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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 

   :ة األوىلالقضي  

  ... يأم منه  تتعام   ا كثبوتن طار ا٤بنهجي الذم ٰبكمنا يف النظر للسنة فهمن اإل

جة إلطار ىذه ا٤بناى  َف تعد كافية كأتنا ٕبا فَّ   ٗبنه  الفقهاء أـ ادثْب أـ أى  تتعام
  منهجي جديد 

  كما مربرات اختيار ذلك  

ا٢بمد  تستغفره كتستعينو كتستهديو. كتعوذ اب من شركر أتفسنا كمن سيئآت أعمالنا. 
من يهدم هللا فبل مض  لو كمن يضل  فبل ىادم لو. كتصلي كتسلم على سيدان رسوؿ هللا 

 و إُف يـو الدين.كمن تبعو كاىتدل هبدي -كسلَّمصلى هللا عليو كآلو –

عداد دراسة تشتم  على خبلصة إلمث أٌما بعد: فقد دعآف األخ األستاذ عبد هللا القرشي 
ة، كذلك لتقدٲبها إُف أستاذ يف "علـو النبويَّ السنَّة رؤيٍب يف بعض ا٤بسائ  ا٣ببلفٌية حوؿ 

 كتقوٲبها. ة" لو عدد من ا٤بؤلفات يف ىذا اجملاؿ، كذلك ليقـو بتقييم تلك الرؤيةالسنَّ 

راؾ" صنيعهم ىذا، ففيو إحياء خوة ا٤بعنيْب بربانم  "حً شٌي كلئلستاذ القر لقد شكرت لؤل
ستاذ "لسنة التناصح" كشكرت لؤل ، كتدعيما٤بعرفيَّةك  الفكريَّةا يف مدارسنا لتقليد كاف متبعن 

 كتبت من منطلق العاَف  و لدراسة كتقد ماالدكتور حامت بن عارؼ الشريف تواضعو كقبول
خوة القائمْب عتربت ىذه االلتفاتو مكرمة من األستاذ الشريف كاإلالعارؼ ا٤بتخصص. كا

على الربانم ؛ إذ ليس ىناؾ ما يعْب على التصحيح كالتقؤف مث  عرض فكر اإلتساف يف 
شيء أك توع من أتواع العلم كا٤بعرفة على متخصص ضليع يستطيع أف يكشف للكاتب 

أتقدـ ٔبزي   فإٌتِبالكاتب إليها يف غمرة اتشغالو ابلكتابة. كلذلك الثغرات الٍب قد ال يلتفت 
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 ة صاغية لدراساء أف أكوف آذاانن ا إايه كالقرَّ الشكر للدكتور حامت بن عارؼ الشريف كاعدن 
 يف ىذا السبي . االستفادة ٗبا يسطره يراعوقده ك ت

رحم بْب أىلو، كأف يقود خطاان العلٌي القدير أف ينفعِب كالقرَّاء الكراـ بذلك. كالعلم  سائبلن 
 ٠بيع ٦بيب.إتَّو  لنقوؿ القوؿ السديد، كتتبُب الرأم الرشيد. -اٝبيعن –

على البعد عن االتشغاؿ ابألعراض عن  -إبذف هللا تعاُف–كأكد أف أكضح ٝبلة أمور تعْب 
 ة.ة عن األمور ا٤بعنويٌ ة كاللفظيٌ ىر، أك ابألمور الشكليٌ اا١بو 

و مع القضااي ا٤بطركحة منه  مركب ال منه  ا٤بنه  الذم تتعام  ب -ُ
ة ة أك الشرعيٌ كسائر "العلـو كا٤بعارؼ النقليٌ السنَّة بسيط للعبلقة الوثيقة بْب قضااي 

مث  التفسّب كا٢بديث كالفقو كاألصوؿ. أك علـو كسائ  مث  –من علـو مقاصد 
 ".االجتماعيَّة  اللغات كا٤بنطق كالعلـو

مث  ما ىو صنيع –بو ا٤بعُب اللغوم ال تريد  -عندان–كا٤بنه    -ِ
الكثّبين أال كىو "هن  الطريق" أك "الطريق الواضحة" فذلك اصطبلح للغويْب 

تريد بو "ا٤بنه  العلمي" الذم ىو كسيلة إُف قيادة العق   لكنَّنا "كال مشاحة فيو"
ي ا٢بقيقة حٌب لو َف تكن ىتَّو أ اإلتسآف إُف ا٢بقيقة، أك إُف ما يغلب على الظن

 ف اختلف الناس يف تفسّبه كتعريفو"ا٤بنه " كإكتفس األمر. كالواقع ا٢بقيقة يف 
 :ودت أقوا٥بم يف ذلك، لكن القدر ا٤بشَبؾ بْب سائر تعريفاهتم يف ا٤بنه  أتَّ كتعد

ضابط يعصم ذىن الباحث من الوقوع يف ا٣بطأ كىو يرتب مقدماتو ا٤بعلومة 
ة. كلع  لنا أف ٬بتار من بْب تعريفاهتم للوصوؿ إُف ا٢بقيقة أك ا٤بعرفة اجملهول
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تعصم ذىن الباحث من الذىنيَّة  و ٦بموعة من القواعد كالعملياتأتَّ الكثّبة: "
 .(ُ)"ا٣بطأ يف ٙبلي  كفهم كتفسّب الظواىر ا٤بختلفة

ا٢بديث عن مناى  ادثْب كا٤بفسرين كمن إليهم حديث عن  كلذلك فإفٌ  
ىي طرؽ علماء متعددين يف تناكؿ ظواىر مناى  اب٤بعُب اللغوم من انحية ك 

تدخ  يف ٦باالت ٚبصصهم كك  منهم قد يعدد يف مناىجو كطرقو. كيغلب على 
 ا٤بعريف.كالتوليد تتاج سّب كا٢بجاج مع اآلخرين، كليس اإلتلك ا٤بناى  التف

ا ابلفع  يفَبض بو أف يؤدم فااللتزاـ اب٤بنه  العلمي حْب يكوف ا٤بنه  علمي  
يف الصناعة  يستعملو إُف تتائ  ٩باثلة ال ٚبتلف، فا٤بنه  العلميٌ لدل ك  من 

ٯبع  ك  من يستعم  ذلك ا٤بنه  ينت  مصنوعات متماثلة ال ٚبتلف كىكذا 
ة، كا٤بناى  الٍب تتسم كاالتساتيَّ  االجتماعيَّة ا٢باؿ يف تطبيقات ا٤بنه  على العلـو

بلعو على ما يراه فيو الط يطعن ة كأف يزكي إتساف إتساف يعرفو كيثق بو أكابلذاتيَّ 
 ٩بن َف يطلع على أم مطعن يف ذلك الشخص. ا كقد ٱبالفو يف ذلك غّبهمطعنن 

تتيجة الطبلعو على جديد يف  الشخص تفسو ٩بن زكاه سابقن اأك قد يتغّب موقف 
و طريق من ا اب٤بعُب الذم ذكرانه كلكنَّ بل يعد منهجن ف٦باؿ التوثيق كالتضعيف 

ختصاص يتفقوف على بعضو كٱبتلفوف على البعض اآلخر؛ طرؽ أى  فن أك ا
كلذلك فقد ٱبتلف ٧بدثوف ٘بمعهم مظلة االىتماـ اب٢بديث كادثْب يف توثيق 

 شخص كتضعيفو ك  ٕبسب رؤيتو كتظرتو إُف ما يوثق كيضعف. 

يف ك  ة كاألموعة خصاؿ أك تصرفات خواـر للمركءكالفقيو قد يرل يف ٦ب
و  ال عبلقة لا عاداي  ض شيئن ت عاؿ يف حْب يعتربه البعاألسواؽ أك الضحك بصو 

                                                           

 ،ُـ، طََُِى/ُُّْ. القاىرة: دار السبلـ، مل يف ادلنهج القرآينمعا" :ك٤بعرفة ا٤بزيد عن ا٤بنه   ٲبكن االطبلع على كتابناُ 
  .ُّ-ِٕكخصوصنا ص
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على ا ليكوف حواران ة كخوارمها كقد أحببت أف أبرز مبلحظٍب ىذه مقدمن اب٤بركء
 صعيد مشَبؾ. 

غّب السنَّة رات ا٤بتقدمْب حوؿ احو  ا أف ألفت النظر إُف أفٌ أكد أيضن  -ّ
لفة الذين اختلفوا يف حوارات ا٤بعاصرين فحوارات ا٤بتقدمْب من رجاؿ الفرؽ ا٤بخت

 ٝبلة أكالسنَّة ة أم كوف ة ا٢بجيَّ كحو٥با كاتت خبلفات تنصب على قضيَّ السنَّة 
 ،ة تثبت هبا أحكاـ بشك  أك آبخرحجة شرعيٌ بعض قضاايىا  بعض أتواعها أك

الرأم فيها على صحة  ذلك ا٤بنطلق ىو الذم يستشهد بو دعاة الفرؽ كقادة ألفَّ 
موقع  تا حوارات ا٤بعاصرين فقد أخذأمٌ  الفيهم.مذاىب ٨ب مذاىبهم كخطأ

مع مناى  ا٤بعرفة كقواعد السنَّة ٗبنطق اتسجاـ  الصدارة فيها موضوع الفهم
التفكّب اإلتسآف ا٤بشَبكة كاتفاقها مع القرآف اجمليد يف بناء أسس ا٢بضارة 

ىم ا٤بفكر  ة إذ أفٌ ال موضوع ا٢بجيٌ  كالعمراف كعدـ مصادمتها لشيء من ذلك
 ة ٯبعلها من بواعث النهوض ا٢بضارمٌ ٤بعاصر ىو أف يص  إُف فهم للسنَّ ا

يف عقوؿ كتفوس  ة كالدكافع ا٣بّبةيٌ عكتشكي  الدافة كإحيائها ككسائ  بعث األمَّ 
ا٤بعاصرة كقواعد اإلتساتيَّة  فإذا جاءت أحاديث تصادـ ما بلغتو ا٤بعرفة أبنائها

ُف إحساس الداعية اب٢برج  فيلجأ إُف ا٤بشَبؾ فقد يؤدم ذلك إ التفكّب اإلتسآفٌ 
التأكي  إذا كاف من ذكم االلتزاـ كقد يلجأ إُف استبعاد صدكر ذلك عن رسوؿ 

ا ىو اتباع إ٭بٌ السنَّة ك  ما جاء يف   إلٲباتو يأفَّ  -كسلَّمصلى هللا عليو كآلو –هللا 
قياـ للكتاب الكرٔف كتطبيق ٤با جاء فيو لتمكْب اإلتساف من ٙبقيق العمراف كال

ة، فإذا جاءت ٗبهاـ االستخبلؼ كالوفاء ابلعهد اإل٥بي كٙبقيق ا٤بصاٌف البشريَّ 
ا من ذلك اتقسم الناس حو٥با كقد يبلغ ببعض ىؤالء حد رد أحاديث تنايف شيئن 

ا٢بديث حٌب لو صح سنده كيغلب أف يكوف ذلك بناء على اكتشاؼ توع من 
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التفكّب السائدة كا٤بعارؼ التعارض بْب منطوؽ ا٢بديث كداللتو كبْب قواعد 
ة فمعظم أى  الفكر من ا٤بنتمْب إُف السواد األعظم ا ا٢بجيَّ أمَّ ا٤بعاصرة ا٤بنتشرة. 

ال على ا١بملة ا م يعتربكهنا أمر ٧بسومن فإهنَّ  كٝبهرة ا٤بسلمْب أك التيار اإلسبلميٌ 
فكرين عند ا٤بالسنَّة ة ، فحجيَّ أك يكثركا ا١بداؿ فيو ينبغي أف ٱبتلف الناس حولو

راء فيو كال أمر ال م اإلسبلميٌ  ا٤بسلمْب ا٤بنتمْب حقيقة إُف الكياف االجتماعيٌ 
صلى هللا –ة اثبتة عن رسوؿ هللا من حيث ىي سنَّ السنَّة ة خبلؼ حولو، فحجيَّ 

َف ٱبتلف فيها ا٤بسلموف يف أم زماف من األزمنة كٝبيع  -كسلَّمعليو كآلو 
من حيث كوف اإلخبار لسنَّة إلخبار ابا٣ببلفات الٍب كقعت قد اتصبت على ا

ىو ما كٞبلها من جي  إُف آخر، ىذا اإلخبار السنَّة تق  ٰبت  بو لصحة  اطريقن 
رفضتها لسنَّة اتصبت عليو حواراهتم كمناقشاهتم كجد٥بم فبعض طرؽ اإلخبار اب

كاعترب ا٤بنقوؿ هبا حجة   بً ة ا٤بنقوؿ هبا كبعضها قي فرؽ كطوائف كخالفوا يف حجيَّ 
بناء على اختبلفاهتم يف قواعد التوثيق كالتضعيف كما يفيده اإلخبار ابألشياء يف 

يتضح ذلك يف أخبار األحاد كاالختبلؼ فيها كيف  .أم مستول من ا٤بستوايت
  ا٤براسي  ك٫بوىا.

ك٫بن ال ترل ألحد ا٢بق يف رد ا٢بديث ٗبجرد التشهي كا٣بضوع ٤بنطق مقاربة 
ك٤با  ا٢بديث عدـ التناقد مع السائد منها، فلما يقب  األفكار ا٤بعاصرة أك ٧باكلة

، سواء أكاف الرد من البد من االلتزاـ هبا أمور ٥با شركط كأدلة كقواعد  يرد
 . الفقهاء أك من ادثْب أتفسهم

ا ما اتفق ا٤بسلموف على صدكره عن صاحب الرسالة كلو يف القرآف أمَّ  -ْ
و ما من إتساف يؤمن اب سالتو فإتَّ أص  كما تص على ذلك اإلماـ الشافعي يف ر 

صلى هللا عليو كآلو –كاليـو اآلخر كيؤمن بوجوب طاعة ا٤بؤمنْب لرسوؿ هللا 
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  للناس ما تزؿ إليهم كيبٌْب ف يأف يبٌْب و مكلٌ طاعتو من طاعة هللا كأتَّ  كأفَّ  -كسلَّم
 و ال تزاع فيو كال مراء. ٥بم ما يزي  االختبلؼ بينهم فإتَّ 

ابلتشريع من عدـ السنَّة ء من النزاع يف مسألة استقبلؿ تعم أثّب شي -ٓ
 :ابلتشريع ٗبثلْب أك أكثر منهاالسنَّة استقبل٥با فاستدؿ القائلوف إبمكاف استقبلؿ 

من أك  ٢بـو ا٢بمر  -كسلَّمصلى هللا عليو كآلو –موضوع منع رسوؿ هللا 
تبارؾ –هللا  ذلك ألفَّ بو يف التشريع السنَّة ، كىذه ال تعدىا ٩با استقلت ةاألىليَّ 
كىا٣بٍىٍي ى كىاٍلًبغىاؿى كىا٢بٍىًمّبى لًتػىرٍكىبيوىىا كىزًينىةن كىٱبىٍليقي مىا ﴿ قد قاؿ يف كتابو العزيز: -كتعاُف

( فاألص  يف ا٢بمّب ىو الركوب كالزينة كليس األص  فيها ٖ)النح : ﴾الى تػىٍعلىميوفى 
دد ذلك تظاـ ا٤بواصبلت األك  فحْب أسرؼ الناس ابستعماؿ ا٢بمر لؤلك  كى

ة أمر حيث كاتت ا٢بمّب كسيلة ا٤بواصبلت األساسيَّ  -آتذاؾ–رة يف ا٤بدينة ا٤بنوٌ 
صلوات هللا – ركًٌ ذى ابلتوقف عن أكلها ليي  -كسلَّمكآلو  صلى هللا عليو–رسوؿ هللا 

ا . كأمَّ األص  فيها ىو الركوب ال األك  أفٌ  الناس ابألص  القرآٓفٌ  -كسبلمو عليو
 كبقر كغنم كماعز ا ببهيمة األتعاـ من إب علو منوطن قد ج -تعاُف–فا  األك 

ا٤برأة كعمتها كىو موضوع النهي عن ا١بمع بْب ا ا٤بثاؿ الثآف . كأمَّ كما إُف ذلك
العم كالعمة   كا٤برأة كخالتها فمن ا٤بعركؼ يف لساف القرآف كلساف العرب أفَّ 

كلؤلصوليْب يف التعلي  ابللغة كبلـ طوي   ا٣باؿ كا٣بالة ٗبثابة األـ، كاألب، كأفَّ 
 الذي  كيف القرآف اجمليد تظاـ للتعبّب يفَبض ابلقارئْب أف يفهموه ليدركوا الكليٌ 

كعادات القرآف يف السكوت عن بعض األمور ليدفع القارئ ٤بزيد من  من ا١بزئيٌ 
ما َف يذكر،  ة االستفادة من ا٤بذكور يف فهمالتفكّب كالتدبر يف آايتو ٤بعرفة كيفيَّ 

ا كَف يذكر ا١بمع بْب ا٤برأة كمن ىي يف مقاـ أمها فذكر ا١بمع بْب األختْب تصرٰبن 
ة ا٣بالة لؤلـ ، كىي تدخ  يف إطار أخوٌ ا٣بالة أك من ىي يف مقاـ أبيها العمة
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اجة كليس ىو ٕب و ٩با يستفاد ضركرة من السياؽ القرآٓفٌ ألتَّ  ة العمة لؤلب؛كأخوٌ 
ات إُف تصوص حتاجت ٝبيع ا٤بأمورات كا٤بنهيٌ ر كإال الإُف تص يفرده ابلذك

ف قد كلَّ مي ػال ا تذكر للتعليم كالتأكد من أفٌ كحْب تذكر فإ٭بٌ  ة ٚباطبنا فيهاجزئيٌ 
أمر ٰبتاج إُف بسط السنَّة العبلقة بْب الكتاب ك  ، كابلتاِف فإفَّ لف بوتعلم ما كي 

 كإيضاح كسنقـو بذلك إف شاء هللا.

