ،أوُّهنياُّ،فإنُّذلكُّكلهُّمنُّأنواعُّالبالغُّ .
وعلىُّعكسُّماُّتومهه ُّأصحابُّهذهُّالشبهةُّ ،فإنُّالعلماءُّكماُّ استدلواُّعلىُّحجية ُّالسنةُّبالقرآنُّ استدلوا ُّبأمرهُّيف ُّأكثر ُّمنُّ
موضعُّبطاعة ُّالرسولُّعلى ُّحجيةُّأقواله ُّوأفعالهُّوتقريراته ُّ ،ومما ُّسبقُّيتبني ُّزيفُّهذه ُّالشبهةُّ،وجهل ُّأصحاهباُّ،وذلك ُّلثبوت ُّحجيةُّ
السنةُّبأنواعهاُّكماُّأنُّعصمتهُّيفُّاخلربُّالبالغيُّ،دليلُّمستهلُّيغنينا ُّوحدهُّيفُّإثباتُّمجيعُّأنواعُّالسنة( ُّ )2
ّّّّّّّ ّأماّاحتجاجهمّبأنّأقوالهّّقبلّالبعثةّملزمةّإلاّماّاحتججناّبأقوالهّبعدها ُّ :إنُّماُّاستدلُّبهُّأصحابُّهذهُّالشبهةُّمن ُّدليلُّ
وجوبُّاألخذُّبكالمهُّقبلُّالبعثةُّدليلُّساقط؛ُّألنناُّغريُّملزمنيُّبأخذُّماُّوردُّعنهُّقبلُّالبعثةُّسواءُّكانُّقوالُّأوُّفعالُّأوُّغريُّذلكُّ،وإذ ُّاُّ
كانتُّالسنةُّهيُّماُّصدرُّعنُّالنيب ُّمنُّقولُّأوُّفعلُّأوُّ تقريرُّ،فإنهُّقبلُّالبعثةُّملُّيكنُّنبياُّ،لذلكُّكلُّماُّصدرُّعنهُّقبلُّالبعثةُّالُّيندرجُّ
حتتُّتعريفُّالسنةُّ،أوُّيكونُّمنُّأقسامهاُّ.وانطالقاُّمنُّهذهُّالقاعدةُّيبطلُّدليلُّأصحابُّهذهُّالشبهةُّ،ويتضحُّزيفُّماُّادعوهُّ .
وبالرغمُّمنُّهذاُّ،فإنناُّلو ُّاستعرضناُّحالهُّقبلُّالبعثةُّ،جند ُّأنهُّقدُّلقبُّبالصاد قُّاألمنيُّ ،فلوُّأخذناُّبكالمه ُّقبلُّالبعثةُّ ،فالُّ
شيءُّيفُّذلكُّ،وإنُّملُّنأخذُّبهُّ،فالُّشيءُّأيضاُّفيهُّ،وذلكُّألنهُّملُّيكنُّقدُّبعثُّبعدُّ،وملُّيدخلُّكالمهُّيفُّدائرةُّالسنةُّ،فقولهُّوفعلهُّ
وتقريره ُّيفُّهذهُّاملدةُّليسُّبسنةُّ،ولسناُّملزمني ُّبهُّ،وبذلكُّيبطلُّدليلهمُّ،وماُّيتتبُّعليهُّمنُّادعاء ُّوطعنُّ .
ثالثاّ.البيانّالقولي ّأقوىّداللةّمنّالتطبيق ّالعمليّالفعلي؛ّلذاّكانتّاألدلةّالمعتمدةّفيّالشريعةّأغلبهاّأقوالّ :
لقدُّاحتجُّعلماءُّاألصولُّعلىُّأنُّالقولُّأقوىُّداللةُّمنُّالفعلُّ،مباُّيأيت ُّ:أنُّالقولُّلهُّصيغةُّ،فيمكنُّأنُّيعلمُّاملرادُّبهُّمنُّمجيعُّ
الوجوهُّ،والتعبريُّبهُّعنُّكلُّماُّيف ُّالنفسُّ ،مباُّيكونُّنصاُّيفُّاملطلوبُّأوُّظاهراُّ،حيثُّإنُّاأللفاظُّموضوعةُّملعانُّمعلومةُّميكن ُّتركيبهاُّ
لتدلُّعلىُّاملرادُّعيناُّ،وبدرجةُّالعمومُّواخلصوصُّاملطلوبةُّ،ومباُّيدلُّعلىُّاحلكمُّاملرادُّ،وقدُّقالُّالشاعر ُّ :القولُّينفذُّماُّال ُّينفذُّاإلبر ُّ
أماُّالفعلُّفالُّيقعُّإالُّعلىُّصورةُّواحدةُّ،وال ُّيتعدىُّتلكُّالصورةُّبنفسهُّ،فالُّيفهمُّمنهُّبنفسهُّدرجةُّاحلكمُّأهيُّالوجوبُّ،أمُّ
االستحبابُّ،أمُّاإلباحةُّ،والُّيعلمُّقدرُّانسحابهُّعلىُّأشخاصُّآخرينُّغريُّالفاعلُّ،وعلى ُّأحوالُّأخرىُّغريُّاحلالةُّاليتُّوقعُّعليهاُّ .
إنُّالقولُّميكنُّأنُّيدلُّبهُّعلىُّأنهُّبيانُّللمجملُّخبالفُّالفعلُّ،فإنهُّالُّيدلُّبنفسهُّعلىُّذلكُّ،فالُّيعلمُّذلكُّإالُّب دليلُّغريُّ
فعليُّ،إماُّبالقولُّ،وإماُّبالعقلُّ،وإماُّبأنُّيعلمُّذلكُّبالضرورةُّمنُّقصده ُّ،إنُّالفعلُّالُّميكنُّالداللةُّبهُّعلىُّاملعدومُّواملعقولُّ،بل ُّعلىُّ
املوجودُّواحملسوسُّخاصةُّ،خبالفُّالقولُّإذُّميكنُّالتعبريُّبهُّعنُّكلُّذلكُّ .
 - 1صحيحُّ:أخرجه ُّابنُّماجهُّرقمُّ(ُّ.) 82وصححهُّاأللبانُّ ،السنةُّاإلسالميةُّبنيُّإثبات ُّالفامهنيُّورفضُّاجلاهلنيُّ،دُّ.رؤوفُّشليبُُّّ ،صُّ .88
 - 2السنةُّالنب ويةُّحجيةُّ وتد ويناُّ،حممدُّصاحلُّالغرسيُّ ،مؤسسةُّالريانُّ،بريوتُّ،ط8422ُّ،8هـ2002ُّ/م ُّ،صُّ .803
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ُُُُّّّّ إنُّالفعلُّالبيانُّقدُّيال زمهُّحركاتُّوأوصافُّغريُّمرادُّأنُّتكونُّبياناُّ،ويعرفُّذلكُّباالستقراءُّ،وهذاُّقدُّجيعلُّيفُّكلُّجزءُّمنُّأجزاءُّ
ائنُّ،
الفعلُّالبيانُّاحتماالُّأنهُّغريُّمرادُّ،وهذهُّاالحتماالتُّالُّميكنُّإزالتهاُّإالُّبتكرارُّالفعلُّمعُّحذفهاُّ،أوُّبالقولُّ،أوُّبغريُّذلكُّمنُّالقر ُّ
كماُّوقفُّالنيب ُّبعرفةُّيفُّمكانُّمعنيُّ،ولكيُّالُّيظنُّظانُّأنُّذلكُّاملكانُّمقصودُّقال«ُّ:وقفتُّهاُّهناُّوعرفةُّكلهاُّموقف»( )8وقالُّ
يفُّمزدلفةُّمثلُّذلكُّ،وقالُّيفُّالنحرُّمبىن ُّ«ُّ:حنرتُّهاُّهنا ُّومىنُّكلهاُّمنحر»(  ُّ )2والقولُّميكنُّإخالؤه ُّعنُّمثلُّهذهُّاالحتماالتُّ .
ومماُّيدعمُّهذه ُّالرؤيةُّأن ُّالقولُّتتبلور ُّبهُّاألحكام ُّوالصالتُّبني ُّ األمورُّ،وكمُّمن ُّحقائقُّكانتُّموجودة ُّبالفعلُّ،ولكن ُّالُّ
يلتفتُّالناسُّإىلُّوجودهاُّ،والُّينتبهونُّإىلُّأهناُّمتثلُّدوراُّفيما ُّجيريُّ(بالفعل)ُّأمامُّأبصارهمُّ،فلماُّقيضُّهلاُّشخصُّذوُّفطانة ُّوذكاءُّ،
فلمحهاُّوعربُّعنهاُّبالقولُّأصبحتُّشيئاُّمعلوماُّميكنُّلغريهُّمنُّالناسُّفهمهُّوتطبيقهُّواالستفادةُّمنهُّ،ومماُّيؤكدُّذلكُّحوادثُّاستخراجُّ
قواننيُّالظواهرُّالطبيعيةُّ،كالكهرباء ُّواجلاذبيةُّواملغناطيسية ُّواحلرارةُّوالربودةُّ،وتأثريامهاُّاملختلفةُّ .
ويكفيُّللتدليلُّعلىُّذلكُّماُّنراهُّلعلماءُّالصحابةُّكعائشةُّرضيُّاهللُّعنهاُّيفُّفهمهاُّلألحكامُّوأسباهباُّمنُّأفعالُّالنيبُّيفُّشئونُّ
طهارتهُّ،وص التهُّبالليلُّوالنهارُّ،وصيامهُّ،وغريُّذلكُّ،وماُّنراهُّألئمةُّاألصولينيُّمنُّاستنباطهمُّلقواننيُّاألصولُّ،معُّأهناُّكانتُّجاريةُّ
قبلهمُّ(بالفعل)ُّيفُّنصوصُّالكتابُّوالسنةُّوكالمُّالناسُّ،وهكذاُّاخلليلُّمعُّقواننيُّالعروضُّ،وهكذاُّأيضاُّقواننيُّكلُّعلمُّوفنُّمماُّيوفقُّ
اهللُّمنُّشاءُّمنُّأهلُّاملواهبُّالستخراجه ُّوالتعبريُّعنه( ُّ .)3
األدلةّالمعتمدةّفيّالشريعةّأغلبهاّأقوال ّ :فالسنةُّالنبويةُّمنُّحيثُّطبيعتهاُّتنقسمُّإىلُّقسمنيُّمهاُّ:األقوال ُُّّواألفعالُّ،ولقدُّ
توسعُّالزركشيُّيفُّالبحر ُّاحمليطُّيفُّذكرُّأقسام ُّالسننُّبالتفصيلُّ،فجعلهاُّمثانيةُّ :القولُّ،الفعلُّ،التقريرُّ،ما ُّهمُّ ُّب هُّ،اإلشارةُّ ،الكتابةُّ،
التكُّ،التنبيهُّعلىُّالعلة(  ُّ)4وعلىُّهذاُّفإنُّالقولُّهوُّأهمُّأقسامُّالسنةُّ،ولذلكُّصدرتُّبهُّاألقسامُّ،فكيفُّيدعىُّبعدُّذلكُّأنُّأقوالهُّ
ليستُّمنُّالسنة؟! ُّ
االُّ،وذلكُّمثلُّ:تشهدُّ،وكربُّ،
ُّ
مثُّإنُّكثرياُّمنُّاألقوالُّيعربُّعنهاُّمباُّيوهمُّالفعليةُّ،وجيبُّأ الُّخيدعناُّذلكُّيفُّحقيقةُّكوهناُّأقو
وسبحُّ،ولىبُّ ،ومدحُّ،وأثىنُّ ،ووبخُّفالناُّ ،ولعنهُّ ،ودعاُّعليهُّ،وأمرهُّ ،وهناه ُّ،ودليلُّأهناُّأقوال ُّأهناُّتفسرُّبالقولُّ ،فـُّ"التشهد"ُّهو ُّقولُّ:
ُّ"التلبية"ُّهيُّقولُّ :لبيكُّاللهمُّلبيكُّ ،وهكذا( ُّ)5وعليهُّفإن ُّاألفعالُّ
ُّ
أشهدُّأنُّال ُّإلهُّإالُّاهللُّ ،و"التسبيح"ُّهوُّقولُّ :سبحانُّاهللُّ،و
واألقوالُّعلىُّعالقةُّوطيدةُّ،الُّسيماُّماُّصدرُّعنُّالنيبُّإذُّإنهُّملُّيصلنا ُّحننُّإالُّعنُّطريقُّالقولُّاملفيدُّ .
وإذاُّكناُّمتفقنيُّعلىُّذلكُّ،فإنناُّلوُّأخرجناُّأقوالهُّمنُّحيزُّالسنةُّ،لضاعُّالكثريُّمنها؛ُّإذُّإنُّاألقوالُّأدلُّعلىُّاألحكامُّ،وهيُّ
األصلُّيفُّالتبليغُّوالبيانُّ،ومباحث ُّاألفعالُّتؤخرُّيفُّأبوابُّالسنةُّغالباُّعنُّمباحث ُّاألقوالُّ،وماُّهذاُّإالُّألمهيةُّاألقوالُّيفُّالسنةُّ .
وذلكُّألنُّاألدلةُّاملعتمدةُّيفُّالشريعةُّأغلبهاُّأقوال؛ُّفالكتابُّالعظيمُّقولُّاهللُّتعاىلُّ،والسنةُّالنبويةُّمنهاُّأقوالُّ،ومنهاُّأفعالُّ،
واإلمجاعُّمن هُّقويلُّومنهُّفعليُّ،ومذهبُّالصحابةُّعن دُّمنُّقالُّبهُّ،منهُّقويلُّومنهُّفعليُّ،وعليهُّفسنةُّالنيبُّتنبينُّأولُّماُّتنبينُّعلىُّأقوالهُّ
ومماُّيؤكدُّذلكُّباإلضافةُّإىلُّماُّسبقُّأنُّاألدلةُّإماُّأ قوالهُّ،وإماُّأفعالهُّ،وإماُّغريمهاُّ .
يعُّ،وفيهاُّيتجلىُّ
يقولُّالدكتورُّيوسفُّالقرضاويُّ:إنُّاألحاديثُّالقوليةُّمتثلُّيفُّالوا قعُّمجهرةُّالسنةُّ،وعليهاُّمدارُّالتوجيهُّوالتشر ُّ
البيانُّالنبويُّ،وتتمثل ُّالبالغةُّاحملمدية ُّبأجلىُّصورهاُّ ،وفيهاُّ"جوامع ُّالكلم"ُّاليت ُّخصُّاهلل ُّهباُّخامت ُّرسلهُّويراد ُّهباُّ:األحاديث ُّاليتُّ
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صحيحُّمسلمُّ(بشرحُّالنووي)ُّ،كتابُّ:احلجُّ،بابُّ:ماُّجاءُّأنُّعرفةُّكلهاُّموقفُّ،) 8151ُّ/5(ُّ،رقم ُّ(ُّ .)2103
ُّ
 صحيحُّمسلمُّ(بشرحُّالنووي)ُّ،كتابُّ:احلجُّ،بابُّ:ماُّجاءُّأنُّعرفةُّكلهاُّموقفُّ،) 8151ُّ/5(ُّ،رقم ُّ(ُّ ُّ.)2103ُّأفعالُّالرسول ُّـُّصلىُّا هللُّعليهُّوسلمُّـُّوداللتهاُّعلىُّاألحكامُّالشرعيةُّ،دُّ.حممدُّسليمانُّاألشقرُّ ،دارُّالنفائسُّ،األردنُّ،ط8424ُّ، 8هـ2004ُّ/م ُّ )808ُّ:11ُّ/8(ُّ، انظرُّ:البحرُّاحمليط ُّيفُّأصولُّالفقهُّ،الزركشيُّ ،حتقيقُّ:عبدُّالقادرُّالعانُّودُّ.عمرُّسليمانُّاألشقرُّ،دارُّالصفوةُّ،مصر8483ُّ،هـ8112ُّ/م ُّ .)240ُّ/ 2(ُّ، -أفعالُّالرسول ُّـُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّـُّوداللتهاُّعلىُّاألحكامُّالشرعيةُّ،دُّ.حممدُّسليمانُّاألشقرُّ ،دارُّالنفائسُّ،األردنُّ،ط8424ُّ،8هـ2004ُّ/م ُّ .)55ُّ/ 2(ُّ،

47

السنّـ ـ ـةّالنبـ ـ ـويةّوحيّرب ـ ـ ـانيّ،منـ ـ ـاقشةّلدعاوىّأع ـ ـ ـداءّالس ـ ـ ـنـةّال ـ ـنـ ـبـويـةّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّإعدادّ:محـ ـ ـ ـ ـ ــمدّأحم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدّص ـ ـ ـ ــبرة

مجعتُّيفُّألفاظُّقليلةُّمعانُّمجة ُّ،وإنُّأفعالهُّمبجردهاُّالُّتدلُّعلىُّأكثرُّمنُّجوازُّ الفعلُّ،أماُّاستحبابهُّأوُّوجوبهُّ،فالُّبدُّأنُّيدلُّعليهُّ
دليلُّمنُّقولهُّوذلكُّمثلُّقولهُّيفُّأفعالُّالصالةُّ«صلواُّكماُّرأيتمونُّأصلي» ُّ( ُّ)8وقولهُّيفُّأفعالُّاحلج«ُّ:لتأخذواُّمناسككم»( ُّ .)2
الُّالنيبُّقولُّساقطُّالُّيقولُّبهُّعاقلُّيدركُّمعانُّاأللفاظ؛ُّومنُّ
ُّ
وهبذاُّيتضحُّمباُّليسُّفيهُّجمالُّللشكُّأنُّالقولُّبعدمُّحجيةُّأقو
الُّالنيبُّليستُّمنُّالسنةُّأوُّحىتُّأهناُّتقلُّدرجةُّعنُّأفعالهُّصلىُّ اهللُّعليهُّوسلم ُّ
ُّ
مثُّفليسُّلقائلُّأنُّيقولُّأمامُّهذهُّاألدلةُّالدامغةُّ:إنُّأقو
رابعاّ.الدراساتّالتربويةّتثبت ّأنّالقولّأولّطرقّالتحصيل ّالمعرفيّ :
لقدُّكشفتُّالدراساتُّالتبوية ُّعنُّأنُّتأثرُّشخصُّماُّ بشخصُّآخر ُّيفُّحتصيلُّأنواعُّاملعرفةُّوالتعليمُّ،واكتساب ُّاالجتاهاتُّ
والقيمُّوالعاداتُّ ،ميكن ُّأن ُّيتم ُّبثالث ُّطرقُّ :االستماع ُّلألقوالُّ،واملشاهدة ُّلألفعال ُّواالقتداء ُّهباُّ ،واملمارسة ُّمن ُّجانب ُّاملتعلم ُّمعُّ
التصحيحُّمنُّجانبُّاملعلم ُّ،إذن ُّفاستماعُّاألقوالُّهوُّأولُّطرق ُّالتعلمُّوحتصيلُّاملعرفة ُّ،وعليهُّفالقول ُّأساسيُّيفُّعمليةُّالتعليمُّ ،وبهُّ
نقلُّمعلوماتُّوافرةُّيفُّبرهةُّ
ُّ
تنتقلُّاألفكارُّواملعلوماتُّمنُّذهنُّاملعلمُّإىلُّذهنُّاملتعلمُّعنُّطريقُّحاسةُّالسمعُّ،وميكنُّهبذهُّالواسطةُّ
قصرية ُّ،ومتتازُّهذهُّالطريقةُّبإمكانُّالتحديدُّالدقيقُّللمعلوماتُّوربطُّالسببُّباملسبباتُّ،وذكرُّالصيغُّبدرجةُّالعمومُّواخلصوصُّاملطلوبةُّ،
وذلكُّمباُّتوفرهُّأداةُّاللغةُّمنُّإمكانياتُّالُّتكادُّتقفُّعندُّحدُّ،يستطاعُّبواسطتهاُّأداءُّالفكرةُّعلىُّدرجةُّعاليةُّمنُّالكمالُّ،حبسبُّ
متكنُّاملعلمُّمنُّالفصاحة ُّوالبالغةُّ،ووفرةُّحمصولهُّمنُّاأللفاظُّوالتاكيب( ُّ )3
وهبذاُّيتضحُّأنُّطريقةُّاإللقاءُّوالقولُّكانتُّهيُّالوسيلةُّالرئيسةُّألداءُّمهامُّالنيبُّالنبوية( ُّ )4منُّالتبليغُّوالدعوةُّإىلُّاهللُّ،وتربيةُّ
البيانُّاللغوي؛ُّوألنُّالنيبُّهوُّاملعلمُّاألولُّواملريبُّ
ُّ
األمةُّوتزكيتهاُّوتعليمها؛ُّإذُّإنُّمهماتُّالرسول ُّ تتحققُّأولُّماُّتتحققُّبالقولُّاملفيدُّو
هلذهُّاألمة؛ُّفالُّخيفىُّعليناُّأنُّالتعليمُّيستدعيُّمنُّاملعلمُّاملالحقةُّواملواصلةُّلعمليةُّالتعليمُّيوماُّبعدُّيومُّ،بلُّرمباُّساعةُّبعدُّساعةُُّّ ،وأنُّ
ينتهزُّالفرصُّإللقاء ُّاملعلوماتُّوتفسريها ُّوتكرارهاُّ،واملناقشةُّفيهاُّ ،وتصحيحُّأخطاء ُّاملتعلمنيُّعندُّاستذكارها ُّوتطبيقهاُّ،والثناء ُّعليهمُّ
إذاُّأحسنواُّاستيعاهباُّوالعملُّهباُّ،وأنُّال ُّخيليهمُّمنُّذلكُّكله ُّإالُّبعدُّأنُّيطمئنُّإىلُّأن ُّماُّحصلوهُّرسخُّلديهمُّعلىُّوجه ُّمستقيمُّ،
وأصبحتُّهلمُّملكةُّقويةُّوهكذاُّكان ُّشأنهُّمعُّأصحابهُّرضيُّاهللُّعنهمُّ .
وألمهيةُّهذهُّالطريقةُّ،ومنُّأجلُّميزامهاُّاملذكورةُّ،جعلُّاهللُّأصلُّالشريعةُّاألصيلُّقوالُّيتلىُّويسمعُّ،ومساهُّ"قرآناُّمبينا"ُّوجعلهُّ
مشتمالُّعلىُّاملسائلُّالرئيسةُّيفُّالشريعةُّ،وأمرُّبتالوتهُّوتدبره ُّوتفهمهُّ،ليستمعُّاجلميعُّكالمُّاهلل ُّغضاُّكماُّأنزلُّ،فتحصلُّمنه ُّاملنافعُّ
القسمُّاألكربُّمنهاُّهوُّسننُّقولية؟! ُّ
ُّ
اجلمةُّالكثرية ُّ،فكيفُّلناُّأنُّهنملُّأقوالهُّوالُّنعدهاُّمنُّالسنةُّ،و
فكانُّالنيبُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّ يبلغ ُّبلفظهُّماُّيوحىُّإليهُّمنُّأحكامُّ،ويبني ُّبلفظهُّماُّأشكلُّمنُّمعانُّالقرآنُّ،وجييب ُّعنُّ
األسئلةُّواالستفساراتُّاملوجهةُّإليهُّمنُّصحابتهُّالكرامُّ،ويدعوُّإىلُّاهللُّتعاىلُّاألفرادُّواجلماعاتُّيفُّلقاءاتُّخاصةُّ،أوُّاجتماعاتُّعامةُّ
ألمور ُّواقعةُّ ،أو ُّملناس بات ُّتتكررُّ،كما ُّيف ُّجمالس ُّحديثه ُّصلى ُّاهلل ُّعليه ُّوسلم ُّ مع ُّاملؤمننيُّ ،يف ُّاملسجدُّ ،والسوقُّ ،واملنزلُّ ،والسفرُّ
واإلقامةُّ،وكماُّيف ُّخطبهُّيف ُّاجلمعاتُّواألعياد ُّواحلجُّوغري ُّذلكُّ،واختذُّاملنرب ُّليسمعُّقوله ُّأكربُّعدد ُّمنُّاحلاضرينُّ ،بأكربُّقدر ُّمنُّ
الوضوحُّ،واختذُّلهُّأصحابهُّدكةُّمنُّطنيُّيف ُّاملسجدُّجيلسُّعليهاُّ ،إذاُّأرادُّأنُّيكلمهمُّويعلمهمُّ .
وإلاّتبينّلناّهذاّتأكدّلديناّأنّطريقةّاإللقاءّوالقولّ،كانتّهيّالوسيلةّالكبرىّألداءّالمهماتّالنبوية( ّ،)5وإلا ّتقررّ
هذاّ،واستقر ّفكيفّلعاقلّأنّيقولّ:إنّأقوالّالنبي ّصلىّاهللّعليهّوسلم ّليست ّسنة؟! ّ
- 1راجع ُّ املسودةُّيفُّأصولُّالفقهُّ،آلُّتيميةُّ ،حتقيقُّ:حممدُّحمييُّالدينُّعبدُّاحلميدُّ،ص ُّ .241واحلديثُّ صحيح ُّالبخاري ُّ(بشرحُّفتحُّالباري)ُّ،) 838ُّ/ 2(ُّ،رقمُّ(ُّ .)438
- 2احلديثُّ صحيحُّمسلمُّ(بشرحُّالنووي)ُّ،) 2032ُّ/ 5(ُّ،رقمُّ(ُّ.) 3021املدخل ُّلدراسةُّالسنةُّالنب ويةُّ،دُّ.يوسفُّالقرضاويُُّّ ،ط8425ُّ،5هـ2004ُّ/مُّ،صُّ ُّ 24
 - 3وقدُّكا نُّالنيب ُّ أفصحُّالعربُّ،وقدُّأويتُّج وامعُّالكلمُّ،قالُّالشافعي "ُّ:ولسا نُّالعرب ُّأوسعُّاأللسنةُّمذهبا ُّ،وأكثرهاُّألفاظا ُّ،والُّنعلمهُّحييط ُّجبميعُّعلمهُّإنسانُّغريُّنيب"ُّ.
(الرسالةُّ،حممدُّبنُّإدريس ُّالشافعيُّ ،حتقيقُّ:أمحدُّشاكرُّ،املكتبة ُّالعلميةُّ،بريوتُّ،دُّ.ت ُّ،صُّ .) 42
 - 4أفعالُّالرسول ُّـُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّـُّوداللتهاُّعلىُّاألحكامُّالشرعيةُّ،دُّ.حممدُّسليمانُّاألشقرُّ ،دارُّالنفائسُّ،األرد نُّ،ط8424ُّ،8هـ2004ُّ/م ُّ .)42ُّ،48ُّ/ 8(ُّ،
 - 5أفعالُّالرسول ُّـُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّـُّوداللتهاُّعلىُّاألحكامُّالشرعيةُّ،دُّ.حممدُّسليمانُّاألشقرُّ ،دارُّالنفائسُّ ،األردنُّ،ط8424ُّ،8هـ2004ُّ/م )42ُّ:40ُّ/ 2(ُّ،
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الخالصةُّ :
إنُّكلُّماُّصدرُّعنُّالنيبُّوحيُّمنُّعندُّاهللُّتعاىلُّ،وصدقُّاهللُّحيثُّيقول ُّ{وماُّينطقُّعنُّاهلوىُّ(ُّ)3إنُّهوُّإالُّوحيُّيوحى} ُّ
ُّ،وتلكُّالسفارةُّ،فتبنيُّ
ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُّالُّشكُّيفُّأنُّالرسالةُّسفارةُّبنيُّاهللُّتعاىلُّوبنيُّعبادهُّ،ولوُّأمهلناُّكالمهُّلضاعُّاملقصودُّمنُّهذهُّالرسالة ُّ
منُّذ لكُّأنُّالسنةُّهيُّماُّصدرُّعنُّالنيبُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّ منُّقولُّ،أوُّفعلُّ،أوُّتقريرُّ،دونُّتركُّأيُّقسمُّمنُّهذهُّاألقسامُّ .
ُّكثريةُّالُّ
ُُُُّّّّ ُُُّّّإنُّالقسمُّاألعظمُّواألهمُّمنُّالسنةُّهيُّالسنةُّالقولية؛ُّألنُّاألدلةُّاملعتمدةُّيفُّالشريعةُّأغلبهاُّأقوالُّكماُّأنُّهناكُّأفعاال ُّ
يلتفتُّالناسُّإليهاُّ،أوُّيدركونُّوجودها ُّأوُّكنههاُّ،وال ُّيستطيعونُّاالستفادةُّمنهاُّإالُّإذاُّوفق ُّعاملُّوأظهرهاُّبالبيانُّوالقول ُّاملفيدُّ ،فلوُّ
تركناُّأقوالُّالنيبُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم ُّ لفاتناُّكثريُّمنُّسنتهُّصلى ُّاهللُّعليهُّوسلمُّ .
ُُُّّّ ُُُّّّإنُّماُّصدرُّعنُّالنيبُّقبلُّالبعثةُّملُّنؤمرُّبالعملُّ به؛ُّألنهُّليسُّسنة؛ُّإذُّإنُّالنيبُّصلىُّاهللُّعليه ُّوسلمُّملُّيك نُّنبياُّآنئذُّ .
ُُّّ ُُّّ ُّإنُّأداءُّمهمةُّالنيبُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم ُّ يرتبطُّارتباطاُّوثيقاُّبأقواله؛ُّإذُّإنُّالقولُّاملفيدُّوالبيانُّاللغويُّهوُّالوسيلةُّالرئيسةُّألداءُّ
هذهُّاملهمةُّمنُّالتبليغُّ،والدعوةُّ،والتبيةُّ،والتعليمُّ،وا لتزكيةُّ،فكيفُّهنملُّبعدُّكلُّهذاُّقولُّالنيبُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم؟! ُّ
ُُّّ ُّ إنُّاإلسالمُّدينُّللناسُّكافةُّ،والُّشكُّأنُّالوسيلةُّاملثلىُّلتبليغُّاإلنسانيةُّكلهاُّبرسالةُّالنيبُّهيُّالقولُّبدليلُّالقرآنُّواملنطقُّالعقليُّ
السليمُّ .
ُُّّ ُُُّّّإنُّالدليلُّعلىُّقوةُّالبيانُّالقويلُّووضوحهُّهوُّأنُّالقولُّلهُّصي غةُّ،فيمكنُّأنُّيعلمُّاملرادُّبهُّمنُّمجيعُّالوجوهُّ،والتعبريُّبهُّعنُّكلُّماُّ
يفُّالنفسُّ،وميكنُّللقولُّأيضاُّأنُّيدلُّبهُّعلىُّأنهُّبيانُّللمجملُّ،وبهُّتتبلورُّاألحكامُّ،فكمُّمنُّحقائقُّكانتُّموجودةُّبالفعلُّ،ولكنُّ
الُّيلتفت ُّالناسُّإليهاُّ،فلماُّعربُّعنها ُّبالقولُّأصبحتُّشيئا ُّمعلوماُّللناس ُّمجيعاُّ .
· ُُّّ ُّإنُّالراغ بُّيفُّتعلمُّمهنةُّماُّمشافهةُّ،يدرسُّأوال ُّ أسسهاُّنظرياُّ،ويتفهمُّقواعدهاُّوأصوهلاُّمشافهةُّمنُّأقوالُّمدرسيها؛ُّإذُّ
تعدُّاألساسُّاألولُّيفُّالتعليمُّ،مماُّيؤكدُّأنُّالقولُّشيءُّأساسيُّيفُّهذهُّالعمليةُّ،فبهُّتنتقلُّاألفكارُّواملعلوماتُّمنُّذهنُّاملعلمُّإىلُّذهنُّ
املتعلمُّ،ومنُّمثُّقدمُّا لقولُّعلىُّالفعل؛ُّلذلكُّكانُّالقسمُّاألكربُّمنُّالسنةُّالنبويةُّسنناُّقوليةُّ )8 (.
ُّ
ُّ
ُّ
ُّ
ُّ
ُّ
ُّ
ُّ
ُّ
ُّ

اءاتُّوالشبهاتُّ،القسمُّالثالثُّ:السن ةُّ،اجمللدُّاألولُّالشبهةُُّّ 81
ُّ
ُّ -ُّ8هذاُّالبحثُّنشرُّيفُّ:موسوعةُّبيانُّاإلسالمُّ ُّ،الردُّعلىُّاالفت
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البحثّالثانيّ:شبهةّجولدّتسيهرّحولّتسميةّالسنةّ،والردّعليها ّ
ُُُُُُُُّّّّّّّّمنُّنافلة ُّالقولُّأن ُّنقررُّ :أنُّكلميت ُّ "السنة" ُّو"احلديث" ُّعربيتني ُّيف ُّاجلاهلية ُّواإلسالم ُّ،حيث ُّأنكر ُّهذهُّالبديهية ُّم ن ُّأعد اءُّ
اإلسالمُّجولدُّتسيهرُّحنيُّزعمُّتارةُّبأنُّكلمةُّ"السنة"ُّمأخوذةُّمنُّالعربيةُّ(مشناة)ُّفقال"ُّ:حىتُّيف ُّ اإلسالمُّ،أخذتُّهذهُّالفكرةُّمكاناُّ
أيضاُّ،أعىنُّاختاذُّقانونُّمقدسُّوراءُّالقرآنُّمكتوباُّأوُّمسموعاُّكماُّهوُّ احلالُّعندُّاليهود"ُّ( ُّ،)8وقا لُّتارةُّثانيةُّ:أهناُّمصطلحُّوثىنُّيفُّ
ابعهُّعلىُّذلكُّمنُّجلدتهُّشاختُّومارجليوثُّ،كماُّنقلهُّعنهمُّالدكتورُّحممدُّاألعظمي ُّيفُُّّكتابهُّ
ُّ
أصلهُّوإمنا ُّتبناهُّواقتبسهُّاإلسالمُّ.وت
احلديثُّالنبوي)ُّ(  ُّ،)2وتابعُّاملستشرقنيُّعلىُّذلكُّقاسمُّأمحدُّحيثُّقال"ُّ:وماُّينبغي ُّ أنُّيفطنُّإليهُّاملسلمونُّهوُّالتشابهُّ
ُّ
(دراساتُّيفُّ
الشفويُّفالتلمودُّاليهوديُّ الذيُّيشملُّاملشناةُّواجلمارةُّومهاُّيشبهانُّ
الكبريُّجداُّبنيُّهذاُّالرأيُّورأىُّ اليهودُّالقدميُّعنُّالوحيُّ املكتوبُّو ُّ
احلديث ُّوالسنة ُّاإلسالمية ُّ ومها ُّعبارة ُّعن ُّجمموعة ُّتعاليم ُّشفوية ُّحلاخامات ُّوكبار ُّعلماء ُّاليهود ُّأساسها ُّتفسريهم ُّوشرحهم ُّلكتاهبمُّ
املقدسُّعلىُّمدىُّطويلُّعلىُّلسانُّالعاملُّاليهوديُّيهوذاُّجولدنُّ( ُّ،ُّ )3كماُّزعمُّاملستشرقُّالفريدُّغيومُّيفُُّّكتابهُّ(احلديثُّيف ُّ اإلسالم)ُّ
أنُّكلمةُّ "حديث"ُّمشتقةُّمنُّالكلمةُّ العربيةُّعندُّاليهودُّ"هداش"ُّواليتُّتعىنُّاجلديدُّأوُّتعىنُّاألخبارُّأوُّالقصصُّ( ُّ .ُّ)4
ُُُُُُّّّّّّمردُّهذهُّالشبهةُّيهدفُّإىلُّنفىُّأنُّتكونُّالكلمتنيُّعربيتنيُّ،وقدُّردُّهذهُّالشبهةُّالباطلةُّاألستاذُّالشيخُّحممودُّشلتوتُّيفُُّّكتابهُّ
(اإلسالمُّعقيدةُّوشريعة)ُّونفىُّأنُّتكونُّكلمةُّالسنةُّمأخوذةُّمنُّالعربيةُّ( ُّ،ُّ )5كماُّردُّالدكتورُّحممدُّاألعظمي ُّيفُُّّكتابهُّ(دراساتُّيفُّ
احلديثُّالنبوي )ُّالزعمُّالباطلُّجلولدُّتسيهر؛ُّأهناُّمصطلح ُّوثىنُّيف ُّأصلهُّ،وإمناُّتبناه ُّواقتبسهُّاإلسالمُّ( ُّ .)4
ُّ

ُُُُُُّّّّّّ وذكرُّهذه ُّالشبهة ُّوردها ُّالدكتور ُّرءوف ُّشليب ُّيفُُّّكتابه ُّ(السنةُّالنبوية ُّبني ُّإثبات ُّالفامهني ُّورفض ُّاجلاهلني) ُّفقالُّ :زعم ُّبعضُّ
ُّأخذهُّاملسلمونُّمنُّالكلمة ُّالعربيةُّ(مشناة)ُّاليت ُّتطلقُّيف ُّ االصطالحُّاليهودي ُّعلىُّجمموعة ُّالرواياتُّ
ُّ
الباحثنيُّأنُّالتعبريُّبكلمةُّسنة
اإلسرائيليةُّ اليت ُّتعتربُّيف ُّنظرهمُّمرجعاُّأساسياُّيف ُّ التعرفُّعلىُّأحكامُّالتوراةُّ،كماُّتعتربُّشرحاُّوتفسرياُّهلاُّ،مثُّعرهباُّاملسلمونُّإىلُّكلمةُّ
(سنة)ُّوي دعىُّاليهودُّأنُّاملسلمنيُّأطلقوهاُّبعدُّالتعريبُّعلما ُّعلىُّجمموعةُّالرواياتُّالنبويةُّيف ُّمقابلُّاستعماهلمُّلكل مةُّ"مشناة" ُّعلماُّ
علىُّجمموعةُّالرواياتُّاإلسرائيليةُّ .
ُُُُُُُُّّّّّّّّواجلوابُّ:يقولُّملخصُّ"قوهلم"ُّيف ُّنقطتني-ُّ 8ُّ :أنُّاملسلمنيُّعربومهاُّمنُّكلمةُّ"مشناة"ُّو"هداش"-2ُّ،أنُّاملسلمنيُّأطلقومهاُّ
علماُّعلىُّجمموعةُّالرواياتُّالنبويةُّيف ُّ مقابلُّماُّصنعهُّاليهودُّمنُّإطالقهمُّكلمةُّ"مشناة"ُّعلىُّ جمموعةُّالرواياتُّاإلسرائيليةُّاليت ُّتشرحُّ
هلمُّالتوراةُّ،ونعتربُّاملصدرُّاألساسيُّيفُّ التعرفُّعلىُّاألحكام ُّ،ورداُّعلىُّالنقطةُّاألوىلُّ:فإنُّالعقلُّالباحثُّاألمنيُّالُّيتقبلُّادعاءُّاليهودُّ
ومنُّصارُّعلىُّدرهبمُّ،أنُّالعربُّاألوائلُّاملسلمنيُّقدُّعربواُّ"مشناة"ُّإىلُّ"سنة"ُّأوُّعربواُّ"هداش"ُّإىلُّ"حديث"ُّ،أوالُّ:لعدمُّاملشاهبةُّيفُّ
احلروفُّوالبنيةُّ ،ثانيا ُّ :ألنُّالكلمتني ُّورد ُّاستعماهلماُّيف ُّ الشعر ُّاجلاهلي ُّقبل ُّاإلسالمُّ،كماُّاستعملهما ُّربنا ُّعزُّوجل ُّيفُُّّكتابة ُّالعزيزُّ،
ُّ
واستعملهماُّنبيناُُّّيف ُّحديثهُّالشريفُّ،علىُّحنوُّماُّذكرناهُّسالفاُّيف ُّ تعريفُّالسنةُّواحلديثُّلغةُّ.وذلكُّمماُّالُّيتكُّجماالُّلفرضيةُّحبثُّ
تعريبُّكل مةُّسنة ُّمنُّمشناةُّأو ُّحديثُّمنُّهداشُّ،وإذاُّفالكلمتنيُّملُّيعرهبماُّاملسلمونُّمنُّكلميت ُّمشناةُّوهداشُّ،وإمناُّأخذومها ُّمنُّ
صميمُّلغتهمُّ،وصريحُّكتاهبمُّالكرميُّ،وصريح ُّحديثُّنبيهمُّصلىُّاهللُّعليه ُّوسلمُّ ،)2 (ُّ.

ُُّّ -ُّ8العقيدةُّ والشريعةُّىفُّاإلسالمُّصُُّّ .41
ُّ -ُّ2دراساتُّىفُّاحلديثُّالنبوى ُُّّ .5،4/ُّ8
ُّ -ُّ3إعادةُّتقييم ُّاحلديث ُّصُُّّ .21ُّ، 21
ُُّّ -ُّ4نقالُّعنُّمنهجيةُّمجعُّالسنةُّللدكتورة ُّعزيةُّعلىُّطهُّصُُّّ . 42
ُّ -ُّ5اإلسالمُّعقيدة ُّوشريعةُّصُُّّ .413ُّ،412
ُّ -ُّ4دراساتُّيفُّاحلديثُّالنبوي ُُّّ 88-5/ُّ8
 ُّ -ُّ2السنةُّالنب ويةُّبنيُّإثبات ُّالفامهنيُّورفضُّاجلاهلنيُّصُّ ُّ 32وماُّبعدهاُّبتصرفُّ .
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ُُُُُُُّّّّّّّيقولُّالدكتورُّاألعظمي ُّ:ولذاُّفإنُّماُّقالهُّجولد ُّتسيهرُّبأنُّالسنةُّمصطلحُّوثىنُّاستخدمهُّاإلسالمُّ،ادعاءُّالُّيستندُّإىلُّدليلُّ،
ومعارضُّلألدلةُّامللموسة ُّ،ثمّإنّاستعمالّالجاهليينّأوّالوثنيينّمنّالعربّلكلمةّ"ما"ّفي ّمفهومهاّاللغ ّويّالّيلبسهاّثوباّمعيناّ،
وال ّيحيلها ّإلى ّمصطلح ّوثنى ّوخصوصا ّإلا ّالحظنا ّاستعماالتهم ّالمختلفة ّلهذه ّالكلمةّ ،وإال ّأصبحت ّاللغة ّالعربية ّبكاملهاّ

مصطلحاّوثنياّوهذاّالّيقولّبهّعاقلُّ(  ُّ،)8ونفسُّهذاُّالكالمُّيقالُّرداُّعلىُّماُّزعمهُّالفريدُّغيومُّمنُّأنُّكلمةُّ"حديث"ُّمشتقةُّمنُّ
الكلمةُّالعربيةُّ"هداش"ُّ،ورداّعلىّالنقطةّالثانية ُّ:يقولُّابنُّقيمُّاجلوزيةُّىفُّإغاثةُّاللهفانُّ:إنُّكلمةُّمشناةُّإمناُّتعىنُّالكتابُّالذىُّألفهُّ
علماءُّاليهودُّيف ُّ زمنُّدولةُّالبابلينيُّوالفرسُّ ،ودولةُّاليونانُّوالرومُّ،وهوُّالكتابُّاألصغر ُّ ،ومبلغُّحجمهُّحنوُّمثامنائةُّورقةُّ ،أما ُّالتلمودُّ:
فهوُّالكتابُّاألكربُّالذىُّألفهُّعلماءُّاليهود ُّمعُّمشناةُّ،ومبلغُّحجمهُّحنوُّنصفُّمحل ُّبغلُّلكربهُّ،وملُّيكنُّالفقهاءُّالذينُّألفوه ُّيفُّ
احدُّ،وإمناُّألفوهُّجيالُّبعدُّجيلُّ،فلماُّنظرُّاملتأخرونُّمنهمُّإىلُّهذاُّالتأليفُّ،وأنهُّكلماُّمرُّعليهُّالزمانُّزادواُّفيهُّ،وأنُّيف ُّ الزياداتُّ
ُّ
عصرُّو
يادةُّفيهُّ،أدىُّإىلُّاخلللُّالذىُّالُّميكنُّسدهُّ،قطعواُّ
ُّ
املتأخرةُّماُّيناقضُّأوائلُّهذاُّالتأليفُّ،علمواُّأهنمُّإنُّملُّيقطعواُّذلكُّومينعواُّمنُّالز
الزيادةُّفيه ُّ،ومنعواُّمنهاُّ،وحظرواُّعلى ُّالفقهاءُّالزيادةُّفيهُّ،وإضافةُّشيء ُّآخر ُّ إليهُّ،وحرمواُّمنُّأن ُّيضافُّإليهُّشيء ُّآخرُّفوقف ُّعلىُّ
ذلكُّاملقدارُّ( ُّ .ُّ)2
ُُُُُُُُّّّّّّّّ وإذاُّفاملشناةُّوالتلمودُّمنُّتأليفُّفقهاءُّاليهود ُّإرضاءُّألهوائهمُّ،وقدُّنسبوهاُّإىلُّالتوراةُّوإىل ُّسيدناُّموسىُّوليسُّاألمرُّكذلكُّ
مروياتُّنبويةُّموحىُّهباُّمنُّقبلُّربُّالعزةُّ،والُّمدخلُّألحدُّمنُّعلماءُّاإلسالمُّيفُّشيء ُّمنهاُّ
ُّ
ديثُّالنبوي ُّوالسنةُّاملطهرة؛ُّفهيُّ
ُّ
يفُّاحل
إالُّحبفظهاُّورعايتهاُّوتنفيذهاُّ،وصاحبُّالسنةُّاملطهرةُّهوُّالذي ُّ أطلقُّومسىُّكلُّماُّوردُّعنهُّمنُّقولُّأوُّفعلُّأوُّتقريرُّأوُُّّ ...إخلُّ.
بأنهُّمنُّحديثهُّالشريفُّوسنت هُّاملطهرةُّ.فهوُّالقائل"ُّ:قدُّيئسُّالشيطانُّبأنُّيعبدُّبأرضكمُّ،ولكنهُّرضىُّأنُّيطاعُّفيماُّسوىُّذلكُّمماُّ
حتقرونُّمنُّأعمالكمُّ،فاحذرواُّياُّأيهاُّالناسُّ،إنُّ قدُّتركتُّفيكمُّماُّإنُّاعتصمتمُّبهُّفلنُّتضلواُّأبداُّكتابُّاهللُّوسنةُّنبيهُّصلىُّاهللُّعليهُّ
وسلمُّ .ُّ)3 (ُّ".
ّّّّّّّّوبهذاّكلهّيتضحّلناّأنّالكلمتين ّ"سنة"ّو"حديث"ّ :
ُُّّ-8عربيتان ُّأصيلتانُّ ،
ُّ -ُّ2وأنُّالقرآنُّالكرميُّوالسنةُّالنبويةُّاملطهرة ُّقدُّاستعمالمهاُّ ،
ُّ-ُّ3وأنُّالرسولُّهوُّالذي ُّ مسىُّاحلديثُّوالسنةُّووضعهماُّعلماُّعلىُّكلُّماُّوردُّعنهُّمنُّقولُّأوُّفعلُّأوُّتقريرُُّّ...إخلُّ،كماُّسب قُّوأنُّ
ذكرتُّ،وبذلكُّينمحي ُّمنُّاإلمكانُّفرضُّأن ُّ املسلمنيُّعربواُّكلمةُّ"سنة"ُّمنُّكلمةُّ"مشناة"ُّأوُّ"منُّهداش"ُّ،أوُّفرضُّأهناُّمصطلحُّ
وثىنُّ،وأنهُّفرقُُّّكبريُّبنيُّثرياُّاحملجةُّالبيضاء ُّيف ُّ اإلسالمُّ،وبنيُّثرىُّاحملرفنيُّالذينُّلعنواُّعلىُّلسانُّأنبيائهمُّداودُّوعيسىُّبنُّمرمي ُّجزاءُّ
مباُّكانواُّيصنعونُّ( ُّ .)4
ُّ
ُّ
ُّ
ُُّّ -ُّ8دراساتُّىفُّاحلديث ُّالنبوىُُّّ . 2ُّ/8
ُّ -ُّ2إغاثةُّاللهفا نُُّّ .323،324/ُّ 2
ُّ -ُّ3أخرجهُّاحلاكمُّيفُّاملستدرك ُّكتابُّالعلمُّ 822ُّ، 828/ُّ8ُّ،رقمُّ ُّ 381منُّحديث ُّابنُّعباسُّوقالُّيفُّإسنادهُّعكرمةُّ واحتج ُّبهُّالبخاري ُّ ،وابنُّأىبُّأ ويس ُّ واحتجُّبهُّ
مسلمُّ،وسائرُّرواتهُّمتفقُّعليهمُّ،مثُّقالُّ ولهُّشاهدُّمنُّحديث ُّأىبُّهريرة ُّرضيُّاهللُّ عنه ُّ،وأخرجه ُّيفُّاملوضعُّالسابقُّ،وُّ وافقهُّالذهيبُّوقالُّ ولهُّأصلُّيفُّالصحيح ُّأهـُّ .
 ُّ -ُّ4السنةُّاإلسالميةُّبنيُّإثباتُّالفامهنيُّورفضُّاجلاهلنيُّللدكتورُّرءوفُّشليبُّصُّ ُّ34ُّ:32
املستشرقون ُّ والسنَّةُّ،األستاذ ُّالدكتور ُّسعد ُّاملرصفيُّ،مكتبة ُّاملنار ُّاإلسالمية ُّ ومؤسسةُّالريَّانُّ،بريوت ُّ –ُّلبنان ُّ،ص ُّ 24:وماُّبعدهاُّ .
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البحثّالثالثّ :السنةّمنّجوهرّالعاداتّواألفكارّالموروثةّالقديمةّ .
ُُُُُُُّّّّّّّيزعمُّ«جولدتسيهر»ُّ أنُّالسنةُّ:هيُّجوهرُّالعاداتُّ،وتفكريُّاألمةُّاإلسالميةُّقدمياُّ،فهيُّالعادةُّاملقدسةُّواألمرُّاألولُّ( !)8وأنهُّ
ماُّمنُّأمرُّأوُّفعلُّيوصفُّعندهمُّبالفضلُّأوُّالعدالةُّ،إالُّإذاُّكانُّلهُّأصلُّيفُّعادامهمُّاملوروثةُّأوُّمتفقاُّمعهاُّ،وهذهُّالعاداتُّاليتُّتتألفُّ
منهاُّالسنةُّتقومُّعندهمُّمقامُّالقانونُّأوُّالديانة ُّ ،مثُّيضيفُّقائالُّبأنُّفكرةُّالسنةُّميكنُّإدراجهاُّبنيُّالظواهرُّاليتُّمساهاُّ«سبنسر»ُّبـُّ:
األحقابُّ،واليتُّتركزت ُّوجتمعتُّ
ُّ
« العواطفُّالقائمةُّمقامُّغريها» ُّ،وهيُّالنتائجُّالعضويةُّاليتُّمجعتهاُّبيئةُّمنُّالبيئاتُّخاللُّاألجيالُّو
يفُّغريزةُّوراثيةُّتتألفُّمنهاُّالصفةُّأوُّالصفاتُّاليتُّتوارثهاُّأفرادُّهذهُّالبيئة ُّ .وقدُّنقلُّالعربُّفيماُّبعدُّفكرةُّالسنة ُّإىلُّاإلسالم ُّالذيُّ
أوهمُّمبخالفةُّسنتهمُّ القدميةُّ،وأصبحتُّالسنةُّاإلسالميةُّدعاماتُّالفقهُّوالتفكريُّيفُّاإلسالمُّ،والُّشكُّأنُّنظريةُّالسنةُّيفُّاجلاهليةُّقدُّ
أصاهباُّتعديلُّجوهري ُّعندُّانتقاهلاُّإىلُّاإلسالمُّ .
ُُُُُُّّّّّّ ففيُّاإلسالمُّأصبحُّاملسلمونُّالُّيطالبونُّبإحياءُّالسننُّالوثنيةُّاليتُّنسختُّمعاملهاُّ،بلُّبدأواُّباملأثورُّمنُّاملذاهبُّواألقوالُّواألفعالُّ
اليتُّكانت ُّألقدم ُّجيل ُّمنُّأجيال ُّاملسلمنيُّ ،وأصبحُّأفراد ُّهذا ُّاجليل ُّهمُّاملؤسسني ُّلسنة ُّجديدة ُّتغايرُّالسنة ُّالعربية ُّالقدميةُّ ،وأخذُّ
املسلمونُّمنُّذلكُّالوقتُّ،ينهجونُّيفُّحيامهمُّهنجُّاألساليبُّواآلراءُّاليتُّصحُّعندهمُّأهناُّمنُّأقوالُّالنيبُّوأفعالهُّ،ويضعوهناُّيفُّاحمللُّ
األولُّ،أوُّتلكُّاليتُّصحتُّعنُّالصحابةُّ،ويضعوهناُّيفُّاحمللُّالثانُّ،وإىلُّقولهُّمالُّ«شاخت»ُّو«مارغوليوث» ُّوالدكتورُّ«عليُّحسنُّ
عبدالقادر» ُّوغريهمُّممنُّتبعُّاملستشرفني ُّ( ُّ .)2
ُُُُُُّّّّّّ أوضحناُّيفُّالشبهةُّا لسابقةُّغباءُّقوهلمُّأنُّالسنةُّمصطلحُّ"وثين" ُّوأنهُّ افتاءُّالُّيقومُّعلىُّدليلُّ،وزعمُّمتهافتُّ،ومعارض ُّلألدلةُّ،
مث ُّإن ُّاستعمال ُّاجلاهليني ُّأو ُّالوثنيني ُّمن ُّالعرب ُّلكلمة ُّما ُّيف ُّمفهومها ُّاللغوي ُّال ُّيلبسها ُّثوبا ُّمعيناُّ ،وال ُّحييلها ُّإىل ُّمصطلح ُّوثينُّ،
وخصوصاُّإذاُّماُّالحظنا ُّاستعماالمهمُّاملختلفةُّهلذهُّالكلمةُّ ،وإالُّأصبحتُّاللغةُّالعربية ُّبكاملهاُّمصطلحاُّوثنياُّ،وهذا ُّماُّالُّيقول ُّبهُّ
عاقل!ُّ.أماُّ أنُّاملصدرُّالثانُّللتشريعُّإىلُّذلكُّالوقتُّملُّيكنُّحمدداُّ،وأنُّمفهومُّالسنةُّهوُّماُّكانُّعرفاُّمعموالُّبهُّيفُّالبيئةُّ ،معُّأنهُّ
ليسُّهناك ُّماُّميكنُّأنُّيؤيدُّاستنتاجه ُّبشكلُّمنُّاألشكال! ُّ فهوُّاخللطُّوالتناقضُّوعدمُّاجلديةُّيفُّالبحثُّالعلميُّ ُّ
ُُُُُُُّّّّّّّ ولوُّسلمناُّجدالُّأنُّكلمةُّالسنةُّكانتُّتطلقُّيفُّبدايةُّاألمرُّعلىُّماُّكانُّمعروفاُّومألوفاُّيفُّاجملتمعُّاإلسالميُّ،وهذاُّالُّميكنُّإالُّ
يفُّحاالتُّنادرةُّجداُّ،حيثُّتذكرُّالكلمةُّمضافةُّإىلُّاملسلمنيُّ،أو ُّماُّشاكلُّذلكُّ،فهذاُّالُّيعينُّأنُّهذهُّاألشياءُّنسبتُّفيما ُّبعدُّ
ذلكُّإىلُّالنيب ُّ،أوُّمسيتُّفيماُّبعدُّذلكُّبسنةُّالنيب ُّ،مثُّهذاُّالبحثُّكلهُّيدورُّحولُّلفظُّكلمةُّالسنةُّ،الُّحولُّفكرةُّاالقتداءُّبالنيبُّ،
فطاعةُّالنيب ُّ،ضروريةُّ،واالقتداءُّهبديهُّمفروضُّعلىُّاملسلمنيُّبالنصُّالقرآن{ُّ :منُّيطعُّالرسولُّفقدُّأطاعُّاهلل}ُّ[ النساء{.]10ُّ:وماُّ
آتاكمُّالرسولُّفخذوه ُّوماُّهناكمُّعنه ُّفانتهوا}ُّ[احلشر{. ]2ُّ :وأطيعواُّاهللُّوأطيعوا ُّالرسولُّفإن ُّتوليتمُّفإمناُّعلى ُّرسولناُّالبالغ ُّاملبني}ُّ
[التغابنُّ،]82ُّ:وهذهُّالطاع ةُّهيُّاألصلُّ،وماُّيهمناُّهوُّفرضُّطاعتهُّ 
ُُُُُُُُّّّّّّّّ ولذاُّفالُّميكنُّأن ُّتقبلُّتلكُّاملفتياتُّ،سواء ُّيفُّذلكُّماُّزعمه ُّجولدتسيهرُّيفُّتفسريهُّالسنة ُّبأهناُّ«مص طلحُّوثين» ُّ استعملهُّ
اإلسالمُّ،أوُّماُّذهبُّإليهُّمارغليوثُّمنُّأنُّمعناهاُّيفُّالعهدُّاألولُّكانُّ«عرفيا»ُّ أوُّماُّادعاهُّشاختُّيفُّدراستهُّمنُّأن ُّمعناهاُّ ُّ«تقاليدُّ
اجملتمع»ُّأوُّ« األعرافُّالسائدة»ُّ ألنُّتلكُّاملزاعمُّختالفُّخمالفةُّجذريةُّماُّدلتُّعليهُّالنصوص ُّ القطعيةُّ،واليتُّيفسرُّبعضهاُّبعضاُّ،وقدُّ
روىُّأمحدُّبسندُّصحيحُّعنُّساملُّقالُّ:كانُّعبدُّاهللُّبنُّعمرُّيفيتُّبالذيُّأنزلُّاهللُّعزُّوجلُّمنُّالرخصةُّبالتمتعُّ،وسنُّرسولُّاهللُّصلىُّ
اهللُّعليهُّوسلمُّفيهُّ،فيقولُّناسُّالبنُّعمرُّ:كيفُّختالفُّأباكُّوقدُّهنىُّعنُّذلك؟ُّفيقولُّهلمُّعبدُّاهللُّ:ويلكمُّ،أالُّتتقونُّاهللُّ،إنُّكانُّ
 ُّ -ُّ8املستشرقونُّومصادرُّالتشريع ُّاإلسالميُّ"ُّ:صُُّّ. 12ُّ-ُّ 18نقالُّعنُّ"ُّالعقيدة ُّ والشريعةُّ"ُّ:صُُّّ .41
املرجعُّالسابقُّ:نقالُّعنُّ"ُّالعقيدة ُّ والشريعةُّ"ُّ:صُُّّ، 250دراساتُّيفُّاحلديث ُّالنبويُّ[ وتاريخ ُّتد وينه]ُّ"ُّ:صُّ ُّ5وماُّبعدهاُّ،و"ُّنظرة ُّعامةُّيفُّ[تاريخ] ُّالفقهُّاإلسالميُّ
ُّ ُّ -ُّ2
"ُّ:صُُّّ823ُّ -ُّ822طُّ.العلومُّ،القاهرةُُّّ 8348هـُُّّ 8142ُّ-مُّ.راجع ُّدُّ.سعيد ُّاملرصفيُّاملستشرقونُّ والسنةُّصُُّّ .30-21
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عمرُّهنىُّعنُّذلكُّفيبتغيُّفيهُّاخلريُّيلتمسُّبهُّمتامُّالعمرةُّ،فلمُّحترمونُّذلكُّ،وقدُّأحلهُّاهللُّ،وعملُّبهُّرسولُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم؟ُّ،
أفرسولُّاهلل ُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّأحقُّأنُّتتبعواُّسنتهُّ،أمُّسنةُّعمر؟ُّإنُّعمرُّملُّيقلُّلكمُّإنُّالعمرةُّيفُّأشهرُّاحلجُّحرامُّ،ولكنهُّقالُّ:
إنُّأمتُّالعمرةُّأنُّتفردوها ُّمنُّأشهرُّاحلجُّ( ُّ .)8
ُُُُُُُّّّّّّّوهذاُّالقولُّمنُّعبدُّاهللُّبنُّعمر «ُّ:أفرسولُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّأحقُّأنُّتتبعواُّسنتهُّ،أمُّسنةُّعمر؟»ُّفصلُّيفُّهذهُّالقضيةُّ،
حيثُّمايزُّبنيُّقضيتنيُّخمتلفتنيُّمتاماُّ،أثبتُّلألوىلُّحقُّاالتباعُُّّ..ولوُّكانُّالعرفُّالشائعُّأوُّتقاليدُّاجملتمعُّمهاُّالسنةُّ،فكيف ُّنفسرُّ
اهُّاملستشرقونُّمردودُّعليهمُّ،ويفُّهذاُّيقولُّاملرحومُّالشيخُّأمحدُّشاكرُّ( ُّ:)2
ُّ
قولُّابنُّعمرُّهذا؟! ُّ.وهبذاُّيتضحُّأنُّهذاُّالزعمُّالذيُّافت
فلمُّيكنُّاتباعُّسنةُّالنيب ُّ عندُّاملسلمنيُّعنُّعادةُّاتباعُّاآلباءُّ،وقدُّنعاهاُّاهللُّعلىُّالكفارُّنعياُّشديداُّ،وتوعدُّعليهاُّوعيداُّكثرياُّ،وأمرُّ
الناسُّباتباعُّاحلق ُّحيثماُّكانُّ،واستعمال ُّعقوهلمُّيف ُّالتدبرُّيف ُّالكونُّوآثارهُّ،ونقد ُّالصحيحُّمن ُّالزيفُّمن ُّاألدلةُّ،وإمناُّكان ُّحرصُّ
امل سلمنيُّعلىُّسنةُّرسولُّاهللُّاتباعاُّألمرُّاهللُّيفُّالقرآن{ُّ:لقدُّكانُّلكمُّيفُّرسولُّاهللُّأسوةُّحسنة}ُُّّ[األحزاب{.]28ُّ:فليحذرُّالذينُّ
خيالفونُّعنُّأمرهُّأن ُّتصيبهمُّفتنةُّأو ُّيصيبهمُّعذابُّأليم} ُّ ُّ[النور{. ]43ُّ:وأنزلناُّإليك ُّالذكرُّلتبنيُّللناس ُّماُّنزلُّإليهم} ُّ[النحلُّ:
ُّ،]44إىلُّغريُّذلكُّمنُّ أوامرُّاهللُّيفُّكتابهُّ،مماُّالُّجيهلهُّمسلمُّ،واتباعاُّألمرُّرسولُّاهللُّنفسهُّ،يفُّاألحاديثُّالصحيحةُّاملتكاثرةُّ،وفيماُّ
ثبتُّعملياُّبالتواتر ُُّّ..وهذاُّاملوضوعُّأطالُّالبحثُّفيهُّالعلماءُّالسابقونُّوأبدعواُّ،حىت ُّملُّيدعواُّقوالُّلقائلُّأوُّكادواُّ .
ُُُُُُُّّّّّّّهذاُّوإنُّكانتُّالسنةُّتطلقُّعلىُّماُّع ملُّبهُّأصحابُّرسولُّ اهللُّرضيُّاهللُّعنهمُّفهي ُّ أيضاُّتطلقُّويرادُّهباُّاجلانبُّالعملي ُّ الذيُّ
نقلُّلناُّعن ُّرسولُّاهلل ُّ أماُّاحلديثُّ :فهوُّاألخبار ُّاليت ُّنقلت ُّلناُّعنهُّ من ُّأقوالهُّوأفعاله ُّوتقريراتهُّوصفاته ُُّّ ...إخلُّ .وىفُّضوء ُّذلكُّ
نستطيعُّأنُّنفهمُّقولُّالعلماءُّيف ُّوصفُّأحدهمُّمثالُّ(إمامُّيف ُّاحل ديث)ُّأوُّ(إمامُّيف ُّ السنة)ُّأوُّقوهلم ُّعنهُّإنهُّ(إمامُّفيهماُّمعا)ُّ ،أيُّ
أنهُّعاملُّيفُّ احلديثُّ،وعاملُّبالسنةُّيطبقهاُّعلىُّنفسهُّ،ويلتزمُّهباُّيفُّسلوكه ُّ،والسنةُّهبذاُّاملعىنُّاألخريُّتباينُّالب دعةُّاليتُّليستُّمنُّالدينُّ
واليت ُّ اعتربهاُّالرسولُّ ضاللة؛ ُّألهناُّليستُّمنُّشرع ُّاهللُّيف ُّشيءُّ ،وكلُّضاللةُّيف ُّ النارُّ .وىفُّضوءُّذلكُّأيضا ُّنستطيعُّأنُّنفهم ُّقولُّ
الرسولُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم"ُّ.منُّأحدثُّيفُّ أمرنا ُّهذاُّماُّليسُّمنهُّفهوُّرد"ُّ( ُّ ُّ)3
احدُّمنُّأفذاذُّعلمُّاحلديثُّورجالهُّ،ومنُُّّكبارُّالعلماءُّ
ُّ
ُُُُُُُّّّّّّّ ووفقاُّهلذاُّاملعىنُّنستطيعُّأنُّنفهمُّأيضاُّقولُّعبدُّالرمحنُّابنُّمهدىُّوهوُّو
بالسنة ُّحين ماُّسئلُّع نُّمالكُّبنُّأنسُّ،واألوزاعيُّ،وسفيانُّبنُّعيينة ُّفقالُّ:األوزاعي ُّإمامُّيف ُّ السنةُّوليسُّبإمام ُّيف ُّاحلديثُّ،وسفيانُّ
إمامُّيف ُّ احلديثُّوليسُّبإمام ُّيف ُّ السنةُّ،ومالكُّإمام ُّفيهماُّمعاّ،وإجابةّعبد ّالرحمنّبنّمهدىّواضحة ّالداللةّعلىّأنّالسنة ّفيّ
مثلّهذاّاالستعمالّإنماّيرادّبهاّالجانبّالعمليّفي ّاإلسالم ُّ ،أماُّاحلديثُّفهوُّاالشتغالُّمباُّنقلُّلناُّعنُّرسولُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّ
وسلمُّ.منُّأقوالهُّوأفعالهُّوتقريراتهُُّّ...إخل ُّ،ومنُّهناُّيقولونُّأيضاُّ:فالنُّصاحبُّسنةُّوفالنُّصاحبُّبدعةُّ،أماُّاألولُّ،فألنهُّيتبعُّهدىُّ
النيب"ُّ وأماُّالثان ُّ فألنهُّحياولُّأنُّيلحقُّبالدينُّماُّليسُّمنهُّ .
ُُُُُُُّّّّّّّيقولُّالدكتورُّصبحى ُّالصاحل ُّ:وأغربّمن ّهذاّكلهّأنّأحد ّالمفهومينّيدعم ّباآلخرّكأنهما ّمتغايرانّمنّكلّوجهّ ،حتىّ
صحّّ أنّيذكرّابنّالنديمّكتاباّبعنوانّ"السننّبشواهدّالحديث" ُّ( ُّ،)4وهناكُّتفريقُّآخرُّبنيُّاحلديثُّوالسنةُّأنُّاملوقوفُّالُّيسمىُّ
سنةُّ،ولكنهُّيسمى ُّحديثا" ُّ،ولكن ُّهذاُّالتفريقُّمل ُّيعشُّطويال ُّفيماُّبعدُّ ،وأضحتُّالكلمتانُّمتادفتنيُّ ،هذاُّومرادنا ُّبالسنةُّهناُّ :ماُّ
أرادهُّاحملدثونُّوذهبُّإليهُّمجهورهمُّوهىُّ:أقوالُّالنيب ُّوأفعالهُّوتقريراتهُّوصفاتهُّاخللقيةُّواخللقيةُّوسريهُّومغازيهُّقبلُّالبعثةُّمثلُّحتنثهُّيفُّ
غارُّحراء ُّ،ومثلُّحسنُّسريتهُّ ،أل نُّاحلالُّيستفادُّمنها ُّماُّكانُّعليه ُّمنُّكرمي ُّاألخالقُّوحماسنُّ األفعال؛ُّكقولُّأمُّاملؤمننيُّخدجية ُّلهُّ
ُّ -ُّ8أمحدُّ) 5200(ُّ48ُّ/1ُّ:حتقيقُّأمحدُّشاكرُّ .
ُّ" -ُّ2دائرة ُّاملعارفُّاإلسالميةُّ"ُّ. 402ُّ-ُّ 408ُّ/ 83ُّ:بتصرفُّ .
 ُّ -ُّ3احلديثُّمتفقُّعليهُّمنُّحديث ُّعائشةُّرضىُّاهللُّعنهاُّ،أخرجه ُّالبخاري ُّرقمُُّّ. 2412ومسلمُّرقمُُّّ .8281
 ُّ -ُّ4علومُّاحلديث ُّومصطلحهُّصُُّّ .4
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صلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّ.كالُّواهللُّالُّخيزيكُّاهللُّأبدا؛ُّإنكُّلتصلُّالرحمُّ،وحتملُّالكلُّ،وتقرىُّالضيفُّ،وتكسبُّاملعدومُّ،وتعني ُّعلىُّ
أُّوالُّيكتبُّ،وأنهُّعرفُّبالصدقُّواألمانةُّوماُّإىلُّذلكُّمنُّصفاتُّاخلريُّ،وحسنُّاخلل قُّ،فمثلُّ
ُّ
نوائبُّاحلق ُّ،ومثلُّأنهُّكانُّأمياُّالُّيقر
ذلكُّينتفعُّبهُّيف ُّإثباتُّنبوتهُّ كثرياُّكماُّحصل ُّمنُّهرقلُّيف ُّحديثهُّاملشهورُّ(  ُّ ،)8وهذاُّماُّجعلُّالعلماءُّيعتربونُّكلُّماُّيتصل ُّبهُّ
صلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّ.قبلُّالبعثةُّجزءاُّمنُّالسنة؛ُّفالسن ةُّعندهمُّتشملُّكلُّماُّيتص لُّبالرسول ُّ قبلُّوبعدُّالبعثةُّ،ويدخلُّيف ُّ التعريفُّ
للحديثُّالنبويُّعندهمُّ( ُّ)3أُّ.هـُّ ..
ُّ
ماُّكان ُّعليهُّعملُّالصحابةُّوهذاُّأمجعُّتعريفُّهلاُّ( ُّ،)2والسنةُّهبذاُّاملعىنُّمرادفةُّ
ُُُُُُُّّّّّّّومنُّهنا ُّيظهرُّفساد ُّقولُّجولد ُّتسيهرُّ:يفُُّّكتابهُّ(دراسات ُّحممدية)ُّجيب ُّأنُّيكون ُّمصطلحُّ"احلديث"ُّ ،ومصطلح ُّ"السنة"ُّ
متميزينُّعنُّبعضهماُّ( ،ُّ)4فهماُّليساُّمبعىنُّواحد ُّ،وإمناُّالسنةُّدليلُّاحلديثُّ( ُّ،)5وجولد ُّتسيهرُّبزعمهُّهذاُّملُّيفرقُّبنيُّاملعان ُّ اللغويةُّ
واملعانُّ االصطالحيةُّللفظتني ُّ:احلديثُّوالسنةُّلذلكُّتراهُّخيلطُّيفُّ املوضوعُّبعدمُّالتزامهُّباصطالحاتُّعلماءُّالشرعُّ،مماُّجعلهُّيظنُّأنُّ
اخلالفُّيف ُّ معاىنُّلفظُّ(حديث)ُّوُّ(سنة)ُّهوُّنوعُّمنُّاالضطرابُّيفُّ التفكريُّعندُّاملسلمنيُّ،وهذهُّاالصطالحاتُّقدُّاستوفيناهاُّقبلُّ
قليلُّ،فظهرُّأنهُّملُّيعتربُّاصطالحاتُّالقومُّ،بلُّملُّيقتبُّمنهاُّأدىنُّاالقتابُّ .
ُُُُُُُّّّّّّّ وقولهُّ(إمنا ُّالسنةُّدليل ُّاحلديث) ُّهذهُّالدعوى ُّجره ُّإليهاُّتفريقه ُّبني ُّاحلديثُّوالسنة ّ ،وكان ّاألشبهّالعكسّ ،فالحديث ّدليلّ
السنةُّ،فهما ُّمبعىنُّواحدُّيف ُّ اصطالحُّاألصولينيُّ،ومنّهناّجاءّقولهمّ:سنةّثابتةّعنّالرسولّ،وسنةّغيرّثابتةّعنه ّ ،فاألولىّ:ألنهّ
ثبتّعن ّالرسول ّالكريم ّأنه ّقال ّلل ّالشيء ّأو ّفعله ّأو ّأقرهُّ ،وطريقة ّثبوتّلل ّعن ّالرسول ّهو ّوجود ّالحديث ّالشريفّ

الذىّيتضمنّلل ّويشهدّعليهّ،الثانيةّ:ألنهّلمّنجدّحديثاّعنّالنبي ّ قوالّأوّفعالّأوّتقريراّيؤكدهاّ،فهيّبذل ّسنةّغيرّملزمةّ
وكذلكُّإذاُّقيلُّ:السنةُّكذاُّ،ومنُّالسنةُّكذاُّ،وهكذاُّالسنةُّكلهاُّدليلُّشرعيُّملزم؛ُّألنُّذلكُّثابت ُّعنُّالنيبُّبوجهُّمنُّالوجوه ّ( ّ .)9
ُّ
ُّ
ُّ
ُّ
ُّ
ُّ
ُّ
ُّ
ُّ
ُّ
ُّ
 ُّ -ُّ8متفقُّعليهُّمنُّحديث ُّأىبُّسفيانُّبنُّحربُّ،رقم ُُّّ، 2ومسلمُّقمُُّّ .8223
ُّ -ُّ2انظرُّ:جامعُّالعلومُّ واحلكمُّ ُّ، 820/ ُّ 2واملدخلُّإىلُّالسنةُّالنب ويةُّصُّ .34ُّ،33
ُّ -ُّ3احلديثُّ واحملدثونُّللدكتورُّأبوُّزهوُّصُّ ُّ، 80وانظرُّ:تيسريُّاللطيفُّاخلبري ُّىفُّعلومُّحديثُّالبشريُّالنذير ُّللدكتورُّمروا نُّشاهنيُّصُّ.21ُّ، 21
ُّ -ُّ4نقالُّعنُّض وابطُّالروايةُّعندُّاحملدثني ُّلألستاذُّال صديقُّبشريُّنصرُّصُُّّ .384
 ُُّّ -ُّ5العقيدةُّ والشريعةُّيفُّاإلسالمُّج ولدُّتسيهرُّصُُّّ، 41وممنُّفرقُّبينهما ُّأيضاُّاألستاذُّحممدُّرشيد ُّرضاُّ،انظرُّ:جملةُّاملنارُّاجمللدُُّّ . 152،153/ ُّ80
 ُُّّ -ُّ4ض وابطُّالروايةُّعندُّاحملدثنيُّ،صُُّّ 322ُّ-ُّ 384بتصرفُّ .
املستشرقون ُّ والسنَّةُّ،األستاذ ُّالدكتور ُّسعد ُّاملرصفيُّ،مكتبة ُّاملنار ُّاإلسالمية ُّ ومؤسسةُّالريَّانُّ،بريوت ُّ –ُّلبنان ُّ،ص ُّ 24:وماُّبعدهاُّ .
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البحثّالرابعّ:رد ّدعوى ّنسبةّاألحاديث ّإلى ّالصحابةّ ،ال ّإلىّالنبي ّصلى ّاهللّعليه ّوسلم( ّ )2
ُُُُُُّّّّّّ ُّيدعي ُّبعض ُّمنكري ُّ السنة ُّأن ُّ األحاديث ُّ النبوية ُّكلها ُّمن ُّأقوال ُّ الصحابةُّ ،وأفكارهمُّ ،وأفعاهلمُّ ،وال ُّنستطيع ُّأن ُّجنزم ُّأهنا ُّمنُّ
أقوال ُّ النيب ُّوأفعالهُّ.ويستدلون ُّعلى ُّذلك ُّبأن ُّما ُّروي ُّعن ُّ الصحابة ُّوالتابعني ُّيفوق ُّبكثري ُّما ُّروي ُّعنه ُّصلى ُّاهلل ُّعليه ُّوسلمُّ .هادفنيُّ
منُّوراءُّذلك ُّإىلُّ الطعنُّيفُّأصلُّ السنةُّوإنكارُّحجيتهاُّ .
ّّّّّّّنقدّعامُّ:لقد ُّميزُّ الصحابةُّبني ُّحديثُّ النيبُّوما ُّكانُّمنهم ُّمنُّأقوالُّأو ُّآراءُّأوُّ اجتهاد ُّونصواُّعلىُّذلك ُّصراحة؛ُّفأقواهلم ُّهيُّ
الفتاوىُّوالشروح ُّوالتفسري ُُّّوالفهمُّحلديث ُّ النيب ُّوهذاُّواضح ُّمن ُّ الدليلُّ الذي ُّ ادعاه ُّ املغرضونُّأنفسهم ُّبأن ُّماُّروي ُّعن ُّ الصحابة ُّيفوقُّ
بكثريُّماُّرويُّعنُّ النيبُّفمنُّأينُّهلمُّمعرفةُّذلكُّإالُّإذاُّكانُّ األمرُّواضحاُّعندُّ اجلميعُّيفُّ التمييزُّبنيُّأقوالُّ الصحابةُّواحلديثُّ الشريف؟!ُّ
فدليلهمُّشاهد ُّعليهم ُّالُّهلمُّ .
ّّّّّّّّتمييز ّالصحابة ّبين ّأقوالهم ّوبين ّأقوال ّالنبي ّصلى ّاهللّعليه ّوسلمّ :
ُُُُُُُّّّّّّّلقدُّأرادُّ القوم ُّ التلبيسُّعلى ُّمجهورُّ املسلمنيُّمن ُّ العامةُّوذلك ُّخبلطهمُّ املتعمدُّبني ُّماُّصدر ُّعنُّ النيبُّمن ُّأحاديثُّنبوية ُّمعصومةُّ
بعصمةُّ الوحيُّ،وبنيُّماُّصدرُّعنُّ الصحابةُّمنُّآراءُّوأقوالُّحىتُّيومهوا ُّ الناسُّأنُّ السنةُّ املدونةُّيفُّكتبُّ احلديثُّوالفقهُّماُّهيُّإال ُّأقوالُّ
الصحابةُّ اليت ُّنسبوهاُّإىل ُّ النيب ُّلذلكُّكان ُّال ُّبدُّأن ُّنوضح ُّهلمُّالفرق ُّ الذيُّيعلمه ُّكل ُّمسلمُّبني ُّ احلديث ُّ النبويُُّّواخلرب ُّ املوقوف ُّعلىُّ
الصحايبُّ.وقبل ُّذلكُّنود ُّأنُّنطمئنهم ُّأنُّتلك ُّ األمورُّهي ُّمنُّ املعلوم ُّمنُّ الدين ُّبالضرورةُّويعرفها ُّكلُّمسلم ُّوالُّختفى ُّعلىُّأحد ُّمهماُّ
تدنت ُّثقافته ُّومعرفتهُّبأمور ُّدينهُّ ،فليس ُّمنُّ املسلمني ُّأحدُّجيهل ُّذلكُّحىت ُّميكن ُّأنُّتنطلي ُّعليهم ُّتلكُّ الدعاوى ُّ املغرضةُّ .
ُُُُُُُّّّّّّّ ُّفاحلديث ُّ النبويُّ:هوُّما ُّأضيف ُّللنيبُّمن ُّقول ُّأوُّفعل ُّأو ُّتقريرُّأو ُّصفة ُّخلقيةُّأو ُّخلقية( ُّ ُّ،)2أما ُّ اخلرب ُّ املوقوفُّ:فهو ُّما ُّرويُّ
عنُّ الصحابةُّمنُّأقواهلمُّوأفعاهلمُّوحنوهاُّ،فيوقف ُّعليهمُّوالُّيتجاوزُّبهُّإىلُّرسولُّ اهلل( ُّ )3وكذلكُّكانتُّهناكُّأقوالُّموقوفةُّعلى ُّ التابعنيُّ
ومنُّبعدهمُّ:هي ُّخالصةُّما ُّفهموهُّمن ُّمجلةُّ النصوص ُّ الشرعيةُّسواء ُّكانتُّقرآنا ُّأمُّسنةُّ ،فيقالُّ:حديث ُّكذاُّوقفه ُّفالنُّعلى ُّعطاءُّ،
الثوريُّ ،موقوفُّ
وحديثُّكذاُّوقفهُّفالنُّعلىُّطاوسُّ،وحديثُّكذاُّوقفهُّفالنُّعلىُّ الزهريُّ،ويقالُّ:موقوفُّعلىُّمالكُّ،موقوفُّعلىُّ ُّ
على ُّ األوزاعيُّ...وحنوُّذلكُّ،وكل ُّما ُّوردُّعن ُّ التابعني ُّوالذينُّمنُّبعدهمُّمنُّأقوالُّوأفعال ُّتسمىُّباملقطوع( ُّ .)4
ّّّّّّحرص ّالصحابة ّعلىّالحفاظ ّعلىّالسنةّ :
ُُُُُُّّّّّّومماُّيؤكدُّعلىُّأنُّأقوالُّ النيبُّملُّيدخل ُّفيهاُّأيُّقولُّأوُّلفظُّمنُّأقوالُّ الصحابة ُّأوُّغريهمُّ،بلُّظلتُّحمفوظةُّمصانةُّكما ُّصدرتُّ
عنهُّصلىُّ اهلل ُّعليهُّوسلم ُّأنُّ الصحابة ُّوتابعيهمُّكانوا ُّحيرصونُّكلُّ احلرصُّ ،ويتوخونُّمنتهى ُّ الدقةُّعند ُّروايتهمُّملا ُّحيفظونُّمن ُّأحاديثُّ
رسولُّاهللُّألنهُّحذرُّمنُّ الكذبُّعليهُّ،فقدُّأخرجُّ البخاريُّبسندهُّعن ُّأنسُّأنهُّقالُّ:إنهُّليمنعينُّأنُّأحدثكمُّحديثاُّكثرياُّأنُّ النيب ُّقالُّ:
«منُّتعمد ُّعلي ُّكذباُّفليتبوأ ُّمقعده ُّمنُّ النار»( ُّ )5مع ُّ العلمُّأن ُّأنس ُّوغريهُّمن ُّ الصحابة ُّ األبرارُّما ُّكانوا ُّليتعمدواُّ الكذب ُّعلى ُّرسولُّ
اهللُّصلى ُّ اهلل ُّعليه ُّوسلم ُّوإمناُّأراد ُّأنه ُّال ُّيكثر ُّمنُّ احلديث ُّعن ُّرسول ُّاهلل ُّخمافةُّأن ُّينسى ُّشيئا ُّفيقوله ُّباملعىنُّأو ُّيغري ُّلفظا ُّمبرادفهُّ ،معُّ
أن ُّ الوعيدُّالُّيلحقه ُّإذاُّفعلُّذلكُّعن ُّغريُّعمدُّ،ولكنُّيتورع ُّحىت ُّلوُّكان ُّال ُّيغريُّ املعىنُّ .
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 منهجيةُّمجعُّالسنةُّومجعُّاألناجيلُّ،دُّ.عزيةُّعليُّطهُّ،دارُّالبحوثُّالعلميةُّللنشرُّ،مصر8112ُّ،مُّ ُّ. شرحُّصحيحُّمسلمُّ،النوويُّ،حتقيقُّ:عادلُّعبدُّاملوجود ُّوعليُّمعوضُّ،مكتبةُّنزارُّمصطفىُّالبازُّ،مكةُّاملكرمةُّ،ط8422ُّ،2هـ2008ُّ/مُّ ُّ.) 22ُّ/ 8(ُّ، شرحُّصحيحُّمسلمُّ،النوويُّ،حتقيقُّ:عادلُّعبدُّاملوجود ُّوعليُّمعوضُّ،مكتبةُّنزارُّمصطفىُّالبازُّ،مكةُّاملكرمةُّ،ط8422ُّ،2هـ2008ُّ/مُّ ُّ.) 23ُّ/ 8(ُّ، شرحُّصحيحُّمسلمُّ،النوويُّ،حتقيقُّ:عادلُّعبدُّاملوجود ُّوعليُّمعوضُّ،مكتبةُّنزارُّمصطفىُّالبازُّ،مكةُّاملكرمةُّ،ط8422ُّ،2هـ2008ُّ/مُّ ُّ.) 23ُّ/ 8(ُّ، -صحيحُّالبخاري ُّ(بشرحُّفتحُّالباري)ُّ ،كتابُّ:العلمُّ،بابُّ:إمثُّمنُّكذبُّعلىُّالنيبُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم ُّ،) 248ُّ/ 8(ُّ،رقم ُّ(ُّ ُّ.) 801
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ُُُُُُُّّّّّّّفالسنة ُّ النبوية ُّ الشريفة ُّكانت ُّحمفوظة ُّيف ُّصدور ُّ الصحابة ُّحيدثون ُّبعضهم ُّبعضاُّ ،ويصدقون ُّبعضهم ُّبعضاُّ ،ومل ُّيكن ُّ الصحابةُّ
يعرفونُّ الكذبُّ،فقد ُّجاءُّعنُّأنس ُّبنُّمالك ُّأنهُّحدثُّحبديث ُّعنُّرسول ُّاهللُّفقالُّله ُّرجلُّ:أمسعت ُّهذاُّمنُّرسول ُّ اهلل؟ُّقالُّ:نعمُّ.
أوُّحدثين ُّمنُّمل ُّيكذبُّ،واهلل ُّماُّكنا ُّنكذبُّوال ُّندريُّما ُّ الكذب( ُّ)8وعن ُّعمرُّبن ُّ اخلطابُّقال«ُّ:منُّمسع ُّحديثاُّفحدث ُّبه ُّكماُّ
مسعُّفقد ُّسلم»( ُّ )2وعن ُّبشري ُّبن ُّهنيك ُّقال"ُّ:كنت ُّأكتب ُّعن ُّأيبُّهريرة ُّما ُّمسعت ُّمنهُّ ،فإذا ُّأردت ُّأن ُّأفارقه ُّجئت ُّبالكتاب ُّفقرأتهُّ
عليهُّ،فقلتُّ:أليس ُّهذاُّما ُّمسعتهُّمنك؟ُّقالُّ:نعم"( ُّ)3وعن ُّعبدُّ الرمحن ُّبنُّأيبُّليلى ُّقال"ُّ:قلنا ُّلزيدُّبنُّأرقمُّ:ياُّأبا ُّعمروُّ،أال ُّحتدثنا؟ُّ
فقالُّ:قدُّكربنا ُّونسيناُّ ،واحلديثُّعن ُّرسولُّاهللُّشديد"( ُّ .)4
ُُُُُُُّّّّّّّومما ُّيدل ُّأيضا ُّعلى ُّشدة ُّحرص ُّ الصحابة ُّوحفظهم ُّللسنة ُّحىت ُّال ُّيدخل ُّفيها ُّما ُّليس ُّمنها ُّفضال ُّعن ُّأن ُّيضعوا ُّفيها ُّما ُّليسُّ
منها ُّوحاشاهم ُّذلك ُّوهم ُّمحاة ُّ الشريعة ُّوحراس ُّ الدين ُّأهنم ُّكانوا ُّيتحرون ُّيف ُّ اللفظُّ ،ويرد ُّبعضهم ُّحديث ُّبعض ُّإذا ُّأورده ُّمبعناه ُّحىتُّ
ولو ُّكان ُّ املعىن ُّصحيحا ُّمل ُّيتغريُّ،فعن ُّ ابن ُّعمر ُّقالُّ:قال ُّرسول ُّ اهلل«ُّ:بين ُّ اإلسالم ُّعلى ُّمخسةُّ:على ُّأن ُّيوحد ُّ اهللُّ ُّ ،وإقام ُّ الصالةُّ،
وإيتاء ُّ الزكاةُّ ،وصيام ُّرمضانُّ ،وحج ُّ البيت"؛ ُّفقال ُّرجلُّ:احلج ُّوصيام ُّرمضان؟ ُّقالُّ:الُّ ،صيام ُّرمضان ُّواحلجُّ ،هكذا ُّمسعته ُّمن ُّرسولُّ
اهللُّصلى ُّ اهللُّعليه ُّوسلم»( ُّ )5
ُُُُُُّّّّّّ ُّوعن ُّسعيد ُّبن ُّجبري ُّقال«ُّ:قلت ُّالبن ُّعباس ُّإن ُّنوفا ُّ البكايل ُّيزعم ُّأن ُّموسى ُّصاحب ُّ اخلضر ُّليس ُّهو ُّموسى ُّبين ُّإسرائيلُّ ،إمناُّ
هو ُّموسى ُّآخرُّ ،فقالُّ:كذبُّ ...حدثين ُّأيب ُّبن ُّكعب ُّعن ُّ النيب ُّصلى ُّ اهلل ُّعليه ُّوسلمُّ»...فذكر ُّ احلديث ُّبطوله ُّ( ُّ،)4وقيل ُّالبنُّ
مسعود"ُّ:إن ُّسلمان ُّبن ُّربيعة ُّوأبا ُّموسى ُّ األشعري ُّقاال ُّيف ُّبنت ُّوبنت ُّ ابن ُّوأختُّ:إن ُّ املال ُّبني ُّ البنت ُّواألخت ُّنصفانُّ ،وال ُّشيءُّ
لبنت ُّ االبنُّ ،وقاال ُّللسائل ُّ:ائت ُّ ابن ُّمسعود ُّفإنه ُّسيتابعناُّ ،فقال ُّ ابن ُّمسعودُّ :لقد ُّضللت ُّإذا ُّوما ُّأنا ُّمن ُّ املهتدينُّ ،بل ُّأقضي ُّفيهاُّ
بقضاء ُّرسول ُّاهلل ُّللبنت ُّ النصفُّ ،والبنة ُّ االبن ُّ السدس ُّتكملة ُّ الثلثنيُّ ،وما ُّبقي ُّفلألخت"( ُّ ُّ ،)2ومما ُّيدل ُّعلى ُّحرص ُّ الصحابة ُّعلىُّ
حفظ ُّ السنة ُّنقية ُّكما ُّصدرت ُّعن ُّرسول ُّ اهلل ُّدون ُّأن ُّيدخلها ُّما ُّليس ُّمن ُّلفظ ُّ النيب ُّذلك ُّ التمسك ُّ الشديد ُّبالسنةُّ ،ورد ُّأي ُّحكمُّ
إليهاُّ ،ونبذ ُّأي ُّرأي ُّحىت ُّولو ُّكان ُّكالم ُّصحايب ُّمقاسا ُّعلى ُّنصوص ُّأخرىُّ ،ما ُّدام ُّ األمر ُّمن ُّ السنة ُّقد ُّورد ُّيف ُّذلكُّ ،أو ُّوجد ُّنصُّ
منهاُّيف ُّ املسألة ُّكان ُّخافياُّعلى ُّمن ُّأفىت ُّفيهاُّمن ُّقبل؛ ُّفإهنم ُّيرجعون ُّإليهُّفور ُّبلوغه ُّهلمُّ ،فعنُّبالل ُّبن ُّعبد ُّاهللُّبن ُّعمر ُّأن ُّأباه ُّعبدُّ
اهللُّبن ُّعمرُّقال ُّيوماُّ:قال ُّرسولُّاهلل ُّصلىُّاهلل ُّعليه ُّوسلم«ُّ:ال ُّمتنعواُّ النساء ُّحظوظهنُّمن ُّ املساجدُّإذا ُّ استأذنوكم"ُّفقال ُّباللُّ:واهللُّ
لنمنعهنُّ.فقالُّلهُّعبد ُّ اهللُّ:أقولُّ:قالُّرسولُّاهللُّوتقولُّأنتُّ:لنمنعهن»( ُّ )1
ُُُُُُُُّّّّّّّّوعن ُّإبراهيم ُّبن ُّحممد ُّبن ُّ املنتشرُّ ،عن ُّأبيهُّ ،قال«ُّ:سألت ُّعائشة ُّفذكرت ُّهلا ُّقول ُّ ابن ُّعمر ُّ"ما ُّأحب ُّأن ُّأصبح ُّحمرما ُّأنضخُّ
طيبا"ُّ ،فقالت ُّعائشةُّ:أنا ُّطيبت ُّرسول ُّاهلل ُّمث ُّطاف ُّيف ُّنسائهُّ ،مث ُّأصبح ُّحمرما»( ُّ،)1وعن ُّعبد ُّاهلل ُّبن ُّأوس ُّقال«ُّ:سألت ُّعمر ُّبنُّ
اخلطابُّعن ُّاملرأةُّتطوف ُّبالبيت ُّمثُّحتيض؟ ُّقالُّ:ليكن ُّآخر ُّعهدهاُّ الطواف ُّبالبيتُّ.فقال ُّ احلرثُّ:كذلكُّأفتان ُُّّرسولُّاهلل ُّصلى ُّ اهللُّ
عليه ُّوسلمُّ.فقالُّعمرُّ:أربتُّعنُّيديكُّ،سألتين ُّعنُّشيء ُّسألت ُّعنهُّرسولُّاهللُّلكين ُّما ُّأخالفه( »)80؟! ُّ
 ُّ- 1الكاملُّ،ابنُّعديُّ،حتقيقُّ:دُّ.سهيلُّزكارُّ،دارُّالفكرُّ،بريوتُّ،طُّ ُّ.) 851ُّ/8(ُّ، 3
 ُّ- 2احملدثُّالفاصلُّ،الرامهرمزيُّ،حتقيقُّ:دُّ.حممدُّعجاجُّاخلطيبُّ،دارُّالفكرُّ،دمشقُّ،ط8404ُّ،3هـ8114ُّ/مُّ،صُّ ُّ.531
 - 3الكفايةُّ،اخلطيب ُّالبغداديُّ،حتقيقُّ:أيبُّإسحاقُّالدمياطيُّ ،مكتبةُّابنُّعباسُّ،مصر2002ُّ،مُّ ُّ.) 504ُّ/8(ُّ،
 - 4الكفايةُّ،اخلطيب ُّالبغداديُّ،حتقيقُّ:أيبُّإسحاقُّالدمياطيُّ،مكتبةُّابنُّعباسُّ،مصر2002ُّ،مُّ ُّ.) 504ُّ/8(ُّ،
 - 5صحيحُّمسلمُّ(بشرحُّالنووي)ُّ،كتابُّ:اإلميانُّ،بابُّ:بيانُّأركانُّاإلسالمُّودعائمهُّالعظامُّ،) 320ُّ/8(ُّ،رقمُّ(ُّ ُّ.) 888
 - 6صحيحُّالبخاريُّ (بشرحُّفتحُّالباري)ُّ،كتابُّ:األنبياءُّ،بابُّ:حديثُّاخلضر ُّمعُّموسىُّ،) 412ُّ/ 4(ُّ،رقمُّ(ُّ.) 3408صحيحُّمسلمُّ(بشرحُّالنووي)ُّ،كتابُّ :الفضائلُّ،
بابُّ:فضائلُّاخلضرُّعليهُّالسالمُّ،) 3505ُّ/ 1(ُّ،رقمُّ(ُّ ُّ.) 4042
- 7جامعُّبيانُّالعلمُّوفضلهُّ،ابنُّعبدُّالربُّ،حتقيقُّ:أيبُّاألشبالُّالزهرييُّ،مكتبةُّالتوعي ةُّاإلسالميةُّ،القاهرة8421ُّ،هـ2002ُّ/مُّ ُّ.) 185ُّ/ 2(ُّ،
 ُّ- 8صحيحُّمسلمُّ(بشرحُّالنووي)ُّ،كتابُّ:الصالةُّ،بابُّ:خروجُّالنساءُّإىلُّاملساجدُّإذاُّملُّيتتبُّعليهُّفتنةُّ،) 8084ُّ/ 3(ُّ،رقمُّ(ُّ ُّ.) 121
 ُّ- 9صحيحُّالبخاري ُّ(بشرحُّفتح ُّالباري)ُّ،كتابُّ:الغسلُّ،بابُّ:غسلُّاملذيُّ والوضوءُّمنهُّ،) 454ُّ/ 8(ُّ،رقمُّ(ُّ ُّ.)220
 ُّ- 11صحيحُّ:أخرجه ُّأمحدُّيفُّمسندهُّ،مسندُّاملكينيُّ ،مسندُّاحلرث ُّبنُّعبدُّاهللُّبنُّأوسُّ،رقمُّ(ُّ.) 85421وصححُّإسناده ُّشعيبُّاألرنؤوطُّيفُّتعليقهُّعلىُّاملسندُّ ُّ.

56

السنّـ ـ ـةّالنبـ ـ ـويةّوحيّرب ـ ـ ـانيّ،منـ ـ ـاقشةّلدعاوىّأع ـ ـ ـداءّالس ـ ـ ـنـةّال ـ ـنـ ـبـويـةّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّإعدادّ:محـ ـ ـ ـ ـ ــمدّأحم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدّص ـ ـ ـ ــبرة

ُُُُُُّّّّّّ ُّوقدم ُّعمر ُّبن ُّ اخلطاب ُّ املدينة ُّفقام ُّخطيباُّ ،فحمد ُّاهلل ُّوأثىن ُّعليهُّ ،مث ُّقال"ُّ :أيها ُّ الناس ُّقد ُّسنت ُّلكم ُّ السنن ُّ ُّوفرضت ُّلكمُّ
الفرائضُّوتركتمُّعلى ُّ الواضحةُّ،إالُّأن ُّتضلواُّبالناس ُّمييناُّومشاال"( ُّ)8وقد ُّرويُّعنُّ ابن ُّمسعودُّأنه ُّكانُّيقومُّ اخلميس ُّقائماُّفيقول"ُّ:إمناُّ
مهاُّ اثنان ُّ:اهلديُّوالكالمُّ،فأفضلُّ الكالمُّأوُّأصدقُّ الكالمُّكالمُّ اهللُّ،وأحسنُّ اهلديُّهديُّحممدُّوشرُّ األمورُّحمدثامهاُّ،أالُّوكل ُّحمدثةُّ
بدعةُّ،أالُّال ُّيتطاولنُّعليكم ُّ األمر ُّفتقسوُّقلوبكمُّ ،والُّيلهينكم ُّ األمل؛ُّفإن ُّكلُّما ُّهوُّآت ُّقريبُّ،أالُّإن ُّبعيداُّما ُّليس ُّآتيا"( ُّ .)2
ّّّّّّتفريق ّالصحابة ّأنفسهم ّبين ّأقوالهم ّوأقوال ّالنبي ّصلى ّاهللّعليه ّوسلمّ :
ُُُُُّّّّّ ُّومماُّيدل ُّعلىُّأنُّ السنة ُّ النبويةُّظلتُّنقية ُّومميزةُّعن ُّآراءُّ الصحابةُّوأقواهلم ُّأنُّ الصحابةُّحرصوا ُّعلىُّذلكُّفكانوا ُّخيربونُّبأن ُّذلكُّ
القولُّ اجتهاد ُّمنهم ُّإذا ُّملُّيكن ُّفيه ُّعندهم ُّنص ُّمنُّ السنة ُّويسمونه ُّ الظن ُّأوُّ الرأي ُّمع ُّتورعهم ُّيف ُّ الرأيُّوذمهم ُّلهُّ ،مع ُّمالحظة ُّأنُّ
ُّآراءهمُّهيُّخالصة ُّماُّفهموهُّمن ُّ السنةُّأوُّ القرآنُّ ،فلمُّيكنُّعندهم ُّماُّخيالفهماُّ،فكان ُّ ابنُّعمرُّإذا ُّسئلُّعنُّشيء ُّملُّيبلغهُّفيه ُّشيءُّ
(أيُّ:نص ُّمن ُّ القرآن ُّأو ُّ السنة)ُّ ،قال"ُّ:إن ُّشئت ُّأخربتكم ُّبالظن"( ُّ،)3وهذا ُّسامل ُّبن ُّعبد ُّ اهلل ُّبن ُّعمرُّ ،وقد ُّسأله ُّرجل ُّعن ُّشيءُّ
فقالُّله"ُّ:ملُّأمسع ُّيفُّهذاُّبشيءُّ .فقالُّلهُّ الرجلُّ:إن ُّأرضىُّبرأيكُّ.فقال ُّساملُّ:لعليُّأنُّأخربك ُّبرأييُّ،مثُّتذهب ُّفأرىُّبعدهُّرأيا ُّغريهُّ
فالُّأجدك"( ُّ .)4
ُُُُُُّّّّّّوعنُّعثمان ُّبن ُّعطاء ُّعن ُّأبيه ُّقال"ُّ:سئل ُّبعض ُّأصحاب ُّ النيبُّفقالُّ:إن ُّألستحيي ُّمن ُّريب ُّأن ُّأقول ُّيف ُّأمة ُّحممد ُّبرأيي"( ُّ،)5
وقال ُّعمر ُّوهو ُّعلى ُّ املنرب"ُّ:يا ُّأيها ُّالناسُّ ،إن ُّ الرأي ُّإمنا ُّكان ُّمن ُّرسول ُّ اهلل ُّمصيبا؛ ُّألن ُّاهلل ُّعز ُّوجل ُّكان ُّيريهُّ ،وإمنا ُّهو ُّمنا ُّ الظنُّ
والتكلف"( ُّ،)4وقال ُّأيضا"ُّ:أصبحُّأهل ُّ الرأي ُّأعداء ُّ السنن؛ُّأعيتهم ُّ األحاديث ُّأنُّيعوهاُّ ،وتفلتت ُّمنهم ُّأنُّحيفظوها؛ ُّفقالوا ُّيف ُّ الدينُّ
برأيهم"( ُّ)2وقالُّأيضا "ُّ:السنةُّماُّسنهُّاهللُّورسولهُّ،الُّجتعلواُّخطأُّ الرأي ُّسنةُّلألمة"( ُّ ُّ،)1واملقصودُّبالرأيُُّّ-هناُّ ُّ-الذيُّليسُّله ُّأصلُّ
يرجع ُّإليهُّمنُّ الكتابُّوالسنةُّ،أو ُّ الرأيُّ املخالفُّللكتاب ُّوالسنةُّ .
ّّّّتثبت ّالصحابة ّمنّصحة ّالحديثّ :
ُُُُّّّّ ُّومن ُّأدلة ُّحفظ ُّ الصحابة ُّللسنة ُّنقية ُّدون ُّأن ُّيدخل ُّفيها ُّما ُّليس ُّمنها ُّمن ُّأقوال ُّ الصحابةُّ ،أو ُّ ُّآرائهمُّ ،أو ُّفتاواهم ُّأن ُّالصحابةُّ
كانواُّيتثبتون ُّمنُّ احلديث ُّقبلُّ العمل ُّبهُّ،وكذلك ُّمدارستهُّومذاكرته ُّمنُّأجل ُّصيانتهُّوحفظه ُّغضاُّكما ُّصدرُّمن ُّيفُّرسول ُّ اهلل ُّصلىُّ
اهللُّعليه ُّوسلمُّ.فلقد ُّتشدد ُّصحابةُّرسول ُّ اهللُّيف ُّ التثبت ُّمنُّ احلديث ُّقبلُّأخذه ُّمن ُّ الرواةُّ،وقد ُّكانُّأبو ُّبكر ُّالصديقُّأول ُّمن ُّتثبتُّ
يف ُّقبول ُّ احلديث ُّبعد ُّعهد ُّ النيب ُّفقد ُّجاءت ُّ اجلدة ُّإىل ُّأيب ُّبكر ُّتلتمس ُّأن ُّتورث ُّفقال«ُّ:ما ُّأعلم ُّلك ُّيف ُّكتاب ُّاهلل ُّشيئاُّ ،وال ُّأعلمُّ
لكُّيفُّسنةُّرسولُّاهللُّمنُّشيءُّحىتُّأسألُّ الناسُّ،فسألُّ،فقال ُّ املغريةُّبنُّشعبةُّ:مسعتُّرسولُّ اهللُّجعلُّهلاُّ السدسُّ،فقالُّ:من ُّيشهدُّ
معكُّ،أوُّمنُّيعلم ُّمعكُّ،فقام ُّحممدُّبنُّمسلمةُّ،فقال ُّمثلُّذلكُّ،فأنفذه ُّهلا»( ُّ .)1
ُُُُُُُّّّّّّّ ُّوكان ُّعمر ُّبن ُّ اخلطاب ُّأيضاُّيتشدد ُّيف ُّقبول ُّ األخبار ُّأميا ُّتشددُّ،ومن ُّذلك ُّما ُّجاء ُّيفُّحديث ُّ البخاري ُّمن ُّحديث ُّأيب ُّسعيدُّ
اخلدري ُّقال«ُّ:كنت ُّيف ُّجملس ُّمن ُّجمالس ُّ األنصار؛ ُّإذ ُّجاء ُّأبو ُّموسى ُّكأنه ُّمذعورُّ ،فقال ُّ:استأذنت ُّعلى ُّعمر ُّثالثا ُّفلم ُّيؤذن ُّيلُّ
فرجعتُّ ،فقالُّ :ما ُّمنعك؟ ُّقلت ُّ :استأذنت ُّثالثا ُّفلم ُّيؤذن ُّيل ُّفرجعتُّ ،وقال ُّرسول ُّ اهلل"ُّ:إذا ُّ استأذن ُّأحدكم ُّثالثا ُّفلم ُّيؤذن ُّلهُّ
 - 1جامعُّبيانُّالعلمُّوفضلهُّ،ابنُّعبدُّالربُّ،حتقيقُّ:أيبُّاألشبالُّالزهرييُّ،مكتبةُّالتوعيةُّاإلسالميةُّ،القاهرة8421ُّ،هـ2002ُّ/مُّ ُّ.) 8821ُّ/ 2(ُّ،
 - 2جامعُّبيانُّالعلمُّوفضلهُّ،ابنُّعبدُّالربُّ،حتقيقُّ:أيبُّاألشبالُّالزهرييُّ،مكتبةُّالتوعيةُّاإلسالميةُّ،القاهرة8421ُّ،هـ2002ُّ/مُّ ُّ.) 8842ُّ/ 2(ُّ،
 - 3جامعُّبيانُّالعلمُّوفضلهُّ،ابنُّعبدُّالربُّ،حتقيقُّ:أيبُّاألشبالُّالزهرييُّ،مكتبةُّالتوعيةُّاإلسالميةُّ،القاهرة8421ُّ،هـ2002ُّ/مُّ ُّ.) 222ُّ/ 8(ُّ،
 - 4جامعُّبيانُّالعلمُّوفضلهُّ،ابنُّعبدُّالربُّ،حتقيقُّ:أيبُّاألشبالُّالزهرييُّ،مكتبةُّالتوعيةُّاإلسالميةُّ،القاهرة8421ُّ،هـ2002ُّ/مُّ ُّ.) 222ُّ/ 8(ُّ،
 -ُّ5جامعُّبيانُّالعلمُّوفضلهُّ،ابنُّعبدُّالربُّ،حتقيقُّ:أيبُّاألشبالُّالزهرييُّ،مكتبةُّالتوعيةُّاإلسالميةُّ،القاهرة8421ُّ،هـ2002ُّ/مُّ(ُّ ) 221ُّ/8
ُّ -4
 ُّ- 7أعالمُّاملوقعنيُّ،ابنُّالقيمُّ،حتقيقُّ:طهُّعبدُّالرءوفُّسعدُّ،دارُّاجليلُّ،بريوتُّ،دُّ.تُّ ُّ.) 54ُّ/8(ُّ،
 ُّ- 8أعالمُّاملوقعنيُّ،ابنُّالقيمُّ،حتقيقُّ:طهُّعبدُّالرءوفُّسعدُّ،دارُّاجليلُّ،بريوتُّ،دُّ.تُّ ُّ.) 55ُّ/2(ُّ،
ُّ- 9أعالمُّاملوقعنيُّ،ابنُّالقيم ُّ،) 54ُّ/8( ُّ،صحيحُّبش واهده ُّ:أخرجه ُّأمحدُّيفُّمسندهُّ،رقمُّ(ُّ.) 81001وقالُّشعيبُّاألرنؤوطُّ:احلديث ُّصحيحُّبش واهدهُّ ُّ.
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فلريجع"ُّ،فقالُّ:واهلل ُّلتقيمنُّعليه ُّبينةُّ.أمنكم ُّأحدُّمسعه ُّمن ُّ النيب ُّ؟ُّفقال ُّأيب ُّبن ُّكعبُّ:واهلل ُّال ُّيقوم ُّمعكُّإال ُّأصغر ُّ القومُّ ،فكنتُّ
أصغر ُّالقوم ُّفقمت ُّمعه ُّفأخربت ُّعمر ُّأن ُّ النيب ُّقال ُّذلك»( ُّ ،)8وحنب ُّأن ُّنبني ُّهنا ُّأن ُّطلب ُّسيدنا ُّعمر ُّبن ُّ اخلطاب ُّمن ُّأيب ُّموسىُّ
البينةُّعلى ُّ احلديث ُّمل ُّيكن ُّ امهاما ُّأليب ُّموسىُّ،ولكن ُّحرصا ُّيف ُّ التثبتُّ ،خاصة ُّوأن ُّعمرُّبن ُّ اخلطاب ُّكان ُّحاكما ُّومعلما ُّللرعية ُّوأرادُّ
أنُّتقتدي ُّبه ُّ الرعية ُّيف ُّ التثبت ُّمن ُّ الروايةُّ ،ومن ُّ املعروف ُّتارخيياُّأن ُّ الفتوحات ُّ اإلسالمية ُّكانت ُّيف ُّعهد ُّعمر ُّودخل ُّيف ُّ اإلسالم ُّكثريُّ
منُّ الناسُّ،فخشي ُّعمرُّعلىُّحديث ُّرسولُّاهللُّمن ُّ الدسُّوالتدليسُّ ،خاصةُّبعدُّ انتشار ُّ اإلسالمُّخارجُّ اجلزيرة ُّ العربية( ُّ.)2وكيف ُّيكونُّ
عمر ُّشاكا ُّيف ُّصدقُّأيبُّموسى ُّوهو ُّ الذيُّيقولُّلهُّ:إنُّكنتُّألمينا ُّعلى ُّحديث ُّرسولُّاهللُّولكنُّأحببت ُّأنُّأستثبت"( ُّ .)3
ُُُُُُُّّّّّّّ ُّوكانت ُّعادة ُّ الصحابة ُّحىتُّبني ُّيدي ُّ النيب ُّعندماُّيروي ُّأحدهم ُّ احلديث ُّعنُّغريه ُّمن ُّ الصحابة ُّأنُّيذكر ُّذلكُّ ،كأن ُّيروي ُّعليُّ
حديثا ُّمسعه ُّعن ُّعائشة ُّعن ُّ الرسول ُّأو ُّيروي ُّأبو ُّبكر ُّحديثا ُّمسعه ُّعن ُّأيب ُّهريرة ُّعن ُّ الرسول ُّولقد ُّمتسكوا ُّبذلك ُّبعد ُّرحيل ُّ الرسولُّ
إمعاناُّيف ُّ التثبتُّواحليطة ُّفظلواُّيطلبون ُّ اإلشهادُّعلى ُّ الروايةُّ،بل ُّكانواُّميتحنون ُّمنُّحيدثهم ُّوخيتربونهُّبتكرار ُّ احلديثُّعدة ُّمرات ُّللتأكدُّ
منُّصحتهُّ ،ومنُّذلك ُّماُّحدث ُّلعبدُّاهلل ُّبن ُّعمرُّمع ُّعائشةُّيف ُّ احلديثُّ الصحيح ُّ الذي ُّأوردهُّمسلم ُّمنُّحديث ُّعروةُّبن ُّالزبري ُّقالُّ:
«قالتُّيل ُّعائشةُّ:يا ُّ ابن ُّأخيتُّ،بلغين ُّأن ُّعبد ُّاهلل ُّبنُّعمرو ُّمار ُّبنا ُّإىل ُّ احلجُّ،فالقه ُّفسائله؛ ُّفإنه ُّقد ُّمحلُّعن ُّ النيب ُّعلما ُّكثرياُّ.قالُّ:
فلقيتهُّفساءلتهُّعن ُّأشياءُّيذكرها ُّعنُّرسولُّ اهلل ُُّّقال ُّعروةُّ:فكانُّفيما ُّذكرُّأن ُّ النيبُّقالُّ:إن ُّ اهللُّال ُّينزعُّ العلمُّمن ُّ الناسُّ انتزاعاُّ ،ولكنُّ
يقبض ُّالعلماء ُّفريفع ُّ العلم ُّمعهمُّ ،فلما ُّحدثت ُّعائشة ُّبذلك ُّأعظمت ُّذلك ُّوأنكرتهُّ ،قالتُّ :أحدثك ُّأنه ُّمسع ُّ النيب ُّيقول ُّهذا؟ ُّقالُّ
عروةُّ:حىت ُّإذا ُّكانُّقابل ُّأي ُّعامُّ احلج ُّ املقبل ُّقالتُّلهُّ:إن ُّ ابنُّعمرو ُّقد ُّقدمُّ،فالقه ُّمث ُّفاحتهُّحىت ُّتسأله ُّعنُّ احلديث ُّ الذي ُّذكره ُّلكُّ
يف ُّ العلمُّ.قالُّ :فلقيته ُّفساءلته ُّفذكره ُّيل ُّحنو ُّما ُّحدثين ُّبه ُّيف ُّمرته ُّ األوىلُّ ،قال ُّعروةُّ :فلما ُّأخربمها ُّبذلكُّ ،قالتُّ:ما ُّأحسبه ُّإال ُّقدُّ
صدقُّ،أراهُّملُّيزدُّفيهُّشيئاُّوملُّينقص»( ُّ)4وقالُّ البخاريُّيفُّبعضُّطرقه«ُّ:فيفتونُّبرأيهمُّفيضلونُّويضلون"ُّ،وقالُّعروةُّ:فقالت ُّعائشةُّ:
"واهللُّلقدُّحفظ ُّعبد ُّاهللُّبنُّعمرو»( ُّ )5
ّّّّّّمدارسة ّالصحابة ّللحديث ّوالرحلة ّفيّطلبهّ :
ُُُُُُّّّّّّ ُّومن ُّ البينات ُّ اليت ُّتؤكد ُّأن ُّ السنة ُّ النبوية ُّبقيت ُّمصانة ُّكما ُّقاهلا ُّ الرسول ُّومل ُّخيتلط ُّهبا ُّغريها ُّمن ُّأقوال ُّ الصحابة ُّوآرائهم ُّأنُّ
الصحابةُّكانواُّحيرصون ُّعلىُّمذاكرةُّ احلديث ُّومدارستهُّفيماُّبينهم ُّحىتُّالُّيضيع ُّمنهُّشيءُّأو ُّخيتلطُّعليهمُّبسبب ُّالنسيانُّ،ومن ُّذلكُّ
ما ُّورد ُّعن ُّسعيد ُّبن ُّجبري ُّعن ُّ ابن ُّعباس ُّأنه ُّكان ُّيقول"ُّ :يا ُّسعيدُّ ،اخرج ُّبنا ُّإىل ُّ النخلُّ ،ويقولُّ:يا ُّسعيدُّ ،حدثُّ.قلتُّ :أحدثُّ
وأنتُّشاهد؟!قالُّ:إنُّأخطأت ُّفتحت ُّعليك"( ُّ،)4وعن ُّعلقمة ُّقال"ُّ:تذاكروا ُّ احلديث ُّفإنُّذكره ُّصيانة"( ُّ ،)2وقالُّأيضا"ُّ:أطيلوا ُّكرُّ
احلديثُّال ُّيدرس"( ُّ ،)1وقال ُّأبو ُّسعيد ُّ اخلدري"ُّ:حتدثواُّ ،فإن ُّ احلديث ُّيهيج ُّ احلديث"( ُّ،)1وقال ُّعلي ُّبن ُّأيب ُّطالب ُّرضي ُّ اهلل ُّعنهُّ:
"تداورواُّوتذاكروا ُّهذا ُّ احلديثُّ ،إنُّال ُّتفعلوا ُّيدرس"ُّ.ويف ُّروايةُّعن ُّأيب ُّسعيد"ُّ:تداورواُّوتذاكرواُّ ،فإن ُّ احلديث ُّيذكر ُّاحلديث"( ُّ،)80
ومماُّيؤكد ُّأن ُّحديثُّرسول ُّاهلل ُّكانُّهو ُّوحده ُّمرادُّ الصحابة ُّوبغيتهم ُّدونُّغريه ُّمن ُّأقوالُّ الصحابة ُّأو ُّآرائهمُّتلك ُّ املكابدة ُّ اليت ُّكانواُّ

 - 1صحيحُّالبخاري ُّ(بشرحُّفتحُّالباري)ُّ ،كتابُّ:االستئذانُّ ،بابُّ:التسليمُّ واالستئذانُّثالثاُّ،) 21ُّ/88(ُّ،رقم ُّ(ُّ ُّ.) 4245
 ُّ- 2منهجيةُّمجعُّالسنةُّومجعُّاألناجيلُّ،دُّ.عزيةُّعليُّطهُّ،دارُّالبحوثُّالعلميةُّل لنشرُّ،مصر8112ُّ،مُّ،صُّ ُّ. 345ُّ، 355
 - 3انظرُّ:فتح ُّالباري ُّبشرحُّصحيحُّالبخاريُّ ،ابنُّحجرُّ،حتقيقُّ:حمبُّالدينُّاخلطيبُّوآخرينُّ،دارُّالريانُّللتاثُّ،القاهرةُّ،ط8402ُّ،8هـ8112ُّ/مُّ ُّ.) 32ُّ/88(ُّ،
 ُّ- 4صحيحُّمسلمُّ(بشرحُّالنووي)ُّ،كتابُّ:العلمُّ،بابُّ:رفعُّالعلمُّوقبضهُّوظهورُّاجلهلُّ والفنتُّيفُّآخر ُّالزمانُّ،) 3211ُّ/1(ُّ،رقمُّ(ُّ ُّ.) 4423
 ُّ- 5صحيحُّالبخاري ُّ(بشرحُّفتح ُّالباري)ُّ،كتابُّ:االعتصامُّبالكتابُّ والسنةُّ،بابُّ:ماُّيذكر ُّمنُّذمُّالرأي ُّ وتكلفُّالقياسُّ،) 214ُّ/ 83(ُّ،رقم ُّ(ُّ ُّ.) 2302
 ُّ- 6اجلامعُّألخالقُّالراويُّ،اخلطيب ُّالبغداديُّ،حتقيقُّ:د.حممدُّعجاجُّاخلطيبُّ،مؤسسةُّالرسالةُّ،بريوتُّ،ط8484ُّ،2هـ8114ُّ/مُّ ُّ.) 402ُّ/ 2(ُّ،
 ُّ- 7احملدثُّالفاصلُّ،الرامهرمزيُّ،حتقيقُّ:دُّ.حممدُّعجاجُّاخلطيبُّ،دارُّالفكرُّ،دمشقُّ،ط8404ُّ،3هـ8114ُّ/مُّ،صُّ ُّ.544
 ُّ- 8اجلامعُّألخالقُّالراويُّ،اخلطيب ُّالبغداديُّ،حتقيقُّ:د.حممدُّعجاجُّاخلطيبُّ،مؤسسةُّالرسالةُّ،بريوتُّ،ط8484ُّ،2هـ8114ُّ/مُّ ُّ.) 402ُّ/ 2(ُّ،
 ُّ- 9اجلامعُّألخالقُّالراويُّ،اخلطيب ُّالبغداديُّ،حتقيقُّ:د.حممدُّعجاجُّاخلطيبُّ،مؤسسةُّالرسالةُّ،بريوتُّ،ط8484ُّ،2هـ8114ُّ/مُّ(ُّ ُّ.) 404ُّ/ 2
 - 11احملدثُّالفاصلُّ،الرامهرمزيُّ،حتقيقُّ:دُّ.حممدُّعجاجُّاخلطيبُّ،دارُّالفكرُّ،دمشقُّ،ط8404ُّ،3هـ8114ُّ/مُّ،صُّ ُّ.545
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يعانوهنا ُّيف ُّ الرحلة ُّ الشاقة ُّيف ُّسبيل ُّطلب ُّ احلديثُّ ،فلو ُّكانت ُّ السنة ُّهي ُّأقواهلم ُّفما ُّفائدة ُّقطع ُّ املسافات ُّوحتمل ُّ الصعاب ُّمن ُّأجلُّ
احلصولُّعلىُّحديثُّأوُّ التثبتُّمنه؟!ُّويفُّهذاُّيقولُّجابرُّبن ُّعبدُّاهلل«ُّ:بلغينُّحديثُّعنُّرجل ُّمنُّأصحابُّرسولُّاهللُّفابتعت ُّبعرياُّ،
الرسولُّ،فقالُّ:جابرُّبن ُّعبدُّ
فشددتُّإليهُّرحلي ُّشهراُّحىت ُّقدمتُّ الشام؛ ُّفإذاُّعبد ُّ اهللُّبن ُّأنيسُّ،فبعثتُّإليه ُّأنُّجابرا ُّبالبابُّ،فرجع ُّ ُّ
اهلل؟ُّفقلتُّ:نعمُّ.فخرج ُّفاعتنقينُّ ،قلتُّ:حديث ُّبلغين ُّمل ُّأمسعه ُّخشيت ُّأن ُّأموت ُّأو ُّمتوتُّ ،قال ُّمسعت ُّرسول ُّ اهلل ُّيقولُّ:حيشر ُّ اهللُّ
تباركُّوتعاىل ُّ العباد ُّأوُّ الناس ُّعراة ُّغرال ُّهبماُّ،قلناُّ:ما ُّهبما؟ ُّقالُّ:ليس ُّمعهم ُّشيءُّ،فيناديهم ُّبصوت ُّيسمعه ُّمنُّبعد ُّأحسبه ُّقال ُّكماُّ
يسمعهُّمنُّقربُّ:أناُّ امللكُّ،ال ُّينبغيُّألحد ُّمنُّأهلُّ اجلنة ُّأنُّيدخلُّ اجلنة ُّوأحدُّمن ُّأهلُّ النارُّيطلبه ُّمبظلمةُّ،والُّينبغي ُّألحدُّمن ُّأهلُّ
النارُّأن ُّيدخلُّ النارُّوأحد ُّمنُّأهل ُّ اجلنةُّيطلبه ُّمبظلمةُّ،قلتُّ:وكيفُّ ،وإمنا ُّنأيت ُّ اهللُّعراة ُّهبما؟!ُّقالُّ:باحلسنات ُّوالسيئات»( ُّ .)8
ُُُُُُّّّّّّوهذا ُّ الصحايب ُّ اجلليل ُّأبو ُّأيوب ُّ األنصاري ُّيرحل ُّإىل ُّعقبة ُّبن ُّعامر ُّمبصر ُّليتثبت ُّمن ُّحديث ُّرسول ُّ اهلل ُّفلما ُّقدم ُّمصر ُّأخربواُّ
عقبةُّفخرجُّإليهُّ،قالُّ:حديثُّمسعتهُّمنُّرسول ُّاهللُّيفُّستُّ املسلمُّ ،ملُّيبقُّأحدُّمسعه ُّغرييُّوغريكُّ،قالُّ:مسعت ُّرسولُّ اهللُّيقول"ُّ:منُّ
ست ُّمؤمنا ُّعلى ُّخزية ُّست ُّاهللُّعليه ُّيوم ُّ القيامة"ُّ،فأتىُّأبو ُّأيوبُّراحلتهُّفركبها ُّوانصرف ُّإىل ُّ املدينةُّ،وماُّحل ُُّّرحله( ُّ )2
ُُُُُُُّّّّّّّوهبذاُّيتبني ُّلنا ُّدقةُّ الصحابة ُّوحرصهم ُّعلىُّحفظ ُّحديث ُّرسول ُّاهللُّدون ُّأن ُّخيتلطُّبه ُّغريهُّ ،وكيفُّأهنم ُّاختذوا ُّ الوسائل ُّ الالزمةُّ
لصيانةُّ احلديث ُّنقيا ُّكما ُّصدرُّمن ُّيف ُّ الرسول ُّوميزوا ُّبنيُّما ُّكان ُّمن ُّرأيهمُّواجتهادهمُّ ،وبني ُّما ُّكان ُّمنُّحديث ُّرسول ُّاهلل ُّوكان ُّالُّ
يفومهمُّأنُّينصوا ُّعلىُّأن ُّهذاُّ القول ُّبعينهُّأوُّذلك ُّرأيُّواجتهاد ُّمنهمُّوإن ُّكانُّمبنياُّعلى ُّ النصوصُّمن ُّقرآنُّوسنة؛ ُّلذلكُّفإهنم ُّكانواُّ
إذاُّوجدوا ُّسنةُّأو ُّحديثا ُّخالفُّ اجتهادهم ُّرجعواُّإليه ُّوتركوا ُّماُّكان ُّمن ُّ اجتهادهمُّ،ويدل ُّعلىُّذلك ُّكالم ُّ املغرضنيُّ الذي ُّاستدلوا ُّبهُّ
على ُّصحة ُّدعواهم ُّبأن ُّ"ما ُّروي ُّعن ُّ الصحابة ُّوالتابعني ُّيفوق ُّبكثري ُّما ُّروي ُّعن ُّالنيب ُّ"؛ ُّإذ ُّإن ُّهذا ُّدليل ُّعلى ُّنقض ُّدعواهمُّ ،فلوُّ
كانتُّ السنةُّكلها ُّمنُّأقوال ُّ الصحابةُّوأفكارهمُّوأفعاهلم ُّكماُّيدعون؛ ُّفكيفُّإذن ُّفرقواُّهمُّأنفسهم ُّبنيُّأقوال ُّ الصحابةُُّّوحديث ُّ النيبُّ
حينماُّقالوا ُّوهذا ُّلفظهمُّ:إن ُّماُّروي ُّعن ُّ الصحابة ُّوالتابعني ُّيفوق ُّبكثريُّما ُّروي ُّعن ُّ النيب ُّصلى ُّاهللُّعليه ُّ ُّوسلم؟!ُّأليس ُّيف ُّهذا ُّدليلُّ
عليهم ُّوعلى ُّنقض ُّدعواهم ُّوهم ُّال ُّيشعرون؟! ُّأليس ُّكالمهم ُّهذا ُّيدل ُّعلى ُّأهنم ُّ استطاعوا ُّأن ُّمييزوا ُّبني ُّحديث ُّ النيب ُّ ُّوبني ُّأقوالُّ
الصحابة ُّوالتابعني ُّ اليتُّ اعتربوها ُّتفوق ُّبكثري ُّأحاديث ُّ النيبُّصلى ُّاهللُّعليه ُّوسلم؟! ُّ
تفوق ُّبكثري ُّأحاديث ُّ النيب ُّفهذاُّليس ُّعيبا ُّيف ُّ السنة ُّأو ُّمنقصة ُّمن ُّشأهناُّ ،فاملهم ُّأن ُّ السنةُّ
ُُُُُُّّّّّّ ُّوإذا ُّكانت ُّأقوال ُّ الصحابة ُّوالتابعني ُّ ُّ
مميزة ُّعن ُّغريها ُّمن ُّأقوال ُّ الصحابة ُّوالتابعنيُّ.وهذا ُّ اعتاف ُّمنهم ُّقد ُّأقروه ُّبألسنتهم ُّوهم ُّحيسبون ُّأنه ُّدليل ُّهلم ُُّّوهو ُّعليهمُّ ،كذلكُّ
أعمىُّاهلل ُّأبصارهمُّ ،كما ُّأنه ُّإذا ُّكانت ُّكثرة ُّأقوال ُّ الصحابة ُّوالتابعنيُّال ُّتعد ُّمنقصة ُّللسنة ُّحىت ُّولو ُّكانت ُّتفوق ُّحديث ُّرسول ُّ اهللُّ
كذلك ُّفإهنا ُّتعد ُّدليال ُّعلى ُّعناية ُّ الصحابة ُّوالتابعني ُّبالسنة ُّواالهتمام ُّهبا؛ ُّبكثرة ُّ الشروح ُّهلا ُّوالتفسري ُّوالتوضيح ُّملن ُّجاء ُّبعدهم ُّعنُّ
أسباب ُّورود ُّتلك ُّ األحاديثُّ ،وعامها ُّمن ُّخاصهاُّ ،ومطلقها ُّمن ُّمقيدهاُّ ،وناسخها ُّمن ُّمنسوخهاُّ ،وما ُّكان ُّمنها ُّعلى ُّسبيل ُّ التشريعُّ
يف ُّ الدينُّ،أوُّماُّكان ُّعلى ُّسبيل ُّأمور ُّ املعاش ُّ اليتُّملُّيتدخلُّفيها ُّ الوحيُّ...إخلُّ .
ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُّفهذه ُّ األقوال ُّمنُّ الصحابة ُّهي ُّمبثابةُّ الشروح ُّوالتفسري ُّوالبيان ُّملاُّ احتاج ُّإىل ُّبيانُّمن ُّ احلديث ُّ النبويُّ ُّ،وبالطبع ُّفهم ُّأوىل ُّ الناسُّ
حبديث ُّرسول ُّاهلل ُّوما ُّفهموه ُّمنه ُّهو ُّأوىل ُّوأحق ُّمن ُّفهم ُّ الذين ُّجاءوا ُّمن ُّبعدهم؛ ُّإذ ُّإهنم ُّعاينوا ُّ الوقائع ُّواألحداث ُّوعاشوها ُّحلظةُّ
بلحظةُّ ،وشاهدوا ُّأسباب ُّورودهاُّ ،وفيهم ُّوبينهم ُّوأمامهم ُّصدرت ُّتلك ُّ األحاديث ُّعن ُّ النيب ُّصلى ُّ اهلل ُّعليه ُّوسلمُّ.كذلك ُّفهم ُّأفهمُّ
الناسُّوأضبطهم ُّللفظ ُّرسول ُّ اهللُّولسانه ُّ الفصيح؛ ُّإذ ُّإنهُّقيل ُّبلساهنم ُّقبل ُّأنُّخيتلط ُّ اللسان ُّ العريب ُّبغريهُُّّ،وهم ُّأأمن ُّ الناس ُّوأتقاهم ُّهللُّ
يفُّمحلُّأمانةُّهذاُّ الدينُّصافياُّدونُّشوائب؛ُّلذاُّكانُّ الصحابة ُّأوىلُّ الناسُّبوضعُّهذهُّ الشروحُّوالتفسرياتُّوالرؤىُّ،فهمُّقدُّتلقوا ُّ الدينُّ
1
2

ُّيفُّاألدبُّاملفردُّ،كتابُّ:السالمُّ واملصافحةُّ،بابُّ:املعانقةُّ،) 332ُّ/8(ُّ،رقمُّ(ُّ.) 120وحسنهُّاأللبانُّيفُّتعليقهُّعلىُّاألدبُّاملفردُّ ُّ.
ُّ
ُّحسنُّ:أخرجهُّالبخاري -جامعُّبيانُّالعلمُّوفضلهُّ،ابنُّعبدُّالربُّ،حتقيقُّ:أيبُّاألشبالُّالزهرييُّ،مكتبةُّالتوعيةُّاإلسالميةُّ،القاهرة8421ُّ،هـ2002ُّ/مُّ ُّ.) 312ُّ/ 8(ُّ،
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منُّأصلهُّومنُّمصدرهُّ األولُّدونُّواسطةُّ،فهؤالءُّهمُّأهلُّ السنةُّواحلديثُّحفظاُّلهُّ،ومعرفةُّبصحيحهُّوسقيمهُّ،وفقهاُّفيهُّ،وفهماُّيؤتيهُّ
اهلل ُّعز ُّوجل ُّإياهم ُّيف ُّمعانيهُّ ،وإميانا ُّوتصديقاُّ ،وطاعة ُّوانقياداُّ ،واقتداء ُّواتباعا ُّمع ُّما ُّيقتن ُّبذلك ُّمن ُّقوة ُّعقلهمُّ ُّ ،وقياسهم ُّومتييزهمُّ
وعظيمُّمكاشفامهم ُّوخماطبامهمُّ ،فإهنمُّأسد ُّ الناسُّنظراُّوقياسا ُّورأياُّ ،وأصدقُّالناسُّرؤيا ُّوكشفا( ُّ .)8
ُُُُُُّّّّّّ ُّومما ُّجتدر ُّ اإلشارة ُّإليه ُّأن ُّ السلف ُّمن ُّ التابعني ُّوتابعيهم ُّمن ُّ العلماء ُّوغريهم ُّكانوا ُّعلى ُّوعي ُّتام ُّوإدراك ُّحصيف ُّللفرق ُّبنيُّ
حديث ُّ النيب ُّوأقوال ُّ الصحابة ُّوآرائهم ُّواجتهادامهم؛ ُّلذا ُّحينما ُّصنفوا ُّيف ُّمباحث ُّ األصول ُّوكتبوا ُّيف ُّمصادر ُّ التشريع ُّجعلوا ُّ السنة ُّبعدُّ
القرآنُّ،مثُّأفردوا ُّأبواباُّخاصةُّبقول ُّ الصحايبُّواختلفوا ُّيفُّحجيته( ُّ،)2ومل ُّخيتلفواُّيفُّحجية ُّ السنةُّوما ُّكانُّهلمُّوحاشاهمُّ ،بلُّإن ُّ العلماءُّ
اختلفوا ُّيف ُّقول ُّ الصحايبُّ:أمرناُّ ،أو ُّهنيناُّ ،أو ُّمن ُّ السنة ُّكذا ُّإذا ُّمل ُّيصرح ُّباآلمر ُّوالناهي ُّوصاحب ُّ السنةُّ ،فقال ُّ اجلمهورُّ:إنه ُّحجة؛ُّ
ألنُّ الصحايبُّعدل ُّعارفُّباللسانُّ،فال ُّيطلقُّ األمرُّوالنهي ُّإالُّبعدُّ التحقيق ُّمنهُّ،وحكيُّعن ُّداودُّوبعضُّ املتكلمني ُّأنهُّالُّيكون ُّحجةُّ
حىتُّينقلُّلفظ ُّ النيبُّصلى ُّاهللُّعليه ُّوسلم( ُّ،)3وهبذاُّيتبني ُّأنُّ الصحابة ُّأنفسهمُّميزوا ُّبنيُّأقواهلمُّوأقوال ُّ النيبُّونصوا ُّعلىُّذلك ُّصراحة؛ُّ
لذلكُّفكلُّمنُّيقرأ ُّيفُّكتب ُّالسنةُّجيدُّذلكُّمنصوصا ُّعليه ُّدون ُّأدىن ُّلبس ُّيف ُّذلكُّ .

ّّّّّالخالصةّ :
ُُُُُّّّّّ ُّ ُّهناك ُّفرق ُّبني ُّ احلديث ُّ النبوي ُّ املتصل ُّ املرفوع ُّللنيب ُّوبني ُّاخلرب ُّ املوقوف ُّعلى ُّ الصحايب ُّأو ُّ التابعيُُّّ ،وهذا ُّواضح ُّيف ُّكل ُّكتبُّ
احلديثُّوالفقه ُّوالشريعةُّ،وملُّيقلُّأحدُّمنُّ السلفُّأوُّ اخللف ُّبأن ُّأقوالُّ الصحابةُّهي ُّحديث ُّ النيبُّصلى ُّاهللُّعليه ُّ ُّوسلمُّ .
ُُُّّّ ُّ ُّ ُّلقد ُّنص ُّ الصحابة ُّعلى ُّما ُّكان ُّمنهم ُّمن ُّ اجتهاد ُّأو ُّرأيُّ ،وفرقوا ُّبني ُّذلك ُّوبني ُّحديث ُّرسول ُّ اهلل ُّ الذي ُّأحاطوه ُّهبالة ُّمنُّ
التقديس؛ُّإذ ُّإنهُّوحي ُّمثل ُّ القرآنُّعلى ُّخالفُّآرائهمُّ اليتُّكانوا ُّيضعوهنا ُّيفُّمصاف ُّ البشر ُّ اليتُّتصيب ُّوختطئُّ .
ُُُّّّ ُُُّّّإن ُّ النيب ُّهو ُّاملعلم ُّواهلادي ُّإىل ُّسواء ُّ السبيلُّ ،ولقد ُّكان ُّ الصحابة ُّيتعلمون ُّمنه ُّكل ُّشيءُّ ،وال ُّيفعلون ُّشيئا ُّإال ُّبالرجوع ُّإليه ُّيفُّ
حياتهُّ ،وإىل ُّسنته ُّبعدُّمماتهُّ ،فكيفُّبعدُّذلك ُّنستطيعُّنسبة ُّ األحاديث ُّإليهمُّ،وهم ُّينهلون ُّمنها ُّويتعلمون؟! ُّ
ُُُُّّّّ ُُُّّّإن ُّأقوال ُّ الصحابة ُّ اليت ُّأثرت ُّعنهم ُّمما ُّصح ُّإمنا ُّهي ُّتفسريات ُّوشروح ُّوفتاوى ُّتعني ُّ املسلمني ُّعلى ُّفهم ُّدينهم ُّ الفهم ُّ الصحيحُّ،
الُّسيما ُّوأن ُّهذه ُّ اجلماعة ُّهي ُّ الواسطةُّبنيُّ األمةُّونبيهاُّ ،فهمُّأدرىُّ الناسُّمبا ُّكان ُّعليه ُّ النيبُّمنُّ اهلديُّ القوميُّوالسنةُّاحلسنةُّ )4 (.

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

-ُّ8جمموعُّالفتاوىُّ،ابن ُّتيميةُّ،حتقيقُّ:أنورُّالبازُّوعامرُّاجلزارُّ،دارُّالوفاءُّ،مصرُّ،ط8424ُّ،3هـ2005ُّ/مُّ ُّ.) 15ُّ/ 4(ُّ،
 ُّ -ُّ2املستصفىُّمنُّعلمُّاألصولُّ،الغزايلُّ،حتقيقُّ:دُّ.حممدُّسليمانُّاألشقرُّ،مؤسسةُّالرسالةُّ،بريوتُّ،ط8482ُّ، 8هـ8112ُّ/مُّ .)400ُّ/8(ُّ،
حُّصحيحُّمسلمُّ،النوويُّ،حتقيقُّ:عادلُّعبدُّاملوجود ُّوعليُّمعوضُّ،مكتبة ُّنزارُّمصطفىُّالبازُّ،مكةُّاملكرمةُّ،ط8422ُّ،2هـ2008ُّ/مُّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ.) 24ُّ/ 8(ُّ،
ُّ
 -ُّ3انظرُّ:شر
اءاتُّوالشبهات ُّ،القسمُّالثالثُّ:السن ةُّ،اجمللدُّاألولُّالشبهة ُّالثالث ونُّ .
ُّ
-ُّ4هذاُّالبحثُّنشرُّيف ُّ:موسوعةُّبيانُّاإلسالم ُّ ُّ،الردُّعلىُّاالفت
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السنّـ ـ ـةّالنبـ ـ ـويةّوحيّرب ـ ـ ـانيّ،منـ ـ ـاقشةّلدعاوىّأع ـ ـ ـداءّالس ـ ـ ـنـةّال ـ ـنـ ـبـويـةّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّإعدادّ:محـ ـ ـ ـ ـ ــمدّأحم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدّص ـ ـ ـ ــبرة
( )2

البحثّالخامسّ:الزعمّأنّالحديثّالنبويّمنّآثارّتقدمّالمسلمينّفيّعصرّالنضوج

يزعمُّبعضُّاملشككنيُّأنُّاحلديثُّالنبويُّملُّيكنُّوثيقةُّلإلسالمُّيفُّعهدهُّاألولُّعهدُّالطفولةُّأيُّملُّيقلهُّالنيب ُّصلىُّاهللُّعليهُّ
وسلمُّ،ولكنهُّأثرُّمنُّآثارُّتقدمُّاملسلمنيُّيفُّعصرُّالنضوجُّ،ويستدلونُّعلىُّذلكُّحسبُّزعمهم ُّبأنُّالقسمُّاألكربُّمنُّاحلديثُّليسُّ
إالُّنتيجةُّللتطورُّالديينُّوالسياسيُّواالجتماعيُّلإلسالمُّيفُّالقرننيُّاألولُّوالثانُّاهلجرينيُّ .قاصدينُّمنُّوراءُّذلكُّالتشكيكُّيفُّمصدرُّ
السنةُّومنبعها ُّ ،للخلوص ُّإىلُّإنكارُّحجيتهاُّ .
نقدّعامّ ّ:
 -ُّ 8إن ُّالتطورُّالديين ُّوالسياسيُّواالجتماعي ُّالذيُّبلغه ُّاملسلمونُّيف ُّالقرننيُّاألول ُّوالثانُّال ُّيسعفهمُّيف ُّأنُّيسنُُّّوا ُّشرائعُّ
وقواننيُّيفُّدرجةُّتلكُّاليتُّجاءتُّهباُّالسنةُّالنبويةُّ،وهاُّهيُّأورباُّوماُّبلغتهُّمنُّالتطورُّيفُّالعصرُّاحلاضرُّعاجزةُّعنُّأنُّتصلُّإىلُّوضعُّ
قواننيُّوشرائعُّيفُّدقةُّشرائعُّاإلسالمُّاليتُّأتىُّهباُّالنيبُّمبلغا ُّإياها ُّعنُّربهُّبشهادة ُّالغربينيُّأنفسهمُّ .
 -ُّ2ملُّينتقلُّالنيبُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّ إىلُّالرفيقُّاألعلىُّإالُّبعدُّأنُّوضعُّاألسسُّالكاملةُّلبنيانُّاإلسالمُّالشامخُّ،وذلكُّمنُّ
خاللُّالقرآنُّواألحاديثُّالصحيحةُّالوافرةُّاليتُّنقلتُّإليناُّعنُّطريقُّالرواةُّالثقاتُّطبقةُّعنُّطبقةُّحىتُّوصلتُّإليناُّ.والُّجمال ُّللقولُّ
بأنُّهذهُّاألحاديث ُّكانتُّمنُّعقليةُّاملسلمنيُّيفُّعصورُّازدهارهمُّ .
ُُُُّّّّ -ُّ 3لوُّكان ُّاحلديثُّنتيجة ُّللتطور ُّالديينُّيف ُّالقرنني ُّاألولنيُّللزم ُّحتما ُّأالُّتتحد ُّعبادة ُّاملسلمنيُّذوي ُّالبيئات ُّاملختلفةُّ ،فكيفُّ
احتدواُّيفُّالعبادةُّوالتشريعُّواآلدابُّإذاُّكانتُّاألحاديث ُّملُّتصدرُّعلىُّحدُّزعمهمُّ إالُّبعدُّتفرقهمُّيفُّالبالدُّبعدُّالقرنُّاألولُّ اهلجري ُّ
أوالّ.تطورّال مسلمينّفيّالقرنينّاألوليين ّالّيسعفهمّفيّسنّشرائعّفيّدرجةّماّجاءتّبهّالسنةّ :
إنُّالت طورُّالديينُّوالسياسيُّواالجتماعيُّمهماُّبلغُّعندُّأمةُّمنُّاألمم ُّ لنُّميكنهمُّمنُّالتوصلُّإىلُّوضعُّشرائعُّوقواننيُّعظيمةُّ
مثلُّالشرائعُّاليتُّوضعهاُّالنيبُّحممدُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم ُّبوحيُّمنُّاهللُّتعاىل ُّ،فهذهُّالشريعةُّالعظيمةُّمباُّتضمهُّمن ُّقرآنُّوسنةُّهيُّاليتُّ
أدتُّإىلُّهذاُّالتطورُّالعظيم ُّ،وليسُّهذاُّالتطورُّهوُّالذيُّأتىُّهبا ُّ،ولقدُّبلغُّاملسلمونُّمبلغاُّعظيماُّيفُّحيامهمُّ،الُّيستطيعُّأحدُّإنكارهُّ
ُّقدُّحتولواُّعن ُّعبادةُّ
ُّ
فحدثتُّهنضةُّوتقدمُّوازدهار ُّملُّيشهدهُّالعاملُّمن ُّقبلُّ،وذلكُّيفُّكلُّجماالتُّاحلياةُّ ،ففيُّاحلياةُّالدينيةُّنراهم
األصنامُّ،وأصبحواُّيؤمنونُّأنُّاهللُّوحدهُّهوُّربُّالسماواتُّالعالُّ،وأنهُّليسُّمعهُّآهلةُّأخرىُّ،وبعدُّأنُّكانُّمباحاُّهلمُّكلُّشيءُّأصبحُّ
هناك ُّشرعُّوقواننيُّيسريونُّعليهاُّ،وتشريعات ُّيأخذونُّبأحكامهاُّ .
وأماُّاحلياة ُّاالجتماعي ة ُّفأصبحتُّيف ُّغاية ُّالدقة ُّوالسعادة ُّ بعد ُّالعمل ُّبأحكام ُّاألحوالُّالشخصية ُّواألحكام ُّاملدنية ُّواجلنائيةُّ
وغريهاُّ،باإلضافةُّإىلُّاالهتمامُّباملرأةُّورفعُّالظلمُّعنهاُّوبيانُّحقوقها ُّ،واألحكامُّاالقتصاديةُّواملاليةُّأدتُّإىلُّتنظيمُّالعالقاتُّبنيُّاألغنياءُّ
ُّ
والفقراءُّ،واحلياة ُّالسياسية ُّأصبحت ُّخمتلفة؛ ُّإذ ُّصارت ُّاألم ة ُّاإلسالمية ُّبكاملها ُّحتت ُّقيادة ُّرجل ُّواحد ُّبعد ُّأنُّكانت ُّقبائل ُّمتفرقةُّ
متناحرة ُّ،وفيماُّيتعلقُّبالناحيةُّاألخالقيةُّفاملوازينُّقدُّانقلبتُّمتاماُّحيثُّأصبحُّاملسلمُّيؤثرُّاملصلحةُّالعامةُّعلىُّمصلحتهُّاخلاصةُّ،وصارُّ
املسلمُّيقدرُّالقيمُّاألدبيةُّلذامهاُّبعيداُّعنُّالتأثرُّبالغايات ُّالنفعيةُّ املادية( ُّ .)2

 - 1السنةُّالنب ويةُّوعلومهاُّ،دُّ.أمحدُّعمرُّهاشمُّ،مكتبةُّغريبُّ،القاهرةُّ،ط 8111ُّ،2مُّ.السنةُّومكانتهاُّيفُّالتشريع ُّاإلسالميُّ،دُّ.مصطفىُّالسباعيُّ،دارُّالسالمُّ،القاهرةُّ،
ط8422ُّ،3هـ2004ُّ/م ُّ.قصةُّاهلجومُّعلىُّالسنةُّ،دُّ.عليُّأمحدُّالسالوسُّ،دارُّالسالمُّ،القاهرة8401ُّ،هـ 8112ُّ/مُّ.دفاعُّعنُّالسنةُّوردُّشبهُّاملستشرقني ُّ والكتابُّ
املعاصرينُّ،دُّ.حممدُّحممدُّأبوُّشهبةُّ،مطبعةُّاألزهر ُّالشريفُّ،القاهرة8118ُّ،مُّ .
 - 2انظرُّ:نظامُّاإلسالمُّ،دُّ.وهبةُّالزحيليُّ ،دارُّابنُّقتيبةُّ،بريوتُّ،ط8483ُّ، 2هـ8113ُّ/مُّ،صُّ .48ُّ:23
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وهذاُّالتطورُّالذيُّحدثُّيفُّالقرنُّاألولُّوالثانُّبفضلُّاإلسالم؛ُّألنهُّلوُّملُّيأتُّاإلسالمُّملاُّحدثُّهذاُّالتطورُّ،ولوُّحدثُّ
تطورُّفإنهُّمهماُّبلغُّفلنُّيستطيعُّأنُّيأيتُّمبثلُّماُّأتتُّبهُّقواننيُّالشريعةُّاإلسالميةُّومبادئهاُّمنُّالدقةُّوالشمولُّوالعمومُّ،وذلكُّألنُّ
اإلسالمُّشريعة ُّصاحلةُّلكلُّزمانُّومكانُّ .
واإلسالمُّالذيُّأتىُّبهُّسيدناُّحممدُّ ُّهوُّشريعةُّخالدةُّحمفوظةُّاألصلُّواملصدرُّقرآناُّوسنةُّومنُّمثُّفإنُّاحلديثُّلنُّيتعرضُّ
أليُّتغيريُّ،ولكنهُّسيبقىُّكما ُّبلغهُّالرسولُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم ُّ،وإذاُّنظرناُّإىلُّالقرونُّاليتُّتلتُّالقرننيُّاألولُّوالثان ُّلوجدناهاُّأكثرُّ
تقدماُّوازدهاراُّمنُّهذينُّالقرننيُّ،فلماذاُّملُّتظهرُّفيهاُّشرائعُّوقواننيُّكاملةُّمثلُّسنةُّالنيبُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم؟!ُّف مهماُّبلغُّهذاُّالتقدمُّ
واالزدهارُّيفُّأيةُّأمةُّفإهناُّالُّتستطيعُّوضعُّسنةُّمثلُّسنةُّالنيب ُّويؤكدُّهذاُّالكالمُّأنُّاحلركةُّاألوربيةُّوماُّأحدثتهُّمنُّتطورُّوتقدم ُّملُّ
تستط عُّأنُّتسنُّقواننيُّوأحكاما ُّكاليتُّسنهاُّاملصطفىُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّ .
فعلىُّالرغمُّمنُّالطفرةُّاحلضاريةُّاليتُّحدثتُّعندهمُّجتدهمُّيعانونُّأشدُّاملعاناةُّمنُّكثرةُّاملشاكلُّيفُّكلُّنواحيُّاحلياةُّ،فنجدُّ
أنُّاألبناءُّينفصلونُّعنُّآبائهمُّيفُّسنُّالسابعةُّعشرةُّ،فتنقطعُّصلتهمُّهبمُّوالُّجيدونُّمنُّيعتينُّهبمُّويليبُّاحتياجامهمُّ،كماُّأنُّالتفاوتُّ
الطبقيُّبنيُّأفرادُّاجملتمعُّجعلُّهناكُّمشاكلُّاقتصاديةُّضخمةُّ،وانتشرُّالزناُّوهوُّجرميةُّبشعةُّيفُّحقُّاملرأةُّوالُّمتجهُّعقوهلمُّ،وتراهُّأمراُّ
عادياُّ ،وصارُّالسكرُّوشربُّاخلمرُّأمراُّمباحا ُّالُّينكرهُّأحدُّوغريُّذلكُّمنُّاجلرائمُّاليتُّاستحلوها ُّوهي ُّتؤديُّإىلُّمفاسدُّعظيمةُّ .
هذاُّهوُّاجملتمعُّالذيُّعاصرُّالتطورُّوواكبهُّوتفاعلُّمعهُّ،فهلُّقدرُّعلىُّسنُّشرائعُّوقواننيُّكاملةُّحتميُّاجملتمعُّمنُّتلكُّاآلفاتُّ
واألمراضُّمثلُّسنةُّالنيبُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم؟! ُّ إنُّماُّقالهُّرجالُّالقانونُّاألوربيونُّيؤكدُّأنُّشريعةُّالنيبُّالُّيستطيعُّبشرُّوضعهاُّمهماُّ
بلغُّمنُّالتطورُّوالنضجُّماُّبلغُّ،واحلقُّماُّشهدتُّبهُّاألعداءُّكماُّيقولونُّ،فنجدُّالدكتورُّ"إيزكوُّإناباتو"ُّيقول"ُّ:إنّالشريعةّاإلسالميةّ

تفوقّفيّكثيرّمنّبحوثهاّالشرائعّاألوربيةّ،بلّهيّالتيّتعطيّللعالمّأرسخّالشرائع ّثباتا"ّ .

ّرجلّ
ويقولّ"شبرل"ّعميدّكليةّالحقوقّبجامعة ّفييناّفي ّمؤتمرّالحقوق ّسنةّ2007م"ّ:إن ّالبشريةّلتفتخرّبانتساب ّ

كمحمدّإليها؛ّإلّرغمّأميتهّاستطاعّقبلّبضعةّعشرّقرناّأنّيأتيّبتشريعّ،سنكونّّ-نحنّاألوربيينّّ -أسعدّماّنكونّلوّوصلناّ
امللكُّإىلُّأقلُّرعاياهُّ،وهذاُّقانونُّ
ُّ
إلىّقمتهّبعدّألفيّسنة" ُّ،ويقولُّ"أرموندُّبريك""ُّ:إنُّالقانونُّاحملمديُّقانونُّضابطُّللمجتمعُّمنُّ
نسجُّبأحكمُّنظامُّحقوقيُّ،وشريعةُّاإلسالمُّهيُّأعظمُّتشريعُّعادل ُّملُّيسبقُّقطُّللعاملُّإجيادُّنظامُّمثلهُّ،والُّميكنُّفيماُّبعد"( ُّ .)8
وعليهُّفإنُّالقولُّبأنُّاحلديثُّالنبويُّمنُّآثارُّجهودُّاإلسالمُّيفُّعصرُّالنضوجُّقولُّفاسدُّالُّيقبلهُّعقلُّ،واحلقُّأنهُّالُّيستطيعُّ
أحدُّمهماُّبلغُّمنُّالتطوراتُّأنُّيأيتُّبشرائعُّوقواننيُّكاملةُّالنضجُّمثلُّسنةُّالرسولُّوماُّذلكُّإالُّألهناُّمنُّعندُّاهللُّتعاىلُّ،وإالُّالستطاعُّ
األوربيونُّيفُّعصرهمُّاحلاضر ُّحلُّمشاكلهمُّ،وسنُّقواننيُّوشرائعُّحتميهمُّمنُّاالحناللُّوالفسادُّ .
ثانياّ.لمّينتقل ّرسولّاهللّإلىّالرفيقّاألعلىّإالّبعدّأنّوضعّاألسس ّالكاملةّلهذاّالدينّمنّخاللّالكتابّوالسنةّ :
إنُّالنيبُّملُّينتقلُّإىلُّالرفيقُّاألعلىُّإالُّوقدُّوضعُّاألسسُّالكاملةُّلبنيانُّاإلسالمُّالشامخُّ،مباُّأنزلُّاهللُّعليهُّيفُّكتابهُّومباُّسنهُّ
منُّسننُّوشرائعُّوأحكامُّشاملةُّوافيةُّ،حىتُّقالُّقبيلُّوفاته «ُّ:تركتُّفيكمُّأمرينُّلنُّتضلواُّماُّمتسكتمُّهبماُّ:كتابُّاهللُّوسنةُّنبيه»( ُّ.)2
وقال «ُّ:قدُّتركتكمُّعلىُّالبيضاءُّليلهاُّكنهارها»( ُّ،)3ومنُّاملعلومُّأنُّمنُّأواخرُّماُّنزلُّعلىُّالنيبُّمنُّكتابُّاهللُّسبحانهُّوتعاىل {ُّ :اليومُّ
أكملتُّلكمُّدينكمُّوأمتمتُّعليكمُّنعميتُّورضيتُّلكمُّاإلسالمُّدينا} ُّ[ املائدةُّ ]3ُّ:وذلكُّيعينُّ:كمالُّاإلسالمُّومتامهُّ .

 - 1انظرُّ:اإلسالمُّشريعة ُّالزمانُّ واملكانُّ،عبدُّاهللُّناصحُّعل وانُّ،دارُّالسالمُّ،القاهرةُّ،ط8424ُّ،2هـ2003ُّ/مُّ،صُّ 10ُّ: 21بتصرفُّ .
- 2أخرجهُّمالكُّيفُّموطأهُّ،كتابُّ:القدرُّ،بابُّ:النهيُّعنُّالقولُّبالقدرُّ،صُّ، 305رقمُّ(ُّ .)8421
 - 3صحيحُّ:أخرجه ُّابنُّماجهُّيفُّسننه ُّ،ُّ،بابُّ:اتباعُّاخللفاءُّالراشدين ُّاملهدينيُّ،) 84ُّ/8(ُّ،رقمُّ(ُّ.) 43وصححهُّاأللبانُّيفُّصحيحُّوضعيفُّسننُّابنُّماجهُّبرقم ُّ(ُّ .) 43
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فماُّتوفـيُّرسولُّاهللُّإالُّوكان ُّاإلسالمُّناضجاُّتاماُّمباُّيضمه ُّمنُّقرآنُّوسنةُّ،الُّطفال ُّيا فعاُّكماُّيزعمونُّ ،نعمُّلقدُّكان ُّمنُّ
آثارُّالفتوحاتُّاإلسالمية ُّأنُّواجه ُّالفقهاءُّاملسلمون ُّجزئياتُّوحوادث ُّملُّينصُّعلى ُّبعضهاُّيف ُّالقرآنُّوالسنةُّ ،فأعملواُّآراءهم ُّفيهاُّ
قياساُّواستنباطاُّمنُّالنصوصُّاملوجودةُّيفُّالقرآنُّوالسنةُّحىتُّوضعواُّهلاُّاألحكامُّ،وهمُّيفُّذلكُّملُّخيرجواُّعنُّدائرةُّاإلسالم ُّوتعاليمهُّ
وقواعدهُّالكليةُّومقاصدهُّالعامةُّ،وأقوالُّاألئمةُّاملختلفةُّنسبتُّإليهمُّ،وملُّتنسبُّإىلُّالنيبُّكماُّزعمواُّ،وإمناُّظلُّالفرقُّبينهماُّواضحاُّ
معلوماُّ .
وحسبكُّأن ُّتعلم ُّمدى ُّنضوجُّاإلسالم ُّيف ُّعصره ُّاألول ُّالذيُّسيطر ُّفيه ُّعمر ُّعلى ُّمملكيتُّكسرىُّوقيصرُّ ،ومها ُّما ُّمها ُّيفُّ
أعدلُّمماُّكانُّكسرىُّوقيصرُّيسوسانُّبهُّمملكتيهماُّ،أترىُّلوُّ
ُّ
احلضارةُّ واملدنيةُّ،فاستطاعُّأنُّيسوسُّأمورمهاُّ،وحيكمُّشعوهبماُّبأكملُّو
كانُّاإلسالمُّقبلُّالقرنُّاألولُّوالثانُّطفالُّملُّينضجُّوملُّيكتملُّ،كيفُّكانُّيستطيعُّعمرُّأنُّينهضُّهبذاُّالعبءُّويسوسُّذلكُّامللكُّ
الواسعُّ،وجيعلُّلهُّمنُّالنظمُّماُّجعله ُّ ينعمُّباألمنُّوالسعادةُّ،ماملُّينعمُّهبماُّيفُّعهدُّملكيهما ُّالسابقني؟!( ُّ )8
إنُّسنةُّالنيبُّاليتُّتركهاُّيرجعُّهلاُّالفضلُّفيماُّبلغهُّاملسلمونُّمنُّتقدمُّيفُّالقرننيُّاألولُّوالثانُّ،وماُّنتجُّعنُّذلكُّمنُّهنضةُّ
شاملةُّيفُّمجيعُّاجملاالتُّعربُّالقرونُّالتاليةُّ،فلوالُّالسننُّوالشرائعُّوالقواننيُّ اليتُّتركهاُّالرسولُّوعلمهاُّاملسلمنيُّملاُّوصلواُّإىلُّهذاُّالتقدمُّ
واالزدهار؛ُّألهناُّكانتُّهيُّالقاعدةُّواألساسُّيفُّكلُّهذاُّالتقدمُّ،وتلكُّاحلضارةُّاليتُّعمرتُّقروناُّطويلةُّوكانتُّأطولُّحضارةُّزمناُّعلىُّ
وجهُّالتاريخُّحىتُّاآلنُّ،وماُّزالُّهباُّمنُّعواملُّالقوةُّوالنهوضُّماُّجيعلهاُّتفوقُّاحلضا رةُّاحلديثةُّإالُّأنُّأهلهاُّماُّزالواُّيفُّسبات ُّعميقُّ
عنهاُّ .
والقولُّبأنُّأغلب ُّاألحاديثُّمن ُّوضعُّاملسلمني ُّنتيجةُّللتطورُّهوُّكذب ُّوافتاءُّيدحضهُّويرده ُّماُّثبت ُّبالواقعُّوالتاريخ ُّمنُّ
األحاديثُّالصحيحةُّالوافرةُّاليتُّنقلتُّعنُّالنيبُّوحفظهاُّالصحابةُّوأخذهاُّعنهمُّثقاتُّالرواةُّطبقةُّعنُّطبقةُّ،وعصرُّبعدُّعصرُّ،حىتُّ
وصلتُّإلينا ُّنقية ُّسليمةُّ ،وتلقاها ُّاألئمة ُّعلىُّمر ُّالعصور ُّجبهد ُّمشكورُّ ،فنفواُّكلُّكذبُّوبالغوا ُّيف ُّالتثبت ُّواحليطة ُّوسطروها ُّعلىُّ
صفحاتُّقلوهبمُّالواعيةُّوصدورهمُّاألمينةُّ،ودونوهاُّيفُّصحفهمُّوكتبهمُّالصحيحةُّاليتُّالتزمواُّفيهاُّبنقدُّالسندُّواملنتُّ،مستجيبنيُّلنبيهمُّ
الذيُّأمرهمُّبالصدقُّواحملافظةُّعلى ُّحديثهُّالشريفُّ .
وهبذاُّيتضحُّأنُّماُّتركهُّالنيبُّمنُّأحاديثُّلقيتُّمنُّالعلماءُّدراسةُّفاحصةُّ،ومناهجُّدقيقةُّملُّتتوفرُّأليةُّثقافةُّأخرىُّ،وملُّتعرفُّ
الدنياُّأدقُّمنُّهذهُّاملوازينُّالعلميةُّاليتُّوضعتُّلقبولُّالروايةُّأوُّردهاُّ،وعلىُّهذاُّاألساسُّتلقىُّاخللف ُّعنُّالسلفُّسنةُّنبيهمُّصلىُّ
اهللُّعليهُّوسلمُّحىتُّوصلتُّإليناُّصحيحةُّثابتة(  ُّ)2والُّيشكُّعاقلُّيفُّأهناُّمنُّعندُّرسولُّاهللُّ،فكيفُّإذنُّنقولُّإهناُّوضعتُّبعدُّالقرنُّ
الثانُّبسببُّالتطورُّالذيُّشهدهُّالعاملُّاإلسالميُّ .
أماُّقيامُّاملذاهبُّبعدُّالقرنُّاألولُّوتعددهاُّ،فذلكُّبالُّشكُّمنبثقُّمنُّالكتا بُّوالسنةُّ،متأثرُّمبفهومُّالصحابةُّهلماُّ.أماُّالكتابُّ
فقدُّكانُّحمفوظاُّمتواتراُّبينهمُّ،وأماُّالسنةُّفالُّترىُّقوالُّإلمامُّمنُّأئمةُّاملذاهبُّيفُّالقرننيُّالثانُّوالثالثُّ،إالُّوقدُّسبقهُّإليهُّصحايب ُّأوُّ
تابعيُّمستنداُّإىلُّاحلديثُّا لنبويُّ،وذلكُّقبلُّأنُّيتطورُّالدينُّكماُّزعموا ُّتطوراُّبالغُّاألثرُّ،ويفُّهذاُّماُّيقضيُّعلىُّالشبهةُّمنُّأساسهاُّ
(  ُّ،)3إنُّأقوالُّالفقهاءُّوأئمةُّاملذاهبُّيفُّالقرننيُّالثانُّوالثالثُّمستوحاةُّمنُّأقوالُّالصحابةُّوالتابعنيُّاملستنبطةُّبدورهاُّمنُّالسنةُّالنبويةُّ،
وهؤالءُّكانوا ُّيفُّبداية ُّانتشار ُّاإلسالمُّقبل ُّتطورهُّوتقدمهُّ ،فكيف ُّإذنُّتكون ُّهذهُّاألحاديث ُّنتيجة ُّللتطور؟! ُّوإذاُّكانت ُّالدراساتُّ
الدقيقةُّتثبتُّأنُّ األحاديث ُّصحيحةُّالنسبةُّإىلُّالنيبُّ وأنُّأقوالُّأئمةُّاملذاهبُّمأخوذةُّمنهاُّ.فإنُّهذاُّاالفتاءُّمردودُّعليهم ُّرداُّجازماُّ .

 - 1السنةُّومكانتهاُّيفُّالتشريع ُّاإلسالميُّ،دُّ.مصطفىُّالسباعيُّ،دارُّالسالمُّ،القاهرةُّ،ط8422ُّ،3هـ2004ُّ/مُّ،صُّ 815ُّ،814بتصرف.
ُّ- 2السنةُّومكانتهاُّيفُّالتشري ع ُّاإلسالميُّ،دُّ.مصطفىُّالسباعيُّ،دارُّالسالمُّ،القاهرةُّ،ط8422ُّ،3هـ2004ُّ/مُّ،صُّ . 815ُّ،814
 - 3السنةُّومكانتهاُّيفُّالتشريع ُّاإلسالميُّ،دُّ.مصطفىُّالسباعيُّ،دارُّالسالمُّ،القاهرةُّ،ط8422ُّ،3هـ2004ُّ/مُّ،صُّ 815بتصرف.
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ثالثاّ.اتحاد ّالمسلمين ّفيّالعبادة ّوالتشريع ّواآلدا بّعلى ّالرغم ّمماّبينهم ّمن ّالبعد ّدليل ّعلى ّاتحادّمصدّرهم ّفي ّاستنباطّ
األحكامّ :
لوُّكان ُّاحلديث ُّالنبوي ُّنتيجةُّللتطور ُّالديين ُّيف ُّالقرنني ُّاألولنيُّللزم ُّحتما ُّأال ُّتتحدُّعبادة ُّاملسلمني ُّذوي ُّالبيئات ُّاملختلفةُّ،
فكيفُّاحتدواُّفيهاُّوبينهمُّمنُّالبعدُّماُّبينهمُّ .
"إنُّاملسلمنيُّيفُّخمتلفُّبقاعُّاألرضُّاليتُّوصلواُّإليهاُّكانواُّيتعبدونُّعبادةُّواح دةُّ،ويتعاملونُّبأحكامُّواحدةُّ،ويقيمونُّأسسُّ
أسرهمُّوبيومهمُّعلىُّأساسُّواحدُّ.وهكذاُّكانواُّمتحدينُّيفُّالعباداتُّواملعامالتُّوالعقيدةُّوالعاداتُّغالباُّ،والُّميكنُّأنُّيكونُّذلكُّلوملُّ
يكنُّهلمُّقبلُّمغادرمهمُّجزيرةُّالعربُّنظامُّتامُّناضجُّ،وضعُّهلمُّأسسُّحيامهمُّيفُّخمتلفُّنواحيهاُّ،ولوُّكانُّاحلديثُّأوُّالقسمُّاألكربُّ
منهُّنتيجةُّللتطورُّالديينُّيفُّالقرننيُّاألولنيُّللزمُّحتماُّأالُّتتحدُّعبادةُّاملسلمُّيفُّمشالُّإفريقياُّمعُّعبادةُّاملسلمُّيفُّجنوبُّالصني؛ُّإذُّإنُّ
البيئةُّيفُّكلُّمنهماُّخمتلفةُّعنُّاألخرىُّمتامُّاالختالفُّ،فكيفُّاحتداُّيفُّالعبادةُّوالتشريعُّواآلدابُّ،وبينهماُّمنُّالبعدُّماُّبينهما؟"( ُّ .)8
إنُّدينُّاإلسالمُّدينُّربانُّأيُّأنُّأحكامُّهذهُّالشريعةُّوأنظمتهاُّومبادئهاُّليستُّمنُّوضعُّبشرُّحيكمهُّالقصورُّوالعجزُّوالتأثرُّ
مبؤثراتُّاملكان ُّوالزمانُّ ،وإمنا ُّشارعها ُّصاحبُّاخللق ُّورب ُّالكونُّ ،شريعة ُّيفُّكلُّأحكام ها ُّوأنظمتها ُّذات ُّصيغة ُّإنسانيةُّ ،وخصيصةُّ
عامليةُّفهي ُّرمحة ُّللعاملنيُّ،اشتملت ُّعلى ُّنظم ُّوأحكامُّوقوانني ُّيفُّكل ُّجانبُّمن ُّجوانب ُّالتكوينُّوالبناء ُّواإلصالحُّ ،وتفي ُّحباجاتُّ
يعتهمُّواحدةُّ،وال ُّيكونُّ
ُّ
الزمنُّاملتطور ُّ،وتواكبُّحضاراتُّالعصور ُّاملتقلبة ُّ،إنُّاتفاقُّاملسلمني ُّيفُّالعبادةُّالُّحيدث ُّإالُّإذاُّكانتُّشر
ذلكُّإالُّإذاُّكانتُّنابعةُّمنُّمصدرُّواحدُّقبلُّتفرقهمُّيفُّالبالدُّ.وهذاُّهوُّاملعقول ُّ الُّالقولُّبأنُّأغلبُّاألحاديثُّكانتُّنتيجةُّللت طورُّ
الديينُّوالسياسيُّيفُّالقرننيُّاألولُّوالثانُّ،ومنُّمثُّفالُّوجهُّملنُّيقولُّبأنُّالسنةُّكانتُّنتيجةُّلتطورُّاملسلمنيُّوتقدمهمُّ .
الخالصةّ :
إنُّ التطورُّالديينُّوالسياسيُّواالجتماعيُّالذيُّبلغهُّاملسلمونُّيفُّالقرننيُّاألولُّوالثانُّالُّيسعفهمُّيفُّأنُّيتوصلواُّإىلُّسنُّشرائعُّ
ُّ،والشريعةُّاإلسالميةُّمباُّتضمهُّمنُّقرآنُّوسنةُّهيُّاليتُّأدتُّإىلُّهذاُّالتطورُّ،
وقواننيُّبلغتُّمنُّالنضجُّمثلُّماُّوصلتُّإليهُّالسنةُّالنبوية ُّ
ُّولقدُّكانت ُّالقرونُّاليتُّتلت ُّالقرننيُّاألول ُّوالثانُّأكثرُّتطورا ُّونضجاُّمنهماُّ،فلماذا ُّملُّتظهر ُّفيهاُّ
وليسُّالتطورُّهو ُّال ذيُّأتىُّهباُّ ،
شرائعُّوقواننيُّكاملةُّمثلُّالسنةُّالنبوية؟! ُّ
ُُُُّّّّ ُُّّ ُّ إنُّأورباُّوماُّوصلتُّإليهُّمنُّتطورُّونضوجُّيفُّعصرناُّاحلاضرُّملُّتستطعُّوضعُّقواننيُّوأحكامُّكاليتُّسنهاُّاملصطفىُّوالدليلُُّّكثرةُّ
اُّأنُّالسنةُّالنبويةُّالُّيستطيعُّبشرُّوضعهاُّ،مهماُّبلغُّمنُّ
ُّ
ُّ،ورجالُّالقانونُّيفُّأورباُّأكدو
املشاكلُّاليتُّيعانونُّمنهاُّيفُّكل ُّنواحيُّاحلياة ُّ
ُّ،وإنُّالنيبُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم ُّ ملُّينتقلُّإىلُّالرفيقُّاألعلىُّإالُّبعدُّأنُّوضعُّاألسسُّالكاملةُّلبنيان ُّاإلسالمُّالشامخُّ .
التطورُّماُّبلغ ُّ
ُُُُّّّّ ُُُّّّماُّتويفُّالنيبُّصلىُّ اهللُّعليهُّوسلم ُّ إالُّوكانُّاإلسالمُّناضجاُّتاماُّالُّطفالُّيافعاُّكماُّيزعمونُّ،ويشهدُّلذلكُّعصرُّعمرُّوماُّمحلهُّ
ُّ،ولقدُّنقلتُّعنُّالنيب ُّأحاديثُّصحيحةُّوافرةُّ،رواهاُّرجالُّثقاتُّطبقة ُّبعدُّ
منُّتطورُّوتوسعُّ،حىتُّسيطرُّعلىُّملكُّكسرىُّوقيصر ُّ
ُّ
طبقةُّحىتُّوصلت ُّإليناُّنقية ُّسليمة ُّ،لوُّكانُّاحلديث ُّالنبويُّنتيجة ُّللتطورُّالديين ُّيفُّالقرنني ُّاألولُّوالثان ُّللزمُّحتما ُّأالُّتتحد ُّعبادةُّ
املسلمنيُّذويُّالبيئاتُّاملختلفةُّ،فكيفُّاحتدواُّيفُّالعبادة ُّوبينهمُّماُّبينهمُّمنُّالبعدُّ،واختالفُّاملصدرُُّّ-على ُّحدُّزعمُّاملفتينُّ )2 (.

 -ُّ8السنةُّومكانتهاُّيفُّالتشريع ُّاإلسالميُّ،دُّ.مصطفىُّالسباعيُّ،دارُّالسالمُّ،القاهرةُّ،ط8422ُّ،3هـ2004ُّ/مُّ،صُّ .815
اءاتُّوالشبهاتُّ،القسمُّالثالثُّ:السن ةُّ،اجمللدُّاألولُّالشبهةُّالثانيةُّ والثالثونُّ .
ُّ
ُّ -ُّ2هذاُّالبحثُّنشرُّيفُّ:موسوعةُّبيانُّاإلسالمُّ ُّ،الردُّعلىُّاالفت
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البحثّالسادسّ:دعوىّأنّالسنةّهيّمشهورّآراءّالمدارسّالفقهية(2) .
ُّ ُّيدعيُّبعضُّاملتومهنيُّأنُّمؤسسيُّاملدارسُّالفقهيةُّاألوىلُّملُّيستطيعواُّأنُّمييزواُّبنيُّماُّيعتربُّمنُّأقوالُّالنيبُّوماُّالُّيعتربُّمنه؛ُّ
ذلكُّأنُّالسندُّملُّيكنُّمعروفاُّعندهمُّ.باإلضافةُّإىل ُّذلكُّفإهنمُّقدُّاختلقواُّأحاديثُّونسبوهاُّإىلُّالنيبُّليثبتواُّصحةُّماُّيقولونُّمنُّآراءُّ
فقهيةُّتبنوهاُّوملُّجيدواُّدليالُّمنُّالكتابُّأوُّالسنةُّعليهاُّ،وعلىُّهذاُّفالسنةُّتعينُّالرأيُّاملقبولُّلدىُّعلماءُّالفقهُّاملشهورينُّوليستُّمنُّ
أقوالُّالنيبُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّ.رامنيُّمنُّوراءُّذلكُّإىل ُّ التشكيكُّيفُّحجيةُّالسنةُّوزعزعةُّالثقةُّيفُّعلماء ُّاملسلمنيُّ .
نقدّعامُّ ّ:
 -ُّ8إنُّقوهلمُّبأنُّالسندُّملُّيكنُّمعروفاُّلدىُّعلماءُّهذهُّاملدارسُّقولُّمردود؛ُّإذُّعرفُّالسندُّمنذُّعصرُّالفتنةُّالكربىُّبعدُّ
مقتلُّعثمانُّبنُّعفانُّكماُّأنُّأصحابُّاملذاهبُّالفقهيةُّكانواُّكلهمُّمنُّاملتبحرينُّيفُّعلومُّالسنةُّروايةُّودرايةُّ،وشاهدُّذلكُّمصنفامهمُّ
الكربىُّيفُّهذاُّالفنُّفكيفُّيتهمونُّبعد مُّاستطاعتهمُّمتييزُّأقوالُّالنيبُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم ُّمنُّغريها؟! ُّ
 -ُّ2إنُّسريةُّالفقهاءُّ،وشهودُّاجلميعُّهلمُّبالتقوىُّوالصالحُّلينفيُّعنهمُّأيةُّمظنةُّيفُّامهامهمُّبوضعُّاحلديثُّعلىُّرسولُّاهللُّ
تأييداُّملذهبهمُّورأيهمُّالفقهيُّ،وكذلكُّاعتمادهمُّاألصلنيُّالعظيمنيُّالقرآنُّوالسنةُّأساساُّرئيساُّيفُّاستنباطُّاألحكامُّالشرعيةُّوعدوهلمُّ
ُّ
عنُّرأيهمُّعندُّوصولُّاحلديثُّالصحيحُّإليهمُّلينفيُّعنهمُّمثلُّهذهُّالتهمةُّ .
ُُُُُُّّّّّّ -ُّ 3ملُّيكنُّمجعُّاحلديثُّونقدهُّحكراُّعلىُّأئمةُّاملذاهبُّحىتُّيضعواُّفيهُّماُّيؤيدُّآراءهمُّ الفقهيةُّ،ولوُّحدثُّذلكُّما ُُّّتركهمُّ
رجالُّاحلديثُّاألفذاذ ُّالذينُّأخذ ُّعنهمُّمؤسسوُّاملذاهب ُّأنفسهمُّ،فوظيفة ُّالفقيهُّاستنباط ُّاألحكامُّمنُّاملصادر ُّالشرعيةُّكالكتابُّ
والسنةُّواإلمجاعُّال ُّإنشاءُّهذه ُّاملصادرُّ،وما ُّنتجُّمنُّاختالف ُّبعدُّذلك ُّيفُّاآلراء ُّواألحكام ُّ إمناُّكانُّبسبب ُّاختالفُّالفهم ُُّّوالنظرُّ
ومدىُّبلوغُّاحلديثُّمسامعهم ُّوفهمُّاللغةُّوغريهُّ .
أوالّ.تأسيس ّعلمّاإلسنادّمنذّظهورّالفتنة ّوتبحر ّمؤسسي ّالمذاهبّالفقهية ّفيّالسنة ّدرايةّوروايةّ :
إنُّالقولُّبأنُّمؤسسيُّاملذاهبُّالفقهيةُّملُّيكونواُّعلىُّعلمُّبالسندُّ قولُّمردود؛ُّذلكُّأنُّالسندُّقدُّعرفُّمنذُّظهورُّالفتنةُّاليتُّ
بدأت ُّ مبقتل ُّعثمان ُّومل ُّيكن ُّالصحابة ُّيشكون ُّيف ُّرواة ُّاألحاديث ُّحىت ُّاستشرت ُّالفتنةُّ ،وظهرت ُّمساوئهاُّ ،وخرج ُّمنها ُّمن ُّيروجُّ
األحاديثُّاملوضوعةُّ،مثلُّعبدُّاهللُّبنُّسبأُّاليهوديُّوأتباعهُّ وغريهُّ،فاهتمُّالصحابةُّوالتابعونُّهلذاُّاألمرُّ،وعلمواُّخطورتهُّ،فب دأواُّيتحرونُّ
يفُّنقلُّاحلديثُّ،والُّيقبلون ُّ منهُّإالُّماُّعرفوا ُّطريقهُّورواتهُّوتوثقواُّمنُّعدالتهمُّ ،يقولُّابنُّسريينُّفيما ُّيرويهُّاإلمامُّمسلمُّيف ُّمقدمةُّ
صحيحه «ُّ:ملُّيكونواُّيسألونُّعنُّاإلسنادُّفلما ُّوقعتُّالفتنةُّقالواُّمسواُّلناُّرجالكمُّ،فينظر ُّإىلُّأهلُّالسنةُّفيأخذُّحديثهمُّوينظر ُّإىلُّ
أهلُّالبدعُّفالُّيؤخذُّحديثهم»( ُّ )2
ُُُُُُُّّّّّّّوقدُّ بدأُّهذاُّالتثبتُّمنذُّعصرُّالصحابةُّالذينُّتأخرتُّوفامهمُّإىلُّماُّبعدُّزمنُّالفتنةُّ،فقدُّروىُّمسلمُّأيضاُّيفُّمقدمةُّصحيحهُّ
عنُّجماهد «ُّ:أنُّبشرياُّالعدويُّجاءُّإىلُّابنُّعباسُّفجعلُّحيدثُّويقول"ُّ:قالُّرسولُّاهللُّوقالُّرسولُّاهللُّفجعلُّابنُّعباسُّالُّيأذنُّ
حلديثهُّوالُّينظرُّإليهُّ،فقالُّياُّابنُّعب اسُّ:مايلُّالُّأراكُّتسمعُّحلديثي؟!ُّأحدثكُّعنُّرسولُّاهللُّوالُّتسمع؟!ُّفقالُّابنُّعباسُُّّ:إناُّكناُّ
مرةُّإذاُّمسعناُّرجالُّيقولُّ:قالُّرسولُّاهللُُّّابتدرتهُّأبصارناُّوأصغيناُّإليهُّبأذانناُّ،فلماُّركبُّالناسُّالصعبُّوالذلولُّملُّنأخذُّمنُّالناسُّإالُّ
ماُّنعرف»( ُّ .)3
ُّ - 1السنةُّقبلُّالتد وينُّ،حممدُّعجاجُّاخلطيبُُّّ ،ط2004ُُّّ،4م ُّ.حجيةُّالسنةُّوردُّالشبهاتُّاليتُّأثريتُّحوهلاُّ،اجلامعةُّالد وليةُّبأمريكا ُّالالتينية ُّبرنامج ُّالبكالوريوسُّ ،طبعةُّ
خاصة ُّ.السنةُّومكانتهاُّيفُّالتشريع ُّاإلسالميُّ،دُّ.مصطفىُّالسباعيُُّّ ،قصةُّ اهلجومُّعلىُّالسنةُّ،دُّ.عليُّأمحدُّالسالوسُّ،دارُّالسالمُّ،القاهرة8401ُّ،هـ8112ُّ/م.
ُّوصفُّالرواةُّمباُّهوُّفيهمُّجائزُّ .)823ُّ/ 8(ُّ،
ُّ
 - 2صحيحُّمسلمُّ(بشرحُّالنووي)ُّ،املقدمةُّ،بابُّ:بيانُّأنُّاإلسناد ُّمنُّالدينُّ وأ ن
 - 3صحيحُّمسلمُّ(بشرحُّالنووي)ُّ،املقدمةُّ،بابُّ:النهيُّعنُّالروايةُّعنُّالضعفاءُّ ُّواالحتياطُّيفُّحتملهاُّ .)822ُّ/8(ُّ،
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وملُّيتوقفُّاألمرُّعندُّالصحابةُّفقطُّبلُّجاءُّالتابعونُّوطالبواُّباإلسنادُّحنيُّازدادُّالكذبُّعلىُّالنيبُّفأكدواُّعلىُّأمهيته ُّيقولُّ
مةُّانفردتُّهباُّعنُّغريهاُّ
ُّ
ابنُّاملبارك «ُّ:اإلسنادُّمنُّالدين ُّولوالُّاإلسنادُّلقالُّمنُّشاءُّماُّشاء»(  ُّ )8فاإلسنادُّإذاُّخصيصةُّمقتنةُّهبذهُّاأل
منُّاألمم ُّ روى ُّاخلطيبُّعنُّأيب ُّبكرُّبن ُّحممدُّبنُّأمحد ُّأنهُّقال"ُّ:بلغين ُّأنُّاهلل ُّخصُّهذهُّاألمة ُّبثالثةُّأشياءُّمل ُّيعطهاُّمن ُّقبلهاُّ:
اإلسنادُّ،واألنسابُّ ،واإلعراب"( ُّ)2وروى ُّ اخلطيب ُّعن ُّا بن ُّاملظفرُّيقول"ُّ :إنُّاهلل ُّأكرم ُّهذهُّاألمة ُّوشرفهاُّوفضلها ُّباإلسنادُّ ،وليسُّ
ألحدُّمنُّاألممُّكلها ُّ ،قدميهمُّوحديثهمُّإسنادُّ،وإمناُّهيُّصحفُّيفُّأيديهمُّ،وقدُّخلطواُّبكتبهمُّأخبارهمُّ،وليسُّعندهمُّمتييزُّبنيُّماُّ
نزلُّمنُّالتوراةُّواإلجنيلُّمماُّجاءهمُّبهُّأنبياؤهمُّ،وُّمتييزُّبنيُّماُّأحلقوه ُّبكتبهمُّمنُّاألخبارُّاليتُّأخذواُّعنُّغريُّالثقاتُّ .
وهذهُّاألمةُّإمناُّتنصُّاحلديثُّمنُّالثقةُّاملعروفُّيفُّ زمانهُّ،املشهورُّبالصدقُّواألمانةُّعنُّمثلهُّحىتُّتتناهىُّأخبارهمُّ،مثُّيبحثونُّ
أشدُّالبحثُّحىتُّيعرفواُّاألحفظُّفاألحفظُّ،واألضبطُّفاألضبطُّ،واألطولُّجمالسةُّملنُّفوقه ُّممنُّكانُّأقلُّجمالسةُّ،مثُّيكتبون ُّاحلديثُّ
أكثرُّحىتُّيهذبوهُّمنُّالغلطُّوالزللُّ،ويضبطواُّحروفهُّويعدوهُّعدا ُّ،فهذاُّمنُّأعظمُّنعمُّاهللُّتعاىلُّعلىُّه ذه ُّاألمةُّ،
ُّ
منُّعشرينُّوجهاُّو
نستوزعُّاهللُّشكرُّهذهُّالنعمةُّ،ونسألهُّالتثبيتُّوالتوفيقُّملاُّيقربُّمنهُّويزلفُّلدي هُّ،وميسكناُّبطاعتهُّ،إنهُّويلُّمحيدُّ،فليسُّأحدُّمنُّأهلُّ
احلديثُّيفُّعصرهُّ،الُّيروىُّعنهُّحرفُّيفُّ
ُّ
احلديثُّحيايبُّيفُّاحلديثُّأباهُّ،والُّأخاهُّ،والُّولدهُّ.وهذاُّعليُّبنُّعبدُّاهللُّاملديينُّ،وهوُّإمامُّ
تقويةُّأبيهُّ،بلُّيروىُّعنهُّضدُّذلك"( ُّ .)3
ومنُّعرفُّبالكذبُّيفُّحديثهُّالعاديُّرفضواُّاألخذُّعنهُّقالُّحيىيُّبنُّمعني"ُّ:آلةُّاحلديثُّالصدقُّوالشهرةُّبطلبهُّ،وتركُّالبدعُّ،
واجتنابُّالكبائر"( ُّ،)4فك لُّمنُّثبتُّكذبهُّردُّخربهُّوشهادته؛ُّألنُّاحلاجةُّيفُّاخلربُّداعيةُّإىلُّصدقُّاملخربُّ،فمنُّظهرُّكذبهُّفهوُّأوىلُّ
بالردُّممنُّجعلتُّاملعاصيُّداعيةُّعلىُّفسقهُّحىتُّيردُّلذلكُّخربهُّ ،والكذبُّعلىُّرسولُّاهللُّأعظمُّمنُّالكذبُّعلىُّغريهُّ،والفسق ُّبهُّ
أظهرُّوالوزرُّبهُّأكرب(  ُّ)5إذُّإنُّاإلسنادُّعندهمُّمنُّالدينُّ،قالُّسعدُّبنُّإبراهيم«ُّ:الُّحيدثُّعنُّرسولُّاهللُّإالُّالثقات»( ُّ )4
ُّ،قالُّعبدُّاهللُّبنُّاملباركُّ:منُّعقوبةُّالكذابُّأنُّيردُّعليهُّصدقه"( ُّ،)1ونقلُّ
ُّ
بلُّإنُّمنُّتتابعتُّمنهُّالصغائرُّوكثرتُّردُّخربه( )2
أبوُّنعيمُّعنُّسفيانُّالثوريُّقوله"ُّ:منُّكذبُّيفُّاحلديثُّافتضح"ُّ،مثُّقال"ُّ:وأناُّأقولُّ:منُّهمُّأنُّيكذبُّافتضح"( ُّ )1وعلىُّأساسُّ
ذلكُّقبلواُّروايةُّالتائبُّمنُّالفسقُّإالُّالكذبُّيفُّحديثُّرسولُّاهللُّفالُّيقبلُّأب داُّ،وإنُّحسنتُّطريقتهُّ،كذاُّقالُّاإلمامُّأمحد ُُّّواحلميديُّ
شيخُّالبخاريُّوالصرييفُّالشافعيُّ،قالُّالصرييف"ُّ:كلُّمنُّأسقطناُّخربهُّبكذبُّملُّنعدُّلقبولهُّبتوبةُّ،ومنُّضعفناهُّملُّنقوهُّبعدهُّخبالفُّ
الشهادةُّ،وقالُّالسمعانُّ:منُّكذبُّيفُّخربُّواحدُّوجبُّإسقاطُّماُّتقدمُّمنُّحديثه"( ُّ )80
بلُّإنُّالسلفُّوف قهاءُّاألمةُّملُّيتوقفواُّيفُّرفضُّالروايةُّعنُّالكذابُّفحسبُّ،وإمناُّرفضواُّالروايةُّعنُّكلُّمنُّيرتكبُّشيئاُّمنُّ
خوارمُّاملروءةُّوإنُّكانُّمباحاُّ،فقدُّرويُّأنُّشعبةُّقالُّللحكمُّبنُّعتيبة"ُّ:ملُّملُّتروُّعنُّزاذان؟ُّقالُّ:كانُّكثريُّالكالم"( ُّ.)88وقالُّجريرُّ:
"رأيتُّمساكُّبنُّحربُّيبولُّواقفا ُّفلمُّأكتبُّعنه"( ُّ. )82قالُّاخلطيبُّالبغدادي"ُّ :وقدُّقالُّكثري ُّمنُّالناسُّ:جيبُّأنُّيكون ُّاحملدثُّ
والشاهدُّجمتنبنيُّلكثريُّمنُّاملباحاتُّحنوُّ:التبذلُّ،واجللوسُّللتنزهُّيفُّالطرقاتُّ،واأل كلُّيفُّاألسواقُّ،وصحبةُّالعامةُّاأل رذالُّ،والبولُّعلىُّ
ُّوصفُّالرواةُّمباُّهوُّفيهمُّجائزُّ .)823ُّ/ 8(ُّ،
ُّ
 - 1صحيحُّمسلمُّ(بشرحُّالنووي)ُّ،املقدمةُّ،بابُّ:بيانُّأنُّاإلسناد ُّمنُّالدينُّ وأ ن
 - 2شرفُّأصحابُّاحلديثُّ،اخلطيب ُّالبغداديُّ،حتقيقُّ:عمروُّعبدُّاملنعم ُّسليمُّ،مكتبةُّابنُّتيميةُّ،القاهرةُّ،ط8482ُّ، 8هـ8114ُّ/مُّ،صُّ .14
 - 3شرفُّأصحابُّاحلديثُّ،اخلطيب ُّالبغداديُّ،حتقيقُّ:عمروُّعبدُّاملنعم ُّسليمُّ،مكتبةُّابنُّتيميةُّ،القاهرةُّ،ط8482ُّ، 8هـ8114ُّ/مُّ،صُّ .15ُّ،14
- 4الكفايةُّ،اخلطيبُّالبغداديُّ ،حتقيقُّ:أيبُّإسحاقُّالدمياطيُّ،مكتبةُّابنُّعباسُّ،مصر2002ُّ،م ُّ .)382ُّ/8(ُّ،
- 5الكفايةُّ،اخلطيبُّالبغداديُّ ،حتقيقُّ:أيبُّإسحاقُّالدمياطيُّ،مكتبةُّابنُّعباسُّ،مصر2002ُّ،م ُّ .)382ُّ/8(ُّ،
 - 6صحيحُّمسلمُّ(بشرحُّالنووي)ُّ،املقدمةُّ،بابُّ:بيانُّأنُّاإلسناد ُّمنُّالدينُّ .) 823ُّ/8(ُّ،
- 7الكفايةُّ،اخلطيبُّالبغداديُّ ،حتقيقُّ:أيبُّإسحاقُّالدمياطيُّ،مكتبةُّابنُّعباسُّ،مصر2002ُّ،م ُّ .)381ُّ/8(ُّ،
- 8الكفايةُّ،اخلطيبُّالبغداديُّ ،حت قيقُّ:أيبُّإسحاقُّالدمياطيُّ،مكتبةُّابنُّعباسُّ،مصر2002ُّ،م ُّ .)351ُّ/8(ُّ،
- 9الكفايةُّ،اخلطيبُّالبغداديُّ ،حتقيقُّ:أيبُّإسحاقُّالدمياطيُّ،مكتبةُّابنُّعباسُّ،مصر2002ُّ،م ُّ .)351ُّ/8(ُّ،
- 10تدريب ُّالراويُّيفُّشرحُّتقريب ُّالن واويُّ،السيوطيُّ،حتقيقُّ:عبدُّالوهابُّعبدُّاللطيفُّ،مكتبةُّدارُّالتاثُّ،القاهرةُّ،ط8312ُّ،2هـ8122ُّ/م ُّ .)330ُّ،321ُّ/8(ُّ،
- 11الكفايةُّ،اخلطيبُّالبغداديُّ ،حتقيقُّ:أيبُّإسحاقُّالدمياطيُّ،مكتبةُّابنُّعباسُّ،مصر2002ُّ،م ُّ .) 344ُّ/ 8(ُّ،
- 12الكفايةُّ،اخلطيبُّالبغداديُّ ،حتقيقُّ:أيبُّإسحاقُّالدمياطيُّ،مكتبةُّابنُّعباسُّ،مصر2002ُّ،م ُّ .) 344ُّ/ 8(ُّ،
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قوارعُّالطريقُّ،والبولُّقائماُّ،واالنبساطُّإىلُّاخلرقُّيفُّاملداعبةُّواملزاحُّ،وكلُّماُّقدُّاتفقُّعلىُّأنهُّناقصُّالقدرُّواملروءةُّ،ورأواُّأنُّفعل ُّهذهُّ
الذيُّعندناُّيفُّهذاُّالبابُّردُّخربُّ
ُّ
األمورُّيسقطُّالعدالةُّ،ويوجبُّردُّالشهادةُّ"ُّ.مثُّيعلقُّاخلطيبُّالبغداديُّعلىُّهذاُّالكال مُّبقوله"ُّ:و
فاعليُّاملباحاتُّإىلُّالعاملُّ.والعملُّيفُّذلكُّمباُّيقوىُّيفُّنفسهُّ،فإنُّغلبُّعلىُّظنهُّمنُّأفعالُّمرتكبُّاملباحُّاملسقطُّللمروءةُّأنهُّمطبوعُّ
علىُّفعلُّذلكُّ،والتساهلُّبهُّ،معُّكونهُّممنُّالُّحيملُّنفسهُّعلىُّالكذبُّيفُّخربهُّوشهادتهُّ،بلُّيرىُّإعظامُّذلكُّوحترميهُّوالتنزهُّعنهُُّّ-
قبلُّخربهُّ،وإنُّضعفتُّهذهُّاحلالُّيفُّنفسُّالعاملُّوامهمهُّعندهاُّوجبُّعليهُّتركُّالعملُّخبربهُّوردُّشهادته"( ُّ. )8ويفُّهذاُّيقولُّحيىيُّبنُّ
معني"ُّ:ويلُّللمحدثُّإذاُّاستضعفهُّأصحابُّاحلديثُّ...إنُّكانُّكذوباُّسرقواُّكتبهُّوأفسدواُّحديثه؛ُّأيُّبينواُّأمرهُّوسألوهُّعنُّالرجالُّ،
ُّ
وقلبواُّعليهُّاحلديثُّليعرفواُّحفظه"( ُّ )2
وعلىُّهذاُّكانُّحدُّاخلربُّالصحيحُّالذيُّيقبلهُّالعلماءُّوحيكمونُّبصحتهُّأنُّيكونُّبروايةُّالعدلُّالضابطُّ،معُّخلوهُّمنُّالشذوذُّ
والعلةُّ،والذي ُّيهمناُّهنا ُّهوُّمعىن ُّ"العدالة"ُّحىت ُّالُّتتشعب ُّ بناُّالسبل ُّوحىتُّيتبني ُّلكلُّذي ُّنظرُّأن ُّاألحاديثُّاليت ُّحكم ُّالعلماءُّ
بصحتهاُّال ُّميكنُّ،بل ُّيستحيل ُّأنُّيكون ُّفيهاُّحديث ُّواحد ُّموضوعُّ،فقد ُّسئلُّابن ُّاملبارك ُّعنُّالعدل ُّفقال"ُّ:منُّكان ُّفيه ُّمخسُّ
خصالُّ:يشهدُّاجلماعةُّ،والُّيشربُّهذاُّالشرابُّ،والُّتكونُّيفُّدينهُّخربةُّ،والُّيكذبُّ،والُّيكونُّيفُّعقلهُّشيء"( ُّ .)3
قالُّاخلطيبُّالبغدادي"ُّ:إنُّالعدلُّمنُّعرفُّبأداءُّفرائضُّاهللُّولزومُّماُّأمرُّبهُّ،وتوقيُّماُّهنيُّعنهُّ،وجتنبُّالفواحشُّاملسقطةُّ،
وحتريُّاحلقُّوالواجبُّيفُّأفعالهُّومعاملتهُّ،والتوقيُّيفُّلفظهُّماُّيثلمُّالدينُّواملروءة ُّ،فمنُّكانتُّهذهُّحالهُّفهوُّاملوصوفُّبأنهُّعدلُّيفُّ
دينهُّ،ومعروفُّبالصدقُّيفُّحديثهُّ،وليسُّيكفيهُّيفُّذلكُّاجتنابُّكبائرُّالذنوبُّاليتُّيسمىُّفاعلهاُّفاسقاُّحىتُّيكونُّمعُّذلكُّمتوقياُّ
ملاُّيقولُّكثريُّمنُّالناسُّ:إنهُّالُّيعلمُّأنهُّكبريُّ،بلُّجيوزُّأنُّيكونُّصغرياُّحنوُّالكذبُّالذيُّالُّيقطعُّعلىُّأنهُّكبري ُّ،وحنوُّالتطفيفُّحببةُّ،
وسرقةُّباذجنانةُّ ،وغشُّاملسلمنيُّمبا ُّالُّيقطعُّعندهمُّعلىُّأنهُّكبريُّمنُّالذنوبُّ .
ألجلُّأنُّالقاذوراتُّوإنُّملُّيقطعُّعلىُّأهناُّكبائرُّيستحقُّهباُّالعقابُّ،فقدُّاتفقُّعلىُّأنُّفاعلهاُّغريُّمقبولُّاخلرب ُّوالشهادة؛ُّ
إماُّألهناُّمتهمةُّلصاحبهاُّومسقطةُّلهُّ،ومانعةُّمنُّثقته ُّوأمانتهُّ،أوُّلغريُّذلك"(  ُّ،)4وقالُّاإلمامُّمسلمُّيفُّمقدمةُّصحيحه"ُّ:اعلمُّأنُّ
الواجبُّعلىُّكل ُّأحدُّعرف ُّالتمييزُّبني ُّصحيح ُّالرواياتُّوسقيمهاُّ ،وثقاتُّالناقلني ُّهلا ُّمنُّاملتهمني ُُّّ -أال ُّيروي ُّمنهاُّإال ُّما ُّعرفُّ
صحةُّخمارجهُّوالستارةُّ يفُّناقليهُّ،وأنُّيتقيُّمنها ُّماُّكانُّعنُّأهلُّالتهمُّواملعاندينُّمنُّأهلُّالبدعُّ .
والدليلُّعلىُّأنُّالذيُّقلناُّمنُّهذاُّهوُّالالزمُّ،دونُّماُّخالفهُّ:قولُّاهللُّعزُّوجل{ُّ :ياُّأيهاُّالذينُّآمنواُّإنُّجاءكمُّفاسقُّبنبإُّ
فتبينواُّأن ُّتصيبوا ُّقوماُّجبهالة ُّفتصبحوا ُّعلى ُّماُّفعلتم ُّنادمني} ُّ[ احلجراتُّ ُّ ]4:وقال ُّعز ُّوجل{ُّ :ممنُّترضون ُّمن ُّالشهداء} ُّ[ البقرةُّ:
ُّ،]212وقالُّعزُّوجل{ُّ :وأشهدواُّذويُّعدلُّمنكم( ُّ(الطالقُّ، )2ُّ:فدلُّمباُّذكرناُّمنُّهذهُّاآليُّأنُّخربُّالفاسقُّساقطُّغريُّمقبولُّ
وأنُّشهادة ُّغريُّالعدل ُّمردودة؛ ُّواخلربُّوإن ُّفارقُّمعناه ُّمعىن ُّالشهادةُّيف ُّبعضُّالوجوهُّ ،فقد ُّجيتمعانُّيف ُّأعظمُّمعانيها؛ ُّإذُّكان ُّخربُّ
الفاسقُّغريُّمقبولُّعندُّأهلُّالعلمُّ،كماُّأنُّشهادتهُّمردودةُّعندُّمجيعهمُّ،ودلتُّالسنةُّعلىُّنفيُّروايةُّاملنكرُّمنُّاألخبارُّ،كنحوُّداللةُّ
القرآنُّعلىُّنفيُّخربُّالفاسقُّ،وهوُّاألثرُّاملشهودُّعنُّرسولُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم«ُّ :منُّحدثُّعينُّحبديثُّيرىُّأنهُّك ذب ُّفهوُّ
أحدُّالكاذبني»( ُّ )5
هذاُّهو ُّحال ُّالرواة ُّواحملدثني ُّمنُّاألمانة ُّوالدقة ُّوالنقد ُّالفاحصُّ ،إضافة ُّإىلُّالشروط ُّالصارمة ُّاليت ُّوضعوها ُّلقبول ُّاألخبارُّ
واألحاديثُّ،فهلُّكانُّيسعُّأحدُّمنُّالفقهاءُّأنُّيضعُّحديثُّيؤيدُّمذهبهمُّويتكهُّهؤالءُّاألفذاذ؟!ُّأماُّعنُّأئمةُّالفقهُّفقدُّأثبتُّالتاريخُّ
1
2
3
4
5

الكفايةُّ،اخلطيبُّالبغداديُّ ،حتقيقُّ:أيبُّإسحاقُّالدمياطيُّ،مكتبةُّابنُّعباسُّ،مصر2002ُّ،م ُّ .)345ُّ/8(ُّ، اجلامعُّألخالقُّالراويُّ،اخلطيبُّالبغداديُّ ،حتقيقُّ:د.حممدُّعجاجُّاخلطيبُّ،مؤسسةُّالرسالةُّ،بريوتُّ،ط8484ُّ،2هـ8114ُّ/مُّ .) 284ُّ/ 8(ُّ،الكفايةُّ،اخلطيبُّالبغداديُّ ،حتقيقُّ:أيبُّإسحاقُّالدمياطيُّ،مكتبةُّابنُّعباس ُّ،مصر2002ُّ،م ُّ .)241ُّ/8(ُّ،الكفايةُّ،اخلطيبُّالبغداديُّ ،حتقيقُّ:أيبُّإسحاقُّالدمياطيُّ،مكتبةُّابنُّعباسُّ،مصر2002ُّ،م .)222ُّ/8(ُّ، -صحيحُّمسلمُّ(بشرحُّالنووي)ُّ،املقدمةُّ،بابُّ:وجوبُّالروايةُّعنُّالثقاتُّ وترك ُّالكذابنيُّ والتحذيرُّمنُّالكذبُّعلىُّرسولُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّ .) 841ُّ/8(ُّ،
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أهنمُّقدُّاعتنواُّ باإلسنادُّعنايةُّتامةُّ،ووضعواُّالقواعدُّواألصولُّلنقدهُّ،وتشددواُّيفُّالبحثُّحىتُّعرفواُّالثقةُّوالضعيفُّمنُّرجالُّاإلسنادُّ،
وبينواُّماُّوقعُّيفُّالسندُّمنُّانقطاعُّوإرسال( ُّ .)8
فهذاُّاإلمامُّأبوُّحنيفةُّفهوُّكغريهُّمنُّأهلُّالسنةُّيرىُّأنُّ أولُّأقسامُّالسنةُّهوُّاحلديثُّاملتواترُّالذيُّوصلُّإليهُّعنُّرسولُّاهللُّ
بالُّشبهةُّحىتُّصارُّكاملسموعُّمنهُّ...كماُّأنهُّيقبلُّاخلربُّاملشهورُّاملستفيضُّأوُّخربُّاآلحادُّ،وقدُّاشتطُّيفُّرواةُّاحلديثُّشروطاُّصارمةُّ،
منها ُّ:اإلسالمُّ :فالُّيعتدُّبروايةُّالكافر ُّ،العقلُّ :فالُّيقبلُّروايةُّالصيبُّغريُّ البالغُّوالُّاجملنونُّوالُّاملعتوهُّوالُّمن ُّمياثلهم ُّ،الضبطُّ :وهوُّفهمُّ
الراويُّملاُّيسمعهُّفهماُّصحيحاُّوحفظهُّلهُّ،مثُّروايتهُّلهُّكماُّمسعهُّوفهمهُّولوُّمرُّزمنُّطويلُّبنيُّالسماعُّوالرواية؛ُّومنُّمثُّالُّتقبلُّروايةُّ
املغفلُّوالُّاملتساهل ُّ،العدالةُّ :ويقصد ُّهباُّأنُّيكونُّالراويُّمستقيمُّاحلالُّ،صادقُّالروايةُّليسُّبذيُّهوىُّيدفعهُّإىلُّالكذبُّفيهاُّ،ومنُّ
مثُّملُّيقبلُّأبوُّحنيفة ُّخربُّالفاسقُّوالُّالكذابُّوالُّذيُّاهلوىُّاملتهمُّ،والُّاحملدودُّيفُّالقذفُّ .)2 (...
فهذاُّاإلمامُّمالكُّرمحهُّاهللُّكانُّالُّيرويُّإالُّعنُّالثقاتُّ،قالُّابنُّعيينة"ُّ:ماُّكانُّأشدُّانتقادُّمالكُّللرجالُّ،وأعلمهُّبشأهنم"( ُّ)3
وقالُّالنسائي"ُّ:أمناءُّاهللُّعلىُّحديثُّرسولُّاهللُّشعبةُّبنُّاحلجاجُّ،ومالكُّبنُّأنسُّ،وحيىيُّبنُّسعيدُّالقطان( ُّ )4وروىُّابنُّوهبُّعنُّ
مالكُّ أنهُّقال"ُّ:لقدُّأدركتُّهبذاُّالبلدُّيعينُّاملدينة ُّ مشيخةُّهلمُّفضلُّوصالحُّوعبادةُّحيدثونُّ،ماُّمسعتُّمنُّواحدُّمنهمُّحديثاُّقطُّ،
قيلُّ:وملُّياُّأباُّعبدُّاهلل؟ُّقالُّ:ملُّيكونواُّيعرفونُّماُّحيدثون"( ُّ .)5
ُُُُُُُّّّّّّّ ومماُّيدلُّعلىُّشدةُّحرصهُّعلىُّاحلديثُّأنهُّظل ُّينقحُّكتابهُّ"املوطأ"ُّأربعنيُّسنة ُّ فهذاُّيبنيُّأنهُّرمحهُّاهللُّكانُّشديد ُّ التمحيصُّ
والتدقيقُّحىت ُّنالُّكتابه ُّمكانة ُّعظيمةُّبنيُّكتبُّاحلديثُّ ،وحازُّكثرياُّمن ُّثناء ُّالعلماءُّوالفقهاءُّ ،فقالُّعنه ُّالشافعي"ُّ:ما ُّعلى ُّظهرُّ
األرضُّكتابُّبعدُّكتابُّاهللُّأصحُّمنُّكتابُّمالكُّ،وماُّيفُّماُّبعدُّكتابُّاهللُّتعاىلُّكتابُّأكثرُّصواباُّمنُّموطأُّمالك"( ُّ،)4وكانُّذلكُّ
قبلُّوجودُّصحيحيُّالبخاريُّومسلمُّ.هذاُّهوُّمالكُّواهتمامهُّباحلديث ُّالنبويُّ .
أماُّعنُّاإلمامُّالشافعيُّفماُّكانُّأشدُّاحتياطه ُّيفُّاألخذُّبالسنةُّوحتريهُّللحديث ُّالصحيحُّوتأكيدهُّعلىُّوجوبُّالرجوع ُّإليهُّ
وإنُّخالفُّمذهبهُّ،قالُّالشافعي"ُّ:مىتُّعرفتُّلرس ولُّاهللُّحديثاُّومل ُّآخذُّبهُّفأناُّأشهدكمُّأنُّعقليُّقدُّذهب"( ُّ، )2وقالُّ:إذا ُّصحُّ
احلديثُّفهوُّمذهيب"(  ُّ )1وقال"ُّ:إذاُّصحُّلكمُّاحلديثُّفخذواُّبهُّودعواُّقويل"( ُّ، )1وقال"ُّ:إذاُّوجدمتُّيفُّكتايبُّخالفُّسنةُّرسولُّاهللُّ
فقولواُّهباُّودعواُّماُّقلته"(  ُّ)80ومماُّيدلُّعلى ُّدقةُّالشافعيُّيفُّقبولُّالروايةُّأنهُّقسمُّاخلربُّعنُّرسولُّاهللُّإىلُّنوعنيُّ :
خربُّالعامةُّ :وهوُّماُّاليسع ُّأحدُّجهلهُّوماُّكانُّعلىُّأهلُّالعلمُّوالعوام ُّأنُّيستوواُّفيه؛ُّألنُّكالُّكلفه؛ُّكعددُّالصالة ُّوصومُّ
رمضا نُّوحترميُّالفواحشُّوأنُّهللُّعليهمُّحقاُّيفُّأمواهلم؛ُّأيُّأنُّمصطلحُّخربُّالعامةُّعندُّاإلمامُّالشافعيُّيقصدُّبهُّاألمورُّالشرعيةُّاملتواترُّ
العملُّعليهاُّواملعلومةُّمن ُّالدينُّبالضرورةُّ،وخرب ُّاخلاصةُّ :وهوُّما ُّدونُّذلكُّمنُّاألخبارُّ ،وكلفُّعلمُّذلك ُّمنُّفيهُّالكفاية ُّللخاصةُّ
به ُّدونُّالعامةُّ،وهذا ُّ مثلُّماُّيكونُّمنهمُّيفُّالصالةُّمنُّسهوُّجيبُّبهُّسجودُّالسهوُّ )88 (ُّ ...إخلُّ .
مثُّوضعُّشروطا ُّدقيقةُّلقبولُّخربُّاخلاصةُّمنهاُّ ُّ :
- 1خصائصُّأهلُّاحلديث ُّ والسنةُّ،حممدُّحمبُّالدينُّأبوُّزيدُّ ،دارُّابنُّاجلوزيُّ،القاهرة ُّ،ط8424ُّ،8هـ2005ُّ/مُّ،صُّ 82بتصرفُّ .
 - 2مناهجُّالتشريع ُّاإلسالميُّيفُّالقرنُّالثانُّاهلجريُّ،دُّ.حممدُّبلتاجيُّ،دارُّالسالمُّ،القاهرةُّ،ط8425ُّ،8هـ2004ُّ/مُّ،صُّ . 325
- 3مهذيبُّالتهذيبُّ،ابنُّحجرُّ،دارُّالفكرُّ،ط8404ُّ، 8هـ8114ُّ/مُّ .)4ُّ/80(ُّ،
- 4تذكرةُّاحلفاظُّ،الذهيبُّ ،دارُّالكتب ُّالعلميةُّ،بريوتُّ،دُّ.ت ُّ.) 300ُّ/8(ُّ،سريُّأعالمُّالنبالءُّ،الذهيبُّ ،حتقيقُّ:شعيبُّاألرنؤوط8110ُّ،م ُّ .) 804ُّ/ 1(ُّ،
- 5الكفايةُّ،اخلطيبُّالبغداديُّ ،حتقيقُّ:أيبُّإسحاقُّالدمياطيُّ،مكتبةُّابنُّعباسُّ،مصر2002ُّ،م ُّ .)354ُّ/8(ُّ،
- 6حليةُّاأل ولياءُّ،أبوُّنعيمُّاألصفهانُّ ،دارُّالكتب ُّالعلميةُّ،بريوتُّ،دُّ.ت ُّ .) 321ُّ/ 4(ُّ،
- 7تذكرةُّاحلفاظُّ،الذهيبُّ ،دارُّالكتب ُّالعلميةُّ،بريوتُّ،دُّ.ت ُّ .)342ُّ/8(ُّ،
- 8سريُّأعالمُّالنبالءُّ،اإلمامُّالذهيبُّ ،حتقيقُّ:شعيب ُّاألرنؤوطُّ،مؤسسةُّالرسالةُّ،بريوتُّ،ط8480ُّ،2هـ8110ُّ/م ُّ .)34ُّ/ 80(ُّ،
- 9سريُّأعالمُّالنبالءُّ،اإلمامُّالذهيبُّ ،حتقيقُّ:شعيب ُّاألرنؤوطُّ،مؤسسةُّالرسالةُّ،بريوتُّ،ط8480ُّ،2هـ8110ُّ/م .)35ُّ/ 80(ُّ،
- 10سريُّأعالمُّالنبالءُّ،اإلمامُّالذهيبُّ ،حتقيقُّ:شعيب ُّاألرنؤوطُّ،مؤسسةُّالرسالةُّ،بريوتُّ،ط8480ُّ،2هـ8110ُّ/م ُّ(ُّ .) 35ُّ/80
 - 11مناهجُّالتشريع ُّاإلسالميُّيفُّالقرنُّالثانُّاهلجريُّ،دُّ.حممدُّبلتاجيُّ ،دارُّالسالمُّ،القاهرةُّ،ط8425ُّ،8هـ2004ُّ/م ُّ،صُّ .411ُّ،411
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 .أنُّيكونُّمنُّحدثُّبهُّثقةُّيفُّدينهُّ،معروفاُّبالصدقُّيفُّحديثهُّعاقالُّملاُّحيدثُّبهُّ،عاملا ُّمباُّحييلُّمعان ُّاحلديثُّمنُّاللفظُّ .
· ُُّّ ُّأنُّيكونُّممنُّيؤدي ُّاحلديثُّحبروفهُّك ماُّمسعُّ ،الُّحيدثُّبهُّعلىُّاملعىن؛ُّألنهُّإذا ُّحدثُّبهُّعلىُّاملعىن ُّوهو ُّغريُّعامل ُّمباُّ
حييلُّمعناه ُّ ملُّيدرُّلعلهُّحييلُّاحلاللُّإىلُّاحلرامُّ،وإذاُّأداهُّحبروفهُّفلمُّيبقُّوجهُّخيافُّفيهُّإحالةُّاحلديثُّ .
· ُُُُُُُُّّّّّّّّحافظا ُّإنُّحدثُّبهُّمنُّحفظهُّ،حافظا ُّلكتابهُّإنُّحدثُّبهُّمنُّكتابهُّ .
إذاُّشركُّأهلُّاحلفظُّيفُّاحلديثُّوافقُّحديثهمُّ .
· ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُّ
· ُُُّّّبريئا ُّمنُّأنُّيكونُّمدلساُّ،حيدثُّعمنُّلقيُّماُّملُّيسمعُّمنهُّ،وحيدثُّعنُّالنيبُّمماُّحيدثُّبهُّالثقاتُّخالفهُّعنُّالنيبُّ ُّ
· ُُُّّّويكونُّهكذاُّمنُّفوقهُّممنُّحدثهُّحىتُّينتهيُّباحلديثُّموصوالُّإىلُّالنيبُّ أوُّإىلُّمنُّانتهىُّبهُّإليهُّدونهُّ،ألنُّك لُّواحدُّمنهمُّ
مثبتُّملنُّحدثهُّومثبتُّعلىُّمنُّحدثُّعنهُّ،فالُّيستغىنُّيفُّكلُّواحدُّمنهمُّعماُّوصفت"( ُّ .)8
وكانُّاإلمامُّأمحدُّرمحهُّاهللُّمنُّاملتبحرينُّيفُّعلومُّالسنةُّدرايةُّوُّروايةُّ،وألفُّذلكُّاملسندُّالذيُّأوردُّفيهُّحنوُّأربعنيُّألفُّحديثُّ
منهاُّعشرةُّآالفُّمكررةُّ،انتقىُّأحاديثهُّمنُّسبعمائةُّومخسنيُّألفُّحديثُّكانُّحيفظهاُّ،وقالُّلبنيهُّعبدُّاهللُّوصاحل"ُّ:إنُّهذاُّالكتابُّ
ُّ
مجعتهُّوانتقيتهُّمنُّأكثرُّمنُّسبعمائةُّومخسنيُّألفُّحديثُّ،فماُّاختلفُّاملسلمونُّفيهُّمنُّحديثُّرسولُّاهللُّفارجعواُّإليهُّ،فإنُّكانُّفيهُّ
وإالُّفليس ُّحبجة"( ُّ .)2
يقولُّالشيخُّأبوُّزهرة"ُّ:ولقدُّاتفقُّالعلماءُّعلىُّأنُّاإلمامُّأمحدُّكانُّحمدثاُّوأنكرُّبعضهمُّأنُّيكونُّفقهياُّ،وحيقُّلناُّأنُّنقولُّ:
إنُّأمحدُّإمامُّيفُّاحلديثُّبالُّريبُّ،ومنُّطريقُّهذهُّاإلمامةُّكانتُّإمامتهُّيفُّالفقهُّ،وأنُّفقههُّسننُّوآثارُّيفُّمنطقهُّوضوابطهُّومقايسهُّ
ولونهُّومظهرهُّ...وأنُّالنظرةُّالفاحصةُّفيماُّأثرُّعنهُّمنُّأقوالُّ.وفتاوىُّيتبنيُّلناُّماُّذكرناه ُّمنُّأنهُّكانُّفقهيا ُّغلبُّعليهُّاألثر"( ُّ )3
فهلُّيعقلُّبعدُّهذاُّأنُّيقالُّأنُّهؤالءُّاألئمةُّاألعالمُّملُّيكونواُّعلىُّدرايةُّبعلمُّاإلسنادُّوهمُّمنُّجهابذتهُّونقادهُّ،وإليهمُّيرجعُّ
الفضلُّيفُّإرساءُّالقواعدُّاليتُّهباُّتقبلُّاألخبارُّ،وإنُّكانواُّليسواُّوحدهمُّيفُّامليدانُّفمعهمُّالرواةُّواألئمةُّالعظامُّمنُّاحملدثنيُّمنُّعهدُّ
الصحابةُّوحىتُّالعهودُّاملتأخرةُّقبل ُّوبعدُّزمنُّتكوينُّاملذاهبُّالفقهيةُّ ،ولوُّحادُّالفقهاءُّعنُّاحلق ُّيفُّمنهجُّاحلديثُّأوُّوضعوا ُّشيئاُّ
لنصرةُّمذاه بهمُّماُّتركهمُّاحملدثونُّبلُّلبينواُّذلكُّوحذرواُّمنهُّ .
ثانياّ .سيرة ّالفقهاءّاألربعةّالحميدةّ،وموقفهمّمنّاألخذّبالحديثّالنبويّ :
إنُّوصمُّعلماءُّاملذاهبُّبالكذبُّعلىُّرسولُّاهللُّمنُّأعظمُّاالفتاءاتُّوأخبثها؛ُّألنُّالطعنُّيفُّالعلماءُّهدمُّللدينُّ،ذلكُّأهنمُّ
همُّالذينُّفسرواُّلناُّهذاُّالدينُُّّ،ومحلواُّكلُّأحكامهُّوتشريعاتهُّلألمة ُّ،ولكنُّهيهاتُّأنُّتنطليُّمزاعمُّالطاعننيُّعلىُّأحدُّمنُّاملسلمنيُّ،
يةُّمنُّأساسهاُّ،لذلكُّ
ُّ
والتاثُّالفقهيُّالعظيمُّيفضحُّمآرهبمُّ،وكذلكُّسريُّهؤالءُّالعلماءُّاألفذاذُّومكانتهمُّالعلميةُّتدحضُّهذهُّالفر
كانُّالُّبد ُّأنُّنعرفُّمن ُّهؤالءُّالعلماءُّلنوضحُّ ،هلُّمي كنُّأن ُّيكذبواُّعلىُّالنيب ُّ؟!ُّأوُّهل ُّيظنُّهبمُّذلك ُّوهمُّحفاظُّسنته ُّالذينُّ
خصهمُّاهللُّبتمييزُّصحيحها ُّمنُّسقيمها؟! ُّ
أماُّعنُّأوهلمُّأيبُّحنيفةُّالنعمانُّ،فهوُّأقدمُّاألئمةُّاألربعةُّولدُّببغدادُّسنة10هـُّ،وحضرُّحلمادُّشيخُّفقهاءُّزمانهُّ،وظلُّيداومُّ
علىُّحضور ُّحلقته ُّحىتُّتويف ُّمحاد ُّسنةُّ820هـُّ ،فاتفق ُّرأىُّتالميذه ُّعلى ُّاستخالفُّأيب ُّحنيفة ُّمكانه ُّ ،فانتهت ُّإليه ُّرئاسة ُّمدرسةُّ
الكوفة ُّ ،وقدُّشهدُّلهُّبالعلمُّمجيع ُّعلماءُّعصرهُّعلىُّاختالفُّمشارهبمُّ ،بلُّكانواُّحيضرون ُّحلقتهُّ،فحضرهاُّمنُّالفقهاءُّأبو ُّيوسفُّ،

- 1الرسالةُّ،الشافعيُّ ،حتقيقُّ:أمحدُّشاكرُّ،املكتبةُّالعلميةُّ،بريوتُّ،دُّ.تُّ،صُّ .322ُّ:320
- 2سريُّأعالمُّالنبالءُّ،الذهيبُّ ،حتقيقُّ:شعيب ُّاألرنؤوطُّ،مؤسسةُّالرسالةُّ،بريوتُّ،ط8480ُّ،2هـ8110ُّ/م ُّ .)321ُّ/ 88(ُّ،
- 3تاريخ ُّاملذاهبُّاإلسالميةُّ،حممدُّأبوُّزهرةُّ ،دارُّالفكرُّالعريبُّ،القاهرةُّ،دُّ.ت ُّ،صُّ .501
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السنّـ ـ ـةّالنبـ ـ ـويةّوحيّرب ـ ـ ـانيّ،منـ ـ ـاقشةّلدعاوىّأع ـ ـ ـداءّالس ـ ـ ـنـةّال ـ ـنـ ـبـويـةّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّإعدادّ:محـ ـ ـ ـ ـ ــمدّأحم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدّص ـ ـ ـ ــبرة

ثُّ،ومنُّالزهادُّالفضيلُّبنُّعياضُّ،ود اودُّالطائي؛ُّإذُّ
ُّ
وزفرُّ،وحممدُّ،واحلسنُّبنُّزيادُّ،ومنُّاحملدثنيُّعبدُّاهللُّبنُّاملباركُّ،وحفصُّبنُّغيا
إنُّأباُّحنيفة ُّ قدُّمجعُّبنيُّهذهُّالعلومُّكلهاُّ .
وإلاّكان ّأبو ّحنيفة ّلم ّيصنف ّفي ّالسنة ّالنبويةّ ،فإن ّتالميذه ّجمعوا ّأحاديثه ّفيّكتب ّومسانيد ّبلغت ّبضعة ّعشرّ

مسندا( ّ )2

وكانُّمالكُّبنُّأنسُّرمحهُّاهللُّإمامُّدارُّاهلجرةُّمنُّأتقنُّالناسُّحف ظاُّلسنةُّالنيبُّوكانُّيعرفُّللنيبُّحقهُّ،فكانُّإذاُّذكر ُّعندهُّ
تغريُّلونهُّواحنىنُّحىتُّيصعبُّذلكُّعلىُّجلسائه( ُّ، )2وكانُّإذاُّأرادُّأنُّجيلسُّللحديثُّاغتسلُّ،وتطيبُّ،فإذاُّرفعُّأحدُّصوتهُّيفُّجملسهُّ
زجرهُّ،وقالُّ:قالُّاهللُّعزُّوجل{ُّ :ياُّأيهاُّالذينُّآمنواُّالُّترفعواُّأصواتكمُّفوقُّصوتُّالنيب} ُّ[ احلجرات ُّ،)3 (]2ُّ:فمنُّرفعُّصوتهُّعندُّ
حديثُّرسولُّاهللُّفكأمناُّرفعُّصوتهُّفوقُّصوتهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم(  ُّ)4وقدُّأثىنُّعلماءُّاحلديثُّوالفقهُّعليهُّأحسنُّالثناءُّ،فقالُّسفيانُّ
بنُّ عيينةُّأمريُّاملؤمننيُّيفُّاحلديث"ُّ:كانُّمالكُّالُّيبلغُّمنُّاحلديثُّإالُّصحيحاُّ،والُّحيدثُّإالُّعنُّثقاتُّالناس"( ُّ، )5وقالُّابنُّعيينةُّ:
"كانُّمالكُّإماماُّيفُّاحلديثُّ،وقالُّحيىيُّبنُّسعد"ُّ:كانُّمالكُّإماماُّيفُّاحلديث"( ُّ .)4
وكانُّالشاف عيُّمثالُّعظيماُّيفُّالتمسكُّبالسنةُّوالدفاعُّعنهاُّ،ولذلكُّبلغُّمكانةُّمرتفعةُّعندُّأهلُّاحلديثُّ،فهوُّالذيُّوضعُّ
قواعدُّالروايةُّ،ودافعُّعنُّالسنةُّدفاعاُّجميداُّ ،مماُّجعلُّأهلُّ احلديثُّيطلقونُّعليهُّ"ناصرُّالسنةُّ،واحلقُّأنُّ"رسالته"ُّوحبوثهُّيفُّ"األم"ُّمنُّ
أمثنُّماُّألفهُّالعلماءُّدفاعاُّعنُّحجية ُّ السنةُّومكانتهاُّيفُّالتشريعُّبأسلوبُّقويُّجزلُّ،وأدلةُّدامغةُّقاهرة( ُّ، )2والُّيذكرُّأحدُّممنُّكتبُّ
يفُّمصطلحُّاحلديثُّ،ومباحثُّالسنةُّ،والكتابُّمنُّعلماءُّاألصولُّإالُّهوُّمدينُّللشافعيُّفيماُّكتبُّ،ومنُّهناُّكانُّصحيحاُّماُّيقولهُّ
حممدُّب نُّاحلسن"ُّ:إنُّتكلمُّأصحابُّاحلديثُّيوما،فبلسان ُّالشافعي( ُّ .)1
ولذلكُّأجلهُّعلماءُّاحلديثُّ،وذكروهُّبكلُّخريُّ،فقالُّفيهُّأمحدُّبنُّحنبل"ُّ:ماُّأحدُّمسُّبيدهُّحمربةُّوالُّقلماُّإالُّوللشافعيُّيفُّ
رقبتهُّمنة"(  ُّ )1وقال"ُّ:ماُّعلمناُّاجململُّمنُّاملفسرُّ،والُّناسخُّحديثُّرسولُّاهللُّمنُّمنسوخهُّحىتُّجالسناُّالشافعي"( ُّ،)80وقالُّاإلمامُّ
أمحدُّأيضاُّ:إنُّاهللُّيقيضُّللناسُّيفُّرأسُّكلُّمائةُّمنُّيعلمهمُّالسننُّوينفيُّعنُّرسولُّاهللُُّّ -صلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّ ُّ -الكذبُّ،قالُّ:
فإذا ُّيف ُّرأس ُّاملائة ُّعمر ُّبن ُّعبد ُّالعزيزُّ ،ويف ُّرأس ُّاملائتني ُّالشافعي(  ُّ )88ويقول ُّعبد ُّالرمحن ُّبن ُّمهدي"ُّ :ملا ُّنظرت ُّلرسالة ُّالشافعيُّ
أذهلتين،ألنُّرأيتُّكالمُّرجلُّعاقلُّفصيحُّناصح،فإنُّألكثرُّالدعاءُّله"(  ُّ )82ويقولُّالكرابيسي"ُّ:ماُّكناُّندريُّماُّالكتابُّوالسنةُّحىتُّ
مسعناه ُّمنُّالشافعيُّ،وماُّرأيتُّمثلُّالشافعيُّ،والُّرأىُّالشافعيُّمثلُّنفسهُّ،وماُّرأيتُّأفصحُّمنهُّوأعرف"( ُّ )83
أماُّأبو ُّعبدُّاهلل ُّأمحدُّبن ُّحنبل ُّالشيبانُّاملولود ُّببغدادُّحاضرة ُّالعلمُّوالثقافة ُّسنة844هـُّ ،فكانُّأكثر ُّأهلُّعصره ُّجدية ُّيفُّ
طلبُّالعلمُّحىتُّبلغُّالذروةُّيفُّحفظُّالسنةُّ،واإلحاطةُّهباُّ،وأصبحُّإمامُّأهلُّالسنةُّيفُّعصرهُّمنُّغريُّمنازعُّ،أخذُّعنُّالشافعيُّالفقهُّ،

 - 1دراساتُّيفُّالسنةُّالنب ويةُّالشريفةُّ،دُّ.صديقُّعبدُّالعظيمُّأبوُّاحلسنُّ ،هجرُّللطباعةُّ والنشرُّ والتوزيعُّ،القاهرةُّ،ط8401ُّ،2هـ8111ُّ/م ُّ،صُّ .228
- 2حرمةُّأهلُّالعلمُّ،حممدُّبنُّإمساعيلُّاملقدمُّ،دارُّابنُّاجلوزيُّ،القاهرةُّ،ط8424ُّ،8هـ2005ُّ/مُّ،صُّ .844
- 3مهذيبُّالكمالُّيفُّأمساءُّالرجالُّ،احلافظُّاملزيُّ ،حتقيقُّ:دُّ.بشارُّع وادُّمعروفُّ،مؤسسةُّالرسالةُّ،بريوتُّ،ط8485ُّ، 5هـ8114ُّ/م ُّ .)888ُّ/22(ُّ،
- 4مهذيبُّالكمالُّيفُّأمساءُّالرجالُّ،احلافظُّاملزيُّ ،حتقيقُّ:دُّ.بشارُّع وادُّمعروفُّ،مؤسسةُّالرسالةُّ،بريوتُّ،ط8485ُّ، 5هـ8114ُّ/م ُّ،صُّ .844
- 5سريُّأعالمُّالنبالءُّ،الذهيبُّ ،حتقيقُّ:شعيب ُّاألرنؤوطُّ،مؤسسةُّالرسالةُّ،بريوتُّ،ط8480ُّ،2هـ8110ُّ/م ُّ .)23ُّ/ 1(ُّ،
- 6التاريخ ُّالكبريُّ،اإلمامُّالبخاريُّ ،مؤسسةُّالكتب ُّالثقافيةُّ،بريوتُّ،دُّ.ت ُّ .) 380ُّ/ 2(ُّ،
- 7انظرُّ:الرسالةُّ،الشافعيُّ ،حتقيقُّ:أمحدُّشاكرُّ،املكتبة ُّالعلميةُّ،بريوتُّ،دُّ.ت ُّ،صُّ .312ُّ:341
ُّدمشقُّ،ابنُّعساكرُّ،حتقيقُّ:عليُّشرييُّ،دارُّالفكرُّ،بريوتُّ،ط8481ُّ،8هـ8111ُّ/مُّ .)321ُّ/ 5(ُّ،
ُّ
- 8تاريخ
- 9سريُّأعالمُّالنبالءُّ،الذهيبُّ ،حتقيقُّ:شعيب ُّاألرنؤوطُّ،مؤسسةُّالرسالةُّ،بريوتُّ،ط8480ُّ،2هـ8110ُّ/م ُّ .) 42ُّ/ 80(ُّ،
- 10حليةُّاأل ولياءُّ،األصفهانُّ ،دارُّالكتبُّالعلميةُّ،بريوتُّ،دُّ.تُّ .)12ُّ/1(ُّ،
- 11سريُّأعالمُّالنبالءُّ،الذهيبُّ ،حتقيقُّ:شعيب ُّاألرنؤوطُّ،مؤسسةُّالرسالةُّ،بريوتُّ،ط8480ُّ، 2هـ8110ُّ/م ُّ .)44ُّ/ 80(ُّ،
- 12تاريخ ُّدمشقُّ،ابنُّعساكرُّ ،حتقيقُّ:عليُّشرييُّ،دارُّالفكرُّ،بريوتُّ،ط8481ُّ،8هـ8111ُّ/مُّ .) 324ُّ/58(ُّ،
- 13مهذيبُّالتهذيبُّ،ابنُّحجرُّ ،دارُّالفكرُّ،سورياُّ،ط8404ُّ،8هـ8114ُّ/م ُّ .)24ُّ/1(ُّ،
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مثُّأخذُّالشافع يُّعنهُّاحلديثُّ،وكانُّمن ُّالورعُّوالزهدُّواألمانةُّعلىُّجانبُّعظيم( ُّ ، )8تعرضُّحملنةُّخلقُّالقرآنُّزمنُّاملأمون ُّالعباسيُّ،
ونالُّمنُّالتعذيبُّوالتنكيلُّماالُّيطيقهُّبشرُّعلىُّأنُّينطقُّبكلمةُّأباحتهاُّالشريعةُّتقيةُّ،ولكنهُّأىبُّفتحملُّالعذ ابُّوالسجنُّواجللدُّإىلُّ
أنُّأتىُّاهللُّبفرجهُّ،قالُّعنهُّالشافعي"ُّ:أمحدُّإمامُّيفُّمثانُّخصالُّ:إمامُّيفُّاحلديثُّ،إمامُّيفُّالفقهُّ،إمامُّيفُّاللغةُّ،إمامُّيف ُّالقرآنُّ،إمامُّ
يفُّالفقرُّ،إمامُّيفُّالزهدُّ،إمامُّيفُّالورعُّ،إمامُّيفُّالسنة"( ُّ .)2
وبعدُّأنُّذكرنا ُّجزءاُّمن ُّسريُّهؤالءُّالعلماء ُّومكانتهم ُّ ،وثناء ُّالعلماءُّعليهمُّ ،فهلُّيسوغُّالعقل ُّأنُّيكذب ُّمثلُّهؤالء ُّعلىُّ
النيبُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم؟ُّهلُّيكذبُّمنُّجلدُّوسجنُّيفُّسبيلُّأنُّينطقُّبكلمةُّ"كخلقُّالقرآن"ُّفلمُّينطقُّ،معُّأن ُّ الشريعةُّأباحتُّ
لهُّذلكُّتقيةُّهلُّيكذبُّمثلُّهذاُّعلى ُّ رسولُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم؟! ُّ وإنُّكانُّهدفُّهؤالءُّالعلماءُّاألفاضلُّالكذبُّعلىُّرسولُّ
اهللُّفلمُّاهتمواُّبسنتهُّ،وأمرواُّأتباعهمُّباألخذُّهباُّوتركُّأقواهلمُّإنُّخالفتها؟!ُّوأينُّأنتمُّأيهاُّالطاعنونُّمنُّجهادُّهؤالءُّيفُّالذبُّعنُّسنةُّ
النيبُّوهلُّكانُّكلُّعلماء ُّاألمةُّقبلكمُّغافلني ُّعنهم ُّ ،وتنبهتمُّأنتمُّلكذهبمُّعلىُّرسولُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم؟!ُّوحاشاهم ُّذلكُّ .
اُّفريسةُّلكلُّ
والُّشكُّأنُّأصحابُّالشبهةُّيريدونُّمنُّوراءُّذلكُّإثناءُّاملسلمنيُّعنُّاألخذُّبآراءُّالعلماءُّاألفاضل؛ُّكيُّيصبحو ُّ
منُّأرادُّالطعنُّيفُّالدين ُّ،وهبذاُّيتبنيُّمدىُّمهافتُّهذهُّالدعاوىُّ،وعليهُّتسقطُّهذهُّالشبهةُّملاُّاتضحُّلناُّمنُّجهلُّأصحاهباُّ،وضيقُّ
أفقهمُّوخورُّمنطقهمُّ .
ومماُّجتدرُّاإلشارةُّإليهُّبعدُّأنُّوقفناُّعلىُّسريةُّهؤالء ُّالفقهاءُّوشهودُّاجلميعُّهلمُّبالصالحُّوالتقوىُّوأنهُّيستحيلُّأن ُّيكذبُّ
مثلُّهؤالءُّعلىُّالنيبُّشيئاُُّّ أنُّنشريُّإىلُّأنُّاألصلُّاألصيلُّالذيُّاعتمدُّعليهُّمؤسسوُّاملذاهبُّاإلسالميةُّهوُّالقرآنُّوالسنةُّ،وكانواُّالُّ
يعدلونُّعنهماُّإىلُّغريمهاُّإالُّفيماُّليسُّفيهُّنصُّ،فهذاُّأبوُّحنيفةُّ(850ُّ:10هـ)ُّحيددُّأصولُّمذهبهُّ،فيقول"ُّ:آخذُّبكتابُّاهللُّ،فإنُّ
ملُّأجدُّفبسنةُّرسولُّاهللُّفإنُّملُّأجدُّيفُّكتابُّاهللُّ،والُّسنةُّرسولُّاهللُّأخذتُّبقولُّأصحابهُّ،آخذُّبقولُّمنُّشئتُّمنهمُُّّ ،وأدعُّمنُّ
ابنُّسريينُّ،واحلسنُّ،وعطاءُّ،
ُّ
شئتُّ،والُّأخرجُّعنُّقوهلمُّإىلُّقولُّغريهمُّ،فأماُّإذاُّانتهىُّاألمرُّإىلُّإبراهيمُّ(أيُّالنخعي)ُّ،والشعيبُّ،و
وسعيدُّبنُّاملسيبُّ وعددُّرجاالُّ،فقومُّاجتهدواُّفأجتهدُّكماُّاجتهدوا"( ُّ )3
وكانُّاإلمامُّمالكُّرمحهُّاهللُّ(821هـ)ُّجيعلُّالكتابُّفوقُّكلُّاألدلة؛ُّأل نهُّأصلُّهذهُّالشريعةُّوحدهاُّوسجلُّأحكامهاُّاخلالدةُّ
إىلُّيومُّالدينُّ،ويقدمهُّعلىُّالسنةُّوعلىُّماُّورائهاُّ،فكانُّرمحهُّاهللُّيأخذُّبنصهُّالصريحُّ،الذيُّالُّيقبلُّالتأويلُّ،ويأخذُّبظاهرهُّالذيُّ
يقبلُّالتأويلُّ،ماُّدامُّالُّيوجدُّدليلُّيفُّالشريعةُّنفسهاُّعلىُّوجوبُّتأويلهُّ،ويأخذُّبكلُّماُّيفهمُّمنُّ الكتابُّنصاُّ،أوُّبإشارةُّأوُّتنبيهُّ،
أوُّمفهومُّويقدمهُّعلىُّماُّعداهُّمنُّالسنة( ،)4مثُّيأخذُّبالسنةُّاليتُّتليُّالكتابُّيفُّاملرتبةُّ ،والُّيتكهاُّلرأيُّأحدُّكائناُّمنُّكانُّ ،فقدُّأثرُّ
عنهُّقوله"ُّ:كلُّأحدُّيؤخذُّمنُّقولهُّويتكُّإالُّصاحب ُّهذاُّالقربُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم"( ُّ )5
وكانُّرمحهُّاهللُّيرجعُّعنُّرأيهُّإنُّتبنيُّلهُّخمالفتهُّلنصُّقدُّغابُّعنهُّ ،فكانُّالُّيرىُُّّ -مثالـُّختليلُّاألصابعُّيفُّالوضوءُّ،إىلُّأنُّ
حدثهُّابنُّوهبُّحبديثُّعنُّاملستوردُّبنُّشدادُّالقرشيُّ،أنهُّقال «ُّ:رأيتُّرسولُّاهللُّيدلكُّخبنصرهُّماُّبنيُّأصابعُّرجليه»( ُّ،)4فأمرُّمالكُّ
رمحهُّاهللُّبتخليل ُّاألصابع ُّ ،وهذاُّكانُّدأبهُّدائما ُّالُّيعدل ُّعنُّالنصوصُّإىل ُّرأيهُّ،ويرجعُّعن ُّهذاُّالرأي ُّإنُّتبنيُّله ُّأنهُّخيالف ُّنصاُّ
صحيحا( ُّ .)2
1
2
3
4
5
6
7

 السنةُّومكانتهاُّيفُّالتشريع ُّاإلسالميُّ،دُّ.مصطفىُّالسباعيُّ ،دارُّالسالمُّ،القاهرةُّ،ط8422ُّ،3هـ2004ُّ/م ُّ،صُّ .312ُّ،315 طبقاتُّاحلنابلةُّ،أبوُّاحلسنيُّبنُّأيبُّيعلىُّ،حتقيقُّ:حممدُّحامدُّالفقيُّ ،دارُّاملعرفةُّ،بريوتُّ .) 3ُّ/8(ُّ، وفياتُّاألعيانُّ وأنباءُّأبناءُّالزمانُّ،ابنُّخلكانُّ،)3ُّ/8(ُّ،ُّ،تاريخ ُّبغدادُّ،اخلطيبُّالبغداديُّ ،دارُّالكتب ُّالعلميةُّ،بريوتُّ،دُّ.ت ُّ .) 341ُّ/83(ُّ،تاريخ ُّاملذاهبُّاإلسالميةُّ،حممدُّأبوُّزهرةُّ ،دارُّالفكرُّالعريبُّ،القاهرةُّ،دُّ.ت ُّ،صُّ 482ُّ،484بتصرفُّ .سريُّأعالمُّالنبالءُّ،الذهيبُّ ،حتقيقُّ:شعيب ُّاألرنؤوطُّ،مؤسسةُّالرسالةُّ،بريوتُّ،ط8480ُّ،2هـ8110ُّ/م ُّ .)13ُّ/ 1(ُّ،انظرُّ:اجلرحُّ والتعديلُّ،ابنُّأيبُّحامتُّ ،دارُّالكتبُّالعلميةُّ،بريوتُّ،طُّ، 8دُّ.ت ُّ .)32ُّ،38ُّ/ 8(ُّ، -صفةُّصالةُّالنيبُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّ،األلبانُّ،مكتبة ُّاملعارفُّ،الريا ضُّ،ط8482ُّ،2هـ8114ُّ/مُّ،صُّ .41

71

السنّـ ـ ـةّالنبـ ـ ـويةّوحيّرب ـ ـ ـانيّ،منـ ـ ـاقشةّلدعاوىّأع ـ ـ ـداءّالس ـ ـ ـنـةّال ـ ـنـ ـبـويـةّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّإعدادّ:محـ ـ ـ ـ ـ ــمدّأحم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدّص ـ ـ ـ ــبرة

أماُّمصادرُّفقهُّ الشافعيُّ( 204ُّ:850هـ)ُّفهيُّمخسةُّ،وقدُّنصُّعليهاُّيفُّكتابهُّ"األم"ُّبقوله"ُّ:العلمُّطبقاتُّشىت؛ُّاألوىلُّ:
الكتابُّوالسنةُّإذاُّثبتتُّ،مثُّالثانيةُّ:اإلمجاعُّفيماُّليسُّفيهُّكتابُّأوُّسنةُّ،والثالثةُّ:أنُّيقولُّبعضُّأصحابُّرسولُّاهللُّقوالُّوالُّنعلمُّلهُّ
السنةُّ،ومهاُّموجودان ُّوإمناُّ
ُّ
خمالفاُّمنهمُّ،والرابعةُّ:اختالفُّأصحابُّالنيبُّيفُّذلكُّ،واخلامسةُّ:القياسُّ،والُّيصارُّإىلُّشيءُّغريُّالكتابُّو
يؤخذُّالعلم ُّمن ُّأعلى"(  ُّ ،8وعلىُّذلك ُّنرى ُّأن ُّالشافعي ُّيعتربُّاملرتبة ُّاألوىل ُّمن ُّمراتبُّاالستنباط ُّنصوص ُّالكتاب ُّوالسنةُّ ،ويعتربمهاُّ
ُّيكونواُّ
املصدرُّالوحيد ُّللفقه ُّاإلسالميُّ ،وغريمها ُّمن ُّاملصادر ُّحممول ُّ عليهماُّ ،فالصحابةُّيف ُّآرائهم ُّمتفقني ُّأو ُّخمتلفنيُّ ،ال ُّميكن ُّأن ُّ
خمالفنيُّللقرآنُّوالسنة؛ُّإذُّالكتابُّوالسنةُّمهاُّالينبوعُّالصايفُّهلذهُّاآلراءُّبالنصُّفيهماُّأوُّباحلملُّعليهما،وكذلكُّاإلمجاعُّالُّميكنُّإالُّ
أنُّيكونُّمعتمداُّعليهماُّغريُّخارجُّعنهماُّ،فالعلمُّيؤخذُّدائماُّمنُّأعلىُّ،ومهاُّاألعليان( ُّ )2
وكانُّاإلمامُّأمحدُّبن ُّحنبلُّرمحهُّاهلل ُّأعلمُّمنُّغريه ُّبالكتابُّوالسنةُّ،وأقوال ُّالصحابةُّوالتابعنيُّهلم ُّبإحسانُّ،وهلذاُّال ُّيكادُّ
يوجدُّلهُّقولُّخيالفُّنصاُّ،كماُّالُّيوجدُّلهُّقولُّضعيفُّإالُّويفُّمذهبهُّقولُّأقوىُّيوافقهُّ،وأكثرُّمفرداتهُّاليتُّخيتلفُّفيهاُّمذهبهُّيكونُّ
قولهُّ فيهاُّهو ُّالراجحُّ،وكانُّالسبب ُّيفُّعدمُّوجود ُّقولُّله ُّخيالفُّنصاُّ،أنه ُّاعتمدُّيفُّمذهبه ُّعلىُّمخسةُّأصول ُّمتقنةُّحمكمة ُّمتفقُّ
عليها( ُّ )3وهي ُّ :األصلُّاألول ُّ :النصوصُّفإنُّوجدُّالنصُّأفىتُّمبوجبهُّ،وملُّيلتفتُّإىلُّماُّخالفهُّوالُّمنُّخالفُّكائنا ُّمنُّكانُّ .
األصلُّالثانُّ :ماُّأفىتُّبهُّالصحابةُّ،فإنهُّإ ذاُّوجدُّلبعضهمُّفتوىُّالُّيعرفُّهلمُّخمالفُّمنهمُّ،ملُّيعدهاُّإىلُّغريهاُّ،وملُّيقلُّإنُّ
ذلكُّإمجاعُّ،بلُّمنُّورعهُّيفُّالعبادةُّيقولُّ:الُّأعلمُّشيئا ُّيدفعهُّ،أوُّحنوُّذلكُّ .
األصلُّالثالثُّ :إذاُّاختلفُّالصحابةُّختريُّمنُّأقواهلمُّأقرهباُّإىلُّكتابُّاهللُّوسنةُّنبيهُّالُّخيرجُّمنُّأقواهلمُّإىلُّقولُّغريهمُّ .
األصلُّالرابعُّ :األخذ ُّباحلديثُّاملرسلُّالضعيفُّ ،إنُّمل ُّيكنُّيفُّالباب ُّشيءُّيدفعهُّ ،فضعيفُّاحلديثُّعنده ُّأوىلُّمن ُّرأيُّ
الرجالُّ،وليسُّاملرادُّبالضعيفُّعندهُّاملنكرُّأوُّالباطلُّ،بلُّهوُّقسيمُّالصحيحُّ،وقسمُّمنُّأقسامُّاحلسنُّعندُّاملتأخرينُّ .
انعدامُّالنصوص( ُّ )4
ُّ
األصلُّاخلامسُّ :القياس ُّوكانُّالُّيلجأُّإليهُّإالُّيفُّأضيقُّاحلدودُّ،وعندُّالضرورةُّو
هذهُّهيُّأصولُّاملذاهبُّالفقهيةُّاألربعةُّاملعتمدةُّواملعمولُّهباُّيفُّكلُّبالدُّاإلسالمُّ،والُّيوجدُّمنهاُّماُّيقدمُّشيئاُّعلىُّالكتابُّ
والسنةُّ،سواءُّأكانُّاملقدمُّرأياُّإلمامُّاملذهبُّن فسهُّأوُّلغريهُّ،والُّيأيتُّالرأيُّإالُّبعدُّانعدامُّالنصوصُّ،وهوُّيفُّاحلقيقةُّمبينُّعليهاُّ،ومعُّ
ذلكُّفقدُّحذرُّهؤالءُّالعلماءُّاألفاضلُّأتباعهم ُّمنُّالتمسكُّبآرائهمُّإنُّخالفتُّنصاُّ،كتاباُّكانُّأوُّسنةُّ .
فيقولُّأبوُّحنيفة"ُّ:إذاُّقلتُّقوالُّخيالفُّكتابُّاهللُّعزُّوجلُّوخربُّرسولُّاهللُّفاتركواُّقويل"( ُّ)5ويقولُّاإلمامُّمالك"ُّ:إمناُّأناُّبشرُّ
أخطئُّوأصيبُّ،فانظرواُّيفُّرأييُّفكلماُّوافقُّالكتابُّوالسنةُّ،فخذواُّبهُّ،وكلماُّملُّيوافقُّالكتابُّوالسنةُّفاتركوه"( ُّ،)4ويقولُّالشافعيُّ:
"إذاُّصحُّعنديُّاحلديثُّعنُّرسولُّاهللُّفلمُّآخذُّبهُّفإنُّعقليُّقدُّذهب( ُّ )2وقال"ُّ:كلُّماُّقلتُّكانُّعنُّالنيبُّخالفُّقويلُّمماُّيصحُّ،
فحديثُّالنيبُّأوىلُّفالُّتقلدون" ُّ)1 (ُّ .ويقولُّاإلمامُّأمحدُّبنُّحنبل"ُّ:الُّتقلدنُّوالُّتقلدُّمالكاُّ،والُّالشافعيُّ،والُّاألوزاعيُّ،وال ُّالثوريُّ
،وخذُّمنُّحيث ُّأخذوا"( ُّ )1
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األمُّ،الشافعيُّ،) 244ُّ/ 2(ُّ،نقالُّعنُّ:تاريخ ُّاملذاهبُّاإلسالميةُّ،حممدُّأبوُّزهرةُّ ،دارُّالفكرُّالعريبُّ،القاهرةُّ،دُّ.ت ُّصُّ .442تاريخ ُّاملذاهبُّاإلسالميةُّ،حممدُّأبوُّزهرةُّ ،دارُّالفكرُّالعريبُّ،القاهرةُّ،دُّ.ت ُّ،صُّ .442خصائصُّأهلُّاحلديث ُّ والسنةُّ،حممد ُّحمبُّالدينُّأبوُّزيدُّ ،دارُّابنُّاجلوزيُّ،القاهرةُّ،ط8424ُّ،8هـ2005ُّ/مُّ،صُّ 302ُّ،304أعالمُّاملوقعنيُّ،ابنُّالقيمُّ ،حتقيقُّ:طهُّعبدُّالرءوفُّسعدُّ،دارُّاجليلُّ،بريوتُّ،دُّ.ت ُّ،صُّ .33ُّ: 21إيقاظُّاهلممُّ،الفالنُّ،صُّ، 50نقالُّعنُّ:صفةُّصالةُّالنيبُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّ،األلبانُّ،مكتبةُّاملعارفُّ،الرياضُّ،ط8482ُّ،2هـ8114ُّ/مُّ،صُّ . 41جامعُّبيانُّالعلمُّوفضلهُّ،ابنُّعبدُّالربُّ ،حتقيقُّ:أيبُّاألشبالُّالزهرييُّ،مكتبةُّالتوعيةُّاإلسالميةُّ،القاهرة8421ُّ،هـ2002ُّ/م ُّ .)225ُّ/8(ُّ،حليةُّاأل ولياءُّ،أبوُّنعيمُّ ،دارُّالكتب ُّالعلميةُّ،بريوتُّ،دُّ.ت .)804ُّ/1(ُّ،حليةُّاأل ولياءُّ،أبو ُّنعيمُّ ،دارُّالكتب ُّالعلميةُّ،بريوتُّ،دُّ.ت ُّ .)802ُّ/1(ُّ،-أعالمُّاملوقعنيُّ،ابنُّالقيمُّ ،حتقيقُّ:طهُّعبدُّالرءوفُّسعدُّ،دارُّاجليلُّ،بريوتُّ،دُّ.ت ُّ .)208ُّ/2(ُّ،

72

السنّـ ـ ـةّالنبـ ـ ـويةّوحيّرب ـ ـ ـانيّ،منـ ـ ـاقشةّلدعاوىّأع ـ ـ ـداءّالس ـ ـ ـنـةّال ـ ـنـ ـبـويـةّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّإعدادّ:محـ ـ ـ ـ ـ ــمدّأحم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدّص ـ ـ ـ ــبرة

تلكُّهيُّأقوالُّاألئمةُّيفُّاألمرُّبالتمسكُّباحلديثُّ،والنهيُّعنُّتقليدهمُّدونُّبصريةُّ،وهيُّمنُّالبيانُّوالوضوحُّحبيثُّالُّتقبلُّ
جدالُّوالُّتأويالُّ،وعليهُّفإنُّمنُّمتسكُّبكلُّماُّثبتُّمنُّالسنةُّ،ولوُّخالفُّبعضُّأقوالُّاألئمةُّالُّيكونُّمبايناُّملذهبهمُّ،والُّخارجاُّعنُّ
طريقتهمُّ،بلُّهوُّمتبعُّهلمُّمجيعا ُّ،ومتمسكُّبالعروةُّالوثقىُّاليتُّالُّانفصامُّهلاُّ،وليسُّكذلكُّمنُّتركُّالسنةُّالثابتةُّجملردُّخمالفتهاُّألقواهلمُّ،
بلُّهوُّبذلكُّعاصُّهلمُّوخمالفُّألقواهلمُّاملتقدمةُّ،وهمُّبراءُّمنهُّومنُّفعله( ُّ )8
أيُّأحدُّ،وإنُّكانُّعظيماُّكبريُّالشأن؛ُّألنُّشأنُّالنيبُّأعظمُّوهنجهُّأقومُّ،
ُّ
فالُّجيبُّطبقاُّألقوالُّاألئمةُّاألربعةُّ خمالفةُّالسنةُّلر
فهلُّبعدُّذلكُّيقالُّإنُّأئمةُّاملذاهبُّجعلواُّمشهورُّآرائهمُّسنةُّمثُّنسبوها ُّإىلُّالنيبُّوحنواُّسنتهُّوآثارهُّجانباُّ .
ثالثاّ.لمّيكنّجمعّالحديث ّونقدهّحكراّعلىّالفقهاءّحتى ّيضعواّفيهّ :
لقدُّخلطُّهؤالءُّاملغرضونُّبنيُّالفقهاءُّواحملدثنيُّووظي فةُّكلُّمنهماُّ،وسواءُّكانُّهذاُّاخللطُّعنُّجهلُّأوُّسوءُّنيةُّفكالُّاألمرينُّ
يفضحُّدعواهمُّاليتُّأرادواُّهباُّالتدليسُّعلىُّالناس؛ُّلذلكُّوجبُّأنُّنزيلُّهذاُّاجلهلُّونبنيُّهلمُّولغريهمُّأنُّالفقهاءُّوظيفتهمُّاألوىلُّهيُّ
استنباطُّاألحكامُّمنُّالنصوصُّ،الُّروايةُّتلكُّالنصوصُّ،وإمناُّالروايةُّواحلفظُّهي ُّ وظيفةُّاحملدثنيُّوالرواةُّ،والُّبدُّأنُّيكونُّالفقيهُّعلىُّ
جانبُّكبري ُّمن ُّعلم ُّالرواية ُّونقد ُّاملروياتُّ ،فرواية ُّاحلديث ُّومجعه ُّمل ُّتكن ُّملكا ُّللفقهاء ُّأو ُّحكرا ُّعليهم ُّحىت ُّيضعوا ُّفيه ُّما ُّيوافقُّ
مذاهبهمُّ،وإنُّكانُّكثريُّمنُّالفقهاءُّحمدثنيُّكاإلمامُّأمحدُّومالكُّوالشافعيُّ،وهذاُّيزيدُّمنُّقدرهمُّويعليُّمنُّشأهنم؛ُّولذلكُّاستحقواُّ
اإلمامةُّيفُّالفقهُّوالدينُّ،يقولُّابنُّالقيمُّيفُّتوضيحُّالفرقُّبنيُّالفقهاءُّواحملديثن"ُّ:وملاُّكانتُّالدعوةُّإىلُّاهللُّوالتبليغُّعنُّرسولهُّشعارُّ
حزبهُّاملفلحنيُّ،وأتباعهُّمنُّالعاملنيُّ،كماُّقالُّتعاىل {ُّ :قلُّهذهُّسبيليُّأدعوُّإىلُّاهللُّعلىُّبصريةُّأناُّومنُّاتبعينُّوسبحانُّاهللُّوماُّأناُّمنُّ
املشركني} ُّ[يوسفُّ ، ]801:وكانُّالتبليغ ُّعنه ُّمنُّعني ُّتبليغ ُّألفاظهُّوما ُّجاء ُّبهُّوتبليغ ُّمعانيهُُُّّّ-كان ُّالعلماء ُّمنُّأمته ُّمنحصرين ُّيفُّ
قسمنيُّ :
أحدمهاُّ :حفاظ ُّ احلديثُّ،وجهابذتهُّ ،والقادةُّالذينُّهمُّأئمة ُّاألنامُّوزواملُّاإلسالمُّ،الذين ُّحفظواُّعلىُّاألئمةُّمعاق د ُّالدينُّ
ومعاقلهُّ،ومحواُّمنُّالتغيريُّوالتكديرُّمواردهُّومناهلهُّ،حىتُّوردُّمنُّسبقتُّلهُّمنُّاهللُّاحلسىنُّتلكُّاملناهلُّصافيةُّمنُّاألدناسُّملُّتشبهاُّ
اآلراءُّتغيرياُّ ،ووردواُّفيها ُّ{عينا ُّيشربُّهبا ُّعبادُّاهلل ُّيفجروهنا ُّتفجريا} ُّ[اإلنسان ُّ ]4:وهمُّالذين ُّقال ُّفيهمُّاإلمام ُّأمحدُّبن ُّحنبل ُّيفُّ
خط بتهُّاملشهورةُّيفُّكتابهُّيفُّالردُّعلىُّالزنادقةُّواجلهمية"ُّ:احلمدُّهللُّالذيُّجعلُّيفُّكلُّزمانُّفتةُّمنُّالرسلُّبقاياُّمنُّأهلُّالعلمُّيدعونُّ
منُّضلُّإىلُّاهلدىُّ،ويصربونُّمنهمُّعلىُّاألذىُّ،حييونُّبكتابُّاهللُّتعاىلُّاملوتىُّ،ويبصرونُّبنورُّاهللُّأهلُّالعمىُّ،فكمُّمنُّقتيلُّإلبليسُّ
قدُّأحيوهُّ،وكمُّ منُّضالُّتائهُّقدُّهدوهُّ،فماُّأحسنُّأثرهمُّعلىُّالناسُّوماُّأقبحُّأثرُّالناسُّعليهمُّ،ينفونُّعنُّكتابُّاهللُّحتريفُّالغالنيُّ،
وانتحالُّاملبطلنيُّ،وتأويلُّاجلاهلنيُّ،الذينُّعقدواُّألويةُّالبدعةُّ،وأطلقواُّعنانُّالفتنةُّ،فهمُّخمتلفونُّيفُّالكتابُّ،خمالفونُّللكتابُّ،جممع ُّونُّ
علىُّمفارقة ُّالكتابُّ ،يق ولون ُّعلى ُّاهلل ُّويف ُّاهلل ُّويفُّكتاب ُّاهللُّبغري ُّعلمُّ ،يتكلمون ُّباملتشابه ُّمن ُّالكالمُّ ،وخيدعون ُّجهال ُّالناس ُّمباُّ
يشبهونُّعليهم؛ُّفنعوذُّباهللُّمنُّفتنةُّاملضلنيُّ .
القسمُّالثانُّ:فقهاءُّاإلسالمُّ ،ومن ُّدارتُّالفتياُّعلىُّأقواهلمُّبنيُّاألنامُّ،الذينُّخصواُّباستنباطُّاألحكامُّ،وعنواُّبضبطُّقواعدُّ
احلاللُّواحلرام؛ُّفهمُّيفُّاألرضُّمبنزلةُّالنجومُّيفُّالسماءُّ،هبمُّيهتديُّاحلريانُّيفُّالظلماءُّ،وحاجةُّالناسُّإليهمُّأعظمُّمنُّحاجتهمُّإىلُّ
الطعامُّوالشرابُّ ،وطاعتهمُّأفرض ُّعليهمُّمن ُّطاعةُّاألمهات ُّواآلباءُّبنص ُّالكتابُّ،قال ُّاهللُّتعاىل{ُّ :ياُّأيها ُّالذينُّآمنوا ُّأطيعوا ُّاهللُّ
وأطيعواُّالرسول ُّ وأويل ُّاألمرُّمنكم ُّفإنُّتنازعتم ُّيفُّشيء ُّفردوهُّإىل ُّاهللُّوالرسول ُّإنُّكنتم ُّتؤمنونُّباهلل ُّواليومُّاآلخر ُّذلكُّخري ُّوأحسنُّ
تأويالُّ((ُّ })51النساء) ُّ،قالُّعبدُّاهللُّبنُّعباسُّيفُّإحدىُّالروايتنيُّعنهُّ وجابرُّبنُّعبدُّاهللُّواحلسنُّالبصريُّوأبوُّالعاليةُّوعطاءُّبنُّأيبُّ

 - 1صفةُّصالةُّالنيبُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّ،األلبانُّ،مكتبة ُّاملعارفُّ،الرياض ُّ،ط8482ُّ،2هـ8114ُّ/مُّ،صُّ 53بتصرفُّ .
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رباحُّوالضحاكُّوجماهد ُّيفُّإ حدى ُّالروايتنيُّعنهُّ:أولو ُّاألمرُّهم ُّالعلماءُّ،وهوُّإحدى ُّالروايتنيُّعن ُّاإلمامُّأمحدُّ،وقال ُّأبوُّهريرة ُّوابنُّ
عباسُّيفُّالروايةُّاألخرىُّوزيدُّبنُّأسلمُّوالسديُّومقاتلُّ:همُّاألمراءُّ،وهوُّالروايةُّالثانيةُّعنُّأمحدُّ .
والتحقيقُّأنُّاألمراءُّإمناُّيطاعونُّإذاُّأمرواُّمبقتضىُّالعلم؛ُّفطاعتهمُّتبع ُّ لطاعةُّالعلماء؛ُّفإنُّالطاعةُّإمناُّتكونُّيفُّاملعروفُّوماُّ
أوجبهُّالعلمُّ،فكماُّأنُّطاعةُّالعلماءُّتبعُّلطاعةُّالرسولُّفطاعةُّاألمراءُّتبعُّلطاعةُّالعلماءُّ،وملاُّكانُّقيامُّاإلسالمُّبطائفيتُّالعلماءُّواألمراءُّ،
ُّوغريه ُّمنُّ
وكان ُّالناسُّكلهم ُّهلم ُّتبعاُّ،كان ُّصالح ُّالعامل ُّبصالح ُّهاتني ُّالطائفتنيُّ ،وفساده ُّبفسادمهاُّ،كما ُّقال ُّعبد ُّاهلل ُّبن ُّاملبارك ُّ
السلفُّ:صنفانُّمنُّالناسُّإذاُّصلحا ُّصلحُّالناسُّ،وإذاُّفسداُّفسدُّالناسُّ،قيلُّ:منُّهم؟ُّقالُّ:امللوكُّ،والعلماء"( ُّ )8
وبعدُّأنُّوقفناُّعلىُّعملُّالفقهاءُّ،والفرقُّبينهُّوبنيُّعملُّاحملدثنيُّيتبنيُّأنُّروايةُّاحلديثُّومجعهُّليستُّحكراُّعلىُّالفقهاءُّحىتُّ
يضعواُّفيهُّماُّيؤيدُّمذاهبهمُّ،وإمناُّكانُّاحملدثونُّعلىُّحذرُّشديدُّعندُّمجعهمُّاحلديثُّوتدوينه ُّ،وهمُّاملختصونُّهبذاُّالفنُّ العظيمُّ،وإنُّ
قالُّأحدُّاملغالطنيُّ :الُّأزالُّمقتنعاُّبأنُّالسنةُّهيُّمشهورُّآراءُّالفقهاءُّ بدليلُّقلةُّاتفاقهمُّعلىُّاحلكمُّالفقهيُّالواحدُّ،فلوُّكانتُّالسنةُّ
نابعة ُّمنُّمصدرُّواحدُّملاُّوقعُّكلُّهذاُّاخلالفُّ .
فنقول ُّ:إنُّاخلالفُّالذيُّوقعُّبنيُّالفقهاءُّوالصحابةُّقبلهمُّالُّيعينُّأنُّالسنةُّملُّتصدرُّعنُّالنيبُّألنهُّملُّيقعُّاختالفُّيفُّحكمُّ
الواقعةُّيفُّالعهدُّالنبوي ُّلوجودُّالرسولُّبينهمُّ،ولكنه ُّيفُّعهدُّالصحابةُّملا ُّتعددُّاجملتهدونُّيفُّالشريعة ُّمنهمُّ،وقعُّبينهمُّاختالف ُّيفُّ
بعضُّاألحكامُّ،وصدرتُّعنهمُّيفُّالواقعةُّالواحدةُّفتاوىُّخمتلفة؛ُّألنُّفهمُّاملرادُّمنُّالنصوصُّخيتلفُّباختالفُّالعقولُّووجهاتُّالنظرُّ،
وألنُّالسنة ُّملُّيكن ُّعلمهمُّهبا ُّوحفظهم ُّهلاُّعلى ُّالسواءُّ،ورمبا ُّوقف ُّبعضهمُّمنها ُّعلىُّما ُّمل ُّيقفُّعليه ُّاآلخرُّ،وألن ُّاملصاحل ُّاليتُّ
تستنبطُّأل جلها ُّاألحكامُّخيتلف ُّتقديرها ُّباختالفُّالبيئات ُّاليت ُّيعيشُّفيها ُّاجملتهدونُّ ،علىُّأهنم ُّمجيعا ُّمتفقونُّعلى ُّمصادر ُّالتشريعُّ
وترتيبُّرجوعهمُّإليهاُّ،أيُّأهنمُّاختلفواُّيفُّأحكام ُّبعضُّالوقائعُّفقط( ُّ )2
ك ذلكُّكان ُّمنُّأسبابُّاالختالفُّ :اختالفهمُّيفُّبعض ُّاملبادئُّاللغوية ُّاليتُّتطبقُّعلى ُّفهمُّالنصوصُّ،فقد ُّنشأُّذلك ُّمنُّ
اختالفُّوجهات ُّالنظرُّيف ُّاستقراء ُّاألساليبُّالعربية؛ ُّفمنهم ُّمنُّرأى ُّأنُّالنص ُّحجة ُّعلىُّثبوت ُّحكمه ُّيفُّمنطوقهُّ ،وعلى ُّثبوتُّ
خالفُّحكمهُّيفُّمفهومُّاملخالفُّ،ومنهمُّمنُّملُّيرُّهذاُّ،ومنهمُّمنُّرأىُّأنُّفعلُّاألمرُّاملطلقُّلإلجيابُّوالُّيصرفُّعنهُّإالُّبقرينةُّ،
ومنهمُّمنُّرأىُّأ نهُّجملردُّطلبُّالفعلُّ،والقرينةُّهيُّاليتُّتعنيُّاإلجيابُّأوُّغريهُّ،فكانُّذلكُّاالختالفُّسبباُّيفُّتكوينُّاملذاهبُّالفقهيةُّ
واختالفُّآرائها( ُّ )3
ُُُُّّّّ ُّ ُّ ومنُّأسبابُّاالختالفُّبنيُّالصحابةُّأيضاُّ:أنُّيكونُّاالختالفُّمنُّقبيلُّحكايةُّالفعلُّتوسعةُّعلىُّالعبادُّ،فرمباُّحكىُّصحايبُّ
أنهُّفعلُّفعالُّ،وحك ىُّآخرُّأنهُّفعلُّغريهُّ،فيمكنُّأنُّيكونُّالفعالنُّمباحنيُّأوُّيكونُّأحدمهاُّمستحباُّوُّاآلخرُّمباحاُّ،وذلكُّمثلُّالوترُّ
بإحدىُّعشرةُّركعةُّ،أوُّبأقلُّإىلُّواحدة ُّ،وكلُّمنهاُّوردتُّفيهاُّأحاديثُّصحيحة ُّ،أنُّيكونُّصحايبُّقدُّمسعُّحكماُّمنُّالنيبُّيفُّقصةُّ
وملُّيسمعهُّمنهُّاآلخرُّ،واجتهدُّبرأيهُّيفُّحدودُّال قواعدُّالشرعيةُّواألصولُّاالجتهاديةُّ،وقدُّيوافقُّاجتهادهُّاحلديثُّ،وقدُّخيالفهُُّّ،والصحابةُّ
ملُّيكونواُّيفُّاملالزمةُّسواءُّ،وملاُّتويفُّالنيبُّتفرقُّالصحابةُّيفُّاألمصارُّ،وقدُّكانُّعندُّبعضهمُّمنُّاألحاديثُّماُّليسُّعندُّاآلخرُّ.وقدُّ
تعرضُّالقضيةُّيفُّاملدينةُّأوُّغريهاُّفيجدونُّفيهاُّحديثاُّفيحك مونُّمبقتضاهُّ،مثُّتعرضُّيفُّمصرُّآخرُّفالُّجيدونُّعندُّأحدُّمن ُّ الصحابةُّ
املوجودينُّيفُّهذاُّاملصرُّحديثاُّفيحكمونُّباالجتهاد ُّ ،فالُّيكونُّذلكُّقادحا ُّيفُّاحلديث؛ُّألنهُّملُّيبلغهمُّ .
ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُّوقدُّيكونُّمنشأُّاخلالفُّهوُّاختالفُّوجهةُّالنظرُّيفُّحكايةُّحالُّشاهدوهاُّمنُّرسولُّاهللُّوذلكُّمثلُّ:اختالفهمُّيف ُّحجةُّ
رسولُّاهللُّأكانُّالنيبُّمفرداُّأوُّمتمتعاُّأوُّقارناُّ،فقدُّرآهُّبعضهمُّوقدُّأحرمُّباحلجُّفروىُّأنهُّكانُّمفرداُّ،ورآهُّبعضهمُّبعدماُّأدخلُّالعمرةُّ
- 1أعالمُّاملوقعني ُّ،ابنُّالقيمُّ ،حتقيقُّ:طهُّعبدُّالرءوفُّسعدُّ،دارُّاجليلُّ،بريوتُّ،دُّ.ت ُّ .)80ُّ: 1ُّ/8(ُّ،
 - 2السنةُّبنيُّدعاةُّالفتنةُّ وأدعياءُّالعلمُّ،دُّ.عبدُّاملوجود ُّحممدُّعبدُّاللطيفُّ،مكتبة ُّاإلميانُّ،القاهرة2002ُّ،مُّ،صُّ 50ُّ:41بتصرفُّ .
 - 3السنةُّقبلُّالتد وينُّ،حممدُّعجاجُّاخلطيبُّ ،مكتبة ُّوهبةُّ،القاهرةُّ،ط8425ُّ، 4هـ2004ُّ/م ُّ،صُّ . 254ُّ، 253
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علىُّاحلجُّ،فروىُّأنهُّكانُّقارناُّ،ومنُّروىُّأنهُّكانُّمتمتعاُّفإمناُّ أرادُّبهُّالتمتعُّاللغويُّالُّالشرعيُّ،وقدُّيكونُّمنشأُّاختالفُّ الروايةُّعندُّ
الصحابةُّهوُّاالختالفُّيفُّفهمُّاملرويُّعنُّرسولُّاهللُُّّأوُّيفُّطريقةُّاجلمعُّبنيُّاألحاديثُّاليتُّظاهرهاُّالتعارضُّ،أوُّيفُّعلةُّاحلكمُّأوُّ
يفُّترجيحُّنصُّعلىُّنصُّ،أوُّألنُّاحلديثُّكانُّعاماُّأوُّخاصاُّأوُّمقيداُّأوُّمطلقاُّأوُّجممالُّأوُّمبيناُّإىلُّغريُّذلكُّ،فمنُّملُّيتعمقُّيفُّ
الدراساتُّاإلسالمية ُّ األصيلة ُّيظنُّبادئُّالرأي ُّأنهُّتناقضُّ،وأنه ُّمنُّآثار ُّالوضعُّواالختالقُّ،ولو ُّتعمقُّوحبثُّحبثا ُّجمرداُّعن ُّاهلوىُّ
والتعصبُّلظهرُّلهُّاحلق( ُّ )8
وبناءُّعلىُّماُّسبقُّفإنُّاالختالفاتُّالفقهيةُّبنيُّالفقهاءُّملُّتكنُّهلوىُّيفُّالنفسُّ،وإمناُّكانتُّهلاُّأسباهباُّوضوابطهاُّاليتُّأشرناُّ
إليهاُّ،فقدُّحرصُّأ صحابُّاملذاهبُّعلىُّحتريُّالصدقُّواحلقُّفيماُّأخذواُّعنُّالنيبُّومماُّيستدلُّبهُّعلىُّذلكُّأنُّأئمةُّالفقهاءُّكانواُّمنُّ
احملدثنيُّ،وتشهدُّهلمُّبذلكُّكتبهمُّاليتُّروتُّاألحاديث ُّواعتنتُّبنقدهاُّوتقدميُّ صحيحهاُّعلى ُّضعيفهاُّ،ونبذُّموضوعهاُّ،فهل ُّيصحُّ
أنُّينسبُّإليهمُّالوضعُّألهنمُّاختلفواُّيفُّبعضُّامل سائلُّ،ولكلُّمنهمُّوجهةُّنظرُّعندُّفهمهُّملاُّاستنبطهُّمنُّحديثُّالنيبُّولكلُّمنهمُّ
روايت هُّاليتُّأخذهاُّعنُّالصحايب ُّ،إنُّماُّعرفُّمنُّجهدُّهؤالءُّاألئمةُّيفُّتوضيحُّمسائلُّالشريعةُّاإلسالميةُّليشهدُّهلمُّمبكانتهمُّالسامقةُّ
يفُّحفظُّالسنةُّوالذودُّعنهاُّفضالُّعنُّبراءمهمُّمنُّالوضعُّيفُّاحلديثُّ،وكيفُّيضعونُّوهمُّواضعوُّقواعدُّنقدُّاحلديثُّومتييز ُّصحيحُّ
األخبارُّمنُّسقيمهاُّ )2 (.

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

- 1حجيةُّالسنةُّوردُّالشبهاتُّاليتُّأثريتُّحوهلاُّ،اجلامعةُّالد وليةُّبأمريكا ُّالالتينية ُّبرنامج ُّالبكالوريوسُّ ،طبعةُّخاصةُّ،ص ُّ. 15ُّ،14وُّرفع ُّاملالمُّعنُّاألئمةُّاألعالمُّص88
احلاديةُّوالثالثونُّ .
ُّ
اءاتُّوالشبهات ُّ،القسمُّالثالثُّ:السن ةُّ،اجمللدُّاألولُّالشبهة ُّ
ُّ
-ُّ2هذاُّالبحثُّنشرُّيف ُّ:موسوعةُّبيانُّاإلسالم ُّ ُّ،الردُّعلىُّاالفت
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البحثّالسابعّ:مناقشةّالزعمّأنّالسنةّمقتبسةّمنّاليهوديةّوبعضّالديانات ّالهندية( )8
يزعمُّبعضُّاملغرضنيُّأنُّالسنة ُّمأخوذةُّمنُّالتوراةُّ،وبعض ُّ الدياناتُّاهلنديةُّالقدميةُّ،ويستدلونُّعلى ُّذلكُّبأنُّماُّدعت ُّإليهُّ
السنةُّمنُّفضائلُّعامةُّكاحلقُّ،والعدلُّ،وحبُّاخلريُّ،هوُّنفسُّماُّدعتُّإليهُّتلكُّالدياناتُّ .وميثلونُّمنُّالسنةُّببعضُّاألحاديثُّ:منهاُّ
حديثُّمعاذ"ُّ:إنُّحقُّاهللُّعلىُّالعبادُّأنُّيعبدوهُّوالُّيشركواُّبهُّشيئا"ُّ.زاعمنيُّأنُّهذاُّاحلديثُّمستوحىُّمنُّالنصُّالتورايت"ُّ:وراءُّالربُّ
إهلكمُّتسريونُّ،وإياهُّتتقونُّ،ووصاياهُّحتفظونُّ،وصوتهُّتسمعونُّ،وإياهُّتعبدون"ُّ(التثنيةُُّّ.) 4ُّ:83بلُّإنُّكلمةُّ"سنة"ُّنفسهاُّمعربةُّعنُّ
"مشناه"ُّالعربانيةُّ،وكذلكُّكلمة ُّ"حديث"ُّمعربةُّعنُّ"هداش"ُّ،وأطلقُّاملسلمونُّاألولُّكلمةُّ"سنة"ُّعلىُّما ُُّّوردُّعنُّالنيبُّكما ُّأطلقُّ
اليهودُّ"مشناة ُّ"ُّعلىُّجمموعةُّمنُّالرواياتُّاإلسرائيليةُّ.رامنيُّمنُّوراءُّذلكُّإىلُّالطعنُّيفُّأصلُّالسنةُّالنبويةُّومصدرها ُّ
نقدّعام -ُّ 8ُّ :إنُّالتشابه ُّبني ُّالسنة ُّوالتوراةُّتشابه ُّمزعوم ُّللبونُّالشاسعُّ ،والفرق ُّالكبري ُّبينهماُّيف ُّالعقائد ُّوالشرائعُّ ،فلقدُّ
تعددتُّاألربابُّيفُّالتوراةُّ،ووصفتُّمباُّال ُّيليقُّمنُّصفاتُّتناقضُّصفاتُّاهللُّعزُّوجل ُّيفُّعقيدةُّالتوحيدُّتناقضاُّتاماُّ،وإذاُّكانُّمثةُّ
مالمحُّتشابهُّ،فماُّهذاُّإالُّألنُّالتوراةُّقبلُّالتحريف ُّ يفُّاألصلُّنبعتُّمنُّاملشكاةُّاليتُّنبعتُّمنهاُّالسنةُّالنبويةُّوهيُّالوحيُّاإلهليُّ .
ُّ )2إنُّالفضائلُّ العامةُّكاحلقُّ،والعدلُّ،وحبُّاخلري ُّ منُّلوازمُّالفطرة ُّالسليمةُّوإنُّغابُّالتدينُّ،فمعرفةُّأصحاب ُّالدياناتُّ
املختلفةُّنابعُّمنُّهذهُّالفطرةُّ،ومنُّبقاياُّآثارُّاألديانُّالسماوية ُّقبلُّحتريفهاُّ،وجميءُّتلكُّالفضائلُّيفُّالسنةُّدليلُّحجيتهاُّوأهنا ُّوحيُّ
منُّعندُّاهللُّألنُّاإلسالمُّدينُّالفطرةُّ .
ُّ )3إنُّمعاجمُّاللغةُّ ومصادرهاُّاألصيلةُّتثبتُّأنُّكلميتُّالسنةُّواحلديثُّعربيتاُّاألصلُّ،وليستاُّمعربتنيُّعنُّ"مشناةُّ"ُّو"هداش"ُّ،
وذلكُّالختالفُّكل ُّمنهماُّيفُّاحلروف ُّوالبنيةُّ،كما ُّأنهُّملُّيثبت ُّاتصالُّثقايفُّبني ُّالعربُّاألمينيُّواليهودُّ ،ليسمحُّهلمُّبالتعريب ُّعنُّ
لغتهمُّ .

أوالّ .ا لتشابهّالمزعومّبينّاإلسالمّ ّواليهوديةّ :
إنُّالتشابه ُّبني ُّاليهودية ُّواإلسالمُّ ،أو ُّبني ُّالسنة ُّوالتوراة ُّتشابهُّباهتُّ ،ينكره ُّواقع ُّاليهودية ُّاحملرفُّ ،قال ُّاهلل ُّحكاية ُّعنهمُّ
{ُّ :حيرفونُّالكلمُّعنُّمواضعه} ُّ[ املائدة ُّ ،]83ُّ:وماُّادعاهُّاملغرضونُّمنُّتشابهُّظاهريُّبنيُّحديثُّمعاذُّ،الذيُّيقولُّفيهُّالنيب ُّصلىُّ
اهللُّعليهُّوسلم" ُّ :ياُّمعاذُّ،أتدريُّماُّحقُّاهللُّعلىُّالعبادُّ...أنُّيعبدوهُّوالُّيشركواُّبهُّشيئا"(  ُّ )2وبنيُّالنصُّالتورايت"ُّ:وراءُّالربُّإهلكمُّ
تسريونُّ،وإياهُّتتقونُّ،ووصاياهُّحتفظونُّ،وصوتهُّتسمعونُّ ،وإياهُّتعبدون"ُّ(تثنيةُُّّ -ُّ)4ُّ:83نقول ُّإنُّماُّزعموهُّمنُّوجودُّتشابه ُّبنيُّ
أيُّالعنيُّ،فلقدُّرآهُّ
ُّ
النصنيُّيزولُّمبعرفةُّمعىنُّالربُّ عندُّاليهود؛ُّإذُّإنُّالربُّعندهمُّذوُّصفاتُّبشريةُّغريُّثابتةُّ،فهوُّخملوقُّيراهُّالبشرُّر
يعقوبُّوصارعهُّوانتصرُّعليهُّ،وهوـُّالربُّ ُّ -يكلُّويتعبُّففيُّسفرُّالتكوين"ُّ:وباركُّاهللُّاليومُّالسابعُّوقدسه؛ُّألنهُّفيهُّاستاحُّم نُّمجيعُّ
عمله"ُّ(التكوينُُّّ،) 3ُّ:2كماُّإنُّالربُّعندهمُّ خمربُّمفسدُّيأمرُّبالسكرُّ،وهوُّأيضاُّكذابُّلصُّ،والشيطانُّأصدقُّمنه؛ُّولذلكُّانتصرُّ
عليهُّ،وتسللُّودخلُّاجلنةُّ،الربُّكذلكُّيأمرُّبالسرقة؛ُّألنهُّزعيمُّعصابةُّ،وإضافةُّملاُّسبقُّفهوُّغريُّرحيمُّوغريُّعادلُّ،ويندمُّعلى ُّماُّ
ُّالُّجييدُّاحلسابُّ،وخائنُّخمادعُّ،ولذلكُّفهوُّيضربُّويستهزأُّبهُّ،وأخرياُّفالربُّعندهمُّملعون( ُّ )3
ُّ
فعلُّ،جاهلُّعلميا
هذاُّعنُّصفاتُّالربُّعند ُّاليهودُّ،أماُّصفاتُّالرب ُّيفُّاإلسالمُّ:فهوُّالواحدُّاألحدُّ ،العدلُّالرحيمُّاحلكيمُّالعامل ُّاحمليطُّ،
املتصرفُّيفُّالكونُّبقدرتهُّ،احمليطُّبالعبادُّوالُّحييطونُّبهُّ،الذيُّالُّتدركهُّاألبصارُّ،وهوُّيدركهاُّ،الذيُّيقولُّللشيءُّكنُّفيكون ُّ ،الذيُّ
ُّ - 1السنةُّاإلسالميةُّبنيُّإثباتُّالفامهنيُّورفضُّاجلاهلنيُّ،دُّ.رءوفُّشليبُّ،دارُّال طباعةُّاحلديثةُّ،مصر8112ُّ،مُّ .الوحي ُّالقرآنُّيفُّاملنظورُّاالستشراقي ُّ ونقدهُّ،دُّ.حممودُّ
ماضيُّ،دارُّالدعوةُّ،مصرُّ،ط8484ُّ، 8هـ 8114ُّ/مُّ.كيفُّ وملاذاُّالتشكيك ُّيفُّالسنةُّ"دراسةُّنقدية"ُّ،دُّ.أمحدُّعبدُّالرمحنُّ ،مكتبةُّوهبةُّ،مصرُّ،ط8421ُّ، 8هـ2005ُّ/م ُّ.
السنةُّالنب ويةُّبنيُّكيدُّاألعداءُّوجهلُّاألدعياءُّ،دُّ.محديُّعبدُّالعظيمُّالصعيديُّ ،مكتبةُّأ والدُّالشيخُّ،مصرُّ،ط2002ُّ، 8مُّ .
 -- 2صحيح ُّالبخاري ُّ(بشرحُّفتحُّالباري)ُّ ،كتابُّ:التوحيدُّ ،بابُّ:ماُّجاءُّيفُّدعاءُّالنيب ُّـُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّـُّأمتهُّإىلُّتوحيد ُّاهللُّ،) 351ُّ/ 83(ُّ،رقمُّ(.)2323
 - 3انظرُّ:أض واءُّعلىُّاملسيحية ُّدراسةُّحتليلي ةُّللكتابُّاملقدسُّ"اإلجنيل"ُّ،أمحدُّديداتُّ،ترمجةُّ:عادلُّجلولُّ،دارُّالقارئُّ،بريوتُّ،ط8425ُّ،8هـ2004ُّ/مُّ،صُّ .255
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الُّميسهُّتعبُّأوُّلغوبُّ،املتفردُّبالكمالُّ،املنزهُّعنُّالنقصُّ،الذيُّلهُّمنتهىُّالكمالُّيفُّكلُّماُّنسبُّلنفسهُّمنُّصفاتُّ،قالُّتعاىل {ُّ:اهللُّ
الُّإلهُّإالُّهوُّاحليُّالقيومُّالُّتأخذهُّسنة ُّوالُّنومُّلهُّماُّيفُّالسماواتُّوماُّيفُّاألرض ُّمنُّذاُّالذيُّيشفعُّعندهُّإالُّبإذنهُّيعلمُّما ُّبنيُّ
أيديهمُّ وماُّخلفهمُّوالُّحييطونُّبشيءُّمنُّعلمهُّإالُّمباُّشاءُّوسعُّكرسيهُّالسماواتُّواألرضُّوالُّيئودهُّحفظهماُّوهوُّالعليُّالعظيم}ُّ ُّ
ُُُُُُُّّّّّّّوقالُّتعاىل {ُّ :الُّتدركهُّاألبصارُّوهوُّيدركُّاألبصارُّوهوُّاللطيفُّاخلبري}[ األنعامُّ،]803:وقالُّتعاىل{ُّ :ولقدُّخلقناُّالسماواتُّ
واألرضُّومـاُّبينهمــاُّيفُّستـة ُّأيـامُّومـاُّمسنـاُّمـنُّلغـوب}[قُّ،]31:وقالُّتعاىل {ُّ :هوُّاهللُّالذيُّالُّإلهُّإالُّهوُّعاملُّالغيبُّوالشهادةُّهوُّ
الرمحنُّالرحيمُّ(ُّ) 22هوُّاهللُّالذيُّالُّإلهُّإالُّهوُّامللكُّالقدوسُّالسالمُّاملؤمنُّاملهيمنُّالعزيزُّاجلبارُّاملتكربُّسبحانُّاهللُّعماُّيشركونُّ
ُّاملصورُّلهُّاألمساءُّاحلسىنُّيسبح ُّلهُّماُّيفُّالسماواتُّواألرض ُّوهوُّالعزيزُّاحلكيم}ُّ[ احلشرُّ ،}24:وغريُّ
(ُّ) 23هوُّاهللُّاخلالقُّالبارئ ُّ
ذلكُّ ُّو منُّمثُّفالُّوجهُّللتشابهُّبنيُّعقائدُّاملسلمنيُّوعقائدُّاليهودُّ،وعليهُّفالُّتشابهُّبنيُّحديثُّمعاذُّالسابقُّ،وهذاُّالنصُّالتورايتُّ .
ونستطيعُّأنُّنقول ُّبكلُّاطمئنان ُّ إنُّالسنةُّجاءت ُّنقيةُّمن ُّا إلسرائيليات؛ُّإذُّسخر ُّاهللُّتعاىل ُّهلاُّمنُّالعلماء ُّمنُّسهر ُّعلىُّ
تنقيحهاُّ،ومعرفةُّصحيحها ُّمنُّسقيمهاُّ،وألفوا ُّيفُّذلكُّمؤلفات ُّعظيمةُّ،فجاءتُّالسنة ُّنقيةُّخاليةُّمن ُّأيةُّإسرائيلياتُّ،قد ُّتتسربُّ
إليهاُّ.وميكنناُّأن ُّمنثلُّلبعضُّتلك ُّاجلهودُّيفُّمصنفات ُّأولئكُّاجلهابذةُّمباُّكانُّمن ُّابنُّاجلوزيُّيف ُّ"املوضوعات"ُّ،ومنُّالسيوطي ُّيفُّ
"اآللئُّاملصنوعةُّيفُّاألحاديثُّاملوضوعةُّ.وينبغيُّأنُّندركُّأنُّعدمُّقبولُّعلماءُّاحلديثُّهذهُّالرواياتُّليسُّألهناُّيفُّديانةُّغريُّديانتناُّ،
ولكنُّألهناُّملُّتثبتُّصحتهاُّعلمياُّ .
دةُّ،وهيُّالوحيُّاإلهليُّ،
ُّ
ُّوإذاُّوجدناُّفرضاُّ بعضُّالتشابهُّبنيُّماُّجاءتُّبهُّالسنةُّوماُّجاءُّيفُّالتوراةُّ،ف ذلكُّألهناُّمنُّمشكاةُّواح
والُّيلزمُّأبداُّ منُّهذاُّالتشابهُّأنُّتكونُّالسنةُّقدُّاقتبستُّمنُّالتوراةُّ،خاصةُّوأنُّالسنةُّأمشلُّ،وأعمُّ،وأغىنُّ،وأصحُّ،فهلُّيأخذُّالصحيحُّ
منُّالسقيم( )8؟! ُّومعلومُّأنُّالبونُّشاسعُّبنيُّ اإلسالمُّوالدياناتُّاليت ُّسبقتهُّ،وبعيدُّجداُّبنيُّاألمةُّاإلسالميةُّاليتُّقامتُّبهُّ ،واألممُّ
األخرىُّاليتُّعاصرمهاُّ،أوُّتقدمتُّعنها؛ ُّ إذُّإنُّالدينُّالذيُّأتى ُّبهُّحممدُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم ُّ أوسعُّأقطاراُّوأرحبُّآفاقاُّمما ُّسبقهُّ،
فكيفُّيتصورُّأنُّيأخذُّالغينُّمنُّالفقريُّ،وأنُّيستعنيُّالقادرُّبالعاجز؟!ُّمثُّإنُّالتوراةُّملُّتتحدثُّعنُّالدارُّاآلخرة ُّنعينُّ الصحفُّاليتُّ
بنيُّيديُّاليهودُّاآلن ُّ فهل ُّماُّحفلُّبهُّاإلسالمُّمن ُّحديثُّعنُّالدارُّاآلخرةُّ ،وعنُّاجلنانُّوماُّفيهاُّمن ُّمثوبةُّ،والنريانُّوماُّفيها ُّمنُّ
عقوبةُّ،مأخوذة ُّمنُّالتوراة؟! ُّ
إنُّاملالمحُّالعلميةُّاليتُّتفردُّهباُّاإلسالمُّ،واليتُّمت يزُّمعاملهُّمتييزاُّحامساُّ،الُّحصرُّهلاُّيفُّأصليهُّالعظيمنيُّالكتابُّوالسنةُّ،فكيفُّ
حياولُّأصحابُّهذهُّالشبهةُّإيهامُّالناسُّبأنُّاإلسالمُّناقلُّعمنُّسبقوه؟! ُّ وكيفُّيصدقُّالعقلُّالسليمُّهذا؟!ُّوأيُّمنطقُّاستندواُّعليهُّ
وُّقلناُّهلؤالءُّإنُّأرسطوُّأخذُّأفكارهُّعنُّخبازُّيونانُّقدميُّ،
ُّ
يفُّحكمهمُّبعدمُّأصالةُّالسنةُّونسبتهاُّإىلُّالنيبُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم؟!ُّول
لقامتُّالدنياُّوملُّتقعد(  ُّ )2والمهموناُّباجلهلُّ،ونكرانُّشيءُّمعلومُّلدىُّاجلميعُّ،علماُّبأنُّأفكارُّأرسطوُّملُّتصلُّإليناُّموثقةُّكالسنةُّ،وملُّ
ينصُّعلىُّاتباعهاُّكتابُّمقدسُّكالقرآنُّ،ولكنُّهذاُّهوُّشأهنمُّيقلبونُّاحلقائقُّ،ماُّد امُّه ذاُّسيساعدهمُّعلىُّهدمُّاإلسالمُّ ،إنُّالسنةُّ
وحيُّاهللُّغريُّاملتلوُّاملنزلُّعلىُّرسولهُّواليتُّنقلتُّإليناُّبطرقُّملُّيعرفُّالعاملُّمثلهاُّيفُّالتوثيقُّوحتريُّالدقةُّ،واملصونةُّبعنايةُّممنُّسخرهمُّ
منُّأيُّسقمُّ،وهذاُّكلهُّمماُّ
ُّ
اهللُّهلاُّمنُّعلماءُّاحلديثُّوصيارفتهُّ،حىتُّوصلتُّإليناُّسليمةُّمنُّكلُّعيبُّمنزهةُّعنُّأيُّنقصُّ،صحيحة ُّ
يزيدُّثقتناُّيفُّنقائها ُّوخلوصها ُّللتشريعُّيفُّمقابلُّماُّحياولهُّأعداؤهاُّمنُّالطعنُّيفُّمصدرهاُّوالتشكيكُّيفُّحجيتهاُّ .
ثانياّ .وحدة ّالقيمّاألخالقية ّفيّالديانات ّالسماويةّ :

 ُّ8انظرُّ:دفاعُّعنُّالعقيدةُّ والشريعةُّضدُّمطاعنُّاملستشرقنيُّ،حممدُّالغزايلُّ،دارُّهنضةُّمصرُّ،القاهرةُّ،ط2002ُّ، 8مُّ،صُّ 51ُّ:54بتصرفُّ .
-ُّ2دفاعُّعنُّالعقيدةُّ والشريعةُّضدُّمطاعنُّاملستشرقنيُّ ،حممدُّالغزايلُّ،دارُّهنضةُّمصرُّ،القاهرةُّ،ط2002ُّ،8مُّ،صُّ .51
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ومنُّنافلةُّالقولُّأنُّنشريُّإىلُّأنُّالقيمُّاألخالقيةُّ،كاحلقُّ،والعدلُّ،واملساواةُّ،قيمُّخالدةُّالُّتتغريُّ،عامةُّالُّختتصُّبأمة ُّدونُّ
ُّاألرضُّ
أمةُّ،فالعدالةُّاليتُّهيُّالقيمةُّاألساسيةُّالعامةُّيفُّجمالُّالقانونُّوالتشريعُّ،قيمةُّمطلقةُّمثلُّالبدهياتُّالرياضيةُّ،ولذلكُّوجدناُّأمم ُّ
لكُّالقيمُّاألخالقيةُّمنُّالوفاءُّبالعهدُّ
ُّ
تدينُّالظلمُّوالظاملنيُّ،وملُّجندُّأمةُّتزعمُّأنُّالعدالةُّقيمةُّسلبيةُّ،أوُّأنُّالظلمُّقيمةُّإجيابيةُّ،وكذ
واألمانُّ،والشجاعةُّ،وبرُّالوالدينُّ ،فكلُّهذهُّقيمُّإنسانية ُّساميةُّبالفطرةُّ،توجد ُّيفُّاإلنسانُّلكونهُّإنساناُّ ،وليسُّلكونهُّينتمي ُّلدينُّ
معنيُّصحيحاُّكانُّهذاُّالدينُّأمُّغريُّصحيح(  ُّ )8فاإلنسانُّمفطورُّعلىُّاخلريُّولكنهُّيلوثُّفطرتهُّباتباعهُّلشياطنيُّاإلنس ُّواجلنُّالذينُّ
قالُّاهللُّفيهم{ُّ :يوحي ُّبعضهمُّإىلُّبعضُّزخرفُّالقولُّغرورا} ُّ[ األنعامُّ .]882ُّ:
ولقدُّأقرتُّالسنةُّكلُّهذهُّالصفاتُّالنبيلة؛ُّوذلكُّألنُّالوحيُّالُّينايفُّالفطرةُّبأيُّحالُّ،وهذهُّالصفاتُّهيُّاملقصودةُّبالعرفُّ
يف ُّقوله ُّتعاىل{ُّ :خذ ُّالعفو ُّوأمر ُّبالعرف} ُّ[ األعرافُّ ]811ُّ :فالعرف ُّهنا ُّماُّكان ُّعند ُّالعرب ُّمن ُّعادات ُّوصفا ت ُّنبيلة ُّكالكرمُّ،
والشجاعةُّوغريها ُّ،وعليهُّفوجودُّتلكُّالصفاتُّوالقيمُّاألخالقيةُّيفُّغريُّاإلسالمُّ،نابعُّمنُّالفطرةُّالسليمةُّوأيضاُّمنُّبقاياُّآثارُّاألديانُّ
السماويةُّقبلُّحتريفهاُّأوُّالعدولُّعنهاُّ.ووجودُّالقيمُّالساميةُّيفُّالسنةُّنابعُّمنُّالوحيُّالذيُّهوُّدينُّالفطرة ُّ{فطرتُّ اهللُّاليتُّفطرُّالناسُّ
عليها} ُّ[ الرومُّ، ]30ُّ:وذلكُّحلكمةُّإهليةُّعظيمةُّ،وهيُّحتقيقُّمشوليةُّاإلسالمُّ،ومناسبتهُّلكلُّالشعوبُّواألفرادُّاليتُّختتلفُّفيماُّبينهاُّ،
عليهُّكما ُّسلف ُّالذكرُُّّ
فناسبُّذلك ُّأنُّيكون ُّاإلسالمُّمتسقا ُّمعُّما ُّهوُّمرتكز ُّيفُّكلُّالنفوس ُّالبشرية ُّجامع ُّبينهاُّ،وهذا ُّماُّيطلق ُّ ُّ
"الفطرة"( ُّ .)2
واستناداُّإىلُّماُّسبقُّجندُّأنُّوجودُّالفضائلُّوالقيمُّاليتُّتدعوُّالسنةُّإليهاُّيفُّغريُّاإلسالمُّمنُّدياناتُّ،الُّيلزمُّعنهُّأنُّتكونُّ
اهللُّهوُّاألعلمُّبالنفوسُّالبشريةُّوماُّ
ُّ
السنةُّمقتبسةُّمنُّهذهُّالدياناتُّ،ولكنُّألنُّالسنةُّوحيُّمنُّعندُّاهلل ُّ{إنُّهوُّإالُّوحيُّيوحى} ُُّّو
يصلحهاُّ ،فأنزلُّإليهاُّماُّيناسبها ُّوالُّخيتلفُّمعهاُّ،وحيققُّلدينهُّماُّأرادُّمنُّالعامليةُّوالشموليةُّ،واالمتدادُّعربُّالزمانُّواملكانُّ .
ثالثاّ:الفرقّبينّاأللفاظّالعربيةّوالعبريةّ :
إنُّمعاجمُّاللغةُّالعربيةُّترفضُّأن ُّ تكونُّكلميتُّ"السنة"ُّو"احلديث"ُّمعربتنيُّعنُّلفظيُّ"مشناة"ُّو"هداش"ُّالعربيتنيُّ،كماُّأنهُّ
مل ُّيكن ُّهناك ُّاتصال ُّبني ُّالعرب ُّوأهل ُّالكتاب ُّيسمح ُّبالتعريب ُّعن ُّلغتهمُّ ،وميكننا ُّأن ُّنلخص ُّاعتاض ُّاملغرضني ُّعلىُّكلميت ُّسنةُّ
وحديثُّملخصُّيفُّنقطتني؛ُّأنُّاملسلمني ُّعربومهاُّمنُّكلميت ُّ"مشناة"ُّو"هداش "ُّالعربانيتنيُّ،أوُّأنُّاملسلمني ُّأطلقواُّكلمةُّ"سنة" ُّعلىُّ
الرواياتُّاحملمديةُّيفُّمقابلُّماُّصنعهُّاليهودُّمنُّإطالقهمُّكلمةُّ"مشناة"ُّعلىُّجمموعةُّالرواياتُّاإلسرائيليةُّاليتُّشرحت ُّالتوراةُّ .
وفيماُّيتعلقُّبالنقطةُّاألوىلُّأقولُّ:إنُّمعاجمُّاللغةُّالعربيةُّومظانُّالتعريبُّترفضُّالقولُّبتعريبُّ"مشناة "ُّإىلُّ"سنة"ُّ،أوُّ"هداش"ُّ
إىلُّ"حديث"ُّ.فقواعد ُّالتعريبُّالُّجتيز ُّذلكُّالختالفهمُّيف ُّاحلروفُّوالبنيةُّ ،فضالُّعنُّأنُّكتبُّاملعرب ُّملُّتشرُّإليها ُّألبتةُّيف ُّسياقُّ
ذكرهاُّللكلمات ُّاملعربةُّ ،مث ُّإننا ُّنلحظُّعدم ُّوجود ُّدليل ُّتارخيي ُّيثبتُّالتقاء ُّالعرب ُّاألميني ُّباليهودُّ ،ذلكُّأن ُّالعرب ُّأمة ُّأميةُّ ،وقبلُّ
اإلسالمُّكانتُّوثنيةُّالدينُّ،وملُّتكنُّهناك ُّدالئلُّاتصالُّثقايفُّبنيُّالعربُّواليهودُّ،منُّحيثُّالتقاليدُّوالعاداتُّ،والُّمنُّحيث ُّنظامُّ
األسرةُّ،وال ُّمن ُّحيث ُّالطقوسُّالدينيةُّ ،فمن ُّأين ُّتوصل ُّالعربُّللتعرف ُّعلى ُّ"مشناة" ُّالعربيةُّ،ليعربوا ُّعنهاُّكلمة ُّ"سنة"ُّ ،أو ُّيعربواُّ
"حديث"ُّعنُّلفظةُّ"هداش"ُّالعربية( )3؟! ُّ
وإضافةُّملاُّسبقُّفنحنُّجندُّكلميتُّ"سنة"ُّوُّ"حديث"ُّموجودتنيُّيفُّأصولُّاللغةُّقرآناُّوسنةُّوقبلهماُّيفُّشعرُّالعرب؛ُّإذُّهوُّميثلُّ
مرجعيةُّلغويةُّعليا ُّالُّتدانيهاُّمرجعيةُّإىلُّأنُّجاء ُّالقرآنُّ،كماُّأهنماُّصاحلتان ُّلتطبيقُّكلُّالقواعدُّالصرفيةُّللغةُّالعربيةُّ .
 - 1كيفُّ وملاذاُّالتشكيك ُّيفُّالسنةُّ،دُّ.أمحدُّعبدُّالرمحنُّ ،مكتبةُّوهبةُّ،مصرُّ،ط8421ُّ،8هـ2005ُّ/م ُّ،صُّ 21بتصرفُّ .
 - 2انظرُّ:اإلسالمُّدينُّالفطرةُّ واحلريةُّ،عبدُّالعزيزُّجا ويشُّ ،دارُّاهلاللُّ،القاهرةُّ،دُّ.تُّ،صُّ52ُّ: 42بتصرفُّ .
 - 3السنةُّاإلسالميةُّبنيُّإثباتُّالفامهنيُّورفضُّاجلاهلنيُّ،دُّ.رءوفُّشليبُّ،دارُّالطباعةُّاحلديثةُّ،مصر8112ُّ،م ُّ،صُّ21ُّ: 24بتصرفُّ .
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أماُّكل مة ُّ"سنة"ُّفمنُّمعانيها ُّيفُّاللغةُّ:الطريقة ُّاملتبعةُّ،حسنةُّكانتُّأم ُّ"قبيحةُّ،ويفُّالتنزيل{ُّ :وماُّمنعُّالناس ُّأنُّيؤمنوا ُّإذُّ
جاءهمُّاهلدىُّويستغفرواُّرهبـمُّإالُّأنُّتأتيهـمُّسنـةُّاألوليـنُّأوُّيأتيهـمُّالعـذابُّقبـال}[ الكهفُّ،]55:وقالُّتعاىل{ُّ :سنةُّمنُّقدُّأرسلناُّ
قبلكُّمنُّرسلناُّوالُّجتدُّلسنتناُّحتويال}[ اإلسراء ُّ،]22:ويفُّاحلديثُّالشريفُّ،قالُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم«ُّ:لتتبعنُّسننُّمنُّكانُّقبلكمُّ
شرباُّشرباُّ،وذراعاُّذراعاُّ.)8 (»...وقال «ُّ:فعليكمُّبسنيتُّوسنةُّاخللفاءُّالراشدينُّاملهدينيُّ،متسكواُّهباُّ،وعضواُّعليهاُّبالنواجذ»( ُّ،ُّ )2كماُّ
أهناُّقابلةُّلالشتقاقُّطبقا ُّلقواعدُّاللغةُّ،فـُّ:سنُّ،يسنُّ،سناُّ،وسنةُّ،وهوُّسانُّ،واسمُّاملفعولُّمسنونُّ .
وكلمةُّ"احلديث"ُّ:أيضاُّموجودةُّيفُّأصولُّاللغةُّ،واحلديثُّهوُّ:كالمُّيبلغُّاإلنسانُّمنُّجهةُّالسمعُّ،أوُّالوحيُّيفُّيقظةُّأوُّ
ومسىُّاهللُّتعاىلُّ
ُّ
منام( ُّ،)3قالُّعزُّوجل {ُّ :وإذُّأسرُّالنيبُّإىلُّبعضُّأزواجهُّحديثا} ُّ[ التحرميُّ،]3ُّ:وقال{ُّ :هلُّأتاكُّحديثُّالغاشية} ُّ
كتابهُّحديثاُّ،فقال{ُّ :فليأتواُّحبديثُّمثله} ُّ[ الطورُّ ،]34ُّ:وقال{ُّ :ومنُّأصدقُّمنُّاهللُّحديثا}[ النساءُّ .]12:
وعليهّفكلمتاّسنةّوحديثّعربيتان ّ غيرّمعربتين ّعنّأيّلغةّ،هذاّعنّالنقطة ّاألولىّ،وأماّعنّالنقطةّالثانيةّ:وهي ّأنّ
المسلمينّأطلقواّكلمةّ"سنة"ّعلماّعلىّالرواياتّالمحمديةّ،كماّأطلقّاليهودّ"مشناة"ّعلىّمجموعةّالرواياتّاإلسرائيليةّالتيّ

شرحتّالتوراةّ .

ّّّّّّّنقولّ:إنّالمسلمينّاألوائلّلمّيطلقواّكلمةّ"سنة"ّعلماّعلىّشيءّمنّأحاديثّرسولّاهلل ّألنّالسنةّلمّتأخذّحظها ّمنّ
التدوينّالرسميّإالّبعدّالمائةّاألولىّمنّالهجرةّ،ولكنهمّاستعملواّكلمةّ"سنة"ّفيّتوضيحّحياتهمّالسلوكيةّعلىّنظامّماّكانّ

يسلكهّرسولّاهللّثمّإنّالسنةّالنبويةّلمّتكنّمجموعةّالرواياتّالمح مديةّفقطّ،بلّهيّماّرويّعنّالنبي ّمنّقولّ،أوّفعلّ،
أوّتقريرّلعملّالصحابةّفيّسلوك ّمعينّيتفقّمعّمبادئّاإلسالمّ .
والفرقّكبيرّبين ّالسنةّاإلسالميةّوالمشناة ّاليهوديةّالتيّالّتتعدى ّأنّتكونّمجموعةّشروح ّللتوراةّ،بيدّأنها ّالمصدرّ
األولّللتشريعّعندّاليهودّ،وأماّالسنةّاإلسالميةّفغيرّلل ؛ّإلّالّدخلّألحدّمنّالمسلمينّفيهاّإالّبالعنايةّوالحفظّوالتنفيذّ،

وهيّعندنا ّالمسلمين ّالمصدر ّالثاني ّللتشريع ّ ،وبهذا ّيتضح ّلنا ّأن ّالكلمتين ّ"سنة" ّو"حديث" ّعربيتانّ ،ومن ّالمستحيل ّأنّ
يكونّالمسلمونّقدّعربواّكلمةّ"سنة"ّمنّكلمةّ"مشناة"ّ،أوّكلمةّ"حديث"ّمنّكلمةّ"هداش"( )5 (.)3

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

- 1لسا نُّالعربُّ،مادةُّ"سنن" ُّ .صحيحُّالبخاري ُّ(بشرحُّفتحُّالباري)ُّ ،كتابُّ:االعتصامُّبالكتاب ُّ والسنةُّ،) 382ُّ/83(ُّ،رقمُّ(ُّ .)2320
 - 2صحيحُّ:أخرجه ُّأبوُّداودُّيفُّسننه ُّ(بشرحُّعونُّاملعبود)ُّ،) 234ُّ/82(ُّ،رقمُّ(ُّ.) 4514وصححهُّاأللبانُّيفُّصحيحُّوضعيفُّسننُّأيبُّداودُّبرقم ُّ(ُّ .)4402
 - 3كتابُّالكلياتُّ،أبوُّالبقاءُّأيوبُّبنُّموسىُّالكفوميُّ،حتقيقُّ:عدنانُّدرويش ُّوحممدُّاملصريُّ ،مؤسسةُّالرسالةُّ،بريوت8481ُّ،هـ8111ُّ/مُّ،صُّ .555
- 4انظرُّ :السنةُّاإلسالمية ُّبنيُّإثباتُّالفامهنيُّورفضُّاجلاهلنيُّ،دُّ.رءوفُّشليبُّ،دارُّالطباعةُّاحلديثةُّ ،مصر8112ُّ،مُّ،صُّ 21ُّ،22بتصرف.
اءاتُّوالشبهاتُّ،القسمُّالثالثُّ:السن ةُّ،اجمللدُّاألولُّالشبهةُّالثامنةُّ والعشرونُّ .
ُّ
ُّ- 5هذاُّالبحثُّنشرُّيفُّ:موسوعةُّبيانُّاإلسالم ُّ ُّ،الردُّعلىُّاالفت
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البحثّالثامنّ:مناقشةّالزعمّأنّالسنةّمستوحاةّمنّالنصرانية( )1
يزعمُّبعضُّاملغرضني ُّأنُّالسنة ُّالنبويةُّمستوحاةُّمن ُّالنصرانية؛ُّإذ ُّهيُّأخبار ُّمسيحيةُّأتىُّهبا ُّ النيبُّونقلها ُّالرواةُّإىل ُّاحلديثُّ
دونُّإمعانُّوتدقيقُّ،ويستدلونُّعلىُّذلكُّمباُّيأيت ُّ :أنُّقولُّالنيبُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم«ُّ:إنكمُّستونُّبعديُّأثرةُّوأموراُّتنكروهناُّ،قالواُّ:
فماُّتأمرناُّياُّرسولُّاهلل؟ُّقالُّ:ردواُّإليهمُّحقهمُّوسلواُّاهللُّحقكم» ُّ مأخوذُّمنُّإجنيلُّمرقسُّالذيُّيقولُّفيهُّيسوع"ُّ:أعطواُّماُّلقيصرُّ
ُّ،وأنُّالنيبُّفسر ُّقولهُّسبحانهُّوتعاىل {ُّ :فالُّتعلمُّنفسُّماُّأخفيُّهلم ُّمنُّقرةُّأعنيُّجزاءُّمباُّكانواُّ
لقيصرُّوماُّهللُّهلل"ُّ(مرقسُّ )82ُّ:82
يعملون} ُّ[ السجدةُّ،]82:بقولهُّتعاىلُّيفُّاحلديثُّالقدسي «ُّ:أعددتُّلعبادي ُّالصاحلنيُّماُّالُّعنيُّرأتُّ،والُّأذنُّمسعتُّ،وال ُّخطرُّ
ُّإىلُّأهلُّكورفثيوسُّبعدُّأن ُّترمجتُّللعربيةُّ،وأنُّقولُّالنيبُّصلى ُّ اهللُّعليه ُّوسلمُّ:
ُّ
علىُّقلب ُّبشر» ُّ،فريونُّأنهُّمأخوذُّمنُّرسالةُّبولس
« أعطيتُّالشفاعةُّواملقامُّاحملمود»ُّ مأخوذُّمنُّقول ُّعيسىُّيفُّسفرُّأعمالُّالرسل"ُّ:قال ُّالربُّلريبُّاجلس ُّعلىُّمييين"ُّ(أعمال ُّ الرسلُّ
ُّ،وأنُّحديثُّجابرُّبنُّعبدُّاهللُّ،وفيه«ُّ:أنُّبركةُّحممدُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّحلتُّعلىُّطعامُّجابرُّفأكلُّألفُّرجلُّمن ُّوعاءُّ
ُّ )34ُّ:2
واحدُّ،وملُّينقصُّمماُّيفُّالوعاء» ُّ.وهذهُّالقصةُّمستوحاةُّمنُّإجنيلُّمىتُّ،والصوابُّيفُّزعمهمُّ:أنُّالسنةُّليستُّوحياُّ،بلُّهيُّمستوحاةُّ
منُّاألناجيلُّبفعلُّالرواةُّالذينُّا قتدواُّيفُّذلكُّبصاحبُّالرسالةُّنفسه ُّ،رامنيُّمنُّوراءُّذلكُّإىلُّالطعنُّيفُّأصلُّالسنةُّومصدرهاُّكوحيُّ
إهليُّ .
احدُّمستوحىُّمنُّاإلجنيل؛ُّإذُّكيفُّيأخذُّالنيبُّسنتهُّمنُّ
ُّ
نقدّعام -ُّ8ُّ :إنُّالسنةُّالنبويةُّوحيُّإهليُّكالقرآنُّ،وليسُّهباُّلفظُّو
كتبُّحمرفةُّمبدلةُّباعتافُّاألساقفةُّأنفسهمُّ،وبشهادةُّاهللُّيفُّالقرآن؟!ُّوكيفُّتكونُّالسنةُّمستوحاةُّمنُّالنصرانيةُّوهيُّمهدمُّعقائدهمُّ
وختالفُّشرائعهم؟!ُّوملاذاُّملُّيشنعُّ أهلُّالكتابُّالذينُّحارهبمُّالنيبُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّعليهُّذلك؟ُّوإذاُّكانُّاستوحىُّأ ربعةُّأحاديثُّ،
فمنُّأينُّاستوحىُّمالينيُّاألحاديث ُّاألخرى؟! ُّ
 -ُّ 2لقدُّكانتُّعنايةُّالصحابة ُّوالتابعنيُّوالعلماءُّبعدهم ُّبالسن ةُّومجعها ُّعنايةُّفائقةُّ،فقد ُّحترواُّالدقةُّيف ُّنقلُّاألحاديث ُّعنُّ
النيبُّووضعواُّلذلكُّشروطاُّصارمةُّلقبولُّاحلديثُّسنداُّومتناُّ،وبينواُّأحوالُّالرواةُّخوفاُّمنُّالوضعُّوالوضاعنيُّ.فكيفُّيتسربُّللسنةُّ
ماُّليسُّمنهاُّمنُّأقوالُّالنصارىُّاحملرفة؟! ُّ
اعمونُّأحاديثُّصحيحةُّ،وليستُّمستوحاةُّمنُّاإلجنيلُّ،وإنُّوافقُّمعىنُّيف ُّاإلجنيلُّ
 -ُّ3إنُّاألحاديثُّاليتُّاستدلُّهباُّهؤالءُّالز ُّ
حديثاُّنبوياُّوهوُّقليلُّ فذلكُّدليلُّعلىُّأهنماُّمنُّمشكاةُّواحدةُّ،ومصدرمهاُّواحدُّوهوُّالوحيُّاإلهليُّ،وماُّخالفُّوهذاُّهوُّالغالبُّمنهاُّ
يفُّاإلجنيلُّ،النقطاعُّالسندُّبنيُّسيدناُّعيسى ُّعليهُّالسالمُّوكتبةُّاإلجنيلُّ،فضالُّعنُّضياعُّمعظمه ُّ،وهذا ُّخمالفُّ
ُّ
فهوُّدليلُّعلىُّحتر
جلمعُّالسنةُّوتدوينهاُّ .
أوالّ .السنة ّالنبوية ّوحي ّإلهيّ :
ُُُُُُُُّّّّّّّّ إنُّماُّزعمهُّاملغرضونُّمنُّكونُّالسنةُّمستوحاةُّمنُّالنصرانيةُّمنافُّللحقائقُّالثابتةُّ،واألدلةُّوالرباهنيُّالعقليةُّوالنقليةُّالساطعة؛ُّ
إذُّبزعمهمُّهذاُّينكرونُّما ُّهوُّواضحُّج ليُّ،وهوُّأن ُّالسنةُّوحيُّمنُّعندُّاهلل ُّأنزلُّعلىُّنبيهُّوليسُّمعىن ُّنسبتهاُّإىلُّالنيبُّأهنا ُّليستُّ
موحاةُّمنُّعندُّاهللُّ،أوُّأنُّهذاُّينفيُّالعصمةُّيفُّحفظهاُّ،فالسنةُّمنسوبةُّإىلُّالنيبُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّ"منُّجهةُّأنهُّاملنشئُّأللفاظهاُّ،
أماُّمعانيهاُّفهيُّمنُّعندُّاهللُّ:إماُّأنُّينزلُّهباُّجربيلُّكماُّينزلُّبالقرآنُّ،أوُّينفثُّهباُّيفُّروعهُّأوُّيلهمهُّمناماُّ،أوُّأنُّالرسولُّيقولُّأوُّ
ُّ
و
يفعلُّباجتهادُّمنهُّيفُّحدودُّماُّتعلمهُّمنُّمعرفةُّمبقاصدُّالشرعُّ،وقواعدهُّاحملكمةُّاحلكيمةُّ،وهذاُّاالجتهادُّإماُّأنُّيقر ُّعليهُّفريجعُّإىلُّ
 - 1شبهاتُّالتكفريُّ،عمرُّبنُّعبدُّالعزيز ُّقريشيُّ،مكتبةُّالتوعيةُّاإلسالميةُّ،مصرُّ،ط8428ُّ،8هـ 2008ُّ/مُّ.منهجيةُّمجعُّالسنةُّومجعُّاألناجيلُّ،عزيةُّعليُّطهُّ،دارُّ
البحوثُّالعلميةُّللنشرُّ،مصر 8112ُّ،مُّ.موسوعةُّالقرآنُّالعظيمُّ،دُّ.عبدُّالعظيمُّاحلفينُّ،مكتبةُّمدبويلُّ،القاهرةُّ،ط 2004ُّ،8مُّ.السنةُّالنب ويةُّبنيُّكيدُّاألعداءُّوجهلُّ
األدعياءُّ،محديُّعبداهللُّالصعيديُّ ،مكتبة ُّأ والدُّالشيخُّ،مصرُّ،ط2002ُّ،8م.
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حقيقةُّالوحيُّ،أوالُّيقرُّعليهُّفينبهُّإىلُّالصواب"( ُّ،)8والسنةُّ قطعاُّوحيُّمنُّاهللُّوليستُّمستوحاةُّمنُّاألناجيلُّ،والدليلُّعلىُّذلكُّمنُّ
القرآنُّالكرميُّقولهُّسبحانهُّوتعاىل{ُّ :وماُّينطقُّعنُّاهلوىُّ(ُّ) 3إنُّهوُّإالُّوحيُّيوحى} ُّفمنطوقُّالنيبُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم ُّليس ُّإالُّ
وحيا ُّيوحىُّبهُّإليهُّمنُّربهُّعزُّوجلُّ .
ُّوإذاُّ
ويقولُّعز ُّوجل ُّأيضا{ُّ :واذكرنُّما ُّيتلىُّيف ُّبيوتك نُّمن ُّآياتُّاهلل ُّواحلكمة} ُّ[ األحزابُّ ]34ُّ :فاحلكمة ُّهاهناُّالسنةُّ ،
كانتُّ احلكمةُّمعناهاُّالسنةُّ،واهللُّسبحانهُّوتعاىلُّ قرنُّبنيُّالكتابُّوالسنةُّيفُّالذكرُّ،فهذ اُّيقتضيُّكوهناُّمنُّعندُّاهللُّتعاىلُّ،وأماُّالدليلُّ
علىُّأنُّالسنةُّوحيُّمنُّالسنةُّنفسهاُّقولهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّ«أالُّإنُّأ وتيتُّالكتابُّومثلهُّمعهُّ،أالُّيوشكُّرجلُّشبعانُّعلى ُّأريكتهُّ
يقولُّ:عليكمُّهبذاُّالقرآنُّ،فماُّوجدمتُّفيهُّمنُّحاللُّفأحلوهُّ،وماُّوجدمتُّفيهُّمنُّحرامُّفحرموه ُّ)2 (»...فالنيبُّيؤكدُّأنهُّأويتُّالقرآنُّوأويتُّ
السنةُّ،واإلتيانُّمنُّعندُّاهللُّفمصدرمهاُّواحدُّوهوُّاملوىلُّعزُّوجلُّ .
وأماُّاإلمجاعُّفقدُّأمجعُّأهلُّالعلمُّعلىُّأنُّالسنةُّوحيُّمنُّعندُّاهلل ُّيقولُّابنُّحزم "ُّ:فصحُّأنُّكالمُّرسولُّاهللُُّّكلهُّيف ُّالدينُّ
وحيُّمنُّعندُّاهللُّالشك ُّيفُّذلكُّ،والُّخالف ُّبنيُّأحدُّمنُّأهلُّالعلم ُّيفُّأنُّكل ُّوحيُّنزلُّمنُّعند ُّاهللُّفهوُّذكرُّمنزل"( ُّ )3وقالُّ
ُّبهُّالرسولُّوكلُّماُّأمرُّبهُّوهنىُّعنهُّفهوُّالحقُّيفُّاحلكمُّمباُّجاء ُّيفُّالقرآنُّ"( ُّ .)4
ُّ
الشاطيب"ُّ:وأدلةُّالقرآنُّتدلُّعلىُّأنُّكلُّماُّجاء
وإذاُّكانت ُّ السنة ُّوحياُّكما ُّبينا ُّ فإن ُّاهلل ُّتكفل ُّحبفظها ُّورعايتهاُّمن ُّأن ُّيدس ُّيفُّثناياها ُّما ُّيشوههاُّكأقوال ُّاألناجيل ُّاحملرفةُّ
وغريهاُّ،يقولُّاحلقُّسبحانهُّوتعاىل {ُّ :إناُّحننُّنزلناُّالذكرُّوإناُّلهُّحلافظون}،وقا لُّتعاىل {ُّ :قلُّإمناُّأنذركمُّبالوحي} ُّ[ األنبياءُّ ]45ُّ:قالُّ
ابنُّحزم"ُّ :فأخربُّتعاىل ُّأنُّكالمُّنبيهُّكله ُّوحيُّ ،والوحيُّبال ُّخالفُّذكرُّ ،والذكر ُّحمفوظُّبنص ُّالقرآنُّ ،فصحُّبذلك ُّأنُّكالمهُُّّكلهُّ
شيءُّفهوُّمنقولُّإليناُّ
ُّ
حمفوظُّحبفظُّاهللُّعزُّوجل ُّ مضمونُّلناُّأنهُّالُّيضيعُّمنهُّشيء؛ُّإذُّماُّحفظُّاهللُّتعاىلُّفهوُّباليقنيُّالُّيضيعُّمنه ُّ
كلهُّ،فللهُّاحلجةُّعلينا ُّأبدا"( ُّ .)5
ومماُّيؤكدُّحفظُّالسنةُّمنُّنسبةُّماُّليسُّمنهاُّهلاُّأنُّالصحابةُّكانواُّيتلقونُّالعلمُّالنظريُّمتمثالُّيفُّالقرآنُّالكرميُّمشفوعا ُّبهُّ
التطبيقُّالعمليُّمنُّالرسولُّوذلكُّألنُّأقوالُّالنيب ُّ وتوجيهاتهُّوأفعالهُّإمناُّهيُّمبثابةُّالتطبيقُّوالتنفيذُّآلياتُّوأحكامُّالقرآنُّالكرميُّ،فكانواُّ
حريصنيُّعلى ُّالتلقيُّعن ُّالنيبُّبعد ُّأنُّتلقى ُّالنيبُّعن ُّجربيلُّعليه ُّالسالمُّ،وقد ُّحرصُّالصحابة ُّعلىُّمساع ُّحديثهُّونقله ُّللناسُّكماُّ
مسعوهُّدون ُّحتريف ُّأوُّتغيريُّ ،فكانوا ُّيتكونُّأه ليهم ُّوأوطاهنم ُّليقيموا ُّعندُّرسول ُّاهلل ُّيسمعونُّمنهُّ ،مث ُّيعودونُّبعد ُّذلك ُّإىل ُّأهليهمُّ
وذويهمُّفيعلموهنمُّماُّتعلموه( ُّ .)4
ومماُّسبق ُّيتضحُّأنُّالسنةُّوحيُّمنُّعندُّاهللُّعزُّوجلُّ وماُّكانُّلرسولُّاهللُّأنُّيأيتُّبأقوالُّاإلجنيلُّوجيعلهاُّسنةُّ،ألنهُّالُّينطقُّ
إالُّعنُّوحيُّمنُّاهللُّبنصُّالقرآنُّالكرميُّ،مثُّتناقلهاُّالصحابةُّوالتابعونُّجيالُّبعدُّجيلُّدونُّ أنُّمتسهاُّيدُّالتحريفُّأوُّالتغيريُّاستناداُّإىلُّ
ُّ
مناهجُّقومية ُّوشروط ُّصارمةُّسندا ُّومتنا ُّ ،وكيف ُّتكونُّالسنة ُّمستوحاة ُّمنُّالنصرانية ُّوهي ُّمهدم ُّعقائدهمُّالباطلةُّ ،وأوهلا ُّمسألة ُّتأليهُّ
املسيحُّاليتُّهيُّصلبُّعقيدمهمُّمثلُّقولهُّصلىُّاهللُّعليه ُّوسلم «ُّ:الُّتطرونُّكماُّأطرتُّالنصارىُّابنُّمرميُّ .)2 (»...
ُّعنُّعبادةُّبنُّالصامتُّقالُّ:قالُّرسولُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم «ُّ:منُّقالُّأشهدُّأنُّالُّإلهُّإالُّاهللُّوحدهُّالُّشريكُّلهُّ،وأنُّ
حممداُّعبدهُّورسولهُّ،وأنُّعيسىُّعبدُّاهللُّوابنُّأمتهُّوكلمتهُّألقاهاُّإىلُّمرميُّوروحُّمنهُّ...أدخلهُّ اهللُّمنُّأيُّأبوابُّاجلنةُّالثمانيةُّشاء»( ُّ.)1
1
2
3
4
5
6
7
8

انظرُّ:امل وافقاتُّ،الشاطيبُّ ،حتقيقُّ:عبدُّاملنعمُّإبراهيمُّ ،مكتب ةُّنزار ُّمصطفىُّالبازُّ،السعوديةُّ،ط8481ُّ،8هـ8112ُّ/م ُّ .)128ُّ/4(ُّ، صحيحُّ:أخرجه ُّأبوُّداودُّيفُّسننه ُّ(بشرحُّعونُّاملعبود)ُّ،) 238ُّ/82(ُّ،رقمُّ(ُّ.) 4518وصححهُّاأللبانُّيفُّصحيحُّ وضعيفُّسننُّأيبُّداودُّبرقم ُّ(ُّ .)4404اإلحكامُّيفُّأصولُّاألحكامُّ ،دارُّالكتب ُّالعلميةُّ،بريوتُّ،ط8405ُّ، 8هـ8115ُّ/م ُّ .)882ُّ/8(ُّ،امل وافقاتُّ،الشاطيبُّ،حتقيقُّ:عبدُّاملنعمُّإبراهيمُّ ،مكتبةُّنزار ُّمصطفىُّالبازُّ،السعوديةُّ،ط8481ُّ،8هـ8112ُّ/م ُّ .) 124ُّ/ 4(ُّ،اإلحكامُّ،ابنُّحزمُّ ،دارُّالكتبُّالعلميةُّ،بريوتُّ،ط8405ُّ،8هـ8115ُّ/مُّ .) 12ُّ،14ُّ/8(ُّ ، منُّجهودُّاألمةُّيفُّحفظ ُّالسنةُّ،أمحدُّحسنيُّحممدُّإبراهيمُّ ،مطبعةُّاحلسنيُّاإلسالميةُّ،القاهرةُّ،ط8481ُّ، 8هـ8111ُّ/م ُّ،صُّ 28ُّ،20بتصرفُّ . صحيحُّالبخاري ُّ(بشرحُّفتحُّالباري)ُّ،كتابُّ:األنبياءُّ،بابُّ:قولُّاهللُّعزُّوجلُّ )ُّ :واذكرُّيفُّالكتابُّمرميُّإذُّانتبذت ُّمنُّأهلها ُّ( ُّ،) 541ُّ/ 4(ُّ،رقم ُّ(ُّ .)3434 -صحيحُّالبخاري ُّ(بشرحُّفتحُّالباري)ُّ) 544ُّ/3(ُّ،رقم ُّ(ُّ.) 3435صحيحُّمسلمُّ(بشرحُّالنووي)ُّ،) 344ُّ/8(ُّ،رقمُّ(ُّ .)831
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فلوُّكانتُّالسنةُّمقتبسةُّمنُّالنصرانيةُّكماُّيفتونُّ،فلماذاُّملُّجندُّصدىُّملثلُّهذهُّالعقائدُّالباطلةُّكعقيدةُّألوهيةُّاملسيحُّوصلبهُّوعقيدةُّ
الف داءُّوغريها ُّيفُّكتبُّالسنة؟!ُّبلُّجندُّأنُّاألحاديثُّتنص ُّعلىُّالتوحيدُّاخلالصُّ،وهوُّخالفهاُّ،وملاذاُّاختلفتُّتشريعاتُّاإلسالمُّعنُّ
شرائعُّالنصارىُّيفُّكلُّاجلوانب؟!ُّومعلومُّأنُّمعظمُّتفصيالتُّالشريعةُّمأخوذةُّمنُّالسنةُّ،بلُّكانُّيأمرُّمبخالفتهمُّوينهىُّعنُّالتشبهُّ
هبمُّ .
وإذاُّكانُّاملدعونُّزعمواُّأنُّالنيبُّاستوحىُّأربعةُّأحاديثُّمنُّاإلجنيلُّفمنُّأينُّاستوحىُّالنيبُّ ُّمالينيُّاألحاديثُّاألخرى؟! ُّولوُّ
سلمناُّجدالُّأنُّالنيبُّاستوحىُّالسنةُّمنُّتعاليمُّالنصرانيةُّ،واستفادُّمنهاُّكماُّزعمواُّفلماذاُّملُّيردواُّعليهُّحينماُّتعرضُّيفُّصراحةُّلبطالنُّ
عقائدهمُّوفسادُّمذاهبهم؟!ُّوملاذاُّملُّيقولواُّلهُّهذهُّتعاليمُّدينناُّفماُّأتيتُّجبديد ُّنتبعكُّعليهُّ،فكيفُّتطعنُّيفُّديننا؟ُّنعمُّلقدُّبنيُّالنيبُّ
حتريفُّالنصارىُّلإلجنيلُّ،وبنيُّفسادُّعقيدمهمُّاليتُّبدلوهاُّوغريوهاُّ،ومنُّالطبيعيُّأنُّالنصارىُّيفُّهذاُّالوقتُّكانواُّحياولونُّالدفاعُّعنُّ
وهُّدليالُّقوياُّيدافعونُّبهُّعنُّأنفسهمُّ،
ُّ
أنفسهمُّبكلُّالطرقُّ،فلوُّأحسواُّأنهُّيستلهمُّسنتهُّمنُّأقوالُّإجنيلهمُّلتحدثواُّعنُّذلكُّ،واستغل
ولكنُّهذاُّملُّحيدثُّ .
والُّندريُّأنصدقُّمزاعمهمُّهذهُّأمُّنصدقُّاحلقُّحيثُّيقول {ُّ :كذلكُّأوحيناُّإليكُّروحاُّمنُّأمرناُّماُّكنتُّتدريُّماُّالكتابُّ
والُّاإلميانُّولكنُّجعلناهُّنوراُّهنديُّبهُّمنُّنشاءُّمنُّعبادناُّوإنكُّلتهديُّإىلُّصراطُّمستقيمُّ(ُّ)52صراطُّاهللُّا لذيُّلهُّماُّيفُّالسماواتُّ
وماُّيفُّاألرضُّأالُّإىلُّاهللُّتصريُّاألمورُّ}ُّ[ الشورىُّ .]53:
مثُّنتساءلُّ:أي ُّنصارىُّالذينُّأخذ ُّعنهمُّالنيب؟ُّالنصارى ُّاحملرفون؟!ُّأمُّالنصارى ُّاملخرفون؟!ُّوإليكُّصورة ُّالنصرانيةُّيف ُّهذاُّ
العهدُّبشهادة ُّالنصارىُّأنفسهمُّ ،وها ُّهوُّموالنا ُّحممدُّعلي ُّيطرح ُّالسؤالُّنفسه ُّقائال"ُّ:ولكنُّكيفُّكانت ُّحالةُّالنصرانية ُّيف ُّذلكُّ
العهد؟ُّويدعوناُّللرجوعُّإىلُّشهاداتُّالكتابُّالنصارىُّأنفسهمُّيفُّهذاُّاملوضوعُّ،فقدُّرسمُّأحدُّاألساقفةُّصورةُّلتلكُّاأليامُّفقالُّ:إنُّ
اململكةُّاإلهليةُّكانتُّيفُّاضطرابُّكليُّ،بلُّإنُّحالةُّجهنميةُّحقيقيةُّكانتُّقدُّأقيمتُّعلىُّسطحُّاألرضُّنتيجةُّللفسادُّالداخليُّ،وقدُّ
عاجلُّالسريُّ"وليمُّموير"ُّهذاُّاملوضوع ُّفانتهىُّإىلُّالنتيجةُّنفسهاُّيقول"ُّ :وفوقُّهذاُّفقدُّكانتُّنصرانيةُّالقرنُّالسابعُّنفسها ُّمتداعيةُّ
فاسدةُّ،كانتُّمعطلةُّبعددُّمنُّاهلرطقاتُّاملتنازعةُّ،وكانتُّقدُّاستبدلتُّبإميانُّالعصورُّاألوىلُّا لسمحُّصغاراتُّاخلرافةُّوصبيانامها"،تلكُّ
صورةُّللنصرانيةُّمتثلُّوضعهاُّالعامُّآنذاكُّ،كانتُّوحدةُّالذاتُّاإلهليةُّقدُّاحتجبتُّمنذُّعهدُّبعيدُّ،وكانتُّعقيدةُّالتثليثُّقدُّأدتُّإىلُّ
نشوءُّتعقيداتُّمتعددةُّ،وتنافستُّالفرقُّواهلرطقاتُّاملختلفةُّيفُّقدحُّزنادُّالفكرُّلتفسريُّهذهُّالعقيدةُّ،وأدىُّذلكُّإىلُّإنشاءُّمجهرةُّمنُّ
املؤلفاتُّأبعد تُّاإلنسانُّعنُّهدفُّالدينُّاحلقيقي( ُّ )8
فهلُّيعقلُّأنُّيستلهمُّالنيبُّسنتهُّمنُّدينُّيعيشُّيفُّمثلُّهذهُّالظروفُّ،ويعانُّمنُّمشاكلُّاالحناللُّوالفساد؟ ُّ ُّولقدُّكانُّالنيبُّ
وأصحابهُّوالتابعون ُّمنُّبعدهم ُّعلى ُّعلمُّأكيد ُّبأنُّاإلجنيل ُّحمرفُّ ،وذلكُّلألدلة ُّالكثرية ُّعلىُّحتريفه ُّفقدُّاندثرت ُّنصوصُّكثرية ُّمنُّ
اإلجنيلُّاألصليُّ،كماُّأنُّكتاب ُّاألناجيلُّمل ُّيكونواُّتالميذ ُّللمسيحُّ،وأن ُّهناكُّتناقضا ُّيفُّاألناجيل ُّاألربعةُّ،ومما ُّيؤكد ُّحتريفها ُّوجودُّ
تالعباتُّلفظيةُّهبا ُّ فضالُّعنُّضياعُّأصوهلاُّمتاماُّ .
ومنُّدالئلُّحتريفُّاألناجيل ُّماُّجاءُّيف ُّالقرآنُّالكرميُّ،ومن ُّذلكُّقولهُّسبحانه ُّوتعاىل{ُّ :ياُّأهل ُّالكتابُّقدُّجاءكم ُُّّرسولناُّ
يبنيُّلكمُّكثرياُّمماُّكنتمُّختفونُّمنُّالكتابُّويعفوُّعنُّكثريُّقدُّجاءكمُّمنُّاهللُّنورُّوكتابُّمبني} ُّ[ املائدةُّ ]85:وغريُّذلكُّمن ُّ األدلةُّ
اليتُّتؤكدُّحتريفُّاإلجنيل ُّ،وخنلصُّمنُّهذاُّإىلُّأنُّالسنةُّوحيُّإهليُّمنُّعندُّاهللُّغريُّمستوحاةُّمنُّاإلجنيلُّأوُّغريهُّمنُّالكتبُّاألخرىُّ.
وقدُّتلقى ُّالصحابة ُّوالتابعون ُّألفاظها ُّبتحر ُّودقةُّ ،وقد ُّوضعوا ُّنصبُّأعينهم ُّحديث ُّالنيب ُّصلى ُّاهلل ُّعليه ُّوسلم«ُّ :منُّكذب ُّعليُُّّ

 - 1انظرُّ:السريةُّالنب وية ُّيفُّضوءُّالقرآنُّ والسنةُّ،دُّ.حممدُّأبوُّشهبةُّ ،دارُّالقلمُّ،دمشقُّ،ط8422ُّ،1هـ2004/م ُّ) 281ُّ:282ُّ/ 8(ُّ،بتصرفُّ .
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متعمداُّ،فليتبوأُّمقعدهُّمنُّالنار»(  ُّ )8وأنُّاألناجيلُّحمرفةُّكماُّأخربناُّالقرآنُّالكرميُّ،ومباُّثبتُّلدىُّالعلماءُّاملدققنيُّالذينُّعنواُّبدراستهاُّ،
وبينواُّما ُّ فيهاُّمنُّفسادُّوعقائدُّحمرفةُّتتناىفُّمعُّمنطقُّالعقلُّالسليمُّالواعيُّ،فكيفُّيأخذُّعنهاُّوهيُّحمرفةُّويسكتُّقومهُّعلىُّذلك؟!ُّ
وهبذاُّيظهرُّعورُّهذاُّالزعمُّومهافتهُّبعدُّأنُّأقحمناُّأصحابهُّباحلجة ُّوالربهانُّ .

ثانياّ.عنايةّالصحابةّوالتابعينّوأئمةّأهلّالعلمّمنّبعدهمّبالسنةّ :
قيضُّاهللُّلدي نه ُّرجاالُّصانواُّكالمه ُّوكالمُّنبيهُّمن ُّأنُّيكون ُّمطيةُّألهل ُّاألهواءُّ،فجعل ُّلألمةُّرجاال ُّأمناءُّخملصنيُّ ،قاومواُّ
الوضاعنيُّوتتبعوهمُّ،وميزواُّالباطلُّمنُّالصحيحُّ،ولوالُّاجلهودُّاليتُّبذهلاُّالصحابةُّوالتابعونُّوعلماءُّاألمةُّمنُّبعدهمُّالشتبهُّعلىُّكثريُّ
منُّالناسُّبعض ُّأمورُّدينهمُّ ،لكثرةُّم ا ُّاختلقهُّالكذبة ُّالوضاعونُّ،ونسبوهُّإىل ُّرسولُّاهلل ُّزوراُّوهبتاناُّ .فكانتُّمهمة ُّالعلماءُّشاقة ُّملاُّ
حيفُّهباُّمن ُّاحلذرُّ،وماُّيتتب ُّعليهاُّمنُّاآلثار ُّاجلليلةُّيفُّالدين ُّوالدنياُّ،وبفضلُّاهلل ُّورمحتهُّتذللتُّالصعوبات ُّعلىُّأيدى ُّجهابذةُّ
األمةُّ،الذين ُّشهد ُّبعلمهم ُّوفضلهم ُّوحسن ُّمنهجهم ُّودقة ُّ قواعدهم ُّالقاصي ُّوالدانُّ ،وحفظت ُّالسنة ُّمن ُّعبث ُّالعابثنيُّ ،وتأويلُّ
املغرضنيُّ،وحتريفُّاجلاهلنيُّاملضللنيُّ،وصدقُّابنُّاملباركُّحنيُّقيلُّلهُّ:هذهُّاألحاديثُّاملوضوعةُّ،فقالُّتعيشُّهلاُّاجلهابذة{ُّ ،إنا ُّحننُّ
نزلناُّالذكرُّوإناُّلهُّحلافظون}( ُّ .)2
وقدُّاختذواُّطرقاُّحمكمةُّحلفظُّالسنةُّمنُّالتحري فُّأوُّالوضعُّ،وخطواُّلذلكُّخطواتُّجليلةُّكفلتُّسالمةُّالسنةُّمن ُّالعبثُّ
سنذكرهاُّفيماُّيأيتُّ ُّ:
 -ُّ8التزامُّاإلسناد ُّ :ظلُّالصحابةُّبعدُّانتقالُّالرسولُّإىلُّالرفيقُّاألعلىُّمنعمنيُّيفُّجوُّمنُّالصدقُّ،آمننيُّعلىُّتراثُّنبيهمُّ،
إىلُّأنُّحدثتُّالفتنةُّوظهرتُّاألحزابُّوالفرقُّ،وأخذُّالكذبُّعلىُّرسولُّاهلل ُّيزدادُّشيئاُّفشيئاُّ،فانربىُّالصحابةُّميحصونُّاألحاديثُّ
سندا ُّومتناُّ ،ويشددون ُّيف ُّمعرفة ُّالرواة ُّوالطرق ُّويلتزمون ُّاإلسناد ُّدائماُّ ،وكان ُّابتداء ُّمرحلة ُّالتحري ُّوالتزام ُّاإلسناد ُّمنذ ُّعهد ُّصغارُّ
الصحابةُّ،الذينُّتأخرتُّوفامهمُّعنُّزمنُّالفتنةُّ،فعنُّابنُّسريينُّقالُّ:ملُّيكونواُّيسألونُّعنُّاإلسنادُّفلماُّوقعتُّالفتن ةُّ،قالواُّ:مسواُّلناُّ
رجالكمُّ،فينظرُّإىل ُّأهلُّالسنة ُّفيؤخذُّحديثهمُّ،وينظر ُّإىلُّأهل ُّالبدعُّفال ُّيؤخذُّحديثهم"( ُّ، )3فهم ُّمنذُّذلك ُّاحلنيُّصاروا ُّيلتزمونُّ
اإلسناد(  ُّ،)4وسارُّالتابعونُّوأتباعهمُّبعدُّالصحابةُّعلىُّذاتُّاملنهجُّيتواصونُّبطلبُّاإلسنادُّ،ومنُّذلكُّأنُّالزهريُّكانُّإذاُّحدثُّأتىُّ
باإلسنادُّ ،ويقول"ُّ:اليصلح ُّأنُّيرقىُّالسطحُّإالُّبدرجة"ُّ،وقالُّاألوزاعي"ُّ:ماُّذهابُّالعلمُّإالُّذهابُّاإلسناد"( ُّ .)5
ُّينكرونهُّ،
ُّ
ُُُُّّّّ -ُّ 2التثبتُّمنُّاألحاديث ُّ :إنُّالصحابةُّوالتابعنيُّكانواُّيتذاكرونُّاألحاديثُّفيماُّبينهمُّملعرفةُّماُّيأخذونهُّمنهاُّ،وتركُّما
كماُّكانواُّعلىُّجانبُّكبريُّمنُّالوعيُّواحليطةُّحبيثُّحيفظونُّاألحاديثُّالصحيحةُّوالضعيفةُّواملوضوعةُّخشيةُّأنُّختتلطُّعليهمُّ،وحىتُّ
يستطيعواُّالتمييزُّبنيُّالصحيحُّوغريهُّبدقةُّفائقةُّوحيطةُّبالغة ُّ،ومنُّأجلُّالتثبتُّكذلكُّناهضُّالعلماءُّالكذابنيُّومنعوهمُّمنُّالتحديثُّ
واشتدواُّعليهمُّ،لدرجةُّأهنمُّكانواُّيضربوهنمُّأحياناُّويهددوهنمُّبالقتلُّأحياناُّأخرىُّحداُّ،فعنُّمحزةُّالزياتُّقالُّ:مسعُّمرةُّاهلمذانُّمنُّ
احلارثُّاألع ور ُّشيئا ُّفقالُّلهُّ :اقعد ُّبالبابُّ،قالُّ :فدخل ُّمرةُّوأخذ ُّسيفهُّ ،قالُّ:وأحس ُّاحلارث ُّبالشرُّفذهب( ُّ .)4فكانوا ُّشديديُّ
التثبتُّمنُّاألحاديثُّ .
ُّ .3نقدُّالرواة ُّ :لقدُّاهتمُّالصحابةُّواألمةُّبعدهمُّبنقدُّالرواةُّ،ودراسةُّحيامهمُّوتارخيهمُّ،وبيانُّأحواهلمُّمنُّصدقُّأوُّكذبُّ،
وقدُّوصلواُّعنُّطريقُّهذهُّالد راسةُّإىلُّمتييزُّالصحيحُّمنُّاملكذوبُّ،وكانتُّلديهمُّقواعدُّاتبعوهاُّوسارواُّعليهاُّيفُّاألخذُّمنُّالرواةُّأوُّ
حُّالنووي)ُّ،املقدمةُّ .) 841ُّ/ 8(ُّ،
 -ُّ8صحيح ُّالبخاري ُّ(بشرحُّفتحُّالباري)ُّ،) 242ُّ/8(ُّ،رقمُّ(ُّ.) 802صحيح ُّمسلمُّ(بشر ُّ
 -ُّ2تدريب ُّالراويُّيفُّشرح ُّتقريب ُّالن واويُّ،السيوطيُّ،حتقيقُّ:عبدُّالوهابُّعبدُّاللطيفُّ،مكتبةُّدارُّالتاثُّ،القاهرةُّ،ط8312ُّ، 2هـ8122ُّ/مُّ .) 212ُّ/8(ُّ،
 -ُّ3صحيح ُّمسلمُّ(بشرحُّالنووي)ُّ،املقدمةُّ،بابُّ:بيانُّأنُّاإلسناد ُّمنُّالدينُّ .) 823ُّ/ 8(ُّ،
-ُّ4كتابُّاجملروحنيُّ،ابنُّحبان ُّ،حتقيقُّ:حممودُّإبراهيم ُّزايدُّ ،دارُّالوعيُّ،دمشقُّ،ط8402ُّ،2هـ ُّ .)222ُّ/8(ُّ،
 -ُّ5انظرُّ:السنةُّالنب وية ُّوعلومهاُّ،دُّ.أمحدُّعمرُّهاشمُّ ،مكتبة ُّغريبُّ،القاهرةُّ،ط8111ُّ،2م ُّ،صُّ 12بتصرفُّ .
 - 6صحيحُّمسلمُّ(بشرحُّالنووي)ُّ،املقدمةُّ،بابُّ:بيانُّأنُّاإلسناد ُّمنُّالدينُّ .) 824ُّ/8(ُّ،
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عدمُّاألخذُّمنهمُّ،فحصرواُّاملتوكنيُّالذينُّيكذبونُّ،وأصحابُّالبدعُّواألهواءُّوالزنادقةُّ،والذينُّالُّيفهمونُّماُّحيدثونُّ،ومنُّالُّتتوافرُّ
فيهمُّصفاتُّالضبطُّوالعدالةُّوالفهمُّ،وكانُّأ ئمةُّالنقادُّينقدونُّالرواةُّنقداُّدقيقاُّ،فعنُّحيىيُّبنُّسعيدُّقالُّ:سألتُّسفيانُّالثوريُّوشعبةُّ
ومالكا ُّوابنُّعيينةُّعنُّالرجلُّالُّيكونُّثبتا ُّيفُّاحلديثُّ،فيأتيينُّالرجلُّفيسألينُّعنهُّ،قالواُّ:أخربُّعنهُّأنهُّليسُّبثبت"( ُّ .)8
ُُُُُُُّّّّّّّ .4وضعُّقواعدُّعامةُّلتقسيمُّاحلديثُّومتييزُّالصحيحُّمنُّغريه ُّ:لقدُّقسمُّالعلماءُّاحلديثُّإىلُّدرجاتُّ:صحيحُّوحسنُّوضعيفُّ،
وذلكُّملعرفةُّالقويُّمنُّالضعيفُّ،وماُّيقبلُّوماُّيرد ُّ،وقدُّوضعُّالعلماءُّقواعدُّيعرفونُّهباُّاحلديثُّاملوضوعُّ،وبينواُّالعالماتُّالدالةُّعلىُّ
وضعهُّ،واليتُّمنهاُّماُّهوُّيفُّالسند ُّ،ومنهاُّماُّهوُّيفُّاملنتُّ،واستطاعواُّمنُّخالهلا ُّاحلكمُّعلىُّاألحاديثُّ ،وقدُّسبقُّتفصيلُّذلكُّ .
وباإلضافةُّإىلُّهذهُّاألسسُّالرصينةُّوالقواعدُّاحملكمةُّنقدُّالعلماءُّاملنتُّمنُّناحيةُّاضطرابهُّأوُّشذوذهُّأوُّإعاللهُّ،كماُّحبثواُّفيماُّ
وقعُّفيهُّمنُّقلبُّأوُّغلطُّأوُّإدراجُّإىلُّغريُّذلكُّمنُّالعللُّال يتُّعينُّالعلماءُّببياهناُّوشرحهاُّفيماُّوضعُّيفُّذلكُّمنُّالكتب( ُّ)2هذهُّ
األسسُّوالقواعدُّطبقتُّعلىُّكلُّاملروياتُّبالُّاستثناءُّسواءُّماُّكانُّمنهاُّعنُّأهلُّالكتابُّأوُّغريهمُّ،وملُّيقبلُّالعلماءُّمنهاُّإالُّماُّصحُّ
سندهُّواتصلُّإىلُّالنيبُُّّ-صلىُّاهللُّعليه ُّوسلمُُّّ-برواية ُّالعدلُّالضابطُّعنُّمثلهُّم عُّخلوه ُّمنُّالشذوذُّوالعلةُّ .
التهيبُّوغريهاُّ
ُّ
والُّيفوتناُّيفُّهذاُّالصددُّأنُّننبهُّعلىُّأنُّاملروياتُّاليتُّرويتُّعنُّأهلُّالكتابُّيفُّالتفسريُّوالقصصُّوالتغيبُّو
كانُّالرواةُّينصونُّعندُّروايتها ُّعلىُّأهناُّعنُّأهلُّالكتابُّ ،ومعُّذلكُّفقدُّوضع ُّالنيبُّالقواعدُّالصارمةُّلقبوهلاُّيف ُّأحاديثُّكثرية ُّمنهاُّ
قولهُّصلىُّاهللُّعليه ُّوسلم «ُّ:الُّتصدقواُّأهل ُّالكتابُّوالُّتكذبوهمُّ،وقولوا {ُّ :آمناُّبالذيُّأنزلُّإلينا ُّوأنزلُّإليكمُّوإهلناُّوإهلكم ُُّّواحدُّ
وحننُّلهُّمسلمون}ُّ[ العنكبوتُّ، ُّ )3 (]44:بلُّإنهُّحذرُّمنُّقراءةُّكتبُّأهلُّالكتابُّ،ألهناُّحمرفةُّوعندناُّاحملفوظُّالثابتُّالكايفُّاملهيمنُّ
علىُّكلُّالك تب؛ُّإذُّقالُّلعمرُّملاُّرأىُّيفُّيدهُّصحيفةُّفيهاُّشيءُّمنُّالتوراة «ُّ:أمتهوكونُّفيهاُّياُّابنُّاخلطاب!ُّفوالذيُّنفسيُّبيدهُّ،لقدُّ
جئتكمُّهباُّبيضاءُّنقيةُّ،الُّتسألوهمُّعنُّشيءُّفيخربوكم ُّحبقُّفتكذبواُّبهُّ،أوُّبباطلُّفتصدقواُّبهُّ،والذي ُّنفسيُّبيدهُّ،لوُّكان ُّموسىُّ
حيا ُّماُّوسعهُّإالُّأنُّيتبعين»( ُّ .)4
منُّهذهُّاألحاديثُّوغريهاُّيف ُّهذاُّالصددُّأخذُّالعلماءُّحكم ُّماُّيروىُّعنُّأهلُّالكتاب ُّوهيُّثالثةُّأنواع؛ُّاألولُّ:ما ُّعلمناُّ
صحتهُّمماُّبأيديناُّمماُّيشهد ُّلهُّبالصدقُّفذاكُّصحيحُّ،والثانُّ :ماُّعلمناُّكذبه ُّمباُّعندناُّمماُّخيالفهُّ،والثالثُّ :ماُّهوُّمسكوتُّعنه ُّالُّ
منُّهذاُّوالُّمنُّذاكُّ،فالُّنؤمنُّبهُّوالُّنكذبهُّملاُّتقدم(  ُّ)5ويفُّظلُّهذهُّالقواعدُّاملتينةُّوتلكُّاألسسُّالرصينةُّمجعتُّالسنةُّالنبويةُّودونتُّ
يفُّكتبهاُّ،فالُّميكنُّحبالُّمنُّاألحوالُّأنُّيتسربُّإليهاُّماُّليسُّمنُّكالمُّالنيبُّالبعيدُّكلُّالبعدُّعنُّتعاليمُّالنصرانيةُّأوُّغريهاُّ،وهلُّيفُّ
ظلُّهذهُّالقواعدُّوالضوابطُّميكنُّأنُّتقبلُّتلكُّالدعوىُّالباهتة؟! ُّ

ثالثاّ.األحاديثّالمزعومّاقتباسهاّمنّالنصرانيةّ :
إنُّاألحاديثُّاليتُّاستندُّإليهاُّالطاعنونُّنسبتهاُّإىلُّرسولُّاهللُّصحيحةُّ،وليستُّمستوحاةُّمنُّاألناجيلُّكماُّادعىُّاملفتونُّ،
وليسُّفيهاُّأيُّاتفاقُّمعُّالنصوصُّاليتُّادعواُّأهناُّمستوحاةُّمنهاُّ،بلُّإنُّاألمرُّيصلُّإىل ُّالتناقضُّ.ولوُّوجدناُّبعضُّاملعانُّعندهمُّتوافقُّ
حديثاُّنبوياُّفهو ُّدليلُّعلى ُّأهنماُّمنُّمصدر ُّواحدُّوأن ُّغايتهماُّواحدةُّ،وأن ُّهذهُّاملعان ُّإماُّأهناُّجنت ُّمنُّالتحريف ُّوإماُّأهنا ُّحرفتُّ
لفظاُّوبقيتُّمعىنُّ،وأماُّماُّخالفُّ،فهوُّدليلُّعلىُّحتريفُّماُّجاءتُّبهُّاألناجيلُّ،لكوهناُّغريُّمتصلةُّالسندُّخبالفُّالسنةُّالنبويةُّاملتصلةُّ

 - 1صحيحُّمسلمُّ(بشرحُّالنووي)ُّ،املقدمةُّ،بابُّ:بيانُّأنُّاإلسناد ُّمنُّالدينُّ .) 824ُّ/8(ُّ،
 - 2السنةُّالنب ويةُّوعلومهاُّ،دُّ.أمحدُّعمرُّهاشمُّ ،مكتبةُّغريبُّ،القاهرةُّ،ط8111ُّ،2م ُّ،صُّ .12
 - 3صحيحُّالبخاري ُّ(بشرحُّفتحُّالباري)ُّ،كتابُّ:تفسريُّالقرآنُّ،بابُّ:ق ولهُّتعاىلُّ )ُّ :ق ول واُّآمناُّباهللُّوماُّأنزلُّإلينا ُّ( ُّ،) 20ُّ/1( ُّ،رقمُّ(.)4415
- 4حسنُّ:أخرجهُّابنُّأيبُّشيبةُّيفُّمصنفهُّ،كتابُّ:األدبُّ،بابُّ:منُّكرهُّالنظرُّيفُّكتب ُّأهلُّالكتابُّ،) 221ُّ/4(ُّ،رقمُّ(ُّ.) 8وحسنهُّاأللبانُّيفُّظاللُّاجلنةُّبرقمُّ(ُّ .)50
 ُّ- 5انظرُّ:جمموعُّالفتاوىُّ،ابنُّتيميةُّ ،حتقيقُّ:أنورُّالبازُّوعامرُّاجلزارُّ،دارُّالوفاءُّ،مصرُّ،ط8424ُّ،3هـ2005ُّ/مُّ .) 344ُّ/ 83(ُّ،
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السندُّإىلُّالنيبُّوأيضاُّالختالفُّنسخُّاألناجيلُّبعضهاُّعنُّبعضُّوتطورهاُّبتطورُّالزمنُّ،والنصارىُّأنفسهمُّالُّينسبوهاُّإىلُّاألنبياءُّوالُّ
يعتقدونُّأهناُّكالمُّاهللُّووحيه ُّخبالفُّالسنةُّالنبويةُّاليتُّيعتقدُّاملسلمونُّبكلُّتأكيدُّأهناُّوحيُّمنُّاهللُّإىلُّرسولهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّ .
وليسُّكلُّماُّوجدُّيفُّالدينُّاإلسالميُّوتشابهُّمعُّالنصرانيةُّأوُّاليهوديةُّمأخوذُّمنهاُّ،فقدُّيوافقُّالقرآنُّالكرميُّالذيُّالُّإشكالُّ
يفُّتواترهُّوصونهُّعنُّأيُّحتريفُّالتوارةُّواإلجنيل ُّ يفُّبعضُّالتشريعاتُّواألخالقياتُّ،وليسُّمعىنُّهذاُّأنهُّمأخوذُّمنهما؛ُّإذُّإن ُّاألديانُّ
ا لسماويةُّمردهاُّمجيعاُّإىلُّاهللُّوالعقائدُّوالفضائلُّفيهاُّثابتةُّالُّختتلفُّباختالفُّاألزمانُّوالرساالتُّ،فهيُّأمورُّمقررةُّيفُّكلُّدينُّ،قالُّ
تعاىل {ُّ :شرعُّلكمُّمنُّالدينُّماُّوصىُّبهُّنوحاُّوالذيُّأوحيناُّإليكُّوماُّوصيناُّبهُّإبراهيمُّوموسىُّوعيسىُّأنُّأقيمواُّالدينُّوال ُّتتفرقواُّ
فيه} ُّ[ الشورىُّ،]83ُّ :وقالُّتعاىل {ُّ :وأنزلناُّإليكُّالكتابُّباحلقُّمصدقاُّملاُّبنيُّيديهُّمنُّالكتابُّومهيمناُّعليه}[ املائدةُّ ،]41ُّ:لكنُّ
هذهُّاألصولُّواألخالقياتُّوتلكُّالتشريعاتُّجاءتُّيفُّالدينُّاإلسالميُّأوىفُّوأكملُّمنُّغريهُّ،وصاحلةُّلكلُّزمانُّومكانُّ،فهوُّالدينُّ
اخلامتُّاملهيمنُّ .
وملاُّكان ُّاألمرُّكذلكُّ فليس ُّيفُّالعقل ُّوالُّيف ُّالشرعُّما ُّمينعُّأن ُّتتوافقُّبعض ُّالتشريعاتُّواألخالقيات؛ ُّإذُّإن ُّماُّحرف ُّمنُّ
الكتبُّالسماويةُّالسابقة ُّملُّحيرف ُّمجيعهُّ،وملاُّكان ُّالقرآنُّالكرمي ُّحبكمُّأنه ُّسلمُّمن ُّالتحريفُّوالتبديل ُّوتوفرتُّالدواعي ُّواألسبابُّ
لوصولهُّإىلُّاملسلمنيُّكماُّأنزلهُّاهللُّمهيمناُّوشاهداُّعلىُّالكتبُّالسماويةُّالسابقةُّ،كانُّماُّوافقهُّمنُّالكتبُّالسابقة ُّحقُّ،وماُّخالفهُّ
فيهاُّفهوُّباطل ُّ،ومثالُّذلكُّ:مسألةُّالعفوُّوالتسامحُّجاءتُّهباُّالنصرانيةُّ،وأكثرُّعيسىُّمنُّالعودةُّإليها؛ُّليكونُّمقلالُّمنُّشأنُّالظلمُّ
والتعديُّعلىُّالدماءُّواألعراضُّاليتُّجتاوزُّفيهاُّاليهودُّاحلدُّ،مثُّجاءُّا إلسالمُّالدينُّالعامُّاخلالدُّفأباحُّاالقتصاصُّومقابلةُّالسيئةُّبالسيئةُّ،
ولكنهُّمعُّذلكُّرغبُّيفُّالعفوُّوالصفحُّعنُّاإلساءةُّ .فقالُّعزُّوجل{ُّ :وأن ُّتعفواُّأقربُّللتقوى}[ البقرةُّ ُّ.]232ُّ :
فليسُّمعىن ُّهذا ُّأنُّالقرآن ُّقد ُّتأثر ُّبالنصرانيةُّيف ُّالعفو ُّوالتسامح ُّ ومنُّذلك ُّأيضاُّ :تشريع ُّإخفاءُّالصدقة ُّفليس ُّأمرا ُّخاصاُّ
بالنصرانيةُّوالُّبغريهاُّوإمناُّهوُّم نُّاألمورُّاليتُّتتفقُّفيهاُّاألديانُّ فقدُّقالُّاهللُّيفُّكتابهُّالكرمي{ُّ :إنُّتبدواُّالصدقاتُّفنعماُّهيُّوإنُّختفوهاُّ
وتؤتوهاُّالفقراءُّفهوُّخريُّلكمُّويكفرُّعنكمُّمنُّسيئاتكمُّواهللُّمباُّتعملونُّخبري} ُّ[ البقرة"ُّ ]228وبذلكُّتتضحُّمسألةُّالتشابهُّيفُّبعضُّ
املعانُّبنيُّالسنةُّوبعضُّنصوصُّاإلجنيلُّوذلكُّقليلُّكماُّقلناُّ .
أماُّعنُّاألحاديثُّاليتُّاستندُّإليهاُّاملغرضونُّفنسبتهاُّصحيحةُّإىلُّرسولُّاهللُّوموحاةُّمنُّقبلُّاهللُّإليهُّ،وللتأكيدُّعلىُّأهناُّملُّ
تؤخذُّمنُّاإلجنيلُّنستعرضُّبالشرحُّتلكُّاألحاديثُّ،لنبنيُّماُّوافقُّمنهاُّاألقوالُّالنصرانيةُّ،والسببُّيفُّهذاُّاالتفاقُّ،وذلكُّعلىُّالنحوُّ
اآليت( ُّ:)8الحديثّاألولّ :قولهّصلىّاهللّعليهّوسلم «ّ:إنكمّسترونّبعديّأثرةّوأموراّتنكرونهاّ،قالواّ:فماّتأمرناّياّرسولّاهلل؟ّ
املرادُّمنهُّحتذيرُّاملسلمني ُّمنُّ
قالّ:أدواّإليهمّحقهمّ،وسلواّاهللّحقكم»( ،)0هذاُّاحلديثُّصحيحُّ،وال ُّمطعنُّيفُّسندهُّوالُّمتنه؛ُّو ُّ
القيامُّبالفنتُّوالثوراتُّإذاُّماُّوجدواُّمنُّاألمراءُّأموراُّينكروهناُّ،مماُّيتعلقُّبأمورُّالدنياُّكمنعهمُّبعضُّحقوقهمُّ،وغريُّذلكُّ .
وأماُّماُّيتعلقُّبأمورُّالدينُّفماُّملُّيرواُّكفراُّبواحاُّعندهمُّفيهُّمنُّاهللُّبرهانُّفعليهمُّأنُّيلتزمواُّبالسمعُّوالطاعةُّ،كماُّيفُّاحلديثُّ
الصحيحُّالذيُّقالُّفيهُّالنيبُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم ُّ...«ُّ:وأنُّالُّننازعُّاألمرُّأهلهُّ،إالُّأنُّترواُّكفراُّبواحاُّعندكمُّمنُّاهللُّفيهُّبرهان»( ُّ.)3
ُّالقيامُّيفُّوجوه ُّاحلكامُّ
ُّ
و"األثرة"ُّ:هوُّاالستئثارُّعليهم ُّواالستيالءُّعلىُّحقوقهم ُّأوُّبعضهاُّ،وهي ُّنظرةُّحكيمة ُّ،فلو ُّأنُّاإلسالمُّأباح
واألمراءُّألدىنُّجورُّ ،لصارُّاجملتمعُّاإلسالمي ُّيفُّفوضىُّواضطرابات ُّتراقُّفيهاُّالدماء ُّاليتُّحيرصُّالشرع ُّعلىُّصيانتهاُّ،ودرء ُّاملفاسدُّ
مقدمُّعلى ُّجلبُّاملصاحل ُّهناُّ،إذُّإنهُّالُّيوجدُّحاكمُّمهماُّبلغُّمنُّالعدلُّإالُّولهُّهناتُّ .

1
2
3

ُّ حجيةُّالسنةُّوردُّالشبهاتُّاليتُّأثريتُّحوهلاُّ،اجلامعةُّالد وليةُّبأمريكا ُّالالتينية ُّبرنامج ُّالبكالوريوسُّ ،طبعةُّخاصةُّ،صُّ 45ُّ:43بتصرفُّ . صحيحُّالبخاري ُّ(بشرحُّفتحُّالباري)ُّ) 2ُّ/ 83(ُّ ،رقمُّ(ُّ.) 2052صحيحُّمسلمُّ(بشرحُّالنووي)ُّ،بابُّ:وجوبُّالوفاءُّببيعةُّاخللفاءُّ،) 2104ُّ/ 2(ُّ،رقم ُّ(ُّ .)4413 ُّ-صحيحُّالبخاري ُّ(بشرحُّفتح ُّالباري)ُّ،) 2ُّ/ 83(ُّ،رقمُّ(ُّ.) 2054صحيحُّمسلمُّ(بشرحُّالنووي)ُّ،) 2111ُّ/ 2(ُّ،رقمُّ(ُّ .)4411
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واملرادُّبإ عطائهمُّحقهمُّأنُّيعطوهمُّماُّألزمهمُّبهُّالشارعُّاحلكيمُّوحنوهُّمنُّحقوقُّعامةُّأوُّخاصةُّ،مثلُّ:حقُّالزكاةُّ،واخلروجُّ
للجهادُّ،واإلنفاقُّيف ُّسبيلُّاهللُّ ،ومتكينهمُّمنُّتنفيذ ُّاألحكامُّوإقامة ُّاحلدودُّ،والسمعُّوالطاعة ُّهلمُّمامل ُّيرواُّكفرا ُّبواحاُّ،واملراد ُّبقولهُّ
صلىُّاهللُّعليهُّوسلم"ُّ:وسلواُّا هللُّحقكم"ُّأيُّتسألونُّاهللُّأنُّيويفُّاحلقُّالذيُّلكمُّمنُّالغنيمةُّوالفيءُّوحنوهاُّ،مماُّهوُّمنُّحقوقُّالرعيةُّ
علىُّالراعيُّ.والُّتقتالوهم ُّالستيفاءُّحقكمُّوكلوا ُّأمرهمُّإىلُّاهلل"ُّ .
وهذاُّاملعىنُّالذيُّيفهمُّمنُّاحلديثُّالنبويُّخبالفُّاملعىنُّاملنسوبُّإىلُّاملسيحُّيفُّاإلجنيل"ُّ:أعطواُّماُّلقيصرُّلقيصرُّوماُّهللُّهلل"ُّ
(مرقسُّ ُّ،)82ُّ:82إذُّإنُّمعىنُّعبارةُّ"مرقس"ُّهذهُّأنُّالنصرانيةُّعبادةُّودينُّداخلُّدورُّالعبادةُّفقطُّوالُّعالقةُّهلاُّبشئونُّاحلياةُّخبالفُّ
اإلسالمُّالذيُّهوُّدينُّودولةُّ،وذلك ُّمعلومُّمنُّدينُّاإلسالمُّبالضرورةُّ،وما ُّأكثرُّاآلياتُّواألحاديثُّاملستفيضةُّيفُّاحلكم ُّوالسياسةُّ
واألمرُّباملعروفُّوالنهيُّعنُّاملنكرُّ،ومقاومة ُّاحلكامُّالطغاةُّوالوقوفُّيفُّوجوههمُّ،وليس ُّمعىنُّأنُّاإلسالمُّأمرُّبالتزامُّاجلماعة ُّوالصربُّ
علىُّأذىُّاحلكامُّيفُّاحلديث ُّالذيُّبنيُّأيدينا ُّ أن ُّاإلسالمُّينعزلُّعنُّشئونُّاحلياة ُّوالسياسةُّبلُّهوُّيف ُّنفسُّاجملالُّيدور؛ُّإذ ُّاحملافظةُّ
علىُّأمنُّالبالدُّمنُّالفنتُّواالضطراباتُّهوُّمنُّصميمُّاألمورُّالسياسيةُّ .
الحديثّالثانيّ :قوله ّصلىّاهللّعليهّوسلم «ّ:قالّاهللّ تباركّوتعالىّ:أعددتّلعباديّالصالحينّماّالعينّرأتّ،وال ّألنّ
سمعتّ،والّخطرّعلىّقلبّبشر»( ّ،)2هذاُّاحلديثُّمنُّ السنةُّاملفسرةُّللقرآنُّفهوُّتفسريُّلقولهُّعزُّوجل{ُّ :فالُّتعلمُّنفسُّماُّأخفيُّ
هلمُّمنُّقرةُّأعني} ُّ،أيُّ:الُّتبلغُّنفسُّمنُّأهلُّالعلمُّمعرفةُّماُّأعدُّاهللُّهلم(  ُّ)2وقدُّفسرُّالنيبُّجزاءُّهذهُّاألعمالُّالصاحلاتُّيفُّحديثُّ
أغرُّ،رواهُّالتمذيُّعنُّمعاذُّبنُّجبلُّقال «ُّ:قلتُّياُّرسولُّاهللُّأخربنُّبعملُّ يدخلينُّاجلنةُّويباعدنُّعنُّالنارُّ.قالُّ:لقدُّسألتين ُّعنُّ
عظيمُّوإنهُّليسريُّعلىُّمنُّيسرهُّاهللُّعليهُّ:تعبدُّاهللُّوالُّتشركُّبهُّشيئاُّ،وتقيمُّالصالةُّ،وتؤيتُّالزكاةُّ،وتصومُّرمضانُّ،وحتجُّالبيت"ُّ،مثُّ
قال"ُّ:أال ُّأدلك ُّعلى ُّأبواب ُّاخلريُّ :الصوم ُّجنةُّ ،والصدقة ُّتطفئ ُّاخلطاياُّكما ُّيطفئ ُّاملاء ُّالنارُّ ،وصالة ُّالرجل ُّيف ُّجوف ُّالليلُّ ،مثُّ
تال {ُّ :تتجاىفُّجنوهبم ُّعنُّاملضاجع ُّيدعونُّرهبم ُّخوفاُّوطمعاُّومما ُّرزقناهمُّينفقون ُّ(ُّ) 84فال ُّتعلمُّنفسُّما ُّأخفيُّهلم ُّمنُّقرة ُّأعنيُّ
جزاءُّمباُّكانواُّيعملون} ُّ[السجدةُّ .)3 (]82:
ُّوبناءُّعلىُّماُّسبق ُّفإن ُّتفسريُّالنيب ُّ لآليةُّالسابقة ُّهوُّوحيُّمنُّاهلل ُّأوحاهُّلنبيهُّ،لتوضيحُّاملعىن ُّاملقصودُّ،والُّضريُّمن ُّتوافقُّ
بعضُّاملعان ُّبنيُّحديث ُّنبويُّونصُّكانُّأصله ُّمساوي ُّقبلُّالتحريفُّ ،فلرمباُّأنه ُّجناُّمن ُّالتحريفُّأو ُّحرفُّلفظه ُّدونُّمعناه؛ ُّإذ ُّإنُّ
مردهاُّمجيعاُّإىلُّاهلل ُّيفُّاألصلُّقبل ُّحتريفُّالكت بُّالسابقةُّ،ولكن ُّماُّالقولُّيف ُّمالينيُّالنصوصُّيفُّاإلجنيل ُّاليتُّتتناقضُّمع ُّبعضهاُّ
البعضُّ،فضالُّعنُّتناقضهاُّمعُّعقيدةُّالتوحيدُّوتشريعاتُّاإلسالمُّ،وماُّالقولُّيفُّمالينيُّالنصوصُّاليتُّتتناقضُّتناقضاُّتاماُّمعُّنصوصُّ
التوراةُّواإلجنيل؟!ُّمنُّأينُّاقتبسهاُّحممدُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم؟! ُّ
الحديث ّالثالثّ :إخباره ّأنه ّأوتي ّالشفاعةّ ،ومن ّاألحاديث ّالتي ّتصرح ّبذل ّ ،قوله ّصلى ّاهلل ّعليه ّوسلمّ :أعطيتّ
خمساّلمّيعطهنّأحدّقبلي«ّ...وأعطيتّالشفاعة»(  ّ،)3فهذهُّاألحاديثُّاليت ُّتؤكدُّأنُّالنيبُُّّقدُّأويتُّالشفاعةُّخمرجةُّيف ُّالكتبُّ
الصحيحةُّ،كما ُّهو ُّعند ُّالبخاري ُّومسلم ُّوأصحاب ُّالسنن ُّاألربعة ُّوغريهم ُّمن ُّأصحاب ُّالكتب ُّاحلديثية ُّاألخرىُّ ،لكن ُّما ُّادعاهُّ
املغرضونُّمنُّأنُّهذاُّاحلديثُّمأخوذُّمنُّسفرُّأعمالُّالرسلُّالذيُّيتحدثُّعنُّشفاعةُّعيسىُّزعمُّباطلُّ،ألنُّهذاُّالسفرُّفيهُّشركُّ
صريحُّباهللُّإذُّزعمُّمؤلفهُّأنُّهناكُّإهلني ُّ :أحدمهاُّ"الرب"ُّوهوُّاهللُّوالثانُّهوُّ"عيسىُّابنُّمرمي"ُّ،وأهنماُّمشتكانُّيفُّاأللوهيةُّ.وذلكُّيفُّ
قوله"ُّ:فليعلمُّيقيناُّمجيعُّبيتُّإسرائيلُّأنُّاهللُّجعلُّيسوعُّهذاُّالذيُّصلبتموهُّأنتمُّرباُّومسيحا"ُّ(أعمالُّالرسلُُّّ،) 34ُّ:2باإلضافةُّإىلُّ
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 صحيحُّالبخاري ُّ(بشرحُّفتحُّالباري)ُّ،) 325ُّ/1(ُّ ،رقمُّ(ُّ.) 4221صحيحُّمسلمُّ(بشرحُّالنووي)ُّ،) 3140ُّ/1(ُّ،رقمُّ(ُّ .)4111التحرير ُّ والتن ويرُّ،ابنُّعاشورُّ،دارُّسحنونُّ،ت ونسُّ،دُّ.تُّ .)221ُّ/ 28(ُّ،ُّ صحيحُّ:أخرجه ُّالتمذيُّيفُّسننه ُّ(بشرحُّحتفةُّاألحوذي)ُّ) 303ُّ/ 2(ُّ،رقمُّ(ُّ.) 2241وصححهُّاأللبانُّيفُّصحيحُّوضعيفُّسننُّالتمذي ُّبرقمُّ(ُّ .)2484حُّالنووي)ُّ،كتابُّ:املساجدُّ،) 8013ُّ/3(ُّ،رقم ُّ(ُّ .)8843
 ُّ-صحيحُّالبخاري ُّ(بشرحُّفتح ُّالباري)ُّ،) 434ُّ/8(ُّ،رقمُّ(ُّ.) 431صحيحُّمسلمُّ(بشر ُّ
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أنُّكثرياُّمنُّعلماءُّالالهوتُّق دُّتشككواُّيفُّصحةُّنسب ةُّهذاُّالسفرُّالذيُّاستشهدُّبهُّالزاعمونُّ إىلُّكاتبهُّالذيُّيزعمونُّأنُّامسهُّلوقاُّ،
بلُّإنُّعاملُّالالهوتُّالغريبُّالشهريُّ"مريولُّنييت"ُّقدُّصرحُّبأنُّكاتبُّهذاُّالسفرُّغريُّمعروفُّ .
ايةُّجمهولُّالعنيُّوجمهولُّاحلالُّحىتُّلوُّكانُّمسلماُّ،فالُّيعقلُّأنُّيأبهُّهؤالءُّاحملدثونُّ
ُّ
ومباُّأنُّعلماءُّمصطلحُّاحلديثُّيردونُّرو
مباُّجاءُّيفُّهذاُّالسفرُّالذيُّالُّيعرفُّراويهُّ،وحىتُّلوُّعرفُّفإنهُّقطعاُّالُّينتميُّألمةُّاإلسالم(  ُّ،)8وبالنظرُّإىلُّالشروطُّاليتُّاشتطهاُّ
العلماءُّيفُّالراويُّ،وقدُّذكرناهاُّآنفاُّفإنهُّالُّيعقلُّأنُّيأخذواُّعنُّمثلُّهذا ُّ،فكيفُّيكونُّهذاُّاحلديثُّمأخوذاُّعنُّاألقوالُّاليتُّنسبتُّ
إىل ُّعيسىُّوبينهماُّماُّبينهماُّمنُّاالختالفُّالذيُّوصلُّيفُّنصُّاإلجنيلُّإىلُّحدُّالشركُّباهللُّالذيُّجاءُّاإلسالمُّليهدمهُّويقيمُّعقيدةُّ
التوحيدُّحملهُّ .
الحديثّالرابعّ :الواردّفيهّأنّبركةّمحمدّصلىّاهللّعليهّوسلمّحلتّعلىّطعامّجابرّفأكلّألفّرجلّمنّ ّوع اءّواحدّ،
ولمّينقصّما ّفيّالوعاءُّّ ،وهذاُّاحلديث ُّصحيحُّ،أخرجه ُّالبخاريُّومسلمُّبسنديهما ُّمنُّحديث ُّجابرُّبن ُّعبدُّاهلل ُّقال«ُّ:ملا ُّحفرُّ
اخلندقُّرأيتُّبرسول ُّاهللُّمخصا(منُّاجلوع) ُّ فانكفأتُّإىلُّامرأيتُّ ،فقلتُّهلاُّ :هلُّعندكُّشيء؟ ُّفإنُّرأيتُّبرسول ُّاهللُّمخصا ُّشديداُّ،
فأخرجتُّيلُّجراباُّفيهُّصاعُّمنُّشعريُّ،ولناُّهبيمةُّداجن(ماُّريب ُّيفُّالبيوت) ُّ،قالُّ:فذحبتهاُّوطحنتُّ،ففرغتُّإىلُّفراغي ُّفقطعتها ُّيفُّ
برمتها(القدر)ُّ مثُّوليتُّإىلُّرسولُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّ.فقالتُّ:الُّتفضحينُّبرسولُّاهللُّومنُّمعهُّ.قالُّ:فجئتهُّفساررتهُّ.فقلتُّ:ياُّ
رسولُّاهللُّ،إناُّقدُّذحبن ا ُّهبيمةُّلناُّ،وطحنتُّصاعاُّمن ُّشعريُّكانُّعندناُّ ،فتعالُّأنتُّيفُّنفرُّمعكُّ .فصاحُّرسولُّاهللُّوقال"ُّ:يا ُّأهلُّ
اخلندقُّ،إنُّجابراُّقدُّصنعُّسورا(وليمة)فحي هالُّبكمُّ.وقالُّرسولُّاهلل"ُّ:الُّتنزلنُّبرمتكمُّوالُّختبزنُّعجينتكمُّحىت ُّأجيءُّ.فجئتُّوجاءُّ
بكُّوبكُّ،فقلتُّ:قدُّفعلتُّالذيُّقلتُّيلُّ.فأخرجتُّلهُّعجينتناُّفبصقُّفيهُّوباركُّ،
ُّ
رسولُّاهللُّيقدمُّالناسُّحىتُّجئتُّامرأيتُّ.فقالتُّ:
مثُّعمدُّإىل ُّبرمتناُّفبصقُّفيها ُّوباركُّ،مثُّقال"ُّ :ادعيُّخابزةُّفلتخبز ُّمعكُّ،واقدحيُّمن ُّبرمتكمُّوالُّتنزلوهاُّ ،وهمُّألفُّ.فأقسم ُّباهلل!ُّ
ألكلواُّحىتُّتركوهُّواحنرفواُّ،وإنُّبرمتنا ُّلتغطُّكماُّهيُّ،وإنُّعجينتنا ُّلتخبزُُّّكماُّهو»( ُّ .)2
أماُّكونُّوجودُّتشابهُّبنيُّماُّوردُّيفُّهذاُّاحلديثُّوبنيُّماُّجاءُّيفُّبعضُّاألقوالُّاملنسوبةُّلعيسىُّيفُّاإلجنيل ُّفالُّيدلُّعلىُّأنُّ
املسلمنيُّقدُّأخذواُّمنتُّهذاُّاحلديثُّعنُّأناجيلُّالنصارى؛ُّألنُّمجيعُّاألقوالُّالواردةُّيفُّ األناجيلُّالُّميكنُّإثباتُّنسبتهاُّلسي دناُّعيسىُّ
النقطاعُّسلسلةُّالسندُّبنيُّعيسىُّوبنيُّمؤلفيُّهذهُّاألناجيلُّ،باعتافُّعلماءُّالالهوتُّأنفسهمُُّّكماُّبيناُّ،وعليهُّ،فالُّيعقلُّأنُّيعتمدُّ
احملدثونُّيفُّمرويامهمُّعلىُّأناجيل ُّالنصارىُّاليتُّالُّسند ُّهلاُّ،جبانبُّأنُّمناهج ُّاحملدثنيُّحتتمُّعليهمُّعدم ُّأخذُّاحل ديثُّإالُّعن ُّالعدلُّ
الضابطُّ،وهوُّاملسلمُّالبالغُّالعاقلُّغريُّالفاسقُّ،والُّخمرومُّاملروءةُّ،وهذهُّالصفاتُّكماُّهوُّمعلومُّالُّتنطبقُّحبالُّمنُّاألحوالُّعلىُّأهلُّ
الكتابُّمنُّاليهودُّوالنصارى( ُّ .)3
وخنلصُّأنُّاألحاديثُّإذاُّكانتُّ موافقةُّملاُّصحُّوملُّحيرفُّمنُّاإلجنيلُّفهذاُّدليلُّعلىُّأنُّمصدرمهاُّواحدُّ،وهوُّالوحيُّمنُّعندُّ
اهللُّ ُّ،مثُّإنُّهذهُّاألقوالُّاليتُّزعموا ُّأنُّهذهُّاألحاديثُّمأخوذةُّمنهاُّ،فيهاُّشرك ُّصريحُّباهللُّكجعلُّعيسى ُّعليهُّالسالم ُّإهلاُّ،كما ُّأنُّ
األقوالُّاليتُّيفُّاإلجنيلُّملُّتروُّبدقةُّ،وملُّيتصلُّسندهاُّكماُّحدثُّيفُّالسنةُّ.فهلُّننسبُّاملقطوعُّبصحتهُّإىلُّاملشكوكُّيفُّصحته؟!( ُّ )4

 - 1السنةُّالنب وية ُّيفُّكيدُّاألعداءُّوجهلُّاألدعياءُّ،محديُّعبدُّاهللُّالصعيديُّ،مكتبةُّأ والدُّالشيخُّ،مصرُّ،ط2002ُّ،8مُّ،صُّ 844ُّ، 845بتصرف ُّيسريُّ .
 ُّ- 2صحيحُّالبخاري ُّ(بشرحُّفتح ُّالباري)ُّ،) 452ُّ/2(ُّ،رقمُّ(ُّ.) 4802صحيح ُّمسلمُّ(بشرحُّالنووي)ُّ،) 3832ُّ/2(ُّ،رقم ُّ(ُّ .)5282
 - 3السنةُّالنب ويةُّبنيُّكيدُّاألعداءُّوجهلُّاألدعياءُّ،محديُّعبدُّاهللُّالصعيديُّ ،مكتبةُّأ والدُّالشيخُّ،مصرُّ،ط2002ُّ،8مُّ،صُّ 845ُّ، 844بتصرف.
العشرونُّ .
اءاتُّوالشبهات ُّ،القسمُّالثالثُّ:السنة ُّ ،اجمللدُّاألولُّالشبهةُّالتاسعةُّ و ُّ
ُّ
- 4هذاُّالبحث ُّنشرُّيف ُّ:موسوعةُّبيانُّاإلسالم ُّ ُّ،الردُّعلىُّاالفت
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الفصلّالثانيّ:هلّيّكتفىّبالقرآنّدونّالسنةّ،وهلّالسنةّمحفوظةّكالقرآنّ ّ،وأينّوصلّ
القرآن يونّفيّاجتهاداتهمّودينهمّالجديدّ،وردّدعوىّإنكارّحديثّاآلحادّ .
ُُُُُُُُّّّّّّّّمنُّاملعلومُّعندُّعلماءُّاملسلمنيُّمجيعاُّأنُّالسنُّةُّاملطهرةُّأوُّهديُّالنيب ُّهو ُّ املصدرُّالثان ُّللتشريعُّبعدُّكتابُّاهلل ُّعزُّوجلُّقدمياُّ
وحديثاُّ،ومل ُّخيالفُّيف ُّذلك ُّإالُّمن ُّال ُّحظُّله ُّيف ُّ اإلسالم ُّ .أمجعت ُّعلىُّذلك ُّأمة ُّاإلسالمُّ،ومعىنُّكون ُّالسنةُّهي ُّ املصدر ُّالثانُّ
اءُّ،ولكنُّأعداءُّاإلسالمُّومعهمُّبعضُّمنُّينتسبونُّزوراُّ
للتشريع؛ُّ أهناُّواجبةُّاالتباعُّوالتنفيذُّ،وهيُّيفُّذلكُّمثلُّالقرآنُّالكرميُّسواءُّبسو ُّ
وهبتاناُّإليهُّممنُّتظاهرواُّباإلسالمُّواحملافظةُّعليهُّ،وتطهريهُّمماُّطرأُّعليهُّمنُّتغيريُّوتبديلُّال ُّيروقهمُّذلكُّ،وحياولونُّالتشكيكُّيف ُّحجيةُّ
السنةُّالنبويةُّ،والنيلُّمنهاُّحماولنيُّأنُّيصلواُّيفُّ النهايةُّإىلُّالطعنُّيف ُّ الشريعةُّاإلسالميةُّ اليت ُّختمُّاهللُّهباُّدين هُّالذىُّبعثُّبهُّمجيعُّأنبيائهُّ
ورسلهُّقالُّتعاىل{ُّ :إنُّالدينُّعند ُّاهللُّاإلسالم}ُّ[آل ُّعمران ُّ ]81:وقالُّتعاىل{ُّ :ومنُّيبتغُّغري ُّاإلسالمُّديناُّفلن ُّيقبلُّمنهُّوهو ُّيفُّ
اآلخرةُّمنُّاخلاسرين}ُّ[آلُّعمران ُّ،ُّ ]15:وملاُّكانتُّشبهاتُّخصومُّالسنةُّوافتاءامهمُّحول ُّحجيةُّالسنةُّ املطهرةُّ،ووسائلهمُّيف ُّ الكيدُّ
هلاُّكثريةُّالُّحصرُّهلاُّوال ُّعدُّ ،وإذاُّكناُّلنُّنستطيعُّأنُّنتتبعُّكلُّناعقُّينعقُّيف ُّدينُّاهللُّعزُّوجلُّ،وسنةُّنبيهُّ وجبُّعلىُّكلُّمسلمُّ
أنُّيتنبهُّإىل ُّحجرُّالزاويةُّالذى ُّيرتكزونُّعليهُّفيحط مه ُّويسحقهُّ،ويبحث ُّعنُّالقاعدةُّاليت ُّينطلقونُّمنها؛ُّفيخرهبا ُّويدمرهاُّعلى ُّمنُّ
ُّوسع ُّأعداءُّ
ُّماُّسنحرص ُّعليه ُّمبشيئةُّاهلل ُّتعاىلُّيف ُّهذا ُّالفصل ُّعن ُّوسائلهم ُّيف ُّ الكيد ُّللسنةُّاملطهرةُّ ،خصوصا ُّبعدُّأن ُّ
ُّ
فيهاُّ،وهذا

اإلسالمُّدائرة ُّهذهُّالشبهاتُّوجعلوها ُّموضعُّنظرُّيفُّ حبوثهمُّودراستهمُّ،فاغتُّهباُّمنُّاغتُّمنُّأبناء ُّاإلسالمّ .ّ)8 (.
ونحصرّالمطلوبّفيّسبعة ّأبحاثّوهيّ :

البحثّاألول ُّ:شبهةُّاالكتفاءُّبالقرآنُّالكرميُّوعدمُّاحلاجةُّإىلُّالسنُّةُّالنُّبويةُّوالردُّعليها(ُّ .وهيُّ
الشبهةُّاألساسية) ُّ
البحثّالثانيُّ:شبهةُّأنُّالسنُّةُّلوُّكانتُّحجةُّلتكفُّ لُّاهللُّعزُّوجلُّحبفظهاُّوالردُّعليهاُّ .
البحثّالثالثُّ :ردُّدعوىُّقصرُّطاعةُّالنيبُّعلىُّماُّبلغُّمنُّالقرآنُّدونُّالسنةُّ .
البحثّالرابعُّ :بعضُّالدررُّواالجتهاداتُّالفقهيةُّالبديعة ُّ،اليتُّتفتقتُّعنهاُّأذهانُّبعضُّ
القرآنينيُّ،منُّاملسائلُّالعجيبةُّاليتُّاستنبطُّوهاُّمنُّالقرآنُّالكرميُّبدونُّرجوعهمُّإىلُّبيانُّالنيبُّ
نشرهاُّموقعهمُّ .
ُّوهديهُُّّ،و ُّ
البحثّالخامسُّ:دعوىُّتقدميُّالعقلُّعلىُّالسُّنةُّ .
البحثّالسادسُّ :ردُّدعوىُّإنكارُّحجيُّةُّحديثُّاآلحادُّ .
البحثّالسابع ُّ :الزعمُّأنُّتسويةُّالسنةُّبالق رآنُّيفُّقوةُّاإللزامُّتأليهُّللرسول!!ُّ .
ُُّّ-ُّ8كتاباتُّأعداءُّاإلسالمُّومناقشتهاُّ،دُّ.عمادُّالسيدُّحممدُّإمساعيلُّالشربيينُّ ،صُّ. 824ُّ:نسخةُّاملكتبة ُّالشاملةُّ ُّ
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البحثّاألولّ:شبهةّاالكتفاءّبالقرآن ّالكريمّوعدمّالحاجةّإلىّالسنّةّالنّبويةّوالردّعليها ّ( ّ .)2
ُُُُُُُّّّّّّّيتظاهرونُّبإجاللُّ القرآنُّواحتامهُّ،وأنهُّاحلجةُّاليتُّ ليسُّوراءهاُّحجةُّ،فيقولونُّ:عليناُّباالكتفاءُّبالقرآنُّالكرميُّفقط؛ُّفهوُُّّكتابُّ
تظاهراُّحببهمُّلإلسالمُّ،
اهللُّالذىُّالُّيأتيهُّالباطلُّمنُّبنيُّيديهُّوالُّمنُّخلفهُّ،وهوُّاملصدرُّاألولُّلإلسالمُّ،وهوُّالذىُّسلمُّمنُّالتغيريُّ ُّ
ُّ
ودفاعاُّعنهُّ،وغريةُّعلىُّماُّيفُُّّكتابُّاهللُّعزُّوجلُّمنُّشريعةُّوأحكامُّ،غري ُّأهنمُّالُّيريدونُّأنُّيضبطواُّأنفسهمُّوعقوهلمُّهبذ اُّالذىُّأمرُّ
القرآنُّالكرميُّبضبطُّأنفسناُّوعقولناُّبه ُّ،ومنُّمثُّيرونُّأنُّالسنةُّالُّتعتمدُّكمص درُّثانُّيفُّالتشريعُّاإلسالمي؛ُّإذُّأنُّالدينُّقدُّاكتملُّ
بالقرآن ُّوحدهُّدونُّالسنةُّ،يستدلونُّعلىُّاالكتفاءُّبالقرآن ُّوحدهُّ،وعدمُّحجيةُّالسنةُّواحلاجة ُّإليهاُّ،بآيات ُّعدةُّمثلُّ :
ُُُُُُُُّّّّّّّّ قولهُّتعاىل{ُّ:فرطناُّيفُّالكتابُّمنُّشيءُّمثُّإىلُّرهبمُّحيشرون}ُّ[األنعاامُّ،]31:وقولهُّتعاىل{ُّ:ونزلناُّعليكُّالكتابُّتبياناُّلكلُّ
]ُّ،وقولهُّتعاىل{ُّ:أفغريُّاهلل ُّأبتغيُّحكماُّوهوُّ الذيُّأنزل ُّإليكمُّالكتابُّمفصال}ُّ[األنعامُّ ،]884:وقوله ُّتعاىلُّ:
شيء}ُّ[النحلُّ 11:
{ومتتُّكلمة ُّربكُّصدقا ُّوعدال}ُّ[األنعامُّ]885:واستدل ُّهبذهُّاآليات ُّالكرمياتُّوما ُّيف ُّمعناها ُّ( ُّ )2عددُّمن ُّأعداءُّالسنة ُّاملطهرةُّ
املنكرينُّحلجيتهاُّقدمياُّوحديثاُّ،الزاعمنيُّأنُّالقرآنُّيف ُّغىنُّعنُّالسنة؛ُّألنُّفيهُّبيانُّوتفصيلُّكلُّشيءُّ ،وقوله ُّتعاىل{ُّ:وأوحيُّإيلُّ ُّهذاُّ
القرءانُّألنذركمُّبهُّومنُّبلغ}ُّ[االنعامُّ ،]81:وقولهُّتعاىل{ُّ:والذينُّميسكونُّبالكتاب}ُّ[األعرافُّ،]820:وقولهُّتعاىل{ُّ:أوملُّيكفهمُّ
أناُّأنزلناُّعليك ُّالكتابُّيتلى ُّعليهمُّإنُّيفُّذلكُّلرمحةُّوذكرىُّلقومُّيؤمنون} ُّ[العنكبوتُّ ُّ)3 (ُّ.]58:
ويستدلون ُّبأن ُّالرسول ُّ مل ُّيصرحُّبأن ُّ السنةُّهي ُّاملصدر ُّالثانُّللتشريعُّ ،وأن ُّقوله ُّعزُّوجل {ُّ :اليومُّأكملت ُّلكم ُّدينكمُّ
} ُّ[ املائدةُّ، ]3ُّ:نزلتُّيفُّأواخرُّحياةُّالنيبُّ وملُّيكنُّللسنةُّوجودُّيومهاُّحسبُّزعمهم ُّ فقدُّمجعتُّبعدُّذلكُّ،ولوُّكانُّالدينُّوكمالهُّ
متوقفاُّعليهاُّ،ملاُّنزلتُّهذهُّاآلية ُّ،وأنُّالقرآنُّكماُّجاءُّبكلُّشيءُّفقدُّبنيُّكذلكُّكلُّأمرُّمنُّأمورهُّوفصلهُّحبيثُّالُّحيتاجُّإىلُّشيءُّ
آخرُّيفصلهُّقال ُّعزُّوجل{:ونزلنا ُّعليكُّالكتاب ُّتبياناُّلكل ُّشيء} ُّ[ النحل ُّ،]11ُّ :ويتساءلونُّ:إذاُّكان ُّالقرآنُّجاء ُّبكلُّشيء ُّوملُّ
يتكُّشيئاُّإالُّبيُّ نهُّوفصلهُّعلىُّأكملُّوجهُّ،فماُّاحلاجةُّإذنُّإىلُّالسنة؟ ُّرامنيُّمنُّوراءُّذلكُّكلهُّإىلُّإنكارُّحجيةُّالسنةُّوالطعنُّيف ُّكوهناُّ
املصدرُّالثانُّمنُّمصادرُّالتشريعُّاإلسالميُّ،بغيةُّالتحللُّمنُّهذاُّاملصدرُّالعظيمُّوتركُّالعملُّهباُّ .
أربعةّوجوه ّإلبطالّالشبهةُّ :
ُّ )8لقدُّتواترتُّآياتُّالقرآنُّالصرحيةُّيفُّالدعوةُّإىلُّالتمسكُّبالسنةُّواحلضُّعلىُّاالعتصامُّهباُّ،وأكدُّالنيبُّيفُّكثريُّمنُّأحاديثهُّ
أنُّاهلديُّيفُّاتباعُّسنتهُّ،فأمرُّباألخذُّهباُّوحذرُّم نُّخمالفتهاُّ،فكيفُّيدعونُّأنُّالنيب ُّملُّيصرحُّبأنُّالسنةُّهيُّاملصدرُّالثانُّللتشريع؟! ُّ
 ُّ -ُّ8منُّجهودُّاألمةُّيفُّحفظُّالسنةُّ"دراساتُّيفُّالسنةُّوعلومُّاحلديث"ُّ،دُّ.أمحدُّحسنيُّحممدُّإبراهيمُّ ،مطبعةُّاحلسنيُّاإلسالميةُّ،القاهرةُّ،ط8481ُّ،8هـ8111ُّ/مُّ.
ُّحممودُّخلفُّ،مكتبةُّاإلميانُّ،مصر 2002ُّ،مُّ.دفاعُّعنُّاحلديثُّالنبويُّ،دُّ.أمحدُّعمرُّهاشمُّ،مكتبةُّوهبةُّ،
تد وينُّ وت وثيقُّالسنةُّالنب ويةُّيفُّحياة ُّالرسولُّ والصح ابةُّ،دُّ.مجال ُّ
القاهرةُّ،ط8428ُّ،8هـ 2000ُّ/مُّ.حجيةُّالسنةُّوردُّالشبهاتُّاليتُّأثريتُّحوهلاُّ،اجلامعةُّالد وليةُّبأمريكا ُّالالتينيةُّ،طبعةُّخاصةُّ.الشبهاتُّالثالثونُّاملثارة ُّإلنكار ُّالسنةُّ
النب ويةُّ"عرضُّ وتفنيد ُّ ونقض"ُّ،دُّ.عبدُّالعظيمُّإبراهيم ُّحممدُّاملطعينُّ،مكتبةُّوهبةُّ،القاهرةُّ،ط8420ُّ،8هـ 8111ُّ/مُّ.السنةُّالنب ويةُّبنيُّكيدُّاألعداءُّوجهلُّاألدعياءُّ،محديُّ
عبدُّاهللُّعبدُّالعظيمُّالصعيديُّ،مكتبة ُّأ والدُّالشيخُّ ،مصرُّ،ط 2002ُّ، 8مُّ.السنةُّاإلسالميةُّبنيُّإثباتُّالفامهنيُّورفضُّاجلاهلنيُّ،دُّ.رء وفُّشليبُّ،مطبعةُّالسعادةُّ،القاهرةُّ،
ط8311ُّ،8هـ8121ُّ/مُّ .
ُُّّ-ُّ2كق ولهُّتعاىل {ُّ:ولقدُّجئناهمُّبكتاب ُّفصلناهُّعلىُّعلمُّهدىُّورمحةُّلقومُّيؤمنون}ُّ[األعرافُّ،] 52:وق ولهُّتعاىل{ُّ:كتاب ُّفصلتُّءاياتهُّقرءاناُّعربيا} ُّ[فصلتُّ .]3:
 ُّ -ُّ3استدلُّهبذهُّاآليةُّالدكتورُّتوفيقُّصدقيُّيفُّجملةُّاملنار ُّاجمللدُّ ُّ،. 102/1وأيدهُّمجالُّالبناُّ(يفُّكتابهُّالسنةُّودورهاُّيفُّالفقهُّاجلديدُّصُّ) 33وه وُّشقيقُّالشهيدُّحسنُّالبناُّ،
وحممودُّأبوُّريهُّ(يفُّأض واءُّعلىُّالسنةُّاحملمديةُُّّ،ُّ) 404وحممدُّجنيبُّ(يفُّالصالةُّصُُّّ،ُّ) 23وقاسمُّأمحدُّ(يفُّإعادةُّتقييم ُّاحلديث ُّ ُّ، )14ومصطفىُّكمالُّاملهدويُّ(يفُّكتابهُّ
البيانُّبالقرآنُّ ُّ،ُّ) 21،80/ 8وأمحدُّصبحىُّمنصورُّ(يفُّكتابيه ُّالصالةُّيفُّالقرآنُّصُّ ُّ، 48ُّ،40ُّ، 32وملاذاُّالقرآنُّصُّ ،ُّ) 80وإمساعيلُّمنصورُّ(يفُّكتابهُّتبصري ُّاألمةُّحبقيقةُّ
السنةُّصُُّّ،ُّ) 88ورشادُّخليفةُّ(يفُّكتابيه ُّقرآنُّأمُّحديث ُّصُّ ُّ، 4والقرآنُّ واحلديثُّ واإلسالمُّصُّ ُّ) 32واألخريُّحصلُّعلىُّبكالوريوس ُّالزراعةُّمنُّجامعةُّعنيُّمشسُّ،عملُّ
ُّكانُّيقومُّبتدريس ُّأفكاره ُّ
ُّ
خبرياُّزراعيا ُّبال والياتُّاملتحدة ُّاألمريكيةُّ،كانُّعميالُّللبهائيةُّ ويدعوُّإليهاُّ،ادعىُّالنبوةُّوماتُّمقت والُّداخلُّمسجدُّقريب ُّمنُّجامعةُّأريزونا ُّحيث
البهائيةُّاليتُّتشككُّيفُّاإلسالمُّ،وىفُّحجية ُّالسنةُّاملطهرةُّ،انظرُّ:قصتهُّيفُّكت ايبُّالدفاعُّعنُّالسنةُّص ُّ 42وماُّبعدهاُّ،ومسيلمةُّيفُّمسجدُّتوسانُّصُُّّ، 20ُّ، 84كالمهاُّ
ألستاذناُّالدكتور ُّطهُّحبيشي ُّصُّ. 84،20ورشادُّخليفةُّصنيعةُّالصليبية ُّالعامليةُّللدكتورُّخالدُّنعيم ُّصُُّّ، 51-84أماُّأمحدُّصبحيُّمنصورُّخترجُّيفُّاألزهرُّوحصلُّعلىُّ
العامليةُّيفُّالتاريخ ُّمنُّاجلامعةُّ وتربأُّمنُّا لسنةُّفتربأتُّمنهُّاجلامعةُّ،سافرُّإىلُّأمريكاُّوعملُّمعُّاملتنبئ ُّرشادُّخليفةُّ،حياضرُّباجلامعةُّاألمريكية ُّمبصرُّ،ومديرُّرواقُّبنُّخلدونُّ
ظرُّقصتهُّهوُّورشادُّخليفةُّيفُّ
ُّ
باملقطمُّ.منُّمصنفاتهُّ:األنبياءُّيفُّالقرآن ُّ،واملسلمُّالعاصيُّ،وعذابُّالقربُّ والثعبانُّاألقرع ُّ،وملاذاُّالقرآنُّ،باسمُّمستعارُّوه وُّعبدُّاهلل ُّاخلليفةُّ.ان
كتايبُّمسيلمةُّيفُّمسجدُّتوسان ُّ،والدفاعُّعنُّالسنةُّاجلزءُّاألولُّكالمهاُّلفضيلةُّاألستاذُّالدكتورُّطهُّحبيشيُّ .
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ُّ )2السنةُّالنبويةُّكانتُّموجودةُّيفُّحياةُّالنيب ؛ُّإذُّكانتُّهيُّالطريقةُّالعمليةُّوالتطبيقُّاجملسدُّلتعاليمُّالدينُّ،وقدُّبثهاُّصحابةُّ
رسولُّاهللُّبعدُّوفاتهُّخشيةُّالتأمثُّب كتمانُّالعلمُّ،كماُّأنُّعدمُّكتابتهاُّالُّيعينُّعدمُّوجودها؛ُّإذُّالُّيلزمُّمنُّنفيُّالكتابةُّنفيُّاملكتوبُّ،
هذاُّفضالُّعنُّأنُّالكتابةُّليستُّمنُّلوازمُّاحلجيةُّ،الُّسيماُّوقدُّحلُّحملهاُّماُّهوُّأقوىُّمنهاُّ،وهوُّاحلفظُّالواعيُّعندُّالصحابةُّبعدُّ
التلقيُّاملباشر ُّمنُّالنيب ُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّ .
ُّ )3إن ُّ القرآنُّملُّيتضمنُّتفصيالُّلكلُّأمورُّالشريعةُّكالعباداتُّمنُّصالةُّوصيامُّوحجُّ...إخلُّ،وإمناُّجاءُّجممالُّلكل ُّشيءُّ،
وتركُّالتفصيلُّللسنةُّالنبوية ُّ،أليسُّهذاُّدليالُّقاطعا ُّعلىُّوجوبُّوجودُّالسنةُّوصدورهاُّعنُّالنيب ُّكمصدرُّثانُّللتشريع؟! ُّ
ُُّّ )4اآلياتُّاليتُّاستشهدواُّهباُّالُّتنفيُّحجيةُّالسنةُّ ،بلُّتؤكدهاُّ :فالدينُّيفُّقوله ُّعزُّوجل {ُّ :اليومُّأكملتُّلكم ُّدينكم}ُّ
املقصودُّبهُّالقرآنُّوالسنة؛ُّإذُّمهاُّالوحيُّالذيُّبينُّعليهُّالدينُّ،وليسُّاملقصودُّبهُّالقرآنُّفقطُّ،والدليلُّعلىُّذلكُّأنُّالوحيُّالقرآنُّملُّ
باُّ،ولوُّافتضناُّأنُّاآليةُّآخرُّماُّنزلُّوأنُّمعىنُّ
ُّ
يتوقفُّعندُّهذهُّاآليةُّ،وإمناُّنزلتُّبعدهاُّآياتُّأخرُّتتضمنُّتشريعاتُّذاتُّأمهيةُّكآيةُّالر
الدينُّهوُّالقرآنُّفليسُّيفُّذلكُّنفيُّحلجيةُّالسنة ُّبلُّهيُّدليلُّآكدُّعلىُّحجيتها؛ُّإذُّهيُّبيان ُّللقرآنُّوالُّكمالُّللدينُّب دون ُّبيانُّ،
املرادُّبـُّ"الكتاب"ُّيفُّقوله ُّعزُّوجل{:ماُّفرطناُّيفُّالكتابُّمنُّشيء} ُّ[ األنعامُّ ]31ُّ:هوُّاللوحُّاحملفوظُّالذيُّأحصىُّاهللُّفيهُّكلُّشيءُّ
ُّو ُّ
منُّأمورُّخلقهُّ،وليسُّاملرادُّبهُّالقرآنُّالكرميُّ،وإذاُّسلمناُّبأنُّاملقصودُّبهُّالقرآنُّالكرمي؛ُّفإنُّاملعىنُّأنهُّحيويُّكلُّأمورُّالدينُّ،إماُّبالنصُّ
هُّ،واستدالهلمُّبقوله ُّعزُّوجل {ُّ :أوملُّيكفهمُّأناُّأنزلناُّعليكُّالكتاب} ُّ[ العنكبوتُّ ]58ُّ:استداللُّخاطئ؛ُّ
الصريحُّ،وإماُّببيانُّالسنةُّل ُّ
ُّمعجزةُّ
ُّ
وذلكُّألنُّاملخاطبنيُّهناُّهمُّاملشركونُّحينما ُّقالواُّ:لوُّأنُّاهللُّأنزلُّعلى ُّحممدُّآياتُّمنُّعندهُّ،فردُّاهللُّعليهم ُّبأنُّكتابهُّهذا
كافيةُّهلمُّيفُّالتصديقُّبرسالتهُّ ،والُّعالقةُّهلاُّبأنُّالقرآنُّكفايةُّللمؤمننيُّيفُّكلُّشيءُّدونُّالسنةُّكماُّزعمواُّ .
ُُُّّّ ُُُُّّّّوقوله ُّعزُّوجل[ُّ:ونزلناُّعليكُّالكتابُّتبياناُّلكلُّشيء} ُّ[ النحل ]11ُّ:تعينُّأنُّالقرآنُّقدُّنزلُّمبيناُّلكلُّشيءُّمنُّأمورُّالدينُّ
يفُّشكلُّقواعدُّكليةُّجمملةُّ،أماُّتفاصيلُّتلكُّالقواعدُّوماُّأشكلُّمنهاُّفالبيانُّ فيهاُّقدُّأوكلُّإىلُّالسنةُّالنبويةُّ ،ول ذلكُّأمرُّاهللُّنبيهُّأنُّ
يبنيُّللناس ُّماُّنزلُّإليهم ُّ،وهذاُّعنُّطريقُّقولهُّأوُّفعلهُّأوُّتقريرهُّ ،ومنُّمثُّيتعذرُّاالنتفاعُّبالقرآن ُّدونُّالسنة؟ُّ ُّ

ّّّّّّّّأوالّ:اآل ياتّالتيّاستشهدواّبهاّالّ تنفيّحجيةّالسنةّ :
ُّ،واهللُّعز ُُّّوجلُّ
ُُُُُُُُّّّّّّّّشبهتهمُّيف ُّهذهُّاآليات؛ ُّأهنا ُّتبنيُّ ُّأنُّالقرآن ُّتامُّقدُّحوىُّكلُّشيءُُّّكماُّيف ُّآية ُّاألنعامُّ{ومتتُّكلمة ُّربك} ُّ
يقولُّماُّفرطُّيف ُّ الكتابُّمنُّشيءُّ،كماُّيف ُّآيةُّاألنعامُّ{ما ُّفرطناُّيفُّالكتابُّمن ُّشيء} ُّ فأتىُّبالعام ُّمثُّفصلهُّتفصيالُّ،كماُّيف ُّآيةُّ
األنعامُّ{ وهوُّالذيُّأنزلُّإليكمُّالكتابُّمفصال} ُّوغريهاُّ،وأتىُّباجململُّمثُّبيُّنهُّللناسُّتبيناُّتاماُّ،كماُّيفُّأيةُّالنحلُّ{ونزلناُّعليكُّالكتابُّ
تبياناُّلكلُّشيء} ُّفهوُّالُّحيتاجُّبعدُّهذاُّالبيانُّإىلُّشيء ُّآخرُّ،وإالُّلوُّاحتاجُّإىلُّشيء ُّآخرُّلكانُّالقرآنُّغريُّصادقُّفيماُّقالُّ،وهذاُّ
أمرُّمستحيلُّعلى ُّ اهللُّعزُّوجلُّ،ومستحيلُّعلىُّكالمهُّ،هذهُّهيُّ الشبهةُّاألوىلُّيف ُّ أصلهاُّاألصيلُّوكليامهاُّاليت ُّالُّخترجُّعنهاُّمهماُّعالُّ
الضجيجُّأوُّارتفعُّالصياحُّ( ُّ .ُّ)8
ُُُُُُُّّّّّّّفهمواُّأنُّاملرادُّمنُّالكتابُّيف ُّقولهُّتعاىلُّ{ماُّفرطناُّيفُّالكتابُّمنُّشيء} ُّ القرآنُّ،ولكنُّجمموعُّاآلياتُّابتداءُّوهنايةُّ،يفيدُّأنُّ
املرادُّبالكتاب ُّهنا ُّهو ُّاللوحُّاحملفوظ ُّالذي ُّحوىُّكل ُّشيء ُّ،واشتمل ُّعلىُّمجيع ُّأحوالُّاملخلوقاتُّكبريهاُّوصغريهاُّ ،جليلها ُّودقيقهاُّ،
ماضيهاُّوحاضرهاُّومستقبلهاُّ،علىُّالتفصيلُّالتامُّكماُّجاءُّيف ُّ احلديثُّعنُّعبدُّاهللُّبنُّعمروُّبنُّالعاصُّقالُّ:مسعتُّرسولُّاهللُّصلىُّ
ُّ
اهللُّعليهُّوسلمُّيقول"ُّ:كتبُّاهللُّمقادير ُّاخلالئقُّقبلُّأنُّخيلقُّالسماواتُّواألرضُّخبمسنيُّألفُّسنةُّ.قالُّ:وعرشهُّعلىُّاملاء"ُّ( ُّ ُّ)2

 ُّ -ُّ8السنةُّيفُّم واجهةُّأعدائهاُّلألستاذُّالدكتورُّطهُّحبيشي ُّصُُّّ43،44بتصرفُّ ،السنةُّومكانتهاُّىفُّالتشريع ُّصُُّّ . 858
ُّ -ُّ2أخرجهُّمسلمُّ(بشرحُّالنووى)ُّكت ابُّالقدرُّ،بابُّحجاجُّآدمُّوموسىُّعليهماُّالسالمُُّّ 452/1رقمُُّّ .2453
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ُُُُُُُّّّّّّّوهذاُّهوُّاملناسبُّألنُّ اجلملةُّالسابقةُّذكرتُّعقبُّقولهُّتعاىل{ُّ:وماُّمنُّدابةُّيفُّاألرضُّوالُّطائرُّيطريُّجبناحيهُّإالُّأم مُّأمثالكم}ُّ،
واملثليةُّيف ُّ اآليةُّترشحُّهذاُّاملعىن؛ُّألنُّالقرآنُّالكرميُّملُّينظمُّللطريُّحياةُّكماُّنظمهاُّللبشرُّ،وإمناُّالذىُّحوىُّكلُّشيء ُّللطريُّوالبشرُّ،
وهنايةُّللجميعُّهوُّاللوحُّاحملفوظُّ،وهوُّماُّفهمهُّاملفسرونُّيقولُّ ابنُّكثريُّ:أيُّ اجلميعُّعلمهمُّعندُّاهللُّعزُّوجلُّ،الُّينسىُّ
ُّ
وتضمنُّابتداءُّ
واحداُّمنُّمجيعهاُّ،منُّرزقهُّوتدبريهُّسواءُّكانُّبرياُّأوُّحبريا؛ُّكقولهُّتعاىل{ُّ:وماُّمنُّدابةُّيفُّاألرضُّإالُّعلىُّاهللُّرزقهاُّويعلمُّمستقرهاُّ
ومستودعهاُّكلُّيفُّكتابُّمبني}ُّ[هودُّ.]4:أي ُّمفصحُّبأمسائهاُّوأعدادهاُّومظاهناُّوحاصرُّحلركامهاُّوسكنامها"ُّ( ُّ،)8إنُّمجلة ُّ{ماُّفرطناُّ
يفُّالكتابُّمنُّشيء} ُّ ،معتضةُّلبيانُّسعةُّعلمُّاهللُّتعاىلُّوعظيمُّقدرتهُّ ،وهي ُّنظريُّقولهُّتعاىل{ُّ:وعندهُّمفاتحُّالغيب ُّالُّيعلمها ُّإالُّ
هوُّويعلم ُّما ُّيف ُّالربُّوالبحر ُّوما ُّتسقط ُّمن ُّورقةُّإال ُّيعلمها ُّوال ُّحبة ُّيفُّظلمات ُّ األرض ُّوال ُّرطبُّوال ُّيابس ُّإال ُّيفُّكتاب ُّمبني}ُّ
ُّيفُّ
[األنعام ُّ ،]51:وقولهُّتعاىل{ُّ:عاملُّالغيبُّالُّيعزبُّعنه ُّمثقالُّذرةُّيفُّالسمواتُّوالُّيفُّاألرض ُّوالُّأصغرُّمن ُّذلكُّوالُّأكرب ُّإال ُّ
كتابُّمبني} ُّ[سبأُّ،]3:وعلىُّهذاُّا ألساسُّ،ففهم ُّأنُّاملرادُّبالكتابُّيف ُّقولهُّتعاىل {ُّ:ما ُّفرطناُّيفُّالكتابُّمن ُّشيء ُّ}ُّ ،هو ُّالقرآنُّ
غريُّدقيقُّ،ويأباهُّالسياقُّالعامُّلآليةُّوربطهاُّمباُّقبلهاُّ ،وبغريهاُّمنُّاآلياتُّاليتُّيفُّمعناها ُّوسبقُّذكرهاُّ .
بيةُّيكونُّهلاُّأكثرُّمنُّمعىنُّ،ويتحددُّاملعىنُّاملرادُّمنهاُّمنُّخاللُّسياقُّالكالمُّالذيُّ
ُّ
ُُُُُُّّّّّّ ومنُّاملعلومُّبداهةُّأنُّالكلمةُّيف ُّ اللغةُّالعر
وردتُّفيهُّ،وكلمةّ"الكتاب"ّتجئّفي ّالقرآنّبمعنىّالفرضّ،والحكمّ،والقدرُّ(  ُّ.)2فبمعنىّالقدرُّ قولهُّتعاىل{ُّ:وماُّكانُّلنفسُّأنُّ
متوتُّإالُّبإذنُّاهللُّكتاباُّمؤجال}ُّ[آلُّعمرانُّ ،]845:أيُّالُّميوتُّأحدُّإالُّبقدرُّاهللُّ،وحىتُّيستوىفُّاملدةُّاليت ُّضرهباُّاهللُّلهُّ ُّ،وهلذاُّقالُّ
تعاىل{ُّ:كتابا ُّمؤجال}ُّ ،وكقوله ُّت عاىل ُّ{وماُّيعمر ُّمنُّمعمر ُّوال ُّينقصُّمن ُّعمره ُّإالُّيفُّكتاب} ُّ[فاطرُّ ]88:وكقوله ُّتعاىل{ُّ :الذيُّ
الصالةُّكانتُّعلىُّاملؤمننيُّ
ُّ
خلقكمُّمنُّطنيُّمثُّقضىُّأجالُّوأجلُّمسمىُّعنده}ُّ[األنعامُّ،)3 (ُّ.]2:وبمعنىّالفرضُّكقولهُّتعاىل{ُّ:إنُّ
كتاباُّموقوتا}ُّ[النساءُّ ]803:قال ُّابنُّعباسُّأي ُّمفروضا ُّ( ُّ،)4والكتابُّيأيت ُّيف ُّ القرآنُّالكرميُّتارة ُّمراداُّبهُّاللوح ُّاحملفوظُّكما ُّسبقُّ
جُّالناسُّمنُّالظلماتُّإىلُّالنورُّبإذنُّ
ُّ
ميُّكماُّيف ُّ قولهُّتعاىل{ُّ:الرُّكتابُّأنزلناهُّإليكُّلتخر
وأنُّبيُّناُّ،وتارةُّأخرىُّيأيت ُّمراداُّبهُّالقرآنُّالكر ُّ
رهبمُّإىلُّصراطُّالعزيزُّاحلميد}ُّ[إبراهيمُّ ،]2:إىلُّغريُّذلكُّمنُّاآلياتُّ الكرميةُّ .
ُُُُُُُُّّّّّّّّ ومعُّهذاُّفنحنُّنسلمُّلكمُّأنُّاملرادُّمنُّالكتابُّ"القرآن"ُّ،ولكنناُّنقولُّلكمُّ:إنُّهذاُّالعمومُّغريُّتامُّ،بلُّهوُّخمصصُّبقولُّاهللُّ
تعاىل{ُّ:وماُّأنزلناُّعليكُّالكتابُّإالُّلتبنيُّ ُّهلمُّالذيُّاختلفواُّفيهُّوهدىُّورمحةُّلقومُّيؤمنون}ُّ[النحلُّ ،]44:والذي ُّجيعلناُّنذهبُّإىلُّ
ختصيص ُّهذاُّالعامُّأمران -8ُّ :لتتفقُّآياتُّالقرآنُّوالُّتتعارضُّيف ُّظاهرها؛ ُّفإنُّالقرآنُّملئُّباآلياتُّاليت ُّفوضُّاهللُّنبيُّهُّصلىُّاهلل ُّعليهُّ
وسلمُّيف ُّشرحُّأحكامها-2ُّ ،إنُّكثرياُّمن ُّاألمورُّاجلزئيةُّيف ُّحياةُّاجملتمعُّحتتاجُّإىل ُّحكمُّ،وليسُّيف ُّ القرآن ُّإالُّقواعدهُّالكلية ُّالعامةُّ.
وعلىُّهذاُّفالُّبأسُّأنُّيكونُّالكتابُّيفُّ اآليةُّالكرميةُّهوُّالقرآنُّالكرميُّ( ُّ .)5
ُّ:نعمُّملُّيفرطُّربناُّعزُّوجلُّيفُُّّكتابهُّيفُّشيء ُّمنُّأمورُّالدينُّعلىُّسبي لُّاإلمجالُّ،ومنُّبنيُّماُّملُّيفرطُّيف ُّبيانهُّوتفصيلهُّ
ُّ
ُُُُُُُّّّّّّّونقول
إمجاالُّبيان ُّحجية ُّالسنةُّوجوب ُّاتباعها ُّوالرجوع ُّوالتحاكمُّإليها؛ ُّفالقرآن ُّجامعُّدون ُّتفريطُّكل ُّالقواعدُّالكربى ُّللشريعة ُّاليت ُّتنظمُّ
للناسُّشئونُّدينهمُّودنياهمُّ،والسنةُّالنبويةُّهي ُّ املبينةُّجلزئيامهاُّوتفاصيلهاُّوهي ُّ املنريةُّللناسُّطريقُّاحلياةُّ،وتنسجمُّهذهُّاآليةُّمعُّاآلياتُّ
األخرىُّاليتُّتؤكدُّبالنص ُّأمهيةُّالسنةُّجتاهُّماُّيفُّ الكتابُّمنُّالقواعدُّاليتُّحتتاجُّإىلُّختصيصُّأوُّتقييدُّأوُّتوضيحُّأوُّتبينيُّإخلُّ .
ُّ،فالُّحيتاجُّبعدُّهذاُّالبيانُّإىلُّ
ُّ
ُُُُُُُّّّّّّّوهناُّنأيت ُّ للردُّعلىُّاآلياتُّاألخرىُّاليت ُّ استدلواُّهباُّعلىُّأنُّ القرآنُّأنزلُّمفصالُّوتبياناُّلكلُّشيء
السنةُّاملطهرةُّ،أماُّقولهُّتعاىل{ُّ:وه وُّالذيُّأنزلُّإليكمُّالكتابُّمفصال}ُّ ،وقولهُّتعاىل{ُّ:ونزلناُّعليكُّالكتابُّتبيانا ُّلكلُّشيء} ُّ ُّ
ُّ -ُّ8تفسريُّالقرآنُّالعظيمُّ ُّ، 832ُّ، 838/2وانظرُّ:فتحُّالقديرُّللشوكانُُّّ .48/3
ُّ -ُّ2القاموسُّاحمليط ُُّّ، 820/8وخمتارُّالصحاحُّصُُّّ .542
ُّ -ُّ3تفسريُّالقرآنُّالعظيمُُّّ . 480/8
ُّ -ُّ4تفسريُّالقرآنُّالعظيمُّالبنُّكثريُُّّ .550/ 8
ُّ -ُّ5البحر ُّاحمليط ُّيفُّأصولُّالفقهُّللزركشيُُّّ . 448/8
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فاملرادُّبالتفصي لُّوالبيانُّهناُّ:تفصيلُّوبيانُّكل ُّشيء ُّ منُّأحكامُّهذاُّالدينُّكقواعدُّكليةُّجمملةُّ،أماُّتفاصيلُّتلكُّالقواعدُّوما ُّأشكلُّ
منها؛ُّفالبيانُّفيهاُّراجع ُّإىلُّالسنةُّالنبوية ُّ ،قالُّتعاىل{ُّ:وأنزلنا ُّإليكُّالذكرُّلتبني ُّللناسُّماُّنزل ُّإليهم}ُّ[النحلُّ ]44:فقاعدة ُّوجوبُّ
اتباعُّالرسولُّوالتحاكمُّإىلُّسنتهُّاملطهرةُّمنُّالقواعدُّالكليةُّاجململةُّهل ذاُّالدينُّ،وفصلهاُّربناُّعزُّوجلُّيفُُّّكتابهُّالعزيزُّكماُّيفُّ اآليةُّالسابقةُّ،
وقولهُّتعاىل{ُّ:وماُّأنزلناُّعليكُّالكتابُّإالُّلتبنيُّهلمُّالذيُّاختلفواُّفيه}ُّ[النحلُّ ]44:عنُّابنُّمسعودُّيفُّتفسريُّقولهُّتعاىلُّ{تبياناُّلكلُّ
شيء}ُّقالُّ:قدُّبنيُّلناُّيف ُّهذاُّالقرآنُّكلُّعلمُّوكلُّشيءُّوقالُّجماهد ُّ:كلُّحاللُّوحرامُّ،وقولُّابنُّمسعودُّأعمُّوأمشل؛ُّفإنُّالقرآنُّ
اشتملُّعلىُّكلُّعلمُّنافعُّمنُّخربُّماُّسبقُّ،وعلمُّماُّسيأيتُّ،وكلُّحاللُّوحرامُّ،وماُّالناسُّإليهُّحمتاجونُّيفُّأمرُّدنياهمُّودينهمُّومعاشهمُّ
ومعادهمُّ،وقال ُّ األوزاعي{ُّ:تبيانا ُّلكلُّشيء} ُّأي ُّبالسنة ُّ( ُّ،)8والُّتعارض ُّبنيُّالقولنيُّ فابنُّمسعود ُّيقصدُّالعلمُّاإلمجايل ُّ الشاملُّ،
واألوزاعي ُّيقصدُّتفصيل ُّوبيانُّالسنةُّهلذاُّالعلمُّاإلمجايلُّ .
ُُُُُُُّّّّّّّفالقول ُّبأنُّالقرآنُّالكرميُّتبيان ُّلكلُّشيءُّقولُّصحيحُّيف ُّذاتهُّباملعىنُّاإلمجايل ُّولكنُّالفساد ُّفيماُّبنوه ُّعليهُّمنُّاالستغناء ُّعنُّ
السنةُّواالكتفاءُّبالقرآنُّليؤولوهُّحسبُّأهوائهمُّ،وإالُّفربُّالعزةُّهوُّالقائلُّيف ُّنفسُّسورةُّالنحلُّوقبلُّهذهُّاآليةُّقالُّتعاىل{ُّ:وأقسمواُّ
باهللُّجهدُّأمياهنمُّالُّيبعثُّاهللُّمنُّميوتُّبلىُّوعداُّعليهُّحقاُّولكنُّأكثرُّالناسُّالُّيعلمونُّ(ُّ) 31ليبنيُّهلمُّالذيُّخيتلفونُّفيهُّوليعلمُّ
الذينُّكفروا ُّأهنمُّكانواُّكاذبني}ُّ ،وقال ُّتعاىل{ :وأنزلنا ُّإليكُّالذكر ُّلتبني ُّللناس ُّما ُّنزلُّإليهم ُّولعلهم ُّيتفكرون(ُّ ،}ُّ )44وقال ُّتعاىلُّ:
{أنزلناُّعليكُّالكتابُّإالُّلتبنيُّهلمُّالذيُّاختلفواُّفيهُّوهدىُّورمحةُّلقومُّيؤمنون( ُّ})44فتلكُّثالثُّآياتُّكرمياتُّيفُّنفسُّسورةُّالنحلُّ
ُّوسابقةُّآليةُّ{ونزلناُّعليكُّالكتابُّتبياناُّلكلُّشيء}ُّوالثالثُّآياتُّتسندُّصراح ةُّمهمةُّالبيانُّوالتفصيلُّإىلُّالنيبُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّ
صاحبُّالسنةُّاملطهرةُّ،فهلُّيعقلُّبعدُّذلكُّأنُّيسلبُّاهللُّعزُّوجلُّهذهُّاملهمةُّ" البيان"ُّ،اليت ُّهيُّمنُّمهامُّالرسلُّمجيعاُّكماُّقالُّعزُّ
وجلُّ{أرسلناُّمنُّرسولُّإالُّبلسانُّقومه ُّليبنيُّهلم}ُّ[إبراهيمُّ. ُّ ]4:وقالُّعزُّوجل{ُّ :وإذُّأخذُّاهللُّميثاقُّالذينُّأوتواُّالكتاب ُّلتبيننهُّ
ُّ
للناسُّوالُّتكتمونه}ُّ[آلُّعمرانُّ ،]812:ويوقعُّالتناقضُّبآيةُّ{الكتابُّتبيانا ُّلكلُّشيء} ُّ،إنُّكلُّالرافضنيُّحلجيةُّالسنةُّ،البد ُّأنُّ
يلتزمواُّهبذه ُّالنتيجةُّاليت ُّتعودُّبالنقض ُّع لىُّاإلميان ُّبالكتابُّ،ومبن ُّأنزلُّالكتاب ُّجلُّجاللهُّ ،سواءُّأقروا ُّبلساهنمُّهبذا ُّالنقضُّأم ُّالُّ،
ُّ
وتنبهواُّإىلُّذلكُّأمُّال؟!! ُّ
ُُُُُُُّّّّّّّيقول ُّاإلمام ُّالشاطيب"ُّ :تعريف ُّالقرآن ُّبا ألحكام ُّالشرعية ُّأكثرهُّكلى ُّال ُّجزئي ُّ ،وحيث ُّجاء ُّجزئيا ُّفمأخذه ُّعلى ُّالكليةُّ ،إماُّ
باالعتبارُّأوُّمبعىنُّاألصلُّ،إالُّماُّخصهُّالدليلُّمثلُّخصائصُّالنيب ُّ ،ويدلُّعلىُّهذاُّاملعىنُّبعدُّاالستقراءُّاملعترب ُّأنهُّحمتاجُّإىلُّكثريُّمنُّ
البيانُّ،فإن ُّالسنة ُّعلىُّكثرمهاُّوكثرة ُّمسائلها ُّإمناُّهي ُّبيان ُّللكتابُّك ماُّسيأيت ُّشرحه ُّإن ُّشاءُّاهلل ُّتعاىلُّ ،وقدُّقا ل ُّاهلل ُّتعاىل{ُّ :وأنزلناُّ
ُّأمورُّ
إليكُّ الذكرُّلتبنيُّللناسُّما ُّنزلُّإليهم} ُّ،وإذاُّكانُّاألمرُّكذلك ُّفالقرآنُّعلىُّاختصارهُّجامعُّ،وال ُّيكونُّجامعاُّإالُّواجملموعُّفيه ُّ
كلياتُّألن ُّالشريعةُّمتت ُّبتمام ُّنزوله؛ُّلقوله ُّتعاىل{ُّ:اليوم ُّأكملت ُّلكمُّدينكم ُّوأمتمتُّعليك م ُّنعميت ُّورضيتُّلكم ُّاإلسالم ُّدينا}ُّ
ُّالشريعة ُّمنُّ
وأنت ُّتعلم ُّأن ُّالصالة ُّوالزكاة ُّواجلهاد ُّوأشباه ُّذلك ُّمل ُّيتبني ُّمجيع ُّأحكامها ُّيف ُّ القرآنُّ ،إمنا ُّبينتها ُّالسنةُّ ،وكذا ُّتفاصيل ُّ
األنكحةُّوالعقودُّوالقصاصُّواحلدودُّ،وغريُّذلكُّ.. ُّ .فعلىُّهذاُّالُّينبغيُّيف ُّ االستنباطُّمنُّا لقرآنُّاالقتصارُّعليهُّدونُّالنظر ُّيف ُّشرحهُّ
وبيانهُّوهوُّالسنة؛ُّألنهُّإذاُّكانُّكلياُّوفيهُّأمورُّكليةُّكما ُّيف ُّشأنُّالصالةُّوالزكاة ُّواحلجُّوا لصومُّوحنوهاُّفال ُّحميصُّعنُّالنظرُّيف ُّبيانهُّ،
وبعدُّذلكُّينظرُّيف ُّ تفسريُّالسلفُّالصاحلُّلهُّإنُّأعوزتهُّالسنةُّ،فإهنمُّأعرفُّبهُّم نُّغريهمُّ،وإالُّفمطلقُّالفهمُّالعريبُّملنُّحصلهُّيكفيُّ
فيماُّأعوزُّمنُّذلكُّ،فبيانُّالرسولُّ بيانُّصحيحُّالُّإشكالُّيف ُّ صحته؛ُّألنهُّلذلكُّبعثُّ،قالُّتعاىل{ُّ:وأنزلناُّإليكُّالذكرُّلتبني ُّللناسُّ
هذاُّالبيانُّالنبويُّ( ُّ .)2
ُّ
ماُّنزلُّإليهم}ُّ،والُّخالفُّيف ُّ

ُُّّ -ُّ8تفسريُّالقرآنُّالعظيمُّالبنُّكثريُُّّ .512/ 2
ُّ -ُّ2امل وافقاتُّللشاطيبُُّّ331ُّ -ُّ 330ُّ،308ُّ، 300ُّ،224ُّ-ُّ 224/3بتصرف ُّيسريُّ .
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ُُُُُُُُّّّّّّّّيقولُّالدكتورُّإبراهيمُّحممدُّاخلويل "ُّ:التبيني"ُّهناُّغريُّ"التبليغ"ُّالذىُّهوُّالوظيفةُّاألوىلُّللنيب ُّقالُّتعاىل{ُّ:يا ُّأيهاُّالرسولُّبلغُّماُّ
أنزلُّإليك ُّمنُّربك ُّوإنُّمل ُّتفعلُّفما ُّبلغتُّرسالته} ُّ[املائدةُّ ، ُّ ]42:و"التبيني"ُّو ُّ"التبليغ"ُّوظيفتان ُّموضوعهماُّواحد ُّهو ُّ"القرآنُّ
العظيم"ُّعربُّعنهُّيف ُّآيةُّ"التبليغ"ُّهبذاُّاللفظ{ُّ:ماُّأنزلُّإليك} ُّوعربُّعنهُّيف ُّآيةُّالتبينيُّبلفظُّخمتلف{ُّ:ماُّنزلُّإليهم} ُّوبينهماُّفروقُّ
هلاُّداللتهاُّ،مردهاُّإىلُّالفروقُّبنيُّالوظيفتنيُّ"فالتبليغ"ُّ تأديةُّالنص؛ُّتأديةُّ"ماُّأنزل"ُّكماُّ"أنزل"ُّدونُّتغيريُّماُّعلىُّاإلطالقُّ ،ال ُّزيادةُّ
والُّنقصانُّ،والُّتقدميُّوالُّتأخري ُّ ،وُّ"التبيني"ُّإيضاحُّ،وتفسريُّ،وكش فُّملراد ُّاهللُّمنُّخطابهُّلعبادهُّ،كي ُّيتسىن ُّهلمُّإدراكهُّ ،وتطبيقهُّ،
والعملُّبه ُّعلىُّوجه ُّصحيح ُّ،و ُّ"التبليغ" ُّمسئوليةُّ"املبلغ" ُّوهوُّاملؤمتن ُّعليهاُّ،وهذا ُّسر ُّالتعبري{ُّ:وأنزلنا ُّإليك} ُّحيث ُّعدى ُّالفعلُّ
"أنزل"ُّبـ ُّ"إىل" ُّإىل ُّضمري ُّالنيب ُّ املخاطبُّ ...و ُّ"التبيني"ُّ :مهمةُّ،فرضتها ُّحاجة ُّالناس ُّلفهم ُّما ُّخوطبوا ُّبهُّ ،وبلغوهُّ ،وإدراك ُّداللتهُّ
الصحيحةُّ،ليطبقوهُّتطبيقاُّصحيحاُّ....ومنُّهناُّكانتُّاملخالفةُّيفُّ العبارةُّ… ُّ{ونزلُّإليهم}ُّ… ُّحيثُّعدىُّالفعلُّ"نزل"ُّبـُّ(إىل)ُّ
مضافاُّإىلُّالضمريُّ"هم"ُّ…ُّأيُّ الناسُّ،وعدىُّالفعلُّ"لتبني"ُّإىلُّالناسُّبـُّ"الالم"ُّ أنُّكانتُّحاجتهمُّإىلُّ"التبيني"ُّهيُّ السببُّواحلكمةُّ
منُّورائهُّ ،وهىُّتوحى ُّبقوة ُّأنُّرسول ُّاهلل ُّصلىُّاهلل ُّعليه ُّوسلمُّ،ليس ُّحباجة ُّإىلُّما ُّاحتاج ُّإليهُّالناس ُّمن ُّهذاُّالتبينيُّ ،ولعمرى ُّإنهُّ
لكذلك…ُّ،فقدُّأوحىُّإليهُّبيانهُّوأهلمهُّ،فالتقىُّيف ُّ نفسهُّ"البيان"ُّوُّ"املبني"ُّمعاُّ،وأصبحُّمؤهالُّألنُّيقومُّبالوظيفتنيُّ:وظيفةُّالبالغُّ،
ووظيفةُّالتبينيُّعلىُّسواءُّ… ُّ،واختالفُّالناسُّيف ُّفهمُّالقرآنُّماُّبنيُّمصيبُّوخمطئُّواختالفهمُّيف ُّفهمُّدرجاتُّاإلصابةُّ ،ودركاتُّ
اخلطأُّ…ُّ برهان ُّبنيُّعلى ُّحاجتهم ُّإىلُّ"تبيني"ُّلكتابُّرهبمُّ،ينهضُّبهُّإمامُّاملوقعنيُّعنُّربُّالعاملنيُّ( ُّ .ُّ)8
ُُُُُّّّّّيقولُّاإلمامُّالشافعي "ُّ:والبيانُّاسمُّجامعُّملعانُّجمتمعةُّاألصولُّمتشعبةُّالفروعُّ:فجماعُّماُّأبانُّاهللُّعزُّوجلُّخللقهُّيف ُّكتابهُّ،مماُّ
تعبدهمُّبهُّ ،ملاُّمضى ُّمن ُّحكمهُّجل ُّثناؤه ُّمنُّوجوه-ُّ 8ُّ :منهاُّما ُّأبانه ُّخللقهُّنصا ُّمثل ُّإمجالُّفرائضه ُّيف ُّأنُّعليهم ُّصالةُّ ،وزكاةُّ،
وحجاُّ،وصوماُّ،وأنهُّحرمُّالفواحشُّماُّظهرُّمنهاُّوماُّبطنُّ،ونصُّعلىُّالزناُّ،واخلمرُّ،وأكلُّامليتةُّ،والدمُّ،وحلمُّاخلنزيرُّ،وبنيُّهلمُّكيفُّ
فرضُّالوضوءُّ،م عُّغريُّذلكُّمماُّبنيُّنصاُّ"إمجاليا"-2ُّ،ومنهاُّماُّأحك مُّفرضهُّبكتابهُّ،وبنيُّكيفُّهوُّعلىُّلسانُّنبيهُّمثلُّعددُّالصالةُّ،
كاةُّووقتهاُّ،إىلُّغريُّذلكُّمنُّفرائضهُّاليتُّأنزهلاُّيفُُّّكتابهُّعزُّوجلُّ -3ُّ،ومنهاُّماُّسنُُّّ رسولُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّمماُّليسُّهللُّفيهُّ
والز ُّ
نصُّحمكمُّ،وقدُّفرضُّاهللُّيفُُّّكتابهُّطاعةُّرسولهُُّّ،واالنتهاء ُّإىلُّحكمهُّفمنُّقبلُّعنُّرسولُّاهللُّفبفرضُّاهللُّقبلُّ( ُّ )2
ُّ
ُُُُُُُُّّّّّّّّمماُّسبق ُّمن ُّقول ُّاإلمامني ُّالشاطيب ُّوالشافعي ُّيتأكد ُّما ُّذكرناه ُّيف ُّأن ُّاملراد ُّم نُّمعىن ُّالبيان ُّوالتفصيل ُّالوارد ُّيف ُّ اآليات ُّاليتُّ
استشهدُّهباُّأعداءُّالسنةُّامل طهرة؛ُّبيانُّوتفصيلُّالقرآنُّلكلُّشيء ُّمنُّأحكامُّهذاُّالدينُّكقواعدُّكلية ُّجمملةُّ،ومن ُّبنيُّتلكُّالقواعدُّ
اليت ُّفصلها ُّوبينهاُّربنا ُّعزُّوجل؛ ُّوجوب ُّاتباعُّنبيهُّ ،والتحاكمُّإىل ُّسنتهُّاملطهرة ُّ( ُّ،ُّ )3ففي ُّتلكُّالسنة ُّاملطهرةُّإيضاح ُّهذه ُّالقواعدُّ
وتفصيلهاُّ،فجاءتُّالسنةُّموافقةُّومؤكدةُّللقرآنُّ،وخمصصةُّلعامهُّ،ومقيدةُّملطلقهُّ،ومفصلهُّجململهُّ،وموضحةُّملشكلهُّ،ومستقلةُّبتشريعُّ
أحكامُّدونُّسابقُّذكرُّهلاُّيفُُّّكتابُّاهللُّعزُّوجلُّ،يقولُّاإلمامُّالشاطيب "ُّ:القرآنُّفيهُّبيانُّكلُّشيء ُّعلىُّذلكُّالتتيبُّاملتقدم؛ُّفالعاملُّ
بهُّعلىُّالتحقيقُّعاملُّ جبملةُّالشريعةُّوالُّيعوزهُّمنهاُّشيء ؛ُّفهوُّأساسُّالتشريعُّ،وإليهُّترجعُّمجي عُّأحكامُّالشريعةُّاإلسالميةُّ،واليت ُّمنهاُّ
السنةُّالنبويةُّ،فهيُّحاصلة ُّفيهُّيفُّ اجلملةُّ،والدليلُّعلىُّذلكُّأمورُّ :
ُّ
ُُُُُُُُّّّّّّّّ -ُّ8منهاُّ:النصوصُّالقرآنيةُّ،كقولهُّتعاىل{ُّ:اليومُّأكملتُّلكمُّدينكمُّوأمتمتُّعليك مُّنعميتُّورضيتُّلكمُّاإلسالمُّدينا} ُّوقولهُّ
تعاىل{ُّ:ونزلناُّعليكُّالكتابُّتبياناُّلكلُّشيء}ُّ،وقولهُّتعاىل{ُّ:ماُّفرطناُّيفُّالكتابُّمنُّشيء}ُّ،وقولهُّتعاىل{ُّ:إن ُّهذاُّالقرءانُّيهديُّ
ُّ

 ُّ -ُّ8السنةُّبياناُّللقرآنُّللدكتورُّإبراهيم ُّحممدُّاخلويلُّصُّ .41-42ُّ، 83ُّ،5ُّ، 4
ُّ -ُّ2الرسالةُّللشافعيُّصُُّّ . 20،22
ُّ -ُّ3انظرُّ:البحرُّاحمليط ُّللزركشيُُّّ .448/ 8
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لليتُّهيُّأقوم}ُّ[اإلسراءُّ]1:وأشباهُّذلكُّمنُّاآلياتُّ الدالةُّعلىُّأنهُّهدىُّوشفاءُّملاُّيفُّالصدورُّ،والُّيكونُّشفاءُّجلميعُّماُّيف ُّ الصدورُّ
إالُّوفيهُّتبيانُّكلُّشيء ُّ( ُّ .)8
ُُُُُُُُّّّّّّّّ-ُّ 2ومنهاُّ:ماُّجاءُّيف ُّ األحاديثُّواآلثارُّاملؤذنةُّبذلكُّكقوله"ُّ :وقدُّتركت ُّفيكمُّماُّلنُّتضلواُّبع دهُّإنُّاعتصمتمُّبهُّكتابُّ
اهلل"ُّ( ُّ،)2وعنُّابنُّعباسُّقالُّ:ملاُّحضرُّرسولُّاهللُّ وىفُّالبيتُّرجا لُّفيهمُّعمرُّبنُّاخلطاب؛ُّفقالُّالنيب "ُّ:هلمُّأكتبُّلكمُّكتاباُّالُّ
تضلونُّبعده"ُّ.فقالُّعمرُّ:إنُّرسولُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّقدُّغلبُّعليهُّالوجعُّوعن دكمُّالقرآنُّ.حسبناُّكتاب ُّ اهللُّ( ُّ،)3وأشباهُّهذاُّ
مماُّروىُّمرفوعاُّوموقوفاُّباالقتصار ُّعلىُّالقرآنُّفقطُّ .
ُُُُُُُّّّّّّّ يقولُّاحلافظُّابنُّحجرُّاالقتصارُّعلىُّالوصيةُّبكتابُّاهلل؛ُّلكونه ُّ أعظمُّوأهم؛ُّوألنُّفيهُّتبيانُّكلُّشيء ُّإماُّب طريقُّالنصُّ،وإماُّ
بطريقُّ االستنباط ُّ،فإلاّاتبعّالناسّماّفي ّالكتابّعملواّبكلّماّأمرهم ّالنبي ّبه ُّ لقولهُّتعاىل{ُّ:ءاتاكمُّالرسولُّفخ ذوهُّوماُّهناكمُّ
عنهُّفانتهوا} ُّ[احلشر ُّ،)4 (ُّ]2:وكالمُّاحلافظ ُّابنُّحجرُّالسابقُّنقلهُّمبتوراُّمجال ُّالبناُّفقال"ُّ:التمسكُّبالقرآنُّوالعملُّمبقتضاه ُّإشارةُّ
إىلُّقولهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم"ُّ:تركتُّفيكمُّما ُّإنُّمتسكتمُّبهُّلنُّتضلواُّكتابُّاهلل"ُّ.وتركُّمجالُّالبناُّ،بيان ُّأنُّالعملُّبالقرآن ُّالكرميُّ
يقتضيُّ العملُّبالسنةُّاملطهرةُّكماُّصرحُّابنُّحجرُّ( ُّ،)5وهذاُّماُّفعلهُّأيضاُّ الدكتورُّأمحدُّصبحيُّمنصورُّيفُُّّكتابهُّ"حدُّالردة"ُّنقلُُّّكالمُّ
احلافظُّبنُّحجرُّالذي ُّنقلناهُّ،وبتُّمنهُّلفظةُّالنيب ُّ فصارتّالعبارة"ّ:فإلاّاتبعّالناسّماّفىّالكتابّ عملواّبكلّماّأمرهم ّبه"ُّ
( ُّ .)4
ُُُُّّّّ ُُُّّّوأم ُّاُّكلمةُّ"الدين"ُّيفُّقولهُّتعاىل {ُّ :اليومُّأكملتُّلكمُّدينكم} ُّ[ املائدةُّ ]3ُّ:تشملُّالقرآنُّوالسنة؛ُّبدليلُّأنُّهذهُّاآليةُّليستُّ
آخرُّماُّنزلُّ :ذكرُّمجاعةُّمنُّالعلماء( ُّ : )2أنُّاملرادُّبكلمةُّ"الدين"ُّيفُّقوله )ُّ :اليوم ُّأكملتُّلكمُّدينكم( ُّ(املائدةُّ )3ُّ:أركانه ُّاخلمسةُّ
الرئيسةُّ،وهيُّالشهادتانُّ،والصالةُّ،والزكاةُّ،واحلجُّ،والصومُّ،وقدُّأشارُّإليهاُّالنيب ُّبقوله«ُّ:بينُّاإلسالمُّعلىُّمخسُّ )1 (...وذكرُّاألركانُّ
اخلمسة ُّ،ومعلومُّأنُّالقرآنُّالكرميُّقدُّأثبتُّحجيةُّهذهُّاألركانُّاخلمسةُّإ مجاالُّ،وتولتُّالسنةُّبيانُّأحكامهاُّالتفصيليةُّ،وإكمالُّالدينُّ
يقتضيُّإكمالُّالبيانُّ،واالقتصارُّعلىُّالقرآنُّدونُّالسنةُّيوجبُّبقاءُّالدينُّناقصاُّغريُّمكتملُّ،وهذاُّحمالُّشرعاُّوعقالُّ،ومنُّمثُّصارُّ
جُّحتتُّمسمىُّالدينُّ،وبدونُّالسنةُّملُّيكنُّالدينُّكافياُّهلديُّاألمةُّيفُّعبادامهاُّومعامالمهاُّ
ُّ
جمموعُّالتشريعُّاحلاصلُّبالقرآنُّوالسنةُّيندر
وسياسامهاُّ،يفُّسائرُّعصورهاُّحبسبُّماُّتدعوُّإليهُّحاجتهاُّ،الُّسيماُّوقدُّاقتصرُّالقرآنُّعلىُّاألمورُّالكليةُّ،والقواعدُّالعامةُّمنُّضرورياتُّ
وحاجيات ُّوحتسيناتُّومكملُّكلُّواحدُّمنهاُّ .
قالُّالطاهرُّابنُّعاشورُّ:والدينُّ:ماُّكلفُّاهللُّبهُّاألمةُّمنُّجم موعُّالعقائدُّواألعمالُّوالشرائعُّوالنظمُّ.فإكمالُّالدينُّهوُّإكمالُّ
البيانُّاملرادُّهللُّتعاىلُّالذيُّاقتضتُّاحلكمةُّتنجيمهُّفكانُّبعدُّنزولُّأحكامُّاالعتقادُّاليتُّالُّيسعُّاملسلمنيُّجهلهاُّوبعدُّتفاصيلُّأحكامُّ
قواعدُّاإلسالمُّاليتُّآخرهاُّاحلج ُّبالقولُّوالفعلُّ،وبعدُّبيانُّشرائعُّاملعامالتُّوأ صولُّالنظامُّاإلسالميُّ،كانُّبعدُّذلكُّكلهُّقدُّمتُّالبيانُّ
املرادُّهللُّتعاىلُّيفُّقوله{ُّ :ونزلناُّعليكُّالكتابُّتبيانا} ُّ[ النحلُّ ،]11ُّ:وقوله {ُّ :لتبنيُّللناسُّماُّنزلُّإليهم} ُّ[ النحلُّ،]44ُّ:حبيثُّصارُّ
جمموعُّالتشريعُّاحلاصلُّبالقرآنُّوالسنةُّكافياُّهلديُّاألمةُّيفُّعبادمهاُّومعاملتهاُّوسياستهاُّيفُّسائرُّعصورهاُّحبسبُّماُّتدعوُّإليهُّحاجامهاُّ،
فقدُّكانُّالدينُّوافياُّيفُّكلُّوقتُّمباُّحيتاجهُّاملسلمونُّ.ولكنُّابتدأتُّأحوالُّمجاعةُّاملسلمنيُّبسيطةُّمثُّاتسعتُّمجاعتهمُّ،فكانُّالدينُّ
ُّ -ُّ8امل وافقاتُُّّ334ُّ، 333/3بتصرف ُّيسريُّ .
ُّ -ُّ2جزءُّمنُّحديث ُّط ويلُّأخرجه ُّمسلمُّ(بشرحُّالنووي)ُّكتابُّاحلجُّ 432ُّ، 438/ 4ُّ،رقمُّ ُّ 8281منُّحديث ُّجابرُّبنُّعبدُّاهللُّرضيُّاهللُّعنهُّ .
ُّ -ُّ3أخرجهُّمسلمُّ(بشرحُّالنووى)ُّكتابُّالوصيةُّ،بابُّترك ُّالوصيةُّملنُّليسُّلهُّشئُُّّ 800/4رقمُّ 8431
ُّ -ُّ4فتحُّالبارى ُُّّ 424ُّ،425/5رقمُُّّ 2240حديث ُّعبدُّاهللُّبنُّأىبُّأوىفُّرضيُّاهللُّعنهُّ .
ُّ -ُّ5السنةُّودورهاُّىفُّالفقهُّاجلديدُّصُُّّ .244
ُّ -ُّ4حدُّالردةُّصُُّّ .11
 -ُّ2اجلامعُّألحكامُّالقرآنُّ،القرطيبُّ،دارُّإحياءُّالتاثُّالعريبُّ،بريوت8405ُّ،هـ8115ُّ/مُّ .) 43ُّ/4(ُّ،
 -ُّ1صحيح ُّالبخاري ُّ(بشرحُّفتح ُّ الباري)ُّ،كتابُّ:اإلميانُّ،بابُّ:دعاؤكمُّإميانكمُّ،) 44ُّ/8(ُّ،رقمُّ(ُّ.) 1صحيحُّمسلمُّ(بشرحُّالنووي)ُّ،) 320ُّ/ 8(ُّ،رقمُّ(ُّ .)882

94

السنّـ ـ ـةّالنبـ ـ ـويةّوحيّرب ـ ـ ـانيّ،منـ ـ ـاقشةّلدعاوىّأع ـ ـ ـداءّالس ـ ـ ـنـةّال ـ ـنـ ـبـويـةّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّإعدادّ:محـ ـ ـ ـ ـ ــمدّأحم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدّص ـ ـ ـ ــبرة

استكملتُّمجاعةُّاملسلمنيُّ
ُّ
يكفيهمُّلبيانُّاحلاجاتُّيفُّأحواهلمُّمبقدارُّاتساعها؛ُّإذُّكانُّتعليمُّالدينُّبطريقُّالتدريجُّليتمكنُّرسوخهُّ،حىتُّ
كلُّشئونُّاجلوامعُّالكربىُّ،وصارواُّأمةُّكأكملُّماُّتكونُّأمةُّ،فكملُّمنُّبيانُّالدينُّماُّبهُّالوفاءُّحباجامهمُّكلهاُّ،فذلكُّمعىنُّإكمالُّ
الدينُّهلمُّيومئذُّ.وليسُّيفُّذلكُّماُّيشعرُّبأنُّالدينُّكانُّناقصاُّ،ولكنُّأحوالُّاألمةُّيفُّاألمميةُّغريُّمستوفاةُّ،فلماُّتوفرتُّكمل ُّ الدينُّ
هلمُّفالُّإشكالُّعلىُّاآليةُّ...مثُّنقلُّعنُّالشاطيبُّقولهُّ:القرآنُّمعُّاختصارهُّجامعُّ،والُّيكونُّجامعاُّإالُّواجملموعُّفيهُّأمورُّكلية؛ُّألنُّ
الشريعةُّمتتُّبتمام ُّنزولهُّلقوله ُّعز ُّوجل {ُّ :اليومُّأكملت ُّلكمُّدينكم}ُّ ،وأنت ُّتعلمُّ:أنُّالصالة ُّوالزكاةُّواجلهادُّوأشباه ُّذلكُّمل ُّتبنيُّ
مجيعُّأح كامهاُّيفُّالقرآنُّ،إمناُّبينتهاُّالسنةُّ،وكذلكُّالعادياتُّمنُّالعقودُّواحلدودُّوغريهاُّ،فإذاُّنظرناُّإىلُّرجوعُّالشريعةُّإىلُّكليامهاُّاملعنويةُّ
وجدناهاُّقدُّتضمنهاُّالقرآنُّعلىُّالكمالُّ،وهيُّ:الضرورياتُّواحلاجياتُّوالتحسيناتُّومكملُّكلُّواحدُّمنهاُّ...ويفُّالصحيحُّعنُّابنُّ
مسعودُّأنه ُّقال«ُّ:ل عن ُّاهللُّالوامشات ُّواملستومشاتُّوالنامصات ُّواملتنمصاتُّ ،واملتفلجاتُّللحسن ُّاملغرياتُّخلق ُّاهللُّ.قالُّ :فبلغ ُّذلكُّ
امرأةُّمنُّبينُّأسدُّ،يقالُّهلاُّ:أمُّيعقوبُّ،وكانتُّتقرأُّالقرآنُّ،فأتتهُّفقالتُّ:ماُّحديثُّبلغينُّعنكُّ،أنكُّلعنتُّالوامشاتُّواملستومشاتُّ
واملتنمصاتُّواملتفلجاتُّللحسنُّاملغريات ُّ خلقُّاهللُّ،فقالُّعبدُّاهللُّ:وماُّيلُّالُّألعنُّمنُّلعنُّرسولُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّ،وهوُّيفُُّّ
كتابُّاهلل؟ُّفقالتُّاملرأةُّ:لقدُّقرأتُّماُّبنيُّلوحيُّاملصحفُّفماُّوجدتهُّ،فقالُّ:لئنُّكنتُّقرأتيهُّلقدُّوجدتيهُّ،قالُّاهلل ُّعزُّوجل{ُّ :وماُّ
آتاكمُّالرسولُّفخذوهُّوماُّهناكمُّعنهُّفانتهوا} ُّ[ احلشرُّ .)8 (»]2ُّ:
وقدُّقيلُّ:إنُّاملرادُّبإكمالُّالدينُّيفُّقوله ُّعزُّوجل {ُّ :اليومُّأكملتُّلكمُّدينكم} ُّ،أيُّ:بأنُّأهلكتُّلكمُّعدوكمُّوأظهرتُّ
دينكمُّعلىُّالدينُّكلهُّ،كماُّنقولُّ:قدُّمتُّلناُّماُّنريدُّإذاُّكفيتُّعدوكُّ،قالُّالشيخُّابنُّعاشور"ُّ:مثُّلـماُّفتحُّاهللُّمكةُّوجاءتُّالوفودُّ
مسلمنيُّ،وغلبُّاإلسالمُّعلىُّب الدُّالعربُّ،متكنُّالدينُّوخدمتهُّالقوة ُّفأصبحُّمرهوباُّبأسهُّ،ومنعُّاملشركنيُّمنُّاحلجُّبعدُّعامُّ ،فحجُّ
رسولُّاهللُّعامُّعشرةُّوليسُّمعهُّغريُّاملسلمنيُّ،فكانُّذلكُّأجلىُّمظاهرُّكمالُّالدينُّ:مبعىنُّسلطانُّالدينُّومتكينهُّوحفظهُّوذلكُّتبنيُّ
واضحاُّيومُّاحلجُّالذيُّنزلتُّفيهُّهذهُّاآليةُّ،ملُّيكنُّالدي نُّيفُّيومُّمنُّاأليامُّغريُّكافُّألتباعه؛ُّألنُّالدينُّيفُّكلُّيومُّمنُّوقتُّالبعثةُّ
هوُّعبارةُّعنُّاملقدارُّالذيُّشرعهُّاهللُّللمسلمنيُّيوماُّفيوماُّ،فمنُّكانُّمنُّاملسلمنيُّآخذاُّبكلُّماُّأنزلُّإليهمُّيفُّوقتُّمنُّاألوقاتُّفهوُّ
متمسكُّباإلسالمُّ،فإكمالُّالدينُّيومُّنزولُّاآليةُّإكمالُّلهُّفيماُّيرادُّبه،وهوُّقبلُّذلكُّكاملُّفيماُّيرادُّمنُّأتباعهُّاحلاضرين( ُّ )2
ُّ
ولقدُّنصُّمجهورُّاملفسرينُّعلىُّأنُّاملرادُّباآليةُّمعظمُّالفرائضُّ،والتحليلُّوالتحرميُّ،الُّسيماُّوأنُّاآليةُّنزلتُّيومُّاحلجُّاألكربُّ،
وهمُّباملوقفُّعشية ُّعرفةُّ،فجاءت ُّيفُّمعرض ُّاالمتنانُّعلى ُّاملسلمنيُّبأن ُّوفقهمُّاهلل ُّعزُّوجل ُّللحج ُّ الذي ُّملُّيكن ُّبقيُّعليهم ُّمنُّ
أركانُّالدينُّغريهُّفحجوا ُّ ،فاستجمعُّهلمُّالدينُّأداءُّألركانهُّ،وقياماُّبفرائضهُّاليتُّبنيُّالنيبُّتفاصيلهاُّ،وتنكبُّالقرآنُّذكرهاُّ،وأوكلهاُّإىلُّ
السنةُّوقد ُّجاءُّعن ُّالنيبُّيف ُّالصحيح «ُّ:لتأخذوا ُّمناسككمُّ،فإن ُّال ُّأدريُّلعلي ُّالُّأحج ُّبعدُّحجيت ُّهذه»(  )3؛ُّأيُّ :لتأخذوا ُّعينُّ
مناسككم ُّ،منُّاألدلةُّاليتُّتدحضُّدعاوىُّمنكريُّالسنةُّ ،يفُّاستشهادهمُّبقوله ُّعز ُّوجل {ُّ :اليومُّأكملتُّلكمُّدينكم} ُّعلىُُّّكمالُّ
نفسهمُّمنُّحيثُّالُّيدرون؛ُّإذُّ
ُّ
الدينُّبالقرآنُّفقطُّدونُّالسنة ُّ أهنمُّقدُّظنواُّأنُّهذهُّاآليةُّهيُّآخرُّماُّنزلُّمنُّالقرآنُّ ،وهمُّيفضحونُّأ
كبُّبالسنةُّالنبوية ُّومكانتهاُّيفُّالتشريع ُّاإلسالميُّ،
ُّ
الُّيبينونُّإالُّعن ُّجهلهمُّبالقرآنُّالذي ُّيزعمونُّاإلميان ُّبهُّ ،فضالُّعنُّجهلهم ُّاملر
نقولُّإنُّهذهُّاآليةُّليستُّآخرُّماُّنزلُّمنُّالقرآنُّ ،فالوحيُّالقرآنُّملُّيتوقفُّعندُّهذهُّاآلية؛ُّوإمناُّنزلتُّبعدُّهذهُّاآليةُّآيات ُّأخرىُّ
تتضمنُّتشريعاتُّذاتُّخطرُّكالربا(  )4والكاللةُّوغريمهاُّ،فكيفُّيدعيُّأعداءُّالسنةُّاكتمالُّاإلسالمُّبالقرآن ُّفقطُّدونُّالسنةُّويستشهدونُّ
هبذهُّاآليةُّوملاُّيكتملُّالقرآنُّبعدُّهبا؟! ُّ

 -ُّ8صحيح ُّمسلمُّ(بشرحُّالنووي)ُّ،) 3241ُّ، 3241ُّ/ 1(ُّ،رقمُّ(ُّ،) 5441انظرُّ:التحرير ُّ والتن ويرُّ،ابنُّعاشورُّ،دارُّسحنونُّ،ت ونسُّ،دُّ.تُّ )804ُّ،803ُّ/ 4(ُّ،
التنويرُّ،ابنُّعاشورُّ،دارُّسحنونُّ،ت ونسُّ ،دُّ.تُّ،ص. 805
-ُّ2التحرير ُّ و ُّ
 -ُّ3صحيح ُّمسلمُّ(بشرحُّالنووي)ُّ،كتابُّ:احلجُّ،بابُّ:استحباب ُّرميُّمجرةُّالعقبةُّيومُّالنحرُّراكباُّ،) 2032ُّ/5(ُّ،رقم ُّ(ُّ .) 3021
 ُّ -ُّ4فقدُّروىُّالبخاري ُّعنُّابنُّعباسُّرضيُّاهللُّعنهماُّقال"ُّ:آخرُّآيةُّنزلت ُّعلىُّالنيبُّآيةُّالربا"[ُّ .صحيح ُّالبخاري ُّ(بشرحُّفتحُّالباري)ُّ،) 52ُّ/1(ُّ،رقمُّ(ُّ .]) 4544
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وجاءُّيفُّتفسريُّالقرطيب"ُّ:وقالُّاجلمهورُّ:املرادُّمعظمُّالفرائضُّوالتحليلُّوالتحرميُّ،قالواُّ:وقدُّنزلُّبعدُّذلك ُّقرآنُّكثريُّ،ونزلتُّ
آيةُّالرباُّ،ونزلتُّآيةُّالكاللة ُّإىلُّغريُّذلكُّ،وإمناُّكملُّمعظم ُّالدينُّوأمرُّاحلج؛ُّإذ ُّملُّيطفُّمعهمُّيف ُّهذهُّالسنةُّمشركُّ،وال ُّطافُّ
بالبيتُّعريانُّ،ووقفُّالناسُّكلهمُّبعرفة( ُّ،)8وقالُّابنُّعاشور"ُّ:وال ُّ يصحُّأنُّيكونُّاملرادُّمنُّالدينُّالقرآن؛ُّألنُّآياتُّكثريةُّنزلتُّبعدُّ
هذهُّاآليةُّوحسبكُّمنُّذلكُّبقيةُّسورةُّاملائدةُّوآيةُّالكاللةُّاليتُّيفُّآخرُّالنساءُّعلىُّالقولُّبأهناُّآخرُّآيةُّنزلتُّ،وسورة ُّ{إذاُّجاءُّنصرُّ
اهللُّوالفتح}كذلكُّ ،وقدُّعاش ُّرسولُّاهللُّبعدُّنزول ُّآية {ُّ :اليومُّأكملتُّلكم ُّدينكم} ُّحنواُّمنُّتسعني ُّيوماُّيوحىُّإليهُّ ،قال ُّالشيخُّ
حممدُّرشيدُّرضاُّيفُّتفسريُّهذهُّاآلية"ُّ:ومجلةُّالقولُّأنُّاهللُّتعاىل ُّأكملُّالدينُّبالقرآنُّوببيانُّالنيب ُّللناسُّفيهُّ ،فماُّصحُّ ُّمنُّبيانه ُّالُّ
يعدلُّعنهُّإىلُّغريهُّ،وماُّبعدُّسنتهُّنورُّيهتدىُّبهُّيفُّفهمُّأحكامه"(  ُّ،)2وبناءُّعلىُّذلكُّيتضحُّأنهُّالُّدليلُّملنكريُّالسنةُّيفُّإنكارهمُّ
السنةُّوليسُّالقرآنُّفقط؛ُّإذُّإهناُّملُّتكنُّآخرُّماُّنزلُّمنُّالقرآنُّ
ُّ
حلجيتهاُّوأنُّاآليةُّاليتُّاستدلواُّهبا ُّ،تعينُّكمالُّمعظمُّالدينُّبالقرآنُّو
اُّ،فاإلسالمُّقرآنُّوسنةُّوالُّيكتملُّبأحدمهاُّدونُّاآلخرُّ .
ُّ
كماُّتومهو
ونتساءلّ :إلا ّأمكن ّأن ّيكتفى ّبالقرآن ّوأن ّتنحى ّالسنة ّجانباّ ،فما ّبال ّالصحابةّكانوا ّيسألون ُّرسول ُّاهلل ُّعن ُّكثريُّ
من ُّ أمورُّاإلسالم؟ُّكالذيُّأرسلُّامرأتهُّإىلُّبيتُّرسولُّاهللُّتسألُّعنُّتقبيلُّالرجلُّزوجتهُّوهوُّصائم؟ُّوأكثرُّمنُّذلكُّملاذاُّسألُّالصحابةُّ
اُّإمياهنمُّبظلمُّأولئكُّهلمُّاألمنُّوهمُّمهتدونُّ}ُّ[األنعامُّ:
ُّ
رسولُّاهللُّعنُّمعانُّالقرآنُّنفسه؟ُّفسألوهُّحينماُّنزلت {ُّ :الذينُّآمنواُّوملُّيلبسو
ُّ
ُّ ،]12قائلنيُّ:أيناُّالُّيظلمُّنفسه؟ُّفامهنيُّأنُّاملقصودُّبالظلمُّيفُّاآليةُّمطلقُّالظلمُّ ،فبنيُّهلمُّأنُّالظلمُّيفُّاآليةُّاملرادُّبهُّالشرُّ ،مستدالُّ
ُّالعزيز ُّوهي ُّقوله ُّعزُّوجل {:وإذ ُّقال ُّلقمان ُّالبنه ُّوهو ُّيعظه ُّياُّبين ُّال ُّتشرك ُّباهلل ُّإن ُّالشرك ُّلظلم ُّعظيم}ُّ
بآيةُّأخرى ُّمن ُّالكتاب ُّ
ولذلكُّجاءُّاألمرُّبطاعتهُّوالتحذيرُّ
ُّ
[لقمان ُّ،]83:إنُّتساؤالتُّالصحابةُّهذهُّدليلُّعلىُّأنُّالبيانُّموكولُّإليه ُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم؛ ُّ
منُّخمالفته(  ُّ،)3ومن ُّمثُّفإن ُّمسألةُّاالكتفاء ُّبالقرآنُّدون ُّالسنةُّاملطهرةُّأمر ُّغريُّوارد؛ ُّألهناُّتعين ُّتعطيلُّأركان ُّاإلسالمُّالعملية ُّوهيُّ
الصالةُّ،والزكاةُّ،والصومُّ،واحلجُّ،ذلكُّأنُّالقرآنُّنصُّعلىُّوجوهباُّ،لكنُّملُّيذكرُّطريقةُّأدائهاُّ،فإذاُّحنيناُّالسنةُّجانباُّكماُّيريدونُّفمنُّ
أينُّ لناُّبعددُّالصلواتُّيفُّاليومُّوالليلة؟ُّوكذلكُّعددُّالركعاتُّيفُّكلُّصالة؟ُّوماُّالذيُّيقرأُّفيهاُّوجوباُّمنُّالقرآن؟ُّوماُّهيُّالصالةُّاليتُّ
جيهرُّفيهاُّواليتُّيسرُّفيهاُّومىتُّتؤدى؟ ُّ
ُُُُُُُّّّّّّّ وكذلكُّالزكاةُّ،فماُّهيُّاألموالُّاليتُّجتبُّفيهاُّالزكاةُّ،وشروطُّالزكاةُّومقاديرها؟ُّوماُّيقالُّهناُّيقالُّيفُّالصومُّواحلجُّأيضاُّ،وإذاُّ
تركناُّهذهُّاألركانُّوتوجهناُّإىلُّ أمورُّاإلسالمُّاألخرىُّ،فإنناُّنتساء لُّونقولُّ:أينُّصيغةُّاألذانُّيفُّالقرآنُّالكرمي؟ُّوأينُّزكاةُّالفطر؟ُّوأينُّ
صيغةُّالعقدُّالشرعيُّللزواج؟ ُّأنتكُّهذهُّاألمور ُّاليتُّوردتُّيف ُّالسنةُّبتكُّالقرآنُّهلا ُّجرياُّوراءُّهذه ُّالدعواتُّاخلبيثة؟! ُّوحياول ُّهؤالءُّ
املنكرونُّأنُّيدفعواُّهذهُّاألسئلةُّالقويةُّاليتُّطرحناهاُّهناُّبأنُّهذهُّاألركانُّاألربعةُّالعمليةُّ،يكفيناُّفيهاُّحماكاةُّالنيب ُّيفُّكيفيةُّأدائهاُّوهيُّ
سننُّعمليةُّمنقولةُّإليناُّبالتواترُّ،فهمُّيقولونُّ:إنُّالصالةُّ فيهاُّهذاُّاألمرُّمبحاكاةُّتأديةُّرسولُّاهللُّهلاُّإذُّقال ُّصلىُّ اهللُّعليهُّوسلم«ُّ :صلوُّاُّ
كماُّرأيتمونُّأصلي»( ُّ. )4كذاُّيفُّاحلجُّيفُّقوله«ُّ:لتأخذواُّمناسككم»(  ُّ)5واجليلُّالذيُّعاصرُّالرسولُّحاكاهُّيفُّكيفيةُّالصالةُّواحلجُّ،
ونقلُّهذهُّاحملاكاةُّعمليا ُّإىلُّاجليلُّالذيُّبعدهُّحىتُّوصلتُّإليناُّ .

 ُّ -ُّ8اجلامعُّألحكامُّالقرآنُّ،القرطيبُّ،دارُّإحياء ُّالتاثُّالعريبُّ،بريوت8405ُّ،هـ8115ُّ/مُّ .)42ُّ،48ُّ/ 4(ُّ،
 -ُّ2التحرير ُّ والتن ويرُّ،ابنُّعاشورُّ،دارُّسحنونُّ،ت ونسُّ ،دُّ.تُّ،) 804ُّ/ 4(ُّ،تفسريُّاملنارُّ،حممدُّرشيد ُّرضاُّ،دارُّالفكرُّ،دمشقُّ،طُّ، 2دُّ.تُّ .) 844ُّ/ 4(ُّ،
-ُّ3حجية ُّالسنةُّوردُّالشبهاتُّاليتُّأثريتُّحوهلاُّ،اجلامعةُّالد وليةُّبأمريكا ُّالالتينيةُّ ،طبعةُّخاصةُّ،صُّ 228بتصرفُّ،السنةُّاإلسالميةُّبنيُّإثباتُّالفامهنيُّورفضُّاجلاهلنيُّ،دُّ.
رءوفُّشليبُّ،مطبعةُّالسعادةُّ،القاهرةُّ،ط8311ُّ،8هـ8121ُّ/مُّ،صُّ 23بتصرفُّ،السنةُّالنب وية ُّيفُّكتاباتُّأع داءُّاإلسالمُّ،مناقشامهاُّ والردُّعليهاُّ،عمادُّالسيدُّالشربيينُّ ،
دارُّاليقنيُّ،مصرُّ،ط8423ُّ، 8هـ2002ُّ/مُّ) 812ُّ،814ُّ/8(ُّ،بتصرفُّ،املدخلُّإىلُّالسنةُّالنب ويةُّ،دُّ.عبدُّاملهدي ُّعبدُّالقادرُّعبدُّاهلاديُّ،مكتبةُّاإلميانُّ،القاهرةُّ،طُّ، 8
8422هـ2002ُّ/مُّ،صُّ 318بتصرفُّ .
 -ُّ4صحيح ُّالبخاري ُّ(بشرحُّفتحُّالباري)ُّ،كتابُّ:األذانُّ،بابُّ:األذانُّللمسافرينُّإذاُّكان واُّمجاعةُّ واإلقامةُّ،) 832ُّ،838ُّ/2(ُّ،رقم ُّ(ُّ .)438
 -ُّ5صحيح ُّمسلمُّ(بشرحُّالنووي)ُّ،كتابُّ:احلجُّ،بابُّ:استحباب ُّرميُّمجرةُّالعقبةُّيومُّالنحرُّراكباُّ،) 2032ُّ/5(ُّ،رقم ُّ(ُّ .) 3021

96

السنّـ ـ ـةّالنبـ ـ ـويةّوحيّرب ـ ـ ـانيّ،منـ ـ ـاقشةّلدعاوىّأع ـ ـ ـداءّالس ـ ـ ـنـةّال ـ ـنـ ـبـويـةّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّإعدادّ:محـ ـ ـ ـ ـ ــمدّأحم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدّص ـ ـ ـ ــبرة

ُُُُُُُّّّّّّّ فإنُّكانُّفريقُّمنهمُّحياولُّأنُّخيرجُّمنُّمأزقُّاألسئلةُّاحلرجةُّاليتُّطرحتُّفقالواُّنأخذُّبالسنةُّالعمليةُّونتكُّالقوليةُّ،فهذاُّالدفعُّ
مرفوض؛ُّألنُّيف ُّالسننُّالعمليةُّاليت ُّحتدثواُّعنهاُّ،كالصالةُّ،واحلجُّسننا ُّقوليةُّال ُّحصرُّهلاُّ،وهذه ُّالسننُّالقوليةُّال ُّتدركُّبرؤية ُّالنيبُّ
يصليُّو حيجُّويصومُّويزكيُّ،وإمناُّظهرتُّلنا ُّبأقوالهُّ،وهذانُّاحلديثانُّاللذانُّاستدلواُّهبماُّمها ُّمنُّالسنةُّالقوليةُّالُّمنُّالسنة ُّالعمليةُّ،
ُّ
هُّالسنةُّالعملية؟ُّنعينُّأنُّالرسولُّلوُّملُّيقلُّذلكُّ
ُّ
ومعىنُّهذاُّأنُّالسنةُّالقوليةُّأصلُّللسنةُّالعمليةُّ،فكيفُّإذنُّيستغىنُّعنُّأصلُّتثبتُّب
ماُّثبتُّشرعا ُّوجوبُّحماكاتهُّيفُّصالتهُّوحجه( ُّ )8
دعوى ُّأنُّالقرآن ُّيستغىنُّبهُّعن ُّالسنة ُّ فإننا ُّنتساءلُّ:إذاُّكانُّالقرآنُّيغين ُّعنُّالسنةُّ .فماُّ
ُُُُُُُّّّّّّّوختاماُّللحديثُّعلى ُّهذهُّالدعوى ُّ ُّ
معىنُّاآلياتُّاآلمرةُّباتباعُّالرسول ُُّّمثلُّقوله ُّعزُّوجل {:قلُّإنُّكنتمُّحتبونُّاهللُّفاتبعونُّحيببكمُّاهللُّويغفرُّلكمُّذنوبكمُّواهللُّغفورُّرحيم}ُّ
[آل ُّعمرانُّ ،]38:وقوله ُّعز ُّوجل {ُّ :لقد ُّكان ُّلكم ُّيف ُّرسول ُّاهلل ُّأسوة ُّحسنة ُّملن ُّكان ُّيرجو ُّاهلل ُّواليوم ُّاآلخر ُّوذكر ُّاهلل ُّكثريا}ُّ
[األحزاب ُّ،]28:وماُّمعىنُّاآلياتُّاليتُّتبنيُّنزولُّالسنةُّعليه ُّصلى ُّاهللُّعليهُّوسلم؛ ُّومنهاُّقوله ُّعزُّوجل{ُّ :وأنزلُّاهلل ُّعليك ُّالكتابُّ
احلكمةُّوعلمكُّماُّملُّتكنُّتعلم} ُّ[ النساءُّ ،]883ُّ:وقوله ُّلنساءُّرسولُّاهلل ُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم{ُّ :واذكرنُّماُّيتلىُّيفُّبيوتكنُّمنُّ
ُّ
و
آياتُّاهللُّواحلكمة} ُّ[ األحزابُّ،]34ُّ:وماُّمعىنُّاآلياتُّاآلمرةُّبطاعته ُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّ ،مثلُّقوله ُّعزُّوجل{ُّ :منُّيطعُّالرسولُّ
فقدُّأطاعُّاهلل ُّ} ُّ[ النساءُّ،]10ُّ :وإذ اُّكانُّالقرآن ُّيغينُّعن ُّالسنةُّفما ُّمعىنُّاآلياتُّاحملذرة ُّمنُّخمالفته ُّصلىُّاهلل ُّعليهُّوسلمُّ ،ومنهاُّ
قوله ُّعزُّوجل {ُّ :فليحذرُّالذينُّخيالفونُّعنُّأمرهُّأنُّتصيبهمُّفتنةُّأوُّيصيبهمُّعذابُّأليم}ُّ[ النورُّ .]43:
ّّّّّّثانياّ :القرآنّوالسنة ّأوجبا ّالعملّبماّجاءتّبهّالسنةّ ،والنبي ّ حذرّمنّمخالفتهاّ :
إنُّاهلل ُّأنزلُّالقرآن ُّالكرميُّهداية ُّبينةُّ،ومعجزة ُّلرسولهُّباهرة ُّباقيةُّ،مث ُّأعطاه ُّالسنةُّمفصلة ُّللكتابُّوشارحة ُّلهُّكما ُّقال ُّعزُّ
وجل {ُّ :وأنزلناُّإليكُّالذكرُّلتبنيُّللناسُّماُّنزلُّإليهم} ُّ[ النحل ُّ ،]44ُّ:فكانتُّالسنةُّأصالُّمنُّأصولُّالدينُّتالياُّلكتابُّاهلل ُّتعاىلُّ،
تؤخذُّمنهاُّالعقائ دُّواألحكامُّواألخالقُّ،وغريُّذلك ُّ،فالقرآنُّالكرميُّهوُّاألصلُّاألولُّللدينُّوالسنةُّهيُّاألصلُّالثانُّ،ولقدُّاختصُّاهللُّ
تعاىلُّهذهُّاألمةُّاإلسالميةُّحبفظُّدينهاُّوصيانتهاُّلهُّ،وتعهدُّبهُّسبحانهُّ،فحفظتُّهذهُّاألمةُّكتابُّاهللُّاملنزلُّإليهاُّ،فتلقتهُّبأمانةُّوثقةُّ
وتواترُّ،وذبتُّالكذبُّواخلل لُّعنُّاحلديثُّالنبويُّمباُّوضعتهُّمنُّقواننيُّللروايةُّهيُّأصحُّوأدقُّطريقُّعلميُّيفُّنقلُّالرواياتُّواختبارهاُّ .
ولقدُّكانتُّعنايةُّاألمةُّاإلسالميةُّبروايةُّاحلديثُّالنبويُّوحفظهُّمهدفُّإىلُّصيانةُّهذاُّالتاثُّالعظيمُّمنُّالتحريفُّوالتبديلُّ
فيه؛ُّفحازُّحديثُّالنيبُّمنُّالوقايةُّواحملافظةُّماُّملُّيكنُّقط ُّ حلديثُّنيبُّمنُّاألنبياءُّ،فقدُّنقلُّلناُّالرواةُّأقوالُّالرسول ُّيفُّاألمورُّكلها؛ُّ
العظيمةُّواليسريةُّ،بلُّيفُّاجلزئيات ُّاليتُّقدُّيتوهمُّأهناُّليست ُّموضعُّاهتمامُّ،فنقلواُّتفاصيلُّأحواله ُّيفُّطعامهُّوشرابهُّ،ويقظته ُّونومهُّ،
وقيامهُّوقعودهُّ،حىت ُّليشعرُّمن ُّيتتبعُّكتب ُّالسنةُّأهنا ُّماُّتركت ُّشيئاُّصدر ُّعنهُّإال ُّروتهُّونقلته(  ُّ،)2إذاُّكانت ُّعنايةُّاملسلمني ُّبالسنةُّ
والعملُّهبا ُّمعلومة ُّمنُّالدين ُّوالتاريخ ُّواحلضارة ُّوالتاثُّاإلسالمي ُّبالضرورةُّ ،وال ُّجيهل ُّذلك ُّجاهل ُّ فإنُّاإلنسان ُّبعد ُّذلك ُّلتأخذهُّ
وبأيُّعقلُّوعلىُّأيُّمنطقُّاعتمدواُّيفُّقبوهلمُّ
ُّ
الدهشةُّوالعجبُّوحيارُّلبهُّيفُّأفهامُّوعقولُّمنكريُّالسنةُّ،كيفُّيطعنونُّيفُّحجيتها؟!ُّ
القرآنُّدونُّالسنة؟!ُّأليسُّالذيُّأخربناُّبالقرآنُّهوُّصاحبُّالسنةُّ،الصادقُّاملصدوقُّالذيُّالُّينطقُّعنُّاهلوى؟!ُّأليسُّرواةُّالقرآنُّهمُّ
رواةُّالسنةُّمنُّخريُّالقرونُّوخريةُّاألجيال؟!ُّالقائمنيُّباحل قُّواملقيمنيُّبالعدلُّمنُّالصحابة ُّ املشهودُّهلمُّبالثناءُّاحلس نُّيفُّالتوراةُّواإلجنيلُّ
والقرآنُّوالتابعني ُّبإحسان ُّإىلُّيومُّالدين؟! ُّ
فلماذاُّيقبلُّمنكروُّالسنة ُّروايةُّالصحابةُّوالتابعنيُّللقرآن ُّوملُّيقبلوهاُّيف ُّالسنةُّ،أليسواُّهمُّالذين ُّاستعاهمُّاهللُّعلى ُّالكتابُّ
فكانواُّأمناءُّوشهداءُّبالقسطُّيفُّحفظهُّوصيانتهُّوروايتهُّ،فلمُّوثقواُّيفُّجانبُّوطعنواُّيفُّآخر؟!ُّأليستُّالطريقُّاليتُّوصلناُّالقرآنُّوالسنةُّ
 -ُّ8الشبهاتُّالثالثونُّاملثارة ُّإلنكار ُّالسنةُّالنب وية ُّ،دُّ.عبدُّالعظيمُّاملطعينُّ،مكتبةُّوهبةُّ،القاهرةُّ،ط8420ُّ، 8هـ8111ُّ/مُّ،صُّ .832ُّ:835
 -ُّ2علومُّاحلديثُّ،ابنُّالصالحُّ،حتقيقُّ:نورُّالدينُّعتُّ،املكتبة ُّالعلميةُّ،بريوت8408ُّ،هـ8118ُّ/مُّ،صُّ .82
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منهاُّطريقاُّواحدا؟! ُّ أملُّيكنُّمنهجهمُّيفُّاحلفظُّوالتثبتُّوالروايةُّواحداُّ،وإنُّاختلفُّيفُّجعلُّالصدارةُّواألولويةُّللمصدرُّاألولُّللدينُّ
نةُّإمناُّيطعنونُّيفُّأخصُّخصوصياتُّهذهُّاألمةُّوهوُّ
ُّ
وهوُّالقرآنُّ،إالُّأنهُّملُّيهملُّاملصدرُّالثانُّوهوُّالسنةُّ.إنُّالذينُّيطعنونُّيفُّالس
ةُّأنُّتكونُّ
ُّ
اإلسنادُّالذيُّميزُّاهللُّبهُّأمةُّاإلسالمُّوأهلمهاُّإياهُّوملُّيكنُّيفُّأمةُّمنُّقبلُّحلفظُّكتابهُّوسنةُّنبيهُّ،إهنمُّيريدونُّلألمةُّاإلسالمي
كالذينُّمنُّقبلهمُّ،حيثُّطالُّعليهمُّاألمد؛ُّفقستُّقلوهبمُّونبذواُّدينهمُّوراءُّظهورهمُّواشتواُّبهُّمثناُّقليالُّفبئسُّماُّيشتونُّ،وماُّكانُّ
ضاللُّاألممُّالسابقةُّوحتريفهمُّلكتبهمُّإالُّلفقدهمُّماُّحباناُّاهللُّبهُّمنُّحفظُّاإلسنادُّ،فهلُّاملقصودُّأنُّنكونُّمثلُّالذينُّمنُّقبلناُّفنتكُّ
وهندمُّشطرُّالدين؛ُّفنضلُّوحنرفُّونغريُّونبدلُّكلُّماُّليسُّلهُّتفصيلُّيفُّالقرآنُّ .
إنُّالذينُّيطعنون ُّيفُّالسن ة ُّيكذبونُّالقرآن؛ ُّألنُّاهلل ُّتعهدُّحبفظُّالكتاب ُّوالسنةُّ،قال ُّتعاىل{ُّ :إنا ُّحننُّنزلنا ُّالذكرُّوإنا ُّلهُّ
حلافظون}ُّ[ احلجرُّ، ]1:وصدقُّوعدهُّفقيضُّللقرآنُّرجاالُّحفظوهُّوذبواُّعنهُّ،كماُّقيضُّللسنةُّرجاالُّحفظوهاُّوذبواُّعنهاُّ ،إن ُّالذينُّ
يطعنونُّيفُّالسنةُّإمناُّيطعنونُّيفُّالقرآنُّويكذبونهُّوخيالفونُّأوامره؛ُّألنُّالقرآنُّأمرُّباتباعُّالرسول ُّوطاعتهُّوهنىُّع نُّخمالفتهُّوعصيانُّأمرهُّ،
وحثُّعلى ُّالتمسكُّبالسنةُّواالعتصام ُّهباُّ،فكيفُّيدعونُّأهنمُّيؤمنونُّبهُّوهمُّخيالفونه؟! ُّ
لقدُّأمرناُّاهلل ُّعزُّوجل ُّباتباعُّنبيهُّ وحثناُّعلىُّاالقتداءُّبهُّ،والعملُّبسنتهُّ،وحذرناُّمنُّخمالفتهُّ،وجاءتُّآياتُّ القرآن ُّيفُّذلكُّ
صرحيةُّواضحةُّ،وميكنُّتصنيفها ُّإىلّ :
ّآياتّتأمرّباتباعه ّصلى ّاهللّعليهّوسلمّ ّ،
آياتّتأمرّبطاعته ّصلىّاهللّعليهّوسلمّ ّ،
آياتّتحذرّمنّمخالفته ّصلىّاهللّعليهّوسلمّ ،
آياتّتبين ّقدره ّصلىّاهللّعليهّوسلمّ .
ّّّّّ ُّأماّاآلياتّالتيّتأمرّباتباعه ُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّ :فمنهاُّقوله ُّعزُّوجل {ُّ :قلُّإنُّكنتمُّحتبونُّاهللُّفاتبعونُّحيببكمُّاهللُّويغفرُّلكمُّ
ذنوبكمُّواهللُّغفورُّرحيمُّ(ُّ) 38قلُّأطيعواُّاهللُّوالرسولُّفإنُّتولواُّفإنُّاهللُّالُّحيبُّالكافرين}(آلُّعمران)ُّ،وقدُّرويُّيفُّسببُّنزولُّهذهُّ
بناُّ،فأنزلُّاهلل ُّعزُّوجل {ُّ :قلُّإنُّكنتمُّحتبونُّاهللُّفاتبعونُّحيببكمُّاهللُّويغفرُّلكمُّ
ُّ
اآليةُّأنُّقوماُّعلىُّعهدُّالنيبُّقالواُّ:ياُّحممدُّإناُّحنبُّر
ذنوبكمُّواهللُّغفورُّرحيم}( ُّ، )1فجعلُّاتباعُّنبيهُّ سببا ُّحلبُّاهللُّ،وجعلُّالعقابُّملنُّخالفهُّ .
أماّاآليات ّالتيّتأمر ّبطاعته ُّفمنها ُّقوله ُّعزُّوجل{ُّ :وأطيعواُّاهلل ُّوالرسول ُّلعلكمُّترمحون} ُّ[آلُّعمرانُّ ،]832:وقوله ُّعزُّ
وجل {ُّ :تلكُّحدودُّاهللُّومنُّيطعُّاهللُّورسولهُّيدخلهُّجناتُّجتريُّمنُّحتتهاُّاألهنارُّخالدينُّفيهاُّوذلكُّالفوزُّالعظيم} ُّ[النساءُّ]83:
ُّوماُّجاءُّبهُّإمناُّهوُّمنُّرضوانُّاهللُّ،ويفُّذلكُّإعالءُّلكل ُّماُّ
ُّ
فجعلُّربناُّطاعةُّرسولهُّطاعةُّلهُّسبحانه؛ُّوذلكُّألنه ُّ مبلغُّعنُّاهلل،
جاءناُّبهُّرسولُّاهللُّ ،وإعالءُّلقدرُّطاعتهُّوأهناُّطاعةُّهللُّ،وأنُّسنتهُّمنُّدينُّاهللُّ،علىُّاملسلمُّأنُّيلتزمُّهباُّ،وأنُّيطيعُّأوامرُّالقرآنُّالكرميُّ
والسنةُّالنبويةُّ،وأنُّينتهيُّبنواهيهماُّ،واهلل ُّتعاىلُّيقول {ُّ :إمناُّكان ُّقولُّاملؤمننيُّإذاُّدعواُّإىلُّاهلل ُّورسولهُّليحكمُّبينهمُّأنُّيقولوا ُّمسعناُّ
وأطعنا ُّوأولئك ُّهم ُّاملفلحون} ُّ[ النورُّ ،]58:حيث ُّيؤدب ُّاهلل ُّاألمةُّكلهاُّ ،ويعلمها ُّأن ُّتسمع ُّوتطيع ُّرسول ُّاهللُّ ،وأفرد ُّالضمري ُّيفُّ
هذاُّ،وإنُّ
ُّ
فهوُّاملباشرُّللحكمُّ،وإنُّكانُّاحلكمُّيفُّاحلقيقةُّهلل ُّعز ُّوجلُّ،
ُّ
قوله ُّ{ليحكم}ُّ،ألنهُّيعودُّعلىُّالرسول ُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم؛ ُّ
كانُّسياقُّاآليةُّعلىُّطريقةُّاخلربُّ،فليسُّاملرادُّبهُّذلكُّ،بلُّاملرادُّبهُّتعليمُّهذاُّاألدبُّ،وأنهُّجيبُّعلىُّاملؤمننيُّأنُّيقبلواُّحكمهُّوميتثلُّواُّ
أمرهُّ،وهمُّبذلكُّاملفلحون ُّالفائزونُّخبرييُّالدنياُّواآلخرةُّ،دونُّمنُّعداهمُّممنُّملُّميتثلوا ُّأمرهُّ )2 (.

