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  موضوعات شرعية/  روافد/  الصفحة الرئيسة

   

 

 مكانة السنة يف بيان األحكام اإلسالمية
 على ما أثري من شبهات حول حجيتها أو روايتهاوالرد 

 
 فضيلة الشيخ/ علي اخلفيف

 
 هجري  19/5/1429 -ميالدي  25/05/2008 اتريخ اإلضافة:

 
 

 بسم هللا الرمحن الرحيم
 احلمد هلل رب العاملني، وصلوات هللا وسالمه على حممد وآله وصحبه أمجعني.

 أما بعد؛ فباهلل أستعني:
 معىن السنة:

فيما  -صلى هللا عليه وسلم  -، وعن هذا اإلطالق قال رسول هللا [1]السنة لغة على السرية: حسنة كانت أم قبيحة تطلق
من عمل هبا بعده، من غري أن ينقص من  أخرجه مسلم يف صحيحه: ))من سن يف اإلسالم سنة حسنة فله أجرها وأجر

، ومن سن يف اإلسالم سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل هبا من بعده، من غري أن ينقص من [2]أجورهم شيء
 أوزارهم شيء((.

ُسنََّة اَّللَِّ يف الَِّذيَن َخَلْوا ِمن قَ ْبُل َوَلن ََتَِد طبيعة، وعلى حكم هللا سبحانه وتعاىل وتدبريه، ومنه قوله تعاىل: }كما تطلق على ال 
 ان علماء الشريعة اإلسالمية تطلق على ما أييت:، وهي يف لس[3]{ِلُسنَِّة اَّللَِّ تَ ْبِديالا 

صلوات هللا  -تطلق على كل ما أثر عن الرسول  -وخباصة من كتب يف السري واملغازي  -ففي اصطالح رجال احلديث 
 من قول، أو فعل، أو تقرير، أو سرية، أو خلق، أو مشائل، أو أخبار، أو صفات خلقية، دون نظر إىل ما قد يثبت به -عليه 

 حكم شرعي، أو ما ال يثبت به حكم، وسواء يف ذلك ما كان بعد البعثة، وما كان قبلها.

 وعلى أفعاله وتقريراته، مما يدل على حكم شرعي. -صلى هللا عليه وسلم  -ويف اصطالح األصوليني: تطلق على أقواله 
مما مل يكن  -صلى هللا عليه وسلم  -عله عن النيب وكثرياا ما يستعملها الفقهاء هبذا املعىن، كما يستعملوهنا يف كل ما ثبت ف

ومل يداوم عليه، وهي هبذا املعىن  -صلى هللا عليه وسلم  -فرضاا وال واجباا، فتطلق على ما ندب فعله، مما فعله رسول هللا 
نة، وصالة تقابل الفرض والواجب وغريمها من األحكام اخلمسة، وهبذا اإلطالق قيل: صالة ركعتني قبل صالة الصبح س

 ركعتني بعد صالة الظهر سنة.
 .[4]وقد تطلق يف لساهنم أيضاا على ما يقابل البدعة، مثل قوهلم: طالق السنة كذا، وطالق البدعة كذا
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ء األصول؛ ألهنا هبذا املعىن من وسائل بيان األحكام، وعن مكانتها وبيان األحكام ونريد ابلسنة يف موضوعنا ما عناه علما
 وضع هذا البحث.

وهو استعمال يقتضي بيان معانيها، وما قد  -هذا وقد يستعمل اسم احلديث أو األثر أو اخلرب، حيث يستعمل اسم السنة 
ابملعىن العام الذي يستعملها فيه احملدثون، وهذا عند فاحلديث واألثر كالمها يرادف السنة  -يكون بينها من اختالف 

 -صلى هللا عليه وسلم  -اجلمهور، ومن احملدثني من يرى أن احلديث أعم من السنة، إذ احلديث عنده ما نقل عن النيب 
لذا قد يرد من سواء أكان عليه العمل أم ال، أما السنة فال تطلق إال على ما كان عليه العمل املأثور يف الصدر األول، و 

األحاديث ما يوصف أبنه خيالف السنة املعمول هبا، فيدعو ذلك إىل التوفيق أو الرتجيح بينهما، ويظهر هذا االختالف بني 
االمسني يف قول عبدالرمحن بن مهدي عندما سئل عن سفيان الثوري، واألوزاعي، ومالك: سفيان الثوري إمام يف احلديث 

، أما اخلرب فيستعمله احملدثون [5]وزاعي إمام يف السنة وليس إبمام يف احلديث، ومالك إمام فيهماوليس إبمام يف السنة، واأل
يث املرفوعة، أو املوقوفة، أو وعن الصحابة والتابعني من األحاد -صلى هللا عليه وسلم  -فيما جاء عن رسول هللا 

أو أضيف  -صلى هللا عليه وسلم  -املقطوعة، ويراه اجلمهور مرادفاا لألثر، إذ يستعملون كالًّ منهما فيما أضيف إىل النيب 
، وكثرياا ما يقصر األثر [6]إىل الصحابة والتابعني مما سبق بيانه؛ ولكن فقهاء خراسان يسمون املوقوف أثراا، واملرفوع خرباا

كأن يروى عن الصحايب أنه كان يقول:    -صلى هللا عليه وسلم  -على ما يروى عن الصحايب مضافاا إليه دون رفعه إىل النيب 
ويف خنبة شيخ اإلسالم يطلق األثر على  - عليه وسلم صلى هللا -من غري أن يضيف ذلك إىل الرسول  -كنا نفعل كذا 

مرفوعاا أو  -صلى هللا عليه وسلم  -املوقوف واملقطوع، والفقهاء يستعملون اسم األثر أحياًنا فيما يروى من السنة عن النيب 
 ر اإلقرار، وهذا استعمال لغوي.موقوفاا أو غري ذلك، وأحياًنا يستعملونه مضافاا إىل سببه كقوهلم أثر العقد، وأثر الفسخ، وأث

إن استعمال هذه األمساء على العموم مل يكن على وضع تتحدد به معانيها، وتتميز به بعضها من بعض، وإمنا   ومجلة القول:
يرى  كان استعماهلا يف لسان احملدثني والفقهاء أحياًنا قائماا على أساس اشرتاكها يف املعىن والداللة، إما نتيجة لرتادفها فيما

 بعضهم، وإما نتيجة ملا بينها من عموم وخصوص.

حني نتكلم عن مكانتها يف بيان األحكام، وحني نرد ما أثري حوهلا وحول أسانيدها من  -ولسنا نريد ابلسنة يف موضوعنا هذا 
ير ألمر رآه، يف حميط التشريع من قول، أو فعل، أو تقر  -صلى هللا عليه وسلم  -إال ما أثر عن النيب  -شكوك وشبهات 

 صلى هللا عليه وسلم. -وبلغه عمن يكون مطيعاا منقاداا يف ظاهر حاله ملا جاء به 

مما كان له فيه اختيار بني  -صلى هللا عليه وسلم  -وهي على هذا املعىن إمنا تكون فيما تناولته سريته وطريقته يف حياته 
بطبيعته وإنسانيته، مما ال  -صلى هللا عليه وسلم  -ا كان أيتيه أمرين أو أكثر، فاختار ما رآه أنه األفضل، وال تكون فيم

اختيار له فيه، وال خيتص به دون سائر الناس؛ بل يشاركه فيه مجيع الناس؛ ألنه من مقومات احلياة وضرورايت الوجود وال 
ل ويتصل هبا من كيفيات اختيار فيه للبشر، كاألكل، والشرب، والنوم، واللبس، وحنو ذلك، أما ما يتعلق بتلك األعما

ويتناوله اسم السنة ابملعىن الذي نريد؛ ألن له فيه  -صلى هللا عليه وسلم  -وأوضاع ووسائل وحنو ذلك، فإنه يعد من سنته 
اختياراا، كان من آاثره تفضيل وضع على وضع، وإقدام على ما هو األفضل واألنفع، فجاز أن يكون يف ذلك إرشاد وهداية 

ذلك يكون سنة تشريعية، كما حيتمل أن يكون ذلك قد حدث حبكم العادة اجلارية واإللف املرغوب، وامليل وتشريع، وعند 
الوقيت، انقياداا للظروف واملالبسات، مما يبعده عن أن يكون من قبيل اإلرشاد واهلداية والسنة التشريعية، وإمنا يعرف ذلك 

هداية للناس وشريعة هلم،  -صلى هللا عليه وسلم  -صدرت عن رسول هللا ابلنظر واالجتهاد؛ ولذا فإًن نريد ابلسنة هنا ما 
فال تتناول إال ما أوحي به إليه، مما ليس بقرآن، أو وصل إليه بنظره وعرفه ابستنباطه، فأقره هللا عليه، ومجاع ذلك ما جاء به 
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بة، أو هتذيباا خللق، أو إصالحاا ملعاملة، أو أمراا بياًنا لعقيدة، أو تعليماا لعبادة، أو إرشاد إىل قر  -صلى هللا عليه وسلم  -
يف هذه  -صلى هللا عليه وسلم  -ِِبَعروف، أو هنياا عن منكر، أو إبعاداا عن فساد، أو حتذيراا من سوء، فكل ما أثر عنه 

عد شريعة يطلب إىل الناس النواحي يعد سنة وشريعة يطلب إىل الناس اتباعها، أما ما ال يتصل بذلك مما أشرًن إليه آنفاا، فال ي
على أنه من األقوال أو األعمال  -صلى هللا عليه وسلم  -اتباعها، وإن عدَّ من السنة ِبعناها العام؛ ذلك ألنه إمنا صدر منه 

رض العادية املتكررة املباحة اليت تدعو إليها حاجة البشر، وطبيعة اإلنسان احليوانية، وعاداته املعيشية، وعلى ذلك فإذا ما ع
لزراعة األرض، وطرق استثمارها لبيان ما أحله هللا من ذلك، وما يرتتب عليه من حقوق  -صلى هللا عليه وسلم  -رسول هللا 

وآاثر، كان ذلك شريعة واجبة االتباع، وإن عرض لذلك مبينا كيفية الزراعة وطريقة الغرس، والقيام على إصالح الزرع 
رف بطريق التجربة واخلربة، كان بيانه هذا إرشاداا َتريبيًّا، ورأايا استنبطه من وسطه، والشجر وطرائق ريه ومواعيده، مما يع

يصيب فيه وخيطئ كغريه من الناس، وال يعد شيء من ذلك شريعة تتبع، وإذا أخطأ فيه مل ينبهه الوحي إىل خطئه، يدل على 
املدينة، وهم  -صلى هللا عليه وسلم  -هللا  قال: قدم رسول -رضي هللا عنه  -ذلك ما أخرجه مسلم عن رافع بن خديج 

فذكروا له  [7]أيبرون النخل، فقال ما تصنعون؟ قالوا: كنا نصنعه، فقال: ))لعلكم لو مل تفعلوا كان خرياا((، فرتكوه فنفضت
))إمنا أًن بشر: إذا أمرتكم بشيء من دينكم فخذوا به، وإذا أمرتكم بشيء من رأيي فإمنا أًن بشر((، وما أخرجه ذلك، فقال: 

مر بقوم يلقحون فقال: ))لو مل تفعلوا لصلح(( قال: فخرج  -صلى هللا عليه وسلم  -أن النيب  -رضي هللا عنه  -عن أنس 
لت كذا وكذا، قال: ))أنتم أعلم أبمر دنياكم((، ويف رواية عن طلحة عن شيصا، فمر هبم فقال: ))ما لنخلكم؟((، قالوا: ق

يف أمر إلقاح النخل: ))إمنا ظننت ظنًّا  -صلى هللا عليه وسلم  -يف هذا الذي أشار به  -صلى هللا عليه وسلم  -رسول هللا 
 .[8]هللا(( فال تؤاخذوين ابلظن؛ ولكن إذا حدثتكم عن هللا شيئاا فخذوا به، فإين لن أكذب على

عن ربه فذلك هو الدين الذي جيب اتباعه طاعةا  -صلى هللا عليه وسلم  -ومدلول هذه الرواايت الثالث أن ما حيدث به 
يتعلق أبمور الدنيا فرأي يَ ْرتَئيه، وظن دفعه إليه حدسه، ومالحظته  فيما -صلى هللا عليه وسلم  -هلل، أما ما يصدر عنه 

واستنتاجه، فهو كسائر البشر يصيب وخيطئ، وقد يكون غريه فيه أكثر َتربة، وأقوى اتصاالا وأعظم خربة، فيكون يف رأيه 
 أقر إصابة.

ه املكيدة واحلرب، فإن رأيه هذا ال يكون له من وجوب ومن ذلك أن يشري خبطَّة حربيَّة أو ينزل ِبَْيِشه منزالا يرى يف النزول ب
الطاعة؛ إال ما لرأي غريه من األمراء والقادة احملاربني الذي يصدرون يف ذلك عن نظر وموازنة، فيصيبون مرة وخيطئون أخرى، 

املنذر حني أشار عليه أبن ملا رآه احلباب بن  -صلى هللا عليه وسلم  -وال يكون ديناا أوحي به إليه، ويدل على ذلك متابعته 
ينزل على أدىن ماء من بدر، بدالا عن نزوله حيث نزل يف غزوة بدر، فقال له اي رسول هللا: أهذا منزل أنزلكه هللا، ليس لنا 

: ))بل هو الرَّْأُي واحلرب -صلى هللا عليه وسلم  -أن نتقدَّم عنه أو نتأخر؟ أم هو الرأي واحلرب واملكيدة؟ فقال له 
يدة((، فقال احلباب: ليس هذا لك ِبنزل، فاهْنَْض ابلناس حَّتَّ أنيت أدىن ماء من القوم، فإين أعرف غزارته وصفاءه، واملك

: ))لقد -صلى هللا عليه وسلم  -فننزل ونغور ما عداه من اآلابر مث نبين حوضاا، فنملؤه ماء فنشرب وال يشربون، فقال 
 .[9]أشرت ابلرأي((

ومن ذلك مساومته يف البيع والشراء إذا ابع أو اشرتى، فإن ما يطلبه من صاحبه يف ذلك أو يعرضه عليه ال يعد ديناا يطلب 
صلى هللا عليه وسلم  -لب إليه الرسول حني ط -رضي هللا عنه  -اتباعه، يدل على ذلك ما كان بينه وبني جابر بن عبدهللا 

إابءه هذا معصية تستوجب لوماا،  -صلى هللا عليه وسلم  -أن يبيع له بعريه فأىب، إذ مل يكن له غريه ومل ير رسول هللا  -
أنه كان يسري على مجل له قد أعيا، فأراد أن يسيبه، قال: فلحقين  -رضي هللا عنه  -أخرج مسلم يف صحيحه عن جابر 
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فدعا يل، وضربه فسار سرياا حسناا مل يسر مثله، فقال: ))بعنيه بوقية((، قلت: ال، مث  -صلى هللا عليه وسلم  -ول هللا رس
قال: ))بعنيه بوقية((، فبعته بوقية، واستثنيت مْحالنه إىل أهلي، فلما بلغت أتيته ابجلمل فنقد يف مثنه، مث رجعت فأرسل يف 

صلى هللا  -، ويدل هذا على أن أمره [10]ك آلخذ مَجلك؛ خذ مجلك ودرامِهَك فهو لك((إثري فقال: ))تراين قد ماكْستُ 
ها على وجه املساومة، كما جابراا أن يبيعه اجلمل مل يكن تشريعاا صادراا عن وحي، وإمنا كان جمرد رغبة عرض -عليه وسلم 

 يفعل غريه من النَّاس حني يساوم فيما يرغب يف شرائه. 

