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  أىميتيا, تعدادىا, مناىجيا  
 إعداد:

 يد. عمر بن مصلح الحسين إعداد:  
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 ملخص البحث

حيث , كتب السنة وبيان أىميتيا, وتعدادىا, ودراسة أشيرىايتناوُل البحُث دراسَة    
اآلثار ولما تحويو من فقو ىمية كتب السنة لكونيا مددرًا ميمًا لؤلحاديث و عرض أل

وتكون البحث من تمييد وفدمين, تضمن التمييد  ,لسمف لؤلحاديث واآلثار في بابياا
الكتب المدنفة  معنى السنة لغة وادطبلحا, وأشير كتب السنة, وتناول الفدل األول:

دراسة ألشير كتب  : الثانيبينما تناول الفدل , باسم السنة, أو نحوه كأدول السنة
طولة ومختدرة, وقمة كثرة المدنفات في السنة متبين من خبلل البحث  و  ة,السن

, مما لمتأخرين بيذه الكتب ونقميم منياعناية العمماء ا, كما ظير جميٌا مدى المطبوع منيا
عناية السمف بحماية الدين والرد عمى من يحدث فيو . يؤكد   

 م الحديث عم –كتب السنة  –الكممات المفتاحية: السنة النبوية 

Summary 
   The research deals with studying the books of the Sunnah, explaining 

its importance, enumeration, and studying the most famous of them, where it 
presented the importance of the Sunnah books because they are an important 
source of hadiths and antiquities and what they contain from the jurisprudence 
jurisprudence of hadiths and monuments in its chapter, and the research 
consists of a preamble and two chapters, the introduction included the 
meaning of the year language and term, and the most famous year books, The 
first chapter dealt with: Books classified in the name of the year, or the like as 
the fundamentals of the year, while the second chapter dealt with: a study of 
the most famous books of the year, and through the research it was revealed 
that the number of works in the year is lengthy and brief, and the number of 
printed ones is evident, and the extent to which late scholars have cared for 
and transferred these books Of them, which confirms the attention of the Wrap 
the protection of religion and the response to it from happening. 

Key words: Sunnah of the Prophet - Books of the Sunnah – Hadith 
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 المقدمة

إنَّ اْلَحْمَد ِلمَّو َنْسَتِعيُنُو َوَنْسَتْغِفُرُه, َوَنُعوُذ ِبِو ِمْن ُشُروِر َأْنُفِسَنا, َمْن َيْيِد اهلُل 
َفبل ُمِضلَّ َلُو, َوَمْن ُيْضِمْل َفبل َىاِدَي َلُو, َوَأْشَيُد َأْن ال إَلَو ِإال اهلُل, َوَأْشَيُد أنَّ ُمَحمًَّدا 

 ُلُو. أما بعد.َعْبُدُه َوَرُسو 
فإإّّن السإإنة النبويإإة ثإإاني الإإوحيين , وأحإإد مدإإدري التشإإري  , مبينإإة ومفسإإرة لكتإإاب اهلل ,  

 ومبلزمة لو , ومن تمسك بيما ُىدي وأمن الضإبللة , ولإن يتفرقإا حتإى يإردا عمإى النبإي 
إّنييي  ييد خليييت يييي م  يييوين ليين تأييل،ا بعييدىما أبييدا, :»--, قإإال رسإإوَل اهلل  الحإإوض
 .(ٔ) «هلل ،سنتي, ،لن ييتّر ا حتى يردا علّي الح،ض تاب ا

وليذه المنزلة العمية والمكانة المنيفة لمسنة , بذل عمماء السمف , وعدول األمة 
أنفسيم ونفيسيم في خدمتيا والحفاظ عمييا , فيجروا األوطان وجابوا األقطار في البحث 

 يا.عنيا وتحمميا وجمعيا , ومن ثم أدائيا وتدوينيا وتدنيف
 أىمية الم،أ،ع ،ب،اعث اختياره:  

 تكمن أىمية ىذا الموضوع فيما يمي:       
تنإوع تدإإنيف السإنة عمإإى أنحإإاء كثيإرة , وأنإإواع متعإددة , فمإإنيم مإإن دإنفيا عمإإى المسإإانيد 
وتعددت طرائق ترتيب ىذه المسانيد ,  ومإنيم مإن دإنفيا عمإى األبإواب فمإن اقتدإر مإنيم 

نإت االبإة فإي تدإنيفو وسإم تدإنيفو بالسإنن كسإنن أبإي داود , عمى أحاديث األحكإام أو كا
والنسائي , وابن ماجو, ومإن عنإي بجمإ  األحاديإث فإي مقادإد شإتى كالتفسإير, والعقيإدة , 
واألحكإإإإام , والزىإإإإد والرقإإإإائق , واآلداب والفإإإإتن والمبلحإإإإم , والفضإإإإائل والمناقإإإإب , والسإإإإير 

ي والترمإإإذي , ومإإإنيم مإإإن عنإإإي بجمإإإ  والتإإإأري  , وسإإإم تدإإإنيفو بالجإإإام   كجإإإام  البخإإإار 
األحاديث في مقدإد واحإد كالمدإنفات فإي الزىإد , والمدإنفات فإي التفسإير , والمدإنفات 
فإإإي اآلداب , والمدإإإإنفات فإإإإي الفضإإإإائل إلإإإإى ايإإإإر ذلإإإإك مإإإإن المقادإإإإد , والتدإإإإنيف فإإإإي 
 االعتقاد من أكثر المقادد التي اىتم عممإاء الحإديث بجمإ  أحاديثيإا وتدإنيف الكتإب فييإا

                                                           
 .حسن وإسناده ،(31/333) السنن فً البٌهقً طرٌقه ومن ،(31/ 3) الحاكم رواه(3)
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سواء أكانت كتبا شاممة, أو في باب من أبواب االعتقاد كالمدنفات فإي القإدر , والدإفات 
ثبإإات  , والبعإإث , أو فإإي مسإإألة مإإن مسإإائل االعتقإإاد كالمدإإنفات فإإي الرؤيإإة, والعإإرش, وا 

 , أو في ذم البدع والتحذير منيا, والرد عمى أدحابيا. -عز وجل –دفة الكبلم هلل 

 أىداف البحث:
 ث إلى بيان ما يمي:ييدف البح -

 مفيوم السنة لغة وادطبلحا. -

 عرض لمكتب المدنفة بأسم السنة. -

 دراسة ألشير كتب السنة. -

 منيج البحث:

اسم الكتاب, واسم الباب, ورقم ة الشريفة؛ وذلك بذكر ويَّ بَ توثيق األحاديث النَّ  -
 الحديث.

قوال بيان الحكم عمى الحديث إذا كان من اير الدحيحين, م  االستئناس بأ -
 .أئمة النقد المتقدمين إن ُعِثَر عمييا

 خطة البحث:
 ،ييو ثالثة مطالب : تمييد:

 .  معنى السنة في المغة, والشرع, واالدطبلحالمطلب األ،ل :         

 المراد بكتب السنة .المطلب الثاني :           

 أىمية كتب  السنة.المطلب الثالث :           

 المدنفة باسم السنة, أو نحوه كأدول السنة,. : الكتبثم اليصل األ،ل

 وفيو ثبلث مباحث:

 المبحث األول: عناية أىل العمم بو .         
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 المبحث الثاني: َمسرد بكتب السنة.         

 المبحث الثالث:  منيج كتب السنة العام.         

 : دراسة أشير كتب السنة .ثم اليصل الثاني

 وفيو عشرة مباحث:

 المبحث األول: كتاب السنة ألبي عادم.        

 المبحث الثاني: كتاب السنة لعبد اهلل بن أحمد.        

 المبحث الثالث: كتاب السنة لممروزي.        

 المبحث الراب :  كتاب السنة لمخبلل.        

 المبحث الخامس: كتاب الشريعة لآلجري.        

 ىب أىل السنة البن شاىين.المبحث السادس: كتاب شرح مذا        

 المبحث الساب :  كتاب اإلبانة البن بطة.              

 المبحث الثامن: كتاب أدول السنة البن أبي زمنين.        

 المبحث التاس : كتاب شرح أدول السنة لبللكائي.        

 المبحث العاشر: كتاب الحجة لقوام السنة.        

 ثم الخيياتمية        
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 تمييد : 

 المطلب األ،ل : معنى السنة يي اللغة, ،ال رع, ،االصطالح  .

 .(ٔ)الّطريقة, والسيرة حسنة كانت أو سيئة الّسنة يي الّلغة:
 جفحف مغ جغ مع  جع مظ حط مض خض حض جضٱُّٱ  قولإإإو تعإإإالى يمييين األّ،ل:

 ٕٙالنساء  َّ مق حق مف خف
،لراعيييًا لتتيييبعن سييينن اليييلين مييين  يييبل م  يييبرًا ب يييبر, »: --ومنإإإو أيضإإإًا: قولإإإو 

 أي: طريقتيم. (ٕ)«بلراع
 :(ٖ)ومن الثّاني: قول خالد اليذليّ 

 فإإإإإإإبل َتْجإإإإإإإزَعن مإإإإإإإن سإإإإإإإيرة أنإإإإإإإت سإإإإإإإرتيا
 

 (ٗ)فإإإإإإإإإإإإإأول راٍض سإإإإإإإإإإإإإنة مإإإإإإإإإإإإإن يسإإإإإإإإإإإإإيرىا 
من سّن يي اإلسالم سنة حسنة يلو : » --االبتداء في األمر, ومنو قولو  ،من معانييا: 

 أجرىا ،أجر من عمل بيا بعده, من غير أن ينقص من 

،رىم  يواً, ،من سّن يي اإلسالم سنة سيوة  ان عليو ،زرىيا ،،زر مين عميل بييا أج
 .(٘)«من بعده, من غير أن ينقص من أ،زارىم  يواً 

أو آثار الّدحابة  --فّّن لفظ السنة إذا ورد في أحاديث الّنبّي  أّما الّسنة يي الّ رع:
االعتقادية والعممية, واجبة كانت أو والتابعين,  فالمراد بو : المعنى العام الّشامل لؤلحكام 

 .(ٙ)مندوبة أو مباحة

 .ٚ()«يمن رغب عن سنتي يليس مني»..... : --ومن ذلك قولو 

                                                           
 (.333ص) للراغب والمفردات ،(سنن) مادة ٌطالمح القاموس: انظر (3)
 (.1333) إسرائٌل بنً عن ذكر ما باب األنبٌاء، أحادٌث البخاري، أخرجه (3)
 (.3/133) اإلصابة: انظر. الهذلً منصور بن خالد هو (1)
 (.3/131) المعانً ودٌوان( 3/333) لهذلٌٌن ا أشعار شرح: انظر (3)
 (.3133) الّصدقة على الحث باب الزكاة، كتاب مسلم، أخرجه (3)
 (.33ص) النبوٌة بالسنة االهتمام: انظر (3)
 (.3313: )رقم النكاح كتاب ومسلم(، 3131) رقم النكاح كتاب البخاري أخرجه (3)
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فالمراد بالسنة ىنا: الّطريقة ال السنة التي تقابل الفرض؛ فالمعنى: مإن تإرك طريقتإي 
 .(ٔ)وأخذ بطريقة ايري فميس مني

طريقتإإإي وسإإإيرتي القويمإإإة التإإإي أنإإإا  أي: (ٕ)«يعليييي م بسييينتي»: --وكإإإذلك قولإإإو 
 .(ٖ)عمييا مما فّدمتو لكم من األحكام االعتقادية والعممية الواجبة والمندوبة وايرىا

 و جرى إطبلق الّسنة في الّددر األّول عمى ىذا المعنى العام.
, وُأبإإإي ابإإإن (ٗ)وقإإإد يطمقونيإإإا عمإإإى الكإإإبلم فإإإي االعتقإإإاد خادإإإة, كقإإإول ابإإإن مسإإإعود

 : ))اقتداد في سنة خير من اجتياد في بدعة((.(ٙ)لدرداء, وأبي ا(٘)كعب
وبيإإذا المعنإإى اسإإتعممو كثيإإر مإإن العممإإاء المتإإأخرين مإإن أىإإل الحإإديث وايإإرىم ممإإن 

 دّنف في السنة.
قإإإال شإإإي  اإلسإإإبلم ابإإإن تيميإإإة: ))ولفإإإظ الّسإإإنة فإإإي كإإإبلم الّسإإإمف يتنإإإاول الّسإإإنة فإإإي 

ن كإإان كثيإإر ممإإإن دإإ ّنف فإإي الّسإإإنة يقدإإدون الكإإبلم فإإإي العبإإادات, وفإإي االعتقإإإادات, وا 
االعتقادات, كقول ابن مسعود, وُأبي بن كعب, وأبإي الإّدرداء: ))اقتدإاد فإي سإنة خيإر مإن 

 .(ٚ)اجتياد في بدعة((
يختمف معناىابحسب الغرض الذيُ عنى بو كل طائفة من ،الّسنة يي االصطالح:

 أىل العمم.
ل, أو فعإل, أو تقريإر, أو دإفة من قو  --فيي عند المحدثين: ما أثر عن الّنبّي 

 .(ٛ)َخمقية أو ُخُمقية, أو سيرة بعد البعثة, وقد يدخل بعض ما قبميا
 .(ٜ), وفعمو, وتقريره--وىي عند األدوليين: قول الّنبّي 

                                                           
 (.3/313) الفتح: انظر (3)
 . صحٌح وهو ،(3/333) وأحمد ،(3/31) ماجه وابن ،(1333) والترمذي ،(3313) داود أبو رواه (3)
 (. 3/333) الفالحٌن دلٌل و(، 331ص) والحكم العلوم جامع: انظر (1)
 . صحٌح وهو(3/131) اإلبانة فً بطة وابن(، 33ص) السنة فً المروزي أخرجه (3)
 ( . 3/33) االعتقاد أصول شرح فً والاللكائً(، 3/133) اإلبانة فً بطة ابن أخرجه (3)
  .حسن وهو( 3/33) االعتقاد أصول شرح فً الاللكائً و(، 313ص) السنة فً المروزي أخرجه(3)
 (.33ص) المنكر عن والنهً بالمعروف األمر: انظر (3)
مٌة البن الفتاوى مجموع: انظر (3) ًّ  ومكانتها والسنة ،(31 - 33/3) ٌت  (.33) للّسباع
 (.3/331) المنٌر والكوكب ،(3/333) لآلمدي اإلحكام: انظر (3)
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وعند الفقياء: ما يقابإل الواجإب, وىإي مإا دّل الخطإاب عمإى طمبإو طمبإًا ايإر جإازم؛ 
نإدوب, والمسإتحب, والتطإوع, والنافمإة. وفإّرق بعإض و ترادف عند كثير من األدإوليين: الم

 . الفقياء بين مدلوالت ىذه األلفاظ ويرج  ذلك إلى ادطبلح كّل مذىب
 المطلب الثاني : المراد ب تب السنة .