ة إُف أقساـ ٟبسة كىي سموا األحكاـ التكليفيَّ ا١بمهور قد ق إفَّ  -ٔ
السنَّة ا٤بعركفة: الواجب كا٤بندكب كاـر كا٤بكركه كا٤بباح. كقسم الكاتبوف يف 

 .(ِ)ةمتواترة كآحاديَّ  :إُفالسنَّة 

 فا٤بتواتر ىي ما ركاىا ٝبع عن ٝبع يستحي  أك يبعد أف يتفقوا على الكذب. "

ا"ي: "كإثبات التواتر قاؿ ا٢بازم  .(ّ)يف ا٢بديث عسر جدن

ما ٲبكن القوؿ بتواتره من ا٢بديث ال  كذىب معظم الكاتبْب يف ىذا اجملاؿ أفَّ  
كحصرىا ابن السبكي يف األشباه  ا من ٝبيع ما ركم،يزيد عن عشرين حديثن 
ذكر ذلك النوكم يف اجملموع كغّبه، كأعلى رقم تق   كالنظائر يف ٟبس،

كىذا أمر مبالغ فيو كقد  حديث، تواترة ىو مائتاٍب ٲبكن أف تكوف ملؤلحاديث ال
ما ٲبكن منحو صفة  من رجح أفَّ جدؿ كبّب حوؿ ىذا الرقم ذاتو، كىناؾ  اثر

ا األعماؿ منها: "الضرر كال ضرار" "كإ٭بَّ  التواتر من ا٤بركايت ىو ٟبسة أحاديث

                                                           

دار مصر  :القاىرةعبد الصبور شاىْب.  تقدٔف. قبل ظهور الفرق وادلذاىب: السن ة النبوي ة حقيقة قرآني ةعيد. مشتهرم، دمحم السِ 
 .ٖٗٓ -ٖٔ، صُط ـ. ََِٔاركسة، 

. بّبكت: ، البخاري، ومسلم، وأبو داوود، والًتمذي، والنسويشروط األئمة اخلمسة للحازمي ا٢بازمي، أيب بكر دمحم بن موسى. ّ
 .َٓص ،ُـ، طُْٖٗى/َُْٓالكتب العلمية، دار 
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 األشباه " إُف آخر ما أكرده الكاتبوف يف كا٢براـ بْبًٌ "ا٢ببلؿ بْبًٌ  (ْ)ابلنيات"
 . كالنظائر

خرب الواحد إذا استند إُف قاعدة مقطوع هبا ": عن خرب الواحد كقاؿ الشاطيب
ا إُف مقطوع بو راجع إُف أتو  فهو يف العم  مقبوؿ، كإال؛ فالتوقف، ككوتو مستندن

فإف ما ذكر من تواتر األخبار كيف ا٤بتواتر قاؿ:  -...  جزئي ٙبت معُب قرآٓف كلي
ة ما يقضي بتواتره إُف أمر جائز، كلعلك ال ٘بد يف األخبار النبويَّ  إ٭با غالبو فرض

زماف الواقعة؛ فالبحث ا٤بذكور يف ا٤بسألة ٕبث يف غّب كاقع أك يف اندر الوقوع، كال  
دىا الٍب شه ةأغلب السنن ٗبا فيها الفعليٌ  أفَّ : كأرل يف ذلك  .(ٓ) "كبّب جدكل فيو

بت تواترىا كلع  من أقرب األمثلة على ذلك ٤بئات ب  اآلالؼ من الصحابة َف يثا
 -كسلَّمصلى هللا عليو كآلو –عدـ تواتر أحاديث اآلذاف كاإلقامة، كقراءة النيب 

 .، كمواضع سجود السهو كاألمثلة أكثر من أف ٙبصىللبسملة قب  الفاٙبة أك قراءهتا
االلتزاـ  يركا أفَّ ة يف الكبلـ كاألصوؿ كاتوا ٝبهرة اققْب من علماء األمَّ  على أفَّ 

ابلتواتر اب٤بعُب كالشركط الٍب ذكرت لو قد يؤدم إُف إلزاـ ا٤بسلمْب بقبوؿ أمور ال 
كلذلك كاف مي   ؛ا ٩با تناقلتو األمم األخرل عن أتبيائها ككتبها كتراثهاتقب  اعتقادن 

ما  كعدـ القوؿ بو كذلك لئبل يلزموا ٗبا ال يلـز من قبوؿ األكثرين إُف ٘باكز التواتر
   . ها كبعض ما كرد يف كتبها كتراثهاا من قصص أتبيائاعتربتو األمم األخرل متواترن 

                                                           
وؿ ككبلـ اإلماـ أٞبد يدؿ على أتَّو أراد بكوتو ثلث العلم أتَّو أحد القواعد الثبلث الٍب ترد إليها ٝبيع األحكاـ عنده فإتَّو قاؿ: أص ْ

فهو رده" كحديث "ا٢ببلؿ بْبًٌ كحديث: "من أحدث يف أمران ىذا ما ليس منو  "األعماؿ ابلنيَّة"اإلسبلـ على ثبلثة أحاديث حديث 
" كقاؿ أبو داكد مدار السنَّة على أربعة أحاديث حديث  ، كحديث "من حسن إسبلـ ا٤برء تركو ما ال "األعماؿ ابلنيات..." –كا٢براـ بْبًٌ

 ،" اإلتساف لدينو أربعة أحاديث حديث "إفَّ هللا طيب ال يقب  إال طيبنا". كيف لفظ عنو: يكفي ك يعنيو"، حديث "ا٢ببلؿ بْبًٌ كا٢براـ بْبًٌ
 فذكرىا كذكر بدؿ األخّب حديث "ال يكوف ا٤بؤمن مؤمننا حٌب يرضى ألخيو ما يرضى لنفسو".

كحكى ا٢بقاؼ من أصحابنا يف كتاب ا٣بصاؿ عن ابن مهدم كابن ا٤بديِب: أفَّ مدار األحاديث على أربعة: "األعماؿ ابلنٌيات"، "ال 
ثة"، "بِب اإلسبلـ على ٟبسة"، "البينة على ا٤بدعى كاليمْب على من أتكر" كقاؿ ابن مهدم أيضنا: ٰب  دـ امرئ مسلم إال إبحدل ثبل

. ص   .ْٔٔ-ْٓحديث النيَّة يدخ  يف ثبلثْب ابابن من العلم، كقاؿ الشافعي: يدخ  يف سبعْب ابابن
ـ. ُُٗٗ/ىُُُْدار الكتب العلمية، بّبكت: . األشباه والنظائرالسبكي، تج الدين عبد الوىاب بن علي بن عبد الكايف. 

ُ/ٕٔ. 
 .كتاب األدلة الشرعي/ الدلي  الثآف: السنة/ اجمللد الرابع  .ادلوافقات .إبراىيم بن موسى بن دمحم اللخمي الغرانطي .الشاطيبراجع:  ٓ
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صلى هللا عليو كآلو –ة: ىي ما ركاه عدد دكف التواتر عن النيب اآلحاديَّ السنَّة ك 
.اآلحاديَّ السنَّة كقد اختلف العلماء يف استقبلؿ  -كسلَّم  ة إبثبات كاجب أك ٧بـر

ة  من أتكر ذلك يف األحكاـ العمليَّ  تبعهم إُف أفَّ  ة كمنفذىب الشافعيَّ 
ات ة كاإل٥بيَّ كالصبلة كالصـو كالزكاة فهو كافر، كمن أتكر ذلك يف األحكاـ العلميَّ 

ال تثبت  ةاألحكاـ العلميَّ  ألفَّ  ات، فهو غّب كافر؛كالرساالت، كأخبار اآلخرة كالغيبيَّ 
 ا٤بتواترة.ة رسولو من كتاب هللا أك سنَّ  إال بدلي  قطعيٌ 

ة ال تستق  إبثبات كاجب اآلحاديَّ السنَّة  ة كمن تبعهم إُف أفَّ كذىب ا٢بنفيَّ 
، سواء كاف الواجب علمي   ا، كعليو فبل يكفر منكرىا، كإُف ىذا ا أك عملي  أك ٧بـر
ل علم اليقْب ٕبديث اآلحاد ة، فقاؿ البزدكم: "دعو ذىب علماء أصوؿ الفقو ا٢بنفيَّ 

آلحاد ٧بتم  ال ٧بالة، كال يقْب مع االحتماؿ، كمن أتكر ذلك خرب ا ألفَّ  ابطلة؛
كهبذا أخذ اإلماـ دمحم عبده كالشيخ ٧بمود شلتوت  و تفسو كأض  عقلو".فً فقد سى 

 كالشيح ٧بمود أبو دقيقة كغّبىم.
و ىو الدلي  الوحيد الذم يعتمد علي القرآف الكرٔف: "دمحم عبده الشيخ يقوؿ

ا عداه ٩با كرد يف األحاديث سواء صح سندىا أك اشتهر أـ ا م، أمَّ اإلسبلـ يف دعوتو
 ."ضعف، فليس ٩با يوجب القطع
الظن  يف كتابو "اإلسبلـ عقيدة كشريعة" قولو: "إفَّ كما ذكر الشيخ شلتوت 

الداللة )ا٤بعُب( كالشبهة يف من جهة الوركد )السند(، كمن جهة السنَّة يلحق 
 كاالحتماؿ يف داللتو. واتصال

ال تستق  إبثبات الواجب السنَّة  ماـ الشاطيب يف كتابو "ا٤بوافقات" أفَّ كيرل اإل
، ألفَّ  كظيفتها فقط يف ٚبصيص عاـ القرآف، كتقييد مطلقو، كتفسّب  كاـر

 ة.٦بملو، كٯبب أف يكوف ذلك ابألحاديث ا٤بتواترة ال ابآلحاديَّ 

 بن حدثنا )دمحم ،آراء من سبق ذكرىم ما جاء يف صحيح البخارم ديكيؤ 
يوسف( حدثنا )مالك بن مغوؿ( حدثنا )طلحة( قاؿ: سألت عبد هللا بن أيب 
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مركا هبا كَف فقلت: كيف كتب على الناس الوصية أأكىف: آكصى النيب  فقاؿ: ال. 
 .(ٔ)"يوص  قاؿ أكصى بكتاب هللا

قاؿ ابن حجر يف شرح ا٢بديث: "أم التمسك بو كالعم  ٗبقتضاه، كلعلو 
: "تركت فيكم ما إف ٛبسكتم بو لن كسلَّمكآلو هللا عليو  صلى-أشار إُف قولو 

 تضلوا: كتاب هللا".

ا بطريق النص ة بكتاب هللا لكوتو فيو تبياف ك  شيء، إمَّ كاقتصر على الوصيَّ 
 أك بطريق االستنباط، فإذا اتبع الناس ما يف الكتاب عملوا بك  ما أمرىم بو.

عن  -عليو كآلو كسلَّم هللا صلى- هللائ  رسوؿ : سماف الفارسيكحديث سل
 هللا حـر ما كا٢براـ، كتابو يف هللا أح  ما ا٢ببلؿالسمن، كا١بنب، كالفراء  فقاؿ: 

 .(ٕ)" عنو اهو ٩با عفكما سكت عنو ف ،كتابو يف

أىًطيعيوٍا اّلٌلى كىأىًطيعيوٍا ﴿كأجاب الشاطيب عما أكرده ا١بمهور عليو من قولو تعاُف: 
ا٤براد من كجوب طاعة الرسوؿ  : يأفَّ (ٗٓ)النساء: ﴾ألىٍمًر ًمنكيمٍ الرَّسيوؿى كىأيٍكِف ا

ه للمجم ، كذلك اب٢بديث ا ىو ٚبصيصو للعاـ، كتقييده للمطلق، كتفسّب إ٭بَّ 
 .(ٖ)ا٤بتواتر

                                                           

 (.َِِٓيث رقم )حد .الوصاية بكتاب هللا عز كج  :، اببعمدة القاري شرح صحيح البخاريا٢بنفي، بدر الدين العيِب. ٔ 

 (.ُِٕٔ) ، حديث رقمالفارسي سلماف الراكم:. سنن الًتمذيالَبمذم، دمحم بن عيسى أبو عيسى.  ٕ
 غريب ال تعرفو مرفوعا إال من ىذا الوجو. ىذا ا٢بديث  خبلصة حكم ادث:

 /ىُِِْ ،ُط عماد السيد دمحم إ٠باعي  الشربيِب. يققٙب. كتاابت أعداء اإلسالم ومناقشتها الشربيِب، عماد السيد دمحم إ٠باعي . ٖ
 .ّٗٔ/ُـ،جََِِ
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، (ٗ)من القرآف، ٯبب أف يكوف كسلَّمصلى هللا عليو -ما جاء بو النيب  ك   كإفٌ 
: "كاف خلقو كسلَّم كآلو لى هللا عليوص-اهنع هللا يضر، عن النيب -لقوؿ عائشة 

يىاانن لًٌكي ًٌ شىٍيءو ﴿معُب قولو تعاُف:  كأفَّ  (َُ)"القرآف  ﴾كىتػىزٍَّلنىا عىلىٍيكى اٍلًكتىابى تًبػٍ
داخلة فيو يف ا١بملة، كأكد الشاطيب ذلك بقولو تعاُف: السنَّة  (، كأفَّ ٖٗ)النح :

 (.ّٖتعاـ:)األ ﴾مَّا فػىرٍَّطنىا يف الًكتىاًب ًمن شىٍيءو ﴿

 كآلو صلى هللا عليو- كقد رد على ما استدؿ بو ا١بمهور ٩با ركم عن النيبٌ 
حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة ثنا زيد بن ا٢بباب عن معاكية بن صاٌف  :-كسلَّم

صلى -وؿ هللا رس حدثِب ا٢بسن بن جابر عن ا٤بقداـ بن معد يكرب الكندم أفَّ 
ا على أريكتو ٰبدث ٕبديث من رج  متكئن يوشك ال" قاؿ: -هللا عليو كآلو كسلَّم

فما كجدان فيو من حبلؿ  -عز كج -حديثي فيقوؿ بيننا كبينكم كتاب هللا 
صلى هللا -ما حـر رسوؿ هللا  استحللناه كما كجدان فيو من حراـ حرمناه أال كإفَّ 

ا ا٢بديث "زيد بن من بْب ركاة ىذ يأفَّ  ،(ُُ)ما حـر هللا" مث  -مسلَّ آلو ك عليو ك 
 ا.ا كاحدن كثّب ا٣بطأ، كلذلك َف يرك عنو الشيخاف حديثن   باب"، كىوا٢ب

"خرب الواحد ال يفيد اليقْب، كال فرؽ يف ذلك  م الثبوت كالتحرير:لَّ سى ٗبي كجاء 
 بْب أحاديث الصحيحْب كغّبٮبا".

 القطعيٌ  اإلٯباب كالتحرٔف ال يثبتاف إال ابلدلي  اليقيِبٌ  ك٩با سبق يتضح أفَّ 
 متواترة،لو كاتت األحاديث ة ال يتحقق إال لة، كىذا ابلنسبة للسنَّ الثبوت كالدال

ا تكاد تكوف غّب معلومة لعدـ اتفاؽ العلماء كحيث إهنَّ  كقد علمت ما فيو،
                                                           

 أم ٯبب أف يكوف لو أص  من القرآف. ٗ

 صحيح. خبلصة حكم ادث: (.ُُْٖ) ، حديث رقم:عائشة الراكم:. صحيح اجلامعاأللبآف، انصر الدين.  َُ

 (.ُِ)حديث رقم:  ،ٔ /ُج ٙبقيق: دمحم فؤاد عبد الباقي.  سنن بن ماجة.بد هللا. القزكيِب، دمحم بن يزيد أبو عُُ
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-ال٫بصار ا٢بكم اب ال تستق  إبثبات اإلٯباب كالتحرٔف السنَّة  عليها، فإفَّ 
إال أف تكوف –( ّٕٓلًلًٌ﴾ )األتعاـ: ﴿ًإًف ا٢ٍبيٍكمي ًإالَّ  :تعاُف–يف مث  قولو  -تعاُف
 ة أك تنضاؼ إُف القرآف الكرٔف_.فعليَّ 

أحد من أى  دين هللا انزلة إال كيف  يف اؿ اإلماـ الشافعي: "فليست تنزؿ كق
  .(ُِ)كتاب هللا سبي  ا٥بدل فيها"

ٯباب فهو منكر لشيء إبثبات اإلالسنَّة فمن أتكر استقبلؿ كعلى ىذا 
 .ا ... كافرن ابلضركرة فبل يعد  كال يعد ٩با علم ئمة، اختلف فيو األ

ا رد حديث ما لعدـ ثبوتو لدل إماـ من األئمة كإف ثبت لدل آخرين أمَّ 
 -رٞبو هللا–فذلك من األمور ا٤بعهودة لدل العلماء، فلقد رد اإلماـ أبو حنيفة 

ظواىر  و يتعارض عنده مع القاعدة القائلة بتقدٔفألتَّ  (ُّ)"حديث ال تكاح إال بوِف"
: -شأتو ج َّ -قوؿ هللا  القرآف على ا٢بديث كإف صح، ك٤با اعترب اإلماـ أبو حنيفة أفَّ 

: ﴿فىبلى تػىٍعضيليوىينَّ أىف يىنًكٍحنى كقولو (َِّ)البقرة:ٌبَّى تىنًكحى زىٍكجنا غىيػٍرىهي﴾ ﴿حى 
، أخذ فقد تسب القرآف النكاح إُف النساء ال إُف أكليائهن (ِِّأىٍزكىاجىهينَّ﴾ )البقرة:

كُف أك بذلك الظاىر كَف أيخذ ٕبديث "ال تكاح إال بوِف" كاعتربه من األ -رٞبو هللا–
ا ما أك عدـ أخذه بو ليس ٩با  حديثن رد العاَفً  ا؛ كلذلك فإفَّ ا ٧بتمن األفض  كليس أمرن 

الذم ذىب إليو اإلماـ أبو عو أك يفسقو إذا كاف لو على ذلك دلي ، كيكفره أك يبدٌ 
 حنيفة.

                                                           
 .َِص دار الكتب العلمية،بّبكت:  .ق أٞبد شاكريقٙب .الرسالة الشافعي، دمحم بن إدريس. ُِ

 .(ُُّٗٗ)حديث رقم: ، َُٕ /ٕج  .الكربى السنن ، أبو بكر أٞبد بن ا٢بسْب بن علي.لبيهقيا ُّ
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  اإلماـ أبو حنيفة عن الذين رككا حديث: "ال يزٓف الزاف حْب يزٓف كقد سئ
ا٤بؤمن إذا زْف خلع اإلٲباف من رأسو كما ٱبلع القميص مث إذا  أك أفَّ  (ُْ)كىو مؤمن"

تب أعيد إليو إٲباتو، أتشك يف قو٥بم أك تصدقهم. فإف صدقت قو٥بم دخلت يف 
وارج، كرجعت عن العدؿ قوؿ ا٣بوارج كإف شككت يف قو٥بم شككت يف أمر ا٣ب

عليو الصبلة -الذم كصفت كإف كذبت قو٥بم، قالوا أتت تكذب بقوؿ تيب هللا 
عليو الصبلة -عن رجاؿ حٌب ينتهي إُف رسوؿ هللا  م رككا ذلكفإهنَّ  -كالسبلـ
 كالسبلـ.