مع سلمة بن األكوع، حني أصاب امرأة من سيب فزارة يف غزوة غزاها مع  -صلى هللا عليه وسلم  -ومثل ذلك ما كان منه 
بها منه رسو  -رضي هللا عنه  -أيب بكر  حني عاد هبا إىل  -صلى هللا عليه وسلم  -ل هللا وكان بنو فزارة أحالفاا لقريش، فاهتَّ

املدنية، فأىب، مث استجاب بعد أن أعاد عليه الطلب، أخرج اإلمام مسلم بسنده عن سلمة بن األكوع قال: غزوًن فزارة 
ساعة أمرًن أبو علينا، فلما كان بيننا وبني املاء  -صلى هللا عليه وسلم  -أمره رسول هللا  -رضي هللا عنه  -وعلينا أبو بكر 

وانظر إىل عنق من الناس فيهم الذراري فخشيت أن  -بكر فعرسنا، مث شن املغارة فورد املاء فقتل من قتل عليه وسيب 
يسبقوين إىل اجلبل فرميت السهم بينهم وبني اجلبل، فلما رأوا السهم وقفوا، فجئت هبم أسوقهم وفيهم امرأة من بين فزارة 

بنة هلا من أحسن العرب، فسقتهم حَّت أتيت هبم أاب بكر، فنفلين أبو بكر بنتها، فقدمنا املدينة وما  عليها قشع من أدم معها ا
، فَلِقَييِن رسول هللا  يف السوق، فقال: ))اي سلمة هب يل املرأة((، فقلت: وهللا لقد  -صلى هللا عليه وسلم  -كشفت هلا ثوابا

، مث لقيين رسول هللا هلل أبوك((،  - من الغد يف السوق، فقال يل: ))اي سلمة هب يل املرأة أعجبتين، وما كشفت هلا ثوابا
، فبعث هبا رسول هللا  إىل أهل مكة، ففدا  -صلى هللا عليه وسلم  -فقلت: هي لك اي رسول هللا، فوهللا ما كشفت هلا ثوابا

 .[11]هبا ًنساا من املسلمني كانوا أسارى ِِبكة

بريرة حني شفع إليها لرتجع إىل زوجها مغيث، حني اختارت نفسها عندما  -صلى هللا عليه وسلم  -ومن هذا القبيل أمره 
صلى هللا عليه  -لنيب أن ا -رضي هللا عنه  -أخرج البخاري عن ابن عباس  -عتقت وهي حتته، فأبت معتذرة بكراهتها إايه 

 .[12]قال لربيرة: ))لو راجعته((، فقالت اي رسول هللا: أأتمرين؟ فقال: ))أًن أشفع((، فقالت: ال حاجة يل فيه -وسلم 

يف معاجلة بعض األمراض، فإنه قد ال يصدر يف ذلك عن وحي، ولكن عن  -يه وسلم صلى هللا عل -ومثله ما كان يشري به 
َتربة ومعرفة اكتسبها من بيئته، وقد يصدر عن إرشاد من هللا جيب اتباعه، يدل على األول ما أخرجه أبو داود بسنده عن 

وسهم الطري، فسلمت مث قعدت، فجاء وأصحابه، كأمنا على رؤ  -صلى هللا عليه وسلم  -أسامة بن شريك قال: أتيت النيب 
مل يضع داءا إال وضع له  -عز وجل  -األعراب من ههنا وههنا، فقالوا: "اي رسول هللا، أنتداوى؟" فقال: ))تداَووا؛ فإن هللا 

وسلم صلى هللا عليه  -: بعث النيبُّ -رضي هللا عنه  -دواء غرَي داء واحد: السام((، وما أخرجه مسلم وأبو داود عن جابر 
عاد مريضاا  -صلى هللا عليه وسلم  -إىل أيب بن كعب طبيباا فقطع منه عرقاا، وكذلك روى عمرو بن دينار أن رسول هللا  -

: -صلى هللا عليه وسلم  -فقال ألهله: ))أرِسُلوا إىل الطبيب(( فقال قائل: "أنَت تقوُل ذلك، اي رسول هللا؟ فقال رسول هللا 
مل ينزل داء إال أنزل له دواء((، ولو كان الطب من أمر أو شريعة يوحى هبا إليه ما أرسل  -ل عز وج -))نعم؛ فإن هللا 

 .[13]الطبيب إىل أيب، ومل أيمر ابستدعاء الطبيب، وألشار على األعراب ابلرجوع إليه يف عالج أمراضهم

صلى هللا  -كما يف رواية البخاري عن أيب سعيد قال جاء رجل إىل رسول هللا   -وإذا ما صدر يف شيء من ذلك عن وحي 
صلى  -: ))أسقه عسالا((، مث أاته الثانية، فقال -صلى هللا عليه وسلم  -فقال: إن أخي يشتكي بطنه، فقال  -عليه وسلم 

: ))صدق هللا وكذب بطن أخيك، -صلى هللا عليه وسلم  -عسالا((، مث أاته فقال: فعلت، فقال  : ))أسقه-هللا عليه وسلم 
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أسقه عسالا((، فسقاه فربأ، فإنه يكون إرشاداا إىل ما فيه الشفاء دون ختلف عنه؛ ولكنه مع ذلك ال يقتضي قصر الشفاء 
 ريه.عليه، وأن ال شفاء يف غريه كما ال يستوجب وجوب املعاجلة به دون غ

هيئة ووضعاا وشكالا، ويف طعامه نوعاا ولوًنا وتناوالا، فمرد ذلك إىل عادات  -صلى هللا عليه وسلم  -وكذلك احلال يف لباسه 
يف جو آخر أو كان من  -صلى هللا عليه وسلم  -قومه، ومقتضيات وطنه، وجوه اليت صارت له عادة، ولو عاش رسول هللا 

حني قدم إليه حلم الضب عافه، ومل أيكل  -صلى هللا عليه وسلم  -تبعاا لذلك؛ أال ترى أنه غري العرب لتغري لباسه وطعامه 
منه، فقيل له: أهو حرام؟ قال: ))ال، ولكن مل يكن أبرض قومي فأجدين أعافه((، أخرج البخاري عن خالد بن الوليد أنه 

صلى هللا عليه وسلم  -ذ فأهوى إليه رسول هللا بيت ميمونة فأتى بضب حمنو  -صلى هللا عليه وسلم  -دخل مع رسول هللا 
بيده، فقال بعض النسوة: أخربوا رسول هللا ِبا يريد أن أيكل، فقالوا: هو ضب اي رسول هللا، فرفع يده، فقلت: أهو حرام  -

صلى هللا  -هللا  اي رسول هللا؟ فقال: ))ال، ولكن مل يكن أبرض قومي فأِجُدين أعافه((، قال خالد: فاجرترته فأكلته، ورسول
 ينظر فلم ينهين. -عليه وسلم 

فمثل هذه األمور ما يشبهها، من هيئات جلوسه ونومه ومشيه، وكيفيات سريه وطريقة تناوله لطعامه، وحنو ذلك مما صدر 
بهم يف ِبقتضى طبيعته، وجبلته، وكونه بشراا حييا حياة الناس، ويعيش عيشتهم، ويتقلب متقل -صلى هللا عليه وسلم  -عنه 

أمور الدنيا، ومتطلبات الطبيعة اإلنسانية: مل يكن فيها شارعاا، وال تعد أعماله وال أقواله فيها شريعة يؤخذ الناس ابتباعها 
ال يقدم على معصية، وإذا روي عنه  -صلى هللا عليه وسلم  -ويالمون على تركها، وإن دلَّ ذلك على إابحتها؛ ألن النيب 

ما يتضمن صيغة األمر فهو يف هذه احلال جمرد إرشاد، يف االحتفاظ ابلتقاليد القومية،  -وسلم صلى هللا عليه  -فيها 
والعادات املرعيَّة، اليت يكون هلا حسنها ومجاهلا يف بيئتها، بينما يكون هلا عكس ذلك يف بيئة أخرى، ختتلف فيها العادات 

ا مذموماا وفعالا سيئاا يف بيئته، كما هو احلال فيما ورد عن الرسول والتقاليد إىل أضدادها، مما يكون طرحه واخلروج عليه أمرا 
صلى هللا عليه  -من ذلك، مراعاة يف االحتفاظ به وعدم اخلروج عليه، من تلك العادات اليت كانت للعرب حال حياته 

 وسلم.
ة، أو لتجنب ضرر أو فساد، فإنه يكون ولكن إذا ما تبنيَّ أنَّ أمَرُه ِبَشْيٍء من ذلك إمنَّا صدر للحافظ على خلق أو مروء

 حينئٍذ شريعة واجبة الطاعة، قد صدر يف األمر هبا عن وحي ال عن عادة مرعية.

 وهِبَذا البيان حتدد ما يعد من السنة شريعة واجبة الطاعة، وما حنن بصدد التعريف ِبكانته يف بيان األحكام الشرعية.
 مكانة السنة يف بيان األحكام الشرعية

ب هللا وسنة رسوله مها املصدران األساسيان لتقرير األحكام وبياهنا، وإليهما ترجع مجيع املصادر األخرى؛ ولكن الكتاب كتا
يعد املصدر األول واألساس الذي تقوم عليه السنة وال ختتلف عنه، وكان لذلك أصل األدلة بقول هللا تعاىل يف سورة النساء: 

 . [14]{َتاَب اِبحلَقِ  لَِتْحُكَم َبنْيَ النَّاِس ِِبَا َأرَاَك اَّللَُّ ِإًنَّ أنَزْلَنا ِإَلْيَك الكِ }
َياًنا لِ ُكلِ  َشْيءٍ ويقول يف سورة النحل: } ، ويقول يف سورة [15]{َوُبْشَرى ِلْلُمْسِلِمنيَ  مْحَةا َورَ  َوُهداى َونَ زَّْلَنا َعَلْيَك الِكَتاَب تِب ْ

َوِإنَُّه َلِكَتاٌب َعزِيٌز * اَل أيَْتِيِه اْلَباِطُل ِمْن َبنْيِ ، ويف فصلت: }[16]{َوَمن بَ َلغَ  َوُأوِحَي ِإيَلَّ َهَذا الُقْرآُن ألُنِذرَُكم بِهِ األنعام: }
 ، واآلايت يف هذا املعىن عديدة كثرية ونكتفي ِبا ذكرًن.[17]{َيَدْيِه َواَل ِمْن َخْلِفِه تَ ْنزِيٌل ِمْن َحِكيٍم محَِيدٍ 

وقد جاءت السنة مفسرة للقرآن: تبني جممله، وتقيد مطلقه، وختصص عامه، وتفصل أحكامه، وتوضح مشكله، فمن 
، فلم يذكر يف القرآن هيئاهتا وال تفاصيلها، الفرائض واألحكام ما جاء يف القرآن جمملة نصوصه، كالصالة والزكاة، واحلج

بُسنَّته الفعلية والقولية: فبنيَّ يف الصَّالة عدَدها وكيفياهتا ومجيع ما يتعلق هبا، ويف  -صلى هللا عليه وسلم  -فبينها الرسول 
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يفيته ومناسكه، ومن الزكاة أنواع ما َتب فيه من األموال، ومقدار الواجب فيها وما يتصل بذلك، ويف احلج أفعاله، وك
َوِصيٍَّة يُوِصي هِبَا َأْو  ِمْن بَ ْعدِ األحكام ما جاء النص فيه مطلقاا مثل قول تعاىل يف آية املواريث من سورة النساء }

: ))ال -صلى هللا عليه وسلم  -الوصية أبن جعلتها وصية لغري وارث، وذلك بقوله  ، فقيدت السنة مطلق[18]{َدْينٍ 
َوُأِحلَّ َلُكم مَّا َورَاَء وصية لوارث((، ومن األحكام ما جاء النص فيه عامًّا فخصصته السنة؛ مثل قوله تعاىل يف سورة النساء: }

تَ ُغوا أبَِْمَواِلُكم حمُِّْصِننَي َغرْيَ  بعد بيانه احملرمات، فخصصته السنة أبن أخرجت من عمومه نكاح  [19]{ ُمَساِفِحنيَ َذِلُكْم َأن تَ ب ْ
 -بله، وهو ما تناوله قوله املرأة على عمتها وخالتها، كما أخرجت منه ما حرم نكاحه بسبب الرضاع، ممن مل يذكر يف اآلية ق

: ))حيرم من الرضاع ما حيرم من النسب((؛ كما فصلت السنة كثرياا مما حرمه هللا ِبقتضى نصوص -صلى هللا عليه وسلم 
َهاالقرآن العامة؛ مثل قوله تعاىل يف سورة األعراف: } َا َحرََّم َريبِ َ الَفَواِحَش َما َظَهَر ِمن ْ َواْلبَ ْغَي بَِغرْيِ  اإِلمثَْ وَ  َوَما َبَطنَ  ُقْل ِإمنَّ

لك من بياهنا وتفصيلها إىل غري ذ [20]{َوَأن تَ ُقوُلوا َعَلى اَّللَِّ َما اَل تَ ْعَلُمونَ  َوَأن ُتْشرُِكوا اِبَّللَِّ َما ملَْ يُ نَ زِ ْل بِِه ُسْلطَاًنا  احلَق ِ 
 لألحكام الشرعية.

مث هي مع هذا البيان إذا أتت بزايدة إذا أتت بزايدة عن القرآن جيب أالَّ تتعارض مع أصوله العامة وقواعده األساسية؛ بل 
مفسر، تدور يف حميطه غري متجاوزة نطاقه، وذلك شأن التابع مع املتبوع فكانت بسبب ذلك اتبعة له، إذ التفسري اتبع لل

مرتبط وجوده بوجوده، ومما جاءت به من ذلك حرمة زواج املرأة على عمتها أو على خالتها، وحترمي حلوم احلمر األهلية، 
وحلم كل ذي ًنب من السباع، أو ذي خملب من الطري، وغري ذلك مما يدخل يف نطاق قوله تعاىل: }َوحُيَرِ ُم َعَلْيِهُم 

َ هَلُُم الَِّذي اْختَ َلُفوا ، وذلك مصداق قوله تعاىل يف سورة النحل: }[21]اخلََباِئَث{ َوَما أَنَزْلَنا َعَلْيَك الِكَتاَب ِإالَّ لِت َُبنيِ 
َ هَلُمْ ، وقوله تعاىل: يف سورة إبراهيم: }[22]{ِفيهِ  اىل يف سورة ، وقوله تع[23]{َوَما َأْرَسْلَنا ِمن رَُّسوٍل ِإالَّ بِِلَساِن قَ ْوِمِه لِيُ َبنيِ 

َ ِللنَّاِس َما نُ زِ َل ِإَلْيِهمْ النحل: }  .[24]{َوَلَعلَُّهْم يَ تَ َفكَُّرونَ  َوأَنَزْلَنا ِإَلْيَك الذ ِْكَر لِت َُبنيِ 

لة وتفصيالا، أما السنة فمظنونة الورود تفصيالا، وال يصح القطع بورودها إال ابلنظر وهذا إىل أن الكتاب مقطوع بوروده مج
أقواالا وأفعاالا وتقريرات يف األمور الشرعية قد أثرت عنه،  -صلى هللا عليه وسلم  -إىل مجلتها، فإًن نقطع أبن لرسول هللا 

صلى هللا عليه وسلم  -منها أبنه قد صدر عن الرسول  وذلك ما أطلق عليه اسم السنة؛ ولكنا ال نقطع يف أي حديث معني
إال أن يكون متواتراا، وًندر فيها املتواتر، فكان القرآن لذلك يف منزلة أعلى من منزلة السنة من حيث االطمئنان إىل  -

 ألن درجة املظنون دون درجة املقطوع به. -صلى هللا عليه وسلم  -صحة ورودمها عن رسول هللا 

الوضع من تقدمي الكتاب على السنة من حيث هو أصل وأساس للدين ملا نزل به من أصوله األساسية وقواعده وعلى هذا 
الكلية، وأهدافه العامة اليت بين عليها، فكانت السنة اتبعة له ومبينة له ال ختتلف عنه، وكان عمل الصحابة بعد وفاة رسول 

م كانوا حينما تعرض عليهم حادثة حبثوا عن حكمها يف كتاب هللا، فإن مل فيما يروى عنهم أهن -صلى هللا عليه وسلم  -هللا 
صلى هللا  -فإن مل جيدوا اجتهدوا، وهذا ما ارتضاه رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -جيدوا حبثوا عنه يف ُسنَّة رسول هللا 

قال له حني ذاك: ))مب  -ه السالم علي -من معاذ بن جبل حني أرسله قاضياا إىل اليمن، فقد روي أنه  -عليه وسلم 
قال:  -صلى هللا عليه وسلم  -تقضي؟((، فقال: أقضي بكتاب هللا، قال: ))فإن مل َتد؟(( قال: أقضي بسنة رسول هللا 

على صدره وقال: ))احلمد هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -))فإن مل ََتِْد؟(( قال: أجتهد رأيي وال آلو، فضرب رسول هللا 
ق رسوَل رسوِل هللا ملا يرضي هللا(؛ رواه أمحد، والرتمذي، والدارمي، والبيهقي يف "املدخل"، وابن سعد يف الذي وفَّ 

