
 

 
 عمادة البحث العلمي

 (145) رقم :

 

 

 
 
 

 
مة )لسلة س

َّ
 (17الكتب والبحوث احملك

 
 
 مكانة الس
َّ
 ة النبويةن

  تأليف 

 / عمر بن مصلح الحسينيكتورد ال
 عضو هيئة التدريس باجلامعة اإلسالميَّة

 
  
  
   



  ه1441 اإلسالمّية جامعةال ح
 هد الوطنّية أثناء النشرففهرس مكتبة الملك 

 الحسيني، عمر بن مصلح
 هـ1441المدينة المنورة،  – .3ط – مكانة السنة النبوية. / عمر بن مصلح الحسيني

  مس 24 ص، 366
 978 - 603 - 91286 - 2 - 5 ردمك 

 لعنوانأ. ا    دفع مطاعن -السنة النبوية   -1
  3532/1441  231، 901 ديوي

  3532/1441 رقم اإليداع
 978 - 603 - 91286 - 2 - 5 ردمك

 
  بحث علمي محّكم

 اآلراء الواردة في هذا الكتاب تعبر عن رأي كاتبها وال تعبر بالضرورة عن رأي الجامعة

 حمفوظة الطبع  مجيع حقوق

 للجامعة اإلسالميَّة باملدينة املنورة

 
 

 



 
 



 



 

 

5 

 

ة
 
مة معايل مدير اجلامعة اإلسالمي

ّ
 مقد

احلمدددددد   ل ن مدددددل العمدددددة  لالادددددالر لال دددددال  ع ددددد  ا  عدددددو  ر دددددة  

 ل عا ني. لبعد:

فتأصيالا ل دلر الع مين الذي تقو  به اجلامعة اإلسالمينة  لحتقيقاا 

ه لرؤيتها بأن تكون منارر إسالمينة عا ينة رائدر يف ا عرفة لالتنمية؛ تتواىل هذ

اإلصدارات الع مينة من رسائل لحبو   لتكون م ادرات معرفينة متميِّزر  تُثري 

 التمينز ال حثين  لُت هم يف بناء جمتمع ا عرفة ا تجدد يف مافنة ا يادين.

لي ق  الدعاء هلذه اجلهود بالتوفيق يف االرتقاء مب توى خمرجات ال حث 

حبثينة حمفنزر؛ تكون رافداا لمنهالا لنشر  الع مين باجلامعة ممًّا لالوعاا  لتوفري بيئة

 الع م النافع  مبا يتوافق مع شرف ا كان لا كاالة هلذه اجلامعة الرائدر.
 

 مدير الجامعة اإلسالميَّة

 د/ حاتم بن حسن المرزوقي
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 مقدمة  
إنن احلمدددد   همدددده  لال دددتعينه  لال دددتبفره  لالعدددون بدددا  مدددن شدددرلر  الف دددنا 

  لمددن يضددد ل فددال هدددادي لددده  لددده النددا  مدددن يهددده ا  فدددال مضددللمددن سددديئات  عم
ددددداا ع ددددده لرسددددوله.  ل شددددهد  الن إلدددده إالن ا   ليددددده ال شددددريحم لدددده  ل شددددهد  نن حممن

 .(1) ِّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ّٰ 

 حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ّٰ 

 ٰر ٰذ يي ميىي خي  حي جي يه ىه جهمه ين ىن من خن

 ِّ ٌّ ٰى
 (2). 

 هب مب  خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ّٰ 
 ِّ مخ جخ مح جح  مج حج مث هت ختمت حت جت

(3()4). 

                                 
 (.102) سورر آل عمران: آية (1)
 (.1سورر الن اء: آية ) (2)
 (.71 - 70سورر األيزاب: آية ) (3)
هذه خط ة احلاجة  لقد لردت من يديث ابن م عود لغريه   خرج يديث ابن  (4)

 (.2118(  )2/591م عود  بو دالد يف النكاح  باب يف خط ة النكاح )
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لع ادته  لتعاهدهم باألال ياء لالرنسل م ما بُعد  ق     ال   ق      منا بعد: فإنن ا  خ  
ها بأخرى  مث ختم ا  الشنرائع لا  ل بالشنريعة العامة ع   د  عهد ال ور لرسالة اتد  

ميع مااحل الع اد يف الكام ة احلنيفية احملتوية ع   حماسن الشنرائع ا تضمننة جل
ا عاش لا عاد؛ فأممل ا  هبا دينه الذي ارتضاه لنف ه  لختم هبا الع م الذي 

 ه  لمما تضمننت مجيع حماسن الشنرائع ا تقدمة زادت سُ  الزله من ال نماء ع   رُ 
افعة لاألعمال الاناحلة اليت ع يها  موراا عظيمة  ل شياء مثرير من الع و  الن

 هذه األمنة  لفضن هم هبا ع   من ق  هم من األمم. ا  هبا خصن 
ل لجب ا  ع   مجيع من ب بته هذه الدنعور من مجيع األمم االالقياد 

 .ى اإلسال لمل يق ل من  يد منهم ديناا سو إليها  
منا ماالت هذه الشنريعة خامتة الشنرائع لع يها تقو  ال ناعة لمل يكن دلل

ُُ نين بعدها شريعة لال رسالة  خرى ت     د ما درس من آثارهادِّ  ما ت دل منها ل
 بعض ما ت دنل نيِّ  د  د بعضها آثار بعض  لتدُ مما ماالت الشنرائع ا تقدمة ُدن 

ل ا  حبفظ هذه الشنريعة  لمل جيمع  ه ها ع   ضاللة  من بعض  تكفَّ 
لجعل منهم طائفة قائمة باحلقن ال تزال ظاهرر ع   من خالفها يىت تقو  

ل قا  هلا من حيم ها ليذب عنها بال نيف  لال ن ان  لاحلجنة  ال ناعة  
 .(1)لال يان

                                 
 (.20)ص "مجيع الرسل مان دينهم اإلسال "االظر: رسالة ابن رجب: (1)
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فحازلا   دينهم منه م اشرر بال لاسطة النيبن     صحابُ  قَّ لقد ت  
وا  ن بعدهم مقاالا  فتحوا الق وب بالقرآن لاإلميان  عُ د  قا ات ال  ق  لمل ي  

عني ما ت قوه من مشكار النن ور لالقرى باجلهاد لال يف لال ننان  ل لقوا إىل التاب
عن جربيل  عن ربن العا ني   خالااا صافياا  لمان سندهم فيه عن ال ينهم

نا إلينا  لقد عهدالا إليكم  لهذه  يِّ ال   دُ ه  سنداا صحيحاا عالياا  لقالوا: هذا ع  
 لصية ربننا لفرضه ع ينا  لهي لصيته لفرضه ع يكم.
ه اجهم القومي  لاقتفوا ع   فجرى التابعون هلم بإي ان ع   ِمند  

 آثارهم صراطهم ا  تقيم  مث س حم تابعو التابعني هذا ا   حم الرنشيد.
  مث جاءت األئمنة من القرن الرنابع ف  كوا ع   آثارهم اقتااصاا 

يف صدلرهم  لَّ ج  لاقت  وا هذا األمر عن مشكاهتم اقت اساا  لمان دين ا     
 يه ر ياا   ل معقوالا   ل تق يداا   ل قياساا  موا عقدِّ ل عظم يف الفوسهم  ن يُ 

هلم ل ان صدق  -س حااله–فاار هلم الثناء احل ن يف العا ني  لجعل ا  
يف اآلخرين  مث سار ع   آثارهم الرنعيل األلل من  ت اعهم  لدرج ع   
مناهجهم ا وفدَُّقون من  شياعهم  لاقفني مع احلجة لاالستدالل  ي ريلن مع 

ن سارت رمائ ه  لي تق ون مع الانواب ييث استق ت مضاربه  إنا احلقن  ي
ته طارلا إليه زُ  ذ  لليداالا  لإنا دعاهم الرنسول إىل  ات  اف  ر  بدا هلم الدليل بأ خ 

 مر االتدبوا إليه لال ي ألواله عما قال برهاالاا  لالاوصه  جلن يف صدلرهم 
لناس  ل يعارضوها موا ع يها قول  يد من ادِّ ق  ل عظم يف الفوسهم من  ن يدُ 

 .(1)بر ي  ل قياس
                                 

  (.33 - 1/32االظر:  عال  ا وقعني ) (1)
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ا فع وا نلحم  لماالوا مذلحم لع مهم مبكان سنته  ا ا  يننة  لإّنن من دينه ل ّنن
ٺ  ٺ  ٿ    ژ ال ينطق عن اهلوى  ن  لكتاب ا   الدنالة ع   ا راد منه  لقول م  

ژٿ   ٿ
ا احلان احلاني الذي من دخ ه مان من اآلمنني  لبابه   (1) ل ّنن

الذي من دخ ه مان إليه من الواص ني  تقو  بأه ها لإن قعدت هبم  األعظم
 عماهلم  لي ع  الورها بني  يديهم إنا طفئت ألهل ال دع لالنفاق  الوارهم  لهي 

 .(2)احليار لالننور ال ذان هبما سعادر الع د لهداه لفوزه
مث خ ف بعد الاندر األلل  لالقرلن ا فضن ة خ وف فرنقوا دينهم لماالوا 

ملن يزب مبا لديهم فريون  منهم من جعل التعاب ل مذهب ديناا به   عاا ي  شِ 
جر  لمنهم من قنع مبحض التق يد لمل يشكر العمة ا  يدين  لر س مال  به يتَّ 

لالرباهني  لمنهم من مل يُِعزَّ دين ا   فجعل عق ه ي ك ماا بني   جع يه باحلِ 
 ر له لتنكنر.النناوص  ما  نن له به  خذه  لما ردنه تنمن 

لإنن من آمد ما جيب ع   طالب الع م  ن يعرف ما مان ع يه 
لإعزاز هلا  الانحابة لالتابعون لمن ت عهم بإي ان من إجالل ِل ننة النيبن 

ظها لإقامتها لالذنب عنها؛ جع هم ي ذلون النفس لالننفيس يف س يل يف
عناية هبا هبم يف نلحم لي ري ع   ّنجهم لي  حم س ي هم يف ال يليقتد

يفظاا لإقامة  لالشراا  لت  يباا؛ لحيذر من س يل من خالفهم لياد عن 
 الطنريق ا  تقيم  لضلن عن ال  يل القومي.

                                 
 (.4آلية )سورر النجم  ا( 1)

 (.38االظر: اجتماع اجليوش اإلسالمية )ص (2)
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لمن  جل هذا ا قاد اجل يل  لالباية العظيمة قُدرِّر تدريس مادر 
امعة اإلسالمية يف باجل يف م ية احلديث الشنريف "مكانة السنة النّبويّة"

د إ ن تدريس هذه ا ادر الظرت فيما ُصننف يف نِ س  ل ا  ُ   ة ويَّ ا دينة الن
موضوعها  ف م  جد ما يفي با نهج ا قرر فيها  فاستعنُت با  يف مجع هذا 

ع   النحو فاول الكتاب لم ايثه  جاءتق مقرر ا ادر فالكتاب ع   لف
 : اآليت

الشنرعي؛ ليف  حيوي معىن ال نة يف ال نبة  لمعناها يف ال ن انتمهيد: 
 إطالق ال ن ف هلا  ليف اصطالح  هل الع م.
 الفصل األّول: منزلة السنة النبوية.

 لفيه ا  ايث التالية:
لبيان يقنه من احمل ة  لالطناعة   إث ات عامة الننيبن المبحث األول: 

 لالتعظيم.
 لجوب تعظيم ال نة ا شرنفة  لالق ول  لالت  يم  لالرنضاالمبحث الثاني: 

 بكلن ما جاءت به.
  .عد  التنقدمي بني يدي ا  لرسوله المبحث الثالث: 
 بيان شرف ع م احلديث  لمكاالة احملدنثني يف األمنة.المبحث الرابع: 

 منزلة ال ننة يف القرآن الكرمي.المبحث الخامس: 
 بيان منزلة ال ننة يف احلديث الن وي.المبحث السادس: 
 لالتنابعني لمن بعدهم. ة ال ننة عند الانحابة بيان منزلالمبحث الّسابع: 
 إمجاع األمنة ع   منزلة ال ننة.المبحث الثامن: 
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, والتابعين, ومن بعدهم الفصل الثاني: جهود الّصحابة 
 في حفظ السنة النبوية.
 لفيه ا  ايث التالية:

  ليف عهد  صحابه  تدلين ال نة لمجعها يف عهد الننيبن المبحث األول: 
 يف عهد التابعني لمن بعدهم.ل 
 الرني ة يف ط ب احلديث.المبحث الثاني: 
 العناية حبفظ ال ننة  لتدارسها.المبحث الثالث: 
 التنث ت لااليتياط  لال نؤال عن اإلسناد.المبحث الرابع: 

القد الرنلار  لمشف الكذنابني  لظهور ع م ا اط ح المبحث الخامس: 
 لخباصة ع م اجلرح لالتعديل.

 لفصل الثالث: أهم مزايا السنة.ا
 لفيه ا  ايث التالية:

يٌّ.المبحث األّول:   بيان  نن ال ننة لي 
 بيان  نن ال ننة مف رر ل كتاب  لنمر منزلتها منه.المبحث الثاني: 
 بيان  نن ال ننة شام ة أليكا  الدنين.المبحث الثالث: 
ليس فيها ما يعارض الننقل ة م  ك  بيان  نن ال ننة الثابتة حُم  المبحث الّرابع: 

 الانحيح  لال العقل الانريح.
 ُليت جوامع الك م  لاختار له  بيان  نن النيبن المبحث الخامس: 

 الكال  اختااراا.
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الفصللللل الّرابللللع: الللللرد علللللب منكللللرن ايحت للللا  بالّسللللنة النبويللللة, 
 والطاعنين فيها.

 لفيه متهيد  لم حثان.  
ي عند  هل ال نة لاجلماعة  لخمالفته قِّ حيوي بيان منهج الت الّتمهيد: 

 ي عند غريهم. ناهج الت قِّ 
  إالكار االيتجاج بال ننة مط قاا.المبحث األّول: 

 لفيه متهيد  لثالثة مطالب:  
  بداية ظهوره  ل شهر القائ ني به.المطلب األول: 
  ش ههم  لالرد ع يها.  شهرنمر المطلب الثاني: 
  نفات يف الرد ع يهم. شهر ا االمطلب الثالث: 
  إالكار االيتجاج بأخ ار اآلياد.المبحث الثاني: 

 لفيه متهيد  لثالثة مطالب: 
  يف بيان ما يفيده خرب اآلياد .المطلب األول: 
 القائ ون برد خرب اآلياد  لالرد ع    شهر ش ههم.المطلب الثاني: 

 فرعان: ل  لفيه متهيد 
 ا.من رد خرب اآلياد مط ق الفرع األول:

   من رد خرب اآلياد يف االعتقاد.الفرع الثاني:  
  شهر ا انفات يف الرد ع يهم.المطلب الثالث: 

  ثم الخاتمة.
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 نيت  به في هذا الكتاب:ع  وكان مما 
احلرص ع   االستقاء من األصول الع مية األصي ة  لمن  مهنها  - 1 

ايعتقاد  وكتبالدنارمي  سنن ماألمهات ال ت  ل   كتب الّسنة المسندة
: مال نة البن  يب عاصم  لاإلباالة البن بطنة  لالشنريعة لآلجرين  المسندة

لشرح  صول اعتقاد  هل ال ننة  لاحلجنة يف بيان احملجنة لقوا  ال ننة 
 لآدابالرنالي  ألخالقماجلامع وكتب أدب الّرواية والطلب: لكائين  لآل

رب  لا دخل إىل ع دال بنال نامع ل خطيب ال بدادي  لجامع بيان الع م ال
ماحملدن  وكتب ايصطالح المتقدمة المسندة: ال نن الكربى ل  يهقي  

وكتب األصول األول: الفاصل ل رامهرمزين  لمعرفة ع و  احلديث ل حامم  
 مالرنسالة  لمجاع الع م ل شافعين  لالفقيه لا تفقه ل خطيب ال بدادي. 

ع يه من مال  من بعد هؤالء  لالق ت ما دعت احلاجة إليه ممنا لقفتُ 
لخباصة متب شيخ اإلسال  ابن تيمية  لابن القيم  لابن  يب العزن  لابن  

 مثري.
فدت من بعض ا اادر ا عاصرر اليت لجدت فيها عناية خاصة  ل 

الق  لدراسات يف احلديث ع دال مبوضوع الكتاب محجية ال نة لع د البين
 الن وي حملمد ماطف  األعظمي.

تهدت يف  ن حيقنق ما مجعته  هداف ا ادر لا قاد من اج - 2
تدري ها؛ لهي: بيان مكاالة ال ننة يف الدنين  لإبراز هذه ا كاالة من خالل 
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بيان عناية ال ن ف هبا لالدنفاع عنها  لتأصيل تعظيم ال نة لالتم نحم هبا من 
 خالل الاوص الشنرع؛ ليال ال ن ف يف نلحم.

داُء ال نة من ا تقدمني لا تأخرين فأشري إليها  منا الشن ه اليت يثريها  ع
عند لرلد مناس تها باختاار دلن توسنع يف إبرازها  ل الرند ع يها  لنلحم  نن 
األصل تأصيل مكاالة ال نة لتقرير منزلتها من الدنين  ليف بيان نلحم ُل يته 

ع نق ردن إمجا ن لكل ما يرد من ش ه ع   ال ننة؛ لي تثىن ممنا تقدن  ما يت
بإالكار ال نة فإّنن نمرُت  همَّ ش ه ا نكرين ع   اختالف  يواهلم  لردن  هل 

 الع م ع يهم.
 إىل فيهددا ل توسددع الدنراسددة مقددا  يت ددع ال الدديت ا  ايددث يف  شددرت - 3

 .هبا لاختات درستها اليت ا اادر  همن 
خرنجدددددت األياديدددددث لاآلثدددددار الددددديت نمدددددرت يف ال حدددددث مبدددددا يفدددددي  - 4

 ن توسع لإطالة.با قاود دل 
لا  اسددددأل  ن حيقنددددق مددددا مجعتدددده ا قاددددد مندددده  ل ن يكددددون عوالدددداا هددددذا  

لطالب الع م يف تأصيل مكاالة ال نة  لمرغ اا له يف خدمتها بنشدرها  لالدذنب 
عنهددا  حبالدده لمقالدده  لق مدده لبناالدده  إالندده ل ر نلددحم لالقددادر ع يدده  لصدد ن  ا  

 لس نم ع   حممند لآله لصح ه  مجعني.
 .لمؤلف: عمر بن مصلح الحسينيا

 





 :دالتمهي
 معىن ال نة: بيان لفيه

 يف ال بة. -  
 الشرع. ل  -  
 لإطالق ال  ف.  -  
 لاصطالح  هل الع م. -  
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 متهيد:
 .(1)الطنريقة  لال رير ي نة ماالت  ل سيئة معنب الّسنة في الّلغة:

 حط مض خض حض جض ّٰ  :قوله تعاىل فمن األّول:

 ِّ حق مف خف جفحف مغ جغ مع  جع مظ
(2). 

لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرًا بشبر, »: لمنه  يضاا: قوله 
  ي: طريقتهم. (3)«وذراعاً بذراع

لمن الثناّن: قول خالد اهلذ ن 
(4): 
ُ  زع ن من سرير  الت سرهتا  فال 

 
 (5)فألل راض  سنة من ي ريها 
من سّن في اإلسالم »:  االبتداء يف األمر  لمنه قوله  ومن معانيها: 

من عمل بها بعده, من غير أن ينقص من  سنة حسنة فله أجرها وأجر
ان عليه وزرها ووزر من أجورهم شيئاً, ومن سّن في اإلسالم سنة سيئة ك

 .(6)«عمل بها من بعده, من غير أن ينقص من أوزارهم شيئاً 
                                 

 (.429االظر: القاموس احمليط مادر )سنن(  لا فردات ل راغب )ص (1)
 (.26سورر الن اء: آية ) (2)
 (.3456 خرجه ال خاري   ياديث األال ياء  باب ما نمر عن بين إسرائيل ) (3)
 (.2/354هو خالد بن مناور اهلذ . االظر: اإلصابة ) (4)
 (.1/343( لديوان ا عاّن )1/212االظر: شرح  شعار ا هلذليني ) (5)
 (.1017 خرجه م  م  متاب الزمار  باب احلث ع   الاندقة ) (6)
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 :(1)ايبقال الُ ل 
 مأّنن سننت احلبن  لنل عاشق

 
 (2)ليدي من النناس إن  ي  ت من بينهم 
 الّسنة في الّشرع, وإطالق الّصدر األّول: 

 ل آثار الانحابة لالتابعني  لمان   ياديث الننيبن  إنا لرد لفظ ال نة يف
ا يراد به: ا عىن الشنرعي العا  الشنامل لأليكا   نلحم يف سياق االستح ان فإّنن

 .(3)االعتقادية لالعم ية  لاج ة ماالت  ل مندلبة  ل م اية
 .(4)«فليس مني ...فمن رغب عن سنتي»: لمن نلحم قوله 

فا راد بال نة هنا: الطنريقة ال ال نة اليت تقابل الفرض؛ فا عىن: من 
 .(5)ترك طريقيت ل خذ بطريقة غريي ف يس مين

 ي: طريقيت لسرييت القومية  (6)«فعليكم بسنتي»: لمذلحم قوله 
اليت  الا ع يها مما فان ته لكم من األيكا  االعتقادية لالعم ية الواج ة 

 .(7)لا ندلبة لغريها
                                 

 (.5/266هو اُلايب بن رباح  بو حمجن. االظر: ال ري ) (1)
 لال  ان مادر )سنن(.  ( 4/246االظر: هتذيب ال بة ) (2)
 (.18الن وية )صاالظر: االهتما  بال نة  (3)
 (.1401(  لم  م متاب النكاح رقم: )5063 خرجه ال خاري متاب النكاح رقم ) (4)
 (.9/105االظر: الفتح ) (5)
(  ل  ددددددددددد 1/43(  لابددددددددددن ماجدددددددددده )3676(  لالرتمددددددددددذي )4607رلاه  بددددددددددو دالد ) (6)

 (  لهو صحيح. 4/126)
  (.1/415(  لدليل الفاحلني )773االظر: جامع الع و  لاحلكم )ص (7)
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هم لكتللاب ا , فللان كللانوا فللي ؤ يللؤم القللومر أقللر »: لمددذلحم قولدده 
 .(1)احلديث« سواء فأعلمهم بالّسنة... القراءة
 .جرى إطالق الّسنة في الّصدر األّول علب هذا المعنب العامو 

  (2)د خاصددددة  مقددددول ابددددن م ددددعودلقددددد يط قوّنددددا ع دددد  الكددددال  يف االعتقددددا
 .((يف سنة خري من اجتهاد يف بدعة اقتااد)): (4)  ل يب الدرداء(3)ابن معب ل يب

لهبذا ا عىن استعم ه مثري من الع ماء ا تأخرين من  هل احلديث 
 لغريهم ممن صننف يف ال نة.

للفظ ال ننة يف مال  ال ن ف يتنالل ))قال شيخ اإلسال  ابن تيمية: 
نة يف الع ادات  ليف االعتقادات  لإن مان مثري ممن صننف يف ال ننة ال ن 

يقادلن الكال  يف االعتقادات  مقول ابن م عود  لُ يب بن معب  ل يب 
 .(5)((اقتااد يف سنة خري من اجتهاد يف بدعة))الدنرداء: 

بعد  (ة يف لصف يال  هل البربةمشف الكرب)ب يف دلقال ابن رج
بللدأ اإلسللالم غريبللًا وسلليعود » :وله دول األلزاعددين يف بيددان قددد ن نمددر قدد

ة دددل ال ند ه بددذهدال   للكن يدب اإلسده ال يذهدمن  الن  (6)«غريبًا كما بدأ
                                 

 (. 1482رلاه م  م متاب ا  اجد رقم: ) (1)
 لهو صحيح.  (1/320(  لابن بطة يف اإلباالة )99 خرجه ا رلزي يف ال نة )ص (2)
 (. 1/59(  لالاللكائي يف شرح  صول االعتقاد )1/359 خرجه ابن بطة يف اإلباالة ) (3)
( 1/99االعتقاد ) (  لالاللكائي يف شرح  صول105 خرجه ا رلزي يف ال نة )ص (4)

 لهو ي ن . 
 (.77االظر: األمر با عرلف لالنهي عن ا نكر )ص (5)
 (.145 خرجه م  م متاب اإلميان  باب بيان  ن  اإلسال  بد  غري ا ) (6)
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لنمددر مددا يؤيددد هددذا ا عددىن مددن  ايددد.ىت مددا ي قدد  يف ال  ددد مددنهم إالن رجددل ل ديدد
يدا  هدل ال دنة ))  مقدول احل دن: بالبربة ل ه ها بالق ةاآلثار اليت تاف ال نة 

لدديس ))  لقددول يددوالس بددن ع يددد: (1)((ترفنقددوا ر كددم ا  فددإالنكم مددن  قددلن النندداس
دددنة   استوصدددوا ))  لقدددول الثدددورين: (2)((ل غدددرب منهدددا مدددن يعرفهدددا غدددرب مدددن ال ن

م غرباء  . (3) ((بأهل ال ننة خرياا فإّنن
 األئمنة: بعد نلحم يف بيان معىن ال ننة يف مال  هؤالء -ر ه ا -قال 

الىت مان ع يها هو ل صحابه   لمراد هؤالء األئمنة بال نننة طريقة الننيبن ))
 هل ))ال نا ة من الشن هات لالشهوات؛ لهلذا مان الفضيل بن عياض يقول: 

ل   لنلحم ألنن  مل احلال(4)((ال نة من عرف ما يدخل يف بطنه من يالل
  مث صار يف ل صحابه  من  عظم خاال ال نة اليت مان ع يها الننيبر 

عرف مثري من الع ماء ا تأخرين من  هل احلديث لغريهم  ال نة: ع ارر 
عمنا س م من الشن هات  خاصنة يف م ائل اإلميان با   لمالئكته لمت ه 

ة  لصننفوا لرس ه لاليو  اآلخر  لمذلحم يف م ائل القدر  لفضائل الانحاب
يف هذا الع م تاااليف لمسوها ال ننة  لخانوا هذا الع م باسم ال نة ألنن 

                                 
 (  لهو ي ن.1/63لكائي يف شرح  صول االعتقاد ) خرجه الآل  (1)
ج هوه  بو العيم يف احل ية (  ل خر 1/64لكائي يف شرح  صول االعتقاد ) خرجه الآل (2)

 (  لهو ي ن. 3/21)
 (  لهو ي ن.1/71لكائي يف شرح  صول االعتقاد ) خرجه الآل  (3)
 (.8/104(  ل يب العيم يف احل ية )1/72لكائي يف شرح  صول االعتقاد ) خرجه الآل (4)
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خطره عظيم  لا خالف فيه ع   شفا ه كة  ل منا ال ننة الكام ة فهي 
الطريقة ال  يمة من الش هات  لالشنهوات  مما قال احل ن  ليوالس بن 

 .(1)((ع يد  لسفيان  لالفضيل  لغريهم
ع   باب من  بواب االعتقاد تن يها ع    نن ا  من   لقد تط ق ال ننة

 بني  هل ال نة لبني غريهم. فارق   شرط   ل رمن   ل ألالنه لصف  
 نطيف بدددددن ع ددددددالر ن آل الشددددديخ يف منهددددداج ع ددددددال قدددددال الشددددديخ العالنمدددددة

   ال ندنة يف األصدل تقدع ع د  مدا مدان ع يده رسدول ا )): (2)التأسيس لالتقدديس
مدددر بددده مدددن  صدددول الددددنين لفرلعددده  يدددىت اهلددددي لال دددمت  مث لمدددا سدددنَّه  ل  

دددنة مدددن إث دددات األمسددداء  ُخاندددت يف بعدددض اإلطالقدددات مبدددا مدددان ع يددده  هدددل ال ن
لالافات خالفاا ل جهمينة ا عط ة النفار  لُخاندت بإث دات القددر لالفدي اجلدرب 

ع ددد  مدددا   - يضددداا  -خالفددداا ل قدريدددة الننفدددار لل قدريدددة اجلربيدددة العادددار  لتط دددق 
عمدا شدجر  مان ع يه ال ن ف الاناحل من م ائل اإلمامة لالتفضديل  لالكدفن 

  لهدذا مدن إطدالق االسدم ع د  بعدض ُم  دمنياته  بني  صحاب رسدول ا  
ألّنم يريدلن مبثدل هدذا اإلطدالق التن يده ع د   نَّ ا  دم  رمدن  عظدم  لشدرط 

الندده الوصددف الفددارق بيددنهم لبددني    ل أل(3)«الحللّ  عرفللة: » مددرب  مقولدده 
  الع مداء متد هم يف هدذه األصدول: متدب ال دنة  مكتداب غريهم  للذلحم مس َّد

                                 
 (.20 - 18االظر: مشف الكربة )ص (1)
 (.10 - 9)ص (2)
مددددن يدددددديث  (3015(  لابددددن ماجدددده)3016لن ددددائي )(  لا889 خرجدددده الرتمددددذي ) (3)

 ع دالر ن بن يعمر  لهو صحيح.
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ددددددد الل  لال دددددددنة ال دددددددنة لآللكدددددددائي  لال دددددددنة أليب بكدددددددر األثدددددددر   لال دددددددنة ل خ 
  لمنهدددددددددددددداج ال ددددددددددددددنة خزميددددددددددددددة  لال ددددددددددددددنة لع ددددددددددددددد ا  بددددددددددددددن   ددددددددددددددد البددددددددددددددن
 . ((تيمية  لغريهم ابن اإلسال  لشيخ

 في ايصطالح:تعريف الّسنة 
 به مل طائفة من  هل الع م. ينخيت ف معىن ال نة حب ب البرض الذيُ عُ 

مددن قددول   ل فعددل   ل تقريددر   ل  ر عددن النندديبن ثِددفهددي عنددد احملدددثني: مددا  ُ 
 .(1)صفة خ  قية  ل ُخ ُقية   ل سرير بعد ال عثة  لقد يدخل بعض ما ق  ها

  لخيت فون يف (2)لتقريره   لفع ه لهي عند األصوليني: قول الننيبن 
اهلمن فيدخ ه بعضهم
 .(4)فيها  ليردنه بعضهم (3)

لعندددد الفقهددداء: مدددا يقابدددل الواجدددب  لهدددي مدددا دلن الطددداب ع ددد  ط  ددده 
تددرادف عنددد مثددري مددن األصددوليني: ا ندددلب  لا  ددتحب  ل  ط  دداا غددري جدداز ؛

حم إىل لالتطوع  لالناف ة. لفرنق بعضهم بني مدلوالت هذه األلفاظ ليرجع نلد
اصطالح ملن مذهب
(5). 

                                 
 (.46(  لال نة لمكاالتها ل  ن اعين )10-18/9جمموع الفتالى البن تيمية ) االظر: (1)
 (.2/160(  لالكومب ا نري )1/227االظر: اإليكا  لآلمدي ) (2)
 (.2/166االظر: شرح الكومب ا نري ) (3)
 (.2/128العطنار ع   مجع اجلوامع ) االظر: ياشية (4)
(  لياشية العطنار 4/2(  لاجملموع ل نولي )1/402الكومب ا نري )شرح االظر:  (5)

 (.303(  لالتحرير البن اهلما  )ص1/64(  لا قدمات البن رشد )1/127)
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 -مما تقدن -لس ب اختالف اصطالح الع ماء يف معىن ال نة راجع 
 به ملن طائفة منهم. يِن عُ ي ذإىل اختالفهم يف البرض ال

فع مدداء احلددديث حبثددوا عددن الرسددول األسددور القدددلر اإلمددا  فنق ددوا مددلَّ مددا 
نلدحم يكمداا  يتال به من سرير لخ دق  لاائدل  ل قدوال  ل فعدال سدواء  ث دت
وا بأقوالدددده نُددددعُ شددددرعيناا    ال  لع مدددداء األصددددول حبثددددوا عددددن رسددددول ا  ا شددددرنع فد  

اا  لع مددددداء الفقددددده حبثدددددوا عدددددن ل فعالددددده  لتقريراتددددده  الددددديت تث دددددت يكمددددداا شدددددرعين 
ا  الذي تدل  فعاله ع   يكم شرعين لال يتجالز يكم الشنرع ع د   رسول

فهم ي حثدون   (1)لالكراهة لاإلباية فعال الع اد من الوجوب لاحلرمة لالنندب 
عن األيكا  الشرعينة من ييث درجتها التشريعينة
(2). 

 

                                 
(  لال نة ق ل التدلين حملمد عجناج 49 - 48االظر: ال نة لمكاالتها ل   اعي )ص (1)

 (.15)ص الطيب
 (.25االظر: ال نة الن وية لبياّنا ل قرآن الكرمي )ص (2)





ة.
ّ
بوي

ّ
نة الن

ّ
ل: منزلة الس

ّ
 الفصل األو

 وفيه ثمانية مباحث:

  لبيددددان يقدددده مددددن احمل ددددة  إث دددات عاددددمة النندددديبن  :المبحللللث األول
 .لالطناعة  لالتعظيم

فة  لالق ددول  لالت دد يم لجددوب تعظدديم ال ددنة ا شددرن  :المبحللث الثللاني
 .لالرنضا  بكلن ما جاءت به

  .التنقد  بني يدي ا   لرسوله  عد  :المبحث الثالث
 .بيان شرف ع م احلديث  لمكاالة احملدنثني يف األمنة :المبحث الرابع

 منزلة ال ننة يف القرآن الكرمي.بيان  :المبحث الخامس
 .الن وي يثاحلدبيان منزلة ال ننة يف  :المبحث السادس
  لالتنابعني لمن بيان منزلة ال ننة عند الانحابة  :المبحث الّسابع

 بعدهم.
 إمجاع األمنة ع   منزلة ال ننة. :المبحث الثامن
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ل:
ّ
ه من احملبة, إثبات عصمة النبي  املبحث األو

ِّ
, وبيان حق

 .التعظيمو والطاعة,
مدددة عظيمدددة لهدددي إنن ا  تعددداىل مل خي دددق ال دددق ع ثددداا  بدددل خ قهدددم حلك

 .(1) ِّ ىئ نئ مئ زئ رئ  ّٰ  ّٰ  ع ادته  قال جلن شأاله:

 مئ زئ رئ ّٰ  لمل يرتك عزن لجلن ع اده مهالا بل  رسل إليهم رس ه:
 .(2) ِّىب نب  مب زب رب يئ ىئ نئ

خامت الرنسل   رس ه ل نناس مافة   ل ممل له  لجعل اُ  حممنداا 
خباائص مينزه هبا  -لتعاىل لج-لخانه  لألمنته الدنين  ل متن ع يهم الننعمة.

 ع   مجيع األال ياء لالرنسل.
األمنة يف آيات مثرير  منها العمة امنت هبا ع   هذه  لإرساله  
  جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مص خص ّٰ  تعاىل: قوله

 جك مق  حق مف خف حف جف مغ

 ِّ حل جل مك لك خك حك
(3). 

لياجة النناس إىل اإلميان به  لاألخذ مبا جاء به من الدنين  شدن من 
 الطنعا  لالشنراب. ياجتهم إىل

                                 
 (.56سورر الذناريات: آية ) (1)
 (.36سورر النحل: آية ) (2)
 (.164سورر آل عمران: آية ) (3)
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 لن ينه يقوقاا للاج ات  جاء بياّنا يف -تعاىل– ا  لقد  لجب
ن يدين هبذا الدنين  ن حييط هبذه احلقوق   في ز  م  الكتاب لال نة  متن بيان

 معرفة  لي تز  هبا اعتقاداا لقوالا لعمالا.
  لمج ة احلقوق الواج ة له راجعة إىل معىن شهادر  نن حممنداا رسول ا 

 لمعىن اإلميان به.
ا : تاديقه فيما  خرب  لطاعته  معىن شهادر  نن حممنداا رسولُ  إن  

 فيما  مر  لاجتناب ما ّن  عنه لزجر  ل الن يع د ا  إالن مبا شرع.
لهذا هو معىن اإلميان به؛ إن اإلميان به يعين: تاديقه  لطاعته لات اع 

 شريعته.
ه  لتاديقه فيما جاء به  ل ن  منا تاديقه فيتضمن: إث ات ال وت

 ماجاء به من عند ا  جيب ات اعه. 
بفعدددددل مدددددا  مدددددر   ل مندددددا طاعتددددده لات ددددداع شدددددريعته: فتعدددددين االالقيددددداد لددددده 

 زي ري ٰى ّٰ  لاجتندداب مددا ّندد  عندده لزجددر  امتثدداالا لقولدده تعدداىل:
 ِّجئ يي ىي  ني مي

(1). 

ه فيجب ع   ال ق ات اع شريعته لااللتزا  ب نته مع الرنضا مبا قضا
لالت  يم له  لاالعتقاد اجلاز   نن طاعته هي طاعة    ل نن معايته هي 

 .(2)معاية  ؛ ألالنه هو الواسطة بني ا  لبني الثق ني يف ت  يغ رسالة ا 
                                 

 (.7سورر احلشر: آية ) (1)
 (.39 - 38ع    منته )ص االظر: يقوق النيب  (2)
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مر بشيء من التفايل بعض هذه احلقوق؛ إن يف بياّنا  بيان أن لس
  كاالة ال نة  لمنزلتها يف الدنين لهي:

 ب نغ الرسالة  ل مم ها.اإلميان بأاله  -1
 اإلميان بعامته. - 2
 لجوب حم ته. - 3
 لجوب طاعته للزل  سنته. - 4
 لجوب تعزيره  لتوقريه  لتعظيمه.  - 5

 اإليمان بأنّه بّلغ الّرسالة, وأكملها. -1
 لمن األدلة ع   نلحم:

 زت رت  يب ىب نب مب زب ّٰ  قول ا  تعاىل: 

 .(1) ِّيت ىت نت مت
ع   ت  يبه  ا  رس ه  مت ت  يغ  لن ينه لهي شهادر من ا  تعاىل 

ل مم ه. للجه الدناللة من اآلية ع   نلحم:  نن ا   خرب  النه  ممل الدنين 
ا م   قد  ل مبا ب نبه  إن الدنين مل يعرف إالن بت  يبه  فع م من نلحم  النه مُ لإّنن

 .(2)ب نغ مجيع الدين الذي شرعه ا  لع اده
                                 

 (.3سورر ا ائدر: آية ) (1)
 (.156 - 5/155موع الفتالى )االظر: جم (2)
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 جس مخ جخ مح جح مج  حج  ّٰ لقول ا  تعاىل:

 .(1) ِّ جض مص  خص مسحص خس حس

فقد امتدح ا  ت ارك لتعاىل يف هذه اآلية الذين ي  نبون رساالته إىل 
خ قه  ليؤدنلّنا بأماالاهتا  لال خيافون  يداا سواه  لسيند النناس يف هذا ا قا  

 . (2)ليف ملن مقا  حممند 
:  قال: قال رسول ا  -رضي ا  عنهما- ع دا  عن جابر بن 

, كتاب ا , وأنتم تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به»
تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أّنك قد بّلغت وأّديت 

ها إلب الّناس: ت  ك  لّسبابة يرفعها إلب الّسماء وين  ونصحت. فقال باصبعه ا
 .(3)  خرجه م  م« د, اللهّم اشهد, اللهّم اشهداللهّم اشه

من حّدثك أّن محّمدًا كتم »قالت:  -رضي ا  عنها-لعن عائشة 
 ىب نب مب زب ربّٰ  , وا  يقول:شيئًا مما أنزل ا  فقد كذب

 ِّ  يب
 .(5)  خرجه ال خاري «(4)

                                 
 (.39سورر األيزاب: آية ) (1)
 (.6/422االظر: تف ري ابن مثري ) (2)
  (1218.)متاب احلج  باب يجنة الننيبن الاحيح    (3)
 (.67سورر ا ائدر: آية ) (4)
 نب مب زب ربّٰ  :الاددحيح  متدداب التف ددري  بدداب يف تف ددري قولدده تعدداىل (5)

 .ِّيب ىب
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 مان بعصمته.اإلي - 2
 .(1)يرجع معىن العامة يف ال نبة: إىل ا نع  لاحلفظ معنب العصمة: -أ( 

ا: لطف من ا  تعاىل حيمل الننيبن  وأما المعنب الّشرعي فد ُعرِّفت بأّنن
 .(2)ع   فعل الري  ليزجره عن الشنر مع بقاء االختيار حتقيقاا لالبتالء

 :فيها ال وانب التي ع صم الّنبّي  -ب( 
 عصمته في التبليغ, ودعوى الّرسالة. -1 

 يف هذا اجلاالب  لاالعقد اإلمجاع ع يه. فقد دلن الدليل ع   عامة ال ينا 
 ىه مه جه ين ىن من خن  حن جن ّٰ  فمن األدلة قوله تعاىل: 

ِّيه
من ملن هوى لغرض فهو ال  . فاآلية الصٌّ يف عامة ل االه (3)

 ينطق إالن بويي.
 نث مث زث رث يت ىت نت مت زت  رت  ّٰ  لقوله تعاىل:  
ِّ يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف  يث ىث

(4). 

                                 
 ادر )عام(.االظر: ل ان العرب م (1)
 (  لردن ش هات يول عامة النيب 4/39االظر: ال يم الرنياض يف شرح الشنفا ) (2)

 (.25)ص
 (.4  3سورر النجم: آية ) (3)
 (.47 - 44سورر احلاقة: آية ) (4)
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ألالزل ا  به من  -مما يزعم الكافرلن-من هذا اجلنس  ف و مان 
 العقوبة ما نمره يف هذه اآليات.

كنت  »قال:  -رضي ا  عنهما- بن عمرل بن العاص ع دا  لعن
أريد حفظه, فنهتني قريش,  أكتب كلَّ شيء أسمعه من رسول ا  

ّنك تكتب  كّل شيء تسمعه من رسول ا , ورسول ا  بشر وقالوا: إ
سكت عن الكتاب, وذكرت  ذلك يتكّلم في الغضب والّرضا, فأم

فقال: اكتب فوالذن نفسي بيده  فأومأ بأصبعه إلب فيه, ,ا   لرسول
 .(1)ل بو دالد  لاحلامم خرجه   د   «ما يخر  منه إي حقّ 

ولكن إذا حّدثتكم »قال:  لعن ط حة بن ع يد ا   ن النيب 
 .(2) خرجه م  م  «علب ا  ا  شيئاً فخذوا به فاّني لن أكذب عن

الرنسالة  لممن الق ه لالُِقل اإلمجاع ع   عامة األال ياء يف الت  يغ ل داء 
 .(4)  لشيخ اإلسال  ابن تيمية(3)القاضي عياض

 العصمة من الكفر والّشرك. - 2
   لبعده.لهذه العامة ق ل م عثه 
                                 

( قال احلافظ 1/105( لاحلامم )3646( رقم )4/60(  ل بو دالد )2/162 خرجه   د ) (1)
 (.113( شرح يديث )1/250بعضا االظر الفتح ) ابن يجر: له طرق يقوي بعضها

 (.2361الاحيح  متاب الفضائل  رقم ) (2)
 (.2/746االظر: الشنفا ) (3)
 (.10/289االظر: جمموع الفتالى ) (4)
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 تاه جربيل لهو  لمن  دلتها: يديث  الس بن مالحم  نن رسول ا  
ي عب مع الب مان  فأخذه لصرعه  فشقن عن ق  ه  فاستخرج الق ب  

 قة فقال: هذا يظ الشنيطان منحم مث غ  ه يف ط ق من فاستخرج منه ع
نهب مباء زمز   مث أل م ُه  مث  عاده يف مكااله  لجاء الب مان ي عون إىل  مِّه 

قال  فقالوا: إنن حممداا قد قتل  فاستق  وه لهو منتقع ال ون. -مرضعته-
 .(1) خرجه م  م«  الس: لقد منُت  رى  ثر نلحم ا خيط يف صدره

  لتطهري ق  ه فاحلديث الصن ع   إخراج جربيل يظ الشنيطان منه 
فال يقدر الشنيطان ع   إغوائه  لال س يل له ع يه  لفيه دليل ع   تنزيهه 

 ر.ب  عن الشنرك من الاِّ 
ن إمجاع األمنة ع   عامة األال ياء م (3)لاآلمدي (2)لقد القل اجلرجاّن     

 الشرك.
 من الكذب في غير الوحي والتبليغ. عصمته  - 3

ع قريشاا ا مج   من دهلذا لل  ق ل ال عثة  لهذا مع و  مشهور من سريته 
ير غ  أرأيتم لو أخبرتكم أّن خياًل بالوادن تريد أن تر »لينذرهم قال هلم:

نا عليك إي صدقاً. قال: فاّني ب  رَّ قي؟ قالوا: ما جر , أكنتم مصد  عليكم
 .(4)  خرجه ال خاري« لكم نذير بين يدن عذاب شديد

                                 
 (.261الاحيح  متاب اإلميان  باب اإلسراء برسول ا   رقم ) (1)
 (.134االظر: شرح ا واقف )ص (2)
 (.1/128 أليكا  )االظر: اإليكا  يف  صول  (3)
 .ِّ زت رت يب ّٰ   باب -الاحيح  التف ري (4)
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هل كنتم »لمذلحم يف يديث بدء الويي  لسؤال هرقل ل فيان:
 .(1) خرجه ال خاري« تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال: ي

 .عصمته من الكبائر دون الّشرك - 4
 .(2)ِّ ىن نن من زن ّٰ  لمن  دلة نلحم قول ا  تعاىل: 

توجب سالمته من مل ما حيط من  فهذه تزمية من ا  لرسوله 
 منزلته  ليقدح يف ال وته لمن نلحم الك ائر.

 خرجدددده  «أمللللا وا  إنّللللي ألخشللللاكم  , وأتقللللاكم للللله: »لقولدددده  
 .(3)ري لم  مال خا

لمما يندرج حتت هذه الشية لالتقوى بُعده عن مل ما ي خط الرنب  
 .لمن ضمن نلحم ارتكاب الك ائر  فهو من  بعد الناس عنها 

 في الّصغائر؟ وهل يقع الخطأ منه 
 فيها  لكن يعتقدلن:  مثر الع ماء ع    نن الطأ يقع منه 

بل يوجهه ل حقن لقد حيال  ال يقرنه ع   الطأ  -تعاىل- نن ا   -1
 له العتاب ع   نلحم.

اجتهددددداداا ال تعمدددددداا  للدددددذلحم ال ي دددددم    ن الطدددددأ يقدددددع منددددده  -2
 . معاية  ففي إطالقها إساءر  دب مع النيبن 

                                 
 (. 7الاحيح  متاب بدء الويي  ) (1)
 (.4سورر الق م: آية ) (2)
(  لم  م يف  5063 خرجه ال خاري يف متاب النكاح  باب الرتغيب يف النكاح ) (3)

 (.1041متاب النكاح  باب استح اب النكاح  ن تاقت الف ه إليه )
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 نن ما يقع منه من هذا الق يل ليس مما يقدح يف يقنه  ل ينقص  -3
 ة ل مرلءر.من قدره لمنزلته  مالوقوع يف األمور الداليئة   لا  قط

 .(1) ن التوبة ياص ة من هذا الطأ لهذا مما يرفع قدره -4
 منا ما يقع من خطأ منه يف جاالب األمور الداليوية محديث تأبري 

  فمثل هذا ل ش اهه من  مور (3)  ليديث الزلله بأدىن مياه بدر(2)الننخل
اليا اليت ال مدخل فيها لع م دياالة لال اعتقادها لال تع يمها في جوز فيه الدن

الوقوع يف الطأ إن ال القياة فيه لال حمطة  لإّنا هي  مور اعتيادية يعرفها 
مشحون الق ب مبعرفة الربوبية مآلن اجلواالح بع و   من جرنهبا  لالنيبن 

الشنريعة  لهذا  يضاا إّنا يكون يف بعض األمور ليف النادر فيما س ي ه 
 .(4)ه لالبف ة   الكثري ا ؤنن بال د  التدقيق يف يراسة الداليا لاستثمارها ال يف 

 . وجوب محّبته  - 3
حم ته بل  ن يكون  يبن إىل ا ؤمن من الف ه  لللده  من يقوقه 

لمجيع ال ق  فمح ته من  عظم الواج ات  لهي من حم ة ا   فهي يبن   
 .ليف ا   إن حم ة ا  توجب حم ة ما حي ه ا   لا  حيبر ال ينه لخ ي ه 

                                 
(  15/147(  جممدددوع الفتدددالى )1/472يف عادددمة األال يددداء: منهددداج ال دددنة )لاالظدددر  (1)

(  ل ضدددددددددددواء ال يدددددددددددان 299 - 6/298(  لاجلدددددددددددواب الادددددددددددحيح )321 - 4/319)
(4/522 - 538.) 

 (.2361االظر: صحيح م  م: متاب الفضائل  رقم ) (2)
 (.35 - 3/31االظر: دالئل الن ور ل  يهقي ) (3)
 (.873 - 2/872االظر: الشفا ) (4)
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ه ما ر    لمُ بن بن ما حيُِ يف يُ  لمقتض  هذه احمل نة: موافقة الرنسول 
 يكره  ي بتحقيق ا تابعة.
 ثالثة  ق ا : لالنناس يف حم تنه 

  هل اإلفراط. القسم األّول:
  هل التفريط. القسم الثاني:
 التفريط.ل  الذين توسنطوا بني اإلفراط القسم الثالث:

 حم ته بابتداعهم  مورا مل يشرعها ا   الذين غ وا يف فالقسم األّول:
هم يف مديه وِّ  ُ ظنناا منهم  نن فع ها عالمة احمل نة  مبُ  ؛لال رسوله

(1) 
 لمذلحم صرف شيء من الع ادر له مالدنعاء  لاحل ف به  لغري نلحم.

يف  من قانر يف حتقيق هذا ا قا  ف م يراِع يقنه  والقسم الثاني:
  ة الننفس لاألهل لا ال.لجوب تقدمي حم ته ع   حم
من توسنط بني الطنرفني ال نابقني  لهم ال ن ف  :والقسم الثالث

الاناحل  لمن سار ع   ّنجهم  فآمنوا بوجوب هذه احمل ة يكماا  لقاموا 
 مبقتضاها اعتقاداا لقوالا لعمالا.

                                 
 مقول قائ هم: (1)

 يا  مر  ال ق ما   من  لون به
 

 .سواك عند ي ول احلاد  العمم 
 إن مل تكن يف معادي آخذاا بيدي 

 
 .فضالا لإال فقل يازلة القد  

بني نلحم الشيخ س يمان بن ع دا   لقد بني  هل الع م ما فيها من غ و لممن 
(  لالشيخ 60-59(  لالشوماّن يف الدر النضيد )621يف تي ري العزيز احلميد )

 (.45  25ع دا   با بطني يف الرد ع   الربدر  ليف تأسيس التقديس )
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 األدلة على وجوب محبته:
 :يب ىب زبمبنبّٰ قوله تعاىل 
 يت ىت نت  مت زت رت
 ىق يف ىف يث ىث نث  مث زث رث
 زن  رن مم ام ىليل مل يك ىك مك لك اك  يق
 .(1)ِّ من

حم نة تقدن  ع   ملن حم وب  لهي من  فاآلية الصن يف لجوب حم ته 
  عظم األدلة ع   نلحم.

 .(2)ِّجخ مح جح مج حج ّٰ  قوله تعاىل: 
لاآلية تتضمنن  ن يكون الرنسول  يبن إىل الع د من الف ه  إن األللوية 

  ص ها احمل نة.
   يديث عمر بن الطناب  :يا رسول ا , ألنتر »النه قال

: ي والذن نفسي بيده . فقال أحّب إليَّ من كّل شيء إّي من نفسي
حتب أكون أحّب إليك من نفسك. فقال عمر: فانَّه اآلن وا   ألنتر 

 .(3)  خرجه ال خاري «اآلن يا عمر :أحّب إليَّ من نفسي. فقال الّنبيُّ 

                                 
 (.24سورر التوبة: آية ) (1)
 (.6سورر األيزاب: آية ) (2)
  (6632.)باب ميف ماالت ميني النيبن  الاحيح: متاب األميان لالنذلر  (3)
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   يديث  يب هريرر   نن رسول ا  فوالذن نفسي بيده ي :»قال
 .(1) خرجه ال خاري «من والده وولده يؤمن أحدكم حتب أكون أحّب إليه

  يديث  الس قال: قال النيبن :«دكم حتب أكون ي يؤمن أح
 .(2) خرجه ال خاري لم  م «أحّب إليه من والده وولده والّناس أجمعين

الذي يتعرنض تارمه  الواجب ممال اإلميان يلا راد من األياديث الف
 .(3)ل عقوبة  ال الفي الكمال ا  تحب 

 ع   الناس يف هذا ال اب مرت ة   صحاب رسول ا   لقد مان
 ل لفرهم يظناا لالاي اا.

ما ر يت من النناس  يداا حيب  يداا  محبن )) قال  بو سفيان:
 .(4)(( صحاب حممند حممنداا 

مان لاِ   يبن ))؟ فقال:  ا  ميف مان ي ركم لرسول   لسئل ع يٌّ 
 .(5)((  لمن ا اء ال ارد ع   الظنمأإلينا من  موالنا ل لالدالا لآبائنا ل مهاتنا

                                 
 (. 14من اإلميان ) الاحيح: متاب اإلميان  باب يب الرسول  (1)
(  لم  م:  15من اإلميان )  خرجه ال خاري: متاب اإلميان  باب يبن الرنسول  (2)

  (44.)متاب اإلميان  باب لجوب حم ة رسول ا  
 (. 19/292(  )11/651ن تيمية )االظر: جمموع الفتالى لشيخ اإلسال  اب (3)
قتادر مرسال االظر سرير ابن هشا   عن رلاه ابن إسحاق عن عاصم بن عمر (4)

(  لرلاه من طريق ابن إسحاق  يب العيم يف معرفة الاحابة 2/172-173)
هوه عن عرلر بن م عود لهو يف  (  لسيأيت يف تعظيمه 3/1183-1184)

 ( .45ال خاري   االظر )ص 
 (  لمل  قف ع يه م ندا . 2/568القاضي عياض يف الشفا )نمره  (5)
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 عالمات يعرف بها, منها: ولهذا الحب   
 من الدنين  لتوقري  ه ها.لإعزازها  لمعرفة مكاّنا  التم حم ب نته  -
 .  اإلمثار من نمره لالانالر ع يه  -
متين رؤيته لالشوق إىل لقائه. -

 .(1)همض  ب  بد      ن  م   ضُ ب  لبدُ  ا    ي َّهم رسولُ  ن  حم نة م   -
 ولزوم سنته: وجوب طاعته  - 4

 يرجع إىل معىن اإلميان به. تقدن   ن مجاع يقنه 
 إت اع شرعه.ل نن معىن اإلميان به: تاديقه  ل 
 لهذا يتضمن طاعته للزل  سنته.

لالنناوص يف هذا متضافرر سيأيت تفاي ها يف بيان مكاالة 
 (3)  ليف احلديث الن وي.(2)ال نة يف القرآن

 وتوقيره وتعظيمه في حياته, وبعد مماته:  وجوب تعزيره  - 5
 يأيت مبعىن التعظيم لالننار لالتوقري. التعزير في الّلغة:
هو اسم جامع لناره لتأييده لمنعه من ))اإلسال : قال شيخ 

 .(4)((مل ما يؤنيه
                                 

 (2/571االظر: الشفا ) (1)
 ( . 91االظر: ص )  (2)
 ( . 108االظر: ص )  (3)
 (.3/803الانار  ا   ول ) (4)
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 مبعىن التعظيم لاإلجالل. والّتوقير:
اسم جامع لكلن ما فيه سكينة ))قال شيخ اإلسال  يف معناه: 

لطمأالينة من اإلجالل لاإلمرا   ل ن يعامل من التشريف  لالتكرمي مبا 
 .(1)((ياواله عن مل ما خيرجه عن يد الوقار

 .(2)((التوقري هو االيرتا  لاإلجالل لاإلعظا ))قال ابن مثري: 
لالتعظيم: الت جيل  لمل ترد به النناوص يف هذا ال اب لكن استعم ه الع ماء 

 فيه لقربه يف ا عىن إىل نهن ال امع لبيااله ل مراد من لفظ التعزير لالتوقري.
 أن يهاب ويعّظم ويب ل. فمن حقوقه 

 .(3)ِّجض مص  خص حص مس ّٰ  :قال ا  تعاىل 

 مم  ام يل ىل مل يك ىك ّٰ  لقال تعاىل:
 .(4)ِّ ين ىن نن من زن رن

تعزيره لتوقريه  بني ل ني اإلميان به  يف اآليتني ب -عز لجل- فجمع
 .(5)ليف هذا تن يه ع    ن من اإلميان به تعزيره لتوقريه

                                 
 (.3/803الانار  ا   ول )(1)
 (. 7/312االظر: تف ري ابن مثري ) (2)
 (.9سورر الفتح: آية ) (3)
 (.157ة )سورر األعراف: آي (4)
 (.1/302(  لاجلامع لشعب اإلميان )2/124االظر: ا نهاج يف شعب اإلميان ) (5)
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ميد ع يه و يه ع   هذا احلقن  لت تنآيات مثرير فيها  متاب ا ليف  
 يف جواالب معينة منها:لخباصة 
 مت زت رت  يب ىب نب مب ّٰ  قوله تعاىل: 
ِّنت

إيامم  لدعاءمم له مدعاء   ي: ال ُع وا دعاء الرسول . (1)
رله  لادعوه مبا بعضكم بعضا  بل إنا دعامم فأجي وه لجوبا  لإنا دعومتوه فوقِّ 

 .(2) فه ا  به من الن ور لالرسالة  مأن تقولوا: يا اليب ا   يا رسول ا رَّ ش  
 حئ جئ يي  ىي ني مي زي ري ٰى ّٰ  لقوله تعاىل:

 مت خت حت جت هب مب  خب حب جب هئ مئ خئ
 .(3)ِّهت

رلى ال خارين 
قد  مسع صوت رج ني يف م جد الننيبن   ن عمر  (4)

: قاال ؟ تدريان  ين  التما؟ مث قال: من  ين  التما))ارتفعت  صواهتما  فجاء فقال: 
 .((من  هل الطنائف. قال: لو منتما من  هل ا دينة أللجعتكما ضرباا 

  ع   النناس شأالاا يف هذا احلق: لقد مان  صحاب النيبن 
لر ى صنيع  بن م عود لجاء إىل الننيب  قريش عرلر    ت   ا  رس   

لاِ  لقد لفدُت ع   ا  وك  للفدت  قو ُ   صحابه معه  ف ما رجع قال:  ي  
                                 

 (.63سورر النور: آية ) (1)
 ( .672االظر: تي ري الكرمي الر ن ) (2)
 (.2سورر احلجرات: آية ) (3)
 (.470الاحيح: متاب الاالر  رقم ) (4)
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ع   قيار لم رى لالنجاشي  لا  إن ر يت م يكاا قطن يعظمه  صحابه 
 م خنامة إالن لقعت يف مفن لاِ  إن تنخَّ  ؛يعظنم  صحاب حممند حممنداا  ما

رجل منهم  فدلحم هبا لجهه لج ده  لإنا  مرهم ابتدرلا  مره  لإنا توضنأ  
لما حيدلن  مادلا يقتت ون ع   ل ضوئه  لإنا تك نم خفضوا  صواهتم عنده 

 .(1) خرجه ال خاري ((إليه الننظر تعظيماا له
وأصحابه كأنّما  أتيت  الّنبّي :»قال لعن  سامة بن شريحم 

 .(2)رجه   دث  خاحلدي ...«الطّير علب رؤوسهم
جم س  -رضوان ا  ع يهم  - فهذا يدل ع   إجالهلم لتوقريهم

 . ا   رسول
يف يياته لبعد لفاته يقن من يقوقه  لهو ع ادر من  لتعظيم الننيبن 

الع ادات  لمع و   نن الع ادر ال تاح إالن بشرطني: اإلخالص  لا تابعة؛ 
 ع   لجه مل يرد يف الشنرع.ف يس أليد  ن يتع ند ا  بع ادر التعظيم 

الناس يف هذا اجلاالب حتت دعوى  ه ع   هذا  ا  يدثه بعضُ  ِّ ا الدُ لإّنن 
 مما ليس له  صل يف الدنين. تعظيم قدر الننيبن 
 بعد لفاته يكون بالق ب  لبال ن ان  لباجلوارح. لتعظيمه 

                                 
  .(2731الاحيح: متاب الشرلط  باب الشرلط يف اجلهاد ) (1)
 (  لإسناده صحيح. 5/350يف ا  ند ) (2)
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  مل تقدمي حم ته ع ل   لرسوله ع دا  هفاعتقاد  الن  أما تعظيمه بالقلب:
  يد  لاإلمثار من نمره  لاستشعار هي ته  لجاللة قدره لحماسنه  لمكاالته.

ف الثناء ع يه مبا هو  ه ه من غري غ و لال  وأما تعظيمه بالّلسان:
 لخباصة عند نمره. الانالر لال نال  ع يه ل  تقاري  لالشر سنته

 ف العمل بشريعته لالتأسي ب نته  لاألخذ وأّما تعظيمه بال وارح:
 بآدابه  لالارر سنته لالدنفاع عنها.

لباجلم ة فالتعظيم النافع هو: تاديقه فيما  خرب  لطاعته فيما  مر  
 لترك ما ّن  عنه لزجر  ل ال يع د ا  إال مبا شرع.

ن اإلما  مالحم بعد  ن  شار لقاة  ع-قال شيخ اإلسال  ابن تيمية 
ا نمرها يف سياق  )): -نمرها القاضي عياض بعد  نن يرمة الننيبن ...لإّنن

موته لتوقريه  لتعظيمه الز   مما مان يال يياته  لمذلحم عند نمره  
لنمر يديثه  لسنته  لمساع امسه. لنُمر عن مالحم  النه سئل عن  ينوب 

ال: ليجن . قما يدنثتكم عن  يد إالن ل يوب  فضل منه))ال نختياّنن فقال: 
بك   يجنتني فكنت   ر ُمُقه فال  مسع منه  غري  النه مان إنا نمر النيبن 

 .((مت ُت عنه  يىت  ر ه  ف منا ر يُت منه ما ر يت لإجالله ل ننيبن 
يتبري لواله  مان مالحم إنا نمر النيبن )): ع دا  لقال ماعب بن

يىت ياعب نلحم ع   ج  ائه  فقيل له يوماا يف نلحم فقال: لو ر يتم  لينحين
لمان سيند -ما ترلن  لقد منُت  رى حممد بن ا نكدر  ا ر يت  ا  الكرمت ع ين دم

  بداا إال ي كي يىت الر ه. ال الكاد ال أله عن يديث -القرناء
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فإنا  -لمان مثري الدنعابة لالتن  نم-للقد منُت  رى جعفر بن حممد 
إالن ع    اصفرن لواله  لما ر يته حيدن  عن رسول ا   نُمر عنده الننيبن 

طهارر  للقد اخت فت إليه زماالاا فما منت  راه إالن ع   ثال  خاال: إمنا 
لإمنا يقر  القرآن  لال يتك م فيما ال يعنيه  لمان من  ما يناا  لإمنا صامتاا 

 الع ماء لالع اد الذين خيشون ا . 
فيُدن ظ ر إىل لواله مأاله  ر ن بن القاسم يذمر النيبن ع دال للقد مان

 . الزف منه الدن   لقد جفن ل االه يف فمه  هي ة لرسول ا  
 نُمر عنده الننيبن  بن الزنبري فإنا ع دا  للقد منت آيت عامر بن

 بك  يىت ال ي ق  يف عينيه دموع. 
فإنا نُمر عنده  -لمان ل ِمن   هنأ النناس ل قرهبم-للقد ر يت الزنهرين 

 فكأالنه ما عرفحم لال عرفته.  الننيبن 
للقد منُت آيت صفوان بن س يم  لمان من ا تع دين اجملتهدين  فإنا 

 .(1)((يقو  النناس عنه ليرتموهبك  فال يزال ي كي يىت  نمر الننيبن 

                                 
 (.1/226االظر: جمموع الفتالى ) (1)



 

 

47 

فة, والقبول, 
ّ
نة املشر

ّ
املبحث الثاني: وجوب تعظيم الس

ضا بكل ما جاءت به.
ّ
 والتسليم والر

ال ننة يان ا  احلاني الذي من دخ ه مان من اآلمنني  لبابه األعظم 
الذي من دخ ه مان إليه من الواص ني  تقو  بأه ها لإن قعدت هبم  عماهلم 

 .(1)ورها بني  يديهم إنا طفئت ألهل ال دع لالنفاق  الوارهملي ع  ال
لإنن مددددن الفددددرض الددددالز  ع دددد  مددددلن م دددد م تعظدددديم ال ددددنة  لت قيهددددا بددددالق ول 

 لاإلنعان لالت  يم  لعد  معارضتها بالعقول لاآلراء لاألقي ة لاألمثال.
 أدلة تعظيم الّسنة:

 :خص حص مس  خس حس جس مخ ّٰ  قول ا  تعاىل 
 مغ جغ مع جع مظ حط  مض خض حض جض مص
 .(2)ِّ جف

الددة ع دد  العنايددة الاصددة  بربوبيتدده حملمددد  ا  فهددذا إق ددا  مددن  الدن
ددم ال يؤمنددون يددىت جيع ددوك   يكمدداا فيمددا ياددل بيددنهم مددن الددزاع  لحتكيمدده  ّنن

 حط  مض خض حض ّٰ  يف يياتدددده بددددالرنجوع إليدددده لبعددددد موتدددده بددددالرنجوع إىل سددددنته

   مئنان لالرنضدددددا مبدددددا قضددددد  بدددددهدين االطدددددديعددددد ِّ جغ مع جع مظ
                                 

 (.38االظر: اجتماع اجليوش اإلسالمية )ص (1)
 (.65سورر الن اء: آية ) (2)
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 .(1) ي ينقادلن االقياداا تاماا ليس فيه تأخنر لال تقهقر ژەئ  وئژ
 فهذه شرلط ثالثة ال يتم اإلميان إال هبا:

 .حتكيم الرنسول  -
 ال جيد يرجاا فيما قض .  -

 ن ي  نم ت  يماا تاماا. -

 :جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض ّٰ  ل قول ا  تعاىل 

ِّ خك حك جك حقمق مف خف حف  جف مغ
(2).  

الذين صدقوا إمياّنم بأعماهلم يني يقيقة   ِّ مض خض حض جض ّٰ 
 خالفها.   ون إىل ا  لرسوله ليحكم بينهم سواء لافق  هواءهم ع  د  يُ 

 ي: مسعنا يكم ا  لرسوله فأج نا من  ِّحق مف خف حف ّٰ 
 دعاالا إليه  ل طعنا طاعة تامة سا ة من احلرج.