ردم ك كال يكوف تكذييب ٥بؤالء  ،رٞبو هللا: أكذب ىؤالء- قاؿ أبو حنيفة
ا يكوف التكذيب لقوؿ النيب ، إ٭بَّ كسلَّمصلى هللا عليو كآلو –ا للنيب عليهم تكذيبن 

صلى هللا عليو كآلو –أف يقوؿ الرج  أان مكذب لقوؿ تيب هللا  -عليو السبلـ-
عليو الصبلة -ا إذا قاؿ الرج : أان مؤمن بك  شيء تكلم بو النيب فأمَّ  -كسلَّم

كلم اب١بور كَف ٱبالف َف يت -عليو الصبلة كالسبلـ- النيبٌ  غّب أفَّ  -كالسبلـ
ىذا القوؿ منو ىو التصديق ابلنيب كابلقرآف كتنزيو لو من ا٣ببلؼ  القرآف، فإفَّ 

ؿ على هللا غّب ا٢بق َف يدعو هللا حٌب على القرآف، كلو خالف النيب القرآف، كتقوَّ 
كىلىٍو ﴿يف القرآف:  -عز كج –أيخذه ابليمْب، كيقطع منو الوتْب، كما قاؿ هللا 

نىا بػىٍعضى اأٍلىقىاًكي ً  تػىقىوَّؿى  ىخىٍذانى ًمٍنوي اًبٍليىًمْبً *عىلىيػٍ فىمىا ًمنكيم *مثيَّ لىقىطىٍعنىا ًمٍنوي اٍلوىًتْبى *ألى
ٍن أىحىدو عىٍنوي حىاًجزًينى  -كتيب  هللا ال ٱبالف كتاب هللا ( ْٕ: ْْ)ا٢باقة: ﴾مًٌ

 تعاُف، ك٨بالف كتاب هللا ال يكوف تيب هللا.

                                                           
 (ِْٕٓ) رقم:حديث . أبو ىريرة الراكم:. صحيح البخاري بن إ٠باعي  أبو عبد هللا. البخارم، دمحم ُْ

 . )صحيح( خبلصة حكم ادث:
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الزَّاتًيىةي ﴿ :يف القرآف -تعاُف–و قاؿ هللا لقرآف، ألتَّ كىذا الذم رككه خبلؼ ا
ٍتًيىاهًنىا ﴿كَف ينف عنهما اسم اإلٲباف. كقاؿ تعاُف:  (ِ)النور: ﴾كىالزَّآف  افى أيى كىاللَّذى
ا عُب بو (. فقولو منكم َف يعن بو اليهود كال النصارل كإ٭بَّ ُٔ)النساء: ﴾ًمنكيمٍ 

ٖببلؼ  -كسلَّمصلى هللا عليو كآلو –يب ا٤بسلمْب. فرد ك  رج  ٰبدث عن الن
ا لو. كلكن رد كال تكذيبن  -كسلَّمصلى هللا عليو كآلو –القرآف ليس ردنا على النيب 

ابلباط . كالتهمة دخلت  -كسلَّمصلى هللا عليو كآلو –النيب على من ٰبدث عن 
و علي-عليو السبلـ ككذلك ك  شيء تكلم بو تيب هللا -عليو كليس على تيب هللا 

 ٠بعناه أك َف تسمعو فعلى الرأس كالعينْب. قد آمنا بو كتشهد -الصبلة كالسبلـ
َف تَّو أ -كسلَّمصلى هللا عليو كآلو –ا على النيب كما قاؿ تيب هللا. كتشهد أيضن تَّو  أ

ا كصف هللا ا كصلو هللا. كال كصف أمرن أيمر بشيء هنى هللا عنو، كَف يقطع شيئن 
ا  يف ٝبيع األمور. َف كاف موافقن تَّو  أ . كتشهدالنيبذلك األمر بغّب ما كصف بو 

كال كاف من ا٤بتكلفْب. كلذا قاؿ  -تعاُف–ؿ على هللا غّب ما قاؿ يبتدع  كَف يتقوَّ 
 .(ُٓ)(َٖ)النساء: ﴾مٍَّن ييًطًع الرَّسيوؿى فػىقىٍد أىطىاعى اّلٌلى ﴿هللا تعاُف: 

لك يف عصر حدث فيو توع من االغَباب ٕبيث أدل ذإتٌنا   -ٕ
ا عن االغَباب إُف اتفصاؿ كثّب من الشباب عن ٦بتمعاهتم كاتفصا٥بم تفسي  

آابئهم ب  كأسرىم ٩با عرؼ ابلفصاـ بْب األجياؿ كىذه األجياؿ الطالعة الٍب 
ة على اختبلفها كتنوعها قليلة البضاعة يف ا٤بعارؼ اتتمت إُف ا٢بركات اإلسبلميَّ 

ة ابلغة ابتتقائيَّ سو يف إطار الربام  الٍب تعدىا ا تدر ا فإ٭بَّ ة كإذا درست شيئن الشرعيَّ 
كا٢بركات ا٤بوجودة يف الساحة  ،ا١بماعات كا٢بركات الٍب ينتموف إليها كا١بماعات

                                                           
 /ىُُِْالقاىرة: ا٤بكتبة األزىرية للَباث، . عليق دمحم زاىد بن ا٢بسن الكوثرم. بترسالة العامل وادلتعلمأبو حنيفة، النعماف بن اثبت.  ُٓ

 . ُّ -ِٗ، ص ُط ،ـََُِ
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 أزمة عي ٝباعة أفَّ فقد تدَّ  ،ت بشك  كبّبهتا كاختلفتنوعت اىتماماهتا كأكلوايَّ 
اإلصاابت الٍب ة انٝبة عن بعض ك  مشاك  األمَّ   كأفَّ  فحسب ةعقديَّ  ةاألمَّ 

  ما ترل قيادهتم م ا٤بنتمْب إُف تلك ا١بماعة التنديد بك٢بقت ابلعقيدة فيصبح ىى 
قد أضر ابلعقيدة فيكوف ىناؾ تركيز على األخبار تَّو أ هوىمأك رموزىم كموج

ا٤بتعلقة بقضااي القبور كالتصوير كالتوس  كما إُف ذلك، كىذا أمر ال تقل  من 
ك األمور على ك  شيء ىو ما ٰبتاج إُف مراجعة كىناؾ إعبلء تل تو، لكنَّ أٮبيٌ 

ة ا سياسيَّ ة كآخركف يؤكدكف على أهنَّ ا أزمة تربويَّ ة يأهنَّ صوف أزمة األمَّ من يشخًٌ 
ة إُف غّب ذلك، كيف ة أك اقتصاديٌ ة أك اجتماعيٌ ا أخبلقيٌ كفريق آخر يؤكد على أهنَّ 
  ة مشركع حضارمٌ ـ لؤلمَّ ت، فلم يقدٌ ضاع فقو األكلوايَّ غمرة تلك االختبلفات 

راهتا كتنقية معتقداهتا كإعادة ة كتصحيح تصو  يعم  على إعادة بناء األمَّ  كليٌ 
 تها ٔبواتبها ا٤بختلفة العقدمٌ النظر يف برام  تربيتها كتكوينها كبناء شخصيَّ 

كما إُف ذلك، كاإلتساف  كاالقتصادمٌ  كالسياسيٌ  كالثقايفٌ  كاالجتماعيٌ  كالفكرمٌ 
ة كقد يستغرؽ فيو، فإذا فع  عن الصورة الكليَّ  قد يشغلو النظر ا١بزئيٌ بطبيعتو 

ك    و على ا٢بق كأفَّ لديو إحساس يأتَّ  قد ينموا من الزمن كاستمر على ذلك ردحن 
من عداه على الباط ، كأخطر ما يبتلى بو إتساف أك فئة اإلحساس ابمتبلؾ 

خبار دكف غّبه، كىنا أييت دكر اإللكها و قد امتة إذا أكٮبتو تفسو يأتَّ ا٢بقيقة خاصٌ 
 فة من الطوائف تعزز ما تذىب إليوكاالستدالؿ هبا فك  حركة أك حزب أك طائ

ها تصححو بطرؽ كلكنَّ  ،ٗبجموعة أخبار قد يكوف فيها ما ال يبلغ درجة الصحة
٨بتلفة فإف أعوزىا التصحيح كفق طرؽ ادثْب يف التوثيق كالتضعيف كتقد ا٤بتوف 

مث  ىذا يكتفى بشهرتو عن طلب اإلسناد "أك  "ة ابلقبوؿتلقتو األمَّ قد "قالت: 
ة أك فيها شذكذ أك علٌ  ذلك، فتشيع أخبار ضعيفة أك مرسلةأك ما شاك   "لو

ككثّب أصحاهبا يعلوف من شأهنا كٯبعلوهنا حكم على ك  ما عداىا،  قادحة لكنَّ 



18 

 

ت تعصب ٥با أصحاهبا ة اليـو تغذيها مركايَّ من االختبلفات يف الساحة اإلسبلميَّ 
ا للني  سببن  لوىا رؤيتهم كأفكارىم كمشاريعهم كجعلوا منهاكٞبَّ  ،بشك  أك آبخر

ىؤالء الشباب قادرين على ا٤بيز بْب ما ىو  يعد من ٨بالفيهم كخصومهم، فلم
، كصار الناس حْب اثتومٌ ىو كما  كبْب ما ىو أساسيٌ  ،كما ىو فركعيٌ  أصوِفٌ 

ـ دـ إليهم ٖبطاب مبلئم قد يبدكف ترب  قت الٍب قد ال تايَّ يستمعوف إُف ىذه ا٤برك 
أك َف توضع يف  ،مناسبتهاغّب ا سيقت يف غّب كقتها أك يف ألهنَّ  ؛بركاية بعضها

من ركاىا من الدعاة أك ا٣بطباء َف  أك أفَّ  ،اإلطار الذم ينبغي أف توضع فيو
ىم أك يستطع أف يكشف للناس عن مناسبتها كدكرىا يف معا١بة قضااي

ب  قد ٯبد بعضهم يف بعض ما يركل ما يصادـ مألوفاتو أك ما درج  ،مشكبلهتم
أك من أى  العلم الذين أيخذ  ،عليو أك ما فهمو من ا٢بركات الٍب ينتمي إليها

كيسارع اآلخركف إُف اهتامو برفض  ،فيسارع البعض إُف الرفض أك النفي ؛عنهم
ان اب٢برص الشديد على عدـ فتنة الناس آداب اإلسبلـ أتمر  ٝبلة، مع أفَّ السنَّة 

ة إذا تعلق األمر شريعة هللا، خاصَّ كاستدراجهم إُف ما قد يباعد بينهم كبْب 
 يأصوؿ.

كف ذ  هي ا من الدعاة تتيجة تقص يف حسن إعدادىم يػى كثّبن   إفَّ  -ٖ
ا أخذن  ا كتب حديث بعضها ال يقتصر على ا من كتب عرفت يأهنَّ األحاديث ىذن
ٚبري   أخذكف من تلك األحاديث ما يشاؤكف متوٮبْب أفَّ ركاية الصحيح، في

ا٢بديث ال يعِب أكثر من تسبتو إُف الكتاب الذم أخذ منو كأف يقاؿ: ركاه 
يف األدب ا٤بفرد، أك فبلف أك فبلف من أصحاب  أٞبد يف مسنده، أك البخارمٌ 

الصطبلح، فو أى  االتخري  أمر غّب ىذا كما يعرًٌ  فات أك ا٤بعاجم، مع أفَّ ا٤بصنَّ 
ف تفسو ا َف يكلًٌ الداعية يف ٦بلس من ٦بالسو عشرين أك ثبلثْب حديثن  مكقد يرك 
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كقد يكوف يف  ،ٚبري  أم منها ب  يركيها كما كجدىا يف الكتب على اختبلفها
بعض ىذه األحاديث ما لو عِب ذلك الداعية أك الباحث ابلرجوع إُف أى  الفن 

كمث  ىذه األحاديث   ،عيوب يف اإلسنادة قادحة أك ا أك علَّ لوجد فيها شذكذن 
ا ما تربك الناس كتدفعهم إُف التساؤؿ كرٗبا تدفع بعض الغافلْب إُف ا٤بسارعة كثّبن 

إُف النفي كاإلتكار كما إُف ذلك، فينتظر ٩بن يتصدل ٤بخاطبة الناس أف يكوف 
ا، كأف يطالب ا كمتنن شديد ا٢بذر من ركاية أم شيء َف يتأكد من صحتو سندن 

ة أف يتعلموا ٚبري  األحاديث كدراسة فنوف اة كا٤بنتموف إُف ا٢بركات اإلسبلميَّ الدع
صلى هللا –النقد لؤلساتيد كللمتوف لئبل يقعوا يف جرٲبة الكذب على رسوؿ هللا 

ذلك من الصعوبة ٗبكاف  على أفَّ  كتسبة شيء َف يقلو إليو. -كسلَّمعليو كآلو 
يتوقف على ثقة رجاؿ  القوؿ عن الصحايبٌ  ثبوت رٞبو هللا: "إفَّ – يقوؿ ا٤بعلميٌ 
تعدي  ك  منهم، توثيق بعض أئمة ا١برح ك  كالعلم بثقتهم يتوقف على ،السند إليو

تو مث على صحة كاالعتداد بتوثيق ا٤بوثق يتوقف على العلم بثقتو يف تفسو كأىليَّ 
سند التوثيق إليو، كثقتو يف تفسو تتوقف على أف يوثقو ثقة عارؼ، كصحة سند 
التوثيق تتوقف على توثيق بعض أى  ا٤بعرفة كالثقة لرجالو، كىلم جرل، كالسعي 
يف توثيق رج  كاحد من أكلئك بغّب حق أك الطعن فيو بغّب حق سعي يف إفساد 
الدين إبدخاؿ الباط  فيو، فإف كاف ذلك الرج  كاسع الركاية أك كثّب البياف 

  . (ُٔ)جدا كما يعلم ابلتدبر" ألحواؿ الركاة أك جامعا لؤلمرين كاف األمر أشد

يز بْب التمي   ا من أى  العلم حْب رأكا كثرة الوضع كظهر ٥بم أفَّ كثّبن   فإفَّ كلذلك 
فرؽ أك مذاىب ٱبالفوهنا الصحيح كغّبه يعسر ال سيما ما ركم من طرؽ 

                                                           
 .ٙبقيق كتعليق انصر الدين األلبآف .التنكيل مبا يف أتنيب الكوثري من األابطيلاليمآف، عبد الرٞبن بن ٰبٓب ا٤بعلمي.  :راجع ُٔ
 .ٓ-ْ /ُج ،مكتبة ا٤بعارؼ :الرايض
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ا من أزمة الثقة الصراع بْب الفرؽ كالطوائف كا٤بذاىب أكجد جون  كألفَّ  كٚبالفهم،
وهنا رع كالصدؽ من غّب الطوائف الٍب ينتموف إليها كا٤بذاىب الٍب يتبنَّ يأى  الو 
فنفر بعض أى   ؛ز كضع ا٢بديث ٤با يعتربه مصلحةة كقد كاف بعضهم ٯبوًٌ خاصَّ 

ات كحاكلوا أف يستعيضوا عن عمليَّ  ،ثْب كطعنوا يف كثّب منهمالعلم من ادًٌ 
برفض أم حديث ٱبالف القرآف التوثيق الطويلة ا٤بضنية غّب ا٤بضموتة النتائ  

تَّو أ ا إال إذا ثبت لديهماجمليد يأم توع من أتواع ا٤بخالفة، كَف يعودكا يقبلوف حديثن 
ال ٱبالف القرآف كيقَببوا من مقاصد الشارع كيدؿ على مكاـر األخبلؽ، فهذا 

كه، كبذلك حص  ا لذلك رد  النوع من األحاديث كاتوا يقبلوتو كما كجدكه ٨بالفن 
         (ُٕ).من الَبكيز على ا٤بتوف ك٘باى  األساتيد لدل ىذا الفريق من أى  العلمتوع 

ا٣بطأ كالنسياف من صفات  لقد أدرؾ علماؤان يف كقت مبكر أفَّ  -ٗ
﴿كىخيًلقى اإًلتسىافي ضىًعيفنا﴾ البشر كىي جزء من الضعف الذم اتسم البشر بو 

جي  التلقي أك جي  الركاية  كابلتاِف فليس ىناؾ راك من الركاة من ( ِٖ)النساء:
كلقد كاف مألوفا يف جي   ،أك جي  الفقو يتمتع ابلعصمة من ا٣بطأ أك النسياف

ع من يسمع ا ر ي أك كىم أك ذى ، كال ينبغي أف يفبلف قد تس أف يقاؿ يأفَّ التلقي 
 كاف ٖبطأ أك  من الركاة أاي  ا من ذلك إُف اهتاـ من يصف راكاين من أحد شيئن 
كلنا يف استدراكات عائشة على  افض ٥با،ة، أك ر و منكر للسنَّ ؿ يأتَّ تسياف أك ذىو 

 -رضواف هللا عليهم أٝبعْب–الصحابة كاستدراكات الصحابة بعضهم على بعض 
كاتضباطو كتقدٲبو  كصرامتو -هنع هللا يضر–دركس كعرب، ككلنا تعرؼ جبللة قدر عمر 

ما ٱبالف  يدة عائشةاستدركت عليو السالكتاب على ك  ما عداه كمع ذلك قد 

                                                           
 بتصرؼ.  َُٓ، صُط ،ـُِٓٗ /ىُّّْ، ٤بطبعة الرٞباتيةا القاىرة:  .القدمي واحلديث .دمحم كرد عليُٕ
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ا ىذا ا٢بديث ا٤برفوض من عائشة ما يزاؿ مثبتن  القرآف ٔبرأة كثقة، كمع ذلك فإفَّ 
 "ابن سعد" يف طبقاتو الكربل كرره يف بضعة أساتيد. يف الصحاح ب  إفَّ 

عمر بن ا٣بطاب ٤با طعن عٌولت  أخربان اثبت عن أتس بن مالك أفَّ  قاؿ:
 يقوؿ إفَّ  -كسلَّمصلى هللا عليو –لنيب حفصة، فقاؿ: اي حفصة أما ٠بعت ا

 ا٤بعٌوؿ عليو يعذب  قاؿ كعٌوؿ صهيب فقاؿ عمر: اي صهيب أما علمت أفَّ 
 .(ُٖ)ا٤بعٌوؿ عليو يعذب 

كقاؿ: أخربان ابن عوف عن دمحم قاؿ: ٤با أصيب عمر ٞب  فأدخ  فقاؿ 
 صهيب: كا أخاه!.

 ب .فقاؿ عمر: كٰبك اي صهيب أما علمت أف ا٤بعٌوؿ عليو يعذ

أخربان أبو عقي  قاؿ: أخربان دمحم بن سّبين قاؿ: أتى عمر بن ا٣بطاب  كقاؿ:
حْب طعن فخرج من جراحتو، فقاؿ صهيب: كا عمراه كا أخاه، من لنا  بشراب
  .(ُٗ)ؿ عليو يعذب من يعوٌ إتَّو  اي أخي أما شعرت، فقاؿ لو عمر: مو بعدؾ

 ٗبكة، كجئنا لنشهدىا فعن ابن أيب مليكة قاؿ: توفيت ابنة لعثماف هنع هللا يضر
 . كحضرىا ابن عمر كابن عباس رضي هللا عنهما كإٓف ١بالس بينهما ...