 -ُّ8املدخل ُّإىلُّالسنةُّالنب ويةُّ،دُّ.عبدُّاملهديُّعبدُّالقادرُّعبدُّاهلاديُّ،مكتبةُّاإلميانُّ،القاهرةُّ،ط8422ُّ، 8ه2002ُّ/مُّ،صُّ .21
 -ُّ2املدخل ُّإىلُّالسنةُّالنب ويةُّ،دُّ.عبدُّاملهديُّعبدُّالقادرُّعبدُّاهلاديُّ،مكتبةُّاإلميانُّ،القاهرةُّ،ط8422ُّ، 8هـ2002ُّ/مُّ،صُّ 12بتصرفُّ .
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ُّأماّاآلياتّالتيّتحذرّمنّ خمالفتهُّفإهناُّجاءتُّلتبنيُّأنُّمنُّخالفهُّفقدُّضلُّضالالُّمبيناُّ،ومصريهُّجهنمُّخالداُّفيهاُّ،ولهُّعذابُّ
مهنيُّ،منهاُّ:قوله ُّعزُّوجل {ُّ :وماُّكانُّملؤمنُّوالُّمؤمنةُّإذاُّقضىُّاهللُّورسولهُّأمراُّأنُّيكونُّهلمُّاخلريةُّمنُّأمرهمُّوم نُّيعصُّاهلل ُّورسولهُّ
فقدُّضلُّضالالُّمبينا}ُّ[ األحزاب ُّ ،]34:واملعىنُّ:أنهُّالُّيصحُّأن ُّيكونُّللمؤمنُّاختيارُّفيماُّقضى ُّاهللُّورسوله ُّصلىُّاهللُّعليه ُّوسلمُّ
 ُّ ،فعلىُّكلُّاملؤمننيُّأنُّيطيعواُّأمرُّاهللُّورسولهُّباالمتثالُّ،الُّسيماُّوقدُّعطفُّقضاءُّرسولُّاهللُّعلىُّقضاءُّاهلل؛ُّألنه ُّمبلغُّعنُّاهلل ُّعزُّ
وجلُّ،فطاعتهُّطاعةُّهلل ُّعزُّوجل ُّ،وحذرُّربناُّسبحانهُّاملؤمننيُّمنُّمعصيتهُّ،ومنُّمعصيةُّرسولهُّمبيناُّأنُّهذهُّاملعصيةُّضاللُّبنيُّواحنرافُّ
عنُّسواءُّالسبيل ُّ،ومنُّهذاُّاملنطلقُّحرصُّالسلفُّعلىُّهديُّالرسولُّفهاُّهوُّطاوسُّبنُّكيسانُّيصليُّركعتنيُّبعدُّالعصرُّ،فقالُّلهُّ
ابنُّعباسُّرضيُّاهللُّعنهماُّ:اتركهماُّ،قالُّ:إمناُّهنىُّعنهماُّأنُّيتخذاُّسنة ُّ ،فقالُّابنُّعباسُّرضيُّاهللُّعنهماُّ:قدُّهنىُّعنُّصالةُّبعدُّ
العصرُّفالُّأدريُّأتعذبُّعليهماُّأمُّتؤجر؛ُّألنُّاهللُّتعاىلُّيقول {ُّ :وماُّكانُّملؤمنُّوالُّمؤمنةُّإذاُّقضىُّاهللُّورسولهُّأمراُّأنُّيكونُّهلمُّاخلريةُّ
منُّأمرهم} ُّ[ األحزابُّ .)1 (]34ُّ:
ومنُّاآلياتُّاليت ُّحتذرُّمن ُّخمالفةُّالرسولُّ قوله ُّعز ُّوجل {ُّ :إنا ُّأرسلناُّإليكمُّرسوال ُّشاهداُّعليكمُّكما ُّأرسلناُّإىل ُّفرعونُّ
رسوالُّ(ُّ) 85فعصىُّفرعونُّالرسولُّفأخذناهُّأخذاُّوبيالُّ((ُّ })84املزمل) ُّ،واتساقاُّمعُّماُّأسلفناُّجندُّأنُّالقرآنُّالكرميُّيؤكدُّعلىُّوجوبُّ
العملُّبسنته ُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّ ،بدليلُّهذهُّاآليةُّاليتُّأبانتُّأنُّفرعونُّإمناُّعذبُّملخالفةُّرسوله ُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم ُّ،وعليهُّفكلُّ
منُّعصىُّرسولهُّاملبعوثُّإليهُّمنُّقبلُّربُّالعزةُّفلينتظرُّاألخذُّالوبيلُّيفُّالدنياُّواآلخرةُّ .
أماّاآلياتّالتيّتعظمّقدره ّصلىُّاهللُّعليه ُّوسلمُّ :فمنهاُّقوله ُّعزُّوجل{ُّ :وماُّأرسلناكُّإالُّرمحةُّللعاملني}ُّ[ األنبياءُّ،]802:
وُّ"العاملني"ُّاسمُّملاُّسوىُّاهلل ُّعزُّوجلُّ،مجعُّعاملُّفيشملُّمجيعُّاملخلوقاتُّ،فهو ُّرمحةُّلكلُّاخلالئق ُّ،قالُّابنُّعباسُّرضيُّاهللُّعنهماُّ
هوُّرمحةُّللمؤمننيُّوالكافرينُّإذاُّعوفواُّمماُّأصابُّغريهمُّمنُّاألممُّاملكذبة( ُّ،)2وقال ُّعزُّوجل{ُّ :ياُّأهلُّالكتابُّقدُّجاءكمُّرسولناُّيبنيُّ
لكمُّكثرياُّمماُّكنتمُّختفونُّمنُّالكتابُّويعفوُّعنُّكثريُّقدُّجاءكمُّمنُّاهللُّنورُّوكتابُّمبنيُّ(ُّ) 85يهديُّبهُّاهللُّمنُّاتبعُّرضوانهُّسبلُّ
ُّوهيُّ
السالمُّوخيرجهمُّمن ُّالظلماتُّإىلُّالنور ُّبإذنهُّويهديهمُّإىل ُّصراطُّمستقيم}ُّ[(املائدةُّ ،]84:والُّشكُّأن ُّهذهُّاآلياتُّوأمثاهلا ُّ
أنزلُّ
كثريةُّيفُّكتابُّاهللُّ تأخذُّبأيديُّاملؤمننيُّإىلُّاالقتداءُّبهُّواحلرصُّعلىُّكلُّماُّهوُّمنُّسنتهُّوطريقتهُّ،فهوُّالذيُّاصطفاهُّاهللُّلدينهُّ،و ُّ
ُّ
عليهُّوحيهُّ،وأسرىُّبهُّوأراهُّمنُّآياتهُّ،ووفقهُّوشرفهُّ،وأعالهُّوكرمه ُّ،وقدُّاتبعهُّالسلفُّاتباعاُّصادقاُّ،فاقتدواُّبهُّ،يفُّكلُّأمرُّ،واهتدواُّبهُّ
يفُّكلُّحالُّ،وهكذاُّجيبُّعلىُّكلُّمسلمُّأنُّيتبعُّسنتهُّيفُّكلُّمكان ُّوزمانُّ،ويفُّكلُّحاللُّوحرام( ُّ .)3
ُُُُُُُّّّّّّّومماُّجتدرُّاإلشارةُّإليهُّأن ُّالقارئُّاملتدبرُّللقرآنُّالكرميُّ ،جيد ُّأن ُّالقرآنُّيفُّدعوته ُّإىلُّالتمسكُّبالسنةُّ،وأمرُّاملؤمننيُّبذلك ُّقدُّاختذُّ
ثالثُّصور(  ُّ :)4الصورةُّاألوىلُّ :فتتمثلُّيفُّطاعةُّاهللُّورسولهُّيفُّآنُّواحدُّ،وهذاُّمستمدُّمنُّمثلُّقوله ُّعزُّوجل{ُّ :ياُّأيها ُّ الذينُّآمنواُّ
أطيعواُّاهللُّورسولهُّوالُّتولواُّعنهُّوأنتمُّتسمعون} ُّ[ األنفالُّ،]20:وكقوله ُّعزُّوجل {:فاتقواُّاهللُّوأصلحواُّذاتُّبينكمُّوأطيعواُّاهللُّورسولهُّ
إنُّكنتم ُّمؤمنني}ُّ[ األنفال ُّ،]8:الصورة ُّالثانيةُّ :فتتمثل ُّيفُّطاعةُّاهلل ُّوطاعةُّرسولُّاهللُّ ،وذلكُّيف ُّمثلُّقوله ُّعز ُّوجل{ُّ :وأطيعوا ُّاهللُّ
وأطيعواُّالرسولُّفإنُّتوليتمُّفإمناُّعلىُّرسولناُّالبالغُّاملبني} ُّ[ التغابن ُّ،]82:الصورةُّالثالثةُّ :فتظهرُّيفُّالطاعةُّمستقلةُّللرسولُّيف ُّمسائلُّ
ترك ُّفيها ُّاحلق ُّسبحانه ُّوتعاىل ُّلرسوله ُّمهميت ُّالبالغ ُّوالبيان؛ ُّإذ ُّمل ُّيرد ُّهلا ُّبالغ ُّيف ُّالقرآن ُّالكرميُّ ،وأوضح ُّدليل ُّعلى ُّاألمر ُّباتباعُّ
السنةُّ ،والسمعُّوالطاعةُّلكلُّماُّصحُّعنُّالنيبُّوردُّيفُّسورةُّاحلشرُّيفُّقوله ُّعزُّوجل {ُّ :وماُّآتاكمُّالرسولُّفخذوهُّوماُّهناكمُّعنهُّفانتهواُّ
واتقواُّاهللُّإنُّاهللُّشديدُّالعقاب}ُّ[ احلشر ُّ،]2:فاآليةُّتؤكدُّعلى ُّعقوبةُّاالكتفاءُّبالقرآنُّ،وحتذرُّمنُّشدةُّالعقابُّيومُّالقيامةُّ،مث ُّإنُّ
 -ُّ8جامعُّبيانُّالعلمُّوفضلهُّ،ابنُّعبدُّالربُّ،حتقيقُّ:أيبُّاألشبالُّالزهرييُّ،مكتبةُّالتوعيةُّاإلسالميةُّ،القاهرة8421ُّ،هـ2002ُّ/مُّ .)8813ُّ/2(ُّ،
 -ُّ2انظرُّ:الشفاُّبتعريف ُّحقوقُّاملصطفىُّ،القاضيُّعياضُّ،دارُّالكتب ُّالعلميةُّ،بريوتُّ،دُّ.تُّ .)82ُّ/ُّ8ُّ(ُّ،
 -ُّ3املدخل ُّإىلُّالسنةُّالنب ويةُّ،دُّ.عبدُّاملهديُّعبدُّالقادرُّعبدُّاهلاديُّ،مكتبةُّاإلميانُّ،القاهرةُّ،ط8422ُّ، 8هـ2002ُّ/مُّ،صُّ 15بتصرفُّ .
-ُّ4موقعُّأفقُّللربجمياتُّ www.affok.comُّ .
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هناكُّآياتُّيفُّال قرآنُّخارجُّهذهُّالصورُّالثالثُّتنصُّعلىُّأنُّطاعةُّالرسولُّمنُّطاعةُّاهللُّيفُّمثلُّقوله ُّعزُّوجل{ُّ :منُّي طعُّالرسولُّ
فقدُّأطاعُّاهللُّومنُّتوىلُّفماُّأرسلناك ُّعليهمُّحفيظا} ُّ[ النساءُّ .]10:
كماُّتنصُّأخرىُّعلى ُّنفيُّاإلميانُّ،عمن ُّملُّحيكمُّرسولُّاهلل ُّفيماُّيقولهُّويقضي ُّبهُّ،ومثاهلاُّقوله ُّعز ُّوجل{ُّ :فال ُّوربك ُّالُّ
يؤمنونُّحىتُّحيكموكُّفيماُّشجرُّبينهمُّمثُّالُّجيدواُّيفُّأنفسهمُّحرجاُّمماُّقضيتُّويسلمواُّتسليما} ُّ[ النساءُّ،]45:ومعلومُّأنُّهذاُّالذيُّ
قضىُّبه ُّ ملُّيكنُّتنفيذاُّآليةُّموجودة ُّيفُّالقرآنُّ،وإمناُّكان ُّحبكمُّمنُّعندهُّهو ُّصلىُّاهللُّعليه ُّوسلمُّ ،ومعُّذلكُّفقدُّأعلن ُّالقرآن ُّأنُّ
اإلنسانُّالُّيعدُّأياُّكان ُّ مؤمناُّباهللُّإالُّإنُّقبلُّحكمُّرسولُّاهللُّوخضعُّلهُّ،مثُّملُّجيدُّأيُّحرج ُّجتاهه( ُّ .)8
اُّالرسولُّوأويلُّاألمرُّ
ُّ
واهللُّأمرناُّعندُّالتنازعُّأنُّنرجعُّإىلُّالقرآنُّوالسنةُّيفُّقوله ُّعزُّوجل{ُّ :ياُّأيهاُّالذينُّآمنواُّأطيعواُّاهللُّوأطيعو
منكمُّفإنُّتنازعتم ُّيفُّشيءُّفردوه ُّإىلُّاهللُّوالرسول ُّإنُّكنتم ُّتؤمنونُّباهللُّواليوم ُّاآلخرُّذلكُّخري ُّوأحسنُّتأويال} ُّ[النساءُّ ،]51:قالُّ
"ابنُّالقيم"ُّتعليقاُّعلىُّهذهُّاآلية"ُّ:فأمرُّاهللُّبطاعتهُّ،وطاعةُّرسولهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّ،وأعادُّالفعلُّإعالماُّبأنُّطاعةُّالرسولُّجتبُّ
استقالال ُّمنُّغريُّعرضُّماُّأمرُّبهُّعلىُّالكتابُّ،بل ُّإذاُّأمرُّوجبتُّطاعتهُّمطلقاُّ،سواءُّكانُّماُّأمرُّبهُّيفُّالكتابُّ،أوُّملُّيكن ُّفيهُّ،
فإنهُّأويتُّالكتابُّومثلهُّمعهُّ،وملُّيأمرُّبطاعةُّأويلُّاألمر ُّاستقالالُّ،بلُّحذفُّالفعلُّ،وجعلُّطاعتهمُّيفُّضمنُّطاعةُّالرسولُّ ،إيذاناُّ
بأهنمُّإمناُّيطاعونُّتبعاُّلطاعةُّا لرسولُّ،فمنُّأمرُّمنهمُّبطاعةُّالرسولُّوجبتُّطاعتهُّ،ومنُّأمرُّخبالفُّماُّجاءُّبهُّالرسولُّفالُّمسعُّلهُّوالُّ
طاعة(  ُّ)2ومنُّمثُّفاآليةُّتدلُّداللةُّواضحةُّعلىُّأنُّالسنةُّهيُّاملصدرُّالثانُّللتشريعُّيفُّاإلسالمُّبعدُّالقرآنُّالكرميُّالذيُّميثلُّاملصدرُّ
األولُّلهُّ،والُّميكنُّلدينُّاهللُّأنُّيكتملُّ،والُّ لشريعتهُّأنُّتتمُّإالُّباألخذُّبسنةُّالنيبُّجنباُّإىلُّجنبُّمعُّالقرآنُّالكرميُّ .

ّّّّّّّّثالثاّ.وجودّالسنةّفيّعهدّالنبي ّصلىّاهللّعليهّوسلمّ :
ُُُُُُّّّّّّ إنُّمنُّأغربُّالفرىُّاليتُّماُّكانُّيتصورُّأنُّتصدرُّعنُّإنسانُّحيتمُّعقله ُّ ،أنُّيدعيُّمنكروُّالسنةُّأهناُّملُّتكنُّموجودةُّعلىُّعهدُّ
رسولُّاهلل ُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّ ،مثُّيزعمونُّأهناُّوجدتُّبعدُّذلكُّبقرون ُّ ،واحلقُّأنناُّأمامُّدعاوىُّمتهافتةُّتنقضُّنفسهاُّبنفسها؛ُّفلسناُّ
ندريُّكيفُّتكونُّالسنةُّغريُّموجودةُّيفُّحياةُّصاحبهاُّمثُّتكونُّموجودةُّبعدُّوفاتهُّبقرون؟!ُّنشريُّيفُّإجيازُّإىلُّبطالنُّذلكُّالزعمُّالذيُّ
الُّدليل ُّعليهُّ ،بلُّاألدلة ُّعلى ُّخال فه؛ُّإذ ُّال ُّينكر ُّوجودُّالسنة ُّيف ُّعهدهُّأو ُّحىت ُّبعد ُّوفاتهُّإال ُّجاهل ُّأوُّمكابرُّ ،فاألصل ُّيف ُّحياةُّ
الصحابةُّيفُّعهدُّالنيبُّومنُّبعدهُّهوُّالعملُّبالسنةُّ:أوالُّألمرُّالقرآنُّاملتكررُّباتباعُّالسنةُّواقتفاءُّأثرهُّوالتحذيرُّمنُّخمالفته ُّوعصيانهُّ،
وقدُّبيناُّذلكُّمنذُّقليلُّ،وثانياُّألنُّالسنةُّكان تُّالطريقةُّالعمليةُّوالتطبيقُّاجملسدُّلتعاليمُّالدينُّمنذُّنزولُّالوحيُّعلىُّالنيب ُّصلىُّاهللُّعليهُّ
وسلم؛ ُّلذلكُّحظيتُّالسنةُّالنبويةُّمنُّالعنايةُّواحلفظُّوالتمحيصُّوالدرسُّبذاتُّالقدرُّالذ يُّحظيُّبهُّالقرآنُّالكرميُّ،فقد ُّعاشُّ
بضعاُّوعشرينُّسنةُّيبلغُّعنُّربه ُّعزُّوجلُّ،فكانتُّكلُّأقوالهُّوأفعال هُّوحركاتهُّوأحوالهُّوصفاتهُّوتقريراتهُّ،وأسفارهُّوغزواتهُّحملُّمالحظةُّ
أصحابهُّوحفظهم ُّوعنايتهم ُّودرسهمُّ ،وفوقُّذلكُّكله ُّالعمل ُّهبا ُّوتطبيقهاُّحبيث ُّصارت ُّهلم ُّمنهج ُّحياةُّ،ال ُّسيما ُّوحبهم ُّله ُّفاقُّ
الوصفُّفقدُّفدوهُّبأرواحهمُّوأمواهلم ُّوأهليهمُّ،إضافةُّإىلُّأنُّالنيب ُّهوُّالشخصُّالوحيدُّالذيُّال ُّتنطويُّحياتهُّعلىُّأسرارُّأو ُّخفاياُّ
جيبُّأنُّالُّيطلعُّعليهاُّالناسُّأوُّأنُّالُّيعرفوهاُّ،فهو ُّ ملُّحيجرُّعلىُّواحدةُّمنُّأزواجهُّأوُّواحدُّمنُّأصحابهُّأنُّينقلُّعنهُّماُّيرى ُّأوُّ
يسمعُّ،وهلذاُّرويتُّتفاصيلُّحياتهُّحىت ُّيفُّأخصُّاألمورُّ .
أماُّزعمهمُّأنُّالنيبُّ ملُّيصرحُّبأنُّالسنةُّهيُّاملصدرُّالثانُّللتشريعُّ،فهذاُّأوهىُّمنُّأنُّيعتربُّ،وهلُّعمواُّعنُّاألحاديثُّاملتعددةُّ
اليتُّتأمرُّباتباع ُّالسنةُّوتوجبُّذلك ُّوتؤمثُّمنُّخيالفهاُّ ،بلُّإنُّالنيب ُّيصرحُّبأنهُّأعطي ُّالسنةُّوحياُّكماُّأعطيُّالقرآن ُّمتاماُّ،فقد ُّروىُّ
" -ُّ8هلُّالقرآنُّيغينُّعنُّالسنة"ُّ،بقلمُّدُّ.حممدُّسعيد ُّرمضانُّالبوطيُّ،مقالُّمنشورُّمبوقعُّموسوعةُّاإلعجازُّالعلميُّللقرآنُّ والسنةُّ .
" -ُّ2إذاُّكانُّالقرآنُّ وافياُّمكتمالُّفماُّاحلاجةُّإىلُّالسنة"ُّ،مقالُّمنشورُّمبوقعُّمنتديات ُّشبكةُّاإلعال مُّالعربيةُّ ،أعالمُّاملوقعنيُّعنُّربُّالعاملنيُّ،ابنُّالقيمُّ،حتقيقُّ:طهُّعبدُّ
الرءوفُّسعدُّ،دارُّاجليلُّ،بريوتُّ،دُّ.تُّ .)41ُّ/8(ُّ،
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املقدادُّبنُّمعد ُّيكربُّأنه ُّقال«ُّ:أالُّإنُّأوتيتُّالكتابّومثلهّمعه ُّ،أالُّيوشكُّرجلُّشبعانُّعلىُّأريكتهُّيقولُّ:عليكمُّهبذ اُّالقرآنُّفماُّ
وجدمتُّفيهُّمنُّحاللُّفأحلوهُّوماُّوجدمتُّفيهُّمنُّحرامُّفحرموهُّ،)1 (»...فقوله ُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم«ُّ :أوتيتُّالكتابُّومثلهُّمعه» ُّمعناهُّ
أنهُّأويتُّالكتابُّوحياُّيتلىُّوأويتُّمثله ُّمنُّالب يانُّ،أيُّ:أذنُّلهُّأن ُّيبنيُّماُّيفُّالكتابُّفيعمُّوخيصُّ ،وأنُّيزيدُّعليهُّفيشرعُّماُّليس ُّيفُّ
الكتابُّلهُّذكرُّفيكونُّذلكُّيفُّوجوبُّاحلكمُّولزومُّالعملُّبهُّكالظاهرُّاملتلوُّمنُّالقرآن ُّ( ُّ .)2
ويفُّهذاُّاحلديثُّالنبويُّمعجزةُّنبويةُّوداللةُّقا طعةُّعلىُّحجيةُّالسنةُّ،فإنهُّإضافةُّإىلُّحتقيقُّنبوءةُّالنيبُّبظهُّورُّهذهُّالشرذمةُّ
منُّمنكريُّالسنةُّوهذهُّمعجزةُّدالةُّعلىُّحجيةُّالسنةُّوليسُّبعدُّذلكُّبرهانُّ إالُّأنُّاألقوىُّإعجازاُّمنُّذلكُّأنُّالنيب ُّوصفهمُّبصفامهمُّ
اليتُّنراهاُّفيهمُّأمامناُّوذلكُّبقوله"ُّ:يوشكُّرجلُّشبعانُّعلىُّأريكته"ُّ،ولفظُّ "رجلُّشبعان"ُّكنايةُّعنُّالبالدةُّوسوءُّالفهمُّالناشئُّعنُّ
الشبعُّأوُّعنُّاحلماقةُّالالزمةُّللتنعمُّوالغرورُّ،وقوله"ُّ:علىُّأريكته"ُّأيُّ:سريرهُّ،وأرادُّهبذهُّالصفةُّ:أصحابُّالتفهُّوالدعةُّالذينُّلزمواُّ
البيوتُّوملُّيطلبواُّالعلمُّمنُّمظانهُّ )3 (ُّ ...نعمُّالُّجتدُّواحداُّمنهمُّلهُّشيخُّيفُّالعلمُّوكلهمُّجهلةُّبالدينُّوعلومه؛ ُّلذ اُّفإننا ُّنوضحُّأنُّ
النصوصُّالنبويةُّيفُّهذاُّاجملالُّكانتُّعلىُّاجتاهنيُّ:األمرُّباتباعُّالسنةُّ،والتحذيرُّمنُّخمالفتهاُّ .
أماّاالتجاهّاألولّفيتمثلّفيّ:أمره ُّ باتباعُّسنتهُّ،وقدُّتعددتُّصيغُّهذاُّاألمرُّ،وتنوعتُّأساليبهُّ:منهاُّماُّوردُّعنُّالعرباضُّ
بنُّساريةُّقال«ُّ:قامُّفيناُّرسولُّاهللُّ ُّ ذاتُّيومُّ،فوعظناُّموعظةُّبليغةُّوجلتُّمنهاُّالقلوبُّوذرفتُّمنهاُّالعيونُّ،فقيلُّ:ياُّرسولُّاهللُّ،
وعظتناُّموعظةُّمودعُّ ،فاعهدُّإليناُّبعهدُّ ،فقالُّ:عليكم ُّبتقوىُّاهللُّ،والسمع ُّوالطاعةُّ،وإن ُّعبداُّحبشياُّ،وستون ُّمنُّبعدي ُّاختالفاُّ
شديدا ّ،فعليكمّبسنتيّوسنةّالخلفاءّالراشدينّالمهديين ُّ،عضواُّعليهاُّبالنواجذُّ،وإياكمُّواألمورُّاحملدثاتُّ،فإنُّكلُّبدعةُّضاللة»( ُّ)4
ولقدُّترجمُّابنُّحبانُّهلذاُّاحلديثُّيفُّصحيحهُّبعنوانُّ"بابُّ:وصفُّالفرقةُّالناجيةُّمنُّبنيُّالفرقُّاليتُّتفتقُّعليهاُّأمةُّاملصطفى ُّصلىُّ
اهللُّعليهُّوسلم ُّ"ُّ،وقالُّعقبُّإيرادُّهذاُّاحلديثُّيفُّصحيحه ُّ:قالُّأبوُّحامتُّيفُّقولهُّصلى ُّ اهللُّعليهُّوسلم ُّ«فعليكمُّبسنيت» ُّعندُّذكرهُّ
االختالفُّالذيُّيكونُّيفُّأمتهُّ بيانُّواضحُّأنُّمنُّواظبُّعلىُّالسننُّ،وقالُّهباُّ،وملُّيعرجُّعلىُّغريهاُّمنُّاآلراء"ُّهوُّ"منُّالفرقةُّالناجيةُّ
يفُّالقيامةُّ،جعلنا ُّاهللُّمنهمُّمبنه( ُّ .)5
وقوله ُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم«ُّ :فعليك مُّبسنيتُّوسنةُّاخللفاءُّالراشدين»ُّ،فإنُّلفظُّ«فعليكم»ُّ اسمُّفعلُّأمرُّمعناهُّ"الزموا"ُّأيُّ:
الزمواُّسنيتُّواعملواُّهباُّواحرصواُّعليهاُّمثُّأكدُّذلكُّفقال"ُّ:فتمسكواُّهبذا"ُّأيُّ:الُّحتيدواُّعنهاُّ،والُّينبغيُّأنُّيصرفكمُّعنهاُّصارفُّ،
والُّيصحُّأنُّتقبلواُّأي ُّبديلُّهلاُّ،الُّمنُّشرقُّوالُّمنُّغربُّ،مث ُّأكدُّثانيةُّفقال«ُّ:عضواُّعليهاُّبالنواجذ» ُّ،والنواجذُّ:األضراسُّاليتُّيفُّ
آخرُّالفكُّ،والعضُّ:كنايةُّعنُّشدةُّمالزمةُّالسنةُّوالتمسكُّهبا ُّ،ومعُّهذهُّالتأكيداتُّحذرُّمنُّغريهاُّفقال«ُّ:إياكمُّوحمدثاتُّاألمورُّ
» ؛ُّأيُّ:األمورُّاليتُّيبتدعهاُّبعضُّالناسُّوالُّدليلُّهلاُّمنُّالقرآنُّوالُّمنُّالسنةُّ،ه ذهُّاملبتدعاتُّإياكمُّأنُّتعملواُّهبا«ُّ،وإياكم»ُّ:أسلوبُّ
حتذيرُّ،أيُّاحذرواُّحمدثاتُّاألمورُّ.وتدعيماُّهلذاُّاألمرُّيقولُّاإلمامُّاجلنيد"ُّ:الطرقُّكلهاُّمسدودةُّعلىُّاخللقُّإالُّمنُّاقتفىُّأثرُّالرسولُّ
واتبعُّسنتهُّولزمُّطريقتهُّ،فإنُّطرقُّاخلرياتُّكلهاُّمفتوحةُّعليه"ُّ )6 (.وواضحُّمنُّكلُّماُّتقدمُّأنهُّيأمرناُّباتباعُّسنتهُّ،والشواهدُّعلىُّذلكُّ
منُّالسنةُّكثريةُّوفيماُّذكرُّكفايةُّ .
ُّأزواج ُّالنيبُّ
أماّاالتجاه ّالثاني ّفيتمثل ّفيّالتحذير ّمن ّمخالفتها ّ :فعن ُّأنسُّبن ُّمالك ُّقال«ُّ :جاء ُّث الثةُّرهط ُّإىل ُّبيوت ُّ
يسألونُّعنُّعبادةُّالنيبُّصل ىُّاهللُّعليهُّوسلمُّ،فلماُّأخربواُّكأهنمُّتقالوهاُّ،فقالواُّ:وأينُّحننُّمنُّالنيب ُّصلىُّاهلل ُّعليهُّوسلم؟ُّقدُّغفرُّاهللُّ
 -ُّ8صحيحُّ:أخرجه ُّأبوُّداودُّيفُّسننه ُّ(بشرحُّعونُّاملعبود)ُّ،) 238ُّ/ 82(ُّ،رقمُّ(ُّ.) 4518وصححهُّاأللبانُّيفُّصحيحُّوضعيفُّسننُّأيبُّداودُّبرقم ُّ(ُّ .)4404
-ُّ2انظرُّ:عونُّ املعبودُّشرح ُّسننُّأيبُّداودُّ،مشس ُّاحلقُّالعظيمُّآباديُّ،دارُّالكتب ُّالعلميةُّ،بريوتُّ،ط8480ُّ،8هـ8110ُّ/مُّ .)232ُّ/ 82(ُّ،
 -ُّ3عونُّاملعبودُّشرحُّسننُّأيبُّداودُّ،مشسُّاحلقُّالعظيمُّآباديُّ،دارُّالكتبُّالعلميةُّ،بريوتُّ،ط8480ُّ، 8هـ8110ُّ/مُّ .)232ُّ/82(ُّ،
 -ُّ4صحيحُّ:أخرجه ُّابنُّماجهُّيفُّسننهُّ،املقدم ةُّ،) 85ُّ/ 8(ُّ،رقم ُّ(ُّ،) 42وصححهُّاأللبانُّيفُّصحيح ُّوضعيفُّسنن ُّابنُّماجهُّبرقم ُّ(ُّ .) 42
 -ُّ5صحيح ُّابنُّحبانُّبتتيب ُّابنُّبلبانُّ،ابنُّحبانُّ،حتقيقُّ:شعيب ُّاألرنؤوطُّ،مؤسسةُّالرسالةُّ،بريوتُّ،ط8484ُّ،2هـ8113ُّ/مُّ .)841ُّ/8(ُّ،
-ُّ4حليةُّاأل ولياءُّوطبقاتُّاألصفياءُّ،األصفهانُّ،دارُّالكتبُّالعلميةُّ ،بريوتُّ،دُّ.تُّ .) 252ُّ/80(ُّ،
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لهُّماُّتقدمُّمنُّذنبهُّوماُّتأخرُّ.قالُّأحدهمُّ:أماُّأناُّفإنُّأصليُّالليلُّأبداُّ.وقالُّآخرُّ:أناُّأصومُّالدهرُّوالُّأفطرُّ.وقالُّآخرُّ:أناُّأعتزلُّ
النساءُّفالُّأتزوجُّأبداُّ.فجاءُّرسولُّاهلل ُّ فقالُّ:أنتمُّالذينُّقلتمُّكذاُّوكذا؟ُّأماُّواهللُّإنُّألخشاكمُّهللُّوأتقاكمُّلهُّ،لكينُّأصومُّوأفطرُّ،
وأصليُّوأرقدُّ،وأتزوج ُّالنساءُّ،فمنُّرغبُّعنُّسنيتُّفليسُّمين»( ُّ .)8
فمنُّرغبُّعنُّسنيتُّفليس ُّمين»ُّ،وفعلُّ«رغب»ُّحيددُّمعناهُّحرف ُّاجلرُّ
والشاهدُّيفُّاحلديثُّقوله ُّصلىُّاهللُّعليه ُّوسلمُّ «ُّ :
الذيُّبعده"ُّ،فرغب ُّعنُّكذا" ُّمعناهُّأعرضُّعنهُّ ،وقوله ُّصلىُّاهلل ُّعليهُّوسلم ُّ«فليسُّمين»؛ُّأي ُّليسُّعلى ُّمليت؛ ُّألنُّاإلعراض ُّعنُّ
السنةُّكفر ُّ،وهبذاُّيتضحُّأنُّاهللُّقدُّأوحىُّلنبيهُّبالقرآنُّوالسنةُّ،وماُّدامتُّالسنةُّوحياُّ،فإنهُّالُّبدُّم نُّالعملُّهباُّ،ونب ذُّكالمُّأهلُّالبدعُّ
الذينُّيدعونُّإىلُّبدعةُّاالكتفاءُّبالقرآن ُّوتركُّالسنةُّ،وهوُّحيذرُّمنُّهذا ُّ،فإنُّسنتهُّالبيانُّالصادقُّللقرآنُّ .
أماّعنّمظاهرّوجود ّالسنة ّفيّحياته  ّ فهيّأكثرّمنّأنّتحصىّولكنّنذكرّمنهاّبعض ّالصورّ :
ّّ .2حرصّالصحابةّعلىّتعلمّالعلمّوالعملّجميعا ّ :لقدُّكانُّالصحابةُّيتعلمونُّمنُّالنيبُّالقرآنُّالكرميُّ،يقتصرونُّمنهُّعلىُّ
آياتُّمعدوداتُّ،يتفهمونُّمعناهاُّ،ويتعلمونُّفقههاُّ،ويطبقونهُّعلىُّأنفسهمُّ،مثُّحيفظونُّغريهاُّ،ويفُّذلكُّيقولُّأبوُّعبدُّالرمحنُّالسلميُّ:
"حدثناُّمنُّكانُّيقرئنا ُّمنُّأصحابُّالنيب ُّصلىُّاهلل ُّعليهُّوسلمُّ :أهنمُّكانواُّيقتئ ونُّمنُّرسولُّاهلل ُّعشرُّآياتُّفالُّيأخذونُّيف ُّ العشرُّ
األخرىُّحىتُّيعلمواُّماُّيفُّهذهُّمنُّالعلمُّوالعملُّ،قالواُّ:فعلمناُّالعلمُّوالعمل"( ُّ .)2
ومعىنُّهذاُّأنُّأصحابُّالنيبُّكانُّمههمُّاألكربُّأنُّيتلقواُّالعلمُّالنظريُّمتمثالُّيفُّالقرآنُّالكرميُّمشفوعاُّبهُّالتطبيقُّالعمليُّمنُّ
الرسول ُّصلىُّاهلل ُّعليهُّوسلمُّ ،ذلك ُّأنُّأقوالُّالرسول ُّوتوجيهاتهُّوأفعاله ُّإمناُّهيُّمبثابة ُّالتطبيقُّوالتنفيذُّآليات ُّوأحكامُّالقرآن ُّالكرميُّ،
فكانُّأصحابهُّحيرصون ُّعلىُّتلقيُّاألمرين ُّمجيعاُّ،ومذهبُّالصحابة ُّيفُّطلب ُّ العلمُّوالعملُّهذا ُّقدُّأمرهمُّاهلل ُّعز ُّوجل ُّبه ُّيفُّكتابهُّ
العزيزُّ ،فقال {ُّ :وما ُّكان ُّاملؤمنون ُّلينفروا ُّكافة ُّفلوال ُّنفر ُّمن ُّكل ُّفرقة ُّمنهم ُّطائفة ُّليتفقهوا ُّيف ُّالدين ُّولينذروا ُّقومهم ُّإذا ُّرجعواُّ
إليهم} ُّ[ التوبة ُّ،]822ُّ:أيُّ:إذاُّنفرُّاملسلمونُّإىلُّاجلهادُّفلتبقُّطائفةُّمنهمُّمعُّالنيبُّليتحملواُّعنهُّالدينُّويتفقهواُّ،فإذاُّرجعُّالنافرونُّ
إليهمُّأخربوهمُّمباُّمسعوا ُّوعلموهُّ.ويفُّهذاُّإجياب ُّالتفقهُّيفُّالكتابُّوالسنة( ُّ ، )3فهذهُّاآليةُّتقتضيُّأن ُّأقوالُّوأفعالُّالنيبُّحتفظ ُّعنهُّ
وتبلغُّإىلُّغريهمُّ،وكذلكُّقالُّاهللُّعزُّوجل ُّيفُّموضعُّآخر{ُّ :لقدُّمنُّاهللُّعلىُّاملؤمننيُّإذُّبعثُّفيهمُّرسوالُّمنُّأنفسهمُّيتلوُّعليهمُّ
آياتهُّويزكيهمُّويعلمهمُّالكتابُّواحلكمة} ُّ[آلُّعمرانُّ، ]844ُّ:واحلكمةُّهيُّالسنةُّ.فهلُّبعدُّهذاُّيقالُّ:إنُّالسنةُّملُّتكنُّموجودةُّ
يفُّعهدُّالنيبُّصلىُّاهللُّعليه ُّوسلمُّ،وقدُّأرشدُّاهللُّالصحابةُّإىلُّتعلمهاُّوتبليغها ُّللناسُّ .
ّّ .0مفارقةّاألهلّوالوطنّمنّأجلّسماعّالحديثّمنّالنبي ّ وتلقيّالعلمّعنه ّ :لقدُّكانُّالصحابةُّيقيمونُّعندُّالنيبُّمثُّ
يعودونُّبعدُّذلكُّإىلُّأهليهمُّوذويهمُّيعلموهنمُّماُّتعلموهُّويفقهوهنمُّمباُّفقهوهُّ.فعنُّمالكُّبنُّاحلويرثُّقال«ُّ:أتيناُّإىلُّالنيبُّ وحننُّ
شببةُّمتقاربونُّفأقمناُّعنده ُّعشرينُّيوماُّوليلةُّ ،وكانُّرسولُّاهلل ُّرحيماُّرفيقاُّ،فلما ُّظنُّأناُّقد ُّاشتهيناُّأهلناُّأو ُّقدُّاشتقناُّسألنا ُّعمنُّ
تركنا ُّبعدناُّ ،فأخربناهُّ .قال"ُّ :ارجعوا ُّإىل ُّأهليكم ُّ ،فأقيموا ُّفيهم ُّوعلموهمُّ ،ومروهم ُّوذكر ُّأشياء ُّأحفظها ُّأو ُّال ُّأحفظها ُّ ُّوصلواُّكماُّ
أيتمونُّأصليُّ،فإذاُّحضرتُّالصالةُّفليؤذنُّلكمُّأحدكمُّوليؤمكمُّأكربكم»( ُّ،)4هكذاُّيأمرهمُّالنيبُّأنُّيقيمواُّعندُّأهليهم؛ُّليعلموهمُّ
ُّ
ر
ماُّتعلموهُّ،ولينقلواُّإليهمُّماُّشاهدوه ُّمنُّأحوالُّالنيبُّوعبادتهُّ ،وأنُّتكونُّصلوامهمُّكصالته ُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّ .
ماُّيشغلهمُّكغريهمُّمنُّاألعمالُّواملهنُّوالتجاراتُّ،
ُّ
ّّ .8التناوبّفيّطلبّالعلمّوسماعّالحديثّ:لقدُُّّكانُّألصحابُّالنيب ُّ
حبثاُّعنُّالقوتُّاحلاللُّهلمُّوملنُّيعولوهنمُّمنُّاألهلُّوالولدُّ،وعلىُّالرغمُّمنُّذلكُّكانُّحرصهمُّشديداُّعلىُّحضورُّجملسُّرسولُّاهللُّ
 -ُّ8صحيح ُّالبخاري ُّ(بشرحُّفتحُّالباري)ُّ،كتابُّ:النكاحُّ،بابُّ:التغيبُّيفُّالنكاحُّ،) 5ُّ/ 1(ُّ،رقمُّ(ُّ .)5043
-ُّ2حسنُّ:أخرجه ُّأمحدُّيفُّمسندهُّ،باقيُّمسندُّاألنصارُّ،حديث ُّرجل ُّمنُّأصحابُّالنيبُّ،رقمُّ(ُّ.) 23521وحسنهُّاألرنؤوطُّيفُّتعليقهُّعلىُّاملسندُّ .
ُّ -ُّ3اجلامعُّألحك امُّالقرآنُّ،القرطيبُّ،دارُّإحياء ُّالتاثُّالعريبُّ،بريوت8405ُّ،هـ8115ُّ/مُّ .)214ُّ،213ُّ/ 1(ُّ،
 -ُّ4صحيح ُّالبخاري ُّ(بشرحُّفتحُّالباري)ُّ،) 832ُّ، 838ُّ/2(ُّ،رقمُّ(ُّ.) 438صحيحُّمسلمُّ(بشرحُّالنووي)ُّ،كتابُّ:املساجدُّ،) 8258ُّ/ 3(ُّ،رقمُّ(ُّ .) 424
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لسماعُّحديثهُّ ،فكان ُّالواحد ُّمنهم ُّيتناوبُّمع ُّصاحبه ُّيف ُّحضور ُّجملسُّالرسول ُّفيبلغه ُّما ُّفاته ُّليحفظهُّوليعمل ُّبه! ُّفعن ُّعمر ُّبنُّ
اخلطابُّقال«ُّ:كنتُّأناُّوجارُّيلُّ منُّاألنصارُّيفُّبينُّأميةُّابنُّزيدُّوهيُّمنُّعوايلُّاملدينةُّوكناُّنتناوبُّالنزولُّعلىُّرسولُّاهلل ُّصلىُّاهللُّ
عليهُّوسلمُّ ،ينزلُّيوماُّوأنزلُّيوماُّ،فإذاُّنزلتُّجئته ُّخبربُّذلكُّاليومُّمنُّالوحيُّوغريهُّ،وإذاُّنزلُّفعلُّمثلُّذلك ُّ»...احلديث( ُّ )1
ّّ .3تجشمّالمتاعبّوالمشاقّفي ّسبيلّسماعّالحديثّوجمعه ّ :يدلُّعلى ُّذلكُّماذكرهُّاخلطيبُّالبغداديُّمن ُّحديثُّ
عكرمةُّعن ُّابن ُّعباس ُّ أنه ُّقال"ُّ:ملا ُّقبض ُّرسول ُّاهللُّ قلتُّلرجل ُّمن ُّاألنصارُّ :هلم ُّفلنسألُّأصحاب ُّرسول ُّاهلل ُّصلى ُّاهلل ُّعليهُّ
وسلم؛ ُّفإهنمُّاليومُّكثريُّ.قالُّ:واعجباُّلكُّ ياُّابنُّعباس!ُّأترىُّالناسُّيفتقرونُّإليكُّويفُّالناسُّمنُّأصحابُّرسولُّاهللُّمنُّفيهم؟ُّقالُّ:
فتكُّذاكُّ،وأقبلتُّأناُّأسألُّأصحابُّرسولُّاهللُّعنُّاحلديثُّ،فإنُّكانُّليبلغينُّاحلديثُّعنُّالرجلُّ،فآيتُّبابهُّوهوُّقائلُّ،فأتوسدُّردائيُّ
علىُّبابهُّتسفيُّالريحُّعليُّمنُّالتابُّ،فيخرجُّ،فيقول"ُّ:ياُّابنُّ عمُّرسولُّاهلل!ُّماُّجاءُّبك؟ُّأالُّأرسلتُّإيلُّفآتيك؟ُّفأقول"ُّ:أناُّأحقُّ
أنُّآتيكُّ،فأسألهُّعنُّاحلديثُّقالُّ:فعاشُّذلكُّالرجلُّاألنصاريُّحىتُّرآنُّوقدُّاجتمعُّالناسُّحويلُّيسألونُّ،فيقول"ُّ:هذاُّالفىتُّكانُّ
أعقلُّمين"(  ُّ،)2إنُّهذاُّاملوقفُّمنُّابنُّعباسُّرضيُّاهللُّعنهماُّلريسمُّلناُّصورة ُّدقيقةُّعماُّكانُّيتجشمهُّأصحابُّالنيب ُّمن ُّ املتاعبُّ
واملشاقُّيفُّمجعُّحديثُّنبيهمُّومساعه ُّوحتريرهُّ .
ُّيرجعُّإىلُّأهلهُّالُّيلويُّعلىُّشيءُّ،
ُّ
بلُّلقدُّكانُّالصحايبُّمنهمُّ يقطعُّاملسافاتُّالطويلةُّليسألُّرسولُّاهللُّعنُّحكمُّشرعيُّ،مث
فعنُّعقبةُّبنُّاحلارث «ُّ:أنهُّتزوجُّابنةُّأليبُّإهابُّبنُّعزيزُّفأتتهُّامرأةُّفقال تُّ:إنُّقدُّأرضعتُّعقبةُّواليتُّتزوجُّ.فقالُّهلاُّعقبةُّ:ماُّأعلمُّ
أنكُّأرضعتينُّوالُّأخربتينُّ،فركبُّإىلُّرسولُّاهللُّباملدينةُّ،فسألهُّ،فقالُّرسولُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّ:كيفُّوقدُّقيل؟ُّففارقهاُّعقبةُّ
ونكحتُّزوجا ُّغريهُّ.أيُّ:ذهبُّمنُّمكةُّإىلُّاملدينةُّطلبا ُّللعلمُّمنُّرسولُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم»( ُّ .)3
ُّالكرامُّ
ّّ .5الحرصّعلىّمذاكرةّماّيسمعونهّمنّحديثّرسولّاهلل ّصلىّاهللّعليهّوسلم ّ :لقدُّبلغُّمنُّحرصُّالصحابة ُّ
علىُّحديث ُّنبيهمُّأنُّكانواُّيتدارسونه ُّويتذاكرونهُّفيما ُّبينهم؛ُّوذلك ُّليحفظوهُّويفقهوهُّ ،فعنُّأنس ُّبنُّمالك ُّقال"ُّ:كنا ُّنكون ُّعندُّ
النيب ُّفنسمعُّمنهُّاحلديثُّ،فإذاُّقمناُّتذاكرناهُّفيماُّبينناُّحىتُّحنفظه"(  ُّ،)4وهذهُّأمُّاملؤمننيُّعائشةُّرضيُّاهللُّعنهاُّ«كانتُّالُّتسمعُّ
شيئا ُّالُّتعرفهُّإالُّراجعتُّفيهُّحىتُّتعرفه»( ُّ .)5
ّّ .9لمّيكنّيمنعهمّالحياءّعنّسؤالّالنبي ّ ومراجعته ّ :ملُّمينعُّاحلياءُّالصحابةُّمنُّأنُّيسألواُّالرسولُّعنُّأخصُّأمورهمُّ
وأكثرهاُّسريةُّ،حرصاُّمنهمُّعلىُّالعلمُّوالفقهُّيفُّالدينُّ،فعنُّقيسُّبنُّطلقُّبنُّعليُّعنُّأبيهُّقال«ُّ:جاءُّرجلُّكأنهُّب دويُّ،فقالُّ:ياُّ
رسولُّاهللُّ،ماُّترىُّيفُّرجلُّمسُّذكرهُّيفُّالصالةُّ،قالُّ:وهلُّهوُّإالُّمضغةُّمنكُّأوُّبضعةُّمنك»(  ُّ)4إنُّحرصُّاألصحابُّالكرامُّعلىُّ
ُّ
ُّومعرفةُّالصوا بُّمنُّاملعلمُّصلىُّ
ُّ
العلمُّدفعهمُّإىلُّالسؤال؛ُّالُّفرقُّبنيُّالقريبُّللرسولُّاملالزمُّلهُّوبنيُّاألعرايبُّالبعيدُّعنهُّ،كلهمُّيريدُّاحلق،
اهللُّعليهُّوسلمُّ،وإذاُّحدثُّواستحىُّأحدهمُّأنُّيسألُّالرسولُّعنُّشيءُّماُُّّكل فُّغريهُّعبءُّالسؤالُّ،فعنُّحممدُّبنُّاحلنفيةُّقال«ُّ:قالُّ
عليُّ:كنتُّرجالُّمذاء(  ُّ)2فاستحييتُّأنُّأسألُّرسولُّاهللُّفأمرتُّاملقدادُّبنُّاألسودُّفسألهُّ،فقالُّ:فيهُّالوضوء»( ُُّّ)1وسببُّاستحياءُُّّ
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سيدناُّعليُّبينهُّلناُّاإلمامُّالبخاري ُّيفُّروايةُّأخرى ُّللحديث( ُّ )8أنهُّملكانُّابنتهُّفاطمةُّوأهناُّزوجُّعلي ُّ رضيُّاهللُّعنهماُّ،مماُّجيعلناُّنقولُّ
إنُّسببُّحيائه ُّهوُّأدبهُّووقاره ُّرضيُّاهللُّعنهُّ .
والُّيتوقفُّا ألمرُّعندُّالرجالُّ،بلُّإنُّالنساءُّومنُّطبعهنُّ احلياءُّ ملُّيكنُّمينعهنُّاحلياءُّعنُّرسولُّاهللُّليتفقهنُّيفُّالدين!!ُّفعنُّ
أمُّسلمةُّرضيُّاهللُّعنهماُّقالتُّ:جاءتُّأمُّسليمُّإىلُّرسولُّاهللُّفقالتُّ:ياُّ رسولُّاهللُّ،إنُّاهللُّالُّيستحييُّمنُّاحلقُّ،فهلُّعلىُّاملرأةُّمنُّ
غسلُّإذاُّاحتلمت؟ُّقالُّالنيب ُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم «ُّ :إذاُّرأتُّاملاءُّ،فغطتُّأمُّسلمةُّتعينُّوجهها ُّوقالتُّ:ياُّرسولُّاهللُّ،وحتتلمُّاملرأة؟!ُّ
قالُّ:نعمُّتربتُّميينكُّ،ففيمُّيشبههاُّولدها»( ُّ )2بلُّحرصُّنساءُّالصحابةُّأنُّيسألنُّالنيب ُّعنُّأخصُّمنُّذلكُّ،ملُّمينعهنُّاحلياءُّ،فعنُّ
عائشةُّرضيُّاهللُّعنهاُّقالت «ُّ:جاءتُّامرأةُّرفاعةُّإىلُّالنيبُّفقالتُّ:كنتُّعندُّرفاعةُّ.فطلقينُّفبتُّطالقيُّ،فتزوجتُّعبدُّالرمحن ُّبنُّ
الزبريُّ ،وإن ُّما ُّمعه ُّمثل ُّهدبة ُّالثوب(  ُّ )3فتبسم ُّرسول ُّاهلل ُّفقالُّ :أتريدين ُّأن ُّترجعي ُّإىل ُّرفاعة؟ ُّالُّ .حىت ُّتذوقي ُّعسيلته ُّويذوقُّ
عسيلتك»( ُّ .)4
وهكذاُّكانت ُّسنة ُّالنيب ُّيفُّاألساس ُّهي ُّالتطبيقُّالعملي ُّألصحابه ُّيف ُّحياتهُّ،وهيُّكما ُّالحظنا ُّإماُّتفسري ُّوبيان ُّللقرآن ُّأوُّ
أحكامُّمستقلةُّملُّتردُّيفُّالقرآن ُّ،وبذلكُّيتضحُّأنُّالسنةُّكانتُّموجودةُّيفُّحياته ُّوكانتُّمتداولةُّبنيُّالناسُّوالعملُّجارُّعليهاُّيفُّكلُّ
شئونُّ احلياة(  ُّ،)5أما ّزعمهمّأنّالسنة ّجمعتّبعدّوفاة ّالنبيّبقرونّفهذا ّإنّسلمناّبه ّجدالّوهوّغير ّصحيح( )4الُّيقوم ُّحجةُّ
علىُّنفيُّوجودُّالسنةُّيف ُّعهده ُّصلىُّاهللُّعليه ُّوسلمُّ ،بلُّهوُّدليل ُّعلىُّوجودهاُّحمفوظةُّيف ُّالصدور؛ُّألهنمُّيقيموهناُّويطبقوهنا ُّعلىُّ
أنفسهمُّويتدارسوهناُّليلُّهنارُّ،إضافةُّإىلُّأنُّالعربُّكانواُّأمةُّأميةُّ،منُّجيهلُّالكتابةُّفيهمُّأضعافُّأضعافُّمنُّيعلمهاُّ،ومنُّمثُّقوتُّ
عندهمُّملكةُّاحلفظُّ،وتوقدتُّقرائحهمُّ،واشتدتُّقواهمُّالتذكريةُّنظراُّلتعويله مُّعلى ُّهذهُّالوسيلةُّدونُّغريهاُّ .
ُُُُُُُّّّّّّّ ومعلومُّعقالُّأن ُّصيانةُّاحلجة ُّحتصلُّبعدالة ُّحاملها ُّ،ومدى ُّقدرتهُّعلى ُّاحملافظةُّعليهاُّ ،وصيانتهاُّمن ُّالتبديلُّواخلطأُّ ،ومعلومُّ
أيضاُّأنُّالتحملُّيكونُّإماُّعنُّطريقُّحفظُّاللفظُّ،أوُّكتابتهُّ،أوُّالفهمُّملعناهُّفهماُّدقيقاُّمعُّالتعبريُّعنُّذلكُّاملعىنُّبلفظُّواضحُّ الداللةُّ
عليهُّ،دونُّلبسُّوالُّإهبام ُّ ،وأيُّنوعُّمنُّهذه ُّاألنواعُّالثالثةُّيكفيُّيف ُّالصيانةُّ،ماُّدامتُّصفة ُّالعدالةُّمتحققةُّ،وإذاُّانتفت ُّالعدالةُّ
انتفتُّالصيانةُّ،ومنُّمث ُّ فالكتابةُّليستُّمنُّلوازمُّاحلجيةُّ إذُّكانُّاملهمُّيفُّاحملافظةُّعلىُّحجية ُّالسنة ُّعدالةُّاحلاملُّهلا ُّعلىُّأيُّوجهُُّّكانُّ
محلهاُّكماُّسلفُّ .
ُّ
وكانتُّوسيلةُّاحلفظُّعندُّالعربُّأقوى؛ُّألنُّجهلهمُّبالكتابةُّ،جعلهمُّيتكئونُّعلىُّاحلفظُّ،عكسُّاألممُّاملتمرنةُّعلىُّالكتابةُّ
املتعلمةُّهلاُّ،فتضعفُّفيهمُّملكة ُّاحلفظُّ،ويكثر ُّعندهمُّاخلطأُّوالنسيان ُّملاُّحفظوه ُّ،وهذهُّاحلالُّمشاهدة ُّفيماُّبينناُّ،فإناُّجند ُّاألعمىُّ
أقوىُّح فظاُّملاُّيسمعهُّمنُّالبصري؛ُّألنهُّجعلُّكلُّاعتمادهُّعلىُّملكةُّاحلفظُّ،خبالفُّالبصريُّفإنهُّيعتمدُّعلىُّالكتابُّ،وأنهُّسينظرُّفيهُّ
عندُّاحلاجة ُّ،فإذاُّكانُّهذاُّحالُّالعربُّيفُّجاهليتهمُّ،فماُّبالكُّحبالُّالصحابةُّالذينُّقيضهمُّاهللُّحلفظُّالشرعُّوصيانتهُّ،ومحلهُّوتبليغهُّ
ملنُّبعدهمُّ،وماُّكانواُّعل يهُّمنُّاحلفظُّ،والتثبتُّوالتيقظُّلكلُّماُّيصدرُّعنُّالنيب ُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّ .
ُُُُُُُُُّّّّّّّّّ ومنُّمثُّفنقولُّللمنكرينُّ:إذاُّسلمناُّجدالُّمباُّقلتم ُّمنُّتأخر ُّالكتابةُّبعدُّوفاةُّالنيبُّ معُّأنُّالقولُّبذلكُّخطأُّبني ُّفإنه ُّقدُّ
حلُّحملهاُّماُّهوُّأقوىُّمنهاُّضبطاُّ،وأعظم ُّفائدةُّوأجدىُّنفعاُّ ،أالُّوهوُّاحلفظُّ،ذلكُّأن ُّالُّيكونُّأيُّاحلفظُّإالُّمعُّالفهم ُّوإدراكُّ
استذكارهُّآناُّبعد ُّآنُّ،حىتُّيأمن ُّمنُّزوالهُّ،مث ُّإنُّاحملفوظُّيكون ُّمعُّ
ُّ
املعىنُّوالتحققُّمنهُّ،مث ُّإنهُّحيملُّاملرء ُّعلىُّمراجعةُّما ُّحفظهُّ،و
 -ُّ8صحيح ُّالبخاري ُّ(بشرحُّفتحُّالباري)ُّ،كتابُّ:الغسلُّ،بابُّ:غسلُّاملذيُّ والوضوءُّمنهُّ،) 458ُّ/8(ُّ،رقمُّ(ُّ .) 241
 -ُّ2صحيح ُّالبخاري ُّ(بشرحُّفتحُّالباري)ُّ،كتابُّ:العلمُّ،بابُّ:احلياءُّيفُّالعلمُّ،)224ُّ/8(ُّ،رقم ُّ (ُّ .) 830
 -ُّ3هدبةُّالثوبُّ:طرفهُّالذيُّملُّينسجُّ،تكين ُّهبذاُّعنُّاستخاءُّذكره ُّ،وأنهُّالُّيقدر ُّعلىُّالوطءُّ .
 -ُّ4صحيح ُّمسلمُّ(بشرحُّالنووي)ُّ،كتابُّ:النكاحُّ،بابُّ:الُّحتلُّاملطلقةُّثالثاُّحىتُّتنكح ُّزوجاُّغريهُّ،) 2242ُّ/ 5(ُّ،رقمُّ(ُّ .) 3443
ُّالسنةُّ،دُّ.أمحدُّحسنيُّحممدُّإبراهيمُّ ،مطبعةُّاحلسنيُّاإلسالميةُّ،القاهرةُّ،ط8481ُّ،8هـ8111ُّ/مُّ،صُّ .24ُّ: 20
ُّ
 -ُّ5منُّجهودُّاألمةُّيفُّحفظ
 -ُّ4اآلثارُّاليتُّتصرحُّبوجود ُّالذينُّكان واُّيكتبونُّاحلديث ُّعنُّالنيب ُّـُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم ُّـُّ والصح فُّاليتُّكتبت ُّيفُّعهده ُّـُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّـُّكثريةُّ .
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هُّذلكُّاحلملُّمؤنةُّوالُّمشقةُّ ،خالفاُّ
ُّ
احلافظُّيفُّصدرهُّيفُّأيُّوقتُّ،ويفُّأيُّمكانُّ،فريجعُّإليهُّيفُّمجيعُّاألحوالُّعندُّاحلاجةُّ،والُّيكلف
للكتابةُّ،فإهنا ُّرمبا ُّتكونُّبدون ُّفهمُّاملعىنُّعاجال ُّوآجالُّ،أو ُّسبباُّلعدمُّالفهم ُّيفُّاحلال ُّاعتماداُّعلىُّما ُّسوفُّيفهم ُّفيماُّبعدُّ ،وقدُّ
تضيعُّالفرصةُّعليهُّيفُّاملستقبلُّلضياعُّاملكتوبُّ،مثُّإنُّالكاتبُّالُّجيدُّيفُّالغالبُّباعثاُّيدعوهُّإىلُّمراجعةُّماكتبه ُّإالُّأهلُّالعلمُّاملشتغلنيُّ
بتدريسهُّومراجعته ُّ،مثُّإنهُّجيدُّمشقةُّومؤنةُّيفُّمحلُّاملكتوبُّمعهُّيفُّكلُّوقتُّومكان(  ُّ)8وبذلكُّيتبنيُّمباُّالُّيدعُّجماالُّللشكُّأنُّالدليلُّ
الذيُّاستدلُّبهُّاملنكرونُّعلى ُّفرضيةُّصحتهُّ ُّ-واهُّضعيفُّغايةُّالضعفُّوالُّيقومُّدليالُّعلىُّشيءُّ .
رابعاّ :إن ّالقرآنّلم ّيتضم نّتفصيال ّلكل ّأمورّالشريعةّكالعباداتّمن ّصالة ّوصيامّوحجّ ...إلخّ،وإنما ّجاء ّمجمالّ

لكل ّشيءّ ،وترك ّالتفصيل ّللسنة ّالنبوية ّ ،أليس ّهذا ّدليال ّقاطعا ّعلى ّوجوب ّوجود ّالسنة ّوصدورها ّعن ّالنبي ّكمصدر ّثانّ
للتشريع؟! ّ ّ
اجلزئياتُّ ،ومل ُّيفرع ُّعليها ُّإال ُّبالقدر ُّ الذي ُّيتفق ُّمع ُّتلكُّ
لقد ُّجاء ُّالقرآن ُّ الكرمي ُّباألصول ُّ العامةُّ ،ومل ُّيتعرض ُّللتفاصيل ُّو ُّ
األصولُّ ،ويكون ُّثابتا ُّبثبومها ُّال ُّيعتيه ُّتغري ُّأو ُّتطور ُّباختالف ُّ األعراف ُّوالبيئات ُّومرور ُّ األزمان؛ ُّألنه ُّ الكتاب ُّ اخلالد ُّ الذي ُّال ُّيأتيهُّ
الباطلُّمنُّبني ُّيديهُّوال ُّمنُّخلفهُّ ،وقدُّ اشتمل ُّعلىُّ العقائدُّوالشرائعُّ ،وعلىُّ اآلداب ُّواألخالقُّفكان ُّتبياناُّلكل ُّشيءُّ،وجاءت ُّ السنةُّ
توافق ُّ الكتاب ُّ الكرمي ُّيف ُّأصولهُّ ،وتتعرض ُّللتفصيالت ُّواجلزئياتُّ ،فتفسر ُّ املبهمُّ ،وتفصل ُّ اجململُّ ،وتقيد ُّ املطلقُّ ،وختصص ُّ العامُّ ،كماُّ
أتت ُّ السنة ُّكذلك ُّبأحكام ُّمل ُّيرد ُّيف ُّ القرآن ُّنص ُّعليهاُّ،وذلك ُّأن ُّ" السنة ُّإما ُّأن ُّتكون ُّبيانا ُّللكتاب ُّأو ُّزيادة ُّعليهُّ ،فإن ُّكانت ُّبياناُّ
فهيُّيف ُّ االعتبار ُّباملرتبة ُّ الثانية ُّعنُّ املبني؛ ُّفإن ُّ النص ُّ األصلي ُّأساسُّوالتفسري ُّبناء ُّعليهُّ ،وإن ُّكانتُّزيادة ُّفهي ُّغري ُّمعتربة ُّ(يف ُّتأسيسهاُّ
لألحكام ُّواستقالهلا ُّهبا)ُّإالُّبعدُّ التأكدُّمنُّأهناُّالُّتوجد ُّيف ُّ الكتابُّوذلك ُّعلى ُّتقدم ُّ اعتبارُّ الكتاب"[ُّ .]31
وعطفاُّعلىُّماُّفات ُّفإنُّاهللُّقد ُّأوكلُّإىلُّرسولهُّصلى ُّ اهللُّعليهُّوسلم ُّمهمةُّبيانُّماُّيف ُّ القرآنُّ الكرميُّ،وذلك ُّيفُّقولهُّعز ُّوجلُّ:
{وأنزلناُّإليك ُّ الذكر ُّلتبني ُّللناس ُّما ُّنزل ُّإليهم ُّولعلهم ُّيتفكرون}[ النحلُّ ]44:وقوله ُّعز ُّوجل{ُّ:إنا ُّأنزلنا ُّإليك ُّ الكتاب ُّباحلق ُّلتحكمُّ
بنيُّ الناسُّمباُّأراكُّ اهلل}ُّ[ النساءُّ،]805ُّ:ومنُّهناُّنستطيعُّ القولُّ:إنُّعالقةُّ القرآنُّ الكرميُّبالسنة ُّ املطهرةُّهيُّعالقةُّ البيانُُّّ،وهذا ُّ البيانُّ
لهُّأنواعُّمتعددةُّ ،ميكن ُّحصرها ُّيفُّثالثة ُّأقسامُّهيُّ :
ُُّّ .8أن ُّتأيتُّ السنةُّمؤكدة ُّملا ُّجاء ُّيفُّ القرآن ُّومثبتة ُّلهُّ .
ُُّّ .2أن ُّتأيتُّ السنةُّمبينة ُّملا ُّيف ُّ القرآنُّ الكرميُّ ،ويأيت ُّهذاُّ البيانُّعلى ُّأربعةُّأنواع[ُّ :]31
· ُُُُُُّّّّّّتفصيل ُّ اجململُّ .
· ُُُُُُّّّّّّتقييد ُّ املطلقُّ .
· ُُُُُُّّّّّّختصيص ُّالعامُّ .
· ُُُُُُّّّّّّتوضيح ُّ الـمشكلُّ .
ُُّّ .3أن ُّتستقلُّ السنةُّبتأسيس ُّ األحكام ُّمنُّغري ُّأنُّيسبقُّهلا ُّذكر ُّيفُّ القرآن ُّ ُّ
ُّاليتُّيلوكها ُّأعداءُّالسنة ُّقدُّ
ُّ
وتفصيلُّهذاُّاملوضوع ُّيكونُّيف ُّالفصلُّالتايل ُّوذلكُّيف ُّأكثرُّمن ُّمبحثُّ،وإىل ُّهناُّتكون ُّهذهُّالشبهة
أصبحتُّباليةُّ قيمةُّهلاُّوُّوزنُّوتوضحتُّاألدلةُّاليتُّيستندونُّعليهاُّأهناُّالُّتفيُّبغرضهمُّاملوهومُّوأهنمُّتعسفواُّبتأويلُّتلكُّاألدلةُّتعسفُّ
الُّيدلُّإالُّعلى ُّجهلُّأوُّجتاهلُّمقصود ُّلغايةُّيفُّأنفسهمُّ ُّ)2 (.
 -ُّ8الرد ُّعلىُّمنُّينكر ُّحجيةُّالسنةُّ،عبدُّالغينُّعبدُّاخلالقُّ،مكتبةُّالسنةُّ،القاهرةُّ،ط8421ُّ،2هـ2002ُّ/مُّ،صُّ .431
اءاتُّوالشبهات ُّ،القسمُّالثالثُّ:السن ةُّ،اجمللدُّاألولُّالشبهةُّاألوىل ُّ،وعنُّكتابُّدُّ.عمادُّالسيدُّالشربيينُّ ،
ُّ
ُّ -ُّ2هذاُّالبحثُّنشرُّيفُّ:موسوعةُّبيانُّاإلسالم ُّ،الردُّعلىُّاالفت
لنبويةُّيفُّكتاباتُّأعداءُّاإلسالم (ُُّّ ) 814-822ُّ/8بتصرف ُّ وتقدميُّ وتأخريُّ .
السنةُّا ُّ
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المبحثّالثاني ّ:شبهةّأنّالسنةّلوّكانتّحجةّلتكفلّاهللّبحفظهاّوالردّعليها ّ
ُُُُُُُُّّّّّّّّزعمواُّأنُّاهللُّتعاىلُّتكفُّ لُّحبفظُّالقرآنُّدونُّالسنةُّ،واحتجُّواُّلذلكُّبقولهُّتعاىل{ُّ:إناُّحن نُّنزلناُّالذكرُّوإناُّلهُّحلافظون}[احلجرُّ
ُّ]1:وقالواُّ:لوُّكانتُّالسنةُّحجةُّووحياُّمثلُّالقرآن؛ُّلتكفُّ لُّاهللُّعزُّوجلُّحبفظها؛ُّكماُّتكفُّ لُّحبفظُّ القرآنُّالكرمي( ُّ ُّ،)8ومماُّالُّشكُّفيهُّ
أنُّمنشأُّه ذهُّالشبهةُّيفُُّّكلمةُّ(الذكر)ُّحيثُّاقتصرُّفهمُّاملنكرينُّحلجيُّةُّالسنُّةُّاملطهرةُّعلىُّأنُّاملرادُّبكلمةُّالذكرُّيف ُّ اآليةُّهوُّ"القرآنُّ
الكرمي "ُّوحدهُّدون ُّالسنةُّ،وأنُّالضمري ُّيف ُّ قوله ُّتعاىلُّ"له"ُّعائد ُّعلىُّالقرآنُّ،وأن ُّاآليةُّفيها ُّحصرُّبتقدميُّاجلار ُّواجملرورُّوهذا ُّاحلصرُّ
أهناُّتعرضتُّللضياعُّوالتحريفُّ
ُّ
يفيدُّعندهمُّقصرُّاحلفظُّعلىُّالقرآنُّوحدهُّدونُّماُّعداهُّ ُّ،ويرونُّأنُّالسنةُّملُّيكنُّهلاُّحظُّمنُّاحلفظُّو
ويتساءلونُّ:لوُّكانتُّالسنةُّحجةُّفلماذاُّملُّيتكفلُّاهللُّحبفظهاُّكماُّتكفلُّحبفظُّالقرآن؟( ُّ .ُّ)2
ّّّّّّّوجوه ّإبطالّالشبهة:
ُُُُُُُّّّّّّّ -إنُّالذكرُّيفُّاآلية ُّموضوعُّالشبهةُّ،ليسُّمب عىن ُّالقرآنُّفقطُّ،وإمناُّمعناه ُّالرسالةُّأوُّالشريعةُّاإلسالمية ُّاليتُّهيُّالقرآن ُّوالسنةُّ
معا؛ُّلذلكُّكانُّحفظُّاهللُّللقرآن ُّوالسنةُّمعاُّحىتُّوصلتُّإلينا.
كماُّيزعمونُّ،فإنُّوعدُّاهللُّحبفظهُّيشملُّالسنةُّأيضا؛ُّإذُّالسنةُّبيانُّللقرآنُّ
ُّلوُّسلمناُّجدالُّبأنُّالذكرُّيفُّاآليةُّهوُّالقرآنُّفقطًُُّّ

وحفظُّاملبنيُّيتضمنُّحفظُّاملبني.

ُُُُُُُُّّّّّّّّ-لوُّتتبعناُّاحلوادثُّوالتاريخُّ،لوجدناُّأنُّاهللُّعزُّوجل ُّقيضُّحلفظُّالسنةُّرجاالُّأفنواُّأعمارهمُّ،وبذلواُّالنفسُّوالنفيسُّمنُّأجلُّ
الذودُّعنُّحياضها؛ ُّمماُّيؤكدُّأنُّاهللُّعزُّوجلُّ قدُّحفظُّسنةُّنبيهُّكماُّحفظُّكتابهُّالكرمي.
الذكرّفيّاآليةّبمعنى ّالرسالةّأو ّالشريعة ّاإلسالميةّالتيّهي ّالقرآنّوالسنةّمعا :مما ُّالُّشكُّفيه ُّأنُّمنشأُّهذه ُّالشبهةُّ
جاءُّمنُّكلمة ُّالذكر ُّالواردةُّيفُّقوله ُّعزُّوجل {ُّ :إناُّحننُّنزلناُّالذكرُّوإناُّلهُّحلافظونُّ(ُّ،})1حيثُّاقتصرُّفهمُّالطاعننيُّيفُّحجيةُّالسنةُّ
املطهرةُّعلىُّأن ُّاملرادُّبكلمة الذكرُّ يف ُّاآلية ُّهوُّ"القرآن ُّالكرمي"ُّفقط ُّ ،وتناسواُّأنُّما ُّوعدُّاهللُّبه ُّمنُّحفظُّالذكر ُّالُّيقتصر ُّعلىُّ
القرآنُّوحدهُّ،بلُّاملرادُّبهُّشرعُّاهللُّودينهُّالذيُّبعثُّبهُّرسولهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّ،وهوُّأعمُّمنُّأنُّيكونُّقرآناُّأوُّسنةُّ ،إذاُّرجعناُّ
اُّمعانُّ
ُّ
إىلُّالكتبُّاملتخصصةُّجندهاُّتعددُّمعانُّالذكرُّاليتُّوردتُّيفُّال قرآنُّ،فقدُّوردتُّكلمةُّ"الذكر"ُّيفُّالقرآنُّاثننيُّومخسنيُّمرةُّ،وهل
كثرية؛ُّفهيُّتأيتُّمبعىنُّالقرآنُّ،ومبعىنُّالرسالةُّوالشريعةُّ،ومبعىنُّاحلفظُّ،ومبعىنُّالسنةُّ،ومبعىنُّالتذكرةُّ،ومبعىنُّالشرفُّ،ومبعىنُّالعبادةُّ...
إخل"( ُّ)3وفيّلل ّنقلّصاحبّكتابّ"بصائرّلويّالتمييزّفيّلطائفّا لكتابّالعزيز"ّعنّأحدّالعلماءّقوله"ّ:لكرّاهللّالذكرّ
فيّالقرآنّعلىّعشرينّوجهاّ،وفيهاّالذكرّبمعنىّرسالةّالرسول"( .)4
ومماُّيدلُّأيضاُّعلىُّأنُّاهلل ُّعزُّوجل ُّقدُّتكفلُّحبفظُّالشريعةُّكلهاُّ:كتاهباُّوسنتهاُّقوله ُّعزُّوجل{ُّ :يريدون ُّأنُّيطفئواُّنورُّاهللُّ
بأفواههمُّويأبـىُّاهللُّإالُّأنُّيتـم ُّنـورهُّولـوُّكـره ُّالكافرون} ُّ[ التوبة ُّ ،]32:ونورُّاهللُّ:شرعهُّودينه ُّالذيُّارتضاه ُّللعبادُّوكلفهمُّبه ُّوضمنهُّ
اآلخرة( ُّ ،)5إذاُّفاملعىنُّاملناسبُّ
مصاحلهم ُّ،والذيُّأوحاهُّإىلُّرسولهُّمنُّقرآنُّأوُّغريه ُّ ليهتدواُّبهُّإىلُّماُّفيهُّخريهمُّوسعادمهمُّيفُّالدنياُّو ُّ
 ُّ -ُّ8وممنُّذهبُّإىلُّذلك؛ُّالدكتورُّتوفيقُّصدقيُّ(يفُّجملةُّاملنارُّاجمللدُّ ُّ،) 183-ُّ 188/1وإمساعيلُّمنصورُّ(يفُّتبصري ُّاألمةُّحبقيقةُّالسنةُّ ُّ،). 23وأيدمهاُّمجالُّالبناُّ(السنةُّ
ودورهاُّيفُّالفقهُّاجلديد ُّصُّ ُّ33وماُّبعدهاُّ،).وذهبُّإىلُّذل كُّأيضاُّفرقةُّ(أهلُّالقرآن)ُّباهلندُّ وباكستانُّ(مقامُّاحلديث ُّصُُّّ 81-4نقالُّعنُّدارساتُّيفُّاحلديث ُّالنبويُّ
للدكتورُّحممدُّاألعظميُّ ُّ، 32/8وانظرُّالقرآنيونُّوشبهامهمُّحولُّالسنةُّللدكتورُّخادمُّخبشُّصُُّّ .ُّ). 11
 ُّ -ُّ2السنةُّبنيُّإثباتُّالفامهنيُّورفضُّاجلاهلنيُّللدكتورُّرءوفُّشليبُّصُّ،25مصادرُّالت شريع ُّومنهجُّاالستدالل ُّ والتلقيُّ،محديُّعبدُّاهللُّ،مكتبةُّأ والدُّالشيخ ُّللتاثُّ،مصرُّ،
ط 2004ُّ،8مُّ.تد وينُّ وت وثيقُّالسنةُّالنب ويةُّيفُّحياة ُّالرسولُّ والصحابةُّ،مجالُّحممودُّخلفُّ،مكتبةُّاإلميانُّ،مصر 2002ُّ،مُّ.السنةُّالنب ويةُّيفُّكتاباتُّأعداءُّاإلسالمُّ
"مناقشتهاُّ والردُّعليها"ُّ،دُّ.عمادُّالسيدُّالشربيينُّ ،دارُّاليقنيُّ،مصرُّ،ط8423ُّ، 8هـ2002ُّ/مُّ .
 -ُّ3املعجمُّاملفهرسُّأللفاظُّالقرآنُّالكرميُّحباشيةُّاملصحفُّالشريفُّ،حممدُّف ؤادُّعبدُّالباقيُّ،دارُّاحلديثُّ ،القاهرة8422ُّ،هـ2008ُّ/مُّ،صُّ .334ُّ،335
ُّ -ُّ4بصائرُّذويُّالتمييز ُّيفُّلطائفُّالكتابُّالعزيزُّ ،الفريوزآباديُّ،) 4ُّ/3(ُّ ،نقالُّعنُّ :د فعُّالشبهاتُّعنُّالسنةُّالنب ويةُّ،دُّ.عبدُّاملهديُّعبدُّالقادرُّ،مكتبة ُّاإلميانُّ،القاهرةُّ،
ط8428ُّ،8هـ2008ُّ/مُّ،صُّ . 44
ُّ -5الرد ُّعلىُّمنُّينكر ُّحجيةُّالسنةُّ،دُّ.عبدُّالغينُّعبدُّاخلالقُّ،مكتبةُّالسنةُّ،القاهرةُّ،ط8401ُّ،8هـ8111ُّ/مُّ،صُّ . 423
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"للذكر"ُّيفُّقوله ُّعزُّوجل {ُّ :إناُّحننُّنزلناُّالذكرُّوإناُّلهُّحلافظون} هوُّرسالةُّالرسولُّبصفةُّعامةُّمباُّيفُّذلكُّالكتابُّوالسنةُّ،وذلكُّأنُّ
القرآنُّوالسنةُّوحيُّمنُّاهلل ُّعزُّوجلُّ،وملُّيكنُّالنيبُّليقولُّشيئاُّمنُّعنده{ُّ :إنُّهوُّإالُّوحيُّيوحى} ُّ[ النجمُّ. ]4:فلماذاُّيتكفل ُّاهللُّ
تعاىلُّحبفظُّالقرآنُّ،والُّيتكفلُّحبفظُّالسنةُّمعُّأنُّكليهماُّوحي ُّمنُّعنده ُّسبحانهُّوتعاىل؟!
ويفُّذلكُّيقولُّابنُّحزم"ُّ:والُّخالفُّبنيُّأحدُّمنُّأهلُّاللغةُّوالشريع ةُّيفُّأنُّكلُّوحيُّنزلُّمنُّعندُّاهلل ُّعزُّوجل ُّفهوُّذكرُّ
منزلُّ،فالوحيُّكلهُّحمفوظُّحبفظُّاهللُّعزُّوجل ُّلهُّبيقنيُّ،وكلُّماُّتكفلُّاهلل ُّحبفظه؛ُّفمضمونُّأالُّيضيعُّمنهُّ،وأالُّحيرف ُّمنهُّشيءُّأبداُّ
ُّ
حتريفاُّالُّيأيتُّالبيانُّببطالنهُّ...ف وجبُّأنُّالدينُّالذيُّأتاناُّبهُّحممدُّحمفوظُّبتويلُّاهلل ُّعزُّوجلُّحفظهُّ،مبلغُّكماُّهوُّإىلُّكلُّماُّطلبهُّ
مماُّيأيتُّأبداُّإىلُّانقضاءُّالدنياُّ،قال ُّعزُّوجل{ُّ :ألنذركمُّبهُّومنُّبلغ}[ األنعام ُّ ،]81ُّ:فإذاُّكانُّذلكُّكذلكُّفبالضروريُّندريُّأنهُّالُّ
سبيلُّألبتةُّإىلُّضياعُّشيءُّقالهُّرسولُّاهلليفُّالدينـ ُّ والُّسبيلُّألبتةُّإىلُّأنُّخيتلطُّبباطلُّموضوعُّاختالطاُّالُّيتميزُّعندُّأحدُّمنُّالناسُّ
ووعداُّخملفاُّ،وهذاُّ
}ُّ،كذباُّ ُّ
بيقني؛ُّإذُّلوُّجازُّذلكُّلكانُّالذكرُّغريُّحمفوظُّ،ولكانُّقوله ُّعزُّوجل{ُّ :إناُّحننُّنزلناُّالذكرُّوإناُّلهُّحلافظون ُّ
الُّيقولهُّمسلمُّ ُّ،مثُّيردُّعلىُّمنُّزعمُّأنُّحفظُّالذكرُّمقتصرُّعلىُّالقرآنُّوحدهُّقائال"ُّ:هذهُّدعوىُّكاذبةُّجمردةُّمنُّالربهانُّوختصيصُّ
للذكرُّبال ُّدليلُّ...فالذكر ُّاسمُّواقع ُّعلىُّكلُّما ُّأنزلُّاهلل ُّعلىُّنبيه ُّمنُّقرآن ُّأو ُّمنُّسنة ُّوحيُّيبني ُّهباُّالقرآنُّ ،وأيضاُّفإن ُّاهلل ُّعزُّ
وجل ُّيقول {ُّ :وأنزلناُّإليك ُّالذكر ُّلتبنيُّللناس ُّماُّنزل ُّإليهم} ُّ[ النحل ُّ ]44ُّ:فصحُّأنه ُّمأمور ُّببيانُّالقرآن ُّللناسُّ،فإذاُّكان ُّبيانه ُّغريُّ
حمفوظُّوالُّمضمونُّسالمتهُّمماُّليسُّمنهُّ،فقدُّبطلُّاالنتفاعُّبنصُّالقرآنُّفبطلتُّأكثرُّالشرائعُّاملفتضةُّعليناُّفيهُّ،فلمُّندرُّصحيحُّمرادُّ
اهللُّعزُّوجل ُّمنهاُّ،وماُّأخطأُّفيهُّاملخطئُّأوُّتعمدُّفيهُّالكذبُّالكاذبُّ،ومعاذُّاهللُّمنُّهذا"( ُّ،)8وهذهُّبعضُّأدلةُّحفظُّربُّالعزةُّماُّ
صحُّمنُّحديثُّرسولهُّ،منُّالكتاب ّالكريمّ،والسنة ّالنبوية ّالصحيحةّ ،والعقلّ،والتاريخ ُّ( ُّ )2
ُُُُُُُُّّّّّّّّ أوالُّ:أماُّالدليلُّمنُّكتابُّاهللُّعزُّوجلُّعلىُّتكفلُّاهللُّحبفظُّالسنةُّكماُّتكفلُّحبفظُّكتابهُّالكرميُّ ُُّّ :
ُُُُُُُّّّّّّّ -ُّ8قولهُّتعاىل{ُّ:وأنزلناُّإليكُّ الذكرُّلتبنيُّللناسُّماُّنزلُّإليهم} ُّ،يقولُّفضيلةُّاألستاذُّالدكتورُّحممدُّالسيدُّنداُّيف ُّ اآليةُّالكرميةُّ
إخبارُّمنُّاهللُّتعاىلُّ:بأنُّالسنةُّمبيُّن ةُّللقرآنُّ،وقدُّتكفلُّاهللُّحبفظهُّيف ُّقولهُّتعاىل{ُّ:حن نُّنزلناُّالذكرُّوإناُّلهُّحلافظون}ُّ ،فيلزمُّمنُّهذاُّ
أنُّيكونُّقدُّتكفلُّأيضاُّحبفظُّالسنة؛ُّألنُّحفظُّاملبنيُّيستلزم ُّحفظُّالبيانُّللتابطُّبينهماُّ .
ُّمجعهُّوقرآنهُّفإذا ُّقرأناه ُّ فاتبعُّقرءانه ُّمثُّإنُّعلينا ُّبيانه}ُّ[القيامة ُّ ،]81-82:فإنه ُّنصُّصريحُّيدل ُّعلىُّ
ُّ
ُُُُُُُّّّّّّّ-ُّ 2وقالُّتعاىل{ُّ:علينا
أنُّاهللُّقدُّتكفلُّحبفظُّالسنةُّعلىُّوجهُّاألصالةُّواالستقاللُّالُّعلىُّطريقُّاللزومُّوالتتبع؛ُّألنهُّتكفلُّفيهُّببيانُّالقرآنُّيفُّقولهُّتعاىل{ُّ:مثُّ
إنُّعليناُّبيانه}ُّ ،أي ُّبيانُّالقرآنُّ،والبيانُّكماُّيكونُّللنيبُّ يكونُّألمتهُّمنُّبعدهُّ.وهوُّيكونُّللنيب ُّباإلحياءُّبهُّإليهُّليبلغهُّللناسُّ،وهوُّ
املرادُّيف ُّ اآليةُّالسابقة{ُّ:وأنزلناُّإليكُّالذكرُّلتبنيُّللناسُّماُّنزلُّإليهم}ُّ،وقولهُّتعاىل{ُّ:أنزلناُّعليكُّالكتابُّإالُّلتبنيُّهلمُّالذيُّاختلفواُّ
فيه}ُّ[النحل ُّ،]44:فالسنةُّالنبويةُّعلىُّهذاُّمنزلةُّمنُّعندُّاهللُّعزُّوجلُّ(بوحىُّغريُّمتلو)ُّوىفُّهذاُّردُّعلىُّماُّزعمهُّإمساعيلُّمنصور؛ُّ
بأنُّالبيانُّللذكرُّملُّينزلُّمعُّالذكرُّ(القرآن)ُّوإالُّلكانُّالنصُّعلىُّحنو"ُّ:وأنزلناُّإليكُّالذكرُّوبيانه"ُّ( ُّ.ُّ)3ويكونُّالبيانُّلألمةُّمنُّبعدهُّ
صلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّحبفظُّالسنةُّاليتُّبلغهمُّالنيبُّ صلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّإياهاُّ .
ُُُُُُّّّّّّولوُّشغبُّمشاغب ُّبأنُّهذاُّاخلطاب{ُّ :عليناُّبيانه} ُّ متوجهُّإىلُّاهللُّعزُّوجلُّفقطُّدونُّاألمةُّوإالُّقالُّعزُّوجل"ُّ :عليكمُّبيانه"ُّ
قولهُّعزُّوجل{ُّ:عليناُّمجعهُّوقرآنه}ُّفمنُّالذي ُّ مجعُّالقرآنُّالكرمي؟!ُّاهللُّعزُّوجلُّبذاتهُّاملقدسة؟ُّأمُّقيضُّ
ُّ
ملاُّأمكنهُّهذاُّالشغبُّيف ُّ
لذلكُّرجاالُّمنُّخلقه ُّوعلىُّرأسهمُّمنُّأنزلُّع ليه ُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّوصحابتهُّالكرامُّفمنُّتبعهمُّبإحسان ُّإىلُّيومُّالدين؟! ُّ

ُّ -ُّ8اإلحكامُّيفُّأصولُّاألحكامُّ،ابنُّحزمُّ ،دارُّالكتب ُّالعلميةُّ،بريوتُّ،ط8405ُّ،8هـ8115ُّ/م ُّ) 881ُّ،882ُّ/ 8(ُّ،بتصرفُّ .
ُّ -ُّ2خالفاُّملاُّزعمهُّالدكتورُّإمساعيلُّمنصورُّيفُّتبصري ُّاألمةُّحبقيقةُّالسنةُّصُُّّ .254
ُّ -ُّ3تبصريُّاألمةُّحبقيقةُّالسنةُّصُُّّ . 240
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فإنُّأجابُّباألوىلُّ،استغىنُّجبهلهُّهذاُّعن ُّمناظرتهُّ،وإنُّأجابُّالثانية؛ُّبطلُّقوله ُّبأنُّبيان ُّ الكتابُّمتوجهُّإىلُّاهلل ُّعزُّوجلُّيفُُّّكتابهُّ
فقطُّوليسُّإىلُّنبيهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم ُّوإىلُّاألمةُّمنُّبعدهُّ.وىفُّذلك ُّ ردُّعلىُّماُّزعمهُّالدكتورُّإمساعيلُّمنصورُّبأنُّحفظ ُّ الرجالُّ
للسنةُّجيعلهمُّيتساوون ُّمعُّاهللُّعزُّوجلُّيف ُّ القدرةُّحبفظهُّكتابهُّعزُّوجلُّ،فتستوىُّبذلكُّقدرةُّاهللُّوقدرةُّاملخلوقنيُّ( ُّ .)8
ُُُُُّّّّّ "فهذانُّدليالنُّعلىُّأنُّاهللُّتكفلُّحبفظُّالسنةُّكماُّتكفلُّحبفظُّالقرآنُّ،وحتقيقاُّهلذاُّالوعدُّالكرمي ُّمنُّاهللُّعزُّوجلُّهيأُّاألسبابُّ
حلفظهاُّ،والذودُّعنُّحياضها؛ُّفأثارُّيف ُّ نفوسُّاملسلمنيُّعواملُّاحملافظةُّعليهاُّ،والدفاعُّعنها؛ُّفكانتُّموضعُّاهتمامهمُّوحملُّتقديرهمُّ
ورعايتهم ُّمنذُّأنُّأشرقتُّمشسهاُّإىلُّيومناُّهذاُّ،وإىلُّأنُّيرثُّاهللُّاألرضُّومنُّعليها ُّ( ُّ .ُّ)2
ُُُُُُُُُّّّّّّّّّ-ُّ 3ويذكرُّاإلمامُّابن ُّحزمُّدليالُّثالثاُّمنُّكتابُّاهلل ُّعلىُّتكفلهُّجلُّعالهُّحبفظُّالسنةُّيف ُّقولهُّتعاىل{ُّ:يا ُّأيهاُّالذين ُّءامنواُّ
أطيعواُّاهللُّوأطيعواُّالرسولُّوأويلُّاألمرُّمنكمُّفإنُّتنازعتمُّيفُّشيءُّفردوهُّإىلُّاهللُّوالرسولُّإنُّكنتمُّتؤمنونُّباهللُّواليومُّاآلخرُّذلكُّخريُّ
وأحسنُّتأويال}[لنساءُّ،]51:يقول "ُّ:هذهُّاآليةُّالكرميةُّجامعةُّجلميعُّالشرائعُّأوهلاُّعنُّآخرهاُّ،وذكرتُّأصوالُّثالثةُّوهىُّقولهُّتعاىلُّ:
{ياُّأيهاُّالذينُّءامنواُّأطيعواُّاهلل} ُّ،فهذاُّأصلُّوهوُّالقرآنُّ،مثُّقالُّتعاىل{ُّ:وأطيعواُّالرسول} ُُّّ،فهذاُّثانُّوهوُّاخلربُّعنُّرسولُّاهللُّصلىُّ
فهذاُّثالثُّوهوُّاإلمجاعُّاملنقولُّإىلُّرسولُّاهللُّحكمهُّ،وصحُّلنا ُّبنصُّالقرآنُّ،أنُّ
ُّ
اهللُّعليهُّوسلمُّ،مثُّقالُّتعاىل{ُّ:وأويلُّاألمرُّمنكم}ُّ ،
األخبارُّهي ُّ أحدُّاألصلنيُّاملرجوعُّإليهماُّعندُّالتنازعُّ،قالُّتعاىل{ُّ:فإنُّتنازعتمُّيفُّشيء ُّفردوهُّإىلُّاهللُّوالرسولُّإنُّكنتمُّتؤمنون ُّباهللُّ
واليومُّاآلخر}ُّ،والربهانُّعلىُّأنُّاملرادُّهبذاُّالرد؛ُّإمناُّهوُّإىلُّالقرآنُّ،واخلربُّعنُّرسولُّاهلل ؛ُّألنُّاألمةُّجممعةُّعلىُّأنُّهذاُّاخلطاب ُّمتوجهُّ
إليناُّ،وإىلُّكلُّمنُّخيلقُّويركبُّروحهُّيفُّ جسدهُّإىلُّيومُّالقيامةُّمنُّاجلنةُّوالناس؛ُّكتوجههُّإىلُّمنُّكانُّعلىُّعهدُّرسولُّاهللُّ ،وكلُّمنُّ
أتىُّبعدهُّعليهُّالسالمُّوقبلناُّوالُّفرقُّ،وقدُّعلمناُّعلمُّضرورةُّ أنهُّالُّسبيلُّلناُّإىلُّرسولُّاهللُّوحىتُّلوُّشغبُّمشاغبُّبأنُّهذاُّاخل طابُّ
إمناُّهوُّمت وجهُّإىلُّمنُّميكنهُّلقاءُّرسولُّاهللُّ،ملاُّأمكنهُّهذاُّالشغبُّيف ُّ اهللُّعزُّوجلُّ،إذُّالُّسبيلُّألحدُّإىلُّمكاملتهُّتعاىل؛ُّفبط لُّهذاُّ
الظنُّ،وصحُّأنُّاملراد ُّبالردُّاملذكورُّيف ُّ اآلية ُّاليت ُّنصصناُّإمنا ُّهوُّإىلُّكالم ُّاهللُّتعاىلُّ،وهو ُّالقرآنُّوإىلُّكالم ُّنبيه ُّ املنقولُّعلى ُّمرورُّ
الدهرُّإ لينا ُّجيالُّبعد ُّجيلُّ ،وأيضاُّفليس ُّيف ُّ اآليةُّاملذكورة ُّذكر ُّللقاءُّوال ُّمشافهةُّأصالُّ ،وال ُّدليلُّعليهُّ ،وإمنا ُّفيهُّاألمر ُّبالرد ُّفقطُّ،
ومعلومُّبالضرورة؛ ُّأنُّهذاُّالردُّإمناُّهوُّحتكيمُّأوامرُّاهللُّتعاىل ُّوأوامرُّرسولهُّدونُّتكلفُّتأويلُّوال ُّخمالفةُّظاهرُّ .
ُُُُُُُّّّّّّّوالقرآنُّواخلرب ُّالصحيحُّبعضُّ ُّمن ُّبعضُّومها ُّشيء ُّواحدُّيف ُّأهنما ُّمنُّعن د ُّاهلل ُّتعاىلُّ،وحكمها ُّحكم ُّواحدُّيف ُّباب ُّوجوبُّ
الطاعةُّهلماُّلآليةُّاملذكورةُّولقولهُّتعاىل ُّيفُّاألنفال{ُّ:يا ُّأيهاُّالذين ُّءامنواُّأطيعواُّاهللُّورسولهُّوال ُّتولواُّعنهُّوأنتمُّتسمعونُّ(ُّ )20والُّ
ُّ
تكونواُّكا لذينُّقالواُّمسعناُّوهمُّالُّيسمعون}ُّ،وكالمُّالنيبُّ صلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّكلهُّوحىُّلقولهُّتعاىل{ُّ:وماُّينط قُّعنُّاهلوىُّإنُّهوُّإالُّ
وحيُّيوحى}[النجم ُّ،]4-3:والوحىُّذكرُّبإمجاعُّاألمةُّكلهاُّ،والذكرُّحمفوظُّبالنصُّقالُّتعاىل{ُّ:إناُّحن نُّنزلناُّالذكرُّوإناُّلهُّحلاف ظون}ُّ،
فصحُّأنُّكالمُّرسولُّاهللُّكلهُّيفُّ الدينُّوحىُّمنُّعندُّاهللُّعزُّوجل؛ُّالُّشكُّيف ُّذلكُّ،والُّخالفُّبنيُّأحدُّمنُّأهلُّاللغةُّوالشريعةُّيفُّ
ُّ
كلُّماُّتكفلُّاهللُّحبفظه؛ُّفمضمونُّ
ُّ
أنُّكلُّوحىُّنزلُّمنُّعندُّاهللُّتعاىلُّفهوُّذكرُّمنزلُّ.فالوحىُّكلهُّحمفوظُّحبفظُّاهللُّتعاىلُّلهُّبيقنيُّ،و
أالُّيضيعُّمنهُّ ،وأال ُّحيرف ُّمنهُّشيء ُّ،أبدا ُّحتريفاُّال ُّيتأتىُّالبيانُّببطالنهُّ ،إذُّلو ُّجازُّغريُّذلك؛ ُّلكانُّكالمُّاهللُّتعاىلُّكذبا ُّوضمانهُّ
خائساُّ،وهذاُّالُّخيطرُّببالُّذي ُّ مسكةُّعقلُّ،فوجبُّأنُّالدينُّالذىُّأتاناُّبهُّحممدُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّحمفوظُّبتويل ُّ اهللُّتعاىلُّحفظهُّ،
مبلُّ غُّكماُّهوُّإىلُّكلُّماُّطلبهُّمماُّيأيت ُّأبداُّإىلُّانقضاءُّالدنياُّ قالُّتعاىل{ُّ:ألنذركمُّبهُّومنُّبلغ}[ألنعام ُّ ]81:فإذاُّكانُّذلكُّكذلك؛ُّ
فبالضروريُّنتيقنُّأنهُّالُّسبيلُّألبتهُّإىلُّضياعُّشيءُّقالهُّ رسولُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّيفُّ الدينُّ،والُّسبيلُّالبتةُّإىلُّأنُّخيتلطُّبهُّباطلُّ
ُّ
موضوعُّاختالطاُّالُّيتميزُّعندُّأحدُّمنُّالناسُّبيقنيُّ،إذُّلوُّجازُّذلك؛ُّلكانُّالذكرُّغري ُّ حمفوظُّ،ولكانُّقولُّاهللُّتعاىل{ُّ:إناُّحننُّنزلناُّ
الذكرُّوإناُّلهُّحلافظون} ُُّّ،كذباُّووعداُّخملفاُّ،وهذاُّالُّيقولهُّمسلمُّ .
ُّ -ُّ8املصدرُّالسابقُّصُُّّ .211ُّ،211ُّ، 251
ُّ -ُّ2امل ؤمترُّالعامليُّالرابع ُّللسريةُّ والسنةُُّّ 532ُّ، 538/ 2بت صرفُّ،الدكتور ُّحممدُّالسيدُّندا ُّ
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ُُُُُُُّّّّّّّ فإنُّقالُّقائل"ُّ:إمنا ُّعىنُّتعاىلُّبذلك ُّالقرآنُّوحدهُّ،فهوُّالذى ُّضمنُّتعاىلُّحفظ ه ُّدونُّسائرُّالوحىُّالذى ُّليسُّقرآناُّ ،قلنا ُّلهُّ
وباهللُّتعاىلُّالتوفيق"ُّ:هذهُّدعوىُّكاذبةُّجمردةُّمنُّالربهانُّ،وختصيصُّللذكرُّبالُّدليلُّ،وماُّكانُّهكذاُّفهوُّباطلُّلقولهُّتعاىل{ُّ:قلُّهاتواُّ
برهانكمُّإنُّكنتمُّصادقني}ُّ[البقرة ُّ ]888:فصح ُّأنهُّالُّبرهانُّلهُّعلىُّدعواهُّ،فليسُّبصادقُّفيهاُّ،والذكر ُّاسمُّواقعُّعلىُّكلُّما ُّأنزلُّ
لناُّإليكُّالذكر ُّلتبنيُّ
ُّ
اهللُّعلىُّنب يه ُّصلىُّاهللُّعليه ُّوسلمُّمنُّقرآن ُّأوُّمنُّسنة ُّوحياُّيبنيُّهبا ُّالقرآنُّ،وأيضاُّفإن ُّاهللُّتعاىلُّيقول{ُّ :وأنز
فصحُّأنهُّعليهُّالصالةُّوالسالمُّمأمورُّببيانُّالقرآنُّللناسُّ،وىفُّالقرآنُّجمملُّكثري؛ُّكالصالةُّ،والزكاةُّ،
ُّ
للناسُّماُّنزلُّإليهم}ُّ[النحلُّ]44:
واحلجُّ،وغريُّذلكُّمما ُّالُّنعلمُّما ُّألزمناُّاهللُّتعاىل ُّفيهُّبلفظهُّ،ولكن ُّبنيُّ ُّلناُّرسول ُّاهللُّصلى ُّ اهلل ُّعليهُّوسلمُّ،فإذاُُّّكانُّبيانهُّ لذلكُّ
اجململُّغريُّحمفوظُّوالُّمضمونُّسالمتهُّمماُّليسُّمنه؛ُّفقدُّبطلُّاالنتفاعُّبنصُّالقرآنُّ،فبطلتُّأكثرُّالشرائعُّاملفتضةُّعليناُّفيهُّ،ملُّندرُّ
صحيحُّمرادُّاهللُّتعاىل ُّمنها ُّ،وماُّأخطأُّفيهُّاملخطئُّأوُّتعمدُّفيهُّالكذبُّالكاذبُّ،ومعاذُّاهللُّمنُّهذاُّ( ُّ .ُّ)8
ّّّّّّثانيا ّ:أما ُّالدليلُّمنُّالسنةُّالنبوية ُّالصحيحةُّعلى ُّتكفلُّاهللُّعز ُّوجلُّحبفظُّسنةُّنبيهُّ قوله"ُّ :فعليكمُّبسنيت ُّوسنة ُّاخللفاءُّ
املهدينيُّالراشدينُّ،متسكواُّهباُّ،وعضواُّعليها ُّبالنواجذُّ ،وإياكمُّوحمدثا تُّاألمورُّ،فإنُّكلُّحمدثةُّبدعةُّ،وكلُّبدعةُّضاللة"ُّ( ُّ ُّ،)2
ُُُُُُّّّّّّوقوله" ُّ:تركت ُّفيكمُّشيئني ُّ لنُّتضلوا ُّبعدمها؛ُّكتاب ُّاهللُّوسنيت ُّ ،ولنُّيتفرقا ُّحىتُّيردا ُّعلىُّاحلوض" ُّ( ُّ،)3ففي ُّهذه ُّاألحاديثُّ
وغريهاُّمماُّسيأيتُّخيربُّالنيب ؛ُّأنُّلهُّسنةُّمطهرةُّتركهاُّألمتهُّ،وحثهمُّعلىُّالتمس كُّهباُّ،والعضُّعليهاُّبالنواجذ؛ُّففيُّ اتباعهاُّاهلدايةُّ،وىفُّ
تركهاُّالغوايةُّ،فلوُّكانتُّسنتهُّاملطهرةُّغريُّحمفوظةُّ،أوُّميكنُّأنُّيلحقهاُّالتحريفُّوالتبديل؛ُّفالُّيتميزُّصحيحهاُّمنُّسقيمهاُُّّ،ماُّطالبُّ
أمتهُّبالتمسك ُّهباُّمن ُّبعدهُّ،فيكون ُّ قولهُّخمالف ُّللواقعُّ،وهذا ُّحمال ُّيف ُّحقه ُّ فأمرهُّبالتمسك ُّهباُّ،يدل ُّعلى ُّأهنا ُّستكون ُّحمفوظةُّ
تأكيداُّلقولهُّتعاىل{ُّ:إناُّحن نُّنزلناُّالذكرُّوإناُّلهُّحلافظون} ُّ ،فدلُّذلكُّعلىُّإخبارُّبالغيب ُّصادقُّيف ُّ الواقعُّ .

ّّّّّّّ ثالثاّ:الدليلّالعقليّ علىّتكفلّربّالعزةّبحفظّسنةّنبيهّصلىّاهللّعليهّوسلمّ :
ُُُُُُُّّّّّّّيقولُّالدكتورُّرءوفُّشليب"ُّ:ليسُّبالزمُّيف ُّ االحتماالتُّا لعقليةُّأنُّيكونُّاملرادُّمنُّالذكرُّالقرآنُّالكرميُّوحدهُّ،ألمرينُّ :
ُُُُُُّّّّّّ -ُّ8أنهُّلوُّكانُّاملرادُّمنُّالذكرُّالقرآنُّالكرميُّوحده؛ُّلصرحُّاملوىلُّعزُّوجلُّبهُّباللفظُّ،كماُّصرحُّبهُّيفُُّّكثريُّمنُّاملوضوعاتُّكماُّ
يف ُّ قولهُّتعاىل{ُّ :إنُّهذاُّالقرءان ُّيهديُّلليتُّهي ُّأقوم}ُّ[اإلسراءُّ ،]1:وقولهُّتعاىل{ُّ :هو ُّقرءانُّجميدُّيف ُّلوحُّحمفوظ} ُّ[الربوجُّ]22:
وقولهُّتعاىل{ُّ:ولقدُّيسرناُّالقرءانُّللذكر}ُّ[القمرُّ .]82:
ُُُُُُُّّّّّّّ -2لوُّكانُّاملرادُّبالذكرُّالقرآنُّلعربُّعنهُّبالضمريُّ{إناُّحننُّنزلناه}ُّإذُّافتتاحُّالسورةُّفيهُّنصُّوذكرُّللقرآن{ُّ:تلك ُّءاياتُّالكتابُّ
وقرآنُّمبني}( ُّ ،)4والتعبريُّبالضمريُّيف ُّنظرُّاللغةُّأجود؛ُّألنُّالعلمُّيف ُّ املرتبةُّالثانيةُّمنُّالضمريُّ،إذُّهوُّأعرفُّاملعارفُّ،وهوُّعمل ُّيتفقُّ
ُّ
معُّمنزلةُّالقرآنُّ،وتعتمدهُّالصناعةُّاإلعرابية ُّ،وإذنُّ:فليسُّباحلتمُّأمامُّفهمُّالعقلُّأنُّيكونُّاملرادُّمنُّالذكرُّهوُّالقرآنُّفقطُّدونُّغريهُّ،
بلُّإنُّتفسريُّ الذكر ُّبالقرآنُّفقطُّاحتمال ُّبعيدُّيف ُّ نظر ُّالعقل؛ُّلعدمُّوجودُّمرشح ُّهلذاُّالتفسريُّيقوى ُّعلىُّمواجهةُّاألمرين ُّالسالفنيُّ
العرفُّالنحوي ُّ،وإنهُّألقربُّمنُّهذاُّالتفسريُّأحدُّاالحتمالنيُّ :
ُّ
اللذينُّيقويانُّباملنزلة ُّو

ُّ -ُّ8األحكامُّيفُّأصولُّاألحكامُّالبنُّحزمُُّّ 881ُّ،882ُّ،14/8بتصرفُّيسريُّ .
ُّ -ُّ2أخرجهُّأبوُّداودُّيفُّسننهُّكتابُّالسنةُّ،بابُّيفُّلزومُّالسنةُُّّ 200/ُّ4رقمُّ ُّ، 4402والتمذيُّكتابُّالعلمُّ،بابُّماُّجاءُّيفُّاألخذُّبالسنةُّ واجتنابُّالبدعُُّّ 44-43/ُّ5
رقم ، 2424وابنُّماجةُّيفُّاملقدمةُّ،بابُّإتباعُّسنةُّاخللفاءُّالراشدين ُّاملهدينيُُّّ 82-85/ُّ8رقمي ُّ ُّ 43-42وغريهمُّ .
ُّ -ُّ3أخرجهُّاحلاكمُّيفُّاملستدرك ُّكتابُّالعلمُّ،بابُّخطبتهُّ يفُّحجةُّالوداعُُّّ822ُّ،828/ُّ8رقم ُّ ُّ381منُّحديث ُّابنُّعباسُّوقالُّيفُّإسناده ُّعكرمةُّ واحتج ُّبهُّالبخاريُّ ،
وابنُّأىبُّأ ويسُّ واحتجُّبهُّمسلمُّ،وسائرُّ رواتهُّمتفقُّعليهمُّ،مثُّقالُّ ولهُّشاهدُّمنُّحديث ُّأىبُّهريرة ُّرضيُّاهللُّعنه ُّ،وأخرجهُّيفُّاملوضعُّالسابقُّ،ووافقهُّالذهيبُّوقالُّ ولهُّأصلُّ
اتباعُّالناسُّملاُّفيهُّعملُّبكلُّماُّ
يفُّالصحيح ُّأهـ ُّ،وللعلمُّأنُّماُّوردُّيفُّالصحيحنيُّباالقتصارُّعلىُّالوصيةُّبالكتابُّحممولُّكماُّقالُّاحلافظُّابنُّحجرُّ"ُّلك ونهُّأعظمُّ وأهمُّ و ُّ
أمرهمُّبهُّالنيبُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّيفُّسنتهُّاملطهرةُّ .
 ُّ -ُّ4انظرُّ:شفاءُّالصدورُّيفُّتاريخ ُّالسنةُّومناهجُّاحملدثنيُّللدكتورُّالسيدُّحممدُّنوحُُّّ .10/8
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ُُُُُُُّّّّّّّ األولُّ:أنُّيكونُّاملرادُّمنُّالذكرُّالرسالةُّوالشرفُّالذىُّاستحقهُّالرسولُّواتصفُّبهُّبنزولُّالنبوةُّوالقرآنُّعليهُّ،ويقوىُّعندناُّهذاُّ
االحتمالُّأمامُّنظرُّالعقلُّ افتتاحه ُّ سورةُّ"احلجر"ُّحيثُّصورتُّمقاالتُّالكافرينُّاملعتدينُّعلىُّالنبوة ُّبأوصافُّمفتاه ُّذكرهاُّربُّالعزةُّ
يفُُّّكتابهُّحكايةُّعلىُّلساهنمُّ{وقالواُّيا ُّ أيهاُّالذيُّنزلُّعليهُّالذكرُّإنكُّجملنونُّ(ُّ) 4لوُّماُّتأتيناُّباملالئكةُّإنُّكنتُّمنُّالصادقنيُّ(ُّ)2ماُّ
ننزلُّاملالئكة ُّإال ُّباحلقُّوماُّكانوا ُّإذاُّمنظرين ُّ(ُّ )1إناُّحن ن ُّنزلنا ُّالذكرُّوإنا ُّله ُّحلافظون}[احلجر] ُّ،فاآليتان ُّاألوليان ُّتصوران ُّامهاماتُّ
الكافرينُّالكاذبةُّ ،واآليتانُّالتاليتان ُّتردُّعلى ُّهذه ُّاالمهاماتُّ،وتعد ُّحبفظُّالرسالة ُّوالشرفُّالذى ُّنزل ُّعلىُّرسول ُّاهلل ُّصلى ُّاهلل ُّعليهُّ
ويرشحُّهلذاُّاالحتمالُّقولهُّتعاىل{ُّ:وإنهُّلذكرُّلكُّولقومكُّوسوفُّتسألون}[الزخرفُّ ]44:فعودُّالضمريُّيفُّ اآليةُّ"إنه"ُّعلىُّ
ُّ
وسلمُّ،
ماُّذكرُّقبالُّيف ُّ قولهُّتعاىل{ُّ:فاستمسك ُّبالذيُّأوحيُّإليك}ُّ[الزخرفُّ ]43:دليلُّعلىُّأن ُّالتصريحُّبهُّمرادُّالشرفُّ،الُّسيما ُّومنُّ
ُّ{وقالواُّلوال ُّنزلُّهذا ُّالقرءانُّعلى ُّرجلُّمن ُّالقريتنيُّعظيم} ُّ[الزخرف ُّ ]38:فذكر ُّالقرآنُّبالنص ُّأوالُّ ،وذكرهُّ
ُّ
قبلُّذلك ُّقالُّتعاىل:
بالوحىُّثانياُّ،ووصفُّذلكُّبأنهُّذكرُّللنيب ُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّولقومهُّ،مماُّيقوىُّاالحتمالُّالعقليُّ،أنُّاملرادُّمنُّال ذكرُّيفُّسورةُّاحلجرُّ
هوُّالرسالةُّوالشرفُّ .
ُُُُُُُّّّّّّّ الثانُّ:أنُّيكون ُّ املرادُّمنُّالذكرُّالشريعةُّمطلقاُّ،ويرشحُّهلذاُّاالحتمالُّماُّتناولتهُّالسورةُّبعدُّاآليةُّاليتُّمعناُّيفُّذكرُّموقفُّاألممُّ
السابقةُّمعُّرسلهمُّ،يقولُّاهللُّتعاىل{ُّ:ولقدُّأرسلناُّمنُّقبلكُّيفُّشيعُّاألولنيُّوماُّيأتيهمُّمنُّرسولُّإالُّكانواُّبهُّيستهزئونُّكذلكُّنسلكهُّ
يفُّقلوبُّاجملرمنيُّالُّيؤمنونُّبهُّوقدُّخلتُّسنةُّاألولني}ُّ[احلجر ُّ،]83-80:واألنبياءُّيكلفونُّاألممُّبالشرائعُّ،والشريعةُّ:كتابُّاهللُّعزُّ
ُّ
وجلُّوسنةُّنبيهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّ،والذىُّيستعرضُّحاالتُّاألممُّمعُّاألنبياءُّيقفُّأنُّحماجاةُّالكافرينُّمعُّالرسلُّ،تدورُّكلهاُّحولُّ
صلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّ،
ُّ
التكليفُّالذىُّمصدرهُّماُّينزلهُّاهللُّبالوحىُّا ملعربُّعنهماُّبالكتابُّوالسنة؛ُّفالسنةُّليستُّمنُّاملسائلُّاخلاصةُّبالنيبُّ
كماُّسنبينهُّإنُّشاءُّاهللُّتعاىلُّ،وتكونُّاآليةُّاليتُّمعناُّقدُّنبهتُّعلىُّأمرُّخطريُّ:هوُّأن هُّإذاُّكانُّاألمرُّيف ُّ األممُّالسالف ةُّينتهىُّإىلُّإلغاءُّ
الشريعةُّبعدُّمعاركُّعنيفةُّبنيُّالرسلُّوأممهم؛ُّفإنُّهذهُّالشريعةُّقرآناُّوسنةُّسيحفظهاُّربُّالعزةُّإىلُّقيامُّالساعةُّمنُّكي دُّأعدائهُّوأعداءُّ
دينهُّكماُّوعدُّيف ُّقولهُّتعاىل{ُّ:إناُّحن نُّنزلناُّالذكرُّوإناُّلهُّحلافظون}ُّ،وعلىُّذلك ُّفإنُّالذكرُّيفُّ اآليةُّمرادُّبهُّالشريعةُّ،ويكونُّالضمريُّ
يف ُّ قولهُّ"له"ُّعائدُّعلىُّالشريعةُّمبصدريهاُّاألساسنيُّالقرآنُّالكرميُّ،والسنةُّاملطهرةُّ( ُّ .ُّ)8
ُُُُُُُُُّّّّّّّّّقلتُّ( ُّ: )2ومماُّيرشحُّهلذاُّاالحتمالُّالثان ُّ:تفسريُّاإلمامُّالشاطيبُّللحفظُّاملضمونُّيف ُّ اآليةُّالكرمية؛ُّبأنهُّحفظُّأصولُّالشريعةُّ
وفروعهاُّفيقول"ُّ:منُّالعلمُّماُّهوُّمنُّصلبُّالعلمُّ،ومنهُّماُّهوُّملحُّالعلمُّالُّمنُّصلبهُّ،ومنهُّماُّليسُّمنُّصلبهُّوالُّملحهُّ.فهذهُّثالثةُّ
كانُّقطيعاُّأوُّراجعاُّإىلُّ
ُّ
أقسام ُّ:القسمُّاألولُّ:هوُّاألصلُّواملعتمدُّ،والذىُّعليهُّمدارُّالطلبُّ،وإليهُّتنتهىُّمقاصدُّالراسخنيُّوذلكُّماُُّّ
أصلُّقطعيُّ ،والشريعةُّاملباركةُّاحملمديةُّمنزلةُّعلى ُّهذاُّالوجهُّ،ولذلكُّكانتُّحمفوظةُّيفُّ أصوهلاُّوفروعها؛ُّكماُّقالُّاهللُّتعاىل{ُّ:إناُّحننُّ
نزلناُّالذكرُّوإناُّلهُّحلافظون}؛ ُّ ألهناُّترجعُّإىلُّحفظُّاملقاصدُّاليتُّ هباُّيكونُّصالحُّالدارينُّ:وهىُّالضرورياتُّواحلاجياتُّ،والتحسيناتُّ
وماُّهوُّمكملُّهلاُّومتممُّألطرافهاُّوهىُّأصول ُّ الشريعةُّ،وقدُّقامُّالربهانُّالقطعيُّعلىُّاعتبارهاُّ،وسائرُّالفروعُّمستندةُّإليهاُّ،فالُّإشكالُّ
يف ُّ أهناُّعلمُّأصلُّ،راسخُّاألساسُّ،ثابتُّاألركانُّ( ُّ .ُّ)3
رُّإالُّالقرآنُّوحده؟ُّولكنناُّ
ُّ
ُُُُُُُّّّّّّّيقولُّالدكتورُّرءوفُّشليب"ُّ:لكنُّبقي ُّ أنُّيقالُّ:كيفُّيعودُّالضمريُّعلىُّالقرآنُّوالسنةُّمعاُّ،وملُّيذك
جندُّيف ُّ القرآن ُّالكرميُّنفسه ُّاستعماال ُّللضمري ُّاستناداُّعلى ُّما ُّيفهم ُّمنُّالسياقُّ ،ومدلوالت ُّاحلديثُّ ،يشهدُّهلذا ُّقوله ُّتعاىل{ُّ :إناُّ
فتلكُّصفاتُّاحلورُّالعنيُّمعُّأنهُّملُّجيرُّهلمُّذكرُّيفُّ قسمُّأصحابُّاليمنيُّ
ُّ
أنشأناهنُّإنشاءُّفجعلناهنُّأبكاراُّعرباُّأترابا}ُّ[الواقعةُّ ،]35:
يفُّسورةُّالواقعةُّ،ولك نُّالسياقُّالعامُّللسورةُّوماُّذكرُّيفُّ األقسامُّالسابقةُّجيعلُّالذهنُّيدركُّأنُّالضمريُّعائدُّعلىُّأمرُّمفهومُّالفحوىُّ
 ُّ -ُّ8السنةُّاإلسالميةُّبنيُّإثباتُّالفامهنيُّورفضُّاجلاهلنيُّللدكتورُّرءوفُّشليبُّصُّ 21-25بتصرفُّ .
 ُّ -ُّ2والكالمُّللدكتورُّعمادُّ السيدُّحممدُّإمساعيلُّالشربيينُّ ،كتاباتُّأعداءُّاإلسالمُّومناقشتهاُّ،صُّ. 201:نسخةُّاملكتبة ُّالشاملةُّ .
ُّ -ُّ3امل وافقاتُّللشاطيبُُّّ .328-ُّ341/ 2ُّ، 20ُّ، 32/8
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علىُّماُّيستندُّعلىُّاألسلوبُّالنحويُّ،قولهُّتعاىل{ُّ:فقالُّ
ُّ
والسياقُّواألسلوب ُُّّ،كذلكُّيقوىُّهذهُّالشهادةُّيفُّ استعمالُّالقرآنُّالضمريُّ
إنُّأحببتُّحبُّاخلريُّعنُّذكرُّريبُّحىتُّتوارتُّباحلجاب}ُّ[صُّ]32:ففي ُّ قوله"ُّ:توارت"ُّضمريُّفاعلُّيعودُّعلىُّالشمسُّمعُّأنهُّملُّ
جيرُّهلاُّذكرُّيفُّا لسورةُّبالنصُّ،ولكنُّالسياقُّالعامُّجيعلُّالذهنُّيدركُّأنُّالضمريُّعائدُّعلىُّالشمسُّ.وماُّمعناُّيفُّآيةُّاحلجرُّم نُّهذاُّ
القبيلُّوالكلُّاستعمالُّقرآن ُّتزكيهُّاللغةُّ،ويقويهُّاإلعرابُّالقرآن ُّ،فليسُّهناكُّوجهُّلالعتاضُّ،وعليهُّيسلمُّتفسريُّالذكرُّبالشريعةُّقرآناُّ
وسنةُّ( ُّ .)8
ُُُُُُُّّّّّّّونسلمُّلكمُّأ يهاُّاملعاندونُّحلجية ُّالسنةُّأنُّاملرادُّبالذكر؛ُّهو ُّالقرآنُّالكرميُّوحدهُّ،وأنُّالضمري ُّيف ُّقولهُّتعاىل"ُّ:له"ُّعائد ُّعلىُّ
القرآنُّاملرادُّمن هُّالذكرُّ،ولكنُّاحلصرُّالذيُّتستدلونُّبهُّعلىُّأنُّالسنةُّالنبويةُّملُّتدخلُّيفُّدائرةُّاحلفظُّلقصرهُّعلىُّالقرآنُّفقطُّ،وترتبونُّ
علىُّهذاُّاحلصرُّعدمُّصحةُّاالحتجاجُّبالسنةُّ،وأهناُّليستُّمصدراُّمنُّمصادرُّالتشريعُّ،هذاُّاحلصرُّليسُّحصراُّحقيقيا؛ُّبلُّهوُّحصرُّ
إدعائي ُّ،والدليلُّعلىُّذلك؛ُّأنُّربُّالعزةُّقدُّحفظُّأشياءُّكثريةُّمماُّعداهُّمنها-ُّ8ُّ:حفظهُّجلُّجاللهُّللسماواتُّواألرضُّأنُّتزوالُّكماُّ
قالُّعزُّوجلُّ{إنُّاهللُّميسكُّالسمواتُّواألرضُّأنُّتزوالُّولئنُّزالتاُّإنُّأمسكهماُّمنُّأح دُّمنُّبعدهُّإنهُّكانُّحليماُّغفورا}ُّ[فاطرُّ،]48:
 -ُّ2حفظهُّجلُّجاللهُّلنبيهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّمنُّالقتلُّكماُّقالُّعزُّوجل{ُّ:واهللُّيعصمكُّمنُّالناس}ُّ[املائدةُّ]42:وإذاُّفسدتُّ
حقيقةُّالقصر؛ُّفقدُّفسدُّاملتتبُّعليهاُّ:وهوُّعدمُّاالعتافُّحبجيةُّالسنةُّاملطهرةُّ( ُّ .)2
ُُُُُُّّّّّّ يقول ُّالدكتور ُّعبد ُّالغىن ُّعبد ُّاخلالق"ُّ :واحلصر ُّاإلضايف ُّبالنسبة ُّإىل ُّشيء ُّخمصوصُّ ،حيتاج ُّإىل ُّدليل ُّوقرينة ُّعلى ُّهذا ُّالشيءُّ
املخصوصُّ،والُّد ليلُّعليهُّسواءُّأكانُّسنةُّأمُّغريها ...ُّ،فتقدميُّاجلارُّواجملرورُّليسُّللحصرُّ،وإمناُّهوُّملناسبةُّرؤوسُّاآليُّ،بلُّ:لوُّكانُّ
يف ُّ اآليةُّحصرُّإضايف ُّبالنسبةُّإىلُّشيء ُّ خمصوصُّ:ملاُّجازُّأنُّيكونُّهذاُّالشيء ُّهوُّالسنة؛ُّألنُّحفظُّالقرآنُّمتوقفُّعلىُّحفظها ُُّّ،
ومستلزمُّلهُّمباُّأهناُّحصنهُّاحلصنيُّ،ودرعهُّاملتنيُّ،وحارسهُّاألمنيُّ،وشارحهُّاملبني؛ُّتفصلُّجمملهُّ،وتفسرُّمشكلهُّ،وتوضحُّمبهمهُّ،وتقيدُّ
مطلقهُّ ،وتبسط ُّخمتصرهُّ ،وتدفع ُّعنه ُّعبث ُّالعابثنيُّ ،وهلو ُّالالهنيُّ ،وتأويلهم ُّإياه ُّعلى ُّحسب ُّأهوائهم ُّوأغراضهمُّ ،وما ُّميليه ُّعليهمُّ
رؤساؤهمُّوشياطينهمُّ .فحفظهاُّمن ُّأسبابُّحفظهُّ ،وصيانتهاُّصيانة ُّله...ولقدُّحفظها ُّاهللُّتعاىلُّكماُّحفظ ُّالقرآن ُّفلم ُّيذهب ُّمنهاُّ
وهللُّاحلمدُّشيء ُّعلىُّاألمة؛ُّوإنُّملُّيستوعبهاُّكلُّفردُّعلى ُّحدة"ُّ( ُّ .)3
رابعاّ.الدليلّالتاريخي ّ،قيضّاهللّعزّوجل ّلحفظّالسنةّرجاالّأفنواّأعمارهمّ،وبذلواّالنفسّوالنفيس؛ّمنّأجلّالدفاعّ،
والذودّعنّحياضها:
لقدُّنالتُّأحاديثُّالنيب ُّمنُّاالهتمامُّوالعنايةُّماُّملُّتنلهُّأقوالُّأيُّعظيمُّمنُّالعظماءُّ،والُّبطلُّمنُّاألبطالُّ،والُّرئيسُّمنُّ
الرؤساءُّ،والُّملكُّمنُّامل لوكُّ،ذلكُّأنُّرسولُّاهللُّيفُّواقعُّاألمرُّليسُّإنساناُّعادياُّ،والُّقائداُّيشبهُّيفُّأخالقهُّوصفاتهُّاإلنسانيةُّأحداُّ،
اسُّاملضيءُّ،بلُّملُّيكنُّرسولُّقومُّدونُّغريهمُّأوُّزمانُّمؤقتُّوإمناُّ
ُّ
فهوُّأفقُّوحدهُّالُّيدانيهُّأفقُّ،ولذلكُّكانُّهوُّاألسوةُّ،وهوُّالنرب
كانُّرسوالُّإىلُّالثقلنيُّإىلُّأنُّيرثُّاهلل ُّاألرضُّومنُّعليها ُّ،أدركُّهذهُّاحلقيقةُّأصحابهُّوتابعوهمُّ،واملسلمونُّمنُّبعدهمُّ،فعكفواُّعلىُّ
نقلُّ،وتدوينُّوحفظُّ،وتطبيقُّكلُّماُّصدرُّعنُّرسولُّاهللُّمنُّقولُّ،أوُّفعلُّ،أوُّتقريرُّ،حىتُّاحلركاتُّوالسكناتُّ،فقدُّنقلت ُّحياتهُّ
بكلُّتفاصيلهاُّ،يفُّعباداتهُّ،ومعامالتهُّ،يفُّسلمهُّوحربهُّ،ويفُّنومهُّ ويقظتهُّ،ويفُّأدقُّاألمورُّمماُّنعدهُّمنُّاخلصوصياتُّالشخصيةُّ،بصورةُّ
ملُّحتظُّهباُّسريةُّأحدُّغريهُّمنُّالبشر( ُّ،)4وه ذاُّميثلُّإشارةُّقويةُّإىلُّأنُّاهللُّعزُّوجلُّتكفلُّحبفظُّهذهُّالسنةُّمباُّهيأُّهلاُّمنُّرجال ُّأفنواُّ
أعمارهمُّيف ُّضبطهاُّوال سهرُّعليهاُّ،وتدوينهاُّ،وحفظهاُّ،وشرحهاُّ،ومتييزُّصحيحهاُّمنُّسقيمها؛ُّفنقشوهاُّيف ُّصفحاتُّقلوهبمُّاألمينةُّ،
 ُّ -ُّ8السنةُّبنيُّإثباتُّالفامهنيُّورفضُّاجلاهلنيُّصُُّّ .30ُّ،21
 ُّ -ُّ2السنةُّاإلسالميةُّبنيُّإثباتُّالفامهنيُّورفضُّاجلاهلنيُّللدكتورُّرءوفُّشليبُّصُّ 30،38بتصرفُّ .
ُّ -ُّ3حجيةُّالسنةُّللدكتورُّعبدُّالغىنُّصُُّّ . 318ُّ،310
 ُّ -ُّ4السنةُّالنب ويةُّيفُّكتاباتُّأعداءُّاإلسالمُّ،دُّ.عمادُّالشربيينُّ ،دارُّاليقنيُّ،مصرُّ،ط8423ُّ،8هـ2002ُّ/م ُّ) 285ُّ، 284ُّ/ 8(ُّ،بتصرفُّ .
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وىفُّكتبهمُّالواعية ُّ،فكانُّتكفلهُّعزُّوجلُّحبفظُّكتابهُّيفُّقولهُّتعاىل{ُّ:إناُّحن نُّنزلناُّالذكرُّوإناُّلهُّحلافظون}ُّ ،يشملُّالسنةُّالنبويةُّحيثُّ
قيضُّاهللُّهلاُّمنُّالرواةُّالثقاتُّواألئم ةُّاألعالمُّ،ماُّقيضُّلكتابهُّالعزيزُّمنُّثقاتُّكلُّقرنُّ،وإىلُّأنُّيرثُّاألرضُّومنُّعليهاُّ،ولوالُّإرادةُّ
املوىلُّعز ُّوجلُّحبفظهاُّ ،الندثرتُّمع ُّتعاقبُّالدهور ُّلكثرةُّما ُّوجهُّإليها ُّمنُّطعونُّ ،ولكثرةُّما ُّصادفتُّمن ُّأعداءُّأضمروا ُّهلا ُّشراُّ،
وأرادواُّهباُّسوءاُّ،فجعلهمُّاهللُّاألخسرينُّمباُّقيضُّهلاُّم نُّالرجالُّاألوفياءُّيفُُّّكلُّعصرُّ،وىفُّكلُّجيلُّ،وىفُّكلُّمكانُّ( ُّ .ُّ)8
أخرياُّفإنناُّالُّنستطيعُّإالُّأنُّنرتابُّيف ُّ أمرُّهؤالءُّالناسُّالذينُّقررواُّإطالقُّأنفسهمُّمنُّربقةُّالقرآنُّالكرميُّوأحكامهُّ،قبل ُّأنُّ
ُُُُُُُّّّّّّّو ُّ
يقررواُّإطالقهاُّمنُّمقتضياتُّالسنةُّوأحكامهاُّ.ولكنُّشقُّعليهمُّأنُّيواجهواُّالناس ُّ خبروجهمُّعلىُّالقرآنُّالكرميُّوتعليماتهُّ،فأضافواُّإىلُّ
القرآنُّالكرميُّماُّالُّمضمونُّلهُّإالُّماُّمهواهُّأنفسهمُّويتف قُّمعُّرغائبهمُّوأغراضهم ُّ،وكانُّغرضهمُّالوحيدُّمنُّذلكُّهوُّأنُّيبعدواُّالسنةُّ
عنُّطريقهمُّويقطعوا ُّماُّبينها ُّوبنيُّالقرآن ُّالكرميُّمن ُّعالقةُّالتفسريُّوالتكامل ُّوالبيان"ُّ،نعم" ُّإنُّاالقتصار ُّعلىُّالكتاب ُّرأىُّقوم ُّالُّ
خالقُّهلمُّ،خارجنيُّعنُّالطريقةُّاملثلىُّ،وخارجنيُّعنُّالسنةُّاملطهرةُّ،فأداهمُّذلكُّإىلُّاالخنالعُّعنُّاجلماعةُّ،وتأويلُّالقرآنُّعلىُّغريُّ
ماُّأنزلُّاهللُّفضلواُّوأضلوا"ُّ( ُّ .)2
منثلُّهلذاُّاحلفظُّبنموذجُّمنُّمناذجُّحرصُّالصحابةُّومنُّبعدهمُّالسلفُّالصاحلُّوأهلُّاحلديثُّعلىُّتلقيُّالسنةُّونقلها :فقدُّ
ُّ
و
أوردُّالبخاريُّيفُّكتابُّالعلمُّ،بابُّاخلروجُّيفُّطلبُّالعلمُّ،قالُّ:ورحلُّجابرُّبنُّعبدُّاهللُّمسريةُّشهرُّإىلُّعبدُّاهللُّبنُّأنيسُّيفُّحديثُّ
واحدُّ...قالُّابنُّحجرُّ:ويفُّحديثُّجابرُّدليلُّعلىُّطلبُّعلوُّاإلسناد؛ُّألنهُّبلغهُّاحلديثُّعنُّعبدُّاهللُّبنُّأنيسُّفل مُّيقنعهُّحىتُّرحلُّ
فأخذهُّعنهُّبالُّواسطةُّ...وأخرجُّاخلطيبُّعنُّأيبُّالعاليةُّقالُّ:كناُّنسمعُّعنُّأصحابُّرسولُّاهللُّفالُّنرضىُّحىتُّخرجناُّإليهمُّفسمعناُّ
منهمُّ،وقيلُّألمحدُّ:رجلُّيطلبُّالعلمُّيلزمُّرجالُّعندهُّعلمُّكثريُّ،أوُّيرحل؟ُّقالُّ:يرحلُّيكتبُّعنُّعلماءُّاألمصارُّفيشافهُّالناسُّويتعلمُّ
منهم"( .)3
وعنُّأنسُّبنُّمالكُّقال «ُّ:كانُّأخوانُّعلىُّعهدُّرسولُّاهللُّ فكانُّأحدمهاُّيأيتُّالنيبُّ واآلخرُّحيتفُّ،فشكاُّاحملتفُّأخاهُّ
إىلُّالنيبُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّ،فقالُّ:لعلكُّترزقُّبه» ُّ( )4؟ هذاُّ،وإنُّمنُّأجلُّمظاهرُّعنايةُّاهللُّتعاىل ُّبالسنةُّأنُّالصحابةُّيتذاكروهناُّ
فيماُّبينهمُّ،فقدُّكانتُّعادةُّالصحابة ُّاستذكارُّأحاديثُّالنيبُّأفرادا ُّأوُّمجاعاتُّ،ودليل ُّذلكُّقولُّأيبُّهريرة ُّرضيُّاهلل ُّعنه"ُّ :جزأتُّ
ماُّسبقُّ،فإنُّالصحابةُّ
ُّ
الليلُّثالثةُّأجزاءُّ،ثلثاُّأصليُّ،وثلثاُّأنامُّ،وثلثاُّأذكرُّفيهُّحديثُّرسولُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم( ُّ،)5باإلضافةُّإىلُّ
كانواُّيوصونُّالتابعنيُّمبذاكرةُّاحلديثُّ،فعنُّأنسُّبنُّمالكُّقال"ُّ:كناُّنكونُّعندُّالنيبُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّ،فنسمعُّمنهُّاحلديثُّ،فإذاُّ
قمناُّتذاكرناهُّفيماُّبينناُّحىتُّحنفظه"ُّ،ومنُّذلكُّماُّنقلُّعنُّعطاءُّعنُّابنُّعباسُّأنهُّقال"ُّ:إذاُّمسعتمُّمينُّحديثاُّفتذاكروهُّبينكم"( ُّ)4
وقالُّعليُّبنُّأيبُّطالب ُّرضيُّاهللُّعنه«ُّ:تذاكرواُّاحلديثُّفإنكمُّإالُّتفعلواُّيندرس»( ُّ)2هكذاُّكانُّديدنُّالصحابةُّيفُّتذكرُّاألحاديثُّ
فيماُّبينهمُّ،والتواصيُّبذلكُّ،واستمرُّالوضعُّعلىُّهذاُّالنهجُّيفُّعهدُّالتابعني( ُّ،)1ومحلُّمشعلُّاحلفاظُّعلىُّالسنةُّاملطهرةُّبعدُّالصحابةُّ
والتابعنيُّ جهابذةُّالعلماءُّمنُّذويُّالصدقُّوالتحريُّ،فبينواُّصحيحهاُّوضعيفهاُّواملوضوعُّمنهاُّبدراسةُّأسانيدُّالرواةُّومتوهنمُّ،وتركواُّلناُّ
مصنفاتُّمكنت ُّالعلماءُّفيماُّبعدُّإىلُّيومُّالقيامةُّمنُّمعرفةُّصحةُّماُّينسبُّإىلُّالنيبُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّ( .)1
 ُّ -ُّ8انظرُّ:م ؤمترُّالسنةُّالنب ويةُّومنهجهاُّيفُّبناءُّاملعرفةُّ واحلضارةُّحبثُّالشيخُّعزُّ الدينُّاخلطيب ُّ وتعقيبُّفضيلةُّاألستاذُّللدكتورُّ/أمحدُّعمرُّهاشمُُّّ402ُّ، 540ُّ-ُّ 51/ 2
بتصرفُّ،وراجعُّ:هناُّمبحثُّ"احلديثُّالنبوي ُّتاريخ ُّاإلسالم"ُّصُُّّ، 50م ؤمترُّالسنةُّومنهجهاُّيفُّبناءُّاملعرفةُّ واحلضارةُّحبثُّالدكتورُّحممدُّالبوطيُُّّ .442/ 2
ُّ -ُّ2امل وافقاتُّلإلمامُّالشاطيبُُّّ432ُّ، 408/4بتصرفُّ .
 -ُّ3فتح ُّالباري ُّبشرحُّصحيحُّالبخاريُّ ،ابنُّحجرُّ،حتقيقُّ:حمبُّالدينُّاخلطيبُّوآخرينُّ،دارُّالريانُّللتاثُّ،القاهرةُّ،ط8402ُّ، 8هـ8112ُّ/مُّ .) 280ُّ/8(ُّ،
 ُّ -ُّ4صحيحُّ:أخرجهُّالتمذي ُّيفُّسننهُّ(بشرحُّحتفةُّاألحوذي)ُّ،) 1ُّ/2(ُّ،رقمُّ(ُّ.) 2441وصححهُّاأللبانُّيفُّصحيحُّوضعيفُّسننُّالتمذيُّبرقم ُّ(ُّ .)2345
 -ُّ5اجلامعُّألخالقُّالراويُّوآدابُّالسامعُّ،اخلطيبُّالبغداديُّ ،حتقيقُّ:دُّ.حممدُّعجاجُّاخلطيبُّ،مؤسسةُّالرسالةُّ،بريوتُّ،ط8484ُّ،2هـ8114ُّ/م ُّ .)311ُّ/ 2(ُّ،
 ُّ -ُّ4اجلامعُّألخالقُّالراويُّ،اخلطيبُّالبغداديُّ ،حتقيقُّ:دُّ.حممدُّعجاجُّاخلطيبُّ،مؤسسةُّالرسالةُّ،بريوتُّ،ط8484ُّ،2هـ8114ُّ/م ُّ .) 344ُّ/ 8(ُّ،
-ُّ2أخرجه ُّاحلاكمُّيفُّاملستدركُّ ،كتابُّ:العلمُّ،) 823ُّ/ 8(ُّ،رقمُّ(ُّ .) 324
 -ُّ1السنةُّالنب ويةُّ"حجيةُّ وتد وينا"ُّ،حممدُّصاحلُّالغرسيُّ،مؤسسةُّالريانُّ،بريوتُّ،ط8422ُّ،8هـ2002ُّ/مُّ،صُّ 31بتصرفُّ .
-ُّ1خربُّال واحدُّوحجيتهُّ ،دُّ.أمحدُّبنُّحممودُّعبدُّالوهابُّالشنقيطيُّ،مكتبةُّامللكُّفهدُّالوطنيةُّ،املدينةُّاملنورةُّ ،ط8422ُّ، 2هـُّ،صُّ 822بتصرفُّ .

112
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وكلُّهذاُّحفظُّمنُّاهللُّلسنةُّنبيهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّ،ولوالُّأنُّاملوىل ُّعزُّوجل ُّرعاهاُّكماُّحفظُّالقرآنُّالندثرتُّمع ُّتعاقبُّ
الدهورُّلكثرةُّماُّوجهُّإليهاُّمنُّطعونُّ،ولكثرةُّماُّصادفتُّمنُّأعداءُّأضمرواُّهلاُّشراُّ،وأرادواُّهباُّسوءاُّ،فجعلهمُّاهللُّاألخسرينُّمباُّقيضُّ
هلاُّمنُّالرجالُّ األوفياءُّيفُّكلُّعصرُّ،ويفُّكلُّجيلُّ،ويفُّكلُّمكان( ُّ،)8وهذاُّيورثُّاليقنيُّمنُّأنُّاهللُّعزُّوجل ُّحفظُّكتابهُّوسنةُّنبيهُّ،
أنهُّكماُّأرسلُّحممدا ُّخامتُّالنبينيُّ،فإنهُّأيضا ُّقدُّحفظُّأصولُّدينهُّ،لتظلُّاحلجةُّقائمةُّعلى ُّاخللقُّإىلُّقيامُّالساعة( .)2
و ُّ
خامساّ:حفظّالقرآنّيستلزمّحفظّالسنة :إنُّاحلفظُّالواردُّيفُّاآليةُّيشملُّالقرآنُّوالسنةُّالُّالقرآنُّوحدهُّ،ولوُّافتضناُّ

جدالُّأنُّاملراد ُّبالذكرُّ،هوُّالقرآن ُّالكرميُّوحدهُّللزم ُّمنهُّحفظُّالسنةُّ ،فالسنةُّتابعُّللقرآن ُّوحفظُّاملتبوعُّيلزم ُّمنهُّحفظُّالتابعُّ ،وعلىُّ
هذاُّفيكونُّوعد ُّ اهللُّحبفظ ُّالسنةُّداخال ُّيفُّمضمون ُّحفظهُّللقرآن؛ ُّإذُّالسنةُّتوضيح ُّوتبيانُّملا ُّيفُّالقرآن ُّالكرميُّيقول ُّاهلل ُّعز ُّوجلُّ
 {ُّ :وأنزلنا ُّإليكُّالذكرُّلتبنيُّللناس ُّماُّنزلُّإليهمُّولعلهمُّيتفكرون ُّ((ُّ })44النحل)( .)3
"وتقدميُّاجلارُّواجملرور ُّهناُّليسُّللحصرُّ ،وإمناُّهوُّملناسبة ُّرءوسُّاآلياتُّ،بل ُّل وُّكان ُّيفُّاآليةُّحصر ُّإضايفُّبالنسبةُّإىل ُّشيءُّ
خمصوصُّملاُّجازُّأنُّيكونُّهذاُّالشيءُّهوُّالسنة؛ُّألنُّحفظُّالقرآنُّمتوقفُّعلىُّحفظهاُّ،ومستلزمُّلهُّمباُّأهناُّحصنهُّاحلصنيُّ،ودرعهُّ
املتنيُّ،وحارسهُّاألمنيُّ،وشارحهُّاملبنيُّ،تفصلُّجمملهُّ،وتفسرُّمشكلهُّ،وتوضحُّمبهمهُّ،وتقيدُّمطلقهُّ،وتبسطُّخمتصرهُّ ُّ ،وتدفعُّعنهُّعبثُّ
العابثنيُّ ،وهلو ُّالالهنيُّ ،وتأويلهم ُّإياه ُّعلى ُّحسب ُّأهوائهم ُّوأغراضهمُّ ،وما ُّميليه ُّعليهم ُّرؤساؤهم ُّوشياطينهمُّ ،فحفظها ُّمن ُّأسبابُّ
ُّطريق ُّتقدميُّاجلار ُّواجملرورُّ،وهو ُّيفُّعلم ُّاملعان ُّمنُّ
حفظهُّ،وصيانتها ُّصيانةُّله"(  ُّ ،)4وهبذاُّيتضح ُّأنُّاحلصر ُّالوارد ُّيفُّاآليةُّكانُّعن ُّ
الدرجةُّالثالثةُّيفُّإفادةُّاحلصرُّ،فلوُّكانُّاملقصودُّاألهمُّهو ُّحفظُّالقرآنُّوحدهُّآلثرُّالقرآنُّالتعبري .1:إماُّباحلصرُّاحلقيقي ُّحقيقةُّ.
 .2أوُّبطريقُّ(ماُّوإال)ُّاليتُّتفيدُّاحلصرُّبالدرجةُّاألوىل .3.أوُّ(بإمنا)ُّاليتُّتفيدُّاحلصر ُّبالدرجةُّالثانيةُّعلىُّاألقل( .)5
وبناءُّعليهُّفالُّوجهُّمعتربُّلقولُّمنُّقالُّإنُّاحلفظُّاملذكورُّيفُّاآليةُّحصريُّيفُّالقرآنُّخمصوصُّبه؛ُّإذُّكيفُّحيفظُّاهللُّالقرآنُّ
ويتكُّحفظُّالسنةُّوقدُّدعاُّإىلُّالتمسكُّهباُّيفُّكثريُّمنُّاآلياتُّالقرآنيةُّمنُّخاللُّحضهُّعلىُّطاعةُّالنيبُّصلىُّاهللُّعليهُّوسل م؟!ُّفقالُّ
ُّ
تعاىل ُّ :قلُّإنُّكنتمُّحتبونُّاهللُّفاتبعونُّحيببكمُّاهللُّويغفرُّلكمُّذنوبكم(ُّ آلُّعمرانُّ،)38ُّ:وقالُّتعاىلُّ :ياُّأيهاُّالذينُّآمنواُّأطيعواُّ
اهللُّوأطيعواُّالرسولُّوأويلُّاألمرُّمنكم(ُّ النساءُّ،)51ُّ:وقالُّأيضا:فالُّوربكُّال ُّيؤمنونُّحىتُّحيكموكُّفيماُّشجرُّبينهمُّمثُّالُّجيـدواُّ
يفُّأنفسهـم ُّحرجـاُّممـا ُّقضيـتُّويسلمـوا ُّتسليما ُّ((ُّ )45النساءُّ،)45ُّ :وقال ُّأيضا ُّ :وأنزلنا ُّإليك ُّالذكرُّلتبني ُّللناسُّما ُّنزل ُّإليهمُّ
ولعلهمُّيتفكرون ُّ((ُّ )44النحل.)44ُّ:
"ومنُّمثُّفالرسولُّليسُّجمردُّواعظُّيلقيُّكلمتهُّوميضيُّلتذهبُّيف ُّاهلواءُّ،إنُّالدينُّمنهجُّحياةُّ،منهجُّحياةُّواقعيةُّ،بتشكيالمهاُّ
وتنظيمامهاُّ،وأوضاعهاُّ،وقيمهاُّ،وأخالقهاُّ،وآداهباُّ،وعبادامهاُّ،وشعائرها" ُّ( ُّ، )4وليسُّحتكيمُّالرسولُّحتكيماُّهلواهُّ،إمناُّهوُّحتكيمُّشريعتهُّ
اليتُّاستمرتُّبعدُّوفاتهُّولوالُّأهناُّمنهجُّقائمُّبذاتهُّملاُّاستمرتُّ،فهاُّهوُّأبوُّبكرُّقاتلُّاملرتدينُّعلىُّمنعهمُّالزكاةُّ،وخمالفتهمُّألمرُّاهللُّ
ورسولهُّ،وأقسمُّأنهُّلوُّمنعوهُّعقالُّبعريُّأوُّعناقاُّكانُّيؤدونهُّإىلُّرسولُّاهللُّلقاتلهمُّعليهُّأوُّكماُّقالُّ،وخنلصُّمنُّهذاُّكلهُّإىلُّأنُّالقرآنُّ
الكرميُّحثُّعلىُّطاعةُّالرسولُّيفُّكلُّماُّيصدرُّعنه؛ُّإذُّهوُّنيبُّموحىُّإليهُّ،وماُّينطقُّعنُّاهلوىُّ،وهذاُّيعطيُّالثقةُّبأنُّالسنةُّق دُّأقرهاُّ
اهللُّتعاىلُّ،وإقرارهُّهلاُّيعطيهاُّقوةُّيفُّأهناُّداخلة ُّيفُّمشتمالتُّكلمة ُّ الذكرُّ ،ومنُّمثُّتنالُّاحلفظُّوالعناية)7 (.
 ُّ -ُّ8السنةُّيفُّكتاباتُّأعداءُّاإلسالمُّ،عمادُّالسيدُّالشربيينُّ ،دارُّاليقنيُّ،مصرُّ،ط8423ُّ،8هـ2002ُّ/م ُّ) 285ُّ/8(ُّ،بتصرفُّ .
 -ُّ2دفعُّالشبهاتُّعنُّالسنةُّالنب ويةُّ،دُّ.عبدُّاملهديُّعبدُّال قادرُّ،مكتبة ُّاإلميانُّ،القاهرةُّ،ط8428ُّ،8هـ2008ُّ/مُّ،صُّ .45
 ُّ -ُّ3السنةُّاإلسالميةُّبنيُّإثباتُّالفامهنيُّورفضُّاجلاهلنيُّ،دُّ.رءوفُّشليبُّ ،دارُّالسعادةُّ،القاهرة8311ُّ،هـ8121ُّ/م ُّ،صُّ .45ُّ،44
 ُّ -ُّ4السنةُّالنب ويةُّيفُّكتاباتُّأعداءُّاإلسالمُّ،دُّ.عمادُّالسيدُّالشربيينُّ ،دارُّاليقنيُّ،مصرُّ،ط8423ُّ،8هـ2002ُّ/م ُّ .)284ُّ/ 8(ُّ،
 -ُّ5السنةُّاإلسالميةُّبنيُّإثباتُّالفامهنيُّورفضُّاجلاهلنيُّ،دُّ.رءوفُّشليبُّ ،دارُّالسعادةُّ،القاهرة8311ُّ،هـ8121ُّ/م ُّ،صُّ .44
 -ُّ4يفُّظاللُّالقرآنُّ،سيدُّقطبُّ،دارُّالشروقُّ،القاهرةُّ،ط8112ُّ،83مُّ .)414ُّ،415ُّ/2(ُّ،
اءاتُّوالشبهاتُّ،القسمُّ
ُّ
-ُّ2هذا ُّالبحثُّعنُّكتابُّالسنةُّيفُّكتاباتُّأعداءُّاإلسالم ُّ ُّ،عمادُّالدينُّالشربيين ُّ ُّ 815ُّ/8وماُّبعدُّ وعنُّموسوعةُّبيانُّاإلسالمُّ ُّ،الرد ُّعلىُّاالفت
الثالثُّ:السنةُّ،اجمللدُّاألولُّالشبهةُّالثانيةُّ .
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البحثّالثالثّ:ردّدعوىّقصرّطاعةّالنبيّعلىّماّبلّغّمنّالقرآنّدونّالسنةّ (2).
يدعيُّبعضُّمنكريُّالسنةُّقصُّرُّ ُّطاعةُّالنيبُّعلىُّماُّبلُّ غُّمنُّا لقرآنُّدونُّالسنةُّ،وأنُّمهمةُّالنيب ُّتنحصرُّيفُّتبليغُّالقرآنُّفقطُّ
دونُّالسنةُّ،ويستدلونُّعلىُّذلكُّبقوله ُّعزُّوجل{ُّ :إنُّعليكُّإالُّالبالغ} ُّ[ الشورىُّ ،]41ُّ:وقوله ُّعزُّوجل{ُّ :وماُّعلىُّالرسول ُّإالُّ
البالغُّاملبني}[ النور]54:؛ُّإذُّيقولونُّ:إنُّا آليتنيُّكلتيهماُّتفيدانُّحصرُّاهللُّعزُّوجلُّمهمةُّالرسولُّيفُّتبليغُّالقرآنُّالكرميُّفقطُّ،دونُّ
السنة ُُّّ،كماُّيزعمونُّأنُّكلمةُّالرسولُّاليتُّوردتُّيفُّالقرآنُّالكرميُّتعينُّ"القرآن"ُّ،وأنُّاهللُّأمرناُّباتباعُّماُّأنزلُّعلىُّالنيبُّوهوُّالقرآنُّ،وملُّ
يأمرنا ُّباتباع ُّشخصهُّوالُّسننهُّ،حيثُّقالُّسبحانه ُّوتعاىل{ُّ :وآمنواُّمبا ُّنزلُّعلى ُّحممد}[حممدُّ، ]2ُّ:وأنُّاهللُّيقولُّيفُّكتابهُّ ُّ :
{ واتبعواُّأحسنُّما ُّأنزلُّإليكم ُّمنُّربكم} ُّ[ الزمرُّ ، ]55ُّ:فأمرُّباتباعُّاألحسنُّ ،والقرآنُّأحسن ُّمنُّالسنةُّ ،مماُّيلزم ُّمنهُّالقول ُّبعدمُّ
حجيةُّالسنةُّيفُّوجود ُّالقرآنُّ .
ّّّّّّّنقدّعامُّ :
ُُُُُُُّّّّّّّ إنُّمهمةُّالبالغُّاليتُّكلفُّهباُّالنيبُّالُّتتوقفُّعلى ُّتبليغُّالقرآنُّفقط؛ُّبلُّالتبليغُّيكون ُّبالقرآنُّوالسنةُّوقدُّنصُّالقرآن ُّنفسهُّ
علىُّذلكُّيفُّموا ضعُّكثرية؛ُّبلُّوأكدُّعلىُّلزومُّسنتهُّ وذلكُّلعظيمُّمكانتهاُّ ،مثُّ إنُّالقرآنُّالكرميُّأشارُّإشارةُّصرحيةُّإىلُّوجودُّوحيُّ
ُّ،وإنُّاآليتنيُّاللتني ُّاست دلوا ُّهبماُّ
غريُّمتلوُّهوُّالسنة ُّ املطهرةُّ،فضالُّعنُّالوحيُّاملتلو ُّال ذيُّهوُّالقرآنُّنفسهُّوذلكُّيفُّمواضعُّعديدة ُّ
تفيدانُّأنُّمهمةُّالرسول ُّتتجلىُّيفُّتبليغُّالناسُّالرسالةُّ،وليسُّعليهُّهداهمُّ،أوُّإكراههمُّعلىُّاالعتقادُّواإلميانُّ،والُّوجهُّملنُّاستدلُّ
ُّ،وإنُّلفظةُّ"الرسول"ُّالواردةُّيفُّالقرآنُّتفيدُّشخصُّالنيب ُّالُّالقرآنُّكماُّيدعون؛ُّ
هبماُّعلىُّحصرُّمهمةُّالرسولُّيف ُّتبليغُّالقرآنُّوحده ُّ
إذُّإنُّإطالقُّالرسول ُّعلىُّالقرآنُّخيالف ُّالنقلُّوالعقلُّ،وإنُّ التنزيل ُّاملذكورُّيفُّقوله ُّعزُّوجل{ُّ :وآمنواُّمبا ُّنزلُّعلى ُّحممد} ُّ[حممدُّ:
ُّ
ُّ ]2ليسُّاملقصودُّبهُّالقرآنُّوحدهُّ،وإمناُّاملقصودُّ بهُّالقرآنُّوالسنةُّمعاُّ،بنصُّالقرآنُّيفُّمواضعُّأخرىُّ،كماُّأنُّاملرادُّباألحسنُّيفُّقوله ُّعزُّ
وجل {ُّ :واتبعواُّأحسن ُّماُّأنزل ُّإليكمُّمن ُّربكم} ُّ[ الزمرُّ ]55ُّ:هوُّالقرآن ُّوالسنةُّاملوحى ُّهبماُّإىلُّالنيب ُّوالُّدليل ُّهلمُّعلى ُّختصيصُّ
األحسنُّبالقرآن؛ ُّألهنماُّأيُّالقرآنُّوالسنةُّوحيُّمنُّعندُّاهللُّ .
أوالّ.التبليغ ّالّيكونّبالقرآنّوحدهّوالّيتحقق ّإالّبالسنةّمعّالقرآنّ :
إذاُّكانتُّوظيفةُّالنيب ُّهيُّالتبليغُّ،فإنُّهذاُّالتبليغُّيقتضيُّالبيانُّوالتفصيلُّوالتوضيحُّ،وهذاُّماُّقامتُّبهُّالسنةُّالنبوية؛ُّإضافةُّ
تهُّورسالتهُّ،فأنزلُّعليهُّكتابهُّالقرآنُّالكرميُّ،وأمره ُّفيهُّ
ُّ
بنبو
إىلُّتشريعُّأحكامُّملُّينصُّعليهاُّالقرآنُّ،ذلكُّأنُّاهلل ُّاصطفىُّنبيهُّحممداُّ ُّ 
منُّمجلةُّماُّأمرهُّبه ُّأن ُّيبيُّ نهُّللناسُّ،وهناكُّشواهدُّقرآنيةُّكثريةُّتؤكدُّذلكُّ ،وتبنيُّيفُّوضوحُّوجالءُّأن ُّدورُّرسولُّاهللُّيفُّرسالته ُّليسُّ
ينهمُّيفُّ
ُّ
قاصراُّعلىُّبالغُّالقرآنُّالكرميُّفقطُّ،وإمناُّبيانُّهذاُّالكتابُّالكرميُّ،وإخراجُّالناسُّمنُّ الظلماتُّإىلُّالنورُّ،وتزكيتهمُّ،واحلكمُّب
كلُّشأنُّمنُّشئونُّحيامهمُّ،وماُّمنُّسبيلُّإىلُّكلُّذلكُّإالُّبالسنةُّاملطهرةُّ،ومنُّهذهُّالشواهدُّ :
ُُُُُُّّّّّّقوله ُّعزُّوجل{ُّ :ياُّأيهاُّالرسولُّبلغُّماُّأنزلُّإليكُّمنُّربك} ُّ[ املائدة ُّ]42ُّ:والبالغُّالذيُّأمرُّاهللُّعزُّوجلُّبهُّرسولهُّهوُّبالغُّ
عامُّوشام لُّ ،لكلُّما ُّحتتاجُّإليه ُّالبشريةُّيف ُّعاجلهاُّوآجلهاُّ ،ودنياها ُّوآخرمهاُّ،وقد ُّوصلُّإلينا ُّهذاُّالبالغ ُّيفُّوحينيُّ :أحدمهاُّ :متلوُّ،
وهوُّالقرآنُّ،وثانيهماُّ:غريُّمتلوُّ،وهوُّالسنةُّاملطهرة ُّ،والُّشكُّأنُّالسنةُّالنبويةُّهيُّوحيُّغريُّمتلوُّ،فقدُّقالُّاهلل ُّعز ُّوجل{ُّ :وماُّينطقُّ
عنُّاهلوىُّ(ُّ)3إنُّهوُّإالُّوحيُّيوحىُّ( [ُّ })4النجم]ُّ أيُّأنُّرسولهُّالُّينطقُّعنُّهوىُّوغرضُّ،وإمناُّينطقُّحسبماُّجاءُّبهُّالوحيُّمنُّ
-ُّ8رد ُّشبهاتُّحولُّعصمةُّالنيبُّيفُّضوءُّالكتابُّ والسن ةُّ،دُّ.عمادُّالسيدُّالشربيينُّ ،مطابعُّدارُّالصحيفةُّ،القاهرةُّ،ط8424ُّ،8هـ 2003ُّ/مُّ.دفعُّالشبهاتُّعنُّالسنةُّ
النب ويةُّ،دُّ.عبدُّاملهديُّعبدُّالقادرُّعبدُّاهلاديُّ ،دارُّاإلميانُّ،القاهرةُّ،ط8428ُّ،8هـ 2008ُّ/مُّ.السنةُّالنب ويةُّيفُّكتاباتُّأعداءُّاإلسالمُّ:مناقشامهاُّ والردُّعليهاُّ،دُّ.عمادُّ
السيدُّالشربيينُّ،ُّ ،دارُّاليقنيُّ،مصر8423ُّ،هـُّ. 2002ُّ/السنةُّومكانتهاُّيفُّالتشريع ُّاإلسالميُّ،دُّ.مصطفىُّالسباعيُّ،دارُّالسالمُّ،القاهرةُّ،ط8422ُّ،3هـ2004ُّ/مُّ.منُّ
جهودُّاألمةُّيفُّحفظُّالسنةُّ،دُّ.أمحدُّحسنيُّحممدُّإبراهيمُّ ،مطبعةُّاحلسنيُّاإلسالميةُّ،القاهرةُّ،ط8481ُّ،8هـ8111ُّ/م.
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اهللُّ،و ُّ{إن} ُّيفُّقوله ُّعزُّوجل{ُّ :إنُّهوُّإالُّوحيُّيوحى} ُّنافيةُّمبعىنُّ"ما"ُّأيُّماُّنطقه ُّ إالُّوحيُّيوحىُّإليهُّمنُّعندُّاهللُّ،ونطقهُّ
هوُّالسنةُّاليتُّحننُّبصددهاُّ،ومماُّيدلُّعلىُّعمومُّ"البال غ"ُّيفُّاآليةُّعمومُّاالسمُّاملوصولُّ"ما"ُّ،كماُّعمُّمنُّأرادُّتبليغهمُّ،حيثُّحذفُّ
املفعولُّاألولُّللفعلُّ"بلغ"ُّليعممُّاخللقُّاملرسلُّإليهمُّ،والتقديرُّ:بلغُّمجيعُّماُّأنزلُّإليكُّمنُّكتابُّوسنةُّمنُّحيتاجُّإىلُّمعرفتهُّمنُّأمرُّ
الدينُّاملوحىُّبهُّإليكُّ .
ُُُّّّ ُُُّّّومنُّاآلياتُّالقرآنيةُّاليتُّتثبتُّأنُّا لسنةُّوحيُّمنُّعندُّاهللُّقوله{ُّ :وأنزلُّاهللُّعليكُّالكتابُّواحلكمة} ُّ[ النساءُّ ]883ُّ:أيُّأنهُّ
أنزلُّعلى ُّرسولهُّشيئنيُّمهاُّ:الكتابُّوهوُّالقرآنُّ،واحلكمةُّوهيُّسنته ُّوقدُّجاءتُّأقوالُّبعضُّالسلفُّيفُّتفسريها ُّتوضحُّذلك( ُّ ُّ)8
ُُُّّّ ُُُّّّومنهاُّقوله ُّعزُّوجل {ُّ :وأنزلناُّإليكُّالذكرُّلتبنيُّللناسُّماُّنزلُّإليهمُّولعلهمُّيتفكرون}[ النحلُّ، ]44:و"التبيني"ُّهناُّغريُّ"التبليغ"ُّ
الذيُّهوُّالوظيفةُّاألوىلُّللنيب{ُّياُّأيهاُّالرسولُّبلغُّماُّأنزلُّإليكُّمنُّربك} ُّ[ املائدةُّ، ]42ُّ:و"التبيني"ُّو"التبليغ"ُّوظيفتانُّموضوعهماُّ
واحدُّهوُّالقرآنُّالكرميُّ،عربُّعنهُّيفُّآيةُّ"التبليغ"ُّهبذاُّاللفظ ُّ{ماُّأنزلُّإليكُّمنُّربك} ُّوعربُّعنهُّيفُّآيةُّ"التبيني"ُّبلفظُّخمتلف ُّ{ماُّ
نزلُّإليهم} ُّوبينهماُّفروقُّهلاُّداللتهاُّ،مردها ُّإىلُّالفرقُّبنيُّالوظيفتنيُّ .
و"التبليغ"ُّهو ُّتأدية ُّالنصُّكما ُّأنزلُّ ،دون ُّتغيريُّعلى ُّاإلطالقُّ ،وهوُّمسئولية ُّاملبلغُّ ،وهذاُّسر ُّالتعبري{وأنزلنا ُّإليك} ُّحيثُّ
عديُّالفعلُّ"أنزل"ُّبـُّ"إىل "ُّإىلُّضمريُّاملخاطبُّ،الذيُّيعودُّعلى ُّالنيب ُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّ .
وُّ"التبيني"ُّهوُّإيضاحُّوتفسريُّوكشفُّملرادُّاهللُّعزُّوجل ُّمنُّخطابهُّلعبادهُّ،كيُّيتسىنُّهلمُّإدراكهُّوتطبيقهُّوالعملُّبهُّ ،وهيُّ
مهمةُّفرضتهاُّحاجةُّالناسُّلفهمُّماُّخوطبواُّبهُّ،وبلغوهُّ،وإدراكُّداللتهُّالصحيحةُّ،ليطبقوهُّتطبيقاُّصحيحاُّ،ومنُّهناُُّّكانتُّاملخالفةُّيفُّ
العبارةُّ{نزلُّإليهم} ُّ،حيثُّعديُّالفعلُّ{نزل}ُّإىلُّالضمريُّ{هم} "ُّبـُّ"إىل"ُّأيُّ:الناسُّ،وعديُّالفعلُّ"لتبني"ُّإىلُّالناسُّبـُّ"الالم"ُّ،
أيُّ:كانتُّحاجتهمُّإىلُّ"التبيني"ُّهيُّالسببُّواحلكمةُّمنُّورائهُّ،وهيُّتوحيُّبقوةُّأنُّرسولُّاهللُّليسُّحباجةُّإىلُّماُّاحتاجُّإليهُّالناسُّ
منُّهذا ُّالتبينيُّ ،فلقدُّأوحى ُّاهلل ُّعزُّوجل ُّإليه ُّبيانهُّ،وأهلمه ُّإياهُّ ،فالتقىُّيف ُّنفسه ُّ"البيان"ُّو ُّ"املبني" ُّمعاُّ،وأصبح ُّمؤهال ُّألن ُّيقومُّ
بالوظيفتنيُّ .
وكماُّأنه ُّحمال ُّأنُّيكتم ُّرسول ُّاهلل ُّشيئاُّمما ُّأمر ُّبتبليغه ُّفمحالُّأيضا ُّأن ُّيتكُّشيئا ُّمما ُّأمر ُّبتبليغهُّدون ُّبيانُّ ،فكال ُّاألمرينُّ
"التبليغُّوالتبيني"ُّمنُّصميمُّرسالته{ُّ :بلغُّماُّأنزلُّإليك} ُّ[ املائدة{ُّ ،]42ُّ:لتبني ُّللناسُّماُّنزلُّإليهم} ُّ[ النحلُّ .]44ُّ:
واختالفُّالناس ُّيف ُّفهم ُّالقرآنُّ ،ما ُّبني ُّمصيب ُّوخمطئُّ،واختالفهم ُّيف ُّدرجات ُّاإلصابةُّ ،ودرجات ُّاخلطأ ُّبرهان ُّبنيُّ ُّعلىُّ
حاجتهمُّإىلُّ"تبيني"ُّلكتابُّرهبمُّ ،ينهضُّبهُّإمامُّاملوقعنيُّعن ُّربُّالعاملنيُّ،رسولُّاهلل ُّ،أيُّ:بيانُّاملرادُّمنُّالكالمُّواملعان ُّواألحكامُّ
فيماُّأشكلُّاملرادُّمنهُّمنُّالقرآنُّ،فإنُّالكالمُّمعُّكونهُّيفُّأعلىُّدرجاتُّالبالغةُّ،قدُّيشكلُّاملرادُّمنهُّوخيفىُّعلىُّكثريُّمنُّالناسُّفيحتاجُّ
إىلُّالبيانُّواإليضاحُّ .
فثبتُّهبذهُّاآليةُّا لكرميةُّحجيةُّقسمُّكبريُّمنُّالسنةُّ،وهوُّماُّكانُّإيضاحاُّملشكلُّأوُّتفصيالُّجململُّ،ووظيفةُّالبيانُّوظيفةُّقلدهاُّ
اهللُّرسولهُّحممداُّوأمانةُّائتمنهُّعليهاُّ،فهلُّباإلمكانُّجتريده ُّمنهاُّ،وهلُّيتفقُّ رفضُّماُّهوُّبيانُّللكتابُّمنُّالسنةُّوهوُّقسمُُّّكبريُّمنهاُّ
معُّاإلميانُّبالكتاب؟ ُّأليسُّذلكُّرداُّللكتابُّنفسه؟! ُّ
لقدُّكانُّلكمُّيفُّرسولُّ
ُّ
ُُُُُّّّّّ ُُّّومنهاُّأنُّاهللُّجعلُّالنيب ُّ أسوةُّحسنةُّ،جيبُّعلىُّاملسلمنيُّاتباعهُّواالقتداءُّبهُّ.قالُّاهلل ُّعزُّوجل{ُّ :
اهللُّأسوةُّحسنةُّملنُّكانُّيرجوُّاهللُّواليومُّاآلخر} ُّ[ األحزابُّ .]28ُّ:

-ُّ8روحُّامل عانُّ،األلوسيُّ،دارُّإحياء ُّالتاثُّالعريبُّ،بريوتُّ،دُّ.تُّ.) 844ُّ/ 5(ُّ،التحرير ُّ والتن ويرُّ،الطاهرُّابنُّعاشورُّ،دارُّسحنونُّ،ت ونسُّ،دُّ.تُّ .)812ُّ/5(ُّ،
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ُُُّّّ ُُُّّّ ُّومنهاُّأيضاُّقوله ُّعز ُّوجل{ُّ :لقدُّمنُّ ُّ اهللُّعلىُّاملؤمنني ُّإذُّبعث ُّ فيهمُّرسوال ُّمنُّأنفسهمُّيتلو ُّعليهمُّآياتهُّويزكيهم ُّويعلمهمُّ
الكتابُّواحلكمةُّوإنُّكانواُّمنُّقبلُّلفيُّضاللُّمبني}[آلُّعمرانُّ،]844ُّ:فاهلل ُّعزُّوجلُّهناُّمينُّعلىُّهذهُّاألمةُّ،ببعثةُّرسولُّاهللُّمنُّ
احلكمةُّ،وهذهُّالتزكيةُّوالتعليمُّ
ُّ
أنفسهمُّ،وأنهُّملُّجيئُّجملردُّبالغُّ،والُّجملردُّتالوةُّالقرآنُّالكرميُّفقطُّ،وإمناُّجاءُّلتزكيتهمُّوتعليمهمُّالكتابُّو
منُّمهامهُّيفُّدعوتهُّ ،معُّبالغهُّللقرآنُّوبيانه ُّملاُّفيهُّ،وحكمهُّبهُّ ،وهبذهُّاملهمةُّ"التزكيةُّوالتعليم" ُّتكونُّهدايةُّالناسُّ،وإخراجهم ُّمنُّ
الظلماتُّإىلُّالنورُّ .
ُُُُُُّّّّّّومنهاُّقوله ُّعزُّوجل {ُّ :إناُّأنزلناُّإليكُّالكتابُّباحلقُّلتحكمُّبني ُّ الناسُّمباُّأراكُّاهلل} ُّ[ النساءُّ،]805ُّ:فبنيُّاهللُّعزُّوجل ُّأنهُّقدُّ
أنزلُّالكتابُّإىلُّرسولهُّليحكمُّبنيُّالناسُّمباُّأهلمه ُّاهللُّوأرشدهُّ،وإذاُّكانُّاحلكم ُّبالقانونُّغريُّسنُّالقانونُّ،فإنُّحكمُّرسولُّاهلل ُّمباُّ
جاء ُّيفُّالقرآنُّمنُّتشريعاتُّهوُّبيان ُّعمليُّهلاُّ،وهوُّأمرُّزائدُّعلىُّجمردُّالبالغُّهلا( ُّ .)8
ومنهاُّأنُّاهلل ُّعز ُّوجل ُّجعلُّطاعته ُّواجبةُّكطاعة ُّاهلل ُّعزُّوجلُّ ،وغايرُّبينهماُّفجعلهما ُّطاعتنيُّيفُّآياتُّكثريةُّذكرناها ُّسابقاُّ
ولكنُّنذكرُّمنهاُّهناُّآيةُّواحدةُّتدللُّعلىُّاملطلوبُّ:قوله ُّعزُّوجل{ُّ :ياُّأيهاُّالذينُّآمنواُّأطيعواُّاهللُّوأطيعواُّالرسولُّوأويلُّاألمرُّمنكمُّ
فإنُّتنازعتمُّيف ُّشيءُّفردوه ُّإىلُّاهلل ُّوالرسولُّإنُّكنتم ُّتؤمنونُّباهلل ُّواليومُّاآلخر ُّذلكُّخري ُّوأحسنُّتأويال} ُّ[ النساءُّ ]51:فهذه ُّاآليةُّ
الكرميةُّتنصُّعلىُّأنُّالرسلُّقدُّأرسلتُّلتطاعُّبإذنُّاهللُّالُّجملردُّالتبليغُّواإلقناعُّ،وتدلُّعلىُّأنُّهناكُّطاعتنيُّمتغايرتنيُّواجبتنيُّ:طاعةُّ
اهللُّفيماُّأمرُّبهُّبنصُّكتابهُّالعزيزُّ،وطاعةُّلرسولهُّفيماُّأمرُّبهُّمماُّملُّيأمرُّبهُّاهلل ُّعزُّوجل ُّبنصُّكتابهُّالكرميُّ .
وتدلُّأيضاُّعلىُّأنُّالناسُّالُّيؤمنونُّأبداُّحىتُّيتحاكمواُّإىلُّشرعُّاهللُّعزُّوجل ُّمتمثالُّيفُّحياةُّالرسولُّ ،يفُّأحكامهُّ،وأوامرهُّ،
وبعدُّوف اة ُّالرسولُّيف ُّالكتابُّوالسنةُّ ،وهذاُّأمر ُّمعلومُّومعروف ُّمنُّاإلسالم ُّبالضرورةُّ،وال ُّينكرهُّإال ُّحاقدُّأو ُّجاحدُّ،قال ُّاهلل ُّعزُّ
وجل {ُّ :فالُّوربكُّالُّيؤمنونُّحىتُّحيكموكُّفيماُّشجر ُّبينهمُّمثُّالُّجيدواُّيفُّأنفسهمُّحرجا ُّمماُّقضيتُّويسلمواُّتسليما}[النساءُّ ُّ ]45:
لُّرسولهُّالسلطةُّالتشريعيةُّ:قالُّاهلل ُّعزُّوجل {ُّ :الذينُّيتبعونُّالرسولُّالنيبُّاألميُّالذيُّجيدونه ُّمكتوباُّ
ومنهاُّأنُّاهللُّقدُّخو ُّ
ُّ
ُُُُُُُّّّّّّّ
عندهمُّيفُّالتوراةُّواإلجنيلُّيأمرهمُّباملعروفُّوينهاهمُّعنُّاملنكرُّوحيلُّهلمُّالطيباتُّوحيرمُّعليهمُّاخلبائثُّويضعُّعنهمُّإصرهمُّواألغاللُّ
اليتُّكانتُّعليهمُّفالذينُّآمنواُّبهُّوعزروهُّونصروهُّواتبعواُّالنورُّالذيُّأنزلُّمعهُّأولئكُّهمُّاملفلحونُّ(ُّ) 852قلُّياُّأيهاُّالناسُّإنُّرسولُّ
اهللُّإليكمُّمجيعاُّالذيُّلهُّملكُّالسماواتُّواألرضُّالُّإلهُّإالُّهوُّحيييُّومييتُّفآمنواُّباهللُّورسولهُّالنيبُّاألميُّالذيُّيؤمنُّباهللُّوكلماتهُّ
واتبعوه ُّلعلكمُّمهتدون} ُّ[ األعرافُّ .]851:
اتباعهُّ
تتضمنُّهذهُّا آليات ُّاألمرُّباإلميان ُّباهللُّورسولهُّكما ُّتتضمنُّمقتضى ُّهذاُّاإلميانُّ ،وهوُّاتباعه ُّفيماُّيأمر ُّبهُّويشرعهُّ ،و ُّ
كذلكُّيفُّسنتهُّوعملهُّ،وليسُّهناكُّأملُّيفُّهدايةُّالناسُّإالُّباتباعهُّفيماُّيدعوهمُّإليه ُُّّ،كماُّتتضمنُّسلطةُّالنيبُّالتشريعيةُّاليتُّمنحهاُّ
اهللُّتعاىلُّرسوله ُّحيثُّقال{ُّ :وحيلُّهلم ُّالطيباتُّوحيرم ُّعليهمُّاخلبائث} ُّ[ األعراف ُّ ،]852ُّ :فالتحليل ُّوالتحرميُّهنا ُّأسندمهاُّاهلل ُّعزُّ
وجل ُّإىلُّرسولهُّوجعلهماُّمنُّعملهُّ،م عُّأنهُّالُّفرقُّبنيُّماُّحرمهُّاهللُّعزُّوجل ُّوماُّأحلهُّ،وبنيُّماُّحرمهُّرسولهُّوماُّأحلهُّ،فكالمهاُّواجبُّ
اإلطاعةُّبدرجةُّواحدةُّ،ولذلكُّقال ُّعزُّوجل{ُّ :وماُّآتاك مُّالرسولُّفخذوهُّوماُّهناكمُّعنهُّفانتهوا} ُّ[ احلشرُّ .]2ُّ:
وتشريُّهذهُّاآليةُّإىلُّأنُّتلقيُّالشريعةُّمنُّمصدرُّواحدُّ،هوُّماُّجاءُّبهُّالرسول ُّوبلغُّبهُّأمتهُّ،سواءُّكانُّذلكُّقرآناُّأوُّسنةُُّّ،
كالمهاُّوحيُّمنُّاهلل ُّعزُّوجل{ُّ :وماُّينطقُّعنُّاهلوىُّ(ُّ)3إنُّهوُّإالُّوحيُّيوحى} ُّ[ النجمُّ .]4:
وباستعراضُّتلك ُّ اآلياتُّ،وهي ُّغيضُّمن ُّفيضُّوقليل ُّمنُّكثريُّ ،تتضحُّاحلقيقة ُّمجلةُّ،وهي ُّأنهُّال ُّميكنُّاالستغناء ُّعن ُّسنةُّ
رسولُّاهللُّوالُّميكنُّفصلُّالكتابُّعنُّحاملُّالكتابُّإالُّبإنكارُّالكتابُّنفسه(  ُّ)2ولذاُّقالُّالشافعيُّرمحهُّاهلل"ُّ:فكلُّمنُّقبلُّعنُّاهللُّ
 ُّ -ُّ8ردُّشبهاتُّحولُّعصمةُّالنيبُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُُّّ،دُّ.عمادُّالسيدُّالشربيينُّ ،مطابعُّدارُّالصحيفةُّ،القاهرةُّ،ط8424ُّ، 8هـ2003ُّ/مُّ،صُّ 352ُّ:350بتصرفُّ .
 -ُّ2السنةُّالنب ويةُّحجيةُّ وتد ويناُّ،حممدُّصاحلُّالغرسيُّ،مؤسسةُّالريانُّ،بريوتُّ،ط8422ُّ،8هـ2002ُّ/م،صُّ 15ُّ:18بتصرفُّ .
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ائضهُّقبلُّعنُّرسولُّاهللُّسنتهُّبفرضُّاهللُّطاعةُّرسولهُّعلىُّخلقهُّ،وأنُّينتهواُّإىلُّحكمهُّ،ومنُّقبلُّعنُّرسولُّاهللُّفعنُّاهللُّقبلُّملاُّ
ُّ
فر
افتضهُّاهللُّمنُّطاعته"( ُّ )8
وهكذاُّ،فقدُّأكدُّالقرآنُّالكرميُّمراراُّوتكراراُّعلىُّكونُّالنيبُّليسُّمبلغاُّللقرآنُّالكرميُّفقطُّ،وإمناُّهوُّمبلغُّومبنيُّوموضحُّوشارحُّ
ومفصلُّ،لكلُّماُّيفُّهذاُّالكتابُّالكرميُّ،وهذاُّهوُّالدورُّاملنوطُّبسنتهُّالشريفة ُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّ،ومماُّسبقُّبيانهُّيتضحُّلناُّأنهُّالُّ
غناءُّعنُّالسنةُّالنبويةُّيفُّتبينيُّمشكلُّالقرآنُّ،وتوضيحُّغامضهُّ،وتفصيلُّجمملهُّ،فكيفُّنقولُّإذنُّ:إنُّمهمةُّالنيب ُّتقتصرُّعلىُّبالغُّ
القرآنُّفقطُّدونُّالسنة؟ُّوإذاُّكانُّزعمهمُّهذاُّصحيحاُّفمنُّيبنيُّ ُّلناُّالقرآنُّ،غريُّسنته ُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم؟! ُّ
ثانياّ.القرآنّالكريمّأشارّإشارةّصريحةّإلىّوجود ّوحيّغيرّمتلوّ ،وّهو ّالسنةّ :
إنُّالقرآنُّالكرمي ُّيدلُّداللة ُّصرحيةُّعلىُّأن ُّهناكُّوحيا ُّآخرُّغريُّمتلو ُّأوحيُّبه ُّإىلُّالنيب ُّصلى ُّاهللُّعليه ُّوسلمُّ ،وهذه ُّبعضُّ
األدلةُّعلىُّذلكُّ :
ُُُّّّ .8قال ُّعزُّوجل ُّيفُّسورةُّالبقرةُّ {ُّ :سيقولُّالسفهاءُّمنُّالناسُّماُّوالهمُّعنُّقبلتهمُّاليتُّكانواُّعليهاُّقلُّهللُّاملشرقُّواملغربُّ
يهديُّمنُّيشاءُّإىلُّصراطُّمستقيمُّ(ُّ) 842وكذلكُّجعلناكمُّأمةُّوسطاُّلتكونواُّشهداءُّعلىُّالناسُّويكونُّالرسولُّعليكمُّشهيداُّوماُّ
جعلناُّالقبلةُّاليتُّكنتُّعليهاُّإالُّلنعلمُّمنُّيتبعُّا لرسولُّممنُّينقلبُّعلىُّعقبيهُّوإنُّكانتُّلكبريةُّإالُّعلىُّالذينُّهدىُّاهللُّوماُّكانُّاهللُّ
ليضيعُّإميانكمُّإنُّاهللُّبالناسُّلرءوفُّرحيمُّ(ُّ) 843قدُّنرىُّتقلبُّوجهكُّيفُّالسماءُّفلنولينكُّقبلةُّترضاهاُّفولُّوجهكُّشطرُّاملسجدُّ
احلرام}ُّ،هذهُّاآلياتُّتتضمنُّأمرينُّمهمنيُّ :
األولُّ:أنهُّسبحانه ُّوتعاىلُّ أخربُّفيها ُّأنهُّكان ُّهناكُّقبلةُّللمسلمنيُّكانواُّيتوجهون ُّإليهاُّيفُّصالمهمُّ ،مثُّأمرهمُّالنيب ُّبالتحولُّ
عنهاُّإىلُّقبلةُّأخرىُّيتطلعُّإليهاُّوهيُّالقبلةُّالثانيةُّ،بالرغمُّمنُّحبُّالنيبُّإياهاُّومتنيهُّهلاُّكانُّيتوجهُّإىلُّبيتُّاملقدسُّ،وهذاُّالُّميكن ُّإالُّ
إذاُّكانُّالنيبُّمأموراُّبذلكُّوإليهُّتشريُّاآليةُّ(ُّ)842منُّسورةُّالبقرةُّ .
الثانُّ:أن ُّالقبلة ُّاألوىلُّكانت ُّمفروضةُّوحمددة ُّمن ُّقبل ُّاهلل ُّسبحانهُّوتعاىل ُّكما ُّعينت ُّالقبلة ُّالثانيةُّمن ُّقبله؛ ُّألن ُّاهلل ُّعزُّ
وجل ُّيقول{ُّ :وماُّجعلناُّالقبلةُّاليتُّكنتُّعليها} ُّ[ البقرةُّ. ]843ُّ :فنسبُّالقبلةُّاألوىلُّإىلُّنفسهُّ ،ومبراجعةُّالقرآنُّالكرمي ُّالُّجند ُّآيةُّ
واحدةُّتوحيُّباختاذ ُّالقبلةُّاألوىلُّ،فهذاُّاألمرُّإذنُّنزلُّبوحي ُّغريُّمتلوُّ،وهوُّالسنةُّ،ومنُّأجلُّذلكُّالُّجندهُّيفُّالقرآنُّالكرمي( ُّ .)2
ُُُّّّ .2قال ُّعزُّوجل {ُّ :ما ُّقطعتمُّمنُّلينةُّأوُّتركتموها ُّقائمةُّعلىُّأصوهلاُّفبإذن ُّاهلل} ُّ[ احلشرُّ .]5ُّ:
فاهللُّتعاىلُّقدُّأخربُّأنُّالقطعُّكانُّبإذنُّمنهُّ،ومنُّالواضح ُّالبنيُّأنُّهذهُّاآليةُّنزلتُّبعدُّقطع ُّالنخيلُّكماُّتدلُّعليه ُّصيغةُّ
املاضيُّيفُّ{قطعتم}ُّوُّ{تركتم} ُّ،واهللُّتعاىلُّيقولُّ:إنُّذلكُّكانُّبإذنُّمتقدمُّعلىُّالقطعُّ،لكناُّالُّجندُّاآليةُّالدالةُّعلىُّاإلذنُّيفُّقطعُّ
النخيلُّ،وليسُّاملرادُّباإلذن ُّاإلذنُّاملتأخرُّعنُّالقطع؛ُّألنُّاإلذنُّيفُّالفعلُّالُّيكونُّإالُّمتقدماُّعليهُّ .
ُّ
ُُُّّّ .3قالُّاهلل ُّعزُّوجل {ُّ :وإذُّأسرُّالنيبُّإىلُّبعضُّأزواجهُّحديثاُّفلماُّنبأتُّبهُّوأظهرهُّاهللُّعليهُّعرفُّبعضهُّوأعرضُّعنُّبعضُّ
فلماُّنبأهاُّبهُّقالتُّمنُّأنبأكُّهذاُّقالُّنبأنُّالعليمُّاخلبري}ُّ[التحرميُّ .]3:
فاهلل ُّعزُّوجل ُّ أخربناُّبأنهُّقدُّأظهرُّالنيبُّعلىُّإنباءُّبعضُّأزواجهُّمباُّأسرهُّإليهاُّ،وإظهارُّاهللُّتعاىلُّنبيهُّوإنباؤهُّإياهُّمباُّأفشتهُّمماُّ
أسرهُّإليهاُّ،ليسُّعنُّطريقُّالقرآنُّألبتة؛ُّألنهُّالُّيوجدُّيفُّالقرآنُّماُّقالهُّالنيبُّلزوجتهُّ،كماُّأنهُّملُّيبنيُّماُّأفشتهُّزوجتهُّرضيُّاهلل ُّعنهاُّ

 -ُّ8الرسالةُّ،الشافعيُّ،حتقيقُّ:أمحدُّشاكرُّ،املكتبةُّالعلميةُّ،بريوتُّ،دُّ.تُّ،صُّ .33
 -ُّ2السنةُّالنب ويةُّحجيةُّ وتد ويناُّ،دُّ.حممدُّصاحلُّالغرسيُّ،مؤسسةُّالريانُّ،بريوتُّ،ط8422ُّ،8هـ2002ُّ/مُّ،صُّ 14بتصرفُّ .
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فتعنيُّأن ُّيكون ُّذلك ُّبوحي ُّغريُّمتلو(  ُّ )8األمثلة ُّالسابقة ُّتدل ُّداللةُّصرحية ُّوواضحة ُّعلى ُّوجود ُّوحيُّغري ُّمتلو ُّأوحي ُّإىل ُّالنيب ُّمماُّ
يدحضُّدعوى ُّقصرُّطاعةُّالنيبُّعلى ُّماُّبلغُّمنُّالقرآنُّدونُّالسنةُّ،إذُّكيفُّالُّنطيعهُّيفُّشيءُّأوحيُّإليهُّبهُّأالُّوهوُّالسنة؟! ُّ
ثالثاّ.التفسير ّالصحيح ّلآل يتين ّاللتين ّاستشهدوا ّبهماّعلىّأنّالتبليغ ّمقصورّعلىّالقرآنّ :
إنُّاآليتنيُّاللتنيُّاست دلواُّهبماُّتفيدانُّأنُّمهمةُّالرسول ُّهيُّتبليغُّالناسُّالرسالةُّاملتمثلةُّيفُّالكتابُّوالسنة؛ُّوذلكُّأنُّقوله ُّعزُّ
وجل{ُّ :إنُّعليك ُّإالُّالبالغ} ُّ[ الشورىُّ ،]41ُّ:وقوله ُّعز ُّوجل[ُّ :وماُّعلى ُّالرسولُّإال ُّالبالغُّاملبني} ُّ[ النورُّ،]54:مؤداهما ّنفيّ
اإلكراه ّعلى ّاالعتقادّ ،أو ّعلى ّاإليمانّ ،ولذل ّفإن ّاالستدالل ّبظاهر ّلل ّعلى ّحصر ّمهمته ّفي ّبالغ ّالقرآن ّفقطّ ،هوّ

استدالل ّفيّغيرّمحلهّ،وفهمّخاطئّالّيستقيم ّمعّالتفسير ّالصحيح ّلهذهّاآلياتّ .
ولبيانُّذلكُّنأيتُّبسياقُّهذهُّاآلياتُّكاملةُّليتضح ُّلناُّمعناهاُّ .

أوالُّ:يقولُّاهلل ُّعزُّوجل {ُّ :استجيبواُّلربكمُّمنُّقبلُّأنُّيأيتُّيومُّالُّمردُّلهُّمنُّاهللُّماُّلكمُّمنُّملجإُّيومئذُّوماُّلكمُّمنُّنكريُّ
(ُّ) 42فإنُّأعرضوا ُّفماُّأرسلناكُّعليهم ُّحفيظاُّإنُّعليك ُّإالُّالبالغ} ُّ[ الشورى ُّ ،]41:واملعىنُّاملرادُّيف ُّهذهُّاآليةُّيتمثل ُّيفُّأن ُّيدعوُّ
النيبُّامل شركنيُّإىلُّطاعةُّرهبمُّ،وامتثالُّأمرهُّمنُّقبلُّأنُّيأيتُّيومُّالعذابُّ،وهوُّيومُّالقيامةُّ،فإنُّأعرضواُّعنُّهذهُّالدعوةُّ،وملُّيستجيبواُّ
هلاُّ،فماُّعليكُّأيهاُّالرسولُّإالُّأنُّتبلغهمُّالرسالةُّفقطُّدونُّإكراهُّهلمُّعلىُّاإلميانُّ،فمنُّآمنُّمنهمُّفلهُّاجلنةُّ،ومنُّكفرُّفماُّأرسلناكُّ
عليهمُّحافظاُّألعماهلمُّحىتُّحتاسبهمُّعليهاُّ،وإمناُّمهمتكُّهيُّإبالغهمُّفقط(  ُّ،)2وبذلكُّفالُّعالقةُّبنيُّهذهُّاآليةُّ،وبنيُّحصرُّمهمتهُّ
ُّالرسالةُّإىلُّالناسُّ،دون ُّ النظرُّيف ُّمدىُّ
ُّ
يفُّبالغُّالقرآنُّفقطُّدونُّالسنةُّ،كماُّيزعمونُّ،وإمناُّاملقصود ُّمنهاُّهوُّحصرُّمهمته ُّيفُّتبليغ
إمياهنمُّأوُّكفرهمُّ .
ومجلة{ُّ :إنُّعليكُّإالُّالبالغ} ُّهيُّبيانُّجلملة ُّ{ فما ُّأرسلناكُّعليهمُّحفيظا} ُّ[ الشورىُّ ]41ُّ:باعتبارُّأهناُّدالةُّعلى ُّجوابُّ
الشرطُّاملقدرُّ ،وقد ُّفهم ُّمنُّالكالم ُّأنه ُّقد ُّأدىُّما ُّعليه ُّمن ُّالبالغ؛ُّألن ُّقوله ُّتعاىل {ُّ :فإنُّأعرضوا ُّفما ُّأرسلناك ُّعليهم ُّحفيظا}ُّ
[ الشورى ُّ]41ُّ:تدلُّعلىُّنفيُّالتبعةُّعنُّالنيبُّمنُّإعراضهمُّ،وأنُّاإلعراضُّهوُّاإلعراضُّعنُّدعوتهُّ،فاستفيدُّأنهُّقدُّبلغُّالدعوةُّ،ولوالُّ
ذلكُّماُّأثبتُّهلمُّاإلعراض( ُّ )3
وأماُّاآلية ُّالثانية ُّموضوع ُّاالستداللُّهنا ُّفهي ُّقوله ُّعزُّوجل {ُّ :قل ُّأطيعوا ُّاهللُّوأطيعوا ُّالرسول ُّفإن ُّتولواُّفإمنا ُّعليه ُّما ُّمحلُّ
وعليكمُّماُّمحلتم ُّوإنُّتطيعوه ُّمهتدواُّوماُّعلى ُّالرسولُّإال ُّالبالغُّاملبني}[ النور ُّ ،]54:فإنُّاهللُّيأمرهم ُّفيهاُّأن ُّيطيعوهُّسبحانه ُّوتعاىلُّ
ويطيعواُّرسوله ُّ أيضاُّيفُّكلُّشيءُّيبلغناُّعن ُّطريقهُّفإنُّتولواُّ،وملُّيطيعواُّ ،فإمناُّعليكُّماُّمحلتُّمن ُّالتبليغُّ،وعليهمُّماُّمحلواُّمن ُّتبعةُّ
التك ليفُّ،وماُّعليك ُّأيهاُّالرسولُّإالُّأنُّتبلغُّالرسالةُّإىلُّالناسُّوعلىُّمنُّمحلهاُّوملُّيعملُّهباُّالعقابُّ .
وقالُّاهللُّلنبيهُّذلكُّألنهُّيعلمُّحرصهُّعلىُّهدايةُّالقومُّ ،وإجهادُّنفسهُّيفُّدعومهمُّيقولُّعزُّوجل{ُّ :لعلكُّباخعُّنفسك ُّأالُّ
يكونواُّمؤمنني} ُّ[ الشعراءُّ،]3:وكأن ُّاحلق ُّعز ُّوجلُّيقول ُّلنبيهُّ :قل ُّهلمُّوادعهم ُّمرةُّأخرى ُّلتيحُّنفسكُّ ،وإنُّكنت ُّغري ُّمكلفُّ
بالتكرار ُّ،فماُّعليكُّإال ُّالبالغُّمرةُّواحدةُّ ،مثُّقال ُّعزُّوجل{ُّ :وإنُّتطيعوهُّمهتدوا} ُّ[ النورُّ ،]54ُّ:ونلحظُّأن ُّاملفعولُّهناُّمفرد ُّفلمُّ
يقلُّ:تطيعومهاُّلتناسب ُّصدرُّاآلية؛ُّوذلكُّألنُّالطاعةُّهنا ُّغريُّمنقسمةُّبلُّهيُّطاعةُّواحدة ُّ( ُّ .)4
وبذلكُّيتضحُّلناُّأنُّفهمُّاآليتنيُّالسابقتنيُّعلىُّأهنماُّيدالنُّعلىُّقصرُّرسالةُّالنيب ُّعلىُّتبليغُّالقرآنُّفقطُّدونُّالسنة ُّإمناُّهوُّ
فهمُّباطل ُّمغالطُّ ،ومها ُّيف ُّحقيقتهماُّتوضحان ُّدور ُّالسنة ُّالنبوية ُّيفُّحياة ُّاملسلمنيُّ ،ودور ُّالنيب ُّيف ُّ التشريع ُّالذي ُّأمره ُّاهلل ُّسبحانهُّ
 -ُّ8السنةُّالنب ويةُّحجيةُّ وتد ويناُّ،دُّ.حممدُّصاحلُّالغرسيُّ،مؤسسةُّالريانُّ،بريوتُّ،ط8422ُّ،8هـ2002ُّ/مُّ،صُّ12ُّ، 14بتصرفُّ .
 -ُّ2اجلامعُّألحكامُّالقرآنُّ،القرطيبُّ،دارُّإحياءُّالتاثُّالعريبُّ،بريوت8405ُّ،هـ8115ُّ/مُّ .) 42ُّ/ 84(ُّ،
-ُّ3التحرير ُّ والتن ويرُّ،ابنُّعاشورُّ،دارُّسحنونُّ،ت ونسُّ ،دُّ.تُّ) 833ُّ/ 25(ُّ،بتصرفُّ .
-ُّ4تفسريُّالشعراويُّ،حممدُّمتويلُّالشعراويُّ،دارُّأخبار ُّاليومُّ،القاهرةُّ) 80385ُّ:80382ُّ/82(ُّ،بتصرفُّ .
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وتعاىل ُّأنُّيوضحهُّويبينهُّللناسُّ،وأمرهمُّأنُّيطيعوهُّيفُّكلُّماُّيأيتُّبهُّ،ومعىنُّهاتنيُّاآليتنيُّيزكيهُّقوله ُّعزُّوجل {ُّ :قلُّياُّأيهاُّالناسُّقدُّ
جاءكمُّاحلقُّمنُّربكمُّفمن ُّاهتدىُّفإمناُّيهتديُّلنفسهُّومن ُّضلُّفإمناُّيضلُّعليهاُّوما ُّأناُّعليكمُّبوكيل}[يونسُّ ،]801:ففيها ُّنفيُّ
اإلكراهُّعلى ُّاالعتقادُّواإلميانُّ ُّ .
وبعد ّهذا ّالتوضيح ّلمعنى ّهاتين ّاآليتين ّموضوع ّاالستدالل ّيتضح ّلنا ّأن ّالمغالطين ّحرفوا ّالمعنى ّمتعمدين ّليؤيدواّ

رأيهمّوزعمهمّهذاّ،وتحريفّالمعنىّالّيقلّشناعةّعنّتحريفّاأللفاظّ،ونوجهّإليهمّسؤاالّمؤداهّ:ماّعالقةّهذاّالتفسير ّالذيّ
أوضحناه ّبماّزعمتموهّمنّقصرّمهمةّالنبي  ّ علىّتبليغ ّالقرآنّوحده ّدونّالسنة؟! ّ
رابعاّ.القرآنّالكريمّيبينّأنّلفظةّ"الرسول"ّالواردةّفيّالقرآنّإنماّتعنيّشخص ّالنبي ّصلىّاهللّعليهّ ّوسلمّ :
إنُّتعسفُّمنكريُّالسنةُّيفُّتأويلُّكلمةُّ"الرسول"ُّالواردةُّيفُّالقرآنُّ،بأهناُّتعينُّالقرآنُّدونُّشخصُّالنيب ُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّ
أمرُّيرفضهُّالعقلُّوالنقلُّ،ويؤكدُّذلكُّالقرآنُّالكرميُّنفسه؛ُّإذُّالُّيستقيمُّمعهُّاملعىنُّيفُّمجيعُّاآلياتُّاألخرىُّ،ولنتأملُّاآلياتُّاآلتيةُّ :
ُّ .8قال ُّعزُّوجل {ُّ :وماُّحممدُّإالُّرسولُّقدُّخلتُّمنُّقبلهُّالرسل} ُّ[آلُّعمرانُّ، ]844ُّ:فهلُّيصحُّمنُّعاقلُّأنُّيفسرُّكلمةُّ
الرسولُّهناُّيفُّاآليةُّبأهناُّالقرآن؟!ُّويكونُّاملعىنُّ:وماُّحممدُّإالُّقرآنُّقدُّخلتُّمنُّقبلهُّالقرآنُّأوُّالرسلُّ .
ُّ .2وقال ُّعزُّوجل {ُّ :ومنُّخيرجُّمنُّبيتهُّمهاجراُّإىلُّاهللُّورسولهُّمثُّيدركهُّاملوتُّفقدُّوقعُّأجرهُّعلىُّاهللُّوكانُّاهللُّغفوراُّرحيما}ُّ
[ النساءُّ، ]800:فهلُّيصح ُّمنُّأحد ُّتأوي لُّقولهُّعز ُّوجل{ُّ :ورسوله} ُّمبعىنُّ"وقرآنه"؟ ُّوهبذاُّينكرونُّما ُّهوُّثابت ُّبالتواترُّمن ُّهجرةُّ
رسولُّاهللُّمنُّمكةُّإىلُّاملدينةُّ .
ُّ .3وقالُّعزُّوجل {ُّ:ياُّأيهاُّالذينُّآمنواُّآمنواُّباهللُّورسولهُّوالكتابُّالذيُّنزلُّعلىُّرسولهُّوالكتابُّالذيُّأنزلُّمنُّقبل}ُّ[ النساءُّ:
ُّ، ُّ]834فهلُّصحُّأوُّيعقلُّأنُّي كونُّاملرادُّباآليةُّ:آمنواُّباهلل ُّوكتابهُّوالكتابُّالذيُّنزلُّعلىُّقرآنه؟! ُّ
ُُّّ .4وقال ُّعزُّوجل {ُّ :الذينُّيتبعونُّالرسولُّالنيبُّاألميُّالذيُّجيدونهُّمكتوباُّعندهمُّيفُّالتوراةُّواإلجنيل} ُّ[ األعرافُّ]852ُّ:
ويقولُّبعدها )ُّ :قلُّياُّأيهاُّالناسُّإنُّرسولُّاهللُّإليكمُّمجيعاُّالذيُّلهُّملكُّالسماواتُّ واألرضُّالُّإلهُّإالُّهوُّحيييُّومييتُّفآمنواُّباهللُّ
ُّأنُّ
ورسولهُّالنيب ُّاألمي ُّالذي ُّيؤمن ُّباهلل ُّوكلماته ُّواتبعوه ُّلعلكمُّمهتدون} ُّ[ األعرافُّ ، ]851:إن ُّهاتني ُّاآليتني ُّتفيدان ُّمع ُّسابقتهما ُّ
كلمة ُّ) الرسول( ُّمراد ُّهبا ُّشخصُّرسول ُّاهلل ُّصلى ُّاهللُّعليه ُّوسلمُّ ،وال ُّيصحُّحبال ُّأن ُّتفسرُّكلمة ُّ) الرسول( ُّبأهنا ُّالقرآنُّكما ُّيزعمُّ
األدعياءُّ،فتكونُّاآليةُّهكذا"ُّ:الذينُّيتبعونُّالقرآنُّالنيبُّاألمي"ُّ،وُّ"قلُّياُّأيهاُّالناسُّإنُّقرآنُّاهللُّإليكمُّمجيعا"ُّ،وُّ"فآمنواُّباهللُّوقرآنهُّ
النيبُّاألمي"ُّ،واستناداُّإىلُّماُّسبقُّنقولُّ:إنُّكلمة ُّ{ الرسول} ُّيفُّالقرآنُّ،إمناُّتعينُّشخصُّالنيبُّحممدُّ الُّالقرآنُّالكرميُّ،وهذاُّواضحُّ
وصريحُّملنُّعندهُّعقلُّ،مماُّيبنيُّمهافتُّهذاُّاالفتاءُّمنُّأساسه( ُّ .)8
ّخامساّ.التنزيلّالمذكور ّفيّقولهّعز ّوجل{ّ :وآمنواّبما ّنزلّعلى ّمحمد} ّليسّالمقصود ّبهّالقرآنّفقطّ ،وإنماّهو ّالقرآنّ
والسنة:إنُّال تنزيلُّاملذكورُّيفُّاآليةُّاليتُّاستشهدُّهباُّمنكروُّحجيةُّالسنةُّ،ليسُّاملقصودُّبهُّالقرآنُّفقطُّ،وإمناُّاملقصودُّبهُّالقرآنُّوالسنةُّ
معاُّ.والدليلُّعلىُّذلكُّماُّوردُّيفُّالقرآنُّالكرميُّمنُّآياتُّتؤكدُّماُّذهبنا ُّإليهُّ،ومنُّهذهُّاآلياتُّ :
ُّ .8يقول ُّعزُّوجل{ُّ :والنجمُّإذاُّهوىُّ(ُّ) 8ماُّضلُّصاحبكمُّوماُّغوىُّ(ُّ)2وماُّينطقُّعنُّاهلوىُّ(ُّ)3إنُّهوُّإالُّوحيُّيوحى}ُّ
إنُّربناُّسبحانهُّوتعاىل ُّيقسمُّيفُّكتابهُّالعزيزُّبأنُّالرسولُّالُّيضلُّوالُّيغوىُّ،وأنُّماُّينطقُّبهُّمنُّأوامرُّونواهُّ،هوُّوحيُّمنُّعندُّاهلل ُّعزُّ
وجلُّ،سواءُّكانُّذلكُّقرآناُّأمُّسنةُّ،فاآلياتُّالسابقةُّواضحةُّوضوحُّالشمسُّ،ملنُّكانُّعندهُّعق لُّوبصرُّ،يفُّأنُّالسنةُّمنزلةُّكالقرآنُّ
الكرميُّمنُّعندُّاهلل ُّعزُّوجلُّ،قال ُّعزُّوجل {ُّ :وأنزلُّاهللُّعليكُّالكتابُّواحلكمةُّوعلمكُّماُّملُّتكنُّتعلمُّوكانُّفضلُّاهللُّعليكُّعظيما}ُّ
 -ُّ8رد ُّشبهاتُّحولُّعصمةُّالنيبُّيفُّضوءُّالكتابُّ والسنةُّ،دُّ.عمادُّالسيدُّالشربيينُّ ،مطابعُّدارُّالصحيفةُّ،القاهرةُّ،ط8424ُّ،8هـ2003ُّ/مُّ،صُّ ُّ 310ُّ،321
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[النساءُّ]883:وقال ُّعزُّوجل {ُّ :هوُّالذيُّبعثُّيفُّاألمينيُّرسوالُّمنهمُّيتلوُّعليهمُّآياتهُّويزكيهمُّويعلمهمُّالكتابُّواحلكمةُّوإنُّكانواُّ
منُّقبلُّلفيُّضاللُّمبني} ُّ[ اجلمعةُّ ،]2:ويقول ُّعزُّوجل{ُّ :لقدُّمنُّ ُّ اهللُّعلىُّاملؤمنني ُّإذُّبعثُّفيهمُّرسوالُّمنُّأنفسهمُّيتلو ُّعليهمُّ
آياتهُّويزكيهمُّويعلمهمُّالكتابُّواحلكمةُّوإنُّكانوا ُّمنُّقبلُّلفيُّضاللُّمبني} ُّ[آلُّعمران ُّ،]844:قالُّاإلمامُّالشافعيُّرمحهُّاهلل ُّيفُّ
تفسريُّكلمةُّ احلكمة"ُّ:مسعتُّمنُّأرضىُّمنُّأهلُّالعلمُّبالقرآن ُّيقولُّ:احلكمةُّسنةُّرسولُّاهلل ُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّ"( ُّ .)8
والظاهرُّأنُّكلميتُّ"الكتابُّواحلكمة"ُّليستاُّمبعىنُّواحدُّ،وقدُّاحتجُّالشافعيُّعلىُّمنكريُّالسنةُّقدمياُّ،فقالُّخماطباُّخصمهُّ:
"إنُّذهبتُّمذهبُّتكرير ُّالكالم ُّيعينُّأن ُّتكونُّ لفظتاُّالكتابُّوالسنة ُّمبعىنُّواحد ُّ قلتُّ :وأيهاُّأوىلُّبهُّإذا ُّذكرُّالكتابُّواحلكمة ُّأنُّ
يكونا ُّشيئني ُّأو ُّشيئا ُّواحدا؟ ُّقالُّ :حيتمل ُّأن ُّيكوناُّكما ُّوصفتُّكتابا ُّوسنة ُّفيكونا ُّشيئنيُّ ،وحيتمل ُّأن ُّيكونا ُّشيئا ُّواحداُّ ،قلتُّ:
فأظهرمهاُّأوالمهاُّ،ويفُّال قرآنُّداللة ُّعلىُّماُّقلتُّوخالف ُّماُّذهبتُّإليهُّ،قالُّ:وأين ُّهي؟ُّقلتُّ:قولهُّعز ُّوجل{ُّ :واذكرنُّماُّيتلى ُّيفُّ
بيوتكنُّمنُّآياتُّاهللُّواحلكمةُّإنُّاهللُّكانُّلطيفاُّخبريا} ُّ[ األحزابُّ .)2 (]34:
يعينُّأنُّاآلية ُّتدلُّعلىُّأن ُّاحلكمةُّشيء ُّيتلىُُّّ،كآيات ُّاهلل ُّعز ُّوجلُّ،فدل ُّذلك ُّعلىُّأهنا ُّالسنةُّ.وصدقُّاهلل ُّعز ُّوجل ُّإذُّ
يقول {ُّ :منُّيطع ُّالرسولُّفقدُّأطاع ُّاهللُّومن ُّتوىلُّفماُّأرسلناك ُّعليهمُّحفيظا} ُّ[ النساءُّ،]20:وقولهُّتعاىل{:واتبعوا ُّأحسنُّما ُّأنزلُّ
إليكمُّمنُّربكم} ُّ[ الزمر ُّ ]55ُّ:املقصود ُّباألحسنُّهوُّالقرآنُّ ،وكلهُّحسنُّ ،وكذلكُّالسنة ُّ ،ومما ُّيؤكدُّذلكُّما ُّقالهُّاحلسن"ُّ :التزمواُّ
طاعتهُّ،واجتنبواُّمعصيته"ُّ،وماُّقالهُّالسدي"ُّ:األحسنُّماُّأمرُّاهللُّبهُّيفُّكتابهُّ،ولقدُّأمرُّاهلل ُّتعاىلُّيفُّكتابهُّباتباعُّالرسول ُّصلىُّاهللُّعليهُّ
وسلم ُّقال ُّعزُّوجل {ُّ :وماُّآتاكمُّالرسولُّفخذوهُّوماُّهناكمُّعنهُّفانتهوا}[ احلشرُّ،]2ُّ:فثبتُّأنُّالسنةُّداخلةُّيفُّمعىنُّاألحسنُّ ،وعربُّ
القرآنُّالكرميُّبـُّ"األحسن"ُّالُّليميزُّالقرآنُّعنُّالسنةُّ،كماُّيظنُّأصحابُّهذهُّالشبهةُّ،وإمناُّليميزُّبنيُّماُّأنزلُّاهللُّعلىُّنبيهُّمنُّقرآنُّ
وسنةُّشارحةُّومبينةُّهلذاُّالقرآنُّ،وبنيُّماُّأنزلهُّاهللُّسبحانهُّوتعاىلُّعلىُّأنبيائهُّالسابقنيُّمنُُّّكتبُّ،كالتوراةُُّّواإلجنيلُّوالزبورُّ،وفوقُّكلُّ
هذاُّفمنُّاملعلومُّأنُّالقرآن ُّوالسنةُّيفُّمرتبةُّواحدةُّمن ُّحيثُّوجوبُّاالتباع ؛ُّألهنما ُّوحيُّخرجُّمنُّمشكاةُّواحدةُّ ،وبعدُّهذاُّكيفُّ
يكونُّهناك ُّسبيلُّإلنكارُّالسنةُّأوُّالتشكيكُّيفُّحجيتها ُّبدعاوى ُّواهيةُّمثلُّهذه؟! ُّ
اخلالصةُّ :لقدُّأرسلُّاهللُّعزُّوجل ُّنبيهُّحممداُّ وأمرُّأنُّيطاع؛ُّألنهُّالقدوةُّاحلسنة؛ُّليدللُّعلىُّمنزلةُّهديهُّ،ومنزلةُّصاحبُّ
ُّ،وإذاُّكانُّمنُّوظائفُّالنيب ُّالتبليغُّ،فإنُّهذاُّالتبليغُّيقتضيُّ
السنة ُّومنُّمثُّوجبُّعدمُّقصرُّطاعةُّالنيب ُّعلىُّماُّبلغُّمنُّالقرآنُّدونُّالسنة ُّ
البيانُّوالتفصيلُّوالتوضيحُّ،وهذاُّهوُّالدورُّالذيُّقامتُّبهُّالسنةُّالنبوية ُّ،ولقدُّنصتُّآياتُّكثريةُّمنُّالقرآنُّعلىُّأنُّالسنةُّالُّغىنُّعنهاُّ
يفُّبيانُّالقرآنُّوتوضيحهُّ،ومنُّمثُّفالُّميكنُّأنُّتنحصرُّرسالةُّالنيبُّيفُّتبليغُّالقرآنُّ،وإالُّفمنُّيبينهُّلنا؟ ُُّّواآلياتُّاليتُّاستدلواُّهباُّعلىُّ
تبليغُّالقرآنُّفقطُّدونُّالسنةُّتفيدُّنفيُّاإلكراهُّعلىُّاالعتقادُّأوُّاإلميانُّ،والُّتفيدُّحصرُّرسالةُّالنيبُّيفُّتبليغُّالقرآنُّوحدهُّدونُّالسنة؛ُّ
إذُّإنُّ:اآليةُّاألوىلُّتقول{ُّ :فإنُّأعرضواُّفماُّأرسلناكُّعليهمُّحفيظاُّإنُّعليكُّإالُّالبالغُّ}[الشورى ُُُّّّ]41ُّ:فمهمتهُّهي ُّتبليغُّالناسُّ
ُّ،واآليةُّالثانيةُّتقول{ُّ :قلُّأطيعواُّاهللُّوأطيعواُّالرسولُّفإنُّتولواُّ
الرسالةُّفقطُّ،فمنُّآمنُّمنهمُّفلنفسهُّ،ومنُّأعرضُّفليسُّعليهُّهداهم ُّ
فإمناُّعليهُّماُّمحلُّوعليكمُّماُّمحلتمُّوإنُّتطيعوهُّمهتدواُّوماُّعلىُّالرسولُّإالُّالبالغُّاملبني} ُّ[ النورُّ ،]54:وهيُّتدلُّعلىُّماُّدلتُّعليهُّ
ُّ،ولقدُّأخطأُّالقائلونُّبأنُّكلمةُّ"الرسول"ُّالواردةُّيفُّالقرآنُّالكرميُّإمناُّتعينُّ"القرآن" ُّألنناُّمنُّخاللُّاستقراءُّمجيعُّاآلياتُّ
اآليةُّالسابقة ُّ
اليتُّوردتُّهباُّكلمةُّ"الرسول"ُّ،جندُّأهناُّتعينُّشخصُّالنيب ُّوليسُّالقرآنُّ،وأنُّهذاُّالقولُّخمالفُّملاُّهوُّمتعارفُّعليهُّيف ُّدالالتُّاللغةُّ
العربية ُّ،إنُّالسنةُّوحيُّأنزلهُّاهللُّتعاىلُّعلىُّقلبُّنبيهُّقال ُّعزُّوجل{ُّ :وماُّينطقُّعنُّاهلوىُّ(ُّ)3إنُّهوُّإالُّوحيُّيوحىُّ} ُّوهلذاُّوجبتُّ
طاعتهُّيفُّكلُّما ُّأخربُّبه ُّقرآنا ُّوسنة؛ُّألهنما ُّأحسنُّما ُّأنزلُّاهلل ُّ ،السنةُّوحيُّكالقرآنُّ،ولكنها ُّوحيُّغري ُّمتلوُّأوحى ُّبهُّاهلل ُّسبحانهُّ
وتعاىل ُّإىلُّنبيه ُّ بيانا ُّللكتاب ُّوشارحاُّلهُّ،وهبذاُّيسقطُّالزعمُّالقائلُّبقصرُّطاعةُّالنيبُّعلى ُّماُّبلغهُّمنُّالقرآنُّدونُّالسنةُّ .
 -ُّ8الرسالةُّ،الشافعيُّ،حتقيقُّ:أمحدُّشاكرُّ،املكتبةُّالعلميةُّ،بريوتُّ،دُّ.تُّ،صُّ .21
اءاتُّوالشبهات ُّ:السنُّةُّ،اجمللدُّاألولُّالشبهةُُّّ ُّ.4
ُّ
 -ُّ2األمُّ،الشافعيُّ،دارُّالفكرُّ،بريوتُّ،ط8403ُّ،2هـ8113ُّ/مُّ.)211ُّ/2(ُّ،موسوعةُّبيانُّاإلسالم ُّ،الردُّعلىُّاالفت
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السنّـ ـ ـةّالنبـ ـ ـويةّوحيّرب ـ ـ ـانيّ،منـ ـ ـاقشةّلدعاوىّأع ـ ـ ـداءّالس ـ ـ ـنـةّال ـ ـنـ ـبـويـةّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّإعدادّ:محـ ـ ـ ـ ـ ــمدّأحم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدّص ـ ـ ـ ــبرة

ُّالبحثّالرابعّ:بعضّ االجتهاداتّالفقهيةّالبديعةّالتيّتفتقتّعنهاّألهانّالقرآنيينّمنّالمسائلّ
العجيبةّالتي ّاستنبط ّوهاّمنّالقرآنّالكريمّبدونّرجوعهمّإلىّبيانّالنبي ّوهديهّ،معّالعلمّأنّمنّلمّ

يتبعّمذا هبهمّواجتهاداتهمّالمتناقضةّهوّمنّاألمةّالضالة!!ّ .

ُُُُُُُّّّّّّّلوُّسلمناُّجدالُّأنهُّيكفي ُّ االستناد ُّإىلُّالقرآنُّوحدهُّ،وملُّنعبأُّبالسنُّةُّ،وتركناُّالقرآنُّخيطئُّفيهُّاملخطئونُّ،ويتعمُّدُّفيهُّالكذبُّ
الكاذبونُّ،ويتالعبُّفيهُّامللحدونُّالذينُّطمسُّاهللُّعلىُّقلوهبمُّوأعمىُّبصريمهمُّ،وخيوضُّفيهُّاملنافقونُّمبا ُّميليهُّعليهمُّرؤساؤهم ُّ
البدعُّوالضاللُّ،مباُّتسولهُّهلمُّنفوسهمُّ،هلُّيزولُّاخلالفُّبنيُّالناسُّأمُّيزيد؟ُّمماُّالُّريبُّفيهُّ
وشياطينهمُّ ،ويعبثُّفيهُّأهلُّاألهواءُّو ُّ
أنهُّيزيدُّ( ُّ،)8ألنُّهؤالءُّالذينُّيزعمونُّأهنمُّقادرون ُّعلىُّاستنباط ُّكلُّشيء ُّ منُّالقرآنُّبدونُّرجوعُّإىلُّبيانُّصاحب ُّالرسالةُّ ،نراهمُّ
يكثرون ُّمنُّاملسائلُّالعجيبةُّاليتُّ استنبطوها ُّبزعمهمُّمنُّالقرآنُّ،ومنُّ الغرائبُّأنُّكثرياُّمنُّاألحكام ُّاليتُّيردوهنا ُّلثبومهاُّبالسنةُّجندُّ
ُّالنظرُّ،وأغربُّمنُّذلكُّتناقضهمُّواختالفهمُّيف ُّماُّيستنبطونُّمنُّالقرآنُّ،فكلُّواح دُّمنهمُّ
ُّ
أصلهاُّموجود ُّيفُّ القرآنُّالكرميُّعندُّإمعان
مستقلُّبنفسهُّخمالفُّلآلخر ُّ( ُّ،)2حبيثُّتراهمُّيف ُّسذاجتهمُّوتدليسهمُّيعبثونُّبعقولُّالناسُّغايةُّالعبثُّ،يدخلون ُّعلىُّالشريعةُّأموراُّ
ليستُّمنهاُّ ،وخيرجونُّمنهاُّأموراُّهي ُّمنُّأساسامهاُّ .ودونكُّاألمثلةُّ :

نمالجّمنّالمسائلّالعجيبةّالتيّ استنبطهاّأعداءّالسنةّمنّالقرآنّالكريمّبدونّرجوعهمّإلىّبيانّالنبيّصلىّاهللّعليهّ

وسلمّ،واستعراضّبدائل همّعنّالسنةّالمطهرةّ .

ُُُُُُّّّّّّ الذينُّيقولونُّ:إنُّالقرآنُّقدُّاحتوىُّعلىُّكلُّشيء ُّوفصلهُّتفصيالُّ،والُّداعىُّللسنةُّ،لوّأن ّواجهتهمّبالصالةُّ ،وكيفيةُّأدائهاُّ،
لرأيتُّبعضهمُّيقول"ُّ:إنُّالقرآنُّيفرضُّعلىُّاملسلمُّأنُّيصلىُّيفُُّّكلُّوقتُّمنُّأوقاتُّالصالةُّأكثرُّمنُّركعةُّ،وملُّحيددُّلهُّعدداُّخمصوصاُّ
وتركهُّيتصرفُّكماُّيشاء"ُّوبعبا رةُّأخرىُّ:إنُّاإلنسانُّجيبُّعليهُّأنُّيصلىُّركعتنيُّعلىُّاألقلُّ،ولهُّأنُّيزيدُّعلىُّذلكُّماُّشاءُّأنُّيزيدُّ
حبيثُّالُّخيرجُّعنُّاالعتدالُّوالقصدُّ…ُّ وبعدُّذلكُّفللمسلمُّاالختيارُّفيماُّيفعلُّعلىُّحسبُّماُّجيدهُّمنُّنفسهُّومنُّقوتهُّ،أماُّالصالةُّ
املعروفة ُّاليوم ُّمبواقيتها ُّوهيئامهاُّ ،فماُّكان ُّيعرفها ُّا لرسول ُّنفسه ُّوال ُّأصحابهُّ ،وهى ُّغري ُّواجبة ُّعلى ُّاألمة ُّاإلسالمية ُّيف ُّمجيع ُّاألزمنةُّ
واألمكنةُّ،أوُّفهيُّ الُّتدلُّعلى ُّوجوبُّماُّفوقُّالركعتني"ُّ( ُّ .ُّ)3
ُُُُُُّّّّّّوىفُّموضعُّآخرُّيقول"ُّ:وإذاُّفليسُّعندناُّدليلُّقطعي ُّعلىُّوجوبُّهذهُّاألعدادُّ منُّالصلواتُّوالركعاتُّواهللُّالُّيتعبدناُّبال ظنُّ،
وحيثُّأنُّهذ اُّاألمر ُّملُّيصلُّإليناُّبالتواتر ُّالقويل ُّ دلُّذلكُّعلى ُّأنُّاهللُّالُّيريد ُّمناُّاحملافظةُّعلىُّهذه ُّاألعدادُّواالست ماتةُّعليها ُّوهوُّ
الُّيؤمنُّبالصالةُّاملعروفةُّاليوم؛ُّألهناُّمتواترةُّعمالُّالُّقوالُّيفُّنظرهُّ،جندُّآخرُّعلىُّمذهبهُّ
ُّ
املطلوب"ُّ( ُّ،)4فإذاُُّّكانُّالدكتورُّتوفيقُّصدقيُّ
يؤمنُّبالصالةُّاملعروفةُّاليومُّمبواقيتها ُّوعددهاُّوهيئتهاُّ… ُّإخلُّويكفيه ُّنقلهاُّبالتواترُّالعملي ُّ( ُّ ،)5وهوُّماُّملُّيكفُّتوفيق ُّصدقي! أمُّاُّ
علىُّ "موقعُّأهلُّالقرآن"ُّفصالةُّالصبح ُّأربع ُّركعاتُّ،والصالة ُّالوسطىُّهيُّصالةُّاملغربُّ،ويفُّالسجودُّجيبُّأنُّيسجدُّاملصليُّعلىُّ
ذقنه!ُّهكذاُّيرىُّأحدُّالقرآنيني؛ُّيفُّمقالُّلهُّامسه «ُّ:الصالةُّيفُّالقرآن»ُّعلى ُّموقعهمُّ:أهلُّالقرآنُّ .
ُُُُُُُّّّّّّّ ُّومنُّبدعُّبعضُّالقرآنينيُّعلىُّموقعهمُّ إنكارُّأحكامُّفريضةُّالزكاةُّ،واالفتاءُّأهناُّفوائدُّتزكيةُّالنفسُّاملتحصلةُّمنُّالصالةُّ،واالدُّعاءُّ
فيهُّأن ُّاحلولُّأربعةُّأشه ٍرُّوعشرُُّّ .
انظرُّ:اإلسالمُّعلىُّمفتقُّالطرقُّصُّ ُّ، 12والقرآنيونُّوشبهامهمُّحولُّالسنةُّ
ُّ
 ُّ -ُّ8منزلةُّالسنةُّمنُّالكتابُّلألستاذُّحممدُّسعيدُّمنصورُّصُّ 823ُّ-ُّ 881بتصرفُّ واختصار ُّ،و
للدكتورُّخادمُّخبشُّمبحثُّ(منهجُّالقرآنيني ُّيفُّتفسريُّالقرآنُّالكرمي)ُّصُّ ُّ 252وماُّبعدهاُّ .
 ُّ -ُّ2حتقيقُّمعىنُّالسنةُّ وبيانُّاحلاجةُّإليهاُّللعالمةُّالسيدُّسليمانُّالبدويُّصُّ 5-4بتصرفُّ .
 ُُّّ -ُّ3قالهُّالدكتورُّتوفيقُّصدقيُّيفُّمقالهُّ(اإلسالمُّهوُّالقرآنُّوحده) ُّانظرُّ:جملةُّاملنارُّاجمللدُُّّ 520-582/1بتصرفُّ .
-ُّ4انظرُّ:جملةُّاملنارُّاجمللدُُّّ 128ُّ،120/1بتصرفُّ .
-ُّ5تبصري ُّاألمةُّحبقيقةُّالسنةُّللدكتورُّإمساعيلُّمنصورُّصُُّّ .81ُّ،82
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وقائلُّآخرُّيذهبُّإىلُّأنُّكيفيةُّأداءُّالصالةُّملُّتأتُّمفصلةُّيف ُّ الشريعةُّاإلسالميةُّيفُُّّكتابُّ اهللُّعزُّوجلُّ،وإمناُّجاء تُّمفصلةُّ
ُّ
ُُُُُُُّّّّّّّ
يف ُّشريعةُّأخرىُّ،وهي ُّشريعةُّسيدناُّإبراهيمُّ ،فإذاُّسألتُّوكيف ُّنقلتُّإليناُّشريعةُّإبراهيمُّوأينُّهي؟!ُّومنُّأولئكُّالذي نُّنقلوها؟ ُّقالواُّ
اُّيؤدون ُّالصلواتُّ
لكُّ:لقدُّنقلت ُّإليناُّجيالُّبعد ُّجيلُّ،وتوارثها ُّالذي نُّنقوهلاُّأبو ُّجهلُّ،وأبو ُّهلبُّ،وغريهمُّمن ُّمشركي ُّقريشُّ،كانو ُّ
اخلمسُّمثلناُّمتاماُّوحيجونُّمثلناُّ( ُّ،)8وإذاُّكانُّتوفيقُّصدقيُّيذهبُّإىلُّأنُّعددُّالركعاتُّيفُُّّكلُّصالةُّالُّيقلُّعنُّركعتنيُّ،وإمناُّيزيدُّ
وأجازُّتلكُّالزيادةُّعلىُّحسبُّماُّجيدهُّاإلنسانُّمنُّوقتهُّ.نرىُّآخرُّيرفضُّكلُّ ماُّسبقُّ،ويلزمُّبأنُّالصلواتُّكلهاُّواحدةُّركعتنيُّركعتنيُّ
( ُّ .ُّ)2
ُُُُُُّّّّّّوإذاُّتأملناُّيف ُّ الصلواتُّاملفروضة ُّعندهمُّلرأيناُّماُّيضحكُّويبكى ُّ منُّالتناقضُّالبنيُّفيماُّيستنبطون ُّبفهمهمُّالسقيمُّم نُّكتابُّ
اتُّاملفروضةُّعندُّبعضهمُّأربعُّ،وعندُّآخرُّستُّ،أماُّمنُّقالُّهيُّأربعُّ:فقالُّ:هي ُّطريفُّ النهارُّأي ُّيفُّ(أوله)ُّوهىُّ
ُّ
اهللُّعزُّوجلُّفالصلو
صالةُّالصبحُّ،وآخرُّالنهارُّ،وهىُّصالةُّاملغربُّ،وطريفُّ الليلُّأي ُّيفُّأولهُّ،وهىُّصالةُّا لفجرُّ،وىفُّآخرهُّوهىُّصالةُّالعشاءُّ ،أماُّصالةُّ
الظهرُّفهي ُّعندهُّمنُّالفروضُّاليت ُّالُّذكرُّهلاُّيف ُّ القرآنُّ ،وهىُّمنُّالفروضُّاليت ُّ زادهاُّأعداء ُّاإلسالمُّ،هكذاُّيهذيُّحممدُّجنيب ُّيفُُّّ
كتابهُّ(الصالة)ُّ( ُّ .ُّ)3
ُُُُُُُّّّّّّّأماُّمنُّيقولُّبأهناُّستُّفيزيدُّعلىُّالصلواتُّاألربعُّالسابقةُّصاليت ُّ الظهرُّوالليلُّ،أماُّالظهر؛ُّفهي ُّتبدأُّعندهُّم نُّساعةُّتوسطُّ
الشمسُّ(كب د)ُّالسماءُّ،وإىلُّأنُّيصريُّظلُّكلُّشيءُّمثله! أماُّصالةُّالليلُّفهيُّعندهُّاثنتنيُّصالةُّالليلُّاألوىلُّ،وتبدأُّمنُّدلوكُّالشمسُّ
إىلُّ(الغسق)ُّباستمرارُّغري ُّمنقطعُّ،والثانيةُّوهىُّمن ُّغيابُّالشفقُّإىلُّمنتصف ُّالليلُّ،هذاُّفضالُّعن ُّصالةُّقيامُّالليلُّوهى ُّمندوبةُّ
عندهُّ( ُّ .ُّ)4
ُُُُُُّّّّّّ أماُّأمحدُّصبحىُّمنصورُّفيذهبُّإىل"ُّ:أنُّفرائضُّالصالة ُّوركعامهاُّمعروفةُّللعربُّمثلُّمعرفتهمُّأليامُّاألسبوعُّ،فإنُّالقرآن ُّيذكرُّ
بعضُّالفرائض ُّمثل ُّالفجرُّ،والظهرُّ ،والعشاء ُّيف ُّسياقُّحديثه ُّعن ُّتشريع ُّآخرُّقال ُّتعاىل{ُّ :يا ُّأيهاُّالذين ُّءامنوا ُّليستأذنكم ُّالذينُّ
ملكتُّأميانكم ُّوالذين ُّمل ُّيبلغوا ُّاحللم ُّمنكمُّثالث ُّمرات ُّمن ُّقبل ُّصالة ُّالفجر ُّوحنيُّتضعون ُّثيابكم ُّمن ُّالظهرية ُّومن ُّبعد ُّصالةُّ
كذاُّمنُّسبقهُّمصطفىُّاملهدوي ُّ،بأنُّالظهرُّمنُّفرائضُّالصالةُّ،وهىُّ
ُّ
العشاء}ُّ[النورُّ،)5 (]41:فت أملُّهناُّكيفُّيقرُّأمحدُّ صبحىُّ،و
عندهمُّهلاُّدليلُّمنُّالقرآنُّالكرميُّ،وهوُّماُّينكرهُّحممدُّجنيبُّويصفُّ،منُّيقولُّبذلكُّبأنهُّمنُّأعداءُّاإلسالم؟ ُّ
ُُُُُُّّّّّّوعنُّقبلةُّاملسلمنيُّاألوىلُّ ،واليت ُّالُّذكرُّهلا ُّيف ُّ القرآنُّالكرمي ُّتراهمُّيتناقضونُّيف ُّحتديدها ُّحسبُّاستنباطُُّّكلُّمنهمُّمن ُّالقرآنُّ
الكرميُّ،فيذهبُّحم مدُّجنيبُّإىلُّ:أنُّالقبلةُّاألوىلُّهي ُّبيتُّالرسول ُّ،الُّبيتُّاملقدسُّ،ويعللُّذلكُّبأنه"ُّ:قدُّوردُّيف ُّ القرآنُّالكرميُّأنُّ
اهللُّعزُّوجلُّأمرُّسيدناُّموسىُّوسيدنا ُّهارونُّباختاذُّبيومهماُّقبلةُّهلماُّوللمؤمننيُّعندما ُّيصلون ُّمتجهنيُّإليهاُّقالُّتعاىل{ُّ:وأوحينا ُّإىلُّ
موسى ُّوأخيه ُّأن ُّتبوآ ُّلقومكما ُّمبصر ُّبيوتا ُّواجعلوا ُّبيوتكم ُّقبلة ُّوأقيموا ُّالصالة ُّوبشر ُّاملؤمنني} ُّ[يونسُّ ]12:فكان ُّالبد ُّللرسولُّ
وللمسلمنيُّمعهُّأنُّيقتدواُّب سيدناُّموسىُّ،ويتخذواُّمنُّبيتُّالنيبُّ الذىُّاختارهُّليكونُّقبلةُّكماُّاختذُّموسىُّبيتهُّقبلة ُّ( ُّ،ُّ)4ويذهبُّإىلُّ
ودُّليتبعهُّاملسلمونُّ
ُّ
أنُّتلكُّالقبلةُّملُّتنسخُّفيقول"ُّ:واألمرُّبالقبلةُّاألوىلُّليسُّأمراُّقدُّانتهىُّأمرهُّفالُّلزومُّلهُّيف ُّ القرآنُّإذُّأنهُّأمرُّموج
إذاُّاقتضىُّاألمرُّذلكُّ( ُّ)2
-ُّ8قرآنُّأمُّحديث ُّصُّ ُّ، 80-2والقرآنُّ واحلديثُّ واإلسالمُّصُُُّّّ23ُّ،20كالمهاُّلرشاد ُّاخلليفةُّ وانظرُّ:الصالةُّىفُّالقرآنُّألمحدُّصبحىُّمنصورُّصُُّّ .808
ُّ -ُّ2الصالةُّحملمدُّجنيب ُّصُّ ُّ، 45والبيانُّبالقرآنُّملصطفىُّاملهدويُُّّ .823/ 8
-ُّ3الصالةُّصُُّّ .442ُّ-ُّ 452
ُّ -ُّ4البيانُّالقرآنُّملصطفىُّاملهدويُّ ُّ، 883ُّ -ُّ802/ 8وانظرُّ:االعتصامُّللشاطيبُّحكايته ُّهذاُّالقولُّعنُّأهلُّالبدعُّ واأله واءُّقدمياُّ.االعتصامُّ ُّ، 48/8وانظرُّ:الصراعُّبنيُّ
الثقافةُّاإلسالميةُّ والثقافاتُّاألخرى ُّلفضيلةُّالدكتورُّطهُّحبيشي ُّص ُّ 501وماُّبعدهاُّ .
 ُّ -ُّ5الصالةُّيفُّالقرآنُّألمحدُّصبحىُّمنصورُّصُُّّ .31ُّ، 32
-ُّ4الصالةُّحملمدُّجنيبُُّّ .484ُّ، 52ُّ،58
-ُّ2املصدر ُّالسابقُّصُُّّ .481
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حنيُّنرىُّمصطفىُّاملهدوي ُّ يذهب ُّإىلُّأنُّالقبلةُّاألوىلُّمنسوخةُّ،ويصرحُّبأن ُّتلكُّ القبلةُّاألوىلُّال ُّعلم ُّلهُّهبا ُّفيقولُّ:
ُّ
ُُُُُُّّّّّّهذاُّيف ُّ
"وكانُّاهللُّتباركُّوتعالُّقدُّشاءُّأنُّيستقبلُّرسولهُّيف ُّ صالتهُّقبلةُّأخرىُّ،اهللُّأعلمُّهباُّحيثُّجعلهاُّمنُّسنةُّنبيهُّمثُّنسخهاُّبقرآن"ُّ( ُّ،)8
أماُّأمحدُّصبحى؛ُّفيقرُّبتوجهُّالنيب ُّ،ومنُّآمنُّمعهُّحنوُّبيتُّاملقدسُّفيقول"ُّ:فالعرب ُّمسلمونُّومشركونُّكانواُّيتُّوجهونُّيف ُّ الصالةُّإىلُّ
الكعبةُّ،وامتحنهمُّاهللُّبأنُّأمره م ُّبالتوجهُّحنوُّالقدسُّ،وأطاعُّالنيب ُّواملؤمنونُّمعهُّ،وصربواُّعلىُّأقاويل ُّالسفهاءُّ،وبع دُّأنُّجنح ُّالنيبُّ،
واملؤمنونُّيف ُّ االختبارُّنزلُّالوحىُّجييبُّبرجاءُّرسولُّاهللُّبالعودة ُّإىلُّالتوجهُّللبيتُّاحلرامُّ( ُّ )2
ُُُُُُُّّّّّّّوملُّيبنيُّلناُّأمح دُّصبحىُّمنُّأينُّدليلهُّيف ُّتوجهُّالنيبُّ ومنُّآمنُّمعهُّحنوُّبيتُّاملقدس؟!! مثُّإنُّإقرارهُّبذل كُّيتناقضُّمعُّعدمُّ
ميُّماُّوردُّيف ُّ السنةُّاملطهرةُّمنُّالتوجهُّيف ُّالصالةُّ
إميانهُّبالنسخُّيف ُّ الشريعةُّاإلسالميةُّمبعىنُّاحلذفُّواإللغاءُّ( ُّ.ُّ)3حيثُّنسخُّالقرآنُّالكر ُّ
أولُّاألمرُّإىلُّبيتُّاملقدسُّ،ومنُّط رائفُّأمحدُّصبحىُّمنصور؛ُّأنهُّعندماُّزعمُّأنُّفرائضُّالصالةُّوركعامهاُّكانتُّمعروفةُّللعربُّوعليناُّ
اتباعهاُّذهبُّإىلُّأن"ُّ:تشريعُّالوضوءُّوالطهارةُّوالغسلُّوالتيممُّملُّيكنُّمعروفاُّمنُّقبلُّ(أي ُّيفُّ اجلاهلية)ُّوجاءُّبيانه ُّيفُّآيتنيُّيف ُّ املدينةُّ:
{ياُّأيهاُّالذين ُّءامنواُّالُّتقربواُّالصالةُّوأن تمُّسكارىُّحىتُّتعلمواُّماُّتقولونُّوالُّجنباُّإالُّعابريُّسبيلُّحىتُّتغتسلواُّوإنُّكنتمُّمرضىُّأوُّ
علىُّسفرُّأوُّجاءُّأحدُّمنكمُّمنُّالغائطُّأوُّالمستمُّالنساء ُّفلمُّجتدواُّماءُّفتيممواُّصعيداُّطيباُّ( ُّ)4فامسحواُّبوجوهكمُّوأيديكم ُّإنُّ
اهللُّكانُّعفواُّغفورا}ُّ[النساءُّ)5 (]43:وهذاُّيعىنُّأنُّأهلُّاجلاهلية ُّوهمُّيعرفونُّالصالةُّبركعامهاُّوهيئتهاُّ… ُّإخلُّكانواُّيصلون ُّمن ُّغريُّ
طهارة؟!! ُّ ُّ
ُُُُُُُّّّّّّّوألنُّالدليلُّاإلسالمي ُّعلىُّتشريعُّالوضوءُّوالطهارةُّ… ُّإخلُّمدنُُّّكماُّيف ُّآيةُّالنساءُّ،وكذاُّآيةُّاملائدةُّ ،فاملسلمونُّأيضاُّطوالُّ
الفتةُّاملكيةُّكانوا ُّيصلونُّمن ُّغري ُّطهارة؟!! ونقول ُّهلؤالءُّمجيعا ُّما ُّزعمتموهُّعبثا ُّمن ُّأنُّ الصلوات ُّاملفروضة ُّعلىُّاملسلمني ُّيف ُّ اليومُّ
والليلةُّ،إمناُّهي ُّ مرتان ُّأوُّأربعُّأوُّستُّ،وأنُّطريقةُّالصالةُّكذاُّوكذاُّالُّكماُّيصليهاُّاملسلمونُّ .
فالواجبُّعليكمُّأنُّتثبتواُّلناُّأنُّالنيبُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّ،وأصحابهُّ،ماُّكانواُّيصلونُّيفُّ اليومُّوالليلةُّإالُّمرتنيُّ،أوُّستُّ،وأهنمُّ
ُُُُُُُّّّّّّّ ُّ
ماُّكانواُّيصلونُّإالُّبالطريقةُّاليت ُّ تزعموهناُّ،وأنهُّبعدُّتدوينُّكتبُّاحلديثُّصارُّاملسلمونُّيصلونُّمخسُّمراتُّ،وزادواُّفيهُّكذاُّوكذاُّمنُّ
األركانُّتبعاُّللمحدثنيُّ،والفق هاءُّ،فإنُّملُّتستطيعوا ُّإثباتُّذلكُّولنُّتستطيعوهُّإىلُّيومُّالقيامة ُّيكونُّمآلُّدعواكمُّأنُّالنيب ُّأخطأ ُّيفُّ
فهمُّالوحىُّالذىُّأنزلُّعليهُّ(حاشاهُّمنُّذلك)ُّوأنتمُّ(أيهاُّاألعاجمُّاجلهلة)ُّوفقت مُّإلصالحُّذلكُّاخلطأُّوبيانُّالصوابُُُُُُّّّّّّ،فهلُّميكنُّ
ملسلمُّ،بلُّلعاقلُّأنُّيتفوهُّهبذاُّالكالمُّاجلنون؟( ُّ ُّ.ُّ)4
ُُُُُُُُّّّّّّّّ وعنُّبقيةُّأركانُّاإلسالم ُّمنُّشهادةُّأن ُّالُّإلهُّإال ُّاهللُّوأنُّحممدا ُّرسولُّاهلل ُّ،ومن ُّصيامُّ،وزكاةُّ،وحجُّ ،حدثُّوالُّحرج ُّعنُّ
شذوذُّماُّيستنبطون ُّمباُّمتليهُّعليهمُّنفوسهمُّاملريضة ُّ،فشهادةُّأنُّحممداُّرسولُّاهللُّ،واليتُّهي ُّجزءُّالُّيتجزأُّمنُّشهادةُّأنُّالُّإلهُّإالُّاهللُّ،
هذهّالشهادةّتكرارهاّبجانبّشهادةّأنّالّإلهّإالّاهلل؛ّيعدّشركاّأكبر ُّ( .ُّ)2
ُُُُُُُُّّّّّّّّويقولُّامل تنبئُّالكذابُّرشادُّخليفةُّعنُّصيغةُّالتشهدُّ،وماُّفيهاُّمنُّمحدُّومتجيدُّ،لرسولُّاهللُّوآله"ُّ:لقدُّأمرناُّاهللُّأالُّنذكر ُّأيُّ
اسمُّيف ُّ الصالةُّسوىُّامسه{ُّ:وأنُّاملساجدُّهللُّفالُّتدعواُّمعُّاهللُّأحدا}[اجلن ُّ ]81:إالُّأنُّمجاهريُّاملسلمنيُّاليومُّابتدعواُّبدعةُّ،محدُّ
-ُّ8البيانُّبالقرآنُُّّ 820/8بتصرفُّ .
-ُّ2الصالةُّىفُّالقرآنُّصُُّّ .31
ُّ -ُّ3ان ظرُّ:كتابهُّالُّناسخ ُّ والُّمنسوخُّيفُّالقرآنُّ .
 -ُّ4يقولُّالدكتورُّعمادُّالسيدُّالشربيين ُّحدثين ُّمصطفىُّمنصورُّ،أحد ُّأتباعُّأمحدُّصبحىُّمنصورُّ،أنُّأمحدُّصبحىُّفسرُّالتيمم ُّيفُّاآليةُّبأنكُّخترجُّمندي الُّمنُّث وبك ُّفتمسحُّ
بهُّيديكُّ ،فقلتُّملصطفىُّ ولكنُّربنا ُّعزُّوجلُّيقول"ُّ:صعيداُّطيبا"ُّ والصعيدُّماُّعالُّ األرضُّمنُّالتابُّالطاهرُّ،قالُّيلُّليسُّهذاُّشرطا ُّ،وإمناُّالصعيدُّماُّعالُّفيكفيك ُّأنك ُّ
تضربُّبيديك ُّيفُّاهل واءُّفهوُّصعيد!ُّ،كتاباتُّأعداءُّاإلسالمُّومناقشتهاُّصُُّّ 402منُّنسخةُّالشاملةُُّّ .
-ُّ5انظرُّ:الصالةُّىفُّالقرآنُّصُُّّ 40ُّ،31هامشُّ .
 ُّ -ُّ4حتقيقُّمعىنُّالسنةُّ وبيانُّاحلاجةُّإليهاُّللعالمةُّالسيدُّالندوىُّصُُّّ، 21ُّ، 22بتصرفُّ .
ُّ -ُّ2قرآنُّأمُّحديث ُّص ، 20،33والقرآنُّ واحلديث ُّ واإلسالمُّصُّ، 31،48،43كالمهاُّلرشادُّخليفةُّ .
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حممدُّ،وإبراهيمُّومتجيدهاُّوه مُّيصلونُّلرهبم ُّ،لقدُّأغوىُّالشيطانُّاملسلمنيُّبتديدُّبدعةُّ"التشهد"ُّ،حيثُّميطرونُّحممداُّوإبراهيمُّباحلمدُّ
والتمجيدُّ.أليسُّهذاُّشركاُّصارخا؟ُّ(  ُّ،)8ويعللُّحممدُّجنيبُّبأنُّمحدُّومتجيدُّنبينيُّ(حممدُّوإبراهيم)ُّعليهماُّالصالةُّوالسالمُّدونُّغريمهاُّ
كرارُّشهادةُّ
فيهُّتفريقُّبنيُّرسلُّاهللُّ( ُّ)2وبذلكُّحدثين ُّمصطفىُّمنصورُّأحدُّأتباعُّأمحدُّصبحيُّعنُّأمحدُّصبحىُّأنهُّقال"ُّ:الُّجيبُّت ُّ
أنُّحممداُّرسولُّاهلل ُّيف ُّ اآلذانُّحىتُّال ُّيكونُّهناكُّتفرقةُّبني ُّرسلُّاهللُّعزُّوجلُّ ،وألنناُّلوُّقلناُّهبذه ُّالشهادةُّلوجبُّعليناُّأن ُّنشهدُّ
أيضاُّبأنُّإبراهيمُّرسولُّاهللُّ،وموسىُّرسولُّاهللُّ،وعيسىُّرسولُّاهللُّ… ُّوهكذاُّوهوُّأمرُّيطولُّ،وتناسىُّهؤالءُّأنُّاإلميانُّمبحمدُّ
وإعالنُّتلكُّالشهادةُّهوُّإميان ُّبكلُّاألنبياءُّ،ألنهُّخامتهمُّ،قال ُّتعاىل{ُّ:وإذُّأخذُّاهلل ُّميثاقُّالنبينيُّملا ُّءاتيتكمُّمنُّكتابُّوحكمة ُّمثُّ
جاءكمُّرسول ُّمصدق ُّملا ُّمعكمُّلتؤمنن ُّبه ُّولتنصرنه ُّقال ُّءأقررمت ُّوأخذمت ُّعلى ُّذلكمُّإصري ُّقالوا ُّأقررنا ُّقال ُّفاشهدوا ُّوأنا ُّمعكم ُّمنُّ
الشاهدين}[آلُّعمرانُّ .)3 (]18:
ُُُُُُّّّّّّ ُّوماُّقيل ُّيف ُّ الصالة ُّمن ُّتناقضُّ،يقال ُّمثله ُّيف ُّبقية ُّأركان ُّاإلسالمُّمن ُّصيامُّ ،وزكاة ُّ،وحجُّ ،فتلك ُّالعباداتُّجاءت ُّمفصلة ُّيفُّ
اهيمُّكماُّ يقولُّاملتنبئُّالكذابُّرشادُّخليفة"ُّ:مجيعُّالعباداتُّبتفاصيلهاُّ(عددُّالصلواتُّوعددُّالركعات ُّ،ومقدارُّالزكاةُّ،
شريعةُّسيدناُّإبر ُّ
وكيفيةُّالصيامُّ،وكيفيةُّاحلج) ُّنزلتُّعلىُّإبراهيم ُّأما ُّحممد ُّعليهُّالسالم ُّ فكانت ُّمهمتهُّالوحيدةُّهي ُّتبليغ ُّالقرآنُّ{ماُّعلىُّالرسول ُّإالُّ
البالغ}{ ،وإذُّبوأنا ُّإلبراهيمُّمكان ُّالبيتُّأن ُّالُّتشرك ُّيبُّشيئا ُّوطهرُّبييت ُّللطائفنيُّوالقائمني ُّوُّالركعُّالسجود ُّ(ُّ) 24وأذن ُّيف ُّالناسُّ
باحلج ُّيأتوك ُّرجاال ُّوعلىُّكل ُّضامر ُّيأتني ُّمنُّكل ُّفج ُّعميق} ُّ[احلج ُّ ]22:وهكذا ُّنتعلم ُّمن ُّالقرآن ُّأن ُّالصالة ُّبتفاصيلهاُّ ،والزكاةُّ
بتفاصيلهاُّ،والصيامُّبتفاصيلهُّ،واحلجُّبتفاصيله؛ُّقدُّمتُّتعليمهمُّإلبراهيمُُّّ،مثُّتو ُّاترتُّإليناُّجيالُّبعدُّجيل"ُّ( ُّ )4وهذهُّالشعائرُّاإلسالميةُّ
عدمُّذكر ُّتفاصيلها ُّيف ُّالقرآن ُّالكرمي ُّيف ُّ نظرُّبعض ُّأعداء ُّالسنة؛ ُّألهناُّمتوكة ُّألوىل ُّاألمر ُّالختيارُّاملناسب ُّمنهاُّكل ُّحسب ُّالزمانُّ
واملكانُّ .
ُُُُُُُّّّّّّّيقولُّتوفيقُّصدقي "ُّ:إنُّربعُّالعشرُّيف ُّ الزكاةُّإذاُّقامُّبإصالحُّحالُّالفقراءُّ،واملساكنيُّ،وأبناءُّالسبيلُّ،والغارمنيُّ،وبالنفقة ُّمنهُّ
علىُّالعاملنيُّعلىُّالزكاةُّ،واملؤلفةُّقلوهبمُّ،وىفُّسبيلُّاهللُّ،وىفُّحتريرُّا لرقابُّ،إذاُّقامُّبكلُّهذهُّالشئونُّيف ُُّّزمنُّأوُّبلدُّفليسُّضرورياُّأنُّ
يكونُّكافياُّكذلكُّيف ُّ زمنُّآخرُّ،أوُّيف ُّبلدةُّأخرىُّ.ومنُّذلكُّتعلمُّحكمةُّاهللُّيف ُّعدمُّتعينيُّشيء ُّمنُّذلكُّيفُُّّكتابه ُّتعاىلُّ،فماُّبينتهُّ
السنةُّللعربُّيف ُّذلكُّالُّيصلحُّجلميعُّاألممُّيف ُّ األوقاتُّاملختلفة"ُّ( ،)5وممنُّقالُّبذلكُّحممودُّحممدُّطهُّ( ُّ،ُّ)4وتابعهُّعبدُّاهللُّأمحدُّ
النعيمُّ( ُّ،ُّ)2ومجالُّالبناُّالذىُّيصرحُّبأنُّاحلكمةُّيف ُّ عدمُّذكرُّالقرآنُّالكرميُّتفاصيلُّالصالةُّ،والصيامُّ،والزكاةُّ،واحلجُُّّ ،والشورىُّ…ُّ
إخل؛ُّأنُّبيانُّالرسولُّ ليسُّتشريعاُّدائماُّوال زما؛ُّفتكناُّاإلسالمُّملاُّيستجدُّيفُُّّكلُّزمانُّومكانُّ ،ولوُّفصلُّالقرآنُّألوقعُّاحلرج ُّعلىُّ
األجيالُّاآلتيةُّ،وال ُّمانعُّمنُّتأبدُّالسنةُّإذاُّكانتُّيفُّأخالقُّالنيبُّ وسياستهُّ،وصدقهُّ،وكرمهُّأوُّموقفهُّكقائدُّورجلُّدولةُّ.ولكنُّعندماُّ
يكونُّاألمرُّأمرُّ"األحكام"ُّفالُّتأ بدُّللسنةُّ،فهذاُّماُّيتفاعل ُّمعُّالزمانُّواملكان ُّويتأثرُّباألوضاعُّ( ُّ .ُّ)1
 ُُّّ -ُّ8القرآنُّ واحلديثُّ واإلسالمُّلرشادُّخليفةُّصُّ ُّ، 31وانظرُّ:الصالةُّىفُّالقرآنُّألمحدُّصبحىُّمنصورُّصُُّّ .54ُّ -ُّ58
-ُّ2الصالةُّحممدُّجنيبُّصُُّّ .21ُّ، 21
 ُّ -ُّ3واحلديثُّللدكتورُّ عمادُّالسيدُّالشربيين ُّيفُّكتابهُّأعداءُّاإلسالمُّومناقشتها ُّ
ُّ -ُّ4قرآنُّأمُّحديث ُّصُّ ُّ، 84وانظرُّ:القرآنُّ واحلديث ُّ واإلسالمُّصُُّّ .21ُّ،24ُّ، 22
ُُّّ -ُّ5انظرُّ:جملةُّاملنار ُّاجمللدُّ ُّ 528،522/1مقالُّ(اإلسالمُّهوُّالقرآنُّوحده)ُّبتصرف ُّ،وانظرُّ:اجمللدُّ ُّ، 183ُّ،101/1والقرآنيونُّوشبهامهمُّحولُّالسنةُّللدكتورُّخادمُّخبشُّ
صُُّّ . 430-344
 ُّ -ُّ4حممودُّحممدُّطه ُّ:واحدُّمنُّدعاةُّالفتنةُّ وأدعياءُّالعلمُّ،سودانُّاجلنسيةُّ،ادعىُّالنبوةُّ،وزعمُّأنُّالزكاةُّتشريع ُّمؤقتُّمالئمُّللعصورُّاألوىلُّالقاصرة ُّ،ولذاُّالُّتصلحُّهلذاُّ
العصرُّالراقيُّاملتطورُّ،بلُّجيبُّأنُّنتقىُّيفُّهذاُّالعصرُّإىلُّروحُّاإلسالمُّوهىُّالع دالةُّاالشتاكيةُّ،كماُّأنكر ُّأحاديث ُّالتوحيدُّ .فقدُّيصلُّاملرءُّإىلُّدرجةُّاإلهلية ُّ،وأجازُّإسقاطُّ
الصالةُّللخ واصُّ.أعدمهُّعلىُّزندقته ُّحاكمُّالسودانُّ(جعفرُّالنمريي)ُّانظرُّ:احملاضرةُّالدفاعيةُّعنُّالسنةُّللدكتورُّحممدُّأمانُّعلىُّاجلاميُّصُّ ُّ2وماُّبعدهاُّ .
يورك) ُّ
عبدُّاهللُّأمحدُّالنعيمُّ:كاتبُّسودانُّ،حصلُّعلىُّالعامليةُّيفُّالقانونُّمنُّجامعةُّأدنربه/أسك وتلنداُّ ،رئيس ُّاجلمعيةُّالد وليةُّللدراسات ُّالقان ونيةُّيفُّالعاملُّالثالثُّ(ني و ُّ
ُّ
ُّ -ُّ2
منذ -8110حىت ُّاآلنُّ،منُّتالميذ ُّمسيلمةُّالكذابُّحممودُّحممدُّطه ُّ،ويدع واُّإىلُّفكرهُّ.انظرُّ:كتابهُّحنوُّتط ويرُّالتشريع ُّاإلسالميُّ وانظرُّ:الصراعُّبنيُّالثقافةُّاإلسالميةُّ
والثقافاتُّاألخرى ُّلفضيلةُّاألستاذُّالدكتورُّطهُّحبيشي ُّصُّ ُّ 520وماُّبعدهاُّ .
-ُّ1السنةُّودورهاُّىفُّالفقهُّاجلديد ُّصُُّّ .202ُّ، 813ُّ،12
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ُُُُُّّّّّ ويقول ُّحممد ُّشحرور"ُّ :علينا ُّاعتبارُّكل ُّاألحاديث ُّاملتعلقة ُّباحلالل ُّواحلرام ُّواحلدود ُّاليت ُّ مل ُّيرد ُّنص ُّفيها ُّيف ُّالكتاب ُّعلى ُّأهناُّ
8
)ُّوينكرُّمصطفىُّاملهدويُّ احلدودُّيفُّ اإلسالمُّزاعماُّأهناُّماُّهيُّإالُّاألحكامُّالشرعيةُّ
ُّ
أحاديثُّمرحليةُّقيلتُّحسبُّالظروفُّ السائدة"ُّ(

الشرعيةُّمثل ُّأحكامُّالصيامُّ ،وأحكامُّالطالقُّ ،وأحكامُّاملواريث ُّ(  ُّ ،)2وعند ُّذكرهُّلقوله ُّتعاىل{ُّ:إمنا ُّجزاءُّالذين ُّحياربونُّاهلل ُّورسولهُّ
ويسعونُّيفُّاألرضُّفساداُّأنُّيقتلواُّأوُّيصلبواُّأوُّتقطعُّأيديهمُّوأرجلهمُّمنُّخالفُّأوُّينفواُّمنُّاألرض}[املائدةُّ]33:قال"ُّ:إنُّاهللُّ
يرخصُّألوىلُّاألمرُّاختيارُّاجلزاءُّاملناسب ُّدونُّحتديد؛ُّكاحلبسُّ،والغرامةُّ،والتوبيخُّ،واحلرمان ُّمنُّبعضُّاحلقوقُّاملدنيةُّوالسياسية" ُّ( ُّ)3
ُُُُُُُّّّّّّّويتجرأُّالدكتورُّأمحدُّزكىُّأبوُّشادي ُّ منُّمصرُّ:علىُّجوازُّتبدلُّاألحكامُّوفقُّالظروفُّواألسبابُّليسُّيف ُّ السنةُّالنبويةُّفقطُّ،
بلُّيف ُّ القرآنُّالكرمي ُّأيضاُّفيقول"ُّ:القرآنُّالكرميُّ ،واألحاديثُّالنبويةُّمبادئ ُّخلقيةُّوسلوكيةُّمسببةُّ،حبيث ُّأنُّأحكامهاُّعرضة ُّللتبدلُّ
بتبدلُّاألحوالُّواألسبابُّ ،ففيهُّشواهدُّهادئة ُّعلىُّضوئهاُّوأسباهبا ُّوظروفهاُّ،الُّأحكام ُّمتزمتةُّالُّتقبل ُّالتعديلُّوفقاُّلتبدل ُّاألسبابُّ
الظروف"ُّ( ُّ .)4
و ُّ
ُُُُُُّّّّّّ والُّيقفُّاألمرُّعندُّهؤالءُّالنابتةُّالضالةُّعندُّهذاُّاحلدُّ،وإمناُّجندهمُّينكرونُّمنُّاألمورُّاملتواترةُّوالبديهيةُّماُّالُّينكرهُّإالُّجاهلُّ
اهيمُّيقولُّمصطفىُّاملهدوي "ُّ:إنناُّالُّنعرفُّ
ُّ
ليسُّابنُّإبر
ُّ
مغرورُّحيثُّجت دُّبعضهمُّينكرُّزواجُّسيدناُّإبراهيمُّهباجرُّ،ويزعمُّأنُّإمساعيل ُّ
إلبراهيمُّإالُّزوجاُّواحدةُّ،هي ُّ اليت ُّ بشرهاُّاهللُّبإسحاقُّ،ومنُّوراءُّإسحاقُّيعقوبُّ،أماُّإمساعيلُّفلمُّيقلُّأحدُّأنهُّابنُّإبراهيمُّمنُّزوجُّ
5
)ُُّّ،مثُّيذهبُّاملهدوي ُّإىلُّأنُّهبةُّ
ُّ
أخرىُّإالُّاليهودُّيف ُّأسفارهمُّ،ومنُّشايعهمُّيف ُّذلكُّمنُّاملسلمنيُّفيماُّجاؤواُّبهُّمن ُّ األساطري"ُّ(

إمساعيلُّإلبراهيمُّيف ُّ قولهُّتعاىل{ُّ:احلمدُّهللُّالذيُّوهبُّيلُّعلىُّالكربُّإمساعيلُّوإسحاقُّإنُّريبُّلسميعُّالدعاء}ُّ[إبراهيمُّ ]31:هذهُّ
اهلبةُّهبةُّعونُّوتوفيقُّ،ك ماُّقال ُّعزُّوجلُّيف ُّحقُّسيدناُّموسى {ُّ:ووهبنا ُّلهُّمنُّرمحتنا ُّأخاهُّهارونُّنبيا} ُّ[مرميُّ ]53:ولكنُّماذا ُّهوُّ
قائلُّيف ُّ قولهُّتعاىل{ُّ:هنالكُّدعاُّزكرياُّربه ُّ قالُّربُّهبُّيلُّمنُّلدنكُّذريةُّطيبةُّإنكُّمسيعُّالدعاء}ُّ[آلُّعمرانُّ ]31:هلُّاهلبةُّهناُّ
هبةُّعونُّوتوفيق؟
كدُّاملهدوي ُّما ُّيهذىُّبهُّقائال"ُّ :وليسُّيف ُّ القرآنُّبيُّنةُّظاهرة ُّعلىُّأن ُّإمساعيلُّكان ُّابناُّإلبراهيمُّ ،والُّنعلمُّله ُُّّزوجاُّغري ُّاليتُّ
ُّ
ُُُُُُّّّّّّويؤ
جاءمهاُّالبشرىُّوالُّنعلمُّأنُّلهُّابناُّغريُّإسحاقُّومنُّوراءُّإسحاقُّيعقوب"ُّ( ُّ)4وهكذاُّأعمىُّاهللُّبصريتهُّعنُّالبينةُّالظاهرةُّىفُّكتابهُّبأنُّ
إمساعيلُّكانُّابنا ُّإلبراهيمُّمنُّزوجته ُّهاجرُّيف ُّ قوله ُّتعاىل{ُّ:ربناُّإنُّأسكنت ُّمنُّذرييتُّبواد ُّغريُّذيُّزرع ُّعندُّبيتكُّاحملرم} ُّ[إبراهيمُّ
ُّ،]32:وقولهُّتعاىل{ُّ:ربُّهبُّيلُّمنُّالصاحلنيُّ(ُّ)800فبشرناهُّبغالمُّحليمُّ(ُّ)808فلماُّبلغُّمعه ُّ السعيُّقالُّيابين ُّإنُّأرىُّيفُّاملنامُّ
أنُّأذحب ك ُّفانظر ُّماذاُّترى} ُّ[الصافاتُّ ]802:فالذبيح ُّيف ُّ اآلية ُّالكرميةُّ :إمناُّهو ُّابنه ُّإمساعيل ُّباتفاقُّاملسلمني ُّوأهل ُّالكتابُّ ،وماُّ
محلهمُّعلىُّحتريفُّالذبيحُّبأنهُّإسحاقُّإالُّألنهُّأبوهمُّ،وإمساعيلُّأبوُّال عربُّالذينُّيسكنونُّاحلجازُّوالذينُّمنهمُّرسولُّاهللُّصلىُّاهللُّ
عليهُّوسلمُّفحسدوهمُّ.علىُّأمرُّاهللُّيفُّإمساعيلُّوالفضلُّالذيُّذكرهُّاهللُّمنهُّلصربهُّملاُّأمرُّبهُّفأرادواُّأنُّجيرواُّهذاُّالشرفُّإليه مُّ،فحرفوُّاُّ
كالمُّاهللُّوزادواُّفيهُّ،وهمُّقومُّهبتُّ،وملُّيقرواُّبأنُّالفضلُّبيدُّاهللُّيؤتيهُّمنُّيشاء.
ُُُُُُُّّّّّّّومنُّأحس نُّماُّاستدلُّبهُّحممدُّبنُّكعبُّالقرظي ُّ،علىُّأنُّالذبيحُّإمساعيلُّ،وليسُّإسحاقُّمنُّقولهُّتعاىل{ُّ:فبشرناهاُّبإسحاقُّ
ومنُّوراءُّإسحاقُّيعقوب} ُّ ،قالُّفكيفُّتقعُّالبشارةُّبإسحاقُّ،وأنهُّسيولدُّلهُّيعقوبُّ،مثُّيؤمرُّبذبحُّإسحاقُّوهوُّصغريُّقبلُّأنُّيولدُّ

-ُّ8الكتاب ُّ والقرآنُّقراءةُّمعاصرةُّصُُّّ .522
ُّ) 3(-ُّ2البيانُّبالقرآنُُّّ . 335/2
-ُّ3البيانُّبالقرآنُُّّ .331/2
ُّ -ُّ4ثورةُّاإلسالمُّصُُّّ .52
ُّ -ُّ5البيانُّبالقرآنُُّّ .531/2
ُّ -ُّ4البيانُّبالقرآنُُّّ .540/2
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املهدوي ُّ ذكرُّقصة ُّابتالءُّسيدنا ُّإبراهيمُّبابنه ُّالذبيحُّومل ُّيصرحُّلنا ُّمبنُّهو ُّالذبيح؟!!ُّ( ُّ )2فإنُّقال ُّهوُّ
له؟ُّ"ُّ( ُّ )8ومنُّالعجيب ُّأنُّ ُّ
إسحاقُّفهذاُّمما ُّجاءُّيف ُّأسفار ُّاليهودُّاليت ُّ ينكرهاُّوينكرُّما ُّجاءُّفيها ُّأيضاُّمنُّزواج ُّسيدناُّإبراهيم ُّهباجرُّوأنُّله ُّمنهاُّابنه ُّإمساعيلُّ
عليهُّالسالم!!ُّوإنُّقالُّالذبيحُّهوُّإمساعي لُّوهوُّ احلقُّفذلكُّمنُّالسنةُّاملطهرةُّاليت ُّجيحدهاُّ،واليت ُّتصرحُّ،بأنُّإمساعيلُّبنُّإبراهيمُّمنُّ
زوجتهُّهاجر!! ُّفياترىُّمنُّيكونُّالذبيحُّعنده؟!! ُّ ُّ
ويذهبُّمصطفىُّاملهدويُّإىلُّإنكارُّزواجُّالنيبُّ صلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّبأكثرُّمنُّأ ربعُّفيقول"ُّ:والُّنعلمُّعددُّأزواجهُّ،ولكنناُّنعلمُّ
ُّ
ُُُُُُُُّّّّّّّّ
بيقني ُّ:أنهُّملُّيكنُّليجمعُّبنيُّأكثرُّمنُّأربعُّزوجاتُّيف ُّوقتُّواحد"ُّ( !!ُّ)3ويفرقُّبنيُّاالحتالمُّ،واجلنابةُّيف ُّوجوبُّالغسلُّفيقولُّ:
"إنهُّليسُّمنُّاملنطقُّيفُّشيء ُّ أنُّنقيسُّاالحتالمُّباجلنابةُّ،كماُّيقولُّالبعضُّ،فيفرضُّاالغتسالُّمنُّاالحتالمُّكماُّفرضُّاالغتسالُّمنُّ
اجلناية"ُّ( ُّ .)4
ُُُُُّّّّّوليسُّهذاُّف قطُّ،بلُّجندُّمنُّشواذُّاستنباطُّأعداءُّالسنةُّمنُّالقرآنُّالكرميُّتصريحُّبعضهمُّبأنُّحلمُّالكلبُّواحلما رُّحالل؛ُّالقتصارُّ
احملرماتُّيف ُّ القرآنُّالكرميُّعلىُّقولهُّتعاىل{ُّ:قلُّالُّأجدُّيفُّماُّأوحيُّإيلُّحمرماُّعلىُّطاعمُّيطعمهُّإالُّأنُّيكونُّميتةُّأوُّدماُّمسفوحاُّأوُّ
ُّوحيللون ُّاجلمع ُّبني ُّ املرأة ُّوعمتها ُّواملرأة ُّوخالتها ُّيف ُّوقت ُّواحد :يقول ُّمجال ُّالبنا"ُّ :هناك ُّأحاديثُّ
حلمُّخنزير} ُّ[األنعامُّ ]845:بل ُّ
اجُّاملرأةُّعلىُّ
جاءتُّمباُّملُّيأتُّبهُّالقرآنُّ،حننُّحنكمُّعليهاُّيف ُّ ضوءُّالقرآنُّفماُّالُّخيالفُّالقرآنُّيقبلُّ،وماُّخيالفهُّيستبعدُّ،فتحرميُّزو ُّ
عمتهاُّوخالتهاُّ ،وحترميُّحلمُّاحلمرُّاألهليةُّأم ورُّالُّنرىُّمانعا ُّفيهاُّ،وجندُّفيهاُّقياسا ُّسليماُّ( ُّ)5
ُُُُُُُّّّّّّّوهكذا ُّيفتون ُّعلى ُّالشريعة ُّمبا ُّفهموا ُّويدينون ُّبه ُّوخيالفون ُّالراسخني ُّيف ُّ العلم ُّوإمنا ُّدخلوا ُّيف ُّذلك ُّمن ُّجهة ُّحتسني ُّالظنُّ
وليتُّشعري ُّ إذاُّكانُّإمهالُّالسنةُّيؤدى ُّ إىلُّكلُّهذاُّاهلراءُّواللغط ُّىفُّ
ُّ
بأنفسهمُّ،واعتقادهمُّأهنمُّمنُّأهلُّاالجتهادُّواالستنباط ُّ( ُّ،)4
ميألوا ُّهذهُّالساحةُّبواحدةُّمنُّ
القرآنُّالكرميُّ،أالُّيكونُّحفظهُّوفهمهُّمتوقفاُّعلىُّحفظهاُّومستلزماُّله؟! ُّإنُّهؤالءُّ "القومُّقدُّأرادواُّأنُّ ُّ
ثالثُّ:أرادواُّأنُّميألوهاُّباإلبراهيميةُّ،وأرادواُّ أنُّميألوهاُّمباُّتعارفُّعليهُّالناسُّ،وأرادواُّأنُّميألوهاُّبإعادة ُّصياغةُّاملنظومة ُّ اإلسالميةُّعلىُّ
اءُّ،وشددواُّ
ماُّيريدونُّ،فانتهواُّبعدُّهذاُّالعناءُّكلهُّإىلُّنتيجةُّحمددةُّوهىُّأهنمُّقدُّمألواُّالفراغُّبالفراغُّ،وقبضواُّىفُّأيديهمُّعلىُّاملاءُّواهلو ُّ
اُّ،وسوفُّيق دمونُّعلىُّاهلل ُّيوماُّ
القبضةُّظاننيُّأنُّاهلواءُّالُّيتفلتُّ،وأنُّاملاءُّالُّيتسربُّ ،وسوفُّيفتحونُّأيديهمُّيوماُّفيجدوهناُّصفر ُّ
فالُّجيدونُّإالُّحتقيقُّهذاُّالنصُّالكرمي{ُّ:والذينُّكفرواُّأعماهلمُّكسرابُّبقيعةُّحيسبهُّالظمآنُّماءُّحىتُّإذاُّجاءهُّملُّجيدهُّشيئاُّووجدُّاهللُّ
عندهُّفوفاهُّحسابهُّواهللُّسريعُّاحلسابُّ(ُّ) 31أوُّكظلماتُّيفُّحبرُّجليُّيغشاهُّموجُّمنُّفوقهُّموجُّمنُّفوقهُّسحابُّظلماتُّبعضهاُّف ُّوقُّ
بعضُّإذاُّأخرجُّيدهُّملُّيكدُّيراهاُّومنُّملُّجيعلُّاهللُّلهُّنوراُّفماُّلهُّمنُّنور}ُّ[النور ُّ)2 (،]40:قالُّاحلافظُّابنُّعبدُّالرب"ُّ:أهلُّالبدعُّأمجعُّ

ُّ -ُّ8تفسريُّالقرآنُّالعظيمُّالبنُّكثريُّ ُّ، 81-84/ 4وانظرُّ:البدايةُّ والنهايةُُّّ .850ُّ -ُّ844/8
ُّ -ُّ2البيانُّبالقرآنُُّّ 543. ُّ -ُّ 540/2
-413املصدر ُّالسابقُّ ُّ 423/2وراجعُّمنُّنفس ُّاملصدرُُّّ ُّ.314-ُّ 315/8
-ُّ4البيانُّبالقرآنُُّّ .884/8
ُّ -ُّ5انظرُّ:السنةُّ ودورهاُّىفُّالفقهُّاجلديد ُّجلمالُّالبناُّصُّ ُّ، 254وملاذاُّالقرآنُّألمحدُّصبحىُّمنصورُّصُُّّ، 44وه ؤالءُّفيماُّذهب واُّإليهُّتبعُّألسالفهمُّمنُّاملبتدعة ُّكماُّحكاهُّ
عنهمُّابنُّقتيبةُّىفُّتأ ويلُّخمتلفُّاحلديث ُّصُّ ُّ، 814والشاطىبُّىفُّكتابيهُّ:االعتصامُّبابُّبيانُّمعىنُّالصراطُّاملستقيم ُّالىتُّاحنرفت ُّعنهُّسبلُّأهلُّاالبتداع ُّف ضلتُّعنُّاهلدىُّ
بعدُّالبيانُّ ُّ، 540/2وامل وافقاتُُّّ، 422/4ومنُّش واذُّفكرُّأعداءُّالسنةُّ،وماُّيدلُّعلىُّصلتهمُّبأعداءُّديننا ُّ وأمتناُّ،وقوهلمُّمباُّحيققُّأهدافهمُّ،ماُّحدثىن ُّبهُّمصطفىُّمنصورُّ،
عنُّأمحدُّصبحىُّمنصورُّ،أنهُّزعمُّأنُّاملسجدُّاألقصىُّليس ُّىفُّفلسطنيُّ وإمناُّهوُّىفُّسينا ءُّ،فلماُّقلتُّلهُّ وأينُّالدليل ُّعلىُّذلكُّمنُّكتابُّاهللُّعزُّوجلُّ،قالُّآيةُّاإلسراءُّ،
وآيةُّالتنيُّ،ففىُّآيةُّاإلسراءُّيقول=ُّ=تعاىل"ُّ:سبحانُّالذي ُّأسرى ُّبعبدهُّليالُّمنُّاملسجدُّاحلرامُّإىلُّاملسجدُّاألقصى"ُّ،اآليةُّ ُّ8منُّسورةُّاإلسراءُّ،وىفُّسورةُّالتني ُّيقولُّتعاىلُّ:
"وطورُّسينني ُّوهذاُّالبلدُّاألمني"ُّاآليتانُّ ُّ 2،3منُّسورةُّالتنيُّوقالُّ:فكماُّربط ُّبنيُّاملسجدينُّىفُّسورة ُّاإلسراءُّ،ربط ُّهناُّبينهماُّىفُّسورةُّالتنيُّبنيُّالبلدُّاألمنيُّ،وه وُّاملسجدُّ
احلرامُّ،وطورُّسنني ُّوه وُّاملسجدُّاألقصى؟!!ُّوهذاُّأيضاُّماُّكانُّيقولُّبهُّمسيلمةُّالكذابُّ(حممدُّرشادُّخليفةُّىفُّأحاديثه ُّاإلذاعيةُّىفُّمسجدُّتوسانُّبأمريكاُّ،وىفُّالعاملُّ
العرىبُّ،كماُّحدثىن ُّبذلكُّفضيلةُّاألستاذُّالدكتور ُّطهُّحبيشىُّ .
 -ُّ4انظرُّ:االعتصامُّللشاطىبُّ،بابُّىفُّمأخذُّأهلُّالبدعُّباالستداللُُّّ .818/8
-ُّ2انظرُّ:السنةُّىفُّم واجهةُّأعدائهاُّصُّ ُّ، 840واللعابُّاألخريُّىفُّجمالُّإنكار ُّسنةُّالبشريُّالنذيرُّصُّ .14
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أضربواُّعنُّالسننُّوتأولواُّالكتابُّعلىُّغريُّماُّبينتُّالسنةُّ،فضلُّواُّوأضلُّ واُّ،وأخرجُّبسندهُّعنُّابنُّمسعودُّرضيُّاهللُّعنهُّقال"ُّ:ستجدونُّ
أقواماُّيدعونكمُّإىلُّكتابُّاهللُّعزُّوجلُّوقدُّنبذوهُّوراءُّظهورهمُّ،فعليكمُّبالعلمُّ،وإياكمُّوالتُّ ُّبدعُّ،وإياكمُّوالتُّنطعُّ،وعليكمُّبالعتيقُّ( ُّ.)8
ُُُُُُُّّّّّّّإنُّبعض ُّالدرر ُّاملكنونةُّ،من ُّاالجتهاداتُّالفقهية ُّالبديعةُّاليت ُّتفتقتُّعنها ُّأذهان ُّبعض ُّالقرآنينيُّ،ونشرها ُّموقعهمُّ،إن ُّعلىُّ
يق ٍ
ُّبالضروُّرةُّعماُّتتبناهُّ
ُّ
نيُّأن ُّامرأًُّماُّمنهمُّإذاُّاطلع ُّيوماًُّعلىُّهذهُّالصفحات ُّسيعتض ُّبأن ُّاملقاالتُّتعبـر ُّعنُّآراء ُّأصحاهباُّ،والُّتعرب
مجاعةُّالقرآنينيُّ،وإن ُّالُّأنكر ُّهذاُّبدليلُّاختالفهمُّأحياناًُّحولُّأموٍرُّكثرية ُّ،فقدُّأصبحُّالتشريعُّلعبتهمُّاملفضلةُّكلُّيومُّخيرجونُّبرأيُّ

جديدُّمنُّتفسريهمُّاخلاصُّآلياتُّالقرآنُُّّ ،

ُُُُُُّّّّّّلكن ُّأيها ُّالقرآنيون ُُّّ ...هذه ُّالفوضى ُّالدينيةُّ ،واالضطرابات ُّالعقديةُّ ،والتخبطات ُّالفكريةُّ ،واهللوسات ُّالتعبديةُّ ،واملهازل ُّيفُّ
أنُّيقومُّ
األحكامُّالفقهيةُّ،والسخريةُّمنُّأكثرُّمنُُّّ%ُّ11.1111منُّاألمةُّاإلسالميةُّ( ُّ ،)2شيءُّالُّضريُّفيهُّ،وجوهرُّالُّغبارُّعليه!ُّو ُّ
أيُّكانُّ،فيهرفُّمباُّالُّيعرفُّ،وخيرج ُّقيء ُّرأسهُّالذيُّهوُّأخبثُّمنُّقيءُّبطنهُّأمرُّطبع ٌّي ُّمقبولُّ،وحريةُّرأيُّ،ودميقراطيةُّفكريةُُّّ،وووُّ
ٌّ

ُّماُّحبديثُّنبوي؛ُّألن ُّاحلديثُّالنبويُّ
ُّ، ُّ....وهوُّيفُّذلكُّميلكُّكل ُّاحلقُّ،وهوُّمنُّأهلُّالصدق! ُّلكن ُّاملمنوع ُّوحده ُّأنُّي أيتُّأحد
ٍّ
واحلديثُّالقدسيُّ ،وما ُّيسمىُّبالسنة ُّالنبويةُّكذب ُّيفُّكذبُّ،ودجل ُّيف ُّدجلُّ ،والُّيقبله ُّإال ُّمن ُّتتهكمونُّهبم ُّصباح ُّمساء ُّعلىُّ

موقعكمُّاملشؤوم! ُّ

ُّمنُّمقاالت ُّعلىُّموقعهُّ،يلمحُّإنُّتفطُّن ُّ ،استعمال ُّهذاُّاألخريُّتعبريُّاًُّفيهُّتلميح ُّإىلُّ
ٍُّ
ُّاملتابعُّملاُّيكتبهُّأمحدُّصبحيُّمنصور
ُّ
ُُُُُُُّّّّّّّ ُّوإن
تكفريُّعمومُّاملسلمنيُّ،وهوُّتعبريُّ« الدينُّالسين» ُّ،وكأنهُّيشريُّإىلُّأن ُّاإلسالمُّشيءُّ،وماُّعليهُّاملسلمونُّمجيعاًُّشيءُّآخرُّ،وماُّهذاُّإالُّ
عيُّأمحدُّصبحيُّمنصورُّيأمرُّمب ٍ
وقف ُّممنُّهمُّعلى ُّغريُّاإلسالمُّ
ُّ
التكفريُّولوُّاختبأُّخلفُّألفُّستار؛ُّألن ُّاحلقيقة ُّأن ُّالقرآنُّالذيُّيد

الكافرونُّ،]4ُّ:وعباراتُّهذاُّالرجلُّتفوحُّمنهاُّرائحةُّاعتبارُّمنُّيتبعُّالسنةُّعلىُّغريُّدين ُّاإلسالمُّ
مبينُّعلىُّ{لكم ُّدينكمُّويل ُّدين}ُّ[ ُّ
ٍّ
(إسالمهُّهوُّطبعاً)ُّ،وهاُّهيُّمقاالتُّهذاُّالرجلُّشاهدة ُّبذلكُّ،فمنهاُّعلىُّسبيلُّاملثال«ُّ:اإلمامُّمالكُّمبتدعُّالدينُّالسينُّ» «ُّ،الدينُّ
السينُّوتضييعُّالعباداتُّاإلسالمية» «ُّ،الدينُّالسينُّوالتشريعُّمباُّمل ُّيأذنُّبهُّاهلل»«ُّ،معىنُّالصالةُّالوسطىُّبنيُّالت دبرُّالقرآن ُّوالدينُّ
السين»( ُّ .)3

ُُُُُُُّّّّّّّكماُّتعرضُّالصحابة ُّالكرامُّرضوانُّاهللُّعليهمُّلمهامجةٍ ُّشعواء ُّمنُّالقرآنينيُّيفُّكثريُّمنُّمقاالمهمُّ،ورموهمُّبالعظائمُّ،وكذبوهمُّ،
ُّ
ٍ
ُّمبقاالت ُّله ُّعديدة ُّمنها«ُّ :هل ُّرضي ُّاهلل ُّعنُّ
وسخروا ُّمنهمُّ ،وتوىل ُّكرب ُّالتهجم ُّعلى ُّالصحابة ُّرأس ُّالطائفة ُّأمحد ُّصبحي ُّمنصور
الصحابة» «ُّ،الصحابةُّهلُّكانواُّخريُّامةٍ ُّأخرجت ُّللناس» «ُّ،الصحابةُّيفُّالقرآنُّالكرمي» ُّواملتصفحُّهل ذاُّاملوقعُّاملقيت ُّجيدُّأن ُّالطعنُّ
يفُّالصحابةُّرضوانُّاهللُّعليهمُّجتاوزُّمجلتهمُّإىلُّالطعنُّيفُّأيبُّبكر ُّالصديقُّ،عمرُّبنُّاخلطاب( ُّ .)4

(-ُّ)8جامعُّبيا نُّالعلمُّوفضلهُّ،بابُّفيمنُّتأولُّالقرآنُّأوُّتدبره ُّوهوُّجاهلُّبالسنةُُّّ .813/2
( -ُّ)2صرحُّالدكتورُّأمحدُّصبحيُّمنصورُّأن ُّعددُّأبناء ُّطائفتهُّبلغُّ(ُّ) 80000شخص«ُّ،موقعُّالعربيةُّنت» ُّ(ُّ) Alarabiya.netبتاريخ ُّالثالثاءُُّّ03ربيع ُّاألولُُّّ8421
هـُُّّ 88ُّ-مارسُُّّ 2001مُّ،وهاُّهوُّمنربهمُّاألولُّ«موقع ُّأهلُّالقرآنُّيكتب ُّفيهُّأكثر ُّمنُّمئةُّوستنيُّكاتباًُّيهمزونُّ ويلمزونُّمنُّالسنةُّ واملصدقنيُّهباُّجهاراًُّهناراًُّ.فكمُّنسبةُّ
هذهُّالطائفةُّإىلُّاألمةُّاإلسالمية؟ُّإهناُّتبلغُّ واحداًُّإىلُّكل ُّمئةٍُّومخسنيُّألفُّمسل ٍمُّإذاُّاعتربناُّعددُّاملسلمنيُّيفُّالعاملُّملياراًُّ ون صفُّاملليارُّفحسب!ُّ وإن ُّأؤكد ُّأنُّالفرقُّ
املسلمةُّكلَّهاُّاملوجودة ُّاآلنُّ واملنقرضةُّ،منُّسنةُّ،إىلُّشيعةٍُّ،إىلُّمعتزلةٍُّ،إىلُّخ وارج ُّ ُُّّ....كل همُّيؤمنونُّبالسنةُّالنب ويةُّأصالًُّمنُّأصولُّالدين ُّ،وإنُّاختلف واُّيفُّقبولُّالرواياتُّ
عمنُّوكيف؟ُّوهمُّمجيعاًُّ وإنُّرد ُّبعض همُّمرويات ٍ
ُّبعضُّ،فردهمُّللمروي ُّ،وليسُّإنكاراً ُّلركنُّالدينُّاألساسُّ،الذيُّهوُّلزومُّووجوبُّاتباعِ ُّسيدناُّحممدٍ ُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّ
خريُّالناسُّ،فماُّأضيق ُّرمحةُّاهللُّإذاُّكانُّه ؤالءُّالقرآنيون ُّعلىُّاهلدىُّوحدهم ُّ،وباقيُّاملسلمنيُّليس واُّسائرين ُّعلىُّاملنهجُّالقومي ُّ،والصراطُّاملستقيم! ّ
موقعُّمركزُّالدراساتُّ واألحباثُّالعلمانيةُّيفُّالعاملُّالعريب»ُّ .)www.ssrcaw.org/ar/show.art.asp ? t=2&aid=152584( ُّ .
(«-ُّ)3موقعُّأهلُّالقرآن» ُّ «ُُّّ،
(-ُّ)4مقالُّ«أبوُّبكرُّالصديقُّماذاُّتبقى ُّمنهُّيفُّالفقهُّالسين»ُّألمحدُّصبحيُّمنصورwww.ahl-alquran.com/arabic/show_article.php ? (ُّ،
«ُّ،ُّ )main_id=18موقعُّأهلُّالقرآن» ُّ:مقالُّ« املسكوتُّعنهُّيفُّسريةُّعمرُّبنُّاخلطابُّيفُّالفكرُّالسين»ُّألمحدُّصبحيُّمنصورُُّّ،للتوسعُّانظرُّ:القرآنيونُّ،نشأهمُُّّ-
يةُّيفُّ
عقائدهمُّ –ُّأدلتهمُّ،دُّ.عليُّحممدُّزينوُُّّ،دارُّالقبسُّ،دمشقُّ،الطبعةُّ:األوىلُّ 8432ُّ،هـُُّّ 2088ُّ-مُّص ُّ 15-55:وانظرُّ:دُّ.عمادُّ السيدُّالشربيينُّ ،السنةُّالنب و ُّ
كتاباتُّأعداءُّاإلسالم ُّ،حبث ُّ:ماذاُّلوُّاكتفيناُّباإلستناد ُّإىلُّالقرآنُّوحده ُّ ،وملُّنعبأُّبالسنةُّاملطهرة ُّ
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البحثّالخامسّ:دعوىّتقديمّالعقلّعلىّالسنة(2) .
العقلُّأسبقُّمنُّالسنةُّيفُّالوجودُّ،زاعمنيُّ
ُّ
ُّيدعيُّبعضُّاملغرضنيُّوجوبُّتقدميُّالعقلُّعلى ُّ السنةُّ،ويستدلونُّعلىُّذلكُّبأن ُّ
أنُّالسنةُّنتاجُّلتفاعلُّالعقلُّمعُّالواقعُّوهذاُّيؤكدُّهيمنةُّالعقلُّوسيادتهُّعليها ُّ،مضيفنيُّ:أنُّاإلنسانُّالذيُّيعطيُّالسيادةُّللسنةُّيكونُّ
هبذاُّالعملُّقدُّألغىُّسيادةُّعقلهُّ،وأسلمُّقيادتهُّلعق لُّمنُّسبقه؛ُّألنُّالسنة ُّنتاجُّللعقلُّ،ويتساءلونُّ:كيفُّميكنُّلإلنسانُّأنُّيعطيُّمنُّ
سبقهُّيف ُّالوجود ُّقيادة ُّزمامُّأموره ُّوالتفكري ُّعنهُّ ،حللُّمشكالته ُّاملعاصرة ُّوحتقيق ُّمصاحله؟! ُّوهم ُّيرمون ُّمن ُّوراءُّذلك ُّإىل ُّ الطعن ُّيفُّ
صالحيةُّالسنةُّالنبويةُّهلذاُّالعصرُّ .
نقدّعام ُّ :لقدُّأثبتُّاإلسالمُّللعقلُّسيادةُّواستقالالُّ،لكنه ُّ ملُّجيعلُّهذاُّاالستقاللُّمطلقاُّ،وإمناُّحددهُّوقيدهُّمباُّيتالئم ُّمعُّ
طبيعتهُّغريُّالكاملة ُّ،إنُّالسنةُّليستُّنتاجاُّلتفاعلُّالعقلُّمعُّالواقعُّ،وإمناُّهيُّشرعُّأوحيُّبهُّإىلُّالنيبُّاملعصومُّمنُّربهُّعزُّوجل؛ُّإذُّإهناُّ
ليست ُّمقصورة ُّعلى ُّزمن ُّحمددُّ ،وإمنا ُّهي ُّممتدة ُّبامتداد ُّالزمانُّ ،لعاملية ُّرسال تها ُّوخامتيتهاُّ ،وكذا ُّهيمنتها ُّعلى ُّالرسائل ُّالسابقةُّ ،إنُّ
الصحابةُّوالتابعني ُّملُّيكونواُّيقدمونُّعقوهلمُّوآراءهمُّعلىُّالنقلُّ،علىُّالرغمُّمنُّأهنمُّأسلمُّاألمةُّعقوالُّبعدُّالنيبُّّ 
أوالّ.قدرةّالعقل ّوسيادتهّليست ّمطلقةّ :
إن ُّللعقل ُّمنزلةُّكبرية ُّيف ُّعقيدة ُّاملسلمنيُّ ،هلذاُّكان ُّاخلطاب ُّاإل هلي ُّيف ُّالقرآن ُّيدعو ُّاإلنسان ُّإىل ُّالتفكر ُّوالتأمل ُّيف ُّخلقُّ
السماواتُّواألرضُّ،فقال {ُّ :إنُّيفُّخلق ُّالسماواتُّواألرض ُّواختالفُّالليلُّوالنهار ُّآلياتُّألويلُّاأللباب} ُّ[آلُّعمرانُّ،]810ُّ :
وقال{ُّ :ويفُّأنفسكمُّأفالُّتبصرون} ُّ[ الذاريات ُّ،]28ُّ:ولقدُّجاءُّاإلسالمُّحمرراُّالعقلُّالبشريُّمنُّأسرُّاخلرافةُّ،وأساطريُّاجلاهليةُّ،معتقاُّ
لهُّمنُّمنطقُّاآلباءُّواألجدادُّ،فأثبتُّللعقلُّسيادةُّ،وجعلُّلهُّمنزلةُّومكانةُّ،لكنهُّملُّيطلقُّلهُّالعنانُّ،وإمناُّحددُّاإلسالمُّللعقلُّجماالتهُّ
اليتُّخيوضُّفيهاُّحىتُّالُّيضل؛ُّألنهُّالُّيستطيعُّإدراكُّكلُّاحلقائقُّمهماُّأويتُّمنُّقدرةُّوطاقةُّعلىُّاالستيعابُّواإلد راكُّ،لذاُّأمرُّاإلسالمُّ
العقلُّباالستسالمُّواالمتثالُّالشرعيُّالصريحُّحىتُّولوُّملُّيدركُّاحلكمةُّوالسببُّيفُّذلكُّ .
وقدُّكانت ُّأولُّمعصيةُّعصي ُّاهللُّهبا ُّسببهاُّإعمالُّالعقل ُّيفُّاألمر ُّاإلهليُّ،حينماُّاستبد ُّإبليسُّبرأيه ُّورفضُّالسجود ُّآلدمُّ،
وقال {ُّ :قالُّأناُّخريُّمنهُّخلقتينُّمنُّنارُّوخلقتهُّمنُّطني} ُّ[ األعرافُّ. ]82ُّ:فلماُّملُّيدركُّعقلهُّاملريضُّالسببُّ،رفضُّاالمتثالُّفكانتُّ
املعصيةُّ،وكانتُّالعقوبةُّ،لذاُّمنعُّاإلسالمُّالعقل ُّمنُّاخلوضُّفيماُّالُّيدركهُّ،كالذاتُّاإلهليةُّوالروحُّواجلنةُّونعيمهاُّوالنار ُّوجحيمهاُّ،
وغريها ُّمنُّالغيبياتُّاليتُّليستُّيفُّمتناولُّالعقلُّومداركه( ُّ .)2
لوُّكانتُّ
ُّ
فاهللُّعزُّوجل ُّ جعلُّللعقولُّيفُّإدراكهاُّحداُّتنتهيُّإليهُّالُّتتعداهُّ،وملُّجيعلُّهلاُّسبيالُّإىلُّاإلدراكُّيفُّكلُّمطلوبُّ ُّ،و
كذلكُّالستوتُّمعُّالباري ُّ يفُّإدراكُّماُّكانُّوماُّيكونُّ،وماُّالُّيكونُّ،ومعلوماتُّاهللُّالُّتتناهىُّ،ومعلوماتُّ العبدُّمتناهيةُّ ،واملتناهيُّ
الُّيساوي ُّماُّالُّيتناهىُّ ،فالعادة ُّحتيلُّاستقاللُّالعقولُّيفُّالدنياُّبإدراكُّمصاحلهاُّ ،ومفاسدهاُّعلى ُّالتفصيل؛ُّألهناُّناقصة( ُّ .)3
فالشارعُّأعرفُّمبصاحل ُّدينناُّوطرق ُّسعادتنا؛ُّالطالعه ُّعلىُّما ُّوراءُّاحلس؛ ُّ إذ ُّإنُّالعقل ُّيقفُّعاجزا ُّعنُّإدراك ُّعاملُّما ُّوراءُّ
الطبيعة"ُّ،والُّتثقنُّمباُّيزعمُّلكُّالفكرُّمنُّأنهُّمقتدرُّعلىُّاإلحاطةُّبالكائناتُّوأسباهباُّ،والوقوفُّعلىُّتفصيلُّالوجودُّكلهُّ،وسفهُّرأيهُّ
يفُّذلكُّ،واعلمُّأنُّالوجودُّعندُّكلُّمدركُّيفُّبادئُّرأيهُّمنحصرُّيفُّمداركهُّالُّيعدوهاُّ،واألمرُّيفُّنفس هُّخبالفُّذلكُّ،واحلقُّمنُّورائهُّ،
أالُّترىُّاألصمُّكيفُّينحصر ُّالوجودُّعندهُّيف ُّاحملسوساتُّاألربعُّواملعقوالت ُّويسقطُّمنُّالوجود ُّعندهُّصنفُّاملسموعاتُّ ،وكذلكُّ
-ُّ8حترير ُّالعقلُّمنُّالنقلُّ،سامرُّإسالمبويلُّ ،مطبعةُّاأل وائلُّ،دمشق2008ُّ،م ُّ.السنةُّاملفتىُّعليهاُّ،ساملُّعليُّالبهنساويُّ ،دارُّالوفاءُّ،مصرُّ،ط8483ُّ، 4هـ8112/مُُّّ.
الشبهاتُّالثالثونُّاملثارة ُّإلنكارُّالسنةُّالنب ويةُّ،عبدُّالعظيمُّاملطعينُُّّ ،القاهرةُّ،ط8420ُّ، 8هـ8111ُّ/م ُّ.السنةُّالنب وي ةُّيفُّكتاباتُّأعداءُّاإلسالمُّ"مناقشامهاُّ والردُّعليها"ُّ،
عمادُّالسيدُّالشربيينُُّّ ،مصرُّ،ط8423ُّ،8هـ2002ُّ/م ُّ.السنةُّالنب ويةُّبنيُّكيدُّاألعداءُّوجهلُّاألدعياءُّ،محديُّعبدُّاهللُّالصعيديُُّّ ،أ والدُّالشيخُّ،مصرُّ،ط2002ُّ،8م
 - 2السنةُّالنب ويةُّبنيُّكيدُّاألعداءُّوجهلُّاألدعياءُّ،محديُّعبدُّاهللُّالصعيديُّ ،مكتبةُّأ والدُّالشيخُّ،مصرُّ،ط2002ُّ،8م ُّ،صُّ .852
 - 3السنةُّالنب ويةُّيفُّكتاباتُّأعداءُّاإلسالمُّ،عمادُّالسيدُّالشربيينُّ ،دارُّاليقنيُّ،مصرُّ،ط8423ُّ،8هـ2002ُّ/م ُّ) 250ُّ،241ُّ/ 8(ُّ،بتصرفُّ .
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األعمىُّأيضاُّيسقطُّعندهُّصنفُّاملرئياتُّ،ولوالُّماُّيردهمُّإىلُّذلكُّتقليدُّاآلباءُّواملشيخةُّمنُّأهلُّعصرهمُّوالكافةُّملاُّأقرواُّبهُّ،لكنهمُّ
يتبعونُّالكافةُّيفُّإثباتُّهذهُّاألصنافُّالُّمبقتضىُّفطرمهمُّوطبيعةُّإدراكهمُّ،ولوُّسئلُّاحليوانُّاألعجمُّونطقُّلوجدناهُّمنكراُّللمعقوالتُّ
وساقطةُّلديهُّبالكليةُّ،فإذاُّعلمتُّهذاُّفلعلُّهناكُّضرباُّمنُّاإلدراكُّغريُّمدركاتنا؛ُّألنُّإدراكاتناُّخملوقةُّحمدثةُّوخلقُّاهللُّأكربُّمنُّخلقُّ
الناس"( ُّ .)8
فالعادةُّحتيلُّاستقاللُّالعقولُّيفُّالدنياُّبإدراكُّمصاحلهاُّومفاسدهاُّعلىُّالتفصيل؛ُّألهناُّناقصةُّكماُّقلناُّ،فماُّبالناُّمبصاحلُّالدينُّ
وأمورُّالشرائعُّاليت ُّتصلحُّللحاضرُّواملستقبل؟! ُّومنُّهنا ُّوجبُّأنُّيقدم ُّماُّحقهُّالتقدمي ُّوهوُّ السنة ُّويؤخرُّماُّحقه ُّالتأخري ُّوهو ُّنظرُّ
العقل؛ُّألنهُّالُّيصحُّتقدميُّالناقصُّحاكماُّعلىُّالكاملُّ،ومنُّقدمُّالعقلُّعلىُّالشرعُّلزمهُّالقدحُّيفُّالعقلُّنفسهُّ،ألنُّالعقلُّقدُّشهدُّ
للشرعُّوالوحيُّبأنهُّأعلمُّمنهُّ،فلوُّقدمُّعليه ُّ ،لكانُّذلكُّقدحاُّيفُّشهادتهُّ،وإذاُّبطلتُّشهادتهُّبطلُّقبولُّقولهُّ،بلُّإنُّم نُّقدمُّالعقلُّ
علىُّالشرعُّلزمُّالقدحُّيفُّالشرعُّأيضا( ُّ )2وهذاُّالُّيصح ُّالُّعقالُّوالُّنقالُّ .
ومماُّيؤكدُّذلكُّأنُّاهلل ُّجعلُّاملعجزاتُّاخلارقةُّلكلُّمألوف ُّعقليُّ،أوُّعلميُّليقهرُّهبا ُّغرورُّالعقلُّوغرورُّالعلمُّ.وإال ُّفماذاُّ
ميلكُّالعقلُّمنُّجناةُّإبراهيمُّمنُّالنارُّاليتُّأضرمهاُّلهُّأولياءُّالشيطانُّ،مثُّألقوهُّفيهاُّملُّمتسهُّبسوءُّقط؟!ُّوماذاُّميلكُّالعقلُّيفُّشأنُّعصاُّ
موسىُّيفُّأوضاعهاُّالثالثةُّ،فمرةُّتنقلبُّثعباناُّيبطلُّالسحرُّ،ومرةُّينفلقُّهباُّالبحرُّاثينُّعشرُّفلقا،كلُّفلقُّكالطودُّالعظيمُّ،ومرةُّيضربُّ
هباُّاحلجرُّفيتدفقُّمنهُّاملاءُّعيوناُّ(اثنيتُّعشرةُّعينا)ُّكالفلوقُّاليتُّحدثتُّيفُّالضربةُّاألوىل؟! ُّوهلُّيستطيعُّ العقلُّأنُّيدركُّكيفيةُّتسخريُّ
اجلنُّوالطريُّومجيعُّالقوىُّالطبيعيةُّ،كالريحُّوإسالةُّالطاقةُّمنُّاألرضُّ،كماُّحدثُّمنُّقدرةُّاهللُّاليتُّوهبهاُّسليمانُّعليهُّالسالم؟! ُُّّوهلُّ
يستطيعُّالعقلُّأنُّيدركُّكيفيةُّإعادةُّالروحُّبعدُّمفارقتهاُّجلسدُّامليتُّ،كماُّأجرىُّاهللُّذلكُّعلىُّيدُّعبدهُّورسولهُّعيسى ُّمعجزةُّلهُّأمامُّ
عنادُّبينُّإسرائيلُّوكفرهم؟! ُّ وهلُّيستطيعُّالعقل ُّاملعاصرُّمباُّأويت ُّمنُّعلمُّأنُّيقتلع ُّعرشاُّبكلُّما ُّفيهُّوينقلهُّمن ُّاليمنُّإىلُّالشام ُّيفُّ
حلظةُّ،هيُّخارجُّنطاقُّالزمن ُّ ،عربُّآالفُّالكيلوُّمتاتُّدونُّأنُّيصيبهُّأدىنُّخللُّيفُّنظامهُّوديكوراتهُّ،كماُّصنعُّاهللُّذلكُّمعجزةُّلنبيهُّ
سليمانُّعليهُّالسالم؟!ُّ وهلُّتستطيعُّالتكنولوجياُّاحلديثةُّأنُّتقتلعُّقريةُّمنُّأساسهاُّ،تعلوُّهباُّإىلُّطبقاتُّالفضاءُّمثُّختسفُّهباُّاألرضُّ
رأساُّعلىُّعقبُّكماُّصنعتُّالقدرةُّاإلهليةُّمعُّقومُّلوطُّعليهُّالسالم؟!! ُّ
فأينُّالعقلُّهنا؟ُّوماذاُّميلكُّإالُّالتسليمُّالعاجزُّاخلذول؟ ُّ
ونسألُّمنكريُّالسنة ُّ الذينُّيدعونُّتقدميُّالعقلُّعلىُّالسنة ُّ هذهُّالوقائعُّاملذهلةُّاليتُّأيدُّاهللُّهباُّرسلهُّ،بالُّريبُّختالف ُّ العقلُّ
خمالفةُّصرحيةُّ،فهلُّأنتمُّمؤمنونُّهبا؟! ُّ
إنُّكنتمُّمؤمننيُّهباُّفيلزمكمُّاإلميانُّباألحاديثُّاليتُّقصتُّعليناُّمثلُّماُّقصُّالقرآنُّ،وإنُّأصررمتُّعلىُّتكذيبكمُّهلذهُّاألحاديثُّ
لزمكمُّأنُّتكذبواُّالقرآن؛ُّألنهُّروىُّمثلُّماُّروتُّهذهُّاألحاديثُّ،فأنتمُّحمجوبونُّمنُّكلُّجهةُّ،مقهورونُّأمامُّصولةُّاحلقُّ،فماذاُّأنتمُّ
فاعلون؟!( ُّ .)3
واستناداُّإىلُّماُّسبقُّنقولُّهلؤالءُّ:إنكمُّحنيُّتعملونُّعقولكمُّ يفُّأيُّأمرُّوتقولونُّ:هذاُّجيبُّ،وهذاُّيستحيلُّ،وكيفُّهذاُّ،
إمناُّهوُّاجتاءُّعلىُّاهللُّوعلىُّعظمتهُّجلُّجاللهُّ،واعتاضُّعلىُّحكمهُّوشرعهُّاحلكيمُّ،وتقدميُّبنيُّيديُّاهللُّورسولهُّ،ومنُّآمنُّباهللُّ
تعاىلُّوعظمُّحكمهُّوشرعهُّ،ملُّجيتئُّعلىُّذلكُّ،فللهُّاحلجةُّالبالغةُّواحلكمةُّالكاملةُّ،ول{ اُّمعقبُّحلكمهُّ،فوجبُّالوقوف ُّمعُّقولهُّ
تعاىل {ُّ :قلُّفللهُّاحلجةُّالبالغةُّفلوُّشاءُّهلداكمُّأمجعني} ُّ[ األنعامُّ ،]841:وقولهُّتعاىل {ُّ :الُّيسألُّعماُّيفعلُّوهمُّيسألونُّ[ األنبياءُّ:

 - 1مقدمةُّابنُّخلدونُّ،ابنُّخلدونُّ ،دارُّالقلمُّ،بريوتُّ،ط8404ُّ،4هـ8114ُّ/م ُّ،صُّ .440ُّ،451
- 2السن ةُّالنب ويةُّيفُّكتاباتُّأعداءُّاإلسالمُّ،دُّ.عمادُّالسيدُّالشربيينُّ ،دارُّاليقنيُّ،مصرُّ،ط8423ُّ،8هـ2002ُّ/م ُّ) 250ُّ/8(ُّ،بتصرفُّ .
 - 3الشبهاتُّالثالثونُّاملثارة ُّإلنكار ُّالسنةُّالنب ويةُّ،عبدُّالعظيمُّاملطعينُّ ،مكتبة ُّوهبةُّ،القاهرةُّ،ط8420ُّ، 8هـ8111ُّ/م ُّ،صُّ 852ُّ: 850بتصرفُّ .
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ُّ]23وقولهُّتعاىل{ُّ :واهللُّحيكمُّالُّمعقبُّحلكمه} ُّ[ الرعد ُّ،]48ُّ:فكيفُّجنعلُّالعقلُّحاكماُّعلىُّشرعهُّ،ونقدمهُّعليهُّبعدُّكلُّهذ اُّ،
وكيفُّنتصورُّأنُّالشارعُّاحلكيمُّيشرعُّشيئا ُّيتناقضُّمعُّالعقولُّاحملكومةُّبشرعهُّاحلنيف( )8؟! ُّ
ُُُُُُُُّّّّّّّّ إنُّاإلسالمُّقدُّصححُّاالحنرافاتُّاليتُّمارسهاُّكثريُّمنُّرجالُّالدينُّمنُّأهلُّالكتابُّ،حيثُّزعمواُّأنُّبيدهمُّصكوكُّالغفرانُّ
واحل رمانُّ،فجاء ُّالقرآنُّوأبطل ُّاختصاصُّهؤالء ُّبالتحرميُّوالتحليلُّ ،فهلُّتعود ُّهذهُّاالحنرافات ُّمرةُّأخرى ُّحتتُّاسم ُّجديدُّهو ُّحكمُّ
العقل؟!ُّ إذاُّكانُّاألمرُّكذلكُّفإنُّعقولُّاألوربينيُّحتسنُّالزناُّ،وتراهُّعادياُّ،وليسُّجرميةُّيفُّحقُّاجملتمعُّ،فهلُّتصبحُّهذهُّالعقولُّحكماُّ
علىُّسنةُّرسولُّاهللُّسواءُّأ كانُّالناطقُّهبذاُّاحلكمُّمسلماُّأمُّغريُّمسلم؟! ُّ ُّوإنُّمشاعرُّمالينيُّمنُّالبشرُّيفُّروسياُّقدُّتقبلُّأنُّيقتلُّ
السارقُّ،ولكنهاُّالُّتقبلُّأنُّتعاقبُّالزوجةُّالزانيةُّبأدىنُّالعقوباتُّ،ومشاعرُّدعاةُّاحلريةُّاجلنسيةُّترىُّأنُّالرجمُّعقوبةُّشنيعةُّبينماُّرجمُّ
القرىُّواملدنُّاآلهلةُّبالسكانُّبوابلُّمنُّا لقنابلُّيفُّلبنانُّ،وفلسطنيُّ،وأفغانستانُّ،وكشمريُّ،والفلبنيُّالُّيعدُّأمراُّشنيعاُّأوُّماساُّمبشاعرُّ
الناسُّ،فكيفُّتتبعُّالشريعةُّمشاعرهمُّوعقوهلم( )2؟! ُّ
واستناداُّعلى ُّماُّسبق ُّنقول ُّ :إن ُّحتكيمُّالعقل ُّيفُّشرع ُّاهللُّإيذان ُّبفسادُّالعامل ُّ ،فطبائعُّالناس ُّخمتلفةُّ،واستعدادهم ُّالفكريُّ
متفاوتُّوعقوهلمُّمتباينةُّ،وقدُّتتسلط ُّعليهمُّاألهواءُّ،ويشوبُّتفكريهمُّاألغراضُّ ،فالُّيكادونُّيتفقونُّعلىُّشيءُّ ،اللهمُّإالُّماُّكانُّ
منُّاحلسياتُّوالضرورياتُّ،فأيُّعقلُّمنُّهذهُّالعقولُّاليتُّالُّتتفقُّأبداُّيصحُّأنُّنأخذُّمنهُّأصالُّحيكمُّيفُّنصوصُّالشريعةُّفتدُّأوُّ
تنزل ُّعلى ُّمقتضاهُّ ،فهما ُّوتأويال( )3؟! ُّ ومن ُّأين ُّللعقل ُّالبشري ُّالقاصر ُّأن ُّيأيت ُّبشرع ُّسليم ُّعادل ُّصاحل ُّلكل ُّزمان ُّومكانُّكشرعُّ
اإلسالمُّ،وهوُّيتخبطُّيفُّكلُّهذهُّالنواقصُّوذاكُّالقصورُّ،إنُّالعقلُّالذيُّيرادُّحتكيمهُّيفُّا لشرعُّهوُّنفسهُّالذيُّتنهارُّأمام ُّحكمهُّ
هذهُّالتهاتُّ .
ثانياّ.السنةّليستّنتاجاّلتفاعلّالعقلّمعّالواقعّ،وإنماّهيّشرعّأوحىّاهللّبهّإلىّنبيهّالمعصومّصلىّاهللّعليهّوسلم؛ّ

لذاّصلحت ّلكلّزمانّومكانّ :

اقعُّإذُّلوُّ
ُّ
إنُّالسنةُّوحيُّمنُّاهللُّأنزهلاُّعلىُّنبيهُّمتاماُُّّكماُّأنزلُّالقرآنُّ،وليستُّكماُّيدعيُّاملغرضون ُّنتاجاُّلتفاعلُّالعقلُّم عُّالو
كانتُّكذلكُّالقتصرتُّأحاديثهاُّعلىُّاملرحلةُّاليتُّوجدُّفيهاُّالنيبُّفقطُّ،وهذاُّماُّأثبتُّالواقعُّخطأه؛ُّألنُّالسنةُّتناولتُّأحداثاُّخارجُّ
زمن ُّالنيبُّكالفنت ُّواملالحمُّ ،وما ُّيستقبل ُّمن ُّالزمانُّ ،ولوُّكانت ُّنتاجا ُّللعقلُّكما ُّيزعمون ُّملا ُّخرجت ُّقيد ُّأمنلة ُّعما ُّال ُّيقبله ُّعقولُّ
الصحابةُّيفُّعصرُّالنيبُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّ.وماُّعالقةُّالعقلُّالبشريُّباألحداثُّاليتُّسوفُّحتدثُّيفُّآخرُّالزمانُّمنُّأشراطُّالساعةُّ
وغريها؟ُّهلُّكانُّأحدُّيستطيعُّمهماُّأويتُّمنُّقوةُّخارقةُّيفُّذكائهُّوإدراكهُّأنُّيتنبأُّمباُّسيحدثُّيفُّاملستقبلُّالقريبُّأوُّالبعيد ُّأوُّخيربُّ
إذاُّ
بأمورُّالقربُّمنُّعذابُّونعيمُّوأحداثُّاليومُّاآلخرُّ،وماُّأعدهُّاهللُّتعاىلُّللمؤمننيُّيفُّاجلنةُّ،وماُّأعدهُّاهللُّتعاىلُّللكافرينُّيفُّالنار؟!ُّ ُّو ُّ
كانُّهؤالءُّاملدعونُّالُّيؤمنونُّبأمورُّالغيبُّفهذاُّأمرُّآخرُّ،ومعُّذلكُّنقولُّهلمُّ:فماذاُّأنتمُّقائلونُّيفُّالنبوءاتُّاليتُّأخربُّعنها ُّ املصطفىُّ
صلىُّاهللُّعليهُّوسلم ُّووقعتُّيفُّالتاريخُّوماُّأكثرها؟! ُّ
وكذلكُّاألحاديثُّاليتُّهباُّإشاراتُّعلميةُّ،وقاهلاُّالنيبُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّيفُّزمنُّملُّيكنُّلهُّصلةُّبالعلمُّالتجرييبُّوملُّيكتشفهاُّ
العلمُّإالُّبعدُّقرونُّوماُّزالُّالعلمُّكلُّيومُّيطالعناُّباكتشافاتُّكثريةُّجندُّأنُّاحلديثُّا لنبويُّقدُّسبقُّإليهاُّ،فكانتُّهذهُّاألحاديثُّمبثابةُّ
املعجزاتُّالدالةُّعلىُّصدقهُّوعلىُّأنُّالسنةُّوحيُّ منُّعندُّاهللُّتعاىلُّ،ماُّكانُّحملمدُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّوهوُّاألميُّالذيُّنشأُّيفُّالباديةُّ
أنُّيعرفُّشيئاُّمثلُّذلكُّ،مثُّتتطاولُّالقرونُّويتقدمُّالعلمُّويثبتُّصدقُّهذهُّاإلشاراتُّالعلميةُّوصحتهاُّ،وقدُّكثرتُّالدراساتُّالعلميةُّ
- 1السنةُّالنب ويةُّيف ُّكتاباتُّأعداءُّاإلسالمُّ،عمادُّالسيدُّالشربيينُّ ،دارُّاليقنيُّ،مصرُّ،ط8423ُّ،8هـ2002ُّ/م ُّ) 252ُّ/ 8(ُّ،بتصرفُّ .
 - 2السنةُّاملفتىُّعليهاُّ،ساملُّعليُّالبهنساويُّ ،دارُّالوفاءُّ،مصرُّ،ط8483ُّ،4هـ8112/م ُّ،صُّ 343ُّ،342بتصرفُّ .
- 3تقدميُّنصوصُّالكتابُّ والسنةُّعلىُّالعقلُّ،عبدُّالرازق ُّعفيفيُّ،حبثُّيفُّجملةُّالتوحيد ُّاملصريةُّ،عددُّ(ُّ،) 4نقالُّعنُّ:مصادرُّالتشريع ُّومنهجُّاالستداللُّ والتلقيُّ،محديُّ
عبدُّاهللُّ ،مكتبةُّأ والدُّالشيخُّللتاثُّ،مصرُّ،ط2004ُّ، 8م ُّ،صُّ .821
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والطبيةُّحولُّاإلعجازُّالعلميُّيفُّالسنةُّاملطهرةُّ،وأثبتتُّأهناُّبالفعلُّليستُّمنُّكالمُّبشرُّ،وإمناُّهيُّوحيُّمنُّاهللُّتعاىلُّ،وهذهُّالدراساتُّ
منشورةُّيفُّموسوعات ُّعظيمةُّملنُّشاءُّأنُّيتأملهاُّ .
لذلكُّكانتُّرسالتهُّخامتةُّليسُّبعدهاُّرسالةُّإىلُّيومُّالدينُّ،وعا مةُّإىلُّكلُّاألممُّواألجناسُّبلُّإىلُّالثقلنيُّاألنسُّواجلنُّ،قالُّ
سبحانهُّوتعاىل {ُّ :قل ُّياُّأيها ُّالناسُّإنُّرسول ُّاهللُّإليكم ُّمجيعا} يفُّرسالةُّتعم ُّالزمانُّواملكانُّ ،ويفُّذلكُّيقول ُّرسولُّاهلل«ُّ :أعطيتُّ
أمياُّرجلُّمنُّأميتُّأدركتهُّ
ُّ
مخساُّملُّيعطهنُّأحدُّمنُّاألنبياءُّقبليُّ:نصرتُّبالرعبُّمسريةُّشهرُّ،وجعلتُّيلُّاألرضُّمسجداُّوطهوراُّ،و
الصالةُّفليصلُّ،وأحلتُّيلُّالغنائمُّ،وكانُّالنيبُّيبعثُّإىلُّقومهُّخاصةُّ،وبعثتُّإىل ُّالناسُّكافةُّ،وأعطيتُّالشفاعة»( ُّ،)8مثُّبعد ُّذلكُّ
أرادُّاحلقُّعز ُّوجل ُّ أنُّيثبت ُّعموميةُّرسالته ُُّّبعموميةُّتسخري ُّا لكونُّللخلقُّ،لذاُّكان ُّاحلديثُّموجهاُّإىلُّكافةُّالناس{ُّ :قلُّيا ُّأيهاُّ
الناس} ُّ،فكلُّمنُّيطلقُّعليهمُّناسُّفالرسولُّمرسلُّإليهم ُّ{إنُّرسولُّاهللُّإليكمُّمجيعا}( ُّ )2
هذهُّهيُّالدالئلُّالعقليةُّعلىُّأنُّالسنةُّوحيُّمنُّاهللُّتعاىلُّوليستُّنتاجاُّللعقلُّالبشريُّوتفاعلهُّمعُّالواقعُّ،أماُّالقرآنُّالكرميُّ
الذيُّيزع مُّهؤالءُّاملدعونُّأهنمُّيؤمنونُّبهُّوكذبواُّيفُّدعواهم؛ُّإذُّلوُّكانواُّيؤمنونُّبهُّملاُّأنكرواُّالسنةُّففيهُّالعديدُّمنُّاألدلةُّعلىُّأنُّالسنةُّ
وحيُّمنُّعندُّاهللُّ ،ووجوبُّطاعةُّالنيب ُّفيماُّيأمرُّبه ُّوينهىُّعنهُّكثرية ُّجداُّ،وقدُّفصلنا ُّمنهاُّالكثريُّسابقاُّ ،ولكنُّنستأنسُّهنا ُّبذكرُّ
بعضهاُّ :
ُُُّّّ .8قالُّاهللُّعزُّوجل{ُّ :وماُّينطقُّعنُّاهلوىُّ(ُّ) 3إنُّهوُّإالُّوحيُّيوحى}ُّ[ النجم] ُّ،فأعلمناُّربناُّعزُّوجلُّأنُّرسوله ُّصلىُّ
اهللُّعليهُّوسلم ُّ الُّينطقُّعنُّهوىُّوغرضُّيفُّنفسهُّ،وإمناُّينطقُّحسبماُّجاء ُّبهُّالوحيُّمنُّاهللُّعزُّوجلُّ .
ُّ .2وقالُّسبحانهُّوتعاىل {ُّ :قلُّالُّأقولُّلكمُّعنديُّخزائنُّاهللُّوال ُّ أعلمُّالغيبُّوالُّأقولُّلكمُّإنُّملكُّإنُّأتبعُّإالُّماُّيوحىُّ
إيل} ُّ[ األنعام ُّ،]50ُّ:فهناُّوحيُّمنهُّلرسولهُّ:قلُّلبينُّالبشرُّليسُّعنديُّخزائنُّاهللُّ،فلستُّأملكهاُّ،والُّأتصرفُّفيهاُّ،وإمناُّذلكُّهللُّ
وحدهُّ،والُّأقولُّلكمُّإنُّملكُّمنُّاملالئكةُّ،وإمناُّأناُّبشرُّ،وماُّأتبعُّإالُّماُّيوحيهُّإيلُّريب ُّ،الُّأتبعُّغريُّذلكُّوالُّأجتاوزهُّ،إىلُّغريُّذلكُّ
منُّاآلياتُّا لقرآنيةُّاليتُّيطولُّاملقامُّحبصرها ُّ،وبناءُّعليهُّ،فالسنة ُّالنبويةُّوحيُّاهللُّإىلُّرسولهُّ،كالقرآنُّالكرميُّ،وليسُّكماُّادعى ُّبعضُّ
املغرضنيُّأهناُّنتاج ُّلتفاعلُّالعق لُّالبشري ُّمعُّالواقعُّ،ولقد ُّبلغهاُّصلىُّاهلل ُّعليهُّوسلمُُّّكالقرآنُّ الكرميُّ،وإن ُّاألمةُّمكلفةُّباألخذ ُّهبماُّ
معاُّ،والسريُّعلىُّهنجهما( ُّ .)3
وهوُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم ُّ معصومُّيفُّكلُّماُّبلغهُّ،فقدُّحفظهُّاهللُّيفُّنطقهُّفالُّيقولُّإالُّحقاُّ،وحفظهُّيفُّفعلهُّفالُّيفعلُّإالُّ
ارهُّفالُّيقررُّإالُّماُّوافقُّشرعُّاهللُّتعاىلُّ،وهوُّيفُّخلقهُّأمجلُّماُّخلقُّاهللُّ،ويفُّخلقهُّأكملُّخملوقُّ،وكلُّذلكُّنابعُّ
ُّ
صواباُّ،وصانهُّيفُّإقر
منُّعقيدةُّصحيحةُّمجلهُّاهللُّعزُّوجل ُّهبا( ُّ،)4ولقدُّأمرُّاهللُّنبيناُّحممداُّ أنُّيبلغُّمجيعُّماُّأنزلُّإليهُّ،وبنيُّتعاىلُّأنهُّإنُّقصرُّيفُّشيءُّ
ياُّأيهاُّالرسولُّبلغُّماُّأنزلُّإليكُّمنُّربكُّوإن ُّملُّ
ُّ
منهُّملُّيكنُّمبلغاُّرسالتهُّ،وبنيُّأنهُّتعاىلُّقدُّعصمهُّمنُّمجيعُّخلقهُّ،قالُّتعاىل{ُّ :
تفعلُّفماُّبلغتُّرسالتهُّواهللُّيعصمكُّمنُّالناس} ُّ[ املائدةُّ .]42ُّ:
وبنيُّعزُّوجل ُّ أنهُّقدُّعصمهُّمنُّأنُّيقومُّأحدُّبإضاللهُّ،أوُّمينعهُّمنُّأداءُّ رسالتهُّ،قالُّتعاىل{ُّ :ولوالُّفضلُّاهللُّعليكُّورمحتهُّ
هلمتُّطائفةُّمنهمُّأنُّيضلوكُّوماُّيضلون ُّإالُّأنفسهمُّوماُّيضرونكُّمنُّشيءُّوأنزل ُّاهللُّعليكُّالكتابُّواحلكمةُّوعلمكُّماُّمل ُّتكنُّ
تعلمُّوكانُّفضلُّاهللُّعليكُّعظيما}ُّ[ النساءُّ،]883:وبنيُّعزُّوجلُّ أيضاُّأنُّالرسولُّلوُّاختلقُّشيئاُّعليهُّألنزلُّأشدُّالعقابُّبهُّوأهلكهُّ،
قالُّعزُّوجل{ُّ :ولوُّتقولُّعليناُّبعضُّاألقاويلُّ(ُّ) 44ألخذناُّمنهُّباليمنيُّ(ُّ) 45مثُّلقطعناُّمنهُّالوتنيُّ(ُّ) 44فماُّمنكمُّمنُّأحدُّعنهُّ
1
2
3
4

 صحيحُّالبخاري ُّ(بشرحُّفتحُّالباري)ُّ،كتابُّ:املساجدُّ،) 434ُّ/ 8(ُّ،رقم ُّ(ُّ.) 431صحيحُّمسلمُّ(بشرحُّالنووي)ُّ،كتابُّ:املساجدُّ،) 8013ُّ/3(ُّ،رقمُّ(ُّ .)8843تفسريُّالشعراويُّ،حممدُّمتويلُّالشعراويُّ ،دارُّأخبار ُّاليومُّ،القاهرة8118ُّ،م ُّ) 4314ُّ،4315ُّ/2(ُّ،بتصرفُّ . املدخلُّإىلُّالسنةُّالنب ويةُّ،دُّ.عبدُّاملهديُّعبدُّالقادرُّعبدُّاهلاديُّ ،مكتبةُّاإلميانُّ،القاهرةُّ،ط8422ُّ، 8هـ2002ُّ/م ُّ،صُّ 41ُّ: 42بتصرفُّ .-السنةُّالنب وي ةُّ"مكانتها ُّ،ع واملُّبقائهاُّ،تد وينها"ُّ،دُّ.عبدُّاملهديُّعبدُّالقادرُّعبدُّاهلاديُّ ،دارُّالنصرُّ،القاهرة8111ُّ،مُّ،صُّ 82بتصرفُّ .
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حاجزين}ُّ[ احلاقة ُّ،]42:مثُّإنُّاهللُّمعُّذلكُّقدُّشهدُّلهُّبالبالغُّوالصدقُّ،وأنهُّمستمسكُّمباُّأمرُّبه؛ُّألنهُّيهديُّإىلُّاحلقُّوإىلُّصراطُّ
مستقيمُّ،قالُّتعاىل{ُّ :وإنكُّلتهديُّإىلُّصراطُّمستقيم} ُّ[ الشورى ُّ،]52:فهل ُّلناُّأنُّنقولُّبعدُّذلكُّإنُّالسنةُّالنبويةُّنتاج ُّلتفاعلُّ
العقلُّمعُّالواقع؟! ُّ
ثالثاّ.لمّيكنّالصحابةّوالتابعون ّيقدمونّعقولهمّوآراءهم ّعلىّالسنةّ :
أُّعلىُّسنةُّالنيبُّبرأيهُّ،بلُّكانُّأحدهمُّيتهمُّعقلهُّعلىُّالرغمُّمنُّقربهُّمنُّالنيبُّ
ُّ
ملُّيكنُّألحدُّمنُّالصحابةُّأوُّالتابعنيُّأنُّيتجر
وحتصيلهُّألدواتُّاالجتهادُّ،وماُّذلكُّإالُّألنُّالصحابةُّيعلمونُّمتامُّالعلمُّأنُّالنيبُّمأمورُّمنُّقبلُّربهُّ،والُّاعتاضُّعلىُّأمرُّاهللُّ،حىتُّ
وإنُّبداُّخمالفاُّملاُّتدركهُّعقوهلمُّمنُّالعللُّواحلكمُّ،ألهنمُّيوقنونُّأنُّوراءُّذلكُّحكمةُّسواءُّعلموهاُّأمُّملُّيعلموهاُّ،وماُّحدثُّيفُّصلحُّ
احلديبيةُّماُّهوُّإالُّنوعُّمنُّذلكُّ،فقدُّورد ُّأنُّعمرُّبنُّاخلطابُّراجعُّالنيبُّوأباُّبكر ُّعنُّأمرُّالصلحُّ،فقالُّأبوُّبكرُّلعمرُّرضي ُّاهللُّ
عنهما «ُّ:الزمُّغرزهُّحيثُّكانُّ،فإنُّأشهدُّأنهُّرسولُّاهللُّ،قالُّعمرُّ:وأناُّأشهد»( ُّ،)8فأبوُّبكرُّملُّيعتضُّعلىُّأمرُّرسولُّاهللُّ،وكذلكُّ
عمرُّرضيُّاهللُّعنهماُّإمناُّقالُّذلكُّمنُّقبيلُّاحلميةُّوالغريةُّعلى ُّاملسلمنيُّ .
وعنُّسهلُّبنُّحنيفُّ،قال «ُّ:ياُّأيهاُّالناسُّامهمواُّرأيكمُّعلىُّدينكمُّ،لقدُّرأيتينُّيومُّأيبُّجندلُّ،ولوُّأستطيعُّأنُّأردُّأمرُّرسولُّ
ولوُّ
اهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّلرددته»(  ُّ،)2إنهُّيعتفُّأنهُّيومُّصلحُّاحلديبيةُّ،كانُّ رأيهُّخيتلفُّعماُّفعلهُّرسولُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّ ُّ
كانُّاألمرُّبالرأيُّلردُّأمرُّرسولُّاهللُّ،لكنهُّالُّيصحُّذلكُّ،فاتبعُّرسولُّاهللُّ،فاتضحُّأنُّ اخلريُّكلهُّكانُّفيماُّأمرُّبهُّرسولُّاهلل ُّصلىُّاهللُّ
عليهُّوسلمُّ .
وعنُّعليُّبنُّأيبُّطالبُّقال «ُّ:لوُّكانُّالدينُّبالرأيُّلكانُّأسفلُّاخلفُّأوىلُّباملسحُّمنُّأعالهُّ،وقدُّرأيتُّرسولُّاهللُّميسحُّ
علىُّظاهرُّخفيُّه» ُّ( ُّ)3فالصحابةُّكلهمُّجممعونُّعلىُّاتباعُّالنيبُّ فيماُّيأمرُّوينهىُّ،وعلىُّعدمُّتقدميُّآراءهمُّعلىُّسنةُّالرسولُُّّوحينماُّ
جاءُّالتابعونُّومنُّتبعهمُّ،ماُّكانُّيسعهمُّإالُّماُّوسعُّالصحابةُّمنُّقبلهمُّ،فلمُّيقدمواُّآراءهمُّوعقوهلمُّبلُّامهموهاُّكماُّامهمهاُّالصحابةُّ
منُّقبلُّ،وهذاُّاإلمامُّاأللبانُّيفُّكتابُّ"صفةُّصالةُّالنيب"ُّذكرُّعدةُّأقوالُّلألئمةُّالكرامُّيتبنيُّمنهاُّمدىُّمتسكهمُّباحل ديث ُّوتقدميهُّ
علىُّالعقلُّ،ومنُّهذهُّاألقوالُّ :
ُُُُُُُّّّّّّّ قالُّاإلمامُّأبوُّحنيفة "ُّ:إذاُّصحُّاحلديثُّفهوُّمذهيب" ُّ،وقالُّأيضا"ُّ:الُّحيلُّألحدُّأنُّيأخذُّبقولناُّماُّملُّيعلمُّمنُّأينُّأخذنا"ُّ،
أماُّاإلمامُّمالكُّفقال"ُّ:إمناُّأناُّبشرُّأخطئُّوأصيبُّ،فانظرواُّيفُّرأييُّ،فكلُّماُّوافقُّالكتابُّوالسنةُّ،فخ ذوهُّ،وكلُّماُّملُّيوافقُّالكتابُّ
والسنةُّفاتركوه" ُّ،وقالُّالشافعي"ُّ:ماُّمنُّأحدُّإالُّوتذهبُّعليهُّسنةُّلرسولُّاهللُّوتعزبُّعنهُّ،فمهماُّقلتُّمنُّقولُّأوُّأصلتُّمنُّأصلُّ
فيهُّعنُّرسولُّاهللُّخالفُّماُّقلتُّ،فالقولُّماُّقالُّرسولُّاهللُّوهوُّقويل"ُّ،وقالُّأيضا"ُّ:كلُّم سألةُّصحُّفيهاُّاخلربُّعنُّرسولُّاهلل ُّعندُّ
أهلُّالنقلُّخبالفُّماُّقلت؛ُّفأناُّراجعُّعنهاُّيفُّحيايتُّوبعدُّمويت" ُّ،أماُّاإلمامُّأمحدُّفقال"ُّ:الُّتقلدنُّوالُّتقلدُّمالكاُّ،والُّالشافعي ُّوالُّ
األوزاعي ُّ،والُّالثوريُّ،وخذُّمنُّحيثُّأخذوا" ُّ،وقالُّأيضا"ُّ:االتباعُّأنُّيتبعُّالرجلُّماُّجاءُّعنُّالنيبُّوأصحابهُّ،مثُّهوُّمنُّبع دُّالتابعنيُّ
خمري" ُّ،وقالُّحمذراُّمنُّردُّاحلديث"ُّ:منُّردُّحديثُّرسولُّاهللُّفهوُّعلى ُّشفاُّهلكة"( ُّ .)4
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حسـنُّ:أخرجـه ُّأ محـدُّيفُّمسنـدهُّ،مسنـدُّالكوفييـنُّ،مسنـدُّاملسـورُّبـنُّخمرمـةُّ،رقـمُّ(ُّ.) 81130وحسنهُّشعيب ُّاألرنؤوطُّيفُّتعليقهُّعلىُّاملسندُّ . صحيحُّالبخا ري ُّ(بشرحُّفتحُّالباري)ُّ،كتابُّ:االعتصامُّبالكتاب ُّ والسنةُّ،بابُّ:ماُّيذكر ُّمنُّذمُّالرأيُّ،) 214ُّ/ 83(ُّ ،رقمُّ(ُّ .)2301 صحيحُّ:أخرجه ُّأبوُّداودُّ(بشرحُّعونُّاملعبود)ُّ،كتابُّ:الطهارةُّ،) 812ُّ/ 8(ُّ،رقمُّ(ُّ.) 842وصححهُّاأللبانُّيفُّصحيحُّوضعيفُّسننُّأيبُّداودُّبرقم ُّ(ُّ .)842-انظرُّ:صفةُّصالةُّالنيبُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّ،األلبانُّ ،مكتبةُّاملعارفُّ،الرياضُّ،ط8482ُّ، 2هـ8114ُّ/م ُّ،صُّ .53ُّ:44
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تلكُّهيُّأقوالُّاألئمة ُّيفُّاألمرُّبالتمسكُّباحلديثُُّّ ،والنهيُّعنُّاألخذ ُّبالرأيُّدونُّبصرية ُّ،إن ُّالسلفُّجوزواُّإعمال ُّالفكرُّ
والعقلُّفيماُّيؤديُّإىلُّإظهارُّ احلديثُّوالعملُّمبقتضىُّالنقلُّوالردُّعلىُّاملخالفنيُّللكتابُّوالسنةُّ،وملُّجيوزواُّأنُّيكونُّالنقلُّمطيةُّللعقلُّ،
حبيثُّيوجهُّاإلنسانُّآياتُّالقرآنُّوأدلةُّالسنةُّيفُّغريُّمسارها ُّالذيُّنزلتُّمنُّأجلهُّ،كماُّفعلُّأصحابُّاملدرسةُّالعقلية( ُّ .)8
فالصحابةُّالكرامُّوالسلفُّمنُّبعدهمُّكانُّحسبهمُّأن ُّيعواُّنصوصُّالوحيُّ،وأنُّيفهموهاُّ ،وأنُّيستنبطواُّدينهمُّمنهاُّ ،حبيثُّ
تكونُّنصوصُّالوحيُّمنُّكتابُّوسنةُّهيُّاملصدرُّلكلُّأمرُّيتصلُّبالدينُّ،إهنمُّملُّخيرجواُّعنُّهذهُّالدائرةُّ،وإمناُّدارواُّفيهاُّبكلُّفهمُّ
عميقُّ،واستنباطُّدقيقُّ،وكيفُّيقدم ونُّالعقلُّعلىُّالسنةُّوقدُّحذرهمُّمنُّالرأيُّالذيُّالُّيعتمدُّعلىُّالكتابُّوالسنةُّ،وبنيُّأنُّمنُّتعبدُّ
الناسُّبرأيهُّ،فقدُّضلُّوأضلُّ،فقالُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم «ُّ:إنُّاهللُّالُّينزعُّالعلمُّبعدُّأنُّأعطاكموهُّانتزاعاُّ،ولكنُّينتزعهُّمنهمُّم عُّقبضُّ
العلماءُّبعلمهمُّ،فيبقىُّناسُّجهالُّيستفتون ُّفيفتونُّبرأيهمُّفيضلون ُّويضلون»( ُّ .)2
إنُّهؤالءُّاملغرضنيُّيتمرغونُّيفُّاجلهلُّحينماُّيعتمدونُّعلىُّرأيهمُّيفُّالفتوى؛ُّإذُّالُّيعبدُّاهللُّبرأيُّخملوقُّ،وإمناُّيعبدُّمباُّأوحىُّ
ُّ
إىلُّرسولهُّهذا ُّالوحيُّالذيُّال ُّيفهمهُّإالُّالعلماءُّ ،الذينُّيفتونُّ وفق ُّالنصُّالُّبرأيهمُّ .ومنُّهناُّأثر ُّعنُّكثري ُّمنُّالسلف ُّذم ُّالرأيُّ
والتحذيرُّمنهُّ ،وخالصةُّالقولُّ :أنُّالدين ُّيؤخذُّمن ُّالكتابُّوالسنةُّ ،نصا ُّأوُّاستنباطاُّ ،والُّدخل ُّللرأيُّفيهُّ ،وعلىُّاملسلم ُّأن ُّميتثلُّ
لنصوصُّالكتابُّوالسنةُّدونُّمغاالةُّ،أوُّتشددُّ ،ودونُّتقعرُّيفُّاملسائلُّ،أوُّافتاض ُّماُّملُّيقع؛ ُّ ليعرفُّدليلُّكلُّأمرُّمنُّأمور ُّدينهُّ،
واملسلمُّموق نُّأنُّاخلريُّكلهُّفيماُّجاءُّبهُّحممدُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم ُّ قرآناُّوسنة؛ُّألنهُّاملنهجُّالسويُّ،واهلديُّالقوميُّ،وليسُّهناك ُّماُّهوُّ
أحسنُّ،والُّماُّهوُّمماثلُّهلذاُّاهلديُّ،هذهُّعقيدةُّاملسلمُّ،فالُّيقدمُّالرأيُّعلىُّالنصُّوالُّيقدمُّثقافةُّوالُّسلوكاُّ،والُّفكراُّعلىُّماُّجاءُّ
بهُّرسولُّاهللُّعنُّربُّالعزةُّعزُّوجلُّ وإمناُّهوُّمعظمُّلنصوصُّالكتابُّوالسنةُّ،متمثلُّلكلُّماُّفيهماُّ،وكفى( ُّ .)3
ُُُُُُُّّّّّّّ وهذاُّهو ُّماُّكان ُّعليه ُّسلفناُّالصاحل ُّفنحن ُّمل ُّنتبع ُّالسلفُّالصاحلُّ ،بناء ُّعلى ُّاتباعهم ُّلعقوهلمُّ،وإمنا ُّاألمر ُّأننا ُّاتبعنا ُّالسلفُّ
الصاحلُّبناءُّعلىُّاتباعهمُّلسنةُّرسولُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم ُّ،ومنُّاألدلةُّعلىُّأنُّالسنةُّالنبويةُّوحيُّمنُّعندُّاهللُّتعاىلُّأهناُّجاءتُّ
الُّعندماُّتركناُّالعملُّبسنةُّحم مدُّصلىُّاهللُّعليهُّ
ُّ
صاحلةُّلكلُّزمانُّومكانُّلعامليتهاُّوخامتيتهاُّوهيمنتها؛ُّإذُّإنناُّملُّنتخلفُّيفُّذيلُّاألممُّإ
وسلمُّ ألنُّكلُّالشرائعُّاليتُّجاءُّهباُّاإلسالمُّقرآناُّوسنةُّأثبتُّالبحثُّالنزيهُّاجملردُّأهناُّاألصلحُّللبشريةُّيفُّكلُّزمانُّومكان( ُّ )4فقدُّجاءُّ
القرآنُّالكرميُّمنهجاُّشامالُّجامعاُّ ،لكلُّنواحيُّاحلياةُّ،كماُّقالُّعزُّوجل{ُّ :ونزلنا ُّعليكُّالكتابُّتبيانا ُّلكلُّشيء}ُّ[النحلُّ ُُّّ ]11:
وجاءتُّالسنةُّالنبويةُّأيضاُّمبنهجُّيسريُّيف ُّإطارُّمنهجُّالقرآن؛ُّألهناُّمبينةُّوشارحة ُّلهُّ،فإنُّمنهجُّالسنةُّيتميزُّبالشمول ُّحلياةُّ
اإلنسانُّكلهاُّ ،وهوُّمنهجُّيتميزُّكذلكُّبالتوازنُّ ،فهوُّيوازنُّبني ُّالروحُّواجلسدُّ،وبني ُّالعقلُّوالقلبُّ،وبني ُّالدنياُّواآلخرةُّ،وبني ُّاملثالُّ
والواقعُّ،وبنيُّالنظرُّوالعملُّ،وبنيُّالغيبُّوالشهادةُّ،وبنيُّاحلريةُّواملسئوليةُّ،وبنيُّالفرديةُّواجلماعيةُّ،وبنيُّاالتباعُّواالبتداعُّ( ُّ .)5
والُّشكُّأنُّمنهجاُّكهذاُّملنهجُّدائمُّدوامُّاحلياة ُّالبشريةُّ،عامُّجلميعُّعناصرهاُّ .
ُُُُُُُّّّّّّّ وعمومُّرسالةُّالنيبُّزمانياُّومكانياُّثابتُّبالنصُّالقرآنُّ،قالُّعزُّوجل {ُّ :قلُّياُّأيهاُّالناسُّإنُّرسولُّاهللُّإليكمُّمجيعا} ُّ[ األعرافُّ:
ُّ.]851وقالُّتعاىل{ُّ :وماُّأرسلناكُّإالُّرمحةُّللعاملني} ُّ[ األنبياءُّ،]802:وهكذاُّيبنيُّالقرآنُّأنُّالرسول ُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم ُّهوُّخامتُّ
الرسلُّ،وبعثته ُّ للناسُّكافةُّ،وللزمنُّكلهُّإىلُّأنُّتقومُّالساعةُّ،وقدُّجاءُّالرسلُّالسابقونُّعليهُّملدةُّزمنيةُّحمددةُّ،ولقومُّبعينهمُّ،أماُّرسالةُّ
حممدُّصلىُّاهلل ُّعليهُّوسلم ُّ فجاءت ُّرمحةُّللعاملنيُّمجيعا؛ ُّلذلكُّالُّبد ُّأنُّتتسعُّلكل ُّأقضيةُّاحلياةُّاليت ُّتعاصرهاُّأنتُّ،واليت ُّيعاصرهاُّ
1
2
3
4
5

 مصادرُّالتشريع ُّومنهجُّاالستداللُّ والتلقيُّ،دُّ.محديُّعبدُّاهللُّ ،مكتبةُّأ والدُّالشيخ ُّللتاثُّ،مصرُّ،ط2004ُّ،8م ُّ،صُّ .821 صحيحُّالبخاري ُّ(بشرحُّفتحُّالباري)ُّ،كتابُّ:االعتصامُّبالكتاب ُّ والسن ةُّ،بابُّ:ماُّيذكر ُّمنُّذمُّالرأي ُّ وتكلفُّالقياسُّ،) 215ُّ/83(ُّ،رقم ُّ(ُّ .)2302 املدخلُّإىلُّالسنةُّالنب ويةُّ،عبدُّاملهديُّعبدُّالقادرُّ ،مكتبةُّاإلميانُّ،القاهرةُّ،ط8422ُّ،8هـ2002ُّ/م ُّ،صُّ 243ُّ:251بتصرفُّ . انظرُّـُّمثال ُّـُّكتابُّ:املنصفونُّلإلسالمُّيفُّالغربُّ،رجب ُّالبناُّ،دارُّاملعارفُّ،القاهرة2005ُّ،مُّ .-كيفُّنتعاملُّمعُّالسنةُّالنب ويةُّ ،دُّ.يوسفُّالقرضاويُّ ،دارُّالشروقُّ،مصرُّ،ط8422ُّ،4هـ2004ُّ/م ُّ،صُّ 22ُّ، 24بتصرفُّ .
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خلفكُّ،وإىلُّيومُّالقيامة( ُّ)8فكيفُّتكونُّرسالته ُّعامةُّلكلُّزمانُّومكانُّ إىلُّيومُّالقيامةُّ،مثُّتكونُّالسنةُّالشقُّالثانُّمنُّالوحي ُّنتاجاُّ
لتفاعلُّالعقلُّمعُّالواقع؟! ُّ

خامسا ّ:أنهّلوّقدمّالعقلّعلىّالنقل؛ّلجازّإبطالّالشريعةّبالعقلّ،وهذاّمحالّباطلّ .
ُُُُُُّّّّّّ وبيانُّذلكُّ:أنُّمعىنُّالشريعةُّأهناُّحتدُّللمكلفنيُّحدود اُّيفُّأفعاهلمُّ،وأقواهلمُّ،واعتقادامهمُّوهوُّمجلةُّماُّتضمنتهُّ.فإنُّجازُّللعقلُّ
تعدىُّحدُّواحدُّ،جازُّلهُّتعدىُّمجيعُّاحلدود؛ُّألنُّماُّثبتُّللشيءُّثبتُّملثلهُّ،وتعدىُّحدُّواحدُّهوُّمبعىنُّإبطالهُّ،أيُّليسُّهذاُّاحلدُّ
بصحيحُّ،وإنُّجازُّإبطالُّواحدُّ،جازُّإبطالُّالسائرُّ،وهذاُّال ُّيقولُّبهُّأحدُّ،لظهورُّحماله"ُّ( ُّ)2فكانُّتقدميُّالعقلُّعلىُّالنقلُّالُّلشيءُّ
النقلُّكماُّمرُّوهذاُّظاهر ُّالُّخفاء ُّفيهُّ .
إالُّألنهُّعقلُّيتضمنُّالقدحُّيفُّالعقلُّو ُّ
ُُُُُُّّّّّّ يقولُّالدكتورُّالسباعيُّ:ولننظرُّإىلُّاملسألةُّمنُّناحةُّأخرىُّ.ولنفرضُّأنُّحتكيمُّالعقلُّيفُّاألحاديثُّهوُّالصوابُّ،فنحنُّنسألُّ:
أيُّعقلُّهذاُّالذيُّتريدونُّأنُّحتكموه؟ ُّ أعقلُّالفالسفة؟ُّإهنمُّخمتلفونُّ،وماُّمنُّمتأخر ُّمنهمُّإالُّوهوُّينقض ُّقولُّمنُّسبقهُّ .
أعقلُّاألدباء؟ ُّإنهُّليسُّمنُّشأهنمُّ،فإنُّعنايتهم ُّ_ُّعفاُّاهللُّعنهمُّ_ُّبالنوادرُّواحلكاياتُّ .
أعقلُّعلماء ُّالطبُّ،أمُّاهلندسةُّ،أمُّالرياضيات؟ ُّماهلمُّوهلذا؟ ُّ
أعقلُّاحملدثني؟ُّإنهُّملُّيعجبكمُّ،بلُّ إنكمُّمهمونهُّبالغباوة ُّوالبساطةُّ .
أعقلُّالفقهاء؟ ُّإهنمُّمذاهبُّمتعددةُّ،وعقليتهمُّ_ُّيفُّرأيكمُّ_ُّلعقليةُّاحملدثنيُّ .
أعقلُّامللحدين؟ُّإهنمُّيرون ُّأنُّإميانكم ُّبوجودُّاهللُّ،جهلُّمنكمُّوخرافةُّ .
أعقلُّاملؤمننيُّبوجود ُّاهلل؟ُّفنحنُّنسألكمُّ:عقلُّأيُّمذهبُّمنُّمذاهبهمُّترتضون؟ ُّ
أعقلُّأهلُّالسنةُّواجل ماعة؟ُّهذاُّالُّيرضىُّالشيعةُّ،والُّاملعتزلةُّ .
أمُّعقلُّاملعتزلة؟ُّإنهُّالُّيرضىُّمجهورُّطوائفُّاملسلمنيُّفأيُّعقلُّترتضونُّ( ُّ)3؟ ُّ فمجردُّاالتفاقُّعلىُّطبيعةُّالعقلُّاحلاكمُّغريُّواردةُّ .
يحُّالذيُّملُّخيتلفُّفيهُّاثنانُّعلىُّنصوصُّاألنبياءُّفقدُّرمواُّاألنبياءُّمباُّ
ُّ
ُُُُُُُُّّّّّّّّ يقولُّابنُّقيمُّاجلوزية"ُّ:فإنُّقالواُّ:إمناُّتقدمُّالعقلُّالصر
همُّأبعدُّاخللق ُّمنهُّ،وهوُّأهنم ُّجاءواُّمباُّخيالف ُّالعقلُّالصريحُّهذا ُّوقدُّشهدُّاهلل ُّوكفىُّباهللُّشهيداُّ ،وشهدُّبشهادتهُّاملالئكة ُّوأولواُّ
العلم؛ُّأنُّطريقة ُّالرسولُّهيُّالطريقة ُّالربهانيةُّللحكمةُّكماُّقال ُّتعاىل{ُّ:ياأيهاُّالناس ُّقدُّجاءكمُّبرهان ُّمنُّربكم} ُّ[األنبياءُّ]824:
وقالُّتعاىل{ُّ:وأنزلُّاهللُّعليكُّالكتابُّواحلكمةُّوعلمكُّماُّملُّتكنُّتعلم}ُّ[النساء ُّ،]883:فالطريقةُّالربهانيةُّهيُّالواردةُّبالوحيُّكتاباُّ
وسنةُّمعظمةُّللرشدُّداعي ةُّإيلُّاخلريُّ،والطريقةُّالعقليةُّ التقليدي ةُّالتخمينيةُّهيُّاملأخوذةُّمنُّرجلُّمنُّيونانُّوضعُّبعقلهُّقانوناُّمنُّمقدمتنيُّ
ونتيجةُّ يصححُّبزعمهُّعلومُّاخلالئقُّوعقوهلمُّ،فلمُّيستفدُّبهُّعاقلُّتصحيحُّمسألةُّواحدةُّيفُّشئُّمنُّعلومُّبىنُّآدمُّ،بلُّماُّوزنُّبهُّعلمُّ
إالُّأفسدهُّ،وماُّبرعُّفيهُّأحدُّإالُّانسلخُّمنُّحقائق ُّاإلميانُّكانسالخُّالقميصُّعنُّاإلنسانُّ( ُّ .ُّ)4
ُُُُُُّّّّّّ فكيفُّجنعلُّالعقل ُّحاكماُّعلىُّشرعه ُّ"كتابا ُّ وسنة"ُّ،ونقدمه ُّعليهُّبعدُّكلُّهذاُّ،وكيف ُّنتصورُّأنُّالشارع ُّاحلكيمُّيشرع ُّشيئاُّ
يتناقضُّمع ُّالعقولُّاحملكومة ُّبشرعهُّاحلنيف ُّ ،يقولُّالدكتور ُّالسباعي"ُّ:من ُّاملقررُّيف ُّاإلسالمُّأنه ُّليسُّفيه ُّماُّيرفضه ُّالعقلُّ ،وحيكمُّ
ا"ُّالعقلُّوالُّيستطيعُّأنُّيتصورها( ُّ)5يفُّ(اإلهلياتُّوالنبواتُّواملعجزاتُّ
ُّ
باستحالتهُّولكنُّفيهُّكماُّيفُّكلُّرسالةُّمساوية ُّأمورُّقدُّ"يستغرهب
- 1تفسريُّالشعرواي ُّ،حممدُّمتويلُّالشعراويُّ ،دارُّأخبار ُّاليومُّ،القاهرة8118ُّ،م ُّ) 1425ُّ، 1424ُّ/84(ُّ،بتصرف.
ُّ- 2امل وافقاتُّ ُّ، 21ُّ، 21ُّ/ 8وانظرُّ:خمتصرُّالص واعقُّاملرسلةُُّّ .880ُّ/ 8
ُّ- 3السنةُّومكانتهاُّيفُّالتشريع ُّ.40ُّ،31
ُّ -ُّ4خمتصرُّالص واعقُّاملرسلةُُّّ 883ُّ، 882ُّ/ 8بتصرفُّ .
ُّ -ُّ5السنةُّومكانتهاُّيفُّالتشريع ُّصُُّّ 34بتصرفُّيسريُّ .
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والسمعيات)ُّفتلكُّاألمورُّفوقُّنطاقُّالعقلُّوإدراكهُّ،وقدُّحيصلُّالغلطُّيفُّفهمهاُّفيفهمُّمنهاُّماُّخيالفُّصريحُّالعقلُّ،فيقعُّالتعارضُّ
بنيُّماُّفهمُّمنُّالنقلُّوبنيُّماُّاقتضاه ُّصريحُّالعقلُّ،فهذاُّالُّيدفعُّ( ُّ .ُّ)8
يعةُّكماُّنقلهاُّالسلفُّمنُّغريُّرجوعُّفيهاُّإىلُّالعقلُّوالُّتعديلُّعليهُّ،فإذاُّ
ُّ
ُُُُُُّّّّّّيقولُّابنُّخلد ونُّ":ألنُّهذهُّالعقائدُّمتلقاةُّمنُّالشر
هداناُّالشارعُّإىلُّمدرك؛ُّفينبغيُّأنُّنقدمهُّعلىُّمداركناُّ،ونثقُّبهُّدوهناُّ،والُّننظرُّيفُّتصحيحهُّمبداركُّالعقلُّولوُّعارضهُّ،بلُّنعتمدُّماُّ
أمرناُّبهُّاعتقاداُّوعلماُّ،عماُّملُّنفهمُّمنُّذلكُّونفوضهُّإىلُّالشارعُّ،ونعزلُّالعقلُّعنه"ُّ( ُّ..)2ويقولُّيفُّموضعُّآخر"ُّ:وليسُّذلكُّبقادحُّ
يفُّالعقلُّومداركهُّ،بلُّالعقلُّميزانُّصحيح؛ُّفأحكامهُّيقينيةُّ،الُّكذبُّفيهاُّغريُّأنكُّالُّتطمعُّأنُّتزنُّبهُّأمورُّالتوحيدُّواآلخرةُُّّ،وحقيقةُّ
النبوةُّ،وحقائقُّاإلهليةُّ،وكلُّماُّوراءُّطورهُّ،فإنُّذلكُّطمعُّيفُّحمالُُّّ، ..ومنُّيقدمُّالعقلُّعلىُّالسمعُّيفُّأمثالُّهذاُّالقضاياُّ ،فذلكُّ
لقصورُّيفُّفهمهُّ،واضمحاللُّرأيهُّ،وقدُّتبنيُّلكُّاحلقُّمنُّذلك"ُّ( ُّ .ُّ)3
ُُُُُُّّّّّّ "ُّإنُّماُّعلمُّبصريحُّالعقلُّالذيُّالُّخيتلفُّفيهُّالعقالء؛ُّالُّيتصورُّأنُّيعارضهُّالشرعُّالبتةُّ.ومنُّتأملُّذلكُّفيماُّتنازعُّالعقالءُّفيهُّ
منُّاملسائلُّالكبار؛ُّوجدُّماُّخالفُّالنصوصُّالصرحيةُّالصحيحةُّشبهاتُّفاسدةُّيعلمُّبالعقلُّبطالهناُّ،بلُّيعلمُّبالعقلُّثبوتُّنقيضهاُّ.
فتأملُّذلكُّيفُّمسائلُّالتوحيدُّوالصفاتُّ،ومسائلُّالقدرُّوالنبواتُّواملعاد؛ُّجتدُّماُّيدلُّعليهُّصريحُّالعقلُّ،وحننُّنعلمُّقطعاُّأنُّالرسلُّ
الخيربونُّمبحاالت ُّا لعقولُّ،وإن ُّأخربواُّمبجازات ُّالعقولُّفال ُّخيربونُّمبا ُّحييلهُّالعقل ُّ( ُّ ،)4يقولُّاإلمام ُّالبيهقيُّ:وعلى ُّاألحوالُّكلهاُّ
حديثُّرسولُّاهللُّالثابتُّعنهُّ:قريبُّمنُّالعقولُّموافقُّلألصولُّ،الُّينكرهُّعقلُّمنُّعقُّ لُّعنُّاهللُّاملوضعُّالذيُّوضعُّبهُّرسولُّاهللُّمنُّ
دينهُّ،وماُّافتضُّعلىُّالناسُّمنُّطاعته ُّ ،والُّينفرُّمنهُّقلبُّمنُّاعتقدُّبتصديقهُّفيماُّقالُّواتباعهُّفيما ُّحكمُّبهُّ ،وكماُّهوُّمجيلُّحسنُّ
منُّحيثُّالشرعُّ،مجيلُّيفُّاألخالقُّحسنُّعندُّأوىلُّاأللبابُّ( ُّ .ُّ)5

سادساّ:هلّأهملّالمتحدثونّحقاّ العقلّفيّقبولهمّللحديثّوتصحيحهّكماّزعمّأعداءّالسنةّالنبويةّالمطهرة؟ ّ
ُُُُُُّّّّّّهذاُّالسؤالُّأجا بُّعنهُّالشيخُّعبدُّالرمحنُّاملعلمي ُّيفُّكتابهُّاألنوارُّالكاشفةُّبقوله" ُّ:كالّ،راعواّلل ّفيّأربعةّمواطنّ ّ:
ّّّّّ أوالّ :عندّالسماعّ،ثانياّ:عندّالتحديثّ ،ثالثاّ:عندّالحكمّعلىّالرواةّ،رابعاّ:عندّالحكم ّعلىّالحديثُّ .
ُُُُُّّّّّ أوالُّ:أماُّمراعاةُّاحملدثنيُّللعقلُّيفُّقبولُّاحلديثُّوردهُّعن دُّالسماعُّ:فيبدوُّذلكُّواضحاُّيفُّاعتمادهمُّصحةُّمساعُّالصيبُّمىتُّكانُّ
مميزاُّفامهاُّللخطابُّوردُّاجلوابُّ،سواءُّكانُّابنُّمخسُّ،أوُّأقلُّ،وروىُّذلكُّبعدُّبلوغهُّاحللمُّ،ومىتُّملُّيكنُّالعقلُّفهمُّاخلطابُّ،وردُّ
اجلوابُّملُّيصحُّمساعهُّحىتُّقالُّابنُّالصالح ُّ:وإنُّكانُّابنُّمخسنيُّسنةُّ( ُّ،)4ويقولُّاملعل ميُّيفُّشرحُّذلكُّ"فاملثبتونُّإذاُّمسعوا ُّخرباُّ
متتنعُّصحتهُّأوُّتبعدُّ ،ملُّيكتبوهُّومل ُّحيفظوهُّ،فإذاُّحفظوه ُّملُّحيدثواُّبهُّ ،فإنُّظهرتُّمصلحة ُّلذكرةُّ،ذكروهُّمع ُّالقدحُّفيهُّويف ُّالروايُّ
الذيُّعليهُّتبعتهُّ( ُّ .ُّ)2
ُُُُُُُّّّّّّّ ويقولُّاألستاذُّأبوُّغدةُّ:املرادُّمبراعاةُّالعقلُّعندُّالسماعُّ،فحصُّالتلميذُّ الواعيُّوانتباههُّحلالُّالشيخُّالروايُّ،الذيُّيريدُّأنُّيتلقىُّ
عنهُّ،قبلُّمساعهُّمنهُّ،فإذاُّوجهُّسيئُّاحلفظُّ،أوُّمضطرباُّيفُّاحلديثُّأوُّشديدُّالتدليسُّعندُّالتحديثُّ،أوُّيروىُّالواهياتُّ،أوُّاملنكراتُّ،
أوُّيسوقُّاملوضوعاتُّواخلرافاتُّ،أوُّيقلبُّاألسانيدُّأوُّاملتونُّ،أوُّصاحبُّبدعةُّتتصلُّحبديثهُّ،أوُّالُّتتصلُّ:أعرضُّعنُّالتحملُّعنهُّ،
والسماعُّمنهُّ.وكانواُّيوغلونُّ ،ويدققونُّجداُّيفُّالبحث ُّعنُّالشيخُّوالكشفُّعن ُّحالهُّقبلُّاألخذُّعنهُّ ،حىتُّيقالُّهلمُّ:أتريدون ُّأنُّ
 -ُّ8أمثلةُّمماُّرفضوهُّبعقوهلمُّحديث ُّرؤيةُّاهللُّعزُّوجلُّ،وحديث ُّعذابُّالقربُّ ونعيمهُّ،وحديث ُّالذبابُّاخلُّ .
-ُّ2املقدمةُّالبنُّخلدونُّالفصلُّاحلاديُّعشرُّ،يفُّعلمُّاإلهلياتُّصُُّّ 541بتصرفُّيسريُّ .
ُُّّ -ُّ3املصدرُّالسابقُّالفصلُّالعاشرُّيفُّعلمُّالكالمُّ،صُُّّ 501بتصرف ُّيسريُّ .
- 4ابنُّالقيمُّ،خمتصر ُّالص واعقُّاملرسلةُّ ُّ 884ُّ/ 8وماُّبعدهاُّ.
 ُّ- 5مفتاحُّاجلنةُّيفُّاالحتجاجُّبالسنةُّصُُّّ .48
 ُّ -ُّ4علومُّاحلديث ُّالبنُّالصالحُّصُّ ُّ، 12وانظر ُّ:فتح ُّاملغيثُّللسخاويُّ ُّ، 85ُّ، 84ُّ/2وتدريب ُّالراويُّللسيوطيُُّّ . 4ُّ/2
-ُّ2األن وارُّالكاشفةُّعبدُّالرمحنُّاملعلميُّصُُّّ .4
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تزوجوه؟ُّروىُّاخلطيبُّيفُّالكفايةُّبسن دهُّإىل"ُّ:شاذانُّاألسودُّبنُّعامرُّ قالُّ:مسعتُّاحلسنُّبنُّصاحلُّيقولُّ:كناُّإذاُّأردناُّأنُّنكتبُّعنُّ
الرجلُّسألناُّعنهُّحىتُّيقالُّلناُّ:أتريدونُّأنُّتزوجوة؟ ُّ"ُّ( ُّ .ُّ)8
ُُُُُُُّّّّّّّوكثريُّمنُّطلبةُّاحلديثُّكانوا ُّال ُّ يكتبونُّعنُّأحدُّحىتُّيسألوهُّعنهُّأئمة ُّالشأنُّالذينُّيعرفونُّالرواةُّ،ومنُّجيوزُّأنُّيكتب ُّعنهُّ،
ومنُّالُّحيلُّكتبُّحديثهُّلالحتجاجُّأوُّاالعتبارُّ،فعنُّأىبُّالعباسُّبنُّباذامُّقال ُّ:قالُّيلُّوالوليدُّبنُّمسلمُّالقرشيُّ:وكنتُّإذ اُّأردتُّأنُّ
آيتُّالشيخُّأمسعُّمنهُّشيئاُّ،سألتُّعنهُّقبلُّأنُّآيتهُّاألوزاعيُّ،وسعيدُّبنُّعبدُّالعزيزُّ،فإذاُّرأياُّأنُّأتيهُّأتيته"ُّ( ُّ)2وحنوُّذلكُّكثريُّمنتشرُّ
يفُّأخبارُّالراوةُّواحملدثني ُّ،وكثرياُّماُّكانُّبعضُّالطلبةُّميتحنونُّالشيوخُّقبلُّالتلقىُّعنه مُّ،فيقلبونُّهلمُّبعضُّاألسانيدُّيفُّبعضُّاألحاديثُّ،
ويركبونُّعليهاُّاملتونُّ ،ويسأهلمُّعنهاُّعلى ُّأهناُّمنُّأحاديثهم ُّوروايتهمُّ،يفعلون ُّهذاُّعمداُّ:امتحانا ُّللشيخُّقبلُّالسماع ُّمنهُّ،فإن ُّانتبهُّ
قلوبُّواملغلوطُّتركواُّالروايةُّعنهُّ،ومنّنمالجّ
ُّ
عرفواُّضبطهُّومتانةُّحفظهُّوشدةُّيقظتهُّودقةُّوعيهُّ،وأخذواُّعنهُّ،وإنُّتلقنُّوأقرُّ:احلديثُّامل
مراعاتهمّللعقلّفيّقبولّالحديث ّوردهّعندّالسماعّ .
ُّ_ 8ماُّرواهُّالدارقطين ُّيفُّسننهُّعنُّسفيانُّبنُّعيينةُّقا لُّ:دخلتُّعلىُّاحلجاجُّبنُّأرطاة ُّ،ومسعتُّكالمهُّ،فذكر ُّشيئاُّأنكرتهُّ،فلمُّأمحلُّ
عنهُّشيئا ُّ،وقالُّحيىيُّبنُّسعيدُّالقطانُّ:رأيتُّاحلجاجُّبنُّأرطاةُّمبكةُّ،فلمُّأمحلُّعنهُّشيئاُّ"ُّ( ُّ .)3
ُّ_ 2ورويُّاإلمامُّمسلمُّيفُّمقدم ةُّصحيحهُّعنُّعبدُّاهللُّاملبارك ُّ،قالُّ:لوُّخريتُّبنيُّأنُّأدخلُّاجلنةُّوبنيُّأنُّألقىُّعبدُّاهللُّحمُّررُّاجلزريُّ
الختتُّأنُّألقاهُّ،مثُّأدخلُّاجلنةُّ،فلماُّرأيتهُّكانتُّبعرةُّأحبُّإىلُّمنه"ُّ( ُّ .)4
ُّ
الرمي ُّقاضىُّالرقةُّ
ُُُُُُّّّّّّثانياُّ:وأماُّمراعاةُّاحملدثنيُّللعقلُّيفُّقبولُّاحلديثُّوردهُّعندُّاحلديث ُّ الُّعندُّالسماعُّوالتحملُّ،فيبدوُّذلكُّواضحاُّيفُّاشتاطهمُّ
العدالةُّ،والضب طُّيفُّصحةُّقبوهلمُّللحديثُّ،وتصحيحه ُّ،ومنُّشروطُّالعدالةُّبعدُّاإلسالمُّ:البلوغُّوالعقلُّ،فالُّيقبلُّحديثُّغريُّالبالغُّ
ُّ،والُّاجملنونُّسواءُّاملطبقُّواملنقطعُّإذاُّأثرُّيفُّاإلفاقةُّ(  ُّ،)4وأماُّالضبطُّفيعرفُّمبدىُّموافقتهُّألهلُّاحلفظُّ،فإنُّوافقهمُّ
ُّ
علىُّالصحيحُّ( )5
غالباُّ،ولوُّأتىُّبأنقصُّالُّيتغريُّبهُّاملعىنُّ،أوُّيفُّاملعىن؛ ُّفهوُّضابطُّحمتجُّحبديثهُّ،وإنُّوافقهمُّنادراُّ،وكثرتُّخمالفتهُّهلمُّوالزيادة ُّعليهمُّ
فيماُّأتىُّبه؛ُّفهوُّخمطئُّمغفلُّ،عدميُّ الضبطُّ،الُّحيتجُّحبديثهُّ،وإىلُّذلكُّأشارُّاإلمامُّالشافعيُّفيمنُّتقومُّبهُّاحلجة؛ُّفقال"ُّ:إذاُّشاركُّ
أهلُّاحلفظُّوافقُّحديثهم"ُّ(  ُّ،)2ويقولُّأيضا"ُّ:والُّيستدلُّعلىُّأكثرُّصدقُّاحلديثُّوكذبهُّإالُّبصدقُّاملخربُّوكذبهُّ،إالُّيفُّاخلاصُّ
القليلُّمنُّاحلديثُّ،وذلكُّأنُّيستدلُّعلىُّالصدقُّوالكذبُّفيه ُّ،بأنُّاحلديثُّاحملدثُّماُّالُّجيوزُّأنُّيكونُّمثلهُّ،أوُّماُّخيالفهُّماُّهوُّ
أثبتُّوأكثر ُّداللة ُّبالصدقُّمنه" ُّ( ُّ ،)1وقالُّاخلطيب ُّيف ُّالكفاية" ُّ :باب ُّوجوب ُّاطراحُّاملنكر ُّواملستحيل ُّمنُّاألحاديث" ُّ( ُّ )1يقولُّ
األستاذُّعبدُّالرمحنُّاملعلميُّ:ويفُّالرواةُّمجاعةُّيتساحمونُّعندُّالسماعُّوعندُّالتحديثُّ،لك نُّاألئمةُّباملرصادُّللرواةُّ،فالُّتكادُّجتدُّحديثاُّ
بنيُّالبطالنُّ،إالُّوجدتُّيفُّسندهُّواحداُّأوُّأثننيُّأوُّمجاعةُّقدُّجرحهمُّاألئمةُّ( ُّ .ُّ)80
ُُُُُُُّّّّّّّ يقولُّاألستاذُّعبد ُّالفتاحُّأبو ُّغدة"ُّ:إنُّاحملدثني ُّاحلفاظُّاملتوسعني ُّيفُّمجعُّاحلديث ُّجرتُّعادمهم ُّعلىُّمساعُّما ُّحيدثُّبه ُّمنُّ
األحاديثُّوماُّالُّحي دثُّبهُّ،ألنهُّينفعُّيفُّوجوهُّكثريةُّمنُّعلومُّاحلديثُّ،ولذلكُّقالواُّوقررواُّهذاُّالقاعدةُّ،الىتُّعربُّعنهاُّاحلفاظُّحيىيُّ
ُّ -ُّ8الكفايةُّيفُّعلمُّالروايةُّصُُّّ . 13
-ُّ2مهذيب ُّالكمالُّللمزيُّ. 8425ُّ/3
 ُّ- 3الدارقطين ُّيفُّسننهُّكتابُّاحلدودُّ والدياتُّوغريهُُّّ825ُّ/ 3رقمُُّّ . 244
ُّ- 4عبدُّاهللُّبنُّحمررُّ،مبه مالتُّ،اجلزريُّ،القاضيُّ،متوكُّ،ماتُّيفُّخالفةُّأيبُّجعفرُّ.لهُّترمجةُّيفُّ:تقريب ُّالتهذيبُُّّ 521ُّ/8رقمُّ ُّ، 3514والكاشفُُّّ 512ُّ/ 8رقمُّ
 ُّ، 2144والضعفاءُّ واملتوكنيُّللنسائيُّصُُّّ841رقم ُّ ُّ، 341واجملروحنيُّالبنُّحبانُّ ُّ، 22ُّ/2واجلرحُّ والتعديلُُّّ 824ُّ/5رقمُّ ُّ، 124والضعفاءُّأليبُّنعيمُّصُُّّ 858رقمُّ
 ُّ،881مسلمُّ(بشرحُّالنووي)ُّاملقدمةُّ،بابُّبيانُّأنُّاإلسنادُّمنُّالدينُّ ُّ، 838ُّ/ 8وانظر ُّ:حملاتُّمنُّتاريخ ُّالسنةُّوعلومُّاحلديث ُّاألستاذُّعبدُّالفتاحُّأبوُّغدةُّصُُّّ .822
-ُّ5انظرُّ:فتحُّاملغيث ُّللسخاوىُُّّ، 302ُّ/8وه وُّالذي ُّحكاهُّالنووىُّعنُّاألكثرينُّ،انظرُّ:تدريب ُّالراويُُّّ .300ُّ/8
-ُّ4انظرُّ:فتحُّاملغيث ُّللسخاويُّ ُّ 302ُّ/8وماُّبعدها ُّ،وتدريب ُّالراويُُّّ . 300ُّ/ 8
ُّ -ُّ2الرسالةُّلإلمامُّالشافعيُّصُُّّ 328فقرةُّرقمُّ ُّ، 8008وانظرُّ:فتحُّاملغيثُّللسخاوىُُّّ . 321ُّ/ 8
-ُّ1الرسالة ُّللشافعيُّصُُّّ311فقرةُّرقم ُُّّ . 8011
-ُّ1الكفايةُّصُُّّ .403
-ُّ80األن وارُّالكاشفةُّصُُّّ . 2ُّ،4
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اُّعنُّ
ينُّمعنيُّبقوله"ُّ:إذاُّكتبتُّفقمشُّوإذاُّحدثتُّففتش"ُّأىُّعندُّحتملُّاحلديثُّوتلقيهُّعنُّشيوخُّالروايةُّ،جيمعونُّمنهُّماُّاستطاعو ُّ
كلُّشيخُّ،ولكنُّعندُّحتديثهمُّيفتشونُّفيم اُّحتملوهُّمنُّاألسانيدُّواملتونُّ،فالُّحيدثونُّإالُّباألسانيدُّاملتصلةُّبالعدولُّالثقاتُّالضابطنيُّ
عنُّمثلهمُّ،واملتونُّاخلاليةُّمنُّالشذوذُّوالعلة ُّ،وماُّتبنيُّهلمُّمنُّكذبُّأوُّوهمُّأوُّبالياُّللرواةُّيفُّاألسانيدُّ،أوُّالشذوذُّ،أوُّعلةُّيفُّاملتنونُّ
ُّ
ميكسونُّعنُّالتحديث ُّهباُّ،وال ُّيذكروهناُّإال ُّ معُّالبيانُّملا ُّيفُّتلك ُّاألسانيدُّأو ُّاملتنونُّمنُّضعف ُّوشذوذُّ،ورمبا ُّحيرقونُّهذه ُّالكتبُّ
ويقطعوهناُّ،وكلُّهذا ُّجتدهُّمذكورا ُّيفُّتراجم ُّطائفةُّكبريةُّمن ُّالرواةُّاجملروحني ُّ ،ونسوقُّهنا ُّمنوذجُّمن ُّذلكُّ:جاء ُّيفُّامليزانُّ ،ومهذيبُّ
نُّأىبُّاحلواري" ُّ:مسعتُّحيىيُّبنُّمعنيُّيقولُّ:بالشامُّكتابُّينبغيُّأنُّ
ُّ
التهذيبُّيفُّترمجةُّ"خالدُّبنُّيزيدُّبنُّأىبُّمالكُّالدمشقيُّ"قالُّاب
يدفن"ُّ:كتابُّالديات"ُّخلالدُّبنُّيزيدُّبنُّأىبُّمالكُّ.ملُّيرضُّأنُّيكذبُّعلىُّأبيهُّحىتُّكذبُّعلىُّالصحابةُّ.قالُّأمحدُّبنُّأىبُّاحلواريُّ.
قدُّكنتُّمسعتُّهذاُّالكتابُّمنُّخالدُّبنُّيزيدُّ،مثُّأعطيتهُّالبنُّعبدوسُّالعطارُّ،فقطعهُّوأع طىُّللناسُّفيهُّاحلوائج"ُّ( ُّ .ُّ)8
ُُُُُُُّّّّّّّ ثالثاُّ:وأماُّمراعاةُّاحملدثنيُّللعقلُّعندُّاحلكمُّعلىُّالرواةُّ:فهذاُّيظهرُّكثرياُّيفُّكتبُّالتاجمُّ،فاألئمةُّكثرياُّماُّجيرحونُّالراوىُّخبربُّ
واحدُّمنكرُّجاءُّبهُّفضالُّعنُّخربينُّأوُّأكثرُّ،ويقولونُّ:للخربُّالذيُّمتتنعُّصحتهُّأوُّتبعد"ُّ:منكر"ُّأوُّ"باطل"ُّ ،وجت دُّذلكُّكثرياُّيفُّ
تراجمُّالضعفاءُّ،وكتب ُّالعللُّواملوضوعات ُّواملتثبتونُّال ُّيوثقونُّالراوى ُّحىتُّيستعرضوا ُّحديثهُّ،وينقدوه ُّحديثاُّحديثا ُّ( ُّ،)2رابعاُّ :وأماُّ
مراعاةُّاحملدثنيُّللعقلُّعندُّاحلكمُّعلىُّمتون ُّاألحاديثُّفهذاُّواضحُّيفُّجعلهمُّمن ُّدالئلُّالوضعُّيفُّاحلديثُّخمالفتهُّلبدهيات ُّالعقلُّ
( ُّ، )3إالُّأنُّذلكُّمقيدُّبعدمُّإمكانُّالتأويلُّواملقصودُّبالتأويلُّهناُّ:حماولةُّالتوفيق ُّبنيُّماُّظاهرهُّالتعارضُّبنيُّاملنقولُّواملعق ُّول ُّوبشرطُّ
":أالُّيسرح ُّ العقلُّيفُّجمالُّالنظرُّوالتأويلُّوهوُّيوفقُّإالُّبقدرُّماُّيسرحهُّالنقل"ُّ( ُّ .ُّ)4
ُُُُُُُّّّّّّّكماُّأنُّ العقلُّمقيدُّباملستنريُّبكتابُّاهللُّ،وسنةُّنبيهُّالثابتةُّ،ويفُّذلكُّيقولُّاحلكيمُّالتمذي"ُّ :وإمناُّتعرفُّ،وتنكرُّالعقولُّاليتُّ
هلاُّإىلُّاهللُّسبيلُّيصلُّإىلُّاهللُّونورُّاهللُّسراجهُّوالعقلُّبصريتهُّ،واحلقُّخبئتهُّوالسكينةُّطابعهُّفرجعُّإىلُّخلقهُّواحلقُّعندهُّأبلجُّيضئُّيفُّ
قلبهُّكضوءُّالسراجُّيقيناُّوعلماُّبهُّكماُّقالُّربيعُّبنُّخيثمُّ" ُّ:إنُّعلىُّاحلقُّنوراُّوضوءُّكضوءُّالنهارُّنعرفهُّ،وإنُّعلىُّالباطلُّظلمةُّكظلمةُّ
الليلُّننكره" ُّ،فاحملققونُّهكذاُّصفتهمُّيعرفونُّاحلقُّوالباطلُّوكذلكُّوعدُّاهللُّتعاىلُّاملتقنيُّفقال{ُّ:ياُّأيهاُّالذينُّءامنواُّإنُّتتقواُّاهللُّجيعلُّ
ُّ
لكمُّفرقانا}ُّ[األنفال ُّ،]21:أماُّالعقلُّاملخلطُّاملكبُّعلىُّشه واتُّالدنياُّاحملجوبُّعقلهُّعنُّاهللُّعزُّوجلُّفليسُّهوُّاملغىنُّهبذا؛ُّألنُّ
صدرهُّمظلمُّ،فكيفُّيعرفُّاحلق؟ُّوإمناُّشرطُّرسولُّاهللُّفقال"ُّ:إذاُّجاءكمُّعىنُّحديثُّتعرفونهُّ،والُّتنكرونه"ُّ( ُّ .ُّ)5
ُُُُُُّّّّّّ ومماُّسبقُّيتبنيُّلناُّأنُّ"قاعدةُّعرضُّالسنةُّعلىُّالعقل"ُّيفُّاحلكمُّعلىُّالسنةُّالنبويةُّاملطهرةُّ ،قاعدةُّمقررةُّعندُّاحمل دثنيُّوالفقهاءُّ،
وطبقوهاُّفعالُّيفُّقبوهلمُّلألحاديثُّوتصحيحهاُّ،إالُّأهناُّمقيدةُّباستحالةُّالتأويلُّباجلمعُّبنيُّماُّظاهرهُّالتعارضُّبنيُّالنقلُّوماُّاستغُّربهُّ
العقلُّالواقفُّعندُّاحلدودُّاليت ُّ وضعهاُّلهُّخالقهُّ،فالُّحيسنُّإالُّماُّحسنهُّالشرعُّ،والُّيقبحُّإالُّماُّقبحهُّالشرعُّ،والُّيقدمُّحكمهُّعلىُّ
حكمُّربُّالعبادُّعزُّوجلُّ ُّ،وأخرياُّ:صدقُّالفاروقُّعمرُّرضيُّاهلل ُّعنهُّقالُّ"ُّ:أالُّإنُّأصحابُّالرأي ُّ أعداءُّالسننُّأعيتهمُّاألحاديثُّ
ُّ،ونتبعُّوالُّنبتدعُّ،ماُّنضلُّماُّمتسكناُّباألثر"ُّويفُّروايةُّقال"ُّ:إياكمُّ
ُّ
أنُّحيفظواُّفأفتواُّبرأيهمُّفضلواُّوأضلواُّ،أالُّوإناُّنقتدىُّوالُّنبتدي
وجمالسةُّأصحابُّالرأيُّ،فإهنمُّأعداءُّالسنةُّ،أعيتهمُّالسنةُّأنُّحيفظوهاُّ،ونسواُّاألحاديثُّأنُّيعوهاُّ،وسئلواُّعماُّالُّيعلمونُّ،فاستحيواُّ
أنُّيقولواُّالُّنعلمُّ،فأفتواُّبرأيهمُّفضلواُّوأضلواُّكثرياُّ،وضلواُّعنُّسواءُّالسبيلُّ،إنُّنبيكمُّملُّيقبضهُّاهللُّحىتُّأغناهُّاهللُّبالوحيُّعنُّالُّرأيُّ،
ولوُّكانُّالرأيُّأوىلُّمنُّالسنةُّ،لكانُّباطنُّاخلفنيُّأوىلُّباملسح ُّمنُّظاهرمها" ُّ( ُّ .)4
ُّ -ُّ8ميزانُّاالعتدالُُّّ 445ُّ/ 8رقمُُّّ، 2425ومهذيبُّالتهذيب ُُّّ 824ُّ/ 3رقمُّ ُّ، 232وانظرُّ:حملاتُّمنُّتاريخ ُّالسنةُّوعلومُّاحلديث ُّلألستاذ ُّعبدُّالفتاحُّأبوُّغدةُّصُُّّ 824
-ُّ2األن وارُّالكاشفةُّللمعلميُّصُُّّ .2
-ُّ3انظرُّ:تدريب ُّالراويُّللسيوطيُّ ُّ، 224ُّ/8وتوضيحُّاألفكارُّللصنعانُّ ُّ14ُّ/2وهذاُّماُّقالهُّابنُّخلدونُّيفُّمقدمتهُّ،مقرراُّماُّقررهُّأهلُّاحلديثُّ،بدليل ُّدفاعهُّعنُّالنقلُّ
وتقدميهُّعلىُّالعقلُّإذاُّتعارضُّمعهُّ،وسفهُّعقولُّمنُّيقدمونُّالعقلُّعلىُّالنقلُّعندُّالتعارضُّالظاهرىُّ،انظرُّاملقدمةُّصُُّّ، 501بالقاعدةُّمبفهومُّأهلُّاحلديثُّ .
-ُّ4امل وافقاتُّللشاطيبُُّّ .21ُّ/8
-ُّ5ن وادرُّاألصولُّللحكيمُّالتمذيُّاألصلُّالرابع ُّ واألربعونُّفيماُّيعد ونهُّصدقُّاحلديث ُّ ُّ، 348ُّ/ 8وانظرُّ:ق واعدُّالتحديث ُّللقامسيُّصُُّّ .845
-ُّ4الفقيهُّ واملتفقهُّللخطيبُُّّ454ُّ،453ُّ/8رقمي ُُّّ، 421ُّ،422وقالُّابنُّقيمُّاجلوزيةُّ وأسانيدُّهذهُّاآلثارُّعنُّعمرُّيفُّغايةُّال صحةُّ.انظرُّ:أعالمُّاملوقعنيُُّّ .55ُّ/8
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البحثّالسادسّ:إنكارّاالحتجاجّبأخبارّاآلحاد( )2
يدعيُّبعضُّاملتومهنيُّأنُّأخبارُّاآلحاد ُّالُّحيتجُّهباُّيفُّالدينُّ،زاعمنيُّأهناُّتفيدُّالظنُّالُّاليقنيُّباعتافُّعل ماءُّاحلديث ُّأنفسهمُّ،
وقدُّذمُّاهللُّعزُّوجلُّ الظنُّكماُّيفُّقوله {ُّ :إنُّيتبعونُّإالُّالظنُّوإنُّالظنُّالُّيغينُّمنُّاحلقُّشيئا} ُّ[ النجمُّ، ]21ُّ:ويقولُّالرسولُّصلىُّ
اهللُّعليهُّوسلمُّ «ُّ:إياكمُّوالظنُّ،فإنُّالظنُّأكذبُّاحلديث» ُّ،ويستدلونُّعلىُّذلكُّ:مبوقفُّالنيبُّمنُّخربُّذيُّاليدينُّ،حيثُّملُّيقبلهُّ
حىتُّوافقهُّعليهُّالباقونُّ ،وكذاُّتوقفُّالصحابةُّيفُّقبولُّخربُّالواحدُّ،ومنُّذلكُّ:توقفُّأيبُّبكرُّالصديقُّيفُّقبولُّخربُّاملغريةُّبنُّشعبةُّ
يفُّمرياثُّاجلدةُّ،حىتُّتابعهُّحممدُّبنُّمسلمةُّ،وتوقفُّعمرُّبنُّاخلطابُّيفُّقبولُّخربُّأيبُّموسىُّاألشعريُّيفُّاالستئ ذانُّ،حىتُّتابعهُّأبوُّ
سعيدُّ اخلدري ُّ،ويتساءلونُّ:أليسُّراويُّاحلديثُّهذاُّبشراُّقدُّينسىُّأوُّخيطئُّ،وقدُّتتفاوتُّكلماتُّالرواةُّيفُّنقلُّحادثةُّواحدة ُّتبعاُّ
لذلك؟!ُّوإذاُّكناُّيفُّشئونُّالدنياُّنستوثقُّللحقوقُّ،بأنُّنأخذُّبشهادةُّرجلنيُّعدلنيُّ،أوُّرجلُّوامرأتنيُّ،فكيفُّهنبطُّبنصابُّاالستيثاقُّ
يفُّشئونُّالدينُّعنُّالدنيا؟!ُّوم نُّهؤالءُّمنُّيدعيُّقبولُّخربُّاآلحادُّيفُّالفروعُّدونُّاألصولُّ(العقيدة) ُّرامنيُّمنُّوراءُّذلكُّإىلُّ:إسقاطُّ
حجيةُّأخبار ُّاآلحادُّاليتُّتنبينُّعليها ُّكثريُّمنُّاألحكام ُّسواءُّيفُّالعقيدةُّأوُّالفروعُّ .
نقدّعامُّ :
احلديثُّ،واآلحاد ُّمنُّ
ُّ
 -8إنُّالظنُّالراجح ُّالذيُّيفيدُّالعلم ُّعندُّاحملدثنيُّوالفقهاء ُّخيتلفُّعنُّالظن ُّمبعىنُّال شكُّيف ُّاآليةُّو
األخبارُّهيُّماُّيرويهُّعدد ُّدونُّالتواترُّكالثالثة ُّأوُّاالثننيُّيفُّالطبقةُّالواحدةُّ ،ونادراُّجداُّماُّينفردُّبه ُّراوُّواحدُّيفُّطبقةُّواحدة؛ ُّويفُّ
السنةُّتؤيدهُّ
ُّ
هذهُّاحلالةُّالُّبدُّأنُّتتلقاهُّاألمةُّبالقبولُّحىتُّجيريُّالعملُّبهُّ،والُّتتلقاهُّاألمةُّبالقبولُّإالُّإذاُّكانُّعليهُّأدلةُّمنُّالقرآنُّو
كحديث"ُّ:األعمالُّبالنيات"ُّالذيُّهوُّيفُّأعلىُّدرجاتُّالصحةُّوتؤيدُّمعناهُّعشراتُّاآلياتُّواألحاديثُّاألخرىُّ،إضافةُّإىلُّالشروطُّ
الصارمةُّاليتُّوضعهاُّالعلماءُّيفُّقبولُّخربُّاآلحادُّ .
كذلكُّسريةُّالصحابةُّالكرامُّوإمجاعُّ
ُّ
 -ُّ2لقدُّتضافرتُّاألدلةُّالعقليةُّوالنقليةُّالصرحيةُّمنُّالقرآنُّوالسنةُّعلىُّحجيةُّخربُّاآلحادُّو
األمةُّالقائمُّعلىُّالعملُّخبربُّاآلحادُّالدائمُّيفُّكلُّأمورُّالدينُّسواءُّالعقديةُّمنهاُّأوُّالتشريعية؛ُّإذُّالُّيعقلُّأنُّنعتمدهُّيفُّجانبُّمنُّ
جوانبُّالدينُّونتكهُّيفُّجانبُّآخرُّ،وإالُّفماذاُّلوُّاجتمعُّيفُّحديثُّواحدُّعقيدةُّوأحكامُّ،فه لُّنعتمدُّماُّخيصُّاألحكامُّونتك ُّماُّ
خيتصُّبالعقيدة؟! ُّ
 -ُّ 3الُّيصحُّقياسُّالروايةُّعلىُّالشهادةُّ،وذلكُّأنُّالروايةُّشرعُّعامُّتكفلُّاهللُّحبفظهُّوقيدُّلهُّمنُّحيفظهُّوملُّيتكفلُّسبحانهُّ
وتعاىلُّ حبفظُّالدماءُّواألموال؛ُّفاخلوفُّمنُّالكذبُّيفُّالشهادةُّأشدُّ،كماُّأنُّتوثيقُّالرواةُّوتعديلهمُّعملُّقامُّعليهُّأفذاذ ُّ النقادُّ ،أماُّ
الشهودُّفالُّيتوفرُّيفُّتعديلهمُّمثلُّذلكُّأبداُّ .
ُُُُُُّّّّّّ -ُّ4كانُّتوقفُّالنيبُّصلىُّاهللُّعليه ُّوسلمُّوالصحابةُّرضيُّاهللُّعنهم ُّ منُّبعدهُّيفُّقبولُّخربُّالواحدُّزيادةُّيفُّالتثبتُّواالستيثاقُُّّ
ُّ،وملُّيكنُّرداُّحلجيةُّخربُّالواحدُّيفُّالفروعُّ،بدليلُّأنُّهذاُّالتوقفُّملُّيكنُّم طرداُّ،بلُّكانُّنادراُّملاُّقدُّثبتُّعنهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّ
والصحابةُّقبوهلمُّأخبار ُّآحادُّكثريةُّدونُّتوقفُّ .

أوالّ.اختالطّالمفاهيمّوالمصطلحاتّ :
 - 1السنةُّالنب ويةُّيفُّكتاباتُّأعداءُّاإلسالمُّ"مناقشامهاُّ والردُّعليها"ُّ،دُّ.عمادُّالسيدُّالشربيينُّ ،دارُّاليقنيُّ،مصرُّ،ط8423ُّ، 8هـ2002ُّ/م ُّ.السنةُّبنيُّاألصولُّ والتاريخُّ ،
محاديُّذ ويبُّ،املركزُّالثقايفُّالعريبُّ،ط 2005ُّ، 8مُّ.حجيةُّالسنةُّوردُّالشبهاتُّاليتُّأثريتُّحوهلاُّ،اجلامعةُّالد وليةُّبأمريكاُّالالتينيةُّ ،برنامج ُّالبكالوريوسُّ ،طبعةُّخاص ةُّ.
الشبهاتُّالثالثونُّاملثارة ُّإلنكارُّالسنةُّالنب ويةُّ،دُّ.عبدُّالعظيمُّاملطعينُّ ،مكتبة ُّوهبةُّ،القاهرةُّ،ط8420ُّ، 8هـ8111ُّ/م ُّ.السنةُّالنب وية ُّحجيةُّ وتد ويناُّ،حممدُّصاحلُّ
الغرسيُّ ،مؤسسةُّالريانُّ،بريوتُّ،ط8422ُّ، 8هـ2002ُّ/م ُّ.مصادرُّالتشريع ُّومنهجُّاالستدالل ُّ والتلقيُّ،محديُّعبدُّاهللُّ ،مكتبة ُّأ والدُّالشيخُّللتاثُّ،مصرُّ،ط2004ُّ،8م ُّ.
التبيانُّفيماُّجدُّمنُّأمرُّاجلانُّ،أبوُّعمرُّفوزيُّبنُّعبدُّالعزيزُّ،دارُّالدعوةُّ،مصرُّ،ط8424ُّ،8هـ 2005ُّ/مُّ.السنةُّبنيُّكيدُّاألعداءُّوجهلُّاألدعياءُّ،محديُّعبدُّالعظيمُّ
الصعيدي،مكتبة ُّأ والدُّالشيخُّ،مصرُّ،ط2002ُّ،8م ُّ.دفاعُّعنُّاحلديثُّالنبويُّ ،دُّ.أمحدُّعمرُّهاشمُّ ،مكتبةُّوهبةُّ،القاهرةُّ،ط8428ُّ، 8هـ2000ُّ/م.
أماُّ خربُّاآلحادُّ:هوُّماُّملُّجتتمعُّفيهُّشروطُّاملت واترُّ،فيشملُّماُّرواهُّ واحدُّيفُّطبقةُّأوُّيفُّمجيعُّالطبقاتُّوماُّرواهُّاثنانُّوماُّرواهُّثالثةُّفصاعداُّ،ماُّملُّيصلُّإىلُّعددُّالت واترُّ .

138

السنّـ ـ ـةّالنبـ ـ ـويةّوحيّرب ـ ـ ـانيّ،منـ ـ ـاقشةّلدعاوىّأع ـ ـ ـداءّالس ـ ـ ـنـةّال ـ ـنـ ـبـويـةّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّإعدادّ:محـ ـ ـ ـ ـ ــمدّأحم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدّص ـ ـ ـ ــبرة

أخبارّاآلحادّ:ينقسمُّاحلديثُّمنُّحيثُّعددُّرواتهُّإىلُّ:متواترُّوآحادُّ،فاملتواترُّ :ماُّرواهُّمجعُّحتيلُّالعادةُّتواطؤهمُّعلىُّالكذبُّ
أوُّصدورهُّم نهمُّاتفاقاُّمنُّغريُّقصدُّ،ويستمرُّذلكُّمنُّأولهُّإىلُّآخرهُّويكونُّمرجعهُّإىلُّاحلسُّمنُّمشاهدُّأوُّمسموعُّأوُّحنومها( ُّ)8
واآلحادُّأوُّخربُّالواحدُّ :هوُّماملُّجتتمعُّفيهُّشروطُّاملتواترُّ،فيشملُّما ُّرواهُّواحدُّيفُّطبقةُّأوُّيفُّمجيعُّالطبقاتُّ،وماُّرواهُّاثنانُّ ،وماُّ
رواهُّثالثةُّفصاعداُّ،ماُّملُّيصلُّإىلُّعددُّالتواترُّ .
وينقسمُّإىلُّ :مشهورُّ :وهوُّماُّرواهُّثالثةُّفصاعداُّيفُّكلُّطبقةُّوملُّيصلُّإىلُّحدُّالتواترّ ُّ،وعزيزُّ :ماُّالُّيرويهُّأق لُّمنُّاثننيُّيفُّ
مجيعُّالطبقاتُّوقد ُّيزيدُّيفُّبعضُّطبقاتهُّعلىُّاالثننيّ ُّ،وغريبُّ :هوُّماُّينفردُّبروايتهُّراوُّواحدُّإماُّيفُّكلُّطبقةُّمنُّطبقات ُّ السندُّأوُّيفُّ
بعضهاُّ.ومثاله«ُّ:حديثُّإمناُّاألعمالُّبالنيات» ُّ فهوُّحديثُّفردُّغريب ُّيفُّأولهُّ،مستفيضُّيفُّآخرهُّ ،وهوُّصحيح( ُّ .)2
ومنُّهذاُّيتضحُّأنُّخربُّاآلحادُّليسُّكماُّيفهمهُّالناسُّأنهُّهوُّاخلربُّالذيُّانفردُّبهُّراوُّواحد؛ُّإذُّهذاُّقسمُّمنُّأقسامهُّالثالثةُّ
لذلكُّكانتُّأخبارُّاآلحادُّهيُّالقسمُّاألكربُّيفُّالسنةُّالنبوية؛ُّألنُّاملتواترُّوخاصةُّاللفظيُّقليلُّ،بالنسبةُّإىلُّجمموعُّماُّرويُّفيهاُّ،وهبذاُّ
أيضاُّتتبنيُّخطورةُّالدعوةُّإىلُّإنكارُّحجيةُّأخبارُّاآلحادُّواهلدفُّمنُّورائهاُّهوُّهدمُّللسنةُّكلها؛ُّإذُّهدمُّأغلبهاُّهوُّهدمُّهلاُّ،ويفُّهذاُّ
يقولُّالدكتورُّيوسفُّالقرضاوي" ُّ:علىّأنّكثيراّممنّيتناولونّهذاّاألمرّيعنيّإنكارّحجيةّخبرّالواحدّالّيدركونّمعنى ّحديثّ
اآلحادّويحسبونّأنهّالذيّرواهّواحدّفقطّ،وهذاّخطأّفالمرادّبحديثّاآلحادّماّلمّيبلغّدرجةّالتواترّوقدّيرويهّاثنانّأوّثالثةّ

أوّأربعةّأوّأكثرّمنّالصحابةّوأضع افهمّمنّالتابعين"( ُّ .)3

يقولُّالدكتورُّأبوُّزهرة"ُّ:ويشتطُّلقبولُّخربُّاآلحادُّالعدالةُّوالضبطُّ،وأنُّيكونُّالراويُّقدُّمسعُّاحلديثُّعمنُّيرويهُّعنهُّبأنُّ
يكونُّاللقاءُّبينهماُّثابتاُّ،وأالُّيكونُّيفُّمنتُّاحلديثُّشذوذُّبأالُّيكونُّخمالفا ُّ للمقررُّالثابتُّعندُّأهلُّاحلديثُّ،أوُّماُّعلمُّمن ُّ الدينُّ
بالضرورةُّ،أوُّخمالفا ُّللق طعيُّمنُّالقرآنُّ ،وإنّالعدالة ُّ معناها ُّأالُّيكون ُّمعروفاُّبالكذبُّ،وأن ُّيكونُّمؤدياُّللفرائض ُّمنتهياُّعن ُّالنواهيُّ
عدالةُّأالُّيكونُّصاحبُّبدعةُّيفُّالدينُّيدعوُّ
ُّ
يفُّالدينُّ،فالُّيقبلُّروايةُّيفُّالدينُّممنُّالُّيتحرجُّمنُّخمالفةُّأوامرُّالدينُّونواهيهُّ.ومنُّال
إليهاُّ،وأماّالضبط ُّ فقدُّفسره ُّفخرُّاإلسالمُّالبزدوي ُّبقولهُّ:أما ُّالضبطُّفإنُّتفسريه ُّهوُّمساع ُّالكالمُّكما ُّحيقُّمساعهُّ ،مثُّفهمه ُّمبعناهُّ
الذيُّأريدُّبهُّ،مثُّحفظهُّببذلُّاجملهودُّلهُّ،مثُّالثباتُّعليهُّمبحافظةُّحدودهُّ،ومراقبتهُّمبذاكرتهُّعلىُّإساءةُّال ظنُّبنفسهُّإىلُّحنيُّأدائهُّ،
وهوُّنوعانُّ:ضبطُّاملنتُّبصيغته ُّومعناهُّ،والثان ُّأنُّيضمُّإىل ُّهذهُّاجلملةُّضبطُّمعناهُّ،فقها ُّوشرعاُّوهذاُّأكملهاُّ،واملطلقُّمن ُّالضبطُّ
يتناولُّالكامل؛ُّوهلذاُّملُّيكنُّخربُّمنُّاشتدتُّغفلتهُّخلقةُّأوُّمساحمةُّوجمازفةُّحجةُّلعدمُّالقسمُّاألولُّمنُّالضبطُّ،وهلذاُّقصرتُُّّروايةُّ
منُّملُّيعرفُّبالفقهُّعندُّمعارضةُّمنُّعرفُّبالفقهُّيفُّبابُّالتجيح"( ُّ .)4
وهذهُّالشروطُّاليتُّذكرها ُّالشيخُّأبوُّزهرةُّعنُّالعلماءّ ،منهاّماّهو ّفيّراويّالحديثّ ،ومنهاّماّهو ّفيّمتنّالحديثّ .
أماُّالشروطُّاخلاصةُّبراويُّاحلديثُّفنستطيعُّأنُّنفصلهاُّمنُّكالمهُّعلىُّالنحوُّالتايلُُّّ .8ُّ:العدالةُُّّ .2ُّ،الضبطُُّّ .3ُّ،أنُّيكونُّ
فقيهاُّ ُّ .4ُّ،أنُّيعملُّالرواةُّمباُّيوافقُّاخلربُّوالُّخيالفهُّ ُّ .5ُّ،أنُّيؤديُّاحلديثُّحبروفهُّ ُّ .4ُّ،أنُّيكونُّعاملاُّمباُّحييلُّمعانُّاحلديثُّمنُّ
اللفظُّ .
وأماُّالشروطُّاخلاصة ُّباحلديثُّفهيُّ ُّ .8ُّ :أنُّيكون ُّمتصلُّالسندُّبرسول ُّاهللُّصلىُّاهلل ُّعليهُّوسلمُّ ُّ .2ُّ،خلوهُّمن ُّالشذوذُّ
والعلةُُّّ .3ُّ،أالُّخيالفُّالسنةُّاملشهورة؛ُّقوليةُّكانتُّأوُّفعليةُُّّ .4ُّ،أالُّخيالفُّماُّكانُّعليهُّالصحابةُّوالتابعونُّ،وأالُّخيالفُّعمومُّالكتابُّ
أوُّظاهرهُّ ُّ .5ُّ،أالُّيكونُّبعضُّالسلفُّقدُّطعنُّفيهُُّّ .4ُّ،أالُّيشتملُّاحلديثُّعلىُّ زيادةُّيفُّاملنتُّأوُّالسندُّانفردُّهباُّراويهُّعنُّالثقاتُّ،
1
2
3
4

 الوسيطُّيفُّعلومُّومصطلحُّاحلديثُّ ،دُّ.حممدُّحممدُّأبوُّشهبةُّ ،مكتبةُّالسنةُّ،القاهرةُّ،ط8422ُّ،8هـ2004ُّ/م ُّ،صُّ .814الوسيطُّيفُّعلومُّومصطلحُّاحلديثُّ ،دُّ.حممدُّحممدُّأبوُّشهبةُّص ُّ. 201ُّ:205وانظرُّ:تيسريُّمصطلحُّاحلديثُّ ،دُّ.حممودُّالطحان ُّ،مكتبةُّاملعارفُّ،الرياضُّ،صُّ .20جرميةُّ الردةُّوعق وبةُّاملرتد ُّيفُّضوءُّالقرآنُّ والسنةُّ،دُّ.يوسفُّالقرضاويُّ،مكتبة ُّوهبةُّ،القاهرةُّ،ط8425ُّ،2هـ2005ُّ/مُّ،صُّ . 43-أصولُّالفقهُّ،حممدُّأبوُّزهرةُّ ،دارُّالفكرُّالعريبُّ،القاهرة2004ُّ،مُّ،صُّ 805بتصرفُّ .
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وهكذاُّاحتاطُّالعلماءُّيفُّقبولُّخربُّالواحدُّ،فاشتطواُّلهُّالشروطُّالكافيةُّ،ووضعواُّلراويهُّالصفاتُّالالزمةُّاليتُّجتمعُّبنيُّالثقةُّيفُّالدينُّ
والصدقُّيفُّاحلديث( ُّ .)8
وإذاُّك انُّخربُّالواحدُّيتوفرُّفيهُّويفُّراويتهُّمثلُّهذهُّالشروطُّ،فهلُّمنُّاملعقولُّأنُّيقالُّإنهُّالُّحيتجُّبهُّيفُّأمورُّالعقيدة؟ ُّإنُّ
هذهُّاملقاييسُّالدقيقةُّ،والشروطُّالقويةُّاحملكمةُّاليتُّوضعهاُّعلماءُّاحلديثُّ،واليتُّالُّتعرفُّالدنياُّمثيالُّهلاُّ،تدفعُّكلُّحماولةُّحياولُّأعد اءُّ
السنةُّإلصاقها ُّباحل ديث ُّالنبوي ُّ ،وبهذه ّالشروط ّيتضح ّمعنى ّقولّالعلماءّ :إن ّحديث ّاآلحاد ّيفيد ّالعلم ّالظني ّالراجح ّومعنىّ
قولهمّ:إنّاألمةّتلقتهّبالقبول ّأيّفيّالطبقةّالتيّتليّالتابعين ّولذاّوجب ّالعملّبهّإنّلمّيعارضهّمعارضُّ .

ولقدُّكانُّاألئمةُّأبوُّحنيفةُّوالشافعيُّوأمحدُّيأخذونُّبأخبارُّاآلحادُّإذ اُّاستوفتُّشروطُّالروايةُّالصحيحةُّ،بيدّأ نّأباّحنيفةّ

اشترطّمعّالثقةّبالراويّوعدالتهّأالّيخالفّعملهّماّيرويهُّ ،واشترطّاإلمامّمال ّّفيّاألخذّبخبرّاآلحادّأالّيخالفّما ّعليهّ
كشيخهُّربيعةُّالرأي ُّيرىُّ
ُّ
أهلّالمدينة ّ ؛ّألنهّيرىّأنّماّعليهّأهلّالمدينةّفيّاألمورّالدينيةّهوّروايةّاشتهرتّواستفاضتُّ،فهوُُّّ
ايةُّألفُّ،عنُّألفُّ،عنُّألفُّحىتُّيصلُّإىلُّالنيبُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّ،فإذاُّخالفهاُّخربُّآحادُّ
ُّ
أنُّعملُّأهلُّاملدينةُّيفُّأمرُّديينُّهوُّرو
اترُّعلىُّخربُّآحادُّيفُّنظرُّمالكُُّّ،وليسُّرداُّجمرداُّخلربُّاآلحادُّ،
ُّ
كانُّضعيفُّالنسبةُّللرسولُّفتقدمُّعليهُّفهوُّتقدميُّمشهورُّمستفيضُّمتو
وبذلكُّننتهيُّإىلُّأنُّاألئمةُّاألربعةُّيأخذونُّخبربُّاآلحادُّوالُّيردونهُّومنُّيردهُّيفُّبعضُّاألحوالُّفلسببُّرآهُّيضعفُّنسبتهُّإىلُّالرسولُّ
صلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّ،أوُّملعارضتهُّملاُّهوُّأقوىُّمنهُّسنداُّيفُّنظره( ُّ .)2
ومماُّجتدرُّاإلشا رةُّإليهُّأنُّاألمةُّالُّ تتلقىُّاخلربُّبالقبولُّإالُّبعدُّتوفرُّشروطُّالصحةُّفيهُّ،وكذلكُّتوافرُّاألدلةُّعليهُّمنُّالكتابُّ
والسنةُّ،واعتماد ُّالعملُّعليه ُّمنُّعهد ُّالصحابةُّفمن ُّبعدهمُّ،فمثال ُّحديث «ُّ:إمنا ُّاألعمالُّبالنية ُّوإمناُّالمرئ ُّماُّنوىُّ ،فمنُّكانتُّ
هجرتهُّإىلُّاهللُّورسولهُّفهجرتهُّإىلُّاهللُّ ورسولهُّ،ومنُّكانتُّهجرته ُّإىلُّدنيا ُّيصيبهاُّ،أوُّامرأةُّيتزوجها ُّفهجرتهُّإىلُّماُّهاجر ُّإليه»( ُّ .)3
فهذاُّاحلديثُّقدُّحتققتُّفيهُّشروطُّالصحةُّ ،بلُّهوُّيفُّأعلىُّدرجاتُّالصحة؛ ُّلذاُّرواهُّالبخاريُّومسلمُّ،رغمُّأنه ُّحديثُّ
آحادُّبلُّفردُّيفُّأرب عُّطبقاتُّ،حيثُّتفردُّبهُّعمرُّبنُّاخلطابُّفلمُّيصحُّإالُّعنهُّ،وتفردُّبهُّعلقمةُّبنُّوقاصُّالليثيُّفلمُّيصحُّإالُّعنهُّ
عنُّعمرـُّرضيُّاهللُّعنهُُّّ، -وتفردُّبهُّحممدُّبنُّإبراهيمُّالتيميُّعنُّعلقمةُّ،وتفردُّبهُّحيىيُّبنُّسعيدُّعنُّحممدُّبنُّإبراهيمُّ،مثُّاشتهرُّعنُّ
حيىيُّبنُّسعيدُّبعدُّذلكُّ،قالُّابنُّحجر"ُّ:وق دُّتواترُّالنقلُّعنُّاألئمةُّيفُّتعظيمُّقدرُّهذاُّاحلديثُّ:قالُّأبوُّعبدُّاهللُّالبخاريُّ:ليسُّيفُّ
أخبارُّالنيبُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّشيءُّأمجعُّوأغىنُّوأكثرُّفائدةُّمنُّهذاُّاحلديثُّ...وذكرُّأبوُّجعفرُّالطربيُّأنُّهذاُّاحلديثُّالُّيروىُّ
عنُّعمرُّإالُّمنُّروايةُّعلقمةُّ،والُّعنُّعلقمةُّإالُّمنُّروايةُّحمم دُّبنُّإبراهيمُّ،والُّعنُّحممدُّبنُّإبراهيمُّإالُّمنُّروايةُّحيىيُّبنُّسعيدُّ .
مثُّيعلقُّابنُّحجرُّعلىُّذلكُّبقوله"ُّ:وهوُّكماُّقالُّ،فإنهُّإمناُّاشتهرُّعنُّحيىيُّبنُّسعيدُّوتفردُّبهُّمنُّفوقهُّوبذلكُّجزمُّالتمذيُّ
والنسائيُّوالبزارُّوابنُّالسكنُّومحزةُّبنُّحممدُّالكنانُّ،وأطلقُّاخلطايبُّنفيُّاخلالفُّبنيُّ أهلُّاحلديثُّيفُّأنهُّالُّيعرفُّإال ُّهبذاُّاإلسنادُّ،
وهوُّكماُّقالُّلكنُّبقيدينُّ :
أحدمهاُّ :الصحةُّألنهُّوردُّمنُّطرقُّمعلولةُّذكرها ُّالدارقطينُّوأبوُّالقاسمُّبنُّمندهُّوغريمهاُّ .
ثانيهما ُّ :السياقُّألنه ُّوردُّيفُّمعناه ُّعدةُّأحاديثُّصحت ُّيفُّمطلقُّالنيةُّكحديثُّعائشة ُّوأمُّسلمةُّعند ُّمسلمُّ«يبعثهم ُّاهللُّ
علىُّنيامهم»( ُّ، )4وحديثُّابنُّعباسُّ«ولكنُّجهادُّونية»( ُّ، )5وحديثُّأيبُّموسى «ُّ:منُّقاتلُّلتكونُّكلمةُّاهللُّهيُّالعلياُّفهوُّيفُّسبيلُّ
1
2
3
4
5

دفاعُّعنُّاحلديثُّالنبويُّ،دُّ.أمحدُّعمرُّهاشمُّ ،مكتبةُّوهبةُّ،القاهرةُّ،ط8428ُّ،8هـ 2000ُّ/مُّ،صُّ 44ُّ،45بتصرفُّ .أصولُّالفقهُّ،حممدُّأبوُّزهرةُّ ،دارُّالفكرُّالعريبُّ،القاهرة8422ُّ،هـ2004ُّ/م ُّ،صُّ805ُّ،804بتصرفُّ . صحيحُّالبخاري ُّ(بشرحُّفتحُّالباري)ُّ،) 510ُّ/ 88(ُّ،رقم ُّ(ُّ.) 4411صحيحُّمسلمُّ(بشرحُّالنووي)ُّ،) 2122ُّ/2( ُّ،رقمُّ(ُّ .) 4144 صحيحُّمسلمُّ(بشرحُّالنووي)ُّ،كتابُّ:الف نتُّ وأشراطُّالساعةُّ،بابُّ:اخلسفُّباجليش ُّالذيُّيؤمُّالبيتُّ،) 3115ُّ/1(ُّ ،رقمُّ(ُّ .)2888 -صحيحُّالبخاري ُّ(بشرحُّفتحُّالباري)ُّ،) 54ُّ/4(ُّ،رقمُّ(ُّ.) 8134صحيحُّمسلمُّ(بشرحُّالنووي)ُّ،)2801ُّ/ 5(ُّ،رقمُّ(ُّ .) 3244
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اهلل»( )8متفقُّعليهماُّ،بلُّلقدُّوردُّيفُّمع ىنُّهذاُّاحلديثُّآياتُّبيناتُّمنُّالقرآنُّالكرميُّكقولهُّتعاىل{ُّ :قلُّإمناُّأناُّبشرُّمثلكمُّيوحىُّإيلُّ
أمناُّإهلكمُّإلهُّواحدُّفمنُّكانُّيرجوُّلقاءُّربهُّفليعملُّعمالُّصاحلاُّوالُّيشركُّبعبادةُّربهُّأحدا}ُّ[ الكهفُّ .]880ُّ:قالُّتعاىل{ :وماُّأمرواُّ
إالُّليعبدواُّاهللُّخملصنيُّلهُّالدينُّحنفاءُّويقيمواُّ الصالةُّويؤتواُّالزكاةُّوذلكُّدينُّالقيمة}[ البينةُّ]5:وقالُّتعاىل{ُّ :لنُّينالُّاهللُّحلومهاُّوالُّ
دماؤها ُّولكنُّينالهُّالتقوىُّمنكم} ُّ[ احلجُّ .]32ُّ:إىلُّغريُّذلكُّمنُّاآلياتُّاليتُّيتعذرُّحصرها ُّيفُّهذاُّاملعىنُّ .
وبناءُّعلىُّذلكُّنستطيعُّأنُّجنزم ُّبأنُّكلُّحديث ُّآحادُّحكمُّالعلماءُّبصحتهُّفهوُّصحيح ُّمنسوبُّإىلُّالنيبُّصلىُّاهلل ُّعليهُّ
وسلمُّ،وهوُّمنُّالوحيُّاإلهليُّ،وكذلكُّيتضحُّلديناُّمصطلحُّالظنيةُّالذيُّأطلقهُّالعلماءُّعلىُّحديثُّاآلحادُّبقوهلم"ُّ:إنهّيفيدّالعلمّ

أوّالظنّالراجح"ّأيّيفيدّإدراكّالطرفّالراجحّ،وهذاّبالّش ّيختلفّتماماّعنّالظنّالذيّيعنيّالش ّوالترددّأوّالكذبُّ،
وأ ماُّاستدالهلمُّبالظنُّالواردُّيفُّقولهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم «ُّ:إياكمُّوالظنُّ،فإنُّالظنُّأكذبُّاحلديث»( ُّ)2ويفُّقولهُّتعاىلُّ{ُّ :إنُّيتبعونُّ
إالُّالظـنُّوإنُّالظـنُّالُّيغنـيُّمنُّاحلـقُّشيئـا}ُّ[ النجمُّ ،]21:فالظنُّيفُّاصطالحاتُّالعلومُّاملختلفةُّيردُّمبعانُّكثريةُّوليسُّكلهُّمذموماُّ
بلُّمنهُّاحملمودُّكماُّسنوضحهُّ .
· ّّّّّّّالفرقّبينّالظنّالمذموم ّومصطلحّالظنية ّعندّالفقهاء ّوالمحدثينّ :
مماُّسبقُّيتضحُّأنُّهذاُّالربطُّبنيُّالظنُّاملذمومُّالذيُّوردُّيفُّاآليةُّالكرميةُّواحلديثُّالصحيحُّاملستدلُّهبماُّمنُّقبلُّاملتومهنيُّ
وبنيُّمصطلحُّالظنية ُّالذيُّأطلقه ُّعلماء ُّاحلديثُّعلىُّأخبار ُّاآلحاد ُّ هذاُّالربط ُّمنُّأفرىُّالفرى؛ ُّألنُّاملقصودُّبالظن ُّالواردُّيف ُّاآليةُّ
الكرميةُّواحلديثُّالشريف ُّ،غريُّالظنُّالذيُّوصفُّبهُّخربُّاآلحادُّعلىُّلسانُّأئمةُّاملسلمنيُّمنُّالفقهاءُّواحملدثنيُّواألصولينيُّ .
فاملقصودُّبالظنُّالواردُّيفُّقولهُّعزُّوجل {ُّ :وماُّهلمُّبهُّمنُّعلمُّإنُّيتبعونُّإالُّالظنُّوإنُّالظنُّالُّيغينُّمنُّاحلقُّشيئا}ُّهوُّتركُّ
احلقُّالثابتُّقطعاُّواتباعُّالظنُّالذيُّالُّدليلُّعليهُّ،والذيُّالُّيدفعُّشيئاُّمنُّهذاُّاحلقُّالثابت ُّ(  )3؛ُّإذُّاآليةُّتتحدثُّعنُّادعاءُّالكفارُّ
ُّيؤمنونُّباآلخرة ُّليسمونُّ
ُّ
أنُّاملالئكةُّإناثُّ ،وأهنمُّبناتُّاهللُّ ،وأنُّاهلل ُّاصطفىُّالبناتُّعلى ُّالبننيُّ،مثُّيقول ُّعزُّوجل{ُّ :إنُّالذينُّال
املالئكةُّتسميةُّاألنثىُّ(ُّ) 22وماُّهلمُّبهُّمـنُّعلـمُّإنُّيتبعـونُّإالُّالظـنُّوإنُّالظـنُّالُّيغنـيُّمنُّاحلقُّشيئا} ُّ،فهذاُّإنكارُّمنُّاهللُّعلىُّ
كنيُّيفُّتسميتهمُّاملالئكةُّتسميةُّاألنثىُّ،وجعلهمُّبناتُّاهللُّعزُّوجل؛ُّوهلذاُّقالُّعزُّوجل{ُّ :وماُّهلمُّبهُّمنُّعلم} ُّأيُّ:ليسُّهلمُّ
ُّ
املشر
علمُّصحيحُّيصدقُّماُّقالوهُّ،بلُّهوُّكذبُّوزورُّوافتاءُّ،وكفرُّشنيعُّ،هلذاُّفإنُّظنهمُّهذاُّالُّجيديُّشيئا ُّوالُّيقومُّأبداُّمقامُّاحلق( ُّ )4
أماُّالظنُّالواردُّيفُّاحلديثُّيفُّقولهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم «ُّ:إياكمُّوالظنُّفإنُّالظنُّأكذبُّاحلديث»( ُّ، )5فإنُّاملرادُّمنهُّالنهيُّ
عنُّظنُّالسوءُّ،واحملرمُّمنُّالظنُّماُّيستمرُّصاحبهُّعليهُّ،ويستقرُّيفُّقلبهُّ،دونُّماُّيعرضُّيفُّالقلبُّوالُّيستقرُّ،فإن ُّهذاُّالُّيكلفُّبهُّ،
هذاُّعنُّاملقصودُّبالظنُّيفُّاآليةُّالكرميةُّواحلديثُّالذيُّاستدلُّبهُّهؤالء ُّ املدعون ُّ ،أماُّعنُّحقيقةُّالظنُّاملنسوبُّألخبارُّاآلحادُّفإنناُّ
نوضحُّأوالُّأنُّالظنُّيفُّالقرآنُّالكرميُّقدُّوردُّعلىُّأربعةُّأوجهُّ :
فوردُّمبعىنُّ :اليقنيُّيفُّعشرةُّمواضعُّمنهاُّقولهُّعزُّوجل {ُّ :الذينُّيظنونُّأهنمُّمالقوُّرهبمُّوأهنمُّإليهُّراجعون}[ البقرةُّ.]44ُّ:أيُّ
يوقنونُّأهنمُّمالقوُّرهبمُّ،وقولهُّعزُّوجل {ُّ :إنُّظننتُّأنُّمالقُّحسابيه}[ احلاقةُّ .]20ُّ :
ُّ
ووردُّمبعىنُّ :الشكُّيفُّمواضعُّمنهاُّ:قولهُّعزُّوجل {ُّ :إنُّنظنُّإالُّظنا ُّوماُّحننُّمبستيقنني} ُّ[ اجلاثيةُّ .]32ُّ:

1
2
3
4
5

 صحيحُّالبخاري ُّ(بشرحُّفتحُّالباري)ُّ،) 34ُّ،33ُّ/4(ُّ،رقم ُّ(ُّ.) 2180صحيحُّمسلمُّ(بشرحُّالنووي)ُّ،) 2123ُّ/2(ُّ،رقمُّ(ُّ .)4132 صحيـحُّالبخـاري ُّ(بشرحُّفتحُّالباري)ُّ ،كتــابُّ:الوصايـاُّ،بـابُّ:قـولُّاهللُّتعالـىُّ )ُّ :منُّبعدُّوصيةُّيوصيُّهبا ُّ(ُّ،) 448ُّ/5(ُّ ،معلقاُّ . انظرُّ:دراساتُّيفُّاحلديثُّالنبوي ُّ وتاريخ ُّتد وينهُّ،دُّ.حممدُّمصطفىُّاألعظميُّ ،املكتب ُّاإلسالميُّ،بريوت8483ُّ،هـ8112ُّ/م ُّ) 34ُّ/8(ُّ،بتصرفُّ .تفسريُّالقرآنُّالعظيمُُّّ،ابنُّكثريُّ،املكتبة ُّالتوفيقية،مصرُّ،دُّ.ت ُّ .) 352ُّ/ 2(ُّ، -صحيحُّالبخاري ُّ(بشرحُّفتحُّالباري)ُّ،كتابُّ:الوصاياُّ،بابُّ:قولُّاهللُّعزُّوجلُّ )ُّ :منُّبعدُّوصيةُّيوصيُّهبا ُّ( ُّ) 448ُّ/5(ُّ ،معلقاُّ .
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السنّـ ـ ـةّالنبـ ـ ـويةّوحيّرب ـ ـ ـانيّ،منـ ـ ـاقشةّلدعاوىّأع ـ ـ ـداءّالس ـ ـ ـنـةّال ـ ـنـ ـبـويـةّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّإعدادّ:محـ ـ ـ ـ ـ ــمدّأحم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدّص ـ ـ ـ ــبرة

ووردُّمبعىنُّ :التهمةُّ،كماُّيفُّقولهُّعزُّوجل{ُّ :وظننتمُّظنُّالسوء} ُّ[ الفتحُّ،]82ُّ:وقولهُّتعاىل{ُّ:وماُّهوُّعلىُّالغيبُّبظنني}ُّ
[ التكوير ُّ]24ُّ:على ُّقراءةُّالظاءُّ،أيُّ:ماُّحممدُّعلىُّماُّأنزلهُّاهللُّإليهمُّمبتهمُّ .
ووردُّمبعىنُّ :احلسبانُّ،كماُّيفُّقولهُّعزُّوجل{ُّ :إنهُّظنُّأنُّلنُّحيورُّ}[ االنشقاق ُّ]84ُّ:أيُّ:إنهُّحسبُّأنُّلنُّيرجعُّ،أيُّ:أنُّ
لنُّيبعثُّ .
ومنُّهذهُّاآلياتُّيتضحُّأنُّلفظُّ"ظن"ُّلهُّعدةُّمعانُّ،فهوُّليسُّمبعىنُّ الشكُّدائماُّ،وإمناُّقدُّيأيتُّمبعىنُّاليقنيُّ،فحينما ُّميدحُّ
اهللُّعبادهُّالصاحلنيُّهلُّيعقلُّأنُّميدحهمُّبالشكُّيفُّاحلسابُّواملعاد؟ُّالُّ،وعليهُّفالظنُّيفُّقولهُّعزُّوجل{ُّ :واستعينواُّبالصربُّوالصالةُّ
وإهناُّلكبريةُّإالُّعلىُّاخلاشعنيُّ(ُّ) 45الذينُّيظنونُّأهنمُّمالقوُّرهبمُّوأهنمُّإليهُّراجعون}ُّ[ البقرةُّ ]44:هوُّمبعىنُّاليقنيُّ،وهوُّخيتلفُّمتاماُّ
عنُّ"ظن"ُّمبعىنُّ"شك"ُّواليتُّيفُّقولهُّعنُّالكافرين {ُّ :وإذاُّقيلُّإنُّوعدُّاهللُّحقُّوالساعةُّالُّريبُّفيهاُّقلتمُّماُّندريُّماُّالساعةُّإنُّنظنُّ
إالُّظنا ُّوماُّحننُّمبستيقنني}ُّ ،حيث ُّأكدواُّمعىنُّالظنُّ،بأهنمُّيشكونُّيفُّالبعثُّبعدُّاملوتُّ،وليسواُّمبستيقنني( ُّ .)8
وعليهُّفليسُّمعىنُّالظنُّدائماُّالشكُّ،بلُّقدُّيتطرقُّملعانُّأخرىُّحيددهاُّالسياقُّالقرآنُّ،فهوُّليسُّمذموماُّكلهُّ،ولكنُّاملذمومُّ
فيهُّهوُّالظنُّالسيءُّ،كماُّقالُّعزُّوجل{ُّ :إنُّبعضُّالظنُّإمث} ُّ[ احلجراتُّ،]82ُّ:وهذهُّاآليةُّتد لُّداللةُّقاطعةُّعلىُّأنُّبعضُّالظنُّ
حقُّوصوابُّ،وهوُّماُّعناهُّعلماءُّاحلديثُّ،والظنُّالذيُّتفيده ُّاألحاديثُّوالسننُّهوُّالظنُّاملمدوحُّالذيُّيكفيُّحصولهُّيف ُّامتثالُّ
األمرُّ،واجتناب ُّالنهيُّ،وعلىُّذلكُّتنزلتُّآالفُّاألحكامُّالفقهيةُّيفُّهذهُّالشريعةُّالرحيمة( ُّ )2
ويؤكدُّماُّذهبناُّإليهُّأقوالُّأهلُّا للغةُّيفُّحتديدُّاملعىنُّالدقيقُّلكلمةُّالظنُّحيثُّأوضحواُّأنهُّيدورُّحولُّإدراكُّالطرفُّالراجحُّ
حىتُّقاربُّاليقنيُّ،فهذاُّهوُّأبوُّهاللُّالعسكريُّيعرفُّالظنُّبأنهُّ:رجحانُّأحدُّطريف ُّالتجويزُّ،والشكُّاستواءُّطريفُّالتجويزُّ .
فقدُّجاءُّيفُّلسانُّالعربُّ:الظنُّ:شكُّويقنيُّإالُّأنهُّليسُّبيقنيُّعيانُّ،إمناُّهوُّيقنيُّتدبرُّ...وُّ"طلبتُّالدنياُّمنُّمظان ُّحالهلا"ُّ
أيُّ:املواضعُّاليتُّيعلمُّفيهاُّاحلاللُّ...وإنهُّملظنةُّأنُّيفعلُّذاك؛ُّأيُّخليقُّمنُّأنُّيظنُّبهُّفعله"( ُّ،)3وقالُّالقرطيبُّ:ويستعملُّفيماُّملُّ
خيرجُّإىلُّاحلسُّبعدُّ،مثلُّقولهُّتعاىل{ُّ :فظنواُّأهنمُّمواقعوها} ُّ[ الكهفُّ... ]53ُّ:فالُّيقالُّيفُّرجلُّمرئيُّحاضرُّ:أظنُّهذاُّإنسانا( ُّ)4
ويقولُّالفريوزُّ آباديُّ:الظنُّ:علمُّحيصلُّمنُّجمردُّإمارةُّ،ومىتُّقويتُّأدتُّإىلُّالعلمُّ،ومىتُّضعفتُّجداُّملُّيتجاوزُّحدُّالتوهمُّ ،ونسوقُّ
قوالُّللزبيديُّيفُّتعريفُّالظنُّ،حيثُّيقولُّ:الظنُّ:التددُّالراجحُّبنيُّطريفُّاالعتقادُّغريُّاجلازمُّويقولُّابنُّسيده ُّ:الظنُّ:هوُّشكُّويقنيُّ،
إالُّأنهُّليسُّبيقني ُّعيانُّ،إمناُّهوُّيقنيُّتدبرُّ،فأماُّيقني ُّالعيانُّ،فالُّيقالُّلهُّإالُّعلم ُّويقولُّاألزهريُّ:الظنُّ:يقنيُّوشك( ُّ )5
وواضحُّمنُّتلكُّالتعريفاتُّألهلُّاللغةُّأنُّالظنُّليسُّشكا ُّوإمناُّهوُّترجيحُّأحدُّالطرفنيُّ ،وعليهُّفحينماُّيقولُّأحد ُّالعلماءُّ:
إنُّخربُّالواحدُّيفيدُّالظنُّ،فمعناهُّأنهُّيتجحُّعندهُّماُّحكاهُّعنُّرسولُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّ.فإذاُّانضافُّإىلُّقرائنُّأخرىُّارتقىُّ
الظنُّإىلُّالعلم ُّ،فإذاُّثبتُّضبطُّالراويُّوعدالتهُّارتقىُّإىلُّالعلمُّ،وإذاُّتلقتهُّاألمةُّبالقبولُّفهذاُّيفيدُّالعلمُّ ُّ ،وإذاُّقبلهُّعلماءُّاحلديثُّ
فهذاُّيفيدُّالعلمُّ ،ومنُّمث ُّفالُّخالف ُّبنيُّالقائلني ُّبإفادةُّخرب ُّاآلحادُّالعلمُّ ،والقائلنيُّبإفادته ُّالظنُّإال ُّيفُّشعرة ُّدقيقةُّ(وهو ُّخالفُّ
لفظي)ُّومعُّذلكُّفهمُّمجيعاُّمتفقون ُّعلىُّحجيةُّخربُّاآلحادُّ،ووجوبُّالعملُّبه( ُّ )4
وخنلصُّمماُّسبقُّإىلُّأنُّالظنُّالواردُّيفُّ اآلي ةُّالكرميةُّواحلديثُّالشريفُّاملستدلُّهبماُّهوُّمنُّالظنُّاملذمومُّ،أماُّماُّعناه ُّعلماءُّ
احلديثُّيفُّوصفُّحديثُّاآلحادُّفهوُّالظنُّاحملمودُّ(أيُّإدراكُّالطرفُّالراجح)ُّوهوُّخيتلفُّعنُّالشكُّ،كماُّأكدُّذلكُّعلماءُّاللغةُّ .
1
2
3
4
5
6

اجلامعُّألحكامُّالقرآنُّ،القرطيبُّ ،دارُّإحياءُّالتاثُّالعريبُّ،بريوت8405ُّ،هـ8115ُّ/م ُّ) 324ُّ،325ُّ/8(ُّ،بتصرفُّ . الشبهاتُّالثالثونُّاملثارة ُّإلنكار ُّالسنةُّالنب ويةُّ،دُّ.عبدُّالعظيمُّاملطعينُّ ،مكتبةُّوهبةُّ،القاهرةُّ،ط8420ُّ،8هـ8111ُّ/م ُّ،صُّ 885بتصرفُّ .لس ا نُّالعربُّ،ابنُّمنظورُّ،مادةُّ:ظننُّ .اجلامعُّألحكامُّالقرآنُّ،القرطيبُّ ،دارُّإحياءُّالتاثُّالعريبُّ،بريوت8405ُّ،هـ8115ُّ/م ُّ .)324ُّ/8(ُّ،القاموسُّاحمليطُّ ،الفريوزآباديُّ،مادةُّ:ظننُّ،تاجُّالعروسُّ،الزبيديُّ ،مادةُّ:ظننُّ،احملكمُّ،ابنُّسيدهُّ،مادةُّ:ظنن ُّ،مهذيبُّاللغةُّ،األزهريُّ ،مادةُّ:ظننُّ . -املدخلُّإيلُّالسنةُّالنب ويةُّ،دُّ.عبدُّاملهديُّعبدُّالقادرُّ ،مكتبة ُّاإلمي انُّ،القاهرةُّ،ط8422ُّ،8هـ2002ُّ/مُّ،ص384ُّ، 385بتصرفُّ .
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ثانياّ.حجيةّخبرّاآلحادّ :
بدايةُّحنبُّأنُّنشريُّإىلُّأنُّخربُّاآلحادُّحجةُّيفُّال عقيدةُّوالفروعُّعلىُّالسواءُّوملُّيفرقُّأحدُّمنُّالعلماءُّيفُّذلكُّبنيُّاألصولُّ
والفروعُّ.كماُّسنوضحهُّباألدلة ُّالقاطعةُّكالتايلُّ :
ّّّّ .2األدلةّعلىّحجية ّخبرّاآلحادّمنّالقرآنّ :
ُّإنُّالقرآنُّالكرميُّيفُّآياتُّكثريةُّقدُّدللُّعلىُّحجيةُّخربُّاآلحادُّ،وهذهُّاآلياتُّملُّتفرقُّيفُّتلكُّالداللةُّبنيُّاألصولُّ(العقيدة)ُّ
أوُّالفروعُّ،ومنُّهذهُّاآلياتُّ:قولهُّعزُّوجل {:وماُّكانُّاملؤمنونُّلينفرواُّكافةُّفلوالُّنفرُّمنُّكلُّفرقةُّمنهمُّطائفةُّليتفقهواُّيفُّالدينُّولينذرواُّ
قومهمُّإذاُّرجعواُّإليهمُّلعلهمُّحيذرون} ُّ[ التوبة ُّ،]822:والطائفةُّمنُّالشيءُّجزءُّمنهُّ،فهيُّتطلقُّعلىُّالرجلُّالواحدُّفماُّفوقه( ُّ )8ويفُّ
هذهُّاآليةُّأخربناُّاهللُّأنُّخترجُّطائفةُّمنُّكلُّفرقةُّ،ولوُّكانُّرجالُّواحداُّ،لتتعلمُّالعلمُّوتعلمهُّلقومهاُّ،وهذاُّالعلمُّمطلقُّ،يشملُّالعقائدُّ
والتشريعاتُّ،وملُّخيرجُّمنهاُّماُّخيصُّالعقائدُّ،وهذهُّالطائفةُّمصدقةُّفيماُّتقولُّ،ويفُّهذاُّدليلُّعلىُّقبولُّخربُّالواحدُّ .
ُُُُُُُّّّّّّّ ُّ ُّوقولهُّعزُّوجل {ُّ :وجاءُّمنُّأقصىُّاملدينةُّرجلُّيسعىُّقالُّياُّقومُّاتبعواُّاملرسلني} ُّ[يس ُّ ]20:ففيُّهذهُّاآليةُّيثبتُّاملوىلُّأنهُّ
يقبلُّخربُّالواحدُّيفُّتبليغُّأمورُّالعقيدةُّ،ومنهاُّاتباعُّاملرسلنيُّ ،وماُّيأتونُّبهُّمنُّاألمرُّبعبادة ُّاهللُّوحدهُّالذيُّفطرهمُّوإليهُّيرجعونُّ .
ُُُُُُّّّّّّ ُُّّ ُّوقولهُّأيضا{ُّ :واضرب ُّ هلمُّمثالُّأصحابُّالقريةُّإذ ُّجاءهاُّاملرسلونُّ(ُّ) 83إذُّأرسلناُّإليهمُّاثننيُّفكذبومهاُّفعززناُّبثالث ُّفقالواُّ
إناُّإليكمُّمرسلونُّ(ُّ) 84قالواُّماُّأنتمُّإالُّبشرُّمثلناُّوماُّأنزلُّالرمحنُّمنُّشيءُّإنُّأنتمُّإالُّتكذبونُّ( ُّ،}()85قالُّالشافعيُّبعدُّذكرهُّ
هذهُّاآلية"ُّ:فظاهرُّاحلججُّعليهمُّباثنني ُّ،مثُّثالثُّ،وكذاُّأقامُّاحلجةُّعلىُّاألممُّبواحدُّ،وليسُّالزيادةُّيفُّالتأكيدُّمانعةُّأنُّتقومُّاحلجةُّ
بالواحدُّ،إذُّأعطاهُّماُّيباينُّبهُّاخللقُّغريُّالنبيني"( ُّ )2
ويفُّهذهُّاآليةُّدليلُّقويُّعلىُّأنُّأخبارُّاآلحادُّيؤخذُّهباُّ،سواءُّكانُّراويهاُّواحداُّأوُّاثننيُّأوُّثالثةُّ،وهوُّماُّدونُّاملتواترُّ،ولوُُّّ
كانتُّغري ُّمقبولةُّكما ُّيزعمون ُّملا ُّاعتمد ُّاهلل ُّتعاىل ُّعليها ُّيف ُّتبليغ ُّالدعوة ُّهلذه ُّالقريةُّ ،وهذه ُّاآليات ُّوغريهاُّكثري ُّتثبت ُّحجية ُّخربُّ
اآلحادُّ،فإذاُّكانُّالقرآنُّنفسهُّأقرُّالعملُّخبربُّاآلحادُّواألخذُّبهُّ،فكيفُّالُّنأخذُّبهُّحننُّيفُّالسنةُّالنبويةُّاملطهرة؟! ُّمثُّإنُّالقرآنُّالكرميُّ
جاءُّب آياتُّكثريةُّتأمرُّباتباعهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّوحتثُّعلىُّطاعتهُّ،وحتذرُّمنُّخمالفتهُّ،وكلُّهذهُّاآلياتُّعامةُّيفُّاألخذُّعنُّرسولُّ
ُّوماُّهناكم ُّعنهُّ
اهللُّصلىُّاهلل ُّعليهُّوسلمُّدون ُّأنُّتشتطُّيف ُّالسندُّالتواتر ُّأوُّاآلحادُّ،فمثال ُّقولهُّتعاىل{ُّ :وما ُّآتاكمُّالرسولُّفخذوه ُّ
فانتهوا} ُّ[ احلشر ُّ،]2ُّ:فيهُّأمرُّعامُّباألخذُّعنُّالنيبُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّيفُّكلُّماُّجاءناُّعنهُّ،أمراُّكانُّأوُّهنيا؛ُّملُّينصُّالقرآنُّعلىُّ
الطريقُّاملعتربةُّيفُّالنقلُّعنهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّالُّبالتواترُّ ،والُّاآلحادُّ .
ولوُّأنُّخربُّالواحدُّالُّيؤخذُّبهُّلبنيُّلناُّاهللُّعزُّوجلُّ أنُّنأخذُّمباُّتواترُّعنهُّصلىُّاهلل ُّعليهُّوسلمُّفقطُّ،ونتكُّماُّسواهُّ ،ولكنُّ
هذاُّملُّحيدث ُّ،ومنُّمثُّيظهرُّأنُّاشتاطُّالتواترُّيفُّاحلديثُّحىتُّيعملُّبهُّهوُّحتكمُّملُّيردُّشيءُّيفُّالقرآنُّيؤكدهُّأوُّيزكيهُّ.فإذاُّكانُّ
منكرو ُّالسنةُّيؤمنونُّبالقرآن ُّكماُّيدعونُّفعليهمُّأنُّينصاعوا ُّألوامرهُّ .
ّّّّ .0حجيةّخبر ّاآلحادّمنّالسنةّ :
وأماُّ السنةُّالنبويةُّفقدُّدلُّكثريُّمنُّأخبارهاُّعلىُّاعتبارُّخربُّاآلحادُّوحجيتهُّ،فقدُّروىُّعبدُّاهللُّبنُّقال«ُّ:بيناُّالناسُّبقباءُّيفُّ
صالةُّالصبحُّ ،إذ ُّجاءهم ُّآتُّ ،فقالُّ:إن ُّرسول ُّاهلل ُّصلى ُّاهلل ُّعليهُّوسلم ُّقد ُّأنزل ُّعليه ُّالليلةُّقرآنُّ ،وقد ُّأمر ُّأن ُّيستقبل ُّالكعبةُّ،
فاستقبلوهاُّ،وكانتُّوجوههمُّإىل ُّ الشامُّفاستدارواُّإىلُّالكعبة»(  ُّ،)3فنجدُّيف ُّهذاُّاحلديثُّأنُّصحابةُّرسولُّاهللُّقدُّقبلواُّخربا ُّعظيماُّ
- 1لس ا نُّالعربُّ،ابنُّمنظورُّ،مادةُّ:طوفُّ .
- 2الرسالةُّ،الشافعيُّ ،حتقيقُّ:أمحدُّشاكرُّ،املكتبةُّالعلميةُّ،بريوتُّ،دُّ.تُّ،صُّ .431ُّ،432
 - 3صحيحُّالبخاري ُّ(بشرحُّفتحُّالباري)ُّ،كتابُّ:الصالةُّ،بابُّ:ماُّجاءُّيفُّالقبلةُّومنُّالُّيرى ُّاإلعادةُّعلىُّمنُّسهاُّفصلىُّإىلُّغريُّالقبلةُّ،) 403ُّ/8(ُّ،رقمُّ(ُّ .)403
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منُّواحد؛ُّلعلمهمُّجبوازُّاألخذُّخبربُّالواحدُّإذاُّتوافرتُّفيهُّشروطُّنقلُّاخلربُّ،واستدارواُّإىلُّالكعبةُّ،وماُّقالواُّلهُّالُّبدُّمنُّأن ُّتأتيناُّ
بكافةُّحىتُّنصدقكُّ...كالُّبل ُّقالواُّبلسانُّاحلالُّمسعناُّوأطعنا ُّ،قالّالشافعيّتعقيباّعلىّهذاّالحديث ُّيفُّسياقُّإثباتُّحجيةُّخربُّ
الواحدُّ:وأهلُّقباءُّأهلُّسابقةُّمنُّاألنصارُّوفقهُّ،وقدُّكانواُّعلىُّقبلةُّفرضُّاهللُّعليهمُّاستقباهلاُّ،وملُّيكنُّهلمُّأنُّيدعواُّفرضُّاهللُّيفُّ
القبلةُّإالُّمباُّتقومُّعليهمُّاحلجةُّ،وملُّيلقواُّرسولُّاهللُّ،وملُّ يسمعواُّماُّأنزلُّاهللُّعليهُّيفُّحتويلُّالقبلةُّ،فيكونواُّمستقبلنيُّبكتابُّاهللُّوسنةُّ
نبيهُّمساعاُّمنُّرسولُّاهللُّوالُّخبربُّعامةُّ،وانتقلواُّخبربُّواحدُّإذاُّكانُّعندهمُّمنُّأهلُّالصدقُّ:عنُّفرضُّكانُّعليهمُّفتكوهُّإىلُّماُّأخربهمُّ
عنُّالنيبُّأنهُّأحدثُّعليهمُّمنُّحتويلُّالقبلةُّ .
وملُّيكونواُّليفعلوهُّإنُّشاءُّاهلل ُّ خبربُّإالُّعنُّعلمُّبأنُّاحلجةُّتثبتُّمبثلهُّإذاُّكانُّمنُّأهلُّالصدقُّ،والُّليحدثواُّأيضاُّمثلُّهذاُّ
ولوُّكانُّماُّقبلواُّمنُّخربُّالواحدُّ
ُّ
احلدثُّالعظيمُّيفُّدينهمُّإالُّعنُّعلمُّبأنُّهلمُّإحداثهُّ،والُّيدعونُّأنُّخيربواُّرسولُّاهللُّمباُّصنعواُّمنهُّ،
عنُّرسولُّاهللُّيفُّحتويلُّالقبلةُُُّّّ -وهوُّفرضُّ ُّ -مماُّالُّجيوزُّهلم؛ُّلقالُّهلمُّرسولُّاهللُّ:قدُّكنتمُّعلىُّقبلةُّ،وملُّيكنُّلكمُّتركهاُّإالُّبعدُّ
علمُّتقومُّعليكم ُّبهُّحجةُّمنُّمساعكم ُّمينُّأوُّخربُّعامةُّ،أوُّأكثرُّمنُّخربُّواحدُّعين( ُّ )8
ومنهاُّماُّأخرجهُّالبخاريُّبسندهُّعن ُّابنُّعباسُّقالُّ:قالُّرسول ُّاهللُّملعاذُّبنُّجبلُّحني ُّبعثهُّإىلُّاليم ن«ُّ:إنك ُّستأيت ُّقوماُّ
أهلُّكتابُّ،فإذاُّجئتهمُّفادعهمُّإىلُّأنُّيشهدواُّأنُّالُّإلهُّإالُّاهللُّوأنُّحممداُّرسولُّاهللُّ،فإنُّهمُّأطاعواُّلكُّبذلكُّ،فأخربهمُّأنُّاهللُّقدُّ
فرضُّعليهمُّمخسُّصلواتُّيفُّكلُّيومُّوليلةُّ،فإنُّهمُّأطاعواُّلكُّبذلكُّ،فأخربهمُّأنُّاهللُّقدُّفرضُّعليهمُّصدقةُّتؤخذُّمنُّأغنيائهمُّ
فتدُّعلىُّفقرائهمُّ،فإنُّهمُّأطاعواُّلكُّبذلكُّ،فإياك ُّوكرائمُّأمواهلمُّ،واتقُّدعوة ُّاملظلوم؛ُّفإنهُّليسُّبينهُّوبنيُّاهللُّحجاب»( ُّ )2
ُّ
فاحلديث ُّصريح ُّيف ُّالدعوة ُّإىل ُّاإلميان ُّباهللُّ ،واإلميان ُّبالرسول ُّصلى ُّاهلل ُّعليه ُّوسلمُّ ،وجاءت ُّيف ُّطليعة ُّوصية ُّالرسول ُّملعاذُّ
بالتبليغُّعنهُّ،معُّالدعوةُّإىلُّماُّوردُّيفُّاحلديثُّمنُّأحكامُّ،فكانتُّمهمتهُّتتعلقُّبالدعوةُّإىلُّالعقيدةُّ،وأحكامُّالشريعةُّ،وهذاُّاحلديثُّ
آحادُّ.فلماذاُّملُّيعتضُّأهلُّاليمنُّعلىُّمعاذ ُّ ،ويقولونُّالُّنصدقكُّوالُّنعملُّبقولكُّحىتُّتأتيناُّمبنُّيشهدُّمعك؟!ُّوكيفُّيتسىنُّللنيبُّ
صلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّأنُّيرسلُّفرداُّواحداُّ،ويرضىُّذلكُّإالُّإذاُّكانُّخربُّالواحدُّحجة؟! ُّ
فلوُّملُّتقمُّاحلجةُّخبربُّمعاذُّوحدهُّيفُّالعقيدةُّوالشريعةُّ،ملاُّأرسلهُّرسولُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّفدلُّهذاُّعلىُّأنُّخربُّالواحدُّ
حيتج ُّبهُّيفُّالعقائدُّ.فضالُّعنُّالشرائعُّ،وعلىُّهذاُّفإنُّيفُّهذاُّ احلديثُّدليالُّعلىُّقبولُّخربُّالواحدُّ،ووجوبُّالعملُّبه( ُّ .)3
وأخرجُّالبخاريُّبسندهُّعنُّابنُّعباسُّرضيُّاهللُّعنهماُّقال «ُّ:إنُّوفدُّعبدُّالقيسُّملاُّأتواُّرسولُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّقالُّ:
منُّالوفد؟ُّقالواُّ :ربيعةُّ،قالُّ:مرحبا ُّبا لوفدُّوالقومُّغري ُّخزاياُّوالُّندامىُّ ،قالواُّ:ياُّرسول ُّاهللُّ،إنُّبيننا ُّوبينكُّكفار ُّمضرُّ،فمرنا ُّبأمرُّ
ندخلُّبهُّاجلنةُّوخنربُّبهُّمنُّوراءناُّ،فسألواُّعنُّاألشربةُّ،فنهاهمُّعنُّأربعُّ،وأمرهمُّبأربعُّ،أمرهمُّباإلميانُّباهللُّ،قالُّ:هلُّتدرونُّماُّاإلميانُّ
باهلل؟ُّقالواُّ:اهللُّورسولهُّأعلمُّ،قال ُّ :شهادةُّأن ُّالُّإلهُّإالُّاهللُّوحدهُّالُّشريكُّلهُّ ،وأنُّحممداُّرسولُّاهللُّ،وإقامُّالصالةُّ،وإيتاء ُّالزكاةُّ،
وأظنُّفيه ُّصيام ُّرمضان ُّوتؤتوا ُّمن ُّاملغامن ُّاخلمسُّ ،وهناهم ُّعنُّ:الدباءُّ ،واحلنتمُّ ،واملزفتُّ ،والنقريُّ ،ورمبا ُّقال ُّاملقريُّ ،قالُّ :احفظوهنُّ
وأبلغوهن ُّمنُّوراءكم»( ُّ .)4
ُّشرحهُّلقولهُّصلى ُّاهللُّعليهُّوسلم «ُّ:احفظوهن ُّوأبلغوهنُّمنُّوراءكم» ُّ :فإنُّاألمرُّبذلك ُّيتناولُّك ل ُّفردُّ،
قالُّابنُّحجرُّيف ُّ
فلوالُّأن ُّاحلجةُّتقوم ُّبتبليغُّالواحد ُّماُّحضهم ُّعليه(  ُّ،)5واحلديث ُّيثبتُّحجية ُّأخبارُّاآلحاد ُّيفُّالعقيدة ُّوالفروعُّعلى ُّالسواءُّ،إذ ُّمماُّ
- 1الرسالةُّ،اإلمامُّالشافعيُّ ،حتقيقُّ:أمحدُّشاكرُّ،املكتبةُّالعلميةُّ،بريوتُّ،دُّ.ت ُّ،صُُّّ . 401ُّ،402
 - 2صحيحُّالبخاري ُّ(بشرحُّفتحُّالباري)ُّ،كتابُّ:الزكاةُّ،بابُّ:أخذ ُّالصدقةُّمنُّاألغنياء ُّ،وتردُّيفُّالفقراءُّحيث ُّكان واُّ،) 481ُّ/ 3(ُّ،رقمُّ(ُّ .) 8414
 - 3فتحُّالباري ُّبشرحُّصحيحُّالبخاريُّ ،ابنُّحجرُّ ،حتقيقُّ:حمبُّالدينُّاخلطيبُّوآخرينُّ،دارُّالريانُّللتاثُّ،القاهرةُّ،ط8402ُّ، 8هـ8112ُّ/م ُّ .)422ُّ/ 3(ُّ،
ـُّوفودُّالعربُّأنُّيبلغواُّمنُّوراءهمُّ،) 254ُّ/ 83(ُّ،رقمُّ(.)2244
ُّ
 - 4صحيحُّالبخاري ُّ(بشرحُّفتح ُّالباري)ُّ،كتابُّ:أخبارُّاآلحادُّ،بابُّ:وصاةُّالنيب ُّـُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّ
 - 5فتحُّالباري ُّبشرحُّصحيحُّالبخاريُّ ،ابنُّحجرُّ ،حتقيقُّ:حمبُّالدينُّاخلطيبُّوآخرينُّ،دارُّالريانُّللتاثُّ،القاهرةُّ،ط8402ُّ، 8هـ8112ُّ/م ُّ .)254ُّ/83(ُّ،
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سيبلغُّكلُّواحدُّممنُّأوصاهمُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّالد عوةُّإىلُّاإلميانُّباهللُّورسولهُّ،ومهاُّمنُّأصولُّاالعتقادُّ،فدلُّهذاُّعلىُّأنُّمنهجُّ
السلفُّاالحتجاجُّبأحاديث ُّاآلحادُّيفُّالعقائدُّواألحكامُّ ،دونُّالتفريقُّبنيُّاألحاديث ُّاحملتجُّهباُّوبنيُّمواضعُّاالحتجاجُّفيها( ُّ .)8
وأخرجُّالبخاريُّيف ُّصحيحهُّعنُّأنسُّبنُّمالكُّقال «ُّ:كنتُّأسقيُّأباُّطلحةُّاألنصاريُّوأباُّعبيدةُّبنُّاجلراحُّوأيبُّبنُّكعبُّ
شراباُّمنُّفضيخ ُّ وهوُّمترُّ،فجاءهمُّآتُّفقالُّ:إنُّاخلمرُّقدُّحرمتُّ.فقالُّأبوُّطلحةُّ:ياُّأنسُّقمُّإىلُّهذهُّاجلرارُّفاكسرهاُّ،قالُّأنسُّ:
فقمتُّإىل ُّمهراس ُّلنا ُّفضربتها ُّبأسفلهُّحىت ُّانكسرت»( " ُّ ،)2وهؤالءُّيف ُّالعلمُّواملكان ُّمن ُّالنيبُّصلى ُّاهلل ُّعليهُّوسلم ُّوتقدم ُّصحبتهُّ
باملوضعُّالذيُّالُّينكرهُّعاملُّ.وقدُّكانُّالشرابُّعندهمُّحالالُّيشربونهُّفجاءهمُّآتُّوأخربهمُّبتحرميُّاخلمرُّفأمرُّأبوُّطلحةُّوهوُّمالكُّ
اجلرارُّبكسرُّاجلرارُّوملُّي قلُّهوُّوال ُّهمُّوالُّواحدُّمنهمُّ:حننُّعلى ُّحتليلهاُّحىتُّنلقىُّرسولُّاهللُّصلى ُّاهللُّعليهُّوسلمُّمعُّقربهُّمنا ُّأوُّ
يأتيناُّخربُّعامةُّ،وذلكُّأهنمُّالُّيهرقونُّحالالُّإهراقهُّسرفُّوليسواُّمنُّأهلهُّ .
واحلالُّيفُّأهنمُّالُّيدعونُّإخبارُّرسولُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّماُّفعلواُّوالُّيدعُّلوُّكانُّماُّقبلواُّمنُّخربُّالواح دُّليسُّهلمُّ:أنُّ
)ُّ،وجاءُّعنُّعبدُّاهللُّبنُّمسعودُّعنُّأبيهُّ،أنُّالنيبُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّقال«ُّ:نضرُّاهللُّامرأُّمسعُّمناُّح ديثاُّفحفظهُّ
ينهاهمُّعنُّقبوله"( ُّ 3
حىتُّيبلغهُّفربُّمبلغُّأحفظُّلهُّمنُّسامع»(  "ُّ،)4فلماّندبّ ّرسولّاهللّإلىّاستماعّمقالتهّوحفظهاّوأدائهاّامرأّيؤديهاّواالمرؤّواحدّ
دلّعلىّأنه ّالّيأمر ّأنّيؤدىّعنه ّإالّما ّتقومّبه ّالحجةّعلىّمن ّأدىّإليه؛ ّألنهّإنماّيؤدى ّعنهّحاللّ ،وحرامّيجتنبّ ،وحدّ

يقامّ،ومالّيؤخذّويعطىّ،ونصيحةّفيّدين ّودنيا"( ُّ،)5فلمّ اّدعاّالنبي ّ بنضارةّالوجه ّالمنبئةّعنّرضوانّاهللّتعالىّ،دعا ّبذل ّ
لمنّبلغّعنهّحديثاّ،وهذاّيدلّعلىّقيامّالحجةّبخبرّالواحدّ،وإالّلماّطلب ّمنّالواحدّأنّيبلغ؟ّوإنماّكانّيكلف ّالجماعةّ

الموجبة ّللتواتر؟! ّولماّلمّيأمرّبالجماعةّوأمرّبالواحدّدلّ علىّقيامّالحجةّبخبر ّالواحد( ُّ .)4

وبتدقيقُّالنظرُّيفُّهذاُّاحلديثُّجندُّأنُّالنيبُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّملُّيفرقُّبنيُّأحاديثُّالعقيدةُّوبنيُّغريهاُّ ،وإمناُّكانُّدعاؤهُّ
ُّ
ُّ
موجهاُّملنُّبلغُّعنهُّحديثاُّبصفةُّعامةُّدونُّختصيصُّلنوعُّمعنيُّمنُّ األحاديثُّ،فهلُّنقولُّبعدمُّاألخذُّخبربُّالواحدُّيفُّأمورُّالعقيدةُّ،
واألخذُّبهُّفيماُّسواهُّ.وهوُّصلىُّاهللُّعليه ُّوسلمُّملُّخيصصُّأحاديث ُّبعينهاُّ .
ّّّّ .8األدلةّالعقلية ّعلىّحجية ّخبرّاآلحادّ :
إنُّالقرآن ُّاحلكيم ُّيفُّصريح ُّلفظه ُّومعناهُّ ،جعلُّالظن ُّاجملرد ُّأساسا ُّلبعضُّاألحكام ُّالشرعيةُّ ،وذلكُّك ماُّيف ُّقوله ُّعز ُّوجلُّ
 {ُّ :فإنُّطلقهاُّفال ُّحتلُّلهُّمن ُّبعدُّحىتُّتنكح ُّزوجاُّغريهُّفإن ُّطلقهاُّفالُّجناح ُّعليهماُّأنُّيتاجعا ُّإنُّظناُّأن ُّيقيماُّحدودُّاهلل ُّوتلكُّ
حدودُّاهللُّيبينهاُّلقومُّيعقلون}ُّ[ البقرة ُّ،]230:وبالنظرُّإىلُّهذهُّاآليةُّجندُّأنُّاهللُّتعاىلُّ،قدُّأباحُّللزوجنيُّاللذينُّبينهماُّطالقُّأنُّيعوداُّ
إىلُّاالقتانُّمرةُّأخرىُّ،إذاُّظنُّكلُّمنهماُّاستقرارُّاحلياةُّالزوجيةُّاجلديدةُّ،فبىنُّاحلكمُّهناُّعلىُّالظنُّالُّاليقنيُّ،ومنُّاملعلومُّعمومُّبعثةُّ
النيبُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّإىلُّالناسُّكافةُّ،وليسُّيفُّإمكانهُّمشافهةُّاجلميعُّ،والُّأنُّيبعثُّإىلُّكلُّجهةُّعدداُّيبلغونُّحدُّالتواترُّ،فلمُّ
يبقُّإالُّاالكتفاءُّباآلحادُّ ،فلوُّملُّجيبُّعلىُّاألمةُّالعلمُّبأخبارهمُّملُّحيصلُّالتبليغُّ،وملُّيكنُّلبعثهمُّفائدة"( ُّ .)2
مثُّإنُّالعقلُّواملنطقُّالسليمنيُّاجملردينُّمنُّاهلوىُّوالزيغُّليقبالنُّخربُّاآلحادُّالذيُّوردُّعنُّرسولُّاهللُّدونُّاشتاطُّحدُّالتواترُّ
فيهُّ،فمنُّاملستحيلُّأنُّيسريُّالرسولُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّيفُّكلُّأحيانهُّمعُّجمموعةُّمنُّالصحابةُّالُّيقلُّعددهمُّعنُّالتواترُّاملعروفُّ،
1
2
3
4
5
6
7

 قضاياُّحديثيةُّ ،أشرف ُّخليفةُّعبدُّاملنعمُّ،مكتبةُّأ والدُّالشيخ ُّللتاثُّ،القاهرةُّ،صُّ 205ُّ،204بتصرفُّ .الفضيخُّ:هوُّشراب ُّيتخذُّمنُّالربُّاملشدوخُّ،الـمهراسُّ:هوُّاحلجرُّاملنقورُّالذيُّيدقُّبهُّالشيء ُّ ،صحيحُّالبخاري ُّ(بشرحُّفتحُّالباري)ُّ،) 245ُّ/83( ُّ،رقمُّ(ُّ .)2253الرسالةُّ،الشافعيُّ ،حتقيقُّ:أمحدُّشاكرُّ،املكتبةُّالعلميةُّ،بريوتُّ،دُّ.تُّ،صُّ .480ُّ،401 صحيـحُّ:أخرجـهُّأ محـدُّيفُّمسنـدهُّ،مسنـدُّعبـدُّاهللُّبـنُّمسعـودُّ،) 14ُّ/4(ُّ،رقم ُّ(ُّ.) 4852وقالُّأمحدُّشاكرُّ:إسناده ُّصحيحُّ .الرسالةُّ،الشافعيُّ ،حتقيقُّ:أمحدُّشاكرُّ،املكتبةُّالعلميةُّ،بريوتُّ،دُّ.تُّ،صُّ .403ُّ،402 املدخلُّإىلُّالسنةُّالنب ويةُّ،دُّ.عبدُّاملهديُّعبدُّالقادرُّ ،مكتبة ُّاإلميانُّ،القاهرةُّ،ط8422ُّ،8هـ2002ُّ/مُّ،صُّ 214بتصرفُّ .-أخبارُّاآلحادُّيفُّاحلديث ُّالنبويُّ،عبدُّاهللُّاجلربينُّ،دارُّعاملُّالف وائدُّ،مكةُّاملكرمةُّ،ط8484ُّ،2هـُّ،صُّ .848
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ولذلكُّ
ُّ
والُّيتكونهُّيفُّحلهُّوترحالهُّ،ويفُّنومهُّويقظتهُّ،وذلكُّلينقلواُّلناُّسنتهُّصلىُّاهللُّعليه ُّوسلم ُّحىتُّتكونُّكلهاُّمتواترةُّالُّآحاداُّ ،
كانُّالصحابةُّيتناوبونُّاجمليءُّإىلُّرسولُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّعلىُّأنُّخيربُّالشاهدُّالغائبُّ،ورمباُّيسمعُّاحلديثُّمنُّالنيبُّصلىُّاهللُّ
عليهُّوسلمُّمجعُّمنُّأصحابهُّ،ولكنُّالُّيبلغهُّإالُّواحدُّمنهمُّإذُّملُّتأتُّمناسبةُّألحدهمُّأنُّيذكرهُّإالُّهلذاُّالفردُّبعينهُّ .
كماُّأنناُّلوُّقلنا ُّ:إنُّاألحكامُّالُّتثبتُّخبربُّالواحدُّكماُّيزعمون ُّ الختلفُّاملسلمونُّفيماُّجيبُّعليهمُّمنُّأحكامُّفمنُّمسعُّمنهُّ
صلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّحكماُّلزمهُّ،أماُّمنُّملُّيسمعهُّفإنهُّالُّيلزمهُّإذاُّكانُّآحاداُّمماُّجيعلُّالصحابةُّوالناسُّمنُّبعدهمُّخمتلفنيُّيفُّأحكامُّ
دينهم( ُّ )8وقدُّكانتُّزوجاته ُّيروينُّعنه ُّم اُّحيدث ُّيفُّحجرامهن ُّمنُّأموره ُّصلىُّاهلل ُّعليهُّوسلمُّ،كل ُّمنهنُّعلى ُّحدةُّ،ويستحيل ُّأنُّ
يرويهاُّغريهنُّمنُّالصحابةُّ،وهذهُّاألمورُّهلُّنتكهاُّألنُّراويهاُّواحد؟!ُّ إنُّهذاُّماُّالُّيقبلهُّالعقلُّالسليمُّ،وخنلصُّمنُّذلكُّإىلُّأنُّخربُّ
اآلحادُّثابت ُّبالقرآن ُّوالسنةُّوإمجاعُّاألمةُّوالعقلُّالسليمُّ،والع ملُّقائمُّعليهُّيفُّاألصولُّوالفروعُّعلىُّحدُّسواءُّ،فلماذاُّالُّنأخذُّبه؟! ُّ
أماُّسريةُّالصحابةُّ،فهيُّتؤكدُّجبالءُّأهنمُّكانواُّيعملونُّخبربُّاآلحادُّيفُّالعقيدة؛ُّإذُّكانواُّحيدثونُّبعضهمُّبعضاُّمباُّيشاهدونُّ،
أوُّيسمعونُّمنُّالرسولُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّويتناقلونُّأحاديثهُّبينهمُّ،ويبلغونُّبعضهمُّبعضاُّيفُّغيابُّبعضهمُّع نُّالسماعُّمنهُّمباشرةُّ،
وملُّيقلُّأحدُّمنهمُّملنُّحدثهُّحبديثُّغابُّعنهُّ:إنُّحديثكُّحديثُّواحدُّ،الُّأقبلهُّمنكُّحىتُّيكونُّمعكُّغريكُّ،أوُّحىتُّيتواترُّ،أوُّ
أنُّهذاُّاحلديثُّالذيُّأمسعهُّمنكُّوحدكُّهوُّيفُّموضوعُّالعقيدةُّ،فالُّأقبلهُّمنكُّحىتُّأمسعهُّمنُّعددُّالتواترُّ،بلُّإهنمُّمجيعاُّكانواُّيقبلونُّ
مصدقنيُّبعضهمُّبعضاُّ،سواءُّتعلقُّاخلربُّبالعقائدُّأوُّباألحكامُّ .
إذاُّكانُّجتريحُّمنُّعرفواُّبالثقةُّوالعدالةُّواستقامةُّاألحوالُّ،واشتهرواُّبنيُّالناسُّبالعلمُّوالروايةُّوالتفقهُّ،كأئمةُّالتابعنيُّوتابعيهمُّ،
الُّجيوزُّ،فمنُّبابُّأوىلُّأنهُّالُّجيوزُّيفُّحقُّالصحابةُّكماُّأنهُّالُّجيوزُّأنُّيستمرُّالقولُّهبذاُّ،وأمورُّالرواياتُّ
ُّ
وأئمةُّاإلسالمُّبعدهمُُّّ -
وطرقُّاحلديث ُّالواحد ُّقدُّضبطت ُّبضوابط ُّوقواعدُّعلميةُّ ،فعرفت ُّطرقُّكلُّحديثُّ ،وفتش ُّرجال ُّإسنادُّكل ُّطريق ُّواحدا ُّواحداُّ،
وعرفتُّأحواهلمُّالظاهرةُّ،وميزتُّالرواياتُّالصحيحةُّمنُّالسقيمةُّمنُّاحلسنةُّ،فلمُّيبقُّجمالُّللتخوفُّمنُّخربُّماُّ،أنهُّالُّيع ملُّبهُّلكونُّ
املخربُّقدُّظهرُّصدقه( ُّ )2
وقدُّذكرُّاإلمامُّالشافعيُّكثرياُّمنُّاآلياتُّ،واألحاديثُّعندُّاستداللهُّعلىُّإثباتُّحجيةُّأحاديثُّاآلحادُّيفُّكلُّأبوابُّالدينُّ
دونُّتفريقُّبينهاُّ،مثُّإنُّختصيصُّأحاديثُّاآلحادُّباألحكامُّدونُّالعقائدُّختصيصُّبدونُّخمصصُّ،فهوُّجمرد ُّوهمُّتومههُّمنُّيقولُّبهُّ،الُّ
أيُّالعاريُّمنُّالدليلُّالشرعيُّيفُّاألمور ُّ الشرعيةُّ
ُّ
أصلُّلهُّيعتمدُّعليهُّ،والُّسندُّلهُّ،وماُّكانُّكذلكُّفهوُّمردودُّعلىُّصاحبه؛ُّألنُّالر
مرفوضُّشرعا ُُّّ،كماُّأنُّغلبةُّالظنُّبصدقُّالراويُّيرجحُّوجودُّاحلكمُّالذيُّيتتبُّعلىُّتركهُّالعقابُّ،والعاقلُّحيتاطُّبامتثالُّاألمر ُّليسلمُّ
منُّالعقابُّولوُّكانُّمظنونا ُّ،وملاُّكانُّالعملُّمباُّجاءُّبهُّالرسولُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّمعلوماُّمنُّالدينُّبالضرورةُّيفُّاجلملةُّ،ملاُّيفُّفعلهُّ
مصلحةُّ،ويفُّتركهُّمضرةُّ،كانتُّمماُّتثريُّاخلوفُّيفُّالقلبُّ،فوجبُّالعملُّمبفادها ُّعندُّترجح ُّصدقهاُّوثبومها( ُّ .)3
هذاُّوإنُّمن ُّأوضحُّاألدلةُّعلى ُّاالحتجاجُّخبربُّاآلحاد ُّماُّذكرهُّالشافعي ُّأنُّالنيبُّقد ُّفرقُّعماالُّعلى ُّنواحيُّعرفنا ُّأمساءهمُّ
واملواضعُّاليت ُّفرقهمُّعليهاُّ ...فبعثُّمعاذ ُّبنُّجبل ُّإىلُّاليمنُّ ،وأمرهُّأن ُّيقاتلُّمب ن ُّأطاعهُّمن ُّعصاهُّ،ويعلمهم ُّماُّفرض ُّاهلل ُّعليهمُّ،
وي أخذُّمنهمُّماُّوجبُّعليهمُّملعرفتهم ُّمبعاذُّومكانهُّمنهمُّوصدقهُّ،ومل ُّيكنُّألحد ُّعندنا ُّ يفُّأحدُّممن ُّقدمُّعليهُّمنُّأهلُّالصدق ُّأنُّ
احدُّوليسُّلكُّأنُّتأخذُّمناُّماُّملُّنسمعُّرسولُّاهللُّيذكرُّأنهُّعليناُّ،وبعثُّأمراءُّسراياهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُُّّوكلهمُّحاكمُّ
ُّ
يقولُّ:أنتُّو

 - 1املدخلُّإيلُّالسنةُّالنب ويةُّ،دُّ.عبدُّاملهديُّعبدُّالقادرُّ ،مكتبة ُّاإلميانُّ،القاهرةُّ،ط8422ُّ،8هـ2002ُّ/مُّ،صُّ . 218
-ُّ2قضاياُّحديثيةُّ،أشرف ُّخليفةُّعبدُّاملنعمُّ،مكتبةُّأ والدُّالشيخ ُّللتاثُّ،القاهرةُّ،صُّ 222بتصرفُّ .
-ُّ3أخبار ُّاآلحادُّيفُّاحلديثُّالنبويُّ،عبدُّاهللُّاجلربينُّ ،دارُّعاملُّالف وائدُّ،مكةُّاملكرمةُّ،ط8484ُّ،2هـ ُّ،صُّ .848
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فيماُّبعثهُّفيه؛ُّألنُّعل يهمُّأنُّيدعواُّمنُّملُّتبلغهُّالدعوةُّ،ويقاتلواُّمنُّحلُّقتالهُّ،وكذلكُّكلُّوالُّبعثهُّأوُّصاحبُّسريةُّ،وملُّيزلُّميكنهُّ
أنُّيبعثُّوالينيُّوثالثةُّوأربعةُّوأكثر( ُّ )8
قالُّاإلمامُّالشافعيُّ:أنُّعمرُّبنُّاخلطابُّقضىُّيفُّاإلهبامُّخبمسُّعشرةُّ،ويفُّاليتُّتليهاُّبعشرُّ،ويفُّالوسطىُّبعشرُّ،ويفُّاليتُّ
تليُّاخلنصرُّبتسعُّ،ويفُّاخلنصرُّبستُّ،مثُّقال ُّ:ملاُّكانُّمعروفاُّعندُّعمرُّأنُّالنيبُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّقضىُّيفُّاليدُّخبمسنيُّ،وكانتُّ
اليدُّمخس ةُّأطرافُّخمتلفةُّاجلمالُّواملنافعُّنزهلاُّمنازهلاُّفحكمُّلكلُّواحدُّمنُّاألطرافُّبقدرهُّمنُّديةُّ الكفُّفهذاُّقياسُّعلىُّ اخلربُّ،فلماُّ
وجدناُّكتابُّآلُّعمروُّبنُّح زمُّفيهُّأنُّرسولُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّقال"ُّ:ويفُّكلُّإصبعُّمماُّهنالكُّعشرُّمنُّاإلبلُّصارواُّإليهُّوملُّ
يتوقفواُّيفُّقبولُّكتابُّآلُّعمروُّبنُّحزم ُّحىتُّيثبتُّهلمُّأنهُّكتابُّرسولُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّ .
وفيّالحديث ّداللتانّ :أحدهماّ :قبول ّالخبر ّفيّالوقت ّالذي ّيثبتّفيهّ ،وإن ّلمّيمض ّعمل ّمنّاألئمة ّبمثل ّالخبرّ
الذيّقبلواّ،واألخرىّ:داللةّعلىّأنّحديثّرسولّا هللّيثبتّنفسهّالّبعملّغيرهّبعدهّ،ولمّيقلّالمسلمونّقدّعملّفيناّعمرّ
بخالفّهذاّبين ّالمهاجرينّواألنصار ّولمّتذكرواّأنتم ّأنّعندكم ّخالفهّوالّغيركمّ ،بلّصاروا ّإلىّماّوجب ّعليهمّمن ّقبولّ

الخبرّعنّ ّرسولّاهللّوتركّكلّعملّخالفهّ،ولوّبلغّعمرّهذاّصارّإليهّإنّشاءّاهللّّكماّصارّإلىّغيرهّفيماّبلغهّعنّ ّرسولّاهللّ
بتقواهّاهللّ،وتأديتهّالواجبّعليهّفيّاتباعّأمرّرسولّاهللّوعلمهّ،وبأنّليسّألحدّمعّرسولّاهللّأمرّ،وأنّطاعةّاهللّفيّاتباعّأمرّ

رسولّاهلل( ّ .)0

مثُّإنُّالقولُّبأنُّأحاديثُّاآلحادُّالُّيؤخذُّهباُّيفُّالعقيدةُّك ماُّيزعمُّفريقُّمنُّهؤالءُّالوامهني ُّخمالفُّملاُّكانُّعليهُّأئ مةُّاإلسالمُّ
منُّسلفُّاألمة؛ُّإذُّملُّيقلُّبهُّأحدُّيعتدُّبقولهُّمنُّأهل ُّالروايةُّوالدرايةُّ،الذينُّعليهمُّاملعولُّيفُّهذاُّالعلمُّوهو ُّقولُّقص دُّبه ُّقائلوهُّ
تضييقُّجمالُّالعملُّبالسنةُّ،ملا ُّعلمواُّأنُّأكثرُّاألحاديثُّرويتُّآحاداُّ،وأنُّماُّمسوه ُّ"متواترا"ُّقليلُّبالنسبة ُّلآلحاد( ُّ )3
اهويهُّ،قال"ُّ:دخلتُّعلىُّعبدُّاهللُّبنُّطاهرُّ،فقالُّيلُّ:ياُّأباُّيعقوبُّتقولُّ:إنُّاهللُّينزلُّ
ُّ
وهذاُّهوُّاإلمامُّاجلليلُّإسحاقُّبنُّر
كلُّليلة؟ُّفقلت ُّ:أيهاُّاألمريُّ،إنُّاهللُّبعثُّإليناُّنبياُّ،نقلُّإليناُّعنهُّأخبارُّ،هباُّحنللُّالدماءُّ،وهباُّحنرمُّ،وهباُّحنللُّالفروجُّ،وهباُّحنرمُّ،وهباُّ
نبيحُّاألموالُّ،وهباُّحنرمُّ،فإنُّصحُّذاُّصحُّذاكُّ،وإنُّبطلُّذاُّبطلُّذاكُّ،قالُّفأمسكُّعبدُّاهلل"(  ُّ،)4فهوُّيرىُّأنُّمنُّصدقُّبأحاديثُّ
اآلحادُّيفُّاألحكامُّعليهُّ أنُّيصدقُّهباُّيفُّالعقيدةُّ،فكيفُّتأمرنُّأنُّأثقُّبالراويُّ،وأقبلُّخربهُّيفُّصاليتُّوعباديتُّريبُّ،والُّأثقُّبهُّيفُّ
عقيديتُّيفُّاهلل؟( ُّ )5
ولذاُّكان ُّاالحتجاج ُّبأحاديثُّاآلحاد ُّيف ُّالعقيدةُّيؤكد ُّوحدة ُّاالحتجاج ُّبالسنةُّ،كما ُّيؤكد ُّاستمرارُّمنهج ُّالسلف ُّيف ُّعدمُّ
التفريقُّبنيُّماُّرواهُّالواحدُّواالثنانُّ،وماُّرواهُّاجلماعةُّيفُّاالحتجاج ُّبالسنةُّيفُّالعقيدةُّوالشريعةُّ ،سواءُّبسواءُّ .
لوُّقلناُّ:إنُّالعقائدُّالُّتثبتُّخبربُّالواحدُّالختلفُّاملسلمونُّفيماُّجيبُّعليهمُّاعتقادهُّ،فمنُّمسعُّحديثاُّيفُّالعقيدةُّمنُّرسولُّ
اهللُّوجبُّعليهُّاعتقادهُّ،وكلُّمن ُّغابُّعنُّهذاُّاجمللسُّ،فلم ُّيسمعهُّ،وكلُّمنُّأتىُّبعدُّالصحابة ُّالُّجيبُّعليهمُّاعتقادُّهذا ُّاألمر؛ُّ
ألهنمُّالُّيأخذونُّخبربُّالواحدُّالذيُّمحلُّإليهمُّهذاُّاحلديثُّ،ومنُّه ذاُّالُّتكونُّعقيدةُّاملسلمنيُّواحدةُّ،ونستدلُّعلىُّذلكُّحبديثُّ
أيبُّهريرةُّعنُّرسولُّاهللُّأنهُّقال «ُّ:إذاُّفرغُّأحدكمُّمنُّالتشهدُّاآلخرُّ،فليتعوذُّباهللُّمنُّأربعُّ:منُّعذابُّجهنمُّ،ومنُّعذابُّ القربُّ،ومنُّ
فتنةُّاحملياُّواملماتُّ،ومنُّشرُّاملسيحُّالدجال»( ُّ )4
ُّ -ُّ8الرسالةُّ،الشافعيُّ ،حتقيقُّ:أمحدُّشاكرُّ،املكتبة ُّالعلميةُّ،بريوتُّ،دُّ.ت ُّ،صُّ، 481ُّ:485صُّ .ُّ 422:425:
ُّ
 - ُّ3قضاياُّ حديثيةُّ،أشرفُّخليفةُّعبدُّاملنعمُّ،مكتبةُّأوالدُّالشيخُّلل تاثُّ،القاهرةُّ،ص ُّ .220

- 4أخرجهُّالبيهقيُّيفُّاألمساءُّ والصفاتُّ،بابُّ:ماُّذكرُّيفُّالساقُّ،) 325ُّ/2(ُّ،رقمُّ(ُّ .)150
 - 5املدخلُّإىلُّالسنةُّالنب ويةُّ،دُّ.عبدُّاملهديُّعبدُّالقادرُّعبدُّاهلاديُّ ،مكتبةُّاإلميانُّ،القاهرةُّ،ط8422ُّ، 8هـ2002ُّ/م ُّ،صُّ 213بتصرفُّ .
 - 6صحيحُّمسلمُّ(بشرحُّالنووي)ُّ،كتابُّ:املساجدُّوم واضعُّالصالةُّ،بابُّ:ماُّيستعاذُّمنهُّيفُّالصالةُّ،) 8841ُّ/3(ُّ،رقمُّ(ُّ .) 8303
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وبناءُّعلىُّزعمهمُّالسابقُّ،فإنُّمنُّمسعُّهذاُّاحلديثُّمنُّرسولُّاهللُّ جيبُّعليهُّأنُّيؤمنُّبعذابُّالقربُّ،وأنُّيؤمنُّبظهورُّاملسيحُّ
الدجالُّ،أماُّمنُّملُّيسمعهُّمنهُّفإنهُّالُّجيبُّعليهُّاإلميانُّبذلك؛ُّألنهُّخربُّآحادُّ ُّ،وعلىُّهذاُّفإنُّإميانُّبعضُّالصحابةُّخيتلفُّعن ُّإميانُّ
بعضهمُّاآلخرُّ،وإميان ُّالصحابةُّخيتلفُّكثرياُّعنُّإميانناُّ ،فهلُّيكون ُّدينُّجيمعُّاألمة ُّيفُّأحناءُّاملعمورةُّكلهاُّهبذا ُّالشكل؟!ُّال ُّأعتقدُّ
ذلكُّ،أماُّإذاُّأخذناُّحبجيةُّخربُّاآلحادُّفإنُّإميانُّاجلميعُّيتوحدُّ،وتكونُّاألمةُّمتحدةُّيفُّعقيدمهاُّ،وإذاُّاحتدتُّيفُّاألساسُّال ذيُّيقومُّ
عليهُّالدينُّ،فالُّاختالفُّفيماُّبينها ُّبعدُّذلكُّ .
وإذاُّقلناُّبأنُّأخبارُّاآلحادُّالُّتثبتُّهباُّالعقائدُّ،فماذاُّنفعلُّيفُّاألحاديثُّاليتُّتضمُّعقائدُّوأحكاماُّمعا؟ُّأنأخذُّمنهاُّاألحكامُّ
ون تكُّالعقائد؟!ُّكالُّ،الُّجيوزُّقطعا ُّ،فهلُّيتصورُّيفُّاحلديثُّالسابقُّمث الُّ،أنُّنأخذُّمنهُّجانبُّالدعاءُّيفُّالتشهد؛ُّألنهُّمنُّاألحكامُّ،
ونتكُّاإلميانُّبعذابُّالقرب؟ُّوكيفُّنستعيذُّباهللُّمنُّعذابُّالقربُّ،والُّنؤمنُّبه؟ ُّ إنُّماُّيقبلهُّالعقلُّويتفقُّمعهُّأنُّنأخذُّبأحاديثُّاآلحادُّ
يفُّالعقائدُّ،كماُّنأخذُّهباُّيفُّاألحكامُّ،الُّسيماُّأنهُّملُّيردُّختصيصُّيفُّاألخذُّهباُّيف ُّاألحكامُّدونُّالعقائدُّ،وإمناُّكانُّاألمرُّمطلقا( ُّ)8
ويقولُّاهللُّتعاىل{ُّ :ياُّأيهاُّالرسولُّبلغُّما ُّأنزلُّإليكُّمنُّربك} ُّ[ املائدة ُّ ]42ُّ:فيجبُّعليه ُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّأنُّيبلغُّرسالته ُّإىلُّ
الناسُّكافةُّ،ولوُّكانُّخرب ُّالواحدُّغريُّمقبول ُّلتعذرُّإبالغُّالشريعة ُّإىلُّالكلُّ،وذلك ُّلتعذرُّخطابُّ الناس ُّشفاهةُّ،أوُّإرسال ُّرسالةُّ
التواترُّإليهمُّ،ويبقى ُّأنُّيكونُّالتبليغ ُّعنُّطريق ُّ الواحدُّ،حىتُّيتم ُّتبليغُّرسالةُّربهُّ ،وبذلكُّيتبني ُّعورُّقولُّاملشتبهني ُّيفُّعدم ُّاألخذُّ
بأحاديث ُّاآلحاد ُّيفُّالعقيدةُّ،أوُّالتشريعُّعلىُّحدُّسواءُّ .
ّّّّ .3اإلجماعّوعملّاألئمةّعلىّحجية ّخبرّاآلحادّ :
لقدُّأمجعُّ مجهورُّاملسلمنيُّقدمياُّوحديثاُّعلىُّحجيةُّخربُّاآلحادُّ،ووجوبُّالعملُّبهُّ،فقدُّقالُّاحلافظُّابنُّعبدُّالربُُّّ ُّ:والضربُّ
الثانُّمنُّالسنةُّخربُّاآلحادُّالثقاتُّاألثباتُّاملتصلُّاإلسنادُّ،فهذا ُّيوجبُّالعملُّعندُّمجاعةُّعلماءُّاألمةُّالذينُّهمُّاحلجة ُّوالقدوةُّ،
ومنهمُّمنُّيقولُّ :إنهُّيوجب ُّالعلمُّوالع مل ُّمجيعا"(  ُّ،)2ويؤكد ُّهذاُّاإلمامُّالنووي ُّفيقول"ُّ:الذي ُّعليهُّمجاهري ُّاملسلمنيُّمن ُّالصحابةُّ
والتابعنيُّ،فمنُّبعدهمُّمنُّاحملدثنيُّوالفقهاءُّوأصحابُّاألصولُّ أنُّخربُّالواحدُّالثقةُّحجةُّمنُّحججُّالشرعُّ،يلزمُّالعملُّهبا"( ُّ،)3وقدُّ
ذكرُّاخلطيبُّالبغداديُّيفُّكتابهُّ"الكفاية" ُّأنهُّأفردُّلوجوب ُّا لعملُّخبربُّالواحدُّكتاباُّ،وأشار ُّإىلُّشيءُّمنه ُّيفُّ"الكفاية"ُّحتت ُّعنوانُّ
"بابُّذكرُّبعضُّالدالئلُّعلىُّصحةُّالعملُّخبربُّالواحدُّووجوبه"(  ُّ،)4ويقولُّالشيخُّحممدُّاخلضري"ُّ:إنهُّتواترُّعنُّالصحابةُّيفُّوقائعُّ
كونُّآراءهمُّاليتُّ
الُّحتصىُّ،العملُّخبربُّالواحدُّ،وجمموعُّهذهُّالوقائعُّتفيدُّإمجاعهمُّعلىُّإجيابُّالعملُّبأخبارُّاآلحادُّ،وكثرياُّماُّكانواُّيت ُّ
ظنوها ُّباجتهادهمُّ ،إذاُّرويُّهلمُّخربُّعنُّرسولُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم"( ُّ .)5
ومنُّمثُّ،فهذهُّبعضُّأقوالُّعلماءُّاملسلمنيُّقدمياُّوحديثاُّ،وغريهاُّكثريُّيفُّحجيةُّخربُّاآلحادُّ،ووجوبُّالعملُّبه ُّيف ُّاألصولُّ
فضالُّعنُّالفروع؛ُّوذلكُّألنُّأمةُّاإلسالمُّالُّجتتمعُّعلىُّباطلُّ،كماُّقالُّرسولُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم«ُّ:إنُّاهللُّتعاىلُّقدُّأجارُّأميتُّ
منُّأنُّجتتمعُّعلىُّضاللة»ُّ( ُّ، )4بلُّوحيذرُّاهللُّتعاىلُّمنُّخمالفةُّ اجتماعهاُّفيقول {ُّ :ومنُّيشاققُّالرسولُّمنُّبعدُّماُّتبنيُّلهُّاهلدىُّويتبعُّ
غريُّسبيلُّاملؤمننيُّنولهُّماُّتوىلُّونصلهُّجهنمُّوساءتُّمصريا} ُّ[ النساءُّ .]885:
ّّّّ .5إنّعملّاألئمةّفيّالحديث ّيشهدّبحجية ّخبرّاآلحادّفيّالعقيدةّ :

1
2
3
4
5
6

 املدخلُّإىلُّالسنةُّالنب ويةُّ،دُّ.عبدُّاملهديُّعبدُّالقادرُّ ،مكتبة ُّاإلميانُّ،القاهرةُّ،ط8422ُّ،8هـ2002ُّ/مُّ،صُّ 213ُّ، 212بتصرفُّ .جامعُّبيانُّالعلمُّوفضلهُّ،ابنُّعبدُّالربُّ ،حتقيقُّأيبُّاألشبالُّالزهرييُّ،مكتبةُّالتوعيةُّاإلسالميةُّ،مصر8421ُّ،هـ2002ُّ/م ُّ .) 210ُّ/ 8(ُّ، شرحُّصحيحُّمسلمُّ،النوويُّ،حتقيقُّ:عادلُّعبدُّاملوجودُّوعليُّمعوضُّ،مكتبةُّنزار ُّمصطفىُّالبازُّ،مكةُّاملكرم ةُّ،ط8422ُّ، 2هـ2008ُّ/مُّ .) 225ُّ/8(ُّ،انظرُّ:الكفايةُّ،اخلطيب ُّالبغداديُّ ،حتقيقُّ:أيبُّإسحاقُّالدمياطيُّ،مكتبةُّابنُّعباسُّ،مصر2002ُّ،م ُّ .)802ُّ/8(ُّ،أصولُّالفقهُّ،الشيخُّاخلضريُّ ،دارُّاحلديثُّ ،القاهرةُّ،دُّ.تُّ،صُّ .210-حسنُّ:أخرجهُّابنُّأيبُّعاصمُّيفُّالسنةُّ،بابُّ:ماُّذكرُّعنُّالنيبُّ منُّأمرهُّ،) 12ُّ/8(ُّ،رقمُّ(ُّ.) 20وحسنهُّاأللبانُّيفُّاجلامعُّالصغريُّبرقمُّ(ُّ .)2442
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السنّـ ـ ـةّالنبـ ـ ـويةّوحيّرب ـ ـ ـانيّ،منـ ـ ـاقشةّلدعاوىّأع ـ ـ ـداءّالس ـ ـ ـنـةّال ـ ـنـ ـبـويـةّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّإعدادّ:محـ ـ ـ ـ ـ ــمدّأحم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدّص ـ ـ ـ ــبرة

إنُّكتبُّأئمةُّاحلديثُّالنبويُّتشهدُّحبجيةُّخربُّاآلحادُّيفُّالعقيدة ُّ،فكتبُّالعقيدةُّعندُّاألئمةُّأمثالُّالبخاريُّ(تُّ،)254ُّ:
ومسلمُّ(تُّ،) 248ُّ:وابنُّماجهُّ(تُّ،) 223ُّ:وأيبُّداودُّ(تُّ،) 225ُّ:والتمذيُّ(تُّ،) 225ُّ:والنسائيُّ(تُّ،)303ُّ:وابنُّخزميةُّ
(تُّ،) 388ُّ:وابنُّحبان ُّ(تُّ) 354ُّ:كلهاُّتدورُّعلىُّأخبار ُّآحادُّالُّأخبارُّتواترُّ .
وكذلكُّالكتبُّاملتخصصةُّيفُّالعقيدة ُّ أمثالُّ:اإلميانُّالبنُّأيبُّشيبةُّ(تُّ،) 235ُّ:والتوحيدُّالبنُّخزميةُّ(تُّ،)388:واإلميانُّ
البنُّمندةُّ(تُّ،) 311:ودالئلُّالنبوةُّللبيهقيُّ(تُّ،) 451ُّ:وكتبُّالبعثُّواألمساءُّوالصفاتُّواالعتقادُّوهيُّللبيهقيُّأيضاُُُّّّ-ك لُّهذهُّ
املؤلفاتُّملُّيشتطُّاألئمةُّفيهاُّأنُّيكونُّاحلديثُّمتواتراُّباملعىنُّال ذيُّيقولُّبهُّبعضُّعلماءُّاألصولُّمنُّاشتاطُّالكثرةُّيفُّك لُّطبقةُّ،
وعليهُّفهذهُّاملؤلفاتُّتدل ُّعلىُّأنُّخربُّاآلحاد ُّحجةُّيفُّالعقائدُّكماُّهوُّحجة ُّيفُّاألحكامُّ،وهؤالءُّالعلماء ُّواألئمةُّهمُّأعلم ُّالناسُّ
بالسنةُّ،وأعلمهمُّمباُّيصحُّاألخذُّبهُّ،وماُّالُّيصحُّ،فإذاُّاعتمدواُّعلىُّأحاديثُّاآلحادُّيفُّالعقائدُّفإنُّذلكُّمنُّأكربُّاألدلةُّعلى ُّ األخذُّ
هباُّيفُّالعقائدُّ .
إن ُّصحيح ُّالبخاري ُّاشتمل ُّعلى ُّكتاب ُّ"اإلميان"ُّ ،وعلىُّكتاب ُّ"األنبياء"ُّ ،وعلىُّكتاب ُّ"القدر"ُّ ،وعلىُّكتاب ُّ"االعتصامُّ
بالكتابُّوالسنة"ُّ ،وعلىُّكتابُّ"التوحيد"ُّ ،وهذه ُّالكتبُّكلهاُّيف ُّالعقيدةُّ ،وكلهاُّقائمة ُّعلى ُّخربُّاآلحادُّ ،بل ُّإنُّالبخاري ُّجعل ُّيفُّ
صحيحهُّكتاباُّبعنوان"ُّ:أخبارُّاآلحاد"ُّ،ويفُّبعضُّالنسخُّ"كتابُّخربُّالواحد"ُّ،وملُّيردُّبذلكُّ"اآلحاد"ُّاملقابلُّللمتواترُّ،وإمناُّاملقصودُّ
باآلحاد ُّهناُّكماُّقالُّاحلافظُّابنُّحجرُّيفُّشرحهُّللبابُّحقيقةُّالوحدةُّ .
فالبخاريُّأرادُّبذلكُّأنُّيثبتُّأنُّخربُّاملسلمُّالواحدُّيقبل ُّ،وحيتجُّبهُّ،والُّحيتاجُّإىلُّروايةُّأخرىُّ،ماُّدامُّهذاُّالراويُّصدوقاُّ،
إنهُّملُّيقصدُّإثباتُّخربُّمنُّقلواُّعنُّعددُّالتواترُّ،وإمناُّأرادُّأنُّيثبتُّأنُّخربُّالشخصُّالواحدُّتقومُّبهُّاحلجةُّ،وماُّزاد ُّعنُّالواحدُّفهوُّ
منُّبابُّأوىلُّ .
ُّ وكتابُّ"التوحيد"ُّالبنُّخزميةُّعنوانهُّيكفيُّإلثباتُّحجيةُّخربُّاآلحادُّيفُّالعقيدةُّ،فعنوانُّالكتابُّكامالُّهوُّ"كتابُّالتوحيدُّ
وإثباتُّصفاتُّالربُّاليتُّوصفُّهباُّنفسهُّيفُّتنزيلهُّالذيُّأنزلهُّعلىُّنبيهُّاملصطفىُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّوعلىُّلسانُّنبيهُّنقلُّاألخبارُّ
الثابتةُّالصحيحةُّنقلُّالعدولُّعنُّالعدولُّمنُّغريُّقطعُّيفُّإسنادُّوالُّجرحُّيفُّناقليُّاألخبارُّالثقات"ُّ،فالواضحُّمنُّعنوانُّالكتابُّأنهُّ
ُّ
يثبتُّهللُّمنُّالصفاتُّماُّأثبتهُّعزُّوجل ُّ لنفسهُّيفُّالقرآنُّ،الذيُّأنزلهُّعلىُّنبيهُّحممدُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّويثبتُّلهُّمنُّالصفاتُّماُّ
حُّيفُّالرواةُّ،إنهُّيشتطُّيفُّ
ُّ
جاءُّيفُّأحاديثُّرسولُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّونقلهاُّالعدلُّعنُّالعدلُّمنُّغريُّقطعُّيفُّاإلسنادُّ،والُّجر
األخبارُّاتصالُّاإلسنادُّوعدالةُّالرواةُّ،وملُّيشتطُّالتواتر( ُّ )8
وواضحُّمنُّكالمُّهؤالءُّاألئمة ُّاحملدثنيُّأهنمُّيعتمدون ُّعلىُّخربُّاآلحاد ُّيفُّالعقائدُّ،ومل ُّينفردُّاحملدثونُّهبذا ُّالقولُّ،وإمناُّكلُّ
ُّعلىُّحجيةُّاآلحادُّيفُّالعقيدةُّواألحكامُّ ،وهذاُّهوُّاإلمامُّاملتكلمُّأبوُّاحلسن ُّاألشعريُّ
ُّ
سلفُّاألمةُّعلىُّهذاُّ،فسلفُّاألمةُّجممعون
يقول"ُّ:ومجلةُّقولناُّأناُّنقرُّباهللُّ،ومالئكتهُّ،وكتبهُّ،ورسلهُّ،وماُّجاءُّمنُّعندُّاهللُّ،وماُّرواهُّالثقاتُّعنُّرسولُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّ

الُّنرد ُّمنُّذلكُّشيئا"( ّ )2

ثالثاّ.الفرقّبينّالروايةّوالشهادةّ :
لقدُّخلطُّهؤالءُّبني ُّاألمورُّإيهاماُّوتضليال ُّعلىُّالناسُّحينما ُّقاسواُّالروايةُّعلى ُّالشهادةُّ،ولكنُّالفرق ُّبينهماُّجليُّمما ُّيدلُّ
ُّوهنبطُّ
علىُّبطالنُّدعواهمُّإذُّزع مواُّأناُّالُّنقبلُّشهادةُّشاهد ُّواحد ُّ،وإمناُّيشتطُّشاهدانُّعدالنُّ،فهلُّنستوثقُّيفُّحقوقناُّالدنيوية ُّ

 - 1املدخلُّإىلُّالسنةُّالنب ويةُّ،دُّ.عبدُّاملهديُّعبدُّالقادرُّ ،مكتبة ُّاإلميانُّ،القاهرةُّ،ط8422ُّ،8هـ2002ُّ/مُّ،صُّ 211بتصرفُّ .
 - 2اإلبانةُّعنُّأصولُّالديانةُّ،أبوُّاحلسنُّاألشعريُّ،حتقيقُّ:فوقيةُّحسنيُّحممودُّ،دارُّاألنصارُّ،القاهرةُّ،ط8312ُّ،8هـُّ،صُّ .20
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بنصابُّالثقةُّيفُّشئونُّالدينُّ،والُّنشتطُّأنُّتكونُّالروايةُّكذلك؟ ُّ ولكنُّلكيُّيتضحُّتلبيسهمُّعلىُّالناسُّوجبُّأنُّتتبنيُّالفروقُّبنيُّ
الشهادةُّوالروايةُّ،وهيُّ :
األولُّ :أنُّاهللُّعزُّوجلُّ تكفلُّحبفظُّالدينُّوإكمالهُّمنُّالغيُّ،ومماُّليسُّمنهُّ،وملُّيتكفلُّسبحانهُّحبفظُّدمائناُّوفروجناُّوالُّحبفظُّ
أبشارناُّوأموالناُّيفُّالدنياُّ،بلُّقدرُّاهللُّتعاىلُّبأنُّكثرياُّمنُّكلُّذلكُّيؤخذُّبغريُّحقُّيفُّالدنياُّ.وقدُّنصُّعلىُّذلكُّرسولُّاهللُّصلىُّاهللُّ
عليهُّوسلمُّإذُّيقول «ُّ:إنكمُّختتصمونُّإيلُّ،ولعلُّبعضكمُّأنُّيكون ُّأحلنُّحبجتهُّمنُّبعضُّ،فأقضيُّلهُّعلىُّحنوُّمماُّأمسعُّمنهُّ ،فمنُّ
قطعتُّلهُّمنُّحقُّأخيهُّ شيئاُّ،فالُّيأخذهُّفإمناُّأقطعُّلهُّبهُّقطعةُّمنُّالنار»(  ُّ،)8لذلكُّتشددُّاهللُّيفُّقبولُّالشهادةُّحفظاُّلألمورُّاليتُّملُّ
يتكفلُّحبفظهاُّ،على ُّعكسُّأمورُّالدينُّاليتُّتكفلُّحبفظهاُّ،فالُّخوفُّعليهاُّ .
الثانُّ :أن ُّاهلل ُّافتض ُّعلينا ُّأنُّنتند ُّ يف ُّمجيع ُّالشريعة ُّإىل ُّرسولُّاهلل ُّصلى ُّاهلل ُّعليه ُّوسلمُّ،وأمرنا ُّتعاىل ُّبذلك ُّيف ُّقوله ُّعزُّ
وجل{ُّ :وأطيعواُّاهلل ُّوأطيعواُّالرسول} ُّ[ املائدةُّ ، ]12ُّ:ففرضُّعلينا ُّأنُّنقولُّ :هناناُّاهلل ُّتعاىلُّورسوله ُّصلىُّاهلل ُّعليهُّوسلم ُّعنُّكذاُّ،
وأمرناُّبكذاُّ،وملُّيأمرناُّتعاىلُّقطُّأنُّنقولُّ:شهدُّهذاُّحبق ُّ،والُّحلفُّهذاُّاحلالفُّعلىُّحقُّ،والُّأنُّهذاُّالذيُّقضيناُّبهُّهلذاُّحقُّلهُّ
يقيناُّ،والُّقالُّعزُّوجل ُّ:ماُّقالُّهذاُّالشاهدُّ،لكنُّاهللُّعزُّوجلُّ قالُّلناُّ:احكمواُّبشهادةُّالعدولُّوبيمنيُّاملدعىُّعليهُّ،إذاُّملُّيقمُّعليهُّ
بينةُّوهذاُّفرقُّالُّخفاءُّفيهُّ .
أيُّأنُّكلُّماُّحكمناُّبهُّمماُّنقلهُّالعدلُّعنُّالع دلُّإىلُّرسولُّاهللُّ،فهوُّحقُّم نُّعندُّاهللُّتعاىلُّ،أوحىُّبهُّربناُّعز ُّوجلُّمضافاُّ
إىلُّرسولُّاهللُّحمكياُّعنهُّأنهُّقالهُّ،وكلُّماُّحكمناُّفيهُّبشهادةُّالعدولُّ،عندناُّفهوُّحقُّمقطوعُّبهُّمنُّعندُّاهللُّعزُّوجلُّ،أمرناُّباحلكمُّ
بهُّ،وملُّيأمرناُّبأنُّنقولُّفيماُّشهدواُّبهُّ،وماُّحلفُّبهُّاحلالفُّأنهُّمنُّع ندُّاهللُّعزُّوجلُّ،والُّأنهُّحقُّمقطوعُّبهُّ،وهبذاُّفاخلوفُّمنُّ
الكذبُّيفُّالشهادةُّأشد؛ُّألنُّاهللُّملُّيأمرناُّهباُّ،والُّقاهلاُّعلى ُّعكسُّالروايةُّ .
الثالثُّ :أنُّحكمناُّبشهادةُّالشاهدُّومينيُّاحلالفُّليسُّحكماُّبالظنُّك ماُّزعمواُّ،بلُّحننُّنقطعُّبأنُّاهللُّعزُّوجلُّافتضُّعليناُّ
احلكمُّبيمنيُّالطالبُّم عُّشهادةُّالعدلُّ،ومينيُّاملدعىُّعليهُّإذاُّملُّيقمُّبينةُّ،وإنُّكانواُّيفُّباطنُّأمرهمُّكذابنيُّأوُّوامهنيُّ،واحلكمُّبكلُّ
ذلكُّحقُّعندُّاهللُّعزُّوجلُّ،وعندناُّمقطوعُّعلىُّغيبهُّ،واألمرُّيفُّالروايةُّخمتلفُّ،إذُّالُّتقبلُّالروايةُّخبربُّوضعهُّفاسقُّ،أوُّوهمُّفيهُّواهمُّ،
وهذاُّفرقُّيفُّغايةُّالبيان( ُّ )2
الرابعُّ :العددُّوهوُّاألهم ُّ الُّيشتطُّيف ُّالروايةُّخبالفُّالشهادةُّ،وقدُّذكرُّابنُّعبد ُّالسالمُّيفُّمناسبةُّذلكُّأموراُّأحدهاُّ :أنُّ
الغالبُّمنُّاملسلمنيُّمهابةُّالكذبُّعلىُّرسولُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّخبالفُّشهادةُّالزورُّ،وثانيهاُّ:أنهُّقدُّينفردُّباحلديثُّراوُّواحدُّ،
فلوُّملُّيقبلُّلفاتُّعلىُّأه لُّاإلسالمُّتلكُّاملصلحةُّ،خبالفُّفوتُّحقُّواحدُّعلىُّشخصُّواحدُّ،وثالثهاُّ:أنُّبنيُّكثريُّمن ُّاملسلمنيُّ
عداواتُّحتملهمُّعلىُّشهادة ُّالزورُّ،خبالفُّالروايةُّعنهُّصلىُّاهللُّعليه ُّوسلمُّلذلكُّكانُّالشرطُّيفُّالشهادةُّأشدُّ .
اخلامسُّ :الُّتقبل ُّروايةُّمن ُّعرفُّبالتساهلُّيف ُّمساعهُّ،أو ُّإمساعهُّ،كمن ُّالُّيبا يل ُّبالنومُّيفُّالسماعُّ ،أوُّحيدث ُّالُّمن ُّأصلُّ
مصححُّ،أوُّعرفُّبقبولُّالتلقنيُّيفُّاحلديثُّأوُّكثرةُّالسهوُّيفُّروايتهُّ،إذاُّملُّحيدثُّمنُّأصلُّ،أوُّكثرةُّالشواذُّواملناكريُّيفُّحديثهُّ،قالُّ
ابنُّاملباركُّواحلميديُّوأمحدُّوغريهمُّ:منُّغلط ُّيفُّحديثُّفبنيُّلهُّفأصرُّعلىُّروايته ُّسقطتُّرواياتهُّ،وهذاُّصحيح ُّإنُّظهرُّأنه ُّأصرُّ
عناداُّأوُّحنوه( ُّ .)3