يار الفالح فيهم؛ ألنن الفالح هو   ِّ خك حك جك ّٰ 
جار من ا كرله  لال يُف ح إالن من يكنم ا  لرسوله الفوز با ط وب لالنن 
 .(3)ل طاع ا  لرسوله

                                 
 (. 2/306االظر: تف ري ابن مثري ) (1)
 (.51سورر النور: آية ) (2)
 (.667االظر: تف ري ال نعدي )ص (3)
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 :زت رت  يب ىب نب مب ّٰ  لقول ا  تعاىل 

 يف يثىف ىث نث  مث زث رث يت نتىت مت

ِّ ام يل ىل مل يك ىك مك  لك اك يق ىق
(1). 

لهذا حتذير ل ذين خيالفون عن  مره  ليرغ ون عنه  ن تاي هم فتنة  ل 
 ياي هم عذاب  ليم.

بعض  لفتنة؟ الفتنة: الشنرك؛ لع نه إنا ردن ا  تدري ما)) قال اإلما    د:
 .(2)((قوله  ن يقع يف ق  ه شيء من الزنيغ فيه حم

 :ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ّٰ  لقول ا  تعاىل 

  مي خي حي جي يه ىه مه ينجه ىن من خن  حن جن يم

ِّىي
(3). 

مبن اتاف باإلميان إالن اإلسراع يف مرضار ا   ي: ال ين بي لال ي يق 
 لرسوله  لاهلرب من سخط ا  لرسوله  لامتثال  مرمها لاجتناب ّنيهما.

                                 
 (.63ية )سورر النور: آ (1)
 (.117-2/116االظر: الاار  ا   ول ) (2)
 (.36سورر األيزاب: آية ) (3)
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من األمور  ِّ يم ىم مم خم حم ّٰ فال ي يق مبؤمن لمؤمنة 

 ي اليار هل يفع واله  ِّين ىن من خن  حن جن ّٰ ليتنما به ل لزما به 
ول  لىل به من الف ه  فال جيعل بعض ال؟ بل يع م ا ؤمن لا ؤمنة  نن الرنس  ل

 .(1) هواء الف ه يجاباا بينه لبني ا  لرسوله
  لعن  يب هريرر   قال: قال رسول ا« : دعوني ما تركتكم

كثرة سؤالهم, واختالفهم علب أنبيائهم, فاذا   فانّما أهلك من كان قبلكم
« عن شيء فاجتنبوه, وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم نهيتكم

 .(2)متفق ع يه
  عن أبي هريرة :لما نزلت علب رسول ا  »قال  ّٰ نئ 

  يت ىت نت مت زت رت يب نبىب مب زب  رب يئ ىئ

 ِّمث زث رث

, اشتد ذلك علب أصحاب رسول ا   (3)
ّلفنا , ثم بركوا علب الرّكب, فقالوا: أن رسول ا  ك  فأتوا رسول ا  

من األعمال ما نطيق: الّصالة, وال هاد, والّصيام, والّصدقة, وقد 

                                 
 (.781تف ري ال نعدي )ص (1)
 (7288  ) خرجه ال خاري يف متاب االعتاا   باب االقتداء ب نة رسول ا   (2)

 (.1337لم  م: متاب احلج  باب فرض احلجن مرر يف العمر )
 (.284سورر ال قرر آية ) (3)
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: أتريدون أن أنزلت عليك هذه اآلية وي نطيقها؟ قال رسول ا  
تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: 
ك سمعنا وأطعنا غفرانك ربّنا وإليك المصير. قالوا: سمعنا وأطعنا غفران

 ّٰ وإليك المصير. فلما اقترأها القوم وذّلت بها ألسنتهم, أنزل ا  تعالب ربّنا 

 زي ري ٰى ىنين نن من زن  رن مم ام يل

 حب هئجب مئ خئ حئ جئ يي ىي  ني مي

فلما فعلوا ذلك نسخها  .ِّ مت خت حت جت مبهب  خب

 حس جس جخمخ مح جح مج  حج مث ّٰ ا  تعالب, فأنزل ا  عّز وجّل 

 ِّجع مظ حط مض خض حض جض  خصمص حص مس خس

 جك مق حق مف خف حف  جف مغ جغ ّٰ قال: نعم. 

قال:  ِّحم جم هل مل خل حل  جل مك ّٰ . قال: نعم ِّخك حك

 حي جي ٰه مه جه  منهن خن حن جن مم ّٰ نعم. 

ِّ خي
 .(2)رواه مسلم«. قال: نعم (1)

                                 
 (286 -284سورر ال قرر: اآليات ) (1)
 (.125الاحيح: متاب اإلميان  باب مل يك ف س حااله إالن ما يطاق ) (2)
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 معنى تعظيم الّسنة:
االالقياد هلا لاالست ال  لالق ول لاإلنعان  ليكون  تعظيم الّسنة هو:

 نلحم بثالثة  شياء:
من ا عارضات بشيء  به الننيبن  الن يعارض شيئاا ممنا جاء  األّول:

 ال نارية يف العامل ا  منار: با عقول  لالقياس  لالذنلق  لال نياسة. األربع
ل منحرفني  هل الكرب من ا تك مني الذين عارضوا الاوص  فاألّول:

الويي مبعقوالهتم الفاسدر  لقالوا: إنا تعارض العقل لالننقل قدنمنا العقل 
 مبعزل تفويض لإمنا مبعزل تأليل. لعزلنا الننقل  إمنا
ل متكربين من ا نت  ني إىل الفقه  قالوا: إنا عارض القياس  والثّاني:

 لالرن ي الناوص قدنمنا القياس ع   الننص لمل ال تفت إليه.
ل متكربين ا نحرفني من ا نت  ني إىل التاوف لالزنهد  إنا  والثّالث:

 لذنلق لاحلال لمل يع ؤلا باألمر.تعارض عندهم الذنلق لاألمر  قدنموا ا
ل متكربين ا نحرفني من الوالر لاألمراء اجلائرين  إنا تعارض  والّرابع:

 عندهم الشنريعة لال نياسة قدنموا ال نياسة  لمل ي تفتوا إىل يكم الشنرع.
 ن ال يت هم دليالا من  دلة الشنرع حبيث يظننه فاسد الدناللة   ل  الثاني:
  ل قاصرها   ل  نن غريه مان  لىل منه. الاقص الدناللة 

لمن عرض له شيء من نلحم ف يتهم فهمه  لليع م  نَّ اآلفة منه  
 لال  ية فيه  مما قيل:

 لمم من عائب قوالا صحيحاا 
 

 لآفته من الفهم ال نقيم 
 

 
 

 للكن تأخذ األنهان منه
 

 ع   قدر القرائح لالفهو  
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لهكذا الواقع يف الواقع يقيقة:  النه ما اهتم  يد  دليالا ل دنين إالن لمان 
يف عق ه لنهنه فاآلفة يف الذنهن الع يل  (1)الفاسد الذنهن  ا ؤلف مُ ه  هو ا تدَّ 

ال يف الفس الدنليل  لإنا ر يت من  دلنة الدين ما يشكل ع يحم لين و فهمحم 
اع م  النه لعظمته لشرفه استعا  ع يحم  ل نن حتته منزا من منوز الع م عنه  ف

مل تؤت مفتايه بعد؛ هذا يف يقن الف حم  ل منا بالن  ة إىل غريك  فاهتم 
 راء الرنجال ع   الاوص الويي  لليكن ردنها  ي ر شيء ع يحم ل ناوص  

 فما مل تفعل نلحم ف  ت ع   شيء  للو  للو.
ل تة  ال ب اطنه لال اخالف الننص س يالا ن ال جيد إىل   الثالث:

ب  االه لال بفع ه  لال حباله  بل إنا  يسن بشيء من الالف فهو مخالف 
الننفس  بل هذا الالف  عظم    ع   الزنالا  لشرب المر  لقتلدِ ق  مُ دال

ا  من نلحم  لهو داع إىل الننفاق لهو الذي خافه الك ار لاألئمنة ع    عند
 .(2)الفوسهم...

                                 
 (.1026ا ؤلف: ا ااب باآلفة  االظر القاموس ) (1)
(  لاالظر يف تعظيم ال نة لعد  معارضتها 385 - 2/383االظر: مدارج ال نالكني ) (2)

 (166-5/165(  لمنهاج ال نة )1/30) (  لاالستقامة13/28جمموع الفتالى )
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 ة:من أوجه تعظيم السنَّ 
 ة وتقديم ما قّدم فيها:تعظيم ما عّظم في السنَّ  -1
ددد دددظَّ ع   ن  م عندددده م دددة مدددان ا عظَّدددم ال دددنَّ ظَّدددع   ن  فم  ه ا  لرسدددوله  لا قددددن  مدددن م 

 لرسددددوله  لا هدددداب عنددددده مددددن قدنمدددده ا  لرسددددوله  لاحمل ددددوب عنددددده مددددن  ي ندددده ا 
 .(1) لرسوله ال حب ب األهواءا  لرسوله  حب ب ما يرض  ا   هابه

 الحرص علب موافقة السنة في األعمال: -2
لنلحم  ن مجاع الدنين  مران:  ال الع د إالن ا   ل ن الع ده مبا شرع مما 

ِّمه جه ين ىن ّٰ  قال تعاىل:
 خ اه ل صوبه  ))قال الفضيل:  (2)

؟ قال: إنن العمل إنا مان خالااا لمل يكن صواباا مل فقيل له: ما  خ اه ل صوبه
يق ل  لإنا مان صواباا لمل يكن خالااا مل يق ل يىت يكون خالااا صواباا  

 .(3)((لالالص  ن يكون    لالانواب  ن يكون ع   ال نة
ال همن اجعل عم ي م نه )): لمان من دعاء عمر بن الطناب 

 .(4)((  لاجع ه لوجهحم خالااا لال ُعل أليد فيه شيئاا صاحلاا 

                                 
 (. 28/17(  )3/420االظر: جمموع الفتالى لشيخ اإلسال  ) (1)
 (.2سورر ا  حم: آية ) (2)
(  8/95يف احل ية ) م بو العيل (  50 خرجه ابن  يب الداليا يف اإلخالص لالنية ) (3)

 ( لهو صحيح. 3/407لكائي يف شرح  صول االعتقاد )لالآل
( ليف سنده االقطاع  لاالظر: 4/262الشيخ يف ط قات احملدثني بأصفهان )  خرجه  بو (4)

 (.28/23جمموع فتالى شيخ اإلسال  ابن تيمية )
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 الحرص علب ايجتماع عليها, والتعاون عليها: -3
ع   بيااله  فاالجتماع ع   ال نة  صل عظيم تضافرت الاوص الشنرع

لإيضايه  لمنه التعالن ع   الرب لالتقوى  لالاندق  لالعدل  لاإلخالص 
لاألمر با عرلف لالنهي عن ا نكر  لالار ا ظ و   لملن ما حي نه اُ  لرسولُه  
ال ع   ظ م لال عا ية جاه ينة  لال ات اع هلوى دلن هدى  لال ع   تفرقة 

 لال اختالف.
 لمعاداة والّنصرة والتأييد فيها ولها:أن تكون المواية وا -4

ال يف هوى الننفس ليظنها  لمذلحم ا وافقة لا خالفة راجعة إليها  
ع   ملن  قُ يواف   فمن لافق ال ننة لافقناه  لمن خالفها خالفناه  لليس  يد  

 .  (1)يوافق   لغريه حب ب موافقته له شيء إالن الرنسول 
ال ينتار لشخص االتاارا مط قا فقال شيخ اإلسال  ابن تيمية: "

-طائفة االتاارا مط قا عاما  إال ل احابة دلال ل عاما  إال لرسول ا  
دار لمع ييث  فإن اهلدى يدلر مع رسول ا   -رضي ا  عنهم  مجعني

 .(2)" صحابه دلن  صحاب غريه

                                 
 (.35/94االظر: جمموع فتالى شيخ اإلسال  ابن تيمية ) (1)
 (. 5/262االظر: منهاج ال نة ) (2)
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 تعليمها ونشرها: - 5
ل: مسعُت قا -رضي ا  عنهما- بن عمرل بن العاص ع دا  فعن 

بل غوا عني ولو آية, وحّدثوا عن بني إسرائيل وي » :يقول رسول ا  
 .(1)«, ومن كذب علّي متعّمداً فليتبوأ مقعده من الّنارحر 

 مر  «بّلغوا عني ولو آية» :قوله)) :(2)قال ابن ي ان يف صحيحه
به الانحابة ليدخل يف مج ة هذا الطاب من مان بوصفهم إىل يو   قاد

 .((  لهو فرض مفايةالقيامة يف ت  يغ من بعدهم عنه 
أن ي يغلبونا علب  أمرنا رسول ا  :»قال لعن  يب نرن 

 .(3)«ر, ونعّلم الّناس الّسنة: أن نأمر بالمعروف, وننهب عن المنكثالث
 معرفة أقدار أهلها: - 6

إنا ب بحم ))عن يوسف بن  س اط  قال: مسعت سفيان الثوري يقول: 
  لآخر با برب  فابعث إليه بال نال   ةنَّ عن رجل با شرق  النه صايب سُ 

 .(4)((لادع هلما ما  قلن  هل ال ننة
                                 

 (.3461 خرجه ال خاري:  ياديث األال ياء  باب ما نمر عن بين إسرائيل ) (1)
 (.14/149االظر: اإلي ان ) (2)
 (  لاسناده ضعيف. 5/165(  ل  د )560(  )1/455 خرجه الدنارمي ) (3)

لاالظر رسالة:  سد بن موس  إىل  سد بن الفرات اليت يدعوه فيها إىل ايت اب 
ما يقو  به من إيياء ال نة لالدنعور إليها يف "ال دع لالنهي عنها" البن لضناح 

 (.32 - 28)ص
 (.72-1/71لكائي )االظر: شرح  صول اعتقاد ال نة لآل (4)



 

 

57 

 ة فكأّن مبوت الرنجل من  هل ال نَّ رب  خ  إّنن ألُ ))لقال  يوب ال ختياّن: 
 .(1)((فقدت بعض  عضائي

 الفرح بها وبنشرها: -7
 يك ىك مك لك اك ّٰ قال اهلل تعاىل: " :قال ابن القيم

 ِّ مم  ام يل ىل مل

(2)
   نن  قد دارت  قوال ال ن ف ع 

ا  لر ته: اإلسال  لال ننة  لع   ي ب ييار الق ب يكون فريه  فضل
هبما  لم ما مان  رسخ فيها مان ق  ه  شدن فرياا؛ يىت إنن الق ب لريقص 
ناا  خوف ما  فرياا إنا باشر رلح ال ننة  يزن ما يكون النناس لهو ممت ئ   م 

"يكون النناس
 (3)

. 

                                 
 (. 1/59لكائي  )االظر: شرح  صول اعتقاد ال نة لآل (1)
 (. 58سورر يوالس: آية ) (2)
 (.38االظر: اجتماع اجليوش اإلسالمية )ص (3)
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 ة:تعظيم الّسلف للسنَّ 
 ل تعظيم ال ن ف ل  ننة يف جواالب مثرير من  ظهرها:مت  ثَّ 
 ايمتثال, وايتباع:  -1

  (1)من نلحم امتثال ا هاجرين ل هجرر إىل ا دينة عندما  ُمرلا بذلحم
لامتثال الانحابة عند تبيري الق  ة يىت إنن بعضهم اهرف يف صالته لاُه 

جرارها لسالت هبا طرق  رلا َّ   لامتثاهلم عند حترمي المر يىت م  (2)ل كع ة
 .(3)ا دينة

 ومن أقوالهم المشهورة في ذلك:
يعمل  ل ت تارماا شيئاا مان رسول ا  )): قول  يب بكر  -  
 .(4)((عم ُت به  فإّنن  خش  إن ترمت شيئاا من  مره  ن  زيغ... به إالن 

للوال  إّنن ألع م  النحم يجر ال تضر لال تنفع)): عمر  لقول -ب 
 .(5)((يق  نحم ما ق ن تحم  ّنن ر يُت رسول  ا  

                                 
 (.1/468االظر: سرير ابن هشا  ) (1)
  (.399الق  ة ييث مان )االظر: صحيح ال خاري: متاب الاالر  باب التوجه هو  (2)
 (.5582االظر: صحيح ال خاري: متاب األشربة ) (3)
 (.3092 خرجه ال خاري: متاب فرض المس ) (4)
(  لم  م:  1597 خرجه ال خاري: متاب احلج  باب ما نمر من احلجر األسود ) (5)

 (.1270متاب احلج: باب استح اب تق يل احلجر األسود )
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 شّدتهم علب من يعارضها بآراء الّرجال: - 2
قال:  -رضي ا  عنهما  -   نن ابن عمر ع دا  فعن سامل بن -  

ي تمنعوا نساءكم المساجد إذا استأذنكم »قال: ا   مسعت رسول
 ع دا  : لاِ  لنمنع ُهنن . قال: فأق ل ع يهع دا  فقال بالل بن, «إليها

لتقول:  ك عن رسول ا  ربُ خ  ف  نه س ناا ما مسعته سبن مث ه قطن  لقال:  ُ 
 .(1)  خرجه م  م« لنمنعهن   لا 

قال: مننا عند عمران بن    قال مسعت  با ال وارلعن قتادر -ب 
ثنا عمران يومئذ  قال: قال رسول ا   الحياء » :ياني يف رهط  فحدن

فقال بشري بن معب: إالنا لنجد يف بعض الكتب   ل احلكمة: « خير كّله
. قال: فبضب عمران يىت ا رتا ((لقاراا  لمنه ضعفا نن منه سكينة ل ))

لغضب  ((لتعارضه    ال  راّن  يدنثحم عن رسول ا  ))عيناه  لقال: 
 .(2)متفق ع يه« عمران  فما زلنا القول: إالنه منا يا  با جنيد إالنه ال بأس به

  ف  ذ  خ   لعن سعيد بن ج ري   نن قري اا لع د ا  بن مبفل  -جد 
إنّها ي تصيد », وقال:فذ  نهب عن الخر  إّن رسول ا  ال: فنهاه  لق

قال: فعاد  فقال:  «صيداً, وي تنكأ عدواً, ولكّنها تكسر الّسن وتفقأ العين
 .(3)متفق ع يه«  محم  بداا  يدنثحم  نن رسول ا  ّن  عنه مث ختذف  ال  مِّ 

                                 
 ( .424  باب يف خرلج الن اء إىل ا  اجد )الاحيح  متاب الانالر (1)
(  لم  م: متاب اإلميان  باب 6117 خرجه ال خاري: متاب األدب  باب احلياء ) (2)

 (.37احلياء شع ة من اإلميان )
(  لم  م: متاب الايد  5479 خرجه ال خاري: متاب الذبائح  باب الذف ) (3)

 (.1954باب إباية ما ي تعان به ع   االصطياد )
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اعتربلا يا  ل  األباار  فشتان بني هؤالء العقالء ف))قال ابن بطنة: 
 ئت ق وهبم بالبرير ع   إمياّنم لالشح ع    دياّنم  لبني زمان الذين مُ 

 .(1)(( ص حنا فيه  لالاس هن منهم لبني ظهرااليهم
تمتع :»لعن سعيد بن ج ري   نن ابن ع اس رضي ا  عنه قال -د 
مر عن المتعة, فقال ل: نهب أبو بكر وعفقال عروة بن الّزبير الّنبّي 

ابن عباس: ما يقول ع رريّة! قال: يقول: نهب أبو بكر وعمر عن المتعة. 
فقال ابن عباس: أراهم سيهلكون أقول: قال رسول ا , ويقول: نهب 

 .(2)«أبو بكر وعمر!!
فإنا مان من خالف ال نة لقول  يب ))عزيز بن باز: ع دال قال الشيخ

بكر لعمر خيش  ع يه العقوبة  فكيف حبال من خالفها لقول من دلّنما  ل 
 .(3)((جملرد ر يه لاجتهاده؟ 

مان  بو معالية الضنرير حيدن  ))لعن عمرل بن حممد قال:  -هد 
فقال ع ي  «احت  آدم وموسب»حبديث  يب هريرر  هارلن الرنشيد فحدنثه

بن جعفر: ميف هذا لبني آد  لموس  ما بينهما؟  قال: فد و ث ب هارلن ا
لتعارضه بكيف  فما زال يقول  الرنشيد لقال: حيدنثحم عن رسول ا  

 .(4)((يىت سكت عنه
                                 

 (.1/259االظر: اإلباالة ) (1)
النخعي صدلق خيطيء مثريا  (  ليف إسناده شريحم بن ع دا  1/337 خرجه   د ) (2)

 (.436التقريب )
 (.1/223االظر: جمموع فتالى ابن باز ) (3)
(  لالطيب 321ل صحاب احلديث )ص  خرج القاة الاابوّن يف عقيدر ال ن ف (4)

 (. 8-14/7ال بدادي يف تاريخ ببداد )
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قال الانابوّن
   هكذا ين بي ل مرء  ن يعظنم  خ ار رسول ا )): (1)

ي  حم  ن  ليقاب ها بالق ول لالت  يم لالتاديق  لينكر  شد اإلالكار ع   م  
مع من اعرتض  -ر ه ا -طنريق الذي س كه هارلن الرنشيد فيها غري هذا ال

ع   الرب الانحيح الذي مسعه بكيف  ع   طريق اإلالكار لاالستعالء له  
 .((ن الرسول د مِ ق  مجيع ما ير  َّ لمل يت قه بالق ول مما جيب  ن يتد  

 جلن يف صدلرهم   رضي ا  عنهم فقد ماالت الاوص رسول ا  
ل عظم يف ق وهبم من  ن يعارضوها بقول  يد من الناس  لال تث ت قد  

 اإلميان إال ع   نلحم.
 إجاللهم لها عند التحديث, فال يحّدثون بها إيّ علب أكمل حال: - 3
 ن ال ُتقدر  األياديدث إالن لقد مدان ي دتحب ))عن قتادر قال:  -  

 .(2)((ع   طهور
:  -ب  مان مالحم بن  الس إنا  راد  ن خيرج ))قال  بو س مة الزاعين

يابه  لي  س ق ن ور  لميشط لضوءه ل انالر  لي  س  ي ن ث حيدن  يتوضأ
 .)))(3)حليته  فقيل له يف نلحم  فقال:  لقِّر يديث رسول ا  

                                 
 (.321ل صحاب احلديث )ص االظر: عقيدر ال ن ف (1)
(  لاجلددددددددامع ألخددددددددالق الددددددددرالي ل داب ال ددددددددامع 586االظددددددددر: احملددددددددد  الفاصددددددددل )ص (2)

(1/643.) 
 (.1/610(  لاجلامع )585االظر: احملدن  الفاصل )ص (3)
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نمر ل عيد بن ا  يب ))ر ن بن  يب الزنالاد قال: ع دال لعن -جد 
 يديث      دَّ ي  فقال:  ج  وّن فإّن  مره  ن  ُ  يديثاا عن رسول ا  

 .(1)((ل الا مضطجع  ا  رسولِ 
مراهة من مره التحديث يف األيوال اليت ))قال الطيب ال بدادين: 

ا هي ع   س يل  نمرالاها من ا شي لالقيا  لاالضطجاع لع   غري طهارر إّنن
التوقري ل حديث لالتعظيم لالتنزيه له  للو يدن  حمدن  يف هذه األيوال مل 

 .(2)((ل  مراا حمظوراا يكن مأثوماا  لال فع

                                 
 (.1/641االظر: اجلامع ألخالق الرالي لآداب ال امع ) (1)
 (.643/ 1ا ادر الف ه ) (2)
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 املبحث الثالث: عدم التقدم بني يدي اهلل ورسوله.
هو  إنن من مقتض  شهادر  نن حممنداا رسول ا   ن يكون الننيب 

 اء به لتقدميه  لال تعارض  قوالهاإلما  ا ت ع  لاألسور الذي جيب االقتد
 بشيء. بأقوال غريه  لال بقياس لضرب  مثال  لال يتقدن  بني يديه

 ىليل مل يك ىك مك لك اك يق ىق ّٰ قال ا  تعاىل: 
 .(1) ِّ ىن نن من زن  ممرن ام

 .(2)((ال تقولوا خالف الكتاب لال ننة))قال ابن ع اس: 
 بشيء يىت يقضي ا  ع   رسول ا   (3) ال تفتاتوا))لقال جماهد: 

 .(4)((ع   ل االه
ال تقدنموا بني يدي ا  لرسوله بقول  ل ))لقال سفيان الثوري: 

 .(5)((فعل
ال تقدنموا بني يدي ا  لرسوله   صل يف ترك ))قال ابن العريب: 

 .(6)((ات اعه لاالقتداء بهلإجياب  التعرض ألقوال النيب 
                                 

 (.1سورر احلجرات: آية ) (1)
 (.26/116 خرجه الطربي يف التف ري : ) (2)
 ي: ال تعم وا شيئا دلن  مره  لمل من  يد  دلالحم شيئا فقد فاتحم به  لافتات  (3)

 ع يحم فيه. االظر: ال  ان )فوت(.
 (. 3/98(  لال يهقي يف الشعب )26/116 خرجه الطربي يف التف ري: ) (4)
 (. 7/345ابن مثري: )االظر تف ري  (5)
 (. 1714 -4/1713االظر:  يكا  القرآن ) (6)
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معناه تتقدنموا  لهو فعل الز   لقد   ِّ مك ّٰ ))قال شيخ اإلسال : 
تَقَدّموا قرئ 

يقال: قدن  لتقدن   مما يقال: بنين لت نين  لقد ي تعمل  (1)
متعدياا  ي قدن  غريه  لكن هنا هو فعل الز   فال تقدنموا معناه: ال تتقدنموا 

 .(2)((بني يدي ا  لرسوله
ال ت رعوا يف األشياء بني يديه  ي ق  ه  بل موالوا له ))قال ابن مثري: 
 .(3)((ت عاا يف مجيع األمور

 ي ال تقولوا يىت يقول  لال تأمرلا يىت يأمر  لال ))لقال ابن القيم: 
تفتوا يىت يفيت  لال تقطعوا  مراا يىت يكون هو الذي حيكم فيه 

 .((لميضيه...
لقول اجلامع يف معىن اآلية: ال تعج وا بقول لال فعل لا))مث قال بعد نلحم: 
 مي زي ري ٰى ّٰ   ل يفعل  لقال ا  تعاىل ق ل  ن يقول رسول ا  

 هب مب  خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي  ىي ني

 ِّ هت مت خت حت جت

فإنا مان رفع  صواهتم فوق صوته س  اا  (4)
                                 

بفتح التاء لالقاف لالدال لهي قراءر ابن ع اس لالضحاك لابن مق م االظر:  (1)
 .(8/150ال حراحمليط )

 (.13/62االظر: جمموع الفتالى ) (2)
 (.7/345االظر: تف ري ابن مثري ) (3)
 (.2سورر احلجرات: آية ) (4)
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م رائهم لعقوهلم ل نلاقهم لسياستهم لمعارفهآحل وط  عماهلم  فكيف تقدمي 
 . (1)((ع   ما جاء به  لرفعها ع يه؟   ليس هذا  لىل  ن يكون حم طاا ألعماهلم؟

وقد جفا في هذا األمر اإللهي كثير من المسلمين في جوانب  
 كثيرة من حياتهم منها:

التقدن  بني يدي ا  لرسوله يف االستدالل  فيرتك ما جاء به ا   -1
 .(2)لرسولُه ليقدِّ  عق ه لر يه

ما  خرج ا  آد  من اجلنة إالن بتقدمي الرن ي ع   ))ض الع ماء: قال بع
الننص  لما لُعن إب يس لُغضب ع يه إالن بتقدمي الرن ي ع   الننص  لال 

رائها ع   الويي  لال تفرنقت األمنة فرقاا آه كت  منة من األمم إالن بتقدمي 
ر بن الطناب رائهم ع   النناوص  لقد قال عمآلماالوا شيعاا إال بتقدمي 

 مر  يا  ينها النناس اهتموا الرن ي ع   الدنين  ف قد ر يتين  رد))رضي ا  عنه: 
بر ي اجتهاد  لا  ما آلوا عن احلق لنلحم يو   يب جندل   رسول ا  

:   هل مكة  فقال رسول ا  لبني لالكتاب بني يدي رسول ا  
امتب  ب م ا  الر ن الرييم  فقال: بل تكتب مما الكتب بامسحم ال هم 

: تراّن  رض    ل بيُت ع يه  يىت قال رسول ا  فرضي رسول ا  
 .(3)«لتأىب؟ 

                                 
 (.87 - 1/86 عال  ا وقعني ) االظر: (1)
( فقد القل ابن القيم فيه  قوال ال  ف يف ن  120 - 1/89االظر:  عال  ا وقعني ) (2)

 تقدمي الرن ي ع   الننص.
 خرجه ع دا  بن  (  ليديث عمر 453 - 452االظر: خمتار الانواعق )ص (3)

 =( لال يهقي يف 1/26(  لالطرباّن يف الك ري )558  د يف زلائد فضائل الاحابة )
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التقدن  بني يدي ا  لرسوله بتقدمي طاعة الع ماء لاألمراء يف  - 2
حت يل ما يرن  ا  لرسولُهحترمي ما  يلن ا   ل 

(1). 
التنقد  بني يدي ا  لرسوله يف تزمية الننفس  لالقيا  ع يها  فيقدن   - 3

 ة.راء الشيوخ  ل الذلق ع   ما جاء يف الكتاب لال نَّ آُارب الناس  ل 
التقدن  بني يدي ا  لرسوله يف التحامم إىل غري شرع ا    - 4

 ه.لتقدميه ع   يكم ا  لرسول
التقدن  بني يدي ا  لرسوله يف الننارر لالتأييد  فالواجب ع   ملن  - 5

م  م يشهد  ن ال إله إالن ا   ل نن حممنداا رسول ا   ن يكون  صل قاده 
الرسول هم  توييد ا  بع ادته لطاعة رسوله  ليع م  نن  فضل النناس بعد

  لال طائفة إالن لرسوله  الانحابة  فال ينتار لشخص االتااراا عاماا مط قاا 
لمع  االتااراا عاماا مط قاا إالن ل انحابة؛ فإنن اهلدى يدلر مع الرنسول 

 .(2)دلن  صحاب غريه من  صحابه
عاا  ا جاء به    فع   مل مؤمن  ال يتك نم يف شيء من الدنين إال تد  ))
لقوله   اون قوله ت عا   لال يتقدن  بني يديه  بل ينظر ما قال  فيكالرنسول 
س حم س ي هم من التنابعني هلم  ن  ألمره  فهكذا مان الانحابة لم   الع مه ت عا 

                                 

(: رجاله موثوقون لإن مان فيهم 1/179( قال اهليثمي يف اجملمع )192ا دخل )ص =
م ارك ابن فضالة لهو مدلس لقد عنعنه ا.هد لقد رلي هوه عن سهل بن ينيف عند 

 (. 1785(  لم  م يف اجلهاد )3182ال خاري يف اجلزية لا وادعة )
 ( . 643لع ماء لاألمراء. ...اخل)صاالظر: فتح اجمليد باب من  طاع ا (1)
 (.80االظر: اإلت اع البن  يب العزن احلنفي )ص (2)
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بإي ان ل ئمنة ا   مني  ف هذا مل يكن  يد  منهم يعارض النناوص 
  لإنا  راد معرفة شيء مبعقوله  لال يؤسِّس ديناا غري ما جاء به الرسول 
سول فمنه يتع نم لبه يتك نم  من الدنين لالكال  فيه الظر فيما قاله ا  لالر 

ة  ل هل ال دع ال لفيه ينظر ليتفكنر  لبه ي تدل؛ فهذا  صل  هل ال نَّ 
  بل جيع ون اعتمادهم يف ال اطن لالفس األمر ع   ما ت قوه عن الرسول 

ة توافقه لإالن مل ي الوا بذلحم  فإنا ع   ما ر له  ل ناقوه  مث إن لجدلا ال نَّ 
عنها تفويضاا  ل يرنفوها تأليالا  فهذا هو الفرقان بني  لجدلها ختالفه  عرضوا

 هل اإلميان لال نة  ل هل الننفاق لال دعة لإن مان هؤالء هلم من اإلميان 
لكن فيهم من الننفاق لال دعة حب ب ما   الايب لافر من ات اع ال ننة

 نن  تقدنموا فيه بني يدي ا  لرسوله  لخالفوا ا  لرسوله  مث إن مل يع موا
نلحم خيالف الرنسول للو ع موا ما قالوه مل يكوالوا منافقني  بل الاقاي 

 .(1)((اإلميان م تدعني  لخطؤهم مبفور هلم ال يعقابون ع يه لإن القاوا به

                                 
 (.63 - 13/62االظر: جمموع الفتالى البن تيمية ) (1)





ابع: بيان شرف علم احلديث, ومكانة 
ّ
املبحث الر

ة
ّ
ثني يف األم

ّ
 .احملد

 لفيه مط  ان:

 .: بيان شرف ع م احلديثمطلب األولال
 .: مكاالة احملدنثني يف األمنةمطلب الثانيال
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 املطلب األول: بيان شرف علم احلديث:
 نن ع م احلديث  شرف الع و  بعد الع م بكتاب  -لفنقحم ا -اع م 

ا  س حااله لتعاىل؛ إن األيكا  م نية ع يه  لم تن طة منه  لا  س حااله 
 ىه مه جه ين ىن من خن  حن جن ّٰ ييث قال:  لتعاىل شرنف ال يننا 

 ِّ يه

هلا من الننقل لال تعرف صحتها إالن  دَّ ال ب   ل لفاظ رسول ا   (1)
باإلسناد الانحيح  لالانحة يف اإلسناد ال تعرف إالن برلاية الثقة عن الثقة 

 .(2)لالعدل عن العدل
الة ع   شرف ع م احلديث:  لمن النناوص الدن

 يي ىي  ني مي زي ري ٰى ّٰ قال ا  تعاىل:  -1
 .(3) ِّجئ

ا يوصل إىل نلحم ليعرف بالتط ب لالرنلاية لال حث لالتنقري عنه  لإّنن 
 .(4)لالتاحيح له

إنّي قد خّلفت  فيكم » :قال: قال رسول ا   عن  يب هريرر  -2
ب ا , وسنتي, ولن وعملتم فيهما: كتا شيئين لن تضّلوا أبداً ما أخذتم بهما

 .(6)احلاممل   (5) خرجه مالحم« يتفّرقا حتب يردا عليَّ الحوض
                                 

 (.95(  لاالظر:  دب اإلمالء لاالستمالء )ص4  3سورر النجم: آية ) (1)
 (.104ا ادر الف ه )ص (2)
 (.7سورر احلشر: آية ) (3)
 (.7 اع )صاالظر: اإل (4)
 (. 686االظر: ا وطأ: متاب القدر ) (5)
 (.937(  لصحنحه األل اّن يف صحيح اجلامع )1/93) االظر: ا  تدرك (6)
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 .(1)((احلديث ن مر  حي ره نمور الرنجال))لمان الزنهرين يقول:  - 3
من ط ب هذا احلديث فقد ))لقال  بو عاصم الضحاك بن خم د:  -4

اليا فيجبط ب  ع    مور ا  .(2)(( ن يكون خري النناس لدن
 وشرر ف علم الحديث علب غيره من العلوم بأمور منها:

   نن احلديث مال   شرف ال ق  لمن  ُليت جوامع الك م -1
 م ل مم ها.ك  فكالمه  شرف الك م ل فض ه ل مجع احلِ 

ة لغالب األيكا  يكا  الشنريعة م نية ع   الكتاب لال نَّ  نن   -2
 ة.بياّنا لتفاي ها يف ال نَّ 

ا يادر نلحم  - 3 ما لرد يف فضل إيياء ال نن لت  يغ الع م  لإّنن
 ع   التما  ممن تع نم احلديث لط  ه.

من الننايحة   لمتابه لرسوله لألئمنة ا   مني لعامتهم   نن  - 4
 ث لالشره.ع م احلدي ب     ط  

  نن فيه بيان يال  شرف ال ق لسريته لصفته. - 5
ا يف احلقيقة هي  -6  النه ع م  تُعطي مزاللته معىن الانح ة؛ ألّنن

االطنالع ع   جزئيات  يواله لمشاهدر  لضاعه يف الع ادات لالعادات  
 م نها.

                                 
 (.25(  لالقاضي يف اإل اع )ص179 خرجه الرامهرمزي يف احملد  الفاصل )ص (1)
 (. 13/288(  لاالظر: هتذيب الكمال )1/119 خرجه الطيب يف اجلامع ) (2)
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ا ))لمان الشافعي يقول:  إنا ر يت  رجالا من  صحاب احلديث فكأّنن
 .))(1)رسول ا    من  صحابر يت رجالا 

 ليقول الشاعر يف هذا ا عىن: 

  هل احلديث هم  هل الننيبن لإن
 

  واحِ ص   هُ وا الف ه  الفاس   ُ ح  ا  مل ي   
يث الُبنية عما سواه؛ ألالنه يشمل معرفة  صول  نن يف ع م احلد - 7 

التوييد  لبيان ما جاء من لجوه الوعد لالوعيد  لصفات ربن العا ني  
لاإلخ ار عن اجلنة لالنار  لما خ ق ا  يف األرضني لال مالات من 
صنوف العجائب لعظيم اآليات  لنمر ا الئكة ا قربني  لفيه قاص 

  لمواعظ ال  باء  لِسري ا  وك لشرح مبازي األال ياء  ل خ ار األللياء
الرسول لسراياه لمُج ل  يكامه لقضاياه لخط ه لعظاته  ل عالمه 
لمعجزاته  لعدر  زلاجه  ل لالده ل صهاره  ل صحابه  لنمر فضائ هم  
لشرح  خ ارهم لمناق هم... لفيه تف ري القرآن العظيم  لفيه من النن أ 

حابة يف األيكا  احملفوظة عنهم  لت مية من لالذنمر احلكيم ل قاليل الان 
نهب إىل قول ملن لايد منهم من األئمنة الالفني  لالفقهاء اجملتهدين
(2). 

                                 
 (.45(  لا قدسي يف م ألة الع و لالنزلل )9/109االظر: احل ية أليب العيم ) (1)
 (.37االظر: شرف  صحاب احلديث )ص (2)
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 وهذه طائفة من كالم أهل العلم مما يدل علب ما تقّدم:
فإنن ع م الكتاب لاألثر  صل الشنريعة الذي ))قال القاضي عياض: 

ع يه ارتفع تفريع فرلعها لبناؤها  لهو إليه االتماؤها  ل ساس ع ومها الذي 
ب ا شرب  رفيع ا ط ب  متدفنق الين وع  متشعنب الفاول ذ  ع م ع  
 .(1)((لالفرلع

إنن من  همن الع و  حتقيق معرفة األياديث النن ويات ))لقال الننولي: 
 عين معرفة متوّنا  صحيحها لي نها لضعيفها  لبقية  الواعها ا عرلفات 

 ع   الكتاب لال نن ا رليات  لع   ال نن يِن نن شرعنا بُ لدليل نلحم:  
مدار  مثر األيكا  الفقهيات؛ فإنن  مثر اآليات الفرلعيات حمتمالت  
لبياّنا يف ال نن احملكمات  لقد اتفق الع ماء ع    نَّ من شرط اجملتهد من 
نَّ القاضي لا فيت  ن يكون عا اا باألياديث احلكميات  فث ت مبا نمرالاه  

االشتبال باحلديث من  جلن الع و  الرناجحات  ل فضل  الواع الري لآمد 
 .(2)((القربات...

اع م  نن   ال ف الع و  ))قال  بو الطينب صديق ي ن خان احل يين: 
ر ا ناهج الشريفة لمفتايها  لمشكار األدلة ال معية لما ايها  لعمد

  لم تند الرنلايات الفقهية  شرائع اإلسال  ل ساسها اليقينية لر سها  لم ىن
م نها  لمأخذ الفنون الدنينينة دقها لج نها  ل سور مج ة األيكا  ل سنها... 

                                 
 (.4االظر: اإل اع )ص (1)
 (. 106 -1/105االظر: شرح صحيح م  م ) (2)
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هو ع م احلديث الشنريف الذي تعرف به جوامع الك م  لتنفجر منه ينابيع 
ل مر  للواله  يه  احلكم لتدلر ع يه ري  الشنرع باألسر  لهو مالك مل الد  

الناس خ ط عشواء  لرم وا منت  لقال من شاء ما شاء  لخ ط
 .(1)((عمياء...

                                 
 (.64االظر: احلطة يف نمر الانحاح ال تة )ص (1)
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ة:
ّ
ثني يف األم

ّ
 املطلب الثاني: مكانة احملد

باهلدى لدين احلقن ليظهره ع   الدنين م نه للو   إنن ا  بعث حممنداا 
 مره الكافرلن.

لإنن  سعد النناس هبديه  لات اعه لي نه لمواالته  لالارر ما جاء به من 
   لمن ات عهم بإي ان من القرلن ا فضن ة  لمن احلق هم صحابته الكرا

 س حم س ي هم لترسنم خطاهم إىل يو  الدنين.
يت ني له  مث إن ا تأمل الدارس أليوال الناس بعد  صحاب النيب 

ل صحابه هم  هل احلديث  فهم  يرص  جبالء  ن  قرهبم  ا مان ع يه 
 هم عناية جبمع سنته لصح ه الكرا   ل شد الناس ع   اقتفاء  ثر النيب 

  يرصهم ع   ات اعها لتعظيمها. ل 
م لقد تظاهرت األياديث النن وينة لاآلثار ال ن فية ع   بيان فض ه

  هل الع م جبمع نلحم لتدلينه. عينلمكاالتهم  لما اختُاوا به  ل  
قال حممد بن طاهر ا قدسي: )لقد صنف غري لايد من  ئمتنا يف 

 .(1) ناق هم(هذا ا عىن مت ا تشمل ع   م
 بذلك: عنيوممن 

( يف متابه: شرف  صحاب ه463ت ) الطيب ال بدادين  -1
 احلديث.
هد( يف متابه:  489 بو ا ظفر مناور بن حممد ال معاّن ت ) - 2

 االالتاار ألصحاب احلديث.
                                 

 (.50االظر: م ألة الع و لالنزلل )ص (1)
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هد( يف: احملدن   360ر ن الرامهرمزي ت )ع دال احل ن بن - 3
 .(1)دمته لال اب األلل لالثاّن منهالفاصل بني الرالي لالواعي يف مق

 احلامم يف: معرفة ع و  احلديث يف  لنلهع دا   بو - 4
(2). 

 .(3)شرف  صحاب احلديث يفهد(  471 بو ع ي بن ال ناء ت) - 5
هد( يف م ألة الع و لالنزلل 507) ا قدسين ت طاهر حممد بن -6
 . (4)يف  لله
 ال اب الثاّن منه يف هد( يف اإل اع يف544القاضي عياض ت) - 6

 .(5)شرف ع م احلديث لشرف  ه ه
هد( يف مواضع متعددر من  728شيخ اإلسال  ابن تيمية ت) -7
 .(6)مت ه

 ومن المتأخرين:
( يف احلطنة يف نمر الانحاح ه1307صديق ي ن خان ت) - 8

 .(7)ال تة  الفال الثاّن منه: يف شرف ع م احلديث لفضي ة احملدنثني
                                 

 ( .181-136)ص  (1)
 (. 111-105)ص (2)
 (.1/46االظر: الذيل ع   ط قات احلناب ة ) (3)
 (55 -45)ص  (4)
 (.17االظر: )ص (5)
 (.7/284(  )95 - 4/91(  )3/347االظر: جمموع الفتالى ) (6)
 (.64)ص (7)
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هد( يف متابه قواعد 1322الدين القامسين ت) حممد مجال - 9
 .(1)التحديث يف ال اب األلل منه: يف التنويه بشأن احلديث

 وهذه طائفة من األحاديث واآلثار المبّينة لمكانتهم وفضلهم:
ا   (2)نّضر:»قال: قال رسول ا   عن زيد بن ثابت  -1

كما سمعه, فرّب حامل فقه   امرءًا سمع منا حديثاً, فحفظه حتب يبّلغه
 خرجه   د لالرتمذي « غير فقيه, ورّب حامل فقه إلب من هو أفقه منه

 .(3)لالدارمي
ففي هذه الدنعور بشارر  ن لقف الف ه للفنر جهوده يف خدمة ال ننة ))

ماء ل عزائم  ل ل ل نفوس ع   اجلدن يف الن وية لإبالغها  لفيها يفز ل همم لإن 
نلحم لالانرب ع   ما يعرتض هذه الطريق من صعوبات لتكون حمالا هلذه الدنعور 

 .(4)((من مسع مقالته لب نبها غريه اليت خصن هبا رسول ا  
                                 

 (. 41)ص (1)
خمفددف   "الضددر ا  امددر " (: قولدده 167قددال الرامهرمددزي يف احملددد  الفاصددل ) (2)

ر احملدددثني يقولدده بالتثقيددل إال مددن ضدد ط مددنهم لالاددواب التخفيددف؛ لحيتمددل ل مثدد
معناه لجهني  يدمها: يكون يف معىن  ل  ه النضرر لهي احل ن لخ وص ال ون  

ا  لزيندده؛ لالوجدده الثدداّن:  ن يكددون يف معددىن  لصدد ه ا  إىل  فيكددون تقددديره مج دده
 الضرر اجلنة لهي العمتها. 

 ( لهو صحيح. 1/302(  لالدنارمين )2656  لالرتمذي )(5/183رلاه   د ) (3)
ل شيخ ع داحمل ن الع ناد  "الضنر ا  امرءاا مسع مقاليت..."االظر: دراسة يديث:  (4)

 (.176)ص
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فاحلديث يدل ع   شرف احلديث لفض ه  لفضل طالنبه ل ه ه  
 هبذه الدنعور. ييث خانهم الننيبن 

مثل ما بعثني ا  به من » :قال: قال  عن  يب موس   - 2
الكثير أصاب أرضاً, فكان منها: نقيَّة  الهدى والعلم, كمثل الغيث

قبلت الماء وأنبتت الكأل والعشب الكثير, وكان منها أجادب, 
الناس, فشربوا وسقوا وزرعوا, وأصابت أمسكت الماء فنفع ا  بها 

منها طائفة أخرى إنّما هي قيعان ي تمسك ماء وي تنبت كأل, فذلك 
ا  ونفعه ما بعثني ا  به فعل م وعلَّم, ومثل من لم  ه في دينق  فر  ن  ل مر ثر مر 

 .(1)متفق ع يه« يرفع بذلك رأساً, ولم يقبل هدى ا  الذن أرسلت به
إّن اإلسالم بدأ : »قال: قال رسول ا   عن  يب هريرر  - 3

 .(2) خرجه م  م« غريباً وسيعود غريباً فطوبب للغرباء
ة  ل غرب منها من من ال نَّ  ليس شيء  غرب))قال يوالس بن ع يد: 

 .(3)((يعرفها
إّن بنلللي إسلللرائيل » :قدددال: قدددال رسدددول ا   عدددن  الدددس  - 4

, وإّن أمتلللي سلللتفترق عللللب ثنتلللين افترقلللت عللللب إحلللدى وسلللبعين فرقلللة
                                 

(  لم  م: متاب 79 خرجه ال خاري: متاب الع م  باب فضل من ع ِ م لع َّم ) (1)
  (2283.)الفضائل  باب بيان مثل ما بعث به النيب 

 (.145الاحيح: متاب  باب بيان  ن اإلسال  بد  غري ا ) (2)
 ( .22تقد  خترجيه ص ) (3)
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 خرجدده ابددن « , وهللي ال ماعللةوسللبعين فرقللة كّلهللا فللي النللار إّي واحللدة
 .(1)ماجه ل  د

إن مل يكوالوا  صحاب احلديث فال  دري من ))قال اإلما    د: 
 .(2)((هم

ي تزال طائفة من » :قال: قال رسول ا   عن ثوبان  - 5
حتب يأتي أمر ا  وهم   من خذلهم أّمتي ظاهرين علب الحّق ي يضّرهم

 .(3) خرجه م  م  «كذلك
هددم  هددل احلددديث  لالددذين يتعاهدددلن مددذاهب ))قددال ع ددي بددن ا ددديين: 

  ليددددذبون عددددن الع ددددم  لددددوالهم مل ُددددد عنددددد ا عتزلددددة لالرافضددددة  رسددددول ا 
 .(4) ((ن ال ننلاجلهمية ل هل اإلرجاء شيئاا م

 .(5) ((يعين  صحاب احلديث))لقال ال خاري: 
إن مل يكوالوا  هل احلديث ))لقال يزيد بن هارلن  ل  د بن ين ل: 

 .(6)((فال  دري من هم
                                 

 (لهو يديث صحيح مشهور. 3/145(  ل  د )3993 خرجه ابن ماجه ) (1)
 (. 1/404(  لال    ة الاحيحة )3/345االظر: جمموع الفتالى البن تيمية )

 (.64االظر: شرف  صحاب احلديث )ص (2)
 ( 1920التزال طائفة. .. ) متاب األمارر باب قوله الاحيح:   (3)
 (. 10-9االظر: شرف  صحاب احلديث ص ) (4)
 ( ب ند صحيح.67 - 66 خرجه الطيب يف شرف  صحاب احلديث )ص (5)
 ( بأسااليد صحيحة.67 - 66 خرجه الطيب يف شرف  صحاب احلديث )ص (6)
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ف قد  ي ن   د بن ين ل )): -بعد  ن القل قول   د-قال احلامم 
عنهم إىل يو  يف تف ري هذا الرب  ن الطنائفة ا ناورر اليت يُدفع الذالن 

ال ناعة هم  صحاب احلديث  لمن  يقن هبذا التأليل من قو  س كوا حمجنة 
الاناحلني  لات عوا آثار ال  ف ا اضني  لدمبوا  هل ال دع لا خالفني ب نن 

 .(1)((لع   آله  مجعني رسول ا  
يحمل » :عن  يب هريرر رضي ا  عنه قال: قال رسول ا   - 6

تحريف الغالين, وانتحال  ف عدوله, ينفون عنهلر كّل خر هذا العلم من  
 .(2)«المبطلين, وتأويل ال اهلين

ليف احلديث ختايص   ة ال ننة هبذه ا نق ة الع ينة  لتعظيم هلذه )) 
 .(3)((م يف العا نياألمة احملمدينة  لبيان جلاللة قدر احملدنثني  لع و مرت ته

 منها:و  وأّما اآلثار الواردة عن الّسلف في فضلهم فكثيرة جّداً 
ا الئكة يرناس ال نماء  ل صحاب ))قول سفيان الثورين:  - 1

 .(4)((احلديث يرناس األرض
                                 

 (.108االظر: معرفة ع و  احلديث ل حامم )ص (1)
(  1/153(  لابن عدي يف الكامل )67 خرجه الطيب يف شرف  صحاب احلديث )ص (2)

( لهو ضعيف اإلسناد لله شواهد مثرير الت  م آيادها من 3/326لاهلرلي يف ن ن الكال  )
الضعف  لقواه مبجموعها مجع من  هل الع م منهم اإلما    د لالعالئي لالنولي االظر: 

 (70( لاحلطة )ص1/17األمساء )( لهتذيب 68شرف  صحاب احلديث )
 (.47االظر: قواعد التحديث )ص (3)
 ( لسنده ي ن.89االظر: شرف  صحاب احلديث ) (4)
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من  هل احلديث ليس ي خري ليس قو  عند))لقال اإلما    د:  - 2
 .(1)((حلديثيعرفون إالن ا
3 -  : رجالا من  صحاب احلديث فكأّن  إنا ر يتُ ))قال الشنافعين

 .(2)((ييناا  ر يُت الننيب 
4 -  : دددن أليدددد مدددن هدددذه ))قدددال إسدددحاق بدددن موسددد  الطمدددين مدددا مكن

دددددن ألصدددددحاب احلدددددديث ؛ ألنن ا  عدددددزن لجدددددلن قدددددال يف متابددددده: األمندددددة مدددددا مكن
 ِّ  رت يب ىب نب مب زبّٰ 

  فالددذي ارتضدداه ا  قددد (3)
دددد ددددن أله دددده فيدددده  لمل ميكِّ ن ألصددددحاب األهددددواء يف  ن يق ددددل مددددنهم يددددديث مكن

صددددحاب احلدددددديث يق ددددل مدددددنهم يدددددديث   ل لايددددد عدددددن  صددددحاب الننددددديبن 
  ليددددديث  صددددحابه  مث إن مددددان بيددددنهم رجددددل  يددددد  بدعددددة  ا  رسددددول

 .(4)((سقط يديثه  لإن مان من  صدق النناس
 ا  قُ    مل يكن يف  منة من األمم منذ خ  ))قال  بو يامت الرنازين:  - 5

 مناء حيفظون آثار الرنسول إالن يف هذه األمنة. فقال له رجل: يا  با  آد 
يامت  رمبا رللا يديثاا ال  صل له لال ياح؟ فقال: ع ماؤهم يعرفون 
م مينزل  ا الانحيح من ال نقيم  فرلايتهم نلحم ل معرفة ليت ني  ن بعدهم  ّنن

 .(5)((اآلثار ليفظوها
                                 

 ( رجاله ثقات لفيه االقطاع.92االظر: شرف  صحاب احلديث )ص (1)
 ( لسنده صحيح.86ا ادر الف ه )ص (2)
 (.55سورر النور: آية ) (3)
 . ( لسنده صحيح75شرف  صحاب احلديث )ص (4)
 ( لسنده صحيح.88ا ادر الف ه )ص (5)
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يعين - لوال هذه العاابة الالدرس اإلسال ))قال  بو دالد:  - 6
 .(1)(( - صحاب احلديث الذين يكت ون اآلثار

ال يط ب احلديث من الرنجال إالن نمراّنا  لال ))قال الزنهرين:  - 7
 .(2)((يزهد فيه إالن إالاثها

  خذه الشناعر فقال:
 ري ت  ط ب  صل الع م جمتهداا 

 
اليا األياديث   لزينة ا رء يف الدن
 ال يط ب الع م إال بازل نمر 

 
 لليس ي بضه إال ا خااليث 
 ال تعجنبن مبال سوف ترتمه 

 
ا هذه الدناليا مواريث   (3)فإّنن
ال  ع م قوماا  فضل من قو  يط  ون هذا احلديث ))قال األعمش:  - 8 

 .(4)((لا  ألالتم  قلن من الذنهب ة  لمم  التم يف الناس هذه ال نن  لحييون
 يكددددددن  هددددددل القددددددرآن لاحلددددددديث إن مل))قددددددال ال يددددددل بددددددن   ددددددد:  - 9
 .(5)((ا  ف يس   ل ن   للياء

 .(6)(( هل احلديث  فضل من تك نم يف الع م))قال اإلما    د:  - 10
                                 

 (.95االظر: شرف  صحاب احلديث )ص (1)
 (.31االظر: احملدن  الفاصل )ص (2)
 (.112االظر: شرف  صحاب احلديث )ص (3)
 (.27االظر: اإل اع )ص (4)
 (.94االظر: شرف  صحاب احلديث )ص (5)
 (.92ا ادر الف ه )ص (6)
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ليؤخذ من األياديث لاآلثار ا تقدمة  ن  صحاب احلديث متيزلا عن 
لسريته  لنبن الكذب  غريهم: بنقل الدنين ليفظه  لمعرفة يديث النيب 

 عنه  لالتميينز بني صحيحه لسقيمه. 
 ويحسن بعد ذكر األحاديث واآلثار الدالة علب مكانة أهل الحديث

 وفضلهم أن نذكر طائفة من كالم أهل العلم المبين لهذا المعنب: 
اع م ر حم ا   نن ))قال اإلما  م  م بن احلجناج النني ابورين:  -1

ا هي ألهل احلديث  صناعة احلديث  لمعرفة  س ابه من الانحيح لال نقيم إّنن
م احلفناظ لرلايات النناس العارفني هبا دلن غريهم  إ ن األصل خاصة؛ ألّنن

الذي يعتمدلن ألدياّنم ال نن لاآلثار ا نقولة من عار إىل عار من لدن 
إىل عارالا هذا  فال س يل  ن الابذهم من الناس لخالفهم يف  النيبن 

ا ذهب إىل معرفة احلديث  لمعرفة الرنجال من ع ماء األماار مما مض  من 
 .(1)((…األعاار من الق ة األخ ار ل ال اآلثار

م التم وا احلقن من ))قال ابن قتي ة: ل  - 2 فأمنا  صحاب احلديث فإّنن
لط  هم   لجهته  لتت عوه من مظااله  لتقرنبوا من ا  بات اعهم سنن رسول ا 

مث مل يزالوا يف التنقري عن األخ ار … آلثاره ل خ اره  براا لحبراا لشرقاا لغرباا 
ا لمن وخها  لعرفوا لال حث هلا  يىت فهموا صحيحها لسقيمها  لالاسخه

خالفها من الفقهاء إىل الرن ي فن نهوا ع   نلحم يىت جنم احلقن بعد  ن   ن  م  
مان عافيا  لب ق بعد  ن مان دارساا  لاجتمع بعد  ن مان متفرنقاا  لاالقاد 

 .(2)((…ن ن من مان عنها معرضاا   ل
                                 

 (.8 - 1/7  لاالظر: جمموع الفتالى )(218االظر: التمييز لإلما  م  م )ص (1)
 (.51االظر: تأليل خمت ف احلديث )ص (2)
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اختار ]ا [ طائفة لافوته  لهداهم ل زل  … ))لقال ابن ي ان:  -3
اعته من ات اع س يل األبرار للزل  ال نن لاآلثار  فزينن ق وهبم باإلميان  ط

ل الطق  ل نتهم بال يان من مشف  عال  دينه لات اع سنة ال يه بالدن ب يف 
يف مجع ال نن لرفض األهواء لالتفقه  نل لاألسفار  لفراق األهل لاأللطاالرني

ي وا فيه لمت وه لسألوا عنه راء  فتجرد القو  ل حديث لط  وه لر منها برتك اآل
يىت يفظ ا  هبم الدين ع   ا   مني لصااله …))إىل  ن قال:  ((لنامرلا به

ب القاديني  جع هم عند التنازع  ئمنة اهلدى  ليف الننوازل ماابيح    من ثد  
 .(1)((الدنج   فهم لرثة األال ياء لمأالس األصفياء

ديث  لفضنل  ه ه ل ع   فقد شرنف اُ  احل))لقال الرنامهرمزين:  - 4
مه ع   ملن ه ة  لقدنمه ع   ملن ع م  لرفع من نمر م ن   ه كَّ منزلته لي  

ي توج ون الفضي ة  لال  لعين به  فهم بيضة الدنين  لمنار احلجة  لميف ال
ي تحقون الرنت ة الرنفيعة لهم الذين يفظوا ع   هذه األمنة هذا الدنين  

. ((…ل ث توا الاسخه لمن وخه  لحمكمه لمتشاهبه ل خربلا عن  ال اء التنزيل 
  لت يننوا معااليه  لتفقنهوا حبديث ال ينكم  -جربمم ا -فتم نكوا ))مث قال: 

به لتأدبوا بآدابه  لدعوا ما تعريلن به من تت ع الطنرق  لتكثري األسااليد  
هدلا لتط ب شوان األياديث  لما دلن ه اجملاالني  لت   ل فيه ا بفن ون  لاجت

وا به يف ا شاهد فُ رُ ش  يف  ن توفوه يقنه من التهذيب لالضن ط لالتقومي  لت  
لتنط ق  ل نتكم يف اجملالس  لال حتف وا مبن يعرتض ع يكم ي داا ع   ما 

                                 
 (.101 - 1/100االظر: اإلي ان بتقريب صحيح ابن ي ان ) (1)
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ر ال حي نه إالن الذنامرلن  لال ب ال   تامم ا  من فض ه  فإن احلديث نِم 
ن امسه مقرلالاا باسم هل بكل مكان  لمف  باحملدن  شرفاا  ن يكو جيُ 

 .(1)((  لنمره متاالا بذمره لنمر  هل بيته ل صحابه الننيبن 
 ا نمر قول يفص - (2)لقال احلامم يف معرفة ع و  احلديث - 5

قال:  -((إنن  صحاب احلديث خري النناس))بن غيا   ل يب بكر بن عياش: ا
إنن  صحاب احلديث خري النناس  لميف ال يكوالون   للقد صدقا مجيعاا ))

اليا بأسرها لراءهم  لجع وا غذاءهم الكتابة  لمسرهم  مذلحم لقد ال ذلا الدن
هم ا داد  لالومهم ال نهاد  قيهم ا ذامرر  لخ و اا عارضة  لاسرتل 

لاصطالءهم الضنياء  لتوسندهم احلا   فالشندائد مع لجود األسااليد 
ء  للجود الرنخاء مع فقد ما ط  وه عندهم بؤس  فعقوهلم العالية عندهم رخا

ة غامرر  لق وهبم بالرضا يف األيوال عامرر  تع نم ال نن ب ذانر ال نن 
ة قاط ة إخواّنم  ل هل اإلحلاد سرلرهم  لجمالس الع م ي ورهم  ل هل ال نن 

 .((لال دع بأسرها  عداؤهم
اىل  هل ]احلديث[ لقد جعل ا  تع))لقال الطيب ال بدادين:  - 6

 رمان الشنريعة لهد  هبم ملَّ بدعة شنيعة  فهم  مناء ا  يف خ يقته  
ته   الوارهم زاهرر   ن ل مته  لاجملتهدلن يف يفظ مِ  لالواسطة بني النيبن 

 لفضائ هم سائرر  لآياهتم باهرر  لمذاه هم ظاهرر  ليجنتهم قاهرر.
                                 

 ( 161 -159االظر احملد  الفاصل ) (1)
 (.109)ص (2)
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تح ن ر ياا تعكف ع يه لملن فئة تتحينز إىل هوى ترجع إليه   ل ت 
ة يجنتهم  لالرنسول سوى  صحاب احلديث  فإنن الكتاب عدنهتم  لال نن 

فئتهم  لإليه ال  تهم  ال يعرِّجون ع   األهواء لال ي تفتون إىل اآلراء  يق ل 
منهم ما رللا عن الرسنول  لهم ا أموالون ع يه لالعدلل  يفظة الدنين 

 .(1)(( ته...لخزالته ل لعية الع م ل    
  (2)لممن  ثىن ع يهم شيخ اإلسال  ابن تيمية يف مواضع من مت ه - 7

 يقن النناس بأن تكون هي الفرقة النناجية  هل احلديث لال نة  ))لممنا قاله: 
  لهم  ع م النناس الذين ليس هلم مت وع يتعان ون له إالن رسول ا  

ها  ل ئمنتهم فقهاء بأقواله ل يواله  ل عظمهم متييزاا بني صحيحها لسقيم
فيها  ل هل معرفة مبعااليها  لات اع هلا: تاديقاا  لعمالا لي ناا  لمواالر  ن 

 .(3)((لاالها  لمعادار  ن عاداها...
وهناب  قال: ع دال  بن حممد بنع دا  لممن  ثىن ع يهم الشيخ - 8

 لمعرفة ب نة وائف األمنة حبثاا دظم طدلمع و   نن  هل احلديث هم  ع))
لنلحم ألّننم قد اشتب وا بذلحم  ل فنوا  عمارهم يف ط ب نلحم    ا  رسول

لمعرفته  لاعتنوا بض ط نلحم لمجعه لتنقيته  يىت بيننوا صحيح نلحم من ضعيفه 
 .(4)((سوله للع اده ا ؤمننير من مذبه  لال ينازع يف نلحم إال عدل   لل

                                 
 (.37االظر: شرف  صحاب احلديث )ص (1)
 (.34/113(  )7/284(  )95 - 4/91االظر: جمموع الفتالى ) (2)
 (.3/347االظر: جمموع الفتالى ) (3)
 (.4/124االظر: جمموع الرسائل لا  ائل النجدية ) (4)
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 تنبيه:
ورين  لاألعمش  ل يب ان الثن ما لرد عن بعض األئمنة األعال  م في

ليفهم منه ن ن طالنب احلديث   ل ن  ط  ه   ل  (1)بن عياش لغريهمبكر 
التح نر ع   االشباهلم به  ين بي  ن تفهم ع   لجهها لهو  نن الذن  لقع 

 ع    لجه معينة هي:
ن ن اإلمثار من ط ب األسااليد البري ة  لالطنرق ا  تنكرر    -1

يديث ا بفر  ليديث غ ل اجلمعة  لمن   مأسااليد يديث الطنائر  لطرق
مذب ع ين  مع التقاري يف معرفة الطرق الاحيحة لا تون ا شهورر 

 .(2)فيذهب عمره فيما ال ينتفع به
بعض هذه األقوال صدرت من بعض األئمنة بقاد تأديب  - 2

 .(3)بعض طالنب احلديث   ا ر ى منهم من سوء خ ق   ل سوء قاد
قوال من باب الوف ع   الننفس لاإلشفاق قد تادر بعض األ - 3

 .(4)ع يها  لاإلزراء  خاصة ممن غ ب ع يه شهور احلديث
 منا ما صدر عن غري  صحاب احلديث فال ينظر فيه لال ي تفت إليه  
مالذن  الذي يادر من  هل الكال  ل هل الر ي؛ فإنن هاتني الطنائفتني  عداء 

زهم بق يح األلفاظ  لسيئ التهم  ألصحاب احلديث قادلا الطنعن فيهم لال 
يىت  ص ح ن ن  هل احلديث شعاراا ألهل ال دع
(5). 