النساء عن البكاء  فإف  بن عمر لعمرك بن عثماف: أال تنهى فقاؿ عبد هللا  
"إف ا٤بيت ليعذب ببكاء أىلو عليو" قاؿ  :قاؿ -كسلَّمصلى هللا عليو –رسوؿ هللا 

                                                           
 خبلصة حكم ادث:(، ِٖٔ) :، حديث رقمّٗ/ُ .أتس بن مالك  الراكم:مسند أمحد. أٞبد بن حنب  أبو عبد هللا. الشيبآف:  ُٖ

 إسناده صحيح. 

: ذكر ابب .يمكتبة ا٣با٪بالقاىرة:  .ٙبقيق علي دمحم عمر .الطبقات الكربىالزىرم، دمحم بن سعد بن منيع أبو عبد هللا البصرم.  ُٗ
 . ّّٓ /ّاستخبلؼ عمر رٞبو هللا، ج
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فلما مات عمر ذكرت ذلك  .ر يقوؿ بعض ذلك ..: قد كاف عمبن عباسا
صلى هللا عليو –لعائشة، فقالت: رحم هللا عمر! كهللا ما حدث رسوؿ هللا 

كقالت حسبكم القرآف "كال تزر كازرة  أف ا٤بيت يعذب ببكاء أىلو عليو". -كسلَّم
  .(َِ)كزر أخرل"(

                                                           
 .ُٕ -ُٔ، صّط ،ـُٖٗٗدار الشركؽ،  :القاىرة .السن ة النبوية بني أىل الفقو وأىل احلديث. الغزاِف، دمحم َِ



23 

 

 ةحول منهجنا يف التعامل مع السن  

 اإلمياينالرؤية الكلّية وادلنطلق 

 أدب االختالف يف مقابل النيل من األعراض حبجة سد الذرائع:

 لًعزٌةى ًمن أعراضنا ما اٍستىحلَّتً   ىنيئنا مريئنا غّبي داءو ٨بىامرو 

م ال  كىػػػػؤالء مػػػػنهم مىػػػػٍن تقػػػػوؿ لػػػػو ذلػػػػك، كمػػػػنهم مىػػػػٍن تقػػػػوؿ لػػػػو: "رّب اغفررررر لقررررومي فرررر   
ِب لستي من الباحثْب عػن الغرائػب، كلسػت مػن "، كالذم أكٌد أتكيده هبذه ا٤بناسبة أتَّ يعلمون

ا من ىؤالء، أك أكوف  الٌساعْب لطلب الشهرة، فلدم منها الكثّب، كأعوذ اب أف أكوف كاحدن
 مث  القائ :

يت ا٤بلوؾى غريبةن   قىٍد قلتيها لييقاؿ مىٍن ذا قىا٥بىىا  كىقىًصيدةو أتى

لبٌية، أك النػػزعة السػلبٌية الشػائعة يف  لكنَّ ذلك ال ٯبعلنا تغٌض الطرؼ عن تلك الظػاىرة السػ
يٌػػز بػػْب النقػػد كالػػرفض، كتػػرل يف ىػػذه  كثػػّب مػػن األكسػػاط الػػٍب تػػرل تشػػخيص األفكػػار، كال ٛبي
النػػػػزعة السػػػلبٌية ا٣بطػػػّبة تعبّبىػػػا ا٤بػػػريح عػػػن االلتػػػزاـ ابلػػػَباث، كاالٌتصػػػاؼ ابألصػػػالة كالتػػػدي ن، 

كاالهٌتامػات « اإلرىػاب الفكػرمًٌ »ات كلػو بػػكٞببلت ىؤالء علينا تعبّب عن تزعة الرغبة ابإلسك
مػن « ا٤باضػوي وف»العنيفة ا٤بختلفة، فهذه الظاىرة مىا تزاؿ من الوسائ  األساسيَّة الٍب يعتمدىا 

حرَّاس ٚبٌلف األمَّة، كأعداء بعثها كإحياء كحدهتا، ككضعها على طريق االتعتػاؽ مػن التخل ػف 
السػػػليطة اهٌتػػػاـ اإلتسػػاف يف عقيدتػػػو، كتكفػػػّبه نَّة لسػػك٘بػػاكز آاثره، فأيسػػػر شػػيء علػػػى تلػػػك اال

كاهٌتامو يف تواايه، كتبديعو كتفسػيقو، كتسػبة كػ  رذيلػة إليػو مػن غػّب أف يرقبػوا فيػو إال  كال ذٌمػة، 
كبعضػػهم قػػد تبلػػغ تزعػػة الشػػر فيػػو حػػد اسػػتباحة ذلػػك كاعتبػػار إذائػػو أك قتلػػو قربػػة مػػن القيػػرىًب 

ػػػم يػػػركف يف النَّيػػػ  مػػػن ٨بػػػالفيهم كسػػػيلة لتنفػػػّب  -لػػػزيغهم كا٫بػػػرافهم-يتقرَّبػػػوف فيهػػػا  إُف هللا؛ ألهنَّ
العامَّة منهم، كإبعادىم عن االستماع إليهم، كىػم قػد يتواصػوف بػذلك، كينػدب بعضػهم بعضنػا 
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إليػػػو، كمػػػا كػػػاف بعػػػض متقػػػٌدميهم يسػػػتبيحوف قتػػػ  ا٤بخػػػالف، كيشػػػٌجعوف أتفسػػػهم علػػػى عػػػدـ 
شػػػر علػػػى تيَّتػػػو؛ كلػػػذلك فػػػإفَّ بعضػػػهم قػػػد يقتػػػ  ضػػػركرة التأكػػػد ٩بػػػا بلغهػػػم عنػػػو يأتَّػػػو سػػػوؼ ٰبي 

كفَّػارة القتػ  »كػاف ٨بطئنػا يف حقػو ك٘بػب عليػو إتَّػو   ا٤بخالف ىػذا العػاـ لػييعلن بعػد عػدة أعػواـ
، أمَّا القتيػ  فشػهيد بػرمء، كييسػوَّل األمػر أك يقػف عنػد ىػذا ا٢بػٌد، كبػذلك يقعػوف يف «ا٣بطأ

سنوف صنعنا! ٦بموعة من ارَّمات كا٤بخالفات الشرعٌية  كىم ٰبسبوف أهٌنم ٰبي

ا٤بهػػػم أفَّ ىػػػؤالء ا٤باضػػػويًٌْب قػػػد عيَّنػػػوا أتفسػػػهم يأتفسػػػهم أكصػػػياء علػػػى األمَّػػػة؛ افتئػػػاتن عليهػػػا 
ػػا عنهػػا، كتصَّػػبوا أتفسػػهم انطقػػْب ابسػػم اإلسػػبلـ دكف إرادة منػػو، أك اسػػتحقاؽ أك أتىيػػ   كرغمن

علػػػى الكثػػػّبين مػػػن ٞبلتػػػو، كشػػػغلوىم  ٥بػػػم، فأسػػػاؤكا إليػػػو، كعرقلػػػوا مشػػػاريع خدمتػػػو، كشوَّشػػػوا
ابلتافو كا٢بقّب ٩بػا جعلػو أكلئػك ا٤باضػويٌوف أكلػويَّتهم، كشػغلهم الشػاغ ، الػذم شػغلوا األٌمػة بػو 

 عن مهاـ مواجهة األخطار ا٤بهٌمة كالتحٌدايت األخطر. -عاملهم هللا بعدلو-

ك كقاتلوىػػا كقابلوىػػا أسػػكتها أكلئػػ -ارتفعػػت يف جنبػػات األرض ا٤بختلفػػة-إفَّ أصػػواتن تقيَّػػة 
، ال ٣بطػأ اكتشػفوه فيهػا، بػ  جملػرد كوهنػا أصػواتن َف أيلفوىػا، كَف تصػدر عمَّػن أنكر األصواتبػ

يقلًٌػدكهنم مػن أكلئػك الػذين بيػنهم كبػْب التخل ػف كا١بمػود كالتحج ػر تسػب ال ينقطػع كعػػرلن ال 
قػػوف هبػػا يأس أصػػوات تنفصػػم، مػػن أكلئػػك الػػذين جعلػػوا مػػن تلػػك الرسػػـو كاألشػػكاؿ دركعنػػا يتَّ 

الػػذم ال ٰبػػب الفسػػاد، كإف رغمػػت أتػػوؼ  -تعػػاُف-أىػػ  التجديػػد ابلقػػرآف القػػادـ إبذف هللا 
 ىؤالء!

 لقد صارت الرسـو كاألشكاؿ مبلغهم من الدين كحقيقتو، كمبلغهم من العلم كدقائقو.

اءآت كحْب بدأان مسّبتنا يف ٧باكالت ا٤براجعات كالتجديد كالبعث كاإلحياء، ملبًٌْب تد
ْب ىدم سيدان دمحم «ق  أييها الذين آمنوا... »، «ق  أيي ها الناس... »ربنا:  -، كمَب٠بًٌ

إذا بتلك األفاعي ا٣برساء تسارع إُف مغادرة جحورىا لتنطلق يف  -كسلَّمصٌلى هللا عليو كآلو 
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منتهى حدكد  -يأصغر شيء منو-للني  منَّا، كاهتامنا ٗبا يستحقوف  -ال ينقطع-فحيح 
م ال قذؼ كآالـ التعزير، فعلوا ذلك دكف أم سند أك دلي  أك أاثرة من علم لديهم؛ ألهنَّ

 ينعقوف ٗبا ال يسمعوف إال دعاءن كتداءن.

كإتٌنػػا لػػن تواجػػو ىػػؤالء ٗبثػػ  مػػا رمػػوان بػػو مػػن ا٣بػػركج كالكفػػر كالبدعػػة، كاال٫بػػراؼ عػػن 
وان بو، ابغوف فيما اهتموان بو، السٌنة، ب  تقوؿ: إهٌنم ظا٤بوف فيما رموان بو، كاذبوف فيما كصف

كمتجنٌػػوف فيمػػا سػػارعوا فينػػا دكف تثبٌػػت كال ٛبحػػيص، كرأفػػة منَّػػا بعامَّػػة بريئػػة طٌيبػػة قػػد تسػػتمع 
عقيػػػدتنا  -علػػػى ا٤بػػػؤل-إلػػػيهم، أك تتػػػأثَّر بػػػذلك الفحػػػيح الػػػذم يطلقػػػوف، أعلنَّػػػا أكثػػػر مػػػن مػػػرَّة 

أكلئػك ا٢بسػدة، ال دفاعنػا عػن أتفسػنا، كمنهجنا ٞباية ألكلئك الطٌيبػْب مػن اال٬بػداع ٗبػا يقولػو 
فنحن ال ترل يف أتفسنا حاجة للػدفاع عنهػا يف حػق تبنَّتػو بعػد أف قػاـ الػدلي  النقلػٌي كالعقلػٌي 
عليو، أك ًعٍلمو أذاعتو بعد أف أثبت علميَّتػو كموضػوعيَّتو، كصػدؽ دالئلػو كقػوة أماراتػو، كسػبلمة 

 بعدلو. -تعاُف-لزموه عاملهم هللا منهاجو كمنطقو من ٝبيع الوجوه إال الوجو الذم

الكثػّب، ك٫بتسػبو كلٌػو عنػد هللا تعػاُف،  -الػذين بغػوا علينػا-لقد أصابنا من أكلئك ا٤باضػويًٌْب 
ػػػػْب برسػػػػوؿ هللا  ػػػػ  األذل، كالصػػػػرب علػػػػى الػػػػببلء،  -كسػػػػلَّمصػػػػٌلى هللا عليػػػػو كآلػػػػو -متأسًٌ يف ٙبم 

م ال يعلموف»كالدعوة ٥بؤالء:   «.ربًٌ اغفر لقومي فإهنَّ

ا،  سائلْب العليَّ القػدير أف أيخػذ يأيػدينا إُف مىػا ٰبب ػو كيرضػاه، كأف يهػيء لنػا مػن أمػران رشػدن
كاالعتصػػػػػاـ ٕببلػػػػػو ا٤بتػػػػػْب  -تعػػػػػاُف-كأف يشػػػػػرح صػػػػػدكران كقلػػػػػوب أبنػػػػػاء أمَّتنػػػػػا للعػػػػػودة إُف هللا 

طريػق - كالتمس ك بكتابو الكرٔف، كاالىتداء هبدم تبيًٌو ذم ا٣بلػق العظػيم، كسنسػّب يف طريقنػا
 دكف التفات إُف ٨بالفة ا٤بخالفْب إبذف هللا. -القرآف اجمليد كا٤بنه  النبومٌ 

*** 

 ة:منطلقي األساس يف مراجعة السن  
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 حجر الزاكية يف منطلقايت:

 ا٤بنطلق اإلٲبآف  كالرؤية الكليَّة: -1
ا متفػٌرًدنا يف -تبػارؾ كتعػاُف-إتَِّب أتطلق مػن إٲبػآف اب  ذاتػو كأ٠بائػو كصػفاتو  راب  كإ٥بنػا كاحػدن

ًمٍثًلًو شىٍيءه كأفعالو:   بك  مىا كصف بػو تفسػو -ج َّ شأتو-(، أصفو ُُ)الشورل: ﴾﴿لىٍيسى كى
، كأتٌزًىو عن ك  مىا تزَّه عنو ذاتو العليَّة يف كتابو، من غػّب تشػبيو كال تعطيػ  كال أتكيػ  يف كتابو

الػذم « التوحيػد»تػة، كذلػك أسػاس كال ٘بسيم َف يدؿ عليػو دليػ  معتػرب مػن كتػاب أك سػنَّة اثب
 أتطلق منو يف ذلك كٌلو.

إتَّػػػو  قػػػد كسػػػعت رٞبتػػػو كػػػ  شػػػيء؛ كمػػػن سػػػعة رٞبتػػػو -جػػػ َّ شػػػأتو-إتَّػػػِب أؤمػػػن يأتَّػػػو  -2
، كمن الناس مىن أتزؿ عليهم كحيو، كجعلهم ىػداة لعبػاده: ﴿ ريسيػبل اصطفى من ا٤ببلئكة رسبلن

ػػػوفى لًل ػػرًينى كىميٍنػػػًذرًينى لًػػئىبلَّ يىكي ػػةه بػىٍعػػػدى الر سيػػً ﴾ )النسػػػاء:ميبىشًٌ ، كىػػػؤالء (ُٓٔنَّػػاًس عىلىػػػى اّللًَّ حيجَّ
، كىم منػػزَّىوف عػن كػ  صػفات النقصػاف الػٍب  الرس  يتَّصفوف بسائر صفات الكماؿ اإلتسآٌفً

ػػٌ  بصػػدقهم يف كػػٌ  مىػػا يبلًٌغوتػػو عنػػو  تبػػارؾ -تتنػػاىف كاصػػطفائهم رسػػبلن كأتبيػػاء، كعػػن كػػ  مىػػا ٱبي
تفعيػػ   -تعػػاُف-النػػاس إُف مىػػا يػػدعوهنم إليػػو، كىػػم الػػذين أككػػ  إلػػيهم هللا  أك ٨بالفػػة -كتعػػاُف

ػػػػي هبػػػػم يف ذلػػػػك كلٌػػػػو، ٕبيػػػػث أمػػػػران أف هنتػػػػدم هبػػػػداىم:  كتعلػػػػيم كحيػػػػو، كتقػػػػدٔف منهػػػػاج التأسًٌ
اىيمي اقػٍتىًدٍه﴾﴿  (.َٗ)النساء: أيكلىًئكى الًَّذينى ىىدىل اّللَّي فىًبهيدى

-يػػػػوحي إبذتػػػػو مىػػػػا يشػػػػاء إُف رسػػػػلو كأتبيائػػػػو، كأتَّػػػػو  -جػػػػ َّ كعػػػػزَّ -إتَّػػػػِب أؤمػػػػن يأفَّ هللا  -3
الغيػػػب »يبلًٌػػػغ كحيػػػو إُف رسػػػلو بطػػػرؽ عديػػػدة، كأفَّ الػػػوحي مػػػن أمػػػر ريب، فهػػػو مػػػن  -سػػػبحاتو
لرسػػػلو صػػػدؽ كحػػػق كلٌػػػو، سػػػواء تػػػزؿ  -تعػػػاُف-يف حقيقتػػػو، كأفَّ كػػػ  مىػػػا يوحيػػػو هللا « ا٤بطلػػػق

أك أٌم شك  آخر ٱبرب بػو األتبيػاء بشك  كتاب أك صحف أك كلمات يسمعها الرسوؿ النيب  
كا٤برسلوف الذين ثبت صدقهم ابألدلة القاطعػة، كحػْب يقػوؿ الرسػوؿ الصػادؽ األمػْب: "أكحػي 

فذلك حق وصدق سواء أكان وحًيا متلوًّا أم غري متلوٍّ، بلغنا أو مل يبلغنا، مسعنراه  إِفَّ..."
 .أم مل نسمعو
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من قوؿ  -كسلَّمصٌلى هللا عليو كآلو -عصـو إتَِّب أؤمن يأفَّ ك  مىا ثبت صدكره عن ا٤ب -4
أك فع  أك تقرير لو داللة شرعيَّة آخذ هبا على العينْب كالرأس، كأفَّ ًلما سكت عنو رسوؿ هللا 

 داللة شرعيَّة كذلك أجتهد يف معرفتها.
ا  -5  -تعػػاُف-قػػد أتػػزؿ هللا  -كسػػلَّمصػػٌلى هللا عليػػو كآلػػو -إتَّػػِب أؤمػػن يأفَّ رسػػوؿ هللا ٧بمػػدن
رآف اجمليػػػد علػػػى قلبػػػو، كتكفَّػػػ  ٕبفظػػػو، كأقػػػرأ رسػػػوؿ هللا إاٌيه فػػػبل ينسػػػاه، كهنػػػاه عػػػن ٙبريػػػك القػػػ

لساتو بو أثناء تزكلو، كتكٌفػ  ٔبمعػو كقرآتػو كبياتػو، كجعػ  ىػذا القػرآف بيػاانن كذا آايت مبيًٌنػات 
  مىػا جػاء بتبلكتػو علػى النػاس كاتًٌباعػو يف كػ -كسػلَّمصٌلى هللا عليػو كآلػو -بيًٌنات، كأمر رسولو 

بو، كأمر النػاس ابتًٌباعػو كبيػاف ا٢بكمػة يف أتكيلػو يف الواقػع؛ ليحسػن الواقػع اسػتقبالو كاالتفعػاؿ 
بػػػو، كإصػػػبلح شػػػؤكف ا٣بلػػػق بػػػو، كا٢بكمػػػة يف دعػػػوة النػػػاس إليػػػو، فهػػػو كحػػػي إ٥بػػػي  كلٌػػػو مػػػن: 

ٍتًيػًو اٍلبىاًطػ ي كىػو كلمػات هللا عػزَّ كجػػ َّ: ﴿ ،«النراس»إُف « احلمرد » يٍػػًو كىال ال أيى ًمػٍن بػىػٍْبً يىدى
ٍلًفػػػًو﴾ (، كقػػػد حفظػػػو هللا مػػػػن داخلػػػو بنظمػػػو كأسػػػلوبو كٙبدًٌيػػػو كإعجػػػػازه ِْ)فصػػػلت: ًمػػػٍن خى