 "الطبقات"، وابن عبدالرب. 
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يف حبثهم عن حكم ما يعرض هلم من  -صلى هللا عليه وسلم  -وليس يعين هذا الذي روي من صنيع أصحاب رسول هللا 
كتاب هللا ابحثني عنه ال ينظرون إىل ما عملوه من سنة يف بيان ما يدل على احلكم املطلوب   احلوادث أهنم حينما ينظرون يف

من الكتاب؛ بل معناه أهنم ينظرون يف كتاب هللا متطلبني معناه لتعرف احلكم منه، وذلك ما يستلزم النظر يف السنة عند 
صلى هللا عليه  -من بيان صدر عن رسول هللا ذلك؛ ألن البحث عما يدل عليه الكتاب يستوجب البحث فيما ورد فيه 

وال شكَّ أنَّ هذا ما كان يَ ْعِنيه ُمعاٌذ حني قال: أقضي بكتاب هللا، فإن قضاءه ال يكون قضاء بكتاب هللا إال إذا   -وسلم 
تركها قضاء  كان على وفق معناه وما أريد منه، وذلك ما قد تكون السنة طريقاا إليه، فإن تركت حينئذ مل يكن القضاء عند

بكتاب هللا وال ِبا نزل به؛ بل قضاء بغري ما حكم هللا، وذلك ما ال يكاد أن يكون حمل ريبة عند ذي علم ِبا كان عليه 
أصحاب رسول هللا حني حبثهم عن حكم ما يعرض هلم من حوادث، وهو ما يتفق مع ما جاء يف الكتاب عن بيان السنة له؛ 

نه خروجاا عما أمر هللا به يف كتابه، مما دلت عليه اآلايت اليت أشرًن إليها فيما سبق، من بل وما يعد خمالفته واإلعراض ع
وجوب طاعة هللا وطاعة رسوله فيما جاء به من كتاب وسنة، فما كان كل منهما إال وحياا أوحي به إليه وأمر بتبليغه، هذا 

بلفظه وعبارته، وما كانت التفرقة بينهما  -هللا عليه وسلم  صلى -بلفظه الذي به نزل، وهذا ِبعناه الذي عرب عنه رسول هللا 
راجعة إىل تقدمي أحدمها على اآلخر يف وجوب العمل والطاعة، وإمنا كانت إلرادة اإلعجاز أبوهلما، وهو الكتاب وجعله حجة 

الدين اهلادي إىل الطريق، وإمنا كان النظر فيه أوالا، ألنه اجلامع ألصول  -صلى هللا عليه وسلم  -على نبوة رسول هللا 
 الكاشف عن معاِلِمه، العاصم من الضالل فيه.

ومن ذلك يتبني أن ليس يف حديث معاذ ما يدعو من ًنحية متنه، وما يدل عليه إىل الشك فيه، وإىل حماولة رده من ًنحية 
ين أبو عون عن احلارث بن عمرو عن سنده، وأمَّا ما قيل فيه من أنه ليس ِبتصل كما قال الرتمذي، إذ رواه شعبة، قال: حدث

فقد قال فيه الغزايل يف "املستصفى": إنه حديث تلقَّته األمة ابلقبول،  -رضي هللا عنه  -أًنس من أصحاب معاذ عن معاذ 
ودافع عنه ابن القيم يف "إعالم املوقعني" يف ًنحية انقطاعه فقال: إن شهرة أصحاب معاذ ابلعلم والدين والفضل والصدق 

ل الذي ال خيفى، فإذا كان قد روي عن غري ُمسمَّني فهم من أصحاب معاذ وال يضرُّه ذلك؛ ألن ذلك دليل شهرته إذ مل ابحمل
ينفرد بروايته واحد منهم، بل رواه احلارث بن عمرو عن مجع منهم، وليس يعرف فيهم ُمتَّهم وال كذاب وال جمروح؛ بل 

 .[25]أصحابه من أفاضل املسلمني وخيارهم

حني يبحثون عن حكم ما  -صلى هللا عليه وسلم  -ذلك ما جيب أن يكون عليه فهمنا ملا كان عليه أصحاب رسول هللا 
لكتاب من أحكام عن النظر يف السنة، فقد جاءت  يعرض عليهم من احلوادث من الكتاب، إذ ال يستغين تعرُّف ما جاء به ا

كما بينا بياًنا له، وال يستغين املبني عن بيانه، أال يرى أن من آايته ما قد حيتمل أكثر من معىن، فتعني السنة املعىن املراد من 
عامًّا فتخصصه السنة إىل غري  املعاين املختلفة، وعندئٍذ يرتك ما عداه، وأن من آايته ما جييء مطلقاا فتقيده السنة، وما جييء

ذلك من البيان، كبياهنا للمراد من اليد يف آية السرقة، وكبياهنا ملن تصح له الوصية، وملقدار ما يوصى به يف آية الوصية، 
وملن يكون حده اجللد إذا زىن يف آية جلد الزاين، وما سوى ذلك من بيان ما جيب مراعاته واألخذ به عند النظر يف 

 .[26]الكتاب

ممَّا تقدم يتبني لنا كيف جاءت السنة مبينة للكتاب، وكانت لذلك اتبعة له، دائرة يف حميطه ال ختالفه وال خترج عنه، وذلك ما 
رضي  - تنسخه، وذلك ما ذهب إليه بعض العلماء وعلى رأسهم الشافعي قد يدل على أهنا ال ختالف الكتاب، ومن مث ال

فقد منعوا ذلك، خمالفني ما ذهب إليه اجلمهور من أن الكتاب قد نسخ ابلسنة يف بعض ما جاء به من األحكام،  -هللا عنه 
َحدَُكُم املَْوُت ِإن تَ َرَك َخرْياا الَوِصيَُّة ُكِتَب َعلَْيُكْم ِإَذا َحَضَر أَ وهي قوله تعاىل: } -استناداا منهم إىل أن آية الوصية 
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َا ِإمْثُُه َعَلى الَّ  ِلْلَواِلَدْينِ  َعُه فَِإمنَّ َرِبنَي اِبْلَمْعُروِف َحقاًّ َعَلى املُتَِّقنَي * َفَمن َبدََّلُه بَ ْعَد َما مسَِ يٌع َواأَلق ْ ُلونَُه ِإنَّ اَّللََّ مسَِ ِذيَن يُ َبدِ 
وهي قوله تعاىل  -))ال وصية لوارث((، وإىل أن آية جلد الزاين  -صلى هللا عليه وسلم  -قد ُنسخت بقوله  [27]{َعِليمٌ 

ُهَما ِمائََة َجْلدَ  َوالزَّاين َفاْجِلُدوا ُكلَّ  الزَّانَِيةُ } ، قد نسخت أبحاديث الرجم [28]{أتَُْخْذُكم هِبَِما رَْأَفٌة يف ِديِن اَّللَِّ  َوالَ  ةٍ َواِحٍد مِ ن ْ
نة للقرآن، وال على وقوعه، إذ الواقع يف احملصن، وغري ذلك مما ال يرى فيه هؤالء املانعون دليالا هلم فيه على جواز نسخ الس

أنه ال نسخ يف هذه اآلايت، وذلك ما ذهب إليه كثري من العلماء كالشافعي وأكثر أصحابه، وكثري من األصوليني، وهو 
مذهب أهل الظاهر ورواية عن أمحد، وقد يكون هذا هو رأي أكثر من ذهب إىل جواز نسخ القرآن ابلسنة من الناحية 

لواقعية؛ ذلك ألن من ذهب إىل جواز ذلك إمنا جوزه مشرتطاا أن يكون الناسخ من السنة متواتراا، وحتقق التواتر العقلية ال ا
يف األخبار أمر ال يكاد يوجد، وفيه من الشك واالختالف ما يقضي بعدم وجوده، وعلى ذلك فليس يوجد ابلسنة ما يصلح 

يف غري واقع، أو ًندر الوقوع، وال كبري جدوى فيه؛ كما قال  ًنسخاا للقرآن، ويكون البحث يف هذه املسألة حبثاا
 .[29]الشاطيب

إىل احلنفية، فذلك أمَّا من ذهب من الفقهاء إىل إحلاق املشهور من السنة ابملتواتر يف جواز نسخ القرآن به، وهو ما نسب 
 واملسألة مفصلة يف عمل األصول فريجع إليها من يشاء. -مذهب بعيد عن الصواب 

ونتيجة ملا تقدم يتبني سالمة ما قررًن من أن السنة اتبعة للكتاب، وأهنا يف درجة أدىن من درجته، وأهنا ترجع دائماا يف معناها، 
له، تفصل جممله، وتبني مشكلة، وتقيد مطلقة، وختصص عامه، وال أتيت بشريعة وفيما أتيت به إىل الكتاب وأصوله، وأهنا مبينة 

 .[30]{مَّا فَ رَّْطَنا يف الِكَتاِب ِمن َشْيءٍ جديدة إال كان القرآن داالًّ عليها داللة إمجالية، وذلك ما يشري إليه قوله تعاىل: }
َياًنا لِ ُكلِ  َشْيءٍ وقوله تعاىل: } فما جييء من ، وعلى هذا [31]{َوُبْشَرى ِلْلُمْسِلِمنيَ  َوُهداى َوَرمْحَةا  َونَ زَّْلَنا َعَلْيَك الِكَتاَب تِب ْ

األخبار معارضاا للقرآن ألصوله وأحكامه جيب رده، وتقدمي القرآن عليه، إذ إن ذلك من أوجه الطعن يف اخلرب املسقطة له  
 كما قرر ذلك علماء احلديث.

ومن أجل ذلك أمر هللا بطاعة رسوله، وكان أمره بذلك على أوضاع خمتلفة؛ وأبساليب متعددة، وبدالالت عديدة، وثقت 
َأِطيُعوا ا األمر، وأكدت هذا الوجوب، وعززت هذا الطلب، فجاء أمره صرحياا يف كثري من اآلايت يف مثل قوله تعاىل: }هذ
 [34]{َوَأِطيُعوا الرَُّسوَل َلَعلَُّكْم تُ ْرمَحُونَ وقوله تعاىل: } [33]{َوَرُسوَلهُ  اَّللََّ  َوَأِطيُعوا، وقوله: }[32]{َوَأِطيُعوا الرَُّسولَ  اَّللََّ 

 .[35]{َوَما هَنَاُكْم َعْنُه َفانتَ ُهوا َوَما آاَتُكُم الرَُّسوُل َفُخُذوهُ وقوله تعاىل: }
َوالرَُّسوَل َفُأْوَلِئَك َمَع الَِّذيَن أَنْ َعَم اَّللَُّ َعَلْيِهم مِ َن  َوَمن ُيِطِع اَّللََّ }وكذلك جاء أمره بذلك مقروًنا ببيان عاقبته مثل قوله تعاىل: 

يِقنَي َوالشَُّهَداءِ  َمن ُيِطِع الرَُّسوَل فَ َقْد َأطَاَع ، وقوله تعاىل: }[36]{َوَحُسَن ُأْوَلِئَك رَِفيقاا  َوالصَّاحِلِنيَ  النَِّبيِ نَي َوالصِ دِ 
َهاُهْم َعِن املُنَكرِ وَ  أيَُْمُرُهم اِبْلَمْعُروفِ } -صلى هللا عليه وسلم  -، وقوله يف صفة النيب [37]{اَّللََّ  َوحيُِلُّ هَلُُم  يَ ن ْ

ُهْم ِإْصَرُهمْ  َوحُيَرِ ُم َعَلْيِهُم اخلََباِئثَ  الطَّيِ َباتِ   .[38]{َواأَلْغالَل اَليِت َكاَنْت َعَلْيِهمْ   َوَيَضُع َعن ْ
َنٌة َأْو وكما جاء أمره بذلك أيضاا مقروًنا ابلتحذير من خمالفته؛ مثل قوله: } فَ ْلَيْحَذِر الَِّذيَن خُيَاِلُفوَن َعْن َأْمرِِه َأن ُتِصيبَ ُهْم ِفت ْ

َوَرُسوُلُه َأْمراا َأن َيُكوَن هَلُُم اخِلرَيَُة ِمْن  ُمْؤِمَنٍة ِإَذا َقَضى اَّللَُّ  َوالَ  َوَما َكاَن ِلُمْؤِمنٍ ، وقوله: }[39]{ُيِصيبَ ُهْم َعَذاٌب َأِليمٌ 
 .[40]{َوَرُسوَلُه فَ َقْد َضلَّ َضالالا مُِّبيناا  َوَمن يَ ْعِص اَّللََّ  َأْمِرِهمْ 

م إذا كانوا معه على أمر جامع ال يذهبون مذهباا إال إبذنه، قال تعاىل:  بل إنه سبحانه وتعاىل قد جعل من لوازم اإلميان أهنَّ
َا املُْؤِمُنوَن اَلِذيَن آَمُنوا اِبَّللَِّ } ، واآلايت يف ذلك [41]{ُه َعَلى َأْمٍر َجاِمٍع ملَّْ َيْذَهُبوا َحَّتَّ َيْسَتْأِذُنوهُ َوِإَذا َكانُوا َمعَ  َوَرُسوِلهِ  ِإمنَّ

بعد الذي ذكرًن حمل ريبة  -ليه وسلم صلى هللا ع -عديدة واآلاثر كثرية، وفيما ذكرًن الكفاية، فليس يف وجوب امتثال أمره 
مراتب، وال شك مرتدد، وعلى هذا كانت السنة هي األصل الثاين من أصول الدين، واملصدر الثاين من مصادر األحكام 
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وبعد وفاته، وال تزال على ذلك إىل يومنا هذا، وستظل   -صلى هللا عليه وسلم  -الشرعية، وكان ذلك وضعها يف حياته 
 يرث هللا األرض ومن عليها، وهو خري الوارثني. كذلك إىل أن

 وجوب العمل ابلسُّنَّة:
لقد ابن مما تقدَّم أن السنة أصل من أصول الدين، وأهنا املصدر الثاين لألحكام الشرعية، وأن العمل هبا واجب؛ ألنه طاعة 

يقضي به كتاب هللا فيما ذكرًن وأشرًن إليه من هلل ولرسوله، وأن تركها وخمالفتها ترك لكتاب هللا، ورفض ملا أمر به، وذلك ما 
وفيما تاله من  -صلى هللا عليه وسلم  -آايت، وهو ما اتفق عليه املسلمون وأمجعوا عليه، وجرى عليه العمل يف عهده 

النسبة عندئٍذ عهود، وذلك ما ال ريب فيه ابلنسبة إىل السنة مجلة، وابلنسبة إىل ما تواتر منها إفراداا وتفصيالا، للقطع بصحة 
أما عند النظر إىل السنة إفراداا وتفصيالا، فإننا ال نقطع بصحة نسبة حديث معني  -صلى هللا عليه وسلم  -إىل رسول هللا 
إال إذا كان متواتراا، فإذا مل يكن متواتراا مل نقطع بصحة نسبته، وأمكن حينئذ أن  -صلى هللا عليه وسلم  -إىل رسول هللا 

أو إىل ما ال يرتجح معه ذلك، وذلك ما يكون  -صلى هللا عليه وسلم  -ا يرتجح معه وروده عن رسول هللا يصل الظن إىل م
نتيجة للبحث والنظر يف حال السند واملنت، ِبراعاة القواعد والضوابط اليت أرشد إليها علماء احلديث، وثبتتها القواعد 

 العلمية املتعلقة بنقل األخبار وصحتها.

وغلب ذلك على  -صلى هللا عليه وسلم  -ى ابحث من حبثه يف حال حديث إىل ترجيح وروده عن رسول هللا فإذا ما انته
ظنه، وسلم مع ذلك من النسخ يف ظنه، فقد وجب عليه العمل به، إذ إن وجوب العمل شرعاا منوط ابلظن ال ابلقطع، 

انتهى حبثه إىل خالف ذلك مل جيب عليه العمل به، وإن فذلك ما قام عليه الدليل القطعي، كما هو مبني يف موضعه، وإذا ما 
صلَّى هللا عَليه  -وجب على غريه ممن نظر وحبث فانتهى إىل غري ما انتهى إليه هذا الباحث من ترجيح صدوره عن الرَّسول 

احلديث، إمَّا لظن نسخه وإمَّا وعدم ورود املعارض له، وكثرياا ما رأَْينا أنَّ مَن األئمة َمن مل يعمل ببعض ما رواه مَن  -وسل م 
بينما نرى غريهم مَن األئمة قد عمل به، ولقد وجد أبو بكر  -صلى هللا عليه وسلم  -للشَّك يف ِصحَّة نسبته إىل رسول هللا 

 األهبري أنَّ يف موطأ مالك نيفاا وسبعني حديثاا، ترك مالك نفسه العمل هبا مع روايته هلا.