                                 
نمر طرفاا من  قواهلم الطيب يف آخر شرف  صحاب احلديث للجَّه ها لبني ا عىن  (1)

 (.176 - 165ا راد هبا )ص
 (.170االظر: شرف  صحاب احلديث )ص (2)
 (.174  164االظر: ا ادر ال ابق )ص (3)
 (.162االظر: ا ادر ال ابق )ص (4)
 (.110(  لمعرفة ع و  احلديث ل حامم )ص33-32االظر: شرف  صحاب احلديث )ص (5)
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ليس يف الدناليا م تدع إالن لهو ي بض ))قال   د بن سنان الواسطي: 
 .(1)((ع ياللر احلديث من ق  هِز   لإنا ابتدع الرنجل الُ  هل احلديث

ليس شيء  ثقل ع    هل اإلحلاد  لال ))لقال  بو الار سال  الفقيه: 
 .(2) ((من مساع احلديث لرلايته بإسناده  ببض إليهم

لع   هذا عهدالا يف  سفارالا ل لطاالنا مل من ينت ب ))قال احلامم: 
ال ينظر إىل الطنائفة ا ناورر إال بعني احلقارر  إىل الوع من اإلحلاد لال دع 

 .(3)((لي ميها احلشوية
لقد بنين الطيب يف الفقيه لا تفقه  ن الطناعن يف  هل احلديث  يد 

 رج ني:
إمنا عامين جاهل   ل خاصين متحامل؛ فأمنا اجلاهل فمعذلر يف 

عند  هل اجلهل الع م ))اغتيابه لطعنه ع    هل الع م ل ربابه. قال الزهرين: 
 . لقد قيل:((ق يح  مما  نن اجلهل عند  هل الع م ق يح

ددددددددددفيه مددددددددددن الفقيدددددددددده  لمنزلددددددددددة ال ن
 

ددددددفيه   ممنزلددددددة الفقيدددددده مددددددن ال ن
 فهدددددددددددذا زاهدددددددددددد يف قدددددددددددرب هدددددددددددذا 

 
  زهددددددددد مندددددددده فيدددددددده فيدددددددده لهددددددددذا 
 .لقد قيل: من جهل شيئاا عاداه 

ل منا طعن ا تخاناني من  هل الرن ي لا تك مني ف طعنهم يف  هل 
 .احلديث س ب

                                 
 (  لسنده صحيح. 110 خرجه احلامم يف معرفة ع و  احلديث )ص (1)
 (  لسنده صحيح. 110 خرجه احلامم يف معرفة ع و  احلديث )ص (2)
 (.110)صاالظر: معرفة ع و  احلديث  (3)
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 منا  هل الر ي فجلن ما حيتجون به من األخ ار لاهية األصل ضعيفة 
عند الع ماء بالننقل  فإنا بنين نلحم ع ماء األثر شقن ع    هل الرن ي 

فبري م تنكر  إالكارهم إياها  لفيها الارر مذاه هم لالعون ع   مقاصدهم 
 طعنهم ع يهم  لإضافة  س اب الننقص إليهم.

زدراء هبم لالعيب رلن فيما يظهرلاله من االل ل منا ا تك مون: فهم معذ
ع يهم   ا بينهم من الت اين  ال اعث ع   ال بضاء لالتشاين  لاعتقاد 

 احملدثني يف ا تك مني غري خاف   فهم مما قال األلنل:
  نكما  يع م  النا ال ه

 
 (1)لال ال ومكم إن ال حت والا 
 
 تتا
 
 
 


 

                                 
 (.150 - 2/149االظر: الفقيه لا تفقه ) (1)
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نة يف القرآن الكريم
ّ
 .املبحث اخلامس: منزلة الس

قد جاء بيان مكاالة ال نة لمنزلتها يف القرآن الكرمي يف مواضع مثرير 
 ع    لجه متعددر من ال يان.

الظرت يف ا احف فوجدُت فيه طاعة )) قال اإلما    د ر ه ا :
 .(1)((يف ثالثة لثالثني موضعاا...  رسول ا 

الينف  يف مث فرض ع   ال ق طاعته ))لقال  بو بكر اآلجري: 
 .(2)((-عزن لجلن -لثالثني موضعاا من متابه 

  لقد  لجب ا  طاعة الرسول))لقال شيخ اإلسال  ابن تيمية: 
 .(3)((ع   مجيع النناس يف قريب من  ربعني موضعاا من القرآن

لهذا العدد من ا واضع الذي نمره هؤالء األئمنة ميثنل بعض  لجه داللة 
 ة يف القرآن تظهر من لجوه منها:ة  إن منزلة ال نن القرآن ع   منزلة ال نن 

 لتاديقه.  ما دلن ع   لجوب اإلميان به أوًي:
 ال ينطق عن اهلوى. ما دلن ع    النه  ثانياً:
 م نين لكتاب ا . ما دلن ع    النه  ثالثاً:

                                 
 ة مددددن طاعددددة رسددددول ا   خرجدددده ابددددن بطددددة يف اإلباالددددة  بدددداب مددددا جدددداءت بدددده ال ددددنن  (1)

(1/260.) 
 االظر: متاب الشريعة  باب التحذير من طوائف تعارض سنن النيبن بكتاب ا  (2)

 (.1/411) -عزن لجلن  - 
 (.19/261االظر: جمموع الفتالى ) (3)
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 هو األسور. ما دلن ع    النه  رابعاً:
 . ما دلن ع   لجوب طاعته  خامساً:
 ما دلن ع   لعد من  طاعه  لثوابه. سادساً:
 ما دل ع   لعيد من عااه  لعقابه. سابعاً:
 ما دلن ع   لجوب حتكيمه  لس ب االختيار من الع د بعد قضائه. اً:ثامن

 . أّواًل: ما دّل على وجوب اإليمان به 
 رت يب ىب نب مب  زب  ّٰ  قال ا  تعاىل: -1
 ىف ىثيث نث مث زث رث يت ىت  نت مت زت
 ىل  مل يك ىك مك لك اك يق ىق  يف
 ِّ يل

(1). 
 نن اإلميان به يعين تاديقه  لقد تقدن  يف بيان يقوق الننيبن 

 ته.لطاع
لتاديقه يشمل تاديقه يف ت  يغ الرنسالة لتاديقه فيما يأيت به من 

 ربِّه من األخ ار لاأللامر لالنواهي.

 مع جع حطمظ مض خض حض  جض مص ّٰ لقال تعاىل:  - 2

 ِّ مغ جغ
(2).  

                                 
 (.136سورر الن اء: آية ) (1)
 (.8سورر التبابن: آية ) (2)
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 خم حم جم يل ىل مل خل ّٰ لقال تعاىل:  - 3
 جي  يه ىه مه ينجه ىن من خن حن جن يم  ىم مم
 َّ ٍّ ٌّ ٰى  ٰر ٰذ ىييي مي خي حي
 ِّ رب يئ ىئ نئ زئمئ  رئ ّٰ ِّ ُّ

(1).  
فإنا جعل من لواز  اإلميان  ّننم ال يذه ون مذه اا إنا ماالوا ))قال ابن القيم: 

معه إالن باستئذااله  فألىل  ن يكون من لوازمه  ال يذه وا إىل قول لال مذهب ع مي 
 .(2)((إال بعد استئذااله  لإناله يعرف بداللة ما جاء به ع    النه  نن فيه

 خت حت جت هب مب خب حب جب ّٰ  قال تعاىل: - 4
  جس مخ محجخ جح مج حج مث هت  مت

 .(3) ِّحس

 حئ جئ يي ىي ني مي زي  ري  ّٰ قال تعاىل:  - 5
 مث  متهت خت حت جت هب مب حبخب جب هئ مئ  خئ
 خس حس  جس مخ جخ مح جح مج حج
 ِّ حص مس

(4). 
                                 

 (.62سورر النور: آية ) (1)
 (.1/58االظر:  عال  ا وقعني ) (2)
 (.15سورر احلجرات: آية ) (3)
 (.158سورر األعراف: آية ) (4)
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 .ال ينطق عن الهوى ثانيًا: ما دّل على أّنه 
 .(1)ِّ يه ىه مه جه ين ىن من خن  حن جن ّٰ  قال ا  تعاىل: -1
 مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ  ّٰ قال تعاىل:  - 2
 .(2) ِّيئ ىئ  نئ
  يل ىل مل يك ىك مك ّٰ لقال جلن شأاله:  - 3

 .(3) ِّرن مم ام

  لك خك حك جك مق حق ّٰ لقال تعاىل:  - 4

 ِّ مم خم حم جم هل خلمل حل جل مك
(4). 

لاحلكمة: ال ننة
ا تنزل  لتت  .(5)    لقد  خرب جلن شأاله  ّنن

 مبّين لكتاب اهلل تعالى وشارح له: ثالثًا: ما دّل على أّنه 
 ٰر ٰذ يي ىي مي خي  حي جي ّٰ  قال تعاىل: -1
 .(6) ِّ  ٌّ ٰى

                                 
 (.4  3سورر النجم: آية ) (1)
 .(231سورر ال قرر: آية ) (2)
 .(34سورر األيزاب: آية ) (3)
 (.113سورر الن اء: آية ) (4)
 (.111االظر: الرسالة ل شافعين )ص (5)
 (.44سورر النحل: آية ) (6)
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 خن  حن جن مم خم حم جم هل ّٰ : قال تعاىل - 2

 ِّ جي ٰه مه جه هن من
(1)

. 

 .األسوة هو  أّنه على دلّ  ما: رابعاً 
 لك خك حك  جك مق حق مف خف حف جف ّٰ قال ا  تعاىل:  - 1
 ِّ جم هل مل خل حل جل مك

(2). 
يف   ة  صل يف التنأسي برسول ا هذه اآلية الكرمي))قال ابن مثري: 

 .(3)((  ل فعاله  ل يواله قواله
ل ع   الوجه الذي ع  لا تابعة لالتنأسي يف الفعل:  ن يفعل مثل ما فد  

لع  ل من  جل  اله فد  ع  فد  
(4). 

 زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ّٰ لقال تعاىل:  - 2
 ِّ  مب زب رب ىئيئ نئ مئ

(5). 

                                 
 (.64سورر النحل: آية ) (1)
 (.21سورر األيزاب: آية ) (2)
 (.6/392تف ري ابن مثري ) (3)
(  لجمموع فتالى شيخ اإلسال  1/266االظر: اإليكا  يف  صول األيكا  لآلمدي ) (4)

(3/467.) 
 (.31سورر آل عمران: آية ) (5)
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 .خامسًا: ما دّل على وجوب طاعته 

  خل حل جل مك لك خك حك جك ّٰ  قال ا  تعاىل: - 1

 حي جي ٰه  مه جه هن من خن حن جن مم خم حم هلجم مل

 ِّ مب هئ مئ هي خيمي
(1). 

 :ِّحل جلّٰات عوا متابه   :ِّ مك لكّٰ))قال ابن مثري: 
 .(2)((خذلا ب نته
 ىم مم حمخم جم يل ىل مل خل ّٰ لقال ا  تعاىل:  - 2
 ِّ خن حن  جن يم

(3). 
 ٰى ٰذٰر يي ىي مي  خي  ّٰ لقال تعاىل:  - 3
 .(4) ِّ رئ ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ

 جس مخ جخ  مح جح ّٰ لقال ا  تعاىل:  - 4
 جع مظ حط مض خض حض جض  خصمص حص مس خس حس
 ِّ مغ  جغ مع

(5). 
                                 

 (.59سورر الن اء: آية ) (1)
 (.2/304االظر: تف ري ابن مثري ) (2)
 (.80سورر الن اء: آية ) (3)
 (.92سورر ا ائدر: آية ) (4)
 (.24سورر األالفال: آية ) (5)
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 ي: استجي وا   لل رنسول بالطناعة إنا دعامم الرسنول  ا حيييكم من 
احلقن  لبادرلا إىل االستجابة ق ل  ال تتمكنوا منها حبي ولة ا  بينكم لبني 

ق وبكم اليت تعق ون هبا إمنا با وت  لإما حيل فيها الزيغ لالف اد
(1). 

 يي ىي  ني مي زي ري ٰى ّٰ : ىللقال تعا - 5
 ِّجئ

(2). 

 حئ  جئ يي ىي ني ميّٰ لقال تعاىل:  - 6
 خت حت جت  هب مب خب حب جب مئهئ خئ
 .(3) ِّ مح جح مج حج  مث هت مت

 ىم مم خم جمحم يل ىل مل خل ّٰ  لقال جلن نمره: - 7
 مي  خي حي جي ىهيه مه جه ىنين من خن  حن جن يم
 ِّ يي ىي

(4). 

 وثوابه، والثناء عليه. سادسًا: ما دّل على وعد من أطاعه 
 جخ مح جح حجمج مث هت ّٰ  لقال تعاىل: - 1
  خص حص مس خس حس جس  مخ

 .(5) ِّ حط مض خض جضحض مص
                                 

 (.3/344(  لمعامل التنزيل )213-9/212االظر: تف ري الطربي ) (1)
 (.7سورر احلشر: آية ) (2)
 (.64سورر الن اء: آية ) (3)
 (.54سورر النور: آية ) (4)
 (.13سورر الن اء: آية ) (5)
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 رت يب ىب نب مب زب رب يئ ّٰ قال تعاىل:  - 2
  نث زثمث رث يت ىت نت  مت زت

 .(1) ِّ يث ىث

 ملىل يك  ىك مك لك ّٰ لقال تعاىل:  - 3
 ىن نن من  زن رن مم ام يل
 مئ خئ حئ ييجئ ىي ني زيمي  ري ٰى ين
 ِّ هئ

(2). 

 حم جم هل مل خل حل جل  مك  ّٰ  لقال تعاىل: - 4
 .(3) ِّ  مم خم

 وذّمه. ّل على وعيد من عصاه سابعًا: ما د
  مث زث رث يت ىت نت زتمت رت يب ىب ّٰ  قال تعاىل: - 1

 .(4)ِّ نث

 رن مم ام يل  ىل مل يك ّٰ  قال تعاىل: - 2
 .(5)ِّ ري ٰى  ين ىن نن من زن

                                 
 (.69سورر الن اء: آية ) (1)
 (.71سورر التوبة: آية ) (2)
 (.52سورر النور: آية ) (3)
 (.32سورر آل عمران: آية ) (4)
 (.42سورر الن اء: آية ) (5)
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 مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ ّٰ  قال تعاىل: - 3

 .(1)ِّ يب ىب  نب

 ىك مك  لك اك يق ىق يف ّٰ قال تعاىل:  - 4
 .(2) ِّ ام يل ىل مل يك

 زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّّٰ  لقال تعاىل: - 5

  زت يبرت ىب نب مب زب رب يئ  ىئ نئ مئ

 .(3)ِّ مت

 ثامنااًا: مااا دّل علااى وجااوب تحكيمااه، وساالب االختيااار عاان العبااد بعااد 
 .قضائه 

 حص مس  خس حس جس مخ ّٰ قال ا  تعاىل:  - 1

 جغ مع جع مظ حط  مض خض حض جض مص خص

 ِّ جف مغ
(4). 

                                 
 (.66سورر األيزاب: آية ) (1)
 (.63النور: آية )سورر  (2)
 (.115سورر الن اء: آية ) (3)
 (.65سورر الن اء: آية ) (4)
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 جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ّٰ لقال تعاىل:  -2

 ِّ ىي  مي خي حي جي يه ىه مه ينجه ىن من خن  حن
(1). 

                                 
 (.36سورر األيزاب: ) (1)
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بوي.
ّ
نة يف احلديث الن

ّ
ادس: بيان منزلة الس

ّ
 املبحث الس

جاءت األياديث النن وينة مؤمندر  ا دلنت ع يه آيات الكتاب الكرمي 
 ة لمنزلتها يف الدنين من  لجه متعددر.من مكاالة ال نن 

 هل الع م جبمع هذه األياديث  لعقد األبواب الدنالة ع   ما  يِن عُ لقد 
 ة لاالالقياد هلا  لعد  معارضتها باآلراء لاألقي ة.ل نن تضمنته من لجوب ق ول ا

: متاب االعتاا  بالكتاب لال نة  (1)صحيحهفعقد اإلما  ال خارين يف 
مثري    نمر فيه ت عة لعشرين باباا  يوت هذه األبواب مائة لثالثة  ياديثل 

 ة للزل  ات اعها  لالتحذير من خمالفتها.منها ي نين مكاالة ال نن 
ة  لهو لإن  راد : متاب ال نن (2)السننا   بو دالد يف متابه لعقد اإلم

ة  لكنه به ال نة مبعىن األيكا  االعتقادية ع    يد إطالقي ال ن ف ل  نن 
ة"  ضمننه بابني مها: ال ادس لال ابع مالمها ترمجته: "باب يف لزل  ال نن 

 نمر فيهما ثالثةا لعشرين يديثاا ل ثراا.
: متاب الع م  يوى عدنر  بواب (3) ال امعمتابه لضمنن اإلما  الرتمذين  

 .يف لجوب لزل  ال ننة  لاألخذ هبا لاالالتهاء عمنا ّن  عنه رسوُل ا  
ة  يوت  ربعة مبقدمة يف ال نن  (4)السننلصدنر ابن ماجه متابه 

لعشرين باباا ا ت مائتني لستة لستني يديثاا  األبواب الثماالية اأُلل ل منها 
                                 

(1) (4/358.) 
(2) (5/4.) 
(3) (5/28.) 
(4) (1/3.) 
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ة ال فاء نن ة لتعظيمها لالتب يظ ع   من عارضها  لات اع سُ ل نن يف ات اع ا
دع لاجلدل  مث  بواب يف م ائل اإلميان لفضائل الرناشدين  لاجتناب ال ِ 

 الانحابة  مث نمر يف آخر ا قدمة  بوابا يف فضل إيياء ال ننن لتع نم الع م.
 ة لس عني مبقدنمة عقد فيها مخ (1)السننلبد  اإلما  الدنارمين متابه 

باباا  يوت ستمائة لمخ ة لس عني يديثاا ل ثراا م نها يف تعظيم ال ننة للزل  
 ات اعها  لفضل الشرها ل دب طال ها.

لبعد نلحم  ا ُصنِّفت متب االعتقاد ا  ندر اليت رد هبا  هل الع م 
ع   ما ظهر من ال دع يف زمان  صحاهبا  صدنرت هذه الكتب بأبواب ت ني 

ة لتظهر منزلتها يف الدنين  لما ين بي من التم نحم هبا لالتحذير مكاالة ال نن 
 من خمالفتها.

م ع موا  ن  لال ن ب يف تاديرهم هذه الكتب هبذه األبواب:  ّنن
من خالف ال ننة من  هل الكال  الشأ من ع م الكال  ا  تدع الذي  الف  خِ 

نَّفوا متب ع: منفي الانفات  لالكال  يف القدر  فاد  عنه الشأت  صول ال ِ 
ال ننة لقدنموا فيها ما يدل ع   لجوب االعتاا  بالكتاب لال نة من 

القرآن لاحلديث لمال  ال ن ف
(2). 

                                 
(1) (1/151.) 
لدددددين لفرلعدددده قدددد"االظددددر:  (2) ا الرنسددددولدمعددددارج الوصددددول إىل  نن  صددددول ا  "د بيننهدددد

 (.8لشيخ اإلسال  )ص
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هد( 287  د بن عمرل بن  يب عاصم )ت/ بكرلمن هؤالء اإلما   بو 
 فمن األبواب اليت عقدها لذلحم يف متابه:   الّسنةيف متابه 

  ا جاء به  اعا  د  وى ا رء تد  ال اب ال نادس: باب ما جيب  ن يكون ه
 .  (1)الننيبن 

لال اب الثامن: باب يف لزل  ال ننة
(2). 

ترمتكم ع   مثل » :لال اب الامس عشر: باب نمر قول الننيبن 
لا عمنا  ((ال يضاء ترمهم ع يه  ل مره ب نته لسنة ال فاء لحتذيره إيناهم  ن يبرين

 .(3)اشدين بعدهالرن 
ة ال فاء ة لسنن من ات اع ال نن  لال اب ال نابع عشر: باب ما  مر به 

الرناشدين
(4). 

إن ال اب  الّشريعةهد( يف متابه 360لمنهم اإلما  اآلجرين )ت/
ة ة رسول ا  لسنن احلادي عشر منه: يف احلثن ع   التنم حم بكتاب ا  لسنن 

ة لقول ا خيالف الكتاب لال نن   لترك الننظر لاجلدال فيم صحابه 
 . الانحابة 

 ارض سنن الننيبن ع  لال اب الثاّن عشر: يف التحذير من طوائف تدُ 
 .(5)بكتاب ا   لشدنر اإلالكار ع   هذه الط قة 

                                 
 (.1/45ل نة )االظر: ا (1)
 (.1/52ا ادر الف ه ) (2)
 (.1/66ا ادر الف ه ) (3)
 (.1/70ا ادر الف ه ) (4)
 (.410 - 1/398االظر: الشريعة ) (5)
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( ه387ن حممد بن بطنة العكربين )ت/ ع يد ا  بع دا  بعده  بو لجاء  
 ة لجماال ة الفرق ا ذمومة.عن شريعة الفرقة النناجي اإلبانةيف متابه 

ددددنة مددددن طاعددددة دفكددددان ال دددداب الدددد ثاّن مندددده: يف نمددددر مددددا جدددداءت بدددده ال ن
 .(1)بالقرآن   لالتحذير من طوائف يعارضون سنن رسول ا  ا   رسول

لال اب الامس: باب ما  مر من التم حم بال نة لاجلماعة  لاألخذ 
 .(2)هبا لفضل من لزمها

لكائين اسم ه ة ا  بن احل ن الآلبو القلمذلحم صنع اإلما   
من  ة وال ماعةشرح أصول اعتقاد أهل السنّ هد( يف متابه 418)ت/

 الكتاب لال نة لإمجاع الانحابة لالتابعني من بعدهم.
يف احلثن ع    ففي  لائل متابه: سياق ما رلي عن الننيبن  

لالفني التم نحم بالكتاب لال نة لعن الانحابة لالتابعني لمن بعدهم  لا
 .(3)-رضي ا  عنهم  مجعني-هلم من ع ماء األمنة 

( يف 490لمذلحم صنع  بو الفتح الار بن إبراهيم ا قدسين )ت/
 . ف د  متابه بثماالية  بواب يف نلحم هي:كتابه الحّ ة علب تارك المحّ ة

ع   مجيع األمنة من ق ول  لامر  -عزن لجلن -باب ما  لجب ا   -1
 لالواهيه. الرنسول 

                                 
 (.1/223االظر: اإلباالة ) (1)
 (.1/305ا ادر ال ابق ) (2)
 (.1/82االظر: شرح  صول االعتقاد ) (3)
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 ىه مه جه ين ىن من خن  حن جن ّٰ  باب بيان قول ا  تعاىل: - 2
ِّ يه

(1). 

يف  مره لّنيه  لمل خيالفه  باب ثواب من لافق رسول ا   - 3
 يف سنته.
 يف صحة اإلميان. نيشرط هبا باب مون ق ول ال نة لالت  يم - 4
 باب مون التم حم بال ننة من عرى اإلميان. - 5
 لتأمريها لاالالقياد هلا. باب لجوب الت  يم ل  ننة - 6
باب ما جيب ع   الع ماء من إظهار ال ننن لالشرها عند ظهور  - 7

 ال دع لجهرها. 
لما ي حقه من اإلمث  ة رسول ا  نن باب ضاللة من خالف سُ  - 8

اليا لاآلخرر.  لال ران يف الدن
نة  بو القاسم إمساعيل بن حممد و  لمذلحم صنع اإلما  قِ  ا  ال ن

الحّ ة في بيان المحّ ة هد( يف متابه 535ألص هاّنن )ت/التنميمين ا
 .وشرح عقيدة أهل السنة

 ن تعارض بشيء من  ففيه: باب توقري  ياديث رسول ا  
 .(2)ا قاييس

                                 
 (.4  3سورر النجم: آية ) (1)
 (.2/395االظر: احلجة ) (2)
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مث: باب يف التم حم بال ننة
  مث فال فيه التحذير من ردن يديث (1)

 .(2)لالقول خبالفه رسول ا  
لالطن ب ا  ندر بيننوا فيها لطالب الع م لمذلحم يف متب  دب الرنلاية 

مكاالة ال نة  لما ي ز  من التم نحم هبا  لاالستدالل ع   نلحم من 
 األياديث لاآلثار.

حلددددافظ ا بددددرب  يب عمددددر  جللللامع بيللللان العلللللم وفضلللللهففددددي متدددداب: 
 هد( عدنر  بواب يف نلحم هي:463رب )ت/ع دال بن يوسف
 .(3)ر ع يهاباب احلض ع   لزل  ال ننة لاالقتاا - 1
لباب موضع ال ننة من الكتاب -2

(4). 
لباب فضل ال ننة  لم اينتها ل ائر  قوال ع ماء األمنة -3

(5). 
حلافظ ا شرق  يب بكر   د بن ع ي بن  الفقيه والمتفقهليف متاب 

 هد(:463ثابت ال بدادين )ت/
اليت ليس فيها الص من متاب    باب القول يف سنن رسول ا   -1
 .(6)ها بويي    ببري ليي؟هل سنن 

                                 
 (.2/379االظر: احلجة ) (1)
 (.2/397ا ادرالف ه ) (2)
 (.1180 - 2/1161االظر: جامع بيان الع م ) (3)
 (.1198 - 2/1181ا ادر ال ابق ) (4)
 (.1208 - 2/1205ا ادر ال ابق ) (5)
 (.1/266االظر: الفقيه لا تفقه ) (6)
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 -بأنن سنته ال تفارق متاب ا   نمر الرب عن رسول ا   - 2
 .(1)-عزنلجلن 

و بكددددددر   ددددددد بددددددن احل ددددددني ال يهقددددددي لهددددددو نلددددددحم صددددددنع احلددددددافظ  بدددددد
 .المدخل إلب السنن الكبرىهد( يف متابه: 458)ت/

 .ففيه: باب احلديث الذي مل يرد خالفه عن رسول ا  
ب ما يذمر من ن ن الرن ي لتك نف القياس يف موضع لي يه: با

 .(2)الننص
لمن هذه األصول ا  ندر من الكتب ال تة  لسنن الدنارمي  لمتب 
االعتقاد ا  ندر  لمتب  دب الرلاية ا  ندر  لغريها؛ مجع ا تأخرلن 
مانفاهتم يف هذا ال اب: باب بيان مكاالة ال نة لبيان االيتجاج هبا 

 ها للزل  نلحم لعد  التقد  بني يديها.لالتحامم إلي
 ايحت ا مفتاح ال نة في ( رسالته: ه911فاننف ال نيوطي )ت/     

 بالّسنة.
لالرنسالة ع ارر عن القول موسعة: من متاب ا دخل ل  يهقي  لمقدمة 
الدنارمي  لشرح  صول االعتقاد لاللكائي  لاحلجة ع   تارك احملجنة 

.  ل مقدسين
تحفة  هد( رسالته:1163حممد ييار ال نندين )ت/لصننف العالنمة 

 .-عليه الّسالم  -األنام في العمل بحديث الّنبّي 
                                 

 (.1/274االظر: الفقيه لا تفقه ) (1)
 (.184 - 102ال نن )ص إىل دخلاالظر: ا  (2)
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الة ع   مكاالة ال نة  للزل   مجع فيها اآليات لاألياديث لاآلثار الدن
بعض ل  يمالدنارمي  لال يهق لالقل مال  األئمنة يف هذا ال اب التم حم هبا  

 لغريهم.  ا تأخرين من األصوليني لالفقهاء
هد( متابه: 1218لصننف العالنمة: صاحل بن حممد العمري الُفالَّّن )ت

إيقاظ همم أولي األبصار لالقتداء بسيد المهاجرين واألنصار وتحذيرهم 
من تقليد المذاهب مع الحمية  واألمصارعن ايبتداع الّشائع في القرى 
 والعصبّية من فقهاء األمصار.
 ه مبقدنمة يف لجوب طاعة ا  لرسوله  مجع لهو متاب فذن يف بابه  بد

فيها اآليات لاألياديث لاآلثار عن  ئمنة ال ن ف يف لجوب الرنجوع ل  نن  
لعد  التنقدن  بني يدي ا  لرسوله  مث توسنع يف الننقل عن األئمنة األربعة 

 .ل ت اعهم
ث يف ما لرد فيها جند األياديل  لمن خالل النظر يف ا اادر ال نابقة 
الة ع   مكاالة ال نة  ليجيتها متواترر  لجه داللتها ع   نلحم متعددر ل  الدن

 منها: 
 لالتم حم ب نته. ما دلن ع   األمر بطاعة الرنسول  -1
 ليي ليقن. ته ما دلن ع    ن سنن  - 2
 ة.نن ما دلن ع   فضل التم حم بال  - 3
 ما دلن ع    نن يف ال نة داللة إىل مل خري. - 4
 ته.لرد سنن  ع   التحذير من خمالفة  مره  ما دلن  - 5
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 لسأنمر يف ملن لجه من هذه األلجه من األياديث ما يدل ع يه.
 والّتمسك بسنته. ما دّل علب األمر بطاعة الّرسول  - 1      

يب  منُت  ص ي فمرَّ » قال: عن  يب سعيد بن ا ع    -  
  ف م آته يىت ص يت  مث  تيته  فقال: ما منعحم  ن فدعاّن ا   رسول

 جح ّٰ  تأتيين؟ فقال: إّنن منُت  ص ي  قال:  مل يقل ا  ت ارك لتعاىل:
ِّخص حص مس خس حس جس مخ جخ  مح

(1) ))(2). 
دعوني ما تركتكم فانّما » :قال  نن الننيبن  عن  يب هريرر  -ب 

كثرة سؤالهم, واختالفهم علب أنبيائهم, فاذا   أهلك من كان قبلكم
. «نهيتكم عن شيء فاجتنبوه, وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم

 .(3)متفق ع يه
جاءت المالئكة :»قال -رضي ا  عنهما- ع دا  عن جابر بن -جد 
, فقالوا: إّن لصاحبكم مثالً, فاضربوا له مثالً, فقال وهو نائم إلب النبّي 

بعضهم: إنّه نائم, وقال بعضهم: إّن العين نائمة والقلب يقظان, فقالوا: 
بة, وبعث داعيًا فمن أجاب أد  مر  ابنب داراً, وجعل فيه رجل   ل  ثر ه مر ل  ثلر مر 

                                 
 (.24سورر األالفال: آية ) (1)
(  4474رلاه ال خاري يف الاحيح: متاب التف ري  باب ما جاء يف فاحتة الكتاب ) (2)

 (.3/421ل  د )
 (7288  )رلاه ال خاري: متاب االعتاا   باب االقتداء ب نن رسول ا   (3)

 (.1337ر )لم  م: متاب احلجن  باب فرض احلج مرر يف العم
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بة, ومن لم ي ب الّداعي لم يدخل الّداعي دخل الّدار وأكل من المأد
ها, قال بعضهم: إنّه ه  وها له يفقر ل  و  الّدار, ولم يأكل من المأدبة. قالوا: أر 

نائم, وقال بعضهم: إّن العين نائمة والقلب يقظان, فقالوا: الّدار ال ّنة, 
ع ا , ومن عصب محّمداً فقد والّداعي محّمد, فمن أطاع محّمداً فقد أطا 

 .(1)رلاه ال خاري ((ومحّمد فلرر ق بين النّاسا ,  عصب
موعظة  وعظنا رسول ا  »قال: عن العرباض بن سارية  -د 

, وذرفت منها العيون, فقلنا: يا رسول ا  كأنّها لت منها القلوبج  ور 
  والسمع والطاعة وإن موعظة مودّع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى ا

تأّمر عليكم عبد, فانّه من يعش بعدن منكم فسيرى اختالفًا كثيراً 
فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الّراشدين المهديين عرضُّوا عليها بالّنواجذ, 

رلاه  بو دالد  « وإيّاكم ومحدثات األمور, فاّن كّل بدعة ضاللة
 .(2)لالرتمذي  لابن ماجه  ل  د 

من أطاعني فقد : »قال: قال رسول ا   يب هريرر عن   -هد 
 .(3)متفق ع يه «ا  بعصأطاع ا , ومن عصاني فقد 

                                 
  (7281.)الاحيح: متاب االعتاا   باب االقتداء ب نن رسول ا   (1)
( 4/126  ل  د )(43(  لابن ماجه )2676لالرتمذي )(  4607رلاه  بو دالد ) (2)

 لهو يديث ي ن. 
(  2957 خرجه ال خاري: متاب اجلهاد لال ري  باب من يقاتل من لراء اإلما  ليتقي به ) (3)

 (.1835اب اإلمارر  باب لجوب طاعة األمراء يف غري معاية )لم  م: مت
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 وحيٌّ, وحّق. ما دّل علب أّن سنته  -2
تيت  ي أو أي إنّ » : النه قال عن الننيبن  كرب يعن ا قدا  بن معد -  

ومثله, أي يوشك رجل شبعان  الكتاب ومثله معه, أي أني أوتيت  القرآن
علب أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن, فما وجدتم فيه من حالل فأحّلوه, 

هلي وي كّل ذن وما وجدتم من حرام فحّرموه, أي ي يحل لكم الحمار األ
 .(1)احلديث رلاه  بو دالد ل  د  لاحلامم «ناب من الّسباع...

كنت  أكتب كّل شيء سمعته » : بن عمرل قالع دا  لعن -ب 
, وأريد حفظه, فنهتني قريش وقالوا: تكتب كّل شيء من رسول ا  

بشر يتكّلم في الّرضا  , ورسول  ا    سمعتره من رسول ا
, فذكرت  ذلك لرسول ا   ,  فقال: والغضب؟! قال: فأمسكت  اكتب 

رلاه  «-وأشار بيده إلب فمه - فوالذن نفسي بيده ما خر  منه إّي حقّ 
 .(2) بودالد لغريه

 ل الّتمسك بالّسنة.ما دّل علب فض - 3
ما  ل  ثر ي ومر ل  ثر إنّما مر » :قال   عن الننيبن عن  يب موس   -  

, فقال: يا قوم إّني رأيت ال يش بعثني ا  به, كمثل رجل أتب قوماً 
طاعه طائفة من قومه, بعيني, وإّني أنا الّنذير الع ريان, فالّن اء, فأ

                                 
(  12(  لابن ماجه )2664(  لالرتمذي يف اجلامع )4064رلاه  بو دالد يف ال نن ) (1)

 ( لهو يديث ي ن.4/131ل  د )
 ( 34تقد  خترجيه ص ) (2)
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فأدل وا, فانطلقوا علب مهلهم فن وا, وكّذبت طائفة من قومه, 
فأصبحوا في مكانهم فصّبحهم ال يش, فأهلكهم واجتاحهم, فذلك 

ن عصاني وكّذب ما جئت  به مر  ل  ثر من أطاعني فاتبع ما جئت  به, ومر  ل  ثر مر 
 .(1). متفق ع يه«من الحقّ 
لي ثر إنّما مر » :يقول رسول ا      النه مسععن  يب هريرر  -ب 

ما حوله جعل الفراش  الّناس كمثل رجل استوقد نارًا, فلّما أضاءت ل  ثر ومر 
 (2)وهذه الّدواب التي تقع في الّنار يقعن فيها, ف عل الّرجل يلرزرع هن

فيها, فأنا آخذ بح زكم عن النّار, وأنتم تقتحمون  (3)فيغلبنه, فيقترحمن
 .(4). متفق ع يه«فيها

كّل أمتي يدخلون :»قال  نن رسول ا   عن  يب هريرر  -جد 
: من أطاعني يأبب؟! قال  ن  ! قالوا: يا رسول ا  ومر أبب ن   مر ال ّنة إيَّ 

 . (5)رلاه ال خاري  «من عصاني فقد أببدخل ال نة, و 

                                 
 ا    خرجه ال خاري: متاب االعتاا  بالكتاب لال نة  باب االقتداء ب نن رسول (1)

 (.2283ع    منته ) (  لم  م: متاب الفضائل  باب شفقته 7283)
 : يكفهن لمينعهن. االظر القاموس مادر )لزع( .هنعُ ز  يد   (2)
 . مادر )قحم( ال ابقا ادر قحم يف األمر قحوما: رم  بنف ه فيه بال رلية.  (3)
(  لم  م: متاب 6483 خرجه ال خاري: متاب الرقاق  باب االالتهاء عن ا عاصي ) (4)

 (.2284ع    مته ) الفضائل  باب شفقته 
  (7280.)الاحيح: متاب االعتاا   باب االقتداء ب نن رسول ا   (5)
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قال: قال  -رضي ا  عنهما- بن عمرل بن العاص ع دا  عن -د 
, فمن كانت (2), ولكّل شّره فترة(1) لكّل عمل شّره»: رسول ا  
 «فترته إلب غير ذلك فقد هلك سنتي فقد أفلح, ومن كانت فترته إلب

 .(3)رلاه   د لابن ي ان
إني تركت  فيكم » :قال  نن رسول  ا   عن  يب هريرر  -هد 

, كتاب ا  وسنتي, ولن يتفّرقا حتب يردا علّي شيئين لن تضلوا بعدهما
 .(4)رلاه احلامم «الحوض
 علب أّن الّسنة فيها ديلة إلب كّل خير. ما دلّ  - 4
دخلللت المسلل د, » :ر ن بددن ع ددد ربن الكع ددة  قددالع دددال عددن -  
جلللالس فلللي ظلللل الكعبلللة, والنلللاس   بلللن عملللرو بلللن العلللاصعبلللدا  فلللاذا

فلي  ا   م تمعون عليه, فأتيتهم ف لسلت  إليله فقلال: كنّلا ملع رسلول
لل , ومنلا ملن (5)سفر فنزلنا منلزًي, فمنلا ملن يصللح خبلاءه, ومنلا ملن يلرن ترض 

للللره الصللللالة جامعللللة,  , إذ نللللادى منللللادن رسللللول ا  (6)هللللو فللللي جرشر
                                 

 (. 2/512: الشاط لرغ ة   االظر: فيض القدير )شرنه (1)
 الف ه.ال ابق ا ادر  :. االظر: ض ع ف  ل ل ه ن  ل ُسكونفرتر (2)
( لصححه األل اّن. االظر 1/187بن ي ان يف صحيحه )(  لا2/210رلاه   د ) (3)

 ( 1/98صحيح الرتغيب لالرتهيب )
 (.1/66( لي ننه األل اّن. االظر: ا شكار )1/93ا  تدرك ) (4)
: من ا ناض ة لهي الرمي بالنشاب  االظر شرح النولي ع   م  م يد ن ت ِضل (5)

(12/474.) 
 (.12/475ان لايد  ا ادر ال ابق ): الدلاب اليت ترع  لتث ت يف مكج ش ره (6)
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فقللال: إنّلله لللم يكللن نبللي قبلللي إيّ كللان حقللا  فاجتمعنللا إلللب رسللول ا  
علملله ا يعلللب خيللر مللا يعلملله لهللم, وينللذرهم شللر مللعليلله أن يللدل أمتلله 

ا  عافيتها في أّولها, وسيصليب آخرهلا  لهم, وإّن أمتكم هذه جعل
 .(1) خرجه م  م «بالء وأمور تنكرونها

أنه قيل له: لقد عّلمكم نبيُّكم كّل شيء »: لعن س مان  -ب 
حتب الخراءة؟! قال سلمان: أجل نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو 

 .(2)احلديث. رلاه م  م «, وأن نستن ي باليمين...بول
وما طائر يقّلب   تركنا رسول ا  »  قال:عن  يب نر  -ج 

 خرجه الطرباّنن يف  «.إّي وهو يذكر لنا منه علماً  جناحيه في الهواء
 .(3)الك ري

 ورّد سنته. ما دّل علب التحذير من مخالفة أمره  - 5
 (4)ي أ ل ف ينّ »: قال رسول ا   قال: عن  يب رافع  -  

من أمرن مما أمرت به أو نهيت   أحدركم متكئًا علب أريكته يأتيه األمر
                                 

 (.1844الاحيح: متاب اإلمارر  باب لجوب الوفاء ب يعة ال فاء  األلل فاأللل ) (1)
 (.262الانحيح: متاب الطنهارر  باب االستطابة ) (2)
(: رجاله رجال الاحيح غري حممد 8/264(  لقال اهليثمي يف اجملمع )2/1647) (3)

 (. 1803قرئ لهو ثقة. لصحنحه األل اّن يف الاحيحة )بن ع دا  بن يزيد ا ا
:  ي ال  جد  لهي الفي مبعىن النهي  لهو لإن مان من ّني ا رء الف ه لكن ِفنين ال  ُل   (4)

 (. 2908ا راد ّني من خياط ه عن نلحم  االظر: فتح ال اري شرح يديث )



 

 

115 

 خرجه  بو دالد  « رن, ما وجدنا في كتاب ا  اتبعناهي أد عنه, يقول:
 .(1)لالرتمذي لاحلامم

من رغب عن سنتي »: قال: قال رسول ا   عن  الس  -ب 
 .(2)متفق ع يه« فليس مني
بعثت :»قال   عن الننيبن -رضي ا  عنهما-عن ابن عمر  -جد 

ي شريك له, وج عل  ّساعة حتب يعبد ا  وحدهبالّسيف بين يدن ال
خالف أمرن,  ن  ار علب مر غر رزقي تحت ظل رمحي, وجعل الّذلة والصَّ 

 .(3) خرجه   د «ومن تشّبه بقوم فهو منهم
الف ار علب من خغر وج عل الّذلة والصَّ » :لالشناهد منه قوله 

 .«أمرن
 علب قسمين: ومخالفة الّرسول 

خمالفة من ال يعتقد طاعة  مره  ممخالفة الكفنار  ل هل الكتاب   أحدهما:
 فهم حتت الذنلة لالانبار.

 من اعتقد طاعته  مث خيالف  مره  لهذا الوعان: والثاني:

                                 
   لهو ي ن. (1/108(  لاحلامم )2663(  لالرتمذي )4605 خرجه  بو دالد ) (1)
(  لم  م: متاب النكاح  5063 خرجه ال خاري: متاب النكاح  باب الرتغيب فيه ) (2)

 (.1401باب استح ابه  ن تاقت الف ه إليه )
(  لع نق ال خاري بعضه يف متاب اجلهاد  باب ما قيل يف 92  2/50رلاه   د ) (3)

 (.2914الرنماح ق ل يديث )
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: من خيالف  مره با عاصي اليت يعتقد  ّنا معاية  ف ه األّول
 لة لالانبار.الاي ه من الذن 
: من خالف  مره من  جل الشن هات  لهم  هل األهواء  والثاني

 فك هم هلم الايب من الذنلة لالانبار حب ب خمالفتهم أللامره.
خطأ من غري تعمند  مع االجتهاد ع    فأمنا خمالفة بعض  لامره 

من األعيان لالان حاء  لال إمث فيه  بل إنا  مثري    فيهمتابعته  فهذا يقع 
م  مر الرنسول  ِ ع   ن  اجتهد صاي ه ف ه  جر ع   اجتهاده  لال مينع نلحم م  

الايحة    الذي خالفه هذا  ن ي نين لألمنة  نن هذا خمالف ألمر الرنسول 
 للرسوله للعامة ا   مني.

اليت  ني  لامر الرسول  يتفال يزال الناس خبري ما مان فيهم احلقن  ل 
 .(1)ن معذلراا جمتهداا مبفوراا لهخالفها  لإن ما ن  خالفها م  

                                 
 (.92 - 89اعة البن رجب )صاالظر: احلكم اجلديرر لإلن (1)
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حابة 
ّ
نة عند الص

ّ
 املبحث السابع: بيان منزلة الس

 والتابعني, ومن بعدهم.
ا شريعة  فكاالوا ال يرلن  ت ق   صحاب رسول ا   سننته ع    ّنن

 يعمل عمالا إال اتن عوه  لال ي معون منه قوالا   ل  مراا إال امتث وه. الرنسول 
رلى ال خارين 
أّن » :-رضي ا  عنهما- بن عمر ع دا  عن (1)

فّصه مما يلي كّفه, ونقش فيه:  اتخذ خاتمًا من ذهب, وجعل  ا  رسول
محّمد رسول ا , فاتخذ النّاس مثله, فلّما رآهم قد اتخذوها رمب به, وقال: 

 .«خذ خاتماً من فّضة فاتخذ الناس خواتيم الفضةي ألبسه أبداً, ثم ات
بينما :»عنه قال -رضي ا -عن  يب سعيد الدرين  (2)لرلى  بو دالد

, فوضعهما عن يساره, فلما يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه رسول ا  
ّما قضب صالته, قال: ما حملكم علب رأى القوم ذلك ألقوا نعالهم, فل

إلقاء نعالكم؟ قالوا: رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا, قال: إّن جبريل 
 .«أتاني فأخبرني أّن فيهما قذرًا, أو قال: أذى

يعم ون مبا ع موا من سنته   لهكذا هم بعد لفار رسول ا  
ىل التم حم هبا  ليتط ن ون ما مل يع موا منها  ليرشدلن إليها ليدعون إ

                                 
م  م يف  - يضاا  -(  ل خرجه 5866الاحيح: متاب ال  اس  باب خامت الفضة ) (1)

 (.2091ال  اس لالزينة  باب حترمي خامت الذهب ع   الرجال )
 (  لهو صحيح.650ال نن: متاب الانالر  باب الانالر يف الننعال ) (2)
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ليفزعون إليها عند احلواد   لالننوازل  فإنا لجدلها لقفوا عندها ممتث ني  
 لترموا آراءهم اليت قضوا هبا ق ل  ن ت  بهم ال ننة.

ما ت قنوه إىل التنابعني  لقالوا:  -رضوان ا  ع يهم-ل لق  الانحابة 
ع    هلم بإي انهذا عهد ال يننا إلينا  لقد عهدالا إليكم  فجرى التابعون 

هم ا  تقيم  مث س حم تابعوا آثارهم صراط   ع   منهاجهم القومي  لاقتفوا
 التابعني هذا ا   حم الرنشيد.

مما    ا فضنل يف إيدى الرنلايتني  جاءت األئمنة من القرن الرنابعمث
ث ت يف الانحيح من يديث  يب سعيد
ع      ف  كوا (2)  لابن م عود(1)

لاقت  وا هذا األمر عن مشكاهتم اقت اساا  لمان دين ا  آثارهم اقتااصاا  
موا ع يه ر ياا   ل دِّ ق  يف الفوسهم من  ن يدُ  م  س حااله  جلن يف صدلرهم  ل عظ  

معقوالا   ل تق يداا   ل قياساا. مث سار ع   آثارهم لاقتف  طريقهم ا وفنقون 
 .(3)من  شياعهم  لمن اهتدى هبديهم لت عهم بإي ان

فة من  قوال الانحابة  لمن ت عهم بإي ان مما ي ني مكاالة لهذه طائ
 ة لمنزلتها.ال نَّ 

                                 
باب من استعان بالضعفاء لالااحلني يف احلرب   خرجه ال خاري متاب اجلهاد لال ري  (1)

(  لم  م يف فضائل الاحابة  باب فضل الاحابة مث الذين ي وّنم 2897)
(2532.) 

يف فضائل الاحابة  باب فضل الاحابة مث الذين ل حديث م  م مما يف رلاية   (2)
 (.2535ي وّنم )

 (.33-1/32االظر: إعال  ا وقعني ) (3)
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 أواًل: ما روي عن الّصحابة.
قال:  قالت: إنن  با بكر  -رضي ا  عنها-عن عائشة  - 1

عم ت به  فإّنن ألخش   يعمل به إالن  ل ت تارماا شيئاا مان رسول ا  ))
 .(1) خرجه ال خاري ((إن ترمُت شيئاا من  مره  ن  زيغ
هذا يا إخواّن الانديق األمرب يتخوف ع   ))قال ابن بطنة يف اإلباالة: 

  فمانا ع    ن يكون يف زمان هو خالف شيئاا من  مر سنته  الف ه إن  
ته  لي خرلن  ضح   ه ه ي تهزئون بن ينهم ل لامره  ليت اهون مبخالف

 .(2)((تهب نَّ 
سيأيت ))قال:   بن األشج   نن عمر بن الطناب ع دا  لعن -2

  فإنن  صحاب ال ننن  الاس  جيادلوالكم بش هات القرآن فجادلوهم بال ننن
 .(3)((ع م بكتاب ا  

: لعن ي يب بن فضال - 3 نمر   نن عمران بن ياني ))ة ا كين
يد  إالنكم حتدنثوالنا بأياديث مل جند   فقال رجل من القو : يا  با جُن  الشنفاعة

هلا  صالا يف القرآن  قال: فبضب عمران لقال ل رجل: قر ت القرآن؟ قال: 
صالر العشاء  ربعاا  للجدت ا برب ثالثاا  لالبدار العم  قال: فهل ُد فيه 

رمعتني  لالظهر  ربعاا  لالعار  ربعاا؟ قال: ال  قال: فعمَّن  خذمت نلحم؟ 

                                 
 (.3092رض المس  باب فرض المس  رقم )الاحيح: متاب ف (1)
 (.1/143االظر: اإلباالة ) (2)
 (  لإسناده صحيح.1/250اإلباالة ) خرجه ابن بطة يف  (3)
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جدمت فيه من ملن  ربعني    ل  ل تم عننا  خذمتوه  ل خذالاه عن رسول ا  
: شار شار؟ ليف ملن مذا بعريا مذا؟ ليف ملن مذا درمهاا مذا؟ قال: ال  قال

  لقال: فعمَّن  خذمت نلحم؟  ل تم عنا  خذمتوه  ل خذالاه عن الننيبن 
 جت هب  مب خب حب جب ّٰ   لجدمت يف القرآن:

ِّ خت حت
   لجدمت فيه: فطوفوا س عاا  لارمعوا رمعتني خ ف (1)

نب  لال شبار يف اإلسال ؟  ما ب لال ج     ا قا ؟  لجدمت يف القرآن: ال ج  
 يي ىي  ني مي زي ري ٰى ّٰ مسعتم ا  قال يف متابه 

  .(2)ِّجئ
 شياء  ليس لكم هبا  قال عمران: فقد  خذالا عن رسول ا  

 .(3)((ع م
4 -  :    لالتابعونمخس مان ع يها  صحاب حممند ))قال األلزاعين

القرآن  ات اع ال ننة  لعمارر ا  اجد  لتاللر ل  بإي ان: لزل  اجلماعة 
 .(4)((لاجلهاد يف س يل ا 

                                 
 (.29)سورر احلج: آية  (1)
 (.7سورر احلشر: آية ) (2)
  ليف -لهذا لفظه  -( 18/219(  لالطرباّن يف الك ري )1561 خرجه  بو دالد ) (3)

 (: مق ول. 452ن  يب ا نازل؛ قال احلافظ يف التقريب )ص د بر  إسناده: صُ 
 (  لسنده صحيح. 1/71لكائين يف شرح  صول االعتقاد ) خرجه الآل (4)
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 ثانيًا: ما روي عن التّابعين وأتباعهم.
مان من مض  من ع مائنا يقولون: االعتاا  ))قال الزنهرين:  -1

اليا (1)  لالع م يق ض سريعاا  فند ع شبال ننة جنار لالدنين   الع م ث ات الدن
 .(2)((لنهاب الع م نهاب نلحم م نه

سدددددددنن ))عزيز يقدددددددول: ع ددددددددال لعدددددددن مالدددددددحم قدددددددال: مدددددددان عمدددددددر بدددددددن -2
  األخددذ هبددا تاددديق لكتدداب ا   للالر األمددر مددن بعددده سددنناا   ا  رسددولُ 

  لمددددن مددددن اهتدددددى هبددددا مهتددددد   ع دددد  ديددددن ا  لاسددددتكمال لطاعددددة ا   لقددددور 
  ما توىلَّ  ه ا ُ استنار هبا مناور  لمن خالفها ات ع غري س يل ا ؤمنني  للالَّ 

 .(3)((ه جهنم لساءت مارياا ال  ص  ل   
3 -  :  .(4)((ر مع ال ننة ييث دارتلُ د  ال  ))قال األلزاعين
 ن  يديث  فإيناك رسول ا   إنا ب بحم عن)): - يضاا -لقال  - 4

 .(5)((-ت ارك لتعاىل-مان م  نباا عن ا    تقول ببريه؛ فإنن رسول ا  

                                 
 ( . 6/356ش الع م: بقاؤه لارتفاعه االظر ال  ان )العش( )ع  الد   (1)
(  136لكائي يف شرح  صول االعتقاد )/(  لالآل1/320بن بطة يف اإلباالة ) خرجه ا (2)

 ( لسنده صحيح. 1/152لابن ع دالرب يف جامع بيان الع م لفض ه )
 ( لسنده صحيح.1/105) لكائي(  لالآل1/352بن بطة يف اإلباالة ) خرجه ا (3)
 (.1/71لكائين يف شرح  صول االعتقاد ) خرجه الآل (4)
 ( لسنده صحيح. 200رلاه ال يهقي يف ا دخل )ص (5)
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 ثالثًا: ما روي عن األئّمة األربعة المتبوعين.
 ما رون عن أبي حنيفة: -أ 
  لإنا جاء عن س لالعنيفع   الرن  إنا جاء عن الننيبن ))قال: 

 .(1)((خنتار من قوهلم  لإنا جاء عن التابعني زا ناهم  صحاب الننيبن 
 إنا ق ت قوالا خيالف متاب ا  تعاىل  لخرب الرنسول ))لقال: 
 .(2)((فاترموا قو 

 ما رون عن مالك: -ب 
ا  الا بشر  خطئ ل صيب فاالظرلا يف ر يي))قال:   فكلن ما لافق  إّنن

 .(3)((الكتاب لال ننة فخذله  لملن ما مل يوافق الكتاب لال نة فاترموه
رجل إىل مالحم ف أله عن م ألة  لعن عثمان بن عمر: قال جاء  
 فقال مالحم: ؟ ر يت :لمذا  فقال الرجل مذا  قال رسول ا  :فقال له

 يل ىل مل يك ىك مك  لك اك يق ىق يفّٰ 
 .(5()4)ِّ ام

                                 
 (.145(  لابن ع دالرب يف االالتقاء )ص111رلاه ال يهقي يف ا دخل ) (1)
 (.150االظر: إيقاظ مهم  ل  األباار ) (2)
 (.1/775رلاه ابن ع دالرب يف جامع بيان الع م ) (3)
 (.63سورر النور: آية ) (4)
 ( لسنده صحيح. 6/326( ل بو العيم يف احل ية )201رلاه ال يهقي يف ا دخل)ص  (5)
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 ما رون عن الّشافعي: -جل 
ددددنة لاآلثددددارلِصدددد...ل ُ ))قددددال:  عددددن  ي بتقددددوى ا  عددددزن لجددددلن  للددددزل  ال ن

  لتدددرك ال دددع لاألهدددواء لاجتناهبددا  فددداتقوا ا  مددا اسدددتطعتم  لع ددديكم ا   رسددول
 .(1)((باجلمعة لاجلماعة  للزل  ال ننة لاإلميان  لالتفقه يف الدنين...

آخذ به   يديثا صحيحا ف م عن رسول ا   يتُ ل  مىت ر  ))لقال: 
 .(2)((دمم  نن عق ي قد نهبهِ ش  فأُ 

 ما رون عن أحمد: -هل 
  صول ال ننة عندالا: التم نحم مبا مان ع يه  صحاب ))قال: 
 .(3)((  لاالقتداء هبم  لترك ال دع لملن بدعة ضاللة...رسول ا  
دخ ت  الا لإبراهيم اجلوهرين ع     د بن ))يل بن حممد: د  قال بُ ل 
 ه ا  يف اليو  الذي مات فيه  قال: فجعل يقول: ع يكم بال ننة  ين ل ر 

 .(4)((ع يكم باألثر  ع يكم باحلديث
 .(5)((  فهو ع   شفا ه كةردن يديث رسول ا   ن  م  ))لقال: 

                                 
 (.313ت اع )صنمره ال يوطين يف األمر باال (1)
 ( لسنده صحيح. 205 خرجه ال يهقي يف ا دخل )ص (2)
 (.14االظر:  صول ال نة لإلما    د )ص  (3)
 (.1/241االظر: ط قات احلناب ة ) (4)
 (.182االظر: مناقب اإلما    د البن اجلوزي )ص (5)
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 رابعًا: ما روي عن األئّمة بعد ذلك.
...فكيف يكون مؤمناا من يرد ال ننة ))قال  بو الار ا رلزين:  - 1

الثابتة ا عرلفة بر يه   ل بر ي  يد من النناس بعده تعمداا لذلحم   ل شكاا 
 .(1)((وافق هواه...تفيه   ل إالكاراا هلا يني مل 

اع موا  نن اإلسال  هو ال ننة  ))لقال احل ن بن ع ي الربهبارين:  - 2
 .(2)((  لال يقو   يدمها إالن باآلخر...لال ننة هي اإلسال 

... لهل لحم م جأ ت جأ إليه  ل شيء ))لقال ابن بطنة العكربين:  - 3
ع يحم طاعته فيها  لق وهلا  اليت فرض ا  تعونل ع يه غري سننة رسول ا  

 .(3)((لالعمل هبا...
    قول إنا  ليس أليد مع رسول ا  ))لقال ابن خزمية:  - 4
 .(4)((صحن الرب
 ليددددن  خبدددرب عدددن  -ق دددت أل دددد بدددن الادددر ))لقدددال ابدددن خزميدددة:  - 5

اراا؟  ال تقدددل لدددرب الَّدددل:  تدددرى ع ددد  لسدددطي زِ تأخدددذ بددده؟ فقدددا:  رسدددول ا  
  تأخدددددددددذ بددددددددده  لقدددددددددل:  صدددددددددحيح هدددددددددو؟ فدددددددددإنا صدددددددددحن الدددددددددرب عدددددددددن   الننددددددددديبن 

 .(5)((ق ُت به شئت     بيت رسول ا  

                                 
 (.2/658االظر: تعظيم قدر الانالر ) (1)
 (.67االظر: شرح ال نة )ص  (2)
 (.1/227ظر: اإلباالة )اال (3)
 (.106رلاه ال يهقي يف ا دخل إىل ال نن )ص (4)
 (.452االظر: خمتار الانواعق ا رس ة )ص (5)
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نة.
ّ
ة على منزلة الس

ّ
 املبحث الثامن: إمجاع األم

ددددنة  للجددددوب ت قيهددددا بددددالق ول   مجعددددت األمنددددة ع دددد  لجددددوب اتن دددداع ال ن
 لاالالقياد.

افعي يف  لنل متابه مجاع الع مقال الشن 
 ل  ه النناسُ       مل  مسع  يداا ال  )): (1)

ات اع  مر  -عزن لجلن -  خيالف يف  نن فرض ا  ه إىل ع م   ف  ب الد     ال  
عده إال مل جيعل أليد ب -عزن لجلن -  لالت  يم حلكمه؛ بأنن ا   ا  رسول

  ل نن ما ات اعه  ل النه ال ي ز  قول بكل يال إال بكتاب ا   ل سنة رسوله 
لق  نا يف ق ول الرب عن  لع   من بعدالا ت ع هلما  ل نن فرض ا  ع ينا سوامها

لفرض لالواجب ق ول الرب عن لايد  ال خيت ف يف  ن ا رسول ا  
 .((ا  إالن فرقة سأصف قوهلا إن شاء ا   رسول

 هن من خن حن جن مم خم حم ّٰ  قوله تعاىل:))لقال ابن يز : 

اآلية. قال: إنن األمنة جممعة ع    نن  ِّ...خي حي جي ٰه  مه جه
ه يف ج ده إىل يو  ب رليُ مَّ ر  ق ليدُ    هذا الطاب متوجه إلينا لإىل مل من خُي  

  لملن القيامة من اجلِننة لالنناس  لتوجهه إىل من مان ع   عهد رسول ا  
 .(2)((من  ت  بعده لق  نا  لال فرق

                                 
 (.450(  لاالظر: خمتار الانواعق )ص11)ص (1)
 (.1/140االظر: اإليكا  ) (2)
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لهذه ال نة إنا ث تت فإنن ا   مني  ))لقال شيخ اإلسال  ابن تيمية: 
 .(1)((م نهم متفقون ع   لجوب ات اعها...

لقال ابن  يب العزن يف رسالة اإلت اع
فإنن األمنة قد  مجعت ع    النه )): (2)

 .((ال جيب طاعة  يد يف ملن شيء إالن رسول ا  
إنن ث وت يجينة ال ننة ا طهنرر لاستقالهلا بتشريع ))لقال الشنوماّنن: 

ال يظن له يف  ن  األيكا  ضرلرر دينية  لال خيالف يف نلحم إالن م  
 .(3)((اإلسال 

                                 
 (.86 - 19/85االظر: جمموع الفتالى ) (1)
 (.80)ص (2)
 (.1/189االظر: إرشاد الفحول ) (3)



 
 

حابة 
ّ
ابعني, الفصل الثاني: جهود الص

ّ
, والت

ة.
ّ
بوي

ّ
نة الن

ّ
 ومن بعدهم يف حفظ الس

 مخ ة م ايث:متهيداا ل لحيوي 

 عهدل  تدلين ال نة لمجعها يف عهد الننيبن ث األول: المبح
  صحابه  لعهد التابعني لمن بعدهم.

 الرني ة يف ط ب احلديث.المبحث الثاني: 
 .العناية حبفظ ال ننة  لتدارسهاالمبحث الثالث: 
 .التنث ت لااليتياط  لال نؤال عن اإلسنادالمبحث الرابع: 

  لكذنابني  لظهور ع م القد الرنلار  لمشف االمبحث الخامس: 
 ا اط ح لخباصة ع م اجلرح لالتعديل.



  



 املبحث األول: تدوين السنة ومجعها يف عهد النبي 
 وعهد أصحابه وعهد التابعني من بعدهم.

 لحيوي متهيداا ل ربعة مطالب:

يف متابة احلديث  لآراء  هل  ما لرد عن الننيبن  :المطلب األّول
 .ديث يف نلحمالع م يف اختالف األيا

 .متابة ال نة يف عار الانحابة :المطلب الثاني
 .متابة ال نة يف عار التابعني :المطلب الثالث
 .تطور تدلين ال نة بعد نلحم بإمجال :المطلب الرابع
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  :تمهيد
عناية الانحابة لالتابعني لمن بعدهم بال ننة النن وينة جاءت من ع مهم 

ا مُ  ا شريعة لليي   يِّ مبكاالتها من الدنين  ل ّنن نة لكتاب ا  لمف ِّرر له  ل ّنن
ق فِّ ل ّنم مأمورلن باالعتاا  لالتم حم هبا  ل ن النجار لالفوز لالفالح  ن لُ 

 ب طريقها. كَّ ن  لذلحم  لاهلالك لال ران  ن  عرض عنها لتد  
لقد ماالت جهودهم يف يفظها متنوعة يف  بواب شىت: يف تدلينها   

ا  ليف العناية حبفظها لتدارسها  ليف التث ت لااليتياط عند ليف الرني ة يف ط  ه
 .حتم ها لعند  دائها  ليف القد الرنلار لمشف الكذنابني منهم

إن  ؛ليف هذا الفال  بنين جواالب من جهودهم يف يفظ ال نة بإجياز
 .ا قاود بيان مكاالة ال نة من خالل معرفة هذه اجلهود
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نة و
ّ
ل: تدوين الس

ّ
 مجعهااملبحث األو

تدلين ال ننة لمتابتها من  لجه عناية ال ن ف هبا  لهو من مواضع 
مان  عداؤها يف القدمي مالرنافضة    يف  ن  عداء ال نة فيها  سواءع  ط  

احلديث ما  تشرقني ل نياهلم من العقالاليني  لال يردر ع يهم بأمثل من  ن 
م  لف اد ر  قواهلإن يت نين بذلحم ع و ا  ي نين لاقع تدلين ال نة مما هو

ا صادرر مِ  ن ال يعرف ل  ننة قدراا  لال حيفظ هلا مكاالة  ل نن مَّ دش ههم  ل ّنن
ر لا به ألهوائهم منزلة  ل  ه  ن ج  طعوّنم الابعة من عدالر ل دنين لال ننة   ل مِ 

فوق منزلة ال ننة فق  وا منها ما لافق  هواءهم  لطعنوا يف ما خالفها بأالواع 
 من الطنعون.
 هل احلقن ممن يعرف ل  نة قدرها  لينزهلا مكاالتها من الدين   منا

ا حمفوظة فيع م يقيناا  نن ال ننة إنا ث تت يجنة لشرع جيب  ا اري إليه  ل ّنن
ا  هلذا الدنين  مث ال يضريهم بعد نلحم إن مان يفظها بالكتابة   ل  حبفظ

ه ه  للو مل حبفظ الادلر الذي جاءت النناوص باحلثن ع يه لالدنعاء أل
يكن مساعها ليفظها  مث الق ها لالشرها معترباا لمعتداا به فما معىن النناوص 
احلاثنة ع   يفظها لت  يبها لاليت فيها اإلخ ار بأنن الانحابة ي معون 

 .(1)لُي مع منهم  لُي مع ممن ي مع منهم

                                 
 (.403 - 402االظر: الرنسالة ل شافعي )ص (1)
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ّ
يف كتابة احلديث, وآراء  املطلب األول: ما ورد عن النبي

  اتتالف األحاديث يف لل..أهل العلم يف
يف متابة الع م  فعقد اإلما    هل الع م جبمع ما لرد عن الننيبن  عين

ال خارين يف متاب الع م من صحيحه
: باب متابة الع م  ل لرد فيه  ربعة (1)
  ياديث تدل ع   اإلنن يف الكتابة.

لعقد الرتمذين يف متاب الع م من اجلامع
: بابني يف نلحم: األلنل (2)

 باب ما جاء يف مراهية متابة الع م  لالثاّن: باب ما جاء يف الرنخاة فيه.
لمذا صنع الدنارمين يف مقدمة ال نن
فعقد: باب من مل ير متابة  (3)

احلديث  ل لرد فيه ستة لثالثني يديثاا ل ثراا عمن مل ير  متابة احلديث من 
حلديث  لرد فيه الانحابة لالتابعني  ل ردفه ب اب: من رخنص يف متابة ا

 ت عة لعشرين يديثاا ل ثراا يف اإلنن بذلحم.
لعقد الرنامهرمزين يف "احملدن  الفاصل بني الرنالي لالواعي"
 ربعة  (4)

  بواب تتع نق بكتابة احلديث  لمن مان يراها لمن مل يرها.
لبونب ال يهقين يف ا دخل
: باب من مره متابة الع م  لباب من (5)

  م.رخنص يف متابة الع
                                 

(1) (1/56.)  
(2) (5/37 - 39.) 
(3) (1/412 - 443.)  
 (.402 - 363)ص (4)
  (.411 - 405)ص (5)
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 (1)رب يف متاب: جامع بيان الع م لفض هع دال لبونب احلافظ ابن
بابني:  لهلما: باب نمر مراهية متابة الع م لخت يده يف الانحف  لالثاّن: 

 باب نمر الرنخاة يف متابة الع م.
صننف الطيب ال بدادين متابه يف هذا ا وضوع لهو "تقييد الع م" ل 

هذا ال اب  ف د ه باألخ ار الواردر يف مراهية  مجع فيه: األياديث لاآلثار يف 
متابة الع م  مث لصف الع ة يف مراهة متاب احلديث  مث ما لرد من إباية  

 متاب الع م.
 ما لرد يف متابة احلديث. -مبا يفي با قاود-لسألجز 

 أواًل: ما ورد في الّنهي عن كتابة الحديث.
تكتبوا  ي: » قال: قال رسول ا  عن  يب سعيد الدرين  -1

؛ وحّدثوا عني وي حر , ومن  , ومن كتب عني غير القرآن فليمحهيعن
 .(2) خرجه م  م«. كذب علّي متعّمداً فليتبوأ مقعده من النّار

لرلاه الرتمذين لالدنارمين 
أن في  أنّهم استأذنوا النّبّي »ب فظ.:  (3)
 «. يكتبوا عنه فلم يأذن لهم

                                 
(1) (1/335.) 
(  56  30  21  3/12(. ل خرجه  يضاا   د )3004الاحيح: متاب الزهد ) (2)

 (.1/127لاحلامم )
 (. 1/413رمين يف ال نن )ا( لالد2665ع م من اجلامع ) خرجه الرتمذين يف متاب ال (3)
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ُ خر يف النهي عن  يب هريرر  لزيد بن   ياديثلقد لرد يف ال اب 
ثابت  لابن ع اس  لابن عمر  لال ياح منها شيء  
(1). 