بػػو، كأثبػػت عجػػزىم عػػن اإلتيػػاف ٗبثلػػو، أك ٗبثػػ   -كٌلهػػم-كببلغتػػو كفصػػاحتو، كٙبػػدَّل ا٣بلػػق 
دكر كيف السػػطور سػػورة كاحػػدة مػػن سػػوره، كىيَّػػأ النػػاس كيسَّػػرىم كيسَّػػره ٥بػػم؛ ليحفظػػوه يف الصػػ

ال  -كحينػػا منػػو سػػبحاتو-علػػيهم كتفض ػػبلن منػػو جػػ َّ شػػأتو. كتػػزكؿ القػػرآف  -تعػػاُف-تعمػػة منػػو 
ر لو  مهامَّػو،  -كسػلَّمصٌلى هللا عليو كآلو -ينفي كال ٲبنع أف يوحي هللا لرسولو أمورنا أخرل تيسًٌ

ء لػػو ، كتكشػػف لػػو مىػػا ٱبفػػى كتػػذلًٌ  الصػػعاب الػػٍب تعػػَبض سػػبيلو يف ٙبقيػػق مىػػا كلًٌػػف بػػو كىيػػيًٌ
عليػو مػػن شػؤكف، فػػبل شػػيء ٲبنػع ذلػػك مػن تػػٌص أك عقػػ ، كال ٲبلػك امػػرؤ أف ينفػي أتواعنػػا مػػن 

إال إذا كرد يف القػرآف  -كسػلَّمصٌلى هللا عليو كآلػو -إُف رسوؿ هللا  -غّب القرآف اجمليد-الوحي 
يػػوحى إليػػو شػػيء غػػّب ىػػذا  َفإتَّػػو  -كسػػلَّمصػػٌلى هللا عليػػو كآلػػو -اجمليػػد أك علػػى لسػػاف رسػػوؿ هللا 

القػػػرآف، كاالحتيػػػاط يف ىػػػذه األمػػػور ضػػػركرم ، فػػػبل ييثبىػػػت شػػػيء أك يينفػػػى إال بػػػدلي  معتػػػرب يف 
كاجبػة؛ بػ   -عليػو الصػبلة كالسػبلـ-. كطاعتػو أال كىو القرآف الكرٔف جنس مىا ييثبىت أك يينفى

صػػلى هللا –كحػػي إليػػو كالػػذم جػػاء يف كتػػاب هللا يػػدؿ علػػى أف القػػرآف ىػػو مػػا أ فريضػػة ٧بتَّمػػة،
مىػٍن ييًطػًع الرَّسيػوؿى فػىقىػٍد بطاعػة هللا: ﴿ -كسػلَّمصػٌلى هللا عليػو كآلػو -كتطيعػو  -كسػلَّمعليو كآلػو 
(، كال يسع امرءنا يؤمن اب كاليـو اآلخر أف يعصي أمرنا ثبت صػدكره َٖ﴾ )النساء:أىطىاعى اّللَّى 

صػػٌلى هللا -تكػػب شػػيئنا ٩بػػا ثبػػت هنيػػو عنػػو أك ير  -كسػػلَّمصػػٌلى هللا عليػػو كآلػػو -عػػن رسػػوؿ هللا 
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ى لىػوي ا٥ٍبيػدىلأك:  -كسػلَّمعليو كآلػو  ػاًقًق الرَّسيػوؿى ًمػٍن بػىٍعػًد مىػا تػىبػىػْبَّ (، كمىػٍن ُُٓ﴾ )النسػاء:﴿ييشى
ا، كإتَّػػػِب علػػى يقػػػْب أفَّ مػػن ا٤بسػػػتحي  كقػػػوع  يفعػػ  ذلػػػك أك قريبنػػا منػػػو فقػػد ضػػػ َّ ضػػػبلالن بعيػػدن

 ما جاء يف كتاب هللا، كما جاء يف سنَّة كمػنه  رسػوؿ هللا اختبلؼ أك تناقض أك تعارض بْب
، كك  دعول ٚبالف ذلك كتٌدعي كقوع شيء الصحيحة الثابتة عنو كسلَّم صٌلى هللا عليو كآلو

 -تعػاُف-من ذلك فهي دعول ابطلػة ابطلػة ابطلػة، علػى صػاحبها أك مصػٌدقها التوبػة إُف هللا 
صػلى –رت كثػّب مػن اآلايت الػٍب ٙبصػر مهمػة النػيب كمػا ذكػ  كالرباءة من مثػ  تلػك ا٤بقػوالت.

 يف البيػػاف كالػتبلكة كاالتبػػاع كالتزكيػة بطريقػػي البشػارة كالنػػذارة قػاؿ تعػػاُف: -كسػلَّمهللا عليػو كآلػػو 
ػةى كى ﴿ تًػكى كىيػيعىلًٌميهيػمي اٍلًكتىػابى كىا٢بًٍٍكمى ليػو عىلىػٍيًهٍم آايى نػٍهيٍم يػىتػٍ يػيػزىكًٌيًهٍم ًإتَّػكى رىبػَّنىا كىابٍػعىٍث ًفيًهٍم رىسيوالن مًٌ

ًة الَّػػػًذم كقولػػػو: ﴿( ُِٗ)البقػػػرة: ﴾أىتػػػتى العىزًيػػػزي ا٢بىًكػػػيمي  ػػػًذًه اٍلبػىٍلػػػدى ًإ٭بَّىػػػا أيًمػػػٍرتي أىٍف أىٍعبيػػػدى رىبَّ ىى
 أىكىَفٍى يىٍكًفًهػٍم أىانَّ كقولػو: ﴿( ُٗ)النمػ : ﴾حىرَّمىهىا كىلىوي كي   شىٍيءو كىأيًمٍرتي أىٍف أىكيوفى ًمنى اٍلميٍسًلًمْبى 

 (ُٓ)العنكبػوت: ﴾أىتٍػزىٍلنىا عىلىٍيكى اٍلًكتىابى يػيتػٍلىى عىلىٍيًهٍم ًإفَّ يف ذىًلكى لىرىٍٞبىػةن كىذًٍكػرىل لًقىػٍوـو يػيٍؤًمنيػوفى 
ػػػػػدنل كىرىٍٞبىػػػػػةن كىبيٍشػػػػػرىل لًٍلميٍسػػػػػًلًمْبى ﴿: كقولػػػػػو ػػػػػٍيءو كىىي ػػػػػ ًٌ شى يىػػػػػاانن لًٌكي  ﴾كىتػىزٍَّلنىػػػػػا عىلىٍيػػػػػكى اٍلًكتىػػػػػابى تًبػٍ

ا  خفين ا أك قرآانن ىناؾ جفرن  ّب ذلك من اآلايت الٍب ال تدع ٦باال للقوؿ يأفَّ ( إُف غٖٗ)النح :
النػوع مػن  كلػيس مػن حػق أحػد أف يتبلعػب هبػذا ،فك ا ال يعلمو إال أانس معدكدا رديفن أك كحين 

الٍب إذا اختلت يف أذىاف الناس اختػ  تصػورىم لػدينهم كفتحػوا علػى أتفسػهم  ا٤بفاىيم الكربل
 أبواب فتنة كضبلؿ.

كتبعػو فيػو سػلف  -كسػلَّمصػٌلى هللا عليػو كآلػو -إتَِّب مؤمن بكػ  مىػا آمػن بػو رسػوؿ هللا  -6
 -كسػػلَّمصػٌلى هللا عليػو كآلػو -ىػذه األمَّػة، كػافر اب١ببػت كالطػػاغوت كبكػ  مىػا كفػر رسػػوؿ هللا 

-بو، كتبعو يف الكفر بو سلف ىذه األمَّة، أعيش مىا عشت علػى ذلػك إف شػاء هللا، كأسػألو 
يتِب على ذلك ٗبنًٌو كفضلو ككرمو، كأستودعو  -سبحاتو شهاديت يأتَّو ال إلو  -ج َّ شأتو-أف ٲبي

ػػػػب ٢بكمػػػػو:  ﴿لىػػػػوي ا٢ٍبيٍكػػػػمي كىإًلىٍيػػػػًو غػػػػّبه كال رٌب سػػػػواه، كال خػػػػالق عػػػػداه، ال رادَّ ألمػػػػره كال معقًٌ
ا عبػػده كرسػػولو ٖٖ﴾ )القصػػص:تػيٍرجىعيػػوفى   -مكسػػػلَّ صػػٌلى هللا عليػػو كآلػػو -(، كأفَّ سػػيدان ٧بمػػدن
رسػػػالة ربًٌػػػو العا٤بيَّػػػة ا٣باٛبػػػة، أخرجنػػػا هللا بػػػو مػػػن الضػػػبللة إُف ا٥بػػػدل، كمػػػن البشػػػريَّة  ٞبػػػ  إُف

الظلمات إُف النور، كأسألو أف ٯبع  ىذه الشهادة الصادقة كسيلٍب لعفوه كمغفرتو كرضػاه يػـو 
 لقاه.
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فلكػي يعلػم ا١بميػع سػبلمة ا٤بقصػد كصػبلح  -بكػ  مػا ذكػرت-إتَِّب حػْب أؤكػد ذلػك  -7
يف القيػػػػاـ -الغايػػػػة كصػػػػحة العقيػػػػدة كدقَّػػػػة ا٥بػػػػدؼ مػػػػن انحيػػػػة، كلعػػػػ َّ ذلػػػػك ٯبعػػػػ  ا٤بػػػػَبٌددين 

يقػػدموف علػػى ذلػػك غػػّب  -ٗبراجعػػاتو ىػػم أىػػ  للقيػػاـ هبػػا لكػػن لػػديهم هتيػ بنػػا مػػن ٩بارسػػة ذلػػك
مبػػالْب بتلػػك األصػػوات الػػٍب أشػػران إليهػػا، كيتػػابعوف معنػػا مسػػّبة مراجعػػة تراثنػػا كتنقيتػػو ٩بػػا علػػق 

ىم.بو من   شوائب، كهللا يتواٌلان كإايَّ
*** 

 أان وادلراجعات:
زايدة يف اإليضاح أكد  أف أؤكػد للجميػع أتَّػِب حػْب أقػـو ٗبراجعػات يف تػراث أمػٍب قػد تػؤدم 

إ٭ٌبػػا أفعػػ  ذلػػك مػػن منطلػػق االلتػػزاـ بقضػػااي األمَّػػة كالعمػػ   فػػإٌتِبيب إُف تتػػائ  َف أيلفهػػا الػػبعض 
هػا كتصػحيح مسػػارىا، كبػدافع االتتمػاء إليهػا ال االسػتعبلء عليهػػا علػى ٘بديػد حيويَّتهػا كفاعليَّت

أك االفتئػػػػات عليهػػػػا ك٘باكزىػػػػا، كال شػػػػك أفَّ ىػػػػديف مػػػػن ذلػػػػك ٨بتلػػػػف عػػػػن ىػػػػدؼ الليرباليػػػػْب 
قػػد يػػؤدم إليػػو، فهػػو إتَّػػو  كغػػّبىم، فػػإذا فهػػم الػػبعض مػػن بعػػض تتػػائ  مػػا أفعػػ  ا٥بػػدـ، أك ظػػنٌ 

ػػا ىػػو إلعػػادة  ا٥بػػدـ إلعػػادة البنػػاء ال ا٥بػػدـ اجملػػرد مػػن أجػػ  ا٥بػػدـ، كالعمػػ  ا٤بسػػتهدؼ مػػِب إ٭بَّ
النبويَّػػة الصػػحيحة الثابتػػة ا٤برتبطػػة بػػو ارتباطنػػا ال السػػنَّة األمَّػػة إُف مرجعيَّتهػػا يف الكتػػاب الكػػرٔف ك 

سػػػبحاتو -ينفصػػػم، فػػػأان أحػػػاكؿ االجتهػػػاد، كال شػػػك أتَّػػػِب يف ىػػػذا أصػػػيب كأخطػػػ ، كأسػػػألو 
اٌف قصػدم، كأف يسػدًٌد اجتهػادم، كأف ال ٰبػرمِب أجػر أف يكوف مع حسن تيٍَّب كص -كتعاُف

اجملتهد الًذم بذؿ النصح لؤلمَّة، كأخلص يف ذلك يف صوابو كخطئو؛ كصوابو بتوفيق مػن هللا، 
كخطػػؤه مػػن قصػػور ذاتػػو، كتػػوابت غفبلتػػو، كمػػن الشػػيطاف. كحينمػػا أتنػػاكؿ أمػػورنا شػػائكة، أك 

دًٌدنا خائفنا قلقنا، مدركنا ٣بطورهتا، كأحياانن شبو أتناك٥با مَب  فإٌتِبصارت شائكة بعد أف َف تكن، 
مػن أمثالنػا -العلٌي القدير التسديد كالَبشيد؛ ألتَِّب أرل أفَّ عدـ معا١بتها  سائبلن مكره عليها؛ 
الليرباليٌػْب أك البلدينيًٌػْب كأضػراهبم  ا٤بستشػرقْب كبعػض قد يتيح للمتطفًٌلػْب مػن -من طلبة العلم

قهم، كمػػن منطلقػػاهتم الػػٍب قػػد تكػػوف بعيػػدة عػػن منطلقػػات الػػدين، كآتػػذاؾ الفرصػػة لتناك٥بػػا بطػػر 
يسػػػتدرجوتنا إُف ا١بػػػرم كراءىػػػم، كإُف االتشػػػغاؿ ابلػػػرد علػػػيهم، فنكػػػوف يف موقػػػع الػػػدفاع ال يف 

 موقع القوة كالتأسيس أك البناء.
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ػم   «ونقرآني ر»كمن تلك القضااي الٍب يدتدتوف حو٥با، كيدتدف معهم بعػض مىػٍن يزعمػوف أهنَّ
 أك ٘باكزنا ٥با.السنَّة كما ىم بقرآتيًٌْب؛ كلكنَّهم قـو يفرقوف ٩با يعتربكتو تيبلن من 

يف قضػػٌية العبلقػػة بػػْب  -اتطبلقنػػا مػػن القػػرآف-إتَّنػػا تعمػػ  علػػى تقػػدٔف تصػػور دقيػػق منضػػبط 
يعػػػاًف ىػػػذه اإلشػػػكالٌية دكف  -كسػػػلَّمصػػػٌلى هللا عليػػػو كآلػػػو - «سرررن ة رسرررولو»و« كتررراب هللا»

﴿ييرًيػديكفى أىٍف أكالن مػن أف تكػوف مػن بػْب أكلئػك الػذين:  -تعػاُف-جاتبيٌػة، كتعػوذ اب أعػراض 
﴾ -(، كلعػػ  هللا َُٓ)النسػػاء: يػيفىرًٌقيػػوا بػىػػٍْبى اّللًَّ كىريسيػػًلًو كىيػىقيوليػػوفى تػيػػٍؤًمني بًػػبػىٍعضو كىتىٍكفيػػري بًػػبػىٍعضو

لسػديد إف شػاء هللا تعػاُف، كتػرل يهدينا يف ىػذه اإلشػكاليَّة إُف الػرأم الرشػيد كالقػوؿ ا -تعاُف
أفَّ األزمػػة ىػػي أزمػػة فهػػم كفقػػو كٙبديػػد أدكار، فػػإذا فهمػػت ا٫بػػ  اإلشػػكاؿ كزاؿ االستشػػكاؿ، 

 فأين ىذا من ذاؾ، كلكٌن القـو ال يقرؤكف، كإذا قرؤكا ال يفقهوف.
*** 

 موقفنا من إشكالي ة العالقة بني الكتاب والسّنة:
قضػيَّة منهجيَّػة عنػدم، كأعػِب بػذلك أكالن ضػركرة « ب والسرن ةالعالقة بني الكتا»إفَّ قضيَّة 

اليقْب من استحالة كقوع تناقض أك تعارض أك تناؼو بْب الكتاب كالسنَّة؛ ألفَّ قاعدة العبلقة 
ا عبلقة اتفاؽ منهجيٌو يف ا٤بصدر كالغاية، كاالتفاؽ ا٤بنهجي  كالغائي  يفرض االتًٌفاؽ  بينهما أهنَّ

نهجيَّػػػػة لػػػػدالالت اآلايت الكرٲبػػػػة، كمتػػػػوف كػػػػ  األحاديػػػػث كالسػػػػنن الػػػػٍب تيرفػػػػع يف الضػػػػوابط ا٤ب
صػػٌلى هللا عليػػو كآلػػػو -كتيػػركل يألفاظػػو  -كسػػلَّمصػػٌلى هللا عليػػو كآلػػػو -يأسػػاتيد صػػحيحة إليػػو 

صٌلى هللا عليو كآلو -ذاهتا، ال اب٤بعآف الٍب فهمها الركاة، فيستحي  أف أييت رسوؿ هللا  -كسلَّم
يناقض كحينا إ٥بي ا قرآتي ا أك يبطلو بشك  مطلق، أك ينسخو، كلػو حصػ  السػتدرؾ  ٗبا -كسلَّم

شػركوا بػْب اسبات عديدة، كعلماء أصوؿ الفقو القرآف على رسوؿ هللا ذلك كما حدث يف من
يف مباحػث الل غػػات إلدراكهػم ٥بػذه ا٢بقيقػة ا٤بسػػلَّمة، لكػنَّهم َف يػذىبوا هبػػا إُف السػنَّة الكتػاب ك 
ِىررريل التبيرررني السرررن ة حػػػدًٌدكا لنػػػا الضػػػوابط ا٤بنهجيَّػػػة للػػػدالالت ا٤بشػػػَبكة؛ ليتضػػػح أفَّ مػػػداىا لي

 .التأويل والتفعيل لو يف الواقعك العملّي للقرآن
 ؟«حجي ة السنة»وماذا عن 

ليست حٌجة فحسب، ب  ًىيى ضركرة دينيَّة كحتميَّة منهجٌية؛  «النبويّة ادلطّهرةالسن ة »إفَّ 
قيقتهػػػا ييعػػػٌد تػػػيبلن مػػػن ا٤برجعيَّػػػة القرآتيَّػػػة كا٤برجعيَّػػػة النبويَّػػػة معنػػػا، كَف ييعػػػط القػػػرآف أم  تيػػػ  مػػػن ح
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ضػماتة ال غػُب  «مرجعي رة السرن ة»الكرٔف ألحد حق ٘باكزىا أك ٘باىلها أك الني  منها ٕباؿ، ك
، كضػػػماتة لضػػػبط عمليَّػػػات االجتهػػػا د عنهػػػا لبنػػػاء األمَّػػػة ككحػػػدهتا، كضػػػماتة للمػػػنه  القػػػرآٌٓفً
-كالتجديػػد كاسػػتمرارىا، كمقاكمػػة أتثػػّبات قسػػوة القلػػوب كطػػوؿ األمػػد، كبيػػاف منػػاى  النػػيب 