د يف حبثنا هذا أن نعمد إىل ما وجه من شبه ومطاعن إىل السنة مجلة من حيث روايتها، وما وجه من وبناءا على ذلك فإًنَّ نري
طعون إىل حجيتها، ال ابلنظر إىل حديث معني فنبني زيف ذلك وبطالنه، أما ما وجه من ذلك إىل حديث معني أو إىل سند 

عدد متعلَّقها، وال يعد ما حتويه من شبه ومطاعن موجهاا إىل معني، أو راٍو معني، فذلك من املوضوعات اجلزئية اليت تتعدد بت
السنة من حيث إهنا أصل من أصول األحكام الشرعية واجب التطبيق، وما كان من ذلك فقد وضعت فيه كتب ورسائل 

صد منه من مستقلة منها املطول ذو اإلطناب، ومنها املختصر ذو اإلجياز، وليس مما يتسع له حبث كبحثنا هذا، وذلك ملا ق
درء ما يوجه اآلن إىل السنة من شبه من حيث إهنا أصل وحجة يف الدين، وال جيوز خالفها، وما وجه إىل روايتها من حيث 

 صلى هللا عليه وسلم. -إهنا طريق سليم لنقلها إلينا كما صدرت عن رسول هللا 

ى أنَّ منه ما يتعلق برواية السنة، ومنه ما يتعلق وفيما أييت ملا وجه إىل السنة من شبهات وشكوك يف العصر احلاضر، وسنر 
 بوجوب العمل هبا على وضع دائم ال يتغري بتغري الزمن، وال خيتلف ابختالف األمم.

 ما وجه إىل روايتها:
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يقيناا أو ظنًّا فما صحت نسبته  -صلى هللا عليه وسلم  -ذكرًن أن وجوب العمل ابحلديث منوط بصحة نسبته إىل رسول هللا 
على سبيل القطع، كاحلديث املتواتر، أو ظنًّا كاحلديث الصحيح من اآلحاد، وجب العمل  -صلى هللا عليه وسلم  -ليه إ

 ِبقتضاه، وحرمت خمالفته، وما مل يتحقق فيه ذلك مل جيب العمل به.

 -و بعدم صحتها وقد كانت عناية رجال احلديث ابلسند ورجاله يف سبيل توثيقهما واحلكم على احلديث بصحة نسبته أ
عناية فائقة، مل جيد معها املغرضون وال الناقدون أية ثغرة ينفذون منها إىل توجيه أي نقد ينال من األسس والقواعد اليت 
وضعت لوزن األسانيد ورجاهلا، وما بين على ذلك من أحكام كان هلا آاثرها يف احلكم على احلديث قوة وضعفاا وقبوالا وردًّا،  

ألثر البالغ يف التعرف على كثري من األحاديث املوضوعة؛ ومتييزها من األحاديث الصحيحة، وقد كانت هذه كما كان هلا ا
القواعد واألسس نتيجة حبث دائب يف بيان حال الرواة وسريهتم، وعمن أخذوا عنه، وعمن أخذ عنهم، ومن عاصرهم ومن مل 

ق، والصدق، ومن كان منهم على خالف ذلك من الكذب يعاصرهم، ويف بيان من عرف منهم ابلضبط، واحلفظ، واالتفا
والوضع أو السهو، أو سوء احلفظ، أو التدليس، أو عدم الضبط، ويف بيان طرائق مساعهم وحتملهم، وذلك حبسب ما وصل 

 إليه جهدهم، وانتهى إليه حتريهم وحبثهم.

دقة والتحقيق، ويف وضع األسس والقواعد اليت يبىن ومل تصل أمة من األمم إىل ما وصلت إليه األمة اإلسالمية يف ذلك من ال
عليها احلكم على األخبار وروايتها، وهلذا كان ما وجه من النقد إىل السنَّة من بعض املستشرقني أو الناقدين املغرضني أو غري 

مل يعنوا ابملنت عنايتهم املغرضني، ومن لف لفهم وخدع أبفكارهم موجهاا أكثره إىل ًنحية املنت، فقد زعموا أن رجال احلديث 
ابلسند، وأن ما وضعوه يف سبيل احلكم على املنت من القواعد مل يكن كافياا لتمييز الصحيح من غريه، مما كان سبباا يف عدم 
التعرف على كثري من األحاديث املوضوعة، واختالطها ابألحاديث الصحيحة، وكان ذلك بناءا على ما وصل إليه حتريهم 

مة أسانيدها، وتوافر الثقة يف رجاهلا، وهي ثقة كما نعلم قامت على التحري، والسماع، والتقدير، وذلك أمر وحبثهم يف سال
يتعرض للخطأ، وختتلف فيه األنظار ابختالف الناس وتفاوهتم يف أفكارهم وأنظارهم وحبوثهم، ويؤيد أصحاب هذا الرأي 

ًنحية ما دلت عليه غري مقبولة يف عقوهلم، أو معارضة ملا هو  رأيهم هذا بذكر بعض أحاديث وردت يف الصحاح، يروهنا من
 -معروف مسلم لديهم من الوقائع والقضااي، وذلك مثل ما أخرجه البخاري عن عامر بن سعد عن أبيه قال: قال النيب 

ويف رواية:  : ))من اصطبح كل يوم مترات عجوة، مل يضره سم، وال سحر ذلك اليوم إىل الليل((،-صلى هللا عليه وسلم 
))سبع مترات عجوة((، ويف رواية أخرى: ))من تصبح كل يوم بسبع مترات((، ومثله ملسلم عن سعيد بن أيب العاص، وروى 

قال: ))مَّت تقوم الساعة؟((، قال: فسكت  -صلى هللا عليه وسلم  -مسلم أيضاا عن أنس بن مالك: أن رجالا سأل النيب 
هنيهة مث نظر إىل غالم بني يديه من أزد شنوءة فقال: ))إن عمر هذا مل يدركه اهلرم حَّت  -صلى هللا عليه وسلم  -رسول هللا 

ه  وهو ترب الغالم والواقع أن هذا النقد  93تقوم الساعة((، قال أنس: ذاك الغالم من أترايب يومئذ، وقد مات أنس سنة 
للحكم على احلديث من ًنحية متنه، وإذا كانت ال خيلو من حيف وجور يف احلكم على اجلهود اليت بذهلا علماء السنة 

جهودهم يف هذا اجملال من حيث التفصيل واملادة دون جهودهم يف سبيل احلكم على السند ورجاله، فإن ذلك التفاوت ال 
أنَّ  يرجع إىل نقص أو تقصري ابلنسبة ملا يتطلبه النظر يف املنت وحاله واحلكم على احلديث بناء على ذلك، وإمنا يرجع إىل

أحوال املنت ليس هلا ما ألحوال السند من تنوع وتعدد واختالف، مما أدى إىل كثرة البحوث والعلوم املتعلقة ابلسند، ومل يغفل 
علماء احلديث النظر يف املنت، وما جيب أن يتوافر فيه من الصفات الدالة على صحته، وما جيب أن يربأ منه املنت من 

وجدت فيه دلت على وضعه مما هي كفيلة ابلتعرف على أي حديث موضوع، ومتييزه عند  العالمات والشواهد اليت إذا
 مراعاهتا.
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 وهذا بيان أمهها يف إمجال:
( ركاكة معناه وضعفه: قال احلافظ ابن حجر ما خالصته: ركاكة معىن احلديث يدل على وضعه، وإن مل ينضم إىل ذلك 1)

 اءة والضعف مما ينأى عنه الدين.ركاكة يف لفظه، ألن الدين كله حماسن والرد

( فساد معناه: وذلك أبن خيالف ما تقضي به العقول السليمة دون إمكان أتويله، كأن خيالف البدهيات، أو ما هو 2)
معروف مسلم به من القواعد العامة يف احلكم واألخالق، أو داعياا إىل االستجابة إىل الشهوة واملفسدة أو خمالفاا للحس 

أو لقطعيات التاريخ، وللسنن الكونية أو لبدهيات الطب، أو املعقول يف أصول العقيدة من صفات هللا ورسله،  واملشاهدة،
أو مشتمالا على سخافات ال تصدر عن عاقل، ويف ذلك يقول ابن اجلوزي: إذا رأيت احلديث يباين املعقول، أو خيالف 

 املنقول، أو يناقض األصول، فاعلم أنه موضوع.
 احملصول": كل خرب أوهم ابطالا، ومل يقبل التأويل فمكذوب، أو قد نقص منه ما يزيل الوهم.وقال يف "

( خمالفته للكتاب أو السنة املتواترة أو اإلمجاع القطعي: قال ابن قيم اجلوزية: ومن األمور اليت يعرف هبا أن احلديث 3)
َا ِعْلُمَها ِعنَد عة آالف سنة؛ ملخالفته قوله تعاىل: }موضوع خمالفته صريح الكتاب، كحديث مقدار مدة الدنيا، وأهنا سب ُقْل ِإمنَّ

 {، ومن ذلك أيضاا خمالفته صريح السنة املسلم هبا شهرهتا أو لتواترها.ِإنَّ اَّللََّ ِعنَدُه ِعْلُم السَّاَعةِ {، وقوله تعاىل: }َريبِ  

مسلم بسنده عن أيب وائل قال: خرج علينا ابن مسعود  ( خمالفته الوقائع التارخيية املقطوع بصحتها: وذلك مثل ما رواه4)
 -صلى هللا عليه وسلم  -بِصفِ ني، فقال أبو نعيم: أتراه بعث بعد املوت؟ إذ قد تويف قبل ذلك، ومثل ما ُرِوَي من أنَّ النَّيبَّ 
يب سفيان، مع أن الثابت أن وضع اجلزية عن أهل خيرب ورفع عنهم الكلة والسخرة بشهادة سعد بن معاذ، وكتابة معاوية بن أ

ا نزلْت آيُة اجلزية بعد تبوك، وأنَّ سعداا تويف قبل ذلك يف غزوة اخلندق، وأنَّ  اجلزية مل تكن مشروعة عام فتح خيرب، وإمنَّ
ا أسلم عام الفتح.  معاوية إمنَّ

رت من أتباع املذاهب ( صدور احلديث من راٍو أتييداا ملذهبه وهو متعصب مغاٍل فيه: وذلك كاألحاديث اليت صد5)
الفقهية والكالمية، أتييداا ملذاهبهم أو مذهب إمامهم مثل: "من رفع يديه يف الصالة فال صالة له"، ومثل: "املضمضة 

 واالستنشاق للميت ثالاثا فريضة"، ومثل "من قال القرآن خملوق فقد كفر".

أو اشتماله على مبالغة يف الوعيد الشديد على األمر ( اشتمال احلديث على إفراط يف الثواب العظيم جزاء عمل صغري، 6)
 احلقري: وذلك كاألحاديث اليت وضعها القصاص يف ثواب بعض األعمال، ويف جزاء بعض اجلرائم واملخالفات.

واحد: ( أن يتضمن احلديث أمراا من شأنه أن تتوفر الدواعي إىل نقله؛ ألنَّه وقع ِبشهد عظيم، مث ال يشتهر وال يرويه إالَّ 7)
 .[42]وهِبذا َحَكَم أهل السنة على حديث غريهم ابلوضع، وهو احلديث املتضمن النص على خالفة علي ووصايته

ملوضوعة من األحاديث الصحيحة، ال يسع املنصف أن هذه أسس سليمة رصينة حمكمة كفيلة بتمييز األحاديث ا وال شكَّ 
أن ينازع يف قوهتا وإحكامها وكفايتها، ومع هذا مل يكتِف رجال احلديث هبا يف سبيل نقد املنت، بل نقدوه مع ذلك من ًنحية 

 عين العلماء اضطرابه أو شذوذه أو إعالله، كما حبثوا فيما وقع فيه من قلب أو غلط أو إدراج، إىل غري ذلك من العلل اليت
 ببياهنا وشرحها فيما وضع يف ذلك من الكتب.
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وقد رأيت فيما سبق أنَّ ما وضع من موازين وضوابط للتعرف على ما يف األحاديث من قوة وضعف مل يكن اهلدف منه 
ىل غلبة وإمنا كان الغرض منه الوصول إ -صلى هللا عليه وسلم  -الوصول إىل القطع بصحة نسبة احلديث إىل رسول هللا 

الظن بصحة تلك النسبة، ولذا قالوا: إن ما حكم بِصحَّته من أحاديث اآلحاد قد يكون يف واقع األمر َغرْيَ صحيح؛ ولكن 
هذا احتمال ضعيف ال حيول دون وجوب العمل كما قدمنا، ولقد ذكر أصحاب هذا النقد أنه كان من الواجب أن يؤسس 

 تنل من علماء احلديث عناية وهي:نقد املنت أيضاا على ُأُسٍس ُأْخرى مل 
من قول مع الظروف اليت قيل فيها، وعدم معارضته للحوادث  -صلى هللا عليه وسلم  -( ات ِفاق ما ينسب إىل النيب 1)

 التارخيية الثابتة.

يب وخلوه من األسال -صلى هللا عليه وسلم  -( خلو احلديث من التفسري الفلسفي الذي خيالف املألوف من بيانه 2)
 صلى هللا عليه وسلم. -الفقهية اليت تتعرض لذكر الشروط واألركان، وما إىل ذلك مما مل يكن معروفاا يف عصر النيب 

 ( انطباق احلديث على الواقع، وعدم وجود ابعث سياسي أو نفسي دعا إىل وضعه.3)

ني له أن كل ما ذكره من ذلك تتضمنه تلك ذلك ما ضمنه الناقد نقده، ولو هتيأ له أن يكون واسع االطالع دقيق النظر؛ لتب
 -صلى هللا عليه وسلم  -القواعد السابقة، ومل يفت رجال احلديث مراعاته يف نقد املنت، فقد ردوا حديث دخول النيب 

 - مل يدخل محَّاماا قط، وأن احلمامات مل تكن معروفة يف احلجاز على عهده -صلوات هللا عليه  -احلمام بناء على أن النيب 
وكذلك ردوا حديث وضع اجلزية عن أهل خيرب؛ بناءا على أنه خمالف ملا علم اترخييًّا من أن شرعيَّة  -صلى هللا عليه وسلم 

اجلزية مل تشرع إالَّ بعد فتح خيرب، وردوا بعض األحاديث ملخالفتها للواقع، وذلك كحديث: ))ال يولد بعد املائة مولود هلل 
جنان شفاء من كل داء(( وردوا ما رواه غالة الشيعة من أحاديث يف فضل علي، وما رواه غالة فيه حاجة((، وحديث ))الباذ

البكرية من أحاديث يف فضل أيب بكر، لوجود الباعث السياسي على وضعها، وردوا كذلك حديث ))رمدُت فشكوُت إىل 
صلَّى هللا عليه وسلم  -قيل فيها، إذ مل يكن على عْهِده جربيل فقال: أِدم النَّظر يف املُصحف((، ألنَّه ال يتَّفق مع البيئة اليت 

مصاحف، وكذلك ردوا أحاديث أخرى لوجود الباعث النَّفسي على وضعها؛ كحديث: ))اهلريسة تشد الظَّهر((، ذلك  -
 ألنَّ رَاِويه كان ممن يصَنُع اهلريسة.

