
 منهج اإلمام البيهقي في السنن الكبرى

  

 ترمجة اإلمام البيهقي:

هو: اإلمام احلافظ العالمة شيخ خراسان أبو بكر أمحد بن احلسني بن علي بن موسى اخلسررجرري  
 البيهقي صاحب التصانيف.

 كان جاحد زمانه، جفري أقرانه، جحافظ أجانه، جمن كبار أصحاب أيب عبد هللا احلاكم.

 الشافعي عن أيب الفتح انصر بن حممد العمر  املرجز ، جغريه.أخذ مذهب 

 جبرع يف املذهب.

 جكان مولده يف شعبان سنة أربع جمثانني جثالمثائة.

  

 شيوخه:

أبررو احلسررن حممررد بررن احلسررني العلررو ، جهررو أكررا شرريخ لررهم جأبررو  رراهر حممررد بررن حممررد بررن حممرر  
الرررمحن السررلمي، جأبررو بكررر بررن فررور ، جأبررو علرري  الررديي ، أبررو عبررد هللا احلررافظ احلرراكم، جأبررو عبررد

الرررجرير ، جأبررو بكررر احلررري ،  سررحان بررن حممررد بررن لوسررف الس وسرري، جعلرري ابررن حممررد بررن علرري 
السقاء، جأبو زكري املدكي، جخلق من أصرحاب اصصرم، جأبرو احلسرني برن بشرران، جعبرد هللا برن  ر  

 نظيف، احلسن بن أمحد بن فراس جمجاعة. السكر ، جأبو احلسني القطان،م جأبو عبد هللا بن

 جقد بلغ شيوخه أكثر من مائة شيخ.

 بور  له يف مرجيته جحسن تصرفه فيها، حلذقه جخاته يصبواب جالررال.

  

 تالميذه:



حفيده أبو احلسن عبيد هللا بن حممد بن أيب بكر، جأبو عبد هللا الفراج ، جزاهر بن  اهر الشرحامي، 
مد احلوار ، جأخوه عبد احلميد بن حممد، جأبو املعايل حممد بن  مساعيل الفارسري، جعبد اجلبار بن حم

 جعبد اجلبار بن عبد الوهاب الدهان، جآخرجن.

  

 مصنفاته:

 قيل:  ن تصانيفه بلغت ألف ردء، مسعها احلافظان ابن عساكر، جابن السمعاين من أصحابه.

 جأقام مدة ببيهق لصنف كتبه.

 الشافعي، جأحتج هلا يلكتاب جالسنة. جهو أجل من مجع نصوص

جقررد صررنف مناقررب الشررافعي يف الررد، جمناقررب أمحررد يف الررد، جكترراب املرردخل    السررنن الكبررري، 
جكترراب البعررل جالنشررور يف الررد، جكترراب الدهررد الكبررري يف الررد جسرر ، جكترراب ا عتقرراي يف الررد، 

رتغيررب جالرتهيررب، جكترراب ا ياب،  جكترراب الرردعواك الكبررري، جكترراب الرردعواك الصررغري، جكترراب ال
 كتاب اإلسراء، جله خالفياك مل لصنف مثلها، جهي الدان، جكتاب اصربعني.

  

 ثناء العلماء عليه:

 قال عبد الغافر: كان على سرية العلماء، قانعاً من الدنيا يليسري، متجماًل يف زهده ججرعه. 

فعي عليه منه    البيهقي، فإن له علرى الشرافعي جقال  مام احلرمني اجلولين: ما من شافعي    جللشا
 منه لتصانيفه يف نصرة مذهبه.

قال: حممد بن عبد العدلد املرجز : رألت يف املنام كأن اتبوات عال يف السماء لعلوه نور فقلت ما هذا 
 قال هذه تصانيف أمحد البيهقي.

 كتبا مل لسبق    حترلرها.  قال الذهيب: بور  له يف علمه حلسن قصده جقوة فهمه جحفظهم جعمل

  



 جفاته:

حضر يف أجاخر عمره من بيهق    نيسابور جحدث بكتبره   حضرره اصررل يف عاشرر مجراي  اصج  
من سنة مثان جمخسني جأربع مائةم فنقرل يف اتبروك فردفن ببيهرق هري انحيرة مرن أعمرال نيسرابور علرى 

 لومني منها جخسر جرري هي أم تلك الناحية.