يد :  بو سعوممن رون عنه الّنهي عن الكتابة من الّصحابة
الدرين 
  ل بو موس  األشعرين (3)  ل بو هريرر(2)

  (5)  لع د ا  بن عمر(4)
 . (6)لع د ا  بن م عود

: الشعيبن  لإبراهيم الننخعين  وممن كان يرى الّنهي عنها من التابعين
 .(7)لابن سريين  لجماهد

 ثانياً: ما ورد في اإلذن بالكتابة.
قال:  -ي ا  عنهمارض- بن عمرل بن العاص ع دا  عن -1

وأريد حفظه, فنهتني  كنت أكتب كّل شيء  أسمعه من رسول ا  »
ورسول ا   قريش, وقالوا: تكتب كّل شيء سمعته من رسول ا  

بشر يتكّلم في الغضب والّرضا, فأمسكت عن الكتاب, وذكرت ذلك 
                                 

 (.78 - 1/76االظر: دراسات يف احلديث الن وي ) (1)
(  لسددددددددنن الدددددددددارمي 37قييددددددددد الع ددددددددم )ص(  لت379االظددددددددر: احملددددددددد  الفاصددددددددل )ص (2)

(1/420.) 
 (.1/421االظر: سنن الدنارمين ) (3)
 االظر: ا ادر ال ابق الف ه. (4)
 (.44(  لتقييد الع م )ص379ل )صاالظر: احملد  الفاص (5)
 (.1/419االظر: سنن الدارمين ) (6)
 (.420 - 1/413االظر  قواهلم يف سنن الدنارمين ) (7)
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فأومأ باصبعه إلب فيه وقال: اكتب, فو الذن نفسي بيده  ا   لرسول
 «.ما يخر  منه إيّ حقّ 

 .(1) خرجه  بو دالد  ل  د  لاحلامم
« هاكتبوا ألبي شا»قال:     نن رسول ا  عن  يب هريرر  -2
 .(2) يهمتفق ع
 لما اشتد بالنّبّي »قال:  -رضي ا  عنهما-عن ابن ع اس  - 3

أكتب لكم كتابًا ي تضلوا بعده. قال عمر: إّن  وجعه, قال: ائتوني بكتاب
الّلغط غلبه الوجع, وعندنا كتاب ا  حسبنا, فاختلفوا, وكثر  النّبّي 
رلاه ال خارين  .«: قوموا عني, وي ينبغي عندن التنازعفقال 

(3). 
أحٌد أكثر  ما من أصحاب الّنبّي ))قال:  عن  يب هريرر  - 4

 بن عمرو, فانّه كان يكتب وي عبدا  إّي ما كان من حديثًا مني
ال خارين  . رلاه((أكتب

(4). 
قال:     نن الننيبن -رضي ا  عنهما- بن عمرل ع دا  عن - 5

رلاه احلامم  لالرنامهرمزين « قّيدوا العلم بالكتاب»
(5). 

                                 
 (. 34تقد  خترجيه ص ) (1)
 (.448(  لم  م )2434  112 خرجه ال خارين برقم ) (2)
 (.114 خرجه ال خارين  متاب الع م  باب متابة الع م ) (3)
 (.113رين يف ا وضع ال ابق ) خرجه ال خا (4)
 (.365(  لالرنامهرمزي يف احملد  الفاصل )ص1/106 خرجه احلامم ) (5)

(  لالطيب يف تاريخ ببداد 368لرلي من يديث  الس عند الرنامهرمزين )ص
 =(  لتتقوى طرقه بعضها ب عض  لصحنح احلديث الشيخ األل اّنن يف صحيح 10/46)
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 منهم: وقد جاء اإلذن بالكتابة عن عدد كبير من أصحاب النّبّي 
عازب  لعمر بن الطناب   ع د ا  بن عمرل بن العاص  لالرباء بن

 .(1)لع ي بن  يب طالب  ل الس  لجابر  لابن ع اس رضي ا  عنهم
بن الرلي عن عدد م ري من التابعني الكتابة لاإلنن فيها منهم: سعيد 

ج ري  لجماهد  لعطاء بن  يب رباح  لرجاء بن ييور  لالافع موىل ابن عمر  
 .(2)لاحل ن  لغريهم

 تالف الوارد بين األحاديث:آراء أهل العلم في ايخ
 نن  ياديث اإلنن الاسخة ذهب جمع من أهل العلم إلب  -1

ألياديث الننهي: منهم ال بوين يف شرح ال نة
  لابن قتي ة يف تأليل (3)

  لالننولين يف شرح م  م(4)خمت ف احلديث
  ليكاه شيخ اإلسال  ابن (5)

 .(6)تيمية عن اجلمهور
                                 

 (.2026ة الاحيحة رقم )(  ليف ال    4310اجلامع رقم ) =
(  98 - 87(  لتقييد الع م )ص438 - 1/432االظر:  قواهلم يف سنن الدنارمين ) (1)

 (. 147(  لاإل اع )ص370لاحملد  الفاصل )ص
(  لتقييد الع م 376(  لاحملد  الفاصل )ص443 - 1/439االظر: سنن الدارمين ) (2)

 (.99)ص
(3) (1/294.) 
 (.286)ص (4)
 (.3004شرح احلديث رقم )( 13/34) (5)
 (.2/322(  ل)18/318االظر: جمموع الفتالى ) (6)
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نمرلا  لجهاا ل  بني األياديثلمنهم من نهب إىل اجلمع  - 2
 متعددر ل جمع: 

 نن الننهي خاص بكتابة القرآن مع ال نة يف صحيفة لايدر   -   
نمره الطنايبن يف معامل ال نن
(1). 

 نن الننهي خاص بوقت الزلل القرآن خشية الت اسه ببريه   -ب 
 .(2)لاإلنن يف غري نلحم

لن القرآن مما القل  نن الننهي خوف  ن يشتبل الناس بال نة د -جد 
 .(3)ةيَّ    عن ابن عُ 
 ن  الننهي  ن لثق حبفظه  لاإلنن  ن مل يثق حبفظه  نمره ابن  -د 
الانالح
(4). 
يديث  ل ن   لنهب بعض الع ماء إىل  النه ال ياح يف الننهي - 3

ر هذا عن اإلما  ال خارين لغريهمِ بالوقف  ُن  يديث  يب سعيد مع ول  
(5). 

قة ع   جواز الكتابة  لإن اخت فت يف توجيه النهي لهذه األقوال متف
 الوارد. 

                                 
(1) (4/184.)  
 (.1/251(  لفتح ال اري )3/457االظر: زاد ا عاد ) (2)
 (.406 - 1/405االظر: الع ل أل د ) (3)
 (.161االظر: ع و  احلديث )ص (4)
 (.1/251االظر: الفتح ) (5)



 

 

139 

لهلذا استقرن األمر  لاالعقد اإلمجاع بعد نلحم ع   جواز الكتابة بل 
ي النن يان ممن يتعنين ع يه شِ ع   استح اهبا  بل ال ي عد لجوهبا ع   من خ  

 .(1)ت  يغ الع م
نلحم: القاضي لممن القل اإلمجاع ع   جواز الكتابة لزلال الالف يف 

  لابن الانالح(2)عياض
  لالذنهيبن (4)  لابن األثري(3)

(5). 
قال العراقين يف األلفية
(6): 

 لاخت ف الاحاُب لاألت اعُ 
 

 .يف مت ة احلديث لاإلمجاعُ  
 ع   اجلواز بعدهم باجلز  

 
 ال َّهمين. لقوله: "امتُ وا" لم ت ب 
  

                                 
  (.1/246االظر: الفتح ) (1)
 (.8/554ظر: إممال ا ع م )اال (2)
 (.162االظر: ع و  احلديث )ص (3)
 (.8/33االظر: جامع األصول ) (4)
 (.3/80االظر: ال ري ) (5)
 (.114)ص (6)
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حابة.
ّ
نة يف عصر الص

ّ
 املطلب الثاني: كتابة الس

عنه  تمن ُرلي ه متابة احلديث  ل نَّ رِ تقدن   نن من الانحابة من م  
عنهم  تيلِ ي عنهم ا نع رُ لِ بل إنن بعض من رُ   الكتابة  ل اإلنن فيها  مثر

بل ت  ش  س اب خاصة؛ إمنا لئال يُ الكتابة  مما يؤمند  نن ا نع لالكراهة ماالت أل
جهودهم  تل ع   الكتابة ليرتك احلفظ؛ لماالك  تَّ هبا عن القرآن   ل لئال يدُ 

يف متابة ال نة هي األساس األلنل يف تدلين ال نة  لممنا مت ه الانحابة
(1): 

 . صحيفة أبي بكر الّصديق  -1
 يهأّن أبا بكر بعثه مصّدقاً, وكتب له كتابًا ف» عن  الس  -

رلاه ال خارين  .((فرائض الّصدقة وعليه خاتم رسول ا  
(2). 

 .صحيفة علي بن أبي طالب  -2
عن  يب جحيفة قال: ق ت لع ي: هل عندمم متاب؟ قال: ال  إالن   -

ة. قال: ق ت: متاب ا   ل فهم  عطيه رجل م  م   ل ما يف هذه الانحيف
العقل, وفكاك األسير, وي يقتل مسلم » :فما يف هذه الانحيفة؟ قال

رلاه ال خارين  .«بكافر
(3). 

                                 
االظر: صحائف الاحابة لتدلين ال نة  أل د الطويان  لمعرفة الن خ لالاحف  (1)

 المتياز   د.احلديثية  ل كر  بو زيد  لدالئل التوثيق ا  كر ل  نة لاحلديث  
 (.1454الانحيح  متاب الزنمار  باب زمار البنم ) (2)
 (.111الاحيح  متاب الع م  باب متابة الع م ) (3)
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)ا عرلفة بالانحيفة    بن عمرو بن العاصعبدا  صحيفة -3 
 الانادقة(.
رل  فتناللت صحيفة من  بن عمع دا   تيت))عن جماهد قال:  -

فمنعين  لق ت: ما متنعين شيئاا؟ قال: هذه الانادقة هذه ما  حتت مفرشه
 .(1)((ليس بيين لبينه  يد مسعت من رسول ا  

 وكان بعضهم يكتب إلب بعض بما عنده من األحاديث:
لبعث هبا  بعض  ياديث رسول ا   ر فقد متب جابر بن مسر 

 .(2)إىل عامر بن سعد بن  يب لقاص.  خرجه م  م
بعض األياديث لقضاء  يب بكر لعمر  لمتب  سيد بن يضري 

 .(3)لعثمان ل رس ه إىل مرلان بن احلكم
بعض األياديث ل رس ها إىل  الس بن  لمتب زيد بن  رقم 

 .(4)مالحم

                                 
 (.226 -2/158االظر: تقييد الع م  لالاحيفة مشهورر  خرجها   د يف م نده ) (1)
 (.1822متاب اإلمارر يديث )  (2)
 (.4/226االظر: ا  ند ) (3)
 (.4/370د )االظر: ا  ن (4)
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 يف عصر التابعني. املطلب الثالث: كتابة السنة
  لبذلوا يف خدمتها ت ق  التنابعون ال ننة عن  صحاب الننيبن 

ليفظها لالشرها جهوداا م رير  لاالتشرت الكتابة لتوسع فيها لإن ُلجد من 
ما  -مما تقد -لكن مان نلحم ألس اب معينة   مان يكرهها  ن  التابعني م  

ر الرنلايات لمثرر ل ث  ن زال  مثرها  لاشتدت احلاجة ل كتابة الالتشا
 .(1)األمساء لاألال اب

مثرير منها: صحيفة سعيد بن ج ري    ف  حُ يف هذا العار صُ  ت تِ لمُ 
 .(3)لغريها (2)لصحيفة جماهد بن جرب  لصحيفة هشا  بن عرلر

 .ةعزيز بكتابة السنّ عبدال وفي آخر هذا ال يل أمر عمر بن
متدددب )):  بدددن ديندددار قدددالع ددددا  عدددن (4) خدددرج ال خددداري يف صدددحيحه

: االظدددددر مدددددا مدددددان مدددددن يدددددديث عزيز إىل  يب بكدددددر بدددددن يدددددز ع ددددددال بدددددن عمدددددر
ددالع ددم  لن   لس  رُ فامت دده فددإّنن خفددت دُ   ا  رسددول مدداء  لال تق ددل اب الع ه 

فددإنن   ددوا يددىت يع ددم مددن ال يع ددم ِ  ددم  للتج  وا العِ ُشددف  تدُ   لل   إالن يددديث النندديبن 
 .((حم يىت يكون سرناا الع م ال يه   

                                 
 (.99االظر: تقييد الع م )ص (1)
 (.103 - 101االظر: تقييد الع م )ص (2)
عدداا مثرياا مما متب يف  "دراسات يف احلديث الن وين "نمر د. ماطف  األعظمين يف  (3)

 (.220 - 1/143زمن التابعني )
 (.1/34 م )االظر: الفتح ق ض العِ يف متاب الع م  باب ميف يُ  (4)
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عزيز جبمع ال نن  فكت ناها دفرتا ع دال الا عمر بنر  م     ))لقال الزنهرين: 
 .(1)((  ف عث إىل ملن  رض له ع يها س طان دفرتاا دفرتاا 

 منا جمرد الكتابة لالتقييد   ةشامل ل  نن لهذه الكتابة هي  لنل تدلين 
.  ف د  ق ل نلحم يف زمن الننيبن   مما مرن

ة الزهرين ل ما ما جاء عن بعض ال  ف  نن  لل من دلنن ال نن 
 فمرادهم  اله  لنل من دلنّنا يف ديوان شامل ال  لنل من قيندها لمت ها.

لهي حماللة عزيز  ع دال ة ق ل عمر بنلقد مان هناك حماللة جلمع ال نن 
عزيز بن مرلان. فقد رلى ال يث بن سعد  عن يزيد بن  يب ع دال لالده

عزيز بن مرلان متب إىل مثري بن مرنر احلضرمين  لمان قد ع دال ي يب:  نن 
 ن ))متب إليه:    درك حبمص س عني بدرياا من  صحاب رسول ا  

 يب  ن  ياديثهم إالن يديث  مِ  يكتب إليه مبا مسع من  صحاب رسول ا  
 .(2)((هريرر فإالنه عندالا

 ال؟ خبالف حماللة عمر بن ل لكن ال يع م هل متنت هذه احملاللة 
ا متنت  للزع ماع دال  مجع فيها ع   األقاليم. عزيز فإّنن

ستشار لقد عز  ق ل نلحم عمر بن الطناب ع    ن يكتب ال نن  فا
ق ي تخري ا  شهراا  مث  ص ح فِ ط    فأشارلا ع يه بذلحم ف   صحاب الننيب 

                                 
 (.1/331مع بيان الع م )االظر: جا (1)
(  ليف إسناده ع دا  بن صاحل ماتب ال يث 7/448 خرجه ابن سعد يف الط قات ) (2)

 (. 515التقريب )ص  .صدلق مثري الب ط ث ت يف متابه لماالت فيه غف ة
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إّنن منت  ردت  ن  متب ال ننن  لإّن ))يوماا لقد عز  ا  ع يه فقال: 
موا متاب ا   لإّن لا  وا ع يها لتر  اا  فأم َّ تُ  وا مُ ت  ماالوا ق  كم م    نمرت قوماا 

رب ع دال ابنل  رزاق يف مانفه ع دال .  خرجه((ال  ل س متاب ا  بشيء  بداا 
 .(1)يف اجلامع  لالطيب يف تقييد الع م

ل منا ما يرلى  نن  با بكر مجعها مث  يرقها فال ياح مما نمر الذهيب 
 .(2)يف تذمرر احلفناظ

عار التأسيس لتدلين  در عني يُ الانحابة لالتابع لباجلم ة فإنن عار  
 من صنَّف يف ىن  ة  فع   ما متب يف زمنهم  لما الق وه يفظاا لرلاية بد  ال نن 

 القرن الثاّن.
 

                                 
(  لالتقييد 1/274( لجامع بيان الع م )11/257االظر: مانف ع دالرزاق ) (1)

 طرقه.  (  لاألثر صحيح مبجموع49)ص
(2) (1/5.) 
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ّ
ابع: تطور تدوين السن

ّ
 ة بعد لل..املطلب الر

ب ع   بد  ظهور التانيف لهو التدلين ا رتَّ في القرن الثاني: 
مان ق ل نلحم فهو جمرد تدلين يف     بواب معينة   ل بطريقة معينة؛ خبالف ما

 متاب جامع دلن ترتيب  ل تانيف.
  المصنفاتلظهر يف هذا القرن  الواع من ا ؤلفات احلديثية منها: 

  آتطَّ ور والم  مجامع سفيان الثورين للميع    وال وامعرزناق  ع دال مماننف
 أ مالحم لابن  يب نئب.طَّ و  ممُ 

 مددددع  ياديددددث الندددديبن لالبالددددب يف هددددذه ا اددددنفات:  ن جيمددددع فيهددددا 
  قوال الانحابة لالتابعني.

 لاشتهر بالتانيف يف هذا القرن عدد م ري من  هل الع م.
 هد(.150عزيز بن جريج )تع دال  حم بنع دا  :ففي مكة

ر ن ع دال (  لحممد بنه179: اإلما  مالحم بن  الس )توفي المدينة
 (.ه151لحممد بن إسحاق ا ط يبن )ت ( ه158ابن  يب نئب )ت
هد(  لشع ة بن احلجناج 156: سعيد بن  يب عرلبة )توفي البصرة

 هد(.176هد(  ل اد بن س مة بن دينار )ت160)ت
هد(  للميع بن اجلرناح 161: سفيان الثورين )توفي الكوفة

 هد(.197)ت
هد(  لع د ا  بن لهب 175: ال يث بن سعد الفهمين )توفي مصر

 هد(.197)ت
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 هد(.181ا  ارك )ت  بنع دا  :وفي خراسان
هد(  لع د الرزناق الاننعاّنن 153: معمر بن راشد )توفي اليمن

 هد(.211)ت
ع يف التدلين لظهرت  الواع من ا اننفات سِّ وُ تدُ وفي القرن الثالث: 

 احلديثية  مما استمر التنانيف يف األالواع اليت ظهرت يف القرن الثاّن.
 ة. لين ال نن فهذا القرن حبقن عار االزدهار لالنضج لتد

المسانيد, لمن  الواع ا انفات اليت ظهرت لاالتشرت فيه: 
 والصحاح, والسنن, والتصنيف في مختلف الحديث.

 فيه باستكمال يِن استمر التدلين  لعُ وفي القرن الّرابع والخامس: 
 .مالتانيف يف الانحاح  لال نن  لخمت ف احلديث   التانيف يف  الواع سابقة

 رنابع: التانيف يف ا  تخرجات.لاشتهر يف القرن ال
فهذا العار يعد عار استكمال لاستدراك  استكمال جلهود الع ماء 

 يف القرن الثالث  لاستدراك بعض ما فاهتم يف تاااليفهم.
وفي ختام هذا العرض الموجز لتدوين السنة في عصر الرواية ينّبه 

 علب أمور:
  ليف زمن  ة ُلجدت يف زمن الننيبن ابة ال نن إث ات  نن مت -1

يف  ايف زمن التابعني  لاشتدت احلاجة إليه ا صحابه بعد نلحم  لتوسنع فيه
ة ماالت م نها مكتوبة  بل البالب يف زمن  ت اع التابعني؛ لال يعين  نن ال نن 

 ة بالرنلاية.زمن الانحابة لالتابعني احلفظ لالننقل ل  نن 
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لقاطعة ا تواترر  ة ثابتة باألدلة الال ضري يف نلحم  فإنن يجية ال نن 
 سواء مان ث وت ال نة بالكتابة    بالرلاية لال ماع.

ليف األياديث اليت فيها يثٌّ ع   يفظ ال نة لت  يبها دليل ظاهر 
 ع   نلحم.
ة  لث وت اإلنن  لتوجيه  هل يف ث وت النهي عن متابة ال نن  - 2

 عقالاليني.الع م لذلحم ردن ع   الرنافضة  لع   ا  تشرقني ل ت اعهم من ال
م زعموا  النه مل يرد فيه ّني  ل نن هذه األياديث   منا الرنافضة فإّنن

  فقد ث ت النهي (1)لضعت لتربير ما لرد من النهي عن  يب بكر لعمر
 لبطل قوهلم.

إلنن موضوعة  عون  نن األياديث يف النهي ليف ال منا ا  تشرقون فيدَّ 
جولد  تزعنم قوهلم هذاين لاالجتماعي  ل الدي رُلضعت التيجة ل تطون 

 .(2)ت يهر
ل منا من ت عهم من العقالاليني فقد زعموا  نن النهي الاسخ لإلنن  ل نن 
س ب النهي يىت ال ُعل األياديث شريعة لديناا مالقرآن  مما نهب إليه 
توفيق صدقي  لتأثنر به حممد رشيد رضا  لتابعه حممود  بو رية  لمجال ال نناء 

 .(3)لغريهم
                                 

لهو ع ي  "منع تدلين احلديث  س اب لالتائج"لممن نمر نلحم منهم صايب متاب  (1)
 الشهرستاّنن شيعي طعن يف يجية ال نة ليف رلاهتا األعال .

 (.1/267) "ال نة الن وية يف متابات  عداء اإلسال  "االظر قوله يف متاب  (2)
 (.1/269ا ادر الف ه ) (3)
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ل عن  يد  نن الننهي الاسخ ق  ند  لمل يدُ   توجيه  هل الع م ل نهي لقد تقدن 
 بل استقر األمر لاالعقد اإلمجاع ع   جواز الكتابة.  لإلنن

 -باب تدلينها-ة يف هذا ال اب إنا تأم ت ما مت ه  عداء ال نَّ  - 3
إنن  هل ))لتأمن ت ما مت ه  هل الع م فيه يظهر لحم ج يناا ما قاله ال ن ف: 

 .(1)((ال يكت ون إالن ما هلم ت ون ما هلم لما ع يهم  ل هل األهواءالع م يك
 نن جهود ال ن ف يف متابة ال نن لتدلينها مث تانيفها ع    - 4

كتب لمقاب ته لالتأمد من  الواع من ا انفات مع العناية بض ط ما يُ 
يىت   ة عندهم لمنزلتها من الدينليل ظاهر ع   مكاالة ال نن سالمته د

 حيتاطوا هلا هذا االيتياط  لجيتهدلا يف العناية هبا يفظاا لالقالا لت  يباا.
 نن من  س اب خطأ من  خطأ يف هذا ال اب عد  التمييز بني  - 5

 التقييد  لالتدلين  لالتانيف.
, يف ديوان شامليكتب  : مجع ماوالتدوين: الكتابة  فالتقييد
 .(2): تانيفها ع    بواب معينةوالتصنيف

 لبعده  لالتدلين ظهر يف زمن عمر بن فالتقييد ُلجد يف زمن النيبن 
 عزيز  لالتانيف مان يف القرن الثاّن لاستمر بعد نلحم لا   ع م.ع دال

                                 
 ( عن لميع.1/26ارقطين يف ال نن ) خرجه الد (1)
 (. 8-7االظر: مقدمة تقييد الع م ليوسف العش )ص  (2)



حلة يف طلب احلديث. 
ّ
 املبحث الثاني: الر

 لفيه متهيد  لمثاالية مطالب:

 .األصل يف الرني ة يف ط ب احلديث :ب األّولالمطل
 .الشأر الرني ة لبدايتها :المطلب الثّاني
 . س اب الرني ة :المطلب الثّالث
هر من ُعرف بالرني ة من الع ماء :المطلب الّرابع  .ِمن    ش 

 . شهر األماار اليت مان يريل إليها :المطلب الخامس
 .ي ةمن  دب احملدثني يف الرن  :المطلب الّسادس
 .مىت ي تبىن عن الرني ة :المطلب الّسابع
 .ّنانج من ريالت احملدثني :المطلب الثّامن
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 :تمهيد
با كاالة اجل ي ة من الدين لاليت تقدن  بيان   ا مان يديث النيبن 

هم ل عطوه غاية عِ س  شيء منها يف الفال األلل؛ بذل الع ماء فيه لُ 
يف ط  ه  لحتمن وا ا شاق  يرصاا ع    اهتمامهم  فري وا ا  افات ال عيدر

 يفظه  لالق ه  ن بعدهم.
الع ماء بذمر الرني ة يف مت هم  لنمر ريالت الاحابة  يِن عُ لقد 

 لالتابعني لمن بعدهم.
فعقد اإلما  ال خارين يف صحيحه
يف متاب الع م ثالثة  بواب:  (1)

لرلج يف ر  لباب اض  يف ال حر إىل الِ  باب ما نُمر من نهاب موس  
 ط ب الع م  لباب الري ة يف ا  ألة النازلة لتع يم  ه ه.

لبونب الدنارمين يف مقدمة ال نن
: باب الرني ة يف ط ب الع م (2)

لنمر فيه  يد عشر  ثراا يف ري ة بعض الاحابة  -لايتمال العناء فيه 
 لالتابعني  ليثنهم ع يها.

لنمر الرنامهرمزين يف احملدن  الفاصل
ة  بواب يف الرني ة: األلل: ثالث (3)

قاء  ِ الرناي ون الذين مجعوا بني األقطار  لالثاّن الذين قادلا الايية لايدر لِ 
ن ال يرى الري ة لالتعا  يف اإلسناد  إنا يال له هبا  لالثالث م   ن  م  

 احلديث م موعاا.
                                 

(1) (1/43-44  48.) 
(2) (1/464.) 
 (.237 - 229)ص (3)
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يف ال اب األلنل منه   (1)لنمر احلامم الري ة يف معرفة ع و  احلديث
رفة عا  األسااليد  لخرنج بإسناده ري ة بعض الاحابة لالتابعني لهو مع

 ل قواهلم يف الرني ة.
مابن    متب  يف ماط ح احلديث بعدهم  ن  لت ع هذين اإلمامني م  

طالب احلديث  ليف  آدابها هوه  فذمرلا الرني ة يف الوع:  ن  الانالح لم  
 الوع اإلسناد العا .

رب يف جامع ع دال بذمر الرني ة  فعقد ابنالط ب ف يف  دب من  لَّ  يِن عُ ل 
 باب نمر الرني ة يف ط ب الع م نمر فيه ستة عشر  ثراا. (2)بيان الع م

لمذلحم الطيب يف اجلامع ألخالق الرنالي لآداب ال نامع
عقد  (3)

فيه: باب الرني ة يف احلديث إىل ال الد النائية ل قاء احلفناظ هبا  لفيه هو من 
 الرني ة لآداهبا لما ين بي ل طنالب فيها.س عني خرباا يف 

لصننف الطيب ال بدادين متابه "الرني ة يف ط ب احلديث" فجمع 
فيه  خ اراا لآثاراا يف ري ة  هل الع م من الانحابة لمن بعدهم
(4). 

                                 
 (.115)ص (1)
(2) (1/388.) 
(3) (2/333 - 370.) 
  "اجلامع "مكمل  ا يف متابه"الري ة يف ط ب احلديث"لما نمره الطيب يف متابه  (4)

 بذمر آداب الري ة. ُعينل  ليف اجلامع ي  ر   ن   بذمر م  ىِن ي الري ة عُ فف
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 .املطلب األول: األصل يف الرحلة يف طلب احلديث
عدد من الاوص  جاء نمُر الرني ة يف ط ب الع م  لاإلشارر إليها يف

 الشنرع منها:
 :جغ  جعمع مظ حط مض خض ّٰ  قول ا  تعاىل 

 مك لك خك  حك جك مق حق مف خف حف جف مغ

ِّ مل خل حل جل
(1).  

فهذا  صل يف لجوب ط ب الع م  لالري ة يف ))قال القاضي عياض: 
 .(2)((ط ب ال ننن

لابن القي راّنن يف "م ألة الع و لالنزلل  (3)لرلى الطيب يف "الري ة"
 نن يزيد بن هارلن قال حلمناد بن زيد:يا  با إمساعيل هل )): (4)يف احلديث"
 صحاب احلديث يف القرآن؟ قال: ب     مل ت مع إىل  -عزن لجلن -نمر ا  

 حل جل مك لك خك  حك جك مقّٰقوله عزن لجلن: 

فهذا فيمن ريل يف ط ب الع م  مث رجع إىل من لراءه  ِّ مل خل
 .((ليع مهم إيناه

                                 
 (.122سورر التوبة: آية ) (1)
 (.8االظر: اإل اع )ص (2)
 (.87 - 86)ص (3)
 (.41 - 40)ص (4)
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  قوله« : فيه علما سّهل ا  له به من سلك طريقًا يلتمس
 .(1) خرجه م  م« طريقاً إلب ال ّنة

   إىل الضر لط ب الع م  -ع يه ال نال -لمذلحم خرلج موس
 .(2)منه

                                 
يف الاحيح: متاب الذمر لالدنعاء  باب فضل االجتماع ع   تاللر القرآن  (1)

(2699.) 
(  78خارين: متاب الع م  باب الرلج يف ط ب الع م )لالقاة متفق ع يها يف ال  (2)

 (.2380لم  م: متاب الفضائل  باب فضائل الضر )
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حلة وبدايتها.
ّ
 املطلب الثاني: نشأة الر

فمددن نلددحم: يددديث عق ددة بددن احلددار    بددد ت الرني ددة يف زمددن النندديبن 
 الندده تددزلنج ابنددة أليب إهدداب فأتتدده امددر ر فقالددت: إّن قددد  رضددعت عق ددة  لالدديت ))

تين  لال  خربتدددددين. فرمدددددب إىل تدددددزلنج فقدددددال هلدددددا عق دددددة: مدددددا  ع دددددم  الندددددحم  رضدددددع
ففارقهللللا عقبللللة,   «كيللللف, وقللللد قيللللل: »ف ددددأله  فقددددال  ا   رسددددول

 .(1) خرجه ال خاري ((وتزّوجها غيره
في نفر من  أتيت  النّبّي »قال:  ليديث مالحم بن احلوير  

عنده عشرين ليلة, وكان رحيمًا رقيقاً, فلما رأى شوقنا إلب  قومي, فأقمنا
 .(2)احلديث متفق ع يه« فكونوا فيهم وعّلموهم...أهالينا قال: ارجعوا 

ريل  صحابه بعضهم إىل بعض ل ماع  وبعد وفاة النبّي 
 احلديث   ل االستيثاق منه.

م رير شهر يف   بن  اليس ع دا   إىلع دا  فريل جابر بن))
 .(3)رلاه   د لاحلامم  ((يديث لايد مسعه منه لرجع

 -رضي ا  عنهما- عق ة بن عامر لريل  بو  يوب األالاارين إىل
مؤمنللاً عللللب  مللن سللتر»يف ماددر لي ددتوثق مندده يف يددديث سددرت ا  دد م: 

                                 
 (.88الاحيح يف الع م  باب الري ة يف ا  ألة النازلة ) (1)
 (.674(  لم  م: متاب ا  اجد )628 خرجه ال خارين: متاب األنان رقم ) (2)
 (  لإسناده ي ن. 2/437(  لاحلامم )3/495 خرجه   د ) (3)
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مث االادرف إىل ا ديندة لمدا يدلن ري ده. «  ستر ا  عليه يوم القيامة (1)خربة
 .(2)رلاه   د

ا  الذي ال إله إالن هو لو  ع م  يداا  ع م ل : »لقال ابن م عود 
 .(3)متفق ع يه«. لري ُت إليه بكتاب ا  مين

يف  توسنعت  الرني ة الالتشار  صحاب الننيبن وفي عهد التابعين: 
 األقطار.

ألسري ال يا  لاأليا  يف ط ب  إن منتُ ))قال سعيد بن ا  يب: 
 .(4)((احلديث الوايد

 إن منا ال مع الرلاية بال ارر عن  صحاب ))لقال  بو العالية: 
 .(5)((ف معناها من  فواههم  نةرم نا إىل ا ديف م الرض  يىت   رسول ا 

                                 
(  106: اجلناية  االظر: عمدر األيكا  )-بالاء ا عجمة  لالراء ا هم ة  -الربة  (1)

 (  455/ 1لمشارق األالوار )
(  ليف إسناده  بو سعد األعم  ا كين جمهول  لل حديث طرق  4/153 خرجه   د ) (2)

لالري ة ل خطيب  ( 5/375(  ل)159  4/62مثرير يتقوى هبا. االظر: ا  ند )
 (.124  120)ص

 (5002  ) خرجه ال خارين يف فضائل القرآن  باب القرناء من  صحاب الننيبن  (3)
 (.2463لم  م يف فضائل الانحابة  فضائل ابن م عود ل منه )

 (.129(  لالطيب يف الري ة )ص1/395 خرجه ابن ع دالرب يف جامع بيان الع م ) (4)
 (.1/44(  لالف وي يف ا عرفة لالتاريخ )1/465 ال نن ) خرجه الدنارمين يف (5)
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 عطينامها ببري ))ليدن  الشنعيبر صاحل  بن ييان حبديث  مث قال له: 
 .(1)((شيء  قد مان يرمب فيما دلّنا إىل ا دينة

حملدنثني يف يىت  ص حت من منهج ا ع في الّرحلة بعد ذلكس  و  ثم تل  
لإنا فرغ من مساع العوا  ))التحايل لط ب الع م  قال ابن الانالح: 

 .(2)((ا همات اليت ب  ده  ف رييل إىل غريه
 ربعة ال تؤالس منهم رشداا: يارس الدنرب  لمنادي ))قال ابن معني: 

القاضي  لابن احملدن   لرجل يكتب يف ب ده لال يريل يف ط ب 
 .(3)((احلديث

 بن   د بن ين ل: سألت  يب عمنن ط ب الع م: ترى دا ع  لقال
 ن ي ز  رجالا عنده ع م فيكتب عنه   ل ترى له  ن يريل إىل ا واضع اليت 

يريل يكتب عن الكوفيني لال اريني ل هل ))فيها الع م في مع منهم؟ قال: 
 .(4)((ا دينة لمكة  يشا ن الناس ي مع منهم

                                 
 (.97 خرجه ال خاري: متاب الع م بعد يديث رقم ) (1)
 (.354االظر: ع و  احلديث )ص (2)
 (.89 خرجه الطيب يف الري ة )ص (3)
(  ليف الري ة 2/335 خرجه الطيب يف اجلامع ألخالق الرالي لآداب ال امع ) (4)

 (.88)ص
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ّ
 حلة.املطلب الثالث: أسباب الر

ال ن ب الدناعي ل رني ة هو االهتما  بالدنين لالع م  لرعاية ال نة ليفظها  
من سلك طريقًا يلتمس : »(1)لنمر ابن رجب يف  لل شرح يديث  يب الدرداء

ال: إالنه  نن رجالا استفىت يف م ألة  ف ُدلَّ ع   من يفتيه يف ب د  فق))«: ...به علماً 
 .((بعيد  فقيل له: إالنه ليس ب عيد ع   من  مهنه  مر دينه

مث إنن هناك  س اباا خاصة يف ملن جيل من  جيال الرنلاية دعت ل ري ة 
 يف ط ب احلديث:

ل ماع يديث مل ي معه الاحايب من  ففي جيل الاحابة: -1
  ل ل تث ت من يديث حيفظه. رسول ا  
يف األماار  لمان  رنق  صحاب النيبن ليف جيل التابعني: تف - 2

 عند بعضهم ما ليس عند اآلخر  فايتيج ل ري ة إليهم.
مث ظهرت  س اب  خرى: مالتحقق من األياديث  لمعرفة  - 3

 ماادرها لخمارجها  لالتعرنف ع   ع  ها  لمذامرر احلفاظ.
لمان من  مرب  س اب الري ة عند احملدثني ط ب الع و يف  - 4
 اإلسناد.

 .(2)((ط ب ع و اإلسناد من الدنين))قال اإلما    د: 
 :  مجع  هل الننقل ع   ط  هم ))لقال احلافظ  بو الفضل ا قدسين

 .(3)((لمديه  إن لو اقتارلا ع   مساعه بنزلل مل يريل  يد  منهم ون  ُ العُ 
                                 

 .(30)ص (1)
 (.89االظر: الري ة ل خطيب )ص (2)
 (.54االظر: الع و لالنزلل )ص (3)
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ْ
ابع: ِمن

ّ
هر من عرف باأاملطلب الر

ْ
حلة من العلماء.ش

ّ
 لر
الرناي ون الذين مجعوا بني  عقد الرنامهرمزين يف احملدن  الفاصل: "باب  

ل؛ ي  لرتن هم ع   الطن قات  لنمر يف ملن ط قة  شهر من ر   (1)األماار"
 ن ذكر:وممَّ 
  بن ا  ارك: مجع بني اليمن  لالعراق  لمار  لاجلزيرر لالشنا .ع دا  -1
 إىل العراق  لمار  لالشنا .  سد بن موس : ريل - 2
   د بن ين ل: ريل إىل العراق  لاليمن  لاجلزيرر  لالشنا . - 3
 إسحاق بن راهويه: ريل إىل العراق  لاليمن  لاجلزيرر  لالشنا . - 4
 حيىي بن معني: ريل إىل العراق  لاجلزيرر  لمار  لالشنا . - 5
 جاز  لمار  لالشنا .دالد ال ج تاّنن: مجع بني العراق  لاحل ا ب -6

                                 
 (.229)ص (1)
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 املطلب اخلامس: أشهر األمصار التي كان يرحل إليها.
الع م يف األماار يبور ليفور  لجيف لين ع  لي توطن ليريل  ف يس 

بل حب ب اشتهارها بالع م  ل  ه  ه   هناك ب د استمرت الرني ة إليه دائمة
 تكون الرني ة إليها.

ماار نلات اآلثار" نمر متاب "األ  -ر ه ا -لقد صننف الذهيب 
 ومما ذكره:فيه ا دن لتاريخ الع م فيها 

: لاشتهرت بالع م يف عهد الانحابة  لالتنابعني  ل ت اعهم  مث المدينة -1
 قلن الع م فيها يىت غ ب ع يها الرلافض يف  ثناء القرن ال ادس.

 : اشتهرت به يف زمن الاحابة لالتابعني.مكة -2
احابة مع ادر بن الاامت  مجاعة من ال : الزهلابيت المقدس - 3
بن  لس  لمازال هبا ع م  ليس بالكثري يىت م كها الناارى ت عني لشدناد 

 عاماا  مث  خذها ا   مون.
: الزهلا مجاعة من الانحابة  لاشتهرت يف عهد التابعني  دمشق - 4
 ل ت اعهم.
عرلر  مث شع ة  هشا  بن :  لل من بثن الع م فيها بغداد - 5

ثُر فيها األثر إىل زمن   د ل صحابه  ل ص حت معمورر ل  هشيم  لم 
 هد(.656باحلديث  مث قلن يىت استؤص ت يف مائنة التتار سنة )

لمثرت الرني ة إليها زمن ال نيث : سكنها مجع  من الانحابة مصر - 6
(1)بن سعد  لابن هليعة  لعمرل بن احلار 

. 
                                 

 (.170 -151االظر: األماار نلات اآلثار) (1)
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ثني ا
ّ
ب احملد

َ
ادس: من َأد

ّ
حلة.ملطلب الس

ّ
 يف الر

منهجهم   منا  دب الريالت العا  فما يذمر  -هنا-لا قاود بأدهبم 
يف باب  (1)فيه ليس خاصاا باحملدثني بل هو عا   لقد نمر الطيب يف اجلامع

الري ة يف احلديث شيئاا من األدب العا  ماستئذان األبوين  لاختيار الرنفيق  
 يل ا وافقة.لتوديع اإلخوان  لاستعمال ي ن العشرر  لمج
 ومن منه  المحدثين في الّرحلة:

 ن يقد  ال ماع من ع ماء ب ده فإنا فرغ منهم عز  ع    - 1
 : ين بي لطالب احلديث لمن عين به ))الري ة. قال صاحل بن   د التميمين

 ن ي د  بكتب يديث ب ده  لمعرفة  ه ه منهم لتفهمه لض طه... مث 
 .(2)((ة فيهيشتبل بعد حبديث ال  دان لالري 

 ن ي تشري  هل الع م يف األمامن اليت يريل إليها  لالشيوخ  - 2
اخرج ))الذين ي مع منهم  سأل رجل   د عمن يكتب احلديث  فقال: 

 .(3)((إىل   د بن يوالس فإالنه شيخ اإلسال 
تم بكثرر ا  موع مما ليس عنده من األسااليد لا تون   - 3  ن يد ه 

ار من الشيوخ. قال احلافظ ابن يجر يف النزهة: ليقد  نلحم ع   االستكث
مث يريل فيحال يف الري ة ما ليس عنده  ليكون اعتناؤه بتكثري ا  موع ))

 .(4)(( لىل من اعتنائه بتكثري الشيوخ
                                 

 (.360 - 2/342االظر: اجلامع ) (1)
 (.2/335االظر: اجلامع ل خطيب ) (2)
بن يوسف لهو تاحيف    د(  لفيه 92 - 91االظر: الري ة ل خطيب )ص (3)

 . (1/377هتذيب الكمال )تاحيحه من 
 (.157)ص -مع ياشية الكمال بن  يب الشنريف-االظر: النزهة  (4)
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حلة.
ّ
ابع: مىت يستغىن عن الر

ّ
 املطلب الس

 إنن ا قاود من الرني ة يف احلديث  مران:))قال الطيب: 
 اإلسناد  لقد  ال نماع. ون  ُ عُ  يدمها: حتايل 

 لالثاّن: لقاء احلفناظ  لا ذامرر هلم  لاالستفادر منهم.
 غريه يف لمعدلمني؛ الطالب ب د يف موجودين األمران مان فإنا
 .(1)(( لىل ال  د يف ما ع   فاقتااره

                                 
 (.2/333االظر: اجلامع ) (1)



 

 

163 

ثني.
ّ
 املطلب الثامن: منالج من رحالت احملد

 مكحول الّدمشقّي. - 1
اا مبار المر ر من بين هذيل  فأعتقتين  فما خرجت منُت ع د))قال: 

من مار لهبا ع م إالن يويُت ع يه فيما  ُرى  مث  تيُت احلجاز فما خرجت 
منها لهبا ع م إالن يويت ع يه فيما  ُرى  مث  تيت العراق فما خرجُت منها 

سأل لهبا ع م إالن يويُت ع يه فيما  ُرى  مث  تيت الشنا  فبرب ُتها  ملن نلحم  
عن الننفل ف م  جد  يداا خيربّن فيه بشيء يىت  تيُت شيخاا يقال له زياد 
بن جارية التميمين فق ت له: هل مسعت يف النفل شيئاا؟ قال: العم  مسعت 

نّفل الربع في البدأة,  شهدت  الّنبّي »ي يب بن م  مة الفهرين يقول: 
 .(1) خرجه  بو دالد«. والثلث في الّرجعة

 هل(.277اإلمام أبو حاتم محمد بن إدريس الّرازّن )ت - 2
 لنل سنة خرجت يف ط ب ))ر ن: مسعُت  يب يقول: ع دال قال ابنه

احلديث  قمُت س ع سنني  يايُت ما مشيت ع   قدمي زيادر ع    لف 
ع    لف فرسخ ترمته  ما منت سرت  الا مل  زل  ياي يىت زاد ل فرسخ  

من الكوفة إىل ببداد فما ال  ياي مم مرر  لمن مكة إىل ا دينة مرات  
مثرير  لخرجت من ال حرين من قرب مدينة صال إىل مار ماشياا  لمن 
مار إىل الرنم ة ماشياا  لمن الرنم ة إىل بيت ا قدس  لمن الرم ة إىل 

  لمن طربية إىل دمشق  لمن دمشق إىل ع قالن  لمن الرم ة إىل طربية
 ص  لمن  ص إىل  الطامية  لمن  الطامية إىل طرسوس  مث رجعت إىل 

                                 
 (.275االظر:ال نن: متاب اجلهاد  باب فيمن قال: المس ق ل الننفل رقم ) (1)
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 ص  لمان بقي ع ين شيء من يديث  يب اليمان ف معت  مث خرجت 
من  ص إىل بي ان  لمن بي ان إىل الرنقة  لمن الرنقة رم ُت الفرات إىل 

لاسط إىل النيل  لمن النيل إىل ببداد لخرجت ق ل خرلجي إىل الشا  من 
الكوفة ملن نلحم ماشياا  ملن هذا يف سفري األلنل  ل الا ابن عشرين سنة 

 .(1) (( جول س ع سنني...
المحّدث الحافظ محمد بن إسحاق بن يحيب بن منده  - 3

 األصبهانّي.
ريل سنة ثالثني إىل الي ابور فأدرك  با يامد بن بالل  لمتب عن 

 لف جزء  مث ريل إىل ببداد ف قي ابن ال خرتين لالافنار  األصمن هواا من 
للقي بدمشق خيثمة بن س يمان لط قته  للقي مبكة  با سعيد بن األعرايبن  
لمبار  با الطناهر ا ديين  لب خارى لمرل لب خ مجاعة  لطونف األقاليم  
إىل لمتب بيده عدنر   ال  لبقي يف الرني ة هواا من  ربعني سنة  مث عاد 

لطنه شيخاا  فتزلنج لرزق األلالد  ليقال: إالنه  ا رجع إىل ب ده  ص هان 
مت ُت عن ))قدمها لمعه  ربعون  الا من الكتب لاألجزاء. قال ابن منده: 

   .(2)((شيخ  لف شيخ لس عمائة
 

                                 
 (.1/359االظر: اجلرح لالتعديل ) (1)
 (.3/1032االظر: تذمرر احلفناظ ) (2)



 : الثاملبحث الث
ّ
 .رسهااة وتدالعناية حبفظ السن

 مطالب: ثالثةلفيه متهيد  ل 

 .ةمن  س اب يفظ ال نَّ  :المطلب األّول
 .ةعناية ال  ف حبفظ ال نَّ  :المطلب الثّاني
 .ةمدارسة ال نَّ  :المطلب الثّالث
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 :تمهيد
إنن ا  تعددددداىل قدددددد  مت لندددددا دينددددده  ليفظددددده  لِمدددددن يفدددددظ الددددددنين يفدددددظ 

  عظم ماادره الكتاب لال نة.ل  ماادره 
 ومن األدلة علب حفظ ا  الّسنة:

ا - 1  ام يل ّٰ  :تعاىل قوله يف حبفظه ا  تكفنل لذيا الذنمر من  ّنن
 .(1) ِّ نن من زن رن مم

ا ع   دالة الاوص من لرد ما: الذنمر من ال نة مون يث ت لممنا  ليي  ّنن
 .(2) ِّ يه ىه مه جه ين ىن من خن  حن جن ّٰ  :تعاىل مقوله

 ا  لكتاب التا  احلفظ فإنن   خاصة القرآن هو الذنمر إنن : قيل للو
 مهمة  لمل قد لتعاىل ت ارك ا   نن  لمع و   لمعااليه يرلفه يفظ يشمل
 مي خي  حي جي ّٰ  :تعاىل قال مما  الننيبن  إىل الذنمر ت يني
 .(3) ِّ  ٰر ٰذ يي ىي

 مم خم حم جم يل ىل مل خل ّٰ  :تعاىل قوله -2
 .(4) ِّ ىن من خن حن جن يم  ىم

                                 
 (.9حلجر: آية )سورر ا (1)
 (.4 - 3سورر النجم: آية ) (2)
 (.44سورر النحل: آية ) (3)
 (.32سورر التوبة: آية ) (4)
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لالور ا : شرعه لدينه الذي ارتضاه ل ع اد لالذي  لياه إىل رسوله من 
 القرآن لال نة.

  فعاله مجيع يف مط قاا  تأسيناا  بن ينه  التأسَّ   ن  مرالا قد ا  نن   - 3
 لك خك حك  جك مق حق مف خف حف جف ّٰ  :تعاىل قال مما  ل قواله
 .(1) ِّ جم هل مل خل حل جل مك

 تا هم مل إنا  به وايتأسَّ   ن -الانحابة بعد- األمنة ل قية ميكن لال
 .سنته

 ا ُ  ير   ن إىل بعدهم  ت  ل ن قراله ألهل  بعثته عمو  - 4
 حتفظ  ن منه ي ز   به لختمهم بعده من الرنسل لاالقطاع  ع يها لمن األرض
 ع   قامت  ا ال ينه سننة ا  حيفظ مل للو  بذلحم يتع ندلا مي ل فعاله   قواله
 .احلجنة األمنة

 شريعته ل نن   األال ياء خامت  حممداا   نن  م ِ ع   من مل)): ا ع مين  قال
  نن  يع م ات اعه يف األبدية لاحليار لا عاد ا عاش سعادر ل نن  الشنرائع خامتة
 .(2)((لالشنراب الطنعا  إىل منهم ةال نن  يفظ إىل  يوج الناس

                                 
 (.21سورر األيزاب: آية ) (1)
 - 57(  لاالظر: حبو  يف ال نة ا شرفة )ص16االظر: ع م الرجال ل مهيته )ص (2)

 (.55 - 40ليفظ ا  ال نة )ص
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ل: من أسباب حفظ السنة
ّ
 املطلب األو

 منته ع   يفظها  لت  يبها  لحتذيره من  يثن النيبن  - 1
 الكذب ع يه.
ها, فأّداها كما نّضر ا  امرءًا سمع مقالتي فوعا: »قال 

, فرّب مبلَّغ أوعب من سامع, ورّب حامل فقه إلب من هو أفقه سمعها
 .(1) خرجه  بو دالد« منه

 «.احفظوهّن وأخبروا من وراءكم»قيس: ع دال لوفد لقال 
  لقد بونب ع يه اإلما  ال خارين يف الانحيح: باب حتريض الننيبن  
 .(2)قيس ع    ن حيفظوا اإلميان لالع م لخيربلا من لراءهمع دال لفد

بّلغوا : »-رضي ا  عنهما- بن عمرل بن العاص ع دا  ليف يديث
, ومن كذب علّي متعّمدًا فليتبوأ عني ولو آية, وحّدثوا عن بني إسرائيل

 .(3)«مقعده من الّنار
يف ل   لحتذير من الكذب ع يه  ليف هذا يثن ع   الت  يغ عنه 

ع   ض ط الع م ليفظه  يدل ع يه يديث  التحذير من الكذب يثٌّ  هذا
من قال علّي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار, ومن : » يب موس  

 .(4)رلاه   د لاحلامم«. شيئاً فليحّدث به حفظ
                                 

 (.78تقد  خترجيه ص ) (1)
 (.1/56يف متاب الع م  ال اب الامس لالعشرلن ) (2)
 (.56تقد  خترجيه )ص (3)
 ( لسنده صحيح.1/113(  لاحلامم )4/334 خرجه   د يف ا  ند ) (4)
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ل من ل  لمن  س اب يفظ ال نة: ما ج ل ا  ع يه القرلن األُ  - 2
 األمنة من العقل الوافر  لالذنهن ال نيال.

 -عزن لجلن -ا  للتكرمي هذه األمنة  س اب هيأها ))قال ابن اجلوزين: 
 .(1)((ل مرمها هبا منها: لفور العقل  لقونر الفهم  لجودر الذنهن...

 ((لماالوا مط وعني ع   احلفظ  خماوصني بذلحم))رب: ع دال لقال ابن
انت باحلفظ  لمان بعضهم لهذا  مر مشهور  نن العرب قد خُ ))مث قال: 

 .(2)((حيفظ  شعار بعض يف مسعة لايدر...
ون عن األياديث  لي يننون بر ذُ طفاء ا  طائفة ي  لمنها: اص - 3

يحمل هذا : »- -الاحيح من ال قيم  لا ق ول من ا ردلد  قال 
تأويل ال اهلين, وتحريف  عدوله, ينفون عنه ف  لر العلم من كل خر 

 .(3)«الغالين, وانتحال المبطلين
ة  يريل الوايد هم  هل احلديث القائمون ع   يفظ ال نَّ لهؤالء 

منهم الشنهر لالشنهرين لط ب يديث لايد  فإنا مسعه رجع  ي ذلون 
لن مبا ياي هم يف نلحم ؤ ة  لال يع  الف هم لالفي هم يف س يل يفظ ال نَّ 

 د األموال  لمفارقة األهل لاأللطان.ق  من  مل األج اد  لفد  

                                 
 (.1/5االظر: متاب ا وضوعات ) (1)
 (.1/296االظر: جامع بيان الع م ) (2)
 (.81تقدن  خترجيه )ص (3)
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نةاملطلب الثاني: عناية ا
ّ
لف حبفظ الس

ّ
 لس

ما يثنهم ع يه من يفظ ال نة  لت  يبها  امتثل  صحاب الننيبن 
 ل رشدلا من بعدهم لذلحم.

 ومن األمثلة علب حرصهم علب حفظ الّسنة:
من بين  مية  -منُت  الا لجار   من األالاار )): قول عمر  -1
فينزل  من عوا  ا دينة  لمننا التنالب الننزلل ع   رسول ا   -بن زيد 

يوماا  ل الزل يوماا  فإنا الزلُت جئُته خبرب نلحم اليو  من الويي لغريه  لإنا 
 خرجه ال خارين  ((الزل فعل مثل نلحم

(1). 
ماالت ال   -رضي ا  عنها-لرلى ابن  يب م يكة   نن عائشة  - 2

من » قال: ال تعرفه إالن راجعت فيه يىت تعرفه  ل نن النيبن  ت مع شيئاا 
 زث ّٰ  :قالت عائشة: فق ت:  لليس يقول ا  تعاىل «ح وسب عّذب
 ِّ ىث نث مث

ن من إنّما ذلك العر ض, ولك» قالت: فقال:( 2)
 خرجه ال خارين « نوقش الحساب يهلك

 (3). 
قال: ق ت: يا رسول ا   من  سعد الناس  لعن  يب هريرر  -3

لقد ظننت  يا أبا هريرة أّي يسألني عن هذا »: بشفاعتحم؟ قال 
                                 

 (.89التنالب يف الع م ) االظر: الاحيح: متاب الع م  باب (1)
 (. 8سورر االالشقاق: آيه ) (2)
 (.103متاب الع م  باب من مسع شيئاا فراجع يىت يعرفه )  (3)
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ل منك لما رأيت  من حرصك علب الحديث: أسعد أوَّ  الحديث أحدٌ 
رلاه « الّناس بشفاعتي يوم القيامة من قال: ي إله إي ا  خالصاً من قلبه

ال خارين 
(1). 
  للوال إنن النناس يقولون:  مثر  بو هريرر))قال:  عن  يب هريرر  - 4

 مي زي  ري ٰى ّٰ  آيتان يف متاب ا   ما يدنثُت يديثاا  مث يت و:

ِّ جن ّٰ  إىل قوله:  ِّ يي ىي ني
. إنن إخواالنا من ا هاجرين (2)

مان يشب هم الانفق باألسواق  لإنن إخواالنا من األالاار مان يشب هم العمل 
بطنه  لحيضر ما ال ع    لشِ  يف  مواهلم  لإنن  با هريرر مان ي ز  رسول ا  

رلاه ال خارين  ((حيضرلن  لحيفظ ما ال حيفظون
(3). 

ا ن   د     غ    قال: قالت النن اء ل ننيبن  لعن  يب سعيد الدرين  - 5
يوما من الف حم  فواعدهن يوماا لقيهن فيه   فاجعل لنا ع يحم الرجالُ 

. رلاه ال خارين «وعظهن ل مرهن. . ... احلديثف
(4). 
 ومن إرشادهم مرن  بلرع درهم لحفظ الّسنة:

 .((منا يفظنا  ايفظوا عننا مما)): قول  يب موس  األشعرين  - 1
                                 

 (.99الاحيح: متاب الع م  باب احلرص ع   احلديث ) (1)
 (.160 - 159سورر ال قرر: آية ) (2)
 (.118متاب الع م  باب يفظ الع م )  (3)
 (.101اب هل جيعل ل ن اء يو  ع   يدر يف الع م )الاحيح: متاب الع م  ب (4)
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ثنا فنحفظ  )): لقول  يب سعيد الدرين  - 2 إنن ال ينكم مان حيدن
 .(1)((ننا هفظفايفظوا مما م

امسعوا لاعق وا  لب نبوا عننا ما ))ألصحابه:  لقول  يب  مامة  - 3
 .(2)((ت معون

ما  ثوا عن  صحاب النيبن رِ ل    وكذلك كان التابعون من بعدهم
 ل احلديث ليفظه.رلله  لماالت هلم عناية فائقة يف حتمن 

فكان قتادر بن دعامة إنا مسع احلديث خيتطفه اختطافاا  يأخذه  - 1
 .(3)العويل لالزنليل يىت حيفظه

 .(4)(( طي وا مرن احلديث ال يدرس))لقال ع قمة:  - 2
ب ميشي األيا  لال نيا  يف مساع يديث لمان سعيد بن ا  ي - 3
 .(5) لايد

                                 
 ( لسنده صحيح.38(  لالطيب يف تقييد الع م )ص1/420 خرجه الدارمين ) (1)
 ( لسنده صحيح.1/456 خرجه الدارمي ) (2)
 (  لالزليل: الق ق لاالالزعاج حبيث ال يقر ع   ا كان. 5/272االظر: ال ري ) (3)

 (.2/135االظر: النهاية )
 .(2/402)خرجه الطيب يف اجلامع (  4)

 (.127االظر: الري ة ل خطيب )ص (5)
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نة.
ّ
 املطلب الثالث: مدارسة الس

 من الوسائل اليت اختذها ال ن ف حلفظ ال نة: مدارستها لمذامرهتا 
  ل ت اعهم  لمن ننيبن هبا  صحاب ال ينعُ لا ذامرر قدمية قد  الرنلاية  
باا من آداب طالب احلديث  لالوعاا من  الواع بعدهم يىتن ُعدنت ا ذامرر  د  

 ماط ح احلديث عند بعض من صننف فيه.
بذمر ما لرد فيها عن الانحابة لالتابعني: الدنارمين يف  يِن عُ ن لممن 

 صلالمحدث الفا  لالرامهرمزين يف (1)يف باب مذامرر الع م مقدمة الّسنن
: فالنوع الثالث معرفة علوم الحديث  لاحلامم يف (2)يف باب ا ذامرر

 المدخل إلب السنن يف  لنمرها ال يهقي (3)لالثالثون منه مذامرر احلديث
جامع رب يف ع دال   لنمرها ابن(4)يف باب مذامرر الع م لاجل وس مع  ه ه

 .(5)يف باب جامع يف احلال اليت ي أل هبا الع م بيان العلم
ال امع ألخالق الّراون لتوسنع الطيب يف القل ما رلي فيها يف 

  لممنا نمر فيها: ما ين بي ل طالب  ن يوظفه ع   الف ه من وآداب الّسامع
مطالعة احلديث يف ال نيل لإدامة درسه  لتكرير احملفوظ ع   الق ب  

                                 
(1) (1/477.) 
 (.545)ص (2)
 (.423)ص (3)
 (.301 - 287)ص (4)
(5) (1/420 - 430.) 
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لمذامرر احلديث مع عامة الناس  لا ذامرر مع األت اع لاألصحاب  
 .(1)امرر مع األقران لاألتراب  لا ذامرر مع الشيوخ لنلي األسنانلا ذ

داب طالب آلنمر ابن الاالح ا ذامرر يف النوع الثامن لالعشرين "معرفة 
 .(2)((متاع به...امرر مبا حيفظه من  قوى  س اب اإلمث إنن ا ذ))احلديث" قال: 

 حالهم فيها: ومما ورد عن الّصحابة في الحّث علي المذاكرة, أو بيان
 ث  الا   دزاء: فثدئ ال نيل ثالثة  جإّنن ألجزِّ )): ول  يب هريرر دق -1

 .))(3)ر  ياديث رسول ا  لث ث  تذمَّ  لث ث  قو  
تذامرلا احلديث  ال )): -رضي ا  عنهما-لقول ابن ع اس  - 2

  فإالنه ليس مثل القرآن جمموع حمفوظ  لإالنكم إن مل تذامرلا ف ت منكمين
مم: يدثُت  مس  فال  يدن   يدُ  هذا احلديث ينف ت منكم  لال يقولنن 

 .(4)((اليو   بل يدن   مس  للتحدن  اليو   للتحدن  غداا 
تذامرلا هذا احلديث  )): لعن ابن بريدر قال: قال ع ي  - 3

 .(5)((لتزالرلا فإالنكم إن مل تفع وا يدرس
                                 

(1) (2/399 - 415.) 
 (.360)ص (2)
 (. 2/399 خرجه الطيب يف اجلامع ألخالق الرالي ل داب ال امع ) (3)
( 547(  لالرامهرمزين يف احملد  الفاصل )ص1/479 نن ) خرجه الدارمين يف ال (4)

 لسنده صحيح.
 (  لابن545(  لالرامهرمزي يف احملد  الفاصل )ص1/488 خرجه الدارمين ) (5)

 ( لسنده صحيح.1/422ع دالرب يف جامع بيان الع م ) 
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تذامرلا هذا احلديث فإنن ))قال:   بن م عود ع دا  لعن - 4
 .(1)((يياته مذامرته

تذامرلا احلديث فإنن احلديث ))قال:  لعن  يب سعيد الدرين  - 5
 .(2)((يهيج احلديث

إنا  مان  صحاب النيبن ))لعن  يب سعيد الدرين قال:  - 6
إالن  ن يقر  رجل  سورر   ل يأمرلا رجالا  -هيعين الفق- ج  وا مان يديثهم

 .(3)(( ن يقر  سورر
 بعدهم في المذاكرة:  ن  ومّما ورد عن الّتابعين, ومر 

منا الأيت احل ن  فإنا خرجنا من عنده ))قول يوالس بن ع يد:  -1
 .(4)((تذامرالا بيننا
  فإنا خرجنا من ع دا  منا الأيت جابر بن))عطاء قال:  لعن - 2

 .(5)((  فكان  بو الزنبري  يفظ نا حلديثهعنده تذامرالا
 .(6)((إنن إيياء احلديث مذامرته))لقال ابن  يب لي  :  - 3

                                 
( لهو صحيح 545(  لالرامهرمزي يف احملد  الفاصل )ص1/86 خرجه الدارمي ) (1)

 ع طرقه.مبجمو 
( 289(  لال يهقي يف ا دخل )ص546(  لالرامهرمزي )ص1/478 خرجه الدارمين ) (2)

 لإسناده صحيح.
 (.288 خرجه ال يهقي يف ا دخل إىل ال نن )ص (3)
 ( لسنده صحيح. 1/482 خرجه الدارمين ) (4)
 (  لسنده ي ن.79(  ل بو خيثمة يف الع م رقم )1/484 خرجه الدارمين ) (5)
 (.1/428خرجه ابن ع دالرب يف جامع بيان الع م )  (6)
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 .(1)((تذامرلا احلديث  فإنن نمره يياته))لعن ع قمة قال:  - 4
 .(2)((آفة الع م النن يان  لترك ا ذامرر))لقال الزنهرين:  - 5
ص يان مان إمساعيل بن رجاء جيمع ))لعن األعمش قال:  - 6

 .(3)((الُكتناب حيدنثهم  يتحفنظ بذاك
تذمنر ))لعن مرلان بن حممد قال: مسعت ال يث بن سعد يقول:  - 7

ابن شهاب لي ة بعد العشاء يديثاا لهو جالس متوضئاا  فما زال نلحم 
 .(4)((جعل يتذامر احلديث))قال راليه:  ((جم  ه يىت  ص ح
جوا ّنجهم يف مذامرر جاء بعدهم س كوا س ي هم لاالته ن  لهكذا م  

 احلديث  يرصاا ع   يفظ ما ع موا  لاستزادر من ع م ما مل يع موا.
 مثر مذامرر الع ماء مل ينس  ما ع م  لاستفاد ما  ن  م  ))قال ابن ا عتز: 

 .(5)((مل يع م

                                 
 ( لسنده صحيح.1/480 خرجه الدارمين ) (1)
 (.1/487 خرجه الدارمين ) (2)
( لسنده 1/453(  لابن ع دالرب يف جامع بيان الع م )1/481 خرجه الدارمين ) (3)

 صحيح.
 ( لسنده صحيح.1/485 خرجه الدارمين ) (4)
 (.2/415االظر: اجلامع ل خطيب ) (5)





املبحث الرابع: التثبت واالحتياط والسؤال عن 
 اإلسناد.
 مطالب: ةلحيوي متهيداا لثالث

لايتياطهم يف القل   ت الاحابة لالتابعني ن دتثألول: المطلب ا
 ال نة.

 .عناية ال  ف باإلسناد لال ؤال عنهالمطلب الثاني: 
 مىت بد  ال ؤال عن اإلسناد؟. :المطلب الثالث
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 :تمهيد
إنن التنث ت لالتنحري لااليتياط  صل شرعين عا  يف ملن ما يقوله 

 ِّجك مق حق مف خف حف جف ّٰ  ا   م لينق ه  قال ا  تعاىل:

لقال  .(1)
  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ّٰ  تعاىل:

   نن لعن  يب هريرر  .(2)
رلاه « كفب بالمرء كذبًا أن يحّدث بكّل ما سمع»قال:  الننيبن 
 .(3)م  م

 حتر   دلن ي معه ما ملن  ا   م ينقل  ن من حتذير احلديث ليف
 .لتث ت

إّن العبد ليتكّلم »: يقول  ا  رسول مسع  النه  هريرر  يب لعن
أبعد ما بين المشرق  بالكلمة ما يتبّين ما فيها يزل بها إلب الّنار

 . (4)ع يه متفق «.والمغرب
  ل يقوله فيما هلحترني لت يننه ا رء به يتك نم فيما الننظر ع   احلثن  لهذا

 فال  ل دنين ين  ه  ل  الننيبن  عن ينق ه مبا فكيف  النناس مال  من ينق ه
                                 

 (.36سورر اإلسراء: آية ) (1)
 (. 18سورر ق: آية ) (2)
 (.5يف ا قدمة  باب النهي عن احلديث بكل ما مسع  رقم ) (3)
(  لم  م: متاب الزهد  6477 خرجه ال خارين يف اإلقامة  باب يفظ ال ن ان رقم ) (4)

 (.2988باب التك م بالك مة يهوي هبا يف النار رقم )
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 .جدير لالتث ت االيتياط لبشديد  قمني التحري مبزيد  النه شحم
من حّدث عني »قال:  ليف يديث جابر بن مسرر  نن الننيبن 
 .(1)رلاه م  م «بحديث يرى أنّه كذب فهو أحد الكاذبين

عليَّ ليس ككذب علب  إّن كذباً »قال:  ليف يديث ا برير  النه 
رلاه ال خاري  «علّي متعّمدًا فليتبوأ مقعده من الّنار بأحد, فمن كذر 

 .(2)لم  م
  التنحرين لالتنث ت يىت ال ي حقه ما فيهما من ليف احلديثني يثن ع 

 لصف للعيد.
مل ال ننة لعند  صحابه ع   التنحري عند حت لقد يثن الننيبن 

كما   نّضر ا  امرءًا سمع مقالتي, فوعاها, فأّداها»:  دائها يف قوله 
 .(3) خرجه   د «وعب من سامعسمعها, فرّب مبّلغ أ

 «.فوعاها: »فالتنحري لالتث ت عند التحمل يف قوله 
 «.فأداها كما سمعها: »لالتنحري لالتث ت عند األداء يف قوله 

                                 
 (.1ة  باب الرلاية عن الثقات لترك الكذابني رقم )يف ا قدم (1)
(  1291 خدرجده ال خدارين: متاب اجلدنائز  باب ما يكدره من الننياية ع   ا يت رقم ) (2)

 (.6رقم ) لم  م: يف ا قددمة  باب يف التحذير من الكذب ع   رسول ا  
 (. 78( لقد تقد  ختريج احلديث )ص5/183ا  ند ) (3)
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حابة والتابعني واحتياطهم يف نقل السنة.
ّ
ل: تثبت الص

ّ
 املطلب األو

رلا به مبنهجه يف القل األخ ار  لعم وا مبا  م  خذ  صحاب الننيبن 
 من التث ت  لالوعي  ا مسعوا  لاألداء مما مسعوا.

