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 إعمال العقل يف السنة النبوية بني البناء واهلدم

 عبداحلميد حممد العزايب
 دار اإلفتاء

azzabi9@hotmail.com 
___________________________________________________________________

 حلمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا، وعلى آله وصحبه ومن وااله،،ا
ا وتكرمياً، وأنزل شريعته علينا أن متعنا هبذه العقول رفعة لن -عز وجل- أما بعد فإن من نعم هللا

لنتعقل معانيها ونتفكر يف مبانيها، وأرشدان يف كتابه إىل التفكر والتدبر هبذه العقول، فمن  ةالسمح
احملال إذا أن تصادم الشريعة هذه العقول اليت أوجدها هللا وفطرها، وهو احلكيم العليم القدير، وكما 

خيربون مبحارات  قد -صلوات هللا عليهم وسالمه-قال ابن تيمية يف غري موضع من كتبه: فإن الرسل 
، 1العقول وهو ما تعجز العقول عن معرفته وال خيربون مبحاالت العقول وهو ما يعلم العقل استحالته

 ويقول الشاعر العراقي:
 2يعرتض العقل على خالق ******** من بعض خملوقاته العقل                  

يف خدمة هذه الشريعة الغراء، ويظهر  وما زال علماء اإلسالم قدميًا وحديثًا يستعملون عقوهلم    
ذلك جليًا من خالل القواعد اليت قعدوها يف علم أصول احلديث والفقه واللغة وغريها، وهذا هو 
املنهج احلق السوي، ال ما اخرتعه املنحرفون ابعرتاضاهتم الواهية على الشريعة املوسومة ابلتعقل 

ألجل هذا أحببت املشاركة يف هذا امللتقى العلمي لبيان والتفكر زعموا، فماذا بعد احلق إال الضالل، و 
االجتاه العقلي املعاصر بني االستعمال احلق البناء اهلادف وبني االستعمال الباطل اهلدام، ودحضاً 
الدعاءات املستشرقني ومن تبعهم من املستغربني من أبناء جلدتنا الذين ردوا أحكام الشريعة من جهة 

 وزعموا قصور علماء اإلسالم يف تبيني احلق من جهة أخرى، وهللا املستعان.حبجة معارضة العقل، 
 وقد قسمت هذا البحث إىل ثالثة فصول:

 الفصل األول: االستعمال الصحيح للعقل من خالل القواعد واألصول املتعلقة ابحلديث النبوي.
 الفصل الثاين: االستعمال الباطل للعقل.  وقسمته إىل مبحثني:

                                                           

 (.2/361انظر: بيان تلبيس اجلهمية ) - 1
 (.54البيت للشاعر العراقي أمحد الصايف النجفي، انظر: السنة ومكانتها يف التشريع اإلسالمي للسباعي ) - 2

mailto:azzabi9@hotmail.com
mailto:azzabi9@hotmail.com


                                                   ليبيا -دار اإلفتاء                    عبدالحميد محمد العزابي        ...اعمال العقل يف السنة النبوية       

_______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
sunnaconff@elmergib.edu.ly                                               sunnaconf.elmergib.edu.ly  

وبيان ردها  ،ذكر أهم املزاعم العقلية املتعلقة برد السنة النبوية كوهنا مصدراً من مصادر التشريعاألول: 
 ونقدها.

الثاين: ذكر بعض املسالك العقلية املتعلقة برد نصوص السنة النبوية أو حتريفها مع ذكر األمثلة والرد 
 عليها.

 متهيد:
مناقشة إشكالية معارضة النصوص ابلعقل، يستحسن بيان بعض املقدمات املتعلقة  يفقبل الولوج     

ملعرفة مكمن اخللل ومصدره. ولن أطيل يف ذكر التعريفات املتعلقة ابلعقل لغة أو  :هبذه اإلشكالية
اخلالف حول ماهيته وما إىل ذلك، فقد كتبت عدة كتاابت يف بيان هذا، كما أن املقام هنا ال يتسع 

 ك، وهللا املستعان.لذل
 املقدمة األوىل: ما املقصود ابلعقل عند معارضة النصوص به؟ 

األمور البديهية أو الفطرية املوجودة يف اإلنسان، واليت  أوهلما:إن لفظ العقل يتضمن معنيني:    
جتماع الكل أكرب من اجلزء، وامتناع ا :يشرتك فيها مجيع العقالء، وتسمى أيضًا العلوم الضرورية، مثل

النقيضني، والواحد نصف االثنني، وقد عرب عنه ابن القيم بقوله: "عقل غريزي طبعي، هو أبو العلم 
 .3ومربيه ومثمره"

األمور املكتسبة املستفادة القابلة للتطوير، واليت خيتلف فيها البشر قوة وضعفاً، نتيجة  واثنيهما:
ر واجتهاد، وقد عرب عنه ابن القيم بقوله: الختالف أسباهبا، وهي اليت حتتاج إىل نظر وإعمال فك

 .4"ولد العلم ومثرته ونتيجته"
مث قال: "فإذا اجتمعا يف العبد فذلك فضُل هللا يؤتيه من يشاء، واستقاَم له أمرُه، وأقبلت عليه    

لرجُل جيوُش السعادة من كل ِّ جانب، وإذا فقدمها فاحليواُن البهيُم أحسُن حااًل منه، وإذا انفردا نقَص ا
 بنقصان أحدمها". ا. هـــ

 وبناء على هذا يتحدد مسار املقصود ابلتعارض بني العقل والشرع.
ادعاء زائف غري حقيقي، فهو ادعاء  قل الثاين والنصوص الشرعيةفادعاء التعارض بني معىن الع   

لغاء إالعقل العقول، وابلتايل ليس من  نسيب ال يشرتك فيه الكل، إمنا حيصل للبعض نتيجة الختالف
النص الشرعي بسبب هذا التعارض الظاهر، بل العقل يستوجب التوقف والنظر واالعرتاف ابلقصور 

 يف فهمه، وليس رده أو أتويله.
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أما ادعاء التعارض بني النص الشرعي والعقل ابملعىن األول فال ميكن تصوره، ألن مصدر النص      
أعلم وأحكم وأرحم من أن أييت مبا  –عز وجل سبحانه–رعي هو مصدر العقل الفطري، وهو الش

 يناقض ما أوجده يف أنفسنا. 
: "إن ما علم بصريح العقل الذي ال خيتلف فيه العقالء ال يتصور أن -رمحه هللا–يقول ابن القيم      

ا يعارضه الشرع البتة وال أييت خبالفه ومن أتمل ذلك فيما ينازع العقالء فيه من املسائل الكبار وجد م
خالفت النصوص الصحيحة الصرحية شبهات فاسدة يعلم ابلعقل بطالهنا، بل يعلم ابلعقل ثبوت 
نقيضها املوافق للنقل، فتأمل ذلك يف مسائل التوحيد والصفات، ومسائل القدر والنبوات واملعاد، جتد 

ًا موضوعاً، ما يدل عليه صريح العقل مل خيالفه مسع قط؛ بل السمع الذي خيالفه: إما أن يكون حديث
أو ال تكون داللته خمالفة ملا دل عليه العقل. وحنن نعلم قطعاً أن الرسل ال خيربون مبحال العقول، وإن 

  5أخربوا مبحارات العقول..."
فإطالق التعارض بني العقل ابملعىن الثاين إطالق ابطل ال يصح، ومن حصل عنده تعارض بني      

ستوجب عليه التوقف والتسليم وليس الرد، وهذا هو املوقف عقله وفكره وبني النصوص الشرعية ي
 العقلي السليم ملا سيأيت بيانه يف األمر الثاين.

 املقدمة الثانية: اهتمام اإلسالم ابلعقل:
 لقد اهتم اإلسالم ابلعقل أميا اهتمام ودعا إىل استعماله، ويتبني ذلك مما يلي:     

 حط  مض خض حض جضٹٱٹٱُّٱ  ،، وذم من أمهلهالدعوة إىل استعماله ابلتفكر والتدبر-
 ني  مي ُّٱ وقال تعاىل: .6 َّخف حف جف مغ جغ مع جع مظ

ٱوقال تعاىل: .7َّهئ مئ خئ حئ جئيي ىي ٱ ٱ ٱ  هئ مئ خئ حئ ٱُّٱٱ
  8َّمب خب حبجب
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: "رفع القلم ملسو هيلع هللا ىلصإقامة األحكام التكليفية عليه، فمن سلب منه العقل ال تكليف عليه، يقول النيب- 
 .9عن ثالثة: عن النائم حىت يستيقظ، وعن الصغري حىت يكرب، وعن اجملنون حىت يعقل، أو يفيق" 

 كلياً،  وتجابة مفقود، إما فقداً جزئياً أوإمنا رفع القلم عنهم ألن العقل الذي هو مناط التكليف واالس
تقبل رواية اجملنون، والصيب غري العقل عند التحمل واألداء، فال  ومن هذا الباب اشرتط احملدثون

، بل إن من كان مقبول 11سواء من التلميذ أو الشيخ-ابلنوم وحنوه-، واملتساهل يف احلمل10املميز
 .12الرواية مث طرأ عليه ما خيالف ذلك توقفوا يف قبول روايته حىت يتبني أمره كاملختلط مثالً 

  . 13لتعقل عنه" :" كان يعيد الكلمة ثالثً ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول هللا وجاء عن أنس
جعله من الضرورات اخلمس اليت ينبغي احلفاظ عليها كاملة، وإن أضر بعقل غريه لزمته الدية كاملة، -

: )أييها الذين آمنوا إمنا –عز وجل–ويضعف قوته، كاخلمر، يقول هللا وكذلك حرم كل ما يذهبه 
 14لكم تفلحون(.اخلمر وامليسر واألنصاب واألزالم رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لع

وإن من اهتمام اإلسالم ابلعقل تنوع مسالك االستدالل به يف النصوص مثل ضرب األمثلة، واجلمع 
بني املتفقات والتفريق بني املختلفات، وقياس األوىل، وقياس الشمول، والسرب والتقسيم، وداللة األثر 

 .15على املؤثر، وغري ذلك
 الصحيح ال ميكن أن يعارض العقل الصحيح.وهذا مما يؤكد ما تقدم من أن الشرع    

ثرهم مل يغب عنهم هذا املعىن، فقد كان أ، ومن بعدهم ممن اسنت هبديهم واقتفى ونوالصحابة والتابع
 ملسو هيلع هللا ىلصالصحابة يستشكلون بعض النصوص الشرعية، فلم يصدر منهم رد هلا؛ بل كانوا يراجعون النيب 

 .ملسو هيلع هللا ىلصهذه اإلشكاالت ويوجهها ويرفع اللبس الواقع فيها، وهكذا بعد وفاة النيب  يدفعملسو هيلع هللا ىلصوكان النيب 
 خل ٱُّٱقال:" ملا نزلت هذه اآلية   من حديث ابن مسعود 16فمن ذلك ما أخرجه الشيخان

17 َّ حم جم يل ىل مل
، وقالوا: أينا مل يلبس ملسو هيلع هللا ىلصشق ذلك على أصحاب رسول هللا   

                                                           

 ( يف سننهما، وغريمها، وهو حديث صحيح.2041( وابن ماجه )86أخرجه أبو داود )ح - 9
 (.2/160انظر: فتح املغيث للسخاوي )- 10
 (.2/267املصدر السابق ) - 11
 (.4/458املصدر السابق ) - 12
( بلفظ: "إذا تكلم بكلمة أعادها ثالث، 95(، وهو يف البخاري يف صحيحه )ح3640أخرجه الرتمذي )ح - 13

 حىت تفهم عنه".
 (.90سورة املائدة ) - 14
 انظر كتاب: األدلة العقلية النقلية على أصول االعتقاد، للدكتور: سعود العريفي. - 15
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  ِّ ُّ ُّٱٱإنه ليس بذاك، أال تسمع إىل قول لقمان البنه: : "ملسو هيلع هللا ىلصإميانه بظلم؟ فقال رسول هللا 
 .18"  َّ رئ ّٰ

عن ربيعة بن أيب عبد الرمحن، أنه قال: "سألت سعيد بن املسيب: كم -رمحه هللا –وروى مالك      
يف إصبع املرأة؟ فقال: عشر من اإلبل، فقلت: كم يف إصبعني؟ قال: عشرون من اإلبل، فقلت: كم 

: ثالثون من اإلبل، فقلت: كم يف أربع؟ قال: عشرون من اإلبل، فقلت: حني عظم يف ثالث؟ فقال
جرحها، واشتدت مصيبتها، نقص عقلها؟ فقال سعيد: أعراقي أنت؟ فقلت: بل عامل متثبت، أو 

  19جاهل متعلم، فقال سعيد: هي السنة اي ابن أخي".
ديث، وهو: خمتلف احلديث، أو مشكل وألمهية هذا األمر جعل له احملدثون نوعًا خاصًا يف علوم احل

 احلديث، وستأيت اإلشارة إليه يف الفصل األول.
 ٱُّٱ: الذين آمنوا ابملتشابه ومل يعارضوه ويضربوا له األمثال يف قوله –عز وجل–وقد مدح هللا    

20. َّخص حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح
 

آمنا به{ أي: ابملتشابه، }كل من : "وقوله إخباراً عنهم أهنم }يقولون -رمحه هللا–قال ابن كثري      
عند ربنا{، أي: اجلميع من احملكم واملتشابه حق وصدق، وكل واحد منهما يصدق اآلخر ويشهد له؛ 

 مب زب ُّٱ: ألن اجلميع من عند هللا وليس شيء من عند هللا مبختلف وال متضاد لقوله

، وهلذا قال تعاىل: 21َّ مث زث رث  يت ىت نت مت زت رت يب ىبنب
}وما يذكر إال أولو األلباب{ أي: إمنا يفهم ويعقل ويتدبر املعاين على وجهها أولو العقول السليمة 

  22والفهوم املستقيمة".