بيإإإذا االسإإإم مإإإن إطإإإبلق السإإإمف لمسإإإنة عمإإإى  -موضإإإوع البحإإإث  –سإإإميت  كتإإإب السإإإنة  
ث الحاثإإة عمإإى التمسإإك بالسإإنة وتإإرك البإإدع بجمإإ  األحاديإإ تُعنييىاالعتقإإاد خادإإة, إذ أّنيإإا 

"  تييب السيينة ىييي ال تييب الحاأيية علييى إتباعيييا  (ٔ)قإإال الكتإإاني فإإي  الرسإإالة المسإإتطرفة
 ".،العمل بيا ،ترك ما حدث بعد الصدر األ،ل من البدع ،األى،اء

وقإإد تأممإإت الكتإإب المسإإإماة باسإإم السإإنة أو نحإإإوه كأدإإول السإإنة وشإإإرح السإإنة فرأيإإت أّنيإإإا 
 م إلى أقسام:تنقس

الكتإب التإي تإورد األحاديإث واآلثإار مسإندة وتقتدإر عمإى ذلإك, كالسإنة لعبإد  القسم األ،ل:
 اهلل بن أحمد, والبن أبي عادم.

الكتإإب التإإي تإذكر اعتقإإاد السإإمف وتسإتدل لإإو بأحاديإإث وآثإار مسإإندة, كشإإرح  القسيم الثيياني:
 أدول السنة لبللكائي وايره.

ن كتإب ورسإائل تحإ القسم الثاليث: وي عقائإد أىإل السإنة مختدإرة وال تإذكر معيإا األدلإة, وا 
 ذكرت فبغير إسناد.

كتإإإب مسإإإندة, لكإإإن ايإإإر مقتدإإإرة عمإإإى أحاديإإإث االعتقإإإاد بإإإل عامإإإة فإإإي  القسيييم الرابييي :
العبإإإادات واألخإإإبلق والعقائإإإد وايرىإإإا , عمإإإى المعنإإإى العإإإام لمسإإإنة  وىإإإذا مثإإإل شإإإرح السإإإنة 

 لمبغوي.

                                                           

 .92( ص 1)



 
 
 
 

 

33 
 

فقإإط ألّن القسإإم الثالإإث لإإيس  القسييم األ،ل ،الثييانيىإإو  والإإذي أقدإإد جمعإإو فإإي ىإإذا البحإإث
, والمإإراد مإإن البحإإث جمإإ  واسإإتيعاب المدإإنفات فإإي  مدإإدرا مإإن مدإإادر حإإديث النبإإي 

مدإإإإإدر مإإإإإن مدإإإإإادر الحإإإإإديث, والقسإإإإإم الرابإإإإإ  لإإإإإيس مإإإإإن كتإإإإإب السإإإإإنة عمإإإإإى المعنإإإإإى  
ديإث فإي االدطبلحي المقدود ىنإا, وىإو أقإرب لكتإب الجوامإ  إذ أّنإو عإام فإي جمإ  األحا

 مقادد مختمفة, بخبلف كتب السنة المراد جمعيا فيي مختدة بأحاديث وآثار العقائد. 

 أىمية  تب  السنة.: المطلب الثالث

فقإإد احتإإوت عمإإى  -دإإمى اهلل عميإإو وسإإمم  -تعإإد مدإإدرًا مإإن مدإإادر حإإديث النبإإّي  -1
ضإإافة إلإإى مإإا فييإإا أحاديإإث كثيإإرة زائإإدة عمإإا فإإي األدإإول الحديثيإإة  المشإإيورة كالكتإإب السإإتة, باإل

 من طرق أخرى لما ُخّرج في األدول الحديثية  .
تعإإإد مدإإإدرًا مإإإن المدإإإادر التإإإي حفظإإإت آثإإإار السإإإمف مإإإن الدإإإحابة والتإإإابعين  -2

 .-أدول الدين -وأتباعيم وبخادة في بابيا
مإإإإا تحويإإإإو مإإإإن فقإإإإو السإإإإمف ألحاديإإإإث االعتقإإإإاد, وطإإإإريقتيم فإإإإي تقريإإإإر مسإإإإائل  -3

 ى المخالفين , وتعامميم معيم .االعتقاد وعرضيا, وفي ردىم عم
 أّنيا األدل والمددر لممدنفات التي جاءت بعدىا في االعتقاد. -4
أنَّ فإإي دراسإإتيا والتعريإإف بيإإا, وبيإإان مإإا تحويإإو رد عمإإى مإإن يطعإإن  فإإي ىإإذه  -5

 الكتب ويدفيا بدفات بعيدة عن ما تحويو . 
بلم ابإإن أّن فييإإا رد لمإإن طعإإن فإإي بعإإض عممإإاء اإلسإإبلم المتإإأخرين كشإإي  اإلسإإ -6

 تيمية وقال: إّنو جاء بعقائد جديدة لم يعرفيا السمف.
 ما تحويو ىذه الكتب من رد عمى طوائف من أىل األىواء  وتفنيد شبياتيم . -7
فييا بيان لجياد السمف في حفظ الدين وبخادة في ىذا الباب باب االعتقاد  – ٛ    

 ندة".اليصل األ،ل:  " تب السنة المس. وعنايتيم بو نقبل وفقيا

 المبحث األ،ل: عناية العلماء ب تب السنة:
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ُعني العمماء بكتب السنة المسندة عناية فائقة سإواء كإان بروايتيإا وسإماعيا أو بالنقإل عنيإا 
 واالعتماد عمييا.

 وسأذكر ىنا أمرين مما يتعمق بالعناية بيا في مطمبين:

قإل عنيإا, أو الودإية بيإا, : العممإاء الإذين اعتنإوا بكتإب السإنة  مإن حيإث النالمطلب األ،ل
 أو اإلحالة عمييا .

اعتنإإى جمإإ  مإإن أىإإل العمإإم بإإذلك وسإإأذكر أشإإير مإإن اعتنإإى بيإإا مإإن خإإبلل مإإا وجدتإإو فإإي 
 كتبيم وما ُنقل عنيم:

 .(ٔ)ىإٛٔٗأبو مندور معمر بن أحمد األدبياني ت/ -1
السإنة ذكإر فييإا خدإال  (ٕ)لو ودية بالسنة, نقميا قوام السإنة فإي الحجإة فإي بيإان المحجإة

والسإم   -دإمى اهلل عميإو وسإمم -من اإليمان بالدفات والغيبيات, وحقوق أدإحاب النبإّي 
والطاعإإإإة وتإإإإرك القيإإإإاس والخدإإإإومات وبعإإإإد ذلإإإإك ذكإإإإر أّن ىإإإإذه الخدإإإإال اجتمعإإإإوا عمييإإإإا 
ومإإذكورة فإإي كتإإب السإإنة وَعإإّدّدىا فقإإال: ".. ويشإإيد ليإإذا الفدإإل المجمإإوع مإإن السإإنة كتإإب 

اب السإإنة لعبإإد اهلل بإإن أحمإإد بإإن حنبإإل وكتإإاب السإإنة ألبإإي مسإإعود األئمإإة, فإإأّول ذلإإك: كتإإ
وأبإإي زرعإإة, وأبإإي حإإاتم وكتإإاب السإإنة ألبإإي عبإإد اهلل محمإإد بإإن يوسإإف البنإإا.... ثإإم كتإإب 
السإإنة لممتإإأخرين مثإإل أبإإي أحمإإد العسإإال, وأبإإي إسإإحق إبإإراىيم بإإن حمإإزة والطبرانإإي, وأبإإي 

قوام السنة أبي القاسم إسماعيل بإن محمإد  -ٕ.  (ٖ)الشي  وايرىم مما ألفوا في كتب السنة"
ىإ في كتإاب الحجإة فإي بيإان المحجإة, فقإد أكثإر مإن ٖ٘٘بن الفضل األدبياني,     ت/ 

 النقل عن الكتب المدنفة في السنة إّما بالسند إلى أدحابيا أو بالنقل ببل إسناد.

                                                           

 (. 5/29ب )(انظر : شذرات الذى1)

(9( )1/931-922.) 

 (.1/929( انظر كتاب احلجة يف بيان احملجة )3)
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وأبإي الشإي  وأبإي  روايتإو مإن طريإق ابإن منإدة -الرواية بّسإناده إلإى أدإحابيا -يمن األ،ل
لى ىؤالء ترج  أكثر أسانيده في كتابو.  حاتم وابن أبي عادم, والطبراني والبللكائي, وا 

ذكإإره ِلكتإإاب السإإنة لعمإإي بإإن عمإإر  -النقإإل بإإبل إسإإناد مإإ  ذكإإر اسإإم الكتإإاب -،ميين الثيياني
 .  (ٖ), وإلسماعيل بن أسيد المديني(ٕ)ولعبد اهلل بن أحمد (ٔ)الحربي

اء عناية بيذه الكتب شي  اإلسبلم أبي العباس أحمد بن عبد الحميم ومن أكثر العمم -ٖ
 ىإ. ٕٛٚبن تيمية ت/ 

كثير النقل منيا واإلحالة إلييا فمإثبل فإي مإواطن واحإد عإدد خمسإة عشإر  -رحمو اهلل -فيو
:" وكإإبلم السإإمف فإإي ىإإذا البإإاب موجإإود فإإي كتإإب كثيإإرة ال (ٗ)كتابإإا قإإال فإإي الفتإإوى الحمويإإة

نإإا إال قمإإيبل منإإو مثإإل: كتإإاب السإإنة لبللكإإائي, واإلبانإإة البإإن بطإإة, والسإإنة يمكإإن أن نإإذكر ى
ألبي ذر اليروي واألدول ألبي عمر الطممنكي... وقبل ذلك السنة لمطبرانإي وألبإي الشإي  
األدبياني, وألبي عبد اهلل بن مندة, وألبي أحمد العسإال وقبإل ذلإك السإنة لمخإبلل... وقبإل 

حمإإد والسإإنة ألبإإي بكإإر بإإن األثإإرم, والسإإنة لحنبإإل ولممإإروزي وألبإإي ذلإإك السإإنة لعبإإد اهلل بإإن أ
 داود السجستاني والبن أبي شيبة والسنة البن أبي عادم..."    

و درء تعإارض  (٘)ونحو ىذا الذكر والتعداد تكرر في عدد مإن كتبإو  ككتإاب منيإاج السإنة 
 .(ٙ)النقل والعقل

                                                           

 (.1/922( انظر )1)

 (.9/22( انظر )9)

 (.9/515( انظر )3)

 (.952( انظر )2)

(3( )3/133.) 

(3( )3/313.) 
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قد بعضيا كما سيأتي في المبحإث الثالإث ولو عناية خادة بيا من حيث بيان منيجيا أو ن
 من ىذا الفدل .

اإلمإإام ابإإن القإإيم أبإإو عبإإد اهلل شإإمس الإإدين محمإإد بإإن أبإإي بكإإر بإإن أيإإوب الزرعإإي  -4
ىإإإ خادإإة فإإي كتبإإو فإإي الإإرد عمإإى أىإإل البإإدع ككتإإاب اجتمإإاع الجيإإوش ٔ٘ٚالدمشإإقي ت/

مإإن الإإرد عمإإى مإإن نقإإول عّمإإن تقدمإإو فإإي مإإا قدإإد إليإإو  -بعإإد المقإإدمات -اإلسإإبلمية فّّنإإو 
   (ٔ)أنكإإر عمإإو اهلل, وممإإا نقإإل منإإو: السإإنة لمعمرانإإي , ولقيروانإإي واألثإإرم , ويحإإي بإإن عمإإار

ىإإ, فقإد ذكإر ٗٚٚوممن اعتنى بذكرىا والنقل منيا الحافظ إسماعيل بن عمر بن كثير, ت/
 .(ٕ)عددا منيا في مواطن من كتابو البداية والنياية

و عنايإإإة بيإإإا فقإإإد نقإإإل عإإإن عإإإدد منيإإإا وودإإإفيا,وبين الحإإافظ محمإإإد بإإإن أحمإإإد الإإإذىبي لإإإ و
مقادإإد بعضإإيا فإإي كتابإإو العمإإو لمعمإإي الغفإإار منيإإا :السإإنة لعبإإداهلل بإإن أحمإإد, ولمخإإبلل , 

 (ٖ).والبن أبي عادم , والبللكائي, والطبراني , وأبي محمد بن حبان 
والحإإافظ أحمإإد بإإن محمإإد بإإن عمإإي بإإن حجإإر العسإإقبلني, ذكإإر فإإي الفإإت  ونقإإل عإإن  -1
 .(ٗ)دٍد منياع

الحافظ جبلل الدين عبدالرحمن السيوطي فقد نقل وخرج من كتب ىإذا النإوع: كالسإنة  -2
, والحجإإإإة لندإإإإر  (ٚ), والسإإإإنة البإإإإن شإإإإاىين (ٙ), والسإإإإنة لمطبرانإإإإي (٘)البإإإإن أبإإإإي عادإإإإم

 . (ٔ)المقدسي 

                                                           
 (.333، 311، 333، 331، 331، 33( انظر : )ص3)

 (.33/3333( انظر)3)

 (.3131، 3331، 3333،  3333/ 3 (،)331/ 3( انظر: العلو ) 1)

 (.992-912( انظر: معجم ادلصنفات الواردة يف الفتح )2)

 (.1/22( انظر:مجع اجلوامع )5)

 (.1/25( انظر: اجلامع الصغري  )5)

 (.9/972( انظر: مجع اجلوامع  )7)
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وايرىم من أىإل العمإم ممإن اعتنإى بالنقإل منيإا واإلحالإة إلييإا ولإيس مقدإودي حدإر مإن 
عنيإإإا واعتنإإإى بيإإإا فإإإذلك يطإإإول , ولكإإإّن المقدإإإود اإلشإإإارة إلإإإى عإإإدد ممإإإن اشإإإتيرت نقإإإل 

عنإايتيم بيإإا ,أّمإإا العنايإإة بروايتيإا وسإإماعيا فيظيإإر لنإإا مإإن خإبلل ذكرىإإا فإإي كتإإب األثبإإات 
والمشإإإيخات والفيإإإارس التإإإي ُتعنإإإى بمسإإإموعات العممإإإاء وأسإإإانيدىا, وىإإإذا مإإإا سإإإأتناولو فإإإي 

 المطمب التالي .