 كا٢بكمة يف التطبيق كالتفعي . -كسلَّمصٌلى هللا عليو كآلو 
الًَّذينى يػىتًَّبعيوفى الرَّسيوؿى النَّيبَّ األيمًٌيَّ الًَّذم قوؿ هللا تعاُف: ﴿ -معنا-كلتوضيح ذلك أكثر لنقرأ 

دي  يً  أيىٍميريىيٍم اًبٍلمىٍعريكًؼ كىيػىنػٍهىاىيٍم عىًن اٍلميٍنكىًر كىٰبًي   ٯبًى  ٥بىيمي كتىوي مىٍكتيوابن ًعٍندىىيٍم يف التػٍَّورىاًة كىاإًل٪بًٍ
اتىٍت عىلىٍيًهٍم فى  الًَّذينى آمىنيوا الطَّيًٌبىاًت كىٰبيىرًٌـي عىلىٍيًهمي ا٣بٍىبىاًئثى كىيىضىعي عىنػٍهيٍم ًإٍصرىىيٍم كىاألىٍغبلؿى الًٍَّب كى

، (ًُٕٓبًو كىعىزَّريكهي كىتىصىريكهي كىاتػَّبػىعيوا الن ورى الًَّذم أيٍتزًؿى مىعىوي أيكلىًئكى ىيمي اٍلميٍفًلحيوفى﴾ )األعراؼ:
مىا يناقض شيئنا من ذلك، فلو  -أقواالن كأفعاالن كتقريرات-السنَّة فيستحي  منهجي ا أف أييت يف 
م تصحيحو كالتسليم ٗبقتضاه إُف توع من التنايف بْب مفاىيم صٌحح أحد إسناد حديث يؤدًٌ 

القرآف للطيًٌبات كا٣ببائث كا٤بعركؼ كا٤بنكر كاإلصر كاألغبلؿ كالتخفيف كالرٞبة كما إليها من 
د  مفاىيم القرآف أرد ه إُف ضوابط ا٤بنه  القرآٌٓفً يف دالالت مفاىيم ىذه األلفاظ، كأكحًٌ

صٌلى هللا عليو كآلو -أف يقوؿ: إفَّ رسوؿ هللا  -كائننا مىٍن كاف- دالالهتا بذلك، كليس ألحد
أراد معُب أك مدلوالن غّب مىا دؿَّ عليو القرآف، ٕبيث يقع التعارض بْب مىا أيتزؿ إُف  -كسلَّم

صٌلى هللا عليو كآلو -رسوؿ هللا كأيكحي إليو كبْب ما يبلًٌغو للناس كيعلًٌمهم إايه، كيف كقد أمر 
اتًَّبٍع مىا أيكًحيى إًلىٍيكى ًمن رَّبًٌكى ال إًلىوى ًإالَّ تٌباعو مرات عديدة يف ك  ما تزؿ فيو ! ﴿اب -كسلَّم

ضنا قبوؿ حديث: "أمرت أف كلذلك فقد رف  (َُٔىيوى كىأىٍعًرٍض عىًن اٍلميٍشرًًكْبى﴾ )األتعاـ:
ىم كأموا٥بم، إال مِب دماء اأقات  الناس حٌب يقولوا ال إلو إال هللا، فإف قالوىا فقد عصمو 

فهذا ا٢بديث ابلرغم من كثرة الطرؽ الٍب رككه هبا كما من  (ُِ)ٕبقها، كحساهبم على هللا"
                                                           

طريق فضبل عن ا٤بستقى من أمهات مطبوعة  َََِٓٔمن خبلؿ موسوعة خاصة على حاسوب بو ٫بو  ُِ
طريقا  ِّْاستخبلص  بحث، كمن قواعًد ٙبقق من صحة األساتيد مبيَّنةو يف مقدمتو متاستخبلص ٕبث، كمن ىذا ال مت

 ٥بذا ا٢بديث: 

على/ شعيب بن أيب  ُٔالطوي ، ك  على/ ٞبيد َِعلى/ األعمش، ك  ِْتدكر كلها على/ الزىرم، ك  َْمنها  ●
 خعي. على/ شريك الن ْعلى/ ا٢بسن البصرم، ك  ٔعلى/ سفياف الثورم ك  ُِٞبزة، ك 

 كك  من ىؤالء مدلس، كَف يصرح ىنا بسماعو؛ فا٤بدارات كلها مظلمة؛ فباطلة؛ فبل اعتبار هبا.  ●

 ىذا فضبل عن عورات أخرل ابألساتيد.  ●
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على/ سفياف بن  ْعلى/ كثّب بن عبيػػػػػػػػػػػػػد ك  ٖتدكر كلها على/ ٠باؾ بن حرب عمن فوقو عمن فوقو ك  ِّكمنها  ●
على /  ُا٤بؤمن بن خالد، ك  على/ حامت بن يوسف ا١ببلب عن عبد ُقيس ك  على/ زايد بن ّ عامر الَبمذم، ك

 مرسلتاف.  ِأيب كرٲبة ك  على / أيب عبيدة مسلم بن ُعلى / عجبلف موُف فاطمة، ك  ُعبيد هللا، ك  الرٞبن بن عبد

 عتبار هبا. ك٠باؾ ضعيف كسائر ىؤالء ٦بهولوف؛ فا٤بدارات كلها مظلمة؛ فباطلة؛ فبل ا ●

 ىذا فضبل عن عورات أخرل ابألساتيد.  ●

أيب بكر ا٤بوصلي  على/ عمرى بن ُعلى/ سليماف بن أبػي داكد ك  ِتدكر على/ العبلء بن عبد الرٞبن، ك  ٕكمنها  ●
عبد  على/ أيب ُعلى/ سليماف بن أٞبد الواسطي، ك  ُعلى/ ٰبٓب بن أيوب الغافقي، ك  ُعن زكراي بن عيسى، ك 

 ن الوكيعي عن إبراىيم بن عيينة. الرٞب

 ●كك  من ىؤالء ليس ٗبح  للحجة مطلقا، ال مفردا كال مقركان بغّبه؛ فا٤بدارات كلها مظلمة؛ فباطلة فبل اعتبار هبا  ●
 ىذا فضبل عن عورات أخرل ابألساتيد. 

ا٢بميد بن هبراـ عن  لى / عبدع ٓعلى / ابن ا٤بذىب عن القطيعػي ك ٓتدكر على/ يوتس بن يزيد األيلي، ك  ٖكمنها  ●
 ُدمحم بن عمرك بن علقمة، ك  على / عبد العزيز الدراكرم عن ّعلى / سهي  بن أيب صاٌف، ك  ّشهر بن حوشب، ك 

 على/ مصعب بن اثبت.   ُعلى / أيب بكر بن عياش عن عاصم بن هبدلة، ك 

 تبار بعضها ببعض. ىذا فضبل عن عورات أخرل ابألساتيد ٙبي  اع ●كك  من ىؤالء ضعيف  ●

 بن بكيػر عن الليث بن سعد كٰبٓب ضعيف كالليث مدلس كَف يصرح ابلسماع. ٰبٓب / على ّكمنها  ●

على / قتيبة بن سعيد عن الليث بن سعد كالليث مدلس كَف يصرح ابلسمػاع، كىنا شذكذ لعلو ٩با أدخلو  ُُكمنها  ●
 خالد ا٤بدائِب على الليث.

 ابن عمر، كىنا شذكذ كجهالة متننا كإسنادنا.  كاقد بن دمحم عن أبيو عن على/ شعبة عن َُكمنها  ●

طارؽ بن  بن على / أٞبد بن عمرك البزار عمن فوقو عن القاسم بن مالك عن أيب مالك األشجعي سعد ِكمنها  ●
ة أبيو ريبة أيضا؛ دعول صحب ريبة، كيف سعد أشيم عن أبيو. كالبزار ضعيف ٱبط  يف ا٤بًب كاإلسناد، كالقاسم ضعيف كيف

 فاإلسناد مظلم؛ فباط ؛ فبل اعتبار بو. 

على / تعيم بن ٞباد عمن فوقو عن أيب مالك األشجعي سعد بن طارؽ عن أبيو. كتعيم ليس بثقة،  ُكمنها  ●
 دعول صحبة أبيو ريبة أيضا، فاإلسناد مظلم؛ فباط ؛ فبل اعتبار بو.  ريبة، كيف سعد كيف

وسف السلمي عن عبد الرزاؽ، كعبد الرزاؽ مدلس كَف يصرح بسماعو كقد اختلط يأخرةو، كال على/أٞبد بن ي ُكمنها  ●
 يدرل أ٠بع السلمي منو قب  اختبلطو أـ بعده؛ فاإلسناد مظلم؛ فباط ؛ فبل اعتبار بو. 

َى الدبرم عن عبد الرزاؽ، كعبد الرزاؽ مدلس كَف يصرح بسماعو  كقد  ُكمنها  ● اختلط على/ إسحاؽى بن إبراىيمى
 يأخرةو، كمات كعٍمر الدبرم ست  أك سبعي سنوات فاستصغر فيو، فاإلسناد مظلم فباط  فبل اعتبار بو

 ىذا فضبل عن عورات أخرل ابألساتيد ٙبي  اعتبار بعضها ببعض كتقوية بعضها بعضا.   ●

، كال اعتبار يف جهالة ألف ا١بهالة كال اعتبار بْب اجملركحْب يف عدالتهم ب  بْب الضعفاء يف حفظهم ضعفا خفيفا ال شديدا
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طريق كاحد منها سلم سبلمة تمة ال ٲبكن قبولو كىو يناقض كينايف مئٍب آية يف كتاب هللا 
الدين  من اكمات الٍب تنص على حرية االعتقاد كحرية التدين كأف ال إكراه يف -تعاُف

( الٍب ٘برأ بعضهم على القوؿ بنسخها ِٔٓ)البقرة: ﴾الى ًإٍكرىاهى يف الدًٌينً ﴿منها: قولو تعاُف: 
ا ٨برجة ٨برج األخبار يف صيغتها كال تسخ يف األخبار حٌب على مذاىبهم يف النسخ رغم أهنَّ 

( كقولو ٗٗ)يوتس: ﴾ٍا ميٍؤًمًنْبى أىفىأىتتى تيٍكرًهي النَّاسى حىٌبَّ يىكيوتيو ﴿رغم رفضنا ٥با، كقولو تعاُف: 
 ﴾لٍَّستى عىلىٍيًهم ٗبيصىٍيًطرو ﴿( كقولو: ِٖ)ىود: ﴾أىتػيٍلزًميكيميوىىا كىأىتتيٍم ٥بىىا كىارًىيوفى ﴿تعاُف: 
 ٫بىٍني أىٍعلىمي ٗبىا يػىقيوليوفى كىمىا أىتتى عىلىٍيًهم ًٔبىبَّارو فىذىكًٌٍر اًبٍلقيٍرآًف مىن ٱبىىاؼي ﴿( كقولو ِِ)الغاشية:

بعضها كأتكي  البعض اآلخر  ( ك  ىذه اآلايت ٘برأكا على القوؿ بنسخْٓ)ؽ: ﴾كىًعيدً 
ا، فنحن ال تقب  ىذا كال ٫بب أف هم شأف حديث "أمرت أف أقات  الناس" عليها ٝبيعن إلعبلئ

عليو الصبلة –ا ٢بديث "أمرت" كىو ما تسبوه إليو تلقى هللا بو، ككذلك ما اعتربكه تعزيزن 
الذم اقتطعوه من سياقو، ليتصرفوا  (ِِ)وؿ مفاده: "من بدؿ دينو فاقتلوه"من ق -كالسبلـ

ا ٤بنهجنا ال تقب  ٗبعناه كلينزلوه على مذاىبهم غّب ملتفتْب إُف آم الكتاب الكرٔف، فنحن كفقن 
كما ٕبيث يلجأ من يلجأ إُف الَبجيح بينهما كالتأكي  السنَّة عى تناقض بْب الكتاب ك أف يدٌ 

 -كسلَّمصلى هللا عليو كآلو –نهجنا يعصمنا من التفريق بْب هللا كرسولو م إُف ذلك ألفَّ 
ة ة كاجتماعيَّ ا سياسيَّ لتلك األقواؿ الغثيثة ظركفن  ككتاب هللا كتعليم رسولو الناس إايه، كترل أفَّ 

ؿ ا٢باكمْب من كذب ىذا حبلالسنَّة أملتها يف فَبات ا٫براؼ أرادت أف تقوؿ ٤با تصف 
   كىذا حراـ.

ػػرىجو جػػ َّ شػػأتو: -ْب يقػػوؿ هللا كحػػ ( فػػبل ٖٕ﴾ )ا٢بػػ :﴿كىمىػػا جىعىػػ ى عىلىػػٍيكيٍم يف الػػدًٌيًن ًمػػٍن حى
ػا يف الػدين كتصػح، كحػْب يقػوؿ هللا تبػارؾ كتعػػاُف:  ٲبكػن أف أتيت سػنَّة ٘بعػ  علػى النػاس حرجن

ػػٍم كىيػىٍهػػًديىكيٍم سيػػنىنى الَّػػًذينى ًمػػٍن قػىػػٍبًلكيمٍ  ى لىكي ًكػػيمه  ﴿ييرًيػػدي اّللَّي لًيػيبػىػػْبًٌ ﴾ كىيػىتيػػوبى عىلىػػٍيكيٍم كىاّللَّي عىلًػػيمه حى
إفَّ »، بػ  ٲبكػن أف ييقػاؿ: ( فيسػتحي  القػوؿ يأفَّ القػرآف الكػرٔف غػّب بػْبًٌ أك مبػْبًٌ ِٔ)النساء:

 أف يبػػْبًٌ لنػػا يأمًٌ طريػػق ٱبتػػاره، فقػػد يبػػْبًٌ مىػػا يبػػْبًٌ يف الكتػػاب، كقػػد يبػػْبًٌ لنػػا بطريػػق رسػػولو 
                                                                                                                                                                      

 مظنة جرح، كال يف تدليس ألف التدليس مظنة جهالة، كال يف ضعف شديد. 
و، فأغرب. أفاده و َف ٱبرجصحيح على شرطو، كأتٌ  :، كقاؿّٗٓ-ّٖٓ/ّج ،ـُٖٔٗدار ا٢بديث،  :الرايض .على الصحيحني يف ادلستدرك .ا٢باكمالنيسابورم، دمحم بن عبد هللا أبو عبد هللا خرجو ا ٕٕ

 .ْٗٔ/ِج ،ـُُٗٗدار البشائر،  :دمشق .فة اتاجٙب :ابن ا٤بلقن يف
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، «، كلكن دكف أف يكوف ىناؾ تناقض أك تعػارضكسننو -كسلَّمعليو كآلو صٌلى هللا -الكرٔف 
 كٙبك م. -تعاُف-كالقوؿ ٖببلؼ ذلك افتئات على هللا 

ا يفعػ  ذلػك اتًٌباعنػا ٤بػا  -كسلَّمصٌلى هللا عليو كآلو -كإفَّ رسوؿ هللا  حْب ٰبكم أك يسن فإ٭بَّ
ػا ٰبكػم ٗبػا أراه هللا:  -كسػلَّملػو صػٌلى هللا عليػو كآ-أيتزؿ إليو من ربًٌػو؛ فرسػوؿ هللا  إف حكػم فإ٭بَّ

ػائًًنْبى  ﴾  خىًصػيمنا﴿ًإانَّ أىتٍػزىٍلنىا إًلىٍيكى اٍلًكتىابى اًب٢بٍىػقًٌ لًػتىٍحكيمى بػىػٍْبى النَّػاًس ٗبىػا أىرىاؾى اّللَّي كىال تىكيػٍن لًٍلخى
ا يعلًٌمهم ٩با علَّمو هللا ج َّ َُٓ)النساء: ﴿كىلىػٍوال فىٍضػ ي اّللًَّ شأتو:  (، كإذا علَّم الناس شيئنا فإ٭بَّ

شىػٍيءو  عىلىٍيكى كىرىٍٞبىتيوي ٥بىىمٍَّت طىائًفىةه ًمنػٍهيٍم أىٍف ييًضل وؾى كىمىا ييًضل وفى ًإال أىتٍػفيسىػهيٍم كىمىػا يىضيػر كتىكى ًمػنٍ 
ػةى كىعىلَّمىػكى مىػا َفٍى تىكيػٍن تػىٍعلىػمي  ػا﴾كىأىتٍػػزىؿى اّللَّي عىلىٍيػكى اٍلًكتىػابى كىا٢بًٍٍكمى ػافى فىٍضػ ي اّللًَّ عىلىٍيػكى عىًظيمن  كىكى

﴾ ﴿ييرًيدي اّللَّي أىٍف ٱبيىفًٌفى عىػٍنكيٍم كىخيلًػقى اإًلٍتسىػافي ضىػًعيفنا(، كحْب يقوؿ هللا تعاُف: ُُّ)النساء:
صػػٌلى هللا عليػػو -٘بعػػ  مػػراد رسػوؿ هللا السػنَّة (، فػػإفَّ كحػػدة ا٤بػنه  بػػْب الكتػػاب ك ِٖ)النسػاء:
مػػا خيػػّبًٌ بػػْب أمػػرين إال : »فيكررون سلّفًفررا ميسررًرا علررى أمتررو٤بػػراد هللا تعػػاُف تبعنػػا  -كسػػلَّمكآلػػو 

 «.اختار أيسرٮبا مىا َف يكن إٜبنا
كىكذا يضبط ا٤بنه  الػدالالت كا٤بضػامْب كا٤بعػآف كالغػاايت، كال يسػمح ٗبػركر أيَّػة دعػاكل 

ب كمػػا يفعلػػو أك مػػن كتػػا -كسػػلَّمصػػٌلى هللا عليػػو كآلػػو -للتنػػاقض بػػْب مػػا جػػاء بػػو رسػػوؿ هللا 
صػٌلى هللا عليػو كآلػو -يقولو اتٌباعنا لػو كأتكيػبلن كتفعػيبلن آلايتػو يف الواقػع، فػا٤بًب الػذم يرفػع إليػو 

ال بػػد مػػن ٙبليلػػو يف ضػػوء ذلػػك ا٤بػػنه ، بعػػد أخػػذ اإلسػػناد مىػػا ينبغػػي أف أيخػػذه مػػن  -كسػػلَّم
 أيَّػة جزئيَّػة مػن جزئيَّػات الفحص الدقيق كفق القواعػد ا٤بنهجيَّػة ا٤بعهػودة، كدكف أمًٌ تسػاى  يف

ا٤بػػػػنه ، أك التسػػػػليم ابلتعػػػػارض كاللجػػػػوء إُف التأكيػػػػ  ٗبعػػػػُب التفسػػػػّب، فػػػػذلك ٨بػػػػالف للمػػػػنه  
 كطبيعتو، كدقٌتو كصرامتو.