                                                                                                                                                                  

 (، واللفظ للبخاري.124/ح 1/114صحيحه )(، ومسلم يف 4776/ح 6/114البخاري يف صحيحه ) - 16
 (.82سورة األنعام ) - 17
 (.13سورة لقمان، ) - 18
 (.2507/ ح 2/430) –رواية حيي الليثي -موطأ مالك  - 19
 (.7سورة آل عمران ) - 20
 (.82سورة النساء ) - 21
 (.2/12تفسري ابن كثري ) - 22
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يف حادثة  أيب بكر ديقومن أعظم املواقف الدالة على كمال التسليم والتصديق: موقف الص
إىل املسجد األقصى  ملسو هيلع هللا ىلصملا أسري ابلنيب " قالت:-رضي  هللا عنها-اإلسراء واملعراج، فعن عائشة

، عوا بذلك إىل أيب بكر ن كان آمنوا به وصدقوه، وسممبح يتحدث الناس بذلك، فارتد انس أص
قال ذلك؟ قالوا: نعم، الليلة إىل بيت املقدس، قال: أو  فقالوا: هل لك إىل صاحبك يزعم أنه أسري به

أنه ذهب الليلة إىل بيت املقدس وجاء قبل أن  تصدقهكان قال ذلك لقد صدق، قالوا: أو   قال: لئن
يصبح؟ قال: نعم، إين ألصدقه فيما هو أبعد من ذلك أصدقه خبرب السماء يف غدوة أو روحة، فلذلك 

 . 23مسي أبو بكر الصديق"
فال  ملسو هيلع هللا ىلصنه إذا صدق ذلك اخلرب عن النيب إ: "لئن قال ذلك لقد صدق"، أي فتأمل قول الصديق 

جمال للرأي والعقل، وال بد من التصديق، مث انظر إىل قوهلم: "أو تصدقه أنه ذهب الليلة إىل بيت 
املقدس ورجع قبل أن يصبح؟" وهذا كان أمراً ال ميكن لعقوهلم تصوره يف ذلك الوقت النعدام وسائل 

مبعىن أن األمر  لك..."ألصدقه فيما هو أبعد من ذ"إين  يثة املوجودة اليوم، فقال الصديقالنقل احلد
ليس يف جمال إدراك عقولنا بل األمر أعظم من ذلك، وأن املطلوب منا صحة اخلرب، وأما ما وراء ذلك 
مما ال تدركه عقولنا فليس لنا رفضه هلذا السبب، فما ابل البعض يشكك يف نصوص صحيحة ثبتة 

 لقاصر.لواقع والعقل امن جهة اال جمال للشك فيها وهي أقل استبعاداً 
كان واضحًا جليًا عند التابعني كذلك، فجاء عن الزهري:" من هللا   –أي التسليم–وهذا املعىن 

 .24"الرسالة، وعلى رسول هللا البالغ، وعلينا التسليم
 .25وقال األوزاعي: "من هللا التنزيل، وعلى رسوله التبليغ، وعلينا التسليم"

: "وهبذا يتبني أنه من أجل مقامات اإلميان، وأعلى -هللارمحه  –وأختم هنا هبذا النقل عن ابن القيم 
طرق اخلاصة، وأن التسليم هو حمض الصديقية، اليت هي بعد درجة النبوة، وأن أكمل الناس تسليما 

 .26أكملهم صديقية"

                                                           

وقال حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه، وقال الذهيب: -( 4407/ح 3/65أخرجه احلاكم يف املستدرك ) - 23
(، واحلديث صححه األلباين  2/360(، والبيهقي يف دالئل النبوة )558، وابن بشران يف أماليه )ح-صحيح

 (.306/ح1/616كما يف السلسلة الصحيحة)
( وانظر: فتح الباري 5/366صله ابن حجر يف تغليق التعليق )(، وو 9/154)-تعليقا-أخرجه البخاري  - 24

(13/504.) 
 (.6/14أخرجه ابن عبد الرب يف التمهيد ) - 25
 (.2/147مدارج السالكني ) - 26
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 املقدمة الثالثة: إن مصادر املعرفة اإلنسانية تنحصر يف وسائل ثالث:
 اخلرب. -
 العقل. -
 اإلحساس. -

تكم ال تعلمون شيئاً االقرآن ما يشري إىل ذلك يف قوله: ))وهللا أخرجكم من بطون أمه وقد جاء يف
 خص  حص  ٱُّٱقوهلتعاىل:  ، ويف27وجعل لكم السمع واألبصار واألفئدة لعلكم تشكرون((

 جف مغ جغ مع جع  مظ حط مض خض حض جض مص

 ولكل من هذه املصادر مقاييس يتبني من خالهلا صحة املعرفة املتحصل عليها، .28 َّ حف
 متكاملة ومتوافقة. هذاتالوقت ، ولكل من هذه املصادر حدودها وجماالهتا، وهي يف عدم صحتها أو

واملقصود ابلتكامل: إثبات أن لكل مصدر حدوده وجماالته اليت خيتص هبا حبيث تكون دالالت 
 أي: يكمل بعضها بعضاً. ،املصادر املختلفة متكاملة

 بني املصادر اليت قد تشرتك يف الداللة على بعض املعارف. عدم التعارض :واملقصود ابلتوافق      
فنحن نؤمن بوجود أشياء ال ندركها حبواسنا، لكن نستدل على وجودها آبثرها، وهذا االستدالل هو 

حبواسنا ال يعين عدم وجودها، فمثاًل: العقل نفسه ال ميكن رؤيته وال  اعمل عقلي، وعدم إدراكنا هل
 االستدالل والتفكري واالستنتاج. يه من خالل آثره وهدملسه، لكن نؤمن بوجو 

فمثاًل: الرائحة الكريهة ال ميكن إدراكها  ،وهي كذلك متوافقة متكاملة ،وأدوات احلس خمتلفة     
ابلعني، فما موقفنا ممن ال يعتمد على حاسة الشم، ابعتبار أنه ال يدركها ابلعني. فإن وجدان إنساانً ال 

كان ادعاؤه غري مقبول.    -ه ألي سبب، مث أنكر وجود الرائحة حبجة أنه ال يراهايعتمد على حاسة مش
 وقس على ذلك بقية احلواس، مث قس على ذلك بقية املصادر.

وكذلك اخلرب فإن حدوده تتجاوز حدود العقل واحلس وجماالته، فاخلرب قد أييت مبا ال يدركه العقل وال 
جمال العقل واحلس، وال يعين هذا إلغاء العقل والتفكر، وإمنا  احلس، وذلك ألن اخلرب جماله أوسع من

 القصد استعمال كل مصدر وفق حدوده، والعمل العقلي هنا هو التأكد من سالمة وصحة اخلرب. 

                                                           

 (.78سورة النحل ) - 27
 (.26سورة األحقاف ) - 28
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يف رد النصوص الشرعية مسلك غري سديد، فإنه ال يتصور أن  -غري املطلق–فاستعمال العقل املقيد 
، ألن الذي خلق البدائه -البدائه العقلية-العقل املطلق -الوحمصدره -يعارض خرب صحيح صريح

بسبب -العقلية هو مصدر هذا اخلرب، وهو أعلم هبا منا، فالتعارض الظاهر احلاصل لدى البعض
 جخ مح جح ٱُّٱتعاىل ، يستوجب على صاحبه التسليم والتوقف حىت يتبني، كما قال -شبهة
  َّ حط مض خض  حض جض مصخص حص مس خس حس جس مخ

إن هللا جعل للعقول يف إدراكها حداً تنتهي إليه ال تتعداه، ومل جيعل هلا سبياًل إىل الشاطيب:"يقول     
يع ما كان وما يف إدراك مج –تعاىل  –اإلدراك يف كل مطلوب، ولو كانت كذلك الستوت مع الباري 

د متناهية. إذ لو كان كيف كان يكون، فمعلومات هللا ال تتناهى. ومعلومات العب يكون وما ال يكون
 .29واملتناهي ال يساوي ما ال يتناهى"

ويقول شيخ اإلسالم ابن تيمية "احلجة العقلية الصرحية ال تناقض احلجة الشرعية الصحيحة، بل      
ميتنع تعارض احلجج الصحيحة سواء كانت عقلية أو مسعية، أو مسعية وعقلية، بل إذا تعارضت 

 30ا مجيعاً "حجتان دل على فساد إحدامها، أو فسادمه
، ويف بعض النسخ: 31والبن تيمية كتاب عظيم يف تقرير هذا األصل عنوانه: درء تعارض العقل والنقل

 موافقة صحيح املنقول لصريح املعقول.
بعد العلم بقوله، فأما الرأي يف الفروع فأخف  ملسو هيلع هللا ىلصوقال ابن قتيبة: "وال عذر يف خمالفة رسول هللا     

 32أمراً، وإن كان خمارج أصول األحكام وخمارج الفرائض والسنن على خالف القياس وتقدير العقول".
م إدراكك ومدركاتك يف احلصر، واتبع ما أمرك الش ارع به من اعتقادك  ويقول ابن خلدون: "فاهت 

ا ينفعك؛ ألن ه من طور فوق إدراكك، ومن نطاق وعملك، فهو أحرص على سعادتك، وأعلم مب
أوسع من نطاق عقلك، وليس ذلك بقادح يف العقل ومداركه؛ بل العقل ميزان صحيح فأحكامه 

 يقيني ة ال كذب فيها.
غري أن ك ال تطمع أن تزن به أمور الت وحيد واآلخرة وحقيقة الن بوة وحقائق الص فات اإلهلي ة وكل  ما وراء 

 33لك طمع يف حمال".طوره فإن  ذ
                                                           

 (.2/831االعتصام )- 29
 (.9/279جمموع الفتاوى ) - 30
 ء بتحقيق: الدكتور حممد رشاد سامل.الكتاب مطبوع يف عشرة أجزا - 31
 (.56أتويل خمتلف احلديث ) - 32
 (.1/582اتريخ ابن خلدون ) - 33
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ممن عايشوا التنزيل واألحكام مل يكن فيهم  ملسو هيلع هللا ىلصوأكمل الناس ديناً وأوفرهم عقالً هم صحابة رسول هللا 
 .34من يعارض النصوص ابلعقليات كما قال شيخ اإلسالم ابن تيمية

ح ما يشري إىل هذا بقوله: "لو كان الدين ابلرأي لكان أسفل اخلف أوىل ابملسوجاء عن علي      
 ، واللفظ أليب داود.35ميسح على ظاهر خفيه" ملسو هيلع هللا ىلصمن أعاله، وقد رأيت رسول هللا 

قوله: "أييها الناس، اهتموا رأيكم على دينكم، لقد رأيتين يوم أيب  وجاء عن سهل بن حنيف 
 .36لرددته". واللفظ للبخاري  ملسو هيلع هللا ىلصجندل، ولو أستطيع أن أرد أمر رسول هللا 

در املعرفة ليست منحصرة يف العقل اهذا التمهيد أن من أتمل اهتمام اإلسالم ابلعقل، وأن مص وخامتة
سهل عليه إبذن هللا تسليمه  -فقط، وأن العقول البشرية املكتسبة متفاوتة، وأن هللا حكيم رحيم عليم

 مس  خس حس جس مخ ٹٱٹٱُّٱٱ.للنصوص الشرعية الصحيحة، وإن خالفت عقله القاصر
 جغ مع جع مظ حط  مض خض حض جض مص خص حص
 .37َّ جف مغ

 
الفصل األول: االستعمال الصحيح للعقل من خالل القواعد واألصول املتعلقة 

 ابحلديث النبوي.
ملا كان للمصدر اخلربي والعقلي واحلسي جماالت وحدود حمددة لكل منها ال تتعارض، بل تتكامل 

األخبار والنصوص الشرعية، إمنا وتتوافق كما تقدم بيانه، مل يستعمل احملدثون عقوهلم ملعارضة 
استخدموها يف جماالها الصحيح، وذلك ابلتأكد من سالمة اخلرب، ذلك أن اخلرب شرط قبوله أن 
يكون صحيحاً، وذلك بكونه ساملاً من الكذب واخلطأ، وهنا تكمن مهمة العقل وهي النظر يف مدى 

خالفون الذين جعلوا العقل هو األصل حتقق معايري سالمة اخلرب من هاتني العلتني، ال كما فعله امل
، حىت قال -حتريفاً وأتويالً  –واألساس، وحاكموا النصوص إليه، فما تومهوا معارضته أسقطوه وأبعدوه 

                                                           

 (.5/244درء تعارض العقل والنقل ) - 34
وابن -(1386/ ح 1/436ومن طريقه البيهقي ) -( واللفظ له162/ح1/42أخرجه أبو داود يف سننه ) - 35

 ، إبسناد صحيح.(، وغريهم1907/ح2/256أيب شيبة يف مصنفه )
 (.1785/ح 3/1413(، ومسلم يف صحيحه )7308/ح 9/100أخرجه البخاري يف صحيحه ) - 36
 (.65سورة النساء ) - 37
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ختالف ما اعتقده من ابطل: "أما وهللا لو وجدت سبياًل -عز وجل –بعضهم عن آية يف كتاب هللا 
 38إىل حكها حلككتها من املصحف".