 ني: ل ر  تب السنة يي  تب األثبات , ،الييارس.المطلب الثا

تختمف كتب الفيارس والمعاجم واإلثبات في ذكر كتب السنة فمنيا ما  ال يذكرىا وال يشإير 
 إلييا كابن النديم في الفيرست.

فّنإو لإم يإذكر ايإر  (ٕ)ومنيا ما ذكر واحدًا فقط كابن خير في فيرسإة مإا رواه عإن شإيوخو 
 عبد بن أحمد اليروي, ومنيا ما ذكر عددًا منيا, ومن ىؤالء :كتاب السنة ألبي ذر 

ىإإ فإي التجييإر فإي المعجإم الكبيإر ٕٙ٘أبو سعد عبإد الكإريم بإن محمإد السإمعاني ت/ -1
 (٘)وألبإإي مسإإعود الإإرازي (ٗ),وألبإإي الشإإي  (ٖ)ذكإإر أربعإإة منيإإاوىي: السإإنة البإإن أبإإي عادإإم

 .(ٙ)وألبي يوسف يعقوب بن سفيان

                                                                                                                                               

 (.1/25( انظر: مجع اجلوامع  )1)

 (.952( انظر )ص 9)

 (. 975, 9/19( انظر )3)

 (.122-1/151)(انظر 2)

 (.9/71(انظر)5)

 (.9/23(انظر )5)
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ىإإ ذكإر فإي المعجإم المفيإرس ٕ٘ٛحمإد بإن حجإر العسإقبلني ت والحافظ أحمد بن م -2
سإإإإبعة منيإإإإا وىإإإإي: السإإإإنة لمحمإإإإد بإإإإن السإإإإري, وابإإإإن أبإإإإي عادإإإإم, وأبإإإإي ندإإإإر الخيإإإإاط, 

 .(ٔ)والطبراني, وابن شاىين وأبي الشي  وأبي القاسم الؤللكائي 
ىإإإ فإإي دإإمة الخمإإف فإإي مودإإول السإإمف ٜٗٓٔومحمإإد بإإن سإإميمان الرودانإإي ت   -3

وىإإي: السإإنة لبللكإإائي, وابإإن شإإاىين, وابإإن أبإإي عادإإم, والطبرانإإي, وابإإن  ذكإإر تسإإعة منيإإا
 .(ٕ)السري, وأبي ندر الخياط, وأبي الشي , وأحمد بن حنبل, وأبي الحسين األزدي

و محمإإإد بإإإن جعفإإإر الكتإإإاني فإإإي الرسإإإالة المتطرفإإإة لبيإإإان مشإإإيور كتإإإب السإإإنة   -ٗ   
, وأبإإي داود, واألثإإإرم, وعبإإإد اهلل بإإإن ذكإإإر  اثنإإإي عشإإإر كتابإإا ىإإإي: السإإإنة ألحمإإإد(ٖ)المشإإرفة

أحمإإإد, والبللكإإإائي , ولحنبإإإل بإإإن إسإإإحاق, ولمخإإإبلل وأبإإإي الشإإإي  وابإإإن أبإإإي عادإإإم وابإإإن 
 شاىين, والطبراني, وابن مندة.

وسإإإأذكر فإإإي المبحإإإإث التإإإالي ىإإإإذه الكتإإإب وايرىإإإإا ممإإإا وقفإإإإت عميإإإو فإإإإي كتإإإب التإإإإراجم 
 واالعتقاد مرتبة بحسب وفيات أدحابيا.  

 اني: مسرد ب تب السنة.المبحث الث

المقدود من ىذا المبحث إحداء الكتب الني سميت باسم " السنة "أو نحوه بالمعنى 
, وقد اعتمدت في إحداء ىذه الكتب عمى األثبات والفيارس , (ٗ)المراد في ىذا البحث 

وكتب العمماء المذين عنوا بيذا النوع من التدنيف وقد سبق ذكر طائفة منيم في الفدل 

                                                           

 (.522 -53(انظر ادلعجم ادلفهرس )ص 1)

 (.952, 995( انظر )ص 9)

 (.32, 92( انظر )ص 3)

الكتب اليت  تورد األحاديث واآلثار مسندة, وبعض كتب السنة ال نعرف منهاجها لعدم وقوفنا  –كما تقدم   -( ادلقصود2)
  عصر الرواية أثتتو يف ىذا ادلسرد ذ  الغالب عل  ىذا العصر الرواية باألاانيد .عليها, لكن ما كان منها يف
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ابق, كما اعتمدت عمى كتب التراجم التي ُتعني بذكر مدنفات المترجمين كسير أعبلم الس
 النببلء , ورتبت ما اجتم  عندي من الكتب عمى وفيات أدحابيا . 

 السنة. -1
 (ٔ)ىإٜٔٔالمدري ت/ -موالىم -لعبد الرحمن بن القاسم العتقي

 .  (ٕ)ذكره ابن القيم كما في مختدر الدواعق 

 السنة ،اليت،ى. -2
 ىإ ٜٛٔلعبد الرحمن بن ميدي العنبري ت/ 

 (ٖ)ذكره القاضي عياض في ترتيب المدارك 

 السنة ،الجماعة. -3
 .(ٗ)ىإٕٕ٘البخاري البيكندي ت/ -موالىم -لمحمد بن سبلم بن الفرج السممي

 .( ٘)ذكره شي  اإلسبلم ابن تيمية   

 السنة. -4
 .(ٙ)ىإٖٕ٘ألبي بكر عبد اهلل بن محمد بن إبراىيم العبسي ت   

                                                           

 (.195 -2/192( انظر اري أعالم النتالء )1)

(9( )9/392.) 

(3( )1/125.) 

 (.12/592( انظر السري )2)

 (.21 -5/22(انظر : رلموع الفتاوى )5)

 (.199/11( انظر السري )5)
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 .(ٔ)نسبيا لو شي  اإلسبلم في مجموع الفتاوى

 السنة.   -5
 .(ٕ)ىإٕٔٗلئلمام أحمد بن محمد بن حنبل ت/ 

 .(ٗ)والرسالة المستطرفة (ٖ)ذكره في دمة الخمف 

 السنة . – 6
  (٘)ىإٕٔ٘لعبد الوىاب بن الحكم بن ناف  النسائي البغدادي ت /

 .(ٙ)ذكره في ىدية العارفين 

 السنة: - 7
 .  (ٚ)ىإٖٕ٘ش بن أدرم النسائي ت/لخشي      

وسإماه " كتإاب السإنة " وذكإره الحإافظ ابإن  (ٛ)ذكره ابن القيم فإي اجتمإاع الجيإوش اإلسإبلمية
 وسماه "االستقامة والرد عمى أىل األىواء". (ٔ)حجر في تيذيب التيذيب

                                                           

 (.955الفتوى احلموية )( , وانظر 5/92(انظر : )1)

 (.11/177( انظر السري )9)

 .157( ص 3)

 .92( ص 2)

 (.19/393( انظر : اري أعالم النتالء  )5)

 (. 5/999( , وانظر :معجم ادلؤلفني )1/535()5)

 (.19/952( انظر السري )7)

(2()97.) 
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 السنة.  – 8
  (ٕ)ىإ ٕٛ٘ألبي مسعود أحمد بن الفرات بن خالد الضبي األزدي ت/      

 .  (ٖ)ذكره السمعاني في التحبير

 السنة. - 9
 .(ٗ)ىإٕٓٙألبي بكر األثرم أحمد بن محمد بن ىاني,توفي في حدود       

 (ٙ),وابإإإن القإإإيم فإإإي اجتمإإإاع الجيإإإوش اإلسإإإبلمية (٘)ذكإإإره شإإإي  اإلسإإإبلم فإإإي درء التعإإإارض
 .(ٚ)والكتاني في الرسالة المستطرفة

 السنة . –  11
 ىإ .ٜٕٙالوقار ت / ألبي بكر محمد ابن أبي يحيى

 .(ٛ)ذكره القاضي عياض في ترتيب المدارك 

                                                                                                                                               

(1( )3/129 .) 

 .(.19/222انظر: انظر السري )(9)

(3( )9/71 .) 

 (.593/ 19ري )( انظر الس2)

(5( )7/122 .) 

 (.77()ص5)

 (.92( )ص 7)

 ( .12/2(, وانظر : معجم ادلؤلفني ) 1/972( )2)
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 السنة. -  11
 .(ٔ)ىإٖٕٚألبي عمى حنبل بن إسحاق الشيباني ت/      

والحإإإافظ ابإإإن حجإإإر فإإإي  (ٕ)ذكإإإره شإإإي  اإلسإإإبلم ابإإإن تيميإإإة فإإإي بيإإإان تمبإإإيس الجيميإإإة      
 .(ٗ)و الكتاني  في الرسالة المستطرفة (ٖ)الفت 

 السنة.  -  12
 .(٘)ىإٕ٘ٚألبي داود سميمان بن األشعث بن شداد األزدي ت/      

 .(ٚ), والكتاني في الرسالة المستطرفة(ٙ)ذكره ابن تيمية في الفتوى الحموية     

 السنة.  -  13
 .(ٛ)ىإٕٚٚليعقوب بن سفيان الفارسي الفسوي ت/     

 .(ٜ)نقل عنو قوام السنة في الحجة 
                                                           

 (. 13/51( انظر: السري )1)

(9( )9/122.) 

 7553(, يف شرح حديث 13/527( )3)

 (.92( )ص2)

 (.13/923( انظر :السري )5)

 (.952()ص 5)

 (.92()ص 7)

 (.13/122( انظر: السري )2)

(2( )5/123.) 
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 .السنة -  14
 .(ٕ),ذكره الحافظ في الفت (ٔ)ىإٜٕٚرماني ت/لحرب بن إسماعيل الك     

 .السنة -  15
 .(ٖ)ىإٕٕٛإلسماعيل بن أسيد المديني ت/       

 .(ٗ)ذكره قوام السنة في الحجة      

 .السنة -  16
ىإإإ.      والكتإإاب  مشإإيور, ٕٚٛالبإإن أبإإي عادإإم أحمإإد بإإن عمإإرو الشإإيباني ت/        

والثانيإة بتحقيإق وتخإريج باسإم الجإوابرة        مطبوع طبعتين األولى بتخريج الشي  األلبإاني
 .(٘)وستأتي دراستو في الفدل الثاني 

 .السنة -  17
 ىإ.ٜٕٓلعبد اهلل بن أحمد بن حنبل الشيباني ت/       

 .(ٙ)والكتاب مطبوع وستأتي دراستو  

 السنة. – 18
                                                           

 (.13/922( انظر السري )1)

 (.92( )ص9)

 (.   919/ 1( انظر :أختار أصتهان )3)

(2( )9/515.) 

 (.29(انظر:  )ص 5)

 (.27( انظر : )ص 5)
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 ىإ.ٜٕٗلمحمد بن ندر المروزي ت/      

 . (ٔ)الكتاب مطبوع, وستأتي دراستو      

 .  السنة -  19
 .(ٕ)ىإ ٜٕ٘لمحكم بن معبد الخزاعي ت /      

 .(ٗ), والذىبي في العبر(ٖ)ذكره شي  اإلسبلم في درء التعارض    

 .صريح السنة -  21
 .(٘)ىإٖٓٔلمحمد بن جرير الطبري ت/      

 والكتاب مطبوع , وفي آخره حديثان مسندان وليذا ذكرتو ىنا.      

 . رح أص،ل السنة -  21
 ىإ . ٖٓٔد بن جرير الطبري تلمحم 

 .(ٙ)ذكره شي  اإلسبلم في منياج السنة      

                                                           

 (. 52( انظر : )ص1)

 (. 9/51( انظر: طتقات احملدثني بأصتهان )9)

 (. 9/295( و )9/912( )3)

(2( )1/125 .) 

 (. 12/957( انظر : السري )5)

(5( )1/32.) 
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 .السنة -  22
 ىإ .ٛٔٗألبي بكر أحمد بن محمد بن ىارون الخبلل ت 

 .(ٔ)والكتاب مطبوع ,وستأتي دراستو     

 السنة.  -  23
 .(ٕ)ٕٖٚلعبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس الرازي ت/      

 .(ٗ), العميمي في المنيج األحمد(ٖ)طبقات الحنابمة  ذكره أبو يعمى في   

 .السنة -  24
 .(٘)ىإٖٓٗألبي إسحاق بن أحمد المروزي ت/

 .(ٙ)قال الذىبي: دنف كتابًا في السنة         

 السنة. -  25
 .ٚ()ىإٜٖٗألبي أحمد محمد بن أحمد بن إبراىيم األدبياني العسال ت/       

 .(ٔ)ذكره الذىبي في السير       
                                                           

 (. 53( انظر : )ص1)

 (.13/953( انظر: السري )9)

(3( )1/125 .) 

(2( )9/999.) 

 (.1/292( انظر: السري )5)

 (ادلصدر السابق نفسو.5)

 (.15/5(انظر: السري )7)
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 السنة. -  26
 .(ٕ)ىإٖٓٙألبي القاسم سميمان بن أحمد بن أيوب الطبراني ت/       

؛ وذكإره الحإافظ ابإن حجإر فإي المعجإم ٗ(), وقال: " إّنو مجمد"؛ وفإي العمإوٖ()ذكره الذىبي في السير 
 .٘()المفيرس

 . تاب ال ريعة - 27
ذكإإإره        ىإإإإ     ٖٓٙألبإإإي بكإإإر محمإإإد بإإإن الحسإإإين بإإإن عبإإإد اهلل اآلجإإإري ت/         

 . (ٚ)باسم "الشريعة في السنة", وستأتي دراستو (ٙ)الذىبي في السير

 السنة. -  28
 .(ٛ)ىإٖٓٙلمحمد بن عمى الكرجي المعروف بالقداب ت/        

 .(ٔ), وتذكرة الحفاظ (ٜ)ذكره  الذىبي في السير        

                                                                                                                                               

(1()15/11.) 

 (.15/112( انظر: السري )9)

(3( )15/192.) 

 (.925( )ص 2)

 (.52رقم  53(  )ص 5)

(5( )15/132.) 