 - 1صحيحُّالبخاري ُّ(ب شرحُّفتحُّالباري)ُّ،) 814ُّ/ 83(ُّ،رقم ُّ(ُّ.) 2818صحيحُّمسلمُّ(بشرحُّالنووي)ُّ،) 2441ُّ/4( ُّ،رقمُّ(ُّ .) 4313
 - 2جنايةُّالشيخُّحممدُّالغزايلُّعلىُّاحلديث ُّ وأهلهُّ،أشرفُّعبدُّاملقصودُّعبدُّالرحيمُّ ،مكتبةُّاإلمامُّالبخاريُّ ،القاهرةُّ،ط8480ُّ، 8هـ8111ُّ/مُّ،صُّ 812ُّ، 818بتصرفُّ .
حُّتقريب ُّالن واويُّ،السيوطيُّ ،،حتقيقُّ:عبدُّالوهابُّعبدُّاللطيفُّ،مكتبة ُّدارُّالتاثُّ،القاهرةُّ،ط8312ُّ، 2هـ8122ُّ/م ُّ .)340ُّ،331ُّ/8(ُّ،
- 3تدريب ُّالراويُّيفُّشر ُّ

151

السنّـ ـ ـةّالنبـ ـ ـويةّوحيّرب ـ ـ ـانيّ،منـ ـ ـاقشةّلدعاوىّأع ـ ـ ـداءّالس ـ ـ ـنـةّال ـ ـنـ ـبـويـةّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّإعدادّ:محـ ـ ـ ـ ـ ــمدّأحم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدّص ـ ـ ـ ــبرة

وعنُّالفروقُّبنيُّالروايةُّوالشهادةُّيقولُّدُّ.عمادُّالسيدُّالشربيين"ُّ:وأماُّقياسهمُّالروايةُّعلىُّالشهادةُّيفُّاعتبار ُّ العددُّحبجةُّأنُّ
ملُّيقبلُّفيهاُّروايةُّالواحدُّ،فألنُّالُّتقبلُّيفُّحقُّكلُّاألمةُّمنُّبابُّأوىلُّ.فهذاُّالكالمُّمنقوضُّ
ُّ
الروايةُّشرعُّعامُّ،والشهادةُّشرعُّخاصُّ،و
بسائر ُّاألمورُّاليتُّهيُّمعتربةُّيفُّالشهادةُّ ،الُّيفُّالروايةُُّّ،كاحلرية ُّوالذكوريةُّوالبصرُّوعدمُّالقرابة"( ُّ )8

رابعاّ.توقفّالنبيّوالصحابةّ فيّقبولّخبرّالواحدّكانّزيادةّفيّالتثبتّوالتحوطّ،ولمّيكنّرداّلحجيتهّ :
إنُّتوقفُّالنيبُّيفُّقبولُّخربُّالواحدُّملُّيكنُّمطرداُّ،وإمناُّكانُّنادراُّ،بدليلُّأنُّالسنةُّملُّتذكرُّلناُّإالُّخرباُّواحداُّتوقفُّفيهُّصلىُّ
اهللُّعليهُّوسلمُّوهوّخبرّليّاليدين ُّ،وقدُّكانُّتوقفهُّيفُّقبولُّخربُّذيُّاليدينُّهذاُّليسُّرداُّ،أوُّإنكاراُّلهُّ،وإمناُّالنفرادهُُّّرضيُّاهللُّعنهُّ
بسؤالُّ النيبُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّعندماُّقال «ُّ:أقصرتُّالصالةُّياُّرسولُّاهللُّأمُّنسيت؟ُّفقالُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّ:أصدقُّذوُّاليدين؟ُّ
فقالُّالناسُّ:نعمُّ،فقامُّرسولُّاهللُّصلى ُّاهللُّعليهُّوسلمُّفصلىُّركعتنيُّأخرينيُّمث ُّسلم ُّ )2 (»...فاحلديثُّواضحُّيفُّأنُّالنيبُّصلى ُّاهللُّ
عليهُّوسلمُّملُّيردُّخربُّذيُّ اليدينُّوإمناُّنسيُّفأرادُّالتذكريُّفلعلُّذاُّاليدينُّوهمُّهوُّاآلخرُّفلماُّتابعُّباقيُّالصحابةُّممنُّصلىُّمعُّالنيبُّ
صلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّذاُّاليدينُُُّّّ-كماُّهوُّبنيُّيفُّاحلديثُّ ُّ-قبلُّالنيبُّخربهُّ،وعملُّمبوجبهُّيفُّالتوُّواللحظةُّ،وملُّيكنُّلهُّصلىُّاهللُّعليهُّ
وسلمُّأنُّيردُّأوُّينكرُّخربُّصحايبُّمنُّ أصحابهُّاألطهارُّ،وهوُّالقائل «ُّ:إنُّاهللُّنظرُّيفُّقلوبُّالعبادُّفوجدُّقلبُّحممدُّصلىُّاهللُّعليهُّ
وسلمُّخريُّقلوبُّالعبادُّ،فاصطفاهُّلنفسهُّ،فابتعثهُّبرسالتهُّ،مثُّنظرُّيفُّقلوبُّالعبادُّبعدُّقلبُّحممدُّ،فوجدُّقلوبُّأصحابهُّخري ُّقلوبُّ
العبادُّ،فجعلهمُّوزراءُّنبيهُّيقاتلون ُّعلىُّدينهُّ،فماُّرأىُّاملسلمونُّحسناُّفهوُّعندُّاهللُّحسنُّ،وماُّرأواُّسيئا ُّفهوُّعندُّاهللُّسيء»( ُّ )3
وقدُّزكاهمُّاهللُّعزُّوجلُّيف ُّالقرآنُّإمجاالُّفقال {ُّ :والسابقونُّاألولونُّمن ُّاملهاجرينُّواألنصارُّوالذينُّاتبعوهمُّبإحسان ُّرضيُّ
اهللُّعنهمُّورضواُّعنهُّوأعدُّهلمُّجناتُّجتريُّحتتهاُّاألهنارُّخالدينُّفيهاُّأبداُّذلكُّالفوزُّالعظيم} ُّ[ التوبةُّ،]800:ومنُّمثُّفهذاُّيدلُّعلىُّ
أنُّتوقفُّالنيبُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّيفُّقبولُّخربُّذيُّاليدينُّكانُّزيادةُّيفُّالتذكري؛ُّإذُّإنُّانفرادهُّدونُّباقيُّالصحابةُّبتذكريُّالنيبُّصلىُّ
اهللُّعليهُّوسلمُّيفُّالبدايةُّقدُّيفهمُّمنهُّأنُّالوهمُّوقعُّمنه ُّوحدهُّ،والصوابُّيفُّهذاُّأنُّالُّيؤخذُّبكالمُّواحدُّيفُّمقابلُّاجملموع ُّحىتُّ
يتابعوهُّ ،إذنُّملُّيكنُّرداُّحلجيةُّخربُّالواحدُّكماُّتوهمُّاملشتبهونُّ .
ومماُّيؤكدُّهذاُّأنُّكتبُّاآلثارُّتزخرُّبأمثلةُّعديدةُّتدلُّعلىُّاعتبارُّالرسولُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّخربُّالواحدُّحجةُّيفُّاألصولُّ
فضالُّعنُّالفروعُّ،وقدُّسبقُّأنُّأشرناُّإىلُّأنهُّصلىُّاهللُّعليه ُّ وسلمُّبعثُّرسلهُّواحداُّواحداُّإىلُّكلُّبلدُّليبلغُّأهلهاُّأحكامُّالدينُّكلهاُّ،
مباُّفيهاُّالعقائدُّوالعباداتُّواملعامالتُّ،فكانُّأهلهاُّيستقبلونُّبعوثُّالنيبُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّوهوُّفردُّواحدُّكيُّيسمعواُّمنهُّكل ُّماُّ
يهمهمُّمنُّأمرُّدينهمُّليعملواُّبهُّ،ولوُّكانُّخربُّالواحدُّالُّيعملُّبهُّيفُّال فروعُّواألصولُّألرسلُّالنيبُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّوفد اُّهلمُّ،
ولكنهُّملُّيفعلُّذلك( ُّ،)4ل ذاُّيقولُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم «ُّ:نضرُّاهللُّامرأُّمسعُّمناُّحديثاُّفحفظهُّحىتُّيبلغهُّغريهُّ،فربُّحاملُّفقهُّإىلُّ
منُّهوُّأفقهُّمنهُّ،وربُّحاملُّفقهُّليس ُّبفقيه»(  ُّ )5فاخلطابُّيفُّهذاُّاحلديثُّموجهُّإىل ُّامرئُّوهوُّواحدُّ،فرسولُّاهللُّصلىُّاهلل ُّعليهُّ
وسلمُّيندبُّلسماعُّحديثهُّوتبليغهُّامرأ ُّواحداُّ،ويفُّهذهُّداللةُّواضحة ُّعلىُّأنهُّصلىُّاهللُّعليه ُّوسلمُّيثبتُّحجيةُّخربُّاآلحادُّ ،وأنهُّ
تقومُّبهُّاحلجةُّعلى ُّمنُّمسعُّهذاُّاخلربُّ .
وعلىُّهذاُّسارُّالصحابةُُّّ يتثبتونُّويستوثقونُّيفُّقبولُّماُّيروىُّعنهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّحفاظاُّمنهمُّعلىُّحديثُّرسولُّاهللُّ
صلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّخشيةُّتسربُّالدسُّإليهُّمنُّقبلُّاجلهالءُّوأصحابُّاألهواءُّ،وليسُّطعناُّيفُّصحايبُّبعينهُّ،بتكذيبُّقوله؛ُّوذلكُّ
1
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ألنُّالصحابةُّكلهمُّعدولُّ،سواءُّمنهمُّمنُّتقدمُّإسالمهُّومنُّتأخرُّ،ومنُّهاجرُّومنُّملُّيهاجرُّ،ومنُّاشتكُّيفُّالغزواتُّومنُّملُّيشتكُّ،
ومنُّالبسُّالفتنةُّومنُّملُّيالبسهاُّ،وهذهُّالعدالةُّهلمُّمجيعاُّتضافرت ُّعليها ُّاألدلةُّمنُّالكتابُّالكرميُّ،والسنةُّالنبويةُّاملطهرة( ُّ .)8
وعلىُّهذاُّنستطيعُّأنُّنفس رُّتوقفُّأيبُّبكرُّالصديقُّيفُّقبولُّخربُّاملغريةُّبنُّشعبةُّيفُّمرياثُّاجلدةُّ،كماُّروىُّذلكُّقبيصةُّبنُّ
ُّالصديقُّتسألهُّمرياثهاُّ،فقالُّ:مالكُّيفُّكتابُّاهللُّعز ُّوجلُّمنُّشيءُّ،وماُّعلمت ُّلك ُّيفُّ
ُّ
ذؤيبُّقائال«ُّ:جاءتُّاجلدةُّإىلُّأيبُّبكر
سنةُّنيبُّاهللُّشيئاُّ،فارجعيُّحىتُّأسألُّالناسُّ،قالُّ:فسألُّالناس ُّ،فقالُّاملغريةُّبنُّشعبةُّ:مسعتُّرسولُّاهللُّأعطاهاُّالسدسُّ،فقالُّ:هلُّ
معكُّغريك؟ُّفقامُّحممدُّبنُّمسلمةُّ،فقالُّمثلُّذلكُّ،فأنفذهُّهلاُّأبوُّبكر»(  ُّ )2فإنُّالناظرُّيفُّهذاُّاخلربُّيدركُّأنُّأباُّبكرُّملُّيتوقفُّيفُّ
قبولهُّإالُّللمزيدُّمنُّالتثبتُّوالتحوطُّ،وليسُّطعناُّيفُّعدالةُّاملغريةُّبنُّشعبةُّباعتبارهُّراوياُّفرداُّ،أوُّرداُّحلجيةُّخربُّالواحدُّيفُّالفروعُّ،معُّ
العلمُّأنُّتوقفُّأيبُّبكرُّيفُّقبولُّخربُّالواحدُّملُّيكنُّمنهُّمطرداُّ،بلُّكانُّنادرا( ُّ .)3
ويؤيدُّهذاُّأنُّأباُّبكرُّقدُّقبلُّخربُّعائشةُّوحدهاُّيفُّأنُّالنيبُّصلىُّاهللُّعليهُّوسل مُّماتُّيومُّاإلثننيُّ،وقبلُّأيضاُّخربهاُّوحدهاُّ
يفُّقدرُّكفنُّالنيبُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّ،فعنُّعائشةُّرضيُّاهللُّعنهاُّقالت«ُّ:دخلتُّعلىُّأيبُّبكرـُّرضيُّاهللُّعنهُُّّ-فقالُّ:يفُّكمُّكفنتمُّ
النيبُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم؟ُّقالتُّ:يفُّثالثةُّأثوابُّبيضُّسحولية ُّ ليسُّفيهاُّقميصُّ،والُّعمامةُّ،وقالُّهلاُّ:يف ُّأ يُّيومُّتويفُّرسولُّاهللُّ
صلىُّاهللُّعليهُّوسلم؟ُّقالتُّ:يومُّاإلثنني ُّ»...احلديث( ُّ )4
وعليهُّ،فلوُّكانُّأبوُّبكرُّيردُّحجيةُّخربُّالواحدُّيفُّالفروعُّلردُّبذلكُّخربُّعائشة!ُّولكنُّملاُّقبلهُّدلُّهذاُّداللةُّقاطعةُّعلىُّقبولُّ
أيبُّبكرُّحجيةُّخربُّالواحدُّيفُّالفروعُّ،وعلىُّهذاُّالنهجُّالذيُّرمسهُّأبوُّبكرُّيفُّاحملافظةُّعلىُّالسنةُّسارُّخليفتهُّعمرُّبنُّاخلطابُّيتثبتُّ
ُّويستوثقُّيفُّقبولُّماُّيروىُّعنُّالنيب ُّ خشيةُّالكذبُّعلى ُّرسولُّاهللُّأوُّاختالطُّاحلديثُّالشريفُّبالقرآنُّالكرميُّ،وليسُّإنكارا ُّحلجيةُّ
خربُّالواحدُّيفُّالفروعُّ،ومنُّذلكُّأيضا"ُّ:توقفهُّيفُّقبولُّخربُّأيبُّموسىُّاألشعريُّيفُّاالستئذانُّ،فإنُّأباُّموسىُّقدُّأخربهُّبذلكُّاحلديثُّ
عقبُّإنكارهُّعليهُّرجوعهُّبعدُّالثالثُّ،وتوعدهُّ،فأرادُّعمرُّالتثبتُّخشيةُّأنُّيكونُّدافعُّبذلكُّعنُّنفسه( ُّ )5
يدلُّعلىُّذلكُّماُّجاءُّيفُّإحدىُّطرقُّاحلديثُّأنُّأيبُّبنُّكعبُّقالُّلعمر«ُّ:مسعتُّرسولُّاهللُّيقولُّذلكُّياُّابنُّاخلطابُّ،
فالُّتكوننُّعذاباُّعلىُّأصحابُّ رسولُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّ،قالُّ:سبحانُّاهللُّإمناُّمسعتُّشيئاُّفأحببتُّأنُّأتثبت»( ُّ )4ويفُّروايةُّ:
« واهللُّإنُّكنتُّألميناُّعلىُّحديثُّرسولُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّ،فقالُّ:أجلُّولكنُّأحببتُّأنُّأستثبت»( ُّ )2ويفُّروايةُّأخرى«ُّ:أماُّ
إنُّملُّأمهمكُّ،ولكنُّخشيتُّأنُّيتقولُّالناسُّعلى ُّرسولُّ اهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم»( ُّ .)1
ُُُُُُُّّّّّّّ قالُّالشافعيُّ:فإنُّقالُّقائلُّقدُّطلبُّعمرُّمعُّرجلُُّّ-أخربهُّخرباُُّّ -آخر؟ُّ قيلُّلهُّ:الُّيطلبُّعمرُّمعُّرجلُّأخربهُّآخرُّإالُّعلىُّ
أحدُّثالثةُّمعانُّ ُّ .8ُّ :إماُّأنُّحيتاطُّفيكونُّأوثقُّعندهُّ،وإنُّكانتُّاحلجةُّتثبتُّخبربُّالواحدُّفخربُّاثننيُّأكثرُّوهوُّالُّيزيدها ُّإالُّثبوتاُّ،
وقدُّرأيتُّممنُّأثبتُّخربُّالواحدُّمنُّيطلبُّمعهُّخرباُّثانياُّ،ويكونُّيفُّيدهُّالسنةُّمنُّرسولُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّمنُّمخسةُّوجوهُّ
فيحدثُّبسادس ُّفيكتبه؛ُّألنُّاألخبارُّكلماُّتواترتُّوتظاهرتُّكانُّأثبتُّللحجةُّوأطيبُّلنفسُّالسامعُّ .
خربهُّحىتُّيأيتُّخمربُّيعرفهُّوهكذاُّممنُّأخربُّممنُّالُّيعرفُّملُّيقبلُّخربهُّ،والُّ
ُّ
ُّ ُّ .2وحيتملُّأنُّيكونُّملُّيعرفُّاملخربُّفيقفُّعنُّ
يقبلُّاخلربُّإالُّعنُّمعروفُّباالستئهال ُّله (أنُّيكونُّأهالُّله)ُّألنُّيقبلُّخربهُّ .
1
2
3
4
5
6
7
8

 عدالةُّالصحابةُّـُّرضيُّاهللُّعنهمُّـُّيفُّضوءُّالقرآنُّالكرميُّ والسنةُّالنب ويةُّودفعُّالشبهاتُّ،دُّ.عمادُّالسيدُّالشربيينُّ ،مكتبةُّاإلميا نُّ،القاهرة8422ُّ،هـ2004ُّ/مُّ،صُّ .82أخرجهُّمالكُّيفُّاملوطأُّ،كتابُّ:الفرائضُّ ،صُّ، 230رقمُّ(ُّ .) 223 السنةُّالنب ويةُّيفُّكتاباتُّأعداءُّاإلسالمُّ،دُّ.عمادُّالسيدُّالشربيينُّ ،دارُّاليقنيُّ،مصرُّ،ط8423ُّ،8هـ2002ُّ/م ُّ) 32ُّ/2(ُّ،بتصرفُّ .أث وابُّبيضُّسح وليةُّ:أيُّمنس وبةُّإىلُّقريةُّسحولُّباليمن  ُّ،والسحلُّ:هوُّالثوبُّاألبيض ُّالنقي  ُّ،صحيـحُّالبخـاري ُّ(بشرحُّفتحُّالباري) ُّ(ُّ،) 212ُّ/ُّ3رقمُّ(ُّ .)8312انظرُّ:الرسالةُّ،الشافعيُّ ،حتقيقُّ:أمحدُّشاكرُّ،صُّ. 434ُّ،433تدريب ُّالراويُّيفُّشرحُّتقريب ُّالن واويُّ،السيوطيُّ ،،حتقي قُّ:عبدُّالوهابُّعبدُّاللطيفُّ .)23ُّ/8(ُّ، صحيحُّمسلمُّ(بشرحُّالنووي)ُّ،كتابُّ:اآلدابُّ،بابُّ:االستئذانُّ،) 3224ُّ/1(ُّ،رقمُّ(ُّ .)5521 صحيحُّلغريهُّ:أخرجه ُّالبخاري ُّيفُّاألدبُّاملفردُّ،) 341ُّ/ 8(ُّ،رقمُّ(ُّ.) 8023وصححهُّاأللبانُّيفُّصحيحُّاألدبُّاملفرد ُّبرقمُّ(ُّ .) 128 -صحيحُّ:أخرجه ُّأبوُّداودُّ يفُّسننه ُّ(بشرحُّعونُّاملعبود)ُّ،كتابُّ:األدبُّ،بابُّ:كمُّمرةُّيسلمُّالرجلُّيفُّاالستئذانُّ،) 51ُّ/84(ُّ،رقمُّ(ُّ .) 5823
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ُُّّ .3وحيتملُّأنُّيكونُّاملخربُّلهُّغريُّمقبولُّالقولُّعندهُّفريدُّخربهُّ،حىتُّجيدُّغريهُّممنُّيقبلُّقولهُّ،فإنُّ قالُّقائلُّ:فإىلُّأيُّاملعانُّ
ذهبُّعندكمُّعمر؟ ُّ قلناُّ:أماُّيفُّخربُّأيبُّموسىُّفإىلُّاالحتياط؛ُّألنُّأباُّموسىُّثقةُّأمنيُّعنده ُّ،فإنُّقالُّقائلُّ:ماُّدلُّعلىُّذلك؟ ُّقلناُّ:
قدُّرواهُّمالكُّبنُّأنسُّعنُّربيعةُّعنُّغريُّواحدُّمنُّعلمائهمُّأنُّأباُّموسىُّ...فذكرُّالقصةُّ،ويفُّآخرهُّ«فقالُّعمرُّأليبُّموسىُّ:أماُّإنُّ
ملُّأمهمكُّ،ولكينُّخشيتُّأنُّيتقولُّالناسُّعلىُّرسولُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم»( ُّ )8
ومماُّيؤكدُّهذاُّقبولُّعمرُّأخباراُّكثريةُّدونُّتوقفُّ،منُّذلكُّقبولهُّخربُّالضحاكُّبنُّسفيانُّيفُّتوريثُّامرأةُّأشيمُّمنُّديةُّزوجها؛ُّ
فقدُّروىُّاإلمامُّأمحدُّأنُّعمرُّبنُّاخلطابُّقال «ُّ:ماُّأرىُّالديةُّإالُّللعصبة؛ُّألهنمُّيعقلونُّعنه ُّ،فهلُّمسعُّأحدُّمنكمُّمنُّرسولُّاهللُّيفُّ
ذلكُّشيئا ُّ،فقالُّالضحاكُّبنُّسفيانُّالكاليبُّ وكانُّاستعملهُّرسولُّاهللُّعلىُّاألعرابُّ:كتبُّإىلُّرسولُّاهللُّأنُّأورثُّامرأةُّأشيمُّالضبايبُّ
منُّديةُّزوجهاُّ،فأخذُّبذلكُّعمرُّبنُّاخلطابُّ»(  ُّ )2ومنُّمثُّ،أفالُّيدلُّهذاُّوغريهُّمنُّاألخبارُّالصحيحةُّعلىُّقبولُّعمرُّحجيةُّخربُّ
الواحدُّيفُّالفروع؟! ُّ وخنلصُّمنُّذلكُّإىلُّأنُّتوقفُّالنيبُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّوالصحابةُّمنُّبعدهُّيفُّقبولُّخربُّالواحدُّ،كانُّزيادةُّيفُّ
التثبتُّواالستيثاقُّ،وملُّيكن ُّرداُّخلربُّالواحدُّأو ُّإنكاراُّحلجيتهُّيفُّالفروعُّ ،أوُّطعناُّيف ُّصحايبُّبعينه؛ُّإذُّالصحابةُّكلهمُّعدول ُّبنصُّ
القرآنُّوا لسنةُّ،وهذاُّالتوقفُّملُّيكنُّمطرداُّبدليلُّاعتبارهُّحبجيةُّخربُّالواحدُّيفُّاألصولُّفضالُّعنُّالفروعُّ،وكذاُّقبولُّأيبُّبكرُّوعمرُّ
والصحابةُّأخبار ُّآحادُّكثرية ُّدون ُّتوقفُّ،كما ُّد لت ُّعلى ُّذلكُّكتبُّاألحاديث ُّواآلثارُّ ،ومن ُّمث ُّيسقطُّقول ُّمن ُّجعل ُّتوقف ُّالنيبُّ
والصحابةُّيفُّالقبولُّ،مشجباُّيعلقُّعليه ُُّّردهُّألخبار ُّاآلحادُّمجلةُّبدعوىُّإفادمهاُّالظنيةُّ .
الخالصة ُّ ُّ:إنُّالظنُّاملقصودُّمنُّاألدلةُّاليتُّاستدلواُّهباُّهوُّالظنُّاملذمومُّالذيُّمرده ُّاهلوىُّيفُّخمالفةُّاحلقُّ،أماُّالظنُّالذيُّ

عناه ُّعلماءُّاحلديثُّهوُّالظنُّاحملمودُّالذيُّيفيدُّإدراكُّالطرفُّالراجحُّمنهُّ،ويؤكدُّذلكُّأنُّالقرآنُّالكرميُّقدُّأوردُّالظنُّمبعان ُّعدةُّ

ُّولق دُّجاءتُّآياتُّ
منهاُّ:اليقنيُّ،والتأكيدُّ،وكذلكُّالشكُّوالتهمةُّواحلسبانُّأيضاُّ ،وهذاُّيؤكدُّعلى ُّأنُّالظنُّليسُّكلهُّمبعىن ُّالشكُّ ،
قرآنيةُّكثريةُّوكذلكُّالسنةُّنفسهاُّلتؤكدُّعلىُّحجيةُّخربُّاآلحاد ُّووجوبُّالعملُّبهُّ،كماُّأمجعُّالصحابةُّوعلماءُّاملسلمني ُّقدمياُّوحديثا ُّ
علىُّذلك ُّ ،مماُّالُّيقبلهُّالعقلُّأنُّنشتطُّأنُّيرافقُّالنيبُّجمموعةُّمنُّالصحابةُّتبلغُّحدُّالتواتر؛ُّلينقلواُّعنهُّسنتهُّحىتُّنقبلها ُّمنهمُّ
بدعوىُّأنناُّالُّنأخذُّخبربُّاآلحادُّ،وماذاُّنفعلُّيفُّأخبارُّزوجاته ُّعماُّيدورُّيفُّبيته؛ُّإذُّإهناُّأخبار ُّآحادُّ،وكيفُّنأيتُّبعددُّالتواترُّلتويُّ
لناُّأخبارهُّيفُّداخلُّبيتهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم؟ ُّ ُّولقدُّأخذُّالصحابةُّالكرامُّبأحاديث ُّالنيبُّاليتُّوردتُّمنُّطريقُّآحادُّ ،وملُّيفرقواُّفيهاُّ
بنيُّالعقيدةُّواألحكام؛ ُّإذُّإنُّالقولُّبعدمُّحجيةُّخربُّاآلحادُّيفُّالعقائدُّفضالُّعنُّالتشريعُّيؤديُّإىلُّجتريح ُّمنُّعرفواُّبالثقةُّوالعدالةُّ
منُّاألئمةُّوغريهمُّ،وهذاُّ الُّجيوزُّباتفاق ُّالعلماءُّ،كماُّأنُّذلكُّيؤديُّإىلُّاختالفُّاملسلمنيُّيفُّدينهمُّعقيدةُّوتشريعا؛ُّألنُّمنُّمسعُّ
حديثا ُّوجبُّعليهُّاعتقاده ُّوالعملُّبهُّ،ومنُّملُّيسمعهُّملُّجيبُّعليهُّذلكُّ،وإذاُّاجتمعُّيفُّاحلديثُّالواحدُّعقائدُّوأحكامُّ ،فهلُّيعقلُّ
أنُّنأخذُّباألحكام ُّاليتُّفيهُّونتكُّماُّخيصُّالعقائد؟! ُّلقدُّوضعُّعلماء ُّاحلديثُّشروطا ُّصارمةُّلقبولُّخربُّاآلحادُّ،فالُّيكونُّهناك ُّ
ملُّيفرقواُّيفُّذلكُّ
جمالُّللتخوفُّمنها ُّيفُّوجودُّمثلُّهذهُّالشروطُّ.لذاُّجندُّأنُّكتبُّأئمةُّاحلديثُّاألعالمُّتثبتُّحجيةُّخربُّاآلحادُّ،و ُّ
ُّبينهماُّمنُّفروقُّكبريةُّ،منهاُّأنُّاهللُّتكفلُّحبفظُّالدينُّ،وملُّيتكفلُّ
ُّ
ُّ،والُّيصحُّقياسُّالروايةُّعلىُّالشهادةُّملا
بنيُّالعقيدةُّوالتشريع ُّ
حبفظُّدمائناُّ ،وفروجنا ُّوغريهاُّ،لذاُّتشددُّفيماُّملُّيتكفلُّحبفظهُّسبحانهُّ ،وأنُّالغالبُّبنيُّاملسلمنيُّمهابةُّالكذبُّعلىُّرسولُّاهللُّ
خبالفُّشهادة ُّالزورُّمثالُّ،ولوُّانفردُّراوُّواحدُّباحلديث ُّوملُّيقبلُّمنهُّلفاتُّعلى ُّأهلُّاإلسالمُّتلكُّاملصلحةُّ ،خبالفُّفوتُّحقُّواحدُّ
علىُّشخص ُّواحد ُُّّ،كانُّتوقفُّالنيبُّ والصحابة ُّيفُّقبولُّخربُّاآلحاد ُّ زيادة ُّيفُّالتثبتُّالُّرداُّحلجيتهُّأوُّإنكاراُّهلاُّ،لذاُّجاءت ُّ
أحاديث ُّكثريةُّومواقفُّعديدةُّمنُّ الصحابةُّتبني ُّأخذهمُّخبربُّاآلحادُّ )3 (.
 -ُّ8صحيح ُّالبخاري ُّ(بشرحُّفتحُّالباري)ُّ،) 23ُّ/ 88(ُّ،رقمُّ(ُّ.) 4245صحيحُّمسلمُّ(بشرحُّالنووي)ُّ،) 3224ُّ/1(ُّ،رقمُّ(ُّ.) 5521الرسالةُّ،الشافعيُّ،صُّ ُّ435ُّ: 432
 -ُّ2صحيحُّ:أخرجه ُّأمحدُّيف ُّ مسندهُّ،مسندُّاملكينيُّ ،رقمُّ(ُّ.) 85213وقالُّشعيبُّاألرنؤوط ُّيفُّتعليقهُّعلىُّاملسندُّ:إسنادهُّصحيح ُّعلىُّشرطُّالشيخنيُّ .
ُّ -ُّ3موسوعةُّبيانُّاإلسالم ُّ،الرد ُّعلىُّاالفتاءاتُّ والشبهاتُّ،القسمُّالثالثُّ،السنةُّالشبهةُّالعاشرة ُّ،دُّ.الشربيينُّ ،السنةُّيفُّكتاباتُّأعداءُّاإلسالم ُّحبث ُّاآلحادُّ .
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البحثّالسابعّ:الزعم ّأنّتسوية ّالسنة ّبالقرآن ّفيّقوةّاإللزام ّتأليهّللرسولّ (2)ّ
يزعم ُّبعض ُّ املغرضني ُّأنُّتسويةُّ السنةُّبالقرآن ُّيفُّقوة ُّ اإللزامُّتعدُّتأليها ُّللرسول ُّوإهداراُّخلصوصيته ُّ البشريةُّ،بوصفهُّمبلغا ُّ
للوحي ُّوشارحا ُّلهُّ،زاعمنيُّأنُّ اإلمام ُّ الشافعيُّوحده ُّدونُّأئمةُّ املسلمني ُّهو ُّمنُّوحد ُّبني ُّوحي ُّ السنةُّووحي ُّ القرآنُّ ،وجعلهما ُّعلى ُّ
درجةُّواحدة ُّمنُّحيث ُّقوة ُّ اإللزامُّ،وهذاُّعلى ُّحد ُّزعمهمُّال ُّيستقيمُّله؛ُّإذ ُّإنهُّتأليهُّللرسول ُّصلى ُّ اهللُّعليه ُّوسلمُّ ،متساءلنيُّ:كيفُّ
لنا ُّأنُّنأخذ ُّبرأي ُّ الشافعيُّوجنعلُّ القرآنُّوالسنةُّيف ُّمرتبة ُّواحدة؟!ُّقاصدينُّمن ُّوراءُّذلك ُّالتقليلُّمن ُّشأنُّ السنةُّ،ومنُّقوة ُّإلزامها؛ُّ
والتشويش ُّعليها ُّحىت ُّيستمرئ ُّالناسُّتركها ُّوإنكارهاُّ .
نقدّعام-ُّ 8ُّ:إنُّاهللُّهو ُّ الذيُّوحد ُّوسوى ُّبني ُّ السنةُّوالقرآنُّ ،وجعلهما ُّعلى ُّدرجة ُّواحدة ُّمنُّحيث ُّقوة ُّ اإللزامُّواالتباعُّ،
يف ُّآياتُّكثرية ُّمنُّ القرآنُّ الكرميُّ ،وملُّيكنُّ الشافعي ُّوحده ُّهوُّ الذيُّسوى ُّبني ُّ القرآنُّوالسنةُّيف ُّ اإللزامُّبلُّهذاُّإمجاعُّ املسلمني ُّسلفا ُّ
وخلفاُّ ،أئمةُّومجهوراُّ،وهم ُّيفُّذلكُّليسوا ُّإالُّمنفذينُّألمر ُّاهللُّعز ُّوجل ُّ الذيُّعملُّبهُّ الصحابة ُّوبلغوه ُّللمسلمني ُّمنُّبعدهمُّ .
 -ُّ2إن ُّ العقلُّواملنطقُّيرفضان ُّ النتيجةُّ اليتُّتوصلُّإليها ُّمثريو ُّ الشبهة؛ُّمنُّتأليهُّ الرسولُّصلى ُّاهللُّعليه ُّوسلمُّجملرد ُّتسويةُّ
سنته ُّبالقرآن ُّيفُّقوة ُّ اإللزام؛ُّإذُّلوُّجاز ُّهذاُّجلاز ُّتأليههُّمبجرد ُّتبليغه ُّ القرآن ُّ الذيُّيأمر ُّبطاعته ُّيفُّعدة ُّمواضعُّ،فالنيب ُّمبلغ ُّللسنةُّكما ُّ
بلغ ُّ القرآنُّوكالمها ُّيأمرُّباتباعه ُّوحيذرُّمنُّخمالفته ُّمما ُّيدلُّعلى ُّأهنماُّمنُّمشكاة ُّواحدة ُّوهي ُّ الوحي ُّ اإلهليُّ،ولوُّجاز ُّتأليهُّ النيب ُّجلاز ُّ
تأليهُّمجيعُّ األنبياء ُّقبله؛ُّألهنمُّبلغوا ُّرسالةُّرهبمُّوكتبهُّ ،وعملُّ الناسُّمنُّأتباعهم ُّبسننهم ُّوأقواهلمُّ،وملُّمييزوا ُّبينها ُّوبني ُّ الكتابُّ
السماويُّيف ُّقوة ُّ اإللزامُّ،كما ُّأنُّ الرسولُّالُّيطاع ُّلذاتهُّوإمنا ُّيطاعُّلكونه ُّرسوالُّمنُّعندُّ اهللُّ .
أوالّ.اهلل ّعزّوجل ّهو ّالذيّوحد ّبين ّالسنة ّوالقرآنّفي ّقوةّاإللزام ّواالتباعّ :
لقدُّأوجب ُّاهللُّعز ُّوجل ُّ العملُّبالسنة ُّ املطهرةُّحيث ُّجاءت ُّآيات ُّكثريُّتأمر ُّبطاعة ُّ النيبُّواتباعه ُّيفُّكلُّما ُّيأمر ُّبهُّوينهى ُّ
عنهُّ،بعد ُّطاعة ُّ اهللُّمباشرة ُّدون ُّفاصل ُّبينهماُّ.قالُّعز ُّوجل{ُّ:قلُّأطيعوا ُّ اهللُّوالرسول ُّفإن ُّتولواُّفإن ُّاهللُّالُّحيبُّ الكافرين}[آل ُّ
عمرانُّ،]32:يقولُّ ابنُّكثري"ُّ:هذهُّ اآليةُّ الكرمية ُّحاكمة ُّعلى ُّكلُّمنُّ ادعى ُّحمبةُّاهللُّوليس ُّهو ُّعلى ُّ الطريقةُّ احملمديةُّفإنه ُّكاذب ُّيفُّ
دعواه ُّحىت ُّيتبعُّ الشرعُّ احملمديُّوالدينُّ النبوي ُّيفُّمجيعُّأقوالهُّوأفعاله ُّوأحواله...وقولهُّتعاىل ُّيفُّهناية ُّ اآليةُّ{فإن ُّاهللُّالُّحيب ُّ الكافرين} ُّ
يدلُّعلى ُّأن ُّخمالفته ُّيفُّ الطريقةُّكفرُّ ،واهللُّالُّحيب ُّمنُّ اتصفُّبذلكُّ،وإنُّ ادعى ُّوزعم ُّيفُّنفسه ُّأنهُّحيبُّ اهللُّ ُّ،ويتقرب ُّإليهُّ،حىت ُّ
املرسلونُّ ،بل ُّأولوُّ العزمُّ
يتابع ُّ الرسولُّ النيبُّ األميُّخامت ُّ الرسلُّورسول ُّاهللُّإىلُّمجيعُّ الثقلني ُّ" اجلنُّواإلنس"ُّ الذيُّلوُّكان ُّ األنبياء ُّبلُّ ُّ
منهمُّيف ُّزمانه ُّماُّوسعهم ُّإالُّ اتباعه ُّوالدخولُّيفُّطاعته ُّواتباع ُّشريعته"( ُّ )2
ومما ُّيؤكدُّأن ُّطاعة ُّ الرسولُّالزمةُّ االتباعُّكطاعة ُّاهللُّسواء ُّبسواءُّ،قولهُّعز ُّوجل{ُّ:منُّيطعُّ الرسولُّفقدُّأطاع ُّ اهللُّومنُّتوىلُّ
فماُّأرسلناك ُّعليهم ُّحفيظا} ُّ[النساءُّ،]10:فيخربُّعز ُّوجل ُّهنا ُُّّعنُّعبده ُّورسولهُّحممدُّبأنه ُّمنُّأطاعه ُّفقدُّأطاعُّ اهللُّ،ومنُّ
عصاه ُّفقدُّعصى ُّ اهللُّوما ُّذاك ُّإالُّألنهُّكما ُّوصفهُّربهُّ{وما ُّينطقُّعنُّ اهلوىُّ(ُّ)3إن ُّهوُّإالُّوحي ُّيوحى}( ُّ )3وقدُّجاء ُّيف ُّتفسريُّ
املنارُّ ،ما ُّمفاده ُّأن ُّهذه ُّ اآليةُّتدلُّعلى ُّأنُّ اهلل ُّتعاىل ُّهو ُّ الذيُّيطاعُّلذاته؛ُّألنه ُّربُّ الناسُّ ،وإهلهمُّ،وملكهم ُّوهمُّعبيده ُّ املغمورون ُّ
بنعمهُّ،وأن ُّرسله ُّإمنا ُّجتبُّطاعتهم ُّفيماُّيبلغونه ُّعنهُّمنُّحيث ُّإهنمُّرسله ُّالُّلذامهمُّ،كماُّهو ُّ احلال ُّيفُّ احلاكمُّ الذيُّجتبُّطاعته ُّيفُّ
تنفيذ ُّشريعة ُّ اململكةُّوقوانينهاُّ ،وهو ُّماُّيعربون ُّعنه ُّباألوامر ُّ الرمسيةُّ،والُّجتب ُّطاعته ُّفيما ُّعداُّذلك( ُّ،)4مثُّإن ُّ اآلياتُّ اليتُّتؤكد ُّهذاُّ
 ُّ -8نقضُّمطاعنُّنصرُّأبوُّزيدُّيفُّالقرآنُّ والسنةُّ والصحابةُّ وأئمةُّاملسلمنيُّ،دُّ.إمساعيلُّساملُّ،دارُّالتوزيع ُّ والنشرُّاإلسالميةُّ،القاهرةُّ،ط8484ُّ، 2هـ8114ُّ/م.
-ُّ2تفسري ُّ القرآنُّالعظيمُّ،ابنُّكثريُّ،املكتبة ُّالتوفيقيةُّ،مصرُّ،دُّ.تُّ (24ُّ/ 2(ُّ،
ُّ -ُّ3تفسريُّالقرآنُّالعظيمُّ،ابنُّكثريُّ،املكتبة ُّالتوفيقية،مصرُّ،دُّ.تُّ) 340ُّ/ 2(ُّ،بتصرفُّ .
-4.تفسري ُّاملنارُّ،حممد ُّرشيد ُّرضاُّ،دار ُّالفكرُّ،دمشقُّ،طُّ ،2د ُّ.تُّ) 222ُّ:224ُّ/5( ُّ،بتصرف ُّ
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آمنوا ُّأطيعوا ُّاهللُّوأطيعوا ُّ الرسولُّوأويلُّ األمر ُّمنكمُّفإن ُّتنازعتم ُّيف ُّ
املعىن ُّقدُّتضافرت ُّوتواترتُّ،منها ُّقولهُّعز ُّوجل{ُّ:يا ُّأيها ُّ الذينُّ ُّ
شيء ُّفردوه ُّإىلُّاهللُّوالرسول ُّإنُّكنتم ُّتؤمنونُّباهلل ُّواليومُّ اآلخر ُّذلكُّخري ُّوأحسن ُّتأويال}[ النساءُّ،]51:قالُّعطاء{"ُّ:فردوه ُّإىل ُّاهللُّ
والرسول}"ُّ،إىل ُّ اهلل"ُّ:إىل ُّكتابهُّ ،و"إىلُّ الرسول"ُّ:إىلُّسنة ُّرسولُّاهللُّصلى ُّ اهللُّعليه ُّوسلم"( ُّ )8
ويعلق ُّ ابنُّ القيمُّعلى ُّهذهُّ اآليةُّقائال"ُّ:فأمرُّتعاىل ُّبطاعته ُّوطاعة ُّرسولهُّ،وأعاد ُّ الفعلُّإعالما ُّبأن ُّطاعة ُّ ُّالرسولُّجتب ُّ
استقالالُّمنُّغري ُّعرض ُّما ُّأمر ُّبهُّعلى ُّ الكتابُّ ،بلُّإذاُّأمر ُّوجبت ُّطاعته ُّمطلقاُّ ،سواءُّكان ُّما ُّأمر ُّبهُّيف ُّ الكتابُّ،أو ُّملُّيكن ُّفيهُّ،
فإنه ُّأويتُّ الكتابُّومثله ُّمعهُّ،وملُّيأمر ُّبطاعة ُّأويلُّ األمرُّ استقالالُّ،بلُّحذف ُّ الفعلُّ،وجعل ُّطاعتهم ُّيف ُّضمنُّطاعة ُّالرسولُّ،إيذاناُّ
بأهنمُّإمنا ُّيطاعون ُّتبعا ُّلطاعةُّ الرسولُّ،فمنُّأمر ُّمنهم ُّبطاعةُّ الرسولُّوجبت ُّطاعتهُّ ،ومنُّأمر ُّخبالفُّما ُّجاء ُّبهُّ الرسولُّ،فالُّمسعُّلهُّ
والُّطاعة( ُّ،)2وعليهُّ ،أفالُّتدلُّهذه ُّ اآلياتُّوغريها ُّ اآلمرةُّبطاعة ُّاهللُّوطاعة ُّرسولهُّعلى ُّأنُّ السنةُّتساوي ُّ القرآن ُّيفُّ ُّقوة ُّ اإللزامُّ
واالتباعُّ،ليس ُّمنُّمنطلق ُّجعل ُّ السنةُّيف ُّ املرتبة ُّ األوىلُّمنُّمصادر ُّ التشريعُّمعُّ القرآنُّ،وإمنا ُّمنُّمنطلقُّعد ُّ النيبُّمبلغا ُّللوحي ُّوشارحا ُّ
لهُّ،وإنُّكان ُّمثريوُّ الشبهةُّيسلمون ُّهبذاُّ املعطىُّ،فكيف ُّيستقيمُّهذاُّمعُّما ُّزعموه ُّمنُّعدم ُّتسويتها ُّمعُّ القرآن ُّيفُّقوة ُّ اإللزامُّ
واالتباعُّ،أال ُّيعدُّهذاُّتناقضا؟! ّ وإلا ّتقررّهذا ّواتضح ّفإنناّنضيفّأنّالسنة ّتنوعت ّخدماتهاّللقرآن ّعلىّثالثة ّأنواعُّ :
النوعُّ األولُّ:سنةُّموافقة ُّشاهدة ُّمبا ُّشهدُّبهُّ القرآن ُّنفسهُّ،فيكون ُّتواردُّ القرآن ُّوالسنةُّعلى ُّ احلكم ُّ الواحدُّمنُّباب ُّتواردُّ
األدلةُّوتضافرهاُّ .
النوعُّ الثانُّ:سنة ُّتفسر ُّ الكتابُّوتبني ُّمرادُّاهللُّعز ُّوجلُّ .
النوعُّ الثالثُّ:سنة ُّموجبة ُّحلكمُّسكت ُّ القرآن ُّعنُّإجيابه؟ ُّأوُّحمرمةُّ،ملا ُّسكت ُّعن ُّحترميهُّ ،وماُّكان ُّزائداُّعلى ُّ القرآنُّ،فهو ُّ
تشريع ُّمبتدأُّمنُّ النيبُّجتب ُّطاعته ُّفيهُّ،والُّحتلُّمعصيتهُّ ،وليس ُّهذاُّتقدميا ُّهلا ُّعلى ُّكتاب ُّ اهللُّ،بل ُّ امتثالُّملا ُّأمر ُّ اهللُّبهُّمنُّطاعة ُّ
رسولهُّ،ولوكان ُّرسولهُّالُّيطاعُّيف ُّهذاُّ القسمُّملُّيكنُّلطاعته ُّمعىنُّ ،وسقطتُّطاعته ُّ املختصة ُّبهُّ،وإنهُّإذاُّملُّجتبُّطاعته ُّإالُّفيما ُّ
وافقُّكتاب ُّاهللُّالُّفيماُّزادُّعليه ُّملُّيكن ُّلهُّطاعة ُّخاصة ُّختتصُّبه ُّصلى ُّ اهللُّعليه ُّوسلم( ُّ )3
ومنُّمث ُّنقولُّملثريي ُّ الشبهةُّ:إذاُّكانت ُّهذهُّهي ُّمنزلة ُّ السنةُّمنُّ القرآنُّ الكرميُّ ،فإن ُّأمر ُّتسويتها ُّبه ُّيفُّقوة ُّ اإللزامُّواالتباعُّال ُّ
مناص ُّمنهُّ،الُّسيما ُّوأن ُّ الذيُّأمرُّهبذاُّهوُّاهلل ُّيفُّ العديدُّمنُّآياتُّ الذكرُّ احلكيمُُّّ -كماُّذكرنا ُّذلك ُّسلفا ُُّّ -ولكنُّيا ُّترىُّهلُّمسع ُّ
هؤالء ُّهبذهُّ اآليات؟!ُّوإذاُّكانوا ُّقدُّمسعواُّهباُّ ،فلماذا ُّملُّيؤمنواُّمبقتضاها؟! ُّمعُّ العلم ُّأنُّهذه ُّ اآلياتُّملُّتذكرُّألبتة ُّأنُّمقام ُّ السنةُّ
التأخر ُّعنُّ الكتاب ُّ" القرآنُّ الكرمي"ُّ،منُّحيث ُّقوة ُّ اإللزامُّواالتباعُّ .
مث ُّيدعونُّأن ُّ اإلمام ُّ الشافعيُّوحده ُّدون ُّأئمةُّ املسلمني ُّمنُّ الصحابة ُّوالتابعني ُّهوُّ الذيُّوحدُّبني ُّ السنةُّوالقرآن ُّيفُّقوة ُّ اإللزامُّ
واالتباعُّ،وقدُّكذبواُّوافتواُّعلى ُّعلماء ُّ املسلمني ُّوأئمتهم؛ُّإذ ُّليس ُّهذاُّكالمُّ الشافعي ُّوحدهُّ ،بلُّإمجاعُّ األمةُّسلفا ُُّّوخلفاُّ ،أئمةُّ
ومجهوراُّفذلكُّمعلوم ُّمنُّ الدينُّبالضرورة ُّويعلمهُّ العوامُّقبلُّ العلماء ُّوالُّينكره ُّأوُّحياولُّتلبيسه ُّعلى ُّ الناسُّإالُّجاحد ُّمعاندُّ ،
واملسلمون ُّيف ُّذلكُّليسواُّإالُّمنفذين ُّألمر ُّ اهللُّباتباع ُّ السنةُّ،وعدمُّ احليدُّعنهاُّ ،مهتدين ُّهبديُّ السلفُّ الصاحل ُّيفُّتقديسهم ُّألقوالُّ
النيبُّوامتثاهلم ُّهلا ُّكما ُّأمرهمُّ القرآنُّ،وخنلصُّمما ُّسبق ُّإىلُّأن ُّ الذيُّوحد ُّوسوىُّبني ُّوحي ُّ السنةُّووحي ُّ القرآنُّيف ُّقوة ُّ اإللزامُّواالتباعُّ
هو ُّ اهللُّعز ُّوجل؛ُّإذ ُّ الكلُّوحي ُّمنُّعنده ُّتعاىل ُّفلمُّ اجلحود ُّواإلنكار ُّواملكابرة؟! ُّ

ثانياّ.طاعة ّالرسولّطاعة ّهللّ :
- 1جامعُّبيان ُّالعلمُّ وفضلهُّ،ابن ُّعبدُّالربُّ ،حتقيقُّ:أيب ُّاألشبال ُّالزهرييُّ ،مكتبة ُّالتوعية ُّاإلسالميةُّ،القاهرة8421ُّ ،هـ 2002ُّ/مُّ ).245ُّ/8( ُّ ،
- 2أعالمُّاملوقعنيُّ،ابنُّالقيمُّ ،حتقيق ُّ:طهُّعبد ُّالرءوف ُّسعدُّ،دار ُّاجليلُّ ،بريوتُّ،دُّ.تُّ ).41ُّ/8(ُّ،
بريوتُّ،دُّ.ت ُّ ).301ُّ،302ُّ/2(ُّ،
 - 3أعالمُّاملوقعنيُّ،ابن ُّالقيمُّ،حتقيق ُّ:طهُّعبد ُّالرءوف ُّسعدُّ،دار ُّاجليلُّ ُّ ،
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إن ُّمنُّأعظمُّنعمُّاهللُّعلى ُّ البشرية ُّأنُّأرسلُّإليها ُّأنبياء ُّورسال؛ ُّإلخراجها ُّمنُّظلمات ُّ اجلهلُّوالضاللُّإىل ُّنورُّ العلمُّواهلدىُّ،
لذاُّكان ُّحريا ُّهبمُّأن ُّيطيعواُّأنبياء ُّ اهللُّورسله ُّكي ُّيهتدواُّإىلُّ الطريقُّ املستقيمُّ،وهذه ُّ الطاعةُّمرهونةُّبكوهنمُّرسلُّ اهللُّعز ُّوجلُّ،قالُّ
اهللُّعز ُّوجل{ُّ:وما ُّأرسلنا ُّمنُّرسولُّإالُّليطاعُّبإذن ُّاهلل}ُّ[ النساءُّ]44ُّ:فإن ُّقوله{ُّ:بإذن ُّاهلل}ُّجاءت ُّلالحتاس؛ُّإذ ُّ الطاعةُّيف ُّ
احلقيقة ُّهللُّتعاىلُّ ،وهذا ُّقيدُّمنُّقيودُّ القرآن ُّ احملكمةُّ الذ اهبةُّبظنون ُّمنُّيظنونُّأن ُّ الرسولُّيطاعُّلذاتهُّبال ُّشرط ُُّّوال ُّقيدُّ،وإمنا ُّيطاعُّ
بأمره ُّتعاىل ُّوإرادتهُّ( ُّ،)8ومنُّمثُّ،فإن ُّكان ُّ الرسلُّمجيعا ُّجتبُّطاعتهم ُّفيماُّيبلغونه ُّعن ُّ اهللُّوليس ُّلذامهمُّ،فإن ُّ النتيجةُّ اليتُّتوصلُّإليها ُّ
مثريوُّ الشبهةُّالُّتصح ُّعقال؛ُّألهنا ُّتؤدي ُّإىلُّتأليهُّمجيع ُّ الرسلُّ السابقني ُّعليهم ُّ السالمُّ .
ومما ُّيؤكدُّهذاُّأن ُّاهللُّقدُّأرسلُّ األنبياء ُّوالرسلُّمجيعا ُّللدعوة ُّإىلُّتوحيده ُّونبذُّكلُّما ُّيعبدُّمنُّدونهُّ ،وهذاُّ التوحيدُّ الذيُّ
جاءت ُّبه ُّ الرسلُّ،إمنا ُّيتضمنُّإثبات ُّ األلوهية ُّهللُّوحدهُّ ،بأن ُّيشهدُّأنُّال ُّإلهُّإال ُّ اهلل؛ُّال ُّيعبدُّإالُّإياهُّ ،والُّيتوكل ُّإالُّعليهُّ ،والُّيواىل ُّ
إالُّلهُّ،والُّيعادى ُّإالُّفيهُّ،والُّيعملُّإالُّألجله ُّ( ُّ)2وقدُّذكر ُّ اهللُّتعاىل ُّهذه ُّ الدعوةُّصراحة ُّيفُّكتابه ُّ اجمليدُّعلى ُّألسنةُّمجيعُّأنبيائه ُّ
ورسلهُّ ،منُّذلكُّقولُّ اهللُّعز ُّوجل ُّ{لقدُّأرسلنا ُّنوحا ُّإىلُّقومهُّفقال ُّيا ُّقومُّ اعبدواُّاهللُّما ُّلكمُّمنُّإلهُّغريه} ُّ[ األعرافُّ،]51ُّ:وقولهُّ
عز ُّوجل{ُّ:وإىل ُّعاد ُّأخاهم ُّهودا ُّقالُّيا ُّقومُّ اعبدواُّاهللُّما ُّلكمُّمنُّإلهُّغريه} ُّ[ األعرافُّ،]45ُّ:ومنُّمثُّ ،فإن ُّهؤالءُّ األنبياء ُّوالرسلُّ
ملُّينزهلم ُّاهللُّمنُّ السماءُّ،بلُّأرسلهم ُّ اهللُُّّمنُّبين ُّجلدمهمُّ،كي ُّحيسواُّبإحساسهمُّ ،ويعانوا ُّجتارهبمُّ،ويدركواُّآالمهمُّوآماهلم؛ ُّألهنمُّيفُّ
النهاية ُّبشرُّمثلهمُّ ،يرتادون ُّهبمُّ الطريقُّإىلُّ اهللُّ،بوحي ُّمنُّاهللُّوعونُّمنه ُّعلى ُّوعثاء ُّ الطريق( ُّ )3
وعليهُّ ،فإن ُّكونُّ األنبياء ُّوالرسلُّبشراُّيقتضي ُّأنُّيتصفوا ُّبالصفات ُّ اليتُّالُّتنفك ُّ البشريةُّعنهاُّ ،وهي ُّ الطعامُّ،والشرابُّ،
كانوا ُّخالدين} ُّ[ األنبياءُّ ]1:وقالُّعز ُّوجل{ُّ:ولقدُّ
والنكاحُّ ،والنومُّ،قالُّعز ُّوجل{ُّ:وما ُّجعلناهم ُّجسداُّال ُّيأكلون ُّ الطعامُّوماُّ ُّ
أرسلنا ُّرسال ُّمنُّقبلكُّوجعلنا ُّهلمُّأزواجا ُّوذريةُّوما ُّكان ُّلرسول ُّأنُّيأيت ُّبآية ُّإالُّبإذن ُّ اهللُّلكلُّأجلُّكتاب} ُّ[ الرعدُّ ]31:وهم ُّ
كذلكُّميوتون ُّكماُّميوت ُّ البشرُّ،قالُّعز ُّوجل{ُّ:وما ُّحممدُّإالُّرسولُّقدُّخلت ُّمن ُّقبلهُّ الرسلُّأفإن ُّمات ُّأوُّقتلُّانقلبتم ُّعلى ُّ
أعقابكم}[آل ُّعمرانُّ،]844ُّ:ومنُّمقتضى ُّبشريتهم ُّأيضاُّ ،أهنمُّيتعرضون ُّلالبتالء ُّكماُّيتعرض ُّ البشرُّ،بلُّأشدُّ،كما ُّحدثُّمعُّ
نيب ُّ اهللُّأيوبُّإذُّ ابتاله ُّربهُّبفقدُّأهلهُّ ،ومالهُّ ،وصحتهُّ،فصربُّ،قالُُّّيفُّذلك{ُّ:وأيوب ُّإذ ُّنادى ُّربهُّأنُّمسين ُّالضر ُّوأنتُّأرحمُّ
الرامحني(ُّ)13فاستجبنا ُّلهُّفكشفنا ُّما ُّبه ُّمنُّضرُّوآتيناه ُّأهله ُّومثلهمُّمعهم ُّرمحةُّمنُّعندنا ُّوذكرى ُّللعابدين ُّ( [ُّ })14األنبياء]( ُّ )4
وبعدُّهذاُّ البيان ُّللقصد ُّمنُّإرسالُّ الرسلُّواألنبياء ُّهلُّحيقُّملدع ُّأنُّيدعي ُّأن ُّيفُّ التسويةُّبني ُّطاعة ُّ الرسولُّ ُّ،وطاعة ُّ اهللُّتأليها ُّ
للرسول ُّهذاُّباإلضافة ُّملا ُّذكرناه ُّقبلُّذلكُّمنُّأن ُّطاعة ُّأيُّرسولُّ،هي ُّطاعة ُّهلل ُّيفُّ احلقيقةُّ ،وليسُّطاعة ُّذاتيةُّله؛ُّألنهُّعندما ُّيطاعُّ،
فإمنا ُّيطاعُّلكونهُّنبيا ُّأوُّرسوالُّمنُّقبلُّاهللُّهذاُّمعُّ العلمُّأن ُّ الرسلُّمجيعا ُّهمُّمحلة ُّرسالةُّواحدةُّ ،ودعاة ُّدين ُّواحدُّ،ومرسلهم ُّواحدُّ ،
فهمُّوحدةُّ ،يبشر ُّ املتقدمُّمنهم ُّباملتأخرُّ ،ويصدقُّ املتأخر ُّ املتقدمُّ.كماُّأشار ُّإىل ُّذلكُّقولهُّصلى ُّاهللُّعليه ُّوسلم «ُّ :األنبياء ُّإخوة ُّ
لعالتُّأمهامهم ُّشىتُّ،ودينهم ُّواحد»( ُّ،)5ومعىن ُّ احلديث"ُّ:أنُّأصلُّدينهم ُّواحدُّ،وهو ُّ التوحيد ُّوإنُّ اختلفت ُّفروع ُّ الشرائع"( ُّ ُّ.)4
ُُُُُّّّّّومعُّذلك ُّجاءت ُّآيات ُّكثرية ُّيف ُّ القرآنُّ الكرمي ُّيتوعد ُّاهللُّفيها ُّ األنبياء ُّوالرسل ُّبالعقاب ُّإن ُّأشرك ُّواحدُّمنهم ُّباهللُّ ،منهاُّ:قولهُّعز ُّ
وجل{ُّ:ولقدُّأوحي ُّإليكُّوإىلُّ الذينُّمـنُّقبلك ُّلئـنُّأشركـت ُّليحبطـنُّعملكُّولتكونـن ُّمـنُّ اخلاسريـن} ُّ[ الزمر]45ُّ:؛ُّأيُّأوحي ُّإليكُّ

1
2
3
4
5
6

 تفسريُّاملنار ُّ،حممد ُّرشيد ُّرضاُّ،دار ُّالفكرُّ ،دمشقُّ،طُّ،2د ُّ.تُّ) 233ُّ،232ُّ/5( ُّ ،بتصرفُّ .فتح ُّاجمليد ُّشرح ُّكتاب ُّالتوحيدُّ ،الشيخ ُّعبد ُّالرمحنُّبن ُّحسن ُّبنُّحممد ُّبن ُّعبد ُّالوهابُّ،حتقيقُّ:عبد ُّالقادر ُّاألرنؤوطُّ ،مكتبة ُّاملعارفُّ ،املغرب8481ُّ ،هـُّ،صُّ .81العقيدة ُّيفُّ ضوءُّالكتاب ُّ والسنةُّ(الرسل ُّ والرساالت ) ُّ،دُّ.عمر ُّسليمانُّعبد ُّاهللُّاألشقرُّ ،دار ُّالنفائسُّ ،األردن8424ُّ ،هـ2005ُّ/مُّ ،صُّ 44بتصرفُّ .العقيدة ُّيفُّ ضوءُّالكتاب ُّ والسنةُّ(الرسل ُّ والرساالت ) ُّ،دُّ.عمر ُّسليمانُّعبد ُّاهللُّاألشقرُّ ،دار ُّالنفائسُّ ،األردن8424ُّ ،هـ2005ُّ/مُّ،صُّ20ُّ:41بتصرفُّ .العالتُّ:الضرائر ُّ ،وأ والدُّالعالت ُّهمُّاألخوة ُّمنُّاألب ُّ وأمهامهمُّشىت ُّ،صحيح ُّالبخاري ُّ(بشرح ُّفتح ُّالباري)ُّ،) 558ُّ ،550ُّ/4( ُّ ،رقم ُّ(ُّ )3443-فتح ُّالباري ُّبشرح ُّ صحيح ُّالبخاري ُّ ،ابنُّحجرُّ ،حتقيقُّ:حمب ُّالدين ُّاخلطيب ُّ وآخرينُّ ،دار ُّالريان ُّللتاثُّ،القاهرةُّ،ط8402ُّ ،8هـ8112ُّ/مُّ ).544ُّ/ 4(ُّ ،
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وإىل ُّ األنبياء ُّقبلكُّبالتوحيدُّ ،والتوحيد ُّحمذوفُّ،مث ُّقال{ُّ:لئنُّأشركت} ُّيا ُّحممدُّ{ليحبطنُّعملك} ُّوهو ُّخطاب ُّللنيب ُّخاصةُّ ،وقيلُّ
اخلطابُّلهُّ،واملراد ُّأمته؛ُّإذ ُّقدُّعلم ُّ اهللُّأنهُّالُّيشرك ُّوالُّيقع ُّمنهُّإشراك( ُّ )8
والشاهد ُّهناُّ:هو ُّقبح ُّ اإلشراكُّباهلل ُّتعاىلُّ ،وهو ُّما ُّينايف ُّ التوحيدُّ الذيُّجاء ُّبه ُّ النيبُّواألنبياء ُّوالرسل ُّمنُّقبلهُّ،فكيف ُّ
خيالفون ُّبذلكُّأمر ُّ اهللُّ،معُّأهنمُّأنبياؤه ُّورسله ُّإىلُّ البشريةُّلدعومهمُّإىلُّتوحيده ُّعز ُّوجلُّمث ُّكيفُّينهى ُّاهللُّعن ُّ الشركُّ،متوعداُّيفُّ
ذلكُّومهدداُّمنُّيشرك ُّبهُّ،ويفُّنفس ُّ احلالُّيقبل ُّأنُّيشركه ُّأحدُّمنُّعباده ُّفضال ُّعنُّرسله ُّوأنبيائه ُّيف ُّ العبادة ُّ(توحيد ُّ األلوهية)ُّمعُّ
أنهُّالُّمعبود ُّحبقُّإال ُّاهللُّسبحانه ُّوتعاىل ُّكماُّهو ُّمعلوم؟! ُّ
ومما ُّيزيد ُّ األمرُّوضوحا ُّأن ُّ القرآنُّبني ُّأن ُّ النيبُّما ُّهو ُّإالُّرسولُّمبلغ ُّعنُّربهُّقالُّتعاىل{ُّ:وما ُّحممدُّإالُّرسولُّقدُّخلت ُّمنُّ
قبله ُّ الرسل}ُّ[آلُّعمرانُّ،]844ُّ:وقالُّتعاىل{ُّ:قلُّإمنا ُّأنا ُّبشـرُّمثلكـم ُّيوحـى ُّإيلُّأمنـا ُّإهلكـمُّإلـهُّواحـد} ُّ[ الكهفُّ،]880ُّ:فالقرآن ُّ
الذيُّأوجب ُّطاعة ُّ الرسولُّوحرم ُّخمالفته ُّأكدُّأنهُّبشر ُّوعلى ُّهذاُّتكون ُّطاعته ُّهي ُّطاعة ُّألمر ُّ اهللُّ الذيُّبلغه ُّعنُّربهُّ ُّوليستُّطاعة ُّ
للنيب ُّذاته؛ُّلذلكُّهنىُّعن ُّأيُّشيء ُّيؤديُّإىل ُّ املغاالة ُّفيهُّفأنكر ُّعلى ُّمنُّقالُّله«ُّ:ما ُّشاء ُّاهللُّوشئتُّ ،فقالُّ:جعلتين ُّهلل ُّعدال؟ُّبل ُّ
ما ُّشاء ُّاهللُّوحده»( ُّ )2وقالُّصلى ُّاهللُّعليه ُّوسلم«ُّ:الُّتطرون ُّكما ُّأطرتُّ النصارى ُّ ابنُّمرميُّ ،فإمنا ُّأنا ُّعبدهُّ ،فقولواُّعبدُّاهللُّ
ورسوله»( ُّ )3
هلُّبعد ُّذلكُّيكون ُّ العملُّبالسنة ُّوجعلها ُّيف ُّمنزلةُّ القرآن ُّمنُّحيث ُّقوة ُّ اإللزامُّوطاعة ُّ النيبُّفيما ُّبلغ ُّعنُّربهُّ.هلُّيعدُّهذاُّ
تأليها ُّللنيب ُّصلى ُّ اهللُّعليه ُّوسلم ُّألن ُّطاعته ُّمساوية ُّلطاعة ُّاهللُّعز ُّوجلُّيف ُّ الوجوب؟!ُّفسبحان ُّالذيُّقالُّيف ُّكتابه ُّ الكرمي ُّمؤكداُّ
عبودية ُّ النيبُّله {ُّ:احلمدُّهلل ُّ الذيُّأنزلُّعلى ُّعبده ُّ الكتابُّوملُّجيعلُّلهُّعوجا} ُّفأينُّإذن ُّ األلوهيةُّ اليتُّيدعوهنا ُّللنيب ُّصلى ُّاهللُّعليه ُّ
وسلم؟! ُّ

الخالصة:
إنُّمصدرُّ السنةُّوالقرآن ُّواحدُّ،ولذلكُّأمر ُّاهللُّتعاىل ُّبطاعة ُّنبيه ُّيفُّكلُّما ُّجاء ُّبه؛ُّألنهُّكماُّوصفه ُّربهُّ{وما ُّينطقُّعنُّ اهلوىُّ
(ُّ)3إنُّهو ُّإالُّوحـي ُّيوحـى ُّ(ُّ)4علمـهُّشديـدُّ القـوىُّ( [ُّ })5النجم]ُّ،فكيفُّنفصل ُّ السنةُّونؤخرها ُّعن ُّ القرآنُّيف ُّقوة ُّ اإللزامُّ،وهي ُّ
وحي ُّمنُّعند ُّاهللُّعز ُّوجلُّأمرنا ُّباتباعه.
ُُُُُّّّّّليس ُّيف ُّطاعة ُّ النيبُّصلى ُّ اهللُّعليه ُّوسلمُّتأليهُّله؛ُّألن ُّ :اهللُّتعاىل ُّهو ُّ الذيُّأوجب ُّطاعته ُّوحرم ُّخمالفة ُّأمرهُّ،وألنُّطاعته ُّصلى ُّ
اهللُّعليه ُّوسلم ُّملُّتكنُّطاعة ُّلذاتهُّ،وإمنا ُّهي ُّطاعة ُّهللُّ ،فهوُّصلى ُّ اهللُّعليه ُّوسلم ُّمبلغ ُّعنُّ اهللُّ،قالُّتعاىل{ُّ :منُّيطعُّ الرسولُّفقدُّ
أطاع ُّ اهلل}ُّ[ النساءُّ ُّ،]10ُّ:
ّّّّّّإن ّمساواةّالسنة ّللقرآن ّفيّقوة ّاإللزام ّأمرّطبيعي؛ ّإل ّإنّالسنة ّجاءت ّشارحةّومبينةّ ،وموضحةّ ،ومفصلة ّللقرآنّ )3 (.
ُّ

 - 1اجلامع ُّألحكام ُّالقرآنُّ،القرطيبُّ،دار ُّإحياء ُّالتاث ُّالعريبُّ،بريوت8405ُّ ،هـ 8115ُّ/مُّ) 222ُّ،224ُّ/85(ُّ ،بتصرفُّ .
 - 2صحيـحُّ:أخرجـه ُّأ محـد ُّيفُّمسنـدهُّ،)813ُّ/4( ُّ ،رقم ُّ( ُّ.) 2548وصححهُّأمحد ُّشاكر ُّيفُّتعليقه ُّعلىُّاملسندُّ،فتح ُّاجمليد ُّشرح ُّكتاب ُّالتوحيدُّ ،عبد ُّالرمحنُّبن ُّحسن ُّبنُّ
حممد ُّبنُّعبد ُّالوهابُّ،حتقيقُّ:عبد ُّالقادر ُّاألرنؤوطُّ،مكتبة ُّاملعارفُّ،املغرب8481ُّ ،هُّ ،صُّ . 504
ُّ- 3الُّتطرون ُّ:الُّمتدحون ُّبالباطل ُّ،صحيح ُّالبخاري ُّ(بشرح ُّفتح ُّالباري )ُّ ،كتابُّ:أحاديث ُّاألنبياءُّ ،باب ُّ:واذكرُّيفُّالكتاب ُّمرميُّ( ُّ، )558ُّ/ 4(ُّ،رقم ُّ(.) 3445
-ُّ4موسوعةُّبيانُّاإلسالمُّ،الردُّعلىُّاالفتاءاتُّ والشبهاتُّ،القسمُّالثالثُّ،السنةُّالنب وية ُّ،اجمللدُّاألولُّ(جُّ،8جُّ، )2الشبهةُّالسادسةُّ .
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الفصلّالثالثّ:السنةّالنبويةّوحيّربانيّلخاتمّأنبيائهّورسله.
ُُُُُُّّّّّّهذاُّالبحثُّيتناول ُّقضيةُّواحدة ُُّّوهيُّإثباتُّأن ُّالسنةُّالصحيحة ُّاليتُّتوافرتُّفيهاُّشروطُّالقبولُّ ،وحيُّمنُّاهلل ُّمربأُّمن ُّاخلطأُّ
معصومُّمنُّالتضاربُّواخلللُّ،فالسنةُّاليتُّنريدُّأنُّنثبتُّكوهناُّوحياُّتعينُّماُّثبتتُّنسبتهُّإىلُّالنيب ُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّمنُّأقوالهُّوأفعالهُّ
وإقراراتهُّ،وهيُّاليتُّأطلقُّعليهاُّالنيب ُّعليهُّالصالةُّوالسالمُّاسمُّ"اهلديُّ"ُّفقال"ُّ:وأحسنُّاهلديُّهديُّحممد"ُّكماُّعرب ُّعنهاُّالصحابةُّ
مُّ
باهلديُّسرياُّعلىُّهنجُّالرسولُّالقوميُّفقالوا"ُّ:وخريُّاهلديُّهديُّحم مدُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم"ُّ،وعرب ُّعنهاُّسلفُّاألمةُّبالعلمُّذلكُّأهن ُّ
كانواُّيفرقونُّبنيُّالعلمُّوالرأيُّفيقولونُّللسنةُّعلمُّوملاُّعداهاُّرأي)8 (.
ُُُُُُّّّّّّ وحجيةُّالسنةُّمتفقُّعليهاُّعندُّاملسلمنيُّ.قالُّالشوكان"ُّ:اعلمُّأنهُّقدُّاتفقُّمنُّيعتدُّبهُّمنُّأهلُّالعلمُّأنُّالسنةُّاملطهرةُّمستقلةُّ
بتشريعُّاألحكامُّ،وأهناُّكالقرآنُّيفُّحتليل ُّاحلاللُّ،وحترميُّاحلرام" ُّ ،مثُّقال"ُّ:واحلاصل ُّأنُّثبوتُّحجية ُّالسنةُّاملطهرةُّواستقالهلا ُّبتشريعُّ
األحكامُّضرورة ُّدينيةُّالُّخيالفُّيفُّذلكُّإالُّمنُّالُّحظُّلهُّيفُّدينُّاإلسالم"ُّ( ُّ .ُّ)2
ّّّّّّّوأهمّالفروقّبينّوحي ّالقرآنّووحي ّالسنة ّماّيليّ :
ُّ -8القرآن ُّمعجزة ُّبلفظه ُّإىل ُّاألبد ُّدون ُّالسنة-2ُّ ،يتعبد ُّاملسلم ُّبتالوته-3،ال ُّجتوز ُّروايته ُّباملعىنُّ -4ُّ ،حيرم ُّمسه ُّلغري ُّطاهر ُّدونُّ
السنةُّ-8،تسمىُّ اجلملةُّمنهُّآيةُّ،والفصلُّمنهُّسورةُّ -2ُّ،لفظهُّومعناهُّمنُّعندُّاهللُّعزُّوجلُّ-3،تكفلُّاهللُّسبحانهُّحبفظهُّفهوُّقطعيُّ
الثبوتُّوأحاديث ُّاآلحاد ُّمباُّحفُّهباُّمنُّظنونُّيفُّاملرتبةُّالثانيةُّبعدُّالقرآنُّمنُّحيث ُّالثبوتُّ( ُّ .ُّ)3

وتمامّالفصلّيكونّفيّتسعةّأبحاثّ .
-ُّ8بنيُّالنُّبوةُّوالوحيُّ،وليسُُّّكلُّالوحيُّمكتوبا؟! ُّ
–ُّ2إنُُّّعصمةُّاهللُّللنبيهُّ تدل ُّأنُّهديهُّوسنتهُّوحيُّوأنُّالوحيُّيصححُّلهُّاجتهادهُّلألوىلُّ .
-ُّ3أدلةُّالقرآنُّأنُّالسنةُّوحيُّ .
-ُّ4أدلةُّالسنةُّالنبويةُّعلىُّأنُّهديُّالنيبُُّّوحيُّ .
–ُّ5أدلةُّ إخبارهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّعنُّالغيبياتُّوحتققُّوقوعهاُّيدلُّعلىُّأنُّالسنةُّوحيُّ .
–ُّ4أدلةُّاإلعجازُّالعلميُّالواردُّيفُّالسنُّةُّالنُّبويُّ ةُّيدلُّعلىُّأهناُّوحيُّربانُُّّ .
-ُّ2هلُّوجودُّأحاديثُّحممولةُّعلىُّغريُّحماملهاُّينقضُّالقولُّبأن ُّالسنةُّوحي؟ُُّّ .
ُّ–ُّ1السنُّةُّمبينةُّملقاصدُّالقرآنُّ،رتبةُّالسنةُّمنُّالقرآنُّ .
–ُّ1معُّالقرآنينيُُّّ،وأسئلةُّموجهةُّهلمُّ .
ُّعنُّعبدُّاهللُّبنُّمسعودُّقوله"ُّ:إنُّأحسنُّاحلديثُّكتابُّاهللُّ وأحسنُّاهلديُّهديُّحممد"ُّاالعتصامُّ-بابُّاالقتداءُّسننُّرسولُّاهللُّ(حديث ُُّّ 2301فتحُّ
ُّ
ُّ -ُّ8روىُّالبخاري
ةُّالنبويةُّ -طُّ،2
الباريُّ . 243/83وقدُّعنونُّاخلطيب ُّالبغدادي ُّيفُّالقرنُّاخلامسُّكتابهُّحولُّكتابةُّالسنةُّالنب ويةُّبق وله"ُّ:تقييدُّالعلم""ُّ،حتقيقُّيوسفُّالعش ُّ-دارُّإحياء ُّالسن ُّ
 8124م" ُّ،وانظرُّتسميةُّالسلفُّالسنةُّعلما(ُّ،فتحُّالباري ُُّّ .ُّ) 304/83
ُّ -ُّ2إرشادُّالفحولُّصُُّّ .33
-ُّ3خادمُّحسنيُّخبشُّ/القرآنيونُّوشبهامهمُّحولُّالسنةُّ:صُُّّ .282
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المبحثّاألولّ:بينّالنّبوةّوالوحيّ،وليسّّكلّالوحيّمكتوبا؟! ّ
ُُُُُُُّّّّّّّ إنُّاحلديثُّعنُّاالستداللُّعلىُّأنُّالسنةُّالنبويةُّوحيُّال ُّبدُّأنُّيسبقهُّأمورُّ:تعريفُّالوحيُّ،وبيانُّأنواعهُّ،وهلُّيشتط ُّنزولُُُّّّ
كتابُّعلىُّمنُّاختارهُّاهللُّتعاىلُّللنبوةُّ،أوُّيكتفىُّبوجودُّالوحي؟ُّألنهُّلوُّكانُّيشتطُّوجود ٍ
ُّكتابُّحىتُّتثبتُّنبوةُّمنُّاختارهُّاهللُّتعاىل؛ُّ
لماُّبقيُّإالُّالقليلُّمنُّالعددُّالكبريُّمنُّاألنبياءُّوالرسلُّعليهمُّالسالمُّ،ألنهُّمنُّالثابتُّعدمُّوجودُّالكتبُّعندُّالكثريينُّمنهمُّ،كماُّالُّ
ب دُّمنُّمعرفةُّأنُّليسُّكلُّماُّينزلُّعلىُّاألنبياءُّعليهمُّالسالمُّمنُّوحيٍُّهوُّمكتوبُّ،بلُّقدُّيكونُّغريُّمكتوبُّ،وهذاُّماُّسنراهُّإنُّشاءُّ
اهللُّتعاىل ُّيفُّهذاُّ البحثُّ .
ُّاخلفيُّ،والسرعةُّ،وكلُّماُّألقيتُّه ُّإىلُّغريكُّ .
ّّّّّّالوحي ّلغةّوشرعاُّ :يطلقُّعلىُّ:اإلشارةُُّّ،والكتابةُّ،والرسالةُّ،واإلهلامُّ،والكالم ِ
مرُّالسريع)ُُّّ
ُّ
ومنُّهذاُّيقالُّللوحيُّ:هوُّاإلعالم ُّاخلفيُّالسريع ُّ( ُّ،)8يقولُّالراغبُّاألصفهان "ُّ:أصلُّالوحيُّاإلشارةُّالسريعةُّ،فقيلُّ(لأل
أمرُّوحي" ُّوهوُّأيضاُّ"اإلعالمُّيف ُّخفاء"ُّ( ُّ،ُّ)2إذُّهوُّخاص ُّمبنُّيوجهُّإليهُّهذاُّاإلعالمُّحبيث ُّخيفىُّعنُّغريهُّ.وتكونُّهذه ُّاإلشارةُّ
السريعةُّ،وهذاُّاإلعالم ُّاخلفيُّ :بالكالمُّعلى ُّسبيلُّالرمز ُّوالتعريضُّ،وبالصوتُّاجملرد ُّعنُّالتكيبُّ،وباإلشارةُّ ،واإلمياءُّببعض ُّاجلوارحُّ،
وبالكتابة ُّ،فكل ُّماُّدللتُّبه ُّمنُّكالمُّأوُّكتابةُّأو ُّرسالةُّأوُّإشارةُّ،فهوُّوحيُّ .وعلىُّهذهُّاملعانُّمحل ُّقولهُّتعاىلُّعنُّزكريا{ُّ :فخرجُّ
علىُّقـومهُّمنُّالمحرابُّفأوحىُّإليهمُّأنُّسبِحواُّبُّكرةًُّوعشيًّا}ُّ[مرمي ُّ،]88:فقيلُّيفُّتفسريُّ"أوحىُّإليهم "ُّرمزُّ،وقيلُّأشارُّ،وقيلُّكتبُّ
(  ُّ،)3وقدُّيطلقُّالوحيُّويرادُّبهُّاملوحىُّبهُّمنُّبابُّإطالقُّاملصدرُّوإرادةُّاسمُّاملفعول.

ُُُُُُُُّّّّّّّّوأماّفيّالشرعّ:فهوُّ اإلعالم ُّبالشرعُّأوُّهوُّكالمُّاهللُّاملنزلُّعلىُّأنبيائهُّ( ُّ، )4سواءُّكانُّذلكُّيفُّاليقظةُّأوُّيفُّاملنامُّ.فاهللُّتعاىلُّ
يعلمُّأنبياءهُّ"ماُّيريدُّإبالغهُّإليهمُّمنُّالشرائعُّواألخبارُّبطريقُّخفيُّ،حبيثُّحيصلُّعندهمُّعلمُّضروري ُّقطعي ُّبأن ُّذلكُّمنُّعندُّاهللُّ
ٍ
ُّيفُّخفاءُّ ،غري ُّمعتادٍُّ
جل ُّشأنهُّ .أيُّأن ُّاهلل ُّيعلمُّمن ُّاص طفاهُّمن ُّعبادهُّكلَّ ُّما ُّأراد ُّاطالعهُّعليه؛ ُّمنُّحك ٍم ُّشرعي ُّوغريهُّ،ويكون
ُّاهللُّعزُّوجلُّاملنزل ُّعلىُّنبيهُّالكرميُّ
َُّّ
للبشرُّ،وهذاُّباعتبارُّمصدرهُّ،وقدّيطلقّويرادّبهّاسم ّالمفعولّمنهّ،وهوّالموحىّبه؛ ُّوهوُّكالم
سيدناُّحممدٍُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّ .
ُُُُُُُّّّّّّّ وقدُّوردُّيفُّعددُّكبريُّمن ُّاآلياتُّمنهاُّ{إناُّأوحيناُّإليكُّكماُّأوحيناُّإىلُّنوحُّوالنبينيُّمنُّبعده}ُّ[النساءُّ،]843:وقوله{ُّ :قلُّ
إمناُّأناُّبشرُّمثلكمُّيوحىُّإيل}ُّ[الكهفُّ،]880:وقوله{ُّ:فأوحىُّإىلُّعبدهُّماُّأوحى}ُّ[النجمُّ،]80:وقوله{ُّ:حننُّنقصُّعليكُّأحسنُّ
القصصُّمباُّأوحينا ُّإليكُّه ذاُّالقرآن}ُّ[يوسفُّ،]3:وقوله{ُّ:قلُّإمناُّأتبعُّماُّيوحىُّإيل ُّمنُّريب}ُّ[األعرافُّ .]203:
ّّّّّّ أنواعّالوحي ّ:قالُّاهللُّتعاىل{ُّ:وماُّكانُّلبش ٍرُّأنُّيكلِمهُّاللَّهُّإ َّال ُّوحياًُّأوُّمنُّوراءُّحج ٍ
ابُّأوُّيـرسلُّرسو ُّالًُّفـيوحيُّبإذنهُّماُّيشاءُُّّ

إنَّهُّعل ٌّي ُّحكيم}ُّ[الشورىُّ،]58ُّ:فلقدُّحصرها ُّاهللُّتعاىلُّيفُّثالثُّحاالتُّ :

ُُُُُُّّّّّّ-ُّ 8قولهُّتعاىل{ُّ:إ َّال ُّوحياً}ُّ الوحيُّ:وهو ُّاإلحياءُّواإلهلامُّ،واإللقاءُّيفُّالروعُّوالنفثُّفيهُّ ،ويعرب ُّالنيب ُّعنُّذلكُّبقوله"ُّ:إن ُّروحُّ
القدسُّنفثُّيفُّروعي"ُّ.فهوُّإلقاءُّاملعىنُّيفُّقلبُّ النيبُّمعُّالعلمُّاليقيين ُّبأنُّذلكُّمنُّاهللُّعز ُّوجلُّ،وقدُّيكونُّهذاُّاإلهلامُّ :

ُّ -ُّ8انظرُّالزاهر ُّ( ُّ) 353ُّ:2والصحاحُّ( ُّ2581وماُّبعد)ُّومعجمُّمقاييسُّاللغةُّ( ُّ) 13ُّ:4والقاموسُّاحمليط ُّ( ُّ) 311ُّ:4ولسانُّالعربُّ( 321ُّ:85وماُّبعد)ُُّّ .
ُّ -ُّ2انظرُّفتح ُّالباري ُّالبنُّحجرُّالعسقالنُّ.84/8
 ُّ -ُّ3املفرداتُّللراغبُّاألصفهانُّصفحةُّ[ُّ151ط8481ُّ -ُّ 2هـُّ8112ُّ/م]ُُّّ .
ُّ -ُّ4انظرُّفتح ُّالباري ُّ ُّ، 85ُّ– ُّ84/ 8واحلديث ُّ واحملدثونُُّّ .88
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أُّ-يفُّاليقظةُّ،بُّ -أوُّيفُّاملنام"ُّ:ذلكُّأنُّأولُّماُّيؤتىُّبهُّاألنبياءُّيفُّاملنامُّ،حىتُّمهدأُّقلوهبمُّ،مثُّينزلُّالوحيُّبعدُّيفُّاليقظة"ُّ،كماُّذكرُّ
ذلكُّعلقمةُّبنُّقيسُّصاحبُّعبدُّ اهللُّبنُّمسعودُّرضيُّاهللُّعنه( ُّ،)8وروىُّالبخاري ُّمنُّحديثُّعائشةُّرضيُّاهللُّعنها"ُّ:كانُّأولُّماُّ
بدئُّبهُّرسولُّاهللُّ[منُّالوحي]ُّالرؤياُّالصادقةُّيفُّالنومُّ،فكانُّالُّيرىُّرؤياُّإالُّجاءتُّمثلُّفلقُّالصبح"ُّ( .ُّ)2
ُُُُُُُُُّّّّّّّّّ ُّ -2قوله ُّتعاىل{ُّ :أو ُّمن ُّوراء ُّحج ٍ
اب}ُّوذلك ُّبأن ُّيكلم ُّاهللُّتعاىل ُّنبيَّه ُّمنُّوراء ُّحجاب ُّفيسمعهُّدون ُّمعاينةُّ ،مثلما ُّحصلُّ
ن ُّآنست ُّن ًاراُّلَّعلِيُّآتيكمُّ
ملوسىُّعليهُّالسالمُّيفُّبدءُّرسالتهُّجببلُّالطورُّ{وهل ُّأتاك ُّحديث ُّموسىُّإذ ُّرأىُّن ًاراُّفـقال ُّألهله ُّامكثواُّإ ُِّ
ٍ
طوى} ُّ[طهُّ]82-1:
ِمنـهاُّبقبس ُّأو ُّأجد ُّعلىُّالنَّار ُّه ًدىُّفـل َّماُّأتاها ُّنوديُّياُّموسى ُّإ ِنُّأناُّربكُّفاخلع ُّنـعليكُّإنَّكُّبالواد ُّالمُّقدَّسُّ ً
ب ُّأرن ُّأنظر ُّإليك ُّقُّا ل ُّلنُّتـران ُّولكن ُّانظرُّ ُّإىل ُّاجلبلُّ
ُّ.وكماُّجاءُّذلكُّيفُّقولهُّتعاىل{ُّ:ول َّماُّجاءُّموسىُّلميقاتناُّوكلَّمه ُّربهُّقال ُّر ِ
فإنُّاستـقَّر ُّمكانهُّفسُّوف ُّتـران}ُّ[األعرافُّ،ُّ]843ُّ:ـُّوكماُّحصلُّلنبيناُّحممدُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّليلةُّاملعراجُّفقدُّكلمهُّربهُّوفرضُّ
الصالةُّعليه ُّوعلىُّأمتهُّوراجعُّعليهُّالصالةُّوالسالمُّربهُّفيهاُّعلى ُّماُّصرحتُّبهُّاألحاديث ُّالصحيحةُّ( .ُّ)3

ُُُُُُُّّّّّّّ -ُّ3قولهُّتعاىل{ُّ:أوُّيـرسل ُّرسوالً}ُّفيوحيُّذلكُّالرسول ُّامللكُّإىلُّاملرسلُّإليهُّمنُّالبشرُّ،بإذنُّاهللُّتعاىلُّماُّيشاء ُّاهللُّتعاىلُّ،ولهُّ
صورُّمتعددةُّ :

أىُّجربيلُّعليهُّالسالمُّمرتنيُّ،كماُّحكىُّالقرآنُّ
ُّ
أُّ -أنُّيظهرُّبصورتهُّاحلقيقيةُّامللكيةُّ،كماُّحصلُّلرسولُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّ،إذُّر
الكرميُّيفُّسورةُّالنجمُّ .

بُّ -أنُّيظهرُّجربيل ُّعليهُّالسالمُّبصورة ٍ
ُّإنسانُّ،ويراهُّالناسُّ،وقدُّظهرُّيفُّصورةُّدحيةُّالكليبُّرضيُّاهللُّتعاىلُّعنهُّمراراًُّ،كماُّظهرُّيفُّ
صورةُّأعرايبُّ،كماُّيفُّحديثُّسؤالهُّعنُّ« اإلميانُّ،واإلسالمُّ،واإلحسان»ُّوهو ُّ املعروفُّحبديثُّجربيلُّعليهُّالسالمُّ .
وعُّالنيبُّاملصطفىُّالكرميُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّ .
ج -أنُّينفثُّيفُّالروعُّ،وذلكُّبأنُّينفثُّروح ُّالقدسُّيفُّر
ِ
د-أنُّيهبطُّعلىُّالنيبُّاملصطفىُّالكرميُّخفيةُّوهذاُّهوُّالغالب ُّ،حبيثُّالُّيراهُّالناسُّاحلاضرونُّ،ولكنُّيظهرُّأثرهُّمنُّالتغيريُّواالنفعالُّ
ال ذيُّيصيبُّالنيبَّ ُّاملصطفىُّالكرميُُّّ،واالستغراقُّالتامُّ...ُّ،وتصبب ُّالعرقُّيفُّاليومُّالشديدُّالربدُّ.ولهُّمقدمة ُّتنبِهُّالنيبَُّّ ُّالكرميُّصلىُّاهللُّ
ُّشبهها ُّصلى ُّاهللُّعليه ُّوسلم ُّبصلصلة ُّاجلرسُّ ،ويسمعها ُّالصحابةُّالكرام ُّ رضي ُّاهلل ُّتعاىل ُّعنه مُّكدوي ُّالنحلُّ،
عليهُّوسلم ُّبقدومهَّ ،

والقرآنُّالكرميُّنزلُّكلهُّبواسطةُّجربيلُّعليهُّالسالمُّ،إالُّماُّوردُّيفُّأواخرُّسورةُّالبقرةُّ( ُّ .)4

ّّّّّّّثبوتّالنبوةّبالوحيّ :
ُُُُُُُُّّّّّّّّ إنُّنزولُّالوحيُّعلىُّمنُّاصطفاهُّاهللُّتعاىلُّمنُّالبشر؛ُّمباُّيريدهُّتعاىلُّ،ومباُّيدلهُّعليهُّ،وينزلهُّعليهُّمنُّأحكامُّتشريعيةُّ،وأخبا ٍرُّ
ٍ
لُّاهللُّتعاىلُّ،وهوُّكاف ُّيفُّ
ُّ،وحججُّ،كل ُّذلكُّيدلُّعلىُّأنُّهذاُّاملصطفىُّمنُّاخللقُّإمناُّهوُّنيبُّ،أعلمُّبذلكُّمنُّقب
ٍ
مبغيباتُّ،ودالئل
الداللةُّعلىُّنبوتهُّواصطفائهُّمنُّقبل ُّربهُّعزُّوجل ُّ،فإذاُّنزلُّعليهُّأمر ُّمنُّاهللُّجلُّشأنهُّبتبليغُّماُّأنزلُّعليهُّ،فهوُّرسولُّ،فحصلُّمنُّ
هذ اُّ:أنُّكلَّ ٍ
ُّرسولُّنيبٌُّّ ،والُّعكسُّ،وقدُّيكونُّالنيب ُّاملختارُّمتعبَّداًُّعلىُّشريعة ُّمنُّسبقهُّمنُّاألنبياءُّوالرسلُّ ،كماُّقدُّيكونُّيفُّالوقتُّ
احدةُّ،كماُّيفُّأصحابُّالقريةُّ،كماُّقدُّيكونُّأكثرُّمنُّرسولُّأيضاًُّ .
ُّمنُّنيبُّ،ولوُّيفُّالقريةُّالو ُّ
الواحدُّأكثر
ٍّ

ُُُُُُُّّّّّّّوالُّيشتط ُّوجود ٍ
ُّكتاب ُّمنزلُّمنُّقبلُّاهلل ُّتعاىل ُّحىتُّيعتربُّذلكُّاملصطفىُّبالوحيُّرسوالًُّأوُّنبياًُّ،إمناُّالعربة ُّبوجودُّالوحيُّ ،ألنهُّ
منُّاجملمع ُّعليهُّأن ُّالكتب ُّوالصحفُّإمنا ُّنزلت ُّعلىُّبعض ُّاألنبياءُّوالرسل ُّعليهم ُّالسالمُّ،أما ُّأغلب ُّاألنبياءُّوالرسل ُّعليهم ُّالسالمُّ

ُّ -ُّ8فتحُّالباري ُُّّ . 85/8
 ُّ -ُّ2صحيحُّالبخاري ُُّّ-التفسريُُّّ -احلديثُّ 4153
ُّ -ُّ3احلديثُّ واحملدثونُّّ .83ُّ -82
ُّ -ُّ4انظرُّ:اإلتقانُّ(ُّ) 45ُّ-ُّ 44ُّ: 8ومناهلُّالعرفانُّ(ُّ .ُّ) 58ُّ -ُّ41ُّ: 8
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السنّـ ـ ـةّالنبـ ـ ـويةّوحيّرب ـ ـ ـانيّ،منـ ـ ـاقشةّلدعاوىّأع ـ ـ ـداءّالس ـ ـ ـنـةّال ـ ـنـ ـبـويـةّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّإعدادّ:محـ ـ ـ ـ ـ ــمدّأحم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدّص ـ ـ ـ ــبرة

فليسُّعندهمُّكتبُّوالُّصحفُّ،إمناُّينزلُّعليهمُّالوحيُّمباُّيريدهُّاهللُّعزُّوجلُّ.ولوُّكانُّيشتطُّوجودُّالكتابُّلصحةُّالنبوةُّأوُّالرسالةُّ
أللغيتُّنبوة ُّكثريينُّورسالتهمُّمنُّالرسلُّواألنبياءُّعليهمُّالسالمُّ،لعدمُّوجودُّذلكُّعندهمُّ .
ُُُُُُُُّّّّّّّّ كماُّلوُّكانُّوجود ُّالكتاب ُّشرطاًُّلصحةُّنبوةُّكلُّنيبُّ ،لوجبُّوجود ُّالكتب ُّعندهمُّمجيعاًُّ،وهذا ُّخالفُّالواقعُّاجملمع ُّعليهُّ،
وهوُّوجود ُّبعضُّالكتبُّعندُّبعضُّاألنبياءُّوالرسلُّعلىُّنبيناُّوعليهمُّالصالةُّوالسالمُّ،لكنُّاجملمعُّعليهُّ:هوُّوجودُّ ُّالوحيُّعندُّمجيعهمُّ
وحُّوالنَّبيِني ُّمنُّبـعدهُّوأوحيـُّنُّاُّإىلُّإبـراهيم ُّوإمساعيلُّوإسحاق ُّويـعقوبُّ
عليهمُّالسالم ُُّّ،كماُّقالُّتعاىل{ُّ:إنَّاُّأوحيـناُّإليكُّكماُّأوحيـناُّإىل ُّن ٍ
واألسباط ُّوعيسىُّوأيوبُّويونس ُّوهارون ُّوسليمان ُّوآتـيـنا ُّداودُّزبوراً}ُّ[النساءُّ ]843:

وح ُّوالنَّبيِني ُّمن ُّبـعُّ ده}ُّإذُّذكرُّنوحاًُّعليهُّالسالمُّألنهُّأول ٍ
ُّرسول ُّأُّ رسلُّإىلُّالبشريةُّ،مثُّ
ُُُُُُُّّّّّّّ فيالحظُّقولهُّتعاىل{ُّ:كماُّأوحيـناُّإىل ُّن ٍ

ُّمستغرقاًُّمجيع ُّاألنبياءُّعلىُّنبيناُّوعليهم ُّالصالةُّالسالمُّمنُّبعد ُّنوحُّعليهُّالسالمُّ،وقال ُّاهللُّ
ذكرُّ{والنَّبيِني ُّمنُّ ُّبـعده} ُّليكونُّشامالً ُّ
جلُّشأنهُّعنُّسيدُّالبشرُّعليهُّوالهُّ الصالةُّوالسالم{ُّ:قلُّإَّمناُّأناُّبشرُّمثـلكم ُّيوحىُّإيلَّ}ُّ[الكهفُّ ]880ُّ:
ُُُُُُّّّّّّ أماّترىّأنّموسىّلماّخرجّبأهلهّمنّمدينّوأصابهمّالبردّوالجوعّ،ووردّمكانّماّرأىّفيهّالنارّمنّجانبّالطورّاأليمنّ
ّنزولهاّ
ّ
ّبالتوجهّإلىّفرعون ّولمّتكنّالتوراةّقد ّنزلتّعليهّألن
ّ
ّ،وخاطبهّاهللّتعالى ّوجعلّلهّآيتينّ :العصاّواليدّ،وأمرهّمباشرة

كانّبعدّعودتهمّمنّمصرّوهالكّفرعونُّ ،قالُّتعاىلُُّّ {:وهلُّأتاكُّحديثُّموسىُّ(ُّ) 1إذُّرأىُّناراُّفقالُّألهلهُّامكثواُّإنُّآنستُّ
ناراُّلعليُّآتيكمُّمنها ُّبقبسُّأوُّأجد ُّعلىُّالنارُّهدى ُّ(ُّ) 80فلماُّأتاهاُّنودي ُّيا ُّموسىُّ(ُّ ) 88إنُّأناُّربك ُّفاخلعُّنعليكُّإنك ُّبالوادُّ
املقدسُّطوىُّ(ُّ) 82وأناُّاختتكُّفاستمعُّملاُّيوحىُّ(ُّ) 83إنينُّأناُّاهللُّالُّإلهُّإالُّأناُّفاعبدنُّوأقمُّالصالةُّلذكريُّ(ُّ) 84إنُّالساعةُّآتيةُّ
أكادُّأخفيهاُّلتجزىُّكلُّنفسُّمباُّتسعىُّ(ُّ) 85فالُّيصدنكُّعنهاُّمنُّالُّيؤمنُّهباُّواتبعُّهواهُّفتدىُّ(ُّ) 84وماُّتلكُّبيمينكُّيا ُّموسىُّ
( ُّ)82قالُّهيُّعصايُّأتوكأُّعليهاُّوأهشُّهباُّعلىُّغنميُّويلُّفيهاُّمآربُّأخرىُّ(ُّ)81قالُّألقهاُّيا ُّموسىُّ(ُّ) 81فألقاهاُّفإذاُّهيُّحيةُّ
تسعىُّ(ُّ) 20قالُّخذهاُّوالُّختفُّسنعيدهاُّسريمهاُّاألوىلُّ(ُّ) 28واضممُّيدكُّإىلُّجناحكُّخترجُّبيضاءُّمنُّغريُّسوءُّآيةُّأخرىُّ(ُّ)22
لنريكُّمنُّآياتنا ُّالكربىُّ(ُّ)23اذهبُّإىلُّفرعونُّإنهُّطغىُّ([})24طهُّ ُّ،]24-1:
ُُُُُُُُّّّّّّّّ فقدّلكرّتعالىّفيّهذهّاآلياتّاختيارهّلموسىّ،ثمّأمرهّباالستماعّلماّيوحيهّإليهّثمّأمرهّبعبادتهّوالصالةّلذكرهّ،وأمرهّ
ّالّ،إنماّهوّنزولّالوحي ّالّغيرّ .
ّ
بإلقاءّالعصاّ،وضمّاليدّ،والذهابّإلىّفرعونّ،فهلّكانتّالتوراةّمنزلةّحين ّأمرّبالتوجه؟
ّّّّّّّ فالعبرة ّإلاّ :بوجود ّالوحيّ ،وبه ّقامت ّالحجة ّعلى ّالناسّكلهمّ ،إل ّلوّكانت ّالحجة ّال ّتقوم ّإال ّبالكتاب ّلبطلت ّنبوةّ
ورسالةّكلّنبي ّورسولّليسّعندهّكتابّوللزمّعدم ّاالستجابةّلمنّليس ّعندهّكتابّوعدم ّالطاعةّلهمّوهذاّكلهّمحال ّ ّواهللّ
تعالىّأعلمُّ .

النتيجةّ:ليسّكلّالوحيّمكتوباّ :
ُُُُُُُّّّّّّّ واألمرُّاآلخرُّاملقررُّ،بالنسبةُّلألنبياءُّوالرسلُّالذينُّينزلُّعليهمُّالوحيُّ،فإنهُّالُّيشتطُّأنُّيكونُّذلكُّالوحي ُّمكتوباًُّ،سواءُّممنُّ
ملُّيسبقُّهلمُّكتابُّمنزلُّ،كماُّهوُّاحلالُّيفُّأغلبُّاألنبياءُّوالرسلُّعليهمُّالسالمُّ،أوُّحىتُّالذينُّنزلتُّعليهمُّكتبُّوصحفُّ؛ُُّّكموسىُّ

ُّعليهمُّ.وقدُّعرفناُّهذاُّمماُّذكرهُّ
ُّ
يُّاملنزلُّإليهمُّمكتوباًُّيفُّالكتبُّأوُّالصحفُّاملنزلة
وعيسىُّوداودُّ ...فإنهُّالُّيشتطُّأنُّيكونُّمجيعُّالوح َّ
اهللُّتعاىلُّيفُّالقرآنُّالكرميُّ،وملاُّكانتُّالشواهدُّيفُّالقرآنُّالكرميُّكثريًة ُّجداًُّفإنُّأقتصرُّعلىُّذكرُّأربعةُّشواهد ُّفقطُّوهيُّعنُّأويلُّالعزمُّ

منُّالرسلُّليكونوا ُّمثاالًُّملاُّقررتهُّهنا( ُّ .)8

ّّّّّّّّالمثالّاألولّ :ماّكانّمعّنوحّوقومهّ ّ
 ُّ -ُّ8انظرُّ:شبهاتُّحولُّالسنةُّودحضهاُّ،وكذلكُّالسنةُّالنب وية ُّوحيُّ(ُّ،) 30-85كالمهاُّللشيخُّالدكتورُّخليلُّبنُّإبراهيم ُّمالُّخاطر ُّ
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وحُّأنَّه ُّلن ُّيـؤمنُّ ُّمن ُّقـومك ُّإ َّال ُّمنُّ
ُُُُُُُُّّّّّّّّ قالُّاهللُّتباركُّوتعاىل ُّـُّبعدُّماُّذكرُّماُّكان ُّبنيُّنوحُّعليهُّالسالمُّوبنيُّقومه{ُّ:وأوحي ُّإىل ُّن ٍ
قدُُّّآمن ُّفالُّتـبتئس ُّمباُّكانواُّيـفعلونُّ،واصنع ُّالفلكُّبأعينناُّووحيناُّوال ُّختاطبينُّيف ُّاُّلَّذين ُّظلمواُّإنَّـهم ُّمغرقون}ُّإىلُّقولهُّتعاىل{ُّ:ح َّىت ُّإذاُّ

ُّوماُّآمنُّمعه ُّإ َّال ُّقليل}ُّإىلُّقولهُّ
جاءُّأمرناُّوفار ُّالتـَّنور ُّقـلناُّامحل ُّفيهاُّمنُّكُّ ٍّل ُّزوجني ُّاثـنـني ُّوأهلكُّإ َّال ُّمن ُّسبق ُّعليه ُّالقولُّومن ُّآمن ُّ
ب ُّإ َّن ُّابينُّمن ُّأهليُّوإ َّن ُّوعدك ُّاحلقُّوأنت ُّأحكمُّاحلاكمُّنيُّ،قُّالُّياُّنوح ُّإنَّهُّليس ُّمنُّأهلك ُّإنَّه ُّعملُّ
تعاىل{ُّ:ونادىُّنوحُّربَّه ُّفـقالُّر ِ
ن ُّأُّعوذ ُّبك ُّأن ُّأسألك ُّماُّليس ُّيل ُّبه ُّعلمُّ
ب ُّإ ُِّ
غيـر ُّصال ٍح ُّفالُّتسألن ُّماُّليس ُّلك ُّبه ُّعلم ُّإ ِن ُّأعظك ُّأن ُّتكون ُّمن ُّاجلاهلنيُّ،قال ُّر ِ
الم ُّمنَّاُّوبـرك ٍ
وإ َُّّالُّتـغفرُّيل ُّوتـرمحينُّأكنُّمن ُّاخلاسرينُّ،قيلُّياُّنوحُّاهبطُّبس ٍ
اتُّعليك ُّوعلىُّأُّمُّ ٍمُّممَّن ُّمعكُّوأممُّسنمتـِعهم ُّمثَُّّميسهم ُّمنَّاُّ

عذابُّأليم}ُّمثُّيقولُّاهللُّتباركُّوتعاىلُّيفُّخامتةُّاآلياتُّلنبيهُّاملصطفىُّالكرميُّسيدناُّحممدُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم{ُّ:تُّلكُّمنُّأنـباء ُّالغيبُّ
نوحيها ُّإليك}ُّ[هودُّ ]41ُّ-ُّ 34ُّ:
ُُُُُُُُّّّّّّّّ هذاُّاخلطابُّمنُّاهللُّتعاىلُّلنوحُّعليهُّالسالمُّبعدمُّإميانُّقومهُّ،وأمرهُّعزُّوجلُّلهُّعليهُّالسالمُّبصناعةُّالسفينةُّ،وعدم ُّخماطبتهُّ
جلُّوعزُّيفُّالك فارُّبعد ُّعقوبتهمُّ،مثُّهذهُّاحملاورة ُّبنيُّاهللُّتعاىلُّونوح ُّعليهُّالسالمُّبشأنُّولدُّنوحُّ ،وماُّكان ُّمنهُّ،مثُّاألمرُّمنه ُّتعاىلُّ
ٍ
ٍ
ُّمكتوب ُّعند ُّنوحُّعليهُّالسالم ُّيقرؤهُّويتلوهُّ،أو ُّهوُّخطاب ُّمباشر ُُّّ،
ُّيفُّكتاب
لنوحُّباهلبوطُّمن ُّالسفينةُّإىلُّاليابسةُّ :هلُّهذاُّموجود
كلمهُّاهللُّجلت ُّقدرتهُّبهُّمباشرةًُّ ،وليسُّمثةُّكتابُّيقرؤه؟ ُّ
ُُُُُُُّّّّّّّ واجلوابُّ:الُّميكنُّأنُّيكونُّهذاُّمكتوباًُّيفُّكتابُّ،إذُّلوُّكانُّمكتوباًُّعندهُّيفُّكتابُّألمرُّبالرجوعُّإليهُّمباشرةُّ،وملاُّاحتيج ُّإىلُّ
هذهُّاحملاورةُّواملخاطبةُّ ،مثُّإنُّسياقُّالقصةُّيتضح ُّمنهُّعدمُّوجودهُّعندهُّمنُّقبلُّ،كماُّهوُّواضحُّ،واهللُّتعاىلُّأعلمُّ .

ّّّّّّّالمثالّالثانيّّ:كالمّاهللّتعالىّمعّإبراهيمّعليهّالسالمّ ّ :
ُُُُُُُّّّّّّّكثرتُّالنصوصُّالقرآنية ُّيفُّخطابُّاهللُّتعاىلُّوكالمةُّلنبيهُّإبراهيمُّ،وهذهُّبعضُّاآلياتُّللتقريبُّوالتنبيهُّ{ ُّوإذ ُّابـتـلىُّإبـراهيم ُّربهُّ
ُّ
ٍ
بكلماتُّفأمتَّه َّن ُّقالُّإ ِن ُّجاعلُّ ك ُّللنَّاسُّإم ًاماُّقالُّومن ُّذ ِريَّيت ُّقالُّال ُّيـنال ُّعهديُّالظَّالمني ُّ(ُّ)824وإذ ُّجعلناُّالبـيتُّمثاب ًة ُّللنَّاس ُّوأمًناُّ
و َّاختذوا ُّمن ُّمقام ُّإبـراهيم ُّمصلًّى ُّوعهدنا ُّإىل ُّإبـراهيم ُّوإمساعيل ُّأن ُّط ِهُّرا ُّبـييت ُّللطَّائفني ُّوالُّعاكفني ُّوالرَّكع ُّالسجود ُّ(ُّ [})825البقرةُّ
ُّ،] 825-824:فهل ُّابتالء ُّاهلل ُّإلبراهيم ُّبالكلمات ُّوإمتامهنُّ ،وجعل ُّاهلل ُّلهُّإماماُّ ،وأن ُّعهده ُّال ُّيناله ُّالظاملنيُّ ،مث ُّالعهد ُّإلبراهيمُّ
وإمساعيلُّبتطهريُّالبيتُّ،أمثلُّذلكُّيكونُّمسطوراُّأمُّهوُّمشافهةُّوقتية؟!ُّ ُّ
بُّأرنُّكيف ُّحتيُّالموتىُّقالُّأومل ُّتـؤمنُّقالُّبـلىُّولكنُّليطمئ َّنُّقـُّليبُّقال ُّفخذُّأربـعةًُّمن ُّالطَّريُّ
ُُُُُُُّّّّّّّوقالُّتعاىل{ُّ:وإذُّقال ُّإبـراهيمُّر ِ
فصره َّنُّإليك ُّمثَُّّاجعلُّعلىُّكلُِّجب ٍُّل ُّمنـه َّن ُّجزًءاُّمثَُّّادعه َّن ُّيأتينكُّسعًياُّواعلم ُّأ َّنُّاللَّه ُّعزيز ُّحكيمُّ}ُّ[البقرةُّ،]240:فهلُّهذاُّاحلوارُّ
مكتوبُّيفُّكتابُّقرأهُّإبراهيمُّأمُّهوُّجوابُّلطلبُّطلبهُّإبراهيمُّفكانُّاجلوابُّبالتفصيل؟!ُّويفُّهذاُّالنصُّقوالنُّإلبراهيمُّتضمناُّطلباُّ

ُّو قوالن ُّهلل ُّتضمنان ُّاستفسارا ُّوأمرا ُّمنه ُّعز ُّوجل ُّلتحقيق ُّطلب ُّإبراهيم ُّوإعادته ُّإىل ُّالقاعدة ُّالعقدية ُّ{واعلم ُّأن ُّاهلل ُّعزيزُّ
وتعليالُّ ،
حكيم}ُّ،فلوُّكانُّهذاُّاألمرُّمكتوباُّألمرُّاهللُّتعاىلُّإبراهيمُّبقراءتهُّ،ولكنهُّحوارُّجرىُّبنيُّاهللُّتعاىلُّونبيهُّإبراهيمُّمماُّيدلُّعلىُّأنُّمنُّ
الوحيُّماُّليسُّمكتوبا ُّ ،وإذاُّجازُّهذاُّإلبراهيمُّعليهُّالسالمُّفنبيناُّاملصطفىُّالكرميُّ منُّبابُّأوىلُّ .
ُُُُُُّّّّّّوقالُّتعاىلُّ {ُّ:وإذ ُّبـ َّوأنا ُّإلبـراهيم ُّمكان ُّالبـيت ُّأن ُّال ُّتشرك ُّيب ُّشيئًاُّوط ِهر ُّبـييت ُّللطَّائفني ُّوالقائُّمُّني ُّوالرَّكع ُّالسجود ُّ(ُّ )24وأُّذِنُّ
يف ُّالنَّاس ُّباحل ِج ُّيأتوك ُّرج ًاال ُّوعلىُّك ِل ُّضام ٍر ُّيأتني ُّمنُّك ِل ُّف ٍّج ُّعم ٍيق ُّ([ُّ })22احلجُّ،]22-24:يف ُّالنصُّإخبار ُّوثالثةُّأوامر ُّهللُّ،
فتحديدُّمكانُّالبيتُّإلبراهيمُّوهوُّغريُّظاهرُّوالُّمعلومُّالعنيُّ،والنهيُّعنُّالشركُّواألمرُّبتطهريُّالبيتُّمثُّاألذانُّبعدُّانتهائهُّعليهُّالسالمُّ

منُّبناءُّالبيتُّيفُّالناسُّباحلج ُُّّ،فهلُّمثلُّذلكُّمكتوبُّأمُّكانُّخطابا ُّمباشراُّمنُّاهللُّتعاىل ُّإلبراهيمُّعليه ُّالسالمُّ .
ّّّّّّّالمثالّالثالث ّ:كالمّاهللّتعالىّمعّموسىّعليهّالسالمّ :
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ُّ،عندماُّحصلُّاللوثُّبينهمُّفأمرهُّاهللُّبذبحُّبقرةُّوضربُّامليتُّ
ُّ
ُُُُُُُّّّّّّّ ماُّكانُّبنيُّموسىُّعليهُّالسالمُّوبينُّإسرائيلُّ،يفُّقصةُّذبحُّ البقرة
جبزءُّمنهاُّفيحياُّفيخربهمُّمبنُّقتله ُّ،قالُّاهللُّتعاىل{ُّ:وإذ ُّقال ُّموسىُّلقومه ُّإ َّن َّ
ُّالله ُّيأمركم ُّأن ُّتذحبواُّبـقرًة ُّقالُّواُّأتـتَّخذناُّهزواًُّقال ُّأعوذُّ
ب َّ
الله ُّأن ُّأكُّون ُّمن ُّاجلاهلنيُّ ،قالواُّادع ُّلناُّربَّك ُّيـبـ ِني ُّلناُّماُّهي ُّقال ُّإنَّه ُّيـقول ُّإنـَّهاُّبـقرة ُّالُّف ُّارضُّ ُّوالُّبكر ُّعوان ُّبـني ُّذلك ُّفافـعلوا ُّماُّ
تـؤمرونُّ،قالواُّادعُّلناُّربَّكُّيـبـ ِني ُّلناُّماُّلونـهاُّقالُّإنَّه ُّيـقولُّإنـَّهاُّبـقرة ُّصفراءُّفاقع ُّلونـهاُّتسر ُّالنَّاظرينُّ،قالواُّادع ُّلناُّربَّك ُّيـبـ ِنيُّلناُّماُّهيُّ
إ َّن ُّالبـقر ُّتشابه ُّعليـناُّوإنَّاُّإن ُّشاء َّ
ُّالله ُّلمهتدونُّ،قال ُّإنَّه ُّيـقول ُّإنَّـهاُّبـقرةُّ ُّالُّذلول ُّتثريُّ ُّاألرض ُّوالُّتسقيُّاحلرث ُّمسَّلمة ُّالُّشية ُّفيهاُّ
قالواُّاآلن ُّجئت ُّباحل ِق ُّفذحبوها ُّوماُّكادوا ُّيـفعلونُّ ،وإذ ُّقـتـلتم ُّنـفساً ُّفادَّارأمت ُّفيها ُّوا َّللُّه ُّخمرج ُّماُّكنتم ُّتكتمونُّ ،فـقلنُّا ُّاضربوه ُّببـعضه ُّاُّ
كذلكُّحيييُّاللَّهُّالموتىُّويريكم ُّآياته ُّلعلَّكم ُّتـعقلون} ُّ[البقرةُّ .ُّ]23ُّ-42ُّ:

ُُُُُُُُّّّّّّّّ ففيُّهذهُّاآلياتُّ:أمرانُّوأربعةُّأقو ٍال ُّهللُّتعاىلُّ،فلوُّكانتُّهذهُّاألقوالُّيفُّالتوراةُّ،ملاُّاضطرُّموسىُّعليهُّالسالمُّإىلُّاألسئلةُّعنُّ
البقرةُّوأجوبتهاُّ،بلُّألمرهمُّبالرجوعُّإىلُّالتوراةُّ،أوُّلقرأهاُّعليهمُّ،وأمرهمُّبالعملُّهباُّ،وكلُّذلكُّغريُّموجودُّ،إمناُّهوُّسؤالُّوجواب ُّعنُّ
حادثةٍ ُّوقعتُّ .
ُُُُُُُّّّّّّّيضافُّإىلُّهذاُّ:أنُّالتوراةُّنزلتُّمجلةًُّواحدةًُّ،وليسُّفيهاُّإالُّماُّهوُّمسطورُّ،وأماُّماُّيقعُّبعدهاُّمنُّحوادثُّفتحتاجُّإىل ُّجو ٍ
ابُّ
ُّمتلو ُّ ،فإذا ُّجازُّهذا ُّملوسى ُّوغريه ُّمن ُّاألنبياء ُّالسابقني ُّعلى ُّنبينا ُّوعليهم ُّالصالةُّ
جديدٍُّ.وهذا ُّاخلطاب ُّهو ُّوحي ُّغري ُّمسطور ُّوال ٍُّّ
والسالمُّ،فنبيناُّاملصطفىُّالكرميُّصلىُّاهللُّعليه ُّوسلمُّمنُّبابُّأوىلُّوأوىلُّ،واهللُّتعاىلُّأعلمُّ .

ّّّّّّّالمثالّالرابعّ:كالمّاهللّتعالىّمعّعيسى ّعليهّالسالمّ :
ُُُُُُُّّّّّّّ وذلكُّحنيُّطلب ُّاحلواريونُّمنُّعيسى ُّعليهُّالسالم ُّأنُّينزلُّاهلل ُّعليهمُّمائدةُّمن ُّالسماءُّ:قال ُّتعاىلُّ {ُّ:إذ ُّقال ُّاحلُّواريون ُّياُّ
ُّالسماء ُّقال ُّاتـَّقُّواُّاللَّه ُّإنُّكنتمُّ ُّمؤمنني ُّ(ُّ)882قالواُّنريد ُّأن ُّنأكل ُّمنـهاُّ
عيسىُّابن ُّمرمي ُّهل ُّيستطيع ُّربك ُّأن ُّيـنـِزل ُّعليـناُّمائدةً ُّمن َّ
وتطمئ َّنُّقـلوبـناُّونـعلمُّأن ُّقدُّصدقـتـناُّونكون ُّعليـهاُّمن ُّالشَّاهدينُّ(ُّ)883قالُّعيسىُّابن ُّمرمي َّ
ُّالسماءُّ
ُّالله َّم ُّربَّـناُّأنزل ُّعليـناُّمائُّدُّ ًة ُّمن َّ

ُّالرازقني ُّ(ُّ) 884قال ُّاللَّهُّإ ِن ُّمنـِزهلاُّعليكم ُّفمنُّيكفر ُّبـعد ُّمنكم ُّفإ ِن ُّأُّع ِذبهُّ
يداُّأل َّولناُّوآخرناُّوآي ًة ُّمنك ُّوارزقـناُّوأنتُّخيـر َّ
تكونُّلناُّع ً
عذابًاُّالُّأع ِذبهُّأُّح ًداُّمنُّالعالمني ُّ([})885املائدةُّ ُّ،]885-882:
ُُُُُُُُّّّّّّّّ فهلُّهذُّمنُّالوحيُّاملسطورُّيفُّاإلجنيلُّأمُّمنُّغريُّاملسطور؟!ُّمنُّسياقُّاآلياتُّالكرميةُّيتضحُّأنهُّليسُّمنُّقبيلُّالوحيُّاملسطورُّ
وإالُّكيفُّردُّعليهمُّاملسيحُّبقولهُّ{اتقواُّاهللُّإنُّكنتمُّمؤمنني}مثُّيؤكدُّاحلواريونُّطلبهمُّبقوهلمُّ{نريدُّأنُّنأكلُّمنهاُّوتطمئنُّقلوبناُّونعلمُّ
أنُّقدُّصدقتنا}ُّ،فسألُّعيسىُّربهُّفقالُّ{اللهمُّربناُّأنزلُّعليناُّمائدةُّمنُّالسماء}ُّفأنزلُّاهللُّاملائدةُُّّ،وجميئُّالتهديدُّمنُّاهللُّللحوارينيُّ
{فمنُّيكفرُّبعدُّمنكمُّفإنُّأعذبهُّعذاباُُّّأعذبهُّأحداُّمنُّالعاملني}ُُّّ،فلوُّكانُّهذاُّموجوداُّيفُّ اإلجنيلُّمنُّالوحيُّاملسطورُّلقرأهُّاملسيحُّ
عليهمُّأوُّذكرهم ُّبهُّإذُّغفلواُّعنهُّفلماُّملُّيكنُّشيئاُّمنُّذلكُّطلبُّهوُّمنُّربهُّذلكُّفاستجاب ُّاهللُّلهُّ .
ُُُُُُُّّّّّّّ مثُّالُّميكنُّأن ُّيكونُّذلكُّمسطورا ُّيفُّاإلجنيلُّواخلطاب ُّجاءُّطلبُّمنُّاحلواريني ُّحماورةُّبنيُّعيسى ُّوبينهمُّ،ودعاءُّمن ُّعيسىُّ
وإجابةُّمنُّا هللُّمثُّمهديدُّوختويفُّملنُّيكفرُّبعدُّذلكُّوكلُّذلكُّداللةُّعلىُّأنُّطلبُّاملائدةُّكانُّآنياُّوليسُّمسطوراُّيفُّاإلجنيلُّ ،وإذاُّ
جازُّذلكُّلعيسىُّبنُّمرمي ُّفالنيبُّاملصطفىُّالكرميُّ منُّبابُّأوىلُّ .

الوحيّبنوعيه ّمعجزةّخاتمّاألنبياءّ :
ُّنيب ُّمنُّأنبيائهُّعليهمُّالسالمُّآيةًُّ ُّيعرفُّهباُّ،
ُُُُُُُّّّّّّّجعلُّاهللُّتعاىلُّمعجزة ُّالنيبُّاملصطفىُّالكرميُّالوحيُّ ُّ،ذلكُّأنُّاهللُّتعاىلُّأعطىُّكلَّ ٍّ
وتدلُّعلىُّنبوتهُّ،وصدقهُّ،ولكنُّكلُّتلكُّاآلياتُّأوُّاملعجزاتُّكانتُّوقتيَّةًُّ،زالُّأثرهاُّبزوالُّوقتهاُّ،ومبوتُّمنُّحضرهاُّ،وقدُّأعطىُّاهللُّ

تعاىلُّنبيَّه ُّاملصطفىُّالكرمي ُّمنُّتلكم ُّاملعجزات ُّواخلوارقُّ ُّ ...الشيء ُّالكثريُّ ،فهوُّأكثر ُّواحد ُّفيهمُّأعطيُّ ،ولكنُّاليت ُّبقيت ُّبعدهُّ،
163

السنّـ ـ ـةّالنبـ ـ ـويةّوحيّرب ـ ـ ـانيّ،منـ ـ ـاقشةّلدعاوىّأع ـ ـ ـداءّالس ـ ـ ـنـةّال ـ ـنـ ـبـويـةّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّإعدادّ:محـ ـ ـ ـ ـ ــمدّأحم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدّص ـ ـ ـ ــبرة

استمرُّعطاؤهاُّإىلُّزمانناُّ،وستبقىُّإىلُّقيامُّالساعةُّ:هيُّالوحيُّ،وهلذاُّطلبُّاهللُّتعاىلُّمن هُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّأنُّين ذرُّبهُّ،قالُّاهللُّ
ُّ
و
تعاىل{ُّ:قل ُّإَّمناُّأنذركم ُّبالوحيُّوالُّيسمع ُّالصمُُّّ الدعاء ُّإذاُّماُّيـنذرون}ُّ[سورةُّاألنبياء ُّ،]45ُّ:وعنُّأيبُّهريرةُّقالُّ:قالُّرسولُّاهللُّ"ُّ:
ُّأكثرهمُّ
ُّأوحاهُّاهللُّإيلُّ،فأرجوُّأنُّأكون ُّ
َّ
ماُّمن ُّ األنبياءُّنيبُّإالُّأعطيُّمنُّاآلياتُّماُّمثلهُّآمنُّعليهُّالبشرُّ،وإمناُّكانُّالذيُّأتيتهُّوحياً

تابعاً ُّيومُّالقيامةُّ"ُّ( ُّ .ُّ)8

ُُُُُُُُّّّّّّّّوقال ُّكماُّيفُّحديثُّاملقدامُّبنُّمعديُّكرب"ُّ:أالُّإنُّأعطيتُّالقرآن ُّومثلهُّمعهُّ"ُّ)2 (ُّ،ومنُّخاللُّاآليةُّالكرميةُّواحلديثنيُّ
الشريفنيُّيتضحُّأنُّرسولُّاهلل( ُّ قدُّأعطاهُّاهللُّجلُّشأنهُّوحينيُّ،مهاُّ:وحيُّالقرآنُّالكرميُّ،ووحيُّالسنةُّالنبويةُّالشريفة) ُّلكنُّالقرآنُّ
والُّمعجزُّوالُّمتعبدُّبتالوتهُّ،والنيبُّاملصطفىُّالكرميُّ
ُّمتعبدُّبتالوتهُّ ...ُّ،وأماُّالسنةُّالنبويةُّ:فهيُّوحيُّغريُّمتل ٍُّّو ُّ
ٌُّّ
الكر
َّ
ميُّ:وحيُّمتلٌّوُّمعجز َّ
هوُّرسولُّاهللُّ( ُّألنهُّيبِلغُّعنهُّماُّيريدُُّّ ،والرسالةُّقدُّتكونُّخمتوم ًةُّليسُّلهُّإالُّتبليغهاُّبعبارمهاُّولفظهاُّ،وقدُّتكونُّشفاهاًُّيبلغهاُّبعبارتهُّ،
ألنهُّمؤمتنُّ.لذاُّفماُّكانُّمنُّالقسمُّاألولُّفهوُّ:وحيُّالقرآنُّ،وماُّكانُّمنُّالقسمُّالثانُّفهوُّ:وحي ُّالسنة)ُّ .

ُُُُُُُُّّّّّّّّ وهذاُّماُّدلتُّعليهُّاآليات ُّالقرآنية ُّالكرميةُّ ،واألحاديث ُّالنبوية ُّالشريفةُّ،ودالئل ُّالنبوةُّ،واتفقتُّكلمة ُّالعلماءُّرمحهمُّاهلل ُّتعاىلُّ
عليهُّ .وهوُّأنُّماُّنطقُّبهُّرسولُّاهلل ُّ:هوُّوحي ُّلكنهُّغري ُّمتـل ٍّو ُّوالُّمعجزُّأوحاهُّاهللُّسبحانهُّوتعاىلُّإليهُّ،قالُّاإلمامُّالزهريُّوقد ُّسئلُّ
عنُّالوحي«ُّ:الوحي ّماّيوحيّاهللّإلى ّنبيّمنّاألنبياءّ،فيثبتهّفيّقلبهّ ،فيتكلمّبهّ،ويكتبهّ،وهوّكالمّاهللّ،ومنهّماّالّيتكلم ّبهّ،

ِّ
ثّبهّالناسّحديثاّ،ويبين ّلهمّأنّاهللّأمرهّأنّيبيِّنه ّللناسّ،ويبلغهم ّإياه»( ُّ )3
ّلكنهّيحد
والّيكتبه ّألحدّ،وال ّيأمرّبكتابته،
َ

ُُُُُُُّّّّّّّ وقالُّاإلمامُّالشافعيُّ:ماُّفرضُّرسولُّاهللُّشيئاًُّقطُّإالُّبوحيُّ،فمنُّالوحيُّماُّيتلىُّ،ومنهُّماُّيكونُّوحياًُّإىلُّرسولُّاهللُّصلىُّاهللُّ
عليهُّوسلم؛ُّفيسنتُّبهُّمثُّذكرُّحديثُّاملطلبُّبنُّحنطبُّ،عنُّالنيب ُّ قال"ُّ:ماُّتركت ُّشيئاًُّمماُّأمركمُّاهللُّبهُّ:إالُّوقدُّأمرتكمُّبهُّ،والُّ
شيئاًُّمماُّهناكمُّعنهُّ:إالُّوقدُّهنيتكمُّعنهُّ،وإنُّالروحُّاألمنيُّقدُّألقىُّيفُّروعيُّأنهُّلنُّمتوتُّنفسُّحىتُّتستويفُّرزقهاُّ،فأمجلواُّيفُّ الطلب"ُّ،

قالُّاإلمامُّالشافعيُّ:وقدُّقيلُّ:ماُّملُّيـتل ُّقرآناًُّ،إمناُّألقاهُّجربيلُّيفُّروعه ُّبأمرُّاهللُّفكنُّوحياُّإليهُُّّ،وقيلُّ:جعل ُّ اهللُّإليهُّملاُّشهدُّلهُّبهُّ

منُّأنهُّيهديُّإىلُّصراطُّمستقيمُّ،أنُّيسنُُّّ،وأيهماُّكان؛ُّفقدُّألزمهماُّاهللُّتعاىلُّخلقهُّ،وملُّجيعلُّهلمُّاخليـرة ُّمنُّأمرهمُّ،فيماُّس َّن ُّهلمُّ،

قلُّعمنُّسبقهُُّّ:فأمرُّاهللُّتعاىلُّإياهُّوجهانُّ:
وفرضُّعليهمُّاتباعُّسنته( ُّ،)4وقالُّيفُّموطنُّآخرُّ( ُّ)5يفُّتعليقهُّعلىُّحديثُّاللعانُّ،فيماُّن
َّ
أحدمهاُّ:وحي ُّينزلُّ،فيتلىُّعلى ُّالناس ُّ.الثانُّ:رسالة ُّتأتيهُّعنُّاهللُّتعاىلُّ،بأنُّافعلُّكذاُّفيفعلهُّ .

ُُُُُُُُُّّّّّّّّّوقالُّاإلمام ُّابن ُّحزمُّالظاهريُّ:ملا ُّبَّيـناُّأنُّالقرآن ُّهوُّاألصلُّاملرجوع ُّإليهُّيفُّالشرائع؛ ُّنظرناُّفيهُّفوجدنا ُّفيهُّإجياب ُّطاعة ُّماُّ
أمرناُّبهُّرسول ُّاهللُّ ووجدناه ُّعزُّوجل ُّيقولُّفيهُّواصفاً ُّلرسوله{ُّ:وما ُّيـنطق ُّعن ُّاهلوىُّ،إن ُّهو ُّإ َّال ُّوحي ُّيوحى}ُّ[النجمُّ]4ُّ -3:
فصحُّلناُّأنُّالوحي ُّينقسم ُّ منُّاهلل ُّعزُّوجلُّإىل ُّرسولهُّصلىُّاهلل ُّعليهُّوسلمُّإىل ُّقسمنيُّ :أحدمهاُّ:وحي ُّمتلٌّوُّ،مؤلَّف ُّتأليفاًُّ ،معجزُّ
ُّمرويُّ،منقول ُّغريُّمؤلَّ ٍ
فُّ،والُّمعجزُّالنظامُّ،والُّمتل ٍّوُّ،لكنهُّمقروءُّ،وهوُّاخلربُّعنُّرسولُّاهللُّصلىُّ
النظامُّ،وهوُّالقرآن ُّ .والثانُّ:وحي ٌّ
ملبني ُّعنُّاهللُّعزُّوجلُّمرادهُّمناُّ،قالُّاهللُّتعاىل{ُّ:لتبـ ِني ُّللنَّاس ُّماُّنـُِّزل ُّإليهم} ُّ[النحلُّ،]44ُّ:مثُّقالُّ :والقرآنُّ
اهللُّعليهُّوسلمُّ،وهوُّا ِ

واخلرب ُّالصحيحُّبعضهماُّمضاف ُّإىلُّبعضُّ،ومهاُّشيء ُّواحدُّيفُّأهنماُّمنُّعندُّاهللُّتعاىلُّ،وحكمهماُّحكم ُّواحدُّ ...ُّ،مث ُّقالُّ :أخربُّ
َّ
هُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّكلهُّوحيُّ،والوحي ُّبالُّخالفُّذكرُّ،والذكرُّحمفوظ ُّبنصُّالقرآنُّ )4 (ُّ،
تعاىلُّكماُّقدمناُّأنُّكالمُّنبِي
 ُّ -ُّ8صحيحُّالبخاريُّ :كتابُّفضائلُّالقرآنُّ:بابُّكيفُّنزلُّالوحيُّ،وصحيح ُّ مسلمُّ:كتابُّاإلميانُّ:بابُّوجوبُّاإلميانُّبرسالةُّنبينا ُّحممدُّ(إىلُّمجيعُّالناسُّ،رقم ُّ(ُّ )231
ُّ -ُّ2مسندُّأمحدُّ(ُّ) 838ُّ -830ُّ:4وسننُّأيبُّداودُّ:كتابُّالسنةُّ:بابُّيفُّلزومُّالسنةُّ،رقمُّ(ُّ) 4404وسننُّالدارُّقطينُّ(ُّ) 212ُّ:4وصحيحُّابنُّحبانُّ(ُّ811ُّ:8رقم ُّ
الشريعةُّ(ُّ) 484-485ُّ:8وشرحُّالسنةُّ( ُّ) 208ُّ:8واملعجمُّالكبريُّ(ُّ) 213ُّ:20ومسندُّالشامينيُّ( ُّ) 803ُّ: 3(ُّ)832ُّ:2والتمهيدُّ
ُّ) 82وشرحُّمعانُّاآلثارُّ( ُّ) 201ُّ:4و ُّ
(ُّ) 850ُّ -841ُّ:8وذمُّالكالمُّ( ُّ) 835ُّ-ُّ 834ُّ:2والسننُّالكربىُّللبيهقيُّ(ُّ) 332ُّ:1ودالئلُّالنبوةُّ( ُّ) 541ُّ:4والفقيهُّ واملتفقهُّ(ُّ .ُّ) 11ُّ:8
ُّ -ُّ3انظرُّ:اإلتقانُّ(ُّ .)44ُّ: 8
ُُّّ -ُّ4األمُّ(ُّ) 2:228ومجاعُّالعلمُّحباشيةُّاألمُّ( ُّ) 2:258وانظرُّالرسالةُّ(ُّ .)805ُّ-ُّ11
ُّ -ُّ5انظرُّاألمُّ( ُّ) 884ُّ -ُّ883ُّ:5وانظرُّ:مناهلُّالعرفانُّ(ُّ .ُّ) 50ُّ:8
ُّ -ُّ4اإلحكامُّيفُّأصولُّاألحكامُّ(ُّ .)11ُّ-ُّ 14ُّ:8
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ُُُُُُُُّّّّّّّّونقلُّاإلمامُّالسيوطيُّعنُّاإلمامُّاجلويينُّ قالُّ:كالمُّاهللُّاملنزلُّقسمانُّ :قسمُّ:قالُّاهللُّجلربيلُّ:قلُّللنيبُّالذيُّأنتُّمرسل ُّإليهُّ:
إنُّاهللُّتعاىلُّيقول( ُّ:افعلُّكذاُّوكذاُّ،وأمرُّبكذا)ُّففهمُّجربيلُّماُّقالهُّربهُّ،مثُّنزلُّعلىُّذلكُّالنيبُّ،وقالُّلهُّماُّقالهُّربهُّ،وملُّتكنُّتلكُّ
ٍ
ُّملنُّيثقُّبهُّ:قلُّلفالنُّيقولُّامللكُّ:اجتهدُّيفُّاخلدمةُّ،وامجعُّجندكُّللقتالُّ،فإنُّقالُّالرسولُّ:يقولُّ
العبارةُُّّتلكُّالعبارة ُُّّ،كماُّيقولُّامللك
امللكُّ:الُّتتهاونُّيفُّخدميتُّ،والُّتتكُّاجلندُّتتفرقُّ،وحثَّهمُّعلىُّاملقاتلة؛ُّالُّينسبُّإىلُّكذبُّوالُّتقصريُّيفُّأداءُّالرسالةُّ،وقسمُّآخرُّ:
قالُّاهللُّتعاىلُّجلربيل ُّعليهُّالسالمُّ:اقرأ ُّعلىُّالنيبُّهذا ُّالكتابُّ،فنزلُّجربيل ُّبكلمةٍ ُّمنُّاهللُّتعاىلُّ ،منُّغريُّتغيريُّ،كماُّيكتب ُّامللكُُّّ
كتاباًُّ،يسلمهُّإىلُّأمنيُّ ،ويقولُّ:اقرأهُّعلى ُّفالنُّ،فهوُّال ُّيـُّغِيـر ُّمنهُّكلمةً ُّوالُّحرفُّاًُّ،قال ُّاإلمام ُّالسيوطيُّيف ُّتعليقهُّعلىُّهذا ُّالقولُّ:
القرآنُّهوُّالقسمُّالثانُّ،والقسمُّاألولُّهوُّالسنةُّ.كماُّوردُّأنُّجربيلُّعليهُّالسالمُّكانُّينزلُّبالسنةُّكماُّينزلُّبالقرآنُّ،ومنُّهناُّجازُّ
روايةُّاحلديث ُّباملعىنُّ،ألنُّجربيلُّأداهُّباملعىنُّ،وملُّجتزُّالقراءةُّباملعىنُّ،ألنُّجربيلُّأداهُّباللفظُّ،وملُّيبحُّلهُّإحياءهُّباملعىنُّ،والسرُّيفُّذلكُّ:
ذُّجعلُّاملنزل ُّإليهمُّ
أنُّاملقصودُّمنهُّالتعبدُّبلفظهُّ،واإلعجازُّبهُّ،فالُّيقدرُّأحدُّأنُّيأيتُّبلفظُّيقومُّمقامهُّ ...ُّ،والتخفيفُّعلىُّاألمةُّ،إ
َّ

علىُّ قسمني؛ُّقسمُّ:يروونهُّبلفظهُّاملوحى ُّبهُّ،وقسمُّ:يروونهُّباملعىنُّ،ولوُّجعلُّكلهُّمماُّيروىُّباللفظ ُّلش َّقُّ،أوُّباملعىنُّملُّي ُّؤمن ُّالتبديلُّ
والتحريفُّ،فتأملُّ .)8 (ُّ.
ُّ
ُّ
ُّ
ُّ
ُّ
ُّ
ُّ
ُّ
ُّ
ُّ
ُّ
ُّ
ُّ
ُّ
ُّ
ُّ
ُّ

ُّ -ُّ8اإلتقانُّ( ُّ.)44ُّ: 8السنةُّالنب وية ُّوحيُّدُّ.خليلُّبنُّإبراهيم ُّمالُّخاطرُّ،جممعُّامللكُّفهدُّلطباعةُّاملصحفُّالشريفُّ،املقدمةُّوحبثُّالوحيُّ .
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البحثّالثانيّ:عصمةّاهللّلنبيهّدليلّعلىّأنّهديهّوسنتهّوحيّ،فالوحيّيصححّلهّ
اجتهادهّلألولى!ّ ّ.
ُّوباطناُّ،
ُُُُُُّّّّّّ العصمةُّ:حفظُّاهللُّ للمكلفُّمنُّالذنبُّ،معُّاستحالةُّوقوعهُّمنُّاحملفوظُّ،واملرادُّعصمتهمُّأي ُّ األنبياءُّمنُّذلكُّظاهرا ُّ
فاهللُّتعاىلُّعصمُّظاهرهمُّمنُّالزناُّ،وشربُّاخلمرُّ،والكذبُّ،وغريُّذلكُّ،وعصمُّباطنهمُّمنُّاحلسدُّ،والرياءُّوحبُّالدنياُّإىل ُّغريُّذلكُّ
منُّمنهياتُّالباطن"ُّ،أوُّهيُّ:خلقُّ،مانعُّعنُّارتكابُّ املعصيةُّ،غريُّملجئ ُّإىلُّتركهاُّ،فالُّيكونُّمضطراُّيف ُّتركُّاملعصيةُّ ُّ)8 (ُّ.

ّّّّّّداللةّالعصمةّعلىّحجية ّالقرآنّوالسنةّ :
ّّّّّّّّّّالمقصود ّ أن ّاهلل ّتعالىّعصم ّنبيه ّمنّتعمد ّما ّيخلّبالتبليغ ّإجماعاّ ،ومنّالسهو ّوالغلط ّفيهّ ،والذاهبون ّإلى ّتجويزّ
لل ّعليه ّيجمعون ّعلى ّاشتراطّالتنبيه ّفورا ّمن ّاهلل ّتعالىّ،وعدم ّالتقرير ّعليه ّ( ّ ،)0وقدّأجمعت ّاألمة ّعلى ّعصمة ّاألنبياءّ

صلوات ّاهللّوسالمه ّعليهمّأجمعين ّ( ّ .)8
ُُُُُُُّّّّّّّ وقدُّأثبتُّاهللُّلرسولهُّالعصمة ُّيفُّكتابهُّالكرمي ُّحيثُّقالُّسبحانهُّوتعاىل{ُّ:يا ُّأيهاُّالرسولُّبلغُّماُّأنزل ُّإليكُّمنُّربكُّوإن ُّملُّ
تفعلُّفماُّبلغتُّرسالته ُّواهللُّيعصمكُّمنُّالناس}ُّ[املائدة ُّ،ُّ]42:دلتُّاآليةُّعلىُّردُّقولُّمنُّقالُّ:إنُّالنيبُّكتمُّشيئاُّمنُّأمرُّالدينُّ
ُّماُّ
تقيةُّ،وعلىُّبطالنهُّ،ودلتُّعلىُّأنه ُّ ملُّيسرُّإىلُّأحدُّشيئاُّمن ُّأمرُّالدين؛ُّألنُّاملعىنُّبلغُّمجيعُّماُّأنزلُّإليكُّظاهراُّ،ولوالُّهذا ُّ
كانُّيفُّقولهُّعزُّوجل{ُّ :وإنُّملُّتفعلُّفماُّبلغتُّرسالته} ُّ،وقالُّابنُّعباس"ُّ:املعىنُّ :بلغُّمجيعُّماُّأنزلُّإليكُّمنُّربكُّ،وإنُُّّكتمتُّ
شيئاُّفماُّبلغتُّرسالته" ُُّّ،كماُّقالُّعنُّقولهُّتعاىل{ُّ:واهللُّيعصمكُّمنُّالناس}ُّإنُّيفُّذلكُّدليالُّعلىُّنبوته؛ُّألنُّاهللُّعزُّوجلُّأخربُّأنهُّ
معصومُّ،ومنُّضمنُّسبحانهُّلهُّالعصمةُّفالُّجيوزُّأنُّيكونُّقدُّتركُّشيئا ُّمماُّأمرهُّاهللُّبه"ُّ( ُّ .ُّ)4
ُّحيرفُّعليهُّشيء؛ُّفتكفلُّاهللُّتعاىلُّحبفظُّهذاُّالدينُّكتابا ُّوسنةُّ،
ُُُُُُُّّّّّّّوإنُّاهلل ُّتعاىلُُّّكماُّعصمُّرسولهُّأنُّخيطئُّ،عصمُّحديثهُّأن ُّ
السنة؛ُّكماُّمت ُّتوضيحُّهذهُّالفكرةُّيفُّ
قالُّتعاىل{ُّ:إناُّحننُّنزلناُّال ذكرُّوإناُّلهُّحلافظون}ُّ[احلجر ُّ ،]1:والذكرُّيفُّاآليةُّيشملُّالقرآنُّو ُّ
الفصلُّالسابقُّبإسهابُّ،وقدُّاستدلُّابنُّحزمُّبقولهُّتعاىل{ُّ:قل ُّ إمناُّأنذركمُّبالوحي}ُّ[األنبياءُّ،ُّ]45:فأخربُّتعاىلُّأنُّكالمُّنبيهُّكلهُّ
وحيُّ،والوحيّبالّخالفّلكرّ،والذكرّمحفوظّبنصّالقرآن ؛ُّفصحُّبذلكُّأنُّكالمهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّكلهُّحمفوظُّحبفظُّاهللُّعزُّ
وجلُّمضمونُّلناُّأنُّالُّ يضيعُّمنهُّشيءُّ،فهوُّمنقولُّإليناُّكلهُّفللهُّاحلجةُّأبدا"ُّ( ُّ .ُّ)5
ُّ،فهوُّمماُّأنزلُّاهللُّ،وهوُّذكرُّمنُّاهللُّ،أنزلهُّعلىُّرسوله ُّ،وقدُّتكفلُّسبحانهُّ
ُّ
ُُُُُُّّّّّّ وقالُّابنُّالقيم"ُّ:إنُّكلُّماُّحكمُّبهُّرسولُّاهلل
حبفظه؛ُّفلوُّجازُّعلىُّحكمهُّالكذبُّوالغلطُّوالسهوُّمنُّالرواةُّ،وملُّيقمُّدليلُّعلى ُّغلطهُّوسهوُّناقلهُّلسقطُّحكمُّضمانُّاهللُّوكفالتهُّ
حلفظهُّ،وهذاُّمنُّأعظمُّالباطل"ُّ( ُّ.ُّ)4وهذاُّهوُّمذهبُّأهلُّاحلديث"ُّ،وقدُّقيلُّالبنُّاملباركُّ:هذهُّاألحاديثُّاملوضوعة؟ُّفقالُّ:تعيشُّ
هلاُّاجلهابذةُّ{إناُّحننُّنزلناُّالذكرُّوإناُّلهُّحلافظون}ُّ[احلجرُّ،)2 (ُّ"ُّ]1:وقدُّنقلُّمثلُّذلكُّعنُّاإلمامُّعب دُّالرمحنُّبنُّمهديُّ.وقالُّابنُّ
الوزير"ُّ:وهذاُّيقتضي ُّأنُّشريعةُّرسولُّاهلل ُّ الُّتزالُّحمفوظةُّ،وسنتهُّالُّتربحُّحمروسة"ُّ( ُّ .ُّ)1
ُّ -ُّ8حاشيةُّالبيجوري ُّعلىُّاجلوهرةُّصُُّّ، 840دراساتُّأص وليةُّيفُّالسنةُّللدكتورُّحممدُّإبراهيم ُّاحلفناويُّص ُّ، 20ُّ،81وانظرُّ:البحرُّاحمليط ُّللزركشيُُّّ،822-841/4
وإرشاد ُّالفحولُّ . 844-851/8والتفاصيلُّيفُّالفصلُّالقادمُّ:بنيُّعصمةُّالنيبُّ واجتهادهُّ .
ُّ -ُّ2انظرُّحجي ة ُّالسنةُّلعبدُّالغينُّعبدُّاخلالقُّصُُّّ .221
ُّ -ُّ3انظرُّاإلحكام ُّيفُّأصولُّاألحكامُّلآلمدي ُّ ُّ، 852-854/8وإرشادُّالفحولُّصُُّّ .34-33
ُّ -ُّ4تفسريُّالقرطيبُُّّ . 242-243/4
-ُّ5اإلحكام ُّيفُّأصولُّاألحكامُُّّ .880/ 8
ُّ -ُّ4خمتصرُّالص واعقُّصُُّّ . 400
-ُّ2تدريب ُّالراويُُّّ .212/ 8
-ُّ1الروضُّالباسمُُّّ .33-32/8
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ُُُُُُّّّّّّ لقدُّهيأُّاهللُّسبحانهُّوتعاىلُّهلذهُّاألمةُّاإلسنادُّحلفظُّالدينُّ،منذُّعهدُّالصحابةُّ،فقدُّروىُّمسلمُّيفُّمقدمةُّصحيحهُّ،بسندهُّعنُّ
بشريُّالعدويُّإىلُّابنُّعباس ُّ.فجعلُّحيدثُّويقولُّ:قالُّرسولُّاهللُّ،قالُّرسولُّاهلل ُّ،فجعلُّابنُّعباسُّرضيُّاهللُّعنهُّ
ُّ
جماهدُّ،قالُّ:جاء ُّ
الُّيأذنُّحلديثهُّوالُّينظرُّإليهُّ.فقالُّ:ياُّابنُّعباس!ُّماُّيلُّالُّأراكُّ تسمعُّحلديثي؟ُّأحدثكُّعنُّرسولُّاهللُّ،والُّتسمعُّ.فقالُّابنُّعباس"ُّ:
إناُّكناُّمرةُّإذاُّمسعناُّرجالُّيقولُّ:قالُّرسولُّاهلل ُّابتدرتهُّأبصارنا ُّ،وأصغيناُّإليهُّبآذاننا ُّ ،فلماُّركبُّالناسُّالصعبُّوالذلولُّ،مل ُّنأخذُّمنُّ
الناسُّإالُّماُّنعرف" ُّ،وهكذاُّحفظُّاهللُّالدينُّمنذُّعهدهُّاألولُّ،إىلُّأنُّتقومُّالساعة؛ُّفهيأُّسبحانهُّوتعاىلُّاإلسناد؛ُّفكشفُّبهُّالعلماءُّ
السابقونُّوضعُّالزنادقةُّوغريهمُّلألحاديث ُّاملكذوبةُّ،يفُّفتةُّكتابةُّاألحاديثُّ .
ُُُُُُُّّّّّّّإنُّعصمةُّرسولُّاهللُّيف ُّ التبليغُّهلاُّداللتهاُّوأمهيتهاُّيف ُّحجيةُّكلُّماُّيبلغُّعنُّربهُّمنُّالوحيُّسواءُّكانُّمتلواًُّمنُّالقرآنُّالكرميُّ،
ُّمنُّالسنةُّالنبويةُّاملطهرةُّ،ومنُّهناُّترىُّعلماءُّاألصولُّتناولواُّالعصمةُّيف ُّمباحثُّالسنةُّالشريفةُّ،نظراًُّلشدةُّالتصاقهاُّهباُّ،
ُّ
أوُّغريُّمتلواً

حيثُّتتوقفُّحجيةُّالسنةُّاملطهرةُّ،بلُّوالقرآنُّ الكرميُّأيضاًُّعلىُّعصمةُّرسولُّاهلل( ُّ)8والُّشكُّأنُّوجوبُّالعملُّهبماُّناتجُّعنُّوجوبُّ
طاعةُّالرسولُّالذىُّصدرُّعنهُّذلكُّالوحيُّبنوعيهُّ(القرآنُّالكرميُّ،والسنةُّالنبوية)ُّووجوبُّطاعتهُّمتوقفُّعلىُّصدقهُّ،وعصمتهُّمنُّ

الكذبُّ( ُّ )2وهذاُّماُّأمجعتُّعليهُّا ألمةُّ،فقدُّأمجعواُّعلىُّعصمتهُّعنُّأي ُّشيءُّخيلُّبالتبليغُّ،فالُّجيوزُّعليهُّكتمانُّالرسالةُّ،والكذبُّ
اإلعالمُّوالتبينيُّ،وتصديقُّ
ُّ
يفُّدعواهاُّالُّبالعمدُّوالُّبال سهوُّ،وإالُّملُّيبقُّاالعتمادُّعلىُّشيء ُّمنُّالشرائعُّ( ُّ)3إذُّعمدةُّالنبوةُّالبالغُّو
ماُّجاءُّبهُّالنيبُّ،وجتويزُّشيء ُّمنُّالكذبُّقادحُّيفُّذلك ُّ،ومشككُّفيهُّ،ومناقضُّللمعجزةُّاليت ُّأيدُّاهلل ُّعزُّوجلُّهباُّرسله ُّتصديقاًُّلهُّ

يف ُّ رسالتهُّ،وىفُّكلُّماُّيبلغه ُّعنهُّسبحانهُّ ،تلكُّاملعجزةُّالقائمةُّمقامُّقولُّاهللُّ:صدقُّرسويلُّفيماُّيذكرُّعىن.

ُُُُُُُُّّّّّّّّيقولُّالدكتورُّعبدُّالغىنُّعبدُّاخلالق "ُّ:اعلمُّأنهُّجتبُّعصمةُّاألنبياءُّعنُّأي ُّشيء ُّخيلُّبالتبليغُّ:ككتمانُّالرسالةُّ،والكذبُّيفُّ
صورةُّامللكُّ،وتلبيسهُّعليهمُّيف ُّأولُّ
ُّ
دعواهاُّ،واجلهلُّبأيُّحكمُّأنزلُّعليهمُّ،والشكُّفيهُّ،والتقصريُّيف ُّتبليغهُّ،وتصورُّالشيطانُّهلمُّيف ُّ
خربُّأخربوا ُّبهُّعنُّاهللُّتعاىلُّ،وتعمدُّبيانُّأي ُّحكمُّ
ُّ
الرسالةُّوفيماُّبعدهاُّ،وتسلطهُّعلىُّخواطرهمُّبالوساوسُّ،وتعمدُّالكذبُّيف ُّأي ُّ
شرعي ُّ،علىُّخالفُّماُّأنزلُّعليهمُّ:سواءُّأكانُّذلكُّالبيانُّبالقولُّأمُّبالفعلُّ،وسواءُّأكانُّذلكُّالقولُّخرباُّأمُّغريه...ُّ.ف ذلكُّكلهُّ:
قدُّانعقدُّاإلمجاعُّمنُّأهلُّالشرائعُّعلىُّوجوبُّعصمتهمُّمنهُّلداللةُّاملعجزاتُّاليتُّ أظهرهاُّاهللُّعلىُّأيديهمُّ(القائمةُّمقامُّقولهُّتعاىلُّ:
صدقُّرسلي ُّيفُُّّكل ُّما ُّيبلغون ُّعىن) ُّوعليهُّفإنه ُّلوُّجاز ُّعليهم ُّشيء ُّمن ُّذلكُّ،ألدى ُّإىلُّإبطال ُّداللتهاُّ .وهوُّحمالُُّّ...ك ما ُّانعقدُّ
اإلمجاعُّعلىُّأهنمُّمعصومونُّمنُّالسهوُّ،والغلطُّفيماُّخيلُّبالتبليغُّ،والذاهبينّإلىّتجويزّلل ّعليهمّيجمعونّعلىّاشتراط ّالتنبيهّ
فوراّمنّاهللّتعالىّوعدمّالتقريرّعليه ُّ( ُّ )4
ُُُُُُّّّّّّوذلكُّيستلزمُّ:أنُّكلُّخرب ُّبالغي ُّبعدُّتقريرُّاهللُّلهُّعليهُّ صادقُّمطابقُّملا ُّعندُّاهللُّإمجاعاُّ:فيجبُّالتمسكُّبهُّيدلُّعلى ُّذلكُّ
قولهُّتعاىل{ُّ:وماُّينطقُّعنُّاهلوىُّإنُّهوُّإالُّوحيُّيوحى}ُّ[النجمُّ]4:فكلمةُّ"ينطق"ُّيفُّ لسانُّالعربُّتشملُّكلُّماُّخيرجُّمن ُّ الشفتنيُّ
ُّ
منُّقولُّأو ُّلفظُّ( ُّ ،)5أي ُّ ماُّخيرج ُّنطقهُّصلى ُّاهللُّعليهُّوسلم ُّعنُّرأيهُّ ،إمناُّهوُّبوحي ُّمنُّاهلل ُّعزُّوجلُّ( ُّ ،)4ولقدُّجاءت ُّاآليتانُّ
بأسلوبُّالقصرُّعنُّطريقُّالنفي ُّواالستثناءُّ،وهذاُّواضحُّيف ُّإثباتُّأنُّكالمهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّحمصوراُّيفُُّّكونهُّوحياُّالُّيتكلمُّإالُّ

ُّ -ُّ8اإلحك امُّالبنُّحزمُّ ُّ، 824/8والتقرير ُّ والتحبريُّالبنُّأمريُّاحلاجُّ ُّ، 223/ 2والربها نُّللج ويينُّ ُّ، 818/ 8واإلحكامُّلآلمديُّ ُّ، 854/8واحملصولُّللرازي ُّ ُّ، 508/ 8والبحرُّ
احمليط ُّللزركشيُّ ُّ، 841/4وإرشادُّالفحولُّللشوكانُُّّ .851/ 8
 -ُّ2دراسات ُّأص وليةُّيفُّالسنةُّالنب ويةُّللدكتورُّحممدُّإبراهيم ُّاحلفناويُّصُّ 81بتصرفُّ .
-ُّ3الشفاُّ، 844/2وعصمةُّاألنبياء ُّص ُّ، 2والبحرُّاحمليط ُّللزركشيُّ ُّ، 824/4واإلحكامُّالبنُّحزم ُُّّ، 824/ 8وحجيةُّالسنةُّللدكتورُّعبدُّالغىنُّصُّ 802،258ُّ،12
ُّ -ُّ4حجيةُّالسنةُّصُّ ُّ، 258ُّ،11،802ُّ،12وانظرُّ:النفحاتُّالشذيةُّفيماُّيتعلقُّبالعصمةُّ والسنةُّالنب ويةُّللشيخُّحممدُّالطاهرُّاحلامديُّص ُّ ُّ 28وماُّبعدها ُّ.وانظرُّ:
احملصولُّللرازي ُّ ُّ 508/8وماُّبعدها ُّ،واملنهاجُّشرحُّمسلمُّللنوويُُّّ 834/1رقمُُّّ .2328
ُّ -ُّ5انظرُّ:القاموسُّاحمليط ُُّّ، 222/3وخمتارُّالصحاحُّصُّ ُّ، 444ولسانُّالعربُُّّ .354/80
ُّ -ُّ4تفسريُّالقرطيبُُّّ .15ُّ،14/ 82
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بهُّ،وليسُّبغريهُّ( ُّ،)8فيثبتُّبذلك ُّحجيةُّقولهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّيف ُّحقُّالقرآن"ُّ:هذاُّكالمُّاهللُّعزُّوجلُّ( ُّ،)2وقولهُّيف ُّ األحاديثُّ
القدسية"ُّ:قالُّربُّالعزةُّكذا"ُّ،أوُّ حنوُّهذه ُّالعبارةُّ،وقوله"ُّ:أالُّإن ُّ أوتيتُّالقرآنُّومثلهُّمعهُّ،أال ُّيوشكُّرجلُّشبعانُّ،متكئ ُّعلىُّ
أريكتهُّيقولُّ:عليكمُّهبذاُّالقرآنُّ،ف ماُّوجدمتُّفيهُّمنُّحاللُّفأحلوهُّ،وماُّوجدمتُّفيهُّمنُّحرامُّفحرموهُّ.أالُّالُّحيلُّلكمُّاحلمارُّاألهليُّ،
والُّكلُّذي ُّنابُّمنُّالسباعُّ،والُّكلُّذي ُّ خملبُّمنُّالطريُّ،والُّلقطةُّمعاهدُّ،إالُّأنُّيستغىنُّعنهاُّصاحبهاُّ،ومنُّنزلُّبقومُّفعليهمُّأنُّ
يقروهُّ،فإن ُّملُّيقروه ُّفله ُّأنُّيعقبهم ُّمبثلُّقراه" ُّ( ُّ ،)3ف هذهّكلها ّأخبارّ ،معصومّعن ّالكذبّ:فتكون ّحججا ّدالةّعلى ّأن ّالوحيّ
قسمانّ:القسم ّاألول ّ:الكتاب ّالمعجزّالمتعبد ّبتالوتهّ ،والقسم ّالثاني ّماّليسّبكتابّوهو ّقسمانُّ :

وحديثُّنبويُُّّوهوُّ:ماُّنزلُّمعناهُّ،وعربُّعنهُّالنيبُّ، بلفظُّمنُّعندهُّ( ُّ.ُّ)5
ُّ
ُُُُُُُّّّّّّّ-ُّ8حديثُّقدسي ُّ،وهوُّماُّنزلُّلفظهُّ( ُّ -2ُّ،ُّ)4
وهذاُّالقسمُّلقبهُّربُّالعزةُّباحلكمةُّ( ُّ)4يف ُّآياتُّكثريةُّ،منهاُّقولهُّتعاىل ُّ…{ُّ:واذكرواُّنعمةُّاهللُّعليكمُّوماُّأنزلُّعليكمُّمنُّالكتابُّ
واحلكمةُّيعظكمُّبهُّواتقواُّاهللُّواعلمواُّأنُّاهللُّبكلُّشيءُّعليم}ُّ[البقرةُّ ،]238:وإنُّالقرآنُّالكرميُّبنيُّأنُّوظيفةُّالرسولُّأنُّيعلمُّالناسُّ
الكتاب ُّ والسنة؛ ُّحيثُّقال ُّتعاىل{ُّ:لقد ُّمنُّاهلل ُّعلىُّاملؤمنني ُّإذُّبعث ُّفيهمُّرسوال ُّمنُّأنفسهم ُّيتلوُّعليهم ُّآياتهُّويزكيهم ُّويعلمهمُّ
الكتابُّواحلكمةُّوإنُّكانواُّمنُّقبل ُّلفيُّضاللُّمبني}[آل ُّعمران ُّ،]844:قالُّاإلمام ُّالشافعي"ُّ:فذكرُّاهلل ُّالكتاب ُُّّ،وهو ُّالقرآنُّ،
وذكرُّاحلكمةُّ،فسمعتُّمنُّأرضىُّمنُّ أهلُّالعلمُّبالقرآن ُّيقولُّ:احلكمةُّ:سنةُّرسولُّاهللُّ.وهذاُّيشبهُّماُّقال"( ُّ .)2
ُُُُُُّّّّّّومماُّهوُّجديرُّبالذكرُّأنُّربُّالعزةُّقدُّبنيُُّّيفُُّّكتابهُّالعزيزُّأنُّنوعىُّالوحىُّاملعربُّعنهماُّبالكتابُّوالسنةُّلي ساُّمنُّاملسائلُّاخلاصةُّ
بالنيب ُّوإمنا ُّهي ُّسنةُّعامة ُّيف ُّ األنبياءُّمجيعا ُّقال ُّتعاىل{ُّ:وإذ ُّ أخذ ُّاهللُّميثاق ُّالنبيني ُّملا ُّءاتيتكم ُّمنُّكتابُّوحكمة ُّمث ُّجاءكم ُّرسولُّ
مصدقُّملاُّمعكمُّلتؤمننُّبهُّولتنصرنهُّقال ُّ ءأقررمتُّوأخذمتُّعلى ُّذلكمُّإصريُّقالواُّأقررناُّقالُّفاشهدواُّوأناُّمعكمُّمن ُّ الشاهدين} ُّ[آلُّ
كمةُّوآتيناهمُّملكاُّعظيما}ُّ[النساءُّ ]54:ويقولُّ
عمرانُّ،]18:ويقولُّربُّالعزةُّيفُّحقُّآلُّإبراهيم{:فقدُّآتيناُّ الُّإبراهيمُّالكتابُّواحل ُّ
عزُّوجلُّيف ُّحقُّعيسىُّعليهُّالسالم{ُّ:إذُّقالُّاهللُّيا ُّ عيسىُّابنُّمرميُّاذكرُّنعميتُّعليكُّوعلىُّوالدتكُّإذُّأيدتكُّبروحُّالقدسُّتكلمُّ
الناسُّيفُّاملهدُّوكهالُّوإذُّعلمتكُّالكتابُّواحلكمة}ُّ[املائدةُّ .]880:
ُُُُُُُّّّّّّّإنُّ ُّ فمقتضىُّاإلميانُّبالرسولُّ ،اإلميانُّبكلُّما ُّجاءُّبه ُّ ،قال ُّاإلمامُّالشافعي"ُّ:بيان ُّفرضُّاهللُّيفُّكتابهُّاتباع ُّسنةُّنبيه"ُّمث ُّقالُّ:
"وضعُّاهللُّرسولهُّمنُّدينهُّوفرضهُّوكتابهُّاملوضعُّالذيُّأبانُّجلُّثناؤهُّأنهُّجعلهُّعلماُّلدينهُّ،مباُّافتضُّمنُّطاعتهُّ،وحرمُّمنُّمعصيتهُّ،
وأبانُّمنُّفضيلتهُّ،مباُّقرنُّمنُّاإلميانُّبرسولهُّمعُّ اإلميانُّبهُّ ُّ ...قالُّتعاىل{ُّ:إمنا ُّاملؤمنونُّالذينُّآمنواُّباهللُّورسولهُّوإذاُّكانواُّمعه ُّعلىُّ
أمرُّجامعُّملُّي ذهبواُّحىتُّيستأذنوه}ُّ[النور ُّ ،]42:فجعلُّكمالُّابتداءُّاإلميانُّالذيُّماُّسواهُّتبعُّلهُّ:اإلميانُّباهللُّمثُّبرسوله"ُّفلو ُّآمنُّ
عبدُّبهُّوملُّيؤمنُّبرسولهُّ:ملُّيقعُّعليهُّاسمُّكمالُّاإلميانُّأبداُّ،حىتُّيؤمنُّبرسولهُّمعه"ُّ(  ُّ،)1وقالُّابنُّالقيم"ُّ:فإذاُّجعلُّمنُّلوازمُّاإلميانُّ:
أهنمُّالُّيذهبونُّمذهباُّإذاُّكانواُّمعهُّإالُّباستئذانهُّ.فأوىلُّأنُّيكونُّمنُّلوازمهُّ:أالُّيذهبواُّإىلُّقولُّوالُّمذهبُّعلميُّ،إالُّبعدُّاستئذانهُّ.
وإذنهُّيعرفُّبداللةُّماُّجاء ُّبهُّعلى ُّأنهُّإذنُّفيه"ُّ( ُّ .ُّ)1
ُّ -ُّ8تيسريُّاللطيفُّاخلبري ُّىفُّعلومُّحديث ُّالبشريُّالنذيرُّلفضيلةُّاألستاذُّالدكتورُّمروا نُّشاهنيُّص55
 ُّ -ُّ2انظرُّ:يفُّحجيةُّالسنةُّللعالمةُّالدكتورُّعبدُّالغىنُّ،دفعهُّالفتاضُّأنُّالقرآنُّكالمُّاهللُّالُّيثبت ُّبذلك ُّالقولُّ.حجية ُّالسنةُّصُُّّ .250
ُّ -ُّ3أخرجهُّأبوُّداودُّيفُّسننهُّكتابُّالسنةُّ،بابُّلزومُّالسنةُُّّ 200/4رقمُّ ُّ، 4404والتمذيُّيفُّسننهُّكتابُّالعلمُّ32/ 5ُّ،رقمُُّّ، 2444وقالُّ:هذاُّحديث ُّحسنُّغريب ُّ ُّ
 ُّ -ُّ4اختلفُّالعلماءُّيفُّذلكُّهلُّاللفظُّمنُّعندُّاهللُّ،أوُّمنُّعندُّرسولُّاهلل ُّ،وانتصرُّاألستاذُّالدكتورُّعبدُّاهللُّدراز ُّللرأيُّالقائلُّبأنُّلفظُّاحلديث ُّالقدسيُّمنُّعندُّرسولُّ
اهللُّ،فيقولُّعنُّهذاُّالرأي ُّ"وهذاُّأظهرُّالق ولنيُّفيهُّعندناُّ،ألنهُّلوُّكانُّمنزال ُّبلفظهُّلكانُّلهُّمنُّاحلرمةُّ والقدسيةُّيفُّنظرُّالشرعُّماُّللنظمُّالقرآنُّ،إذُّالُّوجهُّللتفرقةُّبني ُّلفظنيُّ
منزلني ُّمنُّعندُّاهللُّ،فكانُّمنُّل وازمُّذلكُّوجوبُّاحملافظةُّعلىُّنصوصهُّ،وعدمُّج وازُّروايتهُّباملعىنُّإمجاعاُّ:وحرمةُّمسُّاحملدثُّلصحيفتهُّ،انظر ُّ:النبأُّالعظيمُّصُُّّ 84
ُّ -ُّ5حجيةُّالسنةُّللدكتورُّعبدُّالغىنُّصُُّّ .210
 ُّ -ُّ4احلكمةُّهلاُّعدةُّمعانُّمنهاُّ:العلم ُّ،والفقه ُّ،والعدل ُّ،واحللم ُّ،والنبوةُّ.انظرُّ:لسا نُّالعرب ُّ ُّ، 840،848/82والقاموسُّاحمليط ُّ ُّ، 800/ 4واملعجمُّالوسيطُُّّ .810/8
ُّ -ُّ2الرسالةُّصُُّّ 21
-ُّ1الرسالة ُُّّ .25-23
-ُّ1إعالمُّاملوقعنيُُّّ .52-58/ 8
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ّّّّّّّالوحيّ بالنسبةّإلىّالسنةّالنبويةّ ينقسمّإلىّقسمينّ :
ُُُُُُّّّّّّ -ُّ8القسمُّاألولُّ:قسمُّأوحىُّاهللُّتعاىلُّمبعناهُّإىلُّرسولُّاهللُّ،وعربُّعنهُّالرسولُّ بألفاظُّمنُّعندهُّ.وهذاُّالقسمُّهوُّاألعمُّ
األغلبُّمنُّالسنةُّالنبويةُّ .
ُُُُُّّّّّ -ُّ2القسمُّالثان ُّ:فهوُّماُّقالهُّالرسولُّباجتهادهُّمماُّيعلمُّأنهُّمنُّشرعُّاهللُّتعاىلُّ،فإنُّوافقُّقولهُّأوُّفعلهُّمرادُّاهللُّتعاىلُّ،فاألمرُّكماُّ
أخربُّبهُّرسولُّاهلل ُّ،وإنُّكانُّاألمرُّحيتاجُّإىلُّتصحيحُّأوُّتوضيحُّ.أوحىُّاهللُّتعاىلُّإىلُّنبيهُّبذلكُّ،والقسمُّالثانُّهذاُّهوُّاألقلُّيف ُّ السنةُّ
الشريفةُّ( ُّ)8ويدخلُّيفُّهذاُّالقسمُّماُّصدرُّمنُّرسولُّاهللُّعلىُّسبيلُّالعادةُّوالطبيعةُّوأقرهُّاهللُّعليهاُّ،كشؤونهُّيفُّطعامهُّوشرابهُّولباسهُّ،
وجلوسهُّونومهُّوما ُّماثلُّذلكُّ ،فإنُّذلكُّكلهُّبعدُّتقرير ُّاهللُّعز ُّوجلُّلهُّ،يكون ُّمبنزلةُّالوحى ُّحجةُّعلىُّالعباد ُّماُّمل ُّيقمُّدليل ُّعلىُّ
خصوصيتهُّبالنيب ُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّ( ُّ .)2
ُُُُُُُُّّّّّّّّومنُّ األدلةُّعلىُّأنُّالسنةُّالنبويةُّوحيُّ منزلُّمنُّعندُّاهللُّعزُّوجلُّقوله{ُّ:وأنزلُّاهللُّعليكُّالكتابُّواحلكمةُّوعلمكُّماُّملُّتكنُّ
تعلمُّوكانُّفضلُّاهللُّعليكُّعظيما}ُّ[النساءُّ ،]883:فهذهُّاآلية ُّ تدلُّعلىُّأنُّاحلكمةُّنزلتُّمنُّعندُّاهللُّتعاىلُّمثلُّالقرآنُّالكرميُّ،وىفُّ
سورةُّاإلسراءُّيقولُّربُّالعزة{ُّ:ذلكُّمماُّأوحىُّإليكُّربكُّمنُّاحلكمة}ُّ[االسراءُّ ،]31:واآليةُّواضحةُّيف ُّأنُّاحلكمةُّوحي ُّمنُّاهللُّ
تعاىلُّمثلُّالقرآنُّالكرميُّ .
ُُُُُُّّّّّّومنُّدقةُّاألداءُّالقرآنُّيف ُّ التعبريُّعنُّهذينُّالنوعنيُّمنُّالوحىُّ(الكتابُّوالسنة) ُّ،أنهُّفصلُّبينهماُّبواوُّالعطفُّإذاُّاجت معاُّ،ليبنيُّ
ُّلضرورةُّالتغاير ُّبني ُّاملعطوف ُّواملعطوف ُّعليهُّ،فاملنطق ُّيقتضى ُّأن ُّالشيء ُّال ُّيعطف ُّعلى ُّنفسه ُّوصاحبُّ
ُّ
أنُّهذين ُّالنوعني ُّخمتلفان
العقلُّالفصيح ُّيلمحُّاإلشارة ُّيف ُّ قولهُّتعاىل{ُّ :واذكروا ُّنعمةُّاهلل ُّعليكم ُّوماُّأنزل ُّعليكم ُّمنُّالكتاب ُّواحلكمة ُّيعظكمُّبه ُّواتقوا ُّاهللُّ
واعلمواُّأنُّاهللُّبكلُّشيءُّعليم}ُّ[البقرةُّ ]238:حيثُّفرقُّربُّ العزةُّ،بنيُّالكتابُّواحلكمةُّحبرفُّالعطفُّليدلُّعلىُّتغايرمهاُّ،وأفردُّ
الضمريُّالعائدُّعليهماُّ ،ليدلُّعلىُّوحدةُّمصدرمهاُّوأنُّاملشكاة ُّواحدةُّ( ُّ .ُّ)3
ُُُُُُُّّّّّّّوأنتُّتستطيعُّأنُّتتأملُّيف ُّأيةُّاألحزابُّ،كماُّتأملهاُّاإلمامُّالشافعيُّمنُّقبلُّ،يتضحُّلكُّأهناُّأوضحُّمماُّذكرُّيفُّ الداللةُّعلىُّأنُّ
املرادُّباحلكمةُّالسنةُّاملطهرةُّ،قالُّتعاىل{ُّ:واذكرنُّماُّيتلىُّيفُّبيوتكنُّمن ُّآياتُّاهللُّواحلكمة}ُّ[األحزاب ُّ ،]34:فالتالوةُّهناُّاملرةُّبعدُّ
ُّ
املرةُّ،واملتلوُّهنا ُّشيئان ُّ،أوهلماُّ :آياتُّاهلل ُّيفُُّّكتابهُّ ،وثانيهماُّ:احلكمة ُّوهي ُّصنف ُّآخرُّمن ُّالوحي ُّ املتلوُّ ،والُّيكون ُّذل كُّإال ُّالسنةُّ
النبويةُّامل طهرةُّ( ُّ ُّ)4
ُُُُُُّّّّّّ ولوُّشغبُّأعداءُّاإلسالمُّعلىُّتفسريُّ"احلكمة"ُّبالسنةُّاملطهرةُّ،واعتضواُّعلىُّذلكُّ،قلناُّهلمُّ:ماذاُّتقولونُّيف ُّآياتُّحتويلُّالقبلةُّ
منُّبيتُّاملقدسُّإىلُّالكعبةُّاملشرفةُّ،قالُّتعاىل{ُّ:سيقولُّالسفهاءُّمنُّالناسُّماُّوالهمُّعنُّقبلتهمُّاليتُّكانواُّعليهاُّقلُّهللُّاملشرقُّواملغربُّ
يهديُّمنُّيشاءُّإىلُّصراطُّمستقيم}ُّ[البقرة ُّ،]844:فهذهُّاآلياتُّالكرمياتُّتدلناُّعلىُّأن ُّالتوجهُّإىلُّبيتُّاملقدسُّكانُّمشروعا ُّمنُّ
قبلُّ،وكانُّذلكُّالتوجهُّحقاُّوصواباُّواجباُّعليهمُّقبلُّالتحولُّإىلُّالكعبةُّ،فأينُّذلكُّكلهُّيف ُّ القرآنُّالكرمي؟ ُّأالُّي دلُّذلكُّعلىُّأنُّالنيبُّ
صلىُّاهللُّعليهُّ وسلمُّوأصحابهُّكانواُّعاملني ُّحبكمُّملُّينزلُّبهُّالقرآنُّ،وأنُّعملهمُّهذاُّكانُّحقاُّوواجبا ُّعليهم؟!! ُّ

ُّ -ُّ8تيسريُّاللطيفُّاخلبري ُّيفُّ علومُّحديث ُّالبشريُّالنذيرُّلفضيلةُّاألستاذُّالدكتورُّمروا نُّشاهنيُّصُُّّ 54
ُّ -ُّ2حجيةُّالسنةُّللعالمةُّالدكتورُّعبدُّالغىنُّصُُّّ340بتصرفُّ .
 ُّ -ُّ3السنةُّيفُّم واجهةُّأعدائهاُّلفضيلةُّاألستاذُّالدكتورُّطهُّحبيشي ُّصُُّّ44بتصرفُّ ،وفيماُّسبقُّردُّعلىُّماُّزعمهُّم ؤلفُّملاذاُّالقرآنُّأنُّأفرادُّالضمريُّدليل ُّعلىُّأنُّاحلكمةُّ
هيُّالقرآن ُّ،ولوُّكانتُّشيئاُّآخر ُّغريُّالقرآنُّلقالُّيعظكمُّهبماُّ،انظرُّ:ملاذاُّالقرآنُّألمحدُّصبحيُّمنصورُّصُُّّ .21
 ُّ -ُّ4السنةُّيفُّم واجهةُّأعدائهاُّلفضيلةُّاألستاذُّالدكتورُّطهُّحبيشي ُّصُّ ُّ، 42وأنظرُّ:الرسالةُّلإلمامُّالشافعيُّصُُّّ 21ُّ، 21فقراتُّرقم ُّ ُّ، 252ُّ -ُّ252والفقيهُّ واملتفقهُّ
للخطيبُُّّ 251/8رقمُّ، 254وخمتصرُّالص واعقُّاملرسلةُّالبنُّقيمُّ ُّ، 588/2واملدخلُّإىلُّالسننُّللبيهقيُّحيثُّنقلُّبأسانيده ُّعنُّاحلسنُّ،وقتادةُّ،وحيىيُّبنُّأىبُّكثريُّأهنمُّقال واُّ
احلكمةُّيفُّهذهُّاآليةُّيقصدُّآيةُّ"لقدُّمنُّاهللُّعلىُّاملؤمننيُّإذُّبعثُّفيهمُّرس وال ُّمنُّأنفسهمُّ"هيُّالسنة ُّ،ولالستزادةُّ :السنةُّبياناُّللقرآنُّللدكتورُّإبراهيم ُّاخل ويلُّصُّ 44-32
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ُُُُُُّّّّّّوالُّيصح ُّأن ُّيقالُّ :إن ُّعمله م ُّهذاُّكانُّمبحض ُّعقوهلم ُّواجتهادهم ُّإذ ُّالعقل ُّال ُّيهتدىُّ إىل ُّوجوب ُّالتوجه ُّإىل ُّقبلة ُّ"ما" ُّيفُّ
الصالةُّ،فضالُّعنُّالتوجهُّإىلُّقبلةُّمعينةُّ،وفضالُّعنُّأنُّالنيبُُّّكانُّأثناءُّصالتهُّإىلُّبيتُّاملقدسُّراغباُّكلُّالرغبةُّيفُّ التوجهُّإىلُّالكعبةُّ
املشرفة ُّ،إذنُّ:كانُّالتوجهُّإىلُّبيتُّاملقدسُّبوحى ُّغريُّالقرآنُّوهوُّالسنةُّاملطهرةُّ( ُّ .)8
ُُُُُُّّّّّّومن ُّ األدلةُّعلىُّأنُّالسنةُّالنبويةُّوحي ُّمنُّعندُّاهللُّمن ُّالسنةُّنفسهاُّقوله ُّ صلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّلوالدُّالزان ُّبامرأةُّالرجل ُّالذيُّ
صاحلهُّعلىُّالغنمُّواخلادمُّ،والذيُّنفسي ُّ بيدهُّألقضنيُّبينكماُّبكتابُّاهللُّالوليدةُّوالغنمُّردُّ.وعلىُّابنكُّجلد ُّمائةُّ،وتغريبُّعام"ُّ( ُّ،)2
وليسُّيفُّ القرآنُّاملتلوُّ إالُّاجللدُّمائةُّ،ومنُّذلكُّأيضاُّقولهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم"ُّ:الُّيستبطئنُّأحدُّمنكمُّرزقه"ُّإنُّجربيلُّعليهُّ السالمُّ
ألقىُّيفُّروعيُّ أنُّأحداُّمنكمُّلنُّخيرجُّمنُّالدنياُّحىتُّيستكملُّرزقهُّ،فاتقواُّاهللُّأيهاُّالناسُّ،وأمجلواُّيفُّ الطلبُّ،فإنُّ استبطأُّأحدُّمنكمُّ
رزقه؛ُّفالُّيطلبهُّمبعصيةُّاهللُّ،فإنُّاهللُّالُّينالُّفضلهُّمبعصية"ُّ( ُّ .ُّ)3
ُُُُُُُّّّّّّّ وىفُّالصحيحنيُّ :أنهُّصلى ُّاهلل ُّعليهُّوسلم ُّقال"ُّ :إنُّمما ُّأخاف ُّعليكمُّبعدىُّ ،ما ُّيفتحُّعليكم ُّمن ُّزهرةُّالدنيا ُّوزينتها" ُّفقالُّ
رجلُّ:أوُّيأيت ُّ اخلريُّبالشرُّياُّرسولُّاهلل؟ُّقالُّ:فسكتُّعنهُّرسولُّاهللُّفقيلُّلهُّماُّشأنك؟ُّتُّكلمُّرسولُّاهللُّوالُّيكلمك؟ُّقالُّ:ورأيناُّأنهُّ
ينزلُّعليهُّ،فأفاقُّميسحُّعنهُّالرحضاءُّ0وقال"ُّ:أينُّهذاُّالسائل"ُّ (وكأنهُّمحده)ُّفقال"ُّ:إنهُّالُّيأيتُّ اخلريُّبالشر… احلديث"ُّ( ُّ)4فاحلديثُّ
علىُّأنُّالسنةُّ
ُّ
هناُّصريحُّيف ُّ أنهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّكانُّينتظرُّالوحىُّفيماُّيسألُّعنهُّ،فينزلُّعليهُّمباُّليسُّبقرآن"ُّ:وهوُّدليلُّقطعي ُّ
كانتُّتنزلُّكماُّينزلُّالقرآن"ُّ( ُّ،)5ويستأنسُّل ذلكُّمباُّروىُّعنُّحسانُّبنُّعطية ؛ُّأنهُّقال"ُّ:كانُّجربيلُّعليهُّالسالمُّينزلُّعلىُّرسولُّ
اهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّبالسنةُّ،كماُّينزلُّعليه ُّبالقرآنُّ،ويعلمهُّإياهاُّكماُّيعلمهُّالقران"ُّ( ُّ )4
ّّّّّّّ هذاّكلهّفضالّعنّأنّاإلجماعّقدّانعقدّعلىّأنهّكانّيوحى ّإليهّغيرّالقرآنّالكريمّ ّ
ّّّّّّوتأسيساّعلى ّماّسبقّ ،فإنناّنقولّ :إنّالسنة ّالنبوية ّوح ى ّمن ّاهللّتعالى ّابتداءّوهذا ّهوّاألغلبّ ،أوّاجتهاد ّمن ّالرسولّ
صلىّاهللّعليهّوسلمّوأقرهّربهّعليهّإماّبالموافقةّأوّبالتصحيحّ،ويكونّمردّلل ّإلىّالوحىّأيضاّبإقرارّاهللّتعالىّلرسولهّصلىّ

اهللّعليهّوسلمّ( ّ ،)7وهذاّالنوعّمنّالوحىّيسميهّجمهورّالحنفيةّوحياّباطناّ( ّ،)9فتبنيُّلكُّمنُّهذاُّكلهُّ:أنُّمجيعُّماُّصدرُّعنُّ
الرسولُّمنُّقولُّأوُّفعلُّأو ُّتقريرُّحىتُّاحلركاتُّ،والسكناتُّفهي ُّ وحىُّمنُّعندُّاهللُّتعاىلُّبعدُّإقرارُّاهللُّعزُّوجلُّعليهُّ( ،)1والعصمةّ
التي ّنتحدثّعنهاّهناّتغنينا ّوحدهاّفي ّإثباتّحجيةّجميعّأنواعّالسنة ّالقولية ّوالفعلية ّوالتقريرية ّواالجتهادية ّ

فإنّقيلّ:كيفّنوفقّبينّكونّالسنةّالنبويةّوحياّ،وما ّثبتّقطعا ّمنّاجتهادهّصلىّاهللّعليةّ ّوسلمّفيّ
بعضّالقضاياّالدينيةّوالدنيوية؟ ّ
ُُُُُُّّّّّّ وهذاُّالسؤالُّتفصيلهُّيفُّالفصلُّالقادمُّ(بنيُّعصمةُّالنيبُّواجتهاده)ُّففيهُّحبثُّمفصلُّعنُّاجتهادُّالنيبُّوعالقةُّاجتهاده ُّبالوحيُّ
وسنتهُّوهديهُّ،وخنتصرُّهناُّفنقول ُّ:أنُّاجتهادهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّيفُّبعضُّالقضاياُّ،الُّيتناىفُّمعُّالقولُّبأنُّالسنةُّوحي؛ُّذلك ُّأنُّ
اجتهادهُّيفُّاألمورُّالشرعيةُّ،يكونُّابتداءُّبوحيُّ،مبعىن ُّأنُّاهللُّتعاىلُّيأمرهُّباالجتهادُّفيماُّمل ُّيوح ُّإليهُّفيهُّ،مثُّيفُّالنهايةُّيؤول ُّاجتهادهُّ
ُّ -ُّ8حجيةُّالسنةُّللعالمةُّالدكتورُّعبدُّالغىنُّصُُّّ334بتصرفُّ .
-ُّ2سبقُّخترجيه ُّ
ُّ -ُّ3أخرجهُّاحلاكمُّيُّاملستدرك ُّكتابُّالبيوع5/2رقم ُّ 2834منُّحديث ُّابنُّمسعودُّوسكتُّعنهُّه وُّ والذهيب ُّ،وأخرجهُّاحلاكمُّيفُّنفسُّاألماكنُّالسابقةُّمنُّحديثُّجابر ُّ
بنُّعبدُّاهللُّرضيُّاهللُّعنهُّوصححهُّعلىُّشرطُّالشيخني ُّ،وأقرهُّالذهيب ُّ،وانظرُّ:الرسالةُّلإلمامُّالشافعيُّص13فقرة ُّرقمُّ . 304
 ُّ -ُّ4البخاري ُّ(بشرحُّفتحُّالباري) ُّكتابُّالرقاقُّ 241/ 88ُّ،رقمُُّّ، 4422ومسلمُّ(بشرحُّالنووي)ُّكتابُّالزكاةُّ 854/4ُّ،رقمُّ ُّ 8052واللفظُّلهُّعنُّأىبُّسعيدُّاخلدري ُّ ُّ
ُّ -ُّ5البحر ُّاحمليط ُّيفُّأصولُّالفقهُّللزركشيُُّّ . 284/4
ُّ -ُّ4أخرجهُّالدارمي ُّيفُّسننهُّاملقدمةُّ 853/ 8ُّ،رقمُّ ُّ، 511واخلطيبُّيفُّالفقيهُّ واملتفقهُُّّ 242ُّ،244/8رقمي ُّ ُّ، 241ُّ،241وابنُّعبدُّالربُّيفُّجامعُّبيانُّالعلمُُّّ .818/2
ُّ -ُّ2حجيةُّالسنةُّللعالمةُّالدكتورُّعبدُّالغىنُّعبدُّاخلالقُّصُُّّ، 331تيسري ُّاللطيفُّاخلب ريُّيفُّعلومُّحديث ُّالبشريُّالنذير ُّلفضيلةُّاألستاذُّالدكتور ُّمروا نُّشاهنيُّصُّ 54
ُّ -ُّ1انظرُّ:أصولُّالسرخسي ُّ ُّ10/ 2وماُّبعدهاُّ .
 ُّ -ُّ1انظرُّ:حجيةُّالسنةُّللعالمةُّالدكتورُّعبدُّالغىنُّعبدُّاخلالقُّصُُّّ 348ُّ، 340بتصرفُّ .
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إىلُّالوحيُّ،مبعىنُّأنهُّإنُّأصابُّيفُّاجتهادهُّمرادُّاهللُّ،فإن ُّالوحيُّيقرهُّ،وإقرار ُّالوحيُّوحيُّ،وإنُّأخطأُّيفُّاجتهادهُّ،فإنُّالوحي ُّينبههُّ
علىُّاخلطأُّ،ويرشدهُّإىلُّالصوابُّفريجعُّإليهُّ،ويصبحُّما ُّنبُّههُّعليهُّالوحي ُّهوُّالتشريعُّلهُّوألمتهُّ .
ُّصوابُّ
جُّعنُّدائرة ُّالوحيُّهبذاُّاالعتبارُّ،فهوُّإماُّإقرارُّ،وإماُّنقلُّإىلُّماُّهو ُّ
ُّ
ُُُُُُّّّّّّ وعليهُّ،فماُّاجتهدُّفيهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّالُّخير
بعدُّاالجتهادُّ.وأماُّيفُّاألمورُّالدنيويةُّفقدُّينبههُّالوحيُّ،وقدُّينبههُّغريهُّمنُّالناسُّعلىُّالصوابُّفريجعُّإليهُّ،فيكونُّبذلكُّصلىُّاهللُّ
عليهُّوسلمُّمعصوماُّيفُّاجتهادهُّحاالُّأو ُّمآالُّ،باإلقرارُّ،ومآالًُّبالنقلُّإىلُّما ُّهوُّصوابُّ،وهذاُّمنُّخصائصهُّاليتُّال ُّيشا ركهُّفيهاُّغريهُّ
ارثُّعنهُّذلكُّ،وقدُّيكونُّمصيباُّوالُّيتيقنُّ
ُّ
منُّاجملتهدينُّ،فغريهُّفيماُّاجتهدُّفيهُّ،قدُّيكونُّخمطئاُّويستمرُّعلىُّخطئهُّوال ُّينبهُّلهُّ،ويتو
أنهُّمصيبُّ،خبالفه ُّ فإنهُّفيماُّاجتهد ُّفيهُّوأقرُّعليهُّ،فهوُّعلىُّيقني ُّأنهُّعلىُّبيُّنةُّوحقُّمن ُّ ربهُّ ،وجيبُّعلىُّاألمةُّأنُّتتأسىُّبه ُّيف
اجتهادهُّذلكُّ،وأنُّجتعلهُّسنُّ ةُّمتبعةُّ،وأماُّماُّوقعُّفيهُّاخلطأُّمنُّاجتهادهُّفإنهُّال ُّيقرُّعليهُّوال ُّيستمرُّفيهُّعلىُّاخلطأُّ،وال ُّيتوارثُّ،بلُّ
ينبَّهُّعلىُّالصوابُّفينقلُّإليهُّ،ويتكُّاخلطأُّ،ويصبحُّماُّانتقلُّإليهُّبوحيُّ،تشريعاُّلهُّوألمتهُّ،دونُّما ُّسبق هُّمنُّاالجتهادُّ،وهلذاُّالُّجيوزُّ
ألحدُّأنُّيأخذُّباجتهاده ُّالذيُّنبهُّالوحيُّفيهُّللخطأُّ.هذاُّفحوىُّكالمُّالشافعيُّمنُّخاللُّنصوصُّالرسالةُّ .

ُُُُُُّّّّّّ وهناكُّمنُّمجعُّبوجهُّآخرُّكابنُّحزمُّوغريه ُّفقالُّ:القضاياُّاليتُّاجتهدُّفيهاُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّهيُّقضاياُّدنيويةُّ،وال ُّغضاضةُّ
عليهُّإنُّأخطأُّفيهاُّ،إذُّال ُّعالقة ُّهلاُّبالتشريعُّ،والتشريعُّكلهُّوحي ُّ وهذاُّالوجهُّالُّخيفىُّماُّيردُّعليهُّمنُّاعتاضاتُّ،والصوابُّما ُّتقدمُّ
مماُّذهبُّإليهُّالشافعيُّوغريهُّ،وزياد ًة ُّعلىُّماُّتقدم ُّمنُّاألدلةُّالواردة ُّ يفُّاملذهبُّاألولُّالذيُّالُّيرىُّاجتهادهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّيفُّ
الشرعياتُّ،فإنناُّسنضيفُّأدلةُّوأقواالُّأخرُّتثبتُّأنُّالسنةُّوحيُّكالقرآن ُّ،وهذاُّاملذهبُّقدُّتبناهُّجلةُّمنُّاألئمةُّاملتقدمنيُّواملتأخرين،

اسعُّملوضوعُّالعصمةُّ
وتفاصيلُّهذاُّاملوضوعُّالشائكُّكماُّقلناُّيفُّ الفصلُّ التايل ُّ ففيهُّردودُّعلىُّظنونُّوشبهاتُّمنثورةُّوتفسريُّوتوضيحُّو ُّ
ُّ
واالجتهاد ُّوالعالقةُّبينهماُّ .
ُّ
ُّ
ُّ
ُّ
ُّ
ُّ
ُّ
ُّ
ُّ
ُّ
ُّ
ُّ
ُّ
ُّ
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البحثّالثالثّ:أدلة ّالقرآنّالكريم ّعلىّأنّسنةّالنبيّوهديهّوحيّواجبّاإلتباعّ .

ّّّّ

قالُّ النيب"ُّ: ماُّمنُّاألنبياءُّنيب ُّإالُّأعطيُّمنُّاآلياتُّماُّمثلهُّآمنُّعليهُّالبشرُّ،وإمناُّكانُّالذيُّأوتيتهُّوحياًُّأوحاهُّاهللُّإىلُّ،فأرجوُّ

أنُّأكونُّأكثرهمُّتابعاًُّيومُّالقيامة"( ُّ،)8يبُّ ُّخامتُّالنبيني ُّ يفُّهذاُّاحلديثُّأنُّمعجزتهُّالكربىُّهيُّالوحيُّ،والوحيُّالُّينحصرُّيفُّالقرآنُّ
ةُّودوامُّاالنتفاعُّبهُّإىلُّآخرُّالدهر"ُّ،وإمناُّيدخلُّضمنهُّ
الكرميُّالذيُّهوُّ"أعظمُّاملعجزاتُّوأفـيدهاُّوأدومهاُّالشتمالهُّعلىُّالدعوةُّواحلج ُّ

بيان ُّالقرآنُّوشرحهُّالذيُّأجراهُّاهللُّعلىُّلسانُّنبيه ُّيفُّسنتهُّاملطهرةُّوقدُّوردتُّآياتُّكثرية ُّتثبتُّهذاُّاملعىن.
ُّبوجوبُّاإلميانُّبه ُُّّ،
ُُُُُّّّّّ ُّولقدُّاشتدتُّعنايةُّالقرآن ُّالكرميُّبتلكُّاملسألةُّفوجه ُّإليهاُّآياتُّكثريةُّتنوعتُّبني ُّآياتُّتأمرُّيف ُّوضوح ُّ
وبنيُّآياتُّأخرىُّتأمرُّبوجوبُّطاعتهُّ،طاعةُّمطلقةُّ،فيماُّيأمرُّبهُّ ،وينهىُّعنهُّ،وبنيُّآياتُّأخرىُّتنهىُّعنُّخمالفتهُّوحت ذرُّمن ُّذلكُّ
وتبنيُّجزاءُّاملنافقنيُّاملرجفنيُّيف ُّدين ُّاهلل ُّعزُّوجلُّالعاملنيُّعلىُّهدمُّكيانُّسنُّتهُّوهديهُّ،وال ذين ُّحصرواُّمعىنُّاآلياتُّالواردةُّيف ُّطاعةُّ
الرسولُّ،يف ُّطاعتهُّيف ُّ القرآنُّالكرميُّفقطُّ ،وحنن ُّ لنُّنستطيعُّذكرُّهذهُّاآلياتُّكلهاُّوإالُّطالُّاملقامُّبناُّجداُّ ،ولكنناُّسننبهُّإىلُّبعضُّ
هذهُّاآلياتُّفقطُّ،وداللتهاُّعلى ُّحجيةُّالسنُّ ةُّالنبويةُّالشريفةُّووجوبُّالتمسكُّهباُّ(ُّ .ُّ)2 2
ُُُُُُّّّّّّ ُّومقتضىُّ اإلميانُّبالرسولُّأن ُّ نؤمنُّباهللُّوبرسولهُّ،واإلميانُّمعناهُّهناُّالتصديقُّواإلذعانُّبرسالته ُّوجبميعُّماُّجاءُّبهُّمنُّعندُّاهلل ُّعزُّ
حقُّالقرآن"ُّ :هذاُّكالمُّاهللُّعزُّ
ُّ
وجلُّمنُّكتابُّوسنةُّ،مبقتضىُّعصمتهُّاليتُّتوجبُّالتصديقُّبكلُّماُّخيربُّبهُّعنُّربُّالعزة ُُّّ،كقولهُّيف ُّ
وجلُّ،وقولهُّيفُّ األحاديثُّالقدسية" ُّ :قالُّربُّالعزةُّكذا"ُّأوُّحنوُّهذهُّالعبارةُّوقوله"ُّ :أالُّإنُّأوتيتُّالقرآنُّومثلهُّمعه"ُّ،وماُّسنُّ ُّرسولُّ
اهللُّفيماُّليسُّهللُّفيهُّحكمُّ:فبحكمُّاهللُّسنُّه ُُّّ،كذلكُّأخربناُّاهللُّيفُّ قولهُّتعاىل{ُّ:وإنكُّلتهديُّإىلُّصراطُّمستقيم ُّ}[الشورى ُُّّ،]52:
وقدُّسنُّ ُّ رسولُّاهللُّمعُّكتابُّاهللُّ،وسنُّ ُّ فيماُّليسُّفيهُّبعينهُّنصُّكتابُّ ،وكلُّماُّسنُّ ُّ فقدُّألزمناُّاهللُّاتباعهُّ،وجعلُّيف ُّ اتباعهُّطاعتهُّ،
ُّوىفُّالعدولُّعنُّاتباعهاُّمعصيتهُّاليتُّ ملُّيعذرُّهباُّخلقاُّ ،وملُّجيعلُّلهُّمنُّاتباعُّسننُّرسولُّاهللُّخمرجا"ُّ( ُّ .)3
ُُُُُُّّّّّّ الُّخالفُّبنيُّعلماءُّاملسلمنيُّقدمياُّوحديثاُّإالُّمنُّشذُّمنُّبعضُّالطوائفُّاملغرضةُّاملنحرفة-منُّغالةُّالشيعةُّ،واخلوارجُّ،والروافضُّ،
املستشرقنيُّ،وبعضُّاملتكلمنيُّحديثاُّممنُّيتكلمونُّبلغتناُّوينتسبونُّإىلُّأمتناُُّّ -يف ُّأنُّكالُّمنُّالكتابُّوالسنةُّوحىُّمنُّعندُّاهللُّتعاىلُّ،
ُّ
و
وحجةُّملعرفةُّاحلاللُّواحلرامُّ،ودليلُّجيبُّعلىُّاجملتهدُّالتمسكُّبهُّوالعملُّمبقتضاهُّ،وكذلكُّالُّنزاعُّبينهمُّيف ُّأنُّالكتابُّالكرميُّ،ميتازُّ
عنُّالسنةُّ،ويفضلُّعنهاُّ،بأنُّلفظهُّمنُّعندُّاهللُّعزُّوجلُّ،متعبدُّبتالوتهُّ،معجزُّللب شرُّعنُّأنُّيأتواُّمبثلهُّخبالفهاُّفهي ُّدونهُّمنزلة ُّيفُّ
ُّولكن ُّذلك ُّال ُّيوجب ُّالتفضيل ُّبينهما ُّمن ُّحيث ُّاحلجيةُّ :بأن ُّتكون ُّمرتبتها ُّالتأخر ُّعن ُّالكتاب ُّيف ُّ االعتبارُّ
هذه ُّالنواحيُّ ،)4 (ُّ ،
واالحتجاجُّ ،فتهدرُّويعملُّبهُّوحده.
ُُُُُُّّّّّّثمّإنّالتحقيقّعندّعلم اءّالكالمّ:أنّالرسولّالّيشترطّفي ّ رسالتهّنزولّكتابّ،بلّالشرطّ:إنم اّهوّنزولّشريعةّليبلغهاّ
األمةّ،وإظهارّالمعجزة ّعلى ّيدهّ،كما ّهوّبينّفي ّأبحاثّالعقائد ّ( ّ،)5ويدل ُّعلىُّذلك ُّ أيضاُّ:أن ُّاهللُّتعاىل ُّأرسلُّموسى ُّعليهُّ
السالمُّ إىلُّفرعون؛ُّليأمرهُّباإلميانُّبهُّ،واالهتداءُّهبديهُّ،وإرسالُّبىنُّإسرائيلُّمعهُّ.وملُّيكنُّقدُّنزلُّعليهُّيفُّذلكُّاحلنيُّ التوراةُّ :ألهناُّإمناُّ
نزلتُّبعدُّهالكُّفرعونُّ،وخروجُّبىنُّإسرائيلُّمنُّمصرُّكماُّهوُّمعلوم ُّ ومعُّذلكُّقامتُّاحلجةُّعلىُّفرعونُّهبذاُّاألمرُّ:ملاُّأقامُّلهُّموسىُّ
ّألنّ
املعجزةُّ،فلماُّخالفهُّاعتربُّعا صياُّربهُّ،مستحقاُّاللعنةُّ،والعذاب ُّ،فحجية ّالوحي ّالغيرّالمتلوّالّتتوقفّعلىّورودّالمتلوّبهاّ :

 ُّ -ُّ8صحيحُّالبخاري ُّ-االعتصامُّ-بابُّقولُّالنيبُّ(بعثتُّجب وامعُّالكلمُّ-فتح ُّالباري ُّ-ُّ 248/ 83حديث ُّرقم ُّ ُّ.2224وراجعُّفتح ُّالباري ُُّّ. 242/83ملعىنُّاحلديثُّ .
ُُّّ -ُّ2تيسريُّاللطيفُّاخلبريُّىفُّعلومُّحديث ُّالبشريُّالنذير ُّصُُّّ 43بتصرف.
ُّ -ُّ3راجع ُّالرسالةُّللشافعيُّ،صُُّّ11ُّ،11الفقراتُّرقمُُّّ .214ُّ،213ُّ،212
ُّ- 4االستاذُّحممدُّسعيدُّمنصورُّ،منزلةُّالسنةُّمنُّالكتاب ُّصُّ420ُّ،441بتصرفُّ .
ُّ -ُّ5شرحُّالعقائدُّالنسفيةُُّّ .54/8
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كالّمنهماّمن ّ عندّاهللّ ،وهذاّتثبتهّالمعجزةّقرآناّأوّغيره ّ المثبتةّلعصمةّالرسولّصلىّاهللّعليهّوسلمّفىّتبليغّماّج اءّبهّعنّ
اهللّتعالىّ .
ُّهذاُّ
ُُُُُُّّّّّّ ولوُّسلمناُّاستلزام ُّالفرعيةُّللتأخر ُّمطلقاُّ،لقلناُّ :إنُّماُّكانُّأقل ُّمنُّسورة ُّملُّتثبتُّقرآنيته ُّإالُّبقوله ُّصلىُّاهلل ُّعليهُّوسلمُّ :
كالمُّاهلل ُُّّ،كماُّتقدمُّبيانهُّيفُّمبحثُّالعصمةُّ،فعلىُّه ذاُّيقالُّ:إنُّالكتابُّمتأخرُّعنها ُّيفُّ االعتبار؟ ُّ ُّ
ُُُُُُّّّّّّبلُّاحلقُّ:أنُّكالُّمنهماُّمعضدُّلآلخرُّ،ومساوُّلهُّ:يف ُّ أنهُّوحىُّمنُّعندُّاهللُّ،وىفُّ قوةُّاالحتجاجُّبهُّ،وأنهُّالُّيؤثرُّيف ُّذلكُّنزولُّ
لفظُّالكتابُّوالُّإعجازهُّ،والُّالتعبدُّبتالوتهُّ،والُّأنهُّ قدُّوردُّفيهُّماُّيفيدُّحجيتهاُّ .
الواقعُّ،ويستحيلُّأنُّيوجدُّكتابُّوسنةُّكلُّمنهماُّقطعيُّ الداللةُّوالثبوتُّ
ُُُُُّّّّّوحيثُّإهنماُّمنُّعندُّاهللُّ:فالُّميكنُّاالختالفُّبينهماُّيفُّ ُّ
الزمنُّوغريهُّ،مماُّيشتطُّلتحققُّالتعارضُّيفُّ الواقعُّ )8 (.
ُّ
بينهماُّتعارضُّمعُّاالحتادُّيفُّ

ّّّّّّّ ّوإنّاألدلةّمنّالقرآنّا لكريمّعلىّأنّالسنةّالنبويةّوحيّ ثالثّأنواعّوهيّمتعاضدةّمترابطةّ :
ّّّّّّأوالّّ:أدلةّعامةّ ّ،وفيهاّنصوصّكثيرةّ،أقتصرّعلىّعشرةّأدلةّ ّ،وقدّمرّ بعضهاّسابقاّ .
بكُّالُّيؤمنونُّحىتُّحيكموك ُّفيماُّ
ُّ
ّّّّّالدليلّاألولُّ:ومنُّاآلياتُّال داللةُّعلىُّحجيةُّالسنةُّ،ووجوبُّالتمسكُّهباُّقولهُّتعاىل{ُّ:فالُّور
شجرُّبينهمُّمثُّالُّجيدواُّيفُّأنفسهمُّحرجاُّمماُّقضيتُّويسلمواُّتسليما}ُّ[النساءُّ ]45:يقولُّابنُّقيمُّاجلوزية" ُّ:أقسمُّسبحانه ُّبنفسهُّ،
وأكدهُّبالنفي ُّ قبلهُّعلىُّنفىُّاإلميانُّعنُّالعباد ُّ،حىتُّحيكمواُّرسولهُّيفُُّّكلُّماُّشجرُّبينهم ُّ،منُّالدقيقُّواجلليلُّ،ومل ُّيكتفُّيف ُّإمياهنمُّ
ملُّيكتفُّمنهمُّأيضاُّبذلكُّحىتُّيسلموا ُّتسليماُّ،
ُّ
هبذاُّالتحكيم ُّ مبجردهُّ،حىتُّينتفىُّعنُّصدورهمُّاحلرجُّوالضيقُّعنُّقضائهُّوحكمهُّ،و
وينقادواُّانقياداُّ( ُّ،)2ويقول "ُّ:فقدُّأقسمُّاهللُّسبحانهُّبنفسهُّعلىُّنفىُّاإلميانُّعنُّهؤالءُّالذينُّيقدمونُّالعقلُّعلىُّماُّجاءُّبهُّالرسولُّ
صلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّ ،وقدُّشهدواُّهم ُّعلىُّأنفسهمُّبأهنم ُّغريُّمؤمنني ُّمبعناهُّ،وإن ُّآمنواُّبلفظه" ُّويقول"ُّ :وفرضُّحتكي مهُّ،مل ُّيسقطُّ
مبوتهُّ،بلُّثابتُّبعدُّموتهُّ،كماُّكانُّثابتاُّيفُّ حياتهُّ،وليسُّحتكيمهُّخمتصاُّبالعملياتُّدونُّالعلمياتُّكماُّيقولهُّأهلُّالزيغُّواإلحلادُّ( ُّ .ُّ )3
ُُُُُُُّّّّّّّالدليلّالثانيُّ :يقولُّرب ُّالعزة{ُّ:يا ُّأيها ُّالذين ُّآ منواُّأطيعوا ُّاهللُّوأطيعواُّالرسولُّوأويل ُّاألمرُّمنكمُّفإن ُّتنازعتمُّيفُّشيء ُّفردوهُّ
إىلُّاهللُّوالرسولُّإنُّكنتم ُّتؤمنونُّباهللُّواليومُّاآلخرُّذلكُّخريُّوأحسنُّتأويال} ُّ[النساء ُّ ]51:وداللةُّاآليةُّعلىُّحجيةُّالسنةُّمن ُّعدةُّ
وجوه ُّ:أوالُّ:النداءُّبوصفُّاإلميانُّيفُّمستهلُّاآلية"ُّ:ياُّأيهاُّالذينُّ ءامنواُّ"ُّومعىنُّذلكُّأنُّاملؤمننيُّالُّيستحقونُّأنُّينادواُّبصفةُّاإلميانُّ
إالُّإذاُّنفذواُّماُّبعدُّالنداءُّوهوُّطاعة ُّاهللُّتعاىلُّ،وطاعةُّرسولُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّ،وأوىلُّاألمرُّ( ُّ .)4
لىُّاهللُّعليهُّوسلمُّ،وتكرارُّذلكُّيف ُّآياتُّكثريةُّ{وأطيعواُّاهللُّوأطيعواُّ
ُّ
ُُُُُّّّّّ ثانياُّ:تكرارُّالفعلُّ"أطيعواُّ"ُّمعُّاهللُّعزُّوجلُّ،ومعُّرسولهُّص
اُّالصالةُّوآتواُّالزكاةُّوأطيعوا ُّالرسولُّلعلكمُّترمحون}ُّ[النورُّ ،]54:يقول ُّاإلمامُّ
ُّ
الرسولُّواحذروا} ُّ[املائدةُّ ]12:وقولهُّتعاىل{ُّ :وأقيمو
الشاطيب "ُّ:تكرارهُّالفعلُّ"وأطيعوا"ُّيدلُّعلىُّعمومُّالطاعةُّمبا ُّأتىُّبهُّمماُّيف ُّ الكتابُّ،ومماُّليسُّفيهُّمماُّهوُّمنُّسنته"ُّ( ُّ .)5
ُُُُُّّّّّوقالُّالعالمةُّاأللوسي ُّ …"ُّ:وأعادُّالفعل"ُّ:وأطيعوا"ُّوإنُّكانُّطاعةُّالرسولُّمقرونةُّبطاعةُّاهللُّعزُّوجلُّ،اعتناءُّبشأنهُّصلىُّاهللُّ
عليهُّوسلمُّوقطعاُّلتوهُّ مُّأنهُّالُّجيبُّامتثال ُّماُّليسُّيف ُّ القرآنُّ،وإيذاناُّبأنُّلهُّصلى ُّاهللُّعليهُّوسلمُّاستقالالُّبالطاعة ُّمل ُّيثبت ُّلغريهُّ،

 ُّ -ُّ8الدكتورُّعبدالغينُّعبداخلالقُّ،حجيةُّالسنةُّصُُّّ، 414ُّ– ُّ 415ُّ -411السنةُّومكانتهاُّيفُّالتشريع ُّللدكتورُّالسباعيُّصُّ ُّ، 321وانظرُّ:منزلةُّالسنةُّمنُّالكتابُّلألستاذُّ
حممدُّسعيدُّمنصورُّ،صُُّّ .420
-ُّ2أعالمُّاملوقعنيُّ ُّ، 58/ 8وانظرُّ:خمتصرُّالص واعقُّاملرسلةُُّّ . 520/2
-ُّ3خمتصرُّالص واعقُّاملرسلةُُّّ، 883/8وُُّّ 520/2
-ُّ4تيسري ُّاللطيفُّاخلبريُّلفضيلةُّالدكتورُّشاهنيُّمروا نُّصُُّّ .44
-ُّ5امل وافقاتُّللشاطيبُّ .31/3ُّ،
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ومنُّمثُّملُّيعدُّيف ُّ قوله"ُّ:وأويلُّاألمرُّمنكمُّ"ُّإيذاناُّبأهنمُّالُّاستقاللُّهلمُّفيهاُّاستقاللُّالرسولُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّ( ُّ،ُّ)8بلُّطاعتناُّ
خلوق ُّيفُّ
هلمُّمرتبطةُّبطاعتهمُّهم ُّهللُّورسولهُّ،فإن ُّهمُّأطاعواُّاهلل ُّورسولهُّفلهمُّعلينا ُّحقُّالسمعُّوالطاعة ُّوإالُّفالُّ،ألنه ُّالُّطاعةُّمل ُّ
معصيةُّاخلالقُّ( ُّ .ُّ)2
ومماُّهوُّجديرُّبالذكرُّهناُّأنُّفرضُّاهللُّعزُّوجلُّطاعةُّرسولهُّليستُّلهُّوحدهُّبلُّهي ُّحقُّاألنبياءُّمجيعاُّقالُّتعاىل{ُّ:وماُّأرسلناُّ
ُّ
ُُُُُُّّّّّّ
منُّرسولُّإالُّليطاعُّبإذنُّاهلل}ُّ[النساء ُّ،]44:فربُّالعزةُّجلُّجاللهُّيقررُّهناُّقاعدة" ُّ:أنُّكلُّرسولُّجاءُّمنُّعندهُّجلُّجاللهُّجيبُّ
أنُّيطاع"ُّ،وملاذاُّالُّيطاعُّهذاُّالرسولُّالذي ُّجاءُّباملنهجُّاحلقُّالذي ُّيصلحُّاخلللُّيفُّتلكُّالبيئةُّاليتُّأ رسلُّإليها؟ُّإنُّع دمُّالطاعةُّحينئذُّ
هوُّنوعُّمنُّالعنادُّواجلحودُّوالتكرب ُُّّ،كماُّأنُّيفُّعدمُّالطاعةُّامهاماُّللرسالةُّبالقصورُّ،وامهاماُّللرسولُّيف ُّعصمتهُّمنُّالكذبُّيفُُّّكلُّماُّ
بهُّعزُّوجلُّمنُّكتابُّأخربناُّعنهُّبقولهُّ"هذاُّكتابُّاهلل"ُّ،ومنُّسنةُّمطهرةُّأخربناُّعنهاُّبقوله"ُّ:أوتيتُّالقرآنُّومثلهُّمعه"ُّ
ُّ
يبلغُّبهُّ عنُّر
وقوله"ُّ:وإنُّماُّحرمُّرسولُّاهللُّكماُّحرمُّاهلل"ُّ( ُّ .)3
ُُُُُُّّّّّّثالثاًُّ:يقولُّتعاىلُّعندُّالتنازع{ُّ:فإنُّتنازعتم ُّيفُّشيءُّفردوهُّإىلُّاهللُّوالرسول}؛ُّفالردُّإىلُّاهللُّعزُّوجلُّهوُّالردُّإىلُّكتابهُّ،والردُّإىلُّ
الرسولُّصلىُّاهلل ُّعليهُّوسلمُّهوُّالردُّإليهُّنفسهُّيف ُّحياتهُّ،وإىلُّسنتهُّبعدُّوفاتهُّ( ُّ ،)4وعلىُّهذاُّاملعىنُّإمجاعُّالناسُّكماُّقالُّابن ُّقيمُّ

اجلوزيةُّ( ُّ،)5وتعليقُّالردُّإىلُّ الكتابُّوالسنةُّعلىُّاإلميانُّكماُّيف ُّ قولهُّتعاىل{ُّ:إنُّكنتمُّتؤمنونُّباهللُّواليومُّاآلخر}ُّيعىنُّأنُّالذينُّيردونُّ
التنازعُّيفُّمسائلُّدينهمُّوحيا مهمُّ،دقهاُّوجلهاُّ،جليهاُّوخفيهاُّإىلُّكتابُّاهللُّ،وإىلُّسنةُّرسولُّاهللُّ،همُّفقطُّاملؤمنونُّحقاُّكماُّوصفتهمُّ
بذلكُّاآليةُّالكرميةُّ،أماُّغريهمُّفالُّينطبقُّهذاُّالوصفُّعليهمُّ .
ُُُُُُُّّّّّّّمثُّحيدثناُّاهللُّتعاىلُّبعدُّهذهُّاآل يةُّمباشرةُّ ،عنُّأناسُّيزعمونُّأهنمُّيؤمنونُّباهللُّورسولهُّ.ومقتضى ُّهذاُّاإلميانُّأنُّحيكمواُّكتابُّ
اُّأنُّيكفروا ُّبهُّ
ُّ
اهللُّوسنةُّرسولهُّيفُُّّكلُّشئونُّحيامهمُّولكنهم ُّ الُّيفعلونُّذلكُّوإمناُّيريدونُّأنُّيتحاكمواُّإىلُّالطاغوتُّمعُّأهنمُّقدُّأمرو
قالُّتعاىل{ُّ:وإذاُّقيلُّهلم ُّتعالواُّإىلُّماُّأنزلُّاهلل ُّ وإىلُّالرسولُّرأيتُّاملنافقنيُّيصدون ُّعنكُّصدودا}ُّ[النساءُّ ،]48:ففي ُّهناية ُّاألمرُّ
حكمُّاهللُّتعاىلُّعلى ُّمنُّيعرضُّعنُّحكمُّاهللُّتعاىلُّورسولهُّويتحاكمُّإىلُّالطواغيتُّبأهنمُّمنافقونُّ( ُّ .)4
ُُُُُّّّّّويتأكدُّهذاُّاملعىنُّجلياُّيفُّ قولُّاهللُّتعاىل{ُّ:وماُّكانُّملؤمنُّوالُّمؤمنةُّإذاُّقضىُّاهللُّورسول هُّأمراُّأنُّيكونُّهلمُّاخلريةُّم نُّأمرهمُّومنُّ
يعصُّاهللُّورسولهُّفقدُّضلُّضالالُّمبينا}ُّ[األحزاب" ُّ]34:فأخربُّسبحانهُّأنهُّليسُّملؤمنُّأنُّخيتارُّيعدُّقضائهُّجلُّجاللهُّوقضاءُّورسولهُّ
صلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّ،ومنُّختريُّبعدُّذلكُّفقدُّضلُّضالالُّمبينا"ُّ( ُّ .)2
ُُُُُُّّّّّّفإذاُّ انتقلناُّبعدُّذلكُّإىلُّاآليات ُّ اليت ُّ حتذرُّمنُّمعصيةُّالرسولُّوتنهىُّعنُّخمالفتهُّجندهاُّكثريةُّونشريُّأيضاُّإىلُّبعضهاُّقالُّتعاىلُّ:
{ومنُّيعصُّاهللُّورسولهُّويتعدُّحدودهُّيدخلهُّناراُّخالداُّفيهاُّولهُّعذابُّمهني}ُّ[النساءُّ ]84:وقالُّتعاىل{ُّ:فكيفُّإذاُّجئناُّمنُّكلُّ
أمةُّبشهيدُّوجئناُّبكُّعلىُّهؤالءُّشهيداُّ(ُّ)48يومئذُّيودُّالذ ينُّكفرواُّوعصواُّالرسولُّلوُّتسوىُّهبمُّاألرضُّوالُّيكتمونُّاهللُّحديثا}ُّ
[النساء ُّ،ُّ]42:وىفُّسورةُّالتوبةُّقالُّتعاىل{أملُّيعلمواُّأنهُّمنُّحياددُّاهللُّورسولهُّفأنُّلهُّنارُّجهنمُّخالداُّفيهاُّذلكُّاخلزيُّالعظيم(ُّ)43
} ُّ،وىفُّسورةُّالنورُّقالُّتعاىل{ُّ:فليحذرُّالذينُّخيالفونُّعنُّأمرهُّأنُّتصيبهمُّ فتنةُّأوُّيصيبهمُّعذابُّأليم(ُّ .ُُّّ})43
ُُُُُُّّّّّّف أينُّأمرُّرسولُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّيفُّ القرآنُّ،ملنُّزعمواُّأنُّآياتُّطاعة ُّالرسولُّيفُّ القرآنُّمرادُّهباُّطاعته ُّيفُّ القرآنُّفقط؟ ُّ
ُّ -ُّ8روحُّاملعانُّلأللوسيُّ . 4/5ُّ،
-ُّ2أعالمُّاملوقعنيُّالبنُّالقيمُّ .41/ 8ُّ،
ُّاألحاديثُّ،انظرُّتيسريُّاللطيفُّاخلبريُّللدكتورُّمروا نُّصُُّّ .44ُّ،45
ُّ
ُّ -ُّ3سبقُّختريج
 ُّ -ُّ4قالهُّميمونُّبنُّمهرانُّفيماُّرواهُّعنهُّابنُّعبدُّالربُّيفُّجامعُّبيانُّالعلمُّ ُّ، 812/2وانظرُّ:الرسالةُّللشافعيُّصُُّّ 18ُّ،10فقراتُّرقمُُّّ 244ُّ،245ُّ،244
ُّ -ُّ5أعالمُّاملوقعنيُّ ُّ، 41/ 8وانظرُّ:السنةُّومكانتهاُّيفُّالتشريع ُّللدكتورُّالسباعيُّصُّ . 852
-ُّ4تيسري ُّاللطيفُّاخلبريُّللدكتور ُّمروا نُّصُّ ُّ، 45وانظرُّ:أعالمُّاملوقعنيُُّّ .50/8
ُّ -ُّ2أعالمُّاملوقعنيُُّّ .58/ 8
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)ُّخالدينُّفيهاُّأبداُّالُّجيدونُّولياُّوالُّنصرياُّ(ُّ)45يومُّتقلبُّ
ُّ
ُُُُُُّّّّّّ وىفُّسورةُّاألحزاب{ُّ:إنُّاهللُّلعنُّالكافرينُّوأعدُّهلمُّسعرياُّ(44
وجوههمُّيفُّالنارُّيقولونُّيا ُّليتناُّأطعناُّاهللُّوأطعناُّ الرسوال} ُّ،وىفُّسورةُّحممدُّقالُّتعاىل{ُّ:إنُّالذينُّكفرواُّوصدواُّعنُّسبيلُّاهلل ُّوشاقواُّ
الرسولُّمنُّبعدُّماُّتبنيُّهلمُّاهلدىُّلنُّيضرواُّاهللُّشيئاُّوسيحبطُّأعماهلم(ُّ،})32وىفُّسورةُّاجملادلةُّقالُّتعاىل{ُّ:إنُّالذينُّحيادونُّاهللُّ
ورسولهُّكبتواُّكماُّكبتُّالذين ُّمنُّقبلهم ُّوقدُّأنزلنا ُّءايا ت ُّبيناتُّوللكافرين ُّعذابُّمهني}ُّ ،وىفُّسورة ُّاجملادلةُّأيضا ُّقالُّتعاىل{ُّ :إنُّ
الذينُّحيادونُّاهلل ُّورسولهُّأولئك ُّيفُّاألذلني} ُّ ،إنُّاآليات ُّالسابقةُّتصرح ُّبأنُّخمالفة ُّمنهجُّاهلل ُّورسولهُّ،يدخل ُّالنار ُّ،ويورث ُّالذلُّ،
اخلزي ُّ،والفتنةُّ،والكبتُّ،وحيبطُّالعمل ُّ،فليختُّاملسلمُّلنفسهُّماُّيشاءُّ( ُّ ُُّّ)8
و ُّ

ُُُُُّّّّّالدليلّالثالثُّ :من ُّ اآلياتُّالدالةُّعلىُّوجوبُّطاعةُّالرسول ُّ طاعةُّمطلقةُّفيماُّيأمرُّبهُّ،وينهىُّعنهُّ،بقولهُّتعاىل{ُّ:وما ُّآتاكمُّ
الرسولُّفخذوهُّوماُّهناكمُّعنهُّفانتهوا}ُّ[احلشرُّ ،)2 (]2:إنُّالقرانُّدلُّ ُّعلىُّوجوبُّالعملُّبالسنةُّ،فكلُّعملُّمباُّجاءتُّبهُّالسنةُّعملُّ
بالقرآنُّ،جاءتُّ امرأةُّمنُّبينُّأسدُّلعبدُّاهللُّبنُّمسعودُّفقالت «ُّ:ياُّأباُّعبدُّالرمحنُّبلغينُّأنكُّلعنتُّالوامشاتُّ،واملستومشاتُّواملتنمصاتُّ،
واملتفلجاتُّللحسنُّاملغرياتُّخلق ُّاهلل»ُّ،فقال «ُّ:وماُّيل ُّالُّألعنُّمنُّلعنه ُّرسولُّاهللُّصلىُّاهلل ُّعليهُّوسلمُّومنُّهو ُّيفُّكتاب ُّاهلل»ُّ،
فقالتُّاملرأة «ُّ:لقدُّقرأتُّبنيُّلوحيُّاملصحفُّفماُّوجدته»ُّ،فقال«ُّ:لئنُُّّكنتُّقرأتيهُّلوجدتيهُّ،قالُّاهللُّعزُّوجل{ُّ:وماُّآتاكمُّالرسولُّ
فخذوهُّوماُّهناكمُّعنهُّفانتهوا}ُّ[احلشر ُّ،»)3 (]2ُّ:ومنُّذلكُّأنُّعبدُّالرمحنُّبنُّيزيدُّ،رأىُّحمرماُّعليهُّثيابهُّ،فنهاهُّ،فقال«ُّ:ائتينُّبآيةُّ
ُّ
منُّكتابُّاهلل ُّتنزعُّ[هبا]ُّثيايبُّ،فقرأُّعليه ُّ{وماُّآتاكمُّالرسولُّفخذوه}ُّاآلية» ُّ(  ُّ،)4ورويُّأنُّطاوساُّكانُّيصليُّركعتنيُّبعد ُّالعصرُّ،
فقالُّلهُّابنُّعباس «ُّ:اتركهما»ُّ.فقال «ُّ:إمناُّهنىُّعنهماُّأنُّيتخذاُّسنة» ُّ،فقالُّابنُّعباس «ُّ:قدُّهنىُّرسولُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّ
عنُّصالةُّبعدُّالعصرُّ،فالُّأدريُّ أتعذبُّعليهماُّأمُّتؤجر؟ُّألنُّاهللُّعزُّوجلُّ قال{ُّ:وماُّكانُّملؤمنُّوالُّمؤمنةُّإذاُّقضىُّاهللُّورسولهُّأمراُّ
أنُّيكونُّهلمُّاخلريةُّمنُّأمرهم}ُّ[ األحزابُّ .)5 (ُّ]34ُّ:
ُُُُُُّّّّّّالدليلّالرابعُّ :قالُّاهللُّتعاىل{ُّ:وماُّيـنطق ُّعن ُّاهلوىُّ،إن ُّهو ُّإ َُّّال ُّوحي ُّيوحى}ُّ[النجمُّ،]4ُّ -3:فقولهُّجلُّوعز{ُّ:وما ُّيـنطقُّ
عن ُّاهلوى}ُّلفظةُّعامة؛ ُّتشملُّمجيعُّما ُّيلفظهُّ، ُّ ألهناُّسياق ُّالنفيُّ،وقوله{ُّ:إن ُّهو ُّإ َّال ُّوحي ُّيوحُّى} ُّحصرُّذلكُّبالوحيُّ ،ألنُّ
معناهُّ،والعلمُّعندُّاهللُّتعاىلُّ ،ماُّهوُّإالُّوحيُّيوحىُّإليهُّ،وإذاُّكانُّكلُُّّماُّيقولهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّ:إمناُّهوُّوحيُّيوحىُّإليه ُّبهُّ،دلُُّّ
علىُّأنُّالسنةُّالنبويةُّهيُّوحيُّ،والُّيصحُّمحلُّهذا ُّ اللفظُّالكرميُّعلىُّغريُّرسولُّاهللُّ،بداللةُّسياقُّاآليةُّالكرميةُّ{ماُّضلَُّّ ُّصاحبكمُّ
ُّماُّعرب ُّعنه ُّتعاىلُّبذلكُّيف ُّعدَّةُّآياتُّ،كماُّيف ُّقوله ُّتعاىل{ُّ:وما ُّصاحبكم ُّمبجن ٍ
ون}ُّ[التكويرُّ]22ُّ :واآليات ُّاليتُّ
وماُّغوى}ُّوهو
َّ

تليها ُّ.وقدُّعلقُّالقاضيُّأبوُّالبقاءُّعلىُّهذهُّاآليةُّبقولهُّ:إنُّالقرآنُّواحلديث ُّيتَّحدانُّيفُّكوهنماُّوحياًُّمنزالًُّبدليلُّاآليةُّالسابقةُّ،)4 (.
أماُّاإلمامُّابنُّحزمُّفيؤكدُّذلكُّقائالً"ُّ:صحُّلناُّباآليةُّالسابق ةُّأنُّالوحيُّينقسمُّمنُّاهللُّعزُّوجلُّإىلُّرسولُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّ

علىُّقسمنيُّ :أحدمهاُّ:وحيُّمتلوُّمؤلف ُّتأليفاًُّمعجزُّالنظامُّوهوُّالقرآن ُّ،الثانُّ:وحيُّمرويُّمنقولُّغريُّمؤلفُّ،والُّمعجزُّ،والُّمتلوُّ،
عنُّاهللُّعز ُّوج َّلُّمراده ُّهنا"ُّ .)2 (ُّ.
لكنهُّمقروءُّ ،وهوُّاخلربُّالواردُّعنُّرسولُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّ،وهوُّاملبنيُّ
َّ

ُّ -ُّ8تيسريُّاللطيفُّاخلبري ُّيفُّعلومُّحديث ُّالبشريُّالنذيرُّللدكتورُّمروا نُّصُّ ُّ 41وماُّبعدهاُّ وانظرُّ:مزيدُّمنُّاألدلةُّالقرانيةُّعلىُّحجيةُّالسنةُّكتابُّحجية ُّالسنةُّللدكتورُّعبدُّ
الغىنُّعبدُّاخلالقُّصُُّّ .301ُّ:218
 ُّ -ُّ2وقدُّاستدلُّهبذهُّاآليةُّعلىُّأنُّماُّجاءُّبهُّالنيب ُّ حجةُّابنُّمسعودُّ.انظرُّ:صحيح ُّالبخاري ُّ(بشرحُّفتحُّالباري) ُّكتابُّالتفسريُّ،بابُّ(وماُّآتاكمُّالرسولُّفخذوه)ُّ
ُّ 411/1رقمُُّّ، 4114كماُّاستدلُّهباُّأيضاُّعمرانُّبنُّحصنيُّ،انظرُّ:دالئلُّالنبوةُّللبيهقي ُّ ُّ، 24ُّ، 25/8وانظرُّ:مفتاحُّاجلنةُّيفُّاالحتجاجُّب السنةُّصُّ ُّ، 28واستشهدُّباآليةُّ
أيضاُّاإلمامُّالشافعيُّعلىُّحجية ُّالسنةُّ،وحجيةُّقولُّالصحايبُّ.انظرُّ:مناقبُّاإلمامُّالشافعيُّلإلمامُّفخرُّالدينُّالرازي ُّصُّ ُّ، 304والفقيهُّ واملتفقهُُّّ 445/8رقمُُّّ .441
ُّ" ُّ -ُّ3امل وافقاتُّ" ُّ 24ُّ/4ُّ:و"ُّجامعُّبيانُّالعلمُّ"ُّ .811ُّ/2ُّ:
ُّ" ُّ -ُّ4امل وافقاتُّ" ُّ 25ُّ/4ُّ:و"ُّج امعُّبيانُّالعلمُّ"ُّ .811ُّ/2ُّ:
ُّ" ُّ -ُّ5امل وافقاتُّ"ُّ .25ُّ/4ُّ:
 ُّ -ُّ4ق واعدُّالتحديث ُّمنُّفنونُّمصطلحُّاحلديث ُّللعالمةُّالقامسيُّ(صُُّّ) 51حتقيقُّ:حممدُّالبيطارُّ،طُّ.عيسىُّالبايبُّاحلليبُّوشركاه ُّ
 ُّ -ُّ2اإلحكامُّيفُّأصولُّاألحكامُّللعالمةُّابنُّحزم ُّاألندلسيُّ(صُّ) 12طُّ.اإلمامُّـُّالقاهرةُّ .
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ُُُُُُُّّّّّّّ قالُّابن ُّحزمُّ:ملاُّبَّيـناُّأنُّالقرآنُّهوُّاألصلُّاملرجوعُّإليهُّيفُّالشرائع؛ُّنظرناُّفيهُّفوجدناُّفيهُّإجيابُّطاعةُّماُّأمرناُّبهُّرسولُّاهللُّ
ووجدناهُّعزُّوجلُّيقولُّفيهُّواصفاًُّلرسوله{ُّ:وماُّيـنطقُّعنُّاهلوىُّ،إنُّهوُّإ َُّّالُّوحي ُّيوحى}ُّ[النجمُّ]4ُّ-3:فصحُّلناُّأنُّالوحي ُّينقسمُّ
يُّ،منقول ُّغريُّ
منُّاهللُّعزُّوجلُّإىلُّرسولهُّقسمنيُّ :أحدمهاُّ:وحي ُّمتلٌّوُّ،مؤلَّف ُّتأليفاًُّ،معجز ُّالنظامُّ ،وهوُّالقرآنُّ .والثانُّ:وحي ُّ
ُّمرو ٌّ
مؤلَّ ٍ
هللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّ،وهوُّاملبنيُّعنُّاهللُّعزُّوج لُّمرادهُّمناُّ،
فُّ،والُّمعجزُّالنظامُّ،والُّمتل ٍّوُّ،لكنهُّمقروءُّ،وهوُّاخلرب ُّعنُّرسولُّا
ِ

قالُّاهللُّتعاىل{ُّ:لتبـ ِني ُّللنَّاس ُّماُّنـُِّزل ُّإليهم}ُّ[النحلُّ،]44ُّ:مثُّقالُّ:والقرآنُّواخلرب ُّالصحيحُّبعضهماُّمضاف ُّإىلُّبعضُّ،ومها ُّشيءُّ
َّ
وسلمُّكلهُّ
واحدُّيفُّأهنماُّمنُّعندُّاهللُّتعاىلُّ،وحكمهماُّحكم ُّواحدُّ ...ُّ،مثُّقالُّ:أخربُّتعاىلُّكماُّقدمناُّأنُّكالم ُّنبيِهُّصلىُّاهللُّعليه ُّ

وحيُّ،والوحي ُّبالُّخالفُّذكرُّ،والذكرُّحمفوظ ُّبنصُّالقرآنُّ )8 (ُّ،

إنُّكلمةُّ"ينطق"ُّيفُّ لسانُّالعربُّتشملُّكلُّماُّخيرجُّم نُّالشفتنيُّمنُّقولُّأوُّلفظُّ( ُّ،)2أيُّماُّخيرجُّنطقهُّ عنُّرأيهُّ،إمناُّهوُّ
ُُُُُُُّّّّّّّ ُّ
بوحىُّمنُّاهلل ُّعزُّوجل ُّ( ُّ،)3ولقد ُّجاءتُّاآليتان ُّبأسلوبُّالقصر ُّعنُّطريق ُّالنفي ُّواالستثناءُّ،وهذا ُّواضحُّيف ُّإثباتُّأنُّكالمه ُُّّ
حمصوراُّيفُُّّكونهُّوحياُّالُّيتكلمُّإال ُّبهُّ،وليسُّبغريهُّ( ُّ،)4فيثبتُّبذلك ُّحجيةُّقولهُّ يف ُّحقُّالقرآن"ُّ :هذاُّكالمُّاهللُّعزُّوجلُّ( ُّ،ُّ )5
وقولهُّيف ُّ األحاديثُّالقدسية"ُّ:قا لُّرب ُّالعزةُّكذا"ُّ،أوُّ حنو ُّهذهُّالعبارةُّ،وقوله"ُّ:أالُّإن ُّ أوتيت ُّالقرآنُّومثلهُّمعهُّ،أالُّيوشك ُُّّرجلُّ
شبعانُّ،متكئُّعلىُّأريكتهُّيقولُّ:عليكمُّهبذاُّالقرآنُّ،فماُّوجدمتُّفيهُّمنُّحاللُّفأحلوهُّ،وماُّوجدمتُّفيهُّمنُّحرامُّفحرمُّوهُّ.أالُّالُّحيلُّ
لكمُّاحلمارُّاألهليُّ،والُّكلُّذي ُّنابُّمنُّالسباعُّ،والُُّّكلُّذيُّ خملبُّمنُّالطريُّ،والُّلقطةُّمعاهدُّ،إالُّأنُّيستغىنُّعنهاُّصاحبهاُّ،ومنُّ
نزلُّبقومُّفعليهمُّأنُّيقروهُّ،فإنُّملُّيقروهُّفلهُّأنُّيعقبهمُّمبثلُّقراه"ُّ(  ُّ،)4فهذهّكلهاّأخبارّ،معصومّعنّالكذبّ:فتكونّحججاّدالةّ

علىّأن ّالوحيّقسمانُّ :القسمّاألول ّ:الكتابّالمعجزّالمتعبدّبتالوتهّ،والقسمّالثاني ّماّليسّبكتابّوهوّقسمانُّ -8ُّ:حديثُّ
وحديثُّنبويُُّّوهوُّ:ماُّنزلُّمعناهُّ،وعربُُّّعنهُّالنيبُّ،بلفظُّمنُّعندهُّ( ُّ.ُّ)1وهذاُّالقسمُّلقبهُّربُّ
ُّ
قدسيُّ،وهوُّماُّنزلُّلفظهُّ( ُّ-2ُّ،ُّ)2
العزةُّباحلكمةُّ( ُّ)1يف ُّآياتُّكثريةُّ،منهاُّقولهُّتعاىل ُّ …{ُّ:واذكرواُّنعمةُّاهلل ُّعليكمُّوماُّأنزلُّعليكمُّمنُّالكتابُّواحلكمةُّيع ظكم ُّبهُّ
واتقواُّاهللُّواعلمواُّأنُّاهللُّبكلُّشيءُّعليم}ُّ[البقرة ُّ،]238:وقولهُّتعاىل{ُّ:لقدُّمنُّاهللُّعلىُّاملؤمننيُّإذُّبعثُّفيهمُّرسوالُّمنُّأنفسهمُّ
يتلوُّعليهم ُّ ءاياتهُّويزكيهمُّويعلمهمُّالكتابُّواحلكمةُّوإنُّكانواُّمنُّقبلُّلفيُّضاللُّمبني}ُّ[آلُّعمرانُُّّ .]844:
ُّاضطراراُّإىل ُّاالعتناءُّبأقوالُّالنيب ُُّّوأفعالهُّلفهم ُّالقرآنُّ،
ُّ
ُُُُُُُُُّّّّّّّّّيقولُّ دُّ.أسد ُّرستمُّأستاذُّالتاريخ ُّيفُّاجلامعة ُّاللبنانيةُّ:فإهنمُّاضطروا
فقالواُّيفُّقولهُّعزُّوجل{ُّ :إنُّهوُّإالُّوحيُّيوحى} ُّ،ماُّتليُّمنهُّفهوُّالقرآنُّ،وماُّملُّيتلُّفهوُّالسنةُّ،فانربواُّجلمعُّاألحاديث ُّودرسهاُّ
وتدقيقهاُّ،فأحتفواُّعلم ُّ التاريخُّبقواعدُّالُّتزالُّيفُّأسسهاُّوجوهرها ُّحمتمةُّيفُّاألوساطُّالعلميةُّحىتُّيومنا ُّهذاُّ )80 (ُّ.
ُّ -ُّ8اإلحكامُّيفُّأصولُّاألحكامُّ(ُّ .)11ُّ-ُّ 14ُّ:8
ُّ -ُّ2انظرُّ:القاموسُّاحمليط ُُّّ، 222/3وخمتارُّالصحاحُّصُّ ُّ، 444ولسانُّالعربُُّّ .354/80
ُّ -ُّ3تفسريُّالقرطيبُُّّ .15ُّ،14/ 82
ُّ -ُّ4تيسريُّاللطيفُّاخلبري ُّىفُّعلومُّحديث ُّالبشريُّالنذيرُّلفضيلةُّاألستاذُّالدكتورُّمروا نُّشاهنيُّص55
ُّ -ُّ5انظرُّ:يفُّحجيةُّالسنةُّللعالمةُّال دكتورُّعبدُّالغىنُّ،دفعهُّالفتاضُّأنُّالقرآنُّكالمُّاهللُّالُّيثبت ُّبذلك ُّالقولُّ.حجية ُّالسنةُّصُُّّ .250
ُّ -ُّ4أخرجهُّأبوُّداودُّيفُّسننهُّكتابُّالسنةُّ،بابُّلزومُّالسنةُُّّ 200/4رقمُّ ُّ، 4404والتمذيُّيفُّسننهُّكتابُّالعلمُّ32/ 5ُّ،رقمُُّّ، 2444وقالُّ:هذاُّحديث ُّحسنُّغريب ُّ ُّ
ُّ -ُّ2اختلفُّالعلماءُّيفُّذلكُّهلُّا للفظُّمنُّعندُّاهللُّ،أوُّمنُّعندُّرسولُّاهلل ُّ،وانتصرُّاألستاذُّالدكتورُّعبدُّاهللُّدراز ُّللرأيُّالقائلُّبأنُّلفظُّاحلديث ُّالقدسيُّمنُّعندُّرسولُّ
اهللُّ،فيقولُّعنُّهذاُّالرأي ُّ"وهذاُّأظهرُّالق ولنيُّفيهُّعندناُّ،ألنهُّلوُّكانُّمنزال ُّبلفظهُّلكانُّلهُّمنُّاحلرمةُّ والقدسيةُّيفُّنظرُّالشرعُّماُّللنظمُّالقرآنُّ،إذُّال ُّوجهُّللتفرقةُّبنيُّلفظنيُّ
منزلني ُّمنُّعندُّاهللُّ،فكانُّمنُّل وازمُّذلكُّوجوبُّاحملافظةُّعلىُّنصوصهُّ،وعدمُّج وازُّروايتهُّباملعىنُّإمجاعاُّ:وحرمةُّمسُّاحملدثُّلصحيفتهُّ،انظر ُّ:النبأُّالعظيمُّصُُّّ 84
ُّ -ُّ1حجيةُّالسنةُّللدكتورُّعبدُّالغىنُّصُُّّ .210
 ُّ -ُّ1احلكمةُّهلاُّعدةُّمعانُّمنهاُّ:العلم ُّ،والفقه ُّ،والعدل ُّ،واحللم ُّ،والنبوةُّ.انظرُّ:لسا نُّالعرب ُّ ُّ، 840،848/82والقاموسُّاحمليط ُّ ُّ، 800/ 4واملعجمُّالوسيطُُّّ .810/8
 ُّ-80السنةُّيفُّكتاباتُّأعداءُّاإلسالمُّ،دُّ.عمادُّالسيدُّالشربيينُّ،ُّ ،دارُّاليقنيُّ،مصر8423ُّ،هـُّ) 51ُّ/8(ُّ، 2002ُّ/بتصرفُّ،قالُّدُّ.السباعيُّعنُّدُّ.أسدُّرستمُُّّ:كتابُّ"ُّ
مصطلحُّا لتاريخ ُّ"ُّتأليفُّأسدُّرستم ُّأستاذ ُّالتاريخ ُّيفُّاجلامعةُّاألمريكية ُّيفُّبريوتُّسابقاُّوهوُّمسيحيُّتفرغُّأخرياُّألخبار ُّالكنيسةُّاألرثوذكسية ُّ ،ولينظرُّكتابهُّ:صُُّّ 13ُّ-ُّ 42
ُّبأهناُّأصحُّطريقةُّعلميةُّحديثة ُّلتصحيح ُّاألخبارُّ والرواياتُّ .
ُّ
الطبعةُّالثانيةُّ،نشرُّاملكتبة ُّالعصريةُّيفُّصيداُّ،وقال ّ:اعتمدُّيفُّكتابهُّعلىُّق واعدُّمصطلحُّاحلديث ُّ،واعتف
وقدُّقالُّيفُّالبابُّالسادسُّ(العدالةُّ والضبط)ُّبعدُّأنُّذكرُّوجوبُّالتحققُّمنُّعدالةُّالراوي ُّ،واألمانةُّيفُّخربه «ُّ:ومماُّيذكرُّمعُّفريد ُّاإلعجابُّ والتقديرُّماُّتوصلُّإليهُّعلماءُّ
احلديث ُّمنذُّمئاتُّالسننيُّيفُّهذاُّالباب ُّ.وإليكُّبعضُّماُّجاءُّيفُّمصن فامهمُّنورده ُّحبروفهُّوحذافريه ُّتن ويهاُّبتدقيقهم ُّالعلمي ُّ،واعتافاُّبفضلهمُّعلىُّالتاريخ ُّ ُّ »ُّ..مثُّأخذُّيفُّ
نقلُّنصوصُّعنُّاإلمامُّمالك ُّ،واإلمامُّمسلمُّصاحبُّ"ُّالصحيح ُّ"ُّ والغزايل ُّ،والقاضيُّعياضُّ وأيبُّعمروُّبنُّالصالحُُّّ. .اخلُّ .
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ُّويـزِكيهم ُّإنَّكُّ ُّأنتُّ
ُُُُُُُّّّّّّّالدليلّالخامسُّ :قالُّتعاىل{ُّ :ربـَّناُّوابـعث ُّفيهم ُّرسوالًُّمنـهمُّيـتـلوُّعليهم ُّآياتك ُّويـعلِمهم ُّالكتاب ُّواحلكمة ُّ
ُّتكرر ُّفيهاُّعطفُّاحلكمةُّعلى ُّالكتابُّ .
العزيز ُّاحلكيم}ُّ[البقرةُّ]821ُّ:يفُّأربعُّآياتُّكرمياتَّ ،

ُُُُُُّّّّّّف ِسرت ُّاحلكمة ُّبالعقل ُّواإلتقان ُّوالصواب ُّيف ُّالقول ُّوالعمل ُّ( ُّ ،)8وفسرها ُّابن ُّعباس" ُّ :بعلم ُّالقرآن ُّناسخه ُّومنسوخه ُّحمكمهُّ
2
ٍ
)ُُّّ،وهيُّمعان ُّتنطبقُّعلىُّالسنةُّوالُّخترجُّعنُّدائرمهاُّفإنُّالعديدُّمنُّالعلماءُّفسروهاُّ
ومتشاهبهُّ"ُّ،وفسرتُّكذلكُّبفهمُّحقائقُّ القرآن(
بالسنةُّبكل ُّوضوحُّفقدُّشرحهاُّكلُّمنُّقتادةُّوابنُّجريجُّبالسنُّةُّ( ُّ)3وشرحهاُّالطربيُّبقولهُّ"وهيُّالسننُّاليتُّعلمكموهاُّرسولُّاهللُّ
وسنهاُّلكمُّ"ُّ(  .ُّ)4فاحلكمةُّاملعطوفةُّعلىُّالكتاب ُّهيُّ السنةُّالنبويةُُّّ،وهيُّوحيُّمنزلُّمنُّعندُّاهلل ُّتعاىلُّبداللةُّاآلياتُّالتالياتُّ،قالُّ
اهللُّجلُّشأنه{ُّ:واذكرواُّنعمت ُّاللَّه ُّعليكم ُّوماُّأنـزل ُّعليكم ُّمن ُّالكتاب ُّواحلكمة ُّيعظكم ُّبه}ُّ[ البقرةُّ،]238ُّ:وقالُّاهللُّعز ُّوجلُّ:

{وأنـزل ُّاللَّه ُّعُّليك ُّالكتاب ُّواحلكمة ُّوعلَّمك ُّماُّمل ُّتكن ُّتـعلم ُّوكان ُّفضل ُّاللَّه ُّعليك ُّعظيماً}ُّ[النساءُّ،]883ُّ :فقول ُّاهلل ُّسبحانهُّ
وتعاىل{ُّ:وماُّأنـزلُّعليكم ُّمن ُّالكتابُّواحلكمة}ُّوُّ{وأنـزل َّ
منزلةُّمنُّعندُّاهللُّ
ُّالله ُّعليك ُّالكتابُّواحلُّكمة}ُّيدلُّعلىُّأنُّ« احلكمة»ُّ َّ
ُّمنزلُّ .
عزُّوجلُّ،كماُّهوُّاحلالُّيفُّالكتابُّالكرميُّ،ألهناُّمعطوفةُّعليهُّ،ومقرونة ُّبهُّ،وكالمها َّ

ُُُُُُُّّّّّّّوالُّيصحُّأنُّيقالُّ:إنُّ« احلكمة»ُّهناُّهيُّ« الكتاب»ُّبداللةُّقولهُّتعاىل{ُّ:واذكرن ُّماُّيـتـلىُّيف ُّبـيوتك َّن ُّمنُّ ُّآيات ُّاللَّه ُّواحلكمةُّ
إ َّنُّاللَّهُّكان ُّلطيفاًُّخبرياً}ُّ[األحزابُّ،]34ُّ:فالكتابُّهوُّآياتُّاهللُّعزُّوجلُّيفُّهذهُّاآليةُّالكرمية ُّعطفتُّعليهاُّاحلكمةُّ،فدل ُّاللفظُّ
منزالن ُّمتلوانُّ ،وال ُّيكونُّذلك ُّإالُّللوحيُّ ،وإنُّكان ُّتالوة ُّ الكتابُّالكرمي ُّغريُّ ُّتالوةُّ
علىُّالتغايرُّ ،لكنُّكالمها ُّأي ُّالكتابُّواحلكمة ُّ َّ
احلكمةُّ،قالُّاإلمامُّالشافعي( ُّ:ُّ)5ذكرُّاهللُّالكتابُّوهوُّالقرآنُّوذكرُّاحلكمةُّ،فسمعتُّمنُّأرضىُّمنُّأهلُّالعلمُّبالقرآنُّيقولُّ:احلكمةُّ

سنةُّرسولُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّ،ألنُّالقرآنُّذكرُّ،وأتبعتهُّاحلكمةُّ،وذكرُّاهللُّمنَّهُّعلىُّخُّلقهُّ:بتعليمه مُّالكتابُّواحلكمةُّ،فلمُّجيزُّ
واهللُّأعلم ُّأن ُّيقالُّاحلكمة ُّههناُّ:إالُّسنة ُّ رسولُّاهلل ُّصلىُّاهلل ُّعليهُّوسلم ُّ،وذلك ُّأهناُّمقرونة ُّمعُّكتاب ُّاهللُّ،وأن ُّاهللُّافتض ُّطاعةُّ
ُّرسولهُّ،ملاُّوصفناُّمنُّأنُّاهللُّجعل ُّاإلميانُّ
رسولهُّ،وحتَّمُّعلىُّالناسُّاتباعُّأمرهُّ،فالُّجيوزُّأنُّيقالُّلقولُّفرض ُّإالُّلكتابُّاهللُّمثُّسنة ُّ
ُّماُّمن ُّاهللُّبهُّعلىُّالعبادُّ،منُّتعلمُّالكتاب ُّواحلكمةُّ،
برسولهُّمقرناُّباإلميانُّبه"ُُُّّّ...كلُّماسنُّ ُّرسولُّاهللُّمماُّليسُّفيهُّكتاب ُّمن ُّذكر
َّ
دليلُّعلىُّأنُّاحلكمةُّسنةُّرسولُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُُُّّّ"ُّ...وهوُّمذهبُّعامةُّالسلفُّواملفسرينُّ،ويبسطُّالشيخُّمص طفىُّالسباعيُّ
القولُّيفُّدليلُّالشافعيُّفيقولُّ :
 ُّ-8إنُّاهللُّعطفُّاحلكمةُّعلى ُّالكتابُّ،وذلكُّيقتضي ُّاملغايرةُّ،والُّيصح ُّأنُّتكونُّغريُّالسنةُّ .
 ُّ-2ألن ُّاهللُّذكرها ُّيفُّمعرضُّاملنةُّعلىُّاملؤمننيُّ،والُّمينُّاهللُّإالُّمباُّهوُّحقُّوصوابُّ .
ُّ-3ومباُّأنُّالقرآنُّواجبُّاالتباعُّفاملعطوفُّعليهُّوهوُّاحلكمةُّواجبةُّاالتباعُّ .
 ُّ -4ومباُّأن ُّاهللُّمل ُّيوجبُّعليناُّإالُّاتباعُّالكتاب ُّوالسنةُّ،فتعني ُّأنُّتكونُّالسنة ُّهيُّماُّصدرُّعنُّالرسول ُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم ُّمنُّ
أقوالُّوأحكامُّيفُّمعرضُّالتشريعُّ(  ُّ ،)4فهذاُّدليلُّقرآنُّعلىُّأن ُّالسنةُّوحيُّأنزهلاُّاهلل ُّعلىُّقلبُّرسولهُّكماُّأنزلُّالقرآن{ُّ:وأنزل ُّاهللُّ
يما}ُّ[النساءُّ .ُّ]883:
عليك ُّالكتاب ُّواحلكمةُّوعلَّمك ُّماُّملُّتكنُّتـعلم ُّوكان ُّفضل ُّاهللُّعُّليك ُّعظ ً

ُّ -ُّ8انظرُّالبحر ُّاحمليطُّأليبُّحيانُّ. 320،443ُّ/ 2
ُّ -ُّ2مفرداتُّالقرآنُّللراغبُُّّ .250
ُّ -ُّ3جامعُّالبيانُّعنُّتأ ويلُّالقرآنُّللطربيُّ[ُّ. 224/3/ُّ 552/8ط8311ُّ-ُّ 3هـ8141/مُُّّ -مصطفىُّالبايبُّاحلليبُّ وأ والدهُّمبصر ُّ
ُّ -ُّ4املصدرُّالسابقُّّ .413/ 2
ُّ -ُّ5الرسالةُّ( ُّ) 21ُّ -ُّ21ُّ،23وانظرُّمجاعُّالعلمُّـُّحباشيةُّاألمُّـُّ(ُّ .ُّ) 258ُّ:2
ُّ -ُّ4السنةُّومكانتهاُّيفُّالتشريع ُّاإلسالميُُّّ -مصطفىُّالسباعيُّصُّ[ُّ، 58ط8405ُّ-ُّ 4هـ8115/مُّاملكتب ُّاإلسالميُُّّ-بريوت] ُّ
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ُُُُُُّّّّّّوهبذاُّقالُّعامةُّاملفسرين ُّ ،قالُّابنُّجريرُّيفُّقولهُّتعاىلُّ{وأنـزل ُّاللَّه ُّعليكُّالكتاب ُّواحلكمة}ُّ[النساءُّ]881:يعينُّ:وأنزلُّعليكُّ
معُّالكتابُّاحلكمةُّ،وهيُّماُّكان ُّيفُّالكتابُّجممالُّذكرهُّمنُّحاللُّوحرامُّ،وأمرهُّوهنيهُّوأحكامهُّ،ووعده ُّووعيده"ُّ( ُّ .ُّ)8
وقالُّابنُّكثريُّ"ُّ:وماُّأنزلُّعليهُّمنُّالكتابُّ،وهوُّالقرآنُّ،واحلكمةُّ،وهي ُّالسنة"ُّ( ُّ .ُّ)2
وقالُّالقرطيبُّ"ُّ:واحلكمةُّالقضاءُّبالوحي ُّ"ُّ( ُّ .ُّ)3
وقالُّابنُّجريرُّيفُّقولهُّتعاىلُّ{واذكرواُّنعمتُّاللَّه ُّعليكمُّوماُّأنـزلُّعليكم ُّمنُّالكتابُّواحلكمة}ُّ" ُّ :وهيُّالسننُّاليتُّعلمكموهاُّرسولُّ
اهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم"ُّ )4 (ُّ.
وقالُّابنُّكثريُّ"ُّ:احلكمةُّأيُّالسنةُّ"ُّ( ُّ )5
وقالُّالقرط يبُّ"ُّ:هيُّالسنةُّاملبينةُّعلى ُّلسانُّرسولُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّمرادُّاهللُّفيماُّملُّينصُّعليهُّيفُّالكتابُّ"ُّ( ُّ )4
وقالُّابنُّجريرُّيفُّقولهُّتعاىل{ُّ:واذكرن ُّماُّيـتـلىُّيف ُّبـيوتك َّن ُّمن ُّآياتُّاللَّه ُّواحلكمة}ُّ[ُّ:األحزاب"ُّ]34:ويعينُّباحلكمةُّماُّأوحيُّإىلُّ

رسولُّاهلل صلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّمنُّأحكام ُّدينُّاهللُّ،وملُّينزلُّبهُّالقرآنُّ،وذلكُّالسنةُّ"ُّمثُّساقُّهذاُّاملعىنُّبسندهُّعنُّقتادة ُّ( .ُّ)2
وقالُّابنُّكثري"ُّ:اعملنُّمباُّينزلُّاهللُّعلىُّرسولهُّيفُّبيوتكنُّمنُّالكتابُّوالسنةُّ،قالهُّقتادة ُّوغريُّواحدُّ"ُّ( ُّ )1

وقالُّالقرطيبُّ"ُّ:فأمرُّاهللُّسبحانهُّوتعاىلُّ أنُّخيربنُّمباُّينزلُّمنُّالقرآنُّيفُّبيومهنُّومايـرين ُّمنُّأفعالُّالنيبُّعليهُّالصالةُّوالسالمُّويسمعنُّ
منُّأقوالهُّحىتُّيبِلغنُّذلكُّإىلُّالناسُّ،فيعملواُّويقتدواُّ"ُّ( ُّ .ُّ)1
وقالُّابنُّكثريُّيفُّقولهُّتعاىل{ُّ:ربـَّناُّوابـعث ُّفيهمُّرسوالًُّمنـهم ُّيـتـلوُّعليهم ُّآياتكُّويـعلِمهم ُّالكتاب ُّواحلكمة ُّويـزِكيهم}ُّ[البقرةُّ]821:
"ُّ:احلكمةُّ:السنة"ُّقالهُّاحلسنُّ،وقتادةُّ،ومقاتلُّوأبوُّمالكُّ،وغريهم"ُّ( ُّ .ُّ)80

وقالُّالقرطيبُّ"ُّ:احلكمةُّالسنةُّ،وبيانُّالشرائعُّ"ُّ( ُّ .ُّ)88
وقالُّابنُّحزم"ُّ:واآلياتُّ،ماُّأنزلُّاهللُّتعاىلُّمنُّالقرآنُّ،واحلك مةُّماُّأوحىُّمنُّالسنة"ُّ( ُّ .ُّ)82
وقالُّابنُّعبدُّالربُّ"ُّ:يريدُّالقرآنُّوالسنةُّ"ُّ( )83
واحلاصلُّأنُّأقوالُّاملفسرينُّمتفقةُّعلى ُّأنُّاحلكمةُّهيُّالسنةُّ،واآليتانُّاألوليانُّصرحيتان ُّيفُّأهناُّتنزلُّعليهُّكماُّينزلُّعليهُّالقرآن.
ُُُُُُُّّّّّّّالدليلّالسادسُّ :ومن ُّاألدلةُّالقرآنيةُّعلى ُّأن ُّالسنة ُّوحي ُّقولهُّتعاىل{ُّ :وأنزلناُّإليكُّ ال ِذكر ُّلتبـ ِني ُّللنَّاس ُّما ُّنـِزل ُّإليهم ُّولعلَّهُّمُّ
يـتـف َّكرون}ُّ[النحلُّ،]44:وإنُّشرحُّالذكرُّ( ُّ)84الواردُّيفُّقولهُّتعاىل{ُّ:أأنزلُّعليه ُّال ِذكرُّمنُّبـيننا}ُّ[صُّ]1:بالقرآنُّ،فإنهُّيفُّآيتناُّهذهُّ
يع ينُّالسنةُّألن ُّالذكرُّالذيُّأنزلهُّاهللُّعلىُّقلبُّالرسولُّإمناُّأنزلهُّعليهُّليبنيُّبهُّللناسُّماُّنزلُّإليهمُّمنُّكتابُّاهللُّ،وبيانُّالرسولُّإمنُّاُّهوُّ
-ُّ8جامعُّالبيانُّ،اجمللدُّ/ 4جُُّّ .225/ 5ُّ -
-ُّ2تفسريُّالقرآنُّالعظيمُُّّ . 344/2ُّ-
-ُّ3اجلامعُّألحكامُّالقرآنُُّّ .321/ 5ُّ-
-ُّ4جامعُّالبيانُُّّ .413ُّ/ُّ2ُّ/
-ُّ5تفسريُّالقرآنُّالعظيمُّ .
-ُّ4اجلامعُّألحكامُّالقرآنُُّّ . 825ُّ/ُّ 3ُّ-
-ُّ2جامعُّالبيانُُّّ-اجمللدُّ/ 82ُّ-جُّ .22
-ُّ1تفسريُّالقرآنُّالعظيمُُّّ . 48/ 82ُّ-
-ُّ1اجلامعُّألحكامُّالقرآنُُّّ . 814/84ُّ-
-ُّ80تفسريُّالقرآنُّالعظيمُُّّ .241/2ُّ-
-ُّ88اجلامعُّألحكامُّالقرآنُُّّ . 830/2ُّ-
-ُّ82النبذ ُّيفُّأصولُّالفقهُّالظاهريُّصُُّّ .ُّ) 5(ُّ 10
-ُّ83جامعُّبيانُّالعلمُُّّ . 211/1ُّ-
ُّ -ُّ84املفرداتُّللراغبُّص ُُّّ .321
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منُّسنتهُّصلىُّاهللُّعليه ُّوسلم ُّ،ويشرحُّابنُّحزم ُّعبارةُّ"الذكر"ُّالواردةُّيفُّاآلية ُّبالوحيُّفيقول"ُّ:والُّخالف ُّبنيُّأحدٍ ُّمنُّأهل ُّاللغةُّ
ىُّ
ادُّبالذكرُّيفُّاآليةُّ"القرآنُّوحده"ُّبقوله"ُّ:هذهُّدعو ُّ
ُّ
والشريعةُّيفُّأنُّكلُّوحيُّنزلُّمنُّعندُّاهللُّفهوُّذكرُّمنزل"ُّوردُّعلىُّمنُّزعمُّأن ُّاملر
كاذبةُّجمردةُّعن ُّالربهانُّ،وختصيصُّللذكر ُّبالُّدليل ُّوالذكرُّاسمُّواقع ُّعلىُّكل ُّماُّأنزلُّاهلل ُّعلىُّنبيه ُّصلىُّاهللُّعليه ُّوسلمُّمن ُّقرآنُّ
وسنة"ُّ( ُّ .ُّ)8
ُُُُُُّّّّّّ"فالذكرُّبيان ُّأنزلهُّاهللُّوالسنُّ ةُّهيُّهذاُّالبيانُّفتكونُّبالتايلُّوحياًُّمنزالًُّمنُّالسماءُّ،وقدُّقامُّالرسولُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم ُّبتبليغُّ
ماُّأنزلُّإليه ُّمنُّالقرآنُّأكمل ُّتبيلغُّكما ُّقامُّبتبيينهُّخري ُّتبينيُّففصل ُّجمملهُّووضحُّمشكله ُّوفسرُّمبهمهُّوقيد ُّمطلقهُّوخصص ُّعامهُّ
وبني ُّمنسوخهُّواستنبطُّأحكامهُّوحددُّمرماه ُّوكشفُّمغزاهُّوأبانُّعنُّمعناهُّ"ُّ( ُّ .)2

ُُُُُّّّّّقالُّعمرانُّبنُّحصنيُّلرجل ُّ قالُّلهُّحتدثوناُّإالُّبالقرآن «ُّ:إنكُّامرؤُّأمحق!!ُّأجتدُّيفُّكتابُّاهللُّالظهرُّأربعاُّ،الُّجيهرُّفيهاُّبالقراءةُّ
؟»ُّمثُّعددُّعليهُّالصالةُّوالزكاةُّوحنوُّهذاُّ.مثُّقال«ُّ:أجتدُّهذاُّيفُّكتابُّاهللُّمفسرا؟ُّإنُّكتابُّاهللُّأ هبمُّهذاُّوإنُّالسنةُّتفسرُّذلك»ُّ
(  ُّ،)3وقيلُّملطرفُّبنُّعبدُّاهللُّبنُّالشخريُّ:الُّحتدثوناُّإالُّبالقرآنُّ،فقالُّمطرف«ُّ:واهللُّماُّنريدُّبالقرآنُّبدالُّ،ولكنُّنريدُّمنُّهوُّأعلمُّ
بالقرآنُّمنا»ُّ( ُّ،)4ومنُّهناُّقالُّاألوزاعي «ُّ:الكتابُّأحوجُّإىلُّالسنةُّمنُّالسنةُّإىلُّالكتاب»ُّ،قالُّابنُّعبدُّالرب ُّ( «ُّ:)5يريدُّأهناُّتقضيُّ
عليهُّوتبنيُّاملرادُّمنه» ُّ،وعلقُّاإلمامُّأمحدُّعلىُّهذاُّالقولُّ:فقال «ُّ:ماُّأجسرُّعلىُّهذاُّأنُّأقولهُّ،ولكينُّأقولُّ:إنُّالسنةُّتفسرُّالكتابُّ

ّ

وتبيُّنه» ( .)4
ُُُُُُُُّّّّّّّّيقولُّالدكتورُّإبراهيمُّحممدُّاخلويل "ُّ:التبيني"ُّهناُّغريُّ"التبليغ "ُّالذىُّهوُّالوظيفةُّاألوىلُّللنيب ُّقالُّتعاىل{ُّ:يا ُّأيهاُّالرسولُّبلغُّماُّ
أنزلُّإليك ُّمنُّربك ُّوإنُّمل ُّتفعلُّفما ُّبلغتُّرسالته} ُّ[املائدةُّ ، ُّ ]42:و"التبيني"ُّو ُّ"التبليغ"ُّوظيفتان ُّموضوعهماُّواحد ُّهو ُّ"القرآنُّ
العظيم"ُّعربُّعنهُّيف ُّآيةُّ"التبليغ"ُّهبذاُّاللفظ{ُّ:ماُّأنزلُّإليك} ُّوعربُّعنهُّيف ُّآي ةُّالتبينيُّبلفظُّخمتلف{ُّ:ماُّنزلُّإليهم} ُّوبينهماُّفروقُّ
هلاُّداللتهاُّ،مردهاُّإىلُّالفروقُّبنيُّالوظيفتنيُّ"فالتبليغ"ُّتأديةُّالنص؛ُّتأديةُّ"ماُّأنزل"ُّكماُّ"أنزل"ُّدونُّتغيريُّماُّعلىُّاإلطالقُّ،ال ُّزيادةُّ
والُّنقصانُّ،والُّتقدميُّوالُّتأخري ُّ ،وُّ"التبيني"ُّإيضاحُّ،وتفسريُّ،وكش فُّملراد ُّاهللُّمن ُّخطابهُّلعبادهُّ،كي ُّيتسىن ُّهلمُّإدراكهُّ ،وتطبيقهُّ،
والعملُّبه ُّعلىُّوجه ُّصحيح ُّ،و ُّ"التبليغ" ُّمسئوليةُّ"املبلغ" ُّوهوُّاملؤمتن ُّعليهاُّ،وهذا ُّسر ُّالتعبري{ُّ:وأنزلنا ُّإليك} ُّحيث ُّعدى ُّالفعلُّ
ُّوإدراك ُّداللتهُّ
"أنزل"ُّبـ ُّ"إىل" ُّإىل ُّضمري ُّالنيب ُّ املخاطبُّ ...و ُّ"التبيني"ُّ :مهمةُّ،فرضتها ُّحاجة ُّالناس ُّلفهم ُّما ُّخوطبوا ُّبهُّ ،وبلغوهُّ ،
الصحيحةُّ،ليطبقوهُّتطبيقاُّصحيحاُّ....ومنُّهناُّكانتُّاملخالفةُّيفُّ العبارةُّ… ُّ{ونزلُّإليهم}ُّ… ُّحيثُّعدىُّالفعلُّ"نزل"ُّبـُّ(إىل)ُّ
مضافاُّإىلُّالضمريُّ"هم"ُّ…ُّأيُّ الناسُّ،وعدىُّالفعلُّ"لتبني"ُّإىلُّالناسُّبـُّ"الالم"ُّ أنُّكانتُّحاجتهمُّإىلُّ"التبيني"ُّهيُّ السببُّواحلكمةُّ
منُّورائهُّ ،وهىُّتوحى ُّبقوة ُّأنُّرسول ُّاهلل ُّصلىُّاهلل ُّعليه ُّوسلمُّ،ليس ُّحباجة ُّإىلُّما ُّاحتاج ُّإليهُّالناس ُّمن ُّهذاُّالتبينيُّ ،ولعمرى ُّإنهُّ
لكذلك…ُّ،فقدُّأوحىُّإليهُّبيانهُّوأهلمهُّ،فالتقىُّيف ُّ نفسهُّ"البيان"ُّوُّ"املبني"ُّمعاُّ،وأصبحُّمؤهالُّألنُّيقومُّبالوظيفتنيُّ:وظيفةُّالبالغُّ،
ووظيفةُّالتبينيُّعلىُّسواءُّ… ُّ،واختالفُّالناسُّيف ُّفهمُّالقرآنُّماُّبنيُّمصيبُّوخمطئُّواختالفهمُّيف ُّفهمُّدرجاتُّاإلصابةُّ ،ودركاتُّ
اخلطأُّ…ُّ برهان ُّبنيُّعلى ُّحاجتهم ُّإىلُّ"تبيني"ُّلكتابُّرهبمُّ،ينهضُّبهُّإمامُّاملوقعنيُّعنُّربُّالعاملنيُّ( ُّ .ُّ)2
ُُُُُُُّّّّّّّالدليلّالسابعُّ :لقدُّتكفلُّاهللُّتعاىلُّجبمع ُّ القرآنُّالكرمي ُّيفُّصدرُّرسولُّاهلل ُّ،كماُّتكفلُّجلُّشأنهُّببيانهُّ،فقالُّعزُّوجلُّ{الُّ
ُّ،مثَُّّإ َّن ُّعليـناُّبـيانه}ُّ[القيامةُّ،ُّ ]81ُّ -ُّ 84ُّ:كانُّرسول ُّاهللُّ
حتِرك ُّبه ُّلسانك ُّلتـعجل ُّبهُّ،إ َّن ُّعليـناُّمجعه ُّوقـرآنهُّ،فإذاُّقـرأناه ُّفاتَّبع ُّقـرآنه ُّ
 -ُّ8السنةُّومكانتهاُّيفُّالتشريع ُّاإلسالميُُّّ .852
-ُّ2حماضراتُّيفُّعلومُّاحلديث ُُّّ-للشيخُّمصطفىُّأمنيُّالتازي ُُّّ .820/ 8
ُّ" ُّ -ُّ3امل وافقاتُّ"ُّ، 24ُّ/4ُّ:و"ُّجامعُّبيانُّالعلمُّ"ُّ .818ُّ/ 2ُّ:
-ُّ4املصدر ُّالسابقُّ .
ُّ" -ُّ5جامعُّبيانُّالعلمُّ"ُّ .818ُّ/2ُّ:
ُّ" ُّ -ُّ4جامعُّبيانُّالعلمُّ"ُّ،ويف"ُّامل وافقاتُّ"ُّ 24ُّ/ 4ُّ:نقالُّعنُّابنُّعبدُّالربُّيفُّ"جامعُّبيانُّالعلمُّ"ُّ .
 ُّ -ُّ2السنةُّبياناُّللقرآنُّللدكتورُّإبراهيم ُّحممدُّاخلويلُّصُّ .41-42ُّ، 83ُّ،5ُّ، 4
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السنّـ ـ ـةّالنبـ ـ ـويةّوحيّرب ـ ـ ـانيّ،منـ ـ ـاقشةّلدعاوىّأع ـ ـ ـداءّالس ـ ـ ـنـةّال ـ ـنـ ـبـويـةّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّإعدادّ:محـ ـ ـ ـ ـ ــمدّأحم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدّص ـ ـ ـ ــبرة

صلىُّاهلل ُّعليهُّوسلمُّحيِركُّلسانهُّأثناءُّقراءةُّجربيلُّعليهُّالسالمُّيفُّنزولهُّبالوحيُّعليهُّ، خمافةُّأنُّينفلتُّمنهُّ،والُّحيفظهُّ،فنهيُّصلىُّ

لكُّ،
اهللُّعليهُّوسلمُّعنُّذلكُّ،وأخرب ُّأنُّاهللُّعزُّوجلُّهوُّاملتكفل ُّحبفظهُّيفُّصدرهُّصلىُّاهللُّعليه ُّوسلمُّ،وجريانهُّعلىُّلسانهُّبعد ُّذ ُّ
كماُّأنهُّتعاىلُّهوُّ املتك ِفلُّبتفهيمُّتلكُّاآلياتُّومناسبامها ُّلهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّ،ويوضِحُّذلكُّ :

ُُُُُُُّّّّّّّعنُّابنُّعباسُّرضيُّاهللُّتعاىلُّعنهماُّقال"ُّ:كانُّرسولُّاهللُّيعاجلُّمنُّالتنزيل ُّشدَّةُّ،وكانُّمماُّحيِركُّشفتيه"ُّ،ويفُّرواية"ُّ :كانُّ
رسولُّاهللُّإذاُّنزلُّجربيل ُّعليهُّالسالمُّعليهُّبالوحيُّ،وكانُّمماُّحيركُّبهُّلسانهُّوشفتيهُّ،فيشتدُّعليهُّ،وكانُّيعرفُّمنهُّ،فأنزلُّاهللُّاآليةُّقالُّ:
علينا ُّأن ُّجنمعه ُّيف ُّصدركُّ ،وقرآنه ُّ(فتقرأه) ُّ{فإذا ُّقـرأناه ُّفاتَّبع ُّقـرآنه} ُّقالُّ :فإذا ُّأنزلناه ُّفاستمع ُّ{مثَّ ُّإ َّن ُّعلُّيـُّنا ُّبـيانه} ُّعلينا ُّأن ُّنبيِنهُّ

بلسانكُّ(ويفُّروايةُّ أخرىُّ:أنُّنبِينهُّعلىُّلسانك)ُّقالُّ:فكانُّ(رسولُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّبعدُّذلك)ُّإذاُّأتاهُّجربيلُّأطرقُّ.فإذاُّ

ذهبُّجربيلُّقرأهُّالنيب ُّ كماُّوعدهُّاهلل"ُّ.متفقُّعليه ُّ( ُّ .ُّ)8

ُُُُُُّّّّّّفقولهُّيفُّاحلديثُّ(عليناُّأنُّنبيِنهُّعلىُّلسانكُّأوُّبلسانك )ُّهوُّبيانُّجممالتُّالوحيُّ،وتوضيح ُّمشكالتهُّ ُّ ،وبيانُّمعانيهُّوأحكامهُّ
وقولهُّسبحانهُّوتعاىل{ُّ:مثَُّّإ َّنُّ
ُّ،حبيثُّجيريُّاهللُّتعاىلُّذلكُّعلىُّلسانُّنبيهُّومصطفاهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّبعدُّقذفُّذلكُّيفُّقلبهُّ ُّ،
عليـناُّبـيانه}ُّتكفل ُّمنُّاهللُّعزُّوجلُّببيانُّالقرآنُّالكرمي؛ُّالذيُّيشكلُّعلىُّالناسُّيفُّمعانيهُّ،وجمملهُّ،وأحكامه...ُّ،وهذاُّالبيانُّالذيُّ
َّ
تكفلُّاهللُّتعاىلُّبهُّ:إماُّأنُّيكونُّقرآناًُّالحقاً؛ُّينزلهُّيفُّكتابهُّمثلُّالقرآنُّالنازلُّ،أوُّالُّ .

ُُُُُُّّّّّّ فإنُّكانُّقرآناً ُّافتقرُّهوُّاآلخرُّإىلُّبيان ُّآخرُّأيضاًُّ،وهكذاُّحيتاج ُّالقرآنُّإىلُّقرآنُّت ٍال ُّليبِينهُّ...ُّ ،ويكونُّالتسلسلُّ،يضاف ُّإىلُّ

ذلكُّأيضاًُّأن ُّجممل ُّالقرآنُّ،ومعانيهُّ،وأحكامهُّ،موجودة ُّيفُّالقرآنُّالكرميُّ،وقدُّبيَّنهاُّالنيبُّاملصطفىُّالكرميُّ ،كماُّسيأيتُّذكر ُّبعضهُّ
بعدُّقليلُّ،إنُّشاءُّاهللُّتعاىلُّ .

ُّمنزالً ُّأيضاًُّ ،باعتبار ُّقوله ُّتعاىل{ُّ:مثَّ ُّإ َّن ُّعلُّيـنُّا ُّبـيانه} ُّحيث َّ
ُّتكفل ُّبهُّ،
ُُُُُّّّّّوإنُّكان ُّالبيان ُّعالوةً ُّعلى ُّالقرآن ُّالكرمي ُّوهوُّاحلقُُُّّّكان َّ
ُّاملنزل ُّغري ُّالذي ُّنقرؤهُّ ،وهوُّوحي ُّأيضاًُّباعتبار ُّااللتزام ُّالذيُّالتزم ُّاهللُّسبحانه ُّوتعاىل ُّبهُّيف ُّقولهُّتعاىل{ُّ :إُّ َّن ُّعليـناُّ
وكانُّهذا ُّالبيان َّ
بـيانه}ُّوالُّشكُّأنُّهذاُّالبيانُّهوُّالسنة؛ُّاملوحىُّهباُّإىلُّالنيبُّاملصطفىُّالكرميُّصلىُّ اهللُّعليهُّوسلمُّ .

ميُّمنُّإظهاره ُّوتبينيُّ
ُّ
ُُُُُّّّّّ وعبارةُّ"بيانه"ُّيفُّقولهُّتعاىل{ُّ:إ َّن ُّعليـناُّبـيانه}ُّجنسُّمضافُّ،فيعم ُّمجيعُّأصنافُّالبيانُّاملتعلقةُّبالقرآنُّالكر
أحكامهُّوماُّيتعلقُّهباُّمنُّختصيصُّوتقييدُّونسخُّوغريُّذلكُّ( ُّ،)2ونظراًُّإىلُّأنُّالسنةُّهيُّاليتُّبينتُّالغامضُّوفصلتُّاجململُّووضحتُّ
املشكلُّوفسرتُّاملبهمُّوقيدتُّاملطلقُّوخصصتُّالعامُّوحددتُّاملنسوخُّفهيُّاملرادُّبقولهُّتعاىل{ُّ:إ َّنُّعليـناُّبـيانه}ُّفهيُّوحيُّمن ُّاهلل.
ُّ،حيثُّقالُّجلُّشأنهُّ{وأُّنـزلناُّإليك ُّال ِذكرُّ
ُّ
ُُُُُُّّّّّّومنُّهناُّيتضحُّكيفُّأنُّاهللُّجلُّشأنهُّقدُّوكل ُّهذاُّالبيان ُّإىلُّرسولهُّاملصطفىُّالكرمي
بلُّحصرُّاهللُّسبحانهُّوتعاىلُّمهمة ُّرسولهُّالكرميُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّيفُّ
لتبـ ِنيُّللنَّاس ُّماُّنـِزل ُّإليهم ُّولعَّلهمُّيـتـف َّكرون}ُّ[النحلُّ،]44ُّ:
َّ
ِ
اب ّإَِّال ّلِتَّبـيِّ َن ّلَهم ّالَّ ِذيّا عخَتـلَفواّفِ ّيهِ} ُّ[النحلُّ،]44ُّ:فهذاُّالبيان ُّامللتـزم ُّبهُّمن ُّقبلُّ
ذلكُّ،فقالُّجلُّشأنهُّ{ َو َماّأَنـع َزلَعن َ
اّعلَعي َ ّالعكَت َ
هوُّمنُّالوحيُّاملنزلُّ،باعتبارُّااللتزامُّ،والعهدُّبهُّإىلُّالنيبُّاملصطفىُّالكرميُّصلىُّ
اهللُّعزُّوجلُّ،واملعهودُّبهُّإىلُّالنيبُّاملصطفىُّالكرميُّ 
َّ
اهللُّعليهُّوسلمُّ،وبهُّبانتُّالسنةُّالنبويةُّأهناُّوحي ُّأيضُّاًُّ .

ُُُُُُُّّّّّّّالدليلّالثامنُّ :ومنُّاألدلةُّالقرآنية ُّعلىُّأن ُّالسنةُّوحيُّقوله ُّتعاىل{ُّ:إنَّاُّأنزلنا ُّإليك ُّالكتاب ُّباحل ِق ُّلتحُّكم ُّبـني ُّالنَّاس ُّمبا ُّأراكُّ
يما} ُّ[النساءُّ ،ُّ]805:
اهللُّوالُّتكنُّلِلخآئنني ُّخص ً

 ُّ -ُّ8صحيحُّالبخاريُّ :كتابُّالوحيُّ :بابُّ(ُّ) 4وكتابُّالتفسريُّ:سورةُّالقيامةُّوصحيحُّمسلمُّ:كتابُّالصالةُّ:بابُّاالستماع ُّللقراءةُّ،رقم ُّ(ُّ )841ُّ-842
ُّ -ُّ2انظرُّفتح ُّالباري ُُّّ .558/ 1
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ُُُُُُُّّّّّّّووجهُّ الداللةُّأنُّاهللُّتعاىلُّبنيُّلرسولهُّأنهُّأنزلُّعليهُّالكتابُّليحكمُّمباُّأعلمهُّاهللُّوذلكُّدليلُّعلىُّأنهُّالُّحيكمُّإالُّمباُّأعلمهُّبهُّ
وأوحاهُّإليهُّ،وقدُّاستدلُّالبخاريُّهبذهُّاآليةُّلذلكُّكماُّسبقُّ،ورأىُّأنُّقولهُّتعاىلُّ{مباُّأراك َّ
}ُّأيُّمباُّأوحاهُّإليكُّ،وذهبُّغريهُّإىلُّ
ُّ
ُّالله
النيبُّكانُّمتعب داُّباالجتهادُّ .
أنُّمعىنُّ{مباُّأراكُّاهلل}ُّ منُّالرأيُّالذيُّهوُّنوعُّمنُّأنواعُّاالجتهادُّ"ُّ،وق دُّاستدلُّهباُّأبوُّيوسفُّعلىُّأنُّ ُّ
ُُُُُُُّّّّّّّقالُّالقرطيب{ُّ:مباُّأراكُّاهلل} ُّمعناهُّعلىُّقواننيُّالشرعُّ،إماُّبوحيُّونصُّ،أوُّبنظرُّجارُّعلىُّسننُّالوحيُّ،وهذاُّأصلُّيفُّالقياسُّ،
وهوُّيدلُّعلىُّأنُّا لنيبُّإذاُّرأىُّشيئاُّأصابُّ،ألنُّاهللُّتعاىلُّأراهُّذلكُّ،وقدُّضمنُّاهللُّتعاىلُّألنبيائهُّالعصمةُّ،فأماُّأحدناُّإذاُّرأىُّشيئاُّ
يظنهُّ،فالُّقطعُّفيماُّرآهُّ"ُّ( ُّ،)8وقالُّالشريازيُّ"ُّ:وملُّيفرقُّبنيُّماُّأراهُّبالنصُّأوُّباالجتهادُّ"ُّ( ُّ،)2ويفُّهذاُّاملعىنُّقولُّعمرُّعلىُّاملنربُّ:
"ُّياُّأيهاُّالنا سُّ،إنُّالرأيُّإمناُّكانُّمنُّرسولُّاهللُّ مصيباُّ،ألنُّاهللُّكانُّيريهُّ،وإمناُّهوُّمنا الظن والتكلفُّ"ُّ( ُُّّ ُّ.ُّ)3قالُّاألصفهانُّ:

ّ

اءةُّإماُّمنُّالرأيُّالذيُّهوُّاالجتهادُّ،أوُّمنُّالرؤيةُّمبعىنُّاإلبصارُّ،أوُّمبعىنُّالعلمُّ،الُّجائز ُّأنُّيكون ُّمنُّ
"ُّووجهُّاالستداللُّهباُّأنُّاإلر َّ
الرؤيةُّمبعىنُّاإلبصارُّ،ألنُّاملرادُّبـ"ما"ُّيفُّقولهُّتعاىلُّ{مباُّأراك َّ
ُّالله}ُّهوُّاألحكامُّ،وهيُّالُّتكونُّمبصرةُّ،والُّجائز ُّأنُّيكونُّمنُّالرؤيةُّ
مبعىنُّالعلمُّ،وإالُّلوجبُّذكرُّاملفعولُّالثالثُّلوجودُّذكرُّاملفعولُّالثان ُّ،وهوُّالضمريُّالراجعُّإىلُّاملوصولُّ،فتعني ُّأنُّيكونُّمبعىنُّالرأيُّ
"ُّ( ُّ )4
ُُُُُُُّّّّّّّ قلتُّ:والصوابُّأنُّتكونُّاإلراءةُّمبعىنُّالعلمُّ،واملفعولُّالثالثُّحمذوفُّوالُّجيبُّذكرهُّ-كماُّزعمُّأبوُّعليُّ -للعل مُّبهُّ،واملعىنُّ:
"مباُّأراكهُّاهللُّحكما"ُّفـُّ"حكما"ُّهوُّاملفعولُّالثالثُّ،وحذفُّلداللةُّ"لتحكم"ُّعليهُّ،والسياق ُّيدلُّعلىُّهذاُّالذيُّرجحهُّالبخاريُّ،
ألنهُّإذاُّأنزلُّاهللُّ عليهُّالكتابُّليحكمُّبهُّ،فهوُّحيكمُّمباُّأعلمهُّاهللُّبهُّفيهُّ،فهوُّالُّحيتاجُّللرأيُّ،معُّوجودُّاحلكمُّيفُّالكتابُّ،وماُّذهبُّ
إليهُّأبوُّعليُّمرجوح ُّ،هذاُّوقدُّمحلهُّالقرطيبُّإماُّعلىُّالعلمُّ،أوُّالرأيُّاملسددُّبقوله"ُّ:وقالُّالداوديُّ":ألنُّاملرادُّبقوله"ُّ:مباُّأراكُّاهلل"ُّ
اُّيفُّاملنصوصُّ،بلُّفيهُّإذنُّيفُّالقولُّبالرأي"ُّ( .ُّ)5
ُّ
ليسُّحمصور
ُُُُُُُُّّّّّّّّفعبارةُّ"مبا ُّأراك ُّاهلل" ُّليست ُّحمصورةُّيف ُّاملنصوص ُّوإمنا ُّفيها ُّإذنُّيف ُّالقول ُّبالرأي ُّمن ُّقياسُّواجتهادُّ ،وأما ُّذهب ُّإليه ُّاإلمامُّ
البخاريُّمنُّأنُّكلُّماُّقالهُّالنيبُّ وحكمُّبهُّبنيُّالناسُّإمناُّصدرُّفيهُّعنُّالوحيُّ،وقدُّترجمُّهلذاُّاملعىنُّيفُّصحيحهُّبقولهُّ.ُّ.ُّ."ُّ:وملُّ
يقلُّبرأيُّوالُّقياسُّلقولهُّتعاىل"ُّ:مباُّأراكُّاهلل"ُّ( ُّ،)4ولكنُّإذاُّعلمناُّأنُّاهللُّالُّيقر ُّنبيهُّعلىُّخطأُّتبني ُّلناُّأنُّالرسولُّعندماُّحيكمُّبنيُّ
الناسُّإمناُّحيكمُّمباُّوردُّيفُّالقرآنُّمماُّنص ُّعليهُّفيهُّمنُّأحكامُّ،كماُّحيكمُّبينهمُّمباُّعلمهُّاهللُّوأراهُّأيُّبسنتهُّفيكونُّيفُّحكمهُّمستنداًُّ
إىلُّالقرآنُّوالسنةُّوكلُّمنهماُّمماُّنزلهُّاهللُّعليهُّوعلمهُّحقائقهُّوعرفهُّحدودهُّ،فهماُّوحي ُّبالُّجدال.
ُُُُُُّّّّّّالدليلّالتاسعُّ :بيانُّاألحكامُّالشرعية ُّ:إنُّأغلبُّاآلياتُّالقرآنيةُّالكرميةُّيفُّأحكامُّالعباداتُّواملعامالتُّ...ُّ،إخلُّجاءتُّجمملةًُُّّ،
صصةًُّ...ُّ،أوّجاءتّبأحكامّزائدةُّ .
أوُّمطلقةًُّ،أوُّعامةًُّ،وجاءتُّالسنةُّالنبويةُّالشريفةُّمبيِنةًُّ،أوُّمقيِدةًُّ،أوُّموضِحةًُّ،أوُّخم ِ

ّّّّّّّففيّالعباداتّمثالّ :جاءتُّآية ُّيفُّالتيممُّ{وإن ُّكنتم ُّمرضىُّأو ُّعلى ُّسف ٍر ُّأو ُّجاء ُّأحد ُّمنكم ُّمن ُّالغُّائط ُّأو ُّالمستم ُّالنِساءُّ
فـلم ُّجتدواُّم ًاء ُّفـتـي َّممواُّصعيداًُّطِيباًُّفامسحواُّبوجوهكم ُّوأيديكم}ُّ[النساءُّ،43:واملائدةُّ]4:وأخرىُّيفُّالوضوءُّ{ياُّأيـهاُّالَّذين ُّآمنواُّ
ُّالصالةُّفاغسلواُّوجوهكم ُُّّوأيديكمُّإىلُّالمرافق ُّوامسحواُّبرؤوسكم ُّوأرجلكمُّإىلُّالكعبـني}ُّ[املائدةُّ]4ُّ:لكنُّملُّيردُّفيهماُّ
إذاُّقمتمُّإىل َّ
االستجمارُّواالستنجاءُّ،وغسل ُّالنجاسةُّ،وكيفيةُّالغسلُّ،وملُّيوضِحُّاملاءُّ،ومقدارهُّيفُّالوضوءُّ،كماُّملُّيأتُّكثريُّمنُّاألحكامُّيفُّآيةُّ
ُّ -ُّ8اجلامعُّألحكامُّالقرآنُُّّ . 324/5ُّ -
ُّ -ُّ2التبصرة ُّيفُّأصولُّالفقةُُّّ .528ُّ -
-ُّ3أخرجه ُّأبوُّداودُّيفُّاألقضيةُّ،حديث ُُّّ 3514بسندُّصحيحُّ .
-ُّ4بيانُّاملختصرُّ،شرحُّخمتصرُّابنُّاحلاجبُُّّ . 215/3ُّ -
القائلُّدُّ.احلسنيُّبنُّحممدُّآيتُّسعيدُّ،السنةُّالنبويةُّوحيُّمنُّاهللُّحمفوظةُّكالقرآنُّالكرميُّ،جممعُّامللكُّفهدُّلطباعةُّاملصحفُّالشريف ُّ
ُّ
ُّ -ُّ5فتحُّالباري ُّ ُّ، 304/83ُّ-و
باملدينة ُّاملنورةُّصُّ .53ُّ:
 ُّ -ُّ4صحيحُّالبخاري ُُّّ-االعتصامُُّّ-البابُُّّ -ُّ1بابُّماُّكانُّالنيبُّ(يسألُّمماُّملُّينزل ُّعليهُّالوحي ُُّّ-فتحُّالباري ُّّ .3030/83
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الوضوءُّ،كغسلُّاليدينُّيفُّابتداءُّالوضوءُّ،واملضمضةُّواالستنشاقُّ،واملبالغةُّفيهماُّ،واالستنثارُّ،والسواكُّ،ومسحُّاألذننيُّ،والتثليثُّيفُّ
ُّ
ذلكُّ...ُّ،إخل ُّ
ُّلتبني ُّأوقامهاُّ ،وعدد ُّركعاتُّكل ُّصالةُّ،
ُّالصالة} ُّفجاءت ُّالسنة ُّالنبوية ُّالشريفة ِ
ُُُُُُُُّّّّّّّّوفي ّالصالةُّ :جاءت ُّاآلية ُّجمملة ُّ{أقيموا َّ
وكي فيتهاُّ،وماذاُّيقالُّيفُّالقيامُّ،ويف ُّالركوعُّ،ويفُّالسجودُّ،وماُّجيوز ُّفيهاُّ،وماُّالُّجيوز ُّ،وما ُّيشتطُّهلاُّ،وماُّيبطلهاُُّّ ،وجاءت ُّباألذانُّ
واإلقامةُّوألفاظهما ُّ ،والصالةُّالنافلة؛ُّاملقيدةُّوغريهاُّ...ُّ ،واجلمعُّبنيُّالصلواتُّيفُّالسفر ُّواحلضرُّ،والقصرُّيفُّالسفرُّمنُّغري ُّخوفُّ،
ُّ...إخل ُّ
ّّّّّّّوفيّالزكاة ُّ :جاءتُّاآليةُّجمملةُّ{وءاتواُّالزكاة}ُّفجاءتُّالسنةُّالنبويةُّالشريفةُّلتحدِدُّاألموالُّاليتُّخترجُّفيهاُّالزكاة؛ُّمنُّالنقدينُّ
ُّ،واألنعامُّ،واخلارجُّمنُّاألرضُّ،وأحكامُّالركازُّ،وحتديدُّاحلولُّ،والنصابُّ،ومقدارُّالزكاة؛ُّففيُّاإلبلُّ:يفُّمخسُّشاةُّ...ُّ،ويفُّالغنمُّ:يفُّ
األربع نيُّشاةُّ...ُّ،ويفُّالبقرُّ :يفُّالثالثنيُّتبيعُّأوُّتبيعةُّ...ُّ ،ويفُّالفضةُّ:يفُّكلُّمائيتُّدرهمُّ ...ُّ،ويفُّالذهبُّ:يفُّالعشرين ُّمثقالُّ،
وكالمهاُّربعُّالعشرُّ .
ُُُُُُُّّّّّّّوفيّالمزروعات ُّ :فقدُّجاءتُّاآليةُّجمملةً ُّ{وءاتوا ُّحقهُّيومُّحصاده}ُّلكنُّماُّهي ُّاملزروعاتُّاليتُّتزكىُّ،وماُّهوُّاملقدارُّ ،وماُّ

هو ُّ النصابُّ،وماُّحكمُّماُّكانُّيسقىُّبغربُّأوُّسانيةُّ،وماُّكانُّيسقىُّمنُّالسماءُّ...ُّ،كلُّذلكُّجاءُّيفُّالسنةُّالنبويةُّالشريفةُّ .مثُّ
يفةُّلتبني ُّماُّالُّجتبُّفيهُّالزكاةُّمنُّهذهُّاألموالُّ...ُّ،وهكذاُّ .
جاءتُّالسنةُّالنبويةُّالشر ِ
ُُُُُُُّّّّّّّوفيّالصيامُّ :جاءتُّاآلية ُّفيهُّمبين ًة ُّوجوب ُّالصومُّ،مثُّإباحةُّالرفث ُّوالطعامُّوالشرابُّليلةُّالصيامُّ ،لكنُّماُّحك مُّمنُّأكلُّأوُّ
شربُّ...ُّ،ناسياًُّ،وماُّهيُّاملفطراتُّيفُّالصيامُّ،واملباشرةُّوالقبلةُّللصائمُّ،مثُّصيامُّاأليامُّاليتُّيسنُّصيامها؛ُّكاالثننيُّواخلميسُّ،ونصفُّ
الشهرُّ،وست ُّمنُّشوالُّ...ُّ،وأيهماُّاألفضلُّيفُّالسفر؛ُّالصومُّأوُّالفطرُّ.،إخل ُّ
ٍّ

ّّّّّّّوفيّالحج ُّ:حيثُّجاءتُّاآليةُّعامةُّوجمملةُّ،لكنُّمنُّالذيُّرتبهُّبالصورةُّاليتُّنعرفهاُّ،كتعينيُّاملواقيتُّالزمانيةُّواملكانيةُّ،ومواقيتُّ
اآلفاقينيُّومنُّدوهنمُّواملقيمُّيفُّمكةُّ ...ُّ،واملبيتُّيفُّمىنُّليلةُّالتاسعُّ،وبدءُّالوقوف ُّبعرفةُّوإنتهائهُّ،ومكانُّالوقوفُّفيهُّ،واملبيت ُّيفُّ
يقُّ...ُّ،وماُّمبطالتُّاحلجُّ،وماُّيلزمُّفيهُّالدمُّ،وماُّالُّ...ُّ،إخلُّ
ُّ
ُّمزدلفةُّ،ومجعُّاجلمارُّ،ورميُّاجلمرات ُّ،واملبيتُّيفُّمىنُّليايلُّأيامُّالتشر
كلُّذلكُّجاءت ُّبهُّالسنةُّالنبويةُّالشريفةُّ .
ّّّّّّّّومثلّلل ّفيّالمعامالتّوغيرهاّكثير ّ...فهلّعيَّنّالنبيّالمصطفىّالكريم ّصلىّاهللّعليهّوسلمّلل ّمنّعند ّنفسهّ،
أوّهو ّالوحي ُّالذي ّلم ّنطَّلع ّعليه؟ ُّ وكيفُّيكون ُّمن ُّعند ُّنفسه ُّحاشاه ُّبأيب ُّهوُّوأمي ُّواهلل ُّتعاىل ُّيقول{ُّ :ولو ُّتـق َّول ُّعُّليـنا ُّبـعضُّ

األقاويلُّألخذناُّمنه ُّباليمني}ُّلكنهُّالبيانُّالذيُّوكلُّاهللُّتعاىلُّإليهُّ،وأوحاهُّلهُّفنطقُّبهُّ،حيثُّيقولُّاهللُّجلُّشأنه{ُّ:لتبـ ِني ُّللنَّاس ُّماُّ
َّ
}ُّبعدُّأنُّتكفلُّاهللُّتعاىلُّبالبيانُّ{مثَُّّإ َّن ُّعليـناُّبـيانه}ُّوقدُّأخربناُّتعاىلُّبأنهُّ الُّينطقُّعنُّاهلوىُّإمناُّهوُّالوحيُّ{وماُّيـنطقُّ
نـِزلُّإليهم
عن ُّاهلوىُّ،إنُّ ُّهو ُّإ َّال ُّوحي ُّيوحى}ُّفهوُّ يـُّ تَّبعُّماُّيوحيهُّاهلل ُّتعاىلُّإليهُّيفُّكل ُّأمورهُّ،كماُّأخربنا ُّاهللُّجلُّشأنهُّعنهُّصلىُّاهلل ُّعليهُّ
يل ُّمن ُّر ِيب}ُّمثُّماُّكانُّرسولُّاهللُّيفعلُّذلكُّمنُّعندُّنفسهُّ،ولوُّفعلُّملاُّ
يل}ُّ{قل ُّإَّمناُّأتَّبعُّماُّيوحىُّإ َّ
وسلمُّ{إن ُّأتَّبع ُّإ َّال ُّماُّيوحىُّإ َّ

متقوالًُّعلىُّربهُّحاشاهُّبأيبُّهوُّوأميُّفلماُّأقرهُّاهللُّتعاىلُّبلُّوكل ُّذلكُّ
أقرهُّاهلل ُّتعاىلُّ،ولذكرُّاهللُّتعاىلُّذلكُّلناُّيفُّكتابهُّالكرميُّ،ولكانُّ ِ
َّ
َّ
البيانُّإليه؛ُّدل ُّعلىُّأنُّماُّفعلهُّمنُّالبيانُّإمناُّهوُّبأمرُّاهللُّعزُّوجلُّالذيُّأوحاهُّإليهُّ،وأنهُّإمناُّاتبعُّماُّيوحىُّإليهُّ،وإنُّكانُّقدُّخفيُّ
علينا ُّكثريُّمنُّذلكُّ،ألنُّبعضاًُّمنهُّقدُّصرحُّبتعليمُّجربيلُّعليه ُّالسالمُّلهُّ،كماُّذكرتهُّيفُّاألصلُّ،واهللُّتعاىلُّأعلمُّ .

ّّّّّّّثانياّّ:أدلةّجزئيةّ،وهوّماّجاءّفيّجزئياتّخاصة؛ّفأقتصرّعلىّبعضّالنمالجّأيضاّ .
إنّالقرآنّالكريمّأشارّإشا رةّصريحةّإلىّوجود ّوحيّغيرّمتلو ّأوحي ُّبهُّإىلُّالنيبُّ ،وهذه ُّبعضُّاألدلةُّعلىُّذلكُّ :
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أوالُّ :قال ُّعزُّوجل ُّيفُّسورةُّالبقرةُّ {ُّ :سيقولُّالسفهاءُّمنُّالناسُّماُّوالهمُّعنُّقبلتهمُّاليتُّكانواُّعليهاُّقلُّهللُّاملشرقُّواملغربُّ
يهديُّمنُّيشاءُّإىلُّصراطُّمستقيمُّ(ُّ) 842وكذلكُّجعلناكمُّأمةُّوسطاُّلتكونواُّشهداءُّعلىُّالناسُّويكونُّالرسولُّعليكمُّشهيداُّوماُّ
جعلناُّالقبلةُّاليتُّكنتُّعليهاُّإالُّلنعلمُّمنُّيتبعُّالرسولُّممنُّينقلبُّعلىُّعقبيهُّوإنُّكانتُّلكبريةُّإالُّعلىُّالذينُّهدىُّاهللُّوماُّكانُّاهللُّ
ليضيعُّإميانكمُّإنُّاهللُّبالناسُّلرءوفُّرحيمُّ(ُّ) 843قدُّنرىُّتقلبُّوجهكُّيفُّالسماءُّفلنولينكُّقبلةُّترضاهاُّفولُّوجهكُّشطرُّاملسجدُّ
احلرام}ُّ،هذهُّاآلياتُّتتضمنُّأمرينُّمهمنيُّ :
األولُّ:أنهُّسبحانه ُّوتعاىلُّ أخربُّفيها ُّأنهُّكان ُّهناكُّقبلةُّللمسلمنيُّكانواُّيتوجهون ُّإليهاُّيفُّصالمهمُّ ،مثُّأمرهمُّالنيب ُّبالتحولُّ
عنهاُّإىلُّقبلةُّأخرىُّيتطلعُّإليهاُّوهيُّالقبلةُّالثانيةُّ،بالرغمُّمنُّحبُّالنيبُّإياهاُّومتنيهُّهلاُّكانُّيتوجهُّإىلُّبيتُّاملقدسُّ،وهذاُّالُّميكنُّإالُّ
إذاُّكانُّالنيبُّمأموراُّبذلكُّوإليهُّتشريُّاآليةُّ(ُّ)842منُّسورةُّالبقرةُّ .
الثانُّ:أن ُّالقبلة ُّاألوىلُّكانت ُّمفروضةُّوحمددة ُّمن ُّقبل ُّاهلل ُّسبحانهُّوتعاىل ُّكما ُّعينت ُّالقبلة ُّالثانيةُّمن ُّقبله؛ ُّألن ُّاهلل ُّعزُّ
وجل ُّيقول{ُّ :وماُّجعلناُّالقبلةُّاليتُّكنتُّعليها} ُّ[ البقرةُّ. ]843ُّ :فنسبُّالقبلةُّاألوىلُّإىلُّنفسهُّ ،ومبراجعةُّالقرآنُّالكرميُّالُّجند ُّآيةُّ
واحدةُّتوحيُّباختاذ ُّالقبلةُّاألوىلُّ،فهذاُّاألمرُّإذنُّنزلُّبوحي ُّغريُّمتلوُّ،وهوُّالسنةُّ،ومنُّأجلُّذلكُّالُّجندهُّيفُّالقرآنُّالكرمي( ُّ .)8
ثانياُّ :قال ُّعزُّوجل {ُّ :ماُّقطعتمُّمنُّلينةُّأوُّتركتموهاُّقائمةُّعلىُّأصوهلاُّفبإذنُّاهلل} ُّ[ احلشرُّ .]5ُّ:
فاهللُّتعاىلُّقدُّأخربُّأنُّالقطعُّكانُّبإذنُّمنهُّ،ومنُّالواضح ُّالبنيُّأنُّهذهُّاآليةُّنزلتُّبعدُّقطع ُّالنخيلُّكماُّتدلُّعليه ُّصيغةُّ
املاضيُّيفُّ{قطعتم}ُّوُّ{تركتم} ُّ،واهللُّتعاىلُّيقولُّ:إنُّذلكُّكانُّبإذنُّمتقدمُّعلىُّ القطعُّ،لكناُّالُّجندُّاآليةُّالدالةُّعلىُّاإلذنُّيفُّقطعُّ
النخيلُّ،وليسُّاملرادُّباإلذن ُّاإلذنُّاملتأخرُّعنُّالقطع؛ُّألنُّاإلذنُّيفُّالفعلُّالُّيكونُّإالُّمتقدماُّعليهُّ .
ثالثاُّ :قالُّاهلل ُّعزُّوجل {ُّ :وإذُّأسرُّالنيبُّإىلُّبعضُّأزواجهُّحديثاُّفلماُّنبأتُّبهُّوأظهرهُّاهللُّعليهُّعرفُّبعضهُّوأعرضُّعنُّبعضُّ
فلماُّنبأهاُّبهُّقالتُّمنُّأنبأكُّهذاُّقالُّنبأنُّالعليمُّاخلبري}ُّ[ التحرميُّ .]3:
ُُُُُُُّّّّّّّفقولهُّتعاىل{ُّ:وأظهره ُّاللَّه ُّعليه}ُّأخربهُّمباُّكانتُّأم ُّ املؤمننيُّرضيُّاهللُّتعاىلُّعنهاُّ اليتُّأسَّر ُّإليهاُّالنيب ُّاملص طفىُّالكرمي ُّصلىُّاهللُّ

يُّأسرهُّإليهاُّ.فهلُّهذاُّاإلظهار ُّموجودُّيفُّالقرآنُّالكرمي؟ُّالُّ،إمناُّكانُّبني ُّاهللُّتعاىلُّوبنيُّنبيهُّ
عليهُّوسلم ُّسراُّ،قدُّأفشتُّاحلديث ُّالذ َّ
الكرميُّصلىُّاهللُّعليه ُّوسلمُّ،حيثُّأطلعهُّعلى ُّماُّفعلت ُّأم ُّاملؤمننيُّرضيُّاهللُّتعاىل ُّعنهاُّ،وبداللةُّآخرُّاآلية ُّ{قالت ُّمن ُّأنـبأُّك ُّهذاُّ

قالُّنـبَّأن ُّالعُّليمُّاخلبري}ُّواإلنباءُّوحيُّكماُّهوُّمعلومُّ .
َّ
ُّمكتوبُّ،والُّموجودُّيفُّالقرآنُّدلُّعلىُّأنُّ
ُُُُُُُّّّّّّّوإذاُّكانُّاإلظهار ُّمنُّاهللُّجلُّشأنهُّلنبيهُّاملصطفىُّالكرميُّ واإلنباءُّوحيُّ،وهوُّغري
منُّالوحيُّماُّهو ُّليسُّمبكتوبُّ،وأن ُّماُّأخربُّبهُّرسول ُّاهلل ُّ إمناُّهو ُّبإحياءُّاهللُّتعاىلُّلهُّ ،وإنبائهُّإياهُّ،وأن ُّالسنة ُّالنبويةُّوحيُّ ،ألنهُّ
صلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّالُّينطقُّعنُّاهلوىُّ،إمناُّيتبعُّماُّيوحىُّإليهُّ،والسيماُّأنُّمثل ُّهذاُّاألمرُّالذيُّكانُّمنُّأمُّاملؤمننيُّرضيُّاهللُّعنهنُّ
مجيعاًُّأمرُّ ُّخمفي؛ُّالُّيعلمهُّإالُّاهللُّتعاىل ُّ)2 (ُّ،األمثلةُّالسابقةُّتدلُّداللةُّصرحيةُّوواضحةُّعلىُّ وجودُّوحيُّغريُّمتلوُّأوحيُّإىلُّالنيبُّمماُّ
يدحضُّدعوى ُّقصرُّطاعةُّالنيبُّعلى ُّماُّبلغُّمنُّالقرآنُّدونُّالسنةُّ،إذُّكيفُّالُّنطيعهُّيفُّشيءُّأوحيُّإليهُّبهُّأالُّوهوُّالسنة؟! ُّ

ُُُُُُُّّّّّّّرابعا ُّ:لقدُّنفىُّاهللُّتعاىلُّعنُّاخللقُّمجيعاًُّعلم ُّالغيبُّ،وحصرُّتعاىلُّذلكُّبهُّسبحانهُّوتعاىلُّ،فهوُّلهُّتعاىلُّالُّميلكهُّأحدُّ،وقدُّ
جاءُّذلكُّيف ُّعددُّمنُّاآلياتُّالقرآنيةُّالكرمية ُّ،قالُّاهللُّعزُّوجل{ُّ:ويـقولون ُّلوالُّأنزل ُّعليهُّآية ُّمن ُّربِه ُّفـقل ُّإَّمناُّالغيبُّ ُّللَّه}ُّ[يونسُّ:
ُّالسماوات ُّواألرضُّالُّغيب ُّإ َّال َّ
ُّالله}ُّ[النمل ُّ،]45ُّ:لكنُّاهللُّتعاىلُّاستثىنُّمنُّذلكُّ
ُّ،]20وقالُّسبحانهُّوتعاىل{ُّ:قل ُّالُّيـعلم ُّمنُّيف َّ
منُّيط لعهُّتعاىلُّمنُّرسلهُّعليهمُّالسالمُّسواء ُّمنُّاملالئكةُّ،أوُّمنُّالبشرُّعلىُّغيبهُّ ،فقالُّتعاىل{ُّ:عامل ُّالغيب ُّفالُّيُّ ظهر ُّعلى ُّغيبهُّ

يناُّ،دُّ.حممدُّصاحلُّالغرسيُّ،مؤسسةُّالريانُّ،بريوتُّ،ط8422ُّ،8هـ2002ُّ/مُّ،صُّ 14بتصرفُّ .
ُّ
 -ُّ8السنةُّالنب ويةُّحجيةُّ وتد و
 -ُّ2السنةُّالنب ويةُّحجيةُّ وتد ويناُّ،دُّ.حممدُّصاحلُّالغرسيُّ،مؤسسةُّالريانُّ،بريوتُّ،ط8422ُّ،8هـ2002ُّ/مُّ،صُّ12ُّ، 14بتصرفُّ .
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أحداًُّ،إ َّالُّمنُّارتضىُّمنُّرس ٍ
ىُّ
ولُّفإنَّهُّيُّ سلكُّمنُّبـنيُّيديهُّومنُّخلفهُّرصداًُّ،ليـعلمُّأنُّقدُّأبـلغواُّرساالت ُُّّرِهبمُّوأحاطُّمباُّلديهم ُّوأحص ُّ
ك َّلُّشي ٍء ُّعدداً}ُّ[اجلنُّ ]21ُّ-ُّ24ُّ:
ُُُُُُُُّّّّّّّّ فإذاُّاختارُّاهللُّتعاىلُّذلكُّالرسولُّ،وأطلعهُّعلىُّغيبهُّخصهُّتعاىلُّمبزيدُّعنايةُّ،إذُّجيعلُّتعاىلُّبنيُّيديهُّحفظ ًةُّحيفظونهُّ،ويساوقونهُّ
علىُّماُّمعهُّمن ُّالوحيُّ ،وحيرسونهُّمن ُّشياطنيُّاإلنسُّواجلنُّ ،وإطالع ُّاهللُّتعاىلُّرسوله ُّاملصطفىُّالكرميُّ على ُّبعضُّماُّعنده ُّتعاىلُّ
منُّالغيبُّقدُّظهرُّجلياًُّمنُّاألحادي ثُّالكثريةُّاليتُّحتدَّثتُّعماُّعلمهُّمنُّالغيوب؛ُّاليتُّال ُّميكنُّأنُّتكونُّإالُّبوحيُّ،سواءُّمنُّذكرُّ

الغيب ُّالسحيق ُّيفُّالقدمُّ ،أمُّمنُّالغيب ُّالبعيد ُّالقادمُّ،وقدُّتوسعتُّيف ُّبيانُّذلكُّيف(ُّ:أشراط ُّالساعة)ُّوأقتصرُّعلىُّأربعة ُّأحاديثُّ
عامةُّ .
ُُُُُُُّّّّّّّ فعنُّعمرُّبنُّاخلطابُّقال"ُّ:قام ُّفيناُّالنيب ُّصلىُّاهللُّعليه ُّوسلمُّمقاماًُّ،فأخربناُّعنُّبدء ُّاخللقُّ،حىتُّدخلُّأهلُّ ُّاجلنة ُّمنازهلمُّ،
وأهل ُّالنارُّالنار"ُّ.رواهُّالبخاريُّ(  ُّ،)8وعنُّحذيفةُّبنُّاليمانُّقال"ُّ:قامُّفيناُّرسولُّاهللُّمقاماًُّ،ماُّتركُّشيئاًُّيكونُّيفُّمقامهُّذلك ُّإىلُّ
قيامُّالساعةُّإالُّحدَّثُّبهُّ،حفظهُّمن ُّحفظهُّ،ونسيهُّمنُّنسيهُّ،قدُّعلمهُّأصحايب ُّهؤالءُّ،وإنهُّليكونُّمنهُّالشيءُّقدُّنسيتهُّ ،فأراهُّ،

فأذكرهُّ،كماُّيذكرُّالرجلُّوجه ُّالرجلُّإذاُّغابُّعنهُّ،مثُّإذاُّرآهُّعرفه"ُّ.متفقُّعليهُّ،واللفظُّملسلمُّ( ُّ .ُّ)2
ُُُُُُُُّّّّّّّّ وقوله(ُّ:ماُّتركُّشيئاًُّ)ُّ...ُّ،أيُّملُّيتكُّأمراًُّمهماًُّذاُّبال؛ُّحيتاجونُّإىلُّمعرفتهُّإالُّأخربهمُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّبهُّ،وعنُّعمروُّ
بنُّأخطبُّاألنصاريُّقال"ُّ:صلىُّبناُّرسولُّاهللُّالفجرُّ،وصعدُّاملنربُّ،فخطبناُّحىتُّحضرتُّالظهرُّ،فنزلُّفصلىُّ،مثُّصعدُّاملنربُّ،فخطبناُّ
حىتُّحضرتُّالعصرُّ،مث ُّنزلُّفصلىُّ،مثُّصعد ُّاملنربُّ،فخطبناُّحىتُّغربت ُّالشمسُّ،فأخربناُّمباُّكانُّ،ومباُّهوُّكائنُّ،فأعلمنا ُّأحفظنا"ُّ.
رواهُّمسلمُّ( ُّ،)3وعنُّحذيف ةُّرضيُّاهللُّتعاىلُّعنهُّقال"ُّ:أخربنُّرسولُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّمباُّهوُّكائنُّإىلُّأنُّتقومُّالساعةُّ،فماُّ
منهُّشيءُّإالُّقدُّسألتهُّعنهُّ،إالُّأنُّملُّأسألهُّ:ماُّخيرج ُّأهلُّاملدينةُّمنُّاملدينة؟ُّ"ُّ.رواهُّمسلمُّ( ُّ .)4
ُُُُُُُُّّّّّّّّوكثريُّمماُّقالهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّوأخربُّبهُّأصحابهُّق دُّوقعُّوفقُّماُّقالُّ،وكلُّذلكُّالُّميكنُّأنُّيكونُّمنُّقدرةُّالبشرُّ،إمناُّهوُّ
منُّوحيُّاهللُّتعاىلُّلرسولهُّالكرمي ُّ،خاصةُّوأنهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّقدُّتكلمُّعلىُّاملاضيُّالسحيق ُّوهوُّبدءُّاخلليقةُّوالقادمُّالبعيد ُّوهوُّ
هلمُّكماُّذكرُّماُّبنيُّهذ ينُّالزمننيُّمنُّحوادثُّوأخبارُّمهمةُّ...ُّ،ووقائعُّ..،وكلُّذلكُّ
حىتُّيدخلُّأهلُّاجلنةُّمنازهلمُّ،وأهل ُّالنارُّمناز ُّ
ملُّيكتبُّ،والُّيكونُّذلكُّلهُّ،وملُّ
ُّ
ول}ُّوالسيماُّأنُّاملصطفىُّالكرمي ؛ُّملُّولنُّيقرأُّ،و
داخلُّيفُّقولهُّتعاىل{ُّ:إُّ َّال ُّمن ُّارتضىُّمن ُّرس ٍُّ
يطَّلعُّعلىُّكتبُّاألقدمنيُّإمناُّهوُّمنُّأنباءُّالغيبُّالذيُّيوحيهُّاهللُّتعاىلُّإليهُّ،وهلذاُّتكررُّقولهُّعزُّوجل{ُّ:ذلكُّمن ُّأنـُّباءُّالغيب ُّنوحيهُّ
إليك}ُّ[آلُّعمرانُّ،44:ويوسفُُّّ ]801
اء ّأَ عش َراط َها}ّ[محمدّ]29ّ:ومعّهذاّلمّيذكرّمنّأشراطّالساعةّفيّالقرآنّ
ّّّّّّّ فإلاّأضيفّإلىّلل ّقولهّتعالى{ّ:فَـ َق عد َ
ّج َ
هاّمفصلة ّ فيّالسنة ّالنبويةّالشريفةّ،علمناّأنّماّقاله ّصلىّاهللّعليهّوسلمّليسّمن ّعندهّ،ألنّلل ّكلَّهّ
شيءّ،إنماّجاءّبيان
َّ
منّالغيبّ ،وإنماّهوّالوحي ّغير ّالمتلوّ،وهو ّالسنةّ .وقدّتوسعتّفيّبيانّلل ّفيّ(أشراطّالساعة)ّواهللّتعالىّأعلمّ .

ُُُُُُُّّّّّّّخامساُّ:ملاُّخرجُّرسولُّاهللُّمنُّاملدينةُّإىلُّبدرُّلتلقيُّعريُُّّ قريشُّ،وخرجتُّقريشُّملنعُّعريهاُّوملالقاةُّالنيبُّاملصطفىُّالكرمي ُّوأصحابهُّ
وذلكُّكلهُّبتقديرُّاهللُّتعاىلُّليقضيُّأمراًُّكانُّمفعو ُّالًُّوعدهُّاهللُّتعاىلُّإحدىُّالطائفتني؛ُّالعريُّأوُّالنفريُّ،فلماُّسلمتُّالعريُُّّ،وتعنيُّالنفريُّ:
صارُّرسولُّاهللُّيسألُّربَّهُّعزُّوجلُّقبلُّبدءُّاملعركةُّبيومُّتنفيذُّما ُّ وعدهُّتعاىلُّبهُّ،حىتُّسقطُّرداؤهُّعنُّكتفيهُّمنُّشدةُّإحلاحهُّيفُّالدعاءُّ،
فخرجُّرسولُّاهللُّمنُّاخليمةُّوهوُّيثب ُّيفُّالدرعُّ،وهوُّيقول{ُّ:سيـهزم ُّاجلمع ُّويـولون ُّالدبـر}ُّ،مثُّأراهمُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم ُّمصارعُّ

 ُّ -ُّ8صحيحُّالبخاريُّ :كتابُّبدءُّاخللقُّ:بابُّق ولهُّتعاىل{ُّ:وهوُّالذيُّيبد ؤاُّاخللقُّمثُّيعيدوه} ُُّّ .
 -ُّ2صحيح ُّا لبخاريُّ:كتابُّالقدرُّ:بابُّ(وكانُّأمرُّاهللُّقدراًُّمقدورا)ُّوصحيحُّمسلمُّ:كتابُّالفنتُّ:بابُّإخبار ُّالنيبُّ(فيماُّيكونُّإىلُّقيامُّالساعةُّ،رقم ُّ(ُّ )23
 -ُّ3صحيح ُّمسلمُّ:يفُّالكتابُّ والبابُّالسابقنيُّ،رقم ُّ(ُّ )25
 -ُّ4صحيح ُّمسلمُّ:يفُّالكتابُّ والبابُّالسابقنيُّ،رقم ُّ(ُّ )24
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القومُّقبلُّبدءُّاملعركةُّبيومُّ،وهوُّيقولُّهلم"ُّ:هذاُّمصرع ُّ فالنُّغداًُّإنُّشاءُّاهلل"ُّفماُّزاولُّواحدُّمنُّالذينُّعينهمُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّ

مكانهُّباألمسُّ .

ُُُُُُُّّّّّّّ قالُّاهللُّتعاىل{ُّ:وإذ ُّيعدكم ُّاللَّه ُّإحدىُّالطَّائفتـني ُّأنـَّهاُّلكم ُّوتـودون ُّأ َّن ُّغيـر ُّذات ُّالشَّوكُّةُّ ُّتكون ُّلكم ُّويريد ُّاللَّه ُّأُّن ُّحي َّق ُّاحل َّقُّ
بكلماتهُّويـقطعُّدابرُّالكافرين}ُّ[األنفال ُّ،]2ُّ:عنُّعمرُّبنُّاخلطابُّرضيُّاهللُّتعاىلُّعنهُّقالُّ:ملاُّكانُّيومُّبدرُّنظرُّرسولُّإىلُّاملشركنيُّ
ُّ،مثُّمد ُّيديهُّ،فجعلُّيهتفُّبرب ه"ُّ:اللهمُّأجنزُّيلُّماُّوعدتينُّ،
َّ
وهمُّألفُّ،وأصحابهُّثالمثائةُّوتسعةُّعشرُّرجالًُّ،فاستقبلُّنيب ُّاهللُّالقبلة

تُّ:
اللهمُّآتينُّماُّوعدتينُّ"ُّ...ُّ،إىلُّآخرُّاحلديثُّ،وفيهُّسقوطُّردائهُّوالتزام ُّأيبُّبكرُّالصديقُّلهُّ،وقولهُّ:ياُّنيبَُّّاهللُّ،ويفُّبعضُّالروايا ُّ
كفاكُّمناشدتكُّربَّكُّ،فإنهُّسينجز ُّلكُّماُّوعدك"ُّ.رواهُّمسلمُّ( ُّ .ُّ)8
كُّ"ُّ...ُّ،مثُّذكرُّ
ُّ
ُُُُُُُّّّّّّّوعنُّابنُّعباسُّرضيُّاهللُّتعاىلُّعنهماُّ،أنُّرسولُّاهللُّقالُّوهوُّيفُّقبةٍ ُّيوم ُّبدر "ُّ:اللهمُّأنشدكُّعهدكُّووعد
ساعة ُّموعدهمُّ
بنحوهُّ،وفيهُّزيادة ُّخروجه ُّوهوُّيثبُّصلى ُّاهللُّعليهُّوسلم ُّيفُّالدرعُّ،وهوُّيقول{ُّ :سيـهزم ُّاجلمع ُّويـولون ُّالدبـرُّ،بل ُّال َُّّ

الساعة ُّأدهُّىُّوأمر} ُّ .رواهُّالبخاري ُّ(  ُّ،)2وعن ُّعمرُّبن ُّاخلطابُّرضي ُّاهللُّعنه ُّقالُّ:إن ُّرسولُّاهلل ُّصلىُّاهلل ُّعليهُّوسلمُّكان ُّيريناُّ
و َّ
مصارع ُّأهلُّبد ٍر ُّباألمسُّ.يقول"ُّ:هذا ُّمصرعُّفالنُّغداًُّإنُّشاء ُّاهلل"ُّقالُّعمرُّرضيُّاهللُّتعاىل ُّعنهُّ:فوالذيُّبعثهُّباحلقُّما ُّأخطؤواُّ
احلدودُّاليتُّحدَُّّرسولُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّ...ُّ،رواهُّمسلمُّ(  ُّ،)3زادُّأنسُّرضيُّاهللُّتعاىلُّعنهُّيفُّروايته"ُّ:ويضعُّيدهُّعلىُّاألرضُّ،

ههناُّوههناُّ .قالُّ:فماُّماطُّأحدهمُّعنُّموضعُّيدُّرسولُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم"ُّ.رواهُّمسلمُّ( ُّ )4
ّّّّّّّومنّاآليةّواألحاديث ّالسابقة ّيتضحّماّيليّ :
ُُُُُُُّّّّّّّأُُُّّّ-كونُّهذ اُّالوعدُّمنُّاهللُّتعاىلُّكانُّقبلُّاملعركةُّ،ألنُّسورةُّاألنفالُّنزلتُّبعدهاُّ،وأنُّالوعدُّجاءُّبصيغةُّاملضارعُّ{وإذ ُّيعدكمُّ
اللَّه}ُّوكذاُّرغبةُّاملسلمنيُّ{وتـودون ُّأ َّنُّغيـر ُّذاتُّالشَّوكةُّتكون ُّلكم}ُّمماُّيدلُّعلىُّأنُّذلكُّكلهُّكانُّقبلُّبدءُّاملعركةُّ .
ُُُُُُّّّّّّبُّ ُّ -إخبارهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّالصحابةُّرضيُّاهللُّتعاىلُّعنهمُّأنُّاهللُّتعاىلُّوعدهُّإحدىُّالطائفتنيُّ،وذلكُّقبلُّبدءُّاملعركةُّ،
وقبلُّنزولُّهذهُّاآليةُّ .
ُّإجنازُّماُّوعدهُّوتعهدُّبهُّ،وذلكُّقبلُّبدئهاُّ .
ُُُُُُّّّّّّجُُّّ-مناشدتهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّربهُّتعاىل
َّ
حتديدهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّمصارعُّالقومُّقبلُّقتلهمُّ،معُّحتديدُّمكانُّمصارعهمُّ ،
ُّ
ُُُُُُُّّّّّّّدُُّّ -
ُُُُُُُّّّّّّّهـ ُّ -ُّ-سؤالهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّقتلىُّمشركيُّقريشُّوهمُّيفُّالقليبُّ:هلُّوجدواُّماُّوعدهمُّاهللُّتعاىلُّورسولهُّصلىُّاهللُّعليهُّ
وسلم؟ُّفإنهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّوجدُّماُّوعدهُّاهللُّتعاىلُّحقاًُّ.كماُّيفُّأحاديثُّابنُّعمرُّوأيبُّطلحةُّعندُّالبخاريُّ،وعمرُّوأنسُّرضيُّ
اهللُّتعاىلُّعنهمُّعندُّمسلمُّ(  ُّ،)5وكلُّذلكُّالُّميكنُّأنُّيكونُّباالجتهادُّ،إمناُّهوُّوحيُّمنُّاهللُّتعاىلُّ،وملُّيردُّيفُّالقرآنُّالكرميُّ،مماُّيدلُّ

علىُّأنُّالسنةُّالنبويةُّوحيُّ،واهللُّتعاىل ُّأعلمُّ )4 (.

ثالثاّ:اآلياتّالقرآنيةّالتيّتأمرّبطاعتهّصلىّاهللّعليهّوسلمّوهذاّاألمرّجاءّبصورّمتعددةّمنهاّ :
ُُُُُُّّّّّّ ّ -ّ 2األمرّبطاعته ّصلى ّاهللّعليه ّوسلمّمقرونة ّبطاعة ّاهللّتعالى ُّومن ُّأمثلةُّهذه ُّالصورةُّ:قول ُّاهلل ُّتعاىلُّ{قل ُّأطُّيعوا ُّاللَّهُّ
و َّالرسولُّفإن ُّتـولَّواُّفإ َّن َّ
ُّالله ُّالُّحيبُّ ُّ الكافرين}ُّ[آلُّعمران ُّ،]32ُّ:فاملالحظُّيفُّهذهُّاآليةُّ،وغريهاُّمنُّاآلياتُّ(يفُّسورةُّ:آلُّعمرانُُّّ، 832
 -ُّ8صحيح ُّمسلمُّ:كتابُّاجلهاد ُّ:بابُّاإلمدادُّباملالئكة ُّيفُّغزوةُّبدرُّ،رقمُّ(ُّ )51
 -ُّ2صحيح ُّالبخاريُّ:كتابُّالتفسريُّ:سورةُّاقتبتُّالساعةُّ:بابُّق ولهُّتعاىل{ُّ:سيهزم ُّاجلمعُّ وي ولونُّالدبر}ويفُّغريمهاُّ .
 ُّ -ُّ3صحيحُّمسلمُّ:كتابُّاجلنةُّ:بابُّعرضُّمقعدُّامليتُّمنُّاجلنةُّأوُّالنارُّعليهُّ،رقم ُّ(ُّ )24
 ُّ -ُّ4صحيحُّمسلمُّ:كتابُّاجلهاد ُّ:بابُّغزوةُّبدرُّ،رقمُّ(ُّ )13
 ُّ -ُّ5البخاريُّ :كتابُّاجلنائزُّ :بابُّماُّجاءُّيفُّعذابُّالقربُّ،وكتابُّاملغازيُّ:بابُّقتلُّأيبُّجهلُّ.مسلمُّ:كتابُّاجلنةُّ:بابُّعرضُّمقعدُّامليتُّمنُّاجلنةُّرقم ُّ (ُّ )22-ُّ24
 ُّ -ُّ4السنةُّالنب ويةُّوحيُّ ،دُّ.خليلُّبنُّإبراهيم ُّمالُّخاطرُّ،جممعُّامللكُّفهدُّلطباعةُّاملصحفُّالشريف ُّ،صُّ ُّ 81:33ُّ:
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السنّـ ـ ـةّالنبـ ـ ـويةّوحيّرب ـ ـ ـانيّ،منـ ـ ـاقشةّلدعاوىّأع ـ ـ ـداءّالس ـ ـ ـنـةّال ـ ـنـ ـبـويـةّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّإعدادّ:محـ ـ ـ ـ ـ ــمدّأحم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدّص ـ ـ ـ ــبرة

والنساءُّ:اآليةُُّّ، 41واألحزابُّ:اآليةُُّّ) .28ُّ،34اقتانُّطاعةُّالرسولُّعليهُّالصالةُّوالسالمُّ،بطاعتهُّتعاىلُّبواوُّالعطفُّ،ومعلومُّعندُّعلماءُّاللغةُّ
اكُّ،وهذاُّيعينُّأنُّطاعةُّالرسولُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّمأمورُّهباُّكطاعةُّاهللُّتعاىلُّ،وأحياناًُّيأيتُّهذاُّ
ُّ
أنُّالعطفُّبالواوُّيفيدُّمطلقُّاالشت
األمرُّمكرراًُّبواوُّالعطف ُّمعُّإعادةُّاألمر ُّبالطاعةُّ،ومنُّأمثلةُّهذه ُّالصورةُّ(ُّ) 3قوله ُّتعاىل{ُّ:ياُّأيـهاُّالَّذين ُّآمنواُّأطيعو َّ
اُّالله ُّوأطيعواُّ
َّالرسولُّوأويل ُّاألمر ُّمنكم ُّفُّإن ُّتـنازعتم ُّيف ُّشي ٍء ُّفـردوهُّإىل ُّاللَّه ُّو َّالرسول ُّإنُّكنتم ُّتـؤمنون ُّباللَّه ُّواليـوم ُّاآلخر ُّذلك ُّخيـر ُّوأحسن ُّتأويالً}ُّ
يعُّ،
[النساءُّ51ُّ:وانظرُّاملائدة ُّ،]12:إنُّتكرارُّالعاملُّ(أطيعوا)ُّمعُّحرفُّالواوُّيفيدُّعمومُّتأكيدُّوجوبُّطاعتهُّفيماُّاستقلُّبهُّمنُّالتشر ُّ
كماُّأكدُّذلكُّاإلمامُّالشاطيبُّحنيُّقال"ُّ:وسائرُّماُّقرنُّفيهُّطاعةُّالرسولُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّبطاعةُّاهللُّ،دال ُّعلىُّأنُّطاعةُّاهللُّماُّ
أمرُّبهُّوهنىُّعنهُّيفُّكتابهُّ،وطاعةُّالرسولُّماُّأمرُّبهُّوهنىُّعنهُّمماُّجاءُّبهُّمماُّليسُّيفُّالقرآنُّ،إذُّلوُّكانُّيفُّالقرآنُّلكانُّمنُّطاعةُّاهلل"ُّ.
ُّ
( ُّ )8
ُُُُُُُّّّّّّّّ-ّ0األمرّبطاعتهّصلىّاهللّعليهّوسلمّضمناّمعّطاعةّالرسلّالسابقين ُّ:ومنُّأمثلةُّهذهُّالصورةُّقولُّاهللُّتعاىل{ُّ:وماُّأرسلناُّ
من ُّرس ٍ
ول ُّإ َّال ُّليطاع ُّبإذُّن َّ
ُّالله} ُّ[النساءُّ:اآليةُُّّ،ُّ]44ومعلوم ُّبالضرورةُّأنهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم ُّأحدُّالرسلُّ،وبالتايلُّهوُّداخل ُّيفُّ
حكمُّالطاعةُّاملقررةُّللرسلُّعامةُّ،بلُّإنُّطاعتهُّآكدُّوأشدُّلزوماً؛ُّألنُّشريعتهُّعامةُّ،ورسالتهُّخامتةُّالرساالت( ُّ،ُّ)2فإذاُّثبتُّهذاُّكانتُّ
سنتهُّحجةُّوتشريعاًُّواجباً ُّإىلُّقيامُّالساعةُّ .

ُُُُُُّّّّّّّ -ّ 8األمر ّبطاعته ّصلى ّاهلل ّعليه ّوسلم ّاستقالالّ ُّ :وقد ُّسلك ُّالقرآن ُّالكرمي ُّمسالك ُّعدة ُّومتنوعة ُّيف ُّبيان ُّهذه ُّالصورةُّ،
وبدالالتُّخمتلفةُّ،منُّذلكُّ :
الصالةُّوآتو َّ
اُّالرسولُّلعلَُّّكمُّتـرمحون}ُّ[النورُّ:
ُُُُُُُّّّّّّّأ)ّماّجاءّمنّاألمرّبطاعتهّصراحةُّومنُّأمثلتهُّقولهُّتعاىل{ُّ:وأقيموا َّ
اُّالزكاة ُّوأطيعو َّ
ُّالرسول ُّفـقدُّأطاع َّ
ُّالله}ُّ[النساءُّ،ُّ] 10ُّ:وقدُّعلقُّابنُّكثريُّعلىُّهذهُّاآليةُّبقولهُّ:خيربُّتعاىلُّعنُّعبدهُّ
.ُّ]54وقول هُّتعاىل{ُّ:منُّيطع َّ
ورسولهُّحممدُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّبأنُّمنُّأطاعهُّفقدُّأطاعُّاهللُّ،ومنُّعصاهُّفقدُّعصىُّاهللُّ(  ُّ ...ُّ)3ويفُّهذاُّإشارةُّإىلُّحجيةُّالسنةُّ

النبوية؛ُّ ألنُّطاعة ُّالرسولُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّالُّتتحققُّإالُّإذاُّعملُّبقولهُّواقتدىُّبفعلهُّ( ُّ .ُّ)4
ُُُُُُُّّّّّّّب)ّاألمرّباتباعهُّ،يفُّقولهُّتعاىل{ُّ:فآمنواُّباللَّهُّورسولهُّالنَّيبُِّاأل ِم ِيُّالَّذيُّيـؤمنُّباللَّهُّوكلماتهُّواتَّبعوهُُّّلعلَّكمُّتـهتدون} ُّ[األعرافُّ:
ُّالله ُّفاتَّبعون ُّحيببكم َّ
ُّ]851وقولهُّتعاىل ُّ{قل ُّإن ُّكنتم ُّحتبون َّ
ُّالله} ُّ[آلُّعمرانُّ]38ُّ :فاهللُّسبحانه ُّوتعاىلُّملُّيأمر ُّباتباعهُّبل ُّجعلُّ
ُّ،ومنُّ
ُّ
ذلكُّاالتباعُّمنُّلوازمُّحمبتهُّ،وهبذاُّيثبتُّأنُّمنُّملُّيتبعُّالسنةُّالنبويةُّ،وملُّيرُّالعملُّهباُّواجباًُّ،فهوُّيفُّدعوىُّحمبتهُّهللُّتعاىلُّكاذب
كانُّيفُّهذهُّالدعوىُّكاذباًُّ،فهوُّيفُّدعوىُّإميانهُّباهلل ُّتعاىل ُّكاذبُّبالُّمريةُّ( ُّ .ُّ)5

ُّمثَُّّالُّجيدواُّ
ُُُُُُُّّّّّّّج)ّومماّجاءّفيّاألمرّبطاعتهّبطريقّالداللة ُّ،قولهُّتعاىل{ُّ:فالُّوربِك ُّالُّيـؤمنون ُّح َّىتُّحي ِكموكُّفيماُّشجرُّبـيـُّنـهم ُّ
يفُّأنـفسهمُّحرجاًُّممَّاُّقضيتُّويسلِمواُّتسليماً}ُّ[النساءُّ]45ُّ:؛ُّذلكُّألن احلكمُّيفُّالظاهرُّيعينُّاالنقيادُّيفُّالباطنُّ،وهذهُّهيُّالطاعةُّ
والتسليمُّ(  ُّ)4املطلوبانُّحلجيةُّ السنةُّالنبويةُّبطريقةُّغريُّمباشرةُّ،ومنُّهذاُّأيضاُّقولهُّتعاىل{ُّ:إَُّّمناُّالمؤمنونُّالَّذي نُّآمنواُّباللَّهُّورسوله ُّوإذ ُّاُّ
كانواُّمعهُّعلىُّأم ٍرُّجام ٍع ُّملُّيذهبواُّح َّىتُّيستأذنوه}ُّ[النورُّ] 42ُّ:يقولُّاإلمامُّابنُّالقيم((ُّ:فإذاُّجعلُّمنُّلوازمُّاإلميانُّأهنمُّالُّيذهبونُّ

مذهباًُّإذاُّكانوا ُّمعهُّصلى ُّاهلل ُّعليهُّوس لم ُّإال ُّباستئذانهُّ ،فأوىلُّأن ُّيكون ُّمنُّلوازمه ُّأال ُّيذهبواُّإىل ُّقول ُّوالُّمذهب ُّعلمي ُّإال ُّبعدُّ

-ُّ8امل وافقاتُّيفُّأصولُّالشريعةُّ(ُّ .ُّ) 80/4
 -ُّ2انظرُّ:مكانةُّالسنةُّيفُّالتشريع ُّاإلسالميُُّّ/دُّ.حممدُّلقمانُّالسلفيُّ(صُُّّ .ُّ) 31
ُّ -ُّ3تفسريُّالقرآنُّالعظيمُُّّ/للحافظُّابنُّكثريُّ(ُّ) 521/ 8طُّ.عيسىُّالبايبُّاحلليبُّوشركاهُّ .
 -ُّ4انظرُّ:مكانةُّالسنةُّيفُّالتشريع ُّاإلسالميُّ(صُُّّ .ُّ) 41
 -ُّ5انظرُّمقدمةُّحتفةُّاألحوذي ُّللمباركفوريُّ(صُُّّ) 2املكتبة ُّالسلفيةُّ،طُّ.الثانيةُّ.املدينة ُّاملنورةُّ .
 ُّ -ُّ4انظرُّ:تفسريُّالقرآنُّالعظيمُّ/للحافظُّابنُّكثريُّ(ُّ .ُّ) 820/8
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استئذانهُّ،وإذنهُّيعرفُّبداللةُّماُّجاءُّبهُّعلىُّأنهُّأذنُّفيهُّ،وهذاُّمنُّمتامُّالطاعةُّاليتُّتؤكدُّحجيةُّالسنةُّالنبويةُّ( ُّ)8بطريقةُّغريُّمباشرة))ُّ
ُّ .
ُُُُُُُّّّّّّّد)ّماّجاءّفيّاألمرّبطاعتهّبطريقّالتحذيرّمنّالمخالفة ُّقولهُّتعاىل{ُّ :فـليحذر ُّالَّذين ُّخيالفون ُّعن ُّأمره ُّأُّن ُّتصيبـهم ُّفتـنة ُّأوُّ
يصيبـهم ُّعذاب ُّأليم}ُّ[النورُّ ،ُّ]43ُّ :فإذاُّحذر ُّسبحانهُّوتعاىل ُّمنُّخمالفته ُّصلىُّاهلل ُّعليهُّوسلمُّ ،فهذاُّيوجب ُّطاعتهُّ،وأيضاً ُّقولهُّ
تعاىل{ُّ:وماُّنـهاكُّمُّعنه ُّفُّانـتـهوا}ُّ[احلشرُّ:منُّاآليةُُّّ،]2فإذاُّحذر ُّ سبحانهُّوتعاىلُّهنىُّعنُّخمالفتهُّفهذاُّيوجبُّاإلميانُّبهُّ( ُّ)2وطاعتهُّ،
وهذاُّتأكيدُّحلجيةُّالسنةُّالنبويةُّ .

ّّّّّّوجوبّطاعةّالنبي ّبعدّوفاتهّ :
ُُُُُُّّّّّّ وكماُّوجبُّعلىُّالصحابةُّبأمرُّاهللُّيفُّالقرآنُّاتباعُّالرسولُّوطاعتهُّيفُّحيات هُّ،وجبُّعليهمُّوعلىُّمنُّبعدهمُّمنُّاملسل منيُّاتباعُّ
سنُّتهُّبعدُّوفاته ُّ قالُّتعاىل{:وماُّحممدُّإالُّرسولُّقدُّخلتُّمنُّقبلهُّالرسلُّأفإنُّماتُّأوُّقتلُّانقلبتمّعلىّأعقابكم ُّ ُّومنُّينقلبُّعلىُّ
عقبيهُّفلنُّيضر ُّاهللُّشيئا}[آل ُّعمرانُّ، ُّ]844:ألنُّالنصوصُّاليت ُّأوجبتُّطاعتهُّعامةُّملُّتقيد ُّذلكُّبزمنُّحياتهُّ،والُّبصحابته ُّدونُّ
غريهمُّ،وألنُّالعلة ُّجامعةُّبينهمُّوبني ُّمنُّبعدهمُّ،وهي ُّأهنمُّأتباعُّلرسول ُّأمرُّاهللُّباتباعه ُّوطاعتهُّ،وألنُّالعلة ُّأيضاُّجامعةُّبني ُّحياتهُّ
ووفاتهُّ،إذُّكان ُّقولهُّوحكمهُّوفعلهُّناشئا ُّعنُّمشرعُّمعصومُّأمر ُّاهللُّبامتثالُّأمرهُّ،فال ُّخيتلفُّاحلالُّبنيُّأن ُّيكونُّحياُّأوُّبعد ُّ ُّوفاتهُّ،
وقدُّأرشد ُّ إىلُّوجوبُّاتباعُّسنتهُّحيثُّيغيبُّاملسلمُّعنهُّحنيُّبعثُّمعاذُّبنُّجبلُّإىلُّاليمنُّ.فقالُّله«ُّ:كيفُّتقضيُّإذاُّعرضُّ
لكُّقضاء؟»ُّ قالُّ:أقضيُّبكتابُّاهللُّ،قال «ُّ:فإنُّملُّيكنُّيفُّكتابُّاهلل؟»ُّقالُّ:فبسنُّ ةُّرسولُّاهللُّ،قال«ُّ:فإنُّملُّيكنُّيفُّسنةُّرسولُّ
أييُّوالُّآلوُّ،فضربُّرسولُّاهللُّعلىُّصدرهُّ،وقال «ُّ:احلمدُّهللُّالذيُّوفقُّرسولُّرسولُّاهللُّملاُّيرضيُّرسولُّاهلل»ُّ
اهلل؟»ُّقالُّ:أجتهدُّر ُّ
( ُّ .)3
ُُُُُُُّّّّّّّ كماُّحثُّعلىُّوجوبُّالعملُّبسنتهُّبعدُّوفاتهُّيفُّأحاديثُّكثريةُّجداُّبلغتُّحدُّالتواترُّاملعنويُّ،منهاُّماُّرواهُّاحلاكمُّوابنُّعبدُّ
كتُّفيكمُّأمرينُّلنُّتضلواُّماُّمتسكتمُّهبماُّ:كتابُّاهللُّوسنيت»ُّ( ُّ،)4وأخرجُّالبخاريُّواحلاكمُّعنُّأيبُّهريرةُّ
ُّ
الربُّأنُّرسولُّاهللُّ،قال«ُّ:تر
عنُّرسولُّاهلل ُّقال «ُّ:كلُّأميتُّيدخلونُّاجلنةُّإالُّمنُّأىب»ُّقالوا ياُّرسولُّاهللُّومنُّيأىب؟ُّقال«ُّ:منُّأطاعينُّدخلُّاجلنةُّ،ومنُّعصانُّ
جُّأبوُّعبدُّاهللُّاحلاكمُّعنُّابنُّعباسُّأنُّرسولُّاهللُّقالُّيفُّخطبةُّالوداع «ُّ:إنُّالشيطانُّقدُّيئسُّأنُّيعبدُّبأرضكمُّ،ولكنُّ
ُّ
فقدُّأىب»ُّ وأخر
رضيُّأنُّيطاعُّفيماُّسوىُّذلكُّمماُّحتقرونُّمنُّأعمالكمُّفاحذرواُّ،إنُّقدُّتركتُّفيكمُّماُّإنُّاعتصمتمُّبهُّفلنُّتضلواُّأب داُّ:كتابُّاهللُّ
الةُّالصبحُّ،فوعظناُّموعظةُّبليغةُّذرفتُّمنهاُّالعيونُّ
ُّ
وسنةُّنبيه» ُّ،وأخرجُّابنُّعبدُّالربُّعنُّعرباضُّبنُّساريةُّقالُّ:صلىُّبناُّرسولُّاهللُّص
ووجلتُّمنهاُّالقلوبُّفقيلُّ:ياُّرسولُّاهللُّكأهناُّموعظةُّمودعُّفأوصناُّ،قال«ُّ:عليكمُّبالسمعُّوالطاعةُّوإنُّكانُّعبداُّحبشياُّ،فإنهُّمنُّ
األمور؛ُّفإنُّ
ُّ
يعشُّمنكمُّفسريىُّاختالفاُّكثرياُّ،فعليكمُّبسنيتُّوسنةُّاخللفاءُّالراشدينُّاملهدينيُّ،عضواُّعليهاُّبالنواجذُّ،وإياكمُّوحمدثات ُّ
كلُّبدعةُّضاللة»ُّ( ُّ،)5م نُّأجلُّهذاُّعينُّالصحابةُّبتبليغُّالسنةُّألهناُّأمانةُّالرسولُّعندهمُّإىلُّاألجيالُّاملتالحقةُّمنُّبعدهمُّ ،وقدُّ
رحمُّاهللُّامرءاُّمسعُّمقاليتُّفأداهاُّكماُّمسعهاُّ،فربُّمبلغُّأوعىُّمن ُّسامع»ُّ
ُّ
رغبُّرسولُّاهللُّيفُّتبليغُّالعلمُّعنهُّإىلُّمنُّبعدهُّبقوله«ُّ:
( ُّ )2 (.)4
 -ُّ8انظرُّ:إعالمُّاملوقعنيُُّّ/لإلمامُّابنُّالقيمُّ(ُّ) 51/8املكتبة ُّالتجارية ُُّّ-مصرُّ .
ُّ -ُّ2انظرُّ:امل وافقاتُّيفُّأصولُّالشريعةُُّّ/لإلمامُّالشاطيبُّ(ُّ ) 80/4
 ُّ -ُّ3أخرجهُّأمحد ُّ،وأبوُّداود ُّ،والتمذي ُّ،والدارمي ُّ،والبيهقيُّيفُّ"ُّاملدخلُّ" ُّ،وابنُّسعدُّيفُّ"ُّالطبقاتُّ" ُّ،وابنُّعبدُّالربُّيفُّ"ُّجامعُّبيانُّالعلمُّوفضلهُّ "»ُّ .
-ُّ4أخرجه ُّاحلاكمُّ وابنُّعبدالربُّيف"ُّجامعُّبيانُّالعلمُّ" ُّ، 24ُّ/2ُّ:والبيهقيُّعنُّأيبُّهريرة ّ
ُّ" -ُّ5جامعُّبيانُّالعلمُّ" ُّ 812ُّ/2ُّ:وأخرجهُّالتمذيُّأيضاُّ وأبوُّداودُّ واإلمامُّأمحدُّ وابنُّماجهُّ،وقالُّاحلافظُّأبوُّنعيم «ُّ:هوُّحديث ُّجيدُّ،منُّصحيح ُّحديث ُّالشاميني» ُّ
البيهقيُّبتقدميُّوتأخري ُّوزيادةُّعندُّبعضهمُّ ُّ.
ُّ
ُّ" -ُّ4جامعُّبيانُّالعلمُّ" ُّ31ُّ/8ُّ:وأخرجهُّابنُّحبانُّيفُّ"ُّصحيحهُّ"ُّ وأبوُّداودُّ والتمذيُّوحسنه ُّ،والنسائي ُّ،وابنُّماجه ُّ،و
 -ُّ2هذاُّالبحثُّدمجُّلعدةُّمصادرُّأمههاُّالسنةُّالنب وية ُّوحيُّ،خليلُّبنُّإبراهيم ُّمالُّخاطرُّ والدكتورُّالسباعيُّ السنةُّالنب ويةُّومكانتهاُّ والسنةُّالنب ويةُّوحيُّدُّ.أبوُّلبابةُّبنُّالطاهرُّ
حسنيُّنشرُّجممعُّامللكُّفهدُّ والدكتورُّالشربيين ُّالسنةُّالنب ويةُّيفُّكتاباتُّأعداءُّالسنةُّحبثُّ:أدلةُّحجيةُّالسنةُّالنب ويةُّ وغريهم ُّ
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البحثّالرابعّ:األدلةّمنّالسنةّالنبويةّعلىّأنّالسنةّوحيّلنبيهّمحمد ّ
ُُُُُُُّّّّّّّالُّيعرفُّنيبُّغريُّحممد ُّ أحيطتُّسريتهُّوسنتهُّباعتناءُّكبريُّ،وأحصيتُّإحصاءُّدقيقاُّ،ودونتُّبأدقُّالتدوينُّ،وقدُّهيأُّاهللُّعزُّ
وجلُّحلفظُّالسنةُّعواملُّكثريةُّ،داخلةُّيفُّأقدارُّاهللُّتعاىلُّ اليتُّأوجدهاُّحلفظُّذكرهُّوحفظُّبيانُّالذكرُّذلكُّأنُّاملسألةُّمعقولةُّومرتبطةُّ
ُّ،ووجهّتعليقهاّأن ّالقرآنّالكريمّمرتبطّبشخص ّالنبي  ّ منّجهة ّتلقيهّعنّاهللّتعالى ّوإبالغهّلألمةّكماّتلقاهّ،لفظا ّومعنىّ،

وجهة ّتفويض ّاهللّتعالىّلهّأنّيبين ّللناسّمرادهّمنهّ .

ُُُُُُُّّّّّّّمنُّهاتنيُّاجلهتني ُّ ،نشأتُّعالقةُّارتباط ُّبنيُّالقرآنُّوالسنةُّ ،أشبهُّبعالقة ُّالقرابةُّاليتُّال ُّميكنُّفصلهاُّأو ُّفصمهاُّ،ف من ّحاولّ
االستداللّبالقرآنّبمعزلّعنّالسنةّ،أوّاالستداللّبالسنةّبمعزلّعنّالقرآنّ،كمنّحاولّالتفريقّبينّأغصانّالشجرةّوأصلهاّ،

وبينّالقريب ّوقريبهّ،وكل ّمحاولةّلالستغناء ّبأحد هماّعن ّاآلخرّ ،فإنماّهو ّضربةّالزبّ ،وسيرّفي ّعمايةّ،وخروج ّعن ّالنهجّ
المستقيمُّ،ذلكُّأنُّالسنةُّصنوُّالقرآنُّوقرينتهُّيفُّاالستداللُّواالحتجاجُّ،واهللُّتعاىلُّتكفلُّحبفظهماُّمعاُّيفُّقوله{ُّ:إنَّاُّحننُّنـَّزلناُّال ُِّذكرُّ
وإنَّاُّلهُّحلافظون}ُّ[احلجرُّ ]1:والذكرُّيشملهماُّ معاُّ،والعواملُّالتارخييةُّالواقعيةُّدالةُّعلىُّذلكُّ،وأمههاُّأربعةُّ :

ّّّّّّ(ّ) 2الحفظّفيّالصدور ُّ:فقدُّكانُّالصحابةُّيتلقونُّمنه ُّسنتهُّفيعوهناُّوحيفظوهناُّيفُّصدورهمُّ،كماُّكانواُّحيفظونُّالقرآنُّ،إالُّ
أهنمُّيفُّحفظهاُّيتفاوتونُّ ،فمنهمُّمنُّحيفظهاُّبلفظها ُّومعناهاُّفيؤديهاُّكذلكُّ ،ومنهمُّم نُّحيفظهاُّباملعىنُّ ،فيؤديُّمعناهاُّبألفاظه ُّهوُّ،
ُّهم ُّواحدُّ،ضعوهُّنصبُّأعينهمُّعندُّاألداءُّ،وهوُّأنُّكلُّماشكُّفيهُّ،أوملُّيتحققهُّاملتلقيُّ،أوُّ
ومنهمُّمنُّيزاوجُّبينهماُّ،وجيمعهمُّمجيعاً ٌّ
خافُّأنُّيكونُّقدُّسهاُّفيهُّ،فإنهُّيسقطهُّ،والُّيضيفهُّللنيبُّوالُّيرويهُّ،وهبذاُّطمأنتُّاألمةُّإىلُّأنُّكلُّماُّوصلناُّعنه مُّبطريقةُّمقبولةُّ،
مماُّأسندوهُّللمعصومُّفهوُّحقُّ،وصدقُّ،ألهنمُّالُّيستجيزونُّأنُّيقولواُّعليهُّماملُّيقلُّ،لعلمهمُّبالوعيد ُّالشديدُّالواردُّيفُّذلكُّ .
ُُُُُُّّّّّّ(ّ)0المذاكرة ُّ :فقدُّكانواُّيذاكرونُّاحلديثُّ،ويراجعونُّحمفوظهمُّمنهُّ،وينشرونهُّبينهمُّ،فكانُّاحلاضرُّخيربُّالغائبُّ،والذاكر ُّينبهُّ
الناسيُّ،فانتشرتُّالسنةُّبينهمُّباملذاكرةُّ،وعمُّأرجيهاُّبينهمُّبالتطبيقُّ،ووصلواُّيفُّحرصهمُّعلىُّحفظُّالسنةُّوتلقيهاُّمنُّمشكاةُّالنبوةُّ،
اُّيتناوبونُّعلىُّجمالسهاُّ،خمافةُّأنُّيفومهمُّشيءُّمنهاُّ،ومنهمُّمنُّنذرُّنفسهُّللحضورُّيفُّكلُّاجملالسُّحىتُّالُّيفوتهُّشيءُّ،كماُّ
ُّ
أهنمُّكانو
كانُّمنُّأيبُّهريرة ُّوغريهُّ .
ُُُُُُّّّّّّ(ّ)8الكتابة ُّ :فقدُّكانُّمجاعةُّمنُّالصحابةُّيكتبونُّماُّمسعواُّمنُّرسولُّهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّمنُّاألحاديثُّيفُّصحائفُّهلمُّ،
وأورثوهاُّمنُّبعدهمُّ،وكانتُّهذهُّالصحفُّذائعةُّمنتشرةُّيفُّزماهنمُّ،خالفاُّملاُّيأفكهُّاملستشرقونُّالذينُّيزعمونُّأنُّشيئاُّمنُّالسنة ُّملُّ
يدونُّ يفُّعهدهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّ،وهذهُّالصحفُّاليتُّوصلتُّإليناُّبأدقُّاملوازينُّالعلميةُّ،تفضحهمُّ .
ُُُُُُّّّّّّ(ّ) 3الرحلةّفيّطلبّالحديث ُّ :وهذهُّقدُّأبدعهاُّاملسلمونُّ،فلمُّيكنُّيفُّأمةُّمنُّاألممُّغريُّاملسلمنيُّ،االغتابُّيفُّمجعُّأقوالُّ
أنبيائهمُّ،وتصنيفهاُّ ،ومقارنتهاُّومساعهاُّمراراُّ،فقدُّكان ُّ الرجلُّمنهمُّيرحلُّيفُّحديثُّواحدُّمسريةُّشهرُّ،وكانُّيرحلُّيفُّلقاءُّشيخُّواحدُّ
منُّخراسانُّإىلُّحدودُّالصنيُّ،وملُّيبقُّبلدُّفيهُّمنُّيسمعُّاحلديثُّملُّيـرحلُّإليهُّ،فأسفرتُّهذهُّالرحلةُّعنُّتقعيدُّموازينُّدقيقةُّحفظُّ
اهللُّهباُّالسنةُّمنُّالضياعُّ،حتقيقاُّلوعدُّاهللُّيفُّكتابهُّ،وإكراماُّهلذهُّاألمةُّونبيهاُّ،وهذهّبعض ّتل ّالموازينُّ .
ُّ،ونتجُّعنُّهذاُّأنهُّالُّيستطيعُّأيُّ
ُّ
ُُُُُُُّّّّّّّأُّ ُّ -إحصاءُّحديثُّأهلُّبلدُّ،وشيوخهُّ،وتالمذمهمُّ،حىتُّأحصواُّمنهمُّمنُّروىُّحرفاُّواحداً
كاذبُّأنُّيدخلُّيفُّحديثُّأهلُّذلكُّالبلدُّما ُّليسُّمنهُّ،فإذاُّأدخله ُّعرفُّأنهُّليسُّمنهُّ .
ُُُُُُّّّّّّبُّ ُّ -روايةُّاحلديثُّالواحدُّم نُّأوجهُّكثريةُّ،عنُّشيوخُّعديدينُّ،قدُّيصلونُّأحياناُّإىلُّمائةُّشيخُّ،وقدُّيـعدونُّبالعشراتُّ،ونتجُّ
عنُّذلكُّ،مقارنةُّاملتونُّ،ومعرفةُّماُّزيدُّفيهاُّمماُّنقصُّمنهاُّ،وماُّشذُّمماُّملُّيشذُّ،فاطمأنتُّاألئمةُّبعدُّهذهُّاملقارنةُّإىلُّسالمةُّاملتونُّ
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منُّاألوهامُّ،والتحريفُّ،والتصحيفُّ،واإلدراجُّ،وما ُّ إىلُّذلكُّ،وكلُّلفظةُّشكواُّفيهاُّ،فإهنمُّحييطوهناُّبالريبةُّ،ويكتبوهناُّلينصواُّعلى ُّأهناُّ
الُّأصلُّهلاُّ،أوُّمشكوكُّفيهاُّ،أوُّحمتملةُّ .
ُُُُُُّّّّّّجُّ ُّ -تصنيفُّالرواةُّعلى ُّطبقاتُّ،فمنهمُّاحلافظُّالناقدُّاجلهبذُّ ،ومنهمُّالصدوقُّاملتوسطُّ،ومنهمُّمن ُّليسُّكذلكُّ،فقدموا ُّيفُّ
االحتجاجُّأحاديثُّاحلفاظُّال ثقاتُّ،وأتبعوهاُّبأحاديثُّالصدوقنيُّاملتوسطنيُّ،ونظرواُّيفُّأحاديثُّمنُّليسُّكذلكُّ،فإنُّوافقتُّماُّعندُّ
الصنفنيُّ،فهيُّمقبولةُّ،وإنُّخالفتُّ،كتبوها ُّليعرفُّأهناُّغريُّمعمولُّهباُّ،أوُّمتوقفُّفيهاُّ .
ُُُُُُُّّّّّّّدُّ ُّ -التدقيقُّيفُّسريُّمحلةُّاحلديثُّعنُّقربُّ،واختبارُّعدالتهمُّوضبطهمُّومدىُّموافقتهمُّأو ُّخمالفتهمُّ،فعرفواُّب ذلكُّكلُّواحدُّ
علىُّحقيقتهُّ ،ونزلوهُّمنزلتهُّ،بالُّشططُّ،والُّتقصريُّ .
ُُُُُُُّّّّّّّ وبذلكُّوضعواُّسداُّمنيعاُّبنيُّالكذبةُّوالدسُّيفُّالسنةُّالنبويةُّ،فإذاُّجاءُّأحدُّحبديثُّيرويهُّعنُّالكوفينيُّمثالُّ،نظرواُّهلُّهوُّمنُّ
حديثهمُّأو ُّليسُّكذلكُّ ،وهلُّكان ُّمعروفا ُّبالرواية ُّمتصدرا ُّهلا ُّ ،أوُّكان ُّمغموراُّ ،أو ُّمتساهالُّ ،فإن ُّاستوىف ُّشروط ُّالقبول ُّقبلوه ُّوإالُّ
رفضوهُّ.وهكذا ُّحرستُّالسنة ُّوضبطتُّبأسانيدها ُّومتوهناُّ،حىت ُّدخلت ُّيفُّمصنفاتُّ ،وخلدتُّيف ُّمؤلفاتُّ،عرف ُّمصنفوها ُّبثقتهمُّ
وسعةُّعلمهمُّ،وكثرةُّمرويهمُّ،وضبطهمُّوإتقاهنمُّ،فاستاحُّالناسُّمنُّخوفُّالدسُّاملتعمدُّوغريُّاملتعمدُّ،فأصبحُّمنُّيروي ُّشيئاُّليسُّيفُّ
الدواوينُّاملعروفةُّ،والُّتناقلهُّأهلُّالعلمُّ،والُّعملُّبهُّبينهمُّ،الُّيؤبهُّلهُّوالُّلروايتهُّ .
ُُُُُُُُُّّّّّّّّّ وهذهُّاجلهودُّالضخمةُّاملبذولةُّيفُّحفظُّالسنةُّ،هيُّمعجزةُّلنبيناُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّوكرامةُّألمتهُّ،ومفخرةُّهلاُّ،وقدُّمتخضتُّ
أيضاُّألولُّمرةُّيفُّتاريخُّالبشريةُّعنُّابتكارُّعلمُّتوثيقُّاألخبارُّومتحيصهاُّ،املسمىُّ"ُّ:علمُّاجلرحُّوالتعديلُّوعلمُّالعللُّ"ُّوقدُّابتدعهُّ
ُّ
املسلمونُّللحفاظ ُّعلىُّالسنةُّالنبويةُّ،وقلدهمُّمنُّسواهمُّمنُّأصحابُّالعلومُّاألخرىُّيفُّذلكُّ .
ُُُُُُُُّّّّّّّّ وهذاُّالعلمُّمفخرةُّللحديثُّواحملدثنيُّخاصةُّ،وللمسلمنيُّعامةُّ،فكانُّحبقُّهؤالءُّنقدةُّاملعرفةُّ،وخدمةُّاحلقيقةُّ،حىتُّقا لُّسفيانُّ
الثوريُّ"ُّ:املالئكةُّحراسُّالس ماءُّ،وأصحابُّاحلديثُّحراسُّاألرضُّ" ُّ،وقالُّيزيدُّبنُّزريعُّ"ُّ:لكلُّدينُّفرسانُّ،وفرسانُّهذاُّالدينُّ
أصحابُّاألسانيدُّ"ُّ .)8 (.
ُُُُُُُّّّّّّّصورة ُّمنُّمئاتُّبلُّآالفُّالصورُّواحلوادثُّعن ُّعلماء ُّ احلديث ُّوفحص ُّبعضهم ُّلبعض ُّومتانتهم ُّيف ُّحفظ ُّ احلديث ُّ ُّودقتهم ُّيفُّ
ني)ُّ،فـقالُُّّأمحدُُّّ:
نيُّ:أريدُُّّأنُُّّأختربُُّّأباُّنـعيُّ ٍُّم(،أبوُّنـعي ٍُّمُّ الفضلُُّّبنُُّّدك ٍُّ
العلمُّواحلفظُُّّ:قالُُّّأمحدُُّّبنُُّّمنصوٍُّرُّ َّالرماديُُّّ...ُّ:قالُُّّحيىيُُّّبنُُّّمع ٍُّ

الرجلُّ ُّثقُّةُُّّ .قالُّ ُّحيىيُُّّ:الُّ ُّب َُّّد ُّيلُّ ،فأخذُّ ُّورق ًةُّ ،فكتبُّ ُّفيـها ُّثالثنيُّ ُّحديثاًُُّّ ،وجعلُّ ُّعلى ُّرأسُّ ُّك ُِّل ُّعشرةٍُّ ُّمنـها ُّحديثُّاًُّليسُّ ُّمنُُّّ
الُّ ُّتردُّ ،ف َّ
حديثهُُّّ ُّ،مثَّ ُّإنَّـهمُّ ُّجاؤوا ُّإىلُّ ُّأيبُّ ُّنـعي ٍمُّ ،فخرجُّ ُّوجلسُّ ُّعلى ُّد َّكانُّ(مصطبة) ُّط ٍ
نيُّ ،وأخذُّ ُّأمحدُّ ُّبنُّ ُّحنب ٍلُّ ،فأجلسهُّ ُّعنُّ ُّميينهُّ ،وحيىيُّ ُّعنُُّّ
يسارهُّ ،وجلستُّ ُّأسفلُُّّ الد َّكانُُّّ .

ُُُُُُُُُّّّّّّّّّ ُّمثَُّّأخرجُّ ُّحيىيُّ ُّ الطَّبقُّ ُّفـقرأُّ ُّعليهُّ ُّعشرةُّ ُّأحاديثُّ ،فـل َّما ُّقـرأُّ ُّ احلاديُّ ُّعشرُّ ،قالُّ ُّأبُّو ُّنـُّعي ٍُّمُّ :ليسُّ ُّهذا ُّمنُّ ُّحديثي ُّ ،اضربُّ ُّعليهُُّّ
( اشطب)ُّ ُّ،مثَُّّقـرأُّ ُّ العشرُّ ُّ الثَّانُّ ،وأبو ُّنـعي ٍُّم ُّساكتُّ ،فـقرأُّ ُّ احلديثُّ ُّ الثَّانُّ ،فـقالُّ ُّأبو ُّنـعي ٍُّمُّ:لُّيسُّ ُّهذا ُّمنُّ ُّحديثيُّ ،فاضربُّ ُّعليهُُّّ ُّ،مثَّ ُّقـرأُُّّ
العشرُُّّ الثَّالثُّ ُّ ُّمثَُّّقـرأُّ ُّ احلديثُّ ُّ الثَّالثُّ،فـتغَّيـرُّ ُّأبو ُّنـعي ٍمُّ،وانقلبتُّ ُّعيـناهُّ ُّ ،مثَُّّأقـبلُّ ُّعُّلى ُّحيىيُّ،فـقالُُّّ:أ َّما ُّهذاُُّّ -وذراعُّ ُّأمحدُُّّبيدهُّ ُُّّ -فأورعُُّّ

منُُّّأنُّ ُّيـعملُُّّمثلُّ ُّهذاُّ،وأ َّما ُّهذاُُّّ -يريدنُُُّّّ -فأقُّلُُّّمنُّ ُّأنُُّّيـفعلُّ ُّذاكُّ،ولكنُّ ُّهذاُّمنُّ ُّفعلكُُّّيا ُّفُّاعلُّ،وأخرجُّ ُّرجلهُُّّفـرفسُّ ُّحيىيُّ ،فـرمىُّ
يل ُّمنُُّّ
بهُُّّمنُّ ُّ الد َّكانُّ ،وقامُّ ،فدخلُّ ُّدارهُُّّ،فـقالُّ ُّأمحدُّ ُّبنُّ ُّحنب ٍُّل ُّليحىيُُّّ:أملُّ ُّأمنـعكُّ ،وأقلُّ ُّلكُّ ُّإنَّهُّ ُّثـُّبتُُّّ،قالُُّّ:واهللُّ ُّلرفستهُّ ُّيلُّ ُّأحبُّ ُّإ َُّّ
سفريتُّ ُّ(يعن ُّسفره ُّلليمنُّللرواية ُّعنُّعبدالرزاق)( ُّ .)2

وهذهّبعضّأدلةّالهديّ ّوالحديثّالنبويّعلىّأنّالسنةّكانّينزلّبهاّالوحي ّ
 ُّ -ُّ8شرفُّأصحابُّاحلديث ُّللخطيبُّالبغداديُّ،حتقيقُّعمروُّعبدُّاملنعمُّسليمُّ،مكتبةُّابنُّتيميةُّبالقاهرةُّ،الطبعةُّاألوىلُّ8482هـ8114-مُّ،صُّ 44:
ُّ- 2سري ُّأعالمُّالنبالء ُّللذهيبُّط ُّالرسالة ُّ(ُّ ) 841ُّ/80
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السنّـ ـ ـةّالنبـ ـ ـويةّوحيّرب ـ ـ ـانيّ،منـ ـ ـاقشةّلدعاوىّأع ـ ـ ـداءّالس ـ ـ ـنـةّال ـ ـنـ ـبـويـةّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّإعدادّ:محـ ـ ـ ـ ـ ــمدّأحم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدّص ـ ـ ـ ــبرة

ُُُُّّّّ ُّ
ُُُُُُّّّّّّ-ُّ8حديثُّاملقدامُّبنُّمعد ُّيكربُّيرفعه "ُّ:أالُّإنُّأوتيتُّالقرآنُّومثلهُّمعهُّ،الُّيوشكُّرجلُّشبعانُّعلىُّأريكتهُّ،يقولُّ:عليكمُّ
هبذاُّالقرآنُّ،فماُّوجدمتُّفيهُّمنُّحاللُّفأحلوهُّ،وماُّوجدمتُّفيهُّمنُّحرامُّفحرموهُّ،أالُّالُّحيلُّلكمُّاحلمارُّاألهليُّ،والُّكلُّذيُّنابُّمنُّ
السباعُّ،والُّلقطة ُّمعاهدُّ،إالُّأن ُّيستغينُّعنهاُّصاحبهاُّ،ومنُّنزلُّبقومُّ ،فعليهمُّأنُّيقروهُّ،فإنُّملُّيقروهُّ ،فلهُّأن ُّيعقبهمُّمبثلُّقراه" ُّ"ُّ
( ُّ)8وجاءُّيفُّهنايةُّاحلديثُّيفُّروايةُّأخرى"ُّ:أالُّوإنُّماُّحرمُّرسولُّاهللُّكماُّحرم ُّاهلل"ُّ( ُّ ُّ،ُّ)2
ُُُُُُُّّّّّّّ وعبارةُّ"الكتاب"ُّالواردةُّيفُّاحلديثُّواضحةُّ،يرادُّهباُّالقرآنُّالكرميُّ،وهوُّالوحيُّالظاهرُّاجلليُّاملتلوُّ،وأماُّقوله"ُّ:ومثلهُّمعه"ُّاملرادُّ
هباُّالوحيُّغريُّاملتلوُّ،وهوُّالسنةُّبكل ُّماُّتعنيهُّمنُّبيانُّشاملُّللكتابُّوتشريعُّمستقل ُّعنهُّ،ومثليةُّالسنةُّللقرآنُّتتحققُّيفُّأمرينُّ:يفُّ
النوعُّويفُّاحلكم ُّ :أماُّالنوعُّفيعينُّأن ُّكالًُّمنُّالقرآنُّوالسنةُّوحيُّمنُّاهللُّ،وأماُّاحلكمُّفيعينُّوجوبُّالعملُّهبماُّمجيعاُّ( ُّ،)3وأما ُّ الزيادةُّ
املذكورةُّ،فوجهُّالداللةُّمنهاُّ،أنهُّسوىُّبنيُّماُّحيرمهُّهوُّوماُّحيرمهُّاهللُّتعاىلُّ،وذلكُّالُّيكونُّمنهُّإالُّبوحيُّ،ألنهُّلوُّكانُّاجتهاداُّمنهُّ،
َّ

ملاُّصحتُّهذهُّالتسويةُّشرعاُّوالُّواقعاُّ،وملاُّقطعُّرسولُّاهللُّهبذهُّالتسويةُّ،ألنُّأحكامُّاالجتهادُّالُّقطعُّفيهاُّ،فلماُّجزمُّبالتسوية ُّبنيُّ
ماُّحيرمهُّهوُّوماُّحيرمهُّاهللُّعزُّوجلُّ،علمنا ُّأنُّذلكُّكانُّمنهُّبوحيُّالُّبرأي.

ّ

ُُُُُُُّّّّّّّ -2ومنُّأوضحُّماُّيثبتُّأن ُّالسنةُّوحيُّماُّأثرُّعنُّحسانُّبنُّعطيةُّأحدُّثقاتُّالتابعنيُّالشامينيُّقوله"ُّ:كانُّجربيلُّينزلُّعلىُّ
النيبُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم ُّبالسنةُّكماُّينزلُّعليهُّبالقرآن"ُّ،ويف ُّروايةُّ"ويعلمهُّإياهاُّكماُّيعلمهُّالقرآن"ُّ( ُّ،)4يؤيدُّهذاُّماُّرواهُّالبخاريُّ
عنُّعمرُّبنُّاخلطابُّقالُّمسعتُّالنيبُّبواديُّالعقيقُّيقول"ُّ:أتانُّالليلةُّآتُّمنُّريبُّفقالُّ:صلُّيفُّهذاُّالواديُّاملباركُّ،وقلُّعمرةُّيفُّ
ُّالروحُّاألمنيُّنفثُّيفُّروعيُّأنهُّلنُّمتوتُّنفسُّحىتُّتستويفُّرزقهاُّ،فاتقواُّاهللُّوأمجلواُّيفُّالطلب"ُّ
ُّ
حجة"ُّ( ،ُّ)5ومنُّهذاُّالقبيلُّقوله"ُّ:إن
( ُّ .ُّ)4
ُُُُُُُُّّّّّّّّ فهذهُّاألحاديثُّصرحيةُّيفُّأن ُّالرسولُّيتلقىُّالسنةُّمنُّاهللُّسواءُّكانُّذلكُّبوحيُّجلي ُّبواسطةُّجربيلُّويفُّحالُّاليقظةُّ ،مثلُّ
قوله"ُّ:أتانُّآت"ُّ،أوُّبوحيُّخفي ُّأيُّبإهلامُّأوُّنفثُّيفُّالروعُّأوُّبالرؤياُّيفُّاملنامُّ،مثلُّقوله"ُّ:إنُّالروحُّاألمنيُّنفثُّيفُّروعي"ُّ،وهيُّ
تصدقُّقولُّالتابعي ُّاجلليلُّحسانُّبنُّعطية"ُّ:إن ُّجربيلُّكانُّينزلُّعلىُّالنيب ُّبالسنةُّكماُّينزلُّعليهُّبالقرآن"ُّوهيُّواضحةُّالداللةُّعلىُّ
أنُّالسنةُّوحيُّ .
ُُُُُُُُّّّّّّّّ -3ومماُّيثبتُّأن ُّالسنةُّوحيُّماُّأخرجهُّالشا فعي ُّمنُّطريقُّالتابعي ُّالكبريُّطاوسُّبنُّكيسانُّ"أن ُّعندهُّكتاباُّيفُّالعقولُّنزلُّبهُّ
الوحي"ُّ(  ُّ ،)2وإذاُّعلمناُّأن ُّالدياتُّمماُّحددتهُّوفصلتُّمعاملهُّالسنةُّأدركناُّأن ُّكلُّذلكُّوحيُّنزلُّعلىُّقلبُّالرسولُّوجرىُّبهُّلسانهُّ.
وكذلكُّأنصبةُّالزكاةُّوبيانُّمقاديرهاُّاملخرجةُّوأنواعهاُّوأج ناسهاُّوتفصيالمهاُّاملبسوطةُّيفُّكتبُّالزكاةُّوالصدقةُّ،فهيُّوإنُّبدتُّمنُّقولُّ
النيب ُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّإال ُّأهناُّيفُّاحلقيقةُّأمُّرُّأمُّرُّاهلل ُّبهُّنبيهُّعليهُّالصالةُّوالسالمُّ.مصداق ُّذلكُّماُّرواهُّالبخاري ُّعن ُّأنس ُّبنُّ
مالكُّ:أنُّأباُّبكرُّكتبُّلهُّهذاُّالكتابُّملاُّوجههُّإىلُّالبحرين" ُّ:بسمُّاهللُّالرمحنُّالرحيمُّ،هذهُّفريضةُّالصدقةُّاليتُّفرضُّرسولُّاهللُّصلىُّ
اهللُّعليهُّوسلمُّعلىُّاملسلمنيُّواليتُّأمرُّاهللُّهباُّرسولهُّ .ُّ)1 (ُّ"ُّ.
ُّ- 1سننُّأيبُّداودُُُّّّ-كتابُّالسنةُُّّ 80/ 5ُّ-حديث ُُّّ-ُّ 4404حنوهُّسننُّابنُّماجهُُّّ -املقدمةُُّّ 4/8ُّ-حديث ُُّّ -ُّ82سننُّالتمذيُُّّ-العلمُُّّ31/ 5ُّ-حديث ُُّّ ُّ 2444
ُّ -ُّ2أخرجهاُّالتمذيُّ ُّ./ 31/5ُّ -وابنُّماجهُّ ُّ/ 4/8ُّ-والطربانُّيفُّالكبري ُّ ُّ/ 224/2ُّ-والطحاويُّيفُّاملعانُّ ُّ/ 201/ 4ُّ -والدراميُّ ُّ/ 844/ 8ُّ-واحلاكمُُّّ /801/8
ُّ -ُّ3معاملُّالسننُّأليبُّسليمانُّاخلطايب ُّ(ُّ211/4-ط8408-ُّ 2هـُّ8118/م-منشوراتُّاملكتبة ُّالعلميةُّ-بريوتُّ-لبنان) ُّ
-ُّ4فتح ُّالباري ُُّّ -ُّ305/83سننُّالدارمي ُُّّ-املقدمةُُّّ 882/8ُّ-حديثُُّّ، 514حتفةُّاألشرافُُّّ 848ُّ/83احلديث ُُّّ .81410
 -ُّ5صحيح ُّالبخاري ُُّّ،فتحُّالباري ُُّّ 451/3حديثُّ 8534وحديث ُُّّ. 2322سننُّأيبُّداودُُّّ-مناسكُُّّ 314/2ُّ-حديث ُُّّ-ُّ 8100سننُّابنُّماجهُُّّ -املناسكُُّّ-بابُّ
التمتع ُّبالعمرةُّإىلُّاحلج ُُّّ 118/2حديث ُُّّ . 2124
-ُّ4حماضراتُّيفُّعلومُّاحلديث ُُّّ-مصطفىُّأمنيُّالتازي ُّ( ُّ11/8ط8318-ُّ 3هـُّ8128/مُّ ُّ -مطبعةُّدارُّالتأليفُّمبصر)ُُّّ.وحنوهُّيفُّسننُّابنُّماجهُّ[بدونُّذكرُّ:إنُّالروحُّ
األمنيُّنفثُّيفُّروعي]ُّ -التجاراتُّ -بابُّاالقت صادُّيفُّطلبُّاملعيشةُّ 225/ 2حديث ُُّّ .2844
-ُّ2فتح ُّالباريُّ .305/ 83
 -ُّ1صحيح ُّالبخاري ُُّّ-الزكاةُُّّ-بابُّزكاةُّالغنمُُّّ-فتحُّالباري ُُّّ 322ُّ-ُّ 328/ 3احلديث ُُّّ . 8454
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ُُُُُُُّّّّّّّ فقولُّأيبُّبكرُّرضيُّاهللُّعنه"ُّ:هذهُّفريضةُّالصدقةُّاليتُّفرضُّرسولُّاهللُّواليتُّأمرُّاهللُّهباُّرسولهُّ".يبنيُّ ُّمباُّالُّيدعُّجماالُّللشكُّ
أنُُّّ ماُّيتعلقُّبركنُّالزكاةُّوالصدقاتُّإمناُّهوُّوحيُّمنُّاهللُّعربُّعنهُّالرسولُّببيانهُّاآلسرُّ،ويقاسُّعلىُّالزكاةُّبقيةُّاألركانُّ،وغريهاُّمما ُّتناولتهُّ
السنةُّبالبيانُّ .
)ُُّّ،فقدُّروىُّالبخاري ُّبسندهُّالصحيحُّ
ُّ
ُُُُُُُّّّّّّّ-ُّ4ومنُّاألدلةُّاليتُّساقهاُّالعلماءُّعلىُّأن ُّالسنةُّوحيُّكالقرآنُّقصةُّالعسيفُّ( األجري
إىلُّأيبُّهريرةُّوزيدُّبن ُّخالدُّقاالُّ:كناُّعندُّالنيب ُّفقامُّرجلُّ[وهوُّزوجُّاملرأةُّوكانُّأعرابياًّ]ُّفقالُّ:أنشدكُّاهللُّإالُّماُّقضيتُّبينناُّبكتابُّ
اهلل!!ُّ.فقامُّخصمهُّ[وهوُّوالدُّالعسيف]ُّوكانُّأفقهُّمنهُّفقال"ُّ:اقضُّبينناُّبكتابُّاهللُّوائذنُّيلُّ،قالُّ"قل!ُّ"ُّقالُّ:إنُّابينُّهذاُّكانُّ
عسيفاُّعلىُّهذاُّفزىنُّبامرأتهُّ،فافتديتُّمنهُّمبائةُّشاةُّوخادمُّ.مث ُّسألتُّرجاالُّمنُّأهلُّالعلمُّفأخربونُّأن ُّعلىُّابينُّجلدُّمائةُّوتغريبُّ
عامُّوعلىُّامرأتهُّالرجمُّ.فقالُّالنيب"ُّ:والذيُّنفسيُّبيدهُّألقضني ُّبينكماُّبكتابُّاهللُّجل ُّذكرهُّ،املائةُّشاةُّواخلادمُّرد ُّوعلىُّابنك ُّجلدُّ
مائةُّوتغريبُّعامُّ،واغدُّياُّأنيسُّعلىُّامرأةُّهذاُّفإنُّاعتفتُّفارمجها"ُّ( ُّ .ُّ)8
ُُُُُُُّّّّّّّ والشاهدُّهنا ُّهو ُّقوله"ُّ:ألقضني ُّبينكما ُّبكتابُّاهلل" ُّوقضى ُّجبلدُّالبكر ُّمائة ُّوتغريبُّعامُّ ،وبرجم ُّاحملصنةُّ،وكل ُّمن ُّالتغريبُّ
ُّعنُّهذينُّاحلكمنيُّاللذينُّتفردتُّهبماُّ
ُّ
والرجمُّقضتُّهبماُّالسنةُّ،وملُّيردُّهلماُّذكرُّيفُّالكتابُّإالُّأن ُّالنيب ُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّعرب
اءُّكانُّ
السنةُّ"بالكتاب"ُّ،وهذاُّدليلُّصريحُّعلىُّأن ُّالسنةُّوحيُّكالكتابُّ،وعلىُّأن ُّالكتابُّأعم ُّمنُّالقرآنُّ،وأن ُّاملرادُّبه ُّ"الشرع"ُّسو ُّ
كتاباُّأوُّسنةُّ،ويفُّاملضمارُّنفسهُّشرحُّأبوبكرُّالبيهقي ُّمنُّعلماءُّالقرنُّاخلامسُّاهلجريُّ[ت451هـ]ُّعبارةُّ"الكتاب"ُّالواردةُّيفُّقولُّ
الرسولُّ"ُّ:إن ُّالُّأحل ُّإالُّماُّأحل ُّاهللُّيفُّكتابهُّ،والُّأحرمُّإالُّماُّحرمُّاهللُّيفُّكتابه"ُّبالوحيُّسواءُّكانُّوحياُّمتلواُّوهوُّالقرآنُّ ،أوُّغريُّ
متلو ُّوهوُّالسنةُّالنبويةُّ( ُّ .ُّ)2
ُُُُُُّّّّّّ-ُّ5ومنُّاألدلةُّعلىُّأن ُّالسنةُّوحيُّماُّجاءُّعلىُّلسانُّمعاذُّبنُّجبلُّرضيُّاهللُّعنهُّيفُّحكمُّاملرتدُّاملغري ُّلدينهُّاملفارقُّللجماعةُّ
الذيُّقضتُّالسنةُّبقتلهُّ( ُّ)3بعدُّاستتابتهُّمحايةُّألمنُّاجملتمعُّاملسلمُّ،منُّأنهُّقضاءُّاهللُّورسولهُّ،أيُّأنهُّحكمُّوإنُّصدرُّعلىُّلسانُّ
الرسولُّاألكرمُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّإالُّأنهُّيفُّاحلقيقةُّوحيُّأنزلهُّاهللُّعلىُّقلبُّنبيهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّ.روىُّالبخاري ُّبسندهُّإىلُّأيبُّ
موسىُّاألشعري ُّأن ُّمعاذُّبنُّجبلُّحنيُّقدمُّعليهُّباليمنُّ،وجدُّعندهُّرجالُّموثقاُّفقالُّ:ماُّهذا؟ُّقالُّ[أبوموسى]ُُّّ:كانُّيهودياُّفأسلمُّ
مث ُّمهود!ُّ:قالُّ:اجلس!ُّقالُّ[معاذ]ُُّّ:الُّأجلس ُّحىت ُّيقتلُّ،قضاءُّاهللُّورسولهُّثالثُّمراتُّ،فأمرُّبهُّ،فقتلُّ( ُّ ُّ)4
فوصفُّمعاذُّرضيُّاهللُّعنهُّقتلُّاملرتد ُّالذيُّقضىُّبهُّالرسولُّبأنهُّ"قضاءُّاهللُّورسوله"ُّ،يدلُّعلى ُّأنهُّموحىُّبهُّمنُّاهللُّتعاىلُّ .
ُُُُُُُُُّّّّّّّّّ-ُّ4ومنُّأوضحُّاألدلةُّحديثُّعبدُّاهللُّبنُّعمروُّ،قالُّ:كنتُّأكتبُّكلُّشيءُّأمسعهُّمنُّرسولُّاهللُّأريدُّحفظهُّ،فنهتين ُّقريشُّ،
فقالواُّ:إنكُّتكتبُّكلُّشيءُّتسمعهُّمنُّرسولُّاهلل ُّ،ورسولُّاهللُّبشرُّيتكلمُّيفُّالغضبُّوالرضاُّ،فأمسكتُّعنُّالكتابُّ،فذكرتُّذلكُّ
لرسولُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّ"فأومأُّبإصبعهُّإىلُّفيه"ُّفقالُّ":اكتبُّفوالذيُّنفسيُّبيدهُّماُّخرجُّمنهُّإالُّحقُّ"ُّ( ُّ )5ووجهُّالداللةُّأنُّ
النيبُّوصفُّماُّيتكلمُّبه ُّيفُّحالُّالغضبُّوالرضا ُّبأنهُّحقُّ،فدلُّذلك ُّعلىُّأنُّماُّيقولهُّ،كانُّبوحيُّ ،سواءُّكانُّكتاباُّأوُّسنةُّ ،ألنُّ
احلقُّوقعُّمن َُّّكراُّيفُّسياقُّالنفيُّ،فيفيدُّالعموم ُّ،ألنهُّيصدرُّعنُّالوحيُّالذيُّالُّينطقُّعنُّاهلوىُّ .
ُُُُُُُّّّّّّّ-2ومنُّأوضحُّاألدلةُّعلىُّأنُّسنةُّالنيب ُّصلىُّاهلل ُّعليهُّوسلمُّوحيُّأنهُّعليهُّالصالةُّوالسالمُّكثرياًُّماُّيسألُّعنُّالشيءُّالذيُّملُّ
ينزلُّعليهُّفيهُّوحيُّ،فيسكتُّأوُّيقولُّالُّأدريُّحىت ُّيأتيهُّبيانُّذلكُّبالوحيُّ،وكثرياُّماُّتنزلُّبهُّالنوازلُّفالُّيفيتُّحىت ُّيريهُّاهللُّاجلوابُّ
 -ُّ8صحيح ُّالبخاري ُُّّ-احلدودُُّّ-بابُّاالعتافُّبالزىنُُّّ-فتحُّالباري ُُّّ 840/82حديث ُُّّ .4122
-ُّ2انظرُّالسنةُّومكانتهاُّيفُّالتشريع ُّاإلسالمي ُُّّ .855
ُّ -ُّ3يقولُّالنيبُّ"ُّ: منُّبدلُّدينهُّفاقتلوه"ُّاملوطأُّ(ُّ ُّ -ُّ)451صحيحُّالبخاري ُُّّ-اجلهادُّفتحُّالباري ُُّّ 823/ 4حديثُّ ُّ، 3082واالستتابةُُّّ-بابُّحكمُّاملرتد ُُّّ -فتحُّالباري ُّ
ُّ 221ُّ/82حديث ُُّّ-ُّ 4122سننُّالتمذي ُُّّ -احلدودُُّّ-بابُّماُّجاءُّيفُّاملرتد ُُّّ-ُّ51/4سننُّالنسائي ُُّّ-حترميُّالدمُُّّ-بابُّاحلكمُّيفُّاملرتد ُُّّ .804/2
ُّ) 2(-ُّ4صحيحُّالبخاري ُُّّ-استتابةُّاملرتدين ُّ واملعاندينُُّّ -بابُّحكم ُّاملرتد ُّ واملرتدةُُّّ -فتحُّالباري ُُّّ 210/82حديث ُُّّ .4123
ُّ -ُّ5أخرجهُّأمحدُّ ُّ/ 812/842/2ُّ-وأبوُّداودُّ ُّ/ 381/3ُّ-والدارميُّ ُّ/ 825/8ُّ-واحلاكمُُّّ ُّ/804/805/ 8ُّ-

191

السنّـ ـ ـةّالنبـ ـ ـويةّوحيّرب ـ ـ ـانيّ،منـ ـ ـاقشةّلدعاوىّأع ـ ـ ـداءّالس ـ ـ ـنـةّال ـ ـنـ ـبـويـةّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّإعدادّ:محـ ـ ـ ـ ـ ــمدّأحم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدّص ـ ـ ـ ــبرة

والفتوىُّ،حىت ُّإن ُّالبخاري ُّترجمُّهلذاُّاملعىن ُّيفُّجامعهُّالصحيحُّبقوله"ُّ:بابُّماُّكانُّالنيب ُّيسأل ُّمماُّملُّينزلُّعليهُّالوحيُّفيقول"ُّ :الُّ
أدريُّ،أوُّملُّجيبُّحىت ُّينزلُّعليهُّالوحيُّ،وملُّيقلُّبرأيُّوالُّقياسُّ،لقولهُّتعاىل"ُّ:مباُّأراكُّاهلل"ُّ( ُّ :ُّ)8
ُُُُُُّّّّّّأُّ ُّ-منُّذلكُّسؤالُّجابرُّبنُّعبدُّاهللُّرضيُّاهللُّعنهُّوكانُّمريضاًُّ "ُّ:ياُّرسولُّاهلل!ُّكيفُّأقضيُّيف ُّمايل؟ُّكيفُّأصنع ُّيفُّمايل؟ُّ"ُّ،
قالُّجابر"ُّ:فماُّأجابينُّبشيءُّحىتُّنزلتُّآيةُّاملرياث"ُّ(  ُّ،)2ووجهُّالداللةُّأنهُّملُّجيبهُّحىتُّجاءُّالوحيُّجبوابهُّ،فدلُّعلىُّأنهُّالُّجييبُّ
إالُّبوحيُّ،فلوُّكانُّجيتهدُّيفُّاألحكامُّالجتهدُّيفُّجوابُّهذاُّالسؤالُّ،معُّقيامُّالداعيُّ،واحلاجةُّامللحةُّ،فلماُّانتظرُّالوحيُّ،أفادُّذلكُّ
أنهُّالُّيقولُّإالُّبوحيُّ،وهوُّاملطلوبُّ .
رسولُّاهلل!ُّ
ُّ
ُُُُُّّّّّبُُّّ -وكذلكُّسؤالُّأحدُّاملعتمرينُّوكانُّيلبسُّجبةُّوعليهُّأثرُّاخللوق ُّسألُّ النيب ُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّوهوُّباجلعرانةُّيا ُّ
كيفُّترىُّيفُّرجلُّأحرمُّبعمرةُّوهوُّمتضمخُّبطيب؟ُّفسكتُّالنيبُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّساعةُّ،فجاءهُّالوحيُّ.ُّ.ُّ.مثُّ ُّسريُّعنهُّفقالُّ:
"أينُّالذيُّسألُّعنُّالعمرة؟ُّ"ُّفأيتُّبالرجلُّ.فقال"ُّ:اغسلُّالطيبُّالذيُّبكُّثالثُّمراتُّ،وانزعُّعنكُّاجلبةُّ،واصنعُّيفُّعمرتكُّكماُّ
تصنعُّيفُّحجتك"ُّ( ُّ .ُّ)3
ُُُُّّّّجُُّّ -وقدُّيسألُّعنُّقضاياُّغيبيةُّمماُّاستأثرُّاهللُّبعلمهاُّكالروح ُّوالساعةُّ،فالُّجييبُّحىت ُّينزلُّعليه ُّالوحيُّباجلوابُّ :
 ُّ منُّذلك ُّماُّرواهُّالبخاري ُّيفُّصحيحهُّمن ُّحديثُّعبدُّاهلل ُّبنُّمسعود"ُّ:أن ُّيهودياُّسألُّالرسول ُّفقالُّ:ياُّأبا ُّالقاسمُّما ُّالروح؟ُّيب ُّوما ُّأوتيتمُّ ِمنُّالعلم ُّإالَُّّ
فسكتُّ.فقلتُّ:إنهُّيوحى ُّإليهُّ.ُّ.ُّ.فلما ُّاجنلىُّعنهُّ،فقال{ُّ:ويسألونك ُّعن ُّالروح ُّقل ُّالروح ُّمن ُّأمر ُّر ُِّ
قليالً}ُّ[اإلسراءُّ .ُّ)4 (ُّ]15:

 ُّ وسألهُّجربيلُّعليهُّالسالمُّعنُّالساعة؟ُّفقالُّعليهُّالصالةُّوالسالم"ُّ :ماُّاملسؤولُّعنهاُّبأعلمُّمنُّالسائل"ُّ،أيُّأنهُّأخربهُّأن ُّليسُّابهُّجربيلُّعليهُّالسالمُّ( ُّ .ُّ)4
عندهُّمنُّذلكُّعلمُّ( ُّ.ُّ)5كماُّسألهُّرجلُّعنُّالساعةُّفأجابهُّمبثلُّجو ُّ
ُّ وسئلُّالنيب ُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّعنُّاحلمر؟ُّفقالُّ"ملُّينزلُّعلي ُّفيهاُّشيءُّإالُّهذهُّاآليةُّاجلامعةُّالفاذة{ُّ:فمنُّيـعمل ُّمثـقالُّ ُّذُّ َّرةٍُّخيـًراُّيـره ُّومنُّيـعمل ُّمثـقال ُّذ َّرةٍ ُّشًّراُّيـره}ُّ[الزلزلة ُّ،)2 (ُّ"ُّ]1-2:املرادُّمنُّاالستشهادُّيفُّهذا ُّ املقامُّهبذهُّاآليةُّفيقول"ُّ:دلتُّعلىُّأنُّ
منُّعملُّيفُّاقتناءُّاحلمريُّطاعةُّ ،رأىُّثوابُّذلكُّ،وإنُّعملُّمعصيةُّرأىُّعقابُّذلك"ُّ( ُّ .ُّ)1

ُُُُُّّّّّ فالرسولُّعليهُّالصالة ُّوالسالمُّمتقيد ُّبالوحيُّجييب ُّويفيتُّمباُّيريه ُّاهللُّ،فال ُّيتعجلُّجوابا ُّمهماُّكانت ُّاملسألةُّخطرية ُّومستعجلةُّ،
ومنُّ أجلىُّالدالالتُّعلىُّصدقُّهذاُّالقولُّ"حادثةُّاإلفك"ُّاليتُّنالُّاملنافقونُّفيهاُّمنُّعرضُّالنيبُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّوسرحواُّومرحواُّ
دونُّأنُّيزعهمُّوازعُّ ،والرسولُّصلىُّاهلل ُّعليهُّوسلمُّمل ُّيستطعُّأنُّينهي ُّافتاءامهمُّوخترصامهمُّحىت ُّنزلُّالوحيُّبعد ُّشهرُّكامل ُّبرباءةُّ
السيدةُّالطاهرةُّالربيئةُّاملربأةُّعائشة ُّأمُّاملؤمننيُّرضيُّاهللُّعنها ُّوأرضاهاُّ .
ُُُُُُّّّّّّ-ُّ1حديثُّيعلىُّبنُّأميةُّأنُّرجالُّأتىُّالنيبُّوهوُّباجلعرانةُّ،وعليهُّجبةُّ،وعليهُّأثرُّخلوقُّ،فقالُّكيفُّتأمرنُّأنُّأصنعُّيفُّعمريت؟ُّ
أيتُّرسولُّاهللُّوقدُّأنزلُّعليهُّالوحيُّ،فقالُّعمرُّ:تعالُّ،أيسركُّأنُّتنظرُّإىلُّ
ُّ
فأنزلُّاهللُّعلىُّالنيبُّفستُّبثوبُّ،فقال ُّ:ووددتُّأنُّقدُّر
رسولُّاهللُّوقدُّأنزلُّاهللُّعليهُّالوحي؟ُّقلتُّ:نعمُّ،فرفعُّطرفُّالثوبُّفنظرتُّإليهُّ،لهُّغطيطُّكغطيطُّالبكرُّ،فلماُّسريُّعنهُّقال"ُّ:أينُّ
ُّ -ُّ8االعتصامُُّّ -البابُّالثامنُُّّ-فتح ُّالباريُُّّ .303/83
 -ُّ2صحيح ُّالبخاري ُُّّ-االعتصامُُّّ-بابُّماُّكا نُّالنيب ُّيسألُّمماُّملُّينزلُّعليهُّالوحي ُُّّ-فتح ُّالباري ُُّّ303/83حديث ُُّّ .2301
 -ُّ3صحيح ُّالبخاري ُُّّ-احلج ُُّّ-فتحُّالباري ُُّّ 440/3حديث ُُّّ-ُّ 8534العمرةُُّّ -بابُّيفعلُّبالعمرة ُّماُّيفعلُّباحلج ُُّّ-فتح ُّالباريُُّّ 281/ 3حديث ُّ ُّ-ُّ 8211صحيح ُّ
مسلمُُّّ-احلج ُُّّ-بابُّماُّيباحُّللمحرمُّحبج ُّأوُّعمرةُُّّ 134/8حديثُّ -ُّ 8810سننُّأيبُّداودُُّّ-املناسك ُُّّ-بابُّالرجلُّحيرمُّيفُّثيابهُُّّ 401ُّ-ُّ 402/5حديث ُُّّ .8181
ُّ- 4العلمُُّّ -بابُّقولُّاهللُّتعاىل{ُّ:وماُّأ وتيتم ُّمنُّالعلمُّإالُّقليال}ُُّّ-فتحُّالباري ُُّّ 240/8حديث ُُّّ . 825
ُّ- 5امل وافقاتُّيفُّأصولُّالشريعةُّأليبُّإسحاقُّالشاطيبُّ(ُّ-ُّ 44/8ط8482ُّ-ُّ 3هـ8112/مُُّّ -دارُّاملعرفةُُّّ -بريوت)ُُّّ .
ُّ- 6البخاري ُُّّ -اإلميانُُّّ-بابُّس ؤالُّجربيلُّالنيبُُّّ-فتح ُّالباري ُُّّ840/8حديث ُُّّ .50
اآليةُّجامعةُّلشموهلاُّمجيعُّاألن واعُّمنُّطاعةُّومعصيةُّوفاذةُّالنفرادهاُّيفُّمعناها
ُّ
ُّ- 7البخاريُُّّ ،التفسريُّفتحُّالباري ُُّّ 511/ 1حديث ُّ،ُّ 4143اجلهادُّحديث ُّ ُّ. 2140و
ُّ- 8فتح ُّالباري ُُّّ . 22/ 4
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السائلُّعنُّالعمرةُّ ،اخلعُّعنكُّاجلبةُّ ،واغسلُّأثر ُّ اخللوق ُّعنكُّ،وأنقُّالصفرةُّ ،واصنعُّيفُّعمرتكُّكماُّتصنع ُّيفُّحجكُّ( ُّ ")8ووجهُّ
كشيُّ"ُّ:وهوُّدليلُّقطعيُّعلىُّأنُّالسنةُّكانتُّتنزلُّ
ُّ
الداللهُّأنهُّملُّجيبُّالسائلُّعنُّسؤال هُّإالُّبعدُّماُّجاءهُّالوحيُّباجلواب ُّ،قالُّالزر
عليهُّكماُّينزلُّالقرآنُّ"ُّ( ُّ )2
ُُُُُُّّّّّّ قالُّاحلافظُّ"ُّ:ملُّأقفُّيفُّشيءُّمنُّالرواياتُّعلىُّبيانُّاملنزلُّحينئذُّمنُّالقرآنُّ،وقدُّاستدل ُّبهُّمجاعةُّمنُّالعلماءُّعلى ُّأنُّمنُّ
الوحيُّماالُّيتلىُّ،لكن ُّوقعُّعندُّالطربان ُّيفُّاألوسطُّمنُّطريق ُّأخرىُّأنُّاملنزل ُّحينئذُّقولهُّتعاىلُّ{وأمتوا ُّاحل َّج ُّوالعمرة ُّلُّلَّه} ُّ[البقرةُّ:
ُّ] 814ووجهُّالداللةُّمنهُّعلىُّاملطلوبُّ،عمومُّاألمرُّباإلمتامُّ،فإنهُّيتناولُّاهليئاتُّوالصفات ُّ،قلتُّ:والُّتظهرُّداللةُّاآليةُّعلىُّماُّسألُّ
عنهُّالسائلُّمنُّنزعُّجبتهُّ،وغسلُّأثرُّاخللوقُّعنهُّ،إالُّبالتأويلُّاملذكورُّ،لوُّصحتُّالروايةُّبذلكُّ،لكنُّروايةُّالطربانُّيفُّاألوسطُّضعيفةُّ
( ُّ)3فيصح ُّاالستداللُّباحلديثُّعلى ُّأنُّاملوحى ُّبهُّلهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّيفُّهذهُّالقضيةُّ،هوُّالسنةُّالُّ القرآنُّ .
ُُُُُُُّّّّّّّ -ُّ 1حديثُّخولة ُّبنتُّثعلبةُّيف ُّمظاهرةُّأوس ُّبنُّالصامتُّمنهاُّ ،وهوُّشيخُّكبريُّقالتُّ :جئتُّرسولُّاهلل ُّوجلستُّبني ُّيديهُّ،
فذكرتُّلهُّماُّلقيتُّمنهُّ،وجعلتُّأشكوُّماُّألقىُّمنُّسوءُّخلقهُّ،قالتُّ:فجعلُّرسولُّاهللُّيقولُّ"ُّ:ياُّخويلةُّ،ابنُّعمكُّشيخُّكبريُّ،
فاتقيُّاهللُّفيهُّ"ُّقالتُّ:فوُّاهلل ُّماُّبرحتُّحىتُّنزلُّيفُّ،فتغشىُّرسول ُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّماُّكانُّيتغشاهُّ،مثُّسريُّعنهُّفقالُّيلُّ:
"ُّياخويلةُّقدُّأنزلُّاهللُّفيكُّويفُّصاحبكُّ،مثُّقرأُّعليُّ{قدُّمسعُّاللَّه ُّقـولُّالَّيتُّجتادلك}ُّ[اجملادلةُّ"ُّ...ُّ]8:احلديثُّ( ُّ،)4ووجهُّالداللةُّ
منُّهذهُّالقصةُّأنُّالن يبُّتوقف ُّيفُّاجلوابُّعنهاُّ،فلمُّجيبُّفيها ُّالُّبرأيُّوالُّقياسُّ،حىتُّنزل ُّعليهُّالوحيُّحبكمهاُّ،فدلُّعلىُّأنه ُّالُّ
يقولُّشيئاُّ،والُّيفعلهُّإالُّبوحيُّ .
ُُُُُُُّّّّّّّ-ُّ80ح ديثُّجبريُّبنُّمطعمُّأنُّرجالُّقالُّ:ياُّرسولُّاهللُّ،أيُّالبلدانُّأحبُّإىلُّاهللُّوأيُّالبلدانُّأبغضُّإىلُّاهلل؟ُّقال"ُّ:الُّأدريُّ
حىتُّأسأ لُّجربيل"ُّفأتاهُّفأخربهُّجربيلُّأنُّأحبُّالبقاعُّإىلُّاهللُّاملساجدُّ،وأبغضُّالبقاعُّإىلُّاهللُّاألسواق( ُّ، )5ويفُّلفظُّ:قالُّجربيلُّ"ُّ:
الُّأدريُّحىتُّأسألُّربُّالعزةُّ"ُّ .
ُُُُُّّّّّ-ُّ88حديثُّاملطلبُّبنُّحنطبُّأنُّالنيبُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّقال"ُّ:ماتركتُّشيئاُّمماُّأمركمُّاهللُّبهُّإالُّوقدُّأمرتكمُّبهُّ،والُّتركتُّ
شيئاُّمماُّهناكم ُّعنهُّإال ُّوقدُّهنيتكمُّعنهُّ ،أالُّوإن ُّالروحُّاألمني ُّقدُّألقىُّيف ُّروعيُّأنه ُّلنُّمتوتُّنفس ُّحىتُّتستويف ُّرزقهاُّ،فأمجلوا ُّيفُّ
يُّاإلهلامُّ
ُّ
أنهُّيتلقىُّوح
ُّ
ووجهُّالداللةُّأنُّالنيبُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّبني ُّأنهُّالُّيأمرُّوالُّينهىُّإالُّمباُّأمرُّبهُّاهللُّوهنىُّعنهُّ،و
الطلب"ُّ( ُّ )4
َّ
كماُّيتلقىُّوحيُّاإلرسالُّ،وكالمهاُّحقُّ،وذلكُّيفيدُّأنُّالسنةُّوحيُّ،ألنُّبعضُّماُّحرمهُّاهللُّالُّيوجدُّإالُّيفُّالسنةُّالُّيفُّالقرآنُّ،وقدُّ
استدلُّالشافعيُّيفُّالرسالةُّهبذاُّاحلديثُّهلذاُّاملعىنُّ .
ُُُُُّّّّّ-ُّ 82حديث ُّسهلُّبن ُّسعدُّيف ُّقذف ُّعُّوميرُّالعجالن ُّامرأتهُّعند ُّالنيب ُّوقولهُّصلى ُّ اهللُّعليه ُّوسلمُّ"ُّ :قد ُّأنزلُّاهلل ُّفيك ُّويفُّ
صاحبتكُّ،فاذهبُّفأتُّهباُّ"ُّويفُّروايةُّابنُّعمرُّ"ُّ:فسكتُّعنهُّالنيبُّ، فلماُّكانُّبعدُّذلكُّأتاهُّ"ويفُّلفظُّابنُّمسعودُّ:قالُّالنيبُّ
صلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّ"ُّ:اللهمُّافتحُّ،وجعلُّيدعوُّ،فنزلتُّآيةُّاللعان ُّ"ُّويفُّروايةُّابنُّعباسُّ"ُّاللهمُّبنيُّ ُّ"ُّ( ُّ )2
ُُُُُُُُّّّّّّّّ ووجهُّالداللةُّمنُّهذهُّاأللفاظُّأنهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّتوقفُّعنُّحكمُّاللعانُّحىتُّنزلُّعليهُّالوحيُّبهُّ،فدلُّذلكُّعلىُّأنهُّ
الُّجيتهدُّ،فلوُّكانُّجيتهدُّألجابُّالسائلُّوملاُّانتظرُّالوحي ُّ،قالُّالشافعيُّ"ُّ:وفيهُّداللةُّعلىُّأنُّرسولُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّحنيُّ
ُّ- 1أخرجه ُّالبخاري ُّيفُّالعمرة ُُّّ-الفتح ُُّّ .281/3ُّ-
- 2البحرُّاحمليط ُّ.284/4/
ُّ -ُّ3أخرجهُّالطربانُّيفُّاألوسطُُّّ/ 415/ 2ُّ -حديث ُُّّ ُّ/ 8134ُّ-
ُّ -ُّ4أخرجهُّأمحدُّ ُّ/ 488/480/4ُّ-وأبوُّداودُّيفُّالطالقُّ ُّ 244/2ُّ-وجاءُّمنُّحديث ُّ عائشةُّبسند ُّصحيحُّخمتصراُّعندُّالبخاري ُّيفُّالتوحيد ُُّّ ُّ/314/83ُّ-
ُّ -ُّ5أخرجهُّالبزار ُّ ُّ/ 352/1ُّ -وأمحدُّ ُّ/ 18/4ُّ-وأبوُّيعلىُّ ُّ/ 400/83ُّ -واحلاكمُُّّ ُّ./ 2/2/10/11/8ُّ -
ُُّّ -ُّ4أخرجه ُّالشافعيُّيفُّالرسالة ُّصُُّّ/ 13/12وقدُّاستفاضُّالشيخ ُّشاكرُّيفُّخترجيهُّوحتقيقهُّمباُّالُّمزيدُّعليهُّ .
-ُّ2البخاري ُّيفُّالطالقُّ-الفتحُّ/ 355/1ُّ -بابُّاللعا نُّومنُّطلقُّبعدُّاللعانُّ .
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وردتُّعليهُّهذهُّاملسألة-ُّ،وكانتُّحكمُّاً ُّ -وقفُّعنُّجواهباُّ،حىتُّأتاهُّمنُّاهللُّعزُّوجلُّاحلكمُّفيهاُّ،فقالُّلعوميرُّ"ُّقدُّأنزلُّاهللُّفيكُّ

ويفُّصاحبتكُّ" ُّ،فالعنُّبينهماُّأمرُّاهللُّتعاىلُّيفُّاللعانُّمث ُّفرقُّبينهماُّ،وأحلقُّالولدُّباملرأةُّ،ونفاهُّعنُّاألبُُّّ ...فكانتُّهذه ُّأحكاماُّ
وجبتُّباللعانُّليستُّباللعانُّبعينه ُّ،فالقولُّفيهاُّواحدُّمنُّقولنيُّ:أحدمهاُّأنُّمسعتُّمنُّأرضىُّدينهُّوعقلهُّوعلمهُّيقولُّ:إنهُّملُّيقضُّ
فيهاُّوالُّغريهاُّإالُّمباُّأمرُّاهللُّتباركُّوتعاىلُّ،وقالُّ:فأمرُّاهللُّإياهُّوجهانُّ:وحيُّينزلهُّفيتلىُّعلىُّالناسُّ،والثانُّرسالةُّتأتيهُّعن ُّاهللُّتعاىلُّ
بأنُّافعلُّكذاُّفيفعلهُُّّ ُّ)8 (ُّ"ُّ...
ّوحي ّكثيرةٌ ّجدا ّيصعبّحصرها ّأو ّلكرهاّ :فكل ُّما ُّجاء ُّبلفظُّ
ّّّّّّإنّاألدلةَ ّمن ّالسنة ّالنبوية ّالشريفة ّعلىّأن ّالسنةَ ّالنبويةَ ٌ
الوحيُّ،وماُّجاءُّبلفظُّاألمرُّ،وما ُّجاءُّبلفظُّاإلعطاءُّ،وماُّجاء ُّبلفظُّالوعدُّ،وماُّجاءُّبلفظُّاحللُّ ،وماُّجاءُّبلفظُّاإلباحةُّ،وما ُّجاءُّ
بلفظُّالتطييبُّ،وماُّج اءُّبلفظُّاإلذنُّ،وماُّجاءُّبلفظُّالتخيصُّ،وماُّجاءُّبلفظُّالنهيُّ،وماُّجاءُّبلفظُّالتفضيلُّ،وماُّجاءُّبلفظُّالرؤيةُّ،
وماُّجاءُّبلفظُّاإلتيانُّ،وماُّجاءُّبلفظُّالتحرميُّ ،وماُّجاءُّبلفظُّالبشارةُّ،وماُّجاءُّبلفظ ُّاإليتاءُّ،وماُّجاءُّبلفظُّالتخيريُّ،وماُّجاء ُّبلفظُّ
وحيُّإيلُّ،فجاءُّالوحيُّ،أوحىُّاهللُّإليهُّ ،أوحىُّ
النصرُّ ،مثالُّذلك(ُّ:كلُّماُّجاءُّبلفظ ُّ الوحي)ُّفإنه ُّيدخلُّحتتهُّكل ُّمشتقاته؛ ُّمثلُّ:أ
َّ
مرنُّريب ُّ،أمرُّريبُّ،إنُّ
إيلُّ،يوحىُّإليهُّ،وحي...ُّ،ومثلُّ(كلُّماُّجاءُّبلفظُّاألمر)ُّفإنهُّيدخلُّحتتهُّكل ُّمشتقاتهُّ،مثلُّ:أمرت ُّبكذاُّ،أ ُّ
َّ

ربكُّيأمركُّ ،وهكذاُّيقالُّيفُّكلُّالعناوينُّ .

ُُُُُُُُّّّّّّّّوما ُّجاء ُّبلفظ ُّاالشتاطُّ ،وما ُّجاء ُّبلفظ ُّاالنتداب ُّ ،وما ُّجاء ُّبلفظ ُّالنفث ُّيف ُّالروعُّ ،وما ُّجاء ُّبلفظ ُّالبعثةُّ ،وما ُّجاء ُّبلفظُّ
اجلعلُّ،وماُّجاءُّبلفظُّاالستئذانُّ،وماُّجاءُّبلفظُّاإلخبارُّ،وماُّجاءُّبلفظُّالكفالةُّ،وماُّجاءُّبلفظُّالضمانُّ،وماُّجاءُّبلفظُّالقسمُّعلىُّ
بعضُّاألمورُّ،وماُّج اءُّبلفظُّالتصديقُّ،وماُّجاءُّبلفظُّالعذرُّ،وماُّجاءُّبلفظُّالكتابةُّ،وماُّجاءُّبلفظُّالوجوبُّ،وماُّجاءُّبلفظُّالدخولُّ
يفُّاجلنةُّأوُّالنارُّ،وماُّجاءُّبلفظُّالسؤالُّ،وماُّجاءُّبلفظُّالقضاءُّ،وماُّجاءُّبلفظُّالعرضُّ،وماُّجاءُّبلفظُّالتوكيلُّ،وماُّجاءُّبلفظُّالقسمُّ،
وماُّجاءُّبلفظُّاإلمدادُّ،وماُّجاءُّبلفظُّاإلحدا ثُّ،وماُّجاء ُّبلفظُّالرضاُّ...ُّ،إخلُّ .
ّّّّّّّأّ-بعض ّماّوردّبلفظّالوحي-8ّ :عنُّأمساءُّبنتُّأيبُّبكرُّالصديقُّ،قالتُّ:خسفتُّالشمس ُّعلىُّعهدُّرسولُّاهلل ُّ(فدخلتُّ
علىُّعائشةُّوهيُّتصليُّ ،فقلتُّ:ماُّشأنُّالناس ُّيصلون؟ُّفأشارتُّبرأسهاُّإىل ُّالسماءُّ،فقلتُّ:آية؟ُّفأشارت ُّبرأسهاُّأيُّنعمُّ ،فأطالُّ
َّ
ُّ،وقدُّجتلتُّالشمسُّ،فخطبُّرسولُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّ
رسولُّاهللُّ(القيام ُّجداًُّّ،حىتُّجتالنُّالغشُّيُّ...ُّ،قالتُّ:فانصرفُّرسول ُّاهلل
وسلمُّ(الناسُّ،فحمدُّاهللُّوأثىنُّعليهُّ،مثُّقالُّ"ُّ:أماُّبعدُّ،ماُّمنُّشيءُّملُّأكنُّرأيتهُّإالُّقدُّرأيتهُّيفُّمقاميُّهذاُّ،حىتُّاجلنةُّوالنارّ ُّ،وإنهّ
ّإلي ّأنكمّتفتنون ّفيّالقبورّ،قريباّأوّمثل ّ فتنةّالمسيح ّالدجال ُّ"ُّ...ُّ،احلديثُّبطولهُّ،متفقُّعليهُّ( ُّ .)2
قدّأوحي َّّ

ُّإيل ُّأنُّتواضعواُّ،حىتُّال ُّيفخرُّ
ُُُُُّّّّّ-2عنُّعياضُّبنُّمحا ٍر ُّقالُّ:قام ُّفيناُّرسول ُّاهللُّ(ذاتُّيومُّخطيباًُّ ،فقالُّ...ُّ"ُّ:وإنُّاهللُّأوحى َّ
أحدُّعلى ُّأحدُّ،والُّيـبُّغيُّأحدُّعلى ُّأحد"ُّاحلديثُّ،رواهُّمسلمُّ( ُّ .)3
ُّالنيب ُّصلىُّاهلل ُّعليه ُّوسلمُّ(حني ُّيوحى ُّإليهُّ،قالُّ :فبينما ُّالنيب ُّصلى ُّاهلل ُّعليه ُّوسلمُّ
ُُُُُُّّّّّّ -ُّ 3وعن ُّيعلى ُّبنُّأمية ُّقال ُّلعمرُّ:أرن َّ
ُّاهللُّ،كيفُّترىُّيفُّرجل ُّأحرمُّبعمُّرٍةُّ،وهوُّمتض ِمخ ُّب ٍ
ٍ
طيب؟ُّفسكتُّالنيبُّ
(باجلعرانةُّومعهُّنفرُّمنُّأصحابه ُّجاءهُّرجل ُّفقالُّ:ياُّرسول
(ساعةُّ،فجاءهُّالوحيُّ،فأشارُّعمر ُّرضيُّاهللُّعنهُّإىلُّيـعلىُّ،فجاءُّيـعلىُّوعلىُّرسول ُّاهللُّ(ثوب ُّقدُّأظلُّبهُّفأُّدخلُّرأسهُّ،فإذاُّرسولُّ
اهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّ(حممر ُّالوجهُّ،وهوُّيغطُّ،مثُّسِري ُّعنهُّ،فقالُّ"ُّ:أينُّالذيُّسألُّعنُّالعمرة؟ُّ"ُّفأيتُّبرجل ُّ،فقال"ُّ :اغسلُّ
الطِيبُّالذيُّبكُّثالثُّمراتُّ،وانزعُّعنكُّاجلبَّةُّ،واصنعُّيفُّعمرتكُّكماُّتصنع ُّيفُّحجتك"ُّمتفقُّعليهُّ،واللفظُّللبخاريُّ( ُّ .)4
ُّ -ُّ8األمُُّّ .834/5ُّ-
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 -ُّ4صحيح ُّالبخاريُّ:كتابُّاحلجُّ:بابُّغسلُّاخللوقُّثالثُّمراتُّمنُّالثيابُّ،ويفُّغريمهاُّ.وصحيحُّمسلمُّ:كتابُّاحلجُّ...ُُّّ:رقم ُّ(ُّ .ُّ) 80ُّ-ُّ4

194

السنّـ ـ ـةّالنبـ ـ ـويةّوحيّرب ـ ـ ـانيّ،منـ ـ ـاقشةّلدعاوىّأع ـ ـ ـداءّالس ـ ـ ـنـةّال ـ ـنـ ـبـويـةّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّإعدادّ:محـ ـ ـ ـ ـ ــمدّأحم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدّص ـ ـ ـ ــبرة

سول ُّاهلل ُّ(إياهاُّ
ُُُُُُُُّّّّّّّّ-ُّ4وعنُّعائشةُّرضيُّاهللُّعنهاُّقالتُّ"ُّ:ماُّغرت ُّعلىُّامرأةٍ ُّلرسولُّاهللُّ(ك ماُّغرت ُّعلىُّخدجيةُّ،لكثرةُّذكر ُُّّر ُّ
ُّ،وثنائهُّعليهاُّ ،وقدُّأوحيُّإىلُّرسولُّاهللُّأنُّيب شرهاُّببيتُّهلاُّيفُّاجلنةُّ،منُّقصبُّزادُّيفُّرواية"ُّ:الُّصخب ُّفيهُّوالُّنصب"ُّ .ُّ)8 (.
ُُُُُُُّّّّّّّ-ُّ 5عنُّعائشة ُّعنهاُّقالتُّ :خرجت ُّسودة ُّبعدماُّضرب ُّعليهاُّاحلجابُّ ،لتقضيُّحاجتهاُّ ،وكانتُّ امرأة ُّجسيم ًةُّ،تـفُّرع ُّالنساءُّ
جسماًُّ ،وال ُّختفى ُّعلى ُّمن ُّيعرفهاُّ ،فرآها ُّعمر ُّبن ُّاخلطابُّ ،فقالُّ :يا ُّسودةُّ ،واهلل ُّما ُّختفني ُّعليناُّ ،فانظريُّكيف ُّخترجنيُّ ،قالتُّ:
فانكفأت ُّراجعةًُّ،ورسول ُّاهللُّيف ُّبييتُّ،وإنهُّليتعشىُّ،ويفُّيده ُّعرقُّ،فدخلتُّ،فقالتُّ:يا ُّرسولُّاهللُّإنُّخرجتُّ،فقال ُّيلُّعمرُّكذاُّ

وكذاُّ،قالتُّ:فأُّوحىُّاهللُّإليهُّ،مثُّرفعُّعنهُّ،وإنُّالعرقُّيفُّيدهُّماُّوضعهُّ،فقال"ُّ:إنهُّقدُّأذُّنُّلك َّنُّأنُّخترجنُّحلاجتكن"( ُّ .)2

َّ
ُّاملنربُّ،وجلسناُّحولهُّ،فقال"ُّ:إن ُّمماُّأخاف ُّعليكمُّمنُّبعديُّ ،ماُّ
ُُُُُُُّّّّّّّ-ُّ 4وعنُّأيبُّسعيدُّاخلدري ُّ،أنُّالنيبُّجلسُّذاتُّيومُّعلى
كلمُّالنيب ُّصلىُّ
ُّبالشر؟ُّفسكتُّالنيبُُّّ،فقيلُّلهُّ:ماُّشأنكُّتُّ
ُّ
يفتحُّعليكمُّمنُّزهرةُّالدنياُّوزينتها"ُّفقالُّرجلُّ:ياُّرسولُّاهللُّ،أو ُّيأيتُّاخلري ِ
َّ
اهللُّعليهُّوسلمُّوال ُّيكلمك؟ُّفرأيناُّأنهُّينزلُّعليهُّويفُّروايةُّللبخاريُّ:يُّوحىُّإليهُّ،وسكتُّالناسُّكأنُّعلىُّرؤوسهمُّالطريُّقالُّ:فمسحُّ

عنهُّالرحضاءُّ ،فقالُّ"ُّ:أينُّالسائلُّوكأنهُّمحدهُّ،فقالُّ:إنهُّالُّيأيتُّاخلريُّبالشر ُُّّ...اخل "ُّاحلديثُّ،متفقُّعليهُّ( ُّ .)3
ّّّّّّّبّ-بعض ّماّوردّبلفظّاألمرُّ :فعنُّعبدُّاهللُّبنُّعمر ُّ،أنُّرسولُّاهللُّقال"ُّ:أمرت ُّأنُّأقاتل ُّالناس ُّحىتُّيشهدواُّأنُّالُّإلهُّإالُّ
اهللُّ،وأنُّحممداًُّرسولُّاهللُّ،ويقيمواُّالصالةُّ،ويؤتواُّا لزكاةُّ،فإذاُّفعلواُّذلكُّعصمواُّمينُّدماءهمُّوأمواهلمُّ،إالُّحبقُّاإلسالمُّ ،وحساهبمُّ

علىُّاهلل"ُّ.متفقُّعليهُّ(  ُّ،)4وعنُّعبدُّاهللُّبنُّعباسُّرضيُّاهللُّعنهماُّقالُّ:قالُّالنيبُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم"ُّ:أمرتُّأنُّأسجدُّعلىُّسبعةُّ
أعظم؛ُّعلىُّاجلبهةُّوأشارُّبيدهُّعلىُّأنفهُّواليدينُّ،والركبتني ُّ،وأطرافُّالقدمنيُّ،والُّنكفت ُّالثيابُّوالشَّعر"ُّ.متفقُّعليهُّ( ُّ .)5
ّّّّّّّجّ-بعضّماّجاءّبلفظّالوعدّ:فعنُّعائشةُّرضيُّاهللُّعنهاُّقالتُّ:خسفتُّالشمسُّ،فقامُّالنيبُّ،فقرأُّسورةًُّطويلةًُّ...ُّ،احلديثُّ
بطولهُّيفُّصالةُّاخلسوفُّ،وفيهُّمثُّقالُّ...ُّ"ُّ:لقدُّرأيتُّيفُّمقاميُّهذاُّكلَُّّماُّوعدتهُّحىتُّلقدُّرأيتينُّأريدُّأنُّآخذُّقطفاًُّمنُّاجلنةُّحنيُّ
رأيتمونُّجعلت ُّأتقدَّمُّ."ُّ...ُّ،احلديثُّبطولهُّ،متفقُّعليهُّ( ُّ،)4وعنُّأنسُّرضيُّاهللُّتعاىلُّعنهُّقالُّ:كناُّمعُّعمرُّبنيُّمكةُّواملدينةُّ،
ُّ...مثُّأنشأُّحيدِثناُّعنُّأهلُّبدرُّ،فقالُّ:إنُّرسولُّاهللُّكانُّيريناُّمصارعُّأهلُّبد ٍُّرُّباألمسُّ،يقول"ُّ:هذاُّمصرعُّفالنُّغداًُّإنُّشاءُّاهلل"ُّ.
اُّيفُّبئر؛ُّبعضهمُّعلىُّبعضُّ،فانطلقُّرسولُّ
ُّ
ُّاليتُّحد ُّرسولُّاهللُّقالُّ:فجعلو
َّ
قالُّ:فقالُّعمرُّ:فو ُّ الذيُّبعثهُّباحلقُّماُّأخطأوا ُّ احلدود
اهللُّحىتُّانتهىُّإليهمُّ،فقال"ُّ:ياُّفالنُّبنُُّّفالنُّ،وياُّفالنُّبن ُّفالنُّ،هلُّوجدمتُّماُّوعدكمُّاهللُّورسولهُّحقاً؟ُّفإنُّق دُّوجدتُّماُّوعدنُّ
اهللُّحقاً"ُّ.رواهُّمسلمُّ( ُّ،)2وقدُّروياهُّمنُّغريُّحديثهُّأيضاًُّبنحوهُّ .
ّّّّّّّدّ-بعض ّما ّجاءّبلفظ ّاإلعطاء ّ :فعنُّجابر ُّبنُّعبد ُّاهللُّرضيُّاهلل ُّتعاىلُّعنهما ُّقالُّ:قالُّرسول ُّاهللُّصلى ُّاهللُّعليه ُّوسلمُّ:
عطهن ُّأحد ُّمنُّ األنبياءُّقبليُّ:كانُّكل ُّنيبٍّ ُّيبعثُّإىلُّقومهُّخاصةُّ،وبعثت ُّإىلُّالناسُّعامةُّ،وأحلَّتُّيلُّالغنائمُّ،وملُّ
"أعطيتُّمخساًُّملُّي َّ
ي ُّمسريةُّ
حتلَّ ُّألحدُّقبليُّ ،وجعلت ُّيلُّاألرض ُّطهوراًُّومسجداًُّ،فأميا ُّرجلُّأدركتهُّالصالة ُّصلىُّحيثُّكانُّ،ونصرت ُّبالرعب ُّبنيُّيد َّ
شهرُّ،وأعطيت ُّالشفاعة"ُّ.متفقُّعليه ُّ( ُّ،)1ففيُّهذاُّاحلديث ُّمخسُّمنحُّ:أعطيتُّ،بُّعثتُّ،أحِلتُّ ،جعلتُّ،نصرتُُّّ،وعنُّعقبة ُّبنُّ
عامرُّرضيُّاهللُّتعاىل ُّعنهُّ،أنُّرسول ُّاهللُّخرجُّيوماً ُّفصلىُّعلىُّأهلُّأحدٍ ُّصالتهُّعلىُّامليتُّ ،مثُّانصرفُّإىل ُّاملنربُّ،فقال"ُّ:إن ُّفـُّرطُُّّ
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 -ُّ1صحيح ُّالبخاريُّ:كتابُّالتيممُّ :البابُّاألولُّ.وصحيحُّمسلمُّ:كتابُّاملساجدُّ،رقم ُّ(ُّ .ُّ) 3
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لكمُّ،وأناُّشهيد ُّعليكمُّ،وإنُّواهلل ُّألنظرُّإىلُّحوضيُّاآلنُّ،وإنُّقدُّأعطيت ُّمفاتيح ُّخزائنُّاألرضُّ،أوُّمفاتيحُّاألرضُّ"ُّ...ُّ،متفقُّ
عليهُّ( ُّ .)8
ّّّّّّّهـّ-بعضّماّجاءّبلفظّاإللنّ :فعنُّأيبُّشريحُّرضيُّاهللُّتعاىلُّعنهُّيفُّخطابهُّلعمروُّبنُّسعيد ُّوهوُّجي ُِّهزُّاجليش ُّلغزوُّمكةُّأيامُّ
سولُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم"ُّ:إنُّمكةُّحرمهاُّاهللُّ،وملُّحيِرمهاُّالناسُّ،فالُّحيلُّالمرئ ُّيؤمنُّ
قالُّ:قالُّر
ُّ
اب نُّالزبريُّرضيُّاهللُّتعاىلُّعنهماُّ
َّ
ُّترخصُّلقتالُّرسولُّاهللُّفيهاُّ،فقولواُّ:إنُّاهللُّقدُّأذنُّلرسولهُّ،وملُّ
باهللُّواليومُّاآلخرُّأنُّيسفكُّهباُّدماًُّ،والُّيعضدُّهباُّشجرةًُّ،فإنُّأحد َّ

يأذنُّلكمُّ،وإمناُّأذنُّيلُّفيهاُّساع ةً ُّمنُّهنارُّ،مثُّعادتُّحرمتها ُّاليومُّكحرمتهاُّباألمسُّ"ُّ...ُّ،متفقُّعليهُّ( ُّ .)2

ّّّّّّّوّ -بعض ّما ّجاءّبلفظ ّالترخيص ّ :فعن ُّعائشةُّرضي ُّاهللُّتعاىل ُّعنهاُّقالتُّ :ر َّخصُّرسول ُّاهللُّصلى ُّاهللُّعليه ُّوسلمُّيف ُّأم ٍرُّ،
ُّمنُّالناسُّ،فبلغُّذلكُّالنيبُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّفغضبُّ،حىتُّبانُّالغضب ُّيفُّوجههُّ،مثُّقال"ُّ:ماُّبالُّأقوامُّيرغبونُّعماُّ
فتنزهُّعنهُّناس
َّ
َّ

ر ِخصُّيلُّفيهُّ،فوُّ اهللُّألناُّأعلمهمُّباهللُّوأشدهمُّلهُّخشية"ُّرواهُّمسلمُّ( ُّ .)3

ّّّّّّّزّ-بعض ّماّجاءّبلفظّالنهي ّ :فعنُّابنُّعباسُّرضيُّاهللُّعنهماُّقالُّ:كشفُّرسولُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّال ِستارةُّ،والناسُّ
صف وفُّخلفُّأيبُّبكرُّ،فقال"ُّ:أيهاُّالناسُّ،إنهُّملُّيبقُّمنُّمب ِشراتُّالنبوةُّإالُّالرؤياُّالصاحلة؛ُّيراهاُّاملسلمُّأوُّترىُّلهُّ،أالُّوإنُّهنيتُُّّ
اُّفيهُّالربُّعزُّوجلُّ،وأماُّالسجود ُّفاجتهدواُّيفُّالدعاءُّ،فقمنُّأنُّيستجابُّلكم"ُّ
أنُّأقرأُّالقرآنُّراكعاًُّأوُّساجداًُّ،فأماُّالركوعُّفعظِمو
َّ
رواهُّمسلمُّ( ُّ .)4

ّّّّّّحّ-بعض ّماّجاءّبلفظّالتخيير ّ :فعنُّأيبُّسعيدُّاخلدريُّرضي ُّاهللُّعنهُّ،أنُّرسولُّاهللُّصلى ُّاهللُّعليهُّوسلمُّجلسُّعلى ُّاملنربُّ
ُّخريهُّاهللُّبنيُّأنُّيؤتيهُّزهرة ُّالدنياُّوبنيُّماُّعندهُّ،فاختارُّماُّعنده" ُّفبكىُّأبوُّبكرُّ،وبكىُّ،فقالُّ:فديناكُّبآبائنا ُّوأمهاتناُّ.
فقال"ُّ:عبد َّ
قالُّ:فكانُّرسولُّاهللُّصلىُّاهللُّعليه ُّوسلمُّهوُّاملخَّيـرُّ،وكان ُّأبوُّبكرُّأعلمنا ُّبهُّ.متفقُّعليهُّ( ُّ .)5

ّّّّّّّطّ-بعض ّماّجاءّبلفظّالتفضيل ّ:فعنُّأيبُّهريرةُّرضيُّاهللُّتعاىلُّعنهُّ،أنُّرسولُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّقال"ُّ:فضِلت ُّعلىُّ
ُّاخللقُّ
ُّ
األنبياءُّبست؛ُّأعطيت ُّجوامع ُّالكُّلمُّ،ونصرت ُّبالرعبُّ،وأحلِت ُّيلُّالغنائمُّ،وجعلتُّيلُّاألرض ُّطهوراًُّومسجداًُّ،وأرسلت ُّإىل
ٍّ
كافةُّ،وخُّتمُّيبُّالنبيون" ُّرواهُّمسلمُّ(  ُّ،)4وعن ُّحذيفةُّبنُّاليمان ُّرضيُّاهللُّتعاىلُّعنهما ُّقالُّ:قالُّرسولُّاهلل ُّصلىُّاهللُّعليه ُّوسلمُّ:
"فضِلنا ُّعلىُّالناسُّبثالث؛ُّجعلت ُّصفوفُّناُّكصفوفُّاملالئكةُّ،وجعلتُّتربتها ُّطهوراًُّإذاُّملُّجندُّاملاء"ُّوذكر ُّخصلةُّأخرىُّ .)2 (ُّ.
ّّّّّّّيّ–بعضّماّجاءّبلفظّالرؤيةّ :فعنُّأمساءُّبنتُّأيبُّبكرُّرضيُّاهللُّعنهماُّ-يفُّقصةُّصالةُّالكسوفُّ-وفيهُّقولهُّصلىُّاهللُّعليهُّ
وسلم"ُّ:ماُّمنُّشيءُّملُّأكنُّأريتهُّإالُّرأيتهُّيفُّمقاميُّهذاُّ،حىتُّاجلنة ُّوالنارُّ،فأوحي ُّإيلَُّّ ُّأنكمُّتفتنونُّيفُّقبوركمُّمثل ُّ-أوُّقريباًُّ-منُّ
فتنةُّاملسيحُّالدجالُّ"ُّ...ُّ،احلديثُّ،متفقُّعليهُّ(  ُّ،)1وعنُّأسامةُّبنُّزيدُّرضيُّاهللُّتعاىلُّعنهماُّقالُّ:أشرفُّرسولُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّ

وسلمُّعلىُّأطمُّمنُّآطامُّاملدينةُّ،فقال"ُّ:هلُّترونُّماُّأرى؟ُّإنُّأل رىُّمواقعُّالفنتُّ(تقع)ُّخاللُّبيوتكمُّكمواقعُّالقطر"ُّمتفقُّعليهُّ( ُّ،)1
إىلُّغريُّذلكُّمنُّاألحاديثُّالنبويةُّالشريفةُّ،لكينُّاقتصرتُّعلىُّبعضُّماُّوردُّحتتُّهذهُّالعناوين( ُّ .)80
 -ُّ8صحيح ُّالبخاريُّ:كتابُّاجلنائزُّ :بابُّالصالةُّعلىُّالشهيدُّ،ويفُّغريمهاُّ.وصحيحُّمسلمُّ:كتابُّالفضائلُّ:بابُّإثبات ُّحوضُّنبينا ُّ(وصفاتهُّ،رقمُّ(ُّ .ُّ) 38ُّ، 30
 -ُّ2صحيح ُّالبخاريُّ:كتابُّالع لمُّ:بابُّليبلغُّالعلمُّالشاهدُّالغائبُّ،ويفُّغريمهاُّ.وصحيحُّمسلمُّ:كتابُّاحلجُّ:بابُّحترميُّمكةُّوصيدهاُّ...ُّ،رقمُّ(ُّ .ُّ) 444
 ُّ -ُّ3صحيحُّمسلمُّ:كتابُّالفضائلُّ:بابُّعلمهُّ(باهللُّتعاىلُّوشدةُّخشيتهُّ،رقمُّ(ُّ .ُّ) 821
 -ُّ4صحيح ُّمسلمُّ:كتابُّالصالةُّ:بابُّالنهيُّعنُّقراءةُّالقرآنُّيفُّالركوعُّ والسجود ُّ،رقمُّ(ُّ .ُّ) 284ُّ،201ُّ،202
 -ُّ5صحيح ُّالبخاريُّ:كتابُّمناقبُّاألنصارُّ:بابُّهجرةُّالنيبُّ( وأصحابهُّإىلُّاملدينةُّ ،ويفُّغريمهاُّ.مسلمُّ:كتابُّفضائلُّالصحابةُّ:بابُّفضائلُّأيبُّبكر ُّالصديقُّ،رقمُّ(ُّ )2
 -ُّ4صحيح ُّمسلمُّ:كتابُّاملساجدُّ،رقمُّ(ُّ) 5وروىُّالبخاري ُّبعضهُّ .
 -ُّ2صحيح ُّمسلمُّ:كتابُّاملساجدُّ،رقمُّ(ُّ .ُّ) 4
 -ُّ1البخاريُّ :كتابُّالعلمُّ:بابُّمنُّأجابُّالفتياُّبإشارةُّاليدُّ والرأسُّ،مسلمُّ:كتابُّالكسوفُّ:بابُّماُّعرضُّعلىُّالنيبُّيفُّصالةُّالكسوفُّمنُّأمرُّاجلنةُّ،رقم ُّ(ُّ .ُّ) 88
 -ُّ1صحيح ُّالبخاريُّ:كتابُّفضائلُّاملدينةُّ:بابُّآطامُّاملدينةُّ،ويفُّغريمهاُّ.وصحيحُّمسلمُّ:كتابُّالفنتُّ:بابُّنزولُّالفنتُُّّكم واقعُّالقطرُّ،رقمُّ(ُّ .ُّ) 1
 -ُّ80السنةُّالنب ويةُّوحيُّ،دُّ.خليلُّبنُّإبراهيم ُّمالُّخاطرُّ،جممعُّامللكُّفهدُّلطباعةُّاملصحفُّالشريفُّ،صُّ 45-33ُّ:
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خالصةّوإجمالّ :

ّّّّّّّكلّماّجاء ِّمنّإخبار ّرسولّاهلل  ّ عن ّاهللّتعالى ّ ّوأوصافهّوأسمائه ّوأفعالهّ،وإخباره ّعن ّنفسهّالشريفةّ ،وماّخصه ّاهللّ
ّ
عقوبةّتاركّالصالةّعليهّ،وإخبارهّمن ّبيانّمسارعةّاهللّتعالىّ
ّ
تعالىّبهّوفضلهّ،وإخباره ّ عنّفضلّالصالةّوالسالمّعليهّ،وبيانّ
في ّرضاه ّ ،وإخباره ّعن ّالقرآن ّالكريم ّونزوله ّوترتيبه ّوحروفه ّوثواب ّقراءتهّ ،وعن ّاألحاديث ّالقدسيةّ ،وإخباره ّعن ّالمالئكةّ

ال كرامّعموماّ ،وعنّجبريل ّعليه ّالسالمّوتعليمه ّلهّونزوله ّعليه ّومصاحبتهّلهّ...ّ ،إلخّ ،وإخباره ّعنّالجنة ّونعيمها ّودرجاتهاّ
نّيدخلهاّومنّيخرجّ
كاتهاّوأوديتهاّونارهاّوعذابهاّوقوتهاّوأهلهاّوأحوالهمّوم
وكيفيتهاّوأبوابهاّومنّيدخلهاّ...ّ،وعنّالنارّودر
َ
َ

منهاّ...ّ،وعن ّاألنبي اءّالسابقينّعليه ّوعليهمّالصالةّوالسالم ّوأحوالهمّوأوصافهمّوما ّحصلّمعهمّ ...ّ،وعنّاألمم ّالسابقةّ
ِ
وماّحصلّفيهاّ،وماّوردّمنّبعضّأفرادهاّ...ّ،وعنّأهلّبيتهّوأحوالهمّوماّسيكونّلهمّ،وعنّالزيادةّعنّاألربعّفيّأزواجهّ
رضيّاهللّتعالىّعنهنّ،وعنّأصحابهّرضيّاهللّتعالىّعنهم ّووفياتهمّ،وماّسيحصلّلهمّ ،أوّلبعضهمّبعده ّ،ّ وعنّقرنهّوفضلّ
أهلهّومدةّبقائهمّ ،وإخبارهّعن ّالمدينةّالنبوية ّوحرمهاّوأهلها ّومكانتهاّوأحوالها ّوصفاتهاّوما ّيكونّفيهاّ ،وعنّمكة ّالمكرمةّ

وحرمهاّومكانتهاّوأحوالهاّوأهلهاّ،وعنّالغيوبّالمستقبلةّ ،واألمورّالبعيدةّالقادمةّ،وعنّالفتنّوالمالحمّ،والحروب ّالحاصلةّ
بينّاألممّ،أوّبينّالمسلمينّأنفسهمّ،وإخبارهّعنّالشهداءّومكانتهمّوأحوالهمّوأنواعهمّ،وعنّأشراطّالساعةّبنوعيهاّالكبرىّ

والصغرىّوماّظهرّمنهاّوماّلمّيظهرّ،وإخبارهّعنّالكائناتّفيّزمانه؛ّفوقعتّكماّأخبرّ،سواءّكانّحصولهاّفيّزمانهّأوّبعدهّ

ّ...إلخ ّ

ّّّّّّّوماّجاء ِّمنّإخباره  ّ عنّالفضائل ّفي ّاألعمالّواألقوال؛ّكالذكر ّوالدعاءّواأليام ّواألمكنةّواألزمنة ّواألفرادّ ،وإخبارهّ
عنّالهجرةّوفضلهاّ ،وعنّأمتهّوفضلها ّومكانتهاّوأجرهاّوانتشارها ّوملكهاّ...ّ،وأنها ّالّتجتمعّعلى ّضاللةّ،ووجود ّالطائفةّ

المنصورةّفيه ا ّعلى ّالدوامّ ،وعن ّالمساجد ّالثالثة ّوفضلهاّ ،وعنّبدء ّالخلقّ ،وعمن ّسيكونون ّتحت ّالعرش ّيوم ّالقيامة ّمنّ
أصنافّالمؤمنينّ،وعنّأحوالّالقبرّوالبرزخّ...ّ ،وعنّالجنّوالشياطينّوأحوالهمّ ،وعنّالعالَمّالماديّوالمعنويّمن ّالشمسّ

والقمرّ،والزمانّ...ّ،إلخ ّ

ِ
وماّجاءّمنّإخباره  ّ عنّاإليمانّوأركانهّ ...ّ،واإلسالمّوتشريعاتهّ،واإلحسانّوأحوالهّ...ّ،وعنّعرضّاألعمال ّعلىّ
ّّّّّّّ
اهلل ّتعالىّ ،وتشريعه ّصلى ّاهلل ّعليه ّوسلم ّلألحكام ّفي ّالحالل ّوالحرام؛ ّسواء ّفي ّالنكاح ّأو ّالمطعومات ّأو ّالمشروبات ّأوّ

اللباسّ...ّ،إلخّ،وبيانهّصلىّاهللّعليهّوسلمّللعباداتّالمختل فةّ،والزائدة؛ّفيّالحضرّوالسفرّ،واألمنّوالخوفّ،وإخبارهّصلىّ
اهللّعليهّوسلمّعنّ َخلقّاإلنسانّ،واألمورّالطبيةّ،واألدويةّوالعالجاتّ...ّ،مماّالّمدخلّللبشرّفيهّ،وعنّالمؤمنينّوصفاتهمّ

ّيوم ّالقيامةّ ،وعنّ
وأحوالهمّوشوقهمّوحنينهمّ ،وعنّالمنافقينّوأحوالهم ّوصفاتهمّوأنواعهمّ،وعن ّأولّما ّيقضى ّبهّبينّالناس َ
يومّالقيامةّوأحوالهاّوشدتهاّ،وماّفيهاّمنّالحوضّوالكوثرّوالصراطّ...ّ،وعنّعرضّالجنةّوالنارّعليهّصلىّاهللّعليهّوسلمّ،
َ

وماّرأىّفيهماّ،وعنّأولّمنّيدعىّإلىّالجنةّ،وأولّمنّيدخلهاّ،وماّشعارّالمؤمنينّيومئذّيومّالعرضّ،وإخبارهّصلىّاهلل ّعليهّ
وسلمّعنّالر ِحمّومكانتهاّ،وعنّأحوالّبعضّالناسّ،وعنّالرحمةّوأقسامهاّ،وعنّبعضّالحيواناتّماّيقتلّمنهاّوماّالّيقتلّ،
َّ

وعنّالجماداتّوالتفريقّبينهاّ،والتفريقّبينّقِطَعّاألرضّوالمدنّوالبالدّ،وبيانّالثوابّواألجرّعلىّاألعمال؛ّمنّصالةّوصيامّ
ووضوءّوحجّوقتل ّح ٍ
ِ
ّفرطّفي ّالطاعاتّ،
يوان ّمعي ٍنّ...ّ ،ومن ّاأللكارّ،وإخباره ّصلىّاهلل ّعليهّوسلم ّعنّالعقوبات ّعلىّمن َّ
وعلىّإطالعّاهللّتعالىّلهّعماّيفعلهّأوّيقولهّالمشركونّأوّالمنافقونّ،وعنّمكايدّاليهودّوغدرهمّ،وعنّعطفّلفظ ّالرسولّ

صلىّاهللّعليهّوسلمّعلىّلفظّالجاللة ّفيّحصولّأمرّمعين ّ،وأنهّصلىّاهللّعليهّوسلم ّأوتيّالقرآنّومثله ّمعهّ...ّ،إلخ ّ
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البحثّالخامسّ:إخبارهّعنّالغيبياتّوتحققّوقوعهاّيدلّعلىّأنّالسنةّوحيّ .
ُُُُُُُّّّّّّّإنُّ األحاديثُّاليتُّقاهلاُّرسول ُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّ،وهيُّمنُّعلمُّالغيبُّ،سواءُّكانتُّعنُّالغيوبُّالقدميةُّاملوغلةُّيفُّالقدمُّ
ُّ،أوُّ الغيوبُّاملستقبلةُّاملوغلةُّيفُّاملستقبلُّ،تدلُّعلىُّأنُّماُّصدر ُّعنهُّملُّيصدرُّباالجتهادُّوالُّمنُّواقعُّالبشريةُّ،ألنُّذلكُّال ُّميكنُّ
االطالعُّعليهُّ،إمناُّيصدرُّعنُّوحيُّأوحاه ُّاهللُّعزُّوجلُّإىلُّرسولهُّالكرميُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّ .
ُُُُُُّّّّّّ وقبلُّالبحثُّيفُّالدالئلُّأحبُّأنُّأجيبُّعنُّإشكالُّقدُّيقع ُّ يفُّذهنُّالقارئُّ،وهوُّطاملاُّأنُّالغيبُّهللُّتعاىلُّفهلُّتتعارضُّتلكُّ
النصوصُّمعه؟ ُّ الغيبُّهللُّسبحانهُّوتعاىل ُّ،لقدُّأخربناُّاهللُّتعاىلُّأنُّالغيبُّلهُّجلُّشأنهُّ،وأنهُّتعاىلُّاستأثرُّبهُُّّ،وأنهُّالُّأحدُّمن ُّاخللقُّ
ُّالسماواتُّواألرض ُّالغيبُّ
يعلمُّالغيبُّ،قالُّاهللُّعزُّوجل{ُّ:فـقلُّإَّمناُّ الغيب ُّلله}ُّ[يونسُّ،]20:وقالُّجلُّشأنه{ُّ:قلُّالُّيـعلم ُّمنُّيف َّ
إ َّالُّاللَّه}ُّ[النملُّ،]45ُّ:بلُّأخربُّتعاىلُّأنُّنبيَّهُّاملصطفىُّوهوُّأفضلُّخلقهُّوأكرمهمُّعليهُّالُّيعلمُّالغيبُّ.فقالُّتعاىل{ُّ:قلُّالُّأقولُّ
لكمُّعنديُّخزائن َّ
يل}ُّ[األنعامُّ]50:يفُّآياتُّمتعددةُّ .
ُّاللهُّوالُّأعلُّ مُّالغيب ُّوالُّأقولُّلكمُّإ ِنُّملك ُّإنُّأتَّبعُّإ َّال ُّماُّيوحىُّإ َّ

ّّّّّّإطالع ّاهللّتعالىّبعضّخلقهّعلىّغيبهّ :
ُُُُُّّّّّ لقدُّأخربناُّاهللُّتعاىلُّاختصاصهُّبالغيبُّ،إالُّأنُّيطلعُّبعض ُّخلقهُّعليهُّ،تكرماًُّومنح ًةُّ،فإذاُّأطلعهمُّعليه ُّعلموهُّ،فهمُّال ُّيعلمونُّ
ولُّفإنَّه ُّيسلكُّمنُّبـنيُّيديه ُّومنُّ
إالُّماُّأطلعهمُّعليه ُّ،فقالُّجلُّشأنه{ُّ:عامل ُّالغيبُّفالُّيظهرُّعلىُّغيبهُّأحداًُّ،إ َّالُّمنُّ ُّ ارتضىُّمنُّرس ٍُّ
خلفهُّرصداً}ُّ[اجلنُّ،]22ُّ -ُّ 24ُّ:فقولهُّتعاىل{ُّ:إ َُّّال ُّمن ُّارتضىُّمن ُّرس ٍ
ول}ُّ،صريحُّبذلك ُّ،لذاُّكانُّرسولُّاهللُّمماُّأكرمهُّاهلل ُّتعاىلُّ
بإطالعهُّعلىُّاملغيباتُّالسابقةُّوالالحقةُّ،وهلذاُّكثرتُّاألحاديثُّعنه ُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّيفُّإخبارهُّعنُّتلكمُّالغي ُّوبُّ ُُُُُُّّّّّّ،وقبلُّ

اخلوضُّيفُّبيانُّالدالئلُّأذكرُّبعضُّاألحاديثُّاإلمجاليةُّ،اليتُّتنصُّعلىُّإخبارهُّعنُّالغيوبُّالبعيدةُّجداًُّماضياًُّومستقبالًُّوماُّبينهماُّ ُّ.

ّّّّّّ بعض ّاألحاديثّالتي ّتدلّعلىّاطالعهّصلىّاهللّعليهّوسلمّعلىّالغيوبّ :
ُُُُُُّّّّّّ فعنُّعمرُّبنُّاخلطابُّرضيُّاهللُّتعاىلُّعنهُّقال"ُّ:قامُّفيناُّالنيبُُّّ مقاماًُّ،فأخربناُّعنُّبدءُّاخللق؛ُّحىتُّدخلُّأهل ُّاجلنة ُّمنازهلمُّ،
وأهل ُّالنارُّمنازهلمُّ،حفظُّذلكُّمنُّحفظهُّ،ونسيهُّمنُّنسيه"( ُّ،)8أيُّأخربهمُّمن ذُّبدءُّاخلليقةُّحىتُّهنايةُّالعاملُُّّ .

ُُُُُُُّّّّّّّ وعنُّحذيفةُّبنُّاليمانُّرضيُّاهللُّتعاىلُّعنهماُّقال"ُّ:قامُّفيناُّرسولُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّمقاماًُّ،ماُّتركُّشيئاًُّيكون ُّيفُّمقامهُّ
ذلكُّإىلُّقيامُّال ساعةُّ،إالُّحدَّثُّبهُّ،حفظهُّمنُّحفظهُّ،ونسيهُّمنُّنسيهُّ،قدُّعلمهُّأصحايبُّهؤالءُّ،وإنهُّليكونُّمنهُّالشيءُّقدُّنسيتهُّ،
فأراهُّ،فأذكرهُّ،كماُّيذكر ُّالرجلُّوجهُّالرجلُّإذاُّغابُّعنهُّ،مثُّإذاُّرآهُّعرفه"ُّ.متفقُّعليهُّ،واللفظُّملسلمُّ( ُّ .)2
فقولهُّرضيُّاهللُّتعاىل ُّعنه(ُّ:ماُّتركُّشيئاً)ُّأيُّ ملُّيتكُّشيئاً ُّذاُّبالُّمهمُّ،حيتاجون ُّإىلُّمعرفتهُّ:إالُّأخربهمُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّبهُّ .
ُُُُُُّّّّّّ وعنهُّرضيُّاهللُّتعاىلُّعنهُّقال"ُّ:أخربنُّرسول ُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّمباُّهوُّكائنُّإىلُّأنُّتقومُّالساعةُّ،فماُّمنهُّشيء ُّإالُّقدُّ
سألتهُّ،إالُّأنُّملُّأسألهُّماُّخيرج ُّأهلُّاملدينةُّمنُّ املدينة"ُّ.رواهُّمسلمُّ( ُّ .)3
ُُُُُّّّّّ وعنُّعمروُّبن ُّأخطبُّرضيُّاهلل ُّتعاىلُّعنه ُّقال"ُّ:صلىُّبنا ُّرسول ُّاهللُّصلى ُّاهللُّعليه ُّوسلمُّالفجرُّ،وصعد ُّاملنربُّ،فخطبنا ُّحىتُّ
حضرتُّالظهرُّ،فنزلُّفصلىُّ،مثُّصعدُّاملنربُّ،فخطبناُّحىتُّحضرت ُّالعصرُّ،مثُّنزلُّفصلىُّ،مثُّصعدُّاملنربُّ،فخطبناُّحىتُّغربتُّالشمسُُّّ
ُّ،فأخبـرنا ُّمباُّكانُّ،ومباُّهوُّكائنُّ،فأعلمناُّأحفظنا"ُّ.رواهُّمسلمُّ( ُّ .ُّ)4

 ُّ -ُّ8صحيحُّالبخاريُّ :كتابُّبدءُّاخللقُّ:بابُّق ولهُّتعاىل{ُّ:وهوُّالذيُّيبد ؤاُّاخللقُّمثُّيعيده}ُّ .
 -ُّ2صحيح ُّالبخاريُّ:كتابُّالقدرُّ:باب{ُّ:وكانُّأمرُّاهللُّ قدراً ُّمقدوراً}ُّ،وصحيحُّمسلمُّ:كتابُّالفنتُّ:بابُّإخبارُّالنيبُّ(فيماُّيكونُّإىلُّقيامُّالساعةُّ،رقمُّ(ُّ .ُّ) 23
 -ُّ3صحيح ُّمسلمُّ:يفُّالكتابُّ والبابُّالسابقنيُّ،رقم ُّ(ُّ .)24
 -ُّ4صحيح ُّمسلمُّ:يفُّالكتابُّ والبابُّالسابقنيُّ،رقم ُّ(ُّ .ُّ) 25
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ُُُُُُُّّّّّّّ ففيُّهذهُّالنصوص ُّالكرمية ُّ وغريهاُّداللة ُّعلىُّأنهُّأخربهم ُّعنُّاملاضيُّالسحيقُّ ،بدءُّاخللقُّ،وعن ُّاملستقبلُّالبعيدُّ،بعد ُّدخولُّ
أهلُّاجلنةُّاجلنةُّ،وأهلُّالنارُّالنارُّ،والُّميكنُّأنُّيكونُّرسولُّاهلل ُّ قدُّقالُّذلكُّاجتهاداًُّمنُّواقعُّالبشرية؛ُّإذُّليسُّيفُّذلكُّمسرحُّ،إمناُّ

هوُّالوحيُّالذيُّآتاهُّاهللُّتعاىلُّ،ألنهُّالُّينطقُّعنُّاهلوىُّ،وإمنا ُّيتبعُّماُّيوحىُّإليهُّ .
ودالئلّالنبوة ّكثيرةّ،سأقتصرّهناّعلىّأربعةّأنواعّ ّ

ّّّّّّّّأوال ّ-إخبارهّصلى ّاهللّعليهّوسلمّبالغيوب ّالماضيةّ :
ُُُُُُّّّّّّ ُّ وبالنظرُّفيماُّوردُّعنهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّمنُّاألحاديث ُّالنبويةُّالشريفةُّاليتُّتتحدثُّعنُّالغيوبُّاملاضيةُّجندهاُّقسمني ُّ
األولّ:تتحدث ّعنّاألنبياء ّالسابقين ّعلىّنبينا ّوعليهمّالصالةّوالسالمّ .
عرفّفيّكتابّ،وهذاّكثير ّجدا ّ ّ
الثانيّ:تتحدث ّعماّحصلّفيّاألممّالماضيةّ،مماّلمّيردّلكرهّفيّالقرآنّالكريمّ،والّيّ
ٌ

ّّّّّّأ-ماّجاءّعنّاألنبياءّعليهمّالسالمّمعّتعيينهمّبأسمائهمّ ،واألحاديثّفيّلل ّكثيرةّ،لكنيّأقتصرّعلىّماّفيّالصحيحينّ
أوّأحدهماّ،فمنّلل ّ :

ُُُُُُّّّّّّبيانُّخلقُّآدمُّعليهُّالسالمُّوطولهُّ،وسالمهُّعليهُّالسالمُّعلىُّاملالئكةُّوردهمُّعليهُّ،وحماجة ُّآدمُّوموسىُّعليهماُّالسالمُّ،وطوافُّ
إبليسُّبهُّعندُّخلقهُّ،وإنذارُّنوحُّعليهُّالسالمُّأمتهُّالدجالُّ،ووصيتهُّلبنيهُّ،واختتانُّإبراهيمُّعليهُّالسالمُّوهوُّابن ُّمثاننيُّسنةُّ،وتعويذهُّ
إمساعيلُّوإسحق ُّعليهم ُّالسالمُّ،وما ُّحصل ُّلهُّولزوجه ُّيف ُّمصرُّ ،وأنُّإمساعيل ُّعليه ُّالسالمُّكانُّرامياًُّ ،وما ُّحص لُّله ُّيف ُّمكةُّ ،وأنُّ

يوسفُّعليهُّالسالمُّهوُّالكرميُّابن ُّالكرميُّابن ُّالكرميُّابنُّالكرميُّعليهمُّالسالمُّ،واغتسالُّأيوبُّعليهُّالسالمُّعارياًُّ،ونزولُّرجلُّاجلرادُّ

منُّذهبُّعليهُّ،وحثوهُّيفُّثوبهُّ،ومرورُّيونسُّعليهُّالسالمُّيفُّثنيةُّهرشىُّ(قربُّاجلحفة)ُّعلىُّناقةُّمحراءُّيليبُّ،وخُّلقُّموسىُّعليهُّالسالمُّ،
وماُّكانُّبينهُّوبنيُّبينُّإسرائيلُّ،وأذيتهُّمنُّقبلهمُّ،واغتسالهُّمنفرداًُّ،وسؤالهُّعنُّأدىنُّأهلُّاجلنةُّ،وماُّحصلُّلهُّمعُّملكُّاملوتُّ،وختفيفُّ
القرآنُّعلى ُّداود ُّعليهُّالسالمُّ ،وصالته ُّوقيامه ُّبالليلُّ،وبيان ُّغريتهُّ ،وأكله ُّمنُّعمل ُّيدهُّ ،وقضاء ُّسليمانُّعليه ُّالسالم ُّبني ُّاملرأتنيُّ،
وطوافهُّعلىُّتسعنيُّامرأةُّ،وأنُّزكرياُّعليهُّالسالمُّكانُّجناراًُّ،وعنُّقوامُّعيسىُّعليهُّالسالمُّ،وأنُّالشيطانُّخنسُّيفُّاحلجابُّوملُّينخسُّ
فيهُّ،وماُّحصلُّلهُّمعُّالسارقُّ...ُّ،إخل ُّ

ّّّّّّّبّ ّ-ماّجاءّعنّاألنبياء ّعليهمّالسالم ّمنّغيرّتسمية ّلواحدّمنهمّ :
ُُُُُُُّّّّّّّوهذاُّكثريُّأيضاً ُّ،لكينُّسأقتصرُّعلىُّذكر ُّبعضُّماُّوردُّيفُّالصحيحني ُّأوُّأحدمهاُّ،فمنُّذلكُّ :
أنُّكل ُّواحدُّ
ينيُّ،وإعطاءُّكلُّنيب ُّآيةُّعلى ُّمثلهاُّآمنُّالبشرُّ ،و
ُّوسلمُّأنُّلكلُّنيب ُّحوار
إخبارهُّصلىُّاهللُّعليه
أنُّلكلُّنيب ُّبطانتنيُّ ،و َّ
ٍّ
ٍّ
ٍّ

منهمُّرعىُّالغنمُّ،وختيريُّكلُّنيب ُّعندُّاملرضُّبنيُّالدنياُّواآلخرةُّ،وأهنمُّتنامُّأعيـنهمُّوالُّتنامُّقلوهبمُّ،وأنُّلكلُّواحدُّمنهمُّدعوةُّمستجابةُّ
ٍّ
قدُّتنجزهاُّيفُّحياتهُّ،وأنُّاهللُّتعاىلُّإذاُّأرادُّرمحة ُّأمةُّقبضُّنبيَّهاُّقبلهاُّليكونُّهلاُّفرطاًُّ،وأهنمُّأخوةُّلعالتُّ،وأنُّكلَّ ُّواحدُّمنهمُّبعثُّ
َّ
إىلُّقومهُّخاصةُّإالُّالنيبُّاملصطفىُّالكرميُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّ ،وأنُّكلُّواحدُّمنهمُّحذرُّأمتهُّمنُّالدجالُّ،وأنُّمنهمُّمنُّملُّيصدِقهُّ

بستُّلنيب ُّمنُّاألنبياءُّ،
ُّخلفهُّنيبُِّ،وأنُّالشمس ُّح
ائيلُّكانتُّتسوسهمُّاألنبياءُّكلماُّهلكُّنيب
منُّأمتهُّإالُّرجل ُّواحدُّ،وأنُّبينُّإسر
ٍّ
ٌّ
ٌّ

ُّحرق ُّقرية ُّالنمل ُّلقرص ُّواحدةُّمنها ُّلهُّ،وأن ُّواحداًُّمنهمُّكان ُّخيطُّ،وأنه ُّملُّيعط ُّأحدُّمنهم ُّسورة ُّالفاحتةُّ
وأنُّاهلل ُّتعاىلُّعاتب ُّنبياً َّ

وخواتيمُّسورةُّالبقرةُّ،وأنُّهالكُّاألممُّالسابقةُّباختالفهم ُّعلىُّأنبيائهم ُّوكثرةُّأسئلتهمُّ،وماُّأدركُّالناسُّمنُّكالمُّالنبوةُّاألوىلُّ...ُّ،إخل ُّ

ّّّّّّّ -ّ 0وهو ّاإلخبارّعنّاألممّالسابقةّ :
ُُُُُُُّّّّّّّإنُّاألحاديثُّاليتُّوردتُّع نُّالنيبُّاملصطفىُّالكرميُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّوهيُّتتحدثُّعنُّاألممُّالسابقةُّكثريةُّجداًُّ،لكينُّأذكرُّ
هناُّبعض ُّماُّوردُّيفُّالصحيحنيُّأوُّأحدمها ُّفقطُّ،ومنُّذلكُّماُّيليُّ :
199

السنّـ ـ ـةّالنبـ ـ ـويةّوحيّرب ـ ـ ـانيّ،منـ ـ ـاقشةّلدعاوىّأع ـ ـ ـداءّالس ـ ـ ـنـةّال ـ ـنـ ـبـويـةّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّإعدادّ:محـ ـ ـ ـ ـ ــمدّأحم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدّص ـ ـ ـ ــبرة

ُُُُُُّّّّّّ تقديرُّاملقادير ُّقبلُّخلق ُّالسمواتُّواألرضُّ ،جعلُّالرمحة ُّمائة ُّقسمُّ،وإنزال ُّقسمُّمنها ُّإىلُّاألرض ُّلتتاحمُّبه ُّاخلالئ قُّ ،وخلقُّ
ُّمنُّسيبُّالسائبةُّ،
املالئكةُّمنُّنورُّ،وجعلُّاألرواحُّجنوداًُّجمند ًةُّ،واصطفاءُّكنانةُّمنُّولدُّإمساعيلُّعليهُّالسالمُّ،وأنُّعمروُّبن ُّحل ٍّيُّأول
َّ
وأنُّاملسجد ُّاألقصىُّبينُّبعدُّاملسجدُّاحلرامُّبأربعنيُّسنةُّ،وأنُّالوزغُّكانُّينفخُّالنارُّعلىُّإبراهيمُّعليهُّالسالمُّليؤ ُِّججهاُّ،وأنُّهالكُّعادٍُّ

بالدَّبورُّ،ولوال ُّادخارُّبين ُّإسرائيلُّاللحم ُّملُّخينزُّ ،وأنُّأول ُّفتنةُّبين ُّإسرائيلُّكانت ُّيفُّالنساءُّ ،وأنُّبين ُّإسرائيلُّدخلوا ُّعلى ُّأستاههمُّ
خمالفنيُّأمرُّاهللُّتعاىلُّ،وملُّمسِيُّاخلضرُّهبذاُّاالسمُّ،وقصةُّموسىُّواخلضرُّعليهماُّالسالمُّ،وأنُّالغالمُّالذيُّقتلهُّاخلضرُّطبعُّكافراًُّ،وبيانُّ
عددُّالذينُّتكلَّمواُّيفُّاملهدُّمعُّبيانُّأمسائهمُّوقصصهمُّ،وقصةُّأصحابُّاألخدودُّوالساحرُّوالراهبُّوالغالمُّ،وقصةُّالذيُّكانُّبهُّجرحُّ
فانتحرُّ،وقصةُّاألقرعُّواألبرصُّواألعمىُّ،وقصةُّأصحابُّالغارُّالثالثةُّ،وقصةُّالبغ ِي ُّاليتُّسقتُّالكلبُّفغفرُّهلاُّ،وقصةُّالرجلُّالذيُّ
سقىُّالكلبُّفشكرُّاهللُّتعاىلُّلهُّفغفرُّلهُّ،ودخولُّاملرأةُّالنارُّبسببُّهرةُّحبستهاُّوملُّتطعمهاُّحىتُّماتتُّ،وجتاوزُّاهللُّتعاىلُّعمنُّكانُّ

يتجاوزُّعنُّاملعسرينُّ،وقصةُّالزارعُّالذيُّمسعُّالصوتُّمنُّالسحابُّ،وقصةُّالذيُّاستقرضُّماالًُّفلمُّجيدُّمركباًُّيوصلُّاملالُّإىلُّصاحبهُّ
ُّوقصةُّ
فأرسلهُّيفُّخشبةُّ،وصفةُّعاقرُّالناقةُّ،وحالُّالذيُّملُّيعملُّخرياًُّقطُّ،وقصة ُّ الذيُّقتلُّتسعةُّوتسعنيُّ،وكالمُّالبقرةُّوالذئبُّ ،
ُّ
الذيُّخسفُّاهللُّتعاىلُّبهُّاألرضُّ،وقصةُّالذيُّابتاعُّأرضاًُّفوجدُّفيهاُّكنزاًُّ،وشكرُّاهللُّتعاىلُّملنُّحنىُّغصنُّشوكُّعنُّالطريقُّ،وقصةُّ

السارقُّمن ُّبين ُّإسرائيلُّ ،ووجود ُّاحملدَّثني ُّيف ُّاألمم ُّالسابقةُّ ،وقصةُّإرسال ُّالطاعون ُّرجساً ُّعلى ُّبين ُّإسرائيلُّ ،وحترمي ُّالشحم ُّعليهمُّ

واحتياهلم ُّيفُّأكلهُّ...ُّ،إخل ُّ

ّّّّّّثانيا ّ -إخباره ّصلى ّاهلل ّعليهّوسلم ّعن ّالكائنات ّالمستقبلةّفي ّحياته ّفوقعت ّطبقّما ّأخبر ّبهّ ،سواءّفي ّحياته ّأو ّبعدّ
وفاتهّ،لكنّفيّزمنّأصحابهّ،وهو ّنوعانّ :

النوعُّاألولُّ:ذكرهُّالقرآنُّالكرميُّ،أوُّأشارُّإليهُّ،وهوُّكثريُّ(ُّ.ُّ) 8وهذاُّالنوعُّلنُّأتعرضُّإليهُّ،ولنُّأذكرُّمنهُّشيئاًُّ .
النوعُّالثانُّ:ماُّوردُّمنُّاألحاديثُّالنبويةُّالشريفةُّمماُّملُّيردُّذكرهُّيفُّالقرآنُّالكرميُّ،أوُّيشرُّإليهُّ،وهوُّكثريُّجداًُّأيضاًُّ،لكينُّسأقتصرُّ

علىُّذكر ُّبعضُّماُّ وردُّيفُّالصحيحني ُّأوُّأحدمهاُّفقطُّ،على ُّسبيلُّاإلشارةُّ،وإنُّكانُّيفُّغريمها ُّحديث ُّصحيحُّكثريُّ،فمنُّذلكُّ :

إخبارهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّعنُّاهلجرة ُّمنُّمكةُّإىلُّاملدينةُّ،وإخبارهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّعنُّإمتامُّهذاُّالدِينُّوظهورهُّ،وإخبارهُّصلىُّ
ُّخصهُّ اهلل ُّتعاىل ُّهباُّ ،وعنُّاستشهاد ُّبعض ُّأصحابهُّرضي ُّاهلل ُّتعاىلُّعنهم ُّ(كعمر ُّوعثمان ُّوعليُّ
اهللُّعليه ُّوسلم ُّعنُّاخلصائص ُّاليت َّ
وطلحةُّوالزبريُُّّ)ُّ...وإخبارهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّعنُّقـتله ُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّألميَّة ُّبن ُّخلفُّ،وقتلُّأيبُّبنُّخلفُّ،وعن ُّمصارعُّ

صناديد ُّقريشُّيفُّبدر؛ ُّمعُّحتديدُّأماكنهمُّ ،وعنُّاخللفاءُّبعده ُّ ،وعنُّالبلوىُّاليتُّستصيب ُّعثمانُّرضيُّاهلل ُّتعاىلُّعنهُّ،وعن ُّالذراعُّ
املسمومةُّ،وعنُّالرجلُّيومُّخيربُّأنهُّمنُّأهلُّالنارُّ،وع نُّاألنصارُّأهنمُّيقلِونُّ،وأهنمُّسيجدونُّأثرةًُّبعدهُّ،وعنُّفتحُّاليمنُّوالشامُّوالعراقُّ
ومدائنُّكسرى ُّومصرُّ،وعن ُّهالكُّكسرىُّوقيصرُّ ،وإنفاقُّكنوزمهاُّيف ُّسبيلُّاهلل ُّتعاىلُّ،وعن ُّفتحُّاحلريةُّ ،وخروج ُّالظعينة ُّمنهاُّ ،وعنُّ
إفاضةُّاملالُّحىتُّالُّيوجدُّمنُّيقبلهُّ،وعنُّاستشهادُّأمراءُّغزوةُّمؤتةُّرضيُّاهللُّعنهمُّ،وعنُّاستشهادُّأهلُّبئرُّمعونةُّ،وعنُّموتُّالنجاشيُّ
وإخبارهُّوقعُّيفُّاأليامُّاليتُّماتواُّفيهاُّ،وعنُّتقدمُّوفاتهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّقبلُّأمتهُّ ،واإلشارةُّإىلُّوفاتهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّيفُّاملدينةُّ،
ُّهلمُّ،وعنُّاملبشرينُّمنُّأهلُّاجلنةُّ،ومبنُّميوت ُّعلىُّاإلسالمُّ،وأنهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّإذاُّقال ُّألحدُّ
َّ
وأنهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّفرط
أصحابهُّعندُّاحلربُّ:يرمحهُّاهللُّ،فإنهُّسيقتلُّشهيداًُّ ...ُّ،
ُُُُُُُُّّّّّّّّوإخبارهُّصلىُّاهللُّعلي هُّوسلمُّحالُّمنُّغلَّ ُّمشلةُّيومُّخيربُّ،وأهناُّتشتعلُّعليهُّناراًُّ،وأنُّاألرضُّلنُّتقبلُّالذيُّارتدُّ،وعنُّفتحُّ
مكةُّ،ودخوهلاُّ،وأنُّقريشاًُّلنُّتغزوهمُّ،وعنُّعدمُّدخولُّأحدُّممنُّشهدُّبدراًُّوبيعةُّالرضوانُّالنارُّ،وأنُّجابراًُّرضيُّاهللُّعنه ُّسيحصلُّ

هلمُّاألمناطُّ،وعنُّانتقالُّأهلُّاملدينةُّإىلُّا لشامُّواليمنُّوالعراقُّ،وأنُّدونُّالفتنةُّبابُّ(وهوُّعمرُّرضيُّاهللُّتعاىلُّعنه)ُّفإذاُّانكسرُّلنُّ
جُّ،وعنُّالفنتُّيفُّاملدينةُّ،
يغلقُّ،وأنهُّرضيُّاهللُّعنهُّمنُّاملحدَّثنيُّ،وإخبارهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّعنُّاملخدجُّ(ناقصها )ُّعندُّقتالُّاخلوار ُّ
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وأنُّعماراًُّرضيُّاهللُّتعاىلُّعنهُّتقتلهُّالفئةُّ الباغيةُّ،وأنُّعبدُّاهللُّبن ُّسالمُّرضيُّاهللُّعنهُّلنُّيقتلُّبلُّميوتُّ،وعنُّفتحُّخيربُّعلىُّيدُّالذيُّ
حيبُّاهللُّورسولهُّوحيبهُّاهللُّورسولهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّ،وعنُّخطابُّحاطبُّبنُّبلتعةُّرضيُّاهللُّعنهُّألهلُّمكةُّمبسريُّالنيبُّاملصطفىُّ

الكرميُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّإليهمُّ،وعنُّاملنافقُّيومُّحننيُّوعنُّشيعتهُّاليتُّستكونُّ،وعنُّسببُّهبوبُّالريحُّالشديدةُّعندُّعودمهمُّمنُّ
تبوكُّ،وع نُّاملنافقنيُّيومُّالثنيةُّيفُّتبوك ُّ ،وعمنُّختلفُّيفُّاملدينةُّلعذرُّيومُّسريهمُّإىلُّتبوكُّ،وعنُّقدومُّوفدُّعبدُّالقيسُّ،وقصةُّالذيُّ
ضربُّيفُّرجلهُّمنهمُّ،وعن ُّقدومُّوفدُّأهلُّاليمنُّ ،وإخبارهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسل م ُّأباُّهريرةُّرضيُّاهلل ُّعنهُّبوصولُّغالمهُّيوم ُّهجرتهُّ،
وإخبارهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّعنُّاآلياتُّالستُّبنيُّيديُّالساعةُّوأوهلاُّموتهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّ،وعنُّغزوُّفئامُّمنُّالناسُّ،واإلشارةُّ
إىلُّخالفةُّأيبُّبكرُّالصديقُّرضيُّاهللُّعنهُّ،وشهادةُّعكاشةُّبنُّحمصنُّ،وثابتُّبنُّقيسُّرضيُّاهللُّعنهماُّ،وعنُّاستدا رةُّالزمانُّ،وعنُّ
اُّعنُّاهللُّجلُّشأنهُّ،وإخبارهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّعنُّسيادةُّاحلسنُّبنُّعلي ُّرضيُّاهللُّعنهماُّ،وعنُّالغزوُّيفُّ
متاديُّالناسُّحىتُّيسألو
ٍّ
البحرُّوكونُّأمُّحرامُّرضيُّاهللُّعنهاُّمعهمُّ،وعنُّقتالُّالتكُّ،واخنرامُّقرنهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّبعدُّمائةُّعامُّ،وأنُّفاطمة ُّ رضيُّاهللُّعنهاُّ

أولُّأهلهُّحلوقاًُّبهُّ،وأنُّزينبُّأوُّسودةُّأولُّنسائهُّرضيُّاهللُّعنهنُّحلوقاًُّبهُّ،وعنُّوالدةُّولدهُّإبراهيمُّوأنُّلهُّمرضعاًُّتتمُّرضاعهُّيفُّاجلنةُّ،
وعنُّبدءُّفتحُّردمُّيأجوج ُّومأجوجُّ،وعمنُّقيلُّإنه ُّماتُّأنهُّانتحرُّ،وعن ُّاليهوديُّورقصُّقلوصهُّبه ُّوهوُّمتوجهُّإىلُّالشامُّ ،وإخباُّرهُّ

صلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّللصحابة ُّرضيُّاهللُّتعاىل ُّعنهمُّيومُّحجةُّالوداعُّ:لعليُّالُّألقاكمُّبعدُّعامي ُّهذاُّ...ُّ،إخل ُّ
ّّّّّّّثالثاّ-إخبارهّصلىّاهللّعليهّوسلم ّعنّالغيوب ّالمستقبلةّ :
ُُُُُُّّّّّّ إن ُّاألحاديث ُّيف ُّهذا ُّالباب ُّكثرية ُّجداًُّ ،لكين ُّسأقتصر ُّعلى ُّذكر ُّبعض ُّما ُّورد ُّيف ُّالصحيحني ُّوإال ُّفإن ُّيف ُّغري ُّالصحيحنيُّ
ُّ،والسيماُّأهنماُّملُّيستوعباُّكل ُّالصحيحُّ،وقدُّذكرتُّتلكُّاألحاديثُّيفُّاألصلُّ،ألنُّالقصدُّهوُّاإلشارةُّ
َّ
أحاديثُّصحيحةُّكثريةُّأيضاً

والتنبيهُّ،واهللُّتعاىلُّهوُّاملوفقُّواملعنيُّ،فمنُّذلكُّ ُّ:

ّوالمالحمّ،وعنّالخوارجّ،وخوارج ّآخرّالزمانّ ،
ّ
ّّّّّّّ إخبارهّصلى ّاهللّعليهّوسلمّعنّالفتن
ُُُُُُّّّّّّ وإخبارهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم ُّعنُّالقتالُّبنيُّالطائفتني ُّالكبريتنيُّمنُّاملسلمنيُّ،وعنُّغزو ُّالقسطنطينيةُّ،وعنُّقتال ُّالتكُّ ،وعنُّ
فنتُّأغيلمةٍُّمنُّقريشُّ،وعنُّالدجاجلةُّو َّ
الكذابنيُّ،وعنُّالقرونُّاملفضَّلةُّ،وعنُّأشراطُّالساعةُّ،وعنُّالنارُّاليتُّستخرجُّمنُّأ رضُّاحلجازُّ،
وعنُّوجودُّالشرُّبعدُّاخلري ُّيفُّهذهُّاألمةُّ،وعنُّاجلالدينُّ ،والنساء ُّالكاسياتُّالعارياتُّ،وعنُّبلوغ ُّملكُّأمتهُّصلىُّاهللُّعليه ُّوسلمُّ،
وعنُّاستخالفُّأمتهُّفيهاُّ،وعنُّمنعُّالعراقُّالشامُّومصرُّأرزاقهمُّ،وعنُّنزولُّعيسىُّعليهُّالسالمُّيفُّآخرُّالزمانُّ،وعنُّكسرهُّللصليبُّ،
وعنُّاخللفاءُّاالثينُّعشرُّ،وعنُّطاعونُّعمواسُّ،وعنُّأويسُّالقرنُّ ُّ -رمحهُّاهللُّتعاىلُُّّ، -وعنُّمعركةُّاجلملُّ،وصفنيُّ،وعنُّمروق ُّمارقةُّ
ٍ
عندُّاختالفُّبنيُّطائفتنيُّمنُّاملسلمنيُّ،وعنُّخروجُّأهلُّاملدينةُّمنهاُّإىلُّالشامُّواليمنُّوالعراقُّ،وعنُّعنيُّتبوكُّواجلنانُّفيهاُّ...ُّ،إخلُّ .
ُُُُُُُُّّّّّّّّوإخبارهُّصل ىُّاهللُّعليهُّوسلمُّعنُّالطائفةُّاملنصورةُّ،وعنُّاتباعُّهذهُّاألمةُّلألممُّالسابقةُّ،وعنُّحصولُّالردةُُُّّّ -والعياذُّباهللُّتعاىلُّ
ُّ يفُّآخرُّالزمانُّقبيلُّقيامُّالساعةُّ،حىتُّتضطربُّألياتُّنساءُّدوسُّعلىُّذيُّاخللصةُّ،وعنُّالشرُّالكائنُّبعدُّهذاُّاخلريُّ،وعنُّاهلرجُّيفُّآخرُّالزمانُّ،وأنهُّإذاُّوضعُّال سيفُّيفُّهذهُّاألمةُّفلنُّيرفعُّإىلُّقيامُّالساعةُّ،وعنُّاألقوامُّالذينُّبأيديهمُّمثلُّأذنابُّاإلبلُّ،وعنُّعدمُّ
مباالةُّالناسُّمبُّيأخذونُّاملالُّمنُّحل ُّأوُّحرامُّ،وعنُّمتينُّحمبيهُّرؤيتهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّ،وعمنُّيتبعونُّاملتشابهُّ،وعمنُّحيدِثونُّمباُّ
ٍّ
ُّصرباًُّ،
قتلُّبعدُّالفتحُّقرشي ُّ
ملُّيكنُّ،واإلشارةُّإىلُّالكذابني؛ ُّ األسودُّالعنسيُّومسيلمةُّالكذابُّ،وأنُّيفُّثقيفُّكذاباًُّومبرياًُّ،وأنهُّالُّي
ٌّ
وأنهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّالُّخيشىُّعلىُّأمتهُّالفقرُّ،ولكنُّالتنافسُّيفُّالدنياُّ،وعن ُّقتالُّاليهودُّ،وأنهُّلوُّكانُّالعلمُّبالثرياُّلناله ُّرجالُّ

ُّاهلندُّوفارسُّوالتكُّ...ُّ،وعنُّيأسُّالشيطانُّأنُّيعبدُّيفُّجزيرة ُّالعربُّ...ُّ،إخل ُّ
ُّ
منُّفارسُّ،وعنُّغزو
ِ
إجابتهّصلىّاهللّعليهّوسلمّعنّمسائلّفكانتّوفقّالواقعّ،وأنّهذهّاإلجاباتّالّتكونّمنّعلعمّالبشرّ .
ّّّّّّّرابعاّّ-
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ٍ
ابهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّلعبدُّاهللُّبنُّسالمُّقبلُّإسالمهُّعنُّثالث ُّالُّيعلمهنُّإالُّنيبُُّّ،وهيُّعنُّالروحُّ،وعن ُّأقوامُّذهبواُّيفُّ
ُُُُُُُّّّّّّّ كجو
الدهرُّفالُّيدرىُّماُّصنعواُّ،وعنُّرجلُّطوافُّيفُّاألرضُّبلغُّمشارقُّاألرضُّومغارهباُّ،وجوابهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّحربُّيهودُّعنُّثالثُّ
ٍ
ُّوإىلُّأمهُّ،وعنُّأولُّطعام ُّيأكلهُّأهل ُّاجلنةُّ،وعنُّأول ُّأشراط ُّالساعةُّ،
الُّيعلمهنُّإالُّنيب؛ُّعنُّخلقُّالولدُّوكيفُّينزعُّالولدُّإىلُّأبيه
وجوابهُّصلىُّاهللُّعليه ُّوسلمُّحرب ُّيهودٍ ُّعنُّأينُّيكونُّالناس ُّيوم ُّتـبدَّلُّاألرض ُّغريُّاألرضُّوالسمواتُّ،ومن ُّأولُّالناسُّإجازًةُّ ،وماُّ
حتفتهمُّحنيُّيدخلونُّاجلنةُّ،وماُّغذاؤهمُّعلىُّإثرهُّ،وماُّشراهبمُّعليهُّ،ومنُّأينُّيكونُّالولدُّ،وجوابهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم ُّلليهوديُّعنُّ

أنُّالولدُّيكونُّمنُّالرجلُّواملرأةُّ،وبيانهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّلهُّعنُّماءُّالرجلُّوماءُّاملرأةُّ،وعنُّالسوادُّالذيُّيفُّالقمرُّ،وجوابهُّصلىُّ
اةُّ،وعنُّماءُّالرجلُّ
ُّ
بعُّخالل؛ُّعنُّالطعامُّالذيُّحرمهُّإسرائيلُّعلىُّنفسهُّمنُّقبلُّأنُّتنزلُّالتور
اهللُّعليهُّوسلمُّلعصابةُّمنُّاليهودُّعنُّأر
َّ

وماءُّاملرأةُّ،وكيفُّيكونُّالولدُّذكراًُّ،وكيفُّيكونُّأنثىُّ،وكيفُّيكون ُّالنيبُّاملصطفىُّالكرميُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّيفُّالنومُّ،ومن ُّوليهُّ
صلىُّاهلل ُّعليهُّوسلم ُّمن ُّاملالئكةُّ،وجوابه ُّلليهوديني ُّعنُّاآليات ُّاليت ُّأعطاهاُّاهلل ُّتعاىل ُّملوسىُّعليه ُّالسالمُّ ،وإخبارهُّصلى ُّاهلل ُّعليهُّ

وسلمُّالي هودُّعماُّيفُّالتوراةُّمنُّأمرُّالرجمُّيفُّالزانُّاحملصنُّ،وإخبارهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّلليهودُّعنُّوصفهُّيفُّالتوراةُّ،وتصديقُّالغالمُّ
اليهوديُّلهُّ،وإخبارهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّالسائلُّاليهوديُّعنُّالنجومُّاليتُّرآهاُّيوسفُّعليهُّالسالمُّساجد ًة ُّلهُّ،وإخبارهُّصلىُّاهللُّعليهُّ

وسلمُّأصحابهُّرض يُّاهللُّعنهمُّعماُّيفُّنفوسهمُّقبلُّأنُّيسألوه؛ُّكإخبارهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّوابصةُّاألسديُّرضيُّاهللُّعنهُّعنُّالربُّ
ُّالثقفيُّعنُّصالةُّالليلُّوركوعهُّوسجودهُّوصيامهُّوغسلهُّمنُّجنابةُّ،وإخبارهُّ
واإلمثُّقبلُّأنُّيسألهُّ،وإخبارهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّالرجل
َّ

صلىُّاهللُّعليه ُّوسلمُّلألنصاري ُّرضي ُّ اهلل ُّعنهُّعن ُّخروجهُّمن ُّبيتهُّإىل ُّالبيتُّالعتيق ُّووقوفهُّبعرفة ُّوحلقهُّرأسه ُّوطوافهُّبالبيت ُّورميهُّ
اجلمارُّ...ُّ،إخلُّ )8 (ُّ.

ّّّّّّ-ّ 2سراقةّيلبسّسواريّكسرى ّ
ُُُُُُّّّّّّ منُّذلكُّماُّقالهُّلسراقةُّبنُّمالكُّبنُّجعشمُّاملدجلي"ُّ:كأن ُّبكُّياُّسراقةُّتلبسُّسواريُّكسرى"ُّ.فقالُّسراقةُّمتعجباُّ:كسرىُّ
بنُّهرمز!!ُّقال"ُّ:نعمُّ"ُّ.وقدُّقالُّلهُّهذاُّوهوُّمطاردُّيفُّهجرتهُّإىلُّاملدينةُّخيافُّالرصدُّوالُّيكادُّيأمنُّعلىُّنفسهُّغوائلُّاملشركنيُّ،ويفُّ
عهدُّعمرُّبنُّاخلطابُّرضيُّاهللُّعنهُّ،يفتحُّاهللُّعلىُّاملسلمنيُّبالدُّفارسُّواملدائنُّويؤتىُّبالغنائمُّإىلُّاملدينةُّ،وكانُّفيهاُّسواراُّكسرىُّ
وألبسُّعمرُّسراقةُّسواريُّكسرىُّ،وحتققتُّنبوءةُّالرسولُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّ( ُّ،ُّ)2لتكونُّعالمةُّمنُّعالماتُّنبوتهُّ،وآيةُّمنُّآياتُّ
صدقهُّ،وأنهُّالُّينطقُّعنُّاهلوىُّإنُّهوُّإالُّوحيُّيوحىُّ .

ّّّّّّّ-ّ0فتحّبالدّكسرىّوهرقلّواليمن ّ
ُُُُُُُّّّّّّّ ومنُّذلكُّماُّأخربُّبهُّعليهُّالصالةُّوالسالمُّيفُّغزوةُّاألحزابُّيفُّشوالُّمنُّالسنةُّ5هـُّأثناءُّكسرهُّصخرةُّبيضاءُّصلدةُّ،وهوُّحيفرُّ
معُّاملسلمنيُّاخلندق"ُّ:لقدُّأضاءُّاهللُّيلُّقصورُّاحلريةُّومدائنُّكسرىُّ،فأخربنُّجربيلُّأن ُّأميتُّظاهرةُّعليهاُّ.ُّ.وأضاءُّيلُّالقصورُّاحلمرُّ
منُّأرضُّالرومُّ،فأخربنُّجربيلُّأنُّأميتُّظاهرة ُّعليهاُّ.ُّ .وأضاءُّيلُّقصورُّصنعاء ُّوأخربنُّجربيلُّأنُّأميتُّظاهرة ُّعليها" ُّ( ُّ .)3
ُُُُُُُّّّّّّّ لقدُّأخربُّالنيبُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّهبذهُّالفتوحُّواملسلمونُّيفُّحالُّمنُّالعسرُّوالضيقُّواخلوفُّ،حيثُّتداعتُّعليهمُّاألحزابُّ
املشركةُّمنُّأقطارُّاجلزيرةُّ،وخذهلمُّاملنافقونُّوتآمرُّعليهمُّاليهودُّفخانواُّعهدهمُّونقضواُّمواثيقهمُّ،وقدُّصورُّالقرآنُّالكرميُّهذاُّالضيقُّ
وهذاُّاالبتالءُّخريُّتصويرُّفقال{ُّ:إذ ُّجاؤوكمُّ ِمنُّفـوقكم ُّومن ُّأسفل ُّمنكم ُّوإذ ُّزاغت ُّاألبصار ُّوبـلغت ُّالقلوب ُّاحلناجر ُّوتظنون ُّب َّ
اللهُّ
يدا ُّوإذ ُّيـقول ُّالمنافقون ُّوالَّذين ُّيف ُّقـلوهبم َُّّمرض َُّّما ُّوعُّ دنا ُّاللَّه ُّورسوله ُّإ َّال ُّغر ًورا}ُّ
الظنوناُّهنالك ُّابـتلي ُّالمؤمنون ُّوزلزلُّوا ُّزلز ًاال ُّشد ً

 ُّ-8السنةُّالنب ويةُّوحيُّ،دُّ.خليلُّبنُّإبراهيم ُّمالُّخاطرُّ،جممعُّامل لكُّفهدُّلطباعةُّاملصحفُّالشريفصُّ 51-45:
ُّ -ُّ2انظرُّالسريةُّالنب ويةُّيفُّضوءُّالقرآنُّ والسنةُّ[ُّ. 414ُّ -ُّ413/ 8حممدُّحممدُّأبوُّشهبةُُّّ-ط8481ُّ -ُّ 5هـ8111/مُُّّ -دارُّالقلمُُّّ-دمشق]ُُّّ .
-ُّ3املصدر ُّالسابقُُّّ .221/ 2

212

السنّـ ـ ـةّالنبـ ـ ـويةّوحيّرب ـ ـ ـانيّ،منـ ـ ـاقشةّلدعاوىّأع ـ ـ ـداءّالس ـ ـ ـنـةّال ـ ـنـ ـبـويـةّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّإعدادّ:محـ ـ ـ ـ ـ ــمدّأحم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدّص ـ ـ ـ ــبرة

[األحزابُّ ،ُّ]82-80:وحتققُّما ُّأخربُّبه ُّالنيبُّصلى ُّاهللُّعليه ُّوسلمُّففتحت ُّبالدُّكسرى ُّوبالدُّهرقل ُّواليمنُّ،لتكون ُّهذه ُّالفتوحُّ
املباركةُّشاهدُّصدقُّعلى ُّأنهُّالُّينطقُّعنُّاهلوىُّوأن ُّسنتهُّوحيُّيوحىُّ .
ُُُُُُّّّّّّوسألُّالرسولُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّذاتُّيومُّأباُّطريفُّعدي ُّبنُّحامتُّالطائيُّ[ت41هـ]ُّ"ُّ:هلُّرأيتُّاحلرية؟ُّ"ُّقالُّ:قلتُّ:ملُّ
أرهاُّ،وقدُّأنبئتُّعنهاُّ.قال"ُّ:فإنُّطالتُّبكُّحياةُّلتين ُّالظعينةُّترحتلُّمنُّاحلريةُّحىت ُّتطوفُّبالكعبةُّ،الُّختافُّأحداُّإالُّاهلل"ُّ[قالُّ
ُّكنوزُّكسرى"ُّ،قلتُّ:
ُّ
عديُّ:قلتُّفيماُّبيينُّوبنيُّنفسيُّ:أينُّدعارُّطيئُّالذينُّقدُّسعرواُّالبالد!؟]ُّ"ُّ،ولئنُّطالتُّبكُّحياةُّلتفتحن
كسرىُّبنُّهرمز؟ُّقال"ُّ:كسرىُّبنُّهرمزُّ.ولئنُّطالتُّبكُّحياةُّلتين ُّالرجلُّخيرجُّملءُّكفهُّمنُّذهبُّأوُّفضُّةُّيطلبُّمنُّيقبلهُّمنهُّ
فالُّجيدُّأحداُّيقبلهُّمنه"ُّ .
ُُُُُُُّّّّّّّ ويعددُّعدي ُّماُّحتققُّمن ُّهذهُّالنبواتُّفيقول"ُّ:فرأيتُّالظعينة ُّترحتلُّمنُّاحلريةُّحىتُّتطوف ُّبالكعبةُّالُّختافُّإالُّاهللُّ ،وكنتُّ
فيمنُّافتتحُّكنوزُّكسرىُّبنُّهرمزُّ"ُّ.مثُّيقولُّرضيُّاهللُّعنهُّجازماًُّواثقاًُّمنُّصدقُّماُّمسعُّمنُّرسولُّ اهلل"ُّ:ولئنُّطالتُّبكمُّحياةُّلتونُّ

ماُّقالُّالنيبُّأبوُّالقاسمُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّخيرجُّملءُّكفهُّ"ُّ( ُّ،)8وقدُّحتققُّذلكُّيفُّعهدُّخالفةُّعمرُّبنُّعبدُّالعزيزُّ،فقدُّأغىنُّاهللُّ
األمةُّفلمُّجيدُّرضيُّاهللُّعنهُّمنُّالفقراءُّواملساكني ُّمنُّيعطيهُّالزكاةُّ .