 39رؤوس املعتزلة: "إن جهة حجة العقل قد تنسخ األخبار". وقال غريه من
بدأ يف مراحل مبكرة جداً، ومل يتوقف عند  اوتقوميم احلديث و إن استعمال احملدثني للعقل يف تطوير عل

وعدم  بدهي واضح، ولوال التشويه احلاصلبل ال يزال مواكبًا له عرب التاريخ، وهو أمر  ،اتريخ معني
ا احتيج إىل بيانه وإظهاره. وهلذا سيكون الكالم يف هذا الفصل عبارة عن إشارات إنصاف املغرضني مل

 إىل هذه املواطن وإبرازها، وهللا املوفق.
 وميكن تقسيم هذا االستعمال إىل قسمني:

 القسم األول: ما له تعلق ابلسند.
عقلي ال خيتلف  بداية ال خيفى أن صحة اخلرب عمومًا تقتضي سالمته من الكذب واخلطأ، وهذا أمر

هي بىن احملدثون أصوهلم وقواعدهم يف علم احلديث وزادوا عليه ما يفيه، ومن هذا املنطلق العقلي البد
أي  –، وقد أوضح ذلك احلافظ ابن حجر بقوله:" ألهنا ملسو هيلع هللا ىلصتقتضيه خصوصية حديث النيب 

وهو  –الرد  ، أو أصل صفة-وهو ثبوت صدق الناقل-إما أن يوجد فيها أصل صفة القبول-األخبار
 أو ال:-40ثبوت كذب الناقل

 يغلب على الظن ثبوت صدق اخلرب لثبوت صدق انقله، فيؤخذ به. فاألول:
 يغلب على الظن كذب اخلرب لثبوت كذب انقله، فيطرح. والثاين:

إن وجدت قرينة تلحقه أبحد القسمني التحق، وإال فيتوقف فيه وإذا توقف عن العمل به  والثالث:
 41صار كاملردود، ال لثبوت صفة الرد، بل لكونه مل توجد فيه صفة توجب القبول، وهللا أعلم".

أن  –السالمة من الكذب واخلطأ  –إضافة إىل ما سبق  اشرتط احملدثون لصحة احلديث -
الصحيح: عداًل، وهذا أعلى من اشرتاط عدم الكذب فقط كما ال يكون راوي احلديث 

خيفى، فغري الكاذب ميكن أن يكون خمروم املروءة مثاًل، لكن العدل يشرتط أال يكون خمروم 

                                                           

 (.6/92(، واإلابنة الكربى البن بطة )38انظر: خلق أفعال العباد للبخاري )ص - 38
 (.42أتويل خمتلف احلديث البن قتيبة ) - 39
ذلك تعمد الكذب واخلطأ، فاملخطئ يف خرب ما، يكون خربه كذابً يف واقع احلال، وإن مل يتعمد صاحبه  يشمل- 40

 ذلك.
 (.68نزهة النظر )ص - 41
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 .42املروءة
بل إن من تدقيقهم يف ذلك عدم قبول رواية التائب من الكذب صيانة واحتياطًا للحديث 

وهذا ممكن -بوي ال يؤمن معه أن يكون كاذاًب يف توبته كذلكالنبوي، فالكاذب يف احلديث الن
 .43، وهلذا استبعدت روايته متاماً -عقالً 

واشرتطوا للتحقق من انتفاء اخلطأ أن يكون الراوي ضابطاً ملا يرويه حافظاً ملا ينقله، ومعرفة ذلك 
 وهذا مسلك عقلي.تكون ابختباره وامتحانه أحياانً، وأحياان مبقارنة مروايته مبروايت غريه، 

وعدم االنقطاع يف سلسلة السند شرط يف احلديث الصحيح يوجبه العقل  اتصال السند، -
والنظر الصحيح، بل فرق احملدثون بني أنواع االنقطاعات بناء على اختالف أحكامها 
فاملعضل أضعف من املنقطع واملرسل مثاًل، وهذا التفريق مبين على القياس والنظر، كما ال 

 خيفى.
وهلم يف التأكد من سالمة هذا الشرط مسالك متنوعة حسب ما تقتضيه األحوال، فمن 

 ذلك:
 تفريقهم بني املدلس وغريه، وجعلهم لقبول رواية املدلس شروطاً زائدة. -
معرفة تواريخ وفيات الرواة ووالدهتم، وكذا أوطاهنم، والبلدان اليت رحلوا إليها للتحقق من  -

 ذلك مؤلفات مستقلة.عدم االنقطاع، وهلم يف كل 
 التمييز بني ألفاظ األداء يف الرواية، وهلم يف ذلك مباحث ومؤلفات. -

يقول ابن حجر يف بيان سبب كون املرسل خمالف لشرط اتصال السند: "وإمنا ذكر يف قسم 
املردود للجهل حبال احملذوف؛ ألنه حيتمل أن يكون صحابياً، وحيتمل أن يكون اتبعياً، 

مل أن يكون ضعيفاً، وحيتمل أن يكون ثقة، وعلى الثاين حيتمل أن يكون وعلى الثاين حيت
محل عن صحايب، وحيتمل أن يكون محل عن اتبعي آخر، وعلى الثاين فيعود االحتمال 

                                                           

(، ونزهة النظر يف توضيح خنبة الفكر البن حجر 2/158انظر: فتح املغيث بشرح ألفية احلديث للسخاوي ) - 42
 (.77)ص

ائب من الكذب يف احلديث النبوي بني الرد والقبول، وانظر: فتح املغيث ينظر للفائدة كتاب: رواية الت - 43
 وما بعدها(. 2/235للسخاوي )
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السابق، ويتعدد إما ابلتجويز العقلي؛ فإىل ما ال هناية له، وإما ابالستقراء؛ فإىل ستة أو 
 44بعض التابعني عن بعض".سبعة، وهو أكثر ما وجد من رواية 

إن احملدثني ملا اشرتطوا يف راوي احلديث الصحيح أن يكون ضابطاً  انتفاء الشذوذ والعلة: -
مل يغب عن أذهاهنم احتمال اخلطأ والوهم -وهذا الشرط عقاًل يكفي لقبول اخلرب-لروايته،

اية غريه للتأكد من فقارنوا روايته برو -وهذا تفكري عقلي-من الراوي أحيااًن لطبيعته البشرية،
سالمتها من اخلطأ، وللوصول إىل نتيجة دقيقة صحيحة، وهلذا جتدهم يفرقون بني تالميذ 

أعالهم مرتبة: أقلهم خطأ فكما يف تالميذ الزهري مثاًل، م على طبقات  وهنعلجيالشيخ، و 
 وأكثرهم لزوماً للشيخ.

 قال أمحد: "كنت أان وعلي بن املديين، فذكران أثبت من يروي عن الزهري، فقال علي: سفيان بن      
 عيينة، وقلت أان: مالك بن أنس، وقلت: مالك أقل خطأ عن الزهري، وابن عيينة خيطئ يف حنو      

منها مثانية عشر حديثاً،  عشرين حديثًا عن الزهري: يف حديث كذا، وحديث كذا، فذكرت    
ن عيينة هات ما أخطأ فيه مالك، فجاء حبديثني أو ثالثة، فرجعت فنظرت فيما أخطأ فيه ابوقلت: 

 45هي أكثر من عشرين حديثاً".فإذا 
فهذا اخلطأ الذي أشار إليه ابن  46ه".ؤ وقال ابن املديين: "الباب إذا مل جتمع طرقه مل يتبني خط    

قوف عليه إال مبقارنة املروايت ببعضها ملعرفة اخلطأ والصواب، وهذا شرط زائد عن املديين ال ميكن الو 
 –جمرد أن يكون راوي احلديث الصحيح ثقة، فانظر إىل دقة استخدام العقل يف حفظ حديث النيب 

 من أن يدخل فيه ما ليس منه. – ملسو هيلع هللا ىلص
أغمض أنواع علوم بكثرة التتبع، وهو من -أي املعلل –يقول ابن حجر: "وحتصل معرفة ذلك 

فهمًا ثقباً، وحفظًا واسعاً، ومعرفة اتمة  –تعاىل  –احلديث وأدقها، وال يقوم به إال من رزقه هللا 
 47مبراتب الرواة، وملكة قوية ابألسانيد واملتون، وهلذا مل يتكلم فيه إال القليل من أهل هذا الشأن".

سواء يف أصل  ،ملا كانت الشروط املتحققة لقبول اخلرب متفاوتة درجات اخلرب املقبول: -
مل جيعل احملدثون األخبار املقبولة - رائن إضافية اقرتنت ببعض األخبارالشروط أو يف وجود ق

صحيح وحسن، بل جعلوا الصحيح نفسه  ة واحدة، فقسموها تبعًا لذلك إىلعلى درج
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ليس كغريه، وكذا  سلسل ابألئمة املتقننياحلديث املعلى مراتب حبسب القرائن، فمثاًل 
احلديث املخرج يف الكتب اليت اشرتط أصحاهبا الصحة، وأيضًا احلديث املروي من طرق  
كثرية، وعكس ذلك يف األحاديث املردودة وجعلها على مراتب أيضًا كل حبسبه، وهذا ما 

 .48ول واملردودوهو التفريق بني املراتب املختلفة يف املقب ،يقتضيه النظر والعقل
بسبب تفاوت هذه األوصاف املقتضية للتصحيح  -أي الصحيح-يقول ابن حجر: "وتتفاوت رتبه 

يف القوة، فإهنا ملا كانت مفيدة لغلبة الظن الذي عليه مدار الصحة، اقتضت أن يكون هلا درجات 
 بعضها فوق بعض حبسب األمور املقوية.

العليا من العدالة والضبط وسائر الصفات اليت توجب كون رواته يف الدرجة توإذا كان كذلك فما 
 . 49الرتجيح، كان أصح مما دونه"

، وذلك بناء على أن عدم العلم 50وأهنا تقبل ما مل تكن فيها خمالفة زايدة الثقة يف احلديث: -
ألهنا يف حكم احلديث املستقل الذي ينفرد به  :وهذا مسلك عقلي ،ال يستلزم العلم ابلعدم

 .51رويه عن شيخه غريه كما يقول ابن حجرالثقة وال ي
وهو أن يقل عدد الرواة يف اإلسناد، وكلما قل عددهم كان أعلى رتبة،  العلو يف األسانيد: -

وقد كان األئمة يرحلون إىل بلدان أخرى طلبًا للعلو، يقول ابن حجر: "وإمنا كان العلو 
مرغواًب فيه؛ لكونه أقرب إىل الصحة، وقلة اخلطأ؛ ألنه ما من راو من رجال اإلسناد إال 

 ثرت مظان التجويز، وكلما قـَلَّت  ك الوسائط وطال السند فكلما كثرت واخلطأ جائز عليه،
". أي: كلما قلت الوسائط قلت مظان التجويز.  قـَلَّت 

فإن كان يف النزول مزية ليست يف العلو؛ كأن يكون رجاله أوثق منه، أو أحفظ، أو أفقه، 
 أو االتصال فيه أظهر؛ فال تردد يف أن النزول حينئذ أوىل".

أحياانً نسيان بعض الشيوخ حتديث التالميذ أبحاديث معينة، وهذا يقع  من حدث ونسي: -
ألن احملقق  :تلميذ ثقة فإنه يقدم قول التلميذمن طبيعة البشر، فإذا نسي الشيخ وكان ال
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 .52مقدم على املظنون، وهذا مسلك عقلي، وقد صنف يف هذا النوع مصنفات
 القسم الثاين: ما له تعلق ابملنت:

-ون العقل يف وضع قواعد تتعلق ابلسند، كذلك فعلوا مع املنت، يقول الشافعيكما استعمل احملدث
يف اخلاص بصدف املخرب وكذبه ، إال : "وال يستدل على أكثر صدق احلديث وكذبه، إال -رمحه هللا

القليل من احلديث، وذلك أن يستدل على الصدق والكذب فيه أبن حيدث احملدث ما ال جيوز أن 
 ويتبني ذلك مما يلي: 53".خيالفه ما هو أَثبُت وأكثُر دالالٍت ابلصدق منه يكون مثله، أو ما

 ،من طرق إدراك مدرج املنت أن يرد يف رواية أخرى ما يفيد هذا اإلدراج ويبينه مدرج املنت: -
 وهذا حيصل جبمع الطرق واملروايت ومقارنتها، وتقدم أن هذا مسلك عقلي.

لذلك اللفظ، مثل: حديث أيب هريرة  ملسو هيلع هللا ىلصومن طرق إدراك اإلدراج أيضًا امتناع قول النيب 
للعبد اململوك الصاحل أجران، والذي نفسي بيده لوال اجلهاد ملسو هيلع هللا ىلص، قال: قال رسول هللا" :

 54وبر أمي، ألحببت أن أموت وأان مملوك". ،يف سبيل هللا، واحلج
وغري واحد أبن ذلك مدرج من قول أيب  : "وجزم الداودي وابن بطال55قال ابن حجر

حينئذ أم  ملسو هيلع هللا ىلص فإنه مل يكن للنيب :ويدل عليه من حيث املعىن قوله: "وبر أمي" ،هريرة
يربها".... إىل أن قال: "فقد فصله اإلمساعيلي من طريق أخرى عن ابن املبارك، ولفظه: 

ي يف كتاب الرب والذي نفس أيب هريرة بيده إخل، وكذلك أخرجه احلسني بن احلسن املروز 
من طريق عبد هللا بن وهب وأيب صفوان  56والصلة عن ابن املبارك، وكذلك أخرجه مسلم

 األموي، واملصنف يف األدب املفرد..."
 ملسو هيلع هللا ىلصوقال السيوطي: " فقوله: والذي نفسي بيده...اخل، من كالم أيب هريرة؛ ألنه ميتنع منه 

 .57حىت يربها"أن يتمىن الرق، وألن أمه مل تكن موجودة إذ ذاك 
 وقد ألف يف هذا النوع عدة مؤلفات.