 (. 55( انظر:)ص7)

 (.15/913( انظر: السري )2)

(2( )15/913.) 
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 . مختصر السنة -  29
 .(ٕ)ىإٖٖٙبلل ت/لعبد العزيز بن جعفر بن أحمد تمميذ الخ        

 .(ٖ)ذكره الذىبي في السير        

 السنة .  -  31
 .(ٗ)ىإٜٖٙألبي الشي  عبد اهلل بن محمد بن جعفر بن حيان ت/        

وسإماه السإنة الواضإحة وقإال  (٘)وىو من كتب السنة المشيورة , ذكره السمعاني فإي التحييإر
, (ٚ)و مجمإإد, وذكإإره شإإي  اإلسإإإبلموقإإإال: إنإإ (ٙ)" المعروفإإة بالدإإغير ", والإإذىبي فإإي السإإير

وذكإره الرودانإي فإي  (ٛ)وذكره الحافظ ابن حجر في المعجم المفيرس وسماه السنة الواضحة
 .-أيضا  –وسماه: السنة الواضحة  (ٜ)دمة الخمف

 .السنة - 31
                                                                                                                                               

(1( )3/232 . ) 

(9( )95/913.) 

 ( ادلصدر السابق.3)

 (.15/975( انظر: السري )2)

(, وقولو " ادلعروفة بالصغري", يفهم منو أّن لو السنة الكتري لكين مل أقف لو ذال عل  السنن الكتري 351, 122, 1/151( )5)
 (.15/972اب الفقو انظر : السري )وىو عل  أبو 

(5( )15/972.) 

 (.5/22( رلموع الفتاوى )7)

 (.59رقم 52( )ص 2)

 (.957( )ص2)
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 .(ٔ)ىإٖ٘ٛألبي الحسن عمي بن عمر بن أحمد الدارقطني ت/      

 . (ٕ)التيذيبذكره الحافظ ابن حجر في تيذيب       

 . رح ملاىب أىل السنة -  32
 .(ٖ)ىإ  ٖ٘ٛألبي حفص عمر بن أحمد المعروف بابن شاىين ت /       

 .(ٗ)والكتاب مطبوع , وستأتي دراستة      

 السنة. -  33
 .(٘)ىإٖٙٛألبي محمد عبد اهلل بن أبي زيد القيرواني ت/      

 .(ٙ)ذكره ابن القيم في اجتماع الجيوش اإلسبلمية      

 اإلبانة. - 34
 ىإ  ٖٚٛألبي عبد اهلل عبيد اهلل بن محمد الُعكبري ت/       

  .(ٚ)والكتاب مطبوع , وستأتي دراستو       

                                                           

 (.15/222( انظر السري )1)

 ( ترمجة عتداحلميد بن المة األنصاري .5/125( )9)

 (.15/231( انظر السري )3)

 (. 52( انظر : )ص2)

 (.3/131( انظر شذرات الذىب )5)

 (.152( )ص 5)

 (. 52( انظر : )ص7)
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 .السنة -  35
 .(ٔ)ىإٜٖ٘ألبي عبد اهلل محمد بن إسحاق بن محمد ابن منده ت/     

 .(ٕ)ذكره الكتاني في الرسالة     

 .أص،ل السنة -  36
 ىإ.ٜٜٖين المالكي ت/لمحمد بن أبي زمنَ      

 .(ٖ)والكتاب مطبوع, وستأتي دراستو     

 .لسنةا -  37
 .(ٗ)   ىإٖٓٗلمحسن بن حامد بن عمي البغدادي ت/        

 وسماه شرح أدول السنة.ٙ(), و العميمي في المنيج ٘()ذكره الحافظ في الفت      

 .المختار يي أص،ل السنة  - 38
 .(ٚ)ىإٚٔٗلبنا الحنبمي ت/لمحسن بن أحمد بن عبد اهلل بن ا    

                                                           

 (.17/92( انظر السري )1)

 (.32( )ص 9)

 (. 52( انظر : )ص3)

 (.9/312( ادلنهج األمحد )2)

(5( )5/329.) 

(5()9/315.) 

 (.17/923( انظر اري أعالم النتالء )7)
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 والكتاب مطبوع بتحقيق د. عبد الرزاق البدر.   

 .  السنة - 39
 -المتقدم  –لمحسن بن أحمد بن عبد اهلل بن البنا الحنبمي      

وقإإإال: وفإإإي كتإإإابي السإإإنة ىإإإو  -(ٔ)المختإإإار فإإإي أدإإإول السإإإنة -ذكإإإره فإإإي كتابإإإو السإإإابق  
 جزءان يشتمل عمى نحو خمسين بابا.

 .قاد أىل السنة رح اعت - 41
 ىإ.ٛٔٗألبي القاسم ىبة الحسن الطبري البللكائي  ت/    

 .(ٕ)والكتاب مطبوع مشيور, وستأتي دراستو   

 .  رسالة يي السنة - 41
 .(ٖ)ىإٕٕٗليحي بن عمار الشيباني ت/     

 .(ٗ)ذكرىا ابن القيم في اجتماع الجيوش     

 .السنة - 42
 .(٘)ىإٜٕٗ الطممنكي ت/ألبي عمر أحمد بن محمد بن عبد اهلل     

                                                           

 (.1522( )ص 1)

 (. 55( انظر : )ص9)

 (.17/221(انظر: السري )3)

 (.112()ص 2)

 (.17/552(انظر: السري )5)
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 وقال: "رأيتو في مجمدين وعامتو جيد". (ٔ)ذكره الذىبي في السير    

 .السنة - 43
 .(ٕ)ىإٖٖٗألبي ذر عبد بن أحمد بن محمد اليروي ت/     

 .(ٖ)ذكره ابن خير األشبيمي في فيرسة ما رواه عن شيوخو    

 .  السنة - 44
 .(ٗ)ىإٕٗٗلعمي بن الحسن الحربي ت/         

 .(٘)ذكره قوام السنة في الحجة في بيان المحجو         

 . الحجة على تارك المحجة - 45
 (ٙ)ىإ ٜٓٗألبي الفت   ندر بن ابراىيم المقدسي ت / 

 وقال :"مجمد في السنة" .   (ٚ)ذكره الذىبي  في العمو

 الحجة يي بيان المحجة . - 46

                                                           

 (ادلصدر السابق.1)

 (.17/552(انظر السري )9)

 (.952()ص 3)

 (.19/23( تاريخ بغداد )2)

(5( )1/922.) 

 (.12/135( انظر:السري  )5)

(7( )9/1332.) 
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 ىإ .                                ٖ٘٘ت/  ألبي قاسم إسماعيل بن محمد التميمي األدبياني,        

 .(ٔ)الكتاب مطبوع , وستأتي دراستو           

 .السنة - 47
 .(ٕ)ىإٛ٘٘ألبي الحسين يحي بن أبي الخير سالم العمراني اليماني ت/      

: لإو كتإاب لطيإف فإي السإنة عمإى    مإذىب أىإل (ٖ)قال ابن القيم في اجتماع الجيوش     
 الحديث.

 سنة .ال – 48
 .(ٗ)ىإ  ٓٙ٘ألبي الحسن عمي بن أحمد بن محمد المباد ت/ 

 .(٘)ذكره السمعاني في التحبير 

 السنة. - 49
 ألبي ندر المظفر بن محمد الخياط.    

 .(ٔ), والروداني في الدمة(ٙ)ذكره الحافظ في المعجم المفيرس    

                                                           

 (.52( انظر : )ص1)

 (.2/125( انظر شذرات الذىب )9)

 (.127( )ص 3)

 (.92/351(انظر السري )2)

(5( )1/23.) 

 (.52رقم 53( )ص 5)
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 .السنة - 51
 ألبي الحسين محمد بن السري.   

 .(ٕ)ة الخمفذكره الروداني في دم   

 .السنة - 51
 ألبي الحسن محمد بن عمي األزدي.   

 .(ٖ)ذكره الروداني في دمة الخمف   

ىإإإذا مإإإا وقفإإإت عميإإإو مإإإن كتإإإب السإإإنة المسإإإندة , وقإإإد اجتيإإإدت فإإإي إحدإإإائيا , مإإإن كتإإإب 
 األثبات والفيارس والتراجم  وكتب العمماء الذين ليم عناية بيذا النوع من التدنيف  

 نيج  تب السنة العام.المبحث الثالث: م

الكتإإإب التإإإي تدإإإنف فإإإي مقدإإإد واحإإإد يكإإإون بينيإإإا قإإإدر مشإإإترك فإإإي المحتإإإوى والمإإإنيج  
ويخإإتص كإإل واحإإد منيإإا بمإإا لإإيس فإإي ايإإره , وفإإي ىإإذا المبحإإث أبإإين  مإإا وقفإإت عميإإو مإإن 
مناىج كتب السنة موضوع البحث , وليس المقدود استقدإاء مناىجيإا فبعضإيا فإي عإداد 

مطإإإإول يحتإإإإاج إلإإإإى دراسإإإإة مستفيضإإإإة ال تناسإإإإب ىإإإإذا البحإإإإث, لكإإإإن المفقإإإإود , وبعضإإإإيا 
المقدود من ىذا المبحث اإلشإارة إلإى أمإور عامإة ظإاىرة فإي الموجإود بإين أيإدينا مإن ىإذه 
الكتإإب مإإن خإإبلل قإإراءة كثيإإر منيإإا, ومإإن خإإبلل جمإإ  مإإا وقفإإت عميإإو مإإن كإإبلم أىإإل العمإإم 

يميإة فمإو مإن العنايإة بيإا والنقإل الذين ليم عناية خادة بيإا وخدودإا شإي  اإلسإبلم ابإن ت

                                                                                                                                               

 (.957( )ص 1)

 (.957( )ص9)

 (.952( )ص 3)
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منيا, ونقد بعضيا مإالم أره لغيإره , وسإيأتي فإي الفدإل الثإاني تعريإف ودراسإة ألشإير ىإذه 
 الكتب . 

 :يمن مناىجيا

مإإإنيج أدإإإحاب ىإإإذه الكتإإإب فإإإي ترتيبيإإإا وتقسإإإيميا مإإإنيج المحإإإدثين عمومإإإا فيرتإإإب  -1
قإإد تقسإإم األبإإواب فإإي الكتإإاب عمإإى أبإإواب يتإإرجم لكإإل بإإاب بترجمإإة تإإدل عمإإى محتإإواه , و 

بعضيا إلإى فدإول , ويختمإف حجإم ىإذه األبإواب بحسإب موضإوعيا ,وبحسإب َنَفإس كإل 
 مدنف في كتابو .  

تراجم األبواب ظاىرة ال خفاء فييا تدل عمى ما في الباب من معتقد  وأحيانا تكون  -2
عض الترجمة آية أو حديثا يدل عمى مضمون الباب , وربما كان فييا إشارة لمرد عمى ب

 أىل األىواء .
يقدم في الباب ذكر اآليات ثم األحاديث ثم اآلثار ,وقد يتوس  بعض المدنفين بعد  -3

 ذلك  بّيراد ما في الباب من اآلثار والمنامات والنقول عن  من تقدمو.
يختمف أدحاب ىذه الكتب في التعميق عمى الندوص, فمنيم من يكتفي بتراجم  -4

 يعمق بشيء كابن أبي عادم في السنة, ومنيم الباب ثم يسوق الندوص بّسناده وال
من يعمق عمى الندوص أحيانا وبتعميق مختدر  كالبللكائي في شرح االعتقاد 
واآلجري في الشريعة ,ومنيم من ينقل عن ايره ويحاجج ويرد وربما أطال في ذلك في 

 بعض األبواب  كقوام السنة في الحجة في بيان المحجة .
القدد إلى عرض العقيدة الدحيحة بأدلتيا دون عرض الغالب في ىذه الكتب  -5

ذا كان الباب مقدودا لمرد عمى طائفة فتعرض الشبية موجزة  لشبية المخالف , وا 
 مختدرة دون توس  في تقريرىا, ثم بيان بطبلنيا أو وجو الغمط فييا  .

ما دّدر كثير من ىذه الكتب بأبواب تبين مكانة السنة وتظير منزلتيا في الّدين, و  -6
 ينبغي من التمّسك بيا والتحذير من مخالفتيا.

والّسبب في تدديرىم ىذه الكتب بيذه األبواب: أّنيم عمموا أن خبلف من خالف الّسنة من 
أىل الكبلم نشأ من عمم الكبلم المبتدع الذي عنو نشأت أدول البدع: كنفي الّدفات, 
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ا يدل عمى وجوب االعتدام بالكتاب والكبلم في القدر, فدنَّفوا كتب الّسنة وقّدموا فييا م
 .(ٔ)والسنة من القرآن والحديث وكبلم الّسمف

عنإإد ذكإإر أىإإل األىإإواء لمإإرد عمإإييم أو لبيإإان العقيإإدة الدإإحيحة التإإي خالفوىإإا فإإّنيم  -7
يختمفإإون فإإي تإإرتيبيم فمإإنيم مإإن يإإرتبيم عمإإى زمإإان حإإدوثيم فيبإإدأ بإإالخوارج, ومإإنيم مإإن 

مرجئإإة ويخإإتم بالجيميإإة, كمإإا فعمإإو كثيإإر مإإن أدإإحاب يإإرتبيم بحسإإب خفإإة أمإإرىم فيبإإدأ بال
أحمإإإد كعبإإإد اهلل ابنإإإو, والخإإإبلل, وأبإإإي عبإإإد اهلل ابإإإن بطإإإة, وكإإإأبي الفإإإرج المقدسإإإي؛ وكإإإبل 
الطإإإائفتين تخإإإتم بالجيميإإإة ألنيإإإم أامإإإظ البإإإدع والبخإإإاري فإإإي دإإإحيحو فّنإإإو بإإإدأ بكتإإإاب 

جيميإإة؛ ثإإم لمإإا دإإنفت اإليمإإان والإإرد عمإإى المرجئإإة وختمإإو بكتإإاب التوحيإإد والإإرد عمإإى ال
الكتب في الكبلم داروا يقدمون التوحيد والدفات فيكإون الكإبلم أوال مإ  الجيميإة وكإذلك 

 . (ٕ) رتب أبو القاسم الطبري كتابو في أدول السنة
عامة ما في ىذه الكتب من عقائد ثابت بأدول دحيحة وأحاديث ثابتة, ويإذكر مإ   -8