صلَّى هللا عليه وسلم  -ِفْقهيَّة مل تكن معروفة على عهده  وردُّوا كذلك كثرياا مَن األحاديث؛ ملا فيها ِمن عبارات واصطالحات
، وهكذا يرى أنَّ كل ما زعم  - واألمثلة من ذلك كثرية أِشري إليها يف "نصب الرَّاية يف ختريج أحاديث اهلداية" للزَّيَلِعي 

 أنَّه قد ُيالحظ يف هذه الضَّوابط ويف النَّاقدون استدراكه على علماء احلديث مل يغفلوه؛ بل راَعْوه وذهبوا إىل أبعد منه، غري
 تطبيقها األمور اآلتية:

كثرياا منها يقوم على تقدير الباحث وفهمه ونظره، وأنظار النَّاس متفاوتة، ومواهبهم خمتلفة، وأحكامهم متباينة، وما  أوهلا: أنَّ 
لى ذلك كان تطبيق هذه الضَّوابط على ال يعقله فالن يعقله فالن آخر، وهلذا كانت أحكامهم على األمور خمتلفة، أو ع

األحاديث خمتلف النَّتائج ابختالف أنظار من يقوم بتطبيقها، فركاكة املعىن يف كثري من أحواهلا مما خيتلف فيه أنظار الباحثني 
العلم أو َتارب  يراها هذا يف معىن من املعاين؛ بينما ال يراها اآلخر فيه، وكذلك احلال يف خمالفة احلديث ملا تقضي به قواعد

الطِ ب، بينما يراها شخص يف حديث ال يراها اآلخر فيه، أو خمالفته ملا يقضي به العقل، فإن عقول الناس ختتلف اختالفاا بيِ نا 
يستسيغ بعضها ما ال يستسيغه بعضها اآلخر، وجيوز بعضها ما ال جيوزه بعضها اآلخر، ويستبعد بعضها ما ال يستبعده بعضها 

ي عقل يوزن احلديث؟ وأىنَّ لعقل أن تكون له قوة وحكم عند صحَّة السَّند، والظَّن بصحَّة نسبته، وكذلك صدور اآلخر، فبأ
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احلديث ِمن راٍو أتييداا لرأيه املتعصب له املَُغايل فيه مما ختتلف فيه األنظار، وهذا ما يكشف عمَّا يف تطبيق هذه القواعد 
 ري مَن األحوال إىل خالف واضطراب.والضوابط من عيب ونقص، يؤداين يف كث

اثنيها: أنَّ استعمال هذه املقاييس والضَّوابط مشروط أبالَّ يكون يف أتويل احلديث أتويل سليم سائغ حيتمله، أو ال يكون يف 
واعد مل جيز محله على اجملاز خمرج ِمن تطبيقها، وبناءا على ذلك إذا احتمل احلديث أتويالا خيرجه عن حميط ما تتناوله هذه الق

أن تطبق عليه، وكذلك إذا كان محله على االستعمال اجملازي يبتعد به عن هذه الضوابط مل جيز أن تتناوله، وأتويل احلديث 
وقبوله للتأويل وجواز إرادة معىن جمازي منه مما خيتلف فيه الناس، فيكون مقبوالا سائغاا عند شخص، وغري مقبول عند آخر، 

 م على احلديث ابختالف الناس واختالف أنظارهم.وعلى ذلك خيتلف احلك

اثلثها:ا أن تطبيق هذه القواعد يقوم على فهم احلديث فهماا معي َّناا جيعله من متناوهلا، وهذا ممَّا خيتلف فيه الناس أيضاا، 
ويفهمه آخر على غري  وتتفاوُت فيه أنظاُرهم فقد يفهمه شخص فهماا سليماا غري مناقض للمعقول وال لألصول املُسلَّم هِبا،

 هذا الوضع فرياه خمالفاا للمعقول أو ملا تقضي به األصول.

فإنَّ صدوره عن النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -رابعها: أن احلديث إذا كان سليَم السََّنِد يرويه الثقة عن الثقة إىل رسول هللا 
ليس كسائر النَّاس يف علمه، وحكمته،  - عليه وسلم صلى هللا -يكون أمراا راجحاا، ورسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -

وصلته بربه، ومعارفه، وذلك مما يستوجب أال تكون مقاييس النقد فيما يصدر عنه مماثلة ملقاييس النَّقد يف أحاديث غريه من 
على كثري من أسرار  -ىل سبحانه وتعا -يتلقى الوحي عن ربه، وقد أطلعه هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -النَّاس، فرسول هللا 

الغيب، مما مل يطَّلع عليه سواه، وأحاط ِبا مل حيط به إنسان من املعارف واألسرار، وذلك ما يقضي أبن يكون تفكريه فوق 
تفكري غريه من الناس، وأبن يعلو حكمه أحكام غريه من النَّاس، فيصدر منه من األقوال واألحكام ما قد يعلو على أفهام 

ال تصل إىل معرفة كنهه وحقيقته عقوهلم يف عصر من األعصر، وما قد ينكشف سره بعد ذلك، وعلى ذلك فال الناس، وما 
ينبغي أن يكون هلم مع قصور عقوهلم سلطة احلكم على أقواله من ًنحية سالمتها وصحتها، مما قد تعجز عقوهلم عن فهمه 

دليالا على وضع احلديث، وبناءا على ذلك إذا جاء وال يصح أن يكون عدم فهمهم لقصر عقوهلم، أو لضعف معارفهم 
احلديث متضمناا خواص بعض النبات مما مل يكشفه العلم، أو خرباا عن غيب سيقع يف مستقبل الزَّمن، وما إىل ذلك مما مل 

 يصل إليه علم النَّاس، فال جيوز أن يتخذ ذلك دليالا على وضع احلديث.

هلذه األسباب كان تطبيق علماء احلديث هلذه القواعد يف نطاق ضيِ ق، حيث تكون الضرورة قاضية بتطبيقها، وذلك عند 
تعذر التأويل الذي ميكن اختاذه خمرجاا، وعدم الوصول فيه إىل خمرج آخر يستساغ معه عدم التَّطبيق، وقد كان صنيعهم يف 

عى فيه كذلك االعتماد على صحَّة السَّند وسالمته، وما لذلك من أثر يف هذا خاضعاا كذلك لتقديرهم وأحكامهم، ومرا
ومع هذا االطمئنان جيب التسليم وانتفاء كل شك، وهذا  -صلى هللا عليه وسلم  -اطمئناهنم إىل نسبة احلديث إىل الرسول 

قواعد يف حدود ضيِ َقة كما قلنا، وكان لشعورهم حينئٍذ بقصور عقوهلم، وقلة معرفتهم وعلومهم، هلذا كله كان تطبيقهم هلذه ال
مع ذلك حمل خالف بينهم تبعاا الختالف أنظارهم، فاختلفت أحكامهم على بعض األحاديث فكان ما يراه بعض العلماء 
صحيحاا يراه آخرون غري صحيح، وكان من نتيجة ذلك وجود بعض أحاديث كان وجودها يف الصِ حاح مبعث النَّقد الذي 

 أشرًن إليه.

مِمَّا جَيُِب ُمالحظته أنَّ هذا النقد ال يعدو أن يكون طعناا يف أحاديث معينة معدودة أثبت االستقراء أهنا ليست يف أصول و 
الدين، وال يف قواعده وأحكامه األساسيَّة، وال يعد عدم االعتماد عليها أو تركها ما يتناىف مع وجوب العمل ابلسنَّة اآلحادية، 
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ال عند  -صلى هللا عليه وسلم  -كما بينا إمنا يكون عند غلبة الظن بصحَّة نسبتها إىل رسول هللا   ألنَّ وجوب العمل هبا
الشك يف نسبتها، وما َوَضَعُه ُعلماء احلديث من قواعد وضوابط لنقد السند واملنت كفيل عند تطبيقه تطبيقاا سليماا بتمييز 

اديث املوضوعة ابلقدر املمكن، وعند ذلك يتميز ما ترجح الظن صحيح السنَّة من غريه، ومتحيص السنَّة من مجيع األح
بصحة نسبته مما شك يف صحة نسبته، وإذا ما تبني ذلك وجب العمل للقطع بوجوب العمل عند الظَّن، وعلى ذلك فال يعد 

صحة نسبتها إىل هذا النقد طعناا يف السنة وال يف وجوب العمل هبا عند سالمة السند واملنت، إذ عند ذلك يكون الظن ب
 ظنًّا راجحاا يوجب العمل هبا. -صلى هللا عليه وسلم  -رسول هللا 

 ما وجه إىل حجيتها من ُشبُ َهات:
الة على أنَّ طاعة الرَّسول واجبة يف كل ما أمر به، ويف كل ما  أشرًن فيما سبق إىل ما جاء يف الِكتاب العزيز مَن اآلايت الدَّ

اآلايت ابجتماعها وأساليبها داللة قاطعة، ال تقوم معها أيَّة ُشْبهة يف وجوب هذه الطَّاعة، وال يف  هنى عنه، وإىل أنَّ داللة هذه
حجيَّة هذه السنَّة فيما جاءت به من أحكام، وأن إنكار ذلك إنكار وتكذيب ملا جاء به القرآن الكرمي وأكَّده ووثَّقه، ولكن 

قامت يف أنفسهم آراء منحرفة بسبب ما تلقوه من هؤالء من شبهات  بعض الناس ممن خدعهم زيف املستشرقني واملبشرين
مل يتعبد الناس إالَّ ِبا شرعه القرآن،  -سبحانه وتعاىل  -صدَّهتم عن احلق، وأعمتهم عن النور، فمنهم من ذهب إىل أن هللا 

عامالت، روعي فيه ما كان لزمن صدورها من فهو وحده واجب الطَّاعة، وليست السنَّة إال بياًنا له وتطبيقاا مؤقتاا يف أحكام امل
عادات وأعراف ومعامالت، وما كان ألهله من علم ومعرفة وإمكانيَّات وتقاليد، ولذلك مل يكن للطاعة الواجبة صفة الدوام 

ا جاء من عموم واالستمرار يف هذا النطاق، وإمنا كانت موقوتة بعصرها، حَّت إذا تغري العصر بعاداته وأعرافه تغريَّ التَّطبيق، مل
 يف الكتاب خاصًّا ابملعامالت، ومل يكن ما ورد من السنة يف ذلك واجب الطاعة.

وعلى هذا األساس وجدت مجاعة يف اهلند َتَسمَّت ِبماعة القرآن، أو أبهل القرآن، ال تعمل إال به على النَّحو الذي يهديها 
ه، وكذلك وجد يف الناس من طعن يف حجية السنَّ  ة، ومثلهم وجد قدمياا فماتت مزاعمهم ابنقضاء زمنهم؛ ولكن من فهمها إايَّ

يوجد اآلن يتمسك يف عدم االحتجاج ابلسنة ِبزاعم ليس هلا أساس وال حقيقة، وال قيام هلا على واقع إالَّ ما زوروه من 
لى الناس تلزمهم أن خيال، فطعنوا يف روايتها وطريقة نقلها، وكان ذلك على غري هدى، قالوا: كيف تكون السنة حجة ع

يعملوا هبا، مع ما نراه فيه من خالف، واضطراب، وتناقض يف مروايهتا، وما نشاهده فيها من زايدات يف بعضها، ونقص يف 
بعضها اآلخر، وما هو معلوم مما أضيف إليها، وأدخل عليها من موضوعات كثرية تفوقها عدداا، اختلطت هبا ومل يتيسر 

من النَّهي عن كتابتها، وحمو ما كتب منها  -صلى هللا عليه وسلم  -وهذا مع ما روي عن رسول هللا ختليصها من كثري منها، 
يف عهده، مث عدم امليل إىل كتابتها بعد وفاته، وأتخري كتابتها وتدوينها إىل هناية القرن األول اهلجري، وميل الكثرة من جلَّة 

ايتها ونشرها، وذلك كله مع ما كان الرواة معرضني له من السهو إىل رو  -صلى هللا عليه وسلم  -أصحاب رسول هللا 
والنسيان وسوء احلفظ، وقلَّة الضَّبط، وسوء الفهم، مما يعرض عادة للناس على اختالف بينهم يف ذلك، وكل ذلك مما ال 

اع هذه الشكوك ومع اجتم -صلى هللا عليه وسلم  -تطمئن معه نفس إىل صحة نقلها، ووصوهلا إلينا؛ كما صدرت منه 
 والريب تنتفي الطمأنينة إىل سالمتها؛ كما ينتفي الظن بصحة نسبتها، وبذلك تزول حجيتها، أو ال جيب العمل هبا.

هذه مقالتهم، وهي تستند كما يرى على أوهاٍم وُشُكوك، منها ما يتعلَّق بروايتها، ومنها ما يتعلق حبجيتها، وهي كما نرى 
وم، وعدم التَّفصيل والرتَّكيز، يلقى القول فيها على عواهنه دون استناد إىل واقع معني ُمَفصَّل، دعاوى تتسم ابإلمجال والعم

أو مثل حمدودة مبينة، فادعاء التناقض واخلالف واالضطراب والزايدة والنقص هبذا اإلمجال وعلى هذا الوضع من العموم، 
الضئيل العدد، مث هو ال يوجد مع مالحظة هذا إال يف ادعاء ابطل، فليس يوجد شيء من ذلك إال يف القليل النادر 
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األحاديث الضعيفة املنكرة اليت فقدت حجيتها، وإذا وجد يف الصحيح شيء من ذلك فبحسب الظاهر، ومل يكن وجوده 
من أثر، وقد ألفت يف ذلك   فيها إال ابلنسبة إىل النظرة األوىل اخلاطفة، أمَّا ِعْنَد اسِتيعاب النََّظِر، وُعْمِق الَفْهِم فال يرى لذلك

كتب عديدة مستقلَّة تكفََّلْت بَِبيان ذلك، فارتفع ببياهِنا ما زعموه من اخلالف واإلشكال، وتبني عدم وجود شيء من ذلك، 
على أنَّ وجود ذلك يف فئة قلية العدد من األحاديث قلَّ أن يكون منها حديث صحيح ال يطعن يف السنة مجلة، وال يضعف 

 وحجيتها اليت قامت عليها األدلة القاطعة، فكيف إذا تبني أن ليس ملثل هذا وجود يف ابطن األمر وحقيقته؟من قوهتا 

أمَّا املوضوعات فقد كان لعلماء احلديث جمهودهم الدائب الذي ال ينكر يف تعرفها ومتييزها وختليص السنة منها، وذلك 
وه عن الرواة، واترخيهم وسريهم، ومِن اْنَدسَّ بينهم من الكذبة، بواسطة ما وضعوه من قواعد وأمارات وضوابط، وِبا عرف

والوضاعني، واملنافقني، وقد كانت معرفتهم لذلك معرفة واعية مستوعبة، متعددة الطرق واملناهج، وبذلك خلصوا السنة مما 
ت وبياهنا، وبذلك سلمت خالطها من املوضوعات، وألفوا يف ذلك الكتب العديدة املستقلة، اليت تكفلت حبصر املوضوعا

 .[43]{َوِإًنَّ َلُه حَلَاِفظُونَ  ِإًنَّ حَنُْن نَ زَّْلَنا الذ ِْكرَ حبمد هللا ووفائه بوعده الذي أنزله يف كتابه: } -السنة 

ْمَنا أمَّا ما أشاروا إليه م ن تَ َعرُّض ُرواهِتا للسهو، والنسيان، والغلط، وسوء احلفظ، والضبط، فقد كان لعلماء احلديث كما قدَّ
يف َتنُّب هذا، وبراءة الرواة الذين أخذ احلديث عنهم اجلهد الذي ال ينكر، وذلك أهنم قد احتاطوا يف قبول احلديث، وتثبتوا 

هجهم، ومنهج الصحابة والتابعني من قبلهم؛ بل ومنهج من جاء بعدهم، فحاولوا وأتكدوا من األخبار ورواهتا، وكان هذا من
مجيعاا التثبت بكل وسيلة ممكنة، تضمن هلم معرفة صحة املروي وضبط راويه وعدالته والوثوق به، وكان من طرائقهم يف ذلك 

هذا الشأن، حَّتَّ استطاعوا بذلك وبغريه أيضاا طلب احلديث من راٍو، أو من سند آخر، ومجع طرقه كلها، والرجوع إىل أئمة 
من الطرق التثبت من صحة الرواية، وتعرف الرواة وأحواهلم، ومن كان به عاهة من غفلة، أو نسيان ومن أصابه خطأ يف 
روايته، حَّت وصلوا بذلك إىل الطمأنينة والثقة ابلرواة ومروايهتم، وحَّت كانوا ال يقبلون إال ما روي عمن عرف ابلصدق، 

األمانة، واحلفظ، واإلتقان، والضبط، وكانوا يرددون ما كان يرتدد على ألسنة العلماء: "إنَّ هذا العلم دين فانظروا عمن و 
أتخذون دينكم"، لذلك كانوا يتجنبون الرواية ممن كان يعرف بينهم بضرب من الغفلة، وإن اشتهر ابلصالح والتقوى، ولقد 

أنه قال: "أدركت ابملدينة مشيخة هلم فضل، وصالح، وعبادة حيدثون، فما كتبت  -رضي هللا عنه  -نقل عن اإلمام مالك 
عن أحدهم حديثاا قط"، فقيل له: "مل؟"، قال: "ألهنم مل يكونوا يعرفون ما حُيَدِ ثُون"، قال: "وكنا نزدحم على ابب ابن 

ال أساس هلا،  -هوها إىل الرواة ورواايهتم وج -شهاب"، وهكذا يرى أنَّ ما الكته ألسنة هؤالء املارقني من طعون وشبهات 
وال تستند إىل واقع، وال ميس صحة السنة، وال ترتفع إىل مستوى النظر إليها واالعتداد هبا، بعد الذي صينت به رواية 
السنة، وحوفظ به على متنها، وكان ذلك يالحظ أن ما وجهوه من ذلك إىل بعض رواة احلديث من مطاعن، أو إىل أحاديث 

عينة من شبهات، ال يقدح يف السنة مجيعها، وال ينال من الرواة أمجعني، ويف حبثه ومتحيصه والرد عليه وضعت كتب م
 .[44]مستقلة، ومقاالت مفردة، وليس ألجله وضع هذا البحث

أشاروا إليه من النَّهي عن كتابتها، وعدم تدوينها ونشرها وروايتها ابملعىن، فذلك ما نعرض له فيما يلي، داحضني ما  أمَّا ما
 استندوا إليه من ذلك.