 خطورة التفريق بني دالالت الكتاب والسّنة:
 -ب كالسػػٌنة٤بعا١بػػة إشػػكاليَّة العبلقػػة بػػْب الكتػػا-كأكد  التنبيػػو علػػى أفَّ يف ىػػذا الَّػػًذم تقولػػو 

ملحظنػػا آخػػػر شػػػديد األٮبيَّػػة قػػػد يغيػػػب عػػن أذىػػػاف بعػػػض طلبػػة العلػػػم، كىػػػو أفَّ التسػػػليم يأمًٌ 
 -كسػػػػلَّمصػػػػٌلى هللا عليػػػػو كآلػػػػو -اخػػػػتبلؼ بػػػػْب دالالت القػػػػرآف الكػػػػرٔف كدالالت ا٤برفػػػػوع إليػػػػو 

دقػة  -ردكف شػعو -ابلَّلفظ أك اب٤بعُب يستدعي كثّبنا من التصٌورات ا٣باطئة الٍب تناقض كتنايف 
، فالرسػ  كاألتبيػاء يسػتحي  علػيهم أف ٱبػالفوا «التبليػغ»ك« الرسػالة»ك« الػوحي»االرتباط بْب 
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مىػا قػيٍلػتي ٥بىيػٍم ًإال مىػا أىمىػٍرتىًِب بًػًو أىًف اٍعبيػديكا اّللَّى رىيبًٌ كىرىبَّكيػٍم كىكيٍنػتي بػو: ﴿ -تعػاُف-مىا أرسػلهم هللا 
ا مىػػا ديٍمػػتي فًػػيًهٍم فػى  ػػًهيدن ػػٍيءو عىلىػػٍيًهٍم شى تىًِب كيٍنػػتى أىتٍػػتى الرًَّقيػػبى عىلىػػٍيًهٍم كىأىتٍػػتى عىلىػػى كيػػ ًٌ شى ػػا تػىػػوىفػَّيػٍ لىمَّ

ػالًفىكيٍم (، أك ينهوف الناس عن شيء كٱبالفوهنم إليػو: ﴿ُُٕ)ا٤بائدة: شىًهيده﴾ كىمىػا أيرًيػدي أىٍف أيخى
ػػػاكيٍم عىٍنػػػوي  قالػػػو أك فعلػػػو أك أقػػػرٌه ال تظهػػػر فقػػػط فيمػػػا السػػػنَّة (، كقيمػػػة  ٖٖ﴾ )ىػػػود:ًإُفى مىػػػا أىتٍػهى

، ب  تظهر كذلك فيما سكت عنو، فا٤بسكوت عنػو تبػواي  كسلَّمصٌلى هللا عليو كآلو -الرسوؿ 
ال يقػػػ  أٮبيَّػػػة عػػػن ا٤بنطػػػػوؽ يف سػػػائر النػػػواحي ا٤بنهجيَّػػػة، فػػػػا٤بنه  يقػػػدـ لنػػػا تفسػػػّبنا أك أكثػػػػر 

 ألسباب السكوت عن ا٤بسكوت عنو.
، كال ٰبػاكؿ أحػد «فبل يقعقع ِف أحد ابلشناف»منتهينا  فلع َّ ىذا اإليضاح ٯبع  ىذا األمر

أف يسػػوًٌم بيػػِب كبػػْب آخػػرين، سػػواء مىػػٍن ٠بٌػػوىم قػػرآتيًٌْب أك مىػػٍن أطلقػػوا علػػيهم آاثريًٌػػْب، فيحػػـر 
تفسػػو كقػػد ٰبػػـر غػػّبه مػػن االسػػتفادة ٗبػػا أقػػوؿ أك أكتػػب أك أراجػػع، فيفػػٌوت علػػى تفسػػو كغػػّبه 

 أك بوسوسة الشيطاف لو أك قصور فهمو كبغيو. خّبنا كثّبنا ٔبهلو أك بسوء ظنًٌو
*** 

 معامل منهجنا:
بشػػػك  مفصَّػػػ  أقػػػوؿ: بعػػػد استحضػػػار كػػػ  مىػػػا تقػػػٌدـ كٙبريػػػرنا أزيػػػد منهجػػػي توضػػػيحا  لكػػػي

 كتلخيصنا لبعضو:
ػع يف عصػر التػدكين-على تراثنػا  مراجعايت ومالحظايت: إتَِّب أتطلق يف أواًل  مػن  -الَّػًذم ٝبي

كاشػػتم  عليهػػا، كأساسػػها األكَّؿ أفَّ  «ادلعرفي ررةادلنهجي ررة »اجمليػػد قػػد تضػػمَّن إٲبػػآف يأفَّ القػػرآف 
القػػػرآف اجمليػػػد مصػػػٌدؽ علػػػى كػػػ  مىػػػا عػػػداه، كمهػػػيمن علػػػى كػػػ  مىػػػا سػػػواه، كمسػػػتوعب لسػػػائر 

، كىػػػو مرررا فررر ط هللا فيررو مرررن شرريءاألتسػػاؽ الدينيَّػػة كا٢بضػػاريَّة كالثقافيَّػػػة السػػابقة كاٌلبلحقػػة؛ 
صػٌلى هللا عليػػو -، كآايتػو مبيًٌنػات بيًٌنػػات، كىػو كتػاب مبػْب، كرسػوؿ هللا «تبيران لكرل شريء»

ادلرنهج » -عليػو الصػبلة كالسػبلـ-كػاف قػد ٛبثَّػ  ذلػك ا٤بػنه  القػرآٓفَّ حػٌب صػار   -كسلَّمكآلو 
و كحكمػػو كقضػػاؤه مكسػػلتفسػػو، فهػػو خلقػػو كسػػلوكو كقولػػو كفعلػػو كتصػػرفاتو كحربػػو  «القرررآينّ 
 كفتواه.
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قػػراءة الكتػػاب ككػػ  مػػا ثبػػت صػػدكره عػػن رسػػوؿ هللا كسػػنَّتو  «بررني القرررائتني اجلمررع» :اثنيًررا
صػٌلى هللا -كسّبتو، مث ٝبعى ذلك مع الكوف لينضبط ا٤بنه ، كيضبط ا٢بياة ٗبنه  هللا كرسولو 

 .كسلَّمعليو كآلو 
ا بو إتشػاء األحكػاـ كالكشػف عنهػ -تعاُف-القرآف اجمليد ىيوى ا٤بصدر الًذم أانط هللا : اثلثًا

؛ بػػذلك تػػزؿ القػػرآف اجمليػػد: ﴿أىَفٍى تػىػػرى ًإُفى الَّػػًذينى أيكتيػػوا تىًصػػيبنا ًمػػنى اٍلًكتىػػاًب ييػػٍدعىٍوفى ًإُفى   اسػػتقبلالن
نػىهيٍم مثيَّ يػىتػىوىُفَّ فىرًيقه ًمنػٍهيٍم كىىيٍم ميٍعًرضيوف﴾ )آؿ عمراف: (، ﴿ًإًف ا٢ٍبيٍكػمي ًِّكتىاًب اّللًَّ لًيىٍحكيمى بػىيػٍ

﴾ )األ يٍػػػًو ًمػػػنى اٍلًكتىػػػاًب ٕٓتعػػػاـ:ًإال ّللًًَّ ػػػا بػىػػػٍْبى يىدى (، ﴿كىأىتٍػزىٍلنىػػػا إًلىٍيػػػكى اٍلًكتىػػػابى اًب٢بٍىػػػقًٌ ميصىػػػدًٌقنا ًلمى
ػاءىؾى ًمػنى ا٢بٍىػقًٌ  ػنػىهيٍم ٗبىػا أىتٍػػزىؿى اّللَّي كىال تػىتَّبًػٍع أىٍىػوىاءىىيٍم عىمَّػا جى ٍيًمننا عىلىٍيًو فىاٍحكيٍم بػىيػٍ ًلكيػ ٌو جىعىٍلنىػا كىميهى

ػػٍم فىاٍسػػتىًبقي  ًمػٍنكيمٍ  كي ليػػوىكيٍم يف مىػػا آتى ةن كىلىًكػػٍن لًيػىبػٍ ػػٍم أيمَّػةن كىاًحػػدى ػػاءى اّللَّي ١بىىعىلىكي ػػا كىلىػػٍو شى وا ًشػػٍرعىةن كىًمنػٍهىاجن
ػتيٍم ًفيػًو ٚبىٍتىًلفيػوفى﴾ )ا٤بائػدة: يعنػا فػىيػينػىبًٌػئيكيٍم ٗبىػا كينػٍ كيػٍم (، ﴿كىأىًف احٍ ْٖا٣بٍىيػٍرىاًت ًإُفى اّللًَّ مىٍرًجعيكيٍم ٝبًى

ٍرىيٍم أىٍف يػىٍفًتنيػػوؾى عىػػٍن بػىٍعػػًض مىػػا أىتٍػػػزىؿى اّللَّي  ػػنػىهيٍم ٗبىػػا أىتٍػػػزىؿى اّللَّي كىال تػىتَّبًػػٍع أىٍىػػوىاءىىيٍم كىاٍحػػذى  إًلىٍيػػكى فىػػًإٍف بػىيػٍ
ثًػػػػػّبنا ًمػػػػػنى ال نَّػػػػػاًس لىفىاًسػػػػػقيوفى﴾ تػىوىلَّػػػػػٍوا فىػػػػػاٍعلىٍم أى٭بَّىػػػػػا ييرًيػػػػػدي اّللَّي أىٍف ييًصػػػػػيبػىهيٍم بًػػػػػبػىٍعًض ذيتيػػػػػوهًبًٍم كىًإفَّ كى

(، كىػذا مػن ا٤بعلػـو مػن الػدين ٕٔ( كاآليػة )َْ(، كات  مػن سػورة يوسػف اآليػة )ْٗ)ا٤بائدة:
 ابلضركرة.
، أصػلها  -كسػلَّمصػٌلى هللا عليػو كآلػو -الصػحيحة الثابتػة عنػو السػنَّة : إفَّ رابًعا سػنَّة معصػـو

كػػرٔف تسػػتمد حجيَّتهػػا كإلزامهػػا، بػػد، علػػى اإلٝبػػاؿ كعلػػى التفصػػي ؛ كمػػن القػػرآف ال قػػرآٓف  كال
ػتيٍم  ػاال تيػوًحي إًلىػٍيًهٍم فىاٍسػأىليوا أىٍىػ ى الػذًٌٍكًر ًإٍف كينػٍ كأفهم قولو تعاُف: ﴿كىمىا أىٍرسىٍلنىا ًمٍن قػىٍبًلكى ًإال رًجى

ى﴾؛ أم: بػػو، كال ضػػمّب عائػػد إُف الػػذكر. ال تػىٍعلىميوفى*اًبٍلبػىيًٌنىػػاًت كىالز بيػػًر كىأىتٍػزىٍلنىػػا إًلىٍيػػكى الػػذًٌٍكرى لًتػيبػىػػْبًٌ
﴿لًلنَّػػاًس﴾؛ الضػػمّب يف )إلػػيهم( عائػػد إُف الرجػػاؿ السػػابق ذكػػرىم يف قولػػو )إال رجػػاال(، ﴿مىػػا 

ػذىا ْْ-ّْتػيٌزًؿى إًلىػٍيًهٍم كىلىعىلَّهيػٍم يػىتػىفىكَّػريكفى﴾ )النحػ : (، كأؤيٌػد فهمػي ىػذا بقولػو تعػاُف: ﴿ًإفَّ ىى
ػػٍم ًفيػػًو ٱبىٍتىًلفيػػوفى﴾ )النمػػ :اٍلقيػػٍرءىافى يػىقيػػص  عىلىػػى بىػػًِب ًإٍسػػرىائًي (؛ كلػػذلك فػػإفَّ ٕٔ ى أىٍكثػىػػرى الَّػػًذم ىي

ىنػػػػا تبيػػػػْب مػػػػرادات القػػػػرآف اجمليػػػػد كمعاتيػػػػو، كأتوقػػػػف يف اسػػػػتدالؿ بعػػػػض « ػػػػػالتبيْب»ا٤بػػػػراد بػػػػػ
األصػػوليًٌْب ابآليػػة علػػى جػػواز ٚبصػػيص الكتػػاب الكػػرٔف ابلسػػنَّة، فهػػذه اآليػػة ال تػػدؿ علػػى ىػػذا  

ْب بػػػو أف يبحثػػػوا ليسػػػتدلوا بػػػدلي  غػػػّبه إف كػػػاتوا مصػػػرًٌين علػػػى القػػػوؿ ا٤بػػػذىب، كعلػػػى القػػػائل
ىػم أىػػ   -الػذين أيحيػ  مشػركو العػرب علػيهم ليسػألوىم-« أىػ  الػذكر»بػذلك، كفيػو تظػر. ك
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يَّػة  -الكتاب، كبعػد تػزكؿ القػرآف فينػا صػار اللفػظ يصػدؽ علينػا أيضنػا، كصػران كالشػعوب األمًٌ
  الػػػػػػذكر: ﴿لىقىػػػػػػٍد أىتٍػزىٍلنىػػػػػػا إًلىػػػػػػٍيكيٍم ًكتىػػػػػػاابن ًفيػػػػػػًو ذًٍكػػػػػػريكيٍم﴾ مػػػػػػن أىػػػػػػ -الػػػػػػٍب تلقَّػػػػػػت القػػػػػػرآف اجمليػػػػػػد

 (.ُ(، ﴿ص كىاٍلقيٍرءىاًف ًذم الذًٌٍكًر﴾ )ص:َُ)األتبياء:
كال أريػػػد أف أطيػػػ ، لكػػػن اسػػػتعماؿ بعػػػض الػػػربام  لقولػػػو تعػػػاُف: ﴿فىاٍسػػػأىليوا أىٍىػػػ ى الػػػذًٌٍكًر﴾ 

،ٕ)األتبياء:  كهللا أعلم. ( كشعار لربا٦بهم أمر ال أراه مقبوالن
بػػػتبلكة الكتػػػاب الكػػػرٔف علػػػى النػػػاس،  -كسػػػلَّمصػػػٌلى هللا عليػػػو كآلػػػو -كقػػػد كيلًٌػػػف رسػػػوؿ هللا 

ه، كتعليمهم ا٢بكمة يف تعل مو كتعليمو، كا٢بكمة يف ٙبوي  مىا جاء فيو إُف سلوؾ  كتعليمهم إايَّ
كالقيػػػاـ ٗبهػػػاـ  -تبػػػارؾ كتعػػػاُف-ككاقػػػع يعػػػيش النػػػاس بػػػو؛ فيتزٌكػػػوف كيؤىَّلػػػوف للوفػػػاء بعهػػػد هللا 

االسػػتخبلؼ كأداء األماتػػة اإل٥بيَّػػة، كالنجػػاح يف اختبػػار االبػػتبلء، كالعػػودة إُف ا١بنَّػػة الػػٍب أخػػرج 
الشيطاف أبويهم منها، فبعد أف ضنَّ اليهود كٖبلوا على األميًٌْب إبيصػاؿ مىػا أيتػزؿ إلػيهم كقػالوا: 

ػػػػًبي ه﴾ )آؿ عمػػػػراف يًٌػػػػْبى سى نىػػػػا يف األيمًٌ يف أكلئػػػػك  -تبػػػػارؾ كتعػػػػاُف-( بعػػػػث هللا ٕٓ:﴿لىػػػػٍيسى عىلىيػٍ
تًػػًو كىيػيػػزىكًٌيًهٍم  ليػػو عىلىػػٍيًهٍم آايى يًٌػػْبى رىسيػػوال ًمػػنػٍهيٍم يػىتػٍ األميًٌػػْب رسػػوالن مػػنهم: ﴿ىيػػوى الَّػػًذم بػىعىػػثى يف األيمًٌ

ػاتيوا ًمػٍن قػىٍبػ ي لىًفػي ضىػبلؿو ميبًػْبو﴾ )ا١بمعػ ػةى كىًإٍف كى (. كاسػتغُب هللا ِة:كىيػيعىلًٌميهيمي اٍلًكتىػابى كىا٢بًٍٍكمى
 عن يهود كأغُب األميًٌْب عنهم. -تعاُف-

 -كسػلَّمصػلى هللا عليػو كآلػو -( من سورة آؿ عمراف، كقػد بلَّػغ رسػوؿ هللا ُْٔكات  اآلية )
الرسالة، كأدَّل األماتة، كتصح األمَّة، كجاىػد النػاس ابلقػرآف الكػرٔف جهػادنا كبػّبنا كمػا أمػره هللا 

 (.ٍِٓدىيٍم ًبًو ًجهىادنا كىًبّبنا﴾ )الفرقاف:تبارؾ كتعاُف: ﴿كىجىاىً 
*** 
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 ابلتشريع:السن ة استقالل 
أك أفَّ  ،«ابلتشررريعالسررن ة اسررتقالل »مػػن  -كمػػا كػػاف ينبغػػي لػػو أف ييثػػار-مػػا أاثره الػػبعض 

، ىػػي أقػػواؿ فرضػػها ا١بػػداؿ كالسػػجاؿ؛ كقػػد رفضػػها الػػبعض «قاضررية علررى الكتررابالسررن ة »
آلخػػركف هبػػذه األقػػواؿ، كيف سػػائر األحػػواؿ؛ فػػإفَّ ىػػذه ا٤بقولػػة تيعػػد مػػن كقبلهػػا الػػبعض كأك٥َّبػػا ا

األقواؿ ا٣ببلفيَّة الٍب قيلت بناءن على الظٌن بوجود أحكاـ َف ترد يف الكتاب ككردت يف السػنَّة، 
 «ادلنرع مرن اجلمرع برني ادلررأة وعمتهرا»ك٫بن ال تقب  ىذه الفرضية، فهم يركف أحكامنا مثػ : 

يف بياهنػػا عػػن الكتػػاب، كقػػد ٞبلهػػم السػػنَّة قػػد اسػػتقٌلت « احلمررر األىلي ررة حترررمي أكررل حلرروم»ك
زلر مررررات »علػػػػى ذلػػػػك عػػػػدـ عثػػػػورىم علػػػػى ا٢بكػػػػم األكؿ يف ٧برَّمػػػػات النسػػػػاء تص ػػػػا يف آايت 

كػذلك. كيف القػرآف   «زلر مرات األطعمرة»، كعدـ عثورىم على ا٢بكػم الثػآف تص ػا يف «النساء
أك ببليْب ا١بزئيَّات، كقد جاء عن اإلماـ الشػافعٌي فيمػا تقلػو عنػو الكرٔف كليَّات تتناكؿ آالؼ 

الشافعٌي كاف يرل جػواز التمٌسػك اب٤بصػاٌف ا٤بسػتندة إُف كليَّػات الشػرع كلػو  الز٪بآف: "... أفَّ 
 «.َف تشهد ٥با أدلة جزئية خاصَّة