 :ن الّصحابة ن من تحر  و  ومّما ر  
جاءت ال ّدة إلب أبي بكر »ما رلى ق ياة بن نؤيب قال:  -1

أّن  , فقال: ما أجد  لك في كتاب ا  شيئاً, وما علمت  ثرَّ ور تلتمس أن تل  
ذكر لك  شيئاً, ثم سأل الّناس, فقام المغيرة فقال:  رسول ا  

فشهد  ؟يعطيها الّسدس, فقال له: هل معك أحد سمعت رسول ا  
رلاه  «رضي ا  عنه-محمد بن مسلمة بمثل ذلك, فأنفذه لها أبو بكر 

 .(1) بو دالد لالرتمذي لابن ماجه
 (2)((تاط يف ق ول األخ ارلمان  بو بكر  لنل من اي))قال الذهيب: 
 لنمر الرلاية ال نابقة.

قال: منت يف جم س من جمالس  عن  يب سعيد الدرين  - 2
مأاله مذعور  فقال: استأنالت ع   عمر ثالثاا    األالاار إن  جاء  بو موس 

    قال: استأنالت ثالثاا  ف م يؤنن ف م يؤنن   فرجعت  فقال: ما منعحم؟
                                 

( رقددددددددم 4/420(  لالرتمددددددددذي )2894( رقددددددددم )3/121خرجدددددددده  بددددددددو دالد يف ال ددددددددنن )  (1)
( قدال احلدافظ ابدن يجدر 4/225(  ل  د )722( رقم )2/909(  لابن ماجه )2101)

 (: إسناده صحيح لثقة رجاله إال  ن صورته صورر ا رسل. 3/82يف الت خيص )
 (.1/3تذمرر احلفاظ ) (2)
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إذا استأذن أحدكم ثالثًا فلم يؤذن له » :فرجعُت  لقال رسول ا  
؟ فقال: لا  لتقيمن  ع يه بينة.  منكم  يد  مسعه من الننيبن  «.فليرجع

إالن  صبر القو   فكنُت  صبر القو  فقال  يب بن معب: لا  ال يقو  معحم 
 . (1)متفق ع يه« قال نلحم فقمُت معه  فأخربُت عمر  نن الننيبن 

فقال عمر أليب موس :  ما إّنن مل  هتمحم للكن ))ليف رلاية  يب دالد: 
 .))(2) ن يتقونل النناُس ع   رسول ا   خشيتُ 
 ن  عمر الطناب استشار النناس يف  (4)لم  م (3) خاريلرلى ال - 3

 لقض  فيه ببرر: ع د   مالص ا ر ر  فقال ا برير بن شع ة: شهدُت النيبن إ
 .((. فقال عمر: ائتين مبن يشهد معحم  فشهد له حممد بن م  مة مة

  مندت إنا مسعدت مدن رسدول ا ))الدب قدال: لعن ع ي بن  يب ط - 4
مبددددا شدددداء مندددده  لإنا يدددددنثين غددددريه اسددددتح فته فددددإنا ي ددددف  يددددديثاا الفعددددين ا 

ما »قال:   النه مسع النيبن  -لصدق  بو بكر-صدنقته  لإنن  با بكر يدنثين 
, ويصللللللي ركعتلللللين أ, فيحسلللللن الوضلللللوءملللللن رجلللللل يلللللذنب ذنبلللللاً فيتوضللللل

 .(6)ل  د (5)رلاه  بو دالد «إيّ غفر له -عّز وجلّ -ا   فيستغفر
                                 

(  6245ئذان  باب الت  يم لاالستئذان ثالثاا ) خرجه ال خاري: متاب االست (1)
 (. 2153لم  م: متاب األداب  باب االستئذان  رقم )

 (.5184( رقم )5/372 خرجه  بو دالد يف ال نن ) (2)
 (.6905متاب الديات  باب جنني ا ر ر رقم )  (3)
 (.1683متاب الق امة  باب دية اجلنني رقم )  (4)
 ( لسنده صحيح. 1521 االستبفار )ال نن متاب الوتر باب يف (5)
 (. 174 - 1/154ا  ند ) (6)
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م  ال يق  ون إالن ما يرليه اثنان  لال تدل هذه األخ ار ع    ّنن
األخ ار اليت ق  وها بل هذا منهم ع   س يل التث ت لاالستظهار  ف  فأمثر
 .(1)رله إالن رال  لايد مثرير متضافررمما مل ي  

 : ال يط ب عمر مع رجل  خربه آخر إالن ع    يد ))قال الشنافعين
لإن ماالت احلجنة تث ت خبرب الوايد   معاّن: إمنا  ن حيتاط فيكون ةثالث

اّن لهو  النه مل مث نمر ا عىن الث ((فخرب اثنني  مثر لهو ال يزيدها إالن ث وتاا...
يعرف ا خرب فيقف عن خربه  لا عىن الثالث:  ن يكون ا خرب له غري مق ول 

فإن قال قائل: فإىل  ي ا عاّن نهب عمر؟ ق نا:  مَّا يف ))القول؛ مث قال: 
لاستدل  ((خرب  يب موس  فإىل االيتياط؛ ألنن  با موس  ثقة  مني عنده

كين خشيت  ن يتقو ل الناس ع   لل   ما إّن مل  هتمحم)): بقول عمر 
 .(2)((رسول ا 

يف التث ت لااليتياط لق ول   صحاب النيبن  وقد حذا التابعون حذو
 احلديث  فكاالوا يتث تون من الرالي بكل لسي ة تطمئن إليها ق وهبم.

 ومن ذلك: 
إنا مسعت  احلديث فاالشده مما تنشد ))قال يزيد بن  يب ي يب:  - 1

 .(3)((رف فخذه  لإالن فدعهالضنالة  فإن عُ 
                                 

 (.122 - 119االظر بعضها يف متاب ال نة ق ل التدلين )ص (1)
 (. 382 - 381االظر: الرنسالة )ص (2)
 (.1/19االظر: اجلرح لالتعديل ) (3)
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 بن  دينار حيدن  يف الوالء له ته  ع دا  اجدة بن احلجن دع شع دلمس -2
 .(1)ه من ابن عمر  فيح ف لهدمر  في تح فه هل مسعد بن عع دا  عن

لهذا منهم من باب التث ت لاالستيثاق لالتنأمد مما ي معون  يرصاا 
 . منهم ع   يفظ يديث النيبن 

                                 
 (.1/170اجلرح لالتعديل ) االظر: (1)
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ؤال عنه.املطلب 
ّ
لف باإلسناد, والس

ّ
 الثاني: عناية الس

ين عن  لإلسناد مكاالة ل مهية يف اإلسال  فقد ت قن  الانحابُة الدن
عني ت ق   ت اعهم  ماداقاا   لعنهم ت قن  التنابعون  لعن التناب الننيبن 
.  خرجه «مع منكمس  ن ير مع ممَّ س  ع منكم, وي  مر س  تسمعون وي  »:  لقوله

 .(1) بو دالد ل  د
ي معون  لحيثون  املقد مان ال ن ف حيرصون ع   ط ب اإلسناد ل  

 : مثل الذي يط ب احلديث بال إسناد ممثل ))ع   ط  ه  قال الشنافعين
 .(2)((لفيه  فع  لهو ال يدري  حيمل يزمة يطب  ياطب ليل

يدن  الزنهرين يوماا حبديث  فق ت: هاته بال ))لقال سفيان بن عيينة: 
 .(3)((م؟  َّ إسناد  فقال الزهري:  ترق  ال نطح بال سُ 

نامرُت  اد بن زيد بأياديث  فقال: ما ))لقال بقية بن الوليد: 
و د ها لو مان هلا  جنحة   .(4)((-يعين إسناد- ج 

مر من يرص ال  ف ع   اإلسناد لتط  هم له لع مهم بأمهيته ن  لما
يف بيان يال الرلاية؛ قال القاضي عياض: "فاع م  لال  ن مدار احلديث 

 .(5) صحته ليظهر اتااله"ع   اإلسناد فيه  ف ه تت نين 
                                 

( لسنده 1/321د يف ا  ند )(  ل  3659( رقم )4/68 خرجه  بو دالد ) (1)
 صحيح.

 (.3/5االظر: فتح ا بيث ل  خالي ) (2)
 (.1/361(  لشرح الع ل البن رجب )5/96عال  الن الء )االظر: سري   (3)
 (.1/361االظر: شرح الع ل ) (4)
 (.194االظر: اإل اع )ص (5)
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 ّما رون عن الّسلف في بيان أهمّية اإلسناد:لوم
للدددوال اإلسدددناد لقدددال مدددن اإلسدددناد مدددن الددددنين  ))قدددال ابدددن ا  دددارك:  -1

 .(1)((شاء ما شاء
اإلسناد سالح ا ؤمن  فإنا مل يكن سالح ))قال سفيان الثورين:  -2

 .(2)((؟ ف أين شيء يقاتل
ثنا ل خربالا  ))ال شع ة بن احلجناج: لق -3 ملن يديث ليس فيه يدن

 .(3)((فهو خلن لبقل
4-  :  .(4)((ما نهاب الع م إالن نهاب اإلسناد))لقال األلزاعين

 م اإلسناد من خصائص هذه األّمة:وقد عّد جماعة من أهل العل
إن ا   مر  هذه األمنة لشرنفها ))قال حممد بن يامت بن ا ظفر:  - 1

  لليس أليد من األمم م ها قدميهم ليديثهم إسناد  لفضن ها باإلسناد
ا هي صحف يف  يديهم...  .(5) ((لإّنن

مل يكن يف  منة من األمم منذ خ ق ا  ))لقال  بو يامت الرنازين:  - 2
 .(6) ((آثار الرنسل إالن يف هذه األمنة آد   مناء حيفظون

                                 
 (.33رلاه م  م يف ا قدمة  باب يف  ن اإلسناد من الدنين رقم ) (1)
 (.1/27االظر: اجملرليني البن ي ان ) (2)
 (.517االظر: احملدن  الفاصل )ص (3)
 (.1/36االظر: شرح الع ل البن رجب ) (4)
 (.85االظر: شرف  صحاب احلديث )ص (5)
 (.88 - 87االظر: شرف  صحاب احلديث ) (6)
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ب بين  نن ا  خصن هذه األمنة بثالثة ))لقال حممد بن   د:  - 3
 .(1)((ق  ها من األمم: اإلسناد  لاألال اب  لاإلعراب ن    مل يعطها م   شياء

مع  القل الثنقة عن الثنقة ي  غ به النيبن ))لقال ابن يز :  - 4
به ا   مني دلن سائر  هل ا  ل   -عزن لجلن -االتاال القل خصن اُ  

 .(2)((م نها...
سدددددناد لالرنلايدددددة ممدددددا ع دددددم اإل))لقدددددال شددددديخ اإلسدددددال  ابدددددن تيميدددددة:  - 5
 .(3)((لجع ه س نماا إىل الدنراية ا ُ به  منة حممند  خصن 

                                 
 (.85االظر: شرف  صحاب احلديث )ص (1)
 (.2/219االظر: الفال ) (2)
 (.1/9لى )االظر:جمموع الفتا (3)
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ؤال عن اإلسناد؟
ّ
 املطلب الثالث: مىت بدأ الس

لكن مثرر ال نؤال عن  (1)تقدن   نن التث ت لالتوقي بد  يف فرتر م كرر
 بن س أ يف آخر خالفة ع دا  لقوع فتنة اإلسناد لالتفتيش عنه ازداد بعد

  لمل يزل استعمال اإلسناد منتشراا ليزداد ال نؤال عنه عثمان بن عفنان 
 مع االتشار  صحاب األهواء بني ا   مني لمثرر الفنت.

 ومن األدلة علب ذلك:
شري العدلين إىل ابن ع اس فجعل حيدن   قول جماهد: جاء بُ  -1

فجعل ابن ع اس ال يأنن  قال رسول ا   ليقول: قال رسول ا  
حلديثه  لال ينظر إليه. فقال: يا ابن ع اس  ما   ال  راك ت مع حلديثي؟ 

لال ت مع؟  فقال ابن ع اس: إالنا منا مرر إنا   يدنثحم عن رسول ا  
ابتدرته  باارالا  ل صبينا إليه بآناالنا   مسعنا رجالا يقول: قال رسول ا  

 .(2)((ب الناُس الانعب لالذنلول مل الأخذ من النناس إالن ما العرفمِ ف ما ر  
مل يكوالوا ي ألون عن اإلسناد  ف ما ))لقال حممد بن سريين:  - 2

قالوا: مسنوا لنا رجالكم  فينظر إىل  هل ال نة فيؤخذ يديثهم  لقعت الفتنة
 .(3)((هل ال دع فال يؤخذ يديثهملينظر أل

                                 
 (.183االظر: )ص  (1)
 (.22 خرجه م  م يف ا قدمة  باب النهي عن الرلاية عن الضعفاء رقم ) (2)
 ا ادر ال ابق. (3)
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لرلى الرنامهرمزين يف احملد  الفاصل - 3
  عن حيىي بن سعيد (1)

 القطنان:  نن الشنعيبن  لنل من فتنش عن اإلسناد.
لاألثر ال ابق عن ابن سريين يدل ع   مدى اهتما  الانحابة 

دلد سنة لالتابعني باإلسناد يف نلحم الزنمن ا  كنر  إن الفتنة قد يدثت يف ي
مخس لثالثني  ليف ت حم الفرتر مان مثري من م ار الانحابة  يياء لقد 

 تأخنرت لفيات مثري من الانحابة الذين شاهدلا الفنت.
لبدايددددددة ال ددددددؤال عددددددن اإلسددددددناد مددددددن مددددددداخل  عددددددداء ال ددددددنة لخباصددددددة 
ا  تشددددرقني يف الطعددددن فيهددددا للددددذا قددددالوا بتددددأخر ال ددددؤال عددددن اإلسددددناد فقددددال 

ة مقتددددل ة ا ددددذمورر يف مددددال  حممددددد بددددن سددددريين هددددي فتندددد)شدددداخت(: إن الفتندددد
لفدددددار ابدددددن سدددددريين ماالدددددت سدددددنة  ( ع مددددداا بدددددأنن ه126 بدددددن يزيدددددد )سدددددنة الوليدددددد

ددر بنزاهددة لموضددوعية  ددا قددال: إنن ابددن ه110) (  للددو  الاددف )شدداخت( لفكن
سددريين يتحدددن  عددن فتنددة لقعددت  بعددد لفاتدده ب ددت عشددرر سددنة  لمقاددده مددن 

 ال عن اإلسناد ليطعن يف ال نة من هذا ال اب. قوله هذا إث ات تأخري ال ؤ 
 بن الزبري ع دا  لقال )رلال  ون( إن ا راد الفتنة اليت لقعت يف خالفة

ألنن  - يضاا  -هد(  لهذا بعيد 75لاقتتاله مع األمويني  لمان نلحم سنة )
منا ال ))لمل يقل:  ((مل يكوالوا ي ألون عن اإلسناد))ع ارر ابن سريين تقول: 

. لهذه الع ارر اليت استخدمها تفيد  النه يتك نم عن ((ل عن اإلسنادال أ
شيوخه من الانحابة  مث إنن الفتنة إنا  ط قت فهي الفتنة الكربى اليت عم  

                                 
 (.208)ص (1)
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ل( اليت هي ل عهد فهي أضررها بالد اإلسال   لإنا قيل الفتنة بالتعريف )ب
ن اإلسناد بد  يف الفتنة ا عهودر اليت ال جيه ها  يد  لاحلقن  نن ال حث ع

 با موس  األشعرين لغريه  ن يأتوا  زمن الانحابة  لدلي ه سؤال عمر 
بشاهد ع   صحة ما رللا من األياديث  لهذا ط ب  شد من ط ب عمو  

لمال  ابن سريين  ال نند؛ إن هو ط ب إلث ات ال  ة الكال  إىل النيبن 
 دليل هلذا التقد  يف ط ب اإلسناد.

فإنن معناه ي الي مال   ((يكونوا يسألون عن اإلسناد لم)) منا قوله: 
ابن ع اس ل شري العدلين الذي استنكر ع   ابن ع اس عد  إصبائه حلديثه  

 إنّا كّنا مّرة إذا سمعنا رجاًل يقول: قال رسول ا  ))فقال ابن ع اس: 
 ابتدرته أبصارنا وأصغينا إليه بآذاننا, فلما ركب الناس  الّصعب والّذلول

. لهذا مطابق لكال  ابن سريين لمعىن: ((لم نأخذ من النّاس إي بما نعرف
 ي  صابتهم الفنت فأص حوا يتوس ون  ((لما ركب الناس الّصعب والذلول))

بكلن لسي ة لتحقيق مآرهبم
(1). 

                                 
(  لالفكدددددر ا نهجدددددي عندددددد احملددددددثني 44االظدددددر: حبدددددو  يف تددددداريخ ال دددددنة ا شدددددرفة )ص (1)

 (.59)ص



ابني,  :املبحث اخلامس
ّ
واة وكشف الكذ

ّ
نقد الر

وظهور علم املصطلح, وخباصة علم اجلرح 
 والتعديل.

 وي متهيداا لمط  ني:لحي

 : الشأته لتطوره.المطلب األول
 .ظهور ا انفات يف الرنجال  لا اط حالمطلب الثاني: 
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 :تمهيد
متييز الدنراهم لإخراج الزنيف منها  لمعرفة جيندها من الّنقد في الّلغة: 

 .(1)يرديئها  مث القل هذا ا عىن إىل متييز لفحص ملن جيد عن الرد
رحياا لا راد بنقد ا لرنلار: احلكم ع يهم توثيقاا ُل

(2). 

 األصل الّشرعّي في الكالم على الّرواة ونقدهم:
يف القرآن الكرمي ع   الانحابة إمجاالا  لن ن  -جل لعال- ثىن ا  

ا نافقني إمجاالا  للردت آيات يف الثناء ع    فراد معينني من الانحابة  
ني  لع   جرح  فراد معينني  ل شهر لآيات يف التن يه ع   الفاق  فراد معين

 ِّ  حي جي يه ىه مه ّٰ ما جاء يف هذا قوله تعاىل: 

الزلت يف   (3)
 رجل بعينه  لهي مع نلحم قاعدر عامة.

 ياديث مثرير يف الثناء ع    صحابه مج ة   لث تت عن الننيبن 
ر يف ن ن بعض الفرق إمجاالا مالوارج  خ  لع    فراد معينني منهم  ل خ ار  ُ 

 .(4) ننييَّ ع  تعيني ا نافقني  لن ن  فراد مُ  ليف
                                 

 د(.االظر: ل ان العرب  لالقاموس احمليط  مادر )الق (1)
 (.5االظر: منهج النقد عند احملدثني لألعظمين )ص (2)
 (.6سورر احلجرات: آية ) (3)
(  لاالظر  مث ة نلحم يف رياض الااحلني  18االظر: ع م الرجال ل مهيته ل مع مين )ص (4)

 (.546باب ما جيوز من البي ة )ص
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 الباعث على نقد الّرواة:
القد الرنلار لمشف ع   اعث الانحابة لاألئمنة من بعدهم مان ب

ل داء األماالة  لبيان  الضعفاء منهم  اية الدنين  لالننايحة لرسول ا  
 احلق من ال اطل.

 ويبّينه ما رون عنهم في ذلك:
 يكذب  فقال له رجل: يا  با ))ارك رجالا  فقال: نمر ابن ا   -1

ف احلقن من ر  ع  ع د الر ن تبتاب؟ قال: اسكت   إنا مل ال نين ميف يدُ 
 .(1)((ال اطل؟ 
إنن هذا  ماالة  لليس ))لرلي عن ابن ع ينة  النه قال يف اجلرح:  - 2
 .(2)((ببي ة

الثدددددددورين  لشدددددددع ة  لمالكددددددداا  د: سدددددددألت لقدددددددال حيدددددددىي بدددددددن سدددددددعي - 3
بن عيينة عن الرنجدل لاهدي احلدديث  فُأسدأل عنده؟ فدأمجعوا  ن  قدول:  لسفيان

 .(3)((ليس هو ث تاا  ل ن  بنين  مره

                                 
 (.1/349االظر: شرح ع ل الرتمذي البن رجب ) (1)
 (.1/349ن رجب )االظر: شرح الع ل الب (2)
(  1/113(  لالكامل )2/24(  لاجلرح لالتعديل )594االظر: احملد  الفاصل )ص (3)

 (.1/8لاألباطيل لا نامري )
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مررُت مع سفيان الثورين برجل  فقال:  ))لقال ابن مهدي:  - 4
 .(1)((مذناب  لاِ  لوال  النه ال حيل    ن  سكت  ل كتر 

 ق ت أل د بن ين ل: يا  با))لقال حممد بن بندار اجلرجاّنن:  - 5
: إالنه ليشتد ع ين  ن  قول: فالن مذناب  لفالن ضعيف؟ فقال  : ع دا 

الاحيح  من   الا  فمىت ي عرف اجلاهلُ ر  الت   لسكتَّ إنا سكت
 .(2)((ال نقيم؟ 
ا  لزموا  الف هم )): (3)قال اإلما  م  م يف مقدمة صحيحه - 6 لإّنن

الكشف عن معايب رلار احلديث  لالاق ي األخ ار  ل فتوا بذلحم يني سئ وا 
ا تأيت بتح يل   ل  عنه   ا فيه من عظيم الطر؛ إن األخ ار يف  مر الدنين إّنن

رمي   ل مر  لّني   لترغيب  لترهيب  فإنا مان الرنالي هلا ليس مبعدن حت
ل اندق لاألماالة  مث  قد  ع   الرنلاية عنه من قد عرفه  لمل ي ني ما فيه لبريه 

 .((ممن جهل معرفته  مان آمثاا بفع ه نلحم غاشاا لعوا  ا   مني...
ن ال قد عاب بعُض م))لقال ابن األثري يف جامع األصول:  - 7

م مل يقفوا ع   البرض من  يفهم ع    هل احلديث الكال  يف الرنجال؛ ألّنن
ا  ل  صحاب احلديث ع   الكال  يف  نلحم  لال  درموا ا قاد فيه  لإّنن

                                 
 (.1/9االظر: األباطيل ) (1)
 (.1/10ا ادر ال نابق ) (2)
(3) (1/28.) 
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الرنجال لتعديل من عدنلوا  لجرح من جريوا  االيتياط يف  مور الدنين  
ألصل األعظم الذي ليراسة ما دلالوه  لمتييز مواقع الب ط لالطأ يف هذا ا

 .(1)((ع يه م ىن اإلسال  ل ساس الشنريعة...
: باب ما ي اح من البي ة: (2)لقال الننولي يف "رياض الاناحلني" - 8

اع م  نن البي ة ت اح لبرض صحيح شرعين ال ميكن الوصول إليه إالن هبا لهي 
ر ستة  س اب  لنمر منها ال ن ب الرنابع فقال: حتذير ا   مني من الشن 

لالايحتهم لنلحم من لجوه منها: جرح اجملرليني من الرلار لالشنهود لنلحم 
 .((ل حاجة واجبا   مني  بل باجماع جائز 

 من مثرير طائفة ا  فأقا )): (3)ال ن ان مقدمة يف يجر ابن لقال - 9
 لمل  الننايحة قاد ع   الرنلار يف فتك نموا  ال ينه سننة عن ل ذنب األمنة هذه
 .((مفاية لجوب ع يهم لاج اا  نلحم مان بل  ا ذمومة البي ة من حمنل يعد

 

                                 
 (.131 - 1/130االظر جامع األصول: ) (1)
 (.546)ص (2)
(3) (1/9.) 
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 املطلب األول: نشأته وتطوره.
فيما   لاستيثاقهم ماالت ال دايات األلىل ل ننقد يف حتري الانحابة 

ما ملن احلديث ))لتشدندهم يف نلحم  قال الرباء بن عازب:  يرلى عن الننيبن 
 ((رعاية اإلبل مان حيدنثنا  صحابنا  لمننا مشتب ني يف  مسعناه من رسول ا  

  لقال بعده: "ل صحاب (1) خرجه احلامم يف معرفة ع و  احلديث
في معواله من  مساعه من رسول ا   ماالوا يط  ون ما يفوهتم   ا  رسول

 .وكانوا يشّددون علب من يسمعون منه" قراّنم لممن هو  يفظ منهم  
لليس تشدندهم اهتاماا  ن ي معون منه  ف م يث ت  نن لايداا من الانحابة 

ا ماالوا خيشون  ن خيطئوا يف القل     خاه بالكذب ع   رسول ا  م  ر   لإّنن
ازدادت احلاجة ل  ؤال  مقتل عثمان , ثم بعد فتنةلاله ع   لجههاحلديث فال يؤدر 

 ل ع   الكذب.مِ عن اإلسناد لمتحياه لكثرر الفنت اليت قد حت   
لقد عدن ع ماء اجلرح لالتعديل الانحابة يف الطن قة األلىل من ا زمنني 

 ل رنلار  لالقنادهم.
م ع  ))قال احلامم:  عشر  نمرُت يف متاب ا زمنني لرلار األخ ار  ّنن

  لهم  ربعون رجالا  فالطن قة األلىل منهم: عار منهم  ربعط قات يف ملن 
م قد جرنيوا  لعدنلوا  لحبثوا يف   بو بكر  لعمر  لع ي  لزيد بن ثابت  فإّنن

 .(2)((صحة الرنلايات لسقيمها...
نمر من استجاز تكذيب من ت ني مذبه من الاحابة ))لقال ابن عدي: 

                                 
 (.130)ص (1)
 (.228 - 225االظر: معرفة ع و  احلديث النوع الثامن عشر )ص (2)
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 .(1)((ىل يومنا هذا رجالا رجالا لالتابعني  لتابعي التابعني لمن بعدهم إ
بدراسة الرنجال لال حث عمنا إنا ماالوا عدلالا فينقل  واهتم الّتابعون

يديثهم   ل جمرليني فال ينقل يديثهم  لممن اشتهر بذلحم منهم: الشنعيبن  
  لمان مالمهم ق يالا بالن  ة  ن جاء (2)لابن سريين  لسعيد بن ج ري
عدلل  لال يكاد يوجد يف القرن األلنل ضعيف بعدهم؛ ألنن  مثر التابعني 

لشيوع التنقوى  إالن الوايد بعد الوايد  لنلحم لقرب العهد من رسول ا  
 .(3)لالورع

لظهر يف  لائ ها مجاعة من الضنعفاء إمنا من ثم كانت المائة الثانية: 
ق ل يفظهم  ل بدعتهم  لمان التابعون ي يننون ياهلم  ف ما االقرض عامة 

ابعني يف يدلد سنة مائة لمخ ني تك نم طائفة من اجلهابذر يف التوثيق الت
لحم  لحيىي بن سعيد القطنان  لالتضعيف من  شهرهم: شع ة  لما

, ثم أخذ عن هؤيء تالميذهم وتوّسعوا فيه لشّدة الر ن بن مهديلع د
إليه ماإلما    د بن ين ل  لابن معني  لابن ا ديين  لزهري بن  الحاجة
ر ن  لال خارين  ع دال  بنع دا    مث من  خذ عن هؤالء مالدنارمين يرب

 لم  م لط قتهم.
عهد الانحابة إىل  عاارهم؛ من وقد ذكر األئّمة طبقات الّنقاد: 

 بذمرهم: ابن ي ان  لابن عدي  لاحلامم  لالذنهيبن. عينلممن 
                                 

 (.1/47االظر: الكامل البن عدي ) (1)
 ا ادر ال نابق. (2)
 (.175 - 173االظر: نمر من يعتمد قوله يف اجلرح لالتعديل ل ذهيب )ص (3)



 

 

201 

س ع عدي إىل  مهم ابنُ  َّ فابن ي ان نمرهم يف مقدمة اجملرليني  لق  
نمر احلامم يف النوع الثامن من ع و  احلديث ل  ط قات يف مقدمة الكامل 

م عشر ط قات ل يال ع   متاب له صننفه فيهم  لصننف الذنهيبن رسالة   ّنن
"نمر من يعتمد قوله يف اجلرح لالتعديل" ف  غ هبم ثنتني لعشرين ط قة  

 آخرهم ط قة شيوخه ل قرااله.
يف مقدمة اجملرليني إن فيه بيان الشأر  لسأالقل مال  احلافظ ابن ي ان

 اجلرح لالتعديل ل شهر ع ماء احلديث لالقاد الرجال: 
مث  خدذ  ...))بعدد  ن نمدر تفتديش الاندحابة عدن الرنجدال:  -ر ه ا -قال 

م  كهم لاسنت ب نتهم لاهتدى هبديهم فيما استنوا من التيقظ يف الرلايات 
عني مددددنهم: سددددعيد بددددن ا  دددديب مجاعددددة مددددن  هددددل ا دينددددة مددددن سددددادات التدددداب

 هدددددد(  لسدددددامل بدددددن106هدددددد(  لالقاسدددددم بدددددن حممدددددد بدددددن  يب بكدددددر )ت93)ت
هدد(  ل بددو 93هدد(  لع دي بدن احل دني بدن ع دي )ت106بدن عمدر )ت ع ددا 

 بددن عت ددة ع دددا  ا  بددنهددد(  لع يددد94ر ن بددن عددوف )تع دددال سدد مة بددن
بري بدن العدونا  هد(  لعرلر بن الز 99هد(  لخارجة بن زيد بن ثابت )ت98)ت
هددددددد(  94احلددددددار  بددددددن هشددددددا  )تر ن بددددددن ع دددددددال هدددددد(  ل بددددددو بكددددددر94)ت

 بن ي ار )ت بعد سنة مائة(. لس يمان
لا يف يفظ ال نن لالري ة فيها  لالتفتيش عنها لالتفقه فيها  در فج

 للزموا الدين لدعور ا   مني.
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ال نن ع الطرق لاالتقاء الرنجال  لريل يف مجع مث  خذ عنهم الع م لتت ن 
لحيىي بن سعيد األالاارين  ( ه124عة  بعدهم منهم: الزنهرين )تمجا
(  لسعد بن إبراهيم ه145لهشا  بن عرلر بن الزبري )ت ( ه144)ت
(  يف مجاعة معهم من  هل ا دينة  إالن  نن  مثرهم تيقظاا ل لسعهم ه125)ت

 .((-ر ة ا  ع يه-مهنة الزنهرين   دلمهم ري ة  ل عالهمل  يفظاا 
مث  خددذ عددن هددؤالء م دد حم احلددديث لاالتقدداد الرجددال ليفددظ ))مث قددال: 

ال دددنن لالقددددح يف الضندددعفاء  مجاعدددة مدددن  ئمدددة ا  ددد مني لالفقهددداء يف الددددنين 
هدد(  179  لمالحم بن  الس )تهد(161منهم: سفيان بن سعيد الثورين )ت

دددددداج )تلشددددددع ة  هددددددد(  لع ددددددد الددددددر ن بددددددن عمددددددرل األلزاعددددددين 160بددددددن احلجن
هدد(  175بن سعد )تاهد(  لال نيث 167ل اد بن س مة )تهد(  156)ت

هددددد( يف مجاعددددة 198هددددد(  لسددددفيان بددددن عيينددددة )ت 179ل دددداد بددددن زيددددد )ت
معهم  إالن  نن من  شدنهم االتقداء ل  دنن ل مثدرهم مواظ دة ع يهدا  يدىت جع دوا 

 .((نلحم صناعة هلم ال يشوبوّنا بشيء آخر ثالثة: مالحم  لالثورين  لشع ة
 خدددذ عدددن هدددؤالء بعددددهم الرنسدددم يف احلدددديث  لالتنقدددري عدددن مث ))لقدددال: 

 الرنجدددال لالتفتددديش عدددن الضندددعفاء  لال حدددث عدددن  سددد اب النقدددل مجاعدددة مدددنهم:
هددددد(  198ن سددددعيد القطنددددان )تهددددد(  لحيددددىي بدددد181 بددددن ا  ددددارك )تع دددددا 
هددددد(  198الددددر ن بددددن مهدددددي )ت هددددد(  لع ددددد197بددددن اجلددددرناح )ت للميددددع
هد( يف مجاعة معهم  إالن  نن من  مثدرهم 204)تبن إدريس الشنافعين  لحممد
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تنقدرياا عددن شددأن احملدددنثني ل تددرمهم ل ضنددعفاء لا رتلمددني يددىت جع ددوا هددذا الشددأن 
صناعة هلم  مل يتعدلها إىل غريها  مع لزل  الدنين لالورع الشنديد  لالتفقده يف 

 .((ال ننن رجالن: حيىي بن سعيد القطنان  لع د الر ن بن مهدي
...مث  خددددذ عددددن هددددؤالء م دددد حم احلددددديث لاالختيددددار لاالتقدددداء ))لقددددال: 

الرنجددددال يف اآلثددددار يددددىت ري ددددوا يف مجددددع ال ددددنن إىل األماددددار  لفتنشددددوا ا دددددن 
لاألقطددار  ل ط قددوا ع دد  ا رتلمددني اجلددرح لع دد  الضنددعفاء القدددح  لبيننددوا ميفيددة 
  يددددوال الثقددددات لا دل ددددني لاألئمددددة لا رتلمددددني يددددىت صددددارلا يقتدددددى هبددددم يف

 اعددة مددنهم:   ددد بددن ين دددلاآلثددار  ل ئمددة ي دد حم م دد كهم يف األخ دددار  مج
(  ه234(  لع ددي بددن ا ددديينن )ته233ت(  لحيددىي بددن معددني )ه241)ت

سددددحاق بددددن إبددددراهيم احلنظ ددددين (  لإه235ل بددددو بكددددر بددددن  يب شددددي ة )ت
(  لزهدددددري بدددددن ه235د ا  بدددددن عمدددددر القدددددواريرين )ت(  لع يددددده238)ت

يف مجاعة مدن  قدراّنم. إالن  نن مدن  لرعهدم  (ه234مة )تيرب  بو خيث
ين ل مثرهم تفتيشاا عن ا رتلمني  ل لزمهم هلذه الانناعة ع   دلا   يف الدن

ر ددة ا  -بددن معددني  لع ددي بددن ا ددديين  حيددىياأللقددات:   ددد بددن ين ددل  ل 
 .((-ع يهم  مجعني

مث  خددذ عددن هددؤالء م دد حم االالتقدداد يف األخ ددار لاالتقدداء ))مث قددال: 
هددد(  258جددال يف اآلثددار  مجاعددة مددنهم: حممددد بددن حيددىي الددذنه ين )تالرن 

ارمين )تع دددال لع ددد ا  بددن  هددد(  ل بددو زرعددة ع يددد ا  بددن255ر ن الدددن
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(  ه256حممددد بددن إمساعيددل ال خددارين )ت(  ل ه264الددرنازين )تكرمي ع دددال
ددددددداج )ت هدددددددد(  ل بدددددددو دالد سددددددد يمان بدددددددن األشدددددددعث 261لم ددددددد م بدددددددن احلجن

اعددددة مددددن  قددددراّنم  معنددددوا يف احلفددددظ ل مثددددرلا يف الكتابددددة  هددددد( يف مج275)ت
ل فرطدوا يف الرني دة  للاظ دوا ع د  ال دنة لا دذامرر  لالتادنيف لا دارسدة  يدىت 
 خذ عنهم من الشأ بعدهم من شيوخنا هذا ا ذهب  لسد كوا هدذا ا  د حم  
للددوالهم لدرسددت اآلثددار  لاضددمح ت األخ ددار  لعددال  هددل الضنددالل لاهلددوى  

دددددنن شدددددأّنم لارت فدددددع  هدددددل ال ددددددع لالعمددددد   فهدددددم ألهدددددل ال ددددددع قدددددامعون  بال ن
 .(1)((دامبون

                                 
 (. 58 - 1/38مقدمة اجملرليني البن ي ان ) (1)
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جال, واملصطلح.
ّ
 املطلب الثاني: ظهور املصنفات يف الر

مل تظهددر ا اددنفات يف الرنجددال إالن يف النناددف الثدداّن مددن القددرن الثدداّن  
   (1)لمددددن  لائددددل مددددن صددددننف فيهددددا ال نيددددث بددددن سددددعد فاددددننف متدددداب التددددأريخ

  لالوليد بدن م د م صدننف التدأريخ (2)  بن ا  ارك صننف متاب التأريخلع دا
 .(3) يضاا 

مث تتابعت  التاااليف يف الرنجال  لاخت فت  الواعها: فمنهم من صننف 
يف الطن قات  لمنهم من صننف يف الضنعفاء  لمنهم من صننف يف الثنقات  

ة  مث الكتب الاصة لمنهم من مجع بينهما  مث ظهرت  تواريخ ال  دان احمل ي
 .(4)برجال متب خماوصة

  ف م يظهر التنانيف أّما الّتصنيف في اصطالح المحّدثين فتأّخر
ا  تقل فيه إالن يف القرن الرنابع لق ل نلحم ماالت الكتابة يف اصطالح 
احملدنثني ضمنية يف بعض مت هم مثل: الرنسالة ل شافعين  لمقدمة صحيح 

 ع ل الابري ل رتمذين.م  م  لمتابه التمييز  لال
لمن  لائل من صننف يف ا اط ح:  بو حممد بن خالد الرنامهرمزين 

 احلامم ع دا  هد( يف "احملدن  الفاصل بني الرنالي لالواعين"  ل بو360)ت
                                 

 (.104ترمجة ) (2/381االظر: التح ري ل  نمعاّنن ) (1)
 (.319االظر: الفهرست البن النندمي )ص (2)
 (.1/303االظر: تذمرر احلفاظ ) (3)
 (.220 - 61االظر: حبو  يف تاريخ ل نة ل دمتور/  مر  العمرين )ص (4)
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هد( 463هد( يف "معرفة ع و  احلديث"  لالطيب ال بدادي )ت 405)ت
 يف "الكفاية يف  صول الرنلاية".

فألنل من نمرها ضمن  الواع ع و   رح والتعديل أّما قواعد ال
 .(2)  لت عه من صنف بعده يف ماط ح احلديث(1) احلديث احلامم

                                 
 (.225االظر: النوع الثامن عشر من معرفة ع و  احلديث )ص (1)
 (.97 - 96االظر: حبو  يف تاريخ ال نة ألمر  )ص (2)



ة.
ّ
بوي

ّ
 الفصل الثالث: أهم مزايا السنة الن

 لفيه مخ ة م ايث:

 بيان  نَّ ال نة ل يي .المبحث األوَّل: 
 ا منه.ر منزلتهم  بيان  نن ال ننة مف رر ل قرآن  لنِ  :المبحث الثاني
 ال ننة شام ة جلميع  يكا  الدنين. بيان  نَّ  :المبحث الثالث
ة؛ ليس فيها ما يعارض الننقل م  ك  ال ننة حُم   بيان  نَّ  :المبحث الّرابع

 الانحيح  لال العقل الانريح.
 ُليت جوامع الك م  لاختار له  النيبن  بيان  نَّ  :المبحث الخامس

 الكال  اختااراا.
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ّ
.املبحث األو

ٌّ
ي
ْ
نة وح

ّ
 الس

ّ
 ل: بيان أن

 .دلنت الاوص الشنرع ع    نن ال ننة لييٌّ مان ينزل ع   الننيبن 
الة ع   نلحم:  لمن ت حم النناوص الدن

 ِّ يه ىه مه جه ين ىن من خن  حن جن ّٰ  قول ا  تعاىل: -1
(1) . 

ا يقول ما  مر ))قال ابن مثري:   ين ما يقول قوالا عن هوى لغرض  إّنن
 .(2)((اس مامالا موفراا  من غري زيادر لال القاانبه ي  نبه إىل النن 

  يل ىل مل يك ىك مك ّٰ  لقوله جلن شأاله: - 2

ِّرن مم ام
 حك جك مق حق ّٰ لقال تعاىل: ,(3)

 خم حم جم هل خلمل حل جل مك  لك خك
ِّمم

(4). 
فذمر اُ  الكتاب لهو القرآن  لنمر احلكمة ف معُت ))قال الشنافعين: 

 .(5)((ة رسول ا من  رض  من  هل الع م بالقرآن يقول: احلكمة سنن 
ا تت  . -جلن لعال-لقد  خرب  ا منزنلة  ل ّنن  يف اآليتني ال نابقتني  ّنن

                                 
 (.4 - 3سورر الننجم: آية ) (1)
 (.7/418االظر: تف ري ابن مثري ) (2)
 (. 34سورر األيزاب: آية ) (3)
 (.113سورر الن اء: آية ) (4)
 (.111االظر: الرنسالة )ص (5)
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أي إّني » النه قال:  كرب  عن الننيبن يلعن ا قدا  بن معد - 3
يكته, يقول: شبعان علب أر  أوتيت  الكتاب ومثله معه, أي يوشك رجل

م فيه عليكم بكتاب ا , فما وجدتم فيه من حالل فأحّلوه, وما وجدت
حل لكم الحمار األهلي, وي كّل ذن ناب من حرام فحّرموه, أي ي ير 

 .(1) خرجه  بو دالد لغريه «من الّسباع
ليس من عمل يقرب »قال:  لعن ابن م عود  نن رسول ا   - 4

, وي عمل يقّرب من الّنار إّي قد نهيتكم بهإلب ال نة إّي قد أمرتكم 
عنه, ي يستبطئن أحٌد منكم رزقه, إّن جبريل ألقب في ر وعي: إّن أحدا 
منكم لن يخر  من الّدنيا حتب يستكمل رزقه, فاتقوا ا  أيّها النّاس, 

بطأ أحدكم رزقه فال يطلبه بمعصية ا , وأجملوا في الطّلب, فان است
 .(2).  خرجه ابن  يب شي ة لغريه«فان ا  ي ينال فضله بمعصية

 : رلعه سنته  لهي احلكمة اليت  فكان مما  ُلقي يف))قال الشنافعين
                                 

 (. 111صتقد  خترجيه ) (1)
(  لاحلامم يف ا  تدرك 35335(  رقم )12/160 خرجه ابن  يب شي ة يف ا انف ) (2)

-4111(  لال بوي يف شرح ال نة برقم )39ن  يب الداليا يف القناعة )ص(  لاب2/4)
(  لسنده ضعيف  ليتقوى بشواهد مثرير منها: يديث ا ط ب بن ينطب 4112

(  ليديث 2/4(  ليديث جابر عند احلامم )123عند الشافعي يف الرسالة )ص 
(  2914(  ليديث يذيفة عند ال زار )2144احل ن بن ع ي عند ابن ماجه )

 (. 898( لال   ة الاحيحة )123االظدر: الرسالة ل شافعي بتحقيق د.ماهر الفحل )
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فهو متاب ا   لمل  جاءه من العم ا   ٌ ا   لما الزل به ع يه متاب نمر
 .(1)((مما  راد ا ...

ال بوي: قوله "يف رلعي "  ي: يف خ دي لالف ي لمعناه:  ليي  لقال
 .(2)إ 

كنت  أكتب كّل شيء سمعته من » بن عمرل قال: ع دا  عن - 5
وأريد حفظه, فنهتني قريش, وقالوا: تكتب كّل شيء  رسول ا  

ورسول ا  بشر يتكّلم في الّرضا والغضب,  سمعته من رسول ا  
فقال: اكتب  فوالذن  ت ذلك لرسول ا  قال: فأمسكت, فذكر 

 خرجه  بو  .«-وأشار بيده إلب فمه- نفسي بيده ما خر  منه إّي حقّ 
 .(3)دالد  ل  د  لاحلامم

 إنن الننددددددددددددداس يقولدددددددددددددون:  مثدددددددددددددر ))قدددددددددددددال:  عدددددددددددددن  يب هريدددددددددددددرر  - 6
تددداب ا  عدددزن لجددلن مدددا يدددنثُت يدددديثاا  مث تدددال:  بددو هريدددرر للددوال آيتدددان مددن م

 ٰى ّٰ ل  (4)اآليدددددددددددددددة ِّ مب  خب حب جب هئ مئ خئ حئّٰ 
إنن إخواالنددددددا مددددددن مث قددددددال:  (5)اآليددددددة  ِّ يي ىي ني مي زي  ري

   لإنن إخواالندددا مدددن األالادددار مدددانا هددداجرين مدددان يشدددب هم الاندددفق باألسدددواق
                                 

 (.136االظر: الرنسالة )ص (1)
 (. 2/277(  لالنهاية )14/305) االظر: شرح ال نة (2)
 (.34تقدن  خترجيه ص ) (3)
 (.174سورر ال قرر: آية ) (4)
 (.159سورر ال قرر: آية ) (5)
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لش ع بطنه   يشب هم العمل يف  مواهلم  لإنن  با هريرر مان ي ز  رسول ا  
 .(1)رلاه ال خاري  ((لحيضر ما ال حيضرلن

لنلحم  نن  با هريرر جعل ما حيدُِّ  به من  ياديث  مبنزلة الكتاب  
 حب جب هئ مئ خئ حئ ّٰ فاستدل ع   حترمي متمااله بقوله تعاىل

 اآلية.  ِّ مب  خب
 لف في ذلك:ومّما جاء عن السّ 

ما رلاه سعيد بن ا  يب  عن ابن ع اس قال: قال سعد بن معان:  - 1
من النناس؛  لما سوى نلحم فأالا رجل -يعين مما ين بي-ثال   الا فيهن رجل ))

ه يقن من ا   لال منُت يف يديثاا إالن ع مُت  الن  ما مسعُت من رسول ا  
صالر قط فشب ُت الف ي ببريها يىت  قضيها  لال منُت يف جنازر قطن فحدثت 

 .((الف ي ببريها  ما تقول  لما يقال هلا  يىت ينارف عنها
هددددذه الاددددال مددددا منددددُت  ي دددد ها إالن يف ))قددددال سددددعيد بددددن ا  دددديب: 

 .(2)((اليبن 
بال نة   مان جربيل ينزل ع   الننيبن ))قال ي نان بن عطينة:  -2

 خرجه الدنارمين  لا رلزين لغريمها ((ينزل ع يه بالقرآن مما
(3). 

                                 
 (.118ب الع م  باب يفظ الع م  رقم ) خرجه ال خاري: متا (1)
 (.2/1198 خرجه ابن ع دالرب يف جامع بيان الع م ) (2)
(  لابن بطة يف 32(  لا رلزي يف ال نن )ص1/474 خرجه الدارمين يف ال نن ) (3)

(  1/93(  لالاللكائي يف شرح  صول االعتقاد )220( رقم )1/346اإلباالة )
 لال ند إليه صحيح.  (  لي ان بن عطية تابعي ثقة99)
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 قرن   فاجتهاده إما  ن يُ ال نة ليي ال يعارض اجتهاده  لإث ات  نن 
 ب  فإن  قر ع يه فهو ليي مآال  لإن صوب فما  خطأ اوَّ ع يه  ل ي

 فيه ليس بويي لتاوي ه ليي. 
 مرتبة السّنة من الكتاب:

إنا تقرنر ما دلنت ع يه النناوص ال نابقة من  نن ال ننة ليين  فال الزاع 
 نن القرآن الكرمي ميتاز عن ال نة ليفضل ع يها بأنن لفظه منزنل من عند ا  

اىل  متع ند بتاللته  معجز ل  شر  ن يأتوا مبث ه   منا ال نة س حااله لتع
 ف ي ت مذلحم يف نلحم م نه.

ة من الكتاب يف االعت ار لاخت ف يف م ألة لهي مرت ة ال نَّ 
  نن الكتاب مقدن  ع يها.  للااليتجاج  هل هي م الية له 

فقال طائفة من  هل الع م: إنن ال ننة م الية ل كتاب يف االعت ار 
 االيتجاج.ل 

 لقالت طائفة  خرى: إنن الكتاب مقدن  ع   ال ننة يف نلحم. 
لاالتار الشناطيبن يف ا وافقات
 ل قول الثاّن ل ينده بأمور منها: (1)

 نن الكتاب مقطوع به  لال نة مظنوالة  لالقطع فيها يف اجلم ة ال  -  
 يف التفايل خبالف الكتاب فإالنه مقطوع به يف اجلم ة لالتفايل.

ة إمنا م يننة ل كتاب  ل زيادر ع يه  فإن ماالت بياالاا فهو  نن ال نَّ  -ب 
 يف االعت ار  لإن مل تكن بياالاا فال يعترب إالن بعد  ن ال يوجد ثان ع   ا  نيَّ 
 لنلحم دليل ع   تقد  اعت ار الكتاب.  يف الكتاب

                                 
(1) (4/7 .) 
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سأله كيف تقضي إذا  أّن الّنبّي »يديث معان بن ج ل:  -جد 
؟ قال: بكتاب ا , قال: فان لم ت د في كتاب ا ؟ اءعرض لك قض

. قال: فان لم ت د في سنة رسول ا ؟ قال: أقضي بسنة رسول ا  
 خرجه  بو دالد لالرتمذين  «قال: أجتهد رأيي...

(1) . 
ن يف االيتجاج لاالعت ار  الية ل قرآالقائل بأنن ال ننة م للل ما القول األ

  لاالتار له من (3)رب يف اجلامعع دال لابن (2)م من مال  الطيب يف الكفايةفهيف
الق يف "يجينة ال نة"ع دال بينع دال ا تأخرين الشيخ

(4). 
 واستدل له بأدلة منها: 

 نن ال نة ليي مثل الكتاب  فال لجه لتأخرها عنه يف  - 1
 االيتجاج.
ا م يننة لكتاب ا   لال يكون ال يان  دىن من مرت ة الننص  - 2  ّنن
 األص ي.

                                 
(  لالرتمذي 3592 خرجه  بو دالد يف األقضية  باب اجتهاد الرن ي يف القضاء رقم ) (1)

(  لاحلديث ضعيف  1327يف األيكا   باب ما جاء يف القضاء ميف يكون رقم )
لممن ضعفه ال خاري لالرتمذي لابن اجلوزي لابن طاهر  االظر: الت خيص احل ري 

(4/182.) 
بني يكم متاب ا  ليكم سنة باب ما جاء يف الت وية "( ييث قال: 1/59) (2)

 " يف لجوب العمل للزل  التك يف ا   رسول
 "احلديث عن رسول ا  يكمه يكم متاب ا  ا نزل "( ييث قال: 1/409) (3)
 (.513)ص (4)
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 نن تأخري ال ننة عن الكتاب يف االيتجاج يوجب ترك األخذ  - 3
 باآليات اليت الانت ع   االيتجاج بال ننة.

 نن اآليات اليت الانت ع   يجينة ال نة ليس فيها نمر لتأخر  - 4
 .(1)يجيتها عنه

مثرر ا  ألة تقدمي الكتاب عند تعارضه مع ال نة عند  لالذي يظهر  نن 
 من يرى تقدميه يف االيتجاج لعد  نلحم عند من يرى ت اليهما.

فإن مان مذلحم فإنن الالف فيها ق يل اجلدلى إن ال ميكن  ن 
تتعارض سنة صحيحة مع متاب ا   لإن لجد نلحم فهو يف الظاهر ال يف 

 حث الرنابع.الواقع مما سيأيت بيااله يف ا  
 

                                 
 التشددددددددريع (  لال ددددددددنة الن ويددددددددة لمكاالتهددددددددا يف519-513االظددددددددر: يجيددددددددة ال ددددددددنة )ص (1)

(  لحبدددددددو  يف ال دددددددنة ا شدددددددرفة 471(  لمنزلدددددددة ال دددددددنة مدددددددن الكتددددددداب )ص188)ص
 (.30-25)ص
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ّ
 السن

ّ
ولكر  ة مفسرة للكتاب,املبحث الثاني: بيان أن

 منزلتها منه.
إنن ال ننة تف نر القرآن  لت يننه  لتدل ع يه  لتعربن عنه
  لال ي تبىن (1)

 عن ال ننة يف بيان متاب ا  لفهمه.
الكتاب  يوج إىل ال ننة ))رلي عن مكحول لاأللزاعين  ّنما قاال: 

 .(2)(( الكتابمن ال ننة إىل
 ال نة قاضية ع   القرآن  لليس القرآن))لقال حيىي بن  يب مثري: 

 .(3)((قاض  ع   ال ننةب
. (4)نهلمرادهم من نلحم:  نن ال ننة تقضي ع   الكتاب ب يان ا راد م

فإنا جاء الكتاب حمتمالا ألمرين فأمثر  فإالنه يرجع ل  نة ل يان الكتاب 
 لاحلكم يف ا راد من اآلية.

صحيح   ((ال ننة قاضية ع   متاب ا ))فمعىن قول بعض ال  ف: 
مما تقدن   لإن مان بعض األئمنة ر لا  نن التع ري بال يان لالتف ري  لىل من 

 ع دا  الكتاب؛ قال الفضيل بن زياد: مسعُت  باالتع ري بقضاء ال نة ع   
                                 

 (. 25االظر: العقيدر الواسطينة )ص (1)
(  لجامع بيان الع م 33(  لال ننة ل مرلزين )ص1/345االظر: اإلباالة البن بطنة ) (2)

 (.2/1194البن ع دالرب )
 (  لسنده صحيح. 33 مرلزين )(  لال نة ل1/474 خرجه الدنارمين ) (3)
 (. 4/8(  لا وافقات )1/1194االظر: جامع بيان الع م ) (4)
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لسئل عن احلديث الذي رلي: إنن ال ننة قاضية  -يعين   د بن ين ل-
ُ ُر ع   هذا  ن  قوله  للكين  قول: إنن ال ننة ))ع   الكتاب؟ فقال:  ما  ج 
 .(1)((تف نر الكتاب لت يننه

 وللّسنة مع كتاب ا  ثالثة أوجه:
مدددن مدددلن لجددده  فيكدددون مدددن تدددوارد األدلدددة  لتكدددون   ن توافقدددهأحلللدها: 

 مؤمندر له.
  ن تكون بياالاا  ا  ريد بالقرآن.الثاني: 
  ن تكون دالة ع   يكم سكت عنه القرآن.الثالث: 

لهذه األلجه اتفق  هل الع م ع   ق وهلا لااليتجداج هبدا  لإن اخت فدوا 
 نددديبن يف الوجددده الثالدددث مدددن ييدددث ماددددره لمأخدددذه  هدددل هدددو مدددن عندددد ال

 هو ليي  ليي إليه.  لهو بيان ل كتاب لراجع لنصن القرآن    لاستقالالا  
ددافعين يف الرنسددالة قددال الشن
ف ددم  ع دددم مددن  هددل الع ددم خمالفددداا يف  نن )): (2)

مددددن ثالثددددة  لجدددده  فدددداجتمعوا منهددددا ع دددد  لجهددددني  لالوجهددددان  سدددنن النندددديبن 
  ف ددنين رسددول ا  تدداب  مددا  الددزل ا  فيدده الددصن م أحللدهما: جيتمعددان ليتفرعددان؛

ممدا  الدزل ا  مج دة متداب  ف دنين عدن ا  معدىن  واآلخر:مثل ما الصن الكتداب  
 ما  راد  لهذان الوجهان ال نذان مل خيت فوا فيهما.

                                 
 (.2/1194االظر: جامع بيان الع م ) (1)
 (.122 - 121)ص (2)
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فمنهم   متاب    صر ما سنن رسول ا  فيما ليس فيه ال   والوجه الثالث:
ع مه من توفيقه ق يف    من قال: جعل ا  له مبا افرتض من طاعته  لس  

 متاب.  صر لرضاه:  ن ي ن فيما ليس فيه ال  
مما     من قال: مل ي ن سنة قط إالن لهلا  صل يف الكتاب ومنهم

 ماالت سنته لت يني عدد الانالر لعم ها ع    صل مج ة فرض الاالر...
 من قال: بل جاءته به رسالة ا   فأُث ت ت  سنته بفرض ا . ومنهم
ته احلكمة الذي  لقي لسنن   ي يف رلعه ملن ما سنَّ من قال:  ُلق ومنهم

 .((تهيف رلعه من ا   فكان ما  لقي يف رلعه سنَّ 
 نن مراده باالختالف يف الوجه  -ر ه ا -لظاهر من مال  الشنافعين 

بل الالف يف مادره لمأخذه هل   الثالث ليس االختالف ع   ق وله ليجيته
 ليي غري القرآن.  ل د منه اجتها  لهو راجع ل كتاب بوجه  

ددابق:  ل ير هددذا مددان فقددد بددنين ا   الندده فددرض ))لهلدذا قددال بعددد مالمدده ال ن
فيده طاعدة رسدوله  لمل جيعدل أليدد مدن خ قده عدذراا خبدالف  مدر  عرفده مدن  مددر 
رسددددول ا   ل ن  قددددد جعددددل ا  بالندددداس م هددددم احلاجددددة إليدددده يف ديددددنهم  ل قددددا  

ددددم ع يدددده تدددده مبددددا دهلن معدددداّن مددددا  راد ا   مددددن سددددنن رسددددول ا   ع دددديهم يجن
ة إنا ماالت سدنن  ته نن بفرائضه يف متابه ليع م من عرف منها ما لصفنا  ن سُ 

ا  معىن ما  راد من فرلضه فيما فيده متداب يت والده  لفيمدا لديس فيده  عن ةنم يِّ 
الدددص متددداب  خدددرى  فهدددي مدددذلحم  يدددن ماالدددت ال خيت دددف يكدددم ا  مث يكدددم 

 .(1)((بكل يال رسوله بل هو الز 
                                 

 (. 131الرسالة )ص (1)
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 ي -اليطاع يف هذا الق م  للو مان رسول ا  ))قال ابن القيم: 
مل يكن لطاعته معىن لسقطت طاعته ا ختاة به  ل اله إنا مل  -الق م الثالث

ُب طاعته إال فيما لافق القرآن ال فيما زاد ع يه مل يكن له طاعة خاصة ختتص 
 ِّحم جم يل ىل مل خل ّٰ  به  لقد قال ا :

(1)))(2). 
ة مدع متداب ا  مثدري مدن  هدل لقد تابع الشندافعيَّ ع د  نمدر  لجده ال دنَّ 

الع دددددم مدددددنهم: حممدددددد بدددددن الادددددر ا دددددرلزين 
ابدددددن القددددديم  قدددددال يف الطندددددرق ل   (3)

 ة مع متاب ا  ع   ثال  منازل:بل ال نَّ )): (4)احلكمية
 ة موافقة شاهدر بنفس ما شهدت به الكتب ا نزنلة.نن ا نزلة األلىل: سُ 
 ة تف ر الكتاب لت نين مراد ا  منه  لتقيند مط قه.نن ا نزلة الثاالية: سُ 
ة متضدددمننة حلكدددم سدددكت عنددده الكتددداب فت يننددده بياالددداا نن ُسددد ا نزلدددة الثالثدددة:

ا  الثنالثدددددة  للددددديس ل  دددددنة مدددددع  م تدددددد   لال جيدددددوز ردن لايدددددد مدددددن هدددددذه األق ددددد
 اهد. (( منزلة رابعةا  متاب

ة راجعة إىل متاب ا  تفانل  نن ال نن ومن أهل العلم من رأى: 
جمم ه  لت نين مشك ه  لليس يف ال نة  مر إالن لقد دلن القرآن ع   معناه  

 نمر هلذا القول. -ا تقدن   -ليف مال  الشنافعي 
                                 

 (.80سورر الن اء: آية ) (1)
 (.2/323االظر:  عال  ا وقعني ) (2)
 (.35)ص االظر: ال نة له (3)
 (. 2/323) االظر  عال  ا وقعني(  ل 92)ص (4)
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القول فالق م الثالث عند هؤالء داخل يف الق م الثاّن  لممن الار هذا 
ل ينده الشناطيبن يف ا وافقات
ال نة راجعة يف معناها إىل الكتاب ))  فقال: (1)

ا بيان له لهو  فهي تفايل جمم ه  لبيان مشك ه  لب ط خمتاره  لنلحم ألّنن
 مي خي  حي جي ىهيه مه ّٰ  الذي دلن ع يه قوله تعاىل:

 ٌِّّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي

ة  مراا إالن فال ُد يف ال نن  (2)
معناه داللة إمجالية  ل تفاي ية. ل يضاا فكلن ما دلن ع   لالقرآن قد دلن ع   

 ية الشريعة لين وع هلا فهو دليل ع   نلحم ألنن ا  قال: ِّ  نن القرآن هو مُ 

ِّ ىن نن من زنّٰ 
لف نرت  عائشُة نلحم بأن خ قه القرآن   .(3)

لاقتارت  يف خ قه ع   نلحم  فدل ع    نن قوله لفع ه لإقراره راجع إىل القرآن 
  ال ق حماور يف هذه األشياء  لألنن ا  جعل القرآن ت ياالاا لكلن شيء ألنن 

 .((في ز  من نلحم  ن تكون ال نة ياص ة فيه يف اجلم ة...
ق ماا رابعاا  فقال معرتضاا ع   يار منازل  (4)وزاد بعض  المتأخرين

ا ثالثة: إنن هناك منزلة رابعة لهي ال نن ال نن  ل كتاب   ة الناسخةة من القرآن  ّنن
ا تواترر ع   ر ي اجلمهور  ل اآلياد ع   القول بأّنا تن خ القرآن  لنمر  نن ابن 

 .(5)القيم استدرك هذا الق م يف  عال  ا وقعني
                                 

(1) (4/10.) 
 (.44سورر النحل: آية ) (2)
 (.4سورر الق م: آية ) (3)
 (. 34 - 1/33لهو صايب الفكر ال امي يف تاريخ الفقه اإلسالمي ) (4)
(5) (2/324.) 
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  (1)الق يف متابه حبو  يف ال نةع دال بينع دال لردن نلحم الشيخ
 لكنه ال يدل ع   ما قاد. -لإن مان مومها-لقال: إن مال  ابن القيم 

خترج عن   الفيردن به هذا القول:  نن الزيادر إن ماالت صحيحة  لمما
موّنا الاسخة  ل خمااة  لمل منهما ال خيرج عن موّنا بياالاا ل كتاب   ل 

 . فادت يكماا سكت عنه الكتاب ةم تق 
فإاله قال بعد نمر ا نازل   لما تقد  الق ه عن ابن القيم يدل ع   نلحم

 ة مع متاب ا  منزلة رابعة". لليس ل  نن ل  نة مع الكتاب: "  الثال 
 أمثلة تبين أوجه الّسنة مع الكتاب:

 الوجه األّول: الّسنة الموافقة لما في الكتاب المؤّكدة له.
 .(2)احلديث...« بني اإلسالم  علب خمس»: مثاهلا: قوله 

 ىن  نن من زنّٰ  فهو موافق لقوله تعاىل:
 ِّري ٰى ين

  حي جي يه ىه ّٰ   لقوله تعاىل: (3)
 ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي
َّ ِّ 

 خت حت  جت هب مب خب حبّٰ  تعاىل:   لقوله(4)
 ِّهت مت

(5). 
                                 

 (. 37 - 34)ص (1)
 (. 16اإلميان رقم )( لم  م متاب 8 خرجه ال خاري متاب اإلميان باب دعاؤمم إمياالكم رقم ) (2)
 (.43سورر ال قرر: آية ) (3)
 (.183سورر ال قرر: آية ) (4)
 (.97سورر آل عمران: آية ) (5)
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اتقللللوا ا  فللللي النسللللاء, فللللانّهن عللللوان عنللللدكم, »: لمثددددل قولدددده 
 .(1)«ة ا بأمانة ا , واستحللتم فروجهن بكلم أخذتموهن

 ِّخص حص ّٰ  :فإالنه موافق لقوله تعاىل
(2). 

لخباصة يف  صول   لتوارد الناوص الشرعية لتوافقها مثري م تفيض
م األمر الشرعي مثر توارد األدلة ع يه من ظُ ما ع   َّ اإلسال  لم االيه  لمُ 

 الكتاب لال نة. 

 الوجه الثاني: السنة المبيّنة للكتاب.
حممند بن الار ا رلزين يف ال نةقال 

لجدت  صول الفرائض م نها )): (3)
 ال يعرف تف ريها لال ميكن تأديتها لال العمل هبا إالن برتمجة من النيب 

-يا   لاحلج  لاجلهاد  قال ا  لتف ري منه  من نلحم: الانالر  لالزنمار  لالان 
 ِّ مئ خئ حئ جئ يي  ىي ني ّٰ  :-عزن لجلن 

(4). 
متابه لمل يف رها  لمل خيرب بعددها ل لقاهتا فجعل   فأمجل فرضها يف

رسوله هو ا ف ِّر هلا لا  نين عن خاوصها لعمومها لعددها ل لقاهتا 
                                 

 (. 1218رقم )  خرجه م  م متاب احلج باب يجة النيب  (1)
 (.19سورر الن اء: آية ) (2)
 (.36)ص (3)

 (.103سورر الن اء: آية ) (4)
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:  نن الاالر اليت افرتضها ا  هي مخس  ل خرب النيب  ليدلدها
دها  فجعل صالر ص وات يف اليو  لال ي ة يف األلقات اليت بيننها ليدن 

لظنهر  لالعار  لالعشاء  ربعاا  ربعاا  لا برب ثالثا. البدار رمعتني  لا
ا ع   العقالء ال البني من األيرار لالع يد  نمورهم لإالاثهم   ل خرب  ّنن

ض فإالنه ال صالر ع يهن  لفرنق بني صالر احلضر لال فر  لف نر ين إالن احلُ 
ا يعمل فيها من التحرمي هبا  لهو عدد الرنموع لال نجود  لالقراءر لم

  الت  يم. التك ري إىل التح يل منها  لهو
ا ُب يف بعض  لمذلحم ف نر النيب  الزمار ب ننته فأخرب  نن الزنمار إّنن

األموال دلن بعض ع   األلقات لاحلدلد اليت يدنها لبيننها  فألجب الزنمار 
يف العني من الذهب لالفضة لا واشي من اإلبل لالبنم لال قر ال نائمة  ليف 

 خرجت األرض دلن بعض لعفا عن سائر األموال  ف م يوجب بعض ما 
.((فيها الزمار...