ّّّّّّّ -8المسلمونّيركبونّالبحرّللفتح ّ
ُُُُُُّّّّّّومنُّذلكُّماُّرواهُّالبخاري ُّمنُّحديثُّأنسُّبنُّمالكُّأن ُّخالتهُّأم ُّحرامُّبنتُّملحانُّالنجاريةُّاألنصاريةُّوكانتُّحتتُّعبادة ُّبنُّ
الصامتُّسألتُّالنيب ُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّوقدُّاستيقظُّمنُّنومهُّوهوُّيضحك"ُّ:ماُّيضحككُّيا ُّ رسولُّاهلل؟ُّ"ُّقال"ُّ:ناسُّمن ُّأميتُّ
عرضواُّعلي ُّغزاةُّيفُّسبيلُّاهللُّيركبونُّثبجُّالبحرُّ[أيُّوسطهُّومعظمه]ُّملوكاُّعلىُّاألسرةُّأوُّمثلُّامللوكُّعلىُّاألسرة"ُّ.قالتُّ:يارسولُّ
اهلل!ُّادعُّاهلل ُّأنُّجيعلينُّمنهمُّ ،فدعاُّهلاُّ.ُّ .ُّ.فركبتُّالبحر ُّيفُّزمنُّمعاوية ُّبنُّأيبُّسفيان ُّ[يفُّفتحُّقربص] ُّفصرعتُّعنُّدابتها ُّحنيُّ
خرجتُّمنُّالبحرُّفهلكتُّ( ُّ،)2يقولُّابنُّحجرُّمعلقاُّعلىُّاخلرب"ُّ:فيهُّإخبارُّمباُّسيكونُّفكانُّكماُّأخربُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّ"ُّ( ُّ،)3
وقدُّملحُّالرسولُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّلغزوُّاملسلمنيُّيفُّالبحرُّعندُّرجوعهُّمنُّغزوةُّتبوكُّيفُّرجبُّمنُّالسنةُّ1هـُّحيثُّاشتكىُّاملسلمونُّ
ماُّبرواحلهمُّمنُّاجلهدُّفدعاُّهلاُّرسولُّاهلل"ُّ:اللهمُّامحلُّعليهاُّيفُّسبيلكُّ،إنكُّحتملُّعلىُّالقوي ُّوالضعيفُّوعلىُّالرطبُّواليابسُّيفُّ
الربُّوالبحر"ُّفماُّبلغواُّاملدينةُّ،حىت ُّجعلتُّتنازعهمُّأزمتهاُّ.فقالُّفضالةُّبنُّعبيدُّاألنصاري ُّراويُّاحلديث"ُّ:هذهُّدعوةُّالنيب ُّصلىُّاهللُّ
عليهُّوسلمُّعلىُّالقوي ُّوالضعيفُّ،فماُّبالُّالرطبُّواليابس!؟ُّفلماُّرأ يتُّالسفنُّيفُّالبحرُّوماُّيدخلُّفيهاُّعرفتُّدعوةُّالنيب ُّصلىُّاهللُّ
عليهُّوسلمُّ"ُّ( ُّ .ُّ)4

ّّّّّّّّّ-ّ3ومنّالفتوحّالتيّأخبرّبوقوعهاّوتحققتّفتحّالقسطنطينية ّ
ُُُُُُُُّّّّّّّّ فقدُّروىُّعبدُّاهللُّبنُّعمروُّبنُّالعاصُّقال"ُّ:بينماُّحننُّحولُّرسولُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّنكتبُّإذُّسئلُّرسولُّاهللُّصلىُّ
اهللُّعليهُّوسلمُّ:أيُّاملدينتنيُّتفتحُّأوالُّ:قسطنطينيةُّأوُّرومية؟ُّفقال ُّرسولُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم"ُّ:مدينةُّهرقلُّتفتحُّأوال"ُّ ،يعينُّ
القسطنطينيةُّ،وقد ُّحتققتُّنبوءتهُّ ،ففتحهاُّالشاب ُّالعثمانُّاجملاهد ُّابنُّالثالثة ُّوالعشرينُّحممد ُّبنُّمراد ُّواملعروفُّمبحمد ُّالفاتح ُّسنةُّ
8453مُّ .

ّّّّّّّ-ّ5ومماّأخبرّعنهّالنبيّصلىّاهللّعليهّوسلمّوتحققّ"افتراقّاألمةّ"ّبفعلّاألهواء ّ
 ُّ -ُّ8صحيحُّالبخاري ُُّّ-املناقب ُُّّ-بابُّعالماتُّالنبوة ُُّّ-فتحُّالباري ُُّّ 202ُّ-ُّ 204/4حديث ُُّّ .3515
ُُّّ-ُّ2كتابُّالتعبريُّ ،بابُّرؤياُّالنهارُّ،فتحُّالباري ُُّّ 401/82حديث ُُّّ، 2002ُّ– ُّ 2008صحيح ُّمسلمُّ،اإلمارةُّ،بابُّفضلُّالغزوُّيفُّالبحر ُُّّ 8581ُّ/3حديث ُُّّ ُّ8182
-ُّ3فتح ُّالباري ُُّّ .401/82
ُّ -ُّ4مسندُّأمحدُُّّ .453/5
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السنّـ ـ ـةّالنبـ ـ ـويةّوحيّرب ـ ـ ـانيّ،منـ ـ ـاقشةّلدعاوىّأع ـ ـ ـداءّالس ـ ـ ـنـةّال ـ ـنـ ـبـويـةّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّإعدادّ:محـ ـ ـ ـ ـ ــمدّأحم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدّص ـ ـ ـ ــبرة

ُُُُُُّّّّّّ فقدُّأخرجُّأبوداودُّيفُّسننهُّمنُّحديثُّأيبُّسفيانُّبنُّحربُّيرفعهُّإىلُّالنيبُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّ.ُّ."ُّ:وإنهُّسيخرجُّيفُّأميتُّأقوامُّ
جتارىُّهبمُّاألهواءُّكماُّيتجارىُّالكلبُّبصاحبهُّ ،الُّيبقىُّعرقُّوال ُّمفصلُّإالُّدخله"ُّ( ُّ،ُّ )8وقدُّمتكنتُّهذه ُّاألهواءُّيفُّالكثري ُّمنُّ
النفوسُّفجرتُّفيهاُّجمرىُّالدمُّمنُّالعروقُّ،وافتقتُّاألمةُّإىلُّطرائقُّقددُّ،وكانُّاخلوارجُّمنُّأبرزُّمنُّتنكبُّعنُّاجلماعةُّ،فسعرواُّالفنتُّ
وشغلواُّاألمة ُّبفظاعامهمُّواعتداءامهمُّ ،وقدُّأخرب ُّالرسولُّصلى ُّاهللُّعليه ُّوسلمُّخبروجهم ُّوبأن ُّطائفة ُّمنُّاملسلمني ُّعلىُّاحلق ُّتقتلهمُّ،
يقولُّالنيبُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم"ُّ:مترقُّمارقةُّعندُّفرقةُّمنُّاملسلمنيُّيقتلهمُّأوىلُّالطائفتنيُّباحلق"ُّ( ُّ)2وسئلُّعليهُّالصالةُّوالسالمُّعنُّ
سيماهمُّفقال" ُّ:سيماهمُّالتحليق"ُّ( ُّ.ُّ)3كماُّسئلُّ:ياُّرسولُّاهلل!ُّهلُّ يفُّهؤالءُّالقومُّعالمة؟ُّقال"ُّ:حيلقونُّرؤوسهمُّ،فيهمُّذوُّالثدية"ُّ
( ُّ،ُّ)4ويفُّرواية"ُّ:آيتهمُّرجلُّإحدىُّيديهُّمثلُّثديُّاملرأة"ُّ( ُّ .ُّ)5
ُُُُُُُّّّّّّّ وقدُّقاتلهمُّعلي ُّبنُّأيبُّطالبُّرضيُّاهللُّعنهُّ،وقتلهمُّ،فقالُّألصحابه"ُّ:اطلبواُّذاُّالثديةُّ،فطلبوهُّفلمُّجيدوه!ُّفقالُّ:ماُّكذبتُّ
والُّكذبتُّ،اطلبوهُّ،فطلبوه ُّفوجدوهُّيفُّوهدةُّمنُّاألرضُّعليه ُّناسُّمنُّالقتلىُّ،فإذاُّرجلُّعلى ُّيدهُّمثلُّسبالتُّالسنورُّ( ُّ ،ُّ)4فكربُّ
ُّ
علي ُّوالناسُّ،وأعجبهُّذلك"ُّ"ويفُّرواية"ُّقالُّعلي"ُّ:التمسواُّيلُّالعالمةُّاليتُّقالُّرسولُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّفإن ُّملُّأكذبُّوالُّ
أكذبُّ،فجيءُّبهُّفحمدُّاهللُّوأثىنُّعليهُّحنيُّعرفُّالعالمة"ُّ( ُّ .ُّ)2
ُُُُُُُّّّّّّّ وحولُّصدقُّماُّأخربُّبهُّالنيبُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّمنُّهذهُّالغيبياتُّيقولُّأبوُّسعيدُّاخلدري"ُّ:أشهدُّمسعتُّمنُّالنيبُّصلىُّاهللُّ
عليهُّوسلمُّ،وأشهدُّأن ُّعليا ُّقتلهمُّوأنا ُّمعهُّ،جيءُّبالرجلُّعلى ُّالنعتُّالذيُّنعتهُّالنيبُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم"ُّ( ُّ .ُّ)1

ّّّّّّّ9ـّومماّأخبرّبوقوعهّمنّالغيبياتّخروجّمتنبئينّكذابين ّ
ُُُُُُُّّّّّّّ روىُّاإلمامُّالبخاري ُّيفُّجامعهُّالصحيح ُّبسندهُّإىلُّأيبُّهريرةُّرضي ُّاهللُّعنهُّعنُّالنيبُّصلى ُّاهللُّعليهُّوسلم"ُّ:والُّتقوم ُّالساعةُّ
حىتُّيبعثُّدجالونُّكذابونُّقريباُّمنُّثالثنيُّ،كلهمُّيزعمُّأنهُّرسولُّاهلل"ُّ( ُّ. ُّ)1ويفُّحديثُّثوبانُّبنُّجبددُّاهلامشي ُّموىلُّرسولُّاهللُّصلىُّ
اهللُّعليهُّوسلمُّ[ت54هـ]ُّمرفوعاُّيرويهُّأبوُّداودُّيفُّسننه"ُّ:وإنهُّسيكونُّيفُّأميتُّكذابونُّثالثونُّكلهمُّيزعمُّأنهُّنيبُّ،وأناُّخامتُّالنبينيُّ،
الُّنيب ُّبعديُّ.ُّ)80 (ُّ".ُّ.وروىُّأمحدُّيفُّمسندهُّ،عنُّأيبُّهريرة"ُّ:الُّتقومُّالساعةُّحىتُّخيرجُّثالثونُّكذاباُّدجاالُّكلهمُّيكذبُّعلىُّاهللُّ
عز ُّوجل ُّورسولهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم"ُّ( ُّ .ُّ)88
ُُُُُُُُّّّّّّّّ يقولُّابنُّحجرُّعنُّثبوتُّنبوءةُّالرسولُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّوصدقُّماُّأخربُّبه"ُّ:وقدُّظهرُّمصداقُّذلكُّيفُّآخرُّزمنُّالنيبُّ
صلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّفخرجُّمسيلمةُّالكذابُّباليمامةُّ،واألسودُّالعنسي ُّباليمنُّ،مث ُّخرجُّيفُّخالفةُّأيبُّبكرُّطليحةُّبنُّخويلدُّيف ُّبينُّ
أسدُّبنُّخزميةُّ ،وسجاحُّالتميميةُّيفُّبينُّمتيمُّ،وفيهاُّيقولُّشبيبُّبنُّربعيُّ،وكانُّمؤدهباُّ :
أضحتُّنبيتناُّأنثىُّنطيفُّهباُُّّ...وأصبحتُّأنبياء ُّالناسُّذكرانا ُّ
ُُُُُُُّّّّّّّوقتلُّاألسود ُّقبلُّأن ُّيتوىف ُّالنيب ُّصلىُّاهلل ُّعليهُّوسلم ُّ ،وقتلُّمسيلمة ُّيفُّخالفة ُّأيبُّبكرُّ ،وتابُّطليحة ُّبنُّخويلد ُّاألسديُّ،
وماتُّعلىُّاإلسالمُّعلىُّالصحيحُّيف ُّخالفةُّعمرُّ،ونقلُّأن ُّسجاحاُّالتميمية ُّتابتُّكذلكُّ[وانتقلت ُّإىلُّالبصرةُّوماتتُّهبا]ُُّّ ،ومنُّ
-ُّ8أولُّكتابُّالسنةُُّّ-بابُّشرحُّالسنةُّ4ُّ-ُّ5/5حديث ُُّّ .4512
-ُّ2فتح ُّالباري ُّ ُّ301/82وعزاهُّابنُّحجرُّملسلمُّمنُّحديث ُّأيبُّسعيد ُّاخلدريُّ .
-ُّ3فتح ُّالباري ُُّّ .301/82
-ُّ4فتح ُّالباري ُُّّ .301/82
 -ُّ5صحيح ُّالبخاري ُُُّّّ-كتابُّاستتابةُّاملرتدين ُّ واملعاندينُّوقتاهلمُّ،بابُّمنُّترك ُّقتالُّاخل وارجُّللتألفُّ .ُّ.ُّ.
 -ُّ4ويفُّرواية"ُّ:إحدى ُّيديهُّمثلُّثدي ُّاملرأة ُّعليهاُّشعرياتُّتكونُّعلىُّذنبُّالريبوع"ُُّّ-فتح ُّالباري ُُّّ .388/82
-ُّ2فتح ُّالباري ُّ ُّ388/82وقدُّساقُّابنُّحجر ُّرمحهُّاهللُّهذهُّاملعلوماتُّأثناءُّشرحهُّللحديث ُُّّ .4134ُّ،4133
 -ُّ1صحيح ُّالبخاري ُُّّ-استتابة ُّاملرتدين ُُّّ-بابُّمنُّترك ُّقتالُّاخل وارجُُّّ-فتح ُّالباري ُُّّ303/82حديث ُُّّ .4133
ُُّّ-ُّ1كتابُّاملناقب ُُّّ-بابُّعالماتُّالنبوةُُّّ-فتحُّالباري ُُّّ 283ُّ-ُّ 282/4حديث ُُّّ .3401
-ُّ80الفنتُّ واملالحمُُّّ-بابُّذكرُّالفنتُّودالئلهاُُّّ458ُّ -ُّ450/4حديث ُُّّ -ُّ 4252ابنُّماجهُُّّ-الفنتُُّّ -بابُّماُّيكونُّيفُّالفنتُُّّ 8303/2حديث ُُّّ .3152
ُّ . 450/2ُّ -ُّ88
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ُّجربيلُّيأتيهُّ،وقدُّ
هؤالءُّالكذابنيُّاملختارُّبنُّأيبُّعبيدُّالثقفيُّ[صاحبُّالفرقةُّالكيسانية]ُّالذيُّزينُّلهُّالشيطانُّادعاءُّالنبوةُّ،وزعمُّأن ُّ
روىُّالشعيبُّأنُّاألحنفُّبنُّقيسُّأراهُّكتابُّاملختارُّإليهُّيذكرُّفيهُّأنهُّنيبُّ.ومنهمُّاحلارثُّالكذابُّخرجُّيفُّخالفةُّعبدُّامللكُّبنُّمروانُّ
فقتلهُّ،)8 (ُّ"ُّ.ُّ.فظهورُّماُّأخربُّعنهُّالنيبُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّمنُّهؤالءُّالكذابنيُّقبلُّخروجهمُّبزمنُّطويلُّيدلُّعلىُّصدقهُّكما ُّيدلُّ
علىُّأنُّمصدرُّخربه ُّالوحي؛ُّألنُّالغيبُّالُّيعلمهُّإالُّاهللُّ .

ّّّّّّّ 7ـّنعيّأمراءّمؤتةّالثالثةّقبلّوصولّخبرهمّإلىّالمدينة ّ
ُُُُُُُّّّّّّّومماُّأخربُّبهُّالنيب ُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّمنُّالغيبياتُّاستشهادُّأمراءُّاملعركةُّالثالثةُّقبلُّوصولُّخربهمُّإىلُّاملدينةُّ:روىُّالبخاريُّ
عنُّأنسُّبنُّمالكُّرضيُّاهللُّعنهُّ:أنُّالنيب ُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّنعىُّزيداُّوجعفراُّوابنُّرواحةُّللناسُّقبلُّأنُّيأتيهمُّخربهمُّ،فقالُّ:أخذُّ
ُّأخذُّالرايةُّسيفُّمنُّسيوفُّ
ُّ
الرايةُّزيدُّفأصيبُّمث ُّأخذُّالرايةُّجعفرُّفأصيبُّ،مثُّأخذُّالرايةُّابنُّرواحةُّفأصيبُُّّ-وعيناهُّتذرفانُُّّ-حىت
اهللُّحىتُّفتحُّاهللُّعليهمُّ"ُّ( ُّ .ُّ)2
وكانتُّتلكُّالغزوةُّيفُّمجادىُّمنُّسنةُّمثانُّ،وذكرُّموسىُّبنُّعقبةُّ[ت840هـ]ُّيفُّمغازيهُّأنُّيعلىُّبنُّأميةُّكانُّأولُّمنُّقدمُّخبربُّأهلُّ
مؤتةُّفقالُّلهُّرسولُّاهلل"ُّ:إنُّشئتُّفأخربنُّوإنُّشئتُّأخربك"ُّ.قالُّ:فأخربن ُّ،فأخربهُّخربهمُّ.فقالُّ:والذيُّبعثكُّباحلقُّماُّتركتُّمنُّ
حديثهمُّحرفاُّملُّتذكره" ُّ(  ،ُّ)3فمنُّأخرب ُّالنيب ُّصلىُّاهلل ُّعليهُّوسلمُّخربُّاملعركة ُّوتفاصيلُّاستشهادُّاألمراءُّ ،وبنيُّاملدينةُّومؤتة ُّببالدُّ
الشامُّ[األردن] ُّمسافات ُّبعيدةُّيف ُّعصر ُّتنعدمُّفيه ُّوسائل ُّاالتصال ُّالربقيُّوالسريعُّ ،ال ُّشك ُّأن ُّالوحي ُّهوُّالذي ُّأمده ُّبكلُّ ُّتلكُّ
التفاصيلُّالدقيقةُّ .

ّّّّّّّ9ـّكشفّخبرّالخطابّالسريّالذيّأرسلهّحاطبّإلىّقريش ّ
ُُُُُُُّّّّّّّملاُّأمجعُّالرسولُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّاملسريُّإىلُّمكةُّلفتحهاُّيفُّرمضانُّمنُّالسنةُّالثامنةُّللهجرةُّ،كتبُّحاطبُّبنُّأيبُّبلتعةُّإىلُّ
قريشُّخيربهمُّبذلكُّ،مث ُّأع طاه ُّامرأةُّمنُّمزينةُّامسها ُّسارةُّ،وكانتُّموالةُّلبعض ُّبينُّعبدُّاملطلبُّوقيل ُّموالةُّللعباسُّ،وجعلُّهلا ُّجعالُّ
علىُّأنُّتبلغهُّقريشاُّ،فإذاُّبالوحيُّينزلُّعلىُّرسولُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّمباُّصنعُّحاطبُّ،فبعثُّعليهُّالصالةُّوالسالمُّعلي ُّبنُّأيبُّ
طالبُّوالزبريُّبنُّالعوامُّواملقدادُّبنُّاألسودُّوقالُّهلم"ُّ:انطلقواُّحىتُّتأتواُّروضةُّخاخُّ،فإن ُّهباُّظعينةُّمعهاُّكتابُّفخذوهُّمنها"ُّ.يقولُّ
ُّمعيُّ
علي ُّراوي ُّاحلديث"ُّ :فانطلقنا ُّتعادى ُّبناُّخيلنا ُّحىت ُّأتينا ُّالروضةُّ ،فإذاُّحنن ُّ بالظعينةُّ ،قلنا ُّهلاُّ"ُّ :أخرجي ُّالكتاب! ُّقالت"ُّ :ما ُّ
كتاب!ُّفقلناُّ:لتخرجن ُّالكتابُّأوُّلنلقني ُّالثياب ُّ.قالُّفأخرجتهُّمنُّعقاصهاُّ،فأتيناُّبهُّرسولُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّ"ُّ.ُّ.احلديثُّ
(  ُّ،)4ونالحظُّهناُّأنُّعلياُّوصاحبيهُّرضيُّاهللُّعنهمُّملُّيصدقاُّاملرأةُّيفُّادعائهاُّ،وهدداهاُّحبزمُّخبلعُّثياهباُّإنُّهيُّملُّخترجُّالرسالةُّألهنمُّ
واثقونُّمنُّصدقُّخرب ُّالرسولُّصلىُّاهللُّعليه ُّوسلمُّ،ومنُّأنُّ ُّ الوحي ُّهوُّالذيُّأطلعهُّعلى ُّسر ُّالرسالةُّوصاحبهاُّوحاملتهاُّ ،واملوضعُّ
الذيُّسيجدوهناُّفيهُّ.ُّ.ُّ.األمرُّالذيُّيدعمُّاحلقيقةُّالصادعةُّأنُّأحاديثُّالرسولُّوأخبارهُّوحيُّ،نصُّالرسالةُّكماُّأوردهاُّحيىيُّب نُّسالمُّ
[تُّ]280يفُّتفسريه"ُّ:أماُّبعدُّياُّمعشرُّقريشُّ،فإن ُّرسولُّاهللُّجاءكمُّجبيشُّكا لليلُّيسريُّكالسيلُّفواهللُّلوُّجاءكمُّوحده ُّلنصرهُّاهللُّ
وأجنزُّلهُّوعدهُّ،فانظروا ُّألنفسكمُّ،والسالمُّ "ُّ.

ّّّّّّّّ0ـّاستحاللّالزنىّوالخمرّوالمعازف ّ

ُّ -ُّ8فتحُّالباري ُُّّ .284/4
ُّ -ُّ2املغازيُُّّ -بابُّغزوةُّم ؤتةُّمنُّأرضُّالشامُُّّ -فتحُّالباري ُُّّ، 515/2حديثُّ ُُّّ 4243
ُّ -ُّ3فتحُّالباري ُُّّ .515/2
 ُّ -ُّ4صحبحُّالبخاري ُُّّ-املغازي ُُّّ-غزوةُّالفتح ُُّّ-فتح ُّالباري ُُّّ512/2حديث ُّ ُّ-ُّ 4224وذكرُّابنُّحجر ُّيفُّالفتحُُّّ 514/2
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ُُُُُُُّّّّّّّ ومنُّالغيبياتُّاليتُّأخربُّعنهاُّالرسولُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّوحتققتُّ،استحاللُّالزىنُّولبسُّالرجالُّاحلريرُّواختاذُّاملعازفُّ،يقولُّ
النيب ُّصلىُّاهللُّعليه ُّوسلم"ُّ:ليكونن ُّمن ُّأميتُّأقوامُّيستحلون ُّاحلرُّواحلريرُّواخلمر ُّواملعازف"ُّ( ُّ،)8واحلر ُّبكسرُّاحلاءُّاملهملة ُّوختفيفُّ
الراءُّهو ُّالفرجُّ،كىن ُّبهُّعن ُّالزىنُّ،وما ُّذكرهُّاحلديث ُّمنُّحمرمات ُّأصبحتُّتتعاطى ُّيفُّبعض ُّالبالدُّاإلسالمية ُّبدونُّنكري ُّوكأهنا ُّمنُّ
الطيبات!!ُّب لُّفقدُّأقرتُّسلطاتُّبعضُّالبالدُّماُّسنهُّاالستعمارُّمنُّقواننيُّغداةُّاحتاللهُّهلاُّ،إلفسادُّالشبيبةُّاملسلمةُّوإضعافُّروحُّ
املقاومةُّ،تقضيُّبإقامةُّدور ُّاخلناُّالعلينُّوتنشيطُّزراعة ُّعنبُّاخلمورُّوفتح ُّاخلماراتُّيفُّكل ُّزاويةُّمنُّزوايا ُّالبالدُّومحايةُّمرتادي ُّتلكُّ
فالذيُّأخربُّالرسولُّمباُّسيؤولُّإليهُّأمرُّأمتهُّمنُّ
ُّ
البؤرُّاخلبيثةُّبرجالُّشرطةُّمسلمنيُّيتقاضونُّمرتبامهمُّمنُّدافعيُّالضرائبُّاملسلمني!! ُّ
التدنُّواالحنطاطُّوتداعيُّاألممُّعليهاُّوإذالهلاُّوانتهاكُّمقدسامهاُّوهنبُّثروامهاُّبسببُّجمافامهاُّالشريعةُّوعدمُّقيامهاُّبأحكامهاُّ،وانتهاكُّ
احملرماتُّ.ُّ.إمناُّهوُّ الوحيُّالصادقُّ .

ّّّّّّّ29ـّأرضّالعربّتعودّكماّكانتّمروجاّوأنهارا ّ
ُّتعودُّأرضُّالعربُّمروجاُّ
ُُُُُُّّّّّّ ومنُّالغيبياتُّاليتُّأخربُّعنهاُّالرسولُّوملُّتتجسدُّبعدُّعلىُّأرضُّالواقعُّإخبارهُّأنه"ُّ:الُّتقومُّالساعةُّحىت ُّ
ُّأرضُّالعربُّالصحراويةُّكانتُّيفُّغابرُّالزمنُّمروجاُّوبساتنيُّوأهناراُّ.والثانيةُّ:
ُّ
وأهنارا"ُّ( ُّ،)2واحلديثُّيتضمنُّحقيقتنيُّ:األوىلُّ:هيُّأن
يخُّاألرضُّوقبلُّقيامُّالساعةُّستعودُّأرضُّالعربُّإىلُّسالفُّعهدهاُّمنُّاخلضرةُّوتدفقُّمياهُّاألهنارُّيفُّربوعهاُّ،وهذانُّ
ُّ
أنُّيوماُّماُّمنُّتار
األمرانُّحنيُّنسمع ُّهبماُّللوهلة ُّاألوىلُّيتملكناُّاالستغراب ُّوالتعجبُّلكن ُّحينماُّنتيقن ُّمنُّمصدرُّاخلرب ُّالُّمنلك ُّإالُّالتصديقُّ .ومماُّ
يزيدناُّتصديقاُّوإمياناُّأن ُّالعلمُّيؤيدُّهذهُّالنبوةُّ،يرويُّالشيخُّعبدُّاجمليدُّالزندانُّعنُّأحدُّعلماءُّاجليولوجياُّقوله"ُّ:منُّاحلقائق ُّالعلميةُّ
اليتُّيعرفهاُّعلماءُّاجليولوجياُّأن ُّجزيرةُّالعربُّالصحراويةُّاليومُّكانتُّيفُّزمنُّقدمي ُّبساتنيُّوحدائقُّ،والدليلُّاحلفريُّاتُّاألثريةُّاليتُّتدلُّ
علىُّأن ُّهذهُّاألرضُّكانتُّمروجاُّوأهناراُّوأوضحُّبرهانُّعلىُّذلكُّقريةُّ"الفاو"ُّواليتُّاكتشفتُّحتتُّرمالُّالربعُّاخلايلُُّّ ،أماُّعنُّعودةُّ
جزيرةُّالعربُّإىل ُّماُّكانتُّعليه ُّمنُّمروجُّوأهنار ُّفيقول"ُّ:وهذه ُّحقيقةُّثابتةُّ .ُّ.ُّ .نعرفهاُّحن ن ُّاجليولوجينيُّ" ُّويتحدثُّع ن ُّاألحقابُّ
املناخيةُّاليت ُّستمر ُّهبا ُّاألرضُّ،ومنها ُّحقبةُّجليدية ُّويفُّهذه ُّاحلقبةُّسيتغري ُّطقسُّاألرض ُّوضمنُّذلك ُّحيدثُّتغيري ُّيفُّطقس ُّبالدُّ
العربُّفيصبحُّبارداُّوتصبحُّشبهُّاجلزيرةُّمنُّأكثرُّبالدُّالعاملُّأمطاراُّوأهناراُّ"ُّ،ويعلقُّالشيخُّالزندانُّعلىُّهذهُّ املعلوماتُّبقوله"ُّ:فالرسولُّ
صلىُّاهللُّعليه ُّوسلمُّملُّيصل ُّإىلُّهذا ُّالعلمُّإالُّبوحي ُّعلوي ُّ" ُّ(  ُّ .ُّ)3فهذه ُّاألمثلةُّالقليلة ُّاليتُّاستعرضناهاُّمن ُّإخبارهُّعليه ُّالصالةُّ
والسالمُّبالغيبياتُّ،واليتُّحتققتُّأوُّأثبتُّالعلمُّحتققهاُّيقيناُّمستقبالُّتثبتُّأن ُّالسنةُّوحيُّوأن ُّالرسولُّصلىُّاهلل ُّعليهُّوسلمُّالُّينطقُّ
عنُّاهلوىُّ .
ُّ
ُّ
ُّ
ُّ
ُّ
ُّ
ُّ
 ُّ -ُّ8صحيحُّالبخاري ُُّّ-األشربة ُُّّ-بابُّماُّجاءُّفيمنُّيستحل ُّاخلمر ُّ ويسميهُّبغريُّامسهُُّّ -فتحُّالباري ُُّّ53/ 80حديث ُُّّ .5510
 -ُّ2صحيح ُّمسلمُُّّ ُّ-الزكاةُُّّ-بابُّالتغيبُّيفُّالصدقةُّقبلُّأنُّالُّجتدُّمنُّيقبلهاُُّّ208/2حديث ُُّّ . 852
- 3انظرُّاملوقعُّ htmwww. geocities. com/rr_eem/zُّ.:منُّكتابُّالعلمُّطري قُّاإلميانُّلعبدُّاجمليد ُّالزندانُّ .
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البحثّالسادسّ:أدلة ّاإلعجازّالعلميّفيّالسنّةّالنّبويّة ّعلىّأنّالسنةّوحيّربانيّ .
ُُُُُُُّّّّّّّ وأعينُّباإلعجازُّالعلميُّماُّاصطلح ُّعليهُّمؤخراًُّمماُّجاءُّيفُّالقرآنُّالكرميُّأوُّيفُّالسنةُّالنبويةُّالشريفةُّمماُّلهُّعالقةُّبالعلومُّالكونيةُّ
والعصريةُّ،فجاءُّالعلمُّاحلديثُّكاشفاً ُّملاُّكانُّقدُّجاء ُّفيهماُّصراح ًةُّأوُّإشارةُّ .

ّدوره ا ّفي ّالبحثّ
ّّّّّّّلكنّالمقصود ّهنا ّاإلعجازّالعلمي ّفي ّالسنة ّالنبويةّ ّ،وإنّكثيرا ّمن ّاألحاديثّالنبوية ّما ّزالتّتنتظر َ
العلمي ّأيضاّّ ،هذاّ ،وقد ّجمعت ّالهيئة ّالتأسيسية ّلإلعجاز ّالعلمي ّفي ّالقرآن ّوالسنةّ ،التابعة ّلرابطة ّالعالم ّاإلسالم ّّ2733
حديثا ّمماّيدخلّفيّالعلوم ّالكونية ّوالطبية ّونحوها ّوإنّكانّقدّفاتهاّالكثير؛ّالقتصارهاّعلىّالكتب ّالتسعة ّفقطّ .
ُُُُُُّّّّّّ ومماُّيثبت ُّعلوية ُّالسنة ُّوأهنا ُّوحي ُّمن ُّاهللُّما ُّحتدث ُّعنه ُّالرسول ُّمن ُّأخبار ُّعلميةُّمعقدة ُّحتقق ُّفيها ُّاإلعجاز ُّالعلميُّ ،إذ ُّملُّ
تكتشفُّحقائقهاُّإالُّبعدُّتطورُّالعلومُّوأدواتُّالبحثُّيفُّالعصرُّاحلديثُّ،وسوفُّنكتفيُّبذكرُّعيناتُّقليلةُّللتدليلُّعلىُّأنُّماُّحتدثتُّ
ُّاحلديثُّمقرراًُّملاُّتضمنتهُّ.لكن ُّأقتصرُّ
عنهُّالسنةُّمنُّهذهُّاحلقائقُّالُّيكونُّإالُّوحياُّمنُّخالق ُّالكونُّسبحانهُّ،وهيُّ اليتُّجاءُّالعلم
ُّ
ِ
علىُّاألمرُّالعلميُّ،وبشكلُّخمتصرُّجداًُّ،ولنُّأتعرضُّملاُّحوتهُّتلكُّاألحاديثُّالشريفةُّمنُّاألمورُّالشرعيةُّ،ألنُّالقصدُّهوُّالتنبيهُّعلىُّ
األمورُّالعلميةُّ ُُّّ.

ُُُُُُُّّّّّّّ-ّ2ليسّمنّكلّالماءّيكونّالولدّ:عنُّأيبُّسعيدُّاخلدريُّقالُّ:سئلُّرسولُّاهللُّعنُّالعزلُّفقال"ُّ:ماُّمنُّكلُِّاملاءُّيكونُّالولدُّ،
ُّشيء ُّ ملُّمينعهُّشيء"(  ُّ،)8يفُّهذاُّاحلديثُّالشريفُّثالثةُّأمورُّعلميةُّحمضةُّ،سبقُّهباُّاالكتشافاتُّاحلديثةُّ،وهيُّ :
إذاُّأرادُّاهللُّخلق ٍُّ
ُُُُُّّّّّأُّ -ليسُّاخللقُّيكونُّمنُّمجيعُّاملاءُّ،خالفاًُّملاُّكانُّيعتقدُّإىلُّعهدُّقريبُّيفُّالغربُّ،معُّتقلبهمُّيفُّذلكُّ ،عل ماًُّبأنُّالرجلُّيقذفُّ
يفُّامل رةُّالواحدةُّماُّيقربُّمنُّنصفُّمليارُّنطفةُّ،لكنُّالُّيصلُّإىلُّالبويضةُّإالُّأقلُّمنُّمخسمائةُّ،وقدُّيصلُّالعشراتُّفقطُّ،ولكنُّ
الذيُّيلقحهاُّحوينُّواحدُّ(نطفة)ُّ .
ُُُُُُّّّّّّبُّ-أنُّالسقطُّقدُّيقعُّمب ِكراًُّقبلُّالتخلقُّ .
ُُُُُُّّّّّّجُّ -أنُّاحلملُّقدُّيقعُّبإذنُّاهللُّتعاىلُّمعُّتناولُّاألمُّموانعُّاحلملُّ،وه ذاُّواضحُّمنُّلفظُّاحلديثُّ"إذاُّأرادُّاهللُّخلقُّشيءُّملُّمينعهُّ
شيء"ُّوا لنصوصُّكثريةُّيفُّالداللةُّعلىُّذلكُّ،وهذاُّهوُّاملشاهدُّاآلنُّ،حيثُّوقعُّمحلُّكثريُّمنُّالنساءُّ،وهنُّيأخذنُّموانعُّاحلملُّ .
ّّّّّّ-ّ0إثباتّماءّالرجلّوماءّالمرأة ُّ:فعنُّثوبانُّيفُّقصةُّسؤالُّاحلربُّاليهوديُّلرسولُّاهللُّبعضُّاألسئلةُّ،وفيهُّ:قالُّاحلربُّ:جئتُّ
اُّ(أيُّ
ُّالرجلُّمين ُّاملرأةُّأذكر ُّ
أسألكُّعنُّ الولد؟ُّفقالُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم" ُّ :ماءُّالرجلُّأبيضُّ،وماءُّاملرأةُّأصفرُّ،فإذاُّاجتمعا؛ُّفعالُّمين
َّ
إنكُّلنيبُّ ،مثُّ
ُّو
أةُّمين ُّالرجلُّآنثاُّ(أيُّكانُّالولدُّأنثى)ُّبإذنُّ اهلل"ُّقالُّاليهوديُّ:صدقت ُّ
ٌّ
كانُّالولدُّذكراً)ُّبإذنُّاهللُّ،وإذاُّعالُّمين ُّاملر َّ
انصرفُّفذهب ُّ،فقالُّرسولُّاهلل"ُّ:لقدُّسألينُّهذاُّعنُّالذيُّسألينُّعنهُّوماُّيلُّعلم ُّبشيءُّمنهُّ،حىتُّأتانُّ اهللُّبه"ُّ( ُّ،)2وقدُّوردُّحنوُّ

ذلكُّمنُّحديثُّعائشة ُّوأنسُّوأمُّسلمةُّرضيُّاهللُّعنهمُّ( ُّ )3
ُُُُُُُّّّّّّّ ففيُّهذهُّاألحاديث ُّالشريفةُّوغريها ُّأمورُّعل ميةُّ،ملُّتعرفُّإالُّيفُّهذاُّالقرنُّ،أوُّقبلهُّبقليلُّ،ومنهاُّ :
ٍ
إثباتُّماء ُّللرجلُّ،وآخر ُّللمرأةُّ،وهذا ُّملُّيعرف ُّإالُّمؤخراًُّ ،حيثُّكانواُّيتصورون ُّأنُّاجلنني ُّخيلقُّمن ُّماءُّالرجل ُّال ُّغريُّ،
ُُُُُُُّّّّّّّأُُّّ -
وخباصةُّبعدُّاكتشافُّ(لوفنهوك)ُّوتلميذهُّ(هام)ُّالنطفةُّ،وكانواُّيصورونُّالنطفةُّعلىُّأهناُّإنسانُّصغريُّجداًُّ،ينموُّيفُّالرحمُّ،حىتُّيبلغُّ

 -ُّ8صحيح ُّمسلمُّ:كتابُّالنكاحُّ:بابُّحكم ُّالعزلُّ،رقمُّ(ُّ .ُّ) 833
 -ُّ2صحيح ُّمسلمُّ:كتابُّاحليضُّ:بابُّصفةُّمين ُّالرجلُّ واملرأةُّ وأنُّال ولدُّخملوقُّمنُّمائهماُّ،رقمُّ(ُّ .ُّ) 34
 ُّ -ُّ3البخاريُّ :كتابُّالعلمُّ:بابُّاحلياءُّيفُّالعلمُّ،وكتابُّاألنبياءُّ،وكتابُّمناقبُّاألنصارُّ،مسلمُّ:كتابُّاحليضُّ:بابُّوجوبُّالغسلُّعلىُّاملرأة ُّرقمُّ(ُّ .ُّ) 33ُّ -ُّ30
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ي ُّتغيريُّعليهُّيفُّتركيبهُّوشكلهُّ.واستمر ُّاألمرُّحىتُّبعدُّاكتشافُّالبويضةُّ،وملُّحيسمُّاألمرُّإالُّيف ُّالقرنُّ
حجم
ِ
هُّاملعروفُّ،دونُّطرو ُّأ ِ
املاضيُّ،حيثُّاكتشفُّأمهيةُّالنطفةُّواحلوينُّيفُّعمليةُّختلقُّاجلننيُّ( ُّ .ُّ)8

الذيُّملُّيعرفُّإالُّمؤخراً ُّ ،ألنُّمنشأُّمائهاُّيكونُّبانسكابُّالسائلُّاجلرييبُّ،الذيُّيأيتُّ
ُُُُُُّّّّّّبُّ -التفريقُّبنيُّماءُّالرجلُّوماءُّاملرأةُّ،و
َّ
معُّالبويضةُّمنُّاملبيضُّ،ويكونُّلونهُّأصفرُّرقيقاًُّ .

ُُُُُُّّّّّّج ُّ -اجلنني ُّال ُّيكون ُّإال ُّبعد ُّمعاشرة ُّالرجل ُّللمرأة ُّجنسياًُّ ،فهو ُّخملوق ُّمنهماُّ ،خالفاً ُّملاُّكان ُّسائداً ُّحىت ُّالقرن ُّالتاسع ُّعشرُّ
املسيحيُّ .

ُُُُُُّّّّّّدُّ-تعينيُّجنسُّاجلننيُّالُّيكونُّإال ُّبغلبةُّأحدُّاملاءينُّ،خالفاًُّملاُّكانُّسائدُّاًُّحىتُّالقرنُّالتاسعُّعشر ُّاملسيحيُُّّك ماُّذكرت ُّذلكُّ
ءُّاملرأةُّفقطُّبعدُّ
أهنمُّكانواُّيرونُّأنُّماُّيطرأُّعلىُّاجلننيُّإمناُّهوُّجمردُّمنوُّيفُّاحلجمُّوالوزنُّوالشكلُّ،وأنهُّمنُّماءُّالرجلُّفقطُّ،أوُّمنُّما ُّ

اكتشافُّالبويضةُّولكنهمُّاكتشفواُّمؤخراًُّأنهُّمنُّالرجلُّواملرأةُّمعاًُّ،كماُّنصتُّعليهُّهذهُّاألحاديثُّ .
ُُُُُّّّّّهـُّ -حتديدُّالشبهُّ،ونظامُّالتوارثُّاخللقيُّ،بنيُّالولدُّوأعمامهُّ،وبنيُّالولدُّوأخوالهُّ،وقدُّسبقُّاإلسالمُّالعلمُّاحل ديثُّبأكثرُّمنُّألفُّ
عامُّيفُّذلكُّ،وُّكلُّذلكُّبأمرُّاهللُّتعاىل ُّوإذنه ُّ،وليسُّمبجرد ُّاللقاءُّبنيُّالزوجنيُّ .
ُُُُُّّّّّل قدُّعكفُّاألستاذ ُّسعدُّحافظ ُّخبريُّعلمُّالعقم ُّعندُّالرجال ُّعلىُّدراسةُّالعالقة ُّبنيُّماء ُّالرجلُّوماءُّاملرأة ُّطوالُّعشر ُّسنواتُّ
مستخدماًُّماُّتوصلُّإليهُّالعلمُّمنُّتقنيةُّحديثةُّمتطورةُّ،مثُّوصلُّإىلُّالنتيجةُّالتاليةُّوهيُّ:أن ُّماءُّالرجلُّقلويُّ،وماءُّاملرأةُّمحضيُّ،فإذاُّ
التقىُّاملاءانُّوتغلبتُّاحلموضةُّاليتُّلألنثىُّعلىُّالقلويةُّاليتُّللذكرُّكانُّالناتجُّأنثىُّ،وإذاُّتغلبتُّالقلويةُّاليتُّللذكرُّعلىُّاحلموضة ُّ اليتُّ

لألنثىُّكانُّالناتج ُّذكراًُّ( ُّ ُّ)2
سيدُّيبلغُّبهُّالنيبُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّقال"ُّ:يدخلُّامللكُّعلى ُّ النطفةُّ
ّّّّّ-ّ8استقرارّالنطفةّاألمشاجّفيّالرحمّ :عنُّحذيفة ُّبنُّأ
َّ
ُّياُّربُّ ،أذكر ُّأم ُّأنثى؟ُّ
ُّأشقي ُّأمُّسعيد؟ ُّفيكتبانُّ ،فيقول:
ِ
ب عدُّما ُّتستقر ُّيفُّالرحم ُّبأربعني ُّأو ُّمخسةُّوأربعني ُّ ليلةًُّ ،فيقولُّ :ياُّربٌّ ،
فيكتبانُّ ،ويكتب ُّعملهُّوأثره ُّوأجلهُّ،ورزقهُّ،مثُّتطوىُّالصحفُّ،فالُّيزداد ُّفيهاُّوالُّينقص"ُّرواهُّمسلمُّ( ُّ .ُّ)3

ُُُُُُّّّّّّ ففيُّهذاُّاحلديثُّالشريفُّبرواياته ُّإشارةُّإىلُّمخسُّحقائق ُّعلميةُّ،هيُّ :
ُُُُُُّّّّّّأُّ -كونُّالنطفةُّالُّتكونُّيفُّالرحمُّقبلُّاستقرارهاُّفيهُّ .
ُُُُُّّّّّب-كونُّالنطفةُّتكونُّمتحركةً ُّقبلُّاستقرارهاُّيفُّالرحمُّ .
ُُُُُّّّّّج -استقرارُّالنطفةُّيفُّالرحمُّ،لكنُّملُّحيدِدُّاحلديثُّمدةُّاحلركةُّقبلُّاالستقرارُّ .
ُُُُُُّّّّّّد -التخلقُّاملخفيُّيكونُّبعدُّمضيُّأربعنيُّليلةُُّّ-أوُّمخسُّوأربعنيُُّّ-منُّاستقرارُّالنطفةُّيفُّجدارُّالرحمُّ،وأعينُّبالتخلقُّاملخفيُّ:
وضعُّخارطةُّللجننيُّ ،وهيُّأشبهُّبوضعُّخمططُّللبيتُّ،مثُّيتمُّتنفيذه ُّفيماُّبعدُّ.واهللُّتعاىلُّأعلمُّ .
ُُُُُُّّّّّّهـ -اإلشارةُّإىلُّمنعُّدخولُّأيُّشيءُّعلىُّالنطفةُّقبلُّهذهُّاملدةُّ،وه ذاُّهوُّالواقعُّحيثُّإنُّالرحمُّيقفلُّتقريباًُّمباُّيكونُّفيه ُّمنُّ
موانعُّبعدُّنزولُّالبويضةُّوانغراسهاُّيفُّجدارُّالرحمُّ.كماُّسيأيت ُّ،وقدُّجاءُّالعلمُّاحلديثُّليقررُّهذهُّاحلقائقُّالعلميةُّكلهاُّ،واليتُّمل ُّتعرفُّ
إالُّمؤخراًُّ( ُّ .ُّ)4
َُّّ
ُّ -ُّ8انظرُّ:الطبُّالنبويُّ والعلمُّاحلديث ُّ(ُّ) 321ُّ:3وعلمُّاألجنةُّيفُّالقرآنُّ والسنةُّ(ُّ .ُّ) 28
 ُّ -ُّ2منُّكتابُّ"أنتُّتسألُّ والشيخُّالزندان ُّجييبُّ،حولُّاإلعجازُّالعلميُّيفُّالقرآنُّ والسنةُُّّ-للشيخُّعبدُّاجمليدُّالزندان" ُّانظرُّاملوقعhtmhttp: //www. ُّ.
ُّ .geocities. com/rr_eem/z
 -ُّ3صحيح ُّمسلمُّ:كتابُّالقدرُّ:بابُّكيفيةُّخلقُّاآلدميُّيفُّبطنُّأمهُّ،وكتابةُّرزقه ُّ...ُّ،رقمُّ(ُّ )2
 ُّ -ُّ4انظرُّ:الطبُّالنبويُّ والعلمُّاحلديثُّ،ومعُّالطبُّيفُّالقرآنُّالكرميُّ،ودورةُّاألرحامُّ،وخلقُّاإلنسانُّبنيُّالطبُّ والقرآنُّ .

218

السنّـ ـ ـةّالنبـ ـ ـويةّوحيّرب ـ ـ ـانيّ،منـ ـ ـاقشةّلدعاوىّأع ـ ـ ـداءّالس ـ ـ ـنـةّال ـ ـنـ ـبـويـةّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّإعدادّ:محـ ـ ـ ـ ـ ــمدّأحم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدّص ـ ـ ـ ــبرة

ِ
يُّرضيُّاهللُّعنه ُّقالُّ:مسعتُّ
ّّّّّّّّ-ّ3
اختراقّاألسوارّلتصويرّالجنينّ،وحصولّالتشوهّالخلقيّفيهُّ :عنُّحذيفةُّبنُّأسيدُّالغفار ِ
ُّ،مثُّيتصورُّعليهاُّامللكُّ،فيقولُّ:ياُُّّربُّ ُّأذكرُّ
َّ
رسولُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّبأذنَّ ُّهاتنيُّيقول"ُّ:إنُّالنطفةُّتقعُّيفُّالرحمُّأربعنيُّليلةً
ُّ.مثُّيقولُّ:ياُّرب ُّماُّرزقه؟ُّماُّ
ُّسوي
ِ
أوُّأنثى؟ُّفيجعلهُّاهللُّذكراًُّأوُّأنثىُّ.مثُّيقولِ ُّ :
ُّسوي؟ُّفيجعلهُّاهللُّسوياًُّأوُّغري ٍّ
ُّأسوي ُّأوُّغري ٍّ
يارب ٌّ

أجله؟ُّماُّخلُّقه؟ُّمثُّجيعلهُّشقياًُّأوُّسعيداً"( ُّ،)8يفُّهذاُّاحلديثُّالشريفُّعدةُّأمورُّعلميةُّدقيقةُّ،ملُّتعرفُّإالُّيفُّهذاُّ العصرُّ،أقتصرُّ

علىُّذكر ُّبعضهاُّ .

رُّاجلدارُّ،أيُّنزلُّمنُّأعالهُّ( ُّ،)2
ُّ
رُّالدارُّ،وتسو
َُّّ
رُّ:هوُّالنزولُّمنُّاألعلىُّ،يقالُّ:تصو
قوله"ُّ:مثُّيتصورُّعليهاُّامللك"ُّالتصو
ُُُُُّّّّّأوالًُّ-
َّ
َّ
إنُّالبويضة ُّبعدُّتلقيحها ُّيفُّالثلث ُّاألعلىُّمن ُّالقناةُّالرمحية ُّ(فالوب) ُّتنتقلُّمنها ُّإىلُّأعلى ُّالرحمُّ،فتغرس ُّاخلالياُّاملغذية ُّاحمليطة ُّهباُّ
استطاالمهاُّيف ُّخماطية ُّالرحمُّ،وهي ُّمرحلة ُّالعلوقُّ،مث ُّتبدأ ُّهذهُّاخللية ُّباالنقسام ُّوالتخلقُّ،فتصري ُّعلقةُّ ،مثُّمضغةُّ ،مث ُّيتكون ُّالغشاءُّ
املشيميُّ،الذيُّيتكونُّمنُّثالثُّطبقاتُّ( ُّ)3فإذاُّأضيفُّإىلُّهذهُّاألغشيةُّجدار ُّاملشيمةُّوجدار ُّالرحمُّ:صارتُّمبنزلةُّاجلدرُّاحمليطةُّ
بالنطفةُّ،واألسوارُّالقويةُّاملنيعةُّاحلاميةُّهلاُّبإذن ُّاهللُّتعاىلُّ،اليتُّمتنعُّمنُّوصولُّأيُّشيءُّإىلُّالنطفةُّ .
ُُُُُُّّّّّّيضاف ُّإىلُّذلكُّأيضاًُّ:أنُّالغدةُّالنخامية ُّبإصدارهاُّاألوامرُّحلدوثُّ :
ُُُُُُّّّّّّأُّ -ماُّحييطُّبالنطفةُّمنُّاألغشيةُّالسابقةُّاليتُّمتنعُّوصولُّأيُّشيءُّإليهاُّ،وتكونُّجدراهناُّقويةُّصلبةُّ .
ُُُُُّّّّّبُّ-ماُّحييطُّبالنطفةُّمنُّدماء ُّمسيكةُّوسوائلُّمتنعُّوصولُّأيُّحيوانُّأوُّغريهُّإليهاُّأيضاًُّ .
ُُُُُّّّّّجُّ-إنُّعنقُّالرحمُّيكونُّيف ُّأثناءُّنزولُّالبويضةُّمنُّمبيضها ُّواسعاًُّ،ليسمحُّبولوجُّمالينيُّالنطفُّمنُّاملهبلُّإىلُّالقناةُّ،فإذاُّلقحتُّ
انتقلتُّإىلُّالرحمُّوعلقتُّجبداره؛ُّفإنُّعنقُّالرحمُّيضيقُّجداًُّ،حبيثُّالُّيسمحُّبدخولُّإالُّالنادرُّمنُّالنطفُّ .
ُّ
و

ُُُُُُّّّّّّدُّ -إنُّالسائلُّاجلرييبُّالذيُّيكونُّعندُّمرحلةُّاإلخصابُّكثرياًُّورقيقاًُّجداً؛ُّليسهلُّانتقالُّالنطفُّإىلُّالقناةُّالرمحيةُّبسهولة؛ُّفإنهُّ
بعدُّالعلوقُّيصبحُّمسيكاًُّجداًُّجداًُّ،حبيثُّالُّيسمحُّبدخولُّالنطفُّ،فيكونُّكالسدادةُّاليتُّمتنعُّدخولُّأيُّشيءُّ،وإنُّكانُّالعنقُّليسُّ
مغلقاًُّحقيقةُّ،بلُّهوُّمتضيقُّجداًُّجداًُّ،كماُّأخربنُّاألستاذُّالدكتورُّمجالُّمرسيُّ،أستاذ ُّواستشاريُّأمراضُّالنساءُّوالوالدةُّ ،لذاُّفإنُّ
ُّيتسورُّهذه ُّاجلدرانُّ،ويتجاوزُّهذه ُّاألسوارُّالسميكةُّاملانعة ُّاحلارسةُّ ُّ -اليت ُّجعلهاُّاهللُّتعاىل ُّحفاظاًُّعلىُّهذا ُّاجلننيُّالذي ُّالُّ
امللك َّ

ليصورُّاجلننيُّ،وخيلقُّاهللُّتعاىل ُّعلىُّيديهُّماُّيشاءُّ .
ميلكُّماُّيدافعُّبهُّعنُّنفسهُِّ ُّ-

ُُُُُُّّّّّّثانياًُّ-يف ُّهذا ُّاحلديث ُّداللة ُّعلىُّأن ُّالتشوه ُّاخللقي ُّ ال ُّيكونُّقبل ُّاألربعني ُّمن ُّالتلقيح ُّاليتُّهي ُّفتة ُّتنامي ُّاجلنني ُّ ُّوإمنا ُّيكونُّ
بعدهاُّ،وذلكُّيفُّالفتةُّاليتُّيكتبُّفيهاُّامللكُّجنسُّاجلننيُّوعمرهُّورزقهُّوخلقهُّ...ُّ،إخلُّ،قالُّالدكتورُّحممودُّناظ مُّنسيمي ُّ( ُّ:)4لقدُّ
ُّالتشوهاتُّحمرض ًة ُّبعواملُّخارجيةُّ ،وأنُّهناك ُّفتاتُّخاصة ُّحمددة ُّبدقةُّ
اكتشفُّأن ُّهناكُّأوقاتاً ُّخاصةُّمن ُّتناميُّاجلنني ُّتكونُّفيها
َّ

بالنسبةُّللتشوهات ُّالنوعيةُّاملختلفةُّ :

ُُُُُُّّّّّّ ففيُّالدورُّاملبكرُّمنُّالتكاثرُّاخللوي ُّيصعبُّأنُّتثريُّأي ُّعواملُّحدوث ُّالتشوهاتُّ،وإذاُّماُّقدِرُّوأصيبتُّاملضغة ُّبعامل ُّماسخُّ
هلاُّ،فرمباُّمهلكُّ.أما ُّإذاُّجنتُّمن ُّأثرُّذلكُّالعاملُّ،فإهنا ُّتتنامىُّخملوقاًُّسوياً ُّباستبدالُّاخلالياُّاملتأذيةُّ،وكذلك ُّيف ُّاملراحلُّاملتأخرة ُّمنُّ
التنامي؛ُّإذُّيصعبُّأيضاًُّ،ويندرُّأنُّتنشأ ُّتشوهاتُّ،ألنُّالعملياتُّاملؤديةُّلنشأةُّاألعضاء ُّتكونُّقدُّقطعتُّشوطاًُّبعيداًُّ،وكادت ُّأنُّ

تستكملُّمتاماًُّ .

 ُّ -ُّ8صحيحُّمسلمُّ:يفُّالكتابُّ والبابُّالسابقنيُّ،رقمُّ(ُّ .ُّ) 4
 -ُّ2الذي ُّتفيدهُّكتب ُّاللغةُّأنُّالتصورُّمبعىنُّالسقوطُّ،منُّقوهلمُّ:ضربتهُّضربةُّفتصورُّمنه اُّ،أيُّ:سقطُّ.انظرُّالنهايةُّالبنُّاألثري ُّ، 40/ 3ُّ:والقاموس ُّ،والتاجُّ(صور)ُُّّ .
 -ُّ3انظرُّ:الوجيز ُّيفُّعلمُّاألجنةُّوخلقُّاإلنسانُّ( ُّ 208ـُّوماُّبعد)ُّوعامةُّكتبُّاألجنةُّ .
-ُّ4الطبُّالنبوي ُّ والعلمُّاحلديث ُّ( ُّ) 344ُّ: 3وأخذهُّعنُّالنشأة ُّاألوىلُّ .
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ُُُُُُّّّّّّ وبالنسبةُّللبشرُّ:يفتضُّأنُّالفتةُّاحلرجةُّأوُّاحلساسةُّمتتدُّمنُّاألسبوعُّالرابعُّللحملُّوحىتُّاألسبوعُّالسابعُّ،وإنُّكانتُّالتشوهاتُّ
ممكنةُّاحلدوثُّحىتُّيفُّالش هرُّالثالثُّ،ولكنُّبنسبةُّأقلُّبكثري ُّ،فمصريُّاجلننيُّمنُّحيثُّالسواءُّ،أوُّالتشوهُّيتحددُّيفُّاألسبوعُّالسابعُّ
منُّالتناميُّبشكلُّعامُّ .
ستبدلُّباخلالياُّاليتُّشوهتُّأخرىُّسليمةُّ،ويزولُّالتشوهُّبإذنُّاهللُّتعاىلُّ،وإماُّ
ُُُُُّّّّّ إنُّحصلُّالتشوهُّقبلُّاألربعنيُّفلهُّحالتانُّ:إماُّأنُّت
ِ
أنُّيسقطُّاجلننيُّ،إذاُّكانُّالتشوهُّكامالُّ.وأماُّيفُّاملراحلُّاملتأخرةُّمنُّاحلملُّفيندرُّوقوعُّالتشوهُّ،ألنُّاجلننيُّقدُّاكتملتُّصورتهُّوأعضاؤهُّ،

وإنُّكانُّالتشوهُّممكناًُّكماُّهوُّاحلالُّيفُّاإلنسانُّبعدُّوالدتهُّوكربهُّ،إمناُّيتحددُّمصريُّاجلننيُّيفُّفتةُّسؤالُّامللكُّ،فإنُُّّكانُّاهللُّتعاىلُّقدُّ
َّرُّأنُّيكونُّمشوهاًُّكتبهُّامللك ُّوكانُّكذلكُّ،وبقي ُّحىتُّخيرجُّإىل ُّالدنياُّوهوُّكذلكُّ،وإنُّقدَّرُّتعاىل ُّأنهُّسليمُّكتبهُّامللكُّكذلكُّ،
قد
َّ
وبقيُّكذلكُّحىتُّخيرجُّإىلُّالدنياُّوهوُّكذلكُّ،واهللُّتعاىلُّأعلمُّ .

ّّّّّّّ -ّ5الكتابةّعلىّجبهةّالجنينّ :عنُّعبدُّاهللُّبنُّعمرُّقالُّ:قالُّرسولُّاهلل"ُّ:إذاُّأرادُّاهللُّأنُّخيلقُّنسم ًة ُّقالُّملك ُّاألرحامُُّّ-
ُّأشقيُّأمُّسعيد؟ُّفيقضيُّاهللُّأمرهُّ،مثُّيكتبُّبنيُّعينيهُّماُّ
أيُّرب ُّأذكرُّأمُّأنثى؟ُّفيقولُّ،فيقضيُّاهللُّأمر
معرضاًُُّّ -
ِ
ِ
هُّ،مثُّيقولُّ:أيُّرب ٌّ
ٍ
هوُّالقُّ،حىتُّالنكبةُّيـنكبها" ُّ( ُّ )8
ُُُُُُّّّّّّ فجاء ُّالعلمُّاحلديثُّليكشفُّلناُّهذهُّاحلقيقة ُّالعلميةُّاملذهلةُّ،اليتُّنصُّعليها ُّاحلديثُّ،ولكنُّملُّتعرفُّإالُّيفُّالعصرُّاحلديثُّ .
قالُّعلماء ُّاألجنةُّ:إذاُّبلغُّاجلنني ُّأربعةُّأشهرُّيكتبُّعلى ُّجبهته؛ُّحىتُّكأنُّوجههُّوجهُّفيلسوفُّ،إهناُّشعرياتُّمرسومةُّمبهارة ُّفائقةُّ .
ُّدهنيةُّ
ُّ
والغريبُّ أنهُّليسُّمثةُّاثنانُّعلىُّوجه ُّاألرضُّتتشابهُّفيهمُّهذهُّالكتابةُّ،حىت ُّلوُّكاناُّتوءمنيُّ ،مثُّختتفيُّتلكُّالكتابةُّحتتُّطبقة
كثيفةُّ،تغطيُّجلدُّاجلننيُّ،وختفيُّعنُّأعنيُّاملتلصصني ُّتلكُّالكتابةُّالفذةُّالرائعةُّ( ُّ .ُّ)2
ُّ،أنُّرسولُّاهللُّقال"ُّ:إنهُّخلقُّكلُّإنسانُّمنُّبينُّآدمُّعلىُّستنيُّ
ُّ
ّّّّّّّ -ّ9فيّجسمّاإلنسانّ(ّ)899مفصالّ:عنُّالسيدةُّعائشة
وثالمثائةُّمفص ٍلُّ"ُّ...ُّ،احلديثُّ)3 (ُّ،وقدُّوردُّمنُّحديثُّغريهاُّ،كماُّذكرتهُّيفُّالكتابنيُّاملذكورينُّ .
الًُّ،
ُُُُُُُّّّّّّّوأذكرهاُّهنا ُّعلى ُّاإلمجال ُّوهي ُّ :جمموع ُّمفاصل ُّاألطرافُّالعلوية ُّ(ُّ )44مفصالًُّ ،ومفاصل ُّاألطراف ُّالسفلية ُّ(ُّ )42مفص ُّ
ومفاصلُّالعمودُّالفقريُّ(ُّ)24مفصالًُّ،ومفاصلُّالقفصُّالصدريُّ(ُّ)44مفصالًُّ،ومفاصلُّاجلمجمةُّ(ُّ)14مفصالًُّ،ومفاصلُّاحلنجرةُّ
(ُّ) 4مفاصلُّ،فيكونُّجمموعُّماُّيفُّجسمُّاإلنسانُّ=ُُّّ340ُّ=ُّ4ُّ+ُّ14ُّ+ُّ44ُّ+ُّ24ُّ+ُّ42ُّ+ُّ44مفصالًُّ .

ّّّّّّ-ّ 7الفرق ّبينّدم ّالحيض ّودمّاالستحاضةّ :فعن ُّالسيدةُّعائشة ُّ قالتُّ:جاءت ُّفاطمة ُّبتُّأيب ُّحبيش ُّإىلُّالنيب ُّفقالتُّ :ياُّ
ٍ
ُّ،وليسُّحبيضُّ،فإذ اُّ
رسولُّاهللُّ،إنُّامرأةُّأستحاضُّفالُّأطهرُّ،أفأدعُّالصالة؟ُّفقالُّرسولُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم"ُّ:الُّ،إمناُّذلكُّعرق
أقبلتُّحيضتكُّفدعيُّالصالةُّ،وإذاُّأدبرتُّ(فإذاُّذهبُّقدرها)ُّفاغسلي ُّعنكُّالدمُّ(فاغتسلي)ُّمثُّصلي"ُّمتفقُّعليهُّ( ُّ .ُّ)4
فقدُّفرقُّرسول ُّاهللُّصلىُّاهللُّعليه ُّوسلمُّيفُّهذهُّاألحاديث ُّالشريفةُّ
ُُُُُُّّّّّّوقدُّوردُّعندمهاُّعنُّأم ُّحبيبةُّرضيُّاهللُّتعاىل ُّعنهاُّأيضُّاًَّ ُّ،
بنيُّدمُّاحليض ُّودمُّاالستحاضة ُُّّ -مع ُّأهنمُّماُّكانوا ُّيفعلونُّذلك ُُّّ -وهذا ُّماُّبينه ُّالعلم ُّاحلديثُّ ،فالدمانُّخيتلفان ُّمنُّحيث ُّاملنشأُّ
واللونُّوالرائحةُّواملدةُّوالفتةُّبنيُّالدمنيُّوالنظامُّ...ُّ،إخلُّ .
ُُُُُُُّّّّّّّ أماُّاحليضُّفيمتازُّباألمورُّالتاليةُّ :

ُّ -ُّ8مصنفُّعبدُّالرزاقُّ(ُّ) 882ُّ:88وصحيحُّابنُّحبانُّ(ُّ) 54ُّ: 84ومسندُّأيبُّيعلىُّ(ُّ) 855-ُّ 854ُّ:80وكشفُّاألستارُّ( ُّ) 23ُّ: 3والشريعةُّ(ُّ)213-ُّ 212ُّ:2
والسنةُّ(ُّ 841-841ُّ:8منُّطرق)ُّوجممعُّالزوائدُّ(ُّ) 813ُّ:2وروىُّالشيخانُّحنوهُّمنُّحديث ُّأنس ُّرضيُّاهللُّتعاىلُّعنهُّ .
 ُّ -ُّ2انظرُّ:خلقُّاإلنسانُّبنيُّالطبُّ والقرآنُّ .
 -ُّ3صحيح ُّمسلمُّ:كتابُّالزكاةُّ:بابُّبيانُّأنُّاسمُّالصدقةُّيقعُّعلىُّكلُّنوعُّمنُّاملعروفُّ،رقمُّ(ُّ .ُّ) 54
 ُّ -ُّ4صحيحُّالبخاريُّ :كتابُّالوضوءُّ:بابُّغسلُّالدمُّ،ويفُّغريمهاُّ.وصحيحُّمسلمُّ:كتابُّاحليضُّ:بابُّاملستحاضةُّوغسلهاُّوصالمهاُّ،رقم ُّ(ُّ .ُّ) 43ُّ-ُّ42
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ُُُُّّّّ ُّ-إنُّدمُّاحليضُّينتجُّعنُّتساقطُّالغشاءُّاملبطنُّللرحمُّاملتموتُّ،ويتوقفُّهذاُّالدمُّعندماُّيكتملُّترممُّالغشاءُّاملبطنُّاجلديدُّللرحمُّ،
ُّللدورةُّالشهريةُّاجلديدةُّالتاليةُّ .
ُّ
استعداداً
ُُُُّّّّ ُّ-لونُّدمُّاحليضُّأمحرُّغامقُّالُّيتخثرُّ ،وقدُّترىُّفيهُّقطعُّصغريةُّداكنةُّيفُّاأليامُّاألوىلُّللحيضُّ،وهيُّبطانةُّالرحمُّاملتموتةُّ .
ُُُُُّّّّّ-هذاُّالدمُّيكونُّغزيراًُّيفُّاأليامُّاألوىلُّ،وخيفُّتدرجيياًُّ،ومييلُّلونهُّللبينُّواالصفرارُّقبلُّأنُّينقطعُّ .
ُُُُُّّّّّ-ترافقهُُّّ -غالباًُُّّ -آالمُّالعادةُّالشهريةُّيفُّاأليامُّاألوىلُّ،وبعضُّالنساءُّميِيزنهُّمنُّرائحتهُّاخلاصةُّ .
ُُُُُّّّّّ-وعندماُّيكونُّغزيراًُّجداًُُّّ -بشكلُّنزيفُّ ُّ -فإنهُّمييلُّإىلُّاألمحرُّالقانُّ(بسببُّضخامةٍ ُّأوُّتلي ٍ
ف ُّيفُّالرحم)ُّوهذهُّحالةُّمرضيةُّ
عندها ُّيتافقُّبوجودُّخثر ٍ
اتُّدمُّصغرية ُّأوُّكبريةُّحسبُّالشدةُّ .

ُُُُُّّّّّ -إنُّمدةُّاحليضُّعادة ُّتكونُّ(منُّ ُّ 2ُّ -ُّ 5أيام)ُّلكنهاُّقدُّتقلُّإىل ُّيومنيُّ،أوُّتزيدُّإىلُّ(ُّ )1أيامُّ،وقدُّتزيدُّأكثرُّ،وتعتمد ُّمدةُّ
احليضُّعلىُّطولُّفتةُّترممُّالغشاءُّاملبطنُّللرحمُّزياد ًة ُّأوُّنقصاناًُّ .
ُُُُّّّّ-تكونُّالدورةُّالشهريةُّعندُّ(85؟)ُّمنُّالنساءُّ(منُُّّ)30ُّ -21يوماًُّ .
ُُُُّّّّ-تعدُّالدورةُّطبيعي ًة ُّإذاُّكانتُّاملدةُّبنيُّاحليضتني ُّ(منُّ)35ُّ-28يوماًُّ .
ّّّّّّّّأماّدمّاالستحاضة ّفيمتازّبماّيليّ :
ُُُُّّّّ-خيتلفُّلونهُّعنُّدمُّاحليضُّ،يكونُّلونهُّمائالًُّإىلُّاالمحرارُّالقانُّ .
ُُُّّّ ُّ-أنهُّناتج ُّعنُّمتزقُّاألوعيةُّالدمويةُُّّ-فهوُّدمُّعرقُّ(ُّ-حلميةُّ،ورمُّ،تسمكُّيفُّبطانةُّالرحم) ُّ
ُُُُّّّّ-وغالباً ُّإذاُّكانُّغزيراً ُّترافقهُّخثراتُّدمويةُّ .
ُُُُّّّّ-قدُّيشبهُّدم ُّاحليضُّعندُّزيادة ُّمدةُّاحليضُّعنُّ(ُّ) 80ُّ-ُّ1أيامُّ،يفُّحاالتُّاضطرابُّالدورةُّالشهريةُّ .
ُُُّّّ ُّ-ليسُّلهُّطبيعةُّمنتظمةُّمثلُّالدورةُّالشهريةُّ،فقدُّحيدثُّخارجُّالدورةُّ،وقدُّيليُّحدوثُّالدورةُّمباشرةُّ .
ُُُّّّ ُّ-ليسُّلهُّمدةُّثابتةُّ،فقدُّتطولُّمدتهُّإىلُّأشهرُّبلُّأكثرُّ،وقدُّتقلُّ .
ُُُّّّ ُّ-الُّترافقهُّآالمُّكآالمُّالدورةُّالشهريةُّ،واهللُّتعاىل ُّأعلمُّ( ُّ .ُّ)8
ّّّّّّّ -ّ 9الحجرّالصحيّ :عنُّأسامة ُّبنُّزيد ُّقالُّ:مسعتُّرسولُّاهلل ُّيقول"ُّ:إذاُّمسعتمُّبالطاعون ُّبأرضُّفالُّتدخلوهاُّ،وإذا ُّوقعُّ
بأرضُّوأنتمُّهباُّفالُّخترجواُّمنهاُّفراراًُّمنه"ُّمتفقُّعليهُّ( ُّ .)2
ُُُُُُّّّّّّسئلُّالدكتورُّ(جونُّالرسن)ُّمنُّقبلُّهيئةُّاإلعجازُّالعلميُّ( ُّ:ُّ)3إذاُّكنتُّحاكماًُّعلىُّمدينةُّ،وأصيبتُّتلكُّاملدينةُّمبرضُّوبائيُّ

خطري؛ُّأوُّماُّيسمى ُّبالطاعون؛ُّفماذاُّتفعل ُّياُّدكتور؟ ُّقالُّ :سآيتُّباجلنودُّ،وأضرب ُّحصاراًُّعلىُّاملدينة؛ ُّملنعُّالدخولُّإليهاُّ ،واخلروجُّ
منها ُّ .قيلُّلهُّ :أماُّأنُّمتنع ُّالدخولُّفقد ُّعلمناهُّ،ولكنُّملاذا ُّمتنعُّاخلروج ُّمنها؟ ُّ قالُّ:ألن ُّالدراساتُّيف ُّالفتةُّاملتأخرةُّكشفتُّلنا ُّأنهُّ
عندماُّيكونُّالطاعونُّمنتشراًُّيفُّمدينةُّمنُّاملدنُّ،أوُّمنطقةُّمنُّاملناطق؛ُّفإنُّعددُّالذينُّتظهرُّعليهمُّأعراضُّاملرضُّت ُّتاوحُّنسبتهمُّ(ماُّ

بنيُّ ُّ،)%ُّ30ُّ -ُّ80قيلُّلهُّ:والباقونُّمنُّسكان ُّاملدينةُّماُّباهلم؟ ُّ

ُُُُُّّّّّ قالُّ:هؤالءُّالباقونُّحيملون ُّاجلرثومةُّيفُّأجسادهمُّ،لكن ُّجهازُّاملناعةُّعندهم ُّيتغلبُّعلىُّاجلراثيمُّ،فتبقى ُّيفُّاجلسمُّ،ولكنها ُّالُّ
َّ
وفُّعليهُّ،ألنهُّملقحُّ،وألنُّعندهُّمقاومةُّمنُّجهازُّاملناعةُّتدفعُّعنهُّ
تضرهُّ،فإذاُّبقيُّهذاُّالصحيحُّيفُّالبلدةُّاليتُّفيهاُّالطاعونُّفالُّخ
 ُّ-8هذاُّماُّكتبهُّعددُّمنُّاالستشاريني ُّيفُّأمراضُّالنساءُّ وال والدةُّ.منهمُّالدكتورُّعبدُّالرمحنُّأمحدوُّ.جزاهم ُّاهللُّتعاىلُّخرياًُّ .
 -ُّ2البخاريُّ :كتابُّالطبُّ:وصحيحُّمسلمُّ:كتابُّالسالمُّ:رقمُّ(ُّ،) 12ُّ -ُّ12وردُّعنُّعددُّمنُّالصحابةُّرضيُّاهللُّتعاىلُّعنهمُّ .
-ُّ3جملةُّاإلعجازُّالعلميُّ(العددُّالرابع)ُُّّ .
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املرضُّ،أماُّلوُّخرجُّمنُّهذهُّاملدينةُُّّ-أوُّالبلدةُّ ُّ -فإنهُّخيرجُّحامالًُّهلذهُّاجلرثومةُّ،فينقلُّذلكُّاملرضُّإىلُّمدينةُّجديدةُّ،وقدُّينشأُّعنُّ
ذلكُّهالكُّاملالينيُّمنُّالبشرُّ،بسببُّخروجُّهذاُّاملصابُّ...قيلُّ:إىلُّمىتُّيستمرُّهذاُّاحلصارُّاملضروبُّعلىُّهذهُّاملدينة؟ ُّقالُّ:إىلُّ
وقتُّيسريُّ،حىتُّيتغريُّسلوكُّاجلرثومةُّ،بإضافةُّخصيصةُّوراثية ُّجديدةُّ،حىتُّتذهبُّفيهاُّخصيصةُّالعدوىُّاليتُّتنتشرُّ،وتنقل ُّاملرضُّ
إىلُّاآلخرينُّ.اهـُّ .
قتناءُّالكالبُّ،وبني ُّأنُّمنُّاقتناهاُّنقص ُّمنُّ
ّّّّّّّ -0النهيّعنّاقتناء ّالكالبّ،وإباحةّاقتناءّالقططّ :لقدُّهنىُّرسولُّاهلل ُّعنُّا
َّ
أجرهُّكلُّيومُّقرياطانُّ،وأمرُّبقتلهاُّ،وأوجبُّغسلُّاإلناءُّإذاُّولغُّفيهُّالكلبُّسبعُّمراتُّإحداهنُّبالتابُّ... ُّ )8 (،بينماُّأباحُّصلىُّاهللُّ
عليهُّوسلمُّاقتناءُّالقططُّفقالُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم"ُّ:إهناُّليستُّبنجسُّ ،إهناُّمنُّالطوافنيُّعليكمُّأوُّال طوافات"ُّ( ُّ .ُّ)2
ُُُُُُُّّّّّّّففيُّهذهُّ األحاديثُّالنهيُّعن ُّاقتناءُّالكلب ُّمعُّشدةُّاحلاجة ُّإليهُّيف ُّذلكُّالوقتُّوالسيما ُّيفُّالبادية ُّوإباحةُّاقتناءُّالقطُّ ،معُّ
أهنماُّمنُّفصيلتني ُّ متقاربتنيُّ،والُّأطيلُّالكالمُّيفُّبيانُّخطورةُّاقتناءُّالكلبُّ،بلُّأقتصر ُّعلىُّقولُّواحدُّمنُّكبارُّعلماءُّالغربُّ ،وهوُّ
(ال دكتورُّجونُّالرسن)ُّ( ُّ)3وهوُّكبريُّأطباءُّاملستشفىُّالرمسيُّيفُّ(كوبنهاجن)ُّحيثُّقالُّجواباًُّعنُّسؤالُّحولُّالكلبُّوالقطُّ،فقالُّ:
حيملُّالكلبُّالكثريُّمنُّاألمراضُّاملعديةُّ،فهوُّحيملُّماُّيقاربُّمخسنيُّمرضُّاًُّطفيلياًُّ،وكثريُّمنهاُّيفُّلعابهُّ،ويع دُّالقطُّمنُّأطهرُّاحليواناتُّ

منُّالناحيةُّالطبية ُّ،فهو ُّالُّحيملُّمن ُّاجلراثيمُّوامليكروباتُّإالُّما ُّيسببُّمرضاًُّواحداً ُّفقطُّ،إنهُّمرضُّإذا ُّأصيبُّبهُّشخص ُّأصيبُّ
بالعمىُّ،يوجدُّهذاُّاملرضُّيفُّبرازُّالقطُّ،فإذاُّأكلُّحيوانُّآخر ُّهذاُّالرباز ُّانتقلُّهذاُّاملرض ُّإىلُّجسمُّهذاُّاحليوانُّ،وعندماُّيذبحُّهذاُّ
بدورهُّإىلُّاإلنسانُّفيصابُّبهُّ ُّ.
احليوانُّويؤكلُّحلمه؛ُّينتقلُّاملرضُّ ُّ

ُُُُُُّّّّّّ قلتُّ:هلذا ُّهنىُّالنيب ُّاملصطفىُّالكرمي ُّصلىُّاهلل ُّعليهُّوسلم ُّعنُّأكل ُّحلمُّاجلالَّلة ُّ (احليوانُّالذي ُّيتعيشُّعلى ُّالربازُّوالقذر ُّ)ُّ،
وشربُّلبنهاُّ مثُّسبحانُّمنُّأهلمُّالقطُّبدفنُّبرازهُّ،حىتُّالُّيأكلهُّحيوانُّآخرُّ،فكأنهُّيرفعُّالتبعةُّعنُّنفسهُّب دفنهُّ.فسبحانُّامللهمُّاملدبِرُّ .
ّّّّّّّّ-ّ29الذبابّيحملّالجراثيمّومبيداتها ّ:عنُّأيبُّهريرةُّقالُّ:قالُّرسولُّاهلل"ُّ:إذاُّوقعُّالذبابُّيفُّإناءُّأحدكمُّفليغمسهُّكلهُّ،
ُّشفاءُّ،ويفُّاآلخرُّداء"(  ُّ،)4وقدُّوردُّحنوُّهذاُّاحلديثُّعنُّعددُّمنُّالصحابةُّ ُّ .
ُّ
مثُّليطرحهُّ،فإنُّيفُّأحدُّجناحيه
ُُُُُُُّّّّّّّأقولُّ:إنُّهذاُّاحلديثُّيشريُّإىلُّمعجزتنيُّكرميتنيُّ :
ُُُُُُُّّّّّّّ أوالمهاُّ:إثباتهُّأنُّالذبابُّحيملُّعنصرُّاملرضُّوهوُّالداءُّ،وقدُّظهرتُّهذهُّبشكلُّمتيقنُّ،ويعلمهاُّكثريُّمنُّالناسُّ .
ُُُُُُُّّّّّّّثانيهماُّ:أنُّالذبابُّحيملُّعنصرُّالشفاءُّ،وهوُّالدواءُّ،وقدُّظهرتُّهذهُّبشكلُّواضحُّوجلي ُّأيضاًُّ .
ُُُُُُُّّّّّّّوقدُّأجريتُّجتاربُّكثرية ُّيفُّجامعة ُّامللكُّعبدُّالعزيزُّجبدةُّ.وذكرمها ُّيفُّالكتابُّاملذكورُّ،كماُّذكرت ُّتقارير ُّأخرىُّمنُّغريهاُّ :
وخالصةُّالبحثُّفيهاُّ:أنُّالذبابُّإذاُّأغمسُّيفُّاللَبُّأوُّالطعامُّأوُّالشرابُّ...ُّ،فإنُّاجلراثيمُّاليتُّتسقط ُّمنهُّيفُّاإلناءُّ...ُّ،الُّتقفُّ
عندُّحدهاُّ،بلُّتبدأ ُّتتناقصُّحىتُّتنتهيُّ ،بينماُّإذاُّوقف ُّالذباب ُّمثُّطا رُّ ،فإنُّاجلراثيم ُّاليت ُّتسقطُّمنهُّوختالط ُّاملاء ُّأوُّالشرابُّ ُّتبدأُّ
بالزيادةُّ،وهكذاُّ،ولوُّكانُّاألمرُّعادياًُّلكانُّاألمرُّعلىُّالعكسُّ،ويفُّانغماسُّالذبابُّتكونُّاجلراثيم ُّالساقطة ُّأكثرُّبكثريُّمنهاُّيفُّحالُّ

 ُّ -ُّ8البخاريُّ :كتابُّالوضوءُّوكتابُّالذبائح ُّ والصيدُّ:وصحيحُّمسلمُّ:كتابُّالطهارةُّ:رقم ُّ(ُّ) 12ُّ-11وكتابُّاملساقاةُّ:رقمُّ(ُّ .ُّ) 54ُّ-ُّ 50ُّ، 44
 ُّ -ُّ2املوطأُّكتابُّالطهارةُّ:بابُّالطهورُّللوضوءُّ( ُّ) 23ُّ-ُّ 22ُّ:8واألمُّ( ُّ) 821ُّ: 2(ُّ) 2ُّ -4ُّ:8واملسندُّرقمُّ(ُّ) 80ومصنفُّابنُّأيبُّشيبة ُّ(ُّ) 38ُّ،32ُّ:8ومصنفُّعبدُّ
الرزاقُّ(ُّ) 808ُّ، 80ُّ:8ومسندُّاحلميدي ُّ(ُّ) 204ُّ-ُّ 205ُّ:8ومسندُّأمحدُّ(ُّ) 301ُّ،303ُّ، 214ُّ: 5وسننُّأيبُّداودُّ:كتابُّالطهارةُّ:بابُّسؤرُّاهلرةُّ،رقمُّ(ُّ) 25وسننُّ
التمذيُّ:كتابُّالطهارةُّ:بابُّماُّجاءُّيفُّسؤرُّاهلرةُّ،رقمُّ(ُّ) 12وسننُّالنسائيُّ:كتايبُّالطهارةُّ واملياهُّ:بابُّسؤرُّاهلرةُّ( ُّ) 821ُّ،55ُّ:8والسننُّالكربىُّ(ُّ) 24ُّ: 8وسننُّابنُّ
ُّبسؤرُّاهلرةُّ والرخصةُّيفُّذلكُّ،رقمُّ(ُّ) 342وسننُّالدارمي ُّ(ُّ) 853ُّ: 8وشرحُّمعانُّاآلثارُّ( ُّ) 81ُّ،81ُّ: 8واملنتقى ُّالبنُّاجلارودُّ(ُّ30رقمُّ
ماجهُّ:كتابُّالطهارةُّ:بابُّالوضوء ُّ
ُّ) 40وسننُّالدارقطينُّ( ُّ) 20ُّ:8والسننُّالكربىُّ(ُّ) 245ُّ:8وشرحُّالسنةُّ( ُّ) 41ُّ:2واملستدرك ُّ( ُّ) 840ُّ:8وأقرهُّالذهيبُّ،وصحيحُّابنُّخزميةُّ(ُّ) 55ُّ:8وصحيحُّابنُّحبانُّ
( ُّ) 885ُّ -884ُّ:4وانظرُّاجملموعُّ( ُّ) 284ُّ،844ُّ،285ُّ: 8ونصبُّالرايةُّ( ُّ) 832ُّ-ُّ 834ُّ:8والتلخيصُّاحلبريُّ(ُّ )42ُّ -ُّ48ُّ: 8
 ُّ -ُّ3انظرُّ:جملةُّاإلعجازُّالعلميُّ(العددُّالرابع)ُُّّ .
 ُّ -ُّ4صحيحُّالبخاريُّ :كتابُّالطبُّ:بابُّإذاُّوقعُّالذبابُّيفُّاإلناءُّ،ويفُّغريمهاُّ .
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وقوفهُّمثُّطريانهُّ( ُّ،ُّ)8فالتجاربُّ العلميةُّاحلديثة ُّأثبتتُّ أنُّهناكُّخصيصةُّيفُّأحدُّجناحيُّالذبابُّ،وهيُّأنهُّحيملُّالبكتريياُّ،فإذاُّسقطُّ
يفُّشرابُّأوُّطعامُّوألقىُّتلكُّاجلراثيمُّالعالقةُّبأطرافهُّيفُّذلكُّالشرابُّأوُّالطعامُّفإنُّأقربُّمبيدُّلتلكُّاجلراثيمُّهوُّمبيدُّالبكتريياُّالذيُّ
حيملهُّيفُّجوفهُّقريباًُّمنُّأحدُّجناحيهُّ.ُّ.ولذاُّفإنُّغمسُّالذبابُّكلهُّوطرحهُُّّكافُّلقتلُّاجلراثيمُّوإبطالُّعملها ُُّّ،ك ماُّأنهُّقدُّثبتُّعلمياًُّ
أنُّالذبابُّيفرزُّجسيماتُّصغريةُّمنُّنوعُّاإلنزميُّتسمىُّ"باكتيوفاجُّ"ُّ[  ُّ]Bacteiophageأيُّمفتسةُّاجلراثيمُّوهيُّعاملُّالشفاءُّمنُّ
الداءُّ .

ّّّّّّ -ّ22الجسدّيبلىّماّعداّعجبّالذنب ّ
ُُُُُُّّّّّّ عنُّأيبُّسعيدُّاخلدريُّيرفعه"ُّ:يأكلُّالتابُّكلُّشيءُّمنُّاإلنسانُّإالُّعجبُّذنبه"ُّ،قيلُّ:وماُّعجبُّذنبهُّياُّرسولُّاهلل؟ُّقالُّ:
"مثلُّحبةُّخردلُّ،منهُّنشأ"ُّويفُّروايةُّعنُّأيبُّهريرة"ُّ:ومنهُّيركبُّاخللقُّيومُّالقيامة"ُّ .
ُُُُُُُّّّّّّّيقولُّدُّ.زغلولُّالنجار"ُّ:يشتملُّهذاُّاحلديثُّعلىُّحقيقةُّعلميةُّ ملُّتتوصلُّالعلومُّاملكتسبةُّإىلُّمعرفتهاُّإالُّمنذُّسنواتُّقليلةُّ،
حنيُّأثبتُّاملتخصصونُّيفُّعلمُّاألجنةُّأن ُّجسدُّاإلنسانُّينشأ ُّمنُّشريطُّدقيقُّللغايةُّيسمىُّالشريطُّاألويلُّالذيُّيتخلقُّبقدرة ُّاهللُّ
سبحانهُّيفُّاليومُّاخلامسُّعشرُّمنُّتلقيحُّالبويضةُّوانغراسهاُّيفُّجدارُّالرحمُّ.ُّ.ُّ.وثبتُّأن ُّهذاُّالشريطُّاألويلُّيندثرُّع داُّجزءاًُّيسرياُّ
منهُّيبقىُّيفُّهنايةُّالعمودُّالفقريُّوهوُّاملقصودُّبعجبُّالذنبُّ[هنايةُّالعمودُّالفقري]ُّ"ُّ.ويضيف"ُّ:وقدُّأثبتتُّجمموعةُّمنُّعلماءُّالصنيُّ

يف ُّعدد ُّمن ُّالتجارب ُّاملختربية ُّاستحالة ُّإفناء ُّعجب ُّالذنبُّكيميائياً ُّباإلذابة ُّيف ُّأقوى ُّاألمحاض ُّأو ُّفيزيائياً ُّباحلرق ُّأو ُّبالسحق ُّأوُّ
بالتعريضُّلألشعةُّاملختلفةُّ،وهوُّماُّيؤكدُّصدقُّحديثُّاملصطفىُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّالذيُّيعدُّسابقاًُّلكافةُّالعلومُّبأكثرُّمنُُّّ8400

سنةُّ ُّ،إنهُّالُّميكنُّلعاقلُّأنُّيتصورُّمصدراًُّهلذهُّاحلقيقةُّالعلميةُّاليتُّصدعُّهباُّحممدُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّمنُّقبلُّألف ُّوأربعمائةُّسنةُّ
غريُّوحيُّصادقُّمنُّاهللُّاخلالقُّ( ُّ .ُّ)2

الحمىّمنّفيحّجهنمّفأبردوهاّبالماءّ،والّتسبوهاّفإنهاّتنقيّالذنوب ّ
َّّّّّّّّ ّ-ّ20
ُُُُُُّّّّّّ روىُّالبخاري ُّبسندهُّإىلُّابن ُّعمرُّمرفوعاً"ُّ:إن ُّاحلمى ُّمنُّفيحُّجهنمُّفأبردوهاُّباملاء" ُّ( ُّ.ُّ)3وعنُّجابر ُّبنُّعبدُّاهللُّيرفعه"ُّ :الُّ
تسبيها"ُّأيُّاحلمىُّ"فإهناُّتنقيُّالذنوبُّكماُّتنقيُّالنار ُّخبثُّاحلديد"ُّ( ُّ،)4لقدُّتبني ُّأنُّاحلمىُّقدُّتتسببُّيفُّحرارةُّشديدةُّتصلُّإىلُّ
ُّ48درجةُّمئويةُّ،فيصدقُّعليهاُّوصفُّالنيبُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّبأهناُّمنُّفيحُّجهنمُّ.ُّ.ُّ.وهذهُّاحلرارةُّقدُّتؤديُّإىلُّهياجُّشديدُّمثُّ
هبوطُّعامُّوغيبوبةُّتكون ُّسبباًُّيفُّالوفاةُّ ،ولذاُّكان ُّلزاماًُّختفيضُّدرجة ُّاحلرارةُّفوراًُّحىت ُّينتظمُّمركزُّتنظيم ُّاحلرارةُّباملخُّ،وليس ُّلذلكُّ
ُّ
ٍ
الثلجُّ.ُّ.ولذاُّكانُّالرسولُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّإذاُّحمُّدعاُّبقربةُّ
وسيلةُّإالُّوضعُّاملريضُّيفُّماءُّباردُّأوُّعملُّكماداتُّمنُّاملاءُّالباردُّو
َّ
منُّاملاء ُّفأفرغها ُّعلى ُّرأسه ُّ ،أما ُّمل ُّدعا ُّالنيب ُّصلى ُّاهلل ُّعليهُّوسلم ُّلعدم ُّسب ُّاحلمى؟ ُّفألنه ُّعند ُّاإلصابة ُّباحلمى ُّتزيد ُّنسبة ُّمادةُّ
تفرزهاُّخالياُّالدمُّالبيضاءُّ،وتستطيعُّالقضاءُّعلىُّالفريوساتُّاليتُّمهاجمُّاجلسمُّ
ُّ
"اإلنتفريونُّ"ُّ[ُّ]Intefeonلدرجةُّكبريةُّوهيُّمادةُّ
كماُّتكونُّأكثرُّقدرةُّعلى ُّتكوينُّاألجسامُّاملضادة ُّالواقيةُّ .
ُُُُُُُّّّّّّّ ومادةُّ"اإلنتفريونُّ"ُّالُّختلصُّاجلسمُّمنُّالفريوساتُّوالبكتريياُّفحسبُّ،ولكنهاُّتزيدُّمنُّمقاومةُّاجلسمُّلألمراضُّ،وقدرتهُّعلىُّ
كثرياًُّمنُّاألمراضُّنستبشرُّ
القضاءُّعلىُّاخلالياُّالسرطانيةُّمنذُّبدءُّتكوهناُّوبالتايلُّمحايةُّ اجلسمُّمنُّظهورهاُّ،ولذاُّقالُّبعضُّاألطباءُّ:إنُُُّّّ ُّ

فيهاُّباحلمىُّألهنُّاُّتكونُّأنفعُّمنُّشربُّالدواءُّ( ُّ،)5ومنُّهناُّندركُّاحلكمةُّمنُّوراءُّمنعُّالرسولُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّالناسُّمنُّسبُّ
ُّ -ُّ8انظرُّ:اإلصابةُّيفُّصحةُّحديث ُّالذبابةُّ(ُّ) 814ُّ -835منُّالطبعةُّاألوىلُّ .
ُّ -ُّ2انظرُّاحملجةُّ[جريدة ُّجامعةُّنصفُّشهريةُّتصدر ُّبفاسُّباملغرب]ُّ -العددُُّّ 84ُّ-ُّ 813ربيع ُّاألولُّ8424هـ2003-5-84/م ُُّّ-صُُّّ .4
 ُّ -ُّ3صحيحُّالبخاري ُُّّ-بدءُّاخللقُُّّ-بابُّصفةُّالنارُُّّ -فتحُّالباري ُُّّ 310/4حديث ُّ ُّ -ُّ3243صحيحُّمسلمُُُّّّ-كتابُّالسالمُُّّ 8238/ 4حديث ُُّّ 2201
 -ُّ4صحيح ُّمسلمُُُّّّ-كتابُّالربُّ والصلةُُّّ8113/4حديث ُُّّ . 4525
 -ُّ5منُّكتابُّ"أنتُّتسألُّ والشيخُّالزندانُّجييبُّ،حولُّاإلعجازُّالعلميُّيفُّالقرآنُّ والسنة"ُّللشيخُّعبدُّاحلميد ُّالزندانُّ وانظرُّاملوقعhttp://www . geocities. ُّ.
ُّ com/rr_eem/z.htm
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احلمىُّ،وهيُّأهناُّتنقيُّالذنوبُّكماُّيفُّاحلديثُّاملاضيُّذكرهُّعنُّجابرُّرضيُّاهللُّعنهُّ.فاحلديثُّوماُّتضمنهُّمنُّحقائقُّعلمية ُّيثبتُّأنُّ
قائلهُّموصولُّباهللُّيوحي ُّإليهُّمباُّالُّيأتيهُّالباطلُّ .

ّّّّّّ ّ-ّ28االحتراسّمنّاألوبئةّبالتزامّقواعدّحفظّالصحةّ :
ُّيفُّالسنةُّليلةُّ
ُُُُُُّّّّّّ روىُّاإلمامُّمسلمُّيفُّصحيحهُّبسندهُّإىلُّجابرُّبنُّعبدُّاهللُّرضيُّاهللُّعنهُّمرفوعاً"ُّ:غطواُّاإلناءُّوأوكئواُّالسقاءُّ،فإن
َّ
ينزلُّفيهاُّوباءُّالُّمير ُّبإناء ُّليسُّعليهُّغطاءُّأوُّسقاء ُّليسُّعليهُّوكاءُّإالُّنزلُّفيهُّمنُّذلكُّالوباء"ُّ( ُّ .ُّ)8

لقدُّتبنيُّعندُّالباحثنيُّأنُّاألمراضُّاخلطرةُّواألوبئةُّتنتشرُّيفُّمواسمُّمعينةُّمنُّالسنةُّأوُّيفُّعددُّمعنيُّمنُّالسنواتُّ،وحسبُّنظامُّدقيقُّ
الُّيعرف ُّتعليلهُّحىت ُّاآلنُّ،فاحلصبة ُّمثالًُّوشلل ُّ األطفالُّيكثران ُّيفُّسبتمرب ُّوأكتوبرُّومحى ُّ املستنقعاتُّ[التيفويد ُُّّ] Typhoid ُّ -

هُّيأخذُّدورةُّكلُُّّ 2سنواتُّواجلدريُّكلُُّّ 3سنواتُّ،ففيُّ
ُّ
يكثرُّيفُّالصيفُّأماُّالطاعونُّ[الكولرياCholeصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّ]aفإن
قولُّالنيبُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم"ُّ:إن ُّيفُّالسنةُّليلةُّينزلُّفيهاُّوباء"ُّإعجازُّعلمي ُّيكشفُّوجودُّأوبئةُّمومسيةُّيفُّأوقات ُّمعينةُّملُّتقفُّ
َّ
ُّفمنُّعلمُّالرسولُّهذهُّاحلقائقُّالعلميةُّاملعقدة؟ُّإنهُّالوحيُّ .
الكشوفاتُّالطبـيةُّعلىُّهذهُّاحلقيقةُّإالُّيفُّعصورُّمتأخرة،
خاتمةُّ:إنُّالذيُّمر ُّمعناُّآنفا ُّيفُّ األحباثُّاألربعةُّالسابقة ُّيدلُّدالل ًة ُّصرحي ًةُّواضحةُّعلىُّأن ُّ السنةُّالنبوية ُّالشريفةُّليستُّمنُّواقعُّ
َّ
ُّاملتعددةُّدل ُّعلىُّأنُّما ُّينطقُّبه ُّ رسولُّاهلل ُّهوُّ
البشر؛ُّإمناُّهيُّوحي ُّأوحاه ُّاهللُّتعاىلُّإىلُّالنيبُّاملصطفى ُّالكرميُّ،فالقرآنُّالكرميُّبآياته
ُّ،والنصوصُّالكرمية ُّالكثريةُّمنُّالسنةُّالنبويةُّتدلُّعلىُّأنُّماُّقالهُّصلىُّاهللُّعليهُّ
وحيُّ،ألنهُّالُّقدرةُّلإلنسانُّعلىُّالقولُّمباُّخيفىُّعليهُّ .
وسلمُّونطقُّبهُّليسُّمنُّاجتهادُّالبشرُّ،فهوُّفوقُّقدرمهمُّ،والُّمسرحُّهلمُّفيه ُُّّ،كماُّأنُّالدالئلُّالنبويةُّالشريفةُّسواءُّماُّأخربُّبهُّصلىُّاهللُّ
عليهُّوسلمُّعنُّاملاضيُّالسحيقُّ،أوُّالغيبُّاملستقبليُّالبعيدُّ،أوُّماُّنطقُّبهُّمماُّهوُّمتعلقُّباملوجوداتُّيفُّزمانهُّوحتققُّبعدُّعصرهُّ،ُّ 
ُّ...كلُّذلكُّيدلُّعلىُّأنُّماُّنطقُّبهُّليسُّمنُّاجتهادُّالبشرُّ،والُّللعقلُّ فيهُّمسرحُّ،إمناُّهوُّالوحيُّالربانُّ،فإذاُّأضيفُّإىلُّذلكُّالعددُّ
الكبريُّمنُّاألحاديثُّاليتُّقاهلاُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّقبلُّأكثرُّمنُّألفُّعامُّوهيُّتتحققُّيفُّهذاُّالزمانُّ،مماُّيدلُّعلىُّأنُّماُّقالهُّونطقُّ
بهُّليسُّمنُّاجتهادُّالبشرُّ،والُّللعقلُّ فيهُّمسرحُّ.إمناُّهوُّالوحيُّالربان ُّ،ومنُّهناُّيتضحُّأنُّالسنةُّالنبويةُّوحيُّ،وهذاُّمماُّامتازُّبهُّعنُّ
سائرُّاألنبياءُّعليهُّوعليهمُّالصالةُّوالسالمُّ،معُّاختالفُّالوحينيُّ،فهوُّوحيُّغريُّمتلوُّوالُّمتعبدُّبتالوتهُّ،خبالفُّوحيُّالقرآنُّالكرميُّ،
وهذاُّماُّأعطيهُّقالُّرسولُّاهللُُُّّّكماُّيفُّحديثُّاملقدامُّبنُّمعديُّكرب"ُّ:أالُّإنُّأعطيتُّالقرآن ُّومثلهُّمعه"ُّرواهُّأمحدُّوأبوُّداودُّ( ُّ ُّ)2

هلّوحيّالقرآنّهوّنفسهّوحيّالسنة؟ ّ
ُُُُُُّّّّّّوإذاُّثبتُّلديناُّأن ُّالسنةُّيفُّجمملهاُّوحي ُّ اللهمُّإالُّبعضُّاالجتهاداتُّيفُّقضاياُّمعيشيةُّالُّصلةُّهلاُّباحلاللُّواحلرامُّوالُّبالقضاياُّ
الغيبيةُّ التوقيفيةُّ،كتأبريُّالنخلُّوحنوه ُّحق ُّلنا ُّأنُّنتساءلُّ :هلُّوحيُّالقرآن ُّهوُّنفسه ُّوحيُّالسنة؟ ُّلقد ُّانعقدُّاإلمجاع ُّعلىُّأن ُّوحيُّ
القرآنُّنزلُّعلىُّالنيب ُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّبلفظهُّومعناهُّ،يفُّاليقظةُّ،بواسطةُّجربيلُّعليهُّالسالمُّ،وأنهُّملُّينزلُّعليهُّمنهُّشيءُّيفُّالنومُّ
والُّبطريقُّمنُّطرقُّالوحيُّاألخرىُّ،وليسُّذلكُّألن ُّطرقُّالوحيُّاألخرىُّيعتيهاُّاللبسُّأوُّيلحقهاُّالشكُّ،ألن ُّالوحيُّجبميعُّأنواعهُّ
يصحبهُّعلمُّيقيين ُّضروري ُّبأنهُّمنُّاهلل ُّسبحانهُّ(  ُّ ُّ،)3أماُّوحيُّالسنة ُّسواءُّكانُّحديثاُّنبويا ُّأوُّحديثاُّقدسياُّفقدُّيكون ُّبوحي ُّجليُّ
أيُّيأيتُّبهُّجربيلُّيفُّحالُّاليقظةُّ،كماُّيكونُّبوحيُّخفي ُّأيُّباإلحياءُّ،واإلهلامُّ،والبث ُّيفُّالروعُّ،والرؤياُّالصادقةُّيفُّاملنامُّ،وإذاُّكانُّ
معىنُّاحلديثُّوحيا ُّمنُّاهللُّفإن ُّلفظهُّمنُّصياغةُّالرسولُّاألمنيُّصلىُّاهللُّعليه ُّوسلم.
 - 1صحيحُّمسلمُُُّّّ-كتابُّاألشربة ُُّّ-بابُّاألمرُّبتغطية ُّاإلناءُّ وإيكاءُّالسقاءُُّّ 8514/3حديث ُُّّ . 2084
ُّ -ُّ2مسندُّأمحدُّ(ُّ) 838ُّ -830ُّ:4وسننُّأيبُّداودُّ:كتابُّالسنةُّ:بابُّيفُّلزومُّالسنةُّ،رقمُّ(ُّ) 4404وسننُّالدارقطينُّ(ُّ) 212ُّ:4وصحيحُّابنُّحبانُّ(ُّ) 802ُّ:8وشرحُّ
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البحثّالسابعّ:هلّوجودّأحاديثّمحمولةّعلىّغيرّمحاملهاّينقضّالقولّبأنّالسنةّوحي؟ ّ
ُُُُُُُّّّّّّّ إن ّاإلقرار ّبأن ّالسنة ّوحي ّينبني ّعليه ّاإلقرار ّبأن ّالسنة ّحق ّوصواب ّألن ّمصدرها ّاهلل ّالعليم ّالخبيرّ .وهنا ّقد ّيسألّ
سائلّ:كيف ّتكون ّالسنةّوحياّمبرأ ّعنّالخطأ ّواالختالفّوالتضارب ّوفيهاّأحاديثّ(مختلفة)ُّ ،وهو ُّأنُّيأيت ُّح ديثان ُّصحيحانُّ
متضادانُّيفُّاملعىنُّظاهراُّ،فيوفقُّبينهماُّأوُّيرجحُّأحدمهاُّ،وفيهاّأحاديثّمشكلة ُّأيُّحديثُّصحيحُّيبدوُّظاهرهُّخمالفاُّآليةُّقرآنيةُّأوُّ

حكمُّشرعيُّأوُّحقيقةُّتارخييةُّأوُّناموسُّطبيعيُّوحنوُّذلكُّفيزيلُّهذاُّاإلشكالُّويبنيُّأنهُّغريُّمتعارضُّمعُّهذهُّاألصولُّكلهاُّ،وأحاديثّ
ناسخةّومنسوخة ُّ( !ُّ)8؟ ُّ
ُُُُُُُّّّّّّّ واملعلومُّأنُّهذاُّالضربُّمنُّاألحاديثُّاحملمولةُّعلىُّغريُّحماملهاُّالُّيتعارضُّمعُّكونُّالسنةُّوحياُّ،ألنُّتعارضُّاألحاديثُّاملختلفةُّ
إمناُّهوُّتعارضُّظاهري ُّوليسُّحقيقياُّواقعياُّ،وقدُّتوىلُّعلماءُّاألمةُّبدايةُّمنُّاإلمامُّالشافعي ُّاجلمعُّبنيُّتلكُّاألحاديثُّوإثباتُّتوافقهاُّ
وعدمُّاختالفهاُّ،وحل ُّإشكاالتُّاألحاديثُّاملشكلةُّ،وبيانُّتساوقهاُّمعُّالعقلُّوالشرعُّومعُّحقائقُّالتاريخُّونواميسُّالطبيعةُّاملشاهدةُّ
املعروفةُّ.وكذلكُّالنسخُّفهوُّحقيقةُّشرعيةُّربانيةُّ،وليسُّنكوصاُّعنُّحكمُّشرعيُّوليسُّاستبدالُّحكمُّآخرُّبهُّاعتباطاُّ،علماُّبأنُّ ُّكالُّ
منُّاحلديثُّالناسخ ُّواحلديثُّاملنسوخُّصحيحُّثابتُّالُّيضعفُّالنسخُّمنُّقيمتهُّوإنُّأبطلُّحكمهُّ .

أوال ّ:أقسامّالسنةّمنّحيثّثبوتهاّومنّحيثّدالالتها ّ
ّّّّّّّّ أوالّ:أقسامّالسنةّمنّحيثّثبوتها ّ
ُُُُُُُُّّّّّّّّ تنقسمُّمنُّحيث ُّثبومهاُّإىلُّقسمنيُّ:ثابتةُّوغريُّثابتةُّ.والثابتةُّإماُّقطعيةُّالثبوتُّأوُّظنيةُّالثبوتُّ .
والقطعيةُّهيُّاألحاديثُّاملتواترةُّاليتُّتفيدُّالعلمُّاليقيينُّ:أيُّالضروري ُّالذيُّيضطرُّاإلنسانُّإليهُّفالُّيستطيعُّدفعهُّ،والفرقُّبينه ُّوبنيُّ
العلمُّالنظريُّ:أن ُّالعلمُّالضروريُّيفيد ُّالعلمُّبالُّاستدالل ُّوالنظريُّيفيدُّالعلم ُّلكنُّمعُّاالستداللُّ ،والضروريُّحيصلُّلكل ُّسامعُّ،
والنظريُّالُّحيصلُّإالُّملنُّفيهُّأهليةُّالنظرُّ( ُّ .ُّ)2
ُُُُُُُّّّّّّّ أماُّالظنيةُّالثبوتُّفهيُّاألحاديث ُّاملقبولةُّاليتُّرواهاُّآحادُّيغلب ُّعلىُّالظنُّفيهاُّصدقُّاخلرب ُّلصدقُّناقلهُّ.فيؤخذُّهباُّ ،وجيبُّ
العملُّهباُّعندُّاجلمهورُّ،وتفيدُّغلبةُّالظنُّماُّملُّتعارضُّمبثلهاُّ،مثُّإذاُّاجتمعتُّهلاُّقرائنُّمث لُّكونُّاحلديثُّيفُّالصحيحنيُّ،ولهُّطرقُّ
متعددةُّ،ورواهُّاألئمةُّفالُّيبعدُّحينئذُّالقطعُّبصدقهُّ( ُّ .ُّ)3
ُُُُُُّّّّّّ أماُّاألحاديثُّغريُّالثابتةُّ،أوُّاملردودةُّفهيُّاليتُّيغلبُّعلىُّالظنُّفيهاُّكذبُّاخلربُّ،لثبوتُّكذبُّناقليهُّ،وهذهُّاألحاديثُّالضعيفةُّ،
واليتُّهلاُّأنواعُّقدُّيعملُّببعضها ُّيفُّفضائلُّاألع مالُّواملواعظُّوأشباهها ُّ( ُّ .ُّ)4
ُّإمجاعاُّوتفيدُّالعلم ُّاليقيينُّ،واآلحادُّالصحيحة ُّجيبُّالعملُّهبا ُّعندُّاجلمهورُّوتفيد ُّغلبةُّ
ُُُُُُّّّّّّ واخلالصةُّ:أنُّاملتواترة ُّجيبُّالعملُّهبا ً
الًُّ .
ُّالضعيفةُّالُّتفيدُّعلماُّوالُّعم ُّ
الظنُّ،فإذاُّاجتمعتُّهلاُّقرائنُّوجبُّالعملُّهباُّوأفادتُّالعلمُّالنظريُّ،واملردودة
ً
ّّّّّّّثانياّ:أقسامّالسنة ّمنّحيث ّداللتهاّ( ّ )5

ُّ -ُّ8انظرُّ:الباعثُّاحلثيث ُُّّ 841هامش ُّ، ُّ 2والنسخُّ:هوُّاخلطابُّالدال ُّعلىُّارتفاعُّاحلكم ُّالثابتُّباخلطابُّاملتقدمُّعلىُّوجهُّل والهُّلكانُّثابتا ُّبهُّمعُّتراخيه ُّعنهُّ.كتابُّ
االعتبارُّيفُّالناسخُّ واملنسوخُّمنُّاآلثارُُّّ-أليبُّبكرُّحممدُّبنُّموسىُّاحلازمي ُّط8314ُّ-ُّ 8هـ8144/مُُّّ-مطبعةُّاألندلسُّ ُّ -محصُّ –ُّسوريا ُّ،والنسخُّالُّيكونُّإالُّيفُّ
االحكامُّ والُّيتعلقُّبالعقائدُّ والُّبالتاريخُّ .
ُّ -ُّ2العسق النُّ:نزهةُّالنظرُّ:صُُّّ .31
ُُّّ -ُّ3املرجع ُّالسابقُّ:صُُّّ .31
-ُّ4النوويُّ/شرح ُّصحيحُّمسلمُّ، 21-21/8ُّ:النوويُّ/ماُّمتسُّإليهُّحاجةُّالقارئ ُّإىلُّصحيح ُّالبخاريُّ:صُُّّ .31
اصطالحاُّ:وضعُّالشيءُّحبيث ُّيفهمُّمنهُّشيءُّآخرُّوقسمهاُّاجلمهورُّإىلُّقسمني؛ُّمنطوقُّ:وهوُّماُّيفهمُّمنُّاللفظُّيفُّحملُّالنطق ُّ،ومفهومُّوهوُّماُّيفهمُّمنُّاللفظُّالُّ
 ُّ -ُّ5و
ً
يفُّحملُّالنطقُّ.وقسمُّاألص وليونُّاأللفاظُّال واضحةُّالداللةُّإىلُّقسمنيُّنصُّوظاهرُّ،فالنصُّهبذاُّاملفهومُّهوُّماُّكانتُّداللتهُّقطعيةُّوه وُّاملقصودُّمنُّالقاعدةُّ"ُّالُّاجتهادُّمعُّ
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ُُُُُُُّّّّّّّتنقسمُّسنةُّرسولُّاهلل ُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّمنُّحيثُّداللتهاُّإىلُّثالثةُّأقسامُّ:أقوالُّ،أفعالُّ،تقريراتُّ ،ولك لُّقسمُّفرعُّولكلُّ
فرعُّداللةُّذكرها ُّالعلماءُّ .
ّّ ّّّّالقسم ّاألولّ :أقوالهّصلىّاهللّعليهّوسلمّوهي ّعلىّخمسةّأنواعّ ّ:
ّّّّّّأوامرّوهيّتدلّعلى ّالوجوبّماّلم ّيقمّدليلّعلى ّخروجّالوجوبّإلىّالندب ّوغيرهّ( ّ .ّ)2وللوجوبّصورّوأمثلةّ،)0 (ّ .
ونواهٍّ،والنهيّعندّالجمهورّيفيدّالتحريمّماّلمّتأتّقرينةّأوّدليلّيصرفهّعنّالتحريمّإلىّالكراهةّ( ّ،)8وللتحريمّصورّوأمثلةّ
( ّ،)3وإلاّمدحّرسولّاهللّصلى ّاهللّعليهّوسلمّأمراّ،أوّأثنى ّعليهّدونّأنّيأمرّبهّفإنه ّيدلّعلىّاستحبابّلل ّاألمر ّ( ّ،)5

ولهّصورّوأمثلةّ( ّ،)9وإلاّلمّالرسولّصلىّاهللّعليهّوسلمّأمراّولمّينهّعنهّأوّيتوعدّعليهّبعقوبةّفإنهّيدلّعلىّالكراهةّ( ّ،)7
ولهّصورّوأمثلةّ( ّ )9
ُُُُُُُُّّّّّّّّأماُّإذاُّقالُّالرسولُّصلى ُّ اهللُّعليهُّوسلمُّعنُّشيء((ُّ:شأنكم ُّبه))ُّفمعناهُّأمرهُّإليكمُّفمنُّشاءُّفعلهُّ،ومنُّشاءُّتركهُّ ،فيدلُّ
هذاُّالقولُّعلىُّاإلباحةُّ( ُّ)1ففيُّاحلديثُّعنُّعائشة((ُّ:أنُّالنيبُّمسعُّأصواتًاُّ،فقالُّ:ماُّهذ اُّالصوت؟ُّقالواُّ:النخلُّيؤبروهناُّ،فقالُّ:لوُّ
ُّشيصا ُّ ،فذكرواُّللنيبُّفقالُّ:إنُّكانُّشيئاًُّمنُّأمورُّدنياكمُّفشأنكم ُّبهُّ،وإنُّكانُّمن ُّأمورُّ
ملُّيفعلواُّلصلحُّ .فلمُّيؤبروهاُّعامئذُّ،فصار ً

دينكمُّفإيل))ُّ(  ُّ،)80وكذلكُّقولهُّعنُّشيءُّهذاُّحاللُّفإنهُّيدلُّعلىُّاإلباحةُّ.كقولهُّعنُّالبحر((ُّ:هوُّالطهورُّماؤهُّاحللُّميتته))ُّ( ُّ ُّ)88

ّّّّّّّ أماّالقسمّالثانيّفدالالتّأفعالهّصلىّاهللّعليهّوسلمّ،ولهاّثالثةّفروعّ :
ّّّّّّ ّ -2أفعالّتدلّعلىّاإلباحةّ،وال ّقدوةّفيهاّلألمةّ.ولهاّثالثّصورّ :
ُُُُُُّّّّّّ الفعلُّاجلبليُّالطبيعيُّاملركوز ُّيفُّأصلُّاخللقة ُّ(  ُّ :ُّ)82واملقصودُّبه ُّاحملبةُّوالكراهةُّالطبيعيتانُّ،كحبهُّصلى ُّاهللُّعليهُّوسلم ُّاحللواءُّ
والعسلُّوالدباءُّوالثريدُّمنُّاخلبزُّواللحمُّومنُّال شرابُّاحللوُّالباردُّ،وكراهتهُّلرائحةُّاحلناءُّ( ُّ .ُّ)83
ُُُُُّّّّّ الفعلُّالعاديُّ:ويقصدُّباألمورُّالعاديةُّماُّسوىُّاألمورُّالعباديةُّأيُّماُّفعلهُّالرسولُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّعلىُّعادةُّقومهُّومألوفهمُّ
مماُّملُّيدلُّدليلُّعلى ُّارتباطهُّبالشرعُّ،مثالُّذلكُّ:لبسه ُّ الثوبُّاملخططُّ،وإطالةُّشعرهُّ،وأنواعُّ الطيبُّوالعطورُّ .
ُُُُّّّّ الفعلُّالدنيويُّ:كالوسائلُّاليتُّاستخدمهاُّالرسولُّيفُّالطبُّوالزراعةُّوالتجارةُّوالتدابريُّمنُّاختاذُّالوالةُّواحلراسُّوالسفراءُّ( ُّ )84
نص" ُّ.والظاهرُّماُّكانتُّداللتهُّراجحةُّفقطُّ،األحكامُّالشرعيةُّتارة ُّتؤخذُّمنُّنص ُّ الكتابُّ والسنةُّ وتارة ُّتؤخذُّمنُّظاهرمهاُّ.انظرُّ:ابنُّبيهُّ/أمايلُّالدالالتُّ:صُُّّ، 51سعدُّ
العثمانُّ:الفقهُّالدعويُّمسامهةُّيفُّالتأصيلُّ:صُُّّ، 82السعديُّ/رسالةُّخمتصرة ُّيفُّأصولُّالفقهُّ .823ُّ:
-ُّ8أصولُّالسرخسيُّ، 85/8ُّ:األصفهانُّ/خمتصرُّابنُّاحلاجبُّ، 81/2ُّ:اخلبازيُّ /املغينُّيفُّأصولُّالفقهُّ:صُُّّ، 30ابنُّدقيقُّالعيدُّ/إحكامُّاألحكامُّ .81/8ُّ:
 -ُّ2صيغةُّالوجوبُّهلاُّصورُّ،فعلُّاألمرُّمثلُّق ولهُّ(((ُّ:تنزه واُّمنُّالبول))ُّ،أوُّفعلُّمضارعُّمسبوقُّبالمُّاألمرُّمثلُّق ولهُّ(((ُّ:فليستطبُّبثالثةُّأحجار))ُّأ وُّبذكرُّصريح ُّ
الوجوبُّمثلُّق وله((ُّ:إذاُّجلس ُّبنيُّشعبهاُّاألربع ُّمثُّجهدهاُّفقدُّوجب ُّالغس ل))ُّأوُّبقرنُّالفعلُّبعق وبةُّعلىُّتركهُّمثلُّق ولهُّ((:رضاُّاهللُّيفُّرضاُّال والدُّوسخطُّاهللُّيفُّسخطُّ
ال والد))ُّالباحثةُّ/مدخلُّلدراسةُّأحاديث ُّاألحكامُّ،جملةُّأمُّالقرىُّ،العددُُّّ .81
ُّ -ُّ3أصولُّالسرخسيُّ، 21/8ُّ:اخلبازيُّ /املغينُّيفُّأصولُّالفقهُّ:صُُّّ، 42األصفهانُّ/بيانُّاملختصرُّ .12/ 2ُّ:
 - 4صيغةُّ التحرميُّهلاُّصورُّ،لفظُّالنهيُّمثلُّحديثُّ((هنىُّرسولُّاهللُّ(عنُّكلُّذي ُّنابُّ ُّ)) ُّ...الُّالناهيةُّمثلُّحديث((ُّ :الُّخيلونُّرجلُّبامرأةُّ))..أوُّبذكرُّالتحرميُّمثلُّ
حديث ُّ((كلُّذيُّنابُّمنُّالسباعُّفأكلهُّحرام))ُُّّ،أوُّبذكرُّالفعلُّمقرونًاُّبالعق وبةُّمثلُّحديث ُّ((لعنُّاهللُّال واصلةُّ ُّ)) ُّ...الباحثة ُّ/املدخل ُّلدراسةُّأحاديث ُّاألحكامُّ .
-ُّ5ابنُّحزمُّ/اإلحكامُّيفُّأصولُّاألحكامُّ . 305/3ُّ:
 -ُّ4انظرُّالباحثةُّ/املدخل ُّلدراسةُّأحاديث ُّاألحكامُّ .
-ُّ2ابنُّحزمُُّّ/اإلحكام ُّيفُّأصولُّاألحكامُّ .248/8ُّ:
1
ِ
ُّزحاماُّورجالًُّقدُّضللُّعليهُّفقالُّ:ماُّهذا؟ُّقال واُّ:ص ائمُّقالُّ:
ُّ-حديث ُّجابر ُّبنُّعبدُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّقالُّ:كانُّرسولُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّيفُّسفرُّفرأى ً
((ليسُّمنُّالربُّالصيامُّيفُّالسفر))ُّأخذُّالعلماءُّمنهُّكراهةُّالصومُّيفُّالسفرُّملنُّجيهدهُّ ويشقُّعليهُّ.انظرُّابنُّدقيقُّالعيدُّ/إحكامُّاألحكامُّ .25/2ُّ :
ُّ -ُّ1ابنُّحزمُّ/اإلحكام ُّيفُّأصولُّاألحكامُّ .305/3ُّ:
لقحوهناُّ،شيصاُّ:رديئاُّ ،أخرجهُّأمحد ُّ،وابنُّماجهُّوصححهُّالشيخُّاأللبانُّ،انظرُّاملسندُّ، 125/ 2ُّ:، 823/ 4ُّ:صحيحُّابنُّماجهُّ(ُّ .44/2ُّ) 2428
ُّ -ُّ80ي ؤبروهن اُّ:ي
ً
-ُّ88أخرجه ُّأبوُّداودُّ(ُّ) 13وصححهُّالشيخُّاأللبانُّ،انظرُّ:صحيح ُّسننُّأيبُّداودُّ:كتابُّالطهارةُّ،بابُّالوضوءُّمباءُّالبحرُّ . 81/8ُّ) 24(ُّ،
-ُّ82قلعةُّجيُّ /معجمُّلغةُّالفقهاءُّ:صُُّّ .840
-ُّ83ابنُّالقيمُّ/زادُّاملعادُّ .821ُّ،854/3ُّ:
ُّ -ُّ84األشقرُّ/أفعالُّالرسولُّ(ُّ .284/8ُّ:
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سُّ
ّّّّّّّّ -0أفعال ّخاصةّبه ّصلى ّاهللّعليه ّوسلم ّ :إذا ُّثبتت ُّاخلصوصيةُّيف ُّفعل ُّمنُّأفعال ُّالنيبُّفإهنا ُّتقتضي ُّأنُّحكم ُّغريه ُّلي ُّ
لىُّأمتهُّ،
ُّ
كحكمهُّ،وذلكُّإمجاعُّ( ُّ،ُّ)8كاختصاصهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّبوجوبُّالوترُّوالتهجدُّبالليلُّ،وقدُّتكونُّواجبةُّعليهُّحمرمةُّع
كاختصاصه ُّبإباحة ُّالوصالُّيفُّالصومُّفالُّيفطرُّبنيُّاليومنيُّأوُّاأليامُّ( ُّ .ُّ)2
ُُُُُُّّّّّّ ّ -8أفعالّتدلّعلىّالوجوب ّأوّالندبّفيّحقهّصلى ّاهللّعليهّوسلمّوحقّأمتهُّ ُّ :
ُُُُُّّّّّ كاألفعالُّاليتُّتصدرُّعنهُّبيانًاُّآليةُّدالةُّعلىُّالوجوبُّيفُّحقهُّوحقناُّكبيانهُّصالةُّالظهرُّوأهناُّأربعُّركعاتُّ،واجلمعةُّوأهناُّركعتانُّ،
وبيانهُّلكيفيةُّالصالةُّ،ففيُّاحلديث((ُّ:كانُّرسولُّاهللُّإذاُّقامُّإىلُّالصالةُّيكربُّحنيُّيقومُّمثُّيكربُّحنيُّيركعُّمثُّيقولُّمسعُّاهللُّملنُّمحدهُّ

حنيُّيرفعُّصلبهُّمنُّالركعةُّمثُّيقولُّ:وهوُّقائمُّ:ربناُّولكُّاحلمدُّمثُّيكرب ُّحنيُّيهويُّ،مثُّيكرب ُّحنيُّيرفعُّرأسهُّ،مث ُّيكربُّحنيُّ 3يسجدُّ،
مثُّيكربُّحني ُّيرفعُّرأسهُّمثُّيفعلُّذلكُّيفُّالصالةُّكلهاُّحني ُّيقضيهاُّ،ويكربُّحني ُّيقومُّمنُّالثنتنيُّبعدُّاجللوس))ُّ()ُُّّ .
أماُّاألفعالُّاليتُّيفعلهاُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّمنُّذاتُّنفسهُّمطاب ًقاُّملاُّفرضهُّاهللُّتعاىلُّلهُّمنُّإنشاءُّبعضُّاألحكامُّفإنُّدلُّالدليلُّعلىُّ
اجباُّدلُّعلىُّوجوبهُّ،وإنُّدلُّالدليلُّعلىُّأنهُّفعلهُّندبًاُّكانُّمندوبًاُّيفُّحقهُّوحقُّأمتهُّ( ُّ.)4مثالُّذلكُّ
أنهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّفعلهُّو ً
ماُّورد ُّيفُّاحلديث ُّ((كانُّصلى ُّاهلل ُّعليهُّوسلم ُّيعجبهُّالتيامن ُّيفُّتنعله ُّوترجله ُّويفُّشأنهُّكله)) ُّ( ُّ". )5يعجبه" ُّدليلُّأن ُّهذا ُّالفعلُّ

لالستحبابُّ .

ّّّّّّّ أماّالقسمّالثالثّ:تقريراتهّصلىّاهللّعليهّوسلمّ :
ُّشيئاُّ،أوُّعلمهُّ ،فسكتُّعنه ُّوملُّينكرهُّ ،فهذاُّيدلُّعلى ُّإباحتهُّلذلك ُّالشيءُّفقط ُّغريُّ
ُُُُُُّّّّّّ إذاُّرأىُّالرسول ُّصلىُّاهلل ُّعليهُّوسلم ً
موجبُّلهُّ،والُّندبُّإليهُّ(  ُّ،)4عنُّعمروُّبنُّخارجةُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّقال((ُّ:خطبناُّرسولُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّمبىنُّوهوُّعلىُّ
راحلتهُّولعاهباُّيسيلُّعلىُّكتفي)) ُّ( ُّ)2دل ُّاحلديثُّعلىُّأنُّلعابُّماُّيؤكلُّحلمه ُّطاهرُّ،وهوُّمبينُّعلىُّأنهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم ُّعلمُّ
سيالنُّلعابُّالناقةُّعل ىُّالصحايبُّراويُّاحلديثُّوملُّيأمرهُّبغسلهُّ،والُّإزالتهُّ.وأخذُّالعلماءُّبذلكُّفلمُّينقلُّعنُّأحدُّمنُّاألئمةُّالقولُّ
بوجوبُّغسلُّلعابُّماُّيؤكلُّحلمهُّألنُّتأخريُّالبيانُّعنُّوقتُّاحلاجة ُّالُّجيوزُّباالتفاق ُّ( ُّ .)1

ثالثا ّ:أنواعّالقرائنّالصارفةّعنّالعملّبظاهرّالسن ّ
ادُّمنُّغريُّأنُّيكونُّصرحياُّ
ُُُُُُّّّّّّ القرينةُّ:األمرُّالذ يُّيصرفُّالذهنُّعنُّاملعىنُّالوضعيُّإىلُّاملعىنُّاجملازيُّ،وقيلُّهيُّ:ماُّيدلُّعلىُّاملر
ً
فيهُّ.وقيلُّ:أمرُّيشريُّإىلُّاملطلوبُّ(  ُّ،)1واملتتبعُّملسائلُّاألمرُّعندُّمجهورُّاألصولينيُّجيدُّأهنمُّمتفقونُّعلىُّأنُّالقرينةُّجبميعُّأنواعهاُّتعتربُّ
صارفةُّاألمرُّعنُّحقيقتهُّفإنهُّ مىتُّوجدتُّتركُّحتديدُّاملرادُّمنُّاألمرُّحينئذُّإليهاُّ( ُّ .ُّ)80

ُُُُُُّّّّّّ فالسنةُّالنبوية ُّاملصدر ُّالثان ُّللتشريع ُّاإلسالميُّواجلميع ُّمتفقون ُّعلى ُّمكانتها ُّاملهمةُّمن ُّحيث ُّاالحتجاج ُّوالعمل ُّلكن ّينبغيّ
عدمّإغفالّماّتقدمّمنّثبوت ّالسنةّ ،ووضوح ّداللتهاّ،ومعرفةّالقرائنّالتي ّلهاّأثرّفيّصرفّالسنة ّعنّظاهرهاّ .

 -ُّ8اآلمديُّ/اإلحكامُّيفُّأصولُّاألحكامُّ .242/8ُّ:
-ُّ2معجمُّلغةُّالفقهاءُّ:صُُّّ . 503
 ُّ- 3متفقُّعليه ُّ،واللفظُّللبخاريُّ،انظرُّ:صحيحُّالبخاريُّ ،كتابُّاألذانُّ،بابُّإمتامُّالتكبري ُّإذاُّقامُّمنُّالسجود. 244/8ُّ)244(ُّ:
-ُّ4أفعالُّالرسول ُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّ . 322-325/8ُّ:
 ُّ -ُّ5متفقُّعليه ُّ،واللفظُّللبخاريُّ ،كتابُّالوضوءُّ،بابُّالتيمنُّيفُّالوضوءُّ والغسلُّ .ُّ) 844(ُّ 843/8ُّ:
ُّ -ُّ4ابنُّحزمُّ/اإلحكام ُّيفُّأصولُّاألحكامُّ .841/8ُّ:
-ُّ2أخرجه ُّأمحدُّ وابنُّماجهُّ والتمذيُّوصححهُّ،انظرُّ:املسندُّ، 814/ 4ُّ:سننُّابنُّماجهُّ،أب وابُّالوصاياُّ، 882/2ُّ،سننُّالتمذيُّ،أب وابُّالوصاياُّ .214/3ُّ،
-ُّ1الصنعانُّ،سبلُّالسالمُّ 34/8ُّ:
ُّ -ُّ1انظرُّ:معجمُّلغةُّالفقهاءُّ،صُُّّ، 342احليفانُّ/القرائنُّالصارفةُّلألمرُّعنُّحقيقتهُّ :صُُّّ . 881
-ُّ80املرجع ُّالسابقُّ:صُُّّ .834-884
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ُُُُُُُّّّّّّّويوضحُّذلكُّاألمثلةُّالتالية ُّ:عنُّعبدُّاهللُّبنُّعمرُّأنهُّطلقُّامرأتهُّوهيُّحائضُّفذكرُّذلكُّعمرُّلرسولُّاهللُّفتغيظُّرسولُّاهللُّصلىُّ
اهللُّعليهُّوسلمُّمثُّقالُّله((ُّ:مرهُّفلرياجعها)) ُّ( ُّ،)8فدلُّظاهرُّاحلديثُّعلى ُّوجوبُّالرجعةُّ،ولكنُّذهب ُّ
ُُُُُُّّّّّّ ُّ-8اجلمهورُّإىلُّأهناُّمستحبةُّفقطُّ( ،ُّ)2حيثُّظهرتُّهلمُّقرينةُّصرفتُّاألمرُّمنُّالوجوبُّإىلُّاالستحبابُّ،وتلكُّالقرينةُّهيُّ:
أنُّابتداءُّالنكاحُّالُّجيبُّفاستدامتهُّكذلكُّالُّجتبُّ،فقاسُّالعلماءُّابتداءُّالنكاحُّيفُّعدمُّوجوبهُّعلىُّاستمرارُّوجوبهُّبالرجعةُّ،فقالواُّ:
هيُّأيضاُّليستُّبواجبةُّ.فكانُّالقياسُّقرينةُّعلى ُّأنُّ األمرُّللندبُّ( ُّ .ُّ)3
ً
ُُُُُُّّّّّّ-2عنُّأيبُّهريرةُّأنُّرسولُّاهللُّقال"ُّ:إذاُّاستيقظُّأحدكمُّمنُّنومهُّفالُّيغمسُّيدهُّيفُّاإلناءُّحىتُّيغسلهاُّثالثًاُّفإنهُّالُّيدريُّأينُّ
باتتُّيده"ُّ( ُّ ،)4ظاهرُّاحلديثُّيدلُّعلىُّوجوبُّغسلُّاليدينُّثالثًاُّبعدُّاالستيقاظُّ،ولكنُّذهبُّاجلمهورُّإىلُّأنُّاألمرُّللندبُّ( ُّ،)5
ال ُّيدخلهُّاحتمالُّ.فكانُّقرينةُّلصرفُّاألمرُّعنُّظاهره ُّ( ُّ .ُّ)4

ُُُُُُُّّّّّّّ عنُّعبدُّاهللُّبنُّعمرُّرضيُّاهللُّعنهماُّقالُّ:قالُّرسولُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم" ُّ :إذاُّجاءُّأحدكمُّاجلمعةُّفليغتسل"ُّ( ُّ.ُّ)2دلُّ
كانُّأنُّمجهورُّالعلماءُّمنُّالسلفُّواخللفُّوفقهاء ُّاألمصارُّذهبواُّإىل ُّأنهُّ
ُّ
احلديثُّعلىُّوجوبُّالغسلُّيومُّاجلمعةُّ.وذكرُّاإلمامُّالشو
مستحبُّ(  ُّ،)1والقرينةُّالصارفةُّعنُّالوجوبُّأحاديثُّصحيحةُّدلتُّعلىُّاالستحبابُّ،كقولهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم"ُّ:منُّتوضأُّفأحسنُّ
الوضوءُّمثُّأتىُّاجلمعةُّفاستمعُّوأنصتُّغفرُّلهُّماُّبينهُّوبنيُّاجلمعةُّوزيادة ُّثالثةُّأيام"ُّ( ُّ .ُّ)1
ُُُُُُُّّّّّّّوهناكُّأمثلةُّعديد ةُّخالفُّفيهاُّاجلمهورُّظاهرُّالسنةُّلقرينةُّقويةُّظهرتُّهلمُّ.وهمُّيفُّهذاُّاألمرُّخمالفونُّلبعضُّالظاهريةُّالذينُّ
الُّيبالونُّبأيُّ قرينةُّإذاُّخالفتُّظاهرُّالسنةُّ(  ُّ،)80وماُّذلكُّإالُّملنعهمُّالنظرُّيفُّاحلديثُّومنعهمُّالقولُّبالقرائنُّ،ومنُّأمثلةُّالنظرُّيفُّ
القرائنُّاليتُّيذهبُّإليهاُّمجهورُّالفقهاءُّموقفهمُّمنُّعدمُّوجوبُّاالضطجاعُّبعدُّركعيتُّسنةُّالفجرُّ ُّ ...انظرُّ:الشوكانُّ/نيلُّاألوطارُّ:
ُّ،248-231/8سبلُّالسالمُّللصنعانُّ .4/2ُّ،28/8ُّ :

ّّّّّّرابعاّ:أسبابّعدمّاالحتجاجّببعضّالسنن ّ
ُُُُُُُّّّّّّّ أستهلُّبقولُّلإلمام ُّابنُّتيميةُّ "ُّ:ليسُّأحدُّمن ُّاألئمةُّاملقبولنيُّعند ُّاألمةُّقبوالًُّعا ًما ُّيتعمدُّخمالفةُّرسول ُّاهللُّصلى ُّ اهلل ُّعليهُّ
وسلمُّيفُّشيءُّمنُّسننهُّدقيقُّوالُّجليلُّ،فإهنمُّمتفقونُّعلىُّوجوبُّإتباعُّالرسولُّوعلمُّأنُّكلُّواحدُّمنُّالناسُّيؤخذُّمنُّقولهُّويتكُّ

إالُّرسول ُّ اهللُّ" ُّ(  ُّ،)88فلو ّوجدّألحدهم ّقولّمخالف ّلسنةّصحيحة ّفالّبد ّله ّمنّسبب ّقويّكضعف ّفيّرجال ّالسندّ ،أوّ
اختالف ّفيّعدالةّالرواةّ،أوّغيرّلل ّمماّيسوغّعدّاألخذّبالحديث ّوالعدولّعنهّإلىّغيره ُّ( ُّ .ُّ)82
ُُُُُُّّّّّّ وينبغيُّلطالبُّالعلمُّأنُّيرفعُّاملالمُّعنُّاألئمةُّاألعالمُّإنُّوجدُّ ألحدهمُّفتوىُّختالفُّسنةُّرسولُّاهللُّ،ولقدُّذكرُّالعلماءُّأسباباًُّ
عديدةُّجتعلُّاألئمةُّمعذورينُّمأجورينُّ،وملخصها ُّهذ انُّالسببانُّ :

ُّ -ُّ8أخرجهُّمسلمُّ،انظرُّ:صحيحُّمسل مُّبشرحُّالنوويُّ،كتابُّالطالقُّ،بابُّحترميُّطالقُّاحلائضُّبغريُّرضاهاُّ .48/80ُّ:
-ُّ2سبلُّالسالمُّ .883/3ُّ:
-ُّ3املرجع ُّالسابقُّ .841/ 3ُّ:
 -ُّ4رواهُّاجلماعةُّإالُّالبخاريُّ،انظرُّ:صحيحُّمسلمُّ،كتابُّالطهارةُّ،بابُّكراهةُّغمسُّاملتوضئُّيده ُّاملشكوكُّيفُّجناستهاُّيفُّاإلناءُّقبلُّغسلهاُّثالثًاُّ .233/8ُّ.
ُّ -ُّ5الشوكانُّ/نيلُّاألوطارُّ .218-210/ 8ُّ:
- 6ابنُّدقيقُّالعيدُّ/إحكامُّاألحكامُّ، 81/ 8ُّ:سبلُّالسالمُّ . 42/8ُّ:
 ُّ -ُّ2أخرجهُّاجلماعةُّ واللفظُّللبخاريُّ،انظرُّصحيحُّالبخاريُّ ،كتابُّاجلمعةُّ،بابُّفضلُّالغسلُّيومُّاحلمعةُّ 401/2ُّ) 124(ُّ:
-ُّ1نيل ُّاألوطارُّ .218-210/ 8ُّ:
-ُّ1أخرجه ُّمسلمُّ،انظرُّصحيحُّمسلم ُّ،كتابُّاجلمعةُّ،بابُّفضلُّمنُّاستمع ُّ وأنصتُّيفُّاخلطبةُّ .ُّ) 152(ُّ 511/ 2ُّ:
 -ُّ80منُّأعجبُّأق والُّالظاهريةُّ:أنُّالرجلُّإذاُّبالُّيفُّقارورةُّأوُّيفُّإناءُّمثُّصبهُّيفُّاملاءُّالدائم ُّفإنهُّالُّينجس ُّ والُّيكونُّمنهيًاُّعنه ُّ '....
ُّ -ُّ88رفعُّاملالمُّعنُّاألئمةُّاألعالمُّ:صُُّّ .3
-ُّ82املنبجيُّ /اللبابُّيفُّاجلمعُّبنيُّالسنةُّ والكتابُّ .55/8ُّ:
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ُُُُُّّّّّ األولُّ:زيادة ُّبعضهمُّعلى ُّبعضُّيفُّكثرة ُّالعلم ُّ :فاخللفاء ُّالراشدون ُّوالصحابةُّرضي ُّاهللُّعنهمُّكانوا ُّأعلمُّاألمة ُّوأفقههاُّ ،وأتقاهاُّ
وأفضلهاُّ،ومعُّذلكُّمل ُّحييطواُّجبميعُّأحاديثُّرسولُّاهلل( ُّ،)8فمنُّبعدهمُّأنقصُّ( ُّ،)2وقدُّينظرُّالعاملُّيفُّاحلديثُّفرياهُّضعي ًفاُّلرجلُّ

متهمُّ يفُّإسناده ُّوخيفىُّعليهُّطريقُّأخرىُّللحديثُّصحيحةُّيعلمها ُّإمامُّغريهُّ .

ُُُُُُّّّّّّ الثانُّ:زيادةُّبعضهمُّعلىُّبعضُّيفُّقوةُّالفهم ُّ :فقدُّختفىُّداللةُّاحلديثُّعلىُّإمامُّوتظهرُّلغريهُّ،أوُّيعتقدُّاإلمامُّأنُّتلكُّالداللةُّ
قدُّعارضهاُّماُّدل ُّعلىُّأهناُّليستُّمرادةُّ( ُّ)3وقدُّيفتحُّاحلقُّسبحانهُّبدقائقُّ الفهمُّإلمامُّالُّتفتحُّلغريهُّ( ُّ.ُّ)4وذكرُّسبحانهُّقصةُّداودُّ
وسليمانُّعليهماُّالسالم ُّدليالًُّعلىُّذلك{ُّ :وداوود ُّوسليمان ُّإذ ُّحيكمان ُّيف ُّاحلرث ُّإذنـفشت ُّفيه ُّغنم ُّالقُّوم ُّوكنَّاُّحلكمهم ُّشاهدينُّ،
فـف َّهمناهاُّسليمان ُّوك ًّال ُّآتـيـناُّحك ًماُّوعل ًما}ُّ[األنبياءُّ.ُّ]21-21:فاختص ُّسبحانهُّسليمانُّعليهُّالسالمُّبالفهمُّ،وأثىنُّعليهماُّباحلكمُّ
والعلمُّ،وتدلُّاآليةُّكذلكُّعلىُّأنُّخطأُّاجملتهدُّالُّيقدحُّفيهُّبلُّيبقىُّاجملتهدُّموضعُّالثناءُّوالتقديرُّلعلمهُّالذيُّحيملهُّ( ُّ.ُّ)5ولقدُّبنيُّ
العلماءُّأنُّدالالتُّأحاديث ُّ رسولُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّمنُّحيثُّوضوحها ُّوخفاؤها ُّتنقسمُّإىلُّقسمنيُّ :
ُُُُُُّّّّّّ-8داللةُّقطعيةُّواضحةُّ،ال ُّيسعُّأحداًُّغريُّمغلوبُّعلىُّعقله ُّجهلهاُّكاألمرُّبالصالةُّ،والصيامُّ،والزكاةُّ،واحلجُّ،فالقطعُّبوجوهباُّ
الُّخالفُّفيهُّ.وكالنهي ُّعنُّالرباُّ،والزىنُّ،وقولُّالزورُّ،والسرقةُّ،فالقطعُّبتحرميها ُّالُّخالفُّفيهُّ( ُّ .ُّ)4

ُُُُُّّّّّ -2داللةُّظنيةُّخفيةُّيعلمهاُّاخلاصةُّدونُّالعامةُّكفروعُّالفرائضُّواملسائلُّاملختلفُّفيهاُّبنيُّالصحابةُّرضوانُّاهللُّعليهمُّ،وقدُّيكونُّ
خفاؤهاُّيفُّاحلديثُّ،إماُّللفظُّغريبُّغريُّمشتهرُّ،وإماُّلكونُّاللفظُّمشتًكاُّوفيهُّأكثرُّمنُّمعىنُّ( ُّ،)2أوُّلكونُّاملعىنُّخيتلفُّبنيُّعرفُّ
وعرفُّ،وبلدُّوبلدُّ.وإماُّلكونُّاحلديثنيُّظاهرمهاُّالتعارضُّ.وهذهُّالداللةُّيتفاوتُّالعلماءُّيفُّإدراكهاُّوفهمُّوجوهُّالكالمُّفيهاُّحبسبُّماُّ

يفتحُّاحلقُّسبحانهُّ .وهيُّأحدُّأسبابُّاختالفُّاألئمةُّرمحهمُّاهللُّتعاىلُّ( ُّ .ُّ)1

ّّّّّّّخامساّ:موقفّالعلماءّمنّالسننّالتيّظاهرهاّالتعارض ّ
ُُُُُُُّّّّّّّ الباحثُّيف ُّموضوع ُّاالحتجاج ُّبالسنة ُّالنبويةُّوكوهنا ُّاملصدر ُّالثان ُّللتشريع ُّاإلسالمي ُّالُّميكنه ُّحبال ُّإغفال ُّالنظر ُّيف ُّموضوعُّ
األحاديث ُّاليتُّظاهرها ُّالتعارضُّحيث ُّذهبُّمجهورُّالعلماءُّإىلُّماُّيليُّ :
ُُُُُُُّّّّّّّ -8ينظرُّيفُّاحلديثُّاملعارضُّ،فإنُّكانُّضعي ًفاُّفالُّأثرُّلهُّيفُّاملعارضةُّ،ألنُّالقويُّالُّتؤثرُّفيهُّخمالفةُّالضعيفُّ .
إذاُّكانُّاحلديثُّاملعارضُّصحيحاُّمقبوالًُّمثلُّاألولُّ،فينظرُّهلُّميكنُّأنُّجيمعُّبينهما؟ُّفإنُّأمكنُّ:مجعُّبينهماُّوعملُّهبماُّ
ُُُُُُُّّّّّّّ-2
ً
معاُّ،فإعمالُّالدليلنيُّأوىلُّمنُّإمهالُّأحدمهاُّ .
ً
ُُُُُُّّّّّّ واخلالفُّالظاهرُّبنيُّالعلماءُّهناُّأنُّمنهمُّمنُّيق دمُّاجلمعُّعلىُّالتجيحُّ،ومنهمُّمنُّيقدمُّالتجيحُّعلىُّاجلمعُّ.ويعتربُّهذاُّاألمرُّ
منُّأهمُّأسبابُّاختالفهمُّرمحهمُّاهللُّتعاىلُّ.ويوضحُّذلكُّاملثالُّالتايلُّ :
ُّولكنُّشرقواُّأوُّغربوا ُُّّ .ُّ)1 (ُّ"ُّ...
ُّعنُّالنيبُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّقال"ُّ:إذاُّأتيتمُّالغائطُّفالُّتستقبلواُّالقبلةُّوالُّتستدبروها،ِ
 -ُّ8وقعتُّقصصُّمعروفةُّمثلُّقصةُّاستئذانُّأيبُّموسىُّعلىُّعمرُّثالثًاُّمثُّرجوعهُّ،وقصةُّالتيمم ُّلعمارُّبنُّياسر ُّانظرُّ:رفعتُّفوزيُّت وثيق ُّالسنةُّيفُّالقرنُّالثانُّ:صُُّّ 884
 ُّ -ُّ2ابنُّتيميةُّ /رفعُّاملالمُّعنُّاألئمةُّاألعالمُّ:صُُّّ . 884
ُُّّ -ُّ3ابنُّتيميةُّ/الفتاوىُّ .238/20ُّ:
شةُّرضيُّاهللُّعنهاُّ
ُّ
 - 4ذكرُّالرامهرمزي ُّقصةُّالمرأةُّتغسلُّامل وتىُّفسألتُّالفقيهُّأباُّثورُّفأجابُّ:إذاُّفرقت ُّرأسُّاحليُّباملاءُّفامليتُّمنُّبابُّأوىلُّ،استنبا طًاُّمنُّحديث ُّعائ
كنتُّأفرقُّرأس ُّرسولُّاهللُّ وأناُّحائضُّ.احملدثُّال فاصلُّبنيُّالراويُّ والسامعُّ:صُُّّ .241
ُّ- 5البيضاويُّ/أن وارُّالتنزيلُّ :صُُّّ . 434
-ُّ4أبوُّزهرةُّ/أصولُّالفقهُّ:صُُّّ . 342
 -ُّ2األلفاظُّاملشتكةُّ:ماُّاحتدُّلفظهُّ وتعددُّمعناهُّ:كالقرء ُّ.واملتادفةُّ:كالفقريُّ واملسكني ُّ.واملتددةُّبنيُّاحلقيقةُّ واجملازُّكالقمرُّ.انظر ُّ:ولدُّبيهُّ:أمايل ُّالدالالتُّوجمايلُّ
االختالفاتُّ:صُُّّ .25
ُّ -ُّ1رفعُّاملالمُّ:صُُّّ . 28
-ُّ1متفقُّعليهُّ،انظ رُّ:صحيحُّالبخاريُّ ،كتابُّالوضوءُّ،بابُّقبلةُّأهلُّاملدينةُّ وأهلُّالشامُّ واملشرقُّ .835/8ُّ) 310(ُّ:
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تقيتُّيوماُّعلىُّظهرُّبيتُّلناُّفرأيتُّرسولُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّعلىُّ
ُّ وحديثُّعبدُّاهللُّبنُّعمرُّرضيُّاهللُّعنهماُّقال((ُّ:لقدُّارً
لبنتنيُّمستقبالًُّبيتُّاملقدسُّحلاجته ُُّّ .ُّ)8 (ُّ))ُّ...

ُّ فمنُّالعلماءُّمنُّرجحُّاحلديثُّاألولُّفقالُّ:الُّجيوزُّاستقبالُّواستدبارُّالقبلةُّبالبولُّوالغائطُّالُّيفُّالصحاريُّوالُّيفُّ البنيانُّ .ُّ ومنهمُّمنُّرجحُّاحلديثُّالثانُّفقالُّ:مبطلقُّاإلباحةُّوأنهُّجيوزُّاستقبالُّالقبلةُّواستدبارها ُّبالبولُّوالغائطُّيفُّالصحاريُّوالبنيانُّ .ُّ ومنهمُّمنُّمجعُّبنيُّاحلديثنيُّفقالُّ:الُّجيوزُّيفُّالصحاريُّ،وجيوزُّيفُّالبنيانُّ( ُّ )2ُُُُُُُّّّّّّّ-8إنُّملُّميكنُّاجلمعُّبينه ماُّفالُّخيلوُّأنُّيعرفُّالتأريخُّأوال؟ُّفإنُّعرفُّوثبتُّاملتأخرُّفهوُّالناسخُّواآلخرُّمنسوخُّ.مثالُّذلكُّ
حديثُّ"هنيتكمُّعنُّزيارةُّالقبورُّفزروها" ُّ(  ُّ،)3بنيُّاحلديثُّأنُّاألمرُّبزيارةُّالقبورُّنسخُّالنهيُّعنُّزيارمهاُّ .
ُُُُُُُّّّّّّّ ُّ -2إن ُّمل ُّيعرف ُّالتأريخُّللمتأخر ُّفال ُّخيلو ُّإماُّأن ُّميكن ُّترجيح ُّأحدمهاُّعلى ُّاآلخر ُّبوجه ُّمنُّوجوه ُّالتجيح ُّاملتعلقة ُّباملنت ُّأوُّ
السندُّ،أوُّالُّميكنُّذلكُّحبسبُّماُّيفتح ُّبهُّاهللُّمنُّكثرةُّالعلمُّأوُّعمقُّالفهمُّ( ُّ )4
فإنُّملُّميكنُّاجلمعُّبينهماُّ،والُّمعرفةُّالناسخُّواملنسوخُّ،والُّالتجيحُّألحدمهاُّعلىُّاآلخرُّفيكونُّالتوقفُّعنُّالعملُّباحلديثنيُّ( ُّ)5يقولُّ
اإلمام ُّ ابنُّحجرُّ":التعبري ُّبالتوقفُّأوىلُّمن ُّالتعبريُّبالتساقطُّ،ألن ُّخفاءُّترجيحُّأحدمهاُّعلى ُّاآلخرُّإمناُّهو ُّبالنسبةُّللمعتربُّيف ُّاحلالةُّ
الراهنةُّمعُّاحتمالُّأنُّيظهرُّلغريهُّماُّخفيُّعليهُّواهللُّأعلم"ُّ( ُّ .ُّ)4

ثانياّ :السنةّبينّسوءّالقصدّوسوءّالفهم ّ
ُُُُُُُّّّّّّّيستهدف ُّ"ُّ التنويريون ُّ"ُّوأشياعهم ُّمن ُّعقالنيني ُّوقرآنيني ُّهدم ُّصرح ُّ اإلسالم ُّبإعمال ُّمعاول ُّ اهلدم ُّيف ُّمصدره ُّالثان ُّبعد ُّ القرآنُّ
الكرميُُّّ،لكنُّهناك ُّصنفاُّآخرُّيسيء ُّإىلُّ السنةُّ النبوية ُّإساءةُّواضحةُّمنُّحيث ُّمبالغتهُّيفُّ التمسك ُّهباُّواجلمودُّعليها ُُّّ،يتمثلُّيف ُّبعضُّ
الذين ُّحيسبون ُّأنفسهم ُّعلىُّ السلفيني ُُّّ ،يعلونُّمن ُّشأن ُّ السنةُّأكثر ُّمن ُّ القرآنُُّّ ،ولئن ُّكانُّقصدهم ُّحسنا ُّفقدُّأتوا ُّمن ُّجانب ُّ الفهمُّ
ُّ،فهم ُّحني ُّيتناولون ُّ األحاديث ُّ النبويةُّ{ ُّخيرون ُّعليها ُّصما ُّوعميانا ُّ}ُُّّ ،جنتُّ ُّعليهم ُّ احلرفية ُّوالظاهريةُّواجلمود ُُّّ ،ال ُّعلم ُّهلم ُّبأصولُّ
الفقهُّوال ُّمقاصدُّ الشريعة ُُّّ ،خلصواُّ السنة ُّيف ُّ احلرصُّعلى ُّ اجلزئيات ُّوُّ األشكال ُُّّ ،يرفضونُّ التفصيل ُّ الذي ُّ انتهىُّإليه ُّ العلماء ُّ املختصونُّ
الذينُّيفرقون ُّبني ُّ األصول ُّوالفروع ُّوالكليات ُّواجلزئيات ُُّّ ،بني ُّسنة ُّتشريعية ُّوغري ُّتشريعية ُُّّ ،بني ُّتصرفات ُّ الرسول ُّصلى ُّ اهلل ُّعليه ُّوسلمُّ
كنيبُّ ُّيبلغ ُّ الوحيُّوكقائد ُّلهُّ اجتهاداته ُّ الظرفيةُّوكقاض ُّحيتكمُّإىل ُّ األدلةُّوكإنسان ُّلهُّمشاعره ُّوأذواقهُّ ...
ُُُُُُّّّّّّ السنةُّعندهمُّ"ُّهي ُّ اإلسالمُّ"ُّوانتهىُّ األمرُّ ،الُّيفهمونُّأنُّ السنة ُّهيُّمنهجُّ النيبُّيف ُّ التعاملُّمعُّ اهللُّتعاىل ُّومعُّ الناسُّيف ُّمجيعُّ
اجملاالت ُّوالظروفُّ ،تبنيُّ ُّلنا ُّكيف ُّنعبد ُّ اهلل ُّوكيف ُّتكون ُّعالقاتنا ُّبأفراد ُّ األسرة ُّواجلريان ُّواملسلمني ُّوغري ُّ املسلمنيُّ ،يف ُّجمال ُّ النشاطُّ
الدعوي ُّوالسياسي ُّواملايل ُّواالجتماعي ُّ...هي ُّ الدليل ُّ العملي ُّللمسلم ُّيف ُّحياته ُّ الدينية ُّواالجتماعية ُّعلى ُّمجيع ُّ املستويات ُّمهما ُّتغريُُّّ
الزمان ُّواملكان ُّواحلالُّ ،لكنُّقلةُّ البضاعة ُّ العلميةُّجعلتهم ُّخيطئونُّعلى ُّثالثةُّأصعدةُّ :

-ُّ8رواهُّاجلماعةُّ،انظرُّ:صحيحُّالبخاريُّ ،كتابُّالوضوءُّ،بابُّمنُّتربزُّعلىُّلبنتنيُّ .835/8ُّ)842(ُّ .
-ُّ2الشوكانُّ/نيلُّاألوطارُّ .11/8ُّ:
-ُّ3أخرجه ُّمسلمُّ،انظرُّصحيحُّمسلمُّ،كتابُّاجلنائزُّ ،بابُّاستئذانُّالنيب ُّربهُّعزُّوجلُّيفُّزيارة ُّقربُّأمهُّ .122/ 2ُّ:
-ُّ4الشافعيُّ/الرسالةُّ:صُُّّ .212
 -ُّ5حممدُّع وامةُّ/أثرُّاحلديث ُّالشريفُّقيُّاختالفُّالفقهاءُّ:صُُّّ .808
-ُّ4نزهةُّالنظرُّ:صُّ ُّ. 13والبحثُّعنُّكتابُّ السنةُّالنب وية ُّاملصدرُّالثانُّللتشريعُّاإلسالميُّومكانتهاُّمنُّحيث ُّاالحتجاجُّ والعمل ُّ،نورُّبنت ُّحسنُّقاروتُّ،جممعُّامللكُّفهدُّ
لطباعةُّاملصحفُّالشريفُّباملدينة ُّاملنورة ُّ،صُُّّ 34ُُّّ -28
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السنّـ ـ ـةّالنبـ ـ ـويةّوحيّرب ـ ـ ـانيّ،منـ ـ ـاقشةّلدعاوىّأع ـ ـ ـداءّالس ـ ـ ـنـةّال ـ ـنـ ـبـويـةّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّإعدادّ:محـ ـ ـ ـ ـ ــمدّأحم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدّص ـ ـ ـ ــبرة

ُُُُُُّّّّّّ-ُّ 8على ُّصعيد ُّ املرجعية ُّقدموا ُّعمليا ُّ السنة ُّعلى ُّ القرآن ُّأو ُّعلى ُّ األقلُّ ُّساووا ُّبينهما ُُّّ ،وهذا ُّما ُّمل ُّيقل ُّبه ُّأصويل ُُّّوال ُّفقيه ُّوالُّ
أبدا ُُّّ ،منُّأجل ُّهذا ُّضعفواُّحديث ُّمعاذ ُّبنُّجبل ُّ الشهري ُّ الذيُّفيه ُّترتيب ُّللمرجعيةُّ ُّ:القرآن ُّمثُّ السنة ُّمث ُّ االجتهادُّ
اختلفتُّفيه ُّ األمةُّ ً

ُّ،ومنُّ الطرائفُّأنُّسألتُّمرة ُّ الشيخ ُّعبدُّ الفتاح ُّأبوُّغدة ُّعنُّدرجة ُّهذاُّ احلديثُّفقالُّيل ُّ"ُّهو ُّصحيح ُّضعفهُّ الضعفاء ُّ"ُّ )8 (.

ُُُُُّّّّّ-ُّ 2على ُّصعيد ُّمراتب ُّ األحكام ُّألغوا ُّهذه ُّ املراتب ُّ الذي ُّأمجع ُّعليها ُّ املسلمون ُّوخلصوها ُّيف ُّ الفرض ُّواحلرامُّ ،فكلُّ ُّأمر ُّنبوي ُّهوُّ
فرضُّ،وكل ُّهنيُّهو ُّحرامُّ ،فاختعواُّفرائض ُّجديدةُّ(ُّكاللحية ُّوجلسةُّ االستاحة ُّوتقصريُّ الثوب)ُّوكبائر ُّجديدةُّ(ُّكالتصوير ُّواملوسيقىُّ
واستخدام ُّ العقل)ُّّ ،وأنا ّاقترح ّعلى ّالقراء ّأن ّيرجعوا ّإلى ّواحد ّمن ّأشهر ّكتب ّالحديث ّ"رياض ّالصالحين"ّليروا ّكيف ّيفصلّ

اإلمام ّالنووي ّويقول ّباالستحباب ّمع ّالفرض ّوالمكروه ّمع ّالمحرمّوهكذاّ .

ُُُُُّّّّّ-ُّ 3على ُّصعيد ُّ التعميم ُّحيث ُّيتكئون ُّعلى ُّحديث ُّأو ُّحديثني ُّيف ُّموضوع ُّما ُّفريتبون ُّعليه ُّأحكاما ُّغاية ُّيف ُّ الشدة ُّواخلطورةُّ
ويهملونُّعشرات ُّ األحاديث ُّ األخرى ُّيف ُّنفس ُّ املوضوع ُّكان ُّينبغيُّمجعها ُّوقراءمها ُّقراءة ُّموضوعية ُّأصولية ُّعميقة ُّكما ُّيفعل ُّ الراسخونُّ
ُّ ،هبذه ُّ القراءة ُّ التبعيضية ُّ املبتورة ُّجاؤوا ُّبطامات ُّمثل ُّ الطاعة ُّ العمياء ُّللحاكم ُّ الظاملُّ ،وحترمي ُّ الوسائل ُّ اجلديدة ُّوإنزاهلا ُّمنزلة ُّ الغاياتُّ
واألهدافُّوإلزامُّ الرجالُّباللباس ُّ العريبُّ(ُّويسمونهُّلباسا ُّشرعيا)ُّ .
ُُُُُُُّّّّّّّبسببُّما ُّسبق ُّخالفواُّإمجاع ُّ األمة ُّيفُّمسائل ُّمصرييةُّ ،وأفنواُّأعمارهم ُّيف ُّ الفروعُّ املختلف ُّفيها ُّففرقواُّ اجلماعات ُّومتحضوا ُّللهدمُّ
وغفلوا ُّعن ُّقضايا ُّ املسلمني ُّ الكربى ُُّّ ،فالسواك ُّعندهم ُّأهمُّ ُّمن ُّقضية ُّفلسطني ُُّّ ،وزادوا ُّعلى ُّذلك ُّمبخالفة ُّ اهلدي ُّ النبوي ُّخمالفة ُّسافرةُّ
فجةُّبانتهاجهمُّمنهج ُّتكفريُّ املسلمني ُّ املخالفنيُّهلم ُّوتبديعُّ العلماء ُّوتفسيقُّ الدعاةُّوتضليل ُّ املصلحنيُُّّ ،معُّجنوح ُّغريبُّلبذاءة ُّ اللسانُّ
والشتائم ُّوالغلظة ُّوالعيش ُّعلى ُّهامش ُّ اجملتمع ُّ املسلم ُّوالتعايل ُّعليه ُُّّ ،باإلضافة ُّإىل ُّجرعات ُّقوية ُّمن ُّ التعصب ُُّّواجلمود ُّوربط ُّ الدينُّ
كثرياُّمن ُّ الناسُّيتقززون ُّمنُّ السنة ُّوينفرونُّمن ُّ الدينُّ .
باملاضيُّوحدهُّوأشكاله ُّووسائلهُّومعاداة ُّكلُّجديد ُّمهماُّكان ُّنافعاُّ،هبذاُّجعلوا ُّ ً

ثالثا"ّ:مضارّردّاألحاديثّالنبويةّالصحيحة"ّ،وثم راتّالحديثّالصحيحّ :

ُُُُُُّّّّّّ إذاُّصحُّاحلديثُّوجبُّالعملُّبهُّ ماُّملُّتكنُّلهُّقرينةُّصارفةُّأوُّمعارضةُّمنُّحديثُّثابتُّالداللةُّ ُّ،حىتُّولوُّملُّخيرجهُّالشيخانُّ
ماُّدامتُّقدُّثبتتُّصحةُّاحلديثُّ،وعلىُّذلكُّاتفاقُّالعلماءُّ( ُّ،)2يقولُّالدكتورُّمروانُّشاهني"ُّ:ودعُّعنكُّياُّأخي ُّترهاتُّاملعاندينُّ
يفُّهذهُّ املسألةُّ،فإنُّالقضيةُّمتعلقةُّباإلميانُّوع دمهُّ،واملؤمنونُّالُّيقدمونُّأبداُّأيُّ قولُّعلىُّقولُّاهللُّتعاىلُّورسولهُّ،والُّميكنُّملسلمُّأنُّ
يتوقفُّيف ُّ العملُّحبديثُّثبتت ُّصحتهُّوداللتهُّ عندُّالعلماءُّ ،إنُّاملؤمنُّيسارعُّإىل ُّتنفيذُّحكمُّاهللُّتعاىلُّ ،وتنفي ذُّماُّثبتُّصحته ُّمنُّ
حكمُّرسولُّاهللُّ،وهكذا ُّشأنُّأئمةُّاإلسالمُّمجيعا ُّ،األئمةُّاألربعةُّوغريهمُّ،وتو ُّاترتُّعلىُّذلكُّأقواهلمُّ،واإلمامُّالشافعيُّ ُّوغريهُّقدُّقالُّ:
"إذاُّصحُّاحلديثُّفهوُّمذهيب"ُّ( ُّ .ُّ)3
ُُُُُُّّّّّّ العملُّباحلديثُّالصحيحُّ الواضحُّالداللةُّ واجبُّ،حىتُّولوُّكانُّعملُّأكثرُّاألمةُّخبالفهُّ،ألنُّاألصلُّاملقدمُّدائماُّهوُّقولُّاهللُّ
تعا ىلُّ،وقولُّرسولهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّ،ومعىنُّوجوبُّالعملُّباحلديثُّالصحيحُّهناُّ،االحتجاجُّوالعملُّبهُّبوجهُّعامُّ،باعتبارهُّوحياُّ
اجعُّ
أوحىُّاهللُّعزُّوجلُّبهُّإىلُّرسولهُّصلىُّاهلل ُّعليهُّوسلمُّ،أوُّأقرهُّعليهُّ(  ُّ،)4لزومُّالعملُّبالصحيحُّمىتُّعلمناُّبهُّبدونُّإبطاءُّ،وقدُّتر ُّ
كثريُّمنُّالصحابةُّعنُّ القولُّبآرائهمُّمىتُّبلغهمُّحديثُّرسولُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّ .

 -ُّ8السائلُّللشيخُّهوُّاألستاذُّعبدُّالعزيز ُّالكحيلُّعنُّمقالةُّعلىُّموقعُّرابطةُّالعلماءُّالسورينيُّ https://islamsyria.com/site/show_articles/10845ُّ:
-ُّ2نزهةُّالنظرُّصُّ ُّ، 24وانظرُّ:ق واعدُّالتحديث ُّللقامسىُّصُُّّ . 12
-ُّ3الفقيهُّ واملتفقهُُّّ 311/8رقمىُُّّ، 404ُّ، 405ومناقبُّالشافعىُّللرازى ُّصُّ ُّ، 381-382وتيسريُّاللطيفُّاخلبري ُّىفُّعلومُّحديث ُّالبشريُّالنذيرُّصُُّّ .823ُّ، 822
 -ُّ4انظرُّ:الفقهُّاإلسالمىُّمرونتهُّ وتطورهُّلإلمامُّاألكربُّالشيخ ُّجادُّاحلقُّعلىُّجادُّاحلقُّصُّ .48،42
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ُُُُُُُّّّّّّّمىتُّصحُّاحلديث ُّثبوتاُّوداللة ُّ صارُّأصال ُّمنُّاألصولُّ ،والُّحيتاجُّإىل ُّعرضهُّعلى ُّأصلُّآخر ُّواألصولُّتتوافقُّ ،وماُّيبدو ُّمنُّ
ظاهرهاُّمنُّالتعارضُّأحياناُّ،فإنُّالعلماءُّقدُّبينواُّوجوهُّاجلمعُّبينهاُّحبيثُّيندفعُّالتعارضُّيف ُّ النهايةُّبإذنُّاهللُّ( ُّ،)8ينبغي ُّأنُّيفهمُّعنُّ
الرسول ُّ،مرادهُّمنُّغريُّغلوُّوالُّتقصريُّ،فالُّحيملُّكالمهُّماُّالُّحيتملهُّ،والُّيقصرُّبهُّعنُّمرادهُّ،وماُّقصدهُّمنُّاهلدىُّوالبيانُّ .
نُّاهللُّعزُّوجلُّ
ُّ
ُُُُُُّّّّّّ وقدُّحصلُّبإمهالُّذلكُّوالعدولُّعنهُّمنُّالضاللُّعنُّالصوابُّ،ماالُّيعلمهُّإالُّاهللُّعزُّوجلُّ،بلُّسوءُّالفهمُّع
ورسولهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّأصلُّكلُّبدعةُّ،وضاللةُّ،نشأتُّيفُّ اإلسالم ُّ،وهلُّأوقعُّالقدريةُّ،واملرجئةُّ،واخلوارجُّ،واملعتزلةُّ،واجلهميةُّ،
ُّ
والروافضُّ،وسائرُّطوائفُّأه لُّالبدعُّواإلحلادُّقدمياُّوحديثاُّيف ُّ زيغهم؛ُّإالُّسوءُّالفهمُّعنُّاهللُّعزُّوجلُّورسولهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم؟!ُّ
( )2هذاُّوللعالمةُّالقامسي ُّيفُّ قواعدُّالتحديثُّ،كالمُّطيبُّورائعُّ،حولُّمثراتُّاحلديثُّالصحيحُّ،فلرياجعهاُّمنُّيشاء؛ُّفإهناُّمفيدة"ُّ( ُّ )3
ُّوردهاُّ،لهُّمضاره ُّ اخلطريةُّعلىُّدينناُّ ،وعلىُّوحدةُّأمتناُّاإلسالميةُّ،ومن ُّتلكُّ
ُّ
ُُُُُّّّّّ التشكيكُّوالطعنُّيف ُّ األحاديثُّ النبويةُّالصحيحة،
املضارّ:أوالُّ:إخراجُّماُّهوُّمنُّ الدينُّ:فكماُّأنُّوضعُّاألحاديثُّباالختالفُّوالكذبُّيدخلُّيفُّ الدينُّماُّليسُّمنهُّ،فإنُّردُّصحيحهاُّ
خيرجُّمنُّالدينُّماُّهوُّمنهُّ،وهذاُّعنيُّاالبتداعُّ،ألنهُّيكونُّبالزيادة ُّوالنقصُّ .
ثانيا ُّ :إشاعة ُّالبلبلة ُّالفكريةُّ ،وتلك ُّمصيبةُّكربى ُّال ُّيدرك ُّأخطارهاُّاحلالية ُّواملستقبلية ُّهؤالء ُّ الالعبون ُّبالنار؛ ُّأل هنا ُّتفتح ُّالباب ُّعلىُّ
مصراعيهُّلفقدُّالنصوص ُّقداستهاُّوحرمتها ُّومتهدُّالسبلُّألذناب ُّالعلمانيةُّومن ُّيشاطرهمُّالكيدُّلإلسالمُّ ،والتطاولُّ،على ُّالنصوصُّ،
واالستخفاف ُّهباُّ ،وأخذ ُّما ُّيتفق ُّمع ُّاألمزجة ُّوهجر ُّما ُّعداها ُّ(  ُّ ،)4وسيتحمل ُّهؤالء ُّإمث ُّتفرقة ُّاألمة ُّاإلسالميةُّ ،وإثارة ُّالبلبلة ُّبنيُّ
صفوفهاُّ ُّ.

ّّّّّّّّ طبيعةّنقدّاألحاديثّالصحيحةّعندّأعدائهاّ :
البخاريُّومسلمُّبالنقدُّوالتجريح ُّ،املزورُّالباطلُّ،
ُُُُُُّّّّّّحيرصُّأعداءُّالسنةُّيفُّعصرناُّعلىُّتنا ولُّاألحاديثُّالصحيحةُّ،وخاصةُّصحيحي ُّ ُّ
وذلكُّكيُّيصلواُّيفُّ النهايةُّإىلُّالتشكيكُّيفُّ السنةُّمجيعهاُّوصرفُّاملسلمنيُّعنهاُّ،ويركزونُّعلىُّالصحيحنيُّألنهُّبسقوطُّ الرأسُّيسقطُّ
اجلسدُّكلهُّ.ومهاُّأصحُّالكتبُّبعدُّكتابُّاهللُّعزُّوجلُّليساُّجهدُّأفرادُّ،وإمناُّمهاُّجهدُّأمةُّ،منُّجهابذةُّاحملدثنيُّ،تناولواُّالكتابنيُّبالنقدُّ
والدراسةُّ،وأسفرتُّتلكُّالدراسةُّعنُّصحةُّالكتابنيُّصحةُّالُّيشوهباُّأدىنُّشكُّ،سوىُّأحرفُّيس ريةُّالُّيصلُّاحلالُّهباُّأبداُّإىل ُّدرجةُّ
الوضعُّ،بلُّوالُّحىتُّإىلُّدرجةُّالضعفُّالذي ُّ الُّحيتملُّ،وإمناُّغايةُّهذهُّاألحرفُّقصورُّشروطُّالصحةُّفيهاُّعماُّالتزمهُّالشيخانُّمنُّ
إخراجُّأصحُّالصحيحُّ .
ُُُُُُّّّّّّكماُّأنُّاحملدثني ُّملُّيقصروا ُّيف ُّ نقد ُّاملنتُّ،كماُّيزعم ُّمنُّعميت ُّبصريمهمُّ،وكيف ُّيقصرون!ُّوهل ُّقامُّعلم ُّاحلديثُّد راية ُّجبميعُّ
أنواعهُّإالُّخلدمةُّعلمُّاحلديثُّرواية؟ُّوكيفُّيقصرونُّوماُّوضعوهُّمنُّشروطُّلصحةُّاحلديثُّمنُّاتصالُّالسندُّ،وعدالةُّالر ُّاويُّ،وضبطهُّ،
وعدمُّالشذوذُّ،وعدمُّالعلةُّإالُّلضمانُّسالمةُّاملنت ُّ،والتأكدُّمنُّصحةُّنسبتهُّإىلُّالنيبُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّ،إنُّهؤالءُّالنابتةُّمنُّأعداءُّ
احلكمُّعليهاُّ،ويتخذونُّمنُّذلكُّ
ُّ
دينناُّوأمتناُّ،اختذواُّمنُّحتكيمُّعقوهلمُّالزائغةُّا لقاصرةُّ،املقياسُّاألولُّواألخريُّيف ُّنقدهمُّلألحاديثُّو
ذريعةُّإىلُّإنكار ُّاألحاديثُّ،وختطئةُّعلماء ُّالسنةُّ،وختطئةُّاجلمهرة ُّمنُّاملسلمنيُّالذين ُّاهتدواُّهبديهمُّوعلمهمُّ ،وسارواُّعلى ُّدرهبمُّ،
يدفعه مُّإىلُّذلكُّحقدُّدفنيُّعلىُّسنةُّرسولُّاهللُّكماُّيهدفونُّإىلُّأنُّيبتعدُّالناسُّعنُّنورُّالنبوةُّاملباركةُّوهديهاُّاملستقيمُّ،وهمُّيطوونُّ

-ُّ8تيسري ُّاللطيفُّاخلبريُّىفُّع لومُّحديث ُّالبشريُّالنذير ُّصُُّّ . 823
-ُّ2الروحُّالبنُّقيمُّاجلوزيةُّصُّ 11ُّ،12بتصرفُّ .
-ُّ3انظرُّ:ق واعدُّالتحديث ُّصُُّّ .802ُّ -ُّ15
ُّ -ُّ4السنةُّالنب ويةُّللدكتورُّأمحدُّحممدُّكرميةُّص ُّ، 22وانظرُّ:اإلسالمُّعلىُّمفتقُّالطرقُّحملمدُّأسدُّصُُّّ .11-12
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حقدهمُّوأهدا فهمُّوراءُّتناولُّبعضُّاألحاديثُّاليتُّ حتتاجُّإىلُّفهمُّخاصُّ،يتالءمُّمعُّمبادئُّاإلسالمُّ،والفهمُّالصحيحُّلتعاليمهُّوقيمهُّ
( ُّ .)8

البحثّالثامنّ:بيا نّالسنةّللقرآنّوتفصيلهاّلمجملهّ،ودورهاّالتشريعيّ :
لقد ُّجاء ُّالقرآن ُّالكرمي ُّباألصول ُّالعامةُّ ،ومل ُّيتعرض ُّللتفاصيل ُّواجلزئياتُّ ،ومل ُّيفرع ُّعليها ُّإال ُّبالقدر ُّالذي ُّيتفق ُّمع ُّتلكُّ
األصولُّ،ويكون ُّثابتاُّبثبومها ُّالُّيعتيه ُّتغريُّأو ُّتطورُّباختالف ُّاألعرافُّوالبيئات ُّومرورُّاألزمان؛ ُّألنهُّ الكتاب ُّ اخلالدُّالذي ُّال ُّيأتيهُّ
الباطلُّمنُّبنيُّيديهُّوالُّمنُّخلفهُّ،وقدُّاشتملُّعلىُّالعقائدُّوالشرائعُّ،وعلىُّاآلدابُّواألخالقُّفكانُّتبيانا ُّلكلُّشيءُّ .
وجاءتُّالسنةُّتوافقُّالكتابُّالكرميُّيفُّأصولهُّ،وتتعرضُّللتفصيالتُّواجلزئياتُّ،فتفسرُّاملبهمُّ،وتفصلُّاجململُّ،وتقيدُّاملطلقُّ،
وختصصُّالعامُّ،كماُّأتتُّالسنةُّكذلكُّب أحكامُّملُّيردُّيفُّالقرآنُّنصُّعليهاُّ،ولل ّأنّ"السنةّإماّأنّتكونّبياناّللكتابّأوّزيادةّ
عليهّ،فإنّكانت ّبياناّفهي ّفي ّاالعتبارّبالمرتبة ّالثانية ّعنّالمبين؛ ّفإن ّالنصّاألصلي ّأساس ّوالتفسيرّبناء ّعليهّ ،وإنّكانتّ

زيادةّفهي ّغيرّمعتبرة ّ(في ّتأسيسهاّلأل حكام ّواستقاللها ّبها)ّإال ّبعد ّالتأكدّمن ّأنها ّالّتوجد ّفي ّالكتابّولل ّعلى ّتقدمّ
اعتبارّالكتاب"( ُّ .)0
وعطفاُّعلىُّماُّفاتُّفإنُّاهللُّقدُّأوكلُّإىلُّرسولهُّمهمةُّبيانُّماُّيفُّالقرآنُّالكرميُّ،وذلكُّيفُّقوله ُّعزُّوجلُّ{ُّ :وأنزلناُّإليكُّالذكرُّ
لتبنيُّللناسُّماُّنزلُّإليهمُّولعلهمُّيتفكرون}ُّ[ النحلُّ،]44:وقوله ُّعزُّوجل {ُّ :إناُّأنزلناُّإليكُّالكتابُّباحلقُّلتحكمُّبنيُّالناسُّمباُّأراكُّ
اهلل} ُّ[ النساءُّ ،]805ُّ:ومنُّهناُّنستطيعُّالقول ُّ:إنّعالقةّالقرآنّالكريمّبالسنةّالمطهرةّهيّعالقةّالبيانّ،وهذاّالبيانّلهّأنواعّ
متعددةُّ ،ميكنُّحصرها ُّيفُّثالثةُّأقسامُّهيُّ :
ّّ .2أنّتأتيّالسنة ّمؤكد ةّلماّجاءّفيّالقرآنّومثبتة ّلهّ .
ّّ .0أنّتأتيّالسنة ّمبينة ّلماّفيّالقرآنّالكريمّ،ويأتيّهذاّالبيانّعلىّأربعةّأنواع( ّ :)8
· ّّّّّّتفصيلّالمجمل ّّ،تقييدّالمطلق ّّ،تخصيص ّالعام ّّ،توضيح ّالـمشكلّ .
ّّ .8أنّتستقل ّالسنة ّبتأسي س ّاألحكام ّمنّغيرّأنّيسبق ّلهاّلكرّفيّالقرآنّالكريمّ .
أماّالقسمّاألولّفهوّ:تأكيدّالسنةّللقرآنّالكريمّولل ّأنّتأتيّالسنةّمؤكدةّلماّلكرهّالقرآنّالكريمّكماُّيف ُّقوله ُّعزُّ
وجل {ُّ :وكذلكُّأخذُّربكُّإذاُّأخذُّالقرىُّوهيُّظاملةُّإنُّأخذهُّأليمُّشديد}ُّ[هود ُّ ،]802:فنجدُّتأكيدُّالسنةُّهلذاُّ املعىنُّفيماُّرويُّعنُّ
أيبُّموسىُّقالُّ:قالُّرسولُّاهلل ُّ«ُّ :إنُّاهلل ُّعزُّوجل ُّليمليُّللظاملُّحىتُّإذاُّأخذهُّملُّيفلته ُّ،)4 (.واألمثلةُّعلىُّتأكيدُّالسنةُّالشريفةُّللقرآنُّ
الكرميُّكثريةُّجداُّفمنهاُّماُّيتعلقُّبالعباداتُّمنُّصالةُّ،وصيامُّ،وزكاةُّ،وحجُّ،ومنهماُّماُّيتعلقُّباجلناياتُّ،واحلدودُّيفُّاإلسالمُّ،واألحوالُّ
الشخصيةُّمنُّزواجُّوطالقُّ ،ومرياثُّ...إخل ُّ،واتساقا ُّمعُّماُّأسلفناُّفهذا ُّالنوعُّمنُّالبيان ُّالنبويُّ،وهوُّالتأكيدُّ ،يشملُّكل ُّجوانبُّ
التشريعُّالقرآنُّ .
ُّالرسولُّ
ُّ
أىُّحمرماُّعليهُّثيابهُّفنهىُّاحملرمُّفقالُّ:ائتينُّبآيةُّمنُّكتابُّاهللُّتنز
ُُُُُُُّّّّّّّعنُّعبدُّالرمحنُّبنُّيزيدُّر
عُّثيايب؟ُّفقرأُّعليهُّ{وماُّآتاكم َّ
ً
فخذوه ُّوما ُّنـهاكم ُّعنه ُّفانتـهُّوا}ُّ[احلشرُُّّ ،]34:وكان ُّطاووس ُّيصلي ُّركعتنيُّبعد ُّالعصرُّ .فقال ُّابنُّعباسُّ :اتركهماُّ .فقالُّ :إمنا ُّهنيُّ

 ُّ -ُّ8انظرُّ:كتبُّالسنةُّدراسةُّت وثيقية ُّللدكتورُّرفعتُّفوزىُّص ُُّّ 801ُّ، 801بتصرفُّ .
 ُّ -ُّ2السنةُّالنب ويةُّوعلومهاُّ،دُّ.أمحدُّعمرُّهاشمُّ،مكتبةُّغريبُّ ،القاهرةُّ،ط8111ُّ،2مُّ،صُّ .30
 ُّ -ُّ3السنةُّالنب ويةُّيفُّكتاباتُّأعداءُّاإلسالمُّ،دُّ.عمادُّالسيدُّالشربيينُّ ،دارُّاليقنيُّ،مصرُّ،ط8423ُّ،8هـ2002ُّ/مُّ .)503ُّ/ 8(ُّ،
ُّ. -ُّ4صحيح ُّالبخاري ُّ(بشرحُّفتحُّالباري)ُّ،كتابُّ:التفسريُّ،سورة ُّهودُّ،) 205ُّ/1(ُّ،رقم ُّ(ُّ .)4414
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السنّـ ـ ـةّالنبـ ـ ـويةّوحيّرب ـ ـ ـانيّ،منـ ـ ـاقشةّلدعاوىّأع ـ ـ ـداءّالس ـ ـ ـنـةّال ـ ـنـ ـبـويـةّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّإعدادّ:محـ ـ ـ ـ ـ ــمدّأحم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدّص ـ ـ ـ ــبرة

عنهماُّأنُّتتخذُّسنةُّ،فقالُّابنُّعباسُّ:قدُّهنىُّرسولُّاهللُّعنُّصالةُّبعدُّالعصرُّ،فالُّأدريُّأتعذبُّأمُّتؤجر؟ُّألنُّاهللُّتعاىلُّقال{ُّ:وم ُّاُّ
كان ُّلمؤم ٍنُّوالُّمؤمنةٍُّإذاُّقض َّ
ىُّاللهُّورسولهُّمًراُّأنُّيكونُّ ُّهلمُّاخليـرة ُّمنُّأمرهم}ُّ[األحزاب.ُّ)8 (ُّ]34:

أماّالقسمّالثانيّفيتمثلّفيّ:بيانّ السنةّلماّجاءّفيّالقرآنّالكريمّ،ولهذاّالبيانّأنواعّمنهاّ :

ّّّّّّّ-ّ2تفصيلّالمجمل ُّ :مبعىنُّأنُّيأيتُّالشيءُّيفُّالقرآنُّالكرميُّجممالُّموجزاُّالُّنستطيعُّأنُّنفهمُّاملرادُّمنهُّإالُّبعدُّتفصيلهُّ،فتتوىلُّ
ميُّعنُّالصالةُّ،وهيُّركنُّاإلسالمُّاألولُّبعدُّالشهادتنيُّ،وهباُّيتحددُّ
ُّ
السنةُّذلكُّالتفصيل(  ُّ،)2ومنُّذلكُّمثالُّماُّوردُّيفُّالقرآنُّالكر
ُّالصالةُّ
ُّ
الفرقُّبنيُّاملؤمننيُّوغريهمُّ ،فماذاُّجاءُّعن ُّالصالةُّيفُّالقرآنُّالكرمي؟ ُّلقدُّجاءُّاحلديث ُّعنهاُّجممالُّ،يفُّقوله ُّعزُّوجل{ُّ :إن
كانتُّعلىُّاملؤمننيُّكتاباُّموقوتا}ُّ[ النساءُّ،]803:وكذلكُّقوله ُّعزُّوجل{ُّ :وأقيمواُّالصالة} ُّ[ النورُّ ،]54ُّ:وقوله{ُّ :والذينُّهمُّعلىُّ
صلوامهمُّحيافظون} ُّ[ املؤمنون ُّ ،]3:إنُّهذه ُّاآليات ُّتوضحُّأن ُّاهلل ُّتعاىل ُّقدُّأوجب ُّالصالة ُّعلىُّاملؤمنني ُّمن ُّغريُّأن ُّيبني ُّلنا ُّأوقامهاُّ
وفرائضهاُّوعددُّركعامهاُّ،وأركاهناُّ،وشروطهاُّ ،وغريُّذلكُّمماُّيتعلقُّبالصالةُّ .
وعلىُّهذاُّجاءتُّالسنةُّالشريفةُّ،وفصلتُّذلكُّاجملم لُّ،وعلمتُّالناسُّالصالةُّ،وكلُّماُّيتعلقُّبتفصيالمهاُّيفُّقوله ُّصلىُّاهللُّ
عليهُّوسلم«ُّ :صلواُّكماُّرأيتمون ُّأصلي»( ُّ .)3ولوالُّالسنة ُّملاُّعرفناُّكيفُّنصلي ُّ ،وماُّقلناهُّعن ُّالصالةُّنقولهُّعن ُّسائرُّالعبادات ُّمنُّ
وروىُّاخلطيبُّالبغداديُّ:
زكاةُّ،وصيامُّ،وحجُّ،فقدُّجاءُّذكرُّذلكُّجممالُّيفُّالقرآنُّالكرميُّ،وتولتُّالسنةُّ املطهرةُّتفصيلهُّوبيانُّاملرادُّمنهُّ ُّ،
"أنُّعمرانُّبنُّحصنيُّكان ُّجالساُّومعهُّأصحابهُّ،فقالُّرجلُّمنُّالقومُّ:الُّحتدث ونا ُّإالُّبالقرآنُّ.فقالُّلهُّ:ادنهُّأيُّاقتبُّمين ُّفدناُّ،
فقالُّ:أرأيتُّلو ُّوكلتُّأنتُّوأصحابك ُّإىلُّ القرآنُّ،أكنت ُّجتدُّفيهاُّصالة ُّالظهرُّأربعاُّ،وصالة ُّالعصرُّأربعاُّ،واملغرب ُّثالثاُّ،تقرأ ُّيفُّ
اثنتني؟!ُّأرأيتُّلوُّوكلتُّأنتُّوأصحابكُّإىلُّالقرآنُّ،أكنتُّجتدُّالطوافُّبالبيتُّسبعاُّ،والطوافُّبالصفاُّواملروة؟!ُّمثُّقالُّ:أيُّقومُُّّ-
أيُّ:ياُّقومُُّّ-خذواُّعناُّفإنكمُّواهللُّإنُّالُّتفعلواُّلتضلن"( ُّ .)4
وبناءُّعلىُّذلكُّ،كيفُّتكونُّحياةُّالناسُّمستقيمةُّلوُّملُّيأتُّتفصيلُّكلُّذلكُّيفُّالسنةُّاملطهرة؟! ُّوبالنظرُّإىل ُّهذاُّالنوعُّمنُّ
أنواعُّبيانُّالسنةُّللقرآن ُّجندُّأنهُّيؤكد ُّيفُّجالءُّووضوحُّأن ُّالقرآنُّحيتاجُّإىل ُّالسنةُّالشريفةُّ،كما ُّيثبتُّيفُّيقني ُّأنهُّلوالُّالسنة ُّلضاعُّ
القرآنُّأيُّ:بعُّ دُّفهمهُّ وهذاُّماُّيرميُّإليهُّأعداؤناُّحني ُّيشككونُّيفُّالسنةُّالشريفةُّ،فماُّبالناُّببقيةُّاألنواعُّاليتُّسيتواىلُّذكرها؟!ُّ .
ُُُُُُُّّّّّّّلقدُّ جاءتُّالسنةُّمفصلةُّومفسرةُّلألحكامُّاجململةُّيفُّآياتُّعديدةُّمنُّالقرآنُّالكرمي؛ُّإماُّحبسبُّكيفياتُّالعم لُّأوُّأسبابه ُّأوُّ
شروطهُّأوُّموانعهُّأو ُّلواحقهُّ،وماُّأشبه ُّذلك؛ُّكبياهنا ُّللصلواتُّعلىُّاختالفها ُّيفُّأنواعُّمواقيتهاُّ ،وركوعهاُّوسجودهاُّوسائر ُّأحكامهاُّ،
وبياهناُّللزكاةُّيفُّمقاديرهاُّونصب ُّاألموالُّوتعينيُّماُّيزكىُّمماُّالُّيزكىُّ ،وبيانُّأحكامُّالصومُّوماُّفيه ُّمماُّملُّيقعُّالنص ُّعليهُّيف ُّالكتابُّ،
وكذلكُّالطهارةُّاحلدثيةُّواخلبثيةُّ،واحلجُّ،والذبائحُّ،والصيدُّ،وماُّيؤكلُّمماُّالُّيؤكلُّ،واألنكحةُّوماُّيتعلقُّهباُّمنُّالطالقُّوالرجعةُّوالظهارُّ
واللعانُّ،والبيوعُّوأحكامهاُّ،واجلناياتُّمنُّالقصاصُّوغريهُّ،كلُّذلكُّبيانُّملاُّوقعُّجممالًُّيفُّالقرآنُّالكرميُّ،وهوُّالذيُّيظهرُّدخولهُّحتتُّ
قولهُّتعاىل{ُّ:وأنزلنا ُّإليكُّال ِذكرُّلتبـ ِنيُّللنَّاس ُّماُّنـِزلُّإليهم}ُّ[النحلُّ )5 (ُّ،ُّ]44:
السارقة ُّفاقطعوا ُّأيديـهما ُّجزاء ُّمباُّكسباُّنكاالً ُّ ِمن ُّاهلل ُّواهللُّ ُّعزيز ُّحُّكيم} ُّ[املائدةُّ،]31:
السارق ُّو َّ
ُُُُُُُّّّّّّّيوضحُّذلك ُّقوله ُّتعاىل{ُّ:و َّ
ظاهرُّاآليةُّيقتضيُّقطعُّسارقُّالقليلُّوالكثريُّ،والعقلُّالُّيهتديُّإىلُّالفصلُّفيهُّحبدُّتقفُّاملعرفةُّعندهُّ،فجاءتُّالسنةُّبتحديدهُّبربعُّ

بعُّدينارُّفصاعدا))ُّ( ُّ،)4وظاهرُّاآليةُّيقتضيُّالقطعُّ
دينار؛ُّفعن عائشةُّرضيُّاهللُّعنهاُّقالت((ُّ:ماُّطالُّعلي ُّوالُّنسيتُّ:القطع ُّيفُّر
ً
ُّ -ُّ8القرطيبُّ/اجلامعُّألحكامُّالقرآنُّ .32/ 8ُّ،31/ 8ُّ:
 -ُّ2البحر ُّاحمليطُّيفُّأصولُّالفقهُّ،الزركشيُّ،حتقيقُّ:عبدُّالقادرُّالعانُّودُّ.عمرُّسليمانُّاألشقرُّ،دارُّالصفوةُّ،مصر8483ُّ،هـ8112ُّ/مُّ،صُّ .31ُّ،31
 -ُّ3صحيح ُّالبخاري ُّ(بشرحُّفتحُّالباري)ُّ،كتابُّ :األذانُّ،بابُّ:األذانُّللمسافرينُّ،) 832ُّ،838ُّ/2(ُّ،رقمُّ(ُّ .)438
 -ُّ4الكفايةُّيفُّمعرفةُّأصولُّعلمُّالروايةُّ،اخلطيب ُّالبغداديُّ،حتقيقُّ:أيبُّإسحاقُّالدمياطيُّ،مكتبةُّابنُّعباسُّ،مصرُّ .)13ُّ/8(ُّ،
ُّ -ُّ5انظرُّالشاطيبُّ/امل وافقاتّ . 343/4ُّ:
 ُّ -ُّ4متفقُّعليهُّ،انظرُّصحيحُّالبخاريُّ ،كتابُّاحلدودُّ،ويفُُّّكمُّالقطع ُُّّ، 524/1ُّ) 8431(ُّ.وابنُّالعريبُّ/أحكامُّالقرآنُّ .21/2ُّ:
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ُّالسنةُّمفصلةُّأنُّمنُّسرقُّمثرا ُّوحنوهُّالُّتقطعُّيده؛ُّفعن ُّالنيبُّ
يفُّكلُّمالُّال ُّيسرعُّإليهُّالفسادُّأوُّيسرعُّكاخلضارُّوالفاكهةُّفجاءت
ً
صلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّأنهُّقال"ُّ:الُّقطعُّيفُّمث ٍر ُّوالُّكث ٍرُّ( ُّ .ُّ)8
شيئاُّمنهُّبعدُّأنُّيؤويهُّاجلرينُُّّ ،فبلغُّمث نُّاجمل ِن ُّفعليهُّ
ُُُُُُُّّّّّّّ وملُّتبنيُّاآليةُّاشتاطُّاحلرزُّوجاءتُّالسنةُّبهُّ،ففيُّاحلديثُّ"ُّ..ومنُّسرق ُّ ًُّ
القطع ُّ،)2 (ُّ"..واشتطهُّالفقهاءُّللقطعُّيفُّالسرقةُّ،وردُّيفُّزادُّاملستقنعُّ":فإنُّسرقهُّمنُّغريُّحرزُّفالُّقطعُّ،وحرزُّاملالُّماُّالعادةُّحفظهُّ

فيهُّ،وخيتلفُّباختالفُّاألموالُّوالبلدان ُّ،)3 (ُّ"..وجاءتُّالسنةُّلتبنيُّأنُّحدُّال سرقةُّوغريهُّمنُّاحلدودُّالُّيقامُّيفُّاملساجدُّلقولهُّصلىُّ
اهللُّعليهُّوسلم"ُّ:الُّتقامُّاحلدودُّيفُّاملساجدُّوالُّيستقاد ُّفيها"ُّ( .ُّ)4
ُُُُُُُّّّّّّّ وفصلتُّالسنةُّأنهُّالُّيقامُّاحلدُّمعُّوجودُّشبهةُّلقولهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم"ُّ:ادرؤواُّاحلدودُّبالشبهاتُّماُّاستطعتم"ُّ( ُّ.ُّ)5ومثلُّ
الفقهاءُّللشبهةُّ:أ نهُّالُّيقطعُّالسارقُّبالسرقةُّمنُّمالُّأبيهُّوإنُّعالُّوالُّبسرقةُّمالُّولدهُّوإنُّسفلُّألنُّنفقةُُّّكلُّمنهما ُّجتبُّيفُّمالُّ
اآلخرُّ(  ُّ،)4فهذهُّالتفصيالتُّوغريهاُّوردتُّيفُّالسنةُّ،فلوالُّالسنةُّملاُّعرفُّكيفيةُّقطعُّيدُّالساقُّ،والُّمىتُّتقطعُّ.وعلىُّذلك ُّأكثرُّ
اآلياتُّ.يقولُّاإلمامُّالنوويُّرمحهُّاهلل" ُّ:علىُّالسننُّمدارُّأكثرُّاألحكامُّالفقهياتُّ،فإنُّأكثرُّاآلياتُّالفروعياتُّجممالتُّ،وبياهناُّيفُّ
السننُّاحملكماتُّوقدُّاتفقُّالعلماءُّأنُّعلىُّالقاضيُّواملفيتُّأنُّيكونُّعاملا ُّباألحاديث ُّاحلكميات"ُّ( .ُّ)2
ً
-ّ 0تقييدّالمطلق ُّ :وذلكُّبأن ُّيأيتُّالشيءُّمطلقاُّيف ُّالقرآنُّالكرميُّ،وتقيدهُّالسنةُّمثل ُّقوله ُّعزُّوجلُّ{ُّ :والسارق ُّوالسارقةُّ
فاقطعواُّأيديهماُّجزاءُّمباُّكسباُّنكاالُّمنُّاهللُّواهللُّعزيزُّحكيم}ُّ[ املائدة ُّ،]31:وعلىُّهذاُّجندُّأنُّاآليةُّالكرميةُّملُّتقيدُّقطعُّاليدُّبوضعُّ
ذلكُّوقيدت ُّالقطعُّ
ُّ
حمدد؛ُّألنُّاليدُّتطلقُّعلى ُّاألصابعُّ،والكفُّ،والرسغُّ،والساعدُّ ،واملرفقُّ،والعضدُّ.ولكنُّالسنة ُّالشريفةُّبينت ُّ
مبقدارُّالكفُّفقطُّمنُّاليدُّالواحدة(  ُّ)1فلوالُّالسنةُّملاُّاستطعناُّإقامةُّاحلدُّعلى ُّوجههُّالصحيحُّ .
ُُُُُُُّّّّّّّفاملطلقُّ:ماُّدلُّعلىُّشائعُّيفُّجنسه ُّ ،أيُّهوُّاللفظُّالدالُّعلىُّمعىن ُّغري ُّمتعنيُّ،لهُّأفرادُّمماثلةُّله ُّ( ُّ،ُّ )1كقولكُّرقبةُّ ،رجلُّ،
صيبُّ،واملقيدُّ:خبالفُّاملطلقُّ ،فهوُّلف ظُّدالُّعلىُّمعىنُّغريُّشائعُّيفُّجنسهُّ،فهوُّيتناولُّماُّدل ُّعلىُّمعنيُّ،وما ُّد ل ُّعلىُّشائعُّلكنُّ
فيكونُّالعامُّمقيداُّهبذاُّالتعريفُّ( ُّ،ُّ )80كقولكُّعنُّالرقبةُّ:مؤمنةُّ.وعنُّالرجلُّ:صاحلُّ.وعنُّالصيبُّ:ذكيُّ ُّ.
الُّيفُّجنسهُّ،
ً
ُُُُُُُّّّّّّّ ومنُّأمثلةُّتقييدُّالسنةُّلآلياتُّاملطلقةُّاليتُّوردتُّيفُّالقرآنُّالكرميُّ :قولهُّتعاىل{ُّ:فإنُّكانـواُّأكثـر ُّمنُّذلكُّفـُّهم ُّشركاءُّيف ُّالثـلثُّ
منُّبـعدُّوصيَّةٍُّيوصىُّهبآُّأوُّدي ٍن ُّغيـر ُّمض ٍّآر ُّوصيَّةًُّ ِمنُّاهللُّواهللُُّّعليم ُّحليم}ُّ[النسا ُّ ،]82:فالوصيةُّلفظُّمطلقُّشائعُّجنسهُّ .
وقيدُّرسولُّاهللُّصلىُّاهلل ُّعليهُّوسلمُّالوصيةُّبالثلثُّ،وذلكُّيفُّقصةُّمرضُّسعدُّبنُّأيبُّوقاصُّرضيُّاهللُّعنهُّقال"ُّ:كانُّرسولُّاهللُّ
ٍ
أناُّذوُّمالُّ،والُّيرثينُّإال ُّابنةُّيلُّ،
صلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّيعودنُّعامُّحجةُّالوداعُّمنُّوجع ُّاشتد ُّيبُّفقلتُّ:إنُّقدُّبلغُّيبُّمنُّالوجعُّو
ٍ
أفأتصدقُّبثلثيُّمايل؟ُّقالُّ:الُّ.فقلتُّ:بال شطر؟ُّفقالُّ:الُّ.مثُّقالُّ:الثلثُّوالثلثُّكبريُّأوُّكثريُّ،إنكُّأنُّتذرُّورثتكُّأغنياءُّخريُّمنُّ

أنُّتذرهمُّعالةُّيتكففون ُّالناس ُّ...ُّ،احلديث"ُّ( ُّ .ُّ)88
 -ُّ8الكثرُّ :مجارُّالنخلُّ،وهوُّشحمهُّالذي ُّوسطُّالنخلةُّ،أخرجه ُّأبوُّداودُّ( ُّ،ُّ) 4311وابنُّماجهُّ(ُّ،ُّ) 2513وصححهُّالشيخُّاأللبانُّ.انظرُّ:صحيحُّسننُّأيبُّداودُّ:كتابُّ
احلدودُّ،بابُّماُّالُّقطعُّفيهُّ(ُّ، 121/3ُّ)3411النجديُّ/هدايةُّالراغبُّ:صُُّّ .534
 -ُّ2اجلرينُّ :موضعُّجتفيفُّالتمرُّ،أخرجه ُّالنسائي ُّ،وأبوُّداودُّ،وحسنهُّاأللبانُّ.انظرُّ:صحيح ُّسننُّالنسائيُّ(ُّ .8020/3ُّ)4513
ُّ .350/ 2ُّ -ُّ3
ُّ -ُّ4أخرجهُّأمحدُّ ُّ، 434/3والدارقطينُُّّ، 325-324قالُّالشيخُّاأللبانُّ:اختلفُّفيهُّقولُّاحلافظُّفقالُّيفُّبلوغُّاملرامُّ:سنده ُّضعيفُّ،وقا لُّيفُّالتلخيصُّ :الُّبأسُّبإسناده ُّمثُّ
قالُّ:وعنديُّأنُّاحلديث ُّحسنُّبالنظرُّ..انظرُّاأللبانُّ/الثمر ُّاملستطابُّيفُّفقهُّالسنةُّ والكتابُّ . 415/2ُّ:
5
فوعاُّوموقوفًا ُّ،واملوقوفُّأصحُّكماُّقالُّالتمذيُّ.انظرُّ:ابنُّاألثريُّ/جامعُّاألصولُّيفُّأحاديث ُّالرسولُّ .403/3ُّ) 8133(ُّ:
ُّ -ُّ4أخرجهُّالتمذي ُّ(ُّ) 8424وقدُّرويُّمر ً
ُّ-انظرُّالبهويتُّ/الروضُّاملربعُّ .358/2ُّ :
-ُّ2النوويُّ/شرح ُّصحيحُّمسلمُّ .4/8ُّ:
 ُّ-1انظرُّ:صحيحُّالبخاري ُّ(بشرحُّفتحُّالباري)ُّ ،كتابُّ:احلدودُّ،بابُّ:قولُّاهللُّتعاىلُّ )ُّ :والسارقُّ والسارقةُّفاقطع واُّأيديهماُّجزاءُّمباُّكسبا ُّ( ُّ .)11ُّ/ 82(ُّ ،
ُّ- 9األصفهانُّ/بيانُّاملختصرُّ .425/ 2ُّ:
- 11املرجع ُّالسابقُّ .350/ 2ُّ:
 ُّ- 11متفقُّعليهُّ،انظرُّ:حممدُّف ؤادُّعبدُّالباقيُّ/الل ؤلؤُّ واملرجانُّ،كتابُّالوصيةُّ،ب ابُّالوصيةُّبالثلثُّ) 8053(ُّ:صُُّّ .448
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ُُُُُُُُّّّّّّّّ قالُّاإلمامُّالتمذيُّ:والعملُّعلىُّهذاُّعندُّأهلُّالعلمُّ،أنهُّليسُّللرجلُّأنُّيوصيُّبأكثرُّمنُّالثلثُّ،وقدُّاستحبُّبعضُّأهلُّ
العلمُّأنُّينقصُّمنُّالثلثُُّّ .ُّ)8 (ُّ...
ُُُُُُُُُّّّّّّّّّ كماُّوردُّقيدُّثانُّللوصيةُّيفُّالسنةُّفذهبُّالفقهاءُّإىلُّأنُّاإلنسانُّإذاُّوصىُّلوارثهُّبوصيةُّ،فلمُّجيزهاُّسائرُّالورثةُّ،ملُّتصحُّبغريُّ
خالفُّبنيُّالعلماءُّواشتطُّبعضهمُّلصحةُّالوصيةُّأال ُّيكونُّاملوصىُّلهُّوارثًاُّ(  ُّ،)2فعنُّأيبُّأمامةُّالباهليُّرضيُّاهللُّعنهُّقالُّ:مسعتُّ
رسولُّاهلل ُّصلىُّاهلل ُّعليه ُّوسلمُّيقول ُّيف ُّخطبتهُّعام ُّحجة ُّالوداع((ُّ:إن ُّاهلل ُّتباركُّوتعاىل ُّقدُّأعطىُّكل ُّذي ُّحقُّحقه ُّفال ُّوصيةُّ

ومجهورُّالفقهاءُّأوقفواُّنفاذهاُّعلىُّإجازةُّباقيُّالورثةُّ،إنُّأجازوهاُّنفذتُّوإال ُّبطلتُّ( ُّ،)4وملُّأعثرُّفيماُّاطلعتُّعليهُّ
ُّ
لوارثُّ،)3 (ُّ))..
علىُّأمثلةُّك ثريةُّلتقييدُّالسنةُّملطلقُّأحكام ُّالقرآنُّ،خبالفُّختصيصُّاآلياتُّالعامةُّ .
-ّ8تخصيصّالعامُّ :وذلكُّبأنُّيأيتُّاللفظُّعاماُّفتأيتُّالسنةُّالشريفةُّوتبنيُّ ُّأنُّهذاُّالعمومُّليسُّمراداُّ،بلُّاملرادُّبعضُّأفرادهُّ
فقطُّ،ويكونُّذلكُّختصيصاُّمنُّالسنة ُّملاُّوردُّعاماُّيفُّالقرآن ُّالكرميُّمثلُّقوله ُّعزُّوجل{ُّ :يوصيكم ُّاهللُّيفُّأوالدكمُّللذكرُّمثل ُّحظُّ
األنثيني}ُّ[ النساء ُّ،]88ُّ:وهذاُّعامُّيثبتُّيفُّكلُّأبُّوأمُّموروثنيُّ،ويثبتُّأيضاُّيفُّكلُّابنُّوارثُّ،فجاءتُّالسنةُّفخصصتُّاملورثُّ
بغريُّاألنبياءُّ،وذلكُّبقوله ُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم«ُّ :الُّنورثُّماُّتركناُّصدقة»(  ُّ)5وخصصتُّالسنةُّالوارثُّأيضاُّبغريُّالقاتلُّ،وذلكُّبقولهُّ
صلىُّاهلل ُّعليه ُّوسلم«ُّ:ليس ُّللقاتل ُّشيءُّ، )4 (»...كماُّخصصت ُّالسنة ُّاالثنني ُّمعاُّبقوله ُّصلى ُّاهلل ُّعليهُّوسلم«ُّ :ال ُّيرث ُّاملسلمُّ
الكافرُّ،والُّالكافرُّاملسلم»(  ُّ،)2فكانُّمعىنُّاآليةُّبعدُّالتخصيصُّهوُّأنُّكلُّموروثُّمنُّ أبُّوأمُّيرثهُّأبناؤهُّ،إالُّأنُّيكونُّاملورثُّنبياُّ،
فإنُّاألنبياءُّالُّيورثونُّ،وإالُّأنُّيكونُّالوارثُّقاتالُّألصلهُّاملورثُّفإنه ُُّّ -يفُّهذهُّاحلالةُّ ُّ -الُّيرثهُّ،وإالُّأنُّخيتلفُّالدي نُّبني ُّاملورثُّ
والوارثُّ،فإنهُّالُّتوارثُّعندُّاختالفُّالدينُّ .
ُُُُُُُّّّّّّّفالعامُّلفظ ُّيستغرق ُّمجيع ُّاألفراد ُّاليت ُّيصدق ُّعليها ُّمعناه ُّمنُّغري ُّحصرُّكمي ُّوال ُّعددي ُّ( ُّ ،)1وصيغة ُّاأللفاظ ُّالعربية ُّتفيدُّ
الشمولُّواالستغراقُّوهيُّعلىُّالنحوُّالتايلُّ :لفظُّكلُّ،مجيعُّ،كافةُّ ُّ -املعرفُّبُّ"أل"ُّاليتُّليستُّللعهد ُّ-ُّ،النكرةُّيف ُّسياقُّالنفيُّ،
ذاُّ
أوُّالنهي ُّ -ُّ،الذيُّ،واليتُّوفروعهماُّ -ُّ،أمساءُّالشروط ُّ -ُّ،املضافُّإىلُّمجع ُّ -ُّ،املفردُّاملضاف ُّ،والُّخالفُّبنيُّالعلماءُّأنُّالسنةُّإ ُّ
كانتُّمتواترةُّجيوزُّختصيصُّالقرآنُّهبا ُّ،أماُّإذاُّكانتُّالسنةُّمنُّأخبارُّاآلحادُّفمذهبُّاألئمةُّاألربعةُّجوازهُّ،وهوُّاملختارُّعندُّالعلماءُّ
( ُّ .ُّ)1
ُُُُُُُّّّّّّّواألدلةُّاملنقولةُّعنُّالصحابةُّكثريةُّمنهاُّاآليات ُّالتاليةُّاليتُّخصصتُّبالسنة ُّاليتُّرويتُّبأخبارُّاآلحادُّ :بعدُّذكرُّاحلق ُّسبحانهُّ
مُّما ُّوراءُّذلكم} ُّ[النساءُّ،ُّ]24:وخصص ُّهذاُّاحلل ُّمباُّ
وتعاىلُّللمحرماتُّمن ُّالنسبُّوالرضاعُّواملصاهرة ُّقالُّسبحانه{ُّ :وأحلَّ ُّلك َّ
رواهُّأبوُّهريرةُّعنُّالنيب ُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم"ُّ :الُّتنكحُّاملرأةُّعلىُّعمتها ُّوالُّخالتها"ُّ( ُّ،)80وخصص ُّقولهُّتعاىل{ُّ:يوصيكم ُّاهلل ُّيفُّ

أوالدكم}ُّ[النساءُّ]88ُّ:بقوله"ُّ:الُّيرثُّالقاتل"ُّ( ُّ)88وبقوله"ُّ:ال ُّيرثُّالكافرُّامل سلمُّوالُّاملسلمُّمنُّالكافر"ُّ( ُّ،)82وخصص ُّقولهُّ
تعاىل{ُّ:فإنُّك َّن ُّنساءُّفـوقُّاثـنتـني ُّفـله َّنُّثـلثاُّماُّتـرك}ُّالنساءُّ]88:مباُّ رويُّعنُّالنيبُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم"ُّ:أنهُّجعلُّللجدةُّالسدس"ُّ
 -ُّ8أخرجه ُّالتمذيُّوصححهُّاأللبانُّ،انظرُّ:سننُّالتمذيُّ،أب وابُّالوصاياُّ،ماُّجاءُّيفُّالوصيةُّبالثلثُّ. 218/ 3ُّ:صحيح ُّسننُّالتمذيُّ(ُّ .2888/2ُّ)8281
-ُّ2ابنُّقدامةُّ/املغينُّ .311/1ُّ:
 -ُّ3أخرجه ُّالتمذيُّ،وقالُّ:حسنُّصحيحُّ،أب وابُّالوصاياُّ،بابُّالُّوصيةُّل وارثُّ .814/3ُّ:
-ُّ4حممدُّشليبُّ/أحكام ُّالوصاياُّ واألوقافُّ:صُُّّ .12
 -ُّ5صحيح ُّالبخاري ُّ(بشرحُّفتحُّالباري)ُّ،كتابُّ:الفرائضُّ،بابُّ:قولُّالنيبُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّ"ُّ:الُّنورثُّ،ماُّتركن اُّصدقة"ُّ،) 1ُّ/82(ُّ،رقمُّ(ُّ .)4230
-ُّ4حسنُّ:أخرجه ُّأبوُّداودُّيفُّسننهُّ(بشرحُّعونُّاملعبود)ُّ،) 811ُّ/ 82(ُّ،رقمُّ(ُّ.) 4558وحسنه ُّاأللبانُّيفُّصحيحُّوضعيفُّسننُّأيبُّداودُّبرقم ُّ(ُّ .) 4544
 -ُّ2صحيح ُّالبخاري ُّ(بشرحُّفتحُّالباري)ُّ،كتابُّ:الفرائضُّ،بابُّ:الُّيرثُّاملسلمُّالكافرُّ والُّالكافرُّاملسلمُّ،) 58ُّ/ 82(ُّ،رقمُّ(ُّ .)4244
 ُّ -ُّ1األصفهانُّ/بيانُّاملختصرُّالبنُّاحلاجبُّ، 804/2ُّ:صبحيُّالصاحلُّ/مباحثُّيفُّعلومُّالقرآنُّ:صُُّّ .304
 -ُّ1اآلمديُّ/اإلحكامُّيفُّأصولُّاألحكامُّ .422/2ُّ:
 -ُّ80متفقُّعليهُّانظرُّ:صحيحُّالبخاريُّ ،كتابُّالنكاحُّ،بابُّالُّتنكح ُّاملرأة ُّمعُّعمتهاُّ(ُّ .22/2ُّ)45
-ُّ88أخرجه ُّالتمذي ُّ،مثُّقال ُّ:والعملُّعلىُّهذاُّعندُّأهلُّالعلمُّأنُّالقاتلُّالُّيرثُّ ،وصححهُّاأللبانُّ،القاتلُّ، 211/3ُّ:صحيحُّسننُّالتمذيُّ .285/2ُّ)8283(ُّ:
 -ُّ82أخرجه ُّالبخاري ُّومسلمُّ والتمذيُّ،أبوُّداودُّ،انظرُّ:جامعُّاألصولُّيفُّأحاديث ُّالرسولُّ(ُّ .511/1ُّ)2328
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8
ُّالربا}ُّ[البقرةُّ] 225:مباُّرويُّعنهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم"ُّ:أنهُّهنىُّعنُّبيع ُّالدرهمُّ
( )ُّ،وخصصُّقولهُّتعاىل{ُّ:وأحلَّ ُّاهلل ُّالبـيع ُّوحَّرم ِ

بالدرمهني"ُّ( ُّ،)2وخصصُّقولهُّتعاىل{ُّ:فاقـتـلوا ُّالمشركني}ُّ[التوبةُّ.ُّ]5:بإخراجُّاجملوسُّوهمُّعبدةُّالنارُّمباُّروي"ُّ:سنواُّهبمُّسنةُّأهلُّ
الكتاب"ُّ(  ُّ ،)3والصحابة ُّأمجعواُّعلى ُّختصيص ُّالعموماتُّبأخبار ُّاآلحادُّ ،حيث ُّإهنمُّأضافوا ُّالتخصيص ُّإليهاُّمن ُّغري ُّنكريُّ ،فكانُّ
إمجاعا ُّ( .ُّ)4
ً
-ّ 3توضيحّالمشكل ّ :وذلكُّبأنُّتكون ُّهناكُّبعضُّاأللفاظُّيفُّالقرآنُّ الكرمي ُّمشكلةُّالُّنفهمُّمعناهاُّ،فتوضحهاُّلنا ُّالسنةُّ
الشريفةُّ،مثلُّماُّجاءُّعنُّعائشةُّرضيُّاهللُّعنهاُّقالتُّ:قالُّرسولُّاهلل ُّ «ُّ :منُّنوقشُّاحلسابُّ،عذبُّ.قالتُّ،قلتُّ:أليسُّيقولُّاهللُّ
تعاىل {ُّ :فسوف ُّحياسب ُّحساباُّيسريا} ُّ[ االنشقاقُّ ، ]1:قالُّ:ذلك ُّالعرض»( ُّ )5ويفُّرواية«ُّ :إمنا ُّذلكُّالعرضُّ ،وليس ُّأحد ُّيناقشُّ
احلسابُّيومُّالقيامةُّإالُّعذب»( ُّ ُّ،)4
ليسّمعنىّلل ّأنّكلّعامّفي ّالقرآنّيحتاجّإلىّتخصيصّ،وأنّكلّمطلق ّيحتاجّإلىّتقييدّ،وأنّكلّمجمل ّيحتاجّ

إلىّتفصيل؛ّفإنّكثيراّمنّعامّالقرآنّباقّعلىّعمومه؛ّألنّعمومهّمرادّ،وكثيراّمنّإطالقّالقرآنّباقّعلىّإطالقه؛ّألنّإطالقهّ
مرادّوهكذا ّفيّالمجملّ،وإنما ّالمرادّأنّيحتاجّإلىّشيءّمنّلل ّهوّالذيّيتولى ّالرسول ّبيانهّبواحدّمنّأنواعّالبيان( ُّ .)2

ّّّّّ أنواعّبيانّالسنةّللقرآنّالكريمّتسمىّنسخاّعندّالسلفّالصالح ّ
ُّالسنةُّ
ُّ
ُُُُُُّّّّّّمماُّهوُّجديرُّبالذكرُّهن اُّأنُّتفصيلُّاجململُّ،وتقييدُّاملطلقُّ،وختصيصُّالعامُّ،وتوضيحُّاملشكلُّ،وحنوُّذلكُّمنُّأنواعُّبيان
ُّومنُّجاء ُّبعدهمُّحىت ُّاإلمام ُّالشافعي ُّويبني ُّذلكُّاإلمام ُّابن ُّقيمُّ
كانُّيعرف ُّبالنسخُّعند ُّالسلفُّالصاحلُّ ،من ُّالصحابةُّوالتابعنيُّ ،
فيقولُّ:مراد ُّعامةُّالسلف ُّبالناسخ ُّواملنسوخُّ،رفع ُّاحلكم ُّ جبملتهُّتارةُّ ،وهو ُّاصطالحُّاملتأخرينُّ ،ورفع ُّداللةُّالعامُّ ،واملطلقُّ ،والظاهرُّ
وغريهاُّتارةُّ،إماُّبتخصيصُّأوُّتقييدُّأوُّمحلُّمطلقُّعلى ُّمقيدُّوتفسريهُّوتبيينهُّ،حىتُّأهنمُّيسمونُّاالستثناءُّ،والشرطُّ،والصفةُّ ،نسخاُّ
لتضمنُّذلكُّرفعُّداللةُّالظاهرُّوبيان ُّاملرادُّ( ُّ .ُّ)1
هذاُّاملعىنُّفقال"ُّ:يظهرُّمنُّكالمُّاملتقدمنيُّأنُّالنسخُّعندهمُّيفُّ اإلطالقُّأعمُّمنهُّيفُُّّكالمُّاألصولينيُّ،فقدُّ
ُّ
ُُُُُُّّّّّّوأكدُّاإلمامُّالشاطيبُّ
يطلقونُّعلىُّتقييدُّاملطلقُّنسخاُّ،وعلىُّختصيصُّالعمومُّبدليلُّمتصلُّأوُّمنفصلُّنسخاُّ،وعلىُّبيانُّاملبهمُّواجململُّنسخاُُّّ،ك ماُّيطلقونُّ
علىُّرفعُّاحلكمُّالشرعي ُّبدليلُّشرعي ُّمتأخر ُّنسخا"ُّ،مثُّساق ُّاإلمامُّالشاطيب ُّأمثلةُّعديدةُّملاُّاعتقدهُّالسلفُّأهناُّقضايا ُّنسخُّ ،وهىُّ
يف ُّحقيقةُّاألمرُّمنُّبابُّتقييدُّاملطلقُّأوُّختصيصُّالعامُّ،أوُّبيانُّاجململُّوحنوُّذلكُّ( .ُّ)1
ُُُُُُُّّّّّّّ وإذاُّكانت ُّأنواع ُّبيان ُّالسنة ُّللقرآن ُّالكرمي ُّتسمى ُّنسخا ُّعند ُّاملتقدمني ُّمن ُّالصحابة ُّوالتابعني ُّومن ُّبعدهم ُّممن ُّسبقوا ُّاإلمامُّ
أيتُّأنُّاألمرُّيهونُّوختتفىُّمعظمُّاإلشكاالتُّ،والنزاعاتُّاملتشعبةُّبنيُّالعلماءُّيف ُّ النسخُّبنيُّالقرآنُّوالسنة؛ُّألنُّمنُّأنكرُّ
ُّ
الشافعي ُّ،ر
نسخُّالسنةُّ(متواترةُّكانتُّأوُّآحادا)ُّ للقرآنُّالكرميُّ،جعلُّاملسائلُّاليتُّ قيلُّفيهاُّنسخُّمنُّالسنةُّللقرآنُّنوعُّمنُّأنواعُّبيانُّالسنةُّللقرآنُّ
ميُّ،وهذاُّالبيانُّواجبُّالعملُّبهُّ.وهذاُّهوُّاملطلوبُّيفُّمسألتناُّهذهُّ،حيثُّأنُّالقضيةُّالُّتعدوُّاخلالفُّيفُّ االصطالحُّ.فمنُّمسىُّ
ُّ
الكر

- 1أخرجه ُّاملوطأُّ،التمذيُّ،أبوُّداودُّ،انظرُّ:جامع ُّاألصولُّيفُّأحاديث ُّالرسولُّ(ُّ .401/1ُّ) 2328
- 2أخرجه ُّمسلمُّ واملوطأُّ،انظرُّ:جامعُّاألصول. 551/8ُّ) 312(ُّ:
 ُّ -ُّ3أخرجهُّاملوطأ ُّ،ولهُّشاهدُّمنُّحديث ُّمسلمُّبنُّالعالءُّاحلضرمي ُّانظرُّ:جامعُّاألصولُّ .440/ 2ُّ)8858(ُّ:
 -ُّ4اآلمديُّ/اإلحكامُّيفُّأصولُّاألحكامُّ . 3/3ُّ:
 -ُّ5صحيح ُّالبخاري ُّ(بشرحُّفتحُّالباري)ُّ،كتابُّ:الرقاقُّ،بابُّ:منُّنوقشُّاحلسابُّعذبُّ،) 402ُّ/ 88(ُّ،رقم ُّ(ُّ .)4534
 -ُّ4صحيح ُّالبخاري ُّ(بشرحُّفتحُّالباري)ُّ،كتابُّ:الرقاقُّ،بابُّ:منُّنوقشُّاحلسابُّعذبُّ،) 402ُّ/ 88(ُّ،رقم ُّ(ُّ .)4532
-ُّ2تيسري ُّاللطيفُّاخلبريُّيفُّعلومُّحديث ُّالبشريُّالنذيرُّ ،دُّ.مروا نُّحممدُّشاهنيُّ،مكتبُّفوزيُّالشيمي ُّللطباعةُّ،مصرُّ،دُّ.تُّ،صُّ .251ُّ:20
ُّ -ُّ1إعالمُّاملوقعنيُُّّ .35/ 8
-ُّ1امل وافقاتُُّّ .800ُّ، 11/ 3
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البيانُّنسخاُّمنُّاملتقدمنيُّ،ومنُّجعلُّنسخُّالسنةُّللقرآنُّبياناُّمنُّاملتأخرينُّكلُّمنهماُّيعملُّبالسنةُّاملطهرةُّ،وحيتجُّهباُّويعرفُّمكانتهاُّ
بالنسبةُّلكتابُّاهللُّعزُّوجلُّبلُّولإلسالمُّكلهُّ .
جوازُّنسخ ُّالقرآنُّ
ُُُُُّّّّّيقولُّاإلمامُّاآلمدي "ُّ:مثُّإنناُّنرىُّأنهُّمنُّاألمهيةُّمبكانُّأن ُّنقررُّأنهُّالُّخال فُّبنيُّالعلماءُّاجمليزينُّللنسخُّيف ُّ ُّ
حادُّباملتواترُّمن ُّبابُّأوىلُّ( ُّ ،)8وأنُّذلكُّكله ُّليس ُّلهُّ
ُّ
بالقرآنُّ،ونسخُّالسنةُّاملتواترةُّبالسنةُّاملتواترةُّ،ونسخُّاآلحادُّباآلحادُّ،ونسخُّاآل
يف ُّ الواقعُّكبريُّأثرُّ،إالُّيفُّ املسألةُّاليتُّ حننُّبصددهاُّوهى ُّأنواعُّبيانُّالسنةُّللقرآنُّالكرميُّ،أوُّنسخُّالكتابُّبالسنةُّ

ّّّّّّّّّّّ إنكارّأعداءّاإلسالمّللنسخّألنهّبيانّللسنةّوهمّيجحدونه ّ
ُُُُُُّّّّّّ إذاُّعرفنا ُّأن ُّأنواعُّبيان ُّالسنة ُّللقرآن ُّ الكرمي ُّتسمى ُّنسخاُّعند ُّالسلف ُّالصاحلُّ،أدركنا ُّملاذا ُّينكرُّأعداء ُّاإلسالم ُّمن ُّمالحدةُّ،
ومبشرينُّ،ومستشرقنيُّ،النسخُّيفُّ الشريعةُّاإلسالميةُّ،وأمعنواُّيفُّهذاُّالنكرانُّبشبهاتُّساقطةُّوتأويالتُّغريُّسائغةُّ،طعنواُّهباُّيف ُّصدرُّ
الدينُّاحلنيفُّ،ونالواُّمنُّقدسيةُّالقرآنُّالكرمي ُّ،والسنةُّالنبويةُّاملطهرةُّ( ُّ)2وخالصةُّالقولُّيف ُّمسألةُّالنسخُّعندُّأه لُّاألصولُّماُّقالهُّ
اإلمامُّالشوكان"ُّ:أنُّالنسخُّجائزُّعقالُّواقعُّمسعاُّ،بالُّخالفُّيفُّذلكُّبنيُّاملسلمنيُّ،إالُّماُّيروىُّعنُّ"أىبُّمسلمُّاألصبهانُّفإنهُّقالُّ:
إنهُّجائزُّعقالُّ،غريُّواقعُّ،وإذاُّصحُّهذاُّعنهُّفهوُّدليل ُّعلىُّأنهُّجاهلُّهبذهُّالشريعةُّاإلسالميةُّجهالُّفظيعاُّ،وأعجبُّمنُّجهله ُّهباُّ
حكاية ُّمنُّحكىُّعنهُّاخلالفُّيفُُّّكتبُّالشريعةُّ،فإنهُّإمناُّيعتدُّخبالفُّاجملتهدينُّ،الُّخبالفُّمنُّبلغُّمنُّاجلهلُّإىلُّه ذاُّالغاية.
ُُُُُُُُّّّّّّّّ وأماُّاجلوازُّ:فلمُّحيكُّاخلالفُّفيهُّإالُّعنُّبعضُّطوائفُّاليهودُّوالنصارىُّ( ُّ،ُّ)3وليسُّبناُّإىلُّنصبُّاخلالفُّبينناُّوبينهمُّحاجةُّ،
والُّهذهُّبأولُّمسألةُّخالفواُّفيهاُّأحكامُّاإلسالمُّ،حىتُّيذكرُّخالفهمُّيف ُّهذهُّاملسألةُّ،ولكنُّهذاُّمنُّغرائبُّأهلُّاألصولُّ .علىُّأناُّ
قدُّرأينا ُّيف ُّ التوراة ُّيف ُّ غري ُّموضعُّأن ُّاهلل ُّسبحانهُّرفع ُّعنهمُّأحكاما ُّملاُّتضرعوا ُّإليهُّ ،وسألواُّمنه ُّ رفعهاُّ،وليس ُّالنسخُّإال ُّهذا ُّ( ُّ،)4
واحلاصلُّ:أن ُّ النسخُّجائزُّعقالُّ،واقعُّشرعاُّ،منُّغريُّفرقُّبنيُُّّكونهُّيف ُّ الكتابُّأوُّالسنة ُّ.وقدُّحكىُّمجاعةُّمنُّأهلُّاألصولُّاتفاقُّ
أهلُّالشرائعُّعليهُّفلمُّيبقُّيف ُّ املقامُّماُّيقتضىُّتطويلُّاملقالُّ( ُّ،)5وماُّحكىُّعنُّأىبُّمسلمُّاألصبهان ؛ُّفالنقلُّعنهُّمضطرب ُُّّ ،فمنُّ
يعةُّواحدة ُّومنُّقائلُّ :إنهُّينكر ُّوقوعهُّيف ُّ القرآنُّ
قائلُّ:إنهُّمينع ُّوقوعُّالنسخ ُّمسعاُّعلى ُّاإلط القُّ.ومن ُّقائلُّ:إنه ُّينكرُّوقوعهُّيف ُّشر ُّ
خاصة.
ُُُُُُُُّّّّّّّّيقولُّالشيخُّالزرقانُّ ورجحتُّهذهُّالروايةُّاألخريةُّبأهناُّأصحُّالرواياتُّ،وبأنُّالتأويالتُّاملنقولةُّعنهُّملُّخترجُّعنُّحدودُّماُّنسخُّ
أبعدُّالرواياتُّعنُّالرجلُّهيُّ الروايةُّاألوىل؛ُّألنهُّالُّيعقلُّأنُّمسلماُّ،فضالُّعنُّعاملُّكأيبُّمسلمُّ،ينكرُّوقوعُّالنسخُّمجلةُّ،
ُّ
منُّالقرآنُّ.و
اللهمُّإالُّإذاُّكانتُّاملسألةُّترجعُّإىلُّالتسميةُّفقطُّ،فإهناُّمهونُّحينئذُّ،علىُّمعىنُّأنُّماُّنسميهُّحننُّنسخاُّ،يسميهُّهوُّختصيصاُّبالزمانُّ
مثالُّ،وإىلُّذلكُّذهبُّبعضُّاحملققنيُّ .قالُّالتاجُّالسبكي "ُّ:إنُّأباُّمسلمُّالُّينكرُّوقوعُّاملعىنُّالذيُّنسميهُّحننُّنسخاُّ،ولكنهُّيتحاشىُّ
أنُّيسميهُّبامسهُّ،ويسميهُّختصيصا"ُّ( ُّ ُّ)4

ّّّّّّ أهميةّعلمّالناسخّوالمنسوخّفيّ الشريعةّاإلسالمية ّ

-ُّ8اإلحكام ُّلآلمديُّ ُّ، 242/ 2وأصولُّالسرخسيُّ ُّ، 42/2واملسودةُّآللُّتيمية ُّصُّ ُّ208وماُّبعدها ّ
-ُّ2راجع ُّهذهُّالشبهاتُّ والردُّعليهاُّيفُّمناهلُّالعرفانُّيفُّعلومُّالقرآنُّللشيخُّالزرقانُّ ُّ، 353-284/2وانظرُّ:السنةُّمعُّالقرآنُّلفضيلةُّالدكتورُّسيدُّأمحدُّاملسريُّصُُّّ 81
 ُّ -ُّ3انظرُّ:مناهلُّالعرفانُّيفُّعلومُّالقرآنُّللشيخُّالزرقانُّ ُّ، 223ُّ -ُّ281/2واإلحكامُّيفُّأصولُّاألحكامُّالبنُّحزمُّ ُّ 412/4وىفُّاإلهباجُّبشرح ُّاملنهاجُّالبناُّالسبكي ُّ ُّ
-ُّ4راجع ُّماُّذكرهُّالعالمةُّرمحتُّاهللُّاهلنديُّيفُّكتابهُّإظهارُّاحلق ُّ،وماُّأثبته ُّمنُّوقوعُّالنسخُّيفُّالعهدُّالعتيقُّ،وىفُّالشريعةُّاملوس ويةُّ والعيس ويةُُّّ .311-ُّ322/8
-ُّ5إرشاد ُّالفحولُُّّ 24ُّ،25/2بتصرف ُّيسريُّ .
ُّ -ُّ4رفعُّاحلاجبُّصُّ ُّ، 258وانظرُّ:اإلهباجُّىفُّشرح ُّاملنهاجُُّّ، 221/2ومناهلُّالعرفانُّ ُّ، 223/ 2وإىلُّذلكُّذهبُّالدكتورُّحممدُّاحلفناوىُّىفُّهامشُّحتقيقهُّلكت ابُّالناسخُّ
واملنسوخُّالبنُّشاهنيُّصُّ، 30وكذلكُّالدكتورُّشعبانُّإمساعيلُّىفُّهامشُّحتقيقهُّلكتابُّإرشاد ُّالفحولُّللشوكاىنُّ ُّ، 22ُّ،24/ 2وبقوهلمُّأقولُّ واهللُّأعلمّ .
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ُُُُُُّّّّّّإنُّمعرفةُّعلم ُّ الناسخُّواملنسوخُّ،واإلحاطة ُّبهُّيف ُّ القرآن ُّالكرميُّ،والسنةُّاملطهرةُّ ،منُّأولوياتُّما ُّجيبُّأنُّيعرفهُّكلُّمن ُّيتصدرُّ
للقضاءُّأوُّالفتياُّأوُّبيانُّاحلاللُّواحلرامُّ.إذُّالُّميكنُّاستنباطُّاألحكامُّمنُّأدلتهاُّمنُّغريُّمعرفةُّالناسخُّواملنسوخُّ،والذي ُّبدونهُّيوجبُّ
اإلنسانُّعلىُّنفسهُّ،وعلىُّعباد ُّاهللُّأمراُّملُّيوجبهُّاهللُّعزُّوجلُّأوُّيضعُّعنهمُّفرضاُّأوجبهُّاهلل.
ُُُُُُّّّّّّوىفُّذلكُّيقولُّ:حيىيُّبن ُّأكثم ُّ:ليسُّمنُّالعلومُّكلهاُّعلمُّهوُّواجب ُّعلىُّالعلماءُّ،وعلىُّاملتعلمنيُّ،وعلىُّكافةُّاملسلمنيُّ ،منُّ
علمُّناسخُّالقرآنُّومنسوخهُّ ،ألنُّاألخذُّبناسخه ُّواجبُّفرضاُّ،والعمل ُّبهُّواجبُّالزمُّديانةُّ ،واملنسوخُّالُّيعمل ُّبهُّ،والُّينتهى ُّإليهُّ،
فالواجبُّعلىُّكلُّعاملُّعلمُّذ لكُّلئالُّيوجبُّعلىُّنفسهُّ،وعلىُّعبادُّاهللُّأمراُّملُّيوجبهُّاهللُّأو ُّيضعُّعنهمُّفرضاُّأوجبهُّاهلل"ُّ( ُّ ،)8وقدُّ
اهتمُّالسلفُّالصاحلُّمبعرفةُّالناسخُّواملنسوخُّ،وأولوهُّعنايةُّكبريةُّمنذُّعصرُّالصحابةُّوالتابعنيُّفمنُّبعدهم ُّمنُّأئمةُّاملسلمنيُّإىل ُّيومناُّ
هذا ُّ،فعن ُّعبد ُّاهللُّبن ُّحبيب ُّالسلمىُّقال"ُّ :مر ُّعلىُّبن ُّأىب ُّطالبُّعلى ُّقاصُّ ُّ فقالُّ:أتعرف ُّالناسخ ُّمنُّاملنسوخ؟ ُّقالُّ :الُّ .قالُّ
"هلكتُّوأهلكت"ُّ( ُّ،)2وعنُّحمم دُّبنُّسريينُّ،قالُّ:سئلُّحذيفةُّعنُّشيء ُّ فقالُّ:إمناُّيفىتُّأحدُّثالثةُّ:منُّعرفُّالناسخُّواملنسوخُّ،
قالواُّ:ومنُّيعرفُّذلك؟ُّقالُّعمرُّ،أوُّرجلُّوىلُُّّل سلطانُّ،فالُّجيدُّمنُّذلكُّبداُّأوُّمتكلف"ُّ( .ُّ)3
كضهُّبرجلهُّ،فقالُّ:تدري ُّماُّالناسخُّمن ُّاملنسوخ؟ُّقالُّ:الُّ .قالُّ
ُّ
ُُُُُُُّّّّّّّوعنُّالضحاكُّبنُّمزاحم ُّقالُّ:مرُّابن ُّعباسُّبقاصُّ ُّيقص ُّفر
هلكتُّ،وأهلكت"ُّ( ُّ،)4وأقوالُّأئمةُّاملسلمنيُّيف ُّهذاُّالبابُّتكثرُّجداُّ( ُّ، )5خنتارُّمنهاُّقولُّاإلمامُّالقرطيب ُّ:قال"ُّ:معرفةُّهذاُّالبابُّ
أيُّ الناسخُّواملنسوخُّ -أكيدةُّ،وفائدتهُّعظيمةُّ،الُّيستغىنُّعنُّمعرفتهُّالعلماءُّوالُّينكرهُّإالُّاجلهلةُّاألغبياءُّ،ملاُّيتتبُّعليهُّمنُّالنوازلُّيف ُّ األحكامُّ،ومعرفةُّاحلاللُّمنُّاحلرام"ُّ( .)4

أماّالقسمّالثالثّفيتجلىّفيّ:أنّالسنةّتستقلّبتأسيسّاألحكامّ :
الُّينكرُّمنصفُّوالُّعاقلُّأنُّأحكامُّالشري عةُّحوتُّكثرياُّمنُّاألحكامُّاليتُّدليلهاُّاملباشرُّهوُّالسنةُّ،أماُّالقرآنُّفسكتُّعنهاُّ
تفصيالُّوإنُّملُّختلُّ"كلياته"ُّمنُّاإلمياءُّإليهاُّإمجاالُّ،وهذهُّهيُّعقيدةُّالسلفُّواخللفُّ،وإنُّجحدُّاجلاحدونُّ،أوُّنكبُّعن ُّ الصراطُّ
القوميُّالناكبون ُّ،ومنُّاألحكامُّاليتُّاستقلتُّهباُّالسنةُّ:زكاةُّالفطرُّ،وماُّيتعلقُّهباُّمنُّأحكام؛ُّإذُّملُّيكنُّهلا ُّدليلُّإجيابُّإالُّماُّوردُّيفُّ
السنة ُّ،وكذلكُّحترميُّاجلمعُّبنيُّاملرأةُّوعمتهاُّ،أوُّخالتهاُّيفُّعصمةُّزوجُّواحدُّيفُّوقتُّواحدُّ،علىُّالرغمُّمنُّأنهُّملُّيردُّيفُّالقرآنُّالكرميُّ
إالُّحترمي ُّهذاُّاجلمعُّبنيُّاألختنيُّفحسبُّ .
أضافتُّالسنةُّإىلُّماُّحرمُّاهللُّيفُّا لقرآنُّمنُّامليتةُّ،وحلمُّاخلنزيرُّ،والدمُّاملسفوحُّ...إخلُّ-حترميُّأكلُّكلُّذيُّخملب ُّمنُّالطريُّ،
وكلُّذي ُّنابُّمن ُّالسباعُّ،وأكل ُّحلومُّاحلمر ُّاألهليةُّ،وهذه ُّملُّيرد ُّحترميهاُّيف ُّالقرآنُّمنصوصا ُّعليهاُّمفصالُّ ،واستقلت ُّ السنة ُّبتقريرُّ
الشفعةُّللجارُّ،وكونهُّأحقُّمنُّغريهُّمباُّجاورهُّمنُّمملوكاتُّع قاريةُّجلارهُّإذاُّزهدُّفيهاُّوعرضهاُّللبيعُّ،والُّجندُّيفُّالقرآنُّإالُّاألمر ُّبالتغيبُّ
يفُّاإلحسانُّإىلُّاجلار ُّ،وماُّذكر ُّإمناُّهوُّغيضُّمنُّفيضُّاألحكامُّاملتعلقةُّبأعمالُّاملكلفني ُّاستقلتُّالسنةُّفيهاُّبالتشريعُّ .
واتساقاُّمعُّماُّأسلفناُّفإنُّمعىنُّاستقاللُّالسنةُّبالتشريعُّ،أهناُّكانتُّدليلُّاحلكمُّوأمارتهُّ،الُّأنُّالرسولُّهوُّاملشرعُّمنُّغريُّإذنُّ
اهللُّ،فصاحبُّالتشريعُّهوُّاهللُّ،سواءُّأكانُّدليلُّاحلكمُّهوُّالقرآنُّأمُّاحلديثُّالنبوي ُّ،وبعدُّهذاُّالبيانُّالشايفُّالكايفُّحيقُّلناُّأنُّنقولُّ:
إنُّاملشتبهنيُّخابت ُّمساعيهمُّيفُّتعطيلُّالسنةُّوإلغاءُّمكانتها ُّالتشريعيةُّيفُّاإلسالمُّ( ُّ .)2
 ُّ -ُّ8بيانُّالعلمُّوفضلهُّالبنُّعبدُّالربُّ،بابُّبيانُّأنهُّليسُّمنُّالعلومُّعلمُّ واجبُّإالُّالعلمُّبناسخ ُّالقرآنُّومنسوخهُُّّ .21/ 2
-ُّ2اال عتبار ُّيفُّالناسخ ُّ واملنسوخُّللحازميُّصُّ ُّ، 41والناسخ ُّ واملنسوخُّللزهريُّصُُّّ .85
-ُّ3االعتبار ُّيفُّالناسخ ُّ واملنسوخُّصُُّّ . 41
ُّ -ُّ4املصدرُّالسابقُّصُّ ُّ، 50والناسخُّ واملنسوخُّللزهريُّصُُّّ .84
ُّ -ُّ5االعتبارُّللحازميُّصُّ ُّ 44وماُّبعدها ُّ،وتدريب ُّالراوىُّ، 811/2وفتحُّاملغيث ُّللسخاوىُّ، 52/2وفتح ُّاملغيثُّللعراقيُّص ُّ، 330وتوضيحُّاألفكارُّللصنعانُُّّ .484/2
-ُّ4تفسريُّالقرطىبُُّّ .42/2
 -ُّ2الشبهاتُّالثالثونُّاملثارة ُّإلنكار ُّالسنةُّالنب ويةُّ،دُّ.عبدُّالعظيمُّاملطعينُّ،مكتبةُّوهبةُّ،القاهرةُّ،ط8420ُّ، 8هـ8111ُّ/مُّ،صُّ .821
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ّّّّّّّثبوتّأحكامّاستقلّتّبهاّالسنة ّ
ُُُُُُّّّّّّ يقولُّاإلمامُّالشافعيُّ":فلمُّأعلمُّمنُّأهلُّالعلمُّخمال ًفاُّيفُّأنُّسننُّالنيبُّمنُّثالثةُّوجوهُّ،فاجتمعواُّمنهاُّعلىُّوجهنيُّ.والوجهانُّ
أحدمهاُّ:ماُّأنزلُّاهللُّفيهُّنصُّكتابُّفبنيُُّّرسولُّ اهللُّمثلُّماُّنصُّالكتابُّ،واآلخرُّ:مماُّأنزلُّاهللُّفيهُّمجلةُّكتابُّ،فبنيُُّّ
ُّ
جيتمعانُّويتفرعانُّ:
8
عنُّاهللُّمعىنُّماُّأرادُّ.وهذانُّالوجهانُّاللذانُّملُّخيتلفواُّفيهماُّ( ) ُّ ،الوجهُّالثالثُّ:ماُّسنُّ ُّ رسولُّاهللُّفيماُّليسُّفيهُّنصُّكتاب ُّ"ُّوهذاُّ
الوجهُّالثالثُّذهبُّاجلمهورُّإىلُّأنُُّّيفُّسنةُّرسولُّاهللُّماُّليسُّيفُّالقرآنُّ( ُّ)2واستدلواُّعلى ُّذلكُّبأدلةُّعديدةُّأمههاُّ :
ُُُُُُُّّّّّّّ أوالًُّ:إنُّيفُّنصوصُّالقرآنُّالكرميُّماُّيدلُّعلىُّأنُّيفُّالسنةُّماُّليسُّيفُّالقرآنُّمثلُّقولهُّتعاىل{ُّ:ياُّأيـهاُّالَّذين ُّآمنوا ُّأطُّيعوا ُّاهللُّ
ُّالرسول ُّوأويل ُّاألمرُّمنكم ُّفإُّنُّتـنازعتم ُّيفُّشي ٍء ُّفـردوه ُّإىلُّاهلل ُّو َّالرسول}ُّ[النساء ُّ ،]51:والردُّإىلُّاهللُّهوُّالردُّإىلُّالكتابُّوالردُّ
وأطيعوا َّ
إىلُّالرسولُّهوُّالردُّإىلُّسنتهُّبعدُّوفاتهُّ.وكذاُّسائرُّماُّقرنُّفيهُّطاعةُّالرسولُّبطاعةُّاهللُّفهوُّدالُّعلىُّأنُّطاعةُّاهللُّماُّأمرُّبهُّوهنىُّعنهُّ
يفُّكتابهُّوط اعةُّالرسولُّماُّأمرُّبهُّوهنىُّعنهُّمماُّجاءُّبهُّمماُّليسُّيفُّالقرآن؛ُّإذُّلوُّكانُّيفُّالقرآنُّلكانُّمنُّطاعة ُّاهللُّ( ُّ )3
يعُّمادامُّرسولُّاهللُّمعصوماُّعنُّاخلطأُّ،واهللُّقدُّأمرُّرسولهُّبتبليغُّأحكامهُّ
ثانياُّ:إنهُّالُّمانعُّعقالًُّمنُّوقوعُّاستقاللُّالسنةُّبالتشر
ً
ُُُُُُّّّّّّ ً
إىلُّالناسُّمنُّأيُّطريقُّسواءُّكانُّبالكتاب ُّأوُّبغريهُّ .

ُّكتابُّاهللُّأوُّفهماُّأعطيهُّرجلُّمسلمُّوماُّيفُّهذهُّالصحيفةُّ،فنشرهاُّفإذاُّ
ُُُُُُّّّّّّ ثالثًاُّ:ثبتُّمنُّقولُّعليُّرضيُّاهللُّعنه((ُّ:ماُّعندناُّإال
ً
فيهاُّأسنانُّاإلبلُّ،وإذاُّفيهاُّ:املدينةُّحرمُّمنُّعريُّ ُّإىلُّكذاُّ،فمنُّأحدثُّفيهاُّحدثًاُّ،فعليهُّلعنةُّاهللُّواملالئكةُّوالناسُّأمجعنيُّ،الُّيقبلُّاهللُّ
احدةُّيسعىُّهباُّأدناهمُّفمنُّأخفرُّمسلماُّفعليهُّلعنةُّاهللُّواملالئكةُّوالناسُّأمجعنيُّالُّيقبلُّ
منهُّصرفًاُّوالُّعدالُّ،وإذاُّفيهاُّ:ذمةُّاملسلمنيُّو
ً
ُّقوماُّبغريُّإذن ُّمواليهُّفعليهُّلعنة ُّاهللُّواملالئكةُّوالناس ُّأمجعنيُّ،الُّيقبل ُّ اهللُّمنهُّصرفاً ُّوالُّ
اهللُّمنهُّصرفاً ُّوالُّعدالُّ،وإذا ُّفيهاُّ:منُّواىل ً

عدال))ُّ(  ُّ،)4فدلُّعلىُّأنُّيفُّالسنةُّأشياءُّالُّحتصىُّكثرةُّ،ملُّينصُّعليها ُّيفُّالقرآنُّ.وستأيتُّأمثلةُّأخرىُّعليهاُّ .

ُُُُُُّّّّّّ ويظهرُّللباحث ُّأنُّاخلالف ُّلفظيُّ،ألن ُّالقائلنيُّإنه ُّليسُّيف ُّالسنة ُّماُّمل ُّيردُّيف ُّالكتابُّيثبتون ُّهذهُّاألحكام ُّولكن ُّيدخلوهناُّ
حتتُّ القواعدُّالكليةُّاليتُّوردتُّيفُّالقرآنُّكاألمرُّبطاعةُّالرسولُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّفاخلالفُّالُّمثرةُّلهُّ.حيثُّإنُّكالُّمنهماُّيعتفُّ
بوجودُّأحكامُّيف ُّالسنةُّمل ُّتثبتُّيف ُّالقرآنُّولكن ُّأحدمهاُّالُّيسمي ُّذلكُّاستقالالًُّ ،واآلخرُّيسميهُّ ،والنتيجةُّواحدة ُّ( ُّ ،)5وكذا ُّيتمُّ
ُّوبشرىُّللمُّسلمني} ُّ[النحلُُّّ]11:
أيُّاجلمهورُّوظاهرُّقوله ُّتعاىل{ُّ:ونـَّزلناُّعليك ُّالكتاب ُّتبـيانًاُّلِك ِل ُّشي ٍء ُّوه ًدى ُّورمح ًة ُّ
ُّ
اجلمع ُّبنيُّر
فكونهُّتبيانًاُّلكلُّشيءُّمنُّأمورُّالدينُّباعتبارُّأن ُّفيهُّنصاُّعلىُّبعضُّاألمورُّ،وإحالةُّلبعضهاُّعلىُّالسنةُّ( ُّ ،)4وأنُّاآلياتُّاملعجزاتُّ

جاءتُّتبيانًا ُّلكلُّشيءُّ:إماُّتأصيالًُّوإماُّتفصيالًُّ( ُّ .ُّ)2

ّّّّّّّ ضوابطّقبولّاألحكامّالتيّاستقلتّبهاّالسنة ّ
ُُُُُُُّّّّّّّ وضعُّالعلماءُّشروطًاُّجيبُّأن ُّتتوافرُّيفُّالراويُّليكونُّخربه ُّمقبوالًُّ،كماُّوضعوا ُّمناهجُّلتحملُّاحلديثُّتضمنُّالنقل ُّالصحيحُّ
للسنةُّنقالًُّالُّحتريفُّفيهُّوالُّتغيري ُّ،وحبثواُّيفُّاألسانيدُّمنُّحيثُّاتصاهلاُّوانقطاعهاُّواستوىلُّذلكُّعلىُّمعظم ُّجهودهمُّ.وهذاُّيسمىُّ

بتوثيقُّالسند ُّ،واختلفواُّيفُّتوثيقُّمنتُّاحلديثُّبعدُّثبوتُّصحةُّسندهُّإىلُّمذهبنيُّ :

ُّ -ُّ8الشافعيُّ/أحكامُّالقرآنُّ . 28/8ُّ:
 -ُّ2انظرُّ:السباعيُّ/السنةُّومكانتهاُّيفُّالتشريعُّ :صُُّّ .310
-ُّ3الشاطيبُّ/امل وافقاتُّ .328/4ُّ:
ُّ- 4عريُّ:جبل ُّباملدينة ُّ،ُّ،أخرجه ُّالبخاريُّ،انظرُّ:صحيحُّالبخاريُّ ،كتابُّاجلزيةُّ،بابُّذمةُّاملسلمنيُّوج وارهمُّ واحدة ُّيسعىُّهباُّأدناهمُّ .533/4ُّ) 8331(ُّ:
 - 5انظرُّ:السباعيُّ/السنةُّومكانتهاُّيفُّالتشريع.315ُّ:
- 6أبوُّالسعودُّ/إرشادُّالعقلُّالسليمُّإىلُّمزاياُّالقرآنُّالكرميُّ .835/5ُّ:
- 7الشافعيُّ/أحكامُّالقرآن. 20/ 8ُّ:
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ُّشكُّفيهُّستنقلُّ
ُّ
ُُُُُُُّّّّّّّ ذهبُّبعضُّالفقهاءُّإىلُّأنهُّإذاُّنقلتُّالسنةُّبرواةُّثقاتُّ،وأسلمهاُّبعضهمُّإىلُّبعضُّبطريقةُّسليمةُّفإنهُّمماُّال
كماُّصدرتُّمنُّرسولُّاهللُّدونُّتبديلُّأوُّتغيريُّ،أوُّدخيلُّفالُّينظرُّإىلُّغريُّذلكُّمنُّمعارضتهاُّلظاهرُّالكتابُّأوُّلسنةُّمشهورةُّألنهُّ
قدُّختفىُّعلىُّعقولناُّبعضُّاألحاديث ُّفنتوهمُّأهناُّتعارضُّكتابُّاهللُّعزُّوجلُّوليستُّكذلكُّيفُّواقعُّاألمرُّوحقيقته ُّ( ُّ .ُّ)8
ُُُُُُُّّّّّّّإالُّأنُّ بعضُّالعلماءُّاعتنواُّبوضعُّمقاييسُّوضوابطُّيفُّتوثيقُّمنتُّالسنةُّالُّتقلُّأمهيةُّعنُّاملقاييسُّاليتُّوضعتُّلتوثيقهاُّمنُّحيثُّ
اُّباطنيا ُّيفُّاحلديث ُّيقدحُّيف ُّقبولهُّ.يقولُّاإلمام ُّالسرخسيُّ":ثبوت ُّاالنقطاعُّبدليل ُّمعارضُّعلى ُّأربعةُّ
السندُّواعتربواُّذلك
ً
ُّانقطاع ً

أوجهُّ:إماُّأنُّيكونُّخمال ًفاُّلكتابُّاهللُّتعاىلُّ،أوُّلسنةُّمشهورةُّعنُّرسولُّاهللُّ،أوُّيكونُّحديثًاُّشاذًاُّملُّيشتهرُّفيماُّتعمُّبهُّالبلوىُّوحيتاجُّ
اخلاصُّوالعامُّإىلُّمعرفتهُّ،أوُّيكونُّحديثًاُّقدُّأعرض ُّ عنهُّاألئمةُّمنُّالصدرُّاألولُّبأنُّظهرُّمنهمُّاالختالفُّيفُّتلكُّاحلادثةُّوملُّجترُّ

بينهمُّاحملاجةُّبذلكُّاحلديث"ُّ( ُّ.ُّ)2وأكثرُّمنُّاهتمُّهبذاُّالقسمُّاحلنفيةُّ .
ُُُُُُُُّّّّّّّّ وأهمُّماُّمتُّبهُّتوثيقُّمتونُّالسنةُّبعدُّصحةُّالسندُّماُّيليُّ :

ُُُُُُّّّّّّّ. 2عرضّالمتنّالذيّثبتّفيّخبرّاآلحادّعلىّكتابّاهللّعزّوجلُّ،وأنُّالنيب ملُّخيالفُّالقرآنُّ،وكيفُّخيالفهُّواهللُّسبحانهُّ
وتعاىل ُّيقول{:ولوُّ ُّتـق َّول ُّعليـنا ُّبـعض ُّاألقاويلُّ ،ألخذنا ُّمنه ُّباليمنيُّ ،مثَّ ُّلقطعنا ُّمنه ُّالوتنيُّ ،فما ُّمنكم ُّ ُِّم ن ُّأحدٍ ُّمنه ُّحاجزين}ُّ
[احلاقةُّ.ُّ] 42-44:وكانتُّعائشةُّرضيُّاهللُّعنهاُّتفعلُّذلكُّ،وقصتهاُّمعُّحديث"ُّ:إنُّامليتُّليعذبُّببكاءُّأهلهُّعليه"ُّ( ُّ،)3وعرضهاُّ
هذاُّاحلديثُّعلىُّقولهُّتعاىل{ُّ :أ َّال ُّتزر ُّوازرة ُّوزر ُّأخرىُّ ،وأنُّلَّيس ُّلإلنسان ُّإ َّال ُّما ُّسُّعى}ُّ[النجمُّ]31-31:مشهورةُّ،وعليه ُّذهبُّ
احدُّالُّيكونُّصحيحاُّإذاُّخالفُّكتابُّاهللُّعزُّوجلُّفإذاُّوردُّخمال ًفاُّلهُّكانُّهذاُّدليالًُّعلىُّعدمُّصحتهُّ.واتبعُّ
احلنفيةُّإىلُّأنُّخربُّالو
ً

ُّذلكُّأيضا ُّفاختارُّعرض ُّالدليلُّمن ُّالسنةُّعلى ُّالكتاب ُّفإنُّدل ُّعلىُّالتحرمي ُّوخالفُّظاهر ُّالكتابُّمل ُّيذهب ُّاإلمامُّ
اإل مامُّمالك
ً
مالكُّإىلُّالتحرميُّومثال ُّذلكُّموقفهُّمنُّأكل ُّذيُّاملخلبُّمنُّالطري ُّوذيُّنابُّمنُّالسباع ُّ( ُّ،)4ورويُّأنُّمال ًكا ُّروىُّ"ُّمائة ُّألفُّ

حديثُّمجعُّمنهاُّيفُّاملوطأُّعشرةُّآالفُّ مثُّملُّيزلُّيعرضها ُّعلىُّالكتابُّوالسنةُّوخيربهاُّباآلثار ُّحىتُّرجعتُّإىلُّمخسمائة"ُّ( ُّ .ُّ)5

ُُُُُُّّّّّّّ. 0عرضّأحاديثّاآلحادّعلىّالسنةّالمشهورةّ :عرضّ احلنفيةُّأخبارُّاآلحادُّعلىُّالسنةُّاملشهورةُّ،ذلكُّألنُّاألخبارُّاملشهورةُّ
ُّالعلمُّالظينُّفاألوىلُّأوثق ُّصلةُّبرسولُّاهلل ُّمنُّالثانيةُّ،فإذاُّتعارضتا ُّدلتُّاملشهورةُّعلى ُّأنُّ
ُّ
تفيدُّاليقنيُّالقليبُّأما ُّأخبارُّاآلحادُّفتفيد
غريهاُّملُّيصدر ُّعنُّالنيبُّمن ُّأخبارُّاآلحادُّ(  ُّ ،)4وطبقُّهذاُّاملقياس ُّمجهورُّالفقهاءُّعلى ُّ السننُّاليتُّظاهرها ُّالتعارضُّ،يرى ُّالدكتورُّ
رفعتُّفوزيُّأنُّاإلمامُّالشافعيُّأيضاُّكانُّيعرضُّالسنةُّعلىُّالسنةُّيفُّكثريُّمنُّ األحكامُّ(  ُّ،)2منُّذلكُّقولهُّيفُّغسلُّيومُّاجلمعةُّ:إنهُّ
ً
سنةُّمستحبةُّوليسُّبواجبُّ،وأنُّالوجوبُّالذيُّوردُّيفُّبعضُّاألحاديثُّصرفُّبالسنةُّاملشهورةُّوفيهاُّأنُّعثمانُّبنُّعفانُّرضي ُّاهللُّ

عنهُّتركُّالغسلُّوأقرهُّعمر ُّرضيُّاهللُّعنهُّوحضرو ُّاجلمعةُّوهمُّأهلُّاحللُّوالعقد ُّ
تقدمُّيفُّعبارةُّالسرخسيُّاملتقدمةُّأنُّللحنفيةُّضابطنيُّأيضاُّلقبولُّأخبارُّ
ّّّّّّ ّ-8عرضّالحديثّعلىّعملّالصحابةّوفتاواهمُّ :
ً
اآلحادُّوشرحهما ُّالدكتورُّرفعتُّفوزيُّبقولهُّ":هناكُّمقياسان ُّغريُّماُّتقدمُّلتوثيقُّاحلديثُّأخذُّهبماُّاحلنفيةُّومهاُّ :

ُّ- 1رفعت ُّفوزيُّ/ت وثيق ُّالسنةُّيفُّالقرنُّالثانُّ . 835/5ُّ:
ُُّّ- 2أصولُّالسرخسي ُُّّ .344/8
 -ُّ3متفقُّعليهُّ،انظرُّ:حممدُّف ؤادُّعبدُّالباقيُّ/الل ؤلؤُّ واملرجانُّ،كتابُّاجلنائزُّ،بابُّامليتُّيعذبُّببكاءُّأهلهُّعليهُّ) 534(ُّ،صُُّّ . 248-240
-ُّ4راجعُّ :الصنعانُّ/سبلُّالسالمُّ، 884/2ُّ:املرجعُّالسابقُّ .23-22/4ُّ:
ُّ -ُّ5السيوطيُّ/تن وير ُّاحل والكُّ .4/8ُّ:
-ُّ4رفعت ُّفوزي/ت وثيق ُّالسنةُّيفُّالقرنُّالثانُّاهلجريُّ:صُُّّ .323
-ُّ2رفعت ُّفوزيُّ/ت وثيق ُّالسنةُّيفُّالقرنُّالثانُّاهلجريُّ:صُُّّ .348
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ُُُُُُُّّّّّّّأوالًُّ:احلديثُّالذيُّتعمُّبهُّالبلوىُّ،والذيُّإليهُّتكونُّاحلاجة ُّما سةُّيفُّعمومُّاألحوال؛ُّالُّبدُّأنُّيأيتُّبرواياتُّمشهورة ُّليكونُّ
مقبوالًُّوموث ًقاُّ،فإذاُّملُّيكنُّكذلكُّيرفض؛ُّألنهُّلوُّصحُّالنتشرُّوشاعُّبنيُّالصحابةُّومنُّبعدهمُّ.فالعادةُّتقتضيُّاستفاضةُّنقلُّماُّتعمُّ

بهُّالبلوىُّ .

ثانياُّ:احلديثُّالصحيحُّيأخذُّبه ُّاألئمةُّمنُّأصحابُّالنيبُّ :فإذا ُّأعرضوا ُّعنُّاحلديث ُّوهمُّاألصول ُّيفُّنقلُّالشريعة ُّد ل ُّذلكُّ
ُُُُُُُّّّّّّّ ً
اضحا ُّ يرجعانُّإىلُّأصلُّواحدُّوهوُّالرجوعُّباحلديثُّوعرضهُّعلىُّعملُّالصحابةُّ
علىُّانقطاعهُّأوُّنسخهُّوهذانُّاملقياسان ُّكماُّيبدوُّو ً

كانُّصحيحاُّأماُّإذاُّ
وفتاواهمُّومدىُّنقلهمُّلهُّ،فإذاُّكانتُّالعادةُّتقتضيُّأنُّيعلمهُّأكثرهمُّويعملواُّبهُّ،وحدثُّذلكُّفعالًُّونقلوهُّقبل ُّو
ً
8
أعرضواُّعنه ُّ وواجبُّعليهمُّأالُّيعرضواُّعماُّثبتُّعنُّرسولُّاهللُّكانُّذلكُّدليالًُّعلىُّأنهُّملُّيصدرُّعنُّرسولُّاهللُّ"ُّ( )ُّ ُّ
ُّمستمراُّعنُّزمنُّالنيبُّصلىُّ
ُُُُُّّّّّّ. 4عرضّالحديثّعلىّعملّأهلّالمدينة ُّ:املقصودُّبعملُّأهلُّاملدينةُّماُّنقلهُّأهلهاُّمنُّسننُّنقالً
ً
اهللُّعليهُّوسلمُّأوُّكانُّرأيًاُّواستدالالًُّهلم ُّ،فهلُّيشتطُّيفُّقبولُّخربُّاآلحادُّبعدُّصحةُّسندهُّعرضهُّعلىُّعملُّأهلُّاملدينةُّفإنُّصحبُّ
اخلربُّعملهمُّقبلُّوإنُّخالفهم ُّالُّيقبل؟ ُّيقولُّالدكتورُّأمحدُّنورُّسيفُّ :

ُُُُُُّّّّّّ "ُّنسبُّإىلُّمالكُّأنهُّالُّيقبلُّاآلحادُّإال ُّماُّصحبهُّالعملُّ.لكنُّباستعراضُّعددُّمنُّأخبارُّاآلحادُّباملوطأُّواليتُّملُّيذكرُّمالكُّ
مصاحبةُّعملُّهلاُّ،وكذلكُّتفرقُّبعضُّاألصولينيُّبنيُّهذاُّالشرطُّوبنيُّردُّمالكُّأخبارُّاآلحادُّبالعملُّيدلُّعلىُّأنهُّالُّيشتطُّيفُّقبولُّ
أخبارُّاآلحاد ُّمصاحبة ُّالعملُّهلاُّوإمناُّيردها ُّإذاُّعارضها ُّالعمل"ُّ( ُّ .ُّ)2
رضاُّخلربُّاآلحادُّ،وثبتُّعنهمُّمنُّطريقُّالنقلُّفهذاُّيشبهُّالتواترُّويفيدُّالقطعُّواليقنيُّ،ومنُّأمثلةُّ
ُُُُُُُُّّّّّّّّإنُّكانُّعملُّأهلُّاملدينةُّمعا ً

ذلك ّ:زكاةّالفاكهةّوالخضرواتّ :عنُّعائشة((ُّ:أنُّالسنةُّجرتُّبهُّوليسُّفيماُّأنبتتُّاألرضُّمنُّاخلضرُّزكاة))ُّ( ،ُّ)3عنُّمعاذُّرضيُّ
البعلُّوالسيحُّ العشرُّوفيماُّسقيُّبالنضحُّنصفُّالعشر))ُّوإمناُّيكونُّذلكُّيفُّالتمرُّ
اهللُّعنهُّأنُّرسولُّاهللُّ قال((ُّ:فيماُّسقتُّالسماءُّو ُّ
واحلنطةُّواحلبوبُّ،وأماُّالقثاء ُّوالبطيخُّوالرمانُّوالقصبُّفقد ُّعفاُّعنهُّرسولُّاهلل ُّ(  ُّ،)4قالُّاإلمامُّمالكُّ :السنةُّاليتُّالُّاختالف ُّفيهاُّ
عندناُّوالذيُّمسعتُّمنُّأهلُّالعلمُّأنهُّليسُّيفُّشيءُّمنُّالفواكهُّكلهاُّصدقةُّ( ُّ .ُّ)5
املقصودُّبالوقفُّشرعاُّ:حتبيسُّاألصلُّ،وتسبيلُّاملنفعةُّ ،وخالفُّاإلمامُّأبوُّحنيفةُّمجهورُّالعلماءُّيف ُّجوازُّالوقفُّولزومهُّ
ّّّّّّّالوقفُّ:
ً
( ُّ،)4وقدُّرويُّأنُّمال ًكا ُّقالُّلهُّأ بوُّيوسف ُّحبضرةُّالرشيدُّ:إنُّاحلبسُّأي ُّالوقف ُّ الُّجيوزُّفقال ُّلهُّمالك" ُّ :فهذهُّاألحباس؛ ُّأحباسُّ
رسولُّاهللُّخبيربُّوفدكُّوأحباسُّأصحابه؟ُّ"(  ُّ)2فاستدلُّبعملُّالرسولُّوعملُّالصحابةُّيفُّاملدينةُّاليتُّشاهدهاُّالناسُّوعرفوهاُّوهمُّعلىُّ
اطالعُّعليهاُّ،فالقرآنُّالكرميُّملُّيتعرضُّلذكرُّالوقفُّخبصوصهُّبلُّرغبُّيفُّالتصدقُّالعامُّويدخلُّالوقفُّيفُّهذاُّالعمومُّ.وكذلكُّوردتُّ
رضيُّاهللُّعنهُّأرضاُّخبيربُّقالُّ:ملُّأصبُّماالًُّقط ُّأنفسُّ
األخبارُّاليتُّتؤكدُّعملُّأهلُّاملدينةُّ ،منهاُّحديثُّابنُّعمرُّقالُّ:أصابُّعمر ُّ
ً

منهُّفكيفُّتأمرنُّبه؟ُّقال" ُّ إنُّشئتُّحبستُّأصلهاُّوتصدقتُّهبا"ُّفتصدقُّهباُّعمرُّيفُّالفقراءُّوالرقابُّويفُّسبيلُّاهللُّوالضيفُّوابنُّ

ُّ -ُّ8ت وثيقُّالسنةُّ:صُُّّ .345
ُُّّ -ُّ2املرجع ُّالسابقُّ:صُُّّ . 320
كدُّبعض اُّومعهاُّروايةُّأيبُّبردة ُّ
ًُّ
-ُّ3أخرجه ُّالبيهقيُّ:كتابُّالزكاةُّ،بابُّالصدقةُّفيماُّيزرعهُّاآلدميونُّ،مثُّقالُّ:هذهُّاألحاديث ُّكلهاُّمراسيلُّإال ُّأهناُّمنُّطرقُّخمتلفةُّفبعضهاُّي ؤ
 ُّ...ومعهاُّقولُّبعضُّالصحابةُّرضيُّاهللُّعنهمُّ.انظرُّ:السننُّالكربىُُّّ .830-821/4
-ُّ4البعل ُّ:هوُّماُّشربُّمنُّالنخيل ُّبعروقهُّمنُّاألرضُّمنُّغريُّسقيُّمساءُّ،السيحُّ:املاءُّاجلاريُّ ،النضحُّ:ماُّسقيُّبالد وايلُّ واالستسقاء ُّ،والن واضحُّاإلبلُّاليتُّيسقىُّعليهاُُّّ،
أخرجه ُّاحلاكمُّ والبيهقيُّ،انظرُّ:املستدركُّ، 408/8ُّ :السننُّالكربىُّ،كتابُّالزكاةُّ،بابُّالصدقةُّفيماُّيزرعهُّاآلدميونُّ .821/8ُّ:
 -ُّ5انظرُّ:املوطأُّ،كتابُّالزكاةُّ،بابُّماُّالُّزكاةُّفيهُّمنُّالف واكهُّ والقصبُّ والبقولُّ . 324/8ُّ،
 -ُّ4انظرُّ:ابنُّقدامةُّ/عمدةُّالفقهُّ:صُُّّ، 13انظرُّ:السرخسيُّ/املبسوطُّ، 28/88ُّ:الشليبُّ/أحكامُّالوصاياُّ والوقفُّ:صُُّّ .384
-ُّ2ابنُّالعريبُّ/أحكامُّالقرآنُّ . 843/2ُّ:
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السبيلُّ،الُّجناحُّعلىُّمنُّوليهاُّأنُّيأكلُّمنهاُّباملعروفُّ،أوُّيطعمُّصدي ًقاُّغريُّمتمولُّفيهُّ(  ُّ)8ويفُّاألثرُّعنُّجابرُّرضيُّاهللُّعنه((ُّ:ماُّ

بقيُّأحدُّمنُّأصحابُّرسولُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّلهُّمقدرةُّعلى ُّالوقفُّإالُّوقف))ُّ( ُّ ُّ)2

ّّّّّّّّخالصةّلما ّتقدمّ :إ ن ّأئمة ّالفقه ّوعلماءّاألمة ّبلغوا ّالغاية ّفي ّتوثيق ّالسنةّسنداّكما ّهو ّمشهورّ ،ومتنا ّبع ّرض ّالسننّ
الصحيحةّعلىّكتاب ّاهللّ،وعلىّالمشهورّمنّالسنن ّاألخرىّ،وعلىّفتاوىّجمهورّأصحاب ّرسولّاهللّصلىّاهللّعليه ّوسلمّ

والسيماّفيّالمدينةّموطن ّرسولّاهللّصلى ّاهللّعليه ّوسلمّ ،والكبارّمنّصحابته ّأتبعّالناسّله ّرضوانّاهللّعليهم ّثمّمنّك انّ
فيهاّمنّبعدهمّمنّالتابعين ّيسلكون ّتل ّالسبيل ّوالّيظنّفيهمّمخالفتهاّ .

ّّّّّّّ مثالّمماّاستقلتّبهّالسنةّفيّالعبادات( ّ )8
أحكاما ُّثبتتُّبالسنةُّالصحيحةُّ ُّ.
ُُُُُُُّّّّّّّسأكتفيُّبذكرُّثالثةُّأحكام ُّلكلُّ قسمُّمنُّأقسامُّالفقهُّ ُّويلحظُّيفُّكلُّقسمُّ ً

ُُُُُُُُّّّّّّّّ ففيّكتاب ّالطهارةّ :بابّالسواكّ :حديث ُّأيب ُّهريرةُّ :أن ُّرسول ُّاهللُّقال" ُّ :لوال ُّأنُّأشق ُّعلى ُّأميت ُّأو ُّعلى ُّ الناس ُّألمرمهمُّ
بالسواكُّمعُّكلُّصالة"ُّ(  ُّ،)4وحديثُّأيبُّموسىُّقال((ُّ:أتيتُّالنيبُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّفوجدتهُّيسنتُّبسواكُّبيدهُّيقولُّ"ُّ:أعُّأع"ُّ
والسواكُّيفُّفيهُّكأنهُّيتهوعُّ)ُّ( ُّ،)5وحديثُّحذيفةُّقال( ُّ:كانُّالنيبُّإذاُّقامُّمنُّالليلُّيشوصُّفاهُّبالسواك ُّ( .ُّ)4فاستحباب ُّالسواكُّ
ثبتُّبالسنةُّالفعليةُّوالقولية ُّ،كماّثبتتّأحكامّأخرىّكخصالّالفطرةّ،والمسحّعلىّالخفينّ،وولوغّالكلبّفيّاإلناءّ،ونجاسةّ
المذيّوغيرّلل ّ.ومنّأرادّاالستقصاءّفدونهّكتبّالسننّ .
ّّّّّّوفيّكتابّالصالةّ :األلانّوشفعهّ،وإيتارّاإلقامةّووردتّالسننّالتاليةّفيّلل ّ :حديثُّعنُّأيبُّحمذورةُّأنُّالنيبُّعلَّمه ُّهذاُّ
اُّرسولُّاهللُّأشهدُّأنُّحممداُّرسولُّاهللُّمثُّيعودُّ
ُّاهللُّأشهدُّأنُّحممد
األذانُّاهللُّأكربُّاهللُّأكربُّ أشهدُّأنُّالُّإلهُّإالُّاهللُّأشهدُّأنُّالُّإلهُّإال
ً
ً

اهللُّأشهدُّأنُّحممداُّرسولُّاهللُّحيُّعلىُّالصالةُّمرتنيُّحيُّ
ُّاهللُّأشهدُّأنُّالُّإلهُّإالُّاهللُّأشهدُّأنُّحممداُّرسولُّ
فيقولُّأشهدُّأنُّالُّإلهُّإال
ً
ً
2
علىُّالفالحُّمرتنيُّ،زادُّإسحاقُّ:اهللُّأكربُّاهللُّأكربُّالُّإلهُّإالُّاهللُّ() ُّ
ُُُُُُُّّّّّّّ وحديثُّابنُّعمرُّرضيُّاهللُّعنهُّكانُّيقولُّ:كانُّاملسلمونُّحنيُّقدمواُّاملدينةُّجيتمعونُّفيتحينونُّالصالةُّ،ليسُّينادىُّهلاُّ،فتكلمواُّ
اُّناقوساُّمثلُّناقوسُّالنصارىُّ،وقالُّبعضهمُّ:بلُّبوقًاُّمثلُّبوقُّاليهود؛ُّفقالُّعمرُّرضيُّاهللُّ
يوماُّيفُّذلكُّ،فقالُّبعضهمُّلبعضُّ:اختذو ً
ً
1
عنهُّ:أوالُّتبعثونُّرجالًُّيناديُّبالصالة؟ُّفقالُّرسولُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم"ُّ:ياُّباللُّ،قمُّفناد ُّبالصالة"ُّ( )ُّ،وحديثُّأنس ُّرضيُّ
اهللُّعنهُّقال((ُّ:ذكرواُّال نارُّوالناقوسُّ،فذكرواُّاليهودُّوالنصارىُّ،فأمرُّباللُّأنُّيشفعُّاألذانُّوأنُّيوترُّاإلقامة))ُّ( ُّ )1

وثبتُّفرضُّالصلواتُّاخلمسُّبالقرآن ُّالكرميُّوثبتُّحكمُّصالةُّالعيدينُّ،واالستسقاءُّ،والكسوفُّ،واجلنائز ُّبالسنةُّ .
ّّّّّّّّمثالّمماّاستقلتّبهّالسنةّفيّالمعامالت ّ:القسمُّالثانُّللفقه ُّاإلسالميُّقسمُّاملعامالتُّ ،والقاعدةُّاليت ُّبىنُّ
عليهاُّاملسلمونُّمعامالمهمُّالدنيويةُّقولهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم"ُّ:إنُّكانُّشيئاُّمنُّأمورُّدنياكم؛ُّفشأنكمُّبهُّ.وإنُّكانُّمنُّأمُّورُّدينكمُّ
ً

ُّ -ُّ8متفقُّعليهُّ،انظرُّ:صحيح ُّالبخاريُّ ،كتابُّالشروطُّ،بابُّالوقفُّ .314/4ُّ،ُّ) 2232(ُّ:
-ُّ2أخرجه ُّاخلصافُّبسنده ُّيفُّكتابهُّأحكام ُّالوقفُّ:صُُّّ .85
-ُّ3انظرُّ:خادمُّحسنيُّخبشُّ/القرآنيون ُّصُّ .28
 -ُّ4متفقُّعليهُّ،انظرُّ:حممدُّف ؤادُّعبدُّالباقيُّ/الل ؤلؤُّ واملرجانُّ،كتابُّالطهارةُّ،بابُّالس واكُّ) 842(ُّ،صُُّّ .11
-ُّ5يتهوعُّ:أيُّيتقيأ ُّ،واهل وعُّ:القيءُُّّ.متفقُّعليهُّ،انظرُّ:الل ؤلؤُّ واملرجانُّ،كتابُّالطهارةُّ،بابُّالس واكُّ(ُّ) 843صُُّّ .10
- 6يشوصُّ:أيُّيدلكُّأسنانه ُّ وينقها ُّ،متفقُّعليهُّ،انظرُّ:حممدُّف ؤادُّعبدُّالباقيُّ/الل ؤل ؤُّ واملرجانُّ:كتابُّالطهارةُّ،بابُّالس واكُّ(ُّ) 844صُُّّ .10
 ُّ -ُّ2قالُّاإلمامُّالنووي((ُّ:يفُّصحيح ُّمسلمُّيفُّأكثرُّ األصولُّيفُّأ ولهُّ:اهللُّأكربُّمرتنيُّووقعُّيفُّغريُّمسلمُّ:اهللُّأكربُّاهللُّأكربُّاهللُّأكربُّاهللُّأكربُّأربع ُّمراتُّ،قالُّالقاضيُّ
عياضُّرمحهُّاهللُّ:ووقعُّيفُّبعضُّطرقُّالفارسيُّيفُّصحيحُّمسلمُّأربع ُّمراتُّ،وكذلكُّاختلفُّيفُّحديث ُّعبدُّاهللُّبنُّزيد ُّيفُّالتثنية ُّ والتبيع ُّ،واملش هورُّفيهُّأربعُّ))..شرحُّ
صحيحُّمسلمُُّّ، 18/4أخرجه ُّمسلمُّ،كتابُّالصالةُّ،صفةُّاألذانُّ،انظرُّ:املرجع ُّالسابقُّ، 10/4ُّ:
 -ُّ1متفقُّعليهُّ،انظرُّ:الل ؤلؤُّ واملرجانُّ،كتابُّالصالةُّ،بابُّبدءُّاألذانُّ(ُّ .883ُّ)283
 ُّ -ُّ1متفقُّعليهُّ،انظرُّ:املرجع ُّالسابقُّ . 883ُّ)284(ُّ:
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فإيل"ُّ(  ُّ،)8وكانُّالضابطُّمنعُّكلُّماُّيثريُّالشحناءُّوالبغضاءُّبنيُّاملسلمنيُّفثبتُّيفُّالسننُّماُّيؤكدُّهذهُّالقاعدةُّيف ُّ املعامالتُّواألمثلةُّ
علىُّذلكُّكثرية ُّمنهاُّ :حديثُّأيب ُّسعيدُّاخلدريُّقالُّ :هنىُّرسولُّاهلل ُّعنُّلبستني ُّوعن ُّبيعتنيُّ:هنىُّعن ُّاملالمسةُّواملنابذةُّيف ُّالبيع؛ُّ
واملالمسةُّملسُّالرجلُّثوبُّاآلخرُّبيدهُّبالليلُّأوُّبالنهارُّوالُّيقلبهُّإال ُّبذلكُّ،واملنابذةُّأنُّينبذُّالرجلُّإىلُّالرجل ُّبثوبهُّوينبذُّاآلخرُّثوبهُّ
ويكونُّذلكُّبيعهماُّمنُّغريُّنظرُّوالُّتراضُّ،واللبستنيُّ:اشتمالُّالصماءُّ،والصماءُّ:أنُّجيعلُّثوبهُّعلىُّأحدُّعاتقيهُّ،فيبدوُّأحدُّشقيهُّ
ُّ،وحديثُّأيبُّهريرة ُّقالُّ:أنُّرسولُّاهللُّقالُّ:
ليسُّعليهُّثوبُّ،والِلبسةُّاألخرىُّاحتباؤهُّبثوبهُّوهوُّجالسُّليسُّعلىُّفرجهُّمنهُّشيءُّ( ُّ )2
"الُّتلقواُّالركبانُّوالُّيب عُّبعضكمُّعلىُّبيعُّبعضُّوالُّتناجشواُّوالُّيبعُّحاضرُّلبادُّوالُّتصرواُّالغنمُّومنُّابتاعهاُّفهوُّخبريُّالنظرينُّبعدُّأنُّ
حيتلبها؛ُّإنُّرضيهاُّأمسكهاُّ،وإنُّسخطهاُّردهاُّوصاعاُّمنُّمتر"ُّ( ُّ،)3حديثُّأيبُّمسعودُّاألنصاريُّرضيُّاهللُّعنهُّ:أنُّرسولُّاهللُّصلىُّ
ً
اهللُّعليهُّوسلمُّهنى ُّعنُّمثنُّالكلب ُّومهرُّالبغيُّوحلوانُّالكاهن ُّ(  ُّ،)4وغريُّهذه ُّاألحاديثُّالكثريُّمماُّتفردت ُّبهُّالسنةُّمن ُّاألحكامُّ
واليتُّمل ُّتردُّيف ُّالقرآنُّالكرميُّ .ولقد ُّاهتمُّالعلماء ُّبفصلهاُّعن ُّألوانُّالفنون ُّاألخرى ُّواستقلتُّمبصنفات ُّاقتصرتُّعلى ُّمجع ُّأحاديثُّ
األحكامُّفقطُّ( ُّ )5
ّّّّّّّّمماّاستقلتّبهّالسنةّافيّالنكاح ُّ :القسمُّالثالثُّيفُّالفقهُّاإلسالميُّأحكامُّالنكاحُّويلحقهاُّأحكامُّاملهرُّوالنفقةُّ
والرضاعُّوالطالقُّوثبتتُّأكثرُّأحكامُّهذاُّالقسمُّيفُّالقرآنُّ.ومماُّاستقلتُّبهُّالسنةُّماُّيليُّ:حديثُّأيبُّهريرةُّ:أنُّرسولُّاهلل ُّقال"ُّ:الُّ

جيمعُّبنيُّاملرأةُّوعمتهاُّ،والُّبنيُّاملرأةُّوخالتها"ُّ(  ُّ،)4وحديثُّابن ُّعمرُّ:أنُّرسولُّاهللُّهنىُّعنُّالشغارُّ.الشغارُّأنُّيزوجُّالرجل ُّابنتهُّ
وحديثُّأنسُّ:منُّالسنةُّ،إذاُّتزوجُّالرجلُّالبكرُّعلىُّالثيبُّ،أقامُّعندهاُّسبعاُّ،
علىُّأنُّيزوجهُّاآلخرُّابنتهُّ،ليسُّبينهماُّصداقُّ( ُّ،)2
ً
وقسم؛ُّوإذاُّتزوج ُّالثيبُّعلىُّالبكرُّأقامُّعندهاُّثالثًاُّ،مثُّقسمُّ( ُّ )1
ّّّّّّّّمثالّمماّاستقلتّبهّالسنةّفيّالحدودّوالجناياتُّ :ثبتتُّأكثرُّاحلدودُّبالقرآنُّالكرميُّإال ُّحكمّالردةّ،وحدّ
الخمرّ،والتعزيرُّ .ووردتُّفيهاُّاألحاديثُّالتالية ُّ :حديثُّعبدُّاهللُّقالُّ:قامُّفيناُّرسولُّاهللُّفقال"ُّ:والذيُّالُّإلهُّغريهُّ،الُّحيلُّدمُّرجلُّ
مسلمُّي شهدُّأنُّالُّإلهُّإالُّاهللُّوأنُّرسولُّاهللُّإالُّثالثةُّنفرُّ،التاركُّاإلسالمُّاملفارقُّللجماعةُُّّ -أوُّاجلماعةُُّّ -والثيبُّالزان ُّوالنفسُّ
بالنفس"ُّ(  ُّ،)1قالُّاإلمامُّالنوويُّ:والتاركُّلدينهُّاملفارقُّللجماعةُّفهوُّعامُّيفُّكلُّمرتدُّعنُّاإلسالمُّبأيُّردةُّكانتُّفيجبُّقتلهُّإنُّملُّ
ُّ،وحديثُّأنسُّقالُّ:جلدُّالنيبُّيفُّاخلمرُّ،باجلريدُّوالنعال؛ُّوجلدُّأبوُّبكرُّأربعنيُّ( ُّ،)80وحديثُّأيبُّبردةُّقالُّ:كانُّ
يرجعُّإىلُّاإلسالم ُّ
النيبُّيقول"ُّ:الُّجيلدُّفوقُّعشرُّجلداتُّإالُّيفُّحدُّمنُّحدودُّاهلل"ُّ(  ُّ،)88ويوجدُّيفُّكلُّمسألةُّعدةُّأحاديثُّمجعتُّيفُّكتبُّأحاديثُّ
ُّ،طلبا ُّلالختصارُّ .
األحكامُّواقتصرتُّعلى ُّأصحهاُّوأوضحهاُّداللة ً

ُّ ُّ- 1
 ُّ- 2متفقُّعليهُّ،انظرُّ:املرجع ُّالسابقُّ،كتابُّالبيوعُّ،بابُّإبطالُّبيعُّاملالمسةُّ واملنابذةُّ) 142(ُّ،صُُّّ . 421
 - 3النجشُّ:هوُّأنُّميدحُّالسلعةُّلينفقهاُّ ويروجهاُّ،أوُّيزيد ُّيفُّمثنهاُّوه وُّالُّيريد ُّشراءهاُّ،ليقعُّغريهُّفيها ُّ،متفقُّعليهُّ،الل ؤلؤُّ واملرجانُّ) 120(ُّ،صُّ.430
 ُّ- 4متفقُّعليهُّ،الل ؤل ؤُّ واملرجانُّ،كتابُّاملساقاةُّ،بابُّجترميُّمثنُّالكلبُّوحل وانُّالكاهنُّومهرُّالبغيُّ(ُّ) 8080صُّ .444
 - 5أشهرُّاملصنفاتُّيفُّعلمُّأحاديث ُّاألحكامُّ:معانُّاآلثارُّللطحاويُّ،وعمدةُّاألحكام ُّمنُّكالمُّخريُّاألنامُّعليهُّالصالةُّ والسالمُّللمقدسيُّوعليهُّ مخسةُّشروحُّ،دالئلُّ
األحكامُّمنُّأحاديث ُّالرسولُّعليهُّالصالةُّ والسالمُّليوسفُّبنُّشدادُّ،املنتقي ُّمنُّأخبار ُّاملصطفىُّالبنُّتيمية ُُّّ-اجلدُُّّ -احلرانُّوعليهُّشروحُّعديدة ُّأشهرهاُّنيلُّاألوطارُّ
للشوكانُّ،بلوغُّاملرام ُّمنُّأحاديث ُّاألحكامُّللقاضيُّاإلمامُّابنُّحجر ُّالعسقالنُّ وأهمُّشروحهُّسبلُّالسالمُّللصنعانُّ.انظرُّ:الباحثةُّ/مدخلُّلدراسةُّأحاديث ُّاألحكامُّ،جملةُّ
جامعةُّأمُّالقرىُّ،العددُُّّ .8481ُّ،81
ُّ ُّ -ُّ4
 ُّ -ُّ2متفقُّعليهُّ،انظرُّالل ؤلؤُّ واملرجانُّ:كتابُّالنكاحُّ،بابُّحترميُّنكاحُّالشغارُّ وبطالنهُّ(ُّ) 113صُُّّ . 314
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 -ُّ80متفقُّعليهُّ،انظرُّ:الل ؤلؤُّ واملرجانُّ،كتابُّاحلدودُّ،بابُّحدُّاخلمرُّ(ُّ) 8801صُُّّ .411
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خاتمةّالبحث ّ :فموضوعُّالسنةُّالنبويةُّوكوهناُّاملصدرُّاألساسيُّالثانُّللتشريعُّاإلسالميُّمنُّحيثُّاالحتجاجُّوالعمل؛ُّلهُّفهمُّعندُّ
علماءُّ السلفُّمتوسطُّبنيُّالغلوُّواجملافاةُّ،الغلو ُّ :الذيُّجيعلُّطائفةُّتثبتُّاحلاللُّواحلرامُّبسننُّملُّتصحُّعنُّالنيبُُّّ،وأخرىُّمتنع ُّجماوزةُّ

ظاهرُّاحلديث ُّوإنُّخالفُّإمجاعُّاملسلمنيُّوعملهمُّ،والمجافاة ُّ :اليتُّجتعلُّطائفةُّيطلقُّعليهمُّالقرآنيونُّيقولونُّ:إنُّالقرآنُّالكرميُّذك ُّرُّ
كلُّشيءُّوالُّحاجةُّمعهُّإىلُّالسنة ُّ،أماُّمجهورُّعلماءُّالسلفُّفسودتُّأحبارُّأقالمهمُّألوفُّاألوراقُّيوقرونُّالسنةُّويعظموهناُّويدافعونُّ
ُّهلاُّأقساما؛ ُّمتواترةُّوآحاداُّ ،صحيحة ُّأوُّضعيفةُّ ،وميزواُّبني ُّالسنن ُّاليتُّ
عنهاُّوحيتجون ُّهبا ُّ .فكان ُّهلمُّمعها ُّالتوثيق ُّوالتحقيقُّوجعلوا
ً
دالالمها ُّقطعية ُّواليت ُّدالالمها ُّظنيةُّ،كما ُّذكروا ُّالقرائن ُّاليت ُّتصرف ُّالعمل ُّعن ُّظاهر ُّالسننُّ .وذكرواُّكذلك ُّاألسباب ُّاليت ُّمتنع ُّمنُّ
االحتجاجُّببعضُّالسننُّ،كماُّمجعواُّبنيُّاألحاديثُّاليتُّظاهرهاُّالتعارضُّ،فأعملوهاُّوملُّيهملوهاُّ،ولقدُّأمجعُّعلماءُّالسلف ُّعلىُّقضيةُّ

تبينيُّالسنةُّلألحكامُّاجململةُّاليتُّوردتُّيفُّالقرآنُّالكرميُّ،وأنُّالسننُّالصحيحةُّختصصُّاآلياتُّالعامةُّ،وتقيدُّبعضُّاآلياتُّاملطلقةُّ .)8 (.

البحثّالتاسعّ:معّالقرآنيينّ،أسئلةّموجهةّلهم!ّ )0 (.
ُُُُُُّّّّّّ إنُّاملطلعُّعلىُّفكرُّمجاعةُّأهلُّالقرآنُّاملعاصرينُّجيدُّأهنمُّيرددونُّشبهاُّعفىُّعليهاُّالزمنُّ،وهذاُّديدنُّأهلُّالباطلُّدائماُّيعيدونُّ
ماُّفرغُّمنهُّلعلهمُّيصطادونُّضحاياُّجديدةُّمنُّالغافلنيُّ،وص دقُّاهللُّالعظيمُّالذيُّحكىُّمنهجُّالضالنيُّاملضلنيُّيفُّكتابهُّالعزيزُّفقالُّ:
{ماُّيقالُّلكُّإ الُّماُّقدُّقيل ُّللرسلُّمنُّقبلك}ُّ[فصلت ُّ،]43:وقالُّسبحانه{ُّ:قال ُّالذينُّمنُّقبلهمُّمثلُّقوهلمُّتشاهبت ُّقلوهبم}ُّ
[البقرةُُّّ،]881ُّ:2ومنكروُّالسنةُّ أراحُّاهللُّاألمةُّمنُّبالئهمُّـُّليسواُّخمتلفنيُّعنُّالغواةُّاآلخرينُّ،وهمُّلوُّقصدواُّاحلقُّ،ولوُّاستحيواُّمنُّ
رهبمُّتباركُّوتعاىلُّ،مثُّمنُّخلقه؛ُّلبح ثواُّعنُّاألجوبةُّاليتُّأجيبُّهباُّمنُّاقتدواُّهبمُّممنُّتقدمهمُّمنُّاملبتدعةُّالسابقنيُّ،وهاُّهيُّكتبُّ
أهلُّالعلمُّاملختلفةُّمألىُّبالردودُّعلىُّتلكُّالتشغيباتُّاليتُّشغبُّهباُّاألولونُّ،ولكنهمُّيلوكونُّاألقوالُّالعفنةُّ،وجيتونُّاآلراء ُّاملنتنةُّ،
ويغمضونُّأعينهمُّعنُّاألدويةُّالناجعةُّاليتُّفيها ُّ عالجُّأسقامُّقلوهبمُّ،ويتجاهلون ُّالبالسمُّالشافيةُّاليتُّهباُّيداوىُّهباُّزيغُّعقوهلمُّ .
أطروحامهمُّتغفلُّعموماُّالردودُّعلىُّشبههمُّ،وتطويُّذكرُّمواضعُّبيانُّماُّيستشكلون ُّ،إنُّهؤالءُّالناسُّيرومونُّاجلدل ُّللجدلُّ،
ُّ
ُُُُُُّّّّّّف
شأهنمُّشأنُّمنُّذكرواُّيفُّالقرآنُّالعزيزُّفقال{ُّ:ماُّضربوهُّلكُّإالُّجدالُّبلُّهمُّقومُّخصمون}ُّ[الزخرفُّ،]51ُّ:إنُّمنُّيطالعُّأدبياتُّ
أعداءُّالسنةُّمنُّالقرآنينيُّجيدهمُّيأتونُّيف ُّجلجهمُّبأدلةُّنقليةُّجلهاُّماُّساقهُّأسالفهم ُّمنُّقبلُّمنُّآياتُّقرآنيةُّانتزعوهاُّمن ُّسياقهاُّ،
وأولوهاُّعلىُّغريُّوجههاُّ،وحسبواُّأهنم ُّحسمواُّبذلكُّالنزاعُّمنُّاملسلمنيُّ،والعجيبُّأهنمُّقدُّيست شهدونُّبشيءُّمنُّاألحاديث ُّ النبويةُّ،
واألخبار ُّاملرويةُّ ،وهدفهم ُّالتشكيك ُّوالتشتيت ُّ ،وهم ُّعصابة ُّهدفها ُّإشغال ُّاألمة ُّعن ُّقضاياها ُّاملصرييةُّ ،وإهلاؤها ُّعن ُّسبيل ُّهنضتهاُّ
احلقيقيةُّ،وأىنُّلألمةُّذلكُّوالطابورُّاخلامسُّيفتُّيفُّعضدهاُّ،ويطعنهاُّيفُّظهرها؟ ُّ
ُُُُُّّّّّ قررُّكثريُّمنُّأهلُّالعلمُّلزومُّالتصديُّأله لُّالبدع؛ُّصيانةُّلألمةُّمنُّشرورهم؛ ُّ رويُّأنهُّقيلُّلإلمامُّأمحدُّابنُّحنبلُّ:الرجلُّيصومُّ
ويصليُّويعتكفُّأحبُّإليكُّأوُّيتكلمُّيفُّأهلُّالبدع؟ ُّ فقالُّ:إذا ُّقامُّوصلىُّواعتكفُّفإمناُّهوُّلنفسهُّ،وإذاُّتكلمُّيفُّأهلُّالبدع ُّفإمناُّ
هوُّللمسلمنيُّ،هذاُّأفضل ُّ،ورأىُّابنُّتيميةُّأنُّاإلمامُّأمحدُّقدُّبنيُّ ُّجبوابهُّذلكُّ« أنُّنفعُّهذاُّعامُّللمسلمنيُّيفُّدينهمُّمنُّجنسُّاجلهادُّ
يفُّسبيلُّاهلل؛ُّإذُّتطهريُّسبيلُّاهللُّودينهُّومنهاجهُّوشرعتهُّودفعُّبغيُّهؤالءُّوعدواهنمُّعلىُّذلكُّواجبُّعلىُّالكفايةُّباتفاقُّاملسلمنيُّ،
ولوالُّمنُّيقيمهُّاهللُّلدفعُّضررُّهؤالءُّلفسدُّالدينُّ،وكانُّفسادهُّأعظمُّمنُّفسادُّا ستيالءُّالعدوُّمنُّأهلُّاحلربُّ،فإنُّهؤالءُّإذاُّاستولواُّ
ملُّيفسدواُّالقلوبُّوماُّفيهاُّمنُّالدينُّإالُّتبعاُّ،وأماُّأولئكُّفهمُّيفسدونُّالقلوبُّابتداء»ُّ( ُّ .)3

ّ

 ُّ -ُّ8هذاُّالبحثُّمأخوذُّعنُّكتابُّ:ال سنةُّالنب وية ُّاملصدرُّالثانُّللتشريعُّاإلسالميُّومكانتهاُّدُّ.نورُّبنتُّحسنُّقاروتُّ،جممعُّامللكُّفهدُّص45-35ُّ:
ُّوتصرفُّ .
- 2هذاُّالبحث ُّعنُّكتابُّالقرآنيونُّ،نشأهمُُّّ-عق ائدهمُّ –ُّأدلتهمُّ،دُّ.عليُّحممدُّزينوُّ،دارُّالقبسُّ،دمشقُّ،طُّ2088ُّ/ 8م ُّ،صُّ 840-15ُّ:ب اختصار ُّ
«-ُّ3جمموعُّالفتاوى»ُُّّ .838ُّ/21
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ّّّّّّ« القرآنّوكفى»( ّ :)2
ُُُُُُّّّّّّ يكثرُّالقرآنيونُّألجلُّاكتفائهمُّاملزعوم ُّبالقرآنُّمنُّاالحتجاجُّبقوله ُّتعاىل{ُّ:ونزلناُّعليكُّالكتاب ُّتبياناُّلكلُّشيءُّوهدى ُّورمحةُّ
وبشرىُّللمسلمني}ُّ[النحل ُّ،]11ُّ:وبقولهُّسبحانه{ُّ:ماُّكانُّحديثاُّيفتىُّولكنُّتصديقُّالذيُّبنيُّيديهُّوتفصيلُّكلُّشيءُّوهدىُّ
ورمحةُّلقومُّيؤمنون} ُّ[يوسف ُّ،]888ُّ:بقوله ُّتعاىلُّ:عزُّوجل{ُّ :ماُّفرطنا ُّيفُّالكتابُّمن ُّشيء}ُّ[األنعامُّ ]31ُّ:زاعمنيُّأن ُّالقرآنُّ
ميُّيصرح ُّبأنهُّيغينُّبنفسهُّغناءُّكامالُّعنُّأيُّشيءُّهوُّغريهُّ،والُّحاجة ُّمعهُّإىلُّشيءُّمنُّدونهُّ .
الكر ُّ
ُُُُُُّّّّّّواجلوابُّعلىُّهذاُّالزعمُّمنُّوجهني ُّ :األولُّ:إنناُّالُّنسلمُّأنُّاملرادُّيفُّهذهُّاألخريةُّعلىُّالراجحُّالذيُّملُّيكدُّيرُّاملفسرونُّغريهُّ
( ُّ)2ـُّملاُّيوحيُّبهُّسياقهاُّومتاثلُّمعناهاُّمعُّغريهاُّ ،هوُّاللوحُّاحملفوظُّ،فاآليةُّبتمامها{ُّ:وما ُّمنُّدابةُّيفُّاألرضُّوالُّطائرُّيطري ُّجبناحيهُّ
إالُّأممُّأمثالكمُّماُّفرطناُّيفُّالكتابُّمنُّشيءُّمثُّإىلُّرهبمُّحيشرون}ُّ[األنعامُّ:اآليةُّ ُّ،]31وعلىُّمثالُّهذهُّاآليةُّجندُّقولهُّسبحانهُّيفُّ
نفسُّالسورة{ُّ:وعنده ُّمفاتحُّالغيب ُّالُّيعلمها ُّإالُّهوُّويعلم ُّماُّيف ُّال ربُّوالبحر ُّوماُّتسقطُّمن ُّورقةُّإال ُّيعلمهاُّوال ُّحبةُّيف ُّظلماتُّ
األرضُّوالُّرطبُّوالُّيابسُّإالُّيفُّكتاب ُّمبني}ُّ[األنعام ُّ،]51ُّ:وقوله{ُّ:وماُّمنُّدابةُّيفُّاألرضُّإالُّعلىُّاهللُّرزقهاُّويعلم ُّمستقرهاُّ
ومستودعهاُّكلُّيفُّكتابُّمبني}ُّ[هود ُّ،]4ُّ:وقوله{ُّ:وكلُّشيءُّأحصيناهُّكتابا}ُّ[النبأُّ،]21ُّ:وقوله{ُّ:إناُّحننُّحنييُّاملوتى ُّونكتبُّ
ماُّقدمواُّوآثارهمُّوكلُّشيءُّأحصيناهُّيفُّإمامُّمبني}ُّ[يس ُّ،)8(ُّ]82ُّ:وقوله{ُّ:قالُّعلمهاُّعندُّريبُّيفُّكتابُّالُّيضلُّريبُّوالُّينسى}ُّ
[طهُُّّ...ُّ]52ُّ:20وآياتُّعديدةُّأخرىُّ .
ُُُُُُُّّّّّّّ مثُّإنُّاآلياتُّكلها ُّهيُّمكيةُّوملُّيكنُّنزلُّكثريُّمنُّالقرآن ُّـُّمماُّفيهُّاألحكامُّالتشريعية ُّـ ُّفكيفُّيكونُّالقرآنُّحينئذُّتبيانا ُّلكلُّ
شيء؟ ُّ ُّولوُّكانُّكذلكُّلوجدُّفيهُّاملشركونُّمطعنا ُّللتكذيبُّ،ومنعىُّعلىُّرسولُّاهلل ُّصلى ُّاهللُّعليهُّوسلمُّباالفتاءُّ ،ومعُّالتسليم ُّبأنُّ
املقصودُّيفُّاآليةُّالقرآنُّالكرمي!ُّ فإنُّهذاُّالعامُّيفُّاآليةُّهوُّ«منُّالعامُّالذيُّأريدُّبهُّاخلاصُّفيكونُّاملعىنُّ:ماُّفرطناُّيفُّشيءُّبكمُّإليهُّ
حاجة ُّإالُّوبيناه ُّيفُّالكتابُّإماُّنصاُّ،وإماُّجممالُّ،وإماُّداللة»ُّ( ُّ،)3وذكرُّاإلمامُّالقرطيب ُّهذاُّالقولُّبقولهُّ :
ُُُُُُّّّّّّ« وقيلُّ:أيُّ:يفُّالقرآنُّ.أيُّ:ماُّتركناُّشيئاُّمنُّأمرُّالدينُّإالُّوقدُّدللناُّعليهُّيفُّالقرآنُّ،إماُّداللةُّمبينةُّمشروحةُّ،وإماُّجم ملةُّيتلقىُّ
بياهناُّمنُّالرسولُّعليهُّالصالةُّوالسالمُّ،أوُّمنُّاإلمجاعُّ،أوُّمنُّالقياسُّالذيُّثبتُّبنصُّالكتابُّ،قالُّاهللُّتعاىل{ُّ:ونزلناُّعليكُّالكتابُّ
تبياناُّلكلُّشيء}ُّ[النحلُّ،] 11ُّ:وقال{ُّ:وأنزلناُّإليكُّالذكرُّلتبنيُّللناسُّماُّنزلُّإليهم}ُّ[النحلُّ،]45ُّ:وقال{ُّ:وماُّآتاكمُّالرسولُّ
فخذوهُّوماُّهناكمُّعنهُّفانتهوا}ُّ[احلشر ُّ،]2ُّ:فأمجلُّيفُّهذهُّاآليةُّوآيةُّالنحلُّماُّملُّينصُّعليهُّمماُّملُّيذكرهُّ،فصدقُّخربُّاهللُّبأنهُّماُّ
فرطُّيفُّالكتابُّمنُّشيءُّإالُّذكرهُّ ،إماُّتفصيالُّوإماُّتأصيال؛ُّوقال{ُّ:اليومُّأكملتُّلكمُّدينكم}»ُّ( ُّ .)4
ُُُُُُُُّّّّّّّّوأماُّالوجهُّالثانُّ :
ُُُُُُُّّّّّّّفإنُّالداللةُّ اللغوية ُّاملفهومةُّمن ُّلفظةُّ«كل»ُّ يف ُّاآليتنيُّاألوليني ُّمبعىنُّالعموم ُّاملطلقُّالذيُّال ُّخيرجُّعنه ُّشيءُّغري ُّمقصودة؛ُّ
بدليلني ُّ :أوهلماُّ :أن ُّالعربُّتستعمل ُّلفظة ُّ«كل» ُّوتريدُّهبا ُّخصوصا ُّتقصده ُّ .واالحتجاج ُّليس ُّبشيء ُّقدُّيشكك ُّبه ُّالقرآنيون ُّبلُّ
يحُّ
بالقرآنُّنفسهُّ،فهاُّهوُّاهللُّعزُّوجلُّحيكيُّلناُّعنُّ ريحُّقومُّعاد{ُّ:تدمرُّكلُّشيءُّبأمرُّرهبا}ُّ[األحقاف ُّ،]25ُّ:فهلُّدمرتُّهذهُّالر ُّ
كلُّشيءُّعلىُّاإلطالق؟ُّوهلُّدمرتُّاجلبالُّوالوديانُّ،والسماواتُّواألرضُّ....ُّ،؟ُّ إهناُّملُّتدمرُّإالُّقومُّعادُّوماُّيتعلقُّهبمُّ،وملُّتتعدهمُّ
إىلُّشيءُّغريهم؛ُّ{فأصبحواُّالُّيرىُّإالُّمساكنهم}ُّ[األحقافُّ .]25ُّ:
انُّكتابُّلكبريهمُّالذيُّعلمهمُّالسحر؛ُّالدكتورُّأمحدُّصبحيُّمنصور !ُّطباعةُّمؤسسةُّ
ُّ
«-ُّ8القرآن ُّوكفى»ُّ منهجُّعلينُّصريح ُّلفرقةُّالقرآنينيُّ ،وهذهُّالعبارة ُّاملشؤومةُّعن و
االنتشارُّالعريب ُّـُّبريوتُّ(علمانيةُّمتخصصة)ُّ،مثُّتسربُّإىلُّبعضُّالبالدُّاإلسالمية ُّـُّوقدُّحظرُّفيهاُّـُّ ُّ
 -ُّ2ملُّيرُّالطربيُّغريه ُّ،وملُّينقلهُّعنُّأحدُّ،وهوُّالذيُّينقلُّاألق والُّاملختلفةُّيفُّكلُّآيةُّ،ينظر«ُّ:تفسريُّالطربي»ُُّّ، 231ُّ -ُّ234ُّ/ 2وُّ«تفسريُّابنُّأيبُّحامت»ُُّّ ،8214ُّ/4
وُّ«تفسريُّابنُّكثري»ُّ . 813ُّ/ 2وأماُّالقولُّاآلخرُّ(القرآن)ُّفقدُّعزاهُّابنُّاجلوزيُّيفُّ«زادُّاملسري»ُُّّ 35ُّ/3لعطاءُّعنُّابنُّعباسُّ ُّ،
ُّ -ُّ3قالهُّابنُّاجلوزي ُّيفُّ«زاد ُّاملسري»ُُّّ .35ُّ/ 3
«ُُّّ -ُّ4اجلامعُّألحكامُّالقرآن»ُُّّ .328ُّ/ 1
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ُُُُُُّّّّّّ وثانيهماُّ:الواقعُّاملرئيُّاحملسوسُّاملشاهدُّيفُّكلُّزمانُّومكانُّ،منُّأنُّمثةُّأشياءُّالُّتعدُّوالُّحتصىُّملُّيبينهاُّالقرآنُّ،منُّمثلُّكيفيةُّ
تنفيذُّأوامرهُّبالصالةُّعلىُّسبيلُّاملثالُّ.ودعوناُّمنُّاختالفُّفقهاءُّاألمةُّاإلسالميةُّحولُّ«جزئيات»ُّيفُّالصالةُّ،فإنناُّل نُّحنتجُّبهُّ،بلُّ
سنحتج ُّباخت الفكم ُّـُّمعاشر ُّالقرآنيني ُّـُّحولُّالصالةُّ :
ُُُُُُُّّّّّّّ إنُّبعضُّالقرآنينيُّيرىُّأنُّالقرآنُّالكرميُّيفرضُّعلىُّاملسلمُّأنُّيصليُّيفُّكلُّوقتُّمنُّأوقاتُّالصالةُّأكثرُّمنُّركعةُّ،وملُّحيددُّ
لهُّعدداُّخمصوصاُّوتركهُّيتصرفُّكماُّيشاءُّ،وإن ُّاإلنسانُّجيبُّعليهُّأنُّيصليُّركعتنيُّعلىُّاألقلُّ،ولهُّأنُّيزيدُّعلىُّذلكُّماُّشاء ُّأنُّ
يزيدُّحبيثُّالُّخيرجُّعنُّاالعتدالُّوالقصدُّ ُّ ...وبعدُّذلكُّفللمسلمُّاالختيارُّفيماُّيفعلُّعلىُّحسبُّماُّجيدهُّمنُّنفسهُّومنُّقوتهُّ،أماُّ
الصالةُّاملعروفةُّاليومُّمبواقيتهاُّوهيئامهاُّ،فماُّكانُّيعرفهاُّالرسولُّنفسهُّوالُّأصحابهُّ،وهيُّغريُّواجبةُّعلىُّاألمةُّاإلسالميةُّيفُّمجيعُّاألُّزمنةُّ
واألمكنةُّ،أوُّفهيُّالُّتدلُّعلىُّوجوبُّماُّفوقُّالركعتنيُّ(  ُّ،)8ويزعمُّأنهُّإذاُّكناُّوليسُّعندناُّدليلُّقطعيُّعلىُّوجوبُّهذهُّاألعدادُّمنُّ
الصلواتُّوالركعاتُّ،واهللُّالُّيتعبدناُّبالظنُّ،وحيثُّأنُُّّهذاُّاألمرُّملُّيصلُّإليناُّبالتواترُّالقويلُّدلُّذلكُّعلىُّأنُّاهللُّالُّيري دُّمناُّاحملافظةُّ
علىُّه ذهُّاألعدادُّ،واالستماتةُّعليها ُّ( ُّ !!!!.)2
ُُُُُُُّّّّّّّ باملقابلُّجندُّأحدُّالقرآنينيُّيرفضُّكلُّماُّسبقُّ،ويلزمُّبأنُّالصلواتُّكلهاُّتؤدىُّركعتنيُّركعتني ُّ( ُّ،)3وهوُّيرىُّأهناُّيفُّطريفُّالنهارُّ
أيُّ:يفُّأولهُّ(صالةُّالصبح)ُّ،وآخرُّالنهارُّ(صالةُّاملغرب)ُّ،ويفُّطريفُّالليلُّأيُّ:يفُّأولهُّ(صالةُّ الفجر)ُّ ،ويفُّآخرهُّ(صالةُّالعشاء)ُّ،أماُّ
صالةُّالظهرُّفهيُّمنُّالفروضُّاليتُّالُّذكر ُّهلاُّيفُّالقرآنُّ،وهيُّمنُّالفروضُّاليتُّزادهاُّأعداءُّاإلسالمُّ( ُّ .)4
ُُُُُُُّّّّّّّ بلُّجيعلهاُّبعضُّالقرآنينيُّستا؛ُّحيثُّيزيدُّعلىُّالصلواتُّاألربع ُّالسابقةُّصاليتُّالظهرُّوالليل!ُّأماُّالظهر؛ُّفهيُّتبدأُّعنده ُّمنُّ
ساعةُّتوسطُّا لشمسُّكبدُّالسماءُّ،وإىلُّأنُّيصريُّظلُّكلُّشيءُّمثله!ُّوأماُّصالةُّالليل؛ُّفهيُّعندهُّاثنتنيُّ:صالةُّالليلُّاألوىلُّمنُّدلوكُّ
الشمسُّإىلُّالغسقُّباستمرارُّغريُّمنقطعُّ،والثانيةُّمنُّغيابُّالشفقُّإىلُّمنتصفُّالليلُّ،وأماُّصالة ُّقيامُّالليلُّفهي ُّمندوبةُّعندهُّ( ُّ،)5
وهذاُّيناقضُّماُّتؤكدهُّالطائفةُّاآلن ُّعلىُّموقعهاُّ«أهلُّالقرآن» ُّ،وهيُّتكفيُّبنقلهاُّبالتواترُّالعملي؛ُّحيثُّيقولُّالدكتورُّأمحدُّصبحيُّ
منصور «ُّ:التواترُّهوُّاملتوارثُّالذيُّتتمسكُّبهُّاألغلبيةُّمنُّعباداتُّوثقافاتُّ،وفيهُّالصحيحُّوالفاسدُّ،لذاُّيكونُّمرجعُّاحلكمُّفيهُّهللُّ
تعاىلُّيفُّالقرآنُّالكرميُُّّ...ويفُّنظرةُّسريعةُّإىلُّالتدي نُّالعمليُّللمسلمنيُّجندُّفيهُّاملتوارثُّالصحيحُّمثلُّوجودُّالقرآنُّالكرميُّبينناُّحمفوظاُّ
منُّلدنُّاهللُّتعاىلُّبكتابتهُّوقراءتهُّوالذيُّيقفُّضدُّحماوالتُّاإلحلادُّفيماُّيسمىُّبعلومُّالقرآنُّالتاثيةُّ(املتواترةُّأيضا)ُّ،وجندُّتواتراُّيفُّأداءُّ
الصالةُّتبلغُّصحته ُّفوقُّالتسعنيُّيف ُّاملائةُّ،وجندُّ مالمح ُّأخرىُّمنُّالتواتر ُّالصحيحُّيفُّجوانب ُّأخرىُّتراثيةُّ،كماُّجندُّأخطاء ُّفادحةُّ
وابتداعاتُّيفُّالدينُّالُّسبيلُّإىلُّحصرها» ُّ( ُّ .)4
فياُّأيهاُّالقرآنيونُّ ُّ...اتفقواُّفيماُّبينكمُّمثُّجادلوناُّ .

ّّّّّّّ السلطةّالتشريعيةّهللّوحدهّ :
ُُُُُّّّّّيرددُّالقرآنيونُّناعنيُّعلىُّاملسلمنيُّحتكيمُّرسولُّاهللُّ ،واختاذُّسنتهُّشرعاُّ قولهُّتعاىل{ُّ:إنُّاحلكمُّإالُّهلل}ُّ[األنعامُّ،]52ُّ:وينفونُّ
عنهُّأنهُّحيرمُّشيئاُّأوُّحيللهُّ،وأنهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّكانُّالُّيزيدُّعنُّااللتزامُّمباُّيفُّالقرآنُّالكرميُّمماُّحللُّأوُّحرمُّ،ويستشهدونُّبق ُّولهُّ
عزُّوجل{ُّ:ياُّأيها ُّالنيبُّملُّحترمُّما ُّأحلُّاهللُّلك ُّتبتغيُّمرضا تُّأزواجكُّواهلل ُّغفورُّرحيم}ُّ[التحرميُّ ،]8ُّ:وقولهُّسبحانه{ُّ:يا ُّأيهاُّ

 ُّ -ُّ8هذاُّالقائلُّهوُّالدكتور ُّتوفيقُّصدقيُّأحدُّأ وائلُّالقرآنيني ُّيفُّمصرُّ،ينظرُّماُّكتبهُّيفُّمقالهُّ«اإلسالمُّه وُّالقرآنُّوحده» ُّيفُّ«جملةُّاملنار» ُّاجمللدُّ/1صُُّّ .520ُّ-ُّ 582
ُُّّ- 2ينظر«ُّ:جم لةُّاملنار»ُّاجمللدُّ/ 1صُُّّ . 128ُّ،120
- 3ينظر«ُّ:الصالة» ُّللمدعوُّحممدُّجنيب ُّصُُّّ،45وُّ«البيانُّبالقرآ ن»ُّللمدعوُّمصطفىُّاملهدويُُّّ .823ُّ/8
- 4ينظر«ُّ:الصالة» ُّصُُّّ. 442ُّ -ُّ 452ف هلُّخمالفوهُّمنُّالقرآنيني ُّالذينُّالُّيرونُّرأيهُّهمُّمنُّأعداءُّاإلسالمُّأيضاُّ .
- 5ينظر«ُّ:البيانُّالقرآن» ُّملصطفىُّاملهدويُّ.883ُّ-ُّ 802ُّ/ 8
«ُّ- 6موقعُّأهلُّالقرآن»ُّ:مقالُّ«الت واتر»ُّ .
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النيبُّإناُّأحللناُّلكُّأزواجكُّالاليتُّآتيتُّأجورهنُّوماُّملكتُّميينكُّمماُّأفاءُّاهللُّعليك}ُّ[األحزابُّ،)8 (ُّ]50ُّ:ويروقُّهلمُّأنُّيذكرواُّ
قولهُّتعاىلُّعنُّاملشركني{ُّ:وحرمواُّماُّرزقهمُّاهللُّافتاءُّعلىُّاهلل}ُّ[األنعام ُّ،]840ُّ:وقوله{ُّ:والُّتقولواُّملاُّتصفُّألسنتكمُّالكذبُّهذاُّ
حاللُّوهذاُّحرامُّلتفتواُّعلىُّاهللُّالكذبُّإنُّالذينُّيفتونُّعلىُّاهللُّالكذبُّالُّيفلحون}ُّ[النحلُّ،]884ُّ:وحيلوُّهلمُّأنُّيرددواُّقولهُّ
تعاىل{ُّ:إنُّأتبعُّإالُّماُّيوحى ُّإيل}ُّ[األنعامُُّّ50ُّ:4يونسُّ:اآلية]ُّ .
ّّّّّّّّوالجواب ّعلىّهذاّمنّوجوهّ :
ُُُُُُُّّّّّّّ األولُّ:أماُّقولهُّتعاىل{ُّ:إنُّاحلكمُّإالُّهلل}ُّفهوُّمنتزعُّمنُّثالثُّآيات ُّ :أماُّاآليةُّاألوىلُّفهيُّردُّعلىُّطلبُّالكفارُّاآلياتُّمنهُّ
صلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّ،فذكر ُّهلمُّأنُّاألمرُّبيدُّاهلل ُّوحدهُّ،وليسُّاملرادُّحبال ُّالتحرميُّوالتحليل ُّ،قالُّتعاىل{ُّ:قل ُّإنُّعلىُّبينةُّمن ُّريبُّ
ُّوكذبتمُّبهُّماُّعنديُّماُّتستعجلونُّبهُّإنُّاحلكمُّإالُّهللُّيقصُّاحلقُّوهوُّخريُّالفاصلنيُّ(ُّ) 52قلُّلوُّأنُّعنديُّماُّتستعجلونُّبهُّلقضيُّ
األمرُّبيينُّوبينكمُّواهللُّأعلمُّبالظاملني}ُّ[األنعام ُّ،]51ُّ -ُّ 52ُّ:وأماُّاآليةُّالثانيةُّفهيُّنصيحةُّمنُّسيدناُّيوسفُّعليهُّالصالةُّوالسالمُّ
بادةُّاألوثانُّ،والُّذكرُّفيهاُّحلاللُّأوُّحرامُّ،قالُّعزُّوجل{ُّ:ياُّصاحيبُّالسجنُّأأربابُّمتفرقونُّخريُّأمُّاهللُّالواحدُّ
ُّ
للسجيننيُّمعهُّبتكُّع
القهارُّ(ُّ) 31ماُّتعبدونُّمنُّدونهُّإالُّأمساءُّمسيتموهاُّأنتمُّوآباؤكمُّماُّأنزلُّاهللُّهباُّمنُّسلطانُّإنُّاحلكمُّإالُّهللُّأمرُّأالُّتعبدواُّإالُّإياهُّ
ذلكُّالدينُّالقيمُّولكنُّأكثرُّالناسُّالُّيعلمون}ُّ[يوسف ُّ،]40ُّ-ُّ 31ُّ::وأماُّاآليةُّالثالثةُّفهيُّبيانُّمنُّسيدناُّيعقوبُّعليهُّالسالمُّ
لبنيهُّأنهُّالُّميلكُّهلمُّشيئاُّ،والُّإ حياءُّفيهاُّحبرمةُّأوُّحلُّلشيءُّأبدا ُّ،قالُّجلُّوعال{ُّ:وقالُّياُّبينُّالُّتدخلواُّمنُّبابُّواحدُّوادخلواُّ
منُّأبوابُّمتفرقةُّوماُّأغينُّعنكمُّمنُّاهللُّمنُّ شيءُّإنُّاحلكمُّإالُّهللُّعليهُّتوكلت ُّوعليهُّفليتوكلُّاملتوكلون} ُّ[يوسفُّ .]42ُّ:
ُُُُُُُّّّّّّّمثُّإنناُّجندُّأنُّاهللُّتعاىلُّقد ُّنفىُّاإلميانُّعمنُّملُّحيكمُّالرسول ُّ،فقالُّسبحانه{ُّ:فالُّوربكُّالُّيؤمنونُّحىتُّحيكموكُّفيماُّشجرُّ
بينهمُّمثُّالُّجيدواُّيفُّأنفسهمُّحرجاُّمماُّقضيتُّويسلمواُّتسليما}ُّ[النساء ُّ،]45ُّ :وقال{ُّ:وإذاُّدعواُّإىلُّاهللُّورسولهُّليحكمُّبينهمُّإذاُّ
فريقُّمنهمُّمعرضونُّ(ُّ) 41وإنُّيكنُّهلمُّاحلقُّيأتواُّإليهُّمذعننيُّ(ُّ) 41أيفُّقلوهبمُّمرضُّأمُّارتابواُّأمُّخيافونُّأنُّحييفُّاهللُّعليهمُّورسولهُّ
أولئكُّهمُّاملفلحونُّ
ُّ
بلُّأولئكُّهمُّالظاملونُّ(ُّ) 50إمناُّكانُّقولُّاملؤمننيُّإذاُّدعواُّإىلُّاهللُّورسولهُّليحك مُّبينهمُّأنُّيقولواُّمسعناُّوأطعناُّو
(ُّ) 58ومنُّيطعُّاهللُّورسولهُّوخيشُّاهللُّويتقهُّفأولئكُّهمُّالفائزون}ُّ[النور ُّ،]52ُّ-ُّ41ُّ::فاالحتكامُّإىلُّمنُّالُّحيكمُّعبثُّوهراءُّينزهُّ
القرآنُّالكرميُّعنهُّ،وهوُّيثبتُّلرسولُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّخاصيةُّاحلكمُّ .
ُُُُُُُّّّّّّّفإنُّقالُّ القرآنيونُّ:املرادُّجمردُّالقضاءُّوالفصلُّيفُّاخلصوماتُّدونُّاستقاللُّبالتشريع؛ُّكماُّهوُّحالُّالقاضيُّالعاديُّمن ُّالناسُّ
الُّحيكمُّمنُّعندُّنفسهُّ،بلُّمبا ُّبنيُّيديهُّمنُّاملوادُّالقانونيةُّ،بدليلُّقولهُّتعاىل{ُّ:فيماُّشجرُّبينهم}ُّ[النساءُُّّ:4اآليةُُّّ .]45
قلناُّهلمُّ :هلُّمنصب ُّالقضاء ُّالدنيويُّيتط لب ُّأنُّال ُّجيد ُّاملرءُّيف ُّنفسهُّتضايقا ُّما ُّمنُّحكم ُّالقاضيُّعليه ُّبشيء ُّماُّ،وأن ُّيسلم ُّلهُّ
تسليماُّكامالُّ( )2؟ُّ وأينُّوجهُّاإلميانُّيفُّالرضوخُّحلكمُّقاضُّأياُّكانُّيفُّأمرُّمنُّأمورُّالدنياُّ،ومشكالتُّاخلالئقُّ،وهلُّإذاُّقبلُّإنسانُّ
حبكمُّقاضُّيفُّحمكمةُّماُّيؤجرُّعليه ُّ،فإنُّكانُّذلكُّجملردُّالقضاءُّومل ُّيكنُّخصوصيةُّللنيبُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم؛ُّلشاركهُّفيهاُُّّكلُّقاضُّ
تصدىُّللحكمُّيفُّقضايا ُّالعبادُّ .
ُُُُُُُُّّّّّّّّ وأيةُّخصوصيةُّستكونُّلرسولُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّوهوُّجمردُّناقلُّحلكمُّيفُّالقرآن؛ُّحىتُّيؤكدُّأمرُّااللتزامُّبقولهُُُُّّّّ،واالنقيادُّ
حلكمهُّبكلُّهذهُّاملؤكداتُّيفُّاآليةُّالكرميةُّ .
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ُّبأنُّرسولُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّالُّيشرع ُّ،والُّحيلل ُّ،والُّحيرم«ُّ:،موقعُّأهلُّالقرآن»ُّ:مقالُّ«لبس ُّالذهبُّللرجالُّحالل»ُّللمدعوُّعليُّعبدُّاجل واد.
ُّ
يقولُّ القرآنيني ُّ-الكمالُّيفُّاآليةُّمستفادُّمنُّالتوكيد ُّباملفعولُّاملطلقُّ .
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ّّّّّّّّالوجهّالثاني ّ :أما ُّاالستشهادُّبقوله ُّتعاىل{ُّ:يا ُّأيهاُّالنيب ُّملُّحترمُّما ُّأحلُّاهلل ُّلكُّتبتغي ُّمرضاتُّأزواجك ُّواهللُّغفور ُّرحيم}ُّ
[التحرمي ُّ،]8ُّ:فداللتهُّواضحةُّيفُّأنهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّحرمُّماُّحرمهُّلريضيُّبعضُّنسائهُّ،وأنُّملُّحيرمهُّتشريعاُّ،ومعاذُّاهللُّأنُّيكونُّ
فيماُّنزلُّعلى ُّ رسولُّاهللُّيفُّاملشركنيُّماُّتذكرونُّمنُّقولهُّتعاىل{ُّ:وحرموا ُّماُّرزقهمُّاهللُّافتاءُّعلىُّاهلل}ُّ[األنعامُّ .]840ُّ:
ُُُُُُُّّّّّّّ وقوله{ُّ:والُّتقولواُّملاُّتصفُّألسنتكمُّالكذبُّهذاُّحاللُّوهذاُّحرامُّلتفتواُّعلىُّاهللُّالكذبُّإنُّالذينُّيفتونُّعلىُّاهللُّالكذبُّ
الُّيفلحون}ُّ[النحلُّ]884ُّ:مثُّيسلكُّ سبيلهمُّ،ولعلكمُّالُّتنسونُّأنُّسوريتُّاألنعامُّوالنحلُّمكيتانُّ،والنيبُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّملُّ
وإنهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم ُّحنيُّ
ُّ
يكنُّعندهُّأزواجُّ،بلُّزوجةُّواحدةُّفحسبُّ ،وصارتُّاألزواجُّلديهُّيفُّاملدينةُّإذُّنزلت ُّسورةُّالتحرميُّ،
حرمُّعلى ُّنفسهُّملُّحيرمُّذلكُّتشريعا ُّلنفسهُّ .
ُُُُُُُّّّّّّّبلُّإنهُّأق سمُّأنُّالُّيأكلُّعسلُّاملغافريُّ ،أوُّأنُّالُّيدخلُّعلىُّإحدىُّزوجاته؛ ُّفعوتبُّعلىُّقسمهُّالذيُّفيهُّبونُّمن ُّالقسطُّ
املطلوبُّمنهُّ،فعلُّذلكُّاجتهاداُّهبدفُّإرضاء ُّبعضُّح الئله؛ُّفالُّشاهدُّلكمُّهبذهُّاآليات ُّ ،والذيُّينسفُّماُّيراهُّأولئكُّمن ُّسلبُّ
يحُّالقرآنُّالتحليلُّالتحرميُّإىلُّرسوله ُّصلىُّاهلل ُّعليهُّوسلمُّ،قال ُّاهللُّ
ُّ
رسولُّاهللُّسلطةُّالتحرميُّوالتحليلُّأن ُّاهللُّتعاىلُّقدُّن سبُّيف ُّصر
تباركُّوتعاىل ُّيصف ُّاملؤمنني{ُّ :الذين ُّيتبعون ُّالرسول ُّالنيب ُّاألمي ُّالذي ُّجيدونه ُّمكتوبا ُّعندهم ُّيف ُّالتوراة ُّواإلجنيل ُّيأمرهم ُّباملعروفُّ
وينهاهمُّعنُّاملنكرُّوحيل ُّهلمُّالطيباتُّوحيرم ُّعليهمُّاخلبائثُّويضعُّعن هم ُّإصرهمُّواألغاللُّاليتُّكانتُّعليهم ُّفالذينُّآمنواُّبه ُّوعزروهُّ
ونصروه ُّواتبعواُّالنورُّالذيُّأنزلُّمعهُّأولئكُّهمُّاملفلحون} ُّ[األعرافُّ .]852ُّ:
فأخربوناُّ
ُُُُُُّّّّّّ ويقولُّآمراُّهؤالءُّاملؤمنني{ُّ:قاتلواُّالذينُّالُّيؤمنونُّباهللُّوالُّباليومُّاآلخرُّوالُّحيرمونُّماُّحرمُّاهللُّورسوله}ُّ[التوبةُّ ُّ،]21ُّ:
أيهاُّالقرآنيونُّ:ماُّاملرادُّمنُّاآليتني؟ُّ إنُّزعمتمُّأنهُّخيربُّاملؤمننيُّمباُّشرعهُّاهللُّحالالُّوحراما؛ُّفالُّيصح ُّـُّلغةُّوالُّعقال ُّـُّأنُّينسبُّالتحليلُّ
والتحرمي ُّإليهُّعلىُّسبيلُّاإلفرادُّيفُّاآليةُّاألوىل ُّ،أوُّأنُّينسبُّعلى ُّسبيلُّاإلشراكُّمعُّاهللُّتعاىلُّيفُّاآليةُّالثانيةُّ .
ُُُُُُُّّّّّّّأماُّماُّ يزعمُّمنُّأنُّحممداُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّكانُّالُّميلكُّشيئاُّإالُّأنُّيتقيدُّمباُّيفُّالقرآنُّالكرميُّمنُّاحلاللُّواحلرامُّ ،دونُّأنُّ
يكونُّلهُّشيءُّمنُّالتشريع ُّ،وذلك ُّحقُّأريدُّبهُّباطلُّ،فهو ُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّكانُّيتبعُّماُّيوحى ُّإليهُّيفُّالقرآنُّ،ومنهُّأنه ُّأعطيُّ
سلطةُّأنُّحيرمُّوحيللُّمبا ُّيوحيُّإليهُّمن ُّالوحيُّغريُّاملقروء ُّأوُّاإلهلام ُّ،وأماُّاآليات ُّالثالثُّففيهماُّأنُّالنيبُّعليهُّالصالةُّوالسالم ُّينفيُّ
عنُّنفسهُّعلمُّالغيبُّ،كونهُّمن ُّاملالئكةُّ،والتصرفُّيفُّالقرآنُّبالزيادةُّوالنقصُّ،أوُّأنُّيأيتُّبقرآن ُّمنُّتلقاءُّنفسهُّ ُّ،وقراءمهاُّبتمامُّكلُّ
منهاُّيوضحُّذلكُّ،قالُّتعاىل{ُّ:قلُّ الُّأقولُّلكمُّعنديُّخزائنُّاهللُّوالُّأعلمُّالغيبُّوالُّأقولُّلكمُّإنُّملكُّإنُّأتبعُّإالُّماُّيوحىُّإيلُّ
قلُّهلُّيستويُّاألعمىُّوالبصريُّأفالُّتتفكرون} ُّ[األنعامُّ .]50ُّ:
ُُُُُُُّّّّّّّ وقال{ُّ:وإذاُّتتلىُّعليهمُّآياتناُّبيناتُّقالُّالذينُّالُّيرجونُّلقاءناُّائتُّبقرآنُّغريُّهذاُّأوُّبدلهُّقلُّماُّيكونُّيلُّأنُّأبدلهُّمنُّتلقاءُّ
نفسيُّإنُّأتبعُّإالُّماُّيوحىُّإيلُّإنُّأخافُّإنُّعصيتُّريبُّعذابُّيومُّعظيم}ُّ[يونس ُّ،]85ُّ:وقال{ُّ:قلُّماُّكنتُّبدعاُّمنُّالرسلُّ
وماُّأدريُّماُّيفعلُّيبُّوالُّبكمُّإنُّأتبعُّإالُّماُّيوحى ُّإيلُّوماُّأناُّإالُّنذيرُّمبني}ُّ[األحقافُّ ]1ُّ:

ّّّّّّ أحاديثّومروياتّ :
ُُُُُُّّّّّّمنُّالعجائبُّأنُّمنك ريُّالسنةُّيستشهدونُّمنُّالسنةُّنفسهاُّعلىُّإنكارهمُّهلاُّ،وذلكُّبذكرُّرواياتُّحياولونُّاالستفادةُّمنهاُّمنُّ
أجلُّدعاواهم! ُّوإنناُّنقول ُّهلمُّ :إماُّأن ُّتؤمنواُّبالسنةُّكلهاُّ ،أوُّتدعوهاُّكلها ُّ ،فإذاُّكنتمُّتروهنا ُّأكذوبةُّفما ُّالذي ُّيضمنُّلكم ُّأن ُّماُّ
توردونهُّعلينا ُّليسُّمكذوباُّكذلك؟ُّوماُّامليزانُّإلثباتُّالصحيحُّمنُّاملكذوب؟ ُّ
سبيلُّإىلُّمتييزُّالصحيحُّمنُّاملفتي ُّعلىُّرسولُّاهللُّصلىُّاهللُّعليه ُّوسلمُّ،فهلُّترونُّ
ُّ
ُُُُُُّّّّّّ كذبتمُّبالسنةُّكلها؛ُّألنكمُّترونُّأنهُّماُّمنُّ
منُّالعقل ُّاالحتجاجُّمبا ُّترونهُّكذبا؟ ُّ وإما ُّإنُّقال ُّقائلكمُّ:حنن ُّحنتجُّعليكم ُّمعاشرُّمثبيت ُّالسنة ُّهبذهُّالروايات؛ ُّألهناُّيف ُّكتبكم ُّاليتُّ
239
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تعتربوهناُّ،وتؤمنونُّمباُّفيها! ُّ فإنناُّجنيبُّ:حننُّنؤمنُّمباُّفيهاُّكلهاُّـُّعلىُّتفاوتُّدرجاتُّاملروياتُّمنُّالصحة ُّـُّفالُّيقبلُّأنُّحتتجواُّعليناُّ
حبديثُّماُّولديناُّماُّحيلُّعقدةُّفيهُّيفُّحديثُّآخرُّ ،مثُّتقولواُّلناُّ:إنُّالثانُّمكذوبُّالُّنؤمنُّبهُّ .
ُُُُُُُّّّّّّّفإماُّأنُّنتجادلُّضمنُّد ائرةُّكلُّماُّنصححهُّبوصفهُّمادةُّحبثُّعلميُّ،وجدالُّمنطقيُّ،وبغضُّالنظر ُّعنُّاإلميانُّهبذهُّاملادةُّأوُّ
عدمه ُّ،وإما ُّأنُّنلقيُّكل ُّذلكُّجانبا ُّوال ُّنتكلمُّإال ُّبالقرآنُّوالعقليات ُّفحسب! ُّ ورغمُّذلك ُّفهذهُّإجابات ُّسريعة ُّعلىُّبعض ُّما ُّهوُّ
حجج ُّمنكريُّسنةُّالنيبُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّواملشككنيُّفيهُّ .
ّّّّّّأـّرواياتّعرضّالحديث ّعلىّالسنةّ :
منذُّالقدمُّأوردُّمنكروُّالسنةُّأحاديثُّلفقوهاُّأرادواُّهباُّإبطالُّاالحتجاجُّبالسنةُّ،وهمُّبذلكُّيفضحونُّأنفسهمُّ،ويكشفونُّقلةُّعقوهلمُّ،
فكيفُّيرادُّإبطالُّشيءُّببعضه؟ ُّمنُّتلكُّاملروياتُّحديثُّ« ماُّجاءكمُّعينُّفاعرضوهُّعلىُّكتابُّاهلل؛ُّفماُّوافقهُّفأنا ُّقلتهُّ،وما ُّخالفهُّ
فلمُّأقله»ُّ( ُّ،)8وحديث ُّآخرُّفيهُّ« إن ُّاحلديثُّسيفشوُّعين؛ُّفما ُّأتاكمُّيوافقُّالقرآن ُّفهوُّعينُّ،وماُّأتاكم ُّعينُّخيالفُّالقرآن ُّفليسُّ
عين»ُّ(  ُّ،)2وقدُّرويُّاحلديثُّمنُّأوجهُّأخرُّكلهاُّضعيفةُّ( ُّ ،)3بلُّقيلُّ:هوُّمنُّوضعُّالزنادقةُّ( ُّ،)4وروواُّكذلكُّحديثُّ«إذاُّحدثتمُّ
عينُّحبديثُّيوافقُّ احلقُّفصدقوهُّ،وخ ذواُّبهُّحدثتُّبهُّأوُّملُّأحدث»ُّ( ُّ .)5

ّّّّّّّبّـّنهيّالنبيّصلىّاهللّعليهّوسلمّعنّكتابةّحديثهّ :
ُُُُُُُّّّّّّّمثلُّحديثُّ«الُّتكتبواُّعينُّ،ومنُُّّكتبُّعينُّغريُّالقرآنُّفليمحه»ُّ(  ُّ،)4والردُّعلىُّاالستشهادُّهبذاُّاحلديثُّ :
ُّمجهرةُّ
ُُُُُُُّّّّّّّأُّ ُّ -أنُّذلكُّمنُّمنسوخُّالسنةُّبالسنةُّ.أيُّ:إنُّاملنعُّجاء ُّأوالُّ،مثُّنسخُّباإلذنُّيفُّالكتابةُّبعدُّذلكُّ.وإىلُّذلكُّذهب ُّ
العلماء ُّ،وقدُّقالواُّ:إنُّالنهيُّجاء ُّأوالُّخشيةُّالتباسُّالقرآنُّبالسنةُّ،فلماُّأمنُّااللتباسُّجاءُّاإلذنُّ .
ُُُُُُّّّّّّب ُّ-أنُّالنهيُّملُّيكنُّمطلقاُّ،بلُّكانُّعنُّكتابةُّاحلديثُّوالقرآنُّيفُّصحيفةُّواحدةُّ.أماُّيفُّصحيفتني ُّفمأذونُّبهُّ .
ُُُُُُّّّّّّج ُّ -أنُّاإلذنُّجاء ُّلبعضُّالصحابةُّالذينُّكانواُّيكتبونُّألنفسهمُّ،ويؤمنُّعليهمُّاخللطُّبنيُّالقرآنُّوالسنةُّ .
ُُُُُّّّّّ وهناكُّآراءُّغريُّذلكُّ،لكنُّالذيُّيتضحُّمنُّرواياتُّاملنعُّورواياتُّاإلذنُّأنُّاإلذنُّجاءُّآخراُّ،فإنُّكانُّنسخُّفهوُّالناسخُّللمنعُّ.
وهذاُّالذيُّرواهُّاجلمهورُّ( ُّ ُّ،)2وقدُّأحصيُّالصحابةُّالذينُّكانواُّيكتبونُّأوُّكانتُّهلمُّصحفُّفبل غُّعددهمُّاثننيُّومخسنيُّصحابياُّ( ُّ،)1
وقدُّذكرُّأهلُّالعلمُّأنُّاخلالفُّحولُّقضيةُّتدوينُّالسنةُّكانُّيفُّالعصرُّاألولُّ،مثُّأمجعت ُّاألمةُّعلىُّتسويغُّكتابةُّاحلديث ُّوالعلمُّ،
واستقرُّاألمرُّعلىُّذلكُّ( ُّ .)1

ّّّّّّّ جّـّماّأثرّعنّالصحابةّ منّالنهيّعنّالروايةّعنّرسولّاهللّصلىّاهللّعليهّوسلمّ :
ُُُُُُُُُّّّّّّّّّكنهيُّعمر ُّرضيُّاهلل ُّعنه «ُّ :أقلواُّالرواية ُّعن ُّرسولُّاهلل ُّصلى ُّ اهللُّعليه ُّوسلمُّوأنا ُّشريككم» ُّ( ُّ،)80وبيان ُّاألمر ُّأهنمُّكانواُّ
خيشونُّروايتهاُّويهابونُّمنُّذلك؛ُّلعظمُّاملسؤوليةُّ،ووعيدُّرسولُّاهللُّعلىُّمنُّيكذبُّعليهُّ،وم نُّأدلةُّذلكُّموقفُّعبدُّاهللُّب نُّمسعودُّ

 ُُّّ -ُّ8قالُّالشافعيُّيفُّالرسالةُّ:ماُّروىُّهذاُّيثبت ُّحديثه ُّيفُّشيءُّصغريُّ والُّكبري ُّ،ونقلهُّعنهُّالبيهقيُّيفُّ«املدخل» ُّكماُّأفاضُّالسيوطيُّيفُّ«مفتاحُّاجلنة»ُّصُُّّ . 84
 -ُّ2احلديث ُّمنقطعُّ،فيهُّجمهولُّورا ويهُّليس ُّصحابياُّ،كماُّنقلُّالسيوطيُّيفُّ«مفتاحُّاجلنة»ُّصُُّّ 84عنُّالبيهقيُّ .
«-ُّ3مفتاحُّاجلنة» ُُّّ .85ُّ -ُّ84
 -ُّ4قالُّذلكُّاحلافظُّعبدُّالرمحنُّبنُّمهديُّكماُّنقلُّابنُّعبدُّالربُّيفُّ«جامعُّبيانُّالعلم»ُّ ، 818ُّ/2ونقلُّالفتينُّيفُّ«تذكرة ُّاملوضوعات»ُّصُُّّ21عنُّاإلمامُّاخلطايبُّمثلهُّ .
- 5قالُّالفتينُّيفُّ«تذكرة ُّاملوضوعات»ُّصُُّّ: 21منكرُّجداُّ،قالُّالعقيليُّ:ليس ُّلهُّإسنادُّيصحُّ .
ُّ -ُّ4أخرجهُّمسلمُّيفُّ« صحيحه»ُّبرقم ُّ( ُّ،) 2580وأمحدُّيفُّ«مسنده» ُّبرقمُّ(ُّ) 88015منُّحديث ُّأيبُّسعيد ُّاخلدري ُّرضيُّاهللُّعنهُّ .
ُّ -ُّ2ينظر«ُّ:أصولُّاحلديث» ُّللدكتورُّحممدُّعجاجُّاخلطيبُّصُّ«ُّ،11ُّ-ُّ 11حملاتُّيفُّأصولُّاحلديث» ُّللدكتورُّحممدُّأديبُّصاحلُّصُُّّ .45ُّ -ُّ54
«-ُّ1دراسات ُّيفُّاحلديثُّالنبوي ُّ وتاريخ ُّتد وينه» ُّللدكتورُّحممدُّمصطفىُّاألعظميُّصُُّّ .842ُّ-ُّ 12
«-ُّ1شرح ُّالنوويُّعلىُّصحيحُّمسلم»ُُّّ .8318ُّ/3
-ُّ80أخرجه ُّابنُّماجهُّيفُّ«سننه» ُّ( ُّ،) 21والطربانُّيفُّ«املعجم ُّاألوسط»ُّبرقم ُّ(ُّ،) 2882وه وُّبلفظُّقريب ُّيفُّ«سريُّأعالمُّالنبالء»ُُّّ .408ُّ/2

241

السنّـ ـ ـةّالنبـ ـ ـويةّوحيّرب ـ ـ ـانيّ،منـ ـ ـاقشةّلدعاوىّأع ـ ـ ـداءّالس ـ ـ ـنـةّال ـ ـنـ ـبـويـةّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّإعدادّ:محـ ـ ـ ـ ـ ــمدّأحم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدّص ـ ـ ـ ــبرة

الذيُّجاءُّحدثُّيوماُّعنُّرسولُّاهللُّ،فنكسُّ.قال ُّ:فنظرت ُّإليهُّفهوُّقائمُّحمللةُّأزرارُّقميصهُّقدُّاغرورقتُّعيناهُّوانتفخت ُّأوداجهُّ.
قالُّ:أوُّدونُّذلكُّ،أوُّفوقُّذلكُّ،أوُّقريبا ُّمنُّذلكُّ،أوُّشبيها ُّبذلكُّ( ُّ .)8
بريُّأنهُّقالُّألبيهُّ:إنُّالُّأمسعكُّحتدثُّعنُّرسولُّ
ُّ
ُُُُُُُّّّّّّّ ومنُّأجلىُّماُّيستدلُّبهُّماُّأخرجُّالبخاري ُّيفُّ«صحيحه»ُّ عنُّعبدُّاهللُّبنُّالز
مداُّفليتبواُّمقعدهُّمنُّ
ُّ
اهللُّكماُّحيدثُّفالنُّوفالنُّ،قالُّ:أماُّإنُّملُّأكنُّأفارقهُّ،ولكنُّمسعتُّرسولُّاهللُّيقول«ُّ:منُّكذبُّعليُّمتع
النار»ُّ(  ُّ،)2قالُّاحلافظُّابنُّحجرُّالعسقالنُّيفُّشرحُّهذاُّاحلديثُّيفُّ«فتحُّالباري»«ُّ :ويفُّمتسكُّالزبريُّهبذاُّاحلديثُّعلىُّخالفُّماُّ
ذهبُّإليهُّمن ُّاختيارُّقلةُّالتحديث ُّدليلُّلألصحُّيف ُّأنُّالكذبُّهوُّ :اإلخبارُّبالشيءُّعلى ُّخالفُّماُّهو ُّعليهُّسواءُّكانُّعمدا ُّأمُّ
خطأُّ،واملخطئُّوإنُّكانُّغريُّمأثومُّباإلمجاعُّ،لكنُّالزبريُّخشيُّمنُّاإلكثارُّأنُّيقعُّيفُّاخلطأُّوهوُّالُّيشعر؛ُّألنهُّوإنُّملُّيأمث ُّباخلطأُّ
لكنُّقدُّيأمثُّباإلكثار؛ُّإذُّإنُّاإلكثارُّمظنةُّاخلطأُّ ....والثقةُّإذاُّحدثُّباخلط أُّفحملُّعنهُّوهوُّالُّيشعرُّأنهُّخطأُّيعملُّبهُّعلىُّالدوامُّ
للوثوقُّبنقلهُّ،فيكونُّسبباُّللعملُّمباُّملُّيقلهُّالشارعُّ،فمنُّخشيُّمنُّإكثارُّالوقوعُّيفُّاخلطأُّالُّيؤمنُّعليهُّاإلمثُّإذاُّتعم دُّاإلكثارُّ،فمنُّ
مثُّتوقفُّالزبريُّوغريهُّمنُّالصحابةُّعنُّاإلكثارُّمنُّالتحديثُّ.وأماُّمنُّأكثرُّمنهمُّفمحمولُّعلىُّأهن مُّكانواُّواثقنيُّمنُّأنفسهمُّبالتثبتُّ،
أوُّطالتُّأعمارهمُّفاحتيج ُّإىلُّماُّعندهمُّ فسئلواُّفلمُّميكنهمُّالكتمان»ُّ( ُّ .)3

ّّّّّّّّءّـّماّأثرّعنّعمرّمنّقوله«ّ:حسبناّكتابّاهلل»ّ :
ُُُُُُّّّّّّ وذلكُّيفُّواقعةُّحصلتُّيفُّمرضُّوفاةُّحبيبناُّحممدُّأخرجُّخربهاُّالبخاريُّيفُّمواضع ُّمنُّ«صحيحه»ُّوغريهُّعنُّاب نُّعباسُّقالُّ:
ملاُّاشتدُّبالنيبُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّوجعهُّقال «ُّ :اتئونُّبكتابُّأكتبُّلكمُّكتابا ُّالُّتضلواُّمنُّبعده»ُّ.قالُّع مرُّ:إنُّالنيبُّصلى ُّاهللُّ
ُّوعندناُّكتاب ُّاهللُّحسبناُّ.فاختلفواُّوكثر ُّاللغطُّقال «ُّ:قوموا ُّعينُّوالُّينبغيُّعندي ُّالتنازع» ُّ.فخرجُّابن ُّعباسُّ
عليهُّوسلمُّغلبهُّالوجع ُّ
يقولُّ:إنُّالرزيةُّكلُّالرزيةُّماُّحالُّبنيُّرسولُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّوبنيُّكتابهُّ(  ُّ،)4وهذاُّاحلديثُّأخرجهُّالبخاريُّيفُّبابُّكتابةُّ
العلمُّمنُّكتابُّالعلمُّمنُّ«صحيحه»!ُّوهذاُّ منُّفقههُّالعظيم؛ُّوالشاهدُّهمُّالنيبُّأنُّيكتبُّألمتهُّكتاباُّحيصلُّمعهُّاألمنُّمنُّاالختالفُّ
وهوُّالُّيهمُّإالُّحبقُّ( ُّ .)5
ُُُُُُُّّّّّّّوقدُّبنيُّالعلماءُّتوجيهُّقولُّعمر ُّ،وقدُّمجعُّمنُّدررهمُّابنُّحجرُّباقةُّعطرةُّفقالُّ :قالُّالقرطيبُّوغريه «ُّ:ائتون»ُّأمرُّ،وكانُّحقُّ
املأمورُّأنُّيبادرُّلالمتثالُّ،لكنُّظ هرُّلعمرُّمعُّطائفةُّأنهُّليسُّعلىُّالوجوبُّ،وأنهُّمنُّبابُّاإلرشادُّإىلُّاألصلحُّ،فكرهواُّأنُّيكلفوهُّمنُّ
ذلكُّماُّيشقُّعليهُّيفُّتلكُّاحلالة؛ُّمعُّاستحضارهمُّقولهُّتعاىل{ُّ:ماُّفرطناُّيفُّالكتابُّمنُّشيء}ُّ[األنعامُّ،]31ُّ:وقولهُّتعاىل{ُّ:تبياناُّ
لكلُّشيء}ُّ[النحلُّ،]11ُّ:وهلذاُّقالُّعمر«ُّ:حسبناُّكتابُّاهلل»ُّ .
ُُُُُُّّّّّّ وظهرُّلطائفةُّأخرىُّأن ُّاألوىلُّأنُّيكتبُّملا ُّفيهُّمنُّامتثال ُّأمرهُّ،وماُّيتضمنهُّمن ُّزيادةُّاإليضاحُّ.ودلُّأمره ُّهلمُّبالقيامُّعلى ُّأنُّ
أمره ُّاألولُّكان ُّعلى ُّاالختيارُّ ،وهلذا ُّعاش ُّصلى ُّاهلل ُّعليه ُّوسلم ُّبعد ُّذلك ُّأياما ُّومل ُّيعاود ُّأمرهم ُّبذلكُّ ،ولوُّكان ُّواجبا ُّمل ُّيتكهُّ
الختالفه م؛ُّألنهُّملُّيتك ُّالتبليغُّملخالفةُّمن ُّخالف! ُّ وقدُّكانُّالصحابةُّيراجعونه ُّيفُّبعضُّاألمور ُّماُّملُّجيزم ُّباألمرُّ،فإذاُّعزم ُّامتثلواُّ
(  ُّ،)4وقالُّاحلافظُّابنُّحجرُّيفُّموضعُّآخرُّمنُّكتابه ُّ :وقالُّالنوويُّ:اتفقُّقولُّالعلماءُّعلىُّأنُّقولُّعمر«ُّ:حسبناُّكتابُّاهلل»ُّمنُّ
قوةُّفقههُّودقيقُّنظره؛ُّألنهُّخشيُّأنُّيكتبُّأموراُّرمباُّعجزواُّعنهاُّفاستحقواُّالعقوبةُّلكوهناُّمنصوصةُّ( ُّ،)2وأرادُّأالُّينسدُّبابُّاالجتهادُّ
 ُّ -ُّ8القائلُّهوُّالراويُّعنُّابنُّمسعودُّعمروُّبنُّميمونُّ،أخرجه ُّابنُّماجهُّيفُّ«سننه» ُّبرقم ُّ(ُّ .) 23
-ُّ2أخرجه ُّالبخاري ُّيفُّ« صحيحه»ُّبرقمُّ(ُّ .) 802
«ُّ -ُّ3فتحُّالباري» ُُّّ .222ُّ/8
ُّ -ُّ4أخرجهُّالبخاري ُّيفُّصحيحه»ُّبرقمُّ(ُّ،) 884ومسلمُّيفُّ« صحيحه» ُّبرقمُّ(ُّ .)4232
ُّ -ُّ5ينظر«ُّ:فتحُّالباري» ُّللحافظُّابنُّحجرُّالعسقالنُُّّ ُّ.214ُّ/8
«ُّ -ُّ4فتحُّالباري» ُّللحافظُّابنُّحجرُّالعسقالنُُّّ .212ُّ/8
-ُّ2يستدل ُّلذلكُّبأدلةُّكثرية ُّصرحيةُّمنهاُّق وله«ُّ:ذرونُّماُّتركتكم» ُّ ،أخرجه ُّمسلمُّيفُّ« صحيحه» ُّبرقمُّ( ُّ،) 3252وأمحدُّيفُّ«مسنده» ُّبرقم ُّ(ُّ) 2342منُّحديث ُّأيبُّهريرة ُّ
ُّ،وق ولهُّيفُّصالةُّشأنُّالتا ويح«ُّ:خشيت ُّأنُّتفتضُّعليكم» ُّ،أخرجهُّالبخاري ُّيفُّ« صحيحه»ُّبرقم ُّ(ُّ،) 2082ومسلمُّيفُّ« صحيحه»ُّبرقم ُّ(ُّ) 8214منُّحديث ُّعائشةُّ .
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علىُّالعلماءُّ،ويفُّتركهُّصلى ُّ اهللُّعليهُّوسلمُّاإلنكارُّعلىُّعمرُّإشارةُّإىلُّتصويبهُّرأيهُّ،وأشارُّبقولهُّ:حسبناُّكتابُّاهلل ُّإىلُّقولهُّتعاىلُّ:
{ماُّفرطنا ُّيفُّالكتابُّمنُّشيء}ُّ[األنعامُّ .]31ُّ:
ُُُُُُُّّّّّّّ وحيتملُّأنُّيكونُّقصدُّالتخفيفُّعنُّرسولُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّملاُّرأىُّماُّهوُّفيهُّمنُّشدةُّالكربُّ،وقامتُّعنده ُّقرينةُّ
بأنُّالذيُّأرادُّكتابتهُّليسُّمماُّالُّيستغنونُّعنه؛ُّإذُّلوُّكانُّمنُّهذاُّالقبيلُّملُّيتكهُّصلىُّاهلل ُّعليهُّوسلمُّألجلُّاختالفهمُّ،والُّيعارضُّ
ذلكُّقولُّابنُّعباسُّ:إنُّالرزيةُّ ُّ...إخل؛ُّألنُّعمرُّكانُّأفقهُّمنهُّقطعاُّ .
ُُُُُُّّّّّّ وقالُّاخلطايبُّ:ملُّيتوهمُّعمرُّالغلطُّفيماُّكانُّالنيبُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّيريدُّكتابتهُّ،بلُّامتناعهُّحممولُّعلىُّأنهُّملاُّرأىُّما ُّهوُّ
فيهُّمنُّالكربُّوحضورُّاملوتُّخشيُّأنُّجيدُّاملنافقونُّسبيالُّإىل ُّالطعنُّفيماُّيكتبهُّوإىل ُّمحلهُّعلىُّتلكُّاحلالةُّاليتُّجرتُّالعادة ُّفيهاُّ
بوقوعُّبعضُّماُّخيالفُّاالتفاق؛ُّفكانُّذلكُّسببُّتوقفُّعمرُّالُّأنهُّتعمدُّخمالفةُّقولُّالنيبُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّوالُّجوازُّوقوعُّالغلطُّ
عليهُّحاشا ُّوكالُّ( ُّ .)8

آياتّقرآنيةّوأسئلةّموجهةّإلىّالقرآنيينّ .
ّّّّّّ-ّ2كيفّجاءناّالقرآن؟ ّ
ُُُُُُُّّّّّّّي زعمُّالقرآنيونُّأن ُّالقرآنُّجاء ُّبالتواترُّ،وهيُّكلمةُّحق ُّأريدُّهبا ُّباطلُّ،فالتواترُّالذي ُّيعنونهُّهو ُّحفظُّالقرآن ُّجيالُّبعد ُّجيلُّ،
وإيصالُّالقرنُّالسابقُّهذاُّالقرآنُّللقرنُّالالحقُّ.يقولُّكبريهمُّأمحدُّصبحيُّمنصور «ُّ:التواترُّهوُّاملتوارثُّالذيُّتتمسكُّبهُّ األغلبيةُّمنُّ
ويفُّنظرةُّسريعةُّإىلُّالتدينُّالعمليُّ
ُّ
عباداتُّوثقافاتُّ،وفيهُّ الصحيحُّوالفاسدُّ،لذاُّيكونُّمرجعُّاحلكمُّفيهُّهللُّتعاىلُّيفُّالقرآنُّالكرميُُُّّّ...
للمسلمنيُّجندُّفيهُّاملتوارثُّالصحيحُّمثلُّوجودُّالقرآنُّالكرميُّبينناُّحمفوظاُّمنُّلدنُّاهللُّتعاىلُّبكتابتهُّوقراءتهُّوالذيُّيقفُّضدُّحماوالتُّ
اإلحلادُّفيماُّيسمىُّبعلوم ُّالقرآنُّالتاثيةُّ(املتواترة ُّأيضا) ُّ،وجندُّتواترا ُّيفُّأداءُّالصالةُّتبلغ ُّصحتهُّفوقُّالتسعني ُّيفُّاملائةُّ،وجند ُّمالمحُّ
أخرىُّمنُّالتواترُّالصحيح ُّيفُّجوانبُّأخرىُّتراثيةُّ،كماُّجندُّأخطاءُّفادحةُّوابتداعاتُّيفُّالدينُّالُّسبيلُّإىلُّحصرها» ُّ( ُّ .)2
ُُُُُُُّّّّّّّ ُّوإحدىُّالقرآنياتُّحتاورُّمسلماُّ،كماُّيرويُّم نُّحوارهُّمعهاُّ،مظهرةُّمفهومُّالقرآنيني ُّللتواترُّ :
« فسألتينُّ:أنتُّاآلنُّتصلي؟ ُّ؟ُّفقلتُّهلاُّ:نعمُّ .
فسألتينُّ:وقبلُّذلكُّتصلي؟ ُّ؟ُّفقلتُّهلاُّ:نعمُّ .
فسألتينُّ:وملاُّكنتُّطفالُّصغرياُّكنتُّتصلي ُّأيضا؟ ُّ؟ُّفقلتُّهلاُّ:نعم ُّ
فسألتينُّ:ومنُّعلمكُّالصالة؟ُّقلتُّهلاُّ:والديُّ .
ُُُُُُُّّّّّّّقالتُّوبريقُّيفُّعينيه اُّونشوةُّانتصارُّيفُّصومهاُّ:وكذلكُّكلُّمنُّيصليُّمنُّاملسلمنيُّعامتهمُّوخاصتهمُّإمناُّعرفواُّالصالةُّوكيفيةُّ
أداءهاُّمنُّآباءهمُّبتوارث ُّ األجيالُّأباُّعنُّجدُّويندرُّجداُّأنُّيكونُّأحدهمُّقدُّتعلمهاُّأولُّأمرهُّمنُّقراءةُّكتابُّفقهُّأوُّتتبعُّأحاديثُّ
يفُّالبخاريُّأوُّمسلمُّأو ُّبسؤالُّشيخُّ،بلُّاحلاصل ُّأ هناُّمنُّاملنقوالتُّاملورثة ُّبالفعلُّاالجتماعيُّاجلمعيُّيتوارثهاُّكلُّجيلُّعن ُّاآلخرُّ
وصوالُّإىلُّزماننا ُّ .فنحنُّنصليُّكما ُّوجدناُّآباءنا ُّيصلونُّوهمُّكماُّوجدوا ُّآباءهمُّيصلونُّ ،وهمُّأيضا ُّعنُّآباءهم ُّوهكذاُّوصوال ُّإىلُّ
زمنُّالصحابةُّالذينُّعلمواُّالناسُّيفُّاألمصارُّالصالةُّبالفعلُّالُّبالتلقنيُّا لقويلُّوالفذلكةُّالفقهيةُّ،وعنهمُّأخذهاُّالناسُّباملباشرةُّالفعليةُّ
وهمُّعنُّرسولُّاهللُّ،فسندناُّبالصالةُّمتصلُّإىلُّرسولُّاهللُّهبذاُّالطريقُّالقطعيُّ،الُّبكلماتُّوجدناهاُّيفُّكتابُّحديثُّأوُّكتابُّفقهُّ

«ُّ -ُّ8فتحُّالباري» ُّللحافظُّابنُّحجرُّالعسقالنُُّّ .421ُّ/1
«-ُّ2موقعُّأهلُّالقرآن»ُّ:مقالُّ«الت واتر»ُّ .
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السنّـ ـ ـةّالنبـ ـ ـويةّوحيّرب ـ ـ ـانيّ،منـ ـ ـاقشةّلدعاوىّأع ـ ـ ـداءّالس ـ ـ ـنـةّال ـ ـنـ ـبـويـةّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّإعدادّ:محـ ـ ـ ـ ـ ــمدّأحم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدّص ـ ـ ـ ــبرة

يقعُّالتناقض ُّالكثري ُّبنيُّأوصافها ُّأحيانا ُّمماُّجيعلُّكل ُّصاحبُّمذهب ُّخيطئ ُّصالةُّاآلخر ُّاستنادا ُّإىلُّحديث ُّيرى ُّحجيتهُّ ُّ ُّ ُّعلىُّ
حديثُّاآلخر»ُّ( ُّ .)8
ُُُُُُُّّّّّّّ هناُّوبعدُّأنُّفهمناُّمعىنُّتواترُّالقرآنينيُّلناُّأنُّنسألُّاألسئلةُّالتالية ُُّّ:القرآنُّالكرميُّنزلُّبقراءةُّواحدةُّأمُّبقراءاتُّخمتلفة؟ُّإنُّقلتمُّ:
بقراءةُّواحدة؛ُّلزمكمُّإقامةُّدليلُّعلىُّحتديدهاُّخارجُّعنُّالتواترُّالذيُّقننتمُّله؛ُّأل نهُّمنُّاملرئيُّاملشاهدُّيفُّأقطارُّاملسلمنيُّأن ُّطرائقُّ
قراءاتُّخمتلفةُّالُّتزالُّباقيةُّإىلُّيومناُّهذاُّ( )2؟ ُّ
ُُُُُُُّّّّّّّ وإنُّقلتمُّ:بعدةُّقراءات؛ُّلزمكمُّإقامةُّأدلةُّعلىُّعددها! ُّ ُّ فإنُّقلتمُّ:هيُّالباقيةُّإىلُّيومناُّهذاُّبدليلُّبقائهاُّبنقلُّالقرونُّقرناُّعنُّ
ُّتارخييةُّمعتربةُّمن ُّخمطوطاتُّموثقةُّلكتب ُّسابقةُّ( ُّ )3ـ ُّإنكارهاُّجملردُّاإلنكار ُّليسُّإالُّرعونة ُّفكريةُّ
قرن ؛ُّأشكلُّعليكم ُّأنُّلديناُّأدلة ُّ
علىُّمذهبُّ«عنزةُّولوُّطارت»ُّ ـُّأنُّقراءاتُّقرآنيةُّنسميهاُّحننُّ«متواترة»ُّبشروطُّالتواترُّلديناُّكانتُّمماُّيقرأُّبهُّيفُّعصورُّسابقةُّ،وهيُّ
مماُّالُّيقرأُّبهُّاليومُّيفُّأيُّمنُّبالدُّاملسلمنيُّ،فكيفُّيستقيمُّمفهومكمُّلتعريفُّالتواترُّمعُّهذا؟ ُّ
ُُُُُُّّّّّّ فإنُّهذهُّالقراءاتُّاليتُّكانتُّمتواترةُّمقروءاُّهباُّقدماُّملُّيستمرُّنقلُّاألجيالُّهلاُّبالدليلُّامللموسُّالذيُّذكرناهُّ،أفالُّيقدحُّهذاُّيفُّ
مقياسُّالتواترُّالذيُّطرحتموه؟ ُّفإنُّكانُّمقياسكم ُّهوُّالصوابُّللزمُّأالُّيضيعُّمنُّاملتواترُّشيء؟ ُّ
ُُّّ ُُُُّّّّولناُّأنُّنسأل ُّ:هذاُّالذيُّأضاعهُّتواتركمُّوكانُّموجوداُّأالُّيعدُّضياعهُّانتقاصاُّمنُّالقرآن؟ُّأنُّتضيعُّبعضُّطرائقُّقراءته؟ ُّ
ولناُّوقفةُّثانيةُّعندُّمفهومُّالتواترُّالذيُّيدعيهُّالقرآنيونُّ،وهوُّأنُّيوكلُّحفظُّالدينُّوالقرآنُّإىلُّالتوارثُّجيالُّبعدُّجيلُّ .
ذلكُّأننا ُّوجدناُّالقرآنُّالكرمي ُّينقضُّهذهُّاملفهومُّنقضا ُّذريعاُّ .
ُُُُُُُّّّّّّّيدلُّعلى ُّذلك ُّ :إن ُّالكتبُّالسابقة ُّملا ُّاستحفظ ُّأهلها ُّإياهاُّأضاعوهاُّ ،واألديان ُّاملتقدمة ُّملاُّاؤمتن ُّعليها ُّالناس ُّحرفوها؛ ُّوهذاُّ
دليلُّعلى ُّأن ُّالبشرُّغري ُّقادرين ُّبأنفسهمُّعلى ُّاحلفظ ُّاملزعومُّ،والصون ُّاملوهوم ُّ ،قالُّاهلل ُّتبارك ُّوتعاىل{ُّ:إنا ُّحنن ُّنزلنا ُّ الذكر ُّوإنا ُّلهُّ
حلافظون} ُّ فاحلفظُّربانُّ،وهوُّفوقُّقدرةُّالبشرُّوطبيعتهم ُّ
ُُُُُُُّّّّّّّ فإنُّزعمُّأنُّاألمةُّاملسلمةُّحفظتُّوأحبُّاالستداللُّبنحوُّقولهُّتعاىل{ُّ:كنتمُّخريُّأمةُّأخرجتُّللناس}ُّ[آلُّعمران]880ُّ:؛ُّ
لكانُّاجلوابُّ:وكذلكُّفضلُّبنوُّإسرائيلُّ{ياُّبينُّإسرائيلُّاذكرواُّنعميتُّاليتُّأنعمتُّعليكمُّوأنُّفضلتكمُّعلىُّالعاملني}ُّ[البقرةُّ،]42ُّ:
وأذكرُّبقولُّكبريُّالقومُّأمحدُّصبحيُّمنصور «ُّ :وجندُّتواتراُّيفُّأداءُّالصالةُّتبلغُّصحتهُّفوقُّالتسعنيُّيفُّاملائةُّ،وجندُّمالمحُّأخرىُّمنُّ
التواترُّالصحيح ُّيفُّجوانبُّأخرىُّتراثيةُّ،كماُّجندُّأخطاءُّفادحةُّوابتداعاتُّيفُّالدينُّالُّسبيلُّإىلُّحصرها» ُّ( ُّ .)4
ولناُّأنُّنسألهُّماُّميزانُّالتمييزُّبنيُّاملتواترُّالصحيحُّ،واألخطاء ُّالفادحةُّواالبتداعاتُّيفُّالدينُّاليتُّالُّسبيلُّإىلُّحصرها؟ ُّ

«ُّ -ُّ8منتديات ُّروضُّالرياحني»ُّ :الدفاعُّعنُّأهلُّالسنةُّ .)cb.rayaheen.net/showthread.php (ُّ،
 -ُّ2التوزعُّاجلغرايفُّللقراءاتُّالباقيةُّاليومُّهوُّعلىُّالتوزيعُّالتايلُّ:القراءاتُّاليتُّيقرأ ُّهباُّاليومُّيفُّبالدُّاإلسالمُّمنُّهذهُّالقراءاتُّالعشرُّ:هيُّقراءة ُّنافعُّبروايةُّقالونُّيفُّبعضُّ
بعضُّالقطرُّاملصري ُّويفُّليبيا ُّ،وبروايةُّورشُّيفُّبعضُّالقطرُّالت ونسي ُّ وبعضُّالقطرُّاملصريُّويفُّمجيعُّالقطرُّاجلزائري ُّومجيعُّاملغربُّاألقصىُّوماُّيتبعهُّمنُّالبالدُّ
ُّ
القطرُّالت ونسي ُّ و
ُّوقراءة ُّأيبُّعمروُّالبصري ُّيقرأ ُّهباُّيفُّ
والسودانُّ.وقراءةُّعاصمُّبروايةُّحفصُّعنهُّيفُّمجيعُّالشرقُّمنُّالعراقُّ والشامُّوغالبُّالبالدُّاملصريةُّ واهلندُّ وباكستانُّ وتركياُّ واألفغانُّ ،
السودانُّاجملاورُّمصرُّ«ُّ،تفسري ُّالتحرير ُّ والتن وير»ُّللعالمةُّالطاهرُّبنُّعاشورُُّّ 44ُّ/8بتصرف ُّيسريُّ .
 ُّ -ُّ3األمثلةُّعلىُّذلكُّالُّتكادُّتعد؛ُّفمنُّذلكُّكتابُّ«احلجةُّللقراءُّالسبعة»ُّأليبُّعليُّالفارسي ُّالنحويُّ( ُّ 322هـ)ُّ.حققهُّحمققاهُّ(بدرُّالدينُّقهوجيُّ وبشريُّج وجيايت)ُّعنُّ
نسختنيُّخطيتنيُّ :األوىلُّحمفوظةُّيفُّمكتبةُّبلديةُّاإلسكندرية ُّبرقمُّ(ُّ،) 3520وهلاُّمصورةُّيفُّدارُّالكتبُّاملصرية ُّبرقمُّ(ُّ442قراءات)ُّ،فرغُّمنُّنسخهاُّسنةُّ(ُّ310هـ)ُّ .
والثانيةُّ:حمفوظةُّيفُّمكتبة ُّمرادُّمالُّباستنبول ُّرقمهاُّ(ُّ،) 1ُّ -ُّ4ومنهاُّمصورةُّيفُّمعهدُّإحياء ُّاملخطوطاتُّ،وقد ُّفرغُّمنُّنسخهاُّهنائياُّسنةُّ(ُّ421هـ)ُّ .
ومثالُّثانُّهوُّكتابُّ«التذكرة ُّيفُّالقراءاتُّالثمان»ُّالبنُّغلبونُّاملقرئ ُّاحلليبُّ( ُّ311هـ)ُّ.حققهُّحمققهُّالشيخُّأمينُّس ويدُّعلىُّستُّنسخُّخطيةُّسأعرضُّعنُّتفصيلهاُّ،
« واحلرُّتكفيهُّاإلشارة»ُّ .
وأماُّالعلومُّاألخرى ُّ(إسالمية ُّ،ولغ ويةُّ،وغريُّذلك)ُّفإنُّمثةُّ اآلالفُّمنُّالكتب ُّاحملققةُّمنهاُّتذكر ُّقراءاتُّغريُّالباقيةُّاليومُّ،وكلُّمنهاُّلهُّخمطوطاتُّحمفوظةُّيفُّاملكتبات ُّ
واملتاحفُّعربُّالعاملُّ.وهذا نُّمبجموعهماُّدليلُّصارخُّجديدُّينقض ُّوهمُّالقرآنيني ُّحولُّالت واتر! ُّ
موقعُّأهلُّالقرآن»ُّ:مقالُّ«الت واتر»ُّ .
ُّ «ُّ- 4
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وكيفُّنفرقُّهذاُّمنُّهذا؟ُّ فلوُّقالُّزيدُّ:األمرُّالفالنُّمنُّاملتواترُّالصحيح!ُّلقالُّلهُّعمروُّ:بلُّهوُّمنُّمجلةُّأخطاءُّفادحةُّوابتداعاتُّ
يفُّالدينُّالُّسبي لُّإىلُّحصرها! ُّوالعكسُّصحيحُّ .
ُُُُُُُّّّّّّّ فماُّالذيُّجيعلُّهذهُّاألمةُّحتفظُّكتاهباُّ،وتصونُّدينهاُّ،وتكألُّشريعتها ُّإالُّاحلفظُّاإلهلي؟ ُّ
ُُُُُُّّّّّّ وهذه ُّاألمةُّعينهاُّعندماُّوكلت ُّإىلُّنفسهاُّافتقتُّوابتدعتُّواختعت ُّوفعلتُّكماُّفعلُّمنُّسبقهاُّ .

ّّّّّّّ-ّ0طاعةّالنبيّصلىّاهللّعليهّوسلمّ :
رآنُّكثرياُّمنُّاآلياتُّاليتُّتذكرُّأوُّتأمرُّبطاعةُّالنيب ؛ُّوإنينُّسأخرجُّعنُّالسياقُّبسرد ُّ اآلياتُّالقرآنيةُّ
ُّ
ُُُُُُُّّّّّّّلنُّينفيُّالقرآنيونُّأنُّيفُّالق
ميةُّالكثريةُّاآلمرةُّبطاعةُّسيدناُّرسولُّاهلل ؛ُّإنارةُّللعقولُّ،وترقيقا ُّللقلوب! ُّ
ُّ
الكر
قالُّاهللُّتبارك ُّوتعاىل{ُّ:قلُّأطيعواُّاهللُّوالرسولُّفإنُّتولواُّفإنُّ اهللُّالُّحيبُّالكافرين}ُّ[آلُّعمرانُُّّ .]32
وقال{ُّ:وأطيعوا ُّاهللُّوالرسولُّلعلكمُّترمحون}ُّ[آلُّعمرانُُّّ ]832:
وقال{ُّ:ياُّأيهاُّالذينُّآمنواُّأطيعواُّاهللُّوأطيعواُّالرسولُّوأويلُّاألمرُّمنكمُّفإنُّتنازعتمُّيفُّشيءُّفردوهُّإىلُّاهللُّوالرسولُّإنُّكنتم ُّتؤمن ُّونُّ
باهللُّواليومُّاآلخرُّذلكُّخريُّوأحسنُّتأويال}ُّ[النساءُّ .]51ُّ:
وقال{ُّ:وأطيعوا ُّاهللُّوأطيعواُّالرسولُّواحذرواُّفإنُّتوليتمُّفاعلمواُّأمناُّعلىُّرسولناُّالبالغُّاملبني}ُّ[املائدةُّ .]12ُّ :
وقال{ ُّ:يسألونكُّعنُّاألنفالُّقلُّاألنفالُّهللُّوالرسولُّفاتقواُّاهللُّوأصلحواُّذاتُّبينكمُّوأطيعواُّاهللُّورسولهُّإنُّكنتمُّمؤمنني} ُّ[األنفالُّ:
 ُّ،]8وقال{ُّ:يا ُّأيهاُّالذينُّآمنواُّأطيعواُّاهللُّورسولهُّوالُّتولواُّعنهُّوأنتمُّتسمعون}ُّ[األنفالُّ .]20ُّ:
وقال{ُّ:وأطيعوا ُّاهللُّورسولهُّوالُّتنازعواُّفتفشلواُّوتذهبُّرحيكمُّواصربواُّإنُّاهللُّمعُّالصابرين} ُّ[األنفالُّ .]44ُّ:
وقال{ُّ:قلُّأطيعوا ُّاهللُّوأطيعواُّالرسول ُّفإنُّتولواُّفإمنا ُّعليهُّما ُّ محلُّوعليكمُّما ُّمحلتمُّوإنُّتطيعوه ُّمهتدواُّوماُّعلى ُّالرسولُّإال ُّالبالغُّ
املبني}ُّ[النور ُّ،]54ُّ:وقال{ُّ:وأقيمواُّالصالةُّوآتواُّالزكاةُّوأطيعواُّالرسولُّلعلكمُّترمحون}ُّ[النورُّ .]54ُّ:
وقال{ُّ:ياُّأيهاُّالذينُّآمنواُّأطيعواُّاهللُّوأطيعواُّالرسولُّوالُّتبطلواُّأعمالكم}ُّ[حممدُّ .]33ُّ:
وقال{ُّ:أ أشفقتمُّأنُّتقدمواُّبنيُّيديُّجنواكمُّصدقاتُّفإذُّمل ُّتفعلواُّوتابُّاهللُّعليكمُّفأقيمواُّالصالةُّوآتواُّالزكاةُّوأطيعواُّاهلل ُّورسولهُّ
واهللُّخبري ُّمباُّتعملون}ُّ[ اجملادلةُّ ُّ،]83ُّ:
وقال{ُّ:وأطيعوا ُّاهللُّوأطيعواُّالرسولُّفإنُّتوليتمُّفإمنا ُّعلىُّرسولناُّالبالغُّاملبني}ُّ[التغابنُّ ]82ُّ:
ُُُُُُُُّّّّّّّّوهناُّلناُّأنُّنسألُّ:يفُّأيُّشيءُّيطاعُّرسولُّاهللُّصلىُّاهللُّعليه ُّوسلم؟ ُّ
ُُُُُُّّّّّّ وهلُّطاعةُّالرسولُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم ُّيفُّالدخولُّيفُّاإلسالمُّواإلميانُّبدينه ُّاحلنيفُّ،والتصديقُّبالقرآنُّالكرمي؟ُّأمُّهي ُّطاعةُّ
عامةُّيفُّكلُّماُّيأمرُّبه؟ ُّ
ُُُُُُّّّّّّ إنُّكانت ُّاألوىل؛ُّفإنُّاآلياتُّاآلمرةُّبالطاعةُّاملوجهةُّإىلُّاملؤمننيُّتنقضُّهذاُّاالحتمال! ُّ
ُُُُُُّّّّّّ وإنُّكانت ُّاألخرىُّـُّأيُّ:إنُّطاعتهُّصلىُّاهللُّعليه ُّوسلمُّيفُّغريُّذلك ُّـُّسألناُّ :
ُُُُُُّّّّّّ أهيُّطاعة ُّفيماُّهوُّمأمورُّبهُّيفُّنصُّالقرآنُّأمُّال؟ ُّ فإنُّقالُّمنكرو ُّالسنةُّ:هيُّيفُّالذيُّأمرُّبهُّيفُّالقرآنُّ .
ُُُُُّّّّّ قلنا ُّهلمُّ:وماُّالفائدةُّمنُّإثباتُّطاعة ُّ لرسولُّاهللُّيفُّماُّأمرُّبهُّاهللُّعينا ُّونصا؟ ُّ
ُّأنُّيؤكد ُّعلىُّطاعته ُّبطاعة ُّعبدهُّ
ُُُُُّّّّّفإنُّقالواُّ :تأكيداُّعلى ُّوجوبُّطاعة ُّاهلل ُّ،قلناُّ :الُّيؤكد ُّعلىُّالكبري ُّبالصغريُّ،واهلل ُّأعظمُّمن ُّ
وخملوقه ُّ،وإنُّهللُّتعاىلُّأوامرُّكثريةُّوكثريةُّيفُّالقرآنُّالكرمي ُّملُّيؤكدهاُّمباُّتزعمونُّمنُّطاعة ُّخملوقهُّوحبيبهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّ .
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فلمُّأكدُّبعضها ُّـُّكماُّتزعمون ُّـُّوسلبُّالبعضُّاآلخرُّهذاُّالتأكيد؟ ُّ
ُُُُُُُّّّّّّّ مثُّإنناُّنلحظُّأنُّاهللُّتعاىلُّيفُّقوله{ُّ:ياُّأيهاُّالذينُّآمنواُّأطيعواُّاهللُّوأطيعواُّالرسولُّوأويلُّاألمرُّمنكمُّفإنُّتنازعتمُّيفُّشيءُّفردوهُّ
إىلُّاهللُّوالرسولُّإنُّكنتمُّتؤمنونُّباهلل ُّ واليومُّاآلخرُّذلكُّخريُّوأحسنُّتأويال}ُّ[النساءُّ]51ُّ:يشريُّإىلُّطاعةُّأويلُّاألمرُّ،وهم ُّـُّحسبُّ
تفسريناُّإماُّاألمراءُّوإماُّالعلماءُّ( ُّ )8ـُّوكالُّالفريقنيُّغري ُّ معصومُّ،والُّمؤيدُّبالوحيُّ،أفيؤكدُّاهللُّتعاىلُّعلىُّطاعتهُّبطاعةُّخلقُّمنُّخلقهُّ
فيهمُّالفاسدُّوالفاسقُّ،واجلاهلُّوالغافلُّ،ومنُّفي هُّصفاتُّسوأىُّقدُّالُّيعدهاُّعاد؟ ُّ
ُُُُُُّّّّّّوهناُّنتابعُّتوجيهُّأسئلتنا ُُّّ :فإنُّملُّيكنُّماُّيطاعُّرسولُّاهللُّهوُّنفسُّماُّيطاعُّاهللُّفيه؛ُّلزمُّأنُّيكونُّالذيُّسيطاعُّفيهُّالرسولُّصلىُّ
اهللُّعليهُّوسلمُّغريُّماُّيطاعُّاهللُّبهُّمماُّأمرُّبهُّونصُّعليهُّيفُّالقرآن؟ُّ فإنُّكانُّاألمرُّكذلكُّفماُّهوُّهذاُّالذيُّسيطاعُّالنيبُّبهُّمماُّليسُّ
يفُّالقرآنُّالكرميُّمنصوصا ُّعليه؟ُّأليسُّهوُّشيئاُّزائداُّعلىُّالقرآن؟ ُّ
ُُُُُُّّّّّّ فإنُّاتفقناُّعلى ُّأنُّماُّيطاع ُّفيهُّالنيبُّغري ُّماُّهوُّمنصوص ُّعليهُّيفُّالقرآنُّ ،فإنُّهذاُّالشيء ُّهوُّإماُّخاص ُّبزمنهُّصلىُّاهلل ُّعليهُّ
وسلمُّأوُّهوُّغريُّخاص ُّ،فإنُّقالواُّ:هوُّخاص ُّبزمنهُّ .
ُُُُُُّّّّّّقلن اُّ:ماُّالدليلُّمنُّالقرآنُّعلىُّذلك؟ُّوإنُّالعقولُّتتفقُّعلىُّأنُّالعاقلُّحنيُّيتكلمُّبكالمُّعامُّيريدُّأنُّخيصهُّبشيءُّأوُّأحدُّجيعلُّ
يفُّهذاُّالكالمُّماُّيدلُّعلىُّمرادهُّتصرحياُّأوُّتلميحا ُّ،وإذُّملُّيوجدُّيفُّالقرآنُّماُّيدلُّعلىُّأنُّهذاُّالذيُّجيبُّأنُّيطاعُّبهُّالنيب ُّـُّمماُّهوُّ
ليسُّمنصوصا ُّعليهُّيف ُّا لقرآن ُّـ ُّخاصُّبأهل ُّزمانه؛ُّلزم ُّأن ُّيكون ُّموجهاُّإىلُّكل ُّمسلمُّأىنُّكان ُّ،فإنُّكانُّكذلكُّ،فإن ُّهذه ُّاألوامرُّ
النبويةُّالزمةُّالطاعةُّهيُّإماُّموجودة ُّحمفوظةُّ،أوُّهيُّضائعةُّ .
ُُُُُُّّّّّّ فإنُّكابرُّالقرآنيونُّوادعواُّأهناُّضائعةُّقلناُّهلمُّ:هذاُّيعينُّأنُّشيئاُّمماُّأمرُّاهللُّبهُّيفُّالقرآنُّـُّوهوُّطاعةُّ النيبُّـ ُّ قدُّضاعُّ،وهذاُّيتناقضُّ
معُّمفهومُّعصمةُّالقرآنُّمنُّالضياعُّ،وهذهُّالعصمةُّتشملُّحروفهُّوكلماتهُّ،وتشملُّمعانيهُّومراداتهُّ .
ُُُُُّّّّّ بلُّوللزمُّأنُّيأمرُّاهللُّمباُّالُّيستطاعُّ،ومباُّالُّيطاقُّوالُّيقدرُّاملرءُّعليهُّ،وهذاُّيتعارضُّمعُّماُّيفُّصريحُّالقرآنُّمنُّقولهُّتعاىل{ُّ:الُّ
يكلفُّاهللُّنفساُّإالُّوسعها}ُّ[البقرة ُّ،]214ُّ:وقوله{ُّ:الُّيكلفُّاهللُّنفساُّإالُّماُّآتاها}ُّ[الطالقُّ،]2ُّ:وهذاُّيقودُّإىلُّأنُّماُّأمرُّاهللُّ
بهُّحمفوظُّموجودُّ،وهنا ُّنطالبهمُّباإلفراجُّعنهُّ،واإلفصاحُّعماُّلهُّمنُّكنهُّ .
ُُُُُُُّّّّّّّ أماُّحننُّفنقولُّ:إنهُّالسنةُّاليتُّفيهاُّأمرهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّوهنيهُّلكلُّمسلم ُّ،فإنُّقالواُّ:إنكمُّتزعمونُّأنُّالسنةُّحمفوظةُّكحفظُّ
القرآن!ُّ أجبنا ُّـُّمبلءُّالفمُّـُّ:أجلُّهيُّكذلك! ُّ
ُُُُُُّّّّّّ فإنُّقالواُّ :إنكمُّيا ُّأيهاُّاملؤمنون ُّبالسنة ُّـ ُّتقولونُّ:السنة ُّمتواترة ُّوآحادُّ،بل ُّإنُّأكثر ُّالسنةُّآحادُّ ،بلُّإنكم ُّملُّتتفقوا ُّعلى ُّحدُّ
التواترُّ،والُّعلىُّعددُّاألحاديثُّاملتواترةُّ،ب لُّإنكمُّخمتلفونُّحولُّالكثريُّوالكثريُّمنُّاألحاديثُّ:أهيُّصحيحةُّأمُّغريُّصحيحةُّ،يضعفهاُّ
بعضُّحمدثيكمُّوعلمائكم ُّويصححها ُّغريهمُّ ُّ...فكيفُّتزعمونُّحفظُّالسنة؟ ُّ
ُُُُُُُّّّّّّّ أماُّاجلوابُّعلىُّذلكُّفسهلُّحبمدُّاهللُّوهوُّ :
ُُُُُُّّّّّّ أماُّأنُّتكونُّالسنةُّحمفوظة؛ُّفبالدليلُّمنُّالقرآنُّوالعقلُّالذيُّيثبتُّوجودُّشيءُّغريُّاملنصوصُّعليهُّيفُّآياتُّالقرآنُّمنُّأوامرُّاهللُّ
قدُّأمرتُّاألمةُّكلهاُّأنُّتطيعُّالنيبُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّبهُّ،وهذاُّالشيءُّهوُّالسنةُّمبفهومهاُّالكليُّمجلةُّ،الُّأبعاضاُّوأفراداُّ .

ُّ -ُّ8أسندُّالطربيُّيفُّ«تفسريه» ُّتفسريُّأويلُّاألمرُّباألمراء ُّإىلُّأيبُّهريرة ُّ ،وابنُّعباسُّ،وميمونُّبنُّمهران ُّ،وابنُّزيدُّ .
وأسندُّتفسريهاُّبأهلُّالعلمُّإىلُّجابر ُّبنُّعبدُّاهللُّ،وجماهد ُّ،وابنُّأيبُّجنيح ُّ ،وابنُّعباسُّ،وعطاء ُّ،واحلسن ُّ،وأيبُّالعاليةُّ .
وأسندُّتفسريهاُّبأصحابُّالنيبُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّإىلُّجماهد ُّ،وأسندُّإىلُّعكرمةُّأهنمُّأبوُّبكرُّوعمرُّسيدا ُّأصحابُّالنيبُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّ .
مثُّقالُّالطربي ُّ:وأوىلُّاألق والُّيفُّذلكُّبالص وابُّ،قولُّمنُّقالُّ:همُّاألمراءُّ وال والة؛ُّلصحةُّاألخبارُّعنُّرسول ُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّباألمرُّبطاعةُّاألئمةُّ وال والةُّفيماُّكانُّ
هللُّطاعة ُّ،وللمسلمنيُّمصلحة«ُّ،تفسريُّالطربي»ُُّّ .811ُّ-ُّ 814ُّ/5
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السنّـ ـ ـةّالنبـ ـ ـويةّوحيّرب ـ ـ ـانيّ،منـ ـ ـاقشةّلدعاوىّأع ـ ـ ـداءّالس ـ ـ ـنـةّال ـ ـنـ ـبـويـةّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّإعدادّ:محـ ـ ـ ـ ـ ــمدّأحم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدّص ـ ـ ـ ــبرة

وإنُّالثابتُّاملتواترُّاملنقولُّجبميعُّوسائلُّالنقلُّهوُّلزومُّمتابعةُّالنيبُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّ،ووجوبُّطاعتهُّفي ماُّيأمرُّبهُّوينهىُّعنهُّ،فمنُّ
اعتقدُّذلكُّفهوُّاملسلمُّحقاُّ ،واملؤمنُّصدقاُّ .
ُُُُُُّّّّّّ وأماُّالتفريعاتُّاجلزئيةُّفالُّيضرُّاالختالفُّفيهاُّ،مثُّإنُّهذهُّاالختالفاتُّالُّتصلُّـُّوملُّتصل ُّـُّإىلُّحدُّيؤثرُّعلىُّالعقائدُُّّوالعباداتُّ
تأثرياُّيفُّأسهاُّوأصلها ُّ،فإنُّاالختالفُّيفُّكونُّالبسملةُّ منُّالفاحتةُّأوُّليستُّمنهاُّ،وقولُّالشافعيةُّبلزومُّقراءمهاُّكيُّتصحُّالصالة؛ُّألهناُّ
جزءُّمنُّركنُّمنُّأركانُّالصالةُّإذاُّفسدُّهذاُّالركنُّفسدتُّالصالة؛ُّالُّجيعلُّاحلكمُّعلىُّصالةُّمنُّالُّيعتقدُّجزئيةُّالبسملةُّيفُّالفاحتةُّ
هوُّبطالنُّصالته؛ُّألنُّصالتهُّصحيحةُّبالنسبةُّإىلُّاعتقادهُّال ُّإىلُّاعتقادُّخمالفه ُّ،ولذلكُّقررُّالفقهاءُّأنُّاملخالفُّصالته ُّصحيحةُّ،
والُّعربة ُّبأقوالُّبعضُّاملتأخرينُّاملتنطعني ُّالذينُّخرجواُّعلى ُّمناهج ُّأئمتهمُّوأعالمُّمدارسهمُّالفكريةُّوالفقهيةُّ .
فالراسخونُّمنُّأهلُّالعلمُّكانواُّيقولونُّ:مذهيبُّصوابُّحيتملُّاخلطأُّومذهبُّغرييُّخطأُّحيتملُّالصوابُّ( ُّ،)8وصحُّكثري ُّمنُّاألئمةُّ
القولُّ:إذاُّصحُّاحلديثُّفهوُّمذهيبُّ( ُّ .)2
ُُُُُُُّّّّّّّ واملدونُّيفُّكتب ُّاملذاهبُّصحةُّالصالةُّخلفُّاملخالفُّ ،وحىتُّمنُّقالُّبكراهةُّالصالة ُّخلفُّاملخالفُّ،فإنُّقولهُّبالكراهة ُّالُّ
يفيدُّبأيةُّحالُّعدمُّصحةُّالصالة ُّ،أوُّعدمُّصحةُّصالةُّمنُّستصلىُّخلفه ُّ،وهبذاُّاملثالُّالعميقُّعلىُّاختالفُّيفُّشيء ُّأساسي ُّهوُّ
جزءُّمنُّركنُّمنُّالصالةُّمنثلُّعلىُّأنُّاالختالفُّحولُّتصحيحُّحديثُّأوُّتضعيفهُّالُّيؤثرُّعلىُّاالتفاقُّالواقعُّعلىُّأصلُّمتابعةُّرسولُّ
اهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّوطاعته ُّيفُّماُّأمرُّوهنىُّ .
ُُُُُُُّّّّّّّ وتأكيداُّنقولُّ:إنهُّملُّيردُّيفُّكتبُّالفقهُّأنُّأحداُّـُّممنُّيعبأُّبقولهُّمنُّاألعالمُّـُّ رمىُّخمالفاُّبتكُّالسنةُّأوُّاإلعراضُّعنُّهديُّالنيبُّ
صلىُّاهلل ُّعليه ُّوسلمُّإن ُّخالفه ُّيفُّإثبات ُّدليل ُّعلىُّمسألة ُّما ُّأوُّنفيها ُّ ،وإن ُّهيكلُّاإلسالم ُّمجلة ُّ(عقائدُّوفرائض ُّوأمهات ُّفضائلُّ
وأساسياتُّمعامالت)ُّالُّخالفُّمؤثراُّفيهُّبنيُّاملسلمنيُّحىتُّلوُّكانواُّمنُّغريُّأهلُّالسنةُّكالشيعة ُّواخلوارجُّواملعتزلةُّ ،وحنوهمُّ،فالغريبُّ
عنُّاإلسالم ُّالذي ُّالُّيعرف ُّعنه ُّشيئاُّإذا ُّخالطهم ُّواطلعُّعلى ُّعبادامهم ُّومعامالمهمُّوآداهبم ُّوجدهم ُّمتفقنيُّيف ُّاجلملةُّ ،خمتلفني ُّيفُّ
تفريعات ُّثانوية؛ُّمتاماُّكاإلخوة ُّاألشقاءُّجيمعهمُّشبهُّكبريُّيفُّمالحمهمُّ،والُّيضر ُّنسبهمُّشيءُّمنُّاختالفُّواحدُّمنهمُّع نُّاآلخرُّ .

ّّّّّّّ-ّ8الحكمةّ :
ُُُُُُُّّّّّّّ يفُّالقرآنُّالكرميُّذكرُّلشيءُّآخرُّأوحىُّبهُّاهللُّإىلُّأنبيائهُّالكرامُّصلواتُّاهللُّعليهمُّومنهمُّحممدُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّغريُّاآلياتُّ،
وغريُّالكتابُّ،وغريُّالقرآن ُّ،فقدُّقالُّتعاىلُّبشأنُّسيدناُّعيسىُّعليهُّالسالم{ُّ:ويعلمهُّالكتابُّواحلكمةُّوالتوراةُّواإلجني ل}ُّ[آلُّعمرانُّ:
 ُّ،]41وقال{ُّ:وإذ ُّعلمتكُّالكتاب ُّواحلكمةُّوالتوراة ُّواإلجنيل}ُّ[املائدة ُّ،]880ُّ :وقالُّيف ُّحقُّآل ُّإبراهيم{ُّ:فقد ُّآتيناُّآل ُّإبراهيمُّ
الكتابُّواحلكمةُّوآتيناهم ُّملكا ُّعظيما}ُّ[النساءُّ .]54ُّ:
ُُُُُُُّّّّّّّ والذيُّيعنيناُّأكثرُّوحولهُّالكالمُّ،وعندهُّالوقوفُّماُّقالهُّتباركُّوتعاىلُّيفُّحقُّنبيناُّحممدُّمنُّآياتُّ،أولهُّهذهُّاآلياتُّماُّحكاهُّ
منُّدعوةُّأبيناُّإبراهيمُّعليه ُّوعلىُّنبيناُّالصالةُّوالسالم{ُّ:ربنا ُّوابعثُّفيهمُّرسوالُّمنهمُّيتلو ُّعليهمُّآياتكُّويعلمهمُّالكتاب ُّواحلكمةُّ
ُّأمته{ُّ:كماُّأرسلناُّفيكمُّرسوالُّمنكمُّيتلوُّعليكمُّآياتنا ُّويزكيكمُّ
ُّ
ويزكيهمُّإنكُّأنتُّالعزيزُّاحلكيم}ُّ[البقرة ُّ،]821ُّ:وقالُّمينتُّعلى
ويعلمكمُّالكتاب ُّواحلكمة ُّويعلمكم ُّما ُّمل ُّتكونوا ُّتعلمون ُّ[البقرة ُّ،]858ُّ :وقال{ُّ :واذكروا ُّنعمة ُّاهلل ُّعليكم ُّوما ُّأنزل ُّعليكم ُّمنُّ
-ُّ8جاءُّيفُّ«الفتاوىُّالكربى ُّالفقهية»ُّالبنُّحجرُّاهليتمي ُُّّ: 383ُّ/4وسئلُّمباُّصورتهُّذكرُّاإلمامُّالنسفيُّاحلنفي ُّيفُّاملصفىُّأنهُّجيبُّعليناُّإذاُّسئلناُّعنُّمذهبناُّومذهبُّ
خمالفناُّيفُّالفروعُّأنُّجنيبُّبأنُّمذهبناُّص وابُّحيتملُّاخلطأُّومذهبُّخمالفناُّخطأُّحيتملُّالص وابُّأي ُّبناء ُّ علىُّأنُّاملصيبُّيفُّالفروعُّ واحدُّوغريهُّخمطئُّمأجورُّ،فهلُّصرحُّ
أصحابناُّمبثلُّذلكُّ ُّ...الس ؤالُّ.فأجابُّبق ولهُّ:نعمُّصرحُّأصحابناُّمباُّيفهمُّذلكُّالُّبقيدُّالوجوبُّالذيُّذكرهُّ،ففيُّالعدةُّالبنُّالصباغُّ:كانُّأبوُّإسحاقُّاملروزيُّ وأبوُّعليُّ
الطربيُّيق والنُّ:إنُّمذهبُّالشافعيُّرضيُّاهللُّتعاىلُّعنه ُّ وأصحابهُّأنُّاحلقُّيفُّ واحدُّإالُّأنُّاجملتهدُّالُّيعلمُّأنهُّمصيبُّ وإمناُّيظنُّذلكُّاهـُّ وإذاُّكانُّاجملتهدُّالُّيعلمُّاإلصابةُّ
وإمناُّيظنهاُّفمقلدهُّأوىلُّومعلومُّأنُّالظنُّيقابلهُّالوهمُّوه وُّاحتمالُّاخلطإُّفنتج ُّأنُّاجملتهدُّيظنُّإصابتهُّوجيوزُّخطؤهُّ وأ نُّمقلدهُّكذلكُّوحينئذ ُّيلزمُّم اُّذكرُّعنُّالنسفيُّ .
-ُّ2قالُّابنُّعابدينُّيفُّمنُّ«حاشيته» ُّ «ُّ: 842ُّ/8مطلبُّصحُّعنُّاإلمامُّأنهُّقالُّ:إذاُّصحُّاحلديث ُّفهوُّمذهيب» ُّ.وذكرُّحتتهُّأنهُّقدُّحكى ُّذلكُّابنُّعبدُّالربُّعنُّأيبُّ
حنيفةُّوغريهُّمنُّاألئمة ُّ،ونقلهُّأيضاُّاإلمامُّالشعرانُّعنُّاألئمةُّاألربعةُّ .وكررُّمثلُّذلكُّيفُّموضعُّآخرُّمنُّ«حاشيته» ُُّّ 50ُّ/ 2
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الكتابُّواحلكمةُّيعظكمُّبهُّواتقواُّاهللُّواعلمواُّأنُّاهللُّبكلُّشيءُّعليم}ُّ[البقرةُّ،]238ُّ:وقال{ُّ:لقدُّمنُّاهللُّعلىُّاملؤمننيُّإذُّبعثُّ
فيهمُّرسوالُّمنُّأنفسهمُّيتلوُّعليهمُّآياتهُّويزكيهمُّويعلمهمُّالكتابُّواحلكمةُّوإنُّكانواُّمنُّقبلُّلفيُّضاللُّمبني}ُّ[آلُّعمرانُّ،]844ُّ:
وقالُّمينتُّعليه{ :وأنزل ُّاهللُّعليك ُّالكتابُّواحلكمةُّوعلمكُّماُّملُّتكنُّتعلمُّوكان ُّفضلُّاهللُّعليكُّعظيما}ُّ[النساءُّ ]883ُّ:
وقالُّخياطب ُّأزوا جه{ُّ:واذكرن ُّماُّيتلىُّيفُّبيوتكنُّمنُّآياتُّاهللُّواحلكمةُّإنُّاهللُّكانُّلطيفاُّخبريا} ُّ[األحزابُّ .]34ُّ:
ُُُُُُّّّّّّ إنُّاملتدبرُّيفُّهذهُّاآلياتُّجيدُّأنُّكلمةُّ« احلكمة»ُّوردتُّفيهاُّمعطوفةُّعلىُّكلمةُّ« الكتاب»ُّ( ُّ،)8وهذاُّيدلُّعلىُّأهناُّغريه؛ُّإذُّ
ليسُّيفُّاللغةُّالفصيحةُّعطفُّالشيءُّعلى ُّنفسهُّ( ُّ .)2
ُُُُُّّّّّ إذن؛ُّاهللُّأوحىُّإىلُّاألمةُّشيئاُّآخرُّمينتُّبهُّعلىُّاملؤمننيُّ،فماُّهو؟ ُّ وهلُّهوُّحمفوظُّحبفظُّاهللُّأمُّمضيع؟ُّفإنُّحفظُّفماُّهو؟ ُّوإنُّ
ضيعُّفلمُّأوحيُّبه؟ُّوكيفُّيصحُّاالمتنانُّاإلهليُّبه؟ُّوهلُّمنُّدليلُّعلىُّاالمتنانُّالربانُّبهُّلزمنُّالنبوةُّفحسب؟ ُُّّوهلُّضياعهُّبأمرُّاهللُّ
أمُّبقدره؟ُّوماُّال دليلُّعلىُّأيُّمنُّاالحتمالني؟ُُّّ كلُّهذهُّاألسئلةُّوسواهاُّلدينا ُّـُّمعاشرُّاملصدقنيُّبالسنةُّالنبويةُّـُّأجوبةُّواضحةُّصرحيةُّ
مستدلةُّباملنقولُّواملعقولُّعليهاُّ ،وحننُّننتظرُّإجابةُّالقرآنيني! ُّ

ّّّّّّّ ّ-ّ3التاريخّ :
ُّيذكرون ُّزيدا ُّوعمرا ُّمن ُّالصحابة ُّوالتابعنيُّ ،وخلفاء ُّاملسلمنيُّ
ُُُُُُّّّّّّ يؤكد ُّالقرآنيون ُّعلى ُّرفضهم ُّللسنة ُّالنبويةُّ ،ولكنهم ُّما ُّأكثر ُّما ُّ
وأمرائهمُّ،ويوردونُّأحداثاُّوقعتُّيفُّالتاريخُّالتليدُّ( ُّ،)3وهناُّنسأل ُّ :كيفُّيستقيمُّرفضُّالسنةُّوالتصديقُّبالتاريخُّ،ووقائعهُّوأشخاصه؟ُّ
هلُّوردُّاسمُّأيبُّبكرُّأوُّعمرُّأوُّعليُّأوُّغريهمُّمنُّالصحابةُّالكرامُّيفُّالقرآن؟ُّإنهُّملُّيردُّيف ُّالقرآنُّإالُّاسمُّزيدُّ،ومنُّزيدُّهذاُّ،وماُّ
الذيُّكانُّسيعرفنا ُّبهُّلوالُّاألخبارُّالواردةُّيفُّالسنةُّ،ورواياتُّالتاريخ؟ ُّ
ُُُُُُّّّّّّ ناهيكُّعنُّالسلفُّالصاحلُّواحدا ُّواحداُّ،بلهُّمنُّبعدهم ُّمنُّاألعالم! ُّ فياُّأيها ُّالقرآنيونُّ:كيف ُّتقبلونُّالتاريخ؟ُّوماُّهي ُّقواعدُّ
االعتبارُّوعدمهُّلديكم؟ُّإذاُّادعي تمُّالقبولُّبالتواترُّعلىُّطريقتكمُّبنقلُّاجليلُّبعدُّاجليلُّ،فإنناُّقدُّنسلمُّجدالُّبأنُّهناكُّواحداُّامسهُّأبوُّ
بكرُّالصديقُّ،ولكنُّهيهاتُّأنُّيكونُّشيءُّمتواتراُّـُّحبسبُّمذهبكمُّـُّمنُّسريةُّاملدعوُّأيبُّبكرُّ،أوُّاملدعوُّعمرُّبنُّاخلطابُّ،أوُّغريمهاُّ
أياُّكانُّ،وأياُّكانُّزمنه؟ ُّفكيفُّتستشهدونُّعلينا ُّبشيءُّمنُّالتاريخ؟ ُّ
ُُُُُُُّّّّّّّ مثُّإنُّردكمُّمروياتُّالسنةُّالشريفةُّاليتُّنقلتُّبقواننيُّصارمةُّأشدُّالصرامةُّ،دقيقةُّأكربُّالدقةُّ،حمتاطةُّأعظمُّاالحتياطُّ،يستلزمُّ
منكمُّأنُّتردواُّمنُّبابُّأوىلُّمرويات ُّالتاريخُّاليتُّرويُّجلها ُّدونُّأسانيد ُّمنُّاألساسُّ،أوُّرويتُّبأسانيدُّواهيةُّ .
ُُُُُُّّّّّّمثُّإنُّلنا ُّأنُّنسأل ُّ :غريناُّوغريكمُّمن ُّوالفرقُّوالطوائفُّ :أليسُّلديهمُّتواتر ُّعنُّأشياء ُّوأشخاصُّيؤكدُّالقرآن ُّبطالهنا؛ُّكقضيةُّ
صلبُّاملسيحُّاليتُّأمجع ُّعليهاُّالسوادُّاألعظمُّمنُّالنصارى ُّ،أوليسُّمثةُّتواترُّلليهودُّعلىُّزناُّنيبُّاهللُّداودُّبامرأةُّأورياُّ،وزناُّلوطُّبابنتيهُّ
تبعاُّملاُّيفُّتورامهمُّ ُّ،أو ليسُّلدىُّالشيعةُّتواترُّعلىُّواليةُّعليُّرضيُّاهللُّعنهُّ،بلُّلدىُّبعضهمُّتواترُّعلىُّسورُّمنُّالقرآنُّغريُّاليتُّبنيُّ
أيديناُّ .
ُُُُُُُّّّّّّّ فهلُّألولئكُّأنُّيقولواُّ:هذاُّالقرآنُّقرآنكمُّأنتمُّوحدكم!ُّفكيفُّتردونُّعليهم؟ ُّ

-ُّ8إالُّاآليةُّاألخريةُّفاحلكمةُّمعطوفةُّعلىُّ«آيات ُّاهلل»ُّ .
-ُّ2نقلُّالبغدادي ُّيفُّ«خزانة ُّاألدب»ُّ ُّ801ُّ/ 5عنُّشرح ُّاحلماسةُّالبنُّجين ُّ:والشيءُّالُّيعطفُّعلىُّنفسهُّمنُّحيث ُّكانُّالعطفُّنظريُّالتثنية ُّيفُّاملعىنُّ .
وصرحُّهبذهُّالقاعدةُّاملرزوقيُّيفُّ«شرح ُّدي وانُّاحلماسة»ُُّّ . 841ُّ/8
-ُّ3أذكرُّعلىُّسبيل ُّاملثال«ُّ:موقعُّأهلُّالقرآن»ُّ:مقالُّ«أبوُّبكرُّالصديقُّماذاُّتبقى ُّمنهُّيفُّالفقهُّالسين»ُّألمحدُّصبحيُّمنصور«ُّ،موقعُّأهلُّالقرآن»ُّ:مقالُّ«املسكوتُّعنهُّ
يفُّسريةُّعمرُّبنُّاخلطابُّيفُّالفكرُّالسين»ُّألمحدُّصبحيُّمنصور«ُّ،موقعُّأهلُّالقرآن»ُّ:مقالُّ«أبوُّهريرة ُّ والكالب»ُّألمحدُّصبحيُّمنصورُّ ُّ.
«م وقعُّأهلُّالقرآن»ُّ:مقالُّ« علومُّالقرآنُّاليتُّتطعنُّيفُّالقرآن»ُّألمحدُّصبحيُّمنصورُّ .
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ُُُُُُّّّّّّ مثُّكيفُّيستقيمُّلكمُّتكذيبُّكتبُّالسنةُّ،والطعنُّفيهاُّوبأصحاهباُّ،وتصديقُّكتبُّالتاريخُّوالروايةُّعنهاُّ،والطائفتانُّمنُّالكتبُّ
لذواتُّاملؤلفنيُّ:فعلىُّسبيلُّالتمثيلُّ :
ُُُُُُُّّّّّّّ اإلمامُّأبوُّجعفرُّالطربيُّلهُّ«تفسريه»ُّ،وُّ«تارخيه»ُّ،وُّ«مهذيبُّاآلثار»ُّ .
ُُُُُُّّّّّّواحلافظُّابنُّكثريُّالدمشقيُّلهُّ«تفسريه»ُّ،وُّ«تارخيه»ُّ،وُّ«جامع ُّاملسانيدُّوالسننُّاهلاديُّألقومُّسنن»ُّ .
ُُُُُُّّّّّّوعدوكمُّاألولُّاإلمامُّالبخاريُّلهُّ«صحيحه»ُّوتوارخيه «ُّ:األكرب»ُّوُّ« الوسط»ُّوُّ« األصغر»ُّ(ُّ .)3
ُُُُُُّّّّّّوكذلكُّابنُّسعدُّلهُّ« الطبقاتُّالكربى»ُّ وهوُّمليء ُّـُّإضافةُّإىلُّاألحداثُّواألخبارُّالتارخييةُّوالتاجمُّـُّباألحاديث ُّاملسندةُّ ُّ
فماُّهذاُّالتناقضُّالشنيعُّ،والتخبطُّاملريع؟ُّأمُّهوُّاحلقدُّ األعمىُّ،والوترُّاألعشىُّ،غشىُّاألبصارُّوالبصائر ُّمعا؟ ُّ

ّّّّّّّمنّالكالب؟ ّ
احدُّبالنسبةُّللسنةُّاملطهرةُّ،فمنكمُّمنُّيقولُّ:السنةُّ
ُّ
ُُُُُُّّّّّّ يقولُّالقرآنيونُّأحياناُّ:إنُّاملرئيُّأنكمُّبوصفكمُّمجاعةُّالُّتتفقونُّعلىُّرأيُّو
فأيُّالقولنيُّمعتمدكم؟ُّأمُّإنُّ
ُّ
كلهاُّكذبُّمئةُّباملئةُّ،والصحيحُّمنهاُّصفرُّباملئةُّ( ُّ،)8السنةُّأكثرهاُّك ذبُّوماُّوافقُّالقرآنُّقبلُّ(ُّ،)2
افقُّالقرآنُّمنُّأحاديثُّتردوهناُّ
ُّ
كالُّيأخذُّبرأيهُّوهواهُّ،وماُّيعجبهُّواشتهاه؟ ُّ وهناُّلناُّأنُّنسألُّمنُّيقبلُّبعضُّاألحاديثُّ :هذاُّالذيُّو
جاء ُّعربُّأناسُّحمددينُّعدولُّثقاتُّضابطني ُّلديناُّ(اإلسناد ُّالصحيح)ُّ .
ُُُُُُّّّّّّفإنُّكانواُّكذابني ُّبزعمكمُّافتواُّأحاديثُّأخرىُّفالُّقيمةُّحلديثهم!ُّ وكيفُّتقبلونُّبعض ُّأحاديثهم؟ ُّفإنُّقلتمُّ:ملوافقتها ُّالقرآنُّ .
أجبناُّ :أنتمُّتكتفونُّبالقرآنُّ ،وماُّالقيمةُّاليتُّيفُّهيُّهلذهُّاألحاديث ُّحىتُّتقبل؟ ُّ
ُُُُُّّّّّ إهناُّإنُّكانتُّجمردُّنسخةُّعماُّيفُّالقرآنُّفالُّقيمةُّهلاُّ،خصوصا ُّوأنكمُّتكذبونُّروامهاُّ أصال؛ُّإذُّالُّقيمةُّلشيءُّالُّقيمةُّذاتيةُّفيهُّ .
وإنُّقلتمُّ:نقبلهاُّلسببُّآخر! ُّ فماُّهو؟ُّوماُّهيُّشروطه؟ُّوماُّهيُّضوابطه؟ ُّ وإنُّمثةُّأحاديثُّقدُّتوافقُّالقرآنُّنردها ُّـُّحننُّأتباعُّالسنةُّ
النبويةُّـُّبشروط ُّعلم ُّ اجلرحُّوالتعديلُّ،فهلُّتقبلوهنا؟ ُّفإنُّقلتمُّ:نعمُّ(  ُّ،)8قلناُّلكمُّ:قدُّيكونُّروامهاُّكذ ابنيُّوضاعني؛ُّبدليلنيُّ :
ُّ. 8أنهُّقدُّرويتُّعنهمُّأحاديث ُّخمالفةُّللقرآن ُّوالتاريخُّوالعقلُّوالعلمُّالبشريُّ .
ُّ. 2شهادة ُّاحملدثنيُّاألعالمُّ،واملؤرخنيُّالعظامُّ،اجلارحةُّهلمُّ،والطاعنةُّفيهمُّ( ُّ .)2
ُُُُُُّّّّّّوإنُّقلتمُّ:ال ُّ ،قلناُّ:كيف ُّتردونُّما ُّيوافقُّالقرآن؟ ُّمث ُّقولواُّلنا ُّـُّأيهاُّالقرآنيون ُّـُّ من ُّالكاذبُّبالتحديدُّإذ ُّتردونُّأحاديث ُّيرويهاُّ
البخاريُّمثالُّ،وتقيمونُّعليهُّالقيامةُّ،وتشددونُّعليهُّ النكريُّ،وتتهمونهُّأفظعُّاالمهاماتُّ،وسأكتفيُّيفُّهذاُّاملقامُّمبثالُّواحدُّ :
ُُُُُُُّّّّّّّ إنُّاملدعوُّعليُّعبدُّاجلوادُّيزعمُّأنهُّالُّينكرُّالسنةُّولكنهُّينكرُّأشياءُّعددُّمنهاُّمثُّقال«ُّ:وأستطيعُّسردُّمئاتُّمنُّتلكُّالرواياتُّ
اليتُّالُّتتوافقُّمعُّالقرءانُّواليتُّأرفضهاُّ،فهلُّأناُّمنكر ُّلسنةُّالنيبُّحممدُّأمُّمنكرُّلروايات ُّالراويُّاملشكوكُّفيه»( ُّ )3
وأناُّسأختار ُّمنُّمقالهُّنفسهُّمثاالُّهوُّ« أنُّرسولُّاهللُّكانُّيطوفُّعلىُّنسائهُّالتسعةُّيفُّالليلةُّالواحدة»ُّ .

ُُّّ- 1كماُّقبلُّاملدعوُّعليُّعبدُّاجل وادُّحديث ُّالتمذيُّ«أالُّإهناُّستكونُّفتنة»ُّ .
 ُّ -ُّ2إنُّقالُّالقرآنيونُّ:حننُّالُّنعبأُّجبرحُّه ؤالءُّاحملدثني؛ُّألهنمُّغريُّم وثوقنيُّلديناُّ،قلناُّهلمُّ:أهمُّأ وثقُّوهمُّالكثرة ُّالكاثرة ُّأمُّأ ولئكم ُّاألفرادُّالنكرات؟ ُّ
العقلُّبزعمكمُّ .
ُّ
مثُّإنكمُّإنُّسا ويتمُّاجلارحني ُّ واجملروحنيُّبطعنكم ُّفيهم؛ُّفإنهُّليس ُّلديكم ُّدليلُّعلىُّهذهُّاملسا واةُّإالُّروايتهمُّماُّخيالفُّالقرآنُّ و
وأماُّحننُّفإنُّلديناُّت وثيقُّالكمُّاهلائلُّ واجلمُّالغفريُّمنُّالعلماءُّ(بالعشراتُّبلُّباملئاتُّأحيانا)ُّأل عالمُّالعلماءُّالذينُّنعتمد ُّعليهمُّيفُّاجلرح ُّ والتعديل ُّ
بلُّإنُّالت واترُّبنقلُّاجليلُّعنُّاجليلُّلت وثيقهمُّقدُّحصلُّهلمُّكاألئمةُّاألربعة ُّ،والسفياننيُّوغريهمُّ .
فإنُّرددمتُّهذاُّالت واترُّقلناُّ:كيفُّتردونُّماُّجاءُّبهُّامليزانُّالذيُّقبلتمُّالقرآنُّبسببهُّ،أالُّوه وُّنقلُّاجليلُّعنُّاجليل؟ ُّ
«-ُّ3موقع ُّأهلُّالقرآن»ُّ:مقالُّ«أناُّقرآنُّالُّأنكرُّالسنة»ُّتاريخ ُّنشرهُُّّ .2002/4ُّ/28
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السنّـ ـ ـةّالنبـ ـ ـويةّوحيّرب ـ ـ ـانيّ،منـ ـ ـاقشةّلدعاوىّأع ـ ـ ـداءّالس ـ ـ ـنـةّال ـ ـنـ ـبـويـةّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّإعدادّ:محـ ـ ـ ـ ـ ــمدّأحم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدّص ـ ـ ـ ــبرة

ُُُُُُُّّّّّّّ فهلُّستتهمونُّكلُّمن ُّروى ُّهذا ُّاحلديثُّبالكذبُّ ،وقدُّثبت ُّمنُّروايات ُّعددُّمن ُّالصحابةُّبأسانيد ُّيصعبُّحصرهاُّ ،فمنُّ
الكاذبُّحتديدا؟ ُّ أهمُّالصحابةُّالذينُّرووها؟ُّ( ُّ،)8أمُّالتابعون؟ُّ( ُّ،)2أمُّمنُّبعدهمُّيفُّكلُّطبقةُّمنُّطبقاتُّاألسانيد؟!ُّأمُّهمُّخمرجوُّ
يةُّاملؤامرة»ُّ ضدُّاإلسالمُّواألمةُّاملسلمةُّ ،فإنُّ
هذهُّاألحاديثُّمنُّاحلفاظ؟ُّ(  ُّ،)3إنكمُّتسخرونُّمنُّاملسلمنيُّالذينُّيتحدثونُّعنُّ«نظر ُّ
ملُّحتددواُّمنُّتتهمونُّبعينهُّ،وتقيمونُّالدليلُّعلىُّذلكُّغريُّدليلُّ«هذاُّالُّيوافقُّالعقل» ُّ،وأنتمُّالُّتريدونُّإالُّعقولكمُّاملريضةُّهبوىُّ
املشبوهةُّ،إنكمُّإنُّملُّتقيمواُّاألدلة ُّاملعتربةُّ
«بغضُّالسنة»ُّ اليتُّتقفُّأمامُّحياةُّحتول ُّبينكمُّوبنيُّماُّتستحلونُّمنُّاحملرماتُّبفتاواكم ُّ ُّ
علىُّتكذيبُّمتهمُّبعينه؛ُّفهلُّأنتمُّتروهنا ُّ«مؤامرة»ُّمنُّكلُّتلكمُّالطبقاتُّمنُّالرواة؟ ُّ أيهاُّالذينُّتنكرونُّالسنةُّ :
مقالّكالبّلكبيرهمّالذيّعلمهمّالسحرُّ :
ّّّّّّّّمناقشةّ ّ
ُُُُُُُُُّّّّّّّّّكتبُّأمحدُّصبحيُّمنصور ُّمقاالُّبعنوانُّ«علوم ُّالقرآنُّاليتُّتطعنُّيفُّالقرآن»ُّ ُّونشرهُّيفُّموقعهُّالبائسُّبتاريخ ُُّّ ُّ2002/2ُّ/3
ُّ
وفيهُّيوزعُّأمحدُّصبحيُّمنصورُّسخريتهُّمينةُّويسرةُّ،ويتهكمُّكعادتهُّبكلُّماُّيتذكرهُّمنُّمسلميُّاألمة!ُّفيقول«ُّ :ويأيتُّالسيوطيُّبروايةُّ
جُّالطربان ُّيفُّالدعاء ُّمنُّطريقُّاب ن ُّعبادُّابن ُّ( ُّ)4
ُّ
عنُّالطربان ُّ أشهر ُّرواةُّاحلديث ُّيفُّالعصرُّالعباسي ُّالثانُّ،يقول ُّالسيوطي«ُّ :وأخر
يعقوبُّاألسديُّ،عنُّحيىيُّابنُّيعلىُّاألسلميُّ،عنُّابنُّهليعةُّ،عنُّأيبُّهريرةُّ،عنُّعبدُّاهللُّبنُّزريرُّالغافقيُّقال ُّ:قالُّيلُّعبدُّامللكُّبنُّ
مروانُّ:لقدُّعلمتُّماُّمحلك ُّعلىُّحبُّأيبُّترابُّ ،إالُّأنكُّأعرايبُّجاف ُّ،فقلتُّ :واهللُّلقدُّمجعتُّالقرآن ُّمنُّقبلُّأنُّجيتمع ُّأبواكُّ،
ولقدُّعلمينُّمنهُّعلي ُّبنُّأيبُّطالب ُّسورتنيُّعلمهماُّإياه ُّرسولُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّماُّعلمتهماُّأنتُّوالُّأبوك!ُّ» ُّ
ُُُُُُّّّّّّ املستفادُّمنُّهذهُّالروايةُّالكاذبةُّأنُّذلكُّالشخصُّاجملهولُّعبدُّاهللُّبنُّزريرُّالغافقيُّامهمهُّاخلليفةُّعبدُّامللكُّبنُّمروانُّبأنهُّوأباهُّ
اجهاُّعبدُّامللكُّبنُّمروان ُّقائالُّ:أنُّعليُّبنُّأىبُّطالبُّق د ُّعلمهُّ
ُّ
حيبان ُّ«أباُّتراب»ُّأيُّ:عليُّبنُّأىبُّطالب ُّ ،ويردُّذلكُّالشخصُّمو
هوُّوأباهُّسورتنيُّمنُّالقرآنُّالُّيعلمهماُّعبدُّامللكُّوالُّأبوهُّمروان ُّ،أيُّ:أنُّالنيبُّحممداُّعليهُّالسالمُّعلمُّابنُّعمهُّعليُّب نُّأيبُّطالبُّ
سرا» ُّ،وأنُّعلياُّقامُّبتلقني ُّهاتني ُّالسورتنيُّلألخُّعبدُّاهللُّبنُّزريرُّالغافقيُّ،ومتُّذلكُّأيضاُّسراُّ .
سورتنيُّمنُّالقرآنُّالكرميُّ« ُّ
ُُُُّّّّ وبالتايلُّفإنُّالنيبُّحممداُّعليهُّالسالمُّملُّيبلغُّكلُّالرسالةُّ،بلُّتركُّبعضهاُّليحكيهُّسراُّالبنُّعمهُّالشقيقُّ،مثُّيقومُّابنُّعمهُّالشقيقُّ
ُّ،بتعليمُّهذاُّالسرُّاخلاصُّللسيدُّاحملتمُّعبدُّاهللُّبنُّزريرُّالغافقي ُّ،والسيدُّاحملتمُّإياهُّجيابهُّاخلليفةُّاألمويُّسفاكُّال دماءُّهبذاُّمفتخراُّعليهُّ
وعلىُّأبيهُّ،مثُّيظلُّحياُّحيكيُّاحلكاية ُّأليبُّهريرةُّمفتخراُّهبا!ُّ! ُّ هذاُّمع ُّأنُّحقائقُّالتاريخُّتؤكدُّأنُّعبدُّامللك ُّبنُّمروانُّكان ُّسفاكاُّ
للدماءُّ،وقدُّهددُّعلناُّبالقتل ُّمنُّيقولُّلهُّ:اتق ُّ اهلل!ُّ(  ُّ،)5وهوُّالذيُّسلط ُّاحلجاجُّعلىُّاملسلمنيُّيف ُّاحلجازُّمثُّالعراقُّيقتلهم ُّجملردُّ
 ُّ -ُّ8وهمُّثالثةُّ:صحتُّالروايةُّعندناُّعنُّاثننيُّ:أنس ُّوعائشةُّرضيُّاهللُّعنهما ُّ،وملُّتصحُّبذامهاُّعنُّأيبُّرافعُّ .
 -ُّ2وهمُّستةُّ:قتادةُّ،وهشامُّبنُّزيدُّ ،ومحيد ُّ،وثابتُّعنُّأنس ُّ ،وأختُّأيبُّرافعُّعنه ُّ،وإبراهيم ُّبنُّاملنت شر ُّعنُّعائشةُّ .
ميةُّ،وابنُّحبانُّ،
 -ُّ3وهمُّتسعةُّوعشرونُّ:أصحابُّالكتب ُّالستة ُّ،واإلمامُّأمحدُّ،وعبدُّالرزاق ُّ،وابنُّأيبُّشيبة ُّ،والطحاوي ُّ،وابنُّراه ويه ُّ،والطربان ُّ،والبيهقي ُّ،وابنُّخز ُّ
والدارمي ُّ،وأبوُّنعيم ُّ،وأبوُّالشيخ ُّ،وابنُّعبدُّالرب ُّ،واحلميدي ُّ،وابنُّأيبُّعاصم ُّ،وأبوُّيعلىُّ،وعبدُّبنُّمحيد ُّ،وأبوُّع وانة ُّ،والبغوي ُّ،واإلمساعيلي ُّ،واملزي ُّ،وابنُّاألثري ُّ،والعقيليُّ .
 -ُّ4هكذاُّكتبهاُّبإثباتُّااللفُّبنيُّابنُّ وأبيه ُّ
 ُُّّ- 5منُّأينُّأتت ُّهذهُّاحلقائق؟ُّوماُّمصدرها؟ُّوماُّمقياسُّصحتها؟ُّ وأقول ُّ:علىُّالرغمُّمنُّأنُّعبدُّامللكُّبنُّمروا نُّليسُّبتلكُّالشخصيةُّاملثالية ُّ،والُّذلكُّاخلليفةُّالراشدي؛ ُّ
إالُّأنُّسريته ُّـُّعلىُّأخطائها ُّـُّليستُّبتلكُّالصورةُّاملظلمةُّاليتُّيريد ُّالكاتب ُّتس ويقها؛ُّللطعنُّاملعتادُّيفُّرموزُّاألمةُّوكبارُّشخصيامهاُّ .
وماُّزعمهُّمنُّشأنُّعبدُّامللكُّبنُّمروا نُّومهديدهُّبالقتلُّمنُّيقولُّلهُّ:اتقُّاهللُّ.أقولُّبشأنهُّ:ملُّأهتدُّإليه ُّ،وملُّأعثرُّعليه؛ُّفياُّليت ُّالكاتب ُّخضعُّملقتضياتُّالبحث ُّالعلميُّ
(النزيه)ُّووثقُّلناُّمعلومتهُّالقيمةُّ،وعزاهاُّإىلُّمصدرُّمعترب ُّ .وباملقابل؛ُّفإنينُّأقولُّ:لقدُّعثرت ُّعلىُّخربُّخمالفُّلدعوىُّالكاتبُّأمرُّفيهُّعبدُّامللكُّبنُّمروا نُّبتقوىُّاهللُّمراتُّ
وه وُّيفُّجملسُّملكهُّ وبنيُّحاشيته؛ُّفلمُّيلجُّ ويستكربُّبلُّأذعنُّوخضعُّ .روىُّاملزي ُّيفُّ«مهذيب ُّالكمال»ُُّّ : 18ُّ-ُّ 10ُّ/20
وقالُّالرياشي ُّعنُّاألصمعيُّ:دخلُّعطاءُّبنُّأيبُّرباحُّعلىُّعبدُّامللكُّبنُّمروا نُّـُّوه وُّجالس ُّعلىُّسريره ُّوح واليهُّاألشرافُّمنُّكلُّبطنُّوذلكُّمبكةُّيفُّوقتُّحجهُّيفُّ
خالفته ُّـُّفلماُّبصرُّبهُّقامُّإليهُّ،فسلمُّعليهُّ وأجلسهُّمعهُّعلىُّالسريرُّوقعدُّبنيُّيديهُّ،وقالُّله ُّ:ياُّأباُّحممدُّحاجتك؟ ُّ
فقالُّ:ياُّأمريُّاملؤمننيُّ،اتقُّاهللُّيفُّحرمُّاهللُّوحرم ُّرس وله؛ُّفتعاهدهُّبالعمارةُّ .
واتقُّاهللُّيفُّأ والدُّاملهاجرينُّ واألنصار؛ُّفإنكُّهبمُّجلستُّهذاُّاجمللسُّ .
واتقُّاهللُّيفُّأهلُّالثغور؛ُّفإنهُّحصنُّاملسلمني ُّ،وتفقدُّأمورُّاملسلمني؛ُّفإنكُّوحدك ُّاملسؤولُّعنهمُّ .
واتقُّا هللُّفيمنُّعلىُّبابك؛ُّفالُّتغفلُّعنهمُّ والُّتغلقُّدوهنمُّبابكُّ .
فقالُّلهُّ:أفعل!ُّ مثُّهنضُّوقامُّ،وقبضُّعليهُّعبدُّامللكُّفقالُّ:ياُّأباُّحممدُّإمناُّسألتنا ُّح وائجُّغريكُّوقدُّقضيناهاُّفماُّحاجتك؟ ُّ
فقالُّ:ماُّيلُّإىلُّخملوقُّحاجة ُّ .مثُّخرجُّ،فقالُّعبدُّامللكُّ:هذاُّـُّ وأبيك ُّـُّالشرفُّ،هذاُّـُّ وأبيك ُّـُّالس ؤددُّ .

249

السنّـ ـ ـةّالنبـ ـ ـويةّوحيّرب ـ ـ ـانيّ،منـ ـ ـاقشةّلدعاوىّأع ـ ـ ـداءّالس ـ ـ ـنـةّال ـ ـنـ ـبـويـةّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّإعدادّ:محـ ـ ـ ـ ـ ــمدّأحم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدّص ـ ـ ـ ــبرة

الظنُّوالشكُّحىتُّأجلمُّاألفواه ُّ،ولكنُّالروايةُّاملضحكةُّلذلكُّالكذابُّاجلاهلُّ(الطربان)ُّجتعلُّفاهُّ!!ُّذلكُّاألخُّاجلليلُّاجملهولُّعبدُّ
انُّيتجلىُّأيضاُّيفُّاختاعهُّالسندُّهلذهُّالروايةُّ
ُّ
اهللُّبنُّزريرُّالغافقيُّيتحدىُّعبدُّامللكُّبنُّمروانُّمباُّيكرهُّيفُّحقهُّوحقُّأبيهُّ،جهلُّالطرب
الكاذبة ُّ،فقدُّزعمُّأنهُّرواهاُّعنُّطريقُّابنُّعبادُّابنُّيعقوبُّاألسديُّ،عنُّحيىيُّبنُّيعلىُّاألسلميُّ،عنُّابنُّهليعةُّ،عنُّأيبُّهريرةُّ،عنُّ
عبدُّاهللُّبنُّزريرُّالغافقيُّ .
ُُُُُُّّّّّّ أيُّ:جعلُّأباُّهريرة ُّالصحايبُّاملشهورُّبرواي ة ُّاألحاديث ُّيرويُّعنُّأحدُّالتابعنيُّ،وهوُّاألخُّاحملتمُّعبدُّاهللُّبنُّزريرُّالغافقيُّ .
وبالتايلُّالُّبدُّأنُّيكونُّأبوُّهريرةُّحياُّيفُّذلكُّالوقتُّالذيُّجرتُّفيهُّاملواجهةُّالقوليةُّبنيُّاألخُّاحملتمُّعبدُّاهللُّبنُّزريرُّالغافقيُُّّواخلليفةُّ
انُّ،ولكنُّلسوءُّاحلظُّفقدُّماتُّأبوُّهريرةُّ قبلُّهذاُّالعصرُّ،يفُّخالفةُّمعاوية»ُّ،إىلُّأنُّقال«ُّ:جهلُّال طربانُّكلُّذلكُّ
ُّ
عبدُّامللكُّبنُّمرو
التاريخُّ،فافتىُّهذهُّالرواية؛ُّجملردُّأنُّيطعنُّيفُّالقرآنُّويثبتُّأنُّهناك ُّسورتنيُّمنُّالقرآنُّليستاُّيفُّاملصحفُّ(ُّ .)8
ُُُُُُّّّّّّ ويطولُّبنا ُّالوقتُّلو ُّتوقفناُّمعُّكل ُّروايةُّمن ُّتلكُّالروايات ُّبالتمحيصُّوالنقدُّ ،ولكنهاُّجناية ُّاألحاديثُّعلى ُّالقرآن ُُّّواإلسالمُُُُُّّّّّ
ُّنأخذُّمنهُّونردُّدونُّالكذبُّعلىُّاهللُّتعاىلُّورسوله»ُّ ،
ُّ
ولوالُّتلكُّاألحاديث ُّلكانتُّعلومُّالقرآنُّالكرميُّجهداُّعقليا ُّإجيابيا
الهُّاملعصومةُّ،وآرائه ُّاحملفوظةُّ،
ُّ
ُُُُُُّّّّّّ افتىُّأمحدُّصبحيُّمنصورُّهذهُّالفريةُّوهوُّيتوهمُّأنُّأحداُّلنُّيكلفُّنفسهُّعناءُّالتحققُّمنُّأقو
ووالذيُّالُّإلهُّغريهُّلوُّأنُّطفالُّصغرياُّنورُّاهللُّبصريتهُّحببُّرسولُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّقرأُّهذاُّالكالمُّالشتمُّمنهُّعفونةُّالكذبُّ
والدجلُّواالفتاء ُّ،وإنُّمنُّلديهُّاحلظُّاليسريُّمنُّالعلمُّواالطالعُّعلىُّسريُّعلماءُّالسنةُّاألعالمُّوجهودهمُّليجزمُّحنيُّيقرأُّمثلُّهذاُّ
الكالمُّأنُّ«وراءُّاألكمةُّماُّوراءها»!ُّ ُّ.....فماذاُّوراءُّأكمةُّدعاوى ُّأمحدُّصبحيُّمنصور؟ ُّ
ُُُُُُُّّّّّّّقالُّالسيوطيُّيفُّ« اإلتقان» ُّ :وأخرجُّالطربانُّيفُّالدعاءُّمنُّطريقُّعبادُّبنُّيعقوبُّاألسديُّ،عنُّحيىيُّبنُّيعلىُّاألسلميُّ ،عنُّ
ابنُّهليعةُّ،عنُّأيبُّهبرية ُّ،عنُّعبدُّاهللُّبنُّزريرُّالغافقيُّقالُّ:قالُّيلُّعبدُّامللكُّبنُّمروانُّ:لقدُّعلمتُّماُّمحلكُّعلىُّحبُّأيبُّترابُّ
إالُّأنكُّأعرايبُّجاف؟ ُّ فقلتُّ:واهللُّلقدُّمجعتُّالقرآنُّمنُّقبلُّأنُّجيتمعُّأبواكُّ،ولقدُّعلمينُّمنهُّعليُّبنُّأيبُّطالبُّسورتنيُّعلمهماُّ
اللهمُّإناُّنستعينكُّونستغفركُّ،ونثينُّعليكُّوالُّنكفركُّ،وخنلعُّونتكُّمنُّيفجركُّ،اللهمُّإياكُّ
ُّ
إياهُّرسولُّاهللُّماُّعلمتهماُّأنتُّوالُّأبوك!ُّ:
ُّ
نعبدُّ،ولكُّنصلي ُّونسجدُّ،وإليكُّنسعىُّوحنفدُّ،نرجوُّرمحتكُّوخنشىُّعذابك؛ُّإنُّعذابكُّبالكفار ُّملحق»ُّ( ُّ .)8
ُُُُُُّّّّّّوأماُّالروايةُّيفُّ«كتابُّالدعاء»ُّ لإلمامُّالطربانُّفهيُّحدثناُّحممدُّبنُّعثمانُّبنُّأيبُّشيبةُّ،ثناُّعبادُّبنُّيعقوبُّاألسديُّ،ثناُّحيىيُّ
بنُّيعلىُّاألسلميُّ،عنُّابنُّهليعةُّعنُّعبدُّاهللُّهبريةُّ،عنُّعبدُّاهللُّبنُّزريرُّقالُّ:قالُّيلُّعبدُّامللكُّبنُّمروانُّ:ماُّمحلكُّعلى ُّحبُّأيبُّ
ترابُّإالُّأنكُّأعرايب ُّجاف ُّ،فقلتُّ:واهللُّلقد ُّقرأتُّالقرآنُّقبل ُّأنُّجيتمعُّأبويكُّ( ُّ )2لقدُّعلمينُّسورتنيُّعلمهما ُّإياهُّرسولُّاهلل ُّماُّ
علمتهماُّأنتُّوالُّأبوك ُّ :اللهمُّإناُّنستعينكُّونستغفركُّ،ونثينُّعليكُّاخلريُّوالُّنكفركُّ،وخنلعُّونتكُّمنُّيفجركُّ،اللهمُّإياكُّنعبدُّ،ولكُّ
نصليُّونسجدُّ،وإليكُّنسعىُّوحنفدُّ،نرجوُّرمحتكُّوخنشىُّعذابكُّاجلدُّ،إنُّعذابكُّبالكفارُّملحقُّ،اللهمُّعذبُّكفرةُّأهلُّالكتابُّ
واملشركنيُّ،الذينُّيصدونُّعنُّسبيلكُّ،وجيحدونُّآياتكُّ،ويكذبونُّرسلك ُّ ،ويتعدونُّحدودكُّ،ويدعونُّمعكُّإهلاُّآخرُّ،الُّإلهُّإالُّأنتُّ
تباركتُّوتعاليتُّعماُّيقولُّالظاملونُّعلواُّكبريا»ُّ( ُّ .)3
ّّّّّّّ إلنّالراويّعنّالغافقيّهوّابنّهبيرةّ ،وليسّأباّهريرةّكماّأحبّأحمدّصبحي ّمنصورّأنّيفتريّ .
ُُُُُُّّّّّّ وإنينُّأحتداهُّأنُّيثبتُّأنه ُّقرأهاُّيفُّطبع ةُّمعتمدةُّمنُّكتابُّ« اإلتقان» ُّبأنُّيبنيُّلناُّبطاقتهاُّ،وبشرط ُّأنُّتكونُّطبعةُّم طبوعة ُّيفُّ
البالدُّالعربية؛ُّحبيثُّميكنُّالتحقق ُّمنهاُّ،الُّأنُّيطبعها ُّلهُّأسيادهُّاألمريكيونُّليستوا ُّسوأتهُّ،ولوُّكان ُّهذاُّالرجلُّباحثاُّعلميا ُّحقيقياُّ
«ُّ -ُّ8اإلتقانُّيفُّعلومُّالقرآن» ُّ:النوعُّالتاسعُّعشرُّيفُّعددُّسورهُّوآياتهُّوكلماتهُّوحروفهُُّّ . 424ُّ/2
-ُّ2قالُّحمققُّكتابُّ«الدعاء»ُّ الدكتور ُّحممدُّسعيد ُّبنُّحممدُّحسنُّالبخاريُّ :كذاُّيفُّاألصلُّ،وعليهُّالتضبيبة ُّ ،والص وابُّ«أب واك»ُّ .
نقلُّعنُّاحلافظُّابنُّحجرُّالعسقالنُّمنُّ
ُّ
«-ُّ3الدعاء» ُّللطربانُّ:اجلزء ُّالرابعُّ:بابُّالقولُّيفُّقنوتُّال وترُّ:برقم ُّ(ُّ، 884ُّ– ُّ 8843ُّ/ 3ُّ)250وضعفُّحمققهُّإسنادُّالرواية ُّ،و
كتابهُّ«نتائج ُّاألفكار» ُّ(/ 44أ)ُّق ولهُّ:هذاُّحديث ُّغريبُّ ،وكذلكُّضع فُّحمققوُّ«اإلتقان»ُّإسناد ُّهذهُّالروايةُّ،فهلُّيعتربُّاملعتربون؟ ُّ

251

السنّـ ـ ـةّالنبـ ـ ـويةّوحيّرب ـ ـ ـانيّ،منـ ـ ـاقشةّلدعاوىّأع ـ ـ ـداءّالس ـ ـ ـنـةّال ـ ـنـ ـبـويـةّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّإعدادّ:محـ ـ ـ ـ ـ ــمدّأحم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدّص ـ ـ ـ ــبرة

لعلمُّأنهُّيتوجبُّعليهُّإىلُّطبعةُّـُّغريُّجتاريةُّـُّلكتابُّمثلُّ« اإلتقان» ُّ،فلوُّعادُّووجدُّاخلطأُّيفُّعديدُّمنهاُّ،للزمهُّأنُّيتحققُّمنُّخمطوطاتُّ
الكتابُّ،فلعله ُّـُّولنفتض ُّـُّخطأ ُّتناقلهُّناسخُّعنُّناسخُّ،مثُّها ُّهوُّكتابُّ« الدعاء»ُّ لإلمام ُّالطربانُّحمققُّمطبوع! ُّفهلُّجشم ُّنفسهُّ
عناءُّالعودةُّإليهُّليتحققُّمماُّفيه؟ ُّ أم ُّهوُّاحلقدُّاألعمىُّعلىُّتراثناُّ،وعلىُّعلمائناُّ ،وعلىُّحمدثيناُّ،وعلىُّصحابةُّنبيناُّ،وعلىُّنبينا ُّنفسهُّ
أعماهُّوأنساهُّأصولُّالبحثُّالعلميُّاجملردُّالنزيه ُّـُّوهوُّالدكتورُّالعاملُّاألزهري؛ُّكماُّوصفُّنفسهُّ( ُّ)8ـُّالذيُّيفرضُّعليهُّكلُّماُّذكرتُّ
وأكثرُّمنه ُّقبل ُّأنُّخيرج ُّإىل ُّالناسُّبتلك ُّاجلوهرة ُّاليتُّمل ُّيسبقه ُّ إىلُّاكتشافها ُّأحد ُّدليال ُّعلىُّكذب ُّوجهلُّأحد ُّأكابر ُّعلماء ُّاألمةُّ
اإلسالميةُّاحلافظُّالطربانُّرمحهُّاهللُّتعاىلُّ،وجزاهُّعنُّسنةُّ النيبُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّكلُّخريُّ،مثُّإنُّالطربانُّاحلافظُّالعلمُّالذيُّشهدُّ
لهُّيفُّعلمُّاحلديثُّبطولُّالباعُّ،وعرفُّباحلفظُّوالضبطُّواالطالعُّ،لو ُّأراد ُّـُّجدال ُّـُّأنُّيضعُّهذاُّاحلديثُّالصطفىُّلهُّسندا ُّذهبياُّ
ميكنُّأنُّيغرُّبهُّ،الُّأنُّيأيتُّبسندُّواهُّفيهُّشيعيان ُّأحدمهاُّغالُّوسيئُّاحلفظُّجيعلونُّهذاُّالسندُّظلماتُّبعضهاُّفوقُّبعض!( ُّ )2

الفصلّالثالثّ:بينّعصمةّخاتمّالنبيينّ ّواجتهادهّفيّبعضّاألمور! ّ
ُّّّّّّقالُّتعاىل {ُّ:قلُّاحلمد ُّاهللُّوسالمُّعلى ُّعبادهُّالذينُّاصطفي} ُّ[النمل ُّ ،]51:ويقول{ُّ:وإهنم ُّعندناُّملنُّاملصطفني ُّاألخيار}ُّ

[صُّ،]82:يبنيُّ اهلل ُّل عبادهُّأنه ُّاختارُّواصطفي ُّمنُّخلقه ُّأناساًُّأخياراًُّ،عصمهم ُّيفُّظاهرهم ُّوباطنهمُّ،ورضاهم ُّوغضبهمُّقبل ُّالنُّبوةُّ
وبعدهاُّ،ملاُّعلمهُّعزُّوجلُّفيهمُّمنُّأهنمُّسيكونونُّهداةُّللخلقُّخيرجوهنمُّمنُّالظلماتُّإيلُّالنورُّ،وهوُّماُّيظهرُّأنُّعصمةُّخامتُّالنبينيُّ
وسائرُّاألنبياءُّواملرسلنيُّمبنيةُّعلىُّإرادةُّإهليةُّميتنعُّمعهاُّوقوعُّاملعصيةُّمنهمُّ ،يقولُّعزُّوجل{ُّ:إن ُّأخافُّإنُّعصيتُّرىبُّعذابُّيومُّ
عظيمُّ ُّ -قلُّلوُّشاءُّاهللُّماُّتلوتهُّعليكمُّوالُّأدراكمُّبهُّفقدُّلبثتُّفيكمُّعمراًُّمنُّقبلهُّأفالُّتعقلون}ُّ[يونسُّ،]84:ففي ُّقوله{ُّ:فقدُّ
لبثتُّفيكمُّعمراًُّمنُّقبله}ُّيقدم ُّربُّالعزةُّحياةُّرسولهُّوسريته ُّالطاهرةُّقبل ُّبعثتهُّ،دليالًُّعلى ُّعصمتهُّونبوتهُّ ،واملعىنُّيف ُّ اآليتنيُّ :إنُّ
ُّعاجزون ُّعنُّ
جئتكمُّبالقرآن ُّعنُّإذن ُّاهلل ُّيل ُّيف ُّذلكُّومشيئته ُّوإرادتهُّ ،وا لدليلُّعلى ُّأىن ُّلستُّأتقوله ُّمنُّعندي ُّوال ُّافتيته؛ُّأنكم ُّ
ُّتنتقدونُّعلىُّشيئاًُّتـعُِّريونُّبهُّ.وهلذاُّقالُّ:
معارضتهُّ،وأنكمُّتعلمونُّصدقي ُّوأمانيتُّمنذُّنشأتُّبينكمُّإىلُّحنيُّبعثينُّ ُّ اهللُّعزُّوجلُّ،ال
َّ

{فقدُّلبثتُّفيكمُّعمراًُّمنُّقبلهُّأفالُّتعقلون} ُّأيُّ:أفليسُّلكمُّعقولُّتعرفونُّهباُّاحلقُّمنُّالباطل! ُّ

ُُُُُُُّّّّّّّوالقارئُّلسريةُّسيدناُّرسولُّاهللُّالُّيشكُّيف ُّعصمتهُّفقدُّكانتُّنشأته ُّ،منذُّولدتهُّأمهُّإىلُّأنُّبعثهُّاهللُّعزُّوجلُّرمحةُّللعاملنيُّ،
أكملُّنشأةُّ،توالهُّاهللُّتعاىلُّفأدبهُّ،ورباهُّفكملهُّ،ورعاهُّفحفظهُّمماُّكانُّيشنيُّحياةُّقومهُّمنُّوثنيةُّ،وعاداتُّمستقبحةُّ،حىتُّغداُّأكملُّ
إنسانُّيف ُّبشريتهُّ،فلمُّتعرفُّلهُّيف ُّسريتهُّهفوة ُّ،وملُّحتصُّعليهُّفيهاُّزلةُّ،بلُّإنهُّامتازُّبسموُّاخللقُّ،ورجاحةُّالعقلُّ،وعظمةُّالنفسُّ،
وترعرعتُّحىتُّأصبحتُّحياتهُّفريدةُّيفُّتاريخُّهذهُّاحلياةُّ
ُّ
وحسنُّاألحدوثةُّبنيُّالناسُّ،مثُّنبأهُّاهللُّتعاىلُّوبعثهُّ،فنمتُّفيهُّهذهُّالفضائلُّ
ُّ،طعنُّكفارُّقريشُّقدمياًُّيف ُّعصمةُّرسولُّاهللُّوتبعهمُّمنُّالُّيعتدُّخبالفهمُّمنُّاخلوارجُّوغريهمُّ ُّ،وظهرُّحديثاًُّأذياهلمُّمنُّاملنكرينُّ
ُّ
الدنيا
للسنةُّالنبويةُّ ،الزاعمنيُّأن ُّرسولُّاهلل ُّغريُّمعصومُّ ،وجيوزُّعليه ُّماُّجيوز ُّعلىُّسائر ُّالبشرُّمن ُّالذنوب؛ُّكما ُّزعمواُّأن ُّيف ُّ األحاديثُّ

املتعلقةُّبسريتهُّماُّيطعنُّيفُّعصمتهُّ،ويشوهُّشخصيتهُّ،وقدُّاستندُّهؤالءُّاملشاغبونُّيفُّعصمةُّالنيب ُّإىلُّبعضُّالنصوصُّالقرآنيةُّاليت ُّقدُّ
طابهُّكماُّ
توهمُّمنُّظاهرهاُّأنُّرسولُّاهللُّكانُّيف ُّ ضاللُّأوُّغفلةُّأو ُّشكُّ،و ُّنصوصُّوردُّفيهاُّتنبيهاتُّموجهة ُّمباشرةُّإىل ُّضمريُّخ ُّ
ُّ
ي
كهُّوهديهُّ .
ُّوسلو ُّ
استندواُّلبعضُّاألحاديث ُّاليتُّ قدُّيتوهمُّمنُّظاهرها ُّعدمُّعصمةُّرسولُّاهللُّيفُّوبالغهُّللوحىُّ ،واجتهادهُّ ،

«ُّ -ُّ8موقعُّأهلُّالقرآن»ُّ .)www.ahl-alquran.c om/arabic/show_article.php ? main_id=85(ُّ:
وينظر«ُّ:موقعُّاألقباطُّاألحرار» ُّ :الساحاتُّالعامةُّ:امليدانُّاحلرُّ:األستاذُّاجلليلُّأمحدُّصبحيُّمنصورُّيكتب ُّعنُّاألفغانُّاملتنصرُّ .
(ُّ .) www.freecopts.net/forum/showthread.php? t=127
 -ُّ2هذاُّالبحثُّبأكملهُّعنُّكتابُّلقرآنيونُّ ،نشأهمُُّّ -عقائدهمُّ –ُّأدلتهمُّ،دُّ.عليُّحممدُّزينوُّ ،دارُّالقبسُّ،دمشقُّ،طُّ 2088ُّ/ 8م ُّ،صُّ 840-15ُّ:بتصرفُّ .
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ِ
ّوالمسائل ّاألساسيةّفيهّ ،التيّالّيصحّشيء ّمنهّإالّبصحتها ّوإثباتهاّ
ّّّّّّ إنّعصمةّاألنبياءّ،من ّالقضاياّالخطيرةّفيّالدين،
بآياتهاّوبراهينهاّ،لل ّأنّالتصديقّبالوحيّكلِّهّأنهّمنّعندّاهللّ،وأنّاآلتيّبهّأرسلهّاهللّ،يتوقفّعلىّثبوتّعصمتهّفيّّكلّماّ
يقولّويفعل ّويبلغّعنّاهللّ،وهذهّالقضيةّمنّقضاياّالعقيدة ّ،فهيُّبذلكُّمنُّأصولُّالدينُّالُّمنُّفروعهُّاليتُّجيوزُّفيهاُّاخلالفُّ .

وتتمّالفكرةّفيّهذاّالفصلّفيّأربعة ّأبحاث ّ

البحثُّاألول ُّ:العصمةُّ،مواضعهاُّ،عصمةُّالنيبُّيفُّاجتهادهُّابتداءُّأوُّبتصحيحُّالوحيُّلهُّمآ ُّالًُّ .
البحثُّالثانُّ:عصمتهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّيفُّاجتهادهُّ .
البحثُّالثالثُّ:ردُّشبهةُّالزعمُّأنُّالسنةُّجمردُّاجتهاداتُّنبويةُّخاطئةُّ ُّ.
البحثُّالرابعُّ:ردُّشبهةُّأنُّاجتهادُّرسولُّاهللُّيؤيُّدُّأنُّالسنةُّاملطهرةُّليستُّكلهاُّوحيُّ .
ّ
البحثّاألولّ:العصمةّ،مواضعهاّ،عصمةّالنبيّفيّاجتهادهّابتداءّأوّبتصحيحّالوحيّلهّمآالّّ :
ّّّّّّّتنتهي ُّتعاريفُّالعصمةُّاملتنوعةُّإىلُّحفظُّاهللُّتعاىلُّألنبيائه ُّ منُّمواقعةُّالذنوبُّواملخالفاتُّبعدُّالبعثةُّباتفاق ُّ احملققني ُّاحملقنيُّ،

ُّ،ولعلُّمنُّأحسنُّالتعريفاتُّللعصمةُّوأسلمهاُّماُّذكرهُّصاحبُّكتابُّنسيمُّالرياضُّيف ُّشرحُّالشفاُّللقاضيُّ
وقبلُّالبعثةُّعلىُّالتحقيق ُّ
عياضُّبأهنا" ُّ :لطفُّمنُّاهللُّتعاىلُّحيملُّالنيب ُّعلىُّفعلُّاخلريُّ،ويزجرهُّعنُّالشرُّمعُّبقاءُّاالختيارُّحتقيقاًُّلالبتالء"( ُّ)8ومنُّاملستحسنُّ
يفُّتعريفهاُّأيضاًُّمنُّقال"ُّ:هيُّحفظُّاهللُّعزُّوجلُّلألنبياءُّبواطنهمُّوظواهرهمُّمنُّالتلبس ُّمبنهىُّعنهُّ،ولوُّهنىُّكراهة ُّولوُّيفُّحالُّالصغرُّ
معُّبقاءُّاالختيارُّحتقيقاًُّلالبتالءُّ( ُّ،)2إ نُّالعصمةُّتعىنُّحفظُّاهللُّتعاىلُّألنبيائهُّعنُّمواقعةُّالذنوبُّالظاهرةُّوالباطنةُّ،وأن ُّالعنايةُّاإلهليةُّ
ملُّتنفكُّعنهمُّيفُُّّكلُّأطوارُّحيامهم ُّقبلُّالنبوةُّوبع دهاُّ،على ُّماُّهوُّاملعتمدُّكماُّسيأيتُّحتقيقهُّ .

ُُُُُُُّّّّّّّ فاهللُّتعاىلُّعصم ُّظاهرهمُّمنُّالزناُّ ،وشربُّاخلمرُّ،والكذبُّ ،والسرقةُّوغريُّذلك ُّمنُّاملنهياتُّاملستقبحات ُّيف ُّ اخلارجُّ ،وعصمُّ
باطنهمُّمنُّاحلسدُّ،والرياءُّوالكربُّ وحبُّالدنياُّإىلُّغريُّذلكُّمنُّمنهياتُّالباطن( ُّ،)3فلمُّتعرفُّهل مُّزلةُّ،والُّسجلتُّعليهمُّهفوةُّيفُّ
جمتمعامهمُّاملليئةُّبالشحناءُّوالعداوةُّوالبغضاءُّهلمُّ،ولوُّأنُّأعدائهمُّعلمواُّمنُّذلك ُّشيئاًُّلطارواُّبهُّفرحاًُّ،ليدفنواُّماُّزاعُّهل مُّمنُّمكارمُّ

األخالقُّ،وصاحلُّالقولُّوالعملُّ،كشأنُّ الغوغائينيُّ،فقدُّكانواُّيفُّغايةُّالتبصُّلتصيدُّعثرامهمُّإنُّوجدوهاُّ،فلماُّأعياهمُّالبحث ُُّّواالنتظارُّ،
ويئسواُّمنُّالعثورُّعلىُّشيء ُّ منُّذلكُّ،طفقواُّيفتونُّالكذبُّ،ويقولونُّالزورُّ،فريموهنمُّبا لسحرُّتارةُّ،والكهانةُّأخرىُّ،واجلنونُّحيناًُّ،
واالفتاءُّحيناًُّآخرُّ،وغريُّذلكُّمباُّطابُّهلمُّالتفوهُّبهُّمماُّسجلهُّعليهمُّالقرآنُّالكرميُّ،وحفظهُّالتاريخُّ ُّ،وسرعانُّماُّكانُّيكذهبمُّالواقعُّ،

ُّباخلزي ُّوالعارُّ ،ويبقىُّجانب ُّاألنبياءُّمصوناً ُّبالعصمةُّاإلهليةُّ ،والعنايةُّالربانيةُّ ،ليكونواُّأطهاراً ُّأتقياء ُّقادةُّ
فتبورُّأقواهلمُّ ،وترجعُّعليهم ُّ
اخللقُّإىلُّمكارمُّاألخالقُّ .

ُّ -ُّ8نسمُّالرياضُّيفُّشرحُّالشفا ُّ، 31/4وينظرُّ:التعريفاتُّللجرجان ُّصُّ، 850ومعجمُّمفرداتُّألفاظُّالقرآنُّاألصفهانُّصُّ، 322وفتحُّالباري ُُّّ 580ُّ/ 88رقمُُّّ،4488
وشرحُّالعقائدُّللسعدُّالتفتازان ُُّّ، 200/ 8وشرحُّامل واقفُّللجرجانُّ ُّ، 210/ 1والنفحاتُّالشذيةُّفيماُّيتعلقُّبالعصمةُّ والسنةُّالنب ويةُّحملمدُّالطاهريُّاحلامدي ُّصُّ 20ُّ-ُّ 81
-ُّ2شرح ُّاخلريدة ُّمعُّحاشية ُّالصاويُّللدردير ُّصُّ 804بتصرف ُّ،وينظرُّ:إحتافُّاملريد ُّشرحُّجوهرة ُّالتوحيد ُّهبامشُّحاشيةُّحممدُّاألمريُّعلىُّجوهرة ُّالتوحيد ُّصُّ 884
-ُّ3ينظرُّ:إحت افُّاملريد ُّحباشيةُّاألمريُّصُّ، 884وحتفةُّاملريد ُّعلىُّجوهرةُّالتوحيد ُّللباجورى ُّصُّ . 25
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ُُُُُُّّّّّّ وماُّكانُّهلمُّبذلكُّمنُّيدُّلوالُّالعصمةُّالربانيةُّالىتُّأحاطتُّهبمُّقبلُّنبومهمُّوبعدهاُّفمنعتهمُّمنُّالوقوعُّفيماُّالُّحيمدُّمماُّيكونُّ
منفرداًُّللناس ُّعنُّأتباعهمُّإىلُّماُّيدعوهنمُّإليهمُّمنُّالدينُّواألخالقُّ الفاضلةُّ( ُّ .ُّ)8

ُُُُُُّّّّّّ األنبياءُّعليهمُّالصالةُّوالسالم ُّ،ع ِ
صمواّمنّكلّماّيخلّبالتبليغّ،كالش ّ،والجهلّباألحكامّالمنزلةّعليهمّ،وكتمانّالوحيّ،
والكذبّ،والوسواسّ ،وأنّيقولوا ّماّليس ّبحقّ،والتقصير ّفي ّالبالغّ،وتسليط ّالشيطانّوتلبيسه ّعليهمّ،وتسليط ّاإلنس ّأيضاّ
عليهمّباإليذاء ّالم ِخلّبالرسالةّ .وبالجملةّفهم ّمعصومونّمن ّجميعّالكبائرّ ،واإلجماع ّعلى ّهذاّحكاه ّغيرّواحد ّ ،قال ّابنّ
النجارّ"ّ:فاإلجماعّمنعقدّعلىّعصمتهمّمنّتعمدّالكذبّفيّاألحكامّوغيرهاّ،ألنّالمعجزةّقدّدلتّعلىّصدقهمّفيهاّ،فلوّ

جازّكذبهمّفيهاّ،لبطلتّداللةّالمعجزةّ،والّيقعّماّيخلّبصدقهمّالّغلطاّوالّسهواّعندّاألكثرّ"( ّ ّ)0

ُُُُُّّّّّفهمُّمعصومون ُّيفُّأمر ُّالتبليغ ُُّّواستحالة ُّالكذبُّواخلطأ ُّفيه ُّ ُّويفُّاألحكام ُّوالفتوىُّ،واإلمجاع ُّعلىُّعصمتهم ُّفيهاُّ،ولو ُّيف ُّحالُّ
الغضبُّ،بلُّيستدلُّبشدةُّغضبهُّ علىُّ أنهُُّّخيرجُّمنهُّوأشارُّإىلُّفيهُّإالُّحقاُّ،فأماُّالكبائرُّفعلماءُّاملسل منيُّجممعونُّعلى ُّعصمتهمُّ
فيهاُّ،ويلحقُّهباُّماُّيـزريُّمبناصبهمُّ،كرذائلُّاألخالقُّوالدناءاتُّ،وإمنا ُّاختلفواُّيفُّالطريقُّ،هلُّهوُّالشرعُّأوُّالعقلُّ .
ُُُُُُُّّّّّّّإنُّعصمةُّرسولُّاهللُّيف ُّ التبليغُّهلاُّداللتهاُّوأمهيتهاُّيفُّحجيةُّكلُّماُّيبلغُّعنُّربهُّعزُّوجلُّمنُّالوحيُّسواءُّكانُّمتلواًُّمنُّالقرآنُّ
الكرميُّ،أو ُّغريُّمتلواً ُّمن ُّالسنةُّالنبوية ُّاملطهرةُّ،ومن ُّهنا ُّترى ُّعلماء ُّاألصولُّتناولوا ُّالعصمة ُّيف ُّمباحث ُّالسنةُّالشريفةُّ ،ن ظراً ُّلشدةُّ
التصاقهاُّهباُّ ،حيث ُّتتوقف ُّحجية ُّالسنة ُّاملطهرةُّ ،بل ُّوالقرآن ُّ الكرميُّأيضاً ُّعلى ُّعصمة ُّرسول ُّاهللُّ )3 (،وال ُّشك ُّأن ُّوجوب ُّالعملُّ

بالكتابُّوالسنة ُّناتجُّ عن ُّوجوبُّطاعة ُّالرسولُّالذى ُّصدرُّعنه ُّذلكُّالوحي ُّبنوعيهُّ(القرآن ُّالكرميُّ،والسنة ُّالنبوية)ُّووجوب ُّطاعتهُّ
متوقفُّعلىُّصدقهُّ،وعصمتهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّمنُّالكذبُّ( ُّ )4وعصمةُّرسولُّاهللُّمنُّالكبائرُّوالصغائرُّيف ُّأقوالهُّوأفعالهُّمماُّليسُّ
سبيلهُّالبالغُّدلُّعليها ُّالقرآنُّالكرميُّ،والسريةُّ العطرةُّ،والسنةُّاملطهرةُّ،وإمجاعُّاألمةُّ .
ُُُُُُّّّّّّأ ُّ -ففىُّالقرآنُّالكرميُّجتدُّشهادة ُّربُّالعزةُّألنبيائه ُّورسلهُّبعصمتهمُّمنُّالصغائر ُّيفُّسلوكهمُّ .
ُُُُُُّّّّّّ ُّ-8قالُّتعاىل{ُّ:أولئكُّالذينُّهدىُّاهللُّفبهداهمُّاقتده}ُّ[األنعام ُّ ]10:فماُّكانُّعزُّوجلُّأنُّحيثُّنبيه ُّعلىُّاالقتداءُّواألسوةُّ
بأنبيائهُّورسلهُّإالُّوهمُّمعصومونُّمنُّالصغائرُّ .
ُُُُُُّّّّّّ -2وقالُّسبحانه{ُّ:لقدُّكانُّلكمُّيف ُّ رسولُّاهللُّأسوةُّحسنة ُّملنُّكانُّيرجو ُّاهللُّواليومُّاآلخرُّوذكر ُّاهللُّكثريا} ُّ[األحزابُّ]28:
ففيُّتلكُّاآليةُّا لكرميةُّجعلُّاملوىلُّعزُّوجلُّالتأسيُّ بنبيهُّمنُّلوازمُّرجائهُّتعاىلُّواليومُّاآلخرُّ،وماُّكانُّسبحانهُّجيعلُّاالقتداءُّبنبيهُّصلىُّ
اهللُّعليهُّوسلمُّمنُّلوازمُّرجاءهُّتعاىل ُّواليومُّاآلخرُّ،إالُّوهوُّمعصومُّيفُّسلوكهُّمنُّالصغائرُّ .
ُُُُُُُّّّّّّّ -3وقالُّعزُّوجل{ُّ:قلُّإنُّكنتمُّحتبونُّاهللُّفاتبعون ُّحيببكمُّاهلل}ُّ[آلُّعمرانُّ .]38:
ُُُُُُُّّّّّّّ -4وقالُّسبحانه{ُّ:فآمنواُّباهللُّورسوله ُّالنيب ُّ األمي ُّ الذىُّيؤمنُّباهلل ُّوكلماتهُّواتبعوهُّلعلكمُّمهتدون}ُّ[ األعرافُّ ]851:فقولهُّ:
اُّمسلكهُّ،واحذواُّحذرهُّصلى ُّاهللُّعليهُّوسلمُّيف ُّمجيعُّأمورهُّمنُّقولُّوفعلُّ .
ُّ
"فاتبعون""ُّ،واتبعوه"ُّأيُّ اسلكو
ُُُُُُّّّّّّووجهُّاالستداللُّيف ُّ اآليتنيُّأنهُّتعاىلُّجعلُّاالقتداءُّواملتابعةُّلرسولهُّالزمةُّمنُّحمبتهُّعزُّوجلُّالواجبةُّ،وال زمةُّللهدايةُّوالفالحُّيفُّ
الدنياُّواآلخرةُّ .وماُّتلكُّاملالزمةُّوسابقتها ُّإالُّشهادة ُّمنُّربُّالعزةُّلرسولهُّعلى ُّعصمتهُّمنُّالصغائر ُّيفُُّّكلُّأقوالهُّوأفعالهُّ .

 -ُّ8أخالقُّالنىبُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّىفُّالقرآنُّ والسنةُّللدكتورُّأمحدُّاحلدادُّّ .118ُّ،110/2
ُّ -ُّ2شرحُّالكوكبُّاملنري ُُّّ، 841/ُّ2ُّ/ُّ-الوصولُّإىلُّاألصولُّ.351ُّ -
ُّ -ُّ3اإلحكامُّالبنُّحزمُّ ُّ، 824/8واإلحكامُّلآلمدي ُّ ُّ، 854/ 8واحملصولُّللرازي ُّ ُّ، 508/8والبحرُّاحمليطُّللزركشىي ُّ ، 841/4وإرشادُّالفحولُّللشوكانُُّّ .851/8
 ُّ -ُّ4دراساتُّأص وليةُّيفُّالسنةُّالنب وية ُّللدكتورُّحممدُّإبراهيم ُّاحلفناويُّصُّ 81بتصرفُّ .
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السنّـ ـ ـةّالنبـ ـ ـويةّوحيّرب ـ ـ ـانيّ،منـ ـ ـاقشةّلدعاوىّأع ـ ـ ـداءّالس ـ ـ ـنـةّال ـ ـنـ ـبـويـةّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّإعدادّ:محـ ـ ـ ـ ـ ــمدّأحم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدّص ـ ـ ـ ــبرة

ُُُُُُّّّّّّبُّ -أماُّالسرية ُّالعطرةُّ:فتشهد ُّأيضاًُّبعصمته ُّمنُّالصغائر ُّيف ُّأحوالهُّكلهاُّحيث ُّملُّيعلم ُّعنهُّصلى ُّاهللُّعليه ُّوسلمُّالوقوع ُّيفُّ
صغريةُّوالُّالدنوُّمنُّشيء ُّ منهاُّ،معُّأنُّسبلُّالنقلُّعنهُّأحصتُّكلُّحركةُّمنُّحركاتهُّ،وكلُّقولُّمنُّأقوالهُّ،فماُّتركُّالصحابةُّرضىُّ
ُّوصمتهُّ،
ُّمنُّأقولهُّ،دقُّأوُّجلُّإالُّنقلوهُّإليناُّعنهُّ،حىتُّأهنمُّوصفواُّيقظتهُّ،ونومهُّ،كماُّوصفواُّحديثه ُّ
َّ
اهللُّعنهمُّفعالًُّمنُّأفعالهُّ،والُّقوالً

وقيامهُّوجلوسهُّ،وسريهُّوركوبهُّوترجلهُّومجيعُّمشائلهُّ،إىلُّغريُّذلكُّمماُّهوُّمدونُّيفُُّّكتبُّاحلديثُّوالشمائلُّواملغ ُّازيُّوالسريُّ،ألهنمُّكانواُّ
ُّ
يرونُّذلكُّتبليغاًُّعنهُّ،وقدُّأمرهمُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّبالتبليغُّعنهُّبقولهُّيف ُّحجةُّالوداع"ُّ:أالُّليبلغُّالشاهدُّالغائبُّ،فلعلُّبعضُّمنُّ

يبلغهُّأنُّيكونُّأوعى ُّلهُّمنُّبعضُّمنُّمسعه"ُّ( ُّ،)8وقوله "ُّ:نضرُّاهللُّامرءاًُّمسعُّمناُّحديثاً؛ُّفحفظهُّحىتُّيبلغهُّغريهُّ،فربُّحاملُّفقهُّإىلُّ
منُّهوُّأفقهُّمنهُّ،وربُّحاملُّفقهُّليسُّبفقيه"ُّ( ُّ)2فلوُّرأىُّالصحابةُّأوُّمسعواُّمنهُّشيئاًُّمماُّأجازهُّعليهُّبعضُّأهلُّالعلمُّمنُّقربهُّالصغائرُّ
وحاشاه ُّمنُّذلكُّملاُّفامهمُّنقلُّذ لكُّعنهُّضمنُّماُّنقلوه ُّمنُّأقوالهُّ،وأفعالهُّ،وتقريراتهُّ،وصفاتهُّ .

ُّلنقلوهُّإليناُّ ،وعل مُّعنهم ُّلتوافرُّ
ُُُُُُّّّّّّولكنهمُّرضىُّاهلل ُّعنهمُّمل ُّينقلواُّعنه ُّشيئاًُّمن ُّذلك ُّولو ُّرأواُّمنه ُّشيئاًُّمن ُّذلكُّأو ُّعلموهُّعنه ُّ

دواعيُّ النقلُّعنه ُّ،فالقولُّبعصمةُّرسولُّاهللُّمنُّمجيعُّالذنوبُّكبريهاُّوصغريهاُّ،سرهاُّ،وجهرهاُّ،عمدهاُّوسهوهاُّهوُّماُّأدينُّهلل ُّتعاىلُّ
به؛ُّفقدُّكانتُّأقوالهُّوأفعالهُّوأحوالهُّكلهاُّتشريعاًُّتقتضىُّاملتابعةُّواالقتداءُّ،إالُّماُّوردُّالدليلُّفيهاُّعلىُّأنهُّمنُّخصائصهُّصلىُّاهللُّعليهُّ

وسلمُّ( ُّ)3أوُّماُّوردُّالدليلُّفيهُّأنهُّليسُّمنُّجنس ُّماُّيشرعُّهلمُّالتأسي ُّبهُّفيهُّإالُّعند ُّوجودُّالسببُّ .

ُُُُُُّّّّّّوالُّيكونُّألقوالهُّوأفعالهُّذلكُّالوصفُّالتشريعي ُّ إالُّبالقولُّبوجوبُّالعصمةُّلرسولُّاهللُّمنُّالصغائرُّخالفاًُّملنُّأجازهاُّمنُّالفقهاءُّ
واحملدثني ُّواملتكلمني ُّمتسكاً ُّمنهم ُّبظواهر ُّمن ُّالقرآن ُّا لكرميُّ ،وبعض ُّاألحاديث ُّالصحاح ُّاليت ُّذكر ُّفيها ُّما ُّيشعر ُّبوقوع ُّ اخلطيئة ُّمنُّ

بعضهمُّ،ويكفي ُّيف ُّ الرد ُّعليهم ُّهنا ُّإمجاالً ُّماُّسبق ُّمن ُّشهادة ُّالقرآن ُّالكرمي ُّوالسرية ُّالعطرةُّعلى ُّعصمته ُّصلى ُّاهلل ُّعليه ُّوسلم ُّمنُّ
الصغائرُّ،فضالًُّعنُّإمجاعُّاألمةُّ .

ُُُُُُّّّّّّج ُّ -إمجاعُّاألمةُّعلىُّعصمتهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّمنُّالصغائرُّ :
ُُُُُُّّّّّّحكىُّالقاضي ُّعياض ُّ اتفاقُّالسلفُّوإمجاعهمُّعلىُّ أنهُّالُّيصدرُّعنهُّخربُّخبالفُّإخبارهُّعنهُّفقال"ُّ:أماُّماُّليسُّسبيلهُّالبالغُّ
منُّاألخبارُّاليت ُّ الُّمستندُّهلاُّإىلُّاألحكامُّ،والُّأخبارُّ املعادُّ،والُّتضافُّإىلُّوحىُّ،بلُّيف ُّأمورُّال دنياُّ،وأحوالُّنفسهُّالشريفة؛ُّفالذيُّ
جيبُّتنزيهُّالنيبُّعنُّأنُّيقعُّخربهُّيفُّشيء ُّمنُّذلكُّخبالفُّخمربهُّالُّعمدُّاًُّ،والُّسهواًُّ ،والُّغلطاًُّ،وأنهُّمعصومُّمنُّذلكُّيف ُّحالُّرضاهُّ
ُّ،وىفُّحالُّسخطهُّ،وجدهُّمزحهُّ،وصحتهُّومرضهُّ،ودليلُّذلكُّاتفاقُّالسلفُّوإمجاعهمُّعليهُّ،وذلكُّأنُّاُّنعلمُّمنُّدينُّالصحابةُّوعادمهمُّ

مبادرمهمُّإىلُّتصديقُّمجيعُّأحوالهُّ،والثقةُّجبميعُّأخبارهُّيف ُّأيُّبابُّكانتُّ،وعنُّأيُّشيء ُّوقعتُُّّ،وأنهُّملُّيكنُّهلمُّتوقفُّوالُّترددُّيفُّ
شيء ُّمنهاُّ،والُّا ستثباتُّعن ُّحالهُّعندُّذلكُّهلُّوقع ُّفيهاُّسهوُّأمُّال" ُّ(  ُّ،)4واستدلُّعلىُّذلكُّمبا ُّجرىُّلسيدناُّعمرُّبن ُّاخلطابُّ
رضىُّاهللُّعنهُّمعُّابنُّأىبُّاحلقيقُّاليهوديُّحنيُّاجالهمُّمنُّخيربُّ،حيثُّاحتجُّعليهُّعمرُّبقوله"ُّ: كيفُّبكُّإذاُّأخرجتُّمنُّخيربُّ
تعدوُّبكُّقلوصكُّ( ُّ)5ليلةُّبعدُّليلة؟ُّ !ُّ"ُّفقالُّاليهوديُّ:كانتُّهزيلةُّ(تصغريُّمزحة )ُّمنُّأىبُّالقاسمُّفقالُّلهُّعمرُّ:كذبتُّياُّعدوُّ
اهلل!ُّفأجالهمُّعمرُّوأعطاهم ُّقيمةُّماُّكانُّهلمُّمنُّالثمرُّماالًُّوإبالًُّوعروضاً ُّمنُّأقتابُّوحبالُّوغريُّذلك"ُّ( ُّ .)4

-ُّ8أخرجه ُّمسلمُّ(بشرحُّالنووي)ُُّّ 812/4رقمُّ ُّ، 8421والبخاري ُّ(بشرحُّفتحُّالباري) ُّكتابُّالتوحيدُّ433/83ُّ ،رقم ُُّّ2442منُّحديثُّأىبُّبكرة ُّرضىُّاهللُّعنهُّ .
ُّ -ُّ2أخرجهُّأبوُّداودُُّّ 322/ 3رقمُّ ُّ، 3440والتمذيُُّّ 33/ 5رقمُّ ُّ 2454وقالُّحديثُّحسن ُّ،وابنُّماجهُُّّ 14/8رقمُّ ُّ 230منُّحديث ُّزيدُّبنُّثابتُّرضىُّاهللُّعنه ُّ
 ُّ -ُّ3حنوُّنكاحهُّأكثرُّمنُّأربعُّ ،وكالوصالُّيفُّالصوم ُّ،وأ نُّمالهُّبعده ُّصدقةُّالُّمرياثُّ،انظره اُّيفُّاخلصائصُّالكربىُّللسيوطيُّ وامل واهبُّاللدنيةُّوشرحهاُّللزرقانُُّّ ُّ840/2
ُُّّ -ُّ4الشفاُُّّ .835/2
 ُّ -ُّ5القلوصُّ:الناقةُّالصابرةُّعلىُّالسريُّ،وقيلُّالشابةُّ،وقيلُّأولُّماُّيركبُّمنُّإناثُّاإلبلُّ،وقيلُّالط ويلةُّالق وائمُّ.ينظر ُّالقاموسُّاحمليط ُُّّ، 283/2وخمتارُّالصحاحُّص541؛ُّ
واحلديثُّأشارُّبهُّرس ولُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّإىلُّإخراجهم ُّمنُّخيربُّ،وكانُّذلكُّمنُّإخباره ُّباملغيبات ُّقبلُّوقوعهاُّ .
 ُّ -ُّ4أخرجهُّالبخاري ُّ(بشرحُّفتح ُّالباري)ُّكتابُّالشروطُّ،بابُّإذاُّاشتطُّيفُّاملزارعة ُّإذاُّشئت ُّأخرجتك ُُّّ 315/ 5رقمُُّّ .2230
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السنّـ ـ ـةّالنبـ ـ ـويةّوحيّرب ـ ـ ـانيّ،منـ ـ ـاقشةّلدعاوىّأع ـ ـ ـداءّالس ـ ـ ـنـةّال ـ ـنـ ـبـويـةّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّإعدادّ:محـ ـ ـ ـ ـ ــمدّأحم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدّص ـ ـ ـ ــبرة

ُُُُُُّّّّّّقالُّالقاضي"ُّ :وأيضاًُّفإن ُّأخبارهُّوآثاره ُّوسريه ُّومشائلهُّمعتىن ُّ هباُّمستقصى ُّتفاصيلهاُّ،ومل ُّيرد ُّيف ُّشيء ُّمنهاُّاست دراكه ُّصلى ُّاهللُّ
عليهُّوسلمُّلغلط ُّيف ُّقول ُّقاله ُّ،أوُّاعتافه ُّبوهمُّيف ُّشيء ُّأخرب ُّبه ُّ،قالُّ:ولوُّكانُّذلك ُّلنقلُّكماُّنقلُّمن ُّقصتهُّع ما ُّأشارُّبه ُّعلىُّ
األنصارُّيف ُّتلقيحُّالنخلُّوكانُّذلكُّرأياًُّالُّخرباً"ُّيعىنُّفالُّيدخلهُّالصدقُّوالكذبُّإىلُّأنُّقال"ُّ:فانقطعُّعنُّيقنيُّبأنهُّالُّجيوزُّعلىُّ
األنبياءُّخلفُّيف ُّقولُّأوُّفعلُّيف ُّوجهُّمنُّالوجوهُّالُّبقصدُّ،والُّبغريُّقصدُّ،والُّتسامحُّيف ُّ جتويزُّذلكُّعليهمُّحالُّالسهوُّفيماُّليسُّ

طريقهُّالبالغ"ُّ(  ُّ،)8فقدُّكانتُّمجيعُّأقوالهُّوأفعالهُّاملتعلقةُّبأمورُّالدنياُّ،وأحوالُّنفسهُّالشريفةُّتشريعاًُّتقتضىُّاملتابعة ُّواالقتداءُّ،وعلىُّ

ذلكُّسلفنا ُّالصاحلُّمنُّاإلميانُّبعصمتهُّيفُّأحوالهُّكلها ُّ،وهلذاُّكانواُّيسارعون ُّإىلُّالتأسيُّبهُّ ُّ.

ُُُُُُُّّّّّّّ واألمثلةُّعلىُّذلكُّكثريةُّومعلومةُّمنهاُّماُّيلى-8ُّ :حرصهمُّعلىُّمضاهاتهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّيف ُّ العبادةُّ،كماُّيف ُّقصة ُّوصالهُّ
ورغبةُّبعضُّالصحابة ُّ الوصالُّحنوهُّ ،علىُّما ُّبنيُّوصاله ُّصلىُّاهلل ُّعليهُّوسلمُّ ،ووصاهلمُّمن ُّالفرق؛ُّحيث ُّإنهُّإذا ُّواصلُّيطعمه ُّربهُّ
قالت"ُّ:هنىُّرسولُّاهللُّعنُّالوصالُّ
ُّ
ويسقيهُّخب الفهمُّ،ومعُّذلكُّفحرصواُّعلىُّالتأسي ُّبهُّفيه ُّ،فعنُّأمُّاملؤمننيُّعائشةُّرضىُّاهللُّعنهما ُّ
اُّ:إنكُّتواصلُّ.قالُّ:إنُّلستُّكهيئتكمُّ،إنُّيطعمين ُّرىبُّويسقيين"ُّ( ُّ .)2
ُّ
رمحةُّهلمُّ،فقالو
ُُُُُُّّّّّّ-2ومنهاُّقصةُّاختاذهُّخامتاًُّمنُّذهبُّحيثُّاختذ ُّ الناسُّخواتيمُّكذلكُّ،فطرحهُّالنيب ُّ ،فطرحُّالناسُّخواتيمهمُّ،فعنُّعبدُّاهللُّبنُّ
عمرُّقال"ُّ:اختذُّرسولُّاهللُّخامتاًُّمنُّذهبُّ،فاختذ ُّ الناسُّخواتيمُّمنُّذهبُّ،فقالُّالنيب"ُّ:إن ُّ اختذتُّخامتاًُّمنُّذهبُّ،فنب ذهُّ،وقالُّ:
"إنُّلنُّألبسهُّأبداً"ُّفنبذُّالناسُّخواتيمهم"ُّ( ُّ .ُّ)3

وعنُّأىبُّسعيدُّاخلدري ُّ قال"ُّ:بينماُّرسولُّاهللُّيصلىُّبأصحابهُّإذُّخلعُّنعليهُّفوضعهماُّعنُّيسارهُّ،فلماُّرأىُّذلكُّالقومُّألقواُّ
ُّ
ُُُُُّّّّّ-3
نعاهلمُّ،فلماُّقضى ُّرسولُّاهللُّصالتهُّ ،قال"ُّ:ماُّمحلكم ُّعلىُّإل قائكمُّنعالكم؟ ُّ"ُّقالواُّ:رأيناك ُّألقيتُّنعليكُّفألقينا ُّنعالناُّ،فقالُّ :إنُّ
ُّ،وقالُّ:إذاُّجاءُّأحدكمُّإىلُّاملسجدُّفلينظرُّ:فإنُّرأىُّيفُّنعليهُّق ذراًُّأوُّأذىُّفليمسحهُّ
ُّ
جربيلُّعليهُّالسالمُّأتانُّفأخربنُّأنُّفيهماُّقذراً
وليصلُّفيهما"ُّ( ُّ)4ويالحظُّهناُّيفُّ احلديثُّمسارعةُّصحابةُّرسولُّاهللُّإىلُّمتابعتهُّيفُّخلعُّنعليهُّ،وهوُّفعلُّمنُّأفعالُّالعادةُّ،وىفُّذلكُّ
أقوىُّدليلُّعلىُّفهمهمُّواعتقادهم ُّبعصمةُّرسولُّاهللُّمنُّالصغائر ُّحىتُّيفُّأفعالهُّاجلبليةُّ .