حيانًا رؤى ومنامإات, وذلإك مإن بإاب جمإ  مإا األدلة الدحيحة أحاديث دونيا بل ويذكر أ
في الباب وحشد األدلإة أمإام المخإالف, وال يوجإد فإي ىإذه الكتإب مسإائل عقديإة لإم يسإتدل 
ليا  إال بأحاديث ضعيفة إال نادرًا, وفإي مسإائل فرعيإة, ولإو جمعإت مإن الكتإب الموجإودة 

 لما تجاوزت جزءًا دغيرًا .
تقإإاد إال أنيإإإا تتفإإاوت فإإإي العنايإإة بإإإبعض مإإ  شإإإمول ىإإذه الكتإإإب ألكثإإر مسإإإائل االع -9

المسائل , فبعضيا يتوسإ  فإي مسإائل اإليمإان والإرد عمإى المرجئإة , وبعضإيا يتوسإ  فإي 
أبإإواب الدإإفات والإإرد عمإإى الجيميإإة  , وبعضإإيا يعتنإإي ببإإاب القإإدر والإإرد عمإإى المخإإالف 

,  فيإإإو  ,وبعضإإإيا يتوسإإإ  فإإإي ذكإإإر فضإإإائل الدإإإحابة ردا عمإإإى منتقدإإإييم مإإإن الرافضإإإة
ويعتنإإي بعضإإيا بإإذم الإإرأي وذّم تقديمإإو عمإإى الإإنص وربمإإا ذكإإرت بعإإض المسإإائل الفقييإإة 

أّن كإإل مدإإنف يعإإيش  -واهلل أعمإإم  –المبنيإإة عمإإى ذلإإك ,والسإإبب فإإي ذلإإك فيمإإا يظيإإر 

                                                           
ٌّنها قد وفروعه الدٌن أصول أنّ  إلى الوصول معارج ": انظر (3)  ،(3ص) اإلسالم لشٌخ "الّرسول ب

 ( .331/ 33)  الفتاوى ومجموع
 .522-213/22( انظر رلموع فتاوى شيخ اإلاالم 9)
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عدإره ويتوسإإ  فإي المسإإائل التإي ابتمإإي زمنإإو بوجإود الطوائإإف المخالفإة , أو قإإوة شإإوكتيا 
 فيو. 

خبر اآلحإاد فإي إثبإات العقيإدة , وتإرد عمإى مإن يخإالف ذلإك جمي  ىذه الكتب تعتمد  -11
. 
فإإإي كثيإإإر منيإإإا َتكإإإرار لؤلحاديإإإث مإإإن طإإإرق مختمفإإإة , وىإإإي فإإإي ذلإإإك مدإإإدرا مإإإن  -11

 المدادر الميمة في تخريج األحاديث .
بعإإض ىإإذه الكتإإب يإإذكر األدلإإة العقميإإة المسإإتخرجة مإإن الندإإوص الشإإرعية لكإإن ىإإذا قميإإل  

فيإإم إّنمإإإا يسإإتدلون بإإالقرآن مإإن جيإإة إخبإإاره ال مإإن جيإإإة  :"قإإال شإإي  اإلسإإبلم ابإإن تيميإإة 
داللتو فبل يذكرون ما فيو من األدلة عمإى إثبإات الربوبيإة والوحدانيإة والنبإوة والمعإاد وأّنإو قإد 

 .(ٔ)بين األدلة العقمية الدالة عمى ذلك وليذا سموا كتبيم أدول السنة والشريعة ونحو ذلك"

                                                           
 ( .333/ 33)  الفتاوى مجموع: انظر (3)
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 تب السنة.اليصل الثاني: دراسة أل ير  

ن في الفدل السابق أىمية ىذا النوع من كتب السنة وعناية العمماء بو وجم   ِِ ذ ُبيِّ وا 
الباحث ما وقف عميو من المدنفات فيو, وما تبين لو من مناىجيا العامة المشتركة , 
فمن المناسب أن نقف م  أشير المدنفات من ىذا النوع بمزيد من البيان والتعريف وىذا 

في ىذا الفدل وذلك بدراسة عشرة كتب ىي أشير ما ودل إلينا من كتب  ما نتناولو
السنة , أدرس كل كتاب في مبحث مستقل يحوي مطمبين: األول في ترجمة موجزة 

 لمدنفو, والثاني في دراسة الكتاب والتعريف بو .

 المبحث األ،ل:  تاب السنة البن أبي عاصم.

 :(ٔ)المطلب األ،ل : ترجمة م،جزه لمصنيو 

 أبو بكر أحمد بن عمرو بن الضحاك بن مخمد الشيباني النبيل. اسمو : – 1

ىإ , وىو من بيت عمم ودين فأبوه محدث لو رواية في سنن ٕٙٓ: ولد سنة  م،لده – 2
ىإ, وجده اإلمام المشيور شي  األئمة الضحاك بن مخمد ٕٕٗابن ماجة, وىو ثقة توفي 

ممة موسى بن إسماعيل التبوذكي من كبار الممقب بالنبيل , وجده ألمو      أبو س
 المحدثين.

روى عن جم  من الحفاظ منيم عبد اهلل بن محمد ابن أبي شيبة , من  ي،خو :  – 3
 ومحمد بن مسمم بن وارة , وىشام بن عمار .

: أحمد بن جعفر بن معبد, والقاضي أبو أحمد العسال, ومحمد بن من الر،اة عنو  – 4
 إسحاق بن أيوب.

 ىإ.ٕٚٛتوفي ابن أبي عادم في سنة  ياتو :،  – 5

                                                           
 المحدثٌن وطبقات ،(  311/ 31) األعالم  وسٌر ،( 33/ 3)  والتعدٌل الجرح:  فً ترجمته انظر (3)

 ( . 131/  1)   بأصبهان
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 المطلب الثاني : دراسة ال تاب .

 .(ٔ): " كتاب السنة"اسمو  -1
: الكتاب في بيان االعتقاد الدحي  وعامتو في التحذير من م،أ،عاتو ،محت،اه -2

ثبات الدفات , والرد عمى طوائف من أىل البدع .  أىل األىواء وا 
ة وما ينبغي لممسمم من االبتعاد عنيا بدأه المدنف بذكر األىواء المذموم -

 والتحذير من المحدثات.
خبار النبي  -  أّن ىذه األمة ستفترق. ثم انتقل إلى افتراق األمم السابقة وا 
 ثم األمر بمزوم الجماعة والتحذير من االفتراق والغمو.  -
ثم انتقل إلى الرد عمى الفرق التي حذر منيا رسول اهلل دمى اهلل عميو وسمم  -

ًِ بالقدرية فذكر أكثر من ثبلثمائة حديث في الرد عمييم في أبواب متعددة.بدء  ًا
ثم بدأ  بالرد عمى الجيمية وأطال في عقد أبواب في الدفات التي خالف  -

 الجيمية فييا السنة. 
وأعقبيا بأبواب في الرد عمى الجيمية والمعتزلة في إنكارىم بعض المغيبات  -

 كالحوض والميزان وعذاب القبر.
 م عقد أبوابا في الرد عمى الخوارج وبيان دفاتيم.ث -
 ثم أبوابا في الرد عمى المرجئة في مسائل اإليمان. -
ثم أبوابًا في حقوق ولي أمر المسممين وما يجب لو من السم  والطاعة والتوقير  -

 والند .
ثم أبوابا في فضائل الدحابة بدأه بخبلفة الدديق ثم عمر ثم عثمان ثم عمي   -

في فضائل العشرة ثم في القرون األولى ثم فضائل قريش وفضل آل ثم أبوابا 
 البيت والودية بيم.

                                                           
 (.3/3333انظر : العلو للذهبً  ) (3)
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ثم ختم كتابو بجواب عن سؤال ُسؤلو وىو: ما ىي السنة؟ فقال: إّنيا اسم جام    -
لمعان كثيرة في األحكام وايرىا ثم عدد مسائل اتفق عمييا العمماء ىي كالعقيدة 

 المختدرة.
 ب : منيج المصنف يي ال تا – 3
 قسم كتابو إلى أبواب يورد تحت كل باب ما يدل عميو من أحاديث . -
تراجمو لؤلبواب ظاىرة تدل عمى ما يحويو من ندوص , وأحيانا يكتفي بقولو  -

 "باب" ويسرد أحاديثو .
الغالب عميو األحاديث المرفوعة , وفيو آثار قميمة في أواخر األبواب إال أّنو  -

ثار المسندة لتفسير معنى كما دن  في بيان أحيانا يستطرد في نقل بعض األ
 .(ٔ)معنى الدمد

يعمق في ختام بعض األبواب في بيان ما توجبو ندودو كما دن  في ختام  -
 .(ٖ), والميزان (ٕ)أبواب الحوض 

 يكرر األحاديث , وأحيانا يكتفي بّيراد اإلسناد ويحيل متنو إلى متن سبق . -
قتدر عمى حديث أو أثر واحد كما دن  يختمف عدد أحاديث الباب الواحد فقد ي -

. وقد يتوس  فيورد في الباب الواحد (ٗ)قريش أىل ددق    في باب قول النبي 
 .(٘)عشرات األحاديث كما في باب ذكر الحوض

ختم كتابو بجواب عمى سؤال عن السنة ما ىي ؟ ذكر فيو خمسا وعشرين مسألة  -
    مما اتفق عميو أىل السنة .

 ( ندا.ٕٓٙٔحوى الكتاب ) :عدد أحاديثو - 4
: طب   الكتاب مرتين األولى: بتخريج الشي  األلباني , ثم طبإ  بتحقيإق طبعاتو - 5

 وتخريج  د. باسم الجوابرة.             

                                                           
 (.3/33انظر : ) (3)
 (.3/333انظر : ) (3)
 (.3/333انظر : ) (1)
 (.3/333انظر : ) (3)
 (.3/331انظر : ) (3)
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 المبحث الثاني:  تاب السنة لعبد اهلل بن أحمد.

 :(ٔ)المطلب األ،ل : ترجمة م،جزه لمصنيو

بن أحمد بن محمد بن حنبإل الشإيباني المإروزي ثإم أبو عبد الرحمن عبد اهلل   اسمو : – 1
 البغدادي.

 ىإ.ٖٕٔ: ولد  في جمادى اآلخرة سنة  م،لده – 2

روى عن أبيإو اإلمإام أحمإد , وأبإي بكإر ابإن أبإي شإيبة , وعبيإد اهلل بإن من  ي،خو :  – 3
 عمر القواريري وايرىم.

السجسإتاني, وقاسإم بإن : أحمد بن شعيب النسائي, و دعمج بن أحمد من الر،اة عنو  – 4
 أدب  القرطبي.

 ىإ.ٜٕٓتوفي في جمادى اآلخرة سنة  ،ياتو : – 5

 المطلب الثاني : دراسة ال تاب .

 (ٕ) : كتاب السنة.اسمو -1

, ولعل ىذا باعتبار توسعو في (ٖ)وسماه الخطيب البغدادي :" الرد عمى الجيمية "     
 دأ بيا الكتاب وأطال.إيراد األحاديث واآلثار في الرد عمييم, فقد ب

 :م،أ،عو ،محت،اه -2

بدأ بالرد عمى الجيمية, وبو تميز الكتاب عن ايره من كتب السنة,  -
 [ ندًا.ٕٕٙوأطال في مسألة خمق القرآن وفروعيا وما أورده في الرد عمييم ]

                                                           
 (.31/333(، والسٌر )3/133،تارٌخ بغداد ) (3/3انظر: الجرح والتعدٌل ) (3)
 ( 3/33)  السنة لكتاب المحقق مقدمة:  انظر (3)
 (.1/313انظر: تارٌخ بغداد ) (1)
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[ نص ٕٓٓثم باب جم  فيو كبلم العمماء في أبي حنيفة وذكر قرابة ] -
 عن كثير ممن عادر أبي حنيفة, وتبلميذه.

 ثم باب في الرؤية يوم القيامة. -
 ثم باب في الكرسي وما ورد فيو.  -
 ثم باب في اإليمان, والرد عمى المرجئة. -
 ثم باب في القدرية والدبلة خمفيم. -
 فيو.ثم باب في الدجال وما ورد  -
 ثم رج  لمرد عمى الجيمية في بعض الدفات. -
 ثم الخبلفة وما ورد فييا.  -
 ثم عذاب القبر وفتنتو. -
 ثم في: الخوارج وما ورد فييم. -

 ىذا ما حواه الكتاب من أبواب عمى سبيل اإلجمال .  

 المبحث الثالث: السنة لمحمد بن نصر المر،زي.

 :(ٔ)المطلب األ،ل : ترجمة م،جزه لمصنيو 

 أبو عبد اهلل محمد بن ندر بن الحجاج المروزي . اسمو : – 1

 ىإ ونشأ بنيسابور , واستوطن سمرقند.ٕٕٓ: ولد ببغداد سنة  م،لده – 2

سحاق ابن  من  ي،خو :  – 3 روى عن محمد بن يحيى, ومحمد بن بشار البدري , وا 
 راىويو .

حزم ومحمد بن :روى عنو ابنو إسماعيل, ومحمد بن يعقوب األمن الر،اة عنو  – 4
 المنذر.

                                                           
 (.33/31(، والسٌر )133-1/133انظر: تارٌخ بغداد ) (3)
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 ىإ بسمرقند.ٜٕٗتوفي في المحرم سنة  ،ياتو : – 5

 المطلب الثاني : دراسة ال تاب .

 : السنة .اسمو -1     

: الكتاب لبيان أىمية السنة مددرًا من مدادر التشري , م،أ،عاتو ،محت،اه -2 
 القرآن.وضرورة إتباعيا والتحذير من مخالفتيا وبيان أوجو تدرفيا وحاليا من 

بدأه بذكر أحاديث وآثار في ضرورة إتباع السنة ومكانتيا من الدين وتبيين   -        
 [ حديثًا وأثرًا.ٖٔٔالسنة لمقرآن وذكر في ذلك ]

ثم ذكر  أّن السنة تتدرف عمى أوجو: سنة اجتم  العمماء عمى أنيا واجبة,  -         
 مييا أواجبة ىي أم نافمة؟وسنة اجتمعوا عمى أنيا نافمة, وسنة اختمفوا ع

 ثم السنة التي اجتمعوا عمى أنيا واجبة تتدرف عمى وجيين:  -        

 أحدىما: عمل , واآلخر:  إيمان.