  

(م ترررذكرة 16-4/8(م  بقررراك الشرررافعية  170-18/160فقررررة: سرررري اعرررالم النررربالء  مراررررع ال
 (1134-3/1132احلفاظ  

  

 جصف الكتاب جمنهجه:

تتجلى  مامة املؤلف ر رمحه هللا ر يف هذا الكتاب بصورة جاضحة فهو حبق لعد أفضل مصنفاته بل قرد 
   لعد من املبالغة أن نقول أنه أفضل كتاب يف يبته.

لره السربكي بقولره:ا مرا صرنف يف علرم احلردلل مثلره ترذلباً جترتيبراً جررويةا فرأقر قرول شري ه  جشهد
الذهيب ا لري  صحرد مثلره ام جركرره السر اج  ضرمن كترب السرنن جقرال:ا فرال تعرد عنره  سرتيعابه 

يف يبره مثلره جلرذا كران حقره التقرد   -كما قال ابن الصالح  -صكثر أحايلل اصحكام، بل   تعلم 
 لى سائر كتب السنن جلكن قدمت تلك لتقد  مصنفيها يف الوفاة جمدلد راللتهما.ع

جقررد مجررع يف مؤلفرره السررنن مررن أقرروال الرسررول صررلى هللا عليرره جسررلم جأفعالرره جتقرلراترره جموقوفرراك 
 الصحابة جما أرسله التابعون فكان موسوعة كاى يف احلدلل جقد رتبه على أبواب الفقه.

 سنن الكاى هو أجسع كتب أحايلل اصحكام قا بة.جلعد هذا الكتاب ال

ج  تكفي هذه العجالة  ستيعاب مجيع ميداك هذا الكتراب مرن كافرة زجايهن صنره مرن أمجرع الكترب 
اليت تناجلت نصوص اصحكام بكافة صورها املرفوعة جغري املرفوعة، جلكن ميكن التنبيره علرى النقرا  

 ه:التالية يف منهج البيهقي يف عرض سنن

 أنه كتاب مسند:



أحرب   لرراي مرا أحتراي  ليره مرن  -علرى رسرم أهرل احلردلل  -لقول البيهقي يف شعب اإلميان: ا جأان 
 املسانيد جاحلكايك أبسانيدها ، جا قتصار على ما   لغلب على القلب كونه كذيً ا.

  

تعردية يف  سرناي جاحردم أج جله منهج جاسع يف استعمال اصسانيد يف كتابهن فإنه قد جيمع اصسانيد امل
 خيتار  رلقاً منهام أج لستعمل نظام التحولل  ح( من  سناي     سناي آخر  تفان امل ري.

  

 أنه رتَّب كتابه على اصبواب الفقهية:

نظ م البيهقي كتابه على أساس موضوعاك املتون حسب اصبواب الفقهيةم جرعله يف ثرالث جحرداك 
رىم فإنه قس م السنن الكراى    كترب كليرة مثرل: كتراب الطهرارةم كتراب تنظيمية تكا  حداها اصخ

 الصالة..

  قسررم الكتررب    جحررداك أصررغر جهرري اصبرروابم فيقررول مررثاًل: امجرراع أبررواب احلرردللا ج امجرراع 
 أبواب ما لورب الغسلا اخل..

غرية بردجرها   لوري حتت كل فصرل مرن هرذه الفصرول عردياً كبررياً مرن اصبروابم جهرذه اصبرواب الصر
 تشتمل على مجلة من اصحايلل تكثر جتقل  حسب  بيعة موضوعها.

جقد رعل اإلمام البيهقي ترارم هذه اصبواب مرأخورة مرن اصحايلرل جلرو مرن أيس مناسربة هلرام كمرا 
هو صنيع اإلمام الب رار  يف رامعره الصرحيحم كمرا حترر ى املناسربة برني الكترب جاصبرواب حر  صرار  

 لسلسلة املتصلة احللقاك.كتابه كهيئة ا

 لوري حتت كل يب ما لناسبه من نصوص.

 اعتناؤه يملتون: -3

 لذكر النص بسنده ، فإن كان له عنده أكثر من سند ركرها كلها يف موضع جاحد.

ج لررب لعرردم اإل الررة لررذكر املررا يف املوضررع اصجل   لقررول يف يقرري اصسررانيد  ثلرره ، بنحرروه ،  -4
  عناه .



 جروه اخلالف يف الرجالة.لبني  -5

  كم املصنف على رجاة النصوص يف أحيان كثرية. -6

 لبني علل اصحايلل اليت لرجلها، جما لصح منها، جما   لصح. -7

 لبني جروه ا ستد ل امل تلفة فيما لتعرض له من أحايلل. -8

خيري نصوص الكتاب، جلعدجها    من خررها من اصئمة أصحاب الكترب السرتة ، جلرذكر مرن  -9
 سند هذا امل ري القدر الذ  للتقي به مع سند احلدلل عنده.