ويقصد به تعارض متنني ظاهراً، فيوفق بينهما، كما خمتلف احلديث، أو مشكل احلديث:  -
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 .58هو مبني يف مصادر علوم احلديث
قال ابن الصالح: "وإمنا يكمل للقيام به األئمة اجلامعون بني صناعيت احلديث والفقه 

  59دقيقة".الغواصون على املعاين ال
وهذا إمنا حيتاج إىل إعمال عقل وفكر وتبحر يف معرفة النصوص ودالئلها ألن مصدر كال 
املتعارضني من النصوص واحد ال ينطق عن اهلوى، وهلذا كان ابن خزمية يقول:" ال أعرف 

حديثان إبسنادين صحيحني متضادان، فمن كان عنده فليأت به  ملسو هيلع هللا ىلصأنه روي عن النيب
 60.حىت أؤلف بينهما"

 وهلم يف هذا النوع مؤلفات عدة.
من املعلوم أنه من البدائه العقلية اليت ال خيتلف فيها العقالء عدم اجتماع  اخلرب املوضوع: -

النقيضني، وهذا أمر مل خيف على احملدثني وهلذا استعملوا هذا القانون يف نقد بعض املتون، 
وال بد من التنبه إىل الفرق بني املناقضة واملخالفة كما هو معروف، مث إن احلكم بذلك ال 

 ألنه قد يتوهم التناقض تومهاً، وليس حقيقة. ؛أحديكون لكل 
عالمة على -الضرورات العقلية –وقد جعل احملدثون قرينة مناقضة النص للعقل الصريح 

 ض العقول، وهذا كما تقدم بيانه يف التمهيد.ضعفه ورده، ألن الشريعة ال أتيت مبا يناق
ما يؤخذ من حال املروي، كأن يكون  –أي القرائن اليت يدرك هبا الوضع  –يقول ابن حجر:" ومنها 

مناقضًا لنص القرآن أو السنة املتواترة أو اإلمجاع القطعي أو صريح العقل، حيث ال يقبل شيء من 
 61".ذلك التأويل

علها احملدثون عالمة على رد اخلرب، فقد أظهر بعض اليهود كتااًب ادعى فيه أنه  وكذا خمالفة التاريخ ج
 إبسقاط اجلزية عن أهل خيرب وفيه شهادة الصحابة، وذكروا أن خط علي ملسو هيلع هللا ىلصكتاب رسول هللا 

 فيه.
 ومحل الكتاب إىل رئيس الرؤساء، فعرضه على اخلطيب، فتأمله وقال:" هذا مزور، قيل: من أين قلت؟
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ه شهادة معاوية وهو أسلم عام الفتح، وفتحت خيرب سنة سبع، وفيه شهادة سعد بن معاذ قال: في
 .62ومات يوم بين قريظة قبل خيرب بسنتني". فاستحسن ذلك منه

بيان ألهم استعماالت احملدثني للعقل يف القواعد واألصول املتعلقة بنقد احلديث، ومل يقتصر  هذا
استعماهلم للعقل يف خدمة احلديث على هذا األمر بل له جوانب أخرى متعددة كالتصنيف والرتتيب، 

 وإمنا اقتصرت على ما تقدم ألمرين:
بقبول األحاديث  ةحث املتعلقااملبأن كثريًا من منتقدي عمل احملدثني ينتقدهم يف هذه  -1

 ونقدها، مدعني أهنم جمرد نقلة للحديث دون استعمال للعقل والفكر.
أن استعماهلم للعقل يف تطوير علم احلديث، كالتصنيف والرتتيب يطول جداً، وهذا األمر  -2

ىل ، وهو أمر ظاهر ال حيتاج إاوغريه يعة كلها كالفقه واللغة والتفسريمشرتك بني علوم الشر 
 بيان.

على  ملسو هيلع هللا ىلصوهبذا يتبني أن احملدثني كانوا مدركني ألمهية العقل، وقاموا بصيانة حديث النيب 
أكمل وجه، وقد مجعوا يف ذلك بني التقوى والورع واستعمال العقل والفكر، ال كما 

اجلهل أبهنم كانوا جمرد نقلة للحديث، كذاًب وهبتاانً، واإلنصاف عزيز، وال  يدعيه أولو
جلمع  -أي علماء الدين اإلسالمي–"فانربوا  :63ن أذكر قول أسد رستميفوتين أ

األحاديث ودرسها وتدقيقها، فأحتفوا علم التاريخ بقواعد ال تزال يف أسسها وجوهرها 
 64حمرتمة يف األوساط العلمية حىت يومنا هذا".

إبمكان أكابر والواقع أنه ليس ": 66: "واصفًا رسالة القاضي عياض يف علم املصطلح65وقال أيضاً 
وذلك على الرغم من مرور  ،رجال التاريخ يف أوراب وأمريكا أن يكتبوا أحسن منها يف بعض نواحيها

حتري "سبعة قرون عليها، فإن ما جاء فيها من مظاهر الدقة يف التفكري واالستنتاج حتت عنوان: 
أملانيا وفرنسا وأمريكا يضاهي ما ورد يف املوضوع نفسه يف أهم كتب الفرجنة يف  "الرواية واجمليء ابللفظ

                                                           

 (.16/28(، والبداية والنهاية البن كثري )280/ 18انظر: سري أعالم النبالء ) - 62
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ولو أن مؤرخي أوراب يف العصور احلديثة اطلعوا على مصنفات األئمة إىل أن قال: " جنليز".وبالد اإل
 حىت أواخر القرن املاضي". 67ملا أتخروا يف أتسيس علم املثودولوجيا -نياحملدث

 ستعمال الباطل للعقل.  الفصل الثاين: اال
بعد بيان أهم استخدامات العقل الصحيحة يف احلديث النبوي اليت أسهمت يف تطويره، وتسهيل 

هذا الفصل املقسم  لنبني استخداماته الباطلة، وذلك من خال -فهمه، واحلكم عليه صحة وضعفاً 
 :إىل قسمني

من مصادر  ا  مصدر ابعتبارها لعقلية املتعلقة ابلسنة النبوية القسم األول: ذكر أهم املزاعم ا
 التشريع وبيان ردها ونقدها.

 ، واستدلوا على ذلك أبدلة:68الزعم بعدم حجية خرب الواحد -1
 . 69 َّ ٰر ٰذ  يي ىي مي خي حي جييه ىه مه جه ٱُّٱ-عز وجل-قوله  - أ

 ال يغين شيئاً، وهنى عن اتباعه، وخرب الواحد ظين. هذم الظن ووصفه أبن -عز وجل- قالوا: إن هللا
خبرب الواحد يف قصة سهوه يف الصالة يف حديث ذي اليدين حىت شهد  ملسو هيلع هللا ىلص عدم اعتداد النيب- ب

 .70معه غريه
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(، و: حنو فقه جديد، أتليف: مجال البنا 285سالم، أتليف: عبد اجلواد ايسني )صانظر: السلطة يف اإل - 68

(2/112.) 
 (.38النجم ) - 69
 -واللفظ للبخاري -( يف صحيحيهما، 573/ ح1/403( ومسلم )482/ ح1/103أخرجه البخاري ) - 70

اها أبو هريرة ولكن قال ابن سريين: مس -إحدى صاليت العشي  ملسو هيلع هللا ىلصعن أيب هريرة، قال: صلى بنا رسول هللا 
قال: فصلى بنا ركعتني، مث سلم، فقام إىل خشبة معروضة يف املسجد، فاتكأ عليها كأنه  -نسيت أان 

غضبان، ووضع يده اليمىن على اليسرى، وشبك بني أصابعه، ووضع خده األمين على ظهر كفه اليسرى، 
وم أبو بكر وعمر، فهااب أن يكلماه، وخرجت السرعان من أبواب املسجد، فقالوا: قصرت الصالة؟ ويف الق

مل »ويف القوم رجل يف يديه طول، يقال له: ذو اليدين، قال: اي رسول هللا، أنسيت أم قصرت الصالة؟ قال: 
فقالوا: نعم، فتقدم فصلى ما ترك، مث سلم، مث كرب وسجد « أكما يقول ذو اليدين»فقال: « أنس ومل تقصر

وكرب، مث كرب وسجد مثل سجوده أو أطول، مث رفع رأسه وكرب، فرمبا مثل سجوده أو أطول، مث رفع رأسه 
 سألوه: مث سلم؟ فيقول: نبئت أن عمران بن حصني، قال: مث سلم.
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بكالم املغرية بن شعبة يف مرياث اجلدة حىت شهد حممد ابن مسلمة  عدم اعتداد أيب بكر- ت
 .71معه
 .72يف قصة استئذان أيب موسى األشعري حىت شهد معه أبو سعيد اخلدري توقف عمر - ث
أن السنة الغالب عليها رواية اآلحاد، وهم بشر جيوز عليهم اخلطأ والكذب، وما كان كذلك ال -ج

 جيوز االحتجاج به.
فهو أن الظن الوارد يف القرآن على معاٍن عدة، فهل الذم يشمل كل  أما اجلواب عن دليلهم األول

الظنون الواردة فيه أم ال؟ فإن أجابوا بنعم، فهو تكذيب للقرآن، وإن أجابوا بال، فسيقولون الظن على 
عدة معاٍن وهو جوابنا: أبن الظن املنهي عن اتباعه هو ما يقابل اليقني وما كان مشكوكًا فيه، أو ما  

 رجوحاً، وأحاديث اآلحاد الصحيحة سليمة من هذا كله كما ال خيفى.كان م

                                                           

( وابن ماجه يف 2101/ح3/491( والرتمذي يف جامعه )2894/ ح3/121أخرجه أبو داود يف سننه ) - 71
بن ذؤيب، أنه قال: جاءت اجلدة إىل  ( وغريهم كلهم من طرق عن عن قبيصة2724/ح 2/909سننه )

أيب بكر الصديق، تسأله مرياثها؟ فقال: ما لك يف كتاب هللا تعاىل شيء، وما علمت لك يف سنة نيب هللا 
أعطاها  ملسو هيلع هللا ىلصحضرت رسول هللا »شيئا، فارجعي حىت أسأل الناس، فسأل الناس، فقال املغرية بن شعبة،  ملسو هيلع هللا ىلص

، فقال أبو بكر: هل معك غريك؟ فقام حممد بن مسلمة، فقال: مثل ما قال املغرية بن شعبة، «السدس
ما لك يف »تسأله مرياثها، فقال:  فأنفذه هلا = = أبو بكر مث جاءت اجلدة األخرى إىل عمر بن اخلطاب 

ان بزائد يف الفرائض، ولكن هو ذلك كتاب هللا تعاىل شيء، وما كان القضاء الذي قضي به إال لغريك، وما أ
 واللفظ أليب داود.«. السدس، فإن اجتمعتما فيه فهو بينكما، وأيتكما خلت به فهو هلا

(، والبدر 4/2032انظر: التلخيص احلبري البن حجر ) واإلسناد ضعيف النقطاعه، قبيصة مل يدرك أاب بكر 
 (.7/206املنري البن امللقن )

( يف صحيحيهما من حديث أيب 2153/ ح3/1694( ، ومسلم )6245/ ح8/54أخرجه البخاري ) - 72
سعيد اخلدري، يقول: كنا يف جملس عند أيب بن كعب، فأتى أبو موسى األشعري مغضبا حىت وقف، فقال: 

قال « االستئذان ثالث، فإن أذن لك، وإال فارجع»يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصأنشدكم هللا هل مسع أحد منكم رسول هللا 
ل: استأذنت على عمر بن اخلطاب أمس ثالث مرات، فلم يؤذن يل فرجعت، مث جئته اليوم أيب: وما ذاك؟ قا

فدخلت عليه، فأخربته، أين جئت أمس فسلمت ثالث، مث انصرفت. قال: قد مسعناك وحنن حينئذ على 
قال: فوهللا، ألوجعن ظهرك  ملسو هيلع هللا ىلصشغل، فلو ما استأذنت حىت يؤذن لك قال: استأذنت كما مسعت رسول هللا 

بطنك، أو لتأتني مبن يشهد لك على هذا، فقال أيب بن كعب: فوهللا، ال يقوم معك إال أحدثنا سنا، قم، اي و 
 يقول هذا " واللفظ ملسلم. ملسو هيلع هللا ىلصأاب سعيد، فقمت حىت أتيت عمر، فقلت: قد مسعت رسول هللا 
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مل أيمران ابتباع اليقني فقط وترك غريه، بل إن كثريًا من األحكام  -عز وجل-واألمر اآلخر أن هللا 
مبنية على غلبة الظن، بل إن احلياة العملية أكثرها مبين على غلبة الظن وأخبار اآلحاد اجملردة، فهل 

 منكر حجية خرب الواحد أن يعمل يف هذه الدنيا بدون اعتماد على خرب الواحد؟يستطيع 
فيقال أواًل: أنتم ال حتتجون خبرب الواحد فكيف تستدلون به على  وأما اجلواب عن الدليل الثاين
 إنكار حجية خرب الواحد ابتداًء.