ُُُُُُّّّّّّ -4ولقدُّكانُّمنُّكمالُّتأسىُّالصحابةُّبرسولُّاهللُّواعتقادهمُّبعصمتهُّمنُّالصغائرُّيفُُّّكلُّأحوالهُّ،شدةُّحرصهمُّعلىُّتأسهمُّبهُّ
حىتُّيف ُّ أمور ُّبيتهُّ،وذلكُّكاختالفهمُّيف ُّجوازُّالقبلةُّللصائم ُّ( ُّ ،ُّ)5وىفُّطلوعُّالفجر ُّعلىُّاجلنب ُّوهوُّصائمُّ( ُّ )4فسألواُّأم ُّاملؤمننيُّ
عائشةُّ فأخربمهمُّأنُّذلكُّوقعُّمنُّالنيبُّ فرجعواُّإىلُّذلكُّ،وعلمواُّأنهُّالُّحرج ُّعلى ُّفاعلهُّلعصمتهُّ .
اهللُّكانُّيعملُّبهُّإالُّعملتُّبهُّ،فإنُّأخشىُّإنُّتركت ُّشيئاًُّمنُّأمرهُّ
ُُُُُُّّّّّّ-5وعنُّأىبُّبكرُّالصديقُّقالُّ:لستُّتاركاًُّشيئاًُّكانُّرسول ُّ ُّ
أنُّأزيغ"ُّ( ُّ .ُّ)2
ُُُُُُّّّّّّ -4وملا ُّوقفُّعمرُّبنُّاخلطابُّأمامُّاحلجرُّاألسودُّيقبلهُّخاطبه ُّبقوله"ُّ:لوالُّأىنُّرأيتُّرسولُّاهللُّ قبلكُّماُّقبلتك"ُّ( ُّ .)1

ُُّّ -ُّ8الشفاُُّّ 834/2بتصرفُّيسري ُّ،وينظرُّ:املنهاجُّشرحُّمسلمُُّّ 23/3رقم ُُّّ . 524
ُّ -ُّ2أخرجهُّالبخاري ُّ(بشرحُّفتح ُّالباري)ُّكتابُّالصومُّ 231/4ُّ،رقمُُّّ، 8144ومسلمُّ(بشرحُّالنووي)ُّكتابُّالصيامُّ 221/ 4ُّ،رقمُُّّ . 8805
-ُّ3أخرجه ُّالبخاري ُّ(بشرحُّفتحُّالباري) ُُّّ 211/83رقمُُّّ، 2211ومسلمُّ(بشرحُّالنووى)ُّكتابُّاللباسُّ والزينةُّ،بابُّحترميُّالذهبُّعلىُّالرجالُُّّ 385/2رقمُُّّ . 2018
ُّ -ُّ4أخرجهُّأبوُّداودُُّّ 825/ 8رقمي ُّ ُّ، 458ُّ،450والدارميُُّّ320/8رقمُّ ُّ، 8321واإلسنادُّحسنُّ .
ُّ -ُّ5أخرجهُّالبخاري ُّ(بشرحُّفتح ُّالباري)ُّكتابُّالصومُّ 824/4ُّ،رقمُُّّ، 8122ومسلمُّ(بشرحُّالنووي)ُّكتابُّالصيامُّ 230/ 4ُّ،رقمُُّّ . 8804
-ُّ4روىُّأنُّمروا نُّبنُّاحلكمُّأرسل ُّإىلُّعائشة ُّ،وأمُّسلمةُّرضىُّاهللُّعنهما ُّ،ليسألنهماُّعنُّذلكُّ،فأخربتاه ُّأنُّرسولُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّكانُّيدركهُّالفجرُّوه وُّجنب ُّ
منُّأهلهُّمثُّيغتسلُّ ويصوم"ُّأخرجهُّالبخاري ُّ(بشرحُّفتح ُّالباري)ُُّّ820ُّ، 841/4رقمي ُُّّ، 8124ُّ،8125ومسلمُّ(بشرحُّالنووي)ُُّّ234/4رقم ُُّّ .8801
-ُّ2جزء ُّمنُّحديث ُّط ويلُّأخرجه ُّالبخاري ُّ(بشرحُّفتحُّالباري)ُُّّكتابُّفرضُّاخلمسُّ،بابُّفرضُّاخلمسُُّّ 222/4رقمُُّّ .3013
ُّ -ُّ1أخرجهُّالبخاري ُّ(بشرحُّفتح ُّالباري)ُّكتابُّاحلجُّ،بابُّتقبيلُّاحلجرُُّّ 555/3رقمُُّّ، 8480ومسلمُّ(بشرحُّالنووي)ُُّّ 20/ 5رقمُُّّ . 8220

255

السنّـ ـ ـةّالنبـ ـ ـويةّوحيّرب ـ ـ ـانيّ،منـ ـ ـاقشةّلدعاوىّأع ـ ـ ـداءّالس ـ ـ ـنـةّال ـ ـنـ ـبـويـةّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّإعدادّ:محـ ـ ـ ـ ـ ــمدّأحم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدّص ـ ـ ـ ــبرة

ُُُُُّّّّّ-2وجاءُّرجلُّجيادلُّابنُّعمرُّيف ُّشأنُّتقبيلُّاحلجرُّمنُّأجلُّالزمحةُّقائالًُّلهُّ:أرأيتُّإن ُّ زمحتُّ،أرأيتُّإنُّغلبت؟ُّفقالُّلهُّابنُّ
عمرُّ"اجعلُّ"أرأيت"ُّباليمنُّ،رأيتُّرسولُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّيستلمهُّويقبله"ُّ( ُّ .ُّ)8

ُُُُّّّّ -1ولقدُّبلغُّمنُّكمالُّامتثال ُّابنُّعمرُّهلدى ُّرسولُّاهللُّأنهُّكانُّيتأسى ُّبهُّحىتُّيف ُّحركاته ُّوسكناتهُّالعادية ُّاليت ُّهي ُّمن ُّأفعالُّ
اجلبلي ةُّ،حيثُّكانُّيتبعُّآثارُّرسولُّاهللُّيفُُّّكلُّمكانُّحىتُّأنهُّكانُّيأيتُّشجرةُّبنيُّمكةُّواملدينةُّفـيقيلُّحتتهاُّ،وخيرب ُّأنُّرسولُّاهللُّصلىُّ
اهللُّعليهُّوسلمُّكان ُّيفعلُّذلكُّ( ُّ .)2
ُُُُُّّّّّ -1وملاُّحجُّفأفاض ُّوانتهىُّإىل ُّاملضيقُّدون ُّاملأزمنيُّ،أناخُّ،وذكر ُّأنُّرسول ُّاهللُّصلى ُّاهللُّعليهُّوسلم ُّملاُّانتهى ُّإىلُّذلك ُّاملكانُّ
قضىُّحاجتهُّ ،فهوُّحيبُّأنُّيقضىُّحاجته ُّ( ُّ .ُّ)3
ُُُُّّّّ-80وكانُّمرةُّيف ُّ سفرُّفمرُّمبكانُّفحادُّعنهُّ،فسئلُّ:ملاُّفعلتُّذلك؟ُّقالُّ:رأيتُّرسولُّاهللُّفعلُّهذاُّففعلتُّ( ُّ،)4وكلُّذلكُّلهُّ
داللتهُّعلىُّعصمتهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّمنُّالصغائرُّ،ومنُّمثَُّّفالعصمةُّسبيلُّاالقتداءُّبرسولُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّ ُّ

ّّّّحولّاجتهادّالنبي ّ وعصمةّاهللّلهّفيّاجتهادهّبتصويبهّ .
ّّّّاألولّ:المذهب ّاألولّأنهّ الّيجوزّلنبينا ّوال ّلغيرهّمنّاألنبياء ّاالجتهادّفيّالشرعيات ّواستدلوا ّبالكتابّ ّوالسنة ّوالمعقول ّ ّ
ُُُُُُُّّّّّّّأُّ -فأماُّالكتابُّفقدُّاستدلُّمبا ُّيليُّ )5 (ُّ :
ُُُُُُّّّّّّ-8قولهُّتعاىل{ُّ:وماُّيـنطق ُّعن ُّاهلوىُّ،إن ُّهو ُّإ َُّّال ُّوحي ُّيوحى}ُّ[النجم ُّ ،]4-3:ووجهُّالداللةُّمنُّاآليةُّأنُّ اهللُّتعاىلُّحصرُّماُّ
ينطقُّبهُّالنيبُّ يفُّأنهُّوحي ُّيوحىُّإليهُّ ،فلوُّكان ُّجيتهدُّيفُّاألحكامُّ ،ملاُّصحُّهذا ُّاحلصرُّ،ولكان ُّبعضُّماُّينطق ُّبهُّ،وحيا ُّوبعضهُّ
اجتهاداُّ،فلما ُّحصر ُّنطقه ُّيف ُّأحد ُّالقسمنيُّ ،دل ُّذلك ُّعلى ُّنفيُّالثان ُّعنهُّ ،وهذا ُّاحلصر ُّوقعُّ ،بـ"إن" ُّو"إالَّ" ُّالد التني ُّعلى ُّقصرُّ
املوصوفُّعلىُّالصفة ُّ،قالُّابنُّحزم"ُّ:ملاُّبيناُّأنُّالقرآنُّهوُّاألصلُّاملرجوعُّإليهُّيفُّالشرائعُّ،نظرناُّفيهُّ،فوجدناُّفيهُّإجيابُّطاعةُّماُّأمرناُّ
بهُّرسولُّاهللُّصلىُّاهللُّعلي هُّوسلمُّووجدناهُّعزُّوجلُّيقولُّفيهُّواصفاُّلرسوله {:وماُّينطقُّعنُّاهلوىُّإنُّهوُّإالُّوحيُّيوحى} ُّفصحُّلناُّ
بذلكُّأنُّالوحيُّينقسمُّمنُّاهللُّعزُّوجلُّإىلُّرسولهُّعلىُّقسمنيُّ:أحدمهاُّوحيُّمتلو ُّمؤلفُّتأليفاُّمعجزُّالنظامُّوهوُّالقرآنُّ .
ٌّ
ُُُُُُّّّّّّ والثانُّوحيُّمروي ُّمنقولُّغريُّمؤلف ُّوالُّمعجزُّوال ُّمتل وُّ،لكنهُّ،مقروءُّ ،وهوُّاخلربُّالوارد ُّعنُّرسولُّاهلل ُّصلىُّاهللُّعليه ُّوسلمُّ،
وهوُّاملبنيُّعنُّاهللُّعز ُّوجلُّمرادهُّمناُّ،قالُّاهللُّتعاىل{ُّ:لتبـ ِنيُّللنَّاس ُّماُّنـِزل ُّإليهم}ُّ[النحلُّ]44:ووجدناهُّتعاىلُّقدُّأوجبُّطاعةُّهذاُّ

القسمُّالثانُّكماُّأوجبُّطاعةُّالقسمُّاألولُّالذيُّهوُّالقرآنُّوالُّفرقُّ…ُّ.والقرآنُّواخلربُّالصحيحُّ،بعضهاُّمضافُّإىلُّبعضُّ،ومهاُّ
شيءُّواحدُّيفُّأهنماُّمنُّعندُّاهللُّتعاىلُّ،وحكمهماُّحك مُّواحدُّيفُّوجوبُّالطاعةُّهلماُّ ،وحننُّإذُّأطعناُّأمرُّنبيناُّلعلمناُّأنهُّكلهُّمنُّ
عندُّاهللُّعزُّوجلُّ،وأنهُّالُّيقولُّمنُّتلقاء ُّنفسهُّشيئا ُّ"ُّ( ُّ .ُّ)4
ُُُُُُّّّّّّوهبذاُّ قالُّبعضُّاملفسرينُّ،قالُّالقرطيبُّ":وفيهاُّأيضاُّداللةُّعلىُّأنُّ السنةُّ،كالوحيُّاملنزلُّيفُّالعمل( ُّ)2وقالُّالرازي"ُّهو"ُّضمريُّ
ٍ
معلومُّأوُّضمريُّمذكوٍرُّ،نقولُّ:فيهُّوجهانُّ:أشهرمهاُّأنهُّضمريُّمعلومُّ،وهوُّالقرآنُّ،كأنهُّيقولُّ:ماُّالقرآنُّإالُّوحيُّ…والوجهُّالثانُّأنهُّ

-ُّ8أخرجه ُّالبخاري ُّ(بشرحُّفتحُّالباري) ُّيفُّنفسُّأماكنُّاحلديث ُّالسابقُّبرقم ُُّّ .8488
-ُّ2أخرجه ُّالبزار ُّيفُّمسنده ُّبإسنادُّرجالهُّثقاتُّ،كماُّقالُّاهليثمي ُّيفُّجممعُّالزوائدُُّّ .825/8
-ُّ3أخرجه ُّأمحدُّيفُّمسندهُُّّ، 838/2ورجالهُّرجالُّالصحيح ُّكماُّقالُّاهليثميُّيفُّجممعُّالزوائدُُّّ .825ُّ،824/8
-ُّ4أخرجه ُّأمحدُّيفُّمسندهُّ ُّ، 32/2والبزار ُّيفُّمسندهُّ(كشفُّاألستار)ُُّّ 18/8رقمُُّّ، 821ورجالهُّثقاتُّكماُّقالُّاهليثمي ُّيفُّجممعُّالزوائدُُّّ . 824/8
ُّ -ُّ5انظرُّحاشية ُّالبنانُّعلىُّمجعُّاجل وامعُُّّ . 314ُّ/ُّ2/
ُّ -ُّ4اإلحكامُّيفُّأصولُّاألحكامُّالبنُّحزمُُّّ .14/11/12/14/ 8ُّ -
ُّ -ُّ2اجلامعُّألحكامُّالقرآنُّللقرطيبُُّّ .15/82ُّ-
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عائدُّإىلُّمذكورُّضمناًُّوهوُّقولُّالنيبُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّوكالمهُّ،وذلكُّألنُّقولهُّتعاىل{ُّ:وماُّيـنطق ُّعن ُّاهلوى}ُّيفُّضمنهُّالنطقُّ
وهوُّكالمُّوقولُّ،فكأنهُّتعاىلُّيقولُّ:وماُّكالمهُّوهوُّنطقهُّإالُّوحيُّ( ُّ .ُّ)8
ُّ

ُُُُُُُّّّّّّّ وقالُّالشنقيطيُّ":هذهُّاآليةُّتدلُّبظاهرهاُّعلىُّأنُّالنيبُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّ الُّجيتهدُّيفُّشيءُّ،وقدُّجاءتُّآياتُّأخرُّتدلُّ
علىُّأنهُّرمباُّاجتهدُّيف ُّبعضُّاألمورُّ… ُّ.واجلوابُّعنُّهذاُّمنُّوجهنيُّ:األولُّهوُّالذيُّاقتصرُّعليهُّابنُّجريرُّ،وصدرُّبهُّابنُّاحلاجبُّ
يفُّخمتصرهُّاألصويلُّ،أنُّمعىنُّقولهُّتعاىلُّ":وماُّينطقُّعنُّاهلوىُّ"ُّأيُّيفُّكلُّماُّيبلغهُّعنُّاهللُّ"ُّإنُّهوُّ"ُّأيُّكلُّ ُّماُّيبلغهُّعنُّاهللُّ"إالُّ
وحي"ُّمنُّاهللُّ،ألنهُّالُّيقولُّعلىُّاهللُّشيئاُّإالُّبوحيُّمنهُّ،فاآليةُّردُّعلىُّالكفارُّحيثُّقالواُّ:إنُّالنيبُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّافتىُّهذاُّ
القرآنُّكماُّقالُّابنُّاحلاجبُّ.والوجهُّالثانُّأنهُّإنُّاجتهدُّ،فإنهُّإمناُّجيتهدُّبوحيُّمنُّاهللُّ،يأذنُّلهُّبهُّيفُّذلكُّاالجتهادُّ،وعليه ُّفاجتهادهُّ
بوحيُّفالُّمنافاة"ُّ(  ُّ،)2وقالُّابنُّكثريُّ":وماُّينطقُّعنُّاهلوىُّ"ُّأيُّماُّيقولُّقوالُّعنُّهوىُّوغرضُّ"ُّإنُّهوُّإالُّوحيُّيوحىُّ"ُّأيُّإمناُّ
يقولُّماُّأمرُّبهُّ،يبلغهُّإىلُّالناسُّكامالُّموفراُّ،منُّغريُّزيادةُّوالُّنقصانُّ"ُّ( ُّ .ُّ)3
ُُُُُّّّّّ-2قولهُّتعاىل{ُّ:إنَّاُّحننُّنـَّزلُّناُّال ِذكرُّوإنَّا ُّلهُّحلافظون}ُّ[احلجرُّ،]1:ووجهُّالداللةُّمنُّاآلي ةُّأنُّاهللُّتعاىلُّتكفلُّحبفظُّالذكر ُّالذيُّ
أنزلهُّ،والذكرُّيشملُّالكتابُّوالسنةُّ،فكالمهاُّمنزلُّمنُّعندُّاهللُّبنصُّاآليةُّ،وكالمهاُّحمفوظُّ،كماُّهوُّمدركُّباملشاهدةُّوالعيانُّ.قالُّابنُّ

حزمُّ":وضمانُّاهللُّتعا ىلُّ،قدُّصحُّيفُّحفظُّكلُّماُّقالهُّرسولُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّ"ُّ( ُّ .ُّ)4
ُُُُُُّّّّّّ-ُّ 3قولهُّتعاىل{ُّ:قل ُّإَّمناُّأنذركم ُّبالوحي}ُّ[األنبياءُّ]45:ووجهُّالداللة ُّمنُّاآليةُّأنُّاهللُّتعاىلُّحصرُّنذارةُّالنيبُّصلىُّاهلل ُّعليهُّ
وسلمُّلقومه ُّفيماُّأوحىُّإليهُّ،ونذارتهُّهلمُّكانتُّبالقرآنُّوالسنةُّيقيناُّ،ف دلُّذلكُّعلىُّأنُّالسنةُّوحيُّكالقرآنُّ،قالُّابنُّحزمُّمعلقاُّعلىُّ
هاتنيُّاآليتني ُّ":فأخربُّتعاىلُّكماُّقدمناُّ،أنُّكالمُّنبيهُّ كلهُّوحيُّ،والوحيُّكلهُّحمفوظُّحبفظُّاهللُّعزُِّوجلُّ،مضمونُّلناُّأنهُّالُّيضيعُّ
منهُّشيء؛ُّإذُّماُّحفظُّاهللُّتعاىلُّبالُّخالفُّذكرُّ،والذكرُّحمفوظُّبن صُّالقرآنُّ،فصحُّبذلكُّأنُّكالمهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّكلهُّحمفوظُّ
حبفظُّاهللُّعزُُّّ وجلُّ،مضمونُّلناُّأنهُّالُّيضيعُّمنهُّشيء؛ُّإذُّماُّحفظُّاهللُّتعاىلُّفهوُّباليقنيُّالُّسبيلُّإىلُّأنُّيضيعُّمنهُّشيءُّ،فهوُّمنقولُّ
إليناُّكلهُّ،فللهُّاحلجةُّعلينا ُّأبداُّ"ُُّّ .ُّ)5 (ُّ...
ُُُُُّّّّّ-ُّ4قولهُّتعاىل{ُّ:فإذاُّقـُّرأناهُّفاتَّبع ُّقـرآنهُّ،مثَُّّإ َّن ُّعليـناُّبـيانه}ُّ[القيامةُّ.ُّ] 81-81:ووجهُّالداللةُّمنُّاآليتنيُّ،أنُّاهللُّتعاىلُّأمرُّنبيهُّ
باتباعُّقراءةُّجربيلُّ،واإلنصات ُّهلاُّ،مثُّبعدهاُّتكفل ُّاهللُّلهُّأنُّيبنيُّلهُّمعانُّماُّقرأ ُّومسعُّ.والبيان ُّإمناُّوقعُّبالسنةُّ،فدلُّذلكُّعلى ُّأنُّ
السنةُّمنُّعندُّاهللُّ،كالقرآنُّسواءُّ،ألنُّاهللُّتعاىلُّأضافُّالبيانُّلنفسهُّ،فأفادُّذلكُّأنُّالرسولُّصلى ُّ اهللُّعليهُّوسلمُّإمناُّيتلقاهُّمنهُّ،قالُّ
ابنُّحزمُّ":فأخربُّتعاىلُّأنُّبيانُّالقرآنُّعليهُّعزُّوجلُّ،وإذاُّكانُّعليهُّ،فبيانهُّمنُّعندهُّتعاىلُّ،والوحيُّكلهُّمتلوهُّوغريُّمتلوهُّفهوُّمنُّعندُّ
اهللُّعزُّوجلُّ"ُّ( ُّ .ُّ)4
ُُُُُُُّّّّّّّ -ُّ5قولهُّتعاىل{ُّ:ولو ُّكان ُّمن ُّعند ُّغري ُّاللَّه ُّلوجدواُّفيهُّاخُّتالفاًُّكثرياً}ُّ[النساء ُّ ،]12:قالُّابنُّحزمُّ":فصحُّهبذهُّاآليةُّصحةُّ
ضروريةُّ،أن ُّ القرآنُّواحلديثُّالصحيح ُّمتفقانُّ،مهاُّشيءُّواحدُّ،ال ُّتعارضُّبينهماُّوالُّاختالفُّ،يوفق ُّ اهللُّتعاىلُّلفهمُّذلكُّمن ُّشاءُّ
منُّعبادهُّ،وحيرمهُّمنُّشاءُّ،الُّإلهُّإالُّهوُّ…ُّوصحُّمباُّذكرناُّبطالن ُّقولُّمنُّضربُّالقرآنُّبعضهُّببعضُّ،أوُّضربُّاحلديثُّالصحيحُّ

ُّ -ُّ8مفاتيحُّالغيبُُّّ . 212/21ُّ -
ُّ -ُّ2دفعُّإيهامُّاالضطرابُّعنُّآياتُّالكتابُّ .814-ُّ،
ُّ -ُّ3تفسريُّالقرآنُّالعظيمُُّّ .481/2ُّ -
ُّ -ُّ4النبذُّيفُّأصولُّالفقهُُّّ .12-14-
ُّ -ُّ5اإلحكامُّيفُّأصولُّاألحكامُُّّ .11/8ُّ -
ُّ -ُّ4املصدرُّنفسهُُّّ .12/ 8ُّ -
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وحننُّإمناُّأطعناُّأمرُّنبيناُّعليهُّالسالمُّ،لعلمناُّأنهُّكلهُّمنُّعندُّاهللُّ،وأنهُّالُّ
ُّ
بعضهُّببعضُّ،كضربُّالقرآنُّواحلديثُّبعضهماُّببعضُّ…
يقولُّمنُّتلقاء ُّنفسهُّشيئا ُّ…"ُّ( ُّ .ُّ)8
ُُُُُُّّّّّّ -ُّ 4قولهُّتعاىل{ُّ:وأنـزلناُّإليك ُّال ِذكر ُّلتبـ ِني ُّللنَّاس ُّماُّنـِزل ُّإليهم ُّولعلَّهم ُّيـتـف َّكرون}ُّ[النحلُّ]44:ووجهُّالداللةُّمنُّاآليةُّأن ُّاهللُّ
تعاىلُّأخربُّنبيهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّأنهُّأنزلُّإليهُّا لذكرُّليبينهُّللناسُّ،والذكرُّهوُّالكتابُّوالسنةُّ،فكلُّمنهماُّذكرُّ،ووظيفتهُّصلىُّاهللُّ
عليهُّوسلمُّبيانُّالذكرُّالنازلُّمنُّعندُّاهللُّ،فصحُّهبذاُّالتعميمُّ،أنُّالسنةُّمنُّعندُّاهللُّكالقرآنُّ،وأنهُّيوحىُّإليهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّهباُُّّ
كماُّيوحىُّإليهُّبالقرآنُّ،ومنُّخصُّاآليةُّبالقرآنُّوحدهُّ،فليسُّعندهُّدليلُّجيبُّالتسليمُّلهُّ،وتقومُّاحلجةُّبهُّعلىُّالتخصيصُّ،واألصلُّ
هوُّالعمومُّ،والتخصيصُّاستثناءُّ،ومدَّعيُّاالستثناءُّ،عليهُّالدليل ُّ،قالُّابنُّحزمُّ":بلُّفيهاُّبيانُّجليُّ،ونصُّظاهرُّأنهُّأنزلُّتعاىلُّعليهُّ
الذكرُّليبينهُّللناسُّ،والبيانُّهوُّبالكالمُّ،فإذاُّتالهُّالنيبُّصلىُّاهللُّعلي هُّوسلمُّفقدُّبينهُّ،مثُّإنُّكانُّجممالُّالُّيفهمُّمعناهُّمنُّلفظهُّ،بَّيـنهُّ

حينئذُّبوحي ُّيوحىُّإليهُّ،إماُّمتلوُّأوُّغريُّمتلوُّ…"ُّ( ُّ .ُّ)2

}ُّ[يونسُّ ،]85ُّ:قالُّ ابنُّحزمُّ"ُّ:فلوُّأنهُّ
ُُُُُّّّّّ -ُّ2قولهُّتعاىل{ُّ:قل ُّماُّيكون ُّيل ُّأن ُّأبدِله ُّمن ُّتلقاء ُّنـفسيُّإنُّأتَّبع ُّإ َّال ُّماُّيوحىُّإيلَّ ُّ
ىُّاهللُّعليهُّوسلمُّشرعُّشيئاُّملُّيوحُّإليهُّبهُّ،لكانُّمبدالُّللدينُّمنُّتلقاءُّنفسهُّ،وكلُّمنُّأجازُّهذاُّ،فقدُّكفرُّوخرجُّعنُّاإلسالمُّ،
صل
َّ

وباهللُّتعاىل ُّنعوذُّمنُّاخلذالنُّ"ُّ( ُّ .ُّ)3

ُُُُُُّّّّّّ-ُّ1قولهُّتعاىل{ُّ:ولوُّتـق َّول ُّعليـناُّبـعض ُّاألقاويلُّ،ألخذُّناُّمنهُّ ُّباليمني}ُّ[احلاقة ُّ ،]45-44:ووجهُّالداللةُّأنُّاهللُّتعاىلُّنفىُّعنُّ
نبيهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّأنُّيتقولُّعليهُّشيئاُّملُّيوح ُّبهُّإليهُّ،والُّأنُّينسبُّإليهُّشيئاُّملُّيأذنُّلهُّفيهُّ،واالجتهادُّيفُّاألحكامُّالشرعيةُّ

مظنةُّالزللُّ،ألنُّاخلطأُّفيهاُّواردُّ،فإذاُّنفيُّالزللُّ،نفيُّسببهُّالذيُّهوُّاالجتهادُّ،ونفيُّامللزومُّيستدعيُّنفيُّالالزمُّبالضرورةُّ،ألنُّالالزمُّ
الُّيوجدُّبدونُّملزومهُّ،والزلل ُّالزمُّاالجتهاد ُّ ،فنفيهُّنفيُّالجتهادهُّعليهُّالسالم ُّ،قالُّابنُّحزمُّ":إنُّمنُّظنُّأنُّاالجتهادُّجيوزُّهلمُّيفُّ
شرعُّشريعةُّملُّيوحُّإليهمُّفيهاُّ،فهوُّكفرُّعظيمُّ،ويكفيُّمنُّإب طالُّذلكُّأمرهُّتعاىلُّنبيهُّأنُّيقول{:إنُّأتبعُّإالُّماُّيوحى ُّإيل}ُّ ُّ)4 (ُّ.
ّّّّّّّّّبّ-وأماّالسنّة ّالنّبويّةّ ،فقدّاستدلّوا ّمنهاّبماّيليّ :
ُُُُُُُّّّّّّّ-ُّ8حديثُّأيبُّهريرةُّقالُّ:سئلُّالنيب ُّ عنُّاحلمرُّفقالُّ"ُّ:ماُّأنزلُّعليُّفيهاُّشيءُّإالُّهذهُّاآليةُّالفاذة ُّ اجلامعةُّ{فمن ُّيـعملُُّّ
مثـُّقال ُّذ َّرةٍ ُّخرياً ُّيـرهُّ،ومن ُّيـعمل ُّمثـقال ُّذ َّرةٍ ُّشُّراً ُّيـره}ُّ[الزلزلةُّ ،)5 (ُّ]1-2:ووجهُّالداللةُّمن ُّاحلديثُّأنهُّ سئل ُّعنُّحكم ُّاحلمرُّ،
فأجابُّبأنهُّمل ُّينزلُّعليه ُّفيهاُّشيءُّ ،فلوُّكان ُّجيوزُّله ُّاالجتهادُّالجتهد ُّيفُّحكمهاُّ،وأجاب ُّالسائلُّمبا ُّأداهُّإليه ُّاجتهادهُّ،فلما ُّملُّ

جيتهدُّيفُّالنازلةُّمعُّوجودُّالداعيُّ،وأحالُّالسائلُّعلىُّعمومُّاآليةُّ،دلُّذلكُّعلى ُّأنُّكلُّماُّيقولهُّ،إمنا ُّيقولهُّبوحيُّ .
ُُُُُُُّّّّّّّ -ُّ 2حديثُّجابرُّقالُّ":جاءتُّامرأة ُّسعدُّبنُّالربيعُّبابنتيهاُّمن ُّسعدُّإىلُّرسولُّاهللُّصلى ُّاهللُّعليهُّوسلمُّ،فقالتُّ:يا ُّرسولُّ
اهللُّ،هاتانُّابنتاُّسعدُّبنُّ الربيعُّ،قتلُّأبومهاُّمعكُّيومُّأحدُّشهيداُّ،وإنُّعمهماُّأخذُّماهلماُّ،فلمُّيدع ُّهلماُّماالُّ،والُّتنكحانُّإالُّوهلماُّ
مالُّ،فقالُّالنيبُّ"ُّ:يقضيُّاهللُّيفُّذلكُّ"ُّفنزلتُّآيةُّاملرياثُّفبعثُّرسولُّاهلل ُّ إىلُّعمهماُّفقالُّ"ُّ:أعطُّابنيتُّسعدُّالثلثنيُّ ،وأعطُّ
أمهماُّالثمنُّ،وماُّبقيُّفهوُّلكُّ"ُّ(ُّ .ُّ)2
ّّّّّّّّجّ-وأماّاألدلةّالعقليةّ ،فقدّاستدلوا ّبماّيليّ :

ُّ -ُّ8اإلحكامُُّّ .800/ 14-8-
ُُّّ -ُّ2املصدرُّنفسهُُّّ .12/8ُّ -
ُّ -ُّ3املصدرُّنفسهُُّّ .832/ 5ُّ -
ُّ -ُّ4اإلحكامُُّّ .832/5ُّ-
ُّ -ُّ5احلديثُّأخرجه ُّالبخاري ُّيفُّاجلهادُُّّ-الفتح ُّ ُّ 25/4ُّ-واملساقاةُّ ُّ54/5ُّ-واملناقبُّ ُّ 232/4ُّ-والتفسريُُّّ، 511/1-ومسلمُّيفُّالزكاةُُّّ 412/418/2ُّ-
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السنّـ ـ ـةّالنبـ ـ ـويةّوحيّرب ـ ـ ـانيّ،منـ ـ ـاقشةّلدعاوىّأع ـ ـ ـداءّالس ـ ـ ـنـةّال ـ ـنـ ـبـويـةّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّإعدادّ:محـ ـ ـ ـ ـ ــمدّأحم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدّص ـ ـ ـ ــبرة

ُُُُُُُّّّّّّّ-ُّ 8واالجتهاد ُّإمنا ُّيكونُّلضرورةُّ،كفقدان ُّالنص ُّأوُّإشكالهُّ ،والنيبُّ ال ُّتتصورُّفيه ُّهذه ُّالضرورة ُّ،وإذا ُّانتفى ُّالسبب ُّانتفىُّ
املسببُّ،الُّجيوزُّاالجتهاد ُّللنيب ُّ لعدمُّحاجته ُّإليهُّ،ألنُّالوحيُّينزلُّعليهُّ،فيستطيعُّيفُّكلُّنازلةُّأنُّيعلمُّحكمُّاهللُّفيهاُّبالنصُّ ،
ُُُُُُُّّّّّّّ -ُّ 2لوُّكانُّيفُّاألحكامُّاملتلقاةُّعنهُّصلى ُّاهللُّعليهُّوسلمُّماُّجيوزُّأنُّيكونُّناشئاُّعنُّاالجتهادُّ،جلازُّأنُّالُّجيعلُّأصال ُّلغريهُّ،
َّ
أنُّالُّيكفرُّبذلكُّ،ألنُّذلكُّكلهُّمنُّلوازمُّاالجتهادُّ،وإذاُّبطل ُّ الالزمُّبط لُّامللزومُّبالضرورةُّ.
وجلازُّلغريهُّمنُّاجملتهدينُّأنُّخيالفهُّفيهُّ،و
واملرادُّبالالزمُّ،أن ُّالُّجيعلُّما ُّاجتهدُّفيه ُّالنيبُّأصالُّ،وأن ُّخيالفُّفيهُّ،وأن ُّالُّيكفر ُّمنُّخالفهُّيف ُّاجتهادهُّ،وهذهُّكلهاُّلوازم ُّباطلةُّ،
فمخالفتهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّحمرمةُّ،ويكفرُّمتعمدهاُّ،وماُّتلقيُّعنهُّمنُّاألحكامُّهوُّأصلُّ،فإذاُّكانتُّكذلكُّ،بطل ُّأنُّتكونُّناشئةُّ
عنُّاجتهادُّ ،وصحُّأنهُّالُّيفعلُّوالُّيقولُّشيئاُّإالُّبوحيُّ ،وهوُّاملطلوبُّ .
ُُُُُُّّّّّّ -ُّ3االجتهادُّالُّيدلُّعلىُّاحلكمُّإالُّبالظنُّالغالبُّعندُّاجملتهدُّ،والنيبُّقادرُّعلىُّأنُّيعلمُّاحلكمُّبالوحيُّالقاطعُّ،والقادرُّعلىُّ
حتصيلُّاليقنيُّالُّجيوزُّلهُّاملصريُّإىلُّالظنُّ .
ُُُُُُّّّّّّ-ُّ 4لوُّكان ُّ متعبَّدا ُّباالجتهادُّألظهر ُّذلكُّ،وملا ُّتوقفُّيف ُّمسائلُّعديدة ُّسئلُّعنها ُّفانتظرُّالوحيُّ ،ملا ُّيف ُّتوقفهُّمن ُّترك ُّماُّ
وجبُّعليهُّمنُّاالجتهادُّ ،والالزمُّباطلُّ،فكذلكُّامللزومُّ .

ُُُُُُّّّّّّ -ُّ 5األمورُّالشرعيةُّ،مبنيةُّعلىُّاملصاحلُّاليتُّالُّعلمُّللخلقُّهباُّ،فلوُّحكمُّفيهاُّالنيبُّصلىُّاهللُّعليه ُّوسل مُّباالجتهادُّ،لكان ُّغريُّ
عاملُّباألصلح ُّفيهاُّ،وألدىُّذلكُّإىلُّاالختالفُّفيهاُّ،وهذاُّباطلُّ،وماُّبينُّعليهُّأيضا ُّباطلُّ .
ُُُُُُّّّّّّ -ُّ 4النيبُّ ُّ ليسُّلهُّأنُّخيربُّمبا ُّالُّيعلمُّصدقهُّ،فكذلكُّليسُّلهُّأنُّحيكمُّمباُّالُّيعلمُّصوابهُّ( ُّ .ُّ)8
ّّّّّّ المذهبّالثانيّ:يميلّإلىّجوازّلل ّلنبينا ّوغيره ّمنّاألنبياءّ ّ،وأنهّوقعّمنه ّلكنّإلاّاجتهدّفهلّيصيبّدائماّوالّ
يخطئّ،أوّيصيبّويخطئّكغيرهّمنّالمجتهدين؟ ّفكلّمنّقالّبعص مته ّمطلقا ّفإنهّيصيبّعنده ّدائماُّ":اهللُّتعاىلُّيصرفه ُّعنُّ
اخلطأُّ،ويهديهُّإىلُّالصوابُّ"( ُّ)2واستدلواُّبالكتاب ُّوالسنةُّواالعتبارُّ :
ّّّّّّّأّ -فأماّالكتابّ فقدّاستدلوا ّمنهّبماّيليّ :
ُُُُُُّّّّّّ-ُّ 8قوله ُّتعاىل{ُّ:فاعتربوا ُّياُّأويل ُّاألبصار}ُّ[احلشرُّ ] 2:ووجهُّالداللة ُّمنُّاآليةُّ ،أنُّاالعتبار ُّهوُّالعبور ُّمنُّأمر ُّواقعُّإىل ُّأمرُّ
يشبههُّيفُّمالحمهُّوصفاتهُّ،وهذاُّمعىنُّالقياسُّ،والنيبُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّداخلُّيفُّعمومُّاألمرُّبهُّكسائرُّأمت هُّ،والُّدليلُّعلىُّختصيصهُّ
منُّهذاُّالعمومُّ،وهوُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّمنُّأج ِل ُّاملعتربينُّ،وأعظمُّاملتفكرينُّيفُّآياتُّاهللُّ،فكانُّأوىلُّبتعبدهُّباالجتهاد ُّوالقياسُّ.

حكي ُّعنُّثعلبُّقال"ُّ:االعتبارُّيفُّاللغةُّهوُّردُّحكمُّالشيءُّإىلُّنظريهُّ،ومنهُّيسمىُّاأل صلُّالذيُّيردُّإليهُّالنظائرُّع ُّربة" ُّ( ُّ .)3

ُُُُُُّّّّّّ-ُّ2وقولهُّتعاىل{ُّ:وتلكُّاألمثالُّنضربـهاُّللنَّاسُّوماُّيـعقلهاُّإ َّالُّالعالمون}ُّ[العنكبوتُّ]43:ووجهُّالداللةُّمنُّاآليةُّأنُّالنيبُّصلىُّ
اهللُّعليهُّوسلمُّمنُّمجلةُّاملأمورينُّبتعقلُّاألمثالُّاملضروبةُّ،واألمثال ُّعبارةُّعنُّأقيسةُّ،يشبهُّفيهاُّماُّسيقعُّللمكذبنيُّللنيبُّصلىُّاهللُّعليهُّ
وسلمُّ،مباُّوقعُّللمكذبنيُّلألنبياءُّقبلهُّ ،ألنُّالعلةُّواحدةُّ،وهيُّالتكذيبُّ.وتعقل ُّذلكُّ ،وإدراكهُّ،وتدبرهُّ،هوُّاالجتهادُّ ،والنيب ُّصلىُّ
اهللُّعليهُّوسلمُّفيهُّكغريهُّ،وهكذاُّمجيعُّاألمثلةُّاملضروبةُّيفُّالقرآنُّ،فهيُّعلى ُّهذهُّالشاكلةُّ .
ُُُُُّّّّّ ُّ -ُّ3قولهُّتعاىل{ُّ:عفاُّاللَّه ُّعنك ُّمل ُّأذنت ُّهلم ُّح َّىت ُّيـتبـ َّني ُّلك ُّالَّذين ُّصدقواُّوتـعلم ُّالكاذبني}ُّ[التوبةُّ.ُّ]43:ووجهُّالداللةُّمنُّ
كانُّاملنافقونُّيعتذرونُّلهُّبأعذارُّكاذبةُّ،فعاتبهُّالقرآنُّ
ُّ
اآليةُّأنُّالنيبُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّأذن ُّملنُّاستأذنهُّيفُّالتخلفُّعنُّاجلهادُّلعذرُّ،و
علىُّإذنهُّهلمُّيفُّالتخلفُّدونُّاستبانةُّمنُّكانُّصادقاُّمنهمُّيفُّعذرهُّ،ممنُّانتحلُّعذراُّغريُّحقيقيُّ،وقدُّاجتهدُّالنيبُّصلىُّاهللُّعليهُّ

ُّ -ُّ8انظرُّاإلحكام ُّيفُّأصولُّاألحكامُّلآلمدي ُّ ُّ/ 202/3ُّ-واحملصولُُّّ .83/82/88/4/
ُّ -ُّ2الغنيةُّيفُّاألصولُُّّ .845ُّ-
ُُّّ -ُّ3أصولُّالسرخسيُّ.825ُّ/ُّ2ُّ -

259

السنّـ ـ ـةّالنبـ ـ ـويةّوحيّرب ـ ـ ـانيّ،منـ ـ ـاقشةّلدعاوىّأع ـ ـ ـداءّالس ـ ـ ـنـةّال ـ ـنـ ـبـويـةّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّإعدادّ:محـ ـ ـ ـ ـ ــمدّأحم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدّص ـ ـ ـ ــبرة

وسلمُّيفُّاإلذنُّهلمُّ،فجاءُّالقرآنُّيصوبُّخالفُّماُّفعلُّ،وذلكُّدليلُّاالجتهادُّيفُّاملسألةُّ،وهوُّاملطلوبُّ.قالُّاألصفهانُّ":أماُّوجهُّ
التمسكُّباآليةُّ،فإنهُّعاتبُّالرسول ُّيفُّاآليةُّعلىُّاإلذنُّ،فلوُّكانُّبالوحيُّملاُّعاتبهُّ،وإذاُّملُّيكنُّبالوحيُّتعنيُّأنُّيكونُّباالجتهاد"( ُّ )8
يب ُّأن ُّيكون ُّله ُّأسرىُّح َّىت ُّيـثخن ُّيف ُّاألرض ُّتريدون ُّعرضُّالدُّنـُّياُّواللَّه ُّيريد ُّاآلخرة ُّواللَّهُّ ُّعزيز ُّحكيمُُّّ
ُُُُُُّّّّّّ -ُّ4قولهُّتعاىل{ُّ:ماُّكان ُّلن ٍّ
}ُّ[األنفال ُّ،]42:ووجهُّالداللةُّمنُّاآليةُّأنُّالنيبُّأطلقُّأسرىُّبدرُّ،بعضهمُّباملنُّعليهُّبالُّفداءُّ،وبعضهمُّبالفداءُّ،اجتهاداُّمنهُّ،فنزلُّ
القرآنُّيبنيُّلهُّأنُّقتلهمُّهوُّالصوابُّ.وقصةُّذلكُّبتفصيلُّرواهاُّابنُّعباسُّقا لُّ":فلماُّأسرواُّ األسارىُّ،قالُّرسولُّاهللُّأليبُّبكرُّوعمرُّ:
"ماُّترونُّيفُّهؤالءُّاألسارى"ُّفقالُّأبوُّبكرُّ:ياُّنيبُّاهللُّ،همُّبنوُّالعمُّوالعشريةُّ،أرىُّأنُّتأخذُّمنهمُّفديةُّ،فتكون ُّلناُّقوةُّعلىُّالكفارُّ،
فعسىُّاهللُّأنُّيهديهمُّلإلسالمُّ،فقالُّرسولُّاهلل"ُّ:ماُّترىُّياُّابنُّاخلطاب"ُّقلتُّ:ال ُّواهلل ُّياُّرسولُّاهللُّ،ماُّأرىُّالذيُّرأىُّأبو ُّبكرُّ،
ينُّمنُّفالنُّنسيباُّلعمُّفأضربُّعنقهُّ،فإنُّهؤالءُّأئمةُّ
ولكينُّأرىُّأنُّمت ِكنَّاُّفنضربُّأعناقهمُّ،فتمكنُّعلياُّمنُّعقيلُّفيضرب ُّعنقهُّ،ومت ِك ِ
الكفرُّوصناديدهاُّ،فهوي ُّرسولُّاهلل ُّماُّقال ُّأبوُّبكرُّ ،وملُّيهو ُّماُّقلتُّ ،فلماُّكان ُّم نُّالغد ُّجئتُّفإذا ُّرسولُّاهلل ُّوأبوُّبكر ُّقاعدُّينُّ
يبكيانُّ،قلتُّياُّرسولُّاهللُّ،أخربنُّعنُّأيُّشيءُّتبكيُّأنتُّوصاحبك؟ُّفإنُّوجدتُّبكاءُّبكيتُّ،وإنُّملُّأجدُّبكاءُّتباكيتُّلبكائكماُّ،
فقالُّرسولُّاهلل"ُّ:أبكيُّللذيُّعرضُّعليُّأصحابكُّمنُّأخذهمُّالفداءُّ،لقدُّعرضُّعليُّعذاهبمُّأدىنُّمنُّهذهُّالشجرة" ُّشجرةُّقريبةُّ
يب ُّأن ُّيكون ُّله ُّأسرى ُّح َّىت ُّيـثخن ُّيف ُّاألرض} ُّإىل ُّقوله{ُّ:فكلوا ُّ ُّممَّاُّغنمتم ُّحالالً ُّطيِباً}ُّ
منُّالنيب ُّوأنزلُّاهلل ُّعز ُّوجل{ُّ:ماُّكان ُّلن ٍّ

[األنفالُّ]41:فأحلُّاهللُّالغنيمةُّهلم"ُّ( ُّ .)2

ُُُُُُُُّّّّّّّّ ووجهُّالداللةُّمنُّاحلديثُّأنُّالنيبُّ استشارُّأصحابهُّيفُّاألسرىُّفأشارُّكلُّمباُّيرىُّ،فاجتهدُّيفُّاالختيارُّمنُّآرائهمُّ،فأخذُّبرأيُّ
أيبُّبكرُّ،فنزلُّالقرآنُّيصوبُّماُّرآهُّعمرُّ،واستشارتهُّأصحابهُّ،دليلُّعلىُّأنُّاملسألةُّليسُّعندهُّفيهاُّوحيُّ ،وإالُّماُّ احتاجُّالستشارمهمُّ،
هناُّ
فلمُّيبقُّإالُّاستخراجُّاحلكمُّباملشاورةُّ،وهيُّمنُّ االجتهاد ُّ،قالُّابنُّبطةُّ"ُّ:والدليلُّعلىُّأنُّسنتهُّوأوامرهُّقدُّكانُّفيهاُّبغريُّوحيُّ،وأ ُّ
كانتُّبآرائهُّواختيارهُّ،أنهُّقدُّعوتبُّعلىُّبعضهاُّ،ولوُّأمرُّهباُّملاُّعوتبُّعليهاُّ،منُّذلكُّحكمهُّيفُّأسارىُّبدرُّ،وأخذهُّالفديةُّ،وإذنهُّ
يفُّغزوة ُّتبوكُّللمخلفني ُّبالعذرُّ،حىتُّختلفُّمنُّالُّعذرُّلهُّ،ومنهُّقوله{ُّ:وشاورهم ُّيفُّاألمر}ُّفلوُّكانُّوحيا ُّملُّيشاورُّفيه"( ُّ ُّ.)3
ُُُُُُُّّّّّّّ -ُّ 5قوله ُّتعاىل{ُّ :وال ُّتص ِل ُّعلى ُّأحدٍ ُّمنـهم ُّمات ُّأبداً ُّوال ُّتـقم ُّعلى ُّقـربه ُّإنـَّهم ُّكفروا ُّباللَّه ُّورس ُّولُّه ُّوماتوا ُّوهم ُّفاسقون}ُّ
[التوبةُّ،]14:ووجهُّالدال لةُّمنُّاآلية ُّأنُّالنيبُّصلىُّاهلل ُّعليهُّوسلمُّاجتهدُّيفُّصالته ُّعلىُّعبدُّاهللُّبن ُّأيبُّاملنافقُّ،بناءُّعلى ُّظاهرهُّ،
وإرضاءُّالبنهُّعبدُّاهللُّالصحايبُّالتقيُّالنقيُّ،فنزلُّالقرآنُّبنقضُّهذاُّاالجتهادُّ،وبيانُّأنُّعدمُّالصالةُّعلىُّاملنافقني ُّهوُّاجلادةُّ،لكفرهمُّ
ً

باهللُّورسولهُّ،وسببُّنزولُّهذه ُّ اآليةُّ،أنُّعمرُّقالُّ:ملاُّتويفُّعبدُّاهللُّبنُّأيبُّ،جاءُّابنهُّعبدُّاهللُّإىلُّرسولُّاهللُّفسألهُّأنُّيعطيهُّقميصهُّ
يك ِفنُّفيهُّأباهُّ،فأعطاهُّ،مثُّسألهُّأنُّيصليُّعليهُّ،فقامُّرسولُّاهللُّليصليُّعليهُّ،فقامُّعمرُّفأخذُّبثوبُّرسولُّاهللُّفقالُّ:ياُّرسولُّاهللُّ،
أتصليُّعليهُّوقدُّهناكُّربكُّأنُّتصليُّعليه؟ُّفقالُّرسولُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم"ُّ:إمناُّخرينُّاهللُّفقال{ُّ:استـغُّفر ُّهلم ُّأو ُّالُّتستـغفرُّ
هلم ُّإن ُّتستـغفر ُّهلم ُّسبعني ُّمَّرةً}ُّ[التوبةُّ ]10:وسأزيدهُّعلىُّالسبعنيُّ،قالُّ:إنهُّمنافقُّ،قالُّ :فصلىُّعليهُّرسولُّاهللُّفأنزلُّاهلل{ُّ :والُّ
تص ِلُّعُّلى ُّأحدٍُّمنـهم ُّمات ُّأبداًُّوالُّتـقمُّعلىُّقـربه}ُّ[التوبةُّ .)4 (ُّ]14:

ّّّّّّّبّـّوأماّمنّالسنةّفقدّاستدلواّبماّيليّ :
يلُّ،ولعلُّبعضكمُّأحلن ُّحبجتهُّمنُّبعضُّ،فأحسبُّ
ُُُُُُّّّّّّ-ُّ8حديثُّأمُّسلمةُّأنُّالنيبُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّقالُّ"ُّ:إنكمُّختتصمونُّإ َّ
أنهُّصادقُّ،فأقضي ُّ لهُّبذلكُّ،فمنُّقضيتُّلهُّحبقُّأخيهُّ،فإمناُّأقطعُّلهُّقطعةُّمنُّالنارُّ،فالُّيأخذهاُّ"ُّ( ُّ،)5ووجهُّالداللةُّمنُّاحلديثُّ

ُّ -ُّ8بيانُّاملختصر ُُّّ . 214ُّ/ُّ 3ُّ-
ُّ -ُّ2أخرجهُّمسلمُّيفُّاجلهادُُّّ/ 8315/3ُّ -حديث ُُّّ .8243
ُّ -ُّ3املسودةُّآللُّتيميةُّ. 452ُّ -
ُّ -ُّ4أخرجهُّالبخاري ُّيفُّالتفسريُُّّ-الفتح ُُّّ .814/1-
ُّ -ُّ5أخرجهُّالبخاري ُّيفُّالشهاداتُّ ُّ -340/5-ويفُّاحليلُُّّ/ 355/ 82-ويفُّاألحكام ُّ ُّ 814/841/83ُّ-ومسلمُّيفُّاألقضيةُّ. 8332/ 3-
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أنهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّقدُّحيكمُّباجتهادهُّألحدُّاخلصمنيُّيفُّنازلةُّ،فيكونُّحكمهُّخمالفاُّللحقيقةُّيفُّالباطنُّ،لذاُّأمرُّمنُّحكمُّلهُّ
َّ
اُّوباطناُّ،فلماُّحذرُّاحملكومُّ
مباُّليسُّلهُّحقيقةُّأالُّيأخذهُّ،ألنُّحك مهُّالُّحيلهُّلهُّ،فلوُّكانُّقدُّحكمُّبالوحيُّ،لكانُّحكمهُّصواباُّظاهر
لهُّ،العاملُّيفُّباطنُّاألمرُّأنهُّأخذُّحبكمهُّماُّليسُّلهُّ،دلُّذلكُّعلىُّاجتهاده ُّيفُّاألحكامُّ،وهو ُّاملطلوبُّ .
ُُُُُُُّّّّّّّ قالُّاحلافظُّ "ُّ:وفيهُّأنهُّصلى ُّاهللُّعليهُّوسلمُّكانُّيقضي ُّباالجتهادُّفيماُّمل ُّينزلُّعليهُّفيه ُّشيءُّ،وخالفُّيف ُّذلك ُّقومُّ ،وهذاُّ
احلديثُّمنُّأصرحُّماُّحيتجُّبهُّعليهم ُّ،وفيهُّأنهُّرمباُّأداهُّاجتهادهُّإىلُّأمرُّفيحكمُّبهُّ،ويكونُّيفُّالباطنُّخبالفُّذلكُّ،لكنُّمثلُّذلكُّ
لوُّوقعُّ،ملُّيقَّر ُّعليهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّلثبوتُّعصمته"ُّ( ُّ .ُّ)8
حديثُّعمرُّأنهُّقالُّ":ياُّرسولُّاهللُّ،صنعتُّاليومُّأمراُّعظيماُّ،قبَّلتُّوأناُّصائمُّ،فقالُّلهُّرسولُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّ"ُّ:
ُّ
ُُُُُّّّّّ-ُّ2
أرأيتُّلوُّمتضمضتُّمباءُّوأنتُّصائمُّ"؟ُّفقلتُّ:الُّبأسُّبذلكُّ.فقالُّلهُّرسولُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّ"ُّ:فصمُّ"ُّ( ُّ،)2ووجهُّالداللةُّ

منُّاحلديثُّأنُّالنيبُّ شبَّهُّالقبلةُّباملضمضةُّيف ُّأنُّكالُّمنهماُّمقدِمةُّللفطرُّوالُّيفطرانُّ،فكماُّأنُّاملضمضةُّوسيلةُّللشربُّوليستُّ
شرباُّ،فكذلكُّالقبلةُّوسيلةُّللوطءُّوليستُّوطئاُّ،والوطءُّوالشربُّمهاُّاملفطرانُّالُّمقدمامهماُّ.فهذاُّقياسُّمنُّالنيبُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّ
للقبلةُّعلى ُّاملضمضةُّ ،وهو ُّدليل ُّعلىُّأن ُّالنيب ُّصلى ُّاهلل ُّعليه ُّوسلمُّكان ُّجيتهد ُّويقيسُّ ،فلوُّكان ُّعندهُّنص ُّيف ُّاملسألة ُّملا ُّجاز ُّلهُّ
القياسُّ،ألنهُّالُّمعىنُّلهُّمعُّوجودُّالنصُّ،فثبتُّاملطلوبُّ .
ُُُُُُّّّّّّ -ُّ 3حديثُّابنُّعباسُّيفُّخطبةُّالنيبُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّيوم ُّفتحُّمكةُّقال"ُّ:حرمُّاهللُّمكةُّ،فلمُّحتلُّألحدُّقبليُّوال ُّألحدُّ
َّ
إالُّملعرفُّ"ُّفقال ُّالعباسُّ
ُّخالهاُّوالُّيعضدُّشجرهاُّ،والُّينفرُّصيدهاُّ ،والُّتلتقطُّلقطتهاُّ ُِّ
بعديُّ،أحلتُّيلُّساعةُّمنُّهنارُّ،الُّ خيتلى

ووجهُّالداللةُّمنُّاحلديثُّأنُّالعباسُّملاُّبنيُّللنيبُّمصلحةُّاإلذخرُّاستثناهُّ،فلوُّ
ُّ
إالُّاإلذخرُّلصاغتناُّوقبورناُّ،فقالُّ"ُّإالُّاإلذخرُّ"ُّ( ُّ،)3

كانُّوحيا ُّماُّتأخر ُّاستثناؤهُّ،ولساقه ُّمع ُّما ُّ قبله ُّمساقاُّواحداُّ ،فلما ُّاستثناهُّبعد ُّماُّروجع ُّفيهُّ ،دلُّذلك ُّعلىُّاجتهاده ُّفيه ُّملصلحتهُّ
الراجحةُّ ،قالُّاحلافظُّ":واختلفواُّهلُّكانُّقولهُّ "ُّ: إالُّاإلذخر"ُّباجتهادُّأوُّوحي؟ ُّوقيلُّ:كانُّاهلل ُّفوضُّلهُّاحلكمُّيفُّهذه ُّاملسألةُّ
مطلقاُّ.وقيلُّ:أوحيُّإليهُّقبلُّذلكُّأنهُّإنُّطلبُّأحدُّاستثناءُّشيءُّمنُّذلكُّفأجبُّسؤالهُّ .
ُُُُُُُّّّّّّّ وقالُّالطربيُّ "ُّ:ساغُّللعباس ُّأنُّيستثين ُّاإلذخرُّ،ألنه ُّاحتملُّعنده ُّأنُّيكون ُّاملرادُّبتحرمي ُّمكةُّحترمي ُّالقتالُّدون ُّماُّذكر ُّمنُّ
حترميُّاالختالءُّ،فإنهُّمنُّحترميُّالرسولُّباجتهادهُّ،فساغُّلهُّأنُّيسألهُّاستثناءُّاإلذخرُّ"ُّ.وهذاُّمبينُّعلىُّأنُّالرسولُّكانُّلهُّأنُّجيتهدُّيفُّ
األحكامُّ،وليسُّماُّقالهُّبالزمُّ،بلُّيفُّتقريره ُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّللعباسُّعلى ُّذلكُّ،دليلُّعلىُّجوازُّختصيصُّالعامُّ ..
ُُُُُُُّّّّّّّ قالُّابنُّاملنريُّ"ُّ:واحلقُّأنُّسؤالُّالعباسُّ،كانُّعلىُّمعىنُّالضراعةُّ،وترخيص ُّالنيبُّ كانُّتبليغاًُّعنُّاهللُّ،إماُّبطريقُّاإلهلام ُّأوُّ
ّيحتاجّإلىّأم ٍد ّمتسع ّفقدّوهم ُّ"ُّ( ُّ .ُّ)4
بطريقُّالوحيُّ،ومنّادعىّأنّنزولّالوحي
َ
ُُُُُُّّّّّّ -ُّ4حديثُّأمُّسلمةُّقالتُّ:جاءُّرجالنُّخيتصمانُّإىلُّرسولُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّيفُّمواريثُّبينهماُّقدُّدرستُّ،ليسُّبينهماُّ
بينةُّ،فقالُّرسولُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّ"ُّ:إنُّإمناُّأقضيُّبينكماُّبرأييُّفيماُّملُّينزلُّعليُّفيهُّ،فمنُّقضيت ُّلهُّلقضيةُّأراهاُّفقطعُّهباُّ
قطعةُّظلماُّ،فإمناُّيقطعُّهباُّقطعةُّمنُّنارُّ"ُّ(  ُّ،)5ووجهُّالداللةُّمنُّاحلديثُّ،نصهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّعلىُّأنهُّيقضيُّباجتهادهُّفيماُّ
ملُّينزلُّعليهُّفيهُّوحيُّ،وهوُّاملطلوبُّ .
ُّ -ُّ8الفتحُُّّ .814/ 83ُّ -
ُُّّ -ُّ2أخرجه ُّأمحدُّيفُّمسنده ُُّّ 28ُّ/ُّ8ُّ-بسندُّصحيحُّ .
ُّ -ُّ3أخرجهُّالبخاري ُّيفُّاجلنائز ُّ ُّ 253ُّ/ 3-ويفُّجزاء ُّالصيدُّ ُّ 54/ 4ُّ-ومسلمُّيفُّاحلجُُّّ . 112/2ُّ -
ُّ -ُّ4الفتحُُّّ .40/51/ 4ُّ -
ُّ -ُّ5أخرجهُّأبوُّداودُّيفُّاألقضيةُّ ُّ302/3ُّ -وأمحدُّ ُّ/ 320/ 4ُّ-والدارقطينُُّّ، 231/4-كلهمُّمنُّطرقُّعنُّأسامةُّبنُّزيدُّالليثيُّ ،عنُّعبدُّاهللُّبنُّرافعُّ،عنهاُّبه ُّ،وإسنادهُّ
ضعيفُّ،ومتنهُّمنكرُّهبذاُّاللفظ ُّ.وأسامةُّبنُّزيد ُّخمتلفُّفيه ُّ،وثقهُّبعضهمُّ،وضعفهُّبعضهمُّ،وضعفهُّيفُّهذاُّاحلديث ُّبنيُّ،ألنهُّساقهُّبسياقُّملُّيع هدُّلغريه ُّ،واحلديثُّمعروفُّ
وقدُّتقدمُّبغريُّهذهُّالزيادةُّ .
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ُُُُُّّّّّ-ُّ 5حديثُّجابر ُّيفُّأمره ُّصلىُّاهلل ُّعليهُّوسلم ُّأصحابهُّالذي ن ُّليسُّمع همُّهدي ُّيفُّحجة ُّالوداعُّأن ُّيتمتعواُّ،وفي ه ُّقولهُّ "ُّ:لوُّ
استقبلتُّمنُّأمريُّماُّاستدبرتُّملُّأسقُّاهلدي" ُّ(  ُّ،)8ووجهُّالداللةُّمنُّاحلديثُّأنُّالنيبُّ ساقُّاهلديُّباجتهادهُّوأحرمُّمقرناُّ،فتبنيُّ
ُّفلوُّكان ُّإحرامه ُّبوحيُّملا ُّاستقام ُّقولهُّ "ُّ :لوُّ
لهُّبعد ُّذلك ُّأن ُّاإلحرامُّبالتمتع ُّأفضلُّ ،فأمر ُّبهُّأصحابهُّ ،ومتىن ُّلوُّكان ُّحمرماُّبعمرةُّ .
استقبلتُّمنُّأمريُّماُّاستدبرتُّ"ُّولماُّندمُّعلىُّماُّفعلُّ،وملا ُّمتىنُّعمرةُّبدلُّحجُّوعمرةُّمقتننيُّ .
ُُُُُّّّّّ-ُّ4عنُّأيبُّهريرةُّقالُّ:جاءُّاحلارثُّالغطفانُّإىلُّرسولُّاهللُّفقالُّ:ياُّحممدُّ،شاطرناُّ(أعطناُّنصفهُّمقابلُّاجلالءُّعنكم)ُّمترُّاملدينةُّ،
وإالُّمألناهاُّعليكُّخيالُّورجاالُّ،فقالُّ:حىتُّأستأمرُّالسعودُّ،فبعثُّإىلُّسعدُّبنُّمعاذُّ،وسعدُّبنُّعبادةُّ،وسعدُّبنُّالربيعُّ،وسعدُّبنُّ
خيثمةُّ،وسعدُّبنُّمسعودُّ،فقالُّ:قدُّعلمتُّ ُّ أنُّالعربُّقدُّرمتكمُّعنُّقوسُّواحدةُّ،وأنُّاحلارثُّقدُّسألكمُّتشاطروهُّمترُّاملدينةُّ ،فإنُّ
أردمتُّأنُّتدفعوهُّعامكمُّهذاُّ،فقالوا ُّ:ياُّرسولُّاهللُّ،أوحيُّمنُّالسماءُّفالتسليمُّألمر ُّ اهللُّ أوعنُّرأيكُّوهواك؟ُّفرأيناُّتبعُّهلواك ُّورأيكُّ،
فإنُّكنت ُّإمناُّتريدُّاإلبقاءُّعليناُّ،فو ُّ اهللُّلقدُّرأيتناُّوإياهمُّعلىُّسواءُّ،ماُّينالونُّمناُّمترةُّإالُّشراءُّأوُّقرىُّ،الُّواهلل ُّماُّأعطيناُّالدنيةُّمنُّ
أنفسناُّيف ُّاجلاهليةُّ،فكيفُّوقدُّجاءُّباإلسالمُّ،فقالُّرسولُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّ":هو ُّذاُّ،تسمعونُّماُّيقولون؟ُّ"ُّقالواُّ:غدرتُّياُّ
حممدُّ…ُّ احلديثُّ( ُّ،)2ووجهُّالداللةُّم نُّاحلديثُّأنه ُّ استشارُّأصحابهُّفيماُّسئلُّمنُّمناصفةُّالكفارُّمترُّاملدينةُّ،فلوُّكان ُّأوحيُّ
إليهُّبشيءُّيفُّذلكُّ ُّملا ُّاحتاجُّ الستشارمهمُّ،مثُّإنُّاملستشارينُّمنُّأصحابهُّاستفسروهُّعماُّاقتحُّهلُّهوُّبوحيُّفيسلمونُّلهُّ،أوُّبرأيُّ،
فرأيهُّرأيهمُّ .وذلك ُّيدلُّعلى ُّأهنم ُّيفرقون ُّبنيُّماُّكان ُّوحيا ُّ-فيطيعونهُّفيه -واجتهادا ُّفيبدون ُّفيه ُّاجتهاداُّآخر ُّقد ُّخيالف ُّاجتهادهُّ.
وسؤاهلمُّذلكُّيدلُّعلىُّأنهُّتقررُّعندهمُّأنهُّعليهُّال سالمُّجيتهدُّ،فلوُّملُّيتقررُّذلكُّعندهمُّملاُّكانُّللسؤالُّفائدةُّ .
ُُُُُُّّّّّّ-ُّ2عنُّرافعُّقالُّ:قدمُّالنيبُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّاملدينةُّ،وهمُّيأبرونُّالنخلُّ،فقالُّ:ماُّتصنعون؟ُّقالواُّ:كناُّنصنعهُّ،قال"ُّ:لعلكمُّ
لوُّملُّتفعلواُّكان ُّخرياُّ،فتكوهُّ،فنفضتُّ(سقطت )ُّأوُّفنقصت ُّـ ُّقالُّ:فذكرواُّذلكُّل هُّ،فقالُّ "ُّ:إمنا ُّأناُّبشرُّ،إذاُّأمرتك مُّبشيء ُّمنُّ
اُّبهُّ،وإذاُّأمرتكمُّبشيءُّمنُّرأيُّ،فإمناُّأناُّبشر" ُّ،ويفُّلفظُّ"ُّطلحةُّبنُّعبيدُّاهللُّ":إنُّكانُّينفعهمُّذلكُّفليصنعوهُّ،فإنُّ
ُّ
دينكمُّفخذو
إمناُّظننتُّظناُّ،فالُّتؤاخذونُّبالظنُّ،ولكنُّإذاُّحدثتكمُّعنُّاهللُّشيئاُّفخذواُّبه ُّ،فإنُّلنُّأكذبُّعلىُّاهللُّعزُّوجلُّ"ُّ،ويفُّلفظُّعائشةُّ:
"ُّلوُّملُّتفعلواُّلصلحُّ"ُّقالُّ:فخرجُّشيصاُّ(رديء )ُّفمرُّهبمُّفقال"ُّ:مالنخلكمُّ"؟ُّقالواُّ:قلتُّكذاُّوكذاُّ،قا لُّ":أنتمُّأعلمُّبأمرُّدنياكم"ُّ
ووجهُّالداللةُّمنُّاحلديثُّجليُّ،وهوُّنص ُّيفُّأنهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّجيتهدُّوخيطئُّيفُّاجتهادهُّ،لكنهُّينبه ُّعلىُّذلكُّكماُّسبقُُُُُُُُّّّّّّّّ،
( ُّ،)3
ٌّ
قالُّالشاطيبُّ:فإنُّاحلديثُّإماُّوحيُّمنُّاهللُّصرفُّ،وإماُّاجتهادُّمنُّالرسولُّعليهُّالصالةُّوالسالمُّمعتربُّبوحيُّصحيحُّمنُّكتابُّأوُّ

سنةُّ.وعلىُّكالُّالتقديرينُّ،الُّميكنُّفيهُّالتناقضُّمعُّكتابُّاهللُّ،ألنهُّعليهُّالسالمُّ،ماُّينطقُّعنُّاهلوىُّ،وإذاُّفـِرعُّعلىُّالقولُّجبوازُّاخلطأُّ

يفُّحقهُّفالُّيقرُّعليهُّالبتةُّ،فال ُّبدُّمنُّالرجوعُّإىلُّالصوابُّ"ُّ(  ُّ،)4وقالُّالشريازي"ُّ:جيوزُّاخلطأُّعلىُّرسولُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّ
يفُّاجتهاده ُّإالُّأنهُّالُّيقرُّعليهُّ،بلُّينبهُّعليهُّ( ُّ .)5
ُُُُُُُّّّّّّّجُّ -وأماُّاالعتبارُّ،فقدُّاستدلواُّبأنه ُّ ليسُّكغريهُّمنُّاجملتهدين ُّفهوُّم عصومُّيفُّاجتهادهُّ،فالُّيلزم ُّمنهُّماُّيلزمُّيفُّاجتهاد ُّغريهُّ
منُّاحملاذيرُّ ،فافتقاُّ .
ُُُُُُُّّّّّّّماُّسببُّاخلالفُّيفُّهذهُّاملسألة؟ُّ سببُّاخلالفُّيفُّاجتهادهُّعليهُّالسالمُّمنُّعدمهُّ،هوُّأنُّكلُّفريقُّنزعُّإىلُّأصلُّومتسكُّبهُّ،
واعتربهُّأقوىُّمنُّاألصلُّالذيُّيتمسكُّبهُّخمالفهُّ .
ُّ -ُّ8أخرجهُّمسلمُّيفُّاحلجُُّّ/ 114/2ُّ -وعندُّالبخاري ُّحنوهُّعنُّعائشةُّ .
ُُّّ -ُّ2أخرجه ُّالبزار ُُُّّّ-كشفُّاألستار ُّ ُّ/ 332-338/2ُّ-والطربانُّيفُّالكبريُُّّ-كماُّيفُّاجملمعُُّّ/ 832/4/وقالُّ"ُّ:ورجالُّالبزار ُّ والطربانُّفيهماُّحممدُّبنُّعمروُّ،وحديثه ُّ
حسن ُّ،وبقيةُّرجالهُّثقاتُّ"اهـ ُّ
ُُّّ -ُّ3أخرجه ُّمسلمُّيفُّالفضائلُُّّ .8134/8135/4ُّ -
ُّ -ُّ4امل وافقاتُّللشاطيبُُّّ .28/4ُّ-
ُّ -ُّ5التبصرة ُّيفُّأصولُّالفقهُُّّ .524ُّ -
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ُُُُُُُّّّّّّّفأماُّالفريقُّا لذيُّنفىُّاجتهادُّاألنبياءُّيفُّالنوازلُّوالقضاياُّ،فقدُّبنواُّذلكُّعلىُّأصلُّ،وهوُّأنُّاالجتهادُّالذيُّهوُّاستعمالُّالرأيُّ
للوصولُّإىلُّحكمُّ،إمناُّيكونُّحينماُّتعوزُّالنصوصُّيفُّاملوضوعُّوتفقدُّ،فهوُّإذنُّضرورةُّيلجأُّإليهاُّ،والُّريبُّأنُّاألنبياءُّ،ليسواُّكغريهمُّ
يفُّهذهُّالضرورةُّ،فجربيلُّيأتي همُّمباُّيشفيُّيفُّكلُّماُّع َّن ُّهلمُّ،فهم ُّبالوحيُّمستغنونُّعنُّاالجتهادُّ،وماُّيتلقونهُّوحياُّ،مقطوعُّبهُّجمزومُّ
حبكمهُّ،وقضاياُّاالجتهادُّمظنونةُّ،فمنُّالعبثُّأنُّيتكُّنيبُّمنُّاألنبياءُّعنيُّاليقنيُّ،ويلجأُّإىلُّختمنيُّوظنونُّ،وهذاُّالفريقُّقدُّأولُّبعضُّ
النصوصُّالدالةُّعلىُّاجتهادُّالنيبُّص لىُّاهللُّعليهُّوسلمُّلتنسجمُّمعُّمقولهُّ،وأبطلُّداللةُّبعضهاُّعلى ُّاملطلوبُّ،ونفىُّثبوتُّبعضهاُّ .
ُُُُُُُّّّّّّّ وأماُّالفريقُّالثانُّالقائلُّباجتهاد ُّاألنبياءُّاجتهاداُّمطلقا ُّوخاصةُّنبيناُّ مطلقاُّ،فإهنمُّبنواُّمذهبهمُّعلى ُّأصلنيُّ ُُُُّّّّ :
ُُُُُُُّّّّّّّ أحدمهاُّأنُّاالجتهاد ُّواستعمالُّالرأيُّوالتدبر ُّيفُّاملآ التُّ،من ُّخواصُّاإلنسان ُّاليتُّميَّزهُّاهلل ُّهباُّعنُّغريهُّ ،وهوُّمن ُّالكماالتُّ
اإلنسانيةُّاليتُّيشرفُّهباُّاملرءُّ،فإذاُّكانتُّكماالُّ،فالنيبُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّأوىلُّبكلُّكمالُّ،فهو ُّسيدُّاجملته دينُّ،وإمامُّاملستنبطنيُّ،

فكيفُّيستثىنُّمنُّهذهُّالفضيلةُّالعامةُّيفُّاجلنسُّالبشريُّ،ومتنحُّملنُّدونهُّبدونُّدليلُّواضحُّيدلُّعلىُّاالستثناء؟ُّثانيهماُّمراعاةُّالنصوصُّ
الدالةُّعلىُّاجتهادهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّبالفعلُّ،وهيُّيفُّمجلتهاُّصرحيةُّوصحيحةُّ،فالُّمعدلُّعنُّالقولُّهباُّ،وتنزيلهاُّمنازهلاُّ:باجلمعُّ
بينهاُّوبنيُّالنصوصُّاليتُّيفهم ُّمنهاُّأنهُّالُّجيتهدُّ،فإذا ُّسلكُّفيهاُّكلِها ُّمسلك ُّاجلمعُّ،فإهناُّالُّتتضارب ُّوالُّتتناقضُّ،ألهناُّمن ُّمنبعُّ
واحدُّ .
ُُُُُُّّّّّّوهنالكُّفريقُّثالثُّيقول ُّبأنُّ النيب ُّ جيتهدُّيفُّالدنيوياتُّدونُّالدينياتُّ،فقدُّرامُّبذلكُّاجلمعُّبنيُّاألدلةُّ،ولكنُّذلكُّملُّيطردُّلهُّ
منُّوجهنيُّ:أحدمهاُّثبوتُّأنهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّقدُّاجتهدُّيفُّاألمورُّالدينيةُّ،وثانيهماُّعدمُّوضوحُّالفرقُّيفُّاألحكامُّبنيُّما ُّهوُّ
ديينُّوماُّهوُّدنيويُّ،فاألحكام ُّالشرعيةُّتتناولُّهذاُّوهذاُّ،والرسولُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّبإذن ُّربهُّ،يشرعُّهناُّوهناكُّ .
ُُُُُُُّّّّّّّوالفريقُّ األخريُّ:وهوُّمتوقفُّيفُّالقضيةُّ،فشبهتهُّهيُّتكافؤُّاألدلةُّمنُّاجلانبنيُّعندهُّ،وصعوبة ُّالتجيحُّ،وهذا ُّليسُّبشيءُّ،ألنُّ
ولكنُّالفرقُّبينهُّوبنيُّغريهُّمنُّاجملتهدينُّ،
ُّ
النظرُّبإمعانُّيفُّتلكُّاألدلةُّ،يدلُّعلىُّماُّهوُّالصوابُّمنُّأنهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّجيتهدُّ،

الُّ :
ُّابتداءُّ،أوُّمآالُّ)8 (.فالنيبُّمعصومُّيفُّاجتهادهُّابتداءُّأوُّبتصحيحُّالوحيُّلهُّمآ ًُّ
أنهُّمسدَّدُّومصيبُّيفُّاجتهاده،
ً

البحثّالثانيّ:عصمتهّصلىّاهللّعليهّوسلمّفيّاجتهاده ّ

ُُُُُُّّّّّّالفرقّبينّاجتهادّالنبيّواجتهادّعلماءّأمتهّأنّاالجتهادُّ:هوُّبذلُّالفقيهُّالوسعُّ،يفُّحتصيلُّاألحكامُّالشرعي ةُّالظنيةُّمنُّأدلتهاُّ
إىلُّالكتابُّوالسنةُّ،وملُّيردُّالرأي ُّ الذىُّيراهُّمنُّ
ُّ
ادُّكماُّقالُّابنُّاألثري ُّ :ردُّالقضيةُّاليتُّتعرضُّللحاكمُّمنُّطريقُّالقياسُّ
التفصيليةُّ،واملر ُّ
قبلُّنفسهُّ،منُّغريُّمحلُّعلىُّكتابُّأوُّسنة( ُّ )2
ُُُُُّّّّّأماُّ اجتهادهُّصلىُّاهلل ُّعليهُّوسلمُّالُّحيتاجُّإىلُّالنظرُّيفُّ النصوصُّمنُّاجلهاتُّاليت ُّ احتاجُّإليهاُّعلماءُّأمتهُّ،ألنُّالنصوصُّمجيعهاُّ
بينُّةُّله ُّمن ُّمجيعُّهذه ُّاجلهات ُّوغريهاُّ،وأما ُّما ُّيظهرُّيف ُّبعض ُّاجتهاداته ُّ أنه ُّمن ُّقبيلُّالقياسُّ ،ولفتح ُّبابُّاالجتهاد ُّلعلماء ُّأمتهُّ
املؤهلنيُّله( ُّ،)3فالقسمُّالثان ُّمنُّالوحيُّاإلهليُّإىلُّرسولُّاهللُّ(الوحيُّالتوفيقي )ُّأوُّ(الوحيُّالباطين)ُّعلىُّحدُّتعبريُّاألحنافُّ( ُّ)4وهوُّ:
ماُّقالهُّرسولُّاهللُّباجتهادهُّمماُّيعلمُّأنهُّمنُّشرعُّاهللُّتعاىلُّ،فإنُّوافقُّقولهُّ أوُّفعلهُّمرادُّاهللُّتعاىلُّ،فاألمرُّكماُّأخربُّرسولُّاهللُّ،وإنُّكانُّ
األمرُّحيتاجُّإىلُّتصحيح ُّأوُّتوضيحُّ،أوحىُّاهللُّتعاىلُّإىلُّنبيهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّبذلكُّ( ُّ .ُّ)5

 -ُّ8السنةُّالنب ويةُّوحي ُّمنُّاهللُّحمفوظةُّكالقرآنُّالكرميُّ،دُّ.احلسنيُّبنُّحممدُّآيتُّسعيدُّ،جممعُّامللكُّفهدُّلطباعةُّاملصحفُّالشريفُّباملدينة ُّاملنورةُّ،ص ُّ 42-28:
ُّ- 2احملصولُّللرُّازي ُّ ُّ، 411/2واألحكامُّلآلمدي ُُّّ، 848/4ومسلمُّالثبوتُّوشارحهُّ ُّ، 342/2وإرشادُّالفحولُُّّ ُّ،215/ 2والنهايةُّيفُّغريب ُّاحلديثُُّّ .301/8
ُّ- 3ينظرُّ:آياتُّعت ابُّاملصطفىُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّيف ُّ ضوءُّالعصم ةُّ واالجتهادُّللدكتورُّع ويدُّاملطريف ُّص.24ُّ-ُّ 22
ُُّّ- 4ينظرُّ:أصولُّالسرخسي ُُّّ . 10/2
- 5ينظرُّ:تيسريُّاللطيفُّاخلبريُّيفُّعلومُّحديث ُّالبشري ُّالنذير ُّص ُّ، 54ويراجعُّ :صُّ .251ُّ، 251
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ُُُُُُّّّّّّوهذا ُّ أهم ُّماُّيفرق ُّبهُّبني ُّاجتهادُّالنيب ُّ ،واجتهادُّعلماء ُّأمته ُّأنُّاجتهاده ُّحمروسُّبوحي ُّ اهللُّتعاىلُّ ،فال ُّيقر ُّعلى ُّخطأ ُّومن ُّهناُّ
فهوُّحجةُّيف ُّ الدينُّوحيرمُّخمالفتهُّ،وليسُّكذلكُّاجتهادُّعلماءُّأمته ُّ،اللهمُّإذاُّكانُّاجتهادُّعلماءُّاألمةُّيف ُّعصرُّمنُّالعصورُّوأمجعواُّ
عليهُّفيحرمُّخمالفتهُّ،قالُّالغزايل "ُّ:دلُّالدليلُّمنُّاإلمجاعُّعلىُّحترميُّخمالفةُّاجتهادهُّ، ُّ كماُّدلُّعلىُّحترمي ُّخمالفةُّاألمةُّكافةُّ )8 (ُّ،
ّّّّّّّالحكمةّفيّاجتهادّرسولّاهللّصلىّاهللّعليهّوسلمّ :
قولهُّتعاىل{ُّ:وشاورهمُّيف ُّ األمر}ُّ[آلُّعمران ]851:ووجهُّاالستداللُّباآليةُّ:أنُّاملشاورةُّ
ُّ
ُُُُُُُّّّّّّّأمرُّاملوىلُّعزُّوجلُّنبيهُّباالجتهادُّيف ُّ
إمناُّتكونُّفيماُّحكمُّفيهُّبطريقُّاالجتهادُّ،إذُّالُّمشاورةُّفيماُّنزلُّبهُّوحي ُّ( ُّ،)2والُّري بُّأنُّاألمرُّباملشاورةُّأمرُّلهُّباالجتهادُّالستظهارُّ
آراءُّمنُّمعهُّمنُّاملؤمننيُّليختارُّمنهاُّباجتهادهُّماُّيراهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّموافقاًُّلل مصلحةُّ،وهذاُّهوُّاالجتهادُّاملطلوبُّ ،وقولُّمنُّ
قالُّأنُّاآليةُّواردةُّيف ُّ احلروب؛ ُّالُّمينعُّمنُّثبوتُّاالجتهادُّله ُّهباُّإذُّاحلروبُّجهادُّيف ُّسبيل ُّاهللُّ،وهىُّأحكامُّشرعيةُّفاالجتهاد ُّفيهاُّ

يقتضىُّجوازُّاالجتهاد ُّيفُّغريها ُّإذُّالُّفارقُّ .
ُُُُُُُّّّّّّّوهناُّيردُّسؤالُّ :إذاُّكانُّأي ُّنيب ُّعندماُّجيتهدُّعرضةُّألنُّيصيبُّوأنُّخيطئُّ،فلماذاُّيكل همُّاهللُّعزُّوجلُّإىلُّاالجتهادُّالذي ُّقدُّ
خيطئونُّفيه؟ُّوملاذاُّالُّيسعفهمُّبالوحي ُّالذىُّيفصلُّيفُّ األمورُّوالقضايا ُّوالُّحيوجهمُّإىلُّاالجتهاد؟ُّ .
ُُُُُُُُّّّّّّّّواجلوابُّ:إنُّاهللُّعزُّوجلُّحُّكماًُّيف ُّأنُّيتكُّالرسلُّجيتهدونُّ،مثُّينبههمُّويعاتبهمُّإذاُّأخطأوا؛ُّأبنيُُّّبعضهاُّبالنسبةُّلنبيناُّحممدُّ
صلى ُّ اهللُّعليهُّوسلمُّعلىُّالنحوُّالتايلُّ :

ُّيصيبُّوخيطئُّ،
ُّ
ُُُُُُُُُّّّّّّّّّ احلكمةُّاألوىل ُّ :إقامةُّالدليلُّعلىُّبشريةُّالرسولُّ وعبوديتهُّ،وأنهُّمعُّكونهُّرسوالًُّ،ملُّيتجاوزُّأنُّيكونُّعبداً
كماُّيصيبُّالبشرُّوخيطئون؛ُّولكنهُّالُّيقرُّعلىُّخطأُّ،سيأيت ُّبيانُّالصوابُّيفُّ اجتهادهُّ ،ويدلُّعلىُّهذهُّاحلكمةُّويشهدُّهلاُّقولهُّصلىُّ
اهللُّعليهُّوسلم"ُّ:إمناُّأناُّبشرُّ،وإنهُّيأتيين ُّ اخلصمُّ،فلعلُّبعضكمُّأنُّيكونُّأبلغُّمنُّبعضُّ،فأحسبُّأنهُّصدقُّفأقضىُّلهُّبذلكُُّّ،فمنُّ
قضيتُّلهُّحبقُّمسلم؛ُّفإمنا ُّهي ُّقطعةُّمنُّالنارُّ،فليأخذهاُّأوُّليتكها"( ُّ .ُّ)3
ُُُُُُُّّّّّّّ احلكمةُّالثانية ُّ:الربهنةُّعلىُّأمانةُّالرسولُّيف ُّ إبالغُّالرسالةُّ،وعدمُّكتمانهُّشيئاًُّمماُّأنزلُّعليهُّمنُّربهُّ،إذُّلوُّكتمُّشيئاًُّلكتمُّآياتُّ
األوىل؛ُّيدلُّعلىُّذلكُّماُّروىُّعنُّأنسُّبنُّمالكُّقال"ُّ:لوُّكانُّرسولُّاهللُّكامتاًُّشيئاًُّ،لكتمُّهذهُّاآلية{ُّ :وإذاُّ
ُّ
العتابُّماُّخالفُّفيهُّ

تقولُّللذي ُّأنعم ُّاهللُّعليهُّوأنعمت ُّعليهُّأمسكُّعليك ُّزوجكُّواتق ُّاهللُّوختفىُّيف ُّنفسكُّماُّاهلل ُّمبديهُّوختشىُّالناس ُّواهللُّأحق ُّأنُّ
ختشاه} ُّ[األحزابُّ .)4 (ُّ]32:
ُُُُُُّّّّّّ احلكمةُّالثالثة ُّ :تشجيع ُّاألمة ُّعلى ُّاالجتهاد ُّوإعمال ُّالفكر ُّفيما ُّيعرضُّهلا ُّمن ُّقضايا ُّوأحداث ُّال ُّجيدون ُّفيها ُّنصوصُّاًُّ ،فإنُّ
ُّاملسلمونُّوالُّنصوصُّفيها؛ُّإذاُّملُّجيتهدواُّليتعرفواُّعلىُّأحكامها؟ ُُّّ .
ُّ
األحداثُّتتجددُّ،والُّتنتهي ُّ عندُّحدُّ،فكيفُّيواجهها

ُُُُُّّّّّ احلكمةُّالرابعة ُّ:رمحةُّلألمةُّبتأسيسُّأعظمُّقاعدةُّللحكمُّاإلسالميُّ،وهيُّ التزامُّالشورىُّ،وتركُّاالستبدادُّ.ويؤيدُّهذاُّماُّجاءُّعنُّ
لتُّ{وشاورهمُّيف ُّ األمر}ُّقالُّرسولُّاهلل"ُّ:أماُّإنُّاهللُّورسولهُّلغنيانُّعنهاُّ،ولكنُّجعلهاُّاهللُّرمحةُّألميت ُّفمنُّ
ُّ
ابنُّعباسُّقال"ُّ:ملاُّنز
استشارُّمنهمُّملُّيعدمُّراشداًُّ،ومنُّتركهاُّملُّيعدمُّغياً" ُّ( ُّ .ُّ)5
ُُُُُُّّّّّّ قالُّاإلمامُّابنُّجرير"ُّ:إن ُّاهللُّعزُّوجلُّأمر ُّنبيهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم ُّمبشورةُّأصحابهُّفيماُّحزبه ُّمنُّأمرُّعدوهُّ،ومكايد ُّحربهُّ،
تألفاًُّمنهُّبذلكُّمنُّملُّتكنُّبصريتهُّباإلسالم؛ُّالبصريةُّاليت ُّيؤمنُّعليهاُّمعهاُّفتنةُّالشيطانُّ،وتعريفاًُّمنهُّأمتهُّيف ُّ األمورُّاليت ُّتقعُّهبمُّمنُّ
- 1املستصفىُّ. 354ُّ، 355/ 2
ُّ- 2ينظرُّ:األحكامُّلآلمدي ُّ ُّ، 844/ 4واملسودةُّيفُّأصولُّالفقهُّآللُّتيمية ُّصُّ .501
ُُّّ-3أخرجهُّالبخاري ُّ(بشرحُّفتح ُّالباري)ُّيفُّعدةُّأماكنُّمنهاُّ:كتابُّاملظاملُّ 821/5ُّ،رقمُُّّ، 8251ومسلمُّ(بشرحُّالنووي)ُّكتابُّاألقضيةُّ 245/4ُّ،رقمُُّّ ُّ 8283
ُّ -ُّ4
ُّ -ُّ5أخرجهُّالبيهقي ُّيفُّشعبُّاإلميانُُّّ 24/ 4رقمُّ ُّ، 2543ونقلهُّالشوكانُّيفُّفتحُّالقدير ُّ ُّ315/8ونقلُّعنُّالسيوطيُّحتسينهُّ .
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اُّيرونهُّيف ُّحياتهُّصلىُّ اهللُّعليهُّوسلمُّيفعلهُّ،
بعدهُّوحلهاُّ،ليقتدواُّبهُّيف ُّذلكُّعندُّالنوازلُّاليت ُّتنزلُّهبمُّفيتشاورواُّفيماُّبينهمُّ،كماُّكانو ُّ
فأماُّالنيب ُّ صلى ُّاهللُّعليهُّوسلم ُّفإنُّاهللُّتعاىلُّكانُّيعرفه ُّمطالبُّوجوهُّما ُّحزبهُّمنُّاألمور ُّبوحيهُّوإهلامهُّإياه ُّصوابُّذلكُّ،وأما ُّأمتهُّ
فإهنمُّإذا ُّتشاوروا ُّمستننيُّبفعله ُّصلىُّاهلل ُّعليهُّوسلم ُّيف ُّ ذلك ُّعلىُّتصادق ُّوتآخُّللحقُّ ،وإرادةُّمجيعهم ُّللصوابُّ،من ُّغريُّميل ُّإىلُّ
هوىُّ،والُّحيدُّعنُّهدىُّ،فاهللُّمسددهمُّوموفقهم"ُّ( ُّ،)8ويؤيده ُّ ماُّروىُّعنُّاحلسنُّالبصرىُّقال"ُّ:قدُّعلمُّأنهُّليسُّبهُّإليهمُّحاجةُّ،
ُّ،وقدُّغرسُّرسولُّاهللُّهذاُّاملبدأُّ"الشورى"ُّيف ُّنفوسُّأصحابهُّ
ورمباُّقالُّ:ليسُّلهُّإليهمُّحاجةُّ،ولك نُّأ رادُّأنُّيسنتُّبهُّمنُّبعده"ُّ( ُّ )2
حىتُّكانُّيشاورهمُّيف ُّأمورُّالدينُّوالدنيا ُّ قالُّأبوُّهريرة"ُّ:ماُّرأيتُّأحداًُّقطُّأكثرُّمشاورةُّألصحابهُّمنُّرسولُّاهللُّ"ُّ( ُّ )3قالُّاإلمامُّ
البخاري "ُّ:وكانتُّاألئمةُّبعد ُّ النيب ُّصلىُّاهللُّعليه ُّوسلمُّي ستشريونُّاألمناءُّمن ُّأهلُّالعلمُّيف ُّ األمور ُّاملباحةُّ،ليأخذواُّبأسهلهاُّ ،فإذاُّ
ُّ
ُّ،مثُّضربُّالبخاريُّأمثلةُّلذلكُّ( ُّ ُّ)4
ُّ
وضحُّالكتابُّأوُّالسنةُّملُّيتعدوهُّإىلُّغريهُّاقتداءُّبالنيب

ّّّّّّّدالئلّعصمتهّصلىّاهللّعليهّوسلمّفيّ اجتهاده ّ
ازهُّوعدمهُّيف ُّحقهُّ ،موضوعُّقدميُّأعطاهُّالعلماءُّحقهُّيف ُّ البحثُّ،ومجهور ُّاحملققنيُّ
ُُُُُُّّّّّّ اجتهادُّرسولُّاهللُّيف ُّالشريعةُّاإلسالميةُّ،جو ُّ
منُّالعلماء؛ُّأنُّرسولُّاهللُّ اجتهدُّفعالًُّ( ُّ،)5واجتهادهُّيف ُّ الدينُّوالدنياُّ،إنُّوافقُّمرادُّاهللُّتعاىلُّ،فاألمرُّكماُّأخربُّبهُّرسولُّاهللُّصلىُّ
اهللُّعليهُّوسلمُّ،وإنُّكانُّاألمرُّحيتاجُّإىلُّتصحيحُّأوُّتوضيحُّأوحىُّاهللُّتعاىلُّإىلُّنبيهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم ُّبذلكُّ،قالُّاإلمامُّالشاطيبُّ

"ُّ:فاعلمُّأنُّالنيبُّمؤيدُّبالعصمةُّ،معضودُّباملعجزةُّالدالةُّعلىُّصدقُّماُّقالُّوصحةُّماُّبنيُّ ُّ،وأنتُّترىُّاالجتهادُّالصادرُّمنهُّمعصوماًُّ
بالُّخالفُّ،إماُّبأنهُّالُّخيطئُّالبتةُّ،وإماُّبأنهُّالُّيقرُّعلىُّخطأُّإنُّفرضُّ،فماُّظن كُّبغريُّذلك؟ُّ"ُّ( ُّ)4واألدلةُّعلىُّعصمةُّرسولُّاهللُّ
يف ُّ اجتهادهُّكثريةُّيشهدُّهباُّكتابُّاهللُّعزُّوجلُّوسنةُّرسولهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّ،وإمجاعُّاألمةُّ .
ّّّّّّّأوالّ:األدلةّمنّالقرآنّالكريم ّ علىّعصمتهّصلىّاهللّعليهّوسلمّفي ّاجتهادهّ :
الرسولُّإنُّ
ُّ
فردوهُّإىلُّاهللُّو
ُُُُُُّّّّّّ ُّ-8قولهُّتعاىل{ُّ:ياُّأيهاُّالذينُّآمنواُّأطيعواُّاهللُّوأطيعواُّالرسول ُّوأوىلُّاألمرُّمنكمُّفإنُّتنازعتمُّيف ُّشيءُّ ُّ
كنتمُّتؤمنونُّباهلل ُّواليومُّاآلخرُّذلكُّخريُّوأحسنُّتأويالً}ُّ[النساءُّ ]51:ووجه ُّ االستداللُّهبذهُّاآليةُّالكرميةُّيف ُّموضعنيُّ :
ُُُُُُّّّّّّ األولُّ:أنُّاهللُّتعاىلُّأمرُّفيهاُّبطاعتهُّسبحانهُّوطاعةُّرس ولهُّ،وطاعةُّاهللُّتعاىلُّإمناُّتكونُّبامتثالُّمجيعُّماُّنزلُّبهُّوحيهُّتعاىلُّعلىُّ
الرسول ُّ،وطاعةُّالرسولُّعليهُّالصالةُّوالسالمُّ،إمناُّتكونُّبامتثا لُّكلُّحكمُّخيربُّبهُّسواءُّكانُّعنُّوحي ُّأوُّعنُّاجتهادُّ،وإالُّمل ُّيكنُّ
لتخصيص ُّطاعةُّالرسولُّبعدُّطاعة ُّاهللُّفائدةُّيفُّ الذكرُّ،وبالتايل ُّفاألمرُّبطاعته ُّدليلُّعلىُّعصمتهُّيف ُّ اجتهادهُّ .
الردُّإىلُّاهللُّردُّإىلُّوحيهُّاملنزلُّعلىُّ
ُّ
ُُُُُُّّّّّّ الثان ُّ:أنُّاهللُّتعاىلُّأمرُّيف ُّهذهُّاآليةُّالكرميةُّاملتنازعنيُّيف ُّشيء ُّ بالردُّإىلُّاهللُّوإىلُّالرسولُّ.و
الردُّإىلُّالرسولُّيقتضىُّأنُّيكونُّاألمرُّاملردودُّإليهُّغريُّداخلُّيف ُّ الوحيُّ
ُّ
الرسولُّسواءُّأكانُّمتلوُّوهوُّالقرآنُّ،أمُّغريُّمتلوُّوهوُّالسنةُّ.و
وإ الُّلزمُّالتكرارُّ،والذىُّالُّيدخلُّيفُّ الوحيُّوجتبُّطاعةُّالرسولُّفيهُّهوُّماُّأمرُّبهُّباجتهادهُّبدليلُّقولهُّتعاىل{ُّ:ولوُّردوهُّإىلُّالرسولُّ
وإىلُّأوىلُّاألمرُّمنهمُّلعلمهُّالذينُّيستنبطونهُّمنهم}ُّ[النساءُّ ]13:ووجهُّاالستداللُّبهُّأنُّاهللُّقدُّسوىُّبني ُّ الرسول ُّوبنيُّأوىلُّاألمرُّ
وهمُّالعلماء ُّباالستنباطُّ ،فلوُّملُّيكنُّاالجتهادُّجائزاً ُّللرسولُّ،وجتبُّطاعته ُّفي هُّلعصمته؛ُّملاُّكانُّاألمرُّبالردُّأيُّفائدة!!ُّ .
-ُّ8تفسريُّالطربيُّاملسمىُّجامعُّالبيانُُّّ853/4بتصرف ُّيسريُّ .
-ُّ2أخرجه ُّابنُّأىبُّحامتُّيفُّتفسريهُُّّ 108/ 3رقمُّ ُّ 4484وقالُّاحلافظُّيفُّ:فتح ُّالباريُّ 352/83ُّ،سندُّابنُّأىبُّحامتُّحسن ُّ،وينظرُّ:تلخيصُّاحلبري ُُّّ .428/4
ُّ -ُّ3أخرجه ُّالتمذي ُّكتابُّاجلهادُّ 815/4ُّ،رقمُُّّ 8284معلقاًُّبصيغةُّالتضعيف ُّ،وأخرجهُّالبيهقى ُّىفُّالسننُّالكربىُُّّ، 801/ 80وذكرهُّاحلافظُّىفُّفتحُّالبارى ُُّّ 352/83رقمُّ
 ُّ 2341وقالُّرجالهُّثقاتُّإالُّأنهُّمنقطعُّ.لكنهُّتعضدهُّاآلياتُّ واألحاديثُّ .
 -ُّ4البخاري ُّ(بشرحُّفتح ُّالباري)ُّكتابُّاالعتصامُّبالكتابُّ والسنةُّ،بابُّقولُّاهللُّتعاىلُّ{ وأمرهمُّشورىُّبينهم} ُُّّ . 358/ 83
ُّ -ُّ5قالُّاآلمدىُّىفُّاإلحكامُّ ُّ 843/ 4وه وُّاملختارُّالراجحُّ ،وهوُّمذهبُّاألص ولينيُّ والفقهاءُّاإلمامُّمالكُّ والشافعىُّ وأمحدُّ،ومذهبُّأهلُّاحلديثُّ .ينظرُّ:اإلحكامُّالبنُّ
حزمُّ ُّ، 833ُّ-ُّ 825/ 5واملستصفىُّللغزاىلُّ ُّ، 354ُّ-ُّ 350/2واإلهباجُّىفُّشرحُّاملنهاجُّ ُّ، 244/2وأصولُّالسرخسىُّ ُّ، 5/ 8واملسودةُّىفُّأصولُّالفقهُّآللُّتيميةُّصُّ .580
-ُّ4امل وافقاتُّ ُّ 451/ 2ويراجع ُّمنُّنفسُّاملصدرُّ ُّ، 404/ 2وإرشادُّالفحولُُّّ .383/2
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ُُُُُُُّّّّّّّ -ُّ 2وقولهُّتعاىل{ُّ:فإنُّجاءوكُّفاحكمُّبينهم ُّأوُّأعرضُّعنهمُّوإنُّتعرضُّعنهم ُّفلنُّيضروكُّشيئاًُّوإنُّحكمتُّفاحكم ُّبينهمُّ
بالقسط}ُّ[املائدةُّ ]42:ووجهُّاالستداللُّباآليةُّمنُّناحيتنيُّ :

ُُُُُُّّّّّّ األوىلُّ:أنُّاهللُّتعاىلُّجعلُّالرسولُّباخليارُّيف ُّ احلكمُّبينهمُّ،فإنُّشاءُّحكمُّ،وإنُّشاءُّأعرضُّوملُّحيكمُّ،أي ُّأنُّاألمرُّمفوضُّإليهُّ،
فإنُّرأىُّباجتهاده ُّ مصلحة ُّوحسنُّقبولُّمنهمُّحلكمهُّحكمُّبينهمُّوإالُّأعرضُّعنهمُّوالُّضررُّعليهُّمنهمُّ .
ُُُُّّّّ الثانيةُّ:أنُّتقييدُّأمرهُّباحلكمُّبينهمُّ(بالقسط)ُّيشعرُّبزيادةُّتنبيههُّعلىُّحترىُّالصوابُّفيماُّحيكمُّبهُّ،وهوُّدليلُّعلىُّأنُّاهلل ُّتعاىلُّ
أذنُّلهُّأنُّحيكمُّبينهمُّباجتهادهُّ،ألنهُّلوُّكانُّاحلكمُّبالوحيُّملُّيكنُّهلذاُّالقيدُّفائدةُّبالنسبةُّللرسولُّألنهُّالُّحيكم ُّإالُّبالقسطُّفدلُّ
ذلكُّعلى ُّعصمتهُّيفُّ اجتهاده ُّفيماُّحيكمُّفيهُّ .
ُُُُُُّّّّّّ -ُّ 3وقوله ُّسبحانه{ُّ:فال ُّوربكُّال ُّيؤمنونُّحىت ُّحيكموكُّفيما ُّشجر ُّبينهمُّمث ُّالُّجيدوا ُّيف ُّأنفسهم ُّحرجاًُّمما ُّقضيت ُّويسلمواُّ
تسليماً}ُّ[النساء ُّ ،]45:ووجه ُّاالستدالل ُّباآليةُّ :أمر ُّرب ُّالعزة ُّعبادهُّبتحكيم ُّرسول ُّاهلل ُّيفُُّّكل ُّشأن ُّمن ُّشئون ُّحيامهمُّ ُّ ،وينقادواُّ

حلكمهُّانقياداًُّمطلقاًُّالُّمعارضة ُّفي هُّ،وإالُّفالُّيستحقواُّوصف ُّاإلميانُّ،وإذاُّكانُّحكمُّرسولُّاهللُّعلى ُّماُّسبق ُّمنُّاآليات ُّالسابقةُّ
يكونُّبوحىُّوباجتهاده؛ُّدلُّذلكُّعلىُّعصمتهُّيف ُّ اجتهادهُّ،وإالُّملاُّوجبُّالتسليمُّحلكمهُّتسليماًُّمطلقُّاًُّ،واآليةُّتردُّقولُّالذينُّشذواُّ

بتجويزُّاخل طأُّعليهُّيف ُّ اجتهادهُّ ،وقدُّأشارُّالتاجُّالسبكيُّ إىلُّردُّهذاُّالقولُّالشاذُّبقوله"ُّ:والصوابُّأنُّاجتهاده ُّعليهُّالُّخيطئ"ُّ( ُّ .ُّ)8

ُُُُُّّّّّ -ُّ4وقولهُّعزُّوجل{ُّ:إنا ُّأنزلناُّإليكُّالكتابُّباحلقُّلتحكمُّبنيُّالناسُّمباُّآراكُّاهللُّوالُّتكنُّللخائنني ُّخصيما} ُّ[ النساءُّ ُّ ]805:
فهذهُّاآليةُّالكرميةُّاحتج ُّ هباُّالعلماءُّعلىُّحكمُّرسولُّاهللُّباجتهاده؛ُّوأنُّهذاُّاحلكمُّمعصومُّفيهُّ،بداللةُّقولهُّتعاىل{ُّ:مباُّأراك ُّاهلل}ُّ
فإذاُّأقرهُّربُّالعزةُّعلى ُّ اجتهاده ُّيف ُّحكمهُّفهوُّحكمُّاهللُّيفُّ النهايةُّ .
ُُُُُُُّّّّّّّ وىفُّالصحيحنيُّوغريمهاُّعن ُّأمُّسلمةُّقالتُّ:جاء ُّرجالنُّمنُّاألنصارُّخيتصمان ُّإىلُّرسولُّاهللُّيف ُّمواريثُّبينهماُّقد ُّدرستُّ،
ليسُّعندمهاُّبينةُّ،فقالُّرسولُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم"ُّ:إنكمُّختتصمونُّإىلُّ،وإمناُّأناُّبشرُّ،ولعلُّبعضكمُّأحلنُّ(أقدر)ُّحبجته ُّمنُّ
بعضُّ،وإمناُّأقضي ُّبينكم ُّعلىُّحنوُّمماُّأمسعُّ ،فمنُّقضيتُّلهُّمن ُّحقُّأخيهُّشيئاًُّفال ُّيأخذه؛ُّفإمناُّأقطعُّله ُّقطعةُّمن ُّ النارُّ،يأيت ُّهباُّ
إسطاماًُّ(حديدةُّحتركُّهبا ُّالنار)ُّيف ُّعنقه ُّيومُّالقيامة ُّ.فبكى ُّالرجالنُّ،وقالُّكلُّمنهماُّ:حقي ُّألخي ُّفقالُّرسول ُّاهللُّصلى ُّ اهلل ُّعليهُّ
وسلم"ُّ:أماُّإذُّقلتماُّفاذهباُّفاقتسماُّ،مثُّتوخياُّاحلقُّ،مثُّاستهماُّ( اقتعا )ُّمثُّليحللُّلكُّواحدُّمنكماُّصاحبه"ُّ( ُّ)2وىفُّرواية"ُّ:إن ُّإمناُّ

أقضىُّبينكمُّبرأيي ُّ فيماُّملُّينزلُّعلىُّفيه"ُّ( ُّ .ُّ)3
ُُُُُُّّّّّّفتأملُّقوله "ُّ:أقضىُّبينكمُّبرأيي… ُّ اخل"ُّمعُّوصفُّربُّالعزةُّهذاُّالرأي ُّبأنهُّمنُّعندهُّيف ُّ قولهُّتعاىل{ُّ:لتحكمُّبنيُّالناسُّمباُّ
أراكُّاهلل}ُّوتأملُّمعُّذلكُّقولُّعمرُّبنُّاخلطابُّوهوُّعلىُّ املنرب"ُّ:ياُّأيهاُّالناسُّ،إنُّالرأي ُّإمناُّكانُّمنُّرسولُّاهللُّمصيباًُّ،ألنُّاهللُّكانُّ

يريهُّ،وإمناُّهوُّمناُّالظنُّوالتكلف"ُّ(ُّ) 8وهذاُّالكالمُّصريحُّفيماُّقررتهُّمنُّأنهُّحيكمُّباجتهادهُّ،وهوُّيف ُّهذاُّاالجتهادُّمعصومُّالُّخيطئُّ
فيهُّ .
ُُُُُُُُّّّّّّّّ -ُّ 5وقولهُّتعاىل{ُّ:إمناُّكانُّقولُّاملؤمننيُّإذاُّدعواُّإىلُّاهللُّورسولهُّليحكمُّبينهمُّأنُّيقولواُّمسعناُّوأطعناُّوأولئكُّهم ُّاملفلحون}ُّ
ُّالغماري"ُّ:وىفُّاآليةُّدليلُّعلىُّأنُّ
ُّ
[النورُّ]58:وأفردُّالضمريُّيفُّ قولهُّ"ليحكم"ُّإلفادةُّأنُّحكمُّاهللُّورسولهُّواحدُّ.قالُّاألستاذُّعبدُّاهلل
رسولُّاهللُّمعصومُّيف ُّ أحكامهُّاالجتهاديةُّالُّخيطئُّفيهاُّ،ألنُّاهللُّتعاىلُّجعلُّحكمُّنبيهُّحكمهُّ،واخلطأُّيف ُّحقهُّتعاىلُّحمالُّ.فماُّزعمهُّ
بعضُّمبتدعةُّهذاُّالعصرُّمنُّنسبةُّ اخلطأُّإليهُّصلىُّاهللُّعليه ُّوسلمُّيف ُّبعضُّأحكامهُّاالجتهاديةُّضاللُّمبىنُّعلى ُّجهلُّ،ألن ُّاخلطأُّ
ُّلعبدُّاهللُّالغماري ُّصُّ .43ُّ،42
ُّ
 ُّ -ُّ8مجعُّاجل وامعُُّّ، 312/ 2الشفاُُّّ، 884ُّ،885/ 2وشرحُّالزرقانُّعلىُّامل واهبُّ ُّ248/2واخلصائصُّالكربىُُّّ، 341/2وداللةُّالقرآنُّاملبني
ايةُّالبخاري ُّ ومسلمُّصُّ .318
ُّ
ُّ- 2أخرجه ُّأمحدُّىفُّاملسندُّ ُّ، 320/4واحلديثُّسبقُّخترجيهُّمنُّرو
ُّ- 3أخرجه ُّأبوُّداودُُّّ 302/ 3رقمُُّّ 3515سكتُّعنهُّاحلافظُّيفُّالفتح ُّ وماُّسكت ُّعنهُّفهوُّدائرُّبنيُّالصحةُّ واحلسنُّكماُّقالُّىفُّهدىُّالسارى ُّص4
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االجتهاديُّالُّيقرُّعليه ُّ،إذُّينزلُّالتنبيهُّوبعدُّالتنبيهُّوالتصحيحُّالُّخطأُّ،وزادُّبعضهمُّجهالًُّوضاللةُّ،فجوزُّخمالفةُّبعضُّقضاياهُّصلىُّ
اهللُّعليهُّوسل مُّاالجتهاديةُّ،إذاُّاقتضتُّاملصلحةُّذلكُّ،والُّأدرىُّكيفُّخفيتُّعليهُّهذهُّاآلية؟ُّوآيةُّسورةُّالنساء ُّ السابقةُّ{فالُّوربكُّ

الُّيؤمنونُّحىتُّحيكموك}ُّ ،وأيُّمصلحة ُّتقتضي ُّخمالفةُّحكمه؟ُّوالقرآنُّينفىُّاإلميانُّعمنُّملُّيسلمُّلهُّتسليماً"ُّ( ُّ .ُّ)8
ُّآمنوا ُّباهلل ُّورسوله ُّوإذاُّكانوا ُّمعه ُّعلى ُّأمر ُّجامعُّمل ُّيذهبوا ُّحىت ُّيستئذنوه ُّإن ُّالذينُّ
ُُُُُُّّّّّّ -ُّ 4وقوله ُّعز ُّوجل ُّ{إمنا ُّاملؤمنونُّالذين ُّ
يستئذنونكُّأولئكُّالذينُّيؤمنونُّباهللُّورسولهُّفإذاُّاستئذنوكُّلبعضُّشأهنمُّفأذنُّملنُّشئتُّمنهمُّواستغفرُّهلمُّاهللُّإنُّاهللُّغفورُّرحيم}ُّ
[النورُّ،]42:والشاهدُّيف ُّ اآليةُّيف ُّ قوله{ُّ:فأذنُّملنُّشئتُّمنهم}ُّحي ثُّفوضُّربُّالعزةُّإىلُّرسولهُّاألمرُّملشيئتهُّوإذنهُّصلىُّاهللُّعليهُّ
وسلمُّبعدُّوج وبُّاستئذاهنمُّقبل ُّاالنصرافُّعنهُّيفُُّّكلُّأمرُّجيتمعونُّعليهُّ ،وىفُّهذاُّالتفويضُّمنُّاملوىل ُّعز ُّوجل ُّلرسولهُّدليل ُّعلىُّ
اجتهادهُّوعصمتهُّفيه!ُّولوُّخالفُّاألوىلُّيف ُّ اجتهادهُّينزلُّالتصحيحُّوالتنبيهُّ ،وهوُّدليلُّعصمتهُّيف ُّ اجتهادهُّ ،بدليلُّقولهُّتعاىل{ُّ :عفاُّ
اهللُّعنكُّملُّأذنتُّهلمُّحىتُّيتبنيُّلكُّالذينُّصدقواُّوتعلمُّالكاذبني} ُّ[التوبةُّ ]43:
ُُُُُُّّّّّّ فظاهرُّاآليةُّالكرمية ُّيفيدُّ:أنه ُّصلىُّاهلل ُّعليهُّوسل م ُّاجتهدُّباألذنُّلبعض ُّاملنافقنيُّيف ُّ التخلفُّعن ُّاخلروجُّإىل ُّتبوكُّ،وكان ُّإذنهُّ
علىُّخالفُّاألوىلُّفجاءُّالتصحيحُّوالتنبيهُّعلىُّذلك؛ُّوهوُّدليلُّعصمتهُّيف ُّ اجتهادهُّ ،وليسُّيف ُّهذاُّاإلذنُّذنبُّوالُّجرميةُّلسببنيُّ :
ُُُُُُّّّّّّ أوهلماُّ:أنُّاهللُّتعاىل ُّملُّيتقدمُّإليهُّيف ُّذلكُّبأمرُّوالُّهنىُّ .
ُُُُُّّّّّثانيهماُّ:أنهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّأذنُّهلمُّاجتهاداًُّمنهُّبناءُّعلىُّعمومُّآيةُّالنورُّمنُّتفويضهُّباإلذنُّمل نُّشاءُّ،فكيفُّينسبُّإليهُّ
ذنبُّأوُّجرمية؟!ُّبلُّلوُّفرضُّأنهُّأخطأُّلكانُّمثاباًُّعلىُّاجتهادهُّغريُّمؤاخذُّخبطئهُّ،ولكنهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّملُّخيطئُّ،ألنهُّسلكُّ
ماُّهوُّاألوفقُّخبلقهُّالعظيمُّمنُّالتيسريُّعلىُّأصحابهُّ،وامليلُّإىلُّستُّحاهلمُّ،وتفويضُّأمرهمُّإىلُّاهللُّتعاىلُّ،ولكنُّاهللُّتعاىلُّأرادُّمنهُّ

صلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّأنُّيكونُّشديداًُّعلى ُّاملنافقنيُّفهوُّكقولهُّتعاىل{ُّ:يا ُّأيهاُّالنىبُّجاهدُّالكفارُّواملنافقنيُّواغلظُّعليهم} ُّ[ التوبةُّ:

23والتحرمي ُّ ]1:فاإلذن ُّللمنافقنيُّكان ُّجائزاً ُّحبسب ُّعموم ُّآية ُّالنورُّ ،مث ُّنسخ ُّهبذه ُّاآليةُّ.كماُّكان ُّاالستغفار ُّهلم ُّوالصالة ُّعليهمُّ
جائزينُّ،مثُّنسخاُّبقولهُّتعاىل{ُّ:والُّتصلُّعلىُّأحدُّمنهمُّماتُّأبداًُّوالُّتقمُّعلىُّقربه}ُّ[التوبةُّ]14:وفاعلُّاحلكمُّاملنسوخُّقبلُّنسخهُّ
ُّ
الُّيكونُّعاصياًُّ ،بلُّهوُّمثابُّمربورُّ .

ُُُُُُّّّّّّ ويؤيدُّماُّسبقُّاستفتاحُّالكالمُّبالعفو{ُّ،عفاُّاهللُّعنك}ُّواآليةُّحبسبُّاألسلوبُّالعريبُّ،تفيدُّتكرميُّالنيب ُّوتعظيمهُّخالفاًُّملنُّوهمُّ
ففهمُّمنهاُّعتابه ُّأوُّتأنيبهُّ،فيستوجب ُّماُّفهمهُّذلكُّالواهمُّ( ُّ .ُّ)2
ُُُُُُُّّّّّّّ -ُّ2وقولهُّسبحانه{ُّ:إنُّالذينُّتولواُّمنكمُّيومُّالتقىُّاجلمعانُّإمناُّاستزهلمُّالشيطانُّببعضُّماُّكسبواُّولقدُّعفاُّاهللُّعنهمُّإنُّاهللُّ
غفورُّرحيم}ُّ[آلُّعمرانُّ]855:إنُّهذهُّاآليةُّتتحدثُّعنُّأمرُّرسولُّاهللُّللرماةُّيومُّأحدُّالواردُّيفُّقوله"ُّ: امحواُّظهورناُّ،فإنُّرأيتموناُّ
نقتلُّفالُّتنصروناُّ ،وإنُّرأيت موناُّقدُّغنمناُّفالُّتشركونا"ُّ( ُّ .ُّ)3
ُّ
ُّ،ووافقُّمرادُّاهللُّ
إنُّهذاُّاألمرُّالنبوي ُّللرماةُّيومُّأحدُّأمرُّاجتهاديُّمنهُّ تقتضيهُّطبيعةُّاملعركةُّيومهاُّ،وهوُّاجتهادُّعصمُّفيهُّرسولُّاهلل ُّ
ُّ
تعاىلُّبد ليلُّعتابُّاملوىلُّعزُّوجلُّللرماةُّيفُّ اآليةُّالسابقةُّ،ووصفهمُّبالعصاةُّيف ُّ قولهُّعزُّوجل{ُّ:ولقدُّصدقكمُّاهللُّوع دهُّإذُّحتسوهنمُّ
بإذنهُّحىتُّإذاُّفشلتمُّوتنازعتمُّيف ُّ األمرُّوعصيتم ُّمنُّبعدُّماُّأراكمُّماُّحتبونُّمنكمُّمن ُّيريدُّالدنياُّومنكمُّمنُّيريدُّاآلخرةُّمث ُّصرفكمُّ
عنهمُّليبتليكم ُّولق د ُّعفاُّعنكم ُّواهلل ُّذو ُّفضلُّعلى ُّاملؤمنني} ُّ[آلُّعمرانُّ ،]852:وتأمل{ُّ :وتنازعتم ُّيف ُّ األمر ُّوعصيتم} ُّإنه ُّتقريرُّ

1
2
3

ُّعبداهللُّالغماريُّ،داللةُّالقرآنُّاملبنيُّصُّ 803بتصرفُّ .ُّالغماري  ُّ .ويراجعُّ:صُّ . 858ُّ-ُّ 841
ُّينظرُّ:خ واطرُّدينية ُّصُّ، 44ُّ، 43وداللةُّالقرآنُّاملبنيُّصُُّّ41كالمهاُّلعبدُّاهلل ُُّّالغماري  ُّ .ويراجعُّ:صُّ . 858ُّ-ُّ 841
ُّ-ينظرُّ:خ واطرُّدينية ُّصُّ، 44ُّ، 43وداللةُّالقرآنُّاملبنيُّصُُّّ41كالمهاُّلعبدُّاهلل ُّ
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لعصمةُّرسولُّاهللُّيف ُّأمرهُّاالجتهاديُّ للرماةُّيومُّأحدُّ،ووصفُّاملخالفنيُّلهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّيومئذُّبالعصيانُّ،ولكنُّعفاُّاهللُّعنهمُّ:
{واهللُّذوُّفضلُّعلىُّاملؤمنني}ُُّّ 0
ُُُُُُُّّّّّّّ ُّ -1وقوله ُّعز ُّوجل{ُّ :ما ُّقطعتم ُّمن ُّلينة ُّأو ُّتركتموها ُّقائمة ُّعلى ُّأصوهلا ُّفبإذن ُّاهلل ُّوليخزى ُّالفاسقني} ُّ[احلشرُّ ،]5:وجهُّ
االستداللُّباآلية ُّعلىُّعصمتهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّيف ُّ اجتهادهُّأهناُّتصرحُّعلىُّماُّوردُّيف ُّ الصحيحُّمنُّأنُّأمرُّرسولُّاهللُّحبرق ُّخنيلُّ
ُّ،وهوُّاجتهادُّأقرهُّربُّالعزةُّحيثُّوصفهُّبإذنهُّيف ُّوحىُّمتلوُّ،وأنزلهُّجواباًُّلسؤالُّبعضُّالصحابةُّكماُّ
ُّ
بىنُّالنضريُّوقطعهُّكانُّباجتهاده

حاكُّيفُّصدورهمُّوأثر ُّ فيها؛ُّمنُّحيثُّصوابُّوخطأُّبعضهمُّيفُّ قطعُّبعضُّالنخيلُّوتركُّبعضهُّ.فعنُّابنُّعباسُّرضىُّاهللُّعنهماُّقالُّ:
"اللينةُّالنخلةُّ،وليخزىُّالفاسقنيُّقالُّ:استنزلوهمُّمنُّحصوهن مُّقالُّ:أمرواُّبقطعُّالنخلُّفحاكُّيف ُّصدورهمُّ،فقالُّاملسلمونُّ:قدُّقطعناُّ
بعضاًُّوتركناُّبعضاًُّ،فلنسألنُّرسولُّاهلل ُّ،هلُّلناُّفيماُّقطعناُّمنُّأجر؟ُّوهلُّعليناُّفيماُّتركناُّمنُّوزر؟ُّفأنزلُّاهللُّعزُّوجل{ُّ:ماُّقطعتمُّمنُّ
لينةُّأوُّتركتموهاُّقائمةُّعلىُّأصوهلاُّفبإذنُّاهللُّوليخزىُّالفاسقني}ُّ( ُّ)8فهلُّبعدُّذلكُّشكُّىفُّاجتهادهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّيف ُّ الشريعةُّ

اإلسالميةُّوعصمتهُّفيه؟!ُّ .
ُّ،وإنُّاجتهاده ُّيف ُّبعض ُّاألحيانُّالقليلةُّكانُّخالف ُّحكمُّاهللُّ ،فجاءُّ
ُُُُُُّّّّّّإنُّرسولُّاهلل ُّأذنُّله ُّاهلل ُّباالجتهادُّيف ُّ الشريعةُّواجتهد ُّ ُّ
الوحيُّبتصحيحُّاحلكمُّواإلرشادُّإىلُّماُّينبغيُُّّكماُّيف ُّقولهُّتعاىل{ُّ:ياُّأيهاُّالنيب ُّ ملُّحترمُّماُّأحلُّاهللُّلكُّتبتغىُّمرضاتُّأزواجكُّواهللُّ
غفورُّرحيمُّ.قدُّفرضُّاهللُّلكمُّحتلةُّأميانكمُّواهللُّموالكمُّوهوُّالعليمُّاحلكيم}ُّ[التحرمي ُّ،]8:أوُّجاءُّالوحيُّبإمضاءُّحكمُّاجتهادهُّمعُّ
التنبيهُّمباُّينبغيُُّّكماُّيف ُّ قولهُّتعاىل{ُّ:ماُّكانُّلنيب ُّأنُّيكونُّلهُّأسرىُّحىت ُّيثخنُّيف ُّ األرضُّتريدونُّعرضُّالدنياُّواهللُّيريدُّاآلخرةُّواهللُّ
عزيزُّحكيم}ُّ[األنفال ُّ ،]42:أو ُّجاءُّالوحيُّبإمضاء ُّحكمُّاجتهادهُّصلى ُّاهللُّعليهُّوسلم ُّوإقراره ُّ،أماُّزعم ُّالشيعةُّأنُّاجتهاد ُّرسولُّ
اهللُّالُّجيوزُّ،فهوُّزعمُّمردودُّمبا ُّسبقُّمنُّاألدلةُّالقرآنيةُّعلىُّاجتهادهُّ يفُّ الدينُّوالدنياُّوعصمتهُّفيهُّ .
ُُُُُُُّّّّّّّوهذاُّجوابُّإمجايلُّل ألستاذُّحممدُّعزةُّدروزة"ُّ:ولسناُّنرىُّمساساًُّبالعصمةُّالنبويةُّمنُّناحيةُّتلكُّاالجتهاداتُّاليت ُّعوتبُّعليهاُّ
القرآنُّليستُّذنوباًُّميكنُّأنُّيكونُّصدورهاُّمنُّالنيب ُّصلىُّاهلل ُّعليه ُّوسلمُّ،
ُّ
رسولُّاهللُّيف ُّ القرآنُّ،فاالجتهاداتُّاليت ُّعوتبُّعليهاُّيف ُّ
مناقضاًُّللعصمةُّاليت ُّ جيبُّاإلميانُّهباُّفيهُّ،وإمناُّهي ُّخالفُّملاُّهوُّاألوىلُّيف ُّعلمُّاهللُّاملغيبُّعنهُّفيماُّالُّوحىُّفيهُّ.والعصمةُّالواجبُّ
اإلميانُّهباُّليستُّهي ُّ اليت ُّجتعلُّالنيب ُّصلىُّاهللُّعلي هُّوسلمُّميتنعُّعليهُّأنُّيصدرُّمنهُّأي ُّ فعلُّأوُّقولُّأوُّاجتهادُّيفُّخمتلفُّشئونُّاحلياةُّ

والناسُّ،قدُّيكونُّفيهُّاخل طأُّوالصوابُّ،وخالفُّاألوىلُّالذىُّيف ُّ علمُّاهللُّتعاىل؛ُّوالذىُّالُّينكشفُّلهُّإالُّبوحىُّ،مماُّالُّميكنُّأنُّينتفىُّ
ُّ،وعنُّ
ُّ
عنُّال طبيعةُّالبشريةُّالنبويةُّاملقررةُّيف ُّ القرآنُّولكنهاُّاليت ُّجتعلهُّميتنعُّعنُّأي ُّ إمثُّأوُّجرميةُّأوُّفاحشةُّ،أوُّخمالفةُّللقرآنُّقوالًُّوفعالً
الروحُّوالعقلُّواإلميانُّواالستغراقُّ
كتمُّأيُّشيءُّأ وحىُّبهُّإليهُّ،أوُّحتريفهُّوتبديلهُّنتيجةُّملاُّوصلُّإليهُّبنعمةُّاهللُّوفضلهُّمنُّكمالُّاخللقُّو ُّ
يف ُّ اهللُّ الذىُّجعلهُّأهالًُّلالصطفاءُّالربان"ُّ( ُّ)2ـُّ .
ّّّّّّاألدلة ّمنّالسنة ّالنبوية ّ علىّعصمتهّصلى ّاهللّعليهّوسلمّفيّاجتهادهّ :
ُُُُّّّّإنُّماُّقالهُّرسولُّ اهللُّباجتهادهُّمماُّيعلمُّأنهُّمنُّشرعُّاهللُّتعاىل؛ُّهوُّمنُّوحىُّالسنةُّاملطهرةُّ،ومساهُّاألحنافُّبالوحيُّالباطين ُّوعللواُّ
ذلكُّبأنهُّماُّكانُّاهللُّعزُّوجلُّليتكُّخطأُّيصدرُّمنُّرسولهُّاملبلغُّعنهُّ،مماُّيتتبُّعليهُّوقوعُّاألمةُّفيهُّاتباعُّاًُّ،وإذاُّكانتُّاحلكمةُّمنُّ
ُّ

إرسالُّالرس لُّأنُّالُّتكونُّللناسُّعلىُّاهللُّحجة{رسالًُّمبشرينُّومنذرينُّلئالًُّيكونُّللناسُّعلىُّاهللُّحجةُّبعدُّالرسل}ُّ[ النساءُّ]845:

ُّأقرهُّالوحيُّ،وإنُّكانُّغريُّصوابُّنبههُّالوحيُّ،يدلُّعلىُّ
ُّ
فإنُّذ لكُّيتمُّبعصمةُّاملرسلُّمنُّالوقوعُّيفُّأيُّخطأُّ،فإنُّكانُّاجتهادهُّصواباً

ذلكُّماُّيلىُّ :

ُّ- 1أخرجه ُّالتمذي ُُّّ 310/ 5رقمُّ ُّ 3303وقا لُّ:حديث ُّحسنُّغريب ُّ،وأخرجهُّالنسائي ُّيفُّالكربىُُّّ 413/4رقمُّ ُّ، 88524واحلديثُّالبنُّعمرُّيف ُّالصحيحنيُّصُّ .342
ُّ -ُّ2سريةُّالرسولُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّصورةُّمقتبسةُّمنُّالقرآنُّالكرميُّ ُّ808/ 8وينظرُّ:الشفاُّ ُّ، 884ُّ، 885/2والرسلُّ والرساالتُّللدكتورُّعمرُّسليمانُّاألشقرُّصُّ، 802
ُّ، 803ومناهلُّالعرفانُّيفُّعلومُّالقرآنُّحملمدُّالزرقانُُّّ .422ُّ،428/2
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ُُُُُُُُّّّّّّّّ-8عنُّأىبُّقتادةُّ،أنُّرجالًُّسأ لُّرسولُّاهللُّ،أرأيتُّإنُّقتلتُّيف ُّسبيلُّاهللُّ،تُّكفرُّعىنُّخطاياي؟ُّفقالُّلهُّرسول ُّاهللُّ:نعمُّإنُّ
أنتُّصابرُّحمتسبُّ،مقبلُّغريُّمدبرُّ،مثُّقالُّرسولُّاهللُّكيفُّقلت؟ُّقالُّ:أرأيتُّإنُّقتلتُّيف ُّسبيلُّاهللُّ،أتكفرُّ
ُّ
قتلتُّيف ُّ سبيلُّاهللُّ،و

عىنُّخطاياي؟ ُّفقالُّرسولُّاهللُّ:نعمُّ.وأنتُّصابر ُّحمتسبُّ،مقبلُّ غريُّمدبرُّإالُّالدينُّ،فإنُّجربيلُّعليه ُّالسالمُّقالُّلهُّذلك"ُّ(ُّ .ُّ)3
ُُُُُُّّّّّّ فتأملُّكيفُّاجتهدُّرسولُّاهللُّيف ُّ اجلوابُّعنُّسؤالُّيف ُّ اإلسالم!ُّوكيفُّأقرهُّوحي ُّ اهلل؛ُّمعُّاالستدراكُّيف ُّ اجلواب ُّ زيادةُّ"الدين"ُّ
علىُّماُّأجاب ُّبهُّرسولُّاهلل!ُّوىفُّذلكُّداللتهُّعلىُّجوازُّاالجتهادُّلرسولُّاهللُّيفُّ اإلسالمُّوعصمتهُّفيهُّ .
ُُُُُُّّّّّّ-2وعنُّابنُّعباسُّقالُّ:اختصمُّإىلُّ النيبُّ رجالنُّ.فوقعتُّاليمنيُّعلىُّأحدمهاُّ،فحلفُّباهللُّالذيُّالُّإلهُّإالُّهوُّ،مالهُّعندهُّشيءُّ
فنزلُّجربيلُّعلىُّالنيب ُّ،فقالُّ:إنهُّكاذبُّإنُّلهُّعندهُّحقهُّ،فأمرهُّأنُّيعطيهُّحقهُّ،وكفارةُّميينهُّمعرفتهُّأنُّالُّإلهُّإالُّاهللُّأوُّشهادته" ُّ( ُّ)8
ُّ .
ُُُُُّّّّّ فتأملُّداللةُّاحلديثُّعلىُّحكمُّرسولُّاهللُّباجتهادهُّيف ُّأم والُّالناسُّ،وتأملُّكيفُّأنُّاحلكمُّيف ُّ املسألةُّالواردةُّيفُّ احلديثُّالُّبينةُّ
فيهُّ،ويتوقف ُّحكمهاُّعلى ُّمينيُّأحدمهاُّ ،فحلفُّوكانُّكاذباً ُّيف ُّحقيقة ُّاألمرُّ،فحكم ُّلهُّرسول ُّاهللُّبالناقة ُّاليت ُّسرقها ُّإذُّال ُّبينة ُّمعُّ
املدعىُّملكيتهاُّ،وحكمهُّللحالفُّكاذباًُّيف ُّحقيقةُّاألمرُّالُّحرجُّعليهُّيف ُّذلك؛ُّبناءُّعلىُّاألصلُّيف ُّ الفصلُّيفُّ األحكامُّ(البينةُّعلىُّ
املدعىُّ،واليمنيُّعلىُّمنُّأنكر)ُّكماُّقال "ُّ :لوُّيعطىُّالناسُّبدعواهمُّ،ال ُّدعي ُّناسُّدماءُّرجال ُّوأمواهلمُّ.ولكنُّاليمنيُّعلى ُّاملدعىُّ

ُّوباطناً؛ُّ
عليه"ُّ( ُّ)2ولكنُّتأملُّكيفُّأنُّ اهللُّعزُّوجلُّالُّيرضىُّلنبيهُّإالُّأنُّيكونُّحكمهُّاالجتهاديُّمطابقاًُّللواقعُّ،ونفسُّاألمرُّ،ظاهراً ُّ
فنبههُّجربيلُّقبلُّصدورُّاحلكمُّ.فبانُّبذلكُّبطالنُّماُّزعمهُّبعضُّالشذاذُّأنُّاجتهاد ُّرسولُّاهللُّخيلُّبعصمتهُّ .
ُُُُُُُُُّّّّّّّّّ-3ومنُّاجتهاداتهُّ املعصومُّفيهاُّاجتهادهُّيف ُّغزوةُّبدرُّالكربىُّ،وكانُّذلكُّيف ُّثالثةُّمواضعُّ:أحدهاُّ:يف ُّ اإلق دامُّعلىُّاملعركةُّ،
وثانيهاُّ :يفُّموضعُّنزولُّجيشهُّيفُّبدرُّ،وثالثهاُّ :يفُّشأنُّاألسرىُّ .
ُُُُُُّّّّّّ أماُّاملوضعُّاألولُّ:االستشارةُّيف ُّ القتالُّ،فكانتُّعندماُّ"خرجُّرسولُّاهللُّيريدُّعريُّقريشُّ،حىتُّمجعُّاهللُّبينهمُّوبنيُّعدوهمُّعلىُّ
اجهتهمُّكماُّهوُّمعروفُّبقولُّسعدُّممثالُّلألنصارُّسرُّبناُّياُّرسولُّاهللُّ،فسرُّرسولُّاهللُّ
ُّ
غريُّميعاد"ُّ( ُّ)3عندئذُّاستشارُّأصحابهُّيف ُّمو
صلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّبقولُّسعدُّ،مثُّقال"ُّ:سريوا ُّوأبشرواُّفإنُّاهللُّتعاىلُّقدُّوعدنُّ إحدىُّالطائفتنيُّ.واهللُّلكأن ُّ اآلنُّأنظرُّإىلُّمصارعُّ
وهكذاُّمتخضتُّاملشاورة ُّهذهُّبرأي ُّ صائب ُّسديدُّ،وافقتُّماُّقدره ُّاهللُّتعاىلُّ،لنبيه ُّوعبادهُّاملؤمننيُّ،واراه ُّإياهُّ،حىتُّكأنهُّ
ُّ
القوم"( ُّ،)4
يرىُّنتيجةُّماُّهوُّقادمُّعليهُّرأىُّالعني ُّ،ويشهدُّبصحةُّهذهُّاملشاورةُّ،وأهناُّوافقتُّماُّقدرهُّاهللُّتعاىل{ُّ:كماُّأخرجكُّربكُّمنُّبيتكُّ
باحلقُّوإنُّفريقُّاً ُّمنُّاملؤمنني ُّلكارهونُّ.جيادلونك ُّيف ُّ احلق ُّبعدُّما ُّتبنيُّكأمنا ُّيساقونُّإىل ُّاملوتُّوهم ُّينظرونُّ.وإذ ُّيعدكمُّاهلل ُّإحدىُّ
الطائفتنيُّأهناُّلكمُّوتودونُّأنُّغريُّذاتُّالشوكةُّتكونُّلكمُّويريدُّاهللُّأنُّحيقُّاحلقُّبكلماته ُّويقطعُّدابرُّالكافرين} ُّ[االنفالُّ .]2:

ُُُُُُّّّّّّ املوضعُّالثانُّ:االستشارةُّيفُّ املنزلُّ،فعندماُّنزلُّالنيب ُّعلىُّأ قربُّماءُّمنُّبدرُّوعرضُّاألمرُّعلىُّ الصحابةُّ،فجاءُّاحلبابُّبنُّاملنذرُّ
وقالُّ:ياُّرسولُّاهلل!ُّأرأيتُّهذاُّاملنزل؛ُّأمنزالًُّانزلكهُّاهللُّتعاىلُّليسُّلناُّأنُّنتقدمهُّوالُّنتأخرُّعنهُّ،أمُّهوُّالرأي ُّواحلربُّواملكيدة؟ُّقالُّ:

"بلُّهوُّالرأيُّ واحلربُّواملكيدة"ُّفقالُّ:ياُّرسولُّاهللُّ،فإنُّهذاُّليسُّمب نزلُّ،فاهنضُّبالناسُّحىتُّنتأتىُّأدىنُّماءُّمنُّالقومُّفننزلهُّ،مثُّنغورُّ
ماُّوراءهُّمنُّالقلبُّ،مثُّنبىنُّعليه ُّحوضاًُّفنملؤهُّماءُّ،مثُّنقاتلُّفنشربُّوالُّيشربونُّ،فقالُّالنيب"ُّ:لقدُّأشرتُّبالرأي"ُّ .
األمويُّ،أن ُّحبابُّبن ُّ املنذرُّملا ُّأشارُّعلىُّالنيب ُّبتغري ُّمكانُّ
مغازي ُّ ُّ
ُُُُُُّّّّّّوهذهُّاملشاورةُّوافقتُّماُّ قدره ُّاهللُّتعاىلُّ،بدليلُّما ُّجاءُّيف ُّ ُّ
نزولهُّيومُّبدر؛ُّورجعُّالنيبُّإىلُّرأيهُّ،نزلُّملكُّمنُّال سماءُّ،وجربيلُّجالسُّعندُّرسولُّاهلل ُّ،فقالُّذلكُّامللكُّ:ياُّحممدُّإنُّربك ُّيقرئكُّ
-ُّ8أمحدُّيفُّاملسندُُّّ، 322ُّ،211ُّ،214/ 8وىفُّكلهاُّعطاءُّبنُّالسائبُّاختلطُّ ،وشريكُّسيءُّاحلفظ ُّلكنهُّت وبعُّفاإلسنادُّضعيفُّلكنهُّتعضدهُّاآلياتُّ واألحاديثُّ ُّ
ُّ -ُّ2أخرجهُّمسلمُّ(بشرحُّالنووى)ُُّّ 243/4رقمُّ ُّ، 8288والبخارىُّ(بشرحُّفتحُّالبارى) ُّكتابُّالتفسريُّ 48/ 1ُّ،رقمُُّّ .4552
ُّ -ُّ3أخرجهُّالبخاري ُّ(بشرحُّفتح ُّالباري)ُّكتابُّاملغازيُّ،بابُّقصةُّغزوةُّبدرُُّّ 333/2رقمُّ ُّ 3158منُّقولُّكعبُّبنُّمالكُّرضىُّاهللُّعنهُّ .
ُّ -ُّ4السريةُّالنب وية ُّالبنُّهشامُُّّ:، 222/ 2زادُّاملعادُّالبنُّقيمُّاجلوزيةُُّّ، 823/3وعيونُّاألثرُّالبنُّسيدُّالناسُّ ُّ، 241ُّ،242/8وإمتاعُّاألمساعُّللمقرُّيزي ُّصُّ .13ُّ -ُّ 18
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السنّـ ـ ـةّالنبـ ـ ـويةّوحيّرب ـ ـ ـانيّ،منـ ـ ـاقشةّلدعاوىّأع ـ ـ ـداءّالس ـ ـ ـنـةّال ـ ـنـ ـبـويـةّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّإعدادّ:محـ ـ ـ ـ ـ ــمدّأحم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدّص ـ ـ ـ ــبرة

السالمُّويقولُّلكُّ :إنُّالرأي ُّ ماُّأشار ُّبهُّاحلبابُّبن ُّاملنذر"ُّ( ُّ )8أليسُّىف ُّذلكُّأعظمُّدليل ُّعلىُّأن ُّاجتهادهُّصلى ُّ اهللُّعليه ُّوسلمُّ
معصومُّفيهُّ،بداللهُّمراقبةُّالوحيُّهلذاُّاالجتهادُّ ،حيثُّوافقُّمرادُّاهللُّتعاىل ُّفجاءُّاإلقرار؟!ُّ .
ُُُُُّّّّّ املوضعُّالثالثُّ:االستشارةُّيف ُّشأنُّاألسرىُّ،فقدُّاجنلتُّاملعركة ُّعنُّقتلُّسبعنيُّوأسرُّسبعنيُّ،فضالًُّعنُّالغنائم ُّ الكثريةُّ ،وكانتُّ
األسرىُّأمراًُّذيُّبالُّ،استدعىُّأنُّجي معُّلهُّالرأيُّويفكرُّيفُّأمرهُّ،لعددهمُّ الكبريُّ،وماُّيتتبُّعلىُّاإلقدامُّيفُّشأهنم ُّمنُّنفعُّلإلسالمُّ

واملسلمنيُّ،وذلكُّماُّجعلُّالنيبُّيستشريُّذوىُّالرأي ُّواحلجاُّمنُّأصحابهُّيفُّ األمرُّالذىُّيصنعهُّهبمُّمنُّقتلُّأوُّمنُّأوُّفداءُّ،فقالُّأبوُّ
بكرُّ:ياُّنيبُّ اهلل!ُّهمُّبنوُّالعمُّوالعشريةُّ،أرىُّأنُّتأخ ذُّمنهمُّفديةُّ،فتكونُّلناُّقوةُّعلىُّالكفارُّ،فعسىُّاهللُّأنُّيهديهمُّلإلسالمُّ،فقالُّ
رسولُّاهلل"ُّ:ماُّترىُّياُّابنُّاخلطاب؟ُّ"ُّقالُّ:فقلتُّ:ال ُّواهللُّياُّرسولُّاهلل!ُّماُّأرىُّالذي ُّ رأىُّأبوُّبكرُّ،ولكىنُّأرىُّأنُّمتكناُّفنضربُّ
أعناقهمُّ،فتمكنُّعلياًُّمنُّعقيلُّفيضربُّعنقهُّ،ومتكينُّمنُّفالنُّ(نسيبُّل عمر)ُّفأضربُّعنقهُّ،فإنُّهؤالءُّأئمةُّالكفرُّوصنادي دهاُّ،قالُّ:
فهوىُّرسولُّاهللُّماُّقالُّأبوُّبكرُّ،وملُّيهوُّما ُّقلتُّ،قالُّ:فلماُّكانُّمنُّالغد ُّجئتُّ،فإذاُّرسولُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّ،وأبو ُّبكرُّ

قاعدينُّيبكيانُّ،فقلتُّياُّرسولُّاهلل!ُّأخربنُّمنُّأيُّشيء ُّتبكيُّ أنتُّوصاحبكُّ،فإنُّوجدتُّبكاءُّبكيتُّ،وإنُّملُّأجدُّبكاءُّتباكيتُّ
لبكائكما؟ُّفقالُّرسولُّاهلل"ُّ:ابكي ُّللذي ُّ عرض ُّعلىُّأصحابكُّمنُّأخذهمُّالفداءُّ،لقد ُّعرضُّعلىُّعذاهبمُّأدىن ُّمنُّهذه ُّالشجر"ُّ
شجرةُّقريبةُّمنُّنيبُّ اهللُّوأنزلُّاهللُّعزُّوجل{ُّ:ماُّكانُّلنيبُّأنُّيكونُّلهُّأسرىُّحىتُّيثخنُّيفُّ األرضُّتريدونُّعرضُّالدنياُّواهللُّيريدُّاآلخرةُّ
واهللُّعزيز ُّحكيمُّ .لوالُّكتاب ُّمنُّاهلل ُّسبق ُّملسكم ُّفيما ُّأخذمت ُّعذابُّعظيمُّ .فكلوا ُّمما ُّغنمتم ُّحالالًُّطيبُّاً ُّواتقوا ُّاهلل ُّإن ُّاهلل ُّغفورُّ

رحيم}[االنفال ٍُّ]ُّ 21:فأحلُّاهللُّالغنيمةُّهلم"ُّ(  ُّ،ُّ)2وىفُّنزولُّهذهُّاآلياتُّدليلُّعلىُّمراقبةُّالوحيُّملاُّجيتهدُّفيهُّرسولُّاهللُّصلىُّاهللُّ
عليهُّوسلم ُّوىفُّذلكُّشاهد ُّعلىُّعصمتهُّيفُّ اجتهاده؛ ُّحيث ُّجاءُّالوحيُّبإمضاء ُّحكمُّاجتهاده ُّمعُّالتنبيهُّعلىُّماُّينبغي ُّ(ُّ .ُّ)8
ُُُُُُُّّّّّّّ-ُّ4ومنُّاجتهاداتهُّ اليت ُّعُّ صمُّفيهاُّوجاءُّالوحيُّبإقرارهاُّماُّروىُّعنُّابنُّعباسُّأنُّامرأةُّجاءتُّإىلُّالنيبُّفقالتُّ:أنُّأمي ُّنذرتُّ
أنُّحتج ُّفماتتُّقبل ُّأن ُّحتجُّأفأحج ُّعنها؟ ُّ قالُّ:نعم ُّحجىُّعنهاُّ ،أرأيت ُّلوُّكان ُّعلى ُّأمكُّدين ُّأكنت ُّقاضيته؟ُّقالت ُّنعمُّ .قالُّ:
فاقضواُّالذ ىُّلهُّفإنُّاهللُّأحقُّبالوفاء"ُّ(ُّ،)2ووجهُّاالستداللُّباحلديثُّأنهُّ اجتهدُّيف ُّإجابةُّالسائلةُّواعتربُّديُّ نُّاهللُّبدينُّالعبادُّ،وذلكُّ
وهبذاُّاإلقرارُّصارُّاجتهادهُّ
ُّ
بيانُّبطريقُّالقياسُّ،وملُّيأتُّماُّخيالفُّذلكُّمماُّيدلُّعلىُّأنُّاجتهادهُّواف قُّمرادُّاهللُّعزُّوجلُّفصارُّإقرارُّاًُّ،
حجةُّعلىُّالعبادُّلعصمةُّاهللُّلهُّفيهُّ،وحبكمهُّ(قضاءُّالدينُّعنُّامليت)ُّقالتُّاألمةُّ،وأمجعتُّعليه ُّ( ُّ .ُّ)3

ُُُُُُُُّّّّّّّّ-5ومنُّهذاُّالنوعُّأيضاًُّأجابتهُّلعمرُّبنُّاخلطابُّحنيُّقبُّ لُّعمرُّامرأتهُّوهوُّ صائم؛ُّفظنُّأنهُّفعلُّأمراًُّعظيمُّاًُّ،فعنُّعمرُّرضىُّ
اهللُّعنهُّقال"ُّ:هششتُّ(نشطت)ُّ فقبلتُّوأناُّصائمُّ،فجئتُّرسولُّاهللُّفقلتُّ:إنُّصنعتُّاليومُّأمراًُّعظيماًُّ،قبلتُّوأناُّصائمُّ.قالُّ:

"أرأيتُّلوُّمضمضتُّمنُّاملاء؟ُّقلتُّ:إذاًُّالُّيضرُّ.قالُّ:ففيم!ُّ"ُّ( ُّ)4أي ُّ:ففيمُّتسألُّقالُّاخلطايب "ُّ:فإذاُّكانُّأحدُّاألمرينُّمنهما ُّغريُّ

مفطرُّللصائمُّفاآلخرُّمبثابتهُّ( ُّ)5ووجهُّاالستداللُّباحلديثُّاجتهادهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّيف ُّ قياسُّالقبلةُّعلىُّاملضمضةُّيف ُّعدمُّاألثرُّ
علىُّالصومُّ،وملُّيأتُّماُّخيالفُّذلكُّ،فصارُّإقراراًُّمنُّالوحيُّبعصمتهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّفيماُّاجتهدُّفيهُّ .
ُُُُُُُّّّّّّّ-4وعنُّعائشةُّأنُّرسولُّاهللُّصلىُّذاتُّليلةُّيف ُّ املسجدُّفصلىُّبصالتهُّناسُّ،مثُّصلىُّمنُّالقابلةُّفكثرُّالناسُّ،مثُّاجتمعواُّمنُّ
الليلةُّالثالثةُّأوُّالرابعةُّفلمُّخيرجُّإليهم ُّ،فلماُّأصبحُّقال ُّ:قدُّرأيتُّالذىُّصنعتمُّ،وملُّمينعينُّمنُّاخلروجُّإليكم ُّإالُّإن ُّخشيتُّأنُّتفرضُّ
عليكمُّ،وذلكُّيف ُّرمضان"ُّ( ُّ،)4ووجهُّاالستداللُّمنهُّعلىُّعصمتهُّيفُّ اجتهادهُّأنهُّتوقعُّأنُّيتتبُّعلىُّاملواظبةُّعلىُّصالةُّالليلُّمجاعةُّ
ُّ -ُّ8ينظرُّ:تفسريُّالقرآنُّالعظيمُّالبنُّكثريُُّّ، 544/3السريةُّالنب ويةُّالبنُّهشامُُّّ221/ 2نصُّرقمُُّّ .235
حُّالنووي )ُّكتابُّاجلهادُّ،بابُّاإلمدادُّباملالئكة ُّىفُّغزوةُّبدرُُّّ 321ُّ-ُّ 322/4رقمُُّّ 8243منُّحديث ُّابنُّعباسُّرضىُّاهللُّعنهماُّ .
ُّ -ُّ2أخرجهُّمسلمُّ(بشر ُّ
ُّ -ُّ3أخرجهُّالبخاري ُّ(بشرحُّفتح ُّالباري)ُُّّ 301/83رقمُُّّ، 2385ومسلمُّ(بشرحُّالنووي)ُُّّ221/4رقمُّ ُّ 8841وفيهُّأهناُّسألتهُّعنُّقضاءُّالصومُّعنُّأمهاُّ .
ُّ -ُّ4أخرجهُّالدارمي ُُّّ 22/2رقمُّ ُّ، 8224وأبوُّداودُُّّ388/ 2رقم ُّ ُّ، 2315وأمحدُّيفُّاملسند ُّ ُّ 383ُّ، 284/8واحلاكمُّيفُّاملستدرك ُُّّ514/ 8رقم ُّ8522ع لىُّشرط ُّالشيخني ُّ
ُّ -ُّ5معاملُّالسننُُّّ، 244/ 3الفتح ُّالربانُّللساعايتُُّّ .53/80
-ُّ4أخرجه ُّالبخاري ُّ(بشرحُّفتحُّالباري) ُُّّ 84/3رقمُُّّ، 8821ومسلمُّ(بشرحُّالنووي)ُّكتابُّصالةُّاملسافرينُّ،بابُّالتغيبُّيفُّقيامُّالليلُُّّ 214/ 3رقمُُّّ .248
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فرضهاُّعليهمُّ،كماُّهيُّواجبةُّعليهُّ،ألنُّاألصلُّيفُّ الشرعُّاملساواةُّبنيُّالنيبُّوبنيُّأمتهُّيف ُّ العبادةُّماملُّيدلُّدليلُّعلىُّاخلصوصيةُّ،فأداهُّ
اجتهادهُّعليهُّالصالةُّوالسالمُّبسببُّرمحتهُّهبمُّإىلُّعدمُّاخلروجُّإل يهمُّوالصالةُّهبمُّخشيةُّأنُّتفرضُّعليهمُّفيعجزواُّعنهاُّ( ُّ)8ومباُّأنهُّ
ملُّيردُّدليلُّعلىُّالفرضيةُّ،فهوُّمبنزلةُّاإلقرارُّمنُّربُّالعزةُّملاُّاجتهدُّفيهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم؛ُّحيثُّوافقُّمرادُّاهللُّبعدمُّالفرضيةُّ،وهوُّ
دليلنا ُّعلى ُّعصمتهُّيف ُّ اجتهادهُّ .
ُُُُُُُّّّّّّّ-2وعنُّأىبُّهريرةُّقالُّ:بعثناُّرسولُّ اهللُّيفُّبعثُّفقال"ُّ:إنُّوجدمتُّفالناًُّوفالناًُّفاحرقومهاُّبالنار"ُّمثُّقالُّ :حنيُّأردناُّاخلروجُّ:إنُّ
2
ُّفاحرقومها"ُّ
ُّ
أمرتكمُّأنُّحترقواُّفالناًُّوفالناًُّوأنُّالنارُّالُّيعذبُّهباُّإالُّاهللُّفإنُّوجدمتومهاُّفاقتلومها"ُّ( )ُّ،إنُّقوله"ُّ:إنُّوجدمتُّفالناًُّوفالناً
كانُّهذاُّاألمرُّمنهُّأوالًُّاجتهاداًُّ،مثُّعدُّ لُّعنهُّباجتهادُّآخر؛ُّوعللهُّبقول ه"ُّ:النارُّالُّيعذبُّهباُّإالُّاهلل"ُّ،وقدُّاستدلُّباحل ديثُّاحلافظُّ

ابنُّحجرُّعلى"ُّ:جوازُّاحلكمُّبالشيء ُّ اجتهاداًُّمثُّالرجوعُّعنه"ُّ( ُّ)3وىفُّالرجوعُّواستمرارُّاحلكمُّعلىُّذلكُّ،وعدمُّورودُّماُّخيالفهُّعنهُّ

هوُّمبنزلةُّاإلقرارُّمنُّ اهللُّتعاىلُّعلىُّه ذاُّاحلكمُّالنهائي ُّ الذىُّرجعُّفيهُّرسولُّاهللُّوهوُّدليلُّعصمتهُّىفُّاجتهادهُّ .

ّّّّّّوبعد ُّ :فهذه ُّمناذج ُّمن ُّاألحاديث ُّاليت ُّتدلُّعلى ُّاجتهادهُّ يف ُّ الشريعة ُّ ،وعصمة ُّاهللُّتعاىل ُّله ُّفيها؛ ُّإما ُّباإلقرار ُّإذا ُّوافقُّ
اجتهادهُّمرادهُّعزُّوجلُّ،وإماُّبالتصويبُّواإلرشادُّإذاُّخالفُّاجتهادهُّمرادهُّتعاىلُّ،وىفُّكالُّاألمرينُّ(اإلقرارُّوالتصويب)ُّهوُّمبنزلةُّالوحيُّ
اإلهلي ُّيصريُّحجةُّعلىُّالعبادُّإىلُّيومُّالدين؛ُّوحيرمُّخمالفتهُّخالفاًُّملنُّأجازُّذلكُّ،وزعمُّأنُّخطأ ُّ رسولُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم ُّيفُّ

اجتهادهُّدليل ُّعلى ُّأنهُّجيوز ُّاالجتهاد ُّيف ُّنفس ُّاألحكام ُّاليت ُّ اجتهد ُّفيها ُّوخمالفته!ُّ(ُّ ،)8إن ُّبعضُّاجتهاداته ُّ مل ُّتصادف ُّالصواب؛ُّ
ولكنُّأينُّحكمُّاهللُّتعاىلُّيف ُّ األمرُّالذي ُّ اجتهدُّفيهُّ وملُّيصب؟!ُّإنُّماُّيصدرُّعنُّالنيب ُّمنُّاجتهادُّعلىُّماُّتقررُّسابقاًُّيف ُّأكثرُّمنُّ
موضعُّ،إماُّأنُّيوافقُّحكمُّاهللُّأو ُّالً ُّ،فإنُّوافقُّحكمُّاهللُّعلىُّلسانُّنبيه ُّ،فهوُّكماُّأخربُّبهُّعليهُّالصالةُّوالسالمُّ ُّ ،وإنُّملُّيوافقُّحكمُّ
اهللُّعدلهُّإىلُّحكمهُّجالُّجاللهُّ ،وإذنُّتصبحُّاألحكامُّالدينيةُّاليت ُّحكمُّهباُّ رسولُّاهللُّاجتهاداًُّأحكامُّاهللُّيفُّ النهايةُّ،وقبلُّلقائهُّالرفيقُّ

األعلىُّ،وتصريُّتلكُّاألحكام ُّحجةُّإمجاعاًُّبالُّشكُّ( ُّ .)4

ّّّّّّ إجماعّاألمةّعلىّعصمةّرسولّاهللّصلىّاهللّعليهّوسلمّفىّ اجتهادهّ :
ُُُُُّّّّّكانُّمعلوماًُّلدىُّصحابةُّرسولُّاهللُّأنُّالوحيُّقريبُّجداًُّمنُّرسولُّاهللُّومنهمُّ،وأنهُّلنُّيتكُّأمراًُّخمالفاًُّميرُّ،فماُّقالهُّعليهُّالصالةُّ
والسالمُّباجتهادهُّدونُّوحىُّ،فإمناُّهوُّمنُّاإلسالمُّوإالُّجاءُّالوحي ُّ يشهدُّلذلكُّماُّروىُّعنُّجابرُّبنُّعبدُّاهللُّقال"ُّ:كناُّنعزلُّعلىُّ

عهدُّرسولُّاهللُّ والقرآنُّينزل"ُّقالُّسفيانُّأحدُّرجالُّإسنادُّهذاُّاحلديث ُّموضحاًُّكالمُّجابرُّ:لوُّكانُّشيئاًُّينهىُّعنهُّلنهانا ُّعنهُّالقرآن"ُّ
( ُّ )5

ُُُُُُُّّّّّّّقالُّالدكتورُّعبدُّاملهدىُّعبدُّالقادر"ُّ:ويظهر ُّمنُّكالمُّجابرُّهذاُّأنُّجابراًُّاستدلُّعلىُّشرعيةُّالعزلُّبتقريرُّاهللُّسبحانهُّوتعاىلُّ
( ُّ)4وعليهُّفجابر ُّيرىُّأنُّالوحي ُّالُّيقتصرُّعلى ُّمراقبةُّرسولُّاهلل ُّ ،وإمناُّيراقبُّاألمةُّكلهاُّ،فأميا ُّفعلُّفعلوهُّخمالفاً ُّاإلسالمُّنبه ُّالوحيُّ
عليهُّ،وأمياُّفعلُّفعلوهُّزمنُّالوحيُّوأقرهمُّعليهُّالوحيُّفهوُّمنُّاإلسالم"ُّ( ُّ)2وهذاُّهوُّالذي ُّيفيدهُّماُّرواهُّابنُّسعدُّيف ُّ الطبقاتُّعنُّ
الواقديُّعنُّشيوخهُّ قالُّ:قدُّقتلُّجمذرُّبنُُّّزيادُّ،سويدُّب نُّالصامتُّ،يف ُّوقعةُّالتقياُّفيهاُّيفُّ اجلاهليةُّ.فظفرُّاجملذرُّبسويدُّفقتلهُّ،وذلكُّ

ُّ -ُّ8ينظرُّ:فتحُّالباري ُُّّ82/3رقم ُُّّ .8821
-ُّ2أخرجه ُّالبخاري ُّ(بشرحُّفتحُّالباري) ُّكتابُّاجلهادُّ،بابُّالُّيعذبُّبعذابُّاهللُّ823/4رقم ُُّّ .3084
-ُّ3فتح ُّالباري ُُّّ825/4رقم ُُّّ .3084
ُّ -ُّ4حكىُّاإلمجاعُّاإلمامُّالغزايلُّيفُّاملستصفىُّ ُّ. 354ُّ، 355/2وينظرُّ:مصادرُّالشرعيةُّاإلسالميةُّللمستشارُّالدكتورُّعلىُّجريشة ُّص ُّ، 31ُّ، 31والفقهُّاإلسالميُّمرونتهُّ
وتطورهُّلإلمامُّاألكربُّجادُّاحلقُّص ُّ 38-ُّ 24واإلحكامُّلآلمديُُّّ .811ُّ-ُّ 812/ 4
 ُّ -ُّ5مسلمُّ(بشرحُّالنووي)ُّكتباُّالنكاحُّ،بابُّحكم ُّالعزلُُّّ 244/5رقمُّ ُّ، 8440والبخاريُّ(بشرحُّفتح ُّالباري)ُّكتابُّالنكاحُّ،بابُّالعزلُُّّ 285/1أرقامُُّّ 5201-ُّ 5302
 ُّ -ُّ4وإنُّكانُّابنُّدقيقُّالعيدُّاستغربه ُّفقالُّ:استدالل ُّجابرُّبالتقرير ُّمنُّاهللُّغريبُّ.فتحُّالباري ُُّّ 284/1أرقامُُّّ .5201ُّ-ُّ 5202
-ُّ2املدخل ُّإىلُّالسنةُّالنب ويةُّصُّ .22
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قبلُّاإلسالمُّ.فلماُّقدمُّرسولُّاهللُّ املدينةُّأسلمُّاحلارثُّبنُّسويدُّوجمذرُّبنُّزيادُّوشهداُّبدراًُّ.فجعلُّاحلارثُّيطلبُّجمذُّراًُّليقتلهُّبأبيهُّ،
فلماُّكانُّيومُّأحدُّوجالُّاملسلمونُّتلكُّاجلولةُّ،أتاهُّاحلارثُّمنُّخلفهُّ،فضربُّعنقهُّ.فلماُّرجعُّرسولُّاهللُّمنُّمحراءُّ
ُّ
فالُّيقدرُّعليهُّ،
األسدُّ،أتاهُّجربيلُّ،فأخربهُّأنُّاحلارثُّبنُّسويدُّقتلُّجمذرُّبنُّزيادُّغيلةُّ،وأمرهُّأنُّيقتله… ُّ احلديث"ُّ(  ُّ،)8قالُّابنُّاألثريُّ:اتفقُّأهلُّ
النقلُّعلىُّأنُّاحلارثُّبنُّسويدُّهوُّالذيُّقتلُّاجمل ذرُّبنُّزيادُّ.فقتلهُّالنيبُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّ( ُّ ُّ)2
ُُُُُُُّّّّّّّ وهذاُّاالتفاقُّالذىُّنقلهُّابن ُّاألثريُّ،يقتضىُّاحلكمُّبصحة ُّاحلديثُّوإنُّملُّيكن ُّإسنادهُّعلىُّشرطُّالصحةُّ،كماُّتقررُّيف ُّعلمُّ
بالباطنُّوالظاهر ُّ( ُّ ،)4هذا ُّوداللةُّ
ُّ
احلديثُّ( ُّ )3وهو ُّماُّذكره ُّالسيوطي ُّيف ُّحكمه ُّعلى ُّهذا ُّاحلديثُّيفُُّّكتابه ُّالباهر ُّيف ُّحكم ُّالنيب ُّ
احلديثُّعلىُّمراقبةُّالوحيُّلألمةُّواضحةُّبإخبارُّجربيلُّعليهُّالسالمُّلرسولُّاهللُّبأنُّاحلارثُّقتلُّجمذرُّغيلةُّ،وأمرهُّأنُّيقتلهُّوهذهُّاملراقبةُّ
لألمةُّكانواُّعلىُّيقنيُّهباُّ،وهذاُّهوُّالذى ُّيفيدهُّحديثُّابنُّعمرُّقال"ُّ:كناُّنتقىُّالكالمُّواالنبساطُّإىلُّنسائناُّعلىُّعهدُّالنيب ُّهيبةُّ
أنُّينزلُّفيناُّشيء ُّ،فلماُّتوىفُّالنيب ُّتكلمنا ُّوانبسطنا"ُّ( ُّ)5ومنهُّحديثُّعمرُّحينماُّسأل ُّرسولُّاهللُّثالثُّمرات ُّفلمُّجيبهُّ ،فقال ُّأيُّ
عمرُّثكلتكُّأمكُّياُّعمرُّ،مثُّقالُّ:وخشيتُّأنُّينزلُّيف ُّقرآن"ُّ( ُّ ُّ.ُّ)4
ُُُُُُُّّّّّّّومنهُّحديثُّسلمةُّبنُّصخرُّالبياضيُّإذُّأتىُّزوجتهُّيف ُّ رمضانُّفقالُّلقومهُّ:امشواُّمعي ُّإىلُّرسولُّاهللُّ،فقالواُّ:الُّواهللُّالُّمنشىُّ
يتضحّأنّالوحيّ
ّ
معكُّ،ماُّنأمنُّأنُّينزلُّفيكُّالقرآنُّ،أوُّأنُّيكونُّفيكُّمنُّرسولُّاهللُّمقالةُّيلزمناُّعارهاُّ… ُّ احلديثُّ( ُّ،)2وهكذاّ
كانّيراقبّتصرفاته ّ،ويراقبّاألمةّأيضاُّ.وىفُّكلُّذلكُّداللتهُّعلىُّعصمتهُّيف ُّ اجتهادهُّ .وعلىُّذلكُّاتفاقُّالسلفُّ ُّ
البحثّالثالث ّ:ردّشبهةّالزعمّأنّالسنةّمجردّاجتهاداتّنبويةّخاطئة.

( )9

ُُُُُُّّّّّّيدعيُّبعض ُّاملغرضني ُّ أنُّالسنة ُّجمرد ُّاجتهاداتُّنبوية ُّخاطئةُّ ،ويستدلونُّعلى ُّذلك ُّبأنُّالنيب ُّمل ُّيكنُّمعصوما ُّيف ُّاجتهاده ُّيفُّ
مصريُّأسرىُّبدرُّ،وكذلكُّيفُّالنهيُّعنُّتأبريُّالنخلُّ،بلُّإنُّالنيب ُّأقرُّبوقوعُّاخلطأُّمنهُّ،فقال"ُّ:لوُّاستقبلتُّمنُّأمريُّماُّاستدبرتُّ
ماُّسقتُّاهلدي"ُّ،كماُّأنهُّرجعُّعنُّكثريُّمنُّآرائهُّملاُّ تبنيُّله ُّخطؤهاُّ،فأخذُّبرأيُّاحلبابُّبنُّاملنذرُّيفُّاختيارُّموقعُّالقتالُّيف ُّغزوةُّ
بدرُّ،وأباحُّقطعُّاإلذخر( ُّ )1منُّمكةُّبعدماُّهنىُّعنهُّ،بلُّإنهُّقالُّإنهُّقدُّيظلمُّأحداُّبناءُّعلىُّماُّيسمعهُّمنُّخصمه( ُّ )80ويتساءلونُّ:
إذاُّكانتُّالسنةُّجمردُّاجتهاداتُّخاطئةُّمنُّبشرُّغريُّمعصومُّيفُّاجتهادهُّ ،فلمُّجنعلهاُّأساسا ُّيفُّالتشريع؟! ُّ
ُّ
نقدّعامّ:إنُّعصمة ُّالنيب ُّ يفُّاجتهادهُّثابتة ُّبالقرآنُّالكرميُّ،فلقدُّأرسله ُّاهللُّليقيمُّبهُّاحلجة ُّعلىُّالناسُّ،وعليه ُّفال ُّيصدرُّ
عنهُّإالُّاحلقُّوالصوابُّ،فلمُّخيطئُّالنيبُّيفُّاجتهادهُّيفُّمصريُّأسرىُّبدر ُّ،وإمناُّجانبُّاألوىلُّفأرشدهُّاهللُّإليهُّ،ويفُّهذاُّعنايةُّمنُّاهللُّ
تعاىلُّبالسنةُّوحفظُّهلا؛ُّلتأيتُّعلىُّأكملُّالوجوهُّوأصوهباُّ،وهللُّيفُّجمانب ةُّالنيبُّأحياناُّلألوىلُّحكمُّجليلةُّ ،وإنُّ رأيُّالنيبُّيفُّأمورُّاملعايشُّ
وظنهُّكغريهُّمنُّالناسُّماُّدامُّأنهُّليسُّأخباراُّعلىُّسبيلُّالتشريع؛ُّلذاُّقا لُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم"ُّ:إذاُّأمرتكمُّبشيءُّمنُّدينكمُّفخذواُّ
ُّ،وإنُّالنيبُّ أرادُّبقوله"ُّ:لوُّاستقبلتُّمنُّأمريُّماُّاستدبرتُّماُّسقتُّاهلدي"ُّأنُّيوضحُّ
بهُّ،وإذاُّأمرتكمُّبشيءُّمنُّرأيُّفإمناُّأناُّبشر" ُّ
-ُّ8الطبقاتُّالكربىُُّّ .552/ 3
ُّ -ُّ2أسدُّالغابةُُّّ 483/8ترمجةُّاحلارثُّبنُّس ويدُّرقمُُّّ .111
ُُُّّّ -ُّ3ينظرُّ:تدريب ُّالراويُّ ُّ، 42/8وأعالمُّاملوقعنيُّالبنُّقيمُّاجلوزيةُّ ُّ، 202/8واالستذكارُّالبنُّعبدُّالربُُّّ11/2نصُّرقمُُّّ . 8541
ُّ -ُّ4صُّ .51
-ُّ5أخرجه ُّالبخاري ُّ(بشرحُّفتحُّالباري) ُّكتابُّالنكاحُّ،بابُّالوصايةُّبالنساءُُّّ848/1رقم ُُّّ .5812
-ُّ4أخرجه ُّالبخاري ُّ(بشرحُّفتحُّالباري) ُّكتابُّاملغازيُّ،بابُّغزوةُّاحلديبية ُُّّ581/2رقم ُُّّ .4822
ُّ- 7أخرجه ُّالدارمي ُُّّ282/2رقم ُّ ُّ، 2223وأبوُّداودُّيفُُّّ 245/2رقمُّ ُّ، 2283والتمذي ُُّّ 503/3رقمُّ ُّ 8200وقالُّحديث ُّحسن ُّ،وأخرجهُّابنُّماجهُّرقمُُّّ .2042
 -ُّ1السنةُّتشريع ُّالزمُّودائمُّ،دُّ.فتحيُّعبدُّالكرميُّ،دارُّالتوفيقيةُّ،القاهرة8405ُّ،هـ 8115ُّ/مُّ.كيفُّ وملاذاُّالتشكيك ُّيفُّالسنة؟ُّ،دُّ.أمحدُّعبدُّالرمحنُّ،مكتبةُّوهبةُّ،مصرُّ،
ط8421ُّ،8هـ 2005ُّ/مُّ.حترير ُّالعقلُّمنُّالنقلُّوقراءةُّنقديةُّجملموعةُّمنُّأحاديث ُّالبخاري ُّومسلمُّ،سامرُّإسالمبويلُّ،مطبعةُّاأل وائلُّ،دمشق2008ُّ،مُّ.الشبهاتُّالثالثونُّ
املثارة ُّإلنكارُّالسنةُّالنب ويةُّ،دُّ.عبدُّالعظيمُّاملطعينُّ ،مكتبةُّوهبةُّ،القاهرةُّ،ط8420ُّ،8هـ8111ُّ/مُّ .
ُّ
 -ُّ1اإلذخرُّ :حشيشُّأخضر ُّطيبُّالريحُّ،يطحنُّ ويدخلُّيفُّالطيبُّ ويتداوىُّبه ُّ،وينبت ُّيفُّالسهولُّ .
-ُّ80املقصودُّ:حديثُّ«ُّ:إمناُّأناُّبشر ُّ،وإنكمُّختتصمونُّإيل ُّ،ولعلُّبعضكمُّأنُّيكونُّأحلنُّحبجتهُّمنُّبع ضُّ،فأقضيُّعلىُّحنوُّماُّأمسعُّ،فمنُّقضيتُّلهُّحبقُّأخيهُّشيئا ُّفالُّ
يأخذهُّ ،فإمناُّأقطعُّلهُّقطعةُّمنُّالنارُّ» ُّ.صحيحُّالبخاري ُّ(بشرحُّفتحُّالباري)ُّ،كتابُّ:األحكامُّ،بابُّ:موعظةُّاإلمامُّللخصومُّ،) 841ُّ/83(ُّ،رقم ُّ(.)2841
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السنّـ ـ ـةّالنبـ ـ ـويةّوحيّرب ـ ـ ـانيّ،منـ ـ ـاقشةّلدعاوىّأع ـ ـ ـداءّالس ـ ـ ـنـةّال ـ ـنـ ـبـويـةّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّإعدادّ:محـ ـ ـ ـ ـ ــمدّأحم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدّص ـ ـ ـ ــبرة

اجحُّحىتُّالُّيفهمُّمنُّفعلهُّوجوبُّالقرانُّفقطُّ،وأماُّنزولهُّعلىُّرأيُّاحلبابُّ
ُّ
ألمتهُّجوازُّالتمتعُّمنُّالعمرةُّإىلُّاحلجُّ،بلُّأفضليتهُّعلىُّالر
يفُّبدرُّفإنهُّملُّيكنُّتراجعاُّعنُّرأيهُّاألول؛ُّألنُّاملكانُّاألولُّملُّيكنُّرأياُّلهُّقدُّاستقرُّعليهُّ،وكذلكُّإباحتهُّلإلذخرُّالُّتعد ُّ استدراكاُّ
ُّعنهُّكما ُّيدعيُّاملغرضونُّ ،وبالنسبةُّ
منُّالعباسُّعليه؛ ُّألنه ُّ ملُّينه ُّعنهُّابتداءُّ،وكل ُّذلكُّملُّيكن ُّاجتهاداُّمنُّالنيب ُّابتداء ُّحىتُّيرجع ُّ
للحكمُّبنيُّاخلصمنيُّإنُّالنيب ُّ الُّيظلمُّأحداُّمطلقاُّ،ولكنه ُّأرادُّأنُّيؤصلُّمنهجُّالقضاء ُّيفُّاإلسالمُّ،وهوُّاحلكمُّبالظاهر ُّوقرائنُّ
احلال؛ُّإذُّليسُّللقاضي ُّأنُّحيكمُّخبالفُّالظاهرُّحىتُّوإنُّكانُّعلى ُّيقنيُّمنُّخالفُّالظاهرُّأمامهُّ .

أوالّ.ثبوتّعصمةّالنبي  ّبالقرآنّالكريمّ :
الرسلُّقدوةُّللبشرُّمجيعاُّوحجةُّعليهمُّ،وماُّدامتُّاحلجةُّتقومُّهبم؛ُّفالُّبدُّأنُّيكونواُّمعصومنيُّيفُّكلُّماُّصدرُّعنهمُّسواءُّ
ماُّكانُّتبليغاُّلوحيُّاهللُّ،أوُّماُّكانُّاجتهاداُّفيماُّليسُّفيهُّوحي ُّ،فكماُّأنُّالنيبُّأمنيُّيفُّتبليغُّوحيُّربهُّ،ومعصومُّيفُّهذاُّالصددُّمنُّ
اخلطأُّفيهُّ،فإنه ُّ أيضاُّمعصومُّيفُّاجتهادهُّ،يقولُّاإلمامُّالشاطيب"ُّ:فاعلمُّأنُّالنيبُّمؤيدُّبالعصمةُّ،معضودُّباملعجزةُّالدالةُّعلىُّصدقُّماُّ
قالُّ،وصحةُّماُّبنيُّ،وأنتُّترىُّاالجتهادُّالصادرُّمنهُّمعصوماُّبالُّخالفُّ،إماُّبأنهُّالُّخيطئُّألبتةُّ،وإماُّبأنهُّالُّيقرُّعلىُّخطأُّإنُّفرضُّ
فماُّظنكُّبغريُّذلك؟"(  ُّ،)8وقدُّشهدُّالقرآنُّالكرميُّبعصمةُّالنيبُّيفُّاجتهاده ُّيفُّأكثرُّمنُّموضعُّنذكرُّمنهاُّ :
ُّ .8قولهُّعزُّوجل {ُّ :ياُّأيهاُّالذينُّآمنواُّأطيعواُّاهللُّوأطيعواُّالرسولُّوأويلُّاألمرُّمنكمُّفإنُّتنازعتمُّيفُّشيءُّفردوهُّإىلُّاهللُّوالرسولُّ
إنُّكنتمُّتؤمنونُّباهللُّواليومُّاآلخرُّذلكُّخريُّوأحسنُّتأويال}[ النساء ُّ،]51:ووجهُّاالستداللُّهبذهُّاآليةُّالكرميةُّيفُّموضعنيُّ:أنُّاهللُّأمرُّ
فيهاُّبطاعته ُّسبحانهُّ،وطاعة ُّرسولهُّ ،وطاعةُّاهلل ُّإمناُّتكون ُّبامتثال ُّمجيعُّما ُّنزل ُّبهُّوحيه ُّتعاىلُّعلى ُّرسوله ُّوطاعةُّالرسول ُّإمنا ُّتكونُّ
بامتثالُّكلُّحكمُّخيربُّبهُّ،س واءُّكانُّعنُّوحيُّأوُّعنُّاجتهادُّمنهُّ،وإالُّملاُّكانُّلتخصيصُّطاعةُّالرسولُّبعدُّطاعةُّاهللُّفائدةُّيفُّالذكرُّ،
ويستفاد ُّمنُّاألمرُّبطاعتهُّأنهُّمعصومُّيفُّاجتهادهُّ .
اءُّ
ُُُُُُُُّّّّّّّّأنُّاهللُّ أمرُّيفُّهذهُّاآليةُّالكرميةُّاملتنازعنيُّيفُّشيءُّبالردُّإىلُّاهللُّوإىلُّالرسولُّ،والردُّإىلُّاهللُّردُّإىلُّوحيهُّاملنزلُّعلىُّالرسولُّسو ُّ
كانُّمتلواُّوهوُّالقرآنُّ،أمُّغريُّمتلوُّوهوُّالسنةُّ،والردُّإىلُّالرسولُّيقتضيُّأنُّيكونُّاألمرُّاملردودُّإليهُّغريُّداخلُّيفُّالوحيُّوإالُّلزمُّالتكرارُّ
والقرآنُّمنزهُّعنهُّ،والذيُّالُّيدخلُّيفُّالوحيُّوجتبُّطاعةُّالرسولُّفيهُّهوُّماُّأمرُّبهُّباجتهادُّفيهُّ،بدليلُّقولهُّعزُّوجلُّ{ُّ :ولوُّردوهُّإىلُّ
ُّ،ووجهُّاالستداللُّبهُّأنُّاهلل ُّقدُّسوىُّبنيُّالرسولُّوبنيُّ
الرسولُّوإىلُّأويلُّاألمرُّمنهمُّلعلمهُّالذينُّيستنبطونهُّمنهم} ُّ[ النساءُّ ]13ُّ:
أويلُّاألمرُّوهمُّالعلماء ُّ يفُّاالستنباطُّ ،فلوُّملُّيكنُّاالجتهاد ُّجائزا ُّللرسولُّوجتبُّطاعته ُّفيهُّلعصمتهُّ،ملاُّكانُّاألمرُّبالرد ُّأيُّفائدةُّ .
ُّ .2قوله ُّعزُّوجل {ُّ :فإن ُّجاءوكُّفاحكم ُّبينهم ُّأوُّأعرض ُّعنهمُّوإن ُّتعرض ُّعنهمُّفلن ُّيضروك ُّشيئاُّوإن ُّحكمت ُّفاحكمُّ
بينهمُّبالقسط} ُّ[ املائدةُّ،]42ُّ:ووجه ُّاالستداللُّباآليةُّمنُّناحيتني ُّمهاُّ :
أنُّاألمرُّمفوضُّإليهُّفإنُّرأىُّ
ُّ
ُُُُُُُُّّّّّّّّ أنُّاهللُّجعلُّالرسولُّباخليارُّيفُّاحلكمُّبينهمُّ،فإنُّشاءُّحكمُّ،وإنُّشاءُّأعرضُّوملُّحيكمُّ،أي ُّ
باجتهاده ُّ مصلحة ُّوحسنُّقبولُّمنهمُّحلكمهُّ،حكمُّبينهمُّ،وإالُّأعرضُّعنهمُّوالُّضررُّعليهُّمنهمُّ .
ُُُّّّ ُُّّ ُّ أنُّتقييدُّأمرهُّباحلكمُّبينهمُّبالقسطُّيشعرُّبزيادةُّتنبيههُّعلىُّحتريُّالصوابُّ،فيماُّحيكمُّبهُّ،وهوُّدليلُّعلىُّأنُّاهللُّتعاىلُّأذنُّلهُّ
أنُّحيكمُّبينهمُّباجتهاده ؛ُّألنهُّلوُّكانُّاحلكمُّبالوحيُّملُّيكنُّهلذاُّالقيدُّفائدةُّبالنسبةُّللرسولُّألنهُّالُّحيكمُّإالُّبالقسطُّ،فدلُّذلكُّ
علىُّعصمتهُّيفُّاجتهادهُّ ،فيماُّحيكمُّفيهُّ .
ُّ .3أماُّقولهُّعزُّوجل {ُّ :فالُّوربكُّالُّيؤمنونُّحىتُّحيكموكُّفيماُّشجرُّبينهمُّمثُّالُّجيدواُّيفُّأنفسهمُّحرجاُّمماُّقضيتُّويسلمواُّ
تسليما}ُّ[النساءُّ ،]45:فوجهُّاالستداللُّأنُّربُّالعزةُّحذرُّعبادهُّمنُّعدمُّحتكيمُّرسولُّاهللُّيفُّكلُّشأنُّمنُّشئونُّحيامهمُّمعُّعدمُّ
-ُّ8امل وافقاتُّ،الشاطيبُّ،حتقيقُّ:عبدُّاملنعمُّإبراهيمُّ ،مكتبةُّنزار ُّمصطفىُّالبازُّ،السعوديةُّ،ط8481ُّ،8هـ8112ُّ/مُّ .)124ُّ/ 4(ُّ،

273

السنّـ ـ ـةّالنبـ ـ ـويةّوحيّرب ـ ـ ـانيّ،منـ ـ ـاقشةّلدعاوىّأع ـ ـ ـداءّالس ـ ـ ـنـةّال ـ ـنـ ـبـويـةّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّإعدادّ:محـ ـ ـ ـ ـ ــمدّأحم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدّص ـ ـ ـ ــبرة

انقيادهمُّحلكمهُّانقياداُّمطلقاُّالُّمعارضة ُّ فيهُّ،وإالُّنفىُّعنهمُّوصفُّاإلميان ُّ،وإذاُّكانُّحكمُّالرسولُّطبقاُّملاُّسبقُّمنُّآياتُّمسبقةُّ
يكونُّبالوحي ُّوباالجتهادُّ ،دلُّذلكُّعلى ُّ عصمتهُّيفُّاجتهادهُّ ،وإالُّملاُّوجبُّالتسليمُّحلكمهُّتسليما ُّمطلقاُّ .
ُُُُُُُُّّّّّّّّ .4قولهُّعزُّوجل {ُّ :لتحكمُّبنيُّالناسُّمباُّأراكُّاهلل} ُّ[ النساءُّ ،]805ُّ:فقدُّاحتجُّهباُّالعلماءُّعلىُّحكمُّرسولُّاهلل ُّباجتهادهُّ،
وأنُّهذاُّاحلكمُّمعصومُّفيهُّ،بداللةُّقوله{ُّ :مباُّأراكُّاهلل} ُّفإذاُّأقرهُّربُّالعزةُّعلى ُّاجتهاده ُّيفُّحكمهُّ،فهوُّحكمُّاهللُّيفُّالنهاية( ُّ )8
فهذهُّبعضُّاألدلةُّعلىُّعصمةُّالنيبُّيفُّاجتهادهُّ،ولوُّوضعناُّاألمرُّأمامُّالعقلُّلشهدُّبعصمةُّالنيبُّإذُّإنُّاجتهاده ُّيكونُّعلىُّ
ضربنيُّ:فإماُّأنهُّالُّخيطئُّ،وإماُّأنُّاهللُّتعاىلُّيرشدهُّإىلُّالصوابُّواألوىلُّإنُّجانبه؛ُّألنُّتعاىلُّماُّكانُّيتكُّخطأُّيصدرُّعنُّرسولهُّاملبلغُّ
عنهُّ،مماُّيتتبُّعليهُّوقوعُّاألمةُّفيهُّاتباعاُّ،ومنُّمثُّفاجتهادُّالنيبُّاجتهادُّمزكيُّبإقرارُّاهللُّتعاىلُّلهُّ،فهوُّيفُّالنهايةُّحكمُّاهللُّ.فهل ُّهناكُّ
أقوىُّحجيةُّمنُّحكمُّاهلل؟ ُّ فإنُّكانتُّاإلجابةُّنعمُّ،فقدُّخرجناُّمنُّدائرةُّالطعنُّيفُّالسنةُّإىلُّاإلحلادُّ،وإنُّكانتُّالُّ،فعليكمُّالتسليمُّ
حبجيةُّاجتهاداتُّالنيبُّألهناُّحكمُّاهللُّ .
ثانياّ.مسألةّأسرىّبدرّدليلّعلىّعنايةّاهللّبالسنةّ ،وحفاظهّعليهاّ :
إنُّما ُّحدثُّيف ُّمسألةُّأسرىُّبدرُّأن ُّالنيب ُّ أشارُّعلىُّأصحابه ُّيفُّمصريُّهؤالءُّاألسرىُّ ،فأشارُّعليهُّبعضهمُّبقبول ُّالفديةُّ
منهمُّ،وأشارُّبعضهمُّبقتلهمُّ،فأماُّ الذيُّأشارُّعليهُّبالفديةُّهوُّأبوُّبكرُّالصديقُّحينماُّقالُّله«ُّ:ياُّنيبُّاهللُّهؤالءُّبنوُّالعمُّوالعشريةُّ
واإلخوانُّ،فإنُّأرىُّأنُّتأخذُّمنهمُّالفديةُّفيكونُّمنهمُّقوةُّعلىُّالكفارُّ،وعسىُّاهللُّأنُّيه ديهمُّلإلسالمُّ،فيكونواُّلناُّعضدا»ُّ،وأماُّ
الذيُّأشار ُّعلى ُّالنيب ُّبقتلهم ُّفهو ُّعمر ُّالفاروقُّمع لال ُّذلك ُّبقوله"ُّ :حىت ُّيعلم ُّاهلل ُّأنهُّليس ُّيف ُّقلوبنا ُّهوادة ُّللمشركنيُّ ،هؤالء ُّهمُّ
صناديدهمُّ،وأئمتهمُّوقادمهم(  .)2وأصبحُّأمامُّالنيبُّرأيانُّمهاُّ:الفديةُّ،أوُّالقتلُّ،ومباُّأنهُّملُّيردُّنصُّقرآنُّحيكمُّيفُّهذهُّاملسألةُّ،إذُّملُّ
يكنُّللمسلمني ُّأسرىُّمن ُّقبلُّكان ُّعليهُّأن ُّجيتهدُّفيهاُّ ،فوجدُّأن ُّ اهللُّأمره ُّبالصفحُّفقال{:فاصفح ُّالصفح ُّاجلميل}[احلجرُّ،]15:
وحددُّلهُّسبحانه ُّطريقةُّالدعوةُّإليهُّ،فقال {ُّ :ادعُّإىلُّسبيلُّربكُّباحلكمةُّواملوعظةُّاحلسنة} ُّ[ النحلُّ .]825ُّ:
وانسجاماُّمعُّهدفُّإسالميُّعظيمُّ،هوُّاحلدُّمنُّالرقُّقدرُّاإلمكانُّقبلُّالنيبُّ الفديةُّمنُّاألسرىُّوتركُّقتلهمُّ،والُّبدُّأنُّنعلمُّ
أنُّهناك ُّفرقاُّبني ُّحكمُّيسبق ُّاحلدثُّفال ُّخيالفهُّرسول ُّاهللُّوحكم ُّيأيتُّمع ُّاحلدثُّ،فلو ُّخالفُّحكما ُّسبقُّاحلدث ُّوقعُّيف ُّاإلمثُّ
واملعصيةُّ،وحاشاهُّمنُّذلكُّ،أماُّاحلكمُّالذيُّيأيتُّمعُّاحلدثُّيكونُّخمتلفاُّمتاماُّ،وهذاُّماُُّّكانُّيفُّأسرىُّبدر؛ُّإذُّشاورُّالنيب ُّأصحابهُّ
مثُّجاءُّاحلكمُّمنُّعندُّ اهللُّبعدُّانتهاءُّالعمليةُّ،والدليلُّعلىُّذلكُّأنُّاهللُّ ملُّيغريُّاحلكمُّفظلُّاألسرُّوالفداء( ُّ،)3فقالُّعزُّوجلُّ{ُّ :فإذاُّ
لقيتمُّالذينُّكفرواُّفضربُّالرقابُّحىتُّإذاُّأثخنتموهمُّفشدواُّالوثاقُّفإماُّمناُّبعدُّوإماُّفداء} ُّ[حممدُّ .]4ُّ:
إذنُّفقولهُّعزُّوجل {ُّ :ماُّكانُّلنيبُّأنُّيكونُّلهُّأسرىُّحىتُّيثخنُّيفُّاألرضُّتريدونُّعرضُّالدنياُّواهللُّيريدُّاآلخرةُّواهللُّعزيزُّ
لوالُّ
حكيم}[ األنفال ُّ،]42:ليسُّعتاباُّلهُّوإمناُّهوُّإرشادُّلهُّإىلُّاألوىلُّواألفضلُّ،والُّإمثُّعلىُّالنيبُّفيهُّ،ولذلكُّقالُّبعدُّهذهُّاآليةُّ {ُّ :
كتابُّمنُّاهللُّسبقُّملسكمُّفيماُّأخذمتُّعذابُّعظيم}[ األنفال ]41:؛ُّأيُّ:لوالُّكتابُّمنُّاهللُّموجودُّفيهُّأنكمُّستفعلونُّذلكُّالُّحمالةُّ،
أوُّلوالُّكتابُّمنُّاهللُّخطُّفيهُّأنهُّالُّيعاقبُّإالُّبعدُّنزولُّاحلكمُّمعُّخمالفتهُّ،وكالُّالتوجيهنيُّخيربُّبأنهُّالُّإمثُّعلىُّالنيبُّيفُّذلكُّ،وأنهُّ
معصومُّيفُّكلُّماُّوردُّعنهُّمنُّأقوالُّأوُّأ فعالُّ،أوُّتقريراتُّ،فالسنةُّملزمةُّوحجةُّيفُّالتشريعُّ،إذُّالُّجمالُّفيهاُّللخطأُّأوُّالزللُّ .
ومنُّهذا ُّيتبني ُّلناُّأن ُّهلل ُّيفُّتعليم ُّأنبيائه ُّطريقتني؛ُّفقد ُّيعلمهم ُّبطريقُّالتوجيهُّ ،أو ُّالتكليفُّاملباشرُّ ،وقد ُّيعلمهم ُّبواسطةُّ
التجربة(  ُّ)4واالستدراكُّعليهمُّإنُّجانبوا ُّاألوىلُّ،أوُّاألحسنُّإىلُّاحلسنُّ،وذلكُّمنُّتربيةُّاهللُّألوليائهُّوتعليمهُّهلمُّ .
-ُّ8رد ُّشبهاتُّحولُّعصمةُّالنيب ُّ يفُّضوءُّالكتاب ُّ والسنةُّ،دُّ.عمادُّالسيدُّالشربيينُّ ،مطابعُّدارُّالصحيفةُّ،القاهرةُّ،ط8424ُّ،8هـ2003ُّ/م ُّ،صُّ ُّ 482ُّ: 482
 -ُّ2صحيحُّ:أخرجه ُّابنُّأيبُّشيبة ُّيفُّمصنفهُّ،كتابُّ:املغازيُّ،) 424ُّ/ 1(ُّ ،رقمُّ(ُّ.) 32وصحح هُّاأللبانُّيفُّحتقيقهُّكتابُّفقهُّالسريةُّلإلمامُّالغزايلُّبرقمُّ(ُّ .)234
-ُّ3تفسيـرُّالشعـراويُّ،حممـدُّمت ولـيُّالشعـراويُّ ،دارُّأخبـارُّاليـومُّ،القاهـرة8118ُّ،م ُّ .) 4188ُّ/1(ُّ،
 -ُّ4ضالالتُّمنكري ُّالسنةُّ،دُّ.طهُّحبيشيُّ ،مطبعةُّرش وانُّ،القاهرةُّ،ط8422ُّ،2هـ2004ُّ/مُّ،صُّ . 533
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والُّيستنتجُّمنُّذلكُّقدحُّيفُّعصمتهمُّبلُّإنهُّيثبتهاُّويقويها؛ُّإذُّإهناُّبذلكُّحموطةُّبعنايةُّاهللُّيفُّكلُّحلظةُّ،والنيبُّصلى ُّاهللُّ
عليهُّوسلم ُّيفُّهذهُّاحلادثة ُّ منُّهؤالءُّاألنبياءُّالذينُّاجتهدواُّواختارواُّاحلسنُّوتركواُّاألحسنُّ،وهذهُّليستُّخطيئةُّ،وإمناُّهوُّعدولُّعنُّ
األوىلُّ .
وهناُّنريدُّأنُّنبنيُّاملقاصدُّواحلكمُّالربانيةُّمنُّعدمُّمصادفةُّبعضُّاجتهاداتُّالنيبُّلألوىلُّ،فليسُّاملقصودُّمنُّهذاُّأنُّيعلمُّاهللُّ
النيبُّ أنهُّأخطأُّ،أوُّجانبُّاألوىلُّفحسب ُّ وإمناُّهلذاُّاألمرُّحكمُّومقاصدُّعظيمةُّنذكرُّمنهاُّماُّيأيتُّ :
ّّّّ .2تشجيعّاألمةّ علىّاالجتهادّ،وإعمالّالفكرّفيماّيعرضّلهاّمنّقضايا ّ:الُّريبُّأنُّرسولُّاهللُّكانُّيفُّموضعُّاإلمامةُّ
الكربىُّللخلقُّ،فكانُّمنُّحكمةُّاهللُّأنُّجيتهدُّليقلدهُّاخللقُّيفُّاالجتهادُّ،وأنُّخيطئُّيفُّبعضُّاألمورُّ،لئالُّيصرفهمُّخوفُّاخلطأُّيفُّ
االجتهادُّعنُّاالجتهادُّ،ماُّدامُّأفضلُّاخللقُّعلىُّاإلط القُّقدُّجانبُّاألوىلُّ،ومعُّذلكُّملُّميتنعُّعنُّاالجتهادُّ،بلُّعاشُّطوالُّحياتهُّ
جيتهدُّيفُّكلُّماُّملُّينزلُّعليهُّفيهُّوحيُّ،حىتُّيتقررُّيفُّالناسُّمبدأُّاالنتفاعُّمبواهبُّالعقولُّ،ومثارُّالقرائحُّ،ويتحررُّالفكرُّالبشري ُّمنُّ
رقُّاجلمودُّوالركودُّ،ويفُّذلكُّأيضاُّتشجيعُّلألمةُّعلىُّاالجتهادُّ،وإعمالُّ الفكرُّفيماُّيعرضُّهلاُّمنُّقضاياُّوأحداثُّ،الُّجيدون ُّفيهاُّ
نصوصاُّ،فإنُّاألحداثُّتتجددُّ،والُّتنتهيُّعندُّحدُّ،فالُّبدُّإذنُّمنُّاالجتهاد ُّللتعرفُّعلى ُّأحكامها( ُّ .)8
ّ ّ ّّ .0إق امة ّأدلةّمادية ّعلىّبشرية ّالرسول ّ وعبوديتهّ :ففي ُّجمانبةُّالنيب ُّ يفُّبعض ُّاجتهاداتهُّلألوىلُّ ،إقامةُّالدليل ُّعلىُّ
بشريةُّالرسولُّوعبوديتهُّهللُّتعاىلُّ،وأنهُّمعُّكونهُّرسوالُّوهوُّأفضلُّاخللقُّ،ملُّيتجاوزُّأنُّيكونُّعبداُّيصيبُّوخيطئُّ،كماُّيصيبُّالبشرُّ
وخيطئونُّ،وذلكُّحىتُّالُّيضلُّاملسلمونُّيفُّإطرائهُّ،والُّيغلواُّيفُّإجاللهُّ،كماُّضلُّالنصارىُّيفُّعيسىُّابنُّمرميُّعليه ُّالسالم( ُّ .)2
ّ ّ ّّ .8البرهنة ّعلىّأمانة ّالرسولّفي ّإبالغّالرسالة ّ :إنُّرجوعُّالنيب ُّإىلُّالصواب ُّالذيُّأرشده ُّإليهُّمواله ُّدونُّأن ُّيبديُّ
غضاضةُّ،ودونُّأنُّيكتمُّشيئاُّمماُّأوحيُّإليهُّمنُّتسجيلُّاألخطاءُّعليهُّ،أوُّتوجيهُّالعتابُّ إليهُّ،أوُّإرشادهُّلألوىلُّواألحسن ُّأنصعُّدليلُّ
علىُّعصمتهُّوأمانتهُّ،وعلى ُّصدقهُّيفُّكلُّماُّيبلغُّ،وعلىُّأنُّالقرآنُّليسُّمنُّتأليفهُّووضعهُّ،لكنهُّتنزيلُّالعزيزُّالرحيم( ُّ .)3
كانتُّهذهُّبعضُّاحلكمُّمنُّجمانبةُّبعضُّاجتهاداتُّالنيبُّاألوىل ُّ،ولكنناُّنؤكدُّيفُّالنهايةُّأنُّالنيب ُّمعصومُّيف ُّ اجتهادهُّ،فليسُّ
اجتهادهُّكاجتهادُّأحد ُّمنُّاألمة؛ُّ ألنّاهللّيتواله ّدائماّفالّيقرهّعلى ّخطأّفيّاألمورّاالجتهادية ُّ،وهنا ُّيزدادُّالذينُّآمنواُّإميانا ُّبهُّ،
وثقةُّبكلُّماُّصدرُّعنه؛ُّألنُّإقرارهُّعلىُّخطأُّهوُّإقرارُّضمينُّمبساواةُّاخلطأُّبا لصوابُّ،واحلقُّبالباطلُّ،فماُّدامتُّاألمةُّمأمورةُّمنُّاهللُّ
باتباعُّالرسولُّفيماُّيقولُّويفعلُّ،فالُّبدُّأنُّيبنيُّاهللُّلهُّوجهُّالصوابُّ،وقدُّيكونُّمعُّهذاُّالبيانُّلونُّمنُّألوانُّالعتاب( ُّ،)4والغايةُّيفُّ
النهايةُّهيُّأنُّيصلُّحكمُّاهللُّإ ىلُّاألمةُّوتتبعهُّ،فهيُّاألمةُّاخلامتةُّاليتُّكتبُّاهللُّهلاُّمحلُّرسالتهُّإىلُّيومُّالدينُّ،وإذاُّكانُّاألمرُّكذلكُّ
فإنُّا ألمةُّملزمةُّبكلُّماُّبلغهُّوماُّفعله ُّمماُّجاءُّيفُّالسنةُّاملطهرةُّ،وماُّفيهاُّمنُّاجتهاداتهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّ،وهب ذاُّيتضحُّجلياُّبطالنُّ
ماُّزعمهُّاملغرضونُّمنُّأنُّالنيب ُّ اجتهدُّوأخطأُّيفُّبعضُّاألمورُّألنهُّمعصومُّمنُّاخلطأُّواجتهاده ُّكانُّتشريعا ُّوإرشاداُّلألمةُّ .
ثالثاّ.إنّحديث ّتأبيرّالنخلّالّعالقةّلهّبالتشريعّ،فهوّفيّأمورّالمعاشّ :
ُّ إنُّحب ُّالصحابةُّللنيبُّوحرصهم ُّعلىُّاتباعهُّدفعهم ُّإىلُّالسمع ُّوالطاعةُّلكلُّما ُّيقولهُّدونُّأن ُّيسألواُّعماُّإذاُّكان ُّذلكُّ
ُّوحياُّ،أيُّأمراُّتشريعياُّأمُّأنهُّيفُّأمورُّاملعاشُّاليتُّيعولُّفيهاُّعلىُّالرأي ُّواخلربة؟ُّفهمُّأعلمُّبأمورُّدنياهمُّواملرجعُّيكونُّإليهم ُّفيهاُّكماُّ
قالُّتعاىل {ُّ :فاسألواُّأهلُّالذكرُّإنُّكنتمُّالُّتعلمون}[ األنبياءُّ، ]2:وحديثُّتأبريُّالنخلُّرواهُّمسلمُّوغريهُّ،ووردتُّفيهُّثالث ُّرواياتُّ
عندُّمسلم ُّن ذكرهاُّحىت ُّيتبنيُّاملعىنُّمنهاُّ،وهيُّ :
-ُّ8مناهلُّالعرفانُّ يفُّعلومُّالقرآنُّ،حممدُّعبدُّالعظيمُّالزرقانُّ،مكتبةُّنزار ُّمصطفىُّالبازُّ،الرياض8482ُّ،هـ8114ُّ/مُّ) 388ُّ، 380ُّ/ 2(ُّ،بتصرفُّ .
 -ُّ2مناهلُّالعرفانُّيفُّعلومُّالقرآنُّ،حممدُّعبدُّالعظيمُّالزرقانُّ،مكتبةُّنزار ُّمصطفىُّالبازُّ،الرياض8482ُّ،هـ8114ُّ/مُّ) 388ُّ، 380ُّ/ 2(ُّ،بتصرفُّ .
-ُّ3مناهلُّالعرفانُّيفُّ علومُّالقرآنُّ،حممدُّعبدُّالعظيمُّالزرقانُّ،مكتبةُّنزار ُّمصطفىُّالبازُّ،الرياض8482ُّ،هـ8114ُّ/مُّ .) 382ُّ/ 2(ُّ،
 -ُّ4مناهلُّالعرفانُّيفُّعلومُّالقرآنُّ،حممدُّعبدُّالعظيمُّالزرقانُّ،مكتبةُّنزار ُّمصطفىُّالبازُّ،الرياض8482ُّ،هـ8114ُّ/مُّ .) 383ُّ/ 2(ُّ،
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ُُُُُُُُّّّّّّّّ .8عنُّموسىُّبنُّطلحةُّعنُّأبيهُّقال «ُّ:مررتُّمعُّرسولُّاهللُّبقومُّعلىُّرؤوسُّالنخلُّ،فقالُّ:ماُّيصنعُّهؤالء؟ُّفقالواُّ:يلقحونهُّ
ُّ،جيعلونُّالذكرُّيفُّاألنثىُّفيلقحُّ،فقالُّرسولُّاهللُّ:ماُّأظنُّيغينُّذلكُّشيئاُّ،قالُّ:فأخربواُّبذلكُّفتكوهُّ،فأخربُّرسولُّاهللُّبذلكُّ،فقالُّ:
إنُّكانُّينفعهمُّذلكُّفليصنعوهُّ،فإنُّإمناُّظننتُّظناُّفالُّتؤاخذونُّبالظنُّ،ولكنُّإذاُّحدثتكمُّعنُّاهللُّشيئاُّ،فخذواُّبهُّ،فإنُّلنُّأكذبُّ
علىُّاهللُّعزُّوجل»( ُّ )8
اُّ:
عنُّرافعُّبنُّخديجُّ،قال«ُّ:قدمُّنيبُّاهلل ُّ املدينة ُّ،وهمُّيأبرونُّالنخلُّ،يقولونُّ:يلقحونُّالنخلُّ،فقالُّ:ماُّتصنعون؟ُّقالو ُّ
ُّ ُّ .2
كناُّنصنعهُّ،قالُّ:لعلكمُّلوُّملُّتفعلواُّكانُّخرياُّفتكوهُّ،فنفضتُّ،أوُّفنقصتُّ،قالُّ:فذكرواُّذلكُّلهُّ،فقالُّ:إمناُّأناُّبشرُّ،إذاُّأمرتكمُّ
بشيءُّمنُّدينكمُّفخذواُّبهُّ،وإذاُّأمرتكمُّبشيءُّمنُّرأيُّ،فإمناُّأناُّبشرُّ.قالُّعكرمة ُّ:أوُّحنوُّهذاُّقالُّاملعفريُّ:فنفضتُُّّوملُّيشك»( ُّ .)2
ُّ .3عنُّعائشة ُّرضيُّاهلل ُّعنهاُّ،وعن ُّثابتُّ،عنُّأنس ُّ« أنُّالنيب ُّمرُّبقوم ُّيلقحونُّ،فقالُّ:لو ُّملُّتفعلوا ُّلصلحُّ،قالُّ :فخرجُّ
شيصاُّ،فمرُّهبمُّفقالُّ:ماُّلنخلكم؟ُّقالواُّ:قلتُّكذاُّوكذاُّ،قالُّ:أنتمُّأعلمُّبأمورُّدنياكم»( ُّ )3
وبإمعانُّالنظرُّيف ُّال رواياتُّيظهرُّأن ُّاحلديثُّيفُّرواياته ُّالثالثُّملُّيتضمن ُّهنياُّعنُّتأبري ُّالنخلُّ،وكلُّما ُّصدرُّعنه ُّحسبُّ
الروايةُّاألوىلُّقوله«ُّ :ماُّأظنُّيغين ُّذلكُّشيئا» ُّ،وحسب ُّالروايةُّالثانيةُّقوله«ُّ :لعلكمُّلوُّمل ُّتفعلواُّكان ُّخريا»ُّ،وحسبُّالرواية ُّالثالثةُّ
قوله«ُّ:لوُّملُّتفعلواُّلصلح»ُّ .
وقدُّترجمُّالنووي ُّهلذاُّالبابُّبعنوان"ُّ :بابُّوجوبُّ امتثال ُّماُّقالهُّشرعا ُّدونُّماُّذكره ُّمنُّمعايشُّالدنيا ُّعلىُّسبيل ُّالرأي"ُّ.
وهذهُّالتمجةُّتدلُّعلىُّأنُّماُّيذكرهُّالنيبُّمنُّأمورُّالدنياُّوملُّيقصدُّبهُّشيءُّمنُّأمورُّالتشريعُّالُّيدخلُّحتتُّطائلةُّاألمرُّوالنهيُّالشرعيُّ،
ماُّأظنُّيغينُّذلكُّشيئاُّ،فتكوهُّ،فأخربُّرسولُّ
ُّ
إمناُّهيُّأمورُّاملعاشُّاليتُّتكتسبُّباخلربةُّوالتجربةُّ،ولذلكُّقالُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم«ُّ:
ُّ
اهللُّبذلكُّ،فقالُّ:إنُّكانُّينفعهمُّذلكُّفليصنعوهُّ،فإنُّإمناُّظننتُّظناُّ،فالُّتؤاخذونُّبالظنُّ،ولكنُّإذاُّحدثتكمُّعنُّاهللُّشيئاُّفخذواُّ
به»ُّ .
ويفُّرواية «ُّ:إذاُّأمرتكمُّبشيءُّمنُّدينكمُّفخذواُّبه ُّ،وإذاُّأمرتكمُّبشيءُّمنُّرأيُّفإمناُّأناُّبشر»ُّ،ويفُّرواية«ُّ:أنت مُّأعلمُّبأمرُّ
دنياكم» ُّ.قالُّالعلماءُّقولهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم«ُّ:منُّرأي»ُّ أيُّ:منُّأمرُّالدنياُّومعاشهاُّالُّعلىُّا لتشريعُّ،فأماُّماُّقالهُّباجتهاده ُّورآهُّ
شرعاُّجيبُّالعملُّبهُّ،وليسُّإبارُّالنخلُّمنُّهذاُّالنوعُّ،بلُّمنُّالنوعُّالذي ُّ قبلهُّ...قالُّالعلماءُّ:وملُّيكنُّهذاُّالقولُّخرباُّ،وإمناُّكانُّ
ظناُّكماُّبينهُّيفُّهذهُّالرواياتُّ،قالواُّ:ورأيهُّيفُّأمورُّاملعايش ُّوظنهُّكغريهُّ،فالُّميتنعُّوقوعُّمثلُّهذاُّ،والُّنقصُّيفُّذلك"( ُّ .)4
فاملسألةُّإذنُّترجعُّإىلُّالتجربةُّواخل ربةُّوالُّعالقةُّهلاُّبالوحيُّمنُّقريبُّأوُّبعيدُّ،ومنُّاملعلومُّأنُّاألمورُّاليتُّتقومُّعليهاُّمعايشُّ
الناسُّوحيامهمُّالدنيويةُّالُّصلةُّهلاُّبالوحيُّإالُّفيماُّيتصلُّهباُّمنُّحلُّوحرمةُّوإباحةُّ،وأماُّكيفيةُّمزاولتهاُّوالقيامُّهباُّفذلكُّمتوكُّللخ ُّربةُّ
والتجربةُّيزاولوهناُّحسبُّماُّألفواُّوتعودواُّ...ورسولُّاهلل ُّ ملُّتكنُّلهُّسابقةُّخربةُّبتأبريُّالنخلُّ،وملاُّرآهمُّيفعلونُّذلكُّ،قالُّهلمُّ:لوُّتركوهُّ
لصلحُّ،إماُّعلىُّهيئةُّاالستفهامُّ،وإماُّعلىُّاالقتاحُّاملبينُّعلىُّعدمُّالتجربةُّوملُّيكنُّلذلكُّمنُّصلةُّبالتشريعُّالُّأمراُّوالُّهنياُّ ،لذلكُّ
قالُّهلمُّملا ُّتركوهُّوملُّيصلح«ُّ:أنتمُّأعلمُّبأمور ُّدنياكم»ُّ .
وتركهمُّلتأبريُّالنخلُّيدلُّعلىُّشدةُّحبهمُّللنيبُّوقوةُّحرصهمُّعلىُّاتباعُّكلُّماُّيصدرُّعنهُّمنُّقولُّ،سواءُّكانُّحكماُّتشريعياُّ
ايةُّاألوىلُّمنُّقولهُّ«إنُّكانُّينفعهمُّ
ُّ
أوُّملُّيكنُّ،مثُّإنُّالدليلُّعلىُّأنهُّ ملُّينههمُّ،وإمناُّظنُّأنهُّالُّداعيُّلفعلُّذلكُّالتأبريُّ،ماُّوردُّيفُّالرو
ُّ -ُّ8راجع ُّالسنةُّتشريع ُّالزمُّودائمُّ،دُّ.فتحيُّعبدُّالكرميُّ ،دارُّالتوفيقيةُّ،القاهرة8405ُّ،هـ8115ُّ/م ُّ،صُّ 33بتصرف ُّ ،واحلديثُّيفُّصحيحُّمسلمُّ(بشرحُّالنووي)ُّ،كتابُّ:
الفضائلُّ،بابُّ:وجوبُّامتثالُّماُّقالهُّشرعاُّدونُّمـاُّذكـره ُّـُّصلىُّاهللُّعليـهُّوسلـمُّـُّمـنُّمعايــشُّالدنيــاُّ،) 3412ُّ/ 1(ُّ،رقمُّ(ُّ .) 4088
 -ُّ2صحيح ُّمسلمُّ(بشرحُّالنووي)ُّ،كتا بُّ:الفضائلُّ،بابُّ:وجوبُّامتثالُّماُّقالهُّشرعاُّدونُّماُّذكرهُّ منُّمعايشُّالدنياُّ،) 3412ُّ/1(ُّ،رقم ُّ(ُّ .)4082
 -ُّ3صحيح ُّمسلمُّ(بشرحُّالنووي)ُّ،كتابُّ:الفضائلُّ،بابُّ:وجوبُّامتثالُّماُّقالهُّشرعاُّدونُّمـاُّذكـره ُّ مـنُّمعايــشُّالدنيــاُّ،) 3412ُّ/1(ُّ،رقم ُّ(ُّ .) 4083
-ُّ4شرح ُّصحيحُّمسلمُّ،النوويُّ ،حت قيقُّ:عادلُّعبدُّاملوجودُّوعليُّمعوضُّ،مكتبةُّنزار ُّمصطفىُّالبازُّ،مكةُّاملكرمةُّ،ط8422ُّ،2هـ2008ُّ/م ُّ .)3411ُّ/ 8(ُّ،
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ذلكُّفليصنعوه» ُّ،وهبذاُّيتبنيُّأنُّمسألةُّتأبريُّالنخلُّخارجةُّعنُّإطارُّاألحكامُّالشرعيةُّفالُّيقالُّإنُّالنيبُّاجتهدُّفيهاُّوأخطأُّفهوُّمنُّ
أمورُّالدنياُّواملعاشُّالُّأمورُّالدينُّوالتشريعُّ .
رابعاّ.لمّيصدرّعنّالنبي ّ اجتهادّفيّأنواعّالحجّأوّقطعّاإللخر ّأوّموقعّبدرّ :
ّ ّّّ .2القرانّفيّالحجّ:إنُّالنيبُّأرادُّبقوله «ُّ:لوُّاستقبلتُّمنُّأمريُّماُّاستدبرتُّماُّسقتُّاهلدي»( ُّ )8أنُّيؤكدُّعلىُّجوازُّ
القرانُّبنيُّاحلجُّوالعمرة؛ُّوذلكُّألنُّالرسول ُّ أدىُّفريضةُّاحلجُّمرةُّواحدةُّقارناُّ،وأرادُّأنُّيعلمُّاملسلمنيُّأنُّاحلجُّيصحُّقراناُّكانُّأوُّإفُّراداُّ
أوُّمتتعاُّ،ولذلكُّقالُّقولتهُّتلكُّ،فلرمباُّفهمُّالبعضُّمنُّفعلهُّوجوبُّالتمتعُّ،وإنُّكانُّالناسُّمعهُّيفُّحجةُّالوداعُّملُّيقرنواُّكلهمُّكماُّ
النيبُّيفُّذلكُّ
ُّ
قرنُّبلُّمنهمُّمنُّقرنُّاحلجُّبالعمرةُّكماُّفعلُّالنيبُّومنهمُّمنُّأفردُّوأهلُّباحلجُّفقطُّ،ومنهمُّمنُّمتتعُّبالعمرةُّإىلُّاحلجُّ،و
كلهُّشاهد ُّ ،ومقرُّللجميعُّوملُّينكرُّعلىُّأحدُّمنهمُّ،وهذاُّمماُّيدلُّأيضاُّعلىُّأنُّقولهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم«ُّ:لوُّاستقبلتُّمنُّأمريُّ
ماُّاستدبرت ُّ»...ليسُّرجوعاُّعنُّاجتهادُّسابق؛ُّإذُّإنهُّكانُّقدُّأقرُّمنُّأهلُّحبجُّ،أوُّحبجُّوعمرةُّأيُّاملفردُّواملقرنُّ،وملُّينهُّعنُّذلكُّ
معُّكونه ُّشاهداُّومعُّكونهُّقارناُّ ،فك يفُّيقالُّ :إنهُّرجوع ُّعنُّاجتهاد ُّخاطئُّمعُّأنه ُّتأكيدُّملا ُّسبقُّإقراره ُّومعُّأنه ُّليسُّمما ُّيوصفُّ
باالجتهاد ُّحىتُّحيكمُّعليه ُّبالصوابُّواخلطأُّ،ومنُّالذيُّحيكمُّعلىُّاجتهاده ُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم؟ ُّ
أقرهمُّالنيبُّوملُّينكرُّعلىُّأحدُّ
ُّ
اعُّالثالثةُّو
ُّ
وحىتُّيتبنيُّاألمرُّنوضحُّبشيءُّمنُّاإلجيازُّأنواعُّاحلجُّ،وأنُّالصحابةُّقدُّفعلواُّاألنو
منهمُّ،مماُّيدلُّعلىُّأهناُّكانتُّموجودةُّمجيعا ُّيفُّحجةُّالنيبُّوأنُّقوله ُّبعدُّذلك «ُّ:لوُّاستقبلتُّمن ُّأمريُّماُّاستدبرت ُّ »...مل ُّيكنُّ
رجوعاُّعنُّاجتهادُّخاطئُّبلُّتأكيداُّملاُّسبقُّأنُّأقرهُّعامُّحجةُّالوداعُّ،فقدُّروىُّالبخاريُّعنُّعائشةُّرضيُّاهللُّعنهاُّقالت«ُّ:خرجناُّ
معُّرسولُّاهللُّعامُّحجةُّالوداعُّ،فمناُّمنُّأهلُّبعمرةُّ،ومناُّمنُّأهلُّحبجةُّوعمرةُّ،ومناُّمنُّأهلُّباحلجُّ،وأهلُّرسولُّاهللُّباحلجُّ،فأماُّمنُّ
أهلُّباحلج ُّأوُّمجعُّاحلجُّوالعمرةُّملُّحيلواُّحىتُّكانُّيومُّالنحر»( ُّ .)2
ويفُّروايةُّأخرىُّللبخ اريُّأيضاُّعنُّعائشةُّقالتُّ:خرجناُّمعُّالنيبُّيفُّحجةُّالوداعُّ،فمناُّمنُّأهلُّبعمرةُّ،ومناُّمنُّأهلُّحبجُّ،
فقدمناُّمكةُّ،فقالُّرسولُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم «ُّ:منُّأحرمُّبعمرةُّوملُّيهدُّفليحللُّ،ومنُّأحرمُّبعمرةُّوأهدىُّفالُّحيلُّحىتُّحيلُّبنحرُّ
هديهُّ،ومنُّأهلُّحبجُّفليتمُّحجهُّ .)3 (»...
ومنُّهذهُّاألحاديثُّالصحيحةُّيتبنيُّأنُّالنيبُّحجُّقارناُّ،إالُّأنهُّأمرُّمنُّكانُّقدُّحجُّمنُّأصحابهُّوملُّيسقُّاهلديُّأنُّيتحللُّ
وأنُّجيعلهاُّعمرةُّ،أماُّهوُّفلمُّيتحلل؛ُّألنهُّقدُّساقُّاهلديُّولبدُّرأسهُّ،وقدُّأخذُّبعضُّالعلماءُّأنُّالتمتعُّهوُّأفضلُّأن ُّواع ُّ احلجُّوهوُّ
قول ُّابن ُّعباس؛ ُّألن ُّالنيب ُّ ُّمتناهُّكما ُّيف ُّاحلديث ُّالذي ُّمعنا «ُّ :لو ُّاستقبلت ُّمن ُّأمري ُّما ُّاستدبرت ُّألحللت ُّوجلعلتها ُّعمرة»( ُّ،)4
واملقصودُّأنُّيتمتعُّباحلج ُّإىلُّالعمرةُّ .
ومنُّمجلةُّهذهُّاألحاديث ُّيتضحُّأنُّاحلجُّوالعمرة ُّعلىُّثالثةُّأقسام ُّ :األولُّ :اإلقرانُّ :وذلكُّبأنُّيليب ُّباحلجُّوالعمرةُّمعا ُّفإذاُّ
وصلُّإىلُّمكةُّطافُّوسعىُّ ،وظلُّعلىُّإحرامهُّحىت ُّينتهيُّمنُّأعمالُّالعمرة ُّواحلجُّمعا ُّ،الثانُّ:التمتعُّ :وصفتهُّأنُّيهلُّبالعمرة ُّيفُّ
أشهرُّاحلجُّ«لبيكُّاللهمُّبعمرة»ُّعلىُّأنُّحيجُّيفُّنفسُّالعامُّ،فإذاُّانتهىُّمنُّأداءُّ العمرةُّحتللُّفحلقُّشعرهُّأوُّقصرهُّ،ولبسُّثيابهُّوأبيحُّ
الثالثُّ:اإلفرادُّ :وهو ُّأنُّ
ُّ
لهُّكلُّشيءُّكانُّحمظوراُّعليهُّبسببُّاإلحرامُّفإذاُّكانُّيومُّالتويةُّ(وهوُّالثامنُّمنُّذيُّاحلجة)ُّأهلُّباحلجُّ،
يهلُّعندُّامليقاتُّباحلج ُّفقطُّويبقىُّحمرماُّحىتُّتنتهي ُّأعمالُّاحلج( ُّ .)5
 -ُّ8صحيح ُّالبخاري ُّ(بشرحُّفتحُّالباري)ُّ،كتابُّ:البيهقيُّ(ُّ،) 238ُّ/83رقم ُّ(ُّ.) 2221صحيحُّمسلمُّ(بشرحُّالنووي)ُّ،كتابُّ:احلجُّ،) 8104ُّ/ 5(ُّ،رقمُّ(.)2113
 -ُّ2صحيح ُّالبخاري ُّ(بشرحُّفتحُّالباري)ُّ،كتابُّ:احلجُّ،) 413ُّ/3(ُّ،رقمُّ(ُّ.) 8542صحيحُّمسلمُّ(بشرحُّالنووي)ُّ،كتابُّ:احلـجُّ،) 8102ُّ/5(ُّ،رقم ُّ(ُّ .)2141
 -ُّ3صحيح ُّالبخاري ُّ(بشرحُّفتحُّالباري)ُّ،كتابُّ:احليضُّ،) 411ُّ/8(ُّ،رقمُّ(ُّ.) 381صحيحُّمسلمُّ(بشرحُّالنووي)ُّ،كتابُّ:احلج ُّ(ُّ،) 8100ُّ/5رقمُّ(ُّ .)2143
 -ُّ4صحيح ُّالبخاري ُّ(بشرحُّ فتحُّالباري)ُّ،كتابُّ:التمينُّ،بابُّ:قولُّالنيبُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم"ُّ:لوُّاستقبلت ُّمنُّأمريُّ،) 238ُّ/ 83(ُّ،"...رقمُّ(ُّ .) 2221
 -ُّ5متامُّاملنةُّيفُّفقهُّالكتابُّوصحيحُّالسنةُّ،عادلُّبنُّيوسفُّالعزازيُّ ،دارُّالعقيدةُّ،القاهرةُّ،ط8422ُّ، 3هـ2004ُّ/مُّ .) 348ُّ،340ُّ/2(ُّ،
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وهكذاُّطابتُّنفوسُّاحلجاجُّالذينُّأدواُّالفريضةُّبأيةُّطريقةُّمنُّهذهُّالطرقُّالثالثُّ،والُّخطأُّهناُّيفُّأيُّنوعُّ،بلُّهوُّتشريعُّ
إسالميُّعظيمُّالشأنُّ،ولوُّكانُّمثةُّخطأُّلنهىُّالنيبُّعنُّالقرانُّلكنهُّملُّينهُّعنهُّ،والُّيزالُّاملسلمونُّحيجونُّقارننيُّإىلُّيومناُّهذاُّ،د ُّونُّ
أدىنُّنكريُّمنُّأحدُّ،قوالُّواحدا( ُّ )8
ّّّّ .0مسألةّاإللخر ّ:أماُّفيماُّيتعلقُّبزعمهمُّأنُّالنيبُّرجعُّعنُّرأيهُّيفُّقطعُّشجرُّاإلذخرُّ،فاحلقُّأنهُّملُّينهُّعنهُّابتداءُّلريجعُّ
عنُّهذاُّالنهي ُّ،وكانُّنصُّكالمهُّيفُّهذهُّاملسألةُّأنهُّقالُّعنُّمكة «ُّ:الُّخيتلىُّخالهاُّ،والُّيعضدُّشجرهاُّ،والُّينفرُّصيدهاُّ،والُّتلتقطُّ
لقطتهاُّإالُّملعرفُّ.فقالُّالعباسُّرضيُّاهللُّعنهُّ:إالُّاإلذخرُّلصاغتناُّوقبورناُّ،فقالُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّ:إالُّاإلذخر»( ُّ)2فهلُّيفيدُّهذاُّ
يصدرُّاحلكمُّ،ويسكتُّقليالُّ،
ُّ
هنيُّعنُّقطعُّاإلذخرُّ،أوُّأنُّالنيبُّأخطأُّيفُّاجتهادهُّوصححُّلهُّالعباسُّرضيُّاهللُّعنه؟ُّولقدُّكانُّالنيب ُّ
مثُّ يستثينُّمنهُّماُّيشاءُّ،وكثرياُّماُّفعلُّهذاُّ،ومنُّذلكُّقوله «ُّ:واهللُّألغزونُّقريشاُّ،واهللُّألغزونُّقريشاُّ،واهللُّألُّغزونُّقريشاُّ،مث ُّقالُّ:إنُّ
شاءُّاهلل»( ُّ .)3
ك ذلكُّفالعباس ُّ طلبُّاستثناء ُّاإلذخرُّحلاجةُّالناسُّإليهُّ ،فاستكملُّالنيبُُّّكالمهُّقائال«ُّ:إالُّاإلذخر»ُّ .فليسُّيف ُّهذا ُّاجتهادُّ
منُّالنيبُّوإمناُّهوُّتشريعُّمنهُّوالُّيشتطُّيفُّاالستثناءُّأنُّينويهُّمنُّأولُّالكالمُّ،وقبلُّفراغه؛ُّألنُّالنيبُّلوُّكانُّناوياُّالستثناءُّاإلذخر ُّمنُّ
أولُّكالمهُّ،أوُّقبلُّمتامهُّ،ملُّيتوقفُّاستثناؤهُّلهُّعلىُّسؤالُّالعباسُّلهُّذلكُّ،وإعالمهُّأهن مُّالُّبدُّهلمُّمنهُّلقينهمُّوبيومهم( ُّ )4وهذاُّبالُّ
ريبُّفيهُّمنُّالفقهُّوتعليمُّاألمةُّأنُّاحلاكمُّواجملتهدُّقدُّينسىُّأمراُّويذكرهُّأحدُّمنُّالناسُّبهُّ،فيستذكرُّويستدركُّاألمرُّ،وماُّكانُّسهوهُّ
يفُّالصالةُّمنُّاهللُّإالُّإرشاداُّوتربيةُّوتعليماُّلألمةُّمنُّبعدهُّ .
ّّّّ .8موقعّالجيشّفيّغزوةّبدرّ:أ ماُّعنُّاختيارهُّملكانُّنزولُّجيشهُّيفُّمعركةُّبدرُّفإنُّاحلديثُّالذيُّرويُّعنُّاحلبابُّبنُّ
املنذرُّضعيفُّ،رواهُّابنُّإسحاقُّ،قالُّ:حدثتُّعنُّرجالُّمنُّبينُّسلمةُّأهنمُّذكرواُّأنُّاحلبابُّبنُّاملنذرُّبنُّاجلموحُّ،قالُّ:ياُّرسولُّاهللُّ
أرأيتُّهذا ُّاملنزلُّ ،أمنزالُّأنزلكه ُّاهلل ُّليس ُّلناُّأن ُّنتقدمه ُّوال ُّنت أخرُّعنهُّ ،أم ُّهوُّالرأي ُّواحلرب ُّواملكيدة؟ ُّقالُّ:بل ُّهو ُّالرأي ُّواحلربُّ
واملكيدةُّ.فقالُّ:ياُّرسولُّاهللُّ،فإنُّهذاُّليسُّمبنزلُّ،فاهنضُّبالناسُّحىتُّنأيتُّأدىنُّماءُّمنُّالقومُّ،فننزلهُّمثُّنغور ُّماُّوراءهُّمنُّالقلبُّمثُّ
نبينُّعليهُّحوضاُّفنملؤهُّماءُّ،مث ُّنقاتلُّالقومُّ،فنشربُّوالُّيشربونُّ ،فقالُّرس ولُّاهللُّصلىُّاهلل ُّعليهُّوسلمُّ:لقدُّأشرتُّبالرأيُّ .فنهضُّ
رسولُّاهللُّومنُّمعهُّمنُّالناسُّ،فسارُّحىتُّإذاُّأتىُّأدىنُّماءُّمنُّالقومُّنزلُّعليهُّ،مثُّأمرُّبالقلبُّفغورتُّ،وبىنُّحوضاُّعلىُّالقليبُّالذيُّ
نزلُّعليه ُّفملئُّماءُّ،مثُّقذفواُّفيهُّاآلنية"( ّ )5
وهذاّالحديثّضعفهّاإلمامّاأللبانيّلجهالةّال ّواسطةّبينّابنّإسحاقّوالرجالّمنّبنيّسلمة( ّ)9ولوُّافتضناُّجدالُّصحتهُّ
فإنهُّالُّتقومُّبهُّحجةُّعلىُّأنُّالنيبُّاجتهدُّوأخطأُّمثُّرجعُّعنُّاجتهادهُّإىلُّرأيُّاحلباب؛ُّإذُّليسُّرأياُّللنيبُّأوُّاختياراُّمنهُّ،والدليلُّعلىُّ
ذلكُّأنُّاحلبابُّبنُّاملنذرُّعندماُّسألُّالنيبُّقائال«ُّ:ياُّرسولُّاهللُّ،أرأيت ُّ هذاُّاملنزلُّ،أمنزالُّأنزلكهُّاهللُّ،ليسُّلناُّأنُّنقدمهُّوالُّنتأخرُّ
عنه؟ُّأمُّهوُّالرأيُّواحلربُّواملكيدة»( ُّ .)2
أجابهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّ«إنهُّالرأيُّواحلربُّواملكيدة» ُّ.وملُّيقلُّإنهُّرأييُّأيُّماُّتطلبتهُّاحلربُّومكيدةُّاألعداءُّ ُّ،وليسُّرأياُّ
شخصياُّللنيبُّوملاُّعرضُّاحلبابُّرأيهُّفضلهُّالنيبُّوالُّريبُّأنُّهذاُّاملوقفُّالُّصلةُّلهُّباجتهاد اتُّالنيبُّوالُّبالعصمة؛ُّألنُّالنيبُّ ملُّجيتهدُّ
-ُّ8كيفُّ وملاذاُّالتشكيك ُّيفُّال سنة؟ُّ،دُّ.أمحدُّعبدُّالرمحنُّ ،مكتبة ُّوهبةُّ،مصرُّ،ط8421ُّ،8هـ2005ُّ/م ُّ،صُّ 83بتصرفُّ .
 -ُّ2صحيح ُّالبخاري ُّ(بشرحُّفتحُّالباري)ُّ،كتابُّ:اجلنائزُّ،) 253ُّ/3(ُّ،رقمُّ(ُّ.) 8341صحيح ُّمسلمُّ(بشرحُّالنووي)ُّ،كتابُّ:احلجُّ،) 2801ُّ/5(ُّ،رقمُّ(ُّ .) 3244
 -ُّ3صحيحُّ:أخرجه ُّأبوُّداودُّيفُّسننه ُّ(بشرحُّعونُّاملعبود)ُُّّ،كتابُّ:األميانُّ والنذورُّ،بابُّ:احلالفُّيستثين ُّبعدماُّيتكلمُّ،) 881ُّ/1(ُّ،رقم ُّ(ُّ.) 3328وصححهُّاأللبانُّيفُّ
صحيحُّوضعيفُّسننُّأيبُّداودُّبرقم ُّ(ُّ .)2188
 -ُّ4زاد ُّاملعادُّيفُّهديُّخريُّالعبادُّ،ابنُّقيمُّاجلوزيةُّ،حتقيقُّ:شعيبُّاألرنؤوطُّ،مؤسسةُّالرسالةُّ،بريوتُّ،ط8405ُّ،1هـ8115ُّ/مُّ .)454ُّ/3(ُّ،
 ُّ -ُّ5السريةُّالنب ويةُّ،ابنُّهشامُّ،حتقيقُّ:حممدُّبيوميُّ،دارُّاحلرم ُّللتاثُّ،القاهرةُّ،ط8484ُّ،8هـ8115ُّ/مُّ .)810ُّ/2(ُّ،
 -ُّ4فقهُّالسريةُّ،الغزايلُّ،حتقيقُّ:األلبانُّ،دارُّالدعوةُّ،اإلسكندريةُّ ،ط8428ُّ،4هـ2000ُّ/مُّ،هامشُّصُّ .811
 -ُّ2السريةُّالنب ويةُّ،دُّ.عليُّحممدُّحممدُّالصاليبُّ،دارُّالفجرُّ،القاهرةُّ،ط8424ُّ،8هـ2003ُّ/مُّ .) 83ُّ/ 2(ُّ،
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هناُّومنُّمثُّملُّخيطئُّ،وإمناُّكانتُّمهمته ُّ هيُّاختيارُّاألصلحُّمنُّاآلراءُّ،فإنُّكانُّمثةُّاجتهادُّمنهُّفهوُّاختيارهُّلرأيُّاحلبابُّوأخذهُّبهُّ،
ُّ
وهوُّاجتهاد ُّصائبُّموفقُّالُّريبُّ .
ومماُّجتدرُّاإلشارةُّإليهُّهناُّأنُّأمورُّاحلربُّواملكيدةُّهيُّمنُّبابُّالسياسةُّواملعايشُّاليتُّالُّنصُّفيهاُّوالُّوحيُّعلىُّالتفاصيلُّ،
وإمناُّوردتُّفيهاُّقواعدُّكليةُّصاحلةُّلكلُّزمانُّومكانُّوكلُّحالُّ،وتركتُّالتفاصيلُّاجلزئيةُّألهلُّاخلربةُّيفُّكلُّعصرُّومصرُّ،وهمُّاملوكولُّ
إليهمُّاالجتهادُّفيهاُّألهنمُّأهلُّالذكرُّيفُّذلكُّكماُّقالُّتعاىل {ُّ :فاسألواُّأهلُّالذكرُّإنُّكنتمُّالُّتعلمون}[ األنبياءُّ، ]2:وهلذاُّقالُّالنيبُّ
للحباب«ُّ:بلُّهوُّالرأيُّواحلربُّواملكيدة» ؛ُّأيُّليسُّهذاُّمنُّأمورُّالتشريعُّاليتُّالُّاجتهادُّمعهاُّبلُّهوُّمنُّاألمورُّاليتُّجيبُّاالجتهادُّ
والتشاورُّبشأهناُّمعُّأهلُّالرأيُّواخلربةُّ.واهللُّأعلمُّ .
ُُُُُُُّّّّّّّ وعليهُّفاملسائلُّالثالثُّالسابقةُّليستُّمنُّاجتهاد ُّالنيبُّيفُّشيءُّ،ومنُّمثُّفالُّجمالُّللحك مُّعليها ُّووصفها ُّباخل طأُّأوُّالصوابُّ .
خامساّ.بناء ّالنبي  ّ قواعدّالقضاءّ :
إنُّاحلكمةُّمنُّقولهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم «ُّ:فمنُّقضيتُّلهُّمنُّحقُّأخيهُّشيئا»ُّهيُّإرساءُّملبادئُّالقضاءُّمنُّاعتمادُّالقضاةُّ
علىُّاحلججُّوقرائنُّاحلالُّالظاهرةُّ،واحلديثُّكماُّجاءُّيفُّروايةُّالبخاريُّعنُّأمُّسلمةُّرضيُّاهللُّعنهاُّأنُّرسولُّاهللُّقال«ُّ:إنكمُّختتصمونُّ
إيلُّ،ولعلُّبعضكمُّأنُّيكونُّأحلنُّحبجتهُّمنُّبعضُّ،فأقضيُّلهُّعلىُّحنوُّمماُّأمسعُّمنهُّ،فمنُّقطعتُّلهُّمنُّحقُّأخيهُّشيئاُّ،فالُّيأخذه؛ُّ
فإمنا ُّأقطعُّلهُّبهُّقطعةُّمنُّالنار»( ُّ .)8
أفادُّالعلماءُّمنُّقولهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم «ُّ:فمنُّقضيتُّلهُّمنُّحقُّأخيهُّشيئا»ُّ أنهُّيرسيُّمبدأُّهاماُّمنُّمبادئُّالقضاءُّيفُّ
اإلسالمُّ،وهوُّاعتمادُّالقضاةُّيف ُّحكمهمُّعلىُّاحلججُّالظاهرةُّ،وقرائنُّاحلالُّالواضحةُّ،دونُّاالستنادُّإىلُّاإلهلامُّ،فمنُّ املقاصدُّالربانيةُّ
منُّإرسالُّالنيب ُّ أنُّيكونُّقدوةُّيقتدىُّبهُّ،قالُّعزُّوجل {ُّ :لقدُّكانُّلكمُّيفُّرسولُّاهللُّأسوةُّحسنة} ُّ[ األحزابُّ،]28ُّ:وهذاُّيقتضيُّ
أنُّتكونُّسنتهُّمنهجا ُّللحياةُّ ،وأالُّيكونُّهباُّماُّالُّيستطيعُّالبشرُّالعاديونُّتطبيقهُّ .
وألنُّالغيبُّمنُّعلمُّاهللُّقدُّيطلعُّعليهُّأحدُّرسلهُّ،دونُّسائرُّالبشرُّ،قالُّعزُّوجل{ُّ :عاملُّالغيبُّفالُّيظهرُّعلىُّغيبهُّأحداُّ
(ُّ) 24إالُّمنُّارتضىُّمنُّرسول} ُّ[ اجلن ُّ ]22:شرعُّاهللُّلنبيهُّأنُّحيكمُّبالظاهرُّوقرائنُّاألحوالُّدونُّاالستنادُّإىلُّاإلهلام؛ُّألنهُّتعاىل ُّيريدُّ
أنُّيرسيُّمنهجُّالقضاءُّيفُّاإلسالمُّ،ويضمنُّدميومةُّهذاُّاملنهجُّإىلُّأنُّيرثُّاهللُّاألرضُّومنُّعليهاُّ،فشرعُّاحلكمُّبالظاهر؛ُّألنُّاإلهلامُّ
الُّيتيسر ُّلكلُّقاضُّ،وإمناُّهوُّمنُّخصوصيات ُّالنبوةُّ .
وهذاُّماُّأرادُّأنُّيؤكدهُُّّبقوله «ُّ:إنكمُّختتصمونُّإيلُّولعلُّبعضكمُّأنُّيكونُّأحلنُّحبجتهُّمنُّبعضُّ،فأقضيُّلهُّعلىُّحنوُّمماُّ
ُّاألمةُّ
أمسعُّمنهُّ،فمنُّقطعتُّلهُّمنُّحقُّأخيهُّشيئاُّفالُّيأخذهُّ،فإمنا ُّأقطعُّلهُّبهُّقطعةُّمنُّالنار»(  ُّ )2فهوُّبذلكُّمؤصلُّملنهجُّحياة ُّ
كاملةُّيفُّبالدُّمتاميةُّالُّجيمعهاُّإالُّدينُّاإلسالمُّ،جاءُّيفُّفتحُّالباري"ُّ:قالُّابنُّالتنيُّ:هوُّأيُّاحلديث ُّخطابُّللمقضيُّلهُّ،ومعناهُّ:
ُّ
3
أنهُّأعلمُّمنُّنفسهُّهلُّهوُّحمقُّأمُّمبطل؟ُّفإنُّكانُّحمقاُّفليأخذهُّ،وإنُّكانُّمبطالُّفليتكهُّفإنُّاحلكمُّالُّينقلُّاألصلُّعماُّكانُّعليه"( )ُّ .
ثمّلكرّابنّحجرّعدةّفوائدّفيّهذاّالحديث ّنذكرّمنهاّ :
ُُُُُُُُّّّّّّّّ إمثُّمنُّخاصم ُّيفُّباطلُّحىتُّاستحقُّبهُّيفُّالظاهرُّشيئا ُّهوُّيفُّالباطنُّحرامُّعليهُّ .
ُّ أنُّمنُّاحتالُّألمرُّباطلُّبوجهُّمنُّوجوهُّاحليلُّحىتُّيصريُّحقاُّيفُّالظاهرُّوحيكمُّلهُّبهُّأنهُّالُّحيلُّلهُّتناولهُّيفُّالباطنُّوالُّيرتفعُّ
عنهُّاإلمثُّباحلكمُّ .
 -ُّ8صحيح ُّالبخاري ُّ(بشرحُّفتحُّالباري)،كتابُّ:الشهاداتُّ،) 340ُّ/ 5(ُّ،رقمُّ(ُّ.) 2410صحيح ُّمسلمُّ(بشرحُّالنووي)ُّ،) 2441ُّ/4(ُّ،رقم ُّ(ُّ .)4313
 -ُّ2صحيح ُّالبخاري ُّ(بشرحُّفتحُّالباري)ُّ،كتابُّ:املظاملُّ،) 821ُّ/5(ُّ،رقمُّ(ُّ.) 2451صحيحُّمسلمُّ(بشرحُّالنووي)ُّ،كت ابُّ:األقضيةُّ،) 2441ُّ/4(ُّ،رقمُّ(ُّ .)4313
 ُُّّ3فتحُّالباري ُّبشرحُّصحيحُّالبخاريُّ ،ابنُّحجرُّ ،حتقيقُّ:حمبُّالدينُّاخلطيبُّوآخرينُّ،دارُّالريانُّللتاثُّ،القاهرةُّ،ط8402ُّ،8هـ8112ُّ/م ُّ .)814ُّ/83(ُّ،
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ذلكُّمعُّأنهُّ
ُّ
ُّ ُّمثُّذكرُّاحلكمةُّيفُّقضاءُّالنيبُّبالظاهرُّمعُّأنُّاهللُّقادرُّأنُّيطلعهُّعلىُّبواطنُّاألمورُّوحقائقهاُّ،فقال"ُّ:واحلكمةُّيفُّ
كانُّميكنُّإطالعهُّبالوحيُّعلىُّكلُّحكومة ُّ أنهُّملاُّكانُّمشرعاُّكانُّحيكمُّمباُّشرعُّللمكلفنيُّويعتمدهُّاحلكامُّبعدهُّ،ومنُّمثُّقال«ُّ:إمناُّ
أناُّبشر» ُّ ،أيُّ :يف ُّاحلكم ُّمبثلُّماُّكلفوا ُّبه"ُّ ،وإىل ُّهذهُّالنكتة ُّأشار ُّاملصنف ُّ(البخاري) ُّبإيرادهُّحديث ُّعائشة ُّيف ُّقصة ُّابن ُّوليدةُّ
زمعة ُّ( ُّ، )8حيثُّحكمُّبالولدُّلعبدُّبنُّزمعةُّوأحلقهُّبزمعةُّ،مثُّملاُّرأىُّشبههُّبعتبةُّأمرُّسودةُّأنُّحتتجبُّمنهُّاحتياطاُّ،ومثلهُّقولهُّيفُّقصةُّ
املتالعننيُّملاُّوضعتُّاليتُّلوعنتُّولداُّيشبهُّالذيُّرميتُّبه«ُّ:لوالُّاألميانُّلكانُّيلُّوهلاُّشأن»( ُّ)2فأشارُّ البخاريُّرمحهُّاهللُّإىلُّأنُّالنيبُّ
حكمُّيفُّابنُّوليدةُّزمعةُّبالظاهرُّ،ولوُّكانُّيفُّنفسُّاألمرُّليسُّمنُّزمعةُّوالُّيسمىُّخطأُّيفُّاالجتهادُّوالُّهوُّمنُّمواردُّاالختالفُّ،
وسبقُّالبخاريُّإىلُّذلكُّالشافعيُّفإنهُّملاُّتكلمُّيفُّحديثُّالبابُّقال"ُّ:وفيهُّأنُّاحلكمُّبنيُّالناسُّيقعُّعلىُّماُّيسمعُّم نُّاخلصمنيُّمباُّ
لفظواُّبهُّ،وإنُّكانُّميكنُّأنُّيكونُّيفُّقلوهبمُّغريُّذلكُّ،وأنهُّالُّيقضيُّعلىُّأحدُّبغريُّماُّلفظُّبهُّ...ولعلُّالسرُّيفُّقوله"ُّ:إمناُّأناُّبشر"ُّ
امتثالُّقولُّاهللُّتعاىل {ُّ :قلُّإمناُّأناُّبشرُّمثلكم} ُّ[ الكهف ُّ ،]880ُّ:أيُّيفُّإجراءُّاألحكامُّعلىُّالظاهرُّالذيُّيستويُّفيهُّمجيعُّاملكلفنيُّ
فأمرُّأن ُّحيكم ُّمبثل ُّما ُّأمرواُّأن ُّحيكموا ُّبهُّ ،ليتم ُّاالقتداء ُّبهُّ،وتطيب ُّنفوس ُّالعباد ُّلالنقياد ُّإىلُّاألحكام ُّالظاهرة ُّمن ُّغري ُّنظر ُّإىلُّ
الباطنُّ .)3 ("ُّ...
وقالُّاإلمامُّالنوويُّيفُّشرحهُّهلذاُّاحلديث"ُّ:وقولهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم«ُّ:إمناُّأناُّبشر»ُّمعناهُّ:التنبيهُّعلىُّحالةُّالبشريةُّ،وأنُّ
البشرُّالُّيعلمونُّمنُّالغيبُّوبواطنُّاألمورُّشيئاُّإالُّأنُّيطلعهمُّاهللُّتعاىلُّعلىُّشيءُّمنُّذلكُّ،وأنهُّجيوزُّعليهُّيفُّأمورُّاألحكامُّماُّجيوزُّ
عليهمُّ،وأنهُّإمناُّحيكمُّبنيُّالناسُّبالظاهرُّ،واهللُّيتوىلُّالسرائرُّفيحكمُّبالبينةُّوا ليمنيُّوحنوُّذلكُّمنُّأحكامُّالظاهرُّمعُّإمكانُّكونهُّيفُّ
الباطنُّخالفُّذلكُّ،ولكنهُّإمناُّكلفُّاحلكمُّبالظاهرُّ...ولوُّشاءُّاهللُّتعاىلُّألطلعهُّعلىُّباطنُّأمرُّاخلصمنيُّ،فحكمُّبيقنيُّنفسهُّمنُّ
غريُّحاجةُّإىلُّشهادةُّأوُّمينيُّ،لكنُّملاُّأمرُّاهللُّتعاىلُّأمتهُّباتباعهُّواالقتداءُّبأقوالهُّوأفعالهُّوأحكامهُّأجرىُّلهُّحكمهمُّيف ُّعدمُّاالطالعُّ
علىُّباطن ُّاألمورُّ،ليكون ُّحكمُّاألمة ُّيفُّذلك ُّحكمهُّ،فأجرى ُّاهلل ُّتعاىلُّأحكامه ُّعلىُّالظاهر ُّالذيُّيستوى ُّفيهُّهو ُّوغريه؛ ُّليصحُّ
االقتداءُّبهُّ،وتطيبُّنفوسُّالعبادُّلالنقياد ُّلألحكامُّالظاهرةُّمنُّغريُّنظرُّإىلُّالباطنُّواهللُّأعلم"( ُّ )4
وحلكمةُّاهللُّالعظي مةُّفقدُّأصلُّنبيهُّمنهجُّاحلياةُّامل يسرُّلكلُّمنُّيأيتُّبعدهُّوحفظُّعصمتهُّيفُّالوقتُّنفسهُّمنُّأنُّمتسُّ ،لكنُّ
الفهمُّاخلاطئُّللحديثُّمعُّخبثُّالغرضُّكاناُّوراءُّهذاُّالطعنُّيفُّشخصُّالنيبُّومنُّمثُّيفُّسنتهُّ،ولكنُّهيهاتُّأنُّيضرُّغبارهمُّالسماءُّ
وقدُّتعهدُّاهللُّحبفظُّدينهُّممثالُّيفُّالقرآنُّالكرميُّوالسنةُّالنبويةُّ .
الخالصة ُّ :إن ُّالنيبُّمعصومُّيفُّاجتهادهُّ ،فإماُّأنهُّالُّخيطئُّابتداءُّ ،وإماُّأنهُّالُّيقر ُّعلىُّخطأُّإنُّوقع ُّمنهُّ(لوُّجازُّلنا ُّأنُّ
نسميهُّخطأ)ُّفيأيتُّالتصويبُّوالسدادُّمنُّاهللُّلرسوله؛ُّألنُّاهللُّماُّكانُّليتكُّخطأُّيقعُّمنُّنبيهُّاملبل غُّعنهُّوالُّيصوبهُّ،فتقعُّاألمةُّفيهُّ،
إنُّهللُّ حكما ُّجليلةُّيفُّاجتهاداتُّالنيبُّوجمانبةُّبعضها ُّلألوىلُّ،منهاُّأنهُّأرادُّأنُّيوضحُّأنُّاالجتهادُّجائزُّ ،ومنهاُّتقرير ُّبشريةُّالنيبُّ .
ُُُّّّ ُُّّ ُّ ملُّخيطئُّالنيبُّيفُّمصريُّأسرىُّبدرُّ،وإمناُّجانبُّاألوىلُّواألحسنُّإىلُّاحلسنُّ،فأرشدهُّاهللُّلألوىلُّ،ويفُّهذاُّدليلُّعلىُّعنايةُّاهللُّ
ُّ،وتأبريُّالنخلُّمنُّأمورُّاملعاشُّاليتُّتؤخذُّباخلربةُّوالرأيُّ،والنيبُّملُّينهُّعنُّتأبريهاُّ،وإمناُّ
بالسنةُّالنبوية؛ُّ لتأيتُّعلىُّأكملُّالوجوهُّوأصوهبا ُّ
أبدىُّرأيهُّيف ُّأمورُّاملعاش ُّاليتُّليست ُّبوحيُّ،واليتُّال ُّتوصفُّباالجتهاد ُّمبعناهُّالشرعيُّ ،ومنُّمثُّال ُّحيكمُّعليها ُّباخلطأُّأو ُّالصوابُّ
-ُّ8يقصدُّاحلديث ُّالثانُّالذيُّأوردهُّالبخاري ُّيفُّهذاُّالبابُّعنُّعائشةُّأهناُّقالتُّ«ُّ:كا نُّعتبةُّبنُّأيبُّوقاصُّعهدُّإىلُّأخيه ُّسعدُّبنُّأيبُّوقاصُّأنُّابنُّ وليدةُّزمعةُّمينُّ
ليدةُّأيبُّولدُّعلىُّفراشهُّ،فتساوقاُّإىلُّرسول ُّ
ُّ
فأقبضهُّإليكُّ،فلماُّكانُّعامُّالفتحُّأخذه ُّسعدُّفقالُّ:ابنُّأخيُّ،قدُّكا نُّعهدُّإيلُّفيهُّ،فقامُّإليهُّعبدُّبنُّزمعةُّ،فقالُّ:أخي ُّ وابنُّ و
اهللُّـُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّـُّفقالُّسعدُّ:يا ُّ رسولُّاهللُّ،ابنُّأخيُّ،كانُّعهدُّإيلُّفيهُّ،وقالُّعبدُّبنُّزمعةُّ:أخي ُّ وابنُّ وليدة ُّأيبُّ ولدُّعلىُّفراشهُّ،فقالُّرسولُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّ
وسلمُّ:هوُّلكُّياعبدُّبنُّزمعةُّ،مثُّقالُّرسولُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّ:ال ولدُّللفراش ُّ،وللعاهرُّاحلجرُّ،مثُّقالُّلسودةُّبنتُّزمعةُّ:احتجيبُّمن هُّملاُّرأى ُّشب ههُّبعتبةُّ،فماُّرآهاُّ
حىتُّلقيُّاهللُّتعاىلُّ»[ ُّ.صحيحُّالبخاري ُّ(بشرحُّفتح ُّالباري)ُّ،كتابُّ:األحكامُّ،بابُّ:منُّقضىُّلهُّحبقُّأخيهُّفالُّيأخذهُّ،) 814ُّ/83(ُّ ،رقمُّ(ُّ .]) 2812
 -ُّ2صحيحُّ:أخرجه ُّأمحدُّيفُّمسندهُّ،مسندُّبينُّهاشمُّ،مسندُّعبدُّاهللُّبنُّالعباسُّ،) 4ُّ/4(ُّ،رقمُّ(ُّ.) 2838وصححهُّأمحدُّشاكرُّيفُّتعليقهُّعلىُّاملسندُّ .
 -ُّ3فتح ُّالباري ُّبشرحُّصحيحُّالبخاريُّ ،ابنُّحجرُّ ،حتقيقُّ:حمبُّالدينُّاخلطيبُّوآخرينُّ،دارُّالريانُّللتاثُّ،القاهرةُّ،ط8402ُّ، 8هـ8112ُّ/م ُّ ُّ)812ُّ،814ُّ/83(ُّ،
-ُّ4شرح ُّصحيحُّمسلمُّ،النوويُّ ،حتقيقُّ:عادلُّعبدُّاملوجودُّوعليُّمعوضُّ،مكتبةُّنزار ُّمصطفىُّالبازُّ،مكةُّاملكرمةُّ،ط8422ُّ،2هـ2008ُّ/م ُّ .)2441ُّ/ 4(ُّ،
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الشرعيُّ،إنُّالنيبُّأرادُّبقوله «ُّ:لوُّاستقبلتُّمنُّأمريُّماُّاستدبرتُّماُّسقتُّاهلدي»ُّ التأكيدُّعلىُّإجازةُّالتمتعُّبنيُّاحلجُّوالعمرةُّ،حىتُّ
الُّيفهمُّالناسُّمنُّفعلهُّوجوبُّالقرانُّ،وليسُّيفُّهذاُّاحلديثُّرجوعُّعنُّاجتهادُّسابق؛ُّألنُّالنيبُّحجُّوحجُّمعهُّالناس؛ُّفمنهمُّمنُّ
انُّبلُّ
أقرنُّ،ومنهمُّمنُّأفردُّ،ومنهمُّمنُّمتتعُّوملُّينكرُّ علىُّأحدُّ،فدلُّعلىُّجوازُّاألنواعُّالثالثة؛ُّومنُّمثُّفقولهُّليسُّرجوعاُّعنُّاإلقر ُّ
كانُّتقريراُّوتأكيداُّعلىُّجوازه؛ُّإذُّإنهُّكانُّمعموالُّبهُّمنُّقبلُّ .
ُُُُُّّّّّ ُّ إنُّحديثُّاحلبابُّبنُّاملنذرُّحديثُّضعيفُّضعفهُّاإلمامُّاأللبانُّ،وعلىُّافتاضُّصحتهُّفلمُّيكنُّنزولُّالنيبُّعلىُّرأيُّاحلبابُّ
بنُّاملن ذرُّيفُّيومُّبدرُّرجوعاُّعنُّرأيهُّاألول؛ُّألنهُّملُّيكنُّهناكُّرأيُّمنُّأساسهُّ،فأمورُّاحلربُّمتوكةُّللخربةُّوالرأيُّكماُّقالُّصلىُّاهللُّ
عليهُّوسلم«ُّ:بلُّهوُّالرأيُّواحلربُّواملكيدة» ُّ،إنُّإباحتهُّقطعُّاإلذخرُّالُّتعدُّاستدراكاُّمنُّالعباسُّعليه؛ُّألنُّالنيبُّملُّينهُّعنهُّابتداءُّ،
وإمناُّكانُّيصدرُّا حلكمُّويسكت ُّقليالُّ،مثُّيستثينُّمنهُّماُّيشاءُّ،والعباسُّبطلبهُّاستثناء ُّاإلذخرُّمنهُّالُّيعدُّسبباُّيفُّاستثناءُّاإلذخر ُّأوُّ
استدراكاُّعلىُّقولُّالنيبُّ وليسُّيفُّهذاُّاجتهادُّمنُّالنيبُّإمناُّهوُّتشريعُّمنهُّوالُّيشتطُّيفُّاالستثناءُّأنُّينويهُّم نُّأولُّالكالمُّوقبلُّفراغهُّ،
قوله «ُّ:فمنُّقطعتُّلهُّمنُّ حق ُّأخيهُّشيئاُّفالُّيأخذهُّ،فإمناُّأقطع ُّلهُّبهُّقطعةُّمنُّالنار»ُّهو ُّإرساءُّملبادئُّالقضاءُّيفُّاإلسالمُّ ،وأنُّ
األحكامُّتقومُّعلىُّالظاهرُّواهللُّيتوىلُّالسرائر؛ُّألنُّاهللُّقادرُّأنُّيطلعُّنبيهُّعلىُّبواطنُّاألمورُّولكنهُّتعليمُّلألمةُّبعدهُّ،كماُّأنهُّحتذيرُّ
منُّالكذبُّوالغشُّيفُّاحلجةُّمنُّأجلُّإبطالُّحقُّأوُّإحقاقُّباطلُّ،وهذاُّمنُّفضائلُّالسنةُّالُّعيوهباُّ )8 (.

البحثّالرابعّ:ردّ شبهةّأنّاجتهادّرسولّاهللّيؤيدّأنّالسنّةّالمطهّرةّليستّكلهاّوحي ّ
تقررُّأنُّاجتهاد ُّرسولُّاهلل ُّيف ُّ الشريعة ُّالُّخيل ُّبعصمتهُّيف ُّ أقوالهُّوأفعاله ُّوتقريراتهُّ،ألن ُّوحىُّاهلل ُّتعاىلُّيراقبه؛ ُّفإنُّأصاب ُّيفُّ
ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُّ
اجتهادهُّملُّيأتُّتنبيهُّ،فدلُّ ُّعلىُّإ قرارُّربُّالعزةُّلهُّ،وإنُّخالفُّاجتهادُّاألوىلُّنزلُّوحىُّاهللُّتعاىلُّبالتنبيهُّوالتصويبُّملاُّهوُّأوىلُّ ،وىفُّ
اإلقرارُّوالتنبيه؛ ُّيصبحُّاجتهاده ُّوحى ُّوحكمُّاهلل ُّالنهائي ُّ ،حجةُّعلى ُّالعباد ُّواجبُّاالتباع ُّوحيرم ُّخمالفتهُّباآليات ُّواألحاديث ُّالسابقةُّ
الدالةُّعلىُّعصمتهُّيف ُّ اجتهادهُّوبإمجاع ُّاألمة ُّ ،إالُّأنُّبعضُّدعاة ُّالفتنةُّوأدعياءُّالعلمُّ زعمواّأن ّاجتهادّرسولّاهللّليسّمن ّالوحيّ
اإللهيّ .
ُُُُُُّّّّّّويستدلونُّعلىُّذلكُّحبديثُّاملعصومُّ الواردُّيف ُّ قصةُّتأبريُّالنخلُّمبختلفُّرواياتهُّعنُّطلحةُّبنُّعبيدُّاهللُّقالُّ:مررتُّمعُّرسولُّ
اهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّبقومُّعلىُّرؤوسُّالنخلُّ.فقالُّ:ماُّصنعُّهؤالء؟ ُّ فقالواُّ:يلقحونهُّجيعلونُّالذكرُّيف ُّ األنثىُّفيلقحُّ،فقالُّرسولُّ
اهللُّصلىُّاهلل ُّعليهُّوسلمُّ"ما ُّأظنُّيغىنُّذلكُّشيء "ُّقالُّفأخربوا ُّبذلكُّفتكوهُّ،فأخربُّبذلكُّفقالُّ:إنُّكانُّينفعه مُّذلك ُّفليصنعوهُّ،
لنُّأكذبُّعلىُّاهللُّعزُّوجل"ُّ،وىفُّحديثُّ
ُّ
فإنُّإمناُّظننتُّظناًُّ،فالُّتؤاخذونُّبالظنُّ،ولكنُّإذاُّحدثتكمُّعنُّاهللُّشيئُّاًُّ،فخذواُّبهُّ،فإنُّ
رافعُّبنُّخديجُّقالُّ:قالُّرسولُّاهلل ُّ:إمناُّأناُّبشرُّإذاُّأمرتكمُّبشيء ُّمن ُّدينكمُّفخذواُّبهُّ.وإذاُّأمرتكمُّبشيء ُّمنُّرأي ُّفإمناُّأناُّبشر"ُّ

ىفُّحديثُّأنسُّبنُّمالكُّقالُّ:قالُّرسولُّاهلل"ُّ:أنتمُّأعلمُّبأمرُّدنياكم"ُّ( ُّ .)2
ُّ
ُّ،و
قالُّعكرمةُّ:أوُّحنوُّهذا ُّ
ُُُُُُّّّّّّوهذاُّاحل ديثُّمنُّزمنُّطويلُّكانُّاملشجبُّالذي ُّيعلقُّعليهُّم نُّشاءُّ،ماُّشاءُّمنُّأمورُّالشرعُّاليت ُّيرادُّالتحللُّمنهاُّ،فقدُّأُّرادُّ
بعضهمُّأنُّحيذفُّالنظامُّالسياسيُُّّكلهُّمنُّاإلسالمُّهبذاُّاحلديثُّوحدهُّ،ألنُّأمرُّالسياسةُّأصوالًُّوفروعاًُّمنُّأمرُّدنياناُّ،فنحن ُّأعلمُّ

بهُّ،فليسُّمنُّ شأنُّالوحيُّأنُّيكونُّلهُّفيهاُّتشريعُّأوُّتوجيهُّ،فاإلسالمُّعندُّهؤالءُّدينُّبالُّدولةُّ،وعقيدةُّبالُّشريعة؛ُّوأرادُّآخرونُّأنُّ
حيذفواُّالنظامُّاالقتصاديُُّّكلهُّمنُّاإلسالمُّكذلكُّ،بسببُّهذاُّاحلديثُّالواحدُّ .
ُُُُُّّّّّ املهمُّ:أن ُّبعضُّالناس ُّأرادُّأن ُّيهدمُّهبذا ُّاحلديث ُّالفردُّكل ُّما ُّحوتُّدواوين ُّالسنةُّ الزاخرةُّ ،منُّأحاديث ُّالبيوعُّ ،واملعامالتُّ،
والعالقاتُّاالجتماعيةُّ،واالقتصاديةُّوالسياسية ُّ،وكأنُّالرسولُّقالُّهذاُّاحلديثُّلينسخُّبهُّمجيعُّأقوالهُّوأعمالهُّوتقريراتهُّاليتُّتكونُّالسنةُّ
ُّ -ُّ8البحثُّنقالُّموسوعةُّبيانُّاإلسالمُّ،الرد ُّعلىُّاالفتاءاتُّ والشبهاتُّ،القسمُّالثالثُّ،السنةُّالنب وية ُّ،اجمللدُّاألولُّ(جُّ، 8جُّ،)2الشبهةُّالسادسة ُّعشرةُّ .
ُّ- 2أخرجه ُّمسلمُّ(بشرحُّالنووى)ُّبابُّوجوبُّامتثالُّماُّقالهُّشرعاًُّدونُّماُّذكره ُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّمنُّمعايشُّالدنياُّعلىُّسبيل ُّالرأى ُُّّ، 822/1أرقامُُّّ 2343ُّ-ُّ 2348
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النبويةُّ،وهذاُّالغلوُّمنُّبعضُّالناسُّ،هوُّالذىُّجعلُّعاملاًُّكبرياًُّمثلُّاحملدثُّاجلليلُّالشيخُّأمحدُّحممدُّشاكرُّيعلقُّعلى ُّهذاُّاحلديثُّيفُّ

ُّوصنائعُّأوربةُّفيهاُّ،منُّعبيدُّاملستشرقنيُّ،وتالمذةُّاملبشرين ُُّّ ،فجعلوهُّ
ُّ
مسندُّأمحدُّفيقول "ُّ:هذاُّاحلديثُّمماُّطنطنُّبهُّملحدوُّمصر،
أصالًُّيطعنونُّبهُّيف ُّعصمةُّرسولُّاهللُّيفُّ اجتهادهُّ،وأخذواُّحيجونُّبهُّأهلُّالسنةُّوأنصارهاُّ،وخدامُّالشريعةُّومحامهاُّ،إذاُّأرادواُّأنُّينفواُّ

شيئاًُّمن ُّالسنةُّ،وأن ُّينكروا ُّشريعةُّمن ُّشرائع ُّاإلسالمُّ،يف ُّ املعامالتُّ،وشئون ُّاالجتماع ُّوغريهاُّ،يزعمون ُّأن ُّهذهُّمن ُّشئون ُّالدنياُّ،
ويتمسكونُّبروايةُّ أنس"ُّ:أنتم ُّأعلمُّبأمرُّدنياكم" ُّ ،واهللُّيعلمُّأهنم ُّالُّيؤمنونُّبأصل ُّالدينُّ،والُّباأللوهيةُّ ،والُّبالرسالةُّ،وال ُّيصدقونُّ
القرآنُّيفُّ قرارةُّنفوسهمُّ.ومنُّآمنُّمنهمُّفإمناُّيؤمنُّلسانهُّظاهراًُّ،ويؤمنُّقلبهُّفيماُّخييلُّإليهُّ،الُّعنُّثقةُّوطمأنينةُّ،ولكنُّتقليداًُّوخشيةُّ،
فإذاُّماُّجدُّاجلدُّ ،وتعارضتُّالشريع ةُّ،الكتاب ُّوالسنةُّ،معُّما ُّدرسواُّيف ُّمصر ُّأوُّيف ُّأوروباُّ ،ملُّيتددواُّيف ُّ املفاضلةُّ،ومل ُّحيجموا ُّعنُّ
اال ختيارُّ،وفضلواُّماُّأخذوهُّعنُّسادمهمُّ،واختاروا ُّماُّأشربتُّقلوهبمُّ،مثُّينسبونُّنفوسهمُّبعدُّذلكُّأوُّينسبهمُّالناسُّإىلُّاإلسالمُّ .
ُّشأنُّ،
ُّ
ُُُُُُّّّّّّواحلديثُّواضحُّصريحُّ ،الُّيعارض ُّنصاًُّ،وال ُّيعارضُّعصمته ُّيف ُّ اجتهادهُّ ،وال ُّيدلُّعلى ُّعدمُّاالحتجاج ُّبالسنةُّيفُُّّكل
كماُّالُّيدلُّعلىُّماُّيزعمون ُّأنُّالسنةُّالنبويةُّليستُّكلهاُّوحيُّ،وإمناُّاحلديثُّيفُّ قصةُّتلقيحُّالنخلُّأنُّقالُّهلم"ُّ:ماُّأظنُّذلكُّيغىنُّ

شيئاًُّ،فهوُّملُّيأمرُّوملُّينهُّ،وملُّخيربُّعنُّاهللُّ،وملُّيسنُّيف ُّذلكُّسنُّةُّحىتُّيتوسعُّيف ُّهذاُّاملعىنُّإىلُّماُّيهدمُّبهُّأص لُّالتشريع"ُّ( ُّ ُّ.)8
ُُُُُُّّّّّّومنُّاجتهادُّالنيب ُّوقوله"ُّ:أنتمُّأعلم ُّبأمر ُّدنياكم"ُّذهب ُّبعضُّعلماء ُّاملسلمنيُّإىلُّعدم ُّعصمةُّرسولُّاهلل ُّيف ُّ اجتهاده؛ ُّحيثُّ
ذهبواُّإىلُّتقسيمُّالسنةُّالنبويةُّإىلُّقسمنيُّ:أ-سنةُّتشريعيةُّملزمةُّودائمةُّ،ب -وسنةُّغريُّتشريعيةُّغريُّملزمةُّوالُّدائمةُّ .
ُُُُُُّّّّّّوقصدواُّبغريُّالتشريعُّثالثةُّأنواعُّ ُّ:
يةُّ،كاألكلُّوالشربُّوالنومُّواملشي ُّوالتزاور… ُّ اخلُّ .
ُُُُُُّّّّّّماُّسبيله ُّسبيلُّاحلاجة ُّالبشر ُّ
ُُُُُّّّّّماُّسبيلهُّسبيلُّالتجاوبُّوالعادة ُّالشخصيةُّأوُّاالجتماعيةُّ،كالذي ُّوردُّيف ُّشئونُّالزراعةُّوالطبُّ،وطولُّاللباسُّوقصرهُّ .
ُُُُُّّّّّماُّسبيلهُّسبيلُّالتدبريُّاإلنسانُُّّكتوزيعُّاجليوشُّعلىُّاملواقعُّاحلربيةُّوحنوُّذلكُّ .
ُُُُُّّّّّ فهذهُّاألنواعُّالثالثةُّليسُّشرعاًُّيتعلقُّبهُّطلبُّالفعلُّأوُّالتك ُّ ،وإمناُّهوُّمنُّالشئونُّالبشريةُّاليت ُّليسُّمسلكُّالرسولُّصلى ُّاهللُّ
عليهُّوسلمُّفيهاُّتشريعاًُّوالُّمصدرُّتشريعُّ( ُّ .)2

ُُُُُُّّّّّّ وهبذاُّالتقسيمُّقالُّغريُّواحدُّمنُّعلماءُّاملسلمنيُّوبالغُّبعضهمُّحىتُّكادُّخيرجُّقضاياُّاملعامالتُّ،واألحوالُّاملدينةُّكلها ُّم نُّدائرةُّ
السنةُّالتشريعيةُّ.حيثُّكانُّيرى ُّأنُّكثرياًُّمنُّأوامر ُّالرسولُّونواهيهُّيف ُّ املعامالتُّكانُّأساسهاُّاالجتهادُّالُّالوحي( ُّ ،)3حىتُّانتهى ُّبهُّ

هذاُّاالجتاهُّإىلُّأنُّحرمُّبرأيهُّماُّأحلتهُّالسنةُّالنبوية؛ُّوماُّأمجعُّاملسلمونُّمنُّ مجيعُّاملذاهبُّواملدارسُّالفقهيةُّعلىُّحلهُّ ،وذلكُّهو ُّ(بيعُّ
السلم)ُّالذىُّرخصُّفيهُّالنيبُّحلاجةُّالناسُّإليهُّ،بعدُّأنُّوضعُّلهُّالضوابطُّالالزمةُّملنعُّالغررُّوالنزاعُّويسميهُّبعضهمُّ(السلف)ُّأيضاًُّوبهُّ
جاء ُّاحلديثُّ،ومضىُّعليهُّعملُّاألمةُّأكثرُّمنُّمخسةُّعشرُّقرناًُّ .
ُُُُُُُّّّّّّّ فعنُّالصحيحني ُّعن ُّابنُّعباس ُّقالُّ :قدم ُّالنيب ُّ املدينةُّ ،وهم ُّيسلُّفون ُّيف ُّ الثمار ُّ السنة ُّوالسنتنيُّ ،فقال"ُّ:من ُّأسلف ُّيف ُّمترُّ،
فليسلُّ فُّيفُُّّكيلُّمعلومُّ،ووزنُّمعلومُّ،إىلُّأجلُّمعلوم"ُّ( ُّ)4بلُّقالُّابنُّعباسُّ:أشهدُّأنُّالسلفُّ املضمونُّإىلُّأجلهُّقدُّأحلهُّاهلل ُّيفُُّّ
ُّ- 1مسندُّاإلمامُّأمحدُُّّ 822/2رقمُُّّ 8135هامشُّبتصرفُّ .
-ُّ2ينظرُّ:اإلسالمُّعقيدةُّوشريعةُّلإلمامُّاألكربُّحممودُّشلتوتُّصُّ .500ُّ، 411
ُّ -ُّ3ينظرُّ:السنةُّ والتشريع ُّصُّ، 24ُّ، 25وعلمُّأصولُّالفقهُّصُُّّ24كالمهاُّللدكتورُّالنمرُّ.قالُّالدكتورُّالقرضاوي"ُّ:وماُّذهبُّإليهُّأيُّالدكتورُّالنمرُّ،الُّيفيده ُّيفُّدع واهُّ،ألنُّ
االجتهادُّإذاُّأقرُّكانُّمبنزلة ُّالوحيُّألنهُّالُّيقرُّعلىُّخطأُّ،كماُّهوُّمقررُّيفُّعلمُّاألصولُّ،وهلذاُّيسميهُّعلماءُّاحلنفيةُّ(الوحي ُّالباطين)ُّأهـُّالسنةُّمصدراً ُّللمعرفةُّ واحلضارةُّ
ص ُّ 82هامشُّ.قلت ُّ:والُّأدرى ُّملاذاُّبعدُّذلكُّي ؤيدُّالدكتورُّالقرضاويُّأنصارُّمدرسةُّتقسيمُّالسنةُّإىلُّتشريعُّ،وغريُّتشريع؟! ُّأليس ُّكلُّماُّيقالُّفيهُّأنهُّسنةُّغريُّتشريعية؛ُّ
ينطبقُّعليهُّماُّقالهُّهناُّمنُّإقرارُّرب ُّالعزةُّالجتهادُّنبيهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّفيصريُّوحياًُّ،حىتُّ ولوُّكانتُّدرجتهُّاإلباحةُّ،كماُّسيأيت ُّتفصي لهُّ؟!ُّ.ومنهمُّالشيخ ُّحممدُّرشيد ُّ
رضاُّيفُّجملةُّاملنارُّاجمللدُّ ُّ، 151/1والشيخُّعبدُّاجلليلُّعيسىُّيفُّكتابهُّ:اجتهادُّالرسول ُّ،والشيخُّعلىُّحسبُّاهللُّيفُّكتابهُّالتشريع ُّ
-ُّ4أخرجه ُّمسلمُّ(بشرحُّالنووى)ُُّّ44/4رقم ُّ ُّ، 8404والبخارى ُّ(بشرحُّفتحُّالبارى) ُُّّ508/4رقمُّ ُّ. 2240وينظرُّ:نيلُّاألوطارُُّّ .224/ 5

282

السنّـ ـ ـةّالنبـ ـ ـويةّوحيّرب ـ ـ ـانيّ،منـ ـ ـاقشةّلدعاوىّأع ـ ـ ـداءّالس ـ ـ ـنـةّال ـ ـنـ ـبـويـةّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّإعدادّ:محـ ـ ـ ـ ـ ــمدّأحم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدّص ـ ـ ـ ــبرة

كتابهُّ،وأذنُّفيهُّ،مثُّقرأ{ُّ:ياُّأيهاُّالذينُّآمنواُّإذاُّتداينتمُّبدينُّإىلُّأجلُّمسمىُّفاكتبوه}ُّ[البقرة)8 (ُّ]212:وكلمةُّ"أشهد"ُّمبثابةُّالقسمُّ،
القسمُّ،فهذاُّرأىُّترمجانُّالقرآنُّ،ولكنُّالدكتورُّعبدُّاملنعمُّالنمرُّقالُّع نُّالسلم"ُّ:وهوُّبيعُّمعدومُّموصوفُّيفُّالذمةُّ،ويسريُّعليهُّكثريُّ
منُّالناس ُّيف ُّ األريافُّ ،مستغلني ُّحاجاتُّالزراع ُّاستغالالًُّسيئاًُّ ،مما ُّجيعلناُّمنيل ُّإىلُّحترميهُّ ،من ُّأج لُّهذا ُّاالستغاللُّالكريه ُّاحملرم ُّيفُّ
يقولُّالدكتورُّالقرضاوي "ُّ :وكانُّأوىلُّبالشيخُّهناُّأن ُّيقتصرُّعلىُّحترميُّالظلمُّواالستغاللُّ ،والُّيتعدىُّذلكُّإىل ُّحترميُّ
ُّ
اإلسالم"ُّ( ُّ،)2
التعاملُّالثابتُّبالسنةُّواإلمجاع"ُّ( ُّ .ُّ)3

ّّّّّّّّوالجوابّ :
ُُُُُُُُّّّّّّّّ كماُّقالُّفضيلة ُّالدكتورُّموسىُّشاهني"ُّ :غفرُّاهلل ُّللقائلنيُّبأنُّ السنة ُّتشريعُّوغري ُّتشريعُّ،وللقائلنيُّباملصلحة ُّلقدُّفتح ُّهؤالءُّ
وهؤالء ُّباباً ُّمل ُّخيطر ُّهلم ُّعلى ُّبال ..ُّ ،القائلون ُّبأن ُّالسنة ُّتشريعُّوغري ُّتشريع؛ ُّقصدوا ُّبغري ُّالتشريع ُّما ُّورد ُّمنها ُّخاصاً ُّبالصناعاتُّ،
واخلرباتُّكالزراعة ُّوا لطبُّ ،وملُّخيطر ُّبباهلم ُّأنُّمن ُّسيأيت ُّبعدهمُّسيستدل ُّبتقسيمهم ُّليدخلُّاملعامالتُّ ،وأحاديث ُّالبي عُّ ،والشراءُّ،
واإلجارةُّ،ويدخل ُّما ُّقاله ُّالنيب ُّمن ُّأحاديث ُّيف ُّ العاداتُّ ،وشئون ُّاالقتصادُّ ،والسياسةُّ ،واإلدارة ُّواحلربُّ ،وغري ُّذلك ُّيف ُّالسنة ُّغريُّ
يعيةُّ،وهمُّمنُّهذاُّالقولُّبرآء! ُّ .أماُّماُّجعلوهُّمماُّسبيلهُّاحلاجةُّالبشريةُّ،كاألكلُّوالشربُّوالنوم… ُّ اخلُّم نُّالسنةُّغريُّالتشريعيةُّ،
ُّ
التشر
فهذاُّالكالمُّعلىُّعمومهُّمرفوض ُّ،وفىّحاجةّإلىّتحقيقّفهلّبيانّالمأكولّوالمشروبّالمحرمّ،والمكروهّ،والمباحّ،منّالسنةّ

غيرّالتشريعية؟ ُّ ُّ هلُّحديث"ُّ:أحلتُّلكمُّميتتانُّودمانُّ:فأماُّامليتتانُّفاحلوتُّواجلرادُّ،وأماُّالدمانُّفالكبدُّوالطحال"ُّ( ُّ،)4وحديثُّ:
"أكلُّ الضبُّعلىُّمائدةُّرسولُّاهللُّ"ُّ( ُّ)5سنةُّغريُّتشريعية؟ُّاللهمُّال ُّ،إنُّرسولُّاهللُّمبقتضىُّعصمتهُّ،أحلُّلناُّالطيباتُّ،وحرمُّعليناُّ
اخلبائثُّ،فاملأكولُّواملشروبُّسنةُّتشريعيةُّمنُّحيثُّاحللُّواحلرمةُّ،أماُّأنهُّأكلُّنوعاًُّمنُّاحلاللُّ،وتركُّغريهُّيأكلُّنوعاًُّآخرُّ،فالتشريعُّ

فيهاُّاإلباحةُّ،إباح ةُّماُّأكلُّوماُّملُّيأكلُّمماُّلهُّينهُّعنهُّ .

ّّّّّّوأماّاألوانيُّ:فقدُّهنىُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّعنُّاألكلُّوالشربُّيفُّ صحائفُّالذهبُّوالفضةُّ( ُّ)4وهذاُّتشريعُّقطعاًُّ.أماُّأنهُّأكلُّ
يف ُّ قصعةُّمنُّالفخارُّ،وحننُّنأكلُّيفُّ األوانُّ الفاخرة ُّغريُّالذهبيةُّوالفضية ُّ،فهذاُّمنُّاملباحاتُّواإلباحة ُّتشريعُّ .
ُُُُُُّّّّّّوأماّالهيئة ُّ :فهناكُّهيئاتُّمأمورُّهباُّ،وهيئات ُّمنهىُّعنهاُّ ،وهيئاتُّأخرىُّكثريةُّمباحةُّ،والكلُّتشريعُّ .
ُُُُُُّّّّّّ فقولهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم"ُّ:ياُّغالمُّسمُّاهللُّوكلُّبيمينكُّ،وكلُّمما ُّيليك"ُّ( ُّ)2هيئةُّأكلُّمشروعةُّ( ُّ )1و"هنىُّرسولُّاهلل ُّصلىُّ
اهللُّعليهُّوسلمُّأنُّيتنفس ُّيف ُّ اإلناء"ُّ( ُّ)1هيئةُّممنوعةُّشرعاًُّيف ُّنفسُّاإلناءُّ،ومستحبةُّخارج ُّاإلناءُّ( ُّ .ُّ)80
ُُُُُُّّّّّّ أماُّأنهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّأكلُّبأصابعهُّويده؛ُّوحننُّنأكلُّباملالعقُّوالشوكُّ،والسكاكنيُّ،فهوُّمنُّاملباحاتُّاملشروعةُّ.فماذاُّ
يف ُّ األكلُّوالشربُّمنُّالسنةُّغريُّالتشريعية؟!!ُّ .
ُُُُُّّّّّإنّقصدواّبالسنةّغيرّالتشريعيةّفىّلل ّالسنةّغيرّالملزمةّ،وهىّالمباحاتّكانّالخالفّبينناّلفظياّّ ُّ.وإنّقصدواّماّهوّ
مطلوبّعلىّوجه ّالوجوب ّأوّالندبّ ،وماّهوّمنهى ّعنهّعلىّوجهّالحرمةّأوّالكراهةّفهوّغيرّمسلمُّ .
ُّ -ُّ8أخرجهُّالشافعيُّيفُّمسندهُّصُّ 255رقمُّ ُّ، 451والبيهقيُُّّ، 81/ 4ورجالُّالشافعيُّكلهمُّثقاتُّإالُّأىبُّحسانُّاألعرجُّصدوقُّ،فاإلسنادُّحسنُّ .
ُّ -ُّ2السنةُّ والتشريع ُّص ُّ43ُّ،42وينظرُّلهُّأيضاًُّعلمُّأصولُّالفقهُّصُّ . 21
ُّ -ُّ3السنةُّمصدراًُّللمعرفةُّ واحلضارةُّص ُّ، 81وينظرُّ:السنةُّ والتشريعُّلفضيلةُّالدكتورُّموسىُّشاهنيُّصُّ . 21
ُّ -ُّ4أخرجهُّابنُّماجهُُّّ 215/2رقمُّ ُّ 3384والدارقطينُُّّ228/4رقم ُّ ُّ25وينظرُّ:تعليقُّفتحُّالباري ُُّّ 515ُّ-ُّ 510/ 1رقميُُّّ ُّ،5532ُّ/5534
-ُّ5أخرجه ُّمسلمُّ(بشرحُّالنووي)ُُّّ 801/2رقمُّ ُّ 8144منُّحديث ُّابنُّعمرُّرضىُّاهللُّعنهُّوىفُّنفسُّاملصدرُّأرقامُُّّ 8158ُّ -ُّ 8145منُّحديث ُّابنُّعباسُّوغريهُّ .
 ُّ -ُّ4فعنُّحذيفةُّمرفوعاً"ُّ:الُّتلبس واُّاحلرير ُّ والُّالديباج ُّ.والُّتشرب واُّىفُّآنيةُّالذهبُّ والفضةُّ والُّتأكل واُّىفُّصحافها ُّ.فإهناُّهلمُّىفُّالدنيا"ُّأخرجه ُّمسلمُّ(بشرحُّالنووى)ُّكتابُّ
اللباسُّ والزينةُّ،بابُّحترميُّاستعمالُّإناءُّالذهبُّ والفضةُُّّ 212ُّ، 218/2رقمُّ ُّ، 2042والبخاريُّ(بشرحُّفتح ُّالباري)ُّكتابُّاألشربةُّ،بابُّآنيةُّالفضةُُّّ 11/80رقمُُّّ .5433
-ُّ2أخرجه ُّالبخاري ُّ(بشرحُّفتحُّالباري ُُّّ 438/81رقمُُّّ، 5324ومسلمُّ(بشرحُّالنووي)ُُّّ201/2رقمُّ ُّ 2022منُّحديث ُّعمرُّبنُّأىبُّسلمةُّرضى ُّاهللُّعنهُّ .
ُّ -ُّ1ينظرُّ:جملةُّاألزهرُّعددُّربيع ُّاآلخر ُّ8481هـُّص ُّ 430مقالُّ"التياُّمنُّفطرةُّإهليةُّ وأفضليةُّتارخيية"ُّ .
-ُّ1أخرجه ُّالبخاري ُّ(بشرحُّفتحُّالباري) ُُّّ 15/80رقمُُّّ، 5430ومسلمُّ(بشرحُّالنووي)ُّخارج ُّاإلناءُُّّ 282/2رقمُُّّ 242منُّحديث ُّأىبُّقتادةُّرضى ُّاهللُّعنهُّ .
-ُّ80ينظرُّ:فتح ُّالباريُّ،وشرحُّالنوويُّيفُّاألماكنُّالسابقةُّنفسهاُّ .
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ُُُُُُّّّّّّومثالّلل ّيقال ّفي ّاألفعال ّالجبلية ُّ اليت ُّ وقعتُّمنه ُّصلى ُّاهلل ُّعليه ُّوسلم ُّمما ُّالُّخيلو ُّ البشر ُّعنه ُّمن ُّحركة ُّوسكونُّ ،علىُّ
اختالفُّأنواعُّاحلركةُّاحملتاجُّإليهاُّحبكمُّالعادةُّمنُّقيامُّ،وقعودُّ،ونومُّ،وركوبُّ،وسفرُّ،وإقامةُّ،وقيلولةُّحتتُّشجرةُّ،أوُّيفُّبيتُّ،وتناولُّ
أنهُّكانُّحيبُّاحللوُّالباردُُّّ،وكانُّ
مأكولُّومشروبُّمعلومُّحلهُّ.ومنُّأمثلتهُّ:تتبعهُّ األكلُّمنُّجوانبُّالصحفةُُّّ،وأكلهُّالقثاءُّبالرطبُّ،و ُّ
حيبُّاحللوىُّوالعسلُّ ،وسائرُّماُّروىُّعنه ُّيف ُّ هيئةُّلباسهُّ،وطعامهُّ،وشرابهُّ،ونومهُّ،وكيفية ُّمشيهُّ،ومجيعُّماُّنقلُّعنهُّمنُّمشائله ُّصلىُّ
اهللُّعليهُّوسلمُّ،مماُّملُّيظهرُّفيهُّقصدُّالقربةُّ .
كهُّأكلُّالثومُّوالبصلُّوالكراثُّ ،فيستحبُّالتنزهُّعنهُّماُّأمكنُّ
ُّ
ُُُُُُّّّّّّومنُّذلكُّماُّكرههُّعيافةُّالُّشريعةُّ،كتكهُّأكلُّالضب ُّ،خبالفُّتر
ُّ،ويلتحقُّباجلبلي ُّ:كلُّفعلُّفعلهُّرسولُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّمماُّعلمتُّإباحتهُّشرعاًُّ،إباحةُّمطلقةُّلهُّوألمتهُّ،كماُّروىُّأنهُّصلىُّ
اهللُّعليهُّوسلمُّ:أكلُّالتمرُّ،وشربُّالعسلُّ،واللَبُّ ،ولبسُّجبةُّشاميةُّضيقةُّالكمنيُّ،ودخلُّمكةُّوعليهُّعمامةُّسوداءُّ،فهذاّونحوهّ
الّدليلّيدلّعلىّأنهّيستحبّللناسّكافةّأنّيفعلواّمثلهّ،بلّإنّفعلواّفالّبأسّ،وإنّتركواّفالّبأسّ،ماّلمّيكنّتركهم ّرغبةّ

عماّفعلهّصلىّاهللّعليهّوسلم ّواستنكافاّ،فمنّرغبّعنّسنته ّوطريقتهّفليسّمنهّ .

ُُُُُّّّّّ والتحقيقُّ:أنهُّمنُّاخلطأُّأنُّنطلقُّهذاُّاإلطالقُّ "السنةُّغريُّالتشريعية"ُّعلىُّماُّمسوهُّاحلاجةُّالبشريةُّأوُّاألفعالُّاجلبليةُّ،أوُّماُّيصدرُّ
عنهُّصلى ُّاهلل ُّعليه ُّوسلمُّ ،بوصفه ُّإماماً ُّورئيساً ُّللدولة ُّاملسلمةُّ ،أوُّبوصفه ُّقاضياً ُّ فكل ّهذه ّاألمور ّالتي ّأطلقوا ّعليهاّ ،سنة ّغيرّ
تشريعيةّ،منهاّالواجب ّشرعاّ،ومنهاّالمحرم ّشرعاّ،ومنها ّالم كروهّ،ومنهاّالمندوبّ ،ومنهاّالمباحّ ،وحتىّإلاّأردناّكيفية ّهذهّ

األمورّنجدّمنهاّالممنوعّشرعاُُّّ،كماُّسبقتُّاإلشارةُّإليهُّقريباًُّ .
ُُُُُّّّّّ أماُّالقائلونُّباملصلحةُّكمصدرُّمنُّمصادرُّالتشريعُّفقدُّاشتطواُّهلاُّأالُّتصادمُّنصاًُّمنُّالكتابُّأوُّالسنةُّالصحيحةُّ،فهمُّأخذواُّ

اعتقدُّ
مبراعاةُّاملصاحلُّ فيماُّملُّيردُّفيهُّقرآنُّأوُّحديثُّصحيحُّ،أماُّماُّوردُّفيهُّقرآنُّأوُّحديثُّصحيحُّفاملصلحةُّفيماُّجاءُّبهُّالنصُّ( ُّ )8و ُّ
كماُّقالُّالدكتورُّفتحيُّ عبدُّالكرمي"ُّ.أنُّالقائلنيُّبالسنةُّالتشريعيةُّ،والسنةُّغريُّالتشريعيةُّ قدّفاتهمّالمعنىّالدقيقّللتشريعّاإلسالميّ،
حيثّقصرّبعضهمّوصف ّالتشريع ّ علىّالواجبّ،والحرامّ ،ونفاهّعنّالمندوبّوالمكروهّ ،والمباحّ،وأدخلّبعضهم ّالمندوبّ

والمكروهّفىّالتشريعّ ،ونفاهّعنّالمباحّوحده" ُّ( ُّ .ُّ)2

ُُُُُّّّّّ وىفُّذلكُّيقولُّالدكتورُّعبدُّالغىنُّعبدُّاخلالق"ُّ:هذاُّوإخراجُّاألمورُّالطبيعيةُّمنُّالسنةُّأمرُّعجيبُّ،وأعجبُّمنهُّ:أنُّيدعىُّبعضهمُّ
ظهورهُّ،مع ُّ إمجاعُّاألمةُّاملعتربينُّعلىُّالسكوتُّعنهاُّ،وعدمُّإخراجهاُّ.ولستُّأدرىُّ:ملُّأخرجهاُّهؤالء؟!ُّأأخرجوهاُّ:ألهناُّالُّيتعلقُّهباُّ
ّفعلّاختياري ّمن ّالمكلفّالبدّأن ّيتعلقّبه ّحكمّ
ّ
حكمُّشرعي؟ ُّ وكيف ُّيصحُّهذاُّمع ُّأهناُّمنُّاألفعال ُّاالختياريةُّاملكتسبةّ،وكل
شرعي ّ:منّوجوب ّأوّندبّأوّإباحةّأوّكراهةّأوّحرمةّ .

ُُُُُُّّّّّّوفعلُّالنيب ُّ صلى ُّاهللُّعليهُّوسلم ُّالطبيعي ُّمثل ُّ الفعلُّالطبيعي ُّمن ُّغريهُّ،فالبدُّأن ُّيكونُّقد ُّتعلقُّبهُّواحد ُّمن ُّهذه ُّاألحكام؟ُّ
وليسُّهذاُّاحلكمُّالكراهةُّ،والُّاحلرمةُّ،لعصمتهُّيفُّ أحوالهُّكلهاُّ ،وليسُّاحلكمُّالوجوبُّوالُّالندبُّ:لعدمُّالقربةُّفيهُّ .
ُُُُُُّّّّّّفلمُّيبقُّإال ُّاإلباحةُّوهى ُّحكمُّشرعي؛ ُّفقدُّدلُّ ُّ الفعلُّالطبيعي ُّمنه ُّ صلى ُّاهللُّعليه ُّوسلمُّعلى ُّحكمُّشرعيُُّّ ،وهوُّاإلباحة ُّيفُّ
حقهُّ،ب لُّوىفُّحقناُّأيضاًُّ{لقدُّكانُّلكمُّيفُّ رسولُّاهللُّأسوةُّحسنة}ُّ[األحزابُّ،]28:ولقدُّأمجعُّاألصوليونُّيف ُّبابُّأفعالهُّصلىُّاهللُّ
عليهُّوسلمُّعلىُّأنُّأفعالهُّالطبيعيةُّتدلُّعلىُّاإلباحةُّيف ُّحقهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّ،وىفُّحقُّأمتهُّ،وكلُّحيكىُّاالتفاقُّعلى ُّذلكُّعنُّ
األئمةُّالسابقنيُّ( ُّ .ُّ)3
 ُّ -ُّ8هذاُّردُّخمتصرُّعلىُّالدكتورُّالنمرُّ،حيثُّحرم ُّ"السلم"ُّحبجةُّأنهُّيتعارض ُّمعُّمصلحةُّالنا ُّ،وينظرُّ:السنةُّ والتشريع ُّللدكتورُّموسىُّشاهنيُّصُّ .24ُّ-ُّ 22
-ُّ2السنةُّتشريع ُّالزمُّودائمُّص ُّ،44وينظرُّ:دراسات ُّيفُّالسنةُّللدكتورُّحممدُّاملنسي ُّصُّ .221
ُّ -ُّ3احملصولُّ ُّ، 508/ 8واإلحكامُّلآلمدي ُّ ، 851/8وامل وافقاتُّللشاطيبُّ ، 432/4واإلهباجُّيفُّشرحُّاملنهاجُّ ، 244/2واملعتمدُّيفُّأصولُّالفقهُّ ُّ، 334/8والربها نُّللج ويينُّ
 ، 818/8والبحرُّاحمليطُُّّ، 824/4وف واتحُّالرمحوتُّ ُّ، 810/ 2وإرشادُّالفحولُُّّ .845/8
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السنّـ ـ ـةّالنبـ ـ ـويةّوحيّرب ـ ـ ـانيّ،منـ ـ ـاقشةّلدعاوىّأع ـ ـ ـداءّالس ـ ـ ـنـةّال ـ ـنـ ـبـويـةّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّإعدادّ:محـ ـ ـ ـ ـ ــمدّأحم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدّص ـ ـ ـ ــبرة

ُُُُُُُّّّّّّّ أمُّأخرجوهاُّ:ألهنمُّظنواُّأنُّاإلباحةُّليستُّحكماًُّشرعياً؟ُّوهذاُّالُّيصحُّأيضاًُّ:فإنُّاألصولينيُّجممعونُّعلىُّشرعيتهاُّأي ُّ اإلباحةُّ
اللهمُّإالُّفريقاًُّمنُّاملعتزلةُّذهبُّإىلُّعد مُّشرعيتها؛ُّفهماُّمنهمُّ:أنُّاإلباحةُّانتفاءُّاحلرجُّعنُّالفعلُّوالتكُّ( ُّ)8وذلكُّثابتُّقبلُّورودُّ

الشرعُّ،وهوُّمستمرُّبعدهُّ،فالُّيكونُّحكماًُّشرعيُّاً ُّ،اجلمهورُّينكرونُّأنُّهذاُّاملعىنُّثابتُّقبلُّورودُّالشرعُّ،وأنهُّالُّيسمىُّحكماًُّشرعياًُّ.
ولكنهمُّيقولونُّ:ليسُّهذاُّهوُّمعىنُّاإلباحةُّالشرعيةُّ،إمناُّهيُّخطابُّالشارعُّبالتخيريُّبنيُّالفعلُّوالتكُّمن ُّغريُّب دلُّ.والُّشكُّأنُّهذاُّ
حكمُّشرعي ؛ُّوأنهُّغريُّثابتُّقبلُّورودُّالشرعُّ.ولوُّالتفتُّهذاُّالفريقُّإىلُّهذاُّاملعىنُّملُّينازعُّفيه؛ُّفليسُّهناك ُّخالفُّحقيقي ُّبينهماُّ ُّ،
ُُُُُُّّّّّّفاإلباحةُّحكمُّشرعي ُّ حيتاج ُّإىلُّدليل؛ُّوالفعلُّالطبيعي ُّمنهُّصلىُّاهللُّعليه ُّوسلمُّيدلُّعليهُّ ،ونظرة ُّواحدةُّيف ُّبابُّأفعاله ُّصلىُّ
اهللُّعليهُّوسلمُّيفُّأيُُّّكتابُّمنُّكتبُّأصولُّالفقهُّ،ترشدكُّإىلُّاحلقُّيفُّهذاُّاملوضوعُّ( ُّ .ُّ)2
ردهّعلىّمنّقال"ّ:تركّالمباحّطاعةّعلىّكلّحال"ّ.قال"ّ:بلّفعلّالمباحّطاعةّبإطالق؛ّألنّ
ّ
ّّّّّّويقولّاإلمامّالشاطبيّفي ّ
كلّمباحّ تركّحرامّ.أالّترىّأنهّتركّالمحرماتّكلهاّعندّفعلّالمباحّ،فقدّشغلّالنفسّبهّعنّجميعهاّ.وهذاّالثانيّأولى؛ّألنّ

الكليةّهناّتصحّ،والّيصحّأنّيقالّكلّمباحّوسيلةّإلىّمحرمّأوّمنهىّعنهّبإطالقّ،فظهرّأنّماّاعترضّبهّالّينهضُّدليالًُّعلىُّ
أنُّتركُّاملباحُّطاعة"ُّ( ُّ .ُّ)3
ُُُُُُُّّّّّّّويشهدُّهلذاُّقولُّاإلمامُّالسرخسيُّيف ُّ أصوله"ُّ:تركُّالعملُّباحلديثُّالصحيحُّعنُّرسولُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّحرامُّ،كماُّأنُّ
العملُّخبالفهُّحرام"ُّ( ُّ .ُّ)4
ُُُُُُّّّّّّ ومنُّهناُّفكلُّماُّوردُّعنُّرسولُّاهللُّمنُّأفعالُّملُّحتصلُّمنهُّعلىُّوجهُّالقربُّ،يستحبُّالتأسي ُّبهُّفيهاُّرجاءُّبركته ُّمثلُّ:أكلهُّ،
وشربه ُّ،ولبسهُّ،ومعاشرتهُّنسائهُّ،ومجيعُّأفعالهُّاملتعلقةُّبأمورُّالدنياُّ،يستحبُّالتأسيُّبهُّيفُّمجيعُّذلكُّ.ألنُّه ذهُّاألفعالُّوإنُّملُّتصدرُّ
منُّالرسولُّ قربه ُّإنُّصحُّالتعبري ُّفهي ُّيف ُّنفسها ُّقربة؛ُّنرجو ُّبفعلها ُّالتقربُّإىلُّاهلل ُّتعاىلُّملاُّان طوى ُّعليهُّفعلناُّهلا ُّعنُّحمبتهُّاليت ُّمحلناُّ
عليها ُّبقولهُّ صلىُّاهللُّعليه ُّوسلم"ُّ:الُّيؤمنُّعبدُّحىتُّأكونُّأحبُّإليهُّمنُّأهلهُّ،ومالهُّ،والناسُّأمجعني"ُّ( ُّ .ُّ)5
ُُُُُُُّّّّّّّقالُّأبوُّشامة"ُّ:وهلذاُّاعتىنُّالرواةُّبنقلُّتفاصيلُّأحوالهُّيف ُّذلكُّكلهُّ،واقتدىُّأهلُّالدينُّوالعلمُّمنُّالسلفُّ،بسلوك ُّطريقتهُّيفُّ
ذلكُّ،وتركُّالتكلفُّفيما ُّينوهبمُّمنُّحاجامهمُّ ،حىتُّأ نهُّلوُّقيل ُّألحدهمُّالُّتركب ُّاحلمارُّ،والُّحتلبُّالشاةُّ ،والُّتسلخهاُّ،وال ُّترقعُّ
الثوبُّ،والُّختصفُّالنعلُّ،والُّمهنأُّ(تطعمه )ُّالبعريُّ،لقالُّ:كيفُّالُّأفعلُّذلكُّوقدُّرأيتُّرسولُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّفعلهُّ،أوُّجاءُّ
عنهُّأنهُّفعله!!ُّ( ُّ)4وقالُّأيضاً"ُّ:إنُّالتأسيُّبهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّيف ُّفعلهُّاملباحُّهوُّأدىنُّ الدرجاتُّيف ُّ استحبابُّاملتابعةُّفيهاُّ،وهلذاُّ
أكثرُّاملصنفني ُّمنُّاألصوليني ُّالُّيذكرون ُّالتأسي ُّ به ُّفيهاُّ،وما ُّذكرناهُّأوىل ُّوأصحُّ،وله ُّسرُّ.وهوُّ :أنُّأصل ُّالفعلُّوإنُّكان ُّاإلنسانُّ

مضطراًُّإليهُّ،فمنُّحيثُّاحلاجةُّالُّيفعلهُّتأسياًُّبالنيب ُّ صلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّ،بلُّمنُّحيثُّإيقاعهُّعلىُّهيئةُّخمصوصةُّنقلتُّعن ُّالنيبُّ
صلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّ،أوُّاستعمالُّشيء ُّ خمصوصُّ،معُّأنهُّميكنهُّاستعمالُّغريهُّ .

ُّ..والفقهاءُّأربابُّاملذاهبُّيستحبونُّمنُّهذاُّالنوعُّأشياءُّ،وهوُّماُّإذاُّأرادُّ اإلنسانُّأنُّيفعلُّشيئاًُّ،ذلكُّالشي ُّيقعُّعلىُّهيئاتُّخمتلفةُّ

وقدُّنقلُّعنُّالرسولُّصلىُّا هللُّعليهُّوسلمُّ،أنهُّأوقعهُّعلى ُّبعضُّتلكُّاهليئاتُّ،فأهلُّالعلمُّيستحبونُّأنُّيوقعُّعلىُّتلكُّاهليئةُّ ،حنوُّ
استحباهبمُّسلوكُّطريقُّاملأزمنيُّ(بنيُّعرفةُّواملشعر)ُّواملبيتُّبذي ُّطوى ُّ،ودخولُّمكةُّمنُّالثنيةُّالعلياُّ،واخلروجُّمنُّالثنيةُّالسفلىُّونزولهُّ
-ُّ8ينظرُّ:التقرير ُّ والتحبريُّالبنُّأمريُّاحلاجُُّّ .844/2
ُّ- 2حجيةُّالسنةُّللدكتورُّعبدُّالغىنُّعبدُّاخلالقُّص ، 18ُّ-ُّ 21وينظرُّ:اإلحكامُّلآلمدي ُّ ، 884/8واحملصولُّللرُّازي ُّ ُّ، 20/8والربها نُّللج ويين ُّ ُّ، 801ُّ -ُّ804ُّ/8وأصولُّ
ُّالفقهُّحملمدُّاخلضري ُّصُّ،40
ُّ
السرخسي ُّ ُّ، 84/8واإلهباجُّيفُّشرحُّاملنهاجُّ ُّ، 40/8والبحرُّاحمليط ُّ ، 225ُّ،248/8واملستصفىُّ ُّ، 25/ 8وإرشادُّالفحولُّ ُّ، 814/ 8وأصول
واحملققُّمنُّعلمُّاألصولُّفيماُّيتعلقُّبأفعالُّالرسولُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّألىبُّشامةُّص ُّ، 201ُّ-ُّ 40وأفعالُّالرسولُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّللدكتورُّعمرُّسليمانُّاألشقرُّ .
ُّ -ُّ3امل وافقاتُُّّ . 800/8
أصولُّالسرخسيُُّّ .2/2
ُّ
ُّ -ُّ4
ُّ -ُّ5أخرجهُّمسلمُّ(بشرحُّالنووى)ُُّّ 210/8رقمُّ ُّ، 44والبخارى ُّ(بشرحُّفتحُّالبارى) ُُّّ25/8رقمُّ ُّ 85منُّحديث ُّأنس ُّبنُّمالكُّرضىُّاهللُّعنهُّ .
-ُّ4أبوُّشامة ُّ،احملققُّمنُّعلمُّاألصولُّفيماُّيتعلقُّبأفعالُّالرسولُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّصُّ .10
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باحملصبُّ( ُّ)8وكهيئةُّاألصابعُّيفُّ التشهدُّ( ُّ،)2وقالواُّ:يستحبُّأنُّالُّينقصُّيفُّ الغسلُّمنُّصاعُّ،والُّيفُّ الوضوءُّمنُّمدُّ،اقتداءُّبرسولُّ
اهلل( ُّ)3إىلُّأحكامُّكثرية ُّالُّحتصىُّملنُّتتبعهاُّ .
ُُُُُُّّّّّّ فمتابعتهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّيفُّتلكُّاألفعالُّاليت ُّيكادُّيقطعُّفيهاُّخبلوهاُّمنُّالقربةُّ،كهيئةُّوضعُّأصابعُّاليدُّاليمىنُّيف ُّ التشهدُّ،
يستحبُّ احملافظةُّعليهاُّواألخذُّهباُّماُّأمكنُّ،تدريباًُّللنفسُّعلىُّاجلموحُّ،ومتريناًُّهلاُّعلىُّأخالقُّصاحبُّالشرعُّ،لتعتادُّذلك؛ُّفالُّختلُّ

بعدهُّبشيء ُّمماُّفيهُّقربةُّوإنُّخفيت ُّ،فإنُّالنفسُّمهماُّسوحمتُّيفُّ اليسريُّتشوقتُّإىلُّاملساحمةُّفيماُّفوقهُّ.فه ذاُّوحنوهُّهوُّالذىُّيظهرُّ
يلُّأنُّعبدُّاهللُّبنُّعمرُّ رضىُّاهللُّعنهماُّكانُّيالحظهُّويراقبهُّ،فأخذُّنفسهُّباحملافظةُّعلىُّمجيعُّآثارهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّقالُّنافع"ُّ:لوُّ
رأيتُّابنُّعمرُّيتبعُّآثارُّرسولُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّلقلتُّهذاُّجمنون"ُّ( ُّ .ُّ)4
ُُُُُُّّّّّّومستندُّهذاُّاالختيارُّعُّلُّمُّناُّبأنُّأصحابُّرسولُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّلوُّاختلفواُّيفُّحكمُّأمرُّحرامُّأوُّمباحُّ،فنقلُّالناقلُّيفُّ
موضعُّاختالفهمُّفعالً ُّعنُّاملصطفىُّصلى ُّاهللُّعليهُّوسلمُّ ،ف همواُّمنه ُّأنهُّالُّحرج ُّعلىُّاألمةُّيف ُّفعلُّمثلهُّ(ُّ ) 8وجاحدُّهذا ُّجاهلُّ

مبسالكُّاملنقلُّعلى ُّاملعىنُّواللفظُّ( ُّ .ُّ)5

ُُُُُُّّّّّّإنُّ األدلةُّالقرآنيةُّاليت ُّحثتُّعلىُّالتأسي ُّبرسولُّاهللُّ،واتباعهُّيف ُّ فعلهُّعلىُّالوجه ُّالذىُّكانُّعليهُّ،منُّأجلُّاهلدايةُّوالفالح ُّيفُّ
ينُّكثرية()5ـُّوماُّقدُّعلمناهُّمنُّسريةُّالصحابةُّيف ُّ رجوعهمُّإىلُّأفعالهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّوتقرهبمُّوتأسيهمُّهباُّ،واحملافظةُّعليهاُّ،
الدار ُّ
ُُّّ،وعنُّسهلُّبنُّالربيعُّبنُّاحلنظليةُّقالُّ:قالُّلناُّرسولُّاهللُّنعمُّالرجلُّ
وإنُّملُّتلحُّفيهاُّقربةُّ،وملُّيكنُّهلمُّتوقفُّوالُّترددُّيفُّشيءُّمنها ُّ
ُّ
ُّ،فعجلُّفأخذُّشفرةُّفقطعُّهباُّمجتهُّإىلُّأذنيهُّ،ورفع ُّإزارهُّإىلُّأنصافُّساقيه"ُّ
ُّ
خرميُّاألسديُّلوالُّطولُّمجتهُّوإسبالُّإزارهُّ فبلغُّذلكُّخرمياً
(  ُُّّ،)4فتأملُّكيفُّأسرعُّخرميُّفامتثلُّقولُّرسولُّاهللُّوملُّيقلُّ:وماذاُّيفُّطولُّالشعر؟ُّوملُّيقلُّ:ماذاُّيفُّطولُّاإلزار؟ُّملُّيقلُّ:سنةُّعادةُّ
أوُّسنةُّعبادة ُّشأنُّالذينُّيفُّ قلوهبمُّمرضُّ،إمناُّعجلُّسريعاً ُّفقصرُّشعرهُّ،ورفعُّإزارهُّ( ُّ .ُّ)2
يبطلُّقولُّالوجوبُّماُّسبقُّ
ُّ
ُُُُُُّّّّّّ ثبتُّأهنمُّفهموا؛ُّأهنمُّشرعُّهلمُّمثلُّذلكُّالقولُّوالفعلُّقربةُّ،فبطلُّقولُّاإلباحةُّ،وترجحُّالندبُُّّ.كماُّ
حديثُّأىبُّسعيدُّاخلدريُّ منُّخلعُّالصحابةُّنعاهلمُّملاُّرأواُّرسولُّاهللُّخلعُّنعليهُّوهوُّيفُّالصالة(ُّ) 8فكانُّمنُّكمالُّتأسيهمُّبرسولُّ
ُّ
يفُّ
اهللُّأهنمُّفهمواُّمنُّخلعهُّنعليهُّالقربةُّفبادرواُّإىلُّمتابعتهُّ،أوُّملُّيفهمواُّ قربهُّ،واتبعوهُّعلىُّجارىُّعادمهمُّيفُّ اتباعهُّوالتأسي ُّبهُّ،معُّأهنمُّ
ملُّيعلموا ُّأنُّذلكُّصدرُّمنهُّوجوباًُّأوُّندباًُّأوُّإباحةُّ،وهوُّعنيُّمسألةُّالنزاعُّمعُّمنُّيشتطُّيف ُّشرعيةُّالتأسي ُّبهُّصلىُّ اهللُّعليهُّوسلمُّ

معرفةُّصفةُّفعله؛ُّفبطلُّقولُّالوقفُّ .

ُُُُُُّّّّّّوأيضاًُّ:لوُّكانُّا القتداءُّبهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّيف ُّ فعلهُّواجباًُّماُّسأهلمُّ"ماُّمحلكمُّإلقائكمُّنعالكم؟ُّ"ُّلعلمهُّبأنهُّجيب ُّعليهمُّ
متابعةُّفعلهُّ،فبطلُّقولُّالوجوبُّ،مثُّإنهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّملاُّسأهلمُّملُّفعلواُّذلكُّ،ذكرواُّأنُّمستندُّفعلهمُّمتابعتهُّيفُّفعلهُّ،وملُّينكرُّ
عليهمُّاالستداللُّبهُّ،فدلُّذلكُّكلهُّعلىُّماُّسبقُّمنُّترجيح ُّاستحبابُّمتابعتهُّصلىُّاهللُّعليه ُّوسلمُّيف ُّفعلهُّ .

 ُّ -ُّ8فعنُّأنسُّبنُّمالكُّرضى ُّاهللُّعنهُّ"أنُّالنىبُّصلىُّا هللُّعليهُّوسلمُّصلىُّالظهر ُّ،والعصر ُّ،واملغرب ُّ،والعشاءُّ،مثُّرقدُّرقدة ُّباحملصبُّ،مثُّركبُّإىلُّالبيت ُّفطافُّبه"ُّأخرجه ُّ
البخارى ُّ(بشرحُّفتحُّالبارى) ُّكتابُّاحلجُّ،بابُّط وا فُّالوداعُُّّ414/3رقم ُُّّ .8254
 ُّ -ُّ2فعنُّابنُّعمرُّرضىُّاهللُّعنهماُّقال"ُّ:كانُّالنىبُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّإذاُّجلس ُّىفُّالصالة ُّ وضعُّكفهُّاليمىنُّعلىُّفخذهُّاليسرى" ُّأخرجه ُّمسلمُّ(بشرحُّالنووى)ُّكتابُّ
املساجدُّ،بابُّصفةُّاجللوسُّىفُّالصالةُُّّ 14/3رقمُُّّ .510
ُّ(بشرح ُّفتح ُّالبارى)ُّكت ابُّ
 ُّ -ُّ3فعنُّأنسُّابنُّمالكُّرضىُّاهللُّعنهُّقالُّ:كانُّالنىبُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّيغتسلُّبالصاعُّإىلُّمخسةُّأمداد ُّ،ويتوضأُّباملد"ُّأخرجهُّالبخارى ُّ
الوضوءُّ،بابُّالوضوءُّباملدُُّّ344/8رقم ُُّّ، 208ومسلمُّ(بشرحُّالنووى)ُّكتابُّاحليضُّ،بابُّالقدرُّاملستحب ُّمنُّاملاءُّىفُّغسلُّاجلنابةُُّّ240/2رقم ُُّّ .325
ُّ -ُّ4أخرجهُّاحلاكمُّىفُّاملستدرك ُُّّ 442/ 3رقمُّ ُّ 4324وسكتُّعنهُّ،وحذفهُّالذهىبُّمنُّالتلخيص ُّ،وأخرجهُّأبوُّنعيم ُّىفُّحليةُّاأل ولياءُّ ُّ. 380/ 8وأخرج ُّأبوُّنعيمُّأيضاًُّعنُّ
عاصمُّاألح والُّعمنُّحدثه ُّقال"ُّ:كانُّابنُّعمرُّإذاُّرآه ُّأحدُّظنُّأنُّبهُّشيئاًُّمنُّتتبعه ُّآثارُّالنىبُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم"ُّ .
ُّ -ُّ5ينظرُّ:احملققُّمنُّعلمُّاألصولُّص ُّ، 12ُّ،20واإلحكامُّلآلمدى ُُّّ .828/8
ُّ -ُّ4جزءُّمنُّحديث ُّط ويلُّأخرجه ُّأبوُّداودُّىفُّسننه ُّكتابُّاللباسُّ،بابُّماُّجاءُّىفُّإسبالُّاإلزارُُّّ 52/4رقمُُّّ .4011
ُّ -ُّ2ينظرُّ:املدخلُّإىلُّالسنةُّالنب وية ُّصُّ .242
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ُُُُُُّّّّّّوإنهُّلدرسُّأله لُّزمانناُّ،وملنُّبعدناُّأنُّنتبعُّهديهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّكماُّاتبعواُّ،وأنُّنسريُّعلىُّهنجهُّ،كماُّأمرناُّربناُّسبحانهُّ
وتعاىلُّ فقال{ُّ:فآمنواُّباهللُّورسولهُّالنيب ُّ األمي ُّ الذىُّيؤمنُّباهللُّوكلماتهُّواتبعوهُّلعلكمُّمهتدون}ُّ[األعرافُّ ]851:وصورُّاتباعُّالسلفُّ
هديهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّ،وحرصهمُّعلىُّاالقتداءُّبهُّكثريةُّوكثريةُّودالال مهاُّمتعددة؛ُّفهمُّيؤمنونُّبعصمتهُّيف ُّأحوالهُّكلهاُّ،وهمُّحيبونُّ
هديهُّ،وحيرصونُّعلىُّاالقتداءُّبهُّكلُّاحلرصُّ،الُّيفرقونُّبنيُّالواجبُّواملندوبُّ،والُّبنيُّالفعلُّالشرعيُّوالفعلُّاجلبليُّ،وإمناُّيفعلونُّماُّ
فعلُّ،ويتكونُّما ُّتركُّ،ميتثلون ُّأمرهُّ،وإ نُّدلت ُّالقرائنُّعلى ُّأقلُّمنُّالواجبُّ ،وجيتنبونُّما ُّهنىُّعنهُّ،وإن ُّدلتُّالقرائن ُّعلىُّأنه ُّدونُّ
احلرامُّ .
ُُُُُُّّّّّّ إهنمُّيرونُّاملعصومُّرسمُّخطاًُّ،جاءُّبهُّمنُّعندُّاهللُّ،فالتزموهُّحباًُّوطاعةُّ،وملُّيؤولواُّ،وملُّيسوفواُّ،وملُّيهونواُّ،وإمناُّامتثلواُّعلىُّخريُّ
وجهُّ،فإنهُّالدينُّالذىُّأمرناُّاهللُّبهُّ،ورتبُّالسعادةُّعليهُّ،وأمرناُّباالستقامةُّاليت ُّ الُّتتفقُّمعُّأدىنُّميلُّعنهُّفقالُّسبحانه{ُّ:فاستقمُّكماُّ
أمرتُّومنُّتابُّمعكُّوالُّتطغواُّإنهُّمباُّتعمونُّبصري}ُّ[هودُّ )8 (]882:
وإذاُّكانُّعمدةُّاألدلةُّعندُّمنُّيذهبونُّإىل ُّأنُّالسنةُّاملطهرةُّليستُّكلهاُّوحي ُّ،أوُّيذهبونُّإىلُّتقسيمُّالسنةُّإىلُّسنةُّتشريعيةُّ،وسنةُّ
غريُّتشريعيةُّ،إذاُّكانُّعمدةُّأدلتهمُّمجيعاًُّ،اجتهادهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّ،وقولهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم"ُّ:أنتمُّأعلمُّبأمرُّدنياكم"ُّفلنحررُّ
القولُّيف ُّ املرادُّمنُّقوله"ُّ:أنتمُّأعلمُّبأمرُّدنياكم"ُّبعدُّأنُّسبقُّحتريرُّالقولُّيف ُّ اجتهادهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّوعصمتهُّفيهُّ .فإىلُّنقضُّ

دليلهمُّيف ُّ أنُّالسنةُّاملطهرةُّليستُّكلها ُّوحيُّ .

ّّّّّّّّنقضّدليلّأنّالسنةّالمطهرةّليستّكلهاّوحيّ :
ُُُُُُُّّّّّّّ الدليلُّاألساسيُّ الذيُّيستندُّإليهُّالقائلونُّبأنُّالسنةُّ النبويةُّليستُّكلهاُّوحي؛ُّوبالتايلُّيقسموهناُّإىلُّسنةُّتشريعيةُّ،وغريُّتشريعيةُّ،
هوُّحديثُّرسولُّاهللُّ الواردُّيف ُّ قصةُّتأبريُّالنخلُّمبختلفُّرواياتهُّومنهاُّقوله "ُّ:أنتمُّأعلمُّبأمرُّدنياكم"ُّففي ُّرأ ىُّأنصارُّتقسيمُّالسنةُّ
إىلُّسنةُّتشريعيةُّوغريُّتشريعيةُّأنهُّ"لوُّ ملُّيكنُّغريُّهذاُّاحلديثُّالشريفُّيفُّتبينيُّأنُّسنتهُّليستُّكلهاُّشرعُّاًُّالزماًُّ،وقانوناًُّدائماًُّلكفىُّ،

ففي ُّنصُّعبارة ُّاحلديثُّمبختلف ُّرواياته ُّ تبنيُّأنُّماُّيلزم ُّاتباعهُّمنُّسنةُّرسولُّاهللُّإمناُّهوُّماُّكان ُّمستنداًُّإىلُّالوحيُّفحسب"ُّ .
ُُُُُُّّّّّّوبالتأملُّيف ُّ قولُّبعضهمُّالسابقُّترىُّالتصريح ُّبأهنمُّيعتربونُّأنُّاجتهاده ُّليسُّمنُّالوحي! ُّ

حُّبعضهمُّعلىُّماُّسبقُّأنُّأفعالهُّاجلبليةُّ،وماُّسبيلهُّاحلاجةُّالبشريةُّمنُّاألكلُّوالشربُّوالنومُّواملشي… ُّ اخلُّوماُّصدرُّ
ُّ
ُُُُُّّّّّ ولقدُّصر
عنهُّيفُّ املعامالتُّوشئونُّاالقتصادُّوالسياسةُّ،والقضاءُّواإلدارةُّواحلرب… ُّ اخلُّمنُّشئونُّالدنياُّاليتُّالُُّّوحي ُّفيهاُّ .
ُُُُّّّّفهلُّيسندهمُّذلكُّاحلديثُّيف ُّتلكُّالدعوىُّاخل طرية؟!ُّأقولُّ:احلديثُّالُّيسندهمُّيف ُّدعواهمُّوالُّحجةُّهلمُّفيه؛ُّألنُّقوله ُّصلىُّ
اهللُّعلي هُّوسلمُّ:ملاُّمرُّعلىُّقومُّيلقحونُّالنخلُّ"ماُّأظنُّيغىنُّذلكُّشيئُّاً"ُّواضحُّمنهُّأنهُّكانُّاجتهاداًُّمنهُّ،وملُّيردُّبذل كُّصرفهمُّعماُّ
همُّفيه؛ُّبدليلُّأهنمُّملاُّتركواُّالتأبريُّ،ووصلُّاخلربُّإليهُّبنيُّهلمُّأنهُّظنُّأي ُّ اجتهدُّوأنهُّماُّيصحُّأنُّيصرفهمُّالظنُّأيُّ االجتهاد ُّعنُّأمرُّ

يرونهُّصواباًُّ.وتأم لُّقوله "ُّ:إنُّكانُّينفعهمُّذلكُّفليصنعوهُّ،فإن ُّإمناُّظننتُّظناً ُّفالُّتؤاخذون ُّبالظن"ُّفهمُّغلطوا ُّيف ُّظنهمُّأنه ُّهناهمُّ
بوحي ُّ،كماُّغلطُّمنُّغلطُّيف ُّ ظنهُّأنُّاخليطُّاألبيضُّواخليطُّاألسودُّهوُّاحلبلُّاألبيضُّواألسودُّ( ُّ .)2
ُّ،أنهُّإذاُّحدثهمُّبوحي ُّعنُّاهللُّتعاىلُّفإنهُّلنُّخيطأُّيفُّهذاُّالوحيُّ .
ُّ
ُُُُُُُّّّّّّّمثُّبنيُّهلمُّرسولُّاهلل

 ُّ -ُّ8وينظرُّ:املدخل ُّإىلُّالسنةُّالنب ويةُّصُّ 241ُّ،241بتصرف ُّيسريُّ .
ُّناسُّأنُّاملرادُّأنُّيظلُّالصائمُّيأكلُّحىتُّيتبني ُّ
ُّ
ُّ -ُّ2حينماُّنزل ُّق ولهُّتعاىل{ُّ:وكل واُّ واشرب واُّحىتُّيتبني ُّلكمُّاخليط ُّاألبيضُّمنُّاخليط ُّاألسود}ُّجزء ُّمنُّاآليةُُّّ 812البقرةُّ ،ظن
هللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّ
ُّ
لهُّاحلبلُّاألبيض ُّمنُّاحلبلُّاألسودُّ،وهذاُّغلطُّصححتهُّاآليةُّإذُّنزلُّق ولهُّتعاىلُّ"منُّالفجر"ُّفعلم واُّأنهُّإمناُّيعىنُّالليلُّ والنهار ُّ،وبنيُّهلمُّذلكُّرسولُّا
لهُّ(كلواُّ واشرب وا… ُّاآلية)ُُّّ 852/4رقمُُّّ .8182
ُّ
كماُّىفُّصحيحُّالبخارى ُّ(بشرحُّفتحُّالبارى) ُّكتابُّالصومُّ،بابُّق و
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ُُُُُُّّّّّّوتأملُّقوله"ُّ:إذاُّحدثتكمُّعن ُّاهللُّشيئاًُّفخذواُّبهُّ ،فإن ُّلنُّأكذبُّعلى ُّاهللُّتعاىل" ُّ فالكذبُّهنا ُّمبعىنُّ"اخلطأ"ُّ( ُّ)8أيُّ :فلنُّ
أخطأُّفيماُّأبلغُّمنُّوحي ُّ اهللُّتعاىل؛ُّوالُّيصحُّأنُّيكونُّاملرادُّحقيقةُّالكذبُّ،ألنهُّمعصومُّمنهُّ،حىتُّولوُّحد ثُّعنُّغري ُّ اهللُّتعاىل!ُّ

ُّ،أنهُّاجتهدُّ،وىفُّاجتهادهُّأخطأ؛ُّبدليلُّماُّجاءُّيف ُّ روايةُّرافعُّبنُّخديجُّمنُّقولهُّعليهُّالصالةُّوالسالم"ُّ:إمناُّأناُّبشرُّإذاُّ
ُّ
إذنُّفمراده
أمرتكمُّبشيء ُّمنُّدينكمُّفخذواُّبهُّ،وإذاُّأمرتكمُّبشيءُّمنُّرأىُّفإمنا ُّأناُّبشر"ُّ .
ّّّّّّولكن ّ:هلّهذاّاالجتهاد ّفيّ قصةّتأبيرّالنخلّمعصوم ّفيهّبوحي؟ّ .
ُُُُُُّّّّّّ أقولُّ:نعمُّبدليلُّقولهُّبعدُّذلك"ُّ:إنُّكانُّينفعهمُّذلكُّفليصنعوه"ُّوقوله"ُّ:أنتمُّأعلمُّبأمرُّدنياكم"ُّحيثُّصارُّهذاُّالقولُّمنهُّ
اجتهادُّبعد ُّاجتهادُّ( ُّ )2وأقره ُّالوحيُّعلى ُّاجتهاده ُّالثان ُّ( ُّ )3حيث ُّملُّيرد ُّتنبيهُّأو ُّتصويب ُّوالُّحىت ُّعتابُّ ،علىُّهذا ُّ االجتهاد ُّيفُّ
القرآنُّالكرمي ُّوالُّيف ُّ السنةُّاملطهرةُّ،وهوُّماُّيعىنُّأنُّربُّالعزةُّأقرهُّيفُّ اجتهادهُّالثان ُّأعىنُّ:قولهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسل م"ُّ:إنُّكانُّينفعهمُّ
ذلكُّفليصنعوه"ُّوقوله"ُّ:أنتمُّأعلمُّبأمرُّدنياكم"ُّ وهبذاُّاإلقرارُّصارُّاجتهادهُّهناُّيفُّهذهُّاملسألةُّوحىُّمنُّاهللُّتعاىلُّ،والُّجيوزُّخمالفته؛ُّ
وهوُّماُّيقرُّبهُّهنا ُّاخلص مُّحيثُّاستدلُّهبذاُّاالجتهادُّالثان ُّعلىُّماُّيزعمُّ،معُّاختالفناُّمعهُّيفُّداللةُّاحلديثُّعلىُّماُّيستدلُّبهُّ .
ُُُُُُّّّّّّ فاخلصمُّيستدلُّبقولهُّ"أنتمُّأعلمُّبأمرُّدنياكم"ُّعلىُّأنُّماُّجاءتُّبهُّالسنةُّمنُّشئونُّال دنياُّجيوزُّخمالفتهُّ،حيثُّكلُّأمةُّيف ُّزماهناُّ
أعلمُّهبذهُّالشئونُّمنُّالسنة؟ ُّ
ُُُُُُّّّّّّ كماُّاستدلواُّبقولهُّالسابقُّ،علىُّأنُّماُّيصدرُّعنهُّبوصفهُّقاضياًُّ،أوُّإماماًُّورئيساًُّللدولةُّ،سنةُّغريُّتشريعية ُّليستُّمنُّالوحي؟ُّ
فهلُّهذهُّاملعان ُّواردةُّومرادةُّفيماُّاستدلواُّبه؟ُّ .
ُُُُُُّّّّّّبالقطعُّالُّ ،فهذه ُّاملعان ُّ وحنوهاُّمستبعدة ُّوالُّتصح؛ُّألن ُّماُّأطلقوا ُّعليهُّسنةُّغري ُّتشريعية ُّمنهُّالواجب ُّواحملرم ُّواملكروه ُّواملندوبُّ
واملباحُّشرعاً ُّعلى ُّماُّسبقُّتفصيلهُّ(ُّ .ُّ)3
ُُُُُُّّّّّّ كماُّأنُّماُّأطلقواُّعليهُّسنةُّغريُّتشريعيةُّوضعُّلهُّاإلسالمُّقرآناُّوسنةُّ،أرقىُّأن ُّواعُّالتشريعُّ،ألنُّماُّيصدرُّعنُّالقاضي ُّواحلاكمُّ
وحنوُّذلكُّمماُّيطلقونُّعليهُّسنةُّغريُّتشريعيةُّ،لهُّعالقةُّباألفرادُّواجلماعاتُّوهذهُّالعالقةُّحتكمهاُّدائماًُّقواعدُّوضوابطُّلئالُّحييفُّبعضُّ
األطرافُّعلىُّبعض؛ُّفهلُّيعقلُّأنُّاهللُّعزُّوجلُّيتكُّاملعامالتُّمنُّبيعُّوشراءُّ،وتفصيلُّالرباُّ،والرهنُّ،والشركةُّ ُّ،وغريهاُّمنُّاملعامالتُّ

دونُّتشريع؟ ُّ
ُُُُُُّّّّّّوهلُّيعقلُّأنُّيتكُّالقاضي ُّورئيسُّالدولةُّوحنوهمُّدونُّتشريعُّ ينظمُّعالقةُّكلُّمنهماُّمبنُّحتتُّسلطاهنمُّوحكمهم؟!ُّ .
وباجلملةُّ:هلُّيعقلُّأن ُّيتكُّالبشريةُّمهالً ُّيف ُّشئونُّدنياهم ُّيأكلُّبعضهمُّمالُّبعضُّ ،ويظلمُّبعضهمُّبعضاً ُّحتتُّعنوان"ُّ:أنتم ُّأعلمُّ

بشئونُّدنياكم"؟ ُّ

ُُُُُُّّّّّّهلُّيعقلُّأنُّيتكُّاهللُّتعاىلُّرسالةُّاإلسالمُّ(قرآناًُّوسنة)ُّمباُّفيهاُّمنُّعقيدةُّوشريعةُّ،ودينُّودنياُّ،لرسولُّاهللُّدونُّرقابةُّأوُّتصحيح؟ُّ
فيخطئُّ،فتعمل ُّاألمةُّجمتمعة ُّباخلطأُّأكثر ُّمنُّمخسة ُّعشرُّقرناً ُّحىتُّيبعث ُّاهللُّهلا ُّمنُّيرعى ُّمصاحلهاُّ،أو ُّيزعمُّأنه ُّأعلم ُّمبصاحلهاُّ،
وخيالفُّحكمُّرسولُّاهللُّ فيماُّجاءُّبهُّمنُّتشريعاتُّيف ُّشئونُّالدنيا؟ُّأظنُّأنُّالعقلُّاملسلمُّ السليمُّيستبعدُّذلكُّكلُّاالستبعادُّ ُّ،ومنُّ

هناُّفالُّيصحُّأنُّيكونُّاملعىن ُّيف ُّ قوله"ُّ:أنتمُّأعلمُّبأمر ُّدنياكم"ُّأنُّكل ُّفردُّأوُّأمةُّأعل مُّمن ُّغريهاُّبشئونُّومصاحلُّنفسهاُّيف ُّ األمورُّ
 -ُّ8بدليل ُّماُّصحُّعنهُّمنُّإطالقُّهذهُّاللفظةُّ"الكذب"ُّيفُّحقُّبعضُّأصحابه ُّ،والُّيصح ُّمحلهاُّعلىُّحقيقتهاُّيفُّحقهمُّلعدالتهم ُّ،وإمناُّمرادهُّهباُّ"اخل طأ"ُّمنُّذلكُّق ولهُّ: 
"كذبُّمنُّقالُّذلك"ُّيفُّالرد ُّعلىُّظنُّأنُّعامرُّبنُّاألكوعُّقتلُّنفسهُّيفُّغزوةُّخيرب ُّحيث ُّأصابهُّسيفهُّ،وه وُّيبارز ُّ"مرحباً"ُّملكُّاليهودُّ.احلديث ُّأخرجهُّمسلمُّ(بشرحُّ
النووي)ُّكتابُّاجلهادُّ،بابُّغزوةُّخيرب ُُّّ 404/4رقميُّ ُّ 8102ُّ،8102وق ولهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم"ُّ:كذبُّأبوُّالنسابلُّليسُّكماُّقالُّ،قدُّحللتُّفانكحي" ُّوذلكُّيفُّالرد ُّ
ُّ،فذكرتُّذلكُّلرسولُّاهللُّفقالُّ:
ُّ
علىُّأىبُّالسنابلُّالذىُّقالُّلسبيعهُّبنتُّاحلارث ُّوقدُّ وضعتُّمحلهاُّبعدُّوفاةُّزوجهاُّبأيامُّ:إنكُّالُّحتلنيُّحىتُّمتكثي ُّأربعةُّأشهرُّوعشراً
كذبُّأبوُّالسنابلُّ،ليس ُّكماُّقال"ُّاحلديثُّأخرجه ُّسعيدُّبنُّمنصورُُّّ 350/8رقمي ُُّّ، 8501ُّ،8504وعلىُّحنوُّهذاُّاالستعمالُّلكلمةُّالكذبُّجاءُّاستعمالُّالصحابةُّهلا ُّ
 -ُّ2وقدُّتكررُّهذ اُّاالجتهادُّمنه ُّ،واستدراكهُّباجتهادُّآخرُّعلىُّماُّسبقُّيفُّأمرهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّبالتحريق ُّبالنار ُّمثُّرجوعهُّعنُّذلكُّ .
 -ُّ3سيأيت ُّبعدُّقليلُّحما ولةُّاللتماسُّاحلكمةُّيفُّعدمُّتدارك ُّربُّالعزةُّهلذاُّاالجتهاد ُّبالتصحيح ُّيفُّأولُّمرةُّ .
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ال دنيوية؛ُّألنُّهذاُّاملعىنُّوإنُّصحُّيف ُّ املباحاتُّ،فالُّيصحُّيف ُّ الواجباتُّواحملرماتُّ،فالشرعُّوحدهُّهوُّالذىُّحددهاُّعلىُّأهنا ُّمصلحةُّ
بناءُّعلى ُّسبقُّعلمهُّالذىُّخلقُّ .
ُُُُُُّّّّّّ مثُّإنُّهذاُّاملعىن ُّالُّيتناسبُّمعُّالقصة؛ ُّفكماُّقلتُّ:رسولُّاهلل ُّ اجتهدُّيف ُّعدمُّتأبري ُّالنخلُّ،وخالفُّاجتهادهُّالصوابُّ ،فجاءُّ
التصحيحُّملاُّاجتهدُّفيهُّبقوله"ُّ:أنتمُّأعلمُّبأمرُّدنياكم"ُّواملرادُّ:أنتمُّأيهاُّالذينُّتلقحونُّالنخلُّومنُّعلىُّشاكلتكمُّمنُّأهلُّالصناعاتُّ
واملهاراتُّواخلرباتُّأعلمُّبصنائعكمُّمىنُّ.وممنُّليسُّمنُّأهلُّالصناعاتُّ،والكالمُّعلىُّالتوزيعُّ،علىُّمعىنُّ:أنُّكلُّأهلُّصنعةُّأعلمُّهباُّ
ممنُّليسواُّمنُّأهلهاُّ،كماُّيقالُّ:أهلُّمكةُّأدرىُّبشعاهباُّ .
ُُُُُُُّّّّّّّويصحُّأنُّيكونُّاملعىنُّأيضاًُّ:أنتمُّأيهاُّالذينُّتلقحونُّالنخلُّأعلمُّمباُّيصلحُّالنخل ُّمىنُّوممنُّالُّعلمُّلهُّبالزراعةُّ،أي ُّأنتمُّأعلمُّ
بشئونُّدنياكمُّهذه ُّاليت ُّتباشروهناُّ ،واليت ُّ مل ُّتنجحُّفيها ُّمشاوريت ُّ االجتهاديةُّ،أعلم ُّمىنُّومن ُّمثلىُّ،فاحلديث ُّعلىُّهذا ُّواقعةُّعني ُّأوُّ
الًُّ ،وعلىُّكل ُّحالُّال ُّيصحُّاالستدالل ُّباحلديثُّعلى ُّإباحةُّالتغيري ُّيف ُّاملعامالت ُّ( ُّ )8أوُّ
واقعةُّحالُّ ،الُّيستدل ُّهباُّعلى ُّغريهاُّأص ُّ

غريهاُّمنُّشئونُّالدنياُّاليت ُّأطلقواُّعليه اُّسنةُّغريُّتشريعيةُّ.ألنُّاحلديثُّكماُّرأيتُّتطرقُّإليهُّأكثرُّمنُّاحتمالُّيف ُّمعناهُّ،والدليلُّإذاُّ
تطرقُّإليهُّاالحتمالُّسقطُّبهُّاالستداللُّ .
ُُُُُُّّّّّّبقيُّسؤالُّيطرحُّنفسهُّ،ورمباُّيثورُّيف ُّنفوسُّالبعضُّوهوُّ :ملاذاُّأهلمُّاهللُّرسولهُّ،أنُّيشريُّعليه مُّهبذهُّاإلشا رةُّمعُّأهناُّملُّتكنُّيفُّ
مصلحتهم؟ُّ وملاذاُّجعلهمُّاهللُّيستسلمونُّجملردُّاإلشارةُّ،وهمُّاملعرفونُّباملراجعةُّوالنقاشُّوكثرةُّالسؤال؟ ُّوملاذاُّملُّيتد اركُّاهللُّهذاُّاالجتهادُّ
بالتصحيحُّقبلُّأن ُّتنتجُّشيصاًُّللمسلمني ُّيسخرُّمنه ُّاليهودُّ،وأع داءُّاإلسالم ُّحنيُّيصح ُّخنلهمُّ،ويسوءُّخنل ُّاملسلمنيُّبسبب ُّمشورةُّ
نبيهمُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم؟ ُّ

اطمئنانُّفاحلمدُّهللُّ،وإالُّفنحنُّمؤمنون ُّأرسخُّ
ُّ
ّّّّّّالجوابُّ:عنُّذلكُّيف ُّ حماولةُّتلمسُّحكمةُّهلذهُّالقصةُّ،فإنُّحصلتُّهباُّقناعةُّو
ذلكُّحكمةُّ،وهو ُّاحلكيمُّاخلبريُّ.ولع لُّاحلكمةُّيف ُّذلكُّتدورُّحولُّثالثُّأمورُّ :
ُّ
اإلميانُّبأنُّهللُّعزُّوجلُّيفُّ
ُُُُُُّّّّّّ أوالًُّ:صرفُّبالءُّاألعداءُّعنُّاملؤمننيُّالذينُّملُّتقوُّشوكتهمُّبعدُّ:أملُّيكنُّه ذاُّمنُّاجلائزُّأنُّيطمعُّالكافرونُّيف ُّاملدينةُّومترهاُّ،
فيهامجوهاُّمن ُّأجل ُّنزول ُّرسول ُّاهلل ُّصلى ُّاهلل ُّعليه ُّوسلم ُّفيها؟ُّفخروج ُّالتمر ُّشيصاً ُّجعلها ُّغري ُّمطمعُّ ،وصرف ُّاهلل ُّبذلك ُّهجومُّ
الكافرينُّحىتُّيستعدُّاملؤمنون؟ُّاحتمالُّ .

ُُُُُُُّّّّّّّثانياًُّ:تعليمهمُّاألخذُّبأسباب ُّاحلياةُّهبذاُّالدرسُّالعمليُّ الذيُُّّكانُّقاسياًُّعليهم ُّفتنافسواُّبعدهُّيف ُّأسبابُّاحلياةُّ .
ُُُُُُُّّّّّّّثالثاًُّ:اختبارهمُّيف ُّصدقُّإمياهنم ُّ ،فهذهُّالقصةُّحىتُّاليومُّيف ُّهذاُّالبحثُّابتالءُّواختبارُّ،وقدُّجنحُّالصحابةُّرضىُّاهللُّعنهمُّيفُّ
هذاُّاالختبار ُّالقاسيُّ ،وهم ُّيف ُّأولُّاإلميانُّ ،جناحاً ُّباهراًُّ ،فقد ُّاستمروا ُّيف ُّ طاعة ُّأوامره ُّصلى ُّاهلل ُّعليهُّوسلمُّ ،ومل ُّيرد ُّإلينا ُّردة ُّأحدُّ
بسببهاُّ،بلُّمل ُّيردُّعتابُّأحد ُّمنهمُّلرسولُّاهلل ُّصلىُّاهلل ُّعليهُّوسلمُّعليها ُّرغمُّخسارمهاُّ،مما ُّيشهدُّهلمُّباإلميان ُّالصادقُّاملتني ُّ( ُّ)2
ولعلُّتلكُّاحلكمةُّاألخريةُّهي ُّأوجهُّاحلكمُّيفُّهذهُّالقصةُّ.واهللُّأعلمُّحبكمتهُّأهـُّ )3 (.

ّ
ّ
ُّ- 1يقولُّفضيلةُّالدكتورُّموسىُّشاهني"ُّ:إدخالُّاملعامال تُّاملمنوعةُّشرعاًُّحتتُّهذاُّاحلديث ُّهوُّالذىُّملُّنسمعُّبهُّمنُّقبل ُّ،وملُّيسبقُّبهُّالدكت ورُّعبد ُّاملنعمُّالنمرُّعلىُّ
مدىُّعلمي  ُّ،وأرجوُّأالُّيتبعهُّيفُّذلكُّأحد"ُّأهـُّينظرُّ:السنةُّ والتشريعُّصُّ .34
 ُّ -ُّ2استفدتُّجلُّماُّوردُّيفُّنقضُّدليلُّأنُّالسنةُّليست ُّكلهاُّوحى ُّمنُّ"السنةُّ والتشريع"ُّلفضيلةُّالدكت ورُّموسىُّشاهنيُّصُّ 42ُّ-ُّ 32بتصرف ُّ.وينظرُّ:لالستزادةُّ ،السنةُّ
تشريع ُّالزمُّودائمُّللدكتورُّفتحيُّعبدُّالكرميُّص ُّ، 33ُّ، 32واألن وارُّالكاشفةُّلعبدُّالرمحنُّاليمانُّص ُّ، 40ُّ-ُّ 22واملدخلُّإىلُّالسنةُّللدكتورُّعبدُّاملهدىُّعبدُّالقادرُّصُّ ُّ 32
-ُّ3هذاُّالبحثُّعنُّكتابُّ :ردُّشبهاتُّحولُّعصمةُّالنيبُّصلىُّاهلل ُّعليهُّوسلمُّيفُّضوءُّالسنةُّالنب وية ُّالشريفةُّ،دُّ.عمادُّالسيدُّحممدُّإمساعيلُّالشربيين ُّمبحثُّ :شبهةُّأنُّ
اجتهادُّرسولُّاهللُّي ؤيد ُّأنُّالسنةُّليستُّكلهاُّوحيُّ والردُّعليهاُُّّ .
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ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
الفصلّالرابعّ:رد ّقولهمّأنّنسبةّالسنةّللنبي ّ ليستّيقينيةّلتأخرّكتابتهاّ ،وتأخّرّتدوينهاّ ّ ،ولكثرةّ
الوضاعينّ ،ولنقلهاّبالمعنىّ،وأنهاّدونتّبقصورّالخلفاءّ،فيّخمسة ّوعشرينّبحثاّّ .

 -ُّ8نقدُّإمجايلُّعامُّهلذهُّالشبهةُّ .
-2دعوىُّإنكارُّكتابةُّالسنةُّعلىُّعهدُّالنيبُّ .
-ُّ3دعوىُّإحراقُّالنيب ُّوأيبُّبكرُّوعمرُّرضيُّاهللُّعنهماُّملاُّدونُّمنُّأحاديثُّ .

 -ُّ4دعوىُّأنُّالصحابةُّحترجواُّمنُّتدوينُّاحلديثُّوروايتهُّلعدمُّشرعيته.
 -ُّ5دعوىُّتعذرُّالتمييزُّبنيُّالصحيحُّوغريهُّيفُّالسنةُّالختالطهما.
-ُّ4الزعمُّأنُّاحلديثُّمل ُّيكتبُّإالُّيفُّعهدُّعمرُّبنُّعبدُّالعزيز.
 -ُّ2الزعمُّأنُّتأخرُّتدوينُّالسنةُّأدىُّإىلُّضياعهاّ .
–ُّ1دعوىُّضياعُّمخسمائةُّخطبةُّنبويةُّ .
–ُّ1الزعمُّأنُّالسنةُّرويتُّباملعىنُّمماُّأدىُّلتحريفهاُّ .
 -ُّ80دعوىُّأنُّتشددُّالصحابةُّيفُّقبولُّالسنةُّمنقصةُّهلاّ .
-88ردُّومناقشةُّزعمُّأنُّالصحابة خالفواُّالسنة.
 -ُّ82شبهةُّأنُّالوضعُّوكثرةُّالوضاعنيُّللحديثُّأضعفتُّالثقةُّبالسنةُّالنبويةُّ .
-ُّ83شبهةُّأنُّ النيبُّماُّقالُّشيئاُّأوُّفعلهُّبقصدُّالتشريعُّفأقوالهُّملُّتكنُّشرعاُّوملُّيُّقصدُّأنُّتكونُّسنتهُّمصدراُّتشريعياُّ .
 -ُّ84نقدُّقاعدةُّشاختُّ:الُّصحةُّأليُّحديثُّمنسوبُّللنيبُّيفُّأحاديثُّاألحكامُّوأهناُّنشأتُّيفُّالقرنُّالثانُّ .
–ُّ85شبهةُّأنُّالسنةُّدونتُّيفُّقصورُّاألمراءُّوأنُّمحلةُّالسنةُّكانواُّكذابنيُّوفقهاءُّسلطةُّ .
-ُّ84شبهةُّ امهامُّالزهريُّبالكذبُّوعدمُّاألمانةُّيفُّاحلديث ُّ
 -ُّ82دعوىُّأنُّخلفاءُّبينُّأميةُّكانواُّوراءُّوضعُّاألحاديث.
 -ُّ81االدعاءُّأنُّتدوينُّالسنةُّيفُّقصورُّاألمراءُّأدىُّإىلُّالوضعُّ .
 -ُّ81امهامُّالفقهاءُّبوضعُّاألحاديثُّإلرضاءُّخلفاءُّبينُّالعباس.
 -ُّ20دعوىُّإمهالُّاحملدثنيُّاألسبابُّالسياسيةُّالدافعةُّللوضعُّيفُّاحلديث.
 -ُّ28الزعمُّأنُّالتمسكُّالشديدُّبالسنةُّكانُّمنُّدواعيُّالوضع.
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 -ُّ22ادعاءُّأنُّالقواعدُّالكليةُّللحكمُّعلىُّاحلديثُّاملوضوعُّملُّتعرفُّإالُّيفُّالقرنُّالثامنُّاهلجري.
-ُّ23ادعاءُّأنُُّّيفُّالسنةُّأحاديثُّليستُّصاحلةُّلزمانناُّ .
-ُّ24دعوىُّاالحتكامُّإىلُّالقرآنُّدونُّالسنةُّعندُّاالختالفُّ .
-ُّ25ردُّالزعمُّأنُّالسنةُّصدىُّلعواطفُّالنيبُّالشخصية ُّ
ُّ
ُّ
ُّ

 -ّ2نقدّإجماليّلشبهةّأنّنسبةّالسنةّللنبيّليستّيقينيةّألسبابّمتعددةّمنهاّ:النهىّعنّكتابةّالسنةّالنبويةّ،
وتأخرّالتدوينّ،وروايةّالسنةّبالمعنىّ،وكثرةّالوضاعينّ،وأنّاألحاديثّنقدتّعلمياّماّأفقدهاّصفةّالتدينّ .
ُُُُُُُّّّّّّّيقولونُّ:إنُّنسبةُّالسنةُّإىلُّالنيبُّ ليستُّيقينية؛ُّبسبب ُّتأخرُّتدوينهاُّوالُّيوثقُّبناقليهاُّ،كماُّأهناُّرويتُّباملعىنُّ،معُّعدمُّكفالةُّ
كثرةُّماُّغزاهاُّمنُّاألحاديثُّاملوضوعةُّوألسبابُّأخرىُّوألنُّهذهُّ األحاديثُّانتقدتُّعلمياًُّفقدت ُّصفةُّالتدين؛ُّ
اهللُّحبفظهاُّكالقرآنُّ،و ُّ
ألنُّاألمورُّالدينيةُّالُّيدخلهاُّالنقدُّوآراءُّالرجال"ُّوإنُّ االعتاضاتُّاملوجهةُّلإلسالمُّمنُّغريُّأهلهُّالُّتأيتُّإالُّعنُّطريقُّاألحاديثُّاليتُّ
أقرُّاملسلمونُّبصحتهاُّوهيُّموضوعةُّاألصلُّالُّصلةُّهلاُّبالدينُّ،وقالوا" ُّ:لوُّكانتُّالسنةُّجزءاًُّمنُّالدينُّلوضعُّهلاُّرسولُّاهللُّصلى ُّ اهللُّ
عليهُّوسلمُّمنهجاُّكمنهجُّالقرآنُّمن ُّالكتابةُّواحلفظُّواملذاكرةُّ ..،ألنُّمقامُّالنبوةُّيقتضي ُّأنُّيعطيُّالدين ُّألمتهُّعلىُّشكل ُّحمفوظُّ،

نُّ
لكنه ُّ احتاطُّبكل ُّالوسائلُّاملمكنةُّلكتابُّاهللُّ،وملُّيفعل ُّشيئاُّلسنتهُّ،بلُّهنىُّعنُّكتابتهاُّبقوله(ُّ:الُّتكتبواُّعينُّغريُّالقرآنُّ ،وم ُّ
كتبُّعينُّغريُّالقرآنُّفليمحه)ُّ"ُّ ُّ
ُُُُُّّّّّفل مُّتدونُّالسنةُّأيامُّحياتهُّعليهُّالصالةُّوالسالمُّ،وتن ُّوقلت ُّمساعاًُّإىلُّالقرنُّالثالثُّاهلجريُّ،وإذاُّكانُّسامعوناُّالُّيستطيعون ُّذكرُّ
ُّ،وإنُّ الكتب ُّ الستةُّاليتُّيـفتخرُّهباُّواليتُّيقالُّحباجةُّالقرآنُّ
ماُّحتدثناُّعن هُّيفُّخطبةُّاجلمعةُّاملاضيةُّ فكيفُّبسماعُّمائةُّسنةُّوصحةُّبيانه" ُّ
إليهاُّ،كلُّتلكُّالكتبُّمجعتُّودونتُّيفُّالقرنُّ الثالثُّحسبُّإقرارُّاحملدثني"" ُّ،باإلضافةُّإىلُّهذاُّالتأخرُّيفُّتدوينُّالسنةُّكانُّاجملتمعُّ
املدنُّيضمُّكثريُّاًُّ منُّاملنافقنيُّيفُّصفوفهُّ،وقدُّاستحالتُّمعرفتهمُّعلىُّالنيبُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّفخاطبهُّربهُّبقوله{ُّ:ومنُّأهُّ ل ُّالمدينةُّ
وشبيهامهاُّتنفيُّمعرفةُّالرسولُّهبمُّ ،وأيُّ
ُّ
مردواُّعلىُّالنـِفاق ُّالُّتـعلمهم ُّحنن ُّنـعلمهم ُّسنـع ِذبـهم ُّمَّرتـني}ُّ[ التوبةُّ،ُّ ]808ُّ :فهذهُّاآليةُّ،

شخصُّأكثرُّمعرفةُّمنهُّعليهُّالصالةُّوالسالمُّهبؤالءُّ"ُّ،و "ليسُّيف ُّوسعُّاملرءُّأنُّيطلعُّعلىُّحقيقةُّرواةُّاحلديثُّصدقاًُّوكذباً؛ ُّألهنماُّ
منُّاألمورُّالباطنيةُّاليتُّالُّيطلع ُّعليها ُّإالُّالعليمُّبذاتُّالصدور"( ُّ .ُّ)8

ُُُُُُُُّّّّّّّّجوابّإجماليّوالتفصيل ّ فيّاألبحاث ّالالحقةّ:لق د ُّرفضتمُّالسنة ُّوجعلتموهاُّخمتلقة ُّمفتاة؟ُّفكيف ُّتستدلونُّبسنُّة ُّخمتلقةُّ
مفتاةُّبزعمكمُّعلىُّأهمُّاملطالبُّعندكمُّوهيُّ ادعاءُّأنُّالنيبُّ وضعُّللقرآنُّمنهجاُّيفُّكتابتهُّوحفظ هُّومذاكرتهُّ،وملُّيعملُّللسنةُّمثلهُّ،
فهذاُّتناقضُّأصلعُّوتضاربُّأعمىُّكتبُّاهللُّعلىُّمعانديُّاحلقُّومشاغيبُّاحلججُّومناوئيُّالدينُّأنُّيتورطواُّيفُّأوحالهُّ،مثُّماُّهذاُّاملنهجُّ
ُّ
يفُّالقرآن؟ُّوإذاُّملُّيكنُّمنصوصاُّيفُّالقرآنُّ،وليسُّمنصوصاُّقطعاُّ ُّ-فمنُّأينُّعلمتمُّبوجودُّهذاُّاملنهجُّ ،أماُّبالنسبةُّللسنةُّفقدُّرغبُّ
الرسولُّاألمةُّيفُّحفظهاُّفقال"ُّ:نضرُّاهللُّامرأُّمسعُّمناُّشيئاًُّفبلغهُّكماُّمسعُّفربُّمبلغُّأوعىُّم نُّسامعُّ"ُّ( ُّ،ُّ)2فهذاُّاحلديثُّفيهُّأعظمُّ
حثُّعلى ُّحفظُّالسننُّ،واملذاكرةُّمنُّوسائلُّاحلفظُّوطرقهُّفليستُّخمالفةُّللحفظُّ،والوسيلةُّهلاُّحكمُّاملقصدُّ .

ُُّّ -ُّ8جملةُّإشاعةُّالسنةُّجُُّّ852ُّ/ ُّ 81عامُّ8102مُّ،تبليغُّالقرآنُُّّ، 48إشاعةُّالسنةُّجُُّّ 200ُّ/ُّ 81عامُُّّ، 8102مقامُّحديث ُُّّ . 825
ُّ -ُّ2أخرجهُّالتمذي ُّ( ُّ) 2442واللفظُّله ُّ،وابنُّماجهُّ(ُّ) 232منُّحديث ُّابنُّمسعودُّ،وه وُّحديث ُّمت واترُّ .
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ُُُُُُُّّّّّّّوقالُّالرسول"ُّ: ليبلغُّالشاهدُّالغائب"ُّ( ُّ)8ففيهُّحضُّعلىُّاحلفظُّأيضاُّإذُّالُّميكنُّتبليغُّما ُّ ملُّحيفظُّ،إماُّاللفظُّوإماُّاملعىنُّ،
فهذاُُّّكافُّيفُّحفظُّالسنةُّ،معُّعلمُّالرسولُّبأهناُّمنُّالذكرُّالذيُّتكفلُّاهللُّحبفظهُّ،وعلمهُّحبرصُّالصحابةُّعلىُّاحلديثُّوأنُّبعضهمُّ
أحرصُّعليهُّمنُّبعضُّ.سألُّأبوُّهريرةُّرسولُّاهللُّمنُّأسعدُّالناسُّبشفاعتكُّيومُّالقيامة؟ُّفقالُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّ:لقدُّظننتُّياُّأباُّ
هريرةُّأالُّيسألينُّعنُّهذاُّاحل ديثُّأحدُّأولُّمنكُّملاُّرأيتُّمنُّحرصكُّعلىُّاحلديثُّ"أسعدُّالناسُّبشفاعيتُّيومُّالقيامةُّمنُّقالُّالُّإلهُّ
إالُّاهللُّصدقاًُّمنُّقلبهُّ"ُّ(  ُّ،ُّ)2واحلديثُّالذيُّاستدلواُّبهُّرواهُّمسلمُّمنُّطريقُّمهامُّعنُّزيدُّبنُّأسلمُّعنُّعطاءُّبنُّيسارُّعنُّأيبُّسعيدُّ

ُّعينُّومنُّكتب ُّعين ُّغري ُّالقرآن ُّفليمحه"ُّ(  ُّ ،)3وهو ُّاحلديث ُّالوحيدُّالصحيح ُّفيما ُّأعلم ُّالناهي ُّعنُّكتابةُّ
ُّ
مرفوعاًُّبلفظ"ُّ :ال ُّتكتبوا
األحاديث ُّالنبويةُّ،ووردتُّأحاديث ُّعديدةُّصحيحةُّيفُّاألمرُّبكتابة ُّاألحاديث ُّالنبويةُّوالرخصةُّفيهاُّ .
ُُُُُُّّّّّّ وقدُّسلك ُّأهل ُّالعلم ُّيفُّدفع ُّظاهر ُّالتعارض ُّبنيُّهذا ُّاحلديث ُّواألحاديث ُّاألخرىُّمسالك ُّمتعددةُّ :املسلك ُّاألولُّ :مسلكُّ
5
4
ُّيفُّرفعُّهذاُّاحلديثُّوصوباُّ
التجيحُّألحاديثُّاإلذنُّعلىُّحديثُّالنهيُّ،
َّ
َّ
وقدُّوهمُّاإلمامُّالبخاريُّ( )ُُّّ،واإلمامُّأبوُّداودُّ( )ُّمهَّاماً

أحاديثُّمرفوعة ُّ،املسلكُّالثانُّ:مسلكُّالنسخُّ،وهوُّالقولُّبأنُّأحاديثُّ
ُّ
وقفهُّعلىُّأيبُّسعيدُّاخلدريُّ،والُّتعارضُّبنيُّحديثُّموقوفُّو
اإلذنُّمتأخرةُّعنُّحديثُّالنهيُّناسخةُّلهُّ،وقدُّذهبُّإىلُّذلكُّابنُّشاهنيُّ( ُّ)4وآخرون ُّ،املسلكُّالثالثُّ:مسلكُّاجلمعُّبينهماُّوفيهُّ

طرائق ُّ:قالُّالبيهقي"ُّ:لعلهُّإنُّشاءُّاهللُّأذنُّيفُّالكتابةُّعنهُّملنُّخشيُّعليهُّالنسيانُّ،وهنىُّعنُّالكتابةُّعنهُّملنُّوثقُّحبفظهُّ،أوُّهنىُّعنُّ
الكتابةُّعنهُّمن خافُّعليهمُّاالختالطُّوأذن ُّيفُّالكتابةُّعنهُّحنيُّأمنُّمنه"ُّ( .ُّ)2
ُُُُُُّّّّّّ وذكرُّالزركشيُّوجوهاُّأخرىُّيفُّاجلمعُّبينهماُّفقال"ُّ:أحدهاُّ:أنُّالنهيُّعنُّالكتابةُّخمصوصُّحبياةُّسيدُّالبشرُّالنيبُّألنُّالنسخُّ
يطرأُّيفُّكلُّوقتُّفيختلطُّالناسخُّباملنسوخُّ،ويشهدُّلهُّحديثُّأيبُّشاهُّملاُّأذنُّلهُّيفُّكتابةُّاخل طبةُّاليتُّخطبُّهباُّالنيبُّ ُُّّ،الثانُّ:أنُّ
النهيُّلئالُّيتكلُّالكاتبُّعلىُّماُّيكتبُّوالُّحيفظُّفيقلُّاحلفظ ُّ،الثالثُّ:أالُّيتخذُّمعُّالقرآنُّكتاباُّيضاهىُّبه"ُّ( ُّ،)1وهذاُّاخلالفُّكانُّ
يفُّالعصرُّاألولُّ،مثُّأمجعتُّاألمةُّعلى ُّتسويغُّكتابةُّاحلديثُّوالعلمُّ،واستقرُّاألمرُّعلىُّذلكُّ( ُّ .ُّ)1
ُُُُُّّّّّإنُّالصحابةُّرضوانُّاهللُّعليهمُّكانواُّيـعُّنـون ُّبتدوينُّأحاديثُّرسولُّاهللُّ يفُّحياتهُّوبعدُّمماتهُّبإذنُّمنه ُّ،روىُّالبخاريُّبسندهُّعنُّ
مهامُّبنُّمنبهُّقالُّ:مسعتُّأبا ُّهريرةُّيقول"ُّ:ماُّمنُّأصحابُّالنيبُّ أحدُّأكثرُّحديثاًُّمينُّ ،إالُّماُّكانُّمنُّحديثُّعبدُّاهللُّبن ُّعمروُّ
فإنهُّكانُّيكتبُّوال ُّأكتب" ُّ،وروىُّالبخاريُّمنُّحديث ُّأيبُّهريرةُّقالُّ:ملاُّفتح ُّاهللُّعلىُّرسولهُّمكةُّ… ُّفقامُّأبوُّشاه ُُّّ -رجل ُّمنُّ

أهلُّاليمنُّ ُّ -فقالُّ:اكتبواُّيل ُّياُّرسولُّاهللُّفقالُّرسول ُّاهلل "ُّ:اكتبواُّأليبُّشاه" ُّ،وأخرجُّالبخاري ُّبسندهُّعنُّأيبُّجحيفةُّقالُّ :قلتُّ
لعليُّ:هل ُّعندكمُّكتاب؟ ُّقالُّ:الُّ ،إالُّكتاب ُّاهللُّ،أو ُّف هم ُّأعطيه ُّرجلُّمسلمُّ ،أو ُّماُّيف ُّهذه ُّالصحيفة ُّقالُّ:قلتُّ :فما ُّيف ُّهذهُّ
الصحيفة؟ُّقالُّ:العقلُّ،وفكاكُّاألسريُّ،والُّيقتلُّمسلمُّبكافر))ُّ( ُّ .ُّ)80
ُُُُُُّّّّّّ وروىُّاإلمامُّأمحدُّيفُّمسندهُّواحلاكمُّيفُّاملستدركُّمن ُّحديثُّأيبُّقبيلُّقالُّ:كنا ُّعندُّعبدُّاهللُّبنُّعمروُّبنُّالعاصُّوسئل ُّأيُّ
املدينتنيُّتفتحُّأ والًُّالقسطنطينيةُّأوُّرومية؟ُّفدعاُّعبدُّاهللُّبصندوقُّلهُّحلقُّ،قالُّ:فأخرجُّمنهُّكتاباًُّ،قالُّ:فقالُّعبدُّاهللُّ:بيناُّحننُّحولُّ

ُّ -ُّ8أخرجهُّالبخاري ُّ(ُّ) 42ومسلمُّ(ُّ .ُّ) 8421
 ُّ -ُّ2صحيحُّالبخاري ُّ(ُّ) 11كتابُّالعلمُّ،بابُّاحلرص ُّعلىُّاحلديثُّ 0
 ُّ -ُّ3صحيحُّمسلمُّ(ُّ) 3004كتابُّالزهدُّ والرقائقُّ،بابُّالتثبت ُّيفُّاحلديث ُّوحكم ُّكتابةُّالعلمُّ .
ُّ -ُّ4فتحُّالباري ُُّّ .201ُّ/ُّ8
ُّ -ُّ5حتفةُّاألشرافُُّّ .401ُّ/ ُّ3
ُّ -ُّ4ناسخُّاحلديث ُّومنسوخهُُّّ .422
ُّ -ُّ2املدخلُّإىلُّالسننُّالكربى ُُّّ .223ُّ/ُّ2
ُّ -ُّ1النكتُّعلىُّابنُّالصالحُُّّ 540-ُّ 551ُّ/ ُّ3للزركشيُّبشيء ُّمنُّالتصرفُّ .
ُّ -ُّ1شرحُّالنوويُّعلىُّصحيحُّمسلمُُّّ .830ُّ/ُّ81
ُّ -ُّ80األولُّيفُّصحيحُّالبخاري ُّبرقم( ُّ ) 883والثانُّصحيحُّالبخاري ُّرقمُّ( ُّ) 2434والثالثُّصحيح ُّالبخاري ُّرقمُّ( ُّ،) 888وأخرجهُّمسلمُّ (ُّ ) 8320
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السنّـ ـ ـةّالنبـ ـ ـويةّوحيّرب ـ ـ ـانيّ،منـ ـ ـاقشةّلدعاوىّأع ـ ـ ـداءّالس ـ ـ ـنـةّال ـ ـنـ ـبـويـةّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّإعدادّ:محـ ـ ـ ـ ـ ــمدّأحم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدّص ـ ـ ـ ــبرة

رسولُّاهلل ُّنكتب ُّإذُّسئل ُّرسول ُّاهلل ُّأيُّاملدينتني ُّتفتح ُّأوالً ُّ :قسطنطينية ُّأو ُّرومية؟ ُّفقالُّرسول ُّاهلل"ُّ :مدينةُّهرقل ُّتفتح ُّأوالً ُّيعينُّ

قسطنطينية"ُّ( ُّ .)8

ُُُُُُّّّّّّف في ُّهذه ُّاألحاديث ُّوغريهاُّكثري ُّدليل ُّصريح ُّعلى ُّأن ُّالصحابة ُّرضي ُّاهلل ُّعنهمُّكانوا ُّيكتبون ُّاألحاديث ُّالنبويةُّ ،وقد ُّكانتُّ
لبعضهمُّصحائفُّمثل ُّصحيفةُّعبد ُّاهللُّبن ُّعمروُّوصحيفة ُّجابرُّبن ُّعبدُّاهللُّ ،هذاُّوقد ُّأحصىُّالدكتور ُّحممدُّمصطفى ُّاألعظميُّ
الصحابةُّالذينُّكانوا ُّيكتبونُّأوُّكانتُّهلمُّصحف ُّفبلغ ُّعددهمُّاثنني ُّومخسنيُّصحابياُّ( ُّ ،)2هذاُّجيلُّالصحابة ُّفإذاُّجئناُّإىل ُّجيلُّ
التابعنيُّجندُّأنُّالكتابةُّانتشرتُّ أكثرُّمنُّجيلُّالصحابةُّفقدُّأوصلُّحممدُّمصطفىُّاألعظميُّالتابعنيُّالذينُّكانتُّهلمُّصحائفُّورسائلُّ
إىلُّأكثرُّمنُّاثننيُّومخسنيُّومائةُّتابعيُّ( ُّ .ُّ)3
ُُُُُُُّّّّّّّولعلُّمردُّذلكُّإىلُّاخلل يفةُّالراشدُّعمرُّبنُّعبدُّالعزيزُّفقدُّروىُّأبوُّنعيمُّأنُّعمرُّبنُّعبدُّالعزيزُّكتبُّإىلُّاآلفاق"ُّ:انظرواُّحديثُّ
رسولُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّفامجعوهُّ"ُّ(  ُّ،)4وأصدرُّأمرهُّإىلُّأيبُّبكرُّبنُّحزمُّأنُّ"انظرُّماُّكانُّمنُّحديثُّرسولُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّ
وسلمُّفاكتبهُّ،فإنُّخفتُّدروسُّالعلمُّوذهابُّ العلماءُّ"ُّ(  ُّ،)5وأماُّجيلُّتابعيُّالتابعنيُّفقدُّأخذتُّكتابةُّاألحاديثُّالنبويةُّمنحىُّآخرُّ
إذُّأضيفُّإليهاُّآثارُّالصحابةُّوالتابعني ُّوصنفت ُّعلىُّحسبُّالكتبُّواألبوابُّالفقهيةُّ ،وماُّمنُّحاضرةُّمنُّحواضرُّالعامل ُّاإلسالميُّ
إالّوقامّعلماؤهاّبتدوين ّهذهّالكتب ّوتصنيفهاّ ،وكانتّهذهّالكتب ّم ادةّأساسيةّللكتب ّالستةُّ .
ُُُُُُُّّّّّّّ قالُّاحلافظ ُّابن ُّحجر"ُّ :مث ُّحدث ُّيفُّأواخر ُّعصر ُّالتابعني ُّتدوين ُّاآلثار ُّوتبويبُّاألخبار ُّملا ُّانتشر ُّالعلماء ُّيف ُّاألمصار ُّوكثرُّ
االبتداعُّمنُّاخلوارجُّوالروافضُّومنكريُّاألقدارُّ،فأولُّمنُّمجعُّذلكُّالربيعُّبنُّصبيحُّ،وسعيدُّبنُّأيبُّعروبةُّوغريمهاُّ،وكانواُّيصنفونُّكلُّ
بابُّعلىُّحدةُّ،إىلُّأنُّقامُّكبارُّأهلُّالطبقةُّالثالثةُّفدونواُّاألحكامُّ،فصنف ُّاإلمامُّمالكُّاملوطأُّوتوخىُّفيهُّالقويُّمنُّحديث ُّأهلُّ
احلجازُّومزجهُّبأقوالُّالصحابةُّوفتاوىُّالتابعني ُّ ومن ُّبعدهمُّ،وصنفُّأبوُّحممدُّعبدُّامللكُّبن ُّعبدُّالعزيزُّبنُّجريجُّمبكةُّ،وأبو ُّعمروُّ
عبدُّالرمحنُّبنُّ عمروُّاألوزاعيُّبالشامُّ،وأبوُّعبدُّاهللُّسفيانُّبنُّسعيدُّالثوريُّبالكوفةُّ،وأبوُّسلمةُّمحادُّبنُّسلمةُّبنُّدينارُّبالبصرةُّ،مثُّ
تالهمُّكثريُّمنُّأهلُّعصرهمُّيفُّالنسجُّعلىُّمنواهلمُّإىلُّأنُّرأىُّبعضُّاألئمةُّمنهمُّأنُّيفردُّحديثُّالنيبُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّخاصةُّ،
وذلكُّعلىُّرأسُّاملائتنيُّ،فصنفُّعبيدُّاهللُّبنُّموسىُّالعبسيُّالكويفُّمسنداًُّ،وصنفُّمسددُّبنُّمسرهدُّالبصريُّمسنداًُّ،وصنفُّأسدُّ
ُّ،مثُّاقتفىُّاألئمةُّبعدُّذلكُّأثرهمُّ،فقلُّإمامُّمنُّاحلفاظُّإالُّ
َّ
بنُّموسىُّاألمويُّمسنداًُّ،وصنفُّنعيمُّبنُّمحادُّاخلزاعيُّنزيلُّمصرُّمسنداً
وصنفُّحديثهُّعلىُّاملسانيدُّ،كاإلمامُّأمحدُّبنُّحنبلُّ،وإسحاقُّ بنُّراهويهُّ،وعثمانُّبنُّأيبُّشيبةُّوغريهمُّمنُّالنبالءُّ،ومنهمُّمنُّصنفُّ

علىُّاألبوابُّوعلى ُّاملسانيدُّمعاًُّ،كأيبُّبكرُّبنُّأيبُّشيبة"ُّ( ُّ .ُّ)4
أنُّتدوينُّاحلديثُّتأخرُّإىلُّالقرنُّالثالث ُّ،أماُّقولُّإنُّالصحاحُّالستةُّتأخرُّتدوينهاُّإىلُّ
ُّ
دعوى ُّ
ُُُُُُُّّّّّّّفسقطُّبذلكُّالقولُّوبطلتُّال ُّ
ُّ،ويظهرُّمنُّكالمهمُّ
ُّ
القرنُّالثالثُّفنقولُّ:نعمُّ،دونتُّيفُّالقرنُّالثالثُّفكانُّماذا؟ُّلقدُّتبنيُّآنفاًُّأنُّأصوهلاُّكانتُّمدونةُّمكتوبةُّ( )2
ُّ
أهنمُّيظنانُّأنُّالسنةُّهيُّالكتب ُّ الستة!!ُّ .

ُّ -ُّ8املسندُّ( ُّ،ُّ) 244ُّ/ ُّ88واملستدركُّ(ُّ،ُّ) 555ُّ/ُّ4قالُّاحلاكمُّ:هذاُّحديثُّصحيح ُّاإلسنادُّ وملُّخيرجاه ُّووافقهُّالذهيبُّ،وصححهُّاأللبانُّيفُّالسلسلةُّالصحيحةُّ(ُّ،ُّ)4
وقالُّ:فيهُّدليلُّعلىُّأنُّاحلديث ُّكتبُّيفُّعهدهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّخالفاُّملاُّيظنهُّبعضُّاخلراصنيُّ .
ُّ -ُّ2دراساتُّيف ُّاحلديثُّالنبوي ُّ وتاريخ ُّتد وينهُُّّ .842ُّ-ُّ 12
ُّ -ُّ3املصدرُّالسابقُُّّ .220ُّ-ُّ 843
ُّ -ُّ4ذكرُّأخبار ُّأصبهانُّ(ُّ .ُّ)382ُّ/ُّ8
ُّ -ُّ5أخرجهُّالبخاري ُّيفُّصحيحهُّكتابُّالعلمُُّّ -بابُّكيفُّيقبضُّالعلمُّ .
ُّ -ُّ4هديُّالساريُُّّ . 4
 ُّ -ُّ2درسُّاألخُّحممدُّباجعمانُّكتابُّالوضوءُّمنُّصحيحُّالبخاري ُّفخرجُّبأنهُّيتضمنُّ(ُّ)883حديثاًُّاشتملت ُّعلىُّ(ُّ) 231را وياًُّ،ذكرتُّاملصادرُّلـُّ(ُّ) 802منهمُّمادةُّ
مكت وبةُّ.انظرُّ"ُّاملصادرُّاملكت وبة ُّللبخاري ُّيفُّصحيحهُّ((كتابُّالوضوء))ُّ"ُُّّ .85
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أماُّقولهُّتعاىل{ُّ:ومنُّأهلُّالمدينةُّمردواُّعلىُّالنـِفاقُّالُّتـعلمهمُّحننُّنـعلمهمُّسنـع ُِّذبـهم ُّمَّرتـنيُّ}ُّ[ التوبةُّ،]808ُّ:فاجلوابُّعنهُّيفُّثالثةُّ

مقامات ُّ:األولُّ:عدمُّمعرفةُّالرسولُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّبأعيانُّبعضُّاملنافقنيُّالُّيقتضيُّالشكُّيفُّأحاديثُّالرسولُّصلىُّاهللُّعليهُّ
وسلم؛ُّألنُّاملنافقنيُّكانواُّمعروفنيُّبصفامهم ُّفكانُّالصحابةُّيأخذون ُّحذرهمُّمنهمُّ،ففي ُّالصحيحنيُّمنُّحديث ُّعتبانُّبنُّمالك ُّملاُّ
صلىُّلهُّالنيب ُّ يفُّبيتهُّفاجتمعُّإليهُّنفرُّمنُّأهلُّاحليُّفقالُّقائلُّمنهمُّ:أينُّمالكُّالدخشن؟ُّفقالُّبعضهمُّ:ذلكُّمنافقُّالُّحيبُّاهللُّ
سولهُّأعلمُّ،أماُّحننُّفوُّاهللُّ
اُّ:اهللُّور ُّ
ُّ
ورسولهُّ،فقالُّالنيبُّ:الُّتقلُّلهُّذلكُّ،أالُّتراهُّقدُّقالُّ:الُّإلهُّإالُّاهللُّ،يريدُّبذلكُّوجهُّاهلل؟ُّقالُّ:قالو
ُّيبتغيُّبذلكُّوجهُّاهللُّ"ُّ( ُّ،)8فظهرُّ
ُّ
الُّنرىُّودهُّوحديثهُّإالُّإىلُّاملنافقنيُّفقالُّرسولُّاهلل"ُّ:فإنُّاهللُّحرمُّعلىُّالنارُّمنُّقالُّالُّإلهُّإالُّاهلل
منُّهذاُّاحلديثُّأن ُّالصحابةُّكانوا ُّيفُّغايةُّالصرامة ُّيفُّشأنُّاملنافقنيُّحبيث ُّامهمواُّمنُّجالسهم ُّوخالطهمُّوإن ُّ مل ُّيبلغ ُّبهُّاألمر ُّإىلُّ
الكفرُّالباطينُّكماُّشهدُّبذلكُّالرسولُّملالكُّبنُّالدخشنُّ( ُّ،ُّ)2أفتاهمُّيأخذونُّاألحاديثُّمنُّاملنافقنيُّبعدُّذلك؟ُّأوُّترىُّاملنافقنيُّ
جيرؤونُّعلىُّاختالقُّاألحاديثُّوبثهاُّيفُّالناسُّمعُّأهنمُّمعزولونُّعنُّاجملتمعُّاملؤمنُّومنبوذونُّفيهم؟ ُّوليسُّعندهمُّشبهةُّدليلُّعلى ُّأنُّ
املنافقنيُّكانواُّيتصدونُّلبثُّاألحاديث ُّاملختلقةُّوروايتها ُّيفُّحياة ُّرسولُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّوبعدُّمماتهُّ .
ُُُُُُّّّّّّ املقامُّالثانُّ:أنُّيفُّاآليةُّاليتُّاستدلُّهباُّماُّيردُّدعواهُّإذُّأوعدهمُّاهللُّعذابنيُّيفُّالدنياُّقبلُّالعذابُّالشديدُّيف ُّاآلخرةُّ،قالُّبعضُّ
املفسرينُّ:أحدُّالعذا بنيُّهوُّفضيحتهمُّبكشفُّأمورهمُّوتبينيُّسرائرهمُّللناسُّعلىُّلسانُّرسولُّاهللُّروىُّابنُّجريرُّبسندهُّعنُّابنُّعباسُّ
يفُّقولُّاهلل{ُّ:وممَّنُّحولكم ُّمن ُّاألعرابُّمنافقون ُّومن ُّأهل ُّالمدينةُّمردواُّعلىُّالنـِفاقُّالُّتـعُّلمهُّ م ُّحننُّنـعلمهم ُّسنـُّع ِذبـهم ُّمَّرتـني ُّث}ُّ

[ التوبة ُّ،]808:قالُّ:قامُّرسولُّاهللُّخطيباًُّيومُّاجلمعةُّفقالُّ:اخرجُّياُّفالنُّفإنكُّمنافقُّ،فأخرجُّمن ُّ املسجدُّناساُّمنهمُّففضحهمُّ"ُّ
( ُّ .)3

ُُُُُُّّّّّّ املقامُّالثالثُّ:االعتمادُّعلى ُّالثقةُّيفُّنقل ُّاألخبارُّضرورةُّدينية ُّودنيويةُّوأنُّوجودُّبعض ُّالكذبةُّيفُّاجملتمع ُّال ُّيسدُّعليهم ُّبابُّ
نقلُّاألخبارُّوتلقيهاُّمنُّالثقات ُّ،قالُّاهللُّتعاىل{ُّ:ياُّأيـهاُّالَّذينُّآمنواُّإنُّجاءكم ُّفاسقُّبنبأٍُّفـتبـَّيـنوا}ُّ[ احلجراتُّ، ]4:ففيُّهذهُّاآليةُّملُّ
يأمرُّاهللُّبردُّخربُّالفاسقُّوتكذيبهُّمجلةُّوإمناُّأمرُّبالتبنيُّفدلُّذلكُّعلىُّأنهُّيقبلُّخربُّالعدلُّوالُّيتبنيُّفيهُّ ،وإذاُّردُّخربُّالفاسقُّوالعدلُّ
مجلةُّعلىُّالسواءُّلوجودُّبعضُّالكذبةُّومنُّالُّيوثقُّخبربهُّيفُّاجملتمعُّبطلتُّاألخبارُّالصحيحةُّوالرواياتُّالثابتةُّ،وتعطلت ُّحقوقُّالناسُّ
واختلت ُّحيامهمُّواضطربتُّمعيشتهم ُّ،وهذاُّفاسدُّضرورةُّ،وماُّأدىُّإليهُّ فهمهمُّآليةُّسورةُّالتوبةُّفهوُّمثلهُّ .
ُُُُُُّّّّّّ أماُّأنه"ُّ:ليسُّيفُّوسعُّاملرءُّأنُّيطلعُّعلىُّحقيقةُّرواةُّاحلديثُّصدقاُّأوُّكذبا؛ُّألهنماُّمنُّاألمورُّالباطنيةُّاليتُّالُّيطلعُّعليهاُّإالُّ
العليمُّبذاتُّالصدورُّ"ُّوحاصلهُّأنهُّأغلقُّبابُّمعرفةُّعدالةُّالنقلةُّوصدقهمُّمنُّكذهبم ُّ،فأقولُّ:إنُّاهللُّتعاىلُّردُّعليهُّفريتهُّوأفسدُّعليهُّ
ُّ
ُّمزاعمهُّإذُّقال{ُّ :وأشهدواُّذوي ُّعد ٍل ُّمنكم}ُّ[ الطالق، ُّ ]2:وقال{ُّ :واستشهدواُّشهيدين ُّمن ُّرجالكم ُّفإن ُّمل ُّيكوناُّرجلني ُّفـرجلُّ
وامرأتان ُّممَّن ُّتـرضون ُّمن ُّالشهداء}ُّ[ البقرةُّ ،]212:وقال{ُّ:حيكم ُّبه ُّذوا ُّعد ٍُّل ُّمنكم} ُّ[ املائدة ُّ ،]15ُّ:ففيُّهذه ُّاآلياتُّأناط ُّاهللُّ
الشهادةُّواحلكمُّبالشاهدينُّالعدلنيُّفدلُّذلكُّعلىُّأنُّمناطُّالعدالةُّ( ُّ)4ميكنُّالوقوفُّعليهُّواحلكمُّمبقتضاهُّ،فلوُّملُّميكنُّمعرفةُّمناطُّ
العدالةُّلكانُّاهللُّأمرنا ُّباحملاالتُّواملمتنعاتُّ ،وهذاُّفاسدُّوماُّأدىُّإليهُّفهوُّفاسدُّمثلهُّ .
ملُّينحصرُّالتوثيقُّيفُّالصدقُّبلُّجتاوزهُّإىلُّالتلمذةُّ
ُّ
ُُُُُُّّّّّّوأماُّقولُّبعضهمُّإنهُّكانُّللعواطفُّالبشريةُّيدُّيفُّتصحيحُّالسنةُّوتضعيفهاُّ،و
والتشيخُّواملشاركةُّالفكريةُّ،فاجلوابُّأنُّيقالُّ:إنُّالعدالةُّاليت ُّتشتطُّلر ُّاويُّاحلديثُّتشتطُّأيضاُّللمتصديُّللجرحُّوالتعديلُّ،فإذاُّكانُّ
يوثقُّويضعفُّحسبُّاألهواءُّوامليولُّفإنهُّيسقطُّيف ُّميزانُّاحملدثني ُّوالُّحيابونُّهب ذاُّأحداًُّ،فقدُّوجدُّمنهمُّالطعنُّيف ُّآبائهم ُّوأبنائهمُّ
 ُّ -ُّ8صحيحُّالبخاري ُّ( ُّ) 8814واللفظُّلهُّ،وصحيحُّمسلمُّ(ُّ .ُّ)243
ُُّّ-ُّ2كانُّبدريا ُّ،والُّخيفىُّفضلهمُّالباهرُّيفُّاألمةُّ.انظرُّمعرفةُّالصحابةُّأليبُّنعيم ُّ(ُّ .ُّ) 2444ُّ/ُّ5
ُّ -ُّ3جامعُّالبيانُّ ُّ، 448ُّ/ ُّ 84والطربانُّيفُّاملعجمُّاألوسطُّ،قالُّاهليثميُّ:فيهُّاحلسنيُّبنُّعمروُّبنُّحممدُّوهوُّضعيفُّ .
 ُّ -ُّ4وهيُّجتنبُّالكبائر ُّوعدمُّاإلصرارُّعلىُّالصغائرُّ،وفسرهاُّشيخ ُّاإلسالمُّابنُّتيمية ُّبأهناُّالصالحُّيفُّالدينُّ واملروءةُّ.انظرُّجمموعُّالفتا وى ُّ (ُّ .ُّ)354/85
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ألجلُّاالحتياط ُّللروايةُّ،أفتاهم ُّبعد ُّذلكُّيعدلون ُّمن ُّانتمىُّإىل ُّمذهبهم ُّوشاركهمُّفكرياً ُّإنُّكانُّال ُّيستحق ُّذلك؟ ُّسُّئل ُّعلي ُّبنُّ
املديينُّعنُّأبيهُّفقالُّ:اسألواُّغرييُّ،فقالواُّ:سألناكُّ،فأطرقُّمث ُّرفعُّرأسهُّوقال"ُّ:هذاُّهوُّالدينُّأيبُّضعيف"ُّ( ُّ)8ورويُّعنُّأيبُّداودُّ

صاحبُّالسننُّأنهُّكذبُّ ابنهُّعبدُّاهللُّ( ُّ)2وإنُّكانُّهلذهُّالكلمةُّتأويل ُّمقبولُّ،إال ُّأن ُّاملقصودُّهناُّإثباتُّأهنمُّكانواُّالُّحيابونُّأباًُّوالُّ
ابناًُّإذاُّتعلقُّاألمرُّبالدينُّ .
ّّّّّّّ الشقّالثانيّمنّشبهتهمّ:وهوّكونّالسنةّليستّيقينيةّبسببّروايتهاّبالمعنىّمعّعدمّكفالةّاهللّبحفظهاّ،وكثرةّماّغزاهاّ
منّاألحاديث ّالموضوعةّ،والمعروف ّأنّتغييرّاللفظ ّموجب ّلتغيير ّالمعنى ّولوّيسيراّّ .

ُُُُُُُّّّّّّّ إنُّالنيبُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّحثُّأمتهُّعلى ُّأنُّينقلواُّعنهُّسنتهُّويـعنـواُّهباُّويبلِغوهاُّكماُّمسعوهاُّمنهُّفقالُّ":نضرُّاهلل ُّامرأ ُّمسعُّ
مناُّشيئاُّفبلغهُّكماُّمس عُّ،فربُّمبلغُّأوعىُّمنُّسامع"ُّ(  ُّ،)3والُّشكُّأنُّأداءُّلفظُّاحلديثُّكماُّمسعُّهوُّاألوىلُّواألجدرُّالذيُّيتحققُّ
بهُّدعاءُّالنيب ُّصلىُّاهلل ُّعليهُّوسلم ُّلسامعهُّإالُّأن ُّاملعىنُّهو ُّامل قصودُّاألول ُّمنُّاألحاديثُّواللفظ ُّوسيلةُّ،فإذا ُّروىُّالراوي ُّاحلديثُّ
وأصابُّاملعىنُّقبلُّمنهُّذلك ُّ،وقدُّوضعُّأهلُّالعلمُّلروايةُّاحلديثُّباملعىن ُّضوابطُّتكفلُّصونهُّمنُّتغيريُّاملعىنُّ .
ُُُُُُُّّّّّّّ قالُّاحلافظ ُّأبوُّبكر ُّاخلطيبُّالبغدادي"ُّ :قالُّمجهور ُّالفقهاءُّ:جيوز ُّللعاملُّمبواقع ُّاخلطابُّومعان ُّ األلفاظُّرواية ُّاحلديث ُّعلىُّ
املعىنُّ،وليسُّبنيُّأهلُّالعلمُّخالفُّيفُّأنُّذلكُّالُّجيوزُّللجاهلُّمبعىنُّالكالمُّوموقعُّاخلطابُّ،واحملتملُّمنهُّوغريُّاحملتملُّفأماُّالدليلُّ
علىُّأنهُّليسُّللجاهلُّمبواقعُّاخلطابُّ،وباملتفقُّمعناهُّواملختلفُّمنُّاأللفاظُّفهوُّأنهُّالُّيؤمنُّعليهُّإبدالُّاللفظ ُّخبالفهُّبلُّهوُّالغالبُّ
منُّأمرهُّ،وأماُّالدليلُّعلىُّجوازُّذلكُّللعاملُّمبعناهُّ،فهوُّ اتفاقُّاألمةُّعلىُّأنُّللعاملُّمبعىنُّخربُّالنيبُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّوللسامع ُّبقولهُّ
أنُّينقلُّمعىنُّخربهُّبغريُّلفظهُّوغريُّاللغةُّالعربيةُّ،وأنُّالواجبُّعلىُّرسلهُّوسفرائهُّإىلُّأهلُّاللغاتُّاملختلفةُّمنُّالعجمُّوغريهم ُّأنُّيروواُّ
عنهُّما ُّمسعوه ُّومحلوهُّمما ُّأخربهم ُّبهُّوتعبدهم ُّبفعله ُّعلىُّألسنة ُّرسله ُّسيماُّإذاُّكان ُّالسفريُّيعرف ُّاللغتنيُّ ..وإذاُّثبت ُّذلك ُّصح ُّأنُّ
القصدُّبروايةُّخربهُّوأمرهُّوهنيهُّإصابةُّمعناهُّوامتثالُّموجبهُّ،دونُّإيرادُّنفسُّلفظهُّوصورتهُّ،وعلىُّهذاُّالوجهُّلزمُّالعج مُّوغريهمُّمنُّسائرُّ
األمم ُّدعوة ُّ الرسولُّإىلُّدينهُّوالعلمُّبأحكامه ُّ ،ويدلُّعلىُّذلكُّأنهُّإمناُّينكرُّالكذب ُّوالتحريفُّعلىُّرسولُّاهللُّصلىُّاهللُّعليه ُّوسلمُّ
اُّباملعىنُّاملقصودُّمنُّاللفظُّ،وصادقاُّعلىُّالرسولُّصلى ُّاهللُّ
ُّ
وتغيريُّمعىنُّاللفظُّ،فإذاُّسلمُّراويُّاحلديثُّعلىُّاملعىنُّمنُّذلكُّكانُّخمرب
عليهُّوسلم"ُّ( ُّ .)4
ُُُُُُّّّّّّ قالُّاملعلمي"ُّ:ولوُّقلتُّالبنكُّ:اذهبُّفقلُّللكاتب ُّ:أيبُّيدعوكُّ،فذهبُّوقالُّلهُّ:والديُّأوُّالوالد ُّيدعوكُّ،أوُّيطلبُّجميئكُّ
إليهُّ،أوُّأمرنُّأنُّأدعوكُّلهُّ،لكانُّمطيعاُّصادقاًُّ،ولوُّاطلعتُّبعدُّذلكُّعلىُّماُّقالُّفزعمتُّأنهُّقدُّعصىُّأوُّكذبُّوأردتُّأنُّتعاقبهُّ

ألنكرُّالعقالءُّعليكُّذلكُّ،وقدُّقصُّا هللُّعزُّوجلُّيفُّالقرآنُّكثرياُّمنُّأقوالُّخلقهُّبغريُّألفاظهم؛ُّألنُّمنُّذلكُّماُّيطولُّفيبلغ ُّاحلدُّ
املعجزُّ،ومنهُّما ُّيكونُّعنُّلسان ُّأعجميُّ،ومنه ُّما ُّ يأيتُّيف ُّموضعُّبألفاظ ُّويفُّآخرُّبغريهاُّ ،وقدُّتتعدد ُّالصورُّكما ُّيفُّقصة ُّموسىُّ،
ويطولُّيفُّموضع ُّوخيتصرُّيفُّآخرُّ ،فبالنظرُّإىلُّأداء ُّاملعىنُّكرر ُّا لنيبُّصلىُّاهلل ُّعليهُّوسلمُّبيان ُّشدةُّالكذبُّعليهُّ ،وبالن ظرُّإىل ُّأداءُّ
اللفظُّاقتصرُّعلىُّالتغيب ُّ،واعلم ُّأنُّاألحاديثُّالصحيحةُّليستُّكلهاُّقوليةُّ،بل ُّمنهاُّماُّهوُّإخبارُّعن ُّأفعالُّالنيبُّصلىُّاهلل ُّعليهُّ
وسلمُّوهيُّكثريةُّ،ومنهاُّماُّأصلهُّقويلُّ،ولكنُّالصحايبُّالُّيذكرُّالقولُّ،بلُّيقولُّ:أمرناُّالنيبُّبكذاُّ،أوُّهناناُّعنُّكذاُّ،أوُّقضى ُّبكذاُّ،
أوُّأذنُّيفُُّّكذاُّ،وأشباهُّهذاُّوهذاُّكثريُّأيضا ُّ،وهذانُّالضربانُّليساُّحملُّنزاعُّ،والكالمُّفيماُّيقولُّالصحايبُّفيهُّ:قالُّرسولُّاهللُّصلىُّاهللُّ
ُّأكثرُّووقع ُّاختالفُّفإمنا ُّهوُّيف ُّبعضُّ
ُّ
عليهُّوسلمُّكيتُّوكيتُّ ،أوُّحنوُّذلك ُّ ،ومنُّتتبع ُّهذاُّيف ُّاألحاديثُّاليت ُّيرويهاُّصحابيانُّأو
ُّ -ُّ8اجملروحونُّ(ُّ .ُّ) 85ُّ/ُّ2
ُّ -ُّ2تذكرة ُّاحلفاظُّ(ُّ .ُّ) 222ُّ/ ُّ 2
التمذيُّبرقم( ُّ)2454وصححهُّاأللبان ُّ
-ُّ3أبو ُّداوودُّبرقم( ُّ) 3440و ُّ
ُّ -ُّ4الكفايةُّيفُّعلمُّالروايةُّ ُّ 304ُّ-ُّ 300وانظرُّيفُّشروطُّروايةُّاحلديث ُّباملعىنُّاإلملاعُّللقاضيُّعياضُّ ُّ 812ومقدمةُّابنُّالصالحُُّّ .312ُّ-ُّ 314
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األلفاظُّ،وهذاُّيبنيُّأنُّ الصحابةُّملُّيكونواُّإذُّحكواُّقوله ُّيهملونُّألفاظهُّالبتةُّ،لكنُّمنهمُّمنُّحياولُّأنُّيؤديهاُّفيقعُّلهُّتقدميُّوتأخريُّ،
أوُّ إبدالُّالكلمةُّمبرادفهاُّوحنوُّذلك ُّ،ومعُّهذاُّفقدُّعرفُّمجاعةُّمنُّالصحابةُّكانواُّيتحرونُّضبطُّاأللفاظُّ،وكانُّابنُّعمرُّممنُّشددُّيفُّ
ذلكُّ،وقدُّآتاه م ُّاهللُّمن ُّجودةُّاحلفظ ُّماُّأتاهم ُّ،فعلى ُّهذاُّماُّكانُّمن ُّأحاديثُّاملشهورين ُّبالتحفظُّفهو ُّبلفظُّالنيبُّ ،وماُّكان ُّمنُّ
حديثُّغريهمُّفالظاهر ُّذلك؛ُّألهنمُّكلهمُّكانواُّيتحرون ُّماُّأمكنهمُّ،ويبقىُّالنظرُّيفُّتصرفُّمنُّبعدهم"ُّ( ُّ .ُّ)8
الذكرُّ،وهوُّيشملُّالقرآنُّوالسنةُّألهناُّبيانُّلهُّالُّتنفكُّعنهُّ،ومظاهرُّحفظُّاهللُّللسنةُّالنبويةُّباديةُّ
ُُُُُّّّّّونضيفُّ:إنُّاهللُّتكفلُّحبفظ ُّ ُّ
أمامناُّ،إذُّملُّختلُّالعصورُّاإلسالميةُّمنُّحفاظُّاحلديثُّالذينُّمشرواُّعنُّساعدُّاجلد ُّحلفظهُّيفُّصدورهمُّوتتبعهُّمنُّأفواهُّالرجالُّوقطعُّ
املفاوزُّوالفيايفُّللقاءُّمنُّسبقهمُّمنُّاحلفاظُّ،وا شتدُّحرصُّكثريُّمنهمُّيفُّكتابةُّماُّمسعوهُّفاجتمعُّهلمُّالضبطانُّ:ضبطُّالصدرُّوضبطُّ
الكتابُّ،مثُّكانواُّإذاُّأرادواُّأنُّيروواُّعنُّرجلُّسألواُّعنهُّوفحصواُّحالهُّحىتُّكانُّيقالُّلبعضهمُّ:أتريدونُّأنُّتزوجوهُّ،كلُّذلكُّاحتياطاًُّ
ُّ،وهوُّعلمُّ
للسنةُّ،ونشأُّعنُّذلكُّعلم ُّقائمُّبنفسهُّهوُّعلمُّالرجالُّ،حبيثُّالُّخيفى ُّعلىُّاملعينُّبأمرُّاحلديثُّحالُّالرواةُّجرحاًُّوتعديالً ُّ
الُّيوجدُّعندُّاألممُّغريُّاإلسالميةُّ،فمنُّعرفُّاجتهادُّاحملدثنيُّونصحهمُّلألمةُّعلمُّمدىُّعناية ُّ اهللُّسبحانهُّحبفظُّالسنةُّالنبويةُّ،أماُّ

أنُّهذاُّملُّيصد ُّالناسُّ
َُّّ
إلغاءُّحجيةُّالسنةُّبسببُّوجودُّأحاديثُّموضوعةُّفسيأيتُّاجلوابُُّّوالكالمُّعنُّوجودُّالغشُّيفُّالنفائسُّعموماًُّ،و

عنُّأخذُّالصحيحُّوتركُّاملغشوشُّ،هذاُّيفُّاألمورُّالدنيويةُّفكيفُّيتكهمُّاهللُّعمياًُّفاقديُّالبصائرُّفيماُّيتعلقُّبدينهم؟ُّهذاُّبعيدُّعنُّ
حكمةُّاهللُّ .
ُُُُُُّّّّّّمثُّإنُّالعلماءُّوضعواُّملعرفةُّاحلديثُّاملوضوعُّضوابطُّتعنيُّعلى ُّإدراكهُّليعرفُّفيحذرُُّّ،منهاُّ :
 ُّ-8اشتمالُّاحلديثُّعلىُّجمازفاتُّالُّيقولُّمثلهاُّرسولُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّكحديث ُّ "منُّصلىُّالضحىُّكذاُّوكذاُّركعةُّأعطيُّ
ثوابُّسبعنيُّنبياً"ُّقالُّابنُّقيمُّاجلوزيةُّ":وكأنُّهذاُّالكذابُّاخلبيثُّملُّيعلمُّأنُّغريُّالنيبُّلوُّصلىُّعمر ُّنوحُّعلي هُّالسالمُّملُّيعطُّثوابُّ

نيبُّواحد"ُّ( ُّ-2ُّ.ُّ)2تكذيبُّاحلسُّلهُّ .

ُّ-3مساجة ُّاحلديثُّوكونهُّمماُّيسخرُّمنهُّكحديثُّ"لوُّكانُّاألرزُّرجالًُّلكانُّحليماًُّ ،ماُّأكلهُّجائعُّإالُّأشبعه" ُّ
 ُّ-4مناقضةُّاحلديثُّملاُّجاءتُّبهُّالسنةُّالصرحيةُّاملتواترةُّمناقضةُّبينةُّ،فكلُّحديثُّيشتملُّعلىُّفسادُّأوُّظلمُّأوُّعبثُّأوُّمدحُّباطلُّ
أوُّذمُّحقُّ،أوُّحنوُّذلكُّ فرسولُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّمنهُّبريءُّ .
 ُّ -5أنُّيدعىُّعلىُّالنيبُّصلىُّاهلل ُّعليهُّوسلمُّأنهُّفعلُّأمراًُّظاهراً ُّمبحضرُّمنُّالصحابةُّكلهمُّوأهنمُّاتفقواُّعلىُّكتمانهُّوملُّينقلوهُّكماُّ
يزعمُّالرافضةُّأنُّالنيبُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّأخذُّبيدُّعليُّبنُّأيبُّطالبُّمبحضرُّمنُّالصحابةُّكلهمُّ،وهمُّراجعونُّم نُّحجةُّالوداعُّ،

فأقامهُّبينهمُّحىتُّعرفهُّاجلميعُّمثُّقال"ُّ:هذاُّوصييُّوأخيُّواخلليفة ُّمنُّبعدي"ُّ( ُّ .ُّ)3
 ُّ-4أنُّيكونُّاحلديثُّباطالًُّيفُّنفسهُّكحديثُّ"اجملرةُّاليتُّيفُّالسماءُّمنُّعرقُّاألفعىُّاليتُّحتتُّالعرش"ُّ( ُّ .ُّ)4
ُّ-2أنُّيكونُّكالمهُّالُّيشبهُّكالمُّاألنبياءُّ،فضالًُّعنُّكالمُّرسولُّ اهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّالذيُّهوُّوحيُّيوحىُّكحديثُّ"النظرُّإىلُّ
الوجهُّاجلميلُّعبادة ُّ"ُّ( ُّ .ُّ)5

 ُّ-1ومنهاُّأنُّيكونُّيفُّاحلديثُّتاريخُّكذاُّوكذاُّمثلُّقوله"ُّ:إذاُّكانُّسنة ُّ كذاُّوكذاُّوقعُّكيتُّوكيتُّ،وإذاُُّّكانُّشهرُّكذاُّوكذاُّوقعُُّّ
كيتُّوكيت" ُّ-1ُّ ُّ،أنُّيكونُّاحلديثُّبوصفُّاألطباءُّوالطرقيةُّأشبهُّوأليقُّ .
ُُّّ -ُّ8األن وارُّالكاشفةُُّّ .21ُّ-ُّ 21
ُّ -ُّ2املنارُّاملنيفُّيفُّالصحيحُّ والضعيفُُّّ .44
ُّ -ُّ3املصدرُّالسابقُُّّ . 54
ُّ -ُّ4املصدرُّالسابقُُّّ . 54
ُّ -ُّ5املصدرُّالسابقُُّّ . 51
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 ُّ -80أنُّيكونُّاحلديثُّمماُّتقومُّبه ُّالشواهدُّالصحيحةُّعلىُّبطالنهُّكحديثُّعوجُّبنُّعنقُّالطويلُّففيُّحديثه ُّأنُّطولهُّكان ُّثالثةُّ
آالفُّذراعُّوثالمثائةُّوثالثةُّوثالثنيُّوثلثاًُّ،معُّأنهُّصح ُّعنُّالنيبُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّأنُّطولُّآدمُّستونُّذراعاًُّ،فلمُّيزلُّاخللقُّينقصُّ
حىتُّاآلن"ُّ( ُّ .ُّ)8
 ُّ-88خمالفةُّاحلديثُّصريحُّالقرآنُّكحديثُّمقدارُّالدنياُّوأهناُّسبعةُّآالفُّسنةُّ،قالُّابنُّقيمُّاجلوزية"ُّ:وهذاُّمنُّأبنيُّالكذبُّ،ألنهُّ
ُّالساعُّةُّ
لوُّكانُّصحيحاًُّلكانُّكلُّأحدُّعاملاًُّأنهُّقدُّبقيُّللقيامةُّمنُّوقتناُّهذاُّمئتانُّوإحدىُّومخسونُّسنةُّ.قالُّتعاىل{ُّ:يسألونكُّعن َّ
ُّالسماوات ُّواألرضُّ ُّال ُّتأتيكم ُّإ َّال ُّبـغتةً ُّيسألونكُّكأنَّك ُّحف ٌّيُّ
أيَّانُّ ُّمرساهاُّقل ُّإَّمنا ُّعلمهاُّعند ُّر ِيب ُّالُّجيلِيهاُّلوقتها ُّإ َّال ُّهو ُّثـقلت ُّيف َّ
عنـهاُّقلُّإَّمناُّعلمها ُّعند َّ
ُّالله}ُّ[ األعرافُّ .ُّ)2 (ُّ]812:
 ُّ-82أنُّتكونُّألفاظُّاحلديثُّأوُّمعانيهُّركيكةُّميجهاُّالسمعُّويدفعهاُّالطبعُّويسمجُّمعناهاُّللفطنُّكحديثُّ"إنُّهللُّملكاًُّمنُّحجارةُّ
يقالُّلهُّ:عمارةُّينزلُّعلى ُّمحارُّمنُّحجارةُّكلُّيومُّفيسعرُّاألسعارُّمثُّيعرج"ُّ( ُّ .ُّ)3
ُّ-83ماُّيقتنُّباحلديثُّمنُّالقرائنُّاليتُّيعلمُّهباُّأنهُّباطلُّمثلُّحديثُّ وضعُّاجلزيةُّعنُّأهلُّخيربُّ،قالُّابنُّقيمُّاجلوزية"ُّ،وهذاُّكذبُّ
منُّعدةُّوجوهُّ:أحدهاُّأنُّفيهُّشهادةُّسعدُّبنُّمعاذُّ،وسعدُّقدُّتويفُّقبلُّذلكُّيفُّغزوةُّاخلندقُّ.ثانيهاُّ:أنُّفيهُّ((وكتبُّمعاويةُّبنُّأيبُّ
سفيان))ُّهكذاُّ،ومعاويةُّإمناُّأسلمُّزمنُّالفتحُّ،وكان ُّمنُّالطلقاءُّ"ُّإىلُّآخر ُّالوجوهُّاليتُّأوصلهاُّإىلُّعشرة ُّ( ُّ .ُّ)4
ُُُُُُّّّّّّ وملُّيكتفواُّببيان ُّتلكُّالضوابطُّ،بل ُّأفردواُّاملوضوعات ُّبكتبُّنشرُّأكثرهاُّ ،منُّأعظمها ُّ"ُّاملوضوعاتُّ" ُّالبنُّاجلوزي ُّواشتملُّ
علىُّحنوُّمخسنيُّكتاباًُّعلىُّترتيبُّالكتبُّاملصنفةُّيفُّالفقه ُُّّ،كماُّأنُّكتبُّالعللُّتذكرُّكثرياًُّمنُّاحلديثُّاملوضوعُّ،فهي ُّ السباقةُّلتنبيهُّ
الناسُّإىلُّاألحاديثُّاملوضوعةُّ،وملُّيقتصروا ُّعلىُّذلكُّبلُّألفواُّكتباًُّلبيانُّالضعفاءُّواملتوكني ُّوالوضاعنيُّوأحاديثهمُّكالضعفاء ُّللعقيليُّ
والكاملُّيفُّضعفاءُّالرجالُّالبنُّعديُّوكتابامهاُّجامعانُّملاُّسبقهماُّمنُّالكتبُّاملؤلفةُّيفُّالضعفاءُّكالضعفاءُّلعليُّبنُّاملديينُّوالضعفاءُّ

للبخاريُّوالشجرة ُّيفُّأحوال ُّالرجالُّللجوزجان ُّوالضعفاء ُّواملتوكنيُّللنسائي ُّ ،فكيفُّحياول ُّرجال ُّبعدُّذلك ُّنزعُّالثقة ُّبالسنة ُّلوجودُّ
األحاديثُّاملوضوعةُّاليتُّميزهاُّأهلُّالعلمُّوأمنُّاختالطهاُّبالصحيح؟ُّفماُّمثـلهمُّيفُّحماولتهمُّتلكُّإالُّكمثلُّمتطببُّجاهلُّعرضُّعليهُّ
مريضُّمصابُّخبراجُّ يفُّإحدىُّأصابعُّيدهُّويكفيهُّإزالةُّهذهُّاألصبعُّوحدهاُّفقالُّذلكُّاجلاهلُّ:ال ُّعالجُّلهُّإالُّبتُّاليدُّم نُّأصلهاُّ،
قالُّشيخ ُّاإلسالمُّابن ُّتيمية"ُّ :الواجبُّأن ُّيفرق ُّبنيُّاحلديث ُّالصحيحُّواحلديث ُّالكذبُّ ،فإنُّالسنة ُّهي ُّاحلقُّدون ُّالباطلُّ ،وهيُّ
األحاديث ُّالصحيحةُّدونُّاملوضوعةُّفهذاُّأصلُّعظيمُّأله لُّاإلسالم"ُّ( ُّ .ُّ)5
ّّّّّّّويقولونّ :إن ّاألحاديث ّانتقدت ّعلميا ّما ّأفقدها ّصفة ّالتدين؛ ّألن ّاألمور ّالدينية ّال ّيدخلها ّالنقد ّوآراء ّالرجالّ،
ُّواالعتاضاتُّاملوجهةُّلإلسالمُّمنُّغريُّأهلهُّالُّتأيتُّإالُّعنُّطريقُّاألحاديثُّاليتُّأقرُّاملسلمونُّبصحتهاُّوهيُّموضوعةُّاألصلُّال ُّصلةُّ
هلاُّبالدين(  ُّ،)4الُّخيفىُّأنُّالنفيس ُّمنُّكلُّشيء ُّيـتغاىلُّيفُّاحلصولُّعليهُّ،وتبذل ُّاألموالُّوالنفوسُّالقتنائهُّ،فللقيمةُّالعالية ُّللحديثُّ
النبويُّأرادُّكلُّصاحبُّهوىُّأنُّيتقوىُّبهُّ،وتبارتُّالطوائفُّيفُّإجيادُّسندُّهلاُّمنهُّحىتُّتنفقُّبضاعتهاُّويسمعُّقوهلاُّ ،لكنُّهلُّمعىنُّ
اموهُّحتققُّهلمُّوأهنمُّظفرواُّمبطلبهم ؟ُّكالُّ،فلقدُّقيضُّاهللُّللذودُّعنُّحياضُّالسنةُّرجاالُّاصطنعهمُّلنفسهُّ،وأمدهمُّبروحُّ
ُّ
ذلكُّأنُّماُّر
جُّحىتُّمازوهُّ،وبقيُّاحملضُّالنقيُّفحرزوهُّواحتازوهُّ،والذيُّيقولُّ:
ُّ
منهُّ،وأرادُّإكرامهمُّوإعالءُّدرجامهمُّبذلكُّاجلهادُّ،فنقدواُّالزيفُّوالبهر
الُّنقبلُّاحلديث؛ُّألنهُّوجهُّالنقد ُّإىلُّبعضُّاملنسوبُّإليه ُّ،نقول ُّلهُّ:إنكُّيفُّتعاملكُّالدنيوي ُّتقبلُّأشياءُّيكثرُّالغشُّوالتزيي ف ُّفيهاُّ
ُّ -ُّ8أخرجهُّالبخاري ُّيفُّصحيحهُّ(ُّ،) 3324املنار ُّاملنيفُُّّ .25ُّ-ُّ 24
ُّ -ُّ2املنارُّاملنيفُُّّ .21
ُّ -ُّ3املصدرُّالسابقُُّّ . 12ُّ-ُّ 18
ُّ -ُّ4املصدرُّالسابقُُّّ . 15ُّ-ُّ 14
 ُّ -ُّ5الوصيةُّالكربىُّضمنُّجمموعةُّالرسائل ُّالكربىُّ(ُّ .ُّ) 213ُّ/ ُّ8
ُّ -ُّ4مقامُّحديثُُّّ، 854بالغُّاحلقُُّّ .34
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وتعدهاُّضروريةُّللحياةُّ،وأنهُّميكنُّمتييزُّجيدهاُّمنُّرديئهاُّفالُّترفضُّرفضاُّكلياًُّ،وملُّيزلُّالناسُّيهتدونُّإىلُّاجليدُّمنهاُّبوسائلُّيسخرهاُّ
اهللُّهلمُّ،وملُّيتكفلُّاهللُّحبفظهاُّكماُّتكفلُّحبفظُّالوحي ُّ،فالُّجتعلُّياُّمنكرُّالسنةُّاحلديثُّالنبويُّأدىنُّمرتبةُّمنُّهذهُّاملرغوباتُّالدنيويةُّ،

ُّوالُّيكادُّيدخلُّالضررُّإالُّعلىُّمنُّالُّيرجعُّإىلُّأهلُّاخلربةُّمنُّجاهلُّومقصرُّومنُّالُّيبايلُّماُّأخذُّ،واملؤمنُّيعلمُّأنُّهذهُّمثرةُّعنايةُّ
اهللُّعزُّوجلُّبعباده ُّيفُّدنياهمُّ ،فماُّالظنُّبعنايتهُّبدينهم؟ُّالُّب دُّأنُّتكونُّأمتُّوأبلغ"ُّ( ُّ .)8

-ّ0إنكارّكتابةّالسنةّعلىّعهدّالنبيّصلىّاهللّعليهّوسلم( ّ )0
ونُّكتابةُّالسنةُّيفُّعهدُّالنيبُّ، ويعتربونُّأنُّكتابتهاُّبدعةُّهنيُّرسولُّاهللُّعنهاُّيفُّأكثرُّمنُّموضعُّ،فقدُّقال«ُّ:الُّتكتبواُّ
ينكر ُّ
ّّّّّّ ُّ
عينُّشيئاُّإالُّالقرآنُّ،فمنُّكتبُّعينُّشيئاُّغريُّالقرآنُّفليمحه» ُّ،وعنُّأيبُّهريرةُّقال «ُّ:كناُّقعوداُّنكتبُّماُّنسمعُّمنُّالنيب ُّصلىُّاهللُّ
عليهُّوسلمُّ،فخرجُّعليناُّ،فقالُّ:ماُّهذاُّتكتبون؟ُّفقلناُّ:ماُّنسمعُّمنكُّ،فقالُّ:أكتابُّمعُّكتابُّاهللُّ .»...كماُّأنه ُّملُّيأذنُّأليبُّسعيدُّ
اخلدريُّحنيُّاستأذنهُّيفُّكتابةُّاحلديثُّ.وكذلكُّفقدُّنقلتُّاألحاديث ُّمشافهةُّفق ط؛ُّإذُّملُّتكنُّالكتابةُّمنتشرةُّبنيُّالعرب.
ُُُُُُُُّّّّّّّّنقدّعام ّيليه ّالتفصيل ُّ :إن ُّاألحاديث ُّاملتقدمة ُّمنُّأدلة ُّالزاعمني ُّال ُّتدلُّعلى ُّالنهي ُّالعامُّاملطلق ُّعنُّكتابة ُّاحلديثُّ ،وهيُّ
ُّولقد ُّثبتتُّأحاديثُّكثرية ُّأباحُّ
ُّثبوتاُّوأصرح ُّداللة ُّأباحُّفيها ُّالنيبُُّّكتابةُّالسنةُّ ،مماُّيقوي ُّالقولُّبنسخهاُّ ،
ُّ
تتعارضُّمع ُّأحاديثُّأكثر
الُّننكرُّأنُّالسنةُّ
ُّ
النيبُّ فيهاُّكتابةُّالسنةُّ،وأنُّالنهيُّعنُّكتابتهاُّيفُّبادئُّاألمرُّكانُّلعللُّ،فلماُّزالتُّتلكُّالعللُّأذنُّالنيبُّيفُّكتابتهاُّ ،
كانتُّتنقلُّمشافهةُّغالباُّوذلكُّالعتمادُّالعربُّعلىُّالذاكرةُّأكثرُّمنُّاعتمادهمُّعلىُّالكتابةُّ،لكنُّهذاُّالُّيعينُّأهناُّكانتُّالُّتكتبُّ
يفُّعهدهُّ،وأمثلةُّماُّكتبُّآنذاكُّكثريةُّ....التفصيلُّ :
أوالّ .األحاديث ّالتي ّاستدلّبهاّالزاعمونّالّتدلّعلىّالنهي ّالمطلقّعنّكتابةّالحديثّ :
منُّالثابتُّتارخييا ُّأنُُّّكتابةُّالسنة ُّبدأتُّيف ُّحياةُّالنيب ُّ فقدُّصحت ُّاألخبارُّيف ُّإباحةُّالنيب ُّالكتابةُّعنهُّ ،ومنُّاجملازفة ُّإنكارُّ
ذ لكُّ،وأما ُّاألحاديث ُّاليت ُّاستدلواُّهبا ُّعلى ُّإنكارُّكتابةُّالسنة ُّيف ُّعهده ُّ ،واليتُّفيها ُّهني ُّالنيب ُّعنُّالكتابة ُّفإهنا ُّحممولة ُّعلى ُّخوفُّ
اختالطُّالسنةُّبالقرآنُّ،أيُّأنُّالنهيُّعنُّالكتابةُّكانُّمرحلياُّفقطُّ،مثُّنسخ ُّذلكُّبإباحتها ُّ،فقدُّجاءتُّأحاديثُّعنُّالنيبُّفهم ُّمنهاُّ
خطأُّأهناُّتفيدُّكراهةُّك تابةُّاحلديثُّ،ولكنهاُّيفُّحقيقتها ُّتثبتُّكتابةُّاحلديثُّ،ونبنيُّذلكُّفيماُّيليُّ :
ايةُّاألوىلُّ :قال«ُّ :الُّ
ُّ
احلديثُّاألولُّ :هوُّحديثُّأيبُّسعيدُّاخلدريُّرضيُّاهللُّعنهُّ،وقدُّرويُّمنُّطريقنيُّبألفاظُّخمتلفة ُّ :الرو
تكتبواُّعينُّومنُّكتبُّعينُّغريُّالقرآنُّفليمحه»(  ُّ،)3وقدُّاختلفُّالعلماءُّيفُّهذاُّاحلديثُّيفُّوقفه ُّعلىُّالصحايبُّورفعه ُّإىلُّالنيب؛ُّقالُّ
ابنُّحجر"ُّ:ومنهمُّمنُّأعلُّحديثُّأيبُّسعيدُّ،وقالُّ:الصوابُّوقفهُّعلىُّأيبُّسعيدُّ،قالهُّالبخاريُّوغريه"( ُّ )4وقالُّاخلطيبُّالبغداديُّ
"ُّ:تفردُّمهامُّبروايةُّهذاُّاحلديثُّعنُّزيدُّبنُّأسلمُّهك ذاُّمرفوعا"( ُّ )5وهذاُّاحلديثُّأصح ُّما ُّوردُّعنُّرسولُّاهللُّيفُّهذاُّالبابُّ،وإليكُّ
الفهمُّالصحيحُّهلذاُّاحلديثُّ :
احلديثُّيبنيُّأن ُّالنهيُّعنُّالكتابةُّكانُّخبصوص ُّالصحيفةُّاليتُّكتبُّعليهاُّالقرآن ُّفخشىُّالرسولُّأن ُّخيتلطُّكالمه ُّبالقرآنُّ
الكرمي؛ُّفنهاهمُّعنُّكتاب ةُّاحلديثُّوالقرآنُّيفُّصحيفة ُّواحدة ُّ،والقولُّبنسخُّاحلديث ُّقولُّكثريُّمن ُّالعلماءُّوذهبُّإليهُّالعالمة ُّأمحدُّ
شاكرُّ،فبعدُّأنُّدعمُّرأيهُّباألخبارُّاليتُّتبيحُّالكتابةُّقالُّ:كلُّهذاُّيدلُّعلىُّأنُّحديثُّأيبُّسعيدُّمنسوخُّ،وأنهُّكانُّيفُّأولُّاألمرُّحنيُّ
ُُّّ -ُّ8األن وارُّالكاشفةُّللمعلميُُّّ، 11عنُّكتاب ُّ:شبهاتُّالقرآنينيُّ ،عثمانُّبنُّمعلمُّحممودُّبنُّشيخ ُّعليُّ،جممعُّامللكُّفهدُّلطباعةُّاملصحفُّالشريفُّباملدينة ُّاملنورةُّ ،
ص ُّ 32،22:وكتابُّ:شبهات ُّالقرآنيني ُّحول ُّالسنةُّالنب وية ُّ،دُّ.حممود ُّحممد ُّمزروعةُّ،جممع ُّامللكُّفهدُّلطباعة ُّاملصحفُّالشريف ُّباملدينة ُّاملنورة ُّص.25ُّ– ُّ41ُّ :
- 2كيفُّ وملاذاُّالت شكيك ُّيفُّالسنةُّ،دُّ.أمحدُّعبدُّالرمحنُّ،مكتبةُّوهبةُّ،القاهرةُّ،ط8421ُّ،8هـ2002ُّ/مُّ .
 - 3صحيحُّمسلمُّ(بشرحُّالنووي)ُّ،كتابُّ:الزهدُّ والرقائقُّ،بابُّ:التثبت ُّيفُّاحلديثُّوحكم ُّكتاب ةُّالعلمُّ،) 4011ُّ/1(ُّ،رقمُّ(ُّ .) 2325
اثُّ،القاهرةُّ،ط8402ُّ، 8هـ8114ُّ/مُّ .)258ُّ/8(ُّ،
ُّ
 - 4فتحُّالباري ُّبشرحُّصحيحُّالبخاريُّ ،ابنُّحجر ُّالعسقالنُّ،حتقيقُّ:حمبُّالدي نُّاخلطيبُّوآخرينُّ،دارُّالريانُّللت
- 5تقييدُّالعلمُّ،اخلطيب ُّالبغداديُّ ،حتقيقُّ:يوسفُّالعشُّ،دارُّإحياءُّالسنةُّالنب ويةُّ،بريوتُّ،ط8124ُّ، 2مُّ،صُّ . 38
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خافُّاشتغاهلم ُّعن ُّالقرآنُّ ،وحني ُّخيفُّاختالط ُّغري ُّالقرآن ُّبالقرآنُّ ،وحديثُّأيب ُّشاه ُّيف ُّأواخر ُّحياةُّالنيب ُّصلى ُّاهلل ُّعليه ُّوسلمُّ،
وكذلكُّأخبارُّأيبُّهريرةُُّّ -وهوُّمتأخرُّاإلسالمُّ ُّ-أنُّعبدُّاهللُّبنُّعمروُّكانُّيكتبُّيدلُّعلىُّأنُّعبدُّاهللُّكانُّيكتبُّبعدُّإسالمُّأيبُّ
هريرةُّ،ولوُّكان ُّحديثُّأيب ُّسعيد ُّيفُّالنهي ُّمتأخرا ُّعنُّاألحاديث ُّيف ُّاإلذنُّواجلواز ُّلعرف ُّذلكُّعند ُّالصحابة ُّيقيناُّصرحياُّ ،مث ُّجاءُّ
إمجاعُّاألمةُّالقطعيُّيعدُّقرينةُّقاطعةُّعلىُّأنُّاإلذنُّهوُّاألمرُّاألخريُّ،وهوُّإمجاعُّثابتُّبالتواترُّالعلميُّعنُّكلُّطوائفُّاألمةُّبعدُّالصدرُّ
األولُّرضيُّاهللُّعنهم( ُّ،)8والروايةُّالثانيةُّ :قال «ُّ :استأذناُّالنيبُّ يفُّالكتابةُّفلمُّيأذنُّلنا»(  ُّ،)2وهذهُّالروايةُّصحيحةُّأيضاُّ،وفيهاُّدليلُّ
علىُّأنُّالكتابةُّكانت ُّشائعةُّ،وإمناُّكانُّاالستئذان ُّألجلُّأمر ُّعارضُّأرادواُّكتابتهُّ،فلم ُّيأذنُّهلمُّالرسول ُّيفُّكتابتهُّوتسجيله ُّحلكمةُّ
يريدها ُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّ،ويفُّلفظُّ"استأذنا"ُّإشارةُّللجميعُّمماُّيفيدُّأنُّالكثرةُّكانت ُّتكتبُّ .
واحلديثُّالثانُّ :هوُّحديثُّأيبُّهريرة «ُّ :كنا ُّقعوداُّنكتبُّماُّنسمعُّمنُّالنيبُّفخرج ُّعليناُّ،فقالُّ:ماُّهذاُّتكتبون؟ُّفقلناُّ :ماُّ
نسمعُّمنكُّ.فقالُّ:أكتابُّمعُّكتابُّاهلل؟ُّفقلناُّ:ماُّنسمعُّ،فقالُّ:اكتبواُّكتابُّاهللُّ،احمضواُّكتابُّاهللُّ،أكتابُّغريُّكتابُّاهلل؟ُّاحمضوُّاُّ
كتابُّاهللُّ »...احلديث(  ُّ)3لقدُّاختلفُّالعلماءُّيفُّصحةُّهذهُّالرواية؛ُّفمنهمُّمنُّرأىُّأنُّيفُّهذهُّالروايةُّضعفا؛ُّإذُّضعفُّالعلماءُّعبدُّ
الرمحنُّبنُّزيدُّبنُّأسلمُّ،فقدُّضعفهُّالنسائيُّوأمحدُّوالشافعيُّ،وابنُّحبانُّقالُّعنه"ُّ:كانُّممنُّيقلبُّاألخبارُّوهوُّالُّيعلمُّ،حىتُّكثرُّ
ذلكُّيفُّروايتهُّمنُّرفعُّاملراسيلُّ،وإسنادُّاملوقوفُّ،فاستحقُّالتك"(  ُّ)4وقدُّحكمُّالذهيبُّعلىُّهذاُّاحلديثُّفقال"ُّ:حديثُّمنكر"( ُّ .)5
فعلىُّفرضُّضعفُّالروايةُّفالُّشبهةُّ،ولكنُّالروايةُّصححهاُّبعضُّأهلُّالعلمُّ،وتوجيههاُّإنُّصحُّاإلسنادُّفإنُّاملنتُّيشريُّصراحةُّ
إىلُّعد مُّالكتابةُّمعُّالقرآنُّالكرميُّيفُّصحيفةُّواحدةُّ،وهذاُّواضحُّيفُّقولهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّ...«ُّ:أكتاباُّمعُّكتابُّاهللُّ،»...فقدُّ
خشيُّأنُّخيتلطُّالقرآنُّبالسنة ُّ،وقدُّحكمُّالشيخُّشعيبُّاألرنؤوطُّعلىُّهذهُّالروايةُّبالصحةُّكماُّحققهاُّيفُّمسندُّأمحدُّرمحهُّاهللُّتعاىلُّ
يفُّمسندُّأيبُّسعيدُّاخلدريُّ رضيُّاهللُّعنهُّ،وعليهُّ،فإنُّالروايةُّصحيحةُّ،وقدُّصحُّالنهيُّعنُّالكتابةُّ،وصحُّاإلذنُّفيهاُّ،فيكونُّاإلذنُّ
ناسخ ُّوالنهيُّمنسوخُّ،وكانُّالنهيُّلعلةُّ،فلماُّزالتُّالعلةُّأذنُّيفُّالكتابةُّ،وعلىُّهذاُّنقيسُّكلُّاألحاديثُّاليتُّصحتُّيفُّهذاُّالبابُّ .
ثانياّ .لقدّأجازّالنبي ّّكتابةّالسنة ّواألدلةّعلىّلل ّكثيرةّ :
لقدُّسبقُّأنُّأشرناُّإىلُّاألحاديثُّاليتُّاستدلُّهباُّالزاعمونُّيفُّالنهيُّعنُّكتابةُّاحلديثُّ،ولكنُّهذهُّاألحاديثُّالُّتقوىُّأمامُّ
أحاديثُّأكثر ُّثبوتاُّوأصرح ُّداللة ُّأباحُّفيها ُّالنيبُّكتابةُّاحلديث ُّومنهاُّ :ما ُّرواه ُّالبخاريُّومسلم ُّوغريمهاُّأنه ُّ«ملا ُّفتحُّرسول ُّاهلل ُّمكةُّ
خطبُّ...فج اءُّرجلُّمنُّأهلُّاليمنُّفقالُّ:اكتبُّيلُّياُّرسولُّاهللُّ،فقالُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّ:اكتبواُّأليبُّفالن»( )4قالُّابنُّحجرُّ:
"هوُّأبوُّشاه"ُّ.وقيلُّلألوزاعيُّ:ماُّقولهُّاكتبواُّيل؟ُّقالُّ:هذه ُّ اخلطبةُّاليتُّمسعهاُّمنُّرسولُّاهلل( ُّ )2وهذاُّأمرُّصريحُّمنُّالنيبُّبالكتابةُّ،
ومنهاُّ :روىُّالبخاريُّبسندهُّأنُّرسولُّاهللُّملاُّاشتدُّوجعهُّقال «ُّ :ائتونُّبكتابُّ،أكتبُّلكمُّكتاباُّالتضلواُّبعدهُّ )1 (»...ولوُّملُّيكنُّ
النيبُّيبيحُّالكتابةُّماُّدعاُّإىلُّكتابةُّهذاُّالكتابُّ،وهلذاُّيقولُّابنُّحجر"ُّ:ويفُّهذاُّاحلديثُّدليلُّعلىُّجوازُّكتابةُّالعلم؛ُّألنهُّهمُّأنُّ
يكتبُّألمتهُّكتابا ُّحيصلُّمعهُّاألمنُّمنُّاالختال فُّ،وهوُّالُّيهمُّإالُّحبق"( ُّ .)1
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 الباعثُّاحلثيث ُّشرحُّاختصار ُّعلومُّاحلديثُّ،أمحدُّشاكرُّ،دارُّالتاثُّ،القاهرةُّ،ط8320ُّ، 2هـ8158ُّ/مُّ،صُّ . 82ُّ صحيحُّ:أخرجهُّالتمذيُّيفُّسننهُّ(بشرحُّحتفةُّاألحوذي)ُّ،) 354ُّ/2(ُّ،رقمُّ(ُّ.) 2102وصححهُّاأللبانُّيفُّصحيح ُّ وضعيفُّسننُّالتمذيُّبرقمُّ(ُّ .)2445 صحيحُّ:أخرجه ُّأمحدُّيفُّمسندهُّ،مسندُّاملكثرين ُّمنُّالصحابةُّ،رقمُّ(ُّ.) 88802وصححهُّشعيب ُّاألرنؤوطُّيفُّتعليقهُّعلىُّاملسندُّ .ايدُّ،دارُّالوعيُّ،سورياُّ،ط8402ُّ، 2هـُّ .) 52ُّ/2(ُّ،
ُّ
 كتابُّاجملروحنيُّمنُّاحملدثنيُّ والضعفاءُّ واملتوكنيُّ،ابنُّحبانُّ،حتقيقُّ:حممودُّإبراهيم ُّز ميزانُّاالعتدالُّيفُّنقدُّالرجالُّ،الذهيبُّ،حتقيقُّ:عليُّحممدُّالبجاويُّ،دارُّاملعرفةُّ،بريوتُّ،دُّ.تُّ . )545ُّ/ 2(ُّ، صحيحُّالبخاري ُّ(بشرحُّفتحُّالب اري)ُّ،كتابُّ:العلمُّ،بابُّ:كتابةُّالعلمُّ،) 241ُّ/8(ُّ،رقمُّ(ُّ.) 882صحيحُّمسلمُّ(بشرحُّالنووي)ُّ،) 2880ُّ/ 5(ُّ،رقمُّ(ُّ .)3242اثُّ،القاهرةُّ،ط8402ُّ، 8هـ8114ُّ/مُّ .)241ُّ/8(ُّ،
ُّ
 فتحُّالباري ُّبشرحُّصحيحُّالبخاريُّ ،ابنُّحجر ُّالعسقالنُّ،حتقيقُّ:حمبُّالدينُّاخلطيبُّوآخرينُّ،دارُّالريانُّللت صحيحُّالبخاري ُّ(بشرحُّفتحُّالباري)ُّ،كتابُّ:العلمُّ،بابُّ:كت ابةُّالعلمُّ،) 258ُّ/8(ُّ،رقمُّ(ُّ .) 884 -فتحُّالباري ُّبشرحُّصحيحُّالبخاريُّ ،ابنُّحجر ُّالعسقالنُّ،حتقيقُّ:حمبُّالدينُّاخلطيبُّوآخرينُّ،دارُّالريانُّللتاثُّ،القاهرةُّ،ط8402ُّ، 8هـ8114ُّ/مُّ .)253ُّ/8(ُّ،
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ومنهاُّ :روى ُّالبخاريُّبسنده ُّعنُّوهب ُّبنُّمنبه ُّعنُّأخيهُّ ،قالُّ :مسعتُّأبا ُّهريرةُّيقول«ُّ :ماُّمن ُّأصحابُّالنيب ُّأحد ُّأكثرُّ
حديثاُّعنه ُّمينُّإال ُّماُّكانُّمن ُّعبدُّاهلل ُّبنُّعمرو ُّفإنهُّكانُّيكتب ُّوالُّأكتب»(  ُّ ،)8فإذاُّكانُّحديث ُّأيبُّشاه ُّحيتملُّأن ُّيكون ُّإذنُّ
الكتابةُّلهُّخاصا؛ُّألنهُّكانُّأمياُّوكانُّأعمى؛ُّفإنُّهذاُّاحلديثُّبطرقهُّاليتُّذكرهاُّالبخاريُّوغريهُّأقوىُّيفُّاالستداللُّللجواز؛ُّألنُّابنُّ
قلتُّلعليُّ:هلُّعندكمُّكتاب؟ُّقالُّ:الُّ،إالُّ
ُّ
عمروُّملُّيكنُّأمياُّوملُّيكنُّأعمى( ُّ)2ومنهاُّ :روى ُّ البخاريُّبسندهُّعنُّأيبُّجحيفةُّقال«ُّ :
كتابُّاهللُّ،وفهمُّأعطيهُّرجلُّمسلمُّ،أوُّماُّيفُّهذهُّالصحيفةُّ،قالُّقلتُّ:وماُّيفُّهذهُّالصحيفة؟ُّقالُّ:العقلُّ،وفكاكُّاألسريُّ،والُّيقتلُّ
مسلمُّبكافر»(  ُّ )3إنُّهذهُّاألحاديثُّاملرفوعةُّإىلُّالنيب ُّوغريهاُّإنُّملُّتدل ُّعلىُّأنُّحديث ُّأيبُّسعيدُّغريُّمرفوعُّإىلُّالنيبُّفإهنا ُّتقضيُّ
بتأويلهُّ،واجلمعُّبينهُّوبينهاُّ .
والُّنقولُّكماُّيقولُّبعضهمُّ:إنُّحديثُّأيبُّسعيدُّهوُّاملتأخرُّ،فيكونُّناسخاُّهلا؛ُّألنُّحديثُّأيبُّشاهُّكانُّعامُّالفتحُّ،وذلكُّ
يفُّأواخرُّحياةُّالنيبُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّ،وحديثُّأيبُّهريرةُّيفُّاملقارن ةُّبينهُّوبنيُّعبدُّاهللُّبنُّعمروُّمتأخرُّأيضا؛ُّألنُّأباُّهريرةُّمتأخرُّ
اإلسالمُّ،وهوُّيدلُّأيضا ُّعلىُّأنُّعبدُّاهللُّكانُّيكتبُّبعد ُّإسالمُّأيبُّهريرةُّ،وحديث ُّمههُّبكتابةُّكتابُّلنُّتضلُّاألمة ُّبعدهُّكان ُّيفُّ
مرضُّموته ُّ ويبعدُّجداُّأن ُّيكونُّحديثُّأيبُّسعيدُّاخلدري ُّقدُّتأخرُّعنُّهذهُّاألحاديثُّكلهاُّخصوصاُّحديث ُّ"اهلم"ُّ،ولوُّكانُّ
حديثُّأيبُّسعيدُّيفُّالنهيُّمتأخرُّعنُّهذهُّاألحاديث ُّيفُّاإلذنُّواجلوازُّ،لعرفُّذلكُّعندُّالصحابةُّيقيناُّصرحيا( ُّ .)4
وهبذاُّيتبنيُّأنُّالنهيُّعنُّكتابةُّالسنةُّملُّيكنُّلكوهناُّبدعةُّكماُّيدعيُّأصحابُّهذهُّالشبهةُّ،ولكنُّلعللُّأغمضُّهؤالءُّاملدعونُّ
أعينهمُّعنهاُّ ،على ُّالرغمُّمنُّأنُّهذهُّالعللُّواردةُّيفُّنفس ُّاألحاديثُّاليتُّاحتجواُّهباُّ،ومنُّهذهُّالعللُّ :
 ُّ .8احملافظة ُّعلىُّكتابُّاهلل ُّعز ُّوجلُّ ،وصيانتهُّعن ُّخلطه ُّبالسنةُّدون ُّمتييز ُّبينهماُّ :ويبدو ُّهذا ُّواضحاُّيف ُّرواية ُّأيب ُّهريرةُّ:
«أكتابُّمعُّكتابُّاهللُّ.. .احمضواُّكتابُّاهللُّأوُّخلصوه» ُّ.ففيُّروايةُّأيبُّهريرةُّتلكُّ،ماُّيبنيُّأنُّالسنةُّيفُّعهدُّالنبوةُّوالصحابةُّكانتُّ
تكتبُّجبوارُّالقرآنُّيفُّصحيفةُّواحدةُّبالُّمتييزُّحيفظُّمعهُّالقرآنُّمنُّ اشتباههُّبالسنةُّاليتُّكتبتُّجبوارهُّ ،ومنُّهناُّن دركُّصحةُّعلةُّالنهيُّ
عنُّكتابةُّشيءُّيفُّأولُّاألمر ُّسوىُّالق رآنُّالكرميُّصيانةُّهلذاُّالكتابُّاملعجزُّممنُّكانواُّحديثيُّعهدُّباإلسالمُّ،وملُّيعتادواُّعلىُّأسلوبهُّ
وأكثرهمُّمنُّاألعرابُّالذينُّملُّيكونواُّفقهواُّيفُّالدينُّ .
ويفُّالوقتُّنفسهُّتعليمُّالصحابةُّواألئمةُّمنُّبعدهمُّاملنهجُّاألمثلُّيفُّاحملافظةُّعلىُّهذاُّالكتابُّاخلالد؛ُّلذا ُّجاءُّاإلذنُّبكتابةُّ
السنةُّملنُّاعتادواُّأسلوبُّالقرآنُّومتييزهُّكعبدُّاهللُّبنُّعمروُّوغريهُّممنُّأذنُّهلمُّالنيبُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّ،معُّاستمرارُّالنهيُّعنُّكتابةُّ
السنةُّمع ُّالقرآنُّيف ُّصحيفة ُّواحدة ُّحىت ُّوإنُّكان ُّمميزا ُّبينهما ُّ،أما ُّسؤالُّبعضهمُّ :ملاذاُّمل ُّيأمر ُّالنيبُّبكتابة ُّالسنةُّيف ُّصحف ُّعلىُّ
حدمهاُّ،ويكتب ُّ عليهاُّماُّيفيدُّأهناُّأقوالُّالنيبُّفتتميزُّالسنةُّعنُّالقرآنُّفالُّيؤمنُّاختالطهما؟ُّفنقولُّ:أذنُّالنيبُّبكتابةُّسنتهُّاملطهرةُّيفُّ
صحفُّعلىُّحدمهاُّ،وممنُّأذنُّلهُّالنيبُّبذلكُّ:عبدُّاهللُّبنُّع مروُّ،وجابرُّبنُّعبدُّاهللُّ،وغريمهاُّ،وعليهُّ،فالنيبُّهنىُّع نُّالكتابةُّيفُّأولُّ
األمرُّ،مثُّأذنُّبعدُّذل كُّ،وكان ُّالنهيُّجائزا ُّمعُّاخلوفُّ(خوفُّاالختالطُّبالقرآن)ُّ ،واإلذنُّدائرُّمعُّاألمنُّوجوداُّوعدماُّ .
ُّ .2خشيةُّاالنشغالُّعنُّالقرآنُّالكرميُّومضاهاتهُّبغريهُّمنُّالكتبُّحىتُّولوُّكانتُّالسنةُّالنبويةُّ :واملرادُّباالنشغالُّعنُّالقرآنُّ
الكرميُّ:تقدميهاُّيفُّاالهتمامُّهباُّقبلُّاالهتمامُّأوالُّبكتاب ُّ اهللُّعزُّوجلُّ،مماُّيؤدي ُّإىل ُّتركُّكتابُّاهللُّوإمهاله( ُّ، )5وهذهُّالعلةُّصرح ُّهباُّ
راويُّحديثُّالنهيُّعنُّالكتابةُّوهوُّالصحايبُّاجلليلُّأيبُّسعيدُّاخلدريُّرضيُّاهللُّعنهُّ،قالُّأبوُّنضرةُّ:قلناُّأليبُّسعيدُّاخلدريُّ:لوُّكتبتمُّ
لنا؟ُّفإناُّالُّحنفظُّ،قال "ُّ :الُّنكتبُّلكمُّوالُّجنعلهاُّمصاحفُّ،كانُّرسولُّاهللُّحيدثناُّفنحفظُّ،فاحفظواُّعناُّكماُّكناُّحنفظُّعنُّنبيكم"ُّ،
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 صحيحُّالبخاري ُّ(بشرحُّفتحُّالباري)ُّ،كت ابُّ:العلمُّ،بابُّ:كت ابةُّالعلمُّ،) 241ُّ/8(ُّ،رقمُّ(ُّ .) 883ت وثيقُّالسنةُّيفُّالقرنُّالثانُّاهلجريُّ:أسسهُّ واجتاهاتهُّ،دُّ.رفعتُّفوزيُّعبدُّاملطلبُّ،مكتبةُّاخلاجنيُّ،القاهرة8400ُّ،هـ8118ُّ/مُّ،صُّ .41 صحيحُّالبخاري ُّ(بشرحُّفتحُّالباري)ُّ،كتابُّ:العلمُّ،بابُّ:كت ابةُّالعلمُّ،) 244ُّ/8(ُّ،رقمُّ(ُّ .) 888 السنةُّالنب ويةُّيفُّكتاباتُّأعداءُّاإلسالمُّ:مناقشتهاُّ والردُّعليهاُّ،دُّ.عمادُّالسيدُّالشربيينُّ ،دارُّاليقنيُّ،مصرُّ،ط8423ُّ ،8هـ2002ُّ/مُّ) 215ُّ/8(ُّ،بتصرفُّ . -السنةُّالنب ويةُّيفُّكتاباتُّأعداءُّاإلسالمُّ:مناقشتهاُّ والردُّعليهاُّ،دُّ.عمادُّالسيدُّالشربيينُّ ،دارُّاليقنيُّ،مصرُّ،ط8423ُّ،8هـ2002ُّ/مُّ .)218ُّ:211ُّ/8(ُّ،
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السنّـ ـ ـةّالنبـ ـ ـويةّوحيّرب ـ ـ ـانيّ،منـ ـ ـاقشةّلدعاوىّأع ـ ـ ـداءّالس ـ ـ ـنـةّال ـ ـنـ ـبـويـةّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّإعدادّ:محـ ـ ـ ـ ـ ــمدّأحم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدّص ـ ـ ـ ــبرة

ويفُّروايةُّقالُّأبوُّسعيد"ُّ :أجتعلوهاُّمصاحفُّتقرءوهنا"( )8؟ُّ وقالُّاخلطيبُّالبغدادي"ُّ:فقدُّثبتُّأنُّكراهةُّا لكتابةُّمنُّالصدرُّاألولُّ،
إمناُّهيُّلئالُّيضاهي ُّبكتاب ُّاهللُّعزُّوجل ُّغريهُّ،أوُّيشغلُّعنُّالقرآنُّسواه"( ُّ .)2
وقتئذُّ
ُّ .3احلرجُّيفُّالكتابةُّ :عندُّكتابةُّالصحابةُّللقرآنُّالكرميُّ،ملُّتكنُّوسائلُّالكتابةُّميسرةُّعندهم؛ُّألنُّالوسائلُّاملتاحةُّهلم ُّ ُّ
كانتُّبدائية ُّوغريُّميسرةُّ ،منهاُّ:رقاق ُّاحلجارةُّ،والعظامُّ ،وسعفُّالنخيلُّ ،وجلودُّاحليواناتُّ ،وكانتُّاألحاديث ُّالنبويةُّأكثر ُّمن ُّأنُّ
حيصوها؛ُّذلكُّألنُّالنيبُّأتاهُّاهللُّالعلمُّواحلكمةُّوالنبوةُّ،فكانُّلهُّيفُّكلُّحدثُّقولُّ،ويفُّكلُّمسألةُّجوابُّ،ويفُّكثريُّمنُّالوحيُّتفسريُّ
وبيانُّ،فأىن ُّهلمُّالوسائلُّالكتابية؟!ُّومنُّأينُّهلمُّالوقتُّالكايفُّلتدوينُّاحلديثُّالنبويُّكلهُّتدويناُّكامال؟ُّوليسواُّمضطرينُّمعُّذلك ُّأنُّ
يعتمدواُّعلىُّالكتابةُّ،وقدُّمنحهمُّاهللُّحافظةُّيفُّصدورهمُّتعوضُّهلمُّماُّفامهمُّمنُّالكتابةُّتدويناُّوتقييداُّ،وملُّيردُّالنيبُّأنُّيشقُّعليهمُّ،
فيأمرهمُّبتدوينُّالسنةُّالنبويةُّ،بلُّاكتفىُّبتدوينُّالقرآنُّالكرميُّوكتابته( ُّ .)3
وعليهُّ،فقدُّظهرُّواضحاُّجلياُّأنُّهنيُّالنيبُّعنُّكتابةُّاحلديثُّيفُّأولُّاألمرُّليسُّلذاتهُّ،بلُّلعللُّنصتُّعليهاُّاألحاديثُّذامهاُّ
اليتُّهنتُّعنُّكتابةُّالسنةُّوتدوينهاُّ،فلماُّ زالتُّتلكُّالعللُّكانُّاإلذنُّبالكتابةُّ،تلكُّالعللُّاليتُّغفلُّعنهاُّأعداءُّالسنةُّعلىُّالرغمُّمنُّ
وجودهاُّصراحةُّيفُّنفسُّاألخبار ُّواآلثارُّاليتُّاحتجواُّهبا ُّلشبهتهمُّ،فإنُّسلمواُّبصحةُّتلك ُّاألحاديثُّ،عليهمُّالتسليمُّبالعلل ُّالواردةُّ
ويفُّكلتاُّاحلالتنيُّيبطلُّماُّزعموهُّمنُّأنُّ
ُّ
اُّبهُّمنُّاألخبارُّواآلثارُّملُّيبقىُّلشبهتهمُّأساس( ُّ)4
ُّ
فيهاُّ،وإنُّملُّيسلمواُّبصحةُّماُّاستشهدو
كتابةُّالسنةُّبدعةُّهنىُّعنهاُّالنيبُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم ُّ،واحلقُّكماُّسبقُّأنُّقررناُّأنُّالنهيُّكانُّلعلةُّفلماُّزالتُّهذهُّالعلةُّكانُّاإلذنُّ
بالكتابةُّ،فاخلوفُّمنُّالتباسُّالقرآنُّباحلديثُّ،واخلوفُّمنُّاالنكبابُّعلىُّاحلديثُّواالنشغالُّبهُّعنُّالقرآنُّ،كانُّهذاُّكلهُّسبباُّللمنعُّ
منُّالكتابةُّ،فلماُّزالتُّهذهُّاألسبابُّعادُّاألمر ُّإىل ُّالسماحُّبكتابةُّاحلديثُّ،وقدُّاستقرُّأمرُّالصحابةُّعلىُّكتابةُّاحلديثُّوتدوينهُّ .
ثالثاّ .الّننكرّأنّالسنة ّكانتّتنقلّمشافهةّ،ولكنّهذاّالّيعني ّأنهاّكانتّالّتكتبّ :
سقنا ُّ يفُّالوجهُّالسابقُّاألدلةُّعلىُّكتابةُّالسنةُّيفُّعهد ُّالنيبُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّ،وسنذكرُّأمثلةُّعلىُّاملكتوباتُّاليتُّكانتُّ
يفُّعهدهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّ ،فنحنُّالُّننكرُّأنُّالسنةُّكانتُّتنقلُّمشافهةُّ،وذلك ُّالعتمادُّالعربُّيفُّتوارخيهمُّوأخبارهم ُّوجتارمهمُّ
وسائرُّأحواهلمُّعلىُّاحلفظُّ،حىتُّ قويتُّهذهُّامللكةُّعندهمُّ،وندرُّأنُّيقعُّمنهمُّخطأُّأوُّنسيانُّلشيءُّمماُّحفظوهُّ،ولقدُّساعدُّالعربُّ
علىُّتقويةُّملكةُّاحلفظُّعندهمُّطبيعةُّجوهمُّ،وبساطةُّمعيشتهمُّ،وحدةُّذكائهمُّ،وقوةُّفهمهمُّملاُّحيدثُّبينهمُّ،وسعةُّخربمهمُّبأساليبُّ
وطرقُّبياهنمُّ،هذهُّحالةُّالعربُّيفُّجاهليتهمُّفماُّبالكُّبالصحاب ةُّالذينُّقيضهمُّاهللُّتعاىلُّحلفظُّالشرعُّوصيانتهُّ،والذينُّدعاُّهلمُّالنيبُّ
باحلفظ ُّوالعلمُّوالفقهُّكماُّوردُّعنُّأيبُّهريرة ُّوابنُّعباسُّرضيُّاهللُّعنهمُّ .
وقريبُّمنُّالصحابةُّيفُّهذاُّاملقامُّمنُّاجتمعُّهبمُّوشاهدُّأحواهلمُّواتبعُّخطاهمُّواقتفىُّآثارهمُّمنُّالتابعنيُّ،كلُّذلك ُّيكادُّ
ينفيُّعنُّسامعُّا حلديثُّمنُّأحدهمُّتوهمُّخطأُّأوُّنسيانُّأوُّتبديلُّأوُّاختالقُّ،ولقدُّكانُّكثريُّمنُّالصحابةُّوالتابعنيُّمطبوعنيُّعلىُّ
احلفظُّ،خمصوصنيُّبذلك؛ُّكأيبُّهريرةُّ،وابنُّعباسُّ ،والشعيبُّ،والزهريُّ،والنخعيُّ،وقتادةُّ ،وغريهمُّ .
فكانتُّاألخبارُّتنقلُّمشافهةُّدونُّاخلوفُّمنُّضياعهاُّ،أوُّدخولُّالنسيانُّ،واخلل طُّ،والتصحيفُّفيهاُّ،وكانُّالصحابةُّحيفظونُّ
األحاديثُّعنُّظهرُّقلبُّويبلغوهناُّللناسُّكماُّمسعوهاُّمنُّالنيبُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّ،لكنُّهذاُّالُّيعينُّأنُّالسنةُّكانتُّالُّتكتبُّيفُّ
عهدُّالنيبُّبلُّثبتُّكتابتها ُّعلى ُّعهدُّالنيبُّوتدوينهاُّ،ومنُّأمثلةُّماُّكتبُّعلىُّعهدُّالنيبُّماُّيأيتُّ :
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 أخرجهُّاخلطيب ُّالبغداديُّيفُّتقييد ُّالعلمُّ،كتابُّ:اآلثارُّ واألخبارُّال واردةُّعنُّكراهةُّكتابةُّالعلمُّ،بابُّ:ذكرُّاألحاديثُّاملوقوفةُّعنُّالصحابة ُّـُّيفُّذلكُّ،ص.34تقييدُّالعلمُّ،اخلطيب ُّالبغداديُّ ،حتقيقُّ:يوسفُّالعشُّ،دارُّإحياءُّالسنةُّالنب ويةُّ،بريوتُّ،ط8124ُّ، 2مُّ،صُّ . 52 معاملُّالسنةُّ،عبدُّالرمحنُّعت  ُّ ،عنُّ:السنةُّالنب ويةُّبنيُّكيدُّاألعداءُّوجهلُّاألدعياء ُّ،محديُّعبدُّاهللُّالصعيديُّ ،مكتبةُّأ والدُّالشيخُّ، ُّ،ط2002ُّ،8مُّ،صُّ ُّ 808ُّ:11 -السنةُّالنب ويةُّيفُّكتاباتُّأعداءُّاإلسالمُّ،دُّ.عمادُّالسيدُّالشربيينُّ ،دارُّاليقنيُّ،مصر8423ُّ،هـُّ، 2002ُّ/صُّ 211ُّ،211بتصرفُّ .
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السنّـ ـ ـةّالنبـ ـ ـويةّوحيّرب ـ ـ ـانيّ،منـ ـ ـاقشةّلدعاوىّأع ـ ـ ـداءّالس ـ ـ ـنـةّال ـ ـنـ ـبـويـةّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّإعدادّ:محـ ـ ـ ـ ـ ــمدّأحم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدّص ـ ـ ـ ــبرة

ُّ .8دستور ُّامل دينةُّ :عندماُّهاجر ُّالنيب ُّ إىلُّاملدينة ُّوضع ُّقانوناُّودستورا ُّينظم ُّشئونُّاملسلمني ُّمن ُّناحيةُّ،ويقنن ُّعالقتهم ُّمعُّ
غريهمُّمنُّسكان ُّيثربُّوأهلها ُّمنُّناحية ُّأخرىُّ .
 ُّ .2كتابُّالنيبُّيفُّالصدقاتُّ:وكانُّعندُّرسولُّاهللُّيفُّالصدقاتُّ،مثُّأرسلهُّاخلليفةُّأبوُّبكرُّألنسُّبنُّمالكُّوغريهُّ،وهوُّخمتومُّ
خبامتُّالنيبُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّ .
ُُّّ .3كتابُّسعدُّبنُّعبادةُّ :وكانُّعندُّسعدُّبنُّعبادة ُّاألنصاريُّكتابُّفيهُّبعض ُّأحاديث ُّالنيبُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم( ُّ .)8
ُّ .4كتابُّالنيب ُّألهلُّحضرموتُّ :سلمُّرسول ُّاهللُّكتابا ُّلوائلُّبن ُّحجرُّليعملُّبه ُّأهل ُّحضرموت]ُّ [25فيهُّأركان ُّاإلسالمُّ
وتعاليمهُّوفريضةُّالزكاةُّوحدُّالزناُّواخلمرُّ .
 ُّ .5كتابُّالنيبُّألهلُّاليمنُّ:عندماُّوىلُّرسولُّاهللُّعمروُّبنُّحزمُّعلىُّاليمنُّأعطاهُّكتاباُّفيهُّالفرائضُّوالسننُّوالدياتُّوغريهاُّ،
وقدُّعرفُّالكتابُّباس مُّصحيفةُّعمروُّبنُّحزم( ُّ )2
 ُّ .4الصحيفةُّالصادقةُّ:كماُّتوجدُّالصحيفةُّالصادقةُّلعبدُّاهللُّبنُّعمروُّبنُّالعاصُّالذيُّمسحُّلهُّالنيبُّبكتابةُّاحلديثُّ،وقدُّ
عرفُّسندهاُّيفُّكتبُّالسنةُّباسمُّعمروُّبنُّشعيبُّعنُّأبيهُّعنُّجدهُّ،واجلدُّهوُّصاحب ُّالصحيفةُّعبدُّاهللُّبنُّعمروُّبنُّالعاصُّ .
ُُُُُُُّّّّّّّ .2صحيفةُّجاب ر ُّبنُّعبدُّاهللُّ:كماُّتوجدُّصحيفةُّالصحايبُّجابر ُّبنُّعبدُّاهللُّاألنصاريُّ،وقدُّذكرها ُّابنُّسعدُّيفُّترمجةُّجماهدُّ .
إنُّهذهُّالصحفُّليستُّوحدهاُّاليت ُّاشتملتُّعلىُّماُّكتب ُّيفُّعصرُّالنيبُّوصحابتهُّ،بلُّهي ُّأهمُّماُّدونُّيفُّهذا ُّالعصرُّ،
ومعُّهذاُّفهيُّحتويُّأموراُّكثريةُّمنُّأركانُّاإلسالمُّوفروعه ُّ(  ُّ )3ولقدُّوردتُّآثارُّعنُّالصحابةُّتشريُّإىلُّأهنمُّكانواُّيكتبونُّسنةُّرسولُّ
اهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّ،وسنذكرُّبعضها ُّهناُّللتدليلُّعلى ُّماُّحننُّبصددهُّ :
ُُُُُُّّّّّّ ُّ رويُّعنُّبشريُّبنُّهنيكُّقال"ُّ:كنت ُّأكتبُّماُّأمسعُّمنُّأيبُّهريرةُّ،فلماُّأردت ُّأنُّأفارقهُّأتيتهُّبكتايبُّفقرأتهُّعليهُّ،وقلت ُّلهُّ:
ُّ،ورويُّ
هذاُّماُّمسعتُّمنك؟ُّقالُّ:نعم"( ُُّّ)4ورويُّعنُّعمروُّبنُّأيبُّسفيانُّأنهُّمسعُّعمرُّبنُّاخلطابُّيقول"ُّ:قيدواُّالعلمُّبالكتاب"( ُّ )5
عنُّسعيدُّبنُّجبريُّأنهُّكانُّيقول"ُّ:كنتُّأجلسُّإىلُّابنُّعباسُّفأكتبُّيفُّالصحيفةُّحيتُّمتتلئُّ،مثُّأقلبُّنعليُّفأكتبُّيفُّظهورمها"( ُّ)4
ونستطيعُّ أنُّنضيفُّإىلُّكلُّماُّسبقُّكتبُّالنيبُّ ومعاهداتهُّاليتُّأمالهاُّعلىُّعليُّبنُّأيبُّطالبُُّّ،ومنهاُّماُّكانُّيفُّقرابُّسيفُّالنيبُّ،
ُّوعنُّأيبُّهريرةُّقال "ُّ :ماُّمنُّأصحابُّالنيبُّأحدُّأكثرُّحديثاُّعنهُّمينُّ،إالُّماُّكانُّمنُّعبدُّاهللُّبنُّعمرو؛ُّفإنهُّكانُّيكتبُّوالُّأكتب"( ُّ،)2
إنُّهذاُّكلهُّيؤكدُّأنُّكتابةُّالسنةُّبدأتُّيفُّعهدُّالنيبُّ،واستمرتُّيفُّعصرُّ الراشدين ُّ،مثُّآلُّأمرهاُّإىلُّالتدوينُّالرمسيُّيفُّعهدُّعمرُّبنُّ
عبدُّالعزيزُّوهذاُّأمرُّالُّخالفُّفيهُّوالُّنزاعُّ،وبهُّتسقطُّهذهُّالدعاوىُّحولُّكتابةُّالسنةُّيفُّعهدُّالنيبُّ )1 (.
ُّ
ُّ
ُّ
ُّ
 - 1السنةُّقبلُّالتد وينُّ،دُّ.حممدُّعجاجُّاخلطيبُّ ،مكتبةُّوهبةُّ،القاهرةُّ،ط8425ُّ،4هـ2004ُّ/مُّ،صُّ .344
 - 2ااإلصابةُّيفُّمتييزُّالصحابةُّ،ابنُّحجرُّالعسقالنُّ،حتقيقُّ:عليُّحممدُّالبجاويُّ،دارُّهنض ةُّمصرُّ،القاهرةُّ،دُّ.تُّ .)514ُّ/4( ُّ.)213ُّ/ 4(ُّ،
- 3السنةُّاملفتىُّعليهاُّ،ساملُّعليُّالبهنساويُّ،دارُّالوفاءُّ،مصر 8483ُّ،هـ8112ُّ/مُّ،صُّ48ُّ: 51بتصرفُّ .
-ُّ4أخرجه ُّابنُّعبدُّالربُّيفُّجامعُّبيانُّالعلمُّوفضلهُّ،بابُّ:ذكرُّالرخصةُّيفُّكتابُّالعلمُّ،) 383ُّ/8(ُّ،رقمُّ(ُّ .) 403
-ُّ5أخرجه ُّابنُّعبدُّالربُّيفُّجامعُّبيانُّالعلمُّوفضلهُّ،بابُّ:ذكرُّالرخصةُّيفُّكتابُّالعلمُّ،)301ُّ/8(ُّ،رقمُّ(ُّ .) 314
-ُّ4أخرجه ُّالدارمي ُّيفُّسننهُّ،املقدمةُّ،بابُّ:منُّرخصُّيفُّكتابةُّالعلمُّ،) 831ُّ/8(ُّ،رقمُّ(ُّ .) 508
 -ُّ2صحيح ُّالبخاري ُّ(بشرحُّفتحُّالباري)ُّ،كتابُّ:العلمُّ،بابُّ:كتابةُّالعلمُّ،) 241ُّ/8(ُّ،رقمُّ(ُّ .)883
ُّ -ُّ1البحثُّعنُّموسوعةُّبيانُّاإلسالم ُّ،الردُّعلىُّاالفتاءاتُّ والشبهاتُّ،القسمُّالثالثُّ،السنةُّالنب ويةُّ،اجمللدُّاألول ُّجُّ2الشبهُّالثانيةُّ .
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ُّ
ُّ
ُّ

-ّ8دعوىّإحراقّالنبي  ّوأبيّبكرّوعمرّرضيّاهللّعنهماّلماّدونّمن ّأحاديث( )2
يدعيُّبعضُّالطاعننيُّأنُّالنيب ُّوأباُّبكرُّالصديقُّوعمرُّالفاروقُّقامواُّبإحراقُّماُّدونُّمنُّأحاديثُّالنيبُّمستدلنيُّعلىُّذلكُّ
باألحاديثُّاآلتيةُّ :عن ُّأيبُّهريرة ُّقال«ُّ :كناُّقعودا ُّنكتب ُّماُّنس مع ُّمن ُّالنيب ُّ فخرج ُّعليناُّ ،فقالُّ:ما ُّهذا ُّتكتبون؟ُّفقلناُّ :ما ُّنسمعُّ
منكُّ،فقالُّ:أكتابُّمعُّكتابُّاهلل؟ُّفقلناُّ:ماُّنسمعُّ،فقالُّ:اكتبواُّكتابُّاهللُّ،احمضواُّكتابُّاهللُّ،أكتابُّغريُّكتابُّاهللُّ،احمضواُّكتابُّ
اهللُّأوُّخلصوهُّ،قالُّ:فجمعناُّماُّكتبناُّيفُّصعيدُّواحدُّمثُّأحرقناهُّبالنار»ُّ،وعنه ُّأيضاُّقال«ُّ:بلغُّرسولُّاهللُّأنُّناساُّقدُّكتبواُّأحاديثهُّ،
فصعدُّاملنربُّ ،وقالُّ:ما ُّهذهُّالكتب ُّاليتُّبلغين ُّأنكمُّقدُّكتبتم؟ ُّإمناُّأنا ُّبشر ُّ،فمنُّكان ُّعندهُّشيء ُّمنهاُّفليأت ُّهبا ُّيقول ُّأبو ُّهريرةُّ:
ُّ،وعنُّعائشةُّقالت «ُّ:مجعُّأيبُّاحلديثُّعنُّرسولُّاهللُّوكانتُّمخسمائةُّحديثُّ،فباتُّليلتهُّيتقلبُّكثريا؛ُّفغمينُّ،
فجمعناهاُّفأخرجت» ُّ
فقلتُّ:أتتقلبُّبشكوىُّأمُّلشيءُّبلغك؟ُّفلماُّأصبحُّقالُّ:أيُّبنيةُّ،هلميُّاألحاديثُّاليتُّعندكُّفجئتهُّهباُّ،فدعاُّبنارُّفأحرقهاُّ،فقلتُّ:
ملُّأحرقتها؟ُّقالُّ:خشيتُّأنُّأموتُّوهيُّعنديُّفيكونُّفيهاُّأحاديثُّعنُّرجلُّائتمنته ُّووثقتُّفيهُّ،وملُّيكنُّكماُّحدثين ُّفأكون ُّقدُّ
ُّ،وعنُّالقاسم ُّبنُّحممدُّأنُّعمر ُّبنُّاخلطابُّبلغهُّأنه ُّقدُّظهرُّيف ُّأيديُّالناسُّكتبُّ ،فاستنكرهاُّوكرههاُّ،وقال«ُّ :أيهاُّ
نقلتُّذلك» ُّ
الناسُّ،إنهُّقد ُّبلغينُّأنه ُّقدُّظهرت ُّيفُّأيديكمُّكتبُّ،فأحبها ُّإيلُّأعدهلا ُّوأقومهاُّ،فال ُّيبقنيُّأحد ُّعندهُّكتابا ُّإالُّأتان ُّبهُّ،فأرى ُّفيهُّ
رأييُّ .قالُّ:فظنواُّأنهُّي ريدُّأنُّينظرُّفيهاُّ،ويقومهاُّعلىُّأمرُّالُّيكونُّفيهُّاختالفُّ،فأتوهُّبكتبهمُّ،فأحرقهاُّبالنارُّ،مثُّقالُّ:مثناةُّكمثناةُّ
أهلُّالكتاب» ُّ،ويرميُّأولئكُّالطاعنونُّمنُّوراءُّذلكُّإىلُّإنكارُّتدوينُّسنةُّالنيبُّوالدعوةُّإىلُّحرقُّماُّحفظُّمنها؛ُّانسالخاُّمنُّالقولُّ
حبجيتهاُّ،ومنُّالعملُّهباُّ .
إجابةّعامة ّ:الُّوجهُّلالستداللُّحبديثيُّأيبُّهريرة؛ُّإذُّإنُّاستنكارُّالنيبُّكتابةُّحديثهُّكانُّيفُّبادئُّاألمرُّلعلةُّأالُّختتلطُّالسنةُّ
بالقرآنُّفيختلطُّاألمرُّعلىُّالناسُّ،وأالُّيضاهىُّالقرآنُّبشيءُّحىتُّولوُّكانتُّالسنةُّ،هذاُّفضالُّعنُّضعفُّاحلديثُّالثانُّوالنزاعُّحولُّ
ُّ،وماُّرويُّعنُّأيبُّبكرُّ الصديقُّأنهُّأحرقُّأحاديثُّكانتُّعندهُّالُّيصحُّسنده؛ُّألنُّيفُّإسنادهُّراوُّجمهولُّ،وعلىُّفرضُّ
صحةُّاألول ُّ
صحتهُّفلماذاُّملُّيتخذُّإجراءُّشرعياُّضدُّرواةُّاألحاديثُّوكاتبيهاُّوهوُّاخلليفةُّآنذاك؟! ُّ ُّوماُّرويُّعنُّعمرُّبنُّ اخلطابُّمنُّإحراقهُّلكتبُّ
دونتُّفيهاُّأحاديث ُّرسولُّاهللُّالُّيصح؛ُّالنقطاعه؛ُّإذُّملُّيثبتُّمساعُّ القاسمُّبنُّحممدُّمنُّعمرُّبنُّاخلطابُّ .
أوالّ .حديثاّأبيّهريرةّكاناّفيّبادئّاألمرّلعلةّأالّتختلط ّالسنة ّبالقرآنّ :
احلديثُّاألولُّ :إنُّاحلديثُّاألولُّالذيُّيستدلُّبهُّهؤالءُّاملدعونُّرواهُّاإلمامُّأمحدُّيفُّمسندهُّعنُّأيبُّهريرةُّقال«ُّ :كناُّقعوداُّ
نكتبُّماُّنسمعُّمنُّالنيبُّفخرجُّعليناُّ ،فق الُّ:ماُّهذاُّالذيُّتكتبون؟ُّفقلناُّ :ماُّنسمعُّمنكُّ،فقالُّ:أكتابُّمعُّكتابُّاهلل؟ُّفقلناُّ :ماُّ
نسمعُّ،فقالُّ:اكتبواُّكتابُّاهللُّ ،احمضواُّكتابُّاهللُّ،أكتاب ُّغريُّكتاب ُّاهلل؟ُّاحمضواُّكتابُّاهلل ُّأوُّخلصوهُّ ،قالُّ:فجمعناُّماُّكتبنا ُّيفُّ
صعيدُّواحدُّمث ُّأحرقناهُّبالنارُّ ،قلناُّ:أي ُّرسولُّاهلل ُّأنتحدثُّع نك؟ ُّقالُّ:نعم ُّحتدثواُّعينُّوال ُّحرجُّ،ومنُّكذب ُّعليُّمتعمدا ُّفليتبوأُّ
مقعدهُّمنُّالنارُّ،فقلناُّ:ياُّرسولُّاهللُّأنتحدثُّعنُّبينُّإسرائيل؟ُّقالُّ:نعمُّ،حتدثواُّعنُّبينُّإسرائيلُّوالُّحرجُّ،فإنكمُّالُّحتدثونُّعنهمُّ
بشيءُّإالُّوقدُّكانُّفيهمُّأعجبُّمنه»( ُّ .)2

- 1دفعُّأباطيلُّدُّ.مصط فىُّحممودُّيفُّإنكار ُّالسنةُّالنب ويةُّ،دُّ.عبدُّاملهديُّعبدُّالقادرُّعبدُّاهلاديُّ،دارُّاالعتصامُّ،القاهرة8420ُّ،هـ8111ُّ/مُّ .
- 2أخرجهُّأمحدُّيفُّمسندهُّ،مسندُّاملكثرين ُّمنُّالصحابةُّ،مسندُّأيبُّسعيدُّاخلدريُّ ،رقمُّ(ُّ .) 88802
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ُُُُُُُُّّّّّّّّوهذاُّرغمُّأنُّكثرياُّمنُّالعلماءُّحك مُّعلىُّهذاُّاحلديثُّبالضعف؛ُّإذُّإنهُّمنُّطريقُّعبدُّالرمحنُّبنُّزيدُّبنُّأسلمُّوهوُّضعيفُّ،
إالُّأنُّالشيخُّشعيبُّاألرنؤوطُّقدُّصححهُّيفُّتعليقهُّعلىُّمسندُّاإلمامُّأمحدُّ،ومعُّصحةُّاحلديثُّفإنهُّالُّينهضُّدليالُّعلىُّأنُّالنهيُّ
عنُّكتابةُّاحلديثُّأوُّحرقُّبعضُّماُّكتبُّكانُّمطلقاُّودائما؛ُّإذُّإنُّذلكُّكانُّ يفُّبدايةُّاألمرُّوملاُّيزلُّالوحيُّقرآناُّوسنةُّوملاُّيزلُّالناسُّ
يدخلونُّيفُّدينُّاهللُّأفواجاُّ،وملُّيرسخُّاإلميانُّيفُّقلوبُّالوافدينُّاجلددُّ،وقدُّخيتلطُّعليهمُّاألمرُّفالُّيفرقونُّبنيُّماُّهوُّمنُّالقرآنُّوماُّ
هوُّمنُّالسنةُّيفُّتلكُّالصحفُّاملتناثرةُّمنُّاجللودُّوالرقاعُّوسعفُّالنخيلُّوالعظامُّواحلجارةُّ،فلمُّتكنُّهناكُّإمكانيةُّعملُّدواوي نُّجامعةُّ
حىتُّجتمعُّفيهاُّالسنةُّوحدهاُّبعيداُّعنُّالقرآنُّحىتُّالُّخيتلطاُّ،بلُّملُّيكنُّالقرآنُّنفسهُّقدُّمجعُّبعدُّيفُّمصحفُّواحد ُُّّ ،وهناُّنعلمُّ
خطورةُّاألمرُّالذيُّجعلُّالنيبُّينهىُّعنُّالكتابةُّأوُّحيرقُّاملكتوبُّإنُّصحُّذلكُّحىتُّالُّحيدثُّالتحريفُّالناشئ ُّعنُّاختالطُّالقرآنُّ
بالسنةُّكما ُّحدث ُّيف ُّاألمم ُّالسابقةُّ ،وهذا ُّمعىن ُّقوله ُّصلى ُّاهلل ُّعليه ُّوسلم «ُّ :احمضواُّكتاب ُّاهلل ُّأوخلصوه»ُّ ،مث ُّأمر ُّحبفظ ُّحديثهُّ
ومُّأنُّالتحديثُّالُّيكونُّإالُّملاُّ
ُّ
والتحديثُّبهُّوحذرُّمنُّالكذبُّعليهُّ،ولوُّكانُّاملقصودُّهوُّحمو ُّ السننُّملاُّأمرُّبالتحديثُّعنهُّ،ومعل
هوُّحمفوظُّوالُّحيفظُّاحلديثُّإالُّمبدارستهُّومراجعتهُّوتطبيقهُّعلمياُّوهذاُّماُّكانُّ .
ُّ
والذيُّيدلُّعلىُّأنُّالنهيُّعنُّكتابةُّاحلديثُّالنبويُّكانُّمؤقتاُّيفُّبدايةُّاألمرُّوليسُّمطلقاُّودائماُّفضالُّعنُّالعللُّاملذكورةُّيفُّ
احلديثُّالسابقُّإذنه ُّ لبعضُّأصحابهُّيفُّالكتابةُّكعبدُّاهللُّبنُّعمروُّوغريهُّ،وأمرهُّ للذيُّشكاُّإليهُّسوءُّاحلفظُّأنُّيستعنيُّباخلطُّ،بلُّ
إنُّاألمرُّبالكتابة ُّبعدُّذلكُّصارُّعاما ُّلقولهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم«ُّ :قيدواُّالعلمُّبالكتاب»( ُّ .)8
وا ألحاديثُّيفُّبيانُّالرخصةُّمنُّالنيب ُّ بكتابةُّالعلمُّكثريةُّحىتُّأفردُّهلاُّالبخاريُّيفُّكتابُّالعلمُّباباُّخاصاُّهباُّمساهُّ:بابُُّّكتابةُّ
العلم ُّ،وخصص ُّلهُّاخلطيبُّكتابا ُّمساهُّ:تقييد ُّالعلمُّ،وأفردُّكثري ُّمنُّالعلماء ُّأبوابا ُّلذلكُّمما ُّيدلُّعلى ُّأن ُّاستحبابُّكتابة ُّالعلم ُّأمرُّ
مستفيضُّمشهورُّوأنُّالنهيُّكانُّيفُّبدايةُّا ألمرُّللعللُّاليتُّصاحبتُّذلكُّالنهي ُّ،قالُّاخلطيبُّالبغدادي"ُّ:فقدُّثبتُّأنُّكراهةُّمنُّكرهُّ
الكتابُّمنُّالصدرُّاألولُّإمناُّ هيُّلئالُّيضاهىُّبكتابُّاهللُّتعاىلُّغريهُّأوُّيشتغلُّعنُّالقرآنُّبسواهُّ،وهنىُّعنُّالكتبُّالقدميةُّأنُّتتخذ؛ُّ
ألنهُّالُّيعرفُّحقهاُّمنُّباطلهاُّ،وصحيحهاُّمنُّفاسدهاُّ،معُّأنُّالقرآنُّكفىُّعنهاُّ،وصارُّمهيمناُّعليهاُّ،وهنىُّعنُّكتبُّالعلمُّيفُّصدرُّ
اإلسالم؛ُّلقلةُّالفقهاءُّيفُّذلكُّالوقتُّواملميزينُّبنيُّ الوحيُّالقرآنُّوغريُّالقرآنُّ،ألنُّأكثرُّاألعرابُّملُّيكونواُّفقهواُّيفُّالدينُّوالُّجالسواُّ
العلماءُّالعارفنيُّفلمُّيؤمنُّأنُّيلحقوا ُّمنُّالصحفُّبالقرآن ُّويعتقدواُّأنُّماُّاشتملتُّعليهُّكالمُّالرمحن"( ُّ .)2
واحلديثُّالثانُّ :رواه ُّأيضاُّ اخلطيب ُّالبغداديُّيفُّتقييدُّعن ُّأيبُّهريرةُّقال"ُّ :بلغ ُّرسولُّاهللُّأنُّناساُّقدُّكتبواُّح ديثهُّ ،فصعدُّ
املنربُّ،فحمدُّاهللُّوأثىن ُّعليهُّ،مثُّقالُّ:ما ُّهذهُّالكتبُّاليتُّبلغين ُّأنكمُّقدُّكتبتم؟!ُّإمناُّأناُّبشرُّ ،منُّكانُّعنده ُّمنهاُّشيءُّفليأت ُّبه؛ُّ
فجمعناهاُّفأخرجتُّ ،فقلناُّ :يا ُّرسولُّاهللُّ ،نتحدث ُّعن ك؟ ُّقالُّ :حتدثواُّعين ُّوال ُّحرجُّ ،ومنُّكذبُّعلي ُّمتعمداُّ ،فليتبوأ ُّمقعده ُّمنُّ
النار"(  ُّ،)3وعبدُّالرمحنُّبنُّزيدُّبنُّأسلمُّهذاُّكماُّسبقُّأنُّقلنا"ُّ:ضعيف"ُّ،ضعفهُّكبارُّعلماءُّاحلديثُّ،فمنُّأقواهلمُّفيهُّماُّيأيتُّ :يقولُّ
ابنُّأيبُّحامتُّ(تُّ:) 322ُّ:عبدُّالرمحنُّبنُّزيدُّبنُّأسلمُّموىلُّابنُّعمرُّبنُّاخلطابُّروىُّعنُّأبيهُّ،وأيبُّحازمُّوصفوانُّبنُّسليمُّ،وروىُّ
عنهُّابنُّوهبُّ،ومرحومُّابنُّعبدُّالعزيزُّالعطارُّ،وأصبغُّبنُّالفرجُّ،وابنُّأيبُّمرميُّ،وعبدُّالعزيز ُّ األويسيُّ،وحيىيُّبنُّصاحلُّالوحاظيُّ،مثُّ
ذكرُّأقوالُّالعلماءُّفيهُّفقالُّ:قالُّعمروُّب نُّعليُّ:ملُّأمسعُّعبدُّالرمحنُّبنُّمهديُّحيدثُّعنُّعبدُّالرمحنُّبنُّزيدُّبنُّأسلمُّبشيءُّ،وقالُّ
أبوُّطالبُّ:سألتُّأمحدُّبنُّحنبلُّعنهُّفقالُّ:ضعيفُّ.وقالُّعبدُّاهللُّبنُّأمحدُّبنُّحنبلُّ:مسعتُّأيب ُّيضعفُّعبدُّالرمح نُّبنُّزيدُّبنُّ
نُّبنُّزيدُّبنُّأسلمُّليسُّحديثهُّبشيءُّ،ضعيفُّ،وقالُّابنُّ
ُّ
أسلم ُّ،وقالُّالعباسُّبنُّحممدُّالدوريُّ،عنُّحيىيُّبنُّمعنيُّأنهُّقالُّ:عبدُّالرمح
أيبُّحامت"ُّ:ليسُّبقويُّاحلديثُّ،كانُّيفُّنفسهُّصاحلاُّ،ويفُّاحلديثُّواهياُّ،وقالُّ:سئلُّأبوُّزرعةُّعنهُّفقالُّ:ضعيفُّاحلديثُّضعفهُّعليُّ
 - 1صحيحُّ:أخرجه ُّاحلاكمُّيفُّمستدركهُّ،كتابُّ:العلمُّ،) 811ُّ/8(ُّ،رقمُّ(ُّ.) 342وصححهُّاأللبانُّيفُّالسلسلةُّالصحيحةُّبرقمُّ(ُّ .) 2024
- 2تقييدُّالعلمُّ،اخلطيب ُّالبغداديُّ ،حتقيقُّ:يوسفُّالعشُّ،دارُّإحياءُّالسنةُّالنب ويةُّ،بريوتُّ،ط8124ُّ، 2مُّ،صُّ . 52
- 3أخرجهُّاخلطيب ُّالبغداديُّيفُّتقييد ُّالعلمُّ،كتابُّ:ذكرُّالروايةُّعنُّأيبُّهريرة ُّعنُّالنيبُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّ،صُّ .35ُّ، 34
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بنُّاملديينُّجدا"( ُّ )8وذكرهُّابنُّحبانُّ(تُّ) 354ُّ:يفُّاجملروحنيُّ،وقال"ُّ:كانُّممنُّيقلبُّاألخبارُّوهوُّالُّيعلمُّحىتُّكثرُّيفُّروايتهُّمنُّ
رفعُّاملراسيلُّ،وإسنادُّاملوقوفُّ،فاستحقُّالتك"( ُّ)2وقدُّقالُّالذهيب"ُّ:قا لُّالبخاريُّ:عبدُّالرمحنُّضعفهُّعليُّ-أيُّابنُّاملديينُُّّ -جداُّ،
وقالُّالنسائيُّ:ضعيفُّ،مثُّأوردُّحديثهُّيفُّمجعُّماُّكتبُّمنُّحديثُّالنيبُّوإحراقهُّمثُّعقبُّعليهُّوقالُّ:هذاُّحديثُّمنكر"( ُّ)3وقال ُّ ابنُّ
حجر"ُّ:عبدُّالرمحنُّبنُّزيدُّبنُّأسلمُّالعدويُّموالهمُّ،ضعيفُّ،منُّالثامنة"( ُّ .)4
مماُّسبقُّيتضحُّأنُّهذاُّاحلديثُّضعيف؛ُّلضعفُّعبدُّالرمحنُّبنُّزيدُّبنُّأسلمُّ،وملُّيصححُّأحدُّمنُّاملعاصرينُّهذاُّاحلديثُّ
مماُّيدل ُّعلىُّاتفاقهم ُّعلىُّضعفه؛ ُّ وعليهُّفال ُّجمال ُّلالحتجاجُّبه؛ ُّألنهُّال ُّتصحُّنسبته ُّإىل ُّأيبُّهريرة ُّفضالُّعن ُّالنيبُّصلى ُّاهلل ُّعليهُّ
وسلمُّ،أماُّما ُّثبتُّبالسنة ُّالصحيحةُّالثابتة ُّعنُّالنيبُّفهو ُّخالفُّذلك؛ ُّإذُّ"جتاهل ُّاملستشرقونُّومنُّقلدهم ُّمنُّاملسلمني ُّأنُّكتابةُّ
احلديثُّالنبويُّبدأتُّيفُّعصر ُّالنيبُّولكنُّبطريقةُّفردية"( ُّ .)5
فقدُّروىُّاحلاكمُّ:أنُّعبدُّاهللُّبنُّعمروُّ،حدثهمُّأنهُّقال «ُّ :ياُّرسولُّاهللُّ،أكتبُّماُّأمسعُّمنك؟ُّقالُّ:نعمُّ،قلتُّ:يفُّالرضاُّ
والسخط؟ُّقالُّ:نعمُّ،فإنهُّالُّينبغيُّيلُّأنُّأقولُّيفُّذلكُّإالُّحقا»(  ُّ)4إنُّهذاُّهلوُّأكربُّدليلُّعلىُّكتابة ُّ الصحابةُّللحديثُّبعلمُّالنيبُّ
صلىُّاهلل ُّعليهُّوسلمُّ ،وبأمرهُّأحيانا؛ ُّفقدُّأمر ُّأصحابهُّأن ُّيكتبواُّأليب ُّشاهُّخطبته ُّعندما ُّطلبُّمنه ُّأبوُّشاه ُّذلك( ُّ،ُّ )2كما ُّثبت ُّأنُّ
بعضُّالصحابةُّكانتُّهلم ُّصحفُّيدونونُّفيهاُّبعضُّما ُّمسعوهُّمنُّرسولُّاهللُّصلى ُّاهللُّعليهُّوسلم؛ُّكصحيفةُّعبدُّاهللُّبنُّعمرو ُّبنُّ
العاصُّاليتُّكانُّيسميهاُّبالصادقة(  ُّ )1وكانُّعندُّسعدُّبنُّعبادةُّاألنصاريُّكتابُّفيهُّبعضُّأحاديثُّالنيبُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّ،وروىُّ
اإلمامُّالبخاريُّأنُّهذهُّالصحيفةُّكانتُّنسخةُّمنُّصحيفةُّعبدُّاهللُّبنُّأيبُّأوىفُّالذيُّكانُّيكتبُّاألحاديثُّبيدهُّيفُّعصرُّالنيبُّصلىُّ
اهللُّعليهُّوسلم( ُّ .)1
وهناكُّالك ثريُّمن ُّاألدلةُّنكتفيُّمنها ُّمباُّأوردناهُّ ،ليعلمُّاجلاهلُّويتنبه ُّالغافلُّإىل ُّأنُّكتابة ُّسنةُّالنيبُّأح د ُّأهمُّوسائل ُّاحلفاظُّ
عليها ُّ،وإنُّثبوتُّكتابةُّاألحاديث ُّعنُّالنيبُّيف ُّعهدُّالنبوةُّبعلمهُّ ،وإذنهُّيقطعُّالطريق ُّعلىُّاخلائضنيُّيف ُّالسنةُّواحلاقدينُّعليها ُّعلىُّ
حدُّسواءُّ،أماُّأحاديثُّالنيبُّ يفُّالنهيُّعنُّكتابةُّاألحاديثُّفلمُّيصحُّمنهاُّإالُّحديثُّأيبُّسعيدُّاخلدريُّ،وهوُّحممولُّعلىُّعدمُّمجعُّ
القرآنُّواحلديثُّيفُّصحيفةُّواحدةُّ،أوُّأنُّذلكُّكانُّيفُّبدايةُّاإلسالم؛ُّألنُّالنيبُّأمرُّمنُّكتبُّعنهُّسوىُّالقرآنُّأنُّميحوهُّأوُّحيرقهُّ،
اُّيكتبونُّالقرآنُّمثُّشرعُّالنيب ُّ حيدثهمُّ،فخشيُّالنيبُّأنُّخيتلطُّالقرآنُّباحلديثُّ،فأمرُّالكاتبنيُّأنُّميحواُّ
ُّ
وهذاُّيدلُّعلىُّأنُّالكاتبنيُّكانو
ماُّكتبوا ُّمن ُّاحلديثُّحىت ُّال ُّختتلطُّصحائفه ُّبصحائف ُّالقرآن ُّ،يقول ُّحمبُّالدين ُّاخلطيبُّ :إنُّالنهي ُّعن ُّالكتابةُّإمناُّكان ُّيف ُّأولُّ
لقرآنُّمعرفةُّرافعةُّللجهالةُّ،وميزوهُّمنُّاحلديث ُُّّزال ُّاخلوفُّ
ُّ
اإلسالمُّخمافةُّاختالطُّاحلديثُّبالقرآنُّ،فلماُّكثر ُّعددُّاملسلمنيُّ،وعرفواُّا
عنهمُّ،فنسخُّاحلكمُّالذيُّكانُّمرتباُّعليهُّ،وصارُّاألمرُّإىلُّجوازُّ،كماُّأنُّالنهيُّألجلُّأالُّينشغلُّاملسلمونُّباحلديثُّعنُّالقرآنُّ،فأرادُّ
احلديثُّللممارسةُّالعملية؛ُّألهنمُّكانواُّ
ُّ
أنُّحيفظُّاملسلمونُّالقرآنُّيفُّصدورهمُّوعلىُّاأللواحُّوالصحفُّوالعظامُّتوكيدا ُّحلفظهُّ،وتركُّ
يطبقونه ُّ،وإىلُّجانبُّهذاُّمسحُّملنُّالُّخيتلطُّعليهُّالقرآنُّبالسنةُّأنُّيدونُّالسنةُّكعبدُّاهللُّبنُّعمروُّ،وأباحُّملنُّيصعبُّعليهُّاحلفظُّأنُّ
يستعنيُّبيدهُّحىتُّإذاُّحفظُّاملسلمونُّقرآهنمُّ،وميزوه ُّعنُّاحلديثُّجاءُّنسخُّالنهيُّباإلباحة ُّعامة( ُّ .)80
 - 1اجلرحُّ والتعديلُّ،ابنُّأيبُّحامتُّ،دارُّالكتب ُّالعلميةُّ،بريوتُّ،دُّ.تُّ .)234ُّ،233ُّ/5(ُّ،
- 2كتابُّاجملروحنيُّ،ابنُّحبانُّ ،حتقيقُّ:حممودُّإبراهيم ُّزايدُّ ،دارُّالوعيُّ،سورياُّ،ط8402ُّ،2ه ُّ .)52ُّ/2(ُّ،
- 3ميزانُّاالعتدالُّ،الذهيبُّ ،حتقيقُّ:عليُّحممدُّالبجاويُّ،دارُّاملعرفةُّ،بريوتُّ،دُّ.ت ُّ .) 545ُّ، 544ُّ/2(ُّ،
- 4تقريبُّالتهذيبُّ ،ابنُّحجرُّ،حتقيقُّ:أيبُّاألشبالُّصغريُّأمحدُّشاغفُّ،دارُّالع اصمةُّ،الرياضُّ،ط8484ُّ،8هـُّ،صُّ .521
 - 5السنةُّاملفتىُّعليهاُّ،ساملُّالبهنساويُّ ،دارُّالوفاءُّ،مصر8483ُّ،هـ8112ُّ/م ُّ،صُّ .52
 - 6صحيحُّ:أخرجه ُّأمحدُّيفُّم سندهُّ،مسندُّاملكثرين ُّمنُّالصحابة ُّ،) 831ُّ/ 88(ُّ،رقم ُّ(ُّ.) 4130وصححهُّأمحدُّشاكرُّيفُّتعليقهُّعلىُّاملسندُّ .
 - 7انظرُّ:صحيحُّالبخاري ُّ(بشرحُّفتحُّالباري)ُّ ،كتابُّ:العلمُّ،بابُّ:كت ابةُّالعلمُّ،) 241ُّ/8(ُّ،رقمُّ(ُّ .)882
- 8تقييدُّالعلمُّ،اخلطيب ُّالبغداديُّ ،حتقيقُّ:يوسفُّالعشُّ،دارُّإحياءُّالسنةُّالنب ويةُّ،بريوتُّ،ط8124ُّ، 2مُّ،صُّ . 14
ُّ- 9فتحُّ الباري ُّبشرحُّصحيحُّالبخاريُّ ،ابنُّحجرُّالعسقالنُّ ،،حتقيقُّ:حمبُّالدينُّاخلطيبُّوآخرينُّ،دارُّالريانُّللتاثُّ،القاهرةُّ،ط8402ُّ،8هـ8112ُّ/م ُّ .)54ُّ/4(ُّ،
 - 10السنةُّقبلُّالتد وينُّ،دُّ.عجاجُّاخلطيبُّ ،مكتبةُّوهبةُّ،القاهرةُّ،ط8425ُّ، 4هـ2004ُّ/م ُّ،صُّ301ُّ : 304بتصرفُّ .
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يقولُّدُّ.عبدُّاملوجودُّحممدُّعبدُّاللطيف"ُّ:إنُّالنهيُّعنُّكتابةُّالسنةُّملُّيكنُّمقصوداُّبهُّالصحابةُّكلهمُّ،وإمناُّكانُّاملقصودُّبهُّ
طائفةُّمعينةُّممنُّكانُّيكتبُّالقرآنُّوالسنةُّمعاُّيفُّصحيفةُّواحدة؛ُّلشدةُّخطرُّهذاُّاألمرُّوقوةُّااللتباسُّفيهُّبنيُّاملكتوبُّقرآناُّكانُّذلكُّ
أوسنةُّ،وسواءُّكانُّيفُّوقتُّنزولُّالقرآنُّأوُّيفُّغريهُّ،فإنُّالعربةُّبالنهيُّهوُّصيانةُّالقرآنُّعنُّخلطهُّبالسنةُّدونُّمتييزُّبينهما"( ُّ )8وهبذاُّ
يتبنيُّأنُّهذينُّاحلديثنيُّعلىُّفرضُّصحتهماُّالُّتقومُّهبماُّحجة؛ُّألنُّذلكُّكانُّيفُّبدايةُّاإلسالمُّخشيةُّأنُّخيتلطُّالقرآنُّبالسنةُّ،فلماُّ
متكنُّالناسُّمنُّذلكُّ،وأمنُّاللبسُّجاءُّاإلذنُّبالكتابةُّ ،وهوُّثابتُّصحيح ُّمستفيضُّمشهورُّوعليهُّالعملُّباإلمجاعُّ .
ثانياّ .ماّرويّعنّأبيّبكرّرضيّاهللّعنهّ منّإحراقّاألحاديثّالّيصح؛ّألنّفيّإسنادهّراوّمجهولّ :
لقدُّذكرُّالذهيبُّرمحهُّاهللُّخربُّإحراقُّأيبُّبكرُّلألحاديثُّالشري فةُّلكنهُّملُّيتكهُّهكذاُّ،وإمناُّعلقُّعليهُّقائال"ُّ:وهذاُّال ُّيصحُّ
واهللُّأعلم"(  ُّ )2والذهيبُّإمامُّالُّيشقُّلهُّغبارُّيفُّعلومُّاحلديثُّونقدهُّ،وعبارتهُّهذهُّذاتُّداللةُّقاطعةُّعلىُّشكهُّيفُّصحةُّهذهُّالروايةُّ
اليتُّحننُّبصددها(  ُّ)3علىُّأنُّالذهيبُّليسُّوحدهُّالذيُّحكمُّبعدمُّصحةُّاخلربُّ،وإمناُّردهُّأيضاُّاحلافظُّابنُّكثريُّحيثُّقال"ُّ :هذاُّغريبُّ
منُّهذاُّالوجهُّجداُّ،وعليُّبنُّصاحلُّأحدُّرجالُّاإلسناد ُّ الُّيعرف"ُّ.وهكذاُّيتضحُّأنُّاخلربُّغريُّصحيحُّ،ويفُّإسنادهُّراوُّجمهولُّ،مماُّ
جعلُّاخلربُّيفُّدائرة ُّالردُّ،الُّيفُّدائرةُّالقبول( ُّ .)4
لقدُّ أرادُّاملستشرقونُّوأذناهبمُّمنُّإيرادُّهذاُّاخلربُّ زعزعةُّثقةُّاملسلمنيُّيفُّاألحاديثُّاملوجودةُّبنيُّأيديهمُّ،فيقصدونُّأنهُّماُّدامُّ
أبوُّبكرُّمعُّصحبتهُّوقربُّعهدهُّبالرسولُّقدُّتشككُّإىلُّهذاُّاحلدُّيفُّبطالنُّالروايةُّعنُّالنيبُّفماُّبالُّاألمةُّيفُّعصرُّالعوملةُّحتتفظُّ
هبذهُّاألحاديث؟! ُّأليسُّهل م ُّيفُّصنيع ُّأيبُّبكر ُّأسوة ُّحسنة؟ُّأم ُّأنُّاألمة ُّاآلنُّأدرى ُّبالسنة ُّوأعلمُّمن ُّأيبُّبكر ُّرفيقُّالنيب ُّيف ُّالغارُّ
وصاحبهُّالذيُّماُّكانُّميرُّيومُّدونُّأنُّيراهُّأوُّيسمعه؟! ُّ إنُّهذاُّاخلربُّعلىُّفرضُّصحتهُّليسُّفيهُّدليلُّعلىُّماُّأرادوهُّمنه؛ُّفأبو ُّبكرُّ
تُّ
ترددُّيفُّصدق ُّالذيُّأملى ُّعليهُّجمموعةُّاألحاديثُّ ،فسارعُّاحتياطا ُّ إىلُّإعدامهاُّباحلرقُّ ،حىتُّال ُّينشرُّبنيُّالناس ُّأحاديثُّمل ُّيتثب ُّ
كلُّالتثبتُّمنُّصدقُّصدورهاُّعنُّرسولُّاهللُّإنهُّملُّحيرقهاُّلعدمُّالثقةُّيفُّرواةُّاألحاديثُّكلهمُّكماُّيروجُّاآلنُّمنكروُّالسنةُّ،وإمناُّحرقهاُّ
لتددهُّيفُّصدقُّراوُّواحدُّ،هوُّالذيُّأملىُّعليهُّتلكُّاألحاديثُّ .
وأبوُّبكرُّمعُّهذاُّ ملُّيتهمُّمنُّروىُّلهُّتلكُّاألحاديثُّبالكذبُّعلىُّرسولُّاهللُّمتعمدا؛ُّألنهُّصحايبُّ،والصحابةُّكلهمُّعدولُّ
بشهادةُّالقرآنُّنفسهُّ،وإمناُّهناكُّأسبابُّأخرىُّ،مثلُّ:النسيانُّ،وعدمُّالضبطُّ،والسهوُّوالغفلةُّ،وهيُّكلهاُّأسبابُّحتملُّالصحابةُّذويُّ
الورعُّوُّالتقوىُّمنُّأمثالُّأيبُّبكرُّعلىُّد قةُّالتحريُّ،وتركُّماُّيريبُّإىلُّماُّالُّيريب( ُّ .)5
ثالثاّ .ماّرويّعنّعمرّرضيّاهللّعنهّ منّإحراقّكتبّفيهاّأحاديثّالّيصح؛ّالنقطاعه؛ّلعدمّسماعّالقاسمّبنّمحمدّ

منّعمرّ :

ُّإن ُّاخلربُّالذي ُّاستدلواُّبه ُّهناُّمن ُّإحراقُّعمر ُّبنُّاخلطا ب ُّلكتبُّدونت ُّفيهاُّأحاديث ُّللنيبُّأخرجه ُّاخلطيبُّبإسناده ُّعنُّ
القاسمُّبنُّحممد "ُّ :أنُّعمرُّبنُّاخلطابُّبلغهُّأنهُّقدُّظهرُّيفُّأيديُّالناسُّكتبُّ،فاستنكرهاُّوكرههاُّ،وقالُّ:أيهاُّالناسُّ،إنهُّقدُّبلغينُّأنهُّ
قدُّظهرتُّيفُّأيديكمُّكتبُّ،فأحبهاُّإىلُّاهللُّأعدهلاُّوأقومهاُّ،فالُّيبقنيُّأحدُّعندهُّكتاباُّ إالُّأتانُّبهُّ،فأرىُّفيهُّرأيي ُّ.قالُّ:فظنواُّأنهُّيريدُّ
أنُّينظرُّفيهاُّويقومهاُّعلىُّأمرُّالُّيكونُّفيهُّاختالفُّ،فأتوهُّبكتبهمُّ،فأحرقهاُّبالنارُّ،مثُّقالُّ:مثناة ُّكمثناةُّأهلُّالكتاب"( ُُُّّّ ُّ)4وواضحُّ

1
2
3
4
5
6

السنةُّالنب ويةُّبنيُّدعاةُّالفتنةُّ وأدعياءُّالعلمُّ،دُّ.عبدُّاملوجودُّحممدُّعبدُّاللطيفُّ،مكتبة ُّاإلميانُّ،القاهرة2002ُّ،مُّ،صُّ .804تذكرةُّاحلفاظُّ،الذهيبُّ،دارُّالكتب ُّالعلميةُّ،بريوتُّ،دُّ.تُّ .) 5ُّ/8(ُّ،لقاهرةُّ،ط8420ُّ،8هـ8111ُّ/مُّ،صُّ . 34
 الشبهاتُّالثالثونُّاملثارة ُّإلنكار ُّالسنةُّالنب ويةُّ:عرضُّ ونقضُّ،دُّ.عبدُّالعظيمُّاملطعينُّ،مكتبةُّوهبةُّ،ا ُّدفعُّأباطيلُّدُّ.مصطفىُّحممودُّيفُّإنكار ُّالسنةُّالنب ويةُّ،ص ُّ 20ُّ، 41األن وارُّالكاشفةُّ،املعلميُّاليمانُّ،املكتب ُّاإلسالميُّ، ُّ،ط8405ُّ، 2هـ8115ُّ/مُّ،صُّ 44ُّ، 43 الشبهاتُّالثالثونُّاملثارة ُّإلنكار ُّالسنةُّالنب ويةُّ:عرضُّ ونقضُّ،دُّ.عبدُّالعظيمُّإبراهيم ُّحممدُّاملطعينُّ ،مكتبةُّوهبةُّ،القاهرةُّ،ط8420ُّ، 1هـ8111ُّ/م ُّ،صُّ .32ُّ،34 -أخرجهُّاخلطيب ُّيفُّتقييد ُّالعلمُّ،كتابُّ:وصفُّالعلةُّيفُّكراهةُّكتابةُّاحلديثُّ ،بابُّ:عمرُّيعدلُّعنُّكتبُّالسندُّوحيرقُّالكتب ُّلذلكُّ،صُّ .52
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السنّـ ـ ـةّالنبـ ـ ـويةّوحيّرب ـ ـ ـانيّ،منـ ـ ـاقشةّلدعاوىّأع ـ ـ ـداءّالس ـ ـ ـنـةّال ـ ـنـ ـبـويـةّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّإعدادّ:محـ ـ ـ ـ ـ ــمدّأحم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدّص ـ ـ ـ ــبرة

منُّهذاُّاخلربُّأنُّعمرُّملُّيقدحُّيفُّكتابةُّالسنةُّ،وإمناُّمدحُّالكتبُّاليتُّيفُّأيديُّالناسُّ،وقال"ُّ:أحبهاُّإىلُّاهللُّأعدهلاُّوأقومها"ُّ.وأنهُّيبنيُّ
ُّ
املنهجُّالسويُّيفُّالكتابةُّ،وأنهُّجيبُّأنُّحتققُّالكتبُّوتقومُّ .
ويريدُّعمرُّبنُّاخلطابُّيفُّهذاُّاخلربُّأنُّيكونُّاالهتمامُّاألكربُّبالقرآنُّالكرميُّ،فأرادُّأنُّينبههمُّإىلُّعدمُّاالشتغا لُّعنُّالقرآنُّ
بشيءُّآخرُّ،فإنهُّالُّجتوزُّروايتهُّباملعىنُّ،وإمناُّالُّبدُّأنُّحيفظُّلفظهُّ،ويقرأُّكماُّأنزلهُّاهلل؛ُّولذاُّيقول«ُّ :مثناةُّكمثناةُّأهلُّالكتاب»؟!ُّويفُّ
روايةُّأخرى «ُّ :إنُّذكرتُّقوماُّكانواُّقبلكمُّكتبواُّكتباُّفأكبواُّعليهاُّ ،وتركواُّكتابُّاهللُّعزُّوجل»( ُّ )8إنهُّيريدُّأالُّيصرفُّالناس ُّصارفُّ
عنُّالقرآنُّالكرميُّ،فهوُّاملتعبدُّبلفظهُّ،وهوُّالكتابُّاملهيمنُّ.وهذاُّاخلربُّالُّيفيدُّأنُّعمرُّأحرقُّالكتبُّخوفُّاملدسوسُّفيهاُّكماُّيدعيُّ
هؤالءُّ،وإمناُّأرادُّعمرُّأنُّيوفرُّاالهتمامُّكلهُّللقرآن ُّالكرميُّ،وإالُّفعمرُّممنُّكتبُّكغريهُّمنُّالناسُّ،وكانُّيستجيزُّكتابةُّالسنةُّ .
فقدُّوجدُّيفُّ قائمُّسيفهُّصحيفةُّ،فيهاُّكثريُّمنُّأمورُّالسنةُّالنبويةُّ،وكتابهُّيفُّتنظيمُّشئونُّالدولةُّشائعُّذائعُّ،ومنُّجهةُّأخرىُّ
فإنُّاخلربُّالذيُّذكرهُّهؤالءُّخربُّالُّحيتجُّبهُّ،جاءواُّبهُّوملُّيبينواُّلناُّماُّفيهُّمنُّعلةُّ،فكانُّالواجبُّأنُّيقولواُّ:إنهُّمنُّروايةُّالقاسمُّعنُّ
القاسمُّبنُّحممدُّبينهُّوبنيُّعمرُّسنواتُّ،فلقدُّولدُّالقاسمُّبعدُّوفاةُّعمرُّبثالثُّعشرةُّسنةُّ،وعليهُّفاإلسنادُّمنقطعُُّّ،واالنقطاعُّ
ُّ
عمرُّ،و
فيهُّظاهرُّ،وهوُّمما ُّيضعفهُّ،ويبعدهُّعنُّدائرة ُّاالحتجاجُّ،وهكذاُّيتضحُّلنا ُّأنُّماُّادعاهُّهؤالء ُّمنُّأنُّأباُّبكر ُّوعمرُّرضيُّاهلل ُّعنهماُّ
أحرقاُّما ُّوصلُّإىل ُّأيديهماُّمن ُّأحاديثُّرسول ُّاهللُّخ شية ُّالتقوالتُّواالختالفات ُّ جتنُّعلى ُّاحلقيقة؛ُّفما ُّأحرقُّأبو ُّبكرُّ،وإمنا ُّخربُّ
إحراقُّالكتبُّغريُّصحيحُّ،وماُّأحرقُّعمرُّ،وإمنا ُّخربُّإحراقهُّالكتبُّالُّيصلح ُّلالحتجاجُّبه( ُّ .)2
ويرىُّدُّ.عبدُّاملهديُّعبدُّالقادرُّأنُّالرسولُّهناهمُّعنُّكتابةُّشيءُّمنُّغريُّالقرآنُّمعُّالقرآنُّ،وطلبُّممنُّكتبُّأيُّكلمة ُّيفُّ
صحيفةُّالقرآنُّمنُّغريهُّأنُّميحوهاُّ،واألمرُّكلهُّدائرُّعلىُّاحملافظةُّعلىُّنصوصُّالقرآنُّالكرميُّمنُّأنُّيدخلُّفيهاُّماُّليسُّمنهاُّ،أماُّكتابةُّ
السنةُّمنفردةُّفإنه ُّقدُّأجاز ُّهلمُّأن ُّيكتبواُّ،ومع ُّالكتابةُّكلفهمُّحبفظهاُّ،فتوافر ُّلنصوصُّالوحي ُّمنُّكتابُّوسنة ُّاحلفظُّيف ُّالصدورُّ،
واحلفظُّيفُّالسطور( ُّ .)3
ولقدُّبنيُّاحلسنُّبنُّعبدُّالرمحنُّالرامهرمزيُّ(تُّ) 340ُّ:وجهُّامتناعُّالصحابةُّوالتابعنيُّعنُّكتابةُّاحلديثُّ،وحتديدُّمعىنُّهنيُّ
الرسولُّعنهاُّفقال"ُّ:إمناُّكرهُّالكتابُّمنُّكرهُّيفُّالصدرُّاألولُّلقربُّالعهدُّ،وتقاربُّاإلسنادُّ ،ولئالُّيعتمدهُّالكاتبُّفيهملهُّ،ويرغبُّ
عنُّحفظهُّوالعملُّبهُّ،فأماُّوالوقت ُّمتباعدُّ،واإلسنادُّغريُّمتقاربُّ،والطرقُّخمتلفةُّ ،والنقلةُّمتشاهبونُّ،وآفةُّالنسيانُّمعتضةُّ ،والوهمُّ
غريُّمأمونُّ،فإنُّتقييدُّالعلمُّبالكتابُّأشفىُّوأوىلُّ،والدليلُّعلىُّوجوبهُّأقوىُّ،وحديثُّأيبُّسعيد"ُّ:حرصناُّأنُّيأذنُّلناُّالنيبُّيفُّالكتابُّ
فأىب"ُّ،فأحسبُّأنهُّكانُّحمفوظاُّيفُّأولُّاهلجرةُّ،وحنيُّكانُّالُّيؤمنُّاالشتغالُّبهُّعنُّالقرآن"( ُّ )4
قالُّاخلطيب"ُّ:إمناُّاتسعُّالناس ُّيفُّكتبُّالعلم ُّوعولواُّعلىُّتدوينهُّيفُّالصحفُّ ،بعدُّالكراهةُّلذلك؛ُّألنُّالروايات ُّانتشرتُّ
واألسانيدُّطالتُّ،وأمساءُّالرجالُّوكناهمُّوأن ساهبمُّكثرتُّ،والعباراتُّواأللفاظُّاختلفتُّفعجزتُّالقلوبُّعنُّحفظُّماُّذكرناُّ،وصارُّعلمُّ
احلديثُّيفُّهذاُّالزمانُّأثبتُّمنُّعلمُّاحلافظُّمعُّرخصةُّرسولُّاهللُّملنُّضعفُّحفظهُّيفُّالكتابُّوعملُّالسلفُّمنُّالصحابةُّوالتابعنيُّ
ومنُّبعدهمُّمنُّاخلالفنيُّبذلك"(  ُّ)5وهبذاُّيتضحُّأنُّالنهيُّعنُّكتابةُّاحلديث ُّ إمناُّكانُّيفُّبدايةُّاإلسالمُّلعللُّفصلناهاُّ،فلماُّزالتُّتلكُّ
العللُّأبيحتُّالكتابة؛ُّإذُّملُّتكنُّحمرمةُّيفُّذامهاُّسواءُّصاحب ُّهذاُّالنهيُّحتريقُّأمُّملُّيصاحبُّ )4 (.
ُّ
 -ُّ8أخرجه ُّعبدُّالرزاقُّيفُّمصنفهُّ،كتابُّ:اجلامعُّلإلمامُّمعمرُّبنُّراشدُّاألزديُّ ،بابُّ:كت ابُّالعلمُّ،) 252ُّ/ 88(ُّ،رقمُّ(ُّ .) 20414
 -ُّ2دفعُّأباطيلُّدُّ.مصطفىُّحممودُّيفُّإنكار ُّالسنةُّالنب ويةُّ،دُّ.عبدُّاملهديُّعبدُّالقادرُّعبدُّاهلاديُّ ،دارُّاالعتصامُّ،القاهرة8420ُّ،هـ8111ُّ/م ُّ،صُّ 24ُّ:20بتصرفُّ .
 -ُّ3دفعُّأباطيلُّدُّ.مصطفىُّحممودُّيفُّإنكار ُّالسنةُّالنب ويةُّ،دُّ.عبدُّاملهديُّعبدُّالقادرُّعبدُّاهلاديُّ ،دارُّاالعتصامُّ،القاهرة8420ُّ،هـ8111ُّ/م ُّ،صُّ 42بتصرفُّ .
 -ُّ4احملدثُّالفاصلُّبنيُّالراويُّ وال واعيُّ،الرامهرمزيُّ ،حتقيقُّ:دُّ.حممدُّعجاجُّاخلطيبُّ ،دارُّالفكرُّ،بريوتُّ،ط8404ُّ،2هـ8114ُّ/مُّ،صُّ .314
-ُّ5تقييد ُّالعلمُّ،اخلطيب ُّالبغداديُّ ،حتقيقُّ:يوسفُّالعشُّ،دارُّإحياءُّالسنةُّالنب ويةُّ،بريوتُّ،ط8124ُّ، 2مُّ،صُّ .44
- 6البحث ُّعنُّموسوعةُّبيانُّاإلسالم ُّ،الرد ُّعلىُّاالفتاءاتُّ والشبهاتُّ،القسمُّالثالثُّ،السنةُّالنب ويةُّ،اجمللدُّاألولُّجُّ 2الشبهُّالثالثةُّ .
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ُّ

 -ّ3دعوىّأنّالصحابةّتحرجواّمنّتدوينّالحديثّوروايتهّلعدمّشرعيته( .)8
يدعيُّبعضُّاملشككني ُّأنُّكبار ُّالصحابةُّكانوا ُّيتحرجونُّ منُّرواية ُّاحلديثُّوتدوينهُّ،ويستدلون ُّعلىُّذلكُّمبا ُّأثرُّعنهم ُّمنُّ
اُّيزجرونُّمنُّ
أقوالُّينهونُّفيهاُّعنُّتدوينُّالسنةُّالنبويةُّ،وبأنُّاخللفاءُّالراشدينُّكانواُّينهونُّحفاظُّاحلديثُّعنُّالتحديثُّبهُّ،بلُّكانو ُّ
يكثرُّمنُّالتحديثُّعنُّالنيبُّ هادفني ُّمنُّوراءُّذلكُّكلهُّإىلُّالتشكيكُّيفُّكيفيةُّتدوينُّا لسنةُّوروايةُّالصحابةُّهلاُّ .
نقدّعامّيليهّالتفصيل ّ:إنُّحترجُّالصحابةُّيفُّروايةُّاحلديثُّ النبويُّالشريفُّوكتابتهُّ،وتثبتهمُّبشىتُّطرقُّالتثبت ُّمماُّيروىُّعنُّ
النيبُّأمرُّثابتُّتنصُّعليهُّكتبُّالسنةُّوالتاريخُّوالطبقاتُّ.وقدُّحتولتُّهذهُّاحملمدةُّالعظمىُّلدىُّمثرييُّهذهُّالشبهةُّإىلُّمذمةُّ،وذلكُّ
ُّ،وإنُّاألقوالُّاليتُّأثرتُّعنُّكبارُّالصحابةُّيفُّاملنعُّمنُّكتابةُّاحلديثُّتدل ُّداللةُّ
عنُّطريقُّقلبُّالنتائجُّاليتُّتسلمُّإليهاُّتلكُّاحملمدة ُّ
واضحةُّعلىُّمدىُّحرصهمُّوحيطتهم ُّيفُّروايةُّاحلديثُّوكتابتهُّ،وهي ُّيفُّالوقتُّنفسهُّموقوتةُّبالعلة ُّاليتُّدفعتهمُّإىلُّمثلُّهذاُّ ،وهيُّ
لقدُّ
ُّو ُّ
اخلوفُّمنُّأنُّختتلطُّال سنةُّبالقرآنُّيفُّبادئُّاألمرُّ،فلماُّانتفتُّهذهُّالعلةُّوجدناُّالصحابةُّ املانعنيُّأنفسهمُّيكتبونُّاألحاديثُّ ،
كرهُّاخللفاءُّالراشدونُّكثرةُّالتحديثُّ،وهنواُّاملكثرينُّمنُّالصحابةُّ،إالُّأنُّهذهُّالكراهةُّمشلتُّنوعنيُّفقطُّمنُّاألحاديثُّ،ومهاُّ:أحاديثّ

الرخصّ،واألحاديث ّالتي ّيصعب ّفهمها ّعلى ّالعامة ُّ من ُّالناسُّ ،ومل ُّتكن ُّهذه ُّالكراهةُّمطلقةُّ،كما ُّيفهم ُّمنُّكالم ُّمثريي ُّهذهُّ
الشبهةُّ،وكلُّهذاُّأدىُّإىلُّحفظُّالسنةُّالُّضياعهاُّكماُّيدعيُّاملغرضونُّفبقيتُّنقيةُّكماُّخرجتُّمنُّفمُّاملصطفىُّ .
أوال"ّ .التحرج" ّكلمةّحقّأريدّبهاّباطلّ :
أنُّيذمُّمبذمةُّفيهُّ.لكنُّ...أنُّتغيبُّحمامدُّاملرءُّولوُّ
ُّ
منُّاملسلماتُّاليتُّيؤمنُّهباُّالعقلُّاملنصفُّأنُّميدح ُّ املرءُّمبحمدةُّلهُّ،و
كثرتُّ،وتذاع ُّمساويهُّولو ُّقلت ُّ،فهذا ُّمماُّال ُّيقبلهُّعقل ُّوالُّمنطق ُّ ،فإنهُّحيق ُّلناُّأن ُّنعجبُّأشد ُّالعجبُّمما ُّدرجُّعليه ُّاملشككونُّ
والطاعنونُّمنُّحتويلُّاحملاسنُّإىلُّمساوئُّ،واحملامدُّإىلُّمذمات؛ُّوذلكُّأنُّهؤالءُّما ُّ فتئواُّيطعنونُّيفُّالصحابةُّالكرامُّفيماُّكان ُّينبغيُّ
أنُّحيمدواُّمنُّأجلهُّ .
وإنُّاملرء ُّليعجب ُّمن ُّموقف ُّهؤالء ُّجتاه ُّحترج ُّالصحابة ُّالكرامُّمن ُّرواية ُّاحلدي ث ُّالشريف ُّوتدوينه؛ ُّفإذا ُّافتضنا ُّج دال ُّأنُّ
الصحابةُّالكرام ُّملُّيتحرجوا ُّيفُّهذا ُّالصددُّ ،وملُّيتثبتوا ُّفيماُّيروى ُّعنُّالنيب ُّمشافهة ُّوكتابةُّوتدوينا ُّجازُّلنا ُّأن ُّنتوقع ُّمن ُّاملشككنيُّ
مجي عهمُّالطعنُّتلوُّالطعنُّيفُّالصحابةُّوالتابعني ُّمنُّبعدهم ُّ والذهابُّإىلُّأنُّعدمُّحترج ُّهؤالءُّالصحابةُّوالتابعنيُّالُّبدُّأنُّيسلم ُّإىلُّ
نتيجةُّمؤداهاُّأنُّالسنةُّالنبويةُّاليتُّبنيُّأيديناُّاآلنُّحمرفةُّ،وأنُّالنيب ُّ ملُّيقلُّشيئاُّمنهاُّ،أماُّأنُّيطعنُّيفُّالصحاب ةُّالكرامُّألهنمُّحترجواُّيفُّ
روايةُّاحلديثُّوكتابتهُّفهذاُّالُّيقبلُّعقالُّ .
لقدُّاعتف ُّهؤالءُّاملشككون ُّباحلقُّ ،إالُّأهنم ُّقلبواُّالنتيجة ُّاليت ُّيؤديُّإليها؛ ُّاعتفواُّبأن ُّالصحابة ُّحترجواُّيف ُّرواية ُّاحلديثُّ
الشريفُّوكتابتهُّ،وهذاُّحقُّالُّخنتلفُّمعهمُّفيهُّ،ولكنناُّخنتلفُّمعهمُّيفُّذها هبمُّإىلُّأنُّالدافعُّالذيُّدفعهمُّإىلُّمثلُّهذاُّ التحرجُّإمياهنمُّ
يفُّوكتابتهُّوتدوينهُّ،وتثبتهمُّ
بأنُّالسنةُّليستُّشرعاُّكالقرآنُّ،وبأنُّيفُّالقرآنُّغىنُّعنها ُّ،إنُّحترجُّالصحابةُّيفُّروايةُّاحلديثُّالنبويُّالشر ُّ
سولُّاهللُّ
ُّ
اُّمنُّصحابةُّر
ُّ
بشىتُّطرقُّالتثبتُّفيماُّيروىُّعنهُّ أمرُّثابتُّتنصُّعليهُّكتبُّالسنةُّوالتاريخُّوالطبقات" ُّ،فالُّتنازعُّيفُّأنُّكثري
كانواُّيتحرجونُّمنُّرواية ُّاحلديثُّأيُّمن ُّترديده ُّ وأهنمُّكثرياُّماُّكانواُّيتثبتونُّحينماُّيسمعون ُّحديثاُّمنُّأحد ُّالرواةُّ،وليسُّمعىن ُّهذاُّ
 - 1الشفاعةُّ:حما ولةُّلفهمُّاخلالفُّالقدميُّبنيُّامل ؤيدين ُّ واملعارضنيُّ،دُّ.مصطفىُّحممودُّ،دارُّأخبار ُّاليومُّ،القاهرة 8111ُّ،مُّ.دورُّالسنةُّيفُّإعادةُّبناءُّاألمةُّ،ج وادُّموسىُّ
حممدُّعفانةُّ،مجعيةُّعمالُّاملطابعُّالتعا ونيةُّ،عمانُّ،ط8481ُّ، 8هـ8111ُّ/مُّ.السنةُّقبلُّالتد وينُّ،دُّ.حممدُّعجاجُّاخلطيبُّ ،مكتبةُّوهبةُّ،القاهرةُّ،ط8425ُّ،4هـُّ/
2004م ُّ،أخطاءُّ وأوهامُّيفُّأضخمُّمشروعُّتعسفيُّهلدمُّالسنةُّالنب ويةُّ،دُّ.عبدُّالعظيمُّاملطعينُّ،مكتبةُّوهبةُّ،القاهرةُّ،ط 8111ُّ، 8مُّ.شبهاتُّالقرآنيني ُّحولُّالسنةُّالنب ويةُّ،
دُّ.حممدُّحممدُّمزروعةُّ www.saaid.netُّ.
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رفضهمُّللسنةُّ،أوُّأهناُّليستُّمنُّالدينُّ،بلُّكانواُّيقفونُّهذاُّاملوقفُّحىتُّيتأكدواُّمنُّصحةُّماُّيروىُّعنهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم( ُّ.)8
وإنّمظاهرّالتحرج ّوالتثبت ّفيّهذاّالصددّكثيرةّ،منهاّ :
ّ ّّ .2تحاميّالروايةّعنّالرسول ّ واإلقالل ّمنهاّ .
ّ ّّ .0التشدد ّفيّالحرصّعلىّأداءّالحديث ّكماّسمعّمنّالنبي ّصلىّاهللّعليهّوسلمّ .
ّ ّّ .8التثبت ّفيّقبولّالحديث ّواالحتياط ّفيّروايتهّوالعملّبهّ .
ّ ّّ .3االرتحالّفيّطلب ّالحديث( ّ .)0
لقدُّبلغُّحترج ُّالصحابةُّوتثبتهم ُّيفُّروايةُّاحلديث ُّالنبويُّمبلغا ُّعظيماُّ،حىت ُّإنناُّنرىُّمنهم ُّمنُّتأخذه ُّالرعدةُّويقشعر ُّجلدهُّ
اماُّحلديثُّرسولُّاهللُُّّ،ومنُّهذاُّماُّرويُّعنُّعمروُّبنُّميمونُّقال «ُّ:ماُّأخطأنُّابنُّمسعودُّعشيةُّمخيسُّإالُّ
ُّ
ويتغريُّلونهُّورعاُّواحت
أتيتهُّفيهُّ،قالُّ:فماُّمسعتهُّيقولُّبشيء ُّقطُّ:قالُّرسولُّاهللُّ.فلماُّكانُّذاتُّعشيةُّقالُّ:قال ُّرسولُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّ .قالُّ:
فنكسُّرأسهُّ،قالُّ :فنظرتُّإليهُّ،فهو ُّقائمُّحمللةُّأزرار ُّقميصهُّ،قدُّاغرورقت ُّعيناهُّ،وانتفختُّأوداجه ُّ .قالُّ:أوُّدون ُّذلكُّ،أو ُّفوقُّ
ذلكُّ،أوُّقريبا ُّمنُّذلكُّ،أوُّشبيها ُّبذلك»( ُّ .)3
ومنُّاملظاهرُّاليتُّتؤكدُّتثبتُّالصحابةُّفيماُّيروىُّعنهُّ ارحتاهلمُّومنُّبعدهمُّالتابعونُّيفُّطلبُّاحلديثُّ،فلق دُّاهتمواُّبالرحلةُّبعدُّ
وفاةُّالنيبُّعندماُّتفرقواُّيفُّاألمصارُّبعدُّالفتوحات؛ُّفرحلُّعلىُّسبيلُّاملثال ُّ«جابرُّبنُّعبدُّاهللُّإىلُّعبدُّاهللُّبنُّأنيسُّيفُّالشامُّواستغرقُّ
ُّ
شهراُّليسمعُّمنهُّحديثاُّواحداُّملُّيبقُّأحدُّحيفظهُّغريُّابنُّأنيس»(  ُّ،)4ورحلُّأبوُّأيوبُّاألنصاريُّإىلُّعقبةُّبنُّعامرُّيفُّمصرُّفلماُّلقيهُّ
قالُّ:حدثناُّماُّمسعتهُّمنُّرسولُّاهللُّ يفُّستُّاملسلمُّملُّيبقُّأحدُّمسعهُّغرييُّوغريكُّ،فلماُّحدثهُّركبُّأبوُّأيوبُّراحلتهُّوانصرفُّعائداُّ
إىلُّاملدينةُّوملُّحيلُّرحله( ُّ .)5
مثُّاستمرت ُّالرحلةُّيف ُّجيل ُّالتابعنيُّحيث ُّتفرقُّالصحابة ُّيف ُّاألمصارُّبعد ُّالفتوحاتُّحيملون ُّمعهم ُّمرياث ُّالنبوةُّ ،وماُّكانُّ
يتيسرُّأنُّحييطُّأحدُّعلماُّحبديثُّرسولُّاهللُّدونُّالرحلةُّإىلُّاألمصارُّ ،ومالحقةُّالصحابةُّاملتفرقنيُّفيها"ُّ،قالُّسعي دُّبنُّاملسيبُّ،سيدُّ
التابعنيُّ:إنُّكنتُّألسريُّيفُّطلبُّاحلديثُّالواحدُّمسريةُّالليايلُّواأليامُّ .وقالُّبسرُّبنُّعبدُّاهللُّاحلضرميُّ:إنُّكنتُّألركبُّإىل ُّمصرُّ
م نُّاألمصارُّيفُّاحلديثُّالواحدُّألمسعهُّ.وقالُّعامرُّالشعيبُّ:ملُّيكنُّأحداُّمنُّأصحابُّعبدُّاهللُّبنُّمسعودُّأطلبُّللعلمُّيفُّأفقُّمنُّ
اآلفاقُّمنُّمسروق"( ُّ .)4
فهلُّيعقلُّأيهاُّالطاعنونُّأنُّيتكبدُّاملرءُّعناءُّالرحلةُّوالسفرُّطيلةُّشهرُّأوُّأق لُّأوُّأكثرُّلكيُّيطلبُّويلتمسُّحديثُّالنيبُّصلىُّ
اهللُّعليهُّوسلمُّ،وهوُّيؤمنُّبأنه ُّليسُّمنُّالدينُّيفُّشيءُّ ،وبأنُّيفُّالقرآنُّغىنُّعنه؟! ُّوخنلصُّمماُّسبقُّكلهُّإىلُّأنُّحترجُّالصحابة ُّمنُّ
روايةُّاحلديثُّوكتابتهُّيؤكدُّتثبتهمُّمنُّصحةُّماُّينسبُّإىلُّالنيبُّمنُّأحاديثُّ،لكيُّينقلوهُّإىلُّمنُّبعدهمُّصحيحا ُّساملاُّمنُّأيُّزيفُّ
أوُّتدليسُّأوُّوضعُّ،والُّيفهمُّمنُّذلكُّحبالُّمنُّاألحوالُّأنهُّدليلُّعلىُّأنُّالسنةُّلديهمُّملُّتكنُّمنُّالدينُّ،كماُّادعىُّمثريو ُّهذهُّ
الشبهةُّ .
ثانياّ .التفسير ّالصحيح ّألقوالّمانعيّكتابةّالحديث ّمنّالصحابةّفيّالصدرّاألولّ :
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أخطاءُّ وأ وهامُّيفُّأضخمُّمشروعُّتعسـفيُّهلدمُّالسنةُّالنب ويةُّ،دُّ.عبدُّالعظيمُّاملطعينُّ ،مكتبةُّوهبةُّ،القاهرةُّ،ط8111ُّ، 8م ُّ،صُّ .85 انظرُّ:منُّجهودُّاألمةُّيفُّحفظُّالسنةُّ،دُّ.أمحدُّحسنيُّحممدُّإبراهيمُّ ،مطبعةُّاحلسنيُّاإلسالميةُّ،القاهرةُّ،ط8481ُّ، 8هـ8111ُّ/مُّ،صُّ .14ُّ:22 صحيحُّ:أخرجه ُّابنُّماجهُّيفُّسننهُّ،املقدمةُّ،) 80ُّ/8(ُّ،رقمُّ(ُّ.) 23وصححهُّاأللبانُّيفُّصحيحُّوضعيفُّسننُّابنُّماجهُّبرقم ُّ(ُّ .) 23 صحيحُّالبخاري ُّ(بشرحُّفتحُّالباري)ُّ) 201ُّ،201ُّ/8(ُّ،معلقا ُّ.السنةُّالنب ويةُّحجيةُّ وتد ويناُّ،حممدُّصاحلُّالغرسيُّ ،ط8422ُّ،8هـ2002ُّ/م،صُّ .44ُّ: 42جامعُّبيانُّالعلمُّوفضلهُّ،ابنُّعبدُّالربُّ ،مكتبةُّالتوعيةُّ،القاهرة8421ُّ،هـ2002ُّ/م ُّ .)312ُّ/8(ُّ،-احملدثُّالفاصلُّ،الرامهرمزيُّ ،حتقيقُّ:دُّ.حممدُّعجاجُّاخلطيبُّ،دارُّالفكرُّ،بريوتُّ،ط8404ُّ،2هـ8114ُّ/م ُّ،صُّ .224
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السنّـ ـ ـةّالنبـ ـ ـويةّوحيّرب ـ ـ ـانيّ،منـ ـ ـاقشةّلدعاوىّأع ـ ـ ـداءّالس ـ ـ ـنـةّال ـ ـنـ ـبـويـةّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّإعدادّ:محـ ـ ـ ـ ـ ــمدّأحم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدّص ـ ـ ـ ــبرة

لقدُّاستندُّمثريوُّهذهُّالشبهةُّإىلُّاألقوالُّاليتُّأثرتُّعنُّكبارُّالصحابةُّيفُّكراهةُّكتابةُّاحلديثُّيفُّالصدرُّاألولُّيفُّالذهابُّإىلُّ
أنُّذلكُّدليلُّعلىُّأهن مُّأيقنواُّأنُّالسنةُّليستُّمنُّالدين ُّ،هذاُّوقدُّفسرُّدُّ.حممدُّعجاجُّاخلطيبُّهذهُّاألقوالُّتفسرياُّيضعُّاحلقُّيفُّ
نصابهُّ،ويدفعُّماُّذهبُّإليهُّهؤالءُّالطاعنونُّ،وذلكُّيفُّسياقُّحديثهُّعنُّكتابة ُّ احلديثُّيفُّعصرُّالصحابةُّ،يقول"ُّ:معُّماُّروي ُّعنُّ
النيبُّمنُّإباحةُّللكتابةُّ،ومعُّماُّكتبُّيفُّعهدهُّمنُّاألحاديثُّعلىُّأيديُّمنُّمسحُّهل مُّبالكتابة ُّنرىُّالصحابةُّحيجمونُّعن ُّ الكتابة ُُّّ،
والُّيقدمونُّعليهاُّيفُّعهدُّاخلالفةُّالراشدة؛ُّحرصاُّمنهمُّعلىُّسالمةُّالقرآنُّالكرميُّوالسنةُّالشريفةُّ،فنجدُّبينهمُّمنُّكرهُّكتابةُّالسنةُّ،
ومنُّأباحهاُّ،مثُّماُّلبثُّاألمرُّأنُّكثرُّاجمليزونُّللكتابةُّ،بلُّرويُّعنُّبعضُّمنُّكرهُّالكتابةُّأوالُّإباحتهُّهلاُّآخراُّ،وذلك ُّحنيُّزالتُّعلةُّ
الكراهة ُّ،فهذاُّعمرُّيفكرُّيفُّمجعُّالسنةُّ،مثُّالُّيلبثُّأنُّيعدلُّعنُّذلكُّ،فعنُّعروةُّبنُّالزبريُّأنُّعمرُّبنُّاخلطابُّأرادُّأنُّيكتبُّالسننُّ
فاستفىتُّأصحابُّالنيب ُّ يفُّذلكُّ،فأشارواُّعليهُّبأنُّيكتبهاُّ،فطفقُّعمرُّيستخريُّاهللُّفيهاُّشهراُّ،مثُّأصبحُّيوماُّوقدُّعزمُّاهللُّلهُّ،فقالُّ:
"إنُّكنتُّأريدُّأنُّأكتبُّالسننُّ،وإنُّذكرتُّقوماُّكانواُّقبلكمُّكتبواُّكتباُّ،فأكبواُّعليهاُّوتركواُّكتابُّاهللُّ،وإنُّواهللُّالُّألبسُّكتابُّاهللُّ
بشيءُّأبدا"( ُّ .)8
وهذاُّيدلُّعلىُّخشيةُّعمرُّمن ُّأنُّيهملُّكتاب ُّاهللُّأوُّأنُّيضاهىُّبهُّكتابُّغريهُّ،وحننُّنرى ُّعمرُّنفسهُّيأىبُّأنُّيبقي ُّرأيهُّ
مكتوباُّويأىبُّإالُّأنُّميحوه؛ُّفعندماُّطعنُّاستدعىُّطبيباُّ،فعرفُّدنوُّأجلهُّ،فنادىُّابنهُّقائ ال"ُّ:ياُّعبدُّاهللُّبنُّعمرُّ،ناولينُّالكتفُّ،فلوُّ
أرادُّاهلل ُّعزُّوجل ُّ أنُّميضيُّماُّفيهُّأمضاهُّ،فقالُّلهُّابنُّعمرُّ:أناُّأكفيكُّحموهاُّ،فقالُّ:الُّواهللُّ،الُّميحوهاُّأحدُّغرييُّ،فمحاهاُّعمرُّ
بيدهُّ،وكانُّفيهاُّفريضةُّاجلد"(  ُّ،)2ونرىُّعمرُّنفسهُّحنيُّيأمنُّحفظُّالقرآنُّ،يكتبُّبشيءُّمنُّالسنةُّإىلُّبعض ُّعمالهُّوأصحابهُّ،فعنُّ
أيبُّعثمانُّالنهديُّقال «ُّ:كناُّمعُّعتبةُّبنُّفرقدُّ،فكتبُّإليهُّعمرُّبأشياءُّحيدثهُّعنُّالنيبُّفكانُّفيماُّكتبُّإليهُّ:إنُّرسولُّاهللُّقالُّ:الُّ
يلبسُّاحلريرُّيفُّالدنياُّإالُّمنُّليسُّلهُّيفُّاآلخرةُّمنهُّشيءُّإالُّهكذاُّ،وقالُّبأصبعيهُّالسبابةُّوالوسطىُّ.قالُّأبوُّعثمانُّ:فرأيتُّأهناُّأزرارُّ
الطيالسةُّحنيُّرأيناُّالطيالسة»( ُّ .)3
وهاُّهو ُّذا ُّابن ُّمسعود ُّيقول"ُّ :القلوبُّأوعيةُّ ،فاشغلوها ُّبالقرآنُّ ،وال ُّتشغلوها ُّمباُّسواه"( ُّ )4وهذا ُّيدل ُّعلى ُّأنه ُّخشي ُّأنُّ
اُّالقرآنُّ،أوُّأنُّيشتغلواُّبغريُّالقرآنُّالكرميُّ،ونراهُّيكتبُّبعضُّالسنةُّبيدهُّحنيُّزالتُّعلةُّاملنعُّ،فعنُّ
ُّ
يشتغلُّالناسُّبكتابةُّالسنةُّويدعو
مسعرُّعنُّمعنُّقال"ُّ:أخرجُّإيلُّعبدُّالرمحنُّبنُّعبدُّاهللُّبنُّمسعودُّكتاباُّوحلفُّيلُّأنهُّخطُّأبيهُّبيده"( ُّ،)5وقدُّبلغُّابنُّمسعود"ُّ:أنُّ
عندُّناسُّكتاباُّ يعجبون ُّبهُّ،فلم ُّيزلُّهبمُّحىت ُّأتوهُّبه ُّفمحاهُّ،مث ُّقالُّ:إمنا ُّهلكُّأهل ُّالكتابُّقبلكمُّأهنم ُّأقبلواُّعلىُّكتب ُّعلمائهمُّ
وتركواُّكتابُّرهبم"( ُّ،)4وهاُّهوُّذاُّ زيدُّبنُّثابتُّيقول"ُّ:إنُّرسولُّاهلل ُّ أمرناُّأالُّنكتبُّشيئاُّمنُّحديثه"( ُّ )2وقا لُّابنُّعباس"ُّ:إنا ُّالُّ
نكتبُّالعلمُّوالُّنكتبه"( ُّ .)1
هؤالءُّمعظمُّالذينُّكرهواُّكتابةُّاحلديثُّيفُّالصدرُّاألولُّ،قالُّاخلطيبُّالبغدادي"ُّ:إنُّكراهةُّالكتابةُّيفُّالصدرُّاألولُّإمناُّهيُّ
ُّالقرآن ُّبسواه؛ ُّوهنيُّعن ُّالكتب ُّالقدمية ُّأن ُّتتخذ؛ ُّألنه ُّال ُّيعرف ُّحقها ُّمن ُّباطلها؛ُّ
لئالُّيضاهى ُّبكتاب ُّاهلل ُّغريهُّ ،أو ُّيشتغل ُّعن ُّ
وصحيحهاُّمنُّفاسدهاُّ،معُّأنُّالقرآنُّكفىُّعنهاُّ،وصارُّمهيمناُّعليهاُّ،وهنيُّعنُّكتبُّالعلمُّيفُّصدرُّاإلسالمُّ،لقلةُّالفقهاءُّيفُّذلكُّ
الوقتُّ،واملميزينُّبنيُّالوحيُّوغريه؛ُّألنُّأكثرُّاألعرابُّملُّيكونواُّفقهواُّيفُّا لدينُّ،والُّجالسواُّالعلماءُّالعارفنيُّ،فلمُّيؤمنُّأنُّيلحقواُّماُّ
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)ُّ،رقمُّ(ُّ .) 20414
 أخرجهُّعبدُّالرزاقُّيفُّمصنفهُّ،كتابُّ:اجلامعُّلإلمامُّمعمرُّبنُّراشدُّاألزديُّ ،بابُّ:كتابُّالعلمُّ 252ُّ/ 88(ُّ،جامعُّبيانُّالعلمُّوفضلهُّ،ابنُّعبدُّالربُّ ،مكتبةُّالتوعيةُّ،القاهرة8421ُّ،هـ2002ُّ/م ُّ .)225ُّ/8(ُّ،ُّ صحيحُّمسلمُّ(بشرحُّالنووي)ُّ،كتابُّ:اللباسُّوُّالزينةُّ،بابُّ:حترميُّلبس ُّاحلريرُّ،) 3810ُّ/ 1(ُّ ،رقمُّ(ُّ .) 5384تقييدُّالعلمُّ،اخلطيب ُّالبغداديُّ ،حتقيقُّ:يوسفُّالعشُّ،دارُّإحياءُّالسنةُّالنب ويةُّ،بريوتُّ،ط8124ُّ، 2مُّ،صُّ . 54جامعُّبيانُّالعلمُّوفضلهُّ،ابنُّعبدُّالربُّ ،مكتبةُّالتوعيةُّ،القاهرة8421ُّ،هـ2002ُّ/م ُّ .)388ُّ/8(ُّ،أخرجهُّالدارمي ُّيفُّسننهُّ،املقدمةُّ،بابُّ:منُّملُّيرُّكتابةُّاحلديثُّ،) 833ُّ/ 8(ُّ،رقمُّ(ُّ .)441تقييدُّالعلمُّ،اخلطيب ُّالبغداديُّ ،حتقيقُّ:يوسفُّ العشُّ،دارُّإحياءُّالسنةُّالنب ويةُّ،بريوتُّ،ط8124ُّ، 2مُّ،صُّ . 35-جامعُّبيانُّالعلمُّوفضلهُّ،ابنُّعبدُّالربُّ ،مكتبةُّالتوعيةُّ،القاهرة8421ُّ،هـ2002ُّ/م ُّ .)225ُّ/8(ُّ،
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جيدونُّمنُّالصحفُّبالقرآنُّ،ويعتقدواُّأنُّماُّاشتملتُّعليهُّكالمُّالرمحن"(  ُّ )8أضفُّإىلُّهذاُّورعُّالصحابةُّوخشيتهمُّمنُّأنُّيكونُّماُّ
ميلونهُّأوُّيقيدونهُّغريُّماُّمسعوه ُّمنُّالرسولُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم"( ُّ .)2
وخنلصُّمنُّهذاُّكلهُّإىلُّأنُّاألقوالُّالسابقةُّاليتُّأثرتُّعنُّبعضُّالصحابةُّيفُّاملنعُّمنُّكتابهُّاحلديثُّتسلم ُّإىلُّنتيجةُّختالفُّ
النتيجةُّاليتُّزيفهاُّهؤالءُّاملتعسفونُّ،فهيُّتدل ُّعلىُّمدىُّحرصُّالصحابةُّوحيطتهمُّيف ُّروايةُّاحلديثُّوكتابتهُّ،وهيُّيفُّالوقت ُّنفسهُّ
موقوتةُّبالعلةُّاليتُّدفعتهمُّإىلُّمثلُّهذاُّالتحرجُّ،وهيُّاحلفاظُّعلىُّكتابُّاهللُّعزُّوجلُّ،واحلرصُّعلىُّعدمُّإمهالهُّ،واخلوفُّمنُّاختالطُّ
السنةُّبهُّ،فلماُّانتفتُّهذهُّالعلةُّوجدناُّالصحابةُّاملتحرجني ُّأنفسهمُّيكتبون ُّاألحاديثُّ .
ّثالثاّ .نوعاّاألحاديثّالتي ّنهىّالخلفاءّعنّاإلكثارّمنّروايتهاّ :
لقدُّادعىُّمثريوُّهذهُّالشبهةُّأنُّاخللفاءُّالراشدينُّكانواُّينهونُّحفاظُّاحلديثُّعنُّالتحديثُّبهُّ،الُّسيماُّاملكثرونُّمنهمُّ،وإنُّ
يفُّقوهلمُّهذاُّجزء ُّ منُّاحلقُّأريدُّبهُّباطل؛ُّوذلكُّأهنمُّخلصواُّمنُّادعائهمُّالسابقُّإىلُّأنُّاخللفاءُّالراشدينُّملُّيؤمنواُّبأنُّللسنةُّدورُّاُّ
كبرياُّيفُّالتشريعُّ اإلسالميُّ ،فأمهلوهاُّ ،بلُّومنعواُّالناس ُّمنُّالتحديثُّهباُّ ُّ ،وقدُّتكفلُّدُّ .عبدُّالعظيمُّاملطعين ُّبذكرُّاحلقيقةُّكاملةُّ،
وذلكُّيفُّسياقُّتفنيدهُّالدعائهمُّهذاُّ،يقول"ُّ:أماُّشبهةُّهنيُّاخللفاءُّعنُّاإلكثارُّمنُّالتحديثُّعنُّرسولُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم؛ُّ
باألحاديثُّاليتُّكانتُّحمفوظة ُّيفُّصدور ُّ الرجالُّ،فكانُّمن ُّاحليطةُّاالقتصاد ُّيفُّسوقهاُّ ،وعدمُّاإلسراف ُّيفُّالتحديث ُّهباُّ.على ُّأنُّ
هناك ُّحقيقةُّجيبُّأنُّنضعهاُّيفُّاالعتبارُّوهيُّ :
أنُّكراهةُّكثرةُّالتحديث ُّيفُّعصر ُّاخللفاءُّمل ُّتكنُّشاملة ُّلكلُّاألحاديثُّ ،بلُّكانت ُّمقصورةُّعلى ُّأحاديثُّالرخص؛ ُّخشيةُّ
أنُّيركنُّإليهاُّالناسُّويتكواُّأحاديثُّ العزائم ُُّّ،كذلكُّكانواُّيكرهونُّذكرُّاألحاديثُّاليتُّقدُّيكونُّفيهاُّمشكالتُّيصعبُّفهمها ُّعلىُّ
عامةُّالناسُّ ،وقدُّاعتىن ُّعلماء ُّاحلديثُّمن ُّبعد ُّهبذاُّالنوع ُّوعاجلوهُّعالجا ُّعلميا ُّجيداُّ،مثل ُّ"مشكل ُّاآلثار"ُّللطحاويُّ ،و ُّ"تأويلُّ
خمتلفُّاحلديث"ُّالبنُّقتيبةُّ،هذانُّالنوعانُّمهاُّاللذانُّكاناُّموضعُّكراهةُّاإلكثارُّمنهماُّ.أماُّأحاديثُّالعملُّواألحكامُّالفقهيةُّ،وكلُّماُّ
يتعلقُّبأعمالُّاملكلفنيُّإجياباُّوحظراُّ،فهذهُّملُّتكنُّحمظورةُّوالُّمنهياُّعنهاُّ.وهذاُّماُّغفلُّعنهُّ،أوُّتغافلُّعنهُّدعاةُّهدمُّالسنةُّالنبوية"( ُّ )3
وخالصةُّالقولُّأنُّمثرييُّهذهُّالشبهةُّاعتفواُّباحلقُّإالُّأهنمُّأرادواُّبهُّباطال؛ُّوذلكُّبقلبُّالنتائجُّاليتُّتسلمُّإليها ُّاملقدماتُّ
وإالُّفأيُّعيبُّيفُّالتحرجُّمنُّروايةُّأحاديثُّالنيبُّوكتابتها؟!ُّوأيةُّمذمةُّبلُّوأيةُّمنقصةُّيفُّأنُّيسلكُّالصحابةُّالكرامُّكلُّالطرقُّاليتُّ
تعينهمُّعلىُّاحلفاظُّعلىُّأحاديثُّالنيبُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّ،ومتكنهمُّمنُّأنُّيؤدوهاُّلألجيالُّاليتُّبعدهمُّسليمةُّصحيحةُّ،الُّوضعُّ
فيهاُّوالُّتدليس؟!إنُّالعيبُّكلُّالعيبُّفيمنُّيلبسونُّاألمورُّعلىُّالناسُّ،وحياولونُّأنُّتتحولُّحمامدُّالصحابة ُّإىلُّمطاعنُّيطعنُّفيهمُّ
بسببهاُّ )4 (.