 لبني خالف اصلفاظ يف بعض الرجايك. -10

 لبني غرلب اصلفاظ، فيما لتعرض له من نصوص يف بعض اصحيان. -11

 روه التعارض الظاهر  بني النصوص، جكيفية اجلمع جالرتريح.كما لقوم ببيان ج   -12

ح ، جلعرد ِّل ججيررح ،  -13 ح ، جلقارن جلرر ِّ جلي  هذا فحسب ، بل املؤلف كعايته لضع ِّف جلصح ِّ
 جلقدح جميدح ،  لكته اليت أجفت به على متلك زمام اإلمامة يف هذا العلم الشرلف.

 للنصوص الثابتة. -رمحه هللا  -هذا فضاًل عن انتقائه  -14

جمن منهجه أن  را قال يف السنن:  جيف الصحيح( لعين أن أصل احلدلل يف الصرحيح   أنره  -15
 بتمامه يف الصحيح.

 :-رمحه هللا تعا -جعن منهجه يف انتقاء اصحايلل لقول شيخ اإلسالم  -16

لنصررها مرن املراسريل جا  ر ا جالبيهقي...من أقل ِّهم اسرتد ً  يملوضروعن لكرن لررج  يف اجلهرة الريت 
مررا لصررلح لالعتضرراي، ج  لصررلح لالعتمرراي، جلرررت  يف اجلهررة الرريت لضررعفها مررا هررو أقرروى مررن رلررك 

 اإلسناي ا.

جهررو لنرردل    املراسرريل جاملوقوفرراك جغريهررام  را تعررذ ر جررروي اصحايلررل املرفوعررة املقبولررة يف  -17
 ا حتجاي.



 ئق الطرن جالشواهد.كما أن من منهجه: التنبيه على يقا  -18

 جالتنبيه على غرائب اصحايلل جأفرايها. -19

 جسائل الرتريح يف السنن الكاى للبيهقي:

ررررري  ة للرترررريح يف سررررننه الكررراىم أركررررر منهررررا علرررى سرررربيل الس  سرررلك اإلمررررام البيهقررري جسررررائل عررررد 
 جا ختصار:

 جسائل الرتريح يف اإلسناي: -آ

 استقراء أحوال الراج . -1

 لتثبت.احلفظ جا -2

 الفقه جالعلم. -3

 تقدم الصحبة ج ول املالزمة. -4

 اعتبار كيفية الرجالة: -ب

ة التلقي. -1  قو 

 مشاهدة الراج . -2

 اعتبار مكان الرجالة: -رر

 تقد  اإلسناي احلجاز  على اإلسناي العراقي جالشامي. -1

 اعتباراك خاصة: -هر 

 شهرة اإلسناي حبالة معيَّنة.

 كثرة الرجاة.



 ئل الرتريح العامة:جسا

 اعتماي الو ئق جاخلطو  يف الرتريح.

 حتكيم املرارع اصصلية يف الرتريح.

 استعمال التارلخ يف الرتريح.

 استعمال املتابعاك جالشواهد يف الرتريح.

 نقد املا يف سنن البيهقي: -

ة  رنم منها:  لسلك اإلمام البيهقي يف نقد املا عد 

 :التحدلل  ا   جيوز مثله

 استعمال التارلخ يف نقد املا. -آ

 استعمال العقل يف نقد املا. -ب

 خمالفة املا ملا هو أثبت جأكثر ج  ك يلصدن منه.

 نقد املا من حيل الشكل.

 الرتريح يف املا: -

 اعتباراك رارعة    شكل املا جأسلوبه: -آ

يان. -1  حسن الس ِّ

 الرتتيب. -2

 الس المة من ا ضطراب. -3

 اعتباراك رارعة    املعىن. -ب



 اإلثباك. -1

 الت مام. -2

 البيان. -3

 اليقني. -4

 اعتباراك رارعة    مقياس خارري: -رر

 موافقة القرآن.

  مجاع العلماء.

 مصطلحاك للبيهقي يف السنن الكاى:

  را قال البيهقي: أبو عبد هللا احلافظم فهو احلاكم النيسابور  أبو عبد هللا.

 : أبو بكر بن  سحانم فهو حممد بن  سحان بن خدمية اإلمام.ج را قال

 ج را قال: أبو أمحدم فهو ابن عد  عبد هللا بن عد  اجلرراين.