خرب الواحد، فأيهما املقدم األدلة على حجية  -إن مل نقل مئات-هذا الدليل معارض لعشرات  اثنيا :
 اآلحاد أم املتواتر على منهجكم؟

حيتمل عدة احتماالت، منها: أن قول ذي اليدين معارض ملا تقرر عند النيب  ملسو هيلع هللا ىلصتوقف النيب اثلثا :
 .من عدم السهو فاحتاج إىل مرجح 

حىت  لديه ومنها: أن قول ذي اليدين مل يؤيده ابتداء أحد ممن شهد الصالة مما أوقع شكًا وريبة 
 شهد أبو بكر بذلك.

إضافة إىل اجلواب األول والثاين يف الدليل الثاين املتقدم، فيقال: إن  وأما اجلواب عن الدليل الثالث،
أاب بكر احتج خبرب الواحد يف عدة مواطن وطلبه من عروة من يشهد معه ال شك أنه كان ألمر آخر 

آخر معه وهذا ال خيرجه عن دائرة اآلحاد، فقد حيتمل ال عالقة بعدم احلجية بدليل أنه اكتفى بشاهد 
 الزايدة يف التثبت، أو التأكد من عدم نسخه أو تقييده مثاًل.

 مث إن يف إسناده انقطاعاً ال يصح معه االستدالل به.
، فيقال مثل اجلواب األول والثاين يف الدليل الثاين والثالث، ويضاف وأما اجلواب عن الدليل الرابع

أن سبب توقف عمر قد صرح به بنفسه فقال:" إين مل أهتمك ولكن احلديث عن رسول هللا أيضًا 
 فأين عدم احلجية يف ذلك، إضافة إىل أن شهادة آخر معه ال خيرجه عن دائرة اآلحاد. شديد".

إن  :، وهو قوهلم إن السنة الغالب عليها رواية اآلحاد...إخل، فيقالوأما اجلواب عن الدليل اخلامس
دثني مل يشرتطوا انتفاء اخلطأ والكذب عن راوي احلديث املقبول فحسب، بل زادوا انتفاء الشذوذ احمل

 مظنة هذا اخلطأ إن حصل. :والعلة لدفع
  ة:وقد استدل أهل السنة أبدلة كثرية على حجية خرب الواحد، أكتفي منها بثالث
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 جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ ٹٱٹٱُّٱ: -عز وجل –األول: قوله 

  .73  َّ  حك
استدل هبا البخاري يف ابب: ما جاء يف إجازة خرب الواحد الصدوق يف األذان والصالة والصوم 

 من زن  رن مم ٱُّٱتعاىللقوله  ؛حكام، وقال: "ويسمى الرجل طائفةوالفرائض واأل
 .75فلو اقتتل رجالن دخل يف معىن اآلية، 74 َّ نن

"واملراد ابإلجازة جواز العمل به والقول أبنه حجة.... وقصد الرتمجة الرد به  :76قال ابن حجر
 على من يقول إن اخلرب ال حيتج به إال إذا رواه أكثر من شخص واحد حىت يصري كالشهادة".

: "وهذا مصري منه إىل أن لفظ طائفة يتناول الواحد فما فوقه وال خيتص بعدد 77وقال أيضاً 
 نقله الثعليب وغريه". ،كالنخعي وجماهد  ،ابن عباس وغريه وهو منقول عن ،معني

 78َّيي ىي مي خي  حي جي يه ىه مه جه ين ىن ٱُّٱٱٱ:قوله تعاىلالثاين:
ابلتثبت والتبني من خرب الفاسق، ولو كان خرب الواحد ال يفيد  –عز وجل–فقد أمران هللا 

 حجة ملا علق التبني يف حال الفسق فقط.
 يت ىت نت متزت رت  يب ىب نب مب زب رب ٹٱٹٱُّٱالثالث: قوله تعاىل: 

 . 79 َّمث زث رث
قال ابن حجر: "واحتج بعض األئمة بقوله تعاىل )اي أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك( 
مع أنه كان رسواًل إىل الناس كافة وجيب عليه تبليغهم فلو كان خرب الواحد غري مقبول لتعذر 

شفاهًا وكذا تعذر إرسال عدد  إبالغ الشريعة إىل الكل ضرورة لتعذر خطاب مجيع الناس
 80.التواتر إليهم وهو مسلك جيد"

                                                           

 (.122التوبة )سورة  - 73
 (.9احلجرات ) سورة  - 74
 (.9/86صحيح البخاري ) - 75
 (.13/233الباري )فتح  - 76
 (.13/234املصدر السابق )- 77
 (.6احلجرات ) سورة - 78
 (.67املائدة )سورة  - 79
 (.13/235فتح الباري ) - 80
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وكذا أقام احلجَة على " وقال الشافعي بعد أن ذكر اآلايت اليت فيها إرسال الرسل إىل أقوامهم:
 81األمم بواحد".

الزعم أبن ما يف القرآن كفاية وهو ثبت ابلتواتر فال حاجة إىل السنة، وأن من اعتمد على  -2
)ما فرطنا يف -تعاىل –ال تثريب عليه، واستدلوا بعدة آايت على ذلك منها قوله القرآن فقط 

 ، وغريهم.84، وحممود أبو رية83وممن استدل هبا حممد توفيق صدقي .82الكتاب من شيء(
وممن استدل هبا حممود أبو  .85  َّ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ُّٱوقوله تعاىل 

 ، وغريهم.87، وأمحد صبحي منصور86رية
 الشبهة من أوجه:واجلواب على هذه 

أن يف القرآن أوامر جمملة وجب علينا اتباعها وال ميكن ذلك إال ابلرجوع إىل السنة النبوية  -
لبيان هذه األوامر، فلو مل تكن حجة ملا وجب علينا الرجوع إليها لتطبيق هذه األوامر، وقد 

ان إال ما يبني هذا املعين عندما قال له رجل:" ال حتدثو  جاء عن عمران بن حصني 
ابلقرآن، فقال له عمران: "إنك امرؤ أمحق، أجتد يف كتاب هللا الظهر أربعًا ال جتهر فيها 
ابلقراءة؟ مث عدد عليه الصالة والزكاة، وحنو هذا، مث قال: أجتد هذا يف كتاب هللا مفسراً؟ إن  

 88كتاب هللا أهبم هذا، وإن السنة تفسر ذلك".

                                                           

 (.437الرسالة للشافعي ) - 81
 (.38سورة األنعام ) - 82
 (، مقال: اإلسالم هو القرآن وحده.9/515يف جملة املنار ) - 83
 (.377على السنة احملمدية ) أضواء - 84
 (.89النحل ) سورة - 85
 (.377أضواء على السنة احملمدية ) - 86
 (.25القرآن وكفى مصدراً للتشريع اإلسالمي )ملاذا القرآن( ) - 87

 ولتأليفه هذا الكتاب قصة وجدهتا على االنرتنت ملخصها أن........
(، وابن أيب عاصم يف السنة 3098/ رقم 12/437) –كما يف املطالب العالية البن حجر   –أخرجه مسدد  - 88

(، وابن عبد الرب يف جامع بيان العلم وفضله 24/ 1/105(، واخلطيب يف الكفاية )815)رقم 
 (، وسنده صحيح.2349/ 2/1193)
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اعرتض على ذلك بقوله إن بيان أحكام الصالة والزكاة واحلج قد نقلت ابلسنة العملية  فإن
املتواترة، وهي حجة، يقال هلم: أين وجدوا بيان هذه األحكام العملية املنقولة ابلتواتر، هل 

 غريه؟ فال يسعهم اجلواب إال ابلثاين، فسقط اعرتاضهم. يف يف كتاب هللا أم
ليس املقصود به القرآن، إمنا اللوح    َّيت ىت نت مت زت رت ُّٱأن قوله تعاىل  

 .89احملفوظ
محل كلمة "شيء" على ظاهرها ال يستقيم هنا، ألنه يشمل أمورًا كثريًا سواء يف الدين أو  -

ر، وللعلماء يف توجيه اآلية حتمل على معىن آخ ياهنا يف القرآن، فلم يبق إال أنالدنيا مل يرد ب
 ن:امسلك

ها دون ما عير الدين وأحكامه، وأنه بينها مجأن املراد مل يفرط يف شيء من أمو  األول:
عداها، إال أن هذا البيان على نوعني: بيان بطريق النص، وبيان بطريق اإلحالة على دليل 

 .90من األدلة األخرى اليت اعتربها الشارع يف كتابه أدلة وحججا على خلقه
من أمور الدين على سبيل اإلمجال، وبني مجيع كليات  أن الكتاب مل يفرط يف شيء الثاين:

الشريعة دون النص على جزئياهتا وتفاصيلها، ومن املعلوم أن ذلك ال يكفي يف استنباط 
اجملتهد ما يقو م به العبادة، وحيرر املعاملة، فال بد له من الرجوع إىل ما يبني له اجململ 

 .91ويفصله له، ويبني جزئيات الكليات
، 92أبنه ورد النهي عن كتابة السنة فال حجة فيها إذا، وممن قال به: حممود أبو ريةالزعم  -3

 .93وعبد اجلواد ايسني، وغريهم
 واجلواب من أوجه: 

ال تالزم بني النهي عن الكتابة وعدم احلجية، فاحلجية ثبتة بدون الكتابة، وطرق النقل ليست 
ن مستوفية لشروطها كانت انقصة احلجة حبسب حمصورة يف الكتابة فقط، بل إن الكتابة إذا مل تك

نقصان هذه الشروط، مثلها مثل املشافهة، وهذا أمر ظاهر ال يعوزه دليل، نعم، ال شك أنه إذا 
فإنه إمنا وصل -تعاىل –اقرتنت املشافهة ابلكتابة كان ذلك أقوى، وخري مثال على ذلك كتاب هللا 

                                                           

 (.3/254(، وتفسري ابن كثري )11/346)-جامع البيان عن أتويل آي القرآن –انظر: تفسري الطربي  - 89
 (.385لسنة، عبد الغين عبد اخلالق )حجية ا - 90
 (.388املصدر السابق ) - 91
 وما بعدها(. 19أضواء على السنة احملمدية ) - 92
 (.238السلطة يف اإلسالم ) - 93
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 من خن حن ُّٱٱمن حديث ابن عباس عند قوله:  94إلينا بداية مشافهة، كما جاء يف الصحيحني

مث إن علينا أن تقرأه، فكان  96  َّ حي جي ٰه مه ٱُّٱقال: فاستمع له وأنصت:   95  َّ هن
 كما قرأه(. بعد ذلك إذا أاته جربيل استمع فإذا انطلق جربيل قرأه النيب  ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا 

من عدم احلجية ابتداًء، فكيف حيتجون  استدالهم ابلنهي عن الكتابة منقوض مبا يعتقدونه -1
 مبا ليس حجة عندهم.

مث دراستها كلها أن الواجب عند االستدالل لقضية معينة هو مجع األدلة الواردة يف القضية   -2
للوصول إىل نتيجة شاملة، أما االقتصار على أدلة حمددة فقط فلن يعطي نتيجة صحيحة، 

 ملسو هيلع هللا ىلصوكذلك هنا فقد أمهل املنكرون أدلة كثرية فيها األمر ابلكتابة سواء كانت صادرة من النيب 
أو من فعل الصحابة أنفسهم، منها: حديث عبد هللا بن عمرو بن العاص قال:" قلت: اي 

، قلت: يف الغضب والرضا؟ قال: «نعم»هللا، إين أمسع منك أشياء، أفأكتبها؟ قال:  رسول
  97نعم، فإين ال أقول فيهما إال حقا".»

بل منها ما ورد عن أيب سعيد اخلدري نفسه راوي حديث النهي: يقول: "ما كنا نكتب شيئا 
 98غري القرآن والتشهد".