الوجه الثالث: الّسنة المتضّمنة لحكم سكت عنه القرآن, فلم 
 ينص عليه ولم يخالفه:

:  هريدددرر ع بدددني ا دددر ر لعمنتهدددا  حلدددديث  يبلمدددن  مث تددده حتدددرمي اجلمددد
. «, والمرأة علب خالتهاأن تنكح المرأة علب عّمتها نهب رسول ا  »

 .(1)متفق ع يه
                                 

(  لم  م يف 5109ال تنكح ا ر ر ع   عمنتها ) خرجه ال خاري يف النكاح: باب  (1)
 (.1408النكاح: باب حترمي اجلمع بني ا ر ر لعمنتها لخالتها )
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نهب »لحترمي ملن ني الاب من ال ن اع  حلديث ابن ع اس رضي ا  عنهما: 
 «عن كّل ذن ناب من الّسباع, وكّل ذن مخلب من الطّير رسول ا  
 .(1)رلاه م  م

                                 
 (.1934الاحيح: متاب الايد باب حترمي ملن الاب من ال  اع رقم ) (1)
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ين.
ّ
نة شاملة ألحكام الد

ّ
 الس

ّ
 املبحث الثالث: بيان أن

  قد جعل الشنريعة اليت بعث هبا ال ينه حممداا  -جلن لعال-إنن ا  
خامتة الشنرائع  لمهيمنة ع   ما تقدمها منها  لفضن ها ع يها  لجع ها باقية 

هي عامة لكلن مك نف  لعامة يف ملن شيء من الدين إىل قيا  ال ناعة  ل 
 صوله لفرلعه دقيقه لج ي ه  لمما ال خيرج  يد عن رسالته فكذلحم ال خيرج 

 .(1)يكم حتتاجه األمة عنها
لمع و   نن هذه الشنريعة الكام ة الشام ة بياّنا يف متاب ا  لسنة 

 ر ع يه.موافقة لكتاب ا   لم ينة له لزائد . لسنته رسوله 
فال نة شام ة ل دين م ه  ففيها بيان  صول التوييد  لبيان ما جاء 
من لجوه الوعد لالوعيد  لصفات ربن العا ني  لاألخ ار عن اجلنة لالنار  
لما  عدن ا  ل متقني  لالفجار  لما خ ق ا  يف األرضني لال موات من 

لفيها قاص صنوف العجائب لعظيم اآليات  لنمر ا الئكة لالعتهم  
لقضاياه  لخط ه لعظاته  ل عالمه لمعجزاته   األال ياء ل يكا  النيبن 

لنمر  صحابه لفضائ هم  ل زلاجه لمناق هن  لفيها تف ري القرآن لبيان ما 
 .(2)فيه من النن أ لالذنمر احلكيم

                                 

 (.1/432االظر:  عال  ا وقعني ) (1)

 (.37االظر: شرف  صحاب احلديث )ص (2)
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 األدلة على شمول الّسنة ألحكام الّدين:

 زت رت  يب ىب نب مب زب ّٰ قال ا  تعاىل:  - 1

 ِّيت ىت نت مت
(1). 

هذه  مرب العم ا  تعاىل ع   هذه األمنة ييث  ممل ))قال ابن مثري: 
–ريه  لال إىل اليب  غري ال ينهم تعاىل هلم دينه فال حيتاجون إىل دين غ

لهلذا جع ه ا  تعاىل خامت األال ياء  لبعثه إىل  -ا  لسالمه ع يه ص وات
ا  إالن ما يرنمه  لال دين إالن ما اإلالس لاجلن  فال يالل إالن ما  ي نه  لال ير 

شرعه  ملن شيء  خرب به فهو يقن لصدق  ال مذب فيه لال ُخ ف  مما 
 ِّخب  حب جب هئ مئ ّٰ  قال تعاىل:

 ي صدقاا يف  .(2)
 .(3)((األخ ار  لعدالا يف األلامر لالنواهي

لاآلية فيها بيان ممال الدين  لمماله بكمال ماادره اليت يؤخذ منها 
 ة.ال نن لهي الكتاب ل 

 رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ّٰ  لقال عزن لجلن: - 2
 ِّ ىئ نئ مئ  زئ

(4). 

                                 
 (.3سورر ا ائدر: آية ) (1)
 (.115سورر األالعا : آية ) (2)
 (.2/12االظر: تف ري ابن مثري ) (3)
 (.89سورر النحل: آية ) (4)
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الناس إليه بالزنل ع يحم يا حممد هذا القرآن بياالاا لكلن ما ))قال الطنربين: 
 .(1)((ياجة من معرفة احلالل لاحلرا  لالثواب لالعقاب

 يف سنته. لكلن شيء  ظهره لنا رسول ا   ا  متاب لبيان
وما طائر يقّلب   تركنا رسول ا  »ل:   قاعن  يب نر  - 3

:   إّي وهو يذكر لنا منه علماً. قال: فقال رسول ا  جناحيه في الهواء
 «.ما بقي شيٌء يقّرب من ال نة ويباعد من الّنار إّي وقد بل ّين لكم

 خرجه الطرباّنن 
(2). 

إّني قد تركت  »:   قال: قال رسول ا  عن  يب هريرر  - 4
كتاب ا  وسنتي, ولن يتفّرقا حتب يردا   فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما

 .(3) خرجه احلامم «عليَّ الحوض
ليس من عمل »قال:   نن رسول ا   عن ابن م عود  - 5

, وي عمل يقّرب من الّنار إّي قد يقّرب من ال ّنة إّي قد أمرتكم به
 .(4).  خرجه ابن  يب شي ة«نهيتكم عنه

                                 
 (.14/161االظر: تف ري الطربي ) (1)
(: رجالدددددده رجددددددال 8/264(  لقددددددال اهليثمددددددي يف اجملمددددددع )2/1647ا عجددددددم الك ددددددري ) (2)

ل دددداّن يف الاددددحيح غددددري حممددددد بددددن ع دددددا  بددددن يزيددددد ا قددددرئ لهددددو ثقددددة. لصددددحنحه األ
 (. 1803الاحيحة )

 (.113تقد  خترجيه ص ) (3)
 (.210ا  حث األلل من هذا الفال ص )تقد  خترجيه يف  (4)
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قيل له: لقد عّلمكم نبيُّكم كّل شيء »: يديث س مان  - 6
القبلة بغائط أو  حتب الخراءة؟! قال سلمان: أجل نهانا أن نستقبل

 .(1)احلديث. رلاه م  م «, وأن نستن ي باليمين...بول
وأيم ا  لقد تركتكم »قال:   ن  رسول ا   لعن  يب نر - 7

 (2) خرجه ابن ماجه.  « علب البيضاء ليلها ونهارها سواء
لما   رسول ا  وّفِّ لقد تُ ))قال ابن القينم يف بيان اول ال نة: 

طائر يق نب جناييه يف ال نماء إال نمر لألمنة منه ع ماا  لع نمهم ملَّ شئ 
يىت آداب التخ ي  لآداب اجلماع  لالننو   لالقيا  لالقعود  لاألمل 

زلل  لال نفر لاإلقامة  لالانمت لالكال   لالعزلة لالشرب  لالرنموب لالن
لال طة  لالبىن لالفقر  لالانحة لا رض  لمجيع  يكا  احليار لا وت  
للصف هلم العرش لالكرسي  لا الئكة لاجلنن  لالننار لاجلننة  ليو  القيامة 

يىت    العني  لعرنفهم مع ود هم لإهلهم  مت تعريف ييىت مأالنه ر   لما فيه
م يرلاله ليشاهدلاله بألصاف مماله لالعوت جالله   لعرنفهم األال ياء مأّنن

ماالوا مأّنم بينهم    ل ممهم  لما جرى هلم  لما جرى ع يهم معهم  يىت
لعرنفهم من طرق الري لالشنر دقيقها لج ي ها ما مل يعرنفه اليبٌّ ألمنته ق  ه  

ما حيال فيه من من  يوال ا وت لما يكون بعده يف الربزخ  ل  لعرنفهم 
                                 

 (.262الانحيح: متاب الطنهارر  باب االستطابة ) (1)
( لإسناده ي ن  لرلى هوه العرباض بن سارية عند ابن ماجه 5ال نن: ا قدمة رقم ) (2)

( لإسناده صحيح  االظر :ال    ة 1/96احلامم )(  ل 4/126) ( ل  د43)
 ( 668( ل)937الاحيحة رقم )
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 لمذلحم عرنفهم الننعيم لالعذاب ل رلح لال دن ما مل يعرِّف به اليبٌّ غريه  
من  دلة التنوييد لالنن ور لا عاد لالرند ع   مجيع فرق  هل الكفر لالضنالل 

 به إياه لي ينه ليوضح ما ليس  ن عرفه ياجة من بعده ال هم إالن إىل من ي 
من مكايد احلرلب  للقاء العدل   فهم ع يه. لمذلحم عرن  يمنه ما خف

لطرق الننار  لالظفر ما لو ع موه لعق وه لرعوه يق رعايته مل يقم هلم 
من مكايد إب يس  لطرقه اليت يأتيهم منها   عدل  بداا  لمذلحم عرنفهم 

لما يتحرزلن به من ميده لمكره لما يدفعون به شرنه ما ال مزيد ع يه  
ل الفوسهم ل لصافها لدسائ ها لممائنها ما ال من  يوا لمذلحم عرنفهم 

من  مور معايشهم ما لو  ياجة هلم معه إىل سواه  لمذلحم عرنفهم 
ع موه لعم وه الستقامت هلم دالياهم  عظم استقامة.

اليا لاآلخرر برمته  لمل حيوجهم ا  إىل  يد  لباجلم ة فجاءهم خبري الدن
ما طرق العامل شريعة  ممل منها سواه  فكيف يظن  نن شريعته الكام ة اليت 

الاقاة حتتاج اىل سياسة خارجة عنها تكم ها؟   ل إىل قياس  ليقيقة 
  لمعقول خارج عنها؟ .

 رسول آخر بعده. إىلبالناس ياجة  لمن ظن نلحم فهو ممن ظنن  نن  
نلحم  لق نة الاي ه من  نَّ لس ب هذا م نه خفاء ما جاء به ع   من ظ   

ه  صحاب ال ينه الذين امتفوا مبا جاء به  لاستبنوا به الفهم الذي لفق ا  ل
عما سواه  لفتحوا به الق وب  لال الد. لقالوا: هذا عهد ال يننا إلينا  لهو 

 .(1)((عهدالا إليكم
                                 

 (.456 - 4/454االظر:  عال  ا وقعني ) (1)
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عمن يقول إن الناوص  -ر ه ا -لسئل شيخ اإلسال  ابن تيمية 
اله ال تفي بعشر معشار الشريعة هل قوله صواب؟ فأجاب: "هذا قول ق

هو خطأ  بل الاواب ل  طائفة من  هل الكال  لالر ي مأيب ا عا  لغريه 
الذي ع يه مجهور  ئمة ا   مني  ن الناوص لافية جبمهور  يكا   فعال 

ألاله  ؛الع اد  لمنهم من يقول: إّنا لافية جبميع نلحم  لإّنا  الكره من  الكره
سوله لاوهلا أليكا  مل يفهم معاّن الناوص العامة اليت هي  قوال ا  لر 

م بالك مة ك ن ت  جبوامع الك م في    فعال الع اد  لنلحم  ن ا  بعث حممدا 
ة لقاعدر عامة تتنالل  الواعا مثرير  لت حم  ين اجلامعة العامة اليت هي قضية مُ 

األالواع تتنالل  عياالا ال حتا  ف هذا الوجه تكون الناوص حميطة بأيكا  
 .(1) فعال الع اد"

                                 
 (.280/ 19االظر: جمموع الفتالى ) (1)
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مة ليس فيها ما املبحث 
َ
ك
ْ
ح
ُ
نة الثابتة م

 
 الس

ّ
ابع: بيان أن

ّ
الر

ريح.
ّ
حيح, وال العقل الص

ّ
قل الص

ّ
 يعارض الن

ال ننة حمكمة ال ميكن  ن يكون فيهدا مدا يعدارض متداب ا   لال ميكدن 
مددن عنددد ا     ن تتعددارض سددنتان صددحيحتان  لنلددحم  نن سددنة رسددول ا  

 بنقيض ع مه.لهي من ع مه  لميتنع  ن خيرب تعاىل 
في تحيل  ن يقع تعارض بني ال نة  لبني متاب ا    ل ما صح من 
ال نن يف الفس األمر للاقعه   منا من جهة الظر اجملتهد فممكن  ليكون 

 س  ه القاور يف فهم ال نة لالتأليف بني الناوص.
ل يكا  ا  ل يكا  رسوله ال ختت ف لهي ُري ع   ))قال الشنافعي: 

 .(1)((مثال لايد
يديثان بإسنادين  لقال ابن خزمية: "ال  عرف  ال ه رلي عن النيب 

 .(2)صحيحني متضادان  فمن مان عنده ف يأت به يىت  ؤلف بينهما"
مل تأت سنة صحيحة لايدر عن رسول ا  تناقض  ))لقال ابن القيم: 

ه هو ا  د نيِّ لكتاب ا   لع ي ل تة  ميف لرسول ا  امتاب ا  لختالفه 
 الزل  لبه هداه ا   لهو مأمور بات اعه  لهو  ع م ال ق بتألي ه لمراده  للو 

 ا فهمه الرجل من ظاهر الكتاب لردت بذلحم  ساغ ردن سنن رسول ا  
 مثر ال نن لبط ت بالك ية  فما من  يد حُي ت ج ع يه ب نة صحيحة خيالف 

                                 
 (. 187االظر: الرسالة )ص (1)
 (. 2/558الكفاية ) االظر: (2)
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طالقها ليقول: هذه ال نة إالن لميكن  ن يتش ث بعمو  آية  ل إ  مذه ه له ته
 .(1)((خمالفة هلذا العمو  لاإلطالق فال تق ل...

لهن القول قوالا م ياا الشهد ا  ع يه لمالئكته  النه ليس ))لقال  يضاا: 
ما خيالف القرآن  لال ما خيالف العقل الانريح   يف يديث رسول ا  

لن يديث ردنه من بل مالمه بيان ل قرآن لتف ري له  لتفايل  ا  مج ه  لم
 .(2)((ردن احلديث لزعمه  النه خيالف القرآن  فهو موافق ل قرآن مطابق له

 األدلة علب أّن الّسنة محكمة:
هو من ع م ا   فما  خرب به فا    نن ما جاء به الرسول  - 1

 .(3) خرب به  لهو س حااله خيرب بع مه ميتنع  ن خيرب بنقيض ع مه 
 زث رث  يت ىت نت مت زت رت يب ّٰ  :قال تعاىل

ِّمث
(4). 

ل تة  للو مان فيه ما افنف   ن يقع فيما مان من عند ا  االختالف 
يقتضي قولني خمت فني مل يادق ع يه هذا الكال  ع   ملن يال
(5).

                                 
 (.92االظر: الطرق احلكمية يف ال ياسة الشرعية )ص (1)
 (.507: خمتار الاواعق )صاالظر (2)
 (. 16/464االظر: جمموع الفتالى ) (3)
 (.82سورر الن اء: آية ) (4)
 (.4/70االظر: ا وافقات ) (5)
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  مه جه هن من خن حن جن مم خم حم ّٰ  قوله تعاىل: - 2

 .(1)اآلية   ِّخي حي جي ٰه
فإالنه ردن  لاآلية صرحية يف رفع الكتاب لال نة ل تنازع لاالختالف 

هما  لليس نلحم إالن لريتفع االختالف  لال يرتفع االختالف إالن يا تنازعني إل
بالرنجوع إىل شيء لايد  للو مان فيه ما يقتضي االختالف مل يكن يف 

 الرنجوع إليه رفع التنازع.
لمذلحم مجيع اآليات الواردر يف ن  االختالف  لاألمر بالرنجوع إىل 

قاطعة يف  النه ال ميكن  ن يكون يف الكتاب لال نة  ة م نهاالكتاب لال نن 
ا هي ع   مأخذ لايد لقول لايد  .(2)تعارض لاختالف  لإّنن

 نن عامة  هل الشنريعة  ث توا يف القرآن لال نة الناسخ لا ن وخ  - 3
ع   اجلم ة  ليذرلا من اجلهل به لمن الطأ فيه  لمع و   نن النناسخ 

ا هو فيما ب ني دلي ني يتعارضان حبيث ال ياح اجتماعهما لا ن وخ إّنن
 حبال  لإالن  ا مان  يدمها الاسخاا لاآلخر من وخاا.

للو مان االختالف يف الناوص من الدين  ا مان إلث ات الناسخ 
لا ن وخ فائدر  للكان الكال  يف نلحم مالماا فيما ال جيين مثرر إنا مان ياح 

 إىل  ن االختالف يف النناوص لاقع لجائز. العمل هبما ابتداء لدلاماا استناداا 
                                 

 (.59سورر الن اء: آية ) (1)
 (.4/70االظر: ا وافقات ) (2)
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 النه لو مان يف الشنريعة م اغ ل خالف ألدى إىل تك يف ما ال  - 4
ما مقاودان ل شارع   يطاق؛ ألنن الدلي ني إنا فرضنا تعارضهما  لفرضنا  ّنن
فإمنا  ن يقال: إنن ا ك نف مط وب مبقتضاها   ل ال   ل مط وب بأيدمها 

 دلن اآلخر.
يقتضي افعل ال تفعل   ك ف لايد  من لجه لايد  لهو  فاأللل:

 عني التك يف مبا ال يطاق.
 لالثاّن: باطل ألالنه خالف الفرض.

لمذلحم الثالث: إنا مان الفرض توجه الط ب هبما  ف م ي ق إالن األلنل 
 في ز  منه ما تقد .

 دلن شخص  ل  األخرى دلن يالة إىل دليل مل يف ينظر :قيل وإن
 .ا ط وب هو لهذا  خالف يينئذ يكون الف  اآلخر

 تعارضة إنا مل ااتفاق الع ماء ع   إث ات الرتجيح بني األدلة  - 5
ميكن اجلمع  ل اله ال ياح إعمال  يد الدلي ني ا تعارضني جزافاا من غري 
الظر. لالقول بوقوع الالف بني األدلة يرفع باب الرتجيح مج ة  إن ال فائدر 

 يه ع   فرض ث وت الالف.فيه  لال ياجة إل
 الشارع قادمها إنا ا تعارضني الدلي ني ألنن ؛ يتاور ال شيء  النه - 6

 ال  تفعل ال افعل: الوايد الشيء يف قال إنا ألالنه؛ مقاوده يتحال مل مثالا 
 فهم ل مك ف يتحال فال  ترمه لال الفعل ط ب منه ا فهو  يكون  ن ميكن

 .(1)التك يف
                                 

 (.72-4/70(  لا وافقات ل شاطيب )2/558االظر: هذه األدلة يف الكفاية ل خطيب ) (1)
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لمن قال: إنن العقل خيالف الننقل العقل الّصريح والّسنة ي تنافي 
الاحيح  خطأ يف مخ ة  صول:  يدها:  نن العقل الانريح ال يناقضه  الثاّن: 
 اله يوافقه  الثالث:  ن ما يدعواله العقل ا عارض ليس باحيح  الرابع:  نن ما 

 ث توا  نمرله من ا عقول ا عارض هو ا عارض ل معقول الانريح  الامس:  نن ما
 .(1)به األصول ممعرفة ال اري لصفاته ال يث تها بل يناقضها

 ة ي تنافي العقل:ومن األدلة علب أّن السنّ 
 نن األدلة الا ت يف الشنريعة لتت قاها عقول ا ك فني يىت يعم وا  - 1

مبقتضاها من الدنخول حتت  يكا  التك يف  للو عارضت هذه األدلة 
 فضالا عن  ن تعمل مبقتضاها.العقل لالافته مل تت قها  

ا لو عارضت العقل لكان التك يف مبقتضاها تك يفاا مبا ال  - 2  ّنن
يطاق  لنلحم من جهة التك يف بتاديق ما اليادقه العقل لال يتاوره بل 

 يتاور خالفه ليادقه.
 نن مورد التك يف هو العقل فإنا فقد ارتفع التك يف  ل ُعدن فاقده   - 3

  ف و جاءت ع   خالف ما تقتضيه لكان لزل  التك يف ع   مال هيمة ا هم ة
من لزلمه ع   ا عتوه لالانيب لالنائم  إن ال عقل هلؤالء يادق  ل ال  العاقل  شدَّ 

 يادق  خبالف العاقل الذي يأتيه ما ال ميكن تاديقه. 
ل ا مان التك يف ساقطاا عن هؤالء لز   ن يكون ساقطاا عن العقالء 

 ناف لوضع الشنريعة فكان ما يؤدي إليه باطالا. يضاا لنلحم م
                                 

 (.16/463جمموع الفتالى البن تيمية ) االظر: (1)
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م ماالوا  ن  لو مان مذلحم لكان الكفنار   ل ىل م   - 4 ردن الشنريعة به؛ ألّنن
يىت ماالوا يفرتلن ع يه   ما جاء به رسول ا   دِّ يف غاية احلرص ع   ر  

ما  للَّ ماالت سنته ختالف العقل لكان      فيقولون: ساير  لجمنون  للو
إنن هذا خمالف ل عقول  ل ما  ش ه نلحم  ف ما مل يكن من نلحم يقولون: 

م عق وا ما فيه  لعرفوا جريااله ع   مقتض  العقول.  شيء دلن ع    ّنن
 نن االستقراء دلن ع   جرياّنا ع   مقتض  العقول حبيث  - 5

تادقها العقول الرناجحة  لتنقاد هلا طائعة  ل مارهة  لال مال  يف عناد 
 .(1) ُاهل متعاملمعاالد  لال يف

                                 
 (.15 - 3/14االظر هذه األدلة يف ا وافقات ل شاطيب ) (1)
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ّ
بي

ّ
 الن

ّ
 أوتي جوامع الكلم, املبحث اخلامس: بيان أن

صر له الكالم اتتصارًا.
ُ
 واتت

 النه  ُليت جوامع الك م لاخُتار له الكال   ص الننيبن اائخ نم
ابن ديية الك يبن نمر نلحم:  ن  اختااراا  لممَّ 

  لالنولين (1)
  لاليضرين (2)

(3)  
 لغريهم.

 أ وتي جوامع الكلم: لب أنّه ومن األدلة ع
بعثت  ب وامع الكلم, »قال:  عن  يب هريرر   نن رسول ا   -1

, وبينما أنا نائم أ تيت بمفاتيح خزائن األرض فوضعت ونصرت  بالّرعب
 خرجه ال خارين «. في يدن

 .(5)  لم  م(4)
در بن  يب موس   عن  بيه  عن جدنه   نن عن سعيد بن  يب بر  - 2
قد  عطي جوامع  سئل عن الِ ت ع لا ِز ر  قال: لمان رسول ا   الننيبن 

 خرجه  «.أنهب عن كّل مسكر أسكر عن الّصالة»الك م خبوامته  فقال: 
 .(6)م  م

                                 
 (.86االظر: ّناية ال نول يف خاائص الرنسول )ص (1)
 (.7/16االظر: الرنلضة ) (2)
 (.184 - 2/181االظر: ال فظ ا كر  ) (3)
: الارُت بالرنعب يب  خرجه يف مواضع من صحيحه منها يف اجلهاد: باب قول الن (4)

ليف التع ري:  ,«مفاتيح الكلم»(  لفيه: 6998(  ليف التع ري: باب رؤيا ال يل )2977)
 (.7273(  ليف االعتاا : باب بعثت جبوامع الك م )7013باب ا فاتيح يف اليد )

فضلت علب األنبياء بست: أعطيت »( ب فظ: 524متاب ا  اجد يف  لله رقم )  (5)
 .« بعثت ب وامع الكلم»  ليف لفظ: « .جوامع الكلم..

 (. 5264الاحيح  متاب األشربة: باب بيان  نن مل م كر مخر ) (6)
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كالمودّع   لينا رسول ا  خر  ع»عن عمرل بن العاص قال:  - 3
وي نبي بعدن,  -قال ذلك ثالث مرات-النبي األمي  فقال: أنا محمد

 .(1)احلديث. رلاه   د «...تيت فواتح الكلم وخواتمه وجوامعهأو 
بن  يب ليف يديث احل ن بن ع ي بن  يب طالب عن خاله هند  - 4

.  خرجه الرتمذي يف (( اله مان يتك نم جبوامع الك م هالة يف لصف النيب 
 .(2)الشمائل
إنّلللي أ وتيلللت  : »-  -قدددال: قدددال  عدددن عمدددر بدددن الطنددداب  - 5

رزاق يف ع ددال رلاه« اختصلاراً  جوامع الكلم وخواتمه, واخت صر لي الكلالم
 .(3)ا انف

 معنب جوامع الكلم:
 :ن نلحمالك م مبعان  متقاربة لم بنين  هل الع م معىن جوامع

ب بين  نن جوامع الك م  ن جيمع ا  له األمور ))قال الزهرين:  - 1
 خرجه  ((ب ق  ه يف األمر الوايد...اليت ماالت تكتب يف الكت الكثرير
ال خارين 
(4). 

                                 
 ( لفيه: ابن هليعة لهو ضعيف  ل ياديث ال اب تقوي الشاهد منه. 2/172) (1)
يف إسناده: سفيان بن لميع  لشيخه: مجيع بن ع دالر ن  لمها ل  (133)ص  (2)

 ب تقويه. ضعيفان  ل ياديث ال ا
(: فيه ع دالر ن بن 182  1/173(  قال اهليثمي يف اجملمع )113 - 6/112) (3)

 . -( 570التقريب )ص -إسحاق الواسطي اهد. لهو ضعيف 
 (.7013يف الاحيح متاب التع ري  بعد يديث ) (4)
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جوامع الك م: القدرآن؛ مجدع ا  ب طفده يف األلفداظ ))قال اهلرلي:  - 2
"يددددتك م جبوامددددع  الي ددددرير مندددده ا عدددداّن الكثددددرير  لمندددده مددددا جدددداء يف صددددفته 

 .(1)((الك م"
 .(2)قال ابن األثري:  ي  النه مان مثري ا عىن ق يل ال نفظ - 3
الكال  اجلامع هو الذي ي تويف األق ا  ))ل شيخ اإلسال : قا - 4

ا خت فة لالنظائر ا تماث ة؛ مجعاا بني ا تماث ني لتفريقا بني ا خت فني حبيث 
ي ق  حميطاا  لإالن فذمُر  يد الق مني  ل ا ث ني ال يفيد التما  لال يكون 

 .(3)((الكال  حميطاا لالك م جوامع  لهو فعل غالب الناس...
ة ُمع  ين مُ   ةالك مة اجلامعة: قاعدر عامة لقضي))قال ابن القيم:  - 5

 .(4)(( الواعاا ل فراداا  لتدل داللتني  داللة طرد لداللة عكس
 فجوامع الك م اليت خصن هبا النيبن ))قال ابن رجب:  -6
  ىب نب مب زبّٰ  :ما هو يف القرآن مقوله تعاىل أحدهما:الوعان: 

 يترث ىت نت مت زت رت يب

لال  : مل ترتك هذه اآلية خرياا إالن  مرت  بهقال احل ن اآلية. (5)ِّزث
                                 

 (. 366 -1/365الظر: البري ني يف القرآن لاحلديث )ا (1)
 (.1/295االظر: النهاية ) (2)
 (.16/524االظر جمموع الفتالى ) (3)
 (. 1/412االظر:  عال  ا وقعني ) (4)
 (.90سورر النحل: آية ) (5)
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شر موجود يف ال ننة ا أثورر لهو منت ما هو مالمه  الثاني:شرناا إال ّنت  عنه. 
 .))(1) عنه

لياص ه  النه مان يتك نم بالقول ا وجز الق يل ))قال ابن يجر:  - 7
 .(2)((ال نفظ الكثري ا عاّن

قاربة ا عىن يف بيان جوامع الك م  ل النه يشمل القرآن لهذه األقوال مت
 ة.ليشمل ما مان موجز ال نفظ مثري ا عاّن من ال نن 

بأن دخول  ور دَّ جوامع الك م بالقرآن   لمن  هل الع م من خصَّ 
 .(3)ال؟  للكن ا  ألة هل يدخل غريه فيه   القرآن يف اجلوامع ال شحم فيه

إنن )) عاّن ا تقدمة مقول ابن ي يب: لهناك  قوال  خرى بعيدر عن ا
مان يك م ملن ق ي ة ب  اّنا  لإن مل يكن رآها   ا راد جبوامع الك م  النه 

 .(4)((ق ل
يامل  يامل لألمساء  لحممد   نن آد  ))ل قول ابن العريب: 

أوتيت  جوامع » عاّن ت حم األمساء اليت   ها آد   لهو ا راد حبديث: 
 .(5)«الكلم

                                 
 (.17االظر: جامع الع و  لاحلكم )ص (1)
 (.2977( عند شرح يديث )6/149االظر: فتح ال اري ) (2)
من متاب  «بعثت ب وامع الكلم»:(؛ باب قول النيبن 13/262االظر: الفتح ) (3)

 (.2/183ا   لال فظ ا كر  )االعتا
 (. 28االظر: الفتويات الوه ية بشرح األربعني النولية )ص (4)
 االظر: ا ادر ال نابق. (5)
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ان القوالن بعيدان عن ا عىن ال نبوي جلوامع الك م؛ لال دليل ع   لهذ
  ّنما مرادان منه.

 عناية العلماء ب مع جوامع الكلم:
األياديث اجلامعة منتشرر يف متب ال نة من الاحاح لال نن 
لا انفات لغريها  لمن مظنتها الكتب احلديثية ا انفة يف احلكم  

 األياديث القاار اجلامعة لمن نلحم:  لالكتب اليت قاد  صحاهبا مجع
يف احلافظ تان  (1)"اإلجياز لجوامع احلكم من ال نن ا أثورر" -1

 بكر بن ال ين.   يب
 القضاعين ع دا  "الشهاب يف احلكم لاآلداب"  ل قاضي  يب - 2

 .(2)هد(  مجع فيه  لفاا لمائيت يديث454)ت
دا  بن ع ي ا شهور "الفائق يف الك م الرائق" جلمال الدين ع  -3

 .(3)الف يديثآهد(  مجع فيه عشرر 744بابن غنائم )ت
"درن ال حار يف األياديث القاار"ل حافظ جالل الدين - 4
ال يوطين 
(4). 
"منوز احلقائق يف يديث خري الالئق" لع د الرؤلف ا نالي  - 5

 .(5)الف يديثآهد( مجع فيه عشرر 1031)ت
                                 

 (.17نمره ابن رجب يف مقدمة جامع الع و  لاحلكم )ص (1)
 ط ع الكتاب يف جم دين بتحقيق:  دي ع داجمليد. (2)
 (. 136الظر الرسالة ا  تطرفة )ا (3)
 (. 138لرسالة ا  تطرفة )الظر اا (4)
 لالكتاب مط وع.  (5)
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هلذا ُلجد فيها   التحرير لالتهذيب لغ ب ع   هذه ا انفات عد 
الواهي لا وضوع فضالا عن الضنعيف؛ لمن  شهر ما مجع يف جوامع الك م 

لعشرين يديثاا  فزاد ع يها  ةا  مالها ابن الانالح لب بت  س ع األياديث اليت
لمسن  متابه باألربعني  لاشتهر من وباا   النولي إىل متا  اثنني ل ربعني يديثاا 

"األربعون الننولية" مث زاد ع يها احلافظ ابن رجب ف  بت مخ ني  باسم إليه
 يديثاا لشريها يف متابه ا شهور "جامع الع و  لاحلكم".

 فائدة: 
" لإّنا ي  م نلحم فيما مل تتارف الرلار قال الحافظ ابن ح ر: 

يف  لفاظه  لالطريق إىل معرفة نلحم  ن تقل خمارج احلديث لتتفق  لفاظه  
خمارج احلديث إنا مثرت قل  ن تتفق  لفاظه لتوارد الرلار ع   لإال فإن 

 (1)االقتاار ع   الرلاية با عىن حب ب ما يظهر أليدهم  اله لاف به "
 من أمثلة جوامع الكلم: 
من عمل عماًل ليس عليه أمرنا »قال:  يديث عائشة   النه  - 1
 .(2)متفق ع يه« فهو ردّ 
إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما »يديث  يب هريرر مرفوعاا:  - 2
 .(3)متفق ع يه« استطعتم

                                 
 (. 13/262االظر فتح ال اري ) (1)
 خرجه ال خاري: متاب الا ح  باب إنا اصط حوا ع   ص ح جور فالان ح مردلد  (2)

 ( لهذا لفظه. 1718(  لم  م: األقضية  باب القض األيكا  ال اط ة )2697)
(  لم  م 7288) تداء ل نن رسول ا   خرجه ال خارين يف االعتاا   باب االق (3)

  (1337.)يف الفضائل  باب توقريه 
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 .(1)متفق ع يه« إنّما األعمال بالنّليّات»قال:  ليديث عمر  النه  - 3
ما مأل ابن آدم وعاء »قال:   ن رسول ا    قداليديث ا  - 4

 .(2)رلاه   د لالرتمذي لاحلامم« شّراً من بطن  
كل املسلم عىل املسلم حرام دمه »أيب هريرة مرفوعًا:  ليديث - 5

 .(3)رواه مسلم«. وماله وعرضه

                                 
 (.54(  لم  م يف اإلميان رقم )1 خرجه ال خارين يف بدء الويي رقم ) (1)
 (.4/331(  لاحلامم )2380(  لالرتمذي )4/132 خرجه   د ) (2)
 (.2564يف الرب لالا ة  باب حترمي ظ م ا   م رقم ) (3)





ابع: الرد على منكري االحتجاج 
ّ
الفصل الر

ة والطاعنني فيها.
ّ
بوي

ّ
نة الن

ّ
 بالس

 متهيداا لم حثني: ويلحي

بيان منهج الت قي عند  هل ال نة لاجلماعة  لخمالفته  لفيه :الّتمهيد
  ناهج الت قي عند غريهم.

 . إالكار االيتجاج بال ننة مط قاا  :المبحث األّول
 . إالكار االيتجاج بأخ ار اآلياد :المبحث الثاني
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ة والجماعة، ومخالفته ي عند أهل السنّ التمهيد: بيان منهج التلق  
 ي عند غيرهم.مناهج التلق  

 ق بالتوييد ما يتع منها:العقيدر الانحيحة تشمل  صوالا متعددر  
و  شرف م اّن بإفراد ا  بالع ادر لالربوبية لاإلقرار بأمسائه لصفاته  له

 العقيدر الانحيحة.
ما يتع نق باإلميان  ل رمااله لم ائ ه  لما يرتتب ع   نلحم من ومنها: 
  مساء ل يكا .
ما يتع نق مبنهج التعامل مع الناس من ا   مني ع   اختالف  ومنها:

 الواعهم من األبرار لالف اق لا  تدعة  لمن العامة لالاصة  لمن غري 
ومن ي  لمعاهد  لم تأمن  ف  يواهلم من يريب لنمِّ ا   مني ع   اختال
نن إالت قي لمنهج االستدالل هبا  إن ما يتع ق مباادر أهم أصول العقيدة: 

 االهراف يف هذا األصل يؤدي إىل االهراف يف األصول األخرى.
حي ن التمهيد له ه هذا الفال متع قا هبذا األصل  ا مان ما يتضمنل ن 

  لمنهجهم يف االستدالل  ةادر الت قي عند  هل ال نب يان إمجا   ا
 لخمالفته  ناهج غريهم.

 ي عند أهل السنة والجماعة:مصادر التلق  
 ي عند  هل ال نة إىل ق مني:تنق م ماادر الت قِّ 

 األلنل: ماادر رئي ة  لهي الكتاب لال نة لاإلمجاع.
 الثاّن: ماادر ثاالوية  لهي العقل لالفطرر ال  يمة.
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 عندا م صالن متفق ع يه فالكتاب والسنة ا المصادر الّرئيسة:أمّ 
الانحابة لالتابعني لمن ت عهم بإي ان  فقد ث ت عندهم بالرباهني 

جاء باهلدى لدين احلقن  ل نن  القطعيات لاآليات ال ينات  نن الرنسول 
القرآن يهدي ل يت هي  قو  ليعتقدلن  ن  صدق الكال  مال  ا  لخري 

  لال يوجد يف مال   يد من ال ن ف معارضة القرآن هدي حممد اهلدي 
 .(1)لال نة بعقل  ل ر ي  ل نلق  ل لجد  ل مكاشفة

 .اإلجماعلاألصل الثالث الذي يعتمد ع يه يف الع م لالدين: 
لاإلمجاع الذي ينض ط هو ما مان ع يه ال ن ف الاناحل إن بعدهم  ))

 .(2)((مثر االختالف لاالتشر يف األمنة
هذه ا اادر ليت عوّنا  "ليزالون هبا مجيع  ع   فأهل ال ننة يعتمدلن

 .(3)ما ع يه الناس من  قوال ل عمال باطنة لظاهرر مما له تع نق بالدنين"
لا راد به: البريزر ا درمة يف العقل فألهلا: أما المصادر الثانوية: 

لق يف ال ن ان  اإلال ان اليت هبا يع م لهي فيه مقور ال ار يف العني  لالذن 
 .(4)لهي مناط التك يف  لهبا يتمينز اإلال ان عن احليوان

                                 
 (.29 - 13/28: جمموع الفتالى )االظر (1)
 (.60االظر: العقيدر الواسطية )ص (2)
 (.60ا ادر ال ابق )ص (3)
 (.339 - 3/338االظر: جمموع الفتالى ) (4)
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لالعقل الاحيح يوافق ما جاءت به النناوص  لميكن  ن ي تدل به 
ع   بعض  مور الدين لم ائ ه  موجود ا   لتوييده لع وه ع   خ قه  
لكن ال يدرك تفايل هذه ا  ائل مما جاء الويي ب ياّنا  فالعقل مادر 
لكنه ليس مادراا م تقالا  بل حيتاج إىل تن يه الشرع لإرشاده لألدلة؛ ألن 

 .(1)االعتماد ع   حمض العقل س يل ل تفرق لالتنازع
 وا ع يها. قُ  ِ ا راد هبا هنا: احلقيقة اليت خُ و الفطرةلمن ا اادر الثاالوية:  

ف فقد ت ني من داللة الكتاب لال نة لاتفاق ال ن ))قال ابن القيم: 
ع    ن ال ق مفطورلن ع   دين ا   الذي هو معرفته لاإلقرار به لحم ته 
لالضوع له  ل نن نلحم موجب فطرهتم لمقتضاها  جيب ياوله فيها إن مل 

 .(2) ((حيال ما يعارضه ليقتضي ياول ضده...
 لقد دلت الفطرر ع   بعض ا طالب الدينية  مداللتها ع   ع و ا .

ل ما مواله عاليا ع   خم وقاته بائناا عنهم  ))بن تيمية: قال شيخ اإلسال  ا
 .(3)((فهذا  مر مع و  بالفطرر الضرلرية اليت يشرتك فيها مجيع بين آد 

 : فإن ))مذلحم دلت الفطرر ع   توييد الرنبوبية  قال ابن  يب العزن
 .(4)((توييد الرنبوبية ال حيتاج إىل دليل فإالنه مرموز يف الفطرر

                                 
 (.1/180االظر: منهج االستدالل ) (1)
 (.2/823االظر: شفاء الع يل ) (2)
 (.4/45االظر: جمموع الفتالى ) (3)
 (.79االظر: شرح الطحالية )ص (4)
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 في أخذ نصوص الّشرع وايستديل بها وفهمها: منه  الّسلف
متينز  هل ال نة لاجلماعة من الانحابة لالتابعني  لمن ت عهم بإي ان 

 بطريقة  خذهم ل ناوص  لاستدالهلم هبا  لمن  همن ما متينزلا به يف نلحم:
تعظيمهم لنصوص الشرع بالتسليم, والقبول, واينقياد لها  - 1

 والتحذير من مخالفتها.
ال يعارضون الناوص باآلراء لاالجتهادات   ل يرتددلن يف األخذ ف

 .اا لهالم اا هبا  بل ي  مون هلا ليعتقدلن  ن يف ترمها زيب
مذا مذا    قض  رسول ا  ))عن م ألة فقال:  سأل رجل الشافعيَّ 

فقال الرجل: ما تقول  الت؟ قال: س حان ا    تراّن يف مني ة؟   تراّن يف 
مذا مذا ل الت   لسطي زالاراا؟   قول قض  رسول ا     بيعة؟  ترى ع

 .(1)((تقول: ما تقول  الت
 : لاالالقياد ألمره   فالواجب ممال الت  يم ل نيبن ))قال ابن  يب العزن

باطل ي ميه معقوالا لت ق  خربه بالق ول لالتاديق دلن  ن يعارضه خبيال 
  آراء الرجال لزبالة  نهاّنم  فيويده دن ق  يدُ  ل حيم ه ش هة   ل شكا   ل 

 .(2)((بالتحكيم لالت  يم لاالالقياد لاإلنعان
 باطناا لظاهراا؛.. ت اع آثار النيبن افطريقة ال  ف ))قال شيخ اإلسال : 

قدمون هدي    صناف الناس  لييؤثرلن مال  ا  ع   مال  غريه من مالل 
 .(3)((ةع   هدي ملن  يد  لهبذا مسوا  هل الكتاب لال نن   حممد

                                 
 (.9/106االظر: احل ية أليب العيم ) (1)
 (.1/228االظر: شرح الطحالية ) (2)
 (.59االظر: العقيدر الواسطية )ص (3)
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 التزامهم بفهم سلف األّمة وإجماعهم وعدم الخرو  عنه: - 2
فمن طريقة  هل ال نة ات اع س يل ا ؤمنني من ال ابقني األلنلني من 

عليكم بسنتي وسنة الخلفاء : »ا هاجرين لاألالاار  لات اع لصيته 
 .(1)«دين المهديين من بعدنالراش

 ومن األدلة علب وجوب اتباع الصحابة في فهم النصوص:
 زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّّٰ  :قوله تعاىل -  

 يبرت ىب نب مب زب رب يئ  ىئ نئ مئ

 ِّ مت  زت
(2). 
جاء هبا لمن س حم غري طريق الشريعة اليت   ير ))قال ابن مثري: 

فاار يف شقن لالشنرع يف شقن  لنلحم عن عمد منه بعد ما ظهر   لالرنسو 
هذا مالز  ل افة   ِّ رب يئ  ىئ نئ  ّٰ له احلق لت نين لاتضح  

األلىل  للكن قد تكون ا خالفة لنص الشنرع  لقد تكون  ا اجتمعت ع يه 
هلم العامة األمنة احملمدينة فيما ع م اتفاقهم ع يه حتقيقاا  فإالنه قد ضمنت 

 . (3)((يف اجتماعهم يف الطأ تشريفاا هلم لتعظيماا لن ينهم
                                 

(  لهدددددددو 4/126(  ل  دددددددد )2676(  لالرتمدددددددذي )4607 خرجددددددده  بدددددددو دالد رقدددددددم ) (1)
 صحيح.

 (.115سورر الن اء: آية ) (2)
 (. 2/365االظر: تف ري ابن مثري ) (3)
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  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ّٰ  قال تعاىل: -ب      

ِّزئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ
(1).

هبذه اآلية ع   لجوب ات اع الاحابة  -ر ه ا -استدل ابن القيم 
  للجه االستدالل باآلية  النه تعاىل  خرب  النه جع هم  منة خياراا عدلالا ))قال: 

هذا يقيقة الوسط  فهم خري األمنة ل عدهلا يف  قواهلم ل فعاهلم لإراداهتم 
لالياهتم  لهبذا استحقوا  ن يكوالوا شهداء الرسل ع    ممهم يو  القيامة  

 .((لا  تعاىل يق ل شهادهتم يو  القيامة
مث قال ما معناه: لي تحيل  ن يفيت  يدهم بفتوى لتكون خطأ 

وله  لي كتون عنه؛ ألالنه يؤدي إىل إط اقهم ع   خمالفة حلكم ا  لرس
خالف احلقن  لهذا باطل فإنن احلقن ال يعدلهم لخيرج عنهم إىل من بعدهم 

 .(2)قطعاا 
 جم يل ىل مل خل ّٰ  قال تعاىل: -ج 
 ين ىن  من خن حن جن يم ىم مم خم  حم

ِّ يي ىي مي  حيخي جي يه ىه مه جه
(3). 

                                 
 (.143ة )سورر ال قرر: آي (1)
 (.4/167االظر:  عال  ا وقعني ) (2)
 (.100سورر التوبة: آية ) (3)
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لالتابعون    من هذه األمنة هم الاحابةض  فأخرب عزن لجلن  نن  هل الرِّ 
 هلم بإي ان.

هم من كان علب مثل ما » ن سأله عن الفرقة الناجية:  قال  -د 
 .(1).  خرجه الرتمذي «أنا عليه اليوم وأصحابي

بأصحاب  من مان متأسيناا ف يتأسَّ ))قال:  عن ابن م عود  - هد
مها و  ماالوا  برن هذه األمنة ق وباا  ل عمقها ع ماا  ل قد    مفإّنن  رسول ا  

هدياا  ل ي نها ياالا؛ قو  اختارهم ا  لاح ة ال ينه لإقامة دينه  فاعرفوا هلم 
م ماالوا ع   اهلدى ا  تقيم  ابن .  خرجه((فض هم  لات عوا آثارهم  فإّنن

 .(2)رب يف بيان جامع الع م ع دال
فمن احملال  ن حُي رِ  اُ   برَّ هذه األمنة ق وباا ل عمقها ))قال ابن القيم: 

 .(3)((ع ماا ل ق نها تك فاا الانواب  يف  يكامه ليوفق له من بعدهم
لعد  الرلج عنهم  لألمهية هذا ا نهج لهو ات اع  صحاب النيبن 

 ع يه األئمة يف متب االعتقاد: يف فهم الناوص الصن 
 صحاب   صول ال ننة عندالا التم حم مبا مان ع يه))قال اإلما    د: 

 .(4)((لاالقتداء هبم... رسول ا  
                                 

  203(  لصححه األل اّن يف ال    ة الاحيحة رقم )2641 خرجه الرتمذي ) (1)
419.) 

(  ليف إسناده ضعف لله متابعات لشواهد يتقوى هبا  االظر: م ند   د 2/947) (2)
 (. 215-1/214حل ية أليب العيم )(  لا215-1/214(  لشرح ال نة )1/379)

 (.4/175االظر:  عال  ا وقعني ) (3)
 (. 14االظر:  صول ال نة لإلما    د )ص (4)
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 النه ال يتم إسال  ع د يىت  -ر حم ا -اع م ))لقال الربهبارين: 
لم  ماا  فمن زعم  اله بقي شيء من  مر اإلسال  مل  يكون مت عاا مادنقاا 

فقد مذنهبم لمف  به فرية لطعناا ع يهم  لهو  يكفوالاه  صحاب حممد 
 .(1) ((  يف اإلسال  ما ليس فيهدِ م تدع ضال حمُ 

ومن منه  أهل السنة في ايستديل أنّهم يقّدمون الّشرع  - 3
هو خيال ل لها  ال يقائق    ليرلن  نن ملن ما خالف الشنرع فعلب العقل

رائهم آفما ث ت يف الشنرع ال ميكن  ن يكون فيه خطأ خبالف عقول النناس ل 
فهي معرنضة ل خطأ لاهلوى لاجلهل
(2). 

سواء مان متواتراا    آياداا  أخذهم بما صّح عن رسول ا   - 4
يف االعتقاد  ل غريه ع ماا لعمالا  لهذا  مر  جممع ع يه عندهم
(3). 

لإن مل تدرمه العقول  اإليمان المطلق بما جاء عن ا  ورسوله - 5
لحتيط به األفها ؛ ألنن عقول ال شر قاصرر عن إدراك مجيع ا عاّن لاإلياطة 
  هبا  فإنا جاء الرب عن ا  لعن رسوله مل هتج يف إمياالنا  ن هيط مبعناه

 ق. بل الؤمن لالادِّ 
                                 

( فقد عقد ابن 188-4/155(  لاالظر  عال  ا وقعني )7االظر: شرح ال نة )ص (1)
 القيم فاال الفي ا يف األدلة ع   لجوب ات اع الاحابة. 

(  لالاواعق ا رس ة 13/28(  لجمموع الفتالى )5/255االظر: درء التعارض ) (2)
(2/741 .) 

 (.263 - 20/259(  لجمموع الفتالى )1/2االظر: التمهيد ) (3)
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باطن خيالف ظاهرها    لليس هناك األخذ بظاهر الّنصوص - 6
لملن باطن خيالف ظاهر الكتاب لال نة فهو خيال لجهل
(1). 

قونر اليقني لعد   حميدة منها:وثمرات  آثارٌ  هذا المنه ل كانوقد  
تطرنق الشنحم إىل الق ب  لالننجار من االهراف  لالرتفع عن ال دعة  لال عد عن 

 عن الفرقة لالالف. لال عد   ه ها  لسالمة الق ب ألهل ال نة  لاالتفاق
 وقد خالف أهل السنة في هذا الباب طوائف وفرق:

  : لهدددددم لإن مددددداالوا يعظمدددددون القدددددرآن  ليط  دددددون ملللللنهم الخلللللوار
يأخدددذلا فهمددده مدددن  ضددد وا يف فهمددده ع ددد  لجهددده  ف دددم لكدددنهم  (2)ات اعددده

  بل تت عوا ا تشابه منده  لتدألنلوه ع د  غدري معرفدة  ا   صحاب رسول
يف الع م  لال ات اع ل  نة لال مراجعة جلماعة ا   مني  مبعناه  لال رسوخ

 .(3)الذين يفهمون القرآن
لن ال ننة اليت ختالف ما يظهر هلم من القرآن  يردر  م منا ال نة فه

مالرنجم  لالااب ال رقة  لغري نلحم
(4). 

  لمنهم من يعترب اإلمجاع ق ل (5)ينكره ن  منهم م  فل ما اإلمجاع 
 .(6)بعدها فال إمجاع إالن إمجاع طائفتهم فقطيدل  الفرقة  ل ما 

                                 
 (.5/86االظر: درء التعارض ) (1)
 (.13/208االظر: جمموع الفتالى ) (2)
 (.13/210االظر: جمموع الفتالى ) (3)
 (.13/208االظر: جمموع الفتالى ) (4)
 (.1/286كا  لآلمدي )االظر: اإلي (5)
 (.124االظر: يجية اإلمجاع لموقف الع ماء منه )ص (6)
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  :لهم  شدن الفرق خمالفة ألهل ال نة ل بعدهم عن ومنهم الّشيعة
 طريق احلقن يف االعتقاد عامة  ليف هذا ال اب خاصة.

يرلاله حمرنفاا  لصننف بعضهم "فال الطاب يف إث ات حتريف   فالقرآن
 تقرير حتريف القرآن.متاب ربن األرباب" مجع فيه الاوص جمتهديهم يف 

ال يعتدلن مبرليات  هل ال نة جمليئها من طريق  فهم ة:وأما السنَّ 
قالئل من الانحابة الانحابة  لمل ي  م من طعن الرنافضة إالن  فراد  

(1). 
: فأمثرهم حيي ه  لمن يث ته فإّنا يقاد إمجاع الشيعة وأّما اإلجماع

 .(2)دلن غريهم
إن  -عندهم-ألّئمة المعصومين وأجّل مصادرهم ما جاءهم عن ا

يعتقدلن  ن ملن ما يتك نم به هؤالء األئمة دين يدان ا  به لشريعة جيب 
 .(3)ات اعها
  :ي فالعقددددل عندددددهم  سدددداس ا عرفددددة لمادددددر الت قِّددددومللللنهم المعتزلللللة
األلنل
دددرعية فالعقدددل هدددو (4)   لالقدددرآن لال دددنة لإن عددددنلمها مدددن مج دددة األدلدددة الشن

 دددد طان العقددددل  في تح ددددن العقددددل مددددا رآه ي ددددناا  القاضددددي لهددددي خاضددددعة ل
لي ددددتق ح مدددددا رآه ق يحددددداا  لينكدددددرلن مثدددددرياا مدددددن مرليدددددات الادددددحابة لالتدددددابعني 

 .(5)العتقادهم بف قهم
                                 

 (.3/463(  )1/643(  لمنهاج ال نة )2/525االظر: خمتار الاواعق ) (1)
 (.153االظر:  لائل ا قاالت )ص (2)
 (.2/452االظر: منهاج ال نة ) (3)
  (.52  6االظر: ا بين يف باب التوييد ل قاضي ع داجل نار )ص (4)
 (.88االظر: شرح األصول الم ة ل قاضي ع داجل نار )ص (5)
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  :لهم لإن قالوا وممن خالف أهل الّسنة في هذا الباب األشاعرة
اهر ة فقد صرنح  ئمنتهم بتقدمي الرباهني العق ية ع   الظو حبجية القرآن لال نن 

م ال يعتدلن بأخ ار اآلياد يف العقائد  ل ما اإلمجاع فيقولون (1)النق ية   مما  ّنن
 .(2)لكن مثرياا من اإلمجاعات اليت حيكيها ا تك مون باط ة  حبجيته
   لهلم : المتصوفة: -أيضًا  -وممن خالف في هذا الباب

اله يف مقاالت شنيعة فيها عد  تعظيم الاوص الكتاب لال نة  لمما يعتمدل 
يقظة  ل  الت قي: الكشف  لهو جنس حتته  الواع  ماألخذ عن النيبن 

 الضر   ل اإلهلا   لاهلواتف. 
لمن ماادرهم: الذلق ليرت ط عندهم بالتج ي اإلهلي لهو إشراق 

  الوار إق ال احلقن ع   ق وب ا ق  ني ع يه.
لمن ماادرهم الوجد ليرجع يف معناه إىل ا كاشفات لا شاهدات  

 .(3)لا شاهدر عندهم رؤية احلقن ب ار الق ب من غري ش هة مأاله رآه بالعني
ونتي ة للبعد عن تقديم الوحي وتعظيمه, وتقديمهم للعقل 
وتقديسه اضطرب مخالفو أهل السنة في اعتقادهم, وكثرت 
اختالفاتهم, وعظم شكهم, وكثر تنقلهم, ونقل عن كثير منهم الّندم 

 .(4)وع عنهعلب ما دخلوا فيه والّرج

                                 
 (.24(  لمعامل  صول الدين ل رنازين )ص1/29االظر: ا واقف لإلجيي ) (1)
 (.1/86االظر: القض التأسيس ) (2)
 االظر: ا اادر العامة ل ت قي عند الاوفية عرضاا لالقداا لاادق س يم. (3)
 (.4/73  لجمموع الفتالى )(162 - 1/160االظر: درء التعارض ) (4)





ل:    
ّ
نة مطلقًا. املبحث األو

ّ
  إنكار االحتجاج بالس

 لفيه متهيد  لثالثة مطالب:

  بداية ظهوره  ل شهر القائ ني به.المطلب األول: 
  ش ههم  لالرد ع يها. شهر  نمرالمطلب الثاني: 
 . شهر ا انفات يف الرد ع يهمالمطلب الثالث: 
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  :تمهيد
لردت اإلشارر  إن  ر ال نة ع م من  عال  النن ور اإنن ظهور القول بإالك

 إليه يف يديثني مها:
أي إني »: يديث ا قدا  بن معديكرب قال: قال رسول ا   -

ك معه, أي يوشومثله  القرآن تيت  و ي أأوتيت  الكتاب ومثله معه, أي إنّ 
علب أريكته يقول: عليكم بالقرآن, فما وجدتم فيه  رجٌل ينثني شبعانر 

 .(1)رلاه  بو دالد«. من حالل فأحّلوه, وما وجدتم فيه من حرام فحّرموه
ي ألفين أحدكم متكئاً »قال:  ليديث  يب رافع  عن النيبن  -

من أمرن مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: ي  علب أريكته يأتيه األمر
 .(2) خرجه  بو دالد لالرتمذي«. ندرن, ما وجدنا في كتاب ا  اتبعناه

 

                                 
 (. 111تقد  خترجيه ص ) (1)
 (.115تقد  خترجيه ص ) (2)
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 املطلب األول: بداية ظهوره, وأشهر القائلني به.
لق وله    ة م كنراا  فالوارج الذين خرجوا ع   ع ي  ظهور ردن ال نن  بدأ 
م ردنلا  ياديث مجهور الاحابة بعد إ ة إن  ب من ردن ال نن هلم الاي  التحكيم ّنن

 .-مما زعموا -الفتنة لرضاهم بالتحكيم لات اعهم  ئمنة اجلور 
فأص حوا يطعنون يف الشنيخني   ن تشينع لع ين غ ت  طائفة ممل 

لجيريون  مثر الاحابة لال يق  ون  ياديثهم  لمان مجهور ا   مني 
يت س كها من ق  هم من الانحابة من التزا  ال نن لعامتهم ع   اجلادر ال

 .للزل  طريقة النيب 
: دخل ع   ا   مني ا نطق لالف  فة من خالل وفي القرن الثاني

 ترمجة مت ها من ال بة اليوالاالية لالفارسية.
ن  ما فيها طائفة ممَّ إن ت ىنَّ  ؛لدخل برتمجتها بالء عظيم ع   ا   مني

بل   ة  ل خذلا يوردلن الش ه ع   الناوص الن ويةيدعون احلكمة لالف  ف
ياالة  لاالستهزاء بالدنين لالق ة  لاآليات القرآالية  لُعرف غالر هؤالء ِبرقنة الدن
األخ ار مالننظنا   ل يب اهلذيل العالنف  لع يد ا  بن احل ن  لهشا  بن 

.  احلكم  لحممد بن اجلهم الربمكين
م بن قتي ة يف مقدمة تأليل خمت ف  بن م  ع دا  لقد نمر  بو حممد

نيهم ع يه (1)احلديث  .(2)شيئاا من استهزاء هؤالء بالدين ُل
                                 

 (. 54 - 15)ص (1)
يف دراسات يف احلديث  -استظهر بعُض ال ايثني مالدمتور حممد ماطف  األعظمي  (2)

 ن األمنة جممعة  ع   األخذ بال نة ل نن ردنها يف القرلن األلىل يال من  -( 1/5)
 = االته  نلحم بنهاية القرن الثاّن  ل ع   األمثر الثالث. فراد فقط ل 
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لمل يزل القول برد ال ننة يظهر يف  زمان متفالتة فيتادنى له  هل الع م 
يف القددددرن ا اضددددي سددددنة  تبتفنيددددد شدددد هه لبيددددان عواق دددده الوخيمددددة  يددددىت ظهددددر 

بالهور  عاصمة إق يم ال نجاب    ( فرقة ت م : "فرقة  هل القرآن"1902)
لدددددوي  فدددددأظهرت القدددددول بإالكدددددار يجيدددددة ال دددددنة ا   ر   جكدددددع ددددددا  لمؤسن دددددها:

 .(1)لاخت قت الشن هات يوهلا
                                 

(  ييث قال: 248لهوه ر ي الشيخ ع دالبين ع دالالق يف يجية ال نة )ص =
إالنه ال يتاور ))لمل ي تثن  لقال: ((إنن األمنة متفقة ع   االيتجاج بال نة يف اجلم ة))

يذمرلا خالفاا يف االيتجاج   ل يند قوله بأنن األصوليني مل ((فيها الزاع بني ا   مني
 يتها.جِّ بال نة  ل ن الع ماء الانوا ع   مفر من  الكر يُ 

ليف بعض ما قااله الظر  فأما القول بأن ردنها مل يشتهر يف القرلن األلىل فنعم  لب  ة 
ال نة لقونر  ه ها  ل ما القول بنفي لجود من ينكرها  ل االقراضه فال  لال ياح االستدالل 

صول مل يذمرلا خالفاا؛ ألنن عادر الع ماء  ال يذمرلا إال خالف من يعتدن به  بأن ع ماء األ
 لال ياح االستدالل حبكم  هل الع م بردر من  الكرها ع   عد  لجوده.

لقددد الشددأت فددرق  خددرى تفرعددت مددن هددذه الفرقددة الضددالة منهددا: فرقددة " مددت م دد م  هددل  (1)
هددددددور  للدددددده مرامددددددز متعددددددددر يف الددددددذمر لالقددددددرآن"  سن ددددددها "حممددددددد رمضددددددان" لمقرنها ال

 ال ام تان.
فرقة: " منة م  مة"  سن ها "  د الدين بن الواجة ميان" يف " مر ت ر" ل 

باهلند  مث االتق ت إىل الهور  لفرقة "ط وع إسال " لتعرف بالربليزية ال  ة إىل 
مثرير   مؤسِّ ها "غال    د برليز" يف اهلند  مث االتق ت إىل الهور ب ام تان  لهلا فرلع

يف ال ام تان مث يف  لربا  لفرقة "حتريحم تعمري اال االيت" بالهور  مؤسن ها "القاضي  
 (.64-57مفاية ا " االظر: القرآاليون )
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ن ينادي باالمتفاء يف اهلند هذه الفرق  ظهر يف مار م   تلمما ظهر 
ييث مان يقول يف    بالقرآن ليده  فمن  لائل من مهند لذلحم حممد ع ده

: إنن ا   مني ليس هلم إما  غري القرآن  ل نن ما عداه متاباته لخط ه
 .(1)يجاب قائم بينه لبني الع م لالعمل

 ع يها  ت اعه يبِّ ر  لهو لإن مل يارنح برد ا تواتر لكن ماالت الرتبية اليت يدُ 
ة  لعد  التوقف عندها  فظهر ممن تثمر مثاراا سيئة من اإلقالل من شأن ال نن 

ة مط قا لمل ير  ن الدين حمتاج إليها  منهم: توفيق صدقي  نن ال  دَّ تأثنر به من ر  
 .(2)لمتب مقاالت بعنوان "اإلسال  هو القرآن ليده" يف جم ة ا نار

ل ينده إىل يدن م ري رشيد رضا
  لمتب عدد  ممن ينت ب لألدب (3)

لهؤالء لإن مل يكوالوا   لالثقافة متابات يف نلحم مإمساعيل  دهم  ل بو رية
م لجدلا يف مال  حممد ع ده لمنهجه من  هل ا لع م لاإلالااف إالن  ّنن

 ة. هم ال نن العقالّن ما ي تندلن إليه ليعولون ع يه يف ردن 

                                 
 (. 1/26االظر: دراسات يف احلديث الن وي ) (1)
 (.1/27( مما يف دراسات يف احلديث الن وي )1227ال نة التاسعة العدد ) (2)
(  لالقل 1/27(  لاالظر: دراسات يف احلديث الن وي )511اجمل د العاشر )ص (3)

 ( رجوعه عن نلحم يف آخر عمره.42ال  اعي يف مكاالة ال نة )ص
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نة, واجلواب عنها.
ّ
 الس

ّ
ه من رد

َ
ب
ُ
 املطلب الثاني: لكر أشهر ش

ملن قول باطل  لر ي فاسد  ي ع  منتح وه لنشره بزخرف من 
اا لتبريراا  للو الشرت األقوال ال اط ة لاآلراء القول  ل باطيل من الشن ه  ت  ي 

الفاسدر ع   يقيقتها لنفر منها  صحاب الفطر ال ن يمة  لالعقول 
ف الرند ع يها؛ ا  تقيمة  للكان يف يكايتها ع   يقيقتها غىن عن تك ر 

ىن بذمرها لبيان ع ن األقوال ال اط ة ال يُ  ع   الع م للذا جرت عادر  هل
نا دعت  احلاجُة لذلحم من لجود من ينشرها لي  نس هبا   ل يف بطالّنا إالن إ

لقد تك نم بعض ))مقا  التع يم  قال اإلما  م  م يف مقدمة صحيحه: 
منتح ي احلديث من  هل عارالا يف تاحيح األسااليد  لت قيمها بقول 
لوضربنا عن يكايته لنمر ف اده صفحاا لكان ر ياا متيناا لمذه اا صحيحاا إن 

ض عن القول ا طنرح  يرى إلماتته  لإمخاد نمر قائ ه  ل جدر  ال اإلعرا
 .(1)((يكون نلحم تن يهاا ل جهال ع يه...

لقال ال نيوطين يف مقدمة مفتاح اجلنة
الذي صننفه يف الرند ع   من  (2)

 ن من الع م مهيئة الدنلاء  لمن اآلراء  -ر كم ا -ة:" اع موا الكر ال نن  
مر إالن عند داعية الضنرلرر  لإنن مما فاح رحيه يف هذا مهيئة الالء  ال تذ 
منذ  زمان لهو  نن قائالا رافضياا زالديقاا  مثر  -حبمد ا -الزمان لمان دارساا 

يف مالمه  نن ال نة الن وية لاألياديث ا رلية زادها ا  ع واا لشرفاا ال حيتج 
 هبا ل ن احلجنة يف القرآن خاصة...".

                                 
(1) (1/28 - 29.) 
 (.15)ص (2)
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 الّسنة مطلقاً: ومن شبه منكرن 
وما أتاكم عني فاعرضوه علب  : »قال  ما رلي  ن النيب – 1
, فان وافق كتاب ا  فأنا قلته, وإن خالف كتاب ا  فلم أقله, ا  كتاب

 خرجه الدنارقطينن  لال يهقي« وإنما أنا موافق كتاب ا  وبه هداني ا 
(1). 

لجه االستدالل به عندهم:  اله ال لجه لاليتجاج بال نة مادا  
ع   العرض ع   متاب ا   فاحلجنة قائمة بالقرآن إن  افا االيتجاج هبا متوقدِّ 

 لافقته  لإن خالفته ردنت.
 وال وا ب عن هذه الشبهة من وجهين:

رب عن ابن مهدي: ع دال  نن احلديث ضعيف جدا  لالقل ابن األول:
   لممن جز  بضعفه ابن يز   لال يهقين  لابن((الزالادقة لالوارج لضعوه نن ))

رب  لال يوطين ع دال
(2). 

لهو منعكس ع   الف ه )):  نن متنه منكر  قال ال يهقين: الثاني
 .(3)((بال طالن  ف يس يف القرآن داللة ع   عرض احلديث ع   القرآن

ن  هل الع م لقد عارض هذا احلديث قو  م))رب: ع دال لقال ابن
فقالوا: هن العرض هذا احلديث ع   متاب ا  ق ل ملن شيء  لالعتمد ع   

                                 
 (. 1/23(  لا عرفة ل  يهقي )4/28االظر: ال نن ل دارقطين ) (1)
ع م (  لجامع بيان ال2/79االظر: اإليكا  يف  صول األيكا  البن يز  ) (2)

 (.49(  لمفتاح اجلنة ل  يوطي )ص2/1191)
 (.1/27االظر: ا دخل إىل دالئل الن ور ) (3)
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نلحم  قالوا: ف ما عرضناه ع   متاب ا  لجدالاه خمالفاا لكتاب ا   ألالنا مل 
جند يف متاب ا   الن الق ل من يديث رسول ا  إال ما لافق متاب ا   بل 

ألمر بطاعته لاحلذر من ا خالفة عن لجدالا متاب ا  يط ق التأسي به لا
 .(1)(( مره مج ة ع   ملن يال

ِّيت ىت نت مت زت رت ّٰ  :قوله تعاىل - 2
(2). 