 ج را قال: عليم أج علي بن عمرم فهو اإلمام الدارقطين.

   من خصائص السنن الكبري للبيهقي:

 استيعابه صحايلل اصحكام: فهو لعد موسوعة صحايلل اصحكام.

 تكراره للحدلل: جرلك لفائدة فقهيةم أج علو  يف اإلسناي.

 كما لعتا كتاب االسنن الكاىا من أهم املست رراك على العدلد من كتب السنة.

 لعتا ألضًا من املصاير املهمة  شتماله على نسبة كبرية من الشواهد جاملتابعاك.

 جهو موسوعة كبرية يف فقه الصحابة جالتابعني.



 ضاً على مجلة كبرية من أحايلل ا ياب جالا جالسري جالفضائل.جاشتمل أل

جحسبك يلبيهقي يف هذا البابم فهو أحد فرسان هذا العلم معرفًة يلررال جبصراً يلعلل ، جمرن   
خررررت مرراية الكتررب منبعرراً صررافياً جمعينرراً  رراهًرا، جبررذا لكررون الكترراب مررعرراً صصررحاب احلرردلل 

 ايه مؤلفه رمحه هللا.متكامل اجلوانب كما أر 

  

مرارع الفقرة: االصناعة احلدلثية يف السنن الكاى لإلمام البيهقيا أتليف: جنم عبرد الررمحن خلرفم 
(م تل ريص كتراب ا سرتغاثة  : السرلفية ص 176-175اتدجلن السنةا حممرد مطرر الدهرراين ص  

 20) 

  

 ما حلق السنن الكاى من أعمال:

املعرجف: يبن عبد احلق الدمشرقيم يف مخر  الرداك املترون: سرنة  اختصره:  براهيم بن علي - 1
744  

بره جأرراي 748جاختصره كذلك: احلافظ مش  الردلن: حممرد برن أمحرد الرذهيب املترون:  - 2  م جهذَّ
فيرره م ج بررع يسررم: املهذب يف اختصررار السررنن الكبررري للبيهقرري (م عررن يار الررو ن للنشررر جالتوزلررع 

 (10عدي اجمللداك   -2001الطبعة اصج : سنة 

   .974جاختصره ألضا: الشيخ : عبد الوهاب بن أمحد الشعراين املتون: سنة   - 3

جصنف: الشيخ عرالء الردلن : علري برن عثمران املعررجف : يبرن الرتكمران احلنفري املترون: سرنة  - 4
 ، كتاي مساه:   اجلوهر النقي يف الري على البيهقي ( . 750

 جلوهر يف عدة رسائل يف اجلامعة اإلسالمية يملدلنة.جقد متت يراسة ا

، تسرع  879كما خلص السنن الكاى : زلن الردلن : قاسرم برن قطلوبغرا احلنفري املترون: سرنة   - 5
جسربعني مثااائررة جمسرراه:   ترررريح اجلروهر النقرري ( جرتبرره علررى: ترتيرب حرررجف املعجررمم جبلررغ فيرره:    

 .879حرف امليمم جتويف: سنة 



مجررع زجائررد السررنن الكرراى علررى الكتررب السررتة احلررافظ شررهاب الرردلن أمحررد بررن أيب بكررر بررن  - 6
  مساعيل البوصري  م جمساه: ا فوائد املنتقي لدجائد البيهقي ا.

جهنرررا  رسرررالة يكتررروراه بعنررروان ا مرررنهج البيهقررري يف النقرررد مرررن خرررالل كتررراب السرررنن الكررراى ا  -7
قسرررم  -معرررة أم القرى/كليةالررردعوة جأصرررول الررردلن للباحرررل أمحرررد انفرررع سرررليمان املرررورعيم عرررن را

 الكتاب جالسنة.

 االصناعة احلدلثية يف السنن الكاى لإلمام البيهقيا أتليف: جنم عبد الرمحن خلف. -8

  

 اسم الكتاب جأشهر  بعاته:

  بع يسم: ا السنن الكاى ا. -1

هر، جقد صور هذه الطبعة 1344 جصدر عن يائرة املعارف النظامية حبيدر آيي الدكن، يهلند ، سنة
 العدلد من يجر الطباعة فيما بعد.

 بع بنف  ا سم، بتحقيق حممد عبد القاير عطام جهذه الطبعة   مييدها عن سابقتها    ترقيم  -2
 اصبواب جاصحايلل.

 ج بع أخريًا: بتحقيق عبد السالم علوش، عن مكتبة الرشد، يف عشرة الداك. -3

 