 لقد أقام هؤالء ضالهلم واحنرافهم على الشبهات اآلتية:
َياًنا لِ ُكلِ  ، وقال تعاىل: }[45]{ مَّا فَ رَّْطَنا يف الِكَتاِب ِمن َشْيءٍ أوالا: قال هللا تعاىل: } َونَ زَّْلَنا َعَلْيَك الِكَتاَب تِب ْ

، قالوا: وهذا يدل على أن القرآن الكرمي قد تضمن كل أمر من أمور الدنيا، وكل حكم من أحكامها، كما [46]{َشْيءٍ 
َوِإًنَّ َلُه  ِإًنَّ حَنُْن نَ زَّْلَنا الذ ِْكرَ يدل أيضاا على أن بيانه يف ذلك بيان كاف ال تفريط فيه، ولذلك تكفل هللا حبفظه فقال: }
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، وقالوا: لو كان الدين يف حاجة إىل السنة لتكفل حبفظها؛ كما حفظ القرآن، فلم خيالطها ما خالطها، ومل [47]{حَلَاِفظُونَ 
 ميسَّها ما مسَّها من إمْهاٍل، وعدم تدوين، وكتابة إىل آخر ما ذكروا.

نت السنة أصالا واجبة االتباع دائماا ألمر النيب بكتابتها، ومل ينه عن ذلك، ومل أيمر ِبحو ما كتب منها، ولعمل اثنياا: لو كا
الصحابة على مجعها وتدوينها، كما مجعوا القرآن ودونوه يف املصاحف، ولعمل اخللفاء واألمراء على نشرها يف األقطار، إذ 

 يف خمتلف بالدهم، ويف مستقبل أايمهم سليمة متواترة مقطوعاا بصحتها، حَّت ال إن يف ذلك صيانتها، ووصوهلا إىل املسلمني
، وقال: [48]{َوِإنَّ الظَّنَّ اَل يُ ْغيِن ِمَن احلَقِ  َشْيئاا يكون العمل هبا اتباعاا للظن، وقفواا ملا ال يعلم، وقد قال تعاىل: }

 .[49]{تَ ْقُف َما لَْيَس َلَك بِِه ِعْلمٌ  َوالَ }
مع الرواية ابملعىن ال يؤَمُن أن يقع من رواية احلديث ابملعىن، فشاعت وانتشرت، و  -صلى هللا عليه وسلم  -اثلثاا: أقرَّ النيب 

الرَّاوي من غري قصد تغيري فيما مسع، ابلزايدة أو ابلنقص، أو ابلغلط يف الفهم أو ابلتبديل؛ كما ال يؤمن أن يكون الراوي 
يف  مصيباا يف فهمه، واعياا لكل ما صاحب احلديث من ظروف وأحوال روعيت يف شرع ما دلَّ عليه من حكم، دون أن يكون

اللفظ ما يدل عليه، اكتفاءا بداللة احلال، فريوي الرواة احلديث ُمْطلقاا، يف حني أنه صدر مقيداا ِبا دل عليه احلال، أو مقيداا 
يف حني أنه قد صدر مطلقاا مل يراع فيه الراوي ما صحبه من أمارات تدل على إطالقه، وكثرياا ما تكون داللة احلال عنصراا 

مل يكن العمل ِبا دلَّ عليه احلديث برواية  -وهو أمر قريب االحتمال  -والبيان، فإذا حدث شيء من ذلك  هامًّا يف الداللة
 راويه شرعاا هلل جيب اتباعه، وعن هذه الشبهة ذهب بعض الناس إىل عدم وجوب العمل خبرب اآلحاد، أو إىل عدم حجيته.

 رد الشبهة األوىل:
َوأَنَزْلَنا هللا غناء عن السنة، ويف بيانه كفاية عن بياهنا، وهللا سبحانه وتعاىل يقول: } إن تعجب فعجب أن يقول قائل: يف كتاب

َ ِللنَّاِس َما نُ زِ َل ِإلَْيِهمْ  َ هَلُُم ، ويقول أيضاا: }[50]{ َوَلَعلَُّهْم يَ تَ َفكَُّرونَ  ِإَلْيَك الذ ِْكَر لِتُ َبنيِ  َوَما أَنَزْلَنا َعَلْيَك الِكَتاَب ِإالَّ لِت َُبنيِ 
َ هَلُمْ َوَما َأْرَسْلَنا ِمن رَّ ، ويقول: }[51]{ الَِّذي اْختَ َلُفوا ِفيهِ   .[52]{ ُسوٍل ِإالَّ بِِلَساِن قَ ْوِمِه لِيُ َبنيِ 

ما كان إن القرآن قد حوى أصول الدين، وكثرياا من قواعد األحكام العامة، وكان صرحياا يف داللته على بعضها مفصالا هلا، ك
جممالا يف بيان بعضها اآلخر مل يفصله أو مشرياا إليه، وذلك فيما حواه من أحكامه العامة، ودل عليه ِبا تضمنه من أصول  

كما نطقت بذلك اآلايت السابقة، وكان ما صدر عن   -صلى هللا عليه وسلم  -كلية، اتركاا تفصيل ذلك وبيانه إىل رسوله 
يف بيان ذلك ملحقاا ابلقرآن ويف منزلته، وكان ديناا هلل َتب طاعته؛ كما َتب طاعة  -م صلى هللا عليه وسل -رسول هللا 

َته بزمن مهما مضت األعوام وتغريت األمور  القرآن، وكان له ما للقرآن من وجوب العمل به، وجوابا دائماا غري منقطع، وال ُمن ْ
 واألحوال.

الصالة دون بيان لكيفيتها وأوقاهتا وعدد ما فرضه هللا منها، وكذلك  وهل يستقيم مثل هذا القول، وقد أمر القرآن إبقامة
أمر إبيتاء الزكاة دون بيان ملقدارها وبيان ملا َتب فيه من األموال وبيان ألوقاهتا، وأمر ابحلج ومل يبني كيفيته وال زمنه، وهكذا 

فرضها القرآن هي مطلق دعاء، أو مطلق ركوع أو  مما أمر هللا به، فهل يرى من يذهب هذا املذهب أن الصالة املفروضة اليت
سجود، وأن فعل ذلك جيزئ عما أمر به القرآن من صالة؟! أو أن الزكاة املفروضة هي إخراج أية صدقة يف أي وقت مهما 

قواعده وأايًّ كان مقدارها ونوعها؟! وأن احلج املفروض هو جمرد التوجه إىل البيت احلرام؟! هل يرى ذلك وفيه هدم للدين و 
 واخلروج على ما أمجع عليه املسلمون؟

: "أمَّا قوهلم لو كان الدين يف حاجة إىل السنة لتكفل هللا حبفظها؛ كما تكفَّل -رمحه هللا تعاىل  -وما أحسن ما قال الشافعي 
صلى  -من النيب إمنا تكفل حبفظ ما أنزله من الذكر والسنة، وقد صدرت  -سبحانه وتعاىل  -حبفظ القرآن، فريده أن هللا 
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َوَما يَ ْنِطُق َعِن اهْلََوى * ِإْن ُهَو ِإالَّ َوْحٌي يُوَحى * َعلََّمُه َشِديُد بياًنا للقرآن أوحى هبا إليه، بدليل قوله تعاىل: } -هللا عليه وسلم 
، وكانت لذلك من الذكر واتبعة له حمفوظة بكفالة هللا سبحانه وتعاىل، وكان ذلك مما دلت عليه هذه اآلية، [53]{اْلُقَوى

َفاْسأَُلوا َأْهَل الذ ِْكِر ِإن ُكنُتْم اَل فإن املراد ابلذكر فيها شرع هللا ودينه، قرآًنا كان أو سنة؛ يدل على ذلك قوله تعاىل: }
؛ أي اسألوا أهل العلم بشريعة هللا ودينه، وقد صدق هللا وعده فحفظ سنة رسوله كما حفظ كتابه، ِبا هيَّأ [54]{تَ ْعَلُمونَ 

حت بذلك مدروسة حمفوظة مدونة يف هلا ممن حفظها، وتناقلها، ودارسها، وميز صحيحها من سقيمها ودخيلها، فأصب
 مصادرها".

أيضاا يف الرسالة على أن سنة رسوله موجودة عند عامة أهل العلم، وإن كان بعضهم أمجع  -رمحه هللا  -وقد نص الشافعي 
 .[55]من بعض، فإذا مجع علمهم مجيعاا أتى عليها كلها

يتبنيَّ مما تقدَّم أن ليس لنا عن السنة غناء، وأن بياهنا للقرآن أمر واجب ال مندوحة عنه، استوجبته صياغة القرآن ودالالته 
 -وسلم صلى هللا عليه  -على أساس أن النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -وطرائق بيانه، وأن القرآن قد نزل على رسول هللا 

قد أمر ببيانه؛ كما يدل على ذلك ما جاء به القرآن يف هذا املعىن من آايت أشرًن إىل بعضها فيما سبق ذكره، وأنه سبحانه 
 وتعاىل قد أوحى إليه هبذا البيان، وأمره بتبليغه.

ن من أركان؛ كالصالة، كما جاء يف العبادات مما قام عليه الدي  -صلى هللا عليه وسلم  -وإنه لريى أن بيان رسول هللا 
والزكاة، والصيام، واحلج، جاء كذلك يف بيان ما حواه القرآن من األصول العامة، والقواعد الكلية، اليت أسست عليها 

، ًناألحكام الشَّرعيَّة الفرعيَّة، سواء منها ما تعلَّق ابملال؛ كالبيع، والراب، والتجارة، وما تعلق ابقرتاف احملرمات؛ كالسرقة، والز 
وقتل النفس، واالعتداء على املال، وما إىل ذلك، وبياهنا يف احلالني، وأمرها فيهما وهنيها سواء، فإذا كان واجب الطاعة 
واالتباع وجوابا مطلقاا غري مقيد بوقت يف احلال األوىل، فهو كذلك يف احلال الثانية، لتساويهما يف املصدر، وتساويهما يف 

ما أمر به هللا يف كتابه، وتساويهما يف احلكمة والغاية، وإذا مل يكن ما أمر به هللا يف كتابه مؤقتاا،  الداللة، وتساويهما يف بيان
فكذلك بيانه جيب أال يكون مؤقتاا، ألن البيان ملحق ابملبني، اتبع له، والزم ال ينفك عنه، وهبذا يظهر زيف ما يهرف به 

ا  املخالفون املنحرفون من أن بيان السنَّة للقرآن إذا كان متعلقاا ابلعبادات وأصول الدين كان بياًنا مطلقاا واجب االتباع دائما
ما دام للمبني قيام، أما إذا كان يف شؤون املال واملعامالت فهو بيان تطبيقي روعيت فيه ظروف صدوره، وأعراف عصره، 

يري الظروف والعادات واألعراف، إذ إن بيانه وحال أهله، فكان موقواتا بزمنه وعصره، ينتهي ابنتهائه، ويستدل على ذلك بتغ
ال يراد منه إالَّ حتقيق املصلحة العامة، وتوفري اخلري والسالم للناس، فإذا ما تغريَّ وجه املصلحة  -صلى هللا عليه وسلم  -

احلكم، ووجب  وأصبح العمل ابلبيان، وِبا دل عليه من حكم مؤدايا إىل حرج الناس، وعنتهم فقد انتَهى وقُت العمل بذلك
على النَّاس أن جيتهدوا يف حتقيق وحترير ما أراده الشارع وهدف إليه، من مالحظة قيود أو خصوص أو عموم، فكثرياا ما 
جييء العام ويراد به خاص، وما يرد اخلاص ويُقاس عليه غريه، أو يكون من امللحوظ تقييده، وهكذا مما يكون لالجتهاد فيه 

 جمال.

يصلح دليالا على ترك العمل ابلسنَّة، إذ مؤداه أن العمل ابلسنة إمنا يرتك إذا ما تغري وجه املصلحة وانتفت وهذا كما يرى ال 
علة احلكم، وأصبح يف بقائه ضرر وعنت ابلناس، ويف هذه احلال ينتهي احلكم وال يكون له بقاء، وفرق بني انتهاء زمن العمل 

 اجلملة فليس هذا من قبيل ترك العمل ابلسنة؛ وإمنا يعد من قبيل بياهنا.ابحلكم، وبني ترك العمل به مع بقائه، وعلى 
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وهذا القول مع مالحظة ما فيه من تقييد بعض ما جاء من األحكام مطلقاا، ومن ختصيص بعض ما جاء من النصوص عامًّا، 
حنو ذلك، بناءا على اجتهاد أساسه قد يرى فيه اجلنوح إىل حتكيم الرأي، واعتباره قاضياا على النص بتخصيصه أو بتقييده أو 

ادعاء املصلحة اليت جيب أن تكون مصلحة كلية قطعيَّة ضروريَّة أو حاجيَّة، حسب اختالف الظروف واألحوال، وال شك أن 
ذلك من مزالق األفهام اليت ترجى عندها العصمة، وتطلب فيها من احلكيم الرمحن اهلداية، والشطط فيها والركون إليها 

 وجيب أن يكون الرَّأي فيه عن إمجاع من ذوي الضَّالعة يف الدين العاملني أبصول الشريعة وأسرارها.مهلكة، 

 رد الشبهة الثانية:
فقد روي ما دل على كراهتها، وروي ما دل على  -صلى هللا عليه وسلم  -اختلفِت الرواايت يف كتابة السنة على عهده 

صلى هللا عليه  -ها ما أخرجه مسلم يف صحيحه عن أيب سعيد اخلُدري أن رسول هللا إابحتها، وأشهر ما روي داالًّ على كراهت
قال مهام:  - قال: ))ال تكتبوا عين، ومن كتب عين غري القرآن فليمحه، وحدثوا عين وال حرج، ومن كذب عليَّ  -وسلم 

صلى هللا عليه  -يد اخلدري قال: جهدًن ابلنيب فليتبوَّْأ مقعده من النار((، وما روي أيضاا عن أيب سع -أحسبه قال: متعمِ داا 
، وما [56]يف الكتابة فلم أيذن -صلى هللا عليه وسلم  -أن أيذن لنا يف الكتاب فأىب؛ ويف رواية: استأذًن النيب  -وسلم 

وحنن نكتب األحاديث فقال: ))ما هذا الذي  -صلى هللا عليه وسلم  - هريرة أنه قال: خرج علينا رسول هللا روي عن أيب
تكتبون؟((، قلنا: "أحاديث نسمعها منك"، قال: ))كتاب غري كتاب هللا؟، أتدرون ما ضل األمم قبلكم إالَّ ِبا اكتتبوا من 

 .[57]الكتب مع كتاب هللا تعاىل((

صلى هللا عليه وسلم  -وأمَّا أشهر ما ُرِوَي عن إابحتها فما رواه عبدهللا بن عمرو: كنت أكتب كل شيء أمسعه من رسول هللا 
صلى  -ورسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -هللا أريد حفظه، فنهْتيِن قريش، وقالوا: أتكتب كل شيء مسعته من رسول  -

صلى هللا عليه  -َبَشر يتكلَّم يف الغضب ويف الرضا؟! فأمسكت عن الكتابة، فذكرت ذلك لرسول هللا  -هللا عليه وسلم 
عن أيب فأومأ أبصبعه إىل فيه، وقال: ))اكتب، فوالذي نفسي بيده، ما خرج مين إال حق((؛ سنن الدارمي، وما روي  -وسلم 

أحد أكثر مين حديثاا عنه مين إال ما كان من عبدهللا بن  -صلى هللا عليه وسلم  -هريرة أنه قال: ما من أصحاب النيب 
صلى هللا عليه  -عمرو، فإنه كان يكتب وال أكتب"؛ فتح الباري، وأن رجالا من األنصار كان يشهد حديث رسول هللا 

فقال له النيب:  -صلى هللا عليه وسلم  -حدثه، مث شكا قلَّة حفظه إىل رسول هللا فال حيفظه، فيسأل أاب هريرة في -وسلم 
صلى هللا عليه وسلم  -))استعن على حفظك بيمينك((؛ "تقييد العلم"، وما رواه رافع ابن خديج أنه قال: قلنا لرسول هللا 

صلى هللا  -بن مالك أنه قال: قال رسول هللا إًن نسمع منك أشياء أفنكتبها؟ قال: ))اكتبوا وال حرج((، وما رواه أنس  -
قام  -صلى هللا عليه وسلم  -: ))قيدوا العلم ابلكتاب((؛ "تقييد العلم"، وما روي عن أيب هريرة أن رسول هللا -عليه وسلم 

فقال رسول هللا يف الناس بعد فتح مكة فخاطبهم، فقام رجل من أهل اليمن، يقال له أبو شاه، فقال: اي رسول هللا اكتبوا يل، 
صلى هللا  -: ))اكتبوا له((، مسند أمحد، وما روي عن ابن عباس قال: ملا اشتد املرض برسول هللا -صلى هللا عليه وسلم  -

غلبه  -صلى هللا عليه وسلم  -قال: ))ائتوين بكتاٍب أكتب لكم كتاابا ال تضلوا بعده((، قال عمر: إن النيب  -عليه وسلم 
: ))قوموا عين وال يبقى -صلى هللا عليه وسلم  -ب هللا حسبنا، فاختلفوا وكثر اللغط، فقال رسول هللا الوجع، وعندًن كتا

 عندي التنازع((؛ صحيح مسلم.