ّ
ّ
ّ
- 1تقييدُّالعلمُّ،اخلطيب ُّالبغداديُّ ،حتقيقُّ:يوسفُّالعشُّ،دارُّإحياءُّالسنةُّالنب ويةُّ،بريوتُّ،ط8124ُّ، 2مُّ،صُّ . 52
- 2السنةُّقبلُّالتد وينُّ،دُّ.حممدُّعجاجُّاخلطيبُّ ،مكتبةُّوهبةُّ،القاهرةُّ،ط8425ُّ،4هـ2004ُّ/م ُّ،صُّ 385ُّ:301بتصرفُّ .
 - 3أخطاءُّ وأوهامُّيفُّأضخمُّمشروعُّتعسفيُّهلدمُّالسنةُّالنب ويةُّ،دُّ.عبدُّالعظيمُّاملطعينُّ ،مكتبةُّوهبةُّ،القاهرةُّ،ط8111ُّ، 8م ُّ،ص.82ُّ، 84
ُّ- 4البحث ُّعنُّموسوعةُّبيانُّاإلسالم ُّ ،الردُّعلىُّاالفتاءاتُّ والشبهاتُّ،القسمُّالثالثُّ،السنةُّالنب ويةُّ،اجمللدُّاألولُّجُّ 2الشبهُّاخل امسة.
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-ّ5دعوىّتعذرّالتمييزّبينّالصحيحّوغيرهّفيّالسنةّالختالطهما( .)2
يدعيُّبعضُّاملغرضنيُّأن ُّاملوضوعاتُّيفُّالسن ة ُّاختلطتُّباألحاديثُّالصحيحةُّ،وأن ُّهذاُّاالختالطُّقد ُّبلغُّمبلغاُّعظيما ُّملُّ
يتمكنُّوملُّيستطعُّمعهُّاملسلمونُّالتمييزُّبينهماُّ،زاعمنيُّأنُّاألحاديثُّاملوضوعةُّليستُّمنُّاملتأخرينُّفقطُّ،بلُّشاركُّفيهاُّالصحابةُّ
والتابعونُّ،وذلكُّألنُّمثةُّأحاديثُّكثريةُّعليهاُّطابعُّالقدمُّوالُّنستطيعُّحسبماُّيزعمونُّ أنُّنعزوهاُّإىلُّاألجيالُّاملتأخرةُّ .ويرمونُّمنُّوراءُّ
ذلكُّإىلُّرفضُّالسنةُّوإنكارُّحجيتها.
نقدّعامّ:مل ُّيردُّعنُّأحدُّمنُّأصحابُّالنيبُّأنهُّنطقُّبغريُّالصدقُّأوُّأخربُّخبالفُّاحلقُّ،فكيفُّيكذبونُّعلىُّالنيبُّوهمُّمحاةُّ
شرعهُّ،وملُّيثبتُّعنهمُّكذبُّيفُّأمورُّالدنياُّفضالُّعنُّالدين؛ُّبلُّكلهمُّعدولُّبنصُّالقرآنُّوالسنةُّوإمجاعُّاألمة؛ُّوإمناُّالكذبُّواالفتاءُّ
ُّ،ولقدُّكانُّالصحابةُّمعُّعدالتهمُّاملشهودُّهلمُّهبا ُّأشدُّحرصاُّ
دأبُّاملفتينُّعلىُّأصحابُّرسولُّاهللُّومسةُّاجملتئنيُّعلىُّمقامهمُّالرفيع ُّ
ُّ
يفُّاألخذُّوالتبليغُّ،وأقوىُّتثبتاُّيفُّالتحملُّواألداءُّعنُّرسولُّاهللُّوتابعهمُّالسلفُّا لصاحلُّيفُّهذهُّاألمةُّ،وعنهمُّأخذت ُّ القواعدُّاليتُّ
ُّ،وإنُّالسبلُّاملتخذةُّلتحقيقُّاخلربُّعندُّعلماءُّاملسلمنيُّ،واليتُّينهضُّهباُّ
حفظتُّالسنةُّوحمصتهاُّوميزتُّصحيحهاُّمنُّغريهُّمنذُّالبداية ُّ
ُّ
فنُّمصطلحُّاحلديثُّوعلمُّاجلرحُّوالتعديلُّ،كلهاُّتدلُّعلىُّامليزانُّالدقيقُّالذيُّمييز ُّبهُّالصحيحُّمنُّغريهُّ ،ودقةُّه ذهُّالسبل ُّوعمقهاُّ
وكماهلا ُّمماُّ ملُّيعثر ُّعليها ُّإالُّعندُّاملسلمني ُّ الُّتدعُّجماالُّملدعُّأنُّيزعمُّصعوبةُّالتمييزُّبنيُّالصحيحُّوغريه.
أوالّ.عدالةّالصحابةّوبراءتهمّمنّالكذبّعلىّرسولّاهللّصلى ّاهللّعليهّوسلم:
منُّأهمُّ التعاليمُّاليتُّجاءُّهباُّرسولُّاهلل ُّإىلُّأصحابهُّوعودهمُّعلي هاُّ،وأكدُّعليهمُّالتمسكُّهباُّ،وملُّيتساهلُّيفُّاإلخاللُّهباُّ
الصدقُّ،فقدُّعرفُّأنه ُّ كانُّيتحلىُّبالصدقُّويتحراهُّويتصفُّبهُّ ،وبلغُّمنُّحتليهُّبهُّأنُّمسيُّقبلُّالبعثةُّبالصادقُّاألمنيُّ ،وكذلكُّ
أمرُّأصحابهُّبالصدقُّوحذرهمُّمنُّالكذبُّ،حىتُّجعلُّالصدقُّمنُّعالماتُّاإلميانُّوالكذبُّمنُّعالماتُّالنفاقُّ ،بلُّونفىُّاإلميانُّ
عنُّالكذاب ُّ،وكانُّهذاُّدافعا ُّقوياُّإىلُّحتريُّالصحابةُّالصدق ُّيفُّأقواهلمُّوأفعاهلمُّ،وحرصاُّمنه ُّعلىُّتأسيُّاملسلمنيُّبهُّواتباعه؛ ُّفقدُّ
حرصُّعلىُّأن ُّيبلغُّذلك ُّعنهُّ،يتناقلهُّجيل ُّبعدُّجيلُّ ،ولذاُّحضهمُّعلى ُّالتبليغُّعنهُّ،كقولهُّصلى ُّاهللُّعليه ُّوسلم«ُّ:فليبلغ ُّالشاهدُّ
منكمُّالغائب»( ُّ)2وقالُّأيضا «ُّ:نضر ُّاهللُّامرأُّمسعُّمقاليتُّفوعاها ُّوحفظها ُّوبلغهاُّ،فربُّحاملُّفقهُّإىلُّمنُّهوُّأفقهُّمنه»( .)3
وخشيةُّمنُّأنُّيتجرأُّشخصُّماُّعلىُّرسولُّاهللُّ فيقولُّماُّملُّيقلُّأوُّيكذبُّعليه ُّحذرُّاألمةُّمنُّالكذبُّعليهُّوشددُّالنكريُّ
علىُّمنُّيقتفُّهذهُّاجلرمية؛ُّوذلكُّملاُّيتتبُّعليهُّمنُّمفسدةُّتعمُّهباُّالبلوىُّ،فقالُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم«ُّ:منُّكذبُّعليُّمتعمداُّ
فليتبوأُّمقعدهُّمنُّالنار»(  ُّ )4لكلُّهذاُّعاشُّالرعيلُّاألولُّمنُّأصحابُّرسولُّاهللُّوهمُّجمانبونُّللكذبُّهاجرونُّلهُّ،وملُّيثبتُّأنُّأحداُّ
منهمُّجترأُّعليهُّبكذب ُّوحاشاهمُّذلكُّ،وملاُّحلقُّرسولُّاهللُّبالرفيقُّ األعلىُّواجتمعُّالناسُّعلىُّأيبُّبكر ُّوأحكمُّأمرُّالناسُّيفُّالقرآنُّ،
ووضعُّاألسسُّاحلصينةُّلصيانةُّحديث ُّرسولُّاهللُّمنُّأنُّيتطرق ُّإليهُّماُّليسُّمنهُّ ،مماُّقدُّيهمُّبهُّبعضهم ُّأوُّخيطئُّ،فكانُّأحيانا ُّالُّ
يكتفيُّبقب ولُّالروايةُّعن ُّواحدُّمنُّاألصحاب ُّمعُّتصديقهُّهلمُّمجيعا ُّ وإمناُّكان ُّيطلبُّشاهداُّومؤيدا؛ ُّإذُّباجتماعهماُّيرتفع ُّاحتمالُّ
الوهمُّواخلطأُّفضالُّعنُّالتخرصُّوالكذب.

 - 1الردُّعلىُّاملستشرقنيُّيفُّشبهامهمُّحولُّالسنةُّالنب ويةُّ،حممدُّشيخُّعبدُّاهللُّ،مكتبة ُّعبادُّالرمحنُّ،القاهرةُّ،طُّ8421ُّ، 8هـ 2001ُّ/مُّ.املدخل ُّإىلُّالسنةُّالنب ويةُّ،دُّ.عبدُّ
ُّ.دفعُّالشبهاتُّعنُّالسنةُّالنبويةُّ،دُّ.عبدُّاملهديُّعبدُّالقادرُّعبدُّاهلاديُّ ،مكتبةُّاإلميان ُّ،
ُّ
املهديُّعبدُّالقادرُّعبدُّاهلاديُّ ،مكتبةُّاإلميانُّ،القاهرةُّ،ط8422ُّ،8هـ2002ُّ/م
القاهرةُّ،ط8428ُّ،8هـ2008ُّ/م ُّ.السنةُّالنب وية ُّيفُّكتاباتُّأعداءُّاإلسالمُّ،دُّ.عمادُّالسيدُّالشربيينُّ ،دارُّاليقنيُّ،مصرُّ،ط8423ُّ،8هـ2002ُّ/م ُّ.الشبهاتُّالثالثونُّ
املثارة ُّإلنكارُّالسنةُّالنب ويةُّ،دُّ.عبدُّالعظيمُّاملطعينُّ ،مكتبةُّوهبةُّ،القاهرةُّ،ط8420ُّ،8هـ8111ُّ/مُّ .
 - 2صحيحُّالبخاري ُّ(بشرحُّفتحُّالباري)ُّ،كتابُّ:العلمُّ،بابُّ:قولُّالنيبُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم"ُّ:ربُّمبلغُّأوعىُّمنُّسامع"ُّ،) 810ُّ/8(ُّ،رقم ُّ(ُّ .)42
 - 3صحيحُّ:أخرجه ُّالتمذيُّ(بشرحُّحتفةُّاألحوذي)ُّ،) 341ُّ، 342ُّ/2(ُّ،رقمُّ(ُّ.) 2215ُّ، 2214وصححهُّاأللبانُّيفُّصحيح ُّوضعيفُّسننُّالتمذيُّبرقمُّ(ُّ .)2451
 - 4صحيحُّالبخاري ُّ(بشرحُّفتحُّالباري)ُّ،) 244ُّ/8(ُّ،رقمُّ(ُّ.) 880صحيحُّمسلمُّ(بشرحُّالنووي)ُّ،تغليظ ُّالكذبُّعلىُّرسولُّاهللُّصلىُّاهللُّع ليهُّوسلمُّ .)841ُّ/8(ُّ،
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السنّـ ـ ـةّالنبـ ـ ـويةّوحيّرب ـ ـ ـانيّ،منـ ـ ـاقشةّلدعاوىّأع ـ ـ ـداءّالس ـ ـ ـنـةّال ـ ـنـ ـبـويـةّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّإعدادّ:محـ ـ ـ ـ ـ ــمدّأحم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدّص ـ ـ ـ ــبرة

وسارُّالفاروقُّعمرُّبنُّاخلطابُّعلىُّهنجُّسلفهُّأيبُّبكرُّوزادُّيفُّاالحتياطُّواحلذرُّ،فكمُّمنُّصحايبُّطلبُّمنهُّالفاروقُّشاهداُّ،
وهوُّالُّيتهمه؛ُّألنُّالدافعُّإىلُّذلكُّهوُّصي انةُّحديثُّرسولُّاهللُّمنُّأنُّيتطرقُّإليهُّشكُّأوُّخيتلطُّبهُّغريهُّ،وأسلمتُّروحُّعمرُّلرهباُّ
وقدُّعظمُّيفُّالناسُّأمرُّحديثُّرسولُّاهللُّوسارُّعثمانُّعلىُّماُّسارُّعليهُّصاحباهُّ،وأخذُّصحابةُّرسولُّاهللُّيعلمونُّمنُّعايشهمُّممنُّ
بوهنمُّعلىُّالصدقُّ،وحيذروهنمُّمنُّالكذبُّوعاقبتهُّ،وخاصةُّماُّكانُّمنهُّعلى ُّرسولُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم.
ُّ
ملُّيرُّرسولُّاهللُّوير
وهكذاُّعاشُّاجليلُّاألولُّحماذرا ُّالكذبُّجمانباُّلهُّ،الُّيلوي ُّعلىُّشيءُّمماُّيروىُّخترصا ُّوكذباُّ،إىلُّأنُّوقعتُّالفتنة ُّالكربىُّ،
ائهُّوتستواُّمب سوحهُّفأذكواُّنارُّالفتنةُّ،
ُّ
وتفرقُّاملسلمونُّشيعاُّوأحزاباُّ،واندسُّيفُّتلكُّاحلقبةُّمجاعةُّيكيدونُّلإلسالمُّ،فانضمواُّحتتُّلو
وأخذواُّيتصيدونُّيفُّاملاءُّالعكرُّرغبةُّيفُّالسيادةُّوإكماالُّملركبُّالنقصُّالذيُّاعتاهمُّبسقوطُّدوهلمُّومملكامهمُّ،وأخذُّكلُّفريقُّيطعنُّ
يفُّاآلخرُّ،فهرعواُّإىلُّالقرآنُّيبحثونُّفيهُّعماُّيؤيدونُّبهُّمذاهبهمُّوأهواءهمُّإماُّصراحةُّأوُّتلميحاُّ،وملاُّأعياهمُّأنُّجيدواُّيفُّالقرآنُّماُّ
ينشدونُّ،ميمواُّشطرُّالسنةُّرغبةُّيفُّاحلصولُّعلىُّإرهبمُّوأىنُّهلمُّذلكُّ،وهيُّوالقرآنُّصنوان؟ُّوملاُّأعيتهمُّالسنةُّالصحيحةُّأنُّجيدواُّفيهاُّ
قنيُّمنهمُّالتقولُّعلىُّرسولُّاهللُّوزينُّ
ُّ
ماُّيبحثونُّعنهُّ،وضاقتُّنفوسهمُّذرعاُّأنُّحيصلواُّعلىُّماُّيطلبونُّ،انقدحُّيفُّزنادُّعقولُّالفاس
هلمُّالشيطانُّماُّكانواُّيعملونُّ،فانغمسواُّيفُّالكذبُّوماُّرعواُّلرسولُّحرمة( )8
ومنُّمثُّفالُّيتصورُّأنُّالصحابةُّالذينُّفدواُّرسولُّاهللُّبأرواحهمُّوأمواهلمُّ،وهجرواُّيفُّسبيلُّاهللُّأوطاهنمُّوأقرباءهمُّ،وامتزجُّحبُّ
اهللُّوخوفهُّبدمائهمُّوحلومهم؛ُّال ُّيتصورُّأنُّهؤالءُّاألصحاب ُّيقدمونُّعلىُّالكذ بُّعلى ُّرسولُّاهللُّمهماُّكانتُّالدواعيُّإىل ُّذلكُّ،
ولقدُّدلناُّتارخيهم ُّيفُّحياة ُّالرسولُّوبعده ُّأهنمُّكانوا ُّعلىُّخشية ُّمنُّاهللُّوتقى ُّمينعهمُّمن ُّاالفتاءُّعلى ُّاهللُّورسولهُّ،وأهنمُّكانوا ُّعلىُّ
حرصُّشديدُّعلىُّالشريعةُّوأحكامهاُّوالذبُّعنهاُّوإبالغهاُّإىلُّالناسُّكماُّتلقوهاُّعنُّرسولُّاهللُّيتحملونُّيفُّسبيلُّذلكُّك لُّتضحيةُّ،
وخياصمونُّكلُّأمريُّأوُّخليفةُّأوُّأيُّرجلُّيرونُّفيهُّاحنرافاُّعنُّدينُّاهللُّ،الُّخيشونُّلوماُّوالُّموتاُّوالُّأذىُّوالُّاضطهاداُّ،وقدُّجاءُّيفُّ
ذلكُّمئاتُّاألخبارُّواستفاضتُّهباُّكتبُّالتاريخُّ،وهيُّتدلُّداللةُّقاطعةُّعلىُّأنُّهؤالءُّالصحابةُّكانواُّمنُّاجلرأةُّيفُّاحلقُّوالتفانُّيفُّ
الدفاعُّعماُّيعتقدونُّأنهُّحقُّومنُّتغليبهمُّاحلقُّعلىُّكلُّصديقُّوصاحبُّوقريبُّ،حبيثُّيستحيلُّعليهمُّأنُّيكذبواُّعلىُّرسول ُّاهللُّ
اتباعاُّهلوىُّأو ُّرغبةُّيف ُّدنيا؛ُّإذُّال ُّيكذبُّإال ُّاجلبانُّ،كما ُّيستحيلُّعليهم ُّأنُّيسكتوا ُّعمنُّيكذبُّعلى ُّرسولُّاهلل ُّوهمُّالذين ُّالُّ
يسكتونُّعلى ُّاجتهادُّخاطئ ُّيذهبُّإليهُّبعضهمُّبعدُّفكرُّوإنعامُّنظر.)2 (.
فال ُّخيتلف ُّمنصفان ُّيف ُّأن ُّالعصر ُّاألول ُّلإلسالم ُّيعد ُّأنظف ُّالعصور ُّوأسلمها ُّمن ُّحيث ُّاستقامة ُّاجملتمع ُّوتوفيق ُّرجالهُّ
وصالحهمُّوالُّغرو؛ ُّفإنُّأجل ُّالقياداتُّكانتُّمن ُّالصحابةُّ،كما ُّأنُّال تبية ُّالقرآنيةُّاليت ُّغرسهاُّيف ُّصحبهُّ،وتعهدها ُّبالرعايةُّكانتُّ
عامالُّفعاالُّيفُّتطهريُّنفوسُّالصحابةُّمماُّيطرأُّعادة ُّعلى ُّالقلوبُّوالنفوسُّواألهواءُّوالرغائب ُّاليتُّتكونُّمدعاة ُّللكذبُّواالفتاء( )3
فالصحابةُّكلهمُّعدولُّبتعديلُّاهللُّورسولهُّهلمُّ،وإمجاعُّاألمةُّعلىُّذلكُّ،يقولُّابنُّأيبُّحامتُّالرازي"ُّ:فأماُّأصحابُّرسولُّاهللُّ
فهمُّالذينُّشهدوا ُّالوحيُّوالتنزيلُّ،وعرفوا ُّالتفسريُّوالتأويلُّ ،وهمُّالذينُّاختارهم ُّاهللُّلصحبة ُّنبيهُّونصرتهُّوإقامة ُّدينهُّوإظهار ُّاحلقُّ،
مرُّوهنىُّوحظرُّ
فرضيهمُّلهُّصحابةُّ،وجعلهمُّلناُّأعالماُّوقدوةُّ،فحفظواُّعنهُّماُّبلغهمُّعنُّاهللُّوماُّسنُّوشرعُّوحكمُّوقضىُّوندبُّوأ ُّ
وأدبُّ،ووعوهُّوأتقنوهُّ،ففقهواُّيفُّالدينُّ،وعلمواُّأمرُّاهللُّوهنيهُّومرادهُّمبعاينةُّرسولُّاهللُّومشاهدمهمُّمنهُّتفسريُّالكتابُّوتأويلهُّ،وتلقفهمُّ
منهُّواستنباطهمُّعنهُّ،فشرفهمُّاهللُّمباُّمنُّعليهمُّوأكرمهمُّبهُّمنُّوضعهُّإياهمُّموضعُّالقدوةُّ،فنفىُّعنهمُّالشكُّوالكذبُّوالغلطُّوالريبةُّ
والغمزُّ،ومساهمُّعدولُّاألمةُّ،فقالُّيفُّحمكمُّكتابه ُّ :وكذلكُّجعلناكمُّأمةُّوسطاُّلتكونواُّشهداءُّعلىُّالناس [ُّ البقرةُّ ]843ُّ:ففسرُّ
النيبُّعنُّاهللُّعزُّذكره ُّقوله ُّوسطاُّ، قالُّ:عدالُّ،فكانواُّعدولُّاألمةُّوأئمةُّاهلدىُّ،وحججُّالدينُّونقلةُّالكتابُّوالسنةُّ،وندبُّاهللُّ
 - 1الوضعُّيفُّاحلديثُّ،دُّ.عمرُّبنُّحسنُّعثمانُّفالتةُّ،مؤسسةُّمناهلُّالعرفانُّ،بريوت8408ُّ،هـ8118ُّ/مُّ) 821ُّ: 822ُّ/8(ُّ،بتصرفُّ .
 - 2السنةُّومكانتهاُّيفُّالتشريع ُّاإلسالميُّ،دُّ.مصطفىُّالسباعيُّ ،دارُّالسالمُّ،القاهرةُّ،ط8422ُّ،3هـ2004ُّ/م ُّ،صُّ 18ُّ: 21بتصرفُّ .
 - 3أصولُّعلمُّاحلديث ُّبنيُّاملنهجُّ واملصطلحُّ،دُّ.أبوُّلبابةُّحسنيُّ،السنةُّالنب ويةُّيفُّكتاباتُّأعداءُّاإلسالمُّ"مناقشتهاُّ والردُّ عليها"ُّ،عمادُّالسيدُّالشربيينُّ )403ُّ/8( ُّ ،
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إىلُّالتمسكُّهبديه مُّواجلريُّعلىُّمنهاجهمُّ.والسلوكُّلسبيلهمُّ،واالقتداءُّهبمُّ،فقالُّ :ويتبعُّغريُّسبيلُّاملؤمننيُّنولهُّماُّتوىل [ُّ النساءُّ:
.)8 ("]885
وقالُّابنُّحجرُّرمحهُّاهللُّيفُّبيانُّحالُّالصحابةُّمنُّالعدالة"ُّ:اتفقُّأهلُّالسنةُّعلىُّأنُّاجلميعُّعدولُّ،ملُّخيالفُّيفُّذلكُّإالُّ
شذوذُّمنُّاملبتدعةُّ.وقدُّذكرُّاخلطيبُّيفُّ"الكفاية"ُّفصالُّنفيساُّيفُّذلكُّ،فقالُّ:عدالةُّالصحابةُّثابتةُّمعلومةُّبتعديلُّاهللُّهلمُّ،وإخبارهُّ
عنُّطهارمهمُّ،واختيارهُّهلمُّيفُّنصُّالقرآن :فمنُّذلكُّقولهُّتعاىل ُّ :كنتمُّخريُّأمةُّأخرجتُّللناس[ُّ آلُّعمرانُّ،]880ُّ:وقولهُّ :لقدُّ
رضي ُّاهلل ُّعن ُّاملؤمنني ُّإذ ُّيبايعونك ُّحتت ُّالشجرة ُّفعلم ُّما ُّيف ُّقلوهبم ُّفأنزل ُّالسكينة ُّعليهم ُّوأثاهبم ُّفتحا ُّقريبا ُّ( [ُّ )81الفتح]ُّ،
وقوله ُّ :والسابقونُّاألولونُّمنُّاملهاجرينُّواألنصارُّوالذينُّاتبعوهمُّبإحسانُّرضيُّاهللُّعنهمُّورضواُّعنه [ُّ التوبةُّ،]800ُّ:وقولهُّ :ياُّ
أيهاُّالنيبُّحسبكُّاهللُّومنُّاتبعكُّمنُّاملؤمننيُّ( [ُّ )44األنفال]ُّ،وقوله ُّ :للفقراءُّاملهاجرينُّالذينُّأخرجواُّمنُّديارهمُّوأمواهلمُّيبتغونُّ
فضالُّمنُّاهللُّورضواناُّوينصرونُّاهللُّورسولهُّأولئكُّهمُّالصادقونُّ( [ُّ )1احلشر] ُّوغريُّذلكُّمنُّآياتُّكثريةُّيكثرُّإيرادهاُّويطولُّذكرهاُّ،
وأحاديثُّشهريةُّيكثرُّتعدا دهاُّ،ومجيعُّذلكُّيقتضيُّالقطعُّبتعديلهمُّ،والُّحيتاجُّأحدُّمنهمُّمعُّتعديلُّاهللُّلهُّإىلُّتعديلُّأحدُّمنُّاخللقُّ،
علىُّأنهُّلوُّملُّيردُّمنُّاهللُّورسولهُّفيهمُّشيءُّمماُّذكرناهُّ،ألوجبتُّاحلالُّاليتُّكانواُّعليهاُّمنُّاهلجرةُّواجلهادُّونصرةُّاإلسالمُّوبذلُّاملهجُّ
األبناءُّ،واملناصحة ُّيف ُّالدينُّوقوة ُّاإلميان ُّواليقني ُّ القطعُّبتعديلهمُّ ،واالعتقاد ُّبنزاهتهمُّ،وأهنم ُّأفضل ُّم ن ُّمجيعُّ
ُّ
واألموالُّوقتل ُّاآلباء ُّو
اخلالفنيُّبعدهمُّ،واملعدلنيُّالذينُّجييئونُّمنُّبعدهمُّ.هذاُّمذهبُّكافةُّالعلماءُّ،ومنُّيعتمدُّقوله.
مثُّروىُّبسندهُّإىلُّأيبُّزرعةُّالرازيُّ،قال"ُّ:إذاُّرأيتُّالرجلُّينتقصُّأحداُّمنُّأصحابُّ رسولُّاهللُّفاعلمُّأنهُّزنديقُّ،وذلكُّأنُّ
الرسولُّعندناُّحقُّوالقرآنُّحقُّ،وإمناُّأدىُّإليناُّهذاُّالقرآنُّوالسننُّأصحابُّرسولُّاهللُّإمناُّيريدونُّأنُّجيرحواُّشهودناُّليبطلواُّالكتابُّ
والسنةُّواجلرح ُّهبمُّأوىلُّ ،وهم ُّزنادقة"(  ُّ )2واألحاديث ُّالواردةُّيف ُّتفضيل ُّالصحابةُّكثريةُّ،ومن ُّأدهلاُّعلى ُّاملقصود ُّقولهُّصلى ُّاهلل ُّعليهُّ
وسلم«ُّ:خريُّالناسُّقرنُّمثُّالذينُّيلوهنمُّمثُّالذينُّيلوهنم»( ُّ، )3وقولهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّ«الُّتسبواُّأصحايبُّ،فوُّ الذيُّنفسيُّبيدهُّ،
لوُّأنُّأحدكمُّأنفقُّمثلُّأحدُّذهباُّماُّأدركُّمدُّأحدهمُّوالُّنصيفه»( ُّ )4وقالُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم «ُّ:النجومُّأمنةُّللسماءُّ،فإذاُّذهبتُّ
النجومُّأتىُّالسماءُّماُّتوعدُّ،وأناُّأمنةُّألصحايبُّفإذاُّذهبتُّأتىُّأصحايبُّماُّيوعدونُّ،وأصحايبُّأمنةُّألميتُّ،فإذاُّذهبُّأصحايبُّأتىُّ
أميتُّماُّيوعدون»( .)5
ثانياّ.تثبت ّالصحابةّفيّالتحمل ّفيّاألداءّ ،ومنهجهمّالحصيف ّفيّحفظّالسنة:
لقدُّبلغتُّحيطةُّأصحابُّرسولُّاهللُّوتثبتهمُّيفُّقبولُّاحلديثُّمبلغاُّعظيماُّ،فليسُّكلُّمنُّيقولُّهلمُّ:قالُّرسولُّاهللُّيقبلونُّ
حديثهُّ،وليسُّهذاُّزهداُّيفُّاحلديثُّالنبويُّوالُّتعطيالُّلهُّ،وإمناُّحمافظةُّعليهُّ،وصيانةُّلهُّ،وهناكُّجمموعةُّمنُّاألخبارُّالصحيحة ُّاليتُّ
تبنيُّإىلُّأيُّمدىُّكانواُّيتثبتونُّيفُّقبولُّاألخبارُّخشيةُّروايةُّحديثُّغريُّصحيح(  ُّ )4والُّنبالغُّإذاُّقلناُّإنُّقواعدُّاحملدثنيُّ،واليتُّمهدفُّ
إىلُّمعرفة ُّالرواة ُّواملروياتُّ،ببيان ُّصفامهم ُّوأحواهلمُّوالطرق ُّاملوصلة ُّإىلُّذلك ُّوتتبعها ُّونقدهاُّ ،وبيانُّما ُّهلا ُّوماُّعليهاُُّّكانت ُّمن ُّحنيُّ
عرفُّالصحابةُّالكرامُّأمهيةُّاحلديثُّومكانته ُّبالنسبةُّإىلُّالتشريعُّعموماُّوخصوصا.
وعليهُّميكنُّالقولُّبأنُّهذهُّالقواعدُّقدُّنشأتُّيفُّوقتُّمبكرُّتزامنُّمعُّبدءُّالروايةُّوالتحملُّواألداءُّ،وقدُّكانتُّلدىُّالصحابةُّ
ماُّميكنُّأنُّنطلقُّعليهُّ"قواعدُّحتديث"ُّأوُّ"أصولُّاحل ديث"؛ُّإذُّإهنمُّوجدواُّتأصيلُّذلكُّيفُّالكتابُّوالسنةُّمنُّاحلثُّعلىُّاملطالبةُّ
1
2
3
4
5
6

 اجلرحُّ والتعديلُّ،ابنُّأيبُّحامتُّالرازيُّ ،دارُّالكتب ُّالعلميةُّ،) 2ُّ/8(ُّ،اآليةُّ )ُّ :ومنُّيشاققُّالرسولُّمنُّبعدُّماُّتبني ُّلهُّاهلدىُّ ويتبع ُّغريُّسبيل ُّاملؤمننيُّن ولهُّماُّتوىلُّ) ُّ الكفايةُّيفُّمعرفةُّأصولُّعلمُّالروايةُّ،اخلطيب ُّالبغدادي ُّ.) 818ُّ، 810ُّ/ 8(ُّ،واألثرُّاملرويُّعنُّأيبُّزرعةُّصُّ .811 صحيحُّالبخاري ُّ(بشرحُّفتحُّالباري)ُّ،كتابُّ:فضائلُّالصحابةُّ،بابُّ:فضائلُّأصحابُّالنيبُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّ،) 5ُّ/ 2(ُّ،رقمُّ(ُّ .)3458 صحيحُّالبخاري ُّ(بشرحُّفتحُّالباري)ُّ،) 25ُّ/2(ُّ،رقمُّ(ُّ.) 3423صحيحُّمسلمُّ(بشرحُّالنووي)ُّ،كتابُّ:فضائلُّالصحابةُّ(ُّ،) 3444ُّ/ 1رقم ُّ(ُّ .)4341 صحيحُّمسلمُّ(بشرحُّالنووي)ُّ،كتابُّ:فضائلُّالصحابةُّ،بابُّ:بيانُّأنُّبقاءُّالنيبُّ أمانُّألصحابهُّ وبقاءُّأصحابهُّأما نُّلألمةُّ،) 3452ُّ/1(ُّ،رقم ُّ(ُّ .)4341 -منُّجهودُّاألمةُّيفُّحفظ ُّالسنةُّ،دُّ.أمحدُّحسنيُّإبراهيمُّ ،مطبعةُّاحلسنيُّاإلسالميةُّ،القاهرةُّ،ط8481ُّ،8هـ8111ُّ/م ُّ،صُّ10ُّ،21بتصرفُّ .
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بالشاهدُّواليمنيُّوالبينةُّوالربهانُّ،ومن ُّمثُّاستخدمواُّمنهجُّالتحري ُّوالتثبتُّوكذلكُّمتحيصُّماُّجييء ُّعنُّالناسُّمنُّاألخبار ُّونقدهاُّ،
وعدمُّقبوهلاُّإالُّببينةُّ،واألمرُّبالدعوةُّوالتبليغُّوالروايةُّواالهتمامُّعند ُّ البالغُّبالسندُّاملتصلُّ،قالُّتعاىل ُّ :قلُّأرأيتمُّماُّتدعونُّمنُّدونُّ
اهلل ُّأرون ُّماذا ُّخلقوا ُّمن ُّاألرض ُّأم ُّهلم ُّشرك ُّيف ُّالسماوات ُّائتون ُّبكتاب ُّمن ُّقبل ُّهذا ُّأو ُّأثارة ُّمن ُّعلم ُّإن ُّكنتم ُّصادقنيُّ
( ]ُّ )4األحقاف].
العلومُّاملدونةُّاملبلورةُّيفُّصورةُّأفكارُّواضحةُّ
ُّ
مماُّيقطعُّبأنُّهلذهُّالقواعدُّبداياتُّمبكرةُّمنذُّعهدُّالنبوةُّ،وإنُّملُّتأخذُّشكل ُّ
ُّفالصحابةُّ
ُّ
حمددةُّ،بلُّكانتُّأشبهُّباملشورةُّواستطالعُّالرأيُّ،بقصدُّالتثبتُّوالتوثيقُّواالطمئنانُّالقليبُّمتشياُّمعُّمقتضياتُّالوقتُّوظروفه،
كلهمُّعدول(  ُّ)8فطاملاُّأنُّمقصدُّهذهُّالقواعدُّاألمسىُّهوُّالسنةُّ،فالُّبدُّوأنُّتكونُّهذهُّالقواعدُّسباقةُّباإلعالنُّعنُّنفسهاُّ،والكشفُّ
عنُّغايةُّوجودهاُّ،كيُّيتمُّ التعاملُّمعُّالسنةُّعلىُّأساسُّمنها ُّ،ومنُّمثُّفإنُّالصحابةُّالكرامُّقدُّمهدواُّالطريقُّخبصوصهاُّ،فسارُّالعلماءُّ
بعدهمُّيفُّالطريقُّاملمهدُّ.فقدُّوضعواُّللروايةُّقواننيُّ،منها:
 إحجامُّكثريُّمنُّالصحابةُّبلُّمنُّأعالمهمُّعنُّاإلكثارُّ منُّالروايةُّ،وماُّذلكُّإالُّألنُّاحلديثُّعنُّرسولُّاهللُّشديد.
 التشددُّيفُّقبولُّاألخبارُّلدرجةُّطلبُّاليمنيُّوالبينةُّ،فسنواُّبذلكُّللناس ُّسنةُّالتثبت.
 ظهورُّبعضُّاملصطلحاتُّاحلديثيةُّخاصةُّماُّيتعلقُّباجلرحُّوالتعديلُّ،بلُّلقدُّاعتربُّاحلاكمُّالنيسابوريُّزعماءُّالطبقةُّاألوىلُّ
منُّطبق اتُّاجلرح ُّوالتعديلُّ:أباُّبكر ُّوعمرُّوزيدُّبنُّثابتُّوقالُّ:إهنمُّقدُّجرحواُّوعدلواُّ،وحبثواُّعنُّصحةُّالرواياتُّوسقيمها.
 استدراكُّبعضُّالصحابةُّعلىُّبعضُّ،وردُّبعضهمُّأوهامُّبعضُّ،والُّيقللُّهذاُّمنُّشأهنمُّ،والُّيعدُّمهمةُّألحدهم؛ُّألهنمُّ
ماُّكان ُّبعضهمُّيكذبُّبعضا.
ومنُّمثُّفإنناُّنقررُّأنُّال قرنُّاألولُّيعدُّبدايةُّالتكوينُّالرمسيُّلقواعدُّاحملدثني( )2
إنُّالقواعدُّاليتُّوضعهاُّصحابةُّرسولُّاهللُّللذودُّعنُّسنةُّنبيهمُّومحايتهاُّمنُّالوضعُّ،واليتُّتدلُّعليهاُّهذهُّ األخبارُّاليتُّجاءتُّ
عنهمُّبذلكُّ لتدلُّداللةُّقاطعةُّعلىُّعنايتهمُّالفائقةُّحبديثُّرسولُّاهللُّوتثبتهمُّيفُّروايتهُّوقبوهلاُّمنُّاآلخرُّ،وسدهمُّكلُّطريقُّمنُّالطرقُّ
اليتُّمنُّاملمكنُّأنُّتؤديُّإىلُّوضعُّحديثُّونسبتهُّإىلُّرسولُّاهللُّفضالُّعنُّأنُّيكونواُّهمُّاملتخرصنيُّبذلكُّ،كلُّهذاُّواضحُّمباُّالُّيدعُّ
صحيحُّمنُّالسقيمُّ،
ُّ
جماالُّملدعُّأنُّيزعمُّأنُّاألحاديثُّقدُّوضعُّبعضهاُّواختلطُّبالصحيحُّوملُّيستطيعواُّمتييزُّاملقبولُّمنهاُّمنُّاملردودُّ،وال
كيفُّذلكُّوهمُّالذينُّعاشروا ُّالرسولُّوصحبوهُّنيفاُّوعشرينُّعاما ُّقبلُّاهلجرةُّوبعدهاُّ،وحفظواُّعنه ُّمجيعُّأقوالهُّوأفعالهُّ،حىت ُّنقلوهاُّ
إىلُّالتابعنيُّنقية ُّخالصةُّمن ُّأيةُّشائبةُّ ،ومنُّادعى ُّأنُّمثة ُّأحاديثُّقدُّمرت ُّعليهمُّدون ُّمتييزهاُّفليأتنا ُّباملثالُّوبالشاهد ُّوماُّيدلل ُّبهُّ
علىُّذلكُّ،وإالُّكانُّمتبعاُّللوهمُّواحلدسُّوالقولُّاجلزافُّبلُّوالتخرصُّ،وماُّيغينُّذلكُّمنُّاحلقُّشيئا.
ثالثاّ.اقتدارّمنهجّالمسلمين ّعلىّتحقيق ّاألخبارّوتمييز ّصحيحهاّمنّغيره:
إنُّالسبلُّاملتخذةُّعندُّاملسلمني ُّلتحقيقُّاخلربُّتنفيُّأن ُّيكونُّمثةُّأيةُّصعوبة ُّلتمييزُّالصحيحُّمنُّغريه؛ُّألن ه ُّ"إذاُّكان ُّإدراكُّ
احلقيقةُّعلىُّماُّهيُّعليهُّيفُّالواقع ُّعلماُّ،كماُّيقولونُّ،فإنُّاملنهجُّاملتخذُّإىلُّذلكُّاإلدراكُّينبغيُّبالُّريبُّأنُّيكونُّهوُّاآلخرُّعلماُّ،
أيُّينبغيُّأنُّالُّتكونُّخطواتُّهذاُّاملنهجُّيفُّحقيقتهُّإالُّجمموعةُّإدراكاتُّصادقةُّمنُّشأهناُّأنُّتكشفُّاللثامُّعنُّاحلقيقةُّاملبحوثُّ
عنها.

 - 1التأصيلُّالشرعيُّلق واعدُّاحملدثنيُّ،دُّ.عبدُّاهللُّشعبانُّ،دارُّالسالمُّ،القاهرة ُّ،ط8424ُّ،8هـ2005ُّ/مُّ،صُّ 84بتصرفُّ .
 - 2التأصيلُّالشرعيُّلق واعدُّاحملدثنيُّ،دُّ.عبدُّاهللُّشعبانُّ،دارُّالسالمُّ،القاهرةُّ،ط8424ُّ،8هـ2005ُّ/مُّ،صُّ20ُّ:83بتصرفُّ .
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ذلكُّألنُّالعلمُّالُّيتولدُّإالُّعنُّعلمُّمثلهُّ،وماُّكانُّللظنُّأنُّيصلحُّسبيالُّإىلُّالعلمُّحبالُّ،وإالُّألمكنُّملقدمتنيُّظنيتني ُّأنُّ
تأتياُّبنتيجةُّيقينيةُّ،وهوُّمنُّأجلىُّصورُّاحملاالت"(  ُّ)8وملاُّكانُّالدينُّهوُّالدافعُّالوحيدُّللمسلمنيُّإىلُّتكوينُّمنهجُّعلميُّدقيقُّللبحثُّ
عنُّاحلقيقةُّ ،وذلك ُّ يفُّنصوصُّكثرية ُّفيها ُّاحلثُّعلى ُّاملطالبة ُّبالشاهدُّ ،واليمنيُّ،والبينةُّ ،والربهانُّ ،ومنُّمث ُّاستخدام ُّمنهج ُّالتحريُّ
والتثبتُّ،ومتحيصُّماُّجييءُّعنُّالناسُّمن ُّاألخبارُّونقدهاُّ،وعدمُّقبوهلاُّإالُّببينةُّ،ورد ُّخربُّالفاسقُّوالكاذبُّوالكافرُّمنُّباب ُّأوىلُّ،
وتسويةُّالقرآنُّيفُّالعاقبةُّوسوءُّاملصري ُّبنيُّالكاذبُّوالكافرُّ،واالهتمامُّعندُّالبالغُّبالسندُّاملتصل( ُّ)2ملاُّكانُّهذاُّهوُّالدافعُّ،كانُّاملنهجُّ
املتبعُّمنهجاُّعلمياُّدقيقاُّملُّيعرفُّلهُّمثيلُّمنُّقبلُّ،فهوُّمنهجُّسليمُّصافُّالُّتشوبهُّشائبةُّ،والُّيتسربُّإليهُّخطأُّأوُّمظنتهُُّّ -بفضلُّ
اهللُّربُّالعاملني.
ّّّّّويتلخصّهذا ّالمنهجّعند ّ علماء ّالمسلمينّفي ّقاعدة ّجليلةّكبرىّ،لم ّيعرف ّمثلهاّعند ّغيرهمّ ،وهيّقولهم :إ نّكنتّ
ناقالّفالصحةّ،أوّمدعياّفالدليل:
وبناءُّعلىُّذلك ُّفماُّهو ُّالسبيلُّالعلمي ُّالذيُّوضعه ُّعلماءُّاإلسالمُّلتحقيق ُّالنسبةُّبني ُّاخلربُّومصدره؟ ُّ(وبعيداُّعن ُّشطرُّ
القاعدةُّالثانُّ،فليسُّهذاُّمقامُّاحلديثُّع نه)ُّنقولُّ:إنُّالسبلُّاملتخذةُّلتحقيقُّاخلربُّعندُّاملسلمنيُّتنهضُّهباُّفنونُّعديدةُّخاصةُّهبمُّ
ملُّيعثرُّعليهاُّالتاريخ ُّإالُّيفُّاملكتبة ُّاإلسالميةُّ،مثلُّفن ُّمصطلحُّاحلديثُّ،وفن ُّاجلرحُّوالتعديلُّ،وتراجم ُّالرجالُّ،وتلتقيُّهذه ُّالفنونُّ
علىُّوضعُّميزانُّدقيقُّيتضحُّفيهُّاخلربُّالصحيحُّمنُّغريهُّوال فرقُّبنيُّاخلربُّالصحيحُّالذيُّيورثُّاليقنيُّوالذيُّيورثُّالظن.
فاخلربُّيرقى ُّإ ىل ُّأوىل ُّدرجات ُّالصحة ُّعندما ُّيثبت ُّلدى ُّالتحريُّوالبحث ُّ أن ُّسلسلة ُّالسند ُّمتصلة ُّمن ُّصاحب ُّهذا ُّاخلربُّ
ومصدرهُّ،بنقلُّالعدلُّالضابطُّعنُّمثلهُّإىلُّهنايتهُّاليتُّانبثقُّمنهاُّدونُّأنُّحيتويُّاخلربُّعلىُّشذوذُّيفُّجوهرهُّأو ُّعلةُّيفُّروايتهُّ،فإنُّتداىنُّ
اخلربُّعنُّهذهُّالرتبةُّ،بأنُّسقطتُّحلقةُّمنُّسلسلةُّالروايةُّبسببُّاجلهلُّبهُّأوُّعدمُّالوثوقُّبعدالتهُّ،أوُّعدمُّاليقنيُّحبفظهُّوضبطهُّ،أوُّ
بأنُّكانُّمنتُّاخلربُّشاذا ُّبالنسبةُّإىلُّاملقبولُّمنُّغريهُّ،فهوُّغريُّصحيح.
اكُّاليقيينُّ...فإذاُّكانتُّالسلسلةُّاليتُّتوفرتُّ
ُّ
ولكنُّالصحيحُّنفسهُّيرقىُّيفُّدرجاتُّمتفاوتةُّ،تبدأُّ منُّالظنُّالقويُّإىلُّاإلدر
فيهاُّمقوماتُّالصحةُّمكونةُّمنُّآحادُّالرواةُّالذينُّينتقل ُّاخلربُّبينهمُّ،فهوُّالُّيعدوُّأنُّيكونُّخرباُّظنيا ُّيفُّحكمُّالعقلُّ،وإذاُّكانتُّ
حلقات ُّالسلسلةُّمكونةُّمنُّراوينيُّأوُّثالثةُّرواةُّ،فهوُّالُّيزالُّخرباُّظنياُّ،ولكن هُّظنُّقويُّيدانُّاليقني.
أماُّإذاُّغدتُّكلُّحلقةُّمنُّاحللقاتُّ،منُّالكثرةُّ،مجوعاُّيطمئنُّالعقلُّإىلُّأهناُّالُّتتواطأُّعلىُّالكذبُّ،فإنُّاخلربُّاملرويُّيكتسبُّ
عندئذُّصفةُّاليقنيُّ،وهوُّماُّيسمىُّباخلرب ُّاملتواتر ُّ،ويسألُّالسائلُّفيقولُّ:فمنُّأين ُّللباحثُّأنُّيعلمُّشروطُّاخلربُّالصحيح؟ ُّولنفرضُّ
أنهُّ مسعُّسلسلة ُّالروايةُّ،فكيفُّيستطيعُّأنُّيعلمُّاتصالُّهؤالءُّببعضهمُّ،وأهنمُّمجيعاُّثقاتُّعدولُّضابطون؟!
واجلوابُّ :إنُّعلمُّاجلرحُّوالتعديلُّوتراجمُّالرجالُّإمناُّوجدُّتذليالُّلسبيلُّهذاُّالبحثُّ،وتيسرياُّلالطالعُّعلىُّ الواقعُّالذيُّينبغيُّ
الوقوفُّعليه ُّ،وهكذاُّ،فقدُّتكونتُّيفُّمكتبتناُّاإلسالمي ةُّقواميسُّمنُّنوعُّخمتلفُّ...قواميسُّلضبطُّاألشخاصُّوالرجالُّ،تقفُّمنهاُّ
علىُّاجملروحني ُّوالضعفاءُّواملتوكنيُّبالسهولةُّذامهاُّاليتُّتقفُّهباُّعلىُّضبطُّالكلمةُّوتقوميهاُّيفُّقواميسُّاللغةُّومعامجها ُّاملعروفة.
ففيُّمكتبتناُّاإلسالمية ُّمؤلفاتُّكثرية ُّتستعرضُّمعجم ُّالرجالُّالذينُّوردت ُّأمساؤهم ُّيف ُّأيُّسندُّمن ُّاألسانيدُّ،تستطيع ُّأنُّ
تقفُّفيهاُّعلىُّترمجةُّمنُّتشاءُّمنهمُّجرحاُّوتعديالُّ،وأنُّتضبطُّالزمنُّالذيُّعاشُّفيهُّ،لتعلمُّبذلكُّمعاصريهُّالذينُّأمكنهُّأن ُّيلتقيُّ
هبمُّ،والغريبُّأنُّهؤالءُّاألئمةُّالذينُّعكفواُّعلىُّمجعُّتراجمُّالرجالُّ ُّ-وهمُّأئمةُّثقاتُّيعتربُّكلُّمنهمُّمرجعاُّيفُّهذاُّالشأنُّ ُّ-ملُّيبالواُّ

- 1كربىُّاليقينيا ت ُّالك ونيةُّ،دُّ.حممدُّسعيدُّرمضانُّالبوطيُّ،دارُّالفكرُّاملعاصرُّ،بريوتُّ،ط8424ُّ، 25هـ2005ُّ/مُّ،صُّ .38
 - 2انظرُّ:التأصيلُّالشرعيُّلق واعدُّاحملدثنيُّ،دُّ.عبدُّاهللُّشعبانُّ،دارُّالسالمُّ،القاهرةُّ،ط8424ُّ،8هـ2005ُّ/مُّ،صُّ .81ُّ: 84
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يفُّسبيلُّالبحث ُّعنُّاحلقيقة ُّواحتامُّامليزان ُّالعلميُّأنُّال ُّيشوبهُّأي ُّفسادُّ،أن ُّيضعواُّالنقاطُّعلى ُّحروفهاُّيف ُّوصفُّالرجال ُّوصفاُّ
دقيقاُّسواءُّانتهىُّباجلرح ُّوالتحذيرُّمنهمُّ،أمُّالتعديلُّوالتوثيقُّهلم.
كماُّقدُّتكون ُّيفُّمكتبتناُّفن ُّخاصُّهبذاُّالشأنُّ ،وهوُّماُّيسمى ُّبفنُّمصطلحُّاحلديثُّ ،وقدُّضمُّهذا ُّالفنُّكل ُّاملقوماتُّ
املختلفةُّللتحقيقُّيفُّالنقلُّواألخبارُّ،طبقُّمنهجُّعلميُّفريد(  ُّ )8فهلُّعرفتُّالبشريةُّمنهجاُّأدقُّوأعمقُّوأكملُّمنُّهذاُّاملنهج؟ُّوهلُّ
يظنُّظانُّبعدُّذلكُّأنُّهذاُّاملنهجُّينفلتُّمنهُّشيءُّدونُّأنُّيفحصُّوميحص؟!
لقدُّمتيزُّاملسلمونُّمبنهجُّيفُّنقلُّالرواياتُّواآلثارُّونقدهاُّالُّيوجدُّعندُّغريهمُّمنُّاألممُّ،حيثُّيعتمدُّهذاُّاملنهجُّعلىُّاإلسنادُّ،
الذيُّيعينُّتلقيُّاخلربُّمنُّراوُّينقلهُّعمنُّفوقهُّوهكذاُّحىتُّنصلُّإىلُّأولُّاإلسنادُّ،بشرطُّتوفرُّالعدالةُّوالضبطُّيفُّكلُّراوُّ،قالُّاحلافظُّ
أبوُّحامتُّالرازيُّوكانُّيفُّجملس"ُّ :ملُّيكنُّيفُّأمةُّمنُّاألمم ُّم نذُّخلقُّاهللُّآدمُّأمناءُّحيفظون ُّآثارُّنبيهمُّوأنسابُّسلفهمُّإالُّيف ُّهذهُّ
األمةُّ،فقالُّلهُّرجلُّ:ياُّأباُّحامتُّ،رمباُّروواُّحديثاُّالُّأصلُّلهُّوالُّيصحُّ،فقالُّأبوُّحامتُّ:علماؤهمُّيعرفون ُّ الصحيحُّوالسقيمُّ،فروايتهمُّ
ذلكُّأيُّاحلديثُّالواهيُّ للمعرفةُّ،ليتبنيُّملنُّبعدهمُّأهنمُّميزواُّاآلثارُّوحفظوها"ُّ.ومنُّمثُّفالُّتفومهمُّبفضلُّاهلل ُُّّزلةُّيفُّكلمةُّفماُّفوقهاُّ
يفُّشيءُّمنُّالنقلُّإنُّوقعتُّألحدهمُّ،والُّميكنُّلفاسقُّأنُّيقحمُّكلمةُّموضوعةُّ،وهللُّتعاىل ُّالشكر( .)2
ُّوضوابطُّ
ُّجترحيا ُّوتعديال ُّوردا ُّوقبوالُّ ...ورمسوا ُّيف ُّشأن ُّالرواة ُّقواعد ُّ
علم ُّمما ُّأسلفنا ُّأن ُّاحملدثني ُّاجلهابذة ُّقاموا ُّبالنقد ُّللرواة ُّ
مدهشةُّ،تبارتُّفيهاُّاألذهان ُّاملرهفةُّالدقيقةُّالالمعةُّ،والقرائح ُّاملشرقةُّالتقيةُّالصاحلةُّ ،فجاءتُّعلىُّأحسنُّما ُّيرامُّ،وأدقُّما ُّينبغيُّ،
وأوىفُّماُّتكون.
ولقدُّأقامواُّأساساُّآخرُّيفُّكشفُّاحلديثُّالصحيحُّمنُّاملزيفُّ،والقويُّمنُّالضعيفُّ،الُّيقلُّأمهية ُّعنُّاألساسُّالساب قُّنقدُّ
الرواة ُّ والُّيستغينُّعنه ُّيفُّبعضُّاألحيانُّ ،بلُّقدُّيكون ُّهوُّالفيصلُّيفُّاألمرُّ ،وهذاُّاألساسُّهو ُّماُّيسمونهُّ:نقد ُّ املنتُّ،أوُّسرب ُّمنتُّ
احلديثُّومعناه ُّ،وهذاُّاملنهجُّالنقديُّ(سربُّاملنت)ُّالذيُّأسسُّمنُّأولُّعهدُّالصحابةُّرضيُّاهللُّعنهم( ُّ )3قدُّقررهُّاحمل دثونُّوالتزموهُّلقبولُّ
احلديثُّ التزاماُّتاما؛ُّفاشتطواُّيفُّتعريفُّ(احلديثُّالصحيح)ُّسالمةُّمتنهُّمنُّالشذوذُّوالعلةُّ،واعتمدواُّيفُّردُّاحلديثُّاملوضوعُّالقرائنُّ
الدالةُّعلىُّوضعهُّمنُّالكتابُّوالسنةُّ،أوُّكونهُّخمالفاُّ لإلمجاعُّأوُّالعقلُّأوُّاحلسُّأوُّاملشاهدةُّأوُّالواقعُّالتارخييُّ.وكلُّهذاُّقائمُّعلىُّ
نقدُّمنتُّاحلديث.
ومنُّمناذجُّذلكُّحديثُّ« ولدُّالزناُّ،الُّيدخلُّاجلنةُّإىلُّسبعةُّأبناء»ُّخمالفُّلقولهُّتعاىلُّ :والُّتزرُّوازرةُّوزرُّأخرى(ُّ فاطرُّ:
إذاُّحدثتمُّعينُّحبديثُّيوافقُّاحلقُّ،فخذواُّبهُّ،حدثتُّبهُّأمُّملُّأحدث»ُّيعارض ُّاحلديثُّ
ُّ
ُّ )81فهوُّموضوعُّبسربُّمتنهُّ،وحديثُّ«
املتواترُّالذيُّيقول «ُّ:منُّكذبُّعلي ُّمتعمداُّفليتبوأُّمقعده ُّمنُّالنار»( ُّ )4و ُّ« منُّيقلُّعلي ُّماُّملُّأقل ُّفليتبوأُّمقعدهُّمن ُّالنار»( ُّ،)5
وحديث«ُّ:منُّولدُّلهُّولدُّفسماهُّحممداُّ،كانُّهوُّومولودهُّيفُّاجلنة»ُّواحلديثُّالقدسي «ُّ:آليتُّعلىُّنفسيُّأنُّالُّأدخلُّالنارُّمنُّامسهُّ
حممدُّأوُّأمحد»ُّ كالمهاُّكذبُّمكشوفُّالبطالن؛ُّألهنماُّيعارضانُّالقواعدُّالقطعيةُّاملقررةُّيفُّالكتابُّوالسنةُّ،منُّأنُّالنجاةُّإمناُّتكونُّ
باألعمالُّالصاحلةُّ،الُّجمردُّاألمساءُّواأللقاب.
وهذ اُّاملنهجُّسرب ُّاملنتُّ ينفعُّمع ُّفقدُّاإلسنادُّللحديثُّ ،ومعُّوجودُّاإلسنادُّ ،فقدُّيكونُّهو ُّالطريقُّاملفضيةُّإىلُّكشف ُّاخلربُّ
املكذوبُّ،ألنهُّقدُّركبُّعليهُّإسنادُّكلُّرجالهُّثقاتُّ،وأحكمُّاملركبُّالكذابُّالكذبُّيفُّاختيارُّالراويُّوشيخهُّومنُّفوقهُّ،حبيثُّالُّ
1
2
3
4
5

 كربىُّاليقينيات ُّالك ونيةُّ،دُّ.حممدُّسعيدُّرمضانُّالبوطيُّ،دارُّالفكرُّاملعاصرُّ،بريوتُّ،ط8424ُّ، 25هـ2005ُّ/مُّ،صُّ32ُّ:32بتصرف. انظرُّ:املختصرُّالقوميُّيفُّدالئلُّنبوةُّالرسولُّالكرميُّ،د ُّ.وليدُّعبدُّاجلابر ُّأمحدُّنورُّاهللُّ،دارُّالصفاُّ واملروةُّ،مصرُّ،ط2004ُّ،8مُّ،صُّ 822ُّ،824بتصرفُّ . منُّذلكُّماُّاستدركته ُّعائشةُّعلىُّالصحابةُّوقدُّمجعُّاإلمامُّبدرُّالدينُّالزركشيُّهذهُّاالستدراكات ُّيفُّكتابُّأمساهُّ"اإلجابةُّإليراد ُّماُّاستدركتهُّعائشةُّعلىُّالصحابة"ُّ . صحيحُّالبخاري ُّ(بشرحُّفتحُّالباري)ُّ،) 244ُّ/8(ُّ،رقمُّ(ُّ.) 880صحيحُّمسلمُّ(بشرحُّالنووي)ُّ،تغليظ ُّالكذبُّعلىُّرسولُّاهلل ُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّ .)841ُّ/8(ُّ، -صحيحُّالبخاري ُّ(بشرحُّفتحُّالباري)ُّ،كتابُّ:العلمُّ،بابُّ:إمثُّمنُّكذبُّعلىُّالنيبُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّ،) 243ُّ/ 8(ُّ،رقمُّ(ُّ .)801
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ينكرُّإسنادُّاحلديثُّإليهمُّ،منُّجهةُّطبقاتُّرجال هُّوروايةُّالشيخُّوالتلميذُّلذلكُّاحلديثُّ،فحينئذُّيلجأُّالناقدُّإىلُّسربُّاملنتُّ،فيكشفُّ
بهُّكذبُّاحلديثُّوتركيبُّالسندُّعليهُّ،ويتضحُّالبطالنُّفيه؛ُّألنهُّجرتُّسنةُّاهللُّيفُّخلقهُّأنُّكلُّباطلُّيكونُّمعهُّدليلُّبطالنهُّ،يدركهُّ
منُّيدركهُّ،وجيهلهُّمنُّجيهله.
وللجهابذة ُّاحملدثني ُّيف ُّهذا ُّاملضمار ُّا لعجائب ُّاملدهشات ُّوالنفائس ُّالغالياتُّ ،ومن ُّذلك ُّقصة ُّفداء ُّالنيب ُّسلمان ُّالفارسيُّ
وشهادةُّعددُّمنُّالصحابةُّعلىُّذلكُّ،وكتابةُّعليُّهذاُّالفداءُّبتاريخُّ:يومُّاإلثننيُّيفُّمجادىُّاألوىلُّمنُّسنةُّمهاجرُّحممدُّبنُّعبدُّاهللُّ
صلىُّاهللُّعليهُّوسلم ُّ،فهذهُّالروايةُّقدُّكذهباُّاخلطيبُّالبغداديُّ،فقال" ُّ:يفُّهذاُّاحلديثُّنظرُّ،وذلكُّأنُّأولُّمشاهدُّسلمانُّمعُّرسولُّ
اهللُّ غزوةُّاخلندق؛ُّوكانتُّيفُّالسنةُّاخلامسةُّمنُّاهلجرةُّ،ولوُّكانُّخيلصُّسلمانُّمنُّالرقُّيفُّالسنةُّاألوىلُّمنُّاهلجرةُّملُّيفتهُّشيءُّمنُّ
املغازيُّمعُّرسولُّاهللُّوأيضا ُّفإنُّالتاريخُّباهلجرة ُّملُّيكنُّيفُّعهدُّرسولُّاهللُّوأولُّمنُّأرخُّهباُّعمرُّبنُّاخلطابُّيفُّخالفته( .)8
ومماُّيدلُّعلىُّنقدهمُّاملنتُّأيضاُّماُّحدثُّأنُّبعضُّاليهودُّأظهرواُّكتاباُّ،وادعواُّأنهُّكتابُّرسولُّاهللُّبإسقاطُّاجلزيةُّعنُّأهلُّ
خيربُّ،وفيهُّشهادةُّبعضُّالصحابةُّوذكرواُّأنهُّخطُّعليُّرضيُّاهللُّعنه ُّ،وعندماُّعرضوهُّعلىُّاخلطيبُّالبغداديُّأنكرهُّ،وقالُّ:هذاُّمُّزور!ُّ
فقيلُّلهُّ:منُّأينُّلكُّهذا؟ُّقالُّ:فيهُّشهادةُّمعاويةُّ،وهوُّإمناُّأسلمُّعامُّالفتحُّسنةُّمثانُّمنُّاهلجرةُّ،وفتحُّخيربُّكانُّيفُّسنةُّسبعُّ،وملُّ
يكنُّمعاويةُّمسلماُّآنذاكُّ ،والُّحضرُّما ُّجرىُّيفُّخيربُّ ،وفيهُّشهادةُّسعد ُّبنُّمعاذُّ،وهو ُّقدُّماتُّقبل ُّخيربُّبسنتني( ُّ )2ولقد ُّسبقُّ
اخلطيبُّالبغداديُّإىلُّكشفُّكذبُّهذاُّالكتابُّوتزويرهُّاإلمامُّ"ابنُّجريرُّالطربي"ُّ،كماُّحكىُّذلكُّ"ابنُّكثري"ُّيفُّالبدايةُّوالنهاية( )3
ُّ
وبعد؛ُّفليسُّملدعُّأنُّيقولُّباختالطُّصحيحُّالسنةُّبغريهُّ،ولوُّكانتُّظاهرةُّالوضعُّيفُّاحلديثُّقدُّغفلُّعنهاُّعلماءُّاألمةُّمنُّ
حمدثنيُّومفسرين ُّوأصوليني ُّوفقهاءُّ،ومل ُّيكتشفها ُّإالُّم نكرو ُّالسنة ُّاملعاصرونُّ،لكان ُّهلم ُّحقُّيف ُّتروجيها ُّواالستنادُّإليها ُّيف ُّإنكارهمُّ
للسنةُّ،وملاُّاستطاعُّأحدُّالوقوفُّأمامهمُّفيماُّيقولونُّ،ولكنُّلسوءُّحظهمُّوفضحُّأمرهمُّوتسجيلُّاخلزيُّعليهمُّأنُّعلماءُّاألمةُّمنذُّ
اُّإىلُّوجودُّهذهُّاآلفةُّ،وحاصروهاُّمنُّكلُّجهةُّ،وأبطلواُّمفعوهلاُّمتاماُّحنيُّكانُّمنكروُّ
ُّ
البدءُّالواسعُّيفُّتدوينُّاحلديثُّومجعهُّقدُّفطنو
السنةُّذراتُّيفُّعاملُّالغيبُّ،ليسُّهلمُّوجودُّإالُّيفُّعلمُّاهللُّاحمليطُّ،الذيُّالُّيعزبُّعنهُّشيءُّيفُّاألرضُّوالُّيفُّالسماءُّ،وصدقُّرسولناُّ
الكرميُّحني ُّقال «ُّ:إذاُّملُّتستحُّفاصنعُّماُّشئت»( .)4
فهذهُّسنةُّالنيبُّمستقرةُّيفُّبطونُّالكتبُّامل عتمدةُّمنُّعلماءُّاألمةُّالثقاتُّمميزاُّصحيحهاُّمنُّضعيفهاُّ،وهؤالءُّأهلُّاالختصاصُّ
يفُّعلمُّاحلديثُّقدُّألفواُّمؤلفاتُّكثريةُّيفُّاملوضوعُّمنُّاحلديثُّ،وهلمُّيفُّالتأليفُّيفُّاملوضوعاتُّطريقان :األوىلُّ :طريقةُّالذينُّترمجواُّ
للوضاعنيُّوالكذابنيُّوالضعفاءُّ،ومنهمُّ:البخاريُّ،واجلوزجانُّ،وابنُّعديُّ،والنسائيُّ،والعقيليُّ،والدارقطينُّ،وغريهمُّكثريُّ،وه ذهُّطريقةُّ
األقدمنيُّمنُّاحملدثنيُّيفُّاألغلبُّ،وهمُّإذُّيتمجونُّهلؤالءُّيذكرونُّيفُّترامجهمُّماُّوضعوهُّمنُّاألحاديث ُّ،الثانيةُّ :الذين ُّخصواُّاألحاديثُّ
املوضوعةُّبالتأليفُّ،كابنُّاجلوزيُّ،والسيوطيُّ،وعليُّالقاريُّ،وأمثاهلمُّ،وهؤالءُّ أوردواُّالضعيفُّواملوضوعُّيفُّمؤلفامهمُّ،ومنه مُّمنُّأفردُّ
املوضوعُّبالتأليفُّ،وبعضهمُّأفردُّباباُّواحداُّبالتأليف( ُّ،)5فعلماءُّالسنة ُّ ملُّيكتفواُّجبمعُّاألحاديثُّاملقبولةُّ،ولوُّفعلواُّالستسيغ ُّذلكُّ
منهمُّ،باعتبار ُّأنُّما ُّعدا ُّاملقبول ُّ مردودُّ ،لكنهمُّمل ُّيفعلوا؛ ُّفقدُّألفوا ُّيفُّاألحاديث ُّاملردودة ُّمصرحنيُّببيان ُّحاهلاُّ،حىت ُّيقف ُّاملسلمُّ
عليها ُّوقوفُّالواثقُّاملطمئنُّاملتيقن.
ومنُّمثُّفالُّيصحُّأنُّيقالُّ:إنُّالسنةُّاختلطُّفيهاُّالصحيحُّباملوضوعُّ،ولكنُّيقالُّ:إنُّالسنةُّهلاُّكتبهاُّاملشتملةُّعلىُّاألحاديثُّ
الصحيحةُّواملقبولة ُّ،كصحيحيُّالبخاريُّومسلمُّ،واملوطأُّ،وكتبُّالسننُّاألربعةُّ،وصحيحُّابنُّحبانُّ،وصحيحُّابنُّخزميةُّ،وكتبُّاملسانيدُّ
1
2
3
4
5

تاريخ ُّبغدادُّ،اخلطيب ُّالبغداديُّ،دارُّالكتب ُّالعلميةُّ،بريوتُّ،دُّ.تُّ .)820ُّ/8(ُّ،تذكرةُّاحلفاظُّ،الذهيبُّ،دارُّالكتب ُّالعلميةُّ،بريوتُّ،دُّ.تُّ .)8848ُّ/3(ُّ،انظرُّ:حملاتُّمنُّتاريخ ُّال سنةُّوعلومُّاحلديثُّ،عبدُّالفتاحُّأبوُّغدةُّ،مكتبُّاملطبوعاتُّاإلسالميةُّ،دمشقُّ،ط8421ُّ، 5هـ2001ُّ/مُّ،صُّ . 828ُّ : 845 صحيحُّ:أخرجه ُّأبوُّداودُّرقمُّ(ُّ.) 4212وصححهُّاأللبانُّ(ُّ. ،) 4212الشبهاتُّالثالثونُّاملثارة ُّإلنكارُّالسنةُّالنب ويةُّ،دُّ.عبدُّالعظيمُّاملطعينُُّّ ،صُّ .820ُّ،841-الوضعُّيفُّاحل ديث ُّالنبويُّ،دُّ.عمرُّسليمانُّعبدُّاهللُّاألشقرُّ،دارُّالنفائسُّ ،األردنُّ،ط8424ُّ،8هـ2004ُّ/مُّ،صُّ .840
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السنّـ ـ ـةّالنبـ ـ ـويةّوحيّرب ـ ـ ـانيّ،منـ ـ ـاقشةّلدعاوىّأع ـ ـ ـداءّالس ـ ـ ـنـةّال ـ ـنـ ـبـويـةّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّإعدادّ:محـ ـ ـ ـ ـ ــمدّأحم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدّص ـ ـ ـ ــبرة

وغريها(  ُّ )8وهناكُّكتب ُّاألحاديثُّاملوضوعةُّ،مثلُّكتابُّ"املوضوعات"ُّأليبُّسعيدُّحممد ُّبنُّعليُّاألصبهانُّ،وكتابُّ"تذكرة ُّاحلفاظ"ُّ
حملمدُّبنُّطاهرُّبنُّعليُّالقيسرانُّ،وكتابُّ"الذ خريةُّيف ُّاألحاديثُّالضعيفةُّواملوضوعة"ُّالبنُّطاهرُّالقيسرانُّأيضاُّ،وكتاب ُّ"األباطيلُّ
واملناكريُّوالصحاحُّواملشاهري"ُّللحافظُّأيبُّعبدُّاهللُّاحلسنيُّبنُّإبراهيمُّاجلوزقانُّاهلمذانُّ،وكتابُّ"املوضوعات"ُّالبنُّاجلوزيُّ ،وكتابُّ
"العللُّاملتناهيةُّيفُّاألحاديثُّالواهية"ُّالبنُّاجلوزيُّ،وكت ابُّ"تنزيهُّالشريعةُّاملرفوعةُّعنُّاألخبارُّالشنيعةُّاملوضوعة"ُّالبنُّعراقُّ،وكتابُّ
"تذكرةُّاملوضوعات"ُّللفتينُّ،وكتابُّ"الفوائدُّاجملموعةُّيفُّاألحاديث ُّاملوضوعة"ُّللشوكانُّ ،وغريهاُّكثريُّمنُّكتبُّاملوضوعات( .)2
ُّالُّمراءُّيفُّوجودُّ أحاديثُّكثريةُّموضوعةُّمنُّقبلُّالكذابنيُّوالوضاعنيُّالذينُّلفقواُّأقواالُّ،ونسبوهاُّإىلُّرسولُّاهللُّولكنُّاألمرُّ
ملُّيكنُّهبذهُّالبساطةُّاليت ُّختيلهاُّهؤالءُّ،وحاولواُّأن ُّيثريواُّهباُّالوساوسُّيف ُّالنفوسُّ،وقدُّجهلواُّأو ُّجتاهلواُّاحلقائقُّاليتُّسادت ُّاحلياةُّ
اإلسالميةُّفيماُّيتعلقُّبالسنةُّال نبويةُّ،فقدُّاستطاعُّاحملدثونُّبسعةُّاطالعهمُّ،ونفاذُّبصريمهمُّ،وجدهمُّواجتهادهمُّ،ومثابرمهمُّ،أنُّيعرفواُّ
علىُّسبيلُّالوضعُّوالكذبُّواالفتاءُّ،
ُّ
الوضاعنيُّ،وأنُّيقفواُّعلىُّنيامهمُّودوافعهمُّ،وأنُّيضعواُّأصابعهمُّعلىُّكلُّماُّنسبُّإىلُّرسولُّاهللُّ
ُّرواةُّ
فهؤالءُّالوضاعون ُّملُّيتك ُّهلم ُّاحلبلُّعلى ُّالغا ربُّيعبثون ُّيف ُّاحلديثُّالنبويُّكما ُّيشاءونُّ،ومل ُّيتكُّهلم ُّاجملال ُّألنُّيندسوا ُّبني ُّ
األحاديثُّالنبويةُّالثقاتُّالعدولُّدونُّأنُّيعرفواُّ.فقدُّأدركُّالعلماءُّالثقاتُّمنُّاحملدثنيُّهذاُّاالجتاهُّعندُّالوضاعنيُّفضربواُّعليهمُّحصاراُّ
فكرياُّ،وعلمياُّ ،وعملياُّ ،وميزوهمُّ،وكشفوهمُّ ،وكشفوا ُّأسا ليبهم ُّوأهدافهمُّودوافعهمُّ ،وذكروهم ُّفردا ُّفرداُّ،وبينوا ُّحكم ُّالدين ُّيفُّكلُّ
املوضوعُّ،فدونُّ
ُّ
منهمُّ،كماُّاستعدواُّعليهمُّاحلكامُّواألمراءُّمبنعهمُّمنُّاحلديث(  )3وعلىُّصعيدُّآخرُّفإهنمُّميزواُّالصحيحُّمنُّالضعيفُّو
كلُّعلىُّحدةُّ،وتلكُّمزيةُّللسنةُّملُّيصلُّإليهاُّأيُّعلمُّمنُّالعلومُّ،إالُّأنُّأعداءُّ اإلسالمُّيريدونُّأنُّيصورواُّهذهُّاملزيةُّعلىُّأهناُّعيبُّ
بزعمهمُّأنُّاملوضوعُّيوجدُّيفُّالسنةُّبالُّمتييز( .)4
وتلكُّمغالطةُّواضحةُّ،فلماذاُّإذاُّكانُّهذاُّالتاثُّالضخمُّمنُّعلمُّاحلديثُّوكتبُّالتاجمُّوعلمُّاجلرحُّوالتعديلُّوكتبُّالعلل؟!ُّ
وملاذاُّكانُّتقسيمُّاحلديثُّإىلُّصحيحُّوضعيف ُّوموضوع؟!ُّوملاذاُّيتوقفُّاملسلمُّعندُّمساعُّاحلديثُّحىتُّيعلمُّحكمُّالعلماءُّعليه ُّمنُّ
حيثُّالصحةُّوغريها؟!ُّوهلُّيستطيعُّأحدُّأنُّينكرُّماُّبذلهُّاملسلمونُّاألوائلُّللذبُّعنُّسنةُّرسولُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم؟!ُّ"فالسنةُّ
هلاُّرجاهلاُّوعلماؤهاُّ،ول قدُّبينواُّحالُّكلُّحديثُّ،وحكمواُّعلىُّالصحيحُّبالصحةُّ،وعلىُّاحلسنُّباحلسنُّ،وعلىُّالضعيف ُّبالضعفُّ،
وعلىُّاملوضوعُّبالوضع"( ُّ)5حىتُّقالُّمرجليوث"ُّ:ليفتخرُّاملسلمونُّبعلمُّحديثهمُّماُّشاءوا"( ُّ،)4وبعد؛ُّفإنُّللقارئُّبعدُّاستيعابُّكلُّ
ماُّذكرناهُّأن ُّيعجبُّكل ُّالعجبُّملنُّيدعي ُّاختالطُّصحيحُّالسنة ُّ مبوضوعهاُّ،وعدمُّإمكانية ُّمتييزُّالعلماءُّبينهما! ُّأفندعُّاحلقيقة ُّإىلُّ
الدعوىُّ،واليقنيُّإىلُّاحلدسُّوالوهمُّوالتخمني؟!ُّنعوذُّباهللُّمنُّالضالل)7 (.
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 - 6األن وارُّالكاشفةُّملاُّيفُّكتابُّأض واءُّعلىُّالسنةُّمنُّالزلل ُّ والتضليلُّ واجملازفةُّ،عبدُّالرمحنُّاليمانُّ،املكتب ُّاإلسالميُّ،ط8405ُّ،2هـ8115ُّ/مُّ،ص.804
-ُّ2موسوعةُّبيانُّاإلسالم ُّ،الردُّعلىُّاالفتاءاتُّ والشبهاتُّ،القسمُّالثالثُّ:السنةُّالنب ويةُّ،اجمللدُّاألولُّجُّ8الشبهةُّالثانيةُّعشرةُّ .
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-ّ9الزعمّأنّالحديثّلمّيكتبّإالّفيّعهدّعمرّبنّعبدّالعزيز( )2
يزعمُّبعضُّاملشككنيُّأنُّالسنةُّملُّتكتبُّإالُّيفُّعهدُّاخلليفةُّعمرُّبنُّعب دُّالعزيزُّ(ت808ُّ:هـ)؛ُّمستدلنيُّعلىُّذلكُّحسبُّ
فهمهمُّاخلاطئُّ بقولهُّأليبُّبكرُّبنُّحممدُّبنُّحزم"ُّ:انظرواُّماُّكانُّمنُّحديثُّرسولُّاهللُّأوُّسنةُّماضيةُّ،أوُّحديثُّعمرةُّ(بنتُّعبدُّ
الرمحنُّبنُّزرارةُّ،تريبةُّعائشةُّرضيُّاهللُّعنهاُّوتلميذمها)ُّفاكتبهُّ،فإنُّخشيتُّدروسُّالعلمُّوذهابُّأهله"ُّ .رامنيُّمنُّوراءُّذلكُّإىلُّالطعنُّ
يفُّصحةُّالسنةُّالنبويةُّ،لتأخرُّتدوينهاُّعنُّزمنُّالنيبُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّ .
نقدّعام ّ:الكتابةُّيفُّاللغةُّهيُّمطلقُّخطُّالشيءُّدونُّمراعاةُّجلمعُّالصحفُّاملكتوبةُّيفُّديوانُّ،أماُّالتدوينُّفهوُّمجع ُّهذهُّ
الصحفُّيفُّديوانُّحيفظها؛ُّلذلكُّفكتابةُّالسنةُّكانتُّمنذُّعهدُّالنيبُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّ،والتدوينُّكانُّيفُّعهدُّعمرُّب نُّعبدُّالعزيزُّ،
ُّوإنُّالسنةُّالنبويةُّتنوقلتُّكتابةُّيفُّكتبُّوصحائفُّمنذُّزمنُّالنيب ُّ،مروراُّبعصرُّاخللفاءُّالراشدينُّ،حىتُّوصلتُّإىلُّمرحلةُّالتدوينُّالرمسيُّ
يفُّعهدُّعمرُّبنُّعبدُّالعزيزُّ .
أوالّ .الفرقّبينّالكتابة ّوالتدوينّ :
إنُّالفهمُّال صحيح ُّملعىنُّكلمةُّ(الكتابة)ُّ ،وكلمةُّ(التدوين) ُّوإدراكُّالفرقُّبني ُّاملعنينيُّحيدد ُّإىلُّحدُّكبري ُّالردُّالصحيح ُّعلىُّ
أعداءُّالسنةُّيفُّقوهلمُّإنُّتدوينُّالسنةُّتأخرُّإىلُّالقرنُّالثانُّاهلجريُّ،وهاُّحننُّنوضحُّالفرقُّبنيُّالكتابةُّوالتدوينُّوالتصنيفُّباعتبارهاُّ
مراحلُّمرتُّهباُّالسنةُّاملطهرةُّح فظاُّوتدويناُّ،حىتُّوصلتُّإىلُّالذروةُّيفُّالقرنُّالثالثُّاهلجريُّ :
ُُُُُُُّّّّّّّ الكتابةُّ :جاءُّيفُّاللسانُّ:كتبُّالشيءُّكتباُّوكتاباُّوكتابةُّ،وكتبهُّ:خطهُّ،فكتابةُّالشيءُّ:خطه ُّ،التدوينُّ :جاءُّيفُّاللسانُّ:والديوانُّ
جمتمعُّالصحفُّ وجاءُّيفُّتاجُّالعروسُّ:وقدُّدونهُّتدويناُّ:مجعهُّ.وعليهُّفالتدوينُّهوُّمج عُّالصحفُّاملشتتةُّأوُّاملتناثرةُّيفُّديوانُّليحفظهاُّ،
التصنيفُّ :جاءُّيفُّاللسانُّ:والتصنيفُّ:متييزُّاألشياءُّبعضهاُّعنُّبعضُّ،وصنفُّالشيءُّ:ميزُّبعضهُّعنُّبعضُّ،وتصنيفُّالشيءُّ:جعلهُّ
أصنافا(  ُّ )2وعليهُّفالتصنيفُّ:متييز ُّاجلزئياتُّ،كأنُّيصنفُّاملصنفُّالصوابُّمنُّاخلطأُّ،أوُّاألهمُّمنُّاملهمُّ .
ومنُّ هذهُّالتعريفاتُّاللغويةُّيتضحُّلناُّأنُّالكتابةُّغريُّالتدوين ُّ،فالكتابةّ:مطلقّخطّالشيءّ،دونّمراعاةّلجمعّالصحفّ

المكتوبةّفيّإطارّيجمعهاّ.أماّالتدوينّ:فمرحلةّتاليةّللكتابةّ،ويكونّبجمعّالصحفّالمكتوبةّفيّديوانّيحفظهاُّ ُّ .وعلىُّذلكُّ
فقولُّبعضُّاألئمةُّ:إنُّالسنةُّدونتُّيفُّهنايةُّال قرنُّاألولُّاهلجريُّالُّيفيدُّأهناُّملُّتكتبُّطيلةُّهذاُّالقرنُّ،بلُّيفيدُّأهناُّكانتُّمكتوبةُّ،
لكنهاُّملُّتصلُّلدرجةُّالتدوينُّمجعُّالصحفُّيفُّدفتُّوماُّفهمهُّاملعاصرونُّمنُّأنُّالتدوينُّهوُّالكتابةُّفهمُّخاطئُّ،منشؤهُّعدمُّالتمييزُّ
بنيُّالكتابةُّوالتدوينُّ،وليسُّيفُّحديثهمُّشيءُّيتعلقُّبالكتابةُّ .
اُّيعلمونُّأنُّالسنةُّالنبويةُّ
ُّ
وا ملتتبعُّلكالمُّاألئمةُّالسابقنيُّيتضحُّلهُّأنهُّكانُّمعلوماُّلديهمُّالفرقُّبنيُّالكتابةُّوالتدوينُّ،وأهنمُّكانو
كتبتُّمنذُّأيامهاُّاألوىلُّ،وأماُّالتدوينُّفظهرتُّمنهُّصورُّفرديةُّخاللُّالقرنُّاألولُّاهلجريُّ،مثُّكثرُّوشاعُّبعدُّذلك( ُّ،)3وبناءُّعلىُّهذاُّ
يعدُّاخلليفةُّعمرُّبنُّعبدُّالعزيزُّأولُّمنُّأمرُّجبمعُّاألحاديثُّوتدوينهاُّيفُّكتبُّخاصةُّ،فكتبُّإىلُّاآلفاق"ُّ:انظرواُّحديثُّرسولُّاهللُّ
فامجعوه"ُّ،وكتبُّإىلُّأهلُّاملدينة"ُّ:انظرواُّحديثُّرسولُّاهللُّفاكتبوهُّ ،فإنُّخفتُّدروسُّالعلمُّوذهابُّأهله"ُّ .
اُّماُّ
وروىُّ البخاريُّيفُّصحيحهُّأنُّعمرُّبنُّعبدُّالعزيزُّكتبُّإىلُّأيبُّبكرُّبنُّحزمُّ(وايلُّاملدينةُّوقاضيهاُّيفُّخالفته) «ُّ:انظرو ُّ
كانُّمنُّحديثُّرسولُّاهللُّفاكتبهُّ،فإنُّخفتُّدروسُّالعلمُّوذهابُّالعلماءُّ،والُّتقبلُّإالُّحديثُّالنيبُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّ،ولتفشواُّ
 - 1السنةُّالنب ويةُّحجيةُّ وتد ويناُّ،حممدُّصاحلُّالغرسيُّ ،السنةُّالنب وية ُّحجيةُّ وتد ويناُّ،حممدُّصاحلُّالغرسيُّ ،مؤسسةُّالريانُّ،بريوتُّ،ط8422ُّ،8هـ2002ُّ/م ُّ.السنةُّقبلُّ
التد وينُّ،دُّ.حممدُّعجاجُّاخلطيبُّ ،مكتبةُّوهبةُّ،القاهرةُّ،ط8425ُّ،4هـ2004ُّ/م ُّ.دفعُّالشبهاتُّعنُّالسنةُّالنب ويةُّ،دُّ.عبدُّاملهديُّعبدُّالقادرُّ،دارُّاإلميانُّ،القاهرةُّ،
ط8428ُّ،8هـ 2008ُّ/مُّ.منهجيةُّمجعُّالسنةُّومجعُّاألناجيلُّ،دُّ.عزيةُّعليُّطهُّ،دارُّالبحوثُّ،القاهرة8112ُّ،مُّ .
- 2ل سا نُّالعربُّ،ابنُّمنظورُّ،مادةُّ:كتبُّ ،لسانُّالعربُّ،ابنُّمنظورُّ،مادةُّ:دونُّ.لس انُّالعربُّ،ابنُّمنظورُّ،مادةُّ:صنفُّ .
 - 3السنةُّالنب ويةُّ:مكانتهاُّ،ع واملُّبقائهاُّ،تد وينهاُّ،دُّ.عبدُّاملهديُّعبدُّالقادرُّعبدُّاهلاديُّ،دارُّالنصرُّ،القاهرة8111ُّ،م ُّ،صُّ11ُّ: 14بتصرفُّ .
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العلمُّ،ولتجلسواُّحىتُّيعلمُّمنُّالُّيعلمُّ،فإنُّالعلمُّالُّيهلكُّحىتُّيكونُّسرا»( ُُّّ)8كماُّأمرُّالعاملُّاجلليلُّابنُّشهابُّالزهريُّأن ُّجيمعُّ
احلديثُّوالسننُّ،ويفُّذلكُّيقولُّاإلمام ُّالزهري"ُّ:أمرناُّعمرُّبنُّعبدُّالعزيز ُّجبمعُّالسنةُّفكتبناهاُّدفتاُّدفتاُّ،فبعث ُّإىلُّكلُّأرض ُّلهُّ
عليها ُّسلطان ُّدفتا"ُّ .
وبذل ّيمكنناّأنّنعتبرّأنّتدوينّ السنةّتدويناّرسمياّإنماّبدأّعلىّرأسّالمائةّالثانيةّفيّخالفةّأميرّالمؤمنينّعمرّبنّ

عبدّالعزيز "ّ،وهكذاُّملُّميضُّالقرنُّاألولُّاهلجريُّإالُّوالسنةُّالنبويةُّقدُّبدأُّتدوينهاُّتدويناُّرمسياُّبرعايةُّالدولةُّودعمُّاخللفاءُّوتشجيعهمُّ،
يفُّ،
وكانُّالفضلُّيفُّذلكُّللخليفةُّالراشدُّعمرُّبنُّعبدُّال عزيزُّ،الذيُّأمرُّاملسئولنيُّيفُّأقاليمُّالدولةُّاإلسالميةُّبأنُّيعتنواُّباحلديثُّالشر ُّ
كماُّشجعُّالعلماءُّعلىُّعقدُّحلقات ُّلدراسةُّاحلديثُّيفُّاملساجدُّ،بلُّشاركهم ُّبنفسهُّيفُّذلكُّ،ووزعُّقبلُّوفاته ُّماُّكتبهُّاإلمام ُّابنُّ
شهابُّالزهريُّعلىُّاألمصارُّ،مثُّمالبثُّهذاُّالتيارُّمنُّالنشاطُّالعلميُّا لذيُّأزكاهُّاخلليفةُّعمرُّبنُّعبدُّالعزيزُّ،أنُّاتسعُّوتضخمُّمعُّ
بدايةُّالقرن ُّالثانُّ ،فبعد ُّأنُّكان ُّأهل ُّاحلديث ُّجيمعونُّاألحاديث ُّاملختلفة ُّيف ُّالصحفُّوالكراريسُّ ،أصبحوا ُّيرتبون ُّاألحاديث ُّعلىُّ
األبوابُّ،فظهرت ُّاجلوامعُّواملصنفاتُّ ،واشتهرُّمن ُّأصحاهباُّ:األوزاعي ُّبالشامُّ(ت844ُّ :هـ)ُّ،وعبد ُّامللكُّبن ُّعبدُّالعزيز ُّبن ُّجريجُّ
املصريُّمبكةُّ،وسفيانُّالثوريُّبالكوفةُّ(ت848ُّ:هـ)ُّ،ومحادُّبنُّسلمةُّبالبصرةُّ(ت842ُّ:هـ)ُّ،ومالكُّبنُّأنسُّباملدينةُّ(ت824ُّ:هـ)ُّ،
وعبدُّاهللُّبنُّاملباركُّخبراسانُّ(ت818ُّ:هـ)ُّ،وغريهمُّكثريونُّ .
ويفُّالقرن ُّالثالثُّاهلجري ُّظهرتُّكتب ُّجامعةُّ،ومسانيدُّكبريةُّ ،ومعاجمُّمطولة ُّجلمعُّالسنة ُّالنبويةُّ،فالكتب ُّاجلامعة ُّاملبوبةُّ
مثلُّ:صحيح ُّالبخاريُّومسلم ُّوسننُّابن ُّماجهُّوأيب ُّداودُّوالتمذي ُّوالنسائيُّوغريهمُّ ،وُّاملسانيد ُّالكبريةُّمثلُّ :مسندُّاإلمام ُّأمحدُّ،
ومسندُّالبزارُّ،واملعاجمُّالكبريةُّمثلُّ:معجمُّالطربانُّالكبريُّ،وهكذاُّاعتنتُّاألمةُّاإلسالميةُّبسنةُّنبيهاُّأمياُّعنايةُّ،ونقلتهاُّاألجيالُّاألوىلُّ
إىلُّمنُّجاء ُّبعدهاُّبكلُّدقةُّوحرصُّوأمانةُّ،فرحمُّاهللُّسلفنا ُّالذينُّمحلواُّالسنةُّوبلغوها ُّلناُّرمحةُّواسعة"( ُّ .)2
هبذاُّيتبنيُّلناُّأن ُّاخللطُّوعدمُّالتفريقُّبني ُّالكتابةُّوالتدوينُّكانُّالسببُّيفُّهذا ُّاالشتباهُّ،فكتابةُّاحل ديث ُّالنبويُّكانت ُّمنذُّ
عصرُّالنيب ُّمرورا ُّبالصحابةُّ،مثُّالتابعني ُّ ،إىلُّأنُّجاءُّعصرُّالتدوينُّمبعناهُّاحلقيقيُّالصحيحُّ،والذيُّبدأُّعلىُّيديُّاخلليفةُّالراشدُّعمرُّ
بنُّعبدُّالعزيز ُّالذيُّنادى ُّبضرورةُّحفظُّالسنة ُّوتدوينهاُّ،وتوزيع ُّالكتبُّعلى ُّالبالدُّاإلس الميةُّخوفا ُّمنُّضياع ُّالعلمُّوذهاب ُّأهلهُّ.
فكانُّاإلمامُّابنُّشهابُّالزهريُّأولُّمنُّقامُّبتدوينُّاحلديثُّومجعهُّبناء ُّعلىُّطلبُّأمريُّاملؤمننيُّعمرُّبنُّعبدُّالعزيزُّ .
ثانياّ .السنة ّالنبوية ّتنوقلتّكتابة ّفي ّكتب ّوصحائف ّمنذ ّزمن ّالنبي ّمرورا ّبعصر ّالراشدين ّحتى ّوصلت ّإلى ّمرحلةّ
التدوين ّالرسميّفيّعهدّعمرّبنّعبدّالعزيزّرضيّاهللّعنهّ :
لقدُّأذنُّالنيبُّألصحابهُّبكتابةُّأحاديثه ُّ،فاعتىنُّبكتابتهاُّكثريُّمنُّالصحابة ُّيف ُّحياتهُّوبعدُّمماتهُّصلى ُّ اهللُّعليهُّوسلمُّ ،حفاظاُّ
عليهاُّ،وألجلُّأنُّيبلغوها ُّإىلُّاألجيالُّالتاليةُّ،فكانت ُّجهودُّهذاُّاجليل ُّاملباركُّوماُّكتبوهُّمنُّالصحفُّهي ُّاألساسُّاألولُّيف ُّتدوينُّ
ولقدُّوردتُّأحاديثُّ
ُّ
السنةُّ،والنواةُّاألوىلُّملاُّصنفُّيفُّالقرننيُّالثانُّوالثالثُّمنُّاجلوامعُّواملسانيدُّوالسننُّوغريهاُّمنُّدواوينُّالسنة( ُّ )3
كثريةُّتثبتُّأنُّالسنةُّكماُّكانتُّتنقلُّمشافهةُّيفُّعهدُّالنيبُّكانتُّتنقلُّكذلكُّكتابةُّ،ومنُّهذهُّاألحاديثُّماُّيأيتُّ :
اُّ:تكتبُّ
ُّ
ُُُُُّّّّّ ُّما ُّ رويُّعنُّعبدُّاهللُّبنُّعمروُّأنهُّقال «ُّ:كنتُّأكتبُّكلُّشيءُّأمسعهُّمنُّرسولُّاهللُّأريدُّحفظهُّ،فنهتينُّقريشُّ،وقالو
كلُّشيءُّمسعتهُّمنُّرسولُّاهللُّورسولُّاهلل ُّ بشرُّيتكلمُّيفُّالغضبُّوالرضا؟!ُّفأمسكتُّعنُّالكتابُّ،فذكرتُّذلكُّلرسولُّاهلل ُّفأومأُّ
بأصبعهُّإىل ُّفيهُّ ،وقالُّ:اكتبُّ ،فو ُّ الذيُّنفسي ُّبيده ُّماُّخرج ُّمين ُّإال ُّاحلق»( ُّ ُّ )4وقال ُّعبد ُّاهللُّبن ُّعمرو"ُّ :ماُّيرغبين ُّيف ُّاحلياة ُّإالُّ
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 صحيحُّالبخاري ُّ(بشرحُّفتحُّالباري)ُّ،كتابُّ:العلمُّ،بابُّ:كيفُّيقبضُّالعلمُّ،) 234ُّ/8(ُّ،رقمُّ(ُّ .)34 منُّجهودُّاألمةُّيفُّحفظ ُّالسنةُّ،دُّ.أمحدُّحسنيُّحممدُّإبراهيمُّ ،مطبعةُّاحلسنيُّاإلسالميةُّ،القاهرةُّ،ط8481ُّ،8هـ8111ُّ/م ُّ،صُّ833ُّ:821بتصرفُّ . السنةُّالنب ويةُّحجيةُّ وتد ويناُّ،دُّ.حممدُّصاحلُّالغرسيُّ ،السنةُّالنب ويةُّحجيةُّ وتد ويناُّ،حممدُّصاحلُّالغرسيُّ ،مؤسسةُّالريانُّ،بريوتُّ،ط8422ُّ، 8هـ2002ُّ/مُّ،صُّ .51 -صحيحُّ:أخرجه ُّأمحدُّيفُّمسندهُّ،مسندُّاملكثرين ُّمنُّالصحابةُّ،) 54ُّ/ 88(ُّ،رقمُّ(ُّ.) 4102وصححهُّأمحدُّشاكرُّيفُّتعليقهُّعلىُّاملسندُّ .
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السنّـ ـ ـةّالنبـ ـ ـويةّوحيّرب ـ ـ ـانيّ،منـ ـ ـاقشةّلدعاوىّأع ـ ـ ـداءّالس ـ ـ ـنـةّال ـ ـنـ ـبـويـةّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّإعدادّ:محـ ـ ـ ـ ـ ــمدّأحم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدّص ـ ـ ـ ــبرة

خصلتانُّ:الصادقةُّوالوهطُّ،فأماُّالصادقةُّفصحيفةُّكتبتهاُّمنُّيفُّرسولُّاهللُّوأماُّالوهطُّفأرضُّتصدقُّهباُّعمروُّبنُّالعاصُّكانُّيقومُّ
عليها"( ُّ ُّ،)8وعنُّأيبُّهريرةُّقال«ُّ:ماُّمنُّأصحابُّالنيبُّأحدُّأكثرُّحديثاُّمينُّإالُّماُّكانُّمنُّابنُّعمروُّ،فإنهُّكانُّيكتبُّوالُّأكتب»( ُّ)2
ُّالنيبُّكانتُّتكتبُّيفُّعهده ُّبإذنه ُّوحتتُّمسعهُّوبصرهُّ .
إنُّهذهُّاألدلةُّاليتُّذكرناها ُّلدليلُّقاطعُّعلىُّأنُّأحاديث ُّ
ّّّّّالكتابةّفي ّعهدّالصحابةّ :أما ُّعنُّكتابة ُّالسنةُّيف ُّعصرُّالراشدين ُّ فقدُّكثرتُّالكتابة ُّيفُّعصرهم ُّخوفاُّمن ُّالضياع ُّوالنسيانُّ،
ونستدلُّعلىُّكتابتهاُّآنذاكُّمباُّيأيت ُّ:روىُّالطربانُّأنُّأباُّبكرُّكتبُّكتاباُّإىلُّعمروُّبنُّالعاصُّذكرُّفيهُّاألحاديثُّالنبوية( ُّ ُّ)3وعنُّعامرُّ
بنُّسعدُّبنُّأيبُّوقاصُّقال «ُّ:كتبتُّإىلُّجابرُّبنُّمسرةُّمعُّغالميُّنافعُّأنُّأخربنُّبشيءُّمسعتهُّمنُّرسولُّاهللُّقالُّ:فكتبُّإيلُّ:مسعتُّ
يبدوُّأنُّعمرُّكانُّقدُّمجعُّأحاديثُّالنيب ُّ اخلاصةُّبالصدقاتُّيفُّرسالةُّواحدةُّ،وقدُّقرأهاُّنافعُّ
ُّ
رسولُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّ ُّ )4 (»...و
علىُّابنُّعمرُّعدةُّمرات(  ,ُّ )5مجعُّمسرةُّبنُّجندبُّجمموعةُّمنُّأحاديثُّرسولُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّ،وبعثُّهباُّإىلُّابنهُّسليمانُّ،
كانُّأنسُّبنُّمالكُّحيثُّأوالدهُّعلىُّ
ُّ
ُّ،و
وقدُّأثىنُّاإلمامُّحممدُّبن ُّ سريينُّعلىُّهذهُّالرسالةُّفقال"ُّ:يفُّرسالةُّمسرةُّإىلُّابنهُّعلمُّكثري"( ُّ )4
ُّ،حىتُّنقلُّعنهُّأنهُّكانُّيقول"ُّ:كناُّالُّنعدُّعلمُّ
ُّ
كتابةُّالعلمُّ،قالُّمثامةُّبنُّعبدُّاهللُّ:كانُّأنسُّيقولُّلبنيه"ُّ:قيدواُّالعلمُّبالكتاب"( )2
من ُّمل ُّيكتب ُّعلمه ُّعلما"(  ُّ )1وهذا ُّنص ُّيف ُّأنُّكل ُّمن ُّكان ُّيعد ُّيف ُّالصحابة ُّعاملاُّكان ُّمعتنيا ُّبكتابة ُّالعلمُّ ،واملقصود ُّبالعلم ُّهناُّ
األحاديث ُّالنبويةُّ ُّ،
ُُُُُّّّّّوحىت تتم الفائدة ويتضح أن تدوينُّحلديث مل يكن على نطاق ضيق من صحابة رسول اهلل ُّبل ُّمشلُّمجعاُّكبريا ُّمن ُّ الصحابةُّ
نذكر حبث الصور وأصحاهبا كما نذكر عدد الذين كانوا يكتبون منُّ الصحابة وهم ليسوا قلةُّ ُّ،
ّّّّّأصحابّالصحف ّوالمجاميع ُّ :ومنهم ُّعبد ُّاهلل ُّبن ُّعمرو ُّبن ُّالعاصُّ ،وأبو ُّهريرةُّ ،وابن ُّعباسُّ ،وجابر ُّبن ُّعبد ُّاهللُّ ،ومسرة ُّبنُّ
جندبُّ،وأنس ُّبنُّمالكُّ،وسعدُّبنُّعبادة ُّاألنصاريُّوغريهمُّممنُّ ملُّيشتهرواُّ .
الصحابةّالذينّكتبواّالحديث ّعلىّوجهّالعموم ّ :ومنهمُّ:أبوُّأيوبُّاألنصاريُّ ،وأبوُّبكرةُّالثقفيُّ،ونفيعُّبنُّاحلارثُّ ،وأبوُّ
رافعُّموىلُّرسولُّاهللُّصلىُّاهللُّعليه ُّوسلمُّ،وأبوُّرحيانةُّاألزديُّمشعونُّبنُّيزيد ُّاألنصاريُّاخلزرجيُّ،و ُّأبوسعيدُّاخلدريُّ،وأبو ُّموسىُّ
األشعريُّ،وأيبُّب نُّكعبُّ،وأسيدُّبنُّحضريُّ،والرباءُّبنُّعازبُّ،وجابرُّبنُّمسرةُّ،وجريرُّبنُّعبدُّاهللُّ،واحلسنُّبنُّعليُّ،ورافعُّبنُّخديجُّ
األنصاريُّ،وزيدُّبنُّأرقمُّ،وزيدُّبنُّثابتُّ،وسلمانُّالفارسيُّ،والضحاكُّبنُّسفيانُّالكاليبُّ،والضحاكُّبنُّقيسُّ،وعبدُّالرمحنُّبنُّعائذُّ،
وعبدُّاهللُّبنُّأيبُّأوىفُّ،وعبدُّاهللُّبنُّا لزبريُّ،وعبدُّاهللُّبن ُّعمرُّ،وعبدُّاهللُّبنُّمسعودُّ،وعمروُّبنُّحزمُّاألنصاريُّ،وحممدُّبن ُّمسلمةُّ
األنصاريُّ،ومعاذُّبنُّجبلُّ،ومعاويةُّبنُّأيبُّسفيانُّ،واملغرية ُّبنُّشعبةُّ،ونعمانُّبنُّبشريُّ،وواثلةُّبنُّاألسقعُّ .
الصحابياتّالالتيّكتبنّالحديث ّ :ومنهنُّ:أمساءُّبنتُّعميسُّ،وسبيعةُّاألسلميةُّ ،وعائش ةُّبنتُّأيبُّبكرُّالصديقُّ ،وفاطمةُّ
بنتُّقيسُّ،وفاطمةُّبنتُّحممد( ُّ )1
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أخرجهُّابنُّعبدُّالربُّيفُّجامعُّبيانُّالعلمُّوفضلهُّ،كتاب  ُّالعلمُّ،بابُّ:ذكرُّالرخصةُّ .)305ُّ/8(ُّ، صحيحُّالبخاري ُّ(بشرحُّفتحُّالباري)ُّ،كتابُّ:العلمُّ،بابُّ:كت ابةُّالعلمُّ،) 241ُّ/8(ُّ،رقمُّ(ُّ .) 883احلكمُّ،العراقُّ،ط8404ُّ،2هـ8113ُّ/مُّ .) 81ُّ/8(ُّ،
ُّ
 املعجمُّالكبريُّ،الطربانُّ،حتقيقُّ:محديُّعبدُّاجمليدُّالسلفيُّ،مكتبةُّالعلومُّ و صحيحُّمسلمُّ(بشرحُّالنووي)ُّ،كتابُّ:اإلمارةُّ،بابُّ:الناسُّتبعُّلقريشُّ،) 2144ُّ/ 2(ُّ ،رقم ُّ(ُّ .) 4422التاريخ ُّالكبريُّ،البخاريُّ ،حتقيق  ُّالسيدُّهاشمُّ،دارُّالفكرُّ،بريوتُّ،دُّ.تُّ .)281ُّ/8(ُّ،مهذيبُّالتهذيبُّ،ابنُّحجرُّ ،دارُّالفكرُّ،بريوتُّ،ط8404ُّ،8هـ8114ُّ/م ُّ .)202ُّ/4(ُّ،يةُّ،بريوتُّ،ط8124ُّ، 2مُّ،صُّ . 14
تقييدُّالعلمُّ،اخلطيب ُّالبغداديُّ ،حتقيقُّ:يوسفُّالعشُّ،دارُّإحياءُّالسنةُّالنب و ُّتقييدُّالعلمُّ،اخلطيب ُّالبغداديُّ ،حتقيقُّ:يوسفُّالعشُّ،دارُّإحياءُّالسنةُّالنب ويةُّ،بريوتُّ،ط8124ُّ، 2مُّ،صُّ . 14 -انظرُّ:كتابةُّاحلديثُّبأقالمُّالصحابةُّ،دُّ.ساجدُّالرمحنُّالصديقيُّ،دارُّاحلديثُّ،القاهرة2008ُّ،مُّ،صُّ . 11ُّ:43
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وهذاُّهوُّحالُّكتابةُّالسنةُّيفُّعهدُّالصحابةُّالكرامُّ،وموقفهمُّمنُّتسجيلهاُّيفُّالصحائفُّاملختلفةُّ،ووصيتهمُّتالميذهمُّهباُّ،
ُّوصاياهمُّ،ويظهر ُّمدىُّ
ُّ
ومنُّالطبيعي ُّأنُّجيعلهم ُّتالميذهمُّمن ُّالتابعنيُّأسوة ُّحسنةُّيف ُّهذاُّاألمرُّ ،وميتثلواُّأوامرهم ُّبذلكُّ،ويطبقوا
اهتمامُّتالميذُّالصحابةُّبكتابة ُّالسنةُّعنهمُّفيماُّيأيتُّمنُّأدلة( ُّ )8
ّّّّّّ ُّ ُّ قالُّبشريُّبنُّهنيك"ُّ:كتبتُّعنُّأيبُّهريرةُّكتاباُّ،فلماُّأردتُّأنُّأفارقهُّقلتُّ:ياُّأباُّهريرةُّ،إنُّكنتُّأكتبُّعنكُّكتابا ُّفأرويهُّ
عنك؟ُّقالُّ:نعمُّاروهُّعين"( ُّ )2
ّّّّّ ُّ ُّقالُّأبوُّالزعي زعةُّ(كاتبُّمروان)"ُّ:إنُّمروانُّأرسلُّإىلُّأيبُّهريرةُّفجعلُّيسألهُّ،وأجلسينُّخلفُّالسريرُّوأناُّأكتبُّ،حىتُّإذاُّكانُّ
ُّ
رأسُّاحلولُّدعاه ُّفأقعدهُّمنُّوراءُّاحلجابُّفجعلُّيسألهُّعنُّذلكُّالكتاب ُّ،فماُّزادُّوالُّنقصُّوالُّقدمُّوالُّأخر")3 (.
ُُُُُُّّّّّّ اهل مامُّبنُّمنبهُّصحيفةُّعنُّأيبُّهريرةُّطبعتُّعدةُّمراتُّبتحقيقُّدُّ.حممدُّمحيدُّاهللُّرمحهُّاهللُّ،وهيُّصحيفةُّصحيحةُّتضم ُّحنوُّ
مائةُّوأربعنيُّحديثاُّ )4 (.
ُّقالُّوكيع"ُّ:مسعتُّشعبةُّيقولُّ:حديث ُّأيبُّسفيانُّعنُّجابرُّإمناُّهيُّصحيفته"( ُّ ، )5وأثبتُّالبخاريُّمساعُّأيبُّسفيانُّمن ُّجابرُّ،
فأبوُّسفيان ُّقدُّكتبُّماُّمسعهُّمنُّجابر ُّبنُّعبدُّاهللُّيفُّصحيفته.
ُُُّّّعنُّسعيدُّبنُّجبريُّقال"ُّ:كنتُّأكتبُّعندُّابنُّعباسُّيفُّصحيفةُّ،وأكتبُّيفُّنعلي"( ُّ .)4
ُُُُُّّّّّقالُّابن ُّسنان" ُّ :خرجت ُّيفُّوفد ُّمنُّأهل ُّاألنبارُّإىل ُّاحلجاجُّيف ُّواسطُّنتظلم ُّإليهُّمن ُّعاملهُّعلينا ُّابنُّالرفيلُّ ،فدخلت ُّديوانهُّ
فرأيتُّشيخاُّوالناسُّحولهُّيكتبونُّعنهُّ،فسألتُّعنهُّفقيلُّ:أنسُّبنُّمالك"ُّ )2 (.
يقولُّاألصمعيُّعنُّأيبُّالزنادُّ:قالُّعروة"ُّ:كناُّنقولُّ:الُّنتخذُّكتاباُّمعُّكتابُّاهللُّ،فمحوتُّكتيبُّ،فواهللُّوددتُّأنُّكتيبُّعنديُّ،
إنُّكتابُّاهللُّقدُّاستمرتُّمريرته"(  ُّ)1أيُّ:أنُّكتابُّاهللُّقدُّقويُّواستحكمُّفالُّخوفُّعليهُّمنُّاختالطهُّبالسنةُّ،وعروةُّبنُّالزبريُّقدُّ
تويفُّعام ُّ(ُّ14أوُُّّ15هـ)؛ُّأيُّقبلُّأمرُّعمرُّبنُّعبدُّالعزيزُّبتدوينُّالسنةُّ .
وماُّذكرناهُّمنُّكتابةُّالصحابة ُّلألحاديثُّوكتاب ةُّتالميذهمُّعنهمُّإمناُّهوُّغيضُّمنُّفيضُّ ،وقليلُّمنُّكثريُّ،وكلُّهذه ُّاألخبارُّ
اليتُّذكرناهاُّهناُّكانتُّقبلُّأمرُّعمرُّبنُّعبدُّالعزيزُّأباُّبكرُّبن ُّحممدُّبنُّحزمُّبتدوينُّالسنةُّ،فهلُّبعدُّذلكُّكلهُّنقولُّ:إنُّالسنة ُّملُّ
تكتبُّإالُّيفُّعهد ُّعمرُّبنُّعبدُّالعزيز؟! ُّ وبناءُّعلىُّما ُّسبقُّبيانهُّفإنُّالسنة ُّا لنبويةُّقدُّنقلتُّكتابةُّيفُّكتبُّوصحائف ُّبالتوازي ُّمعُّ
املشافهةُّمنذ ُّزمنُّالنيب ُّمروراُّبعصر ُّالراشدين ُّحىتُّوصلت ُّإىلُّمرحلة ُّالتدوينُّالرمسي ُّيف ُّعهدُّعمر ُّبنُّعبد ُّالعزيزُّ،وعليه ُّفال ُّمعىنُّ
لزعمهمُّأنُّالسنةُّملُّتكتبُّإالُّيفُّمطلعُّالقرنُّالثانُّاهلجريُّيفُّعهدُّعمرُّبنُّعبدُّالعزيزُّ )1 (.
ُّ
ُّ
ُّ
 - 1السنةُّالنب ويةُّحجيةُّ وتد ويناُّ،حممدُّصا حلُّالغرسيُّ ،مؤسسةُّالريانُّ،بريوتُّ،ط8422ُّ،8هـ2002ُّ/م ُّ،صُّ .42ُّ: 43
- 2تقييدُّالعلمُّ،اخلطيب ُّالبغداديُّ ،حتقيقُّ:يوسفُّالعشُّ،دارُّإحياءُّالسنةُّالنب ويةُّ،بريوتُّ،ط8124ُّ، 2مُّ،صُّ . 808
ينُّ،مؤسسةُّالرسالةُّ،بريوتُّ،ط8423ُّ،1هـ8113ُّ/مُّ .) 511ُّ/ 2(ُّ،
ُّ
- 3سريُّأعالمُّالنبالءُّ،الذهيبُّ،حتقيقُّ:شعيب ُّاألرنؤوطُّوآخر
ينُّ،مؤسسةُّالرسالةُّ،بريوتُّ،ط8423ُّ،1هـ8113ُّ/مُّ .) 388ُّ/ 5(ُّ،
ُّ
- 4سريُّأعالمُّالنبالءُّ،الذهيبُّ،حتقيقُّ:شعيب ُّاألرنؤوطُّوآخر
 - 5الكفايةُّيفُّمعرفةُّأصولُّعلمُّالروايةُّ،اخلطيب ُّالبغداديُّ ،مكتبة ُّابنُّعباسُّ،القاهرة2002ُّ،م ُّ .)345ُّ/2(ُّ،
- 6أخرجهُّالدارمي ُّيفُّسننهُّ،املقدمةُّ،بابُّ:منُّرخصُّيفُّكت ابةُّالعلمُّ،) 831ُّ/8(ُّ،رقم ُّ(ُّ .) 500
- 7تاريخ ُّبغدادُّ،اخلطيب ُّالبغداديُّ،دارُّالكتب ُّالعلميةُّ،بريوتُّ،دُّ.تُّ .)251ُّ/1(ُّ،
- 8سريُّأعالمُّالنبالءُّ،الذهيبُّ ،حتقيقُّ:شعيبُّاألرنؤوط ُّوآخرينُّ،مؤسسةُّالرسالةُّ،بريوتُّ،ط8423ُّ،1هـ8113ُّ/م .) 434ُّ/ 4(ُّ،
ُّ- 9موسوعةُّبيانُّاإلسالم ُّ،الردُّعلىُّاالفتاءاتُّ والشبهاتُّ،القسمُّالثالثُّ:السنةُّالنب ويةُّ،اجمللدُّاألولُّجُّ2الشبهةُّالسابعة .
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-ّ7الّزعمّأنّتأخرّتدوينّالسنةّأدىّإلىّضياعها

.

يزعمونُّ أن ُّتأخر ُّتدوينهاُّ ،أدىُّإىل ُّضياعها؛ ُّذلك ُّأن ُّاملسلمنيُّكانوا ُّيف ُّحذر ُّمنُّكتابتهاُّفاعتمدوا ُّيف ُّنقلها ُُّّوروايتها ُّعلىُّ
ذاكرمهمُّ،وهيُّبالُّشكُّقدُّيعتيهاُّالنسيانُّ مماُّيؤديُّإىلُّالتبديلُّأوُّالتحريفُّ،والصحابةُّيتورعونُّعنُّمثلُّهذا؛ُّلعلمهمُّعاقبةُّالكذبُّ
علىُّالنيبُّفكانواُّيغضونُّالطرفُّعنُّكلُّماُّينسونهُّمنُّالسنةُّحىتُّضاعُّمعظمهاُّ،وملُّيصلُّإىلُّالتابعنيُّإالُّالقليلُّالذيُّضاعُّأكثرهُّ
بنسياهنمُّلهُّ .رامنيُّمنُّوراءُّذلكُّإىلُّالطعنُّيفُّصحةُّالسنةُّاليتُّبنيُّأيديناُّ .
ّّّّّّّنقدّعام ُّ :إنُّصيانةُّالسنةُّحتصلُّأولُّماُّحتصلُّبعدالة ُّحاملها ُّ ،وإذاُّخلتُّالكتابةُّمنُّاحلفظُّوالفهمُّوالعدالةُّفالُّيوثقُّحينئذُّ
بشيءُّمنُّاملكتوب؛ُّأالُّترىُّأنُّاليهودُّوالنصارىُّكانواُّيكتبونُّالتوراةُّواإلجنيلُّومعُّذلكُّوقعُّالتبديلُّوالتغيريُّفيهماُّلـماُّجتردواُّمنُّصفةُّ
العدالة؟!ُّ ُّوإنُّالكتابةُّالُّتفيدُّالقطعُّبالصحةُّ،كماُّأهناُّدونُّاحلفظُّ ُّقوةُّ،خصوصاُّمنُّالعربُّومنُّعلىُّشاكلتهمُّ،وعلىُّ رأسهمُّالصحابةُّ
والتابعونُّ،وليسُّيفُّتأخرُّتدوينُّالسنةُّإىلُّرأسُّاملائةُّاألوىلُّدليلُّعلىُّضياعهاُّلقربُّاملدةُّوقصرُّالسندُّيفُّذلكُّالوقت؛ُّإذُّملُّيكنُّ
فيهُّسوىُّراوُّواحدُّأوُّاثننيُّكماُّعندُّمالكُّيفُّاملوطأُّالذيُّفيهُّماُّبنيُّمالكُّوالصحايب ُّرجلُّواحدُّ .
ّّّّّّّّ أوالّ.إنّصيانة ّالسنة ّتحصلّبعدالةّحاملهاّالّبمجردّكتابتهاّ :
ُُُُُُُّّّّّّّ إنُّاملعولُّعليهُّيفُّاحملافظةُّعلىُّماُّهوُّحجةُّوصيانتهُّمنُّالتبديلُّواخلطأُّوالضياعُّ،هوُّأنُّحيملهُّالثقةُّالعدلُّ،يبلغهُّمنُّيساميهُّ
ثقةُّوعدالُّ.وهكذا؛ُّسواءُّأكانُّاحلملُّعلىُّسبيلُّاحلفظُّللفظُّ،أ مُّالكتابةُّلهُّ،أمُّالفهمُّملعناهُّفهماُّدقيقاُّمعُّالتعبريُّعنُّذلكُّاملعىنُّ
بلفظُّواضح ُّالداللةُّعليه ُّبدونُّلبس ُّوال ُّإهبامُّ.فأي ُّنوعُّمن ُّهذهُّاألنواع ُّالثالثة ُّيكفيُّيف ُّالصيانةُّواحلفظ ُّماُّدامت ُّصفة ُّالعدالةُّ
متحققةُّ،فإذاُّاجتمعتُّهذهُّالثالثةُّمعُّالعدالة؛ُّكانُّذلكُّالغايةُّوالنهايةُّيفُّاحملافظةُّ،وإذاُّاجتمعتُّوانتفتُّالعدالةُّملُّجيدُّاجتماعهاُّ
نفعاُّوملُّيغنُّفتيالُّ،وملُّنأمنُّحينئذُّمنُّالتبديلُّوالعبثُّباحلجةُّ .
ومنُّبابُّأوىل ُّإذاُّانفردت ُّالكتابةُّعن ُّاحلفظُّوالفهم ُّوعدالةُّالكاتب ُّأوُّاحلامل ُّللمكتوب؛ُّفإننا ُّحينئذُّال ُّنثقُّبشيء ُّمنُّ
النصارىُّكانواُّيكتبونُّالتوراةُّواإلجنيلُّومعُّذلكُّوقعُّالتبديلُّوالتغيريُّفيهماُّملاُّجتردواُّمنُّصفةُّالعدالة؛ُّ
ُّ
املكتوبُّ.أالُّترىُّأنُّاليهودُّو
فويلُّللذينُّيكتبونُّالكتابُّبأيديهمُّمثُّيقولونُّهذاُّمنُّ
ُّ
حىتُّالُّميكنناُّأنُّجنزمُّوالُّأنُّنظنُّبصحةُّشيءُّمنهماُّ،قالُّسبحانهُّوتعاىل{ُّ :
عندُّاهللُّليشتواُّبهُّمثناُّقليالُّفويلُّهلمُّمماُّكتبتُّأيديهمُّوويلُّهلمُّمماُّيكسبون}[ البقرة ُّ،]21ُّ:الكتابةُّليستُّمنُّلوازمُّاحلفظُّ:إذاُّكانُّ
املعولُّعليهُّيفُّاحملاف ظة ُّعلىُّاحملمولُّعدالة ُّاحلاملُّله ُّعلى ُّأيُّوجهُّكان ُّمحله ُّ حتققناُّأن ُّالكتابةُّليستُّمن ُّلوازمُّاحلفظُّ،وأن ُّصيانةُّ
السنةُّغريُّمتوقفةُّعليهاُّ.وأهناُّليستُّالسبيلُّالوحيدُّإىلُّذلكُّ،واألدلةُّعلىُّذلكُّهيُّ :
 ُّ .8أناُّنعلمُّأنُّالنيبُّكانُّيرسلُّالسفراءُّمنُّالصحابةُّإىلُّالقبائلُّليدعواُّالناسُّإىلُّاإلسالمُّويعلموهمُّأحكامهُّويقيمواُّبينهمُّ
شعائرهُّ،وملُّيرسلُّمعُّكلُّسفريُّمكتوباُّمنُّالقرآنُّيكفيُّإلقامةُّاحلجةُّعلىُّمجيعُّاألحكامُّاليتُّيبلغهاُّالسفريُّللمرسلُّإليهمُّ،ويلزمهمُّ
هباُّ،والُّيستطيعُّأحدُّأنُّيثبتُّأنهُّكانُّيكتبُّلكلُّسفريُّهذاُّالقدرُّمنُّالقرآنُّ،والغالبُّفيماُّكانُّيفعلهُّهوُّأنُّيكتبُّللسفريُّكتاباُّ
يثبتُّفيه ُّسفارتهُّويصحح ُّبه ُّبعثتهُّ.ويف ُّبعض ُّاألحيانُّكانُّيكتب ُّلهُّكتاباُّمشتمال ُّعلى ُّبعضُّاألحكام ُّمن ُّالسنةُّوليس ُّفيه ُّنصُّ
السفريُّ،وحفظهُّ
ُّ
قرآنُّ،إالُّأنهُّالُّيكفي ُّإلقامةُّاحلجةُّعلىُّمجيعُّاألحكامُّاليتُّيرادُّتبليغها ُّ،فتبنيُّلناُّمنُّهذاُّأنُّالنيبُّكانُّيرىُّيفُّعدالةُّ
ملاُّحفظهُّمنُّالقرآنُّوالسنةُّاللذينُّملُّيكتبهما ُّ الكفايةُّيفُّإقامةُّاحلجةُّعلىُّاملرسلُّإليهمُّوإلزامهمُّاتباعهُّ .
ُّ .2أناُّنعلمُّأنُّالصالة ُّوهيُّ الركنُّالثانُّمنُّأركانُّ اإلسالمُّ الُّميكنُّللمجتهدُّأنُّيهتديُّإىلُّكيفيتهاُّمنُّالقرآنُّوحده؛ُّبلُّالُّ
بدُّمنُّبيانُّالرسولُّصلى ُّاهللُّعليهُّوسلمُّ،ومل ُّيثبتُّأنهُّقدُّأمرُّبكتابةُّكيفيتهاُّاليت ُّشرحهاُّبفعلهُّوقولهُّ،ولوُّكانتُّالكتابةُّمن ُّلوازمُّ
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احلفظُّ،وبدوهناُّيقعُّالتحريفُّأوُّالضياعُّملاُّجازُّأنُّيتكُّالنيبُّهذاُّاأل مرُّاخلطريُّالذيُّالُّيهتديُّإليهُّاجملتهدونُّمنُّالتابعنيُّفمنُّبعدهمُّ
مبحضُّعقوهلمُّأوُّباجتهادهم ُّيفُّالقرآنُّ بدونُّأنُّيأمرُّبكتابته ُّاليتُّحتولُّبينهُّوبنيُّالضياعُّأوُّالتحريفُّ .
يفُّضرورةُّدينيةُّ،ومعُّذلكُّملُّيأمرُّالنيب ُّ أمرُّإجيابُّبكتابةُّكلُّماُّصدرُّمنهُّ،ولوُّكانُّ
ُّ
ُّ .3أنُّحفظُّالسنةُّوصيانتهاُّمنُّالتحر
حفظُّالسنةُّمنُّالضياعُّمتوقفاُّعلىُّالكتابةُّملاُّجاز ُّلهُّأنُّيهملُّاألمرُّهباُّوإجياهباُّعلى ُّالصحابة( ُّ )8
ثانياّ .الكتابة ّوحدهاّالّتفيدّالقطعّبالصحةّ :
إنُّكتابةُّغريُّالعدلُّالُّتفيدناُّقطعاُّوالُّظناُّ،وكذلكُّإذاُّكتبُّالعدلُّومحلُّاملكتوبُّإليناُّغريُّعدلُّ،أماُّإذاُّحصلتُّالكتابةُّ
منُّعدلُّومحلُّاملكتوبُّعدلُّمثلهُّ،فإهناُّالُّتفيدُّالقطعُّبلُّالظن؛ُّألنُّاحتمالُّالتغيريُّواخلطأُّباقُّ،وإنُّكانُّضعيفاُّلوجودُّالعدالةُّ،
وإنُّبلغُّكلُّمنُّالكاتبنيُّواحلاملنيُّعددُّالتواترُّ،استفدناُّالقطعُّ.وكذلكُّإذاُّكتبُّواحدُّوأقرُّاملكتوبُّمجعُّبلغُّعددُّالتواترُّومحلهُّعددُّ
مثلهُّ.والقطعُّ علىُّكلُّحالُّملُّنستفدهُّمنُّحمضُّالكتابةُّوخصوصيتهاُّ،وإمناُّمنُّالتواترُّالكتايبُّيفُّاحلالةُّاألوىلُّ،أوُّاللفظيُّبإقرارهمُّيفُّ
احلالةُّالثانيةُّ .
ومعُّأنُّالكتابةُّتفيدُّالظنُّوالشارعُّقدُّتعبدناُّبهُّيفُّالفروعُّ،وملُّيكلفناُّبتلمسُّسبيلُّاليقنيُّيفُّكلُّحكمُّمنُّاألحكامُّملاُّيفُّ
ذلكُّمنُّاحلرجُّوالتعذر؛ُّقالُّتعاىل{:الُّيكلفُّاهللُّنفساُّإالُّوسعها} ُّ[ البقرة ُّ ]214ُّ:فإهناُّأيُّ:الكتابة ُّدونُّاحلفظُّيفُّهذه ُّاإلفادة؛ُّ
ولذلكُّترىُّعلماءُّاألصولُّإذاُّتعارضُّحديثُّمسموعُّوحديثُّمكتوبُّيرجحونُّاملسموع(  ُّ )2قالُّاآلمدي"ُّ:وأماُّماُّيعودُّإىلُّاملرويُّ
فتجيحات؛ُّاألولُّ:أنُّتكونُّروايةُّأحدُّاخل ربينُّعنُّمساعُّمنُّالنيبُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّ،والروايةُّاألخرىُّعنُّكتابُّ.فروايةُّالسماعُّ
أوىل؛ُّلبعدهاُّعنُّتطرقُّالتصحيفُّوالغلط"( ُّ .)3
ُّاملناولة ُّأوُّ
ولذلكُّنرى ُّعلماء ُّاحلديث ُّبعد ُّاتفاقهم ُّعلى ُّصحة ُّرواية ُّاحلديثُّبالسماع ُّ قد ُّاختلفوا ُّيف ُّصحة ُّروايته ُّبطريق ُّ
املكاتبة؛ُّفمنهمُّمنُّأجازهاُّحمتجاُّ:بأنُّالنيبُّكتبُّألمريُّسريةُّكتاباُّوقال «ُّ:الُّتقرأهُّحىتُّتبلغُّمكانُّكذاُّوكذا؛ُّفلماُّبلغُّذلكُّاملكانُّ
قرأهُّعلىُّالناس»(  ُّ )4وأخربهمُّبأمرُّالنيبُّكماُّيفُّتعاليقُّالبخاريُّيفُّصحيحهُّ،ومنهمُّمنُّملُّجيزهاُّدافعاُّماُّتقدمُّبأنُّاحلجةُّإمناُّوجبتُّ
بكتابُّرسولُّاهللُّاملذكورُّلعدمُّتوهمُّالت بديلُّوالتغيريُّفيه؛ُّلعدالةُّالصحايبُّ.وعليهُّفاملكاتبةُّفيهاُّمنُّاالحتماالتُّأكثرُّمماُّيفُّالتحديثُّ
شفاهاُّ ،ولذلكُّوقعُّاخلالفُّفيهاُّدونهُّ .
هذاُّعنُّدرجةُّالكتابةُّمنُّاحلفظُّبشكلُّعامُّ،أماُّإذاُّأضفناُّإىلُّذلكُّأنُّأصحابُّهذاُّاحلفظُّهمُّالعربُّاألمةُّاألميةُّاليتُّالُّ
يكثرُّفيهاُّمنُّيعرفُّالك تابةُّ،ومنُّيعرفهاُّمنهمُّقدُّالُّيتقنهاُّ،فيتطرقُّإىلُّمكتوبهُّاحتمالُّاخلطأُّبشكلُّكبريُّ،وإذاُّأتقنهاُّالكاتبُّفقدُّ
الُّيتقنُّقراءمهاُّالقارئُّمنهم؛ُّفيقعُّيفُّاللبسُّواخلطأُّ،خصوصاُّقبلُّوضعُّقواعدُّالنقطُّوالشكلُّوالتمييزُّبنيُّاحلروفُّاملعجمةُّواملهملةُّ،
وهوُّماُّملُّحيدثُّقبلُّعهد ُّعبدُّامللكُّ بنُّمروانُّ،ولذلكُّكانُّجلُّاعتمادهمُّيفُّتوارخيهم ُّوأخبارهمُّوسائرُّأحواهلمُّعلىُّاحلفظ ُّحىتُّ
قويتُّهذهُّامللكةُّعندهمُّ،وندر ُّأنُّيقعُّمنهمُّخطأ ُّأوُّنسيانُّلشيءُّمما ُّحفظوهُّ.خبالفُّمنُّيعتمد ُّعلىُّالكتابةُّمنُّاألمم ُّاملتعلمةُّ
ُّويكثرُّعندهمُّاخلطأُّوالنسيان ُّملاُّحفظوهُّ،كماُّأنُّالواقع ُّاملشاهدُّيؤكدُّتلك ُّاحلقيقةُّ،
ُّ
املتمرنةُّعليهاُّ،فإنُّملكة ُّاحلفظُّتضعفُّفيهم،
فإناُّجندُّاألعمىُّأقوىُّحفظاُّملاُّيسمعهُّمنُّاملبصر؛ُّألنهُّجعلُّكلُّاعتمادهُّعلىُّملكةُّاحلفظُّ،خبالفُّاملبصرُّفإنهُّيعتمدُّعلىُّالكتابُّ
الذيُّسينظرُّفيهُّعندُّاحلاجةُّ،وكذلكُّالتاجرُّاألميُّقدُّيعقدُّكثرياُّمنُّالصفقاتُّيفُّاليوم ُّ الواحدُّ،ومعُّذلكُّجندهُّحيفظُّمجيعُّماُّلهُّ
عندُّغريهُّ،وماُّعليه ُّلهُّدومناُّخطأُّأو ُّنسيانُّجلنيهُّواحدُّ ،وهذاُّخبالفُّالتاجرُّاملتعلم ُّالذيُّاختذُّالدفاترُّيف ُّمتجرهُّ،واعتمدُّعليها ُّيفُّ
1
2
3
4

الردُّعلىُّشبهاتُّمنكري ُّحجيةُّالسنةُّ،دُّ.عبدُّالغينُّحممدُّعبدُّاخلالقُّ،مكتبة ُّالسنةُّ،القاهرةُّ،دُّ.تُّ،صُّ 434ُّ، 433بتصرفُّ .
ُّ
 الردُّعلىُّشبهاتُّمنكري ُّحجيةُّالسنةُّ،دُّ.عبدُّالغينُّحممدُّعبدُّاخلالقُّ،مكتبة ُّالسنةُّ،القاهرةُّ،دُّ.تُّ،صُّ 435ُّ، 434بتصرفُّ . اإلحكامُّيفُّأصولُّاألحكامُّ،اآلمديُّ،حتقيقُّ:عبدُّاملنعمُّإبراهيمُّ ،مكتبةُّنزار ُّالبازُّ،الرياض ُّ،ط8428ُّ، 8هـ2000ُّ/مُّ،صُّ .115ُّ،114 -صحيحُّالبخاري ُّ(بشرحُّفتحُّالباري)ُّ،كتابُّ:العلمُّ،بابُّ:ماُّيذكرُّيفُّاملنا ولةُّ،وكتابُّأهلُّالعلمُّبالع لمُّإىلُّالبلدانُّ) 815ُّ/8(ُّ،معلقاُّ .
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معرفةُّالصفقاتُّوماُّعليهُّوماُّلهُّ،فإنناُّجندهُّسريعُّالنسيانُّملاُّملُّيكتبهُّكثريُّاخلطأُّفيهُّ.ونظريُّذلكُّحاسةُّال سمعُّعندُّاألعمىُّ،فإهناُّ
أقوىُّمنهاُّبكثريُّعندُّالبصري؛ُّألنُّاألولُّملاُّفقدُّبصرهُّاستعملُّمسعهُّيفُّإدراكُّأشياءُّكثريةُّكانُّمييزهاُّبالبصرُّلوُّكانُّبصرياُّ،فقويُّعندهُّ
السمعُّ،وكذلكُّجندُّحواسُّاحليواناتُّمنُّشمُّومسعُّوبصرُّأقوىُّمنهاُّيفُّاإلنسانُّمبراحل؛ُّألهناُّتعتمدُّعلىُّهذهُّاحلواسُّيفُّحيامهاُّأكثرُّ
منُّاعتمادُّاإلنسانُّعليهاُّ .
ولقدُّساعدُّالعرب ُّعلىُّتقوية ُّملكةُّاحلفظُّعندهم ُّطبيعةُّجوهم ُّوبساطةُّمعيشتهمُّ،وحدة ُّذكائهمُّ،وقوة ُّفهمهمُّملا ُّحيدثُّ
ُّخربمهم ُّبأساليبُّلساهنم ُّوطرق ُّبياهنم ُّ،هذه ُّحالة ُّالعربُّيف ُّجاهليتهمُّ ،فماُّبالك ُّبالصحابة ُّالذينُّقيضهم ُّاهلل ُّحلفظُّ
بينهمُّ،وسعة ُّ
الشرعُّوصيانتهُّومحلهُّوتبليغهُّملنُّبعدهمُّ،ومألُّقلوهبمُّباإلميانُّوالتقوىُّوالرهبةُّواخلوفُّمنُّأنُّيبلغواُّمنُّبعدهمُّشيئاُّمنُّأحكامُّالدينُّ
علىُّخالفُّماُّمسعواُّورأواُّمنُّرسولُّاهللُّوالذينُّحصلتُّهلمُّبركةُّصحبةُّرسولُّاهللُّوتتلمذواُّلهُّوخترجواُّعلىُّيديهُّ،واستنارتُّقلوهبمُّ
بنورهُّوت أدبواُّبأدبهُّواهتدواُّهبديهُّواستنواُّبسنتهُّ،ودعا ُّهلمُّباحلفظُّوالعلمُّوالفقهُّ .
وقريبُّمنُّالصحابةُّيفُّهذاُّاملقامُّمنُّاجتمعُّهبمُّ،وشاهدُّأحواهلمُّ،واتبعُّخطاهمُّ،واقتفىُّآثارهمُّمنُّالتابعنيُّ،كلُّذلكُّيكادُّ
ُّالعربُّ
ُّ
ينفيُّعنُّسامعُّاحلديثُّمن ُّأحدهمُّتوهمُّخطأُّ،أو ُّنسيانُّ،أوُّتبديلُّ،أو ُّاختالقُّ،وا ألخبارُّاليتُّتدل ُّعلىُّقوةُّاحلفظُّعند
كثرية ُّيعلمها ُّاخلاصة ُّوالعامةُّ ،ولقدُّكانُّكثري ُّمن ُّالصحابة ُّوالتابعني ُّمطبوعني ُّعلى ُّاحلفظ ُّخمصوصني ُّبذلكُّ،كابن ُّعباس ُّوالشعيبُّ
والزهريُّوالنخعيُّوقتادةُّ،فكانُّأحدهمُّجيتزئُّبالسمعةُّ،وقدُّرويُّعنُّابنُّعباسُّأنهُّحفظُّقصيدةُّعمرُّبنُّأيبُّربيعةُّاليتُّأوهلاُّ :أمنُّ
آلُّنعمُّأنتُّغادُّفمبكر***ُّغداةُّغدُّأمُّرائحُّفمهجرُُّّ ُّ:
يفُّمسعةُّواحدةُّ،وهيُّمخسةُّوسبعونُّبيتاُّ،وقدُّرويُّعنُّالزهريُّأنهُّكانُّيقولُّ:إنُّألمرُّبالبقيعُّفأسدُّأذنايُّخمافةُّأنُّيدخلُّ
فيهاُّشيءُّمنُّاخلنا؛ُّفوُّ اهللُّماُّدخلُّأذنُّشيءُّقطُّفنسيتهُّ،وقدُّجاء ُّحنوهُّعنُّالشعيبُّ .
فاحل فظُّوالكتابةُّيتناوبان ُّيفُّاحملافظةُّعلى ُّالشيءُّ،ويف ُّالغالبُّيضعفُّأحدمها ُّإذاُّقوي ُّاآلخرُّ،ومنُّهنا ُّنفهمُّأحد ُّأسبابُّ
حثُّالصحابةُّتالميذهمُّعلىُّاحلفظُّ،وهنيهمُّإياهمُّعنُّالكتابة؛ُّوذلكُّألهنمُّكانواُّيرونُّأنُّاالعتمادُّعلىُّالكتابةُّيضعفُّفيهمُّملكةُّ
احلفظُّ،وهيُّملكة ُّقدُّطبعواُّعليها ُّوا لنفسُّمتيلُّإىلُّماُّطبعتُّعليهُّوتكره ُّماُّخيالفهُّويضعفهُّ .
وهناُّنقولُّملنُّزعمواُّأنُّتأخرُّكتابةُّالسنةُّأدىُّإىلُّحتريفهاُّوضياعهاُّ:إنُّقولكمُّمردود؛ُّوذلكُّأنُّاحلفظُّأسلمُّيفُّاحلفاظُّعلىُّ
السنةُّمنُّالكتابة؛ُّألنهُّيفُّالغالبُّالُّيكونُّإالُّمعُّالفهمُّوإدراكُّاملعىنُّوالتحققُّمنه؛ُّحىتُّيستعني ُّبذلكُّعلىُّعدمُّنسيانُّاللفظُّ،مثُّ
إنهُّحيملُّاملرءُّعلىُّمراجعةُّماُّحفظهُّواستذكارهُّآناُّبعدُّآنُّحىت ُّيأمنُّمنُّزوالهُّ،مثُّإنُّحمفوظهُّيكونُّمعهُّيفُّأيُّوقتُّوأي ُّمكانُّ،
فريجعُّإليهُّيفُّمجيعُّاألحوالُّعندُّاحلاجةُّإليهُّ،والُّيكلفهُّذلكُّاحلملُّمؤونةُّوالُّمشقةُّ،والكتابةُّخالفُّذلكُّفإهناُّغالباُّماُّتكونُّبدونُّ
فهمُّاملعىنُّعاجالُّوآجالُّ،أوُّسبباُّيفُّعدمُّالفهمُّيفُّاحلالُّاعتماداُّعلىُّماُّسوفُّيفهمُّفيماُّبعدُّ،وقدُّتضيعُّعليهُّالفرصةُّيفُّاملستقبلُّ
لضياعُّاملكتوبُّ،أوُّعدمُّوجودهُّمعهُّعندُّاحلاجةُّإليهُّ،أوُّعدمُّوجودُّمنُّيفهمهُّاملكتوبُّويشرحهُّلهُّ،مثُّإنُّالكاتبُّالُّجيدُّيفُّالغالبُّ
باع ثا ُّيدعوه ُّإىلُّمراجعةُّماُّكتبهُّ،كماُّأنهُّجيدُّمشقةُّيفُّمحلُّاملكتوبُّمعهُّيفُّكلُّمكان ُّوكلُّوقت( ُّ )8
وإنُّقيلُّ:إنُّحافظاتُّالناسُّقدُّتضعفُّفينسونُّماُّحفظواُّويضيعُّبعضهُّ،قلناُّ:إذاُّسلمناُّجدال ُّ رغمُّماُّيفُّذلكُّم نُّمغالطةُّ
ظاهرةُّوردتُّاألدلةُّخبالفهاُّبأنُّالسنةُّملُّتدونُّإالُّعلىُّرأسُّاملائةُّ الثانيةُّعلىُّيدُّاإلمامُّالزهريُّبأمرُّمنُّعمرُّبنُّعبدُّالعزيز(  ُّ )2اتضحُّ
لناُّأنُّاملتهمنيُّبضياعُّالسنةُّهمُّالصحابةُّوالتابعون؛ُّذلكُّأن ُّابنُّشهابُّالزهريُّمنُّالتابعنيُّ(824ُّ:58هـ)ُّ،والصحابةُّهم ُّالذينُّ
تصدواُّللوضاعنيُّمنذ ُّفتنةُّقتلُّاخلليفة ُّالراشدُّعثمانُّبن ُّعفانُّخمرجنيُّكلُّدخيلُّعلى ُّالسنةُّمكذوبُّعلى ُّالنيبُّمعت مدينُّيف ُّذلكُّ
 - 1الردُّعلىُّشبهاتُّمنكري ُّحجية ُّالسنةُّ،دُّ.عبدُّالغينُّحممدُّعبدُّاخلالقُّ،مكتبة ُّالسنةُّ،القاهرةُّ،دُّ.تُّ،صُّ431ُّ:434بتصرف.
 - 2السنةُّومكانتهاُّيفُّالتشريع ُّاإلسالميُّ،دُّ.مصطفىُّالسباعيُّ،دارُّالسالمُّ،القاهرةُّ،ط8422ُّ،3هـ2004ُّ/مُّ،صُّ .812
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علىُّحفظهمُّللسنةُّيفُّاملقامُّاألولُّ،وسارُّالتابعونُّعلىُّدرهبمُّيفُّذلكُّفكانواُّأحفظُّالناسُّوأوعاهمُّلكتابُّاهللُّوسنة ُّنبيهُّصلىُّاهللُّ
عليهُّوسلمُّ،قال ُّسبحانهُّوتعاىلُّعنهم {ُّ :والسابقونُّاألولونُّمن ُّاملهاجرينُّواألنصارُّوالذين ُّاتبعوهمُّبإحسانُّرضي ُّاهللُّعنهم ُّورضواُّ
عنهُّوأعدُّهلمُّجنات ُّجتريُّحتتهاُّاألهنارُّخالدينُّفيهاُّأبداُّذلكُّالفوزُّالعظيم}[ التوبةُّ .]800:
أماُّقوهلمُّ:إنُّالصحابةُّكانوا ُّ خلوفهمُّمغبةُّالكذبُّعلىُّرسولُّاهللُّيغضون ُّالطرفُّعنُّبعضُّاألحاديثُّخوفاُّمنُّأن ُّيغريواُّ
فيهاُّشيئاُّ فهو ُّقولُّغريبُّمردود ُّمنُّجهتني ُّ :األوىلُّ :أنُّحترج ُّقليلُّمن ُّالصحابةُّمنُّرواية ُّأحاديثُّالنيبُّكانُّأمرا ُّخاصاُّهبم ُّوليسُّ
قاعدةُّعامةُّتشملُّكل ُّالصحابةُّ،كماُّأنُّهذا ُّالتحرجُّكانُّناجتا ُّعنُّحتريهمُّالشديدُّودقتهمُّالكبريةُّيفُّحتريُّكلُّلفظُّيسمعونه ُّمنُّ
النيبُّوملُّيكنُّهذاُّالتحرجُّألهنمُّكانواُّينسونُّأقوالهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم ُّ،الثانيةُّ :أنُّالصحابةُّكانواُّعلىُّعلمُّبأنُّالنيبُّقال«ُّ:منُّكذبُّ
عليُّمتعمداُّفليتبوأُّمقعدهُّمنُّالنار»( ُّ )8وقالُّأيضا«ُّ:وحدثواُّعينُّوالُّحرج»( ُّ )2وقال«ُّ:نضرُّاهللُّامرأُّمسعُّمينُّحديثاُّ،فحفظهُّحىتُّ
يبلغهُّ،فربُّمبلغُّأحفظُّمنُّسامع»(  ُّ )3وإىلُّأيُّشيءُّاستندُّالزاعمونُّيفُّأنُّالصحابةُّأخذواُّباحل ديثُّاألولُّ،وملُّيأخذواُّبالثان ُّأوُّ
الثالث؟ُّمثُّإنُّلفظةُّ«متعمدا»ُّ جتعلُّأخذهمُّباحلديثُّاألولُّغريُّمانعُّهلمُّمنُّالرواية؛ُّألنهُّاشتطُّالتعمدُّ،ومنُّتعمدُّالكذبُّعلىُّ
رسولُّاهللُّخيرجُّمنُّزمرةُّالصحابةُّإنُّملُّخيرجُّمنُّزمرةُّاملسلمنيُّعامة ُّ،وعليهُّفقدُّوصلتُّالسنةُّمنُّالصحابةُّإىلُّالتابعنيُّنقيةُّكاملةُّ،
فعضُّالتابعونُّعليها ُّبالنواجذُّ،وهكذاُّحىتُّوصلتُّإليناُّكاملةُّبعدماُّدونتُّيفُّأسفارُّكثريةُّ )4 (.
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 - 1صحيحُّالبخاري ُّ(بشرحُّفتحُّالباري)ُّ،كتابُّ:العلمُّ،بابُّ:إمثُّمنُّكذبُّعلىُّالنيبُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّ،) 242ُّ/ 8(ُّ،رقمُّ(ُّ.) 802صحيحُّمسلمُّ(بشرحُّالنووي)ُّ،
املقدمةُّ،بابُّ:تغليط ُّالكذبُّعلىُّرسولُّاهلل ُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّ .)841ُّ/8(ُّ،
 - 2صحيحُّمسلمُّ(بشرحُّالنووي)ُّ،كتابُّ:الزهدُّ والرقائقُّ،بابُّ:التثبت ُّيفُّاحلديثُّوحكم ُّكتاب ةُّالعلمُّ،) 4011ُّ/1(ُّ،رقمُّ(ُّ .) 2325
 - 3صحيحُّ:أخرجه ُّأمحدُّيفُّمسندهُّ،مسندُّاملكثري ن ُّمنُّالصحابةُّ،مسندُّعبدُّاهللُّبنُّمسعودُّ،) 14ُّ/ 4(ُّ،رقمُّ(ُّ.) 4852وصححهُّأمحدُّشاكرُّيفُّتعليقهُّعلىُّاملسند.
ُّ- 4موسوعةُّبيانُّاإلسالم ُّ،الردُّعلىُّاالفتاءاتُّ والشبهاتُّ،القسمُّالثالثُّ:السنةُّالنب ويةُّ،اجمللدُّاألولُّجُّ2الشبهةُّالثامنة .
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ُُُُُُّّّّّّ يدعيُّبعضُّالطاعننيُّأنُّالسنةُّالنبويةُّملُّجتمعُّكلهاُّيفُّكتبُّالسنةُّ،بلُّضاعُّكثريُّمنهاُّإماُّعمد اُّوإماُّسهواُّ،ويستدلون ُّعلىُّ
ذلكُّبأنُّخطبُّاجلمعةُّاليتُّخطبهاُّالنيبُّيفُّاملدينةُّبعدُّاهلجرةُّ،واليتُّتبلغُّحنوُّمخسمائةُّخطبةُّ،ملُّتصلُّإلينا؛ُّألهناُّملُّتدونُّيفُّكتبُّ
السنةُّ،وسببُّعدمُّتدوينهاُّأنُّمضامينهاُّكانتُّتتعارضُّمعُّنظامُّاحلكمُّيفُّالدولةُّالعباسيةُّ ،فحالُّاحلكامُّدونُّكتابتهاُّبإرهاب ُّرواةُّ
احلديث ُّ .رامنيُّمن ُّوراءُّذلك ُّإىلُّالتشكيك ُّيفُّمجع ُّالسنةُّ،وأن ُّحفظهاُّبالكتابةُّوالتدوينُّكان ُّعمالُّانتقائيا ُّخيضعُّألهواء ُّالسلطةُّ
احلاكمةُّوماُّكانت ُّتسعىُّإىلُّتكريسهُّمنُّمبادئ ُّيفُّاحلياة ُّالسياسيةُّاإلسالميةُّ .
ُُُُُُّّّّّّنقدّعامُّ :إذاُّكانت ُّخطبه ملُّتدونُّومل ُّتصلُّإليناُّ ،فمنُّأين ُّإذنُّعرفواُّأن ُّعدمُّتدوينها ُّ كانُّبسبب ُّمناقضتهاُّلنظم ُّاحلكمُّ
ُّ،ولقدُّمشلُّ التدوينُّخطبُّالنيبُّ
السائدةُّيفُّعصرُّالتدوين؟!ُّمثُّإنُّكثرياُّمنُّخطبهُّكانتُّعبارةُّعنُّسورُّمنُّالقرآنُّفالُّحتتاجُّإىلُّتدوين ُّ
منذُّمجعتُّالسنةُّيفُّمطلعُّالقرنُّالثانُّاهلجريُّ،سواءُّاملكتوبُّمنهاُّأوُّاحملفوظُّيفُّص دورُّالرواةُّواحلفاظُّ،وجندهاُّاآلنُّمبثوثةُّيفُّكتبُّ
التاثُّاملختلفةُّ،وكذلكُّفقدُّمجعهاُّبعضُّعلماءُّالعصرُّاحلديثُّيفُّكتبُّمستقلةُّمماُّيدلُّعلىُّتدوينهاُّ،ووصوهلاُّإليناُّ،خالفاُّملاُّزعمهُّ
املشككونُّ .
أوالّ .افتراء ّمفضوح ّيقومّعلىّغيرّأساسّأوّدليلّ :
إذاُّكانُّهؤالءُّالطاعنونُّيدعونُّأنُّخ طبُّالنيب ُّ ملُّتدونُّ،وملُّتصلُّإليناُّ،فكيفُّإذنُّاطلعواُّعليهاُّوقطعواُّبأهناُّملُّتدونُّبسببُّ
ُّ
تناقضُّمضامينهاُّمعُّنظمُّاحلكمُّاليتُّكانتُّسائدةُّيفُّعصرُّالتدوين؟! ُّ يقولُّدُّ.عبدُّالعظيمُّاملطعينُّرداُّعلىُّهذهُّالفرية"ُّ:إنُّالطريقُّ
الوحيدُّملعرفتناُّبسنةُّالنيب ُّهوُّالتدوينُّوالروايةُّ،فماُّدونُّ فيهاُّهوُّاملعروفُّعندناُّ،والُّطريقُّلناُّملعرفةُّماُّملُّيدونُّإنُّكانُّملُّيدونُّمنهاُّ
اُّأنُّسببُّاستبعادُّخطبُّالنيبُّهوُّأنُّتلكُّاخلطبُّ
ُّ
شيء ُّ،هذهُّحقيقةُّالُّينكرهاُّأحدُّ،والُّمنكروُّالسنةُّأنفسهمُّ،فمنُّأينُّإذنُّعرفو
كانتُّتتناقض ُّمع ُّنظم ُّاحلكم ُّاليتُّكانت ُّسائدة ُّيف ُّعصر ُّالتدوين؟ ُّوإذا ُّسلمنا ُّلكم ُّجدال ُّبأهنا ُّمل ُّتدونُّ ،يعين ُّحجبت ُّبألفاظهاُّ
ومعانيهاُّعنُّرؤيةُّالنورُّفنريدُّمنكمُّأنُّتوضحواُّلناُّمنُّأينُّ،وعلىُّأيُّأساسُّحكمتمُّعلىُّاخلطبُّاليتُّملُّتدونُّبأهناُّكانتُّتناهضُّ
نظمُّاحلكم؟ ُّ هلُّاطلعتمُّعليها؟ُّإنُّكنتمُّاطلعتمُّعليهاُّيفُّالوقتُّاحلاضرُّفهيُّإذنُّمدونةُّفتسقطُّبذلكُّدعواكمُّهذهُّ،وإنُّملُّتكونواُّ
قدُّاطلعتمُّعليهاُّ،فهلُّأنتمُّتعلمونُّالغيبُّ،لذلكُّوصفتمُّبألسنتكمُّماُّملُّترهُّأعينكمُّ،وملُّتسمعهُّآذانكم؟!ُّمثُّإنُّاحلكمُّعلىُّالشيءُّ
فرعُّعنُّتصورهُّ،هذهُّقاعدةُّمنُّقواعدُّالعقلُّاملسلمةُّعندُّكلُّالعقالء ُّ،فإماُّأنُّتقرواُّبتدوينُّهذهُّاخلطبُّفيسقطُّأصلُّدعواكمُّ،وإماُّ
أنُّ تقرواُّبعدمُّاطالعكمُّعليها ُّفيسقطُّسببُّدعواكمُّ،فماذاُّأنتمُّقائلون"( )2؟ ُّ
والُّشكُّأنُّخطبُّالنيبُّوصلتُّإليناُّعنُّطريقُّالتدوينُّ،ولكنُّالذيُّجعلهمُّيقولونُّبذلكُّأهنمُّقدُّفهمواُّأنُّالرسولُّمثلُّ
خطباءُّالعصرُّ،يرقىُّاملنربُّفالُّتقلُّمد ةُّاخلطبةُّالواحدةُّعنُّنصفُّساعةُّ،وقدُّتستغرقُّساعةُّكاملةُّ،وملاُّملُّجيدواُّهذاُّالنوعُّيفُّكتبُّ
احلديثُّوغريهاُّ،قالواُّ:إنُّخطبه ُّأضاعهاُّالتدوينُّاملوجهُّألسبابُّسياسية ُّ،لكنُّاحلقيقةُّأنُّخطبتهُّكانتُّعبارةُّعنُّعدةُّمجلُّ،تعطيُّ
اجلملةُّالواحدةُّمعىنُّمستقال ُّيفُّالكثريُّالغالبُّ ،ورمباُّأعطىُّ املعىن ُّمجلتانُّأوُّثالثُّ،فلم ُّيكنُّالنيبُّيطيل ُّاخلطبةُّ،وهوُّالقائل«ُّ :إنُّ
طولُّصالةُّالرجلُّ،وقصرُّخطبتهُّمئنةُّ منُّفقههُّ،فأطيلواُّالصالةُّ،وأقصرواُّاخلطبةُّ،وإنُّمنُّالبيانُّسحرا»( ُّ،)3وعنُّجابرُّبنُّمسرةُّقالُّ:
«كانُّرسولُّاهللُّالُّيطيلُّاملوعظةُّيومُّاجلمعةُّ،إمناُّهنُّكلماتُّيسريات»(  ُّ)4قالُّابنُّقيمُّاجلوزية"ُّ:وعلىُّذلكُّكانُّقصرُّاخلطبةُّعالمةُّ
- 1جملةُّروزُّاليوسفُّ،بتاريخ ُّ 1999 /4 /10مُّ.الشبهاتُّالثالثونُّاملثارة ُّإلنكارُّالسنةُّالنب ويةُّ:عرضُّ ونقضُّ،دُّ.عبدُّالعظيمُّحممدُّاملطعينُّ ،مكتبةُّوهبةُّ،القاهرةُّ،طُّ،1
8420هـ8111ُّ/م ُّ.دفعُّالشبهاتُّعنُّالسنةُّالنب ويةُّ،دُّ.عبدُّالقادرُّعبدُّاهلاديُّ ،دارُّاإلميانُّ،القاهرةُّ،ط8428ُّ،8هـ2008ُّ/مُّ .
 ُّ- 2الشبهاتُّالثالثونُّاملثارة ُّإلنكارُّالسنةُّالنب ويةُّ:عرضُّ ونقضُّ،دُّ.عبدُّالعظيمُّإبراهيم ُّاملطعينُّ ،مكتبة ُّوهبةُّ،القاهرةُّ،ط8420ُّ،1هـ8111ُّ/م ُّ،صُّ 88ُّ ، 87بتصرفُّ .
ـالةُّواخلطبـةُّ،) 8442ُّ/4(ُّ،رقمُّ(ُّ .) 8124
- 3املئنةُّ:العالمة  ُّ،صحيـحُّمسلـمُّ(بشـرحُّالنـووي)ُّ،كتـابُّ:اجلمعـةُّ،بـابُّ:ختفيـفُّالص ُّ
- 4حسنُّ:أخرجهُّأبوُّداودُّيفُّسننهُّ(بشرحُّعونُّاملعبود)ُّ،كتابُّ:اجلمعةُّ،) 320ُّ/3(ُّ،رقمُّ(ُّ.) 8803وحسنهُّاأللبانُّيفُّصحيح ُّ وضعيفُّسننُّأيبُّداودُّبرقمُّ(ُّ .)8802
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علىُّفقهُّالرجل؛ُّألنُّالفقيهُّهوُّاملطلع ُّعلىُّجوامعُّاأللفاظُّفيتمكنُّبذلكُّمن ُّالتعبريُّباللفظُّاملختصرُّعنُّاملعانُّالكثرية"( ُّ ،)8وكانُّ
الصحابةُّيسمعون ُّخطبته ُّفيحفظوهناُّ ،لكنهم ُّال ُّيتحدثون ُّهباُّكاملةُّ ،والُّيتعاملون ُّمعهاُّكوحدة ُّواحدةُّ ،وإمنا ُّيهتمون ُّمبا ُّتفيده ُّمنُّ
معانُّ،ومنُّهنا ُّيهتمونُّباجلملة ُّأوُّباجلملُّاليتُّتفيدُّمعىنُّمستقالُّفيذكروهناُّيفُّمناسبتها( ُّ .)2
إنُّاهتمامُّالصحابةُّكان ُّمنصباُّعلىُّكالمهُّصلى ُّاهللُّعليه ُّوسلم؛ُّومركزا ُّعلىُّأصول ُّالدينُّبأوجز ُّعبارةُّ،وبأقل ُّالكلماتُّ،
وهكذاُّشاعتُّخطبهُّيفُّكتبُّالسنةُّإماُّعلىُّصورمهاُّكخطب ُّ،وإماُّبعبارامهاُّومجلهاُّ،وخطبته ُّيفُّحجةُّالوداعُّتوضحُّذلكُّ .
وفضالُّعما ُّتقدم؛ُّفإن ُّمعظمُّخطبهُُّّكانت ُّمنُّالقرآن ُّالكرميُّ،فعندماُّكانُّيقوم ُّللخطبةُّكانُّيتلو ُّآياتُّمن ُّالقرآن ُّالكرميُّ،
فخطبُّبسورةُّ"ق"ُّوسورةُّ"ص"ُّ،وتكررُّهذاُّيفُّعددُّمنُّخطبهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّ،فعنُّأمُّهشامُّبنتُّحارثةُّبنُّالنعمانُّقالتُّ:
«ماُّحفظتُّ"ق"ُّإالُّمنُّفـي ُّرسولُّاهللُّخيطبُّهباُّكلُّمجعة»( ُّ،)3فإذاُّسجلتُّم نُّاخلطبةُّشيئاُّفلنُّتسجلُّإالُّسورةُّ"ق"ُّ،وسورةُّ
"ق"ُّمعروفةُّوحمفوظةُّ.كماُّأنُّالصحابةُّقدُّاقتدواُّبهُّيفُّهذاُّ،فقدُّرويُّعنُّعمرُّبنُّاخلطابُّأنهُّخطبُّيوماُّيفُّالناسُّفلمُّيقرأُّإالُّ
سورةُّالنحلُّوعندماُّبلغُّقولُّاهللُّسبحانهُّوتعاىل {ُّ :وهللُّيسجدُّماُّيفُّالسماواتُّوماُّيفُّاألرضُّمنُّدابةُّواملالئكةُّوهمُّال ُّيستكربون}ُّ
 [ُّ،النحلُّ ]41:نزل ُّمنُّعلى ُّاملنربُّوسجدُّ،مث ُّخطبُّمرة ُّأخرىُّيفُّيوم ُّاجلمعةُّفلم ُّيقرأُّإالُّسورة ُّالنحلُّأيضاُّ ،وعندماُّبلغ ُّموضعُّ
السجودُّملُّيسجدُّهذهُّاملرةُّ،وملاُّسئلُّعنُّهذاُّقالُّ:ملُّنؤمرُّبالسجود(  ُّ)4ومثلُّهذهُّاخلطبُّماُّهيُّإالُّسورُّقرآنيةُّكماُّترىُّ،لذلكُّ
ملُّي دوهناُّالرواةُّيفُّكتبُّاحلديثُّ .
مثُّإنناُّنتساءلُّ:هلُّمنعُّاحلكام ُّالرواةُّمنُّتدوينُّخطبُّالنيبُّاليت ُّتناهضُّحكمهمُّ،وتركوهمُّيدونونُّاألحاديثُّاليت ُّتناديُّ
بالوقوفُّيفُّوجهُّاحلكامُّإذاُّحادواُّعنُّالطريقُّاملستقيمُّ،وتبنيُّأنُّاخلالفةُّالنبويةُّستئولُّإىلُّملكُّعضوضُّيناقضُّماُّجاءُّبهُّالقرآنُّ،
وأنهُّجيبُّالتمسكُّبالدينُّومقاومةُّهؤالءُّاحلكام؛ُّومنُّذلكُّقولهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم«ُّ:سيدُّالشهداءُّمحزةُّبنُّعبدُّاملطلبُّ ،ورجلُّ
قامُّإىلُّإمامُّجائرُّفأمرهُّوهناهُّفقتله»( ُّ،)5وقولهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم«ُّ:إنهُّيستعملُّعليكمُّأمراءُّفتعرفونُّوتنكرونُّ،فمنُّكرهُّفقدُّبرءُّ،
ومنُّأنكرُّفقدُّسلمُّ،ولكنُّمنُّرضيُّوتابعُّ،قالواُّ:أفالُّنقاتلهم؟ ُّقالُّ:الُّماُّصلوا»(  ُّ )4وغريُّذلكُّمنُّاألحاديثُّاليتُّتتحدث ُّعنُّ
احلكمُّووجوبُّالتصديُّجلورُّاحلكامُّالطغاةُّ .
ثانياّ .تدوينّخطبّالنبي ّصلى ّاهللّعليهّوسلمّ :
لقدُّدونتُّخطبُّالنيبُّمعُّم اُّدونُّمنُّالسنةُّ،وأفردُّهلاُّبعضُّاملعاصرينُّكتباُّمستقلةُّ،فليسُّمنُّاملعقولُّأنُّتدونُّالسنةُّكلهاُّ
وتتكُّخطبُّالنيبُّدونُّتدوينُّ،والدليلُّعلىُّذلكُّوجودُّهذهُّاخلطبُّبنيُّأيديناُّيفُّصورتنيُّ :
األوىلُّ :تدوين ُّخطب ُّالنيبُّتدويناُّمفرقا ُّومبثوثاُّيفُّكتبُّاحلديث ُّوالسريةُّوالتاريخُّ،وبعضُّكتبُّاإلعجاز ُّالقرآنُّ،وهذا ُّهوُّ
املصدرُّاألول ُّللوقوف ُّعلىُّخطبه ُّصلى ُّاهللُّعليه ُّوسلمُّ ،ومن ُّهذهُّالكتبُّ .8ُّ :إعجازُّالقرآن ُّللقاضي ُّأيبُّبكر ُّحممد ُّبن ُّالطيبُّ
الباقالنُّاملتوىفُّ403هـُّ،وقدُّذكرُّفيهُّعدداُّمنُّخطبهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّ ،
ُّمثلُّ:السريةُّالنبويةُّالبنُّهشامُّ،ودالئلُّالنبوةُّللبيهقيُّ،والبداية ُُّّوالنهايةُّ
ُّ
ُُّّ .2كتبُّالسريةُّالنبويةُّ:جاءُّفيهاُّعددُّمنُّخطبه
البنُّكثريُّ،وسبلُّاهلدىُّوالرشادُّيفُّسريةُّخريُّالعبادُّللصاحليُّ ،وغريها ُّمنُّكتبُّالسريةُّ ُّ،
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ُّالعلميةُّ،بريوتُّ،ط8480ُّ، 8هـ8110ُّ/مُّ .) 320ُّ/3(ُّ،
ُّ
 عونُّاملعبودُّشرحُّسننُّأيبُّداودُّ،مشسُّاحلقُّالعظيمُّآباديُّ،دارُّالكتب دفعُّالشبهاتُّعنُّالسنةُّالنب ويةُّ،دُّ.عبدُّاملهديُّعبدُّالقادرُّعبدُّاهلاديُّ ،دارُّاإلميانُّ،القاهرةُّ،ط8428ُّ، 8هـ2008ُّ/م ُّ،صُّ 41بتصرفُّ .الفـيُّ:الفمُّ.صحيـحُّم سلـمُّ(بشـرحُّالنـووي)ُّ،كتـابُّ:اجلمعـةُّ،بـابُّ:ختفيـفُّالصـالةُّ واخلطبــةُّ،) 8441ُّ/4(ُّ،رقمُّ(ُّ .)8118أخرجهُّالبيهقيُّيفُّسننهُّالكربىُّ،كتابُّ:احليضُّ،بابُّ:منُّملُّيرُّوجوبُّسجود ُّالتالوةُّ،) 328ُّ/ 2(ُّ،رقمُّ(ُّ .)3523 صحيحُّ:أخرجه ُّاحلاكمُّيفُّمستدركهُّ،كتابُّ:معرفةُّالصحابةُّرضيُّاهلل ُّعنهمُّ،) 830ُّ/2(ُّ،رقمُّ(ُّ.) 4114وصححهُّاأللبان ُّيفُّالسلسلةُّالصحيحةُّبرقم ُّ(ُّ .)324اءُّفيماُّخالفواُّالشرعُّ،) 2120ُّ/2(ُّ،رقمُّ(ُّ .)4281
ُّ
 -صحيحُّمسلمُّ(بشرحُّالنووي)ُّ،كتابُّ:اإلمارةُّ،بابُّ:وجوبُّاإلنكارُّعلىُّاألمر
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ُّ ُّ .3كتبُّالسنةُّ:اشتملتُّعلىُّكثريُّمنُّخطبهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّ،نذكرُّمنهاُّ:حيحُّالبخاريُّيفُّكتابُّاجلمعةُّ ،والعيدينُّ
والكسوفُّ،وبدءُّاخللقُّ،واملناقب ُّ،واحلجُّ،والصالةُّ،وفضائلُّالقرآنُّ،صحيحُّمسلمُّيفُُّّكتابُّالصيامُّ،واجلمعةُّ،واإلمارةُّ،سننُّأيبُّداودُّ
يفُّكتابُّ:الدياتُّ،واملناسكُّ،واللباسُّ،سنن ُّ النسائيُّيفُّكتابُّ:احلجُّ،واجلهادُّ،سننُّاب نُّماجهُّيفُّاملقدمةُّ،بابُّرقمُُّّ،2ُّ،4مسندُّ
ُّ
أمحدُّ،ومستدركُّاحلاكمُّ،وصحيحُّابنُّحبانُّ ،ومسندُّأيبُّيعلىُّ ،ومعاجمُّالطربانُّ ،
ُُّّ ُّ .4كتابُّ"جم معُّالزوائد"ُّلنورُّالدينُّاهليثميُّ ،
ُُُّّّ .5جامعُّاألصولُّالبنُّاألثري ُّ،هذهُّبعضُّاملصادرُّاليتُّميكنُّالرجوعُّإليهاُّلالستزادةُّمنُّخطبهُّوإالُّفهناكُّكثريُّمنُّاملصادرُّ
اليتُّحوتُّخطبهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم( ُّ .)8
الثانيةُّ :لقدُّوفق ُّ اهللُّالعاملنيُّيفُّحقلُّالسنةُّالنبويةُّفقامواُّجبمعُّخطبهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّ،ودراستهاُّدراسةُّواعيةُّ،ومنُّهذهُّ
ُّخليلُّاخلطيبُّ،ومجعُّفيه ُّ(ُّ)524
ُّ
الكتبُّاحلديثةُّاليتُّاهتمتُّهبا ُّماُّيأيت"ُّ .8ُّ :إحتافُّاألنام ُّخبطبُّرسولُّاإلسالم"ُّللشيخُّحممد
خطبةُّمعُّذكرُّمصادرها ُّوشرح ُّغريبهاُّ ،والكتابُّمطبوعُّوشائعُّبنيُّالناسُّ .
"ُُّّ .2جامعُّاألصولُّمنُّخطبُّالرسولُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم"ُّإلبراهيمُّحممدُّاجلملُّ .
"ُُّّ .3صفةُّخطبةُّالنيبُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم"ُّلعمروُّعبدُّاملنعمُّسليمُّ .
"ُُّّ .4الدينُّاخلالص"ُّحملمودُّخطابُّالسبكيُّ،ومجعُّ فيهُّكثرياُّمنُّخطبهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّ .
" ُُّّ .5إعالمُّالسائلنيُّعنُّكتبُّسيدُّاملرسلني" ُّالبنُّطولونُّ،وفيهُّقدرالُّبأسُّبهُّمنُّخطبهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّ .
" ُّ .4خطبُّالرسولُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم"ُّللدكتورُّعمرُّالقطيطيُّالتونسيُّ،وهيُّرسالةُّعلميةُّجامعيةُّ،حرصُّفيهاُّالباحثُّ
الكرميُّعلىُّمجع ُّ تلكُّاخلطبُّ ،وتوثيقهاُّتوثيقاُّعلمياُّببيانُّاملراجع ُّاليتُّذكرتُّ،وحتقيقهاُّوتبويبهاُّتبويبا ُّفنياُّمنتظماُّ،مثُّأعدُّهلا ُّدراسةُّ
فقهيةُّوبالغيةُّملُّيسبقهُّإليهاُّأحدُّ،وتقعُّتلكُّالدراسةُّيفُّأكثرُّمنُّستنيُّومائيتُّصفحةُّمنُّالقطعُّاملتوسطُّ،وملُّيقتصرُّالباحثُّعلىُّ
مجعُّخطبُّاجلمعةُّ،بلُّمشلُّع ملهُّاخلطبُّاليتُّقاهلاُّرسولُّاهللُّيفُّاملناسبات ُّاملختلفة؛ُّكالعيدينُّ،واخلسوفُّ،والكسوفُّوغريهاُّ .
فإذاُّكانُّهذاُّالباحثُّقدُّذكرُّاملصادرُّاليتُّوردتُّفيهاُّهذهُّاخلطبُّ،فكيفُّيزعمُّاملغرضونُّأهناُّملُّتدون؟ُّوجت درُّاإلشارةُّإىلُّ
أنُّاملؤلفُّقدُّذكرُّأماراتُّللتمييزُّبنيُّاخلطبُّواألحاديثُّالن بويةُّاجملردةُّ،ومنها"ُّ:ياُّأيهاُّالناسُّ،وكانُّعلىُّاملنربُّ،محدُّاهللُّوأثىن ُّعليهُّ
مثُّقالُّ:كانُّرسولُّاهللُّخيطبُّ،كانُّعلىُّالصفاُّ،كانُّعلىُّالقصواءُّ"...إخل(  ُّ )2فإذاُّكانُّهذاُّهوُّواقعُّخطبهُّالذيُّنلمسهُّبأيديناُّيفُّ
هذهُّالكتبُّ،وقدُّمجعُّكتابُّواحدُّمنهاُّ(ُّ) 524خطبــةُّللنبـيُّصلـىُّاهللُّعليــهُّوسلـمُّ،فكي ــفُّيزعـ ــمُّهــؤالءُّأنُّالــُّ(ُّ)500خطبةُّاليتُّ
خطبهاُّالنيبُّضاعتُّوملُّتدون؟!( ُّ )3
ُّ
ُّ
ُّ
ُّ

 - 1انظرُّ:دفعُّالشبهاتُّعنُّالسنةُّالنب ويةُّ،دُّ.عبدُّاملهديُّعبدُّالقادرُّ ،دارُّاإلميانُّ،القاهرةُّ،ط8428ُّ، 8هـ2008ُّ/م ُّ،صُّ . 24ُّ:28
 - 2الشبهاتُّالثالثونُّاملثارة ُّإلنكارُّالسنةُّالنب ويةُّ:عرضُّ ونقضُّ،دُّ.عبدُّالعظيمُّإبراهيم ُّاملطعينُّ ،مكتبةُّوهبةُّ،القاهرةُّ،ط8420ُّ،1هـ8111ُّ/م ُّ،صُّ 11بتصرف.
ُّ- 3عنُّموسوعةُّبيانُّاإلسالم ُّ،الردُّعلىُّاالفتاءاتُّ والشبهاتُّ،القسمُّالثالثُّ:السنةُّالنب ويةُّ،اجمللدُّاألولُّجُّ2الشبهةُّالتاسعةُّ ُّ،والشبهاتُّالثالثونُّاملثارة ُّإلنكار ُّالسنةُّ
النب ويةُّ:عرضُّ ونقضُّ،دُّ.عبدُّالعظيمُّإبراهيم ُّاملطعين ُّ،الشبهةُّاخلامسةُّعشرةُّ .
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-ّ0الزعمّأنّالسنةّرويتّبالمعنىّمماّأدىّإلىّتحريفها( )8
ُّيزعمُّبعضُّاملشككنيُّأنُّالسنةُّقدُّرويتُّباملعىنُّمماُّأدىُّإىلُّ حتريفهاُّوتغيريُّكثريُّمنُّمضامينها؛ُّمستدلنيُّعلىُّذلكُّبأنُّالنيبُّ
قدُّأقرُّالروايةُّباملعىنُّ،فشاعتُّوانتشرتُّوأدىُّذلكُّإىلُّإمهالُّالصحابةُّوالتابعنيُّروايةُّاحلديثُّبلفظهُّ،ومعُّالروايةُّباملعىنُّالُّيؤمنُّأنُّ
يقعُّمنُّالراويُّمنُّغريُّقصدُّتغيريُّفيماُّمسعُّبالزيادةُّ،أوُّبالنقصُّ،أوُّبالتبدي لُّ،أوُّبالتحريفُّ،كماُّالُّيؤمنُّأنُّيكونُّالر ُّاويُّمصيباُّيفُّ
فهمهُّ،واعياُّلكلُّماُّصاحبُّاحلديثُّمنُّظروفُّوأحوالُّ،فرمباُّيرويُّاحلديثُّمطلقاُّيفُّحنيُّأنهُّصدرُّمقيداُّ،أوُّيرويهُّمقيداُّيفُّحنيُّ
أنه ُّصدر ُّمطلقاُّ .ويرمون ُّمن ُّوراء ُّذلك ُّإىل ُّحماولة ُّتلمس ُّخيط ُّيف ُّالرواية ُّباملعىن ُّينفذون ُّمنه ُّإىل ُّتعميم ُّالقول ُّيف ُّالسنة ُّووصمهاُّ
بالتحريف؛ ُّوصوالُّإلنكارُّحجيتهاُّ .
نقدّعام ّ:لقدُّحثُّالنيبُّأصحابهُّأنُّيروواُّأحاديثهُّبألفاظهاُّكماُّمسعوهاُّمنهُّورغبُّيفُّذلكُّأمياُّترغيبُّ،فقدُّكانُّإذاُّمسعُّهوُّ
ُّوذلكُّ
ُّ،ولقدُّحرصُّالصحابة ُّعلى ُّرواية ُّ احلديثُّبلفظهُّأشدُّاحلرصُّ ،
راوياُّيبدلُّلفظاُّمكانُّلفظُّاستوقفهُّ ،وأمرهُّأنُّيرويهُّكماُّقاله ُّ
ُّوإذاُّكان ُّالعلماء ُّقد ُّجوزوا ُّللراوي ُّالعامل ُّباأللفاظ ُّومدلوالمها ُّروايتهُّ
حبفظهُُّّكما ُّقاله ُّالنيبُّ يف ُّصدورهم ُّأو ُّبكتابته ُّيف ُّصحفهمُّ ،
األحاديثُّباملعىنُّ ،فإهنم ُّمل ُّجيوزواُّلغري ُّالعامل ُّباأللفاظ ُّذلكُّ ،وعلىُّاجلملة ُّفقد ُّوضعوا ُّقيوداُّوضوابط ُّلرواية ُّاحلديث ُّباملعىن ُّتضمنُّ
حفظهُّمنُّالتحريفُّوالتغيريُّ،وقدُّكانتُّهذهُّالشروطُّخاصةُّبرواة ُّأجيالُّماُّبعدُّالصحابةُّ،الُّجيلُّالصحابةُّالكرامُّأنفسهمُّ .
أوالّ.روايةّاألح اديثّباللفظّهيّاألصلّ ،وحث ّالنبي  ّ علىّلل ّ :
لقدُّحثُّالنيب ُّ أصحابهُّعلىُّروايةُّأحاديثهُّباللفظُّكماُّمسعوهاُّمنهُّورغبُّيفُّهذاُّكثريا؛ُّفقالُّرسولُّاهلل«ُّ:نضرُّاهللُّامرأُّمسعُّ
مناُّشيئاُّفبلغهُّكماُّمسعهُّ،فربُّمبلغُّأوعىُّمنُّسامع»(  ُّ،)2فانظرُّإىلُّقولهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم«ُّ:فبلغهُّكماُّمسع»ُّإهناُّدعوةُّإىل ُّنقلُّ
احلديثُّعنهُّبألفاظهُّومعانيهُّ،الُّمبعانيهُّفقط ُّ ،وهذاُّدليلُّعلىُّاستحبابُّالروايةُّعلىُّاللفظُّ،وكراهةُّروايتهُّعلىُّاملعىنُّ،وإنُّكان ُّذلكُّ
الُّيتعدىُّإىلُّرفضُّالروايةُّباملعىنُّ ،وقالُّرسولُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم «ُّ:ومنُّكذبُّعليُّمتعمداُّفليتبوأُّمقعدهُّمنُّالنار»( ُّ .)3
وواضحُّماُّيفُّاحلديثُّمنُّوعيدُّملنُّيكذبُّعلىُّرسولُّاهللُّوإبدالُّلفظُّمكانُّلفظُّمعُّالتعمدُّيندرجُّحتتُّالكذبُّعلىُّرسولُّ
اهللُّ،وهذاُّاحلديثُّبلغُّمبلغُّالتواترُّالذيُّالُّمثيلُّلهُّ،وقدُّاشتهر ُّبذلكُّعندُّاحملدثنيُّ،فمنُّياُّترى ُّمنُّأصحابُّرسولُّاهللُّ،وهمُّالذينُّ
روواُّلناُّكلُّأحاديثه ُّالقوليةُّ،وكلُّسنته ُّ الفعليةُّ،ومنُّمنهمُّ جيرؤُّعلى ُّالكذبُّعلىُّرسولُّاهللُّمعُّعلمهُّهبذاُّاحلديث؟! ُّ
ومنُّ أقوىُّاألدلةُّاليتُّتؤكدُّحرصُّالنيب ُّ علىُّالروايةُّعنهُّباللفظُّماُّرواهُّالبخاريُّمنُّحديثُّالرباءُّبنُّعازبُّقالُّ:قالُّالنيبُّ
صلىُّاهلل ُّعليهُّوسلم «ُّ :إذاُّأتيت ُّمضجعك ُّفتوضأُّوضوءك ُّللصالةُّ،مث ُّاضطجعُّعلى ُّشقك ُّ األمينُّ،مث ُّقلُّ:اللهم ُّأسلمت ُّوجهيُّ
إليكُّ،وفوضتُّأمريُّإليكُّ،وأجلأتُّظهريُّإليكُّ،رغبةُّورهبةُّإليكُّ،الُّملجأُّوالُّمنجاُّمنكُّإالُّإليكُّ،آمنتُّبكتابكُّالذيُّأنزلتُّ،
وبنبيكُّالذيُّأرسلتُّ،فإنُّمتُّمنُّليلتكُّفأنتُّعلىُّالفطرةُّ،واجعلهنُّآخرُّماُّتتكلمُّبهُّ.قالُّالرباءُّ:فرددمهاُّعلىُّالنيبُّصلىُّاهللُّعليهُّ
وسلمُّ،فلماُّبلغت ُّاللهمُّآمنتُّبكتابك ُّالذيُّأنزلتُّ،قلتُّ:ورسولكُّ،قالُّ:الُّ،ونبيكُّالذيُّأرسلت»( ُّ .)4
تمسكُّبذلكُّ،وعدمُّخمالفةُّاللفظُّ،وقدُّأدىُّحثهُّالصحابة ُّعلىُّ
ُّ
ففيُّهذاُّاحلديثُّدعوةُّمنُّالنيبُّإىلُّروايةُّاحلديثُّبلفظهُّ،وال
ذلكُّإىلُّتأثرهمُّالشديد ُّمباُّقالهُّ،فع ملُّالصحابة ُّعلىُّاحملافظةُّعلىُّنصه ُّ ،وعليهُّفإنُّالنيبُّوإن ُّملُّينهُّعنُّالرواية ُّباملعىن ُّرمباُّلكي ُّالُّ

- 1يفُّالسنةُّالنب وية ُّومصطلحُّاحلديثُّ،دُّ.حسنيُّمسرة ُّ،دارُّاهلانُّ،القاهرة8422ُّ،هـ 2004ُّ/مُّ.السنةُّالنب وية ُّيفُّكتاباتُّأعداءُّاإلسالمُّ"مناقشامهاُّ والرد ُّعليها"ُّ،دُّ.عمادُّ
السيدُّالشربيين ُّ ،مصرُّ،ط8423ُّ،8هـ2002ُّ/م ُّ.دفاعُّعنُّالسنةُّوردُّشبهاتُّاملستشرقني ُّ والكتابُّاملعاصرينُّ،دُّ.حممدُّأبوُّشهبةُّ،مطبعةُّاألزهرُّالشريفُّ،القاهرةُّ 8118ُّ،
 - 2صحيحُّ:أخرجه ُّالتمذيُّ(بشرحُّحتفةُّاألحوذي)ُّ،) 341ُّ، 342ُّ/2(ُّ،رقمُّ(ُّ.) 2215ُّ، 2214وصححهُّاأللبانُّيفُّصحيح ُّوضعيفُّسننُّالتمذيُّبرقم ُّ(ُّ .)2452
 - 3صحيحُّالبخاري ُّ(بشرحُّفتحُّالباري)ُّ،) 244ُّ/8(ُّ،رقمُّ(ُّ.) 880صحيحُّمسلمُّ(بشرحُّالنووي)ُّ،تغليظ ُّالكذبُّعلىُّرسولُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّ .)841ُّ/8(ُّ،
 - 4صحيحُّالبخاري ُّ(بشرحُّفتحُّالباري)ُّ،كتابُّ:الوضوءُّ،بابُّ:فضلُّمنُّباتُّع لىُّالوضوءُّ،) 424ُّ/8(ُّ،رقمُّ(ُّ .)242
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يشقُّعلىُّأمتهُّإالُّأنهُّرغبُّيفُّروايةُّاحلديثُّبلفظهُّ،وحثُّأصحابهُّالكرامُّعلىُّذلكُّكثرياُّوهنىُّمنُّمسعهُّعنُّأنُّيغريُّلفظاُّولوُّمبرادفهُّ،
وقدُّ اتبعُّأصحابهُّهذاُّاملبدأُّفحفظواُّلناُّالسنةُّ،كماُّقاهلاُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّ .
ثانياّ.صيانة ّالصحابةّللحديث ّوحرصهم ّعلىّروايتهّبلفظهّ :
لقدُّحرص ُّالصحابةُّعلى ُّنقلُّاحلديث ُّبألفاظهُّ،وإن ُّترخصُّبعضهم ُّيفُّروايته ُّباملعىنُّ،فإن ُّذلكُّعند ُّالضرورةُّفقطُّ ،وعلىُّ
هذاُّاملنوالُّسارُّالتابعونُّمنُّبعدهمُّ،وهنجواُّهنجهم ُّ،فمماُّالُّشكُّفيهُّأنُّمجيعُّالصحابةُّحرصواُّعلىُّأداءُّاحلديثُّ،كماُّمسعوهُّمنُّ
نهُّ
حىتُّإنُّبعضهمُّماُّكانُّيرضىُّأنُّيبدلُّحرفاُّحبرفُّ،أوُّكلمةُّمكانُّكلمةُّ،أوُّيقدمُّكلمةُّعلىُّأخرىُّ،وقدُّرويُّعنُّعمر ُّأ ُّ
ُّ
الرسولُّ
كانُّيقول"ُّ:منُّمسعُّحديثا ُّفحدثُّبهُّكماُّمسعُّفقدُّسلم"( ُّ)8وروي ُّ حنوُّذلكُّعنُّعبدُّاهللُّبنُّعمرُّوزيدُّبنُّأرقمُّ .
وقدُّاشتهرُّمنُّبنيُّالصحابةُّالذينُّكانواُّيتشددونُّيفُّاحلرصُّعلىُّلفظُّحديثُّرسولُّاهللُّعبدُّاهللُّبنُّعمر؛ُّفقدُّروىُّحديثُّ
بينُّاإلسالمُّعلىُّمخسُّ،فأعادهُّرجلُّفقالُّلهُّابنُّعمر"ُّ:الُّ،اجعلُّصيامُّرمضانُّآخرهنُّ،كماُّمسعتُّمنُّيفُّرسولُّاهللُّصلىُّاهلل ُّعليهُّ
وسلمُّ"(  ُّ)2وقدُّكانُّعبدُّاهللُّبنُّعمرُّجالساُّذاتُّيومُّوعبيدُّبنُّعمرُّيقصُّعلىُّأهلُّمكةُّ،فقالُّعبيد«ُّ:مثلُّاملنافقُّكمثلُّ الشاةُّبنيُّ
الغنمنيُّ،إنُّأقبلتُّإىلُّهذهُّالغنمُّنطحتهاُّ،وإنُّأقبلتُّإىلُّهذهُّنطحتهاُّ،فقالُّ:عبدُّاهللُّبنُّعمرُّ:ليسُّهكذاُّ،فغضبُّعبيدُّبنُّعمريُّ،
ويفُّاجمللسُّع بدُّاهللُّبنُّصفوانُّ،فقالُّ:ياُّأباُّعبدُّالرمحنُّ،كيفُّقالُّرمحكُّاهلل؟ُّفقالُّ:قالُّ:مثلُّاملنافقُّمثلُّالشاةُّبنيُّالربيضنيُّ،إنُّ
أقبلتُّإىلُّذاُّالربيضُّنطحتهاُّ،وإنُّأقبلتُّإىلُّذاُّالربيضُّنطحتهاُّ،فقالُّلهُّ:رمحكُّاهللُّ،مهاُّواحدُّ،قالُّ:كذاُّمسعت»( ُّ .)3
كذاُّوكذاُّ الُّأدريُّبأيهماُّبدأُّ،أوُّأيهماُّقالُّقبلُّ،وحنوُّذلكُّ،وهذاُّتنبيه ُّمنُّ
ُّوهلذاُّنرىُّيفُّبعضُّاألحاديثُّ،قولُّالراويُُّّ ُّ
الراويُّإىلُّأنه ُّأدركُّاحلديث ُّوفهمهُّ،ولكنه ُّملُّيتأكدُّمن ُّترتيبُّامسني ُّفيهُّأوُّكلمتنيُّفيبني ُّموضع ُّشكه ُّوأنُّالش ك ُّليسُّيف ُّأصلُّ
احلديثُّ،ومن ُّتشددُّ الرواة ُّيفُّاحملافظة ُّعلىُّنص ُّاحلديثُّبألفاظهُّ ،أهنمُّكانواُّمينعون ُّزيادةُّحرف ُّواحدُّ ،أوُّحذفه ُّوإنُّكان ُّال ُّيغريُّ
املعىن؛ُّومنُّهذاُّماُّرواهُّسفيانُّقالُّ:حدثناُّالزهريُّأنهُّمسعُّأنسُّبنُّمالكُّيقول"ُّ:هنىُّرسولُّاهللُّعنُّالدباء ُّواملزفت ُّأنُّينتبذُّفيه ُُّّ،
فقيلُّلسفيانُّ:أنُّينبذُّفيه؟ُّفقالُّ:ال ُّ،هكذاُّقالهُّلناُّالزهريُّ"ينتبذُّفيه"( ُّ .)4
وبلغُّمنُّشدةُّحرصهمُّعلىُّاللفظُّالذيُّمسعوهُّأهنمُّكانواُّالُّخيففونُّحرفاُّثقيالُّ،والُّيثقلونُّحرفاُّخفيفاُّ،والُّيبدلونُّحركاتُّ
احلروفُّاليتُّيسمعوهناُّ،بلُّيرووهناُّكماُّمسعوهاُّ،وإنُّكانُّذلكُّالتغيريُّالُّيبدلُّمعناهاُّ،حنوُّ"مناُّ -منى"ُّيفُّحديثه«ُّ :ليسُّالكاذبُّمنُّ
أصلحُّبنيُّالناسُّ،فقالُّخرياُّأوُّمنىُّخريا» ُّ.قالُّمحاد"ُّ:مسعتُّهذاُّاحلديثُّمنُّرجلنيُّ،فقالُّأحدهمُّ:مناُّخرياُّ"خفيفة"ُّ.وقالُّاآلخرُّ
منىُّخرياُّ"مثقلة"(  ُّ )5إىلُّهذا ُّاحلدُّبلغ ُّحرصُّالصحابة ُّوالتابعنيُّعلى ُّاحلفاظُّعلى ُّحديثهُّبلفظه ُّدونُّأي ُّتغيريُّأو ُّتبديلُّ،فهل ُّمنُّ
املعقولُّأنُّيرويُّقومُّهذاُّحاهلمُّالسنةُّبطريقةُّتؤديُّإىلُّحتريفها؟! ُّ
ُّ
لقدُّاهتمُّالصحابةُّالكرامُّبسنةُّالنيبُّاهتماماُّعظيماُّيفُّحياته ُّوبعدُّمماتهُّ،وهذاُّاالهتمامُّالواضحُّيبنيُّأنُّماُّادعاه ُّاملغرضونُّ
منُّإمهالُّالصحابةُّللسنةُّإنُّهوُّإالُّكذبُّمفتىُّ،فقدُّتنوعتُّأساليبُّحفظُّالصحابةُّهلاُّحبفظها ُّيفُّالصدرُّأوُّتقييدهاُّيفُّالكتابُّ،
أماُّعنُّحفظُّالصدر؛ُّفعنُّأيبُّهريرةُّأنهُّقال"ُّ:جزأتُّالليلُّثالثةُّأجزاءُّ،ثلثاُّأصليُّوثلثاُّأنامُّوثلثاُّأذكرُّفيهُّأحاديثُّرسولُّاهللُّصلىُّ
اهللُّعليه ُّوسلم ُّ"(  ُّ )4وكانُّالصحابة ُّحيثون ُّبعضهم ُّبعضاُّعلى ُّمذاكرة ُّاحلديثُّ ،فمنُّذلك ُّقول ُّعلي ُّبنُّأيب ُّطالب ُّرضي ُّ اهلل ُّعنهُّ
فكرط8404ُّ ،3هـ8114ُّ/مُّ،صُّ .531
 - 1احملدثُّالفاصلُّبنيُّالراويُّ وال واعيُّ،القاضيُّاحلسنُّبنُّعبدُّالرمحنُّالرامهرمزيُّ،حتقيقُّ:دُّ.حممدُّعجاجُّاخلطيبُّ،دارُّال ُّ
 - 2الكفايةُّيفُّمعرفةُّأصولُّعلمُّالروايةُّ،اخلطيب ُّالبغداديُّ ،حتقيقُّ:أيبُّإسحاقُّالدمياطيُّ،مكتبةُّابنُّعباسُّ،مصر2002ُّ،م ُّ .) 585ُّ/ 8(ُّ،
 - 3صحيحُّ:أخرجه ُّأمحدُّيفُّمسندهُّ،مسندُّعبدُّاهللُّبنُّعمرُّبنُّاخلطابُّ،) 5544ُّ/2(ُّ،رقمُّ(ُّ.) 5544وقالُّالشيخُّأمحدُّشاكرُّيف ُّتعليقهُّعلىُّاملسندُّ:إسناده ُّصحيحُّ .
- 4الدباءُّ:القرعُّ،املزفتُّ :الوعاءُّاملطليُّبالقارُّوهوُّالزفت ُّ ،النبذُّ واالنتباذُّ:أنُّيوضعُّالزبيب ُّأوُّالتمرُّيفُّاملاءُّ ويشربُّنقيعهُّقبلُّأنُّخيتمرُّأوُّيسكرُّ .
الكفايةُّيفُّمعرفةُّأصولُّعلمُّالروايةُّ،اخلطيب ُّالبغداديُّ ،حتقيقُّ:أيبُّإسحاقُّالدمياطيُّ،مكتبة ُّابنُّعباسُّ،مصر2002ُّ،م ُّ .)522ُّ/8(ُّ،
 - 5الكفايةُّيفُّمعرفةُّأصولُّعلمُّالروايةُّ،اخلطيب ُّالبغداديُّ ،حتقيقُّ:أيبُّإسحاقُّالدمياطيُّ،مكتبةُّابنُّعباسُّ،مصر2002ُّ،م ُّ .) 530ُّ/ 8(ُّ،
حتقيقُّ:د.حممدُّعجاجُّاخلطيبُّ،مؤسسةُّالرسالةُّ،بريوتُّ،ط8484ُّ،2هـ8114ُّ/م ُّ .)311ُّ/2(ُّ،
ُّ
 - 6اجلامعُّألخالقُّالراويُّوآدابُّالسامعُّ،اخلطيبُّالبغداديُّ ،
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السنّـ ـ ـةّالنبـ ـ ـويةّوحيّرب ـ ـ ـانيّ،منـ ـ ـاقشةّلدعاوىّأع ـ ـ ـداءّالس ـ ـ ـنـةّال ـ ـنـ ـبـويـةّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّإعدادّ:محـ ـ ـ ـ ـ ــمدّأحم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدّص ـ ـ ـ ــبرة

فدلُّهذاُّكلهُّعلىُّحرصُّالصحابةُّعلىُّحفظُّاحلديثُّبلفظهُّ،وضبطهُّيفُّصدورهمُّ
ُّ
«تذاكرواُّاحلديثُّ،فإنكمُّإالُّتفعلواُّيندرس»( ُّ)8
كماُّقالهُّاملصطفىُّوأهنمُّرضوانُّاهللُّعليهمُّقدُّبذلواُّماُّيفُّوسعهمُّلتحقيقُّهذ اُّالغرضُّ،معتربينُّذلكُّتعبداُّهللُّعزُّوجلُّوطاعةُّألمرُّ
رسولهُّولذلكُّوصلُّإليناُّاحلديثُّالنبويُّدونُّحتريفُّأوُّتبديلُّ .
والُّننسىُّأنُّمماُّساعدهمُّعلى ُّحفظُّاحلديثُّبلفظهُّيفُّصدورهم ُّ الذاكرة ُّاحلافظةُّاليتُّوهبهاُّاهللُّحلملةُّالشريعة ُّاإلسالميةُّ،
ورواةُّاحلديثُّالشريفُّمن ُّالصحابةُّوالتابعني؛ُّفريويُّلنا ُّالتاريخُّ،ماُّكانُّحيفظهُّأبو ُّهريرةُّوغريهُّ،وإنُّاملرء ُّليعجبُّعندماُّيطلع ُّعلىُّ
أخبارُّصحيحةُّتذكرُّأولئكُّاحلفاظُّالذينُّمحلواُّإليناُّالسنةُّ،فنجدُّعبدُّاهللُّبنُّعباسُّالذيُّاشتهرُّبسرعةُّحفظهُّ،كانُّحيفظُّاحلديثُّ
منُّمرةُّواحدةُّ،ويروى ُّأنهُّمسعُّقصيدةُّالبن ُّأيبُّربيعةُّعدمها ُّمثانونُّبيتاُّفحفظهاُّمن ُّاملرةُّاألوىلُّ،وكذلكُّزيد ُّبنُّثابتُّالذي ُّحفظُّ
معظمُّالقرآن ُّقبلُّبلوغهُّ ،وتعلمُّلغة ُّاليهودُّيف ُّسبعةُّعشر ُّيوماُّ،وفيهم ُّعائشةُّأم ُّاملؤمنني ُّ اليتُّكانتُّآية ُّمنُّآيات ُّالذكاء ُّواحلفظُّ،
وغريهمُّكثريُّ .
ويفُّالتابعنيُّنافعُّموىلُّعبدُّاهللُّبنُّعمرُّالذيُّملُّخيطئُّفيماُّحفظُّ،وأمجعُّالنقادُّعلىُّدقةُّحفظهُّ،وفيهمُّابنُّشهابُّالزهريُّ
حافظُّزمانهُّ،وعامر ُّال شعيبُّديوانُّعصرهُّ ،وقتادةُّبن ُّدعامةُّالسدوسيُّمضرب ُّاملثلُّيف ُّسرعةُّاحلفظُّوالضبط ُّواإلتقان( ُّ )2أضف ُّإىلُّ
هذاُّأن ُّالرسولُّكانُّخيتار ُّيفُّتعليمه ُّمن ُّاألساليبُّأحسنهاُّ ،وأفضلهاُّ ،وأوقعهاُّيف ُّنفسُّاملخاطب ُّوأقرهبا ُّإىلُّفهمه ُّوعقلهُّ ،وأشدهاُّ
تثبيتاُّللعلمُّيف ُّذهنُّاملخاطبُّ ،وأكثرهاُّمساعدةُّعلى ُّإيضاحهُّله( ُّ )3فكانُّ إذاُّحدث ُّحبديثُّفإنه ُّيفصلُّكالمه ُّويرددهُّ،ومل ُّيكنُّ
يتحدثُّكماُّيتحدثُّالناسُّعلىُّعجلُّ،وهذاُّأدعىُّإىلُّحفظُّاحلديثُّبلفظهُّ .
هذاُّعنُّحفظُّالصدرُّ،أماُّعنُّحفظُّالسنةُّبالكتابةُّفقدُّاهتمُّالصحابةُّبكتابتهاُّكماُّقاهلاُّاملصطفىُّالُّسيماُّبعدُّأنُّنسختُّ
أحاديثُّاملنعُّ،وماُّكانُّاهتمامهمُّبالكتابةُّإالُّحلفظُّاحلديثُّلفظاُّ،ووصولهُّإىلُّاملسلمنيُّبلفظهُّ،فنجدُّمنُّاحملدثنيُّمنُّملُّحيدثُّطالبهُّ
ُّ
إالُّإذاُّكتبواُّعنهُّ،إذُّخشيُّأالُّحيفظواُّعنه؛ُّفيقعُّمنهمُّالوهمُّواخلطأُّ،وهذاُّماُّيرويهُّاخلطيبُّالبغداديُّ،بسندهُّعنُّابنُّعيينةُّ،قالُّ:
"قالُّحممدُّبنُّعمروُّ:الُّواهللُّال ُّأحدثكمُّحىتُّتكتبواُّ،إنُّأخافُّأنُّتكذبواُّعليُّ،ويفُّروايةُّ"أخافُّأنُّتغلطواُّعلي"( ُّ .)4
ومماُّيدلُّعلىُّأنُّكتابةُّاحلديثُّمندوبُّإليهاُّإذاُّخيفُّعليهُّالتحريفُّأوُّالنسيانُّماُّرويُّعنُّأيبُّهريرةُّقال"ُّ:ملُّيكنُّأحدُّ
منُّأصحابُّالنيب ُّ أكثرُّحديثاُّمينُّإالُّماُّكانُّمنُّعبدُّاهللُّبنُّعمروُّ،فإنهُّيكتبُّوأناُّالُّأكتب"( ُّ. )5ويفُّهذاُّتأكيدُّعلىُّأهنمُّكانواُّ
يدركونُّجيداُّأنُّكتابةُّاحلديثُّأدعىُّحلفظهُّمنُّغريهاُّ،وعنُّابنُّعمروُّقال"ُّ:كنتُّأكتبُّكلُّشيءُّأمسعهُّمنُّرسولُّاهللُّأريدُّحفظهُّ
فنهتينُّقريشُّ،فقالواُّ:إنكُّتكتبُّكلُّشيءُّتسمعه ُّمنُّرسولُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّ،ورسولُّاهللُّبشرُّيتكلمُّيفُّالغضب ُّوالرضاُّ،
فأمسكتُّعنُّالكتابُّ،فذكرتُّذلكُّلرسولُّاهللُّفقال «ُّ:اكتبُّفو ُّ الذيُّنفسيُّبيدهُّماُّخرجُّمينُّإالُّحق»(  ُّ)4فدلُّهذاُّعلىُّأنُّابنُّ
عمروُّكانُّيكتبُّخلفُّ رسولُّاهللُّماُّيقولهُّبلفظهُّ،وحيفظهُّكماُّهوُّلفظاُّالُّمعىنُّ .
وملُّيقتصرُّاألمرُّعلىُّهذاُّفحسب؛ُّفقدُّكانُّالصحابةُّيرسلُّكلُّمنهمُّلآلخرُّيفُّطلبُّأحاديثُّرسولُّاهللُّمكتوبةُّ،فتعددتُّ
الصحفُّاليتُّكتبُّفيهاُّالصحابةُّاحلديثُّ،وانتقلُّهذاُّاحلرصُّعلىُّالكتابةُّإىلُّاجليلُّاألولُّمنُّالتابعنيُّ،وخنلص ُّمنُّهذاُّكلهُّإىلُّأنُّ
افقةُّهلاُّ،ومنُّمثُّملُّتكنُّالسنةُّمرويةُّ
ُّ
مرحلةُّماُّقبلُّالتدوينُّالرمسيُّللسنةُّملُّتقفُّالروايةُّفيهاُّعلىُّالشفاهةُّفقطُّ،وإمناُّكانتُّالكتابةُّمو
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أخرجهُّاحلاكمُّيفُّمستدركهُّ،كت ابُّ:العلمُّ،) 823ُّ/8(ُّ،رقمُّ(ُّ .) 324 السنةُّقبلُّالتد وينُّ،حممدُّعجاجُّاخلطيبُّ،مكتبة ُّوهبةُّ،القاهرةُّ ،ط8425ُّ، 4هـ2004ُّ/مُّ،صُّ 834بتصرفُّ . الرسولُّاملعلمُّ وأساليبهُّيفُّالتعليمُّ،دُّ.عبدُّالفتاحُّأبوُّغدةُّ،دارُّالبش ائرُّاإلسالميةُّ،بريوت ُّ،ط8424ُّ،3هـ2003ُّ/مُّ،صُّ 43بتصرفُّ . اجلامعُّألخالقُّالراويُّوآدابُّالسامعُّ،اخلطيبُّالبغداديُّ ،حتقيقُّ:د.حممدُّعجاجُّاخلطيبُّ،مؤسسةُّالرسالةُّ،بريوتُّ،ط8484ُّ،2هـ8114ُّ/م ُّ .)425ُّ/5(ُّ،تقييدُّالعلمُّ،اخلطيب ُّالبغداديُّ،حتقيقُّ:يوسفُّالعشُّ،دارُّإحياءُّالسنةُّالنب ويةُّ،بريوتُّ،ط8124ُّ، 2مُّ،صُّ . 13 -صحيحُّ:أخرجه ُّأمحدُّيفُّمسندهُّ،مسندُّعبدُّاهللُّبنُّعمروُّبنُّالعاصُّ،) 85ُّ/ 80(ُّ،رقمُّ(ُّ.) 4580وصححهُّأمحدُّشاكرُّيفُّتعليقهُّعلىُّاملسندُّ .
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باملعىنُّيفُّبادئُّاألمرُّمماُّيدلُّعلىُّسالمتهاُّووصوهلاُّإليناُّباللفظُّواملعىنُّحمفوظةُّمنُّالتحريفُّوالتغيريُّمؤداةُّكماُّمسعتُّمنُّالنيبُّصلىُّ
اهللُّعليهُّوسلمُّ .

ثالثاّ.شروطّالروايةّبالمعنىّ :
إنُّللعلماءُّيفُّروايةُّاحلديثُّباملعىنُّمذاهبُّعدةُّ،نستخلص ُّمنهاُّمذهبني ُّ :املذهبُّاألولُّ :أنُّرواية ُّاحلديثُّباملعىنُّال ُّجتوزُّ
ملنُّالُّيعلمُّمدلولُّاأللفاظُّيفُّاللسانُّالعريبُّ،ومقاصدهاُّ،وماُّحييلُّمعناهاُّ،واحملتملُّم نُّغريهُّ،واملرادفُّمنهاُّ،وذلكُّعلىُّوجهُّالوجوبُّ
بالُّخالفُّبنيُّالعلماء؛ُّألنُّمنُّاتصفُّبذلكُّالُّيؤمنُّأنُّتؤديُّروايتهُّباملعىنُّإىلُّخللُّ،ووجبُّعلىُّمنُّهذاُّحالهُّأنُّيرويُّاحلديثُّ
باأللفاظُّاليتُّمسعُّهبا ُّمقتصراُّعليهاُّدون ُّتقدميُّوالُّتأخريُّ ،والُّزيادةُّ،والُّنقص ُّحلرفُّأوُّأكثرُّ ،والُّإبدال ُّحرف ُّأوُّأكثرُّبغريهُّ ،والُّ
مشدد ُّمبثقلُّ ،أو ُّخالفه(  ُّ )8أما ُّمنُّكان ُّعاملا ُّباأللفاظ ُّومدلوالمها ُّومقاصدهاُّ ،خبريا ُّمبا ُّحييل ُّمعانيهاُّ ،بصريا ُّمبقادير ُّالتفاوت ُّبينهاُّ،
فاختلفُّفيهُّالسلفُّوأصحابُّاحلديثُّ،وأرباب ُّالفقهُّواألصولُّ،فاملعظمُّمنهمُّأجاز ُّلهُّالروايةُّباملعىنُّإذاُّكانُّقاطعاُّبأنه ُّأدى ُّمعىنُّ
اللفظُّالذيُّبلغهُّسواءُّيفُّذلكُّاحلديثُّاملرفوعُّأوُّغريه( ُّ .)2
املذهبُّالثانُّ :املنع ُّمنُّالروايةُّباملعىنُّمطلقاُّ،بلُّجيبُّنقلُّاللفظُّبصورتهُّمنُّغريُّفرقُّبنيُّالعارفُّمبعانُّاأللفاظُّوغريهُّ،وهوُّ
مذهبُّكثريُّمنُّالسلفُّ وأهلُّالتحريُّيفُّاحلديثُّ،وهوُّمذهبُّاإلمامُّمالكُّ،ومعظمُّاحملدثني( ُّ،)3ومنُّهناُّيظهرُّلناُّأنُّاألصلُّيفُّ
روايةُّاحلديثُّعندُّالعلماءُّروايتهُّباللفظُّللعاملُّباأللفاظُّومدلوالمهاُّ،وغريهُّأيضاُّ،والفرعُّهوُّالتخصُّيفُّالروايةُّباملعىنُّللعاملُّدونُّغريهُّ،
وهذاُّهوُّالراجحُّعندُّالعلماءُّ .
وإذاُّسلمناُّجدالُّ بأنُّاألصلُّهوُّالروايةُّباملعىنُّ،فإهناُّالُّتفضيُّإىلُّحتريفُّالسنةُّكماُّيزعمون؛ُّألنُّاختالفُّألفاظُّاألحاديثُّ
الُّيرجعُّإىلُّالروايةُّباملعىن ُّوحدهاُّ،بلُّيرجعُّإىل ُّرسولُّاهللُّالذيُّكانتُّختتلفُّألفاظه ُّبتعددُّاألزمنة ُّواألمكنةُّ،واحلوادث ُّواألحوالُّ،
والسامعنيُّواملستفتنيُّ،واملتخاصمنيُّواملتقاضنيُّ،والوافدينُّواملبعوثنيُّ،ففيُّكلُّذلكُّختتلفُّألفاظهُّإجيازاُّوإطناباُّ،وتقدمياُّوتأخرياُُّّ،وزيادةُّ
ونقصاناُّ ،حبسبُّماُّتقتضيهُّاحلالُّويدعوُّإليهُّاملقامُّ .
فقدُّيسألُّعن ُّأفضلُّاألعمال ُّمثالُّ،فيجيبُّكلُّسائل ُّ جبوابُّغريُّجواب ُّصاحبهُّفيظن ُّمنُّالُّعلم ُّلهُّأن ُّهذاُّمن ُّبابُّ
التعارضُّ،أوُّمنُّعدمُّضبط ُّالرواةُّ،أوُّمنُّآثار ُّالروايةُّباملعىنُّ،وواقعُّاألمر ُّأنُّرسولُّاهللُُّّكانُّطبيبُّالنفوسُّ،جييبُّكلُّإنسان ُّعنُّ
مسألتهُّمباُّيناسبهُّ ،ومباُّيكون ُّأنفعُّله ُّأوُّللناسُّيف ُّمجيعُّالظروفُّ ،أوُّيف ُّالظرفُّالذيُّكانُّفيه ُّاالستفتاء( ُّ )4فقدُّكانتُّله ُّحكمةُّ
ُّفهذاُّ
عظيمةُّيفُّالتعليمُّ،وتبليغُّالوحيُّاإلهليُّ،وإسداءُّماُّيناسبُّاألفرادُّواجلماعاتُّ،منُّالعظاتُّوبيانُّاحلكمُّ،والُّغرابةُّيفُّذلكُّ ،
كتابُّاهللُّالذيُّالُّيأتيهُّالباطلُّمنُّبنيُّيديهُّوالُّمنُّخلفهُّ،فيهُّالقصةُّالواحدةُّلنيبُّمنُّاألنبياءُّ،تذكرُّيفُّمجلة ُّسورُّمنهُّعلىُّوجوهُّ
شىتُّ،فتارةُّتذكرُّكلهاُّكاملةُّ،موجزةُّأوُّمبسوطةُّ،وتارةُّيذكرُّطرفُّمنهاُّيفُّسورةُّوطرفُّآخرُّيفُّسورةُّأخرىُّ،موجزاُّذلكُّالطرفُّأوُّ
مبسوطاُّ،كل ُّذلكُّمع ُّاختالفُّاأللفاظُّ ،وتنوعُّالعباراتُّ،كماُّتراه ُّيفُّقصة ُّآدمُّ،ونوحُّ ،وإبراهيمُّ،وموسىُّ ،وعيسىُّعليهم ُّالصالةُّ
والسالم( ُّ )5
ويرجعُّاختالفُّاألحاديثُّأيضاُّإىلُّأهناُّليستُّكلهاُّقوليةُّ،بلُّمنهاُّماُّهوُّإخبارُّعنُّأفعالُّالنيبُّوهيُّكثريةُّ،ومنهاُّماُّأصلهُّ
قويلُّولكنُّالصحايبُّالُّيذكرُّالقولُّبلُّيقولُّ:أمرناُّالنيبُّبكذاُّ،أوُّهناناُّعنُّكذاُّ،أوُّقضىُّبكذاُّ،وأشباهُّذلكُّ،وهذانُّالضربانُّليساُّ
1
2
3
4
5

 تدريب ُّالراويُّيفُّشرحُّتقريب ُّالن واويُّ،السيوطيُّ،حتقيقُّ:عبدُّالوهابُّعبدُّاللطيفُّ،مكتبةُّدارُّالتاثُّ،القاهرةُّ،ط8312ُّ، 2هـ8122ُّ/مُّ .)11ُّ،11ُّ/ 2(، السنةُّالنب ويةُّ،عمادُّالسيدُّالشربيينُّ ،دارُّاليقنيُّ،مصرُّ،ط8423ُّ، 8هـ2002ُّ/م ُّ) 324ُّ/8(ُّ،بتصرفُّ .إرشادُّالفحولُّإىلُّحتقيقُّاحلقُّمنُّعلمُّاألصولُّ،الشوكانُّ ،مطبعةُّمصطفىُّاحلليبُّ،القاهرةُّ،ط8354ُّ،8هـ8132ُّ/م ُّ،صُّ . 52احلديثُّ واحملدثونُّ،حممدُّحممدُّأبوُّزهوُّ ،مطبعةُّمصرُّ،القاهرةُّ،ط8321ُّ، 8هـ8151ُّ/م ُّ،صُّ201ُّ ، 202بتصرفُّ .-احلديثُّ واحملدثونُّ،حممدُّحممدُّأبوُّزهوُّ ،مطبعةُّمصرُّ،القاهرةُّ،ط8321ُّ، 8هـ8151ُّ/م ُّ،صُّ . 201
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اعُّ،والُّدخلُّللروايةُّباملعىنُّفيهما(  ُّ )8هذاُّمنُّجانبُّ،ومنُّجانبُّآخرُّفإنُّعلماءُّاحلديثُّقدُّوضعواُّشروطاُّ،وضوابطُّحازمةُّ
ُّ
حملُّنز
فيماُّتصحُّروايتهُّباملعىنُّ،حفاظا ُّعلىُّالروايةُّمنُّالتحريفُّأوُّاخلطأُّ،منُّهذهُّالشروطُّ :
ُّ ُُّّ .8أنُّيكونُّالراويُّثقةُّيفُّدينهُّ،معروفاُّبالصدقُّيفُّحديثهُّ،عاقالُّملا ُّحيدثُّبهُّ .
ُّ ُُّّ .2أنُّيكونُّالراويُّعاملا ُّبلغات ُّالعربُّووجوه ُّخطاهباُّ .
ُّ ُُّّ .3بصرياُّباملعان ُّوالفقهُّ .
ُّ ُُّّ .4عاملا ُّمباُّحييلُّاملعىنُّوماُّالُّحييلهُّ .
ُّ ُُّّ .5أنُّالُّيكونُّاحلديثُّأحدُّثالثة؛ُّوهيُّ :
· ُُُُُُّّّّّّمماُّيتعبدُّبلفظهُّكالشهادةُّ ،والتشهدُّ،واإلقامةُّ،والدعاءُّوغريُّذلكُّ .
· ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُّأنُّيكونُّمنُّجوامعُّكلمهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّ .
· ُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّأنُّيكونُّمماُّيستدلُّبلفظهُّعلىُّحكمُّلغويُّ .
ُّ ُُّّ .4أنُّيكونُّذلكُّيفُّخربُّظاهرُّ .
ُّ ُُّّ .2أنُّالُّيكونُّذلكُّيفُّاخلرب؛ُّألنهُّرمباُّنقلهُّالراويُّبلفظُّالُّيؤديُّمرادُّرسولُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّ .
ايتهُّللحديث(ُّ:أوُّكماُّقال)ُّأوُّ(حنوه)ُّأوُّ(شبه)ُّ .
ُّ
ُّ ُُّّ .1أنُّيقولُّالراويُّعقبُّرو
ُّ ُُّّ .1أنُّيكونُّالراويُّقدُّاضطرُّاضطراراُّإىلُّروايتهُّباملعىنُّ :
· ُُُُُُُّّّّّّّكأنُّيغيبُّاللفظُّعنهُّيفُّحالةُّروايتهُّلهُّ .
· ُُُُُُُُّّّّّّّّ أوُّأنُّالُّيكونُّضابطا ُّللحديث؛ُّألنُّالضبطُّالدقيقُّمطلبُّعزيز ُّالُّيتقنهُّإالُّالقليلُّ،والضرورة ُّتقدرُّبقدرهاُّ .
ُُُُّّّّ .80أنُّالُّتكونُّروايتهُّللحديثُّعل ى ُّسبيلُّالروايةُّوالتبليغُّخاصةُّخبالفُّاالستفتاءُّواملناظرةُّ .
ُُُُّّّّ .88أنُّيبنيُّالراويُّأنُّهذاُّهوُّمعىنُّقولُّالنيبُُّّ-صلىُّاهللُّعليهُّوسلمُُّّ -الُّلفظه ُّ .2
هذهُّهيُّالشروطُّاليتُّوضعهاُّالعلماءُّلقبولُّروايةُّاحلديثُّباملعىنُّ،فهلُّيعقلُّأنُّاحلديثُّالذيُّرويُّباملعىنُّمراعياُّمثلُّهذهُّ
الشروطُّه لُّيعقلُّأنُّيؤديُّإىلُّحتريفُّالسنة؟! ُّ
نودُّأنُّنبنيُّأنُّاخلالفُّالذيُّوقعُّبنيُّالعلماءُّيفُّجوازُّروايةُّاحلديثُّباملعىنُّ،إمناُّيقصدُّهبمُّرواةُّماُّبعدُّجيلُّالصحابةُّالكرام؛ُّ
ألنُّالصحابةُّكانواُّحفاظاُّمنُّالطرازُّاألولُّوساعدهمُّعلىُّحفظُّاحلديثُّبالغةُّالنيبُّوكانُّالصحابةُّأعلمُّالناسُّبالنيبُّوأحوالهُّوأقوالهُّ،
ومنُّمثُّفإنُّروايتهمُّحلديثهُّبأيُّشكلُّمنُّاألشكالُّلنُّتؤثرُّيفُّمعىنُّاحلديثُّولفظهُّ،وبذلكُّفإنُّاملنبعُُّّ -وهوُّالرسول ُّصلىُّاهللُّعليهُّ
وسلمُّواجلداولُّوهمُّالصحابةُّالكرامُُّّكانتُّسليمةُّمنُّأيُّحتريفُّ .
وإذاُّعلمناُّأنُّالتدوينُّاخلاصُّوجدُّيفُّالقرنُّاألولُّاهلجريُّ،وأنُّال تدوينُّالعامُّبدأُّيفُّأواخرُّالقرنُّاألولُّوبدايةُّالثانُّ،وأنُّ
الروايةُّباملعىنُّال ُّجتوزُّيف ُّالكتبُّاملدونةُّ ،والصحفُّاملكتوبةُّ ،وأنُّالذين ُّنقلواُّاألحاديث ُّورووهاُّ،منهم ُّمنُّالتزم ُّباللفظُّ،ومنهم ُّمنُّ
أجازُّالرواية ُّباملعىنُّ،وهؤالء ُّاجمليزونُّكانوا ُّعربا ُّخلصاُّ،ممن ُّقدُّمسعوا ُّمنُّالرسول ُّ صلىُّاهلل ُّعليهُّوسلمُّ ،وشاهدواُّأحوالهُّ ،وأهنم ُّأعلمُّ

 - 1السنةُّالنب ويةُّ،دُّ.عمادُّالسيدُّالشربيينُّ ،دارُّاليقنيُّ،مصرُّ،ط8423ُّ، 8هـ2002ُّ/م ُّ) 318ُّ/8(ُّ،بتصرفُّ .
- 2قضاياُّحديثيةُّ ،أشرف ُّخليفةُّعبدُّاملنعمُّ ،مكتبةُّأ والدُّالشيخ ُّللتاثُّ،القاهرة2004ُّ،م ُّ،صُّ .455
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الناسُّمبواقعُّاخلطابُّ،وكاملُّالكالمُّ،وأهنمُّيعلمونُّحقُّالعلمُّأهنمُّيروونُّماُّهوُّدينُّ،ويعلمونُّحقُّالعلمُّحرمةُّالكذبُّعلىُّرسولُّ
اهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّ،ويعلمونُّأيضاُّأنُّالكذبُّعلىُّرسولُّاهللُّإمناُّهوُّيفُّحقيقتهُّكذبُّعلىُّاهللُّفيماُّشرعُّوحكمُّ .
إذاُّعلمناُّكلُّذلكُّ،علمناُّأن ُّالروايةُّباملعىنُّملُّجتنُّعلىُّالدينُّ،وأهناُّملُّتدخل ُّعلىُّالنصوصُّالتحريفُّوالتبديلُّ،كما ُّزعمُّ
بعضُّاملستشرقنيُّومنُّلفُّلفهمُّ،وأنُّاهللُّالذيُّتكفلُّحبفظُّكتابهُّقدُّتكفلُّحبفظُّسنةُّنبيهُّمنُّالتحريفُّوالتبديلُّ،وقيضُّهلاُّيفُّكلُّ
عصر ُّمن ُّينفون ُّ عنها ُّحتريف ُّاملغالطنيُّ ،وانتحال ُّاملبطلنيُّ ،وتأويل ُّاجلاهلنيُّ ،فذهب ُّالباطل ُّالدخيلُّ ،وبقي ُّاحلق ُّموردا ُّصافياُّ
للشاربني(  {ُّ )8فأماُّالزبدُّفيذهبُّجفاءُّوأما ُّماُّينفعُّالناسُّفيمكثُّيفُّاألرض} ُّ[ الرعدُّ .]82ُّ:
وإذاُّكانُّاألمرُّكماُّأوضحناُّ،وأنُّالراويُّباملعىنُّالُّبدُّأنُّتتوفرُّفيهُّمثلُّهذهُّا لشروطُّ،يتأكدُّأنُّاحتمالُّاخلطأُّبالنسبة ُّإليهُّ
أشبهُّباألمرُّاملوهومُّالذيُّالُّيؤبهُّلهُّ،والُّيلتفتُّإليهُّ،وخباصةُّإذاُّنظرناُّإىلُّماُّكانُّعليهُّالسلفُّمنُّدقةُّوأمانةُّوثقةُّوورعُّوصدقُّودينُّ،
ُّباملعىنُّقائماُّوراجحاُّ ،ومعُّ
ُّ
واألحاديثُّمعُّتعددُّطرقها ُّالُّنرىُّفيها ُّاختالفاُّيفُّاملعىنُّ ،وعلىُّهذاُّاألساسُّيكون ُّالظنُّبصحةُّالرواية
الظنُّجيبُّالعمل؛ُّإذُّالظنُّيفُّهذاُّكافُّلوجوبهُّمباُّيفُّذلكُّأصولُّالدينُّاليتُّيكفرُّجاحدهاُّ ،وهوُّماُّعلمُّمنُّالدينُّبالضرورة( ُّ .)2
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

 - 1دفاعُّعنُّالسنةُّوردُّشبهُّاملستشرقنيُّ والكتابُّاملعاصرين ُّ،دُّ.حممدُّحممدُّأبوُّشهبةُّ،مطبعةُّاألزهرُّالشريفُّ ،القاهرة8118ُّ،مُّ،صُّ 51ُّ: 54بتصرفُّ .
 - 2مكانةُّالسنةُّيفُّبيانُّاألحكامُّاإلسالميةُّ،عليُُّّاخلفيفُّ،ص23بتصرف.
عنُّموسوعةُّبيانُّاإلسالم ُّ،الردُّعلىُّاالفتاءاتُّ والشبهاتُّ،القسمُّالثالثُّ:السنةُّالنب ويةُّ،اجمللدُّاألولُّجُّ 8الشبهةُّالرابعةُّعشرةُّ ُّ،والشبهاتُّالثالثونُّاملثارة ُّإلنكار ُّالسنةُّ
النب ويةُّ:عرضُّ ونقضُّ،دُّ.عبدُّالعظيمُّإبراهيم ُّاملطعينُّ ،الشبهةُّالثامنة ُّ
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البحث ّالعاشرّ:دعوىّأنّتشددّالصحابةّفيّقبولّالسنةّمنقصةّلها( .)2
يدعيُّبعضُّاملشككنيُّأنُّالسنةُّليستُّأصالُّ،والُّحجة ُّيفُّالدينُّ،ويستدلونُّعلىُّذلكُّبتشددُّالصحابةُّيفُّقبول ُّالسنةُّ،
وامتناعهمُّعنُّاإلكثارُّمنُّالتحديثُّ،متكئنيُّعلىُّمواقفُّلعمرُّبنُّاخلطابُّمنها ُّ :أنهُّاستشارُّالصحابةُّحنيُّأرادُّأنُّجيمعُّالسنةُّيفُّ
أنهُّ
ُّ،و ُّ
صحفُّخاصةُّهباُّ،فوافقهُّالصحابةُّولكنُّعمرُّظلُّيستخريُّاهللُّشهراُّكامالُّيفُّكتابةُّالسنةُّ،فل مُّحيببُّإليهُّكتابتهاُّفانصرفُّعنها ُّ
كانُّحيبسُّاملكثرينُّمنُّروايةُّاحلديثُّكابنُّمسعودُّ،وأيبُّذرُّ،وأيبُّالدرداء ُّ،متسائلنيُّ:إذاُّكانتُّالسنةُّحجةُّيفُّالدينُّ،فلماذاُّتشددُّ
ملاذاُّوقفُّيفُّطريقهاُّعمرُّبنُّاخلطاب؟ ُّ هادفنيُّمنُّوراءُّذلكُّكلهُّإىلُّالطعنُّيفُّحجيةُّالسنةُّمنُّخاللُّموقفُّ
الصحابةُّيفُّقبوهلاُّ،و ُّ
الصحابةُّمنهاُّ .
نقدّعام ّ:إنُّموقفُّالصحابةُّاملتشددُّمنُّالسنةُّملُّيكنُّلإلنقاصُّمنُّقيمتهاُّ،وإمناُّمنُّأجلُّالتثبتُّ،زيادةُّيفُّصيانةُّاحلديثُّ،
وخوفاُّمنُّأنُّيتسربُّإليهاُّالكذبُّ ،وإالُّفلماذا ُّ يعملونُّبالسنةُّ،ويفزعونُّإليهاُّ،كلماُّنزلتُّهبمُّنازلة ُّليسُّهلاُّحكمُّيفُّالقرآن؟ ُّ ُّوإنُّ
حماولةُّالفاروقُّكتابةُّسنةُّرسولُّاهلل ُّ لتدلُّعلىُّمدىُّقناعتهُّبأمهيةُّكتابةُّاحلديثُّالشريفُّ،وماُّكانُّإحجامهُّبعدُّذلكُّإالُّتريثاُّوحترزاُّ
ُّ،وإنُّخربُّحبسُّعمرُّبنُّاخلطابُّلبعضُّ الصحابةُّاملكثرينُّ
يفُّالتدوينُّواجلمع؛ُّولذلكُّرأيناهُّيأذنُّبالكتابةُّملنُّيأمنُّعليهُّاللبسُّويثقُّبه ُّ
منُّالروايةُّعنُّالرسولُّالُّيرقىُّإىلُّدرجةُّالصحة؛ُّوذلكُّألنُّهناك ُّخالفاُّيفُّاحملبوسنيُّ،كماُّأنُّعمر ُّأكثرُّمنُّروايةُّاحلديثُّ،ب لُّوأمرُّ
بتعلمُّالسنةُّ،وهذاُّكلهُّيؤكدُّفسادُّخربُّاحلبسُّ .
أوالّ.كانّتشددّالخلفاء ّفيّ قبولّروايةّالحديثّحفاظاّعليهّ،ولمّيكنّإنكاراّلهّبأيّحالّمنّاألحوالّ :
لقدُّعرفُّالصحابةُّمنزلةُّالسنة ُّالنبويةُّفتمسكواُّهباُّ،واحتاطواُّيف ُّروايةُّاحلديثُّعنهُّخشيةُّالوقوع ُّيفُّاخلطأُّ،وخوفاُّمن ُّأنُّ
يتسربُّإىل ُّالسنةُّاملطهرة ُّالكذب ُّأوُّالتحريفُّ ،وهيُّاملصدر ُّالتشريعي ُّالثانُّبعد ُّالقرآن ُّالكرميُّ،وهلذا ُّاتبعواُّكلُّسبي ل ُّحيفظ ُّعلىُّ
احلديثُّنورهُّ،فآثرواُّاالعتدالُّيفُّالروايةُّعنُّرسولُّاهللُّبلُّإنُّبعضهمُّفضلُّاإلقاللُّمنهاُّ،فقدُّقالُّابنُّقتيبة"ُّ:وكانُّعمرُّأيضاُّشديداُّ
علىُّمنُّأكثرُّالروايةُّ،أوُّأتىُّخبربُّيفُّاحلكمُّالُّشاهدُّلهُّعليهُّ،وكانُّيأمرهمُّبأنُّيقلواُّالروايةُّ،يريدُّبذلكُّأالُّيتسعُّالناسُّفيهاُّ،ويدخلهاُّ
الشوبُّ،ويقعُّالتدليسُّوالكذبُّمنُّاملنافقُّوالفاجرُّواألعرايب"( ُّ،)2والتزمُّالصحابةُّيفُّاخلالفةُّالراشدةُّمنهاجُّعمرُّوأتقنواُّأداءُّاحلديثُّ،
وضبطواُّحروفهُّومعناهُّ،وكانواُّخيشونُّأنُّيقع واُّيفُّاخلطأ؛ُّلذلكُّنرىُّبعضهمُّالُّيكثرُّمنُّالروايةُّيفُّذلكُّالعهدُّ،حىتُّإنُّمنهمُّمنُّكانُّ
الُّحيدثُّإالُّباحلديثُّواحلديثني ُّ ،ونرىُّمنُّتأخذهُّالرعدةُّ،ويقشعر ُّجلدهُّويتغريُّلونهُّورعاُّواحتاما ُّحلديثُّرسولُّاهللُّومنُّذلك ُّماُّ
رويُّعنُّأنسُّأنهُّقال «ُّ:إنهُّليمنعينُّأنُّأحدثكمُّحديثاُّكثرياُّأنُّ النيبُّقالُّ:منُّتعمدُّعليُّكذباُّفليتبوأُّمقعدهُّمنُّالنار»( ُّ)3وعليهُّفقدُّ
ُّألنُّ
تشددُّالصحابةُّعموما ُّواخللفاءُّخصوصا ُّيفُّاحلديثُّ ،وأمسكُّبعضهمُّعنهُّكراهية ُّالتحريفُّ،أوُّالزيادة ُّوالنقصانُّيف ُّالروايةُّعنه ُّ
كثرةُّالروايةُّكانتُّيفُّنظرُّكثريُّمنهمُّمظنةُّالوقوعُّيفُّاخلطأُّ،والكذبُّعليهُّوقدُّهنىُّعنُّالكذبُّعليهُّوعنُّروايةُّماُّيرىُّأنهُُّّكذبُّ،
ومنُّذلكُّقولهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم «ُّ:منُّحدثُّعينُّحديثاُّ ،يرىُّأنهُّكذبُّفهوُّأحدُّالكاذبني»( ُّ )4
وعنُّأيبُّهريرةُّقالُّ:قالُّرسولُّاهلل «ُّ:كفىُّباملرءُّكذباُّأنُّحيدثُّبكلُّماُّمسع»(  ُّ )5وليسُّيفُّذلكُّمنقصةُّللسنةُّأوُّإنكارُّهلاُّ
بأيُّحالُّمنُّاألحوال ُّ،وقدُّكانُّالصحابةُّمجيعاُّخيشونُّأنُّيقعواُّيفُّالكذبُّ،فكيفُّيكذبونُّعلىُّرسولُّاهللُّ؟!ُّوقدُّكانُّالفاروقُّ
يتشددُّيفُّتطبيقُّهذاُّاملنهجُّ،فحملُّالناسُّعلىُّالتثبتُّمماُّيسمعونُّ،والتويُّفيماُّيؤدونُّ،فكانُّلهُّالفضلُّالكبريُّيفُّصيانةُّاحلديثُّ
1
2
3
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 (*)ُّالشبهاتُّالثالثونُّاملثارة ُّإلنكار ُّالسنةُّالنب ويةُّ،دُّ.عبدُّالعظيمُّاملطعينُُّّ ،السنةُّاإلسالميةُّبنيُّإثباتُّالفامهنيُّورفضُّاجلاهلنيُّ،دُّ.رءوفُّشليبُّ،دارُّ8112م ُّتأ ويلُّخمتلفُّاحلديثُّ،ابنُّقتيبة ُّ،دارُّالكتب ُّالعلميةُّ،بريوتُّ،ط8405ُّ،8هـ8115ُّ/مُّ،صُّ .48 صحيحُّالبخاري ُّ(بشرحُّفتحُّالباري)ُّ،) 248ُّ/8(ُّ،رقمُّ(ُّ.) 804صحيحُّمسلمُّ(بشرحُّالنووي)ُّ،تغليظ ُّالكذبُّعلىُّرسولُّاهلل ُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّ .)841ُّ/8(ُّ، صحيحُّمسلمُّ(بشرحُّالنووي)ُّ،املقدمةُّ،بابُّ:وج وبُّالروايةُّعنُّالثقاتُّ .) 841ُّ/8(ُّ، -صحيـحُّمسلـمُّ(بشـرحُّالنـووي)ُّ،املقدمـةُّ،بـابُّ:الن هـيُّعـنُّاحلديـث ُّبكـلُّمـاُّمسـعُّ .) 820ُّ/8(ُّ،
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السنّـ ـ ـةّالنبـ ـ ـويةّوحيّرب ـ ـ ـانيّ،منـ ـ ـاقشةّلدعاوىّأع ـ ـ ـداءّالس ـ ـ ـنـةّال ـ ـنـ ـبـويـةّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّإعدادّ:محـ ـ ـ ـ ـ ــمدّأحم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدّص ـ ـ ـ ــبرة

منُّالشوائبُّوالدخلُّ،وقدُّطبقُّذلكُّغريهُّمنُّالصحا بةُّأيضاُّ،فابنُّمسعودُّيقول"ُّ:ليسُّالعلمُّبكثرةُّاحلديثُّ،ولكنُّالعلمُّاخلشية"( ُّ)8
ويصورُّلناُّأبوُّهريرةُّحمافظةُّالصحابةُّعلىُّالسنةُّيفُّعهدُّعمرُّبإجابتهُّعنُّسؤالُّطرحهُّعليهُّأبوُّسلمةُّ،قالُّله"ُّ:أكنتُّحتدثُّيفُّزمانُّ
عمرُّهكذا؟ُّفقا لُّ:لوُّكنتُّأحدثُّيفُّزمانُّعمرُّمثلُّماُّأحدثكمُّلضربينُّمبخفقته"( ُّ .)2
وقدُّكانُّهذاُّالتشددُّمنُّعمرُّوالصحابةُّمعه؛ُّللمحافظةُّعلىُّالقرآنُّالكرميُّ،جبانبُّاحملافظةُّعلىُّالسنةُّ،فقدُّخشيُّأنُّيشتغلُّ
الناسُّبروايةُّاحلديثُّالشريفُّعنُّالق رآنُّالكرميُّ،وهوُّدستورُّاإلسالمُّ،فأرادُّأنُّحيفظُّاملسلمونُّالقرآنُّجيداُّ،مثُّيعتنواُّباحلديثُّالشريفُّ
الذيُّملُّيكنُّقدُّدونُّكلهُّيفُّعهدُّرسولُّاهللُّكالقرآنُّ،فنهجُّهلمُّالتثبتُّالعلميُّواإلقاللُّمنُّالروايةُّخمافةُّالوقوعُّيفُّاخلطأُّ،وقدُّعرفُّ
إتقانُّبعضُّالصحابةُّوحفظهمُّاجليدُّ،فسمحُّهلمُّبالتحديث(  ُّ )3إذنُّفقدُّكانُّاخلوفُّمنُّاخلطأُّ،أوُّالزيادةُّوالنقصانُّيفُّحديثُّالنيبُّ
والدخولُّيفُّوعيدُّقولهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم«ُّ:منُّكذبُّعليُّمتعمداُّفليتبوأُّمقعدهُّمنُّالنار»ُّمنُّأعظمُّاألسبابُّاليتُّجعلتُّالصحابةُّ
يتحرجون ُّمنُّالروايةُّأوُّاإلكثارُّمنُّاحلديثُّعنُّرسولُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّ .
وعلىُّهذاُّحيملُّماُّوردُّعنُّابنُّمسعودُّمنُّهيبةُّالتحديثُّعنُّرسولُّاهللُّ وهكذاُّأمسكُّبعضُّالصحابةُّعنُّكثرةُّالتحديث؛ُّ
خوفاُّمنُّاخلطأُّ،أوُّالزيادةُّوالنقصانُّيفُّالروايةُّعنهُّومنُّمثُّفقدُّكانُّهنيُّالصحابةُّوعلىُّرأسهمُّعمرُّعنُّاإلكثارُّمنُّالروايةُّاتباعاُّلسنةُّ
النيبُّوخشيةُّمنهُّأنُّ يتسعُّالناسُّيفُّالروايةُّ،فيقعُّالكذبُّوالتدليسُّمنُّاملنافقُّوالفاجرُّواألعرايبُّ،فينسبونُّإىلُّالنيبُّماُّملُّيقلهُّ،..وهذاُّ
أيضاُّمما ُّجعل ُّالصحابة ُّ ال ُّيأخذون ُّمن ُّأحاديث ُّالنيب ُّإال ُّماُّكان ُّمعروفا ُّزمن ُّأيب ُّبكرُّ ،وعمرُّ ،وعثمانُّ ،وعلي ُّحيثُّكان ُّالتثبتُّ
واالحتياطُّ،وعدمُّالكذبُّيفُّزماهنم ُّ،فلماُّتدخلُّيفُّاألمرُّمنُّليسُّمنُّأهله ُّ،ملُّيأخذُّمنُّالناسُّعنُّرسولُّاهللُّإالُّماُّيعرفُُّّ،كماُّقالُّ
ابنُّعباسُّرضيُّاهللُّعنهما«ُّ:إناُّكناُّمرةُّإذا ُّمسعناُّرجالُّيقولُّ:قالُّرسولُّاهلل ُّ ابتدرتهُّأبصارناُّ،وأصغيناُّإليهُّبآذانناُّ،فلماُّركبُّالناسُّ
الصعبُّوالذلولُّملُّنأخذُّمنُّالناسُّإالُّماُّنعرف»( ُّ .)4
يقولُّعمادُّالسيدُّالشربيينُّ:منُّالوجوهُّواألسبابُّاليتُّمنُّأجلهاُّكانُّالصحابةُّميتنعونُّ،أوُّينهونُّعنُّاإلكثارُّمنُّالتحديثُّ
أيضاُّإذاُّكانُّاملخاطبون ُّباألحاديثُّقومُّحديثي ُّعهدُّباإلسالمُّ ،وملُّيكونوا ُّقدُّأحصواُّالقرآن ُّوأتقنوه؛ُّفيخافون ُّعليهمُّاالشتغال ُّعنهُّ
فقهُّحىتُّترىُّللقرآنُّوجوهاُّكثرية"ُّ،ويشريُّ
ُّ
باألحاديثُّقبلُّإتقانه ُّ هوُّأوال؛ُّإذُّهوُّاألصلُّلكلُّعلمُّ،قالُّأبوُّالدرداء"ُّ:لنُّتفقهُّكلُّال
إىلُّهذاُّالسببُّصراحةُّعمرُّحنيُّيقول «ُّ:إنكمُّتأتونُّأهلُّقريةُّهلمُّدويُّبالقرآنُّ،كدويُّالنحلُّ،فالُّتصدوهمُّباألحاديثُّفتشغلوهمُّ،
جردواُّالقرآنُّ،وأقلواُّالروايةُّعنُّرسولُّاهلل ُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم»ُّ (أيُّ:جودواُّاألصلُّاألولُّ،وهوُّالقرآنُّ،وابدءواُّبهُّأوالُّ،والُّتبدءواُّ
باألحاديثُّ ،فتشغلوهمُّعنُّإتقانُّالقرآن)ُّ .
وعلىُّهذاُّاملنهاجُّسارُّالسلفُّالصاحلُّمنُّأئمة ُّاحلديثُّ،فكانُّكثريُّمنهمُّال ُّيقبلونُّالطالبُّيفُّحلقامهمُّإالُّإذاُّوثقوا ُّمنُّ
دراستهمُّللقرآن ُّالكرمي ُّ ،وحفظ ُّبعضهُّعلى ُّاألقلُّ،ويف ُّهذاُّيقول ُّحفصُّبن ُّغياث"ُّ:أتيت ُّاألعمشُّ،فقلتُّ :حدثينُّ،قالُّ :أحتفظُّ
القرآن؟ُّقلتُّ:الُّ،قالُّ:اذهبُّفاحفظُّالقرآنُّ،مثُّهلمُّأحدثكُّ،قالُّ:فذهبتُّفحفظتُّالقرآنُّ،مثُّجئتهُّ،فاستقرأنُّ،فقرأتهُّ،فحدثين"ُّ،
مباُّيكونُّالنهيُّمتعلقاُّباألحاديثُّاليتُّهيُّمنُّسريةُّالرسولُّوليسُّأحاديثُّالسننُّوالفرائضُّ،كماُّقالُّاحلافظُّالدارميُّمعناهُّعنديُّ:
ُّ
ور
"احلديثُّعنُّأيامُّرسولُّاهللُّليسُّالسننُّوالفرائض"ُّ،ويؤكدُّهذاُّقولُّعمرُّرضيُّاهللُّعنه"ُّ:أقلواُّالروايةُّعنُّرسولُّاهلل ُّإالُّفيماُّيعملُّ
به"ُّ،أيُّ:أقلواُّالروايةُّ،إالُّفيماُّيتتبُّعليهُّعملُّشرعيُّ،فيدخلُّيفُّذلكُّمجيعُّاألحكامُّواآلدابُّوغريهاُّ،والُّخيرجُّإالُّالقصص ُّوحنوهُّ،
فاستحب ُّاإلقاللُّمنُّالقصصُّوحنوهُّ،وملُّمينعُّمنُّاإلكثارُّفيماُّفيهُّعملُّ .
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4

حليةُّاأل ولياءُّ،أبوُّنعيمُّاألصفهانُّ ،دارُّالكتب ُّالعلميةُّ،بريوتُّ،دُّ.ت ُّ .) 838ُّ/ 8(ُّ،تذكرةُّاحلفاظُّ،الذهيبُّ ،دارُّالكتب ُّالعلميةُّ،بريوتُّ،دُّ.ت ُّ .) 2ُّ/8(ُّ،السنةُّقبلُّالتد وينُّ،دُّ.حممدُّعجاجُّاخلطيبُّ ،مكتبةُّوهبةُّ،القاهرةُّ،ط8425ُّ،4هـ2004ُّ/م ُّ،صُّ 12ُّ:12بتصرفُّ . -صحيحُّمسلمُّ(بشرحُّالنووي)ُّ،املقدمةُّ،بابُّ:النهيُّعنُّالروايةُّعنُّالضعفاءُّ واالحتياطُّيفُّحتملهاُّ .)828ُّ/8(ُّ،
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ومنُّاألسبابُّأيضاُّخوفهمُّمنُّاالشتغالُّبكثرةُّاحلديثُّعنُّتدبرهُّوتفهمه؛ُّألنُّاملكثرُّالُّتكادُّتراهُّإالُّغريُّمتدبرُّوالُّمتفقهُّ،
وهذاُّماُّوقع ُّفيهُّأهل ُّالب دعُّواألهواء ُّاملنكرونُّحلجية ُّالسنةُّقدمياُّوحديثاُّ ،أخذواُّبظاهر ُّتلكُّاآلثار ُّبدونُّتفقه ُّوتدبر ُّللمعان ُّاملرادةُّ
منها ُّ،والُّخيفىُّأيضاُّأنُّاإلكثارُّجيعلُّاملكثرُّيسردُّاحلديثُّسرداُّسريعاُّ،يلتبسُّعلىُّاملستمعُّ،وهذاُّماُّأنكرتهُّأمُّاملؤمننيُّعائشةُّرضيُّ
اهللُّعنهاُّعلىُّأيبُّهريرةُّيفُّاحلد يثُّالذيُّرواهُّالشيخانُّ،عنُّعروةُّبنُّالزبريُّأنُّعائشةُّرضيُّاهللُّعنهاُّقالت«ُّ:أال ُّيعجبكُّأبوُّهريرة!ُّ
جاءُّفجلسُّإىلُّجنبُّحجريتُّ،حيدثُّعنُّالنيبُّيسمعينُّذلكُّ،وكنتُّأسبحُّ،فقامُّقبلُّأنُّأقضيُّسبحيتُّ،ولوُّأدركت هُّلرددتُّعليهُّ،إنُّ
رسولُّاهللُّ ملُّيكنُّيسردُّاحلديثُّكسردكم»( ُّ )8
مث ُّإهنمُّكانوا ُّ ينهونُّ ،أو ُّميتنعون ُّعن ُّالتحديث ُّواإلكثار ُّمنهُّ ،إذاُّكانت ُّاألحاديث ُّمن ُّاملتشاهبات ُّاليت ُّيعسر ُّعلى ُّالعامةُّ،
وضعافُّالعقول ُّفهمهاُّ،فيحملوهنا ُّعلىُّخالف ُّاملراد ُّمنهاُّ،ويستدلون ُّبظاهرهاُّ،ويكون ُّاحلكم ُّخبالفُّما ُّفهمواُّ،وقد ُّتؤدي ُّتلكُّ
املتشاهباتُّإىلُّتكذيبُّاهللُّورسولهُّ،ويفُّذلكُّيقولُّا بنُّمسعودُّرضيُّاهللُّعنه"ُّ:ماُّأنتُّمبحدثُّقوماُّحديثاُّالُّتبلغهُّعقوهلمُّ،إالُّكانُّ
لبعضهمُّفتنة" ُّ،ويقولُّعليُّرضيُّاهللُّعنه"ُّ :حدثواُّالناسُّمباُّيعرفونُّ،ودعواُّماُّينكرونُّ ،أحتبونُّأنُّيكذبُّاهللُّورسوله"ُّ،ويؤيد ُّذلكُّ
قولُّأيب ُّهريرة"ُّ:لو ُّحدثتكمُّبكل ُّشيءُّمسعته ُّمنُّرسول ُّاهللُّلرميتمون ُّبالقشعُُّّ -يعينُّاملزابل ُُّّ -مث ُّماُّناظرمتون"ُّ ،ويفُّذلك ُّيقولُّ
صاحبُّتوجيهُّالنظر"ُّ:إنُّاحملدثُّجيبُّعليهُّأنُّيراعيُّحالُّمنُّحيدثهمُّ،فإذاُّكانُّفيماُّثبتُّعندهُّماُّالُّتصلُّإليهُّأفهامهمُّ ،وجبُّ
عليهُّتركُّحتديثهمُّبهُّدفعاُّللضررُّ،فليسُّكلُّحديثُّجيبُّنشرهُّجلميعُّالناس"ُّ .
هذهُّاألسبابُّهيُّاليتُّجعلتُّاخللفاءُّوعلىُّرأسهمُّسيدناُّعمر ُّ يتثبتونُّيفُّقبولُّروايةُّاحلديثُّ،وقدُّذكرهاُّالشربيين ُّفأحسنُّ
يفُّذكرها(  ُّ)2وكانتُّطريقةُّالصحابةُّومنهجهمُّيفُّاحملافظةُّعلىُّحديثُّرسولُّاهللُّخشيةُّالوقوعُّيفُّاخلطأُّ،أوُّتسربُّالدسُّإىلُّاحلديثُّ
الشريفُّمنُّاجلهالءُّوأصحابُّاألهواءُّ،أوُّأنُّحتملُّبعضُّاألحاديث ُّعلىُّغريُّوجهُّاحلقُّوالصوابُّ،فيكونُّاحلكمُّخبالفُّما ُّأخذُّ
بهُّ،ومنُّمثُّفقدُّكانُّصنيعهمُّ،احتياطاُّللدينُّ،ورعايةُّملصلحةُّاملسلمنيُّ،الُّزهداُّيفُّاحلديثُّالنبويُّ،والُّتعطيالُّلهُّ،أوُّتنقصاُّمنهُّ،الُّ
أخذهمُّبهُّ،وقدُّتواترُّخربُّاجتهادُّالصحابةُّ،وأهن مُّكانواُّإذاُّ
ُّ
سيماُّوقدُّثبتُّعنهمُّمجيعاُّمتسكهمُّباحلديثُّالشريفُّ،وإجالهلمُّإياهُّ،و
نزلتُّهبمُّنازلةُّفقهيةُّفزعواُّإىلُّكتابُّاهلل ُّتعاىلُّ،فإذاُّملُّجيدواُّالتمسواُّالسنةُّ،فإنُّوجدواُّفيهاُّاحلكمُّأخذواُّبهُّ،ونزلواُّعليهُّ،وإن ُّملُّ
جيدواُّفزعواُّإىلُّاالجتهاد ُّبالرأي( ُّ .)3
هكذاُّ،كان ُّعمرُّوكذلكُّباقي ُّالصحابةُّ،وأياُّكانُّاألمرُّ،فإن ُّتشددُّاخللفاء ُّيفُّقبولُّاحلديث ُّوروايتهُّكان ُّمنهجاُّنرباسا ُّملنُّ
بعدهمُّ،حنيُّنشطتُّاألمةُّيفُّعصرُّعمر ُّبنُّعبدُّالعزيزُّيفُّمجعُّالسنةُّوتدوينهاُّ ،وهذاُّأمرُّينبغيُّأنُّيثريُّالطمأنينةُّ،ويبهج ُّالنفوسُّ
بالسعادةُّحلرص ُّاألمة ُّعلى ُّ حفظ ُّسنة ُّالرسول ُّوأهنا ُّمل ُّجتمع ُّمجعا ُّعشوائياُّ ،بل ُّأحيطت ُّبكل ُّعناية ُّودراية ُّبدءا ُّمن ُّعصر ُّاخللفاءُّ
الراشدينُّ،وتابعيهمُّإىلُّعهدُّعلماءُّاحلديثُّمنُّبعدهُّ،وكانتُّنتيجةُّهذاُّالتشددُّهوُّتنقيةُّالسنةُّمنُّالدخيلُّواملدسوسُّ،وهذهُّحممدةُّ
يسجلهاُّالتاريخُّ،فهلُّكانُّيسعدناُّلوُّتساهلُّاخللفاءُّيفُّرواية ُّ احلديث؟!ُّإنُّاهللُّلطيفُّملاُّيشاءُّ،ولوُّتساهلُّاخللفاءُّيفُّروايةُّالسنةُّ،
لكانُّهذاُّالتساهلُّمدعاةُّلتساهلُّمنُّجاءُّبعدهمُّ،ولنزعتُّالثقةُّعنُّسنةُّمنُّأرسلهُّاهللُّرمحةُّللعاملني( ُّ،)4ومنُّمثُّفالُّمذمةُّأوُّمنقصةُّ
منُّتشددُّاخللفاءُّيفُّقبولُّروايةُّاحلديثُّ،والُّيعينُّذلكُّإنكارهمُّهلاُّعلى ُّاإلطالقُّ .
ثانياّ.استخارةّعمرّبنّالخطابّرضيّاهللّعنهّ فيّقضيةّجمعّالسنةّ :

 -ُّ8صحيح ُّالبخاري ُّ(بشرحُّفتحُّالباري)ُّ،) 455ُّ/ُّ4(ُّ،رقمُّ(ُّ.) 3541صحيحُّمسلمُّ (بشرحُّالنووي)ُّ،كتابُّ:فضائلُّالصحابةُّ،) 3430ُّ/1(ُّ،رقمُّ(ُّ .)4212
 -ُّ2السنةُّالنب ويةُّيفُّكتاباتُّأعداءُّاإلسالمُّ،دُّ.عمادُّالسيدُّالشربيينُّ ،دارُّاليقنيُّ،مصرُّ،ط8423ُّ،8هـ2002ُّ/م ُّ) 331ُّ:321ُّ/8(ُّ،بتصرفُّ .
 -ُّ3انظرُّ:أعالمُّاملوقعنيُّعنُّربُّالعاملنيُّ،ابنُّالقيمُّ ،حتقيقُّ:طهُّعبدُّالرءوفُّسعدُّ،دارُّاجليلُّ،بريوتُّ،دُّ.ت ُّ .)202ُّ/8(ُّ،
 -ُّ4الشبهاتُّالثالثونُّاملثارة ُّإلنكار ُّالسنةُّالنب ويةُّ،دُّ.عبدُّالعظيمُّاملطعينُّ ،مكتبةُّوهبةُّ،القاهرةُّ،ط8420ُّ، 8هـ8111ُّ/م ُّ،صُّ 32بتصرفُّ .
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لقدُّطرأتُّعلىُّعمرُّفكرةُّمجعُّالسنةُّيفُّصحف ُّخاصةُّهباُّ،واستشارُّلذلكُّالصحابة ُّ فأشارواُّعليهُّبكتابتهاُّ،وطف قُّيستخريُّ
اهللُّيفُّذلكُّشهراُّكامالُّ،فلمُّينشرحُّقلبهُّلألمرُّ،فانصرفُّعنُّهذهُّالفكرةُّ،وإنُّكانُّقدُّانصرفُّعنُّفكرةُّكتابتهاُّ،فالُّيفهمُّمنُّذلكُّ
أنهُّانصرف ُّعنُّتعظيمها ُّوالعملُّهبا ُّمعُّكتاب ُّاهلل ُّ يفُّالفتيا ُّوالقضاءُّ.وإمنا ُّخشيُّأن ُّينشغلُّالناس ُّهباُّعن ُّالقرآنُّ،وأيضا ُّلئال ُّتتيهُّ
العقولُّفيماُّملُّيفهموهُّمنُّاملتشابهُّمنهاُّ،وغريُّذلكُّمنُّاألمورُّاليتُّوضحناها ُّحفظاُّعلىُّالسنةُّوصونا ُّهلاُّ .
وعليهُّفإنُّعمرُّ قدُّاستشارُّالصحابةُّيفُّكتابةُّالسنةُّفوافقوهُّ،وهذاُّيدلُّعلىُّإمجاعُّالصحابةُّواتفاقهمُّعلىُّجوازُّكتابةُّالسنةُّ،
ورغبتهمُّالشديدةُّيفُّذلكُّ،ويدلُّأيضاُّعلى ُّأنُّعمرُّكانُّأولُّمنُّفكرُّيفُّموضوعُّمجعُّالسنةُّ،لوالُّماُّكانُّمنُّأمرُّاالستخارةُّ .
بالسنةُّوالعمل ُّهبا؟ُّ
ُّ
وبعدُّ،أفالُّيكون ُّذلكُّخريُّدليل ُّعلىُّإميانُّالصحابة ُّمجيعاُّرضي ُّاهللُّعنهمُّوعلى ُّرأسهمُّابنُّاخلطاب ُّ
وإالُّ،فلماذاُّكانُّاحلرصُّالشديدُّمنهمُّعلىُّمجعهاُّوتدوينها؟!ُّورويُّأنُّعمرُّبنُّاخلطابُّملاُّأرادُّأنُّيكتبُّالسننُّاستخارُّاهللُّشهراُّمثُّ
أصبحُّوقدُّعزمُّلهُّ،فقالُّ:ذكرتُّقوماُّكتبواُّكتباُّفأقبلواُّعليهاُّ،وتركواُّكتابُّاهلل"( ُّ، )8وهكذاُّ،فهوُّقدُّهمُّبكتابةُّاألحاديثُّيفُّبادئُّ
ُّعنُّ
األمرُّ،ولكنهُّملاُّذكر ُّقوماُّكانوا ُّمنُّقبلُّكتبواُّكتباُّ ،فأكبواُّعليهاُّ،وانشغلواُّهبا ُّوتركواُّكتاب ُّرهبمُّ،فهوُّخيشى ُّأنُّيتشاغلُّالناس ُّ
كتابُّاهللُّوهوُّاحلريصُّعلىُّأنُّيأخذُّالقرآنُّالكرميُّوضعهُّيفُّالقلوبُّوالعقولُّ،وحىتُّالُّيلتبسُّالقرآنُّباحلديثُّلوُّدونُّاحلديثُّتدويناُّ
ُّ
رمسيا ُّ وحىتُّتتوفرُّاهلممُّحلفظُّكتابُّاهللُّولذلكُّقال"ُّ:إنُّواهللُّالُّألبسُّكتابُّاهللُّبشيءُّأبدا"( ُّ .)2
ُّوتعضيداُّملاُّسبقُّجيبُّعليناُّأنُّنأخذُّيفُّاالعتبارُّأنُّاهللُّرمباُّقدر ُّحلكمةُّهوُّيعلمهاُّ،والُّيعلمهاُّغريه ُّأن ُّيكونُّميقاتُّمجعُّ
السنةُّوكتابتهاُّ،هوُّعصرُّعمرُّالثانُّالُّعمرُّاألول؛ُّأيُّعمرُّبنُّعبدُّالعزيزُّالُّعمرُّبنُّاخلطابُّ،ولوُّكانُّاهللُّقدُّقدرُّمجعهاُّوكتابتهاُّ
يفُّعصرُّعمرُّاألولُّلشرحُّ صدرُّابنُّاخلطابُّجلمعهاُّ،وكتابتها ُّوتدوينها( ُّ .)3
مثُّإنُّحماولةُّالفاروقُّأنُّيكتبُّسنةُّرسولُّاهللُّلتدلُّعلىُّمدىُّقناعتهُّجبوازُّبلُّأمهيةُّكتابةُّاحلديثُّالشريفُّ،وهذاُّماُّانتهىُّ
بهُّأمرُّرسولُّاهللُّبعدُّالنهيُّعنُّالكتابةُّ،ولوُّشكُّ عمرُّيفُّاجلوازُّ،ماُّهمُّبأنُّيفعلُّماُّمنعهُّرسولُّاهللُّوماُّكرههُّ،فإحجامُّالفاروقُّملُّ
يكنُّلكراهةُّالكتابةُّ،بلُّملانعُّيقتضيُّأنُّيتيثُّيفُّالتدوينُّواجلمعُّ،ملصلحةُّأخطرُّوأعظمُّ،ولذلكُّرأيناهُّيكتبُّبنفسهُّملنُّيأمنُّعليهُّ
اللبسُّ،ويثقُّبهُّ،ورمباُّمسحُّعمرُّبعدُّأنُّرأىُّحفظُّاألمةُّلكتابُّاهللُّجبمعهُّيفُّاملصحفُّالشريف( ُّ، )4ويقويُّهذاُّماُّيروىُّعنُّعمروُّ
بنُّأيبُّسفيانُّمنُّأنهُّمسعُّعمرُّبنُّاخلطابُّيقول"ُّ:قيدواُّالعلمُّبالكتاب"( ُّ .)5
ومماُّيدعمُّهذهُّالرؤيةُّأنُّبع ضُّالصحابةُّقد ُّأجازُّالكتابةُّ،وكتبُّبعضهمُّبيدهُّ،وتغريُّرأيُّمن ُّعرفُّمنهمُّالنهيُّعنُّكتابةُّ
احلديثُّ،حينما ُّزالتُّأسباب ُّاملنعُّ ،وخاصةُّبعد ُّأن ُّمجعُّالقرآن ُّيف ُّاملصاحفُّوأرسل ُّإىل ُّاآلفاق( ُّ )4وهكذاُّ،كان ُّاهتمام ُّالصحابةُّ
والُّاعتبارُّملنُّيدعيُّأنُّإحجامُّعمرُّعنُّ
ُّ
حبديثُّرسولُّاهللُّروايةُّومحالُّ،وكتابةُّوتقييداُّ،وحفظاُّوتوثيقاُّ،رضيُّاهللُّعنهمُّوأرضاهم( ُّ)2
كتابةُّالسنةُّكانُّبسببُّعدمُّاعتبارهاُّحجةُّ .
ثالثاّ.روايةّحبسّعمرّرضيّاهللّعنهّالبنّمسعودّ ،وأبيّلرّ،وأبيّالدرداءّروايةّغيرّصحيحةّ :
ُّذكرهاُّابن ُّحزمُّيف ُّ"اإلحكام"؛ ُّليبنيُّ
إنُّرواية ُّحبسُّعمر ُّلبعضُّالصحابة ُّمنُّأجل ُّاحلديثُّعن ُّالنيبُّرواية ُّغريُّصحيحةُّ ،
ضعفهاُّوزيفهاُّ،فقال"ُّ:رويناُّعنُّبندارُّ،حدثناُّغندرُّ،حدثناُّشعبةُّعنُّسعدُّبنُّإبراهيمُّبنُّعبدُّالرمحنُّبنُّعوفُّ،عنُّأبيهُّ،قالُّ:قالُّ
1
2
3
4
5
6
7

الطبقاتُّالكبريُّ،ابنُّسعدُّ ،حتقيقُّ:دُّ.عليُّحممدُّعمرُّ،اهليئةُّاملصريةُّالعامةُّللكتابُّ،القاهرة2002ُّ،م ُّ) 242ُّ/ 3(ُّ،بتصرفُّ . انظرُّ:دفاعُّعنُّاحلديث ُّالنبويُّ،دُّ.أمحدُّعمرُّهاشمُّ ،مكتبةُّوهبةُّ،القاهرةُّ،ط8428ُّ،8هـ2000ُّ/م ُّ،صُّ .888 الشبهاتُّالثالثونُّاملثارة ُّإلنكار ُّالسنةُّالنب ويةُّ،دُّ.عبدُّالعظيمُّاملطعينُّ ،مكتبةُّوهبةُّ،القاهرةُّ،ط8420ُّ،8هـ8111ُّ/م ُّ،صُّ 33ُّ،32بتصرفُّ .منُّجهودُّاألمةُّيفُّحفظ ُّالسنةُّ،دُّ.أمحدُّحسنيُّحممدُّإبراهيمُّ ،مطبعةُّاحلسنيُّاإلسالميةُّ،القاهرةُّ،ط8481ُّ،8هـ8111ُّ/م ُّ،صُّ .821جامعُّبيانُّالعلمُّوفضلهُّ،ابنُّعبدُّالربُّ ،حتقيقُّ:أيبُّاألشبالُّالزهرييُّ،مكتبةُّالتوعيةُّاإلسالميةُّ،القاهرة8421ُّ،هـ2002ُّ/م ُّ .)301ُّ/8(ُّ،السنةُّقبلُّالتد وينُّ،دُّ.حممدُّعجاجُّاخلطيبُّ ،مكتبةُّوهبةُّ،القاهرةُّ،ط8425ُّ،4هـ2004ُّ/م ُّ،صُّ .384 -منُّجهودُّاألمةُّيفُّحفظ ُّالسنةُّ،دُّ.أمحدُّحسنيُّحممدُّإبراهيمُّ ،مطبعةُّاحلسنيُّاإلسالميةُّ،القاهرةُّ،ط8481ُّ،8هـ8111ُّ/م ُّ،صُّ .821
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السنّـ ـ ـةّالنبـ ـ ـويةّوحيّرب ـ ـ ـانيّ،منـ ـ ـاقشةّلدعاوىّأع ـ ـ ـداءّالس ـ ـ ـنـةّال ـ ـنـ ـبـويـةّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّإعدادّ:محـ ـ ـ ـ ـ ــمدّأحم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدّص ـ ـ ـ ــبرة

عمرُّالبنُّمسعودُّ ،وأليبُّالدرداءُّ،وأيب ُّذرُّ:ماُّهذا ُّاحلديثُّعلى ُّرسولُّاهللُّصلى ُّاهللُّعليهُّوسلم؟ ُّقالُّ:وأحسبهُّأنه ُّملُّي دعهم ُّأنُّ
خيرجواُّمنُّاملدينةُّحىتُّمات"(  ُّ)8مثُّطعنُّيفُّهذاُّاحلديثُّ،بقوله"ُّ:هذاُّمرسلُّومشكوكُّفيهُّمنُّشعبة ُّ،فالُّيصحُّ،والُّجيوزُّاالحتجاجُّ
به" ُّ،وهوُّحقيقةُّمرسل؛ُّألنُّفيهُّانقطاعُّبنيُّإبراهيمُّبنُّعبدُّالرمحنُّبنُّعوفُّوبنيُّعمرُّبنُّاخلطابُّ،فإبراهيمُّبنُّعبدُّالرمحنُّبنُّعوفُّ
ماتُّسنةُّ11هـُّ،أوُّ15هـُّ،وعمرهُُّّ25سنةُّ،فيكونُّقدُّولدُّسنةُّ ُّ20منُّاهلجرةُّ،يفُّأواخرُّخالفةُّعمرُّ،فالُّيتصورُّمساعهُّمنهُّيفُّمثلُّ
تلكُّالسنُّ،وعلىُّذلكُّفالُّتكونُّالروايةُّحجةُّ،والُّيؤخذُّهبا( ُّ .)2
كماُّأنُّالعقلُّالُّيستسيغهاُّ،بلُّيرفضهاُّرفضاُّكل ياُّ،وهـلُّيعقلُّمنُّمثلُّعمرُّبنُّاخلطابُّأنُّحيبسُّثالثةُّمنُّجلةُّأصحابُّ
الرسولُّوأنقاهمُّوأورعهم؟!ُّفهلُّيكونُّاإلكثارُّمنُّالروايةُّمهمةُّحلبسهم؟! ُّ وقدُّناقشُّاإلمامُّابنُّحزمُّذلكُّوردهُّ،وقال"ُّ:هذاُّمرسلُّ،
ومشكوكُّفيهُّمنُّ(شعبة)ُّ،فالُّيصحُّوالُّجيوزُّاالحتجاجُّبهُّ،مثُّهوُّيفُّنفسهُّظاهرُّالكذب ُّوالتوليد؛ُّألنهُّالُّخيلوُّعمرُّم نُّأنُّيكونُّ
امهمُّالصحابةُّ،ويفُّهذاُّماُّفيهُّ،أوُّيكونُّهنىُّعنُّنفسُّاحلديثُّ،وعنُّتبليغُّسنةُّرسولُّاهللُّإىلُّاملسلمنيُّ،وألزمهمُّكتماهناُّوجحدهاُّ،
وأنُّالُّيذكروهاُّألحدُّ،فهذاُّخروجُّعنُّاإلسالمُّ،وقدُّأعاذُّاهللُّأمريُّاملؤمننيُّمنُّكلُّذلكُّ،ولئنُّكانُّسائرُّالصحابةُّمتهمنيُّبالكذبُّ
علىُّالنيبُّفماُّعمرُّإالُّواحدُّمنهمُّ،وهذاُّقولُّالُّيقولهُّمسلمُّأصالُّ،ولئنُّكانُّحبسهمُّوهمُّغريُّمتهمنيُّلقدُّظلمهم"ُّ .
مثُّقال"ُّ:وقدُّحدثُّعمرُّحبديثُّكثريُّ،فإنهُّقدُّروىُّمخسمائةُّحديثُّونيفاُّعلىُّقربُّموتهُّمنُّموتُّالنيب ُّفهوُّكثريُّالروايةُّ،
وليسُّيفُّالصحابة ُّأكثرُّرواية ُّمنهُّإالُّبضعة ُّعشرُّمنهم"(  ُّ ،)3ولوُّسلمنا ُّجدالُّبصحةُّالروايةُّ ،فهناكُّخالف ُّيفُّاحملبوسنيُّ ،فالذهيبُّ
يذكرُّأهنمُّ"ابنُّمسعودُّ،وأبوُّالدرداءُّ،وأبوُّمسعودُّاألنصاري"ُّ،بينماُّيذكرُّابنُّحزمُّأهنم"ُّ:ابنُّمسعودُّ،وأبوُّالدرداءُّ،وأبوُّذر"ُّ،فهلُّ
تكررُّاحلبسُّمنُّعمر؟ُّولوُّتكررُّالشتهرُّ،مثُّإن ُّحادثةُّكهذهُّسيطريُّخربهاُّيف ُّاآلفاقُّمنُّغريُّأنُّحتتملُّالشكُّيفُّاحملبوسني؛ ُّألهنمُّ
منُّأعيانُّالصحابةُّ،ولوُّسلمناُّأنُّالعربةُّيفُّاحلادثةُّنفسهاُّمنُّحيثُّحبسهُّبعضُّالصحابةُّ،دونُّنظرُّإىلُّأعياهنمُّوأشخاصهم؛ُّألهنمُّ
أكثرواُّالرواي ةُّ،قلناُّ:قدُّكانُّغريُّهؤالءُّأكثرُّمنهمُّحديثاُّ،وملُّيردُّإليناُّخربُّحبسهمُّ،فالُّيعقلُّأنُّيفرقُّأوُّأنُّحيبسُّأمريُّاملؤمننيُّبعضاُّ
دونُّبعضُّيفُّقضيةُّواحدةُّ،همُّفيهاُّسواءُّ ،وهيُّاإلكثارُّمنُّاحلديثُّ،فإنهُّقدُّتركُّأبا ُّهريرةُّمثالُّوهوُّأكثرُّحديثاُّمنهمُّ،فقد ُّروىُّ
أبو ُّهريرة ُّ(ُّ )5324مخسة ُّآال ف ُّوثالمثائة ُّوأربعة ُّوسبعني ُّحديثاُّ ،وابن ُّمسعود ُّ(ُّ ) 141مثامنائة ُّومثانية ُّوأربعني ُّحديثاُّ ،وأبو ُّالدرداءُّ
(ُّ) 821مائةُّوتسعة ُّوسبعنيُّحديثاُّ ،وأبوُّذر ُّ(ُّ) 218مائتني ُّوواحداُّومثاننيُّحديثا! ُّفمعاذُّاهلل ُّأنُّحيبس ُّعمرُّهؤالء ُّويتكُّأبا ُّهريرةُّ
الذيُّهوُّأكثرُّمنهمُّحديثاُّ،وإنُّقيلُّ:إنُّأباُّهرُّيرةُّملُّيكثرُّمنُّالروايةُّيفُّعهدُّعمرُّ ألنهُّخشيهُّ،فنقولُّ:ملاذاُّملُّخيشهُّهؤالء؟ُّب لُّإنُّ
عمرُّنفسهُّمسحُّأليبُّهريرةُّأنُّيرويُّعنُّرسولُّاهللُّعندماُّعرفُّورعهُّ،وخشيتهُّمنُّاهللُّفقدُّروىُّالذهيبُّعنُّأيبُّهريرةُّقال"ُّ:بلغُّعمرُّ
حديثيُّفأرسلُّإيلُّ،فقالُّ:كنتُّمعناُّمعُّرسولُّيفُّبيتُّفالن؟ ُّقلت ُّ:نعمُّ،وقدُّعلمتُّأليُّشيءُّسألتينُّ.قالُّ:وملُّسألتك؟ُّقلتُّ:
إنُّرسولُّاهللُّقالُّيومئذُّ:منُّكذبُّعليُّمتعمداُّ،فليتبوأُّمقعدهُّمنُّالنارُّ.قالُّ:أماُّإذاُّ،فاذهبُّفحدث"( ُّ )4
بلُّقدُّوردُّعنُّعمرُّأنهُّخطبُّيومُّمجعةُّ،فحمدُّاهللُّوأثىنُّعليهُّ،مثُّقال"ُّ:أماُّبعدُّ،فإنُّأريدُّأنُّأقولُّمقالةُّقدرُّيلُّأنُّأقوهلاُّ،
منُّوعاهاُّوعقلهاُّوحفظهاُّفليحدثُّهباُّحيثُّتنتهيُّبهُّراحلتهُّ،ومنُّخشيُّأنُّالُّيعيهاُّفإنُّالُّأحلُّلهُّأنُّيكذبُّعليُّ،إنُّاهللُّبعثُّ
حممداُّباحلقُّ،وأنزلُّمعهُّالكتابُّ،فكانُّمماُّأنزلُّمعهُّ(آيةُّالرجم)ُّ...وذكرُّاحلديث"ُّ،وهذاُّيدلُّعلىُّأنُّهنيهُّعنُّاإلكثارُّوأمرهُّبإقاللُّ
الروايةُّعنُّ رسولُّاهللُّإمناُّكانُّخوفُّالكذبُّعلىُّرسولُّاهللُّلئالُّحيملهمُّاإلكثارُّأنُّحيدثواُّمباُّملُّيتقنواُّحفظهُّوملُّيعوهُّ،ألنُّضبطُّمنُّ
قلتُّروايتهُّأكثرُّمنُّضبطُّاملستكثرُّ،وهوُّأبعدُّمنُّالسهوُّوالغلطُّالذيُّالُّيؤمنُّمعُّاإلكثار؛ُّفلهذاُّأمرهمُّعمرُّباإلقاللُّمنُّالروايةُّ،
1
2
3
4

 اإلحكامُّيفُّأصولُّاألحكامُّ،ابنُّحزمُّ،دارُّالكتب ُّالعلميةُّ،بريوتُّ،ط8405ُّ،8هـ8115ُّ/م ُّ .)244ُّ/ 2(ُّ، السنةُّومكانتهاُّيفُّالتشريع ُّاإلسالميُّ،دُّ.مصطفىُّالسباعيُّ ،دارُّالسالمُّ،القاهرةُّ،ط8422ُّ،3هـ2004ُّ/م ُّ،صُّ . 22 اإلحكامُّيفُّأصولُّاألحكامُّ،ابنُّحزمُّ،دارُّالكتب ُّالعلميةُّ،بريوتُّ،ط8405ُّ،8هـ8115ُّ/م ُّ .)242ُّ/ 2(ُّ،نؤوطُّ،مؤسسةُّالرسالةُّ،بريوتُّ،ط8480ُّ،2هـ8110ُّ/مُّ .) 403ُّ/ 2(ُّ،
ُّ
ُّاألر
-سريُّأعالمُّالنبالءُّ،الذهيبُّ،حتقيقُّ:شعيب ُّ
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ولوُّكرهُّالروايةُّوذمهاُّ لنهىُّعنُّاإلقاللُّمنهاُّواإلكثارُّ،أالُّتراهُّيقولُّ:فمنُّحفظهاُّووعاهاُّفليحدثُّهباُّ،فكيفُّيأمرهمُّباحلديثُّعنُّ
رسولُّاهللُّوينهاهمُّعنه؟ُّهذاُّالُّيستقيمُّ،بلُّكي فُّينهاهمُّعنُّاحلديثُّعنُّرسولُّاهللُّ ويأمرهمُّباإلقاللُّمنهُّ،وهوُّيندهبمُّإىل ُّاحلديثُّ
يفُّالروايةُّالسابقة( ُّ،)8وهلُّيتصورُّإنسانُّ أنُّحيبسُّعمرُّابنُّمسعودُّ،وأباُّالدرداءُّ،وأباُّذرُّ،أوُّأباُّمسعودُّاألنصاريُّ،وهوُّقدُّعرفُّ
حفظهمُّ،وورعهم؟! ُّ بلُّإنُّأمريُّاملؤمننيُّامنتُّعلىُّأهلُّالعراقُّعندماُّأرسلُّإليهمُّعبدُّاهللُّبنُّمسعودُّ،وكتبُّهلم"ُّ:إنُّواهللُّالذيُّالُّ
إلهُّإالُّهوُّآثرتكمُّبهُّعلى ُّنفسيُّفخذواُّمنه"( ُّ )2
وهبُّ:كنتُّجالساُّيفُّالقومُّعندُّعمرُّإذُّجاءُّرجلُّحنيفُّقليلُّ،فجعلُّعمرُّينظرُّإليهُّويتهللُّوجههُّ،مثُّقالُّ:
ُّ
وقالُّزيدُّبن ُّ
3
كنيفُّملئُّعلماُّ،كنيفُّملئُّعلماُّ،كنيفُّملئُّعلماُّ،فإذاُّهوُّابنُّمسعود"( ) ُّ فكيفُّيأمرُّالناسُّباألخذُّعنهُّ،ويشهدُّلهُّبالعلمُّ،مثُّ
حيبسه؟ُّوماُّردُّبهُّعلىُّحبسُّابنُّمسعودُّيردُّبهُّعلىُّحبسُّالصحابةُّالباقنيُّ،ففيهمُّأبوُّالدرداءُّإمامُّالشامُّوقاضيهاُّ،ومعلمهاُّالقرآنُّ،
وهبذاُّالبيانُّيتضحُّأنُّخربُّحبسُّعمرُّللصحابةُّبدعوىُّأهنمُّأكثرواُّمنُّالروايةُّعنُّرسولُّاهللُّ الُّيصحُّ،بلُّإنُّعمرُّنفسه ُّقدُّحدثُّ
وقدُّرويُّعنهُّقوله «ُّ:ليسُّالعلمُّبكثرةُّاحلديثُّ،ولكنُّالعلمُّ
حبديثُّكثريُّعنُّالنيبُّفهلُّيتصورُّمنهُّأنُّينهىُّعنُّشيءُّوهوُّيفعله؟( ُّ ُّ)4
اخلشية»( ُّ )5
وهكذاُّفإنُّروايةُّحبسُّعمرُّهلؤالءُّالصحابةُّ،هيُّروايةُّيرفضها ُّالعقلُّوملُّتصحُّيفُّالنقلُّ،وأغلبُّالظنُّالذيُّيرجحه ُّفطنةُّ
عمرُّوسياستهُّالشرعيةُّأنُّعمرُّإمناُّهنىُّعنُّاحلديثُّباإلخبارُّعمنُّسلفُّمنُّاألممُّ،وماُّأشبهُّذلكُّ،وأماُّالنهيُّعنُّاحلديثُّبالسنةُّ
عنُّالنيبُّفهذاُّماُّالُّحيلُّملسلمُّأنُّيظنهُّمبنُّدونُّعمرُّمنُّعامةُّاملسلمنيُّ،فكيفُّبعمرُّرضيُّاهللُّعنه؟!ُّوكيفُّيظنُّبعمرُّأنهُّقدُّهنىُّ
عنُّاإلكثارُّمنُّالروايةُّإنكاراُّللسنةُّالنبويةُّ،وهوُّاملعظمُّاملوقرُّلسنةُّالنيبُّاحلاكمُّهباُّيفُّكلُّشئونُّحياتهُّ،وشئونُّرعيتهُّ،وهو ُّالقائلُّ:
«تعلمواُّالفرائضُّواللحن(اللغة)والسنةُّ،كماُّتعلمونُّالقرآن»(  ُّ،)4وهوُّالقائلُّأيضا"ُّ:سيأيتُّناسُّجيادلونكمُّبشبهاتُّالقرآن ُّفخذوهمُّ
بالسنةُّ،فإنُّأصحابُّالسننُّأعلمُّبكتابُّاهلل"(  ُّ)2وعليهُّفإنُّعمرُُّّقدُّأمرُّبتعلمُّالسننُّوتعليمهاُّ،وبنيُّأنُّأصحاهباُّأعلمُّالناسُّبكتابُّ
ا هللُّفهلُّيصحُّبعدُّكلُّذلكُّالقول ُّبأنُّهنيهُّعنُّا إلكثار ُّمنُّالروايةُّعنُّرسول ُّاهللُُُّّّكانُّتقليالُّمنُّشأن ُّالسنةُّ،وهوُّاملتبعُّهلا ُّشرباُّ
بشرب؟!ُّأوُّأنهُّحبس ُّمنُّأكثرُّمنُّالرواية؟!ُّإهناُّمساعُّخائبة ُّتلكُّاليتُّتقللُّمنُّتعظيمُّالصحابةُّللسنةُّ.نعوذُّباهللُّم نُّالضاللُّ )1 (.
ُّ
ُّ
ُّ
ُّ
ُّ

ّ
- 1جامعُّبيانُّالعلمُّوفضلهُّ،ابنُّعبدُّالربُّ ،حتقيقُّ:أيبُّاألشبالُّالزهرييُّ،مكتبةُّالتوعيةُّاإلسالميةُّ،القاهرة8421ُّ،هـ2002ُّ/م ُّ .)8004ُّ/2(ُّ،
- 2الطبقاتُّالكبريُّ،ابنُّسعدُّ ،حتقيقُّ:دُّ.عليُّحممدُّعمرُّ،اهليئةُّاملصريةُّالعامةُّللكتابُّ،القاهرة2002ُّ،م ُّ .)845ُّ/ 3(ُّ،
- 3الطبقاتُّالكبريُّ،ابنُّسعدُّ ،حتقيقُّ:دُّ.عليُّحممدُّعمرُّ،اهليئةُّاملصريةُّالعامةُّللكتابُّ،القاهرة2002ُّ،م ُّ .)844ُّ/ 3(ُّ،
 - 4اإلحكامُّيفُّأصولُّاألحكامُّ،ابنُّحزمُّ،دارُّالكتب ُّالعلميةُّ،بريوتُّ،ط8405ُّ،8هـ8115ُّ/م ُّ .)244ُّ/ 2(ُّ،
- 5أخرجهُّالبيهقيُّيف ُّ املدخلُّإىلُّالسننُّالكربىُّ،بابُّ:كراهيةُّطلبُّالعلمُّلغريُّاهللُّ،) 313ُّ/ 8(ُّ،رقمُّ(ُّ .)321
 - 6أخرجهُّالبيهقيُّيفُّالسننُّالكربىُّ،كتابُّ:الفرائضُّ،بابُّ:احلثُّعلىُّتعليمُّالفرائضُّ،) 201ُّ/4(ُّ،رقمُّ(ُّ .) 88154
 - 7اإلحكامُّيفُّأصولُّاألحكامُّ،ابنُّحزمُّ،دارُّالكتب ُّالعلميةُّ،بريوتُّ،ط8405ُّ،8هـ8115ُّ/م.)242ُّ/2(ُّ ،
العشرونُّ ُّ،والشبهاتُّالثالثونُّاملثارة ُّإلنكار ُّ
ُّ -ُّ1عنُّموسوعةُّبيانُّاإلسالم ُّ،الرد ُّعلىُّاالفتاءاتُّ والشبهاتُّ،القسمُّالثالثُّ:السنةُّالنب ويةُّ،اجمللدُّاألولُّجُّ 8الشبهةُّالرابعةُّ و ُّ
السنةُّالنب ويةُّ:عرضُّ ونقضُّ،دُّ.عبدُّالعظيمُّإبراهيم ُّاملطعينُّ،الشبهةُّالرابعة ُّ
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البحثّالحاديّعشرّ:رد ّومناقشةّزعمّأنّالصحابة خالفواّالسنة)2 (ّ.
يزعمُّبعضُّاملشككنيُّأنُّالصحابةُّرضيُّاهللُّعنهمُّخالفواُّالسنةُّ،ويستد لونُّعلىُّذلكُّبأنُّعمرُّبنُّاخلطابُُّّرضيُّ اهللُّعنهُُّّ
لُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّكماُّجعلهاُّعلىُّأهلُّالديوانُّبدالُّمنُّعاقلة ُّ اجلانُّ،
ُّ
هاُّعماُّكانتُّعليهُّيفُّعهدُّالرسو
ُّ
قدُّغريُّجنسُّالديةُّومقدار
ُّ
وأنهُّعندماُّفتحُّبالدُّالعراقُّعنوةُّمل ُّيقسمهاُّبنيُّالفاحتنيُّكماُّفعلُّالرسولُّيفُّأرضُّخيربُّ ،وكذلكُّغريُّمقدارُّحدُّشربُّاخلمر؛ ُّإذُّ
جعلُّاحلدُّمثاننيُّ ،يفُّحنيُّأنُّالسنةُّتنصُّعلىُّأربعنيُّ ُّ،
وأماُّعثمانُّرضيُّاهللُّعنه ُّ فقدُّأمرُّبتعريفُّاإلبل ُّالضالةُّمثُّبيعهاُّ،علىُّالرغم ُّمنُّ أنُّالرسولُّصلى ُّاهللُّعليهُّوسلم ُّهنى ُّعنُّ
التقاطهاُّ،كماُّأنهُّغريُّجنسُّزكاةُّالفطر ُّومقدارهاُّ،وكذلكُّغريُّالصحابةُّوقتُّإخراجهاُّ،هذاُّباإلضافةُّإىلُّأنُّبعضُّالصحابة ُّوعلىُّ
رأسهمُّالسيدةُّعائشةُّمنعواُّالنساءُّمنُّاخلروجُّإىلُّاملساجدُّمعُّأنُّالرسولُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم ُّقال«ُّ:الُّمتنعواُّإماءُّاهللُّمساجدُّاهلل»ُّ ُّ،
كماُّأنُّالصحابةُّملُّينفذواُّقولُّالنيبُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم «ُّ:إذاُّرأيتمُّمعاويةُّعلىُّمنربيُّفاقتلوه»ُّ،بلُّبايعواُّمعاويةُّباخلالفةُّ
بعدُّموتُّعليُّبنُّأيبُّطالبُّبدالُّمنُّقتلهُّمعطلنيُّبذلكُّسنةُّالنيبُّصلى ُّ اهللُّعليهُّوسلمُّ .ويتساءلونُّ:أليستُّخمالفةُّالصحابةُّللسنةُّ
دليالُّعلىُّعدمُّحجيتها؟! ُّوإذاُُّّكانتُّالسنةُّغريُّملزمة ُّللصحابة ُّوهمُّأعلمُّالناسُّهباُّ فلمُّنلزمُّأنفسناُّهبا؟! ُّ
نقدّعامّ :
 -ُّ8إنُّماُّصحُّعنُّالصحابةُّالكرامُّنابعُّيفُّحقيقتهُّمنُّتشريعُّالنيبُّوإنُّبداُّظاهرهُّاملخالفةُّملنُّملُّيفقه ُّالسنة ُّوذلكُّلعمقُّ
فهمهمُّملقصودُّالنصُّالنبويُّ،وتطبيقُّروحهُّ،فماُّعرفُّالتاريخُّأناساُّاهتمواُّبسنةُّنبيهمُّكاهتمام ُّالصحابةُّبسنةُّرسولُّاهللُُّّ .
 ُّ )2إنُّماُّوردُّعنُّعمرُّبنُّاخلطابُّيفُّشأنُّالديةُّملُّيكنُّخمالفةُّللنيبُّفالسنةُّملُّتعنيُّيفُّذلكُّنوعاُّحمدداُّ،وماُّجاءُّعنهُّكانُّ
ُّالديةُّومقدارهاُّومنُّيتحملهاُّ،وهوُّماُّسارُّعليهُّعمرُّ .
ُّ
تقديراُّعاما ُّخي تلفُّباختالف ُّأحوالُّالناسُّوظروفهمُّيفُّجنس
 ُّ )3فعلُّالنيبُّيفُّخيربُّوتقسيمهُّاألرضُّعلىُّالفاحتنيُّيدلُّعلىُّاجلوازُّالُّالوجوب؛ُّألنهُّملُّيقسمهاُّيومُّفتحُّمكةُّوإمناُّتركهاُّ .
افقوهُّ،وماُّفعلُّ
ُّ
ُّ )4لقدُّاستندُّعمرُّيفُّحتديدُّعقوبةُّشربُّاخلمرُّإىلُّالقياسُّ وهوُّمصدرُّتشريعيُّمعتربُّ،واستشارُّالصحابةُّفو
عمرُّذلكُّوماُّوافقهُّالصحابةُّإالُّألنهُّملُّيثبتُّعنُّالنيبُّأنهُّشرعُّيفُّهذهُّالعقوبةُّحداُّمعلوماُّ،وإمنا ُّتركُّاألمرُّلتقديرُّالقاضيُّ .
ُّ )5لقدُّنظرُّعثمانُّبنُّعفانُّيفُّشأنُّضالةُّاإلبلُّ،فوجدُّأنُّأخالقُّالناسُّقدُّتغريتُّ،وتركُّ ُّالضوالُّمنُّاإلبلُّوالبقرُّإضاعةُّ
هلاُّ،وهذاُّماُّملُّيقصدهُّالنيبُّ قطعاُّحنيُّهنىُّعنُّالتقاطها ُّ ،فأمرُّببيعُّمنُّملُّجيدُّصاحبهاُّ ،وإذاُّجاء ُّأعطيُّمثنهاُّ .
 ُّ )4إنُّتغيريُّمقدارُّزكاةُّالفطرُّوجنسهاُّ،وتغيريُّوقتُّإخراجهاُّيفُّعهدُّالصحابةُّ،كانُّمراعاةُّحلالُّكلُّعصرُّمعُّتطبيقُّروحُّ
ُّلظروفُّالبيئةُّوالزمنُّ .
ُّ
النصُّ،حىتُّالُّتتعطلُّهذهُّالفريضةُّاإلسالميةُّ،وقدُُّّكانُّالنيبُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم ُّ أكثرُّالناسُّمراعاة
ُّ )2إن ُّإذن ُّالرسول ُّصلى ُّاهلل ُّعليه ُّوسلم ُّ للنساء ُّباخلروج ُّإىل ُّاملساجدُّ،كان ُّمنوطا ُّباملصلحة ُّوأمن ُّالفتنةُّ ،فلماُّكان ُّمظنةُّ
املفاسدُّصارُّدرءُّاملضارُّمقدماُّعلىُّجلب ُّاملصاحلُّهناُّ،وهذاُّبعينهُّاتباعُّملنهجُّالنيبُّصلى ُّاهللُّعليهُّوسلمُّوليس ُّخمالفةُّلهُّ .
 ُّ )1إنُّاحلديثُّالذيُّاتكأُّعليهُّاملغرضونُّيفُّشأنُّمعاويةُّبنُّأيبُّسفيانُّالُّيصلحُّلالستدالل؛ُّألنهُّموضوعُّ،ذلكُّأنُّالطرقُّ
اليتُّجاءُّمنهاُّمظلمةُّاإلسنادُّوالُّختلوُّمنُّراوُّمتوكُّاحلديثُّ،فالصحابةُّأحرصُّالناسُّعلىُّاتباعُّسنةُّالنيبُّصلىُّاهلل ُّعليهُّوسلم ُّولوُّ
صحُّحديثُّكهذاُّماُّوسعهمُّإالُّالعملُّبهُّ .
 - 1السنةُّتشريع ُّالزمُّودائمُّ،دُّ.فتحيُّعبدُّالكرميُّ ،دارُّالتوفيقيةُّ،القاهرة8405ُّ،هـ8115ُّ/م ُّ.كيفُّنتعاملُّمعُّالسنةُّالنب ويةُّ،دُّ.يوسفُّالقرضاويُّ ،دارُّالشروقُّ،مصرُّ،
ط8422ُّ،4هـ2004ُّ/م ُّ.البيانُّ والتعريفُّ يفُّسرقةُّاحلديثُّالنبويُّ،دُّ.موفقُّبنُّعبدُّاهللُّبنُّعبدُّالقادرُّ،دارُّالتوحيدُّ ،مكةُّاملكرمةُّ،ط8421ُّ، 8هـ2002ُّ/مُّ .
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أوالّ.الصحابةّالكرامّهمّأقدرّالناسّعلىّفهمّالنص ّالنبويّ ،وتطبيق ّروحهّ،وتحقيقّمقصودهّ :
ُُُُُُُُّّّّّّّّ إنُّمنُّحسنُّالفقهُّللسنةُّالنبويةُّالنظرُّيفُّأسبابُّورودُّاألحاديثُّ،وظروفهاُّوعللُّأحكامهاُّ،وهلُّهيُّعل لُّخاصةُّ،منصوصُّ
عليهاُّيف ُّاحلديث ُّأمُّمستنبطة ُّمنهاُّ ،أمُّمفهومة ُّمن ُّاحليثياتُّاملصاحبة ُّلهُّ .فالناظرُّاملتعمقُّ ،جيد ُّأنُّمن ُّاحلديث ُّماُّبين ُّعلى ُّرعايةُّ
ظروفُّزمنيةُّخاصةُّليحققُّمصلحةُّمعتربةُّ،أوُّيدرأُّمفسدةُّمعينةُّ،أوُّيعاجلُّمشكلةُّقائمةُّ،يفُّذلكُّالوقتُّ،ومعىنُّهذاُّأنُّ احلكمُّالذيُّ
حيملهُّ احلديثُّقدُّيبدوُّعاماُّودائماُّ،ولكنهُّعندُّالتأملُّفيهُّجندهُّمبنياُّعلىُّعلةُّ،يزولُّبزواهلاُّ،ويبقىُّببقائهاُّ ،واستناداُّإىلُّهذاُّفالُّبدُّ
منُّفهمُّاحلديثُّفهماُّسليما ُّدقيقاُّ،والُّبدُّمن ُّمعرفةُّاملالبساتُّاليتُّسيق ُّفيهاُّالنصُّ،وجاءُّبيانا ُّهلاُّوعالجاُّلظروفهاُّ،حىت ُّيتحددُّ
املرادُّمنُّاحلديثُّبدقة ُّ،وإذاُّسلمناُّهبذهُّالقواعدُّاألصوليةُّيفُّفهمُّالنصوصُّالشرعيةُّ،فإنهُّالُّخيفىُّعلىُّأيُّمدركُّأنُّهذاُّحيتاجُّيفُّ
تطبيقهُّإىلُّفقهُّعميقُّ،ونظرُّدقيقُّ،ودراسةُّمستوعبةُّللنصوصُّ،وإدراكُّبصريُّملقاصدُّالشريعةُّوحقيقةُّالدينُّ،معُّشجاعةُّأدبيةُّ،وقوةُّ
نفسيةُّللصدعُّباحلقُّ،وإنُّخالفُّماُّألفهُّالناسُّوتوارثوهُّ )8 (.
ُُُُُُُّّّّّّّمثُّإنناُّجند ُّمباُّال ُّيدعُّجماال ُّللشك ُّ أن ُّأجدرُّالناس ُّللقيامُّهبذه ُّاملهمةُّهم ُّالصحابةُّالكرامُّ ،ومنُّتبعهم ُّبإحسانُّ،وذلك ُّألنُّ
انيهمُّ،وُّرأوهُّيتمثلُّ
ُّ
الصحابةُّالكرامُّقدُّفهمواُّاألحاديثُّالنبويةُّيفُّضوءُّأسباهباُّومالبسامهاُّومقاصدهاُّ،وعاينواُّالوحيُّوهوُّينزلُّبنيُّظهر
واقعاُّعملياُّبنيُّأيديهمُّ،ومنُّاستقرأُّما ُّأثرُّعنُّفقهاءُّالصحابةُّمثلُّاخللفاءُّالراشدينُّ ،وابنُّمسعودُّ،وابنُّعباسُّ،وغريهمُّمن ُّفقهاءُّ
الصحابةُّ،ونظر ُّإىلُّفقههمُّ ،وتأمله ُّبعمق ُّ تبني ُّلهُّأهنمُّكانوا ُّينظرونُّإىل ُّما ُّوراءُّاألحكام ُّمنُّعلل ُّومصاحلُّ ،وماُّحتمله ُّمن ُّاألوامرُّ
والنوا هيُّمنُّحكمُّومقاصدُّ،فإذاُّأفتواُّيفُّمسألةُّ،أوُّحكمواُّيفُّقضيةُّ،ملُّتغبُّعنُّباهلمُّمقاصدُّالشريعةُّوأهدافهاُّ،وملُّيهدرواُّهذهُّ
املقاصدُّالكليةُّيفُّغمرةُّاحلماسةُّللنصوصُّاجلزئيةُّ،والُّالعكسُّ،بلُّربطواُّاجلزئياتُّبالكلياتُّ،والفروعُّباألصولُّ،واألحكامُّباملقاصدُّ،
بعيداُّعنُّاحلرفيةُّواجلمود( ُّ .)2
والُّيقدحُّهذا ُّبأيةُّحال ُّمنُّاألحوال ُّيفُّحجية ُّالسنةُّحيثُّ"إن ُّالتمسكُّحبرفية ُّالسنةُّأحيانا ُّالُّيكون ُّتنفيذاُّلروح ُّالسنةُّ
ومقصودهاُّ ،بلُّيكونُّمضاداُّهلاُّ،وإنُّكانُّظاهره ُّالتمسكُّهبا"( ُّ .)3
ومماُّيؤكدُّذلكُّأيضا ُّويعضدهُّأنُّالنيبُّأقر ُّمنُّتركُّظاهرُّاحلديث ُّعمالُّمبقصده؛ُّإذُّإن ُّللحديثُّالنبويُّمقصداُّقد ُّيفهمهُّ
بعضُّدونُّآخرينُّ،ومنُّذلكُّحديثُّ« الُّيصلنيُّأحدُّالعصرُّإالُّيفُّبينُّقريظة»(  ُّ)4فقدُّفهمهُّبعضُّالصحابةُّعلىُّظاهرهُّفأخرواُّصالةُّ
العصرُّحىتُّدخلواُّعل ىُّبينُّقريظةُّعمالُّبظاهرُّاحلديثُّ،وقدُّفهمُّالباقونُّمرادُّالنصُّومقصدُّالنيبُّأالُّوهوُّاإلسراعُّيفُّاخلروجُّإىلُّبينُّ
أقرُّالنيبُّكالُّالفريقنيُّ،وحسبناُّهناُّهذاُّاملثال ُّمنُّالسنةُّ،لنعلمُّأنُّ
ُّ
قريظةُّ،فماُّأذنُّلصالةُّالعصرُّ،حىتُّصلواُّالعصرُّيفُّوقتهُّوحينهُّ،و
النصوصُّ،إمناُّهيُّدائماُّنورُّيهد يُّوليستُّقيداُّيعوقُّ،إالُّعنُّالظلمُّوالفسادُّ .
ومماُّيؤكدُّماُّذهبناُّإليهُّأنهُّماُّعرفُّالتاريخُّأناساُّاهتمواُّبسنةُّنبيهمُّ،كاهتمامُّالصحابةُّبسنةُّرسولُّاهللُّفكيفُّيتهمونُّبإمهاهلا؟ ُّ
ذلكُّأنهُّمنُّأفرىُّالفرىُّأنُّيتهمُّالصحابةُّالكرامُّبإمهالُّالسنةُّ،أوُّحىتُّجمردُّعدمُّ العنايةُّهباُّ،لقدُّكانُّالصحابةُّيلتزمونُّحدودُّ
أمرهُّوهنيهُّويقتدونُّبهُّيف ُّكلُّأعمالهُّوعباداتهُّومعامالتهُّإالُّماُّعلمواُّمنهُّأنهُّخاصُّبه ُّ،وقدُّبلغُّمنُّاقتدائهمُّبهُّأهنمُّكانواُّيفعلونُّماُّ
بلُّكانُّمنُّأمرهمُّأنُّالصحايبُّكان ُّيقطعُّ
ُّ
يفعلُّ،ويتكونُّماُّيتكُّ،منُّغريُّأنُّيعلمواُّلذلكُّسبباُّ،أو ُّيسألوهُّعنُّعلتهُّأوُّحكمتهُّ،
املسافاتُّالشاسعةُّليسألُّرسولُّاهللُّعنُّمسألةُّنازلةُّ،أوُّحك مُّشرعيُّ،مثُّيرجعُّالُّيلويُّعلىُّشيءُّ،وكذلكُّكانُّمنُّعادمهم ُُّّرضيُّ
اهللُّعنه مُّأنُّيسألواُّزوجات ُّالنيبُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم ُّ فيماُّيتعلقُّبشئونُّالرجلُّمعُّزوجتهُّلعلمهنُّبذلكُّ .
1
2
3
4

 كيفُّنتعاملُّمعُّالسنةُّالنب ويةُّ،دُّ.يوسفُّالقرضاويُّ،دارُّالشروق ُّ،مصرُّ،ط8422ُّ،4هـ2004ُّ/مُّ،صُّ . 845النصوصُّاجلزئيةُّ،دُّ.يوسفُّالقرضاويُّ،دارُّالشروقُّ،مصر ُّ،ط8422ُّ،8هـ2004ُّ/مُّ،صُّ 21بتصرفُّ .
ُّ
 دراسةُّيفُّفقهُّمقاصدُّالشريعةُّبنيُّاملقاصدُّالكليةُّ وكيفُّنتعاملُّمعُّالسنةُّ،دُّ.يوسفُّالقرضاويُّ ،دارُّالشروقُّ،مصرُّ،ط8422ُّ،4هـ2004ُّ/مُّ،صُّ .855 -صحيحُّالبخاري ُّ(بشرحُّفتحُّالباري)ُّ،) 504ُّ/2(ُّ،رقمُّ(ُّ.) 144صحيحُّمسلمُّ(بشرحُّالنووي)ُّ،) 2241ُّ/ 2(ُّ،رقمُّ(ُّ .) 4528
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كماُّكانتُّالنساءُّتذهَبُّإىلُّزوجاتُّالنيبُّلي سألنهنُّعنُّأمورُّدينهنُّ،وأحياناُّيسألنُّرسولُّاهللُّنفسهُّماُّيشأنُّالسؤالُّعنهُّ
منُّأمورهنُّ،فإذاُّكانُّهناكُّماُّمينعُّالنيبُّمنُّالتصريحُّللمرأةُّباحلكمُّالشرعيُّأمرُّإحدىُّزوجاتهُّأنُّتفهمهاُّإياهُّكماُّيفُّحديثُّعائشةُّ
رضيُّاهللُّعنهاُّيفُّكيفيةُّالتطهرُّمنُّاحليض(  ُّ،)8هكذاُّكانتُّعنايةُّالصحابةُّبالسنةُّ،فهمُّإضافةُّإىلُّماُّسبقُّذكرهُّكانواُّيسلكونُّجماالتُّ
أخرىُّللعناية ُّبسنةُّاملصطفى ُّ واحلفاظ ُّعليهاُّ،من ُّذلكُّحفظها ُّوالتثبت ُّمنُّذلك ُّحىتُّكانُّأحدهم ُّيرحل ُّيفُّطلب ُّاحلديث ُّالواحدُّ
مسافةُّشهرُّليتثبتُّمنُّحفظهُّ،وكذلكُّكتابتها ُّيف ُّالصحفُّواألجزاءُّ،مثُّنشرهاُّبنيُّالناسُّوغريُّذلكُّمنُّاجملاالت( ُّ )2
وبالرغمُّمنُّكثرة ُّماُّحيفظهُّالصحابةُّمنُّحديثُّنبيهم ُّ فإهنمُّكانواُّالُّيكثرونُّمنُّالروايةُّتورعاُّوتثبتاُّوزيادةُّيفُّاحليطة ُّواحلذرُّ،
حىتُّإن ُّمنهمُّمنُّكانُّال ُّحيدث ُّحديثاُّيف ُّالسنةُّ،ومنهم ُّمنُّكانتُّتأخذه ُّالرعدةُّويقشعر ُّجلدهُّويتغري ُّلونهُّورعا ُّواحتاما ُّحلديثُّ
رسولُّاهللُّومنُّهذاُّماُّرويُّعنُّعمروُّبنُّميمونُّقال «ُّ:ماُّأخطأنُّابنُّمسعودُّعشيةُّمخيسُّإالُّأتيتهُّفيهُّ،قالُّ:فماُّمسعتهُّيقولُّبشيءُّ
قطُّقالُّرسولُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّ.فلماُّكانُّذاتُّعشيةُّقالُّ:قالُّرسولُّاهلل ُّ،قالُّفنكسُّ،قالُّفنظرتُّإليهُّ،فهوُّقائمُّحمللةُّأزرارُّ
قميصهُّقدُّاغرورقتُّعيناهُّ،وانتفختُّأوداجهُّ،قالُّ:أوُّدونُّذلكُّ،أوُّفوقُّذلكُّ،أوُّقريباُّمنُّذلكُّ،أوُّشبيهاُّبذلك»( ُّ )3فإىل ُّهذاُّ
احلدُّيصلُّاحتامُّحديثُّالرسولُّوتوقريهُّعندُّابنُّمسعودُّوغريهُّمنُّالصحابة(  ُّ)4وهبذاُّالعرضُّيسقطُّأيُّامهامُّللصحابةُّالكرامُّ،بأهنمُّ
أمهل واُّالسنةُّالشريفةُّأوُّخالفوهاُّ ،بلُّعلىُّالعكسُّلقدُّبلغواُّالغايةُّيفُّالعنايةُّواالهتمام ُّهباُّ .
ثانياّ.الديةّفيّعهدّالنبي ّصلىّاهللّعليهّوسلم ّوفيّعهدّعمرّبنّالخطابّرضيّاهللّعنهّ :
مماُّالُّشكُّفيهُّأنُّالرسولُّقدرُّالديةُّتقديراُّمعيناُّ،لكنُّهذاُّالتقديرُّمنُّحيثُّاألصنافُّاليتُّأخذهاُّيفُّالديةُُّّكانُّراجعاُّإىلُّ
ظروفُّالبيئةُّاليتُّعاشُّفيهاُّ.ومنُّهذاُّاملنطلقُّنريدُّأنُّنفرقُّبنيُّقضيتنيُّمتغايرتني؛ ُّألنُّاخللطُّبينهماُّقدُّأدىُّإىلُّبعضُّاللبسُّومهاُّ :
 ُّ .8أنُّالديةُّقيمةُّالنفسُّ،وقدُّحددُّهلاُّالرسولُّمقداراُّمعيناُّالُّيزادُّعليهُّوالُّينقصُّعنهُّ،وقدُّاتفقُّالفقهاءُّعلىُّأنُّاملسلمنيُّ
مجيعاُّ،يف ُّعصورهمُّاملختلفةُّ ،ملزمونُّهبذا ُّاملقدارُّاملعني ُّالذيُّفرضه ُّالرسولُّوأن ُّهذاُّاملقدار ُّالثابتُّبالنص ُّغريُّموكول ُّإىل ُّاجتهادُّ
الرأي؛ُّألنُّقيمةُّاإلنسانُّالُّتتغريُّمنُّبيئةُّألخرىُّ،وإمناُّهي ُّثابتةُّحبكمُّالتساويُّاألصليُّيفُّالنفوسُّاليت ُّخلقهاُّاهللُّمجيعاُّمن ُّنفسُّ
واحدةُّ ُّ ،و لوُّكان ُّهذا ُّالتقدير ُّمعنويا ُّملا ُّكان ُّهناك ُّجمال ُّلتغري ُّأو ُّخالف؛ ُّألن ُّاملعنويات ُّاليت ُّتتصل ُّباإلنسان ُّال ُّتتغري ُّيف ُّجوهرهاُّ
باختالفُّالظروف ُّواألزمنة ُّواألمكنةُّ ،لكن ُّهذا ُّالتقدير ُّيرجع ُّإىل ُّمقابلُّواقعي ُّله ُّيف ُّاخلارجُّ ،هذا ُّاملقابل ُّهو ُّاألصناف ُّوالعروضُّ
ُّتتدخلُّالظروفُّوالبيئاتُّ .
ُّ
املتقدمةُّ،وهنا
 ُّ .2األصنافُّوالعروضُّاملاليةُّاليتُّتؤخذُّمنُّكلُّبيئةُّمقابالُّمادياُّملاُّفرضهُّالرسولُّفمنُّاملعلومُّأنُّقيمةُّالعروضُّواملالياتُّتتغريُّ
قدُّ
بتغريُّالظروفُّ،وأنُّتوفرُّبعضُّاألصنافُّاليتُّكانتُّموجودهُّيفُّعصرُّالرسولُّقدُّالُّيكونُّمتحققاُّبعدهُّيفُّبيئةُّماُّ،فماذاُّنفعل؟ ُّل ُّ
كانتُّاإلبل ُّ مناطُّالتعامل ُّالشائع ُّبنيُّالعرب ُّيفُّعصر ُّالرسالة؛ ُّلكثرمهاُّوشيوعها ُّفيهمُّ ،فإذاُّوجدنا ُّبعدُّذلك ُّيف ُّبيئةُّال ُّتتوفر ُّفيهاُّ
اإلبل ُّ،فهلّنظلّملتزمينّبالمائةّمنّاإلبلّالتيّفرضهاّالرسولّفيّبيئته؟!ُّبالطبعُّال؛ُّألنُّاملقصودُّمنُّالتشريعُّاإلسالميُّيفُّاملالياتُّ
هوُّفكرة ُّالقيمةُّ،دون ُّال عروضُّواألشكال ُّاليتُّتتمثل ُّفيهاُّ،فما ُّدمنا ُّملتزمنيُّمبا ُّيساويُّاملقدار ُّالذيُّحدده ُّالرسولُّصلى ُّاهلل ُّعليهُّ
وسلم ُّ فالُّبأسُّمنُّأنُّنأخذُّقيمتهُّمماُّيتيسرُّمنُّاألصنافُّاألخرىُّغريُّاإلبلُّ .
فإذاُّكانتُّقيمةُّاملائةُّمنُّاإلبلُّيفُّعصرُّالرسالةُّتساويُّألفُّدينارُّيفُّبيئةُّماُّ،فيمكنناُّأنُّنأخذهاُّنقداُّبدلُّاإلبلُّ،كماُّميكنناُّ
أنُّنأخذُّهذهُّالقيمةُّنفسهاُّمنُّأيُّشيءُّآخرُّيتيسرُّللناسُّ،فنحنُّملتزمونُّمباُّيساويُّاملقدارُّالذيُّحددهُّالرسولُّدونُّأنُّنلتزمُّيفُّ
1
2
3
4

 انظرُّ:صحيحُّالبخاري ُّ(بشرحُّفتحُّالباري)ُّ ،كتابُّ:احليضُّ،بابُّ:دلكُّاملرأة ُّنفسهاُّإذاُّتطهرتُّمنُّاحمليضُّ،) 414ُّ/8(ُّ،رقمُّ(ُّ .) 384انُّ،الصديقُّ،السعوديةُّ،ط8482ُّ ،8هـُّ،صُّ 30ُّ:85
ُّ
 انظرُّ:تد وينُّالسنةُّالنب وية ُّ"نشأتهُّ وتطورهُّمنُّالقرنُّاألولُّإىلُّهنايةُّالقرنُّالتاسعُّاهلجري"ُّ،دُّ.حممدُّبنُّمطرُّالزهر صحيحُّ:أخرجه ُّابنُّماجهُّيفُّسننهُّ،املقدمةُّ،) 80ُّ/8(ُّ،رقمُّ(ُّ.) 23وصححهُّاأللبانُّيفُّصحيحُّوضعيفُّسننُّابنُّماجهُّبرقم ُّ(ُّ ) 23 -منُّجهودُّاألمةُّيفُّحفظ ُّالسنةُّ،دُّ.أمحدُّحسنيُّحممودُّإبراهيمُّ ،مطبعةُّاحلسنيُّاإلسالميةُّ،القاهرةُّ،ط8481ُّ،8هـ8111ُّ/م ُّ،صُّ 21بتصرفُّ .
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أخذهُّبصنفُّأوُّأصناف ُّمعينةُّ،وهذاُّالفرق ُّبنيُّالقضيتني ُّ،ولنا ُّيفُّفعلُّالرسول ُّنفسهُّماُّيؤيدنا ُّمنُّعهدهُّ،أو ُّليسُّقدُّأخذ ُّاجلُّزيةُّ
ديناراُّ،أوُّماُّيعادلهُّمنُّالثياب؟ُّففكرةُّاملعادلُّاملاديُّاملتيسرُّيفُّالبيئةُّكانتُّمماُّراعاهُّالرسولُّنفسه( ُّ،)8وتفصيلُّاألمرُّأنُّالديةُّمقدرةُّ
تقديراُّعاما ُّلألمةُّ،وقدُّختتلفُّباختالفُّأحوالُّالناسُّيفُّجنسهاُّومقدارها( ُّ )2
ونريدُّأنُّخنلصُّمنُّهذاُّكلهُّإىلُّأنهُّكانُّمنُّحقُّعمرُّأنُّيقدرُّالديةُّيفُّعهدهُّمباُّيساويُّمثنُّاملائةُّمنُّاإلبلُّيفُّعهدُّالرسولُّ
وأنُّيأخذُّهذاُّاملقدارُّمنُّأيُّصنفُّيتيسرُّللناسُّ،وأن ُّخيضعُّماُّيأخذهُّمنُّالذهبُّوالفضةُّ،وغريمهاُّللتطوراتُّاالقتصاديةُّ ،ومل ُّيردُّ
عمرُّالفقيهُّأنُّجيعلُّماُّأخذهُّ يف ُّعهدهُّتشريعاُّخملداُّللناسُّعلىُّمر ُّالعصورُّمهماُّتغريتُّظروفهمُّاملالية؛ُّألنه ُّإمناُّكانُّيقدر ُّلعصرهُّ،
ويراعيُّظروفهُّاخلاصةُّ،وعلىُّالناسُّبعدُّذلكُّأنُّيراعواُّظروفهمُّاالقتصاديةُّ،وماُّيتيسرُّهلمُّمنُّأصنافُّاملعامالتُّ،ماُّدامواُّملتزمنيُّمباُّ
تساويُّقيمتهُّمائةُّمنُّاإلبلُّيفُّعصرُّالرسا لةُّ،ونعينُّبذلكُّاملقدارُّالذيُّأمجعتُّالرواياتُّعلى ُّأنُّالرسولُّقومُّبهُّديةُّالنفسُّ .
وعلىُّهذاُّ،فليس ُّملنُّأتى ُّمنُّالعلماءُّبعد ُّعمرُّأن ُّيلتزمُّويلزمُّالناس ُّبتقديراتُّعمر ُّللديةُّمنُّالذهب ُّوالفضةُّ،بالرغم ُّمنُّ
اختالفُّظروفهمُّاملاليةُّعنُّعصرُّعمرُّوماُّيتبعُّهذاُّاالختالفُّمنُّتغريُّقيمةُّالذهبُّوالفضةُّوغريمهاُّمنُّالعروضّ ُّ،وإنماّيجبّعليهمّ
أنّيقدرواّقيمةّالمائةّمنّاإلبلّبالغةّماّبلغتّفيّعهدهمُُّّ،كماُّقالُّالشافعيُّ،وتدفعُّبعدُّذلكُّمنُّأصنافُّاملعامالتُّاملتيسرةُّهلمُّ
دونُّحتديد(  ُّ)3فإذاُّثبتُّلناُّماُّسبقُّوجبُّأنُّنقررُّ:أنُّعمرُّبنُّاخلطابُّقدُّطبقُّسنةُّرسولُّاهللُّتطبيقاُّدقيقا ُّوملُّخيالفهاُّ .
وأماُّجعلُّعمرُّالديةُّعلىُّأهلُّالديوانُّبدالُّمنُّعاقلةُّاجلانُّ،فيجيبُّعنهُّابنُّتيميةُّيفُّفتاواهُّ،إذُّيقول"ُّ:النيبُّصلىُّاهللُّعليهُّ
وسلمُّ قضى ُّبالديةُّعلى ُّالعاقلةُّ،وهم ُّالذينُّينصرون ُّالرجلُّويعينونهُّ ،وكانتُّالعاقلة ُّعلى ُّعهدهُّهم ُّعصبتهُّ،فلماُّكانُّيف ُّزمن ُّعمرُّ
جعلهاُّع لىُّأهلُّالديوانُّ،وهلذاُّاختلفُّفيهاُّالفقهاءُّ،فيقالُّ:أصلُّذلكُّأنُّالعاقلةُّ،همُّحمدودونُّبالشرعُّ،أوُّهمُّمنُّينصرهُّويعينهُّمنُّ
غريُّتعينيُّ.فمنُّقالُّباألولُّملُّيعدلُّعنُّاألقارب؛ ُّفإهنمُّالعاقلةُّعلىُّعهدهُّ،ومنُّقالُّبالثانُّجعلُّالعاقلة ُّيفُّكلُّزمانُّومكان ُّمنُّ
ينصرُّالرجلُّويعينهُّيف ُّذلكُّ الزمانُّواملكانُّ ،فلماُّكان ُّيفُّعهدُّالنيب ُّإمناُّينصرهُّويعينه ُّأقاربهُّ،كانوا ُّهمُّالعاقلة؛ُّإذ ُّملُّيكنُّعلى ُّعهدُّ
النيبُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم ُّديوانُّوالُّعطاء ُّ،فلما ُّوضعُّعمرُّالديوانُّكانُّمعلوماُّأنُّجندُّكلُّمدينة ُّينصرُّبعضهُّبعضاُّ،ويعني ُّبعضهُّ
بعضاُّ،وإنُّملُّيكونواُّأقاربُّ،فكانواُّهمُّالع اقلةُّ،وهذاُّأصحُّالقولنيُّ،وأهناُّختتلفُّباختالفُّاألحوالُّ،وإالُّفرجلُّقدُّسكنُّباملغربُّ،
وهناكُّمنُّينصرهُّويعينهُّكيفُّتكونُّعاقلته ُّمنُّباملشرقُّيفُّمملكةُّأخرى ُّ(أيُّمنُّعصبته)ُّولعل ُّأخبارهُّقدُّانقطعتُّعنهم؟! ُّواملرياثُّ
ميكنُّحفظهُّللغائبُّ ،فإنُّالنيبُّقضىُّيفُّاملرأةُّالقاتلةُّأنُّعقلها ُّعلى ُّعصبتها ُّوأنُّمرياثهاُّلزوجها ُّوبنيهاُّ ،فالوارثُّغريُّالعاقلة"( ُّ )4
فابنُّتيميةُّرمحهُّاهللُّيبنيُّأنُّماُّفعلهُّعمرُّبنُّاخلطابُّكانُّللمصلحةُّالعامةُّ،الُّسيماُّوأنُّاألحوالُّقدُّاختلفتُّعلىُّماُّكانُّ
يفُّعهدُّرسولُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّ.هذاُّفضالُّعنُّأنُّاألمرُّليسُّفيهُّخمالفةُّلسنةُّرسولُّاهلل ُّألنّالحكمّمناطّبوصفّمعينّ،
هوّمناطّتحملّالديةّ،وهوّأنّيكونّمنّيتحملهاّمنّالعاقلةّ،أيّمنّينصرّالجانيّ،وهؤالءّيختلفونّمنّمكانّإلىّمكانّومنّ

زمانّإلىّزمان ُّ،وهلذاُّالسببُّيقررُّفقهاءُّاألحنافُّأنهُّلوُّأصبحُّالتناصرُّبشيءُّآخرُّكاحلرفةُّمثالُّ،وجبُّنقلُّالديةُّإليه؛ُّإذُّالعلة ُّفيهاُّ
التناصرُّ،فأيُّرابطةُّكانُّهباُّالتناصرُّانتقلتُّالديةُّإىلُّأصحاهباُّ،وبناءُّعلىُّذلكُّيكونُّعمرُّجبعلهُّالعاقلةُّعلىُّأهلُّالديوانُّحيثُّكانُّ
التناصرُّبهُّ،قدُّفهمُّالنصُّفهماُّسليماُّ،وطبقهُّتطبيقاُّدقيقا( ُّ .)5
ثالثاّ.فعلّالنبي ّصلىّاهللّعليهّوسلمّ فيّخيبرّيدلّعلىّالجوازّوليس ّالوجوبّ :
1
2
3
4
5

ُّ منهجُّعمرُّبنُّاخلطابُّيفُّالتشريع ُّ"دراسةُّمستوعبةُّلفقهُّعمرُّ وتنظيماته"ُّ،دُّ.حممدُّبلتاجي ُّحسنُّ،دارُّالسالمُّ،القاهرة ُّ،طـ8424ُّ،2هـ2003ُّ/مُّ،صُّ، 818 السنةُّتشريع ُّالزمُّودائمُّ،دُّ.فتحيُّعبدُّالكرميُّ ،دارُّالتوفيقيةُّ،القاهرة8405ُّ،هـ8115ُّ/م ُّ،صُّ . 803 منهجُّعمرُّبنُّاخلطابُّيفُّالتشريعُّ ،دُّ.حممدُّبلتاجي ُّحسنُّ،دارُّالسالمُّ،القاهرة ُّ،طـ8424ُّ،2هـ2003ُّ/مُّ،صُّ 815بتصرفُّ .جمموعُّالفتاوىُّ،ابنُّتيميةُّ ،حتقيقُّ:أنورُّالباز ُّوعامرُّاجلزارُّ ،دارُّالوفاءُّ،مصرُّ،ط8424ُّ،3هـ2005ُّ/م ُّ .) 254ُّ/ 81(ُّ،السنةُّتشريع ُّالزمُّودائمُّ،دُّ.فتحيُّعبدُّالكرميُُّّ ،صُّ 804بتصرف ُّ .وانظرُّ:كيفُّنتعاملُّمعُّالسنةُّالنب وية؟ُّ،دُّ.يوسفُّالقرضاويُُّّ ،ط8422ُّ،4هـ2004ُّ/م ُّ،صُّ 85
ُّ
-
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السنّـ ـ ـةّالنبـ ـ ـويةّوحيّرب ـ ـ ـانيّ،منـ ـ ـاقشةّلدعاوىّأع ـ ـ ـداءّالس ـ ـ ـنـةّال ـ ـنـ ـبـويـةّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّإعدادّ:محـ ـ ـ ـ ـ ــمدّأحم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدّص ـ ـ ـ ــبرة

ُُُُُُُُّّّّّّّّمل ُّيقلُّواحدُّمنُّالعلماءُّالسابقنيُّأنُّعدمُّتقسيمُّعمرُّأرضُّالعراقُّفيهُّخمالفةُّلسنةُّرسولُّاهللُّوذلكُّألنُّفعلُّالرسولُّيفُّخيربُّ
وقدُّفصلُّدُّ.فتحيُّعبدُّالكرميُّالقولُّيفُّ
ُّ
أيُّتقسيمهاُّ الُّيدلُّعلىُّالوجوبُّ،ولوُّملُّيفعلُّعمرُّمثلهُّلقيلُّ:إنهُّخالفُّسنةُّرسولُّاهللُّ
هذهُّاملسألةُّ،فقالُّ:إمناُّالذيُّعليهُّمجهورُّالعلماءُّأنُّفعلُّالرسولُّيفُّخيرب ُّيدلُّعلىُّجوازُّماُّفعلهُّ،واألدلةُّعلى ُّذلكُّماُّيأيتُّ ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ:
ُُُُُُُُُّّّّّّّّّ -8أنّاألصلّفيّأفعالّالرسولّالعاديةّأيّالتيّليستّقرباتّاإلباحةّأوّالجوازُّ ،والُّينصرفُّالفعلُّإىلُّالوجوبُّإالُّإذاُّ
اقتنُّبدليلُّآخرُّيدلُّعلىُّذلكُّ،وقدُّانعدمُّهذاُّالدليلُّيفُّتقسيمُّالرسولُّخليربُّ،بلُّوجدُّمنُّاألدلةُّماُّيعززُّإفادةُّفعلهُّاإلباحةُّأوُّ
اجلوازُّ .
منُّذلكُّماُّذكرهُّابنُّتيميةُّحتتُّعنوانُّ"حبسُّعمرُّوعثمانُّلألرضنيُّاملفتوحةُّوتركُّقسمتهاُّعلىُّالغامنني"؛ُّإذُّقالُّماُّنصهُّ:
"منُّقالُّ:إنُّهذاُّالُّجيوزُّاستندُّإىلُّأنُّالنيبُّقسمُّخيربُّ،واستخلصُّمنُّهذاُّأنُّاإلمامُّإذاُّحبسهاُّنقضُّحكمهُّألنهُّخمالفُّللسنةُّ،
وهذاُّالقولُّخطأُّ،وفيهُّجرأةُّعلىُّاخللفاءُّالراشدينُّ،فإنُّفعلُّالنيبُّيفُّخيربُّإمناُّيدلُّعلىُّجوازُّماُّفعلهُّوالُّيدلُّعلىُّوجوبهُّ،فلوُّملُّ
ويقصدُّبذلكُّتركُّعمرُّوعثمانُّقسمةُّاألرضُّعلىُّالفاحتنيُّ
ُّ
يكنُّمعناُّدليلُّيدلُّعلىُّعدمُّوجوب ُّذلكُّلكانُّفعلُّاخللفاءُّالراشدين ُّ
دليالُّعلىُّعدمُّالوجوب ُّ،لقدُّذهبُّابنُّتيميةُّإىلُّأنُّتقسيمُّالرسولُّخليربُّيفيدُّاإلباحةُّواجلواز؛ُّألنهُّمنُّغريُّاملعقولُّأنُّيفيد ُّفعلهُّ
صلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّال وجوبُّوخيالفهُّكلُّمنُّعمرُّوعثمانُّرضيُّاهللُّعنهماُّفماُّكانُّلعمرُّوعثمانُّوهمُّمنُّالصحابةُّالكرامُّأنُّيفعلواُّ
ذلكُّإالُّلعلمهمُّجبوازهُّ،وهذاُّالذيُّذه بُّإليهُّابنُّتيميةُّحبقُّ،ذهبُّإليهُّأيضاُّقبلهُّ السرخسيُّ،حيثُّيقول"ُّ:عدمُّتقسيمُّعمرُّرضيُّ
اهللُّعنه ُّ ألرضُّالسوادُّعلىُّالغامننيُّمعُّعلمناُّأن هُّملُّخيفُّعليهُّقسمةُّرسولُّاهللُّخيربُّبنيُّأصحابهُّحنيُّافتتحهاُّ،فاستدللناُّبه ُّعلىُّأنهُّ
علمُّأنُّذلكُّملُّيكنُّحكما ُّحتماُّمنُّرسولُّاهللُّ،علىُّوجهُّالُّجيوزُّغريهُّيفُّالغنائم"ُّ .
وبناءّعلىّلل ّفإنّتقسيمّالرسولّخيبر ّيدلّعلىّإباحةّهذاّالتقسيم ّأوّجوازهّ،وال ّيدلّعلىّوجوبهّ .
ُّ .2أنُّالنيب ُّفتحُّخيربُّعنوةُّ،وقسمُّأرضهاُّ،وفتحُّمكةُّعنوةُّ،وملُّيقسمُّأرضهاُّ،فدلُّذلكُّعلىُّجوازُّاألمرينُّ:القسمةُّوعدمُّ
القسمةُّ،واألدلةُّعلىُّأنهُّ فتحُّمكةُّعنوةُّ،استفاضتُّهباُّاألحاديثُّالصحيح ةُّ،كماُّيقولُّابنُّتيميةُّرمحهُّاهللُّ،فإذاُّانتهيناُّإىلُّأنُّقسمةُّ
الرسولُّخليربُّتدلُّعلىُّإباحة ُّالقسمةُّأوُّجوازهاُّ،فال ُّتثريبُّعلىُّعمر ُّ إنُّهو ُّملُّيقسمُّأرضُّالعراقُّ ،والُّيكونُّبذلكُّخمالفا ُّلسنةُّ
رسولُّاهلل ُّصلىُّاهلل ُّعليهُّوسلم ُّ ،وبناءُّعلى ُّماُّانتهينا ُّإليهُّ،يذهب ُّأكثرُّالعلماء ُّإىلُّأن ُّاإلمامُّخمري ُّيفُّاألرض ُّاليتُّتفتح ُّعنوة ُّختيريُّ
مصلحةُّ،أيُّأنهُّيفعلُّفيهاُّماُّهوُّأصلحُّللمسلمنيُّمنُّقسمهاُّ أوُّحبسهاُّ،فإنُّرأىُّقسمهاُّكماُّقسمُّالنيبُّخيربُّفعلُّ،وإنُّرأىُّأنُّ
جيعلهاُّفيئاُّللمسلمنيُّفعلُّكماُّفعلُّالنيبُّحيثُّفتحُّمكةُّعنوةُّوملُّيقسمهاُّبنيُّالفاحتنيُّ،وهذاُّهوُّمذهبُّاإلمامُّأيبُّحنيفةُّوأصحابهُّ،
واملشهورُّعنُّاإلمامُّأمحدُّ،ورأيُّالثوريُّوأيبُّعبيدُّ،وهوُّالصحيحُّعنُّشيخُّاإلسالمُّاب نُّتيمية( ُّ،)8وهبذاُّيتضحُّجلياُّأنُّسيدناُّعمرُّملُّ
خيالفُّسنةُّرسول ُّاهللُّوماُّكانُّلهُّ،وحاشاه ُّذلكُّوهوُّاملتبعُّ ،املقتفيُّأثرهُّيفُّكلُّصغرية ُّوكبريةُّ،وماُّفعلهُّكانُّفقها ُّومجعاُّبني ُّجمموعُّ
أفعالُّالرسولُّصلىُّاهللُّعليه ُّوسلمُّومتشياُّمعُّروحُّالنصوصُّومقاصدهاُّ .
رابعاّ.لمّيثبتّعنّالنبيّصلى ّاهلل ّعليهّوسلم ّأنهّشرعّعقوبةّشربّالخمر ّحداّمعلوماّ،لذل ّاستندّعمرّرضي ّاهللّ
عنهّإلىّمصدرّتشريعيّمعتبر ّوهو ّالقياسّ :
لقدُّحرمت ُّاخلمرُّبنصُّالقرآنُّالكرميُّ،لكنناُّالُّجندُّيفُّالقرآنُّالكرميُّعقوبةُّحمددةُّلشارهباُّ،فماذاُّجندُّيفُّالسنةُّاملطهرة؟!ُّ ُّ
ُُُُُّّّّّ ُّأخرجُّالبخاريُّبسندهُّعن ُّأنسُّبنُّمالكُّ« أنُّالنيب ُّضربُّيفُّاخلمرُّباجلريدُّوالنعالُّ،وجلدُّأبوُّبكرُّأربعني»( ُّ)2أخرج ُّالبخاريُّ
بسندهُّعنُّالسائبُّبنُّيزيدُّقال «ُّ:كناُّنؤتىُّبالشاربُّعلىُّعهدُّرسولُّاهللُّوإمرةُّأيبُّبكرُّفصدراُّمنُّخالفةُّعمرُّفنقومُّإليه ُّبأيديناُّ
 - 1السنةُّتشريع ُّالزمُّودائمُّ،دُّ.فتحيُّعبدُّالكرميُّ ،دارُّالتوفيقيةُّ،القاهرة8405ُّ،هـ8115ُّ/م ُّ،صُّ 881ُّ، 884بتصرفُّ .
 - 2صحيحُّالبخاري ُّ(بشرحُّفتحُّ الباري)ُّ،كتابُّ:احلدودُّ،بابُّ:ماُّجاءُّيفُّضربُّشاربُّاخلمرُّ،) 44ُّ/82(ُّ،رقمُّ(ُّ .)4223

347

السنّـ ـ ـةّالنبـ ـ ـويةّوحيّرب ـ ـ ـانيّ،منـ ـ ـاقشةّلدعاوىّأع ـ ـ ـداءّالس ـ ـ ـنـةّال ـ ـنـ ـبـويـةّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّإعدادّ:محـ ـ ـ ـ ـ ــمدّأحم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدّص ـ ـ ـ ــبرة

ونعالناُّوأرديتناُّحىتُّكانُّآخرُّإمرةُّعمرُّفجلدُّأربعني ُّحىتُّإذاُّعتواُّوفسقواُّجلدُّمثانني»( ُّ)8وأخرجُّمسلمُّبسندهُّعنُّأنس«ُّ:أنُّنيبُّاهللُّ
جلدُّيفُّاخلمرُّباجلريدُّوالنعالُّ ،مثُّجلدُّأبوُّبكر ُّأربعنيُّ،فلماُّكانُّعمرُّودناُّالناس ُّمنُّالريفُّوالقرىُّ،قالُّ :ماُّترونُّيفُّجلد ُّاخلمر؟ُّ
فقـالُّعبدُّالرمحنُّبنُّعوفُّ:أرىُّأنُّجتعلهاُّكأخفُّاحلدودُّ،قالُّ:فجلدُّعمرُّمثانني»(  ُّ)2وأخرجُّمسلمُّبسندهُّعنُّشعبةُّقـالُّ:مسعتُّ
قتادة ُّحيدثُّعنُّأنسُّبنُّمالك «ُّ:أنُّالنيبُّأيتُّبرجلُّقدُّشربُّاخلمرُّ،فجلدهُّجبريدتني ُّحنوُّأربعنيُّ .)3 (»...
ُّومنُّخاللُّهذهُّالروايات ُّنستطيعُّالقولُّ :
إنُّ"لشاربُّاخلمرُّعقوبةُّهيُّالضربُّواجللدُّهذاُّماُّجتمعُّعليهُّكلُّالرواياتُّلكنُّالرسولُّ ملُّحيددُّمقدارُّالضرباتُّأوُّاجللداتُّ
ُّ
يفُّكلُّاحلاالتُّ ،فكانُّيأمرُّبالضربُّ،فيقوم ُّبذلكُّاحلاضرونُّمنُّالصحابةُّ:بعضهم ُّيضربُّبيدهُّ،أوُّبنعلهُّ ،أوُّبثوبهُّ،أوُّباجلريد ُّيفُّ
حاالتُّأخرىُّ،وملُّيثبتُّعلىُّسبيلُّالقطعُّأنُّالرسولُّحددُّ مقداراُّمعيناُّيفُّكلُّاحلاالتُّ،كماُّأنهُّملُّحيددُّهلمُّمبُّيضربونُّوإمناُّهوُّأمرُّ
عامُّمقصودُّبهُّمطلقُّالعقوبةُّوالردعُّ .
مثُّإنُّالصحابةُّبعدُّعصرُّالرسولُّحنيُّأرادواُّتطبيقُّالعقوبة ُّورغبةُّمنهمُّيفُّمتابعتهُّعلىُّوجهُّالدقة ُّتساءلواُّعنُّعددُّالضرباتُّ
أوُّاجللدات ُّيفُّعصرهُّ،ليضربواُّمثلهاُّ،فقد روهُّبأربعنيُّأوُّحنوُّأربعنيُّ،ومنُّمثُّجلدُّأبوُّبكرُّأربعنيُّ،ومنُّهذاُّالتقديرُّ الذيُّحدثُّبعدُّ
عصرُّالرسولُّجاءتُّالرواياتُّاليتُّأخربتُّأنُّالرسولُّجلدُّأربعنيُّوجلدُّأبوُّبكرُّأ ربعني؛ُّألنُّالصحابةُّحينئذُّقدرواُّالضرباتُّيف ُّعهدهُّ
بنحوُّأربعنيُّ،ومنُّهناُّيستطاعُّالقولُّبأنهُّجلدُّأربعنيُّ،لكنُّهناكُّفرقُّدقيقُّبنيُّاحلالتنيُّ:أنُّيكونُّالرسولُّحددُّأربعنيُّيفُُّّكلُّحالةُّ
علىُّأنهُّحدُّمقررُّكسائرُّاحلدودُّ،وأنُّيكونُّالصحابةُّقدرواُّماُّكانُّحيدثُّيفُّعهدهُّبأربعنيُّأوُّحنوهاُّ،واحلالةُّالثانيةُّهيُّاليتُّحدثتُّ .
وهذاُّالفرقُّالدقيقُّالذيُّالُّيكادُّيلمح ُّهوُّالذيُّأوجدُّنوعاُّمنُّالتعارضُّالظاهريُّبنيُّالرواياتُّ،حيثُّالُّتعارضُّيفُّاحلقيقةُّ
إذاُّتصورناُّاألمورُّتصوراُّصحيحا"( ُّ)4وقدُّسبقُّالشوكانُّإىلُّذلكُّ،فقال"ُّ:وملُّيثبتُّعنُّالنيبُّمقدارُّمعنيُّ،بلُّجلدُّتارةُّباجلري دُّوتارةُّ
بالنعالُّ،وتارةُّهبماُّ ،وتارةُّهبما ُّمعُّالثيابُّ ،وتارةُّباأليدي ُّوالنعالُّ،واملنقولُّيف ُّذلكُّمن ُّاملقاديرُّإمنا ُّهوُّبطريق ُّالتخ منيُّ،وهلذا ُّقالُّ
أنسُّ:حنوُّأربعني"( ُّ )5
ومماُّيؤيدُّعدمُّثبوتُّمقدارُّمعنيُّعنهُّأنهُّملاُّطلبُّعمرُّاملشورةُّمنُّالصحابةُّفأشارواُّعليهُّبآرائهمُّ،ولوُّكانُّقدُّثبتُّتقديرهُّ
طيعُّأنُّنقولُّ:إنُّالوصفُّالدقيقُّلعقوبةُّ
ُّ
عنهُّمبعىنُّاحلدُّالشرعيُّامللزمُّيفُُّّكلُّاحلاالتُّ،ملاُّاستشارُّفيهُّعمرُّأكابرُّالصحابةُّ،ومنُّمثُّنست
شاربُّاخلمرُّهوُّ:أهناُّعقوبةُّحددهاُّرسولُّاهللُّبالضربُّ،أوُّاجللدُّعلىُّوجهُّالعمومُّ،لكنهُّملُّحيددُّمقدارُّالضربُّ،بلُّتركهُّللقاضيُّ
يرىُّيفُّكلُّحالةُّماُّيتناسبُّمعهاُّ،وهبذاُّجتمعُّبنيُّالعقوبةُّاحملددةُّ،وغريُّاحملددةُّ،فهيُّحمددةُّيفُّنوعُّالعقابُّ،غريُّحمددةُّيفُّمقدارهُّ .
وكيفُّتكونُّحداُّمقرراُّوقدُّثبتُّأنُّالرسولُّأمرُّمبطلقُّالضربُّدونُّأنُّحيددُّلكلُّمنهمُّاملقدارُّالذيُّجيبُّأنُّيتوقفُّعنده؟ُّ
أوليستُّالزيادةُّعلىُّاحلدُّتعدياُّلهُّ،كماُّأنُّالنقصانُّعنهُّخيرجهُّعنُّحقيقةُّاحلد؟! ُّ واستناداُّإىلُّهذاُّيتضحُّأنُّرسولُّاهللُّملُّيقررُّحداُّ
ملزماُّيف ُّ تلكُّالعقوبةُّ،وإمناُّكانُّيرىُّمرةُّأنُّماُّفيهُّاملصلحةُّيفُّحالةُّهوُّالضربُّغريُّاحملددُّبالثيابُّأوُّبالنعالُّأوُّباأليديُّ،ويرىُّمرةُّ
أخرىُّأنُّاملصلحة ُّيفُّالضربُّاحملددُّبأربعنيُّ،ومرةُّباجلريدُّ ،وهكذاُّتبعا ُّحلالةُّالشارب( ُّ )4
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 صحيحُّالبخاري ُّ(بشرحُّفتحُّالباري)ُّ،كتابُّ:احلدودُّ،بابُّ:الضربُّباجلريد ُّ والنعالُّ،) 42ُّ/82(ُّ،رقم ُّ(ُّ .)4221 صحيحُّمسلمُّ(بشرحُّالنووي)ُّ،كتابُّ:احلدودُّ،بابُّ:حد ُّاخلمرُّ،) 2453ُّ/4(ُّ،رقم ُّ(ُّ .) 4324 صحيحُّمسلمُّ(بشرحُّالنووي)ُّ،كتابُّ:احلدودُّ،بابُّ:حد ُّاخلمرُّ،) 2453ُّ/4(ُّ،رقم ُّ(ُّ .) 2322 اجلناياتُّوعق وبامهاُّيفُّاإلسالمُّوحقوقُّاإلنسانُّ،دُّ.حممدُّبلتاجيُّ،دارُّالسالمُّ،القاهرةُّ،ط8423ُّ، 8هـ2003ُّ/مُّ،صُّ .40نيلُّاألوطارُّشرح ُّمنتقىُّاألخبارُّ،الشوكانُّ،حتقيقُّ:عبدُّاملنعمُّإبراهيمُّ ،مكتبةُّنزار ُّمصطفىُّالبازُّ،مكةُّاملكرمةُّ،ط8428ُّ، 8هـ2008ُّ/مُّ .)3430ُّ/1(ُّ،ُّيفُّاإلسالمُّوحقوقُّاإلنسانُّ،دُّ.حممدُّبلتاجيُّحسنُّ،دارُّالسالمُّ،القاهرةُّ،ط8423ُّ، 8هـ2003ُّ/مُّ،صُّ 48بتصرف ُّ
ُّ
 -اجلناياتُّوعق وبامها
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ولوُّسلمنا ُّأن ُّيفُّعقوبة ُّاخلمر ُّحداُّمعلوماُّ ،أربعني ُّجلدةُّ ،فإن ُّ زيادة ُّعمر ُّعليهُّتعترب ُّعقوبة ُّتعزيريةُّزائدة ُّعلى ُّاحلد ُّلظرفُّ
معنيُّ،وهذاُّمنُّحقُّاإلمامُّ،كماُّكانُّعمرُّيزيدُّعلىُّمنُّشربُّاخلمرُّيفُّهنارُّرمضانُّ،تغليظاُّعليهُّحلرمةُّالشهرُّ،وحنوُّذلك( ُّ)8مثُّإنُّ
عمرُّبنُّاخلطابُّقدُّاستندُّإىلُّمصدرُّمنُّمصادرُّالتشريعُّاإلسالميُّاملعتربة؛ُّإذُّمهماُّيكنُّمنُّ أمرُّاألربعنيُّاألوىلُّ،فإنهُّالُّشك ُّيفُّ
التكيي فُّالفقهيُّلألربعنيُّالثانيةُّ،فعمرُّ ملُّيفكرُّيفُّزيادةُّالعقوبةُّإالُّبعدُّأنُّهانتُّاألربعونُّعليهمُّفتحاقرواُّالعقوبةُّ،وأقبلواُّعلىُّاخلمرُّ،
ُّوأكثرواُّمنهاُّ،وعتواُّفيهاُّوفسقواُّعلىُّحدُّتعبريُّالسائبُّبنُّيزيد ُّووصلُّاألمرُّببعضهمُّإىلُّحماولةُّالتأولُّاخلاطئ ُّآلياتُّالقرآنُّالكرميُّ
تسويغاُّلشرهبمُّ،فخافُّعمرُّمنُّهذاُّاالفتاءُّأنُّ يأخذُّصورةُّمجاعيةُّ،فرأىُّأنُّيفكرُّومعهُّاملسلمون ُّيفُّعالجُّحاسمُّسريعُّ.فكانتُّ
هذهُّالزيادة ُّبقصدُّحتقيقُّاملصلحة ُّالعامةُّ .
كماُّأنُّعمرُّرضيُّاهللُّعنهُّ ملُّجيلدُّالثماننيُّإالُّبعدُّأنُّاستشارُّمجيعُّالصحابة ُّ،فأشارُّعليُّرضيُّاهللُّعنه ُّأوُّ ابنُّعوفُّ،أوُّ
غريمهاُّمنُّالصحابةُّ بأنُّيزيدهاُّإىلُّمثاننيُّ،واستندُّإىلُّالقياسُّعلىُّاالفتاءُّ،أوُّالقذفُّ،ووافقهُّمجهورُّالصحابةُّسكوتا( ُّ)2ألهنمُّيعلمونُّ
أنهُّملُّيردُّيفُّذلكُّنصُّقاطعُّعنُّرسولُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّ .
فهذهُّالزيادةُّاستندُّفيهاُّإىلُّأصل ُّ معتربُّمنُّأصولُّالتشريعُّاإلسالميُّوهو ُّالقياسُّ،ولقدُّاستخدمُّالقياسُّيفُّالقرآنُّ ،واعتربُّ
دليالُّعلىُّإمكانُّالبحثُّقياساُّعلىُّاإلجيادُّاألولُّ،واستخدمُّالرسولُّالقياسُّيفُّبعضُّأحاديثهُّ،فعمرُّيفُّاتباعهُّألصلُّالقياسُّكدليلُّ
شرعيُّ،إمناُّيتبعُّالقرآنُّوالسنة( ُّ)3ومماُّسبقُّنقولُّهلؤالءُّامل شككنيُّ:إنُّعمرُّبنُّاخلطابُّملُّخيالفُّالسنةُّالنبوية؛ُّألنُّالسنةُّملُّيردُّفيهاُّ
أصالُّ نصُّيقطعُّبتحديدُّمقدارُّالعقوبةُّ،فإذاُّثبتُّهذاُّوجبُّأنُّنقررُّأنُّفعلُّعمرُّبنُّاخلطابُّسنةُّيعملُّهباُّ،الُّسيماُّوأنهُّقدُّاستندُّ
يفُّاجتهاده ُّإىلُّمصدرُّأصيلُّومعتربُّمنُّمصادرُّالتشريعُّاإلسالميُّ،وذلكُّحفاظا ُّعلىُّاملصلحةُّالعامةُّ .

خامساّ.لقدّنظرّعثمانّبنّعفانّرضيّاهللّعنهّفيّشأنّضالةّاإلبلّإلىّعللّالنصوصّومالبساتهاّ :
إنُّاملنهج ُّالذي ُّطبقه ُّسيدنا ُّعثمان ُّيدل ُّعلى ُّمرونة ُّالشريعة ُّاإلسالميةُّ ،وصالحيتها ُّلكل ُّزمان ُّومكانُّ ،عندما ُّذهب ُّإىلُّ
تعريفُّاإلبلُّالضالةُّ،مثُّبيعهاُّ،فإذا ُّجاءُّصاحب هاُّأعطيُّمثنهاُّ،مثُّتغري ُّاحلالُّقليالُّبعدُّعثمانُّيفُّعهد ُّسيدناُّعليُّإذُّوافقهُّيف ُّجوازُّ
التقاطُّاإلبلُّحفظا ُّلصاحبهاُّ،ولكنه ُّرأىُّأنه ُّقدُّيكون ُّيفُّبيعها ُّوإعطاءُّمثنهاُّإن ُّجاءُّصاحبها ُّضررُّبه؛ ُّألنُّالثمن ُّالُّيغين ُّغناءهاُّ
بذوامهاُّ،ومنُّمث ُّرأىُّالتقاطهاُّواإلنفاق ُّعليهاُّمنُّبيت ُّاملالُّ،حىت ُّإذاُّجاءُّرهبا ُّأعطيتُّلهُّ،وعليهُّ ،فإنُّماُّفعله ُّسيدناُّعثمان ُّوعليُّ
رضيُّاهللُّعنهماُّمل ُّيكنُّخمالفةُّمنهماُّللنص ُّالنبويُّ،بلُّنظرُّإىل ُّمقصودهُّ،فحيثُّتغريتُّأخالق ُّالناسُّ،ودبُّفيهمُّفساد ُّالذممُّ،
وامتدتُّأيديُّبعضهمُّإىلُّاحلرامُّ،كانُّتركُّالضوالُّمنُّاإلبلُّوالبقرُّإضاعةُّهلاُّ،وتفويتاُّهلاُّعلىُّصاحبهاُّ،وهوُّماُّملُّيقص دهُّالنيبُّصلىُّ
اهللُّعليهُّوسلم ُّ قطعاُّحني ُّهنىُّعنُّالتقاطهاُّ،فكانُّدرءُّهذهُّاملفسدةُّمتعينا( ُّ )4
وقدُّجاءُّيفُّاملوسوعةُّالفقهيةُّأنهُّقدُّ"ذهبُّاحلنفيةُّإىلُّأنهُّيندبُّالتقاطُّالبهيمةُّالضالةُّحفاظاُّعليهاُّلرهبا؛ُّألهناُّلقطةُّيتوهمُّ
وتعريفهاُّحفاظا ُّعلى ُّأموال ُّالناسُّكما ُّأشرناُُّّكالشاةُّ ،وأماُّقول ُّالنيب ُّيف ُّضالةُّاإلبل«ُّ :مالك ُّوهلاُّ ،معهاُّ
ضياعهاُّ،فيستحب ُّأخذها ُّ ُّ
سقاؤهاُّ،وحذاؤهاُّ،ترد ُّاملاءُّوتأكلُّالشجر ُّحىتُّيلقاهاُّرهبا»( ُّ ، )5فقدُّقالُّالسرخسي ُّيفُّاملبسوط"ُّ:إن ُّذلكُّكان ُّإذُّذاكُّلغلبة ُّأهلُّ
الصالحُّواألمانةُّ،الُّتصلُّإليهاُّيدُّخائنةُّ،فإذاُّتركهاُّوجدهاُّ،وأماُّيفُّزمانناُّفالُّيأمنُّوصولُّيدُّخائنةُّإليهاُّبعدهُّ،ففيُّأخذهاُّإحياؤهاُّ،
وحفظهاُّعلىُّصاحبهاُّفهوُّأوىلُّ،فإنُّغلبُّعلىُّظنهُّضياعهاُّ،وجبُّالتقاطهاُّوهذاُّحقُّ،للقطعُّبأنُّمقصودُّالشارعُّوصوهلاُّإىلُّرهباُّ،
 - 1السياسةُّالشرعيةُّيفُّضوءُّنصوصُّالشريعةُّومقاصدهاُّ،دُّ.يوسفُّالقرضاويُّ،مكتبةُّوهبةُّ،القاهرةُّ،ط8424ُّ،2هـ2005ُّ/مُّ،صُّ .285
 - 2اجلناياتُّوعق وبامهاُّيفُّاإلسالمُّوحقوقُّاإلنسانُّ،دُّ.حممدُّبلتاجيُّ،دارُّالسالمُّ،القاهرة ُّ،ط8423ُّ، 8هـ2003ُّ/مُّ،صُّ 43بتصرفُّ .
 - 3منهجُّعمرُّبنُّاخلطابُّيفُّالتشريعُّ ،دُّ.حممدُّبلتاجي ُّحسنُّ،دارُّالسالمُّ،القاهرة ُّ،طـ8424ُّ،2هـ2003ُّ/مُّ،صُّ .313
 - 4منهجُّعمرُّبنُّاخلطابُّيفُّالتشريعُّ ،دُّ.حممدُّبلتاجي ُّحسنُّ،دارُّالسالمُّ،القاهرة ُّ،طـ8424ُّ،2هـ2003ُّ/مُّ،صُّ 852،ُّ 858بتصرفُّ .
 - 5صحيحُّالبخاري ُّ(بشرحُّفتحُّالباري)ُّ،كتابُّ:الشربُّ واملساقاهُّ،بابُّ:شربُّالناسُّوسقيُّالد وابُّمنُّاألهنارُّ،) 54ُّ/5(ُّ،رقم ُّ(ُّ.) 2328صحيحُّمسلمُّ(بشرحُّ
النووي)ُّ،كتابُّ:اللقطةُّ،بابُّ:معرفةُّالعفاصُّ والوكاءُّوحكمُّضالةُّالغنم ُّ واإلبلُّ،) 2413ُّ/4(ُّ،رقمُّ(ُّ .)4481
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أنُّذلكُّطريقُّالوصول؛ُّألنُّالزمانُّإذاُّتغريُّوصارُّطريقُّالتلفُّتغريُّاحلكمُّبالُّشكُّ،وهوُّااللتقاطُّللحفظُّ،ويؤيدُّهذ اُّماُّرويُّعنُّ
ُّ
و
عياضُّبنُّمحارُّأنُّالنيبُّقالُّيفُّاللقطة «ُّ:فإنُّوجدُّصاحبهاُّفلريدهاُّعليهُّ،وإالُّفهوُّمالُّاهللُّيؤتيهُّمنُّيشاء»( ُّ)8وملُّيفرقُّاحلنفيةُّبنيُّ
الشاةُّوغريهاُّيفُّاحلكمُّ،كماُّأهنمُّملُّيفرقواُّبنيُّالصحراءُّوالعمران( ُّ )2
ومماُّيزيدُّاألمرُّوضوحاُّأنُّاحلنابلةُّقدُّخريواُّآخذُّهذاُّالنوعُّمنُّالضوالُّبنيُّثالثُّخصالُّ :
ُُّّ .8أنُّحيفظهُّلربهُّ،ويعرفهُّ،وينفقُّعليهُّمدةُّالتعريفُّ،ويتملكهُّبعدُّالتعريفُّإنُّملُّجيدُّربهُّ .
ُُّّ .2أنُّيبيعهُّوحيفظُّالثمنُّلربهُّ،مثُّيعرفُّالضالةُّال يتُّباعهاُّ ،ويتملكُّالثمنُّ،إنُّملُّجيدُّربُّالضالةُّ .
ُّ .3أنُّيأكلهُّويغرمُّقيمتهُّإنُّظهرُّمالكه؛ُّلقولهُّعنُّضالةُّالغنم«ُّ:خذهاُّ،فإمنا ُّهيُّلكُّأوُّألخيكُّ،أوُّللذئب»( ُّ .)3
لكنُّالتخيري ُّبني ُّهذه ُّاخلصالُّ ،إمنا ُّهو ُّبالنسبة ُّللضوال ُّاليت ُّأخذت ُّمن ُّالصحراءُّ ،فإن ُّأخذت ُّمن ُّالعمران ُّفالتخيري ُّبنيُّ
اخلصلتنيُّاألولينيُّ،أيُّاحلفظُّأوُّالبيع(  ُّ)4وهبذاُّيتبنيُّلناُّأنُّماُّفعلهُّسيدناُّعثمانُّيفُّشأنُّضوالُّاإلبلُّ،منُّحيثُّتعريفهاُّوبيعهاُّ،مثُّ
إذاُّظهرُّصاحبهاُّيأخذُّمث نهاُّ،ملُّيكنُّخمالفاُّلسنةُّالنيبُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّإمناُّهوُّالنظرُّللواقعُّالذيُّتتنزلُّعليهُّاألحكامُّ،والنظرُّإىلُّ
مقاصدُّالنصوصُّوعللهاُّ .

سادساّ.زكاةّالفطرّومراعاةّظروفّكلّعصرّ :
ُّ إنُّماُّفعلهُّالصحابةُّمنُّتغيريُّجنسُّزكاةُّالفطرُّومقدارهاُّ،وتغيريُّوقتُّإخراجهاُّ،كانُّمراعاةُّحلالُّكلُّعصرُّمعُّتطبيقُّروحُّ
النصُّ،وإالُّلتعطلتُّهذهُّالفريضةُّاإلسالمية؛ُّ إذُّإنُّحتديدُّجنسُّالواجبُّيفُّصدقةُّالفطرُّ،يستندُّأساساُّإىلُّحديثنيُّصحيحنيُّثابتنيُّ
عنُّرسولُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّ :عنُّابنُّعمرُّقال «ُّ:فرضُّرسولُّاهللُّزكاةُّالفطرُّصاعاُّمنُّمترُّ،أوُّصاعاُّمنُّشعريُّ،علىُّكلُّعبدُّ
)ُّوعنُّأيبُّسعيدُّاخلدري ُّقال«ُّ:كناُّنعطيهاُّيفُّزمانُّالنيبُّصاعاُّمنُّطعامُّ،أوُّصاعاُّمنُّمترُّ،أوُّصاعاُّمنُّ
أوُّحرُّصغريُّأوُّكبري»( ُّ 5
شعريُّ،أوُّصاعاُّمنُّزبيب ُّ)4 (»...وأمرهُّبصاعُّمنُّمترُّ،أوُّشعريُّ،أوُّزبيبُّ،هوُّعندُّأكثرُّالعلماءُّلكونهُّقوتاُّألهلُّاملدينةُّ،واستنبطُّ
الفقهاءُّمنُّذلكُّأنُّأهلُّكلُّبلدُّخيرجونُّمنُّقومهمُّ،وإنُّملُّيكنُّمنُّهذهُّاألصناف( ُّ .)2
ويستفادُّيفُّذلكُّمنُّمذهبُّاإلمامُّمالكُّ،كماُّهوُّمبنيُّيفُّاملدونة"ُّ:قلتُّ:ماُّالذيُّيؤدىُّمنهُّصدقةُّالفطرُّيفُّقولُّمالك؟ُّ
فقالُّ:القمحُّ،والشعريُّ ،والسلت(شعريُّدون ُّقشر) ُّواألرزُّ ،والدخن(نباتُّعشيب) ُّوالزبيبُّ ،والتمرُّ،واألقط(لَب ُّجمفف)ُّ ،قالُّ :وقالُّ
مالكُّ:الُّأرىُّألهلُّمصرُّأنُّيدفعواُّإالُّالقمح؛ُّألنُّذلكُّجلُّعيشهمُّإالُّأنُّيغلوُّسعرهمُّ،فيكونُّعيشهمُّالشعريُّفالُّأرىُّبأساُّأنُّ
يدفعواُّشعريا"(  ُّ)1وبهُّقالُّالشافعي"ُّ:وإنُّاقتاتُّقومُّذرةُّأوُّدخناُّأوُّسلتاُّ،أوُّأرزاُّ،أوُّأي ُّحبةُّ،ماُّكانتُّمماُّفيهُّالزكاةُّ،فلهمُّإخراجُّ
الزكاةُّمنها؛ُّألنُّرسولُّاهللُّإذُّفرضُّزكاةُّالفطرُّمنُّالطعامُّومسيُّشعرياُّ،أوُّمتراُّ،فقدُّعقلنا ُّعنهُّأنهُّأرادُّمنُّالقوتُّ .)1 ("ُّ...
وبناءّعلىّلل ّفإنّاألصناف ّالواردةّفيّحديث ّالرسولّتكون ّواردةّعلىّسبيل ّالمثالّ،وليس ّعلىّسبيل ّالحصرّ،

ّالزكاةّ
وأنّالمناطّفيّإخراجهاّ،هوّكونهاّالقوت ّالغالبّعلىّأهلّالبلدّ،وحيث ّيتوافرّهذاّالمناطّفي ّطعامّماّ،جازّإخراج ّ
 - 1صحيحُّ:أخرجه ُّأبوُّداودُّيفُّسننه ُّ(بشرحُّعونُّاملعبود)ُّ،) 10ُّ/ 5(ُّ،رقم ُّ(ُّ.) 8204وصحح ـهُّاأللبانـيُّيفُّصحيــحُّوضعيــفُّسنــنُّأبـيُّداودُّبرقــمُّ(ُّ )8201
- 2املوسوعةُّالفقهيةُّ،وزارة ُّ األوقافُّ والشئونُّاإلسالميةُّبالك ويتُّ،دارُّالصفوةُّ،القاهرة8484ُّ،هـ8113ُّ/مُّ) 822ُّ،828ُّ/ 21(ُّ،بتصرفُّ .
 - 3صحيحُّالبخاري ُّ(بشرحُّفتحُّالباري)ُّ،) 14ُّ/5(ُّ،رقمُّ(ُّ.) 2422صحيحُّمسلمُّ(بشرحُّالنووي)ُّ،كتابُّ:اللقطةُّ،) 2413ُّ/ 4(ُّ،رقمُّ(ُّ .) 4481
- 4املوسوعةُّالفقهيةُّ ،وزارة ُّاألوقافُّ والشئونُّاإلسالميةُّبالك ويتُّ،دارُّالصفوةُّ،القاهرة8484ُّ،هـ8113ُّ/م ُّ) 828ُّ،820ُّ/ 21(ُّ،بتصرفُّ .
 - 5صحيحُّالبخاري ُّ(بشرحُّفتح ُّالباري)ُّ،كتابُّ:الزكاةُّ،بابُّ:زكاةُّالفطرُّ،) 430ُّ/3(ُّ،رقمُّ(ُّ.) 8503صحيح ُّمسلمُّ(بشرحُّالنووي)ُّ،) 8512ُّ/4(ُّ،رقم ُّ(.)2243
 - 6صحيحُّالبخاري ُّ(بشرحُّفتحُّالباري)ُّ،)434ُّ/3(ُّ،رقمُّ(ُّ.) 8501صحيح ُّمسلمُّ(بشرحُّالنووي)ُّ،) 8513ُّ/4(ُّ،رقم ُّ(ُّ .) 2241
- 7جمموعُّالفتاوىُّ،ابنُّتيميةُّ ،حتقيقُّ:أنورُّالباز ُّوعامرُّاجلزارُّ ،دارُّالوفاءُّ،مصرُّ،ط8424ُّ،3هـ2005ُّ/م ُّ .) 205ُّ/ 28(ُّ،
- 8املد ونةُّ،اإلمامُّمالكُّ،مكتبةُّاملثىنُّ،بغداد8120ُّ،مُّ .)352ُّ/8(ُّ،
- 9األمُّ،الشافعيُّ،دارُّالفكرُّ،بريوتُّ،ط8403ُّ،2هـ8113ُّ/م ُّ .)24ُّ/ 2(ُّ،

351

السنّـ ـ ـةّالنبـ ـ ـويةّوحيّرب ـ ـ ـانيّ،منـ ـ ـاقشةّلدعاوىّأع ـ ـ ـداءّالس ـ ـ ـنـةّال ـ ـنـ ـبـويـةّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّإعدادّ:محـ ـ ـ ـ ـ ــمدّأحم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدّص ـ ـ ـ ــبرة

افرُّفيهُّمناطُّحديثُّرسولُّاهللُّوبذلكُّجيوزُّإخراجهُّيفُّصدقةُّ
ُّ
منه ّ،ومباُّأنُّالقمحُّكانُّالقوتُّالغالبُّألهلُّالشامُّ،فإنهُّيكونُّقدُّتو
الفطرُّ،والُّيكونُّمعاويةُّبإخراجه ُّ قدُّغريُّوخالفُّسنةُّرسولُّاهللُّبلُّيكونُّقدُّطبقهاُّتطبيقاُّسليما(  ُّ)8وأماُّبالنسبةُّملقدارُّزكاةُّالفطرُّ،
فإنُّمعاويةُّرأىُّأنُّالصاعُّمنُّكلُّمنُّالتمرُّوالشعريُّوالزبيبُّمتقاربةُّ،وأنُّقمحُّالشامُّيزيدُّيفُّقيمتهُّعنُّالتمرُّ،والشعريُّ،والزبيبُّ،حىتُّ
إنُّالبخاريُّروىُّيفُّصحيحهُّ،قال «ُّ:فلماُّجاءُّمعاويةُّوجاءتُّالسمراءُّ،قالُّ:أرىُّمداُّمنُّهذاُّيعدلُّمدين»( ُّ )2لذاُّأمرُّبإخراجهاُّ
نصفُّصاعُّمنُّبر؛ُّحيثُّإنُّالصاعُّيعدلُّأربعةُّأمدادُّ .
كاةُّالفطرُّمماُّيفُّأيديُّالناسُّمنُّاألطعمةُّ،وكانُّذلكُّأيسرُّعلىُّاملعطيُّ،وأنفعُّ
ُّ
فالرسولُّراعىُّظروفُّالبيئةُّوالزمنُّ،فأوجبُّز
لآلخذ ُّ،فقدُّكانتُّالنقودُّعزيزةُّعندُّالعربُّ،وخصوصاُّأهلُّالبواديُّ،وكانُّإخراجُّالطعامُّميسوراُّهلمُّ،حىتُّإنهُّرخصُّيفُّإخراجُّ(األقط)ُّ
وهوُّاللَب ُّاجملفف ُّاملنزوع ُّزبدهُّ،ملنُّكان ُّعنده ُّوسهل ُّعليهُّ ،مثلُّأصحاب ُّاإلبل ُّوالغنم ُّوالبقر ُّمنُّأهل ُّالباديةُّ ،فإذا ُّتغريت ُّاحلالُّ،
وأصبحتُّالنقودُّمتوافرةُّ ،واألطعمةُّغريُّمتوافرةُّ ،أوُّأصبح ُّالفقريُّغريُّحمتاج ُّإليهاُّيفُّالعيدُّ ،بلُّهو ُّحمتاجُّإىلُّأشياء ُّأخرىُّلنفسه ُّأوُّ
لعيالهُّ،كانُّإخراجُّالقيمةُّنقداُّهوُّاأليسرُّعلى ُّاملعطيُّ،واألنفعُّلآلخذُّ،وكان ُّهذاُّعمالُّبروح ُّالتوجيهُّالنبويُّومقصوده( ُّ )3
ُّوالُّشكُّأ نُّاملقصودُّمنُّزكاةُّالفطرُّهوُّإغناءُّالفقريُّيومُّالعيدُّعنُّالسؤالُّ،ومعىنُّذلكُّأنُّالنصُّمعللُّباإلغناءُّ ،واإلغناءُّ
حيصلُّبالقيمةُّ،والُّيكونُّذلكُّخمالفةُّمنُّمعاويةُّلسنةُّالنيبُّبلُّإعماالُّهلذهُّالسنةُّعلىُّالوجهُّاملرجوُّ،وتطبيقاُّملقاصدها ُّهلا( ُّ )4
مثُّإنُّحتديدُّوقتُّزكاةُّالفطرُّيفُّعصرُّا لصحابةُّعلىُّهذاُّالنحوُّ،كانُّمنُّفقههمُّيفُّمراعاةُّحالُّكلُّعصرُّ،معُّتطبيقُّروحُّ
النصُّأيضاُّ.ذلكُّأنهُّمنُّالثابتُّأنُّالرسولُّكانُّخيرجُّزكاةُّالفطرُّ،ويأمرُّبإخراجهاُّبعدُّصالةُّالفجرُّ،وقبلُّصالةُّالعيدُّمنُّيومُّالفطرُّ،
وكانُّالوقتُّكافياُّإلخراجهاُّوإيصاهلاُّإىلُّمستحقيهاُّ،وذلكُّنظراُّلصغرُّحجمُّاجملتمعُّ،ومعرفةُّأهلهُّبعضهمُّببعضُّ،ومعرفةُّأه لُّاحلاجةُّ
منهمُّ،وتقاربُّمنازهلمُّ،فلمُّيكنُّيفُّذلكُّمشكلة ُّ،فلماُّكانُّعصرُّالصحابةُّاتسعُّاجملتمعُّ،وتباعدتُّمساكنهُّ،وكثرُّأفرادهُّ ،ودخلتُّ
ُّ
فيهُّعناصرُّجديدةُّ،ملُّتعدُّاملدةُّماُّبنيُّصالةُّالصبحُّ،وصالةُّالعيدُّكافيةُّ،فكانُّمنُّفقهُّالصحابةُّأنُّكانواُّيعطوهناُّقبلُّالعيدُّبيومُّ،أوُّ
يومنيُّ،ولوُّأهنمُّأخذواُّبظاهر ُّالنصُّلفامهمُّمقصدهُّأالُّوهوُّإغناءُّالفقراءُّيفُّيومُّالعيدُّ،وإيصالُّاألموالُّإليهمُّمجيعاُّ .
ويفُّعصرُّاألئمةُّاملتبوعنيُّمنُّالفقهاءُّواجملتهدينُّازدادُّاجملتمعُّتوسعاُّوتعقداُّ،فأجازواُّإخراجهاُّمنُّمنتصفُّرمضانُّ،كما ُّيفُّ
املذهبُّاحلنبليُّ،بلُّمنُّ أولُّرمضانُّكماُّيفُّاملذهبُّالشافعي ُّ،ويفُّهذاُّرعايةُّملقصودُّالنصُّالنبويُّ،وتطبيقُّلروحهُّ،وهذاُّهو ُّالفقهُّ
احلقيقي(  ُّ)5وخنلصُّمنُّهذاُّكلهُّإىل ُّأنُّمنشأُّهذهُّالشبهةُّقائمُّعلىُّعدمُّفهمُّأصحاهبا ُّملقصودُّالنصُّالنبويُّ،كماُّفهمه ُّالصحابةُّ،
ولوُّأخذُّبظاهرُّاحلديث ُّ،سنجدُّحينهاُّأهنمُّخالفواُّالنيبُّيفُّاحلقيقةُّوإنُّاتبعوهُّيفُّالظاهرُّ،أقصدُّأهنمُّعنواُّجبسمُّالسنةُّوأمهلواُّروحهاُّ .
فالرسولُّراعىُّظروفُّالبيئةُّوالزمنُّ،ولكنُّدونُّتشددُّيفُّذلكُّ،بلُّإنهُّفعلهُّمراعاةُّللمصلحةُّ.فإذاُّاقتضتُّاملصلحةُّيفُّزمنُّ
غريُّهذاُّالزمانُّأنُّنفسحُّعلىُّالناسُّيفُّوقتُّإخراجُّزكاةُّالفطرُّ،فليسُّيفُّذلكُّقدحُّيفُّحجيةُّالسنة؛ُّألنُّعكسهُّيكونُّتشدداُّيفُّ
ُّ
الشريعةُّاإلسالمية ُّ،وهلُّالتشديدُّيفُّهذاُّعلىُّالناسُّاتباعُّللسنةُّحقاُّأمُّخمالفةُّلروحُّالسنةُّاليتُّشعارهاُّدائما«ُّ:يسرواُّوالُّتعسروا» ُّ( )4؟ُّ
ومنُّمثُّفالُّوجهُّللطعنُّيفُّالصحابةُّ،ووصمهمُّمبخالفةُّالنيبُّصلىُّاهللُّعليه ُّوسلمُّ .

 - 1السنةُّتشريع ُّالزمُّودائمُّ،دُّ.فتحيُّعبدُّالكرميُّ ،دارُّالتوفيقيةُّ،القاهرة8405ُّ،هـ8115ُّ/م ُّ،صُّ 801بتصرفُّ .
 - 2صحيحُّالبخاري ُّ(بشرحُّفتحُّالباري)ُّ،كتابُّ:الزكاةُّ،بابُّ:صاعُّمنُّزبيبُّ،) 434ُّ/3(ُّ ،رقمُّ(ُّ .)8501
- 3كيفُّنتعاملُّمعُّالسنةُّالنب وي ة؟ُّ،دُّ.يوسفُّالقرضاويُّ ،دارُّالشروقُّ،مصرُّ،ط8422ُّ،4هـ2004ُّ/م ُّ،صُّ .854
 - 4السنةُّتشريع ُّالزمُّودائمُّ،دُّ.فتحيُّعبدُّالكرميُّ ،دارُّالتوفيقيةُّ،القاهرة8405ُّ،هـ8115ُّ/م ُّ،صُّ 801ُّ، 802بتصرفُّ .
 - 5كيفُّنتعاملُّمعُّالسنةُّالنب وية؟ُّ،دُّ.يوسفُّالقرضاويُّ ،دارُّالشروقُّ،مصرُّ،ط8422ُّ،4هـ2004ُّ/م ُّ،صُّ 855بتصرفُّ .
انظرُّكتابُّ:
ُّ
 - 6صحيحُّالبخاري ُّ(بشرحُّفتحُّالباري)ُّ،) 814ُّ/8(ُّ،رقم ُّ(ُّ.) 41صحيحُّمسلمُّ(بشرحُّالنووي) ُّ،) 2202ُّ/2(ُّ،أرقامُّ(ُّ،) 4444و(ُّ،) 4445و( ُّ،) 4444و
كيفُّنتعاملُّمعُّالسنةُّ،دُّ.يوسفُّالقرضاويُّ ،دارُّالشروقُّ،مصرُّ،ط8422ُّ، 4هـ2004ُّ/م ُّ،صُّ 854بتصرفُّ .
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سابعاّ.إنّإلن ّالرسول ّ للنساء ّبالخروجّإلى ّالمساجدّكانّمناطا ّبأمرّمعينّ ،وهوّأن ّيكونّلل ّالخروجّمصلحة ّالّ
فتنةّوال ّمفسدةّفيهّ :
معلومُّأنُّسنةُّالرسولُّشرعُّدائمُّالُّجيوزُّخمالفتهُّ،فهلُّحقاُّخالفُّالصحابةُّوعلىُّرأسهمُّالسيدةُّعائشةُّرضيُّاهللُّعنهاُّحديثُّ
الرسولُّيفُّ هنيهُّعنُّمنعُّاملرأةُّمنُّاملساجد؟!ُّ فلوُّنظرناُّيفُّصحيحُّمسلمُّجندهُّقدُّأوردُّاحلديثُّالذيُّيستدلُّبهُّاملشككونُّعلىُّخمالفةُّ
الصحابةُّلسنةُّرسولُّاهللُّيفُّأربعُّرواياتُّقريبُّبعضهاُّمنُّبعض ُّ،الروايةُّاألوىلُّ :وفيها ُّقولهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم«ُّ:إذاُّاستأذنتُّأحدكمُّ
امرأتهُّإىلُّاملسجد ُّفالُّمينعها» ُّ ،الثانيةُّ :قولهُّمل «ُّ :الُّمتنعوا ُّنساءكمُّاملساجدُّإذا ُّاستأذنكمُّإليها» ،الثالثةُّ :قوله ُّ«ُّ :ال ُّمتنعواُّإماء ُّاهللُّ
مساجدُّاهلل» ُّ،الرابعةُّ :قوله «ُّ:إذاُّاستأذنكمُّنساؤكمُّإىلُّاملساجدُّ،فأذنواُّهلن» ُّ،مثُّروىُّاإلمامُّمسلمُّقولُّالسيدةُّعائشةُّوالذيُّرواهُّ
عمرةُّبنتُّعبدُّالرمحنُّأهناُّمسعتُّعائشةُّزوجُّالنيبُّتقول«ُّ:لوُّأنُّرسولُّاهلل ُّ رأىُّماُّأحدثُّالنساءُّملنعهنُّاملسجدُّكما ُّمنعتُّنساءُّ
بينُّإسرائيلُّ،قالُّ أيُّحيىيُّوهوُّابنُّسعيدُّ:فقلتُّلعمرةُّ:أنساءُّبينُّإسرائيلُّمنعنُّاملسجد؟ُّقالتُّ:نعم»ُّ )8 (.
ويبنيُّاإلمامُّالنوويُّيفُّشرحهُّوتعليقهُّعلىُّأحاديثُّالبابُّ،أنُّأمرُّرسولُّاهلل ُّباإلذنُّللنساءُّيفُّاخلروجُّإىلُّاملساج دُّهوُّللندبُّ
باعتبارُّماُّكانُّيفُّالصدرُّاألولُّمنُّعدمُّاملفاسدُّبدليلُّقولُّالسيدةُّعائشةُّمثُّينقلُّأنُّالعلماءُّقالواُّباإلذنُّهلنُّإذاُّملُّيؤد ُّخروجهنُّ
إىلُّمفسدة ُّ،يقولُّاإلمامُّالنووي"ُّ:قولهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم«ُّ:الُّمتنعواُّإماءُّاهللُّمساجدُّاهلل»ُّهذاُّوشبههُّمنُّأحاديثُّالبابُّظاهرُّ
يفُّأهناُّالُّمتنعُّاملسجدُّ،لكنُّبشروطُّذكرهاُّالعلماءُّمأخوذةُّمنُّاألحاديثُّ،وهوُّأالُّتكونُّمتطيبةُّ،والُّمتزينةُّ،والُّذاتُّخالخلُّيسمعُّ
صومهاُّ،والُّثيابُّفاخرةُّ،والُّخمتلطةُّبالرجالُّ،والُّشابةُّوحنوهاُّممنُّيفتنتُّهباُّ،وأالُّيكونُّيفُّالطريقُّماُّخيافُّب هُّمفسدةُّوحنوهاُّ،وهذاُّ
النهيُّعنُّمنعهنُّمنُّاخلروجُّحممولُّعلىُّكراهةُّالتنزيهُّإذاُّكانتُّاملرأةُّذاتُّزوجُّأوُّسيدُّووجدتُّالشروطُّاملذكورةُّ،فإنُّملُّيكنُّهلاُّزوجُّ
أوُّسيدُّحرمُّاملنعُّإذاُّوجدتُّالشروط"() ُّ 2
فُّمعنيُّهوُّمناطُّتطبيقهُّ،وهوُّأن ُّيكونُّ
ُّ
مماُّسبقُّيتبنيُّجبالءُّأنُّإذنُّرسولُّاهللُّللنساءُّباخلروجُّإىل ُّاملساجدُّمعلقُّعلىُّوص
يفُّخروجُّالنساءُّإىلُّاملساجدُّمصلحةُّال ُّفتنةُّفيهاُّوالُّمفسدةُّ،وعندئذُّيندب ُّهلنُّاخلروجُّحتصيالُّللمصلحةُّاخلالصةُّأو ُّالراجحة( ُّ)3
فإذاُّكنا ُّيف ُّزمن ُّفيه ُّصالحُّ ،قيل ُّألهل ُّاخلربة ُّواملطلعني ُّعلى ُّأحوال ُّالناسُّ :هل ُّيف ُّخروج ُّالنساء ُّإىل ُّاملساجد ُّمصلحة ُّخالصة ُّأوُّ
يدُّ
راجحة؟ُّفإنُّقالواُّ:نعم ُّملُّمينعنُّمن ُّاخلروجُّ،وإذاُّتبني ُّأنُّهناكُّفسادا ُّمنُّخروجُّالنساء ُّيساويُّاملصلحةُّاملرجوة ُّمنُّاخلروجُّأو ُّيز ُّ
كانُّمقتضى ُّاحلكمُّالشرعيُّنفسهُّأنُّمينعن؛ُّألنُّمناطُّاحلك مُّهوُّاملصلحة ُّاخلالصةُّأوُّالراجحةُّوهوُّغريُّمتحققُّيفُّهذهُّاحلالةُّ .
وبناءُّعلىُّذلكُّ فإنُّالسيدةُّعائشةُّتكونُّقدُّاستندتُّيفُّقوهلاُّباملنعُّإىلُّحديثُّالرسولُّنفسهُّ،وملُّختالفه؛ُّألهناُّتعلمُّأنُّإذنُّ
الرسولُّللنساءُّباخلروج ُّإىلُّاملساجد ُّمنوطُّبأمر ُّمعنيُّوهو ُّأنُّيكون ُّيفُّذلكُّاخلروج ُّمصلحةُّال ُّفتنةُّفيه ُّوالُّمفسدةُّ ،وهذاُّما ُّجيبُّ
علىُُّّكل ُّمسلم ُّأن ُّيعتقده ُّيفُّرسول ُّاهلل ُّإذ ُّال ُّيصحُّأن ُّيظن ُّيف ُّحقه ُّأنهُّيأذن ُّللنساء ُّيف ُّاخلروج ُّإىلُّاملساجد ُّحىت ُّلو ُّترتب ُّعلىُّ
خروجهنُّفتنةُّأوُّفساد( ُّ)4ومنُّمثُّفإنُّالسيدةُّعائش ةُّبقوهلاُّهذاُّوافقتُّمرادُّالنيبُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم ُّمنُّحتقيقُّاملصلحةُّالعامةُّوأمنُّ
الفتنةُّ،وملُّختالفهُّكماُّزعمُّهؤالءُّ .

ثامناّ.إنّالحديثّالمستدلّ بهّفيّشأنّمعاويةّرضيّاهللّعنهّحديثّموضوعّ،الّتقومّبهّحجةّللخصومّ :
التعصبُّاملذهيبُّ،وحماولةُّنصرةُّاملذهبُّمنُّالبواعثُّاليت ُّ محلتُّبعضُّأنصارُّكلُّمذهبُّعلىُّوضعُّاحلديثُّ،وذلكُّلتأييدُّ
اآلراءُّواألهواءُّ،اليتُّالُّدليلُّعليهاُّ،حىتُّقالُّرجلُّمنُّأهلُّالبدعُّرجعُّعنُّبدعته"ُّ:انظرواُّهذاُّ احلديثُّممنُّتأخذونُّ،فإناُّكناُّإذاُّرأيناُّ
1
2
3
4

حُّالنووي) ُّ:الصالةُّ،بابُّ:خروجُّالنساءُّإىلُّاملساجدُّإذاُّملُّيتتبُّع ليهُّفتنةُّ،) 8085ُّ/ 3(ُّ،رقمُّ(ُّ .)112(ُّ) 124(ُّ.) 123(ُّ.) 122( ُّ)128
 صحيحُّمسلمُّ(بشر ُّ شرحُّصحيحُّمسلمُّ،النوويُّ،حتقيقُّ:عادلُّعبدُّاملوجودُّوعليُّمعوضُّ،مكتبةُّنزار ُّمصطفىُّالبازُّ،مكةُّاملكرمة ُّ،ط8422ُّ، 2هـ2008ُّ/م.)8082ُّ/3(ُّ،نظريةُّاملصلح ةُّيفُّالفقهُّاإلسالميُّ،احلسنيُّحامدُّ،صُّ، 40عنُّ:السنةُّتشريعُّالزم ُّودائمُّ،دُّ.فتحيُّعبدُّالكرميُّ ،دارُّالتوفيقيةُّ،القاهرة8405ُّ،هـ8115ُّ/م ُّ،صُّ . 884 -السنةُّتشريع ُّالزمُّودائمُّ،دُّ.فتحيُّعبدُّالكرميُّ ،دارُّالتوفيقيةُّ،القاهرة8405ُّ،هـ8115ُّ/م ُّ،صُّ 885ُّ، 884بتصرفُّ .
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رأياُّجعلنا ُّله ُّحديثا"( ُّ)8لذا ُّفقد ُّوضعُّالروافض ُّنصرة ُّملذهبهم ُّ أحاديثُّيف ُّذمُّكل ُّمنُّخالف ُّعليا ُّخاصةُّزمن ُّالفتنة ُّونال ُّمعاويةُّ
نصيبُّاألسدُّمنُّهذه ُّاألحاديثُّاملفتاةُّ،ومما ُّوضعوهُّونسبوهُّزورا ُّللنيبُّحديث «ُّ:إذا ُّرأيتمُّمعاويةُّعلى ُّمنربيُّفاقتلوه»ُّ.فقد ُّحكمُّ
عليهُّنقادُّاحلديثُّ،وصيارفتهُّبالوضعُّ،ذلكُّأنُّالطرقُّاليتُّجاءُّمنهاُّمظلمةُّاإلسنادُّوالُّختلوُّمنُّراوُّمتوكُّاحلديثُّ،وهذهُّهيُّطرقُّ
احلديث( ُّ :)2
ُُّّ .8وردُّمنُّطريقُّفيهُّ:عباد ُّبنُّيعقوبُّ،وهوُّرافضيُّمتوكُّكذابُّ .
ُُّّ .2وردُّمنُّطريقُّ:سلمةُّبنُّالفضلُّ،وهوُّضعيفُّمنكرُّاحلديثُّ .
ُُّّ .3وردُّمنُّطريقُّ:سفيان ُّبنُّحممدُّالفزاريُّ،وهوُّيسرقُّحديثُّالناسُّ،ويرويُّعنُّالثقاتُّاملناكريُّ .
ُُّّ .4ولهُّطريقُّبهُّ:جمالدُّ،وهوُّليسُّبشيءُّ .
ُُّّ .5وجاء ُّمنُّطريقُّ:عليُّبنُّزيدُّبنُّجدعانُّ ،وهوُّليسُّبشيءُّ .
ُّ .4ولهُّطريقُّأخريُّعنُّسليمانُّبنُّباللُّعنُّجعفرُّبنُّحممدُّعنُّأبيهُّعنُّجابرـُّرضيُّاهللُّعنهُّوجعفرُّوأبوهُّملُّيدركاُّأحداُّمنُّ
الصحابةُّ،فكيفُّبأهلُّبدر ُّ،ونظراُّلضعفُّطرقُّهذاُّاحلديثُّكلهاُّحكمُّعليهُّاحملدثونُّبالوضعُّ،ومنُّمثُّفالُّجمالُّلالستداللُّبهُّعلىُّ
خمالفةُّالصحابةُّللسنة ُّمنُّأجلُّالوصولُّإىلُّإنكارُّحجيتهاُّ،فليسُّه ذاُّالقولُّاملوضوعُّمنُّالسنةُّيفُّشيءُّ،وعدمُّإعمالُّالصحابةُّلهُّ
إعمالُّللسنةُّ،وتأكيدُّإللزامهاُّ .
بطالنّهذاّالحديث ّدليلّعلىّتمس ّالصحابةّبالسنةّ :
إنُّالصحابة ُّهم ُّمحلةُّالدين ُّومبلغوهُّ ،وليسُّمن ُّاملعقول ُّأنُّيعلموا ُّحديثاُّكهذاُّثبتت ُّصحته ُّلديهمُّ،مث ُّيضربون ُّبه ُّعرضُّ
احلائطُّ،فتكُّمعاوي ةُّيفُّاخلالفةُّدليلُّعلىُّوضعُّهذاُّاحلديثُّ،ودليلُّعلىُّسريُّالصحابةُّعلىُّهديُّالنيبُّدونُّاالبتداعُّيفُّالدين؛ُّألنُّ
يفُّتركهمُّقولُّالنيبُّانتفاءُّلألمانةُّاليتُّحتملوها؛ُّإذُّإهنمُّمأمورونُّبتبليغُّأحاديثُّالرسولُّألنهُّرغبُّيفُّذلكُّ،وحذرُّمنُّكتمانُّالعلمُّ،
فقال «ُّ:ليبلغُّالشاهدُّالغائبُّفإنُّا لشاهدُّعسىُّأنُّيبلغُّمنُّهوُّأوعىُّلهُّمنه»( ُّ )3
وحذرُّمنُّكتمانُّالعلمُّفقال «ُّ:منُّسئلُّعنُّعلمُّمثُّكتمهُّ،أجلمُّيومُّالقيامةُّبلجامُّمنُّنار»( ُُّّ)4كلُّهذهُّاألحاديثُّوغريهاُّمماُّ
تزخرُّهباُّكتبُّالسنةُّ،كانتُّتدفعُّالصحابةُّدفعاُّلنشرُّالعلمُّوتعليمُّالناسُّ،وماُّنالُّ الصحبُّالكرامُّالتزكيةُّمنُّرهبمُّعزُّوجلُّإالُّألهنمُّ
أكثرُّالناسُّأمانةُّ،وأصفاهمُّقلوباُّ،وأفضلهمُّهدياُّ،روىُّاإلمامُّأمحدُّعنُّابنُّمسعودُّ،قال «ُّ:إنُّاهللُّنظرُّيفُّقلوبُّالعبادُّ،فوجدُّقلبُّ
حممدُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّخريُّقلوبُّالعبادُّ،فاصطفاهُّلنفسهُّ،فابتعثهُّبرسالتهُّ،مثُّنظرُّيفُّقلوبُّالعبادُّبعدُّقلبُّحممدُّصلىُّاهللُّعليهُّ
وسلمُّ فوجدُّقلوبُّأصحابهُّخريُّ قلوبُّالعبادُّ،فجعلهمُّوزراءُّنبيهُّصلىُّاهللُّعليه ُّوسلمُّيقاتلون ُّعنُّدينهُّ )5 (»...
وكالمُّابنُّمسعودُّهذاُّوهوُّالذيُّعاصرُّهذاُّاجليلُّالفريدُّمنُّالصحابةُّ يدلُّعلىُّاستحالةُّالكذبُّيفُّحقُّهؤالءُّالصحابةُّ،
وأهنمُّكانواُّيطيعونُّالرسول ُّيفُّكلُّماُّأمرُّبهُّويتبعون هُّيفُّكلُّماُّفعلُّأوُّأقرُّ،وإنُّملُّيعلمواُّاحلكمةُّيفُّذلكُّ،فكانُّيكفيهمُّأنُّالنيبُُّّ
فعلُّذلكُّأوُّقالهُّ،ومنُّمثُّجندهمُّيقتفونُّآثارُّالنبوةُّ،واشتهرُّيفُّذلكُّعبدُّاهللُّبنُّعمرُّفقدُّروىُّلناُّأنسُّبنُّسريينُّ،فقال«ُّ:كنتُّ
معُّابنُّعمرُّبعرفاتُّفلماُّكانُّحنيُّراحُّرحتُّمعهُّ،حىتُّأتىُّاإلمامُّفصلىُّم عهُّاألوىلُّوالعصرُّ،مثُّوقفُّمعهُّوأناُّوأصحابُّيلُّ،حىتُّ
أفاضُّاإلمامُّفأفضناُّمعهُّ،حىتُّانتهيناُّإىلُّاملضيقُّدونُّاملأزمنيُّ،فأناخُّوأخنناُّ،وحننُّحنسبُّأنهُّيريدُّأنُّيصليُّ،فقالُّغالمهُّالذيُّميسكُّ
1
2
3
4
5

كتابُّاجملروحنيُّمنُّ احملدثنيُّ والضعفاءُّ واملتوكنيُّ،أبوُّحامتُّابنُّحبانُّالبسيت ُّ،)12ُّ/8(ُُّّ ،محايةُّالسنةُّمنُّاألكاذيب ُّ واألباطيلُّ،دُّ.صالحُّالفقي8115ُّ،مُّ،صُّ .44 انظرُّ:الآللئ ُّاملصنوعةُّيفُّاألحاديث ُّاملوضوعةُّ،السيوطيُّ،دارُّاملعرفةُّ،بريوتُّ،د.تُّ .)424ُّ: 424ُّ/8(ُّ،)ُّ،كتابُّ:العلمُّ،بابُّ:ربُّمبلغُّأوعىُّمنُّسامعُّ،) 810ُّ/8(ُّ،رقمُّ(ُّ .) 42
ُّ
 صحيحُّالبخاري ُّ(بشرحُّفتحُّالباري صحيحُّ:أخرجه ُّالتمذيُّيفُّسننهُّ(بشرحُّحتفةُّاألحوذي)ُّ،) 21ُّ/ 5(،رقم ُّ(ُّ.) 2441وصححهُّاأللبانُّيفُّصحيح ُّ وضعيفُّسننُّالتمذيُّبرقمُّ(ُّ .)2441 -صحيـحُّ:أخرجـهُّأ محـدُّيفُّمسنـدهُّ،مسنـدُّعبـدُّاهللُّبـنُّمسعـودُّ،) 288ُّ/5(ُّ،رقمُّ(ُّ.) 3400وقالُّأمحدُّشاكرُّيفُّتعليقهُّعلىُّاملسندُّ:إسناده ُّ صحيحُّ .
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راحلتهُّ:إنهُّليسُّيريدُّالصالةُّ،ولكنهُّذكرُّأنُّالنيبُّملاُّانتهىُّإىلُّهذا ُّ املكانُّقضىُّحاجتهُّ،فهوُّحيبُّأنُّيقضيُّحاجته»(  ُّ)8اقتفاءُّآلثارُّ
النيبُّصلىُّاهللُّعليه ُّوسلمُّ .
وكانُّرضيُّاهللُّعنهُّ الُّخيشىُّيفُّاهللُّلومةُّالئمُّ،وإنُّخاطرُّبنفسهُّيفُّسبيلُّإقامةُّشرعُّاهللُّ،فرويُّأنهُّعارضُّاحلجاجُّ،وقاطعه؛ُّ
ألنهُّأطالُّيفُّكالمهُّمماُّيؤخرُّإقامةُّالصالةُّيفُّوقتهاُّ،بلُّزجرهُّوقال"ُّ:إمناُّجنيءُّ للصالةُّ،فإذاُّحضرتُّالصالةُّفصلُّالصالةُّلوقتهاُّ،مثُّ
بقبقُّبعدُّذلكُّماُّشئتُّمنُّبقبقة ُّ( ُّ )2
وكلُّالصحابةُّعلىُّهذاُّاملنوالُّمنُّشدةُّاالتباعُّللنيبُّوإقامةُّسنتهُّ،ولكنناُّآثرناُّذكرُّابنُّعمرُّ رضيُّاهللُّعنهماُّألنهُّمنُّمشاهريُّ
ابنهُّمنُّبعدهُّ،فلوُّصحُّماُّتقوله ُّ املغرضونُّعلىُّالنيبُّمنُّحديث«ُّ:إذاُّرأيتمُّمعاويةُّعلىُّمنربيُّفاقتلوه»ُّ،
ُّ
الصحابةُّالذينُّبايعواُّمعاويةُّو
ملاُّبايعُّعبدُّاهللُّبنُّعمرُّ معاويةُّولوُّأزهقتُّروحهُّيفُّسبيلُّتنفيذُّأمرُّالنيبُّوملاُّتنازلُّاحلسنُّبنُّعليُّملعاويةُّوقدُّمتُّاالتفاقُّعلىُّأفضليتهُّ
وصلتهُّبالنيبُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّ،ومنُّمثُّفهذاُّاحلديثُّاملكذوب ُّ ليسُّمنُّالسنةُّيفُّشيءُّالُّمنُّقريبُّوالُّمنُّبعيدُّ،وهبذ اُّيتضحُّأنُّ
الصحابةُّملُّخيالفواُّسنةُّالنيبُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّ بلُّهمُّألزمُّالناسُّبالسنةُّوأحرصهمُّعمالُّهباُّ .
ُّ

الخالصةّ :
ُُُُُّّّّّ ُّ إنُّمنُّأسبابُّاخللطُّيفُّفهمُّالسنةُّ:أنُّبعضُّالناسُّخلطواُّبنيُّاملقاصدُّواألهدافُّالثابتةُّاليتُّتسعىُّالسنةُّإىل ُّحتقيقهاُّ،وبنيُّ
الوسائلُّاآلنية ُّوالبيئيةُّ ،اليتُّتعينها ُّأحيانا ُّللوصولُّإىل ُّاهلدف ُّاملنشودُّ ،فتاهمُّيركزونُّكل ُّالتكيز ُّعلىُّهذه ُّالوسائلُّ،كأهنا ُّمقصودةُّ
لذامهاُّ،معُّأنُّالذيُّيتعمقُّيفُّفهمُّالسنةُّوأسرارهاُّيتبنيُّلهُّأنُّاملهمُّهوُّاملقصدُّالشرعيُّمنُّاحلكمُّ،وهوُّالثابتُّوالدائ مُّ ،واملقاصدُّ
العرضيةُّقدُّتتغريُّبتغريُّالبيئةُّأوُّالعصرُّأوُّالعرفُّ،أوُّغريُّذلكُّمنُّاملؤثراتُّ،وهوُّماُّفهمهُّالصحابةُّرضيُّاهللُّعنهمُّ .
ُُُُّّّّ ُُُّّّ إنُّالصحابةُّالكرامُّكانواُّأشدُّالناسُّحرصاُّعلىُّالتمسكُّبالسنةُّ،واالهتمامُّهباُّمنذُّبزوغُّفجرُّاإلسالمُّ،فماُّعرفُّالتاريخُّأناساُّ
اهتمواُّبسنةُّ نبيهمُّكاهتمام ُّالصحابةُّبسنةُّرسول ُّاهللُّفكيف ُّيتهمونُّبإمهاهلا؟! ُّ لقدُّعلمُّالصحابة ُّأنُّاحليثيات ُّاملرتب طةُّباألحكام ُّقدُّ
تتغريُّمنُّعصر ُّإىلُّعصرُّ ،ومنُّبيئةُّإىل ُّأخرىُّبل ُّهيُّال ُّبدُّمتغريةُّ،وإذا ُّنصُّاحلديث ُّعلىُّشيءُّفيهاُّ ،فإمناُّذلك ُّلبيانُّالواقعُّ ،الُّ
للتقييدُّإذُّالتقييدُّمشقةُّ،ولقدُّن صتُّالسنة ُّالنبويةُّعلىُّالتيسريُّإذُّيقولُّصلىُّاهلل ُّعليهُّوسلم«ُّ:يسرواُّالُّتعسروا»ُّكماُّنص ُّالقرآنُّ
علىُّذلكُّأيضاُّ،قالُّتعاىل{ُّ :وماُّجعلُّعليكم ُّيفُّالدينُّمنُّحرج} ُّ[ احلجُّ .]21ُّ:
ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُّ كانُّحتديدُّجنسُّالديةُّومقدارهاُّومنُّيتحملهاُّ ،وعدمُّتقسيمُّأرضُّالعراقُّ،واالجتهادُّيفُّحدُّشربُّاخلمرُّ،وتعريف ُّاإلبلُّ
الضالةُّمثُّبيعهاُّ،وتغيريُّجنسُّزكاةُّالفطرُّومقدارهاُّووقتُّإخراجهاُّ،ومنعُّالنساءُّمنُّاخلروجُّإىلُّاملساجدُّ ،يفُّعهدُّالصحابةُّرضيُّاهللُّ
عنهمُّ يف ُّضوءُّهذا ُّالبيانُّالقرآن ُّوالنبويُّ،مراعاة ُّللمصلحةُّوظروفُّكلُّعصرُّ ،وليسُّخمالفة ُّملاُّجاء ُّبهُّالنيب ُّصلىُّاهلل ُّعليه ُّوسلمُّ،
ُّوا حلديثُّاحملتجُّبهُّمنُّقبلُّاملغرضنيُّيفُّشأنُّمعاويةُّحديثُّموضوعُّ،الُّيصحُّاالستداللُّبهُّ،وعدمُّاتباعُّالصحابةُّهلذاُّالقولُّالباطلُّ
يدلُّعلىُّأهنمُّمتسكواُّبالسنةُّكماُّقاهلاُّالنيبُّوتركواُّغريهاُّ )3 (.

ّ
ّ
 - 1صحيـحُّ:أخرجـهُّأ محـدُّيفُّمسنـدهُّ،مسنـدُّعمـرُّبــنُّاخلطــابُّ،) 83ُّ/ 1(ُّ،رقمُّ(ُّ.) 4858وصححهُّأمحدُّشاكرُّيفُّتعليقهُّعلىُّاملسندُّ .
- 2بقبقُّالرجلُّ:أيُّكثر ُّكالمه ُّ،انظرُّ:الطبقاتُّالكبريُّ ،ابنُّسعدُّالزهريُّ ،حتقيقُّ:دُّ.عليُّحممدُّعمرُّ،اهليئةُّاملصريةُّالعامةُّللكتابُّ،القاهرة2002ُّ،م .) 841ُّ/4(ُّ،
ُّ- 3عنُّموسوعةُّبيانُّاإلسالم ُّ،الردُّعلىُّاالفتاءاتُّ والشبهاتُّ،القسمُّالثالثُّ:السنةُّالنب ويةُّ،اجمللدُّاألولُّجُّ8الشبهةُّالثالثةُّ والعشرون ُّ.وغريها.
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البحثّالثاني ّعشر ّ:شبهةّأنّالوضعّوكثرةّالوضاعينّللحديثّأضعفتّالثقةّبالسنةّالنبوية.
ُُُُُُّّّّّّ زعمُّأعداءُّالسنةُّاملطهرةُّمنُّغالةُّالشيعةُّ،واملستشرقنيُّ،وأذياهلمُّمنُّدعاةُّالالدينيةُّ،أنُّمنُّآثارُّتأخرُّتدوينُّاحلديثُّإىلُّماُّبعدُّ
املائةُّاألوىلُّمنُّاهلجرةُّ،أنُّاتسعتُّأبوابُّالروايةُّوفاضت ُّ أهنارُّالوضعُّبغريُّضابطُّوالُّقيد ُّمنذُّفتنةُّعثمانُّبنُّعفانُّحىت ُّلقدُّبلغُّماُّ
روىُّم نُّاألحاديثُّاملوضوعةُّعشراتُّاأللوفُّالُّيزالُّكثريُّمنهاُّمنبثاُّبني ُّتضاعيفُّالكتبُّاملنتشرةُّبنيُّاملسلمنيُّيف ُّمشارق ُّاألرضُّ
ومغارهباُّ،مماُّجيعلُّالثقةُّبصحةُّاألحاديثُّضعيفةُّ،وجيعلُّاملرءُّالُّيطمئنُّإىلُّالسنةُّالنبويةُّمنُّحيثُّورودها ُّ( .)8
ُُُُُُّّّّّّيقولُّ أمحدُّصبحى ُّمنصور"ُّ:بدالُّمن ُّأنُّيعكفُّاملسلمون ُّعلىُّالقرآنُّومنهجه ُّالعقلي ُّفإهنمُّأضاعوا ُّقروناُّيف ُّتأليف ُّالرواياتُّ
واالختالفُّحوهلاُّ،وىف ُّت أليفُّاخلرافاتُّوالبحث ُّعنها"ُّ( ُّ،)2ويقول ُّأيضا"ُّ:ألن ُّتلكُّاملروياتُّاليتُُّّكانتُّتعرب ُّعنُّعصور ُّالسابقنيُّ
ناُّتسئُّلإلسالمُّ،عالوةُّعلىُّأهناُّأكاذيبُّماُّأنزلُّاهللُّهباُّمنُّسلطانُّ( ُّ،)3ونفسُّهذاُّالكذبُّرددهُّحسنيُّ
ُّ
وثقافتهمُّأصبحتُّيفُّعصر
أمحدُّأمنيُّيفُُّّكتابهُّدليل ُّاملسلمُّاحلزينُّقائال"ُّ :ومنُّمثُّفقد ُّجلأُّالفقهاءُّوالعلماء ُّإىلُّتأييدُّكلُّرأىُّيرونه ُّصاحلاُّومرغوباُّفيه ُّحبديثُّ
يرفعونهُّإىلُّالنيبُّ،)4 (ورددهُّأمحدُّأمنيُّيف ُّ فجرُّاإلسالمُّقائال"ُّ:فالُّتكادُّترىُّفرعاُّف قهياُّخمتلفاُّفيهُّإالُّوحديثُّيؤيدُّهذاُّوحديثُّ
اجُّاملتعة"ُّ:وذلكُّيذكرناُّمباُّقالهُّالعالمةُّأمحدُّ
ُّ
يؤيدُّذلك"ُّ( ُّ،)5ورددهُّأمحدُّصبحىُّمؤيداُّيف ُّذلكُّأمحدُّأمنيُّقائالُّيفُّدفاعهُّعنُّحلُّزو
أمنيُّيفُُّّكتابةُّفجرُّاإلسالم"ُّ.أنُّاخلالفاتُّالفقهيةُّكانتُّمنُّأهمُّأسبابُّاختاعُّاألحاديث"ُّ( ُّ .)4
ُُُُُُّّّّّّكماُّطعنواُّهباُّيف ُّ عدالةُّمحلةُّاإلسالمُّمنُّأهلُّالقرونُّالثالثةُّالفاضلةُّالذينُّشهدُّهلمُّاملصطفىُّ باخلرييةُّمنُّصحابته ُّالكرامُّ
والتابعنيُّهلمُّبإحسانُّمنُّأئمةُّاملسلمنيُّمن ُّاحملدثنيُّوالفقهاء ُّ،فامهمواُّالصحابةُّالعدولُّالثقاتُّبالكذب ُّعلىُّرسولُّاهللُّوأهن مُّكانواُّ
يكذبُّبعضهمُّبعضا ُّ ،وأهنم ُّتسارعواُّعلىُّاخلالفة ُّوانقسمواُّشيعاُّوأحزابا ُّ(وأخذُّكل ُّحزب ُّيدعمُّموقفه ُّحبديثُّيضعهُّعلى ُّ النيبُّ
العصرُّاألمويُّ،والعباسي ُّحيثُّحتولتُّتلكُّاأل كاذيبُّإىلُّأحاديثُّ،ومتُّتدوينهاُّيفُّ العصرُّالعباسيُّضمنُّكتبُّ
ُّ
واشتدُّذلكُّاألمرُّيفُّ
احلديثُّالصحاح)ُّ( .)2
ّّّّّالجواب ّعلىّشبهة ّأنّال ّوضع ّوكثرةّالوضاعينّللسنة ّأضعفت ّالثقة ّبالسنةّالشريفة ّ
ُُُُُّّّّّصحيحُّ:أنهُّكانُّهناكُّوضُّاعون ُّوكذُّ ابونُّلفقوا ُّأقواالُّ،ونسبوهاُّإىل ُّرسولُّاهللُّ ولك نُّاألمرُّمل ُّيكنُّهبذه ُّالبساطةُّاليت ُّختيلهاُّ
النفوسُّ،وقدُّجهلواُّأوُّجتاهلواُّاحلقائقُّاليت ُّسادتُّاحلياةُّاإلسالميةُّفيماُّيتعلق ُّبالسنةُّ
ُّ
أصحابُّهذهُّالشبهةُّ،وأثارواُّهباُّالوساوسُّيف ُّ

ُّ -ُّ8أض واءُّعلىُّالسنةُّحممودُّأبوُّريةُّصُّ ُّ، 241ُّ،81وانظرُّلهُّقصةُّاحلديث ُّاحملمدي ُّصُّ ُّ54ُّ -ُّ41وشيخ ُّاملضريةُّصُّ ُّ، 281وانظرُّاألض واءُّالقرآنية ُّللسيدُّصاحلُّأبوُّبكرُّ
ُّ، 35/8وجملةُّاملنارُّاجمللدُّ ُّ، 582ُّ -ُّ 584/1والصالةُّحملمدُّجنيبُّصُُّّ، 84ُّ-ُّ 88وفجرُّاإلسالمُُّّ، 288ُّ، 280وضحىُّاإلسالمُُُّّّ823/2كالمهاُّألمحدُّأمنيُّ،ودليلُّ
املسلمُّاحلزين ُّحلسنيُّأمحدُّأمنيُّصُّ ُّ45وإعادةُّتقييم ُّاحلديث ُّلقاسمُّأمحدُّصُُّّ، 11وحن وُّتط ويرُّالتشريع ُّاإلسالميُّلعبد ُّاهللُّالنعيمُّصُّ ُّ، 50-44واألصال نُّالعظيمانُّ
 ُّ، 281والسن ةُّودورهاُّيفُّالفقهُّاجلديدُّكالمهاُّجلمالُّالبناُّصُّ، 242ُّ،848ُّ،801ُّ،18ُّ،10ُّ، 82وحقيقةُّاحلجابُّوحجيةُّاحلديث ُّلسعيدُّالعشماويُّصُّ ُّ، 14وتبصريُّ
األمةُّحبقيقةُّالسنةُّص ُّ، 422ُّ،210ُّ،883ُّ،888وبلوغُّاليقنيُّبتصحيح ُّمفهومُّملكُّاليمنيُّكالمهاُّإلمساعيلُّمنصورُّصُّ ُّ، 428واخلدعةُّرحليتُّمنُّالسنةُّإىلُّالشيعةُّ
لصاحلُّالوردانُّصُّ ُّ، 18وتأمالتُّيفُّاحلديث ُّزكرياُّعباسُّداودُّصُّ 844-838واإلمامُّالشافعيُّلنصرُّأبوُّزيد ُّ ُّ، 11ُّ،12والسلطةُّيفُّاإلسالمُّلعبدُّاجل وادُّياسنيُُّّ -ُّ234
ُّ،ودراسة ُّالكتبُّاملقدسةُّملوريس ُّبوكاي ُُّّ،83
ُّ، 251ودراسات ُّحممديةُّترمجةُّاألستاذُّالصديقُّبشريُّنقالُّعنُّجملةُّكليةُّالدعوةُّبليبيا ُّالعددُُّّ 80صُُّّ 584ُّ-ُّ 411
ُّ، 302ُّ،854،851،210،211ومخسونُّومائةُّصحايبُّخمتلفُّملرتضى ُّالعسكرىُّ، 58ُّ ، 50/8دُّ.الشربيينُّ ،كتاباتُّأعداءُّاإلسالمُّومناقشتهاُّ،صّ .442ُّ:
ُّ،وانظرُّ:لهُّدراسات ُّحممديةُّترمجةُّاألستاذُّالصديقُّبشريُّنقالُّ
ُّ -ُّ2جملةُّروزُّاليوسفُّالعددُُّّ 3530صُُّّ، 50وه وُّشبيهُّمباُّقالهُّج ولدتستهري ُّيفُّالعقيدة ُّ والشريعةُّصُّ 41،50
عنُّجملةُّكليةُّالدعوةُّبليبياُّالعددُُّّ 80صُّ ُّ. 528ُّ، 588وانظرُّ:أصولُّالفقهُّاحملمدي ُّلشاختُّترمجةُّالصديقُّبشريُّنقالُّعنُّاملرجعُّالسابقُّالعددُُّّ 88صُُّّ. 411راجعُّ :
منهجيةُّمجعُّالسنةُّومجعُّاألناجيلُّللدكتورُّعزيةُّعلىُّطهُّصُُّّ 44ماُّبعدهاُّ .
ُّ -ُّ3انظرُّ:جملةُّروزُّاليوسفُّالعددُُّّ 3543صُُّّ، 34وكررُّهذاُّالكالمُّإمجاالُّيفُّكتبه ُّاآلتيةُّ:حدُّالردة ُّصُّ ُّ، 11ُّ،5واملسلمُّالعاصيُّصُُّّ، 1،1وعذابُّالقربُّصُّ ُّ، 5،4والُّ
ناسخُّ والُّمنسوخُّصُّ ُّ، 80وانظرُّالسنةُّودورهاُّيفُّالفقهُّاجلديد ُّصُُّّ .88
-ُّ4دليلُّاملسلمُّاحلزين ُّصُُّّ .45
-ُّ5فجرُّاإلسالمُّصُُّّ .284
-ُّ4جملةُّروزُّاليوسفُّالعددُُّّ 3544صُُّّ .23
 ُّ -ُّ2قالهُّأمحدُّصبحيُّيفُّكتابهُّاحلسبةُّصُّ ُّ، 31ُّ، 80وانظرُّجملةُّروزُّاليوسفُّالعددُُّّ 3543صُّ ُّ، 35والصالةُّيفُّالقرآنُّص ُّ، 54،52وانظرُّ:احلديثُّيفُّاإلسالمُّ
ةُّعزيةُّعلىُّطهُّصُّّ .51ُّ،52
للمستشرقُّالفريد ُّغيومُّصُّ 30-20نقالُّعنُّمنهجيةُّمجعُّالسنةُّومجعُّاألناجيل ُّللدكتور ُّ
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النبويةُّ.فقدُّكانُّإىلُّجانبُّذلكُّعددُّوفريُّمنُّالرواةُّالثقاتُّاملتقننيُّالعدولُّ،وعددُّوفريُّمنُّالعلماءُّالذينُّأحاطواُّحديثُّرسولُّاهللُّ
صلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّبسياجُّقوىُّيعسرُّعلى ُّاألفاكنيُّاختاقهُّ .
ُُُُُّّّّّواستطاعُّهؤالءُّاحملدثونُّبسعةُّإطالعه مُّ،ونفاذُّبصريمهمُّ،وجدهمُّواجتهادهمُّومثابرمهمُّأنُّيعرفواُّالوضاعنيُّ،وأنُّيقفواُّعلىُّنواياهمُّ
عونُّملُّيتكُّهلمُّ
ُّ
ودوافعهمُّ،وأنُّيضعواُّأصابعهمُّعلىُّكلُّماُّنسبُّإىلُّرسولُّاهللُّعلىُّسبيلُّالوضعُّوالكذبُّواالفتاء ُّفهؤالءُّالوضُّا
احلديثُّالنبويُُّّكماُّيشاؤون ُّ،وملُّيتكُّهلمُّاجملالُّألنُّيندسواُّبنيُّرواةُّاألحاديثُّالنب ُّويةُّالثقاتُّالعدولُّ
ُّ
احلبلُّعلىُّالغاربُّيعبثونُّيف ُّ
دون ُّأن ُّيعرفوا ُّ ،فقد ُّأدرك ُّالعلماء ُّالثقات ُّمن ُّاحملدثني ُّهذا ُّاالجتاه ُّعند ُّالوضاعني ُّفضربوا ُّعليهم ُّحصار ُّفكرياُّ ،وعلمياُّ ،وعمليا ُُّّ،
افعهمُّ،وذكروهمُّفردا ُّ فرداُّوبينواُّحكمُّالدينُّيفُُّّكلُّمنهمُّ( ُّ،ُّ)8كماُّاستعدواُّ
ُّ
وميزوهمُّ،وكشفوهمُّ،وكشفواُّأساليبهمُّ،وأهدافهمُّ،ودو
عليهمُّاحلكامُّواألمراءُّمبنعهمُّمنُّالتحديثُّ،كماُّميزواُّالصحيحُّوالضعيفُّواملوضوعُّفدونُّكلُّعلىُّحدهُّ،وتلكُّمزيةُّللسنةُّملُّيصلُّ
إليهاُّأي ُّ علمُّمنُّالعلومُّ،إالُّأنُّأعداءُّاإلسالمُّاستطاعواُّأنُّيصورواُّهذهُّاملزيةُّعلىُّأهناُّعيب!! !ُّبزعمهمُّأنُّاملوضوعُّيوجدُّيف ُّ السنةُّ
بالُّمتييز ُّ( ُّ .ُّ)2
ُُُُُُّّّّّّوإذاُّكانُّالعلماءُّقدمياُّوحديثاُّاتسعتُّمباحثهمُّيف ُّ التعريفُّباحلديثُّاملوضوعُّ،وبدايتهُّ،وأسبابهُّ،وحكمُّروايتهُّ،وضوابطُّمعرفتهُّ،
وأشهرُّاملصنفاتُّفيهُّ ،وكتبواُّيف ُّذلكُّما ُّيفي ُّبالغاية ُّحىتُّيصح ُّأنُّيقالُّ :ملُّيدع ُّالكاتبونُّ زيادة ُّملستزيدُّفيهُّ ،فلنذكرُّخالصة ُّبعضُّ
تلكُّاملباحث ُّ ففيهاُّبيانُّجهودُّعلماءُّاحلديثُّيف ُّ مقاومةُّحركةُّالوضعُّوالوضاعنيُّ،وهتكُّستهمُّ،حىتُّخرجتُّالسنةُّالنبوية ُّاملطهرةُّ
ساملةُّمنُّحتريفهمُّوإفكهمُُّّ .
ّّّّّّالتعريفّبالحديث ّالموضوعّ :
ُُُُُُّّّّّّ املوضوعُّيفُّ اصطالحُّاحملدثنيُّ:هوُّاحلديثُّالك ذبُّ،املختلق ُّ،املصنوعُّفهوُّمماُّنسبُّإىلُّالنيبُُّّكذباُّواختالقاُّ،مماُّملُّيقلهُّأو ُّيفعلهُّ
هوُّحديثُّبالنظرُّإىلُّاملعىنُّاللغويُُّّ،كماُّأشارُّإليهُّاحلافظُّالسخاوىُّ
ُّ
أوُّيقره(  ُّ،)3وتسميةُّالكالمُّ(املوضوع)ُُّّ:حديثاُّ،الُّمانعُّمنهاُّ،ف
هاُّأحاديثُّاملعىنُّاللغوي"ُّ( ُّ،ُّ)4وهوُّأيضاُّ(حديث)ُّحبسبُّزعمُّواضعهُّ،
ُّ
يفُّفاحتةُّكتابهُّ املقاصدُّاحلسنةُّبقوله"ُّ:والحظتُّيف ُّتسميت
وبالنظرُّإىلُّظاهرُّاألمرُّقبلُّالبحثُّوالكشف ُّ لهُّ،وإنُّكانُّاصطالحاُّليسُّحبديث ُّ،ويشهدُّلتسميةُّالكالمُّاملكذوبُّ(حديثا) ُّقولهُّ
صلىُّاهللُّعليهُّوسلم"ُّ:منُّحدثُّعىنُّحبديثُّيرىُّأنهُُّّكذبُّفهوُّأحدُّالكاذبني"ُّ،ففي ُّهذاُّاحلديثُّمسىُّالنيب ُّ الكالمُّاملكذوبُّ
(حديثا) ُّ
ُُُُُُُّّّّّّّ واحلديثُّاملوضوعُّ:تارةُّيكونُّكالماُّخيتعهُّالكذابُّمن ُّعندُّنفسهُّ،مثُّيضيفهُّإىل ُّرسولُّاهللُّوهوُّأكثرُّاألحاديث ُّاملوضوعةُّ،
وتارةُّيأخذ ُّالواضعُّكالم ُّغريهُّكبعضُّكلمات ُّالسلف ُّالصاحل ُّمنُّالصحابة ُّوالتابعنيُّ ،أو ُّبعضُّكلماتُّاحلكماءُّ ،أو ُّبعض ُّ األخبارُّ
ياتُّ،أوُّغريُّذلكُّ،مثُّينسبهُّللرسول ُّ،وتارةُّيأخذُّالواضعُّحديثاُّضعيفُّاإلسنادُّ،فريكبُّعليهُّإسناداُّصحيحاُّلريوجُّويقب لُّ.
ُّ
اإلسرائيل
وتارةُّينسبُّالكالمُّاملستقيمُّككالمُّبعضُّالصحابةُّأوُّغريهمُّإىلُّالنيبُّخطأُّوغلطاُّ ،فيقالُّفيهُّأيضاُّ:حديثُّموضوعُّ( ُّ ُّ)5
ّّّّّّّّبدايةّالوضعّفي ّالحديثّوبراءةّالصحابةّرضيّاهللّعنهمّمنه ّ ّ :كانتُّباندالعُّالفتنةُّاليت ُّأشعلُّفتيلهاُّأقوامُّمنُّاحلاقدينُّ
الوضعُّ،وبنيُّ
ُّ
علىُّ اإلسالمُّ،ويعتربُّالدكتورُّالسباعي ُّسنةُّأربعنيُّمنُّاهلجرةُّهي ُّ احلدُّالفاصلُّبنيُّصفاءُّالسنةُّوخلوصهاُّمنُّالكذبُّو
التزايدُّفيهاُّواختاذهاُّوسيلةُّخلدمةُّاألغرا ضُّالسياسيةُّواالنقساماتُّالداخليةُّبعدُّ أنُّاختذُّاخلالفُّبنيُّعلىُّومعاويةُّشكالُّحربياُّسالتُّ
 ُّ -ُّ8م ؤمترُّالسنةُّالنب وية ُّومنهجهاُّىفُّبناءُّاملعرفةُّ واحلضارةُّحبثُّالشيخ ُّعزُّالدينُّالتميمىُّ .520-541/ 2
 ُّ -ُّ2السنةُّالنب ويةُّ.مكانتهاُّ.لفضيلةُّاألستاذُّالدكتورُّعبدُّاملهدىُّعبدُّالقادرُّصُُّّ .54
ُّ -ُّ3انظرُّ:تدريب ُّالراويُُّّ، 224/8وفتحُّاملغيث ُّللسخاوىُّ ُّ، 224/8وتوضيح ُّاألفكارُّ ُّ، 41/2وتنزيه ُّالشريعةُّالبنُّعراقُُّّ .5/8
ُّ -ُّ4املقاصدُّاحلسنةُّصُُّّ .3
ُّ -ُّ5حملاتُّمنُّتاريخ ُّالسنةُّصُّ ُّ 18ُّ، 10وانظرُّ:تفصيلُّذلكُّيفُّاملوضوعاتُّالبنُّاجلوزي ُّ ُّ، 35/8وتنزيه ُّالشريعةُّالبنُّعراقُُّّ . 84-85/8
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بهُّدماءُّوأزهقتُّمنهُّأرواحُّ،وبعدُّأنُّانقسمُّ املسلمونُّإىلُّطوائفُّمتعددةُّ( ُّ،)8ورمباُّبدأُّقبلُّذلكُّ،يف ُّ الفتنةُّاليتُُّّكانتُّزمنُّعثمانُّ
خربُّابنُّسريينُّ،واليتُّجعلها ُّبدايةُّلطلبُّاإلسنادّ .
ُّ
هذاُّ إذاُّاعتربناها ُّالفتنةُّاملذكورةُّيفُّ
ُُُُُُّّّّّّوأياُّكانتُّبدايةُّالوضعُّيفُّ احلديثُّ"زمنُّالنبوةُّاملباركة"ُّأوُّ"زمنُّا لفتنة"ُّفالُّميكنُّأنُّيكونُّالوضعُّيف ُّ احلديثُّوقعُّمنُّصحابةُّ
رسولُّاهلل ُّالعدول ُّالثقات ُّاملعروفنيُّباخلرييةُّ ،والتقىُّ ،والرب ُّوالصالحُّ ،والذينُّيدور ُّعليهم ُّنقل ُّاحلديثُّ،أما ُّما ُُّّزعمه ُّغالة ُّالشيعةُّ
واملستشرقونُّودعاةُّا لالدينيةُّ:أنُّبدايةُّالوضعُّكانتُّيفُّزمنُّالنيبُّ ووقعتُّمنُّصحابتهُّالكرامُّ،واستدالهلمُّعلىُّذلكُّبالرواياتُّ املوضوعةُّ
والتالفة(  ُّ)2وغريهاُّمماُّجاءُّفيهاُّختطئةُّبعضُّالصحابةُّلبعضهمُّ،واستشهادهمُّبذلكُّعلىُّأهن مُّكانواُّيشكونُّيف ُّصدق ُّبعضهمُّبعضاُّ،
فهذاُّالُّيقولهُّإالُّقومُّامتألتُّقلوهبمُّحقداُّوبغضاُّعلىُّمنُّاختارهمُّواصطفاهمُّرهبمُّعزُّوجلُّلصحبةُّنبيهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّوتبليغُّ
رسالتهُّإىلُّاخللقُّكافةُّ .
ُُُُُُّّّّّّ"الُّخيتلفُّمنصفانُّيف ُّ أنُّالعصرُّاألولُّلإلسالمُّيعدُّأنظفُّالعصورُّوأسلمهاُّمنُّحيثُّاستقامةُّاجملتمعُّوتوفيقُّرجالهُّوصالحهمُّ
ُّوتعهدهاُّ
والُّغروُّ،فإنُّجلُّالقياداتُّكانتُّمنُّالصحابةُّ(ُّ،ُّ) 8كماُّأنُّالتبيةُّالقرآنيةُّاليت ُّغرسهاُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّيف ُّصحبهُّ ،
بالرعايةُّكانت ُّعامالُّفعاال ُّيف ُّ تطهري ُّنفوسُّاألصحاب ُّمماُّيطرأ ُّعادةُّعلى ُّالقلوبُّوالنفوس ُّمنُّأهواء ُّورغائبُّتكون ُّمدعاة ُّللكذبُّ
واالفتاءُّ،والُّسيماُّ والقرآنُّالكرميُّيتوعدُّالكاذبنيُّبأشدُّالوعيدُّ،ويصفُّالكذبُّبأنهُّظلمُّقالُّتعاىل{ُّ:فمنُّأظلمُّممنُّكذبُّعلىُّاهللُّ
وكذبُّبالصدقُّإذُّجاءه}ُّ[الزمر{ُّ ، ُّ ]32:قلُّإنُّالذينُّيفتونُّعلىُّاهلل ُّالكذبُّالُّيفلحون}ُّ[يونسُّ،]41:وكيفُّيكذبون! ُّوقدُّ
اشتهرُّوأعلنُّفيهمُّوتواترُّعنهمُّقولهُّصلىُّاهللُّعليهُّ وسلم"ُّ:منُّكذبُّعلىُّمتعمداُّفليتبوأُّمقعدهُّمنُّالنار"ُّ(ُّ) 4وكيفُّنتصورُّوصفهمُّ
بالكذبُّوعشراتُّمنُّاآلياتُّالقرآنيةُّ،وعشراتُّأخرىُّمنُّاألحاديث ُّالنبويةُّتزكيهمُّوتصفهمُّبالصدقُّ،واإلخالصُّ،والتقوى؟!! ُّ
ُُُُُُُُّّّّّّّّبلُّإنهُّ"ليسُّمنُّالسهل ُّعليناُّأنُّنتصورُّصحابةُّرسولُّاهلل ُّالذينُّفدواُّالرسولُّبأرواحهمُّوأمواهلمُّوهجرواُّيف ُّسبيلُّاإلسالمُّ
أوطاهنمُّوأقرباءهمُّ،وامتزجُّحبُّاهللُّوخوفهُّبدمائهمُّوحلومهمُّ:ليسُّمنُّالسهلُّأنُّنتصورُّهؤالءُّاألصحابُّيقدمونُّعلىُّالكذبُّعلىُّ
حياةُّالرسولُّوبعدهُّ،أهنمُّكانواُّ
ُّ
رسولُّاهللُّصلىُّ اهللُّعليهُّوسلمُّمهماُّكانتُّالدواعي ُّإىلُّذلك ُّ( ُّ …ُّ)3ولقدُّدلناُّتاريخُّالصحابةُّيف ُّ
علىُّخشيةُّمنُّاهللُّوتقىُّمينعهمُّمنُّاالفتاءُّعلىُّاهللُّورسولهُّ،وكانواُّعلىُّحرصُّشديدُّعلىُّالشريعةُّوأحكامهاُّ،والذبُّعنهاُّ،وإبالغهاُّ
إىلُّالناس ُّ،كماُّتلقوهاُّعنُّرسولهُّيتحملونُّيف ُّسبيلُّذلكُّكلُّتضحية ُّوخياصمونُّكلُّأمريُّأوُّخليفةُّأوُّأي ُّرجلُّيرونُّفيهُّاحنرافاُّعنُّ
دينُّاهللُّعزُّوجلُّالُّخيشونُّلوماُّ،والُّموتاُّ،والُّأذىُّ،الُّاضطهاداُّ .
ّّّّّّّنمالجّمنّجراءةّالصحابةّفيّحفظّالشريعة ّوصونها ّعنّالتحريفّ :
ُُُُُُُّّّّّّّ ُّ -8الفاروق ُّعمرُّالذى ُّمهابهُّأعىت ُّاإلمرباطورياتُّوخياف ُّس طوتهُّالعادلة ُّأشجعُّالرجالُّ ،تقفُّيف ُّوجههُّامرأة ُّلتقولُّلهُّ :الُّ،
وذلكُّحنيُّدعا ُّ إىلُّأمرُّرأتُّفيهُّهذهُّاملرأةُّخمالفةُّلتعاليمُّالقرآنُّ،فقدُّخطبُّالناسُّيوماُّفقال"ُّ:أيهاُّالناسُّالُّتغالواُّيف ُّمهورُّالنساءُّ
لوُّكانُّذلكُّمكرمةُّعندُّاهللُّلكانُّأوالكمُّهباُّرسولُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّ.فتتصدىُّلهُّامرأةُّعلىُّمسمعُّمنُّالصحابةُّفتقولُّلهُّ:
"ياُّأمريُّاملؤمنني!ُّكتابُّا هللُّعزُّوجلُّأحقُّأنُّيتبعُّأوُّقولك؟ُّقالُّ:بلُّكتابُّاهللُّعزُّوجلُّ،فماُّذلك؟ُّقالتُّهنيتُّالناسُّآنفاُّأنُّيغالواُّ
يف ُّ صدقُّالنساءُّواهللُّعزُّوجلُّيقولُّيفُُّّكتابهُّالعزيز{ُّ:وءاتيتمُّإحداهنُّقنطاراُّفالُّتأخذوا ُّمنهُّشيئا}ُّ[النساءُّ ]20:فقالُّعمرُّ:كلُّ

ُّ -ُّ8السنةُّومكانتهاُّللدكتورُّالسباعيُّصُُّّ، 25وممنُّذهبُّإىلُّهذاُّالقولُّالدكتور ُّمهامُّسعيد ُّيفُّكتابهُّالفكرُّاملنهجيُّعندُّاحملدثنيُّصُّ ُّ، 58والدكتورُّأبوُّلبابةُّيفُّكتابهُّ
أصولُّعلمُّاحلديث ُّص ُّ، 18-11واألستاذُّأبوُّغدةُّيفُّكتابهُّحملاتُّمنُّتاريخ ُّالسنةُّصُّ ُّ24ُّ -ُّ23وغريهمُّ .
ُّ -ُّ2انظرُّ:أض واءُّعلىُّالسنةُّصُّ ُّ، 45والسنةُّودورهاُّيفُّالفقهُّاجلديد ُّصُّ ُّ، 831وإنذارُّمنُّالسماءُّصُُّّ، 208ُّ،200ودينُّالسلطا نُّصُّ ُّ، 325ُّ، 251وتبصريُّاألمةُّ
حبقيقةُّالسنةُّصُُّّ، 214،421وفجرُّاإلسالمُّصُُّّ، 288ومعاملُّاملدرستني ُّاجمللدُّ ُّ، 435/8والنصُّ واالجتهادُّعبدُّاحلسنيُّشرفُّالدينُّصُّ ُّ، 335وتأمالتُّيفُّاحلديث ُّعندُّ
السنةُّ والشيعةُّزكريا ُّداودُّصُُّّ، 824ودراسات ُّحممديةُّترمجةُّاألستاذُّالصديقُّبشريُّنقالُّعنُّجملةُّكليةُّالدعوةُّبليبيا ُّالعددُُّّ 80صُّ . 531
 ُّ -ُّ3قارنُّباإلسالمُّعلىُّمفتقُّالطرقُّلألستاذُّحممدُّأسدُّصُُّّ، 14وراجع ُّالشربيين ُّيفُّكتاباتُّأعداءُّاإلسالمُّومناقشتهاُّ والسباعيُّيفُّالسنةُّ ومكانتهاُّ .
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أحدُّأفقهُّمنُّعمرُّ،مرتنيُّأوُّثالثاُّمثُّرجعُّإىلُّاملنربُّفقالُّللناسُّ:إن ُّهنيتكمُّأنُّتغالواُّيفُّ صدقُّالنساءُّأالُّفليفعلُُّّكلُّرجلُّيفُّمالهُّماُّ
بداُّلهُّ( ُّ )8
ُُُُُُُّّّّّّّ ُّ-2ويذهبُّأبوُّبكرُّرضيُّاهللُّعنهُّإىلُّحماربةُّاملمتنعنيُّعنُّأداءُّالزكاةُّفيعارضهُّعمرُّطاملاُّأنُّنصاُّنبوياُّمينعُّدماءُّمنُّيشهدُّأنُّ
الُّإلهُّإالُّاهللُّوأنُّحممداُّرسولُّاهلل ُّوهوُّقوله" ُّ أمرتُّأنُّأقاتلُّالناسُّحىتُّيقولواُّ:الُّإلهُّإالُّاهللُّ،فمنُّقالُّالُّإلهُّإالُّاهللُّ،فقدُّعصمُّ
مىنُّمالهُّونفسه ُّإالُّحبقه ُّوحسابهُّعلى ُّاهلل"ُّ،فقال ُّأبوُّبكرُّ :واهللُّألقاتلن ُّمنُّفرق ُّبنيُّالصالة ُّوالزكاةُّ،فإن ُّالزكاةُّحق ُّاملالُّواهلل ُّلوُّ
منعونُّعقاالُّكانواُّيؤدونهُّإىلُّرسولُّ اهلل ُّ،لقاتلتهمُّعلىُّمنعهُّفقالُّعمرُّبنُّاخلطابُّ:فوُّ اهللُّماُّهوُّإالُّأنُّرأيتُّاهللُّعزُّوجلُّقدُّشرحُّ
صدرُّأىبُّبكرُّللقتال ُّفعرفتُّأنهُّحق"ُّ( ُّ .ُّ)2
ذاكُّلكُّ:إنُّاهللُّعزُّوجلُّيقولُّ
ُّ
ُُُُُُُّّّّّّّ -ُّ3وعليُّبنُّأىبُّطالبُّيعارضُّعمرُّيف ُّمهُّ هُّبرجمُّامرأةُّولدتُّلستةُّأشهرُّ،فقا لُّلهُّعليُّ:ليسُّ
يفُُّّكتابهُّ{ومحلهُّوفصالهُّثالثونُّشهرا}ُّ[األحقافُّ ]85:فقدُّيكونُّيف ُّ البطنُّستةُّأشهرُّ،والرضاعُّأربعةُّوعشرينُّشهراُّفذلكُّمتامُّماُّ
قالُّاهللُّ:ثالثونُّشهراُّ،فخلى ُّعنهاُّعمر"ُّ( ُّ .ُّ)3
أبوُّسعيدُّاخلدري ُّ ينكرُّعلىُّمروانُّمنُّاحلكمُّواىلُّاملدينةُّتقدميُّاخلطبةُّعلىُّصالةُّالعيدُّمبيناُّأنهُّعملُّخمال فُّللسنةُّالنبويةُّ
ُّ
ُُُُُُُُّّّّّّّّ-4و
( ُّ .ُّ)4
ُُُُُُُّّّّّّّ-5وهاُّهوُّابنُّعمر ُّكماُّيروىُّلناُّالذهيب ُّيف ُّ"تذكرةُّاحلفاظ"ُّيقوم ُّواحلجاج ُّخيطبُّفيقولُّ:أي ُّ ابنُّعمرُّمتكلماُّعنُّاحلجاجُّ:
عدوُّاهللُّاستحلُّحرمُّاهللُّوخربُّبيتُّاهللُّوقتل ُّأولياءُّاهللُّ ،وروىُّالذهيبُّ أنُّاحلجاجُّخطبُّفقالُّ:إنُّابنُّالزبريُّبدلُّكالمُّاهللُّ،فقالُّ
ابنُّعمرُّ:كذبتُّملُّيكنُّابنُّالزبريُّيستطيعُّأنُّيبدلُّكالمُّاهللُّوالُّأنتُّ،قالُّاحلجاجُّ:إنكُّشيخُّقدُّخرفتُّاقعد ُّقالُّ ابنُّعمرُّ:أماُّ
إنكُّلوُّعدتُّعدت)ُّ( ُّ .ُّ)5
ُُُُُُُّّّّّّّ مثل ُّهذه ُّاألخبارُّ ،ومئات ُّأمثاهلا ُّقد ُّاستفاضت ُّهباُُّّكتب ُّالتاريخُّ ،وهي ُّتدل ُّداللة ُّقاطعة ُّعلى ُّما ُّكان ُّعليه ُّالصحابة ُّمنُّ
الشجاعةُّ،واألمانةُّ،واجلرأةُّيف ُّ احلقُّ،والتفان ُّيفُّ الدفاعُّعنهُّ،حبيثُّيستحيلُّأنُّيكذبواُّعلىُّرسولُّاهللُّ اتباعاُّهلوىُّأوُّرغبةُّيف ُّدنياُّ،إذُّ
الُّيكذبُّإالُّاجلبانُّ،كماُّيستحيلُّعليهمُّأنُّيسكنواُّعمنُّيكذبُّعلىُّرسولُّاهللُّوهمُّالذينُّالُّيسكتونُّعنُّاجتهادُّخاطئُّيذهبُّ
إليهُّبعضهمُّبعدُّفكر ُّ وإمعانُّنظرُّ.وهذاُّغايةُّماُّيكونُّبينهمُّمنُّخالفُّفقهىُّالُّيتعدىُّاختالفُّوجهاتُّالنظرُّيف ُّأمرُّديين ُّوكلُّ
منهمُّيطلبُّاحلقُّوينشدهُّ( ُّ .)4
ُّمنُّوهم ُّالكالمُّ،
ُُُُُُُّّّّّّّ وماُّيرد ُّمنُّألفاظ ُّالتكذيبُّعلى ُّألسنةُّبعضهمُّ ،فإمناُّهو ُّختطئةُّبعضهم ُّلبعضُّ،وبيان ُّماُّوقع ُّفيهُّبعضهم ُّ
أحاديثُّكثريةُّمبعىنُّاخلطأُّ،
ُّ
والكذبُّهبذاُّاملعىنُّالُّ يعصمُّمنهُّأحدُّ،الُّمنُّالصحابةُّ،والُّممنُّدوهنمُّ،وقدُّجاءتُّكلمةُّ" الكذب"ُّيف ُّ
منُّذلكُّ:قولُّالنيب" ُّ :كذبُّمنُّقالُّذلك"ُّ( ُّ)2يف ُّ الردُّعلىُّمنُّظنُّأنُّعامرُّبنُّاألكوع"ُّ:قتلُّنفسهُّيفُّغزوةُّخيربُّحيثُّأصابهُّ
ُّ -ُّ8أخرجهُّسعيد ُّبنُّمنصورُّىفُّسننهُّبابُّماُّجاءُّىفُّالصداقُُّّ 842ُّ، 844/ 8رقم ُّ ُّ511وأخرجه ُّأبوُّيعلىُّيفُّمسنده ُّوفيهُّ"كلُّالناسُّأفقهُّمنُّعمر"ُّ،قالُّاهليثمىُّىفُّ
جممعُّالزوائدُُّّ: 214/ 4فيهُّجمالدُّبنُّسعيدُّوفيهُّضعفُّوقدُّ وثقُّ .
 ُّ -ُّ2أخرجهُّالبخارى ُّ(بشرحُّفتح ُّالبارى)ُّكتابُّاستتابة ُّاملرتدينُّ ،بابُّقتلُّمنُّأىبُّقبولُّالفرائضُُّّ 211/82رقمُُّّ، 4124ومسلمُّ(بشرحُّالنووى)ُّكت ابُّاإلميانُّ،بابُّاألمرُّ
بقتالُّالناسُّحىتُّيق ول واُّالُّإلهُّإالُّاهللُّحممدُّرسولُّاهللُُّّ 232/8رقمُّ ُّ، 32واللفظُّلهُّ .
ُّ -ُّ3أخرجهُّسعيد ُّبنُّمنصورُّىفُّسننهُّ،بابُّاملرأة ُّتلدُّلستةُّأشهرُُّّ44/2رقمُُّّ .2024
 ُّ -ُّ4قصةُّاحلديثُّأخرجها ُّ(بشرحُّفتحُّالبارى) ُّكتابُّالعيدينُّ،بابُّاخلروجُّإىلُّاملصلىُّبغريُّمنربُُّّ 520/ 2رقمُُّّ، 154ومسلمُّ(بشرحُّالنووى)ُّكتابُّاإلميانُّ،بابُّبيانُّكونُّ
النهىُّعنُّاملنكر ُّمنُّاإلميانُُّّ214/8رقمى ُّ ُّ، 21ُّ، 21وانظرُّ:إنكارُّكعبُّبنُّعجرةُّرضيُّاهللُّعنهُّعلىُّعبدُّالرمحنُّابنُّأمُّاحلكمُّخطبته ُّيومُّاجلمعةُّقاعداُّقائال"ُّ:انظرواُّإىلُّ
هذاُّاخلبيث ُّخيطبُّقاعداُّوقالُّاهللُّتعاىل  "ُّ:وإذاُّرأ واُّجتارةُّأوُّهل واُّانفض واُّإليهاُّ وتركوكُّقائما"ُّأُّ.هـُّ.اآليةُّ ُّ88منُّسورةُّاجلمعة ُّ،واحلديثُّأخرجه ُّمسلمُّ(بشرحُّالنووى)ُّكتابُّ
اجلمعةُّبابُّق ولهُّتعاىل "ُّ:وإذاُّرأ واُّجتارةُّأوُّهل واُّانفض واُّإليهاُّ وتركوكُّقائما"ُُّّ 484/3رقمُُّّ .144
ُّ -ُّ5تذكرة ُّاحلفاظُُّّ . 31ُّ،32/8
ُّ -ُّ4السنةُّومكانتهاُّىفُّالتشريع ُّللدكتورُّالسباعىُّصُُّّ21ُّ -ُّ24بتصرفُّ .
ُّ -ُّ2أخرجهُّمسلمُّ(بشرحُّالنووى)ُّكتابُّاجلهادُّ والسريُّ،بابُّغزوةُّخيربُُّّ 404/4رقمُّ ُّ، 8102وبابُّغزوةُّذىُّقررُّوغريهاُُّّ481/4رقم ُُّّ .8102
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سيفهُّ،وهوُّيبارزُّ"مرحبا" ُّملكُّاليهودُّوقوله"ُّ:كذب ُّأبوُّالسنابلُّ،ليسُّكماُّقالُّ ،قدُّحللتُّفانكحي"ُّ.وذلك ُّيف ُّ الردُّعلى ُّأىبُّ
السنابل ُّ الذي ُّ قال ُّلسبيعة ُّبنتُّاحلارث ُّ ،وقد ُّوضعت ُّمحلهاُّبعد ُّوفاة ُّزوجها ُّبأيامُّ:إنك ُّال ُّحتلني ُّحىتُّمتكثي ُّأربعة ُّأشهر ُّوعشراُّ.
فذكرتُّذلكُّلرسولُّاهللُّفقال" ُّ :كذبُّأبوُّالسنابلُّ،ليسُّكماُّقال"( ُّ .)8
ُُُُُُّّّّّّوعلىُّحنوُّهذ اُّاالستعمالُّلكلمةُّ"كذب"ُّجاءُّاستعمالُّالصحابةُّهلاُّ،كقولُّابنُّعباسُّعنُّنوفُّالبكايل"ُّ:كذبُّنوف"ُّعندماُّ
قالُّصاحبُّاخلضرُّليسُّموسىُّبىنُّإسرائيلُّ،وإمناُّموسىُّآخرُّ ونوفُّمنُّالصاحلنيُّالعبادُّ،ومقصودُّابنُّعباسُّ:اخطأُّنوفُّ( ُّ،)2ومنهُّ
قولُّعبادةُّبنُّالصامت"ُّ:كذبُّأبوُّحممد"ُّحيثُّقال"ُّ:ال وترُّواجب"ُّومنهُّقولُّعائشةُّملاُّبلغهاُّأنُّأباُّهريرةُّحيدثُّبأنهُّ"ال ُّشؤمُّإالُّ
يفُّ ثالث"ُّقالت"ُّ:كذبُّوالذىُّأنزلُّعلىُّأىبُّالقاسمُّمنُّيقول"ُّ:الُّشؤمُّإالُّيفُّثالث ُّمثُّذكرتُّاحلديث"ُّ( "ُّ.ُّ)3واستمعُّالزبريُّبنُّ
العوام ُّ،إىلُّأىبُّهريرةُّحيدثُّ،فجعلُّيقولُّكلماُّمسعُّحديثاُّ:كذبُّ… ُّصدقُّ…ُُّّكذبُّ،فسأله ُّعروةُّابنهُّ:ياُّأبتُّماُّقولكُّ:صدق ُُّّ،
كذبُّ.قالُّ:ياُّبىنُّ :أماُّأنُّيكونُّمسع ُّهذهُّاألحاديثُّمنُّرسول ُّاهلل ُّ،فالُّشكُّفيهُّ ،ولكنُّمنهاُّماُّيضعه ُّعلىُّمواضعهُّ،ومنها ُّماُّ
وضعهُّعلىُّغريُّمواضعه" ُّ(  ُّ،)4فعائشةُّوالزبري ُّالُّيريدانُّبقوهلماُّكذبُّأي ُّ اختلقُّحاشاهمُّمن ُّذلكُّوإمناُّاملراد ُّاخطأُّيف ُّفهم ُّبعضُّ
األحاديثُّووضعهاُّيف ُّ غريُّحملُّاالستشهادُّهباُّ،كماُّصرحُّالزبريُّبنُّالعوامُّرضيُّاهللُّعنهُّ،فعدالةُّأىبُّهريرةُّبنيُّالصحابةُّأعظمُّمنُّأنُّ
متسُّجبرحُّ،وماُّامهمُّبهُّكذباُّمنُّأعداءُّاإلسالمُّتصدىُّللردُّعليهُّرهطُّمنُّعلماء ُّاإلسالمُّ( ُّ .ُّ)5
ُُُُُُّّّّّّ فهذاُّكله ُّمنُّالكذب ُّاخلطأُّ،ومعناه ُّ"ا خطأُّقائل ُّذلك"ُّ.ومسىُّكذباُّ،ألنه ُّيشبهه؛ُّألنه ُّضدُّالصوابُّ،كما ُّأنُّالكذب ُّضدُّ
الصدقُّ،وإنُّافتقاُّمنُّحيثُّالنيةُّوالقصدُّ( ُّ)4وماُّاستدركُّبهُّبعضُّالصحابةُّبعضاُّيفُّ الروايةُّالُّيعدُّك ذباُّ،كيفُّالُّوالصحابةُّيتفاوتونُّ
يف ُّ روايتهم ُّعنُّالنيب ُّبنيُّمكثر ُّومقلُّ،حيضر ُّبعضهمُّجملسا ُّللرسولُّصلى ُّاهللُّعليه ُّوسلمُّيغيب ُّعنهُّآخرونُّ ،فينفرد ُّ احلاضرون ُّمبا ُّملُّ
يسمعهُّاملتخلفونُّ،حىتُّيبلغواُّبهُّفيماُّبعدُّ.ومنُّهذاُّالقبيلُّكتابُّ"اإلجابةُّإليرادُّماُّاستدركتهُّعائشةُّعلىُّالصحابة"ُّلإلمامُّبدرُّالدينُّ
الزركشيُُّّكماُّوقعُّجلماعةُّمنُّالصحابةُّغريهاُّ،استدركواُّعلىُّمثيلهمُّ،ونفواُّماُّرواهُّوخ طأوهُّفيهُّ،ويدلُّعلىُّماُّسبقُّماُّرواهُّاحلاكمُّعنُّ
الرباءُّبنُّعازبُّرضيُّاهللُّعن ه"ُّ:ليسُّكلناُّكانُّيسمعُّحديثُّالنيبُّ، كانتُّلناُّضيعةُّوأشغالُّ،ولكنُّكانُّالناسُّملُّيكونواُّيكذبونُّ
فيحدثُّالشاهدُّالغائب"ُّ .
ُُُُُُّّّّّّوعنُّالقاسمُّبنُّحممد ُّ قال"ُّ:ملاُّبلغُّعائشةُّقولُّعمروُّبنُّعمرُّمرفوعاُّ:إنُّامليتُّيعذبُّببكاءُّأهلهُّعليهُّقالتُّإنكمُّلتحدثونُّ
نُّغريُّكاذبني ُّوالُّمكذبنيُّولكنُّالسمعُّخيطئُّ( ُّ،ُّ)2وىفُّروايةُّقالت"ُّ:يغفرُّاهللُّألىبُّعبدُّالرمحنُّ،أماُّإنهُّملُّيكذبُّ،ولكنهُّنسى ُّ
أوُّاخطأُّ،إمناُّمرُّ ُّ رسولُّاهللُّعلىُّيهوديةُّتبكىُّعليهاُّفقالُّ:إ هنمُّليبكونُّعليهاُّ،وإهنا ُّلتعذبُّيف ُّقربها"ُّ( ُّ،ُّ )1كلُّذلكُّوغريه ُّالكثريُّ،
يدلُّعلىُّثقةُّالصحابةُّبعضهمُّببعضُّ،ثقةُّالُّيشوهباُّشكُّوالُّريبةُّ،ملاُّيؤمنونُّبهُّمنُّتدينهمُّبالصدقُّ،وأنهُّعندهمُّرأسُّالفضائلُّ،
وبهُّقامُّاإلسالمُّ،وسادُّأولئكُّالصفوةُّاملختارةُّمنُّأهلهُّاألولنيُّوصدقتُّعائشةُّماُّكانُّخلقُّأبغضُّإىلُّأصحابُّرسولُّاهللُّصلىُّاهللُّ
عليهُّوسلمُّمنُّالكذبُّ(ُّ .ُّ)4
 ُّ -ُّ8أخرجهُّسعيد ُّبنُّمنصورُّىفُّسننه ُّكتابُّالطالقُّ،بابُّىفُّعدةُّاحلاملُّاملتوىفُّعنهاُّزوجهاُُّّ350/8رقمى ُُّّ .8501ُّ، 8504
 ُّ -ُّ2انظرُّ:الفكرُّاملنهجي ُّعندُّاحملدثني ُّللدكتورُّمهامُّعبدُّالرحيم ُّصُُّّ . 52
ُّ -ُّ3أخرجهُّأبوُّداودُّكتابُّالصالةُّ،بابُّفيمنُّملُّي وترُُّّ 42/2رقمُّ ُّ، 8420والنسائيُّيفُّسننهُّكتابُّالصالةُّ،بابُّاحملافظةُّعلىُّالصل واتُّاخلمسُّ واحملافظةُّعليهاُُّّ 230/ 8
رقمُّ ُّ، 448واملوطأُّكتابُّصالةُّالليلُّ،بابُّاألمرُّبال وتر ُُّّ820/8رقمُُّّ .83
ُّ -ُّ4البدايةُّ والنهايةُّالبنُّكثريُّ ُّ، 882ُّ/ 1وانظرُّ:ت وثيقُّالسنةُّيفُّالقرنُّالثانُّاهلجريُّللدكتورُّرفعتُّفوزىُّصُُّّ . 34
 ُّ -ُّ5انظرُّبعضُّمنُّتصدى ُّللدفاعُّعنهُّىفُّ"مبحثُّأبوُّهريرة ُّرا ويةُّاإلسالمُّرغمُّآنفُّاحلاقدين"ُّصُّ 431
ُّ -ُّ4انظرُّ:لسانُّالعربُّ ُّ، 204/8وانظرُّ:فتح ُّالبارى ُّ ُّ، 242/ 8واملكانةُّالعلميةُّلعبدُّالرزاقُّالصنعاىنُّىفُّاحلديث ُّالنبوىُّلفضيلةُّاألستاذُّالدكتور ُّإمساعيلُّالدفتار ُّمبحثُّ
(مراجعةُّالصحابةُّبعضهمُّلبعضُّىفُّضبطُّماُّيروونهُّالُّتعىنُّاالمهام)ُُّّ .215/8
ُّ -ُّ2أخرجهُّمسلمُّ(بشرحُّالنووى)ُّكتابُّاجلنائزُّ،بابُّامليتُّيعذبُّببكاء ُّأهلهُّعليه508/3رقمُّ 121
-ُّ1أخرجه ُّمسلمُّىفُّاملوضعُّالسابقُُّّ 503/ 3رقمُّ ُّ، 132وانظرُّ:فتح ُّالبارى ُُّّ814/3حيث ُّنقلُّعنُّالقرطىبُّق وله"ُّ:إنكارُّعائشةُّذلكُّوحكمهاُّعلىُّالراوىُّبالتخطئة ُّأوُّ
النسيانُّأوُّعلىُّأنهُّمسعُّبعضاُّ وملُّيسمعُّبعضاُّبعيدُّ،ألنُّالرواةُّهلذاُّاملعىنُّمنُّالصحاب ةُّكثريونُّوهمُّجازمونُّفالُّوجهُّللنفىُُّّ .