قال: وصحيفة - كتاب هللا وهذه الصحيفة"من زعم أن عندان شيئا نقرؤه إال وحديث علي
 99فقد كذب، فيها أسنان اإلبل، وأشياء من اجلراحات".-معلقة يف قراب سيفه

 وقد مجع العلماء بينها بوجوه، منها:
أن النهي عن الكتابة كان يف بداية األمر خشية اختالط القرآن ابحلديث، فلما اكتمل نزول  -

                                                           

 (.448/ح 1/330(، وصحيح مسلم )5/ح1/8صحيح البخاري ) - 94
 (.18القيامة ) سورة - 95
 (.19القيامة ) سورة - 96
، والدارمي يف مسنده -واللفظ له -(،7020/ ح 11/593يف عدة مواضع منها: )أخرجه أمحد يف مسنده  - 97

/ح 1/186(، واحلاكم يف مستدركه )3646/ح 3/318(، وأبو داود يف سننه )501/ح 1/429)
(، وغريهم، كلهم من طرق عن عبد هللا بن 755/ح414(، والبيهقي يف املدخل للسنن الكربى )ص357
 به، وإسناده صحيح. عمرو 

 (.93انظر: تقييد العلم للخطيب البغدادي ) - 98
 (، واللفظ له.1370/ ح 2/994(، ومسلم يف صحيحه )111/ح1/33أخرجه البخاري يف صحيحه ) - 99
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 القرآن، وأمن اللبس أذن ابلكتابة.
 أن النهي كان عن كتابتهما يف صحيفة واحدة.  -
 أن النهي كان خاصاً ملن خشي منه االتكال على الكتابة. -

، والسنة قبل التدوين حملمد 100ولالستزادة والتوسع ينظر: كتاب: حجية السنة لعبد الغين عبد اخلالق
 .101عجاج اخلطيب

 الزعم أبن اخللفاء الراشدين عارضوا كتابة السنة قوال وفعال. -5
 .103، وإبراهيم فوزي102وممن قال به حممود أبو رية

 واجلواب من أوجه:
بيان االستدالل لقضية معينة ال بد من مجع مجيع األدلة للوصول إىل نتيجة عند  هأنتقدم   -1

: انتقاء األدلة املوافقة ملذهبهم ويرتكون ما خيالف بنيصحيحه، وهؤالء العقالنيون جيمعون 
بصحة هذه األدلة، بل حيذفون ما يبني ضعف دليلهم كثرياً، عدم مباالهتم وبني ذلك، 

وعند ذكر األدلة املخالفة هلواهم جتدهم يتعنتون يف ردها أبضعف حجة، ولو بعدم موافقة 
، وسأضرب هلذا مثاًل من فعل إبراهيم فوزي، فقد نقل يف كتابه تدوين مالدليل لفكره

رضي هللا  –ما جاء عن عائشة  -وهو أول دليل استدل به على هذه القضية-السنة
وكانت مخسمائة حديث فبات ليلته  ملسو هيلع هللا ىلص، قالت: "مجع أيب احلديث عن رسول هللا -عنها

يتقلب كثرياً قالت: فغمين فقلت: أتتقلب لشكوى أو لشيء بلغك؟ فلما أصبح قال: أي 
ف بنية هلمي األحاديث اليت عندك فجئته هبا فدعا بنا فحرقها". إىل هنا انتهى نقله وحذ

ألنه يناقض ما ادعاه دلياًل على قضيته، ومل يكتف هبذا فقط، بل حذف  ؛بقية النص
 104: "فهذا ال يصح وهللا أعلم".-أي الذهيب–تعليق الذهيب على هذا النص وهو قوله 

:" فقلت: مل أحرقتها؟ قال: -رضي هللا عنها –وأما بقية النص احملذوف فهو قول عائشة 
فيكون فيها أحاديث عن رجل قد ائتمنته ووثقت به ومل خشيت أن أموت وهي عندي 

 يكن كما حدثين فأكون قد نقلت ذاك".

                                                           

 .392ص  - 100
101 -(1/3030.) 
 (.19أضواء على السنة احملمدية ) - 102
 (.49تدوين السنة ) - 103
 (.1/11تذكرة احلفاظ للذهيب ) - 104
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خمالف ملا ادعاه فوزي من حماربة اخللفاء لكتابة السنة   – فهذا التعليل من أيب بكر 
كما هو بني، فلو كان النهي عن كتابة السنة مطلقًا ملا كتب أبو بكر ابتداًء، ولو كان 

كتب، ولكنه أحرق ما كتبه خوفًا وورعًا من أن يكون   مامجع  ابة السنة ملمعارضًا لكتا
مشاركًا يف نقل حديث حصل فيه تغيري، وهذا من ابب التثبت كما تقدم بيانه يف قصة 

 أيب بكر مع اجلدة.
ضعف هذا األثر الذهيب، وكذا ابن كثري بقوله: "هذا غريب من هذا الوجه جدا وعلي  وقد

 105بن صاحل ال يعرف".
وهكذا بقية األدلة اليت استدلوا هبا على هذه القضية، ولالستزادة ينظر يف كتاب: االجتاه  

 .106دراسة نقدية –العلماين املعاصر يف دراسة السنة النبوية 
 

على اختالف بينهم يف حتديده -ديث أتخر إىل ما بعد القرن األولالزعم أبن تدوين احل -6
، وحممد توفيق  108وممن قال به: حممود أبو رية .107مما يضعف حجيته واالعتماد عليه –

 .109صدقي
 واجلواب من أوجه:

 .110تقدم أنه ال تالزم بني الكتابة واحلجية -1
 الكتابة، فالتدوين مرحلة بعد الكتابة، مث يلي ذلك التصنيف. أتخر التدوين ال يستلزم أتخر -2

يقول الدكتور حممد عجاج اخلطيب: ويفهم من هذا أن التدوين الرمسي كان يف عهد عمر بن 
عبدالعزيز، أما تقييد احلديث وحفظه يف الصحف والرقاع والعظام فقد مارسه الصحابة يف 

                                                           

 (.27730/رقم 25/120ألحاديث للسيوطي )انظر: جامع ا - 105
 وما بعدها. 157ص - 106
 (.10/754انظر: جملة املنار ) - 107
 (.232أضواء على السنة احملمدية ) - 108
 (.9/515يف مقال بعنوان: اإلسالم هو القرآن وحده ) - 109
 (.21انظر: )ص - 110
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، بل بقي -عليه الصالة والسالم-يث بعد وفاته، ومل ينقطع تقييد احلدملسو هيلع هللا ىلصعهد   رسول هللا
 .111جنبا إىل جنب مع احلفظ حىت قيض هللا للحديث من يودعه يف املدوانت الكربى

كتب من الصحابة:   ،كتابة احلديث بدأت يف مرحلة متقدمة جدًا منذ عصر النبوة فممن -3
 بن عمرو، وعلي بن أيب طالب وغريهم.عبد هللا 

األعظمي يف رسالته املاجستري: دراسات يف احلديث النبوي واتريخ تدوينه حتت وقد أوصلهم الدكتور 
                                                                                                                                                           .112( صحابياً 52فصل: كتابة الصحابة والكتاابت عنهم إىل )

االستدالل أبن أول حماولة للتدوين أبمر من عمر بن عبد العزيز أليب بكر بن حزم وابن  -4
شهاب ليس دقيقاً، وإن كان هو املشهور، فقد سبق يف هذا األمر كما ذكر الدكتور حممد 

 لقد تبني يل أثناء البحث يف موضوع تدوين السنة، وخاصة يف دراسة" :113عجاج اخلطيب
بن مروان بن احلكم أن أمري مصر: عبد العزيز -رجال احلديث يف عصر الصحابة والتابعني

رية ، وقد روى هذا إمام الداير املصملسو هيلع هللا ىلص (. قد حاول مجع حديث رسول هللا85األموي )ت 
حدثين يزيد بن أيب حبيب، أن عبد العزيز بن مروان، كتب إىل  " وحمدثها الليث بن سعد، قال:

وكان قد أدرك حبمص سبعني بدرايً من -(،80و  70)تويف بني سنة :-ضرميكثري ابن مرة احل
، قال ليث: وكان يسمي اجلند املقدم، قال: فكتب إليه أن يكتب ملسو هيلع هللا ىلصأصحاب رسول هللا 

من أحاديثهم إال حديث أيب هريرة، فإنه عندان. مل  ملسو هيلع هللا ىلصإليه مبا مسع من أصحاب رسول هللا 
 كان قد مسعه عبد العزيز بن مروان من أيب هريرة".يطلب حديث أيب هريرة ألنه كان عنده و 

إىل أن قال: "إذا ثبتت استجابة كثري بن مرة لطلب أمري مصر، فيعين هذا أن بعض احلديث 
النبوي قد دون رمسيا يف منتصف العقد اهلجري الثامن قبل انقضاء القرن األول. وعلى أية حال، 

وتدوينه يزيدان ثقة أبن التدوين قد سار جنبا إىل  ملسو هيلع هللا ىلص فإن اهتمام أمري مصر حبديث رسول هللا
جنب مع احلفظ، ومل يتأخر قط إىل عهد اخلليفة عمر بن عبد العزيز، فيكون شرف املسامهة يف 
تدوين احلديث، قد كلل الوالد األمري واالبن اخلليفة البار، ويكون هلما مجيعا شرف العمل حلفظ 

 احلديث وتدوينه رمسيا".

                                                           

 (.1/332السنة قبل التدوين ) - 111
112 - (1/92.) 
 (.1/373يف كتابه السنة قبل التدوين )- 113
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ذكر بعض املسالك العقلية املتعلقة برد نصوص السنة النبوية أو حتريفها مع ذكر  القسم الثاين:
 .114األمثلة والرد عليها

حسب أهوائهم وأفكارهم ومنطلقاهتم الفكرية يف  ملسو هيلع هللا ىلصلقد اختلفت مسالك املعارضني لسنة النيب 
 معارضة النصوص النبوية.

لدين على ما شاهد، فجعل البهيمة ال قال ابن قتيبة يف أتويل خمتلف احلديث: "إن من محل أمر ا
تقول والطائر ال يسبح.... والذابب ال يعلم موضع السم وموضع الشفاء، واعرتض على ما جاء يف 

، وملا  ملسو هيلع هللا ىلصاحلديث مما ال يفهمه....فإنه منسلخ من اإلسالم، معطل ....خمالف ملا جاء به الرسول 
 درج عليه اخليار من صحابته والتابعون.

كان كمن كذب به كله...وما علمت أحداً ينكر هذا إال   ملسو هيلع هللا ىلصض ما جاء به رسول هللا ومن كذب ببع
 قوماً من الدهرية، وقد اتبعهم على ذلك قوم من أهل الكالم واجلهمية".

 املسلك األول: ادعاء خمالفة القرآن:
منها ، وأن  وهذا املسلك استعمله كثري ممن أنكر السنة النبوية قدميا وحديثاً، السنة كلها أو بعضاً 

تعارض السنة مع القرآن يوجب طرح السنة ابعتبار أن القرآن ثبوته أقوى من ثبوت القرآن وأنه ال 
 ملسو هيلع هللا ىلصألن ما صدر عن النيب  :مناص من ترجيح القرآن مع أن هذا التعارض الواقع ال وجود له حقيقة

ال ميكن أن يعارض القرآن، وهلذا استسهلوا إنكار السنة بدون حرج، بل طعنوا يف نقلة احلديث 
واألثر، ولو أتعبوا أنفسهم قلياًل يف مراجعة كتب أهل العلم حول األحاديث اليت أوقعت إشكاالت 

ملبدأ، وهو: عندهم مل احتاجوا لركوب هذا املركب الوعر، وقد وضع بعض املبتدعة حديثًا يوافق هذا ا
"ما أاتكم عين فاعرضوه على كتاب هللا، فإن وافق كتاب هللا فأان قلته، وإن خالف كتاب هللا فلم أقله 

 أان" وهذا احلديث نفسه خمالف ملا جاء يف كتاب هللا، فهو ابطل سنداً ومتناً، وهللا املستعان.
فقال رجل  ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا وقد روى اخلطيب البغدادي بسنده أن سعيد بن جبري حدث حديثًا عن 

من أهل مكة: "إن هللا يقول يف كتابه كذا وكذا، فغضب سعيد بن جبري غضبًا شديداً، وقال:" أال 
 115ورسول هللا أعلم بكتاب هللا منك". ملسو هيلع هللا ىلصأراك تعارض كتاب هللا حبديث رسول هللا

 وهذا مثال على اتباع هذا املسلك مع اجلواب عليه:
                                                           

اقتصرت يف هذا البحث على ثالثة مسالك فقط لصغر البحث، وإال فاملسالك أكثر من ذلك، ولعل هللا - 114
 ييسر إفرادها يف مؤلف مستقل، مع مالحظة أن هذه املسالك قد تتداخل مع بعضها عند ذكر األمثلة.

 (.1/200اجلامع ألخالق الراوي ) - 115
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لرسالة، ا ا  يفثباهتا خمالف للقرآن الكرمي، وأن فيه تشكيك، وأن إملسو هيلع هللا ىلصإنكار قضية سحر النيب
 يفقد املصداقية يف أقواله وأفعاله.-ملسو هيلع هللا ىلص –وإثبات سحره 

 واجلواب من أوجه:
يف عدة -قد ثبت بطرق صحيحة، فقد أخرج احلديث البخاري ملسو هيلع هللا ىلصأن حديث سحر النيب  -1

 وغريهم.ومسلم يف صحيحيهما، والنسائي، وابن ماجه، وأمحد وأبو يعلى، -مواضع
 من التقصري واخلطأ يف تبليغ الرسالة. وناع واقع على أن األنبياء معصومأن اإلمج -2
يفعل  هأنه كان خييل إليه أن" -كما جاء يف البخاري ملسو هيلع هللا ىلصأن هذا السحر غاية ما فعله ابلنيب  -3

فلو ثبت شيء غري ذلك لنقل، بل مل ينقل أنه تكلم بكلمة واحدة أثناء مدة  ،الشي وما فعله"
 السحر.