 فالذي ىو عمل يتدرف عمى أوجو:  

 .سّنة اجتمعوا عمى أنيا تفسير لما افترضو اهلل مجمبًل في كتابو 
  أحكام القرآن, وقال وسنة اختمفوا فييا فقال بعضيم: ىي ناسخة لبعض

بعضيم: مبينة في خاص القرآن وعامو وليست ناسخة لو ألن السنة ال 
 تنس  القرآن لكن تبين عامو وخادة, وتفسير مجممو ومبيمة.

  وسنة اجتمعوا عمى أنيا زيادة عمى ما حكم اهلل بو في كتابو, وليس ليا
 .والتسميم لحكموأدل في الكتاب إال جممة األمر بطاعة النبي 

ثم  أخذ يورد األحاديث واآلثار التي تبين أوجو السنة السابقة إال السّنة التي  -        
ىي زيادة عمى ما في الكتاب فمم يتكمم عمييا م  أّنو ذكر أّنو سيفدل في كل قسم, فما 
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ُأوتي  أدري ىل في الكتاب نقص أم أّنو اكتفى بما أورده من أحاديث تبين أّن النبي 
 سنة.الكتاب وال

 منيج المصنف ييو :   - 3  

 يسوق األحاديث واآلثار بأسانيده . -
 ينقل أحيانا أقوال أىل العمم في شرح بعض األحاديث  -
نما ساق الندوص فيو  - قسم كتابو الى قسمين األول لم يترجم لو بعنوان وا 

في تعظيم السنة ,وىذا القسم ثمث الكتاب , والثاني ترجم لو بذكر السنة عمى 
رف ذكر أوجو تدرفيا عمى وجو اإلجمال ثم في فدل في كل وجو كم تتد

 مستدال بالندوص الشرعية مسندة .  
يكرر متون األحاديث وطرقيا فمثبل كرر حديث النيي عن بي  حبل الحبمة  -

, وكرر حديث النيي عن بي   (ٔ)عن ابن عمر وابن عباس من طرق عدة
 . (ٕ)المبلمسة عن أبي ىريرة من عدة طرق كذلك

: والكتاب طب  بعناية سالم السمفي بمؤسسة الكتب الثقافية, ثم طب  بتحقيق  طبعاتو-4 
 د/ عبد اهلل البديري, ثم بتحقيق سميم اليبللي .

 المبحث الراب : السنة للخالل.

 :(ٖ)المطلب األ،ل : ترجمة م،جزه لمصنيو 

 أبو بكر أحمد بن محمد بن ىارون بن يزيد الخبلل. اسمو : – 1

 ىإ.ٖٕٗ:  ولد سنة  ،لدهم – 2

                                                           
 ( .333-333انظر : ) ص  (3)
 (.33-33انظر: ) ص (3)
وسٌر أعالم النبالء  ،( 333/ 3) بغداد وتأرٌخ ، (3/33طبقات الحنابلة ):  فً ترجمته انظر (1)
(33/333). 
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عبد اهلل بن أحمد بإن حنبإل , والحسإن بإن عرفإة, وحإرب بإن إسإماعيل  من  ي،خو :  – 3
 الكرماني .

:  عبإإإد العزيإإإز بإإإن جعفإإإر الفقيإإإو المعإإإروف بغإإإبلم الخإإإبلل ومحمإإإد مييين الييير،اة عنيييو  – 4
 المظفر الديرفي , والحسن بن يوسف الديرفي .

 . ىإٖٔٔسنة توفي في ربي  األول  ،ياتو : – 5

 المطلب الثاني : دراسة ال تاب .

 : كتاب السنة .اسمو -1
ىو جزء من كتابو الكبير الجام  لعموم أحمد أو المسند من مسائل أحمإد وسإّمي ىإذا القسإم 

   (ٕ), والذىبي(ٔ)من الجام  باسم )السنة( عدد من أىل العمم منيم شي  االسبلم ابن تيمية 

 م،أ،ع ال تاب ،محت،اه : – 2

كتاب ثبلث مجمدات والموجود منو مجمد واحد يحوي سبعة أجزاء وقد طبعت ىإذه األجإزاء ال
 في ثبلث مجمدات, حوت  موضوعات كثيرة أىميا : 

 اإلمارة وأحكاميا, وتحريم الخروج عمى األئمة , ولزوم الجماعة. -

 الخوارج وأحكاميم . -

 وذكر المقام المحمود. فضائل النبي  -

 ء األربعة ,ثم العشرة المبشرين , ثم العباس وولده .فضائل الخمفا  -

 اإلنكار عمى من قدم عميًا عمى عثمان . -

                                                           
 (.3/311(، )3/131انظر: مجموع الفتاوى  )  (3)
 (.  3/331انظر: العلو  ) (3)
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 الرد عمى الروافض. -

 بيان القدرية وحكميم. -

 الرد عمى المرجئة. -

 ذكر مقالة الجيمية في القرآن والرد عمييم. -

 ىذا مجمل ما حوتو األجزاء السبعة من مواضي .

 و :  منيج المصنف يي - 3

يبدأ بذكر أقإوال اإلمإام أحمإد فإي البإاب, ثإم يإذكر أدلإة قإول اإلمإام مإن السإنة  -
 من طرق أخرى اير طريق اإلمام.

ذا لإإم يكإإن فإإي البإإاب قإإول ألحمإإد يإإورد أقإإوال العممإإاء المعادإإرين لإإو, أو   - وا 
 أحاديث مسندة.

 يعمق أحيانًا عمى قول أحمد .  -
 لزىراني .: طب  الكتاب بتحقيق د. عطية ا طبعاتو -4

 المبحث الخامس :  تاب ال ريعة لآلجري.

 :(ٔ)المطلب األ،ل : ترجمة م،جزه لمصنيو 

 أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد اهلل اآلجري البغدادي.  اسمو : – 1

 ىإ.ٕٓٛىإ , وقيل ٕٗٙ:  ولد في حدود سنة  م،لده – 2

بكإر عبإد اهلل ابإإن  سإم  مإن أبإإي بكإر جعفإر بإإن محمإد الفريإابي, وأبإإي مين  ييي،خو : – 3
 أبي دواد السجستاني , وأبي سعيد األعرابي.

                                                           
 . (33/311(، وسٌر أعالم النبالء )3/313انظر ترجمته فً: تارٌخ بغداد )(3)
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:  روى عنإإو : أبإإو نعإإيم أحمإإد بإإن عبإإد اهلل األدإإبياني, وأحمإإد بإإن ميين اليير،اة عنييو  – 4
 محمد البزار, وعبد الممك بن محمد بن عبد اهلل بن بشران .

 ىإ.ٖٓٙتوفي سنة   ،ياتو : – 5

 المطلب الثاني : دراسة ال تاب .

وقإإال  (ٔ)الشإإريعة كمإإا فإإي مخطوطإإات الكتإإاب, وذكإإره الإإذىبي فإإي السإإير  :اسييمو -1
 ولعل قولو في السنة ودف لمكتاب وبيان لموضوعو . "الشريعة في السنة",

 م،أ،عو ،محت،اه:  -2

يتنإإإاول الكتإإإاب قضإإإايا االعتقإإإاد تقريإإإرا ,واسإإإتدالال, وردا عمإإإى الطوائإإإف والفإإإرق المخالفإإإة  
 ألىل السنة .

 ثبلثة وعشرين جزءًا:  وىو مجزء إلى

منيإإا يتنإإاول األمإإر بمإإزوم الجماعإإة والنيإإي عإإن الفرقإإة ,ثإإم األمإإر بالسإإم   الجييزء األ،ل -
 والطاعة, والحث عمى التمسك بالسنة.

فيإإو ذم المإإراء والخدإإومات فإإي الإإدين , واإليمإإان أّن القإإرآن كإإبلم اهلل ,  الجييزء الثيياني -
 والرد عمى المخالفين في ذلك.

 يو اإليمان واإلسبلم ومسائميما.ف الجزء الثالث -
 : الحديث عن القدر ومسائمو.الجزء الراب  ،الخامس -
 : رد الدحابة والتابعين عمى القدرية.الجزء السادس -
 : مسألة النظر إلى اهلل تعالى في اآلخرة.الجزء الساب  -
 .: الرد عمى الحمولية , واثبات الدفات التي تردىا الجيمية ومن وافقيم الجزء الثامن -
 : التحذير من مذاىب من يكذب بالشرائ .الجزء التاس  -

                                                           

(1( )15/132.) 
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 : اإليمان بعذاب القبر والدجال وأمور البعث.الجزء العا ر -
 .-دمى اهلل عميو وسمم  -: في فضائل النبّي الجزء الحادي ع ر -
 : دالئل النبوة.الجزء الثالث ع ر -
 ابة .:في فضائل الدحالجزء الراب  ع ر إلى الجزء الثالث ،الع رينمن  -

 ثالثًا:  منيج المصنف ييو : 

يسوق األحاديث المروية بأسانيد من اير طرق كتب الحديث المشيورة: فيو  -
 كالمستخرجات فيما يذكره من أحاديث.

 يكرر األحاديث واآلثار في األبواب. -
ؤخر يقدم لممسألة التي يريد التحدث عنيا ثم يذكر المخالف ثم أدلتو, وأحيانًا ي -

تعميقو بعد سرده لمندوص, وأحيانًا يعمق عمى الندوص بعد إيرادىا , وأحيانًا ال 
 يعمق بل يكتفي بّيراد الندوص.

( ٖٙٔأحيانًا يشير إلى توثيق أو توضي  أحد رجال اإلسناد مثل حديث رقم ) -
 .(ٔ)ذكر حمزة بن سعيد وقال: كان ثقة مأموناً 

 (.ٕٓٛٓاآلثار المسندة فيو )بمغ عدد األحاديث و رابعا: عدد نص،صو : 

طب  بعناية محمد حامد الفقي طبعة ناقدة الندف تقريبا العتماده خامسا: طبعاتو: 
 عمى نسخو ناقدة , ثم أخرجو محققا عمى خمس نس  خطية د/عبد اهلل الدميجي .

 المبحث السادس:  رح ملىب أىل السنة البن  اىين.

 :(ٕ)المطلب األ،ل : ترجمة م،جزه لمصنيو 

أبو حفص عمر بن أحمد بن عثمان المعروف بإابن شإاىين , وشإاىين الإذي  اسمو : – 1
 ينسب إليو ىو جده أبو أمو واسمو أحمد بن محمد بن يوسف بن شاىين .

                                                           

 .1331و -123و -152( وانظر أيضا حديث رقم  1)

 . (33/313) األعالم  وسٌر ،(  33/333) بغداد تأرٌخ:  فً ترجمته انظر (3)
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 ىإ.ٜٕٚ:  ولد في سنة  م،لده – 2

عبد اهلل بن محمد البغإوي , وعبإد اهلل بإن أبإي داود , وأحمإد بإن سإميمان من  ي،خو : – 3
 النجاد .

:ابنإو عبيإد اهلل , وأبإو محمإد الحسإن بإن محمإد الخإبلل , وأبإو القاسإم من الر،اة عنيو  – 4
 عمي بن الحسن التنوخي 

 ىإ.ٖ٘ٛتوفي سنة ،ياتو : – 5

 المطلب الثاني : دراسة ال تاب .

, وسماه الحافظ ابن حجإر  "شإرح السإنة" (ٔ)سماه بعض العمماء باسم "السنة"  اسمو: -1
" الكتإإإاب المطيإإإف لشإإإرح مإإإذىب أىإإإل السإإإنة ومعرفإإإة شإإإرائ  الإإإدين   واختإإإار محققإإإو اسإإإم(ٕ)

, (ٖ)والتمسإإإك بالسإإإنن" لإإإوروده فإإإي سإإإماعات الكتإإإاب وبإإإو سإإإماه شإإإي  اإلسإإإبلم ابإإإن تيميإإإة 
 .(ٗ)والروداني 

 :  م،أ،عو ،محت،اه -2
الكتإإإاب فقإإإد قإإإدر كبيإإإر منإإإو, والإإإذي وجإإإد منإإإو ثبلثإإإة أجإإإزاء, فييإإإا ذم القدريإإإة والجيميإإإة    

وفضإإإإل إحيإإإإاء السإإإإنن ,و فضإإإإائل الدإإإإحابة مإإإإن العشإإإإرة المبشإإإإرين, ثإإإإم أىإإإإل  والمعتزلإإإإة ,
البيإإت,وفي آخره:كتإإب عقيدتإإو فإإي ثمإإان دإإفحات ثإإم أورد قدإإيدة شإإيخو ابإإن أبإإي داود فإإي 

 التمسك بالسنة.

                                                           

 (.32(, والراالة ادلستطرفة )9921( انظر : اجلامع الصغري للسيوطي حديث رقم )1)

 (.119( انظر : ادلعجم ادلفهرس )9)

 (.1/93( انظر : منهاج السنة )3)

 (.322( انظر : صلة اخللف مبوصول السلف )2)
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 منيج المصنف ييو : – 3

 يسوق الندوص بأسانيده. -             

 و عمى معنى , أو ذكر داللة .يعمق أحيانا عمى معانييا,بالتنب -             

 يحكم أحيانا عمى األحاديث. -             

 يشير إلى  طرق أخرى لمحديث الذي يرويو .      -             

 [ ندًا مسندًا.ٜٜٔيحوي الموجود من الكتاب ] عدد نص،صو : -3
ة طب  الكتاب طبعتين األولى بتحقيق عادل محمإد, ويعتنإي بإالتخريج والثانيإطبعاتو : -4

 بتحقيق عبد اهلل البديري وىو رسالة ماجستير في الجامعة اإلسبلمية.
 المبحث الساب : اإلبانة البن بطة.

 :(ٔ)المطلب األ،ل : ترجمة م،جزه لمصنيو 

الحنبمإإإي   ٕ()أبإإإو عبإإإد اهلل عبيإإإد اهلل بإإإن محمإإإد بإإإن محمإإإد بإإإن حمإإإدان الُعكبإإإري  اسيييمو : – 1
 . (ٖ)المعروف بابن َبطة 

 ىإ.ٖٗٓولد سنة :   م،لده – 2

روى عن أبي بكر أحمد بن سميمان بن النجإاد, وأبإي القاسإم عمإر بإن  من  ي،خو :  – 3
 الحسن الخرقي, وعبد اهلل بن محمد البغوي .