359

السنّـ ـ ـةّالنبـ ـ ـويةّوحيّرب ـ ـ ـانيّ،منـ ـ ـاقشةّلدعاوىّأع ـ ـ ـداءّالس ـ ـ ـنـةّال ـ ـنـ ـبـويـةّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّإعدادّ:محـ ـ ـ ـ ـ ــمدّأحم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدّص ـ ـ ـ ــبرة

ُُُُُُُّّّّّّّ وعلىُّهذاُّ:فإذاُّوردُّعلىُّلسانُّأحدُّمنُّالصحابةُّنفىُّماُّرواهُّنظريهُّ،أوُّقولهُّيفُّمثيلهُّ:كذبُّفالن ُّ،أوُّحنوُّهذاُّمنُّالعباراتُّ،
فاملرادُّبهُّأنهُّأخطأُّأوُّنسى؛ُّألنُّالكذبُّعندُّأهلُّالسنةُّهوُّاإلخبارُّعنُّالشيءُّ خبالفُّماُّهوُّعليهُّعمداُّأوُّنسياناُّأوُّخطأُّ ،ولكنُّ
8
)ُُّّ.قالُّاإلمامُّالنوويُّبعدُّتعريفهُّللكذبُّ
ُّ
اإلمثُّخيتصُّبالعامدُّ،كماُّجاءُّيفُّ احلديث"ُّ:منُّكذبُّعلىُّمتعمداُّفليتبوأُّمقعدهُّم نُّالنار"ُّ(

عندُّأهلُّالسنة"ُّ:وقالتُّاملعتزلةُّ ،شرطةُّالعمديةُّودليلُّخطابُّهذه ُّاألحاديثُّلناُّ،فإنُّقيدهُّعليه ُّالسالمُّبالعمدُّ،لكونهُّقد ُّيكونُّ
ع مداُّ،وقدُّيكونُّسهواُّ،معُّأنُّاإلمجاعُّوالنصوصُّاملشهورةُّيف ُّ الكتابُّوالسنةُّمتوافقةُّمتظاهرةُّعلىُّأنهُّالُّإمثُّعلىُّالناسي ُّوالغالطُّ،
فلوُّأطلق ُّ الكذبُّلتوهمُّأنهُّيأمثُّالناسي ُّ أيضاُّفقيدهُّوأماُّالرواياتُّاملطلقةُّ،فمحمولةُّعلىُّاملقيدةُّبالعمدُّ( ُّ ُّ)2
ّّّّّّّالردّعلىّزعمّأعداءّالسنة ّالمطهرةّبأنّلفظهّ"متعمدا"ّفيّحديثّ"منّكذبّعلى"ّمختلفةّ :
اُّهباُّ،وضعُّاحلديثُّعلىُّرسولُّاهللُّحسبةُّمنُّغريُّعمدُّ،
ُّ
ُُُُُُُّّّّّّّ زعمُّأعداءُّالسنةُّبأنُّلفظةُّ"متعمدا"ُّخمتلقةُّ،وأدرجهاُّالعلماءُّليسوغو
كماُّكانُّيفعلُّالصاحلونُّمنُّاملؤمننيُّويقولونُّ"حننُّنكذبُّلهُّالُّعليه"ُّأوُّيتكئُّعليهاُّالرواةُّفيماُّيروونهُّعنُّغريهمُّعلى ُّسبيلُّاخلطأُّ
ُّ
أكثرُّرواياتهُّ
ألنُّ"لفظةُّمتعمدا"ُّأخرجهاُّالبخاريُّيفُّصحيحهُّيفُّ ُّ
ُّ
ُّ،أوُّالوهمُّأوُّسوءُّالفهمُّ…ُّإخل"ُّ( ُّ،)3نقولُّ:هذاُّالزعمُّكلهُّهراءُّ
( ،ُّ)4واتفقُّمعهُّاإلمامُّمسلمُّيفُّخترجيهاُّيفُّصحيحهُّ( ُّ،)5وأفاضُّاحلافظُّابنُّحجرُّيفُّبيانُّثبومهاُّ( ُّ،ُّ)4ورغمُّذلكُّيكذبُّحممودُّأبوُّ
يةُّبذكرهُّللبخاري ُّوابنُّحجر ُّضم نُّمنُّالُّيثبتونُّهذهُّالزيادة ُّ( ُّ )2
ُّ
ر
شهبةُّ:والُّأحدُّيدريُُّّكيفُّجيتمعُّالوضعُّحسبةُّمعُّعدمُّالتعمد؟ُّإنُّمعىنُّاحلسبةُّأنُّيقصدُّالواضعُّ
ُّ
ُُُُُُُّّّّّّّيقولُّالدكتورُّحممدُّأبو ُّ
ُّوجهُّاهللُّ،وثوابهُّ،وخدمةُّالشريعةُّعلىُّحسبُّزعمهُّبالتغيبُّيف ُّفعلُّاخلريُّوالفضائلُّ،وهمُّقومُّمنُّجهلةُّالصوفيةُّ،والكراميةُّ،جوزواُّ
الوضعُّيف ُّ التغيبُّوالتهيبُّ،ورمباُّمتسكواُّبقولهُّتعاىل{ُّ:فمنُّأظلمُّممنُّافتىُّعلىُّاهللُّكذباُّليضلُّالناسُّبغريُّعلم}ُّ[ األنعامُّ]844:
وقوله"منُّكذبُّعليُّليضلُّبهُّالناس" ُّ،فكيفُّجيامعُّقصدُّالوضعُّ،عدمُّالتعمد؟!ُّوتفسريُّاحلسبةُّبأهناُّعنُّغريُّعمدُّغريُّمقبولُّوالُّ
مثُّإنُّرفعُّإمثُّاخلطأُّأوُّالسهوُّليسُّهبذهُّالكلمةُّ،وإمناُّثبتُّبأدلةُّأخرىُّ،وقدُّتقررُّيفُّ الشريعةُّأنهُّالُّإمثُّعلىُّاملخطئُّوالناسيُّ،
ُّ
مسلمُُّّ،
تبُّوعيداُّشديداُّ
ماُّملُّيكنُّبتقصريُّمنهُّفذكرُّالكلمةُّالُّيفيدُّهؤالءُّالرواةُّشيئا ُّماُّدامُّهذاُّأمراُّمقرراُّ،والسرُّيفُّذكرهاُّأنُّاحلديثُّملاُّر ُّ
علىُّالكاذبُّ،واملخطئُّ،والساهيُّ،والناسيُّ،الُّإمث ُّعليهمُّ،كانُّمنُّالدقةُّواحليطة ُّيف ُّ التعبريُّالتقييدُّبالعمدُّ،وذلكُّلرفعُّتوهم ُّاإلمثُّ
ُّ،وهوُّماُّنقلهُّاإلمامُّالنووي ُّعنُّمذهبُّأهلُّالسنةُّواملعتزلةُّأيضاُّ .
ُّ
علىُّاملخطئُّوالغالطُّوالناسي
ُُُُُُّّّّّّعلىُّأن ُّأئمةُّاحلديث ُّوإن ُّقالواُّبرفع ُّاإلمثُّعن ُّاملخطئُّ ،والناسي ُّ،والغالطُّ ،فقدُّجعلوا ُّما ُّأحلقُّباحلديث ُّغلطاُّ،أو ُّسهواُّ ،أوُّ
ُّباملوضوعُّيفُُّّكونهُّكذباُّيف ُّنسبتهُّإىل ُّالرسول ُّ،وال ُّحتلُّروايته ُّإالُّمقرونا ُّببيانُّأمرهُّ ،وإىلُّهذا ُّذهب ُّاألئمةُّ،
خطأُّ،من ُّقبيلُّالشبيه ُّ
ُّ،وغريهمُّ،وقدُّاعتربهُّبعضُّأئمةُّاجلرحُّكابنُّمعنيُّ،وابنُّأىبُّحامت ُّمنُّقبيلُّاملوضوعُّاملختلقُّ،وذهبُّ
العراقي ُّ
اخلليلي ُّ،وابنُّالصالحُّ،و ُّ
بعضُّاألئمةُّإىلُّأنهُّمنُّقبيلُّاملدرجُّ،ومهماُّيكنُّمنُّشيءُّفقدُّجعلواُّهذاُّالنوعُّمنُّالغلطُّأوُّالوهمُّمماُّيطعنُّيفُّعدالةُّالر ُّاوي ُّوضبطهُّ
( ُّ )1

ُّ -ُّ8سبقُّخترجيهُّ وانظرُّ:حملاتُّمنُّتاريخ ُّالسنةُّلألستاذُّعبدُّالفتاحُّأبوُّغدةُّصُُّّ .23
ُّ -ُّ2املنهاجُّشرحُّمسلمُّللنووىُُّّ . 804/8
ُّبقوهلمُّنيازى ُّعزُّالدينُّىفُّكتابيهُّإنذارُّمنُّالسماءُّصُُّّ، 200
ُّ
ُّ -ُّ3انظرُّ:أض واءُّعلىُّالسنةُّصُّ ُّ، 40وتابعهُّمجالُّالبناُّىفُّكتابةُّالسنةُّودورهاُّىفُّالفقهُّاجلديدُّص ُّ 831وقال
ُّ، 208ودينُّالسلطا نُّصُّ ُّ، 325ُّ، 251ُّ، 243ُّ،820وانظرُّ:تبصريُّاألمةُّحبقيقةُّالسنةُّصُُّّ .214
 ُّ -ُّ4البخارى ُّ(بشرحُّفتحُّالبارى) ُّكتابُّالعلمُّ،بابُّإمثُّمنُّكذبُّعلىُّالنىبُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُُّّ 244ُّ،243/8رقمى ُُّّ .880ُّ،801
ُّ -ُّ5انظرُّ:مسلمُّ(بشرحُّ النووى)ُّاملقدمةُّ،بابُّتغليظُّالكذبُّعلىُّرسولُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم800،808رقمىُّ 3،4
ُّ -ُّ4فتحُّالبارى ُُّّ 242/8رقمىُُّّ .880ُّ،801
ُّ -ُّ2أض واءُّعلىُّالسنةُّصُُّّ42هامشُّ .
األداءُّوصورُّمنُّذلكُّالتساهلُّىفُّ:فتحُّاملغيثُّللسخاوىُّ
ُّ
ُّ -ُّ1دفاعُّعنُّالسنةُّللدكتورُّحممدُّأبوُّشهبةُّصُّ 53ُّ،52بتصرف ُّ،وانظرُّ:ردُّاألئمةُّللراوىُّاملتساهلُّىفُّالتحملُّ و
 ُّ، 311-315/8وتدريب ُّالراوىُّ ُّ، 211،340/ 8وتوضيحُّاألفكارُُّّ .251ُّ -ُّ255/2
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ُُُُُُّّّّّّفأينُّهذاُّالذي ُّيقررهُّاجلهابذةُّمنُّ احملدثنيُّمماُّيزعمهُّ األفاكونُّأمثالُّحممودُّأبوُّريةُّ،يف ُّ قولهُّكلمةُّ"متعمدا"ُّ"يتكئ ُّعليهاُّالرواةُّ
"ُّ:والُّيتومهنُّأحدُّأنُّكلمةُّ
ُّ
فيماُّيروونهُّعنُّغريهمُّعلىُّسبيلُّاخلطأُّ،أوُّالوهمُّأوُّسوءُّالفهمُّ…ُّإخل"؟!!ُّيقولُّالشيخُّاملعلمي ُّ اليمان
"متعمدا"ُّخترجُّمنُّحدثُّجازماُّوهوُّشاكُّ،كالُّفإنُّ هذاُّمتعمدُّباإلمجاعُّ،والُّنعلمُّأحداُّمنُّالناسُّحىتُّمنُّأهلُّاجلهلُّوالضاللةُّزعمُّ
أنُّكلمةُّ"متعمدا"ُّخترجُّهذاُّ،وإمناُّوجدُّمنُّأهلُّاجلهلُّوالضاللُّمنُّتشبثُّبكلمةُّ"علي "ُّفقالُّ:حننُّنكذبُّلهُّالُّعليهُّ.فلوُّشككُّ
حممودُّأبوُّريهُّ،ومنُّقالُّبقولهُّ،يفُُّّكلمةُّ"علي"ُّلكانُّأقربُّ( ُّ .ُّ)8

جهودّحملةّ اإلسالمّمنّالصحابةّوالتابعينّفمنّبعدهمّمنّأئمةّالمسلمينّفيّ مقاومةّحركةّالوضعّفيّال سنةّالنبوية ّ
ُُُُّّّّللوضعُّيف ُّ احلديث ُّأسبابهُّاليت ُّ فصلهاُّعلماء ُّاملسلمنيُّقدميا ُّوحديثاُّ( ُّ ،ُّ)2والذىُّيهمنا ُّهناُّهو ُّبيانُّجهود ُّمحلةُّاإلسالمُّ ،ورواةُّ
السنةُّمنُّالصحابةُّوالتابعنيُّفمنُّبعدهمُّيفُّمقاومةُّتلكُّاألسبابُّوأصحاهباُّ( ُّ،ُّ)3وبيانُّزيفُّأعداءُّالسنةُّبأنُّالفنتُّاليت ُّوقعتُّبنيُّ
املسلمنيُّكانتُّضرراُّكبرياُّعلىُّالسنةُّحىتُّاختلطُّاملوضوعُّبالصحيحُّمنهاُّ،وأصبحتُّغريُّمميزةُّمماُّيضعفُّالثقةُّحبجيةُّالسنةُّ،وكذلكُّ
الفسقةُّمنُّالوضاعنيُّ،كانواُّمنُّعلماءُّاملسلمنيُّاألثباتُّ،وأنُّامللوكُّواألمراءُّاستغلوهمُّيف ُّوضعُّ
ُّ
بيانُّإفكهمُّبأنُّالكذابنيُّ،واجلهلةُّ،و
ماُّيوافقُّرغبامهمُّويثبتُّملكهمُّ .
ُُُُُُّّّّّّيقولُّالدكتورُّمهام ُّسعيد"ُّ:مما ُّ ال ُّشكُّفيه ُّأنُّفتناُّكثريةُّوقعت ُّيف ُّعصرُّالصحابة ُّأوهلاُّمقتل ُّعمرُّ،مثُّمقتل ُّعثمانُّ ،مث ُّالفتنةُّ
الكربىُّبنيُّعلىُّومعاويةُّولقدُّاستهدفتُّهذهُّالفنتُّاإلسالمُّيفُّ أصولهُّوفروعهُّ،وأرادُّموقدوهاُّأنُّيفسدواُّعلىُّاملسلمنيُّأمورُّدينهمُّ،
ُّ
يبُّفيهُّأنُّالفتنةُّذاتُّأثرُّسلىبُّ،ولكنهاُّيفُّ الوقتُّنفسهُّكانتُّسبباُّيف ُّبناءُّاملنهجُّاالسالميُّ،ليسُّفقطُّيف ُّ احلديثُّوحدهُّ،
ُّ
ومماُّالُّر
أصولهُّ.وىفُّاحلقيقةُّإذاُّكانُّاملسلمونُّقدُّأضاعواُّدولتهمُّمنُّخاللُّالفتنةُّ،فقدُّوجدواُّاملنهجُّمنُّخاللُّالفتنةُّ
ُّ
بلُّيفُّ العقيدةُّوالفقهُّ،و
وأثرُّالفتنةُّيف ُّ بناءُّاملنهجُّأمرُّالبدُّأنُّنلتفتُّإليهُّ،وماُّظهرُّاجلرحُّوالتعديلُّ،وطلبُّاإلسنادُّوسائرُّعلومُّاحلديثُّإالُّمنُّخاللُّوجودُّ
الفتنةُّ،متاماُّكماُّظهرُّعلمُّالنحوُّم نُّخاللُّوجودُّاللحنُّيف ُّ اللغةُّ( ُّ،)4فإذاُّكانتُّتلكُّالفنتُّذاتُّأثرُّسليب ُّعلىُّالسنةُّالنبويةُّ،فإهناُُّّ
بناءُّأقوىُّالطرقُّالعلميةُّللنقدُّوالتمحيصُّ،ليسُّيفُّ احلديثُّفقطُّبلُّيفُّسائر ُّالعلومُّاإلسالميةُّ .
ُّ
كانتُّيف ُّ الوقتُّنفسهُّسبباُّيف ُّ
ُُُُُُّّّّّّولعلُّبروزُّالفتنةُّيف ُّذلكُّالعصرُّ املبكرُّ،والصحابةُّمتوافرونُّكانُّيفُّغايةُّالفائدةُّبالنسبةُّللسنةُّالنبويةُّ.وك مُّستكونُّاملشكلةُّكبريةُّ
إنُّحدوثُّالفنتُّأفادُّالسنةُّاملطهرةُّفائدةُّكبريةُّ،وميكنُّأنُّنقارنُّ
ُّ
لوُّأنُّهذهُّالفنتُّوقعتُّبعدُّانتهاءُّعصرُّالصحابةُّرضيُّاهللُّعنهمُّ ،
هذاُّاألثرُّاإلجيايب ُّ بأثرُّاللحنُّعلىُّاللغةُّالعربيةُّ،إذُّعندماُّظهرُّاللحنُّوفشاُّ،واختلطُّالعربُّبالعج مُّ،ظهرتُّاحلاجةُّإىلُّتقعيدُّالنحوُّ
وضبطه ُّوتدوين ُّشواهدهُّ ،فكان ُّاللحن ُّمفسدة ُّمن ُّجهة ُّأثره ُّعلى ُّالفطرة ُّاللغوية ُّالسليمةُّ ،ولكنهُّكان ُّحافزا ُّحلفظ ُّاللغة ُّ ُّوتأسيسُّ
مناهجهاُّ.وإنُّفشوُّاللحنُّيف ُّذلكُّالزمن ُّاملبكرُّحيثُّالفصاحةُّوالبيانُّوالفطرةُّاللغويةُّيف ُّ قلبُّاجلزيرةُّالعربيةُّ،قدُّمكنُّالعلماء ُّمنُّ
ُّالعربُّ
ُّاللغوي ُّ.ولو ُّتأخر ُّاللحنُّحىت ُّزالتُّالسليقة ُّعن ُّطريقُّاالختالط ُّبني ُّ
استنباطُّالقواعد ُّومجعهاُّ،والتوصل ُّإىل ُّمناهجُّالضبط ُّ
والعجمُّحلدثتُّمشكلةُّالُّحلُّهلاُّوالُّعالجُّ .
ُُُُُُُّّّّّّّ وكذلكُّاحلالُّبالنسبةُّللحديثُّ،فقدُّظهرتُّالفنتُّوالصحابةُّأحياءُّ ،والروايةُّقريبةُّمنُّمصدرهاُّاألصليُّ،وخطوط ُّ االتصالُّبنيُّ
الصحابةُّوالنيبُّ صلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّقائمةُّمفتوحةُّكلُّهذاُّساعدُّعلىُّاستقرارُّاملنهجُّ،ولوُّتأخرتُّالفتنةُّ،ووقعتُّبعدُّعصرُّالصحابةُّ،
-ُّ8األن وارُّالكاشفةُّصُّ ُّ، 22وانظرُّ:مزيدُّمنُّالردُّعلىُّأكاذيبُّحممودُّأبوُّريه ُّحولُّهذاُّاحلديث ُّىفُّاألن وارُّالكاشفةُّ،معُّدفاعُّعنُّالسنةُّللدكتورُّحممدُّأبوُّشبهةُّ .
-ُّ2انظر ُّ:املوضوعاتُّالبنُّاجلوزي ُّ ُّ، 42ُّ -ُّ32/8وتنزيه ُّالشريعةُّالبنُّعراقُُّّ، 82ُّ-ُّ 88/8وفتحُّاملغيث ُّللسخاوىُّ ، 214-221/8وتدريب ُّالراويُّ ُّ، 218/8والسنةُّ
ومكانتهاُّللدكتورُّالسباعيُّصُّ ُّ، 11ُّ-ُّ 21والوضعُّيفُّاحلديث ُّللدكتورُّعمرُّبنُّحسنُّفالتهُّ.خمطوطُّبكليةُّأصولُّالدينُّبالقاهرةُّرقمُّ ُّ، 108وانظرُّ:مقارنةُّبنيُّأسبابُّ
الوضعُّيفُّاحلديث ُّ ،وأسبابُّالوضعُّيفُّالعهدُّاجلديدُّ،يفُّمنهجيةُّمجعُّالسنةُّومجعُّاألناجيل ُّللدكتورة ُّعزيةُّعلىُّطهُّصُُّّ .415ُّ -ُّ 413
 -ُّ3تلكُّاجلهودُّاليتُّيتجاهلهاُّأعداءُّالسنةُّعندماُّيتحدثونُّعنُّالوضعُّيفُّالسنةُّعلىُّالرغمُّمنُّأنُّماُّيستشهدونُّبهُّعلىُّالوضعُّيفُّالسنةُّمنُّأسباب هُّ وأصنافهُّ،الفضلُّيفُّ
التعريف ُّبذلكُّإمناُّهوُّألهلُّاحلديثُّ .
 -ُّ4انظرُّ:م ؤمترُّالسنةُّالنب ويةُّومنهجهاُّيفُّبناءُّاملعرفةُّ واحلضارةُّ،تعليقُّالدكتورُّمهامُّعبدُّالرحيم ُّعلىُّحبثُّالشيخ ُّعزُّالدينُّالتميمي ُُّّ . 403ُّ،402/ 2
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وقدُّبعدتُّالروايةُّعنُّمصدرهاُّ،فإنه ُّالُّميكن ُّعندئذُّاستكمالُّالقواعدُّاملنهجيةُّ ،لق دُّأثرتُّالفتنةُّعلىُّالنظامُّالسياسي ُّ اإلسالميُّ،
ولكنهاُّيف ُّ الوقتُّذاتهُّساعدتُّعلىُّتأصيلُّخمتلفُّالعلومُّاإلسالميةُّ،وأبرزتُّمناهجهاُّ .
ُُُُُُُّّّّّّّ ولقد ُّخاب ُّظن ُّأعداء ُّاإلسالم ُّمن ُّغالة ُّالشيعةُّ ،واملستشرقنيُّ ،ودعاة ُّاإلحلاد ُّاملتكئني ُّعلى ُّالفتنة ُّباعتبارها ُّمصدر ُّتشكيكُّ
بالسنةُّالنبويةُّ.وكانُّاألجدرُّأنُّيعلمواُّأنُّاحلديثُّقدُّأخذُّمن ُّ املغامنُّأكثرُّمماُّدفعُّمنُّاملغارمُّ،وهذاُّابنُّعباسُّيأتيهُّمنُّحيدثهُّ،فالُّ
يلتفتُّحلديثهُّ،تطبيقا ُّلقاعدةُّ(إنُّمن ُّالُّيعرف ُّحالهُّالُّيقبل ُّحديثه)ُّجاءُّبشري ُّالعدوى ُّإىل ُّابنُّعباسُّفجعل ُّحي دثُّويقولُّ :قالُّ
رسولُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّ ،فجعلُّابنُّعباسُّالُّيأذنُّحلديثه ُّوالُّينظرُّإليهُّ،فقالُّ:ياُّاب ن ُّعباسُّ،مايل ُّالُّأ راكُّتسمع ُّحديثي؟ُّ
أحدثكُّعنُّرسولُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّوالُّتسمع؟ُّفقالُّابنُّعباس"ُّ:إناُّكناُّمرةُّإذا ُّمسعناُّرجالُّيقولُّ:قالُّرسولُّاهلل ُّ ،ابتدرتهُّ
قال"ُّ:إناُّ
ُّ
أبصارناُّ،وأصغيناُّإليهُّبآذانناُّ،فلماُّركبُّالناسُّالصعبُّوالذلولُّ،ملُّنأخذُّمنُّالناسُّإالُّماُّنعرف"ُّوىف ُّروايةُّعنُّابنُّعباس ُّ
كناُّحندثُّعنُّرسولُّاهللُّإذُّملُّيكنُّيكذبُّعليهُّفلماُّركبُّالناسُّالصعب ُّوالذلولُّ،تركناُّاحلديثُّعنه"ُّ .
ُُُُُُّّّّّّ كماُّكانُّالصحابةُّأولُّمنُّنبهواُّإىلُّصفةُّمنُّيقبلُّحديثهُّومنُّيردُّ.ويروىُّلناُّاخلطيبُّيف ُّذلكُّ،عنُّابنُّعباسُّأنهُّقال"ُّ:الُّ
يكتبُّاحلديثُّعنُّالشيخُّاملغفل"ُّ(  ُّ،)8فهذهُّالنصوصُّوغريهاُّمماُّسبق ُّ،تدلُّجبالءُّعلىُّتشمريُّا لصحابةُّلتحذيرُّالناسُّمنُّالوقوع ُّيفُّ
أحابيلُّالكذ بُّ،كماُّتدلُّعلىُّأهنمُّملُّيكونواُّيف ُّغفلةُّعنُّظاهرةُّالوضعُّ،بلُّانتبهواُّهلاُّ،وقاوموا ُّ الوضاعنيُّبالتشهري ُّوالتحذيرُّ،وعلىُّ
التحريُّ،درجُّاألئمةُّمنُّالتابعنيُّوأتباعه مُّ،فهاُّهوُّحممدُّبنُّسريينُّ،التابعيُّ الكب ريُّ،يعلنُّعنُّأثرُّالفتنةُّ،علىُّ
هنجُّالصحابةُّيفُّ التثبتُّو ُّ
البحثُّوالنقدُّ،فيقول"ُّ:ملُّيكونواُّيسألونُّعنُّاإلسنادُّفلماُّوقعتُّالفتنةُّقالواُّ:مسواُّلناُّرجالكمُّفينظرُّإىلُّأهلُّالسنةُّ،فيؤخذُّحديثهمُّ،
وينظرُّإىلُّأهلُّالبدعُّ،فالُّيؤخذُّحديثهمُّ(  ُّ.ُّ)2وىفُّروايةُّعنهُّقال"ُّ:إنُّهذاُّالعلمُّدينُّ،فانظروا ُّعمنُّتأخذونُّدينكم"ُّ( ُّ .ُّ)3
كوا ُّما ُّأنكرواُّ ،قال ُّاإلمام ُّاألوزاعي"ُّ :كنا ُّنسمعُّ
ُُُُُُُُّّّّّّّّ وكثريا ُّماُّكان ُّالتابعونُّ ،وأتباعهم ُّيتذاكرون ُّاحلديثُّ ،فيأخذوا ُّما ُّعرفوا ُّويت ُّ
احلديثُّفنعرضهُّعلىُّأصحابناُّكماُّيعرضُّالدرهمُّالزيفُّ،علىُّالصيارف ةُّفماُّعرفواُّمنهُّأخذناُّ،وماُّتركواُّتركناهُّ( ُّ،ُّ)4وروىُّاإلمامُّمسلمُّ
يفُّمقدمةُّصحيحهُّعنُّابنُّأىبُّمليكةُّقالُّ:كتبتُّإىلُّابنُّعباسُّأنُّيكتبُّيلُّوخيفىُّعينُّ فقالُّ:ولدُّناصحُّأناُّاختارُّلهُّاألمورُّاختياراُّ
وأخفى ُّعنهُّ:فدعاُّبقضاء ُّعلي ُّفجعلُّيكتبُّمنهُّأشياءُّوميرُّبهُّالشيءُّفيقولُّ:واهللُّماُّقضىُّهبذاُّعلىُّإالُّأنُّيكونُّضلُّ( ُّ .ُّ)5
ىلُّمنُّيثقونُّبهُّ،قالُّسفيانُّالثوري ُّ"كناُّإذاُّ اختلفناُّيف ُّشيء ُّسألناُّعنهُّمسعرُّ ،وكانُّأئ مةُّاحل ديث ُّعلىُّ
ُّ
ُُُُُُُّّّّّّّوكانواُّدائماُّيرجعونُّإ
جانبُّعظيمُّمنُّالوعىُّواال طالعُّ،فقدُّكانواُّحيفظونُّالصحيحُّ،والضعيفُّ،واملوضوعُّحىتُّالُّخيتلطُّعليهمُّ،وعلىُّمنُّبعدهمُّاحلديثُّ،
اُّيقولُّاإلمامُّسفيانُّالثوري"ُّ:إنُّ ألروىُّاحلديثُّعلىُّثالثةُّأوجهُّ:أمسعُّاحلديثُّمنُّالرجلُّاختذهُّ
ُّ
وليميزاُّاخلبيثُّمنُّالطيبُّ،وىفُّهذ
ديناُّ،وأمسعُّمنُّالرجلُّأقفُّحديثهُّ،وأمسعُّمنُّالرجلُّالُّأعبأُّحبديثهُّوأحبُّمعرفتهُّ( ُّ .ُّ)4
ُُُُُُُّّّّّّّوروىُّاخلطيبُّعنُّاإلمامُّأمحدُّبنُّحنب لُّأنهُّرأىُّحيىيُّبنُّمعنيُّبصنعاءُّيف ُّ زاويةُّ،وهوُّيكتبُّصحيفةُّمعمرُّعنُّأبانُّع نُّأنسُّ،
فإذاُّطلعُّعليهُّإنسانُّكتمهُّ،فقالُّلهُّأمحدُّبنُّحنبلُّ :تكتبُّصحيفةُّمعمرُّ،عنُّأبانُّ،عن ُّأنسُّ،وتعلمُّأهناُّموضوعة ُّ،فلوُّقال ُّلكُّ
قائلُّ:إنكُّتتكلمُّيف ُّ أبانُّمثُّتكتبُّحديثه ُّعلىُّالوجه؟ُّفقالُّ:رمحك ُّاهللُّياُّ أباُّعبد ُّاهللُّ،أكتبُّهذهُّالصحيفة ُّعن ُّعبدُّالرزاق ُّعنُّ

ُّ -ُّ8الكفايةُّيفُّعلمُّالروايةُّصُُّّ . 233
ُّوصفُّالرواةُّمباُّهوُّفيهمُّجائزُّ )823ُّ/8(ُّ،
ُّ
 ُّ -ُّ2صحيحُّمسلمُّ(بشرحُّالنووي)ُّ،املقدمةُّ،بابُّ:بيانُّأنُّاإلسنادُّمنُّالدينُّ وأ ن
ُّ -ُّ3أخرجهُّمسلمُّ(بشرحُّ النووي)ُّاملقدمةُّ،بابُّبيانُّأنُّاإلسنادُّمنُّالدينُّ ُّ، 881/8وانظرُّ:الفكرُّاملنهجي ُّعندُّاحملدثني ُّللدكتورُّمهامُّعبدُّالرحيم ُّصُُّّ ُّ51ُّ -ُّ54
-ُّ4انظرُّ:اجلرحُّ والتعديلُّ ُّ، 28ُّ،20/2واحملدثُّالفاصلُّصُّ ُّ، 44والكفايةُّيفُّعلمُّالروايةُّصُّ ُّ، 405واملوضوعاتُّالبنُّاجلوزى ُّ ، 803/8وانظرُّ:حنوهُّعنُّاألعمشُّيفُّمعرفةُّ
علومُّاحلديثُّللحاكمُّصُّ 84
 ُّ -ُّ5أخرجهُّمسلمُّ(بشرحُّالنووي)ُّاملقدمةُّ،بابُّالنهىُّعنُّالروايةُّعنُّالضعفاءُُّّ .883ُّ،882/ 8
ُُّّ -ُّ4أخرجه ُّاخلطيبُّيفُّالكفايةُّصُّ ُّ، 541واجلامعُّألخالقُّالراويُّصُّ ُّ 852وابنُّعدىُّيفُّالكاملُّيفُّالضعفاءُُّّ .2ُّ/ 8
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معمرُّ،على ُّالوجهُّ،فأحفظهاُّكلهاُّ،وأعلم ُّأهنا ُّموضوعةُّ،حىت ُّالُّجيئ ُّبعدهُّإنسان ُّفيجعلُّبدل ُّأبانُّ،ثابتاُّ ،ويرويهاُّع ن ُّمعمرُّ ،عنُّ
ثابتُّ،عنُّأنسُّ ابنُّمالكُّ،فأقولُّلهُّ:كذبتُّإمناُّهي ُّعنُّمعمرُّعنُّأبانُّ،الُّعنُّثابتُّ( ُّ .)8
ُُُُُُُّّّّّّّباإلضاف ةُّإىل ُّما ُّسبقُّفإن ُّاحملدثنيُّكانواُّحياربون ُّالكذابني ُّعالنيةُّومينعوهنم ُّمن ُّ التحديثُّ،ويستعدون ُّعليهم ُّالسلطانُّ ،يقولُّ
اإلمامُّالشافعي"ُّ:لوالُّشعبةُّ ماُّعرفُّاحلديثُّبالعراقُّ،كانُّجيئُّإىلُّالرجلُّفيقولُّ:الُّحتدثُّوإالُّاستعديتُّعليكُّالسلطان"ُّ( ُّ .)2
ُُُُُُُّّّّّّّومنُّتلكُّالقواعدُّاليت ُّقاومُّهب اُّعلماءُّاحلديثُّحركةُّالوضعُّنقدُّالرواةُّوبيانُّحاهلمُّ،فلمُّيقبلواُّروايةُّإالُّمنُّكانُّعدالُّضابطاُّ،
وعلىُّذلكُّإمجاعُّمجاهريُّأئمةُّاحلديثُّوالفقهُّواألصول ُّ،يقولُّابنُّالصالح"ُّ:أمجعُّمجاهريُّأئمةُّاحلديثُّوالفقهُّعلىُّأنهُّيشتطُّفيمنُّ
حيتجُّبروايتهُّأنُّيكونُّعدالُّضابطاُّملاُّيرويهُّ،وتفص يلهُّأنُّيكونُّمسلماُّبالغاُّعاقالُّساملاُّمنُّأسبابُّالفسقُّ،وخوارمُّاملرؤةُّ،متيقظاُّغريُّ
مغفلُّ،حافظاُّإنُّحدثُّمنُّحفظهُّ،ضابطاُّلكتابهُّإنُّحدثُّمنُّكتابهُّ،وإنُّكانُّحيدثُّباملعىنُّاشتطُّفيهُّمعُّذلكُّأنُّيكونُّعاملاُّمباُّ
حييلُّاملعان"ُّ( ُّ )3
ُُُُُُّّّّّّ وخرجُّبشرطُّالعدالةُّ :الكافرُّ،والفاسقُّ ،واملبتدعُّ،والصىب ُّغريُّالبالغُّ،واجملنونُّ ،واخلارمُّ للمروءة ُّبفعلُّالذنوب ُّالصغائرُّاليت ُّتدلُّ
علىُّاخلسةُّكسرقةُّالشيء ُّ احلقريُّأوُّفعلُّاملباحاتُّاليت ُّتورثُّاالحتقارُّ ،وتذهبُّبكرامةُّاإلنسانُّ،كالبولُّيف ُّ الطري قُّحبيثُّيراهُّالناسُّ،
وفرطُّاملزاحُّاخلارجُّعنُّحدُّاألدبُّ،واألكلُّيف ُّ الطريقُّ،وحنوُّ ذلكُّ،فالُّتقبلُّروايةُّالكافرُّباإلمجاعُّسواءُّأعلمُّمنُّدينهُّاالحتازُّعنُّ
ُّ
الكذبُّأمُّملُّيعلمُّ،وكيفُّتقبلُّروايةُّمنُّيكيدُّلإلسالمُّليلُّهنارُّ،وكيفُّنأمتنهمُّعلىُّحديثُّرسولُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّ،مث ُّإنُّ
اهللُّعزُّوجل ُّأمرناُّبالتوقفُّيف ُّخربُّالفاسق ُّيف ُّقولهُّتعاىل{ُّ :يا ُّأيها ُّالذين ُّءامنواُّإن ُّجاءكمُّفاسق ُّبنبأُّفتبينواُّأن ُّتصيبواُّقوما ُّجبهالةُّ
فتصبحواُّعلىُّماُّفعلتمُّنادمني}[احلجرات )4 (ُّ ]4:فإذاُّكانُّالفاسقُّالُّتقبلُّروايتهُّمعُّصحةُّاعتقادهُّفإنُّالكافرُّالُّتقبلُّروايتهُّمنُّبابُّ
أوىل؛ُّألنُّالكفرُّفسقُّوزيادةُّ .
ُُُُُُُّّّّّّّ والُّتقبلُّروايةُّصاحبُّالبدعةُّإذاُّكفرُّببدعته؛ُّكا لرفضُّالكاملُّ،والغلوُّفيهُّ،واحلطُّمنُّشأنُّأىبُّبكرُّوعمر ُُّّوالدعاءُّإىلُّذلكُّ
فهذاُّالنوعُّالُّحيتجُّهبمُّوالُّكرامةُّكماُّقالُّاحلافظُّالذهيب ُُّّ،كماُّخرجُّبشرطُّالعدالةُّالكذابُّ،أوُّاملتهمُّبالكذبُّ،فبإمجاعُّأهلُّالعلمُّالُّ
يؤخذُّحديثُّمنُّكذبُّعلىُّالنيبُّتغليظاُّوزجراُّبليغاُّعنُّالكذبُّعلىُّرس ولُّلعظمُّمفسدتهُّ،فإنهُّيصريُّشرعاُّمستمراُّإىلُّيوم ُّ القيامةُّ
خبالفُّالكذبُّعلىُّغريهُّوالشهادةُّ،فإنُّمفسدمهماُّقا صرةُّليستُّعامةُّ،فالُّيقاسُّالكذبُّيف ُّ الروايةُّعلىُّالكذبُّيف ُّ الشهادةُّأو ُّيفُّ
غريهاُّ،وال ُّعلىُّأنواع ُّاملعاصي ُّ األخرىُّ( ُّ ،)5وخرج ُّبشرطُّالضبط ُّمن ُّعرفُّبالتساهل ُّيف ُّمساعهُّأو ُّإمساعهُّ،كمن ُّالُّيباىل ُّبالنوم ُّيفُّ
السماعُّمنهُّأوُّعليهُّ،أوُّحيدثُّالُّمنُّأصلُّصحيحُّمقابلُّعلىُّأصلهُّأوُّ أصلُّشيخهُّأوُّعرفُّبقبولُّالتلقنيُّيف ُّاحلديثُّ،بأنُّيلقنُّ
الشيءُّ فيحدثُّبهُّمنُّغريُّأنُّيعلمُّأنهُّمنُّحديثهُّ،أوُّعرفُّبكثرةُّالسهوُّيف ُّ روايتهُّ،إذاُّملُّحيدثُّمنُّأصلُّصحيحُّ،خبالفُّماُّإذاُّ
حدثُّم نهُّفالُّعربة ُّبكثرةُّسهوهُّ،ألن ُّاالعتمادُّحينئذُّعلى ُّاألصلُّالُّعلى ُّحفظهُّ،أوُّعرف ُّبكثرةُّالشواذُّواملناكري ُّيف ُّحديثهُّ( ُّ،ُّ )4
وكلُّهذاُّخيرمُّالثقةُّبالر ُّاوي ُّوبضبطهُّ،وبالتأملُّيف ُّ الضوابطُّوالقيودُّاملوضوعةُّملعرفةُّمنُّتقبلُّروايتهُّومنُّتردُّ،يتبنيُّلكُّعبقريةُّواضعهاُّ
منُّعلماءُّهذهُّاألمة ُّ،والدقةُّاملتناهيةُّفيماُّوضعواُّمنُّقواعدُّأملتُّبصغائرُّاملوضوعُّ،ودقائقهُّفكانتُّمنهجاُّدقيقاُّمتفرداُّملُّولنُّتعرفُّ
لهُّالدنياُّنظرياُّ ُّ،وتبنيُّلكُّمما ُّسبقُّكيفُّأن ُّتلكُّالضوابطُّوالقيودُّأخرج تُّأصنافُّالوضاعني ُّالواردُّذكرهمُّيف ُّأسبابُّالوضعُّ ،فلمُّ
ُّ -ُّ8أخرجهُّاخلطيب ُّيفُّاجلامعُّألخالقُّالر ُّاويُّصُُّّ .852
ُّ -ُّ2أخرجهُّاخلطيب ُّيفُّاجلامعُّألخالقُّالراويُّص ، 841وانظرُّ:السنةُّقبلُّالتد وينُّصُّ ُّ، 232-221وت وثيقُّالسنةُّيفُّالقرنُّالثانُّاهلجريُّللدكتورُّرفعت ُّفوزىُّصُُّّ،835
ُّ، 834وشفاءُّالصدورُّيفُّتاريخ ُّالسنةُّومناهجُّاحملدثنيُّللدكتورُّالسيدُّحممدُّنوحُُّّ . 823/8
 ُّ -ُّ3علومُّاحلديث ُّالبنُّالصالحُّصُُّّ .15ُّ،14
 ُّ -ُّ4وانظرُّ:تدريب ُّالراويُُّّ، 211/8وفتحُّاملغيث ُّللسخاوىُّ ُّ، 384ُّ، 21/8وتوضيحُّاألفكارُّلألمريُّالصنعانُُّّ .881ُّ -ُّ884/ 2
 -ُّ5الباعثُّاحلثيث ُّللعالمةُّأمحدُّحممدُّشاكرُّصُّ ُّ، 14ُّ،15وانظرُّ:اختالفاتُّاحملدثني ُّ والفقهاءُّيفُّاحلكم ُّعلىُّاحلديث ُّللدكتورُّعبدُّاهللُّشعبانُّصُُّّ .355-322
-ُّ4تدريب ُّالراوى ُّ، 331/8وانظرُّ:فتحُّاملغيث ُّللسخاوىُّ ُّ 311-313/8وتوضحُّاألفكارُّ ُّ، 255/2وانظرُّ:مقاصدُّاحلديث ُّيفُّالقدميُّ واحلديثُّللدكتورُّمصطفىُّالتازى ُّ
صُّ ُّ، 21واختالفاتُّاحملدثنيُّ والفقهاءُّيفُّاحلكمُّعلىُّاحلديث ُّصُّ .401-402
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ُّالنبويةُّاملطهرةُّمنُّخبثهم ُّومكرهمُّ( ُّ،ُّ)8وليس ُّاألمرُّكما ُّيصورهُّأعداءُّاإلسالمُّمن ُّاختالطُّ
تقبلُّمرويامهمُّ،فحفظتُّبذلكُّالسنة ُّ
أمرهمُّعلىُّاحملدثنيُّ،وضياعُّمرويامهمُّيفُُّّكتبُّالسنةُّالصحاحُّبالُّمتييز ُّ فعلماءُّاألمةُّعندماُّاشتطواُّفيمنُّتقبلُّروايتهُّ :أن ُّيكونُّعدالُّ
ضابطاُّ،ملُّيتساهلوا ُّيف ُّذلك ُّالبتةُّ،وما ُّوقعُّمن ُّتساهلُّكان ُّيف ُّ فعل ُّبعضُّاملباحاتُّ ،مثلُّاإلفراط ُّيف ُّ املزاحُّ ،واملد اعبةُّ،واألكل ُّيفُّ
األسواقُّ،وحنوُّذلكُّمن ُّضروبُّاملباحاتُّاليت ُّ ال ُّيثابُّفاعلهاُّوال ُّيعاقبُّتاركهاُّ،وإنُّكانتُّتنتقصُّمن ُّمقاماتُّفاعليهاُّملا ُّتعارفُّ
عليهُّالناسُّواشتهرُّعندهمُّعلىُّأهناُّمنُّخوارمُّاملروءةُّ،وهىُّيف ُّنفسُّالوقتُّالُّتؤثر ُّالُّعلىُّعدالةُّالر ُّاوي ُّبالسقوطُّللتفاوت ُّاملعروفُّ
بنيُّاملتشددينُّواملتساهلنيُّيف ُّ قبولُّوردُّمنُّخرمتُّمروءتهُّببعضُّالصغائرُّ( ُّ.ُّ)2وكذل كُّالُّتؤثرُّأيضاُّعلىُّعدمُّالوثوقُّيف ُّهذاُّاملنهجُّ
العظيمُّالذىُّهوُّغايةُّاالعتدالُّواإلنصافُّ،الُّشططُّوالُّغلوُّ( ُّ .ُّ)3
ُّغريُّكافيةُّيف ُّقبول ُّروايةُّ
ُُُُُُّّّّّّومماُّيؤكد ُّعدمُّتساهل ُّاحملدثنيُّيف ُّ شروطُّمن ُّتقبل ُّروايتهُّومن ُّتردُّ،اتفاقهم ُّعلىُّأن ُّالعدالةُّوحدهاُّ ،
كتُّباملدينةُّمائةُّ
ُّ
الر ُّاوي ُّ،بلُّالبدُّمعهاُّمنُّالضبطُّ،يدلُّعلىُّذلكُّماُّأخرجهُّاإلمامُّمسلمُّيف ُّ مقدمةُّصحيحهُّعنُّأىبُّالزنادُّقال"ُّ:أدر
نُّاملباركُّ:قالُّقلتُّلسفيانُّالثوريُّ:إنُّ"عبادُّبنُّكثري"ُّ
ُّ
كلهمُّمأمونُّماُّيؤخذُّعنهمُّاحلديثُّيقالُّ:ليسُّمنُّأهل ه"ُّ.وعنُّعبدُّاهللُّب
منُّتعرفُّحالهُّوإذاُّحدثُّجاءُّبأمرُّعظيمُّ.فتىُّأنُّأقولُّللناسُّ:الُّتأخذواُّعنه؟ُّقالُّسفيانُّبلىُّقالُّعبدُّاهللُّ:فكنتُّ،إذاُُّّكنتُّيفُّ
جملسُّذكرُّفيهُّعبادُّ،أثنيتُّعليهُّيفُّدينهُّوأقول"ُّ:الُّتأخذواُّعنه"ُّ.وعنُّحيىيُّبنُّسعيدُّا لقطانُّقال"ُّ:ملُّنرُّالصاحلنيُّيف ُّشيء ُّأكذبُّ
منهمُّيف ُّ احلديث"ُّ.وعنُّأيوبُّالسختيان ُّقال"ُّ:إنُّيلُّجا راُّ.مثُّذكر ُّمنُّفضلهُّ.ولوُّشهدُّعنديُّعلى ُّمترتني ُّماُّرأيتُّشهادتهُّجائزةُّ .
ُُُُُُّّّّّّ وعنُّعبدُّاهللُّبنُّاملباركُّقال"ُّ:بقيةُّصدوقُّاللسانُّ.ولكنهُّيأخذُّعمنُّأقبلُّوأدبر"ُّ( ُّ،)4وقالُّ حيىيُّبنُّمعنيُّرمحهُّاهلل"ُّ:إناُّلنطعنُّ
اُّرحاهلمُّيف ُّ اجلنةُّمنذُّأكثرُّمنُّمائيتُّسنة"ُّ( ُّ)5قالُّالسخاوى"ُّ:أيُّ أناسُّصاحلونُّ،ولكنهمُّليسواُّمنُّأهلُّ
علىُّأقوامُّلعلهمُّقدُّحطو ُّ
احلديث"ُّ( ُّ)4ويقولُّاإلمامُّمالك"ُّ:الُّيؤخذُّالعلمُّعنُّأربعةُّ،ويؤخذُّممنُّسوىُّذلكُّالُّيؤخذُّمنُّرجلُّصاحبُّهوىُّيدعوُّ الناسُّإىلُّ
هواهُّ،والُّسفيهُّمعلنُّبالسفهُّ،وإنُّكانُّم نُّأروىُّالناسُّ.والُّمنُّرجلُّيكذبُّيف ُّ أحاديثُّالناسُّ،وإنُّكنتُّالُّتتهمهُّأنُّيكذبُّعلىُّ
رسولُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّ،والُّمنُّرجلُّلهُّفضلُّوصالحُّوعبادةُّالُّيعرفُّماُّحيدث"ُّ( ُّ،)2وبل غُّمنُّدقةُّاحملدثنيُّيفُّتتبعُّصفاتُّ
الر ُّاويُّ الثقةُّامل قبولُّالروايةُّ،تتبعهمُّملاُّيطرأُّعلىُّضبطُّالرواةُّمنُّتغريُّ،كمنُّضعفُّحديثهُّيف ُّبعضُّاألوقاتُّدونُّبعضُّ،ومنُّضعفُّ
حديثهُّيف ُّ بعضُّاألماكنُّدونُّبعضُّ،ومنُّضعفُّحديثهُّعنُّبعضُّالشيوخُّدونُّبعضُّ( ُّ،)1وصدقُّاإلمامُّالشعيب "ُّ:واهللُّلوُّأصبتُّ
تسعاُّوتسعنيُّمرةُّ،واخطأتُّمرةُّلعدواُّعلىُّتلكُّالواحدةُّ( ُّ .)1
ُُُُُُّّّّّّ وهكذاُّهبذاُّاملنهاجُّالعظيمُّالذىُّالُّتعرفُّلهُّالدنياُّبأسرهاُّمثيالُّخابُّظنُّالوضاعنيُّمنُّالكفرهُّ،والزنادقةُّ،واملبتدعةُّ،واجلهلةُّ
منُّالصاحلنيُّ،واملتصوفةُّ،كماُّقالُّاإلمامُّالشعران ُّيفُّ العهودُّالكربى"ُّ:واعلمُّياُّأخي ُّ،أنُّأكثرُّمنُّيقعُّىفُّخيانةُّهذاُّالعهدُّاملتصوفةُّ
ال ذينُّالُّقدمُّهلمُّيفُّ الطريقُّ،فرمباُّروواُّعنُّرسولُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّماُّليسُّمنُّكالمهُّ،لعدمُّذوقهمُّ،وعدمُّفرقاهنمُّبنيُّكالمُّ
النبوةُّوكالمُّغريهاُّ،ومسعتُّشيخناُّشيخُّاإلسالمُّزكرياُّيقول"ُّ:إمناُّقالُّبعضُّاحملدثنيُّأكذبُّالناسُّالصاحلونُّ،لغلبةُّسالمةُّبواطنهمُّ،
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فيظنونُّبالناسُّاخلري ُّ،وأهنمُّالُّيكذبونُّعلىُّرسولُّاهلل ُّ،فمرادهمُّبالصاحلنيُّ:املتعبدونُّالذينُّالُّغوصُّهلمُّيفُّعلمُّالبالغةُّ،فالُّيفرقونُّ
بنيُّكالمُّالنبوةُّوغريهُّ،خبالفُّالعارفنيُّفإهنمُّالُّخيفىُّعليهم ُّذلك"ُّ( ُّ .ُّ)8
ُُُُُّّّّّ وواضحُّمما ُّسبق ُّأن ُّصالح ُّالكذابني ُّ :ليس ُّاملراد ُّمنه ُّالصالحُّاحلقيقي ُّ الذي ُّيتمثل ُّيف ُّ صالح ُّالعلماءُّ ،وأئمة ُّالدينُّ ،وحفاظُّ
ُّومالكُّ،
احلديثُّ،بل ُّهوُّالصالح ُّالذىُّحتدث ُّعنهُّاألئمة ُّسابقاُّ ،وإالُّكان ُّجيب ُّأنُّيكون ُّسعيدُّبن ُّاملسيبُّ،وعروةُّ ،والشافعيُّ ،
البخاريُّ،ومسلمُّ،وغريهمُّمنُّ أئمةُّاملسلمنيُّ،منُّأكذبُّالناسُّيفُّ احلديثُّ،وهلُّهناكُّمسلمُّيقولُّبذلك؟ ُّ( ُّ،)2
وأمحدُّ،وأبوُّحنيفةُّو ُّ
وإذاُّكان ُّأئمة ُّامل سلمني ُّهم ُّأكذب ُّالناس ُّيف ُّ احلديث ُُّّوحاشاهم ُّمن ُّذلك ُّفمن ُّإذن ُّالذيُُّّكشفُّكذهبم؟ ُّالكفرة ُّوالزنادقة ُّوغالةُّ
املبتدعنيُّ( )3؟ ُّومنُّالذىُّعرفُّباملوضوعُّ،وبأسبابهُّ،وبأصنافهُّ،وبعالماتهُّ،وصنفُّفيهُّاملصنفاتُّاملتعددة؟ُّأهمُّالكفرةُّوالزنادقةُّأمُّماذا؟ ُّ
ُُُُُُُّّّّّّّكالُّإهنم ُّحراسُّاألرضُّ ،وخلفاءُّوجنود ُّاهللُّيف ُّ أرضهُّ،إهنم ُّاجلهابذةُّالذين ُّقالُّفيهم ُّابنُّاملبارك ُّملاُّقيل ُّلهُّ:هذه ُّاألحاديثُّ
املصنوعة؟ُّقالُّ:يعيشُّهلاُّاجلهابذةُّوتالُّقولهُّتعاىل{ُّ:إناُّحننُّنزلناُّالذكرُّوإناُّلهُّحلافظون}ُّ[احلجرُّ،]1:وفيهمُّقالُّحيىيُّبنُّميان"ُّ:إنُّ
هلذاُّاحلديثُّرجاالُّخلقهمُّ اهللُّعزُّوجلُّمنذُّيومُّخلقُّالسماواتُّواألرضُّ،وإنُّوكيعاُّمنهم"ُّ( ُّ)4رجالُّقالُّفيهمُّهارونُّالرشيدُّملاُّأخذُّ
أخذُّزنديقاُّفأمرُّبضربُّعنقهُّفقالُّلهُّالزنديقُّ:ملُّتضربُّعنقى؟ُّقالُّ:ألريحُّالعبادُّمنكُّ.فقالُّ:ياُّأمريُّاملؤمننيُّ:أينُّأنتُّمنُّألفُّ
حديث؟ُّوىفُّروايةُّمنُّأربعةُّآالفُّحديثُّوضعتهاُّفي كمُّ،أحرمُّفيهاُّاحلاللُّ،وأحللُّفيهاُّاحلرامُّماُّقالُّالنىبُّمنهاُّحرفا؟ُّفقالُّلهُّهارونُّ
الرشيدُّ:أينُّأنتُّيا ُّعدوُّاهللُّمنُّأىبُّإسحاقُّالفزارىُّوع بدُّاهللُّابنُّاملبارك؟ُّينخالهناُّخنالُّفيخرجاهنا ُّحرفا ُّحرفا( ُّ )5
احلقيقةُّأنُّاحملدثنيُّ،وماُّابتكروهُّمنُّعلمُّمصطلحُّاحلديثُّ،الذىُّتفردتُّبهُّاألمةُّاإلسالميةُّعنُّسائرُّاألممُّ،ومتيزتُّبتأسيسهُّ
ُّ
ُُُُُُّّّّّّ و
التفننُّفيهُّ،كانُّمنُّأكربُّالنتائجُّالنافعةُّاليت ُّتولدتُّعنُّتلكُّاحلملةُّالضاريةُّعلىُّالسنةُّالنبويةُّاملطهرةُّ.كماُّكانُّ
ُّ
ُّ،وإنشائهُّ،وتقعيدهُّ،و
هذاُّالعلمُّصخرةُّصلبةُّتكسرتُّعليهاُّكلُّاملؤامراتُّاليتُّحيكتُّيف ُّ الظالمُّعلىُّأحاديثُّ النيبُّوخرجتُّالسنةُّالنبويةُّم نُّاملعركةُّالطويلةُّ
سليمةُّمنتصرةُّ،والُّميكنُّأنُّتكونُّحركةُّالوضاعنيُّوماُّوضعواُّمنُّأحاديثُّدليالُّعلىُّضعفُّالسنةُّمبجموعهاُّ،وبالتايلُّعدمُّحجيتهاُّ.
ألنُّالوضاعنيُّوماُّوضعوهُّملُّخيفُّقطُّعلىُّاحملدثني ُّ،يقولُّاألستاذُّحممدُّأسد"ُّ:فوجودُّاألحاديثُّاملوضوعة ُّإذنُّالُّميكن ُّأنُّيكونُّ
ُّ
دليالُّعلىُّضعفُّنظامُّاحلديثُّيفُّ جمموعهُّ،ألنُّتلكُّاألحاديثُّاملوضوعةُّملُّختفُّقطُّعلىُّاحملدثنيُّكماُّيزعمُّبعضُّالنقادُّاألوربينيُّ
عنُّسذاجةُّ،وتابعهمُّعلى ُّذلكُّبعضُّأدعياء ُّالعلمُّمنُّأبناء ُّأمتناُّاإلسالمية"ُّ( ُّ .ُّ)4
ُُُُُُُُّّّّّّّّوخنتمُّهذهُّالشبهةُّمباُّذكرهُّاإلمامُّابنُّ القيمُُّّ:فإنُّقالواُّقدُّكثرتُّاآلثارُّيفُّ أيدىُّالناسُّواختلطتُّعليهمُّ،قلناُّ:ماُّاختلطتُّإالُّ
علىُّاجلاهلنيُّهباُّ،فأماُّالعلماءُّهبا؛ُّفإهنمُّينتقدوهناُّانتقادُّاجلهابذةُّالدراهمُّوالدنانريُّ،فيميزونُّزيوفهاُّويأخذونُّخيارهاُّ ُّ،ولئنُّدخلُّيفُّ
أغمارُّالرواةُّمنُّوسمُّبالغلطُّيف ُّ األحاديثُّ،فال ُّ يروجُّذلكُّعلىُّجهابذةُّأصحابُّاحلديثُّ،وورثةُّالعلماءُّحىتُّأهنمُّعدوُّأغاليطُّمنُّ
املتونُّ،بلُّتراهمُّيعدونُّعلىُّكلُّواحدُّمنهمُّكمُّيف ُّحديثُّغلطُّ،وىفُّكلُّحرفُّحرفُّ،وماذاُّصحفُّ،فإنُّملُّترجُّ
ُّ
غلطُّيف ُّ اإلسنادُّو
عليهمُّأغاليطُّالرواة ُّيف ُّ األسانيدُّ،واملتونُّ،فكيفُّيروجُّعليهم ُّوضعُّ الزنادقةُّ،وتوليدهمُّاألحاديثُّاليت ُّيرويهاُّالناسُّحىتُّخفيت ُّعلىُّ
أهلها ُّ وهو ُّقول ُّبعض ُّاملالحدةُّ ،وما ُّيقول ُّهذا ُّإال ُّجاهل ُّضال ُّيريد ُّأن ُّيهجن ُّهبذه ُّ الدعوة ُّالكاذبة ُّصحاح ُّأحاديث ُّالنيب ُّوآثارهُّ
الصادقةُّ،فيغالطُّجهالُّالناس ُّوماُّاحتجُّمبتدع ُّيف ُّ ردُّآثارُّرسول ُّاهللُّحبجةُّأوهن ُّوالُّأشدُّاستحالةُّمن ُّهذهُّاحلجةُّ،فصاحب ُّهذهُّ
الدعوىُّيستحقُّأنُّيسفُّيف ُّ فيهُّ،وينفىُّمنُّبلدُّاإلسالمُّ( ُّ )2
ُّ -ُّ8انظرُّ:ق واعدُّالتحديث ُّللقامسىُّصُُّّ .844
 ُّ -ُّ2السنةُّومكانتهاُّيفُّالتشريع ُّللدكتورُّالسباعيُّصُُّّ .230
-ُّ3انظرُّ:ق واعدُّالتحديث ُّللقامسيُّصُُّّ 843بيانُّضررُّاملوضوعاتُّعلىُّغريُّاحملدثنيُّ وأنُّالد واءُّملعرفتهاُّالرسوخُّيفُّاحلديثُّ .
 ُّ -ُّ4وانظرُّ:الكف ايةُّصُُّّ، 10اجلرح ُّ والتعديلُّالبنُّأىبُّحامتُُّّ .81/8
ُّ -ُّ5انظرُّ:تذكرة ُّاحلفاظُّ ُّ،223/8وللمزيد ُّمنُّالردُّعلىُّهذهُّالشبهةُّ،الوضعُّيفُّاحلديث ُّللدكتورُّعمرُّحسنُّفالتهُّ.خمطوطُّبكليةُّأصولُّالدينُّبالقاهرةُّرقمُُّّ 108
ُّ -ُّ4حملاتُّمنُّتاريخ ُّالسنةُّوعلومُّاحلديثُّلألستاذُّعبدُّالفتاحُّأبوُّغدةُّصُُّّ، 811اإلسالمُّعلىُّمفتقُّالطرقُّصُُّّ 14بتصرف ُّ
-ُّ2خمتصرُّالص واعقُّاملرسلة ُّ، 548،552/ُّ 2وانظرُّ:مائةُّس ؤالُّعنُّاإلسالمُّللشيخُّحممدُّالغزاىلُّ 43/ 8
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البحثّالثالث ّعشرّ:شبهةّأنّ النبيّماّقالّشيئاّأوّفعلهّبقصدّالتشريعّ ،فأقوالهّلمّتكنّشرعاّ ،ولمّ
يقصدّأنّتكونّسنتهّمصدراّتشريعاّللدين ّ،بلّالقرآنّهوّوحدهّالمصدرّالتشريعيّ .
ُُُُُُّّّّّّخالصةُّالشبهةُّ:إنُّ السنةُّملُّتكنُّشرعاًُّعندُّالنيبُّوملُّيقصدُّأنُّتكونُّسنتهُّمصدراًُّتشريعياًُّللدينُّ،وماُّقالُّشيئاًُّأوُّفعلهُّبقصدُّ
التشريعُّ،وملُّيردُّالنيبُّيفُّحياتهُّأنُّيكونُّمث ةُّمصدرُّتشريعيُّسوىُّالقرآنُّاجمليدُّ ،بلُّكانُّمصدرُّالتشريعُّعندُّالرسولُّهو ُّ القرآنُّوحدهُّ
ُّ،وكذلكُّفهمُّالصحابة ُّوجاءُّعهدُّالتا بعنيُّالذينُّبدأتُّفيهُّفتنةُّالقولُّبالسنةُّ،وأهناُّمصدرُّمنُّمصادرُّالتشريعُّ،وكانتُّتلكُّقاصمةُّ
ُّهوُّ
الظهرُّبالنسبةُّللدينُّ ،حيثُّدخلُّفيه ُّماُّليس ُّمنهُّ،واختلطُّبالوحي ُّالصحيحُّاخلالصُّالذي ُّهوُّالقرآنُّ ،ماُّليسُّمن ُّالوحيُّبل ُّ
كالمُّالبشرُّ،ويستندونُّعلىُّ :
ُُُُُُّّّّّّ-8أن ُّ النيبُّقدُّأمرُّأصحابهُّبكتابةُّالقرآن ُّالكرميُّ،وحضهمُّعلىُّذلكُّ،وهنىُّأصحابه ُّعنُّكتابةُّشيءُّمن ُّالسنةُّقوالًُّكانت ُّأوُّ
منُّكتبُّعينُّغريُّالقرآنُّفليمحه)ُّ( ُّ .)8
فعالُّ (ُّ،

علىُّ
ُُُُُُُّّّّّّّ-2وأنُّالصحابةُّعرفواُّمنُّالنيبُّأنُّالسنةُّليستُّشرعاًُّفأمهلواُّكتابتهاُّوحفظهاُّ،رغمُّاهتمامهمُّالشديدُّبكتابةُّالقرآنُّاجمليد ُّ ُّ
كلُّماُّيصلح ُّأنُّيكتبُّعليهُّ .

ُُُُُُُّّّّّّّ-3وأنُّكبار ُّالصحابة ُّومنهم ُّاخللفاء ُّالراشدونُُّّكانوا ُّيكرهون ُّرواية ُّاألحاديثُّ ،وحيذرون ُّمنهاُّ ،وكان ُّعمر ُّيهدد ُّرواة ُّاحلديثُّ
ويتوعدهمُّ،وقدُّحبسُّعمرُّبنُّاخلطابُّعدداًُّمنُّالصحابةُّبسببُّروايتهمُّللحديثُّتنفيذاًُّلوعيدهُّومهديدهُّإياهمُّبعدمُّروايةُّاحلديثُّ .
ُُُُُُّّّّّّ-4وقالواُّالسنةُّلفُّقتُّمثُّنسبتُّإىلُّالرسولُّ،ولوُّفرضناُّجدالًُّصحةُّنسبةُّبعضُّاألحاديثُّبطريقُّقطعيُّإىلُّالنيبُّفإهناُّمعُّصحةُّ
نسبتهاُّالُّتكونُّواجبةُّاالتباع؛ُّألهناُّليستُّبوحيُّمنزلُّمنُّاهللُّعزُّوجلُّ( ُّ،)2وأن ُّهذاُّالتقسيمُّللوحيُّمعتقدُّمستعارُّمنُّاليهودُّوأنهُّ
ُّ،واألصلُّالذيُّالُّيتغريُّوالُّيتبدلُّهوُّالوحيُّاإلهليُّفحسبُّ،وهلُّأمرناُّبالبحثُّعنُّالوحيُّاإلهليُّيفُّالتوراة
الُّصلةُّبهُّباإلسالم"ُّ( ُّ )3
واإلجنيل ُّ،أوُّالبخاريُّومسلمُّأوُّالتمذيُّوأيبُّداودُّوابنُّماجهُّ.أوُّمسانيدُّأئمةُّآخرينُّ"ُّ( .)4
أماُّقوهلمُّبأنُّالرسولُّهنىُّعنُّكتابةُّاحلديثُّ،بينماُّحض ُّعل ىُّكتابةُّالقرآنُّوحفظهُّ،وكانُّلهُّكتبةُّالقرآنُّ،فقولُّمبالغُّفيهُّ،
ُُُُُُّّّّّّ-ُّ8
َّ
ويقومُّعلىُّالتدليسُّوذكرُّبعضُّاحلقُّوإخفاءُّالبعضُّ.وليسُّمنُّشكُّيفُّأنُّالقرآنُّاجمليدُّقدُّلقيُّمنُّالعنايةُّبكتابتهُّوحفظهُّماُّملُّيكنُّ

للسنةُّالنبويةُّ.فهوُّمصدرُّالدينُّاألولُّ،وهوُّأعلىُّمنُّالسنةُّمنزلةُّوقداسةُّ،وهوُّأحقُّبالعنايةُّواالهتمامُّبكتابتهُّوحفظهُّ،لذلكُّحظيُّ
القرآنُّمنُّالعنايةُّمباُّملُّحتظُّبهُّالسنةُّوخباصةُّتدوينهاُّوكتابتهاُّ.واألسبابُّاليتُّجعلتُّالصحابةُّيهتمونُّبكتابةُّالقرآنُّفوقُّاهتمامهمُّ
بكتابةُّالسنةُّكثريةُّ.منهاُّ:أنُّالقرآنُّالكرميُّحمدودُّحبدودُّماُّينزلُّبهُّجربيلُّعلىُّقلبُّالنيبُّفكتابتهُّواإلحاطةُّب هُّأيسرُّ،وهمُّعلىُّذلكُّ
أقدرُّ،أماُّالسنةُّالنبويةُّمنُّأقوالُّالرسولُّوأفعالهُّفكثريةُّومتشعبةُّتتضمنُّأقوالهُّوأفعالهُّاليوميةُّ،وعلىُّمدىُّثالثُّوعشرينُّسنةُّعاشهاُّ
بينهمُّ،وهذاُّأمرُّيشقُّكتابتهُّوتدوينهُّ،وخباصةُّإذاُّأخذناُّيفُّاالعتبارُّندرةُّأوُّقلةُّالكاتبنيُّبنيُّالصحابةُّومنهاُّ:أنُّكتابةُّالقرآنُّضرورةُّ
ايتهاُّباملعىنُّ،وجيوزُّيفُّ
ُّ
يفرضهاُّوحيتمهاُّكونُّالقرآنُّالعظيمُّوحيُّاهللُّإىلُّالنيبُّبلفظهُّومعناهُّ،والُّجتوزُّروايتهُّباملعىنُّ،أماُّالسنةُّفتجوزُّرو
السنةُّأنُّيقولُّالقائل"ُّ:أوُّكماُّقال"ُّوماُّهوُّمنُّقبيلهاُّ،وليسُّذلكُّجائزاًُّيفُّالقرآنُّ.ومنهاُّ:أنُّالكاتبنيُّبنيُّالصحابةُّكانواُّقلةُّ،وليسُّ

يفُّمقدورهمُّأنُّيكتبواُّالسنةُّوالقرآنُّمعاًُّ،وإذا ُّ كانُّمثةُّاختيارُّبنيُّأيهماُّيكتبُّالصحابةُّالعارفونُّالكتابةُّ،فليكنُّاملكتوبُّهوُّالقرآنُّ،
وذلكُّحىتُّيسلموه ُّملنُّبعدهمُّحمرراًُّمضبوطاً ُّتاماًُّملُّيزد ُّفيهُّوملُّينقصُّمنهُّحرفُّ .

ُُّّ -ُّ8أخرجه ُّمسلمُّيفُّكتابُّالزهدُّ،بابُّالتثبت ُّيفُّاحلديثُّّ .821/ 81
ُّ -ُّ2املباحثةُّنقالُّعنُّإشاعةُّالسنةُّجُّ281ُّ/ُّ 81سنةُّ8102مُّ ويرىُّأسلمُّأيضاُّمثلُّذلكُّ.انظرُّ:مقامُّحديث ُُّّ .831
ُّ -ُّ3مقامُّحديثُُّّ .44
ُّ -ُّ4برهانُّفرقانُُّّ .4
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ُُُُُُُّّّّّّّوأماُّاحتجاجهم ُّ بأن ُّالرسولُّهنى ُّعنُّكتابة ُّغريُّالقرآنُّ ،وغريُّالقرآن ُّهوُّالسنةُّ.فهو ُّاحتجاجُّباطل ُّمنُّوجوهُّ .أوهلاُّ:أن ُّهذاُّ
احلديثُّالذيُّرواهُّمسلمُّعنُّأيبُّسعيدُّاخلدريُّ،وهوُّقولُّالرسول"ُّ:الُّتكتبواُّعينُّ،ومنُّكتبُّعينُّغريُّالقرآنُّفليمحه"ُّ.هذاُّاحلديثُّ
معلولُّ"البخاريُّوغريهُّبالوقفُّعلىُّأيبُّسعيدُّ ،ولوُّصرفناُّنظراًُّعنُّهذاُّ،فإنُّرسولُّاهللُّكماُّهنىُّعنُّالكتابةُّ،فقدُّوردُّعنهُّاإلذنُّهباُّ،

اُّإىلُّأحاديثُّاإلذنُّوهيُّ
ُّ
بلُّاألمرُّهباُّيفُّأحاديثُّأخرُّ،ولذلكُّقلناُّإنُّاستدالهلمُّفيهُّتدليسُّ،حيثُّذكرواُّحديثُّالنهيُّ،وملُّيشريو

فقالُّ"إنُّاهللُّحبسُّعنُّمكةُّالقتلُّأوُّالفيلُّالشكُّمنُّالبخاريُّ
ُّ
كثريةُّ.منهاُّ:أنُّرسولُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّخطبُّيومُّالفتحُّ
وسلطُّعليهمُّرسولُّاهللُّواملؤمنونُّ" ....وملاُّانتهىُّمنُّخطبتهُّجاءُّرجلُّمنُّأهلُّاليمنُّفقالُّ:اكتبُّيلُّياُّرسولُّاهللُّفقالُّرسولُّاهللُّ:
حبديثُّرسولُّاهللُّمينُّإالُّعبدُّاهللُّبنُّعمروُّفقدُّ
ُّ
"اكتبواُّأليبُّشاة"ُّ.ُّ)8 (ُّ.ومنهاُّ:ماُّرويُّعنُّأيبُّهريرةُّأنهُّقال"ُّ:ماُّكانُّأحدُّأعلمُّ
كانُّيكتبُّوالُّأكتب"ُّ( ُّ،)2ومن ذلكُّماُّرويُّعنُّعبدُّاهللُّبنُّعمروُّأنُّبعضُّالصحابةُّحدثهُّفقالُّ:إنكُّتكتبُّعنُّرسولُّاهللُّكلُّ
ماُّيقولُّورسولُّاهللُّبشرُّيغضبُّفيقولُّماُّالُّيكونُّشرعاًُّ،فرجعُّعبدُّاهللُّإىلُّرسولُّاهللُّفأخربهُّمباُّقيلُّلهُّ،فقا لُّلهُّالرسول"ُّ:اكتبُّ،

فوُّ الذيُّنفسيُّبي دهُّماُّخيرجُّمنُّفميُّإالُّاحلق"ُّ( ُّ ُّ.)3

ُُُُُُُّّّّّّّ وهذهُّالروايات ُّيف ُّالصحيحُّ ،وهناك ُّغريها ُّضعيفُّوهيُّكثريةُّ .فإذا ُّما ُّوازنا ُّبنيُّروايات ُّاملنع ُّوروايات ُّاإلذن"ُّ ،وجدنا ُّأبا ُّبكرُّ
اخلطيبُّ(ت 443هـ)ُّقدُّمجعُّرواياتُّاملنعُّفلمُّيصحُّمنهاُّإالُّحديثُّأيبُّسعي دُّاخلدريُّالسابقُّذكرهُّ،وقدُّبيناُّأنُّاإلمامُّأباُّعبدُّاهللُّ
البخاريُّقدُّأعلهُّبالوقفُّعلىُّأيبُّسعيدُّ،وكذلكُّفعلُّغريه"ُّ(  ُّ،)4بينماُّأحاديثُّاإلذنُّكثريةُّ.والصحيحُّمنهاُّكثريُّ،رويناُّبعضهُّ،ومنهاُّ:
إضافةُّإىلُّماُّسبقُّأن ُّرسولُّاهللُّقالُّيف ُّمرضُّموته"ُّ:ائتونُّبكتاب ُّأكتبُّلكمُّكتاباُّالُّتضلواُّبعده" ُّ( ُّ،)5وقدُّاجتهدُّالعلماء ُّيفُّ
اجلمعُّبنيُّأحاديث ُّاإلذنُّوأحاديث ُّاملنعُّ،فنتجُّعنُّذلكُّآراءُّأمههاُّ :
أ ُّ -أنُّذلكُّمنُّمنسوخُّالسنةُّبالسنةُّ.أيُّأنُّاملنعُّجاءُّأوالًُّ،مثُّنسخُّباإلذنُّيفُّالكتابةُّبعدُّذلكُّ.وإىلُّذلكُّذهبُّمجهرة ُّالعلماءُّ،

ومنهم ابنُّقتيبةُّيفُّتأويلُّخمتلفُّاحلديثُّ،وقدُّقالواُّإنُّالنهيُّجاء ُّأوالًُّخشيةُّالتباسُّالقرآنُّبالسنةُّ،فلماُّأمنُّااللتباسُّجاء ُّاإلذن.
ب ُّ-أنُّالنهيُّملُّيكنُّمطلقاًُّ،بلُّكانُّعنُّكتابةُّاحلديثُّوالقرآنُّيفُّصحيفةُّواحدةُّ.أماُّيفُّصحيفتنيُّفمأذونُّبهُّ .
ج ُّ -أنُّاإلذنُّجاءُّلبعضُّالصحابةُّالذينُّكانواُّيكتبونُّألنفسهمُّ،ويؤمنُّعليهم ُّاخللطُّبنيُّالقرآنُّوالسنةُّ .

ُُُُُُّّّّّّ وهناكُّآراءُّغريُّذلكُّ،لكنُّالذيُّيتضحُّمنُّرواياتُّاملنعُّورواياتُّاإلذنُّأنُّاإلذنُّجاءُّآخراًُّ،فإنُّكانُّنسخُّفهوُّالناسخُّللمنعُّ
وهذاُّالذيُّرواهُّاجلمهورُّ(  ُّ،)4وهبذاُّيسقطُّاستدالهلمُّحبديثُّاملنعُّالذيُّرواهُّمسلمُّعنُّأيبُّسعيدُّاخلدريُّهذاُّاحلديثُّالذيُّيعد ُّونهُّ
حجر ُّالزاويةُّيفُّاحتجاجهم ُّبعدمُّتشريعيةُّأوُّحجية ُّالسنةُّ،ويكثرونُّاللجاجُّبهُّكتابةُّومناظرة ُّ( .)2
ُُُُُُُّّّّّّّ-ُّ2أماُّقوهلمُّإنُّالصحابةُّ قدُّفهمواُّمنُّالنيبُّأنُّالسنةُّليستُّشرعاًُّفانصرفواُّعنهاُّ،وملُّيهتمواُّبكتابتهاُّأوُّااللتزامُّهباُّ،فهذاُّمنُّ
املطلعُّعلىُّاملدوناتُّيفُّكتبُّالسنةُّ،وتاريخُّالعلومُّ،وماُّكتبُّالعلماءُّيفُّمواقفُّاألمةُّاملسلمةُّمنُّسنةُّرسولُّاهللُّ
ُّ
الكذبُّواملكابرةُّ،و

وخباصةُّموقفُّالصحابةُّمنُّسنةُّرسولُّاهللُّ يقطعُّبكذبُّهؤالءُّويعجبُّمنُّمدىُّتبجحهمُّوافتائهمُّعلىُّاحلقُّ،إىلُّحدُّقلبُّاألوضاعُّ
ُّ -ُّ8أخرجهُّالبخاريُّ ،كتابُّالعلمُّ،بابُّكتابةُّالعلمُُّّ .301/8
ُّ -ُّ2رواهُّالبخاريُّ ،كتابُّالعلمُّ 383/8ُّ،برقم ُّ ُّ883ولفظُّالبخاريُّ :ماُّمنُّأصحابُّالنيبُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّأحدُّأكثر ُّحديثاًُّعنهُّمينُّإالُّكانُّمنُّعبدُّاهلل ُّبنُّعمرّ .
ُّ -ُّ3رواهُّأبوُّداودُّ،كتابُّالعلمُّ،بابُّكتابةُّالعلمُّ، 21/80ُّ،برقم ُّ ُّ، 3421وأمحدُّ ُّ، 842/2والدارميُّيفُّاملقدمةُّبابُُّّ . 43
ُّ -ُّ4تد وينُّالسنةُّ.دُّ.حممدُّمطرُّالزهرانُّ .24ُّ:
ُّ -ُّ5رواهُّالبخاريُّ ،كتابُّالعلمُّ،بابُّكتابةُّالعلمُُّّ، 385/8برقم ُُّّ . 884
ُّ -ُّ4تأ ويلُّخمتلفُّاحلديث ُّابنُّقتيبةُّ،السنةُّومكانتهاُّمنُّالتشريعُّ، 48ُّ :تد وينُّالسنةُّ .24ُّ:
 ُّ -ُّ2حضرتُّالعديدُّمنُّجلساتُّاملناظرةُّاليتُّعقدتُّبيننا ُّ وبنيُّأتباعُّ"برويز"ُّوذلكُّمبدينةُّ"كراتشي"ُّبباكستانُّ.فكانُّاحتجاجهم ُّيقومُّعلىُّهذاُّاحلديثُّ.وكثرياًُّماُّكان واُّ
يرددون"ُّ:صاحبُّالسنةُّهناكمُّعنُّكتابتها ُّ،وأقرُّهوُّبأهناُّالُّت ستحقُّأنُّتكتبُّ،فهلُّأنتم ُّحريصونُّعلىُّالسنةُّأكثرُّمنُّصاحبها؟ُّ"ُّومنُّطبعهمُّأنكُّمهماُّجئتهم ُّحبجةُّ،
فإهنمُّالُّيستمعونُّ،أوُّكأهنمُّالُّيسمعون ُّ،ويظلونُّيرددونُّماُّلديهمُّمهماُّظهرُّمهافتهُّوفسادهُّحىتُّييئس ُّاملناظرُّوهناُّيرفعونُّأص وامهمُّبالصياحُّ والشماتةُّ،وكأهنمُّانتصرواُّ
فيخيلُّللحاضرينُّ -ومجهرمهمُّممنُّالُّيعرفُّالعربية ُّ -أنُّ"الربويزيني" ُّانتصرواُّعلىُّاملسلمنيُّ.فيشاركونُّبأص وامهمُّهمُّاآلخرين ُّ .واملناظرونُّمنهمُّحيرصونُّعلىُّأنُّيأت واُّمعهمُّ
بكثري ُّمنُّاألتباعُّعلىُّقدرُّماُّيسمحُّاملكانُّ.ألنُّاعتمادهمُّعلىُّالضجيجُّ والغوغائيةُّأمرُّأساسُّعندهمُّ .
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وعكسُّاألمورُّ.فقدُّكانُّأصحابُّرسولُّاهللُّأحرصُّاخللقُّعلىُّمالحظةُّأقوالُّرسولُّاهللُّوأفعالهُّوحفظهاُّ،والعملُّهباُّ،بلُّبلغُّمنُّ
حرصهمُّعلىُّتتبعُّكلُّصغريةُّوكبريةُّوحفظهاُّووعيهاُّوالعملُّهباُّأنُّكانواُّيتناوبونُّمالزمةُّرسولُّاهللُّفهذاُّعمرُّبنُّاخلطابُّحيدثُّعنهُّ
البخاريُّبسندهُّاملتصلُّإليهُّ.يقول"ُّ:كنتُّوجارُّيل ُّمنُّاألنصارُّيفُّبينُّأميةُّبنُّزيدُّمنُّعوايلُّاملدينةُّوكناُّنتناوب ُّ النزولُّعلىُّرسولُّ
اهللُّينزلُّيوماًُّ،وأنزلُّيوماًُّ،فإذاُّنزلتُّجئتهُّخبربُّذلكُّاليومُّ،وإذاُّنزلُّفعلُّمثلُّذلك"ُّ( ُّ)8وماُّكانُّذلكُّإالُّحلرصهمُّالشديدُّعلىُّمعرفةُّ

اُّرسولُّاهلل ُّعنُّحكمُّاهلل ُّيفُّبعضُّماُّيعرضُّ
سنةُّرسولُّاهللُّواتباعهاُّوااللتزامُّهباُّ.وقدُّكانُّالصحابةُّيقطعونُّامل سافاتُّالطويلةُّليسألو ُّ
هلمُّ.يرويُّالبخاري عنُّعقبةُّبنُّاحلارثُّأنُّامرأةُّأخربتهُّأهناُّأرضعتهُّهوُّوزوجهُّفركبُّمنُّفورهُّمنُّمكةُّإىلُّرسولُّاهللُّباملدينةُّ.فلماُّ
بلغُّرسولُّاهللُّسألهُّعنُّحكمُّاهللُّفيمنُّتزوجُّامرأةُّالُّيعلمُّأهناُّأختهُّمنُّالرضاعُّ،مثُّأخربتهُّبذلكُّمنُّأرضعتهما؟ُّفقالُّلهُّالنيبُّ"كيفُّ
وقدُّقيل؟ُّ"ُّففارقُّزوجهُّلوقتهُّوتزوجت ُّبغريهُّ .
ُُُُُُُّّّّّّّ وكانُّالصحابةُّحريصنيُّعلىُّأنُّيسألواُّأزواجُّالنيبُّعنُّسريتهُّوسنتهُّيفُّبيتهُّ،وكانتُّالنساءُّيذهَبُّإىلُّبيوتُّأزواجُّالنيبُّيسألنهنُّ
عماُّيعرضُّهلنُّ،وهذاُّمعروفُّمشتهرُّغينُّعنُّذكرُّشاهدُّأوُّمثالُّ،بلُّلقدُّبلغُّمنُّحرصُّالصحابةُّعلىُّااللتزامُّبسنةُّالنيبُّأهنمُّكانواُّ
ُّ
يلتزمونُّماُّيفعلُّويتكونُّماُّيتكُّدونُّأنُّيعرفواُّلذلكُّحكمةُّ،ودونُّأنُّيسألواُّعنُّذلكُّ،ثقةُّمنهمُّبأنُّفعلهُّوحيُّ.فقدُّأخرجُّالبخاريُّ
يفُّصحيحهُّعنُّابنُّعمرُّ قال"ُّ:اختذُّرسولُّاهللُّخامتاًُّمنُّذهبُّفاختذُّالناسُّخواتيمُّمنُّذهبُّ،مثُّنبذهُّالنيبُّوقال"ُّ:إنُّل نُّألبسهُّأبداً"ُّ
فنبذُّالناسُّخواتيمهم"ُّ( ُّ .)2
ُُُُُُُّّّّّّّ ُّوعنُّأيبُّسعيد ُّاخلدريُّقال"ُّ:بينما ُّرسولُّاهللُّيصلي ُّبأصحابهُّإذُّخلع ُّنعليهُّفوضعهاُّعن ُّيسارهُّ،فلماُّرأى ُّالقومُّذلك ُّألقواُّ
نعاهلم ،فلماُّقضىُّصالتهُّقال"ُّ:ماُّمحلكمُّعلىُّإلقاءُّنعالكم"؟ُّقالواُّ:ياُّرسولُّاهللُّرأيناكُّألقيتُّنعليكُّ،فقال"ُّ:إنُّج ُّربيلُّأخربنُّأنُّ
فيهماُّقذرا"ُّ(  ُّ،)3وأوردُّابنُّعبدُّالربُّيفُّجامعُّبيانُّالعلمُّوفضلهُّ"عنُّابنُّمسعودُّ"أنهُّجاءُّيومُّاجلمعةُّوالنيبُّخيطبُّ،فسمعهُّيقولُّ:
"اجلسوا"ُّفجلس ُّببابُّاملسجدُّ أيُّحيث ُّمسعُّالنيبُّيقولُّذلكُّفرآهُّالنيبُّفقالُّ:تعالُّياُّعبدُّاهللُّبنُّمسعود"ُّ( ُّ .)4
ُّوهنيهُّمنُّفورهمُّكماُّ
ُّ
ُُُُُُُُّّّّّّّّ إىلُّهذاُّاحلدُّبلغُّحرصُّالصحابة ُّعلىُّمعرفةُّسنةُّالنيبُّيفُّمجيع ُّأحوالهُّ،وااللتزامُّهباُّ،واالستجابةُّألمره
كماُّيفُّإلقائهمُّنعاهلمُّيفُّالصالةُّ،ونبذهمُّخواتيمُّالذهب ُُّّوملُّيكنُّذلكُّإالُّ
ُّ
فعلُّعبدُّاهللُّبنُّمسعودُّومنُّغريُّأنُّيدركواُّحكمةُّالفعلُُّّ
استجابةُّهللُّيفُّأمرهُّبطاعةُّرسولهُّواالقتداءُّبهُّكماُّيفُّقولهُّ{لقدُّكان ُّلكمُّيف ُّرسول َّ
ُّالله ُّأسوةُّحسنة ُّلمنُّكانُّيـرجوُّالَّلهُّواليـوم ُّاآلخرُّ

مثُّاستجابةُّلرسولهُّيفُّأمرهُّاألمةُّبإتباعُّسنتهُّوااللتزامُّهباُّ،كماُّيفُّقوله"ُّ:خذواُّعينُّمناسكك م"ُّ( ُّ)5
ُّ
وذكرُّاللَّهُّكثرياً}ُّ[ األحزابُّ،]28ُّ:
ُّ.وقوله" ُّ:صلواُّكماُّرأيتمونُّأصلي"ُّ( ُّ. )4وقوله"ُّ:كلُّأميتُّيدخلونُّاجلنةُّإالُّمنُّأىب"ُّقالواُّ:ياُّرسولُّاهللُّومنُّيأىب؟ُّقال"ُّ:منُّأطاعينُّ

تالفاُّ
دخلُّاجلنةُّومنُّعصانُّفقدُّأىب"ُّ( ُّ. )2وقولهُّ"أوصيكمُّبتقوىُّاهللُّوالسمعُّوالطاعةُّوإنُّعب داًُّحبشياًُّفإنهُّمنُّيعشُّمنكمُّفسريىُّاخ ُّ
كثرياُّ،فعليكم ُّبسنيت ُّوسنة ُّاخللفاء ُّاملهدينيُّالراشدينُّ ،متسكوا ُّهبا ُّوعضوا ُّعليها ُّبالنواجذُّ،وإياكم ُّوحمدثات ُّاألمورُّ ،فإنُّكل ُّحمدثةُّ

بدعةُّ،وكلُّبدعةُّضاللة"ُّ( .)1
ُُُُُُُُّّّّّّّّ هذاُّقليلُّمنُّكثريُّمماُّيبنيُّموقفُّالصحابةُّمنُّسنةُّرسولُّاهللُّوه وُّموقفُّيتسمُّباحلرصُّالشديدُّواالهتمامُّالبالغُّعلىُّمعرفةُّ
ُّفأداهاُّ
ُّ
سنةُّرسولُّاهللُّوحفظهاُّوااللتزامُّهباُّ،بل ُّوتبليغهاُّإىلُّمنُّيسمعهاُّاستجابةُّلقولُّرسول ُّاهللُّ"نضرُّاهللُّامرأُّمسعُّمقاليتُّووعاها
ُّ -ُّ8أخرجهُّالبخاريُّ .كتا بُّالعلمُّ،بابُّالتناوبُّيفُّالعلمُُّّ، 214/8برقم ُّّ .11
 ُّ -ُّ2أخرجهُّالبخاريُّ ،كتابُّاالعتصامُّ،بابُّاالقتداءُّبأفعالُّالنيبُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُُّّ34/21برقم ُّّ .2211
ُّ -ُّ3رواهُّأبوُّداودُّ،كتابُّالصالةُّ،بابُّالصالةُّيفُّالنعلُُّّ 353/2برقمُّ ُّ، 434وأمحدُّ ُّ، 448/8والدارميُّيفُّالصالةُُّّ . 803
ُّ -ُّ4رواهُّأبوُّداود ُّ.وابنُّعبدُّالربُّيفُّجامعُّبيانُّالعلمُّ .
ُّ -ُّ5رواهُّالنسائيُُُّّّ220/5كتابُّمناسكُّاحلجُّ،الركوبُّإىلُّاجلمارُّ واستظاللُّاحملرم ُّ،وأمحدُُّّ . 381/3
ُُّّ -ُّ4رواهُّالبخاريُّ ،كتابُّاألذانُّ،بابُّاألذانُّللمسافرينُّ، 385/3ُّ،برقم ُُّّ . 348
ُّ -ُّ2رواهُّالبخاريُّ ،كتابُّاالعتصامُُّّ، 82/ 21برقم ُّ ُّ، 2210وأمحدُُّّ .248/3
ُّ -ُّ1أخرجهُّأبوُّداودُّ،كتابُّالعلمُّ،بابُّكتابةُّالعلمُُّّ21/ 80برقم ُّ ُّ، 3421وأمحدُّ ُّ، 842/2والدارميُّبابُّرقمُُّّ . 43
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السنّـ ـ ـةّالنبـ ـ ـويةّوحيّرب ـ ـ ـانيّ،منـ ـ ـاقشةّلدعاوىّأع ـ ـ ـداءّالس ـ ـ ـنـةّال ـ ـنـ ـبـويـةّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّإعدادّ:محـ ـ ـ ـ ـ ــمدّأحم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدّص ـ ـ ـ ــبرة

كماُّمسعهاُّ،فربُّمبلَّغُّأوعىُّمنُّسامع"ُّ(  ُّ،)8ومنُّهذاُّيتبنيُّمدىُّكذبُّأعداءُّالسنةُّوأع داءُّاهللُّورسولهُّيفُّادعائهمُّالذي ُّسلفُّ
ذكره.
اهمُّبأنُّكبارُّالصحابةُّكانواُّيكرهونُّروايةُّاحلديثُّ،وكانُّعمر( ُّ)2يتهددُّرواةُّالسنةُّ،وأنهُّنفذُّوعيدهُّفحبسُّثالثةُّ
ُّ
ُُُُُُُُّّّّّّّّ-ُّ3وأماُّدعو
منُّالصحابةُّبسببُّإكثارهمُّمنُّروايةُّالسنةُّ،فهذاُّكذبُّيضافُّإىلُّماُّسبقُّمنُّدعاواهمُّالكاذبةُّ،وفيهُّجانبُّمنُّ التدليسُّالذيُّالُّ
خيلوُّعنهُّكالمهم ُّ،أماُّأنُّالصحابةُّكانواُّيكرهونُّروايةُّاحلديثُّ،فهذاُّباطلُّ،واحلقُّأهنمُّكانواُّخيشونُّروايتهاُّويهابونُّمنُّذلكُّ،لعظمُّ
املسؤوليةُّ،ووعيدُّرسولُّاهللُّعلىُّمنُّيكذبُّعليهُّ.يفُّقولهُّ"منُّكذبُّعليُّمتعمد اًُّفليتبوأُّمقعدهُّمنُّالنار"ُّ( ُّ،)3ولقدُّكانُّ الصحابةُّ
بنيُّأمرين ُّهمُّحريصون ُّعلىُّكلُّمنهماُّ ،أوهلماُّ:تبليغ ُّدينُّاهلل ُّإىلُّمن ُّيليهم ُّمنُّاألمةُّ ،ثانيهماُّ:التثبت ُّوالتحريُّالشديد ُّلكل ُّماُّ
يبلغونهُّعنُّرسولُّاهللُّلذلكُّكانُّالواحدُّمنهمُّميتقعُّوجههُّ،وتأخذهُّالرهبةُّوهوُّيرويُّعنُّرسولُّاهللُّفالصوابُّإذنُّأنُّالصحابةُّكانواُّ
يهابون ُّرواي ةُّاحلديثُّبسببُّشدةُّخوفهمُّمنُّالكذبُّعلىُّرسولُّاهللُّأوُّاخلطأُّفيماُّيروونُّ.وليسُّكماُّيزعم
هؤالءُّ،أنُّذلكُّألهنمُّكانواُّيرونُّالسنةُّغريُّشرعيةُّ،أوُّأهناُّليستُّمصدراًُّتشريعياًُّ .
ُُُُُُُّّّّّّّ أماُّدعوىُّحبسُّعمرُّثالثةُّمنُّأصحابهُّهمُّ:عبدُّاهللُّبنُّمسعودُّ،وأبوُّذرُّ ،وأبوُّالدرداءُّفهذهُّروايةُّملفقةُّكاذبةُّ،جرت ُّعلىُّ
األلسنةُّ،وقدُّذكرهاُّالبعضُّكماُّجتريُّعلىُّاأللسنةُّوتدونُّيفُّكتبُّاملوضوعاتُّمنُّاألحاديثُّوالوقائعُّ،فليسُّكلُّماُّجتريُّبهُّاأللسنةُّ
أوُّتتضمنهُّبعضُّالكتبُّصحيحاًُّ،وقدُّتوىلُّمتحيصُّهذهُّالدعوىُّالكاذبةُّاإلمامُّ"ابنُّحزم"ُّيفُّكتابه"ُّ:اإلحكام"ُّفقال"ُّ:ورويُّعنُّ
عمرُّ أنهُّحبسُّابنُّمسعودُّ،وأباُّالدرداءُّ،وأباُّذرُّمنُّأجلُّاحلديثُّعنُّرسولُّاهللُّوبعدُّأنُّطعنُّابنُّحزمُّيفُّالروايةُّباالنقطاعُّحمصهاُّ
شرعاًُّفقال"ُّ:إنُّاخلربُّيفُّنفسهُّظاهرُّالكذبُّوالتوليدُّ،ألنهُّالُّخيلوُّ:إماُّأنُّيكونُّعمرُّامهمُّالصحابةُّ،ويفُّهذاُّماُّفيهُّ.أوُّيكونُّهنىُّ

عنُّنفسُّاحلديثُّوتب ليغُّالسنةُّوألزمهمُّكتماهناُّوعدمُّتبليغهاُّ،وهذاُّخروجُّعنُّاإلسالمُّ،وقدُّأعاذُّاهللُّأمريُّاملؤمننيُّمنُّكلُّذلكُّ،وهذاُّ
قولُّالُّيقولُّبهُّمسلمُّ،ولئنُّكانُّحبسهمُّوهمُّغريُّمتهمنيُّفلقدُّظلمهمُّ،فليختُّاحملتجُّملذهبهُّالفاسدُّمبثلُّهذهُّالرواياتُّأيُّالطريقنيُّ
هكذاُّيتضحُّكذبُّادعائهمُّوفسادُّماُّبنوه ُّعلىُّهذاُّاالدعاء( .)5
ُّ
اخلبيثنيُّشاء" ُّ( ُّ،)4
ُُُُُُُُّّّّّّّّأماُّقوهلم ُّ:ولوُّفرضناُّجدالًُّصحةُّنسبةُّبعضُّاألحاديثُّبطريقُّقطعيُّإىلُّالنيبُّفإهناُّمعُّصحةُّنسبتهاُّالُّتكونُّواجبةُّاالتباعُّ
غريُّهذاُّالقرآنُّاملتعبدُّبتالوتهُّ،وهذاُّأمرُّمناقضُّلبدائه ُّالعقولُّ
ُّ
؛ُّألهناُّليستُّبوحيُّمنزلُّمنُّاهللُّعزُّوجلُّ ،يعينُّ:أنه ُّ ملُّيصدرُّمنهُّ
؛ُّإذُّكيفُّيتصورُّأنُّيكونُّرسوالًُّإىلُّالناسُّكافةُّبشرياًُّونذيراًُّيأمرهمُّمباُّيرضيُّاهللُّويوصلُّإىلُّجناتهُّوينهاهمُّعماُّهنىُّاهللُّعنهُّوي ُّوصلُّ

فدعواهم ُّمناقضةُّ
إىلُّنريانهُّ،ويصبغُّحيامهمُّكلهاُّبصبغةُّهذاُّالدين ُّالذيُّأمرُّبتبليغهُّإليهمُّمثُّالُّيصدرُّمنهُّغري ُّتالوةُّالقرآنُّعليهمُّ ُّ،
للعقلُّالصريحُّومنافيةُّللقرآنُّالذي ُّيتشدقونُّباتباعه ُّ،قالُّاهللُّتعاىل{ُّ:هوُّالَّذيُّبـعثُّيفُّاأل ِميِني ُّرسوالًُّمنـهمُّيـُّتـلوُّعليهمُّآياته ُّويـزِكيهمُّ
ويـعِلمهمُّالكتابُّواحلكمة}ُّ[ اجلمعةُّ،]2:وقالُّعزُّوجل{:كماُّأرسلناُّفيكمُّرسوالًُّمنكمُّيـتـلوُّعليكمُّآياتناُّويـزِكيكمُّويـعِلمكمُّالكتابُّ

وقالُّتعاىل{ُّ:واذكرواُّنعمت ُّاللَّهُّ
ُّ
واحلكمة}ُّ[ البقرةُّ ،]858ُّ:وقالُّسبحانه{ُّ:وأنـزل ُّاللَّه ُّعليك ُّالكتاب ُّواحلكمة}ُّ[ النساءُّ،]883:
عليكمُّوماُّأنـزلُّعليكم ُّمنُّالكتاب ُّواحلكمة ُّيعظكمُّبه}ُّ[ البقرة ،]238:ففيُّهذهُّاآلياتُّإخبارُّمنُّاهللُّسبحانهُّوتعاىلُّأنهُّأنزلُّعلىُّ
اإلميانُّاحلكمةُّبأهناُّسنةُّرسولُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّ،ثبتُّذلكُّعنُّقتادةُّ،
ُّ
رسولهُّوحينيُّ:الكتابُّواحلكمةُّ،وقدُّفسرُّأهلُّالعلمُّو
ورويُّحنوهُّعنُّأيبُّمالكُّ،ومقاتلُّبنُّحيانُّ ،وحيىيُّبنُّأيبُّكثريُّ( ُّ .ُّ)4
ُّ -ُّ8رواهُّأبوُّداودُّ،كتابُّالعلمُّ، 15/80ُّ،برقمُّ ُّ، 3443وأمحدُّ ُّ، 32/ 8والتمذيُّيفُّالعلمُّبابُّ ُّ، 2وابنُّماجةُّيفُّاملقدمةُّبابُّ ُّ، 81والدارميُّيفُّاملقدمةُُّّ .24
اُّيتكسبونُّبرواي ةُّاألحاديث ُّ،ويسعونُّ
ُّ
ُُّّ -ُّ2ذكرُّ بعضُّ"الربويزين" ُّأثناءُّحديث ُّلهُّمعنا"ُّ:أنُّاخلليفةُّعمرُّهوُّزعيمُّ"القرآنيني" ُّ ،وأ نُّمجيعُّالصحابةُّكان واُّكذلكُّإالُّمنُّكان و
لتك وينُّمركزُّهلمُّمتميز ُّبنيُّاألمةُّعنُّطريقُّاإلكثار ُّمنُّروايةُّاألحاديث ُّ"ُّقالُّفضُّاهللُّفاه"ُّ:وه ؤالءُّهمُّسبب ُّفسادُّالدي نُّوضاللُّاألمة"ُّ .
ُّ -ُّ3رواهُّالبخاريُّ ،كتابُّالعلمُّ،بابُّإمثُّمنُّكذبُّعلىُّالنيبُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّحديث ُّرقمُُّّ . 804
ُّ -ُّ4ابنُّحزمُّ.اإلحكام ُُّّ. 813ُّ:2وراجعُّيفُّذلكُّ:السنةُّومكانتهاُّمنُّالتشريعّ .44ُّ :
 -ُّ5الرد ُّنقالُّعنُّكتابُّشبهاتُّالقرآنيني ُّحولُّالسنةُّالنب ويةُّ،حممودُّحممدُّمزروعةُّ،جمم عُّامللكُّفهدُّلطباعةُّاملصحفُّالشريفُّباملدينة ُّاملنورةُّ،صُّ . 24-42:
ُُّّ -ُّ4تفسريُّالطربيُّرقم ُّ ُّ، 2021وتفسريُّابنُّأيبُّحامتُُّّ . 8180-8102
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ُُُُُُُُّّّّّّّّ قالُّالشافعيُّ"ُّ:فذكرُّاهللُّالكتابُّوهوُّالقرآنُّ،وذكرُّاحلكمةُّفسمعتُّمنُّأرضىُّمنُّأهلُّالعلمُّبالقرآنُّيقولُّ:احلكمةُّسنةُّ
رسولُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّ،وه ذاُّيشبه ُّماُّقالُّ،واهللُّأعلم؛ُّألنُّالقرآنُّذكر ُّوأتبعته ُّاحلكمةُّ،فذكر ُّاهللُّمنَّهُّعلىُّخلقه ُّبتعليمهمُّ
الكتابُّواحلكمةُّ،فلمُّجيزُّ ُّ أنُّيقالُّهاهناُّإالُّسنةُّرسولهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم؛ُّوذلكُّ أهناُّمقرونةُّمعُّكتابُّاهللُّ"( ُّ،)8وقالُّأبوُّجعفرُّ
الطربي"ُّ:قدُّتأولتُّمجاعةُّ منُّأهلُّالتأويلُّمنُّالصحابةُّرضوانُّاهللُّعليهمُّوالتابعنيُّ(احلكمة)ُّيفُّقولُّاهللُّتعاىلُّذكره{ُّ:يـؤيت ُّاحلكمةُُّّ
منُّيشاء ُّومن ُّيـؤت ُّاحلكمة ُّفـقد ُّأويت ُّخرياًُّكثرياً}ُّ[ البقرة،]241ُّ:أهناُّالقرآنُّ،وتأولتُّ(احلكمة)ُّيفُّقولهُّتعاىل{ُّ:ويـعِلمهم ُّالُّكتابُّ

واحلكمة}ُّ[آلُّعمران ،]844ُّ:أهناُّالسننُّاليتُّسنهاُّرسولُّاهللُّبوحيُّمنُّاهللُّجلُّثناؤهُّإليهُّ،وكالُّالتأويلنيُّيفُّموضعهُّصحيح؛ُّوذلكُّ
امهُّ،وبنيُّهلمُّفيهُّأمرهُّوهنيهُّ،وفصلُّهلمُّفيهُّشرائعهُّ،فهوُّكماُّوصفُّبهُّ
أنُّالقرآنُّحكمةُّ،أحكمُّاهللُّعزُّذكرهُّفيهُّلعبادهُّحاللهُّوحر
َّ
ربناُّتباركُّوتعاىل ُّبقوله{ُّ:ولقد ُّجاءهم ُّمن ُّاألنـباء ُّما ُّفيه ُّمزدجر ُّحكمة ُّبالغة}ُّ[ القمرُّ ، ]5-4ُّ:وكذلكُّسننُّرسول ُّاهللُّصلى ُّاهللُّ

عليهُّوسلمُّاليتُّسنهاُّألمتهُّعنُّوحيُّاهللُّجلُّثناؤهُّإليه حكمةُّحكمُّهباُّفيهمُّ،ففصلُّهباُّبنيُّاحلقُّوالباطلُّ،وبنيُّهلمُّهباُّجمملُّماُّيفُّ
آيُّالقرآنُّ،وعرفهمُّهباُّمعانُّماُّيفُّالتنزيلُّ"ُّ( .ُّ)2
َّ
ُُُُُُُّّّّّّّ وأكدُّأبوُّعبدُّاهللُّحممد ُّبنُّنصرُّاملروزيُّهذا ُّاملعىنُّالذيُّسبقهُّإليهُّغريه ُّمنُّأهلُّالعلمُّوزاده ُّوضوحاُّوإشراقاُّفكانُّمما ُّقالهُّ:
"تأولتُّالعلماءُّأنُّاحلكمةُّهاهناُّهيُّالسنة؛ُّألنهُّقدُّذكرُّالكتابُّ،مثُّقا لُّ:واحلكمةُّ،ففصلُّبينهماُّبالواوُّ،فدلُّذلكُّعلىُّأنُّاحلكمةُّ
غريُّالكتابُّ،وهيُّماُّسنُّالرسولُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّمماُّملُّيذكرُّيفُّالكتاب؛ُّألنُّالتأويلُّإنُّملُّيكنُّكذلكُّفيكونُّكأنهُّقالُّ:وأنزلُّ
عليكُّالكتابُّوالكتابُّ،وهذاُّيبعدُّ"ُّ( ُّ .ُّ)3
ُُُُُُّّّّّّ أماُّقوهلمُّ:إنُّتقسيمُّالوحيُّإىلُّجليُّم تلوُّوخفيُّغريُّمتلوُّمستعارُّمنُّاليهودُّ،األولُّ:املكتوبُّ،والثانُّ:املنقولُّبالروايةُّ،فيقالُّ
لهُّ:ضللتُّيفُّالتشبيهُّبنيُّاملسلمنيُّواليهود؛ُّإذُّيشتطُّاملسلمونُّللروايةُّاتصالُّالسندُّمنُّمبدئهُّإىلُّمنتهاهُّبالعدولُّالضابطنيُّ،وليسُّ
ذلكُّعندُّاليهودُّأوُّعندُّغريهمُّمنُّأممُّالكفرُّوالشقاق ُّ،وقدُّدل ُّالقرآنُّعلىُّأنُّهناكُّوحياًُّمنُّاهللُّإىلُّرسولهُّزيادةُّعلىُّماُّيفُّالقرآنُّ
املتلوُّ،قالُّاهللُّتعاىل{ُّ:سيـقولُّالسفهاء ُّمن ُّالنَّاس ُّماُّوَّالهم ُّعن ُّقبـلتهم ُّالَّيتُّكانواُّعليـها}ُّفقدُُّّكانتُّالقبلةُّيفُّأولُّاإلسالمُّإىلُّبيتُّ
املقدسُّفأينُّيفُّالق رآنُّالنصُّعلى ُّوجوبُّالتوجهُّإىلُّبيتُّاملقدس؟ُّملُّيثبتُّهذاُّاألمرُّإالُّبالسنةُّ،مثُّنسختُّبالقرآنُّ )4 (.
ُُُُُّّّّّّّّّّوجوبّالعمل ّبمقتضىّالسنة ّحيث ّإنهّحكم ّاهلل ُّ :فكلُّما ُّيأمر ُّبهُّالرسول ُّإمناُّهو ُّبأمر ُّاهللُّله؛ ُّحيث ُّإنهُّال ُّينطق ُّعنُّ
اهلوىُّ،بلُّهوُّمبلغُّملا ُّأوحاهُّاهللُّإليهُّ،سواءُّكانُّذلك ُّ املوحى ُّإليهُّقرآناُّأوُّسنةُّ.قال ُّتعاىل{ُّ:وماُّينطقُّعن ُّاهلوىُّإن ُّهوُّإال ُّوحيُّ
يوحى}ُّ[النجمُّ،]4ُّ،3:وكماُّجاءُّيفُّ احلديثُّالصحيحُّ قالُّرسولُّاهلل"ُّ:أالُّإنُّأوتيتُّالكتابُّومثلهُّمعهُّ،أالُّإنُّأوتيتُّالقرآنُّومثلهُّ
وجدمتُّفيهُّمنُّحاللُّفأحلوهُّوماُّوجدمتُّفيهُّمنُّحرامُّفحرموهُّ،
ُّ
معهُّ،الُّيوشكُّرجلُّينثينُّشبعاناُّعلىُّأريكتهُّيقولُّعليكمُّبالقرآنُّفماُّ
أالُّالُّحيلُّلكمُّحلمُّاحلمارُّاألهليُّوالُّكلُّذيُّنابُّمنُّالسباعُّأالُّوالُّلقطةُّمنُّمالُّمعاهدُّإالُّأنُّيستغينُّعنهاُّصاحبهاُّومنُّنزلُّ
بقومُّفعليهمُّأنُّيقروهمُّفإن ُّملُّيقروهمُّفلهمُّأن ُّيعقبوهمُّقراهم"ُّ( ُّ،)5يبنيُّ النيبُّ أنهُّأوحي ُّ إليهُّالقرآن ُّالكرميُّ،وأويتُّمثلهُّمعه ُّوهوُّ
السنةُّالنبويةُّ،فهيُّوحيُّمثلُّالقرآنُّالكرمي؛ُّحيثُّإهناُّمنُّاهللُّعزُّوجلُّ،وأنهُّجيبُّالعملُّهبماُّ .
ُُُُُُُّّّّّّّ وقدُّعنونُّاخلطيب ُّالبغداديُّيفُّكتابهُّ"الكفاية" ُّبقوله"ُّ:باب ُّماُّجاءُّيف ُّالتسويةُّبنيُّكتابُّاهلل ُّتعاىلُّوحكم ُّسنةُّرسول ُّاهللُّ
صلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّيف ُّوجوبُّالعملُّولزومُّالتكليف"ُّ( ُّ .)4
ُّ -ُّ8الرسالةُّّ .21
ُّ -ُّ2مهذيبُّاآلثارُّ والسننُُّّ -السفرُّاألولُُّّ -مسندُّابنُّعباسُُّّ . 812
ُّ -ُّ3السنةُُّّ .880
ُّ -ُّ4شبهاتُّالقرآنيني ُُّّ،عثمانُّبنُّمعلمُّحممودُّبنُّشيخ ُّعليُّ،جممعُّامللكُّفهدُّلطباعةُّاملصحفُّالشريف ُّباملدينةُّاملنورةُّ ،صُّ . 34-30ُّ:
ُّ -ُّ5رواهُّاإلمامُّأمحدُّيفُّمسندهُّ، 488-480/ 21ُّ،برقمُُّّ، 82824ورواهُّأبوُّداودُّيفُّسننهُّ، 82-80/5ُّ،كتابُّالسنةُّ،بابُّيفُّلزومُّالسنةُّ،احلديث ُّرقمُُّّ، 4404وروىُّ
اجلزءُّاألولُّمنهُّالتمذيُّ، 844/4ُّ،وه وُّصحيحُّ،ان ظرُّ:صحيحُّسننُّأيبُّداودُّ(ُّ) 881-882/3حُّ، 4404وصحيحُّسننُّابنُّماجهُّبرقمُّ .82
ُُّّ -ُّ4صُُّّ. 23مثُّذكرُّحتتهُّحديث ُّاملقدامُّاملذكورُّآنفاُّمنُّطرقُّخمتلفةُّ .
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ُُُُُُّّّّّّوإنُّ صحةُّاالستداللُّحبديثُّيروىُّعنُّرسولُّاهللُّعلىُّعقيدةُّدينيةُّأوُّحكمُّشرعيُّ،يتوقفُّعلىُّأمرين ُّ:األولُّ:ثبوتُّأنُّالسنةُّ
هاُّ
يثُّينكر ُّ
ُّ
منُّحيثُّصدورهاُّعنُّالنيبُّحجةُّوأصلُّمنُّأصولُّالتشريع ُّ ،وهذهُّاملسألةُّملُّخيالفُّفيهاُّأحدُّمنُّالعلماءُّيفُّاجلملة؛ُّحب
قُّمنُّطرقُّالروايةُّ
ُّ
كلهاُّفالُّحيتجُّبشيءُّمنهاُّ( " ُّ،)8الثانُّ:ثبوتُّأنُّهذاُّاحلديثُّقدُّصدرُّعنُّرسولُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّبطري
املعتمدة"ُّ( ُّ،)2وإذاُّثبتتُّالسنةُّعنُّالنيب ؛ ُّفإنُّاتباعهاُّواجبُّعلىُّكلُّمسلم؛ُّوهبذاُّجاءُّالقرآنُّالكرميُّ،يأمرنا ُّباتباعُّكلُّماُّجاء ُّبهُّ
الرسولُّحيثُّيقولُّسبحانه ُّوتعاىل{ُّ:وماُّآتاكمُّالرسولُّفخذوهُّوماُّهناكمُّعنهُّفانتهوا} ُّ[احلشرُّ .ُّ]2:
ُُُُُُّّّّّّ قالُّالشوكان"ُّ:اعلمُّأنهُّقدُّاتفقُّمنُّيعتدُّبهُّمنُّأهلُّالعلمُّأنُّالسنةُّاملطهرةُّمستقلةُّبتشريعُّاألحكامُّ،وأهناُّكالقرآنُّيفُّحتليلُّ
احلاللُّ،وحترميُّاحلرام""ُّ ....ُّ ،واحلاصلُّ أنُّثبوتُّحجيةُّالسنةُّاملطهرةُّواستقالهلاُّبتشريعُّاألحكامُّضرورةُّدينيةُّالُّخيالفُّيفُّذلكُّإالُّ
من ُّ الُّحظُّلهُّيفُّدينُّاإلسالم"ُّ( ُّ )3ومنُّأدلةُّحجيةُّالسنةُّ:دليلُّالعصمةُّ:وهيُّأن ُّاهللُّتعاىلُّعصمُّنبيهُّمنُّتعمُّ دُّماُّخيل ُّبالتبليغُّ
اطُّالتنبيهُّفوراُّمنُّاهللُّ
ُّ
إمجاعاُّبداللةُّاملعجزة ُّ،ومنُّالسهوُّوالغلطُّفيهُّعلىُّالصحيح ُّ ،والذاهبونُّإىلُّجتويزُّذلكُّعليهُّجيمعونُّعلىُّاشت
تعاىلُّ،وعدمُّالتقريرُّعليه ُّ،وقدُّأمجعتُّاألمةُّعلىُّعصمةُّاألنبياءُّصلواتُّاهللُّوسالمهُّعليهمُّأمجعنيُّ( ُّ .ُّ)4
ُُُُُُُّّّّّّّ وقدُّأثبتُّاهللُّلرسولهُّالعصمة ُّيفُّكتابهُّالكرمي ُّحيثُّقالُّسبحانهُّوتعاىل{ُّ:يا ُّأيهاُّالرسولُّبلغُّماُّأنزل ُّإليك ُّمنُّربكُّوإن ُّملُّ
تفعلُّفماُّبلغتُّرسالتهُّواهللُّيعصمكُّمنُّالناس}ُّ[املائدةُّ.ُّ] 42:قالُّالقرطيب"ُّ:دلتُّاآليةُّعلىُّردُّقولُّمنُّقالُّ:إنُّالنيبُّكتمُّشيئاُّ
منُّأمرُّالدينُّتقيةُّ،وعلىُّبطالنهُّ،وهمُّالرافضةُّ،ودلتُّعلى ُّأنه ملُّيسرُّإىلُّأحدُّشيئاُّمنُّأمرُّالدين؛ُّألنُّاملعىنُّبلغُّمجيعُّماُّأنزلُّ
إليكُّظاهراُّ،ولوالُّهذاُّماُّكانُّيفُّقولهُّعزُّوجل{ُّ:وإنُّملُّتفعلُّفماُّبلغتُّرسالته} ،وقالُّابنُّعباس"ُّ:املعىنُّ:بلغُّمجيعُّماُّأنزلُّإليكُّ
منُّربكُّ،وإنُّكتمتُّشيئاُّفماُّبلغتُّرسالته" ُُّّ،كماُّقالُّعنُّقولهُّتعاىل{ُّ:واهللُّيعصمكُّمنُّالناس}ُّإنُّيفُّذلكُّدليالُّعلىُّنبوته؛ُّألنُّ
ا هللُّعزُّوجلُّأخربُّأنهُّمعصومُّ،ومنُّضمنُّسبحانهُّلهُّالعصمةُّفالُّجيوزُّأنُّيكونُّقدُّتركُّشيئا ُّمماُّأمرهُّاهللُّبه"ُّ( ُّ .ُّ)5
ُُُُُُُّّّّّّّ ُّ-2أنُّاهللُّكماُّعصمُّرسولهُّأنُّخيطئُّ،عصمُّحديثهُّأنُّحيرفُّعليهُّشيء؛ُّفتكفلُّاهللُّتعاىلُّحبفظُّهذاُّالدينُّكتاباُّوسنةُّ،قالُّ
تعاىل{ُّ:إناُّحننُّنزلناُّال ذكرُّوإناُّلهُّحلافظون}ُّ[احلجرُّ،]1:كماُّفصلناُّسابقا ُّ ،والذكرُّيفُّاآليةُّيشملُّالقرآنُّوالسنة؛ُّوقدُّاستدلُّابنُّ
حزمُّهبذهُّاآليةُّ ،وبقولهُّتعاىل{ُّ :قل ُّ إمناُّأنذركم ُّبالوحي}ُّ[األنبياءُّ،ُّ ] 45:فأخرب ُّتعاىلُّأنُّكالمُّنبيهُّكلهُّوحيُّ ،والوحيُّبال ُّخالفُّ
ذكرُّ،والذكرُّحمفوظُّبنصُّالقرآن؛ُّفصحُّبذلكُّأنُّكالم هُّكلهُّحمفوظُّحبفظُّاهللُّعزُّوجلُّمضمونُّلناُّأنُّالُّيضيعُّمنهُّشيءُّ،فهوُّمنقولُّ
ُّ،فهوُّمماُّأنزلُّاهللُّ،وهوُّذكرُّمنُّاهللُّ،أنزلهُّعلىُّرسولهُّ،
ُّ
إليناُّكلهُّفلل هُّاحلجةُّأبدا"ُّ( ُّ،)4وقالُّابنُّالقيم"ُّ:إنُّكلُّماُّحكمُّبهُّرسولُّاهلل
وقدُّتكفلُّسبحانهُّحبفظه؛ُّفلوُّجازُّعلىُّحكمهُّالكذبُّوالغلطُّوالسه وُّمنُّالرواةُّ،وملُّيقمُّدليلُّعلىُّغلطهُّوسهوُّناقلهُّلسقط ُّحكمُّ
ضمانُّاهللُّوكفالته ُّحلفظهُّ،وهذا ُّمنُّأعظمُّالباطل" ُّ( ُّ .ُّ)2وهذاُّهوُّمذهب ُّأهلُّاحلديث"ُّ ،وقدُّقيلُّالبن ُّاملباركُّ:هذه ُّاألحاديثُّ
املوضوعة؟ُّفقالُّ :تعيشُّهلا ُّاجلهابذةُّ{إنا ُّحننُّنزلنا ُّالذكرُّوإنا ُّلهُّحلافظون} ُّ[احلجر،)1 (ُّ "ُّ]1:وقدُّنقل ُّمثلُّذلك ُّعنُّاإلمام ُّعبدُّ
الرمحنُّبنُّمهديُّ.وقالُّابنُّالوزير"ُّ:وهذاُّيقتضيُّأنُّشريعةُّرسولُّاهللُّالُّتزالُّحمفوظةُّ،وسنتهُّالُّتربحُّحمروسة"ُّ( ُّ .ُّ)1

ُّ -ُّ8حجيةُّالسنةُّلعبدُّالغينُّعبدُّاخلالقُّصُُّّ 241ُّ،245
ُّ -ُّ2حجيةُّالسنةُّلعبدُّالغينُّعبدُّاخلالقُّصُُّّ .245
ُّ -ُّ3إرشادُّالفحولُّصُُّّ .33
ُّ -ُّ4انظرُّحجية ُّالسنةُّلعبدُّالغينُّعبدُّاخلالقُّصُُّّ، 221انظرُّاإلحكامُّيفُّأصولُّاألحكامُّلآلمدي ُّ ُّ، 852-854/ 8وإرشادُّالفحولُّصُُّّ . 34-33
ُّ -ُّ5تفسريُّالقرطيبُُّّ .242،243/4
ُّ -ُّ4اإلحكامُّيفُّأصولُّاألحكامُُّّ .880/ 8
ُّ -ُّ2خمتصرُّالص واعقُّصُُّّ . 400
ُّ -ُّ1تدريب ُّالراويُُّّ .212/ 8
ُّ -ُّ1الروضُّالباسمُُّّ . 33-32/8
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ُُُُُّّّّّ ُّ-3لقدُّهيأُّاهللُّسبحانهُّوتعاىلُّهلذهُّاألمةُّاإلسنادُّحلفظُّالدينُّ،منذُّعهدُّالصحابةُّ،فقدُّروىُّمسلمُّيفُّمقدمةُّصحيحهُّ،بسندهُّ
عنُّجماهدُّ،قالُّ:جاءُّبشريُّالعدويُّإىلُّابنُّعباس ُّ.فجعلُّحيدثُّويقولُّ:قالُّرسولُّاهلل ُّ،قالُّرسولُّاهللُُّّ،فجعلُّابنُّعباسُّرضيُّاهللُّ
عنهُّالُّيأذنُّحلديثهُّوالُّينظرُّإليهُّ.فقالُّ:ياُّابنُّعباس!ُّما ُّيلُّالُّأراكُّتسمعُّحلديثي؟ُّأحدثكُّعنُّرسولُّاهللُّوالُّتسمعُّ.فقال ُّابنُّ
عباسُّ :إناُّكنا ُّمرةُّإذاُّ مسعناُّرجالُّيقولُّ :قالُّرسولُّاهللُّابتدرته ُّأبصارناُّ،وأصغيناُّإليهُّبآذانناُّ.فلما ُّركبُّالناسُّالصعبُّوالذلولُّ ،ملُّ
نأخذُّمنُّالناسُّإالُّماُّنعرف"ُّ(  ُّ،)8حفظُّاهللُّالدينُّمنذُّعهدهُّاألولُّ،إىلُّأنُّتقومُّالساعة؛ُّفهيأُّسبحانهُّوتعاىلُّاإلسناد ُّ؛ُّفكشفُّبهُّ
ُّوغريهم ُّلألحاديثُّاملكذوبةُّ ،يفُّفتةُّكتابة ُّاألحاديثُّ،وما ُّزال ُّالعلماءُّيكتشفونُّكذب ُّاملستشرقنيُّ
العلماءُّالسابقون ُّوضعُّالزنادقة ُّ
وأذناهبمُّمنُّاملسلمنيُّوغريهمُّ،بواسطةُّاألسانيد؛ُّفإنُّاملستشرقنيُّماُّفتئواُّيطعنونُّحىتُّيفُّأصحُّاألحاديثُّعندناُّكصحيحيُّالبخاريُّ
ومسلمُّوغريمهاُّ،وذلكُّبالطعنُّيفُّأسانيدُّكتبُّاحلديثُّ،ويق ولونُّإنُّهذهُّاألسانيدُّكتبتُّيفُّوقتُّمتأخرُّ،حيثُّكتبتُّيفُّزمنُّكتابةُّ
ائياُّ،وهناُّوجدناُّيفُّهذهُّاألسانيدُّرداُّعلىُّزعمهمُّوباطلهمُّ،كماُّ
ُّ
احلديثُّبعدُّقرنُّمنُّوفاةُّالرسولُّحسبُّزعمهم ُّ وبذلكُّكتبتُّعشو
كانتُّرداُّعلى ُّأسالفهمُّمنُّالزنادقةُّالذينُّوضعواُّأحاديثُّمكذوبةُّيفُّالعهودُّاملبكرةُّ .
ُُُُُُّّّّّّ ُّ-4اإلميانُّبالرسول ؛ُّفمقتضىُّاإلميانُّبالرسولُّاإلميانُّبكلُّماُّجاءُّبهُّ.قالُّاإلمامُّالشافعي"ُّ:بيانُّفرضُّاهللُّيفُّكتابهُّاتباعُّسنةُّ
نبيه"ُّمثُّقال"ُّ:وضعُّاهللُّرسولهُّمنُّدينهُّوفرضهُّوكتابهُّاملوضعُّالذيُّأبانُّجلُّثناؤهُّأنهُّجعلهُّعلماُّلدينهُّ،مباُّافتضُّمنُّطاعتهُّ،وحرمُّ
اُّباهللُّورسولهُّوإذاُّكانواُّ
منُّمعصيته ُّ،وأبانُّمنُّفضيلتهُّ،مباُّقرنُّمنُّاإلميانُّبرسولهُّمعُّاإلميانُّبهُّ ُّ...قالُّتعاىل{ُّ:إمناُّاملؤمنونُّالذينُّآمنو ُّ
معهُّعلىُّأمرُّجامعُّملُّيذهبواُّحىتُّيستأذنوه}ُّ[النورُّ.ُّ] 42:فجعلُّكمالُّابتداءُّاإلميانُّالذيُّماُّسواهُّتبعُّلهُّ:اإلميانُّباهللُّمثُّبرسوله"ُّ
فلوُّآم نُّعبدُّبهُّوملُّيؤمنُّبرسولهُّ:ملُّيقعُّعليهُّاسمُّكمالُّاإلميانُّ أبداُّ،حىتُّيؤمنُّبرسولهُّمعه"ُّ( ُّ،)2وقالُّابنُّالقيم"ُّ:فإذاُّجعلُّمنُّ
لوازمُّاإلميانُّ:أهنمُّالُّيذهبونُّمذهباُّإذاُّكانواُّمعهُّإالُّباستئذانهُّ.فأوىلُّأنُّيكونُّمنُّلوازمهُّ:أالُّيذهبواُّإىلُّقولُّوالُّمذهبُّعلميُّ،إالُّ
بعدُّاستئذانه ُّ.وإذنهُّيعرفُّبداللةُّماُّجاء ُّبهُّعلى ُّأنهُّإذنُّفيه"ُّ( ُّ .ُّ)3
ُُُُُُُّّّّّّّ ُّ -5أنُّالقرآن ُّالكرميُّبني ُّأنُّوظيفة ُّالرسولُّأنُّيعلم ُّالناسُّالكتاب ُّوالسنة؛ُّحيث ُّقالُّتعاىل{ُّ:لقد ُّمنُّ ُّ اهلل ُّعلى ُّ املؤمنني ُّإذُّ
بعثُّفيهمُّرسوالُّمنُّأنفسهمُّيتلوُّعليهمُّآياتهُّويزكيهمُّويعلمهمُّالكتابُّواحلكمةُّوإنُّكانوا ُّمنُّقبلُّلفيُّضاللُّمبني}ُّ[آلُّعمرانُّ
 ُّ،]844:قال ُّاإلمامُّالشافعي"ُّ :فذكرُّاهلل ُّالكتابُّ،وهو ُّالقرآنُّ،وذكر ُّاحلكمةُّ،فسمعت ُّمنُّأرضى ُّمنُّأهل ُّالعلمُّبالقرآن ُّيقولُّ:
اذكرنُّماُّيتلىُّيفُّبيوتكنُّمنُّآياتُّاهللُّواحلكمةُّإنُّ
ُّ
احلكمةُّ:سنةُّرسولُّاهللُّ.وهذ اُّيشبهُّماُّقال"ُّ(  ُّ،)4وقالُّاهللُّسبحانهُّوتعاىل{ُّ:و
اهللُّكانُّلطيفاُّخبريا}ُّ[األحزابُّ،ُّ] 34:قالُّغريُّواحدُّمنُّالعلماءُّ:منهمُّحيىيُّبنُّأيبُّكثريُّ،وقتادةُّ،والشافعيُّوغريهمُّ:احلكمةُّ:هيُّ
الكتابُّ:القرآنُّ،وماُّسوىُّذلكُّمماُّ
ُّ
السنة؛ُّألنُّاهللُّسبحانهُّوتعاىلُّأمرُّأزواجُّنبيهُّأنُّيذكرنُّماُّيتلىُّيفُّبيومهنُّمنُّالكتابُّواحلكمةُّ.و
كانُّالرسولُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّيتلوهُّ:هوُّالسنة"ُّ(  ُّ،)5ومنُّوظائفُّالتعليمُّ:بيانُّمعانُّالقرآنُّالكرميُّبالقولُّوالعملُّوالتقريرُّ:قالُّ
تعاىل{ُّ:وأنزلنا ُّإليكُّالذكرُّلتبنيُّللناسُّماُّنزلُّإليهمُّولعلهمُّيتفكرون} ُّ[النحلُّ .ُّ]44:
تعاىل{ُّ:وماُّاختلفتمُّفيهُّمنُّشيءُّفحكمهُّإىلُّاهلل}ُّ[الشورىُّ
ُّ
تالفُّبالتحاكمُّإىلُّسنةُّرسولُّاهللُّ،قال ُّ
ُّ
ُُُُُُُُّّّّّّّّ-4أنناُّأمرناُّعندُّاالخ
ُّ،ُّ] 80:قالُّابنُّكثري"ُّ:أيُّمهماُّاختلفتمُّفيهُّمنُّاألمورُّ،وهذاُّعامُّيفُّمجيعُّاألشياء{ُّ،فحكمهُّإىلُّاهلل}ُُّّ،أيُّ:هوُّاحلاكمُّفيهُّبكتابهُّ
وسنةُّنبيهُُّّ،كقولهُّتعاىل{ُّ:فإنُّتنازعتمُّيفُّشيءُّفردوهُّإىلُّاهللُّو ُّالرسول}ُّ[النساءُّ،ُّ)4 (ُّ"ُّ]51:وقالُّابنُّحزمُّمعلقاُّعلىُّقولهُّتعاىلُّ:
 ُّ -ُّ8صحيحُّمسلمُّ(بشرحُّالنووي)ُّ،املقدمةُّ،بابُّ:النهيُّعنُّالروايةُّعنُّالضعفاءُّ ُّواالحتياط ُّيفُّحتملهاُّ ) 822ُّ/8(ُّ،
ُّ -ُّ2الرسالةُُّّ .25-23
ُّ -ُّ3إعالمُّاملوقعنيُُّّ . 52-58/ 8
-ُّ4الرسالة ُّصُُّّ .21
-ُّ5جمموعُّفتاوىُّشيخُّاإلسالمُّأمحدُّبنُّتيميةُُّّ .4/ 8
ُّ -ُّ4تفسريُّابنُّكثريُُّّ .812/2
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{وماُّاختلفتمُّفيهُّمنُّشيءُّفحكمهُّإىلُّاهلل}ُّ[الشورى"ُّ:ُّ]80:فوجدناُّاهللُّتعاىلُّيردناُّإىلُّكالمُّنبيهُّ فلمُّيسعُّمسلماُّيقرُّبالتوحيدُّ،
أنُّيرجعُّعندُّالتنازعُّإىلُّغريُّالقرآنُّ،واخلربُّعلىُّرسولُّاهللُّوالُّأنُّيأىبُّعماُّوج دُّفيهماُّ،فإنُّفعلُّذلكُّبعدُّقيامُّاحلجةُّعليهُّفهوُّفاسقُّ،
وأماُّمنُّفعلهُّمستحالُّللخروجُّعنُّأمرمهاُّ،وموجباُّلطاعةُّأحدُّدوهنماُّ،فهوُّكافرُّ،الُّشكُّعندناُّيفُّذلك"ُّ( ُّ.ُّ)8ولذلكُّأوجب ُّاهللُّ
اُّبنيُّتنفيذُّأمرُّاهللُّورسولهُّ،وعدمُّالتنفيذُّ،وحكمُّاهللُّتعاىلُّعلىُّمنُّ
ُّ
علىُّاملؤمننيُّأنُّينفذواُّأمرُّاهللُّوأمرُّرسوله ُّ،والُّحيقُّهلمُّأنُّخيتارو
يعصُّاهللُّورسولهُّيفُّأيُّحكمُّيأمرانهُّبهُّبالضاللُّاملبنيُّ،قالُّتعاىل{ُّ:وماُّكانُّملؤمنُّوالُّمؤمنةُّإذاُّقضىُّاهللُّورسولهُّأمراُّأنُّيكونُّهلمُّ
اخلريةُّمنُّأمرهمُّومنُّيعصُّاهللُّورسولهُّفقدُّضلُّضالالُّمبينا} ُّ[األحزابُّ .ُّ]34:
ّّّّّّّالسنةّكالق ّرآن ّمن ّحيث ّوجوب ّالعمل ّبها ّ :الواجب ُّعلى ُّاملسلمنيُّمجيعا ُّأال ُّيفرقوا ُّبني ُّالقرآن ُّوالسنةُّ ،من ُّحيث ُّوجوبُّ
األخذُّهبماُّكليهماُّ،وإقامةُّالتشريعُّعليهماُّمعاُّ،فإنُّهذاُّهوُّالضمانُّهلمُّأنُّالُّمييلواُّمييناُّويساراُّ،وأنُّالُّيرجعواُّالقهقرىُّضالُّالُّ،كماُّ
أفصحُّعنُّهذاُّرسولُّاهللُّ،يفُّاحلديثُّ الذيُّرواهُّاحلاكمُّبسندهُّعنُّعكرمةُّ،عنُّابنُّعباسُّرضيُّاهللُّعنهماُّ،أنُّرسولُّاهللُّخطبُّ
الناسُّيفُّحجةُّالوداعُّ،فقال"ُّ:قدُّيئسُّالشيطانُّبأنُّيعبدُّبأرضكمُّ،ولكنهُّرضيُّأنُّيطاعُّفيماُّسوىُّذلكُّمماُّحتقرونُّمنُّأعمالكمُّ،
فاحذرواُّ،ياُّأيهاُّالناسُّإنُّقدُّتركتُّفيكمُّماُّإنُّاعتصمتمُّبهُّفلنُّتضلواُّأبداُّ:كتابُّاهللُّوسنةُّنبيهُُّّ،"ُّ ...مثُّقالُّاحلاكمُّبعدُّروايتهُّ
هلذاُّاحلديث"ُّ:قد ُّاحتجُّالبخاريُّبأحاديث ُّعكرمةُّ،واحتجُّمسلم ُّبأيبُّأويسُّ،وسائر ُّرواتهُّمتفقُّعليهمُّ ،وهذاُّاحلديثُّخلطبة ُّالنيبُّ
صلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّمتفقُّعلىُّإخراجهُّيفُّالصحيح"ُّ:ياُّأيهاُّالناسُّإنُّقدُّتركتُّفيكمُّماُّلنُّتضلواُّبعدهُّإنُّاعتص متمُّبهُّ:كتابُّاهللُّ،
وأنتمُّمسؤولونُّعينُّفماُّأنتمُّقائلون"ُّ( ُّ.ُّ)2ووافقهُّالذهيبُّيفُّتلخيصهُّعلىُّذلكُّاحلكم؛ُّوقال"ُّ:لهُّأصلُّيفُّالصحيح"ُّ( ُّ.ُّ)3واحلديثُّ
الذيُّذكرهُّاحلاكمُّ،وأشارُّالذهيبُّإىلُّأنُّأصله ُّيفُّالصحيحُّ،رواهُّمسلمُّمنُّحديثُّطويلُّ( ُّ،ُّ)4ورواهُّمالكُّيف ُّ املوطأُّبالغاُّ،ولكنُّ
يشهدُّلهُّحديثُّاحلاكمُّالسابقُّ،ولفظُّمالك"ُّ:تركتُّفيكمُّأمرين؛ُّلنُّتضلواُّماُّإنُّمتسكتمُّهبماُّ:كتابُّاهللُّوسنيتُّ،ولنُّيتفرقاُّحىتُّ
يرداُّعليُّاحلوض"ُّ( ُّ .ُّ)5
بُّ:ماُّاملخرجُّمن ُّهذاُّ
ُّ
ُُُُُُّّّّّّ كماُّروىُّاحلاكمُّأثرا ُّعنُّأيبُّبنُّكعبُّأنهُّملاُّوقع ُّالناسُّيفُّأمرُّعثمان ُّرضيُّاهللُّعنهُّسئل ُّأيبُّبنُّكع
األمر؟ُّقال"ُّ:كتابُّاهللُّوسنةُّنبيهُّ،ماُّاستبانُّلكمُّفاعملواُّبهُّ،وماُّأشكلُّعليكمُّفكلوه ُّإىلُّعامله" ُّ( ُّ ُّ،)4
ُُُُُُُُّّّّّّّّ وقدُّخلصُّمصطفىُّالسباعيُّفقال"ُّ:والسنةُّإماُّمتواترةُّأوُّآحادُّ،وقدُّاتفقُّالعلماءُّعلىُّأنُّاملتواترُّيفيدُّالعلمُّوالعملُّمعاُّ،وهوُّ
عندهمُّحجةُّالُّنزاعُّفيهاُّ،إالُّعمنُّينكرُّالسنة ُّ....وأماُّخربُّاآلحادُّفاجلمهورُّعلىُّأهناُّحجةُّجيبُّالعملُّهباُّ،وإنُّأفادتُّالظنُّ....
وذهبُّقومُّ،منهمُّاإلمامُّأمحدُّ،واحلارثُّبنُّأسدُّاحملاسيبُّ،واحلسنيُّبنُّعليُّالكرابيسيُّ،وأبوُّسليمانُّاخلطايبُّ،ورويُّعنُّمالكُّ:أنهُّ
قطعيُّموجب ُّللعلم ُّوالعمل ُّمعاُّ .ولكل ُّ منُّالفريقني ُّأدلة ُّبسطت ُّيفُّكتب ُّاألصولُّ،واملهم ُّأهنم ُّمجيعا ُّمتفقون ُّعلى ُّحجية ُّأخبارُّ
اآلحادُّ ،ووجوبُّالعملُّهبا"ُّ ..كماُّبنيُّأنهُّملُّخيالفُّيفُّحجيةُّالسنةُّإالُّأصحابُّاملذاهبُّاملنحرفةُّكالرافضةُّ،واملعتزلةُّ( ُّ ُّ)2
أنُّاهللُّسبحانهُّوتعاىلُّأوجبُّاتباعُّرسولهُّيفُّمجيعُّماُّيصدرُّعنهُّ،وأمرُّبالتأسيُّ
ُّ
ّّّّّّّومنّاألدلةّالتيّتبينّوجوبّالعملّبالسنةّّ:
بهُّيفُّذلكُّ،وجعلُّاتباعهُّالزمُّحملبةُّاهللُّعزُّوجلُّقالُّاهللُّتعاىل{ُّ:قلُّإنُّكنتمُّحتبونُّاهللُّفاتبعونُّحيببكمُّاهللُّويغفرُّلكمُّذنوبكمُّواهللُّ
ُّ
غفورُّرحيم}ُّ[آلُّعمرانُّ،ُّ]38:عنُّاحلسنُّالبصريُّ:أنُّأقواماُّقالواُّ:ياُّرسولُّا هللُّ:إناُّحنبُّاهلل؛ُّفأنزلُّاهللُّتعاىل{ُّ:قلُّإنُّكنتمُّحتبونُّ
اهلل}ُّاآلية"ُّوقالُّاهللُّتعاىل{ُّ:لقدُّكانُّلكمُّيفُّرسولُّاهللُّأسوةُّحسنةُّملنُّكانُّيرجوُّاهللُّواليومُّاآلخرُّوذكرُّاهللُّكثريا}ُّ[األحزابُّ]28:
ُّ -ُّ8اإلحكامُّيفُّأصولُّاألحكامُّالبنُّحزمُُّّ . 880/8
ُّ -ُّ2املستدرك ُّعلىُّالصحيحني ُّيفُّاحلديث ُُّّ . 13/8
ُّ -ُّ3املستدرك ُّعلىُّالصحيحني ُّيفُّاحلديث ُُّّ . 13/8
ُّ -ُّ4رواهُّمسلمُّيفُّصحيحهُُّّ، 112-114/2يفُّكتابُّاحلجُّ،بابُّحجةُّالنيبُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّ،احلديث ُّرقمُُّّ . 8281
ُّ -ُّ5املوطأُُّّ، 111/2كتابُّالقدرُّ،بابُّالنهيُّعنُّالقولُّيفُّالقدرُّ،احلديث ُّرقمُُّّ .3
ُّ -ُّ4املستدرك ُُّّ . 303/3
 ُّ -ُّ2السنةُّومكانتهاُّيفُّالتشريع ُّاإلسالميُّصُُّّ .841-842
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ُّ.قالُّحممدُّبنُّعليُّالتمذي"ُّ:األسوةُّيفُّالرسولُّ:االقتداءُّبهُّ،واالتباعُّلسنتهُّ ،وتركُّخمالفتهُّيفُّقولُّأوُّفعل"ُّ ،قالُّالقاضيُّعياضُّ:
"وقالُّغريُّواحدُّمنُّاملفسرينُّمبعناه" ُّ( ُّ .ُّ)8
ُُُُُُُُّّّّّّّّوأمرُّاهللُّتعاىل ُّعبادهُّاملؤمنني ُّبطاعةُّرسولهُّالطاعة ُّاملطلقةُّ:فقال ُّتعاىل{ُّ:يا ُّأيهاُّالذينُّآمنوا ُّأطيعواُّاهلل ُّوأطيعواُّالرسول ُّوأويلُّ
األمرُّمنكمُّفإنُّتنازعتم ُّيفُّشيءُّفردوهُّ إىل ُّاهللُّوالرسولُّإنُّكنتمُّتؤمنون ُّباهللُّواليومُّاآلخرُّذلك ُّخريُّوأحسنُّتأويال} ُّ[النساءُّ]51:
2
)ُّ"ُّ:أنُّالردُّإىلُّاهللُّهوُّ:الرجوعُّإىلُّكتابهُّ
ُّ
روىُّالقاضيُّعياضُّعنُّعطاء ُّ،وابنُّعبدُّالربُّوالبيهقيُّيفُّاملدخل ُّعنُّميمونُّبنُّمهرانُّ(

والردُّإىل ُّالرسولُّهوُّ :الرجوعُّإليه ُّيفُّحياتهُّ ،وإىلُّسنته ُّبعدُّوفاته"ُّ ،وقالُّابن ُّحجر-معلقاُّعلى ُّاآليةُّالسابقة"ُّ : -والنكتةُّيف ُّإعادةُّ
العاملُّيفُّالرسولُّدونُّأويلُّاألمرُّمعُّأنُّامل طاعُّيفُّاحلقيقةُّهوُّ:اهللُّتعاىل ُّ:كونُّالذيُّيعرفُّبهُّماُّيقعُّبهُّالتكليفُّ،مهاُّ:القرآنُّوالسنةُّ،
فكأنُّالتقديرُّ:أطيعواُّاهللُّفيماُّنصُّعليكمُّالقرآنُّ،وأطيعواُّ الرسولُّفيماُّبنيُّلكمُّ:منُّالقرآن؛ُّوماُّينصهُّعليكمُّ:منُّالسنةُّ.أوُّاملعىنُّ
أطيعواُّاهللُّفيماُّيأمركمُّبهُّ:منُّالوحيُّاملتعبدُّبتالوتهُّ،وأطيعواُّالرسولُّفيماُّيأمركمُّبهُّمنُّالوحيُّالذيُّليسُّبقرآن"ُّ( ُّ .ُّ)3
ُُُُُُّّّّّّ ُّ -3أنُّاهللُّكلف ُّنبيهُّباتباعُّماُّيوحىُّإليه ُّمتلواُّأوُّغريُّمتلوُّ،وبتبليغُّمجيع ُّماُّأنزلُّعليهُّ،قالُّتعاىل{ُّ :ياُّأيهاُّالنيبُّاتقُّاهلل ُّوالُّ
تطعُّالكافرينُّواملنافقنيُّإنُّاهللُّكانُّعليماُّحكيماُّواتبعُّماُّيوحى ُّإليكُّمنُّربكُّإنُّاهللُّكانُّمباُّتعملونُّخبريا}ُّ[األحزابُّ،ُّ ]2ُّ،8:
وإذاُّكانُّالرسولُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّجيبُّعليهُّاتباعُّماُّيوحى ُّإليه؛ُّفكذلكُّجيبُّعلى ُّ املؤمنني ُّبهُّاتباعهُّ( ُّ .ُّ)4
ُّ
ُّ
ُّ
ُّ
ُّ
ُّ
ُّ
ُّ
ُّ
ُّ
ُّ
ُّ
ُّ
ُّ
ُّ
ُّ -ُّ8انظرُّالشفاُُّّ . 1/2
ُّ -ُّ2أخرجهُّابنُّعبدُّالربُّيفُّجامعُّبيانُّالعلمُّ(ُّ) 245/ 8ح 8483وُّ ُّ، 8483وانظرُّحجيةُّالسنةُّصُُّّ .211
ُّ -ُّ3فتحُّالباري ُُّّ .888/83
ُّ -ُّ4انظرُّحجية ُّالسنةُّصُّ ُّ، 305وأصولُّاحلديث ُّعلومهُّومصطلحهُّصُُّّ .48
عنُّكتابُّدُّ.عمادُّالسيدُّالشربيينُّ ،السنةُّالنب وية ُّيفُّكتاباتُّأعداءُّاإلسالمُّحبثُّ:شبه ةُّأنُّالوضعُّوكثرةُّالوضاعنيُّأضعفتُّالثقةُّبالسنة ُّالنب ويةُّ .
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البحثّالرابع ّعشرّ:نقدّقاعدةّشاختّ :الّصحةّألي ّحديثّمنسوبّللنبيّفي ّأحاديثّاألحكام ّ
وأنّالمجموعةّاأل ّولىّمنّأحاديثّاألحكامّ،قدّنشأتّفيّمنتصفّالقرنّالثاني ّالهجّريّ .
ُُُُُّّّّّأبلغ ُّرد ُّعلى ُّ"جوزيف ُّشاخت"(  ُّ )8كتاب ّالنبي ّ إلى ّواليه ُّ(عمرو ُّبن ُّحزم) ُّوالكتاب ُّيف ُّ الصدقاتُّ ،والدياتُّ ،والفرائضُّ،
والسننُّ ،أليسُّهذاُّالكتابُّيف ُّ األحكامُّالفقهيةُّاليت ُّيشككُّفيهاُّشاخت؟ ُّوكذل ّكتاب ّعمر ُّإىلُّعاملهُّعتبةُّبنُّفرقدُّبالنهى ُّعنُّ
كاةُّ،واخلراجُّ ،واملسائلُّاملالية ُّاألخرىّ،وكتاب ّأبىّبكر ُّلعامله ُّأنسُّبن ُّمالكُّملا ُّوجههُّإىل ُّالبحرينُّ،أليس ُّذلكُّ
احلريرُّ،وكتابهُّيف ُّ الز ُّ
اهلجري؟ ُّ
وغريهُّمماُّذكرناه ُّ ،منُّأحاديث ُّاألحكامُّالفقهيةُّاليتُّيزعمُّ"شاخ ت" ُّومنُّصارُّعلى ُّدربهُّأهناُّنشأتُّيفُّمنتصفُّالقرنُّالثانُّ ُّ
ّّّّّنمالجّمنّأشهرّماّكتبّمنّالسنة ّالنبوية ّفيّحياةّالنبي ّصلىّاهللّعليهّوسلم ّوبعدهّإلىّزمنّالتدوين ّالرسميّ :
ُُُُُّّّّّ-8ملاُّفتحُّاهللُّعزُّوجلُّعلىُّرسولهُّمكةُّقامُّالرسولُّوخطبُّيفُّ الناسُّ،فقامُّرجلُّمنُّأهلُّاليمنُّيقالُّلهُّأبوُّشاةُّفقالُّ:ياُّرسولُّ
اهللُّاكتبواُّيل ُّ،فقالُّ:اكتبواُّله"ُّ( ُّ .ُّ)2
ُُُُُُّّّّّّ-2وأيضاُّكتابهُّيفُّ الصدقاتُّوالدياتُّوالفرائضُّوالسنن ُّ،الذىُّأرسلهُّإىلُّعمروُّبنُّحزمُّ،حنيُّبعثهُّإىلُّاليمنُّ،أخرجهُّالنسائيُّ،
وأبوُّعبيدُّالقاسمُّيف ُّ األموالُّ( ُّ .ُّ)3
ُُُُّّّّ ُّ-3وكتبُّأبوُّبكرُّالصديقُّألنسُّبنُّمالكُّفرائضُّالصدقةُّ،الذىُّسنهُّرسولُّاهللُّملاُّوجههُّإىلُّالبحرين"ُّ( ُّ .ُّ)4
يرُّإالُّهكذاُّ،وأشارُّبأصبعيه ُّاللتنيُّ
ُّ
ُُُُُّّّّّ -4وكتبُّعمرُّبنُّاخلطابُّإىلُّعتبةُّبنُّفرقد ُّ بأذربيجانُّكتاباُّفيهُّأنُّرسولُّاهللُّهنىُّعنُّاحلر
تليانُّاإلهبام"ُّ(  ُّ ،)5ومعُّأن ُّالفاروقُّعمرُّكان ُّيوصفُّبأنه ُّواحدُّمنُّأشد ُّاملعارضنيُّلكتابة ُّاحلديثُّ،ومنع ُّتدوينهاُّكماُّيزعم ُّغالةُّ
كماُّ
هاُّحفاظاُّهلاُّ ُّ
ُّ
الشيعةُّ،إالُّأنناُّعلىُّالعكسُّنراهُّأولُّمتثبتُّلكتابةُّاألحاديثُّهبمهُّبتدوينُّالسنةُّاملطهرةُّ،فكانُّأولُّمقتحُّبتدوين
كانُّأولُّمقتحُّبتدوينُّالقرآنُّالكرميُّتدويناُّعاما ُّيف ُّ مكانُّواحدُّحفاظاُّلكتابُّاهللُّعز ُّوجلُّزمنُّأبوُّبكرُّالصديقُّففي ُّمهه ُّبكتابةُّ
السنةُّليسُّجمردُّالكتابةُّفهيُُّّكانتُّمكتوبةُّوإمناُّاملراد ُّبالكتابةُّتدوينهاُّتدويناُّعاماُّيف ُّمكانُّواحدُّ،وهذاُّاهلمُّبالت دوينُّفيهُّأبلغُّحجةُّ
أبلغُّردُّعلى ُّغالةُّالشيعةُّالزاعمنيُّأنُّأهلُّالسنةُّ،وىفُّمقدمتهمُّأىبُّبكرُّوعمر ُّ كانواُّمنُّأنصارُّمنعُّتدوينُّالسنةُّ .
و ُّ
ُُُُُُّّّّّّوهذاُّيكذبهُّالواقعُّ،فعمرُّعندماُّهمُُّّبتدوينُّالسنةُّاستشارُّيف ُّذلكُّأهلُّاحل لُّوالعقدُّفلمُّيتددُّواحدُّمنهمُّيف ُّ املوافقةُّكماُّجاءُّ
يفُّ األثر"ُّ:فأشارواُّعليهُّبأنُّيكتبها" ُّ( ُّ)4فإذاُّكانُّاألمرُّكماُّيزعمونُّفلماذاُّيهمُّعمرُّرضيُّاهللُّعنهُّإذنُّبالتدوين؟ ُّوعالمُّوافقوهُّكلهمُّ
علىُّهذا؟ُّأالُّيدلُّهذاُّاهلمُّواملوافقةُّعلىُّحجيُّةُّالسنةُّعندهم ُّ،ويدلُّعلىُّأهنمُّمنُّأنصارُّتدوينُّالسنةُّاملطهرةُّ،وحفظتها!ُّوالُّميكنُّ
أنُّنستنتجُّمنُّهمُّعمرُّبالتدوينُّمثُّعدولهُّعنهُّأنهُّملُّيكنُّراغباُّيفُّتدوينُّاألحاديثُّيفُُّّكتبُّأوُّأنُّالتدوينُّمنهىُّعنهُّ،كالُّ،إذُّكيفُّ
يصحُّأنُّيهمُّبشيء ُّمنهىُّعنهُّويوافقهُّعليهُّالصحابةُّأمجع؟ ُّ

ُّ -ُّ8لالستزادة ُّيفُّالردُّعلىُّهذهُّالشبهةُّانظرُّ:احلديثُّ واحملدثونُّللدكتورُّحممدُّأب وُّزهوُّصُّ ُّ، 303ُّ، 302والسنةُّومكانتهاُّيفُّالتشريع ُّللدكتورُّالسباعيُّصُُّّ، 812-ُّ 815
والسنةُّقبلُّالتد وين ُّللدكتورُّعجاجُّص، 241ومنهجُّالنقدُّىفُّعلومُّاحلديث ُّللدكتورُّنورُّالدينُّعتُّصُّ 444-443
 ُّ -ُّ2احلديثُّبط ولهُّ ونصُّاخلطبةُّيفُّصحيحُّالبخاري ُّ(بشرحُّفتحُّالباري) ُّكتابُّالعلمُّ،بابُّكتابةُّالعلمُُّّ 241/ 8رقمُُّّ .882
-ُّ3النسائي ُّيفُّسننه ُّكتابُّالقسامةُّ52/1ُّ،رقمُّ ُّ ، 4151-4153واألم والُّصُّ ُّ، 342-351وانظرُّ:دالئلُّالت وثيقُّاملبكر ُّللسنةُّص ُّ 341وماُّبعدهاُّ.ذكرُّكثريُّمنُّ
لفهُّكتبُّالرسولُّوصحفهُّورسائلهُّاليتُّبكتب ُّاحلديث ُّ والسريةُّ .
ُّ
الكتاباتُّ والصحفُّاليتُّكتبت ُّيفُّعهده"ُّ،مكاتيبُّالرسول"ُّلألستاذُّعلىُّاألمحديُّمجعُّفيهُّم ؤ
ُّ -ُّ4البخاري ُّ(بشرحُّفتحُّالباري) ُُّّ345/3رقمُُّّ، 8441وىفُّبابُّزكاةُّالغنمُُّّ 328/3رقمُّ ُّ 8454وانظرُّ:دراساتُّيفُّاحلديث ُّالنبويُّللدكتورُّحممدُّاألعظميُُّّ .13/8
 ُّ -ُّ5أخرجهُّالبخاري ُّ(بشرحُّفتح ُّالباري)ُّكتابُّاللباسُّ،بابُّلبس ُّاحلرير ُّللرجالُّ،وقدرُّماُّجيوزُّمنهُُّّ215/80رقم ُُّّ .5121
ُُّّ-ُّ4كتابةُّأعداءُّاإلسالمُّومناقشتهاُّ،دُّ.الشربيين ُّصُّ ُّ، 211ُّ،211وانظرُّ:حجيةُّالسنةُّللدكتورُّعبدُّالغىنُّصُُّّ . 455
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السنّـ ـ ـةّالنبـ ـ ـويةّوحيّرب ـ ـ ـانيّ،منـ ـ ـاقشةّلدعاوىّأع ـ ـ ـداءّالس ـ ـ ـنـةّال ـ ـنـ ـبـويـةّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّإعدادّ:محـ ـ ـ ـ ـ ــمدّأحم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدّص ـ ـ ـ ــبرة

ُُُُُُُّّّّّّّوكيفُّيرفضُّتدوينُّالسنةُّيفُّحنيُّأنهُّكتبُّإىلُّعمالهُّكتاباُّكماُّمرُّيفُُّّكتابهُّإىلُّعتبةُّبنُّفرقدُّرضيُّاهللُّعنه؟ُّوهوُّالقائلُّ"قيدواُّ
العل مُّبالكتاب" ُّ( ُّ، )8وهوُّاجلامعُّالوثائقُّاخلاصةُّبالزكاة ُّواخلراجُّواملسائلُّاملاليةُّاألخرىُّ( ُّ .)2
ُُُُُُُُّّّّّّّّوهوُّنفسهُّالذىُّأدخلُّنظامُّ الدواوينُّيف ُّ األعمالُّالرمسيةُّ( ُّ،ُّ )3كلُّهذهُّاحلقائقُّتدحضُّدعوىُّالرافضةُّ الذينُّامتألتُّقلوهبمُّ
حقداُّوبغضاُّعلىُّالفاروقُّعمر ُّ،وزعمهمُّأنهُّتزعمُّدعوىُّمن عُّتدوينُّالسنةُّ،وصارُّعلىُّدربهُّالصحابةُّفمنُّبعدهمُّم نُّالتابعنيُّوسائرُّ
أئمةُّأهلُّالسنةُّ،نعمُّإنُّالسنةُّملُّتدونُّيف ُّعهدُّابنُّاخل طابُّألنُّالت دوينُّمنهىُّعنهُّ،بلُّلعلةُّأساسيةُّهي ُّ:إبعادُّاألمةُّاإلسالميةُّعنُّ
اخلطأُّاألثيمُّالذىُّارتكبهُّأهلُّالكتابُّمنُّقبلُّبتبديلُّكتابُّاهللُّالتوراةُُّّ،واإلجنيلُّبوصاياُّالرسلُّوجعلوهاُّهيُّ الكتبُّاملنزلةُّ( ُّ،ُّ )4كذلكُّ
ُّمتوجهُّإىلُّالكوفةُّ .
ُّ
حفاظا ُّعلىُّكتاب ُّ اهللُّعزُّوجلُّوالتمكنيُّلهُّأوالُّيفُّقلوبُّاملؤمننيُّكماُّمرُّيفُّ وصيتهُّلقرظةُّبنُّكعبُّوهو
ُُُُُُّّّّّّ هلذاُّخشىُّأنُّتدونُّالسنةُّفينكبُّعليهاُّاملسلمونُّ،ويتشاغلواُّهباُّعنُّالقرآنُّالكرميُّفيتشبهونُّبأهلُّالكتابُّك ماُّقالُّ"مثُّتذكرتُّ
فإذاُّأناسُّمنُّأهلُّالكتابُّمنُّقبلكمُّقدُّكتبواُّمعُّكتابُّاهللُّكتباُّ،فأكبواُّعليهاُّوتركواُّكتابُّاهللُّ،وإنُّواهللُّالُّألبسُّكتابُّاهللُّبشيء"ُّ،
منُّأجلُّهذاُّفهوُّميتنعُّعنُّالتدوينُّبعدُّأنُّاستشارُّ،وظلُّيستخريُّربهُّشهرُّاُّكامالُّ،يقولُّفضيلةُّ الدكتورُّطه ُّحبيشيُّ "وكانُّالصوابُّ
ماُّ رأىُّعمرُّ،فالعصرُّعصرُّصحابةُّللنيب ُّ الُّعصرُّتابعنيُّ،وهمُّأشبهُّماُّيكونُّ حبوارىُّعيسىُّعليهُّالسالمُّ،ولناُّيف ُّأهلُّ الكتابُّجتربةُّ
حنيُّسجلُّأصحابُّالنيب ُّ عيسىُّعليهُّالسالمُّماُّمسعوهُّوماُّرأوهُّ،نسبتُّاألناجيلُّإليهمُّالُّإىلُّعيسىُّوالُّإىلُّاهللُّ …ُّ،فكانُّاحلذرُّ
واحل يطةُّمنُّعمرُّرضيُّاهللُّعنهُّبالعدولُّعنُّالتدوينُّ،إذُّلوُّفعلُّملُّيأمنُّأنُّتتعددُّكتبُّالسنةُّبتعددُّقائليهاُّ،وتتنوعُّبتنوعُّأمساءُّكاتبيهاُّ،
فتكونُّأناجيلُّيفُّ األمةُّ،ويهملُّالكتابُّاألصليُّ الذىُّهوُّدرةُّالتاجُّوقالدةُّالعقدُّملنُّهذهُّالبصريةُّ النافذةُّإنُّملُّتكنُّلع مرُّبعدُّالنيبُّ
؟ُّوملنُّه ذاُّالقولُّالفصلُّإنُّملُّيكنُّللفاروقُّبعدُّالرسولُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم؟ُّ وملنُّهذاُّاحلرصُّالشديدُّإنُّملُّيكنُّهلذاُّالغيورُّعلىُّ
دينه؟ ُّفيا ُّليتُّقوميُّيعلمونُّ( ُّ)5أُّ.هـُّ .
ُُُُُُّّّّّّ-5عودةُّإىلُّأشهرُّماُّكتبُّمنُّالسنةُّيف ُّزمنُّالنبوةُّوبعدهُّإىلُّزمنُّالتدوينُّالرمسيُّ الصحيفةُّالصادقةُّاليتُُّّكتبهاُّجامعهاُّعبدُّاهللُّ
بنُّعمروُّبنُّالعاصُّعنُّرسولُّاهلل ُّ،وإنُّملُّتصلُّهذهُّالصحيفةُّكماُّكتبهاُّعبدُّاهللُّبنُّعمروُّخبطهُّفقدُّوص لُّإليناُّحمتواهاُّ،ألهناُّحمفوظةُّ
يفُّمسندُّاإلمامُّأمحدُّ( ُّ،ُّ)4حىتُّليصحُّأنُّنصفهاُّبأهناُّأصدقُّوثيقةُّتارخييةُّتثبتُّكتابةُّاحلديثُّعلىُّعهدُّرسولُّاهللُّ،ويزيدناُّاطمئناناُّ
إىلُّصحةُّهذهُّالوثيقةُّأهناُّكانتُّنتيجةُّطبيعةُّحمتومةُّلفتوىُّالنيبُّلعبدُّاهللُّبنُّعمروُّ،عندماُّأتىُّإىلُّالنيبُّوقال"ُّ:كنتُّأكتبُّكلُّشيءُّ
اُّ:أتكتبُّكلُّشيءُّتسمعهُّورسولُّاهللُّبشرُّيتكلمُّيفُّ الغضبُّوالرضا؟ُّفأمسكتُّعنُّالكتابةُّ،
ُّ
أمسعهُّمنكُّأريدُّحفظهُّفنهتينُّقريشُّوقالو
(هناُّيفىتُّالنيبُّ) فأومأُّبأصبعهُّإىلُّفيهُّوقال"ُّ:اكتبُّ،فوُّ الذىُّنفسىُّبيدهُّماُّخيرجُّمنهُّإالُّحق"ُّ( ُّ،)2وآيةُّاشتغالُّابنُّعمروُّبكتابةُّ
هذهُّالصحيفةُّوسواهاُّمنُّالصحفُّقولُّأىبُّهريرة"ُّ:ماُّمنُّأصحابُّرسولُّاهللُّأحدُّأكثرُّحديثاُّعنهُّمىنُّإالُّماُّكانُّمنُّعبدُّاهللُّبنُّ
عمروُّفإنهُّكانُّيكتبُّوالُّأكتب"ُّ(  ُّ،)1وهذاُّالُّيعارضهُّماُّروىُّأنُّأىبُّهريرةُّكانُّيكتبُّ،فعنُّالفضلُّبنُّاحلسنُّبنُّعمروُّبنُّأميةُّ
الضمري ُّقال"ُّ:حتدثت ُّعن ُّ أىبُّهريرة ُّحبديثُّفأنكرهُّفقلت ُّإن ُّمسعتهُّمنكُّ ،فقال ُّ :إنُّكنتُّمسعتهُّمىن ُّفهوُّمكتوبُّعنديُّ ،فأخذُّ
ُّ

ُّ -ُّ8أخرجهُّاحلاكمُّيفُّاملستدرك ُّكتابُّالعلمُُّّ 811ُّ،812/8رقمي ُّ ُّ 340ُّ،351وقالُّ:صحيح ُّمنُّقولُّعمرُّ،وقدُّأسندُّمنُّوجهُّغريُّمعتمدُّ،ووافقهُّالذهىبُّوقالُّ وصحُّ
مثلهُّمنُّقولُّأنس ُّرضيُّاهللُّعنه ُّ.وانظرُّ:جامعُّبيانُّالعلمُّ ُّ، 22/8وتقييد ُّالعلمُُّّ . 11ُّ،12
ُّ -ُّ2سننُّأىبُّداودُّكتابُّالزكاةُّ،بابُّىفُّزكاةُّالسائمةُُّّ11ُّ -ُّ11/ 2رقم ُّ ُّ 8520واألم والُّللقاسمُّبنُّسالمُّصُُّّ 342رقمُُّّ .134
ُّ -ُّ3انظرُّ:الطبقاتُّالكربىُّالبنُّسعدُّ ُّ، 203/3وانظرُّ:دالئلُّالت وثيقُّاملبكر ُّللسنةُّللدكتورُّامتيازُّأمحدُّصُُّّ .811
 ُّ -ُّ4السنةُّاإلسالميةُّبنيُّإثباتُّالفامهنيُّورفضُّاجلاهلنيُّالدكتورُّرءوفُّشليبُّصُُّّ، 828ُّ، 820وقارنُّحبجيةُّالسنةُّللدكتورُّعبدُّالغىنُّعبدُّاخلالقُّصُُّّ 452ُّ،454
ُّ -ُّ5السنةُّيفُّم واجهةُّأعدائهاُّصُُّّ ُّ. 244ُّ، 243
ُّ -ُّ4انظرُّ:مسندُّعبدُّاهللُّبنُّعمروُّيفُّمسندُّأمحدُُّّ . 224ُّ-ُّ 851/ 2
-ُّ2أخرجه ُّأبوُّداودُّيفُّسنتهُّكتابُّالعلمُّبابُّيفُّكتابُّالعلمُُّّ 381/3رقمُُّّ .3444
-ُّ1أخرجه ُّالبخاري ُّ(بشرحُّفتحُّالباري) ُّكتابُّالعلمُّ،بابُّكتابةُّالعلمُُّّ241/ 8رقمُُّّ . 883
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بيديُّإىلُّبيتهُّفأراناُّكتباُّكثريةُّمنُّحديثُّرسولُّاهللُّ،فوجدُّذلكُّاحل ديثُّ،فقالُّ:قدُّأخربتكُّأىن ُّإنُّكنتُّحدثت كُّبهُّفهوُّمكتوبُّ
العهدُّالنبويُّمثُّكتبُّبعدهُّ .
ُّ
عندي"ُّ( ُّ،)8وميكنُّاجلمعُّبنيُّذلكُّبأنهُّملُّيكنُّيكتبُّيف ُّ
ُُُُُُّّّّّّ قالُّاحلافظُّابنُّحجرُّ:قلتُّ:وأقوىُّمنُّذلكُّأنهُّالُّيلزمُّمنُّوجودُّاحلديثُّمكتوباُّعندهُّأنُّيكونُّخبطهُّ،وقدُّثبتُّأنهُّملُّيكنُّ
يكتبُّ،فتعني ُّأنُّاملكتوبُّعندهُّبغريُّخطه"ُّ( ُّ .ُّ)2
يرةُّكتبهاُّأمامُّأىبُّهريرةُّ،وهلذهُّالصحيفةُّمكانةُّخاصةُّيف ُّتدوينُّ
ُّ
ُُُُُُّّّّّّ-4والصحيفةُّالصحيحةُّاليتُُّّكتبهاُّمهامُّبنُّمنبه ُّ،زوجُّابنةُّأىبُّهر
احلديثُّ،ألهناُّوصلتُّإليناُّكاملةُّساملةُّكماُّرواهاُّودوهناُّمهامُّبنُّمنبهُّعنُّأىبُّهريرةُّ،فكانتُّجديرةُّباسمُّ"الصحيفةُّالصحيحة"ُّ( ُّ)3
علىُّمثالُّ"الصحيفةُّالصادقة"ُّلعبدُّاهللُّبنُّعمروُّبنُّالعاص ُّ،وحنب ُّأنُّننبهُّأنُّمصطلحُّ"صحيفةُّوكتابُّوجزءُّونسخةُّ… ُّإخل ُّالُّ
يعىنُّبالضرورة ُّ"جمموعات ُّصغرية ُّأوُّمذكرة ُّعن ُّاحلديث"ُّكماُّكان ُّيعتقدُّأحيانا ُّوهذا ُّما ُّ أكدُّصحته ُّالدكتور ُّامتياز ُّأمحد ُّيفُُّّكتابهُّ
"دالئلُّالتوثيقُّاملبكرُّللسنة"ُّ(  ُّ،)4وهذهُّالكتابات ُّالسابقةُّوغريهاُّالكثريُّ( ُّ)5؛ُّتقطع ُّبكتابةُّالسنةُّاملطهرةُّيف ُّعصر ُّ النبوة ُّوالصحابةُّ
والتابعنيُّ(  ُّ،)4وتؤكدُّماُّسبقُّوأنُّذكرناهُّىفُّالتوفيقُّبنيُّالنهىُّعنُّكتابةُّالسنةُّواإلذنُّبكتابتهاُّ،وهوُّأنُّالنهىُّد ائرُّمعُّاخلوفُّمنُّعلةُّ
النهىُّاليتُّسب قُّتفصيلهاُّ ،واإلذنُّدائرُّمعُّاألمنُّمنهاُّ .
وهذاُّيؤكدهُّأيضاُّأنُّكلُّمنُّنُّقلُّعنهُّ(أي ُّ منُّالصحابةُّوالتابعني)ُّالنهىُّعنُّكتابةُّالسنةُّفقدُّنقلُّعنهُّعكسُّذلكُّأيضاُّ( ُّ،ُّ)2ماُّعداُّ
شخصاُّأوُّشخصنيُّ،وقدُّثبتتُّكتابتهمُّأوُّالكتابةُّعنهمُّ،وبذل كُّصرحُّالدكتورُّحممدُّمصطفىُّاألعظمي ُّ( ُّ،)1وأكدهُّباستفاضةُّيفُُّّ
احلديثُّالنبوي )ُّحيثُّعقدُّالفصلُّاألولُّمنُّالبابُّالرابعُّلبيانُّكتابةُّالصحابةُّومنُّكتبُّعنهمُّيفُّحيامهمُّ،والفصلُّ
ُّ
كتابهُّ(دراساتُّيفُّ
عهدُّعمرُّبنُّعبدُّالعزيز ُّ،بلُّوبعدُّزمنهُّأيضاُّ
ُّ
الثانُّيف ُّ"كتاب ةُّكبارُّالتابعنيُّ،ومنُّكتبُّعنهمُّيف ُّحيامهمُّحىتُّزمنُّالتدوينُّالرمسي ُّيفُّ
( ُّ،ُّ )1كلُّذلكُّيؤكدُّاحلقائقُّاليت ُّ سبقُّذكرهاُّمنُّالفرقُّبنيُّالكتابةُّ،والتدوينُّوأنُّعمرُّبنُّعبدُّالعزيزُّحينماُّأمرُّبالتدوينُّالرمسي ُّللسنةُّ
سبقُّذكرُّبعضهاُّوكانتُّمتألُّأرجاءُّالعاملُّ اإلسالميُّ،وىفُّذلكُّردُّعلىُّالصنمُّ
ُّ
ملُّيبدأُّمنُّفراغُّ ولكنهُّاعتمدُّعلىُّأصولُّالكتاباتُّاليتُّ
األكربُّللمستشرقني ُّ(جولدتسيهر)ُّومنُّتابعهُّمنُّبىنُّجنسهُّ،وغريهمُّمنُّاملفتوننيُّهبمُّمنُّأدعياءُّالعلم"ُّ:منُّأنهُّليسُّصحيحاُّماُّيقالُّ
أنُّاحلديثُّوثيقةُّلإلسالمُّيفُّعهدهُّاألولُّ..إخل"ُّ( ُّ .ُّ)80
ُّاألنصاري ُّ( ُّ )88يف ُّنقد ُّقاعدةُّشاخت"ُّ :إنُّقراءة ُّعابرةُّلكتاب ُّ(أصولُّالفقه ُّاحملمدي) ُّجلوزيفُّ
ُّ
ُُُُُُّّّّّّ ويقولُّالدكتور ُّظفرُّإسحاق
شاختُّتوضح ُّأنُّقاعدته ُّيف ُّ البحث ُّواستدالالتهُّسطحيان ُّللغايةُّفقاعدته ُّ(املنهجيةُّاملزعومة) ُّالقائمةُّعلى ُّإنكارُّوجود ُّخربُّأو ُّأثرُّ
بناءُّعلىُّسكوتُّاملصادرُّعنهُّ،وهوُّماُّيقومُّعليهُّموقفُّشاختُّمنُّإنكارُّتوثيقُّاألحاديثُّبصفةُّعامةُّ.فقوله"ُّ:إنُّحديثاُّماُّسعيدُّ
غريُّموجودُّيفُّ ُّوقتُّمنُّاألوقاتُّإذاُّملُّحيتجُّبذلكُّاحلديثُّيفُّ مواطنُّاخلالفُّحيثُّيكونُّاالستداللُّبهُّأمراُّالزما"ُّ( ُّ .)82
ُُّّ -ُّ8أخرجه ُّاحلاكمُّيفُّاملستدرك ُُّّ 514/ 3رقمُُّّ، 4841وسكتُّعنهُّاحلاكمُّوقالُّالذهيبُّ:هذاُّمنكرُّملُّيصح ُّ،وأخرجهُّابنُّعبدُّالربُّىفُّجامعُّبيانُّالعلمُُّّ .24/8
ُّ -ُّ2فتحُّالباري ُُّّ 250/8رقمُُّّ .83
 ُّ -ُّ3وهذهُّالصحيفةُّأخرجهاُّاإلمامُّأمحدُّبنصهاُّىفُّمسندهُُّّ، 381ُّ -ُّ 382/2وقدُّطبعتُّعدةُّمراتُّبتحقيق ُّالدكتورُّحممدُّمحيدُّاهللُّ.انظرُّ:السنةُّالنب ويةُّ.مكانتهاُّ.لفضيلةُّ
الدكتورُّعبدُّاملهدىُّصُّ ُّ،881وعلومُّاحلديثُّللدكتورُّصبحىُّالصاحلُّصُُّّ .32
ُّ -ُّ4صُُّّ .848ُّ، 851ُّ، 841
 -ُّ5انظرُّ:دراساتُّيفُّاحلديث ُّالنبويُّللدكتورُّاألعظميُُّّ، 842ُّ-ُّ14/8ودالئلُّالت وثيقُّاملبكر ُّللسنةُّللدكتورُّامتيازُّصُُّّ .510ُّ-ُّ 443
 -ُّ4وىفُّتلكُّالكتاباتُّرد ُّعلىُّاألستاذُّحممدُّرشيد ُّرضاُّ،ومنُّتابعهُّكمحمودُّأبوُّرية ُّ،وا لسيدُّصاحلُّأبوُّبكرُّ(يفُّأنُّالصحابةُّملُّيكتب واُّ،وعدمُّكتابتهمُّدليلُّعلىُّأهنمُّملُّ
يريد واُّأنُّتكونُّالسنةُّديناُّعاماُّدائماُّكالقرآنُّ .
 -ُّ2والندمُّعلىُّعدمُّالكتابةُّ،كماُّروىُّعنُّعروةُّبنُّالزبري ُّ"كتبتُّاحلديث ُّمثُّحم وتهُّ،فوددتُّأىنُّفديتهُّمبايلُّوولديُّ وأىنُّملُّاحمه"ُّأخرجهُّاخلطيب ُّيفُّتقييد ُّالعلمُّصُُّّ 40
-ُّ1انظرُّ:دراساتُّىفُّاحلديث ُّالنبوىُُّّ .24/ 8
-ُّ1انظرُّ:املصدرُّالسابقُُّّ ُّ. 325ُّ-ُّ 841/8ُّ،842ُّ– ُّ 843/8ُّ، 842-12/8
ُّ -ُّ80احلديثُّ واحملدثونُّللدكتورُّحممدُّأبوُّزهوُّصُّ ُّ، 303ُّ، 302والسنةُّومكانتهاُّيفُّالتشريع ُّللدكتورُّالسباعيُّصُّ ُّ، 812-ُّ815والسنةُّقبلُّالتد وين ُّللدكتورُّعجاجُّ
صُّ، 241ومنهجُّالنقدُّيفُّعلومُّاحلديث ُّللدكتورُّنورُّالدينُّعتُّص444-443
ُّ -ُّ88مديرُّمركزُّالبحوثُّاإلسالميةُّ-باجلامعةُّاإلسالميةُّ-إسالمُّآبادُّ-باكستانُّ .
 ُّ -ُّ82أصولُّالفقهُّاحملمديُّترمجةُّاألستاذُّالصديقُّبشريُّنقالُّعنُّجملةُّكليةُّالدعوةُّبليبياُّالعددُّ 411/88
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ُُُُُُّّّّّّ إنُّالتجاءُّشاختُّإىلُّهذه ُّاحلجةُّبداُُّّكأنه ُّيوحىُّبأنُّعلماءُّاملسلمنيُّيف ُّ القرونُّاألوىلُّكانوا ُّيف ُّحالةُّ(نقاشُّوجدل) ُّمستمرُّ،
وهوُّافتاضُّيرفضهُّالعقلُّالسليمُّبداهةُّوالُّتسلمُّ لشاختُّقاعدتهُّإالُّإذاُّسلمناُّباالفتاضاتُّاآلتيةُّ :
ُُُُُُّّّّّّ -ُّ 8أنهُّكلماُّذكرت ُّاألحكامُّالشرعيةُّيف ُّ القرونُّاألوىلُّمنُّاهلجرةُّاملباركةُّذكرت ُّمعهاُّأدلتهاُّاملؤيدةُّ،والُّسيماُّاألحاديثُّ .
أنُّتعرضُّبالضرورة ُّعندُّكلُّفقهاءُّعصره ُّوحمدثيهُّيف ُّزمنهُّ .
ُّ
ُُُُُُّّّّّّ-ُّ 2أنُّاألحاديث ُّاملعروفةُّلفقيهُّماُّ(أوُّحمدث)ُّينبغي ُّ
ُُُُُّّّّّ-ُّ 3أن ُّمجيعُّاألحاديث ُّاليت ُّ(نشرت)ُّيف ُّ عهد ُّمعنيُّ،قد ُّدونت ُّتدويناُّكامالُّ،وصارت ُّمشهورة ُّعلىُّنطاق ُّواسعُّ ،وأصبحتُّ
حمفوظةُّمتاماُّ،حبيثُّأنناُّإذاُّملُّجندُّحديثاُّيفُُّّكتابُّمنُّكتبُّأحدُّالعلماءُّاملعروفنيُّفهذاُّيعىنُّبالضرورةُّ،عدمُّوجود ُّذلكُّاحلديثُّيفُّ
عهدهُّ،سواء ُّيف ُّمنطقتهُّأوُّيف ُّسائر ُّأحناءُّالعاملُّاإلسالمي ُّآنذاك ُّ ...ُّ،والُّيسلم ُّواحدُّمنُّهذهُّاالفتاضاتُّمعُّالشهادات ُّ التارخييةُّ
واحلقائقُّاملعروفةُّيف ُّتلكُّالقرونُّاألوىلُّ .
ُُُُُُّّّّّّ أوالُّ:ألنُّمنُّاملصنفاتُّاملتقدمةُّمدونُّفيهاُّأحكامُّفقهيةُّمستنبطةُّمنُّآياتُّالقرآن ُّ الكرميُّ،ومنُّأحاديثُّنبويةُّدونُّأي ُّإشارةُّ
ُّبالضرورةُّ،ببيانُّاألحاديث ُّعنُّ
ُّ
إىلُّتلكُّاآلياتُّأو ُّاألحاديثُّحيثُّكان ُّأولئكُّاملؤلفونُّيكتفونُّبتسجيل ُّآراءُّمذاهبهمُّ،وملُّيهتموا
رسولُّاهلل ُّمُّأوُّعنُّالصحابةُّلتأييدُّتلكُّاآلراءُّ،هذاُّإذاُّكانُّعندهُّعلمُّهباُّ،وقدُّيكونُّسببُّعدمُّذكرهُّللحديثُّعدمُّبلوغهُّوعلمهُّ
بهُّأوُّألن هُّملُّيثبتُّعندهُّ ،أوُّملعارضةُّاحلديثُّملاُّهو ُّأقوىُّمنهُّسنداُّأوُّداللةُّ،كاإلمامُّمالكُّيف ُّتقدميهُّعملُّأهلُّاملدينةُّعلى ُّخربُّ
الواحدُّ .
ُُُُُُُّّّّّّّثانيا"ُّ:إنُّاإلحاطة ُّحبديثُّرسولُّاهلل ُّملُّتكنُّألحد ُّمنُّاألمةُّ ،وقدُّكان ُّالنيب ُّحيد ثُّ،أو ُّيفىتُّأوُّيقضىُّ ،أوُّيفعل ُّالشيءُّ،
ُّيراهُّمن ُّيكونُّحاضراُّ ،ويبلغه ُّأولئكُّأو ُّبعضهم ُّ ملن ُّيبلغونهُّ ،فينتهىُّعلم ُّذلكُّإىل ُّمن ُّشاءُّاهلل ُّتعاىلُّمن ُّالعلماءُّ ،منُّ
فيسمعهُّأو ُّ
الصحابةُّوالتابعنيُّومنُّبعدهمُّ .مثُّيف ُّ جملس ُّآخرُّقدُّحيدثُّ ،أوُّيفىتُّ،أوُّيقضىُّ ،أوُّيفعلُّشيئاُّ ،ويشهدهُّبعضُّمنُّكانُّغائبا ُّعنُّ
ذلكُّاجمللسُّويبلغونه ُّملنُّأمكنهمُّ.فيكون ُّعندُّهؤالء ُّ من ُّالعلمُّ،ماُّليس ُّعندُّهؤالءُّ،وعند ُّهؤالءُّماُّليس ُّعندُّهؤالءُّ.وإمنا ُّيتفاضلُّ
العلماءُّمنُّالصحابة ُّومنُّبعدهمُّ،بكثرة ُّالعلمُّ،أوُّجودتهُّ .وأماُّ إحاطةُّواحد ُّجبميعُّحديثُّرسول ُّاهلل ُّ،فهذاُّال ُّميكنُّادعاؤه ُّقطُّ.
واعتربُّذلكُّباخللفاء ُّالراشدينُّالذين ُّهمُّأعلم ُّاألمةُّبأمور ُّرسولُّاهلل ُّوسنتهُّ،وأحواله ُّ ،وإذاُّكانُّهذا ُّهوُّحال ُّأعلمُّاألمة ُّوأفقههاُّ،
ديثُّقدُّبلغُّ
ُّ
وأتقاهاُّوأفضلها؛ُّفمنُّبعدهمُّأضعفُّوخفاءُّبعضُّالسنةُّعلي همُّأوىلُّ،فالُّحيتاجُّذلكُّإىلُّبيان ُّ،فمنُّاعتقدُّ،أنُّكلُّح
كلُّواحدُّمنُّاألئمةُّ،أوُّإماما ُّمعيناُّ،فهوُّخمطئُّخطأُّفاحشا ُّقبيحا"ُّ( ُّ .ُّ)8
ُُُُُُّّّّّّثالثاُّ:الُّيسلم ُّاالفتاضُّالثالث ُّملاُّهو ُّمعلومُّ،وسيأيت ُّ أنُّالسنةُّالنبوية ُّقدُّمرت ُّمبراحلُّثالث -8ُّ :الكتابة -2ُّ،التدوين-3ُّ ،
التصنيف" ُّ،والُّيقولنُّقائلُّ:إنُّهذهُّاألحاديثُّقدُّدونتُّومجعتُّفخفاؤهاُّواحلالُّهذهُّبعيدُّ،ألنُّهذهُّالدواوينُّاملشهورةُّيف ُّ السننُّ،
إمناُّمجعتُّبعدُّذهابُّاألئمةُّاملتبوعنيُّ(رمحهمُّاهلل )ُّومعُّهذاُّ،فالُّجيوزُّأنُّيدعىُّاحنصارُّحديثُّرسولُّاهللُّيف ُّدواوي نُّمعينةُّ،مثُّلوُّ
فرضُّاحنصارُّحديثُّرسولُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّفيهاُّ،فليسُّكلُّماُّيف ُّ الكتبُّيعلمهُّالعاملُّ،والُّيكادُّذلكُّحيصلُّألح دُّ،بلُّقدُّ
يكونُّعندُّالرجلُّالدواوينُّالكثريةُّ،وهوُّالُّحييطُّمباُّفيها"ُّ( ُّ .ُّ)2
وهكذا ّ لمّيسلم ّواحدّمنّاالفتراضاتّالثالثة ّحتى ّتسلمّلشاخت ّقاعدتهّ .
ُُُُُُُّّّّّّّيقولُّالدكتور ُّظفر"ُّ :ويكون ُّ منُّاملفيد ُّالبحث ُّعن ُّاألحاديث ُّاليت ُّوجدت ُّيف ُّ الكتب ُّالسابقةُّ،ولكنها ُّمل ُّتذكر ُّيف ُّ الكتبُّ
الالحقةُّ،وهذاُّيعىنُّإمكانُّالعملُّعلىُّطريقُّمعاكسُّالفتاضُّشاختُّ،وهذاُّسوفُّيأيتُّبنتائجُّمهمةُّللغاي ةُّ،ألنهُّإذاُّكانُّمنُّاملمكنُّ
وهوُّيفُّنظرناُّمنُّاملمكنُّأنُّنثبتُّأنُّكثرياُّمنُّاألحاديثُّالواردةُّيفُُّّكتبُّمتقدمةُّالُّتوجدُّيفُُّّكتبُّمتأخرةُّ،فضالُّعنُّ الكتبُّاملعاصرةُّ،
ُّ -ُّ8رفعُّاملالمُّعنُّاألئمةُّألعالمُّالبنُّتيمية ُّصُّ ُّ، 82ُّ، 80ُّ،1وانظرُّ:علومُّاحلديث ُّللدكتورُّصبحىُّالصاحلُّصُّ ُّ 303وماُّبعدهاُّ .
ُّ -ُّ2رفعُّاملالمُّعنُّاألئمةُّاألعالمُّصُُّّ . 81ُّ،82
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عرفوهاُّولوُّكانتُّمؤيدةُّآلرائهمُّ،
ُّ
وكانُّذلكُّألنُّفقهاءُّالعصرُّالذىُّنتكلمُّعنهُّملُّيعتربواُّأنفسهمُّملزمنيُّبذكرُّاألحاديثُّالكثريةُّاليت ُّ
اُّهباُّعلماُّكماُّسبقُّ،فهذاُّكلهُّيضعُّاستداللُّشاختُّموضعُّشكوكُّخطريةُّ،ويبطل ُّقاعدتهُّ
ُّ
هذاُّفضالُّعنُّاألحاديثُّاليت ُّ ملُّحييطو
اليتُّعلىُّأساسها ُّكانُّتشكيكهُّيف ُّ األحاديثُّوالوثوقُّهباُّبصفةُّعامة ُّ
اهلجريُّ،
ُُُُُُُّّّّّّّ وحىتُّيظهرُّبطالن ُّقاعدةُّشاخت ُّقامُّالدكتور ُّظفرُّبعقد ُّمقارنةُّلطائفةُّمن ُّاآلراء ُّ الفقهية ُّلبعضُّفقهاء ُّالقرنُّالثان ُّ ُّ
اُّمنُّاألحاديثُّاملوجودةُّمبوطأُّ
ُّ
وذلكُّمنُّخاللُّمقارنةُّ"موطأُّاإلمامُّمالك"ُّبروايةُّ(حيىيُّالليثي)ُّ ،وروايةُّ(الشيبان)ُّ،حيثُّأنُّعدداُّكبري
مالكُّبروايةُّحيىيُّالليثي ُّ ،والُّتوجدُّمبوطأُّرواية ُّالشيبان ُّعلىُّالرغمُّمن ُّأنُّالشيبانُُّّكانُّاألصغر ُّسناُّ،وتأخر ُّعهده ُّعنُّاإلمام ُّمالكُّ
واألعجبُّمنُّذلك ُّأنناُّنرىُّأحيانا ُّأنُّبعضُّأحاديث ُّاملوطأُّلإلمامُّمالك ُّاليت ُّتؤيدُّآراء ُّمذهبُّاإلمامُّالشيبانُّ ،الُّتوجدُّيف ُّموطأُّ
الشيبان ُّأصالُّ،وهذاُّمثاالُّلتأكيدُّما ُّ قلناهُّ:يشتملُّبابُّأوقاتُّالصالة ُّيف ُّ املوطأُّبروايةُّحيىيُّالليثي ُّعلىُّثالثنيُّحديثاُّ( ،ُّ)8بينما ُّالُّ
جندُّمنهاُّيف ُّموطأُّمالكُّبروايةُّالشيبان ُّ( ُّ)2إالُّأربعةُّأحاديث" ُّ( ُّ ُّ.)3
ُُُُُُّّّّّّ وهكذا ُّمرت ُّالسنة ُّالنبوية ُّمنذ ُّعهد ُّالنبوة ُّاملباركة ُّمبراحل ُّثالث ُّحىت ُّظهور ُّاملصنفات ُّاحلديثية -8ُّ :الكتابة ُّ -2التدوين ُّ-3
التصنيفُّ،وىفُّذلكُّيقولُّالعالمةُّفؤادُّسزكنيُّيف ُّ "تاريخُّالتاثُّالعريب "ُّيقول"ُّ:فقدُّمرتُّمكتبةُّاحلديثُّباملراحل ُّالتاليةُّ :
ُُُُُُّّّّّّأُُّّ-كتاب ةُّاألحاديثُّ:وقدُّسجلتُّاألحاديثُّيفُّهذهُّاملرحلةُّيفُُّّكراريسُّالواحدُّمنهاُّلهُّاسمُّالصحيفةُّأوُّاجلزءُّ،ومتتُّهذهُّاملرحلةُّ
يف ُّعصرُّالنبوةُّوالصحابةُّوأوائلُّالتابعنيُّ .
تدوينُّاحلديثُّ:وىفُّهذهُّاملرحلةُّضمن تُّالتسجيالتُّاملتفرقةُّ،ومتُّهذاُّيفُّ الربعُّاألخريُّمنُّالقرنُّاألولُّللهجُّرةُّ،والربعُّاألولُّ
ُّ
ُُُُُُّّّّّّبُّ-
منُّالقرنُّالثانُّ .
ُُُُُُّّّّّّجُّ-تصنيفُّاحلديثُّ:وقدُّرتبتُّاألحاديثُّيفُّهذهُّاملرحلةُّوفقُّمضموهناُّ،يفُّفصولُّوأبوابُّ،وبدأُّهذاُّمعُّالربعُّالثانُّمنُّالقرنُّ
الثانُّ،واستمرُّإىلُّأنُّظهرتُّيفُّأواخرُّالقرنُّالثان ُّ للهجرةُّطرقُّأخرىُّلتتيبُّاألحاديثُّوفقُّأمساءُّصحابة ُّرسولُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّ
ُّأطلُّعليناُّالقرنُّالثالثُّاهلجريُُّّكانتُّالسنةُّالنبويةُّقدُّ ُّ استقرت ُّيفُّ
ُّ
وسلمُّيفُُّّكتبُّحيملُّالواحد ُّمنهاُّاسمُّاملسند"ُّ( ُّ،ُّ)4حىتُّإذا
بطونُّالكتبُّاملعروفةُّلديناُّاآلنُّوعلىُّرأسهاُّالكتبُّالستةُّ( ُّ)5ومسندُّاإلمامُّأمحدُّومنُّأجلُّهذاُّ،وألنهُّالعصرُّالذيُّمتيزُّفيهُّصحيحُّ
ُّ
السنةُّمنُّضعيفهاُّاعتربهُّالعلماءُّالعصرُّالذهيبُّللسنةُّاملطهرةُّ( ُّ .)4
ُُُّّّ هذاُّوملُّيكنُّتدوينُّالسنةُّقائماُّعلىُّاملكتوبُّفقطُّوإمناُّكانُّقائ ماُّجنباُّإىلُّجنبُّجبانبُّاحملفوظُّيفُّ الصدورُّ،فالعربة ُّعندُّاحملدثنيُّ
بالعدالةُّ،والضبطُّوهوُّنوعان ُّ -8ُّ:ضبطُّصدرُّوهوُّ:أنُّحيفظُّالر ُّاويُّ ماُّمسعهُّويثبتُّمنهُّويعيهُّحبيثُّيتمكنُّمنُّاستحضارهُّمىتُّشاءُّ
إنُّحدثُّحفظا ُّ -2ُّ .ضبطُّكتابُّوهوُّ:أنُّيصونُّالر ُّاويُُّّكتابهُّمنُّأنُّيتطرقُّإليهُّخللُّمنُّحنيُّكتابتهُّأوُّمساعهُّإىلُّأنُّيؤدى ُّمنهُّ

ُّ -ُّ8انظرُّ:املوطأُّبروايةُّحيىيُّالليثيُّ ُّ 32/8وماُّبعدهاُّ .
ُّ -ُّ2انظرُّ:املوطأُّبروايةُّالشيبان ُّصُّ ُّ 38وماُّبعدهاُّ .
ُّ -ُّ3م ؤمترُّالسنةُّالنب وية ُّومن هجهاُّيفُّبناءُّاملعرفةُّ واحلضارةُّ ُّ، 515-ُّ 512/2وت وثيقُّاألحاديثُّالنب وية ُّ(نقدُّقاعدةُّشاختُّ،للدكتورُّظفرُّترمجةُّاألستاذُّمجالُّحممدُّنقالُّعنُّ
جملةُّكليةُّالدعوةُّبليبياُّالعددُُّّ. 204-ُّ 414/88ومزيدُّمنُّالردُّعلىُّشاختُّانظرُّ:دراساتُّيفُّاحلديث ُّالنبويُّللدكتورُّاألعظميُُّّ . 454-ُّ440/2
-ُّ4تاريخ ُّالتاثُّالعريبُّاجمللدُّ ُّ، 881/ 8وانظرُّ:السنةُّاإلسالميةُّبنيُّإثباتُّالفامهنيُّورفضُّاجلاهلنيُّللدكتورُّرءوفُّشليبُّص ُّ، 815-ُّ 840وت وثيقُّالسنةُّيفُّالقرنُّالثانُّ
اهلجريُّأسسهُّ واجتاهاتهُّللدكتورُّرفعتُّفوزىُّصُّ .28ُّ -23
ُّوسننُّكلُّمنُّ:التمذيُّ،والنسائي ُّ،وأبوُّداود ُّ،وابنُّماجةُّوهناكُّغريهاُّكثريُّصدرُّيفُّالقرنُّالثالث ُّاهلجريُّوفيماُّبعدهُّمنُّ
ُّ
 -ُّ5الكتب ُّالستةُّهيُّصحيحاُّالبخاري ُّومسلم،
ميةُّ،ومصنفُّابنُّأىبُّشيبةُّ،وسننُّسعيدُّبنُّمنصورُّ،وسننُّالبيهقيُّ،وغريهاُّكثريُّوكثريُّ.انظرُّ:الرسالة ُّ
ُّ
القرونُّمثلُّسننُّالدارمي ُّ ،والدارقطينُّ،وصحيحُّابنُّحبان ُّ،وابنُّخز
املستطرفةُّللكتان ُّصُُّّ، 42-80وىفُّرحابُّالسنةُّالكتب ُّالصحاحُّالستةُّلدكتورُّحممدُّأبوُّشهبةُّصُُّّ .21-25
 -ُّ4انظرُّ:حملةُّعابرة ُّعنُّالتد وينُّيفُّالقرنني ُّالثانُّ والثالثُّبعبارة ُّموجزة ُّللحافظُّابنُّحجرُّيفُّهدىُّالساريُّصُّ ُّ، 1-1واحلديثُّ واحملدثونُّللدكتورُّحممدُّأبوُّزهوُّصُُّّ 384
ُّ، 420وعلومُّاحلديث ُّللدكتورُّمروا نُّشاهنيُّصُّ ُّ. 10-42وانظرُّ:مقارنةُّبنيُّاألسس ُّاليتُّ متُّمبوجبهاُّمجعُّ وتد وينُّالسنةُّالنب ويةُّومقارنةُّذلكُّبطرقُّومجعُّ وتد وينُّاألناجيلُّيفُّمنهجيةُّمجعُّالسنةُّومجعُّاألناجيل ُّللدكتورةُّعزيةُّعلىُّطهُّصُُّّ .413-ُّ 410
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والُّيدفعهُّإىلُّمنُّميكنُّأنُّيغريُّفيهُّإنُّكانُّمنهُّيروىُّ( ُّ)8وعلىُّهذينُّالنوعنيُّكانُّتبليغُّسنةُّالنيبُّعلىُّمرُّالعصورُّ،وباحلفظُّأكثرُّ
يف ُّ القرونُّاألوىلُّ( ُّ،ُّ )2كماُّأنُّاحلفظُّأقوى ُّمنُّالكتابةُّلبعدهُّعنُّالتصحيفُّوالغلطُّ،ومنُّهناُّفهوُّمرجحُّعلىُّاملكتوبُّإذ ا ُّتعارضُّ
حديثُّمسموعُّوحديثُّمكتوبُّ،قالُّاآلمدي "ُّ:وأماُّماُّيعودُّإىلُّاملروىُّفتجيحاتُّاألولُّ:أنُّتكونُّروايةُّأحدُّاخلربينُّعنُّمساعُّمنُّ
النيبُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّوالروايةُّاألخرىُّعنُّكتاب ُّ،فروايةُّالسماعُّأوىلُّ:لبعدهاُّعنُّتطرقُّالتصحيفُّوالغلط"ُّ( ُّ،)3ويدلُّعلىُّأنُّ
الكتابةُّدونُّاحلفظُّقوةُّماُّهوُّمقررُّعندُّأهلُّاحلديثُّواألصولُّأنُّأعلىُّوجوهُّاألخذُّمنُّالشيخُّمساعُّلفظهُّ،واتفاقهمُّعلىُّصحةُّروايةُّ
احلديثُّبالسماعُّ( ُّ،ُّ)4واختالفهمُّيفُّ صحةُّالروايةُّبطريقُّاملناولةُّأوُّاملكاتبةُّ.معُّترجيح ُّتصحيحهما ُّ( ُّ .)5
ُُُُُُّّّّّّوفوقُّكلُّهذاُّداللةُّعلىُّقوةُّاحلفظُّيف ُّاملكانةُّعنُّالكتابةُّأنُّاالعتمادُّيفُّنقلُّالقرآنُّالكرميُّوالقطعُّبهُّ،إمناُّحصلُّعلىُّحفظُّ
القلوبُّوالصدورُّالُّعلىُّخطُّاملصاحفُّوالكتب ُّ.فاحلفظُّوحدهُّكانُّاالعتمادُّعليهُّيف ُّنقلُّالقرآنُّالكرميُّيف ُّعهدُّالنيب ُّوعمرُّوسننيُّ
منُّعهدُّعثمانُّ،ألنُّتلكُّالقطعُّاليتُُّّكتبُّفيهاُّالقرآنُّيف ُّعهدُّالنيبُُّّكانتُّمفرقةُّعند ُّبعضُّالصحابةُّالُّيعرفهاُّإالُّمن ُّهي ُّعندهُّ،
وسائرُّ الناسُّغريهُّيعتمدونُّعلىُّحفظهمُّ.مثُّملاُّمجعتُّيفُّعهدُّأىبُّبكرُّملُّتنشرُّهيُّوالُّالصحفُّاليتُُّّكتبتُّعنهاُّ،بلُّبقيتُّعندُّأىبُّ
بكرُّ،مثُّعندُّعمرُّ،مثُّعندُّابنتهُّحفصةُّأمُّاملؤمننيُّحىتُّطلبهاُّعثمانُّ،مثُّاعتمدُّعليهُّيف ُّعامةُّاملواضعُّاليت ُّحيتملُّفيهاُّالرسمُّوجهنيُّ
أوُّأكثرُّ،واستمرُّاالعتماد ُّعليهُّحىتُّاستقرُّتدوينُّالقراءاتُّالصحيحة"ُّ( ُّ،ُّ)4وكانُّاالعتمادُّعليها ُّوعلى ُّنقلُّالقرآنُّباحلفظ ُّ
ُّابنُّاجلزريُّ ":مث ُّإنُّاالعتماد ُّيف ُّنقلُّالقرآن ُّعلىُّحفظ ُّالقلوب ُُّّوالصدورُّال ُّعلى ُّخطُّاملصاحف ُّوالكتب ُُّّوهذهُّ
ُّ
ُُُُُُّّّّّّيقولُّاحملقق
أشرفُّخصيصةُّمنُّاهللُّتعاىلُّهلذهُّاألمةُّ،ففي ُّ احلديثُّالصحيحُّ الذىُّرواهُّمسلمُّأنُّالنيبُّقال"ُّ:إنُّرىبُّقالُّيلُّقمُّيفُّقريشُّفأنذرهمُّ،
فقلتُّلهُّ :أي ُّ ربُّإذن ُّيثلغوا ُّرأسي ُّحىتُّيدعوه ُّخبزة ُّفقالُّ:إن ُّمب تليك ُّومبتل ُّبكُّ،ومنزل ُّعليكُّكتابا ُّالُّيغسله ُّاملاءُّ ،تقرؤه ُّنائماُّ
ويقظانُّ،فابعثُّجنداُّأبعثُّمثلهمُّ،وقاتلُّمبنُّ أطاعكُّمنُّعصاكُّوأنفقُّينفقُّعليك"(  ُّ.ُّ)2فأخربُّتعاىلُّأنُّالقرآنُّالُّحيتاجُّيف ُّحفظهُّ
إىلُّصحيفةُّتغسلُّباملاء ُّبلُّيقرأُّيفُُّّكلُّحالُّكماُّجاءُّيف ُّ صفةُّأمته"ُّ:أنا ُّجيلهمُّصدورهم"ُّ.وذلكُّخبالف ُّأه لُّالكتا بُّالذين ُّالُّ
حيفظونهُّإالُّيف ُّ الكتبُّ،والُّيقرأونهُّكلهُّإالُّنظراُّ،الُّعنُّظهر ُّقلب"ُّ( ُّ .)1
ُُُُُُُُّّّّّّّّويقولُّالشيخُّحممدُّالزرقان" ُّ :قلناُّغريُّمرةُّإنُّاملعولُّعليهُّيف ُّ القرآنُّالكرميُّإمناُّهوُّالتلقيُّواألخذُّ،ثقةُّعنُّثقةُّ،وإماماُّعنُّإمامُّ
إىلُّالنيب ُّ،وإنُّاملصاحفُّملُّتكنُّولنُّتكونُّهيُّ العمدةُّيف ُّهذاُّالبابُّ،إمناُّهي ُّمرجعُّجامعُّللمسلمنيُّ،على ُّكتابُّرهبمُّ،ولكنُّيفُّ
حدودُّماُّتدلُّعليهُّوتعينهُّ،دونُّماُّالُّتدلُّعليهُّ والُّتعينهُّ.وقدُّعرفتُّأنُّاملصاحفُّملُّتكنُّمنقوطةُّ،والُّمشكولةُّ،وأنُّصورةُّالكلمةُّ
فيهاُّكانتُّلكلُّماُّميكنُّمنُّوجوهُّالقراءاتُّاملختلفةُّ،وإذاُّملُّحتتملهاُّكتبتُّالكلمةُّبأحدُّالوجوهُّيف ُّمصحفُّ،مثُّكتبتُّيف ُّمصحفُّ
آخرُّبوجهُّآخر ُّوهلمُّجراُّ،فالُّغروُّأنُُّّكانُّالتعويلُّعلى ُّالروايةُّوالتلقي ُّهو ُّ العمدةُّيفُّبابُّالقراءةُّوالقرآنُّ( ُّ )1

ُّ -ُّ8توضيحُّاألفكارُّ ُّ، 820-881/ 2وتدريب ُّالراوىُُّّ، 308/ 8وفتح ُّاملغيثُّللسخاوىُّ ُّ، 384/8وانظرُّ:مقاصدُّاحلديث ُّىفُّالقدميُّ واحلديثُّلفضيلةُّالدكتورُّمصطفىُّ
التازى ُّ ُّ، 44/2واختالفاتُّاحملدثنيُّ والفقهاءُّىفُّاحلكم ُّعلىُّاحلديث ُّللدكتورُّعبدُّاهللُّشعبانُّصُّ .401-312
-ُّ2حجية ُّالسنةُّللدكتورُّعبدُّالغىنُّمبحث ُّ(الكتابةُّليستُّمنُّل وازمُّاحلجيةُّ والكتابةُّالُّتفيدُّالقطعُّصُّ ُّ، 402-311واملكانةُّالعلميةُّلعبدُّالرزاقُّبنُّمهامُّىفُّاحلديثُّالنبوي ُّ
لفضيلةُّاألستاذُّالدكتور ُّإمساعيلُّالدفتارُّمبحث ُّ"الكتابةُّليستُّأ وثقُّمنُّاحلفظُّالقليبُّإذاُّت وافرتُّد واعيهُُّّ . 231/8
-ُّ3اإلحكام ُّلآلمديُّ ُّ، 285/ 4وانظرُّ:االعتبارُّيفُّالناسخ ُّ واملنسوخُّحلازمي ُّصُُّّ .44
-ُّ4تدريب ُّالراويُُّّ، 1/ 2وفتحُّاملغيثُّللسخاوىُّ ُّ، 20/2وتوضيحُّاألفكارُُّّ .215/2
-ُّ5تدريب ُّالراويُُّّ، 51-44/ 2وفتحُّاملغيثُّللسخاوىُّ ُّ، 822ُّ-ُّ 800/2وتوضيحُّاألفكارُّ ُّ، 343ُّ -ُّ321/2وإرشاد ُّالفحولُُّّ .253ُّ، 252/8
-ُّ4األن وارُّالكاشفةُّعبدُّالرمحنُّاملعلميُّصُُّّ . 22
 ُّ -ُّ2مسلمُّ(بشرحُّالنووي)ُّكتابُّاجلنةُّ،بابُّالصفاتُّاليتُّيعرفُّهباُّيفُّالدنياُّأهلُّاجلنةُّ وأهلُّالنارُُّّ 284/1رقمُّ.2145
-ُّ1النشرُّيفُّالقراءاتُّالعشرُّ ُّ، 4/ 8وانظرُّ:حجيةُّالسنةُّللدكتورُّعبدُّالغىنُّصُُّّ، 402ومناهلُّالعرفانُّللشيخُّالزرقانُُّّ .243/8
ُّ -ُّ1مناهلُّالعرفانُّللزرقاىنُُّّ .488/8
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ُُُُُُُّّّّّّّنقولُّ:كلُّهذاُّرداُّعلىُّمنُّيشككونُّيف ُّتدوينُّالسنةُّعلىُّاحملفوظُّيفُّ الصدورُّحبجةُّأنُّاحلفظُّخوانُّ( ُّ،)8وقوةُّحفظُّاحلفاظُّ
خرافةُّ( ُّ، )2ألنُّاحلفظ ُّوإنُّكان ُّخوانُّوضعيفُّعندهم ُّوعندُّأهلُّالعصور ُّاملتأخرةُّيف ُّ زماننا ُّفالُّيصحُّهذا ُّالقولُّيف ُّعرب ُّ العصورُّ
أخبارهم ُّوسائر ُّأحواهلم ُّعلى ُّاحلفظ ُّ( ُّ،)3وازد اد ُّعندهم ُّهذا ُّاألمر ُّبعد ُّدخوهلم ُّيفُّ
األوىلُّالذينُّكان ُّجل ُّاعتمادهم ُّيف ُّتوارخيهمُّو ُّ
اإلسالمُّ،وقيضهمُّاهللُّعزُّوجلُّحلفظُّالشرعُّوصيانتهُّومحلهُّوتبليغه ُّملنُّبعدهمُّ( ُّ .ُّ)4
دةُّالتحريُّ،وبذلُّالوسعُّيفُّإصابةُّالنصُّالواردُّعنُّاملعصومُّ
ُّ
ُُُُُُُّّّّّّّ فكانواُّيتذاكرونُّحديثُّرسولُّاهللُّفرادىُّأوُّجمتمعنيُّم عُّاليقظةُّ،وش
وحفظهُّ،عمالُّبتوجيههُُّّ،يفُّ احلثُّعلىُّحفظُّالسنةُّوتبليغهاُّيفُّقوله" ُّ:نضرُّاهللُّامرأُّمسعُّمناُّحديثاُّفحفظهُّحىتُّيبلغهُّغريهُّفربُّحاملُّ
فقهُّإىلُّمنُّهوُّأفقهُّمنهُّ،وربُّحاملُّفقهُّليسُّبفقيه"ُّ،وقولهُّلوفدُّعبدُّالقيس ُّبعدُّأنُّأمرهمُّبأربعُّوهناهمُّعنُّأربع "ُّ:احفظوهُّوأخربواُّ
بهُّمنُّوراءكم"ُّ،فعنُّأنسُّبنُّمالكُّ قال"ُّ:كناُّنكونُّعندُّالنيب ُّ صلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّ،ورمباُّكناُّحنواُّم نُّستنيُّإنساناُّفيحدثنا ُّرسولُّ
اجعهُّبينناُّ،هذاُّ،وهذاُّ،وهذاُّ،فنقومُّوكأمناُّقدُّزرعُّيف ُّقلوبنا"ُّ( ُّ،)5وع نُّأىبُّهريرةُّقال"ُّ:إن ُّألجزئُّالليلُّثالثةُّأجزاءُّ
ُّ
اهلل ُّ،مثُّيقومُّفنت
يدُّبنُّأرقمُّيتذاكرانُّالسنةُّ
ُّ
فثلثُّأنامُّوثلثُّأقومُّ،وثلثُّأتذكرُّأحاديثُّرسولُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّ( ُّ.ُّ)4كماُّكانُّابنُّعباسُّوز
وحفلتُّمذاكرةُّ السنةُّبتوجيهُّالرسولُّصلىُّ اهللُّعليهُّوسلمُّوتقريره ُّهلاُّ .
ُّ
( ُّ، )2كماُّتذاكرُّأبوُّموسىُّوعمرُّبنُّاخلطابُّحىتُّالصبحُّ( ُّ،)1
ُُُُُُّّّّّّ فعنُّمعاويةُّبن ُّأىبُّسفيانُّقال ُّوكنتُّمعُّالنيب ُّيوماُّفدخل ُّاملسجدُّفإذاُّهو ُّبقومُّيف ُّ املسجد ُّقعودُّ،فقالُّالنيب ُّصلىُّاهلل ُّعليهُّ
وسلمُّ:ماُّيقعدكم؟ُّقالواُّ:صليناُّالصالةُّاملكتوبةُّمثُّقعدناُّنتذاكرُّكتابُّاهللُّوسنةُّنبيهُُّّ،فقالُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم"ُّ:إنُّاهلل ُّإذاُّذكرُّ
شيئاُّتعاظمُّذكره"ُّ( ُّ،)1بلُّكانُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّيستمع ُّملذاكرمهمُّ،ويوجههم ُّإىلُّالدقةُّيف ُّ احلفظُّوبذلُّالطاقةُّيف ُّإدراك ُّالنصُّ
وحفظهُّكماُّجاءُّيف ُّحديثُّالرباءُّبنُّعازبُّوتعليمُّالنيب ُّ لهُّدعاءُّالنومُّ،فلماُّمسعهُّمن ُّرسولُّاهللُّقال"ُّ:فرددمهنُّالستذكرهن ُّفقلتُّ
آمنتُّبرسولكُّالذىُّأرسلتُّقالُّ قلُّ:آمنتُّبنبيكُّالذىُّأرسلت"ُّ(  ُّ،)80وىفُّاحلثُّعلىُّمذاكرةُّالسنةُّوحفظهاُّكانُّالصحابةُّرضيُّ
اهللُّعنهم ُّحيضونُّ،فهذا ُّأمريُّاملؤمنني ُّعلىُّبن ُّأىبُّطالب ُّيقول"ُّ:تذاكروا ُّاحلديثُّفإنكم ُّإالُّتفعلوا ُّيندرس"ُّ( ُّ ،)88وعنُّأىب ُّسعيدُّ
اخلدرىُّرضيُّاهللُّعنهُّقال"ُّ:تذاكرواُّاحل ديثُّفإنُّمذاكرةُّاحلديثُّمهيجُّاحلديث"ُّ( ُّ)82وروىُّمثلُّذلكُّعنُّابنُّمسعودُّوابنُّعباسُّ
وغريهمُّ،وعلىُّدرهبمُّصارُّالتابعونُّفمنُّبعدهمُّ( ُّ .ُّ)83
ُّ
ُّ
ُّ
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البحثّالخامسّعشر ّ:شبهةّأنّحملةّاإلسالمّمنّالصحابةّوالتابعينّفمنّبعدهمّكانواّجنوداّ
للسالطينّوالملوكّفي ّالعصرّاألم ّويّ،والعباسي ّوالّردّعليهاّ .
ُُُُُّّّّّ امهمواُّأئمةُّاملسلمنيُّالثقاتُّمنُّاحملدثنيُّوالفقهاءُّبأهنمُّنافقواُّاحلكامُّوالسالطنيُّ،وكانواُّهلمُّجنوداُّواختعواُّهلمُّمنُّاألحاديثُّماُّ
وىفُّذلكُّيقولُّنيازي ُّعزُّالدين"ُّ:السلطانُّ(يقصدُّمعاويةُّ
ُّ
يثبتُّملكهمُّوسلطاهنمُّ،وعلىُّدرهبمُّصارُّعلماءُّاملسلمنيُّإىلُّيومناُّهذاُّ ،
بنُّأيبُّسفيان )ُّكان ُّيستخدمُّاألحاديثُّ ،وعلماءُّاحلديثُّ،ورجال ُّالدينُّأصال ُّ منُّأجل ُّإقناعُّالشعب ُّالذىُّهو ُّالرأي ُّ العام ُّعندهُّ
بوجهةُّنظرهُّدائماُّ،فكلُّهؤالءُّكانواُّيعملونُّللسلطانُّبأجرُّموضوعُّيقابلُّخدمامهمُّاملطلوبةُّ،فعليه مُّتنفيذُّاألوامرُّ(لذلكُّمسيناهمُّيفُّ
هذاُّالكتابُّجبنودُّالسلطان؛ُّألهنمُّيتلقونُّاألوامرُّوعليهمُّالطاعةُّ الدائمةُّلتلكُّاألوامرُّمهماُّكانتُّ،ويقولُّيف ُّموضعُّآخر"ُّ:وجنودُّ
السلطانُّاستخدمواُّاألحاديثُّاليتُّوضعوهاُّظلماُّباسمُّالرسول ؛ُّليتوصلُّالسلطانُّإىلُّماُّيريدُّمنُّإخضاعُّالشعبُّبأقلُّتكاليفُّممكنة"ُّ

( ُّ )8

ُُُُُُّّّّّّويستدلونُّعلىُّذلك ُّبأحاديثُّمنها ُّ :األحاديثُّاليت ُّ تدعوا ُّإىلُّطاعة ُّاحلكامُّ،واألمراءُّ،وتدعوا ُّإىلُّاجتناب ُّالفنتُّ،والنجاة ُّمنُّ
شرورهاُّ:مثلُّقولهُّ" ُّ منُّرأىُّمنُّأمريهُّشيئاُّيكرههُّ،فليصربُّ،فإنهُّمنُّفارقُّاجلماعة ُّشرباُّ،فمات؛ُّفميتةُّجاهلية"( ُّ،)2وقوله ُّ"ُّ:إنهُّ
يستعملُّعليكم ُّأمراءُّفتعرفون ُّوتنكرونُّ.فمنُّكره ُّفقدُّبرئ ُّ ،ومنُّأنكر ُّفقدُّسلم ُّ 0ولكن ُّمنُّرضى ُّوتابع"ُّقالواُّ :ياُّرسول ُّاهلل ُّأالُّ
نقاتلهم؟ُّقال"ُّ:الُّماُّصلوا"ُّ.أ ىُّمنُّكرهُّبقلبهُّوأنكرُّبقلبهُّ(  ُّ،)3وقولهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم"ُّ:إنُّبنيُّأيديكمُّفتناُّكقطعُّالليلُّاملظلمُّ،
يصبحُّالرجلُّفيهاُّمؤمناُّ،وميسىُّكافراُّ،وميسىُّمؤمناُّويصبحُّكافراُّ،القاعد ُّفيهاُّخريُّمنُّالقائمُّ،والقائمُّفيهاُّخريُّمنُّاملاشيُّ،واملاشيُّ
فيهاُّخريُّمنُّالساعي ُّ،قالواُّفماُّتأمرنا؟ ُّ قال"ُّ:كونواُّأحالسُّبيوتكم"ُّ( ُّ،)4وحنوُّذلكُّمنُّاألحاديثُّاليت ُّ استشهدُّهباُّجولدُّتسيهرُّ
علىُّأنُّأهلُّاحلديثُّأوُّالفقهاءُّكماُّيسميهمُّلعبواُّدوراُّخطرياُّيف ُّتثبيتُّأن ظمةُّاحلكمُّبوضع ُّهذهُّاألحاديثُّاليت ُّتأمرُّبطاعتهمُّأوُّ
باعتزالُّاألمرُّوتركهُّ( ُّ .ُّ)5
ُُُُُُّّّّّّوبنفسُّهذاُّالزعمُّقا لُّالرافضةُّطاعننيُّبذلكُّيف ُّعقيدةُّأهلُّالسنةُّ:يقولُّصاحلُّالوردانُّبعدُّأنُّذكرُّمناذجُّمنُّاألحاديثُّالسابقةُّ
وماُّيف ُّمعناها ُّقال"ُّ :إنُّهذه ُّالرواياتُّ ،وهذه ُّالعقيدةُّ ،هي ُّ اليت ُّخلقت ُّفقهاء ُّالسالطنيُّ ،وخلقتُّاحلكام ُّالطغاة ُّالظاملني ُّيف ُّتاريخُّ
املسلمني ُّ ،ولوال ُّهذهُّالروايات ُّوهذهُّالعقيدة ُّما ُّهيمنتُّالقبليةُّ ،واألمويةُّ،والعباسيةُّ ،على ُّواقعُّاملسلمنيُّ .فإنُّمجيع ُّاحلكومات ُّاليتُّ
قامتُّمنُّبعدُّالرسول ُّاعتمدتُّهذهُّالرواياتُّيف ُّدعمُّسلطاهناُّونفوذهاُّوإضفاءُّاملشروعيةُّعليها"( ُّ،)4ويقولُّشيعيُّآخرُّزكرياُّعباسُّ
يُّكانُّدافعاُّقوياُّملعاويةُّكي ُّيوظفُّالسنةُّخلدمةُّأهدافهُّ،ولذاُّ
داود"ُّ:إنناُّعندماُّنبحثُّيف ُّأسبابُّالوضعُّنالحظُّأنُّاجلانبُّالسياس ُّ
عمدُّالستخدامُّ جمموعة ُّمنُّالصحابةُّ ،والتابعنيُّ،كي ُّيضعوا ُّأحاديثُّتربر ُّلهُّأعمالهُّ ،وتضفىُّالشرعية ُّالدينيةُّعلى ُّملكه ُّومم ن ُّقالُّ
تضىُّالعسكريُّ،وحممودُّأبوُّريةُّ،وحم مدُّجنيبُّ،وعليُّ الشهرستانُّ،وعلى ُّ الورديُّ ُّ،ومجالُّالبناُّ،
ُّ
بذل كُّ:عبدُّاحلسنيُّشرفُّالدينُّ،ومر
وعبدُّاجلوادُّياسنيُّ ،وإدريسُّاحلسيين ُّ،والسيدُّصاحلُّأبوُّبكر( ُّ،)2والناظر ُّفيماُّقالوهُّيرىُّأهنمُّيطعنونُّفيماُّيأيتُّ :

ُّ -ُّ8دينُّالسلطانُّصُّ ُّ 881ُّ،882ُّ،884ُّ،80ُّ، 42ُّ، 48ُّ،34وانظرُّ:إنذار ُّمنُّالسماءُّصُّ821ُّ،825ُّ،824ُّ،80كالمهاُّلنيازي ُّعزُّالدينُّ ُّ.
ُّ -ُّ2أخرجهُّالبخاري ُّ(بشرحُّفتح ُّالبارى)ُّكتابُّالفنتُّ 2/83ُّ،رقمُُّّ، 2045ومسلمُّ(بشرحُّالنووى)ُّكتابُّاإلمارةُّ 410/4ُّ،رقمُّ ُّ، 8141واللفظُّلهُّ .
ُّ -ُّ3أخرجهُّمسلمُّ(بشرحُّالنووى)ُّكتابُّاإلمارة414/4ُّ،رقم ُّ، 8154منُّحديث ُّأمُّسلمةُّرضىُّاهللُّعنهاُّ .
ُُّّ -ُّ4أخرجه ُّأبوُّداودُّىفُّسننهُّكتابُّالفنتُّ،بابُّالنهىُّعنُّالسعىُّىفُّالفتنةُُّّ 808/4رقمُُّّ . 4242
-ُّ5دراسات ُّحممديةُّج ولدتسيهر ُّصُّ 15ُّ، 11نقالُّعنُّض وابطُّالروايةُّعندُّاحملدثنيُّص ُّ، 342ُّ،340وانظرُّ:العقيدةُّ والشريعةُّص ُّ 51وانظرُّ:دراساتُّحممديةُّالفصلُّالثالثُّ
(احلديثُّالنبوى ُّوصلت هُّبنزاع ُّالفرقُّىفُّاإلسالم"ُّترمجةُّاإلستاذُّالصديقُّبشريُّنقالُّعنُّجملةُّكليةُّالدعوةُّبليبيا ُّالعددُّ ُّ522/1وماُّبعدهاُّ .
ُّ -ُّ4أهلُّالسنةُّشعبُّاهللُّاملختارُّصُّ ُّ، 11وانظرُّ:لهُّأيضاُّاخلدعةُّرحلىتُّمنُّالسنةُّإىلُّالشيعةُّصُّ، 48-55ودفاعُّعنُّالرسولُّضدُّالفقهاءُّ واحملدثنيُّصُّ ُّ212وماُّبعدهاُّ،
وانظرُّ:قراءةُّىفُّصحيح ُّالبخارى ُّألمحدُّصبحىُّمنصورُّصُُّّ .48
-ُّ2راجع ُّدُّ.الشربيينُّ ،كتاباتُّأعداءُّالسنةُّومناقشتهاُّصُّ 414:ملعرفةُّاملراجع ُّ والصفحاتُّ والتفاصيلُّ .
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ّّّّّّّأوالّ:في ّصحةّإسالمّمعا ويةّ،ووصفهمّلهّبأنهّكانّمنافقاّاعتماداّعلىّماّوردّمنّأنهّأسلمّيومّالفتحّ،وكانّمنّالطلقاءّ
المؤلفةّقلوبهمّ،وأنهّفتحّبابّالوضع ّفيّالسنةّ ،صرح ّبذل ّالرافضة ّوتبعهمّعلىّلل ّدعاةّالالدينيةّ .
كانواّ
ّّّّّّّ ثانياّ:وصفهمّحملةّاإلسالمّمنّالصحابةّوالتابعينّ،فمنّبعدهمّمنّأئمةّالمسلمينّمنّالفقهاءّوالمحدثينّ،بأنهمّّ ّ
كذابينّوفقهاءّسلطةّ .
ّّّّّّّثالثاّ:طعنهمّفي ّالملوكّواألمراءّاألمويينّ،والعباسيين ّ،بأنهمّبعيدينّعنّتعاليمّاإلسالمّمستغلينّعلماءّالمسلمينّبوضعّ
ماّيثبت ّملكهمّ .
ّّّّّّّرابعاّ:طعنهمّفيّأحاديثّطاعةّأولىّاألمرّ،وأحاديث ّالفتنّ .
ّّّّّّّأوالّ:الجواب ّعنّالطعنّفيّصحة ّإسالمّمعاويةّ،وأنهّفتحّبابّالوضع ّفيّالسنة ّالنبويةّ :
ُُُُُُُّّّّّّّقالُّ الدكتورُّحممدُّأبوُّشهبة"ُّ:وقدُّغابُّعنُّأعداءُّاإلسالمُّأنُّالكاتبنيُّيفُّتاريخُّالصحابةُّذكرواُّعنُّالواقديُّ،واب نُّسعدُّ،أنهُّ
عمرةُّالقضاءُّمسلماُّ،وإذاُّكانُّهوُّوأبوهُّمن ُّ املؤلفةُّقلوهبمُّ
ُّ
أسلمُّبعدُّاحلديبيةُّقبلُّالفتحُّ،وأنهُّأخفىُّإسالمه ُّخمافةُّأهلهُّ،وأنهُّكانُّيف ُّ
يف ُّ رأى ُّالبعضُّ،ففي ُّ رأىُّالكثريين ُّأنهُّليس ُّمنُّاملؤلفة ُّقلوهبمُّ،قال ُّابنُّعبد ُّالرب"ُّ:معاوية ُّوأبوهُّمن ُّاملؤلفةُّقلوهب مُّ ،ذكرهُّيف ُّذلكُّ
بعضهم"ُّ،وهوُّيشعرُّبأنُّالكثريينُّالُّيرونُّهذاُّالرأيُّ،ولذاُّجندُّ احلافظُّاحملققُّابنُّحجرُّملُّيذكرُّيف ُّترمجتهُّشيئاُّم نُّهذاُّ،وإمناُّذكرُّيُّ
ترمجةُّأبيهُّأنهُّمنُّاملؤلفةُّقلوهبمُّ( ُّ .ُّ)8
ُُُُُُُّّّّّّّكانُّأحدُّكتبهُّالوحىُّبنيُّيدىُّالنيبُّ، يدلُّعلىُّذلكُّماُّروىُّعنُّابنُّعباسُّأنُّرسولُّاهللُّبعثُّإىلُّمعاويةُّليكتبُّلهُّ،فقالُّ:
أنهُّيأكلُّ،مثُّبعثُّإليهُّ،فقالُّ:إنهُّيأكلُّ،فقالُّرسولُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم"ُّ:الُّأشبعُّاهللُّبطنه"( "ُّ،)2قدُّيستغلُّبعضُّالفرقُّمنُّ
أعداءُّاإلسالمُّ،هذاُّاحلديثُّليتخذواُّمنهُّمطعناُّيفُّ معاويةُّوليسُّفيهُّماُّيساعدهمُّعلىُّذلكُّ،كيفُّوفيهُّأنهُّكانُّكاتبُّالنيبُّصلىُّاهللُّ
عليهُّوسلم؟! ُّ فالظاهرُّأن ُّهذاُّالدعاء ُّمنهُّغري ُّمقصود ُّ،بل ُّهو ُّمماُّجرت ُّبهُّعادة ُّالعربُّيف ُّوصلُّكالمهاُّبال ُّنيةُّكقولهُّ :ُّ تربتُّ
ميينكُّ،وميكنُّأنُّيكون ُّذلكُّمنهُّ بباعثُّالبشرية ُّاليت ُّأفصحُّعنها ُّهوُّنفسهُّيف ُّ أحاديثُّكثريةُّمتواترة ُّمنهاُّحديثُّعائشة ُّمرفوعاُّ:
"… ُّ أوُّما ُّعلمتُّما ُّشرطتُّعليه ُّرىب؟ُّقلتُّ:اللهم ُّ"إمناُّأنا ُّبشرُّ،فأي ُّ املسلمنيُّلعنتهُّأو ُّسببتهُّ،فاجعله ُّلهُّزكاة ُّوأجرا" ُّ( ُّ ،)3وملُّ
تعرفُّعنُّمعاويةُّدخلة ُّيفُّإميانهُّوالُّريبةُّيفُّإخالصهُّإلسالمهُّوالُّيفُّإمارتهُّ .
ُُُُُُُّّّّّّّيقولُّالقاضي ُّأبوُّبكر ُّبنُّالعريب" ُّ :معاويةُّاجتمعت ُّفيهُّخصالُّ:وهي ُّ أن ُّعمرُّمجعُّله ُّالشاماتُّكلهاُّوأفرده ُّهباُّ،ملاُّرأى ُّمنُّ
حسنُّسريتهُّ،وقيامهُّحبمايةُّ البيضةُّوسدُّالثغورُّ،وإصالحُّاجلندُّ،والظهورُّعلىُّالعدوُّ،وسياسةُّاخللقُّ.وقدُّشهدُّلهُّيفُّصحيحُّاحلديثُّ
اهُّالبخاريُّيفُّ صحيحهُّبسندهُّعنُّابنُّأىبُّمليكهُّقال"ُّ:أوترُّمعاويةُّبعدُّالعشاءُّبركعةُّوعندهُّموىلُّالبن ُّعباسُّ،
ُّ
بالصحبةُّوالفقهُّ،فيماُّرو
اهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّ.وىفُّروايةُّأخرىُّقيلُّالبنُّعباسُّ:هلُّلكُّيف ُّأمريُّاملؤمننيُّ
ُّ
فأتىُّابنُّعباسُّ،فقالُّ:دعه؛ُّفإنهُّصحبُّرسولُّ
معاوية؛ُّفإنهُّماُّأوترُّإالُّبواحدةُّ،قالُّ:إنهُّفقيهُّ( ُّ،)4مثُّيقول"ُّ :وشهدُّخبالفتهُّيف ُّحديثُّأمُّحرامُّفيماُّرواهُّأنسُّبنُّمالكُّرضيُّاهللُّ
عنهُّأنُّرسولُّاهللُّنامُّعندهاُّالقيلولةُّمثُّاستيقظُّوهوُّيضحك؛ُّ ألنهُّرأىُّناساُّمنُّأمتهُّغزاةُّيف ُّسبيلُّاهللُّيركبونُّثبج ُّ البحرُّأي ُّوسطهُّ

ُّ -ُّ8انظرُّ:ىفُّترمجتهُّ:االستيعاب ُُّّ8484/3رقم ُّ ُّ، 2435وتاريخ ُّالصحابةُّصُُّّ238رقم ُّ ُّ، 8231واسدُّالغابةُُّّ208/ 5رقم ُّ ُّ، 4114واإلصابةُُّّ433/ 4رقمُُّّ.1041
وانظرُّ:الطبقاتُّالكربى ُّالبنُّسعدُُّّ، 404/2وفتحُّالبارى ُُّّ830/2رقمُُّّ، 3244دفاعُّعنُّالسنةُّصُّ 45بتصرف ُّ،وانظرُّتطهريُّاجلنانُّ واللسا نُّالبنُّحجرُّاهليتمى ُّصُّ ،2
ُّ -ُّ2أخرجهُّمسلمُّ(بشرحُّالنووى)ُّكتابُّالربُّ والصلةُّ311/ 1ُّ،رقمُّ ُّ، 3404وأخرجهُّأبوُّداودُّالطيالسيُّيفُّمسندهُّصُُّّ351رقم ُّ 2244واللفظُّلهُّ ُّ،
 ُّ -ُّ3أخرجهُّمسلمُّ(بشرحُّالنووى)ُّكتابُّالربُّ والصلةُّ،بابُّمنُّلعنةُّالنىبُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّأوُّسبهُّأوُّدعاُّعليهُُّّ 314/1رقمُّ ُّ، 2400وانظرُّ:البداية ُّ والنهايةُُّّ،822/1
 ُّ 823وانظرُّ:الع واصمُّمنُّالق واصمُّتعليقُّاألستاذُّحمبُّالدينُّاخلطيبُّصُُّّ .283
ُّ -ُّ4أخرجهُّالبخارى ُّ(بشرحُّفتح ُّالبارى)ُّكتابُّفضائلُّالصحابةُّ830/ 2ُّ،رقمى ُّ ُّ، 3245ُّ، 3244وانظرُّ:كتابُّمروا نُّبنُّاحلكم ُّإىلُّمعا ويةُّبنُّأىبُّسفيانُّيستفتيه ُّىفُّ
جمنونُّقتلُّرجالُّ.أخرجه ُّمالكُّىفُّاملوطأُّكتابُّالعقولُّ،بابُّماُّجاءُّىفُّديةُّالعمدُّإذاُّقبلتُّوجنايةُّاجملنونُُّّ 441/2رقمُّ ُّ، 3وانظرُّ:اسدُّالغابةُُّّ202/5رقم ُُّّ .4114
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ومعظمهُّ ملوكاُّعلىُّاألسرةُّ.مثُّوضعُّرأسهُّفنامُّواستيقظُّوقدُّرأىُّمثلُّالرؤياُّاألوىلُّفقالتُّلهُّأمُّحرامُّ:أدعُّاهللُّأنُّجيعلينُّمنهمُّ،فقالُّ،
أنتُّمنُّ األولني"ُّ،فركبتُّأمُّحرامُّالبحرُّيفُّ زمنُّمعاويةُّفصرعتُّعنُّدابتها ُّحنيُّخرجت ُّمنُّالبحرُّ.فهلكت"ُّ( ُّ .ُّ)8
ُُُُُُُُّّّّّّّّ يقولُّاإلمامُّابنُّتيمية"ُّ:ملُّيكنُّمنُّملوكُّاملسلمنيُّملكُّخرياُّمنُّمعاويةُّ،والُّكانُّالناسُّيف ُّ زمانُّملكُّمنُّامللوكُّخرياُّمنهمُّ
يفُّ زمنُّمعاويةُّ،إذاُّنسبتُّأيامهُّإىلُّأيامُّمنُّبعدهُّ،وإذاُّنسبتُّإىل ُّأيامُّأىبُّبكرُّوعمرُّظهرُّالتفاضل"ُّ،وذلكُّصدىُّاستجابةُّاهللُّعزُّ
وجلُّدعاءُّنبيهُّ ملعاوية "ُّ:اللهمُّاجعلهُّهادياُّ،مهدياُّ،واهدُّبه"ُّ( ُّ ُّ،)2وننقلُّرأياُّطريفاُّللمؤرخُّابنُّخلدونُّيفُّ اعتبارُّمعاويةُّمنُّاخللفاءُّ
الراشدينُّقال"ُّ:إنُّدولةُّمعاويةُّوأخبارهُّكانُّينبغي ُّأنُّتلحقُّبدولُّاخللفاءُّالراشدي نُّوأخيارهمُّفهوُّتاليهمُّيف ُّ الفضلُّوالع دالةُّوالصحبةُّ
( ُّ .ُّ)3
ُُُُُُُُُّّّّّّّّّويقولُّأيضاُّيف ُّ مقدمتهُّ :مدافعاُّعنُّإيثاره ُّابنهُّيزيدُّبالعهدُّ ،دونُّمنُّسواه ُّ قال"ُّ :إمناُّهوُّمراعاة ُّاملصلحةُّيف ُّ اجتماع ُّواتفاقُّ
أهلُّالغلبُّمنهمُّ،فآثرهُّبذلكُّ
ُّ
أهوائهمُّباتفاقُّأهلُّاحللُّوالعقدُّعليهُّحينئذُّمنُّبىنُّأميةُّ… ُّوهمُّعصابةُّقريشُّ( ُّ)4وأهلُّامللةُّأمجعُّ،و
دونُّغريهُّ…ُّ حرصاُّعلىُّاالتفاقُّ،واجتماعُّاألهواءُّالذىُّشأنهُّأهمُّعندُّالشارعُّ،والُّيظنُّمبعاويةُّغريُّهذاُّفعدالتهُّوصحبتهُّمانعةُّمنُّ
سوىُّذلك ُّوحضور ُّأكابرُّالصحابة ُّلذلك ُّوسكومهمُّعنهُّ ،دليل ُّعلىُّانتفاء ُّالريب ُّفيهُّ،فليسوا ُّممن ُّيأخذهمُّىف ُّاحلق ُّهوادةُّ ،وليسُّ
معاويةُّممنُّتأخذهُّالعزةُّيف ُّ قبولُّاحلقُّفإهنمُّكلهمُّأجلُّمنُّذلكُّوعدالتهمُّمانعةُّمنه"ُّ( ُّ .ُّ)5
ُُُُُّّّّّإنُّالصورةُّاحلقيقيةُّملعاويةُّ ختالفُّالصورةُّالكاذبةُّاليتُّ يصورهاُّالزنادقةُّمنُّالرافضةُّومنُّتابعهمُّمنُّأعداءُّاإلسالمُّ،والسنةُّاملطهرةُّ
ُّ،تلكُّالصورةُّاليت ُّتنكرُّماُّجاءُّيف ُّ السنةُّاملطهرةُّعنُّرسولُّاهللُّوع نُّالصحابةُّ،والتابعنيُّ،منُّالشهادةُّلهُّبالصحبةُّ،والفقهُُّّ ،وامللكُّ
العادلُّ،وحسنُّالسريةُّ،حىتُّشهدُّلهُّمنُّأدركهُّكمجاهدُّواألعمشُّبأنهُّاملهدى ُّ،فهلُّمنُّكانُّهذاُّحالهُّيكونُّلهُّدخلُّأوُّحىتُّرضاُّ
بالوضعُّيفُّ السنةُّاملطهرةُّسواءُّيفُّ فضائلهُّ،وفضائلُّالشامُّأوُّيفُّوضعُّماُّيثبتُّملكهُّ،أوُّغريُّذلكُّمماُّيزعمهُّأعداءُّاإلسالمُّمنُّالرافضةُّ
ومنُّشايعهم؟ !ُّنعمُّإذاُّملُّتستحُّفأصنعُّماُّشئت( ُّ )4

ّّّّّّ ثانياّ:الجوابّعنّاتهامّرواهّالسنةّبأنهمّكانواّكذابينّوفقهاءّسلطةّ :
ُُُُُُُّّّّّّّ أماُّماُّزعمهُّدعاةُّالفتنةُّوأدعياءُّالعلمُّ،منُّأنُّمحلةُّاإلسالمُّمنُّالصحابةُّ،والتابعنيُّفمنُّبعدهمُّمنُّأئمةُّاملسلمنيُّمنُّالفقهاءُّ،
واحملدثنيُّ،كانواُّكذابنيُّوفقهاءُّسلطه؛ُّ فقدُّردُّهذاُّالزعمُّالدكتورُّالسباعيُّ حتتُّعنوانُّ"هلُّاستجازُّعلماؤناُّالكذبُّدفاعاُّعنُّالدين؟ُّ
فقال"ُّ:إنُّأعداءُّاإلسالمُّمنُّغالةُّالشيعةُّ،واملستشرقنيُّ،ودعاةُّاإلحلادُّ،ملُّيصلواُّولنُّيصلواُّإىلُّمدىُّالسموُّالذىُّيتصف ُّبهُّرواةُّ
السنةُّمنُّالتفعُّعنُّالكذبُّحىتُّيف ُّ حيامهمُّالعاديةُّ،بلُّملُّولنُّيصلُّأعداءُّاإلسالمُّإىلُّمبلغُّاخلوفُّالذىُّاستقرُّيفُّنفوسهمُّجبنبُّ
اهللُّخشيةُّورهبةُّ،والُّمدىُّاستنكارهم ُّجلرميةُّالكذبُّعلىُّرسولُّاهللُّ حىتُّقالُّمنهمُّمنُّقال ُّبكفرُّمنُّيفعلُّذلكُّ،وقتله ُّوعدمُّ
قبولُّتوبتهُّ(  ُّ،ُّ)2إنُّأعداءُّاإلسالمُّمعذورونُّإذُّملُّيفهمواُّعن ُّعلمائناُّهذه ُّ اخلصائص؛ُّألنهُّالُّيوجدُّهلاُّظلُّيف ُّنفوسهمُّوال ُّفيمنُّ
حوهلمُّ،ومنُّاعتادُّالكذبُّظنُّيف ُّ الناسُّأهنمُّأكذبُّمنهُّ،واللصُّيظنُّمجيعُّالناسُّلصوصاُّمثلهُّ… ُّوإالُّفمنُّالذىُّيقولُّيف ُّقومُّ
ُّ -ُّ8أخرجهُّالبخارى ُّ(بشرحُّالبارى) ُّكتابُّاجلهادُّالسريُّ 83/4ُّ،رقمُُّّ، 2211ُّ،2211ومسلمُّ(بشرحُّالنووى)ُّكتابُّاإلمارةُّ45/2ُّ،رقمُُّّ .8182
ُّ -ُّ2أخرجهُّالتمذي ُّيفُّسننهُّكتابُّاملناقب445/5ُّ،رقم ُّ ُّ3142وقالُّ:هذاُّحديث ُّحسنُّغريب ُّ.وانظرُّ:منهاجُّالسنةُّ ُّ، 815/ 3والبدايةُّ والنهايةُُّّ .825ُّ-ُّ 824/ 1
ُّ -ُّ3تاريخ ُّابنُّخلدونُُّّ . 451/2
 ُّ -ُّ4انظرُّ:دفاعهُّعنُّحديث ُّ(األئمةُّمنُّقريش) ُّوردهُّملاُّاعتضُّبهُّعليهُّمنُّآياتُّقرآنيةُّ ،يفُّاملقدمةُّصُّ ُّ، 284وانظرُّ:تأ ويلُّخمتلفُّاحلديث ُّصُُّّ .885
ُّ -ُّ5املقدمةُّ ُّ233ُّ،221وانظرُّ:دفاعهُّعماُّوجهُّإليهُّمنُّاعتا ضُّعلىُّاخذهُّالعهدُّالبنه ُّيزيد ُّص ُّ 240وراجعُّ:لالستزادةُّ :الع واصمُّمنُّالق واصمُّللقاضىُّأبوُّبكرُّبنُّ
العرىب ُّ،والص واعقُّاحملرقةُّ وتطهريُّاجلنانُّ واللسانُّكالمهاُّالبنُّحجرُّاهليتمىُّ .
حلافظُّابنُّ
ُّ
 ُّ -ُّ4الُّيشكُّأحدُّىفُّأنهُّوضعُّىفُّفضائلُّمعا ويةُّوكذاُّاخللفاءُّالراشدونُّأحاديث ُّكثرية ُّ،ولكنُّأحصاهاُّاألئمة ُّ،وبين واُّاملوضوعُّمنهاُّ،منُّالصحيحُّ ،وقدُّعرضُّا
كثريُّملاُّوردُّىفُّفضائلُّمعا ويةُّوميزُّالصحيح ُّمنُّاملوضوعُّ،انظرُّ:البداية ُّ والنهايةُُّّ، 842ُّ -ُّ820/1وراجعُّ:كتبُّاملوضوعاتُّبابُّاملناقب ُّ.وانظرُّ:جممعُّالزوائدُُّّ .354/1
ومقدمةُّابنُّخلدونُّصُُّّ، 222وخمتصرُّالتحفةُّاإلثىنُّعشريةُّ ُّ، 324ُّ-ُّ 305والع واصمُّمنُّالق واصمُّصُّ ُّ 822وماُّبعدهاُّ،ومنهاجُّالسنةُّالبنُّتيمية ُّصُّ ُّ، 205والبدايةُّ
والنهايةُُّّ .821/1
 ُّ -ُّ2انظرُّ:الباعثُّاحلثيث ُّللشيخُّأمحدُّشاكرُّصُُّّ .45
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جاهرواُّباإلنكارُّعلىُّبعضُّوالمهمُّألهنمُّخالفواُّب عضُّأحكامُّالسنة؛ُّوتعرضُّبعضهمُّللضربُّواإلهانةُّوالتنكيلُّيف ُّسبيلُّاجلهرُّبكلمةُّ
احلق ُّأهنمُّاستباحواُّألنفسهمُّالكذب ُّعلىُّرسولُّاهللُّ ليضيفواُّإىل ُّسنتهُّاملطهرةُّأحكاماُّملُّيقلها ُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّ،أيها ُّالناسُّ
أليستُّلكمُّعقولُّحتكمونُّهبا؟ ُّأمُّأنتمُّتتكلمونُّلقومُّالُّعقولُّهلمُّ( ُّ)8؟! ُّ
ُُُُُّّّّّنعمُّإنُّقوماُّملُّحيابواُّيف ُّ حكمهمُّعلىُّالرجالُّأحداُّالُّأباُّ،والُّابناُّ،والُّأخاُّ،والُّصديقاُّ،والُّأستاذاُّ،لذلكُّعنوانُّصدقُّديانتهمُّ،
ونزاهتهمُّ،وأمانتهمُّ،وعنوانُّغالءُّاحلفاظُّعلىُّالسنةُّالشريف ةُّلديهمُّ،وأهناُّعندهمُّأغلىُّمنُّاآلباءُّواألجدادُّ،واألوالدُُّّ،واألحفادُّ،فكانواُّ
مضربُّاملثلُّىفُّالصدقُّوالتقوىُّواألمانةُّ(  ُّ،)2وهاك ُّأمثلةُّعلى ُّنزاهتهمُّىفُّحكمهمُّعلىُّالرجالُّ :
ّّّّّّالمجرحونّآلبائهم ّ :اإلمامُّعلىُّبنُّاملديين ُّ سأل ُّعنُّأبيهُّفقال"ُّ:سلواُّعنهُّغريى" ُّفأعادواُّاملسألةُّ،فأطرقُّمثُّرفعُّرأسه ُّفقالُّ:
"هوُّالدينُّ،إنهُّضعيف"ُّ( ُّ .ُّ)3
ّّّّّّّالمجرحونّألبنائهم ّ:اإلمامُّأبوُّداودُّالسجستانُّ "صاحبُّالسننُّقالُّ:ابىنُّعبدُّاهللُّكذابُّ( ُّ،)4وحنوهُّقولُّالذهيبُّيفُّولدهُّأىبُّ
هريرةُّ ،أنهُّ"حفظُّالقرآنُّ،مثُّتشاغلُّعنهُّحىتُّنسيهُّ( ُّ .ُّ)5
ّّّّّّالمجرحونّإلخوانهمّ :زيدُّبنُّ أىبُّأنيسةُّقالُّ:الُّتأخذواُّعنُّأخي ُّحيىي ُّ املذكورُّبالكذبُّ( ُّ .ُّ)4
ّّّّّّالمجرح ّونّألختانهم ُّ :شعبةُّبنُّاحلجاجُّقالُّ:لوُّحابيت ُّأحداُّحلابيت ُّهشامُّبنُّحسانُّكان ُّختينُّ ،وملُّيكنُّحيفظ"ُّ( ُّ )2
ةُّاحلسنيُّبنُّأىبُّالسري ُّ العسقالن"ُّ:قالُّأبوُّعروبةُّاحلرانُّ:
ُّ
ّّّّّّالمجرحونّلبعضّأقاربهمُّ :أبوُّعروبةُّاحلرانُّ:قالُّالذهيب ُّيف ُّترمج
هوُّخالُّأميُّ،وهوُّكذاب"ُّ( ُّ .)1
ّّّّّّمنّالذينّلمّيحابواّمشايخهم ّ :حيىيُّبنُّسعيدُّالقطانُّ:روىُّاإلمامُّابنُّأىبُّحامتُّعنُّعبدُّالرمحنُّبنُّمهدىُّقالُّ:اختلفواُّيوماُّ
عندُّشعبةُّ،فقالواُّ:اجعلُّبينناُّوبينكُّحكماُّفقالُّ:قدُّرضيتُّباألحولُّيعىنُّحيىيُّبنُّسعيدُّالقطانُّ،فماُّبرحناُّحىتُّجاءُّحيىي ُّفتحاكمواُّ
وهوُّشيخهُّومنهُّتعلمُّوبهُّخترجُّ،فقالُّلهُّشعبةُّ:ومنُّيطيقُّنقدكُّأوُّمن ُّلهُّمثلُّنقدكُّياُّأحول؟!ُّ"ُّ .قالُّابنُّ
ُّ
إليهُّفقضىُّعلىُّشعبة ُّ
أىبُّحامت"ُّ:هذهُّغايةُّاملنزلةُّليحىيُّبنُّسعيدُّالقطانُّ إذُّاختارهُّشيخهُّشعبةُّمنُّبنيُّأهلُّالعلمُّ،مثُّبلغُّمنُّدالتهُّبنفسهُّوصالبتهُّيف ُّدينهُّ
أنُّقضىُّعلى ُّشعبة"ُّشيخهُّومعلمهُّ( ُّ .ُّ)1
ُُُُُُُّّّّّّّوبل غُّمنُّنزاهة ُّأئمةُّاحلديثُّأهنمُّكانواُّال ُّيقبلونُّشفاعة ُّإخواهنمُّللسكوتُّعمن ُّيرونُّجرحهُّ،وكيف ُّيرتضون ُّتلك ُّالوساطةُّ،
وهمُّالذينُّطعنواُّيف ُّأبنائهمُّ،وآبائهمُّ،وإخواهنم ُّ،ملاُّرأواُّمنهمُّماُّيستوجبُّالقدحُّ،وقدُّضربُّشعبةُّبنُّاحلجاجُّيفُّه ذاُّأروعُّاألمثالُّ
ُّ -ُّ8السنةُّومكانتهاُّىفُّالتشريع ُّصُُّّ 202ُّ،208بتصرفُّ .
 ُّ -ُّ2انظرُّ:حملاتُّمنُّتاريخ ُّالسنةُّوعلومُّاحلديث ُّلألستاذُّأبوُّغدةُّصُُّّ 840بتصرف ُّ،وانظرُّ:دالئلُّالنبوةُّللبيهقى ُُّّ . 42/8
ُّ -ُّ3انظرُّ:ميزانُّاالعتدالُّ ُّ، 408/2ولسانُّامليزانُُّّ 430/ 1رقمُُّّ، 83884ترمجةُّعبدُّاهللُّبنُّجعفرُّبنُّجنيح ُّ والدُّعلىُّبنُّالديىن ُّ،واجملروحنيُّالبنُّحبانُُّّ، 84،85/ 2وقالُّ:
ُّ،ومهذيبُّالكمالُّللمزى ُُّّ321/84رقم ُُّّ .3204
ابنُّحجرُّىفُّالتقريبُّ :ضعيفُّ،يقالُّ:تغريُّحفظهُّبآخره" ُّانظرُّ:تقريب ُّالتهذيب ُُّّ 413/8رقمُُّّ 3244
ُّ -ُّ4انظرُّ:ميزانُّاالعتدالُُّّ433/2رقم ُّ ُّ، 4341ولسانُّامليزانُُّّ 38/4رقمُُّّ، 4438ترمجةُّعبدُّاهللُّبنُّسليمانُّبنُّاألشعثُّ.وقالُّابنُّعدىُّ:هوُّمقبولُّعندُّأصحابُّ
احلديث ُّ،وأماُّكالمُّأبيهُّفيهُّ،فماُّأدرى ُّأيشُّتبني ُّلهُّمنهُّ.انظرُّ:الكاملُّىفُّالضعفاءُُّّ 245/4رقمُُّّ، 8808وقالُّالذهىبُّىفُّترمجتهُّمنُّتذكرة ُّاحلفاظ ُّ،وأماُّقولُّأبيهُّفيهُّ،
كأنهُّقالُّهذاُّوعبدُّاهللُّشابُّطرىُّ،مثُّكربُّوساد"ُّانظرُّ:تذكرة ُّاحلفاظ ُُّّ 222/2رقمُُّّ، 241
ُّ
فالظاهرُّأنهُّأنُّصحُّعنهُّ،فقدُّعىنُّأنهُّكذابُّىفُّكالمهُّ،الُّىفُّاحلديث ُّالنبوىُّ،و
وقالُّىفُّالسريُّ:هوُّحجةُّفيماُّنقلهُّ،انظرُّ:سريُّأعالمُّالنبالءُُّّ 238/ 83رقمُُّّ .881
 ُّ -ُّ5انظرُّ:اإلعالنُّبالت وبيخ ُّملنُّذمُّالتاريخ ُّللسخاوىُّصُُّّ .14ُّ،13
ُّ -ُّ4انظرُّ:ميزانُّاالعتدالُُّّ344/4رقم ُّ ُّ، 1443ولسانُّامليزانُُّّ 213/1رقمُُّّ، 84124ترمجةُّحيىيُّبنُّأىبُّأنيسهُّ.قالُّفيهُّاحلافظُّىفُّالتقريبُّ :ضعيفُّ.انظرُّ:تقريب ُّ
التهذيب ُُُّّّ212/2رقمُّ ، 2535ومهذيبُّالكمالُُّّ223/38رقمُُّّ .4211
ُّ -ُّ2ميزانُّاالعتدالُّ ُّ، 412/ 3ولسا نُّامليزان ُُّّ252/1رقمُّ ُّ 84224ترمجةُّهشامُّبنُّحسانُّالقردوسىُّ ،وقالُّابنُّحجرُّ:أحدُّاألعالمُّ،ضعفهُّالقطا نُّعنُّعطاءُّ،وىفُّتقريب ُّ
التهذيب ُّقالُّ:ثقةُّ،منُّأثبت ُّالناسُّىفُّابنُّسريينُّ،وىفُّروايتهُّعنُّاحلسنُّوعطاءُّمق الُّ،ألنهُّكانُّيرسلُّعنهماُّ.انظرُّ:تقريب ُّالتهذيبُُّّ 244/2رقمُُّّ، 2385ومهذيبُّ
الكمالُّللمزىُُّّ 818/30رقمُُّّ . 4522
ُّ -ُّ1انظرُّ:ميزانُّاالعتدالُّ ُّ، 534/8ولسانُّامليزانُُّّ 222/ 1رقمىُُّّ، 2218ُّ،88210وقالُّابنُّحجرُّىفُّالتقريب ُّ"ضعيف"ُّانظرُّ:تقريب ُّالتهذيب ُُّّ281/8رقمُُّّ، 8341
ومهذيبُّالكمالُُُّّّ441/4رقم ُُّّ . 8338
ُّ -ُّ1مقدمةُّاجلرحُّ والتعديلُُّّ232/8رقم ُُّّ802ترمجةُّحيىيُّبنُّسعيدُّالقطانُّ .
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ملاُّكلمه ُّمحادُّبن ُّزيدُّ ،وعبادُّاب ن ُّعبادُّ،وجرير ُّبن ُّحازمُّ،كلموه ُّيف ُّ رجلُّليكف ُّعنهُّ،قال ُّمحاد ُّابنُّزيدُّ ،فكأنهُّالن ُّوأجابناُّ .قالُّ:
فذهبتُّيوماُّأريدُّاجلمعةُّفإذاُّشعبةُّيناديينُّمنُّخلفيُّ،فقالُّ:ذاكُّالذي ُّقلتمُّيلُّفيهُّالُّأراهُّيسعين"ُّ.قالُّعبدُّالُّرمحنُّابنُّمهدىُّ:كانُّ
ُّ
شعبةُّيتكلمُّيفُّهذاُّحسبةُّ( ُّ .)8
ّّّّّّنمالجّلماّكا نّعليهّسلفنا ّالصالحّمنّجراءة ّفي ّ الحقّمع ّخلفائهمّوملوكهمّوأمراءهمّ ،الّيخشونّلوماّ ،والّموتاّ ،والّ
ةُّالوضعُّوبراءةُّالصحابةُّ
ُّ
ألىّ،والّاضطهادا ّ :أماُّموقفُّالصحابةُّمعُّخلفائهمُّفقدُّسبقُّمباُّيغىنُّعنُّإعادتهُّهناُّعندُّاحلديثُّعنُّبداي

منه ُّ،ونزيدُّهناُّمبوقفُّألىبُّبنُّكعبُّمعُّالفاروقُّعمرُّأخرجهُّابنُّراهويةُّعنُّاحلسنُّأنُّعمرُّبنُّاخلطابُّردُّعلىُّأىبُّبنُُّّكعبُّقراءةُّ
آيةُّ،فقالُّأيبُّ ُّ:لقدُّمسعتهاُّمنُّرسولُّاهللُّوأنتُّيلهي كُّياُّعمرُّالصفقُّبالبقيعُّ.فقالُّعمرُّ:صدقتُّإمناُّأردتُّأنُّأجربكمُّه لُّمنكمُّ
منُّيقولُّاحلق؟ُّفالُّخريُّيف ُّأمريُّالُّيقالُّعندهُّاحلقُّوالُّيقوله"ُّ( ُّ .)2
ُُُُُُّّّّّّوروىُّأنُّأيبُّ ُّبنُّكعبُّقرأ{ُّ:الذينُّاستحقُّعليهمُّاألوليان}ُّ[املائدة ُّ ]802:فقالُّعمرُّكذبتُّ.قالُّ:أنتُّأكذبُّ.فقالُّرجلُّ:
تكذبُّأمريُّاملؤمنني؟ُّقالُّ:أناُّأشدُّتعظيماُّحلقُّأمريُّاملؤمننيُّمنكُّ،ولكنُّكذُّبتهُّيفُّتصديقُّكتابُّاهللُّعزُّوجلُّ،وملُّأصدقُّأمريُّاملؤمننيُّ
يفُّتكذيبُّكتابُّاهللُّعزُّوجلُّ،فقالُّعمرُّ:صدق"( ُّ،)3فانظرُّكيفُّميتحنُّعمرُّ الصحابةُّيفُّمدىُّجهرهمُّبكلمةُّاحلقُّإذاُّعدلُّعنهاُّ
األمريُّ،وانظرُّكيفُّكانُّالصحابةُّيعرفونُّألمرائهمُّحقهم ُّ،فإذاُّعدلواُّعنُّاحلقُّملُّتأخذهمُّيف ُّ اهللُّلومةُّالئمُّ .
ءهمُّ،فقدُّمرُّموقفُّأبوُّسعيدُّاخلدري ُّمنُّ
ُّ
ُُُُُُّّّّّّ أماُّعنُّموقفُّالصحابةُّوالتابعنيُّفمنُّبعدهمُّمنُّأئمةُّاإلسالمُّ ،منُّملوكهمُّوأمرا
معُّهشامُّبنُّعبدُّامللكُّاألمويُّ،بعدُّذكرُّ
ُّ
موقفُّآخرُّلإلمامُّالزهري ُّ
ُّ
مروانُّوإىلُّاملدينة ُّ،وكذاُّموقفُّابنُّعمرُّمنُّاحلجاجُّ.وسيأيت ُّ
بعضُّاملواقفُّألئمةُّاإلسالمُّمنُّملوكُّوأمراءُّبىنُّالعباسُّ ،منهاُّماُّذكرهُّاحلافظُّالذهيب ُّيف ُّترمجةُّابن ُّأىبُّذئبُّاإلمامُّالثبتُّقالُّاإلمامُّ
أمحد"ُّ:دخلُّبنُّأىبُّذئبُّعلى ُّاملنصورُّفلمُّيهبهُّأنُّقالُّلهُّاحلقُّ،وقالُّالظلمُّببابكُّفاشُّ،وأبوُّجعفرُّ،أبوُّجعفر"ُّ .
ُُُُُُّّّّّّ وعنُّحممدُّبنُّإبراهيمُّتلميذُّبنُّأىبُّليلىُّقال"ُّ:كنتُّعندُّأىبُّجعفرُّاملنصورُّوعندهُّبنُّأىب ُّذئبُّ،فقالُّأبوُّجعفرُّ:ماُّتقولُّيفُّ
ا حلسنُّبنُّزيدُّوكانُّوالياُّللمدينةُّأيامُّاملنصورُّقالُّيأخذُّباإلحنةُّأيُّ احلقدُّويقضىُّباهلوىُّ.فقالُّلهُّاحلسنُّ:اهللُّاهللُّ،واهللُّماُّسلمُّمنهُّ
أحدُّ،وإنُّشئ تُّفسلهُّعنُّنفسكُّياُّأمريُّاملؤمنني ُّ ،قالُّحممدُّبنُّإبراهيمُّفجمعتُّثيايب ُّوالسيافُّقائمُّعلىُّرأسُّأىبُّجعفرُّ،خمافةُّأنُّ
يأمرُّبهُّفيقتلُّ،فيصيبُّدمهُّثويبُّ،قالُّماُّتقولُّيف؟ُّقالُّاعفين ُّياُّأمريُّاملؤمننيُّ ،قالُّ البدُّأنُّتقولُّ.قالُّإنكُّالُّتعدلُّيف ُّ الرعيةُّوالُّ
تقسمُّبالسويةُّ.فتغريُّوجهُّأىبُّجعفرُّفقامُّإبراهيمُّب نُّحيىيُّواىلُّاملدينةُّأيامُّاملهديُّوقالُّ:طهرن ُّبدمهُّياُّأمريُّاملؤمنني؟ُّقالُّلهُّابنُّأىبُّ
ذئبُّاقعدُّياُّبىنُّفليس ُّيفُّدمُّرجلُّيشهدُّأنُّالُّإلهُّإالُّاهللُّطهور"ُّ( ُّ .)4
وموقفُّسفيانُّالثوري ُّ معُّأىبُّجعفرُّاملنصورُّمشهور؛ُّفقدُّكانُّسفيانُّقواال ُّباحلقُّ،شديدُّاإلنكارُّ،حىتُّماتُّيف ُّ البصرةُّخمتبئاُّ
ُّ
ُُُُُُُّّّّّّّ
منُّاملهديُّ( ُّ،)5وماُّموقفُّاحملدثنيُّوعلىُّرأسهمُّأمحدُّبنُّحنبلُّمعُّاألمراءُّالعباسينيُّيف ُّحمنةُّخل قُّالقرآنُّببعيدُّ.وغريُّذلكُّالكثريُّ،
ولوالُّأنُّاملقام ُّالُّحيتملُّاملزيدُّلنقلتُّلكُّأخباراُّمشرقةُّعنُّهؤالءُّاألفذاذُّ( ُّ .)4
ّّّّّّصلةّعلماءّالمسلمينّبالملوكّواألمراء ّ:زعمُّأعداءُّالسنةُّ،أنُّصالتُّعلماءُّاملسلمنيُّبامللوكُّواألمراءُّمكنتُّهلمُّأنُّيستغلوهمُّ
يفُّوضعُّاألحاديثُّاملوافقةُّألهوائهمُّوتثبيتُّسلطاهنم" ُّ،والُّندرىُّكيفُّتكونُّالصلةُّبنيُّأئمةُّاملسلمنيُّالثقاتُّاألثباتُّ،وبني ُّامللوكُّ
واألمراء ُّعالمة ُّعلى ُّاستغالهلم ُّهلمُّ ،وقدمياُّكان ُّالعلماء ُّيتصلون ُّباخللفاء ُّوامللوكُّ ،دون ُّأن ُّميس ُّهذا ُّأمانتهم ُّيف ُّشيءُّ ،فقدميا ُّترددُّ
ُّ -ُّ8انظرُّ:اجلرحُّ والتعديلُّالبنُّأىبُّحامتُّ ُّ، 828/8ولالستزادة ُّيفُّهذاُّاملبحث ُّانظرُّ:فتح ُّاملنانُّمبقدمةُّلسانُّامليزان ُّلألستاذُّحممدُّاملرعشلي ُّصُُّّ .818-812
ُّ -ُّ2ذكرهُّصاحبُّكنزُّالعمالُُّّ 348/83رقمُُّّ، 34244أخرجهُّابنُّجرير ُّىفُّتفسريهُُّّ 802/5رقمُُّّ، 83122دونُّذكرُّرد ُّعمرُّعليه ُّ،وانظرُّ:الدرُّاملنثورُُّّ . 404/3
 -ُّ3موقفُّآخرُّيفُّالسياسةُّالشرعيةُّالبنُّتيمية ُّصُُّّ، 82يدخلُّفيهُّأبوُّمسلمُّاخل والن ُّعلىُّمعا ويةُّفيعظهُّموعظةُّبليغة ُّ،وملُّيسميهُّفيهاُّباألمريُّبلُّباألجريُّ .
ُّ،وذكرُّالقصةُّباختصار ُّالذهىبُّىفُّالتذكرة ُّ ُّ، 812/ 8وانظرُّ:ىفُّنفسُّالصفحةُّ،موقفاُّآخرُّللمهدىُّهابُّفيهُّابنُّأىبُّذئبُّ .
ُّ -ُّ4أدبُّالشافعىُّصُُّّ 32
ُّ -ُّ5تذكرة ُّاحلفاظُّ ُّ 204/8وانظرُّ:الثقاتُّللعجلىُّصُُّّ 54رقمُُّّ32حكى ُّعنُّأىبُّإسحاقُّالفزاري ُّأنهُّأمرُّسلطانُّوهناهُّفضربهُّمائةُّسوط.
ُّ -ُّ4انظرُّ:للمزيد ُّكتابُّ"اإلسالمُّبنيُّالعلماءُّ واحلكام"ُّلألستاذُّعبدُّالعزيزُّالبدرىُّ .
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الصحابةُّعلىُّمعاويةُّ،وترددُّالتابعونُّ،فهؤال ءُّاألئمةُّإذاُّاتصلواُّهبؤالءُّاألمراءُّوامللوكُّ،أوُّاتصلواُّهم ُّهبمُّ،الُّسبيلُّإىلُّأنُّيؤثرُّذلكُّيفُّ
دينهمُّ،وأمانتهمُّ،وورعهمُّ،واملستفيدُّمنهمُّعلىُّكلُّحالُّ،همُّاملسلمونُّالذينُّيغدوُّعلماؤهمُّويروحونُّمنُّحلقاتُّالعلمُّإىلُّجمالسُّ
اخللفاءُّيروونُّحديثاُّ،أوُّيبثونُّفكرةُّ،أوُّيبثونُّحكما ُّ ،أوُّيبينونُّحكماُّ،أوُّيؤدبونُّهلمُّولداُّ،أوُّيذكروهمُّمباُّلألمةُّعليهمُّمنُّحقوقُّ
وماُّعليهمُّمنُّواجباتُّ .
انظرُّ:إىلُّماُّرواهُّابنُّعساكرُّبسندهُّإىلُّالشافعيُّ أنُّهشامُّبنُّعبدُّامللكُّسألُّسليمانُّبنُّيسارُّعنُّتفسريُّقولهُّتعاىل{ُّ:والذيُّ
ُّ
ُُُُُُُّّّّّّّ
توىلُّكربهُّمنهمُّلهُّعذابُّعظيم}ُّ[النورُّ ،]88:فقالُّهشامُّ:كذبتُّ:إمناُّهوُّعلي ُّبنُّأىبُّطالبُّ،ويظهرُّأنُّهشام ُّ ملُّيكنُّجاداُّفيماُّ
يقولُّ،ولكن هُّيريدُّأنُّخيتربُّشدمهمُّيف ُّ احلقُّ فقالُّسليمانُّبنُّيسارُّ:أمريُّاملؤمننيُّأعلمُّمباُّيقولُّ،مثُّوصل ُّاب نُّشهابُّ،فقالُّلهُّهشامُّ:
ُّطالبُّ،قالُّالزهريُّ
ُّ
توىلُّكربهُّمنهم؟ُّفقالُّالزهري ُّ:هوُّعبدُّاهللُّبنُّأىبُّبنُّسلول ُّ،فقالُّلهُّهشامُّ:كذبتُّ.إمناُّهوُّعليُّبنُّأىب
ُّ
منُّالذيُّ
وقدُّامتألُّغضباُّ:أناُّأكذب؟ُّالُّأبالك!ُّفو ُّ اهلل ُّلوُّنادان ُّ منادُّمنُّالسماءُّأنُّاهللُّأحلُّالكذب ُّماُّكذبت ُّحدثين ُّفالنُّ،وفالنُّ ،أنُّ
الذىُّتوىلُّكربهُّمنهمُّ،هوُّعبدُّاهللُّبنُّأىبُّبنُّسلولُّ،وىفُّ القصةُّفقالُّهشامُّ:إناُّهنيُّجُّالشيخُّ،مماُّيدلُّعلىُّأنهُّمل ُّيكنُّجاداُّيف ُّقولهُّ
"كذبت"ُّ .
ُُُُُُُّّّّّّّأالُّترىُّيفُّ هذهُّاحلادثةُّماُّيدلكُّعلىُّأنُّالصلةُّبنيُّالعلماءُّواخللفاءُّأدىنُّوأضعفُّمنُّأنُّتصلُّإىلُّدينهمُّوأمانتهم؟ُّرجلُّيقولُّ
يُّكلمةُّالُّيقوهلاُّرجل ُّعادىُّآلخرُّمثلهُّحيتمهُّ،لدليلُّعلى ُّأنُّصلتهمُّباخللفاءُّواألمراءُّليست ُّصلةُّ
خلليفةُّاملسلمنيُّ:الُّأباُّلك!ُّوه ُّ
ضعيفُّبقوىُّ،والُّخمدوعُّخبادعُّبلُّصلةُّواثقُّبدينهُّ،معتزُّبعلمهُّيغضبُّإنُّكذبُّ،ويثورُّإذاُّحرفتُّحقيقةُّمنُّحقائقُّالتاريخُّاملتصلُّ
بصحابةُّرسولُّاهللُّ صلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّ،ورجلُّيزأرُّيفُّوجهُّ اخلليفةُّزئريُّاألسدُّألنهُّكذبهُّيفُّتفسريُّآيةُّمنُّكتابُّاهللُّعزُّوجلُّخالفُّ
ماُّيعلمُّأهلُّالعلمُّمنُّقبلهُّ،هلُّمنُّاملعقولُّأنُّمييلُّإىلُّأهواءُّاخلليفةُّ،فيضعُّلهُّأحاديثُّعنُّرسولُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّالُّأصلُّ
هريُُّّ
هلا؟!ُّأالُّترىُّإىلُّقولُّالزهري "ُّ:أناُّأكذب؟ُّالُّأبالك!ُّفو ُّ اهللُّلوُّنادانُّمنادُّمنُّال سماءُّإنُّاهللُّأحلُّالكذبُّماُّكذبت"ُّ،إنُّالُّز ُّ
ُّ
كانُّمنُّذلكُّالطرازُّاملمتازُّيفُّ تاريخُّاإلنسانيةُّالذينُّرباهمُّحممدُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّوأخرجهمُّللدنياُّآياتُّباهراتُّيفُّصدقُّاللهجةُّ
ومسواُّالنفسُّ،والتفعُّعنُّالكذبُّحىتُّولوُّكانُّمباحا ُّ( ُّ .)8
ُُُُُُّّّّّّ يقولُّاألستاذُّالصديقُّبشري"ُّ:مثُّهل ُّأولئكُّالفقهاءُّمنُّاخلورُّ،وقلةُّالورع ُّحبيثُّيستغلهمُّاحلكامُّلتثبيتُّحكمهم؟!ُّإن ُّتاريخُّ
هؤالءُّينفىُّذلك ُّبشدةُّ،حىتُّبلغ ُّاألمرُّببعضهم ُّأنُّحرمُّعلى ُّن فسهُّخمالطةُّالسالطني ُّالظلمةُّ( ُّ )2بلُّوصلُّاألمر ُّببعضهمُّإىل ُّأنُّ
يضرب ُّ،وحيبسُّ،لرفضهُّتوليةُّالقضاءُّكأيب ُّحنيفةُّ( ُّ .ُّ)3
ُُُُُّّّّّ وانظرُّكيفُّكانُّاخللفاءُّيهابونُّالعلماءُّ،ها ُّهوُّاخلليفةُّاملهدىُّيدخلُّمسجدُّالنيب ُّ فلمُّيبقُّإالُّقامُّإالُّابنُّأىبُّذئبُّفقيلُّلهُّ:
قمُّ،فهذاُّأمريُّاملؤمننيُّ،قالُّ:إمناُّيقومُّالناسُّلربُّالعاملنيُّ،فقالُّ املهدىُّ:دعوهُّفقدُّقامتُّكلُّشعرةُّيف ُّرأسي( ُّ،)4وانظرُّكيفُّيتمىنُّ
أبوُّجعفرُّاملنصورُّأنُّجيلسُّيف ُّ وسطُّاحملدثنيُّلينالُّمنُّصاحلُّدعائهمُّملاُّ قيلُّلهُّ:هلُّبقىُّمنُّلذاتُّالدنياُّشيءُّمل ُّتنله؟ُّقالُّ:بقيتُّ
خصلةُّ،أنُّأقعدُّيفُّمصطبةُّ،وحويل ُّ أصحابُّاحلديثُّ،يقولُّاملستملي ُّ:منُّذكرتُّ،رمحكُّاهللُّ،قالُّ:فغداُّعليهُّالندماءُّ،وأبناءُّالوزراءُّ
الدفاترُّ،فقالُّ:لستمُّهبمُّ،إمناُّهمُّالدنسةُّثياهبمُّاملشققةُّأرجلهمُّ،الطويلةُّشعورهمُّ،بردُّاآلفاقُّ،ونقلةُّاحل ديثُّ( ُّ ُّ)5
ُّ
باحملابر ُّو

ُّ -ُّ8السنةُّومكانتهاُّللدكتورُّالسباعيُّصُُّّ 284ُّ-ُّ 283بتصرفُّ .
ُّ -ُّ2إحياءُّعلومُّالدينُّ ُّ، 844ُّ، 855/2وانظرُّ:ض وابطُّالروايةُّعندُّاحملدثني ُّصُُّّ .342
ُّ -ُّ3تذكرة ُّاحلفاظُّ ُّ، 841/8وانظرُّ:تاريخ ُّاخللفاءُّللسيوطيُّصُّ ُّ 241وانظرُّ:تاريخ ُّحمنةُّالفقهاءُّ واحملدثنيُّمعُّخلفاءُّبىنُّالعباسُّيفُّكتابُّتاريخ ُّاملذاهبُّاإلسالميةُّللعالمةُّ
حممدُّأبوُّزهرةُّ .
ُّ -ُّ4تذكرة ُّاحلفاظُُّّ .812/8
-ُّ5تاريخ ُّاخللفاءُّللسيوطيُّصُُّّ . 241
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ُُُُُُّّّّّّ مثُّماذاُّيبتغىُّهؤالءُّمنُّمسايرمهمُّألهواءُّاألموينيُّوالعباسينيُّأيبتغونُّاملال؟ُّأمُّالشهرة؟ُّإنُّالتاريخُّيشهدُّبأهنمُّملُّيستعبدهمُّاملالُّ
معُّشدةُّحاجتهُّوفقرهُّ( ُّ،)8وهلُّ
ُّ
والُّالشهرةُّ،وقدُّقيلُّأنه ُّملُّيرُّالسالطنيُّوامللوكُّواألغنياءُّيف ُّجملسُّأحقرُّمنهمُّيف ُّجملسُّ األعمشُّ،
يبلغُّاحلمقُّ،والغباوةُّهبمُّ،أنُّيبيعواُّدينهمُّ،ومسعته مُّبنيُّاملسلمنيُّ،وهمُّالُّيطمعونُّيفُّمالُّوالُّجاه ُّوالُّمنصب؟ُّ .

ّّّّّّ ثالثاّ:الجوابّعنّاتهامّالملوكّواألمراءّاألمويينّالعباسيينّفيّدينهمّّ .
السنةُّاملطهرةُّ،أنُّيصورواُّلناُّاألموينيُّ،والعباسينيُّ،مجاعةُّدنيوينيُّليسُّهلمُّهمُّإالُّالفتحُّ،واالستعمارُّ،
ُّ
ُُُُُُّّّّّّ حيرصُّأعداءُّاإلسالمُّ،و
واحلقدُّعلىُّآلُّالبيتُّ،وأهنمُّكانواُّيف ُّ حيامهمُّالعاديةُّجاهلينيُّالُّميتونُّإىلُّتعاليمُّاإلسالمُّوآدابهُّبصلةُّ،وهذاُّافتاءُّعلىُّالواقعُّوالتاريخُّ
متثلُّلناُّالعصرُّاألمويُّ،والعباسي ُّ،الُّتعدواُّإالُّأنُّتكونُّأخباراُّتناقلتهاُّاأللسنةُّ
ُّ
فمنُّاملسلمُّبهُّأنُّماُّبنيُّأيديناُّمنُّنصوصُّالتاريخُّ اليتُّ
دونُّحتقيقُّ،وهىُّمنُّوضعُّغالةُّالشيعةُّ ،والروافضُّالذينُّأحدثواُّالفتنةُّيفُّ صفوفُّاألمةُّاإلسالميةُّ،منذُّمقتلُّالفاروقُّعمرُّ،فعثمانُّ،
فعلىُّ،رضيُّاهللُّعنهمُّاستمراراُّبصراعهمُّمعُّاألموينيُّوالع باسينيُّ ،فهؤالءُّالرافضةُّهمُّالذينُّناصبهمُّاألمويون ُُّّ ،والعباسيون ُّالعداءُّ،
وحاربوهمُّ،متاماُّكماُّحارهبمُّاإلمامُّعلىُّرضيُّاهلل ُّعنهمُّ،وماُّناصبواُّالعداءُّيوماُّقطُّ آللُّالبيتُّرضيُّاهللُّعنهمُّوإمناُّهي ُّ الفتنة ُّاليتُُّّ
كانُّيشعلهاُّالرافضةُّبني ُّآلُّالبيتُّ،وبني ُّأميةُّوبىنُّالعباسُّ ،علىُّمرُّ التاريخ ُّ ،ومنُّهناُّفال ُّيصحُّاالعتمادُّبدون ُّمتحيص ُّعلىُّكتبُّ
األخبارُّوالتاريخُّفيماُّيتعلقُّباألمويني ُّوالعباسيني ُّ( ُّ .ُّ)2
ُُُُُُُّّّّّّّيقولُّالدكتورُّحممدُّمظهرُّصديقي"ُّ:ألهناُّكتبتُّيفُّ األمصارُّالعراقيةُّ،وخباصةُّيفُّ الكوفةُّوالبصرةُّوبغدادُّبيئةُّالفتنةُّوالرافضةُّ،وملُّ
ُّ،ويقولُّالدكتورُّالسباعي"ُّ:هذاُّشيءُّ
تنجُّمنُّتعصبُّاملؤلفني ُّ ورواةُّاألخبارُّالذينُّملُّيبتعدُّأكثرهم ُّعنُّالعصبيةُّبكافةُّأنواعها"ُّ( ُّ )3
وشيءُّآخرُّأنهُّحىتُّيفُّ هذهُّاحلالةُّفإناُّجندُّنصوصاُّكثريةُّتكذبُّأعداءُّالسنةُّفيماُّرمواُّبهُّأمراءُّاألموينيُّ،والعباسينيُّ،منُّاحنرافُّعنُّ
اإلسالمُّوحت دُّألحكامهُّ،فابنُّسعدُّ،يروىُّلناُّيف ُّ طبقاتهُّ،عنُّنسكُّ،عبدُّامللكُّ،وتقواهُّ،قبلُّاخلالفةُّ،ماُّجعلُّالناسُّيلقبونهُّحبمامةُّ
املسجدُّ،حىتُّلقدُّسئلُّبنُّعمرُّرضيُّاهللُّعنهُّأرأيتُّ،إذاُّتفاىنُّأصحابُّرسولُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّمنُّنسأل؟ُّفأجاهبمُّ:سلواُّ
هذاُّالفىتُّوأشارُّإىلُّعبدُّامللكُّ( ُّ .ُّ)4
وهذاُّمالكُّرضيُّاهللُّعنهُّقدُّ احتجُّبقضاءُّعبدُّامللكُّبنُّمروانُّيف ُّموطأهُّوأبرزهُّيفُّمجلةُّقواعدُّالشريعةُّ( ُّ ،)5أماُّأبوهُّمروانُّبنُّ
ُّ
ُُُُُُُّّّّّّّ
احلكمُّفأقضيتهُّوفتاواهُّكثريةُّيف ُّ املوطأُّ( ،ُّ)4وىفُّالصحيحُّعنُّعبدُّاهللُّبنُّدينارُّقالُّ:شهدتُّابنُّعمرُّحيثُّاجتمعُّالناسُّعلىُّعبدُّ
امللكُّابنُّمروانُّكتبُّ:إنُّأقرُّبالس معُّوالطاعةُّلعبدُّامللكُّأمريُّاملؤمننيُّ،علىُّسنةُّاهللُّ،وسنةُّرسولهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّ،ماُّاستطعتُّ،
وإنُّبىنُّقدُّأقرواُّمبثلُّذلكُّ( ُّ،)2وقلُّمثلُّذلكُّيف ُّال وليدُّبنُّعبدُّامللكُّ،فلقدُّأنشئتُّيفُّعصرهُّأكثرُّاملساجدُّاملعروفةُّاليومُّ،حىتُّكانُّ
عصرهُّللمسل مني ُّعصراُّعمرانياُّ ،وقل ُّمثلُّذلك ُّيف ُّ بقيةُّاخللفاء ُّمبا ُّفيهمُّيزيد ُّابن ُّمعاويةُّالذى ُّامهمُّكذبا ُّوزوراُّبأكاذيب ُّمن ُّصنعُّ
الرافضةُّ .

 -ُّ8اإلعالنُّبالت وبيخ ُّملنُّذمُّالتاريخ ُّللسخاوىُّصُُّّ .13
 ُّ -ُّ2الُّسيماُّ وأهلُّالتاريخ ُّرمباُّوضع واُّمنُّأناسُّ،ورفع واُّأناساُّ،إماُّلتع صبُّأوُّجلهلُّ،أوُّجملردُّاعتمادُّعلىُّنقلُّمنُّالُّي وثقُّبهُّ،أوُّلغريُّذلكُّمنُّاألسبابُّ،انظرُّ:قاعدةُّيفُّ
املؤرخنيُّلإلمامُّالسبكي ُّصُّ ُّ41وماُّبعدها ُّ،وانظرُّ:السنةُّومكانتهاُّيفُّالتشريع ُّللدكتورُّالسباعيُّصُّ ُّ، 812والع واصمُّمنُّالق واصمُّصُُّّ، 242ُّ-ُّ 254وشبهاتُّحولُّ
العصرُّالعباسيُّاألولُّللدكتور ُّم ؤيدُّفاضلُّمالُّرشيد ُّص ُّ 83وماُّبعدهاُّ .
 ُّ -ُّ3اهلجماتُّاملغرضةُّعلىُّالتاريخ ُّاإلسالميُّصُُّّ 1بتصرف ُّ،وانظرُّ:شبهاتُّحولُّالعصرُّالعباسي ُّاألولُّصُّ ُّ34وماُّبعدهاُّ .
 -ُّ4انظرُّ:ثناءُّابنُّعمر ُّ،وأىبُّالزناد ُّ،والشعيبُّ،وغريهمُّيفُّالبدايةُّ والنهايةُّالبنُّكثريُُّّ 43-42/1
ُّيفُّاملوطأُّيفُّكتابُّاألقضيةُّ،بابُّاملستكرهة ُّمنُّالنساءُّ544/ 2رقمُّ ، 84وىفُّكتابُّاملكاتبُّ،بابُّالقضاءُّيفُّاملكاتب ُُّّ404/2رقم ُُّّ ُّ.3
ُّ
-ُّ5منُّذلكُّماُّأخرجه
 -ُّ4منُّذلكُّماُّأخرجه ُّيفُّاملوطأُّيفُّكتابُّاملكاتبُّ،بابُّعتقُّاملكاتب ُّإذاُّأدى ُّماُّعليهُّقبلُّحملهُُّّ 482/2رقمُّ ُّ، 1وانظرُّ:لورعُّمروان ُّ،وابنهُّعبدُّامللكُّ،فيماُّرواهُّاإلمامُّ
مالكُّعنُّعبدُّامللكُّابنُّمروا نُّأنهُّوهبُّلصاحبُّلهُّجارية ُّمثُّسألهُّعنهاُّفقالُّقدُّمهمتُّأنُّأهبهاُّالبينُّفيفعلُّهباُّكذاُّوكذاُّ،فقالُّعبدُّامللكُّ:ملروانُّكانُّأورعُّمنكُّ،وهبُّ
البنهُّجارية ُّمثُّقالُّالُّتقرهباُّفإنُّقدُّرأيت ُّساقهاُّمنكشفةُّ،انظرُّ:املوطأُّكتابُّالنكاحُّ،بابُّالنهىُّعنُّأ نُّيصيبُّالرجل ُّأمةُّكانتُّألبيهُُّّ 424/ 2رقمُّ .31
 -ُّ2أخرجه ُّالبخاري ُّ(بشرحُّفتحُّالباري) ُّكتابُّاألحكامُّ،بابُّكيفُّيبايع ُّاإلمامُّالناسُُّّ 205/83رقمُُّّ .2203
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ُُُُُّّّّّوالُّندرىُّكيفُّيتهمُّبالفسق ُّمنُّشهدُّلهُّرسولُّاهللُّ،لهُّباخلريُّواملغفرةُّ ،يف ُّقولهُّ …":وأولُّجيشُّمنُّأمىتُّيغزون ُّمدينة ُّقيصرُّ
مغفورُّله"؟ُّ( ُّ)8وكانُّه ذاُّاجليشُّهوُّجيشُّيزيدُّبنُّمعاويةُّ ،وكانُّأمريا ُّعليهُّيف ُّغزوةُّالقسطنطينيةُّ( ُّ،)2وكيفُّيعهدُّلهُّأبوهُّ(معاوية)ُّ
باخلالفةُّ"وهو ُّيعتقدُّماُّكانُّعليهُّمنُّالفسقُّ،حاشاُّاهللُّمعاويةُّمنُّذلك"ُّ(  ُّ،)3وكيفُّيصحُّوصفُّيزيدُّبالفسقُّوهوُّحيدثُّنفسهُّإنُّ
وىلُّاإلمارةُّأنُّيسريُّعلىُّسريةُّالفاروقُّعمرُّرضيُّاهللُّعنهُّملاُّقالُّلهُّأبوهُّ:كيفُّتراكُّفاعال ُّإنُّوليت؟ُّقالُّ:كنتُّواهللُّياُّأبتُّ ُّعامالُّ
فيهمُّعملُّعمر ُّبنُّاخلطابُّ .فقالُّمعاويةُّ :سبحانُّاهللُّيا ُّبىنُّ،واهلل ُّلقدُّجهدت ُّعلىُّسريةُّعثمان ُّفماُّأطقتهاُّ ،فكيفُّبك ُّوسريةُّ
عمر؟ُّ( ُّ .ُّ)4
ُُُُُُّّّّّّويقولُّالعالمةُّابنُّخلدونُّمدافعاُّعنُّأمراءُّالدولةُّاألمويةُّقائالُّ ُّ":وإنُّكانواُّملوكاُّفلمُّيكنُّمذهبهمُّيفُّ امللكُّمذهبُّأهلُّ البطالةُّ،
والبغيُّ،إمناُّكانواُّمتحرينُّملقاصدُّاحلقُّجهدهمُّ،إالُّيف ُّ ضرورةُّحتملهمُّعلىُّبعضهاُّ،مثلُّخشيةُّافتاقُّالكلمةُّالذىُّهوُّأهم ُّلديهمُّ
منُّكلُّمقصدُّ.يشهدُّلذلكُّماُّكانواُّعليهُّمنُّاالتباعُّواالقتداءُّ،وماُّعلمُّالسلفُّمنُّأحواهلمُّومقاصدهمُّ.فقدُّ احتجُّمالكُّيف ُّ املوطأُّ
بع ملُّعبدُّامللكُّ،وأماُّمروانُّفكانُّيف ُّ الطبقةُّاألوىلُّمنُّالتابعنيُّ،وعدالتهمُّمعروفةُّمثُّت درجُّاألمرُّيف ُّولدُّعبدُّامللكُّوكانواُّمنُّالدينُّ
باملكان ُّالذيُُّّكانواُّفيه"ُّ( ُّ .)5
ُُُُُُُُّّّّّّّّويقولُّأيضاُّمدافعاُّعنُّأمراء ُّ الدولةُّاألمويةُّوالعباسيةُّمعاُّيف ُّمعرضُّدفاعهُّعنُّ أخذُّمعاويةُّالبيعةُّالبنهُّيزيد"ُّ:مثُّإنه ُّوقعُّمثلُّ
ذلكُّمنُّبعدُّمعاويةُّمنُّاخللفاءُّالذينُّكانواُّيتحرونُّاحلقُّويعملونُّبهُّمثل ُّعبدُّامللكُّ،وسليمانُّ،منُّبىنُّأميةُّ،والسفاحُّ ،واملنصورُّ،
واملهدىُّ،والرشيدُّمنُّبىنُّالعباسُّ،وأمثاهلمُّممنُّعرفتُّعدالتهمُّ،وحسنُّرأيهمُّللمسلمنيُّ،والنظرُّهلمُّ،والُّيعابُّعليهم ُّإيثارُّأبنائهمُّ
اهنمُّ،وخروجهمُّعنُّسننُّاخللفاءُّاألربعةُّيف ُّ ذلكُّ،فشأهنمُّغريُّشأنُّأولئكُّاخللفاءُّ،فإهنمُّكانواُّعلىُّحنيُّملُّحتدثُّطبيعةُّامللكُّ
وإخو ُّ
وكانُّالوازعُّدينياُّ( ُّ،)4وهي ُّحفظُّوحدةُّاملسلمنيُّ،وإنهُّلفي ُّ روايةُّاإلمامُّمالكُّيف ُّموطأهُّألمراءُّبىنُّأميةُّمثلُّعبدُّ امللكُّبنُّمروانُّوأبوهُّ
مروانُّ،ومجعهُّملوطأه ُّيف ُّ أيامُّبىن ُّالعباسُّ،والدولةُّهلمُّ ،واحلكمُّبأيديهمُّ ،ألكربُّدليلُّعلى ُّأنهُّملُّيكن ُّهناكُّصراعُّبني ُّبىنُّأمية ُّوبىنُّ
ُّ
العباسُّ،وإمناُّكانُّالصراعُّبينهمُّوبنيُّأعداءُّاإلسالمُّعلى ُّمرُّالتاريخُّمنُّالرافضةُّوالزنادقةُّ .
ُُُُُُُّّّّّّّوحىتُّلوُّفرضُّأنهُّكان ُّهناكُّصراعُّ،فلمُّيكنُّهلذاُّالصُّراعُّأي ُّ تأثري ُّعلىُّعلماءُّاملسلمنيُّفيماُّحيفظونُّ،ويدونونُّمن ُّحديثُّ
رسولُّاهللُّوإالُّفلمُّملُّيغريُّوينكرُّأمراءُّبىنُّالعباسُّماُّيفُّ املوطأ؟ ُُّّوأينُّماُّزعمهُّأعداءُّاإلسالم ُّمنُّاستغالهلمُّلعلماءُّاملسلمنيُّيف ُّوضعُّ
ماُّيوافقُّرغبامهم؟ُّنعمُّكانُّهناكُّمنُّيتقرب ُّ إىلُّامللوكُّواألمراءُّبوضعُّماُّيوافقُّفعلهمُّ،ولكنُّهؤالءُّاألدعياءُّملُّيكونواُّميتونُّإىلُّالعلمُّ
بصلةُّ،وهمُّغريُّالعلماءُّالذينُّهنضواُّجلمعُّاحلديثُّوتدوينهُّونقدهُّ،وىفُّنفسُّالوقتُّملُّيغفلُّاألمراءُّعنُّكذهبمُّكماُّحدثُّمنُّغياثُّ
بنُّإبراهيمُّالنخعي ُّمعُّاخلليفةُّاملهدىُّالعباسي ُّ( ُّ)2ملاُّ رآهُّيلعبُّباحلمامُّفحدثهُّحبديثُّأىبُّهريرة "ُّ:الُّسبقُّإالُّيف ُّخفُّ ُّأوُّنصلُّأوُّ
حافر"ُّوزادُّفيه"ُّ:أوُّجناح"ُّفأمرُّاملهدىُّبعشرةُّآالفُّدرهمُّ،فلماُّقامُّقالُّاملهدىُّ:أشهدُّأنُّقفاكُّقفاُّكذابُّعلىُّرسولُّاهللُّ،وإمناُّ
!!ُّويقولُّاألستاذُّعبدُّالفتاحُّأبوُّغدة" ُّ:ملُّيكنُّاملهدىُّمغفالُّوالُّجاهالُّ،بلُّكانُّعاقالُّ
استجلبتُّذلكُّأناُّفأمرُّبذبحُّاحلمامُّفذحبت ُّ
عاملاُّ،منُّامللوكُّالذينُّينشؤون ُّيف ُّ العلمُّالذىُّهوُّشرطُّمنُّشروطُّالواليةُّ،فعاملُّاملتزلفُّإليهُّجبودُّامللوكُّ،وأرادُّقطعُّالسببُّالذىُّ
تزلفُّبهُّالكذابُّ،وفطمُّنفسهُّعنُّالتعلقُّباحلمامُّفذحبهاُّوملُّيأتُّيف ُّ اخلربُّأنهُّطرحهاُّوملُّينتفعُّهباُّآكلُّ،ومث لُّهذاُّالُّيغيبُّعن ُّمثلُّ
-ُّ8البخاري ُّبرقم( ُّ) 2124وأمحدُّوغريهم ُّ
-ُّ2البداية ُّ والنهايةُُّّ .221/1
 -ُّ3مقدمةُّابنُّخلدونُّمبحثُّيفُّانقالبُّاخلالفةُّإىلُّامللكُّصُُّّ، 221ومبحثُّيفُّ واليةُّالعهدُّصُّ .240ُّ ، 234
-ُّ4البداية ُّ والنهايةُّ ُّ، 232/1وانظرُّ:الع واصمُّمنُّالق واصمُّصُّ ُّ، 221-ُّ 228والص واعقُّاحملرقةُّص ُّ، 201وتطهريُّاجلنانُّصُُّّ43-2كالمهاُّالبنُّحجرُّاهليتمىُّ .
 -ُّ5املقدمةُّ،مبحثُّيفُّانقالبُّاخلالقةُّإىلُّامللكُّصُُّّ .221
 ُّ -ُّ4املصدرُّالسابقُّمبحث ُّىفُّ واليةُّالعهدُّصُّ. 233
ُّ -ُّ2انظرُّ:جملةُّكليةُّالدعوة ُّبليبياُّالعددُُّّ1صُّ ُّ 541تعليقُّاألستاذُّالصديقُّبشريُّعلىُّالفصلُّالثالث ُّمنُّدراساتُّحممديةُّجل ولدتسهري ُّ،والذىُّامهمُّفيهُّاخلليفةُّاملهدىُّبأنُّ
ابنُّعدىُّعدهُّىفُّقائمةُّالوضاعني"ُّوحتريفُّج ولدتسهري ُّهلذاُّالنصُّ،الذى ُّفهمُّمنهُّذلكُّ .
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اخلليفةُّاملهدى ُّالعاملُّ(  ُّ ،)8الذى ُّنكلُّبالزنادقة ُّأمياُّتنكيل ُّأيام ُّدولتهُّ،وعني ُّهلمُّرجال ُّمساه ُّ"صاحبُّالزنادقة" ُّوكلُّإليه ُّأمر ُّإبادمهمُّ
والقضاءُّعليهم ُّوأمرُّاجلدليني ُّمن ُّأهلُّالبحث ُّمنُّاملتكلمني ُّبتصنيف ُّالكتبُّيف ُّ الردُّعلى ُّامللحدينُّ ،وإقامةُّالرباهني ُّعلى ُّاملعاندينُّ
وإيضاح ُّ احلقُّللشاكنيُّ،وأوصى ُّابنهُّاهلادي ُّ بالعملُّعلى ُّإبادةُّالزنادقةُّ،وشرحُّله ُّأمرهمُّ،وسوءُّنيتهمُّحنو ُّاإلسالمُّواملسلمني ُُّّ ،وجاءُّ
عنهُّأنهُّقال"ُّ:واهللُّلئنُّعشتُّألقتلنُّهذهُّالفرقةُّكلهاُّحىتُّالُّأترك ُّمنهاُّعيناُّتطرف"ُّوقدُّأنفذُّاهلاديُّوصيةُّأبيهُّبكلُّأمانة"ُّ( ُّ .ُّ)2
ُُُُُُُُّّّّّّّّوخالصةُّالقولُّ:أنُّماُّوقعُّمنُّوضعُّيف ُّ السنُّ ةُّأيامُّاألموينيُّوالعباسينيُّ،وقعُّمنُّغالةُّالشيعةُّالرافضةُّ،والزنادقةُّ،وغريهمُّممنُّالُّ
ميتونُّإىلُّالعلمُّبصلة ُّ،وأمثالُّهؤالءُّهمُّالذينُّكانواُّيف ُّ صراعُّدائمُّمعُّالدولةُّاألمويةُّ،والعباسيةُّ،أماُّماُّيزعمهُّأعداءُّاإلسالمُّ،والسنةُّ
الثوريُّ ،وابنُّ
رةُّ،وحفظهاُّوتنقيتهاُّأمثالُّالزهريُّ،واألوزاعيُّ،و ُّ
ُّ
املطهرةُّ،بأنُّالوضعُّوقعُّمنُّالعلماءُّالذينُّدأبواُّعلى ُّنشرُّالسنةُّاملطه
البخاري ُّ،وغريهم ُّمنُّرواةُّالسنةُّ ،فذلكُّك ذب ُّوافتاءُّيرده ُّتارخيناُّاإلسالمي ُّ السامل ُّمنُّحتريفُّالغالنيُّ ،وانتحالُّاملب طلني ُُّّ،
حنبلُّ،و ُّ
وتأويلُّاجلاهلنيُّ .
ّّّّّّرابعاّ:الجوابّعنّطعنّأعداءّالسنة ّفيّأحاديث ّطاعةّأولىّاألمرّ،وأحاديثّالفتن ّ
ُُُُُُّّّّّّ ماُّزعمه ُّأعداءُّالسنة ُّمنُّأن ُّأحاديثُّطاعة ُّأوىل ُّاألمرُّ،وأحاديث ُّاجتنابُّالفنت ُّوضعهاُّأهل ُّاحلديثُّلتثبيت ُّأنظمة ُّاحلكمُّ،
فتلكُّدعوىُّيردهاُّالنقلُّوالنظرُّ،يقولُّاألستاذُّ الصديقُّبشري "ُّ:فأماُّالنقلُّ:فإنُّاألحاديثُّاليتُّذكروهاُّومعظمهاُّيفُّ الصحيحنيُّاللذينُّ
مهاُّأصحُّالكتبُّبعدُّكتابُّاهللُّعزُّوجلُّوهىُّتدعوُّإىلُّطاعةُّاحلكامُّواألمراءُّ،وتدعواُّإىلُّاجتنابُّالفنتُّ،والنجاةُّمنُّشرورها ُُّّ ،ويظنُّ
أهناُّوضعتُّمنُّأجلُّتثبيتُّاحلكامُّ،إماُّبطاعتهمُّ،أوُّباعتزالُّاأل مرُّوتركهُّ،فهذهُّاألحاديثُّلوُّافتضناُّجدالُّصحةُّادعائهمُُّّ ،فالقرآنُّ
اُّاهللُّوأطيعواُّالرسولُّوأويلُّاألمرُّمنكم} ُّ[النساءُّ ]51:ووجوبُّطاعةُّ
الكرميُّيؤكدهاُّويصدقهاُّ،قالُّتعاىل{ُّ:يا ُّأيهاُّالذينُّءامنواُّأطيعو ُّ
وىلُّ ُّ األمرُّبطاعتهُّهلل ُّورسولهُّ،وقولُّتعاىلُّ :ذاماُّالفنتُّوحمذرا ُّمنُّاالرتكا سُّفيهاُّ{واتقوا ُّفتنةُّالُّتصيَب ُّالذينُّظلمواُّمنك م ُّخاصة}ُّ
[األنفالُّ،]25:وقالُّتعاىل{ُّ:والفتنةُّأشدُّمنُّالقتل}ُّ[البقرةُّ ]818:وكونُّالفتنةُّأشدُّمنُّالقتلُّألنُّشرورهاُّالُّتنقطعُّكالنارُّالُّتبقىُّ
فنتُّسبقتُّاخلالفاتُّوالنزاع ُّحولُّ
ُّ
علىُّشيء ُّ فهذاُّإذنُّأكربُّدليلُّعلىُّأنُّجمموعُّتلكُّاألحاديثُّاليت ُّحتضُّعلىُّالطاعةُّ،وجتنبُّال
احلكمُّ .
ُُُُُُُّّّّّّّ وأماُّالنظرُّ :فإنهُّيكذب ُّهذاُّاالدعاءُّ ،ألنُّاجتماع ُّالفقهاءُّأو ُّأهلُّاحلديث ُّأوُّمجعيهم ُّعلىُّوضع ُّهذهُّاملبادئُّكما ُّيسميهاُّ
"جولدتستهري"ُّويقولُّهباُّالرافضةُّ،ومنُّقالُّبقوهلم ُّ،الُّميكنُّأنُّيتحققُّ،واجتماعهمُّعلىُّالكذبُّعلىُّالرسولُّالُّيتأتىُّ ،ففي ُّزمنُّ
بىنُّأميةُّكانُّهناكُّكثريُّمنُّالصحابةُّأمثالُّ:أنسُّبنُّمالكُّ(ت13هـ)ُُّّ،وعبدُّاهللُّبنُّعمرُّ(تُّ23هـ)ُُّّ،وعبدُّاهللُّابنُّعباسُّ(تُّ
41هـ)ُُّّ،وأبوُّهريرة ُّ(تُّ51هـ)ُُّّ،وعبدُّاهللُّبنُّعمروُّ(تُّ45هـ)ُُّّ،والنعمانُّبنُّبشريُّ(تُّ44هـ)ُّ .
ُُُُُُُّّّّّّّوكانُّهناكُّعددُّكبري ُّمنُّالفقهاءُّواألعالم ُّ أمثالُّ:سعيدُّبن ُّاملسيبُّ(تُّ18هـ)ُُّّ،وعروةُّبن ُّالزبريُّ(تُّ14هـ)ُُّّ،وخارجة ُّبنُّ
زيدُّ(تُّ800هـ)ُّوبقيةُّالفقهاءُّالسبعةُّاملشهورونُّ.وأمثالُّ:سامل ُّبنُّعبدُّاهللُّ(تُّ804هـ)ُُّّ،والشعيب ُّ(تُّ805هـ)ُُّّ،وابن ُّسريينُّ
( 880هـ)ُُّّ،وهذهُّالدولة ُّالعباسيةُّبدأتُّخبالفةُّأىب ُّالعباسُّالسفاحُّسنةُّ(832هـ ) ُُّّ،وكانُّممنُّحضر ُّقيامهاُّمنُّأئمةُّالفقهاء ُّربيعةُّ
الرأيُّ(تُّ834هـ)ُُّّ،وعطاءُّاخلراسانُّ(تُّ835هـ)ُّواألوزاعيُّ(تُّ852هـ )ُُّّ،وأئمةُّاملذاهبُّاألربعةُّ،فهلُّمنُّاملمكنُّأنُّيتفقُّأمثالُّ
هؤالءُّوهمُّمنُّهمُّيفُّ الورعُّوالعلمُّعلىُّتثبيتُّنظامُّمنُّاألنظمةُّ،ودعوةُّالناسُّإىلُّمؤازرتهُّواخلضوعُّله ُّ،ولوُّأدىُّهبمُّذلكُّإىلُّاختالقُّ
األحاديثُّ،لتأكيدُّهذهُّالدعوةُّ،وكأهنمُّشرذمةُّمنُّاملتآمرين؟!ُّوإذاُّصحُّلغريهمُّأنُّيفعلواُّذلكُّ،فهلُّيرضىُّهؤالءُّبذلكُّ،وهمُّيعلمونُّ
أنهُّخطرُّيهددُّاإلسالمُّ،وأنُّالسكوتُّعليهُّخيانةُّللمسلمني؟! ُّ
ُّ -ُّ8حملاتُّمنُّتاريخ ُّالسنةُّصُُّّ 822هامش ُّ،وانظرُّ:ترمجةُّأ مريُّاملؤمننيُّأىبُّجعفرُّاملنصورُّاملهدىُّيفُّسريُّأعالمُّالنبالءُُّّ403ُّ، 400/ 2رقم ُّ ُّ، 842والبدايةُّ والنهايةُّ
 ُّ، 824/80وتاريخ ُّاخللفاءُّصُّ، 253وشذراتُّالذهبُّ ُّ، 245ُّ، 230/8وتاريخ ُّبغدادُُّّ 408ُّ-ُّ 318/ 5رقمُّ ُّ، 2182وال وايفُّبالوفياتُُّّ . 302ُّ -ُّ300/ 3
-ُّ2احلديث ُّ واحملدثونُّللدكتورُّحممدُّأبوُّزهوُّصُُّّ .331
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ُُُُُُُُّّّّّّّّوكيفُّترضىُّالفرقُّاألخرىُّاليت ُّتنازعُّن ظامُّاحلكمُّ القائمُّهبذاُّالصنيعُّوهيُّتعلمُّأنهُّدسُّواختالق؟!ُّوالعقلُّيقولُّ:إنهُّلوُّأحسُّ
ينازعونهُّلشنعواُّبذلكُّأمياُّتشنيعُّ،ولشهرواُّبواضعيهاُّأمياُّتشهريُّ،
ُّ
هؤالءُّبأنُّتلكُّاألحاديثُّموضوعةُّلغرضُّتثبيتُّنظامُّاحلكمُّالذيُّ
افضةُّوجولدتستهريُّ،ومنُّتبعهمُّيفُّملتهمُّمنُّأبناءُّجلدتناُّ.وكيفُّفامه مُّأنُّعصرُّبىنُّ
ولكنُّهذاُّملُّيوجد؛ُّألنهُّملُّيصحُّإالُّيفُّذهنُّالر ُّ
ـ)ُُّّ،وسفيانُّالثوريُّ
ُّ
أميةُّوبىنُّالعباسُّملُّخيلُّمنُّعلماءُّنقدُّاحلديثُّ،وهمُّعلماءُّاجلرحُّوالتعديلُّأمثالُّ:شعبةُّبنُّ احلجاجُّ(تُّ851ه
(تُّ848هـ)ُُّّ،وعبدُّالرمحنُّبنُّمهدىُّ(تُّ811هـ)ُُّّ،وحيىيُّبنُّسعيدُّالقطانُّ(تُّ811هـ)ُُّّ،وهمُّوغريه مُّالذينُّغربلواُّاحلديثُّ،
وحذفواُّاملوضوعاتُّوأظهروها ُّ ،فهلُّغابتُّعنهمُّتلكُّاألحاديثُّاليتُّذكرهاُّأعداءُّاإلسالمُّ،ومعظمهاُّيفُّ الصحيحنيُّ،حىتُّيأيت ُّأدعياءُّ
العلمُّيف ُّ آخرُّالزمانُّليبينواُّلناُّأهناُّموضوعة؟! ُّ
ُُُُُُُّّّّّّّمثُّماُّاملنهجُّالذيُّ اتبعوهُّيفُّ النقد؟ُّليسُّمثةُّمنهجُّإالُّجم موعةُّأفكا رُّفاسدةُّوهواجسُّتعشعشُّيف ُّأذهاهنمُّ،ولوُّافتضناُّأنُّأعداءُّ
ُّاألموي ُّمرةُّ ،واحلكمُّ
ُّتسخريهم ُّهلا ُّلتثبيت ُّدعائم ُّاحلكم ُّ
ُّ
اإلسالم ُّال ُّيقصدون ُّأهنم ُّوضعوا ُّهذه ُّاألحاديثُّ ،أي ُّ اختلقوها ُّفإن ُّجمرد
ُّأنُّتكون ُّمصلحةُّ
ُّ
العباسي ُّ مرةُّأخرىُّ ،مسبةُّأيضاُّ ،وفريةُّالُّيقوهلا ُّعاقل! ُّ كما ُّأنُّإشاعةُّهذه ُّاألحاديثُّالنبوية ُّمصلحةُّللناسُّقبل
للحكام؛ُّألنهُّيف ُّ أغلبُّالفنتُّالُّيتأذىُّبويالمهاُّإالُّالناسُّ،والُّيبلغُّاحلكامُّإالُّدخاهناُّ،وىفُّالفنتُّختتلطُّاألمورُّوتتداخلُّ،فيدعىُّكلُّ
طرفُّفيهاُّأنهُّعلىُّحقُّ،وأنُّغريهُّعلىُّباطلُّ،ومنُّملُّيتبني ُّأيُّ األطرافُّعلىُّحقُّ،كانُّأوىلُّبهُّأنُّيعتزلُّالفنتُّ،وهوُّ الصوابُّ .
ُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّكماُّأنُّهذاُّالدينُّاحلنيفُّجاءُّداعياُّإىلُّالتكتلُّواجلماعةُّ،وحذرُّمنُّالفرقةُّواالنقسامُّألنُّهالكُّاملسلمني ُّيف ُّتفرقهم ُّشيعاُّ
وأحزاباُّ،يقولُّتبارك ُّوتعاىل{ُّ:واعتصمواُّحببل ُّاهللُّمجيعا ُّوالُّتفرقوا}ُّ[آل ُّعمران ُّ ]803:ويقول{ُّ :إنُّالذينُّفرقوا ُّدينهمُّوكانوا ُّشيعاُّ
لستُّمنهمُّيفُّشيء} ُّ األنعام ُّ 851:ويقول{ُّ:وال ُّتكونواُّكالذين ُّتفرقواُّواختلفواُّمن ُّبعدُّماُّجاءهم ُّالبينات}ُّ[آلُّعمرانُّ]805ُّ :
واألحاديثُّالنبويةُّاليت ُّ تدعواُّإىل ُّاجلماعةُّ،وعدم ُّاخلروجُّعنها ُّتوضحُّهذهُّاحلقيقة ُّالقرآنيةُّ،حقيقة ُّأنُّفساد ُّأمرُّاملسلمني ُّبافتاقهمُّ،
وهىُّحقيقةُّيعيهاُّجيدا ُّأعد اءُّاإلسالمُّ،إالُّأهنم ُّيتجاهلونُّهذهُّاحلقيقة ُّليزعمواُّأنُّهذهُّاألحاديث ُّموضوعةُّ،خلدمةُّاحلكامُّ ،وذلكُّ
بعدمُّدفع ُّاملسلمنيُّإىل ُّاخلروجُّعلى ُّاحلكام ُّولوُّكانوا ُّجائرينُّ ،وجتاهلواُّأنُّ :منُّعقيدة ُّاملسلمني ُّعدمُّاخلروج ُّعلىُّالسلطان ُّجلور ُّأوُّ
ظلمُّماُّملُّيأمرُّمبعصيةُّ .
الطحاوي ُّيف ُّ عقيدته"ُّ :وال ُّنرى ُّاخلروج ُّعلى ُّأئمتنا ُّووالة ُّأمورنا ُّوإن ُّجارواُّ ،وال ُّندعو ُّعليهم ُّوال ُّننزع ُّيدا ُّمنُّ
ُّ
ُُُُُُُُّّّّّّّّيقول ُّاإلمام ُّ
طاعتهمُّ،ونرىُّطاعتهمُّمنُّطاعةُّاهللُّعزُّوجلُّفريضةُّ،ماُّملُّيأمرواُّمبعصيةُّ،وندعوُّهلمُّبالصالحُّواملعافاة"ُّ( ُّ،)8ويقولُّشارحُّالعقيدةُّ
الطحاوية"ُّ:فقدُّدلُّالكتابُّ،والسنةُّعلىُّوجوبُّطاعةُّأوىلُّاألمرُّماُّملُّيأمرواُّمبعصيةُّ،فتأملُّقولهُّتعاىل{ُّ:أطيعواُّاهللُّوأطيعُّواُّالرسولُّ
وأويلُّاألمرُّمنكم} ُُّّ،كيفُّقالُّ:وأطيعواُّالرسولُّ،وملُّيقلُّ:وأطيعواُّأوىلُّاألمرُّمنكم!ُّألنُّأوىلُّاألمرُّالُّيفردونُّبالطاعةُّ،بلُّيطاعونُّ
أعادُّالفعلُّمعُّالرسول؛ُّألنُّمنُّيطعُّالرسولُّفقدُّأطاعُّاهللُّ،فإنُّالرسولُّالُّيأمرُّبغريُّطاعة ُّ اهللُّ،بلُّهوُّ
ُّ
فيماُّهوُّطاعةُّهللُّورسولهُّ،و
معصومُّيفُّ ذلكُّ،وأماُّوىلُّاألمرُّفقدُّيأمرُّبغريُّطاعةُّاهللُّفالُّيطاعُّإالُّفيماُّهوُّطاع ةُّهللُّورسولهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّ،وأماُّلزومُّطاعتهمُّ
وإنُّجاروا؛ُّفألنهُّيتتبُّعلىُّاخلروجُّمنُّطاعتهمُّمنُّاملفاسدُّأضعافُّماُّحيصلُّمنُّجورهم ُّ( ُّ)2وقلُّ ُّمنُّخرجُّعلىُّإمامُّإالُّكان ُّماُّ
تولدُّعنُّفعلهُّمنُّالشرُّأعظمُّماُّتولدُّمنُّاخلريُّ،يقولُّابنُّتيميةُّيف ُّحكمُّقتلُّاألئمةُّواخلروجُّعليهم"ُّ:إنُّمنُّقالُّ:إنُّقتلهمُّحدُّ،
ُّبعضُّقطاعُّالطريقُّألخذُّاملال"ُّ( ُّ .ُّ)3
ُّ
قالُّ:إنُّجنايتهم؛ُّتوجب ُّمنُّالفتنةُّ،والفسادُّأكثرُّمماُّيوجبهُّجناية

-ُّ8شرح ُّالعقيدةُّالطحا ويةُُّّ .888/2
-ُّ2شرح ُّالطحا ويةُُّّ .884/ 2
-ُّ3منهاجُّالسنةُُّّ .208/3
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ُُُُُُّّّّّّ وأخرياُّ:مباذاُّيفسرُّأعداءُّاإلسالمُّ،ماُّرواهُّمنُّطعنواُّفيهمُّمنُّاحملدثنيُّ،منُّأحاديثُّمثلُّقوله" ُّ :إنُّمنُّأعظمُّاجلهادُّكلمةُّعدلُّ
عندُّسلطانُّجائر"( ،ُّ) 8ومثلُّقوله"ُّ:منُّرأىُّمنكمُّمنكراُّفليغريهُّبيدهُّ،فإنُّملُّيستطعُّفبلسانهُّ،فإنُّملُّيستطعُّفبقلبهُّ،وذلكُّأضعفُّ
اإلميان"ُّ( ُّ.ُّ) 2ومثلُّقوله"ُّ:علىُّاملرءُّاملسلمُّالسمعُّوالطاعةُّ،فيماُّأحبُّوكرهُّإالُّأنُّيؤمرُّمبعصيةُّ،فإذاُّأمرُّمبعصيةُّفالُّمسعُّوالُّطاعة"ُّ
( ُّ)3وعنُّعبادةُّبنُّالصامتُّ قال"ُّ:بايعناُّرسولُّاهللُّ علىُّالسمعُّوالطاعةُّيفُّ العسرُّواليسرُّ:واملنشطُّواملكرهُّ،وعلىُّأثرةُّعليناُّ،وعلىُّ
أنُّ الُّننازعُّاألمرُّأهلهُّ،وعلىُّأنُّنقولُّباحلقُّأينماُّكناُّ،الُّخنافُّيفُّ اهللُّلومةُّالئم"ُّ( ُّ،)4ماذاُّيقولُّأعداءُّاإلسالمُّيف ُّهذهُّاألحاديثُّ
اليتُّظاهرها ُّ جماهبةُّالسلطانُّإذاُّأمرُّباملعاصي ُّ أوُّاستحلهاُّ،أوُّعطلُّحداُّمنُّحدودُّاهلل؟! ُّ
سهمُّالذينُّروواُّتلكُّاألحاديثُّاليتُّينكروهناُّ،فكيفُّهلمُّاخلروجُّمنُّهذهُّالورطةُّاليت ُّأوقعواُّ
ُّ
ُُُُُّّّّّ إنُّالذينُّروواُّهذهُّاألحاديثُّ،همُّأنف
أنفسهمُّفيها؟ُّإنُّطاعةُّوىلُّاألمرُّليستُّعلىُّاإلطالقُّ،بلُّهي ُّمقيدةُّبطاعتهُّهللُّورسولهُّ،تلكُّالطاعةُّاليت ُّالُّتكونُّإالُّبإقامةُّحكمُّ
ُّ
اهللُّيف ُّ الناس ُّ،وهذاُّيبنيُّأنهُّليسُّمثةُّمصلحةُّهلؤالءُّاحملدثنيُّ،والفقهاءُّ،إال ُّخدمةُّهذاُّالدينُّ،وليسواُّأداةُّيف ُّأيدىُّاحلكامُّيسخروهناُّ
مىتُّشاءوا ُّوكيفُّشاءوا ُّ(  ُّ ،)5بلُّكانوا ُّحفظةُّالشريعةُّوحراسُّاألرضُّ،ولوالهمُّلدرسُّاإلسالمُّ،فهمُّفرسانُّهذاُّالدينُّالذين ُّوقفواُّ
باملرصادُّحلركةُّالوضاعنيُّمنُّأعداءُّاإلسالمُّ،وأسفرُّصمودهمُّعنُّأدقُّمنهجُّ،وأحكمهُّيف ُّنقدُّالرواياتُّومتحيصهاُّ،والتمييزُّبنيُّغثهاُّ
ومسينهاُّ،فأبلوا ُّيف ُّذلك ُّأحسن ُّالبالء ُّوبرزوا ُّيف ُّهذاُّاملضمارُّ ،واستحدثوا ُّفيه ُّالعلوم ُّوقعدوهاُّ ،وضبطوها ُّوأصلوهاُّ ،وجاؤوا ُّبالعجبُّ
العجابُّيفُّحفظُّالسنةُّاملطهرةُّ( ُّ.ُّ)4فكانواُّآيةُّتصدقُّآيةُّ{إنا ُّحننُّنزلناُّالذكرُّوإناُّلهُّحلافظون} ُّ[احلجرُّ )2 (.]1:
ُّ
ُّ
ُّ
ُّ
ُّ
ُّ
ُّ
ُّ
ُّ
ُّ
ُّ
ُّ

-ُّ8أخرجه ُّأبوُّداودُّيفُّسننهُّكتابُّاملالحمُّ،بابُّاألمرُّ والنهى824/ 4رقم ُّ ، 4344والتمذيُّيفُّسننهُّكتابُّالفنتُّ 401/3ُّ،رقمُُّّ .2824
-ُّ2أخرجه ُّمسلمُّ(بشرحُّالنووي)ُّكتابُّاإلميانُّ،بابُّكونُّالنهىُّعنُّاملنكر ُّمنُّاإلميانُُّّ214/ 8رقم ُّ ُّ41منُّحديث ُّأىبُّسعيدُّاخلدري ُّرضي ُّاهللُّعنهُّ .
 -ُّ3أخرجه ُّمسلمُّ(بشرحُّالنووي)ُّكتابُّاإلمارةُّ،بابُّوجوبُّطاعةُّاألمراءُّيفُّغريُّمعصيةُُّّ 444/4رقمُّ ُّ 8131منُّحديث ُّابنُّعمرُّرضيُّاهللُّعنهُّ .
-ُّ4أخرجه ُّالبخاري ُّ(بشرحُّفتحُّالباري) ُّكتابُّاألحكامُّ204/83ُّ،رقمي ُُّّ، 2200ُّ،2811ومسلمُّ(بشرحُّالنووي)ُّكتابُّاإلمارةُّ441/4ُّ،رقمُّ ُّ 8201واللفظُّلهُّ .
 ُّ -ُّ5ض وابطُّالروايةُّعندُّاحملدثنيُّصُّ ُّ 342-ُّ 342بتصرف ُّ،ولالستزادة ُّيفُّاجل وابُّعنُّهذهُّالشبهةُّانظرُّ:منهجُّالسنةُّيفُّالعالقةُّبنيُّاحلاكمُّ واحملكومُّلفضيلةُّاألستاذُّ
الدكتورُّحيىيُّإمساعيلُّحبلوشُّ .
-ُّ4االجتاهاتُّ الفقهيةُّعندُّأصحابُّاحلديثُّيفُّالقرنُّالثانُّاهلجريُّللدكتورُّعبدُّاجمليدُّحممودُّصُّ 3بتصرف.
ُّ -ُّ2دُّ.عمادُّ الشربيينُّ ،السنةُّالنب وية ُّيفُّكتاباتُّأعداءُّاإلسالم ُّ،حبثُّ:شبهةُّأنُّمحلةُّاالحاديث ُّمنُّالصحابةُّ والتابعنيُّكان واُّجنود ُّللسالطنيُّ وامللوكُّيف ُّالعهدُّاالمويُّ .
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البحثّالسادسّعشرّ:شبهةّ اتهامّالزهريّبالكذبّوعدمّاألمانةّفيّالحديث( ّ )2
ُُُُُُُّّّّّّّ يتهمُّبعضُّاملغرضنيُّاإلمامُّالزهريُّبعدمُّاألمانةُّ،والكذبُّيفُّاحلديثُّ،ويزعمونُّأنُّعالقتهُّباألموينيُّكانتُّسبباُّيفُّذلكُّ،ومنُّ
مظاهرُّهذه ُّالعالقةُّ :حتركهُّيف ُّحاشية ُّالسلطانُّ ،وحجه ُّ مع ُّاحلجاج ُّاملعروفُّبالظلم ُّوالطغيانُّ ،وتربيته ُّألوالدُّهشام ُّبن ُّعبد ُّامللكُّ.
مستدلنيُّبذلكُّعلىُّمداهنتهُّللخلفاء ُّواألمراءُّ،هادفني ُّمنُّوراءُّذلكُّإىلُّالطعنُّيفُّعدالةُّاإلمامُّالزهريُّ .
ّّّّّّنقدّعام ّ :لقد ّأجمع ّالعلماء ّوالمحدثونّعلى ّعدالة ّالزهريّ ،وتوثيقهّ ،وورعهّ ،فضالّعنّكونه ّع الم ّاألمة ّومحدثه ا ّفيّ
زمانهّ،والذيّجمعتّالسنةّعلىّيديهّ ،إ نّصلةّالزهريّباألمويينّصلةّالناصح ّاألمينّللحكامّ،وعليهّفالّغضاضةّمن ّوجودهّ
فيّحاشيتهمّ ،أوّتربيتهّألوالدهم؛ ّألنهمّالخلفاءّ ،فكيفّيتهم ّبمواالتهمّ،وقدّأنكرّعليهمّفيّبعض ّالمواقف؟! ّ
ّّّّّّأوالّ .عدالةّالزهري ّ ّوورعهّوعلمهّينفيانّهذهّالشبهةّ :
ُُُُُُّّّّّّ إنُّاملتأملُّيفُّكتبُّعلماءُّاجلرحُّوالتعديلُّ،وماُّكتبهُّأصحابُّالتاجمُّوكتبُّالرجالُّ،يتبنيُّلهُّدونُّأدىنُّريبةُّأنُّالعلماءُّمجيعاُّقدُّ
ميكنناُّتفصيلُّهذهُّاحلقيقةُّبذكرُّبعضُّماُّأوردهُّهؤالءُّالعلماءُّيفُّذلكُّ :
ُّ
اتفقواُّعلى ُّتوثيقُّاإلمامُّالزهريُّ،وإتقانهُّوعدالتهُّوصدقهُّ،و
قالُّابن ُّسعد"ُّ:كان ُّالزهريُّثقةُّ،كثري ُّالعلمُّواحلديث ُّوالروايةُّ،فقيها ُّجامعا"(  ُّ،)2وقال ُّالنسائي"ُّ:أحسن ُّأسانيدُّتروى ُّعن ُّرسولُّ
اهلل ُّأربعةُّ:الزهريُّعنُّعليُّبنُّاحلسنُّعنُّأبيهُّعنُّجدهُّ،والزهريُّعنُّعبيدُّاهللُّعنُّابنُّعباسُّعنُّعمرُّرضيُّاهللُّعنهُّ،وذكرُّالطريقنيُّ
اآلخرين"ُّ(  ُّ،)3وقالُّاإلمامُّأمحد"ُّ:الزهريُّأحسنُّالناسُّحديثاُّ،وأجود ُّالناسُّإسناداُّ"( ُّ .)4
قالُّعنهُّابنُّحبانُّيفُّ
ُّ
ُُُُُُّّّّّّ وقالُّابنُّأيبُّحامت"ُّ:سئلُّأبوُّزرعةُّ:أيُّاإلسنادُّأصح؟ُّفقالُّ:أربعةُّ:أوهلاُّالزهريُّعنُّساملُّعنُّأبيه"( ُّ،)5
كتابُّ"الثقات""ُّ :كانُّمن ُّأحفظ ُّأهلُّزمانهُّ ،وأحسنهمُّسيا قا ُّملتون ُّاألخبارُّ،وكان ُّفقيهاُّفاضالُّ ،روى ُّعنهُّالناس"( ُّ ،)4وترجم ُّلهُّ
اإلمامُّالذهيبُّيفُّ"تذكرةُّاحلفاظ"ُّحتتُّعنوان"ُّ:الزهريُّأعلمُّاحلفاظ"( ُّ،)2كماُّقالُّعنهُّيفُّبدايةُّترمجتهُّلهُّيفُّ"سريُّأعالمُّالنبالءُّ" ُّبعدُّ
أنُّذكرُّنسبه"ُّ:اإلمامُّالعلمُّ،حافظُّزمانهُّأبوُّبكرُّالقرشيُّالزهريُّنزيل ُّ الشام"( ُّ،ُّ )1كماُّترجمُّلهُّاإلمامُّاحلافظُّابنُّحجرُّالعسقالنُّ
يفُّكتابهُّ"مهذيبُّالتهذيب"ُّحتتُّعنوان"ُّ:الفقيهُّأبوُّبكرُّاحلافظُّاملدنُّأحدُّاألئمةُّاألعالمُّ،وعاملُّاحلجازُّوالشام"ُّ( ُّ )1
ّّّّّّطلبهّالعلمّوحرصهّعلىّالتعلمّينفيّعنهّالتهمةّبمداهنةّأحدّمنّالحكام ّ :قالُّأمحدُّبنُّعبدُّ اهللُّالعجلي"ُّ:أدركُّ(الزهري)ُّ
منُّأصحابُّالنيبُّأنسُّبنُّمالكُّ،وسهلُّبنُّسعدُّ،وعبدُّالرمحنُّبنُّأزهرُّ،وحممودُّبنُّالربيعُّاألنصاريُّ،وروىُّعنُّعبدُّاهللُّبنُّعمرُّ
حنواُّمنُّثالثةُّأحاديثُّ،وروىُّعنُّالسائبُّبنُّيزيد"(  ُّ،)80وقالُّأبوُّبكرُّبنُّمنجويه"ُّ:رأىُّعشرةُّمنُّأصحابُّالنيبُّوكانُّمنُّأحفظُّ
أه لُّزمانهُّ،وأحسنهمُّسياقا ُّملتونُّاألخبارُّ،وكان ُّفقيهاُّفاضال"( ُّ .)88

 -ُّ8السنةُّومكانتهاُّيفُّالتشريع ُّاإلسالميُّ،دُّ.مصطفىُّالسباعيُّ،دارُّالسالمُّ،القاهرةُّ،ط8422ُّ،3هـ 2004ُّ/مُّ.الروضُّالباسمُّيفُّالذبُّعنُّسنةُّأيبُّالقاسمُّ،الوزيرُّ
اليمانُّ،دارُّاملعرفةُّ،بريوت8311ُّ ،هـ8121/مُُّّ .
 -ُّ2الطبقاتُّالكبريُّ،ابنُّسعدُّ،حتقيقُّ:دُّ.عليُّحممدُّعمرُّ،اهليئةُّاملصريةُّالعامةُّللكتابُّ،القاهرة2002ُّ،مُّ .)431/2(ُّ،
-ُّ3تاريخ ُّدمشقُّ،ابنُّعساكرُّ،حتقيقُّ:عليُّشرييُّ،دارُّالفكرُّ،بريوتُّ،ط8481ُّ،8هـ8111ُّ/مُّ .)331/ 55(ُّ،
-ُّ4تاريخ ُّدمشقُّ،ابنُّعساكرُّ،حتقيقُّ:عليُّشرييُّ،دارُّالفكرُّ،بريوتُّ،ط8481ُّ،8هـ8111ُّ/مُّ .)331/ 55(ُّ،
 -ُّ5اجلرح ُّ والتعديلُّ،ابنُّأيبُّحامتُّ،،دارُّالكتب ُّالعلميةُّ،بريوتُّ،طُّ .)24/2(ُّ، 8
 -ُّ4الثقاتُّ،ابنُّحبانُّ،مطبعةُّجملسُّدائرة ُّاملعارفُّالعثمانيةُّ،اهلندُّ،ط8313ُّ، 8هـ8123ُّ/مُّ .) 341/5(ُّ،
-ُّ2تذكرة ُّاحلفاظُّ،الذهيبُّ،دارُّالكتب ُّالعلميةُّ،بريوتُّ،دُّ.تُّ .)801/8(ُّ،
 -ُّ1سريُّأعالمُّالنبالءُّ،الذهيبُّ،حتقيقُّ:شعيب ُّاألرنؤوطُّ،مؤسسةُّالرسالةُّ،بريوتُّ،ط8480ُّ،2هـ8110ُّ/مُّ .)324/ 5(ُّ،
-ُّ1مهذيب ُّالتهذيبُّ،ابنُّحجرُّالعسقالنُّ،دارُّالفكرُّ،بريوتُّ،ط8404ُّ،8هـ8114ُّ/مُّ .)315/1(ُّ،
 -ُّ80معرفةُّالثقاتُّ،أمحدُّبنُّعبدُّاهللُّالعجليُّ،حتقيقُّ:د ُّ.عبدُّالعليمُّعبدُّالعظيمُّالبستويُّ،مكتبةُّالدارُّ،املدينةُّاملنورةُّ ،ط8405ُّ،8هـ8115ُّ/مُّ .)253/ 2(ُّ،
 -ُّ88الثقاتُّ،ابنُّحبانُّ،مطبعةُّجملسُّدائرة ُّاملعارفُّالعثمانيةُّ،اهلندُّ،ط8313ُّ، 8هـ8123ُّ/مُّ .)341/5(ُّ،
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ُُُُُُُّّّّّّّ وروىُّعبدُّالرزاقُّعنُّمعمرُّعنُّالزهريُّقال"ُّ:جالستُّسعيدُّبنُّاملسيبُّمثانُّسننيُّمتسُّركبيتُّركبته"( ُّ،)8وقالُّإبراهيمُّبنُّسعدُّ
عنُّأبيه"ُّ:ماُّسبقنا ُّابنُّشهابُّبشيءُّمنُّالعلمُّ،إالُّأنهُّكانُّيشدُّثوبهُّعندُّصدرهُّ،ويس ألُّعماُّيريدُّ،وكنا ُّمتنعنا ُّاحلداثة" ُّ
( ُّ،) 2وقالُّعبدُّالرمحنُّبنُّأيبُّالزنادُّعنُّأبيه"ُّ:كنتُّأطوفُّأناُّوابنُّشهابُّ،ومعُّابنُّشهابُّاأللواحُّوالصحفُّ،قالُّ:وكناُّنضحكُّ
به"ُّ،ويفُّروايةُّقال"ُّ:كناُّنكتب ُّاحلاللُّواحلرامُّ،وكانُّابنُّشهابُّيكتبُّكلُّماُّمسعُّ،فلما ُّاحتيجُّإليهُّعلمتُّأنهُّأعلم ُّالناس"( ُّ،)3
وقالُّإبراهيمُّبنُّسعدُّعنُّحممدُّبنُّعكرمةُّبنُّعبدُّالرمحنُّبنُّاحلارثُّبنُّهشام"ُّ:كانُّابنُّشهابُّخيتلفُّإىلُّاألعرجُّ،وكانُّاألعرجُّ
يكتبُّاملصاحفُّ ،فيسألهُّعنُّاحلديثُّ،مثُّيأخذُّقطعةُّورقُّفيكتبُّفيهاُّ،مثُّيتحفظهُّ،فإذاُّحفظُّاحلديثُّمزقُّالرقعة"ُّ( ُّ .)4
وقالُّمعمرُّعنُّصاحلُّبنُّكيسان"ُّ:كنتُّأطلبُّالعلمُّأناُّوالزهريُّ،فكناُّنكتبُّالسننُّ.قالُّ:فكتبناُّماُّجاءُّعنُّالنيبُّصلىُّاهللُّ
ُّ
ُُُُُُُُّّّّّّّّ
عليهُّوسلمُّ،مثُّقالُّ:تعالُّنكتبُّماُّجاءُّعنُّالصحابةُّ.قالُّ:فكتبُّوملُّأكتبُّ،فأجنحُّوضيعت"ُّ( ُّ،)5وقالُّأمحدُّبنُّسنان ُّالقطانُّ
عنُّعبدُّالرمحنُّبنُّمهديُّ:مسعتُّمالكُّبنُّأنسُّيقولُّ:حدثُّالزهريُّيوماُّحبديثُّ،فلماُّقامُّقمتُّفأخذتُّبعنانُّدابتهُّفاستفهمتهُّ
ُّ
قالُّ:تستفهمين؟ُّماُّاستفهمتُّعاملاُّقطُّ،والُّرددتُّشيئاُّعلىُّعاملُّقط ُّ،وقالُّعبدُّالرمحنُّبنُّإسحاقُّعنُّالزهريُّ:ماُّاستعدتُّحديثاُّ
قطُّ،والُّشككتُّيفُّحديثُّ،إالُّحديثاُّواحداُّ،فسألتُّصاحيبُّ،فإذاُّهوُّكماُّحفظتُّ،وقالُّعبدُّامللكُّب نُّاملاجشونُّعنُّإبراهيمُّبنُّ
سعدُّ:قلتُّأليبُّ:ماُّفاقكمُّالزهري؟ُّقالُّ:كانُّيأيتُّاجملالسُّمنُّصدورهاُّ،والُّيأتيهاُّمنُّخلفهاُّ،والُّيبقيُّيفُّاجمللسُّشاباُّإال ُّساءلهُّ،
والُّكهالُّإالُّساءلهُّ،والُّفىتُّإالُّساءله ُّ ،مثُّيأيتُّالدارُّمنُّدورُّاألنصارُّفالُّيبقيُّفيهاُّشاباُّإالُّساءلهُّ،والُّكهالُّإالُّساءلهُّ،والُّعجوزاُّ
إالُّساءهلاُّ ،والُّكهلةُّإالُّساءهلاُّ ،حىتُّحياولُّرباتُّاحلجال( ُّ .)4
ّّّّّّّمكانتهّالعلمية ّ :إنُّاحلديثُّعنُّمكانةُّاإلمامُّالزهريُّيفُّالعلمُّ،وثناءُّالعلماءُّعلىُّعلمهُّحيتاجُّإىلُّمصنفُّكاملُّأوُّيزيدُّ،ولكنناُّ
نكتفيُّبأبرزُّماُّقالهُّاألئمةُّوالعلماءُّعنُّمكانتهُّالعلمية ُّ،وأمانتهُّودقتهُّيفُّروايةُّاحلديث؛ُّحىتُّيتبنيُّكذبُّقوهلمُّومهافتُّدعواهمُّ،يقولُّ
ابنُّسعد ُّ :أخربتُّعنُّسفيانُّبنُّعيينةُّ،قالُّ:قالُّعمروُّبنُّدينار"ُّ:ماُّرأيتُّأحداُّأبصرُّحبديثُّمنُّالزهري"ُّ.وقالُّعبدُّالرمحنُّبنُّ
مهديُّعنُّوهيبُّقال"ُّ:مسعتُّأيوبُّيقولُّ:ماُّرأيتُّأحداُّأعلمُّمنُّالزهريُّ،فقالُّصخرُّبنُّجويريةُّ:والُّاحلسن؟ُّقالُّ:ماُّرأيتُّأحداُّ
أعلمُّمنُّالزهري"( ُّ .)2
ُُُُُُّّّّّّ ُّ ويرويُّابنُّعساكرُّعنُّأمحدُّبنُّأيبُّاحلواريُّقال"ُّ:حدثناُّالوليدُّبنُّمسلمُّ،قالُّ:خرجُّالزهريُّمنُّاخلضراءُّ،فجلسُّذلكُّالعمودُّ
منُّعندُّعبدُّامللكُّ،فقالُّ:ياُّأيهاُّالناسُّإناُّكناُّقدُّمنعناكمُّشيئاُّقدُّبذلناهُّهلؤالءُّ،فتعالواُّحىتُّأحدثكمُّ،قالُّ:فسمعهمُّيقولونُّ:قالُّ
ُّ
رسولُّاهللُّفقالُّ:ياُّأهلُّالشامُّماُّيلُّأرىُّأحاديثكمُّليستُّهلاُّأزمةُّوالُّخطم؟!ُّقالُّالوليدُّ:فتمسكُّأصحابناُّباألسانيدُّمنُّيومئذ"( ُّ،)1
وعنُّعبدُّالرزاقُّأنهُّمسعُّمعمراُّيقول"ُّ:كناُّنرىُّأناُّقدُّأكثرناُّعنُّالزهريُّ،حىتُّقتلُّالوليد ُّ،فإذاُّالدفاترُّقدُّمحلتُّعلىُّالدوابُّمنُّ
خزائنهُّ،يقولُّ:منُّعلمُّالزهري"( ُّ .)1
ُُُُُُُّّّّّّّ ُّ وروىُّحممدُّبنُّاحلسنُّبنُّزبالةُّ،عنُّالدراورديُّ،قال"ُّ:أولُّمنُّدونُّالعلمُّوكتبهُّابنُّشهابُّ،وقالُّأبوُّسلمةُّاملنقريُّ:حدثناُّ
ابنُّعيينةُّعنُّعمروُّقالُّ:جالستُّابن ُّعباسُّ،وابنُّعمرُّ،وجابراُّ،وابنُّالزبري ُّ ،فلم ُّأرُّواحداُّأنسقُّللحديثُّمنُّالزهريُّ،وقال ُّابنُّ
-ُّ8تاريخ ُّدمشقُّ،ابنُّعساكرُّ،حتقيقُّ:عليُّشرييُّ،دارُّالفكرُّ،بريوتُّ،ط8481ُّ،8هـ8111ُّ/مُّ .)385/ 55(ُّ،
-ُّ2تاريخ ُّدمشقُّ،ابنُّعساكرُّ،حتقيقُّ:عليُّشرييُّ،دارُّالفكرُّ،بريوتُّ،ط8481ُّ،8هـ8111ُّ/م.)382/ 55(ُّ،
-ُّ3تاريخ ُّدمشقُّ،ابنُّعساكرُّ،حتقيقُّ:عليُّشرييُّ،دارُّالفكرُّ،بريوتُّ،ط8481ُّ،8هـ8111ُّ/مُّ .)381/ 55(ُّ،
-ُّ4تاريخ ُّدمشقُّ،ابنُّعساكرُّ،حتقيقُّ:عليُّشرييُّ،دارُّالفكرُّ،بريوت ُّ،ط8481ُّ،8هـ8111ُّ/م.)320/ 55(ُّ،
-ُّ5تاريخ ُّدمشقُّ،ابنُّعساكرُّ،حتقيقُّ:عليُّشرييُّ،دارُّالفكرُّ،بريوتُّ،ط8481ُّ،8هـ8111ُّ/مُّ .)320/ 55(ُّ،
-ُّ4مهذيب ُّالكمالُّيفُّأمساءُّالرجالُّ،احلافظُّاملزيُّ ،مؤسسةُّالرسالةُّ،بريوتُّ،ط8483ُّ، 8هـ8112ُّ/مُّ .)431ُّ،434ُّ/24(ُّ،
-ُّ2الطبقاتُّالكبريُّ،ابنُّسعدُّ،حتقيقُّ:دُّ.عليُّحممدُّعمرُّ،اهليئةُّاملصريةُّالعامةُّللكتابُّ،القاهرة2002ُّ،مُّ .)434/2(ُّ،
-ُّ1تاريخ ُّدمشقُّ،ابنُّعساكرُّ،حتقيقُّ:عليُّشرييُّ،دارُّالفكرُّ،بريوتُّ،ط8481ُّ،8هـ8111ُّ/مُّ .)333/ 55(ُّ،
 -ُّ1الطبقاتُّالكبريُّ،ابنُّسعدُّ،حتقيقُّ:دُّ.عليُّحممدُّعمرُّ،اهليئةُّاملصريةُّالعامةُّللكتابُّ،القاهرة2002ُّ،مُّ .)435/2(ُّ،
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عيينةُّ:كانواُّيرونُّيومُّمات ُّالزهريُّأنهُّليسُّأحدُّأعلمُّبالسنةُّمنهُّ،وعنُّبقيةُّ ،عنُّشعيبُّبنُّأيبُّمحزةُّ:قيلُّملكحولُّ:منُّأعلم ُّمنُّ
ُّمعمرُّ:كانُّالزهريُّيفُّأصحابهُُّّكاحلكمُّ
ُّ
لقيت؟ُّقالُّ:ابنُّشهابُّ،قيلُّ:مثُّمن؟ُّقالُّ:ابنُّشهابُّ،قيلُّ:مثُّمن؟ُّقالُّ:ابنُّشهابُّ..وقال
بنُّعتيبةُّيفُّأصحابهُّ،وقالُّموسىُّبنُّإمساعيلُّ:شهدتُّوهيباُّوبشرُّبنُّاملفضلُّوغريمهاُّذكرواُّالزهريُّ،فلمُّجيدواُّأحداُّيقيسونهُّبهُّ،إالُّ
الشعيبُّ،وقالُّعليُّبنُّاملديينُّ:أفىتُّأربعةُّ :احلكمُّ،ومحادُّ،وقتادةُّ،والزهريُّ،والزهريُّعندي ُّأفقههمُّ( ُّ،)8وعنُّالليثُّعنُّجعفر ُّبنُّ
ربيعةُّ:قلتُّلعراكُّبنُّمالكُّ:منُّأفقهُّأهلُّاملدينة؟ُّقالُّ:أماُّأعلمهمُّبقضاياُّرسولُّاهللُّوقضاياُّأيبُّبكرُّوعمرُّوعثمانُّ،وأفقههمُّفقهاُّ،
وأعلمهمُّمبا ُّمضى ُّمنُّأمر ُّالناسُّ ،فسعيدُّبن ُّاملسيبُّ ،وأماُّأغزرهم ُّحديثا ُّفعروةُّ،وال ُّتشاء ُّأنُّتفجر ُّمن ُّعبيدُّاهلل ُّحبرا ُّإال ُّفجرتهُّ،
وأعلمهمُّعنديُّ مجيعا ُّابنُّشهاب؛ُّفإنهُّمجعُّعلمهمُّمجيعا ُّعلىُّعلمه"( ُّ .)2
ُُُُُُُّّّّّّّ قالُّاإلمامُّالذهيبُّيفُّكتابهُّ"تذكرةُّاحلفاظ"ُّ:روىُّأبوُّصاحلُّعنُّالليثُّبنُّسعدُّقالُّ:ماُّرأيتُّعاملاُّقطُّأمجعُّمنُّالزهريُّ،حيدثُّ
يفُّالتغيبُّفتقولُّ:الُّحيسنُّإالُّهذاُّ،وإنُّحدثُّعنُّالعربُّواألنسابُّقلتُّ:الُّحيسنُّإالُّهذاُّ،وإنُّحدثُّعنُّالقرآنُّوالسنةُّفكذلكُّ.
وقالُّالليثُّأيضاُّ:قالُّالزهريُّ:ماُّصربُّأحدُّعلىُّالعلمُّصربيُّ،والُّنشرهُّأحدُّنشريُّ .
ُُُُُُُّّّّّّّ وقالُّعمرُّبنُّعبدُّالعزيز"ُّ:ملُّيبقُّأحدُّأعلمُّبسنةُّماضيةُّمنُّالزهريُّ،وقالُّأيوبُّالسختيانُّ:ماُّرأيتُّأعلمُّمنه"( ُّ .)3
وعنُّعبدُّالرزاق"ُّ:مسعتُّعبيدُّاهللُّبنُّ عمرُّ،يقولُّ:أردتُّأطلبُّالعلمُّ،فجعلتُّآيتُّمشايخُّآلُّعمرُّ،فأقولُّ:ماُّمسعتُّمنُّسامل؟ُّ
فكلماُّأتيتُّرجالُّمنهمُّ ،قالُّ:عليكُّبابنُّشهابُّ ،فإنهُّكان ُّيلزمهُّ،قالُّ:وابنُّشهاب ُّيومئذُّكانُّبالشامُّ ،وعنُّعنبسةُّ،عن ُّيونسُّ،
عنُّابنُّشهابُّ،قالُّ:قالُّيلُّسعيدُّبنُّاملسيبُّ:ماُّماتُّمنُّتركُّمثلك( ُّ .)4
ُُُُُُُّّّّّّّ وعنُّسالمُّبنُّأيب ُّمطيعُّ،عنُّأيوبُّالسختيانُّ ،قال"ُّ:لوُّكنتُّكاتباُّعن ُّأحدُّلكتبتُّعنُّابن ُّشهابُّ،قلتُّ:قدُّأخذ ُّعنهُّ
أيوبُّقليال" ُّ،يقول ُّالذهيب"ُّ:وكان ُّالزهريُّيوصفُّبالعبادة؛ ُّفروىُّمعن ُّبنُّعيسىُّ ،حدثينُّاملنكدرُّبن ُّحممدُّ،قالُّ :رأيتُّبني ُّعيينُّ
وعنُّالليثُّعنُّمعاويةُّبنُّصاحل"ُّ:أنُّأباُّجبلةُّحدثهُّ،قالُّ:كنتُّمعُّابنُّشهابُّيفُّسفرُّ،فصامُّيومُّعاشوراءُّ،
ُّ
الزهريُّأثرُّالسجود"ُّ،
فقيلُّلهُّ:ملُّتصومُّوأنتُّتفطرُّيفُّرمضانُّيفُّالسفر؟ُّقالُّ:إنُّرمضانُّلهُّعدةُّمنُّأيامُّأخرُّ،وإنُّعاشوراءُّيفوت"( ُّ .)5
ُُُُُُّّّّّّ وعنُّأيبُّيونسُّ،مسعتُّمالكاُّيقول"ُّ:إنُّهذاُّالعلمُّدينُّ،فانظرواُّعمنُّتأخذونه ُّ ،لقدُّأدركتُّيفُّاملسجدُّسبعنيُّممنُّيقولُّ:قالُّ
فالنُّ،قالُّرسولُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّ ،وإنُّأحدهمُّلوُّائتمنُّعلىُّبيتُّمالُّ،لكان ُّبهُّأميناُّ،فماُّأخذتُّمنهمُّشيئاُّ،ألهنم ُّملُّ
يكونواُّمنُّأهلُّهذاُّالشأنُّ،ويقدمُّعليناُّالزهريُّ،وهوُّشابُّفنزدحمُّعلىُّبابه"( ُّ،)4وعنُّأيوبُّبنُّسويدُّعنُّيونسُّعنُّالزهري"ُّ:قالُّ
يلُّالقاسمُّ:أراكُّحترصُّعلىُّالطلبُّ ،أفالُّأدلكُّعلىُّوعائه؟ُّقلتُّ:بلىُّ ،قالُّ:عليكُّبعمرةُّبنتُّعبدُّالرمحن؛ ُّفإهناُّكانتُّيف ُّحجرُّ
عائشةُّ،فأتيتهاُّفوجدمهاُّحبراُّالُّينزف"(  ُّ،)2فهلُّيتهمُّمنُّيقالُّفيهُّمثلُّهذهُّاألقوالُّبالكذبُّوعدمُّاألمانةُّيفُّاحلديث؟! ُّ

ثانياّ.صلةّالزهريّ باألمويينّ :
ُُُُُّّّّّ إنُّخمالطة ُّالزهريُّللسالطني ُّال ُّتقدحُّفيهُّ ،فكماُّكانتُّمنهُّكانت ُّمنُّغري ُّواحد ُّممنُّأمجع ُّأهل ُّالعلمُّعلى ُّعدالتهم ُّوفضلهمُّ
ونبلهمُّ،مثل ُّاإلمامُّعلي ُّبن ُّموسىُّالرضاُّ ،والقاضيُّأيب ُّيوسف ُّومنُّال ُّيأيت ُّعليهُّالعدُّ ،وأماُّاإلعانة ُّعلى ُّاملظاملُّفهي ُّدعوى ُّعلىُّ
الزهريُّغريُّصحيح ةُّ،وقدُّذكرُّالعلماءُّماُّجيوزُّمنُّخمالطةُّالظلمةُّ،وفرقواُّبنيُّاملداراةُّواملداهنةُّ،قالُّالقاضيُّعياضُّيفُّشرحُّمسلمُّ:
 -ُّ8سريُّأعالمُّالنبالءُّ،الذهيبُّ،حتقيقُّ:شعيب ُّاألرنؤوطُّ،مؤسسةُّالرسالةُّ،بريوتُّ،ط8480ُّ،2هـ8110ُّ/مُّ .)334ُّ:334/ 5(ُّ،
-ُّ2تاريخ ُّدمشقُّ،ابنُّعساكرُّ،حتقيقُّ:عليُّشرييُّ،دارُّالفكرُّ،بريوتُّ،ط8481ُّ،8هـ8111ُّ/مُّ .)348/ 55(ُّ،
-ُّ3تذكرة ُّاحلفاظُّ،الذهيبُّ،دارُّالكتب ُّالعلمية ُّ،بريوتُّ،دُّ.تُّ .)801/8(ُّ،
 -ُّ4سريُّأعالمُّالنبالءُّ،الذهيبُّ،حتقيقُّ:شعيب ُّاألرنؤوطُّ،مؤسسةُّالرسالةُّ،بريوتُّ،ط8480ُّ،2هـ8110ُّ/مُّ .)332/ 5(ُّ،
 -ُّ5سريُّأعالمُّالنبالءُّ،الذهيبُّ،حتقيقُّ:شعيب ُّاألرنؤوطُّ،مؤسسةُّالرسالةُّ،بريوتُّ،ط8480ُّ،2هـ8110ُّ/مُّ .)342ُّ،348/ 5(ُّ،
-ُّ4تاريخ ُّدمشقُّ،ابنُّعساكرُّ،حتقيقُّ:عليُّشرييُّ،دارُّالفكرُّ،بريوتُّ،ط8481ُّ،8هـ8111ُّ/مُّ .)352/ 55(ُّ،
 ُّ -ُّ2سريُّأعالمُّالنبالءُّ،الذهيبُّ،حتقيقُّ:شعيبُّاألرنؤوطُّ،مؤسسةُّالرسالةُّ،بريوتُّ،ط8480ُّ، 2هـ8110ُّ/مُّ .) 342/5(ُّ،
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السنّـ ـ ـةّالنبـ ـ ـويةّوحيّرب ـ ـ ـانيّ،منـ ـ ـاقشةّلدعاوىّأع ـ ـ ـداءّالس ـ ـ ـنـةّال ـ ـنـ ـبـويـةّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّإعدادّ:محـ ـ ـ ـ ـ ــمدّأحم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدّص ـ ـ ـ ــبرة

املداهنةُّمباُّكانُّمنُّأمرُّالدينُّ،مثلُّأنُّيفتيهُّبغريُّحقُّ،واملداراةُّماُّكانُّمنُّأمرُّالدنيا ُّ،ومنُّوجوهُّاحلججُّالدالةُّعلىُّجوازُّاملخالطةُّ،
إذاُّملُّيكنُّمعهاُّمعصيةُّظاهرةُّ ،ماُّيليُّ :
ُُُُُُُّّّّّّّ األولُّ:احلديثُّالصحيحُّوالنصُّالصريحُّ،وهوُّقولهُّيفُّأئمةُّاجلور ُّ...«ُّ:فمنُّغشيُّأبواهبمُّ،فصدقهمُّيفُّكذهبمُّ،وأعاهنمُّعلىُّ
ظلمهمُّ،فليسُّمينُّولستُّمنهُّ،والُّيردُّعلىُّاحلوضُّ،ومنُّغشيُّأبواهبمُّأوُّملُّيغشُّوملُّيصدقهمُّيفُّكذهبمُّ،وملُّيعنهمُّعلىُّظلمهمُّ،
فهوُّمينُّوأناُّمنهُّ،وسريدُّعليُّاحلوض»(  ُّ،)8ومنُّذلكُّماُّروىُّأبوُّداودُّعنُّالنيبُّقال «ُّ:املسائلُّكدوحُّيكدحُّهباُّالرجلُّوجههُّ،فمنُّ
شاءُّأبقىُّعلىُّوجههُّ،ومنُّشاءُّتركُّ.إالُّأنُّيسألُّالرجلُّذاُّسلطانُّ،أوُّيفُّأمرُّالُّجيدُّمنهُّبدا»( ُّ، )2واملسألةُّالُّمتكنُّإالُّبضربُّمنُّ
املخالطةُّ .
ُُُُُُّّّّّّ الثانُّ:قولهُّتعاىل {ُّ:الُّينهاكمُّاهللُّعنُّالذينُّملُّيقاتلوكمُّيفُّالدينُّوملُّخيرجوكمُّمنُّدياركمُّأنُّتربوهمُّوتقسطواُّإليهمُّإنُّاهللُّحيبُّ
املقسطني}[ املمتحنة ُّ،]1:وعمومُّهذهُّاآليةُّوسببُّنزوهلا ُّيستلزمُّجوازُّاملخالطةُّوحنوهاُّ .
ائنُّاألرض}ُّ[يوسفُّ .)3 (]55:
ُّ
ُُُُُّّّّّ الثالثُّ:قصةُّيوسفُّوخمالطتهُّلعزيز ُّمصرُّ،وقوله {ُّ:اجعلينُّعلىُّخز
ُُُُُّّّّّ لقدُّكانُّاإلمامُّالزهريُّورعاُّتقياُّكماُّبيناُّ،وملُّتكنُّعالقتهُّباألموينيُّعالقةُّمبنيةُّعلىُّتسييسُّالدينُّوتوظيفهُّيفُّخدمةُّالسالطنيُّ
واخللفاءُّكماُّيزعمون؛ُّولكنهاُّكانتُّعالقةُّقائمةُّعلىُّالنصحُّواإلرشادُّإىلُّماُّفيهُّخريُّاألمةُّومصلحتهاُّ،لقدُّكانُّمعُّاخللفاءُّ ،يستفيدُّ
منهُّاملسلمونُّمجيعاُّعلىُّكلُّحالُّ،فهوُّيغدوُّعليهمُّويروحُّمنُّحلقاتُّالعلمُّإىلُّجمالسُّالعلماءُّ،يرويُّحديثاُّ،أوُّيبثُّفكرةُّ،أوُّيبنيُّ
حكماُّ،أوُّيؤدبُّهلمُّولداُّ،أوُّيذكرهمُّمباُّلألمةُّعليهمُّمنُّحقوقُّ،وماُّهللُّعليهمُّمنُّواجباتُّ .
ُُُُُُّّّّّّوإليكُّبعضُّهذهُّاملواقفُّاليتُّتدلُّعلىُّتقوا هُّ،وشدتهُّيفُّاحلقُّ،فكانُّالُّخيشىُّيفُّاهللُّلومةُّالئمُّ:فعنُّيعقوبُّالسدوسيُّ،قالُّ:
حدثينُّاحللوانُّ،حدثناُّالشافعيُّ،حدثناُّعميُّ،قال"ُّ:دخلُّسليمانُّبنُّيسارُّعلىُّهشامُّبنُّعبدُّامللكُّ،فقالُّ:ياُّسليمانُّ،منُّالذيُّ
توىلُّكربهُّمنهمُّ ُّ-أيُّاإلفك ُّـ؟ُّقالُّ:عبدُّاهللُّبنُّأيبُّبنُّسلولُّ،قالُّ:كذب تُّ،هوُّعليُّ،فدخلُّابنُّشهابُّ،فسألهُّهشامُّ،فقالُّ:عبدُّ
اهللُّبنُّأيبُّ،قالُّ:كذبتُّ،هوُّعليُّ،فقالُّ:أناُّأكذبُّالُّأباُّلكُّ،فوُّاهللُّلوُّنادىُّمنادُّمنُّالسماءُّ:إنُّاهللُّأحلُّالكذبُّماُّكذبتُّ،
مُّيزلُّالقومُّيغرونُّبهُّ،فقالُّلهُّ
ُّ
حدثينُّسعيدُّوعروةُّوعبيدُّوعلقمةُّبنُّوقاصُّ،عنُّعائشةُّ:أنُّالذيُّتوىلُّكربهُّعبدُّاهللُّبنُّأيبُّ،قالُّ:فل
هشامُّ:ارحلُّفوُّ اهللُّماُّكانُّينبغي ُّلناُّأنُّحنملُّعلىُّمثلك"( ُّ .)4
ُُُُُُّّّّّّ وجاءُّيفُّالعقدُّالفريد"ُّ:دخلُّالزهريُّعلىُّالوليدُّبنُّعبدُّامللكُّ،فقالُّلهُّ:ماُّحديثُّحيدثناُّبهُّأهلُّالشامُّ،قالُّ:وماُّهوُّياُّأمريُّ
املؤمنني؟ُّقالُّ:حيدثونناُّأنُّاهللُّإذاُّاستعىُّعب داُّرعيتهُّكتبُّلهُّاحلسناتُّ،وملُّيكتبُّلهُّالسيئاتُّ.قالُّ:باطلُّياُّأمريُّاملؤمنني!ُّأنيب ُّخليفةُّ
أكرمُّعلىُّاهللُّأمُّخليفةُّغريُّنيب؟ُّقالُّ:بلُّنيبُّخليفةُّ،قالُّ:فإنُّاهلل ُّعزُّوجلُّيقولُّلنبيهُّداود{ُّ:ياُّداوودُّإناُّجعلناكُّخليفةُّيفُّاألرضُّ
فاحكم ُّبني ُّالناس ُّباحلق ُّوال ُّتتبع ُّاهلوى ُّفيضلك ُّعن ُّ سبيل ُّاهلل ُّإن ُّالذين ُّيضلون ُّعن ُّسبيل ُّاهلل ُّهلم ُّعذاب ُّشديد ُّمبا ُّنسوا ُّيومُّ
احلساب}[سورة ُّصُّ ، ]21:فهذا ُّوعيد ُّيا ُّأمري ُّاملؤمنني ُّلنيب ُّخليفةُّ ،فما ُّظنك ُّخبليفة ُّغري ُّنيب؟ ُّقال ُّالوليدُّ :إن ُّالناس ُّليغووننا ُّعنُّ
ديننا"( ُّ .)5
ُُُُُُّّّّّّ ُّفانظرُّإىلُّماُّجرى ُّبنيُّالوليدُّوالزهريُّ،مث ُّانظرُّ،هلُّترىُّموقف ُّ الزهري ُّموقفُّعاملُّخيضعُّلتأثري ُّالبيتُّاملالكُّوالُّخيرج ُّعنُّ
هواهمُّ،ويستجيبُّلرغبامهمُّ،أوُّهوُّموقفُّالعاملُّالناصح؟!ُّإنهُّيدفعُّعنُّخليفةُّاملسلمنيُّوقوعهُّحتتُّتأثريُّالرواةُّالكذابنيُّ،فالُّيستمرُّ
 -ُّ8صحيحُّ:أخرجه ُّالتمذيُّيفُّسننهُّ(بشرحُّحتفةُّاألحوذي)ُّ،كتابُّ:العيدينُّ،) 818/3(ُّ،رقمُّ( ُّ.)401وصححهُّاأللبانُّبرقمُّ(ُّ .)401
 -ُّ2صحيحُّ:أخرجه ُّأبوُّداودُّيفُّسننه ُّ(بشرحُّعونُّاملعبود)ُّ،كتابُّ:الزكاةُّ،) 33/5(ُّ،رقمُّ(ُّ.) 8434وصححهُّاأللبانُّيفُّصحيح ُّوضعيفُّسننُّأيبُّداودُّ(ُّ .) 8431
 ُّ -ُّ3الروضُّالباسمُّ،الوزيرُّاليمانُّ،دارُّاملعرفةُّ،بريوت8311ُّ،هـ8121ُّ/مُّ .)41/ 2(ُّ،
ُّ -ُّ4تاريخ ُّدمشق ُّ،ابنُّعساكرُّ،حتقيقُّ:عليُّشرييُّ،دارُّالفكرُّ،بريوتُّ،ط8481ُّ،8هـ8111ُّ/مُّ .)328/5(ُّ،
 -ُّ5العقدُّالفريدُّ،ابنُّعبدُّربهُّ،حتقيقُّ:أمحدُّأمنيُّوآخرينُّ،اهليئةُّالعامةُّلقصورُّالثقافة2004ُّ،مُّ .)28،20/ 8(ُّ،
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يفُّظلمُّوالُّيتمادىُّيفُّباطل( ُّ.)8وانظرُّإليهُّيقولُّخلليفةُّاملسلمني"ُّ:الُّأباُّلك!"ُّ،وهيُّكلمةُّالُّيقوهلاُّرجلُّمنُّالعامةُّآلخرُّمثلهُّيفُّ
ُّإنُّ
هيبتهُّ،وهذاُّدليلُّعلىُّأنُّصلتهُّباخلليفةُّليستُّصلةُّضعيفُّبقويُّ،والُّخمدوعُّخبادعُّ،بلُّصلةُّواثقُّبدينهُّ،معتزُّبعلمهُّ،يغضب ُّ
كذبُّ،ويثورُّإذاُّحرفتُّحقيقةُّمنُّحقائقُّالتاريخُّاملتصلُّبصحابةُّرسولُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّ.فهلُّهذاُّاإلمامُّحيايبُّأحداُّعلىُّ
حسابُّدينهُّوتقواهُّ،وهذاُّحاله؟! ُّ
ّّّّّّأماّلهابهّللقصرّوتحركهّفيّحاشيةّالسلطان ّ:إنُّترددُّالعلماءُّعلىُّجمالسُّاخللفاءُّالُّيطعنُّيفُّأمانتهمُّودينهمُّ،وُّالُّجيعلهمُّ
صرعىُّأهواءُّاخللفاءُّونفوذهمُّ،وقدُّسبقُّأنُّقدمناُّأدلةُّعلىُّمسوُّالصلةُّاليتُّكانتُّبنيُّالزهريُّوخلفاءُّبينُّأميةُّ،وأهناُّصلةُّالعاملُّاملعتزُّ
بعلمهُّودينهُّومكانتهُّ،العاملُّالذي ُّالُّيتددُّعنُّجماهبة ُّاخلليفةُّيفُّأيُّحلظةُّباحلقُّ ،حنيُّجيدُّمنُّواجب ُّاحلقُّأنُّيقفُّهذا ُّاملوقفُّ،
وقدمياُّترددُّالصحابةُّعلىُّمعاويةُّ،وترددُّالتابعونُّعلىُّاألموينيُّ،وترددُّأبوُّحنيفةُّعلىُّاملنصورُّ،وكانُّأبوُّيوسف ُّمنُّأشدُّالناسُّمالزمةُّ
هلارونُّالرشيدُّ،ومعُّذلكُّملُّيطعنُّفيهمُّأحدُّ،وملُّينزهلمُّأحدُّعنُّمرتبةُّالعدالةُّملخالطتهمُّالسالطنيُّأوُّجمالستهمُّ .
ُُُُُّّّّّحجهّمعّالحجاج ُّ :لقدُّزعمُّاملغرضونُّليزيدواُّالتنفريُّمنُّالزهريُّ،والتدليلُّعلىُّقلةُّدينهُّأنهُّحجُّمعُّاحلجاجُّبنُّيوسفُّالثقفيُّ،
وهذاُّزع مُّباطل؛ُّفالزهريُّملُّيكنُّمعُّاحلجاجُّيفُّحاشيتهُّحنيُّحجُّ،وإمناُّكانُّمعُّعبدُّاهللُّبنُّعمرُّحنيُّاجتمعُّمعُّاحلجاجُّ،وإليكُّ
النصُّعلىُّحقيقتهُّكماُّوردُّيف ُّ"مهذيبُّالتهذيب"ُّالبن ُّحجر"ُّ:أخرجُّعبدُّالرزاق ُّيفُّمصنفهُّعن ُّالزهريُّقالُّ:كتبُّعبدُّامللك ُّإىلُّ
احلجاجُّ:أنُّاقتدُّبابنُّعمرُّيفُّاملناسك ُّ،فأرسلُّإليهُّاحلجاجُّيومُّعرفةُّ:إذاُّأردتُّأنُّتروحُّفآذناُّ،فراحُّهوُّوساملُّوأناُّمعهماُّ،قالُّابنُّ
شهابُّ:وكنتُّصائماُّفلقيت ُّمنُّاحلرُّشدة"( ُّ،)2فالزهري ُّإمناُّكانُّمع ُّعبدُّاهللُّبنُّعمر ُّحنيُّاجتمعاُّباحلجاجُّيف ُّاحلجُّ،الُّيف ُّمعيةُّ
احلجاجُّ .
ّّّّّتربيتهّألوالدّهشامّ :وقدُّزعمُّهؤالءُّأنُّمماُّي طعنُّبهُّيفُّالزهريُّأنُّهشاماُّجعلهُّمربياُّلويلُّعهدهُّ،وهذاُّالزعمُّينطويُّعلىُّخطأُّ
تارخييُّواضحُّ،فإن ُّويلُّعهد ُّهشامُّكانُّهوُّابن ُّأخيهُّالوليد ُّبنُّيزيد ُّتنفيذاُّلوصية ُّيزيدُّبن ُّعبدُّامللكُّ،وقدُّكان ُّالوليدُّهذا ُّماجناُّ
مستهتاُّ،بينهُّوبنيُّالزهريُّمنُّالعداوةُّواجلفاءُّماُّبنيُّاألخيارُّواألشرارُّ،وإمناُّكانُّالزهريُّمربياُّألوالدُّهشامُّ،حنيُّحجُّمعهُّسنةُّستُّ
ومائةُّ،وعداُّهذاُّخطأُّتارخييُّ،فإنناُّالُّندريُّأيُّريبُّيلحقُّبالزهريُّإذاُّرىبُّأوالدُّهشام؟ُّأليسُّذلكُّخرياُّمنُّأنُّيتوىلُّمهذيبهمُّاخللعاءُّ
واملاجنونُّوأعداءُّاهللُّوأعداءُّرسولهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّ،علىُّأنُّالتاريخُّحيدثناُّأنُّأوالدُّهشامُّكانتُّهلمُّغزواتُّموفقةُّيفُّبالدُّالرومُّ،
وهلمُّأيادُّبيضاءُّيفُّنشرُّاإلسالمُّيفُّأصقاعُّكثريةُّ،أليسُّمنُّاإلنصافُّأنُّنرجعُّشيئاُّمنُّالفضلُّيفُّذلكُّإىلُّشيخهمُّالزهريُّ،والسيماُّ
أنُّاملؤرخنيُّيذكرونُّعنهُّأنهُّكانُّجندياُّجليالُّ ،وأنهُّقدمُّالشامُّمرةُّيريدُّالغزوُّ،وأنهُّكانُّيلبس ُّزيُّاجلنود( ُّ .)3
ُّ
ُّ
ُّ
ُّ
ُّ

 ُّ -ُّ8السنةُّومكانتهاُّيفُّالتشريع ُّاإلسالميُّ،دُّ.مصطفىُّالسباعيُّ،دارُّالسالمُّ،القاهرةُّ،ط8422ُّ،3هـ2004ُّ/مُّ،صُّ 208بتصرف ُُّّ .
-ُّ2مهذيب ُّالتهذيبُّ،ابنُّحجرُّ،دارُّالفكرُّ،بريوتُّ،ط8404ُّ،8هـ8114ُّ/مُّ .)311/1(ُّ،
 -ُّ3انظرُّ:السنةُّومكانتهاُّيفُّالتشريع ُّاإلسالميُّ،مصطفىُّالسباعيُّ،دارُّالسالمُّ،القاهرةُّ،ط8422ُّ،3هـ2004ُّ/مُّ،صُُّّ .201ُّ،201
عنُّموسوعةُّبيانُّاإلسالم ُّ،الردُّعلىُّاالفتاءاتُّ والشبهاتُّ،القسمُّالثالثُّ:السنةُّالنب ويةُّ،اجمللدُّالثالث ُّجُّ 2-4-5الشبهةُّالتاسعةُّ .
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ألحاديث( )2
يدعيُّبعضُّاملغرضنيُّأنُّأمراء ُّبينُّأميةُّوضعواُّأحاديثُّسياسية ُّودينيةُّتقويُّوجودهمُّيفُّاحلكمُّ ،فقدُّزادوا ُّد رجةُّيف ُّاملنربُّ،
وخطبواُّ اجلمعةُّقع ُّوداُّ،ووضعُّرجاءُّبنُّحيوةُّهل مُّحديثاُّيثبتُّأنُّالنيبُّواخللفاءُّكانواُّخيطبونُّجلوساُّ ،مثُّإنُّاخللفاءُّاألموينيُّجعلواُّخطبةُّ
العيدُّمقدمةُّعلىُّالصالة ُّعلىُّخالفُّسنةُّالنيب ُّيفُّذلكُّ .كماُّاستغل ُّعبدُّامللكُّبن ُّمروانُّاإلمامُّالزهريُّيف ُّوضعُّأحاديثُّكثريةُّ،
فوضعُّلهُّحديثُّ«الُّتشدُّالرحال ُّ»...ليجعلُّالناسُّحيجونُّإىلُّقب ةُّالصخرةُّاليتُّبناهاُّبدالُّمنُّالكعبةُّ ،وملُّيأبُّالزهريُّلقربه ُّمنُّ
البيتُّاألموي ُّ ،واعتفُّبوضعهُّاحلديثُّهلمُّفقال"ُّ:إنُّهؤالءُّاألمراءُّأكرهوناُّعلىُّكتابةُّأحاديث"ُّ،بلُّإنهُّكانُّمربياُّألبنائهم ُّفأجازُّ
هؤالءُّاألبناءُّبأحاديثُّكتبوهاُّ .
نقدّعامُّ :إنُّزيادةُّاألموينيُّدرجةُّيفُّاملنربُّ ،وتقدميهمُّخطبةُّالعيدُّعلىُّالصالةُّ ،وخطبتهمُّاجلمعةُّجلوسا ُّال ُّيعدُّذلكُّدليالُّ
علىُّوضعهمُّلألحاديث؛ُّألهنمُّملُّيستدلواُّبأحاديثُّتؤيدُّفعلهمُّ،وإمناُّاعتفواُّب أنُّذلكُّخمالفُّللسنةُّولكنهُّلضرورةُّ ُّ ،وإنُّصلةُّالزهريُّ
باألموينيُّصلةُّالناصحُّللخليفةُّأوُّاألمريُّ،وهذاُّماُّيربرُّوجودهُّيفُّحاشيته مُّ،أماُّحديثُّ«الُّتشدُّالرحال»ُّفقدُّروتهُُّّكلُّكتبُّالسنةُّ
منُّطريق ُّالزهريُّوغريهُّ ،فهو ُّيفُّأعلى ُّدرجاتُّالتواترُّ ،أما ُّقوله"ُّ:أكرهونا ُّعلىُّكتابةُّأحاديث"ُّ ،ففيه ُّحتريفُّمتعمدُّ ،والصواب ُّأنهُّ
يقصدُّتدوينُّاألحاديثُّالُّوضعهاُّعلى ُّالنيبُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّ .
أوالّ :إلاّكانّاألمويون ّقد ّزاد ّواّدرجة ّفيّالمنبرّ ،وقدمواّخطبة ّالعيد ّعلىّالصالةّ ،وكانواّيخطبون ّالجمعة ّجلوساّ،
فإنهمّلمّيضعواّأحاديث ّتؤيدّماّفعلوهّ :
درجات ّالمنبر ُّ :وذكرُّابنُّسعد ُّأنُّاملنربُّكانُّسنةُّسبعُّ،وأن ُّابنُّالنجارُّجزمُّأنهُّكانُّسنةُّمثانُّ،كماُّذكرُّآراء ُّيفُّأنهُّكانُّ
درجتنيُّأوُّثالثُّ،جيلسُّالرسولُّعلىُّ الثالثةُّويضعُّرجلهُّعلىُّالثانيةُّ،فلماُّويلُّأبوُّبكرُّكانُّجيلسُّعلىُّالثانيةُّويضعُّرجلهُّعلىُّالدرجةُّ
السفلىُّ،وجاءُّعمرُّفجلسُّعلىُّاألوىلُّ ،ووضعُّرجلهُّعلىُّاألرضُّ،وملا ُّجاءُّعثمانُّفعلُّذلكُّست ُّسنواتُّمثُّعالُّإىلُّموضع ُّالنيبُّ
فلماُّويلُّمعاويةُّجعلُّللمنربُّستُّدرجاتُّزيادةُّعلىُّالثالثة(  ُّ ،)2وملاُّقدمُّاملهديُّاخلليفةُّالعباسيُّإىلُّاملدينةُّاستشارُّاإلمامُّمالكاُّأنُّ
يعيدهُّإىلُّماُّكانُّعليهُّأيامُّالرسولُّفلمُّيوافقُّ،وكانُّذلكُّسنةُّ840هـُّ.واحتقُّاملسجدُّسنةُّ454هـُّواشتكتُّمصرُّيفُّتعمريهُّ.ويفُّ
عهدُّامللكُّالظاهرُّبيربسُّالبندقداريُّكملتُّعمارةُّاملسجدُّ،ومنُّبعدهُّالناصرُّقال وونُّ،وأرسلُّالظاهرُّمنرباُّعددُّدرجاتهُّتسع( ُُّّ)3كماُّ
أرسلُّمنُّبعدهُّمنابرُّأخرى( ُّ .)4
كماُّبىنُّأهلُّاملدينةُّمنربا ُّمنُّاآلجرُّوالنورةُّبسببُّحريق ُّباملسجدُّحىتُّسنةُّ411هـُّفبىن ُّاألشرفُّقايتبايُّمنرباُّمن ُّالرخامُّ،
وتواىلُّالتغيريُّعلى ُّ مدىُّاألزمانُّ،وملُّيعدُّللمنربُّالنبويُّذيُّالدرجاتُّالثالثُّأثرُّ،واستمرُّالناسُّخيطبونُّعلىُّاملنابرُّاجل ديدةُّ،وملُّينكرُّ
عليهمُّأحد ُّ،إنُّأصلُّاختاذُّاملنربُّكانُّلظهورُّاخلطيبُّأمامُّالناسُّ،وكلماُّارتفعُّأمكنُّأنُّيسمعُّصوتهُّبوضوحُّ،وظهرتُّيفُّمصرُّوغريهاُّ
منابرُّعاليةُّيفُّمساجدُّواسعةُّجيت معُّفيهاُّاآلالفُّالذينُّالُّيكادُّالبعيدُّمنهمُّعن ُّاملنربُّيسمعُّمنُّيتحدثُّ،وكانُّخيطبُّعليهاُّكبارُّ
الشيوخُّوالعلماءُّ،ومنربُّمسجدُّاألزهرُّنفسهُّلهُّدرجاتُّكثريةُّ،وماُّمسعناُّمثلُّالصيحةُّيفُّالسنواتُّاألخريةُّاليتُّترميُّاملنابرُّالعاليةُّبأهناُّ
بدعةُّ،وبالتايلُّضاللةُّ،معُّأنهُّملُّيردُّهنيُّع نهاُّ،وليستُّمنُّالعباداتُّاليتُّيتقربُّهباُّإىلُّاهلل(  ُّ،)5وإذاُّكانُّرفعُّاملنابرُّإلبالغُّالصوتُّ
- 1السنةُّومكانتهاُّيفُّالتشريع ُّاإلسالميُّ،دُّ.مصطفىُّالسباعيُّ،دارُّالسالمُّ،القاهرةُّ،ط8422ُّ،3هـ 2004ُّ/مُّ.قصةُّاهلجومُّعلىُّالسنةُّ،دُّ.عليُّأمحدُّالسالوسُّ،دارُّ
السالمُّ،القاهرةُّ،ط8401ُّ، 8هـ 8112ُّ/مُّ.حجيةُّالسنةُّوردُّالشبهاتُّاليتُّأثريتُّحوهلاُّ،اجلامعةُّالد وليةُّبأمريكا ُّالالتينيةُّ،دُّ.تُّ .
- 2ذكرُّابنُّحجر ُّأنُّاملنربُّملُّيزل ُّع لىُّحالهُّثالثُّدرجات ُّحىتُّزادهُّمروا نُّيفُّخالفةُّمعا ويةُّستُّدرجات ُّمنُّأسفلهُّ.انظرُّ :فتحُّالباري ُّبشرح ُّصحيحُّالبخاريُّ ،ابنُّحجرُّ
العسقالنُّ،حتقيقُّ:حمبُّالدينُّاخلطيب ُّوآخرينُّ،دارُّالريانُّللتاثُّ،القاهرةُّ،ط8402ُّ، 8هـ8112ُّ/م ُّ .)443ُّ/2(ُّ،
 - 3فتحُّالباري ُّبشرحُّصحيحُّالبخاريُّ ،ابنُّحجر ُّال عسقالنُّ،حتقيقُّ:حمبُّالدينُّاخلطيبُّوآخرينُّ،دارُّالريانُّللتاثُّ،القاهرةُّ،ط8402ُّ، 8هـ8112ُّ/م ُّ .)443ُّ/2(ُّ،
- 4انظرُّ:شرحُّالزرقانُّعلىُّامل واهبُّال لدنيةُّ،حممدُّالزرقانُّ .) 328ُّ/ 8(ُّ،
- 5املنربُّالنبويُّ،عطيةُّصقرُّ،م وقعُّموسوعةُّالفتاوىُّ،مايوُّ8123مُّ .
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هوُّالوسيلة ُّالوحيدةُّيف ُّاملاضي ُّفإنُّمكربات ُّالصوتُّأغنت ُّعن ُّذلكُّ،وليس ُّأثرُّاملنرب ُّيف ُّالسامعنيُّ،ويف ُّتبليغُّالدعوة ُّمرتبطا ُّبعددُّ
درجاتهُّبقدرُّارتباطهُّبصحةُّاملعلوماتُّواحلكمةُّيفُّإيصاهلا ُّللسامعنيُّ .
ُّ
يقولُّدُّ .السباعي"ُّ:وها ُّهمُّامللوك ُّوالرؤساءُّجيددون ُّاملساجدُّويزيدون ُّفيهاُّوينقصونُّ ،ويتخذونُّمن ُّاحليطةُّألنفسهم ُّعندُّ
الذهابُّإىلُّالصالةُّماُّيدفعُّعنهمُّخطراُّمتومهاُّأوُّمتوقعاُّ،فلماذاُّالُّيعتربُّعملُّهؤالءُّتزيداُّيفُّالدينُّ،واحنرافاُّعنه؟!ُّإنُّاملنربُّغريُّ ُّعلىُّ
عهدُّالرسولُّيفُّحياتهُّ،فبعدُّأنُّكانُّرسولُّاهللُّ يقفُّجبانبُّجذعُّالنخلُّ،اختذُّمنرباُّمنُّثالثُّدرجاتُّ،حيثُّتزايدُّالناسُّيفُّاملسجدُّ،
واحتاجُّاألمرُّإىلُّمكانُّعالُّليسمعُّالبعيدُّكماُّيسمعُّالقريبُّ،فماُّالذيُّمينعُّمنُّزيادةُّالدرجاتُّعلىُّهذاُّإذاُّاتسعُّاملسجدُّأكثرُّمنُّ
ذلك؟ُّوزادُّالناسُّفيهُّعماُّكانواُّعليهُّيفُّحياةُّالرسولُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم؟ُّالُّشيءُّمينعُّمنُّهذاُّالُّديناُّوالُّشرعاُّوالُّتقىُّوالُّورعاُّ،
هذاُّهوُّماُّفعله ُّمعاويةُّحنيُّزاد ُّدرجاتُّاملنرب"( ُّ )8وعليه ُّفالُّغروُّأن ُّيزيدُّمعاويةُّدرجة ُّيفُّدرجاتُّاملنرب ُّالنبويُّ ،وقدُُّّكانُّكثري ُّمنُّ
الصحابةُّشهودُّهذاُّالفعلُّ ،وملُّينكرُّعليهُّأحدهمُّ ،وهمُّمنُّهم ُّيف ُّتقواهمُّوورعهمُّوجرأمهمُّيفُّاحلقُّ،مثُّليستُّمثةُّعالقةُّبني ُّزيادةُّ
معاويةُّدرجةُّيفُّاملنربُّوبنيُّالوضعُّيفُّاحلديثُّالنبويُّ،فكيفُّيتخذُّزيادتهُّهذهُّدليالُّعلىُّامهامهُّبالوضع؟ُّهلُّاستدلُّمعاويةُّحبديثُّ
وضعهُّيؤيدهُّفيماُّفعله؟ُّملُّيثبتُّأنهُّفعلُّذلكُّأوُّاستدلُّحبديثُّ،أوُّأباحُّالكذبُّعلىُّرسولُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّ .
ُّ
ّّّّّّالجلوسّفيّالخطبةّالثانية ّ:أماُّاجللوسُّيفُّاخلطبةُّالثانيةُّيفُّاجلمعةُّفهوُّتغيريُّيفُّشكلُّالعبادةُّحقاُّ،ولكنُّفعلهُّمعاويةُّمنُّغريُّ
تعمدُّ،بلُّاضطرُّلهُّحنيُّكثرُّشحمهُّوحل مهُّ،فلمُّيعدُّيستطيعُّالوقوفُّكثرياُّ،قالُّالشعيب"ُّ:أولُّمنُّخطبُّجالساُّمعاويةُّرضيُّاهللُّ
عنهُّ،وذلكُّحنيُّكربُّوكثرُّشحمهُّوعظمُّبطنه"( ُّ، )2وقدُّلقيُّمنُّإنكارُّالعلماءُّيومئذُّماُّيثبتُّأنُّعلماءناُّملُّيكونواُّجياملونُّيفُّحقُّ
أوُّيتسا هلون ُّيفُّإنكارُّمنكرُّيعتقدونهُّ،ومعُّذلكُّملُّحيتجُّمعاويةُّحبديثُّ،وملُّيدعُّيفُّذلكُّسنةُّعنُّرسولُّاهللُّ ُّ.
ُّحيوة ُّروى ُّهلمُّأن ُّرسول ُّاهلل ُّواخللفاءُّكانوا ُّخيطبونُّ
ّ ّّ ّّ ّ ّبراءةّرجاء ّبنّحيوة ّمن ّوضعّاألحاديثّ :وأماُّادعاُّؤهم ُّأنُّرجاء ُّبن ُّ
جلوساُّ،فهذاُّكذبُّعلىُّرجاءُّ،وافتاءُّعلىُّإمامُّثقةُّمنُّأئمةُّاملسلمنيُّ،ويستحيل ُّأن ُّيقولُّرجاءُّهذاُّيفُّعصرُّالُّيزالُّفيهُّكثريُّمنُّ
الصحابةُّيدافعونُّعنُّسنةُّالرسولُّدفاعُّاملستميتُّ،وملُّجندُّلنسبةُّهذاُّاحلديثُّإىلُّرجاءُّأثراُّيفُّأيُّكتابُّمنُّكتبُّالسنةُّاملعتمدةُّ،
ورجاءُّبنُّحيوة ُّكانُّعندُّأئمةُّاحلديثُّثقةُّحافظُّ،قالُّالذهيب"ُّ:قالُّابنُّسعد ُّ:كانُّرجالُّفاضالُّثقةُّكثريُّالعلمُّ،وقالُّابنُّعونُّ:ملُّ
ُّ
أرُّمثلُّرجاءُّبالشامُّ ،والُّمثل ُّابنُّسريين ُّبالعراقُّ،وال ُّمثلُّالقاسم ُّباحلجازُّ،قالُّالذهيب ُّ:هو ُّالذيُّأشارُّعلىُّسليمان ُّباستخالفُّ
عمرُّبنُّعبدُّالعزيز"( ُّ )3وإذاُّكانُّجابرُّبنُّمسرةُّقال«ُّ:إنُّرسولُّاهللُُّّكانُّخيطبُّقائماُّ،مثُّجيلسُّ،مث ُّيقومُّفيخطبُّقائماُّ،فمنُّنبأكُّ
أنهُّكانُّخيطبُّجالساُّفقدُّكذب ُّ )4 (»...فليسُّفيهُّردُّعلىُّحديثُّوضعُّبالفعلُّبلُّحيتملُّأنُّيكونُّرداُّملاُّقدُّيطرأُّيفُّأذهاهنمُّمنُّ
جوازُّذلكُّ،فقطعُّهلمُّبأنهُّخمالفُّلسنةُّرسولُّاهللُّقطعا( ُّ .)5
ّّ ّّّ ّتقديمّخطبةّالعيدّعلىّالصالة ّ :وأماُّتقدميُّاخلطبةُّعلىُّالصالةُّيفُّالعيدُّ،فإنُّالذيُّفعلُّذلكُّهوُّمروانُّبنُّاحلكمُّ،واعتذرُّ
عنُّذلكُّبأنهُّفعلُّذلكُّمضطرا؛ُّألنُّالناسُّملُّيعودواُّيستمعونُّإىلُّخطبهمُّبعدُّانتهاءُّالصالةُّ،وملُّيردُّأنهُّاحتجُّلذلكُّحبديثُّ،أوُّ
أنهُّدفعُّبعضُّأتباعهُّإىلُّوضعُّحديثُّيؤيدُّذلكُّ،ومعُّهذاُّفقدُّ أنكرُّعليهُّالصحابةُّوالتابعونُّذلكُّ،أخرجُّالبخاريُّيف ُّصحيحهُّعنُّ
أيبُّسعيدُّاخلدري ُّ« أنهُّأنكرُّعلىُّمروانُّوايلُّاملدينةُّمنُّقبلُّمعاويةُّتقدميُّاخلطبةُّعلىُّصالةُّالعيدُّ،فقالُّأبوُّسعيد"ُّ:فقلتُّلهُّ:غريمتُّ
واهللُّ،فقالُّ:أباُّسعيد ُّقدُّذهبُّما ُّتعلمُّ،فقلتُّ:ماُّأعلم ُُّّواهللُّخريُّمما ُّالُّأعلمُّ،فقالُّ:إن ُّالناسُّملُّيكونوا ُّجيلسونُّلناُّبعد ُّالصالةُّ
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السنةُّومكانتهاُّيفُّالتشريع ُّ اإلسالميُّ،دُّ.مصطفىُّالسباعيُّ،دارُّالسالمُّ،القاهرةُّ،ط8422ُّ،3هـ2004ُّ/مُّ،صُّ .282ائلُّ،بابُّ:أولُّماُّفعلُّومنُّفعلهُّ،) 242ُّ/2(ُّ،رقمُّ(ُّ .)35235
ُّ
أخرجهُّابنُّأيبُّشيبة ُّيفُّمصنفهُّ،كتابُّ:األ وتذكرةُّاحلفاظُّ،الذهيبُّ ،دارُّالكتب ُّالعلميةُّ،بريوتُّ،دُّ.ت ُّ .)881ُّ/8(ُّ، صحيحُّمسلمُّ(بشرحُّ النووي)ُّ،كتابُّ:اجلمعةُّ،بابُّ:ذكرُّاخلطبتنيُّقبلُّالصالةُّوماُّفيهماُّمنُّاجللسةُّ،) 8444ُّ/4(ُّ،رقمُّ(ُّ .) 8143 -السنةُّومكانتهاُّيفُّالتشريع ُّاإلسالميُّ،دُّ.مصطفىُّالسباعيُّ،دارُّالسالمُّ،القاهرةُّ ،ط8422ُّ،3هـ2004ُّ/مُّ،صُّ 283بتصرفُّ .
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فجعلتهاُّقبل ُّالصالة»( ُّ )8هذا ُّهو ُّما ُّحدثُّمن ُّأمر ُّتقدمي ُّمروان ُّخطبة ُّالعيدُّعلى ُّالصالة ُّ ،فأين ُّاستدالل ُّمروان ُّباحلديث؟ ُّوأينُّ
استداللُّمعاويةُّعلىُّاخلطبةُّجالساُّوزيادةُّدرجاتُّاملنربُّباحلديث( )2؟ُّ ومنُّهناُّيتبنيُّلناُّأنُّهذهُّاحلوادثُّاليتُّاستدلُّهباُّهؤالءُّاملدعونُّ
ملُّتكنُّسببا ُّيفُّوضعُّأحاديث ُّتؤيدها ُّ ،مماُّيثبتُّأنُّاألموينيُّملُّيكونواُّوراءُّوضعُّهذهُّاألحاديثُّكماُّزعمواُّ .

ّّّّّّّ ثالثاّ .إنّصلةّالزهريّباألمويينّصلةّالناصحّاألمينّ للخليفةّواألميرّ :
ُُُُُُُّّّّّّّيزعم ُّهؤالء ُّ املشككون ُّأن ُّصلة ُّابن ُّشهاب ُّالزهري ُّباألمويني ُّهي ُّاليت ُّمكنت ُّهلم ُّأن ُّيستغلوه ُّيف ُّوضع ُّاألحاديث ُّاملوافقةُّ
ُّوقدمياُّ
ُّ
ألهوائهمُّ.والُّندريُّكيفُّتكونُّالصلةُّبنيُّرجلُّكالزهريُّصادقُّثبتُّحجةُّ،وبنيُّخلفاءُّبينُّأميةُّعالمةُّعلىُّاستغالهلمُّله،
كانُّالعلماءُّيتصلونُّباخللفاءُّوامللوكُّ،دونُّأنُّميسُّهذاُّأما نتهمُّيفُّشيءُّ،وعاملُّمثلُّالزهريُّ،إذاُّاتصلُّهبؤالءُّاخللفاءُّأوُّاتصلوا ُّبهُّ،
الُّسبيلُّلهُّإىلُّأنُّيؤثرُّذلكُّيفُّدينهُّوأمانتهُّوورعهُّ،واملستفيدُّمنهمُّعلىُّكلُّحالُّهمُّاملسلمونُّالذينُّيغدوُّشيخهمُّويروحُّمنُّحلقاتُّ
العلمُّإىلُّجمالسُّالعلما ءُّيرويُّحديثاُّ،أوُّيبثُّفكرةُّ،أوُّيبنيُّحكماُّ،أوُّيؤدبُّهلمُّولداُّ،أوُّيذكرهمُّمباُّلألمةُّعليهمُّمنُّحقوقُّ،وماُّ
هللُّعليهمُّمنُّواجباتُّ .
ُُُُُُّّّّّّ جاءُّيفُّالعقدُّالفريد"ُّ:دخلُّالزهريُّعلىُّالوليدُّبنُّعبدُّامللكُّفقالُّلهُّ:ماُّحديثُّحيدثناُّبهُّأهلُّالشام؟ُّقالُّ:وماُّهوُّيا ُّأمريُّ
املؤمنني؟ُّقالُّ:حي دثونناُّأنُّاهللُّإذاُّاستعىُّعبدا ُّرعيتهُّكتب ُّلهُّاحلسناتُّ ،وملُّيكتبُّلهُّالسيئاتُّ.قالُّالزهريُّ:باطلُّياُّأمريُّ املؤمنني ُّأنيبُّ
خليفةُّأكرمُّعندُّاهللُّأمُّخليفةُّغريُّنيب؟ُّقالُّ:بلُّنيبُّخليفةُّ،قالُّ:فإنُّاهللُّعزُّوجلُّيقولُّلنبيهُّداودُّعليهُّالسالم{ُّ :ياُّداوودُّإناُّجعلناكُّ
خليفةُّيفُّاألرض ُّ فاحكمُّبنيُّالناسُّباحلقُّوالُّتتبعُّاهلوىُّفيضلكُّعنُّسبيلُّاهللُّإنُّالذينُّيضلونُّعنُّسبيلُّاهللُّهلمُّعذابُّشديدُّمباُّ
فهذاُّوعيدُّياُّأمريُّاملؤمننيُّلنيبُّخليفة ُّ،فماُّظنكُّخبليفةُّغريُّنيب؟ُّقالُّالوليدُّ:إنُّالناسُّليغوونناُّعنُّ
ُّ
نسواُّيومُّاحلساب} ُّ[صُّ ،]24:
ديننا"( ُّ،)3فانظرُّإىلُّمدىُّماُّتنتج هُّهذهُّالصلةُّمنُّفائدةُّلألمةُّبنيُّرجلُّكالزهريُّوبنيُّخليفةُّكالوليد؟ُّمثُّانظرُّهلُّترىُّموقفُّالزهريُّ
موقفُّعاملُّخيضعُّلتأثريُّالبيتُّاملالكُّوالُّخيرجُّعنُّهواهمُّ،ويستجيبُّإىلُّرغبامهمُّيفُّوضعُّاألحاديثُّعلىُّرسولُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّ
وسلم؟ُّأم ُّهو ُّموقف ُّالعاملُّالناصح؟ ُّينصح ُّلدين ُّاهلل ُُّّواملسلمنيُّويذب ُّعن ُّسنة ُّرسول ُّاهللُّأكاذيب ُّالوضاعني؟ ُّويدفع ُّعن ُّخليفةُّ
املسلمنيُّوقوعهُّحتتُّتأثريُّالرواةُّالكذابنيُّ،فالُّيستمرُّيفُّظلمُّوالُّيتمادىُّيفُّباطلُّ .
ُُُُُُُّّّّّّّ يروىُّأنُّهشام ُّبنُّعبد ُّامللكُّسأل ُّسليمانُّبن ُّيسارُّعن ُّتفسريُّقوله ُّعزُّوجل {ُّ :والذي ُّتوىلُّكربهُّمنهم ُّلهُّعذاب ُّعظيم}ُّ
[ النور ُّ،]88:فقالُّهشام"ُّ:منُّالذيُّتوىلُّكربهُّفيه؟ُّقالُّسليمانُّ:هوُّعبدُّاهللُّبنُّأيبُّبنُّسلولُّ،فقالُّهشامُّ:كذبتُّ.إمناُّهوُّعليُّ
بنُّأيبُّطالب ُّـُّويظهرُّأنُّهشاماُّملُّيكنُّجاداُّفيماُّيقولُّ،ولكنهُّيريدُّأنُّخيتربُّشدمهمُّيفُّاحلق ُّفقالُّسليمانُّبنُّيسارُّ:أمريُّاملؤمننيُّ
أعلمُّمباُّيقولُّ،مثُّوصلُّا بنُّشهابُّ،فقالُّلهُّهشامُّ:منُّالذيُّتوىلُّكربهُّمنهم؟ُّفقالُّالزهريُّ:هوُّعبدُّاهللُّبنُّأيبُّبنُّسلولُّ،فقالُّلهُّ
هشامُّ :كذبتُّ ،إمناُّهوُّعليُّبنُّأيبُّطالبُّ،قالُّالزهريُّوقدُّامتألُّغضباُّ:أناُّأكذب؟ُّالُّأباُّلك!ُّفو ُّ اهللُّ،لوُّنادانُّمنادُّمنُّالسماءُّ
ُّوسعيدُّوعبيدُّاهللُّوعلقمةُّعنُّعائشة ُّأنُّالذيُّتوىلُّكربهُّمنهمُّهوُّعبدُّاهللُّبنُّأيب"( ُّ )4
أنُّاهللُّأحلُّالكذبُّماُّكذبتُّ...حدثينُّعروة ُّ
ُُُُُُُّّّّّّّذلكُّماُّأثبتهُّابنُّعساكرُّيفُّتارخيهُّمنذُّمثانية ُّقرونُّنقالُّعنُّالشافعي( ُّ، )5وهوُّإمامُّمنُّأئمةُّالصدقُّواحلقُّمنُّقبلُّأنُّيظهرُّ
إىلُّعا ملُّالوجودُّمنُّيرميُّالزهريُّبالكذبُّويتهمهُّيفُّدينهُّالتصالهُّباخللفاء! ُّأ الُّترىُّيفُّهذهُّاحلادثةُّماُّيدلكُّعلىُّمبل غُّأمانةُّالزهريُّ،
ُّوهيُّ
وعلىُّأنُّالصلة ُّبينهُّوبنيُّاخللفاءُّكانت ُّأدىنُّوأضعفُّمن ُّأنُّتتصل ُّإىلُّدينهُّوأمانته؟ ُّرجلُّيقول ُّخلليفةُّاملسلمنيُّ:ال ُّأباُّلك! ُّ
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 صحيحُّالبخاري ُّ(بشرحُّفتحُّالباري)ُّ،كتابُّ:العيدينُّ،ب ابُّ:اخلروجُّإىلُّاملصلىُّبغريُّمنربُّ،) 520ُّ/ 2(ُّ،رقمُّ(ُّ .)154 السنةُّومكانتهاُّيفُّالتشريع ُّاإلسالميُّ،دُّ.مصطفىُّالسباعيُّ،دارُّالسالمُّ،القاهرةُّ ،ط8422ُّ،3هـ2004ُّ/مُّ،صُّ 285بتصرفُّ .العقدُّالفريدُّ،ابنُّعبدُّربهُّ ،دارُّاالستقامةُّ،القاهرة8140ُّ،م ُّ .)40ُّ/ 8(ُّ،فتحُّالباري ُّبشرحُّصحيح ُّ البخاريُّ ،ابنُّحجر ُّالعسقالنُّ،حتقيقُّ:حمبُّالدينُّاخلطيبُّوآخرينُّ،دارُّالريانُّللتاثُّ،القاهرةُّ،ط8402ُّ، 8هـ8112ُّ/م ُّ .)502ُّ/2(ُّ،-تاريخ ُّدمشقُّ،ابنُّعساكرُّ ،حتقيقُّ:عليُّشرييُّ،دارُّالفكرُّ،بريوتُّ،ط8481ُّ،8هـ8111ُّ/مُّ .) 328ُّ/ 55(ُّ،
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كلمةُّالُّيقوهلاُّرجلُّ عاديُّآلخرُّمثلهُّحيتمهُّدليلُّعلىُّأنُّصلتهُّباخلليفةُّليستُّصلةُّضعيفُّبقويُّ،والُّخمدوعُّخبادعُّ،بلُّصلةُّواثقُّ
بدينهُّ،معتز ُّبعلمهُّيغضب ُّإنُّكذبُّ،ويثور ُّإذاُّحرفت ُّحقيقة ُّمنُّحقائق ُّالتاريخُّاملتصل ُّبصحابة ُّرسولُّاهلل ُّصلىُّاهلل ُّعليه ُّوسلمُّ،
ورجلُّيزأرُّيفُّوجهُّاخلليفةُّزئريُّاألسد؛ ُّألنهُّكذبه ُّ يفُّتفسريُّآيةُّمنُّكتابُّاهللُّخالفُّماُّيعلمُّأهلُّالعلمُّمنُّقبلهُّ،هلُّمنُّاملعقول ُّأنُّ
يستخذي ُّ ألقوالُّاخلليفةُّ،فيضعُّلهُّأحاديثُّعنُّرسولُّاهللُّالُّأصلُّهلا!ُّأالُّترىُّإىلُّقولُّالزهري"ُّ:أناُّأكذبُّ،الُّأباُّلك!ُّفوُّ اهللُّ،لوُّ
نادانُّمنادُّمنُّالسماءُّأنُّاهللُّأحلُّالكذبُّماُّكذبت"ُّ،إنُّالزهريُُّّكانُّمنُّذلكُّالطرازُّاملمتازُّيفُّتاريخُّاإلنسانيةُّالذينُّرباهمُّحممدُّ
وأخرجهم ُّللدنياُّآياتُّباهراتُّيفُّصدقُّاللهجةُّ،ومسوُّالنفسُّ،والتفعُّعنُّالكذبُّأبداُّ .
اءُّاألمويني؟ُّأهوُّيبتغيُّاملال؟ُّلقدُّاعتفُّمعناُّهؤالءُّبأنُّالزهريُّملُّيكنُّمنُّطرازُّأولئكُّ
ُّ
ُُُُُُّّّّّّ مثُّماذاُّيبتغيُّالزهريُّمنُّمسايرتهُّألهو
الرجالُّالذينُّيستعبدهم ُّاملال؛ُّإذُّنقل ُّلناُّعنُّعمرو ُّبنُّدينار ُّقولهُّيفُّالزهري"ُّ :ماُّرأيتُّالدينار ُّوالدرهمُّعندُّأحد ُّأهونُّمنه ُّعندُّ
الزهريُّ،كأهنماُّمبنزلةُّالبعر"(  ُّ )8أمُّهوُّيبتغيُّاجلاه؟ُّإنُّاملغرضنيُّيعتفونُّمعناُّبأنُّالزهريُّكانُّذائعُّالصيتُّعندُّاألمةُّاإلسالميةُّ،فأيُّ
ج اهُّيطلبُّبعدُّهذا؟ُّوإذاُّملُّيكنُّالزهريُّطالبُّجاهُّوالُّمالُّ،وهوُّيفُّدينهُّوجرأتهُّماُّرأيتُّ،فهلُّيبلغُّبهُّاحلمقُّوالغباوةُّأنُّيبيعُّدينهُّ
لألموينيُّ،وخيسرُّمسعتهُّبنيُّاملسلمنيُّبوضعُّأحاديثُّعنُّرسولُّاهللُّهلمُّوهوُّالُّيطمعُّيفُّجاهُّوالُّمالُّوالُّمنصب؟ُّمثُّإهنمُّيصورونُّ
لناُّعصرُّبينُّأميةُّع صرُّظلمُّوجورُّ،وأنُّاألتقياءُّمنُّعلماءُّاملدينةُّكانواُّحياربوهنمُّويزورونُّ(يبتعدون)ُّعنهمُّ،وحننُّنعلمُّأنُّالزهريُّنشأُّ
باملدينةُّوأخذُّعنُّشيوخهاُّ،جلسُّإىلُّسعيدُّبنُّاملسيبُّحىتُّماتُّسعيدُّ،وأخذُّعنُّمالكُّيفُّكلُّمرةُّيأيتُّهباُّإىلُّاملدينةُّ ،وظلُّيتددُّ
الشامُّكماُّقالُّالزهري ُّ مخساُّوثالثنيُّسنةُّ،فلماذاُّملُّيبغضهُّعلماؤها؟ُّملاذاُّملُّيكذبوهُّلوُّصح ُّأنهُّكذب ُّلألمويني؟ُّملاذاُّملُّ
ُّ
بنيُّاملدينةُّو
يتربأُّمنهُّشيخهُّسعيدُّوهوُّالذيُّالُّيبايلُّبعبدُّامللكُّيفُّسطوتهُّوجربوته؟ُّماُّالذيُّدعاهمُّإىلُّالسكوتُّعنه؟ُّأهوُّاخلوف؟ُّملُّيكونواُّ
يعرفونُّخوفاُّيفُّنقدُّالرجالُّ،منُّاخلليفةُّإىلُّأق لُّرجلُّيفُّاجملتمعُّ،وهبُّأهنمُّخافوهُّ،فلماذاُّملُّينتقدهُّالعلماءُّيف ُّدولةبينُّالعباس؟ُّملاذاُّ
ملُّيهامجه ُّأنصارُّبين ُّالعباسُّ،كما ُّهامجواُّخلفاء ُّبينُّأمية ُّوأمراءهم ُّوأعواهنم؟ُّملاذا ُّسكت ُّعنهُّعلماء ُّاجلرح ُّوالتعديلُّ:مثل ُّأمحد ُّبنُّ
اُّالُّخيافونُّيفُّاهللُّلومةُّالئم؟ُّفكيفُّإذاُّكانُّالنقدُّلرجلُّمنُّ
ُّ
حنبلُّوحيىيُّبنُّمعنيُّوالبخاريُّومسلمُّوابنُّأيبُّحامتُّوأض راهبمُّممنُّكانو
أكربُّرجالُّالدولةُّاألمويةُّوأعظمهمُّشهرة؟ُّأليسُّيفُّسكوت ُّعلماءُّأهلُّاملدينةُّوشيوخهمُّ،ويفُّمقدمتهم ُّشيخهُّسعيدُّ،مثُّيف ُّأخذهمُّ
عنهُّوأخذُّالعلماءُّعن هُّمنُّكلُّفجُّ،ويف ُّتوثيقُّعلماءُّاجلرحُّوالتعديلُّله ُّيفُّالعصرُّالعباسي ُّرغماُّعن ُّصلتهُّباخللفاءُّاألمويني ُُّّ -أكربُّ
دليلُّعلىُّأنُّالرجلُّكانُّفوقُّمتناولُّالشبهُّ،وأرفعُّمنُّأنُّتعلقُّبهُّألسنةُّالسوءُّ،وأكرمُّمنُّأنُّيوصفُّبكذبُّ،أوُّوضعُّ،أوُّمماألةُّ
ألهلُّالظلمُّوالباطل؟ ُّ هذهُّهيُّمكانةُّالزهريُّوطبيعةُّصلتهُّبأمراءُّبينُّأميةُّ،واآلنُّنشرعُّيفُّتفنيدُّأدلتهمُّالواهيةُّاليتُّاستدلواُّهباُّعلىُّ
وضعُّالزهريُّلألحاديث ُّتلبيةُّلرغبةُّاألموينيُّ :
ُُُُُُُُّّّّّّّّّ ّّ .2قبة ّالصخرةّوحديثّ"الّتشد ّالرحال" ُّ :يزعمُّهؤالء ُّأنُّعبدُّامللكُّبن ُّمروانُّبىنُّقبةُّالصخرة ُّليحولُّبنيُّأهل ُّالشامُّ
والعراقُّوبنيُّاحلجُّإىلُّالكعبة ُّوذلكُّأثناءُّجلوءُّعبدُّاهللُّبنُّ الزبريُّإىلُّالكعبةُّواعتصامهُّهباُّوأنهُّأرادُّأنُّيلبسُّعملهُّثوباُّدينياُّ،فوضعُّلهُّ
صديقهُّالزهريُّحديث«ُّ:الُّتشدُّالرحالُّإالُّ إىلُّثالثةُّمساجدُّ:املسجدُّاحلرامُّ ،ومسجديُّهذاُّ،واملسجدُّاألقصى»( ُّ )2فهذاُّلعمريُّ
عجبُّمنُّأعاجيب ُّاالفتاءُّوالتحريفُّوالتالعبُّحبقائقُّالتاريخُّ .
إنُّاملؤرخنيُّالثقاتُّملُّخيتلفوا ُّعلى ُّأنُّالذيُّبناُّالقبة(قبةُّالصخرة)هوُّالوليدُّبنُّعبدُّامللكُّ،وهكذاُّذكرُّابنُّعساكرُّوالطربيُّ
احدةُّتنسبُّبناءهاُّإىلُّعبدُّامللكُّ،والُّشكُّأنُّبناءهاُّكماُّ
ُّ
وابنُّاألثريُّوابنُّخلدونُّ،وابنُّكثريُّوغريهمُّ،وملُّجندهمُّذكرواُّولوُّروايةُّو
يزعمُّهؤالء ُّ لتكونُّمثابةُّالكعبةُّحيجُّالناسُّإ ليهاُّبدالُّمن ُّالكعبةُّ،حادثُّمنُّأكربُّاحلوادثُّوأمههاُّيفُّتاريخُّاإلسالمُّواملسلمنيُّ ،فالُّ
يعقلُّأنُّميرُّعليهُّهؤالءُّاملؤرخونُّمرُّالكرامُّ،وقدُّجرتُّعادمهمُّأنُّيدونواُّماُّهوُّأقلُّمنُّذلكُّخطراُّأوُّأمهيةُّ،كتدوينهمُّوفاةُّالعلماءُّ
ُّالعلميةُّ،بريوتُّ،دُّ.ت ُّ .)801ُّ/8(ُّ،
ُّ
- 1تذكرةُّاحلفاظُّ،الذهيبُّ ،دارُّالكتب
 - 2صحيحُّالبخاري ُّ(بشرحُّفتحُّالباري)ُّ،) 15ُّ،14ُّ/3(ُّ،رقم ُّ(ُّ.) 8812صحيحُّمسلمُّ(بشرحُّالنووي)ُّ،) 2018ُّ/5(ُّ،رقمُّ(ُّ .)3203
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وتوىلُّالقضاءُّوغريُّذلكُّ،فلوُّكانُّعبدُّامللكُّهوُّالذيُّبناهاُّلذكروهاُّ،ولكناُّنراهمُّذكرواُّبناءهاُّيفُّتاريخُّالوليدُّ،وهؤالءُّمؤرخونُّأثباتُّ
يفُّكتابةُّالتاريخُّ ،نعمُّجاءُّيفُّكتابُّاحليوان ُّللدمرييُّنقالُّعنُّابن ُّخلكانُّ:أنُّعبد ُّامللكُّهوُّالذيُّبين ُّالقبةُّوعبارتهُّهكذا"ُّ :بناهاُّ
ئهاُّلعبدُّامللكُّمنُّضعفُّ،ومنُّخمالفتهُّملاُّذكرهُّأئمةُّالتاريخ ُُّّ،فإنُّ
ُّ
عبدُّامللكُّوكانُّالناسُّيقفونُّعندهاُّيومُّعرفة"ُّ،ومعُّماُّيفُّنسبةُّبنا
هذاُّالنصُّالُّغبارُّعليهُّ،وليسُّفيهُّماُّيدلُّعلىُّأنهُّبناهاُّليفعلُّالناسُّذلكُّ،بلُّظاهرهُّأهنمُّكانواُّيفعلونُّمنُّتلقاءُّأنفسهمُّ،وليسُّفيهُّ
العادةُّكانتُّشائعةُّيفُّكثريُّمنُّأمصارُّاإلسالمُّوقدُّنصُّ
ُّ
ذكرُّاحلجُّعندُّالقبةُّبدالُّمنُّالكعبةُّ،بلُّفيهُّالوقوفُّعندهاُّيومُّعرفةُّ،وهذهُّ
الفقهاءُّعلىُّكراهتهاُّ،وفرقُّكبريُّبنيُّاحلجُّإليهاُّبدالُّمنُّالكعبةُّ،وبنيُّالوقوفُّعندهاُّتشبهاُّبوقوفُّاحلجُّبعرفةُّ،ليشاركُّمنُّملُّيستطعُّ
احلجُّاحلجاجُّمنُّاألجرُّوالثوابُّ،وملُّيكن ُّذلكُّمقصوراُّعلىُّقبةُّالصخرةُّ،بلُّكانُّكل ُّمصرُّإسالميُّخيرجُّأهلهُّيومُّعرفةُّإىل ُّظاهرُّ
البلدُّفيقفونُّكماُّيقفُّاحلجاجُّ .
إنُّنصُّاحلادثةُّكماُّساقها ُّهؤالءُّبني ُّالبطالن؛ُّألن ُّبناءُّشيءُّليحج ُّالناسُّإليهُّكفرُّصريحُّ ،فكيفُّيقدم ُّعبدُّامللك ُّعليهُّ،
وهوُّالذيُّكانُّيلقبُّحبمامةُّاملسجدُّلكثرةُّعبادته؟ ُّعلىُّأنُّخصومهُّطعنواُّفيهُّبأشياءُّكثريةُّوملُّجن دهمُّامهموهُّبالكفرُّ،والُّشنعواُّعليهُّ
ببناء ُّالقبةُّ،ولوُّكانُّاألمرُّثابتا ُّالختذوهُّأكربُّدليلُّعلىُّالغضُّمنهُّوالطعنُّعليهُّ .
ُُُُُُُُّّّّّّّّإنُّالزهري ُّقدُّولد ُّسنةُّإحدىُّومخسنيُّأوُّمثانُّ،ومقتلُّعبدُّاهللُّبنُّالزبريُّكانُّسنةُّثالثُّوسبعنيُّ،فيكونُّعمرُّالزهريُّحينذاكُّ
علىُّالروايةُّاألوىلُّاثننيُّ وعشرينُّعاماُّ،وعلىُّالثانيةُّمخسةُّعشرُّ،فهلُّمنُّاملعقولُّأنُّيكونُّالزهريُّيفُّتلكُّالسنُّذائعُّالصيتُّعندُّ
األمةُّاإلسالميةُّحبيثُّتتلقىُّمنهُّبالقبولُّحديثا ُّموضوعاُّيدعوها ُّفيهُّللحج ُّإىلُّالقبةُّبدالُّمنُّالكعبة؟ ُّ
ُُُُُُُّّّّّّّإ نُّنصوصُّالتاريخُّقاطعة ُّبأنُّالزهريُّيفُّعهد ُّالزبريُّملُّيكن ُّيعرفُّعبد ُّ امللكُّوال ُّرآهُّبعدُّ،فالذهيبُّيذكر ُّلناُّأنُّالزهري ُّوفدُّ
ألولُّمرةُّعلىُّعبدُّامللكُّيفُّحدودُّسنةُّمثاننيُّ،وابنُّعساكرُّروىُّأنُّذلكُّكانُّسنةُّاثننيُّومثاننيُّ،فمعرفةُّالزهريُّلعبدُّامللكُّألولُّمرةُّ
إمناُّكانتُّبعدُّقتلُّابنُّالزبريُّببضعُّسنواتُّ،وكانُّيومئذُّشاباُّحبيثُّامتحنهُّعبدُّامللكُّ،مثُّنصحهُّأنُّيطلبُّالعلم ُّمنُّدورُّاألنصارُّ،
فكيفُّيصحُّالزعمُّأنُّالزهريُّأجابُّرغبةُّصديقهُّعبدُّامللكُّفوضعُّلهُّحديثُّبيتُّاملقدسُّليحجُّالناسُّإىلُّالقبةُّيفُّعهدُّابنُّالزبري( )8؟ ُّ
ُُّّأماُّعنُّاحلديثُّنفسهُّوهوُّقولهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم «ُّ :الُّتشدُّالرحالُّإالُّإىلُّثالثُّمساجدُّ:املسجدُّاحلرامُّ،ومسجديُّهذاُّ،
واملسجدُّاألقصى»ُّ فقدُّروتهُّكتبُّالسنةُّكلهاُّمنُّطرقُّخمتلفةُّ،فقدُّأخرجهُّالبخاريُّمنُّطريقُّأيبُّسعيدُّاخلدريُّمنُّغريُّطريقُّالزهريُّ،
ورواهُّمسلم ُّمنُّثالث ُّطرقُّ :إحداهاُّمن ُّطريق ُّالزهريُّ،والثانية ُّمن ُّطريقُّجرير ُّبنُّعمري ُّعن ُّقزعةُّعن ُّأيب ُّسعيدُّ،والثالثة ُّعن ُّأيبُّ
سليمان ُّاألغرُّعنُّأيبُّهريرةُّ .فالزهريُّملُّينفرد ُّبروايةُّهذاُّاحلديثُّليتهمهُّاملغرضونُّبوضعهُّكذباُّعلىُّرسولُّاهلل( ُّ )2
ُُُُّّّّ ُُّّ ُّ إنُّهذاُّاحلديثُّرواهُّالزهريُّعنُّشيخهُّسعيدُّبنُّاملسيبُّ،ومنُّاملعلومُّأنُّسعيداُّماُّكانُّليسكتُّعنُّالزهريُّلوُّأنهُّوضعُّهذاُّ
احلديثُّعلىُّلسانهُّإرضاءُّألهواءُّاألموينيُّ،وهوُّا لذيُّأوذيُّمنُّقبلهمُّوضربُّ،وقدُّتويفُّسعيدُّسنةُّ(13هـ)؛ ُّأيُّبعدُّمقتلُّابنُّالزبريُّ
بعشرينُّسنةُّ،فكيفُّسكتُّسعيدُّعنُّهذاُّكلُّهذهُّاملدةُّ،وقدُّكانُّجبالُّشاخماُّمنُّجبالُّالقوةُّيفُّاحلقُّالُّيبايلُّيفُّاهللُّلومةُّالئم؟ ُّلوُّ
فرضناُّأن ُّالزهريُّوضع ُّهذاُّاحلديث ُّإرضاءُّلعبد ُّامللكُّ،فلم ُّملُّيصرح ُّفيه ُّ بفضيلة ُّقبةُّالصخرةُّ ،وقدُّأراد ُّعبدُّامللك ُّأنُّحيج ُّالناسُّ
إليها؟ ُّكلُّماُّيفُّهذاُّاحلديثُّوماُّصححوهُّمنُّأحاديثُّبيت ُّاملقدس ُّتبني ُّفضلُّالصالةُّفيهُّ ،وفضلُّزيارتهُّغريُّمقيدةُّبوقت ُّمعنيُّ،
وهذاُّشيءُّأثبتهُّالقرآنُّمجلةُّ،فأينُّهذاُّمماُّيريدهُّعبدُّامللكُّمنُّاحلجُّإىلُّالقبةُّبدالُّمنُّالكعبةُّيفُّأيامُّاحلجُّ .

 - 1السنةُّومكانتهاُّيفُّالتشريع ُّاإلسالميُّ،دُّ.مصطفىُّالسباعيُّ،دارُّالسالمُّ،القاهرةُّ،ط8422ُّ،3هـ2004ُّ/مُّ204ُّ: 200ُّ،بتصرفُّ .
- 2املشتهرُّمنُّاحلديث ُّاملوضوعُّ والضعيفُّ والبديلُّالصحيحُّ ،دُّ.عبدُّاملتعالُّاجلربيُّ،مكتبةُّوهبةُّ،القاهرةُّ،ط8402ُّ، 8هـ8112ُّ/مُّ،صُّ .811
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الُّيرت بطُّمباُّوردُّيف ُّفضائلُّبيتُّاملقدسُّوالصخرةُّأوُّغريهاُّمن ُّأحاديثُّ
إنُّحديث ُّ«الُّتشدُّالرحال» ُّالذي ُّخرج ُّيفُّالصحيح ُّ ُّ
مكذوبةُّليسُّللزهريُّروايةُّفيهاُّ،وقدُّنقدهاُّالعلماءُّمجيعاُّ،حىتُّقالواُّ:كلُّحديثُّيفُّالصخرةُّفهوُّكذبُّ ،وقالواُّ:ملُّيصحُّيف ُّفضلُّ
بيتُّاملقدسُّإالُّث الثةُّأحاديث ُّمنهاُّ:حديثُّ«الُّتشدُّالرحال»( ُّ .)8
ّ ّّ .0قصةّإبراهيمّبنّالوليدّاألمويّ :قالُّاملغرضونُّ:إ نُّإبراهيمُّاألمويُّجاءُّإىلُّالزهريُّبصحيفةُّ،وطلبُّمنهُّأنُّيأذنُّلهُّ
بنشرُّأحاديثُّفيهاُّعلىُّأنهُّمسعهاُّمنهُّ،فأجازهُّالزهريُّم نُّغريُّترددُّ،وقالُّلهُّ:منُّيستطيعُّأنُّجييزكُّهبا؟ُّوهكذاُّاستطاعُّاألمويُّأنُّ
يروي ُّماُّكتبُّيفُّالصحيفةُّعلىُّأهناُّمرويةُّعنُّالزهريُّ،وهنا ُّأخطاءُّومغالطات ُّنوضحهاُّفيماُّيأيتُّ :
ُُُُُُُُّّّّّّّّ إنُّابن ُّعساكرُّصرح ُّبسماعُّإبراهيم ُّعنُّالزهريُّ ،فيكونُّإبراهيم ُّقدُّعرض ُّعلىُّشيخه ُّصحيفةُّمسعها ُّمنهُّ،وهذا ُّيسمى ُّيفُّ
اصطالحُّاحملدثنيُّ"عرضُّاملناولة"ُّ ،قالُّالشيخُّابنُّالصالحُّيفُّمقدمته "ُّ :القسمُّالرابعُّمنُّأقسامُّحتملُّاحلديثُّ"املناولة"ُّ ،فإنُّكانُّ
معهاُّإجازةُّمثلُّأنُّيناولُّالشيخُّالطالبُّكتابا ُّمنُّمساعهُّويقولُّ:اروُّهذاُّعينُّ،أوُّيأتيهُّالطالبُّبكتابُّقدُّمسعهُّمنُّالشيخ ُّفيتأملهُّ
الشيخُّ،مث ُّ يقولُّلهُّ:اروُّعينُّهذاُّ،ويسمىُّهذاُّ"عرضُّاملناولة"ُّ ،وقدُّقالُّاحلاكمُّ:إنُّهذاُّمساعُّعندُّكثريُّمنُّاملتقدمنيُّ،وحكوهُّعنُّ
مالكُّوالزهريُّوربيعةُّوحيىيُّبنُّسعيدُّوجماهدُّوسفيانُّإخل"(  ُّ)2وقالُّأيوبُّ:كناُّنعرضُّالعلمُّعلىُّالزهريُّ،وقالُّعبيدُّاهللُّبنُّعمرُّ:أتيتُّ
الزهريُّبكتابُّفتأملهُّ ،مثُّق الُّ:أجيزكُّبهُّ ،ومثلهُّأخربُّكثريُّمن ُّتالميذُّالزهريُّإذُّكانوا ُّيعرضونُّعليهُّأحاديثهُّاليتُّمسعوهاُّمنه ُّفيتأملهاُّ
ُّبالعرضُّك ماُّيف ُّرواية ُّابنُّ
ُّ
وجييزهمُّهباُّ ،وماُّصنع ُّإبراهيم ُّبنُّالوليد ُّإن ُّصحتُّالرواية ُّ إمناُّهو ُّمن ُّهذاُّالقبيل ُّحتماُّ ،يؤكدهُّتصرحيه
عساكرُّ،والعرضُُّّكماُّرأيت ُّإعطاءُّالشيخُّا لكتابُّليتأملهُّ،مثُّجييزهُّ،أماُّأنُّيكونُّإبراهيمُّدونُّأحاديثُّمنُّعندهُّ،مثُّطلبُّمنُّالزهريُّ
أنُّيسمحُّلهُّبروايتهاُّعنهُّووافقُّالزهريُّعلىُّذلكُّ،فهذاُّمماُّيستحيلُّصدورهُّعنُّرجلُّكالزهريُّذائعُّالصيتُّعندُّاألمةُّاإلسالميةُّ،وماُّ
ذاعُّصيتهُّإالُّبأمانتهُّوصدقهُّوضبطهُّ .
ُُُُُُُّّّّّّّإنُّقولُّالزهري" ُّ:منُّيستطيعُّأنُّجييزكُّهبا"ُّأصلهُّكماُّنقلهُّابنُّعساكرُّ:ومنُّجييزكُّهباُّغريي؟ُّوليسُّيفُّهذاُّشيءُّ،فغريُّالزهريُّ
الُّيستطيعُّأن ُّجييزُّتالميذُّالزهريُّكإبراهيمُّ،بأحاديث ُّملُّيسمعوهاُّإال ُّمنُّشيخهمُّعلى ُّأنهُّكان ُّأعلمُّأهلُّزمانه ُّبالسنةُّ،وقد ُّنقلناُّ
قولُّغريُّواحدُّمنُّأئمةُّاحلديثُّأنهُّلواله ُّ لضاعتُّأشياءُّكثريةُّمنُّالسنةُّ،واعتفُّمسلمُّلهُّبأنهُّيرويُّتسعنيُّحديثاُّالُّيرويها ُّغريهُّ،
فيكونُّمعىنُّقولهُّإلبراهيم ُّومنُّيعلمُّهبذهُّاألحاديثُّغرييُّحىتُّجييزكُّهبا؟ُّوليسُّمعناهُّأنهُّالُّجيرؤُّأحدُّمنُّاملسلمنيُّأنُّيبيحُّلهُّوضعُّ
األحاديث ُّغرييُّ .
ُُُُُّّّّّ ُّ ُّإنُّإبراهيمُّهذاُّملُّتروُّلهُّكتبُّا لسنةُّعندناُّشيئاُّ،وملُّتذكرهُّكتبُّاجلرحُّوالتعديلُّ،الُّيفُّالثقاتُّوالُّيفُّالضعفاءُّاملتوكنيُّ ،فأينُّ
هذهُّاألحاديثُّاليتُّنشرهاُّعلىُّالناسُّبإذنُّمنُّالزهري؟ُّوأينُّموضعهاُّمنُّكتبُّالسنة؟ُّومنُّرواهاُّعنه؟ُّوكيفُّاختفتُّهذهُّالصحيفةُّ
فلمُّيبقُّهلاُّمكانُّيفُّكتبُّالتاريخ؟ ُّ
 ّ.8قولّالزهري"ّ:أكرهوناّعلىّكتابةّالحديث" ّ :لقدُّزعمُّبعضهمُّأنُّالزهريُّاعتفُّاعتافاُّخطرياُّيفُّقولهُّالذيُّرواهُّعنهُّ
معمر"ُّ:إنُّهؤالءُّاألمراءُّأكرهوناُّعلىُّكتابةُّأحاديث"ُّ ،وأنُّذلكُّيفهم ُّمنه ُّاستعدادُّالزهريُّألنُّيكسوُّرغباتُّاحلكومةُّبامسه ُّ املعتفُّ
بهُّعندُّاألمةُّاإلسالميةُّ،فقدُّقدمناُّعندُّاحلديثُّ عنُّصدقُّالزهريُّوجرأته؛ُّأنهُّأبعدُّالناسُّعنُّالرضوخُّألهواءُّاحلاكمنيُّ،وذكرناُّلكُّ
منُّالوقائعُّالتارخييةُّبينهُّوبنيُّخلفاءُّبينُّأميةُّماُّجتزمُّمعهُّبأنهُّليسُّذلكُّالرجلُّاملستعدُّألنُّيكسوُّرغباتُّاحلكومةُّبامسهُّاملعتفُّبهُّ
عندُّاملسلمنيُّ .

 - 1السنةُّومكانتهاُّيفُّالتشريع ُّاإلسالميُّ،دُّ.مصطفىُّالسباعيُّ،دارُّالسالمُّ،القاهرةُّ،ط8422ُّ،3هـ2004ُّ/مُّ،صُّ .205
 - 2علومُّاحلديثُّ،ابنُّالصالحُّ،املكتبة ُّالعلميةُّ،بريوت8408ُّ،هـ8118ُّ/مُّ،صُّ .842ُّ، 844
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أماُّهذاُّالنصُّالذيُّجاءواُّبهُّففيهُّحتريفُّمتعمدُّيقلبُّاملعىنُّرأساُّعلىُّعقبُّ،وأصلهُّكما ُّعند ُّابنُّعساكرُّوابن ُّسعدُّ:أنُّ
الزهريُّكانُّميتنعُّعنُّكتابةُّاألحاديثُّللناس ُُّّ -ويظهرُّأنهُّكانُّيفعلُّذلكُّليعتمدواُّعلىُّذاكرمهمُّ،والُّيتكلواُّعلىُّالكتبُُّّ-فلماُّطلبُّ
منهُّهشامُّوأصر ُّعليهُّأن ُّميليُّعلى ُّولدهُّليمتحنُّحفظهُّ ،وأملىُّعليه ُّأربعمائةُّحدي ثُّ ،خرجُّمنُّعند ُّهشامُّوقال ُّبأعلىُّصوته"ُّ :ياُّ
أيهاُّالناسُّ،إناُّكناُّمنعناكمُّأمراُّقدُّبذلناهُّاآلنُّهلؤالءُّ،وإنُّهؤالءُّاألمراءُّأكرهوناُّعلىُّكتابةُّاألحاديثُّ ،فتعالواُّحىتُّأحدثكمُّهبا"( ُّ،)8
فحدثهمُّباألربعمائةُّحديثُّ.هذاُّهوُّالنصُّالتارخييُّلقولُّالزهريُّ،وقدُّرواهُّالدارميُّبلفظُّآخرُّوهو«ُّ:كناُّنكرهُّكتابةُّالعلمُّأيُّكتابتهُّ
حىتُّأكرهنا ُّعليهُّالسلطانُّ،فكرهنا ُّأنُّمننعهُّأحدا»( ُّ )2
فانظرُّكمُّالفرقُّبنيُّأنُّيكونُّقولُّالزهريُّكماُّروىُّاملغرضون"ُّ:أكرهوناُّعلىُّكتابةُّأحاديث"ُّ ،وبنيُّأنُّيكونُّقولهُُّّكماُّرواهُّ
املؤرخو ن"ُّ:أكرهوناُّعلىُّكتابةُّاألحاديث"ُّ،أوُّكماُّرواهُّالدارمي"ُّ:علىُّكتابةُّالعلم"ُّ،مثُّانظرُّإىلُّهذهُّاألمانةُّالعلميةُّحذفُّ"أل"ُّمنُّ
ُّ
األحاديثُّفقلبتُّالفضيلةُّرذيلةُّ.حيثُّكانُّالنصُّاألصليُّيدلُّعلىُّأمانةُّالزهريُّوإخالصهُّيفُّنشرُّالعلمُّ،فلمُّيرضُّأنُّيبذلُّلألمراءُّ
ماُّمنعهُّمنُّعامة ُّالناسُّ إالُّأن ُّيبذلهُّللناسُّمجيعاُّ،فإذا ُّأمانةُّهؤالءُّجتعلهم ُّينسبون ُّللزهريُّأنهُّوضع ُّلألمراءُّأحاديثُّأكرهوه ُّعليهاُّ،
فأينُّهذاُّمنُّذاك( )3؟ ُّ
ُّ
ُّ
ُّ
ُّ
ُّ

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
- 1تاريخ ُّدمشقُّ،ابنُّعساكرُّ ،حتقيقُّ:عليُّشرييُّ،دارُّالفكرُّ،بريوتُّ،ط8481ُّ،8هـ8111ُّ/مُّ.) 333ُّ/ 55(ُّ،سريُّأعالمُّالنبالءُّ،الذهيبُّ ،حتقيقُّ:شعيب ُّاألرنؤوطُّ
وآخرينُّ،مؤسسةُّالرسالةُّ،بريوتُّ،ط8423ُّ، 1هـ8113ُّ/م ُّ .) 234ُّ/5(ُّ،
- 2أخرجــهُّالدارمـي ُّيفُّسنن ــهُّ،املقدمــةُّ،بـابُّ:التس ويــةُّيفُّالعلـمُّ،) 822ُّ/8(ُّ،رقمُّ(ُّ.) 404وصححهُّحسنيُّسليمُّأسدُّيفُّتعليقهُّعلىُّسننُّالدارميُّ .
 - 3السنةُّومكانتهاُّيفُّالتشريع ُّاإلسالميُّ،دُّ.مصطفىُّالسباعيُّ،دارُّالسالمُّ،القاهرةُّ،ط8422ُّ،3هـ2004ُّ/مُّ،صُّ 202ُّ:204بتصرف.
عنُّموسوعةُّبيانُّاإلسالم ُّ،الردُّعلىُّاالفتاءاتُّ والشبهاتُّ،القسمُّالثالثُّ:السنةُّالنب ويةُّ،اجمللدُّاألولُّجُّ 2الشبهةُّالتاسعةُّ،
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البحثّالثامن ّعشرّ:االدعاءّأنّتدوينّالسنةّفيّقصورّاألمراءّأدىّإلىّالوضع )(2
ُّالذينُّ
ُّ
يشككُّبعضُّاملغرضني ُّيفُّصحةُّالسنة ُّالنبويةُّبدعوىُّأهنا ُّدونتُّيفُّقصور ُّاخللفاءُّواألمراءُّمن ُّاألموينيُّوالعباسيني،
كانواُّميلكونُّاجلاهُّوالسلطانُّوالدرهمُّوالدينارُّ،فقدُّاستغلواُّعلماءُّاحلديثُّيفُّتثبيتُّأركانُّملكهمُّعنُّطريقُّاختالقُّأحاديثُّتدعوُّ
إىلُّطاعةُّا حلكامُّواألمراءُّ،وتدعوُّإىلُّاجتنابُّالفنتُّوالقالقلُّ،ويستدلونُّعلىُّذلكُّبعدةُّأحاديثُّمنها«ُّ:منُّأطاعينُّفقد ُّأطاعُّاهللُّ،
ومنُّعصانُّفقدُّعصىُّاهللُّ،ومنُّأطاعُّأمرييُّفقدُّأطاعينُّ،ومنُّعصىُّأمرييُّفقدُّعصان» ُّ،وقولهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم«ُّ:منُّرأىُّ
منُّأمريهُّشيئا ُّيكرههُّفليصربُّعليهُّ،فإ نهُّمنُّفارقُّاجلماعةُّشرباُّفماتُّإالُّماتُّميتةُّجاهلية»ُّ .
نقدّعامُّ :لقدُّكانتُّعالقة ُّعلماءُّاحلديثُّباحلكامُّواألمراءُّيفُّاألغلب ُّعالقةُّقلقةُّ،فقدُّكانواُّيتفعونُّعنُّالتددُّعلىُّقصورُّ
احلكامُّ،ومنُّكانتُّلهُّمنهمُّعالقةُّبوالةُّاألمرُّ،فقدُّكانتُّهذهُّالعالقةُّعالقةُّالعاملُّالناصحُّاملرشدُّواملنتقدُّيفُّكثريُّمنُّاألحيانُّ ،الُّ
ُّ،ولقدُّكانُّاحلكامُّمنُّاألموينيُّوالعباسينيُّعلىُّدرجةُّكبريةُّمنُّالعلمُّوالورعُّوالتقوىُّمتنعهمُّمنُّ
عالقةُّضعيفُّبقويُّأوُّخادعُّمبخدوع ُّ
السعيُّإىلُّاختالقُّأحاديثُّأليُّسببُّمنُّاألسبابُّ،بلُّكانُّالوضعُّيفُّالسنةُّالنبويةُّيتمُّعلىُّأي ديُّأعدائهمُّمنُّالرافضةُّوالزنادقةُّ،
ُّو إنُّمنُّلهُّإملامُّباحلديثُّالنبويُّوأغراضهُّاليتُّقيلُّمنُّأجلهاُّ،لنُّيعثرُّعلىُّحديثُّفيهُّحماباةُّحلاكمُّأوُّأمريُّ،بلُّسيجدُّفيهاُّكثرياُّمنُّ
يقُّ
ُّ،واحلثُّعلىُّطاعةُّأويلُّاألمرُّ،والتحذيرُّمنُّالفنتُّوتفر ُّ
األحاديثُّاليتُّتشددُّالنكريُّعلىُّتصرفاتُّوالةُّاألمورُّمهماُّعالُّسلطاهنم ُّ
ك لمةُّاملسلمنيُّملُّيكنُّمقتصراُّعلىُّالسنةُّالنبويةُّفحسبُّ،بلُّإنُّذلكُّمنُّحقائقُّالقرآنُّوتعاليمُّاإلسالمُّاليتُّسبقتُّاخلالفاتُّوالنزاعُّ
حولُّاحلكمُّ .
أوالّ .صلة ّعلماءّالسنة ّبالملوكّواألمراءّ :
اُّالسنةُّيفُّقصورُّاألمراءُّواحلكامُّ،وقامواُّبوضعُّاألحاديثُّ
ُّ
لقدُّتناسىُّأعداءُّالسنةُّالنبويةُّالذينُّزعمواُّأنُّعلماءُّالسنةُّقدُّدونو
إلرضائهمُّ،وتثبيت ُّدعائمُّملكهم ُّ قدُّتناسى ُّهؤالء ُّأنُّعلماء ُّاحلديثُّأنفسهم ُّملُّيكونوا ُّيقبلون ُّحديثاُّيف ُّسندهُّرجل ُّعرف ُّبالتددُّ
علىُّامللوكُّوقبولُّهداياهمُّ ،إالُّإذاُّاتفق ُّعلىُّتوثيقهُّوعدالتهُّ ،وملُّجيربُّعليهُّحيدة ُّعن ُّ اجلادةُّ،بل ُّعلمُّشدتهُّعلى ُّامللوك ُُّّ،كما ُّأنُّ
اءُّ
علماءُّاألمةُّبوجهُّعامُّكانتُّعالقامهمُّباحلكامُّواألمراءُّقلقةُّ،وكانُّالعلماءُّيتفعونُّعنُّالتددُّعلىُّقصورُّاحلكامُّوبالطُّاألمراءُّ،سو ُّ
كانواُّفقهاءُّأوُّحمدثنيُّ،وماُّكانواُّيتهاونون ُّيفُّالثورةُّواالحتجاج ُّعلى ُّالباطلُّ،وإنُّاعتصمُّالباطلُّبالعروش ُّوالصوجلانات ُّالرهيبة( ُّ .)2
والُّندريُّكيفُّتكونُّالصلةُّبنيُّأئمةُّاملسلمنيُّالثقاتُّاألثباتُّ،وبنيُّامللوكُّواألمراءُّعالمةُّعلىُّاستغالهلمُّهلم؟ُّوقدمياُّكانُّ
العلماءُّيتصلونُّباخللفاء ُّوامللوكُّدون ُّأنُّميس ُّهذاُّأمانتهم ُّيفُّشيءُّ ،فقدمياُّتردد ُّالصحابةُّعلى ُّمعاويةُّوكذلك ُّترددُّالتابعونُّ ،فهؤالءُّ
األئمةُّإذاُّاتصلواُّهبؤالءُّاألمراءُّوامللوكُّ،أوُّاتصلُّهبمُّامللوكُّ،فالُّسبيلُّإىلُّأنُّيؤثرُّذلكُّيفُّدينهمُّوأمانتهمُّوورعهمُّ،واملستفيدُّمنهمُّ
علىُّكلُّحالُّ،هم ُّاملسلمونُّالذينُّيغدوُّعلماؤهمُّويروحون ُّمنُّحلقاتُّالعلمُّإىلُّجمالسُّاخللفاء ُّيروونُّحديثاُّ،أوُّيبثونُّحكماُّ ،أوُّ
يبينونُّحكماُّ ،أوُّيؤدبونُّهلمُّولداُّ،أوُّيذكروهنمُّمباُّلألمةُّعليهمُّمنُّحقوق( ُّ .)3
ومهماُّيكنُّمنُّأمرُّفلمُّتكنُّالعالقةُّبنيُّعلماءُّاحلديثُّواحلكامُّهيُّعالقةُّالتابعُّاملستجديُّ،باملتبوعُّاملستغلُّالذيُّيفرضُّ
إرادتهُّ،بلُّكانتُّعالقةُّالعاملُّالناصحُّاملرشدُّاملنتقدُّيفُّكثريُّمنُّاألحيان ُّ،وقدُّرويُّأنُّاإلمامُّالزهريُّدخلُّعلىُّالوليدُّبنُّعبدُّامللكُّ
فقالُّله "ُّ :ماُّحديثُّحيدثناُّبهُّأهلُّالشام؟ُّقالُّ:وماُّهوُّياُّأمريُّاملؤمنني؟ُّقالُّ:حيدثونناُّأنُّاهللُّإذاُّاستعىُّعبداُّرعيتهُّكتبُّلهُّاحلسناتُّ
- 1الشبهاتُّالثالثونُّاملثارة ُّإلنكار ُّالسنةُّالنب ويةُّ:عرضُّ ونقضُّ،دُّ.عبدُّالعظيمُّاملطعينُّ ،مكتبةُّوهبةُّ،القاهرةُّ،ط8420ُّ،1هـ8111ُّ/م ُّ.السنةُّالنب ويةُّحجيةُّ وتد ويناُّ،
حممدُّصاحلُّالغرسيُّ ،مؤسسةُّالريانُّ،بريوتُّ،ط8422ُّ،8هـ2002ُّ/م.
 - 2الشبهاتُّالثالثونُّاملثارة ُّإلنكار ُّالسنةُّالنب ويةُّ:عرضُّ ونقضُّ،دُّ.عبدُّالعظيمُّاملطعينُّ ،مكتبةُّوهبةُّ،القاهرةُّ،ط8420ُّ،1هـ8111ُّ/م ُّ،صُّ 42ُّ، 44بتصرفُّ .
 - 3انظرُّ:السنةُّومكانتهاُّيفُّالتشريع ُّاإلسالميُّ،دُّ.مصطفىُّالسباعيُّ ،دارُّالسالمُّ،القاهرةُّ،ط8422ُّ،3هـ2004ُّ/م ُّ،صُّ . 200
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ومل ُّ يكتبُّلهُّالسيئاتُّ.قالُّالزهريُّ:باطلُّياُّأمريُّاملؤمنني!ُّأنيبُّخليفة ُّأكرمُّعلىُّاهللُّ،أمُّخليفةُّغريُّنيب؟ُّقالُّ:بلُّنيبُّخليفةُّ ،قالُّ:
فإنُّاهللُّيقول ُّلنبيهُّداود ُّعليهُّالسالم {ُّ :ياُّداوود ُّإناُّجعلناك ُّخليفةُّيفُّاألرض ُّفاحكمُّبني ُّالناسُّباحلق ُّوالُّتتبع ُّاهلوىُّفيضلك ُّعنُّ
سبيلُّاهللُّإنُّال ذينُّيضلونُّعنُّسبيلُّاهللُّهلمُّعذابُّشديدُّمباُّنسواُّيومُّاحلساب}ُّ[ص ُّ ،]24:فهذاُّوعيدُّياُّأمريُّاملؤمننيُّلنيبُّخليفةُّ
فماُّظنكُّخبليفةُّغريُّنيب؟ُّقالُّالوليدُّ:إنُّالناسُّليغووننا ُّعنُّديننا"( ُّ .)8
فانظرُّإىلُّمدىُّماُّتنتجهُّهذهُّالصلةُّ منُّفائدةُّلألمةُّبنيُّرجلُّكالزهريُّ،وبنيُّخليفةُّكالوليد؟ُّمثُّانظرُّهلُّترىُّموقفُّالزهريُّ
موقفُّعاملُّخيضعُّلتأثريُّالبيتُّاملالكُّ،والُّخيرجُّعنُّهواهمُّ،ويستجيبُّإىلُّرغبامهمُّيفُّوضعُّاحلديثُّعلىُّرسولُّاهللُّأمُّهو ُّموقفُّ
العاملُّالناصحُّينصحُّلدينُّاهللُّواملسلمنيُّ،ويذبُّعنُّسنةُّرسولُّاهللُّأ كاذيبُّالوضاعنيُّ،ويدفعُّعنُّخليفةُّاملسلمنيُّوقوعهُّحتتُّتأثريُّ
الرواةُّالكذابنيُّ،فالُّيستمرُّيفُّظلمُّوالُّيتمادىُّيفُّباطل؟ ُّ ولننظرُّكذلكُّإىلُّماُّرواهُّابنُّعساكرُّبسندهُّإىلُّالشافعيُّرمحهُّاهللُّأن ُّهشامُّ
بنُّعبدُّامللكُّسألُّسليمانُّبنُّيسارُّعنُّتفسريُّقولهُّسبحانهُّوتعاىل{:والذيُّتوىلُّكربه ُّمنهمُّلهُّعذابُّعظيم} ُّ[ النورُّ،ُّ]88ُّ:فقالُّ
هشامُّ:منُّالذيُّتوىلُّكربهُّمنهم؟ُّقالُّسليمانُّ:هوُّعبدُّاهللُّبنُّأيبُّبنُّسلولُّ،فقالُّهشامُّ:كذبت؛ُّإمناُّهوُّعليُّبنُّأيبُّطالبُّ،فقالُّ
سليمانُّبنُّيسارُّ:أمريُّاملؤمننيُّأعلمُّمباُّيقولُّ،مثُّوصلُّابنُّشهابُّ،فقالُّلهُّهشامُّ:منُّالذيُّتوىلُّكربهُّمنهم؟ُّفقا لُّالزهريُّ:هوُّعبدُّ
اهللُّبنُّأيبُّبنُّسلولُّ،قالُّهشامُّ:كذبتُّإمناُّهوُّعليُّبنُّأيبُّطالبُّ،قالُّالزهريُّ(وقدُّامتألُّغضبا)ُّ:أناُّأكذب؟ُّالُّأبـاُّلك!ُّفواهللُّ،
لوُّنادانُّمنادُّمنُّالسماءُّأنُّاهللُّأحلُّالكذبُّماُّكذبتُّ.حدثينُّفالنُّوفالنُّأنُّالذيُّتوىلُّكربهُّمنهمُّهوُّعبدُّاهللُّبنُّأيبُّبنُّسل ُّول( ُّ)2
ويفُّالقصةُّ:فقالُّهشامُّ:إناُّهنيجُّالشيخُّ،مماُّيدلُّعلىُّأنهُّملُّيكنُّجادا ُّيفُّقولهُّ:كذبتُّ .
ُُُُُُُّّّّّّّإنُّم وقفُّالزهريُّهذاُّوجرأتهُّيفُّاحلقُّوهوُّمنُّأعالمُّعلماءُّاحلديث ُّ هوُّاملنهجُّالذيُّسارُّعليهُّرجالُّاحلديثُّاألتقياءُّالربرةُّ،
ومنُّشاءُّاملزيدُّمنُّهذهُّالبطوالتُّفليقرأُّسريةُّاألئمة ُّ األربعةُّ:أيبُّحنيفةُّومالكُّوالشافعيُّوأمحدُّبنُّحنبلُّ،لريىُّمواقفهمُّالناصعةُّأمامُّ
حكام ُّعصورهمُّ،وتشددهمُّيفُّإقرارُّاحلقُّودفعُّالباطلُّ،واالعتزازُّبكرامةُّاإلميانُّوالعلمُّ :
ُُُُُّّّّّ ُّفأبوُّحنيفةُّتؤديُّبهُّاجلفوةُّبينهُّوبنيُّاحلكامُّإىلُّالزجُّبهُّيفُّغياهبُّالسجونُّاملظلمةُّالظاملةُّ،ويلقىُّمنيتهُّيفُّالسجنُّكماُّيفُّبعضُّ
الروايات ُّ،ومالك ُّلـمـاُّخالف ُّحكامُّعصره ُّآذوهُّوخلعوا ُّذراعهُّ،وأصابوه ُّباألمراض ُّ،أما ُّالشافعيُّفقد ُّضاقُّبه ُّاألمراءُّذرعاُّ ،وطاردوهُّ
ُّ،وأما ُّأمحدُّبنُّحنبلُّفكانُّيقفُّكالطودُّالعظيمُّشاخما ُّبإميانهُّوعلمهُّ،وحيلُّبه ُّالعذابُّ
منُّقطرُّ إىلُّقطرُّ،دون ُّأنُّينيلهمُّماُّيرجون ُّ
الظاملُّحىتُّيفقدُّوعيهُّ،والُّينحرفُّقيدُّأمنلةُّحنوُّالباطلُّالذيُّكانواُّيراودونهُّعليهُّ،هذهُّقبساتُّمضيئةُّسجلهاُّالتاريخُّبأحرفُّمنُّنورُّ
للفقهاء ُّواحملدثني(  ُّ ،)3مث ُّإننا ُّنسأل ُّيف ُّالنهاية ُّماذا ُّميكن ُّأن ُّيبتغي ُّعلماء ُّاحلديث ُّمن ُّمسايرة ُّاحلكام ُّوالسالطنيُّ ،أيبتغون ُّ املال ُّأمُّ
الشهرة؟ُّإنُّالتاريخُّيشهدُّبأنُّاملالُّأوُّالشهرةُّملُّتستعبدهمُّ،وقدُّقيلُّ:إنهُّملُّيرُّالسالطنيُّوامللوكُّواألغنياءُّيفُّجملسُّأحقرُّمنهمُّيفُّ
مُّبنيُّاملسلمنيُّ،وهمُّالُّيطمعون ُّيفُّ
ُّ
جملسُّاألعمشُّمعُّشدةُّحاجتهُّوفقره ُّ،ترىُّهلُّيبلغُّاحلمقُّوالغباوةُّهبمُّأنُّيبيعواُّدينهمُّومسعته
مالُّوالُّجاه ُّوالُّمنصب( ُّ )4
ثانيا ّ .كان ّحكام ّالمسلمين ّمن ّاألمويين ّوالعباسيين ّعلى ّدرجةّكبيرة ّمن ّالعلم ّوالتقوى ّتمنعهم ّمن ّتحريض ّالرواةّ

والعلماءّعلىّاختالق ّاألحاديثّ :

لقدُّحرص ُّأعداءُّاإلسالم ُّوالسنةُّاملطهرة ُّعلى ُّأنُّيصوروا ُّلناُّامللوك ُّواألمراء ُّمنُّاألمويني ُّوالعباسينيُّبصورة ُّمجاعة ُّدنيويني ُُّّ،
كانواُّيفُّحيامهمُّالعاديةُّجاهلينيُّ ،الُّميتونُّإىلُّتعاليمُّاإلسالم ُّوآدابهُّبصلةُّ،وهذاُّافتاءُّعلى ُّالواقعُّوالتاريخ؛ُّفالنصوصُّالتارخيية ُّاليتُّ
1
2
3
4

 فتحُّالباري ُّبشرحُّصحيحُّالبخاريُّ ،ابنُّحجر ُّالعسقالنُّ ،حتقيقُّ:حمبُّالدينُّاخلطيبُّوآخرينُّ،دار ُّالريانُّللتاثُّ،القاهرةُّ،ط8402ُّ، 8هـ8112ُّ/م ُّ .)822ُّ/83(ُّ،تاريخ ُّدمشقُّ،ابنُّعساكرُّ ،حتقيقُّ:عليُّشرييُّ،دارُّالفكرُّ،بريوتُّ،ط8481ُّ،8هـ8111ُّ/مُّ .) 328ُّ/ 55(ُّ، السنةُّومكانتهاُّيفُّالتشريع ُّاإلسالميُّ،دُّ.مصطفىُّالسباعيُّ ،دارُّالسالمُّ،القاهرةُّ،ط8422ُّ،3هـ2004ُّ/م ُّ،صُّ 202ُّ:200بتصرفُّ . -الشبهاتُّالثالثونُّاملثارة ُّإلنكار ُّالسنةُّالنب ويةُّ:عرضُّ ونقض ُّص ُّ، 41السنةُّالنب وية ُّيفُّكتاباتُّأعداءُّاإلسالمُّ،دُّ.عمادُّالشربيينُّ) 431ُّ/8( ُُّّ ،بتصرفُّ .
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متثلُّلناُّالعصرُّاألمويُّوالعباسيُّ،فيهاُّأخبارُّتناقلتهاُّاأللسنةُّدونُّحتقيقُّ،وهيُّمن ُّوضعُّغالةُّالشيعةُّوالروافضُّالذين ُّأحدثواُّالفتنةُّيفُّ
صفوفُّاألمةُّاإلسالميةُّ،ومنُّهناُّفالُّيصح ُّاالعتمادُّدومناُّمتحيص ُّعلىُّكتبُّاألخبارُّوحدها ُّفيماُّيتعلقُّباألمويني ُّوالعباسينيُّ .
اُّكثريةُّتكذبُّ
هذاُّمنُّناحيةُّ،ومنُّناحيةُّأخرىُّ(كماُّيقولُّدُّ.مصطفىُّالسباعي)ُّ:فإنهُّعلىُّالرغمُّمنُّهذاُّفإناُّجندُّنصوص ُّ
أعداءُّالسنةُّفيماُّرمواُّبهُّأمراءُّاألموينيُّوالعباسينيُّ،منُّاحنرافُّعنُّاإلسالمُّوحتدُّألحكامهُّ،فابنُّسعدُّيروىُّلناُّيفُّطبقاتهُّعنُّنسكُّ
عبدُّامللكُّوتقواهُّقبلُّاخلالفةُّ،مماُّجعلُّالناسُّيلقبونهُّحبمامةُّاملسجدُّ،حىتُّلقدُّسئلُّابنُّعمرُّرضيُّاهللُّعنه"ُّ:أرأيتُّإذاُّتفاىنُّأصحابُّ
رسولُّاهللُّمنُّنسأل؟ُّفأجاهبمُّ:سلواُّهذاُّالفىتُّوأشارُّإىلُّعبدُّامللك"ُّ .
وهذاُّاإلمامُّمالكُّقدُّاحتج ُّبقضاءُّعبدُّامللكُّبن ُّمروانُّيفُّموطأهُّ،وأبرزه ُّيفُّمجلةُّقواعدُّالشريعةُّ ،أماُّأبوهُّمروانُّبن ُّاحلكمُّ
فأقضيتهُّوفتاواهُّكثريةُّيفُّاملوطأُّ،ويفُّالصحيحُّعنُّعبدُّاهللُّبنُّدينارُّقال«ُّ:شهد تُّابنُّعمرُّحيثُّاجتمعُّالناسُّعلىُّعبدُّامللكُّبنُّ
مروانُّكتبُّ:إنُّأقرُّبالسمعُّوالطاعةُّلعبدُّامللكُّأمريُّاملؤمننيُّ،على ُّسنةُّاهللُّورسولهُّماُّاستطعتُّ،وإنُّبينُّقدُّأقرواُّمبث لُّذلك( ُّ .)8
ونرىُّمثلُّذلكُّيفُّالوليدُّبنُّعبدُّامللكُّ،فلقد ُّ أنشئتُّيفُّعصرهُّأكثرُّاملساجدُّاملعروفةُّاليومُّ،حىتُّكانُّعصرهُّللمسلمنيُّعصراُّ
عمرانياُّ،ومثلُّذلكُّيقال ُّيفُّبقيةُّاخللفاءُّ:مباُّفيهمُّيزيدُّبنُّمعاويةُّالذيُّامهمُّكذباُّوزوراُّبأكاذيبُّمن ُّصنعُّالرافضةُّ،يقولُّالعالمةُّابنُّ
خلدونُّمدافعاُّعنُّأمراءُّالدولةُّاألمويةُّ..."ُّ:وإنُّكانواُّملوكاُّ ملُّيكنُّمذهبهمُّيفُّامللكُّمذهبُّأهلُّالبطالةُّوالبغيُّ،إمناُّكانواُّمتحرينُّ
ملقاصدُّاحلقُّجهدهمُّ،إالُّيفُّضرورةُّحتملهمُّعلىُّبعضهاُّ،مثلُّخشيةُّافتاقُّالكلمةُّالذيُّهوُّأهمُّلديهمُّمنُّكلُّمقصدُّ،يشهدُّلذلكُّ
ماُّكانواُّعليهُّمنُّاالتباعُّواالقتداءُّ،وماُّعلمُّالسلفُّمنُّأحواهلمُّومقاصدهمُّ،فقدُّاحتجُّمالكُّيفُّاملوطأُّبعملُّعبدُّامللكُّ،وأماُّمروانُّ
فكانُّيفُّالطبقةُّاألوىلُّمنُّالتابعنيُّ،وعدالتهمُّمعروفةُّمثُّتدرجُّاألمرُّيفُّولدُّعبدُّامللكُّ،وكانواُّمنُّالدينُّباملكان ُّالذيُّكانواُّعليه"( ُّ )2
ويقولُّأيضاُّمدافعاُّعنُّأمراءُّالدولةُّاألمويةُّوالعباسيةُّمعاُّيفُّمعرضُّدفاعهُّعنُّأخذُّمعاويةُّ البيعةُّالبنهُّيزيد"ُّ:مث ُّإنهُّوقعُّمثلُّ
ذلكُّمنُّبعد ُّمعاويةُّمنُّاخللفاء ُّالذينُّكانواُّيتحرونُّاحلق ُّويعملونُّبهُّ،مثل ُّعبدُّامللك ُّوسليمانُّمنُّبين ُّأميةُّ،والسفاحُّ ،واملنصورُّ،
واملهديُّ،والرشيدُّمنُّبينُّالعباسُّ،وأمثاهلمُّممنُّعرفتُّعدالتهمُّ،وحسنُّرأيهمُّللمسلمنيُّ،والنظرُّهلمُّ،والُّيعابُّعليهمُّإيثارُّأبنائهمُّ
وإخواهنمُّ،وخروجهمُّعنُّسننُّاخللفاءُّاألربعةُّيفُّذلكُّ،فشأهنمُّغريُّشأنُّأولئكُّاخللفاءُّ،فإهنمُّكانواُّعلىُّحنيُّملُّحتدثُّطبيعةُّامللكُّ
وكانُّالوازعُّدينيا"(  ُّ )3وهوُّحفظُّوحدةُّاملسلمنيُّ،وإنهُّلفيُّروايةُّاإلمامُّمالكُّيفُّموطأهُّألمراءُّبينُّأميةُّمثلُّعبدُّامللكُّبنُّمروان ُّوأبيهُّ
مروانُّ،ومجعهُّملوطأهُّيفُّأيامُّبينُّالعباسُّ،والدولةُّهلمُّ،واحلكمُّبأيديهمُّ،ألكربُّدليلُّعلىُّأنُّكثريينُّمنُّالعلماءُّقدُّحترواُّاملصداقيةُّبعيداُّ
عنُّتأثريُّالقوىُّاملختلفةُّاملتنازعةُّ .
رسولُّاهللُّوإالُّفلمُّمل ُّيغريُّ
ُّ
فلمُّيكنُّهلذاُّالصراعُّيفُّالغالب ُّ تأثري ُّعلىُّعلماءُّاملسلمنيُّفيماُّحيفظونُّ،ويدونونُّمن ُّحديث ُّ
وينكرُّأمراءُّبينُّالعباسُّماُّيفُّاملوطأ؟ُّ فأينُّماُّزعمهُّأعداءُّاإلسالمُّمنُّاستغالهلمُّلعلماءُّاملسلمنيُّيفُّوضعُّماُّيوافقُّرغبامهم؟ُّنعمُّكانُّ
هناكُّمنُّيتقرب ُّإىلُّامللوكُّواألمراء ُّبوضعُّما ُّيوافقُّفعلهمُّ،ولكن ُّهؤالءُّاألدعياءُّمل ُّيكونواُّميتون ُّإىلُّالعلمُّبصلةُّ ،وهمُّغري ُّالعلماءُّ
الذينُّهنضواُّجلمعُّاحلديثُّوتدوينهُّونقدهُّ،ويفُّنفسُّالوقتُّملُّيغفلُّاألمراءُّعنُّكذهبمُّ،كماُّحدثُّمنُّغياثُّبنُّإبراهيمُّالنخعيُّمعُّ
اخلليفةُّاملهديُّالعباسيُّملاُّرآهُّيلعبُّباحلمامُّفحدثهُّحبديثُّأيبُّهريرةُّرضيُّاهللُّعنه«ُّ:الُّسبقُّإالُّيفُّنصلُّأوُّخ فُّأوُّحافر»( ُّ ُّ )4وزادُّ
فيه«ُّ:أوُّجناح» ُّ،فأمرُّلهُّاملهديُّبعشرةُّآالفُّدرهمُّ،فلماُّقامُّقالُّاملهديُّ:أشهدُّأنُّقفاكُّقفاُّكذابُّعلىُّرسولُّاهللُّ ُّوإمناُّاستجلبتُّ
ذلكُّأناُّ،فأمرُّبذبحُّاحلمامُّفذحبت( ُّ .)5
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وقدُّأبطلُّبعضُّالعلماءُّهذهُّالقصة؛ُّألنُّسبقُّاحلمام ُّ ملُّيكنُّحمرماُّيفُّأيُّوقتُّ،وقدُّمارسهُّاملسلمونُّيفُّكلُّمكانُّوزمانُّ
بإجازةُّالنيبُّفالُّحيتاجُّاملهديُّملنُّيسوقُّلهُّحديثاُّحىتُّيباحُّلهُّ،كماُّأنهُّالُّيستساغُّأنُّيكافئ ُّ املهديُّمنُّيكذب ُّعلىُّرسولُّاهلل ُّوهوُّ
الذيُّكانُّيقتلُّالزنادقة( ُّ .)8
وعلىُّفرضُّصحةُّالقصةُّ،فإن ُّاملهديُّملُّيكنُّمغفال ُّوالُّجاهالُّ،بلُّكانُّعاقالُّعاملاُّ،من ُّامللوكُّالذينُّينشأونُّيف ُّرحابُّ
العلمُّالذيُّهوُّشرطُّمنُّشروطُّالواليةُّ،فعاملُّاملتزلفُّإليهُّجبودُّامللوكُّ،وأرادُّقطعُّالسببُّالذيُّتزلفُّبهُّالكذابُّ،وفطمُّنفسهُّعنُّ
التعلقُّباحلمامُّفذحبهاُُّّ-وملُّيأتُّيفُّاخلربُّأنهُّطرحهاُّ ُّ-وملُّينتفعُّهباُّآكلُّ،ومثلُّهذاُّاليغيبُّعنُّمثلُّاخلليفةُّاملهديُّالعا ملُّالذيُّنكلُّ
القضاءُّعليهمُّ،وجاءُّعنهُّأنهُّقال"ُّ:واهللُّ
ُّ
بالزنادقةُّأمياُّتنكيلُّأيامُّدولتهُّ،وعنيُّهلمُّرجالُّمساهُّ"صاحبُّالزنادقة"ُّ،وكلُّإليهُّأمرُّإبادمهمُّو
لئنُّعشتُّألقتلنُّهذهُّالفرقةُّكلهاُّحىتُّالُّأتركُّمنهاُّعيناُّتطرف" ُّ،وخالصةُّالقولُّ :أنُّماُّوقعُّمنُّوضعُّأثناءُّتدوينُّالسنةُّيف ُّأيامُّ
األموينيُّوالعباسينيُّ،وقعُّمنُّغالةُّالرافضةُّ،والزنادقةُّ،وغريهمُّممنُّالُّميتونُّإىلُّالعلمُّبصلةُّ،وأمثالُّهؤالءُّهمُّالذينُّكانواُّيفُّصراعُّد ائمُّ
معُّالدولةُّاألمويةُّوالعباسيةُّ،أماُّماُّي زعمهُّأعداءُّاإلسالمُّوالسنةُّاملطهرةُّ،بأنُّالوضعُّأثناءُّالتدوينُّوقعُّمنُّالعلماءُّالذينُّدأبواُّعلىُّ
الوضعُّيفُّالسنةُّاملطهرةُّنتيجةُّإغراءُّمنُّاحلكامُّاملسلمني ُّفهوُّكذبُّوافتاء(  ُّ )2فهؤالءُّاحلكام ُّالذينُّعاصرواُّتدوينُّالسنةُّكانوا ُّعلىُّ
درجةُّكبريةُّمنُّالعلمُّوالتقوىُّوالورعُّمتنعهمُّمنُّ إغراءُّالعلماءُّبوضعُّاألحاديث ُّأوُّغريُّذلكُّ .
ثالثا ّ .كثرةّاألحاديثّالتي ّتشددّالنكير ّعلىّتصرفاتّوالةّاألمورّالسيئةّ ،وخلو ّالسنة ّمنّأحاديث ّتحابيّاألمراءّوالحكامّ :
إنناُّنعجبُّحقاُّأشدُّالعجبُّمنُّهؤالءُّالذينُّيشككونُّيفُّصحةُّالسنةُّالنبويةُّبدعوىُّأهناُّدونتُّيفُّقصورُّاحلكامُّواألمراءُّ
وإنناُّنسألُّهؤالءُّ:هلُّلوُّكانتُّالسنةُّدونتُّيفُّقصورُّالسالطنيُّتبعاُّألهوائهمُّكماُّتزعمونُُّّكناُّجندُّفيهاُّمثلُّهذاُّاحلديثُّ الذيُّفيهُّ
أنُّرجالُّجاءُّإىلُّالنيبُّفقال «ُّ:أيُّاجلهادُّأفضل؟ُّفقالُّ:كلمةُّحقُّعندُّإمامُّجائر»( )3؟!ُّف منُّهوُّالسلطانُّالذيُّيسمحُّبتدوينُّهذاُّ
احلديثُّوأمثالهُّيفُّقصرهُّ،ومينحُّواضعهُّالعطايا؟ُّأليسُّيفُّهذاُّاحلديثُّحتريضُّوترغيبُّيفُّالتصديُّللسالطنيُّواإلنكارُّعليهم؟ُّوأنتُّ
ترىُّأنُّهذاُّاحلديثُّجيعلُّمقاومةُّالظلمةُّأعلىُّمرتبةُّمنُّمراتبُّاجلهاد(  ُّ،)4وهلُّلوُّكانتُّالسنةُّقدُّدونتُّيفُّقصورُّالسالطنيُّتبعاُّ
ألهوائهمُّكناُّجندُّفيهاُّهذاُّاحلديث"ُّ:منُّبايعُّأمرياُّعنُّغريُّمشورةُّاملسلمنيُّفالُّبيعةُّلهُّوالُّبيعةُّللذيُّبايعه"( ُّ)5إنُّهذاُّاحلديثُّيسدُّ
منافذُّكثريةُّميكنُّمن ُّخالهلا ُّ أنُّيستبدُّاحلكامُّبأمورُّاملسلمنيُّ ،وهناكُّأحاديثُّكثريةُّدوهنا ُّاحملدثونُّ،تدلُّداللةُّقاطعةُّعلىُّأن ُّالسنةُّ
ملُّتدونُّيفُّقصورُّاخللفاءُّواألمراء ُّتبعاُّألهوائهم؛ُّنذكرُّمنهاُّعلى ُّسبيلُّاملثال ُّ :أخرجُّالطربانُّعنُّأيب ُّأمامةُّعنُّرسولُّاهلل ُّأنه ُّقالُّ:
« صنفانُّمنُّأميتُّلنُّتناهلماُّشفاعيتُّ:إمامُّظلومُّغشومُّ،وكلُّغالُّمارق»( ُّ)4عنُّأيبُّوائلُّعنُّعبدُّاهللُّبنُّمسعودُّأنُّرسولُّاهللُّقالُّ:
« أشدُّالناسُّعذاباُّيومُّالقيامةُّرجلُّقتلُّنبياُّأوُّقتلهُّنيبُّ،وإمامُّضاللة»(  ُّ )2أخرجُّأمحدُّعنُّعمروُّبنُّمرةُّأنُّرسولُّاهللُّقال«ُّ:ماُّمنُّ
إمامُّأو ُّوال ُّيغلق ُّبابهُّدون ُّذوي ُّاحلاجة ُّواخللةُّواملسكنةُّ ،إال ُّأغلق ُّاهللُّعز ُّوجل ُّأبواب ُّالسماءُّدون ُّحاجته ُّوخلته ُّومسكنته»( ُّ،)1
ُّ،وأخرجُّأمحدُّعنُّأيبُّهريرةُّعنُّالنيبُّأنهُّقال«ُّ:ثالثةُّالُّينظرُّ
وأخرجُّاحلاكمُّعنُّحذيفةُّقال«ُّ:يكونُّأمراءُّيعذبونكمُّويعذهبمُّاهلل»( ُّ )1
اهلل ُّيعينُّإليهم ُّ يومُّالقيامة؛ُّاإلمامُّالكذابُّ،والشيخُّالزانُّ،والعاملُّاملزهو»(  ُّ )80وأخرجُّالشيخانُّعنُّمعقلُّ،مسعتُّرسولُّاهلل ُّيقولُّ:
« ماُّمن ُّعبدُّيستعيه ُّاهلل ُّرعيةُّ،ميوت ُّيومُّميوت ُّوهو ُّغاشُّلرعيتهُّ ،إالُّحرم ُّاهلل ُّعليهُّاجلنة» ُّ ُّوماُّروي ُّعن ُّعبادةُّبن ُّالصامت ُّقالُّ:
 -ُّ8كيفُّ وملاذاُّالتشكيك ُّيفُّالسنةُّ،دُّ.أمحدُّعبدُّالرمحنُّ ،مكتبةُّوهبةُّ،القاهرةُّ،ط8421ُّ،8هـ2002ُّ/م ُّ،صُّ 43بتصرفُّ .
 -ُّ2السنةُّالنب ويةُّيفُّكتاباتُّأعداءُّاإلسالمُّ،دُّ.عمادُّالسيدُّالشربيينُّ ،دارُّاليقنيُّ،مصر8423ُّ،هـُّ) 443ُّ:431ُّ/ 8(ُّ، 2002ُّ/بتصرفُّ .
 -ُّ3صحيحُّ:أخرجه ُّأمحدُّيفُّمسندهُّ،مسندُّالكوفينيُّ،حديث ُّطارقُّبنُّشهابُّرضي ُّاهللُّعنهُّ،رقمُّ(ُّ.) 81141وصححهُّشعيب ُّاألرنؤوطُّيفُّتعليقهُّعلىُّاملسندُّ .
 -ُّ4الشبهاتُّالثالثونُّاملثارة ُّإلنكار ُّالسنةُّالنب ويةُّ:عرضُّ ونقضُّ،دُّ.عبدُّالعظيمُّاملطعينُّ ،مكتبةُّوهبةُّ،القاهرةُّ،ط8420ُّ، 1هـ8111ُّ/م ُّ،صُّ 44بتصرفُّ .
 -ُّ5صحيحُّ:أخرجه ُّاإلمامُّأمحدُّيفُّمسندهُّ،مسندُّالعشرة ُّاملبشرين ُّباجلنةُّ،حديث ُّالسقيفةُّ،) 322ُّ/8(ُّ،رقم ُّ(ُّ.) 318وصححهُّأمحدُّشاكرُّيفُّتعليقهُّعلىُّاملسندُّ .
 -ُّ4صحيحُّ:أخرجه ُّالطربانُّيفُّاملعجمُّالكبريُّ،كتابُّ:اخلالفةُّ،بابُّ:يفُّأئمةُّالظلمُّ،) 235ُّ/ 5(ُّ،رقمُّ(ُّ.) 1005وصحح ـهُّاأللبانــيُّيفُّالسلسل ـةُّالصحيحــةُّبرقـمُّ(ُّ .) 420
 -ُّ2صحيحُّ:أخرجه ُّأمحدُّيفُّمسندهُّ،مسندُّاملكثرين ُّمنُّالصحابةُّ،مسندُّعبدُّاهللُّبنُّمسعودُّ،) 333ُّ/ 5(ُّ،رقم ُّ(ُّ.) 3141وصححهُّأمحدُّشاكرُّيفُّتعليقهُّعلىُّاملسندُّ .
 -ُّ1صحيح ُّلغريهُّ:أخرجه ُّأمحدُّيفُّمسندهُّ،مسندُّالشامينيُّ،حديث ُّعمروُّبنُّمرةُّاجلهينُّرقمُّ(ُّ.) 81042وقالُّعنهُّشعيبُّاألرنؤوط ُّيفُّتعليقهُّعلىُّاملسندُّ:صحيحُّلغريهُّ .
 -ُّ1صحيـحُّ:أخرجـه ُّاحلاكـمُّيفُّمستدركـهُّ،كتـابُّ:الفتـنُّ واملالحـمُّ،) 412ُّ/4(ُّ،رقمُّ(ُّ.) 1342وقالُّاحلاكمُّ:صحيحُّ،وقالُّعنهُّالذهيبُّ:علىُّشرطُّالبخاري ُّومسلمُّ .
 -ُّ80صحيحُّ:أخرجه ُّأمحدُّيفُّمسندهُّ،مسندُّاملكثرين ُّمنُّالصحابةُّ،مسندُّأيبُّهريرة ُّ(ُّ،) 828ُّ/ 81رقمُّ(ُّ.) 1512وصححهُّأمحدُّشاكرُّيفُّتعليقهُّعلىُّاملسندُّ .
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«بايعناُّرسولُّاهللُّعلىُّ السمعُّوالطاعةُّيفُّالعسرُّواليسرُّ،واملنشطُّواملكرهُّ،وعلىُّأثرةُّعليناُّ،وعلىُّأالُّننازعُّاألمرُّأهلهُّ،وعلىُّأنُّنقولُّ
باحلقُّأينماُّكناُّ،الُّخنافُّيفُّاهللُّلومةُّالئم»( ُّ )8
إنُّما ُّذكرناه ُّآنفا ُّمن ُّأحاديث ُّوغريهاُّكثري ُّتسد ُّمنافذُّكث رية ُّميكن ُّمن ُّخالهلاُّأن ُّيستبد ُّاحلكام ُّبأمور ُّاملسلمنيُّ ،فمن ُّهوُّ
السلطانُّالذيُّيسمح ُّبوضعُّهذه ُّاألحاديثُّيف ُّقصره؟ُّومينح ُّالعطاياُّاجلزيلة ُّملنُّيلف ُّحبلُّاملشنقة ُّحولُّعنقه( ُّ )2إنناُّنسأل ُّهؤالءُّ
املشككنيُّيفُّتدوينُّالسنةُّالنبويةُّ:ماذاُّتقولونُّيفُّهذهُّاألحاديثُّاليتُّظاهرهاُّجماهبةُّالسلطانُّإذاُّأمرُّباملعاصيُّأوُّاستحلهاُّ،أوُّعطلُّ
حداُّمنُّحدودُّاهلل؟ُّوماذاُّتقولونُّيفُّتلكُّاألحاديثُّاليتُّتشددُّالنكريُّعلىُّوالةُّاألمورُّ،وتتوعدهمُّبالعذابُّاألليمُّإذاُّظلمواُّالرعية؟ُّ
إنُّالذينُّروواُّهذهُّاألحاديثُّهمُّالذينُّروواُّلناُّبقيةُّالسنةُّالنبويةُّ،وهذاُّإمناُّيدلُّعلىُّأنهُّليسُّمث ةُّمصلحةُّهلؤالءُّاحملدثنيُّوالفقهاءُّإالُّ
خدمةُّهذاُّالدينُّ،وأهنمُّليسواُّأداةُّيفُّأيديُّاحلكامُّيسخروهنا ُّمىتُّشاؤواُّ،وكيفُّشاؤواُّكماُّيزعمُّالزاعمون( ُّ .)3
رابعاّ .األمرّبطاعةّأوليّاألمرّ،واجتناب ّالفتنّ،منّحقائقّالقرآنّوتع اليمّاإلسالم ّالتيّسبقت ّالنزاعّحولّالحكمّ :
إنُّماُّيزعمهُّأعداءُّالسنةُّمنُّأنُّأحاديثُّطاعةُّأويلُّاألمرُّ،وأحاديثُّاجتنابُّالفنتُّقدُّوضعهاُّأهلُّاحلديثُّلتثبيتُّأنظمةُّ
احلكمُّ،فتلكُّدعوىُّيردهاُّالنقلُّوالنظرُّ،يقولُّاألستاذُّالصديقُّبشري"ُّ:فأماُّالنقلُّ :فإنُّاألحاديثُّاليتُّذكروهاُّومعظمهاُّيفُّالصحيحنيُّ
اللذينُّمهاُّأصحُّكتبُّالسنةُّ،ومهاُّبعدُّكتابُّاهللُّمنُّحيثُّالصحةُّ،وهيُّتدعوُّإىلُّطاعةُّاحلكامُّواألمراءُّ،وتدعوُّإىلُّاجتنابُّالفنتُّ
ُّافتضناُّ
والنجاةُّمنُّشرورهاُّ،ويظن ُّأهناُّوضعتُّمنُّأجل ُّتثبيتُّاحلكامُّ،إماُّبطاعتهمُّ ،أوُّباعتزالُّاألمرُّوتركهُّ ،فهذهُّاألحاديثُُّّلو ُّ
جدالُّصحةُّادعائهم ُّ يؤكدهاُّالقرآنُّالكرميُّويصدقهاُّ،قالُّسبحانهُّوتعاىل{ُّ :ياُّأيهاُّالذينُّآمنواُّأطيعواُّاهللُّوأطيعواُّالرسولُّوأويل ُّ األمرُّ
منكم} ُّ[ النساءُّ، ]51ُّ:وقالُّاهللُّذاماُّ،الفنتُّوحمذراُّمنُّاالرتكاسُّفيها {ُّ :واتقواُّفتنةُّالُّتصيَبُّالذينُّظلمواُّمنكمُّخاصة} ُّ[ األنفالُّ:
ُّ،]25وقالُّسبحانه ُّوتعاىل{ُّ :والفتنةُّأشدُّمنُّالقتل}[ البقرةُّ .]818ُّ:
وكونُّالفتنة ُّأشد ُّمن ُّالقتل؛ ُّألنُّشرورها ُّال ُّتنقطعُّكالنار ُّالُّتبقي ُّعلى ُّشيءُّ ،فهذا ُّإذنُّأكرب ُّدليل ُّعلى ُّأن ُّجمموع ُّتلكُّ
األحاديثُّاليتُّحتضُّعلى ُّالطاعةُّ،وجتنبُّالفنتُّ،سبقت ُّاخلالفاتُّوالنزاعُّحول ُّاحلكمُّ،وأماُّالنظرُّ :فإنه ُّيكذبُّهذاُّاالدعاء؛ ُّألنُّ
اجتماعُّالفقهاءُّأوُّأهلُّاحلديثُّ أوُّمجيعهمُّعلىُّوضعُّهذهُّاملبادئُّكماُّيزعمُّالزاعمونُّ الُّميكنُّأنُّيتحققُّ،واجتماعهمُّعلىُّالكذبُّ
علىُّرسولُّاهللُّالُّيتأتىُّ،ففيُّزمنُّبينُّأميةُّكانُّهناكُّكثريُّمنُّالصحابةُّأمثالُّ:أيبُّهريرةُّ(ت51ُّ:هـ)ُّ،والنعمانُّبنُّبشريُّ(ت44ُّ:هـ)ُّ،
وعبدُّاهلل ُّبنُّعمروُّ(ت45ُّ:هـ)ُّ،وعبدُّاهللُّبنُّعباسُّ(ت41ُّ:هـ)ُّ،وعبدُّاهللُّبنُّعمرُّ(ت23ُّ:هـ)ُّ،وأنسُّبنُّمالكُّ(ت13ُّ:هـ)ُّ،
وكانُّهناكُّعددُّكبريُّمنُّالفقهاءُّواألعالمُّأمثالُّ:سعيدُّبنُّاملسيبُّ(ت18ُّ:هـ)ُّ،وعروةُّبنُّالزبريُّ(ت14ُّ:هـ)ُّ،وخارجةُّبنُّزيدُّ(تُّ:
ـ)ُّ،وساملُّبنُّعبدُّاهللُّ(ت804ُّ:هـ)ُّ،وابنُّسريينُّ(ت880ُّ:هـ)ُّ،وهذهُّالدولةُّالعباسيةُّبدأتُّ
800هـ)ُّ،وأمثالُّ:الشعيبُّ(ت805ُّ:ه ُّ
خبالفةُّأيبُّالعباسُّالسفاحُّسنةُّ(ت 832ُّ:هـ)ُّ،وكانُّممنُّحضرُّقيامهاُّمنُّأئمةُّالفقهاءُّربيعةُّالرأيُّ(ت834ُّ:هـ)ُّ،وعطاءُّاخلراسانُّ
(ت835ُّ:هـ)ُّ،واألوزاعيُّ(ت852ُّ:هـ)ُّ،وأئمةُّاملذاهبُّاألربعةُّ .
فهل ُّ منُّاملمكنُّأنُّيتفقُّأمثالُّهؤالءُّوهمُّمنُّهمُّيفُّالورعُّوالعلم ُّعلىُّتثبيتُّنظامُّمنُّاألنظمةُّ،ودعوةُّالناسُّإىل ُّمؤازرتهُّ
واخلضوعُّلهُّ،ولوُّأدىُّهبمُّذلكُّإىلُّاختالقُّاألحاديثُّ،لتأكيدُّهذهُّالدعوىُّ،وكأهنمُّشرذمةُّمنُّاملتآمرين؟ُّوإذاُّصحُّلغريهمُّأنُّيفعلواُّ
ذلكُّفهلُّيرضىُّهؤالءُّبذلكُّ،وهمُّ يعلمونُّأنهُّخطرُّيهددُّاإلسالمُّ،وأنُّالسكوتُّعليهُّخيانةُّللمسلمني؟ُّوحيقُّلنا ُّأنُّنسألُّ:كيفُّ
ترضىُّالفرقُّاألخرى ُّ ،اليتُّتنازعُّنظامُّاحلكمُّالقائمُّ،هبذاُّالصنيعُّوهيُّتعلمُّأنهُّدسُّواختالق؟ُّوالعقلُّيقولُّ:إنهُّلوُّأحسُّهؤالءُّبأنُّ
تلكُّاألحاديثُّموضوعةُّلغرضُّتثبيتُّنظامُّاحلكمُّالذيُّينازعونهُّلشنعواُّبذلكُّأمياُّتشنيعُّ،ولشهرواُّبواضعيهاُّأمياُّتشهريُّ،ولكنُّهذاُّ
ُّ
 -ُّ8صحيح ُّالبخاري ُّ(بشرحُّفتحُّالباري)ُّ،كتابُّ:األحكامُّ،بابُّ:كيفُّيبايعُّاإلمامُّالناسُّ،) 204ُّ/ 83(ُّ،رقمُّ(ُّ .) 2811
-ُّ2الشبهات ُّ الثالثونُّاملثارة ُّإلنكار ُّالسنةُّ:عرضُّ ونقضُّ،دُّ.عبدُّالعظيمُّاملطعينُّ ،مكتبةُّوهبةُّ،القاهرةُّ،ط8420ُّ،1هـ8111ُّ/م ُّ،صُّ 44بتصرفُّ .
 -ُّ3ض وابطُّالروايةُّعندُّاحملدثنيُّ،الصديقُّبشريُّنصرُّ،منشوراتُّكليةُّالدعوةُّاإلسالميةُّ،ليبياُّ،ط8112ُّ، 8مُّ،صُّ .342ُّ :342
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ملُّجنده؛ُّألنهُّملُّيصحُّإالُّيفُّذهنُّأعداءُّالسنةُّ،وقدُّفامهمُّأنُّعصرُّبينُّأميةُّوبينُّالعباسُّملُّخيلُّمنُّعلماءُّنقدُّاحلديثُّ،وهمُّعلماءُّ
اجلرحُّوالتعديلُّأمثالُّ:شعبةُّبنُّاحلجاجُّ(ت851ُّ:هـ)ُّ،وسفيانُّالثوريُّ(ت848ُّ:هـ)ُّ،وعبدُّالرمحنُّبنُّمهديُّ(ت811ُّ:هـ)ُّ،وحيىيُّ
بنُّسعيد ُّالقطان ُّ(ت 811ُّ :هـ)ُّ ،هؤالءُّوغريهم ُّهم ُّالذين ُّغربلوا ُّاحلديثُّ ،وحذفواُّاملوضوعات ُّوأظهروهاُّ ،فهل ُّغابت ُّعنهم ُّتلكُّ
األحاديث ُّاليتُّذكرها ُّأعداءُّاإلسالمُّ،ومعظمهاُّيفُّالصحيحنيُّ،حىتُّيأيتُّأدعياء ُّالعلمُّيفُّآخر ُّالزمانُّليبينواُّلناُّأهناُّموضوعة؟ ُّ
وحىتُّلوُّافتضنا ُّأنُّأعداءُّالسنة ُّالُّيقصدونُّبزعمهم ُّهذاُّأن ُّهؤالءُّالعلماءُّوضعوا ُّهذهُّاألحاديثُّأي ُّاختلقوها ُّفإن ُّجمردُّ
تسخريهمُّهلاُّلتثبيتُّدعائمُّاحلكمُّاألمويُّتارةُّ،واحلكمُّالعباسيُّتارةُّأخرىُّ،مسبةُّأيضاُّ،وفريةُّالُّيقوهلاُّعاقلُّ ،هذاُّمنُّناحيةُّ،ومنُّ
ناحيةُّأخرىُّفإ نُّاملتأملُّجيدُّأنُّإشاعةُّهذهُّاألحاديثُّالنبويةُّمصلحةُّللناسُّقبلُّأنُّتكونُّمصلحةُّللحكام؛ُّألنهُّيفُّأغلبُّالفنت ُّالُّ
يتأذىُّبويالمهاُّإالُّالناسُّ،والُّيبلغُّاحلكامُّإالُّدخاهناُّ،ويفُّالفنتُّختتلطُّاألمورُّوتتداخلُّ،فيدعيُّكلُّطرفُّفيهاُّأنهُّعلىُّحقُّ،وأنُّغريهُّ
علىُّباطلُّ،ومنُّملُّيتبنيُّأيُّاألطرافُّعلىُّحقُّ،كانُّأوىلُّبهُّأنُّيعتزلُّالفنت ُُّّ،كماُّأنُّاإلسالمُّجاءُّداعياُّإىلُّالتكتلُّواجلماعةُّ ،وحذرُّ
منُّالفرقةُّواالنقسام؛ُّألنُّهالكُّاملسلمنيُّيفُّتفرقهمُّشيعاُّوأحزاباُّ،يقولُّسبحانهُّوتعاىل{ُّ :واعتصمواُّحببلُّاهللُّمجيعاُّوالُّتفرقوا} ُّ[آلُّ
عمرانُّ،]803ُّ:ويقول{ُّ :إن ُّالذينُّفرقواُّدينهمُّوكانوا ُّشيعاُّلستُّمنهمُّيف ُّشيء} ُّ[ األنعامُّ،]851ُّ:ويقول{ُّ :والُّتكونواُّكالذينُّ
تفرقواُّواختلفواُّمنُّبعدُّماُّجاءهمُّالبينات} ُّ[آلُّعمرانُّ .]805ُّ:
واألحاديث ُّالنبوية ُّاليت ُّتدعو ُّإىل ُّاجلماعةُّ ،وعدم ُّاخلروج ُّعنها ُّتوضح ُّهذه ُّاحلقيقة ُّالقرآنيةُّ ،حقيقة ُّأن ُّفساد ُّأمر ُّاملسلمنيُّ
بافتاقهم ُّ ،وهيُّحقيقةُّيعيهاُّجيداُّأعداءُّالسنةُّ،إالُّأهنم ُّيتجاهلوهناُّليزعمواُّأنُّهذهُّاألحاديثُّموضوعةُّخلدمةُّاحلكامُّ،وذلك ُّبعدمُّ
دفعُّاملسلمنيُّإىلُّاخلروجُّعلىُّاحلكامُّولوُّكانواُّجائرينُّ،وجتاهلواُّأنُّمنُّشرعُّاملسلمنيُّعدمُّاخلروجُّعلىُّالسلطانُّجلورُّأوُّظلمُّما ُّملُّ
يأمرُّمبعصية"( ُّ،)8ي قولُّشارحُّالعقيدةُّالطحاوية"ُّ:قدُّدلُّالكتابُّوالسنةُّعلىُّوجوبُّطاعةُّأويلُّاألمرُّماُّملُّيأمرواُّمبعصيةُّ،فتأملُّقولهُّ
سبحانهُّوتعاىل {ُّ :أطيعواُّاهللُّوأطيعواُّالرسولُّوأويل ُّاألمرُّمنكم} ُّ[ النساءُّ، ]51ُّ:كيفُّقالُّ:وأطيعواُّالرسولُّ،وملُّيقلُّ:وأطيعوا ُّأويلُّ
األمرُّمنكم؛ُّألنُّأويلُّاألمرُّاليفردونُّبالطاعةُّ،بلُّيطاعونُّفيماُّهوُّطاعةُّهللُّورسولهُّ،وأعادُّالفعلُّمعُّالرسول؛ُّللداللةُّعلىُّمنُّأطاعُّ
الرسولُّفقدُّأطاعُّاهللُّ،فإنُّالرسولُّالُّيأمرُّبغريُّطاعةُّاهللُّ،بلُّهوُّمعصومُّيفُّذلكُّ،وأماُّويلُّاألمرُّفقدُّيأمرُّبغريُّطاعةُّاهللُّ،فالُّيطاعُّ
إالُّفيماُّهوُّطاعة ُّهللُّورسولهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّ .
وأماُّلزومُّطاعتهمُّوإنُّجاروا؛ُّفألنهُّيتتبُّعلىُّاخلروجُّعنُّطاعتهمُّمنُّاملفاسدُّأضعافُّماُّحيصلُّمنُّجورهمُّ،وقلُّمنُّخرجُّ
علىُّإمامُّإالُّكانُّماُّتولدُّعنُّفعلهُّمنُّالشرُّأعظمُّماُّتولدُّمنُّاخلري"(  ُّ،)2إذنُّفطاعةُّويلُّاألمرُّ،والتحذيرُّمنُّالفنتُّوالفرقةُّمنُّحقائقُّ
القرآنُّالكرميُّ،ومنُّأبرزُّتعاليمُّاإلسالمُّ،وملُّيكنُّمقتصراُّعلىُّالسنةُّالنبويةُّفحسبُّ،حىتُّيزعمُّالزاعمونُّأنُّعلماءُّاحلديثُّقدُّاختلقواُّ
األحاديثُّيفُّذلكُّإرضاءُّللحكام ُّواألمراءُّ،وتثبيتاُّلدعائمُّملكهم ُّ،بلُّإنُّمنُّاحلقائقُّاليتُّالُّمراءُّفيهاُّأنُّعلماءُّاحلديثُّ"كانواُّحف ظةُّ
الشريعةُّوحراسُّاألرضُّ:فهمُّفرسانُّهذا ُّالدينُّوقفواُّباملرصادُّحلركةُّالوضاعنيُّمن ُّأعداءُّاإلسالمُّ،وأسفرُّصمودهمُّعنُّأدق ُّمنهجُّ
مثينهاُّ،فأبلوا ُّيفُّذلك ُّأحسنُّالبالءُّوبرزوا ُّيفُّهذا ُّاملضمارُّ،واستحدثوا ُّفيهُّ
ُّ
وأحكمهُّيفُّنقد ُّالرواياتُّومتحيصهاُّ ،والتمييزُّبنيُّغثها ُّو
العلومُّوقعدوهاُّ ،وضبطوها ُّوأصلوهاُّ،وجاءوا ُّبالعجب ُّالعجابُّيف ُّحفظ ُّالسنة ُّاملطهرة"( ُّ، )3فكان ـوا ُّآيـة ُّتصـدقُّآيـة ُّ{إنـا ُّحنـن ُّنزلنـاُّ
الذكـرُّوإناُّلـهُّحلافظون}ُّ[ احلجرُّ،]1:واخلالصة ُّ:أنُّهذهُّاألحاديثُّاليتُّاستدلُّهب ماُّالزاعمونُّأحاديثُّصحيحةُّ،وملُّتدونُّيفُّقصورُّ
األمراءُّأوُّوضعتُّإلرضاءهمُّكماُّيزعمونُّ،وإمنا ُّهيُّأحاديثُّيؤيدهاُّالقرآنُّالكرمي ُّ،فالُّجمالُّللقولُّبأهناُّمنُّاختالقُّاحملدثنيُّلطاعةُّ

اخللفاءّ .
 -ُّ8ض وابطُّالروايةُّعندُّاحملدثنيُّ،الصديقُّبشريُّنصرُّ،منشوراتُّكليةُّالدعوةُّاإلسالميةُّ،ليبياُّ،ط8112ُّ، 8مُّ،صُّ .342ُّ :342
-ُّ2شرح ُّالعقيدةُّالطحا ويةُّ،ابنُّأيبُّالعزُّاحلنفيُّ .)252ُّ/8(ُّ،
 -ُّ3االجتاهاتُّالفقهيةُّعندُّأصحابُّاحلديثُّيفُّالقرنُّالثانُّاهلجريُّ،دُّ.عبدُّاجمليدُّحممودُّ،مكتبةُّاخلاجنيُّ،القاهرة8400ُّ،هـ8110ُّ/مُّ،صُّ .3
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البحثّالتاسعّعشرّ:اتهامّالفقهاءّبوضعّاألحاديثّإلرضاءّخلفاءّبنيّالعباس.
يدعيُّبعضُّامل غرضنيُّأنُّالفقهاءُّكانواُّيضعونُّاألحاديثُّاملزورةُّمنُّأجلُّإرضاءُّخلفاءُّبينُّالعباسُّوإشباعُّنزوامهمُّ،ويستدلونُّ
علىُّذلكُّمباُّيلي ُّ :قصةُّغياثُّبنُّإبراهيمُّالنخعيُّالكويفُّمعُّاخلليفةُّاملهديُّالذيُّكانُّيهوىُّسباقُّاحلمام؛ُّإذُّمتكنُّاملهديُّمنُّإقناعُّ
غياثُّبأنُّيسندُّحديثاُّيفُّهذاُّالصدد؛ُّفقال «ُّ:الُّسباقُّإالُّيفُّخفُّأوُّحافرُّأوُّجناح» ُّ،فأجزلُّلهُّاملهديُّالعطاءُّ،وواصلُّهوايته،
أنُّالفقهاءُّكانواُّحيضرونُّجمالسُّاخللفاءُّاليتُّيشربُّفيهاُّاخلمرُّ،فيتناقشونُّيفُّأثنائهاُّيفُّحدُّشربُّاخلمرُّ،وقدُّوجدواُّللخليفةُّالعباسيُّ
الراضيُّ الذيُّكانُّيلتزمُّبتحرميُّاخلمر ُّمنُّحيدثهُّعنُّعائشة ُّعنُّالنيبُّأنهُّقال «ُّ:إنُّخفتمُّأنُّتسكرواُّفاكسرواُّحدتهُّباملاء»ُّ،رامنيُّمنُّ
وراءُّذلكُّإىلُّإيهامُّاملسلمنيُّبأنُّالسنةُّاليتُّبنيُّأيديهمُّمنُّوضعُّالفقهاءُّإلرضاءُّاخللفاءُّ .
معنيُّ،
نقدّعام ّ:لقد ُّأمجعُّاملسلمونُّعلى ُّجوازُّاملسابقةُّيف ُّاجلملةُّ،فاملسابقة ُّبغريُّعوضُّجتوز ُّمطلقاُّمنُّغري ُّتقييدُّبشيء ُّ ُّ
كاملسابقةُّعلىُّاألقدامُّوالسفنُّوالطيورُّ(وفيهاُّاحلمامُّبطبيعةُّاحلال)ُّوالبغالُّواحلمريُّ،ومنُّهناُّملُّيكنُّاملهديُّحباجة ُّإىلُّتزويرُّحديثُّ
ُّ،ومنُّاملعروفُّبنيُّعلماءُّاحلديثُّوالفقهاءُّأنُّغياثُّملُّيكنُّمعدوداُّبنيُّاحملدثنيُّ،فقدُّنبذهُّاحملدثونُّكماُّنبذواُّاملئاتُّ
ملمارسةُّهوايته ُّ
منُّأمثالهُّ،واملهديُّنفسهُّكانُّيعلمُّأنُّالرجلُّكذابُّ،وقدُّقالُّملاُّقامُّغياثُّمنُّعنده"ُّ:أشهدُّأنُّقفاكُّقفاُّكذاب"ُّ،وهذاُّدليلُّعلىُّ
ُّ،والُّشكُّأنُّامهامُّالفقهاءُّهبذهُّالته مة ُّمنُّ
أنُّاملسلمنيُّكانواُّقادرينُّعلىُّكشفُّاملزورُّمنُّاألحاديثُّ،ومتييزُّصحيحهاُّمنُّسقيمها ُّ
الظلمُّالبنيُُّّ،فكيفُّي عقلُّأنُّيكونواُّفقهاءُّوحمدثنيُّ،ويشربونُّاخلمرُّ،وحيضرونُّجمالسهاُّ،فضالُّعنُّوضعُّأحاديثُّحتلهاُّ،وهمُّالذينُّ
دافعواُّعنُّالسنةُّوحمصوهاُّوميزواُّصحيحهاُّمنُّسقيمها؟!ُّكماُّأنُّفضائلُّالراضيُّتنفيُّعنهُّما ُّنسبُّإليه؛ُّإذُّكيفُّيلتزم ُّباألحاديثُّ
الصحيحةُّاليتُّتبنيُّحرمةُّاخلمرُّوتوضحُّحدهُّ،مثُّي سوغُّلنفسهُّأنُّيقبلُّحديثا ُّموضوعاُّعلىُّالنيبُّيفُّإباحتها؟! ُّ
أوالّ .إجماعّالمسلمونّعلىّجوازّالمسابقةّفيّالجملةّبغيرّعوض ّودونّتقييد ّبشيءّ :
إنُّاملسابقةُّجائزةُّبالسنةُّواإلمجاعُّ،أماُّالسنة ُّفقدُّرويُّأنُّالنيبُّسابقُّبنيُّاخليل ُّاملضمرة ُّوبنيُّاليتُّملُّتضمر( ُّ،)8وقد ُّأمجعُّ
املسلمونُّعلى ُّجوازُّاملسابقة ُّ ،واملسابقةُّمستثناة ُّمنُّثالثة ُّأمورُّممنوعةُّ :هيُّالقمارُّ ،وتعذيبُّاحليوان ُّلغريُّاألكلُّ ،وحصول ُّالعوضُّ
واملعوضُّعنهُّلشخصُّواحدُّ،وذلكُّإذاُّقدمُّالعوضُّلكالُّاملتسابقني ُّليأخذهُّالسابقُّ .
واملسابقةُّنوعان ُّ:مسابقةُّبغريُّعوضُّ،ومسابقةُّبعوضُّ،أماُّ اليتُّبغريُّعوضُّ:فتجوزُّمطلقاُّمنُّغريُّتقييدُّبشيءُّمعنيُّكاملسابقةُّ
علىُّاألقدامُّوالسفنُّوالطيورُّوالبغالُّواحلمريُّوالفيلةُّ،وكذلكُّجتوزُّاملصارعةُّورفعُّاحلجرُّليعرفُّاألشدُّ،بدليلُّماُّقالتهُّعائشةُّرضيُّاهللُّ
عنها «ُّ:سابقينُّالنيبُّفسبقتهُّ،فلبثنا ُّحىتُّإذاُّرهقينُّاللحم ُّسابقينُّ،فسبقينُّ،فقالُّ:هذهُّبتيك»( ُّ .)2وصا رعُّالنيبُّركانةُّ،فصرعه ُّالنيبُّ
ومرُّالنيبُّبقومُّيرفعونُّحجرا ُّليعرفواُّاألشدُّمنهمُّ،فلمُّينكرُّعليهمُّ،وتقاسُّبقيةُّأنواعُّاملسابقةُّعلى ُّاملذكورُّ .
القدم؛ُّألنُّالثالثةُّاألوىلُّآالتُّ
ُّ
وأماُّاملسابقةُّبعوضُّ:فالُّجتوز ُّعندُّاحلنفيةُّإالُّيفُّأربعةُّأشياء ُّ،يفُّالنصلُّ،واحلافرُّ،واخلفُّ،و
ُّ،وقال ُّالنيب«ُّ :وليس ُّمنُّاللهو ُّإالُّ
احلربُّاملأمور ُّبتعلمهاُّ ،قالُّسبحانه ُّوتعاىل{ُّ :وأعدواُّهلم ُّماُّاستطعتم ُّمنُّقوة} ُّ[ األنفالُّ ]40ُّ:
ثالثُّ:تأديبُّالرجلُّفرسهُّ،ومالعبتهُّامرأتهُّ،ورميهُّبقوسه ُّ،)3 (»...يفُّحنيُّقالُّاجلمهورُّغريُّاحلنفيةُّ:الُّجيوزُّالسباقُّبعوضُّإالُّيفُّ
النصلُّواخلفُّواحلافرُّ،أيُّ يفُّالتدريبُّعلىُّمحلُّالسالحُّ،ويفُّأعمالُّالفروسيةُّ،لقولُّالرسولُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم«ُّ:الُّسبقُّإالُّيفُّ
خفُّ،أوُّنصلُّ،أوُّحافر»(  ُّ،)4والسبقُّ:هوُّماُّجيعلُّللسابقُّعلىُّالسبقُّمنُّجعلُّ،وألنُّهذهُّاألمورُّآالتُّالقتالُّ،فيجوزُّالتسابقُّ
ُّ)*(- 1كيفُّ وملاذاُّالتشكيك ُّيفُّالسنةُّ،دُّ.أمحدُّعبدُّالرمحنُّ ،مكتبة ُّوهبةُّ،القاهرةُّ،ط8421ُّ، 8هـ2002ُّ/م.
تضمريُّاخليلُّ:تقليلُّعلفهاُّمدةُّحىتُّخيفُّحلمهاُّ وتقوىُّعلىُّاجلري ُّ ،صحيحُّالبخاري ُّ(بشرحُّفتحُّالباري)ُّ،كتابُّ:اجلهادُّ والسريُّ،) 13ُّ/4( ُّ،رقمُّ(ُّ .)2141
 - 2صحيحُّ:أخرجه ُّأمحدُّيفُّمسندهُّ،باقيُّمسندُّاألنصارُّ،حديث ُّالسيدةُّعائشةُّرضيُّاهللُّعنهاُّ،رقمُّ(ُّ.) 24844وصححهُّشعيب ُّاألرنؤوطُّيفُّتعليقهُّعلىُّاملسندُّ .
- 3حسنُّ:أخرجهُّأمحدُّيفُّمسندهُّ،مسندُّالشامينيُّ،حديث ُّعقبةُّبنُّعمارُّاجلهينُّ،رقمُّ(ُّ.) 82323وقالُّش عيبُّاألرنؤوطُّيفُّتعليقهُّعلىُّاملسندُّ:حسنُّمبجموعُّطرقه ُّ
 - 4صحيحُّ:أخرجه ُّأمحدُّيفُّمسندهُّ،مسندُّاملكثرين ُّمنُّالصحابةُّ،مسندُّأيبُّهريرةُّ،) 834ُّ/81(ُّ،رقم ُّ(ُّ.) 80842وصححهُّأمحدُّشاكرُّيفُّتعليقهُّعلىُّاملسندُّ .
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إذنُّعلىُّكلُّماُّهوُّنافعُّيفُّاحلربُّ،أماُّاملسابقةُّعلىُّا ألقدامُّواملصارعةُّ،فالُّجتوزُّبعوض؛ُّألهناُّالُّتنفعُّيفُّاحلربُّ،وعليهُّ،فإنُّاملسابقةُّ
بغريُّعوضُّجائزةُّمطلقا ُّيفُّاخليلُّ،وغريها ُّ منُّالدوابُّوالسفنُّ ،وبنيُّالطريُّمبا ُّفيهُّاحلمام ُّ إليصال ُّاخلربُّبسرعةُّ،كماُّأهناُّجائزة ُّعلىُّ
األقدامُّويفُّرميُّاألحجارُّواملصارعة( ُّ،)8وهبذاُّيتضحُّأنُّسباقُّا حلمامُّليسُّحمرماُّ،فإذاُّواصلُّاملهديُّهوايتهُّفذلكُّألهناُّحاللُّككلُّ
املسابقات ُّاملشروعةُّ.ومنُّهنا ُّفلمُّيكنُّاملهديُّحباجةُّإىلُّمنُّيزور ُّلهُّاألحاديث ُّحىتُّيستطيعُّممارسةُّهوايتهُّ .
ثانياّ .غياثّبنّإبراهيمّالنخعي ّفيّميزانّالجرح ّوالتعديلّ :
لقدُّبنيُّاحملدثونُّوالفقهاءُّأنُّغياثُّبنُّإبرا هيمُّالنخعيُّليسُّمنُّأهلُّاحلديثُّ،والُّمنُّالذينُّيعتدُّبروايتهمُّ،بلُّهوُّواحدُّمنُّ
الذينُّاجتءواُّعلىُّساحةُّالسنةُّ،وتقربواُّإىلُّامللوكُّواألمراءُّواخللفاءُّبالفتاوىُّالكاذبةُّواألقوالُّاملختعةُّاليتُّنسبوهاُّإىلُّالشريعةُّ ،وكذبواُّ
علىُّرسولُّاهللُّ إرضاءُّلألهواءُّواملصاحلُّالشخصيةُّ،فلمُّ يكنُّغياثُّمعدوداُّبنيُّاحملدثنيُّ،وقدُّقالُّعنهُّاإلمامُّأمحد"ُّ:تركُّالناسُّحديثه"ُّ،
وروىُّعنُّابن ُّعباسُّعن ُّحيىي"ُّ:ليسُّبثقة"ُّ .وقالُّاجلوزجان"ُّ :كانُّفيما ُّمسعتُّغريُّواحد ُّيقولُّ:يضع ُّاحلديث"ُّ.وقال ُّالبخاريُّ:
"تركوه"(  ُّ،)2إنُّوجودُّرجلُّكذابُّ،وضاعُّ،متوكُّ،نبذهُّاحملدثونُّوالفقهاءُّ،كماُّنبذواُّاملئاتُّمنُّأمثاله ُّالُّيثبتُّأنُّالفقهاءُّواحملدثنيُّ
زورواُّاألحاديثُّإلرضاءُّأمراءُّبينُّالعباسُّ،واملهديُّنفسهُّكانُّيعلمُّأنُّالرجلُّمنافقُّكذابُّ،وقدُّقالُّملاُّقامُّغياثُّمنُّعنده"ُّ:أشهدُّ
ُّ،ولعلناُّبذكرُّالقصةُّاليتُّدارتُّبنيُّغياثُّواخلليفةُّاملهديُّنلقيُّمزيداُّمنُّالضوءُّعلىُّطريقُّدفعُّه ذهُّالشبهةُّ،
أنُّقفاكُّقفاُّكذاب"( ُّ )3
فقدُّأدخلُّغياثُّعلىُّاملهديُّ،وكانُّاملهديُّيشتيُّاحلمامُّويلعبُّبهُّ،فقيلُّلهُّ:حدثُّأمريُّاملؤمننيُّ،فقالُّ:حدثناُّفالنُّعنُّفالنُّأنُّ
النيبُّ قال"ُّ:الُّسبقُّإالُّيفُّنصلُّأوُّخفُّأوُّحافرُّأوُّجناح"(  ُّ،)4فزادُّيفُّاحلديثُّ"أوُّجناح"ُّ،فأمرُّلهُّاملهديُّببدرةُّوقيلُّبعشرةُّآالفُّ
درهمُّ،فلماُّقامُّقالُّ:أشهدُّعلىُّقفاكُّأنهُّقفاُّكذابُّعلىُّرسولُّاهللُّمثُّقالُّاملهديُّ:أناُّمحلتهُّعلىُّذلكُّ،مثُّأمرُّبذبحُّاحلمامُّ،ورفضُّ
وتبدوُّالقصةُّخمتلقة؛ُّألنُّسباقُّاحلمامُّملُّيكنُّحمرماُّيفُّأيُّوقتُّ،وقدُّمارسهُّاملسلمونُّيفُّكلُّزمانُّومكانُّبإجازةُّ
ُّ
ماُّكانُّفيهُّمنه( ُّ،)5
النيبُّلهُّ،ومبمارسةُّالسبقُّمعُّالصحابةُّ.ومماُّيدلُّكذلكُّعلىُّأنُّالقصةُّخمتلقةُّ،ماُّوردُّفيهاُّمنُّأنُّاملهديُّأمرُّلغياثُّبعشرةُّآالفُّ
درهمُّ،فلماُّقامُّقالُّ:أشهدُّأنُّقفاكُّقفاُّكذابُّ،فهلُّيكافؤهُّوهوُّيعلمُّأنهُّكذاب؟! ُّ ولوُّفرضناُّصحةُّالقصةُّلكانتُّشاهداُّعلىُّأنُّ
املسلمنيُّكانواُّقادرينُّع لىُّكشفُّأيُّتزوير ُّيفُّأحاديث ُّنبيهمُّمهماُّكان ُّضئيالُّ،وإهنمُّكانواُّيرفضونهُّكماُّفعلُّاخلليفةُّاملهدي( ُّ .)4
ثالثاّ .إنّألصحابّوعلماءّالحديثّ شرفّيتنزهونّبهّعنّأفعالّالسفهاءّ،فماّبالناّبوضعّأحاديثّتبيحّالخمرّمرضاةّللخلفاء! ُّ
إذاُّكانُّاحلديثُّبعدُّالقرآنُّهوُّعمدةُّأهلُّالسنةُّ،وإذاُُّّكانتُّدواوينُّأصحابُّاحلديثُّبعدُّالقرآنُّدعائمُّاإلسالمُّاليتُّقامتُّ
عليهاُّصروحهُّ،فإنُّذلكُّيدلناُّعلىُّعظمُّمكانةُّاحملدثنيُّبنيُّعلماءُّأهلُّالسنةُّمجيعاُّ،وهمُّحبقُّيصدقُّفيهمُّقولُّسفيانُّالثوريُّرمحهُّ
اهلل"ُّ:املالئكةُّحراسُّالسماءُّ،وأصحابُّاحلديثُّحراسُّاألرض"( ُّ،)2ويقولُّأبوُّحامتُّالرا زيُّرمحهُّاهلل"ُّ:ملُّيكنُّيفُّأمةُّمنُّاألممُّمنذُّ
خلقُّاهللُّآدمُّ،أمناءُّحيفظونُّآثارُّالرسلُّإالُّيفُّهذهُّاألمةُّ،فقالُّلهُّالرجلُّ:ياُّأباُّحامتُّرمباُّروواُّحديثاُّالُّأصلُّلهُّ،والُّيصح؟ُّفقالُّ:
علماؤهمُّيعرفونُّالصحيحُّمنُّالسقيمُّ،فروايتهمُّذلكُّللمعرفةُّ،ليتبنيُّملنُّبعدهمُّأهنمُّميزواُّاآلثار ُّوحفظوها"( ُّ،)1وإذاُّكناُّمتفقنيُّعلىُّ
أنهُّالُّقيامُّلإلسالمُّبدونُّسنةُّ،فقدُّصدقُّفيهمُّماُّقالهُّاإلمامُّأبوُّداودُّالطيالسي"ُّ:لوالُّهذهُّالعصابةُّالندرسُّاإلسالم"ُّ،يعينُّأصحابُّ
احلديثُّالذينُّيكتبونُّاآلثار ُّ،يفُّحنيُّيقولُّاخلطيبُّالبغدادي"ُّ:وقدُّجعلُّاهللُّتعاىلُّأهلهُّأركانُّالشريعةُّ،وهدمُّهبمُّكلُّبدعةُّشنيعةُّ،
 -ُّ8انظرُّ:الفقهُّاإلسالميُّ وأدلتهُّ،دُّ.وهبةُّالزحيليُّ ،دارُّالفكرُّ،دمشق8482ُّ،هـ8114ُّ/مُّ .) 211ُّ: 214ُّ/ 5(ُّ،
-ُّ2ميزانُّاالعتدالُّ،الذهيبُّ ،حتقيقُّ:عليُّحممدُّالبجاويُّ،دارُّاملعرفةُّ،بريوتُّ،دُّ.ت ُّ .) 332ُّ/ 3(ُّ،
-ُّ3ميزانُّاالعتدالُّ،الذهيبُّ ،حتقيقُّ:عليُّحممدُّالبجاويُّ،دارُّاملعرفةُّ،بريوتُّ،دُّ.تُّ،صُّ 43بتصرفُّ .
 -ُّ4هذهُّالزيادة ُّ"أوُّجناح"ُّموضوعةُّ،انظرُّ:سلسلةُّاألحاديثُّ الضعيفةُّ واملوضوعةُّ،الشيخُّاأللبانُّ،مكتبةُّاملعارفُّ،الرياضُّ،ط8420ُّ، 2هـ2000ُّ/مُّ،أثناءُّالكالمُّعلىُّ
احلديثُّ،رقم ُّ( ُّ،) 2051والقصةُّهبذهُّالزيادة ُّ"أوُّجناح"ُّأوردهاُّابنُّاجلوزي ُّيفُّكتابهُّاملوضوعاتُُّّ،دارُّالفكرُّ،بريوتُّ،ط8403ُّ،2هـ8113ُّ/م ُّ .)42ُّ/8(ُّ،
 -ُّ5محايةُّالسنةُّمنُّاألكاذيبُّ واألباطيلُّ،دُّ.صاحلُّالفقيُّ،دارُّالنورُّ،القاهرة8115ُّ،مُّ،صُّ 23بتصرفُّ .
 -ُّ4كيفُّ وملاذاُّالتشكيك ُّيفُّالسنةُّ،دُّ.أمحدُّعبدُّالرمحنُّ ،مكتبةُّوهبةُّ،القاهرةُّ،ط8421ُّ،8هـ2002ُّ/م ُّ،صُّ 43بتصرفُّ .
-ُّ2شرفُّأصحابُّاحلديثُّ،اخلطيب ُّالبغداديُّ،مكتبةُّابنُّتيميةُّ،القاهرةُّ،ط8482ُّ، 2هـ8114ُّ/مُّ،صُّ .18
-ُّ1شرفُّأصحابُّاحلديثُّ،اخلطيب ُّالبغداديُّ،مكتبةُّابنُّتيميةُّ،القاهرةُّ،ط8482ُّ، 2هـ8114ُّ/مُّ،صُّ .11
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فهمُّأمناءُّاهللُّيفُّخليقتهُّ،والواسطةُّبنيُّالنيبُّوأمتهُّ،واجملتهدونُّمنُّحفظُّملتهُّ،قبلواُّشريعتهُّقوالُّوفعالُّ،وحرسواُّسنتهُّحفظاُّونقالُّحىتُّ
ثبتواُّبذلكُّأصلهاُّ،وكانواُّأحقُّهباُّوأهلهاُّ،وكمُّملحدُّيرومُّأنُّخيلطُّبالشريعةُّماُّليسُّمنهاُّ،واهللُّتعاىلُّيذبُّبأصحاب ُّ احلديثُّعنهاُّ،
فهمُّاحلفاظُّألركاهنا ُّ،وكلُّفئةُّتتحيزُّإىلُّهوىُّترجعُّإليهُّ،أوُّتتحسنُّرأياُّتعكفُّعليهُّ،سوىُّأصحابُّاحلديثُّ،فإنُّالكتابُّعدمهمُّ،
والسنةُّحجتهمُّ،والرسولُّفئتهمُّ،وإليهُّنسبتهمُّ،الُّيعرجونُّعلىُّاألهواءُّ،والُّيلتفتونُّإىلُّاآلراءُّ،يقبلُّمنهمُّماُّروواُّعنُّالرسولُّ،إذاُّ
اختلفُّيفُّحديثُّكانُّإليهمُّالرجوعُّ ،فماُّحكمواُّبهُّفهوُّاملقبولُّاملسموع ُّ،ومنهمُّكلُّعاملُّفقيهُّ،وإمامُّرفيعُّنبيهُّ،وزاهدُّيف ُّقبيلةُّ،
وخمصوصُّبفضيلةُّ،وقارئ ُّمتقنُّ،وخطيبُّحمسنُّ ،وهمُّاجلمهورُّالعظيمُّ ،وسبيلهمُّالسبيلُّاملستقيمُّ ،وكلُّمبتدعُّباعتقادهم ُّيتظاهرُّ،
وعلىُّاإلفصاحُّبغريُّمذهبهمُّالُّ يتجاسرُّ،منُّكادهمُّقصمهُّاهللُّ،ومنُّعاندهمُّخذلهُّاهللُّ،الُّيضرهمُّمنُّخذهلمُّ،والُّيفلحُّمنُّاعتزهلمُّ،
احملتاطُّلدينهُّإىلُّإرشادهمُّفقريُّ،وبصرُّالناظر ُّبالسوءُّإليهمُّحسريُّ،وإنُّاهللُّتعاىل ُّعلىُّنصرهمُّلقدير"( ُّ .)8
ولوُّدققناُّالنظرُّقليالُّلوجدناُّأنُّعلماءُّاحلديثُّأنفسهمُّكانواُّالُّيقبلون ُّحديثاُّيفُّسندهُّرجلُّعرفُّبالتددُّعلى ُّالسالطنيُّ،
أوُّقبولُّهداياُّمنهمُّ،أوُّكانتُّلهُّحظوةُّعندهمُّ،وهذاُّمنهمُّاحتياطُّعظيمُّحلمايةُّا لسنةُّمنُّالدخيلُّوالعليلُّواملكذوبُّ،فكيفُّيصحُّ
معُّهذاُّامهام ُّعلماءُّاحلديث ُّبأهنمُّوضعواُّاألحاديث ُّطمعاُّفيما ُّعندُّأمراءُّبين ُّالعباس( ُّ،)2وهل ُّيعقلُّأنُّيكون ُّهناكُّفقيه ُّوحمدثُّ
يدافعُّعنُّسنةُّالنيبُّمثُّيعملُّبأفعالُّالسفهاءُّ،وحيضرُّجمالسُّاخلمرُّ،بلُّيضعُّأحاديثُّيفُّحتليلهاُّمرضاةُّللخلفاء؟!ُّولوُّفرضناُّأنُّهناكُّ
فعالُّفقهاءُّفعلواُّهذاُّ،فهلُّمنُّالعقلُّأنُّيطلقُّعليهمُّلفظُّ:فقهاءُّ،وقدُّجرحواُّيفُّعدالتهم؟! ُّ
مثُّإنناُّإذاُّنظرناُّيفُّكتبُّالتاريخ ُُّّوجدناُّأنُّاخلليفةُّالعباسيُّالراضي ُّ الذيُّيزعمُّاملدعونُّأنُّالفقهاء ُّوضعواُّل هُّحديثاُّيفُّإباحةُّ
اخلمرُّ منُّالشخصياتُّاليتُّبرزتُّيفُّحكمُّبينُّالعباسُّ،وكانُّهلاُّكثريُّمنُّالفضائلُّ،قالُّأبوُّبكرُّاخلطيب"ُّ:لهُّفضائلُّمنهاُّ:أنهُّآخرُّ
خليفةُّخطبُّيومُّاجلمعةُّ،وآخرُّخليفةُّجالس ُّالندماءُّ،وآخرُّخليفةُّلهُّشعرُّمدونُّ ،وآخرُّخليفةُّانفردُّبتدبريُّاجليوشُّ.وكانت ُّجوائزهُّ
وأمورهُّعلى ُّترتيب ُّاملتقدمني ُّمنهم"( ُّ ،)3وكان ُّمسحا ُّجوادا ُّأديبا ُّفصيحا ُّحمبا ُّللعلماء" ُّ ،وعنُّأيب ُّاحلسن ُّالعباس ُّبن ُّعمر ُّبن ُّالعباسُّ
الكلوذانُّقالُّ:مسعتُّأباُّبكرُّحممدُّبنُّحيىيُّالصويلُّيقولُّ:مسعتُّأمريُّاملؤمننيُّالراضيُّباهللُّيقولُّ:هللُّأقوامُّهمُّمفاتيحُّاخلريُّ،وأقوامُّ
مفاتيحُّالشرُّ،منُّأرادُّبهُّخرياُّقصدُّبهُّأهلُّاخلريُّوجعلهُّالوسيلةُّإليناُّفنقضيُّحاجتهُّ،فهوُّالشريكُّيفُّالثوابُّوالشكرُّ،ومنُّأرادُّاهللُّ
بهُّسوءاُّعدلُّبهُّإىلُّغريناُّ،فهوُّالشريكُّيفُّالوزرُّواإلمثُّ،واهللُّاملستعان ُّعلىُّكلُّحال"( ُّ .)4
"فهلُّهذاُّاخلليفةُّالصاحلُّميكنُّأنُّيقبلُّحديثاُّمزوراُّمنُّحمدثُّكاذبُّ،إلخراجهُّمنُّحالُّالصالحُّوالورعُّإىلُّحالُّاملعصيةُّ
واقتافُّالكبائر؟ُّوهلُّكانُّجمربا ُّعلىُّاجتنابُّاخلمرُّ ،فرييدُّمنُّحيللها ُّلهُّ،أمُّكانُّطائعاُّبإرادتهُّكارهاُّهلا ُّمنُّتلقاءُّنفسه"( )5؟! ُّوإذاُّ
انتهيناُّمنُّذلكُّونظرنا ُّ يفُّاحلديثُّالذيُّاستدلواُّبهُّعلىُّحتليلُّشربُّاخلمرُّونسبوهُّإىلُّعائشةُّعنُّالنيبُّأنهُّقال"ُّ:إنُّخفتمُّأنُّتسكرواُّ
فاكسرواُّحدته ُّباملاء" ُّوجدناهُّحديثا ُّ موضوعاُّ ،وال ُّأصلُّله ُّيفُّكتب ُّالسنةُّ ،مثُّإن ُّحترمي ُّاخلمر ُّثابتُّباألدلة ُّالقاطعةُّ ،ومنها«ُّ :كلُّ
مسكرُّمخرُّ،وكلُّمخرُّحرامُّ،ومنُّشربُّاخلمر ُّ يفُّالدنياُّفماتُّوهوُّيدمنهاُّ،ملُّيتبُّ،ملُّيشرهباُّيفُّاآلخرة»( ُّ، )4وعنُّعائشةُّقالتُّ«ُّ:
كل ُّشراب ُّأسكر ُّفهو ُّحرام»(  ُّ ،)2وعلىُّكل ُّفإن ُّهذه ُّالفرية ُّاليت ُّألصقوها ُّباخلليفة ُّالراضيُّ ،تبدوُّكسابقتها ُّخمتلقةُُّّ ،والباعث ُّعلىُّ
اختالقهاُّالرغبةُّيفُّالنيلُّمنُّخلفاءُّبينُّالعباسُّ،فالنصوصُّاملذكورةُّيفُّحترميُّاخلمرُّصرحيةُّوقاطعةُّ،وقدُّثبت ُّعنهُّأنهُّكانُّيلتزم ُّبتحرميُّ
اخلمر ُّ،وعليهُّ،فلوُّفرضناُّجدالُّصحةُّهذهُّالقصةُّلكانتُّدليالُّعليهمُّ،وعلىُّكذهبمُّ،ملاُّعلمُّمنُّحالُّالراضيُّمنُّالتنزهُّعنُّذلكُّ .
-ُّ8شرفُّأصحابُّاحلديثُّ،اخلطيب ُّالبغداديُّ،مكتبةُّابنُّتيميةُّ،القاهرةُّ،ط8482ُّ، 2هـ8114ُّ/مُّ،صُّ .21ُّ،22
نقضُّ،دُّ.عبدُّالعظيمُّإبراهيم ُّاملطعينُّ ،مكتبةُّوهبةُّ،القاهرةُّ،ط8420ُّ، 1هـ8111ُّ/م ُّ،صُّ 44بتصرفُّ .
ُّ
 -ُّ2الشبهاتُّالثالثونُّاملثارة ُّإلنكار ُّالسنةُّالنب ويةُّ:عرضُّ و
-ُّ3سريُّأعالمُّالنبالءُّ،الذهيبُّ ،حتقيقُّ:شعيب ُّاألرنؤوطُّوآخرينُّ،مؤسسةُّالرسالةُّ،بريوتُّ،ط8423ُّ،1هـ8113ُّ/م ُّ .)803ُّ/85(ُّ،
-ُّ4تاريخ ُّبغدادُّ،اخلطيبُّالبغداديُّ ،دارُّالكتب ُّالعلميةُّ،بريوتُّ،دُّ.ت ُّ .)843ُّ/2(ُّ،
-ُّ5كي فُّ وملاذاُّالتشكيك ُّيفُّالسنةُّ،دُّ.أمحدُّعبدُّالرمحنُّ ،مكتبةُّوهبةُّ،القاهرةُّ،ط8421ُّ،8هـ2002ُّ/م ُّ،صُّ . 14
 -ُّ4صحيح ُّمسلمُّ(بشرحُّالنووي)ُّ،كتابُّ:األشربةُّ،بابُّ:بيانُّأنُّكلُّمسكرُّمخرُّ،) 3011ُّ/2(ُّ،رقمُّ(ُّ .) 5820
 -ُّ2صحيح ُّالبخاري ُّ(بشرحُّفتحُّالباري)ُّ،) 44ُّ/ 80(ُّ،رقمُّ(ُّ.) 5514صحيحُّمسلمُّ(بشرح ُّالنووي)ُّ،) 3011ُّ/2(ُّ،رقمُّ(ُّ، ) 5883البتعُّ:نبيذ ُّالعسلُّ .
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البحثّالعشرون ّ:دعوىّإهمالّالمحدثينّاألسبابّالسياسيةّالدافعةّللوضعّفيّالحديث