ا الكرر يف سياق النفي فتفيد (شيء)عمو  م مة  وجه الديلة: ؛ ألّنن
 اول الكتاب لكلن شيء  لنلحم يفيد االستبناء به عما سواه.

 بداللة سياقها  قال تعاىل:  نن ا راد باآلية ال نوح احملفوظ وال واب:
 مت زت رت  ىبيب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ  ّّٰٰ 

 .(3)اآلية ِّيت ىت نت
ِّ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ّٰ  قوله تعاىل: - 3

(4). 
 نن اآلية تنص ع    نن الكتاب قد بنين  يكا   وجه استديلهم بها:

 .(5)ةالدنين حبيث ال حيتاج إىل شيء آخر مثل ال نن 
                                 

 (.2/79(  لاالظر اإليكا  البن يز  )2/1191االظر: جامع بيان الع م ) (1)
 (.38سورر األالعا : آية ) (2)
 (.3/148االظر: تف ري ابن مثري ) (3)
 (.89سورر النحل: آية ) (4)
 (.384 نة )صاالظر: يجية ال (5)
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وعني إما بيان بطريق الننص مثل  نن بيان الكتاب ع   ال وال واب:
ال يع لالنكاح  لإما  بيان مثري من  صول الدين للجوب الانالر لالزنمار ليلن 

بيان بطريق اإليالة ع   دليل من األدلة األخرى اليت اعتربها الشارع يف  
متابه  فكلن يكم بينته ال نة  ل اإلمجاع فالقرآن م ني له ألاله بنين مدرمه 

 هنا هوه.للجَّ 
يف سنته بداللة  مث إنن ت يان الكتاب لكل شيء  ظهره لنا رسول ا  

ِّ ٰر ٰذ يي ىي مي خي  حي جي ّٰ  قوله تعاىل:
(1). 

ِّ نن من زن رن مم ام يل ّٰ  قوله تعاىل: - 4
(2). 

ة لو ماالت يجنة لتكفل ا  حبفظها  إنن ال نَّ  وجه استديلهم بها:
 .(3)ل حبفظ القرآنمما تكفَّ 

ل ويي متاباا لسنة  للو قيل بأالنه خاص   نن الذنمر شامل وال واب:
بالقرآن فإن يفظ القرآن شامل حلرلفه لمعااليه  لقد  لمل ا  بيان معااليه 

 لن يه  فحفظ القرآن شامل حلفظ ال نة ألنن فيها بيان معااليه.
من ش ههم  نن ال نة دخ ها الضعف لالوضع لتعرضت ل ننقد  - 5

 .(4)يف اإلسناد لا نت
                                 

 (.44سورر النحل: آية ) (1)
 (.9سورر احلجر: آية ) (2)
 (.390االظر: يجية ال نة )ص (3)
 (.233االظر: القرآاليون لش هاهتم )ص (4)
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وا ال نة لبيننوا ضعيفها من ا هل الع م قد حم َّ   نن  وال واب:
صحيحها لمق وهلا من مردلدها  لهذا من دالئل موّنا مادراا يت ق  منه 

 دلن ش ه  هل ال اطل يوهلا.الدين  نن ا  هيأ هلا  ئمنة حيفظوّنا ليفنِّ 
من ش ههم  نن ال نة مرلية با عىن  لتبيري ال نفظ يفضي لتبيري  - 6
 ا عىن.

 نن  هل الع م اشرتطوا ل رلاية با عىن شرلطاا لمل يق  وها ل واب: وا
ع   إطالقها  بل ال بد  ن يكون الرالي عا اا مبدلوالت األلفاظ  لمبا حييل 

  للو  خطأ الرنالي با عىن فإنن خطأه يظهر من خالل (1)عن ا عىن ا راد
 مقارالة ما رلاه مبا رلاه الثنقات.

                                 
(  214(  لع و  احلديث البن الاالح )ص26-2/25االظر: اجلامع ل خطيب ) (1)

 (.1/427لشرح ع ل الرتمذي البن رجب )
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د عليهم:املطلب الثالث: امل
ّ
 صنفات يف الر

ة لارتفدددداع مددددان البالددددب يف الادددددر األلنل لالقددددرلن ا فضندددد ة قيددددا  ال ددددنن 
 عالمها  لرفعة  صحاهبا  لال جيرؤ خمالفها ع   اجلهر بقوله  فكيف مبنكرها 

ة  قددددال  يددددوب مط قدددداا  لمددددع نلددددحم مددددان  هددددل الع ددددم حيددددذنرلن ممددددن يددددرد ال ددددنن 
ة  فقددال: دعنددا مددن هددذا جددل بال ددنن إنا يدددنثت الرن ))هددد(: 131ال ددختياّن )ت
 .(1).  خرجه الطيب يف الكفاية((لن ضِ   فاع م  النه ضال مُ ليدثنا بالقرآن

منا ظهرت التاااليف لاالتشرت التآليف ردن  هل الع م ع   من دلل
 ال نة لممنن اعتىن بذلحم:يكون يف  زماّنم ممن يقول برد 

اإلما  الشافعي  فعقد يف متابه مجاع الع م "ال اب األلنل  - 1
 بعنوان: باب يكاية قول الطائفة اليت ردنت األخ ار م نها".

لاإلما  حممد بن الار ا رلزين  صننف "متاب ال نة"  ليف  - 2
 الكتاب بيان تعظيم ال نة ل لجه تارفها.

بالرند ع    عينة"  يمية يف "منهاج ال نن ابن ت لشيخ اإلسال  - 3
 ة فيها.الرنافضة خاصة يف بيان ماادرهم لخمالفتهم ألهل ال نن 

لال يوطين يف رسالته: "مفتاح اجلنة يف االيتجاج بال نة"  لهي  - 4
 ردن ع   رافضي ظهر يف زمنه طعن يف ال ننة لردنها.

                                 
 . (26(  رقم )86- 1/85) (1)
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 ت بهذا الباب:ينومن الكتب المعاصرة التي ع  
الوار الكاشفة  ا يف متاب  يب رية من األمانيب لاألباطيل "األ -5

 ر ن ا ع مي.ع دال لاجملازفة" ل عالنمة
 الق.ع دال بينع دال "يجية ال ننة" ل شيخ الدمتور - 6
"فرقة  هل القرآن ب ام تان لموقف اإلسال  منها" رسالة ع مية  - 7

 ني إهلي خبش  د(  عدنها: خاد  يه1401 - 1400جبامعة   ن القرى )
ىن ال ايث فيها ب يان الشأر الفرقة ل شهر زعمائها لمؤلفاهتم  لعرض عُ 

لش هاهتم مقرلالة باجلواب عنها  ل هم ا ؤلفات اليت صدرت ل رند ع   ت حم 
 الفرقة.

 .(1)"القرآاليون لش هاهتم يول ال نة" عنوانلقد ط عت الرسالة ب
."ال نة لمكاالتها يف التشريع اإلسالمي"   - 8  اطف  ال ن اعين
"مكاالة ال نة يف التشريع اإلسالمي لديض مزاعم ا نكرين  - 9

.  لا  حدين" حملمد لقمان ال ن فين

                                 
 ط األلىل الشر مكت ة الاديق  الطائف. (1)





 . املبحث الثاني: إنكار االحتجاج بأتبار اآلحاد
 لفيه متهيد  لثالثة مطالب:

  يف بيان ما يفيده خرب اآلياد. :المطلب األول
 اآلياد  لالرد ع    شهر ش ههم.  القائ ون برد خرب :المطلب الثاني
  شهر ا انفات يف الرد ع يهم. :المطلب الثالث





 

 

275 

 املبحث الثاني: إنكار االحتجاج بأتبار اآلحاد.
 :تمهيد

اشتهر يف متب األصول لماط ح احلديث تق يم األياديث باعت ار 
 طرقها إىل متواتر  لآياد.

العادر تواطؤهم ع    ليعرف ا تواتر: بأالنه ما رلاه عدد  مثري حتيل
.  الكذب عن مث هم  ليكون منته  خربهم احلسن

لاآلياد: ما مل ي  غ يدن التواتر ليق مواله إىل مشهور  لعزيز  
 .(1)لغريب

لهذا التق يم لألياديث مل يكن معرلفاا يف الاندر األلنل  ل لنل من 
 .(2) دخ ه يف متب ا اط ح الطيب يف الكفاية

ليعين -. (3)الطيب ت ع فيه غري  هل احلديث لنمر ابن الانالح  نن 
  لقد يذمر التواتر يف مال  من س ق الطيب لكن ال يريدلن هذا -األصوليني

ا يريدلن ا عىن ال نبوين ا قارب لالستفاضة لاالشتهار.  ا عىن الاص لإّنن
عند شريه قول الطنحالين:  (4)لقد  شار ابن  يب العزن يف شرح الطنحالية

.  شار إىل  نن ((من الشرع لال يان م نه يقن  يع ما صح عن رسول ا  لمج))
 -ر ه ا - خيشري الشي))ه من اجلهمية لا عتزلة فقال: ؤ هذا التق يم م د

                                 
 (. 41)ص  (  لالنزهة البن يجر يف372االظر: ع و  احلديث البن الاالح )ص (1)
(2) (1/88.) 
 (. 372االظر: ع و  احلديث )ص (3)
 (.354)ص (4)
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بذلحم إىل الرند ع   اجلهمية لا عط ة لا عتزلة لالرافضة القائ ني بأنن األخ ار 
ال نند  لكن غري قطعي  ق مان: متواتر لآياد  فا تواتر لإن مان قطعي

الدناللة  فإنن األدلة ال نفظية ال تفيد اليقني؛ لهلذا قديوا يف داللة القرآن ع   
الانفات  قالوا: لاآلياد ال تفيد الع م  لال حيتج هبا من جهة طريقها  لال 
من جهة متنها  ف دنلا ع   الق وب معرفة الرنب تعاىل ل مسائه لصفاته ل فعاله 

سول  ل يالوا إىل قضايا لمهية  لمقدمات خيالية مسوها قواطع من جهة الرن 
عق ية  لبراهني يقينية لهي يف التحقيق م راب بقيعة حي  ه الظمآن ماء 

 .((يىت إنا جاءه مل جيده شيئاا 
االتقد شيخ اإلسال  ابن تيمية ا تواتر با عىن الذي يذمره األصوليون  ل 

بل إنا يال الع م عن  خ ار  لقال: إنن ا تواتر ليس له عدد حماور
ا خربين مان الرب متواتراا  لالع م خيت ف باختالف يال ا خربين  فربن 
عدد ق يل  فاد خربهم الع م مبا يوجب صدقهم  ل ضعافهم ال يفيد خربهم 
الع م  لهلذا مان الاحيح  ن خرب الوايد قد يفيد الع م إنا ايتفت به 

ري من متون الانحيحني متواتر ال فظ عند قرائن تفيد الع م  لع   هذا فكث
 .(1) هل الع م باحلديث لإن مل يعرف غريهم  النه متواتر

ديث إىل متواتر لآياد با عىن الذي يذمره لقد جرن تق يم احل
األصوليون آثاراا لخيمة من  خطرها التفريق بني األياديث الاحيحة يف 

األياديث  لهذه ا  ألة الق ول لالعمل بناء ع   النظر فيما تفيده هذه 
ظهرت مع ظهور هذا التق يم  لاستخد  فيها ماط حات مل تكن 

                                 
 (.49  41 - 18/40االظر: جمموع الفتالى ) (1)
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ت تخد  يف متب احلديث لاصطاليه  لمل تذمر يف الاندر األلنل؛مثل الع م 
لتق يم الشريعة إىل  صول يُعىن هبا ا  ائل الع مية    (1)با عىن ا نطقي

 .(2)لفرلع يقاد هبا ا  ائل العم ية
ع م ا اط ح اصطاليات لع ارات منطقية دخ ت يف ل هذه 

هاهنا إال ان ))تعرف يف الاندر األلنل  سئل اإلما    د:  نكت لمللاألصول 
ما أدرن ما لقال: فعابه, يقول: إنن الرب يوجب عمالا لال يوجب ع ماا؟ 

 .(3)((؟ هذا
                                 

االعتقدداد اجلدداز  ا طددابق ل واقددع  ليقددال لهددم خيت فددون يف يدددنه  لا شددهور عندددهم:  الندده  (1)
الع دم القطعدي: ل ع دم الدذي ال حيتمدل الشندحم  ل الدرتدند.لالع م الضدرلري: الدذي يضددطر 
إليدده اإلال ددان دلن اسددتدالل.لالع م النظددري: الددذي حياددل بعددد الظددر لتأمددل  ددن يقدددر 

 جرجددداّن ع ددد  االسدددتدالل.لالع م الظددداهر: يريددددلن بددده غ  دددة الظندددن. االظدددر: التعريفدددات ل
 (276 - 2/274  لخرب الوايد يف التشريع اإلسالمي )(157)ص 

لالشأ عن هذا التق ديم قدوهلم: إنن احلدقن يف م دائل األصدول لايدد مدن خالفده فقدد مفدر  (2)
  ل ف دددددددق  ل مندددددددا الفدددددددرلع فددددددداحلقن متعددددددددد  لمدددددددلن جمتهدددددددد ماددددددديب. قدددددددالوا: لاألصدددددددول 

 باآلياد.ال تث ت إالن با تواتر   منا الفرلع فتث ت يىت 
 مما قال -لهذا التق يم ل دنين هبذا الفرق  صل من  صول الضنالل 

لالفرق بني ))لقال شيخ اإلسال : ( 464. االظر: خمتار الاواعق )ص-ابن القيم
ا هو من  قوال  هل ال دع من  هل الكال  من ا عتزلة  م ائل األصول لالفرلع إّنن

إىل  قوا  فتك موا بذلحم يف  صول  لاجلهمية لمن س حم س ي هم  لاالتقل هذا القول
 (. 5/81االظر: منهاج ال نة ) ((الفقه لمل يعرفوا يقيقة هذا القول لال غ و ره...

 (.3/899االظر: العدر أليب يع   ) (3)
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 ؟ ترب اآلحاد هيفيد ما يف بياناملطلب األول:
 وال ثالثة:اخت ف يف نلحم ع    ق

اختارها مجع  من ل م  لهي رلاية عن   د      النه يفيد العِ  األول:
 صحابه مابن  يب موس   لرلاية عن مالحم اختارها ابن خويز منداد من 
ا الكية  لهو قول الظاهرية  لاحلار  احملاسيب  لالكرابي ي  لمجهور  هل 

 .(1)احلديث
تفت به القرائن مثل مواله م ليقطع به إنا اي    اله يوجب العِ  الثاني:

 مشهوراا   ل م   ال باألئمة   ل مت ق  بالق ول مأياديث الاحيحني.
لهددددو قددددول مثددددري مددددن األصددددوليني مددددالرنازين يف احملاددددول
  لالبددددزا  يف (2)

 .(4)لقال ابن تيمية: لهو قول مجهور  صحاب ا ذاهب  (3)ا نخول
 مني  لقال النولي:  النه يفيد الظنن  لهو قول مثري من ا تك الثالث:

 .(5)إالنه قول حمقنقيهم
                                 

(  لا  دددددودر 464(  لخمتادددددر الادددددواعق )ص1/163االظدددددر: األيكدددددا  البدددددن يدددددز  ) (1)
(1/491 .) 

(2) (2/401.) 
 (.240)ص (3)
 (.18/41الفتالى )جمموع  (4)
 (.1/128االظر: شرح م  م ) (5)
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 أدلة هذه األقوال:
 من قال إنّه يفيد العلم, استدل بأدلة منها:

(  نن العمل به لاجب بإمجاع ال ن ف  لالعمل مالز  ل ع م؛ ألنن الظنن 1
 .(1)ال يبين من احلقن شيئاا 

  حك جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ ّٰ  ( قوله تعاىل:2

 .(2)اآلية ِّ حل جل مك لك خك
لالطنائفة تتنالل الوايد فما فوقه  لاآلية تقتضي لجوب ق ول إالذارها  

 لاإلالذار اإلخ ار مبا يفيد الع م.
 ىي مي خي  حي جي يه ىه مه جه ين ىن ّٰ  ( قوله تعاىل:3

ِّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي
(3).

 م  لضد الف ق العدالة  ففي اآلية بيان  نن قالوا: ضد اجلهالة العِ 
 ل.د  ها  اله يث ت خبرب الع  الع م ال يقع خبرب الفاسق  ليفهم من

ددددددرع يف ت  يددددددغ الع ددددددم لالشددددددره مقولدددددده 4 : ( مددددددا لرد مددددددن الاددددددوص الشن
 .(4)...«رءاً سمع مقالتي فوعاها فأدها كما سمعهالاما   رضَّ نر »

 تقو  احلجنة إالن مبا ف و ماالت احلجنة ال تقو  به ما  مره باإلبالغ  لال
 يفيد الع م.

                                 
 (.1/492(  لا  ودر )1/329االظر:  صول ال رخ ي ) (1)
 (.122سورر التوبة: آية ) (2)
 (.6سورر احلجرات: آية ) (3)
 (.78تقد  خترجيه )ص  (4)
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الرسل لاألمراء لال نعار إىل ال  دان  ( ما تواتر من بعث النيبن 5
 ل تع يم  ل خذ الزمار للو مل تقم به يجة  ا امتف  هبم.

لقد استدلوا بأدلة  خرى مثرير ب بت لايدا لعشرين دليال مجعها ابن 
 ىل ما تقد .  لهي ترجع إ(1)القيم يف الاواعق ا رس ة 

واعت رض علب أصحاب هذا القول القائلين بافادة خبر الواحد 
 :للعلم
 النحم لو ُسئ ت  عن  عدل رلار خرب الوايد  ميكن  ن يقع منه الب ط  

لالكذب؟ لق ت: العم  فقطعحم بادقه مع ُويزك ع يه الب ط لالكذب ال 
 .(2)معىن له

إالن  النا القول: إنا مذب بأالنا لإن مننا ال الدعي العامة ل رنلار وأجيب: 
الرالي  ل غ ط  ل سها فال بد  ن يكون يف األمنة من يكشف غ طه لمذبه 
لسهوه  فاألمنة ال ُتمع ع   ضاللة  لقد قينض ا  ل  ننة جهابذر نلي 
صدق لحتري للرع ي ينوّنا لمييزلّنا  لصننفوا يف رلاهتا لمتوّنا ما ميكن من 

وهلا لمردلدها لمن لقف ع    يواهلم يف نلحم معرفة ال نن لالتمييز بني مق 
من ال حث عن الرنلار لمتييز ا رليات  لبذهلم  عمارهم يف نلحم لاهتمامهم هبذا 

 .(3)الشأن لخرب  ماالتهم فيه ظهر له الع م فيما الق وه لرلله
                                 

 (. 484 - 477االظر: خمتار الاواعق )ص (1)
 (.124االظر: مذمرر الشنقيطين )ص (2)
 (.487خمتار الانواعق )ص االظر: (3)
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 أدلة من قال بافادة خبر الواحد العلم إذا احتفت به القرائن:
رب ارتفع ايتمال الطأ؛ لنلحم  ن القرينة إنا ايتفت القرائن بال - 1

تفيد الظنن جمردر عن الرب  فإنا اقرتن بالرب ا فيد ل ظن قرينة مفيدر ل ظن  
ا تقو  مقا  خرب آخر  مث ال يزال التزايد يف الظن بزيادر اقرتان القرائن  فإّنن

  م مما يال يف خرب التواتر.بالرب إىل  ن حيال العِ 
مأياديث -  بالق ول    ن خرب ا ت قِّ لمن  دلتهم ع  - 2

مفيد ل ع م؛  نن ظن من هو معاو  من الطأ ال خيطئ لاألمنة  -الاحيحني
 .(1)معاومة من الطأ

 واعترض علب أدلتهم باعتراضات منها:
  م ياصل بالقرائن ال بالرب. ن العِ  -  

ا يال بالرب مع ضميمة القرائن.بأنن العِ وأ جيب:    م إّنن
كم تقولون  اله ال يفيد الع م إنا خال من القرائن  لت تدلون  الن  -ب 

ع   نلحم بأدلة  هذه األدلة تأىب مواله مفيداا له بقرينة  ل زل  االطراد  
 لتناقض ا ع ومني  لالقطع بتخطئة خمالفه.

ا ال تتأت  يف الرب مع القرائن   منا االطراد فألالنه م تز  يف وأ جيب:   ّنن
 و عن الع م   ما تناقض ا ع ومني فألنن نلحم إنا يال يف مث ه  فإاله ال خي

قضية امتنع  ن حيال مث ه يف القيضها عادر  ل ما ختطئة ا خالف قطعاا فألاله 
 .(2)م تز   للو لقع مل ُز خمالفته باالجتهاد إالن  النه مل يقع يف الشنرعيات

                                 
شيخ اإلسال  (  لجمموع فتالى 373بن الاالح )صاالظر: ع و  احلديث ال (1)

(18/41.) 
 (.57 - 2/56االظر: العضد ع   ا ختار ) (2)
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 اعرتض ع يهم  صحاب القول األلنل القائ ون بإفادر الع م -جد 
مط قاا  نن ما يشرتطه احملدثون لق ول احلديث من االتفاء الع ة لالشنذلن 
لالتحرز يف إث ات اتاال ال نند  لالتأمند من ض ط رلاته هي قرائن توجب 
الع م  فإنا توافرت يف احلديث شرلط الق ول فإن القرائن حمتفة به  فال 

 داعي هلذا القيد يف إفادته ل ع م.
 ائن خارجة عن حّد القبول الم رد.وي اب: بأن المراد قر 

ل هل احلديث ال جيع ون ياول الع م مبخرب هذه قال ابن القيم: 
ردر يف يقن سائر ا خربين  بل يقولون األخ ار الثابتة من جهة العادر ا طن 

خرب  ل مر يرجع إىل ا خرب عنه  ل مر يرجع إىل ا خرب 
ُ
نلحم ألمر يرجع إىل ا 
 خرب ا   نغ.به  ل مر يرجع إىل ا 

فإنن الاحابة الذين ب نبوا األمنة سننة ال ينهم   فأّما ما يرجع إلب المخبر:
ماالوا  صدق ال ق هلجة ل عظمهم  ماالة ل يفظهم  ا ي معون  خانهم 
ا  بذلحم ما مل خيص غريهم  فقياس خرب الاديق رضي ا  عنه ع   خرب 

  ّنم عن الاحابة يرل  ماآياد ا خربين من  ف د قياس يف العامل  مذلحم 
آد   صدق هلجة  بينعرف يف مجيع طوائف  هل صدق لحتري لض ط ال يُ 

ل عظم حتريناا منهم  لا تك مون  هل ظ م لجهل يقي ون خرب الانديق 
 لالفارلق بأخ ار آياد الناس.



 

 

283 

بأن يظهر  فإنن ا  تكفنل لرسوله وأّما ما يرجع إلب المخبر عنه: 
   ل ن حيفظه؛ لهلذا فضح ا  من مذب يف يديث دينه ع   الدنين م نه

 .رسول ا  
  فإالنه احلقن احملض لهو مال  رسول ا  وأّما ما يرجع إلب المخبر به:

الذي مالمه ليي ليقن  فال يشت ه بالكذب لال اطل ع   ني عقل 
بل ع يه الور لجاللة لبرهان يشهد له  لمال  الن ور متميز بنف ه   صحيح

فإنا قال ا تك مون بأن  ؟من الكال  الادق فكيف ال  ته ل كذبعن غريه 
ال تفيد الع م فهم خمربلن عن  الف هم  ّنم مل ي تفيدلا منها   ياديثه 
قوا فيما  خربلا به عن  الف هم  لهم مانبون يف إخ ارهم  ّنا ال د  الع م لص  

 ة.تفيد الع م ألهل ال نن 
وعان: الوع له ع م لمعرفة  الفا خرب  ر:وأّما ما يرجع إلب المخب  

بأيوال الرجال لعدالتهم لحتريهم  لالوع ال ع م له بذلحم  لشتان بني ما 
يفيده الرب لأللنل لما يفيده ل ثاّن
(1). 
 أدلة من قال إنّه يفيد الظّن:

(  نن الرنالي ال يؤمن خطؤه لغ طه مهما ب غ من الضن ط  فإن ُلجد 1
 الرب.هذا االيتمال فالننفس ال ُز  باحة 

( لو  فاد الع م ألدى إىل تناقض ا ع ومني فيما لو  خرب ثقة خبرب 2
 ل خرب ثقة آخر بضده.

 (  النا الع م ضرلرر  الا ال الادنق ملن خرب.3
                                 

 ( باختاار. 468 - 466االظر: خمتار الاواعق )ص (1)
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 وأجيب علب هذه األدلة: 
يرتجنح فيه  نن خرب العدل عن مث ه إىل رسول ا  أفأجيب بأّما األّول: 

هينأ ل  نة من حيفظها ليقو  هبا لحيم ها ممن  جاالب الاندق   ا ع م من  نن ا 
 .(1) فنوا  عمارهم  ل مضوا  يامهم يف ال حث عنه لعن سري الق ته

يديث موضوع لخيت ط  لمذلحم ال ميكن  ن ين ب ل نيبن 
ا معاومة من االجتماع ع   ضاللة بالاحيح لخيف  ع   األمنة؛ ألّنن
(2). 

ن ا ن يوجد يف الشنرع خرب فيجاب عنه بأالنه ي تحيل وأّما الثاني: 
 ن  فال يرد هذا ع ينا.امتناقض

 م؟ نن مل خرب يفيد العِ إ ن يقال: من قال لكم وأّما الثالث: ف وابه 
  لال يعرف  نن بل ا راد خرب العدل الضابط عن مث ه ينتهي به إىل النيبن 

  م  فكيففيه ع ة  ل شذلناا  هذا الذي ق نا إالنه يادق ليق ل ليفيد العِ 
ي الى بني خرب يشرتط فيه هذه الشرلط لغريه من األخ ار يىت يقال ما 

 .؟ق تم

                                 
 (.469االظر: خمتار الاواعق )ص (1)
 (.1/110االظر: اإليكا  البن يز  ) (2)



 

د 
ّ
 ترب اآلحاد, والر

ّ
املطلب الثاني: القائلون برد

 شبههم. أشهر على
 لفيه متهيد  لفرعان:

 من رد خرب اآلياد مط قاا. الفرع األول:
 من رد خرب اآلياد يف االعتقاد.الفرع الثاني: 
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  :تمهيد
وها بالق ول  لمل ينكرلا شيئاا  ياديثه  لت قَّ   صحاب الننيبن  رلى 

اها عنهم التابعون ل خذلها بالق ول لالتاديق لالت  يم  لال منها  مث ت قَّ 
 يعرف منهم من ردن شيئاا من األخ ار الاحيحة يف شيء من  مور الدنين.

ه بعد  ن القل األدلة ع   تث يت خرب الوايد لق ول-قال الشافعين 
للو جاز )): -لاالالتهاء إليه  لالد ق ل صنيع من س قه من الع ماء يف نلحم

 م الاصة:  مجع ا   مون قدمياا ليديثاا ع   أليد من الناس  ن يقول يف عِ 
تث يت خرب الوايد لاالالتهاء إليه  بأاله مل يع م من فقهاء ا   مني  يد  إالن 

م اخت فوا لقد ث نته جلاز    للكن  قول: مل  يفظ عن فق هاء ا   مني  ّنن
 .(1)((يف تث يت خرب الوايد مبا لصفت من  نن نلحم موجود ع   م هم

لع   العمل خبرب الوايد مان مافة التابعني ))قال الطيب ال بدادين: 
ن بعدهم من الفقهاء الالفني يف سائر  ماار ا   مني إىل لقتنا هذا  لم  

ال االعرتاض ع يه  فث ت  ن من لمل ي  بنا عن  يد منهم إالكار نلحم ل 
دينهم مجيعهم لجوبه  إن لو مان فيهم من مان ال يرى العمل به لنقل إلينا 

 .(2)((الرب عنه مبذه ه فيه
                                 

 (. 1249 - 1248( الفقرر )399االظر: الرسالة )ص (1)
 (.1/129االظر: الكفاية ) (2)
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ل ما ا قا  الثامن: لهو االعقاد اإلمجاع ا ع و  ا تيقن ))قال ابن القيم: 
ه من ع   ق ول هذه األياديث  لإث ات صفات ا  هبا  فهذا ال يشحم في

ربر با نقول  فإنن الانحابة هم الذين رللا هذه األياديث لت قاها خِ  له  قلن 
اها ن رلاها  مث ت قن بعضهم عن بعض بالق ول لمل ينكرها  يد منهم ع   م  

اها بالق ول عنهم مجيع التابعني من  لهلم إىل آخرهم لمن مسعها منهم ت قن 
عن التابعني مذلحم  لمذلحم ن مل ي معها منهم لت قاها لالتاديق هلم  لم  

 .(1)((تابع التابعني مع التابعني  لهذا  مر يع مه ضرلرر  هل احلديث
ة يقن قدرها مث ظهر بعد القرلن ا فضن ة فرق لطوائف مل تقدر ال نن 

لمل تت ع س يل ا ؤمنني يف ق وهلا لالت  يم هلا  فردنلها  ل  مثرها  لما ق  وه 
رفه عن موضعه  لتنزله غري منزلته لماالوا ع   عارضوه لس نطوا ع يه عقوهلم حت

األلىل: من رد خرب  اننلحم طوائف لمذاهب  لمقادالا هنا منهم طائفت
اآلياد مط قاا  لالثاالية: من ردنه يف العقائد لق  ه يف األيكا ؛ لسنذمر مع  

  م ع يها.ملن طائفة ما اشتهر من ش ههم فيما نه وا إليه  لردن  هل العِ 

                                 
 (.502االظر: خمتار الاواعق ا رس ة )ص (1)
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 ترب اآلحاد مطلقًا.الفرع األو
ّ
 ل: من رد

  ل بو بكر بن دالد (1)لهذا القول نهب إليه النظامية من ا عتزلة
ة اشرتاطه  ن ين    عن بعضهم مإبراهيم بن إمساعيل بن عُ  ي  كِ   ليُ (2)لالقاشاّن

 .(3)خرب اآلياد من طريق رج ني عن رج ني ليعمل به رد  ي  
 ذكر أشهر شبههم:
 لك اك يق ىق يف ىف ّٰ  :م بقوله تعاىلاستدالهلالشبهة األولب: 

ِّمك
قالوا: خرب اآلياد ظين الث وت فال يعقل  ن تؤسس ع يه  (4)

 التكاليف الشنرعينة.
 هذه الّشبهة: نوال واب ع

 ن  هل الع م ال يق  ون خرب اآلياد مط قاا بل يشرتطون شرلطاا  -  
 مع ومة مشتهرر  هذه الشنرلط ترفع من شأن الرب من جهة ث وته.

مما هو ظاهر يف     النه قد تواتر العمل ببري ا تواتر من األياديث -ب 
 .(5)لعن  صحابه مبا ال ي ع  يدا إالكاره ماث ت من لقائع متعددر عن الننيبن 
                                 

 (.132)االظر: الفرق بني الفرق  (1)
 (.1/477االظر: ا  ودر ) (2)
 (.1/477(  لا  ودر )1/241االظر: النكت البن يجر ) (3)
 (.36سورر يوالس: آية ) (4)
(  لاإلما  ال خاري يف 400-360لقد نمر مثرياا من هذه الوقائع الشنافعي يف الرنسالة )ص (5)

 (.483الاحيح يف متاب  خ ار اآلياد  لابن القيم مما يف خمتار الاواعق )
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 ن العمل خبرب اآلياد يف األياديث له الظائر يف الشنريعة  مما  -جد 
الوايد  هو الشنأن يف لجوب احلكم بشهادر الشهود  لاالعتماد ع   خرب

 يف إث ات الايا .
قالوا: لو جاز التع ند به يف الفرلع جلاز يف األصول الشبهة الثانية: 
 لهو خالف ما تقولون.

 نن هذا التفريق غري صحيح فالكتاب لال نة لاإلمجاع ع   وجوابها: 
 العمل بالرب مط قاا إنا صحن لتوفرت شرلط ق وله.

من طريقني فأمثر قالوا:  يرل  ليذمرها من يق  ه إناالشبهة الثالثة: 
قد لرد عن عدد من الانحابة ردن خرب اآلياد ليذمرلن قاة ني اليدين 

يف خربه يىت سأل الناس  لقاة  يب بكر لردنه خرب  يني توقنف الننيبن 
ا برير يف مريا  اجلدر يىت شهد معه حممد بن م  مة  لخرب عمر لردنه 

 لرلاية  يب موس  يف االستئذان.
 نن ملن لايدر من هذه الوقائع فيها ما هذه الشبهة:  نواب عوال 

 . لتفايل نلحم:(1)يدعو إىل الرتيث خبالف لرلد الرب مط قاا 
لسؤاله  صحابه:   منا قاة ني اليدين فموجب توقف النيبن  -  

ثل هذا عن فعل الف ه  لم  نن نا اليدين خيرب النيبن  ؟«أصدق ذو اليدين»
لقع يىت  إّنا يرجع فيه اإلال ان إىل ع مه مبا يال منه   ل إىل غ  ة ظننه مبا

يظهر له من الدنالئل الانحيحة ما يدفع نلحم ليؤمند صحة الرب  مما  ن 
                                 

 (. 1/488االظر: ا  ودر ) (1)
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ت حم الانالر يضرها مجع  من النناس لخرج سرعاّنم  في عد  ن ينفرد  يدهم 
 .(1)ايدبإدراك ما يال دلن ال اقني مع  دائهم لفعل ل 

 منا قاة  يب بكر لردنه خرب ا برير يف مريا  اجلدنر فهو ط ب التث ت؛  -ب 
ألنن ا ريا   مر مشهور ي عد  ن ينفرد به لايد دلن سائر النناس  مث إنن  با بكر ق ل 
الرب بعد شهادر حممد بن م  مة لال خيرجه نلحم عن مواله خرب آياد  مث إن مان 

ث ت عنه ق ول خرب الوايد دلن ط ب تث ت يف لقائع   ات اع  يب بكر فقد مقادمم
؟ قالت: يف مم دفنتم رسول ا    -رضي ا  عنها- مثرير منها سؤاله عائشة

 .(2)"يف ثالثة  ثواب سحولية ليس فيها قميص لال عمامة"
 منا توقف عمر يف ق ول خرب  يب موس  فقد تقدن  بيان  ن  -جد 

 ما ))اد االيتياط ل  نة  لقال أليب موس :  ر  -رضي ا  عنهم مجيعاا -عمر
 .))(3) ّنن مل  هتمحم للكين  ردت  ال يتقونل النناُس ع   رسول ا  

ن خالف يف العمل خبرب لع   اجلم ة ف م يأِت م  ))قال الشنوماّنن: 
الوايد بشيء يا ح ل تم نحم به  لمن تت نع عمل الانحابة من ال فاء 

ابعيهم بأخ ار اآلياد لجد نلحم يف غاية الكثرر لغريهم لعمل التنابعني لت
حبيث ال يت ع له ماننف ب يط  لإنا لقع من بعضهم الرتدند يف العمل به 
يف بعض األيوال فذلحم ألس اب خارجة عن مواله خرب لايد من ري ة يف 

 .(4)((الانحة   ل هتمة يف الرنالي   ل لجود معارض راجح لهو نلحم
                                 

 (.2/62(  لإيكا  اآلمدي )1/245االظر: النكت البن يجر ) (1)
 (.1387تاب اجلنائز  باب موت يو  االثنني ) خرجه ال خاري يف م (2)
 ( 184تقد  خترجيه ص ) (3)
 (.1/253االظر: إرشاد الفحول ) (4)
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 تالفرع الثاني
ّ
 رب اآلحاد يف االعتقاد.: من رد

 لهذا قول مثري من ا تك مني لاألصوليني من ا عتزلة لاألشاعرر.
 نن خرب اآلياد يفيد لون ولها يرددون: وّ عر وشبهتهم التي عليها يل  

الظنن  لالعقيدر ال بد  ن تكون مطابقة ل واقع  فال يق ل فيها إالن الننص 
 القطعي من القرآن  ل ال نة ا تواترر.

 د علب هذه الشبهة:الرّ 
 الا الطال هم بفرق صحيح بني ما جيوز إث اته خبرب الوايد من أوًي: 

الدين لما ال جيوز  للن جيدلا إىل الفرق س يال إالن بدعالي باط ة  مث 
لما الفرق  ؟الطال هم بالفرق بني م ائل األصول لالفرلع  لما ضابط نلحم

الفرق بني ا ط وب منه القطع لما  ؟بني ما يأمث جايده  لما ال يأمث جايده
 .(1)اليقيين لما يكتفي فيه بالظن لال س يل هلم إىل تقرير شيء من نلحم ال تة

يف  لامره لالواهيه لاالالقياد  ت اع النيب االاوص القرآن يف لجوب ثانياً: 
 ألمره  لاحلذر من خمالفته مط قة مل تفرنق بني ما ث ت بالتواتر لاآلياد.

 يعمل إالن با تواتر يف األصول فنقول: قد تواترت إن ق تم الثالثاً: 
ال نة يف لقائع مثرير ع   ق ول خرب اآلياد لالعمل به دلن تفريق بني 

 فما يمنعكم من العمل بهذا التواتر؟!. صول لفرلع  
                                 

 (.492  489االظر: خمتار الاواعق )ص (1)
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دلن  من اتفاق الانحابة لالتابعني ع   العمل باألياديثرابعاً: 
اآلياد يفيد الظن  لقد تقدن  يف  لنل  تفريق بينها يىت عند من يرى  نن خرب

 ا  ألة القل اإلمجاع ع   نلحم.
بعد  ن القل الالف فيما يفيده خرب اآلياد الع م  -رب ع دال قال ابن

لم نهم يرلي خرب الوايد العدل يف االعتقادات ليعادي ))قال:  -   الظن 
هل ال نة ليوا  ع يها لجيع ها شرعاا لديناا يف معتقده ع   نلحم مجاعة  

 .(1) ((لاجلماعة

                                 
 (.1/8االظر: التمهيد ) (1)
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 طلب الثالث: أشهر املصنفات التي امل
ُ
ت ببيان قبول ينع

د على شبه منكريه:
ّ
 ترب الواحد, والر

.جماع العلم  - 1  لإلما  حممد بن إدريس الشنافعين
  مث  بد ه مبقدمة القل فيها اإلمجاع ع   لجوب ات اع  مر رسول ا 

ائفة اليت ردنت األخ ار م نها  لنمر عقد ال اب األلنل يف يكاية قول الطن 
 .(1)مناظراته معهم  مث ال اب الثاّن: يف يكاية قول من ردن خرب الاصة

  بد ه بتعريف ال يان  لبيان  اله اسم جامع - يضاا -له الّرسالة:  - 2
 عان جمتمعة األصول متشع ة الفرلع  لهي بيان  ن خوطب هبا  ممنن الزل 

قاربة االستواء عنده لإن مان بعضها  شدن تأميداا القرآن ب  االه  لهي مت
لهي خمت فة عند من جيهل ل ان العرب لمن نلحم: ما  بااله ا  ل قه الاناا  

ل الفرائض من صالر لصيا  لزمار ليج لصو  لحترمي ل فوايش  م  مجُ 
لبعض ا طعومات  مث بنين ع   ل ان رسوله عدد الا وات لالااب الزمار 

 : ما فرض ا  جلن ثناؤه ع   خ قه االجتهاد يف ط  ه...للقتيهما لمن نلحم
مث بنين  ن جهة الع م باحلكم إما الكتاب  لإمنا ال نة  لإمنا اإلمجاع  

 لإمنا القياس.

                                 
 (.102 - 46االظر: ) (1)
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مث تك نم ع   هذه األدلة لايداا لايداا  بد  بالكتاب فأبان  النه الزل 
ما ي  به ب  ان العرب  ل نن ع   ملن م  م  ن يتع نم من ل ان العرب 

جهده  لبني  ن يف متاب ا  ما هو عا  ظاهر يراد به العا  الظاهر  لمنها 
سياقه  اله ما هو عا  ظاهر  يراد به العا  ليدخ ه الاص  لظاهر يعرف من 

ا   ل يكا   يراد به غري ظاهره  لمن هذا يت ني ما لع و  ال بة يف فهم متاب
 الدين من ص ة لثيقة لعالقة  ميدر.

 .تك نم عن ال نة ل نن ا   مر بات اع رسوله مث 
 مث نمر النناسخ لا ن وخ للقوع نلحم يف الكتاب لال نة.

مث تك نم ع   خرب الوايد  لما تقو  به احلجنة منه  لاألدلة ع   
 يجيته.

مث تك نم ع   اإلمجاع ليجيته لدلي ه مث ب ط الكال  يف االجتهاد  
 ستح ان لما قيل فيه.لقفاه بالكال  ع   القياس لاال

هذه خالصة متاب الرنسالة اليت صنفها الشنافعي ألهل احلديث 
لت قوها بالق ول لاالستح ان  ا فيها من تعظيم ل كتاب لال نة  لبيان 

 لألدلة الشنرعية  لميفية تنالل األيكا  منها. 
به  تقو  ن عقدمها يف خرب األياد: ماان ال ذالا قاود منها هنا: ال اب

 جة منه  لاألدلة ع   يجيته الذي ساق فيه لقائع مثرير عن النيب احل
 العمل به لجريان  هل الع م لعن  صحابه لمن بعدهم من الفقهاء ت نيِّ 

 ع   نلحم.
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من صحيح اإلما  ال خارين  نمر فيه كتاب أخبار اآلحاد:   - 3
 اثنني لعشرين يديثاا  ت ني يجية خرب اآلياد يف م ائل الدنين عقيدر

 ل يكاماا.
 أليب حممد ع ي بن   د بن يز .اإلحكام في أصول األحكام  - 4
فيه باألخ ار عامة لخصن خرب الوايد بالدنراسة لال حث  لردن فيه  ينعُ 

ع   من يرده حبجنة  النه ال يفيد ع ماا 
  لاستفاد منه من جاء بعده مابن (1)

 القيم يف الاواعق ا رس ة.
حبو  متفرقة يف مت ه يف خرب ة: لشيخ اإلسالم ابن تيمي - 5

(  ليف الفتالى 20/257(  )52 - 18/40الوايد يف جمموع الفتالى )
 (.495 - 1/490(  لمجع بعض نلحم يف ا  ودر )1/487الكربى )
البن القيم عقد فيه فاالا يف االيتجاج الصواعق المرسلة:  - 6

هذا الفال يف    لقد االتظم ردنه ع   ا خالفني يف(2)باألياديث الن وية
 عشر مقامات.
 يف بيان إفادر الناوص الداللة القاطعة ع   مراد ا تك م. األّول:
ا آياد موافقة ل قرآن مف نرر له  الثاني:  ن هذه األخ ار اليت زعموا  ّنن

 مفان ة  ا  مج ه لموافقة ل متواتر منها.
 بيان لجوب ت قيها بالق ول. الثالث:

                                 
 (.200 - 1/163االظره: ) (1)
 (.438/439االظره ) (2)
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 ليقني.إفادهتا ل ع م لا الرابع:
ا لو مل تفد اليقني  فأقل درجاهتا  ن تفيد الظنن  الخامس: بيان  ّنن

 الرناجح  لال ميتنع إث ات بعض الانفات لاألفعال به.
نن الظنن احلاصل هبا  قوى من اجلز  ا  تند إىل ت حم   السادس:

 القضايا الومهية اليالية.
إضايف ال جيب  بيان  ن مون الشيء قطعياا  ل ظنياا  مر ال يب السابع:

االشرتاك فيه  فهذه األخ ار تفيد الع م عند من له عناية مبعرفة ما جاء به 
 لمعرفة  يواله لدعوته ع   التفايل دلن غريهم. الرنسول 

 بيان اإلمجاع ا ع و  ع   ق وهلا لإث ات الافات هبا.  الثامن:
بة باتفاق  م قضية مانخرب الوايد ال يفيد العِ  :بيان  ن قوهلم التاسع:

ية  لإن  خذت خاصة جزئية مل تقدح يف  ِّ العقالء إن  خذت عامة مُ 
 االستدالل جبم ة  خ ار اآلياد ع   الانفات.

جواز الشنهادر   س حااله لتعاىل مبا دلت ع يه هذه األخ ار  العاشر:
  النه  خرب هبا عن ا . لالشهادر ع   رسوله 

هذا من جاء بعده منهم ابن  يب العزن لقد استفاد من ابن القيم يف حتريره 
يف شرح الطحالية يف مواضع متعددر  منها ما نمره عند شرح قول الطنحالي: 

فإالنه شريه يف  (1)((من الشنرع لال يان يقن  لمجيع ما صح عن رسول ا  ))
  ربع صفحات مجعها من مواضع متفرقة من مال  ابن القيم.

                                 
 (.354االظر: شرح الطحالية )ص (1)
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ل شيخ حممد لحديث النّبوّن: موقف ال ماعة اإلسالمية من ا - 7
به لع نق ع يه صالح الدين ( عرَّ ه1387عيل ال ن في ال ام تاّنن )تبن إمسا

 مق ول   د لهو دراسة القدية    حم بعض اجلماعات اليت عاصرته.
ضمنن هذه الدنراسة الكال  عن خرب اآلياد يف قرابة ثالثني لقد 

 ابن تيمية  لابن القيم.صفحة اعتمد فيها ع   ابن يز   لشيخ اإلسال  
ل شيخ حممد الحديث حّ ة بنفسه في العقائد واألحكام:  - 8

يف دمشق  مث   لقاها الكتاب حماضرر هذا الاصر الدين األل اّنن  ل صل
 ضاف إليها  ل خرجها يف هذه الرسالة  لهي خطوط عريضة لمعامل شام ة 

 يف إفادر احلديث ل ع م لالعمل.
 ل شيخ الدمتور   د حممد: خبر الواحد وح يته - 9

وهاب الشنقيطي  لهو رسالة ماج تري مجع فيها مال  األصوليني يول ع دال 
 .خرب اآلياد  لاستفاد مثرياا من دراسة ابن القيم يف الانواعق ا رس ة

ل قاضي خبر الواحد في التشريع اإلسالمي وح يته  - 10
 برهون.

 ا تقدمة. لهو رسالة ع مية مجعت مثريا مما يف الكتب



 اخلامتة
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 اخلامتة:
إن الكتابة يف بعض  بواب الع م تتط ب األخذ من ع و  متعددر  
لهذا جيعل ال حث متنوع ا  ايث متعدد الفاول  لمن نلحم موضوع هذا 
ال حث: "مكاالة ال نة الن وية" فقد تضمنت الكتابة فيه ع وما خمت فة؛ مع م 

لالدراية لما تفرع منهما من ع و :   التف ري  لع م احلديث بفرعيه الرلاية
مع م اجلرح لالتعديل  لتاريخ الرلار  لتاريخ ال نة لتدلينها  لع م  صول 

 الدين  ل صول الفقه.
لقد تي ر حبمد ا  مجع مادر ال حث لترتي ها لعرضها ع   لجه 

 خيد  ا قاد منه  لهو تأصيل مكاالة ال نة لإبراز ما متيزت به.
 هم نتائ  البحث:وهذا عرض موجز أل

ة يف ال بة  ليف اصطالح  هل الع م  ليف إطالق تعدد معىن ال نن  -1
  ال  ف هلا  فمنهم من يريد ا عىن الشرعي العا  الشامل هلدي النيب 

لمنهم من يريد هبا االعتقاد خاصة  لمنهم من يط قها ع    صل من 
 ة به. صول االعتقاد لتميز  هل ال نن 

لالقيا  هبا  لمن هذه   معرفة يقوق النيب مما ي ني مكاالة ال نة -2
لتوقريه.  احلقوق إث ات عامته  للجوب حم ته  لتعظيمه

ة يظهر يف ته؛ لهذا التعظيم ل  نَّ تعظيم سنَّ   من تعظيم النيب -3
  بني يدي ا  لرسوله.من  مهها عد  التقدر    لجه متعددر

ة.شرف ع م احلديث  لمكاالة احملدثني العالية يف األم -4
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 هل  ة من  لجه مثرير متعددر  لعنايةة ال نَّ داللة الكتاب ع   مكاال -5
الع م ب يان نلحم.

ة.استفاضة األياديث اليت ت ني مكاالة ال نَّ  -6
بيان الاحابة لالتابعني ل ئمة الدين  كاالة ال نة لتربيتهم طالهبم  -7

ل ت اعهم ع يها.

هج يف ة جع هم ي ذلون النفوس لا كاالة ال نَّ معرفة ال  ف مب -8
يفظها لالق ها ل ايتها  لمن جهودهم يف نلحم: جهودهم يف تدلينها  

ابني  لجرح لالري ة يف ط  ها  لمذامرهتا ليفظها  لالكشف عن الكذَّ 
لتعظيما ل نته. اجملرليني الايحة لرسول ا  

ر لكتاب ا   متيرز ال نة مبيزات مثرير من  مهها:  ّنا ليي  مف ِّ  -9
م ال يتعارض  ل ّنا من جوامع الك م الذي  لتيه ك  ن  حُم  شامل أليكا  الدي

.النيب 
ي الدين  استدلوا هبا لت قِّ  ة عند س ف األمة مادر رئيس  ال نن  -10

 منهج لع   م ائل الدياالة م ها   صوهلا لفرلعها  لمان هلذا االستدال
من  هم معامل هذا ا نهج  ن يكون ل اقتفاه ال  ف لمن ت عهم بإي ان  

  فال خيالف ما اتفقوا ع يه  ل ن  ة مقيداا بفهم  صحاب النيبل نَّ فهم ا
ة  ن تعارض باآلراء لاألمثال لاألنلاق  ل ن يق ل ما صح منها ُُ ل ال نَّ 

مط قاا يف مجيع م ائل الدين.
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ها  فمنهم من ردَّها رِ د  ق   ة يقَّ ُلجد يف األمة من مل يقدِّر ال نَّ  -11
ياد مط قاا  لمنهم من ردَّ خرب اآلياد يف مط قا  لمنهم من ردَّ خرب اآل

االعتقاد  لقد بني  هل الع م ش ه هؤالء مجيعاا  لردرلا ع يها  فأظهرلا زيفها  
لبينوا عوارها.

ة لتقرير االيتجاج هبا لالردِّ ع   مثرر ا انفات يف  اية ال نن  -12
 ش ة ا خالفني يف نلحم.

  ة النيبيف دراسة سنن لبعد فإن طالب الع م اليو  لخباصة ا تخاص 
حيمل  ماالة عظيمة ال ين بي له  ن يتخ   عنها  ل يقار فيها: من االعتزاز 

ة  لالعمل هبا  لالدعور إليها  لربط الناس هبا  لال عي اجلاد يف إخراج بال نَّ 
تراثها ا تفرق يف بطون ا كت ات  لتنقيحه لتافيته  لمن هذه األماالة الذبر 

 البالني  لاالتحال ا  ط ني  لتأليل اجلاه ني عنها.عنها  لالفي حتريف 
لالقيا  هبذه األماالة العظيمة يوجب ع   طالب الع م التعالن ع   
احلق لاالجتماع ع يه  لالتواصي بذلحم  لنلحم من األس اب العظيمة لنارر 

 دين ا  لقوته.
نا لا   سأل  ن ينار دينه  ليُع ي م مته  ليرفع راية ال نَّة  ليرزق

 التم حم لاالعتاا  هبا  لاالجتماع ع يها  إاله ل  نلحم لالقادر ع يه.
 لص   ا  لس م ع   حممد لع   آله لصح هم.
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 رس اآليات القرآنيةفه
 الصفحة السورة ورقم اآلية اآلية

 221 43 ال قرر:  ژڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ژ 
 252 143 ال قرر:  ژڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ژ 
 211  172 159 ال قرر: ژڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ژ 
 172 159 ال قرر: ژڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ژ 
 212  211 174 ال قرر: ژہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ژ 
 221 183 ال قرر: ژٿ  ٿ  ٿ  ٹ       ٹ  ٹ  ژ 
 94 231 ال قرر: ژڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ژ 
 50 284 ال قرر: ژڃ  ڃ  ڃ  چ     چ  چ  ژ 
 51 285 ال قرر: ژڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ   ڱ  ڱ  ژ 
 51 286 ال قرر: ژ ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈژ 
 95 31 آل عمران: ژڦ  ڦ  ڦ             ڦ  ڄ   ڄ  ژ 
ڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ژ 

 ژڈ   ڈ  
 98 32 آل عمران:

 221 97 آل عمران: ژھ  ھ  ے   ے  ۓ    ۓ  ڭ  ژ 
 7 102 آل عمران: ژٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ژ 
 29 164آل عمران:  ژۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ژ 
 7 1 الن اء: ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ژ 
 97 13 الن اء: ژڭ  ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ژ 
 222 19 الن اء: ژ ۉ  ۉژ 
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 الصفحة السورة ورقم اآلية اآلية
 19 26 الن اء: ژې  ې  ې  ى  ى  ژ 
 98 42 الن اء: ژگ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ژ 
 233  96 59 الن اء: ژۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ    ژ 
 97 64 الن اء: ژڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ       ہ  ژ 
 99  47 65 الن اء: ژۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ      ۅ    ژ 
 98 69 الن اء: ژڃ  چ  چ  چ  چ  ژ 
 219  96 80 الن اء: ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پژ 
 232 82 الن اء: ژڇ    ڇ      ڇ    ڍ  ڍ   ڌ  ڌ   ڎ  ژ 
 222 103 الن اء: ژڻ    ۀ     ۀ  ہ  ہ  ژ 
 209  94 113 الن اء: ژۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ژ 
 251  99 115 ال قرر: ژڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ژ 
 92 136 ن اء:ال ژچ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ژ 
 226  31 03 ا ائدر: ژچ  چ  چ  ڇ  ژ 
 32 67 ا ائدر: ژچ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ     ژ
 96 92 ا ائدر: ژ ڃ   ڃ  ڃ  چ  چژ 
 267 38األالعا :  ژ ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌژ 
 226 115 األالعا : ژ ھ  ھ        ھ  ھ   ےژ 
 42 157 األعراف: ژگ  گ  گ  ڳ  ڳ  ژ 
 93 158 األعراف: ژہ  ہ  ہ   ڻ   ڻ  ۀ  ۀ ژ
 109  96 24 األالفال: ژۈ  ۈ    ٴۇ  ۋ  ۋ  ژ 
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 الصفحة السورة ورقم اآلية اآلية
 39 24 التوبة: ژچ  چ      چ  ڇ  ڇ  ژ 
 167 32 التوبة: ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  ژ 
 98 71 التوبة: ژ ک  گ  گ   گ  گژ
 252 100 التوبة: ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ژ 
 279  153 122 التوبة: ژ ې  ى            ى  ائ   ائ  ژ 
 289 36 يوالس: ژ ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گژ 
 57 58 يوالس: ژک  گ    گ  گ   گ  ژ 
 268  167 9احلجر:  ژڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ   ڱ  ژ 
 29 36 النحل: ژڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ژ 

 44النحل:  ژٿ  ٿٿ  ٿ   ٹ       ژ 
94  167  
220  268 

 95 64 النحل:  ژجئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  ژ 
 267  226 89 النحل: ژڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ژ 
 239 90 النحل: ژچ  چ  چ  ڇ   ڇ  ژ 
 120 29 احلج: ژھ  ھ  ے  ے   ژ 
 48 51 النور:  ژې  ې         ې  ى  ى    ائ  ژ 
 98 52 النور:  ژىئ   ىئ  ىئ  ی         ی  ی  ژ 
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  پ  پ  پ  ڀ  ژ 

 ژ ڀ  ڀ   
 97 54 النور: 

 82 55 النور:  ژچ  ڇ     ڇ  ڇ    چ  چ ژ 
 93 62 النور:  ژٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  ژ 
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 الصفحة السورة ورقم اآلية اآلية

  49  43 63 النور:   ژچ  چ  ڇ  ڇ      ڇ  ژ 
99  122 

 42 63 النور:  ژچ  چ  ڇ  ڇ      ڇ  ژ 
 63 9 الفتح: ژۅ  ۉ  ۉ   ې  ژ 
 64  43 01 احلجرات: ژک  ک  ک  ک  گ  ژ 
 279  195 02 جرات:احل ژڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ژ 
 93 06 احلجرات: ژٿ     ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ژ 
 181 15 احلجرات: ژھ    ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ژ 
 29 18 ق: ژڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ژ 

 56 الذاريات: ژڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ژ 
33  71  
94  105  
167  209 

 120  71 4-3 النجم: ژڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ژ 
 92 07 احلشر: ژڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ژ 
 63 08 التبابن: ژې  ې   ې  ې     ژ 
 54 02 ا  حم: ژ ٺ   ٺ   ٺ    ٿژ 
 220  36 4الق م:  ژڱ  ڱ     ڱ  ں  ژ 
 33 47-44احلاقة: ژڎ   ڎ  ڈ  ڈ       ژ     ژ 
 171 08 االالشقاق: ژڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ژ 
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 فهرس األحاديث النبوية

 الصفحة طرف احلديث
ن عوان عندمم   خذمتوهن اتقوا ا  يف  222 الن اء  فإّنن
ا ع   رؤلسهم الطنري  تيُت الننيبن   44 ل صحابه مأّنن
 155 يف الفر من قومي  فأقمنا  تيُت الننيبن 

 228  114  جل ّناالا  ن ال تق ل الق  ة ببائط  ل بول
 169 ايفظوهنن ل خربلا من لراءمم

 184 ف ريجع إنا استأنن  يدمم ثالثاا ف م يؤنن له
 242 إنا  مرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم

 35  ر يتم لو  خربتكم  نن خيالا بالوادي تريد  ن تبري ع يكم
 290  صدق نل اليدين

  111  34 امتب فوالذي الف ي بيده ما خيرج منه إال يقن 
136  211 

 136 هيب شاامت وا أل
 261  111   لتيُت القرآن  لتيُت الكتاب لمث ه معه   ال  ّن ال إّنن 

 210  ال إّنن  لتيُت الكتاب لمث ه معه   ال يوشحم رجل
 36  ما لا  إّنن ألخشامم    ل تقامم له

 56  ن ال يب  والا ع   ثال   مرالا رسول ا  
 140  نن  با بكر بعثه مادنقاا  لمتب له متاباا فيه
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 79 ىب ل برباءإنن اإلسال  بد  غري اا لسيعود غري اا فطو 
 181 إنن الع د ليتك نم بالك مة ما يت نين ما فيها يزل هبا إىل الننار

 214 سأله ميف تقضي إنا عرض لحم قضاء  نن الننيبن 
 79 إنن بين إسرائيل افرتقت ع   إيدى لس عني فرقة

 117 اختذ خامتاا من نهب  لجعل  نن رسول ا  
 59 ّن  عن الذف إنن رسول ا  

 182 إنن مذباا ع يَّ ليس مكذب ع    يد  فمن مذنب
ا األعمال بالندنينات  243 إّنن

ا م   ثل رجل استوقد الاراا  ف منا م  ي لمثل النناس م   ِ ث  إّنن
  ضاءت

112 

ا م    111  ي لمثل ما بعثين ا  به  ممثل رجل  ت  قوماا ث  إّنن
م استأنالوا الننيبن   134 نن هلميف  ن يكت وا عنه ف م يأ  ّنن

 238 إّنن  ُلتيُت جوامع الك م لخوامته  لاخُتار   الكال 
 227 إّنن قد ترمُت فيكم شيئني لن تض وا بعدمها

 71 إّنن قد خ نفُت فيكم شيئني لن تض نوا  بداا ما  خذمت هبما
 237  ّن  عن ملن م كر  سكر عن الانالر
 113 إّن ترمُت فيكم شيئني لن تض وا بعدمها

 22 د  اإلسال  غري اا لسيعود غري اا مما بد ب
 115 بعثت بال نيف بني يدي ال ناعة يىت يع د ا  ليده
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 237 بعثُت جبوامع الك م  لالارُت بالرنعب
 56 ب ِّبوا عين للو آية  ليدنثوا عن بين إسرائيل لال يرج

 169 ب نبوا عين للو آية  ليدنثوا عن بين إسرائيل
 221   مخسبين اإلسالُ  ع 
 117 يا ي بأصحابه إن خ ع الع يه بينما رسول ا  

 32 ترمت فيكم ما لن تض وا بعده إن اعتامتم به
 103 ترمتكم ع   مثل ال يضاء

 227  114 لما طائر يق نُب جناييه يف اهلواء ترمنا رسول ا  
 187 ت معون لي مع منكم  لي مع ممن ي مع منكم

 60 ل عرلر بن الزنبريفقا متتع الننيبن 
 183 جاءت اجلدنر إىل  يب بكر ت تمس  ن تور 

 109 لهو الائم جاءت ا الئكة إىل النيبن 
 24 احلجن عرفة

 59 احلياء خري م نه
 238 ما ودنع فقال:  الا حممد  خرج ع ينا رسول ا  
 113  بن عمرل بن العاصع دا  دخ ت ا  جد  فإنا
ا  ه حم من مان ق  كمدعوّن ما ترمتكم   109  50 فإّنن

 184 قض  فيه ببرر: ع د  ل  مة شهدُت النيبن 
 163 الفنل الربع يف ال د ر  لالث ث يف الرنجعة شهدُت الننيبن 



 

 

314 

 140 العقل  لفكاك األسري  لال يقتل م  م بكافر
 251 ع يكم ب نيت لسنة ال فاء الراشدين ا هديني من بعدي

 20 فمن رغب عن سنيت
 40 فوالذي الف ي بيده ال يؤمن  يدمم يىت  مون  يبن إليه

 172 غ  نا ع يحم الرجال فاجعل لنا قالت النن اء ل ننيبن 
 136 قيندلا الع م بالكتاب

 243 مل ا   م ع   ا   م يرا  دمه لماله لعرضه
 112 ملن  ميت يدخ ون اجلننة إال من  ىب
 109 فدعاّن منُت  ص ي فمر يب رسول ا  

 155   ففارقها عق ة  لتزلنجها غريه«ميف  لقد قيل
 261  114 ال  ُل ِفنين  يد مم متكئاا ع    ريكته يأتيه األمر

 80 ال تزال طائفة من  منيت ظاهرين ع   احلقن ال يضرنهم
 134 ال تكت وا عىن  لمن متب عين غري القرآن ف يمحه

 59 تأنالكم إليهاال متنعوا ال اءمم ا  اجد إنا اس
ال يددؤمن  يدددمم يددىت  مددون  يددبن إليدده مددن لالددده لللددده 

  مجعنيلالنناس 
40 

 19 لتت عن سنن الذين من ق  كم شرباا بشرب  لنراعاا بذراع
 172 لقد ظننُت يا  با هريرر  الن ي ألين عن هذا احلديث  يد  
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 113 لكلن عمل شرنه  للكلن شرنه فرتر  فمن ماالت فرتته إىل
 136 لجعه  قال: ائتوّن بكتاب ا اشتد بالننيبن  

 مب زب  رب يئ ىئ نئ ّٰ   ا الزلت ع   رسول ا  

 ِّنب

50 

 227  210 ليس من عمل يقرب إىل اجلنة إالن قد  مرتكم به
 243 ما مأل ابن آد  لعاء شرناا من بطن  

 136  يد   مثر يديثاا مين ما من  صحاب الننيبن 
 184 فيتوضأ  فيح ن الوضوء ما من رجل يذالب نال اا 

 79 مثل ما بعثين ا  به من اهلدى لالع م  ممثل البيث
 110 من  طاعين فقد  طاع ا   لمن عااّن فقد عا  ا 

 182 من يدن  عين حبديث يرى  النه مذب فهو  يد الكانبني
 171 من ُيوسب عذنب

 115 من رغب عن سنيت ف يس مين
 156 ة سرت ا  ع يه يو  القيامةمن سرت مؤمناا ع   خرب
 158 ع ما بهمن س حم طريقاا ي تمس 

من س حم طريقاا ي تمس فيه ع ما سهنل ا  له به طريقاا 
 إىل اجلننة

154 

 19 من سنن يف اإلسال  سنة ي نة ف ه  جرها ل جر
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 242 من عمل عمالا ليس ع يه  مرالا فهو ردن 
من النار  لمن  من قال ع ين ما مل  قل ف يت و  مقعده

 يفظ
169 

  169 الضنر ا  امرءاا مسع مقاليت فوعاها  فأدناها مما مسعها
169  279 

 78 الضنر ا  امرءاا مسع منا يديثاا  فحفظه يىت ي  نبه
 223  ن تنكح ا ر ر ع   عمنتها ّن  رسول ا  
 224 عن ملن ني الاب من ال ن اع   ّن  رسول ا  

 253 مثل ما  الا ع يه اليو  ل صحايبهم من مان ع   
 228 ل مي ا  لقد ترمتكم ع   ال يضاء لي ها لّنارها سواء

 110 موعظة لج ت منها الق وب لعظنا رسول ا  
 34 للكن إنا يدنثتكم عن ا  شيئاا فخذلا به فإّنن لن  مذب

 266 لما  تامم عين فاعرضوه ع   متاب ا 
 21 كتاب ا   فإن ماالوا يف القراءريؤ  القو    قرؤهم ل

يا رسول ا   ألالت   يبن إ َّ من ملن شيء إالن من 
 الف ي

39 

 170  81 حيمل هذا الع م من ملن خ ف عدلله  ينفون عنه
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 فهرس اآلثار

 الصفحة األثر
 49  تدري ما الفتنة؟ الفتنة: الشنرك؛ لع نه إنا ردن 

 43  ين  التما تدريان  ين  التما؟ مث قال: من 
ا ع   رؤلسهم  تيُت الننيبن   44 ل صحابه مأّنن

 141  تيت ع دا  بن عمرل  فتناللت صحيفة من حتت مفرشه
 62  ج  وّن فإّن  مره  ن  يدن  يديث رسول ا 

 172 ايفظوا عننا مما منا يفظنا
 54  خ اه ل صوبه  فقيل له: ما  خ اه ل صوبه

 56 ق  النه صايب سنةإنا ب بحم عن رجل با شر 
 121  ن تقول يديث  فإيناك إنا ب بحم عن رسول ا  

 122 فع   الرن س لالعني إنا جاء عن الننيبن 
إنا يدنثت الرنجل بال نة  فقال: دعنا من هذا ليدثنا 

 270 بالقرآن

ا ر يت رجالا من  إنا ر يت  رجالا من  صحاب احلديث فكأّنن
 73  صحاب

 من  صحاب احلديث فكأّن ر يُت الننيب  إنا ر يت رجالا 
 82 ييناا 

 197  الا  فمىت ي عرف اجلاهلُ ر  الت   لسكتَّ إنا سكت
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 الصفحة األثر
  122إنا ق ت قوالا خيالف متاب ا  تعاىل  لخرب الرنسول 