:"وقد أنكر بعض املبتدعة هذا احلديث من طريق ثبتة وزعموا أنه  –رمحه هللا  –قال املازري      
 حيط منصب النبوة ويشكك فيها وكل ما أدى إىل ذلك فهو ابطل وزعموا أن جتويز هذا يعدم الثقة مبا

وليس مث ما يراه أو أنه أوحى إليه وما أوحي -عليه السالم-شرعوه من الشرائع ولعله يتخيل إليه جربيل
إليه وهذا الذي قالوه ابطل وذلك أن الدليل قد قام على صدقه فيما يبلغه عن هللا سبحانه وعلى 

يتعلق ببعض أمور عصمته فيه واملعجزة شاهدة بصدقه وجتويز ما قام الدليل على خالفه ابطل، وما 
الدنيا اليت مل يبعث بسببها وال كان رسوال مفضال من أجلها هو يف كثري منه عرضة ملا يعرتض البشر 

 116فغري بعيد أن خييل إليه يف أمور الدنيا ما ال حقيقة له".
، وما نفاه القرآن، فإن ما نفاه القرآن )إن يقول الظاملون ملسو هيلع هللا ىلصال تالزم بني إثبات سحر النيب -4

يريدون بذلك إنكار الرسالة عموماً، وهذا كان يف زمن مكة،  117ون إال رجاًل مسحوراً(إن تتبع
، فال 118وأما قضية السحر فكانت يف املدينة يف السنة السابعة من اهلجرة كما ذكر ابن حجر

 عالقة بينهما.
قال بعض األشعار، من حديث الرباء بن عازب  ملسو هيلع هللا ىلصثبت يف األحاديث الصحيحة أن النيب  -5

،  119كان يقول يف غزوة حنني:" أان النيب ال كذب ....أان ابن عبد املطلب"  ملسو هيلع هللا ىلص أن النيب
ميشي إذ أصابه حجر، فعثر، فدميت  ملسو هيلع هللا ىلصوكذلك ما ورد من حديث جندب: "بينما النيب

                                                           

 (.3/159املعلم بفوائد مسلم )  - 116
 (.47اإلسراء ) سورة - 117
 (.10/226فتح الباري ) - 118
 (.3042صحيح البخاري )ح - 119
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 120«هل أنت إال إصبع دميت ... ويف سبيل هللا ما لقيت» إصبعه، فقال:
، وجاء على لسان 121 َّحف جف مغ جغ مع جع ٱُّٱوجاء يف القرآن نفي ذلك يف قوله 

فهل نقابل هذا ابلنفي  ،122 َّ يث ىث نث مث  زث رث يت ىت نت ٱُّٱالكفار 
لألحاديث الصحيحة أم األوىل توجيهها مبا ال يتعارض، وهذا ما فعله أئمة اإلسالم، وهو احلق، وهل 
فهم معىن كل نص يف سياقه أكثر عقاًل أم الذي ضرب النصني ببعضهما ومل يستوعب عقله انسجام 

:" وقد اختلف يف  123قال ابن حجر ع بعضها، ومل يعرتف بقدر العلماء السابقني له؟؟النصوص م
وكذلك جاء يف   بشيء من الشعر وإنشاده حاكياً عن غريه، فالصحيح جوازه". ملسو هيلع هللا ىلصجواز متثل النيب 

 مم ام يل ىل مل يك ىك  مك ٱُّٱالكفار القرآن على لسان 
فهل نقابل ادعاء الكفار أبن ننفي من بشرية الرسول ما يثبت عكسه الكفار؟ فليس   ، َّرن

 وإمنا لكل قول ميزان واعتبار. كل ما يقوله الكفار كذابً 
 املسلك الثاين: ادعاء خمالفة العدالة اإلهلية:

إثبات  املثال: إنكار الشفاعة حبجة االتكال عليها يف فعل املعاصي، وأهنا خمالفة للعدالة، وأن
 فوضى الوسائط اليت نعرفها يف الدنيا. يعادلالشفاعة 

: "أما الشفاعة مبعىن هدم الناموس وإخراج املذنبني من النار وإدخاهلم 124يقول مصطفى حممود
وال وجود هلا يف اآلخرة، وكل ما جاء هبذا املعىن  ،اجلنة... فهي فوضى الوسائط اليت نعرفها يف الدين

يف األحاديث النبوية مشكوك يف سنده ومصدره ألنه خيالف صريح القرآن، وال يعقل من نيب القرآن 
 أن يطالب هبدم القرآن..."

 واجلواب من أوجه:
 أن الشفاعة أمر غييب، فال مدخل للعقل فيه. -1
احلاصلة يف الدنيا قياس مع الفارق، فالوساطة يف  أن قياس الشفاعة يف اآلخرة على الشفاعة -2

                                                           

  (.6146املصدر السابق )ح - 120
 (.69سورة يس )اآلية - 121
 (.5سورة األنبياء )اآلية - 122
 (.10/541يف الفتح ) - 123
 (.19يف كتابه: الشفاعة )ص  - 124
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 الدنيا يكون فيها احلق والباطل، أما الشفاعة يف اآلخرة فليس فيها إال احلق.
 وجود فساد يف قضية ما ال يستلزم منه تعميم األمر على مجيع القضااي املشاهبة. -3
 وهياحلكمة واضحة يف موضوع الشفاعة فال غموض فيها وهي الرمحة والفضل اإلهلي،  -4

 تكرمي لبعض عباده.
 العقل ال مينع من عفو السيد وتصرف املالك يف ملكه مىت شاء. -5

فكيف  ،125أن الشفاعة وردت فيها أحاديث صحيحة كثرية حىت عدها بعض أهل العلم من املتواتر 
 :بل إن العلماء استدلوا على إثبات الشفاعة بقوله تعال ؟!د شبهةترد كل هذه األحاديث جملر 

 .126 َّمث زث رث يت ىت نتٱُّٱ
 املسلك الثالث: ادعاء خمالفة الذوق العام والصحة والعقل:

إذا وقع الذابب يف إانء أحدكم فليغمسه كله، مث ليطرحه، فإن يف أحد جناحيه »املثال: حديث 
 . 127«شفاء، ويف اآلخر داء

املثال املذكور هنا من أشهر األمثلة اليت ذكرها املعرتضون على السنة النبوية، وقد تنوعت  وهذا
 مسالك الطاعنني فيه:

قالوا: إن حديث الذابب غريب عن الرأي والتشريع مجيعاً، أما التشريع فإنه تعلق ابلنفع  -
ار ظنًا فهو والضرر، فمن قواعد الشرع العامة أن كل ضار قطعًا فهو حمرم قطعاً، وكل ض

مكروه كراهة حترميية أو تنزيهية إن كان الظن ضعيفاً. فغمس الذابب يف املائع الذي يقع فيه 
 ال يتفق مع قاعدة حترمي الضار وال مع قاعدة اجتناب النجاسة.

وأما الرأي فال ميكن أن يصل إىل التفرقة بني جناحي الذاببة يف أن أحدمها سام ضار واآلخر ترايق 
 128ك السم...واق من ذل

وقال حممد توفيق صدقي:" فليس ورود هذا احلديث يف البخاري دلياًل قاطًعا على أن  -
قاله بلفظه مع منافاته للعلم، وعدم إمكان أتويله...." إىل أن قال:" على أن ملسو هيلع هللا ىلصالنيب

حديث الذابب هذا رواه أبو هريرة، ويف حديثه وحتديثه مقال بني الصحابة أنفسهم 

                                                           

 (.11/426انظر: فتح الباري ) - 125
 املصدر نفسه. - 126
 (.5782رواه البخاري يف صحيحه )ح - 127
 (.29/37انظر: جملة املنار ) - 128
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 129به، كما يعلم ذلك من سريته..". خصوًصا فيما انفرد
 واجلواب من أوجه:

حديث الذابب هذا مل ينفرد به أبو هريرة وحده، بل رواه غريه من الصحابة، كما هو خمرج يف   -1
 . 130كتب السنة

بعد روايته لألحاديث الواردة يف غمس الذابب: "فقال قائل من أهل  131قال أبو جعفر الطحاوي
جوهها: وهل للذابب من اختيار حىت يقدم أحد جناحيه ملعىن فيه وبو  ملسو هيلع هللا ىلصاجلهل آبثر رسول هللا 

وعونه:  -عز وجل-ويؤخر اآلخر ملعىن فيه خالف ذلك املعىن؟ فكان جوابنا له يف ذلك بتوفيق هللا 
قراءة متفهم ملا يقرؤه منه لوجد فيه ما يدله على صدق قول رسول  -عز وجل-أنه لو قرأ كتاب هللا 

 اك يق ىق يف ىف يث  ىث نث مث زث ُّٱ: -عز وجل-ه هذا، وهو قول ملسو هيلع هللا ىلصهللا 
إليها هو  -عز وجل-، وكان وحي هللا  132 َّ مم ام يل  ىل مل يك ىك مك لك

 مل يك ىك ٹٱٹٱُّٱٱ:إهلامه إايها أن تفعل ما أمرها به، كمثل قوله جل وعز يف األرض
. ووحيه هلا هو إهلامه إايها ما شاء أن يلهمها إايه، حىت يكون منها 133  َّ رن مم ام يل  ىل

-أن يكون منها، والنحل كذلك فيما يوحيه إليها ليكون منها ما قد شاء هللا  -عز وجل-ما أراد هللا 
عز -أن يكون منها. حىت ميضي يف ذلك إبهلامه إايها له، وحىت يكون منها ما أراد  -عز وجل

ما أهلمه مما يكون سببا إلتيانه ملا أراده  -عز وجل-ا. فمثل ذلك الذابب أهلمه أن يكون منه -وجل
منه من غمس أحد جناحيه فيما يقع فيه مما فيه الداء، والتوقي جبناحه اآلخر الذي فيه الشفاء، ومن 

 ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق ٱُّٱ: مما أخرب به عن النمل -عز وجل-ذلك قوله 

                                                           

 (.433/ 18املصدر السابق ) - 129
(، وأمحد يف 2302يف مسنده )ح (، والطيالسي3504( وابن ماجه)ح4262فقد أخرجه النسائي )ح - 130
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( من حديث أنس بن مالك بسند صحيح، 2735( والطرباين يف األوسط )ح7323البزار يف مسنده )ح

 (.38/ح37/ 1(، والسلسلة الصحيحة لأللباين )1/77وانظر: نيل األوطار للشوكاين )
 (.8/342يف شرح مشكل اآلثر ) - 131
 (.68،69النحل:) سورة  - 132
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عز -أهلمها هللا . ف134  َّٰى ين ىن نن من زن رن مم  ام يل
ومن جنوده، فمثل  ملسو هيلع هللا ىلصما كان منها من ذلك مما يكون سببا لنجاهتا وجناة أمثاهلا من سليمان  -وجل

يف  -عز وجل-علمنا هللا   يف الذابب مما ذكران. ومثل ذلك ما قد ملسو هيلع هللا ىلصذلك ما روي عن رسول هللا 
عز -، وكان ذلك إلهلام هللا 135 َّ يل ىل مل خل ُّٱٱٱٱٱٱقولهمن  ملسو هيلع هللا ىلصاهلدهد مع سليمان 

إايه ذلك، ومل يكن قبله من أهل الكالم حىت أهلمه ما أهلمه مما أنطقه به. فمثل ذلك ما قد  -وجل
يف النحل ويف  -عز وجل-يف الذابب مما ذكران، وفيما تلوان مما يف كتاب هللا  ملسو هيلع هللا ىلصرويناه عن رسول هللا 

يلهمها ما شاء إذا شاء حىت يكون -عز وجل-هللاالنمل ما قد دل على أن سائر األشياء كذلك، وأن 
مبا يلهمها من ذلك لغريها من سائر خلقه مما هو معروف قبل ذلك مبثل ما كان من ذلك اإلهلام، 

 نسأله التوفيق. -عز وجل-وهللا 
للطب غري دقيق، فالطب أثبت وجود الضرر يف الذابب، واحلديث أثبت  اً كونه خمالفزعمهم   -2

يزول هبذا الدواء، يقول ابن الداء هذا وزايدة، فذكر أن يف أحد جناحيه داء ويف اآلخر دواء، وأن هذا 
يف جناحه اآلخر من  –سبحانه  –أن يقابل تلك السمية مبا أودعه هللا  ملسو هيلع هللا ىلص: "فأمر النيب 136القيم

ضررها، وهذا طب ال  لادة السمية املادة النافعة، فيزو كله يف املاء والطعام فيقابل امل  الشفاء، فيغمس
يهتدي إليه كبار األطباء وأئمتهم، بل هو خارج من مشكاة النبوة، ومع هذا فالطبيب العامل العارف 

حي إهلي املوفق خيضع هلذا العالج، ويقر ملن جاء به أبنه أكمل اخللق على اإلطالق، وأنه مؤيد بو 
 خارج عن القوة البشرية".