                                                           
/ 33)  األعالم وسٌر ،( 333/ 3)  ٌعلى ألبً الحنابلة وطبقات ،( 133/ 31) بغداد تارٌخ: فً ترجمته رانظ (3)

333.) 
(بضم العني واكون الكاف والتاء ادلوحدة ويف آخرىا راء نستة اىل عكربا وىي بليدة عل  هنر دجلة فوق بغداد بعشرة فرااخ , 9)

 (.9/351انظر : اللتاب يف هتذيب األنساب)

 (.1/152( بطة :بفتح التاء لقب ألحد أجداده نستة لتيع التط ,انظر : اللتاب   )3)
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: الحسن بن شياب العكبري, والحسإن بإن حامإد, وأبإو بكإر أحمإد بإن من الر،اة عنو  – 4
 موسى الزاىد .

 ىإ.ٖٚٛتوفي سنة ،ياتو : – 5

 الثاني : دراسة ال تاب .المطلب 

 .(ٔ)اإلبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة اسمو: -1
 .(ٕ)وعرف باسم: اإلبانة الكبرى. قال الذىبي: والبن بطة اإلبانة الكبرى في السنة 

 م،أ،عو ،محت،اه :    -2

طوائإإف المنحرفإإة بيإإان عقيإإدة أىإإل السإإنة واالسإإتدالل ليإإا مإإن الكتإإاب والسإإنة, والإإرد عمإإى ال
 من المرجئة, والقدرية, والجيمية وايرىم .

 .(ٖ)وأدل الكتاب في ثبلثة مجمدات كبيرة كما قال الذىبي 

 كل مجمد منيا يتألف من عدة أجزاء, وكل جزء من عدة أبواب.

: يحوي سبعة أجزاء في كل جزء عدة أبواب تدور أبوابإو حإول التمسإك بالسإنة المجلد األ،ل
 المبتدعة ومسائل اإليمان والرد عمى الجيمية.والتحذير من 

 وىذا المجمد طب  في مجمدين بتحقيق د/رضا نعسان معطي. 

 : يحوي سبعة أجزاء في كل جزء عدة أبواب.المجلد الثاني

                                                           

 (.1/22( ىذا االام الذي ورد يف سلطوط الكتاب , انظر : مقدمة حتقيقو )1)

 (. 9/1923(انظر: العلو  )9)

 دات .( أنّو أربع رلل9/1923( , وقال فيو )9/1923(, وكذا يف العلو )592/ 15( انظر : السري )3)
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واألربعة أجزاء األولى من ىذا المجمد في القدر , وطبعت فإي مجمإدين  -                 
 ثيوبي بتحقيق د/عثمان عبد اهلل األ

والثبلثإإة الباقيإإة فإإي الإإرد عمإإى الجيميإإة و طبعإإت فإإي مجمإإدين بتحقيإإق  -                 
 د/ يوسف الوابل.

وأولو تتمة لؤلجزاء السابقة فإي الإرد عمإى الجيميإة وقإد طبإ  مإا   -: مفقود : المجلد الثالث
لوليإإد بإإن بتحقيإإق ا (ٔ)يقابإإل ىإإذا الجإإزء مإإن مختدإإر الكتإإاب المسإإمى المختإإار مإإن اإلبانإإة

 محمد وألحق م  المجمدين المذين طب  فييما األجزاء الثبلثة المتعمقة بالجيمية 

ووجإإد مإإن ىإإذا المجمإإد الثالإإث الجإإزء السإإاب  والعشإإرون والثإإامن  -                
والعشإإإرون وفييمإإإا فضإإإائل الدإإإحابة والإإإرد عمإإإى الرافضإإإة وطبعإإإت فإإإي مجمإإإدين 

 بتحقيق د/ حمد التويجري .

 المصنف ييو : منيج   -3

جم  بين تقرير عقيدة السمف بإّيراد ندإوص الكتإاب والسإنة وأثإار السإمف,  وبإين  -
 الرد عمى المبتدعة ومناقشتيم بالجواب عن شبييم.

 المبحث الثامن :  تاب أص،ل السنة البن أبي زمنين.

 :(ٕ)المطلب األ،ل : ترجمة م،جزه لمصنيو 

                                                           

(ىذا  ادلختصر مل حيذف منو كالم ابن بطة وذمنا حذف ما تكرر من ادلرويات, وأبق  غري ادلكرر بأاانيده , وذلذا ااتفاد 1)
( 922زلققوا الكتاب من ىذا ادلختصر يف التصحيح, ويف نقل مقدمة الكتاب ذ  أهنا غري موجودة يف األصل,  و ادلوجود منو )

لثاين من األصل وشيئًا من الثالث شلا يتعلق بالرد عل  اجلهمية, وىي اليت  أخرجت وطتعت يف رللد لوحة مشلت اجمللد األول وا
 لطيف, وأحلقت بادلطتوع من األصل عل  اعتتار أن ما يقابلها من األصل مفقود فتحل زلّلو.

  

 (  . 333/ 33) األعالم  وسٌر ،( 331/ 3) المدارك ترتٌب:  فً ترجمته انظر (3)



 
 
 
 

 

31 
 

هلل بإإإإن عيسإإإإى بإإإإن محمإإإإد الُمإإإإرِّي األلبيإإإإري أبإإإإو عبإإإإد اهلل محمإإإإد بإإإإن عبإإإإد ا  اسييييمو : – 1
بفت  الزاي المعجمة والميم وكسر النإون ثإم يإاء سإاكنة بعإدىا  -األندلسي اشتير بابن َزَمِنين

 .- نون

روى عإإن محمإإد بإإن معاويإإة األمإإوي, وسإإعيد بإإن مخمإإوف األندلسإإي ,  ميين  ييي،خو :  – 2
 وأبان بن عيسى بن محمد  .

أبإإو عمإإرو الإإداني, ويإإونس بإإن عبإإد اهلل بإإن مغيإإث ,  :  روى عنإإوميين اليير،اة عنييو   –3
 وىشام بن سّوار.

 . ىإٜٜٖتوفي سنة  ،ياتو : – 4

 المطلب الثاني : دراسة ال تاب .

 .(ٔ)أدول السنة كما جاء في مخطوط الكتاب اسمو: -1
 م،أ،عو ،محت،اه:  -2

بواب الكتإاب بدأه بمقدمة ذكر فييا سبب تأليفو, والحإث عمإى إتبإاع السإنن ثإم بإدأ بإأ        
التإإإي بمغإإإت اثنإإإا وأربعإإإون بابإإإا, ومواضإإإيعو الحإإإث عمإإإى لإإإزوم السإإإنة والجماعإإإة, ومسإإإائل 
الدإإإإفات , والغيبيإإإإات والسإإإإم  والطاعإإإإة لئلمإإإإام وبيإإإإان حقوقإإإإو, ثإإإإم النيإإإإي عإإإإن مجالسإإإإة 

 المبتدعة.

 منيج المصنف ييو: -3
 رتب كتابو عمى األبواب . -
 يترجم لمباب بترجمة مختدرة ظاىره. -
بإإإاب معتقإإإد أىإإإل السإإإنة فإإإي البإإإاب, ثإإإم يإإإورد األدلإإإة مإإإن القإإإرآن ثإإإم يإإإذكر أول ال  -

 األحاديث مسندة . 

                                                           

 (.99ظر : أصول السنة )ص( ان1)
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 . [ندا بين حديث وأثرٕٙٗحوى الكتاب ] عدد نص،صو : –4

طب  بتحقيق وتخريج د/ عبد اهلل عبدالرحيم وسإّمى تخريجإو لمكتإاب طبعاتو :  -5
 .  : "رياض الجّنة بتخريج أدول السّنة " 

 أص،ل اعتقاد أىل السنة ،الجماعة لالل اوي. المبحث التاس :  رح

 :(ٔ)المطلب األ،ل : ترجمة م،جزه لمصنيو 

 . ٕ()ىبة اهلل بن الحسن بن مندور الرازي الطبري  البللكائي اسمو : – 1

أبإإو مسإإعود إبإإراىيم بإإن محمإإد الدمشإإقي, والحسإإن ابإإن عثمإإان, وعيسإإى ميين  ييي،خو :  – 2
 بن عمي بن عيسى .

:  ابنو محمد بن ىبة اهلل,وأبو بكر أحمد بن عمى الخطيإب, وأبإو و من الر،اة عن – 3
 الحسن عمي بن الحسين العكبري.

 ىإ . ٛٔٗتوفي سنة   ،ياتو : – 4

 المطلب الثاني : دراسة ال تاب .

باسإم "السإنة"  (٘), وابإن حجإر(ٗ),وابن كثيإر (ٖ)ذكره شي  اإلسبلم ابن تيمية اسمو: -1
باسإإم "شإإرح اعتقإإاد أىإإل السإإنة ",  (ٕ)سإإنة", وذكإإره الإإذىبيباسإإم "شإإرح ال (ٔ)وذكإإره الخطيإإب

                                                           
 333/ 33) األعالم  وسٌر ، (33/333(، والبداٌة والنهاٌة )33/31تارٌخ بغداد):  فً ترجمته انظر (3)

. ) 
وىي نستو ذىل بيع اللوالك اليت  -بعد الالم ألف الم وكاف مفتوحة , وألف ااكنة , وياء مثناة من حتتها  –(  الاللكائي 9)

 (.3/221ف القياس.انظر: اللتاب البن األثري )تلتس يف األرجل عل  خال

 (. 5/92(انظر: رلموع الفتاوى  )3)

 (.92/ 19(انظر: التداية والنهاية  )2)

 (.27/ 1(انظر: فتح التاري  )5)
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والإإإذي اعتمإإإده محققإإإو ماوجإإإده  فإإإي مخطوطإإإة الكتإإإاب : "شإإإرح أدإإإول اعتقإإإاد أىإإإل السإإإنة 
 .(ٖ)والجماعة"

بدأه مدنفو بمقدمة, ذكر فييا ما كان عميو السمف من إتباع  م،أ،عو ،محت،اه:  -2
 أىل الحديث.األثر واجتناب البدع وذم أىل الكبلم, وذكر فضل 

ثم بدأ بمواضي  الكتاب بدًءا بذكر أسماء عمماء السنة, والحث عمى التمسك بيا ثم 
التوحيد ثم البعثة النبوية والمعجزات, ثم القدر ثم مباحث اإليمان والرد عمى المرجئة, ثم 

 أبواب المعادي , ثم القبر وما فيو وما بعده , ثم عبلمات الساعة, ثم الفضائل .

 صنف ييو : منيج الم -3
 يذكر االعتقاد ثم أدلتو مسندة من اير تعميق أو شرح . -
 ال يذكر المذاىب المخالفة إال نادرًا. -
 أحيانا يذكر في أول الباب آثارًا بدون اسناد, ثم يسندىا بعد ذلك.    -

 يختم بعض األبواب برؤى, و منامات.  -

 .(ٗ)ذكر جممة من عقائد السمف المختدرة  -   

ذكره اعتقاد الثوري, واألوزاعي, وابن عيينة, وأحمد, وابن المإديني, والبخإاري ومما      
 وأبو زرعة, وجماعة من السمف.

 :طب  الكتاب بتحقيق د. أحمد بن سعد الغامدي .طبعاتو   -4
 المبحث العا ر: الحجة يي بيان المحجة لق،ام السنة.

                                                                                                                                               

 (. 12/72(انظر:  تأريخ بغداد )1)

 (.1312/ 9(انظر: العلو   )9)

 (.1/131( انظر: مقدمة احملقق )3)

 (915-1/72(انظر:  )2)
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 :(ٔ)المطلب األ،ل : ترجمة م،جزه لمصنيو 

 م السنة إسماعيل بن محمد بن الفضل التميمي األدبياني.قوا  اسمو : – 1

 ىإ, بأدبيان من ببلد خراسان.ٚ٘ٗ: ولد سنة  م،لده – 2

روى عن أبي عمرو عبد الوىاب بن محمد بن إسحاق بن مندة, ومحمد  من  ي،خو :  – 3
 بن محمد بن عمي الياشمي, وأحمد بن عمي بن الشيرازي,.

أبو موسى  محمد بن أبي بكر المإديني, وأبإو القاسإم عمإي :روى عنو من الر،اة عنو  – 4
 بن الحسن بن ىبة اهلل ابن عساكر.

 .ىإٖ٘٘توفي في سنة  ،ياتو : – 5

 المطلب الثاني : دراسة ال تاب .

فقإال: "وسإميتو الحجإة فإي بيإان المحجإة  (ٕ)سماه في مقدمتإواسمو:  -1
 في شرح التوحيد ومذىب أىل السنة".

"رأيإت أن أممإي كتابإًا  (ٖ): قإال فإي مقدمإة الكتإابم،أي،عو ،محتي،اه    -2              
 يعتمد عميو من قدد اإلتباع وجانب االبتداع, وأبين فيو اعتقاد أئمة السمف وأىل السنة".

دإإمى اهلل عميإإإو  -وقإإد بإإدأه مدإإنفو بمقدمإإة بإإّين فييإإإا وظيفإإة الرسإإل, وأّن خإإاتميم محمإإد 
 ليم الطريق.الذي بين ألمتو السبل ووض   -وسمم 

 [ فدبًل.ٕٓٛوقد حوى الكتاب أرب  عشر بابًا شممت ]

                                                           
 ( .  3/333)  الذهب وشذرات ،( 33/133)  والنهاٌة ،والبداٌة(  3/ 31) النبالء أعالم  سٌر:انظر (3)
(9( )1/22 .) 

(3( )1/22 .) 
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بإإدأ أبوابإإو بالتوحيإإد ثإإم بإإاب مجإإيء األخبإإار عإإن النبإإي دإإمى اهلل عميإإو وسإإمم متإإواترة فإإي 
 الدفات وبوب لبعض الدفات.

 منيج المصنف ييو :  - 3             

ار, وأحيانإإًا اآليإإات ثإإم ينقإإل كإإبلم يبإإدأ البإإاب بمإإا يناسإإبو مإإن األحاديإإث واآلثإإ -                
 السمف في بيانيا وتفسيرىا وأحيانًا يعمق عمى ما يورده.