وقد اختلفت اآلراء يف التوفيق بني ما ورد من السنة داالًّ على كراهة كتابتها، وما ورد منها داالًّ على إابحتها، إذ الظاهر من 
بكتابتها أن األمر فيها يراد به اإلابحة واإلرشاد ال الوجوب، بدليل عدم شيوع كتابتها، وعدم انتشارها يف أحاديث األمر 

 إذ مل يقم بكتابتها إال القليل الذي مل يكتب مع ذلك إال جزءاا قليالا منها، كما روي ذلك. -صلى هللا عليه وسلم  -عهده 
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منا كان يف بداية اإلسالم خشية اختالط السنة ابلقرآن، فإن العهد كان عهد فذهب بعض العلماء إىل أن النهي عن كتابتها إ
بداوة، ومل يكن يعرف القراءة والكتابة من املسلمني يومئذ إال القليل، ومل َيُكْن من امليسور له احلصول على ما يكتب فيه إال 

ع لكثري من الكتابة، وال يتيسر احلصول عليه أن يكون شيئاا من العسب، واللخاف، ورقيق احلجارة، وحنو ذلك مما ال يتس
بكثرة، فكان من احملتمل القريب الوقوع أن تكتب السنة والقرآن يف مكتوب واحد، وال يكون من وراء ذلك إال االختالط،  

ه، كالذي حدث لبعض الناس من اخللط بني القرآن، وما أحلقه به بعض القراء من كتابة كلمات أريد هبا تفسري بعض كلمات
فظن بعض من شاهد ذلك أهنا من القرآن، وملا شاع القرآن بينهم وانتشر حفظه، وعمت معرفته زال هذا اخلوف، فنسخ 
النهي عن كتابة السنة، وأصبحت كتابتها جائزة، وإىل هذا ذهب كثري؛ منهم: الرامهرمزي يف كتابه "احملدث الفاصل"، واْبُن 

صلى هللا  -ورجحه بعض العلماء استناداا إىل أن حديث أيب شاه كان يف أواخر حياته قتيبة يف كتابه "أتويل خمتلف احلديث"، 
وإىل أن أكثر ما روي عن أيب هريرة كان يف إابحتها، إذ إنَّ إسالم أيب هريرة كان متأخراا مل يدرك النهي عنها إال  -عليه وسلم 

أن يؤتى بكتاب يف مرضه؛ ليكتب فيه ما ال  -يه وسلم صلى هللا عل -مدة قصرية، وإىل ما رواه ابن عباس من طلب النيب 
يضل الناس بعده، مث إقدام أيب بكر على كتابة بعض األحاديث، وحموها خوفاا من أن تكون كتابته ذريعة إىل ترك بعض 

 يف -رضي هللا عنه  -األحاديث اليت مل يكتبها حبجة أهنا لو صحت لكتبت كما روي ذلك عنه، وهذا إىل تفكري عمر 
خشية إكباب الناس عليها وتركهم كتاب هللا، وإىل انتشار كتابتها  -كما روي   -خالفته يف مجعها، مث عدوله عن ذلك 

وشيوعها بعد ذلك، فكل هذا يرجح أن النهي عن كتابتها قد كان مث نسخ، وذهب بعض العلماء إىل أنَّ النَّهي عن كتابتها 
ا كان ابلنسبة ملن يوثق حبفظه، ممن ال خيشى عليه الغلط، خوف اكتفائه ابلكتابة، وعندئذ ال يؤمن معها التحريف، وال عدم  إمنَّ

على أن من علماء احلديث من  -الضياع، أما اإلذن فقد كان يف حق من ال يوثق حبفظه كأيب شاه، ألن ذلك هو امليسور له 
دلت على إابحتها، ودونه مجيع ما روي عن  قال: إن حديث أيب سعيد حديث موقوف، فال يصلح معارضاا ملا ورد من آاثر 

 .[58]كراهتها، وهذا رأي ذهب إليه البخاري وغريه

منه يتبني أن الوضع يف ذلك مل ذلك ما روي يف النهي عن كتابة السنة واألمر ِبحو ما كتب منها، وما روي يف معارضته، و 
 يكن وضعاا مستقرًّا، وأنه على األقل كان حمل خالف بني الصحابة، خالفاا مرده إىل التقدير واختالف الظروف والزمن.

صلى هللا عليه  -ومع هذا الوضع يكون من التَّجاوز يف الرأي والقول أن يقال: لو كانت السنة أصالا يف الدين مل ينه النيب 
عن كتابتها؛ ألنَّ النهي عن كتابتها يعد هنياا عن نشرها، أو يؤدي إىل ذلك فعالا، كما يؤدي إىل نسياهنا، وعدم  - وسلم

العناية حبفظها، وذلك ما ال يتَّسق مع وجوب العمل هبا، واختاذها شريعة تقوم عليها معامالت الناس يف خمتلف أوطاهنم، 
هني عن كتابتها بصفة قاطعة، وعلى وضع  -صلى هللا عليه وسلم  -ت أنه كان من النيب يكون هذا َتاوزاا يف الرَّأي إذ مل يثب

 مستمر دائم، حَّت ترتب عليه آاثره ومعقباته.

يف حياته أبقواله  -صلى هللا عليه وسلم  -مث إذا الحظنا أنَّ السنة ليست إال بياًنا لكتاب هللا وتطبيقاا له قام هبما رسول هللا 
مل تكن ابألمر الذي يتوقف عليه العمل أو العلم هبا، فإن رسول  -صلى هللا عليه وسلم  -ا أن كتابتها يف زمنه وأفعاله، رأين

قائم يف أصحابه، يستطيعون أن يرجعوا إليه يف كل ما يعرض هلم فيبني هلم حكمه، مراعياا يف  -صلى هللا عليه وسلم  -هللا 
ر وال تدوم، فيكون بيانه هذا عندئٍذ أوىف بياٍن، ومل تكن كتابة السنة يومئذ ذلك ظروف الواقعة ومالبساهتا اليت ال تستق

ابألمر امليسور املستطاع حَّت أيمر بكتابتها، فقد كان رسول هللا مبيناا وشارعاا، بقوله وفعله، يف حله وترحاله، ويف حضره ويف 
سوقه، ويف مسجده، ويف معاملته، فلم يكن لبيانه وقت سفره، ويف ذهابه وإاَيبه، ويف بيته ويف خارج بيته، ويف زايرته ويف 

حمدود، وال مكان معني، وذلك ما ال ميكن مجعه وال يستطاع تتبعه وحصره، وما فيه إرهاق وعنت شديد يف حماولته مع 
عرضت يف حني تعرض احلاجة، فإن  -صلى هللا عليه وسلم  -االستغناء عنه ابألمر امليسور املُْسَتطاع، وهو الرجوع إليه 
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مكان بعيد فقد رخص ملن عرضت له أن جيتهد وأن ينظر ما أمكنه ذلك، وأن يعمل ِبا يؤديه إليه اجتهاده إىل أن يتيسر له 
وهو  -صلى هللا عليه وسلم  -وذلك كان منهج أصحابه يف حياته  -صلى هللا عليه وسلم  -عرض األمر على رسول هللا 

أمر غري ميسور، وغري حمتاج إليه ابلنسبة إليهم، وأن يف الرتَّخيص هلم ابالجتهاد إذا ما  منهج يرى أن كتابة السنة معه ومجعها
تعذر عليهم اللقاء والعرض غناء عن حماولة أمر متعذر هو حفظ كل ما نطق به الرسول يف خمتلف أحواله أو كتابته، وذلك ما  

الكتاب والسنة، بعد البحث والسؤال عنه، دون حرج  كانوا يفزعون إليه دائماا إذا ما خفي عليهم حكم ما عرض هلم من
 جيدونه يف ذلك.

أما بعد وفاته فقد كان من الصحابة من أحجم عن كتابتها  -صلى هللا عليه وسلم  -ذلك ما كان عليه األمر حال حياته 
مة الكتاب، وعدم حرصاا منهم على سال -صلى هللا عليه وسلم  -متابعة منهم ملا حدث من بعضهم يف عهد رسول هللا 

االشتغال عنه ابلسنة املكتوبة؛ بل حرصاا منهم أيضاا على السنة نفسها إذ كان من املتعذر استيعاهبا، ولو اكتفى بكتابة ما 
عرف منها مل يؤمن أن يرتك منها ما مل يعرفه الكاتبون حبجة أنَّه لو كان صحيحاا ما تركت كتابته، وكان منهم من أقدم على  

بها تالميذهم بني أيديهم بل وأمروا بكتابتها، كما ثبت ذلك، مما روي عن علي، وعن ابن عباس، واحلسن، كتابتها وكت
وأنس، وغريهم؛ بل كان منهم من كتبها بعد أن كان كارهاا لذلك أول األمر، ملا قام عنده حينئٍذ من أسباب املنع، فلما رأى 

روي عن ابن مسعود، وأيب سعيد، إذ كانوا يكرهون كتابتها، مث كتبوا بعد  أهنا قد زالت كتبها وأمر بكتابتها، ونرى ذلك فيما
شديدي احلرص  ، مث هم مجيعاا مع هذا كانوا[59]ذلك؛ فقد روي أهنم كتبوا التَّشهد واالستخارة، وليس ذلك إال من السنة

على العمل هبا، ال يرون ألنفسهم مندوحة يف إغفاهلا وتركها، فكانوا إذا عرض هلم من األمور ما ليس يف كتاب هللا حكمه 
رجعوا إىل السنة، فبحثوا فيها وسألوا عنها، ال أيلون يف ذلك، حَّت إذا عجزوا أن جيدوا فيه سنة اجتهدوا واسرتشدوا بكتاب 

 .[60]{َوالرَُّسولِ    َفِإن تَ َناَزْعُتْم يف َشْيٍء فَ ُردُّوُه ِإىَل اَّللَِّ ، عمالا بقوله تعاىل: }هللا وسنة رسول هللا

هم مما أشكل عليهم حكمه مما مل يعلموا فيه سنة، وما  وإًن لنرى أن يف كتب اخللفاء إىل أمرائهم ووالهتم فيما سئلوا عنه من
دليالا على عناية اخللفاء بنشر السنة وإبالغها، وأن ذلك إمنا كان  -كانت حتويه هذه الكتب من سنة يف حكم ما سئلوا عنه 

وسنة رسوله وطريق منهم عند احلاجة حيث كان الظن ابألمراء والوالة أهنم من املختارين الذين هم على ِعلم بكتاب هللا 
وأهنم قل أن يعرض عليهم ما جيهلون حكمه أو جيهله من معهم من أصحاب رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -اجتهاده 

وهلذا مل تكن هناك حاجة داعية إىل نشر السنة على األمراء والوالة يف قراطيس ترسل إليهم، ملا   -صلى هللا عليه وسلم  -
ذلك كان من التجاوز يف الرأي أيضاا قول هؤالء املنحرفني: لو كانت السنة أصالا يف الدين  كان عندهم من علم، وعلى

 لعمل اخللفاء على نشرها، ومل يكن منهم شيء من ذلك.
على روايتها والتحديث هبا عند احلاجة إىل  -صلى هللا عليه وسلم  -أما ما روي من عدم إقبال بعض أصحاب رسول هللا 

يِ َناِت َواهْلَُدى ِمْن الناس على أال حيق عليهم قول هللا تعاىل يف كتابه: } ذلك؛ ألهنم أحرص ِإنَّ الَِّذيَن َيْكُتُموَن َما أَنَزْلَنا ِمَن الب َ
 .[61]{َويَ ْلَعنُ ُهُم الالَِّعُنونَ  بَ ْعِد َما بَ ي َّنَّاُه ِللنَّاِس يف الِكَتاِب ُأْوَلِئَك يَ ْلَعنُ ُهُم اَّللَُّ 

وإمنا كانوا زاهدين يف ذلك عند عدم احلاجة إليه؛ خوفاا من أن حيمله عنهم من ال يضبطه، فيزيد فيه أو ينقص، أو من يرويه 
ملتواترة املعىن ما يدل على مبلغ حرص أصحاب رسول ِبعناه فيخطئ يف فهمه، ويرويه على غري وجهه، ويف املروايت الكثرية ا

بعد وفاته على العمل ابلسنَّة وعدم خمالفتها، وأن ما كان من خالف بينهم يف أمر جاءت به  -صلى هللا عليه وسلم  -هللا 
اجلملة فوجوب  إمنا كان مرده إىل اخلالف يف الَفْهم دون جنوح من أحدهم إىل إرادة اخلروج عليها وعدم العمل هبا، وعلى

يف مجيع األمصار والوالايت،  -صلى هللا عليه وسلم  -العمل ابلسنة والعمل هبا كان أمراا جممعاا عليه عقب وفاة رسول هللا 
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ومل يظهر خروج عن ذلك إال بعد ظهور الفنت وظهور الفرق، كاملعتزلة، والفالسفة، واجلهمية، وغريهم، ممن ال وزن خلالفهم 
 الذي استمر حنو قرن من الزمان. بعد هذا اإلمجاع

أما القول أبن السنة قد أتخر تدوينها إىل زمن أوهن الثقة بضبطها، فهو قول أماله اهلوى والغرض على صاحبه؛ ألنه أغفل 
ما كان لعلماء السنة من جهود كبرية شاقة يف مكافحة التحريف والتغيري والوضع، مما أمن معه عند تدوينها يف النصف الثاين 
من القرن األول أن يكون فيما دون منها شيء من ذلك، وذلك بقدر ما وصلت إليه جهودهم، وخباصة إذا لوحظ ما أاتحه 
هللا هلا من طرق حفظها، وصيانتها اليت ظلت متصلة عرب تلك املدة اليت سبقت تدوينها، حَّت مت تدوينها على خري ما أدت 

ة املتمكنة، مما ال يرتفع إليه شك وال تصاحبه ريبه، وكان األمر فيها رجحان الظَّن إليه الرغبة الشديدة امللحة والقدرة الدائم
 بصحة نسبتها، وبراءهتا من التغيري والتَّحريف، مما أوجب على مجيع املسلمني العمل هبا.