م غرباء  22 استوصوا بأهل ال ننة خرياا فإّنن
 173 امسعوا لاعق وا  لب نبوا عننا ما ت معون

 188  ؤمن  فإنا مل يكن سالح ف أين شيء يقاتلسناد سالح ااإل
 188 اإلسناد من الدنين  للوال اإلسناد لقال من شاء ما شاء

 253  صول ال ننة عندالا التم حم مبا مان ع يه
 173  طي وا مرن احلديث ال يدرس

 157  عطينامها ببري شيء  قد مان يرمب فيما دلّنا إىل ا دينة
 124 و ال ننة  لال ننة هي اإلسال اع موا  نن اإلسال  ه

 177 آفة الع م النن يان  لترك ا ذامرر
 21 اقتااد يف سنة خري من اجتهاد يف بدعة

 184  ما إّنن مل  هتمحم للكن خشيتُ 
 143  مرالا عمر بن ع دالعزيز جبمع ال نن  فكت ناها دفرتا دفرتاا 

 176 إيياء احلديث مذامرته إنن 
 211 هاجرين مان يشب هم الانفق باألسواقإخواالنا من ا  إنن 
 86  صحاب احلديث خري النناس إنن 

 188 إن ا   مر  هذه األمنة لشرنفها لفضن ها باإلسناد
 172 النناس يقولون:  مثر  بو هريرر إنن 
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 الصفحة األثر
 148  هل الع م يكت ون ما هلم لما ع يهم  ل هل األهواء إنن 
ال   ت مع شيئاا ماالت ال  -رضي ا  عنها  -عائشة   نن 

 171 تعرفه إال راجعت

 119 نمر الشنفاعة عمران بن ياني   نن 
 156 إن منا ال مع الرلاية بال ارر عن  صحاب

 156 إن منُت ألسري ال يا  لاأليا  يف ط ب احلديث الوايد
 83 إن مل يكن  هل القرآن لاحلديث  للياء ا  ف يس   ل ن 

 80 ث فال  دري من همإن مل يكوالوا  صحاب احلدي
ثنا فنحفظ  فايفظوا مما مننا هفظ إنن   173 ال ينكم مان حيدن
 196 هذا  ماالة  لليس ببي ة إنن 

  143 ن يكتب إليه مبا مسع من  صحاب رسول ا  
 122 ا  الا بشر  خطئ ل صيب فاالظرلا يف ر ييإّنن 
 171 ا نلحم العر ض  للكن من الوقش احل اب يه حمإّنن 
 144 نت  ردت  ن  متب ال ننن  لإّن نمرت قوماا  مإّنن 
 175  ألجزئ ال نيل ثالثة  جدزاء: فثد ث  الا   لث ث  قو  إّنن 
 57  ألخرب مبوت الرنجل من  هل ال نة فكأّنإّنن 
 58  ألع م  النحم يجر ال تضر لال تنفعإّنن 

 83  هل احلديث  فضل من تك نم يف الع م
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 الصفحة األثر
 22 بطنه من يالل  هل ال نة من عرف ما يدخل يف

 189 ب بين  نن ا  خصن هذه األمنة بثالثة  شياء
 238 ب بين  نن جوامع الك م  ن جيمع ا  له األمور الكثرير

 176 تذامرلا احلديث فإنن احلديث يهيج احلديث
 177 تذامرلا احلديث  فإنن نمره يياته
 175 تذامرلا احلديث  ال ينف ت منكم

 176 يث فإنن يياته مذامرتهتذامرلا هذا احلد
 175 تذامرلا هذا احلديث  لتزالرلا فإالنكم إن مل تفع وا يدرس

لما سوى نلحم  -يعين مما ين بي  -ثال   الا فيهن رجل 
 212 فأالا رجل

 72 احلديث ن مر  حي ره نمور الرنجال
 120   لالتابعونمخس مان ع يها  صحاب حممند 

 250 ة؟   تراّن يف بيعة؟  ترى ع  س حان ا    تراّن يف مني 
 216 ال نة قاضية ع   القرآن  لليس القرآن

 121 للالر األمر من بعده سنناا  سنن رسوُل ا  
 119 سيأيت  الاس  جيادلوالكم بش هات القرآن فجادلوهم بال ننن

 158 ط ب ع و اإلسناد من الدنين
 123 ع يكم بال ننة  ع يكم باألثر  ع يكم باحلديث
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 الصفحة األثر
 60 مان  بو معالية الضنرير حيدن  هارلن الرنشيد فحدنثه

 176 إنا ج  وا مان يديثهم مان  صحاب النيبن 
 212 بال نة مما مان جربيل ينزل ع   الننيبن 

مان سعيد بن ا  يب ميشي األيا  لال نيا  يف مساع يديث 
 173 لايد

 45 يتبري لواله لينحين مان مالحم إنا نمر النيبن 
 61 مان مالحم بن  الس إنا  راد  ن خيرج حيدن  يتوضأ

ال همن اجعل عم ي  : مان من دعاء عمر بن الطناب 
 54 م نه صاحلاا 

 121 مان من مض  من ع مائنا يقولون: االعتاا  بال ننة جنار
 40 مان لاِ   يبن إلينا من  موالنا ل لالدالا لآبائنا ل مهاتنا

 216 نة من ال ننة إىل الكتابالكتاب  يوج إىل ال ن 
 142 متب عمر بن ع دالعزيز إىل  يب بكر بن يز 

 197 مذناب  لاِ  لوال  النه ال حيل    ن  سكت  ل كتُ 
 188 ملن يديث ليس فيه يدنثنا ل خربالا  فهو خلن لبقل
 176 منا الأيت احل ن  فإنا خرجنا من عنده تذامرالا بيننا

 176   فإنا خرجنا من عنده تذامرالامنا الأيت جابر بن ع دا 
 184 يديثاا الفعين ا  منت إنا مسعت من رسول ا  
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 الصفحة األثر
  135منت  متب ملن شيء   مسعه من رسول ا  
  111منُت  متب ملن شيء مسعته من رسول ا  

 171 -من بين  مية بن زيد  -منُت  الا لجار   من األالاار 
 183 ار إن  جاء  بو موس منت يف جم س من جمالس األالا

 83 ال  ع م قوماا  فضل من قو  يط  ون هذا احلديث لحييون
 63 بشيء يىت يقضي ا  ال تفتاتوا ع   رسول ا  

 63 ال تقدنموا بني يدي ا  لرسوله بقول  ل فعل
 63 ال تقولوا خالف الكتاب لال ننة

زهد فيه إالن ال يط ب احلديث من الرنجال إالن نمراّنا  لال ي
 83 إالاثها

  58 يعمل به إالن  ل ت تارماا شيئاا مان رسول ا  
119 

 61 لقد مان ي تحب  ن ال تُقر  األياديث إالن ع   طهور
ال  -لمان سيند القرناء-لقد منُت  رى حممد بن ا نكدر 

 45 الكاد ال أله عن يديث

 125 مل  مسع  يداا ال  ه النناس  ل ال ب الف ه إىل ع م
 188 مل يكن يف  منة من األمم منذ خ ق ا  آد   مناء حيفظون

 82 مل يكن يف  منة من األمم منذ خ ق ا  آد 
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 الصفحة األثر
 190 مل يكوالوا ي ألون عن اإلسناد  ف ما لقعت الفتنة

 54 ال همن اجعل عم ي م نه صاحلا
 83 لوال هذه العاابة الالدرس اإلسال 
 22 من يعرفهاليس  غرب من ال ننة  ل غرب منها 

 89 ليس شيء  ثقل ع    هل اإلحلاد  لال  ببض إليهم
 79 من ال نة ليس شيء  غرب

اليا م تدع إالن لهو ي بض  هل احلديث  89 ليس يف الدن
ليس قو  عندي خري من  هل احلديث ليس يعرفون إالن ا 

 82 حلديث

 124 قول إنا صحن الرب ليس أليد مع رسول ا  
 45 عن  يد إالن ل يوب  فضل منهما يدنثتكم 

 188 ما نهاب الع م إالن نهاب اإلسناد
ما ر يت من النناس  يداا حيب  يداا  محبن  صحاب حممند 

 حممندا
40 

  199ما ملن احلديث مسعناه من رسول ا  
 82 ما مكنن أليد من هذه األمنة ما مكنن ألصحاب احلديث

 123 حيحا ف ميديثا ص مىت رليت عن رسول ا  
 187 مثل الذي يط ب احلديث بال إسناد ممثل ياطب ليل
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 الصفحة األثر
 81 ا الئكة يرناس ال نماء  ل صحاب احلديث يرناس األرض
 32 من يدنثحم  نن حممنداا متم شيئاا مما  الزل ا  فقد مذب

 123   فهو ع   شفا ه كةمن ردن يديث رسول ا  
اليا فيجبمن ط ب هذا احلديث فقد ط ب  ع    مو   72 ر الدن
م من مان متأسيناا ف يتأس بأصحاب رسول ا    253 فإّنن

 121 الدلر مع ال ننة ييث دارت
 91 الظرت يف ا احف فوجدُت فيه طاعة رسول ا 

 212 هذه الاال ما منُت  ي  ها إالن يف اليبن 
 80 هم  هل احلديث  لالذين يتعاهدلن مذاهب رسول ا 

 199 ماالوا يط  ون ما يفوهتم   ل صحاب رسول ا 
 156 لا  الذي ال إله إالن هو لو  ع م  يداا  ع م بكتاب ا  مين

 123 ل لصي بتقوى ا  عزن لجلن  للزل  ال ننة لاآلثار
 35 لقد منُت  رى  ثر نلحم ا خيط يف صدره

 22 يا  هل ال نة ترفنقوا ر كم ا  فإالنكم من  قلن النناس
 65 ا النناس اهتموا الرن ي ع   الدنين  ف قد ر يتين  رديا  ينه
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 فهرس األشعار
 الصفحة الشعر

  هل احلديث هم  هل الننيبن لإن
 

  ياح وا الف ه  الفاسه صح وامل 
 

73 
 تهداا جم ري ت  ط ب  صل الع م

 
 لزينة ا رء يف الدناليا األياديث 

 ال يط ب الع م إال بازل نمر 83 
 

 إال ا خااليث لليس ي بضه 
 ال تعج ني مبال سوف ترتمه 

 
 فإّنا هذه الداليا مواريث 

 فال ُ  زع ن من سرير  الت سرهتا 
 

 من ي ريها فألل راض  سنة 
 

19 
 مأّنن سننت احلبن  لنل عاشق

  
 ليدي إن  ي  ت من بينهم اسالنمن  

 
20 

 ا  يع م  النا ال ه نكم
 

 لال ال ومكم إن ال حت والا 
 

90 
 لاألت اعُ  لاخت ف الاحابُ 

 
 يف مت ة احلديث لاإلمجاعُ  

 139 
 ع   اجلواز بعدهم باجلز 

 
 مين ال َّه  وا" لم ت بلقوله: "امتُ  

 لمم من عائب قوالا صحيحاا  
 

 لآفته من الفهم ال نقيم 
 52 

 للكن تأخذ األنهان منه
 

 ع   قدر القرائح لالفهو  
 لمنزلة ال نفيه من الفقيه 

 
 نزلة الفقيه من ال نفيهمم 

 89 
 فهذا زاهد يف قرب هذا

 
 لهذا  زهد منه فيه 

 يا  مر  ال ق ما   من  لون به 
 

 عممال سواك عند ي ول احلاد  
 38 

 إن مل تكن يف معادي آخذاا بيدي
 

 فضالا لإال فقل يازلة القد  
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 فهـرس املصادر واملراجع           

أليب ع دا  احل ني بن   لصحاح والمشاهيراألباطيل والمناكير وا -1
إبراهيم اجلورقاّن  حتقيق ع دالر ن بن ع داجل ار الفريوائي   دار 

 هد.1415الايمعي  الرياض  الثالثة 
لع دا   اإلبانة عن شريعة الفرقة الناجية وم انبة الفرق المذمومة, -2

اية  (هد  حتقيق رضا الع  ان معطي  دار الر 378بن حممد بن بطة )
 هد.1409  1الرياض  ط

ألبن  يب العز احلنفي ع ي بن ع ي الااحلي الدمشقي  اإلتباع, -3
  2(هد  حتقيق حممد عطا ا  ينيف  ا كت ة ال  فية  الهور  ط792)

 هد.1405

حملمد بن  يب بكر بن  يوب الدمشقي  اجتماع ال يوش اإلسالمية, -4
الرشد  الرياض   (هد  حتقيق عواد ا عتق  مكت ة751)ابن القيم( )

 هد.1415  2ط

ل ضياء  يب ع دا  حممد بن ع دالوايد احلن  ي  األحاديث المختارة, -5
هد(  حتقيق ع دا  حم بن ع دا  بن دهيش  مكت ة 643ا قدسي )

 هد.1410  1ال عودية  ط -مكة ا كرمة-النهضة احلديثة 
 = االظر صحيح ابن ي ان. اإلحسان بترتيب صحيح ابن حبان -6

(  ه456أليب حممد ع ي بن   د ابن يز  ) كام في أصول األحكام,اإلح -7
   القاهرر.1419  1حتقيق: حممود يامد عثمان  دار احلديث  ط
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لع ي بن  يب ع ي اآلمدي  ع ق ع يه  اإلحكام في أصول األحكام, -8
 هد.1423  1الشيخ ع دالرزاق عفيفي  دار الاميعي  ط

(هد  حتقيق 562ال معاّن ) لع د الكرمي أدب اإلمالء وايستمالء, -9
 .1  د بن حممد ع دالر ن  ا كت ة احملمودية  ط

حملمد بن ع ي  إرشاد الفحول إلب تحقيق الحق من علم األصول, -10
(  حتقيق سامي العريب  دار الفضي ة  الرياض  ه1255الشوماّن )

 .ه421  1ط
حملمد الاصر الدين  إرواء الغليل في تخري  أحاديث منار السبيل, -11
 هد.1405  2ألل اّن   ا كتب اإلسالمي   بريلت ل نان   طا
(  حتقيق ه463أليب عمر يوسف بن ع دا  بن ع دالرب ) ايستذكار, -12

 .ه1414ع دا عطي  مني ق عجي  الشر مؤس ة الرسالة  األلىل 
 (هد  حتقيق  يب490حملمد بن   د ال رخ ي ) أصول السرخسي, -13

 مية  بريلت  ل نان.الوفاء األفباّن  دار الكتب الع 

لإلما    د بن حممد بن ين ل  حتقيق الوليد بن  أصول السنة, -14
 حممد  مكت ة ابن تيمية  القاهرر.

حملمد األمني بن حممد  أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن, -15
 ا ختار اجلكين الشنقيطي  عامل الكتب   بريلت.

احل ني ال يهقي أل د بن  ايعتقاد والهداية إلب سبيل الرشاد, -16
 (هد  حتقيق ع دا  الدرليش  دار اليمامة  دمشق.458)
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حممد  لشمس الدين  يب ع دا  أعالم الموقعين عن رب العالمين, -17
هد(  حتقيق ع دالر ن 751بن  يب بكر ا عرلف بابن قيم اجلوزية )ا

 الوميل   مكت ة ابن تيمية القاهرر.

لشيخ اب ال حيم, اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصح   -18
هد(  حتقيق د/ 728اإلسال    د بن ع داحل يم ابن تيمية احلراّن )

 هد.1419  6الاصر العقل  دار العاصمة ط
أليب الفضل عياض بن موس   إكمال المعلم بفوائد مسلم, -19

هد(  حتقيق د/ حيىي إمساعيل   دار الوفاء ا ناورر 544اليحايب )
 هد.1419  1مار  ط

(هد  حتقيق 806لع د الرييم بن احل ني العراقي ) ألفية العراقي, -20
 .1العريب الدائز  مكت ة دار ا نهاج  الرياض ط

ل قاضي عياض  اإللماع إلب معرفة أصول الرواية وتقييد السماع, -21
(هد  حتقيق ال يد   د صقر  دار الرتا   544بن موس  اليحايب )

 القاهرر.

قيق نيب القحطاّن  جلالل الدين ال يوطي  حت األمر بايتباع, -22
 هد.1409  1ط

لشيخ اإلسال    د بن  األمر بالمعروف والنهي عن المنكر, -23
(هد  حتقيق صالح الدين ا نجد  دار الكتاب اجلديد  728تيمية )

 هد.1404  3ط
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(هد  حتقيق 748حملمد بن عثمان الذهيب) األمصار ذوات اآلثار, -24
 هد.1406  1طقاسم ع ي سعد  دار ال شائر اإلسالمية  بريلت  

  ليوسف بن ع دالرب اينتقاء في فضائل األئمة الثالثة الفقهاء -25
(هد  عناية ع دالفتاح  بو غدر  مكتب ا ط وعات اإلسالمية 463)

 ي ب.

هد(  اعتىن 562أليب سعد ع دالكرمي بن حممد ال معاّن )األنساب, -26
 بتاحيح بعضه الناشر حممد  مني دمج   بريلت   ل نان.

شفة لما في كتاب أضواء السنة من الزلل والتضليل األنوار الكا -27
 (هد  ا ط عة ال  فية.1386لع د الر ن بن حيىي ا ع مي ) والم ازفة,

لع د ال ال  بن برجس آل ع دالكرمي   ايهتمام بالسنن النبوية, -28
 هد.1425  3(هد  دار الاميعي  الرياض  ط1425)

 جرين واألنصار,إيقاظ همم أولي األبصار لالقتداء بسيد المها -29
عماد ال خالي  دار  (هد  حتقيق  يب1218لااحل بن حممد الفالَّّن )

 هد.1418  1الفتح الشارقة    ط

لع د البين ع دالالق  دار اجليل  بحوث في السنة المشرفة,  -30
 هد.1411  1بريلت  ط

ألمر  ضياء العمري  مكت ة بحوث في تاريخ السنة المشرفة,  -31
 هد.1415  5ة ا نورر  طالع و  لاحلكم  ا دين
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(هد  حتقيق 287حملمد بن لضاح القرطيب )البدع والنهي عنها,  -32
 هد.1416  1عمرل ع دا نعم  مكت ة ابن تيمية  القاهرر  ط

إلما  احلرمني  يب ا عا  ع دا  حم بن البرهان في أصول الفقه,  -33
ء  (ه  حتقيق ع دالعظيم حممود الديب  دار الوفا478ع دا  اجلويين )

 هد.1420  3ا ناورر  ط

هد(  دار 463أليب بكر   د بن ع ي الطيب )تاريخ بغداد, -34
 الكتب الع مية بريلت.

لع د ا  بن  تأسيس التقديس في كشف تلبيس داود جرجيس, -35
 هد.1344ع دالر ن  يب بطني  ط مار  

لع د ا  بن ع دالر ن  يب بطني  ط مارر  تأسيس التقديس, -36
 هد.1344

(هد 276لع د ا  بن م  م بن قتي ة )ختلف الحديث, تأويل م -37
  1حتقيق حممد حمي الدين األصفر  ا كتب اإلسالمي  بريلت  ط

 هد.1409

(هد  562لع د الكرمي ال معاّن ) التحبير في المع م الكبير, -38
 .1حتقيق منرير الاجي  دار األالدلس  جدر  ط

لوايد لكمال الدين حممد بن ع داالتحرير في أصول الفقه,  -39
 هد.1301(هد  ماطف  احل يب  مار  861الشهري بابن مها  الدين  )
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حملمد ييار ال ندي , تحقيق األنام في العمل بحديث النبي  -40
  1(هد  حتقيق صالح الدين مق ول  مكت ة ا عال  الكويت  ط1163)

 هد.1406

هد(  حتقيق 748أليب ع دا  حممد بن   د الذهيب)تذكر الحفاظ, -41
 ن ا ع مي  دار إيياء الرتا  العريب.ع دالر 

ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعالم مذهب  -42
هد(  حتقيق حممد 544أليب الفضل عياض بن موس  اليحايب )مالك,

 هد.1403  2بن تاليت الطنجي  الشر لزارر األلقاف ا بربية  ط
 (هد مكت ة ل نان  بريلت.816لع ي بن حممد اجلرجاّن) التعريفات, -43

حملمد بن الار ا رلزي  حتقيق ع دالر ن تعظيم قدر الصالة,  -44
 .1الفريوائي  مكت ة الدار  ط

حمليي ال نة  يب حممد احل ني بن تفسير البغون )معالم التنزيل(, -45
ن  دار يهد(  حتقيق حممد ع دا  النمر لآخر 516م عود ال بوي )

    هد.1414طي ة الرياض  الثاالية 
أليب الفداء إمساعيل بن مثري الدمشقي تفسير القرآن العظيم, -46

 هد(  حتقيق ع دالعزيز غنيم لمجاعة  دار الشعب  مار  األلىل.774)
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أليب الفضل   د بن ع ي بن يجر الع قالّن  تقريب التهذيب, -47
  1هد  حتقيق صبري   د شاغف  دار العاصمة  الرياض  ط852)

 هد.1416
ال بدادي   أل د بن ع ي بن ثابت الطيبتقييد العلم,  -48

 .1988  3(هد  حتقيق يوسف العش  دار الوعي  ي ب  ط463)

  أليب التلخيص الحبير في تخري  أحاديث الرافعي الكبير -49
هد(  تاحيح ع دا  852الفضل   د بن ع ي بن يجر الع قالّن )

 هاشم مياّن  ماورر عن الط عة األلىل دار ا عرفة بريلت.
أليب عمر يوسف اني واألسانيد,التمهيد لما في الموطأ من المع -50

هد(  حتقيق مجاعة  الشر لزارر األلقاف 463بن ع دا  بن ع دالرب )
 ا بربية.

(هد  حتقيق حممد 261لإلما  م  م بن احلجاج الني ابوري) التمييز -51
 هد.1410  3ماطف  األعظمي  ط

لكمال الدين علب التحرير  ليّ تيسير التحرير شرح محمد عر  -52
(هد مط عة ماطف  861د الشهري بابن اهلما  )حممد بن ع دالواي

 (هد.1351ال ايب احل يب )

ل  يمان بن  تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد, -53
 هد.1423  1ع دا   حتقيق زهري الشاليش  ا كتب اإلسالمي  ط
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لع د الر ن بن تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان,  -54
لاميل  دار ابن اجلوزي  الدما   الاصر ال عدي  عناية سعد ا

 هد.1426

أليب جعفر حممد بن جرير جامع البيان عن تأويل آن القرآن, -55
هد(  شرمة لمكت ة لمط عة ماطف  ال ايب احل يب ل لالده 310الطربي )

 هد.1388مبار  الثالثة 
هد(  279أليب عي   حممد بن عي   الرتمذي)جامع الترمذن, -56

ع دال اقي لإبراهيم عطور  دار احلديث  حتقيق   د شامر لحممد فؤاد
 القاهرر.

جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع  -57
هد(  795أليب الفرج ع دالر ن بن   د بن رجب احلن  ي )الكلم,

حتقيق شعيب األرالاؤلط  لإبراهيم باجس  مؤس ة الرسالة  
 هد.1417 7ط
لنمري  دالرب األيب عمر يوسف بن ع جامع بيان العلم وفضله, -58

األش ال الزهريي  دار ابن اجلوزي   هد(  حتقيق  يب463القرطيب )
 هد. 1418  3الدما   ط

أليب ع دا  حممد   د األالااري ال امع ألحكام القرآن,  -59
 القرطيب  دار ال ال  ل رتا   بريلت.
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أل د بن ع ي الطيب  ال امع ألخالق الراون وآداب السامع, -60
حتقيق حممد عجاج الطيب  موس ة الرسالة   (هد 463ال بدادي )
 هد.1404  2بريلت ط 

أليب بكر   د بن احل ني ال يهقي ال امع لشعب اإليمان, -61
هد(  حتقيق د/ ع دالع ي ع داحلميد يامد  الناشر مكت ة الرشد  458)
 هد.1423  1ط

أليب حممد ع دالر ن بن  يب يامت الرازي ال رح والتعديل , -62
عن الط عة األلىل يف مط عة جم س دائرر ا عارف هد(  ماورر 327)

 العثماالية حبيدر آباد  اهلند.
(هد  حتقيق   د 204حملمد بن إدريس الشافعي ) جماع العلم, -63

 شامر  مكت ة ابن تيمية  القاهرر.

أليب الار ع دالوهاب بن ع ي  جمع ال وامع مع حاشية العطار, -64
 هد.1420 هد(  دار الكتب الع مية األلىل771ال  كي )

لزين الدين ع دالر ن بن رجب  جميع الرسل كان دينهم اإلسالم, -65
 هد.1411  1(هد  دار الاحابة ل رتا  طنطا  ط795احلن  ي )

أل د بن ع داحل يم  ل دين المسيح,ال واب الصحيح لمن بدَّ  -66
ن  دار   حتقيق ع ي بن ي ن بن الاصر لآخري(هد728ابن تيمية )
 هد.1419  2العاصمة  ط
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ية الكمال ابن ابي الشريف علب النزهة, لمحمد بن محمد حاش -67
 (هل تحقيق إبراهيم الناصر, دار الوطن.906المقدسي)

أليب الفتح الار بن إبراهيم ا قدسي  الح ة علب تارك المح ة, -68
(هد  حتقيق: حممد إبراهيم حممد هارلن  ا ط عة ال  فية  بنارس 490)

 هد.1411  1اهلند  ط

  أليب القاسم إمساعيل بن حممد ح ةالح ة في بيان الم -69
(هد  حتقيق حممد بن ربيع ا دخ ي  دار الراية  535األص هاّن )
 هد.1411  1الرياض  ط

 هد.1425  1لعدالان مامل  مؤس ة الريان  ط ح ية اإلجماع, -70

ل عالمة حممد بن إمساعيل  ح ية الحديث النبون, -71
 .1(هد  دار عرائس الكويت  ط1378ال  في)

لع د البين ع دالالق  دار القرآن الكرمي  بريلت   ة,ح ية السن -72
 هد.1407  1ط

  حملمد الاصر الدين الحديث ح ة بنفسه في العقائد واألحكام -73
 .3األل اّن  س   ة الرسائل الدعور ال  فية 

هد(  1307 لاديق ي ن خان )الحطة في ذكر الصحاح الستة -74
 هد.1408 حتقيق ع ي ي ن ع داحلميد  دار اجليل  بريل األلىل

أل د فارس ال  و   دار ال شائر اإلسالمية   حفظ ا  السنة, -75
 هد.1424  1بريلت  ط
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حملمد بن خ يفة التميمي  دار الفتح  الشارقة   حقوق النبي  -76
 هد.1416  1ط

"بعثت بين يدن  الحكم ال دير باإلذاعة من قول النبي  -77
(هدو 795 ي)لزين الدين ع دالر ن بن   د بن رجب احلن  الساعة"

 هد.1422  1حتقيق حممد لطفي الا اغ  دار الوراق  ط

هد(  430أليب العيم األص هاّن )حلية األولياء وطبقات األصفياء, -78
 مط عة ال عادر  األلىل .

أليب ع دالر ن القاضي خبر الواحد في التشريع اإلسالمي,  -79
 هد.1419  2برهون   ضواء ال  ف  ط

حممد بن ع دالوهاب  مط وعات  أل د بن خبر الواحد, وح يته, -80
 هد.1413  1اجلامعة اإلسالمية  ط

حملمد الاصر الدين األل اّن  ا كتب اإلسالمي  خطبة الحاجة,  -81
 هد.1400  4دمشق  ط

 .الطوط العريضة لألسس اليت قا  ع يها دين الشيعة  حملب الدين الطيب -82

 حملمد بن ع ي الشوماّن الدر النضيد في إخالص كلمة التوحيد, -83
(هد  حتقيق رياب عكالي  دار الندلر اجلديدر  بريلت  1250)

 هد.1993
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  أل د بن ع داحل يم بن درء تعارض العقل والنقل -84
 هد.1391(هد  حتقيق  حممد رشاد سامل  الرياض  728تيمية)

  حملمد ماطف  األعظمي  ا كتب دراسات في الحديث النبون -85
 هد.1413اإلسالمي  

لع د احمل ن امرءا سمع مقالتي..."  دراسة حديث: "نضر ا  -86
 هد.1409  1 د الع اد  مطابع الرشد  ا دينة ا نورر  ط

  دار 1المتياز   د  ط ديئل التوثيق المبكر للسنة والحديث,  -87
 الوفاء  القاهرر.

أليب بكر   د بن ديئل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة,  -88
دا عطي ق عه جي دار الكتب هد(  حتقيق د/ ع 458احل ني ال يهقي )
 هد. 1405  1الع مية  بريلت  ط

حملمد بن عالن الاديقي  دار دليل الفالحين لطرق الصالحين,  -89
 الكتاب العريب  بريلت.

  أليب هالل الع كري  حتقيق:   د س يم  دار ديوان المعاني  -90
 البرب اإلسالمي.

مد بن لشمس الدين حم ذكر من يعتمد قوله في ال رح والتعديل. -91
غدر  مكت ة الرشد   (هد  حتقيق ع دالفتاح  يب748  د الذهيب )

 الرياض.
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لشمس الدين حممد بن  ذكر من يعتمد قوله في ال رح والتعديل, -92
  د الذهيب  حتقيق ع دالفتاح  بو غدر  مكت ة الرشد الرياض  الام ة 

 هد.1405
  أل د بن ع ي بن ثابت الطيب الرحلة في طلب الحديث -93

(هد  حتقيق الور الدين عرت  دار الكتب الع مية  بريلت  463بدادي)ال 
 هد.1395  1ط

  لعماد ال يد الشربيين  رد شبهات حول عصمة الرسول  -94
 هد.1424  1مطابع دار الاحيفة  ط

(هد حتقيق 1282لع د ا  بن ع دالر ن  بابطني)الرد علب البردة,  -95
 .هد1422  1ع ي العجالن  دار الاميعي  ط

هد(  حتقيق ماهر الفحل 204حملمد بن إدريس الشافعي ) رسالة ,ال -96
 هد.1426  1دار الكتب الع مية  بريلت  ط

حملمد بن جعفر الكتاّن   دار ال شائر الرسالة المستطرفة , -97
 هد. 1414  5اإلسالمية بريلت  ط

أليب زمريا حيىي بن شرف النولي الشافعي روضة الطالبين, -98
 هد. 1412  3ط هد(  ا كتب اإلسالمي676)
 وفق الدين ع دا  بن   د ا قدسي روضة الناظر وجنة المناظر, -99

  2هد(  حتقيق ع دالكرمي النم ة  دار الرشد  الرياض  ط620)
 هد.1414
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ليحىي بن شرف رياض الصالحين من كالم سيد المرسلين,  -100
(هد  حتقيق عامر ع ي ياسني  دار ابن خزمية  الرياض  676النولي)

 هد.1420  2ط

أليب ع دا  حممد بن  يب بكر  زاد المعاد في هدن خير العباد, -101
الاؤلط هد(  حتقيق شعيب األر 751جلوزية  )ا عرلف بابن قيم ا

 هد. 1407  14لع دالقادر األرالؤلط  مؤس ة الرسالة  ط 

هلناد بن ال ري  حتقيق ال يل صالح  دار ال ارير  الزهد,  -102
 االسكندرية.

  حملمد ة وشيء من فقهها وفوائدهاسلسلة األحاديث الصحيح -103
 هد.  1415الاصر الدين األل اّن  مكت ة ا عارف الرياض  

حملمد الاصر  سلسلة األحاديث الضعيفة وأثرها السيئ علب األمة, -104
 هد. 1412  1الدين األل اّن  مكت ة ا عارف الرياض  ط

لعماد ال يد الشربيين   السنة النبوية في كتابات أعداء اإلسالم, -105
 هد.1423  1ار اليقني  ا ناورر  مار  طد

حملمد   د ي ني   دار  السنة النبوية وبيانها للقرآن الكريم, -106
 هد.1410  1الق  ة  ط

حملمد عجاج الطيب  مكت ة له ة القاهرر   السنة قبل التدوين, -107
 هد.1408  2ط
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  2لاطف  ال  اعي  دار الوراق  ط السنة ومكانتها في التشريع, -108
2000.  

(هد حتقيق 287أليب بكر   د بن عمرل بن  يب عاصم ت ) ة,السن -109
 هد.1419  1باسم اجلوابرر  دار الاميعي  الرياض  ط

(هد  حتقيق سامل بن   د 294حملمد بن الار ا رلزي) السنة, -110
 هد.1408  1ال  في  مؤس ة الكتب الثقافية  بريلت  ط

هد(  275بن ماجه  )  حممد بن يزيد أليب ع داسنن ابن ماجه, -111
  حتقيق حممد فؤاد ع دال اقي  ا كت ة الع مية بريلت.

أليب دالد سدددددد يمان بددددددن األشددددددعث ال ج ددددددتاّن  سللللللنن أبللللللي داود, -112
  1هدددددددددد(  حتقيدددددددددق عدددددددددزت الددددددددددعاس  دار احلدددددددددديث بدددددددددريلت  ط275)

 هد. 1388
هد(  385أليب احل ن ع ي بن عمر الدارقطين ) سنن الدارقطني, -113

 رفة بريلت.تاحيح ع دا  هاشم مياّن  دار ا ع
هد(  255أليب حممد ع دا  بن ع دالر ن الدارمي ) سنن الدارمي, -114

 هد.1421  1حتقيق ي ني س يم  سد  دار ا بين  الرياض  ط
هد(  دار 458أليب بكر   د بن احل ني ال يهقي )السنن الكبرى, -115

 ا عرفة بريلت. 
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هد(  303أليب ع دالر ن   د بن شعب الن ائي )سنن النسائي , -116
اعتىن به لرقمه لصنع فهارسه ع دالفتاح  بو غدر  الشر مكت ة 

هد. ماورر عن ط عة مط عة 1406  2ا ط وعات اإلسالمية حب ب  ط
 هد. 1348ا ارية يف القاهرر سنة 

أليب ع دا  حممد بن   د الذهيب   شرف سير أعالم النبالء , -117
  د.ه1413  9لط  مؤس ة الرسالة   طاؤ ع   حتقيقه شعيب األرال

أليب حممد ع دا  حم بن هشا  ا عافري حتقيق  السيرة النبوية, -118
 مط عة احل يب . 2ن  طيماطف  ال قا  لآخر 

أليب سعيد  احل ن ال كري  حتقيق: شرح أشعار الهذليين,  -119
 ع دال تار   د   دار العرلبة  القاهرر.

هل ة ا  بن احل ن  شرح أصول اعتقاد أهل السنة وال ماعة, -120
(هد  حتقيق   د سعد البامدي  دار طي ة  الرياض  418) لكائيالآل
 هد.1415  3ط

(  حتقيق خالد 1329ل ح ن بن ع ي الربهباري ) شرح السنة, -121
 هد.1414 1الردادي  مكت ة  البرباء األثرية  ا دينة ا نورر  ط

  لعضد ا  ة  ع دالر ن شرح العضد علب مختصر ابن الحاجب -122
 .هد1393ك يات األزهرية  بن   د اإلجيي  مكت ة ال
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(هد ختريج 792البن  يب العز احلنفي  ) شرح العقيدة الطحاوية, -123
 هد.1408  9حممد الاصر الدين األل اّن  ا كتب اإلسالمي ط

  ل  يد الشريف ع ي بن حممد اجلرجاّن  مطع ة شرح المواقف -124
 هد1325ال عادر  مار 

 افظ زيدددددن الددددددين ابدددددن رجدددددبل حددددد شلللللرح حلللللديث أبلللللي اللللللدرداء, -125
 (هد. 795بن ع ي احلن  ي ت ) ع دالر ن

حملمد بن صاحل العثيمني  دار الوطن   شرح رياض الصالحين, -126
 هد.1424الرياض  

هد(  676ليحىي بن شرف النولي الشافعي )شرح صحيح مسلم,  -127
 .3دار الق م بريلت  ط

(هد  حتقيق مها  ع دالرييم 795البن رجب) شرح علل الترمذن, -128
 هد. 1407  1ألردن  طسعيد مكت ة ا نار  ا

أليب جعفر   د بن حممد الطحالي  شرح معاني اآلثار, -129
  2هد(  حتقيق حممد زهري النجار  دار الكتب الع مية  ط321)

  هد.1407

أليب بكر   د بن ع ي بن ثابت  شرف أصحاب الحديث, -130
(هد  حتقيق حممد سعيد خطيب  لغ ي  463الطيب ال بدادي)

 امعة  القرر.الشريات م ية اإلهليات  ج

iPhone 7
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هد(  حتقيق ع دا  360حملمد بن ي ني اآلجري  ) الشريعة, -131
 هد.1418  1الدميجي  دار الوطن  الرياض  ط

 شعب اإليمان = ال امع لشعب اإليمان.  -132
  ل قاضددددي  يب الفضددددل عيدددداض الشللللفا بتعريللللف حقللللوق المصللللطفب -133

( حتقيدددددددق ع دددددددي ال جدددددددالي دار الكتددددددداب العدددددددريب ه544اليحاددددددديب ت )
 بريلت.

 العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل,شفاء  -134
(هد حتقيق عمر الايان  751بن  يب بكر ابن قيم اجلوزية  ) مدحمل

 مكت ة الع يكان.

أليب عي   حممد بن سورر الرتمذي  الشمائل المحمدية, -135
  .2000  1هد(  إخراج ماهر ياسني الفحل  دار العرب  ط279)

 = االظر م ند الشهاب.الشهاب -136

لشيخ اإلسال    د بن  لصارم المسلول علب شاتم الرسول,ا -137
ن  الرمادي    لآخري(هد  حتقيق حممد ع دا 728ع داحل يم ابن تيمية )

 هد.1407  1الدما   ط

أل د ع دالر ن  صحائف الصحابة وتدوين السنة النبوية, -138
 هد.1410  1الاويان  ط

iPhone 7
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اد اجلوهري  إلمساعيل بن   الصحاح تا  اللغة وصحاح العربية, -139
  3حتقيق   د ع دالبفور عطار  دار الع م ل ماليني  بريلت  ط

  هد.1404
أليب يامت حممد بن ي ان صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان,  -140

  2هد(  حتقيق شعيب األرالاؤلط  مؤس ة الرسالة  ط454ال  يت )
  هد.1414

أليب بكر حممد بن إسحاق بن خزمية صحيح ابن خزيمة, -141
حتقيق حممد ماطف  األعظمي  ا كتب اإلسالمي    هد( 311)

 هد. 1412الثاالية  
أليب ع دا  حممد بن إمساعيل ال خاري  صحيح البخارن, -142
 هد( مط وع مع فتح ال اري  الط عة ال  فية . 256)
حملمد الاصر الدين األل اّن   مكت ة  صحيح الترغيب والترهيب, -143

  هد.1409  3ا عارف  ط
احل ددددددني م دددددد م بددددددن احلجدددددداج الني ددددددابوري أليب  صللللللحيح مسلللللللم, -144
هددد(   حتقيددق حممددد فددؤاد ع دددال اقي   ا كت ددة اإلسددالمية  اسددتن ول 261)
   ترميا  ماورر عن الط عة األلىل.-
(هد 751حملمد بن  يب بكر ابن قيم اجلوزية) الصواعق المرسلة, -145

 حتقيق ع ي دخيل ا   دار العاصمة  الرياض.
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حملمد بن ع دالر ن ال خالي  لتاسع,الضوء الالمع ألهل القرن ا -146
 هد.1412  1هد(   دار اجليل   بريلت  ط902)

أليب احل ن حممد بن  يب يع    دار ا عرفة طبقات الحنابلة,  -147
 بريلت. 

أليب الار ع دالوهاب بن ع ي ال  كي طبقات الشافعية الكبرى, -148
هد(  حتقيق ع دالفتاح احل و لحممود الطنايي  دار هجر مار 771)
 هد.1413ثاالية ال
أليب بكر   د بن حممد ا عرلف بابن قاضي  طبقات الشافعية, -149

هد(  اعتىن بتاحيحه ع دالع يم خان  ط ع مبط عة دائرر 851شه ة )
  هد.1398ا عارف العثماالية باهلند  األلىل 

 هد.1405هد(  دار بريلت  230حملمد بن سعد )الطبقات, -150

بن القيم   الالطرق الحكمية في السياسة الشرعية -151
 (هد  حتقيق زهري شفيق  دار إيياء الع و  بريلت.751اجلوزية)

أليب يع   حممد بن احل ني الفراء احلن  ي العدة في أصول الفقه, -152
هد(  حتقيق د/   د بن ع ي سري م ارمي  مؤس ة الرسالة  458)
  هد.1400  1ط
لإلما   يب عثمان إمساعيل  عقيدة السلف وأصحاب الحديث,  -153

(هد  حتقيق د. الاصر اجلديع  دار 449الر ن الاابوّن ت )بن ع د
 هد.1415  1العاصمة  الرياض  ط
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(هد  مؤس ة 728أل د بن ع داحل يم بن تيمية) العقيدة الواسطية, -154
 هد.1421  1الرسالة  ط

حتقيق  العلل ومعرفة الرجال لإلمام أحمد رواية ابنه عبدا , -155
ي  بريلت  لدار الاجني ا  حممد ع اس   ا كتب اإلسالم لصي

 هد.1408الرياض  األلىل 
(هد  1386لع د الر ن بن حيىي ا ع مي) علم الرجال وأهميته, -156

 هد.1417  1حتقيق ع ي ي ن احل يب  دار الراية  الرياض  ط

(هد. 507حملمد بن طاهر ا قدسي ) العلو والنزول في الحديث, -157
 ة الكويت.حتقيق صالح الدين مق ول   د  مكت ة ابن تيمي

(هد  401أل د بن حممد اهلرلي) بين في القرآن والحديث,يالغر  -158
حتقيق   د فريد ا زيدي  مكت ة الزار ماطف  ال از  مكة ا كرمة  

 هد.1419  1ط

هد(  224  أليب ع يد القاسم بن سال  اهلرلي )غريب الحديث -159
 الط عة حتقيق ع دال ال  هارلن لمجاعة  جممع ال بة العربية مار 

 هد.1404األلىل 

أليب الفضددل   ددد بددن ع ددي  فللتح البللارن بشللرح صللحيح البخللارن, -160
هددد  حتقيددق الشدديخ ع دددالعزيز بددن بدداز  رقددم 852بددن يجددر الع ددقالّن )ا

ي  قدددددا  بإخراجدددددده حمدددددب الدددددددين  بوابددددده ل ياديثددددده حممددددددد فدددددؤاد ع دددددددال اق
    دار ا عرفة بريلت.الطيب  ماورر عن الط عة ال  فية
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حملمد بن ع ي ع بين فني الرواية والدراية, فتح القدير ال ام -161
 الشوماّن. دار الكتاب العريب  بريلت  ل نان.

ل شيخ ع دالر ن بن فتح الم يد بشرح كتاب التوحيد,  -162
(هد  حتقيق الوليد بن ع دالر ن آل فريان  مكت ة ا ؤيد  1285ي ن)

 هد.1423 8ط

ن أليب ع دا  حممد ب فتح المغيث بشرح ألفية الحديث, -163
هد(  حتقيق ع ي ي ني ع ي  الشر إدارر 902ع دالر ن ال خالي )

  هد.1407  1ال حو  اإلسالمية باجلامعة ال  فية ب نارس  ط
بن اإلبراهيم بن مرعي  الفتوحات الوهبية بشرح األربعين النووية, -164

 هد.1374  1عطية  مكت ة ماطف  ال ايب  ط

(  حتقيق إبراهيم 429لع د القاهر ال بدادي) ق,رر ق بين الف  ر  الفر  -165
 رمضان  دار ا عرفة بريلت.

  لع ددددددي بددددددن   ددددددد بددددددن حلللللللالفصللللللل فللللللي الملللللللل واألهللللللواء والن   -166
(هددددد حتقيددددق حممددددد إبددددراهيم الاددددر  شددددكر مكت ددددات عكدددداظ  456يددددز )

 هد.1404  1ا م كة العربية ال عودية  ط

أليب بكددددر   ددددد بددددن ع ددددي بددددن ثابددددت ا عددددرلف  الفقيلللله والمتفقلللله , -167
هددددد( حتقيددددق عدددداد يوسددددف العددددزازي  دار ابددددن 463) بالطيددددب ال بدددددادي
 هد.1417  1اجلوزي الدما   ط
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  حملمد بن احل ن الفكر السامي في تاريخ الفقه اإلسالمي -168
 هد.1416  1احلجوري  دار الكتب الع مية  بريلت  ط

هلما  ع دالرييم سعيد  س   ة الفكر المنه ي عند المحدثين,  -169
 دينية  قطر.رئاسة احملامم الشرعية لالشؤلن ال

اهد ع اس  دار   حملمد بن إسحاق الندمي  حتقيق الالفهرست -170
  .1985  1بن الفجاءر  ط قطري

لع دالرؤلف ا نالي   دار  فيض القدير شر  ال امع الصغير, -171
  هد.1391  2الفكر   ط

  لع د الرؤلف ا نالي فيض القدير شرح ال امع الصغير -172
 (هد  دار ا عرفة  بريلت  ل نان.1031)

جملد الدين حممد بن يعقوب الفريلز آبادي  القاموس المحيط, -173
  هد.1407  2هد(  مؤس ة الرسالة   ط817)

  لاد  ي ني إهلي خبش  مكت ة القرآنيون وشبهاتهم حول السنة -174
 هد.1419  1الاديق  الطائف  ط

  جلمال الدين قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث -175
هبجة ال يطار  دار النفائس  (هد  حتقيق حممد 1332القامسي  )
 هد.1407  1بريلت  ط

أليب   د ع دا  بن عدي اجلرجاّن الكامل في ضعفاء الرجال, -176
  هد.1405  2هد(  دار الفكر  بريلت  ط365)
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ل حافظ ابن رجب احلن  ي ف الكربة في وصف أهل الغربة, كش -177
 هد  دار ابن رجب.1423  1هد(  تع يق فريد حممد  ط795)

 اطف  بن ع دا  ن عن أسامي الكتب والفنون,كشف الظنو  -178
  هد(  دار إيياء الرتا  العريب  بريلت.1067ا شهور حباجي خ يفة )

كر   د بن ع ي بن ب  أليب الكفاية في معرفة أصول علم الرواية -179
هد(  حتقيق إبراهيم ماطف  463ثابت ا عرلف بالطيب ال بدادي )

 هد.1423  1الدمياطي  دار اهلدى مار  ط

 كنوز الخالئق في حديث خير الخالئق. -180

(هد  حتقيق حممد 972حملمد بن   د الفتويي)الكوكب المنير,  -181
 هد.1400يي ي  مرمز ال حث الع مي جبامعة    القرى الزر 

أليب الفضل مجال الدين حممد بن منظور اإلفريقي   لسان العرب, -182
 .1دار صادر بريلت  ط

ن ع ي بن يجر الع قالّن أليب الفضل   د بلسان الميزان, -183
  هد.1408  1هد(  دار الفكر  ط852)
حملمد بن حممد اليضري  ,اللفظ المكرم بخصائص النبي -184
  هد.1415  1هد(  حتقيق د/ حممد  مني اجلكين  ط892)
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أليب يامت حممد  الم روحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين, -185
ار ا عرفة  بريلت  هد(  حتقيق حممود زايد  د354بن ي ان ال  يت )

 ل نان.
هد(  807لع ي بن  يب بكر اهليثمي ) م مع الزوائد ومنبع الفوائد, -186

  هد.1407الناشر دار الريان ل رتا   القاهرر  
ل عض ع ماء جند  دار  م موع الرسائل والمسائل الن دية, -187

 هد.1412  3العاصمة  الرياض  ط

نولي أليب زمريا حيىي بن شرف الالم موع شرح المهذب, -188
هد(  يققه ل مم ه حممد جنيب ا طيعي  مكت ة اإلرشاد   جدر  676)

 ا م كة العربية ال عودية  
مجع لترتتيب  بن تيمية ,أحمد م موع فتاوى شيخ اإلسالم  -189

  ع دالر ن بن قاسم لابنه حممد.
ل ح ينب بن ع دالر ن  المحدث الفاصل بين الراون والواعي, -190

  3حممد عجاج الطيب  دار الفكر  ط(هد  حتقيق 360الرامهرمزي)
 هد.1404

لفخر الدين حممد بن عمر الرازي المحصول في علم األصول, -191
هد(  دراسة لحتقيق د/ طه جابر الع واّن  مؤس ة الرسالة   606)

 هد.1418الثالثة  
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أليب ع ددا   مختصر الصواعق المرسلة عللب ال هميلة والمعطللة, -192
هدددددد(  اختادددددره 751يم اجلوزيدددددة )حممدددددد بدددددن  يب بكدددددر ا عدددددرلف بدددددابن قددددد

  بن ا وص ي  دار الكتب الع مية  بريلت. حممد
(هد. 751حملمد بن  يب بكر ابن قيم اجلوزية ) مدار  السالكين, -193

 هد.1424  1حتقيق عامر ع ي ياسني  دار ابن خزمية  الرياض  ط

(هد  458ل حافظ  يب بكر ال يهقي ) المدخل إلب السنن الكبرى, -194
 اء األعظمي  دار ال فاء ل كتاب اإلسالمي  الكويت.حتقيق حممد ضي

حملمد  مني بن ا ختار الشنقيطي  حتقيق  مذكرة أصول الفقه, -195
  هد.1419سامي العريب  دار اليقني مار  األلىل 

هد(  دار 405أليب ع دا  حممد بن ع دا  احلامم )المستدرك , -196
 ا عرفة بريلت.

بن دالد الطيال ي ل  يمان  مسند أبي داود الطيالسي, -197
 هد. 1420هد(  حتقيق حممد الرتمي   دار هجر مار  األلىل 204)
أليب يع     د بن ع ي التيميي  مسند أبي يعلب الموصلي, -198
هد(  حتقيق ي ني س يم  سد  دار الثقافة العربية  دمشق   307)
 هد. 1412  1ط
إشراف مسري اجملذلب   هل(,241مسند اإلمام أحمد بن حنبل ) -199
 هد. 1413  1كتب اإلسالمي  طا 
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 شرف ع   حتقيقه  هل(,241مسند اإلمام أحمد بن حنبل ) -200
  هد.1414  1شعيب األرالاؤلط  مؤس ة الرسالة   ط

(هد  حتقيق 454حملمد بن سالمة القضاعي) مسند الشهاب, -201
 هد.1407  2 دي ال  في  مؤس ة الرسالة  ط

الدين  بو  آلل تيمية  مجعها شهاب المسودة في أصول الفقه, -202
الع اس احلن  ي   حتقيق   د بن إبراهيم ع اس  دار الفضي ة  الرياض  

 هد.1422  1ط
أليب الفضل عياض بن موس  مشارق األنوار علب صحاح اآلثار, -203

هد(  ا كت ة العتيقة بتوالس لدار الرتا  544اليحايب ا الكي )
 بالقاهرر.

الاادق س يم  ,المصادر العامة للتلقي عند الصوفية عرضا ونقدا -204
 هد.1415  2صادق  مكت ة الرشد  الرياض ط

أليب الع اس   د بن  يب  مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه, -205
هد(  حتقيق موس  ع ي لعزت عطية  دار الكتب 840 وصريي )لبكر ا

 احلديثة  مار. 
لع دا  بن حممد بن  يب شي ة  المصنف في األحاديث واآلثار, -206
د ال حيدان  مكت ة الرشد  الرياض  مد اجلمعة  حمهد(  حتقيق  235)
 هد.1425  1ط



 

 

354 

هد(  حتقيق 211أليب بكر ع دالرزاق بن مها  الانعاّن ) المصنف, -207
  هد.1403  2ي يب الر ن األعظمي  توزيع ا كتب اإلسالمي  ط

أليب الفضل   د بن المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية, -208
قيق مجاعة  تن يق د/ سعد الشثري  دار هد(  حت852بن يجر )اع ي 

 هد. 1419  1العاصمة لدار البيب الرياض  ط
 ,معار  الوصول إلب أن أصول الدين وفروعه قد بينها النبي  -209

(هد  الشر قاي حمب الدين الطيب  728) بن تيميةلتقي الدين   د 
 هد.1402  2ا ط عة ال  فية  ط

 ازي.حملمد بن عمر الر  معالم أصول الدين, -210

هد(  388أليب س يمان  د بن حممد الطايب )معالم السنن ,  -211
 هد.1400حتقيق   د شامر لحممد يامد الفقي  دار ا عرفة بريلت 

(هد  حتقيق 436حملمد بن ع ي الطيب ال اري  ت )المعتمد,  -212
 هد.1964حممد  يد ا  ط 

 هد( 360أليب القاسم س يمان بن   د الطرباّن )المع م الصغير, -213
  ا كتب اإلسالمي  بريلت  قيق حممد شكور حممود احلاج  مريرحت

  هد.1405  1لدار عمار   عمنان  ط
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هد(  360أليب القاسم س يمان بن   د الطرباّن )المع م الكبير,  -214
  حتقيق  دي ال  في   الثاالية  العراق.

هد(  395أليب احل ني   د بن فارس )مع م مقاييس اللغة,  -215
   هارلن  دار اجليل بريلت.حتقيق ع دال ال

هد(  261أليب احل ن   د بن ع دا  العج ي) معرفة الثقات, -216
برتتيب اهليثمي لال  كي   حتقيق ع داحل يم بن ع دالعظيم ال  توي   

 هد. 1405  1مكت ة الدار ا دينة ا نورر  ط
هد(  458أليب بكر   د بن احل ني ال يهقي )معرفة السنن واآلثار, -217

  هد.1412سيد م رلي   دار الكتب الع مية  بريلت  األلىل حتقيق 
البن الاالح عثمان بن ع دالر ن  معرفة أنواع علم الحديث, -218
(هد  حتقيق ماهر الفحل لع د ال طيف اهلميم  دار الكتب 643)

 هد.1423  1الع مية  بريلت  ط

(ه  حتقيق 405حملمد بن ع دا  احلامم ) معرفة علوم الحديث, -219
 هد.1424  1ل  و   دار ابن يز  بريلت  ط  د ا

ل كر ع دا   بو زيد  دار معرفة النسخ والصحف الحديثية,  -220
 الراية  الرياض.
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أليب يوسف يعقوب بن سفيان الف وي  المعرفة والتاريخ, -221
هد(  حتقيق د/  مر  ضياء العمري   مكت ة الدار با دينة ا نورر  277)
  هد.1410  1ط
 هد(.415ل قاضي ع داجل ار ) لتوحيد والعدل,المغني في أبواب ا -222

جلالل الدين ع دالر ن  مفتاح ال نة في ايعتصام بالسنة, -223
(هد حتقيق بدر بن ع دا  ال در  مؤس ة الرياض  911ال يوطي)
 هد.414بريلت  

ل راغب األص هاّن  حتقيق  صفوان  مفردات ألفاظ القرآن, -224
 الداللدي  دار الق م  دمشق.

(هد  حتقيق 520حملمد بن   د بن رشد ) مهمات,المقدمات ال -225
 حممد يجي  دار العرب.

حملمد لقمان ال  في  دار  مكانة السنة في التشريع اإلسالمي, -226
 هد.1420  2الداعي  ط

  1حملمد سعيد مناور  مكت ة له ة  ط منزلة السنة من الكتاب, -227
 هد.1413

 منها  التأسيس التقديس في كشف شبهات داود بن جرجيس -228
  1ع د ال طيف بن ع دالر ن آل الشيخ   ضواء ال  ف  الرياض  طل

 هد.1426



 

 

357 

لشيخ اإلسال    د بن ع داحل يم ابن تيمية  منها  السنة النبوية, -229
هد(   حتقيق د/ حممد رشاد سامل  الشر جامعة اإلما  حممد بن 728)

 هد. 1406  1سعود اإلسالمية ط

حتقيق ي مي حممد  ل ح ني احل يمي  المنها  في شعب اإليمان, -230
 هد.1391  1مون  دار الفكر  بريلت  ط

منه  اإلستديل عل مسائل ايعتقاد عند أهل السنة  -231
  1لعثمان ع ي ي ن  مكت ة الرشد  الرياض  طوال ماعة, 

 هد.1412

حملمد ماطف  األعظمي  مكت ة  منه  النقد عند المحدثين, -232
 هد.1410  3الكوثر ط

أليب إسحاق إبراهيم بن موس   الموافقات في أصول الشريعة, -233
الشاطيب  حتقيق خالد ع دالفتاح ش ل  مؤس ة الرسالة بريلت  

 هد.1420

لع د الر ن بن   د اإلجيي  عامل  المواقف في علم الكالم, -234
 الكتب بريلت.

هد(  597بن اجلوزي )أليب الفرج ع دالر ن بن ع ي الموضوعات, -235
  هد.1418الرياض  األلىل حتقيق الور الدين بويا جيالر  ضواء ال  ف 
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هددددد(  حتقيددددق حممددددد فددددؤاد 179 الددددحم بددددن  الددددس األصدددد حي )الموطللللأ, -236
ع دددددال اقي   دار إييدددداء الكتددددب العربيددددة  عي دددد  ال ددددايب احل دددديب   ماددددر 

 األلىل .
  ل عالمة حممد موقف ال ماعة اإلسالمية من الحديث النبون -237

الكويت   إمساعيل ال  في  تقدمي صالح الدين مق ول  الدار ال  فية 
 هد.1407  1ط

أليب ع دا  حممد بن   د  ميزان ايعتدال في نقد الرجال, -238
    دار الفكر العريب  بريلت.هد(  حتقيق ع ي ال جالي748ذهيب )ال

أليب بكر   د بن حممد بن هاالئ ناسخ الحديث ومنسوخه,  -239
 هد.1420األثر   حتقيق ع دا  ا ناور األلىل 

  أل د بن ع ي بن يجر الع قالّن فكرنزهة النظر شرح نخبة ال -240
 هد.1414هد(  حتقيق ع ي ي ن احل يب  دار ابن اجلوزي الثاالية 852)
أل د شهاب نسيم الرياض, في شرح الشفاء للقاضي عياض,  -241

 .الدين الفاجي  دار الفكر  بريلت

أل د بن ع ي بن يجر  النكت علب كتاب ابن الصالح, -242
ربيع هادي عمري  الشر اجمل س الع مي هد(  حتقيق د/ 852الع قالّن )

 هد. 1414  1باجلامعة اإلسالمية   ط
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  أليب الطاب بن ديية  نهاية السول في خصائص الرسول -243
 هد.1420  1حتقيق مأمون صاغوجي  دار ال شائر ط

جملد الدين  يب ال عادات  النهاية في غريب الحديث واألثر. -244
(  دار الفكر  ه606ثري )بن حممد اجلزري ا شهور بابن األاا  ارك 

  .ه1418  1ط
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 فهرس املوضوعات 
 5 ................................ مقدنمة معا  مدير اجلامعة اإلسالميَّة

 7 .......................................................................... مقدمة
 19 ............................................ .معىن ال ننة :التمهيد

ة.
ّ
بوي

ّ
نة الن

ّ
ل: منزلة الس

ّ
 27 .................................... الفصل األو

  لبيان يقِّه من احمل ة  لالطاعة  إث ات عامة النيب  المبحث األوَّل:
 29 ....................................................... لالتعظيم.

 36 ................................ يف الانبائر؟ هل يقع الطأ منه 

 39 ..........................................    لجوب حم تهاألدلة ع

لجوب تعظيم ال ننة ا شرنفة  لالق ول  لالت  يم لالرنضا  المبحث الثَّاني:
 47 .............................................. بكل ما جاءت به.

 47 ................................................  دلة تعظيم ال ننة

 52 ................................................ معىن تعظيم ال ننة

 54 ............................................ من  لجه تعظيم ال نة

 58 ............................................. تعظيم ال ن ف ل  نة

 . ............. 63 عد  التقد  بني يدي ا  لرسوله المبحث الثَّالث:

 69 .. بيان شرف ع م احلديث  لمكاالة احملدنثني يف األمنة. المبحث الرَّابع:

 71 ............................ ا ط ب األلل: بيان شرف ع م احلديث

 76 .............................. ا ط ب الثاّن: مكاالة احملدنثني يف األمنة
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 91 ................... منزلة ال ننة يف القرآن الكرمي. المبحث الخامس:

 . ............................ 92 لنالا: ما دلن ع   لجوب اإلميان به 

 94 ....................... ال ينطق عن اهلوى. ثاالياا: ما دلن ع    النه 

 94 ............ م نين لكتاب ا  تعاىل لشارح له ثالثاا: ما دلن ع    النه 

 95 .............................. هو األسور. رابعاا: ما دلن ع    النه 

 . ............................ 96خام اا: ما دلن ع   لجوب طاعته 

 97  .......... لثوابه  لالثناء ع يه سادساا: ما دلن ع   لعد من  طاعه 
 98 ...................... ه.لنمن  سابعاا: ما دلن ع   لعيد من عااه 

ثامناا: ما دلن ع   لجوب حتكيمه  لس ب االختيار عن الع د بعد  قضائه 
. ............................................................ 99 

 101 ...........  وي.بيان منزلة ال ننة يف احلديث النن  المبحث السَّادس:

لالتابعني  لمن  بيان منزلة ال ننة عند الانحابة  المبحث السَّابع:
 117 ....................................................... بعدهم.

 119 .....................................  لالا: ما رلي عن الانحابة.

 121 ............................. ثاالياا: ما رلي عن التنابعني ل ت اعهم.

 122 ........................ ثالثاا: ما رلي عن األئمنة األربعة ا ت وعني.

 124 ............................. رابعاا: ما رلي عن األئمنة بعد نلحم.

 125 ..................... ا  حث الثامن: إمجاع األمنة ع   منزلة ال ننة.
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ح
ّ
ابعني, ومن بعدهم يف حفظ ابة الفصل الثاني: جهود الص

ّ
, والت

ة.
ّ
بوي

ّ
نة الن

ّ
 127 ........................................................... الس

لعهد  صحابه  تدلين ال نة لمجعها يف عهد النيب  المبحث األوَّل:
 129 ...................................... لعهد التابعني من بعدهم.

يف متابة احلديث  لآراء  هل الع م يف  ا ط ب األلل: ما لرد عن النيبن 
 133 ................................... اختالف األياديث يف نلحم.

 140 ..................... ا ط ب الثاّن: متابة ال ننة يف عار الانحابة.

 142 ..................... ا ط ب الثالث: متابة ال نة يف عار التابعني.

 145 ...................... ا ط ب الرنابع: تطور تدلين ال نة بعد نلحم.

 149 ....................... الرني ة يف ط ب احلديث. المبحث الثَّاني:

 153 ................. ا ط ب األلل: األصل يف الري ة يف ط ب احلديث

 155 ............................. يتها.ا ط ب الثاّن: الشأر الرني ة لبدا

 158 ................................. ا ط ب الثالث:  س اب الرني ة.

هر من عرف بالرني ة من الع ماء.  159 ............ ا ط ب الرنابع: ِمن    ش 

 160 ............. ا ط ب الامس:  شهر األماار اليت مان يريل إليها.

 161 .................... ا ط ب ال نادس: من   د ب احملدنثني يف الرني ة.

 162 .......................... ا ط ب ال نابع: مىت ي تبىن عن الرني ة.

 163 ....................... ا ط ب الثامن: ّنانج من ريالت احملدنثني.

 165 .................. حبفظ ال نة لتدراسها. العناية المبحث الثَّالث:



 

 

364 

 169 ........................... ا ط ب األلنل: من  س اب يفظ ال نة

 171 ......................... ا ط ب الثاّن: عناية ال ن ف حبفظ ال ننة

 174 .................................. ا ط ب الثالث: مدارسة ال ننة.

 179 .......... التث ت لااليتياط لال ؤال عن اإلسناد. المبحث الرَّابع:

 183 ....... ا ط ب األلنل: تث ت الانحابة لالتابعني لايتياطهم يف القل ال نة.

 187 ............... ا ط ب الثاّن: عناية ال ن ف باإلسناد  لال نؤال عنه.

 190 ..................... ا ط ب الثالث: مىت بد  ال نؤال عن اإلسناد؟

القد الرنلار لمشف الكذنابني  لظهور ع م ا اط ح   المبحث الخامس:
 193 .................................... لخباصة ع م اجلرح لالتعديل.

 199 ................................... ا ط ب األلل: الشأته لتطوره.

 205 ............. ا ط ب الثاّن: ظهور ا انفات يف الرنجال  لا اط ح.

ة.الفصل الثالث: أهم مزايا ال
ّ
بوي

ّ
 207 ........................... سنة الن

يٌّ. المبحث األوَّل:  209 ........................... بيان  نن ال ننة لي 

 216 .. بيان  نن ال نة مف رر ل كتاب  لنمر منزلتها منه. المبحث الثَّاني:

 221 ................................ مث ة ت ني  لجه ال ننة مع الكتاب

 225 ............ بيان  نن ال ننة شام ة أليكا  الدنين. المبحث الثَّالث:

بيان  نن ال رنة الثابتة حُم ك مة ليس فيها ما يعارض الننقل  المبحث الرَّابع:
 231 ................................... الانحيح  لال العقل الانريح.
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  لاخُتار له  ليت جوامع الك م بيان  نن الننيبن  المبحث الخامس:
 237 ............................................... الكال  اختااراا.

ة والطاعنني 
ّ
بوي

ّ
نة الن

ّ
ابع: الرد على منكري االحتجاج بالس

ّ
الفصل الر

 245 ....................................................................... فيها.

ج الت قي عند  هل ال نة لاجلماعة  لخمالفته مناهج : بيان منهلتمهيدا
 247 ............................................. الت قي عند غريهم.

 259 ................. إالكار االيتجاج بال ننة مط قاا. المبحث األوَّل:

 262 ................... األلل: بداية ظهوره  ل شهر القائ ني به.ا ط ب 

 265 ............ ا ط ب الثاّن: نمر  شهر ُش  ه من ردن ال ننة  لاجلواب عنها.

 270 ........................ ت يف الرند ع يهم:ا ط ب الثالث: ا انفا

 273 ................ إالكار االيتجاج بأخ ار اآلياد. المبحث الثَّاني:

 278 ..................... خرب اآلياد ؟ هيفيد ما يف بيانا ط ب األلل:

 285 ... ش ههم.  شهر ا ط ب الثاّن: القائ ون بردن خرب اآلياد  لالرند ع  

 289 .......................... الفرع األلل: من ردن خرب اآلياد مط قاا.

 292 ...................... الفرع الثاّن: من ردن خرب اآلياد يف االعتقاد.

ا ط ب الثالث:  شهر ا انفات اليت ُعنيت ب يان ق ول خرب الوايد  لالرند 
 294 .............................................. ع   ش ه منكريه:

 299 ..................................................................... اخلامتة
 305 .................................................................. الفهارس

 307 .......................................... فهرس اآليات القرآالية
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 311 ........................................ فهرس األياديث الن وية

 317 ...................................................فهرس اآلثار

 325 ................................................ فهرس األشعار

 327 ......................................... فهدرس ا اادر لا راجع

 361 ............................................. فهرس ا وضوعات

 

 