جعل العلم التجرييب مقياسًا لقبول النصوص الشرعية غري صحيح، فالعلم التجرييب متجدد  -3
: 137وقابل للتطور، وبعض ما نفاه سابقًا قد أثبته الحقًا والعكس ابلعكس، يقول العالمة املعلمي

ون الشيء بعد الشيء، وال يزالون يكتشف"وعلماء الطبيعة يعرتفون أبهنم مل حييطوا بكل شيء علماً، 
على أمر مل يصل إليه علم  ملسو هيلع هللا ىلصنفي أبو رية وأضرابه أن يكون هللا تعاىل أطلع رسوله يفبأي إميان 

الطبيعة بعد؟ هذا وخالق الطبيعة ومدبرها هو واضع الشريعة، وقد علم سبحانه أن كثريًا من عباده 
نب وحده، فلو أرشدوا إىل أن يريقوا كل ما وقعت فيه يكونون يف ضيق من العيش، وقد يكون قوهتم الل

ذاببة ألجحف هبم ذلك. فأغيثوا مبا يف احلديث، فمن خالف هواه وطبعه يف استقذار الذابب فغمسه 
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تصديقًا هلل ورسوله دفع هللا عنه الضرر، فكان يف غمس ما مل يكن انغمس ما يدفع ضرر ما كان 
االعتقاد أتثريًا ابلغاً، فما ابلك ابعتقاد منشؤه اإلميان ابهلل  انغمس، وعلماء الطبيعة يثبتون لقوة

 ورسوله؟"
عدة  138قد أثبت العلم احلديث صدق احلديث، فقد نقل الدكتور: خليل إبراهيم مال خاطر -4

مقاالت وتقارير عن جتارب أجريت من قبل خمتصني يف دول غربية، وكذلك يف دول إسالمية، حول 
 اليت حصلوا عليها، وأهنا موافقة للحديث النبوي الشريف.الذابب والفوائد الطبية 

الذابب حمصنًا مبضادات تلك اجلراثيم ملاتت الذاببة بعلوق اجلراثيم هبا وملا بقي  لو مل يكن -5
 .وقد ألف يف الرد على من طعن يف هذا احلديث عدة مؤلفات وأحباث.139ذابب يف العامل
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 اخلامتة والتوصيات:
 النتائج والتوصيات اليت أختم هبا هذا البحث:  هذه أهم

 الف العقول السليمة.خيالشريعة ال أتيت مبا  -
 التسليم للشريعة موقف عقالين. -
 الشبهات املعاصرة املثارة على النصوص النبوية امتداد لالجتاهات املنحرفة قدمياً. -
 الطعن يف السنة طريق إىل الطعن يف الشريعة كلها. -
  منهج دقيق أصيل، وهو أدق منهج يف توثيق النصوص ونقدها.إن منهج احملدثني -
 عدم االغرتار بكثرة أدلة املعارضني للسنة النبوية، فما أكثر خيانتهم العلمية يف هذا الباب. -
يف املؤسسات  -املثارة حوهلا هوالشب تهاوحجيأمهية تدريس مادة تدوين السنة النبوية  -

 العلمية.
 ملنيارب العوآخر دعواان أن احلمد هلل 
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 قائمة املصادر واملراجع:
اإلابنة الكربى البن بطة العكربي، حتقيق: جمموعة من احملققني، ط: دار الراية للنشر -

 والتوزيع.
غازي حممود الشمري، ، دراسة نقدية –ة السنة النبوية االجتاه العلماين املعاصر يف دراس-

 ه.1432عام  ط: دار النوادر، لبنان، ط: األوىل،
األدلة العقلية النقلية على أصول االعتقاد، للدكتور: سعود العريفي، ط: دار عامل الفوائد، -

 ه.1419، عام: 1ط: 
 ه.1432، عام: 1اإلسالم والعقالنية، للتهانوي، ط: أكادميية شيخ اهلند، ط:-
للثقافة اإلصابة يف صحة حديث الذاببة، خلليل إبراهيم مال خاطر، ط: دار القبلة -

 اإلسالمية، ط: األوىل.
 .6أضواء على السنة احملمدية، حممود أبو رية، ط: دار املعارف، ط: -
، عام: 1االعتصام للشاطيب، حتقيق: سليم بن عيد اهلاليل ط: دار ابن عفان، ط:-

 هـ1412
 م. 2002مايو أاير/-ةاألعالم للزركلي الناشر: دار العلم للماليني الطبعة: اخلامسة عشر -
 .1أمايل ابن بشران، حتقيق: عادل العزازي، ط: دار الوطن، ط:-
األنوار الكاشفة ملا يف كتاب "أضواء على السنة" من الزلل والتضليل واجملازفة، للمعلمي، -

 ه.1406بريوت، ط: –ط: املطبعة السلفية ومكتبتها / عامل الكتب 
 ه.1418، عام:1البداية والنهاية البن كثري، حتقيق: عبد هللا الرتكي، ط: دار هجر، ط:-
البدر املنري يف ختريج األحاديث واألثر الواقعة يف الشرح الكبري ، البن امللقن، احملقق: -

مصطفى أبو الغيط وعبد هللا بن سليمان وايسر بن كمال الناشر: دار اهلجرة للنشر 
 ه.1425السعودية الطبعة: االوىل، -ضالراي-والتوزيع

بيان تلبيس اجلهمية يف أتسيس بدعهم الكالمية، البن تيمية، حتقيق: جمموعة من -
 ه.1426، 1احملققني، طبعة: جممع امللك فهد، ط 

اتريخ ابن خلدون ديوان املبتدأ واخلرب يف اتريخ العرب والرببر ومن عاصرهم من ذوي -
 1408، عام: 2حتقيق: خليل شحادة، ط: دار الفكر، ط:  الشأن األكرب، البن خلدون،

 ه.
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أتويل خمتلف احلديث البن قتيبة، حتقيق: حممد زهري النجار، ط: دار اجليل، -
 ه.1393عام:

 تدريب الراوي للسيوطي، حتقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف، ط: مكتبة الرايض احلديثة.-
 .1995اب والنشر، الطبعة الثانية،تدوين السنة، إبراهيم فوزي، رايض الريس للكت-
لبنان، الطبعة: األوىل، -تذكرة احلفاظ للذهيب، الناشر: دار الكتب العلمية بريوت-

 م.1998-هـ1419
 .1تغليق التعليق البن حجر، حتقيق: سعيد القزقي، ط: املكتب اإلسالمي، ط -
 .2تفسري ابن كثري، حتقيق: سامي سالمة، ط: دار طيبة، ط:-
 بريوت. –علم للخطيب البغدادي، الناشر: إحياء السنة النبوية تقييد ال-
التمهيد البن عبد الرب، حتقيق: مصطفى بن أمحد العلوي، وحممد عبد الكبري البكري، ط: -

 هـ. 1387، عام -املغرب –وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية 
وكنوز احلقائق  جامع األحاديث )ويشتمل على مجع اجلوامع للسيوطى واجلامع األزهر-

للمناوى، والفتح الكبري للنبهاىن( ضبط نصوصه وخرج أحاديثه: فريق من الباحثني إبشراف 
 .13مجعة )مفيت الداير املصرية(، طبع على نفقة: حسن عباس زكى، عدد األجزاء:  يعل
جامع البيان عن أتويل آي القران، للطربي، حتقيق: أمحد شاكر، ط: مؤسسة الرسالة، -

 ه.1420عام: ، 1ط: 
 م.1998: دار الغرب اإلسالمي، عام: جامع الرتمذي، حتقيق: بشار عواد معروف، ط-
جامع بيان العلم وفضله البن عبد الرب القرطيب، حتقيق: أيب األشبال الزهريي، الناشر: دار -

 م.1994-هـ1414السعودية، الطبعة: األوىل،  ابن اجلوزي، اململكة العربية
اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي، حتقيق: حممود الطحان، ط: -

 مكتبة املعارف.
املعهد العاملي للفكر اإلسالمي، -حجية السنة، عبد الغين عبد اخلالق ، ط: دار الوفاء-

 ه.  1407ط: 
 عودية.خلق أفعال العباد للبخاري، حتقيق: د: عبد الرمحن عمرية، ط: دار املعارف الس-
درء تعارض العقل والنقل البن تيمية، حتقيق: د: حممد رشاد سامل. ط: جامعة اإلمام -

 ه.1411، عام:2حممد بن سعود اإلسالمية، ط: 
دراسات يف احلديث النبوي واتريخ تدوينه ، للدكتور حممد مصطفى األعظمي، ط: -

 .2ه، عدد األجزاء: 1400املكتب اإلسالمي، ط: األوىل، سنة 
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 .1ئل النبوة للبيهقي: حتقيق: عبد املعطي قلعجي، ط: دار الكتب العلمية، ط:دال-
 ه.1358، عام: 1الرسالة للشافعي، حتقيق: أمحد شاكر، ط: مكتبة احلليب، ط: -
رواية التائب من الكذب يف احلديث النبوي بني الرد والقبول، للدكتور: خالد الدريس، -

 ه.1428، عام: 1ط: دار احملدث، ط: 
ومكتبة املنار -زاد املعاد يف هدي خري العباد، البن القيم، ط: مؤسسة الرسالة، بريوت-

 .27اإلسالمية، الكويت، ط:
 سلسلة األحاديث الصحيحة لأللباين، ط: مكتبة املعارف، ط: األوىل.-
 م.1998، عام:1السلطة يف اإلسالم، عبد اجلواد ايسني، ط: املركز الثقايف العريب، ط: -
 .3الكربى للبيهقي، حتقيق: حممد عبد القادر عطا، ط: دار الكتب العلمية، ط: السن -
السنة املطهرة والتحدايت، لنور الدين عرت، ط: جملة مركز حبوث السنة والسرية، جبامعة -

 ه.1408قطر، العدد: الثالث، سنة 
خلطيب، حممد عجاج بن حممد متيم بن صاحل بن عبد هللا ا ،ل التدوين املؤلفالسنة قب-

أصل الكتاب: رسالة ماجستري من كلية دار العلوم جبامعة القاهرة، الناشر: دار الفكر 
 م.1980-هـ 1400لبنان، الطبعة: الثالثة،  –للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت 

احملقق: حممد انصر الدين األلباين، الناشر: املكتب  بن أيب عاصم ، السنة أليب بكر-
 ه.1400اإلسالمي بريوت، الطبعة: األوىل، 

السنة ومكانتها يف التشريع اإلسالمي، للدكتور مصطفى السباعي، طبعة املكتب -
 اإلسالمي، ودار الوراق للنشر والتوزيع.

 الكتب العربية.سنن ابن ماجه، حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي، ط: دار إحياء -
 سنن أيب داود، حتقيق: حممد حميي الدين عبد احلميد، ط: املكتبة العصرية، بريوت.-
، عام: 3سري أعالم النبالء للذهيب، حتقيق: شعيب األرانؤوط، ط: مؤسسة الرسالة، ط:-

 ه.1405
 ه.1422، عام 1صحيح البخاري، حتقيق: زهري الناصر، ط: دار طوق النجاة، ط: -
 لم، حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي، ط: دار إحياء الرتاث العريب.صحيح مس-
الصواعق املرسلة على اجلهمية واملعطلة، البن القيم، حتقيق: علي بن حممد الدخيل هللا، -

 هـ.1408، عام: 1ط: دار العاصمة، ط: 
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، عام: 2العلل ومعرفة الرجال ألمحد، حتقيق: وصي هللا عباس، ط: دار اخلاين، ط:-
 ه.1422

 ه.1406علوم احلديث البن الصالح، حتقيق: نور الدين عرت، ط: دار الفكر، ط: -
 ه.1379فتح الباري البن حجر، حتقيق: حمب الدين اخلطيب، ط: دار املعرفة، ط: -
فتح املغيث بشرح ألفية احلديث للسخاوي، حتقيق: د: عبد الكرمي اخلضري، ود: حممد آل -

 ه.1436، عام: 4، ط فهيد، ط: مكتبة دار املنهاج
القرآن وكفى مصدرًا للتشريع اإلسالمي، أمحد صبحي منصور، ط: دار االنتشار العريب، -

 لبنان. –م، بريوت 2005ط: األوىل، سنة 
الكفاية يف معرفة أصول علم الرواية، للخطيب البغدادي، احملقق: ماهر ايسني الفحل -

 هـ 1432وىل، الدمام الطبعة: األ –الناشر: دار ابن اجلوزي 
 ه.1315جملة املنار، حممد رشيد رضا وغريه، ط: مطبعة املنار، سنة النشر: -
جمموع فتاوى ابن تيمية، مجع: حممد بن عبد الرمحن بن قاسم، ط: جممع امللك فهد، ط: -

 ه.1416
مدارج السالكني بني منازل إايك نعبد وإايك نستعني، البن القيم، حتقيق: حممد البغدادي، -

 .3دار الكتاب العريب، ط: ط: 
املستدرك على الصحيحني للحاكم، حتقيق: حممد عبد القادر عطا، ط: دار الكتب -

 .1العلمية، ط:
، 1للنشر والتوزيع، ط: مسند الدارمي، حتقيق: حسني سليم أسد الداراين، ط: دار املغين-

 ه.ـ1412عام: 
اسات، ط: األوىل، سنة مصطلح التاريخ ألسد رستم، ط: مركز تراث للبحوث والدر -

 م.2015
 مصنف ابن أيب شيبة، حتقيق: حممد عوامة، ط: دار القبلة.-
رسالة علمية سبع عشر املطالب العالية بزوائد املسانيد الثمانية، البن حجر العسقالين، -

قدمت جلامعة اإلمام حممد بن سعود، تنسيق: د. سعد بن انصر بن عبد العزيز الشثري، 
 هـ .1419السعودية، الطبعة: األوىل،  –عاصمة، دار الغيث الناشر: دار ال

مفتاح دار السعادة ومنشور والية العلم واإلرادة، البن القيم، حتقيق: عبد الرمحن بن حسن -
 .1432، عام: 1بن قائد، ط: عامل الفوائد، ط: 
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حتقيق: د: بشار عواد معروف، ط: دار الغرب -رواية حيي الليثي –موطأ مالك -
 ه.1417، عام: 2اإلسالمي، ط: 

 حنو فقه جديد، أتليف: مجال البنا، ط: دار الفكر اإلسالمي.-
نزهة النظر يف توضيح خنبة الفكر البن حجر، حتقيق: علي حسن احلليب، ط: دار ابن -

 ه.1432، عام: 2اجلوزي، ط 
 وىل.طبعة دار احلديث مبصر، حتقيق عصام الصبابطي، ط: األ-نيل األوطار للشوكاين-
 ه.1424، عام:1ينبوع الغواية الفكرية، أتليف: عبد هللا العجريي، ط: جملة البيان، ط: -

 