 رواية احلديث ابملعىن: -رد الشبهة الثالثة 
صلى هللا  -ة احلديث، وفقدان الظن بصحة نسبته إىل رسول هللا ليس هلذه الشبهة قيام إال إذا كان من أثرها الشك يف صح

والسنة كما نعلم منها املقطوع به، ومنها املظنون، واملقطوع به ال يصلح حمالًّ هلذه الشبهة، إذ يف القطع به  -عليه وسلم 
هة والنظر فيها، واملظنون كما إزالة ونفي لكل شك ولكل ريبة، أما املظنون فهو الذي يصلح أن يكون حمالًّ لبحث هذه الشب

تعلم إذا كان الظن بصحة نسبته راجحاا وجب العمل به، وإال مل جيب به العمل، وبناء على ذلك ال يكون هلذه الشبهة أثر 
إال فيما عمل به، إذا كان من أثرها الشك فيه وعدم الظن بصحة نسبته، أما مع وجود هذا الظن بصحة نسبته فالعمل به 

 أثر الحتمال اخلطأ بروايته ابملعىن، ألنه احتمال يبعده الدليل.واجب، وال 
لقد كان الصحابة والتابعون وأتباعهم يتثبتون يف قبول األخبار وروايتها، شديدي الورع واخلشية عند روايتهم عن رسول هللا 

تاء أجاب به يف سؤال رفع إليه، أو ما أراد أن يعلمهم إايه، من بيان يف دين هللا، أو حديث يف إف -صلى هللا عليه وسلم  -
قضاء يف نزاع فصل فيه، وذلك إذا ما دعا إىل روايتهم ذلك حادثة عرضت هلم، يود الراوي منهم لو كفي مؤونة ذلك، خمافة 

وذلك ما دلت عليه آاثر عديدة، رويت حول  -صلى هللا عليه وسلم  -أال تكون روايته على وفق ما صدر عن رسول هللا 
 .[62]حابة يف الرواية، وميل بعضهم إىل اإلقالل منها خمافة الوقوع يف اخلطأتثبت الص

ري من تلك ولقد كان كثري منهم شديد احلرص على نقل احلديث أبلفاظه؛ كما مسعوه من الرسول، كما يدل على ذلك كث
اآلاثر املروية، وكما كان منهم من ترخص عند احلاجة يف الرواية ابملعىن، فكان ال جيد حرجية يف روايته حديثاا ِبعناه إذا ما 

من لفظ، وذلك  -صلى هللا عليه وسلم  -أعوزه اللفظ لنسيان، مع اإلشارة إىل أن ما يرويه ليس ِبا صدر عن رسول هللا 
، وذلك لوثوقه [63]كما قال  -قريباا من هذا  -ما يدل على ذلك من حنو: هكذا، حنواا من هذا أبن يضيف إىل احلديث 

 اطة ِبعاين ألفاظها.من فهمه، ومن معرفته ابللغة العربية، وداللتها، وأساليبها، وطرائق استعماهلا، واإلح

وخالصة القول يف ذلك أن رواية احلديث ابملعىن كانت حمل خالف بينهم، منهم من منعها وأىب أال يروي حديثاا إال بلفظه 
صلى هللا عليه  -أو نقل عنه، ومنهم من أجاز ذلك حبجة أن النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -الذي مسعه من رسول هللا 

س يف مجيع أحواله وأزمانه، ويف كل مكان حيل فيه، وليس من املتيسر أن يوجد معه يف كل أوقاته كان يشرع للنا  -وسلم 
وأماكنه احلافظ الضابط الذي يستطيع حفظ لفظ كما مسعه، واحملافظة عليه دون نسيان أو تغيري، وللناس مجيعاا حاجة فيما 

من عبارة،  -صلى هللا عليه وسلم  -ا صدر عن رسول هللا شرع، وال تندفع إال إببالغهم، وليس يتيسر إبالغهم دائماا ِب
 لذلك وجب االكتفاء إببالغ املعىن مع احملافظة عليه، وذلك أمر ميسور، وال مشقة فيه.
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وإىل هذا كان من شرعه ما هو تقرير ملا حدث أمامه من قول أو فعل، وليس يروى ذلك إال ِبا يدل عليه من ألفاظ مل تصدر 
 ا كان ذلك سبيالا معترباا لرواية السنن الفعلية كان سبيالا كذلك لرواية السنن القوليَّة.عن الرسول، وإذ

: اي بين يبلغين أنك تكتب احلديث عين مث -رضي هللا عنها  -ويؤيد هذا الرأي ما رواه عروة بن الزبري قال: قالت يل عائشة 
على غريه، فقالت: هل تسمع يف املعىن خالفاا؟ قلت: ال،  تعود فتكتبه، قلت هلا: أمسعه منِك على شيء، مث أعود فأمسعه

 .[64]وعن حممد بن سريين رِبا مسعت احلديث عن عشرة كلهم خيتلف يف اللفظ، واملعىن واحد -قالت: ال أبس 

يف حجة الوداع خطبته وهي خطبة مل يكررها، ومع ذلك رويت برواايت  -صلى هللا عليه وسلم  -هللا وكذلك خطب رسول 
عديدة، ختتلف يف ألفاظها وعباراهتا، كما ختتلف ابلزايدة والنَّقص، مما يقطع أهنا قد رويت ابملعىن دون أن يكون يف ذلك 

 حرج.
ن أنباء الرسل ما قد سبق أن قصَّه، فكررها أبلفاظ خمتلفة يف مواضع قد قص علينا م -سبحانه وتعاىل  -ويؤيد هذا أن هللا 

متعددة، ونقلها من ألسنة أصحاهبا إىل اللسان العريب مع خمالفة بعضها بعضاا يف التَّقدمي والتَّأخري، والزايدة والنقصان؛ ولكن 
ورسله فينقلون رسائله ويرتمجوهنا إىل غري اللُّغة  يرسل ُسفراءه -صلى هللا عليه وسلم  -مع احتاد املعىن، ولقد كان رسول هللا 

العربية، مع احملافظة على معناها، وذلك ما يقطع ِبواز الرواية ابملعىن عند املَُحافظة عليه، ولذلك مال كثري من التابعني إىل 
لرواية يف هذه احلال كتماًنا ملا هذا الرأي، فأجازوا ألنفسهم الرواية ابملعىن عند حاجتهم إىل ذلك حَّت ال يكون امتناعهم عن ا

يِ َناتِ أنزل هللا من حكم، وذلك ما توعد عليه سبحانه وتعاىل إذ قال: } َواهْلَُدى ِمْن بَ ْعِد َما  ِإنَّ الَِّذيَن َيْكُتُموَن َما أَنَزْلَنا ِمَن الب َ
 .[65]{بَ ي َّنَّاُه ِللنَّاِس يف الِكَتابِ 

وقد اشرتط جلواز الرواية ابملعىن شروط يؤمن معها التَّغيري يف احلديث ابلزايدة أو ابلنقص أو االختالف يف املعىن، فَأْوَجُبوا أن 
ِبا حييل معاين احلديث، ويغريها من األلفاظ، يكون الراوي ثقة يف دينه معروفاا ابلصدق يف حديثه، عاقالا ملا حيدث به، عاملاا 

وذلك ال يتوفر إالَّ إذا كان عاملاا بلغات العرب ووجوه أساليبها، بصرياا ابملعاين والِفقه، فمن مل يكن هبذه الصفة كان أداء 
، وإذا توفرت هذه الشروط يف الراوي كان احتمال اخلطأ ابلنسبة إليه أشبه [66]اللفظ له الزماا، ومل َتز له الرواية ابملعىن

ابألمر املوهوم الذي ال يؤبه له، وال يصح االلتفات إليه، وال اختاذه أساساا لرد القول أو تركه، وخباصة إذا الحظت ما كان 
وورع، وصدق دين، ويقني، والحظت مع ذلك أن لكثري من األحاديث على كثرهتا وتعددها عليه السلف من أمانة، وثقة، 

طرقاا متعددة ال ترى خالفاا بينها يف املعىن، ويف تعددها أمان من وقوع اخلطأ فيها من ًنحية املعىن، وعلى هذا األساس يكون 
قدَّمنا من قيام الدَّليل القاطع على وجوب العمل ابلظَّن، فيما  الظَّن بصحة الرواية ابملعىن قائماا راجحاا، ومعه جيب العمل، ملا

 ال يتعلَّق أبصول الدين اليت يكفر جاحدها، وهو ما علم من الدين ابلضَّرورة، والقول يف ذلك مفصل يف كتب األصول.

 وجوب العمل خبرب اآلحاد:
ن أهل الفرق واألهواء؛ كالرافضة، والفالسفة، وبعض قلنا فيما سبق: إنَّه على هذه الشبهة أو على مثلها قام رأي فريق م

املعتزلة، فذهبوا إىل عدم وجوب العمل خبرب اآلحاد، وقد يرى رأيهم هذا بعُض املنحرفني من أهل هذا العصر، وهو رأي 
لزكاة، والصيام، يقضي على السنَّة مجعاء إذ ليس بعد السنة العملية املتواترة اليت جاءت ببيان ما فرضه هللا من الصالة، وا

أن َتد سنة قوليَّة قد اتفق على تواترها، ومن ذلك يرى أنه قول ينتهي إىل عدم وجوب العمل  واحلج، إال أخبار اآلحاد، وقلَّ 
صلى هللا عليه  -ابلسنة وإغفاهلا كلها، وما كان ملثل هذا القول أن يكون له وجود بعد الذي تواتر نقله من اعتماد رسول هللا 

 -على أخبار اآلحاد يف تبليغ دعوته، وتشريع أحكامه، وبعد الذي قام عليه إمجاع املسلمني بعد وفاة رسول هللا  -وسلم 
من ركوهنم يف معامالهتم، وقضائهم، وفتاويهم، وعباداهتم إىل أخبار اآلحاد، وخباصة إذا لوحظ أن ما  -صلى هللا عليه وسلم 
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جوب العمل أبخبار اآلحاد ليس ابألمر ذي البال الذي يقوم على نظر أاثره أصحاب هذا الرأي من شبهة يف سبيل و 
صحيح، ومنطق سليم، وليس يستعصي على النظر العادي دحضه وقصوره يف الوصول إىل النتيجة اليت رتبوها عليه، ولقد 

ضافية املمتعة املقنعة، عين كثري من العلماء بدحض هذا الرأي، وإظهار فساده، واحنرافه عن اجلادة، وكتبوا فيه الفصول ال
وزخرت هبا كتب األصول يف خمتلف العصور، ولكن أول َمن تصدَّى لذلك وأفاض فيه وأحسن القول، وبسطه وبرع يف بيان 

يف رسالته، فقد بسط املوضوع من مجيع جوانبه،  -رمحه هللا  -فساده، وكان من جاء بعده عياالا عليه اإلمام الشافعي 
، وهو يف الرسالة من صفحة واستوعب أِدلََّتُه ح َّتَّ مل يرتك بعَدُه مقاالا لقائل، فليقرأه من أراد يف ذلك علماا ويقيناا واطمئناًنا

 طبعة احلليب. 401
 وهللا املوفق إىل اهلدى والصواب.

 املراجع:
 فتح الباري على صحيح البخاري. - 1
 النووي على صحيح مسلم. - 2
 مسند أمحد. - 3
 سنن الدرامي.  - 4
 السنة ومكانتها يف التشريع للسباعي. - 5
 ظُُلَمات أيب رية حملمد عبدالرازق محزة. - 6
 الكفاية يف علم الرواية للخطيب. - 7
 احملدث الفاصل للرامهرمزي. - 8
 الرسالة لإلمام الشافعي. - 9
 األم لإلمام الشافعي. - 10
 الباعث احلثيث البن كثري. - 11
 يَّة. منهاج السنة البن تيم - 12
 معامل السنن للخطَّايب. - 13
 قواعد التَّحديث للقامسي. - 14
 اإلحكام يف أصول األحكام . - 15
 إعالم املوقعني البن قيم اجلوزية. - 16
 األنوار الكاشفة لعبدالرمحن بن حيىي اليماين. - 17
 أتويل خمتلف احلديث البن قتيبة. - 18
 تدريب الراوي للسيوطي. - 19
 النظر لطاهر اجلزائري. توجيه - 20
 جامع بيان العلم أليب عمر يوسف بن عبدالرب. - 21
 السنة قبل التدوين للدكتور عجاج اخلطب. - 22
 نشأة علوم احلديث للدكتور عجاج اخلطب. - 23
 تقييد العلم للخطيب. - 24
 املوافقات للشاطيب. - 25
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 سرية ابن هشام. - 26
 إرشاد الفحول للشوكاين. - 27

 
 

 
 "القاموس": مادة سن.   [1]
 رواه أمحد، والرتمذي، والنسائي.   [2]
 من سورة األحزاب. 62   [3]
 ه النَّظر"، و"إرشاد الفحول" للشوكاين يف بيان معىن السنة.انظر أيضاا: "قواعد التَّحديث"، و"توجي   [4]
 .3ص  1"الزرقاين على املوطأ" ج    [5]
 السنَّة قبل التَّدوين نقالا عن "تدريب الراوي"، ومنهج ذوي النظر.   [6]
 وأتبري النَّخل: تلقيحه وإصالحه. -أي سقط مثره    [7]
 .18، ص 17ص  15"صحيح مسلم"، و"شرح النَّووي" ج     [8]
 .1939، طبعة احلليب سنة 272ص  2 "سرية ابن هشام" ج    [9]
 .30ص  11"صحيح مسلم"، و"شرح النووي" ج     [10]
 .68ص  12املرجع السابق ج     [11]
 ه  بوالق. 1312، طبعة سنة 48من كتاب الطالق ص  7"صحيح البخاري" ج     [12]
 .351، ص 346ص  5"معامل السنن" للخطَّايب على "سنن أيب داود" ج     [13]
 سورة النساء. 105   [14]
 سورة النحل. 89   [15]
 األنعام. 19   [16]
 من سورة فصلت. 42، 41   [17]
 من سورة النساء. 11   [18]
 من سورة النساء. 24   [19]
 من سورة األعراف. 33   [20]
 من سورة األعراف. 157   [21]
 من سورة النحل. 64   [22]
 من سورة إبراهيم. 4   [23]
 من سورة النحل. 44   [24]
 مطبعة النيل. 243ص  1ج     [25]
 ، وما بعدها طبعة مصطفى حممد.8ص  4"املوافقات" ج     [26]
 من سورة البقرة. 181   [27]
 من سورة النور. 2   [28]
 .11ص  4"املوافقات" ج     [29]
 من سورة األنعام. 38   [30]
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 من سورة النحل. 89   [31]
 من سورة النساء . 59   [32]
 من سورة األنفال. 20   [33]
 من سورة النور. 56   [34]
 من سورة احلشر. 7   [35]
 من سورة النساء. 69   [36]
 من سورة النساء. 80   [37]
 من سورة األعراف. 157   [38]
 من سورة النور. 63   [39]
 من سورة األحزاب. 36   [40]
 من سورة النور. 62   [41]
 .118ص  4"منهاج السنة" ج     [42]
 ورة احلجر.من س 9   [43]
 "احملدث" للرامهرمزي، و"نشأة علوم السنة"، "السنة قبل التدوين".   [44]
 من سورة األنعام. 38   [45]
 من سورة النحل. 89   [46]
 من سورة احلجر. 9   [47]
 من سورة النجم. 28   [48]
 من سورة اإلسراء. 36   [49]
 من سورة النحل. 44   [50]
 رة النحل.من سو  64   [51]
 من سورة إبراهيم. 4   [52]
 .5 - 3النجم:    [53]
 .43النحل:    [54]
 .43 ، ص20، وانظر "الرسالة" 169"مكانة السنة" ص    [55]
 "احملدث الفاصل".   [56]
 مسلم"، "فتح الباري على البخاري"، "سنن الدارمي"، "مسند أمحد". "تقييد العلم"، "النووي على   [57]
 "فتح الباري"، "الباعث احلثيث"، "السنة قبل التدوين"، "مكانة السنة"، "أتويل خمتلف احلديث".   [58]
 "السنة قبل التدوين"، "تقييد العلم".   [59]
 نساء.من سورة ال 59   [60]
 من سورة البقرة. 159   [61]
 "الكفاية".   [62]
 "احملدث الفاصل"، "جامع بيان العلم".   [63]
 بيان العلم"."احملدث الفاصل"، "جامع    [64]
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 من سورة البقرة. 159   [65]
 دث الفاصل"."الرسالة"، "احمل   [66]
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