( )2

ي دعيُّبعضُّاملغرضنيُّأنُّعلماءُّاحلديثُّ،قدُّأمهلواُّالبحثُّيفُّاألسبابُّالسياسيةُّالداعيةُّإىلُّالوضعُّيفُّاحلديثُّ،ويستدلونُّ
علىُّذلكُّبأنُّأصحابُّاملذاهبُّالسياسيةُّقدُّأكثرواُّالوضعُّيفُّاحلديثُّ،وملُّيتنبهُّاحملدثونُّلذلكُّاألمرُّ .رامنيُّمنُّوراءُّذلكُّإىلُّإنكارُّ
جهودُّاحملدثنيُّيفُّتنقيةُّاحلديثُّالصحيحُّمنُّاملوضوعُّ .
نقدّعام ُّ :كانُّمن ُّأسبابُّالعنايةُّباحلديثُّسندا ُّومتناُّ،ظهورُّاملذاهبُّالسياسيةُّاملختلفة ُّيفُّأواخرُّالقرنُّاألول ُّاهلجري؛ُّ

فكيفُّيدعونُّأنُّاحملدثنيُّأمهلواُّالنظرُّيفُّاألسبابُّالسياسيةُّالدافعةُّللوضعُّ،وهمُّأولُّمنُّكشفُّذلكُّوقاومه؟ ُّوإنُّاهتمامُّاحملدثنيُّ
بنقدُّرواياتُّالشيعةُّوهمُّإحدىُّالفرقُّالسياسيةُّ والتنبيهُّعلىُّعدمُّاألخذُّعنهمُّ،ونبذُّأقواهلمُّ،كلُّذلكُّيؤكدُّاهتمامُّاحملدثنيُّباألسبابُّ
ُّ
ُّ،وكانُّلبعضُّاخلوارجُّوهمُّمنُّالفرقُّالسياسيةُّأيضا ُّدورُّيفُّوضعُّاحلديثُّ،وهذاُّماُّح داُّباحملدثنيُّ
ا لسياسيةُّالدافعةُّللوضعُّيفُّاحلديث ُّ
إىلُّالتشديدُّيفُّقبولُّ الروايةُّعنهمُّ .
أوالّ .عنايةّالمحدثينّبنقد ّاألحاديثّسندا ّومتناّمعّبدايةّظهورّالخالفاتّالسياسيةّ :
ُُُُُُُّّّّّّّ إنُّأئمةُّاحلديثُّكماُّعنواُّبهُّمنُّناحيةُّمجعهُّيفُّالكتبُّاجلامعةُّملتونهُّ،عنواُّكذلكُّبالبحثُّعنهُّمنُّنواحُّأخرىُّتتصلُّبهُّمنُّ
جهةُّسندهُّومتنهُّ،مماُّيتوقفُّعليهُّقبولهُّأوُّرده ُّ،والبحثُّعنُّحالُّاحلديثُّمنُّهذهُّاجلوانبُّهوُّاألساسُّالذيُّيعرفُّبهُّصحةُّاحلديثُّ
أوُّعدمُّصحته؛ُّإذ ُّيتوقفُّعليهُّمتييز ُّالطيبُّمنُّاخلبيثُّ،والصحيح ُّمنُّالعليلُّ،وتطهري ُّالسنةُّمماُّعسىُّأن ُّيكونُّدخلهاُّمن ُّالتزيدُّ
واالختالقُّ،وبذلكُّتسلمُّالشريعةُّمنُّالفسادُّ .
ُُُُُُُّّّّّّّوإذاُّكانت ُّالسنةُّمل ُّتدون ُّ تدويناُّعاما ُّإالُّآخر ُّالقرنُّاألول ُّوبدايةُّالقرنُّالثان ُّاهلجريُّ،فال ُّيشكلنُّعليك ُّأنُّمباحث ُّالرواةُّ
وشروطهاُّ ،والرواة ُّوصفامهمُّ ،والتعديل ُّوالتجريحُّ ،مل ُّتكن ُّمدونة ُّآنئذ؛ ُّألهناُّكانت ُّمنقوشة ُّيف ُّاحلوافظ ُّواألذهانُّ ،وعلى ُّصفحاتُّ
القلوبُّ،شأهناُّيفُّذلكُّشأنُّمتونُّاألحاديثُّ،وماُّكانُّأئ مةُّاحلديثُّاجلامعونُّبغائبةُّعنهمُّهذهُّالقواعدُّ،بلُّكانواُّيعرفوهناُّحقُّاملعرفةُّ،
فكانُّوجودهاُّيفُّاألذهانُّ،وإنُّملُّتوجدُّيفُّاألعيانُّ،وكانُّمنُّأثرُّهذهُّاملعرفةُّماُّنقلُّإليناُّمنُّالتثبتُّالبالغُّوالتحوطُّالشديدُّيفُّقبولُّ
املروياتُّوتدوينهاُّ،وصيانتهاُّعنُّأنُّيتطرقُّإليهاُّالكذبُّ،أوُّالغلطُّ،أوُّاخلطأ ُّ،وإنكُّلتلمسُّهذاُّجلياُّيفُّالكتبُّاليتُّألفتُّيف ُّالقرونُّ
األوىلُّ،فقدُّمزجتُّفيهاُّاملتونُّبأصولُّعلمُّالنقدُّوالروايةُّ،ومنُّذلكُّماُّجندهُّيفُّثناياُّكتابُّ"الرسالة"ُّلإلمامُّالشافعيُّ،وماُّنقلهُّتالميذُّ
اإلمامُّأمحدُّيفُّأسئلتهمُّلهُّوحماورمهمُّمعهُّ،وماُّكتبهُّاإلمامُّمسلمُّيف ُّ مقدمةُّصحيحهُّ ،وماُّذكرهُّأبوُّداودُّيفُّرسالتهُّإىلُّأهلُّمكة ُّيفُّ
بيانُّطريقتهُّيفُّكتابهُّ"السنن"ُّ،وماُّذكرهُّاإلمامُّالتمذيُّيفُّكتابهُّ"العلل"ُّ،الذيُّهوُّآخرُّجامعهُّمنُّتصحيحُّوحتسنيُّوتضعيفُّ،وماُّ
ذكرهُّاإلمامُّالبخاريُّيفُّتوارخيهُّالثالثةُّ،ومنُّهناُّيتبنيُّلناُّأنُّنقدُّاملروياتُّ،ومتييزُّ صحيحهاُّمنُّزائفهاُّقدُّكانُّمالزماُّجلمعهاُّيفُّالكتبُّ
واجلوامعُّواملسانيد( ُّ .)2
ُُُُُُُُّّّّّّّّ ورداُّعلىُّفريةُّإمهالُّاحملدثنيُّلألسبابُّالسياسيةُّالدافعةُّللوضعُّيقولُّدُّ.أبوُّشهبةُّ:والُّأدريُّكيفُّيقولونُّإهنم ُّملُّيتعرضواُّأيُّ
علماءُّاحلديثُّ لبحثُّاألسبابُّالسياسيةُّ،وقدُّجعلواُّمنُّقواعدهمُّ:عد مُّقبولُّروايةُّأهلُّاألهواءُّواملبتدعةُّمنُّالطوائفُّاملنتسبةُّإىلُّ
اإلسالمُّ،ومنهمُّمنُّفصل ُّبنيُّالداعيةُّوغريهُّ ،فقبلواُّروايةُّغري ُّالداعيةُّوردواُّروايةُّالداعيةُّ ،وماُّذلكُّإال ُّألنُّاحتمالُّتزيده ُّاحتمالُّ
قريبُّ،بلُّانظرُّإىلُّدقتهمُّيفُّالتعويلُّعلىُّالبواعثُّيفُّاجلرحُّ،ويتمثلُّذلكُّواضحاُّجلياُّيفُّتفصيلهمُّيفُّالراوي ُّ الداعيةُّ،وهوُّ:أنُّيرويُّ
ماُّيؤيدُّبدعتهُّأوُّيرويُّماُّخيالفهاُّ،فردواُّروايةُّاألولُّ،وقبلواُّالثان؛ُّألنُّالباعثُّعلىُّالتزيدُّواالختالقُّيفُّاألولُّقريبُّحمتملُّ،ويفُّالثانُّ
بعيدُّجداُّ،وكذلكُّتفصيلهمُّيفُّالراويُّغريُّالداعيةُّ،بنيُّأنُّيرويُّماُّيؤيدُّبدعتهُّأوُّيردها ُّوخيالفهاُّ،فردواُّروايةُّاألولُّدونُّالثانُّ .
ُّ)*(-ُّ8دفاعُّعنُّالسنةُّوردُّشبهُّاملستشرقنيُّ والكتابُّاملعاصرينُّ،دُّ.حممدُّأبوُّشهبةُّ ،مكتبة ُّالسنةُّ،القاهرةُّ،ط8401ُّ، 8هـ8111ُّ/م ُّ .
ُّعنُّالسنةُّوردُّشبهُّاملستشرقنيُّ والكتابُّاملعاصرينُّ،دُّ.حممدُّأبوُّشهبةُّ ،مكتبةُّالسنةُّ،القاهرةُّ،ط8401ُّ،8هـ8111ُّ/م ُّ،صُّ21ُّ، 21بتصرفُّ .
ُّ
- 2دفاع
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ُُُُُُُّّّّّّّ كماُّجعلواُّمنُّقواعدهمُّاليتُّتدلُّعلىُّالوضعُّ:أنُّيكونُّاحلديثُّيفُّفضائلُّعليُّوراويهُّشيعيُّ،أوُّيفُّذمهُّوراويهُّناصيبُّ،أوُّيفُّ
ذمُّأعدائهمُّوراويهُّرافضيُّ،إىلُّغريُّذلكُّ،ولوُّرجعُّهؤالءُّإىلُّالكتبُّاملؤلفةُّيفُّاملوضوعاتُّمثلُّكتاب ُّ"املوضوعات"ُّالبنُّاجلوزي ُُّّ،
و"الآللئُّاملصنوعةُّيفُّاألحاديثُّاملوضوعة"ُّللسيوطيُّ،و"تنزيهُّالشريعةُّاملرفوعةُّعنُّاألحاديثُّاملوضوعة"ُّالبنُّعراقُّ،لوجدواُّأنُّالعلماءُّ
ابُّيفُّكتبهمُّ،وقدُّاستغرقُّ
انتبهواُّغايةُّاالنتباهُّإىلُّأحاديثُّالفضائلُّيفُّاألشخاصُّ،واألمكنةُّ،واألجناسُّ،واألممُّ،وبوبواُّلذلكُّاألبو ُّ
ذكرُّالفضائلُّيفُّكتابُّ"الآللئ"ُّماُّيزيدُّعنُّمائةُّصحيفةُّ،فكيفُّبعدُّماُّذكرناهُّيستجيزونُّألنفسهمُّأنُّيقولوا"ُّ:إنُّالعلماءُّلوُّاجتهواُّ
ىُّ
هذاُّاالجتاهُّالنكشفتُّأحاديثُّكثريةُّ،وتبنيُّوضعهاُّمثلُّكثريُّمنُّأحاديثُّالفضائل"...؟! ُّأماُّإذاُّكانواُّيقصدونُّأهنمُّملُّحيكمواُّعل ُّ
كلُّماُّوردُّيفُّالفضائلُّبالوضعُّ،فهذاُّماُّالُّنوافقهمُّعليهُّوماُّالُّنرتضيهُّلبحثُّعلمي( ُّ .)8
ُُُُُُّّّّّّ وتأكيداُّملاُّسبقُّفقدُّوضعُّاحملدثونُّأيضاُّشروطاُّعامةُّللروايةُّاملقبولةُّ،حبيثُّتكفلُّهذهُّالشروطُّالضماناتُّالكافيةُّلصدقُّالرواةُّ
وسالمتهمُّمنُّالكذبُّواخلطأُّوالغفلةُّيفُّالنقلُّ،ومنُّهذهُّ الشروطُُّّ .8ُّ:اإلسالمُّ :وهوُّاالنقيادُّظاهراُّوباطناُّهللُّسبحانهُّوتعاىلُّواالمتثالُّ
يفُّكلُّأمر ُّوهنيُّ ُّ .2ُّ،التكليفُّ :وذلكُّيتحقق ُّبالبلوغُّوالعقل ُّ،فال ُّتقبلُّروايةُّالصيب ُّواجملنونُّ .3ُّ،العدالةُّ :وهيُّملكةُّحتمل ُّعلىُّ
يصرُّعلىُّصغريةُّ،والُّيكونُّمبتدعاُّ،
ُّ
مالزمةُّالتقوىُّواملروءةُّ،والتقوىُّامتثالُّاملأموراتُّواجتنابُّاملنهياتُّ،وذلكُّبأالُّيفعلُّكبريةُّ،وال ُّ
ُّ ُّ .4الضبطُّ :هوُّاحلفظُّالصحيحُّلكلُّماُّيسمعُّمنُّشيخهُّأوُّيكتبه ُّ .وبناءُّعلى ُّهذهُّالشروطُّفقدُّردواُّروايةُّمنُّكثرُّغلطه ُّوغفلتهُّ
وساءُّحفظهُّ،وكذاُّمنُّتساوىُّصوابهُّوغلطهُّ ،واعتربواُّحديثهُّمنكراُّ،ومنُّهناُّجندُّأن ُّاحملدثني ُّاحتاطواُّغايةُّاالحتياطُّيف ُّ الروايةُّ ،وملُّ
يأخذواُّإالُّعنُّالعدلُّالفطنُّاليقظُّ،ونبذواُّأحاديثُّاملغفلني ُّوالغالطنيُّوأصحابُّاألوهام( ُّ .)2
ُُُُُُُُّّّّّّّّ ولذلكُّقدُّيكونُّالرجلُّموصوفاُّبصفاتُّالراويُّالضبطُّإالُّأنهُّقدُّيكونُّمنُّأهلُّالبدعُّواألهواءُّفالُّيأخذونُّعنهُّاحلديثُّ .
روىُّمسلمُّيفُّصحيح هُّعنُّابنُّسريينُّأنهُّقال «ُّ:ملُّيكونواُّيسألونُّعنُّاإلسنادُّفلماُّوقعتُّالفتنةُّ،قالواُّ:مسواُّلناُّرجالكمُّ،فينظرُّإىلُّ
أهلُّالسنة ُّفيؤخذُّحديثهمُّ ،وينظرُّإىل ُّأهلُّالبدع ُّفالُّيؤخذ ُّحديثهم»(  ُّ،)3وابن ُّسريينُّيشري ُّهبذاُّإىل ُّماُّكان ُّعليهُّاألمر ُّيف ُّعصرُّ
التابعنيُّبعدُّظهورُّالفنتُّ،وتفرقُّاملسل منيُّإىلُّمذاهبُّدينيةُّ،وأخرىُّسياسيةُّ،واستباحُّبعضُّالدعاةُّهلذهُّاملذاهبُّالكذبُّعلىُّرسولُّ
اهللُُّّ -صلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّ ُّ -تروجياُّهلاُّومتكيناُّ،فكانُّذلكُّمدعاةُّللتشددُّيفُّروايةُّاحلديثُّ،والتأكدُّمنُّصحتهُّوصدقهُّعلىُّنطاقُّ
ُّعليهُّاألمرُّيفُّعهدُّالصحابةُّرضيُّاهللُّعنهم( ُّ .)4
ُّ
أمشلُّوأشدُّحيطةُّوحذراُّمماُّكان
األولُّ :وضعُّ
ُُُُُُُّّّّّّّ يقولُّدُّ.عمرُّاألشقرُّ:ومنُّيدرسُّطرائقُّأهلُّاألهواءُّيفُّوضعهمُّاحلديثُّجيدُّأهنمُّسلكواُّيفُّذلكُّطرقاُّثالثةُّ ُّ :
األحاديثُّاليتُّتشيدُّباألئمةُّالذينُّينتسبونُّإليهمُّ،كماُّفعلُّالشيعةُّالذينُّغلواُّيفُّتعظيمُّأئمتهمُّ،وكماُّفعلُّالذينُّوضعواُّاألحاديثُّ
يفُّفضلُّمعاويةُّوالدولةُّاألمويةُّ،وحنوهم ُّ،الثانُّ :األحاديثُّاليتُّتذمُّخصومهمُّ،كتلكُّاليتُّوضعتُّكذباُّوزوراُّيفُّسبُّالصحابةُّاألبرارُّ،
أوُّذمت ُّمعاوية ُّ،وخلفاء ُّالدولةُّاألمويةُّ ،وحنوهم ُّ،الثالثُّ :األحاديثُّاليت ُّوضعتُّلتأصيل ُّاآلراءُّواألحكام ُّوالنظرياتُّاليت ُّتضمنهاُّ
مذاهبُّواضعيهاُّ،أوُّت ذمُّوتبطلُّماُّعلي هُّخصومهمُّيفُّمعتقدامهمُّوتوجهامهم ُّ،وميكنُّأنُّيضافُّإىلُّهذهُّالطرقُّالثالثُّطريقانُّآخرانُّ،
ذكرمهاُّابنُّعراقُّ :أحدمهاُّ :وضعُّأحاديثُّفيهاُّشناعاتُّتنكرُّمنُّالعقالءُّ،يعزوهناُّإىلُّخمالفيهمُّلتسفيهُّأقواهلمُّومذاهبهمُّ،كاألحاديثُّ
اليتُّتشبهُّاهللُّخبلقهُّ،واليتُّوضعهاُّعليه مُّخصومهمُّلتسفيهُّمعتقدهم ُّ،اآلخرُّ :جعلُّاحلكمُّالقياسيُّحديثاُّلفظياُّمنسوباُّإىلُّرسولُّاهللُّ
صلىُّاهللُّعليهُّوسلم ُّ(  ُّ،)5هبذاُّيتبنيُّجبالءُّاهتمامُّاحملدثنيُّبدراسةُّكافةُّاجلوانبُّعندُّنقدُّاحلديثُّمباُّيفُّذلكُّاجلانبُّالسياسيُّ .
ثانياّ .أثرّالشيعة ّفيّوضع ّالحديثّ،ونقدّعلماءّالحديث ّلم ّروياتهمّ :
1
2
3
4
5

 دفاعُّعنُّالسنةُّوردُّشبهُّاملستشرقنيُّ والكتابُّاملعاصرينُّ،دُّ.حممدُّأبوُّشهبةُّ ،مكتبةُّالسنةُّ،القاهرةُّ،ط8401ُّ،8هـ8111ُّ/م ُّ،صُّ .212ُّ،214دفاعُّعنُّالسنةُّوردُّشبهُّاملستشرقني ُّ والكتابُّاملعاصرينُّ،دُّ.حممدُّأبوُّشهبةُّ ،مكتبةُّالسنةُّ،القاهرةُّ،ط8401ُّ،8هـ8111ُّ/م ُّ،صُّ32ُّ: 30بتصرفُّ . صحيحُّمسلمُّ(بشرحُّالنووي)ُّ،املقدمةُّ،بابُّ:بيانُّأ نُّاإلسناد ُّمنُّالدينُّ .)823ُّ/8(ُّ... محايةُّالسنةُّمنُّاألكاذيبُّ واألباطيلُّ،دُّ.صاحلُّالفقيُّ ،دارُّالنورُّ،القاهرة8115ُّ،م ُّ،صُّ 12بتصرفُّ .-تنزيهُّالشريعةُّاملرفوعةُّ،ابنُّعراقُّالكنان ُّ.) 88ُّ/8(ُّ،وانظرُّ:الوضعُّيفُّاحلديث ُّالنبويُّ،دُّ.عمرُّسليمانُّاألشقرُّ ،دارُّالنفائسُّ،ُّ ،ط2004ُُّّ، 8مُّ،صُّ .24ُّ،25
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السنّـ ـ ـةّالنبـ ـ ـويةّوحيّرب ـ ـ ـانيّ،منـ ـ ـاقشةّلدعاوىّأع ـ ـ ـداءّالس ـ ـ ـنـةّال ـ ـنـ ـبـويـةّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّإعدادّ:محـ ـ ـ ـ ـ ــمدّأحم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدّص ـ ـ ـ ــبرة

ُُُُُُُّّّّّّّ أمجعُّالعلماءُّعلىُّأنُّللشيعة ُّأثراُّبارزاُّيفُّالكذب ُّووضعُّاحلديثُّ،وملُّخيالف ُّيفُّذلكُّأحدُّ،بل ُّإنُّنفراُّمنُّالشيعة ُّأنفسهمُّ
يقرونُّبأنُّبعضُّمنُّانتسبُّإليهمُّكانُّيفتيُّويتقولُّعلىُّرسولُّاهللُّوآلُّبيتهُّ،ويذكرُّابنُّأيبُّاحلديدُّأنُّأصلُّاألكاذيبُّيفُّأحاديثُّ
الفضائلُّكانُّمن ُّ جهةُّالشيعةُّ،فإهنمُّوضعوا ُّيفُّمبدأُّاألمرُّأحاديثُّخمتلقةُّيفُّصاحبهمُّ،محلهمُّعلىُّوضعهاُّعداوةُّخصومهمُّ ،فلماُّ
رأتُّالبكريةُّماُّصنعتُّالشيعة ُّوضعتُّلصاحبهاُّيفُّمقابلة ُّهذهُّاألحاديث(  ُّ،)8ومتيزُّالروافضُّمن ُّبنيُّالشيعةُّبكثرةُّالوضع ُّوغزارتهُّ،
وشهرمهمُّبالكذبُّمعروفةُّعندُّاألئمةُّمنُّقدميُّ .
ُُُُُُُّّّّّّّ ُّوينقلُّابنُّتيميةُّاتفاقُّأهلُّالعلمُّبالنقلُّوالروايةُّواإلسنادُّ علىُّأنُّالرافضةُّأكذبُّالطوائفُّ،والكذبُّفيهمُّقدميُّ،وهلذاُّكانُّأئمةُّ
اإلسالمُّيعلمونُّامتيازهمُّبكثرة ُّالكذب( ُّ، )2كما ُّيذكرُّشيخُّاإلسالم ُّابنُّتيميةُّأنُّالرافضة ُّيفُّاألصلُّليسوا ُّأهلُّعلمُّوخربة ُّبطريقُّ
النظرُّواملنا ظرةُّ ،ومعرفة ُّاألدلةُّ،وما ُّيدخل ُّفيها ُّمنُّاملنع ُّواملعارضةُّ،كما ُّأهنمُّمن ُّأجهل ُّالناس ُّمبعرفةُّاملنقوالت ُّواآلثار ُّوالتمييز ُّبنيُّ
كثريُّمنهاُّمنُّوضعُّاملعروفنيُّبالكذبُّبلُّباإلحلاد ُّونقلُّ
ُّ
صحيحهاُّوضعيفهاُّ،وإمناُّعمدمهمُّيفُّاملنقوالتُّعلىُّتواريخُّمنقطعةُّاإلسنادُّ،و
ابنُّتيميةُّقولُّاإلمامُّ مالكُّعندماُّسئلُّعنُّالرافضةُّ،فقالُّ:الُّتكلمهمُّوالُّتروُّعنهمُّفإهنمُّيكذبونُّ،وكذلكُّقولُّالشافعيُّ:ملُّأرُّأحداُّ
أشهدُّبالزور ُّمنُّالرافضة( ُّ .)3
ُُُُُُّّّّّّ واشتهرتُّطائفةُّاخلطابيةُّبني ُّالروافضُّباإلمعانُّيف ُّالكذبُّوشهادةُّالزورُّ،فريوي ُّاخلطيبُّالبغداديُّعن ُّالشافعيُّرمحهُّاهلل ُّأنهُّ
قال"ُّ:وت قبلُّشهادةُّأهلُّاألهواءُّإال ُّاخلطابيةُّمنُّالروافض؛ُّألهنمُّيرونُّالشهادة ُّبالزورُّملوافقيهم"( ُّ،)4وقالُّاخلطيبُّأيضا"ُّ:قال ُّأبوُّ
أيوبُّ:سئلُّإبراهيم ُّعنُّاخلطابيةُّ ،فقالُّ:صنف ُّمنُّالرافضة"(  ُّ ،)5وهؤالءُّالرافضةُّكانوا ُّإذاُّاستحسنوا ُّأمراُّجعلوه ُّحديثاُّ،فقد ُّروىُّ
اخلطيبُّيفُّاجلامعُّبإسناده ُّعنُّمحادُّبنُّسلمةُّقال"ُّ:حدثينُّشيخُّهلمُّيعينُّالرافضةُّتابُّ،قالُّ:كناُّإذاُّاجتمعناُّواستحسناُّشيئاُّجعلناهُّ
حديثا"(  ُّ،)4ومعُّماُّلعليُّوآلُّالبيتُّيفُّقلوبُّاملؤمننيُّمنُّرفيعُّاملنزلةُّوعظيمُّاملكانةُّمباُّثبتُّهلمُّمنُّفضلُّيفُّالكتابُّالعزيزُّوالسنةُّ
الصحيحةُّ،فإنُّالروافضُّملُّيتورعواُّأنُّحي ملواُّعلى ُّعليُّوآلُّالبيتُّماهمُّيفُّغىنُّعنه( ُّ .)2
ُُُُُُّّّّّّ بيدُّأنناُّنتساءلُّملاذاُّكانتُّالشيعةُّوفرقهم ُّأكثرُّوضعاُّعنُّغريهمُّمن ُّالفرقُّاألخرى؟ُّوهناُّيتجلى ُّدورُّالعلماءُّيفُّبيان ُّالعواملُّ
السياسيةُّوإبرازُّدورهاُّيفُّعمليةُّالوضعُّيفُّاحلديث ُّ،وجييبُّدُّ.عمرُّفالتهُّعنُّهذاُّالتساؤلُّبقوله"ُّ:لوُّأمعناُّالنظر ُّلرأيناُّأنُّمثةُّمؤثراتُّ
حدتُّبكثريُّمنُّمنتسيبُّالشيعةُّإىلُّالوضعُّيفُّاحلديثُّ،وهذهُّاملؤثراتُّميكنُّتقسيمهاُّإىلُّقسمنيُّ:مؤثراتُّخارجيةُّ،ومؤثراتُّداخليةُّ،
فاملؤثراتُّاخلارجيةُّتتمثلُّفيماُّيأيتُّ :
ُّ .8اخنراطُّالكثريُّمنُّأعداءُّاإلسالمُّيفُّصفوفُّكثريُّمنُّالشيعةُّ،وانتحلواُّمذهبهمُّوتظاهرواُّحببُّآلُّبيتُّرسولُّاهلل ُّوهمُّ
يهدفونُّبذلك ُّإىل ُّنشر ُّآرائهم ُّالباطلةُّ ،وبث ُّنظريامهم ُّاملعادية ُّلإلسالمُّ ،فاختذوا ُّالتشيع ُّستارا ُّيعملون ُّمن ُّخلفه ُّلتحقيق ُّأهدافهمُّ
والوصولُّإىلُّمآرهبمُّ،وقدُّاستغلواُّمكانةُّآلُّبيتُّرسولُّاهللُّيفُّنفوسُّاملسلمنيُّ،وبعدهمُّعنُّالسلطةُّبعدُّتنازلُّاحلسنُّعنُّاحلكمُّ،
فأشعلواُّنار ُّالفتنةُّوأذكوها ُّحىتُّاشتد ُّأوارها ُّباسمُّآل ُّالبيتُّليبلغوا ُّما ُّأرادواُّ،فلم ُّيكتفواُّبتفريقُّكلمة ُّاملسلمني؛ُّحيث ُّغدوا ُّيشتمُّ
بعضهم ُّبعضاُّ ،ويلعن ُّبعضهم ُّبعضاُّ ،ويضرب ُّبعضهم ُّرقاب ُّبعضُّ ،حني ُّبثوا ُّتعاليمهم ُّاملخالفة ُّلإلسالمُّ ،فسووا ُّبني ُّاألئمة ُّوبنيُّ
األن بياءُّ،بلُّجعلُّبعضهمُّاألئمةُّآهلةُّعبدوهاُّمنُّدونُّاهللُّ،وطعنواُّيفُّالذاتُّالعليةُّ،وجعلوها ُّمكانا ُّللجهلُّوالتناقضُّ .
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انظرُّ:شرحُّهنجُّالبالغ ةُّ،ابنُّأيبُّاحلديدُّ .)41ُّ، 41ُّ/8(ُّ، منهاجُّالسنةُّالنب ويةُّ،ابنُّتيميةُّ ،دارُّاحلديثُّ،القاهرة8425ُّ،هـ2004ُّ/م ُّ .) 10ُّ/8(ُّ، منهاجُّالسنةُّالنب ويةُّ،ابنُّتيميةُّ ،دارُّاحلديثُّ،القاهرة8425ُّ،هـ2004ُّ/م ُّ) 18ُّ، 10ُّ/8(ُّ،بتصرفُّ . الكفايةُّيفُّمعرفةُّأصولُّعلمُّالروايةُّ،اخلطيب ُّالبغداديُّ ،مكتبة ُّابنُّعباسُّ،القاهرة2002ُّ،م ُّ .)342ُّ/8(ُّ،الكفايةُّيفُّمعرفةُّأصولُّعلمُّالروايةُّ،اخلطيب ُّالبغداديُّ ،مكتبة ُّابنُّعباسُّ،القاهرة2002ُّ،م ُّ .)318ُّ/8(ُّ، اجلامعُّألخالقُّالراويُّوآدابُّالسامعُّ،اخلطيبُّالبغداديُّ ،مؤسسةُّالرسالةُّ،بريوتُّ،ط8484ُّ،2هـ8114ُّ/م ُّ .)280ُّ/8(ُّ، -الوضعُّيفُّاحلديث ُّوجهودُّالعلماءُّيفُّم واجهتهُّ،أبوُّعبدُّاهللُّحممدُّبنُّرسالنُّ،مكتبةُّالبالغُّ،مصر ُّ،ط2005ُّ،2مُّ،صُّ .21ُّ،21
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 ُّ .2انتحالُّبعضُّالكذابني ُّوالفسقةُّمذهبُّالتشيع ُّوالقيامُّبالدعوةُّلبعضُّأئمة ُّآلُّالبيتُّواألخذ ُّبتمهمُّ،وإمناُّغرضهم ُّمنُّ
ذلكُّالوصولُّ إىلُّالسلطةُّواحلياةُّيفُّظلُّاإلمرة ُّ،وقدُّسوغواُّألنفسهمُّالكذبُّووضعُّاحلديثُّواحلضُّعليهُّ،بلُّجتاوزواُّاألمرُّيفُّذلكُّ
حىتُّادعواُّاإلمامةُّ ،بلُّالنبوةُّ،ويكفي ُّيفُّذلكُّمثاال ُّقيامُّاملختارُّالثقفي ُّالكذابُّالذيُّطلب ُّمنُّبعضُّالصحابة ُّوأبنائهمُّأن ُّيقووهُّ
بأحاديث ُّيضعوهناُّعلى ُّلسانُّالرسولُّليبلغُّهباُّالوصولُّإىلُّاإلمارةُّوالسلطة"( ُّ .)8
ُُُُُُُُُّّّّّّّّّ وعلىُّالرغمُّمنُّكلُّهذاُّفإنناُّالُّنتصورُّقطُّأنُّيوافقُّاحلسنُّواحلسنيُّ،أوُّحممدُّبنُّاحلنفيةُّ،أوُّجعفرُّالصادقُّأوُّزيدُّبنُّعليُّ،
وغريهمُّمنُّأهلُّالبيتُّعلىُّالكذبُّعلىُّرسولُّاهللُّجدهمُّ،وهمُّعلىُّجانبُّعظيمُّمنُّالورعُّوالتقىُّوالصفاءُّ،وإنُّأهلُّالبيتُّألرفعُّ
بكثريُّمنُّأنُّ يكذبواُّعلىُّرسولُّاهللُّهلذاُّوجبُّأنُّنبنيُّأنُّأهلُّالبيتُّبراءُّمنُّهذاُّكلهُّ،وإمناُّمحلُّإمثُّالوضعُّبامسهمُّمنُّلفُّحوهلمُّ
منُّشيعتهمُّ،وكثرُّالوضعُّوأساءواُّإىلُّإمامهمُّعلي ُّرضيُّاهللُّعنه ُّ أكثرُّمماُّأحسنواُّإليهُّبذلك( ُّ .)2
أماُّاملؤثراتُّالداخليةُّفتتضح ُّيفُّبعضُّآراءُّانفردُّهباُّالشيعةُّ:وحم ورُّهذهُّاآلراءُّيتعلقُّباإلمامة ُّوغريها ُّومنُّذلكُّ :
ُّ .8جعلواُّشرطُّاإلمامةُّاألفضليةُّ،وقالواُّبفضلُّعليُّ علىُّاإلطالقُّبعدُّرسولُّاهللُّ،وقدُّذكرُّالشوكانُّيفُّكتابهُّ"الفوائدُّاجملموعةُّ
يفُّاألحاديثُّاملوضوعة"ُّمجلةُّمنُّهذهُّاألحاديثُّ،ومنها"ُّ:منُّملُّيقلُّعليُّخريُّالناسُّفقدُّكفر""ُّ،والنظر ُّإىلُّعليُّعبادة""ُّ ،وحبُّ
عليُّيأكلُّالسيئاتُّكماُّتأكلُّالنارُّاحلطب"ُّ،و"ُّمنُّأرادُّأنُّينظرُّإىلُّآدمُّيفُّعلمهُّ،ونوحُّيفُّفهمهُّ،وإبراهيمُّيفُّحكمهُّ،وحيىيُّيفُّ
زهدهُّ،وموسىُّيفُّبطشه؛ُّفلينظرُّإىلُّعلي"ُّ،و"ُّمنُّماتُّويفُّقلبهُّبغضُّلعليُّبنُّأيبُّطالبُّفليمتُّيهودياُّأوُّنصرانيا"ُّ،وُّ"ُّمنُّأحبينُّ
فليحبُّعلياُّ ،ومنُّأبغضُّعليا ُّفقدُّأبغضينُّ،ومنُّأبغضينُّفقدُّأبغضُّاهللُّ،ومنُّأبغضُّاهللُّأدخله ُّاهللُّالنار"( ُّ .)3
 ُّ .2اقتضىُّإثبامهمُّالوصيةُّلهُّمنُّرسولُّاهللُّالتقولُّعليهُّ،بأنُّوضعواُّأحاديثُّتنصُّعلىُّأنهُّوارثهُّ،وأنهُّوصيهُّمنُّبعدهُّ،ومنهاُّ:
"وصييُّ،وموضعُّسريُّ،وخليفيتُّيفُّأهليُّ،وخريُّم نُّأخلفُّبعديُّعلي"ُّ،وُّ"إنُّلكلُّنيبُّوصياُّووارثاُّ،وإنُّوصييُّووارثيُّعليُّبنُّأيبُّ
طالب"ُّ .
ُّ .3دعوىُّالشيعةُّأنُّاألئمة ُّحميطونُّباألحكامُّاملتعلقةُّبأفعالُّالعبادُّ ،وأنُّالنيبُّلقنهمُّإياهاُّ،سواء ُّفيماُّوقعُّأوُّفيما ُّسيقعُّ،
وأنُّمعرفةُّهذهُّاألحكامُّاستأثرُّاألئمةُّهباُّ،فالُّيعلمهاُّغريهمُّإالُّ منُّطريقهمُّ،كلُّهذاُّسوغُّلبعضُّمنُّانتسبُّإليهمُّأنُّيضعُّيفُّذلكُّ
أحاديثُّينسب هاُّإليهمُّ،ويسلسلُّإسنادهُّبأئمتهم ُّ،فقدُّاشتهرُّلدىُّأئمةُّاحلديثُّنسخُّموضوعةُّألصقتُّبآلُّالبيتُّمنُّذلكُّ :نسخةُّ
أمحدُّبنُّعامرُّبنُّسليمانُّالطائيُّعنُّآلُّالبيتُّ،نسخةُّحممدُّبنُّسهلُّبنُّعامرُّالبجليُّعنُّموسىُّالرضاُّعنُّآبائهُّ،نسخةُّأمحدُّبنُّ
عليُّبنُّصدقةُّعنُّعليُّبنُّموسىُّالرضاُّعنُّآبائه ُّ،وغريُّذلكُّمنُّالنسخُّاليتُّحكمُّعليها ُّاجلهابذةُّبالوضعُّوالكذبُّ .
ُّ .4سوغُّقولُّالشيعةُّبالبداءُّ الوضعُّوالكذبُّعلىُّاهللُّعزُّوجلُّ وعلىُّرسولُّاهللُّفإذاُّكشفُّأمرهُّوبدتُّعورتهُّوأسقطُّيفُّيدهُّ،
زعمُّأنهُّبداُّهللُّغريُّماُّأخرب( ُّ .)4
ُُُُُُُُّّّّّّّّ ويذكرُّدُّ.مصطفىُّالسباعيُّجنايتهمُّوتقوهلمُّعلىُّالصحابةُّفيقول ُّعنهم"ُّ:وكماُّوضعواُّاألحاديثُّيفُّفضلُّعليُّوآل ُّالبيتُّ
وضعواُّاألحاديثُّيفُّذمُّالصحابةُّوخاصةُّالشيخنيُّوكبارُّالصحابةُّ،حىتُّقالُّابنُّأيبُّاحلديدُّ:فأماُّاألمورُّاملستبشعةُّاليتُّتذكرهاُّالشيعةُّ
منُّإرسالُّقنف ذُّإىلُّبيتُّفاطمةُّ،وأنهُّضرهباُّبالسوطُّفصارُّيفُّعضدهاُّكالدملجُّ،وأنُّعمرُّضغطهاُّبنيُّالبابُّواجلدارُّ،فصاحتُّ:ياُّ
أبتاهُّ.وجعلُّيفُّعنقُّعلي ُّحبالُّيقادُّبهُّ،وفاطمة ُّخلفهُّتصرخُّ،وابناهُّاحلسنُّواحلسني ُّيبكيانُّ،مثُّأخذُّابن ُّأيبُّاحلديدُّيفُّذكر ُّالكثريُّ
منُّاملثالبُّ،مثُّقال"ُّ:فكلُّذلكُّالُّأصلُّ لهُّعندُّأصحابناُّ،والُّيثبتهُّأحدُّمنهمُّ،والُّرواهُّأهلُّاحلديثُّوالُّيعرفونهُّ،وإمناُّهوُّشيءُّتنفردُّ
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التهُّ:الثأرُّ .الوضعُّيفُّاحلديثُّ ،دُّ.عمرُّحسنُّفالتهُّ ،مؤسسةُّمناهلُّالعرفانُّ،بريوتُّ،دُّ.ت ُّ .)241ُّ،242ُّ/8(ُّ، السنةُّقبلُّالتد وينُّ،دُّ.حممدُّعجاجُّاخلطيبُّ ،مكتبةُّوهبةُّ،القاهرةُّ،ط8425ُّ،4هـ2004ُّ/م ُّ،صُّ 814بتصرفُّ .انظرُّ:الف وائدُّاجملموعةُّيفُّاألحاديث ُّ املوضوعةُّ،الشوكانُّ،حتقيقُّ:املعلميُّاليمانُّ،املكتب ُّاإلسالميُّ،بريوتُّ،دُّ.تُّ،صُّ . 313ُّ:342 -الوضعُّيفُّاحلديثُّ،دُّ.عمرُّحسنُّفالتهُّ ،مؤسسةُّمناهلُّالعرفانُّ،بريوتُّ،دُّ.ت ُّ) 241ُّ: 242ُّ/8(ُّ،بتصرفُّ .
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الشيعةُّبنقله"ُّ،وكذلكُّوضعواُّاألحاديثُّيفُّذمُّمعاويةُّرضيُّاهلل ُّعنه «ُّ:إذاُّرأيتمُّمعاويةُّعلىُّمنربيُّفاقتلوه»ُّ ُّ.ويفُّذمُّمعاوية ُّوعمروُّ
بنُّالعاصُّرضيُّاهللُّعنهما «ُّ:اللهمُّأركسهماُّيفُّالفتنةُّودعهماُّيفُّالنارُّدعا»ُّ .
ُُُُُُُّّّّّّّ وهكذاُّأسرفتُّالرافضةُّيفُّوضعُّاألحاديثُّمباُّيتفقُّمعُّأهوائهاُّ،وبلغتُّمنُّالكثرةُّحداُّمزعجاُّ،حىتُّقالُّاخلليليُّيفُّاإلرشادُّ:
"وضعتُّالرافضةُّيفُّفضائلُّعليُّوأهلُّبيتهُّحنوُّثالمثائةُّألفُّحديث"ُّ،ومعُّماُّيفُّقولهُّمنُّاملبالغة؛ُّفإنهُّدليل ُّعلىُّكثرةُّماُّوضعواُّمنُّ
األحاديث ُّ،ويكادُّاملسلمُّيقفُّمذهوالُّمنُّهذهُّاجلرأةُّالبالغةُّعلىُّرسولُّاهللُّلوالُّأنُّيعلمُّأنُّهؤالءُّالرافضةُّأكثرهمُّمنُّالفرسُّالذينُّ
تستواُّبالتشيعُّلينقضواُّعرىُّاإلسالمُّ،أوُّممنُّأسلمواُّوملُّيستطيعواُّأنُّيتخلواُّعنُّكلُّآثارُّديانتهمُّالقدميةُّ،فانتقلواُّإىلُّاإلسالمُّبعقليةُّ
وثنيةُّ،الُّيهمهاُّأنُّتكذبُّعلىُّصاحبُّالرسالةُّ،لتؤيدُّحباُّثاوياُّيفُّأعماقُّأفئدمهاُّ،وهكذاُّيصنعُّاجلهالُّواألطفالُّحنيُّحيبونُّوحنيُّ
يكرهون"( ُّ .)8
ُُُُُُُُّّّّّّّّ وبناءُّعلىُّماُّسبقُّيتضحُّلناُّأنُّالشيعةُّهمُّأولُّمنُّبدءواُّالوضعُّيفُّاحلديثُّ،وأنُّأولُّبابُّطرقهُّالوضاعونُّيفُّاحلديثُّهوُّ
فضائلُّ األشخاصُّ،كما ُّأن ُّذلك ُّيوضح ُّلناُّأن ُّاحملدثني ُّوالعلماء ُّتنبهوا ُّهلذه ُّالعصبيةُّ،وفطنوا ُّهلذه ُّاملسالك ُّفنخلوا ُّاألحاديث ُّعلىُّ
أسسهاُّوملُّيهملواُّهذهُّاجلوانبُّ،وقدُّضارعُّالشيعة ُّ اجلهلةُّمنُّأهلُّالسنةُّ،فقابلواُّ معُّاألسفُّالكذبُّبكذبُّمثلهُّ،وإنُّكانُّأقلُّمنهُّ
دائرةُّوأضيقُّنطاقاُّ،ومنُّذلك «ُّ:ماُّيفُّاجلنةُّشجرةُّإالُّمكتوبُّعلىُّورقةُّمنهاُّالُّإلهُّإالُّاهللُّحممدُّرسولُّاهللُّ،أبوُّبكرُّالصديقُّ،عمرُّ
الفاروقُّ،عثمان ُّذو ُّالنورين» ُُّّ،كذلك ُّقابلهم ُّاملتعصبون ُّملعاوية ُّواألمويني ُّفوضعوا ُّأحاديث ُّمثل ُّقوهلم «ُّ :األمناء ُّثالثةُّ ،أنا ُّوجربيلُّ،
ومعاوية»«ُّ،أنتُّمينُّياُّمعاويةُّوأناُّمنك» «ُّ،الُّأفتقدُّيفُّاجلنةُّإالُّمعاويةُّفيأيتُّآنفاُّبعدُّوقتُّطويلُّ،فأقولُّ:منُّأينُّياُّمعاوية؟ُّفيقولُّ:
منُّعندُّريبُّيناجيينُّوأناجيهُّ،فيقولُّ:هذاُّمباُّنيلُّمنُّعرضكُّيفُّالدنيا» ُّ،وكذلكُّفعلُّاملؤيدونُّللعباسينيُّفوضعواُّإزاءُّح ديثُّوصايةُّ
عليُّاملكذوبُّوصايةُّالعباسُّ« العباسُّوصييُّووارثي»ُّ .
ُُُُُُُّّّّّّّ وتأسيساُّعلى ُّماُّسبقُّ ،فإن ُّالوضعُّيف ُّاألحاديث ُّومناقبُّالرجال ُّشهد ُّنشاطاُّملحوظا ُّعلى ُّأيديُّغالة ُّالشيعة ُّوخصومهمُّ،
وانسحبُّذلكُّعلىُّاحلكوماتُّواآلراءُّيفُّتلكُّالفتةُّ،مماُّعمقُّهوةُّاخلالفُّبنيُّهذهُّاألحزاب؛ُّفعاشتُّاألمةُّاإلسالميةُّماُّبنيُّالتناحرُّ
السياسيُّ،والتشيعُّالدافعُّإىلُّال وضعُّيفُّاحلديثُّ،فقيضُّاهللُّهلمُّعلماءُّبينواُّزيفُّهذاُّكلهُّ،فردواُّكلُّاألحاديثُّاليتُّجاءتُّهباُّهذهُّ
الفرقُّ،وجعلواُّمنُّشروطُّقبولُّاحلديثُّأالُّيوافقُّمذهبُّصاحبهُّ،فإنُّوافقهُّردوهُّ،واحتاطواُّألنفسهمُّمنُّاألخذُّوالروايةُّعنُّأصحابُّ
هذهُّاملذاهبُّ،ونبهواُّغريهمُّعلىُّعدمُّاألخذُّعنهمُّ،أبعد ُّ هذاُّيتهمُّاحملدثونُّبإمهاهلمُّاألسبابُّالسياسيةُّللوضعُّيفُّاحلديث؟ُّوإذاُّكانُّ
هذاُّحاهلمُّكماُّيدعونُّ،فكيفُّعرفنا ُّاألحاديث ُّاملوضوعةُّمنُّالصحيحةُّإنُّملُّيكونواُّهمُّأولُّمنُّنبهواُّعلى ُّذلكُّواهتمواُّبه؟! ُّ
ثالثاّ .أثرّالخوارجّفيّوضعّالحديثّ ،ودورّالعلماءّفيّكشفّلل ّوتمحيصهّ :
نُّالفرقُّاإلسالمية؛ُّ
ُّ
ُُُُُُُّّّّّّّ اختلفتُّنظرةُّالباحثنيُّإىلُّدورُّاخلوارجُّيفُّوضعُّاحلديثُّإىلُّفريقني ُّ:الفريقُّاألولُّ :يرىُّأنُّاخلوارجُّكغريهمُّم
كانُّلبعضُّاجلاهلنيُّواملتعصبنيُّمنهمُّدورُّيفُّالكذبُّعلىُّرسولُّاهللُّانتصاراُّأوُّتعصباُّلآلراءُّاليتُّينتحلوهناُّ،وقدُّاستدلواُّفيماُّذهبواُّ
إليهُّبأدلةُّهي ُّ .8ُّ:قالُّالرامهرمزي"ُّ:حدثينُّاحلسنيُّبنُّعبدُّاهللُّاجلشميُّمنُّولدُّمالكُّبنُّجشمُّ،حدثناُّعبيدُّبنُّهشامُّحدثناُّعبيدُّ
اهللُّبنُّعمروُّ،عنُّعبدُّالكرميُّقالُّ:قالُّيلُّرجلُّمنُّاخلوارجُّ:إنُّهذاُّاحلديثُّدينُّفانظرواُّعمنُّتأخذونُّدينكمُّإناُّكناُّإذاُّهويناُّأمراُّ
كذلكُّماُّرواهُّاخلطيبُّبسندهُّإىلُّأيبُّنعيمُّاحلليبُّقال"ُّ:حدثناُّأبوُّعبدُّالرمحنُّاملقريُّ،عنُّابنُّهليعةُّ ،قالُّ
ُّ
جعلناهُّيفُّحديث"( ُّ،)2و
مسعتُّشيخاُّمنُّاخلوارجُّوهوُّيقولُّ:إنُّهذهُّاألحاديثُّدينُّ،فانظرواُّعمنُّتأخذونُّدينكمُّ،فإناُّكناُّإذاُّهويناُّأمراُّصريناهُّحديثا"( ُّ،)3
وهكذاُّأشارتُّالروايتان ُّإىلُّأنُّاخلوارجُّكانواُّيضعونُّاحلديثُّفيماُّيؤيدُّآراءهمُّ .
 - 1السنةُّومكانتهاُّيفُّالتشريع ُّاإلسالميُّ،دُّ.مصطفىُّالسباعيُّ ،دارُّالسالمُّ،القاهرةُّ،ط8422ُّ،3هـ2004ُّ/م ُّ،صُّ .14ُّ، 13
- 2احملدثُّالفاصلُّ،الرامهرمزيُّ ،حتقيقُّ:دُّ.حممدُّعجاجُّاخلطيبُّ،دارُّالفكرُّ،بريوتُّ،ط8404ُّ،2هـ8114ُّ/م ُّ،صُّ .424
 - 3الكفايةُّيفُّمعرفةُّأصولُّعلمُّالروايةُّ،اخلطيب ُّالبغداديُّ ،مكتبة ُّابنُّعباسُّ،القاهرة2002ُّ،م ُّ .)324ُّ/8(ُّ،
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 ُّ .2قالُّالرامهرمزي"ُّ:حدثناُّاحلضرميُّحدثناُّابنُّمنريُّ،حدثناُّابنُّإدريسُّعنُّاألعمشُّقالُّ:جالستُّإياسُّبنُّمعاويةُّفحدثينُّ
حبديث؛ُّقلتُّ:منُّيذكرُّهذا؟ُّفضربُّيلُّمثلُّرجلُّمنُّاحلروريةُّ،فقلتُّ:إيلُّتضربُّهذاُّاملثل؟ُّتريدُّأنُّأكنسُّالطريقُّبثويبُّفالُّأدعُّ
بعرةُّوالُّخنفساءُّإالُّمحلتها"(  ُّ،)8ويعلق ُّدُّ.عمرُّفالتهُّعلىُّذلكُّبقولهُّ :فقدُّدلُّكالمُّاألعمش ُّعلىُّأنُّاخلوارجُّجيانبونُّالصدق ُّيفُّ
مرويامهمُّ،ولذاُّمثلُّروايامهمُّبالبعر ُّواخلنفساء ُّحتقرياُّواستهانةُّ،ولوُّملُّيظهرُّلهُّمنُّكذهبمُّماُّشبهُّحديثهمُّمبا ُّشبهُّ .
يرىُّأنُّاخلوارجُّملُّيكنُّهلمُّدورُّيفُّوضعُّاحلديثُّ،وملُّيقمُّدليلُّيثبتُّبهُّأهنمُّوضعواُّحديثاُّ،ويستدلونُّعلىُّ
ُّ
ُُُُُُُُُّّّّّّّّّ الفريقُّالثانُّ :
ذلكُّمباُّيأيت ُّ .8:روىُّاخلطيبُّالبغداديُّيفُّالكفايةُّوأخرجهُّعنُّأيبُّداودُّسليمانُّبنُّاألشعثُّقال"ُّ:ليسُّيفُّأصحابُّاألهواءُّأصحُّ
حديثا ُّمنُّاخلوارج"( ُّ .)2
ُّ .2كذلكُّماُّقالهُّشيخُّاإلسالمُّابنُّتي ميةُّيفُّردهُّعلىُّالشيعةُّقالُّ:وحننُّنعلمُّأنُّاخلوارجُّشرُّمنكمُّ،ومعُّهذاُّالُّنقدرُّأنُّ
نرميهمُّبالكذبُّ،ألنناُّجربناهمُّفوجدناهمُّيتحرونُّالصدق ُّهلمُّوعليهمُّ،وكذلكُّقولهُّ:ومنُّتأملُّكتبُّاجلرحُّوالتعديلُّرأى ُّاملعروفُّ
عندُّمصنفيهاُّبالكذب ُّالشيعةُّأكثر ُّمنهمُّيف ُّمجيعُّالطوائفُّ ،واخلوارجُّمعُّ مروقهم ُّمنُّالدين ُّفهمُّمن ُّأصدقُّالناس ُّحىتُّقيلُّ :إنُّ
حديثهمُّمنُّأصحُّاحلديثُّ،لكنهمُّجهلواُّوضلواُّيفُّبدعتهمُّ،وملُّتكنُّبدعتهمُّعنُّزندقةُّوإحلادُّ،بلُّعنُّجهلُّوضاللُّيفُّمعرفةُّمعانُّ
الكتاب(  ُّ،)3وبعدُّأنُّعرضُّصاحبُّكتابُّالوضعُّيفُّاحلديثُّلضعفُّاآلثارُّالسابقةُّ،وصلُّإىلُّحكمُّمفادهُّأنُّاخلوارجُّملُّيكنُّهلمُّ
أثرُّيفُّوضعُّاحلديثُّويسوقُّاألدلةُّعلىُّذلكُّومنهاُّ :
ُُُُُُّّّّّّ ُُّّ ُّ أنُّالنظرُّيفُّالكتبُّاملؤلفةُّجلمعُّاألحاديثُّاملوضوعةُّواليتُّتناولتُّكلُّاجلزئياتُّاليتُّتطرقُّإليهاُّالوضعُّمباُّيفُّذلكُّأحاديثُّ
الفرقُّواملذاهبُّاليتُّوضعتُّتأييداُّأوُّانتصاراُّلتلكُّاملذاهبُّ،فإناُّالُّنرىُّآلراءُّاخلوارجُّاليتُّبنواُّعليهاُّمذهبهمُّذكراُّيفُّتلكُّاملؤلفاتُّ
اُّبهُّمعُّإعوازهمُّ
ُّ
ُّ،مماُّيدلُّعلىُّأنُّاخلوارجُّملُّيسلكواُّهذاُّالسبيلُّانتصاراُّملذهبهمُّ،أوُّللدعوةُّإىلُّآرائهمُّ،وإذاُّثبتتُّبراءمهمُّفيماُّانفردو
إىلُّاالنتصارُّوالتأييدُّ،فإنُّتربئتهمُّفيماُّشاركواُّمنهُّغريهمُّأوىلُّوألزمُّ ُّ،أنُُّّكثرياُّمنُّطوائفُّاخلوارجُّيقتصرونُّيفُّاالحتجاجُّعلىُّظواهرُّ
القرآنُّ،والُّحيتجونُّبالسنة؛ُّولذاُّفقدُّخالفواُّاملشهورُّمنُّالسنةُّ،بلُّاملتواترُّيفُّبعضُّماُّذهبواُّإليه؛ُّكقوهلمُّبإسقاطُّالرجمُّعنُّالزان؛ُّ
إذُّليسُّيفُّالقرآنُّذكرهُّ،وإسقاطُّحدُّالقذفُّعمنُّقذفُّاحملصنُّمنُّالرجالُّ،معُّوجوبُّاحل دُّعلىُّقاذفُّاحملصناتُّمنُّالنساء؛ُّألنُّ
القرآنُّنصُّعليهنُّدونُّالرجالُّ،وكقوهلمُّ:إنُّالصلواتُّركعتانُّبالعشي ُّوركعتانُّبالغداةُّالُّغريُّلقولهُّسبحانهُّوتعاىل ُّ{ُّ :وأقم ُّالصالةُّ
طريفُّالنهارُّوزلفاُّمنُّالليل} ُّ[هودُّ، ]884ُّ:وحيثُّإهنمُّالُّيقولونُّحبجيةُّالسنةُّ،فمنُّالطبيعيُّأهنمُّالُّيلجؤون ُّإىلُّالوضعُّيف ُّاحلديثُّ
لعدمُّحاجتهم ُّإليه ُّ،أنُّمنُّأصولُّاخلوارجُّأنُّمرتكب ُّالكبريةُّكافرُّ،والكذبُّعندهمُّمنُّالكبائر؛ُّولذاُّفهمُّيكفرونُّالكاذبُّ .
ُُّّ اتصافهمُّبالشدةُّوالغلظةُّوالغلوُّالشديدُّملاُّيعتقدونُّمماُّالُّحيتاجونُّفيهُّإىلُّماُّقالواُّبرهاناُّ،معُّعدمُّقوهلمُّبالتقيةُّ،واعتمادهمُّعلىُّ
السيفُّوالقوة ُّيفُّإدخال ُّالناسُّإىل ُّبدعهم ُّحيثُّمل ُّيعرفُّاجلدل ُّواملناقشة ُّإليهمُّسبيال ُُّّ،كوهنم ُّأعراباُّأقحاحا؛ ُّإذُّمل ُّيكن ُّللموايلُّ
والعجمُّأثرُّأوُّتأثريُّعليهمُّيفُّبدعتهمُّ،معُّاتصافهمُّبالبداوةُّواحلياةُّاجملانفةُّللمدنيةُّ،واحلضارةُّاليتُّمنُّشأهناُّاملداهنةُّوامللقُّهيُّالدافعُّ
إىلُّ الكذبُّوتربيره ُّ،شهادةُّمجاعةُّمنُّأئمةُّاحلديثُّ،وعلماءُّاألمةُّبصدقُّاخلوارجُّ،وترفعهمُّعنُّالكذبُّوصحةُّحديثهمُّمعُّخمالفتهمُّ
لهُّومنُّهؤالءُّ:أبوُّداودُّ،وابنُّتيميةُّوغريمها( ُّ .)4
ُُُُُُُُّّّّّّّّ وممنُّذهبُّإىل ُّتربئةُّاخلوارجُّمن ُّالوضعُّيفُّاحلديث ُّدُّ.مصطفىُّالسباعيُّ ،حيثُّيقولُّبعد ُّعرضهُّللرواياتُّالقائله ُّبالوضعُّ:
"لقدُّحاولتُّأنُّأعثرُّعلىُّدليلُّعلميُّيؤيدُّنسبةُّالوضعُّإىلُّاخلوارجُّ،ولكينُّرأيتُّاألدلةُّالعلميةُّعلىُّالعكسُّ،تنفيُّعنهمُّهذهُّالتهمة؛ُّ
1
2
3
4

احملدثُّالفاضلُّ،الرامهرمزيُّ ،حتقيقُّ:دُّ.حممدُّعجاجُّاخلطيبُّ،دارُّالفكرُّ،بريوتُّ،ط8404ُّ،2هـ8114ُّ/م ُّ،صُّ .201 الكفايةُّيفُّمعرفةُّأصولُّعلمُّالروايةُّ،اخلطيب ُّالبغداديُّ ،مكتبة ُّابنُّعباسُّ،القاهرة2002ُّ،م ُّ .)311ُّ/8(ُّ، منهاجُّالسنةُّالنب ويةُّ،ابنُّتيميةُّ ،دارُّاحلديثُّ،القاهرة8425ُّ،هـ2004ُّ/م ُّ،صُّ 12ُّ،14بتصرفُّ . -الوضعُّيفُّاحلديثُّ،دُّ.عمرُّحسنُّفالتهُّ ،مؤسسةُّمناهلُّالعرفانُّ،بريوتُّ،دُّ.ت ُّ) 232ُّ، 234ُّ/8(ُّ،بتصرفُّ .
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فقدُّكانُّاخلوارجُّكماُّذكرناُّيكفرونُّمرتكبُّالكبريةُّأوُّمرتكبُّالذنوبُّمطلقاُّ،والكذبُّكبريةُّ،فكيفُّإذاُّكانُّعلىُّرسولُّاهللُّصلىُّ
اهللُّعليهُّوسلم؟ُّ ُّيقولُّاملربد"ُّ:واخلوارجُّيفُّمجيعُّأصنافهاُّتربأُّمنُّالكاذبُّومنُّذويُّاملعصيةُّالظاهرة"ُّ،وكانواُّيفُّمجهرمهمُّعرباُّأقحاحا؛ُّ
فلمُّيكنُّوسطهمُّبالوسط ُّالذيُّيقبلُّالدسائس ُّمنُّالزنادقةُّوالشعوبينيُّكماُّوقعُّذلك ُّللرافضةُّ،وكانواُّيف ُّالعبادةُّعلىُّحظ ُّعظيمُّ،
شجعاناُّصرحاءُّ،ال ُّجياملونُّ،والُّيلجؤون ُّ إىلُّالتقيةُّكماُّيفعلُّالشيعةُّ.وقومُّهذهُّصفامهمُّيبعدُّجداُّأنُّيقعُّمنهمُّالكذب ُّ ُّولوُّكانواُّ
يستحلونُّالكذبُّعلىُّرسولُّاهللُّالستحلواُّالكذبُّعلىُّمنُّدونهُّمنُّاخللفاءُّواألمراءُّوالطغاةُّكزيادُّواحلجاجُّ،وكلُّماُّبنيُّأيديناُّمنُّ
النصوصُّالتارخييةُّيدلُّداللة ُّقاطعةُّعل ىُّأهنمُّواجهوا ُّاحلكامُّواخللفاءُّمبنتهى ُّالصراحةُّوالصدقُّ،فلماذاُّيكذبون ُّبعدُّذلك؟ُّعلى ُّأنُّ
أعودُّواحلديثُّللدكتورُّمصطفىُّالسباعيُّ فأقولُّ:إنُّاملهمُّعندناُّأنُّنلمسُّدليالُّحمسوساُّيدلُّعلىُّأهنمُّممنُّوضعواُّاحلديثُّ،وهذاُّماُّ
ملُّأعثرُّعليهُّحىتُّاآلن"( ُّ .)8
جُّملُّينغمسواُّ
ُّ
ُُُُُُُُُّّّّّّّّّويقولُّدُّ.عجاجُّاخلطي بُّبعدُّمعاجلتهُّلآلثارُّاليتُّتثبتُّالوضعُّللخوارجُّوتفنيدهاُّوإبطاهلاُّ:وهكذاُّيثبتُّأنُّاخلوار
يفُّمحأةُّالوضعُّ،ملاُّعرفُّعنهمُّمنُّا لورعُّوالتقوىُّ.بيدُّأنُّهذاُّاألمرُّعدمُّوضعُّاخلوارجُّللحديثُّ ملُّيكنُّمطلقاُّأوُّممنوعاُّهنائياُّ،ولكنُّ
لكلُّقاعدةُّاستثناءاتُّ،ولكلُّفرقةُّشذوذ ُّ،ومنُّاخلوارجُّأيضاُّفقدُّذهبتُّطائفةُّمارقةُّمنهمُّإىلُّالوضعُّيفُّاحلديثُّ،ولكنهُّكانُّقليالُّ
يؤيدُّذلكُّصاحبُّكتابُّ"احلديثُّواحملدثون"ُّبعدُّعرضهُّللخوارجُّ،والتعريفُّهبمُّوبأهمُّصفامهمُّ،وعواملُّقلتهمُّللوضعُّفيقولُّ:فكلُّ
هذهُّالعواملُّكانُّهلاُّأثر ُّيفُّتقليلُّالكذبُّيفُّاحلديثُّمنُّاخلوارجُّبال نسبةُّإىل ُّغريهمُّمنُّالفرقُّاألخرىُّ.ومعُّذلكُّملُّيعدموا ُّأفراداُّ
منهمُّاصطنعواُّاألكاذيب ُّواختلقواُّاألحاديث(  ُّ ،)2وبناءُّعلى ُّماُّسبق ُّيتضحُّلناُّأن ُّاخلوارجُّيتحرون ُّالصدقُّيف ُّاحلديثُّوال ُّيكذبونُّ
فيهُّ،وملُّيقعواُّيفُّمحأةُّالكذبُّ،وملُّيعرفُّعنهمُّالتجرؤُّعلىُّرسولُّاهللُّأوُّالتقولُّعليهُّسوىُّ فئةُّضالةُّمنهمُّوهمُّقليلُّعبثتُّباحلديثُّ
فإذاُّ
بيدُّأنُّاهللُّقيضُّللسنةُّمنُّيكشفُّزيفُّأقواهلمُّوسوءُّفعاهلمُّ،كماُّأبطلُّكيدُّغريهمُّمنُّالفرقُّاملنتسبةُّلإلسالمُّوغريُّاملنتسبةُّإليهُّ ُّ،
كانُّالعلماءُّواحملدثونُّقدُّقامواُّهبذاُّاجلهدُّالعظيمُّيفُّنقدُّاملروياتُّومتييزُّصحيحهاُّمنُّسقيمهاُّوقعدواُّلذلكُّالقواع دُّاليتُّملُّتصلُّإىلُّ
مثلهاُّأمةُّمنُّاألممُّقبلهمُّوالُّبعدهمُّومنهاُّعواملُّالوضعُّوأسبابهُّ،آخذينُّيفُّاحلسبانُّالتعصبُّاملذهيبُّواالنتماءاتُّالسياسيةُّودورهاُّ
يفُّوضعُّاحلديثُّ،فكيفُّيقالُّبعدُّذلكُّ:إنُّعلماءُّاحلديثُّأمهلواُّالدوافعُّالسياسيةُّالدافعةُّللوضع؟!( ُّ )3

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
 - 1السنةُّومكانتهاُّيفُّالتشريع ُّاإلسالميُّ،دُّ.مصطفىُّالسباعيُّ ،دارُّالسالمُّ،القاهرةُّ،ط8422ُّ،3هـ2004ُّ/م ُّ،صُّ .14ُّ، 15
- 2احلديث ُّ واحملدثونُّ،دُّ.حممدُّحممدُّأبوُّزهوُّ،مطبع ةُّمصرُّ،القاهرةُّ،ط8151ُّ،8مُّ،ص.12
ُّ- 3عنُّموسوعةُّبيانُّاإلسالم ُّ،الردُّعلىُّاالفتاءاتُّ والشبهاتُّ،القسمُّالثالثُّ:السنةُّالنب ويةُّ،اجمللدُّاألولُّجُّ2الشبهةُّاخل امسةُّعشرةُّ والعشرون.
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البحثّالحادي ّوالعشرونّ:الزعمّأنّالتمس ّالشديدّبالسنةّكانّمنّدواعيّالوضع)2 (ّ .
يزعمُّبعضُّاملشككنيُّأنُّالتمسكُّالشديدُّبالسنةُّأدىُّإىلُّظهورُّالوضعُّيفُّاحلديثُّ ،ويستدلونُّعلىُّذلكُّبأنُّالناس ُّتغالواُّ
يفُّأهنمُّالُّيقبلونُّمنُّالعلمُّإالُّماُّاتصلُّبالكتابُّوالسنةُّاتصاالُّوثيقاُّ،وملاُّكانتُّهناكُّأحكامُّللحاللُّواحلرامُّمؤسسةُّعلىُّجمردُّالرأيُّ
فإهناُّملُّحتظُّعندُّالعلماءُّبالقبول؛ُّألهناُّمؤسسةُّعلىُّغريُّاحلديثُّ،بلُّإنُّكثرياُّمنُّالعلماءُّيفُّذلكُّالعصرُّكانُّيرفضهاُّوالُّمينحهاُّأيةُّ
قيمةُّ،ورمباُّشنعُّبعضهم ُّعلىُّمنُّينحوُّهذا ُّالنحو ُّ،ويستدلونُّكذلكُّبأنُّاحلكمةُّواملوعظة ُّاحلسنةُّإذاُّكانت ُّم نُّأصلُّهنديُّ ،أوُّ
يونانُّ،أوُّفارسي ُّ،أوُّمنُّشروحُّالتوراةُّواإلجنيلُّملُّيؤبهُّهلا؛ُّفحملُّذلكُّكثرياُّمنُّالناسُّأنُّيصبغواُّهذهُّاألشياءُّكلهاُّبصبغةُّدينيةُّحىتُّ
يأخذُّهباُّالناسُّويقبلواُّعليهاُّ،فوجدواُّاحلديثُّهوُّالبابُّالوحيدُّاملفتوحُّعلىُّمصراعيهُّفوضعواُّاألحاديثُّلتأييدُّذلكُّ ،فكانُّمن ُّأثرُّ
ذلك ُّأن ُّنرى ُّاحلكم ُّالفقهي ُّاملصنوعُّ ،واحلكمة ُّاهلنديةُّ ،والفلسفة ُّالزرادشتيةُّ ،واملوعظة ُّاإلسرائيلية ُّوالنصرانية ُّمدعومة ُّمبرويات ُّمنُّ
احلديثُّ .
نقدّعام ّ:التمسكُّبالسنةُّوالتشددُّيف ُّقبولُّاألخبارُّواألحاديثُّأدىُّإىل ُّمتحيصهاُّ،ومتييزُّصحيحهاُّمنُّسقيمها ُّواالهتمامُّ
ُّ،ومنُّاملأثورُّأنُّاحلكمةُّضالةُّاملؤمنُّأينماُّوجدهاُّفهوُّأحقُّهباُّ،فماُّالداعيُّ
هباُّ،واحلفاظُّعليهاُّ،وليسُّالوضعُّفيهاُّكماُّيزعمُّاملغرضون ُّ
لرفضهاُّماُّدامتُّالُّتصادمُّنصوصُّالشريعةُّ ،والُّروحهاُّ،والُّغايتهاُّالساميةُّ،وال ُّآداهباُّاملطلوبةُّ،وماُّالداعيُّإذنُّلوضع ُّاألحاديثُّ،
أوُّصبغُّاحلكمةُّبصبغةُّدينية؟!ُُّّوالقرآنُّالكرميُّوالسنةُّالنبويةُّمهاُّمصدرُّالتشريعُّاإلسالميُّ،والُّجيوزُّألحدُّأنُّحيكمُّيفُّالقضاءُّاإلسالميُّ
خبالفُّماُّجاءُّفيهماُّ،والُّجيوزُّللمجتهدُّأنُّجيتهدُّيفُّمسألةُّبغريُّالرجوعُّإليهماُّ،وملُّيثبتُّأنُّأحداُّمنُّأتباعُّاملذاهبُّالفقهية ُّقدُّ
اجتهدُّيفُّمقابلة ُّالنصُّ .
أوالّ .التشدد ّفيّقبولّالروايةّأدىّإلىّصيانتهاّوحفظهاّ،وليسّإلىّالوضع ّفيهاّ :
لقدُّبذلُّالعلماءُّجهداُّعظيماُّملقاومةُّالوضعُّيفُّاحلديثُّ،وقدُّأدىُّهذاُّاالهتمامُّوالتشددُّيفُّقبولُّاألحاديثُّ،وردُّماُّخالفُّ
الصحيحُّمنهاُّ،واالعتناءُّباإلسنادُّوجعلهُّمنُّالدينُّكلُّذلكُّأدىُّإىلُّاحلفاظُّعلىُّال سنةُّومتحصيهاُّببيانُّصحيحهاُّمنُّسقيمهاُّ،فقدُّ
قيضُّاهللُّلسنةُّنبيهُّرجاالُّأمناءُّصدقواُّيفُّإخالصهمُّهللُّولرسولهُّ،ونصبواُّأنفسهمُّللذبُّعنُّالسنةُّالشريفةُّفأفنواُّأعمارهمُّيفُّالتمييزُّ
بنيُّالصحيحُّوالباطلُّصيانةُّللسنةُّالنبويةُّوحفاظاُّعلىُّاإلسالمُّمنُّالدسُّوالتحريفُّ،ويفُّسبيلُّتنقيحُّالسنة ُّ،وتنقيتهاُّمنُّالوضعُّبذلُّ
علماءُّاألمةُّمنُّالصحابةُّوالتابعنيُّ،ومنُّبعدهمُّجهوداُّخملصةُّ،فوضعواُّقواعدُّاجلرحُّوالتعديلُّ،وكانُّمنُّمثرةُّأعماهلمُّ"علم ُّمصطلحُّ
احلديث"ُّوهوُّيشتملُّعلى ُّأدقُّالطرقُّالعلميةُّللتحقيقُّوالتوثيقُّوأقومهاُّيفُّالتمحيصُّوالنقد ُّ( ُّ .)2
ولقدُّاختذُّاحملدثونُّوال علماءُّطرقاُّعدة ُّللحفاظُّعلىُّالسنةُّوصيانتهاُّمنُّكلُّدخيلُّعليهاُّ،ومما ُّالُّيليقُّنسبتهُّللنيبُّوكان ُّمنُّ
أهمُّماُّاختذوهُّللذودُّعنُّالسنةُّوصيانتهاُّماُّيليُّ :
ّّ .2علمّاإلسناد ّ:ولقدُّأشادُّعلماءُّاألمةُّبهُّوأبانواُّعنُّأمهيتهُّ،وأنهُّملُّيكنُّمثلهُّألمةُّمنُّاألممُّ،قالُّحممدُّبنُّسريين«ُّ:إنُّ
هذ اُّالعلمُّدينُّ،فانظرواُّعمنُّتأخذونُّدينكم"ُّ،وقالُّأيضا"ُّ:ملُّيكونواُّيسألونُّعنُّاإلسنادُّ،فلماُّوقعتُّالفتنةُّ،قالواُّ:مسواُّلناُّرجالكمُّ،
فينظرُّإىلُّأهلُّالسنةُّ،فيؤخذُّحديثهمُّ،وينظرُّإىلُّأهلُّالبدعُّ،فالُّيؤخذُّحديثهم»( ُّ ُّ،)3

ُّ- 1السنةُّومكانتهاُّيفُّالت شريع ُّاإلسالميُّ،دُّ.مصطفىُّالسباعي ُّ.حجيةُّالسنةُّوردُّالشبهاتُّاليتُّأثريتُّحوهلاُّ،اجلامعةُّالد وليةُّبأمريكا ُّالالتينيةُّ،د.ت.
 ُّ- 2السنةُّالنب ويةُّوعلومهاُّ،دُّ.أمحدُّعمرُّهاشمُّ ،مكتبةُّغريبُّ ،القاهرةُّ،طُُّّ ،2صُّ 12بتصرفُّ .
 - 3صحيحُّمسلمُّ(ب شرحُّالنووي)ُّ،املقدمةُّ،بابُّ:بيانُّأ نُّاإلسناد ُّمنُّالدين.)823ُّ/8(ُّ...
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السنّـ ـ ـةّالنبـ ـ ـويةّوحيّرب ـ ـ ـانيّ،منـ ـ ـاقشةّلدعاوىّأع ـ ـ ـداءّالس ـ ـ ـنـةّال ـ ـنـ ـبـويـةّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّإعدادّ:محـ ـ ـ ـ ـ ــمدّأحم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدّص ـ ـ ـ ــبرة

وقالُّعبدُّاهللُّبنُّاملبارك «ُّ:اإلسنادُّمنُّالدينُّ،ولوالُّاإلسنادُّلقالُّمنُّشاءُّماُّشاء»( ُّ،)8وقالُّأيضا«ُّ:بينناُّوبنيُّالقومُّالقوائمُّ،
يعينُّاإلسناد»( ُّ .)2
اُّيتذاكرونُّاألحاديثُّفيماُّبينهمُّملعرفةُّماُّيأخذونُّمنهاُّ،وتركُّماُّينكرونهُّ،
ُّ
ّ ّ .0التثبتّمنّاألحاديث ّ:ويفُّسبيلُّالتثبتُّكانو
كماُّكا نوا ُّعلى ُّجانبُّكبري ُّمنُّالوعي ُّواحليطة ُّحبيث ُّحيفظونُّاألحاديث ُّالصحيحة ُّوالضعيفة ُّواملوضوعةُّ،خشية ُّأن ُّختتلط ُّعليهمُّ،
وحىتُّيستطيعواُّالتمييزُّبنيُّالصحيحُّوغريهُّبدقةُّفائقة ُّوحيطةُّبالغةُّ،وروىُّأبوُّبكرُّبنُّاألثرمُّ :أنُّأمحدُّبنُّحنبلُّرأىُّحيىيُّبن ُّمعنيُّ
بصنعاءُّيفُّزاويةُّوهوُّيكتبُّصحيفةُّ معمرُّعنُّأبانُّعنُّأنسُّ،فإذاُّطلعُّعليهُّإنسانُّكتمهُّ،فقالُّلهُّأمحدُّبنُّحنبلُّ:تكتب ُّصحيفةُّ
معمرُّعنُّأبانُّعنُّأنسُّ،وتعلمُّأهناُّموضوعةُّ،فلوُّقالُّلكُّقائلُّ:إنكُّتتكلمُّيفُّأبانُّ،مثُّتكتبُّحديثهُّعلىُّالوجه؟ُّفقالُّ:رمحكُّاهللُّ
ياُّأباُّعبد ُّاهللُّ،أكتبُّهذه ُّالصحيفةُّعن ُّعبدُّالرزاقُّعن ُّمعمرُّعلى ُّ الوجهُّفأحفظهاُّكلهاُّ،وأعلم ُّأهناُّموضوعةُّحىت ُّالُّجييء ُّبعدهُّ
إنسانُّفيجعلُّبدلُّأبانُّثابتاُّ،ويرويهاُّعنُّمعمرُّعنُّثابتُّعنُّأنسُّبنُّمالكُّ،فأقولُّلهُّ:كذبتُّ،إمناُّهيُّعنُّمعمرُّعنُّأبانُّالُّعنُّ
ثابت ُّ،وقالُّالثوريُّ:إنُّألكتبُّاحلديثُّعلى ُّثالثةُّوجوهُّ :فمنهُّماُّأتدينُّبهُّ،ومنهُّماُّأعتربُّبه ُّ،ومنهُّماُّأكتبهُّألعرفه( ُّ .)3
ّ ّ .8نقدّالرواةّودراسةّحياتهمّوتاريخهمّوبيانّأحوالهمّمنّصدقّأوّكذب ّ :وقدُّوصلواُّعنُّطريقُّهذهُّالدراسةُّإىلُّمتييزُّ
الصحيحُّمنُّاملكذوبُّ،وكانتُّلديهمُّقواعدُّاتبعوهاُّوسارواُّعليهاُّمنُّاألخذُّمنُّالرواةُّأوُّعدمُّاألخذُّمنهمُّ،فحصرواُّاملتوكنيُّالذينُّ
يكذبونُّعلىُّرسولُّاهللُُّّ -صلى ُّاهللُّعليهُّوسلمُّ ُّ -والذينُّيكذبون ُّيفُّأحاديثهمُّالعامةُّ،وإنُّملُّيكذبوا ُّعلىُّالنيبُُّّ -صلىُّاهلل ُّعليهُّ
الفهمُّ،وقدُّ
ُّ
وسلمُّ ُّ-وأصحابُّالبدعُّواألهواءُّوالزنادقةُّ،والذينُّالُّيفهمونُّماُّحيدثونُّبهُّ،ومنُّالُّتتوافرُّفيهمُّصفاتُّالضبطُّوالعدالةُّو
كانواُّيفُّحكمهمُّالُّخي افونُّيفُّاحلقُّلومةُّالئمُّ،والُّتأخذهمُّعاطفةُّولوُّكانُّالراويُّأخاُّألحدهمُّ،يقولُّزيدُّبنُّأيبُّأنيسة«ُّ:الُّتأخذواُّ
عنُّأخي»( ُّ. )4وقدُّألفتُّاملصنفاتُّالكبريةُّيفُّالرواةُّ،وألفتُّكتبُّخاصةُّبالضعفاءُّفصارُّمنُّالسهلُّالتمييزُّبنيُّاحملقُّواملبطلُّعلىُّ
أساسُّمنُّالقواعدُّالدقيقةُّحىتُّاكتملُّهذ اُّالعلمُّمنذُّالقرنُّالثالثُّاهلجريُّعلىُّأيديُّاألئمةُّاألعالمُّالذينُّأخذواُّعلىُّعاتقهمُّحفظُّ
السنةُّالشريفةُّ،والذودُّعنُّحياضهاُّ ،فألفواُّالكتبُّالكثريةُّيفُّاجلرحُّوالتعديلُّ .
ّّ .3وضعّقواعدّعامةّلتقسيمّالحديثّوتمييزّالصحيحّمنّغيره ّ :ملُّيكتفُّالعلماءُّبالتزامُّاإلسنادُّ،والتثبتُّمنُّاألحاديثُّ
بالرحلةُّ،ومراجعة ُّاألحاديثُّ،ودراسة ُّاألسانيدُّوالطرقُّ ،وإمناُّضموا ُّمع ُّهذاُّتقسيم ُّاحلديثُّإىل ُّدرجاتُّ:صحيح ُّوضعيفُّ ،وذلكُّ
ملعرفةُّا لقويُّمنُّالضعيفُّوماُّيقبلُّوماُّيرد ُّ،وقدُّوضعُّالعلماءُّقواعدُّيعرفونُّهباُّاحلديثُّاملوضوعُّ،وبينواُّالعالماتُّالدالةُّعلىُّوضعهُّ،
منهاُّما ُّهوُّيف ُّ السندُّ ،ومنهاُّما ُّهو ُّيفُّاملنت(  ُّ ،)5وخنلص ُّمماُّسبق ُّإىل ُّأنُّتشدد ُّالعلماء ُّواحملدثنيُّيف ُّقبول ُّالروايةُّأدى ُّإىل ُّصيانتهاُّ
وحفظهاُّمنُّاملوضوعُّالذيُّليسُّمنُّكالمهُّ ولكنهُّنسبُّإليهُّعنُّطريقُّبعضُّالرواةُّالكذابنيُّالذينُّافتضحُّأمرهمُّفلمُّيقبلُّأحدُّاألخذُّ
عنهمُّ،وملُّيكنُّالوضعُّأبداُّمنُّأسبا بُّالتشددُّيفُّقبولُّالروايةُّكماُّيزعمونُّ،ولكنُّكانتُّلهُّأسبابهُّودواعيهُّاملعروفةُّواملشهورةُّ،اليتُّ
أفاضُّالعلماءُّيفُّبياهناُّ .
ثانياّ .لمّيثبتّأنّأحداّمنّأتباعّالمذاهبّالفقهيةّقدّاجتهدّفيّمقابلةّالنصّالصريحّ :لقدُّاتفقُّاملسل مونُّسلفاُّوخلفاُّ
إالُّمنُّالُّيعتدُّخبال فهمُّمنُّأصحابُّالبدعُّواألهواء ُّعلىُّأنُّالكتابُّوالسنة ُّ أصالنُّمنُّأصولُّالتشريعُّاإلسالميُّ،الُّجيوز ُّألحدُّأنُّ
حيكمُّيفُّالقضاءُّاإلسالميُّخبالفُّماُّجاءُّفيهماُّ ،وال ُّجيوزُّجملتهد ُّأنُّجيتهدُّيفُّمسألةُّبغريُّالرجوعُّإليهماُّ ،مثُّانقسمواُّقسمنيُّ :قسمُّ
يرىُّاألخذُّبظواهرُّالنصوص ُّمنُّغريُّتعليل ُّوالُّتوسعُّيف ُّالقياسُّ ،وهمُّالظاهريةُّ،وأكثر ُّأهلُّاحلديثُّ،وقسم ُّيرىُّإعمالُّالفكر ُّيفُّ
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 صحيحُّمسلمُّ(بشرحُّالنووي)ُّ،املقدمةُّ،بابُّ:بيانُّأ نُّاإلسناد ُّمنُّالدينُّ .)823ُّ/8(ُّ... صحيحُّمسلمُّ(بشرحُّالنووي)ُّ،املقدمةُّ،بابُّ:بيانُّأنُّاإلسناد ُّمنُّالدينُّ .)823ُّ/8(ُّ...اجلامعُّألخالقُّالراويُّوآدابُّالسامعُّ،اخلطيبُّالبغداديُّ ،مؤسسةُّالرسالةُّ،بريوتُّ،ط8484ُّ،2هـ8114ُّ/مُّ) 214ُّ،213ُّ/2(ُّ،بتصرفُّ . صحيحُّمسلمُّ(بشرحُّالنووي)ُّ،املقدمةُّ،بابُّ:بيانُّأنُّاإلسناد ُّمنُّالدينُّ .) 818ُّ/8(ُّ، -السنةُّالنب ويةُّوعلومهاُّ،دُّ.أمحدُّعمرُّهاشمُّ ،مكتبةُّغريبُّ،القاهرةُّ،طُُّّ ،2دُّ.ت ُّ،صُّ 15ُّ:12بتصرفُّ .
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استنباطُّاألحكامُّمنُّالنصوصُّ ،فعملواُّبالقياس ُّمع ُّالكتابُّوالسنةُّ ،وحبثواُّعنُّالعلةُّوخصصوا ُّالعامُّ ،وقيدواُّاملطلقُّ،وبينواُّالناسخُّمنُّ
املنسوخُّحنيُّتقومُّالقرينةُّعلىُّذلكُّكلهُّ ،وهؤالءُّهمُّمجهورُّاجملتهدينُّومحلةُّالعل مُّمنذُّعصرُّالصحابةُّحىتُّيومناُّهذاُّ ،نعمُّ،كانُّهناكُّ
تفاوتُّبينهمُّيفُّاألخذ ُّبالقياسُّوالتعليلُّ،ويف ُّاإلحاطةُّبالسنةُّوشروطُّصحتها ُّوالعملُّهباُّ،ومن ُّهناُّكان ُّاخلالفُّبنيُّمدرسة ُّالرأيُّ
ومدرسةُّاحلديثُّ،ولكنهمُّمتفقونُّمجيعاُّعلىُّأنهُّالُّيصحُّاالجتهادُّيفُّالفقهُّجمرداُّغريُّمنظورُّبهُّإىلُّاحلديثُّ،بل ُّأوجبواُّعلىُّاجملتهدُّ
أنُّحييطُّبأحاديثُّا ألحكامُّكلهاُّالُّيألوُّيفُّذلكُّجهدا ُّ،واجملمعُّعليهُّلدىُّاألئمةُّاجملتهدينُّ،أنُّاجملتهدُّينظرُّأوالُّيفُّكتابُّاهللُّمث ُّيفُّ
سنةُّرسوله ُّويفُّأقوالُّالصحابةُّمثُّال ُّيتحول ُّإىلُّاالستنباط ُّوالقياسُّإنُّملُّيكنُّهناكُّإمجاع( ُّ .)8
أخرجُّاحلافظُّابنُّ عبدُّالربُّيفُّكتابهُّ"جامعُّبيانُّالعلم"ُّعنُّالشافعيُّأنهُّقال"ُّ:ليسُّألحدُّأنُّيقولُّيفُّشيءُّ:حاللُّأوُّحرامُّ
وجهةُّالعلمُّماُّنصُّيفُّالكتابُّأوُّيفُّالسنةُّأوُّيفُّاإلمجاعُّ،فإنُّملُّيوجدُّيفُّذلكُّفالقياسُّعلىُّهذهُّاألصولُّماُّ
ُّ
إالُّمنُّجهةُّالعلمُّ ،
كانُّيفُّمعناها"( ُّ،)2وهكذاُّكانتُّأصولُّاألئمةُّاجملتهدينُّ ،فهمُّيأخذونُّبكتابُّاهللُّعزُّوجلُّفإنُّملُّجيدواُّيفُّكتابُّاهللُّ ،فبسنةُّرسولُّ
اهللُّ فإنُّملُّجيدواُّيفُّالسنةُّفباإلمجاعُّ،فإنُّملُّجيدواُّ،فبالقياسُّواالستنباطُّاملؤسسنيُّعلىُّالكتابُّوالسنةُُّّ ،وملُّيثبتُّعن ُّأحدُّمنهمُّأنهُّ
اجتهدُّمنُّهوىُّنفسهُّ،وإمناُّكانتُّلهُّأصولُّيسريُّعليهاُّيفُّاجتهاده ُّ،قالُّاحلافظُّابنُّعبدُّالرب"ُّ:أماُّكتابُّاهللُّفيغينُّعنُّاالستشهادُّ
عليهُّ،ويكفيُّمنُّذلكُّقولُّاهللُّتعاىل {ُّ :اتبعواُّماُّأنزلُّإليكمُّمنُّربكم} ُّ[ األعرافُّ، ]3ُّ:وكذلكُّالسنةُّيكفيُّفيهاُّقولهُّتعاىل{ُّ :أطيعواُّ
اهللُّوأطيعواُّالرسول}[ النساءُّ،]51ُّ:وقوله{ُّ :وما ُّآتاكمُّالرسولُّفخذوهُّوما ُّهناكمُّعنه ُّفانتهوا} ُّ[ احلشرُّ، ]2ُّ:وأماُّاإلمجاع ُّفمأخوذُّ
منُّقولُّاهللُّتعاىل{ُّ :ويتبعُّغريُّسبيلُّاملؤمنني} ُّ[ النساء]885ُّ:؛ُّألنُّاالختالفُّال ُّيصحُّمعهُّهذاُّالظاهرُّ.وقولُّالنيبُّصلىُّاهللُّعليهُّ
وسلم «ُّ:إنُّاهللُّالُّجيمعُّأميتُّأوُّقالُّ :أمةُّحممد ُّعلىُّضاللة»( ُّ، )3وعنديُّأنُّإمجاع ُّالصحابةُّال ُّ جيوزُّخالفهم؛ُّألنهُّالُّجيوز ُّعلىُّ
مجيعهمُّجهلُّالتأويل"( ُّ .)4
ولقدُّدافعُّاإلمامُّأبوُّحنيفة ُّوالذيُّادعي ُّ أنهُّكانُّيفيتُّيفُّاملسائلُّبرأيهُّعنُّنفسهُّ ،وردُّعلىُّادعاءاتُّخصومهُّالق دماءُّردوداُّ
مفحمةُّ ،سجلتها ُّ الرواية ُّاألمينة ُّبكل ُّإخالص ُّوصدق ُّ ،قال ُّاإلمام ُّرمحه ُّاهلل"ُّ :إنا ُّنأخذ ُّأوال ُّبكتاب ُّاهللُّ ،مث ُّالسنةُّ ،مث ُّبأقضيةُّ
الصحابةُّ ،ونعملُّمباُّاتفقواُّعليهُّ ،فإنُّاختلفواُّقسناُّحكما ُّعلىُّحكمُّ ،جبامعُّالعلةُّبنيُّاملسألتنيُّ ،حىتُّيتضح ُّاملعىن"( ُّ .)5
وليسُّ
فالذيُّيفهمُّمنُّكالم ُّاإلمامُّأيب ُّحنيفةُّأن ُّأحكامُّاحلاللُّواحلرامُّكانت ُّمؤسسةُّعلى ُّاجتهادُّمؤسس ُّعلىُّاحلديثُّ ُّ ،
ُّعلىُّجمرد ُّاالجتهادُّ ،فهذا ُّمل ُّحيدثُّأصالُّ ،وكيفيستساغُّقول ُّهؤالءُّالطاعنني ُّإذا ُّعلمُّ
ُّ
كماُّزعم ُّاملشككونُّمن ُّأهناُّكانتُّمؤسسة
أن ُّمنُّقواعد ُّأئمتنا ُّاملشهورةُّاملسلمةُّهلمُّمجيعاُّأنُّ االجتهادُّيفُّمقابلةُّالنصُّالُّجيوزُّ،إذن ُّالقول ُّبأنُّاألحكامُّكانتُّمؤسسةُّعلىُّجمردُّ
االجتهادُّمث ُّوضعت ُّعلى ُّهيئة ُّأحاديث ُّعندما ُّدعت ُّاحلاجة ُّإىل ُّصبغهاُّبصبغة ُّدينية ُّ زعم ُّباطل ُّالُّأساس ُّله ُّمن ُّالصحة ُّوال ُّدليلُّ
يؤيدهُّ ،وكتبناُّاإلسالميةُّحافلةُّمباُّينقضه ُّ ،ومنُّادعىُّذلكُّفقدُّافتىُّالكذبُّبغريُّعلمُّعلىُّأصولُّاألئمةُّاجملتهدينُّ ،فاحلقُّالذيُّالُّ
مراءُّفيه ُّأنُّجلُّاألحكامُّاليت ُّيدور ُّعليهاُّالفقهُّيفُّشىتُّاملذاه بُّاملعتربة ُّقدُّثبتتُّبالسنةُّ،ومنُّطالعُّكتبُّالفقهُّتبنيُّلهُّذلك ُّبكلُّ
وماُّتفرع ُّعليها ُّواستنبطُّمنهاُّمنُّتراثنا ُّالفقهيُّ ،ماُّبقي ُّعندناُّفقهُّيذكر( ُّ .)4
جالء؛ُّولوُّحذفناُّالسننُّ ُّ ،
وبناءُّعلى ُّهذاُّاألساسُّ ،فإنه ُّال ُّيتصورُّأن ُّيكونُّهناك ُّمذهب ُّفقهيُّ ،أو ُّإمامُّجمتهد ُّيتعمدُّيف ُّفقهه ُّترك ُّحديث ُّصحيحُّ
الثبوتُّ ،صريحُّالداللةُّعلىُّاحلكم ُّ،الُّمعارضُّلهُّ،واملرادُّصحتهُّعندهُّهوُّ،وصراحةُّالداللةُّعلىُّاحلكم ُّعندهُّالُّعندُّغريهُّ،وهذاُّماُّ
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 السنةُّومكانتهاُّيفُّالتشريع ُّاإلسالميُُّّ،دُّ.مصطفىُّالسباعيُّ ،دارُّالسالمُّ،القاهرةُّ،ط8422ُّ،3هـ2004ُّ/م ُّ،صُّ248ُّ،240بتصرفُّ .جامعُّبيانُّالعلمُّوفضلهُّ،ابنُّعبدُّالربُّ ،مكتبةُّالتوعيةُّ،القاهرة8421ُّ،هـ2002ُّ/م ُّ .)251ُّ/8(ُّ، صحيحُّ:أخرجه ُّالتمذيُّيفُّسننهُّ(بشرحُّحتفةُّاألحوذي)ُّ،) 322ُّ/4(ُّ،رقمُّ(ُّ.) 2255وصححهُّاأللبانُّيفُّصحيحُّوضعيفُّسننُّالتمذيُّبرقم ُّ(ُّ .)2842جامعُّبيانُّالعلمُّوفضلهُّ،ابنُّعبدُّالربُّ ،مكتبةُّالتوعيةُّ،القاهرة8421ُّ،هـ2002ُّ/م ُّ،صُّ . 240ُّ، 251 الشبهاتُّالثالثونُّاملثارة ُّإلنكار ُّالسنةُّالنب ويةُّ:عرضُّ ونقضُّ،دُّ.عبدُّالعظيمُّإبراهيم ُّاملطعينُّ ،مكتبةُّوهبةُّ،القاهرةُّ،ط8420ُّ،1هـ8111ُّ/م ُّ،صُّ .13 -املدخلُّلدراسةُّالسنةُّالنب ويةُّ،دُّ.يوسفُّالقرضاويُّ،مكتبةُّوهبةُّ،القاهرةُّ،ط8425ُّ،5هـ2004ُّ/مُّ،صُّ 45بتصرفُّ .
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عينُّببيانهُّشيخُّاإلسالم ُّابنُّتيميةُّيفُّكتابهُّالوجيز ُّالقيمُّ"رفعُّاملالمُّعن ُّاألئمةُّاألعالم" ُّالذي ُّدافعُّفيهُّعن ُّأئمةُّالفقهُّأمام ُّبعضُّ
احلرفينيُّأوُّ املتعجلنيُّالذينُّامهموهمُّمبخالفةُّاحلديثُّوتركُّالسنةُّ،فقال"ُّ:وليعلمُّأنهُّليسُّأحدُّمنُّاألئمة ُّاملقبولنيُّعندُّاألمةُّقبوالُّعاماُّ
يتعمدُّخمالفةُّرسولُّاهللُّيفُّشيءُّمنُّسنتهُّ ،دقيقُّوالُّجليلُّ،فإهنمُّمتفقونُّاتفاقاُّيقينياُّعلىُّوجوبُّاتباعُّالرسول ُّوعلىُّأنُّكلُّأحدُّمنُّ
الناسُّيؤخذُّمنُّقولهُّويتكُّإالُّرسولُّاهللُّ ولكنُّإذاُّوجدُّلواحدُّمنهمُّقولُّقدُّجاءُّحديثُّصحيح ُّخبالفهُّ،فالُّبدُّلهُّمنُّعذرُّيف ُّتركهُّ،
ومجيعُّاألعذارُّثالثةُّأصنافُّ :
أحدهاُّ :عدمُّاعتقادهُّأنُّالنيبُّ قاله ُّ،الثانُّ :عدمُّاعتقادهُّإرادةُّتلكُّاملسألة ُّبذلكُّالقول ُّ،الثالثُّ :اعتقادهُّأنُّذلكُّاحلكمُّ
صنافُّالثالثةُّتتفرع ُّإىلُّأسبابُّمتعددةُّ :منهاُّ :أالُّيكونُّاحلديثُّقدُّبلغه؛ُّألنُّاإلحاطةُّحبديثُّرسولُّاهلل ُّمل ُّتكنُّ
ُّ
منسوخُّ ،وهذهُّاأل
ألحدُّمنُّاألئمةُّ،ومنهاُّ :أنُّيكونُّاحلديثُّقدُّبلغهُّلكنهُّملُّيثبتُّعنده؛ُّألنُّراويهُّقدُّيكونُّجمهوال ُّعندهُّ،ومنهاُّ :عدمُّمعرفتهُّبداللةُّ
احلديثُّ"...إىلُّآخرُّماُّذكره(  ُّ،)8ونستطيعُّأنُّنؤكدُّهناُّجازمنيُّ:أنُّمجيعُّفقهاءُّاملسلمنيُّ ،منُّخمتلفُّاملدارسُّ ،وشىتُّاألمصارُُّّ ،ممنُّ
لهُّمذهبُّباقُّأوُّمنقوضُّ ،متبوعُّأوُّغريُّمتبوعُّ ،كانواُّيرونُّاألخذُّبالسنةُّ ،واالحتكامُّإليهاُّ ،والرجوعُّإىلُّحكمهاُّإذاُّتبينت ُّهلمُُّّ ،جزءاُّ
ُّ
يستويُّيفُّذلكُّاملنتمي ُّإىلُّمدرسة ُّالرأيُّواملنتميُّإىلُّمدرسةُّاحلديث( ُّ .)2
منُّدينُّاهللُّ ،والُّيسعهمُّاخلالفُّعنُّأمرهاُّ ُّ ،
وهذاُّمماُّيؤكدُّأنُّالزعمُّبأنُّاالجتهادُّملُّيكنُّمؤسساُّعلىُّاحلديثُّالُّأصل ُّله ُّمنُّالصحةُّعلىُّاإلطالقُّ،ولوُّافتضناُّجدالُّ
أنهُّوجدُّاجتهادُّغريُّمؤسسُّعلىُّالنص ُّاملوجودُّيفُّمقابلةُّاجتهادُّآخرُّمؤسسُّعلى ُّالنصُّاملوجودُّ ،وكالمهاُّيفُّحكمُُّّواحد ُّفالطبيعيُّ
حينئذُّأنُّنأخذُّباالجتهادُّاملؤسسُّعلىُّالنص؛ُّوذلكُّألنُّاالجتهادُّيفُّمقابلةُّ النصُّالصريحُّالُّجيوزُّعلىُّاإلطالقُّ ُّ،وعليه ُّفإنُّالقولُّ
بأنُّأ حكامُّاحلالل ُّواحلرامُّمؤسسةُّعلى ُّجمردُّاالجتهاد ُّمعُّوجودُّالنص ُّقولُّباطلُّوفاسد ُّالُّيصح ُّبأيُّحالُّمن ُّاألحوالُّأن ُّيك ُّونُّ
دليالُّعلىُّإثباتُّالوضعُّيفُّاحلديثُّ .
ثالثاّ .الدين ّقد ّاكتمل ّوبلغ ّغ اية ّالكمالّ ،ولكنه ّال ّيرفض ّاألخذ ّمن ّالثقافات ّاألخرى ّمادامت ّال ّتصادم ّنصوصّ

الشرع ّومقاصدهّ :

ُُُُُُّّّّّّ إنُّدينُّاإلسالمُّدينُّمعرفةُّواسعةُّ،ومعارفهُّليستُّمقصورةُّعلىُّماُّيدورُّيفُّفلك ُّ املسلمنيُّوحدهمُّمنُّتشريعاتُّخاصة ُّووقائعُّ
تتصلُّبتاريخ ُّحيامهم ُّوجهادهم ُّالطويلُّ ،وإمنا ُّمتتدُّمعارفه ُّإىل ُّمعارف ُّأمم ُّسالفةُّ ،ودياناتُّسابقة ُّتأخذ ُّمنها ُّاحلق ُّلتؤيد ُّبه ُّحقهاُّ،
وتلفظُّمنهاُّالباطلُّالذيُّالُّيتفقُّوهديها( ُّ،)3وأهلُّالسنةُّالُّيرفضونُّاألخذُّباحلكمةُّ واملوعظةُّاحلسنةُّجملردُّأهناُّملُّتردُّيفُّالقرآنُّوالسنةُّ،
ماُّدامتُّالُّتصادمُّنصوص ُّالشريعةُّ،والُّروحهاُّ،وال ُّغايتهاُّالساميةُّ،والُّآداهبا ُّاملطلوبةُّ،فالُّنعلمُّإماما ُّمنُّاألئمةُّرفضُّاألخذ ُّهباُّ
جملردُّأهناُّملُّتردُّيفُّالكتابُّوالسنة( ُّ،)4ومنُّاملأثورُّأنُّاحلكمةُّضالةُّاملؤمن ُّأينماُّوج دها ُّفهوُّأحقُّهباُّ .
وحننُّإذاُّنظرناُّيفُّالقرآنُّالكرميُّ،وجدناُّيفُّآياتهُّالبيناتُّماُّيدعوُّنيبُّاإلسالمُّومجاعةُّاملسلمنيُّإىلُّأنُّيرجعواُّإىلُّعلماءُّأهلُّ
الكتابُّمنُّاليهودُّوالنصارىُّليسألوهمُّعنُّبعضُّاحلقائقُّاليتُّجاءتُّيفُّكتبهمُّ،وجاءُّهباُّاإلسالمُّفأنكروهاُّ،أوُّأغفلوهاُّ،ليقيمُّعليهمُّ
احلجةُّولعلهمُّيهتدون ُّ،ومنُّهذهُّاآلياتُّالدالةُّعلىُّإباحةُّرجوعُّالنيبُّومنُّتبعُّدينهُّمنُّاملسلمنيُّإىلُّأهل ُّالكتابُّليسألوهمُّعنُّبعضُّ
ماُّعندهمُّمنُّاحلقائقُّ،قوله ُّعزُّوجل {ُّ :فإنُّكنتُّيفُّشكُّمماُّأنزلناُّإليكُّفاسألُّالذينُّيقرءونُّالكتابُّمنُّقبلكُّلقدُّجاءكُّاحلقُّمنُّ
ربكُّفالُّتكوننُّمنُّاملمتين}[يونسُّ .]14:

1
2
3
4

رفعُّاملالمُّعنُّاألئمةُّاألعالمُّ،ابنُّتيميةُّ ،مكتبةُّالسنةُّ،القاهرةُّ،ط8481ُّ، 8هـ8111ُّ/م ُّ،صُّ .82ُّ،88املدخلُّلدراسة ُّ السنةُّالنب ويةُّ،دُّ.يوسفُّالقرضاويُّ،مكتبةُّوهبةُّ،القاهرةُّ،ط8425ُّ،5هـ2004ُّ/مُّ،صُّ .58 اإلسرائيليات ُّيفُّالتفسريُّ واحلديثُّ،حممدُّحسنيُّالذهيبُّ،مكتبةُّوهبةُّ،القاهرةُّ،ط8425ُّ، 5هـ2004ُّ/مُّ،صُّ 45بتصرف. -السنةُّومكانتهاُّيفُّالتشريع ُّاإلسالميُّ،دُّ.مصطفىُّالسباعيُّ ،دارُّالسالمُّ،القاهرةُّ،ط8422ُّ،3هـ2004ُّ/م ُّ،صُّ 248بتصرفُّ .
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وقصُّعليناُّالقرآنُّالكرميُّكثرياُّمنُّأخبارُّبينُّإسرائيلُّوغريهمُّمنُّاألممُّالسابقةُّ،ومنُّذلكُّقصةُّقتيلُّبينُّإسرائيلُّالواردةُّيفُّ
قوله ُّعزُّوجل {ُّ :وإذُّقالُّموسىُّلقومهُّإنُّاهللُّيأمركمُّأنُّتذحبواُّبقرة} ُّ[ البقرةُّ ]42ُّ:إىل ُّقولهُّعزُّوجل {ُّ :فقلناُّاضربوهُّببعضهاُّكذلكُّ
حيييُّاهللُّاملوتىُّويريكمُّآياتهُّلعلكمُّتعقلون}ُّ[ البقرةُّ،]23:وقصةُّأمرُّموسى ُّ لقومهُّأن ُّيدخلواُّاألرضُّاملقدسةُّ،وماُّكانُّمن ُّهلعهمُّ
وجبنهمُّ،مثُّدخوهلمُّأرضُّالتيهُّ،وقصةُّابينُّآدمُّهابيلُّوقابيلُّ،وقصةُّاملائدةُّ،وقصةُّأصحابُّاألخدودُّ...إخل( ُّ،)8وكذلكُّفعلُّرسولُّ
عنُّأيبُّهريرةُّأنهُّمسعُّرسولُّ
ُّ
اهللُّفقص ُّعلينا ُّكثرياُّمن ُّأخبار ُّبينُّإسرائيلُّ ،ومنُّذلكُّ:حديثُّاألبرصُّواألعمىُّواألقرعُّعندُّالبخاريُّ،ف
اهللُّيقول«ُّ:إنُّثالثةُّمنُّبينُّإسرائي لُّ:أبرصُّ،وأعمىُّ،وأقرعُّ،بداُّهللُّعزُّوجل ُّ أنُّيبتليهمُّفبعثُّإليهمُّملكاُّ »...إيلُّآخرُّاحلديث( ُّ،)2
يجُّالعابدُّاليتُّرواهاُّالبخاري ُّعنُّأيبُّهريرة ُّعنُّالنيبُّأنهُّقال «ُّ:ملُّيتكلمُّيفُّاملهدُّإالُّثالثةُّ:عيسىُّ،وكانُّيفُّ
ُّ
ومنُّذلكُّأيضاُّقصةُّجر
بين ُّإسرائيل ُّرجل ُّيقال ُّلهُّ :جريجُّ،كان ُّيصليُّ ،جاءته ُّأمه ُّفدعتهُّ ،فقالُّ :أجيبها ُّأو ُّأصلي؟ ُّفقالتُّ :اللهم ُّال ُّمتته ُّحىت ُّتريه ُّوجوهُّ
املومساتُّ .)3 (»...ولذاُّقالُّرسولُّاهلل«ُّ:بلغواُّعينُّولوُّآي ةُّ،وحدثواُّعنُّبينُّإسرائيلُّوالُّحرج»( ُّ .)4
قالُّاحلافظُّابنُّحجر"ُّ:أيُّالُّضيقُّعليكمُّيفُّاحلديثُّعنهم؛ُّألنهُّكانُّتقدمُّمنهُّالزجرُّعنُّاألخذُّعنهمُّوالنظرُّيفُّكتبهمُّ،
مثُّحصلُّالتوسعُّيفُّذلكُّ،وكانُّالنهيُّوقعُّقبلُّاستقرارُّاألحكامُّاإلسالميةُّوالقواعدُّالدينيةُّخشيةُّالفتنةُّ،مثُّملاُّزالُّاحمل ذورُّوقعُّاإلذنُّ
يفُّذلكُّ ،ملاُّيفُّمساعُّاألخبارُّاليتُّكانتُّيفُّزماهنمُّمنُّاالعتبارُّ...وقالُّمالكُّ:املرادُّجوازُّالتحدثُّعنهمُّمباُّكانُّمنُّأمرُّحسنُّ ،أماُّ
ماُّعلمُّكذبهُّفال"(  ُّ،)5ومنُّهناُّجاءتُّالقاعدةُّاألصولية"ُّ:شرعُّمنُّقبلناُّشرعُّلناُّإذاُّقصهُّاهللُّأوُّرسولهُّعليناُّمنُّغريُّنكري"ُّ ،ولقدُّ
ثبتُّأنُّبعضُّالصحابةُّكأيبُّهريرة ُّوابنُّعباسُّكانواُّيرجعونُّإىلُّبعضُّمن ُّأسلمُّمنُّأهلُّالكتابُّيسألوهنمُّعماُّيفُّكتبهمُّ .
وأبوُّهريرةُّوابنُّعباس ُّوغريهمُّممن ُّكانواُّيرجعونُّإىلُّبعضُّمن ُّأسلمُّمنُّأهلُّالكتابُّكانُّهلمُّمنهجُّسديدُّ ،ومعيارُّدقيقُّيفُّ
قبولُّماُّيلقىُّإليهمُّمنُّاإلسرائيلياتُّ ،فماُّوافقُّشرعناُّصدقوهُّ ،وماُّخالفهُّكذبوه(  ُّ،)4فإذاُّثبتُّأنُّبعضُّالصحابةُّقدُّأكثرُّمنُّاألخذُّ
عنُّكعبُّاألحبارُّ،ووهبُّبنُّمنبهُّحىتُّفاضتُّكتبُّالتفسريُّباإلسرائيلياتُّ،كماُّفاضتُّكتبُّالصوفيةُّواألخالقُّباحلكمُّاملنقولةُّعنُّ
إذاُّثبتُّهذاُّكلهُّ،فكيفُّيصحُّالزعمُّأنُّاملسلمنيُّرفضواُّاحلكمةُّواملوعظةُّاحلسنةُّ،إذاُّكانتُّمنُّأصلُّغريُّإسالمي؟!ُّ
ُّ
األممُّاألخرى ُّ
فهذاُّادعاءُّباطلُّوالُّأساسُّلهُّمنُّالصحةُّعلى ُّاإلطالق( ُّ .)2
ُّ
ُّ
ُّ
ُّ
ُّ
ُّ

 - 1انظرُّ:اإلسرائيليات ُّيفُّالتفسريُّ واحلديثُّ،حممدُّحسنيُّالذهيبُّ ،مكتبة ُّوهبةُّ،القاهرةُّ،ط8425ُّ،5هـ2004ُّ/م،صُّ .42ُّ :45
 - 2صحيحُّالبخاري ُّ(بشرحُّفتحُّالباري)ُّ،كتابُّ:أحاديث ُّاألنبياءُّ،بابُّ:حديث ُّأبرص ُّ وأعمىُّ وأقرعُّيفُّبينُّإسرائيلُّ،) 521ُّ/ 4(ُّ ،رقم ُّ(ُّ .) 3444
 - 3صحيحُّالبخاري ُّ(بشرحُّفتحُّالباري)ُّ،كتابُّ:أحاديث ُّاألنبياءُّ،بابُّ:يفُّقولُّاهلل) ُّواذكرُّيفُّالكتابُّمرميُّإذُّانتبذت ُّمنُّأهلها ُّ( ُّ،) 541ُّ/ 4(ُّ،رقمُّ(ُّ .)3434
 - 4صحيحُّالبخاري ُّ(بشرحُّفتحُّالباري)ُّ،كتابُّ:أحاديث ُّاألنبياءُّ،بابُّ:ماُّذكرُّعنُّبينُّإسرائيلُّ،) 522ُّ/ 4(ُّ ،رقم ُّ(ُّ .)3448
- 5فتحُّالباريُّ،ابنُّحجرُّالعسقالنُّ ،حتقيقُّ:حمبُّالدينُّاخلطيب ُّوآخرينُّ،دارُّالريانُّللتاثُّ،القاهرةُّ،ط8402ُّ،8هـ8112ُّ/م ُّ .)525ُّ/4(ُّ،
 - 6اإلسرائيليات ُّيفُّالتفسريُّ واحلديثُّ،حممدُّحسنيُّالذهيبُّ ،مكتبةُّوهبةُّ،القاهرةُّ،ط8425ُّ،5هـ2004ُّ/مُّ،صُّ 58بتصرفُّ .
- 7السنةُّومكانتهاُّيفُّالتشريع ُّاإلسالميُّ،دُّ.مصطفىُّالسباعيُّ ،دارُّالسالمُّ،القاهرةُّ،ط8422ُّ،3هـ2004ُّ/م ُّ،صُّ 242بتصرف.
عنُّموسوعةُّبيانُّاإلسالم ُّ،الردُّعلىُّاالفتاءاتُّ والشبهاتُّ،القسمُّالثالثُّ:السنةُّالنب ويةُّ،اجمللدُّاألولُّجُّ 2الشبهةُّالسابعةُّعشرةُّ .
ُّوالشبهاتُّالثالثونُّاملثارة ُّإلنكار ُّالسنةُّالنب ويةُّ:عرضُّ ونق ضُّ،دُّ.عبدُّالعظيمُّإبراهيم ُّاملطعينُّ،الشبهةُّالسابعةُّ .
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البحثّالثانيّوالعشرونّ:ادعاءّأنّالقواعدّالكليةّللحكمّعلىّالحديثّالموضوعّلمّ
تعرفّإالّفيّالقرنّالثامنّالهجري( .)2

يدعي ُّبعض ُّاملتومهني ُّأن ُّالقواعد ُُّّوالضوابط ُّالكلية ُّللحكم ُّعلى ُّاحلديث ُّاملوضوع ُّمل ُّتعرف ُّإال ُّيف ُّالقرن ُّالثامن ُّاهلجريُّ،
ويستدلونُّعلىُّذلكُّبأنُّأولُّمنُّمجعُّهذهُّالقواعدُّوالضوابطُّالكليةُّهوُّابنُّقيمُّاجلوزيةُّ،والذيُّتويفُّيفُّمنتصفُّالقرنُّالثامنُّاهلجريُّ
(258هـ)ُّ ،يف ُّكتابه ُّ"نقد ُّاملنقول ُّواحملك ُّاملميز ُّبني ُّاملردود ُّواملقبول"ُّ ،كما ُّأن ُّصحيحي ُّالبخاري ُّومسلم ُّمل ُّيعرضا ُّعلى ُّهذهُّ
القواعد ُّ ويرمونُّمنُّوراءُّذلكُّإىلُّالطعنُّيفُّصحةُّاألحاديثُّالصحيحةُّالواردةُّعنُّالنيبُّعامةُّ،والطعنُّيفُّأحاديثُّصحيحيُّالبخاريُّ
ومسلمُّخاصةُّ .
نقدّعام ّ:إنُّاملتأملُّجلهودُّعلماءُّاألمةُّيفُّمقاومةُّالوضعُّيفُّاحلديثُّالنبويُّليجدُّأنُّهذهُّاجلهودُّقدُّبدأتُّمنذُّظهورُّالوضعُّ
يفُّأثناءُّالفتنةُّ ،ومنُّحينهاُّوالسنة ُّحماطةُّبسياجُّمنُّالتوقيُّوالنقد ُّ ،فالُّينفذُّإليهاُّدخلُّ،وال ُّخيلصُّإليهاُّدخيلُّ،وقدُّمارس ُّالعلماءُّ
يفُّمؤلفامهمُّ،
ُّ
قواعدُّاحلكمُّعلىُّاحلديثُّاملوضوعُّعلىُّأرضُّالواقعُّمباشرةُّمنذُّفجرُّالروايةُّوالتحديثُّ،وقدُّجاءتُّبعضُّهذهُّالقواعدُّ
ُّ،واتفقُّالعلماءُّعلىُّأنُّأصحُّكتابنيُّبعدُّكتابُّاهللُّصحيحاُّ
اعوهاُّيفُّتأليفهمُّتطبيقاُّ،وذلكُّكلهُّكانُّقبلُّالقرنُّالثامنُّاهلجري ُّ
ُّ
كماُّر
البخاريُّومسلمُّ،وقدُّتلقتهماُّاألمةُّبالقبولُّ،وليسُّذلكُّناجتاُّإالُّعنُّفحصُّ،وتدقيقُّ،وتطبيقُّلقواعدُّوضوابطُّاحلكمُّعلىُّاحلديثُّ،
ُّوماُّاستدراكاتُّاحلاكمُّوالدارقطينُّوالبيهقيُّإالُّدليلُّعلى ُّتناولُّالصحيحني ُّبالفحصُّ .
أوالّ .ممارسةّعلماءّالحديث ّقواعدّالحكمّعلىّالحديثّالموضوع ّمنذّفجرّالروايةّوالتحديثّ :
ُّمثراتُّتصدي ُّالعلماءُّللوضع ُّيف ُّاحلديثُّ ،ونتيجة ُّمن ُّنتائجُّجه ُّودهم ُّيف ُّنفيُّ
ملُّتكن ُّضوابطُّالرواية ُّوقوانينها ُّإالُّمثرة ُّمن ُّ
الكذبُّعنُّسنةُّرسولُّاهللُّوقدُّبدأت ُّجهودُّالعلماءُّمنذُّعصرُّالراشدينُّيفُّحيطة ُّالسنةُّبسياجُّمنُّالتوقيُّوالنقدُّ،فالُّينفذ ُّإليهاُّ
دخلُّ،والُّخيلصُّإليهاُّدخيلُّ،وإمناُّتبقىُّعلىُّأصلُّنقائهاُّبغريُّشائبةُّتشوهبا ُّ،وقدُّسلكُّالعلماءُّيفُّمقاومةُّالوضعُّمسالك ُّشىتُّ،منهاُّ
التثبتُّيفُّ السماعُّوالتشديدُّفيهُّ،وقدُّبدأُّاألمرُّمبكراُّعلىُّعهدُّأيبُّبكرُّالصديقُّوهوُّكماُّقالُّالذهيبُّعنه"ُّ:أولُّمنُّاحتاطُّيفُّقبولُّ
األخبار"ُّ،وقصته ُّيفُّتوريث ُّاجلدةُّمشهورةُّ ،وكذلكُّعمر ُّبنُّاخلطاب ُّومواقفهُّيف ُّذلكُّمعلومةُّ ،قالُّعنه ُّالذهيب"ُّ:وهو ُّالذي ُّسنُّ
للمحدثنيُّالتثبتُّيفُّالنقل"ُّ ،وكانُّعلي ُّ شديدُّالتحريُّيفُّاألخذُّ،بالغُّالتثبتُّفيهُّ .
وجاءُّيفُّصحيحُّمسلمُّأنُّحممدُّبنُّسريينُّقال«ُّ:إنُّهذاُّالعلمُّدين ُّ ،فانظرواُّعمنُّتأخذونُّدينكم»( ُّ، )2وفيهُّعنُّسليمانُّ
قالُّالنووي"ُّ:قوله"ُّ:إنُّ
ُّ
بنُّموسىُّقال «ُّ:لقيتُّطاوساُّفقلتُّ:حدثينُّفالنُّكيتُّوكيتُّ،قالُّ:إنُّكانُّصاحبكُّملياُّفخذُّعنه»( ُّ،)3
ك انُّمليا"ُّ:يعينُّثقةُّضابطاُّمتقناُّ،يوثقُّبدينهُّومعرفتهُّ،ويعتمدُّعليهُّكماُّيعتمدُّعلى ُّمعاملةُّاملليُّباملالُّثقةُّبذمته"ُّ،ومبثلُّهذاُّوصىُّ
األئمةُّطالبُّعلمهمُّ،فقدُّأخرجُّاخلطيبُّبسندهُّعنُّمعنُّبنُّعيسىُّ ،قال"ُّ:كانُّمالكُّبنُّأنس ُّ(ت821ُّ:هـ)ُّيقولُّ:الُّيؤخذُّالعلمُّ
ويؤخذُّممنُّسوىُّذلكُّ ،ال ُّيؤخذ ُّم نُّسفيهُّمعلنُّبالسفهُّوإنُّكانُّأروىُّالناسُّ ،والُّيؤخذُّمنُّكذابُّيكذبُّيفُّأحاديثُّ
ُّ
منُّأربعةُّ ،
الناسُّإذاُّجربُّذلكُّعليهُّ،وإذاُّكانُّالُّيتهمُّأنُّيكذبُّعلىُّرسولُّاهللُّ ،والُّمنُّصاحبُّهوىُّيدعوُّالناس ُّإىل ُّهواهُّ ،والُّمنُّشيخُّلهُّ
فضلُّوعبادةُّ ،إذاُّكانُّالُّيعرفُّماُّحيدث"( ُّ .)4

1
2
3
4

دورُّالسنةُّيفُّإعادةُّبناءُّاألمةُّ،ج وادُّعفانةُّ ،مجعيةُّعمالُّاملطابعُّالتعا ونيةُّ،عمانُّ،ط8481ُّ،8هـ8111ُّ/مُّ . صحيحُّمسلمُّ(بشرحُّالنووي)ُّ،املقدمةُّ،بابُّ:بيانُّأ نُّاإلسناد ُّمنُّالدينُّ .)823ُّ/8(ُّ. .. صحيحُّمسلمُّ(بشرحُّالنووي)ُّ،املقدمةُّ،بابُّ:بيانُّأ نُّاإلسناد ُّمنُّالدينُّ .)823ُّ/8(ُّ... -اجلامعُّألخالقُّالراويُّوآدابُّالسامعُّ،اخلطيبُّالبغداديُّ ،مؤسسةُّالرسالةُّ،بريوتُّ،ط8484ُّ،2هـ8114ُّ/م ُّ .)282ُّ/8(ُّ،
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إذاُّعلمنا ُّذلك ُّوغريهُّ ،تبنيُّمبا ُّ ال ُّيدع ُّجماال ُّللمماحلةُّأو ُّاللجج ُّمدى ُّتثبتهم ُّوحيطتهمُّيف ُّقبول ُّاملروياتُّ ،وحرصهم ُّعلىُّ
األخذُّعنُّاألثباتُّالثقاتُّ،كلُّذلكُّيفُّالقرونُّاألوىلُّاملتقدمةُّعلىُّالقرنُّالثامنُّاهلجريُّ،ومنُّمسالكهمُّيفُّمقاومةُّالوضعُُّّ ،الكشفُّ
عنُّمعايبُّرواةُّاحلديثُّ ،وهذاُّمسلكُّسلكهُّالعل ماءُّمنذُّمطلعُّفجرُّالروايةُّوالتحديثُّ،فقدُّأخرجُّالبخاريُّومسلمُّيفُّصحيحيهماُّ
عنُّسعيدُّبنُّجبري ُّقال «ُّ:قلتُّالبن ُّعباسُّ:إنُّنوفاُّالبكايل ُّيزعمُّأنُّموسى ُّصاحبُّاخلضرُّليسُّهو ُّموسىُّصاحبُّبين ُّإسرائيلُّ،
ولوُّكانوا ُّآباءهمُّأوُّإخواهنمُّأوُّعشريمهم ُّ،حىتُّ
فقالُّابنُّعباسُّ:كذبُّعدوُّاهللُّ ،)8 (»...وتتابعُّالعلماءُّعلىُّذلكُّالُّحيابونُّأحداُّ ُّ ،
ليتكلمُّالرجلُّيفُّأبيهُّمنُّأجلُّالدينُّ .
اُّ:سألناكُّ،فأطرقُّمثُّرفعُّرأسهُّ
ُّ
قالُّابنُّحبان"ُّ:سئلُّعليُّبنُّاملديينُّوهوُّشيخُّالبخاريُّ عنُّأبيهُّ،فقالُّ:اسألواُّغرييُّ،فقالو
وقالُّ:هذاُّهوُّالدينُّ،أيبُّضعيف"( ُّ ،)2بلُّكانُّعلماءُّاحلديثُّيتقربون ُّإىل ُّاهللُّببيانُّأحوالُّالكاذبنيُّعلىُّرسولُّاهللُّفكانُّشعبةُّيقولُّ:
نُّ
تعالواُّحىتُّنغتابُّيفُّاهللُّعزُّوجل(  ُّ،)3وقالُّحممدُّبنُّبندارُّألمحدُّبنُّحنبل(ت248ُّ:هـ)"ُّ:إنهُّليشتدُّعليُّأنُّأقولُّ:فالنُّضعيفُّ،فال ُّ
كذابُّ،فقالُّأمحدُّ:إذاُّسكتُّأنتُّوسكتُّأناُّ،فمىتُّيعرفُّاجلاهل ُّالصحيحُّمنُّالسقيم"( ُّ،)4لقدُّأ لزمُّالعلماءُّأنفسهمُّببيانُّأمرُّ
الكذابنيُّ،وإظهارُّحاهلمُّليتوقفُّعنُّاالحتجاج ُّهبمُّ .
ومنُّهاتيكُّاملسالك ُّأيضا ُّتضييقُّاخلناقُّعلىُّالوضاعنيُّ ،وذلكُّمبواجهتمُّاملباشرةُّمعُّالوضاعني؛ُّليكونُّذلكُّزاجراُّهلمُّعنُّ
ُّإلقاءُّالسالمُّعليهمُّ،وذلكُّبعدُّتذكريهم ُّباهللُّ
ُّ
التماديُّيفُّالكذبُّواالختالقُّ ،وقدُّكانُّذلكُّبتعنيفهمُّللوضاعنيُّمبقاطعتهمُّ،وع دم
معُّمتاديهم ُّيفُّالكذب،وإنُّمتادوا ُّبعدُّذلكُّوكذبواُّاستعدىُّالعلماءُّعليهمُّالسلطانُّليزدجروا ُّعنُّوضعهمُّوإفكهمُّ .
ومثةُّمسلكُّيفُّغايةُّاألمهيةُّ ،وهوُّفحصُّاإلسناد ُُّّوالذي ُّتأسس ُّبناء ُّعليهُّعلمُّاجلرحُّوالتعديلُّ،فقدُّبرزُّالفحصُّعنُّاإلسنادُّ
درعا ُّيتحطمُّعليهُّالكذبُّ،ويتبنيُّبهُّالصحيحُّمنُّالزائف؛ ُّ إذُّاإلسنادُّللحديثُّكالنسبُّللرجلُّ،يقولُّابنُّاملباركُّفي ماُّيرويهُّمسلمُّيفُّ
ُّ
مقدمةُّصحيحه «ُّ:اإلسنادُّمنُّالدينُّ،ولوالُّاإلسنادُّلقالُّمنُّشاءُّماُّشاء»( ُّ،)5وعنُّحممدُّبنُّس ُّريينُّقال «ُّ:ملُّيكونواُّيسألونُّعنُّ
اإلسنادُّ،فلماُّوقعتُّالفتنةُّقالواُّ:مسواُّلناُّرجالكمُّ،فينظر ُّإىل ُّأهلُّالسنةُّفيؤخذُّحديثهمُّ،وينظر ُّإىل ُّأهلُّالبدعُّفالُّيؤخذُّحديثهم»( ُّ .)4
وقدُّقيلُّ:إنُّأولُّمنُّفتشُّعنُّاإلسنادُّالشعيبُّ ،وقيلُّ:حممدُّبنُّسريينُّ ،واألقربُّأنُّالتفتيشُّعنُّاإلسنادُّونقدُّالرجالُّكانُّ
معموالُّبهُّمنُّجهةُّالصحابةُّأنفسهمُّوبوصيةُّمنهمُّ ،فقدُّروىُّابنُّعبدُّالربُّعنُّابنُّمعنيُّأنهُّقال"ُّ:كانُّفيماُّأوصىُّبهُّصهيبُّبنيهُّأنهُّ
قال ُّ:ياُّبينُّالُّتقبلواُّاحلديثُّعنُّرسولُّاهللُّإال ُّمن ُّثقة"( ُّ.)2وقدُّكانُّالزهري ُّ(ت824ُّ:هـ)ُّالُّحيدثُّإالباإلسناد ُّوعلمُّاجلرحُّوالتعديلُّ
علمُّيبحثُّفيهُّعنُّجرحُّالرواةُّوتعديلهمُّبألفاظُّخمصوصةُّعنُّمراتب ُّتلكُّاأللفاظ( ُّ ،)1قالُّاإلمامُّمسلمُّيفُّمقدمةُّصحيحه"ُّ:وإمناُّ
ألزمواُّأنفسهمُّالكشفُّعنُّمعايبُّرواةُّاحلديثُّوناقليُّاألخبارُّ،وأفتواُّبذلكُّحنيُّسئلواُّ ،ملاُّفيهُّمنُّعظيمُّاخلطر؛ُّإذُّاألخبارُّيفُّأمرُّ
فإذاُّكانُّالراويُّليسُّهلاُّمبعدنُّللصدقُّواألمانةُّمثُّأقدم ُّعلىُّ
ُّ
الدينُّإمناُّتأيتُّلتحليلُّأوُّحترميُّ،أوُّأمرُّأوُّهنيُّ ،أوُّترغيبُّأوُّترهيبُّ ،
الروايةُّعنهُّمنُّقدُّعرفهُّوملُّيبنيُّماُّفيهُّلغريهُّممنُّجهلُّمعرفتهُّ،كانُّآمثاُّبفعلهُّذلكُّغاشاُّلعوامُّاملسلمني ُُّّ،إذُّالُّيؤمتنُّعلىُّبعضُّمنُّ
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مسعُّتلكُّاألخبارُّأنُّيستعملهاُّ،أوُّيستعملُّبعضهاُّ،ولعلهاُّأوُّأكثرهاُّأكاذيبُّالُّأصل ُّهلاُّ،معُّأنُّاألخبارُّالصحاحُّمنُّرواية ُّ الثقاتُّ،
وأهلُّالقناعةُّأكثرُّمنُّأنُّيضطرُّإىلُّنقلُّمنُّليسُّبثقةُّوالُّمقنع"( ُّ .)8
مماُّسبقُّيتضحُّللعيانُّأنُّقواعدُّالتحديثُّواحلكمُّعلىُّاحلديثُّعرفتُّمنذُّظهورُّالوضعُّ،وقدُّاستخدمُّالعلماءُّهذهُّالقواعدُّ
والضوابطُّفعلياُّوعملياُّ،منُّالتثبتُّيفُّالسماعُّوالكشفُّعنُّ معايبُّرواةُّاحلديثُّوتضييقُّاخلناقُّعلىُّالوضاعنيُّوفحصُّاإلسنادُّالذيُّ
أدىُّبدوره ُّإىلُّظهورُّعلمُّاجلرحُّوالتعديلُّ،ولقدُّكانُّكلُّهذاُّيتداولُّبنيُّالعلماءُّ،ميارسونُّهذهُّالقواعدُّ ،لينفواُّالزيفُّعنُّالسنةُّ،ويدفعواُّ
ولقدُّكانُّكلُّهذاُّيفُّوقتُّمبكرُّجداُّ،وليسُّكماُّيدعيُّاملتومهونُّأنهُّملُّيكنُّمثةُّمعرفةُّهبذهُّالقواعدُّقبلُّالقرنُّالثامنُّ
ُّ
عنهاُّالدخيلُّ،
اهلجريُّ .
وإذاُّقلناُّ:إنُّقواعدُّالتحديثُّواحملدثنيُّتتغياُّمعرفةُّالرواةُّواملرويات؛ُّببيانُّصفامهمُّوأحواهلمُّ ،والطرقُّاملوصلة ُّإىل ُّذلكُّوتتبعهاُّ
ونقدهاُّ،وبيانُّماُّهلاُّوماُّعليهاُّ ،وكذلكُّاملنهجُّالذيُّسارواُّعليهُّيفُّالتألي فُّوالنقدُّ،والتعديلُّوالتجريحُّ،إذاُّقلناُّهذاُّ،فإنُّهذ اُّاألمرُّ
قدُّهيمنُّعلىُّاحلركةُّالعلميةُّاحلديثيةُّمنُّحنيُّاهتمُّأبناؤهاُّجبمعُّاحلديثُّالنبويُّ ،بلُّمنُّحنيُّعرفُّالصحابةُّالكرامُّأمهية ُّاحلديثُّ
ومكانتهُّبالنسبةُّللتشريع ُّعموماُّوخصوصاُّ .
وعليهُّميكنُّالقولُّبأنُّهذهُّالقواعدُّقدُّنشأتُّيفُّ وقتُّمبكرُّ،تزامنُّمعُّبدءُّالروايةُّوالتحملُّواألداءُّ،وقدُّكانُّلدىُّالصحابةُّ
ماُّميكنُّأنُّنطلقُّعليهُّ"قواعدُّحتديث"ُّأوُّ"أصولُّاحلديث" ُّ،مماُّيقطعُّبأنُّهلذهُّالقواعدُّبداياتُّمبكرةُّ،وإنُّملُّتأخذُّشكلُّالعلومُّ
ُّصورة ُّعلمُّحمددُّمدونُّمنُّهذهُّالناحيةُّ،معىن ُّهذاُّأن ُّالبداياتُّ
املدونةُّيفُّالكتبُّ ،واملسماةُّبامسهاُّاخلاصُّاملشعرُّهباُّ ُّ ،أوملُّتتبلورُّيف ُّ
األوىلُّللقواعدُّقدُّظهرتُّيفُّعهدُّالنبوةُّوإنُّملُّتأخذُّصفةُّاالنتشارُّ ،أوُّتتبلورُّيفُّصورةُّأفكارُّواضحةُّحمددةُّ،شأنُّكلُّالعلوم ُّاليتُّ
حددتُّمعاملها ُّفيماُّبعدُّووضعتُّعليها ُّأمساؤهاُّ .
وإنناُّالُّنبالغُّإذاُّقلناُّ:إنُّالقواعدُّوالضوا بطُّللحكمُّعلىُّاحلديثُّملُّيبتدعهاُّعلماءُّاحلديثُّ،بلُّإنُّالصحابةُّالكرامُّقدُّمهدواُّ
الطريقُّهلا؛ُّإذُّيرجعُّالفضلُّللصحابةُّيف ُّبدءُّعلمُّالروايةُّمباُّوعتهُّصدورهمُّ ،مثُّمباُّوضعواُّللروايةُّمنُّقواننيُّ ،ومنهاُّ:إحجامُّكثري ُّمنُّ
أعالمُّالصحابةُّعنُّاإلكثارُّمنُّالرواية؛ُّألنُّاحلديثُّعنُّرسولُّاهلل ُّشديدُّ ،ومنهُّالتشددُّيفُّقبولُّاألخبارُّوالتثبتُّيفُّالسماعُّ ،ومنهاُّ
ظهور ُّبعض ُّاملصطلحات ُّاحلديثية ُّخاصة ُّما ُّيتعلق ُّباجلرح ُّوالتعديلُّ ،بل ُّلقد ُّاعترب ُّاحلاكم ُّزعماء ُّالطبقة ُّاألوىل ُّمن ُّطبقات ُّ اجلرحُّ
والتعديلُّ:أباُّبكرُّوعمرُّوزيدُّبنُّثابتُّ ،وقالُّ:إهنمُّقدُّجرحواُّوعدلواُّوحبثواُّعنُّصحيحُّالرواياتُّوسقيمهاُّ .
ُُُُُّّّّّ هذهُّبعضُّاألدلةُّاليتُّيقفُّالقارئُّمن ُّخالهلاُّعلىُّأنُّلقواعدُّاحملدثنيُّبدايات ُّمبكرةُّتزامنت ُّمعُّعصرُّالروايةُّومراحلها ُّاألوىلُّ،
ومنّثمّيمكنّالق ّول ّ:إنّالقرنّاألولّالهجريّيعدّبدايةّالتكوينّالرسميّلقواعدّالمحدثينّ ،وبعدهّوخاللّالقرنّالثاني ّالهجريّ
مرتّ القواعدّبعدةّأدوارّاكتملتّمنّخاللهاّسائرّمباحثهاّوأنواعهاّ.كلّهذاّ،وهذهّالقواعدّمعروفةّبينّالعلماءّمشتهرةّبينهمّ
تجري ّعلى ّألسنتهم ّألفاظ ّالجرح ّوالتعديل ّوالحكم ّعلى ّالرجال ّوعلى ّاألحاديثّ ،وبعد ّلل ّبدأ ّتدوين ّهذه ّالقواعد ّفيّ
مؤلفاتّخاللّالقرنّالثالثّالهجريّ،الذيّ يعدّبحقّالعصرّالذهبيّلتدوينّالسنةّوعلومهاّ،حتىّشملّالتدوينّسائرّفروعهاّ،

وبرزتّاالصطالحاتّالحديثية ّالتيّتداولهاّالعلماءّ .

فلماّكانّمنتصفّالقرنّالرابعّالهجريّوماّبعدهّظهرتّالكتبّالخاصةّ،والتيّتعدّمنّأمهاتهاّ،والّتزالّالمرجعّالذيّ

الّغنىّعنهّلمبتغي ّهذاّالعلمّ ّ،والتيّمنهاّ :

احملدثُّالفاصلُّبنيُّالراويُّوالواعيُّ،وهوُّأليبُّحممدُّاحلسيبُّبنُّعبدُّالرمحنُّبنُّخالدُّالرامهرمزيُّ(ت340ُّ:هـ)ُّ .
 - 1شرحُّصحيحُّمسلمُّ،النوويُّ،حتقيقُّ:عادلُّعبدُّاملوجودُّوعليُّمعوضُّ،مكتبةُّنزار ُّالبازُّ،الريا ضُّ،ط8422ُّ، 2هـ2008ُّ/مُّ .)812ُّ/8(ُّ،
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معرفةُّعلومُّاحلديثُّ،وهو ُّأليبُّعبدُّاهلل ُّحممدُّبنُّعبد ُّاهللُّاحلاكمُّالنيسابوري ُّ(ت405ُّ:هـ)ُّ ،وقد ُّحبثُّيفُّاثنتني ُّومخسنيُّ
قاعدةُّمنُّقواعدُّعلوم ُّاحلديثُّ .
الكفايةُّ يفُّمعرفةُّأصولُّعلومُّالروايةُّ،واجلامعُّألخالقُّالراويُّوآدابُّالسامعُّ،ومهاُّللخطيبُّالبغداديُّ(ت443ُّ:هـ)ُّ .
اإلملاعُّيفُّأصولُّالروايةُّوالسماعُّللقاضيُّعياض ُّ(ت544ُّ:هـ)ُّ .
علومُّاحلديثُّ ،البنُّالصالحُّ(ت443ُّ:هـ)( ُّ .)8
ُّوهكذاُّقعدتُّالقواعدُّيفُّمسائلُّالنقلُّ،وعللُّاحلديثُّ،واجلرحُّوالتعدي لُّ،والتوثيقُّوالتضعيفُّ،وتقييمُّأحوالُّالرواةُّيفُّاألسانيدُّ
ضبطا ُّوعدالُّ ،واتصاال ُّوانقطاعاُّ ،وقبوال ُّوردا ُّحىت ُّانكشف ُّالصبح ُّلذي ُّعيننيُّ ،ومتيز ُّصحيح ُّاألحاديث ُّمنسقيمها ُّوأصيلها ُّمنُّ
منحوهلاُّ ،بفضلُّاهللُّعزُّوجل ُّ مثُّبفضلُّمهةُّاملخلصنيُّمنُّعلماءُّاألمةُّوصلحاءُّالربية؛ُّإذُّتصدىُّفريقُّمنُّحفاظهمُّللتأليفُّ،واإلبانةُّ
عنُّالثقات ُّمنُّالرواةُّ ،واقتصر ُّاملؤلفونُّيفُّكتبهم ُّعلىُّالعدول ُّمن ُّأهلُّالثقة ُّواألمانةُّوالتثبت ُّواحلفظ ُّواإلتقانُّ ،ومن ُّمتقدمي ُّهذاُّ
الفريقُّ:اإلمامُّأبوُّاحلسنُّأمحدُّبنُّعبداهللُّالعجليُّ(ت248ُّ:هـ)ُّ،وأبوُّحامت ُّبنُّحبان ُّالبسيتُّ(ت315ُّ:هـ)ُّ .
وتصدىُّفريقُّثانُّ للتأليفُّواإلبانةُّعنُّ"الضعفاء"ُّمنُّالرواةُّ ،حتذيراُّلألمةُّمنهمُّ ،وتنبيهاُّللباحثنيُّمنُّالتعوي لُّعلىُّنقلهمُّواقتصرُّ
املؤلفونُّيفُّكتبهمُّعلىُّذكرُّأمساءُّوأحوالُّاجملروحنيُّمنُّأهلُّالغفلةُّ،والكذبُّ،ووضعُّاألحاديثُّزوراُّعلىُّالنيبُّومنُّهذاُّالفريقُّاألئمةُّ
احلفاظ ُّمن ُّأمثال ُّالبخاري ُّ(ت254ُّ :هـ)ُّ ،والنسائي ُّ(ت303ُّ :هـ)ُُّّ ،وحممد ُّبن ُّعمرو ُّالعقيلي ُّ(ت322:هـ) ُّ ُّوالدارقطين ُّ(تُّ:
315هـ)( ُّ، )2وهمُّمنُّعلماءُّالقرنُّالثالثُّوالرابعُّاهلجرينيُّ .
ومنُّهذهُّالكتب ُّكذلكُّ ،كتا بُّالضعفاءُّالبنُّاملديينُّ(ت234ُّ:هـ)ُّ ،وهوُّشيخُّالبخاريُّ،وكتابُّالضعفاءُّالبنُّالربقيُّ(تُّ:
ُّللجوزجان ُّالسعدي(ت251ُّ:هـ)ُّ ،وكتاب ُّالضعفاء ُّواملتوكنيُّ
241هـ)ُّ،وكتاب ُّالضعفاء ُّللبخاريُّ(ت254ُّ :هـ)ُّ ،وكتابُّالضعفاء ُّ
للربدعيُّ(ت212ُّ:هـ)ُّ،والضعفاءُّالبنُّاجلارودُّ(ت211ُّ:هـ)ُّ،والضعفاءُّواملتوكنيُّللنسائيُّ(ت303ُّ:هـ)ُّ،والضعفاءُّللساجيُّ(تُّ:
302هـ)ُّ ،والضعفاء ُّللعقيلي ُّ(ت322ُّ:هـ)ُّ،والضعفاءُّللجرجان ُّ(ت323ُّ:هـ)ُّ،والضعفاء ُّواملتوكنيُّللدارقطينُّ(ت315ُّ:هـ)ُّ .
وكثريُّغريُّهذهُّالكتبُّمماُّألفُّيفُّالقرونُّاملتقدمةُّعلىُّالقرنُّالثامنُّاهلجريُّبقرونُّ ،واليتُّتدلُّعلىُّوعيُّتامُّم نُّالعلماءُّبقواعدُّ
وضوابطُّاحلكمُّعلى ُّاحلديثُّومعرفةُّالصحيحُّمنُّالضعيفُّواملوضوعُّ .
كماُّأوىل ُّأئ مةُّالنقدُّوعل ماؤهُّالتصنيف ُّيف ُّالكذابنيُّوالضعفاءُّأمهيةُّكبريةُّ،اعتنواُّأيضاُّبتأليفُّالكتبُّيفُّاألحاديثُّاملوضوعةُّ،
ومنُّهذهُّالكتبُّ:موضوعاتُّالنقاش(ت484ُّ:هـ)ُّ،األباطيلُّللجوزقان ُّ(ت543ُّ:هـ)( ُّ .)3
ومنُّاملعروف ُّيف ُّتاريخُّعلم ُّاحلديث ُّأن ُّحركةُّمجع ُّاحلديث ُّونقدهُّومتييز ُّصحيحه ُّمن ُّضعيفهُّ ،والبحث ُّيف ُّأحوال ُّالرجالُّ
واحلكمُّهلم ُّأو ُّعليهم ُّ ُّ -قد ُّبدأت ُّيف ُّالقرن ُّالثالثُّاهلجريُّ ،ففي ُّهذا ُّالعصر ُّألفتُّكتب ُّاحلديث،فظهر ُّصحيح ُّالبخاري ُّ(تُّ:
ُّ،وصحيح ُّمسلمُّ(ت248ُّ :هـ)ُّ ،وسنن ُّابن ُّماجهُّ(ت232ُّ :هـ)ُّ ،وسنن ُّأيب ُّداودُّ(ت225ُّ :هـ)ُّوجامع ُّالتمذي ُّ(تُّ:
254هـ) ُّ
221هـ)ُّ ،وسننُّالنسائيُّ(ت303ُّ:هـ)( ُّ .)4
وال ُّيشك ُّعاقل ُّيف ُّأن ُّهؤالء ُّالذينُّألفوا ُّيف ُّالصحيحُّكالبخاري ُّومسلمُّ ،أوُّيف ُّالسننُّكابن ُّماجهُّ ،وأيب ُّداودُّ ،والتمذيُّ
ُّ ،والنسائيُّكانواُّعلى ُّدرايةُّواسعة ُّبقواعدُّاحلكم ُّعلى ُّاحلديثُّوضوابطهُّ ،وعلىُّعلمُّكاملُّبأسس ُّمتحيصُّالروايات ُّومتييزها ُّونقدهاُّ
1
2
3
4

التأصيلُّالشرعيُّلق واعدُّاحمل دثنيُّ،دُّ.عبدُّاهللُّشعبانُّ،دارُّالسالمُّ،القاهرةُّ،ط8424ُّ،8هـ2005ُّ/مُّ،صُّ28ُّ:83بتصرفُّ .انظرُّ :املوضوعاتُّ،ابنُّاجلوزيُّ ،حتقيقُّ:عبدُّالرمحنُّحممدُّعثمانُّ،دارُّالفكرُّ،بريوتُّ،ط8403ُّ،2هـ8113ُّ/م ُّ .)81ُّ،81ُّ/ 8(ُّ،فانُّ،بريوتُّ،دُّ.ت ُّ .) 454ُّ، 453ُّ/3(ُّ،
ُّ
انظرُّ:الوضعُّيفُّاحلديثُّ ،دُّ.عمرُّفالتهُّ ،مؤسسةُّمناهلُّالعر -احلديثُّالنبويُّومكانتهُّيفُّالفكرُّاإلسالميُّاحلديثُّ،دُّ.حممدُّمحزةُّ ،املركزُّالثقايفُّالعريبُّ،الدارُّالبيضاءُّ،ط2005ُّ، 8م ُّ،صُّ . 203
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ُّ ،وإالُّملاُّدرأُّكلُّمنهم ُّاألحاديثُّغريُّالصحيحةُّوأقصاهاُّعنُّمؤلفهُّ،أوُّأدرجهاُّوأشار ُّإىل ُّدرجةُّضعفهاُّكماُّفعلُّالتمذيُّ ،فعلىُّأيُّ
أساسُّفعلواُّذلكُّ،إالُّعلىُّأساسُّمعرفةُّالقواعدُّوالضوابطُّاليتُّكانواُّميارسوهنا ُّويباشروهناُّعلىُّأرضُّالواقعُّ ،كلُّذلكُّقبلُّالقرنُّالثامنُّ،
وأماُّأنُّابنُّالقيمُّهوُّالذيُّأفردُّهذهُّالقواعدُّيف ُّ مصنفُّمستقلُّ،فإنُّهذاُّالُّيعينُّعدمُّوجودهاُّقبلهُّ،سواءُّكانتُّموجودةُّباملمارسةُّ
الفعليةُّأوُّكانتُّيفُّبطونُّالكتبُّكماُّذكرناُّ ،وماُّزادُّابنُّالقيمُّعلىُّأنُّمجعُّشتاتُّهذهُّالقواعدُّوالضوابطُّيفُّمكانُّواحدُّ،إنُّالتقولُّ
ُّوحيكمُّ
بعدمُّمعرفةُّالعلماء ُّلقواعدُّاحلكم ُّعلىُّاحلديث ُّاملوضوعُّوضوابطه ُّإالُّ يف ُّالقرنُّالثامن ُّاهلجريُّقول ُّبغريُّدليلُّ ،والواقعُّيرده ُّ
ببطالنهُّ،وهوُّاعتسافُّبغريُّتدبرُّ ،يتنزه ُّعنهُّالباحث ُّالذي ُّيبتغيُّاحلقيقةُّويبحثُّعنهاُّ .
ثانياّ .صحيحا ّالبخاريّومسلم ّفيّميزانّالنقدّ :
لقدُّسطعُّيفُّمساءُّعلومُّاحلديثُّاإلمامُّالبخاريُّ(ت254ُّ:هـ)ُّ،واإلمامُّمسلمُّ(ت248ُّ:هـ )ُّ،وصارُّلكتابيهماُّالصحيحنيُّ
منزلةُّالُّتضارعُّيفُّهذاُّاجملال ُّ،ولذلكُّصوبُّخصومُّاإلسالمُّسهامهمُّحنوُّهذينُّالعلمني؛ُّألنُّيفُّالنيلُّمنهماُّنيال ُّمن ُّاملعارفُّاليتُّ
برزاُّفيهاُّ،ولذاُّسعواُّلتحقيقُّذلكُّبكلُّماُّأوتواُّمنُّدهاءُّومكرُّوخديعة ُّ،إنُّصحيحيُّالبخاريُّومسلمُّكتبُّاهللُّهلماُّالذيوعُّ ُّ ،وقدُّ
تلقتهماُّاألمةُّبالرضاُّوالقبولُّ ،وأمجعتُّعلىُّاعتمادمها ُّبعدُّكتاب ُّاهللُّيفُّالعمل ُّللدنياُّواآلخرةُّ،واألمة ُّالُّجتتمعُّعلى ُّضاللةُّكما ُّيفُّ
احلديثُّالشريفُّمنُّطرقُّمتعددة( ُّ .)8
ُّاألحاديثُّاليتُّأودعهاُّكلُّمنهماُّكتابهُّ،ويف ُّوضعُّ
ُّ
لقدُّكانتُّهناك ُّعنايةُّتامةُّمن ُّاإلمامُّالبخاريُّ،واإلمام ُّمسلمُّيفُّانتقاء
شروطُّخاصةُّوعالية ُّيفُّوضعُّاملتون ُّواألسانيدُّحىتُّال ُّيدونُّيفُّالكتابني ُّإالُّماُّكانُّصحيحاُّ،وهلذا ُّانتشرُّالكتابانُّباسم ُّالصحيحُّ،
"صحيحُّالبخاري"ُّوُّ"صحيح ُّمسلم"ُّ،واشتهراُّبالصحيحني( ُّ .)2
لقدُّكان ُّالبخاري ُّومسلم ُّعلى ُّدرجة ُّعالية ُّمن ُّالدقة ُّيف ُّانتقاء ُّالرجال ُّواألخذ ُّعنهمُّ ،ولقد ُّانتقى ُّالبخاريُّكتابه ُّوجامعهُّ
الصحيحُّ ،والذي ُّتبلغ ُّعدة ُّأحاديثه ُّأربعة ُّآالف ُّحديث ُّدون ُّاملكرر ُّواملعلقات ُّواملتابعات ُّمن ُّستمائة ُّألف ُّحديثُّ ،وانتقى ُّمسلمُّ
جامعهُّ،والذيُّتبلغُّعدة ُّأحاديثهُّأربعةُّآالفُّأيضا ُّبإسقاطُّاملكررُّمنُّكثريُّمنُّاألحاديث ُّاليتُّكانُّحيفظها( ُّ ،)3والُّريبُّأن ُّدرأهمُّ
لألحاديث ُّاألخرى ُّاليت ُّمل ُّيذكروها ُّيف ُّصحيحيهما ُّدليل ُّعلى ُّمعرفتهم ُّالواعية ُّالفاحصة ُّبقواعد ُّاحلكم ُّعلى ُّاحلديث ُّونقدهُّ
ومتحيصه ُّ ،فاختيارهمُّلرجالُّبأعينهمُّ،وبشروطُّصارمةُّ،دليلُّعلىُّمعرفةُّقواعدُّالتحديثُّ،واحلكمُّعلىُّالرجالُّ،أيُّمعرفةُّقواعدُّاجلرحُّ
والتعديلُّ .
وأماُّأنُّقواعد ُّ احلكمُّعلىُّاحلديثُّملُّيعرضُّعليهاُّصحيحاُّالبخاريُّومسلمُّفهذاُّكالمُّغريُّصحيحُّ ،والُّدليلُّعليه؛ُّوإليكُّ
البيان ُّ :إن ُّصحيحي ُّالبخاري ُّومسلم ُّمل ُّيؤخذا ُّقضية ُّمسلمة ُّأبعدت ُّعنهما ُّحبث ُّالنقاد ُّوتوثيقهم ُّهلماُّ ،وإمنا ُّالذي ُّحدث ُّهوُّ
العكسُّ ،فقدُّدرسُّاألئمةُّكالُّمنُّالكتابنيُّسنداُّومتناُّ ،وعرضومهاُّعلىُّأدقُّاملقاييسُّالنقديةُّالصحيحةُّاليتُّالتزمهاُّصاحباُّالصحيحنيُّ
يفُّكتابيهماُّ،فنظرُّاألئمةُّفيماُّاشتطهُّكلُّمنهماُّ،هلُّوىفُّبهُّأمُّأخال؟ ُّ فكانتُّالنتيجةُّأنُّاستدركُّمجاعةُّمنُّاحلفاظُّعلىُّالبخاريُّ
ومسلم ُّعدة ُّأحاديث ُّرأوا ُّأهنما ُّأخال ُّفيهما ُّبشرطهماُّ ،وأهنا ُّال ُّتبلغ ُّيف ُّصحتها ُّمبل غ ُّما ُّغلب ُّعليهما ُّإخراجهُّ ،وتكلموا ُّيف ُّهذهُّ
األحاديثُّمنُّجهة ُّأسانيدهاُّ،ومن ُّجهةُّمتوهناُّ،وال ُّيصلُّاستدراكهم ُّأوُّتكلمهمُّيف ُّهذهُّاألحاديث ُّإىل ُّحدُّالنزول ُّهبا ُّإىل ُّدرجةُّ
الوضعُّ،بلُّوالُّحىت ُّإىل ُّدرجةُّالضعفُّالذيُّالُّحيتملُّ،وغايةُّماُّهنالكُّأهنمُّرأواُّقصورهاُّعنُّدرجةُّماُّدأبُّعليهُّالشيخانُّ،وماُّالتزماهُّ
منُّإخراجُّأصحُّالصحيحُّ .

 - 1الشبهاتُّالثالثونُّاملثارة ُّإلنكار ُّالسنةُّالنب ويةُّ:عرضُّ ونقضُّ،دُّ.عبدُّالعظيمُّاملطعينُّ ،مكتبةُّوهبةُّ،القاهرةُّ،ط8420ُّ،1هـ8111ُّ/م ُّ،صُّ 24ُّ، 23بتصرف.
 - 2مكانةُّالصحيحنيُّ والدفاعُّعنُّصحيحُّمسلمُّ،أبوُّعمرُّعبدُّالعزيزُّبنُّندي ُّبنُّعبدُّالرمحنُّالعتييب ُّاألثريُّ،شركةُّغراسُّ،الك ويتُّ،ط8422ُّ، 8هـ2002ُّ /مُّ،صُّ .83
 - 3انظرُّ:السنةُّالنب وية ُّومصطلحُّاحلديثُّ،دُّ.حسنيُّمسرةُّ ،دارُّاهلانُّ،القاهرة8422ُّ،هـ2004ُّ/م ُّ،صُّ .381ُّ:301
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يدلُّعلىُّذلكُّماُّقالهُّاحلافظُّالعقيليُّ(ت 322ُّ:هـ)"ُّ:ملاُّصنفُّالبخاريُّكتابُّالصحيحُّ،عرضهُّعلىُّابنُّاملديينُّوأمحدُّبنُّ
حنبلُّوحيىي ُّبن ُّمعنيُّ ،وغريهم ُّفاستحسنوه ُّوشهدوا ُّله ُّبالصحةُّ ،إالُّأربعة ُّأحاديثُّ ،قال ُّالعقيليُّ :والقول ُّفيها ُّقول ُّالبخاري ُُّّوهيُّ
صحيحة"ُّ.قالُّاإلمامُّالنووي"ُّ:قدُّاستدركُّمجاعةُّعلىُّالبخاريُّومسلمُّأحاديثُّأخالُّبشرطهماُّفيهاُّونزلتُّعنُّدرجةُّماُّالتزماهُّ...
وقد ُّألف ُّالدارقطين ُّ(ت315ُّ :هـ) ُّيف ُّبيان ُّذلك ُّكتابه ُّاملسمى ُّبـ ُّ"االستدراكات ُّوالتتبع"( ُّ ،)8وذلك ُّيف ُّمائيت ُّحديث ُّمعا ُّيفُّ
الكتابنيُّ ،وأليبُّمسعودُّالدمشقيُّ أيضاُّعليهمُّاستدراكُّ،وأليبُّعليُّالغسانُّاجليانُّيفُّكتابهُّ"تقييدُّاملهمل"ُّيفُّجزءُّالعللُّمنهُّاستدراكُّ
أكثرهُّعلىُّالرواةُّعنهماُّ ،وفيهُّماُّيلزمهماُّ ،وقدُّأجيبُّعنُّكلُّذلكُّأوُّأكثره"( ُّ .)2
إنُّماُّقامُّبهُّالدارقطينُّوغريهُّمنُّعلماءُّاحلديثُّمنُّاستدراكاتُّعلىُّصحيحيُّالبخاريُّومسلمُّهلوُّدليلُّعلىُّاحلريةُّاليتُّكانُّ
يتمتعُّهباُّاملسلمونُّمعُّكتبُّالصحاحُّ،باعتبارهاُّكتبُّحديثُّتطبقُّعليها ُّالقواعدُّوالضوابطُّاحلديثيةُّ،ولوُّكانتُّهذه ُّالكتبُّمنتقاةُّ
أحاديثهاُّمنُّآالف ُّاألحاديثُّ،وإنُّهذا ُّالنقدُّليدلُّعلى ُّاإلتقانُّالذي ُّيبثُّيفُّالنفوس ُّاالطمئنان ُّإىل ُّسالمة ُّالسنةُّاملعتمدة ُّلدىُّ
األمةُّمنُّالتزويرُّواخللل؛ُّإذُّملُّينظرُّاحملدثون ُّإىل ُّهذينُّاإلمامنيُّنظرةُّتقديسُّترفعهما ُّإىل ُّدرجةُّالعصمةُّمنُّاخلطأُّوالسهوُّ،ولكنُّليعلمُّ
أنُّبعضُّهذهُّاألحاديثُّاليتُّانتقدتُّعلىُّالصحيحنيُّكانُّمرجعُّالنقدُّفيهاُّإىلُّعدمُّالتزامُّشروطهماُّاليتُّالتزماُّهباُّيفُّالروايةُّ ،وهذاُّ
الُّيعينُّ أنُّهذهُّاألحاديثُّضعيفةُّأوُّمكذوبةُّ،وملُّيقلُّبذلكُّأحدُّمنُّعلماءُّاحلديثُّاخلرباءُّبأصولُّالروايةُّمتناُّوسنداُّ،بلُّقالُّبعضُّ
هؤالءُّالنقادُّ:إنُّماُّأخذُّعلىُّاإلمامنيُّمعتمدُّعندُّاحلفاظُّوواردُّمنُّجهات ُّأخرى( ُّ .)3
وإذاُّكان ُّالصحيحانُّليس ُّهبما ُّأحاديثُّضعيفة ُّفضالُّعن ُّأنُّتكون ُّفيها ُّأحاديث ُّموضوعةُّ ،فماذاُّيقصد ُّاملدعون ُّبتطبيقُّ
قواعدُّاحلكمُّعلىُّاحلديثُّاملوضوعُّعليها؟ُّإنُّكانواُّيقصدونُّأنُّهبما ُّأحاديثُّموضوعةُّتطبقُّعليهاُّالقواعدُّوالضوابطُّللحكم ُّعلىُّ
احلديثُّاملوضوعُّ،فهذاُّماُّالُّيقولُّبهُّمتأملُّمنصفُّأوُّباحث ُّمتحررُّ .
لقدُّكانُّنقدُّالكتابنيُّابتداءُّمنُّاملشايخُّاملعاصرينُّلإلمامنيُّ،وماُّتالُّذلكُّمنُّالقرونُّ،مروراُّبأيبُّاحلسنُّالدارقطينُّ،وأيبُّعليُّ
ُّ
الغسانُّ،وأيب ُّمسعودُّالدمشقيُّ ،ومنُّبعدهم ُّمنُّأرباب ُّوأئمةُّهذا ُّالشأن ُّ،ومثالهُّ :عرضُّأيب ُّاحلسنيُّمسلم ُّبنُّاحلجاج ُّالقشرييُّ
النيسابوريُّكتابه ُّ"الصحيح" ُّعلىُّسيد ُّاحلفاظُّ،إمام ُّ اجلرح ُّوالتعديلُّأيب ُّزرعةُّالرازي ُّ ،قال ُّمكيُّبن ُّعبدان"ُّ:مسعت ُّمسلما ُّيقولُّ:
عرضتُّكتايبُّهذاُّاملسند ُّ علىُّأيبُّزرعةُّ،فكلُّماُّأشارُّعليُّيفُّهذاُّالكتابُّأنُّلهُّعلةُّوسبباُّتركتهُّ.وكلُّماُّقالُّ:إنهُّصحيحُّليسُّلهُّ
علةُّ،فهوُّالذيُّأخرجت( ُّ. )4فاستقرُّاألمرُّعلىُّقبولُّالكتابنيُّ،وقدُّتلقتُّاألمةُّهذينُّالكتابنيُّبالقبولُّ،وحصلُّهلماُّم نُّاإلمجاعُّماُّ
ملُّحيصلُّلغريمهاُّمنُّكتبُّاحلديث"( ُّ .)5
ُّ
ُّ
ُّ
ُّ
ُّ
 - 1ومسيُّكذلكُّبـُّ"اإللزاماتُّ والتتبع"ُّ،وطبعتهُّحتتُّهذاُّالعن وانُّ:دارُّالكتب ُّالعلميةُّ،بريوتُّ،حتقيقُّودراسةُّ:الشيخُّمقبلُّبنُّهاديُّال وادعيُّ .
- 2شرحُّصحيحُّمسلمُّ،النوويُّ ،حتقيقُّ:عادلُّعبدُّاملوجودُّوعليُّمعوضُّ،مكتبةُّنزار ُّمصطفىُّالبازُّ،مكةُّاملكرمةُّ،ط8422ُّ، 2هـ2008ُّ/مُّ .) 833ُّ/8(ُّ،
 - 3الشبهاتُّالثالثونُّاملثارة ُّإلنكار ُّالسنةُّالنب ويةُّ:عرضُّ ونقضُّ،دُّ.عبدُّالعظيمُّاملطعينُّ ،مكتبةُّوهبةُّ،القاهرةُّ،ط8420ُّ،1هـ8111ُّ/م ُّ،صُّ 25بتصرفُّ .
- 4سريُّأعالمُّالنبالءُّ،الذهيبُّ ،حتقيقُّ:شعيب ُّاألرنؤوطُّوآخرينُّ،مؤسسةُّالرسالةُّ،بريوتُّ،ط8423ُّ،1هـ8113ُّ/م ُّ .) 541ُّ/82(ُّ،
 - 5مكانةُّالصحيحنيُّ والدفاعُّعنُّصحيحُّمسلمُّ،عبدُّالعزيز ُّبنُّنديُّبنُّعبدُّالرمحنُّالعتييبُّاألثريُّ ،شركةُّغراسُّ،الك ويتُّ ،ط8422ُّ،8هـ2002ُّ/م ُّ،ص.84ُّ،83
عنُّموسوعةُّبيانُّاإلسالم ُّ،الردُّعلىُّاالفتاءاتُّ والشبهاتُّ،القسمُّالثالثُّ:السنةُّالنب ويةُّ،اجمللدُّاألولُّجُّ 2الشبهةُّاحل اديةُّ والعشرون.
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البحثّالثالثّوالعشرونّ:ادعاء ّأنّفيّالسنةّأحاديث ّليست ّصالحةّلزماننا( ّ )2
ُُُُُُُّّّّّّّيدعي ُّبعض ُّ املغرضني ُّأنُّمثة ُّأحاديث ُّيف ُّ السنةُّكانت ُّوقتية ُّظرفية ُّ،ارتبطُّظهورها ُّحبيثيات ُّ الزمان ُّواملكان ُّ ،اليتُّظهرت ُّفيهُّ،أماُّ
وقدُّتغريُّ الزمان ُّواملكان ُّفإهنا ُّملُّتعد ُّصاحلة ُّلناُّ،وميثلون ُّلذلكُّبـحديث ُّأمر ُّ النيبُّللصحابة ُّبالرمل ُّيفُّ احلجُّ ،قائلنيُّ :إنُّذلك ُّكان ُّ
نتاءىُّبه ُّ
لغاية ُّحمدودةُّ،وهي ُّإظهار ُّالقوةُّللمشركنيُّ ،مستشهدينُّبقولُّعمر ُّبنُّ اخلطاب ُّرضيُّ اهللُّعنه«ُّ:ما ُّلنا ُّوالرمل؟ ُّكنا ُّ ُّ
املشركنيُّ ُّ،وقدُّأهلكهم ُّ اهلل»ُّ.وكذلكُّحديث ُّتوفري ُّ اللحى؛ُّإذ ُّيقولُّ النيبُّصلى ُّ اهللُّعليه ُّوسلم«ُّ:خالفوا ُّ املشركنيُّ ،ووفروا ُّ اللحىُّ ،
وأحفوا ُّ الشوارب»ُّ ُّقائلنيُّ:لقدُّكان ُّإعفاء ُّ اللحية ُّإذُّذاك ُّلعلةُّوقتيةُّوهي ُّخمالفةُّ املشركنيُّ،متساءلنيُّ :إذاُّكان ُّ الرملُّ ُّوتوفريُّ اللحى ُّ
لعلة ُّوقتيةُّوزمانيةُّ ،فماُّ الداعيُّلألخذُّهبذه ُّ األحاديث ُّومثلها ُّ اآلن؟!قاصدين ُّمنُّوراءُّذلكُّإىل ُّ الطعنُّيفُّحجية ُّ السنةُّمنُّخالل ُّ
تقييد ُّبعض ُّ األحاديث ُّبزمنُّ النيبُّفقطُّ .

ّّّّّّنقدّعامّ ّ:
ُُُُُُُّّّّّّّ-8إنُّسنة ُّ النيبُّجاءت ُّبتشريع ُّالزمُّودائمُّ،حيققُّمصلحة ُّثابتة ُّودائمةُّ،الُّتتغري ُّوالُّتتبدلُّ،وال ُّتنقلب ُّإىل ُّمفسدةُّأبداُّ،
وقدُّأثبتُّ الواقعُّوالعلمُّ احلديثُّصحة ُّذلكُّ .
ُُُُُُُّّّّّّّ-ُّ2أما ُّأمرُّ الرملُّيف ُّ احلج ُّفلقدُّ اجتزأ ُّ الزاعمونُّجزءا ُّمنُّ احلديثُّ الذيُّ استدلواُّبهُّعمداُّلإليهام ُّبصوابُّرأيهمُّ،ولوُّأكملوه ُّ
لتبني ُّفساد ُّدليلهم ُّوعور ُّ استدالهلم؛ُّإذُّيقولُّعمر ُّبنُّ اخلطاب ُّيفُّتتمةُّحديثه«ُّ:ولكنهُّأمر ُّفعله ُّرسولُّاهللُُّّ،ورمل» ُّوتأكيداُّعلى ُّهذاُّ
فقدُّرملُّ النيبُّيف ُّحجة ُّ الوداعُّ،مما ُّيثبت ُّأنهُّصارُّنسكا ُّثابتاُّ ،وليس ُّحكما ُّمؤقتا ُّبزمنُّ الكفارُّ .
ُُُُُُّّّّّّ-ُّ 3إعفاء ُّ اللحية ُّواجب ُّلداللةُّأمره ُّصلى ُّ اهللُّعليه ُّوسلم ُّعلى ُّ الوجوبُّ،وملُّترد ُّقرينة ُّتصرفه ُّإىلُّ الندبُّ،أو ُّتربطهُّبزمن ُّمعنيُّ ،
فالعلة ُّهنا ُّأمارة ُّعلى ُُّّوجود ُّ احلكمُّ،وليستُّمنشئة ُّلهُّبذامهاُّ،وهي ُّأحد ُّ التعليالتُّوليست ُّكلهاُّ .
ّّّّّّأوالّ .السنة ّتشريع ّدائم ّيحقق ّمصلحة ّالزمةّغيرّموقوتة ّبظروفّ :
ُُُُُّّّّّيف ُّ البدايةُّنود ُّأنُّنشري ُّإىلُّحقيقة ُّهامة ُّمؤداها ُّأنُّ الذيُّيدينُّبه ُّكلُّمسلمُّأن ُّسنةُّرسولُّاهللُّ الصحيحة ُّتشريعُّثابت ُّودائمُّإىلُّ
يومُّ الدينُّ،الُّميلك ُّأحدُّمنُّ البشر ُّتغيريه ُّأوُّتبديلهُّ،وينص ُّعلماء ُّ األصولُّعلى ُّأنُّ الشرعُّجاء ُّلتحقيقُّ املصاحل ُّ ُّودرء ُّ املفاسدُّ ،والسنةُّ
تندرج ُّضمنُّ الشرعُّ احملققُّهلذاُّ املقصدُّ الشرعيُّ ،ومعلوم ُّأنُّ املصلحة ُّمتثل ُّمنطا ُّثابتا ُّدائماُّ،ال ُّيتغريُّبتغري ُّاألزمنةُّواألمكنةُّ،وال ُّينقلب ُّ
إىلُّمفسدة ُّأبدا؛ُّإذُّمنه ُّ اكتسبتُّ األحكام ُّ اليتُّتضمنتها ُّ السنةُّصفة ُّ الدميومةُّوالثبات( ُّ )2
ُُُُُُُّّّّّّّوصدقُّرسولُّاهللُّإذ ُّيقول«ُّ:فإذا ُّهنيتكمُّعنُّشيء ُّفاجتنبوهُّ ،وإذاُّأمرتكم ُّبشيء ُّفأتواُّمنه ُّماُّ استطعتم»( ُّ،)3وما ُّذلكُّإالُّ
حتقيقا ُّللمصلحة ُّومراعاة ُّأيضا ُّلظرفُّكلُّإنسان ُّوزمانهُّ.ومماُّيؤكد ُّهذه ُّ احلقيقةُّقولُّ املوىلُّعز ُّوجل{ُّ:وإذا ُّجاءهم ُّأمرُّمنُّ األمنُّأوُّ
اخل-وفُّأذاعوا ُّبهُّولوُّردوه ُّإىل ُّ الرسولُّوإىلُّأويلُّ األمر ُّمنهمُّلعلمهُّ الذينُّيستنبطونهُّمنهم ُّولوالُّفضلُّاهللُّعليكم ُّورمحتهُّالتبعتم ُّ
رسولهُّيفُّحياته ُّوإىل ُّسنته( ُّ)4بعدُّ
الشيطانُّإال ُّقليال} ُّ[ النساءُّ،]13ُّ:إذُّتشهدُّلنا ُّهذه ُّ اآليةُّأن ُّاهللُّأمرُّ املسلمني ُّبالرجوع ُّإىلُّ ُّ
وفاتهُّ،وإىل ُّأويلُّ األمرُّ الذينُّمنحهمُّ اهللُّ القدرةُّعلى ُّ استنباط ُّ احلكمُّ الشرعي ُّمنُّ القواعدُّ العليا ُّيف ُّ القرآنُّوالسنةُّ،مما ُّيؤكد ُّأنُّ السنةُّالُّ
تتقيد ُّبالزمان ُّأوُّ املكانُّ ،مثُّإن ُّهذاُّ الرجوعُّيفسره ُّلنا ُّسيدنا ُّميمونُّبن ُّمهرانُّفيقول ُّ:الرد ُّإىلُّ اهللُّ:هو ُّ الردُّإىل ُّكتابُّ اهللُّ،والرد ُّإىل ُّ
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السنةُّتشريع ُّالزم ُّ ودائمُّ،د ُّ.فتحي ُّعبد ُّالكرميُّ،دار ُّالتوفيقيةُّ ،القاهرة8405ُّ ،هـ8115ُّ/مُّ .ُّالسنة ُّتشريع ُّالزم ُّ ودائمُّ،د ُّ.فتحي ُّعبدُّالكرميُّ ،دارُّالتوفيقيةُّ ،القاهرة8405ُّ ،هـ8115ُّ/مُّ ،صُّ 14ُّ، ُّ 13بتصرف ُّيسريُّ . صحيح ُّالبخاري ُّ (بشرح ُّفتح ُّالباري) ُّ، ) 244ُّ/ 83(ُّ ،رقم ُّ( ُّ.) 2211صحيح ُّمسلمُّ (بشرح ُّالنووي)ُّ،)3418ُّ/1( ُّ،رقم ُّ(ُّ .)5111التوعية ُّاإلسالميةُّ ،القاهرة8421ُّ،هـ2002ُّ/مُّ .)8811ُّ/ 2(ُّ،
-جامع ُّبيانُّالعلم ُّ وفضلهُّ،ابنُّعبد ُّالربُّ،حتقيق ُّ:أيبُّاألشبال ُّالزهرييُّ ،مكتبة ُّ ُّ
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رسولهُّإذاُّكان ُّحياُّ ،فلماُّقبضه ُّاهللُّفالرد ُّإىل ُّسنتهُّ،ويفُّهذاُّدليل ُّقاطع ُّعلى ُّأن ُّ السنةُّالُّتتقيد ُّبزمن ُّحىت ُّولوُّكان ُّهذاُّ الزمان ُّهو ُّ
حياة ُّ النيبُّإذ ُّتتعداهُّإىل ُّما ُّبعده ُّفنرجعُّإليها ُّبعدُّوفاته ُّصلى ُّ اهللُّعليه ُّوسلمُّ .
ُُُُُُُّّّّّّّومماُّيدعم ُّهذهُّ الرؤية ُّأيضاُّ ،ما ُّجاء ُّعن ُّ ابنُّ القيمُّرمحهُّ اهلل ُّيفُّشرحه ُّلقولهُّعز ُّوجل{ُّ:إمنا ُّ املؤمنونُّ الذينُّآمنواُّباهلل ُّورسولهُّ
وإذاُّكانوا ُّمعهُّعلى ُّأمر ُّجامع ُّملُّيذهبوا ُّحىت ُّيستأذنوه} ُّ[ النورُّ،]42ُّ:يقول"ُّ:فإذا ُّجعل ُّمنُّلوازمُّ اإلميان ُّأهنمُّال ُّيذهبون ُّمذهبا ُّإذاُّ
كانوا ُّمعهُّإالُّباستئذانه ُّفأوىلُّأن ُّيكون ُّمنُّلوازمهُّأن ُّالُّيذهبوا ُّإىلُّقولُّوالُّمذهب ُّعلمي ُّإالُّبعد ُّ استئذانهُّ،وإذنه ُّيعرف ُّبداللةُّما ُّ
جاء ُّبهُّعلى ُّأنه ُّأذنُّفيه"( "ُّ)8إذاُّكان ُّاهللُّجعل ُّمنُّلوازمُّ اإلميان ُّأالُّيذهب ُّ املسلمونُّ،إذا ُّكانوا ُّمعُّرسولُّ اهللُّيف ُّأمر ُّجامع ُّأيُّ
يكون ُّمنُّلوازمُّ اإلميان ُّأالُّيذهب ُّ املسلمون ُّوقدُّأكملُّاهللُّهلمُّدينهم ُّيف ُّجمالُّ
مذهب ُّإالُّإذاُّ استأذنوهُّ ،فإنه ُّمنُّ األحرى ُّواألوىلُّأنُّ ُّ
العقيدةُّ،والتشريعُّ ،واألخالقُّ...إخلُّإىلُّمذهب ُّماُّ:منُّتشريعُّأو ُّعلمُّ...إالُّبعدُّأن ُّيستأذنوا ُّرسولُّاهللُّواستئذانهُّ:إما ُّبالرجوع ُّإليهُّ
يف ُّحياتهُّ ،كما ُّذكر ُّميمونُّبن ُّمهرانُّ.وإما ُّبالرجوع ُّإىل ُّسنته ُّبعدُّمماته( ُّ،)2وعليه ُّفالُّوجه ُّمعترب ُّملنُّقالُّبظرفية ُّأحاديث ُّ النيب ُّوكم ُّ
منُّ اكتشافات ُّأتتُّلكي ُّتثبت ُّصالحية ُّ السنةُّلكلُّزمان ُّومكانُّ ،ولعلُّ العاملُّ اليومُّيرجعُّإىل ُّسنته ُّفرحا ُّمسروراُّ،ولذلكُّوجه ُّ النيبُّ
رسولُّاهلل«ُّ:ليبلغ ُّ الشاهدُّ الغائبُّ ،فإن ُّ الشاهدُّ
نظر ُّ األمةُّإىل ُّ االعتناء ُّبتبليغ ُّسنته ُّفعنُّأيب ُّبكر ُّ الثقفيُّنفيع ُّبنُّ احلارثُّقالُّ:قال ُّ ُّ
عسى ُّأنُّيبلغ ُّمنُّهو ُّأوعى ُّلهُّمنه»( ُّ،)3فالالمُّيف ُّقولهُّ"ليبلغ"ُّلألمرُّ،و" الشاهد"ُّهو ُّمنُّيشهدُّجملسه ُّو" الغائب"ُّهو ُّمنُّيغيب ُّ
عنُّجملسهُّ ،ولقدُّذكر ُّ النيبُّذلك ُّيفُّحجة ُّ الوداعُّ،فأرسىُّهذاُّ املبدأُّ،أالُّوهو ُّتبليغ ُّرسالته ُّوسنته ُّإىلُّكلُّ الناسُّ،دون ُّفرق ُّبني ُّ
أعجمي ُّوعريب ُّأوُّمكان ُّأوُّزمان( ُّ )4

ّّّّّّثانياّ.حديثّالرملّحجةّعليهمّوليستّلهمّ :
ُُُُُّّّّّإن ُّيفُّحديث ُّ" الرمل"ُّ الذيُّ استدلُّبهُّ الطاعنون ُّما ُّيبني ُّفساد ُّدعواهم؛ ُّفاحلجة ُّقائمةُّبه ُّعليهم ُّوليستُّهلم؛ُّفقدُّأخرب ُّعمر ُّبنُّ
اخلطابُّيف ُّهنايتهُّ:أنُّهذاُّ الرملُّشيء ُّفعلهُّ النيب ُّفالُّحنبُّأن ُّنتكهُّ،مماُّيثبت ُّأنه ُّصارُّنسكا ُّثابتاُّ ،ومعلوم ُّأن ُّ الكالمُّسياقُّ ،وسباق ُّ
وحلاقُّ ،فالُّيفهمُّ النص ُّإالُّباجتماعهاُّ ،فإن ُّبتُّجزء ُّمنهُّفسدُّ النصُّوحترفُّ املعىنُّ ،وهو ُّما ُّ اتكأُّعليه ُّأصحاب ُّهذه ُّ الشبهة؛ُّإذ ُّإهنمُّ
أخذواُّمنُّ احلديث ُّما ُّخيدمُّشبهتهمُّ ،مثُّتوقفواُّعندهُّ ،ليتبني ُّللرائي ُّأهنمُّعلى ُّصوابُّ،ولوُّأهنمُّملُّيتعجلوا ُّونظروا ُّإىلُّبقية ُّ احلديثُّ،ملا ُّ
حكموا ُّهذاُّ احلكمُّ،ولنذكرُّ احلديثُّكامال ُّليتضح ُّ األمر ُّجليا؛ ُّفقدُّرواه ُّ البخاريُّعنُّزيدُّبنُّأسلم ُّعنُّأبيهُّ«أن ُّعمر ُّبنُّاخلطابُّ
قالُّللركنُّ:أما ُّواهلل ُّإنُّألعلم ُّأنكُّحجر ُّالُّتضر ُّوال ُّتنفعُّ،ولوالُّأنُّرأيتُّ النيب ُّ استلمكُّما ُّ استلمتكُّ،فاستلمهُّ ،مث ُّقالُّ:ما ُّلنا ُّ
وللرمل؟ ُّإمنا ُّكنا ُّراءينا ُّبهُّ املشركنيُّ ،وقدُّأهلكهم ُّ اهللُّ،مث ُّقالُّ:شيء ُّصنعه ُّرسولُّ اهللُّفال ُّحنبُّأنُّنتكه»( ُّ .)5
ُُُُُُُّّّّّّّوبإمتام ُّكالمُّعمر ُّبنُّ اخلطابُّيتبني ُّأنهُّقام ُّبالرمل ُّ امتثاال ُّلفعلُّ الرسولُّوكرها ُّلتكُّفعلُّفعله ُّ النيبُّكماُّفعلُّمعُّ استالم ُّ الركنُّ،
وليس ُّ األمرُّكما ُّحاول ُّ املغرضون ُّإيهامناُّ،إن ُّهؤالء ُّإمنا ُّأرادواُّنفي ُّصفةُّ التشريعُّعنُّ الرملُّيف ُّ احلج؛ُّحبجة ُّأنهُّكان ُّمقراُّملصلحة ُّ
خاصة ُّوزالتُّ،واستندوا ُّيفُّذلك ُّعلى ُّ احلديثُّ الذيُّأخرجه ُّ البخاريُّومسلمُّعن ُّعبدُّ اهللُّبن ُّعباس ُّرضيُّ اهللُّعنهما ُّقال«ُّ:قدمُّ
رسولُّاهللُّوأصحابه ُّمكةُّ،فقالُّ املشركونُّ:إنهُّيقدم ُّعليكم ُّقومُّوهنهم ُّمحى ُّيثرب ُّفأمرهمُّ النيبُّأن ُّيرملوا ُّ األشواط ُّ الثالثةُّوأن ُّميشواُّما ُّ
بني ُّ الركننيُّوملُّمينعهم ُّأنُّيرملوا ُّ األشواطُّكلها ُّإالُّ اإلبقاء ُّعليهم»( ُّ،)4فإن ُّ النيبُّملا ُّ اعتمر ُّ"عمرةُّ القضاء"ُّ ،وكانت ُّمكة ُّمعُّ املشركني ُّ
ملُّتفتح ُّبعدُّ،وكان ُّ املشركونُّقدُّقالواُّ:يقدم ُّعليكم ُّقومُّقدُّوهنتهم ُّمحى ُّيثربُّ ،وقعدُّ املشركون ُّخلف ُّجبل ُّ املروة ُّينظرون ُّإليهمُّ،فأمرُّ
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أعالمُّاملوقعني ُّعنُّرب ُّالعاملنيُّ،ابن ُّالقيمُّ ،حتقيق ُّ:طهُّعبد ُّالرءوفُّسعدُّ ،دارُّاجليلُّ ،بريوتُّ ،دُّ.تُّ .)58ُّ/8( ُّ،ُّالسنة ُّاإلسالمية ُّبنيُّإثبات ُّالفامهنيُّ ورفض ُّاجلاهلني ُّ،دُّ.رءوف ُّشليبُّ،دار ُّالطباعةُّاحلديثةُّ ،مصر8112ُّ،مُّ ،صُّ .32 صحيح ُّالبخاري ُّ (بشرح ُّفتح ُّالباري )ُّ ،كتاب ُّ:العلمُّ،بابُّ:قولُّالنيب ُّ صلى ُّاهللُّعليهُّ وسلم "ُّ:رب ُّمبلغُّأوعى ُّمنُّسامع "ُّ، )810ُّ/ 8(ُّ،رقم ُّ(ُّ .)42املدخل ُّإىل ُّالسنة ُّالنب ويةُّ،د ُّ.عبدُّاملهدي ُّعبدُّالقادر ُّعبد ُّاهلاديُّ،مكتبة ُّاإلميانُّ،القاهرةُّ ،ط8422ُّ،8هـ2002ُّ/مُّ ،صُّ . 808ُّ صحيح ُّالبخاري ُّ(بشرحُّفتح ُّالباري )ُّ ،كتابُّ:احلجُّ ،بابُّ:الرمل ُّيفُّاحلج ُّ والعمرةُّ،) 550ُّ/3(ُّ،رقم ُّ (ُّ .)8404 -صحيح ُّالبخاري ُّ (بشرح ُّفتح ُّالباري) ُّ،) 541ُّ/3(ُّ ،رقم ُّ( ُّ.) 8402صحيح ُّمسلمُّ(بشرح ُّالنووي)ُّ،)2003ُّ/5( ُّ،رقم ُّ(ُّ .)3004
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السنّـ ـ ـةّالنبـ ـ ـويةّوحيّرب ـ ـ ـانيّ،منـ ـ ـاقشةّلدعاوىّأع ـ ـ ـداءّالس ـ ـ ـنـةّال ـ ـنـ ـبـويـةّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّإعدادّ:محـ ـ ـ ـ ـ ــمدّأحم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدّص ـ ـ ـ ــبرة

النيبُّأصحابه ُّأن ُّيرملوا ُّثالثة ُّأشواط ُّمنُّ الطواف؛ُّلريىُّ املشركونُّجلدهم ُّوقومهمُّ،وملُّيرملوا ُّبني ُّ الركنني؛ ُّألنُّاملشركني ُّملُّيكونوا ُّيروهنمُّ
منُّذلكُّ اجلانبُّ،فكان ُّ املقصود ُّبالرمل ُّإذ ُّذاكُّمنُّجنس ُّ املقصود ُّباجلهادُّ ،فظنُّهؤالءُّأنه ُّليس ُّمنُّ النسك؛ُّألنهُّفعلُّلقصد ُّزالُّ،
لكنُّهذاُّغري ُّصحيح؛ ُّإذُّظل ُّهذاُّ الفعلُّنسكا ُّثابتا ُّبعدُّ انتهاء ُّهذه ُّ العلةُّ،فقدُّفعلهُّ النيبُّوالصحابة ُّمعهُّيفُّحجة ُّ الوداع؛ُّوهذا ُّماُّ
ثبت ُّيفُّ الصحيح ُّأنُّ النيبُّوأصحابه ُّملا ُّحجوا ُّحجة ُّ الوداعُّ،رملواُّمنُّ احلجر ُّ األسود ُّإىلُّ احلجر ُّ األسود ُّثالثا( ُّ،)8فكملوا ُّ الرملُّبني ُّ
الركننيُّ،وهذاُّقدرُّزائدُّعلى ُّما ُّفعلوه ُّيف ُّعمرة ُّ القضاءُّ .
ُُُُُُّّّّّّومعُّ العلمُّأيضا ُّأنهُّملُّحيج ُّمعهُّيفُّحجة ُّ الوداعُّإال ُّمؤمنُّ،فدلُّذلكُّعلى ُّأنُّ الرملُّصار ُّمنُّسننُّ احلجُّ ،فإنه ُّفعلُّ ُّأوالُّملقصود ُّ
اجلهادُّ ،مث ُّشرعُّنسكاُّ ،فإذاُّكانت ُّ احلكمة ُّ اليتُّشرعُّمنُّأجلها ُّقدُّزالتُّإالُّأنُّحكمه ُّباق ُّإىلُّيوم ُّ القيامةُّعند ُّمجيعُّ العلماء( ُّ )2
ولوُّ افتضناُّجدال ُّبعدما ُّتأكدُّلناُّأنه ُّتشريعُّونسكُّالزمُّودائمُّأنه ُّكان ُّحلكمةُّزالُّبزواهلاُّ ،فإنه ُّيرجع ُّبرجوعهاُّ ،وما ُّأحوج ُّ األمةُّ اآلنُّ
إىلُّأن ُّتظهر ُّولوُّشيئا ُّمنُّقومهاُّللعدوُّ ،وهي ُّيف ُّأوهنُّأيامهاُّ ،فإذاُّما ُّشاهدنا ُّ العدوُّعرب ُّ الفضائيات ُّوغريها ُّأثناء ُّأداءُّ املناسك ُّغاية ُّ
يف ُّ النشاط ُّواجللدُّوالقوةُّ،يؤدون ُّ العبادة ُّبالُّهوادةُّ ،فإن ُّهذاُّمنُّشأنه ُّأنُّيورث ُّيفُّنفوسهم ُّقوة ُّ املسلمني ُّوشدمهمُّ،إننا ُّيفُّحاجة ُّألن ُّ
نعود ُّإىلُّ السنةُّوما ُّفيهاُّ،فإن ُّفيهاُّ اخلري ُّواملصلحةُّ ،ألنهُّيستحيل ُّأن ُّتنقلب ُّ املصلحة ُّ اليتُّدعت ُّإليها ُّ السنةُّإىل ُّمفسدةُّأبداُّ .

ّّّّّّّثالثاّ.حكمّإعفاءّ اللحيةّثابتّفيّكلّزمانّومكانّ :
ُُُُُُّّّّّّمنُّ املعلوم ُّبداهةُّأن ُّ الشارعُّقدُّقصدُّبالتشريع ُّإقامةُّ املصاحل ُّ األخروية ُّوالدنيويةُّ،وذلكُّعلى ُّوجه ُّالُّخيتلُّبه ُّنظامُّ الدينُّ،وسواءُّ
أكان ُّذلك ُّمنُّقبيلُّ الضرورياتُّ ،أمُّ احلاجياتُّ ،أم ُّ التحسيناتُّ،فإهنا ُّلو ُّكانت ُّموضوعةُّحبيث ُّميكن ُّأنُّخيتلُّنظامها ُّأوُّختتلُّ
أحكامهاُّ ،ملُّيكن ُّ التشريعُّموضوعا ُّهلا؛ ُّإذُّليس ُّكوهناُّمصاحل ُّإذُّذاك ُّبأوىلُّمنُّكوهناُّمفاسدُّ ،ولكنُّ الشارعُّقاصدُّهبا ُّأنُّتكون ُّ
مصاحل ُّعلى ُّ اإلطالقُّ،فالُّبدُّأنُّيكون ُّوضعها ُّعلى ُّذلكُّ الوجهُّأبديا ُّوكليا ُّوعاما ُّيفُّمجيع ُّأنواعُّ التكليف ُّواملكلفني ُّومجيعُّ
األحوال( ُّ)3وعليه ُّفإن ُّسنةُّ النيب ُّ القوليةُّوالعملية ُّليستُّفيها ُّشيء ُّقابل ُّللتحنيط ُّأوُّ العزلُّعنُّحياة ُّ املسلمني ُّبدعوىُّأهنا ُّزمانية ُّ
انتهتُّبانتهاء ُّزمنُّ النبوةُّ .
ُُُُُُُّّّّّّّوقدُّزعمُّبعضهم ُّأن ُّحديث ُّتوفريُّ اللحى«ُّ:خالفوا ُّ املشركنيُّ،ووفروا ُّ اللحىُّوأحفوا ُّ الشوارب»( )4منُّ األحاديث ُّ اليتُّبنيت ُّعلى ُّ
املصلحة ُّ القائمةُّيف ُّزمنُّ الرسولُّففيُّصيغةُّ النص ُّما ُّيفيدُّ ارتباط ُّ احلكم ُّبزيُّ املشركني ُّوعادامهمُّيف ُّتوفريُّاللحية ُّوالشاربُّمعا ُّوأزياء ُّ
الناس ُّوزينتهمُّأمور ُّالُّ استقرارُّهلاُّ،فهوُّلذلكُّتشريعُّزمين ُّروعيت ُّفيهُّالبيئةُّ اليتُّكان ُّيعيش ُّفيها ُّ الرسولُّ ُّوحننُّنقولُّهلؤالءُّ:إن ُّ الذيُّ
أمزجتهم ُّإذُّ
حيددُّتارخيية ُّ األحكام ُّ الشرعيةُّسواء ُّكانت ُّواردة ُّيفُّ الكتاب ُّأوُّ السنةُّهو ُّ الشارعُّ احلكيم ُّ الذيُّشرعها ُّالُّأهواء ُّ الناسُّو ُّ
إننا ُّلوُّ التفتنا ُّإىل ُّرأيُّكلُّناعق ُّألفرغُّ الدينُّمنُّمضمونهُّوحمتواهُّ ،وملُّيبقُّ الناسُّمنه ُّإالُّ امسهُّوالُّمنُّ احلديثُّإال ُُّّرمسهُّ،بلُّوالقرآن ُّ
الكرمي ُّأيضاُّ ،فهذه ُّمجلةُّمنُّ األحكام ُّتلغى ُّبادعاء ُّعدمُّصالحيتها ُّللعصر؛ ُّألهنا ُّأحكام ُّوقتيةُّقصدُّهبا ُّزماهنا ُّفقطُّدون ُّغريهُّ ،وطائفة ُّ
أخرى ُّزالتُّعللهاُّ ،وجمموعةُّثالثة ُّال ُّتالئمُّكلُّ البيئات ُّوهكذاُّإىل ُّأنُّيلغى ُّ الدينُّكلهُّ .
لورود ُّ األمرُّ
ُُُُُُّّّّّّمنُّأجل ُّهذاُّ،فنحنُّنبني ُّهلؤالء ُّما ُّقررهُّعلماء ُّ املسلمني ُّسلفا ُّوخلفا ُّمنُّوجوبُّإعفاء ُّ اللحيةُّوحترمي ُّحلقها ُّ ُّ
بإطالقها ُّبعباراتُّخمتلفة ُّحنو ُّ" اعفواُّ،أوفواُّ،أرخواُّ،وفروا"ُّ،واألمر ُّيفيدُّ الوجوبُّكما ُّهو ُّمقرر ُّيفُّعلم ُّ األصولُّ...مث ُّإنُّحلق ُّ اللحية ُّ
للرجولةُّوالفحولة ُّوتشبهُّبالنساء ُّواملردانُّ ،وأيضا ُّتشبهُّبالكفار( ُّ )5لقولهُّصلى ُّاهللُّعليه ُّوسلم«ُّ:خالفوا ُّ
فضالُّعن ُّكونهُّمعصية ُّإنكار ُّ ُّ
 -ُّ8انظرُّ:صحيحُّمسلمُّ(بشرحُّالنووي)ُّ،كتابُّ:احلجُّ،بابُّ:استحبابُّالرملُّيفُّالط وافُّ،) 2002ُّ/5(ُّ،رقمُّ(ُّ .) 3008ُّ،3000ُّ، 2111ُّ، 2111
 -ُّ2السنةُّتشريع ُّالزمُّودائمُّ،دُّ.فتحيُّعبدُّالكرميُّ،دارُّالتوفيقيةُّ،القاهرة8405ُّ،هـ8115ُّ/مُّ،صُّ42ُّ: 40بتصرفُّ .
 ُّ -ُّ3السنةُّتشريع ُّالزمُّودائمُّ،دُّ.فتحيُّعبدُّالكرميُّ،دارُّالتوفيقيةُّ،القاهرة8405ُّ،هـ8115ُّ/مُّ،صُّ .14
 -ُّ4صحيح ُّالبخاري ُّ(بشرحُّفتحُّالباري)ُّ،كتابُّ:اللباسُّ،بابُّ:تقليمُّاألظفارُّ،) 348ُّ/80(ُّ،رقمُّ(ُّ .)5112
 ُّ -ُّ5قدُّحيتج ُّبعضهمُّبأنُّاملشركنيُّاآلنُّمنهمُّمنُّيطلقُّحليته ُّ،واجل وابُّ:أهنمُّإنُّأطلقوهاُّفقدُّعاد واُّيفُّأمرهاُّإىلُّأصلُّالفطرةُّ،فالُّيصلحُّملسلمُّأن ُّينكس ُّفطرته ُّ،وأيضاُّفإ نُّ
احللقُّعندهمُّهوُّأص لُّعملهمُّفإنُّخالفوهُّفالُّيستوجب ُّذلكُّمناُّاملخالفة ُّ،وأيضاُّفإنُّإطالقُّاللحيةُّهوُّمنُّشعريةُّاملسلمنيُّوشعريةُّاملرسلنيُّ،فالتعليلُّال واردُّيفُّاحلديث ُّ
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املشركني»ُّ،ويفُّحلق ُّ اللحيةُّتغيري ُّخللق ُّ اهللُّ،قالُّتعاىل{ُّ:ال ُّتبديلُّخللق ُّاهلل} ُّ[ الرومُّ ]30ُّ:وقالُّتعاىل ُّحكاية ُّعنُّ الشيطانُّ:
{وآلمرهنم ُّفليغرين ُّخلق ُّ اهلل}ُّ[ النساءُّ]881ُّ:ويفُّ احلديث«ُّ:لعنُّ اهلل ُّ الوامشاتُّواملستومشاتُّ ،والنامصات ُّواملتنمصات ُّواملتفلجات ُّ
للحسن ُّ املغرياتُّخلق ُّ اهلل»( ُّ .)8
ُُُُُُّّّّّّلذاُّملُّيعرفُّيف ُّسري ُّ األنبياء ُّأوُّ اخللفاء ُّأوُّأئمةُّ اهلدىُّأحد ُّكان ُّحيلقُّحليتهُّ ،فمنُّخالفهم ُّفقدُّ اتبعُّغريُّسبيلهمُّ ،قال ُّتعاىلُّ:
{ومنُّيشاقق ُّ الرسولُّمنُّبعدُّما ُّتبني ُّلهُّ اهلدىُّويتبعُّغري ُّسبيلُّ املؤمنني ُّنولهُّما ُّتوىلُّونصله ُّجهنم ُّوساءت ُّمصريا ُّ}[النساءُّ ]885:
( )2وهبذاُّيتبني ُّحرمة ُّحلق ُّ اللحية ُّألنهُّمناقض ُّلألمرُّ النبوي ُّبإعفائها ُّوتوفريهاُّ ،وهذاُّ احلكمُّثابت ُّالُّخيص ُّزمناُّدون ُّآخرُّ ،وأن ُّ العلة ُّ
وجوده ُّفقطُّأو ُّليستُّهي ُّكلُّ العللُّ،بلُّهي ُّواحدة ُّمنُّعلل ُّكثريةُّ...فقدُّ
الواردةُّفيهُّليست ُّهي ُّ املنشئةُّللحكم ُّبلُّهي ُّدالةُّعلى ُّ ُّ
فيبقواُّكما ُّهمُّأمةُّواحدة ُّ
أرادُّ اإلسالمُّأن ُّجيعلُّألتباعه ُّكيانا ُّخاصاُّ ،وعالمةُّفارقةُّمتيزهم ُّفالُّيذوبواُّيف ُّغريهم؛ ُّ اضمحالالُّوتقليداُّ ُّ،
تتعاون ُّظواهرها ُّوبواطنهاُّ ،أجسادا ُّوأرواحاُّ ،على ُّ الربُّوالتقوى ُّالُّعلى ُّاإلمث ُُّّوالعدوانُّ .
ُُُُُُُُُّّّّّّّّّولقدُّثبت ُّأنُّيف ُّتوفريُّ اللحى ُّفوائدُّصحيةُّ،فإن ُّهذاُّ الشعرُّجتري ُّفيهُّمفرزاتُّدهنية ُّمنُّ اجلسدُّيلني ُّهبا ُّ اجللدُّ،ويبقى ُّنضرا ُّ
فيهُّحيوية ُّ احلياة ُّونضارمهاُّ ،كاألرضُّ املخضلة ُّ املبتلة ُّ النابتة ُّبالعشب ُّ األخضر ُّ ،الذيُّيعاوده ُّ املاء ُّبالسقي ُّفهيُّبه ُّحيةُّ،وحلق ُّ اللحية ُّ
يفوتُّهذه ُّ الوظائف ُّ اإلفرازيةُّعلى ُّ الوجهُّفيبدو ُّجافاُّ ،زيادة ُّعما ُّيفُّحلقها ُّمنُّجتريح ُّجللد ُّ الوجهُّ،حبيث ُّيكون ُّعلوق ُّ اجلراثيمُّبهُّ
سهال ُّميسورا ُُّّ،كماُّأنُّيف ُّإعفاء ُّ اللحية ُّفائدة ُّأخرى ُّهي ُّمحايةُّلثة ُّ األسنان ُّمنُّ العوارضُّ الطبيعيةُّ،فهيُّهلا ُّوقاءُّ ،كشعرُّ الرأسُّ
للرأس( ُّ )3هذاُّكماُّذكر ُّأهلُّ الطبُّ،وعلى ُّ الرغم ُّمنُّذلكُّفاملؤمن ُّالُّينظر ُّإىلُّما ُّيظهر ُّمنُّ اإلعجاز ُّرمبا ُّيفُّأحكام ُّ الشريعةُّقرآنا ُّ
وسنةُّوإن ُّكان ُّذلك ُّيقويُّ اإلميان ُّويثبت ُّ اليقنيُّأنهُّعلى ُّ احلقُّ،ومنُّمث ُّيقوي ُّ اهلمةُّوالعزمية ُّعلى ُّ السمعُّوالطاعةُّهلل ُّورسولهُّإالُّأن ُّ
املؤمنُّحبقُّيفُّغاية ُّ الرضاُّبهُّوالرضا ُّيف ُّطاعته ُّوطاعة ُُّّرسولهُّحىت ُّوإنُّملُّيظهر ُّلهُّعلة ُّيفُّاحلكم ُّأوُّمقصد ُّأوُّمصلحةُّ .
ومنُّهذاُّكلهُّخنلص ُّإىلُّأن ُّ األمرُّبإعفاء ُّ اللحية ُّليس ُّلعلةُّخمالفة ُّ املشركني ُّيفُّوقتُّ النيب ُّكماُّيزعمونُّ ،وإمنا ُّهو ُّحكم ُّعام ُّثابت ُّ
واملسلمون ُّيف ُّحاجة ُّإليه ُّيفُّكلُّوقتُّوحنيُّ ،والعلل ُّهلذاُّ احلكم ُّكثرية ُّكماُّبيناُّ .
الخالصةُُّّ :قدُّمزقت ُّ السنةُّحدود ُّ الظرفيةُّ الزمانية ُّواملكانية ُّ اليتُّحياولُّمنكرو ُّ السنةُّتقييدها ُّهباُّ ،وأهنا ُّدائمةُّما ُّدامت ُّعلى ُّ األرضُّ
حياةُّ ،وملا ُّالُّوهي ُّتقدمُّعلى ُّطولُّأربعةُّعشر ُّقرنا ُّأحكاما ُّتشريعية ُّمستمدة ُّمنُّأصوهلا ُّوقواعدهاُّ العامةُّ،إنُّ االستداللُّحبديثُّعمر ُّ
تارخيية ُّ السنةُّ،وأهنا ُّظرفيةُّ ،حاله ُّكحال ُّمنُّيقفُّعلى ُّقولهُّعز ُّوجل{ُّ:فويلُّللمصلني}ُّ ،دون ُّأنُّيكملُّ
بنُّ اخلطابُّيف ُّ التدليلُّعلى ُّ ُّ
كالمهُّعز ُّوجل {ُّ:الذينُّهم ُّعنُّصالمهمُّساهون} ُّإذُّإن ُّعمر ُّبنُّ اخلطابُّأردفُّقائال«ُّ:شيء ُّصنعهُّرسولُّاهللُّفالُّحنب ُّأنُّ
نتكه»ُّ،ويتبني ُّمنُّذلك ُّأنُّ الرملُّنسكُّوسنة ُّمنُّسننُّ احلج ُّالزمةُّودائمةُّغريُّمؤقتة؛ُّولذلكُّفعلهُّعمر ُّ ُّ
ُُُّّّ ُُُّّّحكم ُّإعفاء ُّ اللحيةُّهو ُّ الوجوبُّ،وحلقها ُّحمرم ُّلداللةُّ األمر ُّعلى ُّ الوجوبُّدون ُّقرينة ُّتصرفه ُّإىلُّ الندبُّ،كما ُّأنُّحلقها ُّيدخل ُّ
يف ُّتغيريُّخلق ُّاهللُّ الذيُّهو ُّمنُّفعلُّ الشيطانُّ ،ويذهبُّباملروءة؛ ُّإذُّحلقها ُّتشبه ُّبالنساء ُّواملردان ُّواجملوسُّ ،كماُّأنهُّتنكيس ُّللفطرة ُّ
وخمالفةُّلسبيل ُّأئمةُّ اهلدىُّمنُّ األنبياء ُّواملرسلني؛ ُّفهي ُّسنتهم ُّوهديهم ُّوشعريمهمُّ،إعفاء ُّ اللحية ُّفيهُّكثري ُّمنُّ املصاحل ُّ الدنيويةُّ،والدينيةُّ،
واالجتماعيةُّ ،إذُّهي ُّتعملُّعلى ُّترطيب ُّبشرة ُّ اإلنسانُّ ،كماُّأهنا ُّطاعة ُّألمر ُّاهللُّواقتداءُّبرسوله ُّصلى ُّاهللُّعليه ُّوسلم ُّومتييز ُّلألمةُّ
اإلسالميةُّ،كما ُّأهناُّتتعلق ُّهبيئة ُّ اإلنسانُّوليس ُّبزيهُّ ،مما ُّيثبت ُّأنُّ السنةُّجاءت ُّمراعية ُّللفطرةُّ ،وصاحلة ُّلكلُّزمان ُّومكانُّ .
العقيدةُّ،القاهرةُّ،طُّ، 3سنةُّ
ُّ
مبخالفةُّاملشركنيُّهوُّأحدُّالتعليالتُّ وليس ُّهوُّكلُّالعلة  ُّ،انظرُّمتامُّاملنةُّيفُّفقهُّالكتاب ُّوصحيحُّالسنةُّ،عادلُّبنُّيوسفُّالعزازيُّ ،دارُّ
8422هـ2004ُّ/مُّ .) 52ُّ/8(ُّ،
 ُّ -ُّ8صحيحُّالبخاري ُّ(بشرحُّفتحُّالباري)ُّ،) 313ُّ/ 80(ُّ ،رقمُّ(ُّ،) 3241ُّ/1(ُّ.) 5141رقمُّ(ُّ .)5441
 ُّ -ُّ2متامُّاملنةُّيفُّفقهُّالكتابُّوصحيحُّالسنةُّ،عادلُّبنُّيوسفُّالعزازيُّ ،دارُّالعقيدةُّ ،طُّ، 3سنةُّ8422هـ2004ُّ/مُّ .) 51ُّ،52ُّ/ 8(ُّ،
ُّ -ُّ3جمموعةُّرسائلُّالشيخ ُّحممدُّاحلامدُّ،املكتبةُّالعربي ةُّ ،دمشقُّ،ط8484ُّ،3هـ8114ُّ/مُّ،صُّ ،12عنُّموسوعةُّبيانُّاإلسالم ُّ،الردُّعلىُّاالفتاءاتُّ والشبهاتُّ،القسمُّ
الثالثُّ:السنةُّالنب ويةُّ،اجمللدُّاألولُّجُّ 2الشبهةُّالثانيةُّ والعشرونُّ ُّ،والشبهاتُّالثالثونُّاملثارة ُّإلنكار ُّالسنةُّالنب ويةُّ:عرضُّ ونقضُّ،دُّ.عبدُّالعظيمُّإبراهيم ُّاملطعينُّ،الشبهةُُّّ .22
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البحثّالرابعّوالعشرونّ:دعوىّاالحتكامّإلىّالقرآنّدون ّالسنة ّعندّاالختالفّ( ّ )2
ُّيدعي ُّبعض ُّ املغرضني ُّأن ُّ االحتكام ُّعندُّ االختالف ُّيكون ُّللقرآن ُّفحسب ُّدون ُّ السنةُّ ُّ،ويستدلونُّعلى ُّذلكُّبقولهُّعز ُّوجل{ُّ:وما ُّ
اختلفتم ُّفيهُّمنُّشيء ُّفحكمه ُّإىلُّاهلل}ُّ[ الشورىُّ،]80ُّ:باإلضافة ُّإىلُّأهنمُّيفرقون ُّبني ُّ االختالفُّيف ُّهذه ُّ اآليةُّ،والتنازع ُّيفُّقولهُّعز ُّ
وجل{ُّ:فإن ُّتنازعتم ُّيفُّشيء ُّفردوه ُّإىل ُّاهللُّوالرسول}ُّ[ النساءُّ،]51ُّ:زاعمنيُّأن ُّ الرجوعُّعند ُّ االختالفُّيكون ُّإىلُّاهلل ُّوحده ُّ( القرآنُّ
الكرمي)ُّ ،أما ُّ التنازعُّفالرجوع ُّفيهُّإىلُّ اهللُّورسولهُّ،أي "ُّ:القرآن ُّوالسنة"ُّ.رامني ُّمنُّوراءُّذلكُّإىل ُّ التهوينُّمنُّشأن ُّ السنةُّوقصرها ُّعلى ُّ
أمور ُّدونُّأمور؛ ُّوصوالُّلتنحيتها ُّجانبا ُّوحرمان ُّ املسلمني ُّمما ُّفيها ُّمنُّأحكام ُّوتفصيالت ُّوتشريعاتُّ .
ّّّّّّ نقدّعامّ-8:ال ُّوجهُّللتفريق ُّبني ُّ التنازع ُّواالختالف؛ُّإذ ُّإنُّ التنازعُّهو ُّشدة ُّ االختالفُّ،أيُّأهنما ُّمبعىن ُّواحدُّ ُّ،ومنُّمث ُّفالُّ
معىن ُّلتخصيص ُّ التحاكم ُّعندُّ االختالف ُّبالقرآن ُّدونُّ السنةُّ،إمنا ُّهو ُّ اضطرابُّوختبطُّيف ُّعقولُّمنكري ُّ السنةُّ .
ُُُُُُّّّّّّ-2ملا ُّدلُّ القرآن ُّعلى ُّحجية ُّ السنةُّ،كان ُّ العملُّهبا ُّعمالُّبالقرآن؛ ُّإذُّنص ُّعلى ُّذلكُّوألزمنا ُّبهُّ،وعليه ُّفالُّيصح ُّ االستداللُّ
هبذهُّ اآليةُّعلى ُّرفضُّ السنةُّ،بلُّهي ُّنص ُّيف ُّ الدليلُّعلى ُّوجوبُّ العملُّبالسنة ُّوالرجوع ُّإليها ُّيفُّمجيعُّ األمورُّ .
أوالّ.إن ّلفظيّ"التنازع ّواالختالف" ّبمعنى ّواحدّ ،وهذا ّماّأكدته ّاآليات ّحين ّأوجبت ّاالحتكام ّللقرآن ّوالسنة ّفيّالحالين ّ
على ّحدّسواءّ :

ُُُُُُُّّّّّّّلقدُّحاول ُّبعض ُّمنكري ُّ السنةُّإيهام ُّ الناسُّ ،بوجود ُّ اختالف ُّيفُّ املعىن ُّبني ُّلفظُّ" اختلفتم"ُّيفُّقولهُّعز ُّوجل{ُّ:وما ُّ اختلفتم ُّفيهُّ
منُّشيء ُّفحكمهُّإىل ُّ اهلل}ُّوبني ُّلفظُّ"تنازعتم"ُّيف ُّقولهُّعز ُّوجل{ُّ:فإن ُّتنازعتم ُّيف ُّشيء ُّفردوه ُّإىلُّ اهللُّوالرسول}ُّ،وهذاُّكالمُّ
جمانب ُّللصواب؛ ُّذاكُّأن ُّ اللفظنيُّمتفقان ُّيف ُّ املعىنُّ،حيث ُّيقال(ُّ:تنازع)ُّ القومُّ:أيُّ اختلفواُّ ،ويقال ُّ(تنازعوا)ُّيفُّ الشيءُّ:أيُّ اختلفوا ُّ
فيه( ُّ،)2ويقولُّ الراغبُّ األصفهان ُّيفُّكتابه ُّ"مفردات ُّ القرآن"ُّموضحا ُّمعىن ُّ االختالف "ُّ:االختالفُّواملخالفة ُّأنُّيأخذ ُّكلُّواحدُّ
طريقا ُّغري ُّطريقُّ اآلخر ُّيف ُّحاله ُّأوُّقوله"( ُّ،)3أيُّمنُّغري ُّتنازع ُّوالُّشقاقُّ ،كماُّيدلُّعليه ُّمتام ُّكالمه"ُّ:وملا ُّكان ُّ االختالفُّبني ُّ
الناس ُّيفُّ القولُّقدُّيقتضي ُّ التنازع ُّ،استعريُّذلكُّللمنازعة ُّواجملادلةُّ ،قالُّعز ُّوجل{ُّ:فاختلف ُّ األحزاب ُّمنُّبينهم} ُّ[مرمي{ُّ،]32ُّ:وال ُّ
يزالونُّخمتلفني ُّ} ُّ[هودُّ .)4 (ُّ]881ُّ:
ُُُُُُّّّّّّومعُّأن ُّ االختالفُّيف ُّأصلُّ اللغةُّالُّحيملُّمعىنُّ املنازعة ُّواملشاقةُّ ،إالُّأنهُّحيصل ُّمنُّواقعُّ الناس ُّونفوسهمُّ،وصدورهمُّ اليتُّتضيق ُّ
عنُّخمالفة ُّغريهم ُّهلمُّ،فيكون ُّهذاُّ االختالفُّسببا ُّيف ُّ املنازعةُّ ،فاالختالف ُّأعمُّمنُّ التنازعُّ،والثان ُّدرجة ُّمنُّدرجاته ُّوصورة ُّمنُّصورهُّ
ناجتة ُّعنهُّوهي ُّأحدُّوأقوى ُّمنهُّ،وقدُّجاء ُّ القرآنُّ الكرمي ُّيف ُّبعض ُّ اآلياتُّعلى ُّهذاُّ املعىنُّ احلاصل ُّ الناتج( ُّ .)5
ُُُُُُّّّّّّوقال ُّ الطاهرُّ ابنُّعاشور ُّ :التنازعُّهوُّشدة ُّ االختالفُّ،وهو ُّتفاعل ُّمنُّ النزعُّ،أي ُّ:األخذُّ،قالُّ األعشىُّ :
نازعتهم ُّقضب ُّ الرحيان ُّمتكئا****ُّوقهوةُّمزة ُّراووقها ُّخضلُّ:فأطلق ُّ التنازعُّعلى ُّ االختالفُّ الشديدُّعلى ُّطريق ُّ االستعارة؛ُّألن ُّ
االختالفُّ الشديدُّيشبهُّ التجاذب ُّبني ُّشخصنيُّ ،وغلب ُّذلكُّحىت ُّساوى ُّ احلقيقةُّ،قال ُّاهللُّعز ُّوجل{ُّ:وال ُّتنازعوا ُّفتفشلوا} ُّ
[ األنفال{ُّ،]44ُّ:فتنازعوا ُّأمرهم ُّبينهمُّوأسروا ُّ النجوى}ُّ[طهُّ،]42ُّ:وتأكيداُّملا ُّأسلفنا ُّذكره ُُّّ-منُّأن ُّ التنازعُّدرجةُّمنُّدرجات ُّ
االختالفُّوصورة ُّمنُّصوره ُُّّ-نورد ُّطرفا ُّمنُّتفسري ُّ العلماء ُّلكلمةُّ"تنازعتم"ُّيف ُّ اآليةُّ،ومنُّأحسن ُّعبارامهمُّيفُّهذاُّقولُّ الطربيُّ:
- 1اإلسالم ُّ وصياحُّالديكُّ،ج واد ُّعفانة ُّ،دارُّج واد ُّللنشرُّ،األردنُّ ،ط8422ُّ ،8هـ2004ُّ/مُّ .
ُّ- 2املعجم ُّالوسيطُّ ،جممعُّاللغةُّالعربيةُّ ،القاهرةُّ ،طُّ ،3مادةُّ(نزعُّ )ُّ .) 150ُّ/ 2(ُّ،
ُّ- 3املفردات ُّيفُّغريب ُّالقرآنُّ،الراغب ُّاألصفهانُّ،حتقيقُّ:حممد ُّسيد ُّكيالنُّ ،دار ُّاملعرفةُّ،بريوتُّ ،صُّ .854
ُّ- 4املفردات ُّيفُّغريب ُّالقرآنُّ،الراغب ُّاألصفهانُّ،حتقيقُّ:بريوتُّ ،صُّ.854املعجم ُّالوسيطُّ ،جممع ُّاللغةُّالعربيةُّ ،القاهرةُّ ،طُّ،3مادة ُّ (نزعُّ).) 150ُّ/ 2(ُّ،
5

ُّ-أدب ُّاالختالف ُّيف ُّمسائلُّالعلمُّ والدينُّ،حممد ُّع وامةُّ،دار ُّاليسرُّ،السعوديةُّ،ط8421ُّ ،3هـ 2002ُّ/مُّ ،صُّ 88بتصرفُّ .
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"يعين ُّإنُّ اختلفتم ُّأيها ُّ املؤمنون ُّأنتمُّفيما ُّبينكم ُّأوُّأنتمُّوأولو ُّأمركمُّفيه"ُّ،وعن ُّجماهد"ُّ:فإن ُّتنازع ُّ العلماء ُّردوه ُّإىلُّاهلل"ُّ،ولفظُّ
"شيء"ُّنكرة ُّمتوغلة ُّيف ُّ اإلهبامُّ،أيُّيف ُّكلُّشيء؛ُّفيصدق ُّ التحاكمُّبالتنازع ُّيف ُّ اخلصومةُّعلى ُّ احلقوقُّ،ويصدقُّبالتنازع ُّيفُّ اختالف ُّ
اآلراءُّعند ُّ املشاورةُّ،أوُّعند ُّمباشرة ُّعملُّماُّ،كتنازع ُّوالة ُّ األمورُّيف ُّإجراءُّأحوال ُّ األمة( ُّ )8
ُُُُُُُّّّّّّّوأما ُّ القرطيب ُّفلهُّتفسري ُّآخر ُّلقولهُّتعاىل{ُّ:وما ُّ اختلفتم ُّفيه ُّمنُّشيء} ُّ[ الشورىُّ،]80ُّ:يبني ُّبطالنُّزعمهمُّويذهب ُّبهُّأدراجُّ
الرياحُّ،وهو ُّأنُّ االختالف ُّهنا ُّ اختالفُّبني ُّ املؤمنني ُّوأهل ُّ الكتابُّ،ويف ُّهذهُّ احلالة ُّيكون ُّ احلكمُّهلل ُّولدينهُّ اإلسالمُّ،يقولُّ القرطيبُّ:
"حكاية ُّقولُّرسولُّاهللُّللمؤمنني؛ ُّأيُّوما ُّخالفكم ُّفيهُّ الكفار ُّمنُّأهلُّ الكتابُّ ،واملشركني ُّمنُّأمرُّ الدينُّ،فقولواُّهلم ُّحكمهُّإىل ُّاهللُّ
الُّإليكمُّ،وقدُّحكم ُّأنُّ الدينُّهوُّ اإلسالم ُّالُّغريه( ُّ )2وإذاُّقلنا ُّ اإلسالم ُّلزمُّأن ُّينصرف ُّ الذهنُّملا ُّيشتملُّعليه ُّمنُّكتاب ُّوسنةُّ
مرتبطني ُّببعضهما ُّ ارتباط ُّمبتدأُّخبرب ُّعلى ُّحد ُّتعبريُّ النحاةُّ،وموضوعُّمبحمول ُّعلى ُّحد ُّتعبري ُّ املناطقةُّ .
ُُُُُُُّّّّّّّوقالُّ احلافظُّ ابنُّكثري"ُّ:هذاُّأمر ُّمنُّاهللُّبأن ُّكلُّشيء ُّتنازع ُّفيهُّ الناس ُّمنُّأصولُّ الدينُّوفروعهُّ ،أنُّيرد ُّ التنازعُّيف ُّذلكُّإىل ُّ
الكتاب ُّوالسنةُّ،كماُّقال{ُّ:وما ُّ اختلفتم ُّفيه ُّمنُّشيء ُّفحكمهُّإىلُّ اهلل} ُّ[ الشورىُّ ]80ُّ:فماُّحكم ُّبهُّ الكتاب ُّوالسنةُّ،وشهداُّلهُّ
بالصحة ُّفهو ُّ احلقُّ،وماذا ُّبعدُّ احلقُّإال ُّ الضالل"( )3؟!ُّواستنادا ُّإىل ُّما ُّسبقُّفإنه ُّالوجه ُّللتفريق ُّبني ُّ املرادُّمنُّ اآليتني؛ ُّإذ ُّ املرادُّمنهماُّ:
وجوب ُّ االحتكام ُّإىل ُّكتاب ُّ اهللُّوسنةُّرسولهُّعندُّ االختالف ُّأوُّ التنازعُّعلى ُّحدُّسواءُّ،فاملعىن ُّإن ُّأردنا ُّ الدقةُّواالستقصاء ُّوملُّنقل ُّأنهُّ
واحدُّ،فلن ُّيبعدُّعلى ُّأنُّيكون ُّ الثان ُّ ُّ-التنازعُُّّ -فرعا ُّمنُّ األولُّ ُّ -االختالفُُّّ-ودرجةُّمنُّدرجاته ُّوصورةُّمنُّصورهُّ .
ُُُُُُّّّّّّوأيا ُّما ُّكان ُّمنُّأمر ُّفإن ُّ التحاكمُّيفُّ احلالني ُّمنصب ُّعلى ُّ الكتاب ُّوالسنةُّمبقتضى ُّنسبةُّ احلكمُّحال ُّ االختالف ُّإىلُّاهللُّيف ُّ
اآلية{ُّ:وما ُّ اختلفتم ُّفيهُّمنُّشيء ُّفحكمهُّإىل ُّاهلل}ُّ،ذاك ُّأنُّحكم ُّ اهللُّيستوجب ُّ العملُّمبقتضى ُّ الشرعُّ املتمثلُّيف ُّالكتابُّوالسنة؛ُّ
ويعضدُّهذاُّقولُّ الطاهر ُّ ابنُّعاشور ُّيف ُّتفسريُّقولهُّعز ُّوجل{ُّ:فاحكم ُّبينهم ُّمبا ُّأنزلُّ اهلل} ُّ[ املائدةُّ]41ُّ:أيُّ:مبا ُّأنزلُّ اهللُّإليكُّمنُّ
القرآنُّ،أو ُّمبا ُّأوحاه ُّإليك( ُّ،)4هذاُّمنُّناحيةُّ ،ومنُّناحية ُّأخرى ُّفإن ُّيف ُّ استداللُّهؤالء ُّيف ُّدعواهم ُّباآليتني ُّسالفيت ُّ الذكرُّ ُّوماُّ
استنبطوه ُّمنهما ُّما ُّيشهدُّعليهم ُّال ُّهلم؛ُّفقدُّقصروا ُّ التحاكمُّإىلُّ السنةُّجبانب ُّ القرآن ُّحال ُّ التنازعُّشافعني ُّكالمهمُّبقولُّاحلق{ُّ:فإن ُّ
تنازعتم ُّيف ُّشيء ُّفردوه ُّإىلُّاهللُّوالرسول} ُّ[ النساءُّ،]51ُّ:وحجبوا ُّ االحتكام ُّإليهاُّحال ُّ االختالفُّمعضدينُّكالمهم ُّبقولهُّعز ُّوجلُّ:
{وما ُّ اختلفتم ُّفيهُّمنُّشيء ُّفحكمهُّإىلُّاهلل} ُّ[ الشورىُّ ]80ُّ:ويفُّهذاُّ الكالمُّعلى ُّطالوته ُّمفارقةُّمنطقية! ُّ
ُُُُُُّّّّّّوبالرجوع ُّإىلُّعالقةُّ اللفظني ُّببعضهما ُّيف ُّ اللغةُّنقفُّعلى ُّتلك ُّ املفارقةُّومؤداها ُّأن ُّ االختالفُّأعمُّمنُّ النزاعُُّّوأنُّهذاُّ األخري ُّإمنا ُّ
هو ُّذروة ُّ االختالف؛ ُّفقدُّخيتلفُّشخصان ُّيف ُّ الرأيُّأوُّيف ُّ التصرفُّأوُّيف ُُّّوجهات ُّ النظرُّلكنُّال ُّيصلُّ األمرُّإىل ُّدرجةُّالنزاعُّإال ُّبعدُّ
شدُّوجذب ُّوماُّإىل ُّذلكُّحىت ُّيرتقي ُّ االختالفُّتدرجييا ُّإىل ُّ املنازعةُّبعد ُّما ُّتضيقُّ الصدورُّ،وحيتدُّ املوقفُّويتصاعدُّ،وإذاُّ استقر ُّيف ُّ
أذهاننا ُّهذاُّإىل ُّجانب ُّعلمنا ُّمبا ُّعمدُّإليهُّهؤالءُّمن ُّحتجيمُّدور ُّ السنةُّيفُّ االحتكامُّ ،وقصدهمُّمنُّوراءُّإثارة ُّما ُّأثاروه ُّيفُّدعواهم ُّ
تلك ُّنتساءلُّ:أملُّيكن ُّمنُّ املنطقُّأنُّيستقر ُّ االحتكام ُّللسنة ُّإنُّكان ُّمثة ُّ اقتصارُّعلى ُّحال ُّ االختالف ُّالُّ النزاع؟!ُّوأملُّيكن ُّمنُّ
املعقولُّأيضا ُّإن ُّجاريناهم ُّأن ُّيكون ُّ الفصلُّيف ُّ النزاعات ُّ الكربىُّالُّ اخلالفاتُّ اهلينة ُّللقرآن ُّوالسنة؟!ُّإن ُّسياق ُّ القرآن ُّواآليتني ُّ اللتني ُّ
استشهدواُّهبماُّعلى ُّوجه ُّ التحديدُّليشهدُّعلى ُّخالف ُّما ُّ ادعوه ُّلوُّعاملناهم ُّمبنطقهمُّهم ُّيفُّ االستنباط ُّالُّمبا ُّعليه ُّحقيقة ُّ املوقفُّ
فليس ُّ األمر ُّحباجة ُّملثل ُّهذهُّ اجلدليةُّأصال؛ُّفلو ُّتأملنا ُّما ُّتستلزمه ُّنظرمهمُّ الدونيةُّللسنةُّلوجدناها ُّتقتضي ُّأن ُّينحصر ُّ االحتكام ُّإليها ُّ
يف ُّ االختالفاتُّ البسيطةُّوقبلُّأنُّحيتدُّ اخلالف ُّويتصاعد ُّويصبح ُّنزاعا ُّمعقداُّ .
 ُّ -ُّ8التحرير ُّ والتن ويرُّ،ابنُّعاشورُّ،دارُّسحنونُّ،ت ونسُّ،دُّ.تُّ .) 11ُّ/ 5(ُّ،
 -ُّ2اجلامعُّألحكامُّالقرآنُّ،القرطيبُّ،دارُّإحياءُّالتاثُّالعريبُّ،بريوت8405ُّ،هـ8115ُّ/مُّ .) 2ُّ/ 84(ُّ،
ُّ -ُّ3تفسريُّالقرآنُّالعظيمُّ،ابنُّكثريُّ،املكتبة ُّالتوفيقية،مصرُّ،دُّ.تُّ .)245ُّ/ 2(ُّ،
 -ُّ4التحرير ُّ والتن ويرُّ،ابنُّعاشورُّ،دارُّسحنونُّ،ت ونسُّ ،دُّ.تُّ .)222ُّ/ 4(ُّ،
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ُُُُُُُُّّّّّّّّلقدُّكان ُّمقتضى ُّزعمهمُّأن ُّتأيتُّ اآليتان ُّعلى ُّحنوُّما ُّبينا ُّوهو ُّأنُّيرد ُّ االختالف ُّإىلُّ اهللُّورسولهُّ،بينما ُّيرد ُّالنزاعُّإىل ُّ اهللُّدون ُّ
الرسولُّوهو ُّعكس ُّما ُّهوُّعليهُّ ،وملا ُّكان ُّ األمر ُّكذلكُّعلمُّهبذاُّأنُّ اآليتني ُّشاهدتان ُّعلى ُّخالف ُّما ُّ ادعوهُّ،فهماُّشاهدان ُّعليهم ُّ
الُّهلم؛ُّفإذا ُّكانت ُّ السنةُّمشاركةُّللقرآن ُّيف ُّ االحتكام ُّحال ُّ التنازع ُّوهو ُّأعقدُّمنُّ اخلالفُّوأصعب ُّكان ُّ االحتكام ُّإليهماُّحال ُّ
االختالفُّأوىلُّوأحرىُّ،فال ُّمينعُّمنُّ اليسريُّحكم ُّيف ُّ العسري؟!ُّوبعدُّ...فليس ُّأمام ُّهؤالءُّإال ُّأنُّيذعنوا ُّللحقُّ،ويسلموا ُّوجوههم ُّ
للحجة ُّأوُّيذهبوا ُّفيلتمسوا ُّدليالُّغري ُّ الذيُّقالواُّ،فماُّزادمهمُّحجتهم ُّإالُّضعفا ُّعلى ُّضعفُّ،ومعلوم ُّأن ُّتلمس ُّ الدليلُّفيما ُّالُّيفيد ُّ
الثبوتُّوالُّيقيم ُّ احلجة؛ُّضربُّمنُّ الوهنُّوفقدانُّ املرجعية! ُّ
ّّّّّّثانياّ.لـماّدلّالقرآن ّعلىّحجية ّالسنة ّكانّالعمل ّبهاّعمالّبالقرآنّ :
ُُُُُّّّّّلقدُّنص ُّ القرآن ُّعلى ُّوجوب ُّ العملُّبالسنةُّ ،فكان ُّ العملُّهبا ُّعمالُّبالقرآن؛ ُّإذُّهو ُّ الذيُّنص ُّعلى ُّذلكُّ،وألزمنا ُّبهُّ ُّ،وعليه ُّ
نستطيعُّ القولُّبعدمُّصحةُّ االستداللُّباآليتني ُّعلى ُّرفضُّ السنةُّ،بلُّإن ُّ التأملُّفيهما ُّيظهر ُّأهنماُّيقويان ُّ االحتجاج ُّبالسنة ُّكماُّذكرنا ُّ
آنفاُّ،ولعلنا ُّنتساءل ُّمع ُّمنكري ُّ السنةُّفنقولُّ:إذاُّكنتمُّتنكرون ُّ السنةُّ،فإنه ُّالُّميكنكم ُّ العملُّبالقرآن؛ ُّألن ُّ اآلياتُّاليتُّتنص ُّعلى ُّأنُّ
القرآنُّجممال؛ُّألنهُّ
بيان ُّ القرآنُّموكولُّإىل ُّرسولُّ اهللُُّّالُّميكنكم ُّ العملُّهباُّإال ُّبامتثال ُّ السنةُّ،وأيضا ُّال ُّميكنكم ُّ العملُّمبا ُّجاء ُّيف ُّ ُّ
حيتاج ُّإىلُّبيانُّ ،وبيانه ُّيفُّ السنةُّ،فكيفُّمتتثلون ُّ األمرُّبالصالة ُّمثال ُّإذاُّأنكرمت ُّ السنة؟!ُّوكيف ُّحتتكمون ُّفيماُّبينكم ُّحال ُّ االختالف ُّ
أوُّ التنازعُّ،إذاُّأنكرمت ُّ السنة؟!ُّورحمُّ اهللُّ األوزاعيُّإذ ُّقرأ{ُّ:ونزلنا ُّعليك ُّ الكتاب ُّتبيانا ُّلكلُّشيء} ُّفقالُّ:أيُّبالسنة( ُّ .)8
ُُُُُُّّّّّّوإذا ُّعرفنا ُّأن ُّ الكتابُّجمملُّوالسنةُّمفصلة ُّلهُّ،وأن ُّ السنةُّملُّتتعدُّمقاصد ُّ التشريعُّ القرآنُّ،كما ُّأنُّإرجاعُّكلُّما ُّيف ُّ السنةُّمنُّ
األحكام ُّ التفصيليةُّ ،يكون ُّإىل ُّ األحكام ُّ اإلمجالية ُّيفُّ القرآن ُّ الكرميُّ ،تأكدناُّأن ُّ السنةُّبيان ُّللقرآن( ُّ،)2واستنادا ُّإىلُّما ُّسبقُّنعلم ُّأن ُّ
الرجوعُّإىل ُّ النيبُّهوُّيف ُّحقيقته ُّرجوعُّإىل ُّ اهللُّلقولهُّعز ُّوجل{ُّ:وما ُّينطقُّعنُّ اهلوى ُّ(ُّ)3إنُّهو ُّإالُّوحي ُّيوحى}) ُّوقولهُّعز ُّوجلُّ:
{وما ُّآتاكم ُّ الرسولُّفخذوه ُّوماُّهناكم ُّعنهُّفانتهوا} ُّ[ احلشرُّ،]2ُّ:فمنُّقبلُّعنُّ النيب ُّفعنُّاهلل ُّقبل؛ُّإذ ُّإنُّ السنةُّ النبويةُّتأيت ُّيفُّ املرتبة ُّ
األوىلُّمساويةُّللقرآن ُّيف ُّ احلجيةُّ،وإن ُّكانت ُّهي ُّ املصدرُّواملعني ُّ الثان ُّللتشريعُّ ،وهي ُّاملبينةُّملاُّيفُُّّ الكتابُّ،عليهاُّ ،وكالمها ُّمفيد ُّ
للعلمُّ ،موجب ُّللعملُّمبقتضاهُّ ،على ُّأيُّنوعُّمنُّ األحكام ُّ اخلمسةُّكان ُّ العملُّ .
ُُُُُُّّّّّّولقدُّأمجعُّ العلماء ُّعلى ُّ التسويةُّبني ُّ الكتاب ُّوالسنةُّ الصحيحةُّيف ُّ احلجية"ُّ،ومنُّذلك ُّأنُّ اخلطيبُّ البغداديُّقدُّعنون ُّيفُّكتابه ُّ
" الكفاية"ُّهلذاُّ املوضوعُّبقوله"ُّ:ما ُّجاء ُّيف ُّ التسويةُّبني ُّحكمُّكتاب ُّ اهللُّتعاىلُّ ،وحكمُّسنة ُّرسولهُّيفُّوجوب ُّ العملُّولزوم ُّ التكليف" ُّ
( ُّ)3يشريُّإىل ُّأنُّ القرآن ُّوالسنةُّيفُّمرتبة ُّواحدةُّ ،منُّحيث ُّ االعتبارُّواالحتجاج ُّهبا ُّعلى ُّ األحكام( ُّ،)4واتفاقا ُّمعُّهذاُّ،فلوُّفرضنا ُّ
جدال ُّأنُّ االختالف ُّغريُّ التنازعُّ،وأننا ُّأمرنا ُّأن ُّنرجعُّيف ُّحال ُّ االختالفُّإىل ُّ القرآنُّفقطُّ،فإن ُّ الرجوعُّإىل ُّ السنةُّمبثابة ُّ الرجوعُّإىل ُّ
القرآنُّ،وعلى ُّهذاُّتبطلُّهذهُّ الشبهةُّبالعقل ُّوالنقلُّويتضح ُّزيفهاُّ،وجهل ُّمنُّنادى ُّهباُّ .
الخالصةّ :إنُّأصحاب ُّ الشبهةُّ استندواُّإىل ُّآياتُّمنُّ القرآن ُّإلنكار ُّحجية ُّ السنةُّمنُّخالل ُّ التقليلُّمنُّدورها ُّ املنوط ُّهباُّمنُّقبلُّ احلقُّ
يف ُّإثباتُّ االختالف ُّبني ُّلفظيُّ" التنازع"ُّ،واالختالف ُّوهذه ُّ اآلياتُّعلى ُّنقيض ُّما ُّأرادواُّتثبت ُّحجية ُّ السنةُّ املطهرةُّ،وتوضح ُّجهلهم ُّ
املفرط؛ ُّإذ ُّ التنازعُّهو ُّ:االختالف ُّيفُّشيء ُّماُّ ،وعلى ُّهذاُّفأيُّحكم ُّمنُّأحكام ُّ الدينُّمرده ُّومرجعه ُّحقيقة ُّإىلُّكتاب ُّ اهللُّوسنة ُّ
ُّ،وجاءت ُّالسنةُّ النبويةُّلتبني ُّوتوضح ُّوتفصلُّما ُّكان ُّمبهما ُّيف ُّكتاب ُّاهللُّحبيثُّإهنا ُّالُّتتناقض ُّمعهُّأو ُّتعارضهُّ،وهذاُّدليل ُّ
رسولهُّ ُّ
على ُّحجيتهاُّ ،وقدُّأوجب ُّاهللُّ الرجوعُّإىل ُّ السنةُّيف ُّكثريُّمنُّ اآلياتُّ ،منها ُّقولهُّعز ُّوجل{ُّ:منُّيطعُّ الرسولُّفقدُّأطاعُّ اهلل}وغريها.
- 1السنة ُّالنب ويةُّ:مكانتهاُّ،ع واملُّبقائهاُّ،تد وينهاُّ،دُّ.عبد ُّاملهدي ُّعبد ُّالقادر ُّعبد ُّاهلاديُّ،دار ُّالنصرُّ،القاهرة8111ُّ ،مُّ ،هامشُّصُّ 41بتصرف ُّ .
ُّ- 2السنة ُّالنب ويةُّ:مكانتهاُّ،ع واملُّبقائهاُّ،تد وينهاُّ،د ُّ.عبد ُّاملهدي ُّعبد ُّالقادر ُّعبد ُّاهلاديُّ،دار ُّالنصرُّ،القاهرة8111ُّ ،مُّ ،صُّ .53ُّ:50
ُّ- 3الكفاية ُّيفُّمعرفة ُّأصولُّعلمُّالروايةُّ،اخلطيب ُّالبغدادي ُّحتقيقُّ:أيب ُّإسحاقُّالدمياطيُّ ،مكتبة ُّابن ُّعباسُّ،مصر2002ُّ،مُّ .) 51ُّ/ 8(ُّ ،
ُّ- 4دفاع ُّعنُّسنةُّالرسول ُّ صلى ُّاهللُّعليهُّ وسلمُّ،عالءُّالدين ُّرجب ُّأبوُّزردُّ ،دارُّالصابونُّ،القاهرةُّ ،ط8421ُّ ، 8هـ2002ُّ/مُّ،ص.22
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البحثّالخامسّوالعشرونّ:ردّالزعمّأنّالسنةّمجردّصدىّلعواطفّالنبيّ
الشخصية ُّوالّدخلّلهاّفيّالتشريع ّ).(2

ُُُُُّّّّّ يزعمُّبعضُّاملشككنيُّأنُّالسنةُّجمردُّصدىُّلعواطفُّالنيبُّالشخصيةُّ،تبدتُّعلىُّهيئةُّمنحُّأعطاهاُّأهلهُّوذويهُّ،بدليلُّأنهُّجعلُّ
ابنتهُّفاطمةُّسيدةُّنساءُّاملؤمننيُّ،وجعلُّسبطيهُّاحلسنُّواحلسنيُّسيديُّشبابُّأه لُّاجلنةُّ،بلُّإنهُّأعطىُّزوجُّابنتهُّرقيةُّعثمانُّسهماُّالُّ
هُّ،ولوُّ
ُّ
ملُّحيرم
يستحقهُّمنُّغنائمُّبدر؛ُّألنهُّملُّيشهدُّالغزوةُّ،وعليهُّفالُّدخلُّللسنةُّيفُّالتشريعُّ،وقدُّأقرُّالنيبُّبذلكُّفلمُّيأكلُّالضبُّو ُّ
كانتُّالسنةُّتشريعا ُّحلرمهُّ ،رامنيُّمنُّوراءُّذلكُّ إىلُّالقولُّبعدمُّأهليةُّالسنةُّألنُّتكونُّمصدراُّللتشريعُّاإلسالميُّ .
كمُّتطهريا}ُّ
ُّ
نقدّعامّ:إنُّفضلُّآلُّالبيتُّثابتُّبالقرآنُّ،قال ُّعز ُّوجل {ُّ :إمناُّيريدُّاهللُّليذهبُّعنكمُّالرجسُّأهلُّالبيتُّويطهر
لُّأكدته؛ُّوعليهُّفالُّوجهُّللطعن ُّيفُّ
ُّ
[ األحزابُّ ،]33:ومنُّمثُّملُّتأتُّالسنةُّيفُّتكرميهمُّبشيء ُّخمالفُّملاُّجاءُّيفُّكتاب ُّاهللُّتعاىلُّ،ب
ُّبنُّعفانُّيفُّاملدينةُّكيُّميرضُّزوجتهُّنوعا ُّمنُّاحملاباةُّ،وإمناُّكانُّ
ُّ
أحاديثُّفضائلُّآلُّالبيتُّالصحيحةُُّّ ،وملُّيكنُّإبقاءُّالنيبُّ عثمان
بقاؤهُّحتماُّمعُّبقيةُّاألصحابُّ،كماُّأنُّالنيبُّومنُّمعهُّحنيُّخرجواُّطالبنيُّعريُّقريشُّماُّكانُّيدورُّخبلدهمُّأبداُّأنُّاألمرُّسينتهيُّإىلُّ
القتالُّ،لذاُّملُّينكرُّالنيبُّعلىُّمنُّملُّخيرجُّمعهُّدونُّعذرُّ،فضالُّعمُّ نُّحبسهُّالعذرُّ،أماُّإعطاءُّعثمانُّسهماُّمنُّالغنائمُّدونُّشهودهُّ
القتالُّفذلكُّأمرُّوردُّيفُّأكثرُّمنُّغزوةُّمعُّغريُّواحدُّمنُّالصحابةُّ،وإنُّتركُّالنيبُُّّألكلُّالضبُّعملُّجُّبُّلُّيُّ،الُّتطالبُّاألمةُّبفعلُّ
مثله ُّ،فهوُّليسُّموضوعاُّللتشريعُّ،وكونه ُّ ملُّحيرمهُّدليلُّعلىُّأن ُّالسنةُّليستُّميوالُّشخصيةُّلهُّ،وإمناُّهيُّتشريعُّربانُّمعصوم ُّمنُّ
األهواءُّ،ملزم ُّلكلُّاملسلمنيُّيفُّكلُّزمانُّومكانُّ .
أوالّ.فضلّآلّالبيت ّثابتّبالقرآنّقبلّالسنةّ :
إنُّاهللُّاصطفىُّحممداُّ حلملُّآخرُّرساالتُّالسماءُّإىلُّاألرضُّ،وه يأُّلهُّأسبابُّالنصرُّوالتوفيقُّيفُّأداءُّدعوتهُّكيُّالُّحيولُّ
األعداءُّدون ُّتبليغُّالرسالة ُّللخافقنيُّ.وذلك ُّبتكرميهُّوإجاللهُّ ،ومنُّمستلزمات ُّهذاُّالتكرمي ُّتكرميُّأهله ُّوذويهُّحلكمة ُّجليلةُّ،وهي ُّأالُّ
يؤتىُّمن ُّقبلهمُّ ،مما ُّيكون ُّله ُّ أثر ُّليس ُّباهلني ُّعلى ُّمسار ُّالدعوةُّ،وأعظم ُّماُّكرم ُّاهلل ُّبه ُّآل ُّبيته ُّأنه ُّطهرهم ُّمن ُّالرجسُّ ،فقال ُّعزُّ
وجل {ُّ :إمناُّيريدُّاهللُّليذهبُّعنكمُّالرجسُّأهلُّالبيتُّويطهركمُّتطهريا} ُّ،والرجسُّيفُّاألصلُّالقذرُّالذيُّيلوثُّاألبدانُّ،واستعري ُّهناُّ
للذنوبُّوالنقائصُّالدينية؛ُّألهناُّجتعل ُّعرضُّاإلنسانُّيفُّالدنياُّواآلخرة ُّمرذوالُّمكروهاُّكاجلسم ُّامللوثُّبالقذرُّ،واستعريُّالتطهري ُّلضدُّ
ذلكُّوهو ُّجتنيبُّالذنوبُّوالنقائصُّكماُّيكونُّاجلسمُّأوُّالثوبُّطاهراُّ .
مثُّأنعمُّالقرآنُّيف ُّصونُّآلُّبيت ُّالنيبُّمنُّالرجس ُّبالتعبريُّباإلذهابُّاملفيد ُّلإلجناءُّواإلبعادُّ،وقد ُّأخذُّصيغةُّالفعل ُّاملضارعُّ
ماُّبعدهُّتكرميُّ
ُّ
الدالةُّعلىُّجتددُّاإلرادةُّواستمرارهاُّ،وإذاُّأرادُّاهللُّأمراُّقدرهُّإذُّالُّرادُّإلرادته( ُّ، )2والُّشكُّيفُّأنُّهذاُّالتطهريُّالربانُّتكرميُّ
آللُّبيتُّرسولُّاهللُّاألتقياءُّاألنقياءُّ،الواردُّبصريحُّالعبارةُّيفُّكتابُّاهللُّالعظيمُّ،الذيُّالُّيأتيهُّالباطلُّأبداُّ .
وماُّأتتُّبهُّالسنةُّمنُّتكرميُّعامُّهلم ُّ مجيعاُّ،أوُّخصصتُّالتكرميُّبأحدهمُّ ماُّهوُّإالُّتأكيدُّملاُّأتىُّيفُّكتابُّاهللُّ،أوُّختصيصُّ
لهُّ،وكثرياُّماُّأكدتُّالسنةُّالكتابُّوخصصتُّعامهُّ.فقولُّالنيبُّلفاطمةُّرضيُّاهللُّعنها«ُّ:أالُّترضنيُّأنُّتكونُّسيدةُّنساء ُّ املؤمنني؟ُّ
أوُّسيدةُّنساءُّهذهُّاألمة»( ُُّّ)3كانُّعنُّعلمُّأطلعهُّاهللُّعليهُّ،وأوحىُّبهُّإليهُّ،فالنيبُّ ملُّيتأثرُّقطُّيفُّاإلخبارُّعنُّاهللُّبعواطفهُّالشخصية؛ُّ
ألنهُّمعصومُّمنُّذلكُّ .

 -ُّ8ضالالتُّمنكري ُّالسنةُّ،دُّ.طهُّحبيشيُّ ،مطبعةُّرش وانُّ،القاهرةُّ،ط8422ُّ،2هـ2004ُّ/م.
-ُّ2انظرُّ:التحرير ُّ والتن ويرُّ،ابنُّعاشورُّ ،دارُّسحنونُّ،ت ونسُّ،دُّ.تُّ .)85ُّ، 84ُّ/88(ُّ،
 -ُّ3صحيح ُّالبخاري ُّ(بشرحُّفتحُّالباري)ُّ،كتابُّ:االستئذانُّ،بابُّ:منُّناجى ُّبنيُّيديُّالناسُّ،) 12ُّ/ 88(ُّ،رقمُّ(ُّ .)4214ُّ، 4215
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والرسالةُّاحملمديةُّمرتكزةُّعلىُّالعدلُّحىتُّمعُّذويُّالقرىبُّ،فهاُّهوُّالنيبُّ املفتىُّعليهُّحماباتهُّآلُّبيتهُّيقولُّألحبهمُّإليهُّفاطمةُّ
رضيُّاهللُّعنها«ُّ:ياُّفاطمةُّ،أنقذيُّنفسكُّمنُّالنارُّ،فإنُّالُّأملكُّلكمُّمنُّاهللُّشيئاُّغريُّأنُّلكمُّرمحاُّسأبلهاُّببالهلا»( ُّ)8بلُّإنهُّيفُّ
إنكارهُّعلىُّقريشُّلشفاعتهمُّيفُّاملرأةُّاملخزوميةُّاليتُّسرقتُّأقسمُّقائال «ُّ:والذيُّنفسيُّبيدهُّ،لوُّفاطمةُّفعلتُّذلكُّلقطعتُّيدها»( ُّ)2
ُّالقلوبُّاملريضة ُّمنُّتساؤالتُّ،كمن ُّيقولُّمثال ُّماذاُّلوُّسرقُّأحدُّمن ُّآ ل ُّبيتهُّ
مقعداُّبذلكُّملبدأُّالعدلُّاملطلقُّ،شافياُّملاُّقدُّيعتي ُّ
أيقطعُّيده؟ُّفاستشرفُّالنيبُّ السؤالُّدونُّأنُّيسألُّ،وأجابُّعنهُّ،مغلقا ُّالبابُّأمامُّأصحابُّاهلوىُّ .
فأينُّتلكُّاحملاباةُّاملزعومة؟!ُّأينُّهيُّوالنيبُّ يفضلُّالفقراءُّواملساكنيُّعلىُّأقربُّالناسُّإليهُّ،فهذاُّهوُّعليُّبنُّأيبُّطالبُّخيربناُّ
أنُّفاطمةُّرضيُّاهللُّعنهاُّاشتكتُّماُّتلقىُّمنُّالرحىُّمماُّتطحنهُّ،فبلغهاُّأنُّرسولُّاهللُّ أيتُّبسيبُّ،فأتتهُّتسألهُّخادماُّفلمُّتوافقهُّ،فذكرتُّ
لعائشةُّ،فجاءُّالنيبُّفذكرت ُّذلكُّعائشةُّلهُّ،فأتانا ُّوقدُّأخذناُّمضاجعناُّفذهبنا ُّلنقومُّ،فقالُّ:علىُّمكانكماُّ ،حىتُّوجدتُّبرد ُّقدمهُّ
علىُّصدريُّفقال «ُّ:أالُّأدلكماُّعلىُّخريُّمماُّسألتمان؟ُّإذاُّأخذمتاُّمضاجعكماُّفكرباُّاهللُّأربعاُّوثالثنيُّ،وامحداُّثالثاُّوثالثنيُّ،وسبحاُّ
ثالثاُّوثالثنيُّ،فإنُّذلكُّخريُّلكماُّمماُّسألتماه»( ُّ .)3
وهذاُّاحلديثُّصريحُّيف ُّبابهُّ،ذلكُّأنُّالنيب ُّ منعُّابنتهُّوهيُّأحب ُّالناسُّإليه ُّخادماُّيكفيها ُّشقاءُّاألشغالُّاملنزلية؛ُّنظرا ُّألنهُّ
آثرُّأهلُّالصفةُّواملساكنيُّواألراملُّباملالُّوالسيب( ُّ،)4ولوُّكانُّالنيبُّيتبعُّهواهُّويقدمُّاملنحُّألهلهُّكماُّيزعمُّالزاعمون ُّملاُّآثرُّأهلُّالصفةُّ
علىُّأحبُّالناسُّإليهُّوهيُّابنتهُّ،وقدُّقال ُّهلاُّيفُّروايةُّأخرى«ُّ:واهلل ُّالُّأعطيكهماُّوأدع ُّأهلُّالصفةُّتطوىُّبطوهنمُّالُّأجدُّما ُّأنفقُّ
عليهمُّ.ولكينُّأبيعهمُّوأنفقُّعليهمُّأمثاهنم»(  ُّ،)5وعليهُّفإنُّالسنةُّليستُّكماُّيزعمونُّ منحاُّوامتيازاتُّمنُّقبلُّالنيبُّآللُّبيتهُّ،وإمناُّهيُّ
تشريعُّالزمُّدائمُّ،والُّجمالُّ فيهاُّللتفرقةُّبنيُّاملسلمنيُّ،والُّحماباةُّألحدُّ،ولوُّكانُّألصقُّالناسُّبهُّوأحبهمُّإليهُّ ُّ -فاطمةُّبنتُّرسولُّاهللُّ
صلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّ .
أماُّقوهلمُّإنُّالنيبُّمتأثرُّيفُّسنتهُّبالعصبيةُّالقبلية؛ُّإذُّجعلُّسبطيهُّاحلسنُّواحلسنيُّرضيُّاهللُّعنهماُّسيديُّشبابُّأهلُّاجلنةُّ،
وذلكُّيفُّقولهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلم «ُّ:احلسنُّواحلسنيُّسيداُّشبابُّأهلُّاجلنة»( ُّ، )4قولُّمردود؛ُّألنُّالنيبُّ الُّيدخلُّأحداُّاجلنةُّ،فضالُّ
عنُّأنُّجيعلهُّسيداُّفيهاُّ،ولكنُّاهللُّهوُّالذيُّيدخلُّمنُّيشاءُّمنُّعبادهُّجنتهُّ،وأنهُّأخربُّنبيهُّهبذاُّ،فأخربُّالنيبُّالناسُّ ،ولوُّأنُّهناكُّ
جماالُّللمحاباةُّيفُّالسنةُّلكانتُّفاطمةُّرضيُّاهللُّعنهاُّأوىلُّ،فاحلسنُّواحلسنيُّداخالنُّفيماُّدخلتُّفيهُّأمهماُّ،منُّعدمُّنفع ُّالرسولُّ
هلاُّيفُّاآلخرةُّ،وأنهُّالُّميلكُّهلاُّمنُّاهللُّضراُّوالُّنفعاُّ .
ونقولُّهلؤالءُّاملغرضنيُّالذينُّاعتربواُّالنيبُّمتأثراُّبالعصبيةُّألهلهُّيرفعهمُّعلىُّالناسُّ:أالُّيعدُّعدمُّ استطاعةُّالنيبُّإنقاذُّعمهُّأيبُّ
طالبُّمنُّالنارُّأكربُّاألدلةُّعلىُّكذبُّدعواهم؟!ُّمعُّالوضعُّيفُّاالعتبارُّماُّأليبُّطالبُّمنُّحمبةُّيفُّقلبُّالنيبُّومعُّذلكُّفلمُّميلكُّأنُّ
جيعلهُّيسلمُّ،لذلكُّأنزلُّاهللُّتعاىلُّقوله {ُّ :إنكُّالُّمهديُّمنُّأحببتُّولكنُّاهللُّيهديُّمنُّيشاءُّوهوُّأعلمُّباملهتدين ُّ}[ القصصُّ]54:
حسبهمُّه ذهُّاآليةُّتردُّعليهمُّوتفندُّشبهتهم ُّ،وإذاُّأضفناُّإىلُّماُّسبقُّتقريرهُّأنُّآلُّالبيتُّالُّيرثونُّالنيبُّفق دُّوردُّعنهُّأنهُّقال«ُّ:الُّنورثُّ
ماُّتركناُّفهوُّصدقة»(  ُّ)2ومعلومُّأنُّالصدقةُّالُّجتوزُّعليهمُّلقوله«ُّ:إنُّالصدقةُّالُّتنبغيُّآللُّحممد»( ُّ .)1
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إذاُّأضفناُّذلكُّوغريهُّمماُّملُّنذكرهُّواستوعبناهُّبنظرةُّحمررةُّعنُّأيُّأسبقية؛ُّظهرُّلناُّجبالءُّأنُّالسنةُّإنُّهيُّإال ُّتشريعُّربانُّعلىُّ
اتُّومنحُّأعطاهاُّالنيبُّآلُّبيتهُّ،بلُّإنُّآلُّالبيتُّأنفسهمُّحرمواُّدونُّسائرُّاملسلمنيُّمرياثُّ
ُّ
لسانُّالنيبُّوليستُّكماُّيزعمُّهؤالء ُّ امتياز
مورثهمُّومنعتُّعنهمُّالزكاةُّ،فأينُّاحملاباة ُّاملزعومةُّيفُّهذ ا؟!ُّومنُّمثُّفالُّدخلُّلعواطفُّالنيبُّيفُّالتشريعُّكماُّزعمُّهؤالءُّ .
ُّ
ثانياّ.الّمحاباةّفيّإعطاءّالنبي  ّ عثمانّرضيّاهللّعنهّسهماّمنّغنائمّبدرّ :
إنُّقوهلمُّ:إنُّالنيبُّكانُّحيايبُّأهلهُّوذويهُّعلىُّحسابُّاملسلمنيُّ،مستدلنيُّبإعطاءُّالنيبُّعثمانُّبنُّعفانُّسه ماُّيفُّغنائمُّبدرُّ
وهوُّملُّيشهدهاُّقولُّيفتقرُّإىلُّاملوضوعية؛ُّألن ُّ النيبُّحنيُّخرجُّهوُّوأصحابهُّماُّكانُّخروجهمُّإالُّألخذُّعريُّقريشُّفقطُّ،وملُّيكنُّيفُّ
اُّاخلروجُّألخذُّأموالُّالقافلةُّيفُّبادئُّاألمر«ُّ:هذهُّعريُّقريشُّ
حسباهن مُّأهنمُّسيدخلونُّيفُّقتالُّمعُّقريش ُّ،لذاُّقالُّالنيبُّهلمُّحنيُّأرادو ُّ
فيهاُّأمواهلمُّفاخرجواُّإليهاُّلعلُّاهللُّينفلكموها»( ُّ )8فالنيب ُّ ملُّيعزمُّعلىُّأحدُّباخلروجُّ،بلُّتركُّاألمرُّللرغبةُّاملطلقة؛ُّولذلكُّمكثُّكثريُّ
منُّالصحابةُّيفُّاملدينةُّوهمُّحيسبونُّأنُّمضيُّرسولُّاهللُّيفُّهذاُّالوجهُّلنُّيعدوُّماُّألفوهُّيفُّالسراياُّاملاضيةُّ،حيثُّكانت ُّتنتهيُّبعودةُّ
املسلمنيُّدونُّقتال؛ُّولذاُّملُّينكرُّالرسولُّعلىُّأحدُّبدونُّعذرُّ،فكيفُّمبنُّلهُّعذرُّكتطبيبُّزوجته؟! ُّ
فسماحُّالنيبُّلعثمانُّبنُّعفانُّبالبقاءُّجبوار ُّزوجتهُّاليتُّهي ُّ ابنةُّالنيبُّصلىُّاهلل ُّعليهُّوسلم ُّمثُّإعطاؤهُّسهماُّمنُّالغنائم ُّليسُّ
منُّاحملاباة ُّ يفُّشيءُّ،وماُّزعمهُّأصحابُّهذهُّالشبهةُّمردودُّمنُّوجهنيُّ :
األولُّ:أن ُّبقاء ُّعثمان ُّجبوار ُّزوجته ُّلرعايتهاُّ ،والقيام ُّعلى ُّشئوهناُّ،أمر ُّمل ُّخيتص ُّبه ُّعثمان ُّوحدهُّ ،بلُّكان ُّمتُّبعا ُّمع ُّمجيعُّ
املسلمنيُّ،فكانُّالنيبُّمينعُّكلُّمسلمُّلهُّقريب ُّمريض ُّ زوجةُّأوُّأمُّمنُّاخلروجُّمعهُّ،مثُّيأمرهُّبالبقاءُّمعُّقريبهُّلتطبيبهُّورعايتهُّ.ومثاله ُّماُّ
جاءُّيفُّالصحيحُّأنُّرجالُّجاءُّإىلُّالنيبُّفاستأذنهُّيفُّاجلهادُّفقال «ُّ:أحيُّوالداك؟ُّقالُّ:نعمُّ،قالُّ:ففيهماُّفجاهد»( ُّ)2واحلديثُّصريحُّ
يفُّاإلذنُّللرجل ُّبأنُّيبقى ُّلرعايةُّوالديهُّعلى ُّالرغمُّمن ُّأنهُّجاء ُّالنيبُّيستأذنهُّيف ُّاجلهادُّ،فدله ُّعلىُّماُّهو ُّأفضلُّمنه ُّيفُّحقهُّ ،ويفُّ
احلديثُّدليلُّواضحُّيردُّويدحضُّقولُّكلُّمنُّزعمُّأنُّالنيبُّحاىب ُّعثمانُّبنُّعفان ُّألنهُّزوجُّابنتهُّ .
الثانُّ :ليس ُّيفُّإعطاءُّالنيبُّعثمانُّبنُّعفانُّسهماُّ،وهوُّملُّحيضرُّمعهُّالغزوةُّ،دليلُّعلىُّأنهُّحاباهُّلقربهُّ،وإمناُّهوُّشيءُّجرتُّ
عادةُّالنيبُّأنُّيفعلهُّ،فلرمباُّأعطىُّأحدُّالصحا بةُّسهماُّ ،وهوُّملُّحيضرُّمعهُّالغزوةُّمنُّاألساسُّ،كماُّصنعُّمعُّاألشعرينيُّملاُّقدموا ُّمنُّ
خيربُّمعُّجعفر(  ُّ )3إذُّأعطاهمُّمنُّغنائمُّسريةُّملُّيشاركواُّفيهاُّ،فاتضحُّمنُّهذاُّأنُّلرسولُّاهللُّأنُّيعطيُّمنُّيشاءُّمنُّأصحابهُّماُّيشاءُّ
منُّالغنائمُّحسبُّتقديرهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّ .
يقويُّذلكُّويعضدهُّماُّ حدثُّيفُّغزوةُّحننيُّمنُّأمرُّتوزيعُّالغنائمُّعلىُّاملسلمنيُّ،إذُّزادُّالنيبُّأشرافُّمكةُّوكرباءُّالعربُّزيادةُّ
جعلتُّاألنصارُّيغضبونُّ،حىتُّقالُّرجلُّمنُّاألنصار «ُّ:إنُّهذهُّلقسمةُّماُّأريدُّهباُّوجهُّاهلل»( ُّ )4ويفُّالصحيحنيُّمنُّحديثُّأنسُّبنُّ
مالكُّ«أنُّناساُّمنُّاألنصار ُّقالواُّلرسولُّاهلل ُّحنيُّأفاء ُّ اهللُّعلىُّرسولهُّمن ُّأموالُّهوازنُّماُّأفاءُّ،فطفق ُّرسولُّاهللُّيعطيُّرجاال ُّمنُّ
قريشُّاملائةُّمنُّاإلبلُّ،فقالواُّ:يغفرُّاهللُّلرسولُّاهللُّ:يعطيُّقريشاُّويدعناُّ،وسيوفناُّتقطرُّمنُّدمائهمُّ .)5 (»...
والشاهدُّمنُّاحلديثُّأنُّاألنصارُّقاتل واُّقتاالُّشديداُّومعُّذلكُّملُّيأخذواُّشيئاُّ،وهذاُّليسُّظلماُّهلمُّ،وإمناُّملصلحة ُّاإلسالمُّ
العامةُّ،يقولُّابنُّالقيمُّمعلقا"ُّ:ومعلومُّأنُّاألنفالُّهللُّولرسولهُّيقسمهاُّرسولهُّحيثُّأمرهُّالُّيتعدىُّاألمرُّ،فلوُّوضعُّ الغنائمُّبأسرهاُّيفُّ
هؤالءُّأيُّالذينُّأخذواُّالغنائمُّمنُّاملؤلفةُّقلوهبمُّملصلح ةُّاإلسالمُّالعامةُّ،ملاُّخرجُّعنُّاحلكمةُّواملصلحةُّوالعدلُّ،وملاُّعميتُّأبصارُّذيُّ
 -ُّ8صحيحُّ:أخرجه ُّابنُّإسحاقُّيفُّالسريةُّ،بابُّ:ندبُّاملسلمنيُّللعريُّ(ُّ.) 828ُّ/2وصححهُّاأللبانُّيفُّهامشُّخترجيهُّلفقهُّالسريةُّللغزايلُّصُّ، 281برقم ُّ(ُّ .) 281
 -ُّ2صحيح ُّالبخاري ُّ(بشرحُّفتحُّالباري)ُّ،كتابُّ:اجلهادُّ والسريُّ،بابُّ:اجلهادُّبإذنُّاألب وينُّ،) 842ُّ/ 4(ُّ،رقم ُّ(ُّ .) 3004
 -ُّ3انظرُّ:فتحُّالباري ُّبشرحُّصحيح ُّالبخاريُّ،ابنُّحجرُّ ،حتقيقُّ:حمبُّالدينُّاخلطيب ُّوآخرينُّ،دارُّالريانُّللتاثُّ،القاهرةُّ،ط8402ُّ،8هـ8112ُّ/م ُّ .) 251ُّ/ 4(ُّ،
 -ُّ4صحيح ُّالبخاري ُّ(بشرحُّفتحُّالباري)ُّ،كتابُّ:أحاديث ُّاألنبياءُّ،بابُّ:رقمُّ(ُّ،) 503ُّ/ 4(ُّ،) 21رقمُّ(ُّ .) 3405
 -ُّ5صحيح ُّالبخاري ُّ(بشرحُّفتحُّالباري)ُّ،كتابُّ:فرضُّاخلمسُّ،بابُّ:ماُّكا نُّالنيبُّ يعطيُّامل ؤلفةُّقلوهبمُّوفيهمُّمنُّاخلمسُّوحنوهُّ،) 211ُّ/4(ُّ،رقمُّ(ُّ .)3842
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اخلويصرةُّالتميميُّوأضرابهُّعنُّهذهُّاملصلحةُّواحلكمةُّ قالُّلهُّقائلهمُّ:اعدلُّفإنكُّملُّتعدلُّ،وقالُّمشبههُّ:إنُّهذهُّلقسمةُّماُّأريدُّهباُّ
ُّ
وجهُّاهللُّ،ولعمرُّاهللُّ:إنُّهؤالءُّمنُّأجهلُّاخللقُّبرسولهُّومعرفتهُّبربه ُّ ،وطاعتهُّلهُّومتامُّعدلهُّ،وإعطائهُّهللُّ،ومنعهُّهللُّ،وهلل ُّعزُّوجل ُّأنُّ
كاهبمُّ،ولهُّأنُّيسلطُّعليهاُّناراُّ
ُّ
يقسمُّالغنائمُّكماُّحيبُّ،ولهُّأنُّمينعهاُّالغامننيُّمجلةُّكماُّمنعهمُّغنائمُّمكةُّ،وقدُّأوجفواُّعليهاُّخبيلهمُّور
منُّالسماءُّتأكلهاُّ،وهوُّيفُّذلكُّكلهُّأعدلُّالعادلنيُّوأحكمُّاحلاكمنيُّ،وماُّ فعلُّماُّفعلهُّمنُّذلكُّعبثاُّ،والُّقدرهُّسدىُّ،بلُّهوُّعنيُّ
املصلحةُّ،واحلكمةُّوالعدلُّوالرمحة"(  ُّ )8وعالوةُّعلىُّماُّذكرهُّابنُّالقيمُّنضيفُّأنُّسيدناُّعثمانُّكانُّيفُّحاجةُّتتعلقُّمبنفعةُّاجليش؛ُّإذُّ
قدُّكفىُّاإلمامُّهمُّالتفكريُّيفُّابنتهُّ.فضالُّعنُّأهناُّكانتُّبإذنهُّفأسهمُّلهُّخبالفُّغريهُّ .
منُّهذاُّكلهُّيتبنيُّأن ُّ النيبُّ حنيُّأعطىُّعثمانُّبنُّعفانُّسهماُّمنُّالغنائمُّ،ملُّيكنُّذلكُّعنُّغرضُّنفسيُّأوُّحماباةُّلهُّ،وإمناُّ
ُّ
أعطاهُّمنُّنصيبهُّيفُّاخلمسُّ،أوُّمنُّأموالُّالغنائمُّغريُّاخلمسُّملصلحة ُّيراهاُّصلىُّاهللُّعليه ُّوسلمُّ .
ّّّّّّثالثاّ.إنّتركّالنبي ّ أكلّالضبّالّيعنيّأنهّحرمه؛ّفهوّمنّبابّاألفعالّالجبليةّ :
ُُُُُُّّّّّّ إنُّالسنةُّهيُّماُّأثرُّعنُّالنيبُّمنُّقولُّأوُّفعلُّأوُّتقريرُّ،لكنُّأيُّهذهُّالسنةُّيعتربُّحجةُّيفُّالتشريعُّومصدراُّله؟ُّوأيهاُّيدخلُّيفُّ
العاداتُّاجلبليةُّوطرائقُّالعيش؟ ُّإنُّهذاُّامليدانُّيشيعُّاجلهلُّحبقائقه ُّبنيُّمجهورُّغفريُّمنُّاملثقفنيُّفضالُّعنُّغريهم( ُّ .)2
ُُُُُُّّّّّّولعد مُّمقدرمهمُّعلىُّالتفرقةُّبنيُّأنواعُّالسنةُّالسابقةُّاحتجُّمنكروُّالسنةُّحبديثُّعدمُّأكلُّالنيبُّالضبُّمعُّعدمُّحترميهُّلهُّ،علىُّ
يعيةُّحلرمُّالنيبُّأكلُّالضبُّ،وفاتُّهؤالءُّأنُّهذاُّالفعلُّعدمُّأكلُّالنيب ُّ الضب ُّهوُّفعلُّ
ُّ
أنُّالسنةُّليستُّتشريعية؛ُّألهناُّلوُّكانتُّتشر
جبلُّيُّمنُّأفعالهُّ والُّيكونُّموض وعاُّملطالبةُّاألمةُّبفعلُّمثلهُّ،بلُّلكلُّأحدُّأنُّيسلكُّماُّيليقُّحباله؛ُّولذلكُّملُّينكرُّالنيب ُّعلىُّمنُّ
أكلُّالضبُّيفُّالواقعةُّاليتُّنفسهاُّرفضُّفيهاُّأكلهُّ،ولكنُّقال«ُّ:الُّآكلهُّوالُّأحرمه»( ُّ)3وقدُّعللُّعدمُّأكلهُّلهُّحنيُّسألهُّخالدُّبنُّ
الوليدُّرضيُّاهللُّعنه ُّأحرامُّهوُّيا ُّ رسولُّاهلل؟ُّفقال «ُّ:الُّولكن ُّملُّيكنُّبأرضُّقوميُّفأجدنُّأعافه»( ُّ ،)4وليسُّألنُّيفُّأكلهُّإمثا ُّأوُّ
ولوُّحرمُّالنيبُّأكلُّالضبُّألنهُّيعافهُّلصدقُّالقولُّبأنُّالسنةُّجمردُّميولُّشخصيةُّللنيبُّوالُّدخلُّهلاُّبالتشريعُّوحاشاهُّأنُّيصنعُّ
ُّ
ضرراُّ،
ذلكُّولكنُّهذاُّهوُّ شأهنمُّيفُّقلبُّاحلقائقُّلتوافقُّأهواءهمُّ،وهوُّهدمُّالسنةُّوإنكارهاُّ،ولكنُّاهللُّحالُّبينهمُّوبنيُّحتقيقُّأهدافهمُّعلىُّ
مرُّالعصورُّ،وبقيتُّالسنةُّالنبويةُّمنارةُّشاخمةُّساملةُّمنُّكلُّطعنُّ .)5 (.
ُّ
ُّ
ُّ
ُّ
ُّ
ُّ
ُّ
ُّ
-ُّ8زاد ُّاملعادُّيفُّهديُّخريُّالعبادُّ،ابنُّالقيمُّ ،حتقيقُّ:شعيبُّاألرنؤوطُّ،مؤسسةُّالرسالةُّ،بريوتُّ،ط8405ُّ،1هـ8115ُّ/م ُّ .) 415ُّ/3(ُّ،
 -ُّ2انظرُّ:السنةُّالتشريعية ُّوغريُّالتشريعيةُّ،الشيخ ُّحممدُّالفاضلُّبنُّعاشورُّوآخرونُّ،هنضةُّمصرُّ،القاهرةُّ،ط2005ُّ،2مُّ .
 -ُّ3صحيح ُّالبخاري ُّ(بشرحُّفتحُّالباري)ُّ،كتابُّ:الذبائح ُّ والصيدُّ،بابُّ:الضبُّ،) 510ُّ/1(ُّ،رقمُّ(ُّ .)5534
 -ُّ4صحيح ُّالبخاري ُّ(بشرحُّفتحُّالباري)ُّ،كتاب ُّ:الذبائح ُّ والصيدُّ،بابُّ:الضبُّ،) 510ُّ/1(ُّ،رقمُّ(ُّ .)5532
ُّ- 5عنُّموسوعةُّبيانُّاإلسالم ُّ،الردُّعلىُّاالفتاءاتُّ والشبهاتُّ،القسمُّالثالثُّ:السنةُّالنب ويةُّ،اجمللدُّاألولُّجُّ8الشبهةُّالسابعةُّعشرةُّ.
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خاتمةّالكتابّ .
ُُُُُُّّّّّّوىفُّهنايةُّاملطافُّدلُّالفصلُّالثانُّوالثالثُّدالل ًة ُّصرحي ًةُّواضحةُّعلىُّأنُّالسنةُّالنبويةُّالشريفةُّليستُّمنُّواقعُّالبشر؛ُّإمناُّهيُّ
َّ
ُّاملتعددةُّدل ُّعلىُّأنُّماُّينطقُّبهُّرسولُّاهللُّهوُّوحيُّ،ألنهُّالُّ
وحي ُّأوحاه ُّاهللُّتعاىلُّإىلُّالنيبُّاملصطفىُّالكرمي ُّ،فالقرآنُّالكرميُّبآياته
قدرةُّ لإلنسانُّعلىُّالقولُّمباُّخيفىُّعليه ُُّّ،كماُّأنُّالنصوصُّالكرميةُّالكثريةُّمنُّالسنةُّالنبويةُّتدلُّعلىُّأنُّماُّقالهُّصلىُّاهللُّعليه ُّوسلمُّ
ونطقُّبهُّليسُّمنُّ اجتهاد ُّالبشرُّ،فهوُّفوقُّقدرمهمُّ،والُّمسرح ُّهلمُّفيه ُُّّ،كماُّأنُّالدالئلُّالنبويةُّالشريفة ُّسواءُّماُّأخرب ُّبهُّصلىُّاهللُّ
عليهُّوسلمُّعنُّاملاضيُّالسحيقُّ،أوُّالغيبُّاملستقبلي ُّالبعيدُّ،أوُّماُّنطقُّبهُّمماُّهوُّمتعلقُّباملوجودات ُّيفُّزمانهُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّ
وحتققُّبعدُّعصرهُّكلُّذلكُّيدلُّعلى ُّأنُّماُّنطقُّبهُّليسُّمنُّاجتهاد ُّالبشرُّ،والُّللعقلُّ فيهُّمسرحُّ،إمناُّهوُّالوحيُّالربانُّ ،فإذاُّأضيفُّ
ُّ
إىلُّذلكُّالعددُّالكبريُّمنُّاألحاديث ُّاليتُّقاهلاُّصلىُّاهللُّعليه ُّوسلمُّقبلُّأكثرُّمنُّألفُّعامُّوهي ُّتتحققُّيفُّهذاُّالزمانُّ،مماُّيدلُّعلى ُّ
أنُّماُّقالهُّونطقُّبهُّ ليسُّمنُّاجتهادُّالبشرُّ،والُّللعقلُّفيهُّمسرحُّ .إمناُّهوُّالوحيُّالربانُّ .ومنُّهناُّيتضح ُّأنُّالسنةُّالنبويةُّوحيُّ،وهذاُّ
مماُّامتازُّبهُّ عنُّسائر ُّاألنبياءُّعليهُّوعليهمُّالصالةُّوالسالمُّ،معُّاختالفُّالوحينيُّ،فهوُّوحيُّغريُّمتلوُّوالُّمتعبدُّبتالوتهُّ،خبالفُّ
وحيُّالقرآنُّالكرميُّ،وهذاُّماُّأعطيهُّ،قالُّرسولُّ"أالُّإنُّأعطيتُّالقرآن ُّومثلهُّمعه"ُّ .
ُُُُُُّّّّّّإنُّمؤامرةُّالتشكيكُّيف ُّحجيةُّالسنةُّاملطهرةُّومكانتها ُّالتشريعيةُّأخذتُّطريقها ُّإىلُّعقولُّبعضُّالفرقُّيف ُّاملاضيُّ،كماُّأخذتُّ
طريقها ُّإىلُّعقولُّم نُّاستمالوهمُّمنُّأبناءُّاملسلمنيُّيف ُّ احلاضر ُّ ،أنُّمعركةُّأعداءُّاإلسالمُّمعُّالسنةُّاملطهرةُّتتسمُّمنُّجهةُّأع دائهاُّ
الدفاعُّالعفوي ُّ،دونُّإعدادُّسابقُّأوُّهجومُّمضادُّ ،
ُّ
بالدقةُّ،والتنظيمُّ،والكيدُّاحملكمُّ،كماُّتتسمُّمنُّجهةُّاملسلمنيُّبالرباءةُّ ،والغفلةُّ،و
ُّوإنُّالقواعدُّاليتُّينطلقُّمنهاُّأعداءُّالسنةُّقدمياُّوحديثاُّيف ُّا لكيدُّهلاُّواحدةُّفشبهاتُّالقدماءُّهي ُّنفسهاُّشبهاتُّاملعاصرينُّ.وصدقُّ
اهللُّالعظيمُّإذُّيقول{ُّ:كذلكُّقالُّالذينُّمنُّقبلهمُّمثلُّقوهلمُّتشاهبتُّقلوهبم}ُّ[ البقرةُّ ]881:
ُُُُُُّّّّّّ تأثرُّالفرقُّالكالميةُّبالفلسفةُّاليونانيةُّ،وأعطوها ُّصبغةُّإسالميةُّليستعينواُّهباُّعلى ُّنظريامهمُّوجدهلمُّ،فكانُّذ اُّأثرُّبالغُّيفُّرد ُّ
النصوصُّبالعقلُّ،وفتحُّبابُّشرُّعظيمُّعلىُّأمةُّاإلسالمُّ،دخلُّمنهُّكثريونُّمنُّأعداءُّاإلسالمُّ،وتأثرُّبذلكُّبعضُّأبناءُّاملسلمني ُّ
وإنُّخما لفةُّالفرقُّالكالميةُّمنهجُّالسلفُّيفُّ فهمُّالنصوصُّ،وعجزُّعقوهلمُّعنُّالفهمُّالصحيحُّهلاُّ،أدىُّهبمُّإىلُّاالضطرابُّ،وعدمُّ
االستقرارُّاملنهجيُّ ،أما ُّأهلُّالسنةُّواجلماعة ُّفل مُّيقدمواُّالعقلُّعلى ُّنصوصُّالوحىُّ،وملُّيلغواُّعملهُّ،بلُّوقفواُّبهُّعندُّحدهُّالذىُّحدهُّ
اهللُّلهُّ،فأعملوهُّحيثُّجاز ُّلهُّأنُّيعملُّ،ووقفواُّبهُّحيثُّحقُّلهُّأنُّيقفُّ .
ُُُُُُّّّّّّجنحُّاالستشراقُّيف ُّ استقطابُّكثريُّمنُّأبناء ُّاإل سالمُّالذينُّاخندعواُّبأفكارهُّوآرائهُّوتأثرواُّبثقافاته ُّومناهجهُُّّ ،وادعاءاته ُّ العلميةُّ
فكانُّلذلكُّأثرهم ُّبالغُّيف ُّ
ُّ
واملنطقيةُّ ،وكثريُّمنهمُّميثلونُّرموزاُّبارزةُّيف ُّبلداهنمُّمعروفةُّبالتعصب ُّوالقوميةُّوالعداءُّوالبغضُّهلذهُّاألمةُّ،
نشرُّتلكُّاألفكارُّبنيُّاملسلمنيُّ،واخنداعُّالسذجُّمنهمُّهباُّ،وتفلُّ تُّكثريُّمنهمُّبسببها ُّمنُّالتمسكُّبالشرعُّ،فكانُّخطرهمُّأعظمُّ،
وفسادهمُّأكربُّ،ألهنمُّيهدمونُّالسنةُّمنُّداخلهاُّ .
ُُُُُُُّّّّّّّلقدُّ أظهرُّالبحثُّمباُّالُّيدعُّجماالُّللشكُّ،أنهُّلوُّسلمنا ُّجدالُّأنهُّيكفى ُّاالستنادُّعلى ُّالقرآنُّوحدهُّيف ُّحتليلُّ،احلاللُّوحترميُّ
ُّويتالعبُّفيهُّامللحدونُّ،وخيوضُّفيهُّ
ُّ
احلرامُّ… ُّ وملُّنعبأُّبالسنةُّأبداُّ،وتركناُّالقرآنُّخيطئُّفيهُّاملخطئونُّ،ويتعمدُّفيهُّالكذبُّالكذابون،
املنافقونُّمباُّتسولهُّهلمُّنفوسهمُّ،ومتليهُّعليهمُّرؤساؤهمُّوشياطينهمُّ ،فإنُّاخلالفُّبنيُّالناسُّالُّيزولُّكماُّهوُّمعلومُّبالضرورةُّ ،وإمناُّ
سيزيدُّويستفحلُّ،ويصلُّهبمُّإىلُّمداركُّاهلاويةُّ،ويتفرقُّهبمُّيفُّدروبُّالتيهُُّّ،وأكدُّالبحثُّأنُّعدمُّاألخذُّبالسنةُّدعوة ُّإحلاديةُّ ،يريدُّ
أصحاهب اُّلناُّاإلعراضُّعنُّهدىُّالنبوةُّ،وينسونُّأهنمُّيتمسكونُّبتشريعات ُّواهيةُّ،الُّأساسُّهلاُّتقومُّعليهُّ،ولوُّسلمنا ُّهلمُّجدالُّأنهُّ
جيبُّإبطالُّالسنةُّ،معُّصحةُّنقلهاُّباإلسناد ُّاملتصل؛ُّالذىُّهوُّمنةُّعظيمةُّخصُّاهللُّهباُّاألمةُّاإلسالميةُّدونُّسائرُّاألممُّ،لكانُّلزاماُّ
علينا ُّمنُّبابُّأوىلُّأنُّنبط لُّمجيعُّالتشريعاتُّاملتداولةُّيف ُّ الدنياُّمهماُّكانُّمصدرهاُّمساويا ُّأوُّوضعياُّألنُّمنُّاملسلمُّأنُّالبقاءُّلألصحُّ
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إنُّمنكري ُّ السنةُّجبملتهاُّتسولُّهلمُّنفوسهمُّاملريضةُّوتصورُّهلمُّعقوهلمُّاملتحجرةُّ ،ادعاءُّالعلمُّبدينُّاهللُّ
ُّ
سنداُّ،واألصدقُّروايةُّ،
وأسرارُّشريعتهُّأكثرُّمنُّرسولهُّ وإالُّفكيفُّيتجرؤون ُّأنُّينكروا ُّسنتهُّ،وإذاُّكانُّذلكُّكذلكُّفمنُّالذىُّيطاعُّ:رسولُّاهللُّصلى ُّاهللُّ
عليهُّوسلمُّ،أمُّاخلارجنيُّعنُّدينُّاهلل؟! ُّ
ُُُُُُُّّّّّّّ قررُّالبحثُّأنُّالسنةُّضرورةُّدينيةُّ،وأنُّكثرياُّمنُّاملسائلُّاملعلومةُّمنُّالدينُّبالضرورةُّ ،متوقفةُّعلى ُّحجيتهاُّ ُّ ،وإنُّاألدلةُّالشرعيةُّ
مجيعهاُّمتوافقةُّمتآلفةُّمتالئمةُّ،الُّاختالفُّ،والُّتنافرُّ ،والُّتضاربُّبينهاُّ،كماُّيشهدُّلذلكُّقولُّاحلقُّتبارك ُّوتعاىل{ُّ:أفالُّيتدبرون ُّ
ال قرءانُّولوُّكانُّمنُّعندُّغريُّاهللُّلوجدواُّفيهُّاختالفاُّكثريا}ُّ[ النساء ُّ،]12:ومنُّهناُّفالشريعةُّخاليةُّالبتةُّمنُّكلُّتناقضُّ،وتعارضُّ
حقيقيني ُّإلستلزامهما ُّالعجزُّواجلهلُّاحملالنيُّعلىُّاهللُّتعاىلُّ ،هذاُّوإنُّأيُّتعارضُّيراهُّالباحثُّإمناُّيكونُّحبسبُّالظاهرُّفقطُّبالنسبةُّ
إليهُّ،أوُّلكونهُّيتوهم ُّماُّليسُّبدليلُّدليالُّ،أوُّلتصورهُّأنُّنصنيُّمنُّالنصوصُّيدالنُّعلى ُّحكمنيُّمتعارضني ُّخمتلفني ُّ،بينماُّالنصان ُّ
يف ُّوا قعُّاألمرُّالُّتعارضُّ،والُّاختالفُّيفُّ حكمهماُّ ،بلُّلكلُّواحدُّمنهماُّجهةُّغريُّجهةُّاآلخرُّ،فالتعارضُّحينئذُّيكونُّسببهُّعجزُّ
الباحثُّوعدمُّدرايته ُّ،لكونهُّغريُّمعصومُّمنُّاخلطأُّ،الُّيف ُّالنصُّوالُّيف ُّمدلولهُّعلى ُّاحلكمُّ .
ُُُُُُُّّّّّّّوجدتُّمنُّخاللُّصحبيت ُّ لبعضُّخصومُّالسنةُّ،أهنمُّمجيعاُّمنُّأصحابُّالتفُّ،والكربُّ،الذينُّلزمواُّالبيوتُّ،وملُّيطلبواُّالعلمُّ
منُّمظ انهُّ،ومنُّأهلهُّ،فهمُّكماُّتنبأُّهبمُّاملصطفىُّصلىُّاهللُّعليه ُّوسلمُّبقولهُّ"الُّألفنيُّأحدكمُّمتكئاُّعلى ُّأريكت هُّيأتيهُّاألمرُّمنُّ
أمريُّ مماُّأمرتُّبهُّأوُّهنيتُّعنهُّفيقولُّالُّندرىُّ،ماُّوجدناُّيفُُّّكتابُّاهللُّاتبعناه"ُّ .
ُّ

وإلاّكانّليّأنّاقترح ّأوّأوصىّبشيءّفيّهذاّالمقام؛ّفإنيّاقترح ّوأوصىّبماّيليّ :
دراسةُّشبهاتُّأعداءُّالسنةُّقدمياُّوحديثاُّ،وبيان ُّبطالهناُّمنُّخاللُّتدريسُّتاريخ ُّالسنةُّوعلومها ُّللطلبةُّ .

ُّالسنةُّالنبوي ةُّبديارُّاملسلمنيُّ،وجترميُّ
ُّ
إخضاعُّالكتابات ُّاملتعلقةُّمباُّميسُّالسنةُّالنبويةُّللتدقيقُّوالتمحيصُّ،وسدُّمنافذُّاالجتاءُّعلى
ذلكُّيف ُّمجيعُّالوسائلُّ .
العملُّعلىُّأنُّيكونُّللمحدثني ُّ رابطةُّعلىُّمستوىُّالعاملُّاإلسالمي ؛ُّجتمعُّمشلهمُّ،وتقننُّأعماهلمُّ،وتلمُّشعثُّجهودهم ُّونشرُّ
أعماهلمُّالكاشفةُّللشبهات ُّ املستجدةُّوالالبسةُّلثوبُّالعلميةُّاملصطنعةُّ )8 (.

المراجعّ :
أوالّ:التفسيرّوعلومهّ :
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األحرفُّالسب عةُّىفُّالقرآنُّالكرميُّومنزلةُّالقراءاتُّمنهاُّ،للدكتورُّحسنُّضياءُّالدينُّعتُّ،خمطوطُّبكليةُّأصولُّالدينُّبالقاهرة ُّرقمُُّّ .235
اإلسرائيليات ُّىفُّالتفسريُّ واحلديثُّ،للدكتورُّحممدُّحسنيُّالذهىبُّ،مكتبة ُّوهبةُّبالقاهرةُّ،الطبعةُّالثالثةُّ84.4هـ8114-مُّ .
اإلسرائيليات ُّ واملوضوعاتُّىفُّكتبُّالتفس ريُّ،للدكتورُّحممدُّأبوُّشهبةُّ،مكتبةُّالسنةُّبالقاهرةُّ،الطبعةُّالرابعةُّ84.1هـُّ .
الربهانُّىفُّعلومُّالقرآنُّ،لبدر ُّالدينُّحممدُّبنُّعبدُّاهللُّالزركشىُّ،حتقيقُّحممدُّأبوُّالفضلُّإبراهيمُّ ،مطبعةُّعيسىُّالباىبُّاحللىبُّ،مصرُّ،الطبعةُّاألوىلُّ8324هـُّ .
تأ ويلُّمشكلُّالقرآنُّ،لعبدُّاهللُّبنُّمسلمُّبنُّ قتيبةُّ،حتقيقُّالسيدُّأمحدُّصقرُّ،مكتبةُّدارُّالتاثُّبالقاهرةُّ،الطبعةُّالثالثةُّ8313هـ8123-مُّ .
التفسريُّ واملفسرونُّ،للدكتورُّحممدُّحسنيُّالذهىبُّ،دارُّالكتبُّاحلديثة ُّبالقاهرةُّ،الطبعةُّاألوىلُّ8348هـُّ .
تفسريُّالقرآنُّالعظيمُّ،ألىبُّالفداءُّإمساعيلُّبنُّعمرُّبنُّكثريُّ،مطبعةُّدارُّالتاثُّبالقاهرةُّ،بدونُّتاريخُّ .
التفسريُّالقيمُّ،حملمدُّبنُّأىبُّبكرُّالشهريُّبابنُّقيمُّاجلوزيةُّ،مجعُّ:حممدُّأ ويسُّالندوىُّ،حتقيقُّ:حممدُّحامدُّالفقىُّ،طبعُّدارُّالكتبُّالعلميةُّ،بريوت8311ُّ،هـُّ .
التفسريُّالكبريُّ،ألىبُّعبدُّاهللُّحممدُّبنُّعمرُّاملشهورُّبفخرُّالرازىُّ ،دارُّإحياءُّالتاثُّالعرىبُّ،بريوتُّ،بدونُّتاريخُّ .
تفسريُّاملنارُّ،حملمدُّرشيد ُّرضاُّ،دارُّاملنارُّبالقاهرةُّ،الطبعةُّالثالثةُّ8142مُّ .
اجلامعُّألحكامُّالقرآنُّ،ألىبُّعبدُّاهللُّحممدُّبنُّأمحدُّالقرطىبُّ،تصحيح ُّأمحدُّعبدُّالعليمُّالربدوىنُّ،الطبعةُّالثانيةُّ8322هـ8152-مُّ .
جامعُّالبيانُّعنُّتأ ويلُّآىُّالقرآنُّ،ألىبُّجعفرُّحممدُّبنُّج رير ُّالطربىُّ،مطبعةُّمصطفىُّالباىبُّاحللىبُّبالقاهرةُّ،الطبعةُّالثالثةُّ8311هـُّ .
الدرُّاملنثور ُّىفُّالتفسريُّباملأثورُّ،ألىبُّالفضلُّعبدُّالرمحنُّبنُّأىبُّبكرُّالسيوطىُّ،دارُّالفكرُّ،بريوتُّ،الطبعةُّاألوىل8403ُّ،هـ8113-مُّ .
روحُّاملعاىنُّىفُّتفسريُّالقرآنُّالعظيمُّ والسبعُّاملثاىنُّ،لشهابُّالدينُّ حممودُّاأللوسىُّالبغدادىُّ ،دارُّإحياء ُّالتاثُّالعرىبُّ،بريوتُّ،بدونُّتاريخُّ .
فتحُّالقدير ُّاجلامعُّبنيُّفىنُّالروايةُّ والدرايةُّمنُّعلمُّالتفسريُّ،حملمدُّبنُّعلىُّالشوكاىنُّ،مطبعةُّمصطفىُّالباىبُّاحللىبُّمبصرُّ،الطبعةُّالثالثةُّ8313هـ8144-مُّ .
القراءاتُّىفُّنظرُّاملستشرقني ُّ وامللحدينُّ،للشيخُّ عبدُّالفتاحُّالقاضىُّ،طبعةُّجممعُّالبحوثُّاإلسالميةُّ8312هـ8122-مُّ .
القرآنُّ والقراءاتُّ واألحرفُّالسبعةُّ،احلقيقةُّ،العالقةُّ،صحةُّالنقلُّ،للدكتورُّعبدُّالغفورُّحممودُّجعفرُّ،القاهرةُّ،الطبعةُّاألوىلُّ8482هـ8114-مُّ .
الكشافُّعنُّحقائقُّغ وامضُّالتنزيل ُّوعيونُّاألقا ويلُّىفُّوجوهُّالتأ ويلُّ،حملم ودُّابنُّعمرُّالزخمشرىُّ،املكتبة ُّالتجارية ُّالكربىُّبالقاهرةُّ،الطبعةُّاألوىلُّ8354هـُّ .

يةُّيفُّكتاباتُّأعداءُّاإلسالمُّ،خامتةُّالكتابُّ .
-ُّ8دُّ.عمادُّالسيدُّالشربيينُّ ،السنةُّالنب و ُّ
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الك واكبُّالنرياتُّىفُّأثرُّالسنةُّالنب ويةُّعلىُّالقراءاتُّ،للدكتورُّعالمُّبنُّحممدينُّابنُّعالمُّ،مطبعةُّأ والدُّعثمانُّ،الطبعةُّاألوىلُّ8484هـ8114-مُّ .
املصاحفُّ،البنُّأىبُّداودُّ،مؤسسةُّقرطبةُّ،بدونُّتاريخُّ .
منهجُّاملدرسة ُّالعقالنيةُّاحلديثةُّىفُّالتفسريُّ،للدكتورُّفهدُّبنُّعبدُّالرمحنُّبنُّسليمانُّالرومىُّ،مؤسسةُّالرسالةُّ،الطبعةُّالثانية ُّ8402هـُّ .
النبأُّالعظيمُّ،للدكتورُّحممدُّعبدُّاهللُّدرازُّ،مطبعةُّالسعادة8140ُّ،مُّ .
الناسخ ُّ واملنسوخُّ،حملمدُّبنُّشهابُّالزهرىُّ ،حتقيقُّالدكتورُّحامتُّالضامن ُّ،مؤسسةُّالرسالةُّ،الطبعةُّالثانيةُّ8401هـُّ .
ـُّ،نشرُّوتص ويرُّدارُّالكتبُّالعلميةُّ،بريوتُّ .
ُّ
النشرُّىفُّالقراءاتُّالعشرُّ،ألىبُّاخلريُّبنُّاجلوزىُّ،حتقيقُّحممدُّعلىُّالصباغُّ،طبعُّىفُّدمشقُّعامُّ8345ه
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االبتهاجُّىفُّأحاديث ُّاملعراجُّ،ألىبُّاخلطابُّعمرُّبنُّاحلسنُّبنُّدحيةُّ،مكتبة ُّاخلاجنىُّبالقاهرةُّ،الطبعةُّاألوىلُّ8482هـ8114-مُّ .
أبوُّزرعةُّالرازى ُّوجهودهُّىفُّالسنةُّالنب ويةُّ،للدكتورُّسعدىُّاهلامشىُّ،نشرُّمكتبةُّابنُّالقيمُّباملدينةُّاملنورة ُّ8401هـ8111-مُّ .
إحتافُّذوىُّالفضائلُّاملشتهرةُّ،لألستاذ ُّعبدُّالعزيز ُّالغمارىُّ،ضمنُّجمموعةُّاحلديث ُّالصديقيةُّ،الناشرُّمكتبةُّالقاهرةُّمبصرُّ،بدونُّتاريخُّ .
إثباتُّعذابُّالقربُّوس ؤالُّامللكنيُّ،لإلمامُّأمحدُّبنُّاحلسنيُّالبيهقىُّ،حتقيقُّالسيدُّمصطفىُّسعيدُّخالدُّقطاشُّ،دارُّالكتبُّالعلميةُّ،بريوتُّ .
اإلجابةُّإليراد ُّماُّاستدركتهُّعائشةُّعلىُّالصحابةُّ،لبدرُّالدينُّالزركشىُّ،حتقيقُّحممدُّسعيد ُّاألفغاىنُّ،دارُّالقلمُّ،بريوتُّ،الطبعةُّالثانية ُّ8310هـ8120-مُّ .
أحاديث ُّاإلسراءُّ واملعراجُّدراسةُّت وثيقيةُّ،للدكتورُّرفعت ُّفوزىُّ،مكتبة ُّاخلاجنىُّبالقاهرةُّ،الطبعةُّاألوىلُّ8400هـ8110-مُّ .
األحاديث ُّاملت واترة ُّىفُّاألزهارُّاملتناثر ُّىفُّاألخبارُّاملت واترةُّ ،ألىبُّالفضلُّعبدُّالرمحنُّابنُّأىبُّبكرُّالسيوطىُّ ،حتقيقُّأمحدُّحسنُّرجبُّ ،هديةُّجملةُّاألزهر8401ُّ،هـُّ .
اختالفاتُّاحملدثنيُّ والفقهاءُّىفُّاحلكمُّعلىُّاحلديثُّ،للدكتورُّعبدُّاهللُّشعبانُّعلىُّ،طبعةُّدارُّاحلديث ُّبالقاهرةُّ،الطبعةُّاألوىل8482ُّ،هـ8112-مُّ .
األدبُّاملفردُّ،ألىبُّعبدُّاهللُّحممدُّبنُّإمساعيلُّالبخارىُّ،حتقيقُّفضلُّاهللُّاجليالىن ُّ،وحمبُّالدينُّاخلطيبُّ،املكتبة ُّالسلفيةُّبالقاهرةُّ،الطبعةُّالثالثة ُّ8402هـُّ .
األذكارُّاملنتخبة ُّمنُّكالمُّسيدُّاألبرار ُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّ،ألىبُّزكرياُّحيىيُّبنُّشرفُّالنووىُّ،دارُّالكتبُّالعلميةُّ،بريوتُّ،بدونُّتاريخُّ .
استدراكات ُّالبعثُّ والنشرُّ،ألىبُّبكرُّأمحدُّبنُّاحلسنيُّالبيهقىُّ،مجعُّع امرُّأمحدُّحيدرُّ،طبعةُّدارُّالفكرُّ،بريوت8484ُّ،هـ8113-مُّ .
اإلسراءُّ واملعراجُّ،للدكتورُّحممدُّأبوُّشهبةُّ،مكتبةُّالعلمُّبالقاهرة8488ُّ،هـُّ 8110-
أصولُّاحلديثُّ،للدكتورُّعبدُّاهلادىُّالفضلىُّ،دارُّاملؤرخُّالعرىبُّ،بريوتُّ،الطبعةُّاألوىلُّ8484هـ8113-مُّ .
أصولُّاحلديثُّ،علومهُّ،ومصطلحهُّ،للدكتورُّحممدُّعجاجُّاخلطيبُّ،دارُّالفكرُّ،بريوتُّ،الطبعةُّالرابعة8408ُّ،هـ8118-مُّ .
ُّ
أصولُّعلمُّاحلديث ُّبنيُّاملنهج ُّ واملصطلحُّ،للدكتورُّأبوُّلبابةُّحسنيُّ،دارُّالغربُّاإلسالمىُّ،بريوتُّ،الطبعةُّاألوىلُّ،بدونُّتاريخُّ .
أعالمُّاحملدثنيُّ،للدكتورُّحممدُّحممدُّأبوُّشهبةُّ،طبعةُّمركزُّكتبُّالشرقُّاألوسطُّ،بدونُّتاريخُّ .
اإلملاعُّإىلُّمعرفةُّأصولُّالرواية ُّ،وتقييدُّالسماعُّ،ألىبُّالفضلُّعياضُّبنُّموسىُّاليحصىبُّ،حتقيقُّالسيدُّأمحدُّصقرُّ،دارُّالتاثُّ،القاهرةُّ،الطبعةُّاألوىل8311هـ8110-مُّ .
الآللئ ُّاملصنوعةُّىفُّاألحاديثُّاملوضوعةُّ،ألىبُّالفضلُّعبدُّالرمحنُّبنُّأىبُّبكرُّالسيوطىُّ،حتقيقُّصالحُّحممد ُّع ويضةُّ،الطبعةُّاألوىلُّ8482هـ8114-مُّ .
األنسابُّاملتفقةُّىفُّاخلطُّاملتماثلةُّىفُّالنقطُّ والضبطُّ،حممدُّبنُّطاهرُّ،املعروفُّبابنُّالقيسراىنُّ،حتقيقُّكمالُّاحلوتُّ،دارُّالكتبُّالعلميةُّ ،بريوتُّ،الطبعةُّاألوىلُّ8118مُّ .
اهتمامُّاحملدثني ُّبنقدُّاحلديث ُّسنداُّومتناُّودحضُّمزاعمُّاملستشرقنيُّ وأتبا عهمُّ،للدكتورُّحممدُّلقمانُّالسلفىُّ،الرياضُّ،الطبعةُّاألوىلُّ8401هـ8112-مُّ .
الباعثُّاحلثيثُّ ،شرحُّاختصارُّعلومُّاحلديثُّ،ألىبُّالفداءُّإمساعيلُّبنُّكثريُّ،تأليفُّأمحدُّحممدُّشاكرُّ،دارُّالتاثُّبالقاهرةُّ،الطبعةُّالثالثة ُّ8311هـ8121-مُّ .
البخارى ُّأمريُّاملؤمننيُّىفُّاحلديثُّ،للدكتورُّيوسفُّالكتاىنُّ،هديةُّجملةُّاألزهرُّالشريفُّ،عددُّرجب ُّ8481هـُّ .
البعثُّ والنشورُّلإلمامُّأمحدُّبنُّاحلسنيُّالبيهقىُّ،حتقيقُّعامرُّأمحدُّحيدرُّ ،طبعةُّمركزُّاخلدماتُّ واألحباثُّالثقافيةُّ،الطبعةُّاألوىلُّ8404هـ8114-مُّ .
تأ ويلُّخمتلفُّاحلديثُّ ،لعبدُّاهللُّبنُّمسلمُّبنُّقتيبةُّ،حتقيقُّحممدُّعبدُّالرحيمُّ،دارُّالفكرُّ،بريوت8485ُّ،هـ8115-مُّ .
العماالتُّالشرعيةُّ،علىُّبنُّحممدُّاملعروف ُّباخلزاعىُّالتلمساىنُّ،
ُّ
ختريجُّالدالالتُّالسمعيةُّعلىُّماُّكانُّىفُّعهدُّرسولُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّمنُّاحلرفُّ والصنائعُّ و
حتقيقُّالشيخُّأمحدُّحممدُّأبوُّسالمةُّ،طبعةُّاجمللسُّاألعلىُّللشئونُّاإلسالميةُّ8485هـ8115-مُّ .
تدريب ُّالراوىُّشرحُّتقريب ُّالن واوىُّ،لعبدُّالرمحنُّبنُّأىبُّبكر ُّالسيوطىُّ،حتقيقُّالدكتورُّعبدُّالوهابُّعبدُّاللطيفُّ،دارُّالكتب ُّالعلميةُّ،بريوت ُّ ،الطبعةُّالثانيةُّ8121مُّ .
التصريح ُّمباُّت واترُّىفُّنزولُّاملسيحُّ ،حملمدُّأنورُّشاهُّالكشمريىُّ،حتقيقُّعبدُّالفتاحُّأبوُّغدةُّ،مكتبُّاملطبوعاتُّاإلسالميةُّ،حلب8315ُّ،هـُّ .
التعليقُّاملغىنُّعلىُّالدارقطىنُّ،ألىبُّالطيبُّحممدُّمشسُّاحلقُّالعظيمُّآبادىُّ،حتقيقُّالسيدُّعبدُّاهللُّهاشمُّمياىنُّاملدىنُّ،دارُّاحملاسنُّللطباعةُّبالقاهرة8314ُّ،هـُّ .
تقييد ُّالعلمُّ،ألىبُّبكر ُّأمحدُّبنُّعلىُّ،الشهريُّباخلطيب ُّالبغدادىُّ،حتقيقُّيوسفُّالعشُّ،دارُّإحياءُّالسن ةُّالنب ويةُّ،دمشقُّ،الطبعةُّالثانية8124ُّ،مُّ .
تنزيهُّالشريعةُّاملرفوعةُّعنُّاألخبارُّالشنيعةُّاملوضوعةُّ،ابنُّعراقُّ،حتقيقُّعبدُّالوهابُّعبدُّاللطيفُّ،وعبدُّاهللُّالغمارىُّ،دارُّالكتبُّالعلمية ُّ،بريوتُّ،الطبعةُّ8118ُّ،2مُّ .
تن وير ُّاحل والكُّشرحُّموطأُّمالكُّ،جلاللُّالدينُّعبدُّالرمحنُّالسيوطىُّ،دارُّالفكرُّ،بريوت8484ُّ،هـ8114-مُّ .
توضيحُّاألفكارُّملعاىنُّتنقيح ُّاألنظارُّ،حملمدُّبنُّإمساعيلُّاألمريُّالصنعاىنُّ،حتقيقُّحممدُّحمىيُّالدينُّعبدُّاحلميدُّ،مكتبةُّاخلاجنىُّ،الطبعةُّاألوىلُّ8344هـُّ .
توجيه ُّالنظرُّإىلُّأصولُّاألثرُّ،لطاهرُّبنُّصاحلُّاجلزائرىُّ ،دارُّاملعرفةُّ،بريوتُّ،بدونُّتاريخُّ .
ت يسريُّاللطيفُّاخلبريُّىفُّعلومُّحديث ُّالبشريُّالنذيرُّ،للدكتورُّمروانُّحممدُّشاهنيُّ،مكتب ُّفوزىُّالشيمىُّللطباعىُّ،بطنطاُّ،بدونُّتاريخُّ .
جامعُّبيانُّالعلمُّوفضلهُّ،البنُّعمرُّيوسفُّبنُّعبدُّاهللُّبنُّعبدُّالربُّ،الطبعةُّاملنرييةُّ8121مُّ .
جامعُّالعلومُّ واحلكمُّ،البنُّرجبُّ،حتقيقُّشعيبُّاألرناؤوطُّ،م ؤسسةُّالرسالةُّ،الطبعةُّالسادسة8485ُّ،هـ8115-مُّ .
اجلامعُّألخالقُّالراوىُّوآدابُّالسامعُّ،ألمحدُّبنُّعلىُّبنُّثابتُّ،املشهورُّباخلطيب ُّالبغدادىُّ ،حتقيقُّحممدُّرأفت ُّسعيدُّ،طبعةُّالفالحُّ،بدونُّتاُّريخُّ .
احلديث ُّالنبوىُّ،مصطلحهُّ،بالغتهُّ،كتبهُّ،للدكتورُّحممدُّالصباغُّ،املكتب ُّاإلسالمىُّ،الطبعةُّالرابعة ُّ8402هـ8112-مُّ .
حليةُّاأل ولياءُّوطبقاتُّاألصفياءُّ،ألىبُّنعيمُّأمحدُّبنُّعبدُّاهللُّاألصفهاىنُّ،مطبعةُّالسعادةُّ،الطبعةُّاألوىلُّ8352هـ 8131-مُّ،نشرُّ وتص ويرُّدارُّالكتبُّالعلميةُّ،بريوتُّ .
خربُّال واحدُّىفُّالسنةُّ وأثرهُّىفُّالفقهُّاإلسالمىُّ،للدكتورة ُّسهريُّرشادُّمهناُّ،دارُّالشروقُّبالق اهرةُّ،الطبعةُّاألوىلُّ،بدونُّتاريخُّ .
دالئلُّالنبوةُّومعرفةُّأح والُّصاحبُّالشريعةُّ،البيهقىُّ،حتقيقُّالدكتورُّعبدُّاملعطىُّقلعجىُّ،دارُّالكتب ُّالعلميةُّ،بريوتُّ،الطبعةُّاألوىلُّ8401هـ8111-مُّ .
الرسالةُّاملستطرفةُّلبيانُّمشهورُّكتبُّالسنةُّاملشرفةُّ،للسيدُّحممدُّبنُّجعفرُّالكتاىنُّ،حتقيقُّحممدُّاملنتصرُّبنُّجعفرُّالكتاىنُّ،دارُّالبشائرُّاإلسالمي ةُّ،بريوتُّ،الطبعةُّالرابعةُّ .
زادُّاملعادُّىفُّهدىُّخريُّالعبادُّ،ابنُّقيمُّاجلوزيةُّ،حتقيقُّشعيبُّاألرنؤوطُّ،وعبدُّالقادرُّاألرنؤوطُّ،مؤسسةُّالرسالةُّ،بريوتُّ،الطبعةُّالرابع ةُّ8402هـ8114-مُّ .
زادُّاملسلمُّفيماُّاتفقُّعليهُّالبخارى ُّومسلمُّ،حملمدُّحبيب ُّاهللُّالشنقيطىُّ،مطبعةُّمصر8154ُّ،مُّ .
سلسلةُّاألحاديثُّالصحيحةُّوشئُّمنُّفقههاُّوف وائدهاُّ،حملمدُّناصرُّالدينُّاأللباىنُّ،املكتب ُّاإلسالمىُّ،بريوتُّ،الطبعةُّالثانية8311ُّ،هـ8121-مُّ .
سننُّابنُّماجةُّألىبُّعبدُّاهللُّبنُّحممدُّبنُّيزيد ُّالقزويىنُّ،حتقيقُّحممدُّف ؤادُّعبدُّالباقىُّ،مطبعةُّعيسىُّالباىبُّاحللىبُّبالقاهرةُّ،الطبعةُّاألوىل8324ُّ،هـ8154-مُّ .

.24
.22
.21
.21
.30
.38
.32
.33
.34
.35
.34
.32
.31
.31
.40
.48
.42
.43
.44
.45
.44

ثانياّ:الحديثّالنبوىّوعلومهّ :

445

السنّـ ـ ـةّالنبـ ـ ـويةّوحيّرب ـ ـ ـانيّ،منـ ـ ـاقشةّلدعاوىّأع ـ ـ ـداءّالس ـ ـ ـنـةّال ـ ـنـ ـبـويـةّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّإعدادّ:محـ ـ ـ ـ ـ ــمدّأحم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدّص ـ ـ ـ ــبرة
.42
.41
.41
.50
.58
.52
.53
.54
.55
.54
.52
.51
.51
.40
.48
.42
.43
.44
.45
.44
.42
.41
.41
.20
.28
.22
.23
.24
.25
.24
.22
.21
.21
.10
.18
.12
.13
.14
.15
.14
.12
.11
.11
.10
.18
.12
.13
.14
.15
.14
.12
.11
.11

سننُّأىبُّداودُّ،ألىبُّداودُّسليمانُّبنُّاألشعثُّالسجستاىنُّ،حتقيقُّحممدُّحمىيُّالدينُّعبدُّاحلميدُّ،نشرُّ وتص ويرُّدارُّالكتبُّالعلميةُّ،بريوتُّ،بد ُّونُّتاريخُّ .
سننُّالتمذىُّ،ألىبُّعيسىُّحممدُّبنُّعيسىُّبنُّسورةُّ،حتقيقُّأمحدُّحممدُّشاكرُّ،وحممدُّف ؤادُّعبدُّالباقى ُّ،وإبراهيمُّعطوةُّعوضُّ،طبعةُّمصطفىُّاحل لىبُّبالقاهرة8315ُّ،ه ُّ .
سننُّالدارقطىنُّ،لعلىُّبنُّعمرُّالدارقطىنُّ،حتقيقُّالسيدُّعبدُّاهللُّهاشمُّمياىنُّاملدىنُّ،دارُّاحملاسنُّللطباعةُّبالقاهرةُّ،الطبعةُّاألوىلُّ8314هـ8144-مُّ .
سننُّالدارمىُّ،ألىبُّحممدُّعبدُّاهللُّبنُّعبدُّا لرمحنُّالدارمىُّ،حتقيقُّف وازُّأمحدُّزمرىلُّ،وخالدُّالسبعُّالعلمىُّ،دارُّالريانُّبالقاهرةُّ،الطبعةُّاألوىل8402،هـُّ 0ُّ 8112-
سننُّسعيدُّبنُّمنصورُّ،حققُّمنهُّجملدةُّالشيخُّحبيبُّاألعظمىُّ،طبعةُّالدارُّالسلفيةُّ،باهلند8403ُّ،هـ 8112-مُّ،وحققُّجملدةُّأخرىُّمنُّالسننُّالدكتورُّسعدُّبنُّعبدُّ
اهللُّابنُّعبدُّالعزيزُّآلُّمحيدُّ،طبعةُّدارُّاألصميعىُّبالرياضُّ،الطبعةُّاألوىلُّ8484هـ8113-مُّ .
السننُّالكربىُّ،ألىبُّبكر ُّأمحدُّبنُّاحلسنيُّبنُّعلىُّالبيهقىُّ،حيدر ُّآبادُّالدكنُّ،اهلندُّ،الطبعةُّاألوىلُّ8344هـ 8125-مُّ،نشرُّ وتص ويرُّدارُّاملعرفةُّ،بريوتُّ .
السننُّالكربىُّللنسائى ُّحتقيقُّالدكتورُّعبدُّالغفارُّسليمانُّالبندارىُّ ،وسيدُّكسورىُّ،دارُّالكتب ُّالعلميةُّ،بريوتُّ،الطبعةُّاألوىلُّ8488هـ8118-مُّ .
سننُّالنسائىُّ(املسمىُّاجملتىب) ُّ ،النسائىُّ،حتقيقُّاألستاذُّعبدُّالفتاحُّأبوُّغدةُّ،دارُّالبشائر ُّاإلسالميةُّ،بريوتُّ،الطبعةُّالثانية8404ُّ،هـ8114-مُّ .
السنةُّ،ألىبُّبكرُّعمروُّبنُّأىبُّعاصمُّالشيبا ىنُّ،حتقيقُّناصرُّالدينُّاأللباىنُّ،املكتب ُّاإلسالمىُّ،بريوتُّ،الطبعةُّالثالثة8483ُّ،هـ8113-مُّ .
السنةُّ والتشريعُّ،للدكتورُّعبدُّاملنعم ُّالنمرُّ،دارُّالكتاب ُّاملصرىُّ،الطبعةُّالثانية ُّ8484هـ8114-مُّ .
السريةُّالنب ويةُّ،ألىبُّحممدُّبنُّامللكُّبنُّهشامُّاملعافرىُّ،حتقيقُّمصطفىُّالسقا ُّ،وإبراهيمُّاإلبيارىُّ،وعبدُّاحلفيظُّشلىبُّ،القاهرةُّ 8155مُّ،نشرُّ وتص ويرُّدارُّإحياءُّالتاثُّ .
شذرات ُّمنُّعلومُّالسنةُّ،للدكتورُّحممدُّاألمحدىُّأبوُّالنورُّ،اجمللسُّاألعلىُّللشئونُّاإلسالميةُّ8404هـ8114-مُّ .
شرحُّألفيةُّالعراقىُّاملسماةُّبالتبصرة ُّ والتذكرةُّ،ألىبُّالفضلُّعبدُّالرحيم ُّبنُّاحلسنيُّالعراقىُّ،دارُّالكتبُّالعلميةُّ،بريوتُّ،بدونُّتاريخُّ .
شرحُّالزرقاىنُّعلىُّامل واهبُّاللدنيةُّ،للقسطالىنُّ،دارُّاملعرفةُّ،بريوتُّ،الطبعةُّالثانية8313ُّ،هـُّ .
شرعُّالزرقاىن ُّعلىُّاملوطأُّ،حملمدُّبنُّعبدُّالباقىُّالزرقاىنُّ،دارُّالفكرُّ،بريوتُّ،الطبعةُّاألوىلُّ8484هـ8114-مُّ .
شرحُّالسنةُّ،ألىبُّحممدُّاحلسنيُّبنُّحممدُّالبغوىُّ،حتقيقُّزهريُّالشا ويشُّ،وشعيبُّاألرنؤوطُّ،املكتب ُّاإلسالمىُّ،بريوتُّ،الطبعةُّالثانيةُّ8403هـ8113-مُّ .
شرفُّأصحابُّاحلديث ُّ ،ونصيحةُّأهلُّاحلديثُّ،اخلطيب ُّالبغدادىُّ،حتقيقُّعمروُّعبدُّاملنعمُّسليمُّ،مكتبةُّابنُّتيميةُّبالقاهرةُّ،الطبعةُّاألوىلُّ8482هـ8114-مُّ .
شروطُّاألئمةُّاخل مسةُّ،ألىبُّبكر ُّحممدُّبنُّموسىُّاحلازمىُّ،دارُّزاهدُّالقدسىُّ،بدونُّتاريخُّ .
الشريعةُّ،ألىبُّبكر ُّحممدُّبنُّاحلسيىنُّاآلجرىُّ ،حتقيقُّحممدُّحامدُّالفقىُّ،دارُّالكتبُّالعلميةُّ،بريوتُّ،الطبعةُّاألوىلُّ8403هـ8113-مُّ .
الشفاُّبتعريف ُّحقوقُّاملصطفىُّ،ألىبُّالفضلُّعياضُّاليحصىبُّ،دارُّالكتب ُّالعلميةُّ،بريوتُّ،بدونُّتاريخُّ .
صحيحُّابنُّحبانُّ،بتتيب ُّاألمريُّعالءُّالدينُّعلىُّبنُّبلبانُّالفارسىُّ ،حتقيقُّشعيب ُّاألرنؤوطُّ،مؤسسةُّالرسالةُّ،بريوتُّ،الطبعةُّالثانية ُّ8484هـ8113-م ُّ
صحيحُّابنُّخزميةُّ،ألىبُّبكرُّحممدُّبنُّإسحاقُّبنُّخزميةُّ،حتقيقُّحممدُّمصطفىُّاألعظمىُّ،املكتب ُّاإلسالمىُّ،بريوتُّ،الطبعة ُّالثانيةُّ8482هـ8112-مُّ .
صحيحُّالبخارىُّ،معُّفتحُّالبارىُّ،حتقيقُّحمبُّالدينُّاخلطيبُّ،وحممدُّف ؤادُّعبدُّالباقىُّ،وقصىُّحمبُّالدينُّاخلطيبُّ،دارُّالريانُّللتاثُّبالقاهرة ُّ ،الطبعةُّاألوىل8114،مُّ .
صحيحُّمسلمُّ،معُّاملنهاجُّشرحُّمسلمُّللنووىُّ،حتقيقُّحممدُّف ؤادُّعبدُّالباقىُّ،وعصامُّالصبابطىُّ،وآخرونُّ،دارُّاحلديثُّبالقاهرةُّ،الطبعةُّاألوىلُّ8485هـ8114-مُّ .
طرحُّالتثريب ُّىفُّشرحُّالتقريبُّ ،لعبدُّالرحيم ُّبنُّاحلسنيُّالعراقىُّ،وولدهُّأىبُّزرعةُّ،دارُّإحياءُّالتاثُّالعرىبُّ،بريوتُّ،بدونُّتاريخُّ .
طرقُّختريج ُّحديثُّرسول ُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّ،للدكتورُّعبدُّاملهدىُّعبدُّالقادرُّ،دارُّاال عتصامُّبالقاهرةُّ،بدونُّتاريخُّ .
عقدُّالدرر ُّىفُّأخبار ُّاملنتظرُّ،ليوسفُّبنُّحيىيُّاملقدسىُّ ،حتقيقُّالدكتورُّعبدُّالفتاحُّحممدُّاحللوُّ،مكتبةُّعاملُّالفكرُّ،الطبعةُّاألوىلُّ8211هـ8121-مُّ .
عللُّاحلديثُّ،البنُّأىبُّحامتُّالرازى ُّحتقيقُّحمبُّالدينُّاخلطيبُّ،دارُّاملعرفةُّ،بريوت8405ُّ،هـ8115-مُّ .
عل مُّاحلديثُّ،ألمحدُّبنُّعبدُّاحلليمُّبنُّتيميةُّ،حتقيقُّمسلمُّحممدُّعلىُّ،دارُّالكتب ُّاإلسالميةُّبالقاهرةُّ،الطبعةُّاألوىل8404ُّ،هـ8114-مُّ .
علومُّاحلديثُّومصطلحهُّ،للدكتورُّصبحىُّالصاحلُّ،دارُّالعلمُّ،بريوتُّ،الطبعةُّاحلاديةُّ والعشرون8122ُّ،مُّ .
علومُّاحلديثُّ،البنُّعمروُّعثمانُّبنُّعبدُّالرمحنُّا لشهرزورىُّاملعروفُّبابنُّالصالحُّ،حتقيقُّصالحُّع ويضةُّ،دارُّالكتب ُّالعلميةُّ،الطبعةُّاألوىل8484ُّ،هـ8115-مُّ .
عمدةُّالقارىُّ،شرحُّصحيحُّالبخارىُّ ،ألىبُّحممدُّحممودُّبنُّأمحدُّالعيىنُّ،مطبعةُّمصطفىُّاحللىبُّ،القاهرةُّ،الطبعةُّاألوىلُّ8312هـُّ .
عونُّاملعبودُّشرحُّسننُّأىبُّداودُّ،ألىبُّالطيبُّحممدُّ مشسُّاحلقُّالعظيمُّآبادىُّ،حتقيقُّعبدُّالرمحنُّحممدُّعثمانُّ،املكتبةُّالسلفيةُّباملدينةُّاملنورةُّ،الطبعةُّالثانية8311ُّ،هـُّ .
فتحُّاملغيث ُّبشرحُّألفيةُّاحلديثُّ،ألىبُّالفضلُّعبدُّالرحيم ُّبنُّاحلسنيُّالعراقىُّ،حتقيقُّأمحدُّحممدُّشاكرُّ،وحممودُّربيعُّ ،مكتبةُّالسنةُّ،بالقاهُّرةُّ،الطبعةُّالثانيةُّ8111مُّ .
فتحُّاملغيث ُّشرحُّألفيةُّاحلديثُّ،ألىبُّعبدُّاهللُّحممدُّبنُّعبدُّالرمحنُّالسخاوىُّحتقيقُّصالحُّحممدُّع ويضةُّ،دارُّالكتب ُّالعلميةُّ،الطبعةُّاألوىل 8484ُّ،هـ8113-مُّ .
فتحُّاملنعم ُّشرحُّصحيحُّمسلمُّ،للدكتورُّموسىُّشاهنيُّالشنيُّ،مطبعةُّالفجرُّاجلديدُّ ،بدونُّتاريخُّ .
الفكرُّاملنهجىُّعندُّاحملدثني ُّ،للدكتورُّمهامُّعبدُّالرحيم ُّسعيدُّ،كتابُّاألمةُّ،الطبعةُّاألوىلُّ8401هـُّ .
الف وائدُّاجملموعةُّىفُّاألحاديث ُّاملوضوعةُّ،حملمدُّبنُّعلىُّالشوكاىنُّ،حتقيقُّعبدُّالرمحنُّاملعلمىُّاليماىنُّ،وعبدُّالوهابُّعبدُّاللطيفُّ،مطبعة ُّالسنةُّاحملمديةُّ8140ُّ،مُّ .
ىفُّرحاب ُّالسنةُّ،الكتب ُّالصحاحُّالستةُّ،للدكت ورُّحممدُّحممدُّأبوُّشهبةُّ،طبعةُّجممعُّالبحوثُّاإلسالمية8311ُّ،هـ8141-مُّ .
فيضُّالقديرُّشرحُّاجلامعُّالصغريُّ،لعبدُّالرؤوفُّاملناوىُّ،دارُّاملعرفةُّ،بريوتُّ،الطبعةُّالثانية8318ُّ،هـ8122-مُّ .
قاعدةُّىفُّاجلرحُّ والتعديلُّ،وقاعدةُّىفُّاملؤرخنيُّ،ألىبُّنصرُّعبدُّالوهابُّبنُّعلىُّالسبكىُّ،حتقيقُّعبدُّ الفتاحُّأبوُّغدةُّ،دارُّالوعىُّ،حلبُّ،الطبعةُّالثانية8121ُّ،مُّ .
ق واعدُّالتحديث ُّمنُّفنونُّمصطلحُّاحلديثُّ ،حملمدُّمجالُّالدينُّالقامسىُّ،حتقيقُّحممدُّهبجةُّالبيطارُّ،عيسىُّالباىبُّاحللىبُّ،الطبعةُّاألوىل8311ُّ،هـ8121-مُّ .
القولُّاملسددُّىفُّالذبُّعنُّاملسندُّ،البنُّحجرُّالعسقالىنُّ،حتقيقُّعبدُّاهللُّحممدُّالدرويشُّ،اليمامةُّ،بريوتُّ،الطبعةُّاألوىل8405ُّ،هـ8115-مُّ .
كشفُّاخلفاءُّومزيلُّاأللباس ُّعماُّاشتهرُّمنُّاألحاديث ُّعلىُّألسنةُّالناسُّ،العجلوىنُّ،حتقيقُّحممدُّعبدُّالعزيزُّاخلالدىُّ،دارُّالكتب ُّالعلميةُّ،بريوت ُّ،الطبعةُّ8112مُّ .
كشفُّاللثامُّعنُّأسرارُّختريج ُّأحاديثُّسيد ُّاألنامُّصلىُّاهلل ُّعليهُّوسلمُّ،للدكتورُّعبدُّاملوجود ُّعبدُّاللطيفُّ،الناشرُّمكتبةُّاألزهرُّ،بالقاهرةُّ،الطبعةُّاألوىلُّ8114مُّ .
كنزُّالعمالُّىفُّسننُّاألق والُّ واألفعالُّ،للعالمةُّاهلندىُّ،حتقيقُّالشيخُّبكرى ُّحياتى ُّ ،والشيخُّصفوةُّالسقاُّ،طبعةُّمؤسسةُّالرسالةُّ،سنةُّ8483هـ8113-مُّ .
الكفايةُّىفُّعلمُّالروايةُّ،ا خلطيبُّالبغدادىُّ ،حتقيقُّحممدُّاحلافظُّالتيجاىنُّ،وعبدُّاحلليمُّحممدُّ،وعبدُّالرمحنُّحسنُّ،دارُّابنُّتيميةُّ،بالقاهرة8480ُّ،هـ8110-مُّ .
جممعُّالزوائدُّومنبعُّالف وائدُّ،للحافظُّلعلىُّبنُّأىبُّبكرُّاهليثمىُّ،دارُّالكتابُّالعرىبُّ،بريوتُّ،الطبعةُّالثالثة8402ُّ،هـ8112-مُّ .
جمموعةُّاحلديث ُّالصديقية ُّ،آللُّالصديقُّالغمارىُّ،مكتبةُّالقاهرةُّ،مصرُّ،بدونُّتاريخُّ .
خمتلفُّاحلديث ُّبنيُّالفقهاءُّ واحملدثنيُّ،للدكتورُّنافذُّحسنيُّمحادُّ،دارُّالوفاءُّ،باملنصورةُّ،الطبعةُّاألوىلُّ8484هـ8113-مُّ .
املراسيلُّ ،ألىبُّداودُّسليمانُّبنُّأشعثُّالسجستاىنُّ،حتقيقُّكمالُّيوسفُّاحلوتُّ،دارُّاجلنانُّ،بريوتُّ،الطبعةُّاألوىلُّ8401هـ8111-مُّ .
املستدرك ُّعلىُّالصحيحنيُّ،ألىبُّعبدُّاهللُّاحلاكمُّ،حتقيقُّمصطفىُّعبدُّالقاهرُّعطاُّ،دارُّالكتبُّالعلميةُّ،الطبعةُّاألوىلُّ8488هـ8110-مُّ .
مسندُّأىبُّداودُّالطيالسىُّ،للحافظُّأىبُّداودُّالطيالسىُّ،مطبعةُّحيدر ُّآبادُّالدكنُّ،اهلندُّ،الطبعةُّاألوىل8328ُّ،هـ8103-مُّ،تص ويرُّدارُّاملعرفةُّ،بريوتُّ .
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 .800مسندُّاإلمامُّأمحدُّبنُّحنبلُّ،املطبعةُّامليمنية ُّبالقاهرةُّ،الطبعةُّاألوىلُّ8383هـ 8115-مُّ،تص ويرُّاملكتب ُّاإلسالمىُّ،بريوتُّ،الطبعةُّالرابعةُّ8403هـ8113-مُّ .
 .808مسندُّاإلمامُّالشافعىُّ،ألىبُّعبدُّاهللُّحممدُّبنُّإدريس ُّالشافعىُّ،حتقيقُّسعيدُّحممدُّاللحامُّ،وحياة ُّشيحا ُّ،دارُّالفكرُّ،بريوتُّ،الطبعةُّاألوىل8482ُّ،هـ8114-مُّ .
 .802مسندُّاإلمامُّعبدُّاهللُّبنُّاملباركُّ،حتقيقُّصحىبُّالبدرى ُّالسامرائىُّ،مكتبةُّاملعارفُّبالرياضُّ،الطبعةُّاألوىلُّ8402هـ8112-مُّ .
 .803مشكلُّاآلثارُّ،ألىبُّجعفرُّالطحاوىُّ،الناشرُّدارُّصادرُّ،بريوتُّ،مطبعةُّحيدر ُّآبادُّالدكنُّ،باهلندُّ،الطبعةُّاألوىلُّ8333هـُّ .
 .804مصباحُّالزجاجة ُّىفُّزوائدُّابنُّماجةُّ،ألمحدُّبنُّأىبُّبكرُّالبوصريىُّ،حتقيقُّموسىُّحممدُّعلىُّ،ودكتورُّعزتُّعلىُّعطيةُّ،دارُّالكتبُّاحلديثة ُّبالقاهرةُّ،بدونُّتاريخُّ .
 .805معاملُّالسننُّ،ألىبُّسليمانُّأمحدُّبنُّحممدُّاخلطاىبُّ،املكتبة ُّالعلميةُّ،الطبعةُّاألوىل8358ُّ،هـ8118-مُّ .
 .804معرفةُّ علومُّاحلديثُّ،ألىبُّعبدُّاهللُّاحلاكمُّ،حتقيقُّالدكتورُّالسيدُّمعظمُّحسنيُّ،حيدر ُّآبادُّالدكنُّ،باهلندُّ،نشرُّمكتبةُّاملتنىب ُّبالقاهرةُّ،الطبعةُّالثانية ُّ8312هـُّ .
 .802املعنيُّالرائقُّىفُّسريةُّسيد ُّاخلالئقُّ،للدكتورُّسعيد ُّحممدُّص واىب ُّ،والدكتورُّتوفيقُّساملان ُّ،والدكتورُّإمساعيلُّخملوف8480ُّ،هـ8110-مُّ .
 .801املعجمُّاألوسطُّ،الطرباىنُّ،حتقيقُّالدكتورُّحممودُّالطحانُّ،صدرُّمنهُّ3أجزاءُّ،مكتبة ُّاملعارفُّ،بالرياضُّ،الطبعةُّاألوىلُّ8404هـ8114-مُّ .
 .801املعجمُّالصغريُّ،للطرباىنُّ،حتقيقُّحممدُّسليمُّمسارةُّ،دارُّإحياء ُّالتاثُّالعرىبُّ،الطبعةُّاألوىلُّ8112مُّ .
 .880املعجمُّالكبريُّ،للطرباىنُّ،صدرُّمنهُُّّ25جزء ُّ ،وناقصُّأجزاء ُُّّ، 28ُّ،84ُّ، 85حتقيقُّمحدىُّعبدُّاجمليدُّالسلفىُّ،الدارُّالعربية ُّللطباعةُّ،الطبعةُّاألوىلُّ8311هـُّ .
 .888مفتاحُّالسنةُّأوُّتاريخ ُّفنونُّاحلديثُّ،لألستاذُّحممدُّعبدُّالعزيزُّاخلوىلُّ،دارُّالكتب ُّالعلميةُّ،بريوتُّ،بدونُّتاريخُّ .
 .882مفتاحُّكنوزُّالسنةُّ،للدكتورُّأُّ.ىُّ.فنسنكُّ،إدارة ُّترمجانُّالسنةُّ،باكستانُّ8312هـ8122-مُّ .
 .883مقاصدُّاحلديثُّىفُّالقدميُّ واحلديثُّ،للدكتورُّمصطفىُّأمنيُّإبراهيم ُّالتازىُّ ،مطبعةُّدارُّالتأليفُّبالقاهرةُّ،الطبعةُّالثالثة8128ُّ،مُّ .
 .884املقاصدُّاحلسنةُّىفُّبيانُّكثريُّمنُّاألحاديثُّاملشتهرةُّعلىُّاأللسنةُّ،ألىبُّاخلريُّحممدُّبنُّعبدُّالرمحنُّالسخاوىُّ،حتقيقُّعبدُّاهللُّحممدُّالصديقُّ،وعبدُّالوهابُّعبدُّاللطيفُّ،
مكتبةُّاخلاجنىُّبالقاهرةُّ،الطبعةُّالثانية8482ُّ،هـ8118-مُّ .
 .885مكارمُّاألخالقُّ،ألىبُّبكر ُّعبدُّاهللُّبنُّحممدُّبنُّأىبُّالدنياُّ،حتقيقُّاألستاذُّحممدُّعبدُّالقادرُّعطاُّ،دارُّالكتب ُّالعلميةُّ،بريوتُّ،الطبعةُّاألوىل8401ُّ،هـ8111-مُّ .
 .884املكان ةُّالعلميةُّلعبدُّالرازقُّبنُّمهامُّالصنعاىنُّىفُّاحلديثُّالنبوىُّ،الدكتورُّإمساعيلُّعبدُّاخلالقُّالدفتارُّ،خمطوطُّبكليةُّأصولُّالدينُّ،بالقاهرةُّ،رقمُُّّ، 2332لسنةُّ8124مُّ .
 .882املنارُّاملنيف ُّىفُّالصحيح ُّ والضعيفُّ،ابنُّقيمُّاجلوزيةُّ،حتقيقُّاألستاذُّعبدُّالفتاحُّأبوُّغدةُّمكتبُّاملطبوعاتُّاإلسالمية ُّ،بريوتُّ،الطبعةُّالثانيةُّ8403هـ8113-مُّ .
 .881منتخبُّكنزُّالعمالُّىفُّسننُّاألق والُّ واألفعالُّ،للمتقىُّاهلندىُّ،مطبعةُّامليمنيةُّ،بالقاهرةُّ،تص ويرُّاملكتبُّاإلسالمىُّ،بريوتُّ،الطبعةُّالرابعةُّ8113مُّ،هبامشُّمسندُّأمحدُّ .
 .881املنتقى ُّمنُّالسننُّاملسندةُّعنُّرسول ُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّ،ألىبُّحمم دُّعبدُّاهللُّبنُّاجلارودُّ،فهرسةُّعبدُّاهللُّالبارودىُّ،دارُّاجلنانُّ،بريوتُّ،الطبعةُّاألوىلُّ8111مُّ .
 .820املنهاجُّشرحُّمسلمُّ،ألىبُّزكرياُّحيىيُّبنُّشرفُّالنووىُّ،حتقيقُّحممدُّف ؤادُّعبدُّالباقىُّ،وعصامُّالصبابطىُّوآخرونُّ،دارُّاحلديثُّبالقاهرةُّ،الطبع ةُّاألوىلُّ8485هـ8114-مُّ .
 .828املنهجُّاإلسالمىُّىفُّ اجلرحُّ والتعديلُّ،للدكتورُّفاروقُّمحادةُّ،مكتبةُّاملعارفُّ،املغربُّ،الطبعةُّاألوىلُّ8402هـ8112-مُّ .
 .822منهجُّنقدُّاملنتُّعندُّعلماءُّاحلديث ُّالنبوىُّ،للدكتورُّصالحُّالدينُّاألدلىبُّ،دارُّاآلفاقُّاجلديدةُّ ،بريوتُّ،الطبعةُّاألوىلُّ8403هـ8113-مُّ .
 .823منهجُّالنقدُّىفُّعلومُّاحلديثُّ،للدكتورُّنورُّالدينُّ عتُّ،دارُّالفكرُّ،بريوتُّ،الطبعةُّالثالثةُّ8482هـ8112-مُّ .
 .824املوضوعاتُّ،ألىبُّالفرجُّعبدُّالرمحنُّبنُّاجلوزىُّ،حتقيقُّعبدُّالرمحنُّحممدُّعثمانُّ،دارُّالفكرُّ،بريوتُّ،الطبعةُّالثانيةُّ8403هـ8113-مُّ .
 .825موطأُّاإلمامُّمالكُّبروايةُّحيىيُّالليثىُّ،حتقيقُّحممدُّف ؤادُّعبدُّالباقىُّ،دارُّاحلديث ُّبالقاهرة  ُّ،وبروايةُّحممدُّالشيباىنُّ،حتقيقُّالدكتورُّعبدُّالوهابُّ عبدُّاللطيفُّ،دارُّالقلمُّ ُّ،
ُّالعلميةُّ،بريوتُّ،بدونُّتاريخ ُّ .
ُّ
 .824نزولُّعيسىُّبنُّمرميُّ،آخرُّالزمانُّ،لإلمامُّجاللُّالدينُّعبدُّالرمحنُّالسيوطىُّ،حتقيقُّحممدُّعبدُّالقادرُّعطاُّ،دارُّالكتب
 .822نزهةُّالنظرُّشرعُّخنبةُّالفكرُّىفُّمصطلحُّأهلُّاألثرُّ،البنُّحجرُّالعسقالىنُّ،حتقيقُّإسحاقُّعزوزُّ،مكتبةُّمنارة ُّالعلماءُّ،اإلمساعيليةُّ،القاهرة8401ُّ،هـ8111-مُّ .
 .821نظمُّاملتناثر ُّمنُّاحلديث ُّاملت واترُّ،للسيدُّحممدُّبنُّجعفرُّالكتاىنُّ،دارُّالكتب ُّالسلفيةُّ،القاهرةُّ،الطبعةُّالثانيةُّ،بدونُّتاريخُّ .
 .821النكت ُّالبديعاتُّعلىُّاملوضوعاتُّ،ألىبُّالفضلُّجاللُّ الدينُّعبدُّالرمحنُّالسيوطىُّ،حتقيقُّعامرُّأمحدُّحيدرُّ،دارُّاجلنانُّ،الطبعةُّاألوىلُّ8488هـ8118-مُّ .
 .830ن وادرُّاألصولُّىفُّمعرفةُّأحاديث ُّالرسولُّ،ألىبُّعبدُّاهللُّحممدُّاحلكيم ُّالتمذىُّ،حتقيقُّالدكتورُّأمحدُّالسايح ُّ،والدكتورُّاجلميلىُّ،دارُّالري انُّبالق اهرةُّ،الطبعةُّ8111مُّ .
 .838النهايةُّىفُّغريب ُّ احلديثُّ واألثرُّ،ألىبُّالسعاداتُّ،املبارك ُّبنُّاألثريُّ،حتقيقُّحممودُّحممدُّالطناحىُّ ،وطاهرُّأمحدُّالزاوىُّ،مطبعةُّعيسىُّالباىبُّاحللىب8315هـ8145-م ُّ
 .832هذاُّعهدُّنبينا ُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّإليناُّخربُّاآلحادُّ،ملصطفىُّحممدُّسالمةُّ،مكتبةُّابنُّحجرُّمبكةُّاملكرمةُّ،بدونُّتاريخُّ .
 .833الوضعُّىفُّاحلديث ُّ ،للدكتورُّعمرُّبنُّحسنُّعثمانُّفالتهُّ،خمطوطُّبكليةُّأصولُّالدينُّبالقاهرةُّ،رقمُُّّ 108لسنةُّ8312هـ8122-مُّ .
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ثالثاّ:الفقهّوأصولهّ :

اإلهباجُّىفُّشرحُّاملنهاجُّعلىُّمنهاجُّالوصولُّإىلُّعلمُّاألصول(ُّ،للقاضىُّالبيضاوى)ُُّّ،لعلىُّ السبكىُّ،وولدهُّعبدُّالوهابُّالسبكىُّ،حققهُّمجاعةُّمنُّالعلماءُّ،دارُّالكتبُّ
العلميةُّ،بريوتُّ،الطبعةُّاألوىلُّ8404هـ8114-مُّ .
اإلحكامُّىفُّأصولُّاألحكامُّ،ألىبُّحممدُّعلىُّبنُّأمحدُّ،الشهريُّبابنُّحزمُّ،حتقيقُّأمحدُّحممدُّشاكرُّ،دارُّالكتب ُّالعلميةُّ،بريوتُّ،الطبعةُّاألوىل8405ُّ،هـ8115-مُّ .
اإلحكامُّىفُّأصولُّاألحكامُّ،ألىبُّاحلسنُّعلىُّبنُّحممدُّاآلمدىُّ،مطبعةُّاحل لىبُّبالقاهرة8312ُّ،هـ8142-مُّ .
سلمُّ،بدونُّتاريخُّ .
ُّ
األدلةُّاملختلفُّفيهاُّ وأثرهاُّىفُّالفقهُّاإلسالمىُّ،للدكتورُّعبدُّاحلميدُّأبوُّاملكارم ُّإمساعيلُّ،مطبعةُّدارُّماجدُّبالقاهرةُّ،الناشرُّدارُّامل
إرشاد ُّالفحولُّإىلُّحتقيقُّاحلقُّمنُّعلمُّاألصولُّ،ألىبُّعلىُّحممدُّبنُّعلىُّالشوكاىنُّ،حتقيقُّالدكت ورُّشعبانُّحممدُّإمساعيلُّ،دارُّالكتبُّ،القاهرةُّ،بدونُّتاريخُّ .
أصولُّالسرخسىُّ،ل لسرخسىُّ،حتقيقُّأبوُّالوفاُّاألفغاىنُّ،حيدر ُّآبادُّالدكنُّباهلندُّ،تص ويرُّدارُّالكتب ُّالعلميةُّ،بريوتُّ،الطبعةُّاألوىلُّ8484هـ8113-مُّ .
أصولُّالفقهُّ،للشيخُّحممدُّاخلضرىُّ،دارُّاحلديث ُّبالقاهرةُّ،بدونُّتاريخُّ .
أصولُّ الفقهُّاإلسالمىُّ،للدكتورُّطهُّجابرُّالعل واىنُّ،طبعةُّاملعهدُّالعاملىُّللفكرُّاإلسالمىُّ،هريندنُّ،ال والياتُّاملتحدةُّ،الطبعةُّاألوىلُّ8401هـ8111-مُّ .
أصولُّالفقهُّ،تارخيهُّورجالهُّ،للدكتورُّشعبانُّإمساعيلُّ،دارُّاملريخ ُّللنشرُّبالرياضُّ،الطبعةُّاألوىلُّ8408هـُّ .
أعالمُّاملوقعنيُّعنُّربُّالعا ملنيُّ،ابنُّقيمُّاجلوزيةُّ،حتقيقُّحممدُّحمىيُّالدينُّعبدُّاحلميدُّ،مطبعةُّالسعادةُّمبصرُّ،الطبعةُّاألوىلُّ8324هـُّ .
إغاثةُّاللهفانُّمنُّمصايدُّالشيطانُّ،البنُّقيمُّاجلوزيةُّ،حتقيقُّحممدُّسيدُّكيالىنُّ،النورُّاإلسالميةُّ،بريوتُّ،بدونُّتاريخُّ .
ُّالشافعىُّ،حتقيقُّحممدُّزهدىُّالنجارُّ،دارُّاملعرفةُّ،بريوتُّ،الطبعةُّالثانية8313ُّ،هـ8123-مُّ .
ُّ
األمُّ،لإلمامُّحممدُّبنُّإدريس
اإلنصافُّىفُّبيانُّسبب ُّاالختالفُّىفُّاألحكامُّالفقهيةُّ،ألمحدُّبنُّعبدُّالرحيم ُّالدهلوىُّ،خالُّمنُّتاريخ ُّالطبعُّومكانهُّ 0
البحرُّاحمليط ُّىفُّأصولُّالفقهُّ،الزركشىُّ،حتقيقُّعبدُّالقادرُّالعاىن ُّ،والدكتورُّعمرُّسليمانُّاألشقرُّ ،دارُّالصفوةُّبالغردقةُّ،الطبعةُّالثانية8483ُّ،هـ8112-مُّ .
الربهانُّىفُّأصولُّالفقهُّ،ألىبُّاملعاىلُّعبدُّامللكُّبنُّعبدُّاهللُّاجل ويىنُّ،حتقيقُّصالحُّحممدُّع ويضةُّ،دارُّالكتبُّالعلميةُّ،بريوتُّ،الطبعةُّاأل وىل8481ُّ،هـ8112-مُّ .
تاريخ ُّالتشريع ُّاإلسالمىُّ،للشيخُّحممدُّاخلضرىُّ ،طبعةُّدارُّاملعرفة ُّ،بريوتُّ،الطبعةُّاألوىلُّ8484هـ8114-مُّ .
التحرير ُّىفُّأصولُّالفقهُّ،لكمالُّالدينُّحممدُّبنُّاهلمامُّ،طبعةُّمصطفىُّاحللىبُّبالقاهرة8350ُّ،هـُّ .
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التقرير ُّ والتحبريُّ،حملمدُّبنُّاحلسنُّبنُّأمريُّاحلاجُّ،طبعةُّدارُّالكتب ُّالعلميةُّ،بريوتُّ،الطبعةُّالثانية ُّ8403هـ 8113-مُّ،تص ويرُّعلىُّطبعةُّاملطبعةُّاألمرييةُّبالقاهرةُّ .
األوىلُّ8403هـ8113-مُّ .
تقرير ُّاالستناد ُّىفُّتفسريُّاالجتهادُّ،لإلمامُّالسيوطىُّ،حتقيقُّاملستشارُّالدكتورُّف ؤادُّعبدُّاملنعم ُّأمحدُّ،دارُّالدعوةُّباإلسكندريةُّ ،الطبعةُّ ُّ
التل ويحُّىفُّكشفُّحقائقُّالتنقيحُّ ،لسعدُّالدينُّمسعودُّبنُّعمرُّالتفتازاىنُّ ،مطبعةُّحممدُّعلىُّصبيحُّ،ميدا نُّاألزهرُّبالقاهرةُّ،بدونُّتاريخُّ .
تيسريُّالتحرير ُّشرحُّكتابُّالتحرير(ُّ ،لكمالُّالدينُّحممدُّبنُّعبدُّال واحدُّابنُّاهلمام)ُّحملمدُّأمنيُّ،املعروفُّبأمريُّبادشاهُّاحلنفىُّ،مطبعةُّعيسى ُّاحللىبُّبالقاهرة8350هـ ُّ
الدراية ُّىفُّختريج ُّأحاديث ُّاهلدايةُّ،لإلمامُّابنُّحجرُّالعسقالىنُّ،حتقيقُّالسيدُّعبدُّ اهللُّهاشمُّاليماىنُّ،مطبعةُّالفجالةُّاجلديدة ُّبالقاهرة8314ُّ،هـ8144-مُّ .
الرسالةُّ،لإلمامُّحممدُّبنُّإدريس ُّالشافعىُّ،حتقيقُّأمحدُّحممدُّشاكرُّ،دارُّالفكرُّ،بريوت8301ُّ،هـُّ .
سبلُّالسالمُّ،شرحُّبلوغُّاملرامُّمنُّمجعُّأدلةُّاألحكامُّ،حملمدُّبنُّإمساعيلُّاألمريُّالصنعاىنُّ،حتقيقُّإبراهيم ُّعصرُّ،دارُّاحلديث ُّبالقاهرةُّ،بدونُّتأريخُّ 0
شرحُّالفقهُّاألكربُّ،ألىبُّمنصورُّاحلنفىُّ،طبعةُّالشئونُّالدينية ُّبقطر ُّ،وملالُّعلىُّالقارىُّ،مطبعةُّمصطفىُّاحللىبُّ8325هـ8155-مُّ .
صحةُّأصولُّمذهبُّأهلُّاملدينةُّ،لإلمامُّابنُّتيميةُّ ،دارُّالندوةُّاجلديدةُّ ،بريوتُّ،بدونُّتاريخُّ .
علمُّأصولُّالفقهُّ،للشيخُّعبدُّا لوهابُّخالفُّ،مكتبةُّالدعوةُّاإلسالميةُّبالقاهرةُّ،الطبعةُّالثامنةُّ،بدونُّتاريخُّ .
علمُّأصولُّالفقهُّ وتاريخ ُّالتشريع ُّاإلسالمىُّ،للشيخُّأمحدُّإبراهيمُّ ،طبعةُّدارُّاألنصارُّبالقاهرةُّ،بدونُّتاريخُّ .
علمُّالفقهُّ،للدكتورُّعبدُّاملنعمُّالنمرُّ،مطبعةُّاخللودُّ،بغداد8110ُّ،مُّ .
غايةُّالوصولُّشرحُّلبُّ األصولُّ،لزكرياُّاألنصارىُّ ،مطبعةُّمصطفىُّاحللىبُّبالقاهرةُّ،الطبعةُّاألخريةُّ8340هـُّ .
الفتاوىُّ،لإلمامُّاألكربُّحممودُّشلتوتُّ،دارُّالشروقُّبالقاهرةُّ،الطبعةُّالسابعةُّعشرُّ8482هـ8112-مُّ .
الفتح ُّاملبنيُّىفُّطبقاتُّاألص ولينيُّ،لعبدُّاهللُّمصطفىُّاملراغىُّ،الطبعةُّالثانيةُّ،بريوت8314ُّ،هـ8124-مُّ .
الفقيهُّ واملتفقهُّ،اخلطيبُّالبغدادىُّ،حتقيقُّعادلُّيوسفُّالعزازىُّ ،دارُّابنُّاجلوزى ُّبالرياضُّ،الطبعةُّاألوىلُّ8482هـ 8112-مُّ،توزيع ُّدارُّالتوعيةُّاإلسالميةُّ،مصرُّ .
يفُّ،بدونُّتاريخُّ .
ُّ
الفقهُّاإلسالمىُّ،مرونته ُّ،وتطورهُّ،لإلمامُّاألكربُّالشيخ ُّجادُّاحلقُّعلىُّجادُّاحلقُّ،طبعةُّاألمانةُّالعامةُّاللجنةُّالع لياُّللدعوةُّاإلسالميةُّباألزهرُّالشر
ف واتحُّالرمحوتُّبشرحُّمسلمُّالثبوتُّ،لعبدُّالعلىُّحممدُّبنُّنظامُّاألنصارىُّ ،املطبعةُّاألمرييةُّبب والق 8322ُّ،هـُّمطبوعُّهبامشُّاملستصفىُّ .
ق واعدُّاإلحكامُّىفُّمصاحلُّاألنامُّ،لإلمامُّعزُّالدينُّعبدُّالعزيز ُّبنُّعبدُّالسالمُّ،مؤسسةُّالريانُّ،بريوت8480ُّ،هـ8110-مُّ .
جمموعُّالفتاوىُّ،البنُّتيميةُّ،مجعُّ وترتيبُّ :عبدُّالرمحنُّبنُّحممدُّالنجدىُّ،توزيع ُّالرئاسةُّالعامةُّلشئونُّاحلرمني ُّ8404هـُّ .
احملصولُّىفُّأصولُّالفقهُّ،لفخرُّالدينُّحممدُّبنُّعمرُّالرازىُّ ،دارُّالكتبُّالعلميةُّ،بريوتُّ،الطبعةُّاألوىلُّ8401هـ8111-مُّ .
خمتصرُّاملنتهى ُّاألص وىلُّلعثمانُّبنُّعمرُّبنُّاحلاجبُّ،حتقيقُّشعبانُّحممدُّإمساعيلُّ،مكتبة ُّالكلياتُّاألزهرية ُّبالقاهرة8313ُّ،هـُّ .
املستصفىُّمنُّعلمُّاألصولُّ،ألىبُّحامدُّحممدُّالغزاىلُّ،املطبعةُّاألمرييةُّبالقاهرةُّ8322هـُّ .
املسودةُّىفُّأصولُّالفقهُّ،آللُّتيميةُّ،مجعُّ:أمحدُّعبدُّالغىنُّ،حتقيقُّحممدُّحمىُّالدينُّعبدُّاحلميدُّ،دارُّالكتابُّالعرىبُّ،بريوتُّ،بدونُّتاريخُّ .
مصادرُّالشريعةُّاإلسالميةُّمقارنةُّباملصادرُّالدستوريةُّ ،للمستشارُّالدكتورُّعلىُّجريشةُّ ،مكتبةُّوهبةُّبالقاهرةُّ،الطبعةُّاألوىلُّ8311هـ8121-مُّ .
املعتمدُّىفُّأصولُّالفقهُّ،ألىبُّاحلسنيُّحممدُّبنُّعلىُّالبصرىُّ ،قدمُّلهُّخليلُّامليسُّ،دارُّالكتب ُّالعلميةُّ،بريوتُّ،بدونُّتاريخُّ .
امل وافقاتُّىفُّأصولُّالشريعةُّ،ألىبُّإسحاقُّإبراهيم ُّبنُّموسىُّالشاطىبُّ،حتقيقُّعبدُّاهللُّدارز ُّ،وإبراهيم ُّرمضانُّ،دارُّاملعرفةُّ،بريوتُّ،الطبعةُّالثانية ُّ8484هـ8114-مُّ .
مناهجُّالعقولُّشرحُّمنهاجُّاألصولُّ،حملمدُّبنُّاحلسنُّالبدخشىُّ ،مطبعةُّحممدُّعلىُّصبيحُّبالقاهرةُّ،هبامشُّهنايةُّالسولُّ 0
امليزانُّللشعراىنُّ،مصطفىُّالباىبُّاحللىبُّ8351هـُّ .
نصبُّالرايةُّلتخريج ُّأحاديث ُّاهلدايةُّ،لإلمامُّعبدُّاهللُّبنُّيوسفُّالزيلعىُّ ،دارُّاملأمونُّبالقاهرة8352ُّ،هـ8131-مُّ .
نظرة ُّعامةُّىفُّتاريخ ُّالفقهُّاإلسالمىُّ،للدكتورُّعلىُّحسنُّعبدُّالقادرُّ،دارُّالكتبُّاحلديثةُّ ،الطبعةُّالثالثةُّ8145مُّ .
نيلُّاألوطارُّمنُّأحاديث ُّسيدُّاألخيارُّ ،حملمدُّبنُّعلىُّالش وكاىنُّ،دارُّاجليلُّ،بريوت8123ُّ،مُّ .

.8
.2
.3
.4
.5
.4
.2
.1
.1
.80
.88
.82
.83
.84
.85
.84
.82
.81
.81
.20
.28

اإلبانةُّعنُّأصولُّالديانةُّ،ألىبُّاحلسنُّاألشعرىُّ،حتقيقُّالدكتورة ُّفوقيةُّحسنيُّحممودُّ،دارُّاألنصارُّبالقاهرةُّ،الطبعةُّاألوىلُّ8312هـ8122-مُّ .
التذكرة ُّىفُّأح والُّامل وتىُّ وأمورُّاآلخرةُّ ،القرطىبُّ،حتقيقُّالدكتورُّفتحىُّأن وارُّالدابوىلُّ،وجمدىُّفتحىُّالسيدُّ،دارُّالصحابةُّ،طنطاُّ،الطبعةُّاأل وىلُّ8485هـ8114-مُّ .
اىلُّىفُّالفكرُّاإلسالمىُّاحلديثُّ،للدكتورُّأمحدُّحممدُّعبدُّالعالُّ،خمطوطُّبكليةُّأصولُّالدينُّبالقاهرةُّ،رقمُُّّ، 8450سنةُّ8404هـ8114-مُّ .
ُّ
االجتاهُّاإلعتز
أثرُّاإلمامةُّىفُّالفقهُّاجلعفرى ُّ وأص ولهُّ،للدكتورُّعلىُّأمحدُّالسالوسُّ،الناشرُّ:املؤسسةُّاألفروعربيةُّللنشرُّبالقاهرةُّ،الطبعةُّالثانيةُّ8402هـ8112-مُّ .
أدبُّاملعتزلةُّ،للدكتورُّعبدُّاحلليمُّبليغُّ،مطبعةُّالرسالةُّمبصرُّ،الطبعةُّالثانيةُّ8141مُّ .
آراءُّامل عتزلة ُّاألص وليةُّ،دراسةُّ وتق ومياُّ،للدكتورُّعلىُّبنُّسعدُّبنُّصاحلُّ،مكتبةُّالرشد ُّبالرياضُّ،الطبعةُّالثانية ُّ8482هـ8114-مُّ .
األربعني ُّىفُّأصولُّالدينُّ،لفخرُّالدينُّحممدُّبنُّعمرُّاخلطيب ُّالرازىُّ ،مكتبةُّالكلياتُّاألزهرية ُّبالقاهرةُّ،بدونُّتاريخُّ .
اإلرشاد ُّإىلُّق واطعُّاألدلةُّىفُّأصولُّاالعتقا دُّ،لإلمامُّاحلرمنيُّعبدُّامللكُّاجل ويىنُّ،مؤسسةُّالكتب ُّالثقافيةُّ،بريوتُّ،الطبعةُّاألوىلُّ8405هـُّ .
الصارمُّاملسلولُّعلىُّشامتُّالرسولُّ،البنُّتيميةُّ،حتقيقُّحممدُّحمىيُّالدينُّعبدُّاحلميدُّ،طبعُّعاملُّالكتبُّ8402هـ8112-مُّ .
أصلُّالشيعةُّ وأصوهلاُّ،حملمدُّاحلسنيُّآلُّكاشفُّالغطاءُّ،مؤسسةُّاألعلمىُّللمطبوعاتُّ،بريوتُّ،الطبعةُّالرابعةُّ8483هـ8113-مُّ .
أصولُّالدينُّ،ألىبُّمنصورُّعبدُّالقادرُّالبغدادىُّ ،مطبعةُّالد ولةُّ،استنبولُّ،الطبعةُّاألوىلُّ8344هـ8121-مُّ .
أصولُّالعقيدةُّبنيُّاملعتزلة ُّ والشيعةُّاألماميةُّ،للدكتورةُّعائشةُّيوسفُّاملناعىُّ،دارُّالثقافةُّ،قطرُّ،الطبعةُّاألوىل8482ُّ،هـ8112-مُّ .
االعتصامُّ،ألىبُّإسحاقُّإبراهيم ُّبنُّموسىُّالشاطىبُّ،حتقيقُّحممودُّطعمةُّحلىبُّ،دارُّاملعرفةُّ،بريوتُّ،الطبعةُّاألوىلُّ8481هـ8112-مُّ .
إظهارُّاحلقُّ،لرمحتُّاهللُّاهلندىُّ،حتقيقُّأمحدُّحجازى ُّالسقاُّ،الطبعةُّالثانيةُّ8404هـ8114-مُّ .
اقتضاءُّالصراط ُّاملستقيمُّخمالفةُّأصحابُّاجلحيمُّ،الب نُّتيميةُّ،حتقيقُّصالحُّع ويضةُّ،مكتبةُّاإلميانُّباملنصورةُّ،الطبعةُّاألوىلُّ8482هـ8114-مُّ .
االنتصارُّ والردُّعلىُّابنُّالرا وندى ُّامللحدُّ،ألىبُّاحلسنيُّعبدُّالرحيم ُّبنُّحممدُّاخلياطُّ،حتقيقُّحممدُّحجازىُّ ،مكتبةُّالثقافةُّالدينيةُّبالقاهرةُّ،بدونُّتاريخُّ .
اإلنصافُّفيماُّجيبُّاعتقادهُّ والُّجيوزُّا جلهلُّبهُّ،ألىبُّبكر ُّبنُّالطيب ُّالباقالىنُّ،حتقيقُّحممدُّزاهد ُّاحلسنُّالك وثرىُّ ،الناشرُّ:مكتبةُّاخلاجنىُّبالقاهرةُّ،الطبعةُّ8113مُّ .
البابيةُّ والبهائيةُّىفُّامليزانُّ،جملموعةُّمنُّالعلماءُّ،مطبوعاتُّاألزهرُّ،بدونُّتاريخُّ .
البهائيةُّىفُّخدمةُّاالستعمارُّ،نشرُّ:منظمةُّاإلعالمُّاإلسالمىُّ،طبعةُّ:سبهر -طهران8405ُّ،هـ8115-مُّ .
البهائيةُّوسائلُّوغاياتُّ،ألستاذنا ُّالدكتورُّطهُّالدسوقىُّحبيشىُّ ،دارُّاهلدىُّللطباعةُّبالقاهرةُّ،الطبعةُّاألوىلُّ،بدونُّتاريخُّ .
تاريخ ُّاملذاهبُّاإلسالميةُّىفُّالسياسةُّ والعقائدُّ وتاريخ ُّاملذاهبُّالفقهيةُّ،حملمدُّأبوُّزهرةُّ ،دارُّالفكرُّالعرىبُّ،بالقاهرةُّ،بدونُّتاريخُّ .

التوحيدّوالفرقّوالمذاهبّ :
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تطهريُّاجلنانُّ واللسانُّ،البنُّحجرُّاهليتمىُّ،حتقيقُّالدكتورُّعبدُّالوهابُّعبدُّاللطيفُّ،مكتبةُّالقاهرةُّ،مبصرُّ،الطبعةُّالثانية8315ُّ،هـُّ8145ُّ -مُّ .
التنبيه ُّ والردُّعلىُّأهلُّاأله واءُّ والبدعُّ،حملمدُّبنُّأمحدُّامللطىُّ،حتقيقُّحممدُّزاهدُّالك وثرىُّ ،مكتبةُّاملثىنُّ،بغدادُّ8311هـُّ8141ُّ -م ُّ .
التوحيد ُّ وإثباتُّصفاتُّالربُّعزُّوجلُّ،حملمدُّبنُّاسحاقُّبنُّخزميةُّ،حتقيقُّالدكتورُّعبدُّالعزيزُّالشم وانُّ،دارُّالرشدُّ،بالرياضُّ،الطبعةُّاألوىلُّ8401هـُّ .
جهمُّبنُّصف وانُّومكانتهُّىفُّالفكرُّاإلسالمىُّ،خلالدُّالعلىُّ،مطبعةُّاإلرشادُّ ،بغداد8145ُّ،مُّ .
حادىُّاألرواحُّإىلُّبالدُّاألفراحُّ،البنُّقيمُّاجلوزيةُّ،مطبعةُّاملدىنُّ،بالقاهرةُّ،بدونُّتاريخُّ .
اخلطوطُّالعريضةُّ،حملبُّالدينُّاخلطيبُّ،حتقيقُّحممدُّمالُّاهللُّ،املطبعةُّالفنيةُّ،بالقاهرةُّ،بدونُّتاريخُّ .
اخلالفةُّ ونشأةُّاألحزاب ُّالسياسيةُّ،للدكتورُّحممدُّعمارةُّ،مطبعةُّاملؤسسةُّالعربيةُّللدراسات ُّ والنشرُّ،بريوتُّ،الطبعةُّاألوىلُّ8122مُّ .
دفعُّشبهُّالتشبيه ُّبأكفُّالتنزيهُّ ،ألىبُّالفرجُّعبدُّالرمحنُّبنُّاجلوزىُّ،حتقيقُّحسنُّالسقافُّ،دارُّاإلمامُّالنووىُّ،باألردنُّ،الطبعةُّالثالثةُّ8483هـ8112ُّ -مُّ .
رسائل ُّاجلاحظُّمنُّكتابُّخلقُّالقرآنُّ،لعمروُّبنُّحبرُّاجلاحظُّ،مكتبةُّاخلاجنىُّ،بالقاهرة8121ُّ،مُّ .
رسائل ُّالعدلُّ والتوحيدُّ،للدكت ورُّحممدُّعمارةُّ،مكتبةُّوهبةُّ،القاهرةُّ .
رسائل ُّالعدلُّ والتوحيدُّ،ليحىي ُّبنُّاحلسنيُّ،مؤسسةُّدارُّاهلالل8128ُّ،مُّ .
الروحُّ،البنُّقيمُّاجلوزيةُّ،حتقيقُّحممدُّإسكندز ُّيلداُّ،دارُّالكتب ُّالعلميةُّ،بريوتُّ،الطبعةُّاألوىلُّ8402هـُّ8112ُّ-مُّ .
شرحُّاألصولُّاخلمسةُّ،للقاضىُّعبدُّاجلبارُّاهلمداىنُّ،حتقي قُّالدكتورُّعبدُّالكرميُّعثمانُّ،مكتبة ُّوهبةُّبالقاهرةُّ،الطبعةُّالثالثةُّ8484هـ8114ُّ-مُّ .
شرحُّالطحا ويةُّىفُّالعقيدةُّالسلفيةُّ،لعلىُّبنُّأىبُّالعزُّاحلنفىُّ ،حتقيقُّالدكتور ُّعبدُّالرمحنُّعمريةُّ،مكتبةُّاملعارفُّبالرياضُّ،الطبعةُّالثاني ةُّ8402هـ8114ُّ -مُّ .
شفاءُّالعليلُّىفُّمسائلُّالقضاءُّ والقدر ُّ واحلكمةُّ والتعليلُّ،البنُّقيمُّاجلوزيةُّ،مطبعةُّدارُّالتاثُّ،بالقاهرةُّ،بدونُّتاريخُّ .
شرحُّملعةُّاالعتقادُّاهلادىُّإىلُّسبيل ُّالرشادُّ،ملوفقُّالدينُّعبدُّاهللُّبنُّأمحدُّابنُّقدامةُّاملقدسىُّ،مكتبةُّالرشد ُّبالرياضُّ،الطبعةُّالثالثة ُّ8405هـ8115ُّ-مُّ .
الشيعةُّاإلثىنُّعشريةُّومنهجهمُّىفُّتفسريُّا لقرآنُّالكرميُّ،للدكتورُّحممدُّإبراهيم ُّالعسالُّ،خمطوطُّبكليةُّأصولُّالدينُّ،بالقاهرةُّ،رقمُُّّ 0ُّ 8840
الشيعةُّىفُّعقائدهمُّ وأحكامهمُّ،للسيدُّأمريُّحممدُّالقزويىنُّ،دارُّالزهراءُّ،بريوتُّ،الطبعةُّالثالثة8312ُّ،هـ8122ُّ-مُّ .
الشيعةُّهمُّأهلُّالسنةُّ،للدكتورُّحممدُّالتيجاىنُّالسماوىُّ،مشس ُّاملشرقُّ ومؤسسةُّالفجرُّ،لندنُّ،الطبعةُّاألوىلُّ8483هـ8113ُّ-مُّ .
الشيعةُّ والشيعُّ،حملمدُّج وادُّمغنيةُّ،دارُّالكتابُّالبناىنُّ،بدونُّتاريخُّ .
الشيعةُّ والتصحيحُّ ،الصراعُّبنيُّالشيعةُّ والتشيعُّ،للدكتورُّموسىُّاملوسوىُّ،طبعةُّلوسُّأجنلوسُّ8401هـ8121ُّ -مُّ .
الشيعةُّ والسنةُّ،إلحسانُّإهلىُّظهريُّ،إدارةُّترمجانُّالسنةُّ،باكستانُّ،بدونُّتاريخُّ .
الص واعقُّاحملرقةُّىفُّالردُّعلىُّأهلُّالبدعُّ والزندقةُّ،ألمحدُّبنُّحجرُّاهليتمىُّ،حتقيقُّالدكتورُّعبدُّالوهابُّعبدُّاللطيفُّ،مكتبة ُّالقاهرةُّمبصرُّ،الطبعةُّالثانية ُّ8145مُّ .
العصريونُّمعتزلةُّاليومُّ،لألستاذُّيوسفُّكمالُّ،دارُّالوفاءُّ،باملنصورةُّ،الطبعةُّاألوىلُّ8404هـ8114-مُّ .
العقيدةُّالصحيحةُّىفُّاهللُّوماُّثارُّحوهلاُّمنُّمشكالتُّ،للحافظُّعبدُّالغىنُّبنُّإمساعيلُّالنابلسىُّ،دارُّمسلمُّ،القاهرةُّ،بدونُّتاريخُّ .
العقيدةُّ والشريعةُّىفُّاإلسالمُّ،تاريخُّالتطورُّالعقدىُّ والتشريعىُّىفُّالدينُّاإلسالمىُّ،جل ولدتسهريُّ،نقلهُّإىلُّالعربيةُّالدكتورُّعلىُّحسنُّعبدُّالقاهرُّ،وحممدُّيوسفُّموسىُّ،
وعبدُّالعزيزُّعبدُّاحلقُّ،الناشرُّ:دارُّالكتب ُّاحلديثةُّمبصرُّ،ومكتبةُّاملثىنُّببغدادُّ،الطبعةُّالثانيةُّ،بدونُّتاريخُّ .
العلمانيةُّ:نشأمها ُّ،وتطورهاُّ،وآثارهاُّىفُّاحلياة ُّاإلسالميةُّاملعاصرةُّ،للدكتورُّسفرُّابنُّعبدُّالرمحنُّاحل واىلُّ،دارُّمكةُّ،الطبعةُّاألوىلُّ8402هـ8112-مُّ .
الغيبُّىفُّضوءُّالقرآنُّالكرميُّ،للدكتورُّصدقىُّعبدُّاحلميد ُّعبدُّربهُّ،خمطوطُّبكليةُّأصولُّالدينُّبالقاهرةُّ،رقمُُّّ 0ُّ 8883
الغيبيات ُّىفُّضوءُّالسنةُّ،للدكتورُّحممدُّأمحدُّمهامُّ،خمطوطُّبكليةُّأصولُّالدينُّبالقاهرةُّرقمُُّّ 0ُّ 8144
الفصلُّىفُّاملللُّ واأله واءُّ والنحلُّ،ألىبُّحممدُّعلى ُّبنُّحزم ُّالظاهرىُّ،مكتبة ُّاخلاجنىُّبالقاهرةُّ،بدونُّتاريخُّ .
الفرقُّبنيُّالفرقُّ،لعبدُّالقادرُّبنُّطاهرُّالبغدادىُّ،حتقيقُّإبراهيم ُّرمضانُّ،دارُّاملعرفةُّ،بريوتُّ،الطبعةُّاألوىلُّ8485هـ8114-مُّ .
فرقُّمعاصرةُّتنتسب ُّإىلُّاإلسالمُّوموقفُّاإلسالمُّمنهاُّ،للدكتورُّغالبُّعلىُّع واجىُّ،مكتبة ُّلينةُّبدمنهورُّ،الطبعةُّاألوىلُّ8484هـ8113-مُّ .
القاديانيةُّ،لإلمامُّاألكربُّالشيخُّحممدُّاخلضرُّحسنيُّ،طبعةُّجممعُّالبحوثُّاإلسالميةُّ8311هـ8120-مُّ .
القاديانيةُّومصريهاُّىفُّالتاريخُّ ،للدكتورُّطهُّحبيشىُّ ،دارُّالطباعةُّاحملمديةُّبالقاهرةُّ،الطبعةُّاألوىلُّ8401هـ8111-مُّ .
الك واشفُّاجلليةُّعنُّمعاىنُّ الوسطيةُّ،لعبدُّالعزيزُّحممدُّالسلمانُّ،شركةُّالراجحىُّ ،الطبعةُّالعاشرة ُّ8408هـ8118-مُّ .
احمليط ُّبالتكليفُّ،للقاضىُّعبدُّاجلبارُّ،مجعُّاحلسنُّبنُّأمحدُّبنُّمنت ويةُّ،املؤسسةُّاملصرية ُّالعامةُّللتأليفُّبالقاهرةُّ .
ل وامعُّاألن وارُّالبهيةُّوس واطعُّاألسرار ُّاألثريةُّ:شرحُّالدررُّاملضيئة ُّىفُّعقيدةُّ الفرقُّاملرضيةُّ،حملمدُّأمحدُّالسفاريىنُّ ،مكتبةُّأسامةُّبالرياضُّ،بدونُّتاريخُّ .
خمتصرُّالتحفةُّاإلثىنُّعشريةُّ،وىلُّاهللُّأمحدُّالدهلوىُّ،تعريب ُّغالمُّحممدُّاألسلمىُّ،ومهذيبُّالسيدُّحممودُّشكرى ُّاأللوسىُّ،طبعةُّالرئاسةُّالعام ةُّلإلفتاءُّبالسعوديةُّ ُّ
خمتصرُّالص واعقُّاملرسلةُّعلىُّاجلهميةُّ واملع طلةُّ،البنُّقيمُّاجلوزيةُّ،حتقيقُّسيدُّإبراهيمُّ ،دارُّاحلديث ُّبالقاهرةُّ،الطبعةُّاألوىلُّ8482هـ8112-مُّ .
مذاهبُّالتفسريُّاإلسالمىُّ،جل ولدُّتسهريُّ،ترمجةُّالدكتورُّعبدُّاحلليمُّالنجارُّ،مكتبةُّاخلاجنىُّمبصرُّ،ومكتبةُّاملثىن ُّببغداد8324ُّ،هـ8155-مُّ .
معُّالدكتور ُّموسىُّاملوسوىُّىفُّكتابهُّالشيعة ُّ والتصحيحُّ،للدكتورُّعالءُّالدينُّالسيدُّأمريُّالقزويىنُّ،مركزُّالغدير ُّقمُّ،إيرانُّ،الطبعةُّالثانيةُّ8484هـ8114-مُّ .
املعتزلةُّ،زهدى ُّحسنُّجادُّاهللُّ،مطبعةُّمصرُّ،الطبعةُّاألوىلُّ8344هـ8141-مُّ .
املعتزلة ُّ واجتاههمُّالعقلىُّ وأثرهُّىفُّتطورُّالفكرُّاإلسالمىُّاحلديثُّ ،للدكتورُّنشأتُّعبدُّاجل واد ُّ،خمطوطُّبكليةُّأصولُّالدينُّ،بالقاهرةُّ،رقمُُّّ 0ُّ 8148
املعتزلة ُّ وأصوهلمُّاخلمسةُّ،وموقفُّأهلُّالسنةُّمنهاُّ،لألستاذُّع وادُّبنُّعبدُّاهللُّاملعتقُّ،مكتبة ُّالرشدُّبالرياضُّ،الطبعةُّالثالثةُّ8482هـ8114-مُّ .
معُّالشيعةُّاإلثىنُّعشريةُّىفُّاألصولُّ والفروعُّ،للدكتورُّعلىُّأمحدُّالسالوسُّ،دارُّالتقوىُّمبصرُّ،دارُّالثقافةُّ،قطرُّ،الطبعةُّاألوىلُّ8482هـ8112-مُّ .
مقاالتُّاإلسالمينيُّ واختالفُّاملصلنيُّ،ألىبُّاحلسنُّاألشعرىُّ ،حتقيقُّحممدُّحمىيُّالدينُّعبدُّاحلميدُّ ،مكتبةُّالنهضةُّاملصريةُّ،الطبعةُّالثانية ُّ8311هـ8114-مُّ .
املللُّ والنحلُّ،ألىبُّالفتحُّحممدُّعبدُّالكرميُّالشهرستاىنُّ،حتقيقُّأمحدُّ فهمىُّحممدُّ،دارُّالكتب ُّالعلميةُّ،بريوتُّ،بدونُّتاريخُّ .
منهاجُّالسنةُّالنب ويةُّىفُّنقضُّكالمُّالشيعةُّ والقدريةُّ،ألىبُّالعباسُّأمحدُّبنُّتيميةُّ ،املطبعةُّاألمرييةُّ،بب والقُّ،الطبعةُّاألوىل 8328هـُّ،تص ويرُّدارُّالكتب ُّالعلميةُّ،بريوت ُّ
املوسوعةُّامليسرة ُّىفُّاألديانُّ واملذاهبُّاملعاصرةُّ،إصدارُّ الندوةُّالعامليةُّللشبابُّاإلسالمىُّبالرياضُّ،الطبعةُّالثانية ُّ8401هـ8111-مُّ .
موقفُّاملعتزلةُّمنُّالسنةُّوم واطنُّاحنرافهمُّعنهاُّ،ألىبُّلبابةُّحسنيُّ،دارُّالل واءُّبالرياضُّ،الطبعةُّالثانيةُّ8402هـ8112-مُّ .
النب واتُّ،البنُّتيميةُّ ،دارُّالكتب ُّالعلميةُّ،بريوت8405ُّ،هـ8115-مُّ .
نظامُّاخلالفةُّب نيُّأهلُّالسنةُّ والشيعةُّ،للدكتورُّمصطفىُّحلمىُّ،دارُّالدعوةُّ،باإلسكندريةُّ ،الطبعةُّاألوىلُّ8401هـ8111-مُّ .
وجهةُّاإلسالمُّ،نظرةُّىفُّاحلركاتُّاحلديثة ُّىفُّالعاملُّاإلسالمىُّ،جلماعةُّمنُّاملستشرقنيُّ ،نقلهُّعنُّاإلنكليزية ُّحممدُّعبدُّاهلادىُّأبوُّريدةُّ ،املكتبة ُّالتجارية ُّمبصرُّ،الطبعةُُّّ 8
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خامساّ:التاريخّوالتراجمّ :

أدباءُّالعربُّىفُّاجلاهليةُّوصدرُّاإلسالمُّ،لبطرس ُّالبستاىنُّ،دارُّمأمونُّعبودُّ8121مُّ .
اإلرشاد ُّىفُّمعرفةُّعلماءُّاحلديثُّ ،للخليلُّبنُّعبدُّاهللُّاخلليلىُّالقزويىنُّ،حتقيقُّعامرُّأمحدُّحيدرُّ ،دارُّالفكرُّ،بريوت8484ُّ،هـ8113-مُّ .
االستيعاب ُّىفُّمعرفةُّاألصحابُّ،ألىبُّعمرُّيوسفُّبنُّعبدُّاهللُّبنُّعبدُّالربُّ،حتقيقُّعلىُّحممدُّالبجاوىُّ،دارُّاجليلُّ،بريوتُّ،الطبعةُّاألوىلُّ8482هـ8112-مُّ .
اسدُّالغابةُّىفُّمعرفةُّالصحابةُّ،علىُّبنُّحممدُّاجلزرىُّ،حتقي قُّعلىُّحممدُّمعوضُّ،وعادلُّأمحدُّعبدُّاملوجودُّ،دارُّالكتبُّالعلميةُّ،بريوتُّ،الطبعةُّاألوىلُّ8114مُّ .
إشارة ُّالتعينيُّىفُّتراجم ُّالنحاةُّ واللغ وينيُّ،ألىبُّاحملاسنُّعبدُّالباقىُّبنُّعلىُّاليماىنُّ،حتقيقُّعبدُّاجمليدُّديابُّ،شركةُّالطباعةُّالعربيةُّ ،الرياض8404ُّ،هـُّ .
اإلصابةُّىفُّمتييز ُّالصحابة ُّ،البنُّحجرُّالعسقالىنُّ،مطبعةُّدارُّالسعادةُّبالقاهرة8321ُّ،هـُّ .
األعالمُّ،قاموسُّتراجم ُّألشهرُّالرجالُّ والنساءُّمنُّالعربُّ واملستعربني ُّ واملستشرقنيُّ،خلريُّالدينُّالزركلىُّ،دارُّالعلمُّ،بريوتُّ،الطبعةُّالسادسةُّ8114مُّ .
اإلعالنُّبالت وبيخ ُّملنُّذمُّالتاريخُّ ،حملمدُّبنُّعبدُّالرمحنُّالسخاوىُّ،حت قيقُّحممدُّعثمانُّاخلشتُّ،مكتبةُّابنُّسيناُّبالقاهرةُّ،بدونُّتاريخُّ .
إنباه ُّالرواهُّعلىُّأنباه ُّالنحاةُّ،ألىبُّاحلسنُّعلىُّبنُّيوسفُّالقفطىُّ،حتقيقُّحممدُّأبوُّالفضلُّإبراهيمُّ ،دارُّالكتبُّاملصريةُّ ،الطبعةُّاألوىلُُّّ 0ُّ 8150
البدايةُّ والنهايةُّىفُّالتاريخُّ ،ألىبُّالفداءُّإمساعيلُّبنُّكثريُّ،حتقيقُّالدكتورُّأمحدُّأبوُّملحمُّ،وآخرونُّ،دارُّالريانُّللتاثُّبالقاهرةُّ،الطبعةُّاألوىل8401هـ8111-مُّ .
البدر ُّالطالعُّمبحاسنُّمنُّبعدُّالقرنُّالسابعُّ،حملمدُّبنُّعلىُّالشوكاىنُّ،دارُّاملعرفةُّ،بريوتُّ،بدونُّتاريخُّ .
بغيةُّالوعاةُّ،جلاللُّالدينُّعبدُّالرمحنُّالسيوطىُّ،حتقيقُّحممدُّأبوُّالفضلُّإبراهيم ُّ ،مطبعةُّعيسىُّاحللىبُّ،الطبعةُّاألوىلُّ8314هـ8144-مُّ .
تاجُّالتاجمُّىفُّطبقاتُّاحلنفيةُّ،ألىبُّالفداءُّقاسمُّبنُّقطل وبغاُّ،حتقيقُّحممدُّخريُّرمضانُّيوسفُّ،دارُّالقلمُّ،بريوتُّ،الطبعةُّاألوىلُّ8483هـ8112-مُّ .
تاريخ ُّاألستاذ ُّاإلمامُّالشيخُّحممدُّعبدهُّ،حملمدُّرشيد ُّرضاُّ،مطبعةُّاملنار ُّمبصرُّ،الطبعةُّاألوىلُّ8350هـ8138-مُّ .
تاريخ ُّبغدادُّ،للخطيبُّالبغدادىُّ ،تصحيح ُّحممدُّسعيد ُّالعرىفُّ،مطبعةُّالسعادةُّ،الطبعةُّاألوىلُّ8341هـ 8130-مُّ،تص ويرُّدارُّالكتبُّالعلميةُّ .
تاريخُّالثقاتُّ،ألىبُّاحلسنُّأمحدُّبنُّعبدُّاهللُّالعجلىُّ،بتتيبُّاحلافظُّاهليثمى ُّ،وتضميناتُّابنُّحجرُّ،حتقيقُّالدكتورُّعبدُّاملعطىُّقلعجىُّ،دارُّالكتبُّالعلمية8114ُُّّ،مُّ .
تاريخ ُّالشعوبُّاإلسالميةُّ،لكارلُّبروكلمانُّ،دارُّالعلمُّ،بريوتُّ،الطبعةُّالسادسةُّ،بدونُّتاريخُّ .
تاريخ ُّالصحابةُّالذينُّروىُّعنهمُّاألخبارُّ،ألىبُّحامتُّحممدُّبنُّحبانُّالبسىتُّ،حتقيقُّبورانُّالضناوىُّ،دارُّالكتب ُّالعلميةُّ،الطبعةُّاألوىلُّ8401هـ8111-مُّ .
تبصريُّاملنتبه ُّبتحرير ُّاملشتبهُّ،البنُّحجر ُّالعسقالىنُّ،حتقيقُّعلىُّحممدُّالبجاوىُّ،املؤسسةُّاملصرية ُّللتأليفُّ،الطبعةُّاألوىلُّ8313هـ8143-مُّ .
جتريد ُّأمساءُّالصحابةُّ،ألىبُّعبدُّاهللُّحممدُّبنُّأمحدُّالذهىبُّ،نشرُّ وتص ويرُّدارُّاملعرفةُّ،بريوتُّ،بدونُّتاريخُّ .
تذكرة ُّاحلفاظُّ،للذهىبُّ،ت صحيح ُّعبدُّالرمحنُّاملعلمىُّاليماىنُّ،حيدر ُّآبادُّالكنُّ،اهلندُّ،الطبعةُّاألوىلُّ8315هـ8125-مُّ .
تعجيلُّاملنفعةُّبزوائدُّرجالُّاألئمةُّاألربعةُّ،البنُّحجرُّالعسقالىنُّ،حتقيقُّأمينُّصاحلُّشعبانُّ،دارُّالكتب ُّالعلميةُّ،الطبعةُّاألوىلُّ8484هـ8114-مُّ .
التعريف ُّبرواةُّمسندُّالشامينيُّ،للدكتورُّعلىُّ حممدُّمجازُّ،مؤسسةُّالكتب ُّالثقافيةُّ،بريوتُّ،ودارُّالثقافةُّ،قطرُّ،الطبعةُّاألوىلُّ8401هـ8111-مُّ .
تقريب ُّالتهذيبُّ،البنُّحجرُّالعسقالىنُّ،حتقيقُّمصطفىُّعبدُّالقادرُّعطاُّ،دارُّالكتبُّالعلميةُّ،بريوتُّ،الطبعةُّاألوىلُّ8483هـ8113-مُّ .
التقييد ُّملعرفةُّرواةُّالسننُّ واملسانيدُّ،ألىبُّبكرُّحممدُّبنُّعبدُّالغىنُّبنُّنقطةُّ،تصحيح ُّكمالُّيوسفُّاحلوتُّ،دارُّالكتبُّالعلميةُّ،الطبعةُّاألوىلُّ8401هـ8111-م ُّ
مهذيب ُّاألمساءُّ واللغاتُّ،ألىبُّزكرياُّحيىيُّبنُّشرفُّالنووىُّ،املطبعةُّاملنرييةُّبالقاهرةُّ،الطبعةُّاألوىلُّ8334هـ 8122-مُّ،تص ويرُّدارُّالكتب ُّالعلميةُّ .
مهذيب ُّالكمالُّىفُّأمساءُّالرجالُّ،أل ىبُّاحلجاجُّمجالُّالدينُّاملزىُّ،حتقيقُّشعيبُّاألرنؤوط ُّ،والدكتورُّبشارُّع وادُّمعروفُّ،الرسالةُّ،بريوت8110ُّ،م8112-مُّ .
تاريخ ُّأمساءُّالثقاتُّممنُّنقلُّعنهمُّالعلمُّ،ألىبُّحفصُّعمرُّبنُّأمحدُّبنُّشاهنيُّ،حتقيقُّالدكتورُّعبدُّاملعطىُّأمنيُّقلعجىُّ،دارُّالكتب ُّالعلميةُّ،بريوت8114ُّ،مُّ .
الثقاتُّ،حملمدُّبنُّحبانُّالبسىتُّ،حيدر ُّآبادُّالدكنُّ،اهلندُّ،الطبعةُّاألوىلُّ8313هـ8404-هـ8123/م 8114-مُّ ،تص ويرُّدارُّالكتب ُّالعلميةُّ .
اجلرحُّ والتعديلُّ،ألىبُّحممدُّعبدُّالرمحنُّبنُّأىبُّحامتُّالرازىُّ ،حيدر ُّآبادُّالدكنُّ،اهلندُّ،الطبعةُّاألوىلُّ8328هـ8158-مُّ،تص ويرُّدارُّالكتبُّالعلميةُّ .
اجلمعُّبنيُّرجا لُّالصحيحنيُّ،ألىبُّالفضلُّحممدُّبنُّطاهرُّاملقدسىُّ،املعروفُّبابنُّالقيسراىنُّ،دارُّالكتب ُّالعلميةُّ،بريوتُّ،الطبعةُّاألوىلُّ8323هـ8105-مُّ .
اجل واهرُّاملضيةُّىفُّطبقاتُّاحلنفيةُّ،لعبدُّالقادرُّبنُّحممدُّالقرشىُّ،حتقيقُّعبدُّالفتاحُّاحللوُّ،دارُّالعلومُّ،الطبعةُّاألوىلُّ8405هـ8115-مُّ .
حسنُّاحمل اضرةُّىفُّأخبار ُّمصرُّ والقاهرةُّ،السيوطىُّ،حتقيقُّحممدُّأىبُّالفضلُّإبراهيمُّ ،مطبعةُّعيسىُّاحللىبُّبالقاهرةُّ،الطبعةُّاألوىلُّ8312هـ8141-مُّ .
خالصةُّتذهيب ُّمهذيبُّالكمالُّىفُّأمساءُّالرجالُّ،ألمحدُّبنُّعبدُّاهللُّاخلزرجىُّ ،حتقيقُّحممودُّعبدُّالوهابُّفايدُّ،مكتبةُّالقاهرةُّمبصرُّ8322هـُّ .
الدررُّال كامنةُّىفُّأعيانُّاملائةُّالثامنةُّ،البنُّحجر ُّالعسقالىنُّ،حيدر ُّآبادُّالدكنُّ،اهلندُّ،الطبعةُّاألوىلُّ8341هـ 8130-مُّ،تص ويرُّدارُّإحياءُّالتاثُّالعرىبُّ .
الديباجُّاملذهبُّىفُّمعرفةُّأعيانُّعلماءُّاملذهبُّ(املالكى)ُُّّ،ابنُّفرحونُّاملالكىُّ،حتقيقُّمأمونُّحمىيُّالدينُّاجلنانُّ،دارُّالكتب ُّالعلمية ُّ،بريوت8114ُّ،مُّ .
ذيلُّطبقاتُّالفقهاءُّالشافعينيُّ،للعبادىُّ،حتقيقُّالدكتورُّأمحدُّعمرُّهاشم ُّ،والدكتورُّحممدُّزينهم ُّعزبُّ،مكتبةُّالثقافةُّالدينية ُّبالقاهرة8483ُّ،هـ8113-مُّ .
رجالُّصحيحُّالبخارىُّ ،املسمىُّاهلدايةُّ واإلرشادُّىفُّمعرفةُّأهلُّالثقةُّ والسدادُّالذينُّأخرج ُّهلمُّالبخارى ُّىفُّجامعه ُّ،احلسنيُّالكالباذىُّ،دارُّاملعرفةُّ،بريوت8112ُّ،مُّ .
رجالُّالشيعةُّىفُّامليزانُّ،لعبدُّالرمحنُّالزرعىُّ ،دارُّاألرقمُّ،الك ويتُّ ،الطبعةُّاألوىلُّ8403هـ8113-مُّ .
رجالُّصحيحُّمسلمُّ،ألىبُّبكر ُّأمحدُّبنُّمنج ويهُّاألصبهاىنُّ،حتقيقُّعبدُّاهللُّالليثىُّ،دارُّاملعرفةُّ،بريوتُّ،الطبعةُّاألوىلُّ8402هـ8112-مُّ .
سريُّأعالمُّالنبالءُّ،للذهىبُّ،حتقيقُّشعيبُّاألرنؤوطُّ،وحسنيُّاألسدُّ،مؤسسةُّالرسالةُّ،بريوتُّ،الطبعةُّالثامنةُّ8482هـ8112-مُّ .
اإلمامُّالشافعىُّ،ناصرُّالسنةُّ،وواضعُّاألصولُّ،لألستاذُّعبدُّاحلليمُّاجلندىُّ ،دارُّاملعارفُّبالقاهرةُّ،الطبعةُّالثالثةُّ،بدونُّتاريخُّ .
شبهاتُّحولُّالعصرُّالعبا سىُّاألولُّ،للدكتورُّم ؤيدُّفاضلُّمالُّرشيدُّ ،طبعةُّدارُّالوفاءُّباملنصورةُّ،الطبعةُّاألوىلُّ8404هـ8114-مُّ .
شجرة ُّالنورُّالذكيةُّىفُّطبقاتُّاملالكيةُّ،للشيخُّحممدُّحممدُّخملوفُّ،دارُّالفكرُّ،بدونُّتاريخُّ .
شذرات ُّالذهبُّىفُّأخبار ُّمنُّذهبُّ،ألىبُّالفالحُّعبدُّاحلىُّبنُّالعمادُّاحلنبلىُّ ،مكتبةُّالقدسى ُّبالقاهرة8150ُّ،م 8158-مُّ ،تص ويرُّدارُّالكتبُّالعلميةُّ .
الضعفاءُّ،ألىبُّزرعةُّالرازى ُّ=ُّأبوُّزرعةُّوجهوده ُّىفُّالسنةُّ،للدكتورُّسعدىُّاهلامشىُّ،نشرُّمكتبةُّابنُّالقيمُّباملدينة ُّاملنورةُّ8401هـ8111-مُّ .
الضعفاءُّ،ألىبُّنعيم ُّأمحدُّبنُّعبدُّاهللُّبنُّمهرانُّاألصبهاىنُّ،حتقيقُّالدكتورُّفاروقُّمحادهُّ،دارُّالثقافةُّباملغربُّ،الطبعةُّاألوىلُّ8405هـ8114-مُّ .
الضعفاءُّالكبريُّ،ألىبُّجعفرُّحممدُّبنُّعمروُّالعقيلىُّ،حتقيقُّالدكتور ُّعبدُّاملعطىُّأمنيُّقلعجىُّ،دارُّالكتب ُّالعلميةُّ،بريوتُّ،الطبعةُّاألوىلُّ8404هـ8114-مُّ .
الضعفاءُّ واملتوكنيُّ،ألمحدُّبنُّعلىُّبنُّشعيب ُّالنسائىُّ،حتقيقُّبورانُّال ضناوىُّ،وكمالُّيوسفُّاحلوتُّ،مؤسسةُّالكتبُّالثقافيةُّ،بريوت8112ُّ،مُّ .
الضعفاءُّ واملتوكنيُّ،ألىبُّالفرجُّعبدُّالرمحنُّبنُّعلىُّبنُّاجلوزىُّ،حتقيقُّعبدُّاهللُّالقاضىُّ،الطبعةُّاألوىلُّ8404هـ8114-مُّ .
الضعفاءُّالصغريُّ،ألىبُّعبدُّاهللُّحممدُّبنُّإمساعيلُّالبخارىُّ ،حتقيقُّإبراهيم ُّزايدُّ،دارُّالوعى ُّ،حلبُّ8314هـ8124-مُّ .
الضوءُّالالمعُّألهلُّالقرنُّالتاسعُّ،لشمسُّالدينُّحممدُّعبدُّالرمحنُّالسخاوىُّ،نشرُّمكتبةُّالقدسى ُّبالقاهرة8354ُّ،هـُّ .
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 .53طبقاتُّاحلفاظُّ،للسيوطىُّ،حتقيقُّجلنةُّمنُّالعلماءُّ،بإشرافُّالناشرُّ،دارُّالكتب ُّالعلميةُّ،بريوتُّ،الطبعةُّاألوىلُّ8403هـ8113-مُّ .
 .54طبقاتُّاحلنابلةُّ،أل ىبُّاحلسنُّحممدُّبنُّأىبُّيعلىُّالفراءُّ،مطبعةُّالسنةُّاحملمديةُّ،الطبعةُّاألوىلُّ8322هـ8152-مُّ،تص ويرُّدارُّاملعرفةُّ،بريوتُّ .
 .55الطبقاتُّالسنيةُّىفُّتراجم ُّاحلنفيةُّ،ألمحدُّبنُّعبدُّالقادرُّالغزىُّالتميمىُّ ،حتقيقُّالدكتورُّعبدُّالفتاحُّاحللوُّ،اجمللسُّاألعلىُّللشئونُّاإلسالميةُّ،الطبعةُّاألوىلُّ8120مُّ .
 .54طبقاتُّالشافعيةُّ،ألىبُّبكرُّبنُّهدايةُّاهللُّاحلسيىنُّ،حتقيقُّعادلُّن ويهضُّ،دارُّاآلفاقُّ،بريوتُّ،الطبعةُّاألوىلُّ8318هـ8128-مُّ .
 .52طبقاتُّالشافعيةُّالكربىُّ،لعبدُّالوهابُّبنُّعلىُّبنُّعبدُّالكاىفُّالسبكىُّ،حتقيقُّحممودُّحممدُّالطناحىُّ،وعبدُّالفتاحُّحممدُّاحللوُّ،مطبعةُّعيسىُّاحللىبُّبالقاهرةُّ8144مُّ .
 .51طبقاتُّعلماءُّاحلديثُّ،حملمدُّبنُّأمحدُّبنُّعبدُّاهلادىُّ،حتقيقُّأكرمُّالبوشىُّ،مؤسسةُّالرسالةُّ،بريوتُّ،الطبعةُّاألوىلُّ8401هـ8111-مُّ .
 .51طبقاتُّالفقهاءُّالشافعينيُّ،إلمساعيلُّبنُّكثريُّالقرشىُّ،حتقيقُّالدكتورُّأمحدُّعمرُّهاشم ُّ،والدكتورُّحممدُّزينهمُّعزبُّ،مكتبةُّالثقافةُّالدينيةُّب القاهرة8483ُّ،هـ8113-مُّ .
 .40طبقاتُّالفقهاءُّ،ألىبُّإسحاقُّإبراهيم ُّبنُّعلىُّالشريازىُّ،حتقيقُّالدكتورُّإحسانُّعباسُّ،دارُّالرائد ُّالعرىبُّ،بريوتُّ،الطبعةُّالثانيةُّ8408هـ8118-مُّ .
 .48طبقاتُّالقراءُّ،حملمدُّبنُّاجلزرىُّ ،حتقيقُّبراجستاسر ُّ وبريستلُّ ،مطبعةُّالسعادةُّبالقاهرة8352ُّ،هـ8132-مُّ .
 .42الطبق اتُّالكربىُّ،ألىبُّعبدُّاهللُّحممدُّبنُّسعدُّبنُّمنيعُّاهلامشىُّ،حتقيقُّالدكتورُّإحسانُّعباسُّ،دارُّالكتب ُّالعلميةُّ،بريوتُّ،الطبعةُّاألوىلُّ8480هـ8110-مُّ .
 .43طبقاتُّاملفسرينُّ،حملمدُّبنُّعلىُّالداودىُّ،حتقيقُّجلنةُّمنُّالعلماءُّ،بإشرافُّالناشرُّ،دارُّالكتبُّالعلميةُّ،بريوتُّ،بدونُّتاريخُّ .
 .44طبقاتُّامل فسرينُّ،للسيوطىُّ،حتقيقُّجلنةُّمنُّالعلماءُّ،بإشرافُّالناشرُّ،دارُّالكتب ُّالعلميةُّ،بريوتُّ،بدونُّتاريخُّ .
 .45طبقاتُّالنحاةُّ واللغ وينيُّ،البنُّقاضىُّشهبةُّ،نشرة ُّالدكتورُّحمسنُّغياضُّ،النجفُّ8124مُّ .
 .44العربُّىفُّخربُّمنُّغربُّ،للذهىبُّ،حتقيقُّحممدُّالسعيدُّبسيوىنُّزغلولُّ،دارُّالكتب ُّالعلميةُّ،بريوتُّ ،بدونُّتاريخُّ .
 .42فضلُّاالعتزالُّوطبقاتُّاملعتزلةُّ ،ألىبُّالقاسمُّالبلخى ُّ،والقاضىُّعبدُّاجلبار ُّ،واحلاكمُّاجلشمىُّ،حتقيقُّاألستاذُّف ؤادُّسيدُّ،الدارُّالت ونسيةُّب وتنس ُّ8314هـ8124-مُّ .
فةُّ،بريوت8324ُّ،هـُّ .
ُّ
 .41الف وائدُّالبهيةُّىفُّتراجم ُّاحلنفيةُّ،حملمدُّبنُّعبدُّاحلىُّاللكنوىُّ،عىنُّبتصحيحه ُّالسيدُّحممدُّبدرُّالدينُّأبوُّالف وارسُّالنعساىنُّ،دارُّاملعر
 .41الفهرستُّ،ألىبُّالفرجُّحممدُّبنُّأىبُّيعوبُّ،الشهريُّبابنُّالندميُّ،حتقيقُّالدكتورُّيوسفُّعلىُّالط ويلُّ،دارُّالكتب ُّالعلميةُّ،بريوتُّ،الطبعةُّاأل ُّوىلُّ8484هـ8114-مُّ .
 .20الكاشفُّىفُّمعرفةُّمنُّلهُّروايةُّىفُّالكتبُّالستةُّ،ألىبُّعبدُّاهللُّحممدُّبنُّأمح دُّالذهىبُّ،حتقيقُّحممدُّع وامة ُّ،وأمحدُّحممدُّاخلطيبُّ،دارُّالقبلةُّللثقافةُّاإلسالمية8112ُُّّ،مُّ .
 .28الكاملُّىفُّضعفاءُّالرجالُّ،لعبدُّاهللُّبنُّعدىُّاجلرجاىنُّ،حتقيقُّالدكتورُّسهيلُّزكارُّ،دارُّالفكرُّ،بريوتُّ،الطبعةُّالثالثةُّ8401هـ8111-مُّ .
 .22اللبابُّىفُّمهذيبُّاألنسابُّ،علىُّبنُّحممدُّبنُّاألثريُّ اجلزرىُّ ،مكتبةُّحسامُّالدينُّالقدسىُّ ،الطبعةُّاألوىلُّ 8354هـُّ،تص ويرُّدارُّصادرُّ،بريوتُّ .
 .23لسانُّامليزانُّ،البنُّحجرُّالعسقالىنُّ،حتقيقُّحممدُّعبدُّالرمحنُّاملرعشلىُّ،دارُّإحياء ُّالتاثُّالعرىبُّ،بريوتُّ،الطبعةُّاألوىلُّ8484هـ8115-مُّ .
 .24اجملددونُّىفُّاإلسالمُّمنُّالقرنُّاألولُّإىلُّالرابعُّعشرُّ،ل عبد ُّاملتعالُّالصعيدىُّ ،مكتبةُّاآلدابُّومطبعتهاُّبالقاهرةُّ .
 .25اجملروحنيُّمنُّاحملدثنيُّ والضعفاءُّ واملتوكنيُّ،البنُّحبانُّالبسىتُّ،حتقيقُّحممودُّإبراهيم ُّزايدُّ ،دارُّالوعىُّ،حلبُّ،الطبعةُّاألوىلُّ8314هـ8124-مُّ .
 .24خمتصرُّتاريخ ُّدمشقُّ،حملمدُّبنُّمكرمُّبنُّمنظورُّ،حتقيقُّروحيةُّالنحاسُّ،وحممدُّمطيع ُّ،دارُّالفكرُّ،الطبعةُّاألوىلُّ8114مُّ .
 .22مرآةُّاجلناة ُّوعربةُّاليقظانُّىفُّمعرفةُّماُّيعتربُّمنُّح وادثُّالزمانُّ،لعبدُّاهللُّبنُّأسعدُّاليافعىُّ،حيدر ُّآبادُّالدكنُّ،اهلندُّ،الطبعةُّالثانية ُّ8483هـ8113-مُّ .
 .21مروجُّالذهبُّومعادنُّاجلوهرُّ،ألىبُّاحلسنُّعلىُّبنُّاحلسنيُّاملسعودىُّ،حتقيقُّحممدُّحمىيُّالدي نُّعبدُّاحلميدُّ،دارُّاملعرفة8341ُّ،هـ8141-مُّ .
 .21مشاهريُّعلماءُّاألمصارُّ،البنُّحبانُّالبسىتُّ،حتقيقُّجمدىُّمنصورُّالشورىُّ،دارُّالكتب ُّالعلميةُّ،بريوتُّ،الطبعةُّالثانيةُّ8484هـ8115-مُّ .
 .10املستشرقونُّاألملانُّترامجهمُّ،وماُّأسهم واُّبهُّىفُّالدراسات ُّالعربيةُّ،مجعُّصالحُّالدينُّمنجدُّ،دارُّالكتابُّاجلديدُّ،بريوتُّ،الطبعةُّالثانية ُّ8112مُّ .
 .18مصادرُّالتاريخ ُّاإلسالمىُّومناهجُّالبحثُّفيهُّ،للدكتورة ُّسيدة ُّإمساعيلُّكاشفُّ،مكتبةُّاخلاجنىُّبالقاهرةُّ،الطبعةُّالثانيةُّ8314هـ8124-مُّ .
 .12معجمُّامل ؤلفنيُّ،لعمرُّرضاُّكحالةُّ،مطبعةُّالتقىُّبدمشقُّ8152م8148-مُّ .
 .13معرفةُّالرواةُّاملتكلمُّفيهمُّمباُّالُّي وجبُّالردُّ،ألىبُّعبدُّاهللُّحممدُّبنُّأمحدُّالذهىبُّ،حتقيقُّإبراهيمُّسعيداىُّإدريسُّ،دارُّاملعرفةُّ،بريوتُّ،الطبعةُّاألوىلُّ8404هـ8114-مُّ .
 .14معرفةُّالقراءُّالكبار ُّعلىُّالطبقاتُّ واألعصارُّ،للذهىبُّ،حتقيقُّالدكتورُّبشارُّع وادُّمعروفُّوشعيبُّاألرنؤوطُّ،وصاحلُّمهدىُّعباسُّ،مؤسسةُّالرسالة ُّ،بريوت8112ُّ،مُّ .
 .15مقدمةُّابنُّخلدونُّ،لعبدُّالرمحنُّبنُّحممدُّبنُّخلدونُّ،دارُّاجليلُّ،بريوتُّ،بدونُّتاريخُّ .
 .14مناقبُّاإلمامُّالشافعىُّ،لفخرُّالدينُّالرازىُّ ،حتقيقُّالدكتور ُّأمحدُّحجازى ُّالسقاُّ،دارُّاجليلُّ،بريوتُّ،الطبعةُّاألوىلُّ8483هـ8113-مُّ .
ُّبردى ُّاألتابكىُّ،مطبعةُّدارُّالكتب ُّاملصريةُّ8341هـ8130-مُّ .
 .12النجومُّالزاهرة ُّىفُّملوكُّمصرُّ والقاهرةُّ،ليوسفُّبنُّتغرى ُّ
 .11نزهةُّاأللبابُّىفُّطبقاتُّاألدباءُّ،ألىبُّالربكاتُّبنُّاألنبارىُّ ،حتقيقُّحممدُّأبوُّالفضلُّإبراهيمُّ ،القاهرة8142ُّ،مُّ .
 .11هنايةُّاالغتباط ُّمبنُّرمى ُّمنُّالرواةُّباالختالطُّ ،لعالءُّالدينُّعلىُّرضاُّ،دارُّاملعرفةُّ،بريوتُّ،الطبعةُّاألوىلُّ8401هـ8111-مُّ .
 .10النهايةُّىفُّالفنتُّ واملالحمُّ،للحافظُّابنُّكثريُّ،حتقيقُّحممدُّأمحدُّعبدُّالعزيزُّ،دارُّاحلديث ُّبالقاهرةُّ،بدونُّتاريخُّ .
 .18اهلجماتُّاملغرضةُّعلىُّالتاريخ ُّاإلسالمىُّ،للدكتورُّحممدُّياسنيُّمظهرُّصديقىُّ،ترمجةُّالدكتورُّمسريُّعبدُّاحلميد ُّإبراهيمُّ ،دارُّالصحوةُّللنشرُّ،الطبعةُّاألوىل8111مُّ .
 .12املستشرقونُّاألملانُّترامجهمُّ،وماُّأسهم واُّبهُّىفُّالدراسات ُّالعربيةُّ،مجعُّصالحُّالدينُّمنجدُّ،دارُّالكتابُّاجلديدُّ،بريوتُّ،الطبعةُّالثانية ُّ8112مُّ .
 .13مصادرُّالتاريخ ُّاإلسالمىُّومناهجُّالبحثُّفيهُّ،للدكتورة ُّسيدة ُّإمساعيلُّكاشفُّ،مكتبةُّاخلاجنىُّبالقاهرةُّ،الطبعةُّالثانيةُّ8314هـ8124-مُّ .
 .14معجمُّامل ؤلفنيُّ،لعمرُّرضاُّكحالةُّ،مطبعةُّالتقىُّبدمشقُّ8152م8148-مُّ .
 .15معرفةُّالرواةُّاملتكلمُّفيهمُّمباُّالُّيوجبُّالردُّ،ألىبُّعبدُّاهللُّحممدُّبنُّأمحدُّالذهىبُّ،حتقيقُّإبراهيمُّسعيداىُّإدريسُّ،دارُّاملعرفةُّ،بريوت ُّ،الطبعةُّاألوىلُّ8404هـ8114-مُّ .
 .14معرفةُّالقراءُّالكبار ُّعلىُّالطبقاتُّ وا ألعصارُّ،للذهىبُّ،حتقيقُّالدكتورُّبشارُّع وادُّمعروفُّوشعيبُّاألرنؤوطُّ،وصاحلُّمهدىُّعباسُّ،مؤسسةُّالرسالةُّ،بريوت8112ُّ،مُّ .
 .12مقدمةُّابنُّخلدونُّ،لعبدُّالرمحنُّبنُّحممدُّبنُّخلدونُّ،دارُّاجليلُّ،بريوتُّ،بدونُّتاريخُّ .
 .11مناقبُّاإلمامُّالشافعىُّ،لفخرُّالدينُّالرازىُّ ،حتقيقُّالدكتور ُّأمحدُّحجازى ُّالسقا ُّ،دارُّاجليلُّ،بريوتُّ،الطبعةُّاألوىلُّ8483هـ8113-مُّ .
 .11النجومُّالزاهرة ُّىفُّملوكُّمصرُّ والقاهرةُّ،ليوسفُّبنُّتغرى ُّبردى ُّاألتابكىُّ،مطبعةُّدارُّالكتب ُّاملصريةُّ8341هـ8130-مُّ .
 .800نزهةُّاأللبابُّىفُّطبقاتُّاألدباءُّ،ألىبُّالربكاتُّبنُّاألنبارىُّ ،حتقيقُّحممدُّأبوُّالفضلُّإبراهيمُّ ،القاهرة8142ُّ،مُّ .
 .808هن ايةُّاالغتباط ُّمبنُّرمى ُّمنُّالرواةُّباالختالطُّ ،لعالءُّالدينُّعلىُّرضاُّ،دارُّاملعرفةُّ،بريوتُّ،الطبعةُّاألوىلُّ8401هـ8111-مُّ .
 .802النهايةُّىفُّالفنتُّ واملالحمُّ،للحافظُّابنُّكثريُّ،حتقيقُّحممدُّأمحدُّعبدُّالعزيزُّ،دارُّاحلديث ُّبالقاهرةُّ،بدونُّتاريخُّ .
 .803اهلجماتُّاملغرضةُّعلىُّالتاريخ ُّاإلسالمىُّ،ل لدكتورُّحممدُّياسنيُّمظهرُّصديقىُّ،ترمجةُّالدكتورُّمسريُّعبدُّاحلميد ُّإبراهيمُّ ،دارُّالصحوةُّللنشرُّ،الطبعةُّاألوىلُّ8111مُّ .
 .804ال واىفُّبالوفياتُّ،لصالحُّالدينُّخليلُّبنُّأيبكُّ ،نشرُّاملعهدُّاألملاىنُّلألحباثُّالشرقيةُّ،بريوتُّ،الطبعةُّاألوىلُّ8350هـ8405-هـ8138/م8115-مُّ .
 .805وفياتُّاألعيانُّ وأنباء ُّ أبناءُّالزمانُّ،ألىبُّالعباسُّأمحدُّبنُّحممدُّبنُّخلكانُّ،حتقيقُّالدكتورُّإحسانُّعباسُّ،دارُّالثقافةُّ،بريوتُّ،بدونُّتاريخُّ .

سادساّ:المعاجمّ،والموسوعاتّ،والتعريفاتّ :
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تاجُّالعروسُّمنُّج واهرُّالقاموسُّ،حملمدُّمرتضى ُّالزبيدىُّ ،دارُّمكتبة ُّاحلياةُّ،بريوتُّ .
التعريفاتُّ،لعلىُّبنُّحممدُّاجلرجاىنُّ ،حتقيقُّإبراهيم ُّاإلبيارىُّ ،دارُّالريانُّللتاثُّ،بدونُّتاريخُّ .
دائرة ُّاملعارفُّاإلسالميةُّ،نقلهاُّللعربيةُّأمحدُّالسنتناوىُّ،وآخرونُّ،نشرُّدارُّاملعرفةُّ،بريوتُّ،بدونُّتاريخُّ .
الصحاحُّتاجُّاللغةُّوصحاحُّالعربيةُّ،إلمساعيلُّبنُّمحادُّاجلوهرىُّ،حتقيقُّأمحدُّعبدُّالغفورُّعطارُّ،الطبعةُّالثانيةُّ ،القاهرة8402ُّ،هـ8112-مُّ .
الفروقُّىفُّاللغةُّ،ألىبُّاهلاللُّاحلسنُّبنُّعبدُّاهللُّالعسكرىُّ،دارُّاآلفاقُّاجلديدةُّ ،بدونُّتاريخُّ .
القاموسُّاحمليطُّ،جملدُّالدينُّحممدُّبنُّيعقوبُّالفريوزُّآبادىُّ،املطبعةُّاألمرييةُّ،الطبعةُّالثالثةُّ 8308هـُّ،تص ويرُّاهليئةُّاملصريةُّالعامةُّللكتابُّ8312هـ8122-م ُّ .
كشافُّاصطالحاتُّالفنونُّ،للم ولوىُّحممدُّبنُّعلىُّالتهانوىُّ،طبعُّباهلندُّ 8221هـُّ،تص ويرُّدارُّصادرُّ،بريوتُّ .
كشفُّالظنونُّعنُّأسامىُّالكتب ُّ والفنونُّ،ملصطفىُّعبدُّاهللُّحاجىُّخليفةُّ،تقدميُّشهابُّالدينُّالنجفى ُّاملرعشلىُّ،طبعةُّإسطنبولُّ،مطبعةُّاملعارفُّ8128مُّ .
لسانُّالعربُّ،ألىبُّالفضلُّحممدُّبنُّمكرمُّبنُّمنظورُّ،دارُّصادرُّ،بريوتُّ8300هـ8112-مُّ .
خمتارُّالصحاحُّ،حملمدُّبنُّأىبُّبكر ُّالرازىُّ ،عىنُّبتتيبه ُّحممودُّخاطرُّ،دارُّالنهضةُّللطباعةُّ .
افعىُّ،ألمحدُّبنُّحممدُّبنُّعلىُّالفيومىُّ،حتقيقُّالدكتورُّعبدُّالعظيمُّالشناوىُّ،دارُّاملعارفُّ،بدونُّتاريخُّ .
ُّ
املصباحُّاملنريُّىفُّغريبُّالشرحُّالكبري ُّللر
مصادرُّاللغةُّ،للدكتورُّعبدُّاحلميدُّالشلقاىنُّ،مطابعُّجامعةُّالرياضُّ،الطبعةُّاألوىلُّ8110مُّ .
معجمُّالبلدانُّ،ألىبُّعبدُّاهللُّياقوتُّبنُّعبدُّاهللُّاحلموىُّالبغدادىُّ ،دارُّإحياءُّالتاثُّالعرىبُّ،بريوتُّ،بدونُّتاريخُّ .
املعجمُّالوسيطُّ،للدكتورُّإبراهيم ُّأنيس ُّ ،وآخرونُّ،دارُّالفكرُّ،بدونُّتاريخُّ .
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أبوُّهريرة ُّروايةُّاإلسالمُّ،للدكتورُّحممدُّعجاجُّاخلطيبُّ،مكتبةُّوهبةُّبالقاهرةُّ،الطبعةُّالثالثةُّ8402هـ8112-مُّ .
أبوُّهريرة ُّىفُّضوءُّمروياتهُّ،للدكتورُّحممدُّمصطفىُّاألعظمىُّ،خالُّمنُّمكانُّالطبعُّ وتارخيهُّ 0
االجتاهاتُّالفقهيةُّعندُّأصحابُّاحل ديث ُّىفُّالقرنُّالثالثُّاهلجرىُّ،للدكتورُّعبدُّاجمليدُّحممودُّ،مكتبة ُّاخلاجنى8400ُّ،هـ8110-مُّ .
تبةُّرشوانُّبالقاهرةُّ ،ـ8111مُّ .
ُّ
الدفاعُّعنُّالسنةُّ،اجلزءُّاألولُّمنُّسلسلةُّ(اإلسالمُّ واستمرارُّامل ؤامرةُّ،اخلداعُّ والتضليل)ُّلشيخناُّاجلليلُّالدكتورُّطهُّالدسوقىُّحبيشىُّ،مك
األض واءُّالكاشفةُّملاُّ ىفُّكتابُّأض واءُّعلىُّالسنةُّمنُّالذللُّ والتضليلُّ واجملازفةُّ،لعبدُّالرمحنُّبنُّحيىيُّاملعلمىُّاليماىنُّ،املكتبة ُّالسلفيةُّ،القاهرة8321ُّ،هـُّ .
تأ ويلُّخمتلفُّاحلديثُّ ،لإلمامُّعبدُّاهللُّبنُّمسلمُّبنُّقتيبةُّ،حتقيقُّحممدُّعبدُّالرحيمُّ ،دارُّالفكرُّ،بريوت8485ُّ،هـ8115-مُّ .
حتقيقُّمعىنُّالسنةُّ وبيانُّ احلاجةُّإليهاُّ،للسيدُّسليمانُّالندوىُّ،ترمجهاُّالشيخُّعبدُّالوهابُّالدهلوىُّمبكةُّاملكرمةُّ،املطبعةُّالسلفيةُّومكتبتهاُّ،الطبعةُّالثالثةُّ8311هـ ُّ
ت وثيقُّاألحاديثُّالنب ويةُّ(نقدُّقاعدةُّشاخت)ُّالسكوتُّعنُّاالستداللُّباحلديثُّىفُّموطنُّاالحتجاجُّدليلُّعلىُّعدمُّوجودهُّ،بقلمُّظفرُّإسحاقُّاألنصاُّرىُّ،ترمجةُّمجالُّ
حممدُّجابرُّ،جملةُّكليةُّالدعوةُّاإلسالميةُّبليبياُّ،العددُّاحلادىُّعشر8114ُّ،مُّ .
ت وثيقُّالسنةُّىفُّالقرنُّالثاىنُّاهلجرىُّ،أسسهُّ واجتاهاتهُّ،للدكتورُّرفعتُّفوزىُّعبدُّاملطلبُّ،مكتبة ُّاخلاجنىُّبالقاهرةُّ،الطبعةُّاألوىلُّ8400هـ8118-مُّ .
حجيةُّالسنةُّ،للدكتورُّعبدُّالغىنُّعبدُّاخل القُّ،دارُّالوفاءُّباملنصورةُّ،الطبعةُّالثانيةُّ8483هـ8113-مُّ .
احلديث ُّحجةُّبنفسهُّىفُّالعقائدُّ واألحكامُّ،حملمدُّناصرُّالدينُّاأللباىنُّ،مطبعةُّالدارُّالسلفيةُّ،الطبعةُّالثالثةُّ8400هـُّ .
احلديث ُّ واحملدثونُّأوُّعنايةُّاألمةُّاإلسالميةُّبالسنةُّاحملمديةُّ،للدكتورُّحممدُّحممدُّأبوُّزهوُّ،مطبعة ُّمصرُّ،الطبعةُّاألوىلُّ8321هـ8151-مُّ .
دراساتُّىفُّاحلديث ُّالنبوى ُّ،وتاريخ ُّتد وينهُّ،للدكتورُّحممدُّمصطفىُّاألعظمىُّ،املكتب ُّاإلسالمىُّ8483هـ8112-مُّ .
دفاعُّعنُّأىبُّهريرةُّ ،لعبدُّاملنعمُّصاحلُّالعلىُّالعزىُّ،مكتبةُّالنهضةُّ،ببغدادُّ ،دارُّالشروقُّ،بريوتُّ،الطبعةُّاألوىلُّ8313هـ8123-مُّ .
دفاعُّع نُّأىبُّهريرةُّ ،لألستاذُّعثمانُّم واىنُّ،دارُّالشروقُّ،بريوتُّ،الطبعةُّاألوىلُّ8123مُّ .
دفاعُّعنُّاحلديث ُّ واحملدثنيُّ وتفنيدُّشبهاتُّخصومهُّجلماعةُّمنُّن وابغُّالعلماءُّ،تصحيح ُّزكرياُّعلىُّيوسفُّ،مطبعةُّاإلمامُّ،توزيع ُّمكتبةُّاملتنىب ُّب القاهرةُّ8122مُّ .
دفاعُّعنُّالسنةُّوردُّشبهةُّاملستشرقني ُّ والكتابُّ املعاصرينُّ،للدكتورُّحممدُّحممدُّأبوُّشهبةُّ،مكتبةُّالسنةُّبالقاهرةُّ،الطبعةُّاألوىلُّ8401هـ8111-مُّ .
دراساتُّأص وليةُّىفُّالسنةُّالنب ويةُّ،للدكتورُّحممدُّإبراهيم ُّاحلفناوىُّ،دارُّالوفاءُّباملنصورةُّ،الطبعةُّاألوىلُّ8482هـ8118-مُّ .
دراساتُّىفُّالسنةُّوعلومُّاحلديثُّ،للدكتورُّحممدُّاملنسىُّ،الناشرُّمكتبةُّالشبابُّبالقاهرة8114ُّ،مُّ .
دراساتُّىفُّالسنةُّومناهجُّاحملدثنيُّ،للدكتورُّرجب ُّإبراهيم ُّصقرُّ،خالُّمنُّمكانُّالطبعُّ وتارخيهُّ 0
دراساتُّىفُّالسريةُّالنب ويةُّ،لألستاذ ُّحممدُّسرورُّبنُّنايفُّ،دارُّاألرقمُّ،برمنجهامُّ،الطبعةُّالثالثةُّ8401هـ8111-مُّ .
دالئلُّالت وثيقُّاملبكر ُّللسنةُّ واحلد يثُّ،للدكتورُّامتيازُّأمحدُّ،نقلهُّإىلُّالعربية ُّالدكتورُّعبدُّاملعطىُّأمنيُّقلعجىُّ،دارُّالوفاءُّباملنصورةُّ ،الطبعةُّاألوىلُّ8480هـ8110-مُّ .
الردُّالقوميُّعلىُّاجملرمُّاألثيمُّ ،للشيخُّحممودُّبنُّعبدُّاهللُّالتوجيرىُّ ،طبعةُّالرئاسةُّالعامةُّإلداراتُّالبحوثُّالعلميةُّ واإلفتاءُّبالسعودي ةُّ،الطبع ةُّاألوىلُّ8403هـُّ .
السنةُّاإلسالميةُّبنيُّإثباتُّالفامهنيُّورفضُّاجلاهلنيُّ،للدكتورُّرءوفُّشلىبُّ،مطبعةُّالسعادةُّبالقاهرةُّ،الطبعةُّاألوىلُّ8311هـ8121-مُّ .
السنةُّبياناُّللقرآنُّ،للدكتورُّإبراهيم ُّحممدُّعبدُّاهللُّاخلوىلُّ،نشرُّالشركةُّالعربيةُّللطباعةُّ والنشرُّ8113مُّ .
السنةُّالنب ويةُّبنيُّد عاةُّالفتنةُّ وأدعياءُّالعلمُّ،للدكتورُّعبدُّاملوجودُّحممدُّعبدُّاللطيفُّ،دارُّالطباعةُّاحملمديةُّبالقاهرةُّ،الطبعةُّاألوىلُّ8480هـ8110-مُّ .
السنةُّتشريعُّالزم ُّودائمُّ،للدكتورُّفتحىُّعبدُّالكرميُّ،مكتبةُّوهبهُّبالقاهرةُّ،الطبعةُّاألوىلُّ8405هـ8115-مُّ .
السنةُّىفُّم واجهةُّأعدائهاُّ،اجلزءُّالثاىن ُّمنُّسلسلةُّ(اإلسالمُّ واستمرارُّامل ؤامرة)ُُّّ،للدكتورُّطهُّالدسوقىُّحبيشىُّ،مكتبة ُّرش وانُّبالقاهرةُّ،الطبعةُّاألوىلُّ8115مُّ .
السنةُّقبلُّالتد وينُّ،للدكتورُّحممدُّعجاجُّاخلطيبُّ،مكتبةُّوهبةُّبالقاهرةُّ،الطبعةُّالثانية ُّ8401هـ8111-مُّ .
السنةُّاملطهرةُّبنيُّأصولُّاألئمةُّوشبهاتُّصاحبُّفجرُّاإلسال مُّوضحاهُّ،للدكتورُّسيدُّأمحدُّرمضانُّاملسريُّ،دارُّالطباعةُّاحملمدية ُّبالقاهرةُّ،الطبعةُّاألوىل8118مُّ .
السنةُّاملطهرةُّ والتحدياتُّ،للدكتورُّنورُّالدينُّعتُّ،مكتبةُّدارُّالفالحُّ،حلبُّ،الطبعةُّالثانية8404ُّ،هـ8114-مُّ .
السنةُّمعُّالقرآنُّ،للدكتورُّسيد ُّأمحدُّاملسريُّ،دارُّالطباعةُّاحملمديةُّ ،الطبعةُّاألوىلُّ8403هـ8113-مُّ .
السنةُّاملفتىُّعليهاُّ،للمستشارُّساملُّعلىُّالبهنساوىُّ،دارُّالوفاءُّ،باملنصورةُّ،الطبعةُّالرابعةُّ8483هـ8112-مُّ .
السنةُّالنب ويةُّبنيُّأنصارهاُّوخصومهاُّ،للدكتورُّسعدُّاملرصفىُّ،خمطوطُّبكليةُّأصولُّالدينُّبالقاهرة ُّرقمُُّّ، 241لسنةُّ8314هـ8124-مُّ .
السنةُّالنب ويةُّالشريفةُّ،للدكتورُّأمحدُّحممودُّكرميةُّ،هديةُّجملةُّاألزهرُّالشريفُّ،عددُّربيع ُّاألولُّ8481هـُّ .
السنةُّالنب ويةُّىفُّم واجهةُّالتحدىُّ،للدكتورُّأمحدُّعمرُّهاشمُّ،طبعةُّجممعُّالبحوثُّاإلسالميةُّ8408هـ8110-مُّ .
السنةُّالنب ويةُّاملطهرةُّقسمُّمنُّالوحى ُّاإلهلىُّاملنزلُّ ،للدكتورُّحممدُّعلىُّالصاب وىنُّ،خالُّمنُّمكانُّالطبعُّ وتارخيهُّ 0
السنةُّالنب ويةُّ،مكانتهاُّ،ع واملُّبقائهاُّ،تد وينهاُّ،لشيخناُّاجلليلُّالدكتورُّعبدُّاملهدىُّعبدُّالقادرُّ،دارُّاالعتصامُّبالقاهرةُّ،بدونُّتاريخ ُّ .
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السنةُّ والتشريعُّ،لشيخناُّاجلليلُّالدكتورُّموسىُّشاهنيُّالشنيُّ،هديةُّجملةُّاألزهرُّالشريفُّ،عددُّشعبانُّ8488هـ ُّ .
السنةُّالنب ويةُّومنهجهاُّىفُّبناءُّاملعرفةُّ واحلضارةُّ،ندوةُّعقدتُّبالتعاونُّمعُّاملعهدُّالعاملىُّللفكرُّاإلسالمى ُّ،واشنطنُّ،نشرُّمؤسسةُّآلُّالبيتُّ،عمان8480،هـ8111-مُّ .
شفاءُّالصدورُّىفُّتاريخ ُّالسنةُّومناهجُّاحملدثنيُّ،للدكتورُّالسيدُّحممدُّنوحُّ،طبعةُّدارُّالوفاءُّباملنصورةُّ،بدونُّتاريخُّ .
الشفاعةُّ،ملقبلُّبنُّهادىُّال وادعىُّ،الناشرُّمكتبةُّدارُّاألرقمُّ،مطبعةُّاملدىنُّ،مصر8402ُّ،هـ8112-مُّ .
ضالالتُّمنكرىُّالسنةُّ،اجلزءُّالثالثُّمنُّسلسلةُّ(اإلسالمُّ واستمرارُّامل ؤامرة)ُّ،للدكتورُّطهُّالدسوقىُّحبيشىُّ،مكتبةُّرش وانُّبالقاهرةُّ،الطبعة ُّاألوىل ُّ8482هـ8114-مُّ .
ض وابطُّالروايةُّعندُّ احملدثنيُّ،لألستاذُّالصديقُّبشريُّنصرُّ،منشوراتُّكليةُّالدعوةُّاإلسالميةُّ،وجلنةُّاحلفاظُّعلىُّالتاثُّاإلسالمىُّ،اجلماهرييةُّالعظمىُّ،طرابلس8112ُّ ،مُّ .
الضوءُّالالمعُّاملبنيُّعنُّمناهجُّاحملدثنيُّ،للدكتورُّأمحدُّحمرمُّالشيخُّ،مطبعةُّاألمانةُّبالقاهرةُّ،الطبعةُّاألوىلُّ8402هـ8114-مُّ .
ظاهرةُّ رفض ُّالسنةُّوعدمُّاالحتجاج ُّهباُّ،للدكتورُّصاحلُّأمحدُّرضاُّ،طبعةُّإدارة ُّالثقافةُّ والنشرُّبالسعوديةُّ8484هـ8113-مُّ .
ظلماتُّأىبُّرية ُّأمامُّأض واءُّالسنةُّاحملمديةُّ،لألستاذُّحممدُّعبدُّالرازق ُّمحزةُّ،املطبعةُّالسلفيةُّبالقاهرة8321ُّ،هـُّ .
عقيدةُّأهلُّاإلسالمُّىفُّنزولُّعيسىُّعليهُّاإلسالم ُّ،وإرغ امُّاملبتدعُّاجلهولُّبإتباعُّسنةُّالرسولُّ،ألىبُّالفضلُّعبدُّاهللُّالصديقُّالغمارىُّ،مكتبةُّالقاهرةُّمبصرُّ،بدونُّتاريخُّ .
عقيدةُّأهلُّالسنةُّ واجلماعةُّىفُّالصحابةُّالكرامُّ،للدكتورُّناصرُّعلىُّالشيخُّ،مكتبة ُّالرشدُّبالرياضُّ،الطبعةُّالثانيةُّ8485هـ8115-مُّ .
الع واصمُّمنُّالق واصمُّىفُّحتقيقُّم واقفُّالصحابةُّبعدُّوفاةُّالنىب ُّ،ألىبُّبكرُّابنُّالعرىبُّاملالكىُّ،حتقيقُّحمبُّالدينُّاخلطيبُّ ،مكتبةُّالسنةُّبالقاهرةُّ،الطبعةُّ8482ُّ،4هـُّ .
الع واصمُّ والق واصمُّىفُّالذبُّعنُّسنةُّأىبُّالقاسمُّ،حملمدُّبنُّإبراهيم ُّالوزيرُّ،حتقيقُّشعيب ُّاألرنؤوطُّ،دارُّالبشريُّ،عمانُّ،الطبعةُّاألوىلُّ8405هـ8115-مُّ .
ال فكرُّاملنهجىُّعندُّاحملدثنيُّ،للدكتورُّمهامُّعبدُّالرحيم ُّسعيدُّ،كتابُّاألمةُّ،الطبعةُّاألوىلُّ8401هـُّ .
القرآنيونُّوشبهامهمُّحولُّالسنةُّ،للدكتورُّخادمُّحسنيُّإهلىُّخبشُّ،الناشرُّمكتبةُّالصديقُّبالسعوديةُّ،الطبعةُّاألوىلُّ8401هـ8111-مُّ .
قصةُّاهلجومُّعلىُّالسنةُّ،للدكتورُّعلىُّأمحدُّالسالوسُّ،دارُّالسالمُّبالقاهرةُّ،الطبعةُّاألوىلُّ8401هـ8112-مُّ .
حملاتُّمنُّتاريخ ُّالسنةُّوعلومُّاحلديثُّ،لألستاذُّعبدُّالفتاحُّأبوُّغدةُّ،دارُّالبشائرُّاإلسالميةُّ،بريوتُّ،الطبعةُّالرابعةُّ8482هـُّ .
احملاضرةُّالدفاعيةُّعنُّالسنةُّاحملمديةُّ،للدكتورُّحممدُّأمانُّبنُّعلىُّاجلامىُّ،دارُّاألصفهاىنُّ،رابطةُّالعاملُّاإلسالميةُّ،بدونُّتاريخُّ .
املدخلُّإىلُّالسنةُّالنب ويةُّ،حبوثُّىفُّالقضاياُّاألساسيةُّعنُّالسنةُّالنب ويةُّ،للدكتورُّعبدُّاملهدىُّعبدُّالقادرُّ،دارُّاالعتصامُّ8481هـ8111-مُّ .
مشكالتُّاألحاديثُّالنب وية ُّ وبياهناُّ،لألستاذُّعبدُّاهللُّبنُّعلىُّالنجدى ُّالقصيمىُّ،مراجعةُّالشيخ ُّخليلُّامليسُّ،دارُّالقلمُّ،بريوتُّ،الطبعةُّاألوىلُّ8405هـُّ .
مفتاحُّاجلنةُّىفُّاالحتجاجُّبالسنةُّ،السيوطىُّ،حتقيقُّاألستاذُّمصطفىُّعبدُّالقادرُّعطاُّ،دارُّالكتب ُّالعلميةُّ،بريوتُّ،الطبعةُّاألوىلُّ8402هـ8112-مُّ .
املكانةُّالعلميةُّ،لعبدُّالرزاقُّبنُّمهامُّالصنعاىنُّىفُّاحلديثُّالنبوىُّ،إمساعيلُّعبدُّاخلالقُّالدفتارُّ،اجلزآنُّاألولُّ والثاىنُّىفُّمكانةُّالسنةُّوردُّشبهاتُّالطاعنني ُّىفُّحجيتهاُّ،
والثالثُّ والرابعُّىفُّمكانةُّالصنعاىنُّىفُّاحلديث ُّ،والرسالةُّخمطوطةُّبكليةُّاألصولُّبالقاهرةُّ،رقمُّ 2332لسنةُّ8314هـ8124-مُّ .
منزلةُّالسنةُّىفُّالتشريع ُّاإلسالمىُّ،للدكتورُّحممدُّأمانُّبنُّعلىُّاجلامىُّ،دارُّحراء ُّللكتابُّبالقاهرةُّ،الطبعةُّاألوىلُّ8401هـُّ .
منزلةُّالسنةُّمنُّالكتابُّ وأثرهاُّىفُّالفروعُّالفقهيةُّ،لألستاذُّحممدُّسعيدُّمنصورُّ،مكتبةُّوهبةُّبالقاهرةُّ،الطبعةُّاألوىلُّ8483هـ8113-مُّ .
منهاجُّالسنةُّىفُّاحلدود ُّ،وأثرهُّىفُّصالحُّاجملتمعُّ،للدكتورُّعبدُّاملنعمُّعطيةُّعبدُّالقوىُّسكرانُّ،خمطوطُّبكليةُّأصولُّالدينُّبالقاهرةُّ،رقمُُّّ 8432لسنةُّ8121مُّ .
منهجيةُّمجعُّالسنةُّومجعُّاألناجيلُّ،دراسةُّمقارنةُّ،للدكتورةُّعزيهُّعلىُّطهُّ،مؤسسةُّالرسالةُّبالقاهرةُّ،الطبعةُّالثانية ُّ8482هـ8114-مُّ .
امل ؤمترُّالعلمىُّالرابع ُّللسرية ُّ،والسنةُّالنب وية ُّ،وامل ؤمترُّالعاشرُّجملمعُّالبحوثُّاإلسالميةُّ،مط ابعُّالشروق8404ُّ،هـ8115-مُّ .
موقفُّاملدرسة ُّالعقليةُّمنُّالسنةُّالنب ويةُّ،لألستاذ ُّاألمنيُّالصادقُّاألمنيُّ،مكتبة ُّالرشدُّبالرياضُّ،الطبعةُّاألوىلُّ8481هـ8111-مُّ .
نصوصُّمنُّالسنةُّودفاعُّعنهاُّ،للدكتورُّرفعتُّفوزىُّ،دارُّالثقافةُّالعربية8480ُّ،هـ8110-مُّ .
النفحاتُّالشذيةُّفيماُّيتعلقُّبالعصم ة ُّ،والسنةُّالنب ويةُّ،للشيخُّحممدُّالطاهرُّاحلاُّمدىُّ،قدمُّلهُّوكتبُّح واشيهُّالطاهرُّحممدُّالطاهرُّ،مكتبةُّاآلدابُّبالقاهرةُّ8112مُّ .
نقدُّكتابُّنصرُّأبوُّزيد ُّودحضُّشبهاتهُّ،للدكتورُّرفعت ُّفوزىُّعبدُّاملطلبُّ،مطبعةُّاملدىنُّ،الناشرُّمكتبةُّاخلاجنىُّبالقاهرةُّ،الطبعةُّاألوىلُّ8482هـ8114-مُّ .
نقضُّ مطاعنُّنصرُّأبوُّزيد ُّىفُّالقرآن ُّ،والسنة ُّ،والصحابة ُّ،وأئمةُّاملسلمنيُّ،للدكتورُّإمساعيلُّساملُّ،دارُّالتوزيع ُّ والنشرُّاإلسالميةُّبالقاهرةُّ،الطبع ةُّالثانيةُّ8114مُّ .

.8
.2
.3
.4
.5
.4
.2
.1
.1
.80
.88
.82
.83
.84
.85
.84
.82
.81
.81
.20

ابنُّتيميةُّ،حياتهُّ،وعقائدهُّ،لصائبُّعبدُّاحلميدُّ،الغديرُّللدراسات ُّ والنشرُّ،بريوتُّ .
البحثُّىفُّمصادرُّالتاريخ ُّ الديىنُّ،دراسةُّعمليةُّ،ألمحدُّصبحىُّمنصورُّ،القاهرةُّ،الطبعةُّاألوىلُّ8404هـ8114-مُّ .
البصائرُّ والذخائرُّ،ألىبُّحيانُّالتوحيدىُّ ،طبعُّمبصر8323ُّ،هـ8153-مُّ .
أبوُّهريرةُّ،لعبد ُّاحلسنيُّشرفُّالدينُّاملوسوىُّ،دارُّالزهراءُّ،بريوتُّ،الطبعةُّالسادسةُّ8485هـ8115-مُّ .
البيانُّ والتبينيُّ،ألىبُّعثما نُّ،عمروُّبنُّحبرُّاجلاحظُّ،مكتبةُّاخلاجنىُّمبصرُّ،الطبعةُّالرابعةُّ8315هـ8125-مُّ .
االجتاهاتُّالفكرية ُّاملعاصرةُّ،للمستشارُّالدكتورُّعلىُّجريشةُّ ،دارُّالوفاءُّباملنصورةُّ،الطبعةُّالثالثةُّ8488هـ8110-مُّ .
أجنحةُّاملكر ُّالثالثةُّوخ وافيهاُّ،لألستاذُّعبدُّالرمحنُّحبنكة ُّامليداىنُّ،دارُّالقلمُّ،دمشقُّ،الطبعةُّالسابعة8484ُّ،هـ8114-مُّ .
أحاديث ُّأمُّاملؤمننيُّعائشةُّ،أد وارُّمنُّحيامهاُّ،ملرتضى ُّالعسكرىُّ،دارُّالزهراءُّ،بريوتُّ،الطبعةُّالثانيةُّ8483هـ8112-مُّ .
احلديث ُّالنبوىُّىفُّالنحوُّالعرىبُّ،للدكتورُّحممودُّفجالُّ،أض واءُّالسلفُّ،الرياضُّ،الطبعةُّالثانيةُّ8482هـ8112-مُّ .
احذرواُّاألسا ليبُّاحلديثة ُّىفُّم واجهةُّاإلسالمُّ،للدكتورُّسعدُّالدينُّالسيدُّصاحلُّ،دارُّالتقوىُّ،بلبيسُّ ،الطبعةُّالثالثةُّ8485هـ8115-مُّ .
أخبار ُّعمروُّبنُّعبيدُّ،ألىبُّاحلسنُّعلىُّبنُّعمرُّالدارقطىنُّ،حتقيقُّالدكتورُّيوسفُّفانُّإسُّ،املطبعةُّالكاث وليكيةُّ،بريوتُّ8142مُّ .
أدبُّالعربُّىفُّصدرُّاإلسالمُّ،حلسنيُّاحلاجُّحسنُّ،املؤسسةُّاجلامعيةُّللدراساتُّ،بريوتُّ،الطبعةُّاألوىلُّ8482هـ8112-مُّ .
الد ولةُّ واجملتمعُّ،حملمدُّشحرورُّ،األهاىلُّ،بريوتُّ،الطبعةُّالرابعةُّ8112مُّ .
الرسالةُّاحملمديةُّ،للسيدُّسليمانُّالندوىُّ،الدارُّالسعوديةُّ،جدةُّ،الطبعةُّالثانيةُّ8404هـ8114-مُّ .
آراءُّاملستشرقني ُّحولُّالقرآنُّ وتفسريهُّ،للدكتورُّعمرُّإبراهيم ُّرض وانُّ،دارُّطيبةُّ،الطبعةُّاألوىلُّ8483هـ8112-مُّ .
أساليب ُّالغزوُّالفكرى ُّللعاملُّاإلسالمىُّ،للدكتورُّعلىُّجريشةُّ ،وحممدُّشريف ُّالزيبقُّ،دارُّاالعتصامُّ،القاهرةُّ .
االستشراق ُّ واخللفيةُّالفكريةُّللصراعُّاحلضارىُّ،للدكتورُّحممودُّمحدىُّزقزوقُّ،دارُّاملنارُّبالق اهرةُّ،الطبعةُّالثانية ُّ8401هـ8111-مُّ .
االستشراق ُّ واملستشرقونُّماُّهلمُّوماُّعليهمُّ،للدكتورُّمصطفىُّالسباعىُّ،دارُّالسالمُّبالقاهرةُّ،الطبعةُّاألوىلُّ8481هـ8111-مُّ .
االستشراق ُّ واملستشرقونُّوجهةُّنظرُّ،لعدنانُّحممدُّوزانُّ،رابطةُّالعاملُّاإلسالمىُّ،ضمنُّسلسلةُّدعوةُّاحلقُّالعددُُّّ 24السنةُّالثالثةُّ .
اإلسالمُّعلىُّمفتقُّالطرقُّ،حملمدُّأسد(ُّ،ليب ولد ُّفايس)ُُّّ،ترمجةُّالدكتورُّعمرُّفروخُّ،دارُّالعلمُّ،بريوت8112ُّ،مُّ .
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اإلسالمُّىفُّتصوراتُّالغربُّ،للدكتورُّحممودُّمحدىُّزقزوقُّ،مكتبة ُّوهبةُّبالقاهرةُّ،الطبعةُّاألوىلُّ8402هـ8112-مُّ .
اإلسالمُّ واحلضارةُّالغربيةُّ،للدكتورُّحممدُّعمرُّحسني ُّ،دارُّالرسالةُّ،جدةُّ ،الطبعةُّالتاسعة8483ُّ،هـ8113-مُّ .
اإلسالمُّ والعقالنيةُّ،جلمالُّالبناُّ،دارُّالفكرُّاإلسالمىُّ،القاهرةُّ .
اإلسالمُّ واملستشرقنيُّ،لنخبة ُّمنُّالعلماءُّاملسلمنيُّ،عاملُّاملعرفةُّ،جدةُّ ،الطبعةُّاألوىلُّ8405هـ8115-مُّ .
اإلسالمُّ واإلميانُّمنظومةُّالقيمُّ،حملمدُّشحرورُّ،األهاىلُّ،بريوتُّ،الطبعةُّاألوىل8114مُّ .
السريُّاحلثيث ُّإىلُّاالستشهادُّباحلديث ُّىفُّالنحوُّالعرىبُّ،للدكتورُّحممودُّفجالُّ،أض واءُّالسلفُّ،الرياضُّ،الطبعةُّالثانية ُّ8482هـ8112-مُّ .
شرحُّدي وانُّكعبُّبنُّزهريُّ،ألىبُّسعيدُّاحلسنُّبنُّعبيدُّاهللُّالعسكرىُّ،دارُّالكتب ُّاملصريةُّ،الطبعةُّاألوىلُّ8341هـ8150-مُّ .
شرحُّهنجُّالبالغةُّ،البنُّأىبُّاحلديدُّ،،مطبعةُّعيسىُّالباىبُّاحللىبُّبالقاهرةُّ،بدونُّتاريخُّ .
الشعرُّ والشعراءُّ،البنُّقتيبةُّ،حتقيقُّأمحدُّحممدُّشاكرُّ،دارُّاملعارفُّ،مصر8144ُّ،مُّ .
أصالةُّالفكرُّاإلسالمىُّىفُّم واجهةُّالتغريب ُّ والعلمانيةُّ والتن ويرُّالغرىبُّ،لألستاذُّأنورُّاجلندىُّ ،دارُّالفضيلةُّبالقاهرةُّ،بدونُّتاريخُّ .
الصراعُّبنيُّالثقافةُّاإلسالميةُّ والثقافاتُّاألخرىُّ،للدكتورُّطهُّالدسوقىُّحبيشىُّ ،دارُّعلىُّللطباعةُّ،القاهرةُّ،الطبعةُّاألوىلُّ8481هـ8112-مُّ .
أصولُّالتفكريُّالنحوىُّ،للدكتورُّعلىُّأىبُّاملكارمُّ،دارُّالقلمُّ،بريوت8123ُّ،مُّ .
أصولُّالفقهُّاحملمدىُّ،جلوزيف ُّشاخ تُّ،ترمجةُّاألستاذُّالصديقُّبشريُّبنُّنصرُّ،نشرُّجملةُّكليةُّالدعوةُّ،بليبياُّ،العددُُّّ 88لسنةُّ8114مُّ .
أصولُّالنحوُّ،لسعيدُّاألفغاىنُّ،مطبعةُّجامعةُّدمشقُّ8324هـُّ .
األصالنُّالعظيانُّ،الكتابُّ والسنةُّ،رؤيةُّجديدةُّ ،جلمالُّالبناُّ،مطبعةُّحسانُّبالقاهرةُّ .
أض واءُّعلىُّالسنةُّاحملمديةُّ،أوُّدفاعُّعنُّ احلديثُّ،حملمودُّأبوُّريهُّ،دارُّاملعارفُّمبصرُّ،الطبعةُّالثالثةُّ،بدونُّتاريخُّ .
األض واءُّالقرآنيةُّىفُّاكتساحُّاألحاديث ُّاإلسرائيلية ُّ وتطهريُّالبخارى ُّمنهاُّ،للسيدُّصاحلُّأبوُّبكرُّ،مطابعُّحمرمُّالصناعية8124ُّ،مُّ .
إعادةُّتقييم ُّاحلديثُّ،لقاسمُّأمحدُّ،مكتبةُّمدبوىلُّالصغريُّ،الطبعةُّاألوىلُّ8112مُّ .
إعادةُّقراءةُّالقرآنُّ،جلاكُّبريكُّ،ترمجةُّ وائلُّغاىلُّشكرىُّ،تقدميُّأمحدُّصبحىُّمنصورُّ،دارُّالندميُّللصحافةُّ والنشرُّ والتوزيعُّ،القاهرةُّ،الطبعةُّاألوىلُّ8114مُّ .
العقدُّالفريدُّ،البنُّعبدُّربه ُّاألندلسىُّ،طبعةُّجلنةُّالتأليفُّ والتمجةُّ والنشرُّ،القاهرة8152ُّ،مُّ .
أعيانُّالشيعةُّ،حملسنُّاألمنيُّ،طبعةُّدارُّالتعارفُّللمطبوعاتُّ،بريوتُّ .
اإلفصاحُّىفُّإمامةُّعلىُّبنُّأىبُّطالبُّ،حملمدُّبنُّالنعمانُّالعكربىُّ،دارُّاملنتصرُّ،بريوتُّ،الطبعةُّالثانيةُّ8401هـ8111-مُّ .
األنبياء ُّىفُّالقرآنُّ،ألمحدُّصبحىُّمنصورُّ،مؤسسةُّالرسالة8405ُّ،هـ8115-مُّ .
إنذار ُّمنُّالسماءُّ(النظرية)ُّلنيازى ُّعزُّال دينُّ،األهاىلُّللطباعةُّ والنشرُّ والتوزيعُّ،بريوتُّ،الطبعةُّاألوىلُّ8114مُّ .
أهلُّالسنةُّشعبُّاهللُّاملختارُّ،لصاحلُّالورداىنُّ،كن وتةُّللطباعةُّ والنشرُّ والتوزيعُّ،الطبعةُّاألوىلُّ8482هـ8112-مُّ .
أوروباُّ واإلسالمُّ،لإلمامُّاألكربُّالدكتورُّعبدُّاحلليم ُّحممودُّ،دارُّاملعارفُّمبصرُّ،الطبعةُّالرابعةُّ،بدونُّتاريخُّ .
بالغةُّالرسولُّ،للدكتورُّعلىُّحممدُّحسنُّالعمارىُّ،دارُّاألنصارُّبالقاهرةُّ .
حبوثُّىفُّالقرآنُّ والسنةُّ،اللجنةُّالعلياُّلالحتفالُّبالعيدُّاأللفىُّلألزهرُّ،األمانةُّالعامةُّ،القاهرة8403ُّ،هـ8113-مُّ .
بلوغُّاليقنيُّبتصحيح ُّمفهومُّملكُّاليمنيُّ،إلمساعيلُّمنصورُّجودةُّ،القاهرة8481ُّ،هـ8112-مُّ .
البيانُّبالقرآنُّ،ملصطفىُّكمالُّاملهدوىُّ،دارُّاآلفاقُّاجلديدةُّ،الدارُّالبيضاءُّ،ليبياُّ ،الطبعةُّاألوىلُّ8110مُّ .
تأسيس ُّالشيعةُّلعلومُّاإلسالمُّ،للسيدُّحسنُّالصدرُّ،طبعةُّشركةُّالطباعةُّ والنشرُّالعراقيةُّببغداد ُّ8158مُّ .
تأمالتُّىفُّاحلديث ُّعندُّالسنةُّ والشيعةُّ،لزكرياُّعباسُّد اودُّ،دارُّالنخيلُّللطباعةُّ والنشرُّ،بريوتُّ،الطبعةُّاألوىلُّ8484هـ8115-مُّ .
التبشريُّ واالستعمارُّىفُّالبالدُّالعربيةُّ،للدكتورُّمصطفىُّخالدى ُّ ،والدكتورُّعمرُّفروخُّ،املكتبةُّالعصريةُّ،الطبعةُّاألوىلُّبدونُّتاريخُّ .
تبصريُّاألمةُّحبقيقةُّالسنةُّ،إلمساعيلُّمنصورُّجودةُّ،القاهرة8484ُّ،هـ8115-مُّ .
تراثنا ُّالفكرى ُّىفُّميزانُّالشرعُّ والعقلُّ،للشيخُّحممدُّالعزاىلُّ،دارُّاآلمانُّ،الرباطُّ،املغربُّ،الطبعةُّالثالثة8484ُّ،هـ8113-مُّ .
تطبيقُّالشريعةُّاإلسالميةُّبنيُّاحلقيقةُّوشعاراتُّالفتنةُّ،لصفوتُّحسنُّلطفىُّ،وحممدُّعبدُّالعظيمُّعلىُّ،وجاللُّحيىيُّكاملُّ،تقدميُّحيىيُّكاملُّأمحد ُّ،دارُّالثقاف ةُّالعربية ُّ .،
الثورةُّاإليرانية ُّىفُّميزانُّاإلسالمُّ،للشيخُّحممدُّمنظورُّنعماىنُّ،ترمجةُّالدكتور ُّمسريُّعبدُّاحلميدُّإبراهيمُّ ،مطبعةُّعبريُّللكتابُّ واألشغالُّالتج اريةُّ،القاهرةُّ .
مثُّاهتديتُّ،حملمدُّالتيجاىنُّ،مؤسسةُّالفجرُّ،لندنُّ،الطبعةُّالثانيةُّ8480هـ8111-م ُّ
حدُّالردةُّ،دراسة ُّأص وليةُّتارخييةُّ،ألمحدُّصبحىُّمنصورُّ،دارُّطيبةُّللدراسات ُّ والنشرُّ،القاهرةُّ .
احلسبةُّ،دراسةُّأص وليةُّتارخييةُّ،ألمحدُّصبحىُّمنصورُّ،الناشرُّمركزُّاحملروسةُّللنشرُّ واخلدماتُّالصحفيةُّ،الطبعةُّاألوىلُّ8115مُّ .
حصادُّالعقلُّ،حملمدُّسعيدُّالعشماوىُّ،مكتبةُّمدبوىلُّالصغري8112ُّ،مُّ .
حص ونناُّمهددةُّمنُّداخله اُّ،للدكتورُّحممدُّحممدُّحسنيُّ،دارُّالرسالةُّ،جدةُّ،الطبعةُّالثانية ُّعشرةُّ8483هـ8113-مُّ .
حقائقُّثابتةُّىفُّاإلسالمُّ،البنُّاخلطيبُّ،مطبعةُّاألفقُّ،طهرانُّ،الطبعةُّاألوىلُّ8314هـ8124-مُّ .
حقيقةُّاحلجابُّوحجيةُّاحلديثُّ،حملمدُّسعيد ُّالعشماوىُّ،مكتبةُّمدبوىلُّالصغريُّ،الطبعةُّالثانيةُّ8485هـ8115-مُّ .
حقيقةُّالسنةُّالنب ويةُّ ،ألمحدُّحجازى ُّالسقاُّ،مكتبةُّالكلياتُّاألزهريةُّ،الطبعةُّاألوىلُّ8480هـ8110-مُّ .
ح وارُّومناقشةُّكتابُّعائشةُّأمُّاملؤمننيُّ،هلشامُّآلُّقطيطُّ،دارُّاحملجةُّالبيضاءُّ،بريوتُّ،الطبعةُّاألوىلُّ8481هـ8111-مُّ .
حياة ُّحممدُّ،للدكتورُّحممدُّحسنيُّهيكلُّ،اهليئةُّاملصريةُّالعامةُّللكتاب8114ُّ،مُّ .
اخلدعةُّرحلىتُّمنُّالسنةُّإىلُّالشيعةُّ،لصاحلُّالورداىنُّ،دارُّاخلليجُّللطباعةُّ والنشرُّ،الطبعةُّالثانيةُّ8484هـ8114-مُّ .
خزانة ُّاألدبُّ ولبُّلبابُّالعربُّ،لعبدُّالقادرُّالبغدادىُّ ،حتقيقُّعبدُّالسالمُّهارونُّ،دارُّالكتابُّالعرىبُّ،القاهرة8312ُّ،هـُّ .
مخسونُّومائةُّصحاىبُّخمتلقُّ،ملرتضىُّالعسكرىُّ ،دارُّالزهراءُّ،بريوتُّ،الطبعةُّالسادسة8482ُّ،هـ8118-مُّ .
اخلالفةُّاملغتصبةُّ،أزمةُّتاريخ ُّأمُّأزمةُّمؤرخُّ،إلدريس ُّاحلسيىنُّ،دارُّاخلليجُّللطباعةُّ والنشرُّ،الطبعةُّالثانيةُّ8484هـ8114-مُّ .
درءُّتعارضُّالعقلُّ والنقلُّ،البنُّتيميةُّ،املطبعةُّاألمرييةُّبب والقُّ،الطبعةُّاألوىلُّ 8328هـُّ،تص ويرُّدارُّالكتب ُّالعلميةُّ،بريوتُّ،هبامشُّمنهاجُّالسنةُّ .
دراساتُّحممديةُّ،جل ولدتسيهرُّ،ترمجةُّاألستاذُّالصديقُّبشريُّنصرُّ،نشرُّجملةُّكليةُّالدعوةُّاإلسالميةُّ،بليبياُّ،العددُّالثامنُّلسنةُّ8118م ُّ،والعددُّالعاشرُّلسنةُّ8113مُّ .
دراسةُّالكتب ُّاملقدسةُّىفُّضوءُّاملعارفُّاحلديثة ُّ،ملوريس ُّبوكاىُّ،مكتبةُّمدبوىلُّالكبريُّ،الطبعةُّاألوىلُّ8114مُّ .
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 .25دفاعُّعنُّالرسولُّضدُّالفقهاءُّ واحملدثنيُّ،لصاحلُّالورداىنُّ،الناشر ُّتريدنكو ُّللطباعةُّ،بريوتُّ،الطبعةُّاألوىلُّ8481هـ8112-مُّ .
 .24دفاعُّعنُّالعقيدة ُّ والشريعةُّضدُّمطاعنُّاملستشرقنيُّ،للشيخُّحممدُّالغزاىلُّ،دارُّالكتبُّاإلسالميةُّ ،القاهرةُّ،الطبعةُّاخلامسةُّ8401هـ8111-مُّ .
 .22دفعُّالشبهاتُّعنُّالشيخُّحممدُّالغزاىلُّ،ألمحدُّحجازى ُّالسقاُّ،مكتبةُّالكلياتُّاألزهريةُّ ،الطبعةُّاألوىلُّ8480هـ8110-مُّ .
 .21دليلُّاملسلمُّاحلزين ُّإىلُّمقتضىُّالسلوكُّىفُّالقرنُّالعشرينُّ،حلسنيُّأمحدُّأمنيُّ،دارُّالشروقُّ،القاهرةُّ،الطبعةُّاألوىلُّ8403هـ8113-مُّ .
 .21دينُّالسلطانُّ(الربهان)ُّلنيازىُّعزُّالدينُّ،األهاىلُّللطباعةُّ والنشرُّ والتوزيعُّ،بريوتُّ،الطبعةُّاألوىلُّ8112مُّ .
 .10الرباُّ والفائدةُّىفُّاإلسالمُّ،حملمدُّسعيدُّالعشماوىُّ،مكتبةُّمدبوىلُّالصغريُّ،القاهرةُّ،الطبعةُّاألوىلُّ8484هـ8114-مُّ .
 .18رجالُّاختلفُّفيهمُّالرأىُّ ،لألستاذُّأنورُّاجلندىُّ ،دارُّاألنصارُّ،القاهرةُّ .
 .12الرسولُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّىفُّكتاباتُّاملستشرقنيُّ ،لنذيرُّمحدانُّ،مطبوعاتُّرابطةُّالعاملُّاإلسالمىُّ،جدةُّ .
 .13رشادُّخليفةُّ،صنيعةُّالصليبية ُّالعاملية ُّ،وأخطرُّمنُّسلمانُّرشدىُّ ،للدكتورُّخالدُّنعيمُّ،مطبعةُّاملختارُّاإلسالمىُّ،بدونُّتاريخُّ .
 .14رؤيةُّإسالميةُّلالستشرا قُّ ،لألستاذُّأمحدُّغرابُّ،املنتدى ُّاإلسالمىُّ،الطبعةُّالثانية ُّ8488هـُّ .
 .15زواجُّاملتعةُّحاللُّعندُّأهلُّالسنةُّ،لصاحلُّالورداىنُّ،مكتبةُّمدبوىلُّالصغريُّ،الطبعةُّاألوىلُّ8482هـ8112-مُّ .
 .14السحرُّ والسحرةُّ والوقايةُّمنُّالفجرةُّ،لألستاذُّتاجُّالدينُّنوفلُّ،مكتبةُّالتاثُّاإلسالمىُّ،القاهرةُّ .
 .12السلطةُّ ىفُّاإلسالمُّ،العقلُّالفقهىُّالسلفىُّبنيُّالنصُّ والتاريخُّ ،لعبدُّاجل وادُّياسنيُّ،املركزُّالثقاىفُّالعرىبُّ،الدارُّالبيضاءُّ،املغربُّ،الطبقةُّاأل وىلُّ8111مُّ .
 .11السنةُّمصدرُّللمعرفةُّ واحلضارةُّ،للدكتورُّيوسفُّالقرضاوىُّ،دارُّالشروقُّ،القاهرةُّ،الطبعةُّاألوىلُّ8482هـ8112-مُّ .
 .11اإلمامُّالشافعىُّ وت أسيس ُّاأليدي ولوجية ُّالوسطيةُّ،لنصرُّأبوُّزيدُّ،مكتبةُّمدبوىلُّ،الطبعةُّالثانيةُّ8114مُّ .
 .10شفاءُّالصدرُّبنفى ُّعذابُّالقربُّ،إلمساعيلُّمنصورُّجودةُّ،القاهرة8485ُّ،هـ8114-مُّ .
 .18شدوُّالربابة ُّبأح والُّجمتمع ُّالصحابةُّ،خلليلُّعبدُّالكرميُّ،دارُّسينا ُّبالقاهرةُّ،الطبعةُّاألوىلُّ8112مُّ .
 .12شيخ ُّاملضريةُّ(أب وُّهريرة) ُُّّ،حملمودُّأبوُّريةُّ،مؤسسةُّاألعلمىُّللمطبوعاتُّ،بريوتُّ،الطبعةُّالرابعةُّ8483هـ8113-مُّ .
 .13الشيعةُّ واملتعةُّ،حملمدُّمالُّاهللُّ،مكتبة ُّابنُّتيميةُّ،الطبعةُّالثالثةُّ8401هـُّ .
 .14الصحابةُّىفُّنظرُّالشيعةُّاإلماميةُّ،ألسدُّحيدرُّ ،نشرُّمطبوعاتُّالنجاحُّبالقاهرةُّ،بدونُّتاريخُّ .
 .15الصالةُّ،حملم دُّجنيبُّ،دائرة ُّاملعارفُّالعلميةُّاإلسالميةُّ،القاهرةُّ .
 .14الصالةُّىفُّالقرآنُّ،ألمحدُّصبحىُّمنصورُّ،خمطوطُّ 0
نيةُّ،القاهرةُّ .
ُّ
 .12ص واعقُّاحلقُّاملرسلةُّعلىُّاجلنيني ُّ والكهانُّ والسحرةُّ،لفريقُّمنُّعلماءُّأنصارُّالسنةُّاحملمديةُّ،إعدادُّعبدُّاجمليدُّحممدُّصاحلُّ،مطبعةُّالعمرا
 .11صورتانُّمتضادتانُّلنتائج ُّا لرسولُّاألعظمُّ،بنيُّالسنةُّ والشيعةُّاإلماميةُّ،ألىبُّاحلسنُّ،علىُّاحلسىنُّالندوىُّ،مطبعةُّالكلمةُّباجليزة8405ُّ ،هـ8115-مُّ .
 .11ضحىُّاإلسالمىُّ،لألستاذُّأمحدُّأمنيُّ،نشرُّمكتبةُّالنهضةُّاملصرية ُّبالقاهرةُّ،الطبعةُّالسادسةُّ8148مُّ .
 .800الطبُّاإلسالمىُّ،للدكتورُّأمحدُّطهُّ،دارُّاالعتصامُّبالقاهرةُّ،بد ونُّتاريخُّ .
 .808عبدُّاهللُّبنُّسبأُّ وأساطريُّأخرىُّ ،ملرتضى ُّالعسكرىُّ،دارُّالزهراءُّ،بريوتُّ،الطبعةُّالسادسةُّ8482هـ8118-مُّ .
 .802عذابُّالقربُّىفُّامليزانُّ،لعكاشةُّعبدُّاملنانُّالطيىبُّ،دارُّاالعتصامُّ،القاهرةُّ .
 .803عذابُّالقربُّ والثعبانُّاألقرعُّ،ألمحدُّصبحىُّمنصورُّ،دارُّطيبةُّللدراساتُّ والنشرُّ،القاهرةُّ .
 .804عق وبةُّاحلدُّىفُّضوءُّالقرآنُّالكرميُّ وأثرهاُّىفُّإصالحُّاجملتمعُّ،للدكتورُّحممدُّزواوىُّعبدُّاهللُّ،خمطوطُّبكليةُّأصولُّالدينُّبالقاهرةُّ،رقمُُّّ 8241سنة8405هـ8111-مُّ .
 .805العلمانيةُّوموقفهاُّمنُّالعقيدةُّ والشريعةُّ،للدكتورُّعبدُّالعظيمُّاملطعىنُّ،مكتبة ُّالنور8112ُّ،مُّ .
 .804العلمانيةُّوموقفُّاإلسال مُّمنهاُّ،للدكتورُّعزتُّعبدُّاجمليدُّ،خمطوطُّبكليةُّأصولُّالدينُّبالقاهرةُّ،رقم ُُّّ 0ُّ8801
 .802الغارةُّعلىُّالتاثُّاإلسالمىُّ،لألستاذُّمجالُّسلطانُّ،مركزُّالدراساتُّاإلسالميةُّبرمنجهامُّ،بريطانيا8482ُّ ،هـ8112-مُّ .
 .801الغارةُّعلىُّالعاملُّاإلسالمىُّ،أُّ.لُّشاتليهُّ،نقلهاُّإىلُّالعربيةُّحمبُّالدينُّاخلطي بُّ،ومساعدُّالياىفُّ،املطبعةُّالسلفيةُّومكتبتهاُّ،الطبعةُّالرابعةُّ8311هـُّ .
 .801الغديرُّىفُّالكتابُّ والسنةُّ واألدبُّ،لعبدُّاحلسنيُّأمحدُّاألميىنُّ،دارُّالكتابُّالعرىبُّ،بريوتُّ،الطبعةُّالثالثةُّ .
 .880فتحُّالوهابُّالُّجزية ُّعلىُّأهلُّالكتابُّ،إلمساعيلُّمنصورُّجودةُّ،القاهرةُّ،الطبعةُّاألوىلُّ8481هـ8111-مُّ .
 .888الفتنةُّاخلمينية ُّحقيقةُّالثورة ُّاإليرانيةُّ،للشيخُّحممدُّعبدُّالقادرُّآزارُّ،مطبعةُّعبريُّللكتابُّ،حل وانُّ،الطبعةُّاألوىلُّ84.4هـ8114-مُّ .
 .882الفتنةُّالكربىُّ(عثمان)ُُّّ،لطهُّحسنيُّ،دارُّاملعارفُّمبصرُّ،الطبعةُّالعاشرةُّ .
 .883فجرُّاإلسالمُّ،ألمحدُّأمنيُّ،مكتبة ُّالنهضةُّاملصريةُّبالقاهرةُّ،الطبعة ُّالسابعةُّ8151مُّ .
 .884فصلُّاخلطابُّىفُّإثباتُّحتريف ُّكتابُّرب ُّاألربابُّ،حلسنيُّبنُّحممدُّتقىُّالنورى ُّالطربىُّ،طبعُّحجرُّ .
 .885الفرقانُّ،البنُّاخلطيبُّ،املطبعةُّاملصريةُّبالقاهرةُّ،الطبعةُّاألوىل8342هـ8141-مُّ .
 .884الفصولُّاملهمةُّىفُّتأليفُّاألمةُّ،لعبدُّاحلسنيُّشرفُّالدينُّاملوسوىُّ،مطبعةُّالعرفانُّ،صيدا ُّسنةُّ. 833هـُّ .
 .882الفكرُّاإلسالمىُّاحلديث ُّوصلتهُّباالستعمارُّالغرىبُّ،للدكتورُّحممدُّالبهىُّ،مكتبة ُّوهبةُّ،الطبعةُّالثانيةُّعشرُّ8488هـ8118-مُّ .
 .881الفكرُّاإلسالمىُّنقدُّ واجتهادُّ،حملمدُّأركونُّ،ترمجةُّهاشمُّصاحلُّ،دارُّالساقىُّ،بريوتُّ،الطبعةُّالثالثةُّ8111مُّ .
 .881ىفُّاألدبُّاجلاهلىُّ،لطهُّحسنيُّ،دارُّ املعارفُّ،مصرُّ،الطبعةُّالسادسةُّعشرُّ .
 .820االقتاحُّىفُّعلمُّأصولُّالنحوُّ،للسيوطىُّ،حتقيقُّالدكتورُّأمحدُّحممدُّقاسمُّ،القاهرةُّ،الطبعةُّاألوىلُّ8314هـ8124-مُّ .
 .828قادةُّالغربُّيق ولونُّ:دمرواُّاإلسالمُّأبيدوُّأهلهُّ،لعبدُّالودودُّيوسفُّ،دارُّالسالمُّبالقاهرة8483ُّ،هـ8114-مُّ .
اءةُّىفُّصحيحُّالبخارىُّ ،ألمحدُّصبحىُّمنصورُّ،خمطوطُّ .
ُّ
 .822قر
 .823قرآنُّأمُّحديثُّ ،لرشادُّخليفةُّ،مسجدُّتوسانُّ،أمريكاُّ .
 .824القرآنُّ واحلديثُّ واإلسالمُّ،لرشادُّخليفةُّ،خمطوطُّ .
 .825قصةُّاحلديث ُّاحملمدىُّ،حملمودُّأبوُّريةُّ،اهليئةُّاملصريةُّالعامةُّللكتابُّ8114مُّ .
 .824الكاملُّىفُّاللغةُّ واألدبُّ،ألىبُّالعباسُّحممدُّبنُّيزيد ُّبنُّاملربدُّحتقيق ُّ حممدُّأمحدُّالداىلُّ،مؤسسةُّالرسالةُّ،بريوتُّ،الطبعةُّالثانيةُّ8483هـ8113-مُّ .
 .822الكتابُّ والقرآنُّقراءة ُّمعاصرةُّ،حملمدُّشحرورُّ،شركةُّاملطبوعاتُّللتوزيع ُّ والنشرُّ،بريوتُّ،الطبعةُّاألوىلُّ8482هـ8112-مُّ .
 .821كشفُّاليقنيُّىفُّفضائلُّأمريُّاملؤمننيُّ،للحسنُّبنُّيوسفُّبنُّاملطهرُّاحلليُّ،حتقيقُّحسنيُّالدركاهىُّ،دارُّاملفيدُّ،بريوتُّ،الطبعةُّالثانية ُّ8484هـ8113-مُّ .
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 .821كالُّمثُّكالُّ،كالُّلفقهاءُّالتقليدُّمثُّكالُّألدعياءُّالتن ويرُّ،جلمالُّالبناُّ،طبعةُّدارُّالفكرُّاإلسالمىُّ،لسنةُّ8484هـ8114-مُّ .
 .830كيفُّنتعاملُّمعُّالسنةُّالنب ويةُّ،للدكتورُّيوسفُّالقرضاوىُّ،دارُّالوفاءُّ،باملنصورةُّ،الطبعةُّالسابعةُّ8485هـ8114-مُّ .
 .838لقدُّشيعىنُّاحلسنيُّ،االنتقالُّالصعبُّىفُّرحاب ُّاملعتقدُّ واملذهبُّ،إلدريس ُّاحلسيىنُّ،دارُّالنخيل ُّالعرىبُّ،بريوتُّ،الطبعةُّالرابعةُّ8484هـ8114-مُّ .
 .832ملاذاُّالقرآنُّ،لعبدُّاهللُّاخلليفة=أمحدُّصبحىُّمنصورُّ،خالُّمنُّمكانُّالطبعُّ وتارخيهُّ .
 .833مائةُّس ؤالُّعنُّاإلسالمُّ،للشيخ ُّحممدُّالغزاىلُّ،دارُّثابتُّ،القاهرةُّ،الطبعةُّالثالثةُّ84.2هـ8112-مُّ .
 .834املتآمرونُّعلىُّاملسلمنيُّالشيعةُّ،منُّمعا ويةُّإىلُّ والةُّالفتنةُّ،ملوسىُّاملوسوىُّ،مكتبةُّمدبوىلُّ،الطبعةُّالثانيةُّ8114مُّ .
 .835جمتمعُّيثرب ُّالعالقةُّبنيُّالرجلُّ واملرأةُّىفُّالعهدينُّاحملمدىُّ واخلليفىُّ،خلليلُّعبدُّالكرميُّ،دارُّسين اُّ،القاهرةُّ،الطبعةُّالثانيةُّ8112مُّ .
 .834املدخلُّلدراسة ُّالقرآنُّ والسنةُّ والعلومُّاإلسالميةُّ،للدكتورُّشعبانُّحممدُّإمساعيلُّ،دارُّاألنصارُّ،مصرُّ،الطبعةُّاألوىلُّ.. 84هـ. 811-مُّ .
 .832املراجعاتُّ،لعبدُّاحلسنيُّشرفُّالدينُّاملوسوىُّ،دارُّاألندلسُّ،بريوتُّ،بدونُّتاريخُّ .
 .831مساحةُّللح وارُّمنُّأجلُّالوفاقُّ ومعرفةُّاحلقيقةُّ،ألمحدُّحسنيُّيعقوبُّ،الغديرُّ،بريوتُّ،الطبعةُّاألوىلُّ8481هـ8112-مُّ .
 .831املسلمُّالعاصىُّ،هلُّخيرجُّمنُّالنارُّليدخلُّاجلنةُّ،ألمحدُّصبحىُّمنصورُّ،القاهرةُّ،الطبعةُّاألوىلُّ84.2هـ8112-مُّ .
 .840املسيح ُّعليهُّالسالمُّىفُّالقرآنُّالكرميُّ،للدكتورُّرمضانُّمصطفىُّديابُّ،خمطوطُّبكليةُّأصولُّالدينُّبالقاهرةُّرقمُُّّ .152
 .848مسيلمةُّىفُّمسجدُّتوسانُّ،الظهورُّاجلديدُّ،وراءُّاحمليطاتُّ،للدكتورُّطهُّالدسوقىُّحبيشىُّ ،مكتبةُّرش وانُّ،القاهرةُّ .
 .842املستشرقونُّ والتاثُّ،للدكتورُّعبدُّالعظيمُّالديبُّ،دارُّالوفاءُّباملنصورةُّ ،الطبعةُّالثانيةُّ8483هـ8112-مُّ .
 .843مصباحُّاهلدايةُّىفُّإثباتُّال واليةُّ،لع لىُّاملوسوىُّالبهباىنُّ،الناشرُّ:أصفهانُّكتابفروشُّدينُّودانشُّ،جابُّدونُُّّ -مطبعةُّرباىنُّ .
 .844مصطلحُّالتاريخُّ ،ألسدُّرستمُّ ،منشوراتُّالعصريةُّ،بريوتُّ،بدونُّتاريخُّ .
 .845معاملُّاملدرستنيُّ ،ملرتضى ُّالعسكرىُّ ،الدارُّالعامليةُّ،بريوتُّ،الطبعةُّاخلامسةُّ8484هـ8113-مُّ .
 .844مفتاحُّدارُّالسعادةُّومنشورُّ والية ُّ اهللُّالعلمُّ واإلرادةُّ،البنُّقيمُّاجلوزيةُّ،دارُّالكتبُّالعلميةُّ،بريوتُّ .
 .842مفهومُّالنصُّ،للدكتورُّنصرُّأبوُّزيدُّ،خالُّمنُّمكانُّالطبعُّ وتارخيهُّ 0
 .841مقدماتُّالعلومُّ واملناهجُّ،لألستاذ ُّأنورُّاجلندىُّ ،دارُّاألنصارُّ،القاهرةُّ .
 .841مناهجُّاملستشرقني ُّىفُّالدراسات ُّالعربيةُّ واإلسالميةُّ،جلماعةُّمنُّالعلماءُّ،مكتبُّالتبيةُّالعرىبُّلدولُّاخلليجُّ ،الرياض8405ُّ،هـ8115-مُّ .
 .850منُّالتوجيهات ُّالنب ويةُّلألسرة ُّاإلسالميةُّ،للدكتورُّسعيدُّحممدُّص واىبُّ،مطبعةُّالفجرُّاجلديد8488ُّ،هـ8110-مُّ .
 .858منعُّتد وينُّاحلديث ُّأسبابُّ ونتائجُّ،لعلىُّالشهرستاىنُّ،مؤسسةُّاألعلمىُّللمطبوعاتُّ،بريوتُّ،الطبعةُّاألوىلُّ8481هـ8112-مُّ .
 .852م وازينُّالقرآنُّ والسنةُّلألحاديثُّالصحيحةُّ والضعيفةُّ واملوضوعةُّ،لعزُّالدينُّبليقُّ،دارُّالفتحُّ ،بريوتُّ،الطبعةُّاألوىلُّ8403هـ8113-مُّ .
 .853امل ؤامرةُّعلىُّاإلسالمُّ،لألستاذ ُّأنورُّاجلندىُّ ،دارُّاالعتصامُّ،القاهرةُّ .
 .854امل ؤمترُّاحلادىُّعشرُّجملمعُّالبحوثُّاإلسالميةُّ،الدعوةُّ والدعاة8401،هـ8111-مُّ .
 .855موقفُّاإلسالمُّمنُّاجملتمع ُّاجلاهلىُّ،للدكتورُّجعفرُّالسقاُّ،مجعيةُّالوقفُّاإلسالمىُّ،ه ولنداُّ،الطبعةُّاألوىلُّ8401هـُّ .
 .854موقفُّالنجاةُّمنُّاالحتجاج ُّباحلديثُّ،للدكتورة ُّخدجيةُّاحلديثىُّ ،دارُّالرشيدُّ،منشوراتُّوزارة ُّالثقافةُّ واإلعالمُّ،اجلمهوريةُّالعراقيةُّ .
 .852امليزانُّىفُّتفسريُّا لقرآنُّ،للسيدُّحممدُّحسنيُّالطباطبائىُّ،دارُّالكتب ُّاإلسالميةُّبطهرانُّ،الطبعةُّالثانيةُّ .
 .851حنوُّتط ويرُّالتشريع ُّاإلسالمىُّ،لعبدُّاهللُّأمحدُّالنعيمُّ،ترمجةُّ وتقدميُّحسنيُّأمحدُّأمنيُّ،دارُّسيناُّللنشرُّ،القاهرةُّ،الطبعةُّاألوىلُّ8114مُّ .
 .851حنوُّفقهُّجديدُّ،جلمالُّالبناُّ،دارُّالفكرُّاإلسالمىُّ،القاهرةُّ،بدونُّتاريخُّ .
 .840النصُّ واالجتهادُّ،لعبدُّاحلسنيُّشرفُّالدينُّاملوسوىُّ،مؤسسةُّاألعلمىُّللمطبوعاتُّ،بريوتُّ،الطبعةُّالرابعةُّ8314هـ8144-مُّ .
 .848نظرة ُّالقرآنُّإىلُّاجلرميةُّ والعقابُّ،للدكتورُّحممدُّعبدُّاملنعمُّالقيعىُّ،دارُّاملنارُّ،القاهرة8401ُّ،هـ8111-مُّ .
 .842نظريةُّعدالةُّالصحابةُّ واملرجعيةُّالسياسيةُّىفُّاإلسالمُّ،ألمحدُّحسنيُّيعقوبُّ،مطبعةُّاخليامُّ،عمانُّ،األردنُّ،الطبعةُّاألوىلُّ،بدونُّتاريخُّ .
 .843نقدُّاحلديث ُّىفُّعلمُّالروايةُّ والدرايةُّ،للدكتورُّحسنيُّاحلاجُّحسنُّ،مؤسسةُّالوفاء ُّ،بريوتُّ،الطبعةُّاألوىلُّ8405هـ8115-مُّ .
 .844نقدُّاخلطابُّالديىنُّ،لنصرُّأبوُّزيدُّ،دارُّسيناُّ،القاهرةُّ،الطبعةُّالثانية ُّ8114مُّ .
 .845كتابُّنصرُّأبوُّزيد ُّودحضُّشبهاتهُّ،للدكتورُّرفعت ُّفوزىُّعبدُّاملطلبُّ،مكتبةُّاخلاجنىُّبالقاهرةُّ،الطبعةُّاألوىلُّ8482هـ8114-مُّ .
 .844وركبتُّالسفينةُّ،ملروانُّخليفاتُّ،الغديرُّللدراساتُّ والطباعةُّ والنشرُّ،بريوتُّ،الطبعةُّاألوىلُّ8481هـ8112-مُّ .
 .842وعاظُّالسالطنيُّ،لعلىُّالوردىُّ ،دارُّكوفانُّ،لندنُّ،توزيع ُّدارُّالكنوزُّاألدبيةُّ،بريوتُّ،الطبعةُّالثانيةُّ8115مُّ .
 .841الُّناسخ ُّ والُّمنسوخُّىفُّالقرآنُّ،ألمحدُّصبحىُّمنصورُّمركزُّاحملروسةُّباملعادىُّ،الطبعةُّاألوىلُّ8112مُّ .
 .841يوسفُّشاختُّحياتهُّوآثارهُّ،لروبريُّبرونشفيجُّ،ترمجةُّالدكتورُّعبدُّاحلكيم ُّاألربدُّ،نشرُّجملةُّكليةُّالدعوةُّبليبياُّ،العددُُّّ88لسنةُّ8114مُّ .

تاسعاّ:الكتبّالعلميةّوالطبية ّ

 .8خلقُّاإلنسانُّبنيُّالطبُّ والقرآنُّ،دُّحممدُّعليُّالبارُّ،جدةُّ .
 .2دالئلُّالنبوةُّ،لإلمامُّالبيهقيُّ.تُّالدكتور ُّعبدُّاملعطي ُّقلعجيُّ .
 .3دوُّإسالمُّ،للدكتورُّغالمُّجيالنُّبرقُّ(باألوردو)ُّباكستانُّ .
 .4دورةُّاألرحامُّ،للدكتورُّحممدُّعليُّالبارُّ،جدةُّ .
 .5ذمُّالكالمُّ وأهلهُّ،للحافظُّاهلرويُّ،تُّعبدُّاهللُّاألنصاريُّ .
 .4معُّالطبُّيفُّالقرآنُّالكرميُّ،دُّعبدُّاحلميدُّديابُّ،ودُّأمحدُّقرقوزُّ .
 .2الطبُّالنبويُّ والعلمُّاحلديثُّ،دُّحممودُّناظمُّنسيميُّ ،الشركةُّاملتحدة ُّ
 .1علمُّاألجنةُّيفُّالقرآنُّ والسنةُّ،هيئةُّاإلعجازُّالعلميُّ،مكةُّاملكرمةُّ .
 .1الوجيز ُّيفُّعلمُّاألجنةُّالقرآنُّ،دُّمّ محدُّعليُّالبارُّ،جدة.
ةُّ،للدكتورُّحممدُّأمحدُّالسنهوري ُّ،خمطوطُّبكليةُّأصولُّالدينُّبالقاهرةُّ،رقم ُُّّ 0ُّ 8155
ُّ
 .80الطبُّيفُّالسنُّ
 .88اإلبداعاتُّالطبيةُّلرسولُّاإلن سانيةُّ،لألستاذُّخمتارُّساملُّ،مؤسسةُّاملعارفُّ،بريوتُّ،الطبعةُّاألوىلُّ8484هـ8115-مُّ .
 .82الطبُّاإلسالمي ُّ،للدكتورُّأمحدُّطهُّ،دارُّاالعتصامُّبالقاهرةُّ،بدونُّتاريخُّ .
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