 يورد األحاديث واآلثار مسندة االبًا, وأحيانًا ببل إسناد. -                

ينقل عمن سبقو ويسميو دون تسإمية لمكتإاب الإذي نقإل منإو فإي االغالإب  -                
 (ٖ), والبللكائي (ٕ), والسمعاني (ٔ)ن :ابن منده وأكثر من النقل ع

 ابين منيدهأسانيده في الغالب من طرق الكتب المسندة ,فيإو يسإند عإن  -                 
من طريق ابنو عبدالوىاب وأكثر مإن النقإل عنإو, فقإد روى عنإو عإن أبيإو قرابإة مائإة نإص, 

نإإي , و بواسإإطة أحمإإد بإإن بواسإإطة محمإإد بإإن عمإإر الطيرا -أيضإإا  –وروى عإإن ابإإن منإإده 
أبإإي الفإإت  الخرقإإي عإإن محمإإد بإإن عمإإي الجإإوزداني عإإن ابإإن منإإدة لكنإإو قميإإل جإإدًا, وأحيانإإا 

 ينقل عن ابن منده مباشرًة ببل اسناد . 

 من طريق راوية كتابو في السنة : أحمد بن عمي بن الحسين .الالل اوي ويروي عن 

 أبي الحسن بن عبد كويو عن الطبراني  عن محمد بن محمد المديني عن الطبراني ويروي عن

 من طريق محمود بن اسماعيل عنو . ابن  الانويسند عن  

                                                           

 (.9/927(و ) 921, 1/121,122(انظر: )1)

 (.121,51,32,32/ 9( , ) 1/312,351(انظر: )9)

 (. 1/337,322(انظر: )3)



 
 
 
 

 

33 
 

من طريق طمحة بإن الحسإين الدإالحي عإن جإده عإن أبإي ذر عإن أبي ال يخ ويروي عن 
 أبي الشي  .

مإن طريإق أحمإد بإن محمإد بإن عبإد اهلل  عبد اهلل بن محمد بن جعير بن حيانويروي عإن 
 محمد بن عبد الرزاق عنو . وأحيانًا ينقل عنو مباشرة ببل اسناد . عن أبي الفت 

 ونقل عن اير ىؤالء, لكن أكثر أسانيده من الطرق المتقدمة .

إذا تكرر نقمو متواليا من طريق أحد الكتب فّنو يورد إسناده فإي أوليإا, ثإم  -              
 .  (ٔ)-يكتفي بّيراد إسناد داحب األدل _ الكتاب المنقول منو 

يعمق عمى كثير من من اآليات واألحاديث ببيإان معناىإا , أو وجإو األخإذ  -              
 .(ٕ)منيا 

أطال في بعض األبواب مثل البإاب الخإامس " بإاب مإا ورد فإي كتإاب اهلل  -              
 من بيان أّن القرآن كبلم اهلل اير مخموق", فذكر فيو ستين فدبًل.

ض الفدول مثل فدل أسماء اهلل نقل عن السمف وذكإر فيإو سإتًا وسإبعين وأحيانًا يطيل بع
 اسمًا.

يرد في ثنايا بعض الفدول عمى بعض المبتدعة ويناقشإيم باألدلإة النقميإة  -              
 .(ٖ)والعقمية

الكتإإاب طبإإ  فإإي مجمإإدين بتحقيإإق د. محمإإد بإإن ربيإإ  المإإدخمي, و د. محمإإد طبعاتييو :  -4
 محمود أبو رحيم.

                                                           

 (.279-9/272(و ) 229 -9/222(انظر: )1)

 (.329, 992, 112,997, 1/115(انظر: )9)

 (.932-1/59,912(انظر: )3)
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  الخاتمة

وفي ختام ىذا البحث الذي ُعنيت فيإو ببيإان كتإب السإنة وبيإان أىميتيإا, وتعإدادىا, ودراسإة 
 أشيرىا , بحسب ما وسعو الوقت وتيسرت لو السبل, أذكر خبلدتو في أمور:

أىمية كتب السنة لكونيا مددرًا ميمًا لؤلحاديث واآلثإار ولمإا تحويإو مإن فقإو  -1
 بيا.السمف لؤلحاديث واآلثار في با

 كثرة المدنفات في السنة مطولة ومختدرة, وقمة المطبوع منيا. -9
 عناية العمماء المتأخرين بيذه الكتب ونقميم منيا.  -3
 عناية السمف بحماية الدين والرد عمى من يحدث فيو .   -2

وظير من خبلل البحث الحاجة إلى مزيد عناية بيذا النوع من الكتب وخادة في 
 الجوانب التالية :

دراسإإة منإإاىج ىإإذه دراسإإة موسإإعة شإإاممة حتإإى يتبإإين  لمإإدارس عبلئإإق ىإإذه   – ٔ        
الكتإإإب بعضإإإيا بإإإبعض, ومإإإا انفإإإرد بإإإو كإإإل كتإإإاب عإإإن اآلخإإإر, ومإإإا تميإإإز بإإإو, وَنَفإإإُس كإإإل 

 مدنف في كتابو. 

التودية بدراسة زوائد ىذه الكتب عمى كتب السنة المشيورة  فقد حوت  – ٕ       
 دول .أحاديث كثيرة ليست في األ

 التودية بجم  ما في ىذه الكتب من أحكام عمى األحاديث أو الرجال.- ٖ      

 ودمى اهلل وسمم عمى نبيو محمد وآلو ودحبو أجمعين .
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 المراج  ،المصادر:

 -اإلبانة عن شريعة الفرق الناجية ألبي عبد اهلل ابن بطة تحقيق رضا نعسان .1
 .-دار الراية

 مكتبة الرشد. -القيم تحقيق عواد المعتق اجتماع الجيوش اإلسبلمية البن .2
اإلحكإإام فإإي أدإإول األحكإإام, لعمإإي بإإن أبإإي عمإإي اآلمإإدي, عمإإق عميإإو الشإإي  عبإإدالرزاق  .3

 عفيفي, دار الدميعي.
 ذكر أخبار أدبيان , ألبي نعيم أحمد بن عبد اهلل األدبياني ,دار الكتاب اإلسبلمي  .4
 الرحيم مكتبة الغرباء.أدول السنة البن أبي زمنين تحقيق عبد اهلل عبد  .5
األمر بالمعروف والنيي عن المنكر لشي  اإلسبلم ابن تيمية تحقيق دبلح الدين  .6

 المنجد.
(ىإإ, دار ٕ٘ٗٔاالىتمام بالسنن النبوية, لعبإد السإبلم بإن بإرجس آل عبإد الكإريم, ) .7

 الدميعي, الرياض .
 .-دار ىجر -البداية والنياية تحقيق عبد اهلل التركي .8
 .-دار الكتاب العربي -لمخطيب البغداديتاري  بغداد  .9

 .-دار األندلس -التجيير في المعجم الكبير لممعاني تحقيق منيرة ناجي .11
 تذكرة الحفاظ لمذىبي تحقيق المعممي تدوير دار إحياء التراث العربي. .11
ترتيب المدارك لمعرفة أعيان مذىب مالك , لمقاضي عياض بن  موسى   .12

 ف , المغرب .ت/ سعيد أعراب , وزارة األوقا
ىإ(, تحقيق أحمد ٜٕٚجام  الترمذي,ألبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي) .13

براىيم عطوة, دار الحديث القاىرة.  شاكر ومحمد فؤاد عبدالباقي وا 
الجام  الدغير , لجبلل الدين عبد الرحمن السيوطي , دار الكتب العممية ,  .14

 ىإٓٔٗٔبيروت 
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من جوام  الكمم,ألبي الفرج  جام  العموم والحكم في شرح خمسين حديثا .15
ىإ(, تحقيق شعيب األرناؤوط, ٜ٘ٚعبدالرحمن بن أحمد بن رجب الحنبمي )

براىيم باجس, مؤسسة الرسالة.  وا 
ىإإ(, ٕٖٚالجرح والتعديل ,ألبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي ) .16

مدإإورة عإإن الطبعإإة األولإإى فإإي مطبعإإة مجمإإس دائإإرة المعإإارف العثمانيإإة بحيإإدر 
 د, اليند.آبا
جم  الجوام  , لجبلل الدين عبإد الإرحمن السإيوطي , تخإريج خالإد عبإدالفتاح  .17

 شبل,  دار الكتب العممية , بيروت .
الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أىل السنة ألبي القاسم إسماعيل التيمي  .18

 .-دار الراية -تحقيق د. محمد ربي 
 مية تحقيق محمد رشاد سالم.درء تعارض النقل والعقل لشي  اإلسبلم ابن تي .19
دليإإإل الفإإإالحين لطإإإرق الدإإإالحين, لمحمإإإد بإإإن عإإإبلن الدإإإديقي, دار الكتإإإاب العربإإإي,  .21

 بيروت
ديإإإإإوان المعإإإإإاني, ألبإإإإإي ىإإإإإبلل العسإإإإإكري, تحقيإإإإإق: أحمإإإإإد سإإإإإميم, دار الغإإإإإرب  .21

 .اإلسبلمي
الرسالة المستظرفة لبيان مشيور كتب السنة المشرفة لمحمد بن جعفر  .22

 .-العممية بيروتدار الكتب  -الكتاني
السإإنة لمحمإإد بإإن ندإإر المإإروزي, تحقيإإق سإإالم السإإمفي, نشإإر مؤسسإإة الكتإإب  .23

 الثقافية.
 السنة البن أبي عادم تحقيق باسم الجوابرة, دار الدميعي. .24
 .-دار الراية -السنة ألبي بكر الخبلل تحقيق عطية الزاىراني. .25
 السنة لعبداهلل بن أحمد تحقيق محمد القحطاني. .26
 تيا في التشري  اإلسبلمي لمدطفى السباعي.السنة ومكان .27
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ىإ(, دار المعرفة ٛ٘ٗالسنن الكبرى,ألبي بكر أحمد بن الحسين البييقي ) .28
 بيروت. 

ىإ(, تحقيق ٕ٘ٚسنن ابن ماجو,ألبي عبداهلل محمد بن يزيد ابن ماجو, ) .29
 محمد فؤاد عبدالباقي, المكتبة العممية بيروت. 

ىإ(, تحقيق ٕ٘ٚاألشعث السجستاني ) سنن أبي داود, ألبي داود سميمان بن .31
 ىإ. ٖٛٛٔ, ٔعزت الدعاس, دار الحديث بيروت, ط

 .-مؤسسة الرسالة -سير األعبلم النببلء لمذىبي تحقيق شعيب وآخرون .31
شذرات الذىب في أخبار من ذىب البن عماد الحنبمي, تحقيق األرناؤوط دار ابن  .32

 كثير.
ري, تحقيق: عبد الستار أحمد,  شرح أشعار اليذليين, ألبي سعيد, الحسن السك .33

 .دار العروبة, القاىرة
دار  -شإإرح أدإإول إعتقإإاد أىإإل السإإنة لبللكإإائي تحقيإإق أحمإإد سإإعد حمإإدان    .34

 .-طيبة
 شرح مذاىب أىل السنة البن شاىين تحقيق عادل محمد, دار قرطبة. .35
 .-دار الوطن -الشريعة لآلجري تحقيق عبد اهلل الدميجي .36
ىإ( مطبوع ٕٙ٘ محمد بن إسماعيل البخاري )دحي  البخاري, ألبي عبداهلل .37

 م  فت  الباري, الطبعة السمفية
 .-دار الفكر -دحي  مسمم تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي .38
 .-دار الخمفاء -دري  السنة لمحمد بن جرير الطبري تحقيق بدر المعتوق .39
 دمة الخمف بمودول السمف لمحمد بن سميمان الروداني طب  دار القرب. .41
 لحنابمة ألبي يعمى دار المعرفة لمنشر.طبقات ا .41
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طبقات المحدثين بأدفيان والواردين عمييا ,ألبي الشي  عبد اهلل ابن محمد  .42
 األنداري, ت/ عبد  الغفور البموشي , مؤسسة الرسالة . 

 .-دار الوطن -العمو لمعمي الغفار لمذىبي تحقيق عبد اهلل البراك .43
 .-المكتبة السمفية -محمد فؤادفت  الباري البن حجر العسقبلني بترقيم  .44
دار  -الفتإإإإإوى الحمويإإإإإة لشإإإإإي  اإلسإإإإإبلم ابإإإإإن تيميإإإإإة تحقيإإإإإق حمإإإإإد التإإإإإويجري .45

 .-الدميعي
 .-دار المعرفة بيروت -الفقيو والمتفقو لمخطيب البغدادي .46
 مؤسسة آل البيت. -الفيرس الشامل لمتراث العربي )قسم الحديث( .47
 فيرس ابن النديم دار المعرفة. .48
 .-دار اآلفاق -ن شيوخو البن خيرفيرسة ما رواه ع .49
ىإ(, ٚٔٛالقاموس المحيط, لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي ) .51

 ىإٚٓٗٔ, ٕمؤسسة الرسالة , ط
 قواعد التحديث لمقاسمي. .51
الكافية الشافية في االنتدار لمفرقة الناجية , البن قيم الجوزية , عني بو  .52

 عبد اهلل العمير , دار ابن خزيمة. 
(ىإ, تحقيق محمد الزحيمي, ٕٜٚالمنير, لمحمد بن أحمد الفتوحي) الكوكب .53

 مركز البحث العممي بجامعة أم القرى .
 المباب في تيذيب األنساب البن األثير. دار دادر. .54
 .-مكتبة الرشد -المنيج األحمد لمعميمي تحقيق األرناؤوط .55
 و.مجموع الفتاوى لشي  اإلسبلم ابن تيمية جم  عبد الرحمن قاسم وابن .56
 المختار في أدول السنة البن البنا تحقيق د. عبد الرزاق البدر. .57
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ىإ(, دار المعرفة ٘ٓٗالمستدرك ,ألبي عبداهلل محمد بن عبداهلل الحاكم ) .58
 بيروت.

ىإ(, إشراف سمير المجذوب, المكتب ٕٔٗمسند اإلمام أحمد بن حنبل ) .59
 ىإ. ٖٔٗٔ, ٔاإلسبلمي, ط

, لتقي الدين وعو قد بينيا النبي معارج الودول إلى أن أدول الدين وفر   .61
 (ىإ, نشر قدي محب الدين الخطيب, المطبعة السمفية .ٕٛٚأحمد ابن تيمية)

 .-مؤسسة الرسالة -المعجم المفيرس البن حجر .61
 معجم المؤلفين, لعمر رضا كحالة, دار إحياء التراث العربي, بيروت .62
 .-ليجرةدار ا -معجم المدنفات الواردة في فت  الباري لمشيور حسن .63
مفردات ألفاظ القرآن, لمرااب األدبياني, تحقيق, دفوان الداوودي, دار  .64

 القمم, دمشق.
منياج السنة لشي  اإلسبلم ابن تيمية محمد رشاد سالم نشر مكتبة ابن  .65

 تيمية.
 

 