ف مكنػػوف، كللقػػرآف الكػػرٔف عػػادات يف التعبػػّب، كيف أسػػلوب القػػرآف اجمليػػد حػػذؼ، كيف القػػرآ
فما َف يذكر ذكرنا مباشرنا قد يكػوف مػدرجنا ٙبػت دليػ  كلػٌي، كمػا َف يػذكر ٖبصوصػو قػد ينػدرج 
ٙبػػت عمػػـو عػػاـ مػػن العمومػػات؛ ألفَّ القػػرآف اجمليػػد قػػاؿ فيػػو ميٍنػػػًزليو جػػ َّ شػػأتو: ﴿تػىزٍَّلنىػػا عىلىٍيػػكى 

ػػٍيءو كىىيػػدنل كىرىٍٞبىػػةن كىبيٍشػػرىل  يىػػاانن ًلكيػػ ًٌ شى (، كاشػػتم  علػػى ٖٗلًٍلميٍسػػًلًمْبى﴾ )النحػػ :اٍلًكتىػػابى تًبػٍ
ٙبػػت عمػػـو « السػػنَّة»كقػػد أحسػػن اإلمػػاـ الشػػاطيب  حػػْب تػػصَّ علػػى اتػػدراج « جوامػػع الكلػػم»

ا شيء ييبيًٌنو الكتاب شيء، كأهنَّ
. أمَّا ٙبػرٔف (ِّ) ا ٩با ييبٌْب أصلىو الكتابي اجلمرع »، كلعلو أراد أهنَّ

أفَّ العرب درجت علػى اعتبػار العػم أابن كالعمَّػة ٗبثابتػو  فيمكن أف ييقاؿ فيو« بني ادلرأة وعمتها
كا٣بػػػاالت أمَّهػػػات، فػػػذكر ٙبػػػرٔف أمَّهػػػات النسػػػاء فيػػػو تنبيػػػو إُف ذلػػػك، فتكػػػوف الداللػػػة تص ػػػا يف 
األٌمهات كتنبيهنا أك إشارة أك فحول يف العمَّات كا٣باالت، كال يصعب علػى اجملتهػد الوصػوؿ 

يف إطػػػار -فيكػػػوف ذلػػك  -كسػػلَّمصػػػٌلى هللا عليػػو كآلػػػو -كؿ إُف ذلػػك، فمػػا ابلػػػك اب٤بتلقػػي األ
 «أكل حلروم احلمرر األىلي رة»مٍدرجنا يف التأكي  كالتفعي  يف الواقع. كأٌما ٙبرٔف  -ا٤بنه  النبومًٌ 

                                                           
 . مباحث الكتاب من مباحث األدٌلة.ادلوافقات : الشاطيب، إبراىيم بن موسى بن دمحم اللخمي الغرانطي.راجع ِّ
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قػػد جعػػ  هبيمػػة األتعػػاـ لؤلكػػ ؛ كىػػي اإلبػػ  كالبقػػر كمنػػو ا١بػػاموس  -تبػػارؾ كتعػػاُف-فػػإفَّ هللا 
ى العبػػاد بػػذلك، كأمَّػػا ا٣بيػػ  كالبغػػاؿ كا٢بمػػّب فاألصػػ  فيهػػا الركػػوب: كالغػػنم كا٤بػػاعز، كامػػًبَّ علػػ

ػػػػا كىزًينىػػػػةن﴾ )النحػػػػ : (، كإذا خػػػػرج النػػػػاس عػػػػن األصػػػػ  تتيجػػػػة أيَّػػػػة ظػػػػركؼ طارئػػػػة؛  ٖ﴿لًتػىرٍكىبيوىى
« لَبكبوىػا كزينػة»كاجملاعات كما إليها، فإفَّ ا٤بسػارعة إُف منػع أكلهػا، كالعػودة هبػا إُف األصػ  

ػػػافى رىب ػػػكى تىًسػػػي ا﴾ )مػػػرٔف:عػػػودة إُف األصػػػ  ا (، فنهػػػى ْٔلَّػػػًذم خٌصصػػػها القػػػرآف لػػػو: ﴿كىمىػػػا كى
عن أكلها؛ لئلبقاء عليها كسيلة للمواصػبلت العمليَّػة  -كسلَّمصٌلى هللا عليو كآلو -رسوؿ هللا 

السػػهلة يف تلػػك العصػػور اتباعنػػا للقػػرآف اجمليػػد كإعػػادة ٥بػػا إُف األصػػ  الَّػػًذم تػػزؿ القػػرآف الكػػرٔف 
ػػػػا كىزًينىػػػػةن﴾ )النحػػػػ :بػػػػو: ﴿ (، كلػػػػيس إتشػػػػاءن لتشػػػػريع َف يكػػػػن، فجػػػػاء ا٣بػػػػرب إبتشػػػػائها ٖلًتػىرٍكىبيوىى

اسػػػتقبلالن عػػػن القػػػرآف اجمليػػػد كمػػػا يػػػرل الػػػبعض، فػػػالقرآف يينشػػػ  األحكػػػاـ كيوجػػػدىا كيكشػػػف 
تػػػؤكًٌؿ مىػػػا ينػػػػزؿ يف الواقػػػع، كتعلًٌػػػم النػػػاس كيػػػف  -ٗبفهومهػػػا ا٢بقيقػػػيًٌ ا٤بنضػػػبط-السػػػنَّة عنهػػػا، ك 

-وف كاقعهػػم كاقعنػا قرآتي ػػا كمػػا قالػت أـ ا٤بػػؤمنْب عائشػة كقػػد سيػػئلت عػن خلػػق رسػػوؿ هللا ٯبعلػ
 .(ِْ)"كان خلقو القرآن": كسلَّمصٌلى هللا عليو كآلو 
يف ذلػػك يأٌف الوقػػائع ا١بزئيَّػػة ال هنايػػة  -أم اإلمػػاـ الشػػافعيٌ -... كاحػػت  "مث قػػاؿ الز٪بػػآٌف: 

كاألصػػوؿ ا١بزئيٌػػة الػػٍب تقتػػبس منهػػا ا٤بعػػآف كالعلػػ  ٧بصػػورة ٥بػػا، كاألصػػوؿ ا١بزئيٌػػة ال هنايػػة ٥بػػا، 
متناىية، كا٤بتناىي ال يفي بغّب ا٤بتناىي، فبل بد إذف من طرؽ أخرل يتوٌص  هبػا إُف األحكػاـ 
ا١بزئٌية، كىػي التمسػك اب٤بصػاٌف ا٤بسػتندة إُف أكضػاع الشػرع كمقاصػده علػى ٫بػو كلػٌي، كإف َف 

 .(ِٓ)«يستند إُف أص  جزئيٌ 
اع بػْب العلمػاء قػو٥بم: "النصػوص متناىيػة، كا٢بػوادث ال متناىيػة، كا٤بتنػاىي ال ٰبػيط لقد شػ

قػػػد رٌددت ىػػػذا القػػػوؿ كانقشػػػتو يف أكثػػػر مػػػن دراسػػػة؛ ألفَّ ك  (ِٔ)«البلمتنػػػاىي»بغػػػّب ا٤بتنػػػاىي 

                                                           
كاف مٌتبعنا للقرآف؛ أم: كاف خلقو القرآف. كأٌما    -كسٌلمصلى هللا عليو كآلو -صحيح ا٤بعُب ابط  األساتيد. أٌما صحة ا٤بعُب فؤلف النيب   ِْ

بطبلف األساتيد فؤلهٌنا يدكر بعضها على قتادة بن دعامة، كبعضها على ا٢بسن البصرٌم ككبلٮبا مدلس معنعن. كبعضها يدكر على ا٢بسن 
أخرل ابألساتيد. قاؿ ٧بقق مسند أٞبد كركاه  هوؿ ىذا فضبلن عن عورات٦بكليس بثقة، كبعضها على يزيد بن اببنوس كىو  بن ٰبٓب ا٣بشِب
 ( عن خالد بن معداف عن ا٤بقداـ بو فلينظر ى  صرح خالد ا٤بدلس ابلتحديث   ُٗٔابن ز٪بويو رقم )

ِٓ 
 .ِِّص  ،ِ، طىُّٖٗ. بّبكت: مؤسسة الرسالة، دمحم أديب صاٌفق يقٙب .ختريج الفروع على األصول أبو ا٤بناقب، ٧بمود بن أٞبد الز٪بآف.  :راجع

 .ىُُّْبّبكت: دار الكتب العلمية،. ادلستصفى. راجع: أبوحامد، دمحم بن دمحم الغزاِف ِٔ
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ػيط ابلنسػيٌب، كَف أ١بػأ إُف أتكيػ  ىػذا  -كإف قػ ٌ -القرآف مطلق ككقائع ا٢بياة تسبيَّة، كا٤بطلق  ٰبي
-ؿ ٥بػػم؛ ألتٌػػِب كنػػت كمػا أزاؿ أرفػػض منطلقػػات قػػد تػؤدم إُف الوقػػوع يف كىػػم أفَّ القػػرآف القػو 
﴿أىكىَفٍى يىٍكًفًهٍم أىانَّ أىتزىٍلنىا عىلىٍيكى اٍلًكتىابى يػيتػٍلىى  قاؿ: -سبحاتو-ال يكفي البشريَّة، كهللا  -كحده

(، كقولػػػو: ﴿مَّػػػا فػىرٍَّطنىػػػا يف ُٓوفى﴾ )العنكبػػػوت:عىلىػػػٍيًهٍم ًإفَّ يف ذىلًػػػكى لىرىٍٞبىػػػةن كىذًٍكػػػرىل لًقىػػػٍوـو يػيٍؤًمنيػػػ
ػػٍيءو﴾ )األتعػػاـ: ػػٍيءو﴾ )النحػػ :ّٖالًكتىػاًب ًمػػن شى يىػاانن لًٌكيػػ ًٌ شى مػػع علمػػي  (،ٖٗ(، كقولػػو: ﴿تًبػٍ

يأفَّ قصد األكثرين منهم بػ)النصوص ا٤بتناىية( النصوص ا١بزئيَّة ا٤بباشرة االتفصيليَّة الصرٰبة يف 
 داللتها على ا١بزئٌي.
ا  -تعاُف–...إفَّ هللا "كيقوؿ ابن تيمية:  ٔبوامع  -كسلَّمصلى هللا عليو كآلو –بعث ٧بمدن

الكلم )أم القرآف( فتكٌلم ابلكلمة ا١بامعة العاٌمة الٍب ىي قضٌية كلٌية كقاعدة عاٌمة تتناكؿ 
صى، فبهذا الوجو تكوف النصوص ٧بيط ة أتواعنا كثّبة، كتلك األتواع تتناكؿ أعياانن ال ٙبي

 .(ِٕ)يأحكاـ أفعاؿ العباد... "
كىػػذا الػػذم تقولػػو لػػيس فيػػو أٌم اتتقػػاص مػػن حجيَّػػة السػػنَّة، أك تقليػػ  مػػن شػػأهنا، بػػ  ىػػو 

 -كسػلَّمصػٌلى هللا عليػو كآلػو -دعوة إُف اإلٲباف ابلتضافر كابلتكام  بْب الكتػاب كىػدم النػيٌب 
، كٙبػػػو ط يف غلػػػق ذريعػػػة «التطبيػػػق»ك« النظريَّػػػة»يف ٦بػػػاؿ التشػػػريع، كعػػػدـ جػػػواز الفصػػػ  بػػػْب 

لػو،  -كسػلَّمصػٌلى هللا عليػو كآلػو -ادعاء أم تناقض بْب مػا جػاء بػو القػرآف اجمليػد كاتبػاع النػيب 
 كتفعيلو يف الواقع.

بينهمػا لػدرء أيٌػة مفسػدة قػد تَبتَّػب علػى « كقوع النسػخ»كإذا كاف اإلماـ الشافعي قد تفى 
بػػو ألجػػ  إطػػبلؽ دعػػول كقػػوع تنػػاقض بػػْب مػػا  القػػوؿ بػػذلك، فقػػد يتوسَّػػ  ا٤ببلحػػدة كالزاندقػػة

صػػٌلى هللا -كمػػا سػػنَّو الرسػػوؿ  -كسػػلَّمصػػٌلى هللا عليػػو كآلػػو -إُف رسػػولو   -تعػػاُف-أكحػػى هللا 
يف التشػريع عػن الكتػاب ٨بػرٌج علػى السنَّة فإفَّ مذىبنا كقولنا بعدـ استقبلؿ  -كسلَّمعليو كآلو 

                                                           
ا٤بنصورة: دار الوفاء، ق: أتور الباز، كعامر ا١بزار. يقٙب. رلموع الفتاوى : ابن تيمية، تقي الدين أٞبد بن عبد ا٢بليم.اتظر ِٕ

 .َِٖ/ُٗج ،ّط ـ،ََِٓ/ىُِْٔ
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 -تعػاُف-اإلٲباف ابلتوافػق التػاـ بػْب كتػاب هللا بد من  مذىب اإلماـ الشافعٌي كمتفق معو، فبل
 .(ِٖ)كسلَّمكسنَّة تبيًٌو صٌلى هللا عليو كآلو 

مقرايي  نقرد »من مقاييس أطلقوا عليهػا  ك٩با تتباه يف منهجنا ىذا منه  ادثْب: خامًسا
 فنذكرىا ملخَّصة ٧برَّرة، كىي: ،«ادلتون
ابطػػػ ، كعلػػػى ذلػػػك ٝبػػػاىّب  إفَّ كػػػ  خػػػرب ريكم علػػػى خػػػبلؼ صػػػريح القػػػرآف الكػػػرٔف  .1

 ادًٌثْب، بقطع النظر عمَّن أخرجو أك ركاه.
إفَّ كػػ  خػػرب جػػاء ٨بالفنػػا ٤بػػا ىيػػوى معلػػـو مػػن الػػدين ابلضػػركرة فهػػو ابطػػ ، كعلػػى ذلػػك  .2

 عامَّة العلماء.
 إفَّ ك  خرب جاء على ٨بالفة ا٢بس كا٤بشاىدة فهو ابط ، كعلى ذلك سائر العلماء. .3
يَّات العقػػػوؿ أك أحكامنػػػا عقليَّػػػة اثبتػػػة فهػػػو ابطػػػ ، كعلػػػى إفَّ كػػػ  حػػػديث ٱبػػػالف بػػػدى .4

 ذلك عامَّة العلماء.
 إفَّ ك  خرب يينايف دليبلن قطعي ا أك ٘بربة اثبتة فهو ابط ، كعلى ذلك عامَّة أى  العلم. .5
إفَّ كػػ  حػػديث يينػػايف علومنػػا ٘بريبيَّػػة اثبتػػة؛ مثػػ  الطػػب كالصػػيدلة كغّبىػػا مػػن علػػـو ال  .6

  علميَّتها، فهو ابط .ٱبتلف أى  العلم يف
إفَّ ك  خرب أك حديث يينايف مىا ىيوى علمػي  اثبػت مػن قػواتْب الطبيعػة كسػننها يف ا٣بلػق  .7

 كالكوف كاإلتساف فهو ابط ، كعلى ذلك عامَّة العلماء.
-إفَّ كػػ  خػػرب ركيػػك اللفػػظ ال يرتقػػي إُف مسػػتول فصػػاحة كببلغػػة لسػػاف رسػػوؿ هللا  .8

ك يشػتم  علػى ألفػاظ َف تكػن موجػودة أك متداكلػة يف عصػره، أك أ -كسػلَّمصٌلى هللا عليو كآلو 
فهػو ابطػ ، كعلػى ذلػك  -كسلَّمصٌلى هللا عليو كآلو -انبية أك سخيفة ال يليق أف تصدر عنو 

 عامَّة أى  العلم.
ك  خرب يشتم  علػى إقػرار لرذيلػة أك سػخف أك سفاسػف أك دعػوة ٤بػا ينػايف الثوابػت  .9

 عامَّة أى  العلم. الشرعيَّة فهو ابط ، كعلى ذلك

                                                           
 /ىُِّْدار السبلـ  القاىرة:ق: طو جابر العلوآف. يقٙب .اصول يف علم أصول الفقو بن عمر بن ا٢بسْب.  : الرازم، دمحمكراجع ِٖ

 كتعليقنا ا٤بستفيض على موقف اإلماـ الشافعي هبامشو. ،ـَُُِ
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كػػ  حػػديث يشػػتم  علػػى دعػػوة أك تػػركي  ٤بػػذىب أك فرقػػة أك قبيلػػة أك طائفػػة  .11
 فهو ابط ، كعلى ذلك عامَّة العلماء.

كػػ  خػػرب أك حػػديث ٱبػػالف الوقػػائع التارٱبيَّػػة الثابتػػة ابلتػػواتر ا٤بعتػػرب، أك تثبتهػػا  .11
كثها، فهػػو ابطػػ ، ظػػواىر يقػػر أىػػ  االختصػػاص بعبلقتهػػا كارتباطهػػا بتلػػك الوقػػائع كقػػت حػػد

 كعلى ذلك عامَّة العلماء.
ك  خػرب عػن أمػور عظيمػة ىامَّػة، ٩بػا ييفػَبض أف يشػهده الكافَّػة أك األكثػركف  .12

يف أقػػػ  تقػػػدير، كينفػػػرد فيػػػو راك أك اثنػػػاف، فهػػػو ابطػػػ ، كعلػػػى ذلػػػك عامَّػػػة أىػػػ  العلػػػم كعمػػػ  
 الشيخْب أيب بكر كعمر رضي هللا تعاُف عنهما.

-ا٤بعقوؿ ا٤بقبوؿ يف أصوؿ العقيػدة مػن صػفات هللا ك  خرب يرد على ٨بالفة  .13
كما ٯبب يف حقو، كما يستحي ، كما ٯبوز، أك يرد بنحو ذلػك يف حػق الرسػ   -تبارؾ كتعاُف

كاألتبيػػاء، منافينػػا ٤بػػا اتفػػق العلمػػاء علػػى كجوبػػو يف حقهػػم أك اسػػتحالتو أك جػػوازه فهػػو ابطػػ ، 
 كعلى ذلك عامَّة أى  العلم.

لػػدعوة لئلٲبػػاف ٗبػػوركاثت عقائديَّػػة أك فلسػػفيَّة مػػأخوذة كػػ  خػػرب اشػػتم  علػػى ا .14
فهػػػو  -كػػػبل  أك جػػػزءنا-مػػػن أدايف أك حضػػػارات غػػػابرة تتنػػػاىف مػػػع صػػػحيح العقيػػػدة اإلسػػػبلميَّة 

 حديث ابط ، كعلى ذلك كافَّة العلماء.
كػػ  حػػديث اشػػتم  علػػى مىػػا اعتػػربه العلمػػاء شػػذكذنا أك علٌػػة قادحػػة فيػػو فهػػو  .15

 ، مع تفاكت بينهم يف تفسّب الشذكذ كالعٌلة القادحة.ابط ، كعلى ذلك الكافة
، كال يعػِب ظراىر احلراليعِب الصػحة يف  -عند اٌدثْب- «الصحة»مصطلح  .16

كلذلك فإفَّ حكػم عػاَف أك ٧بػدًٌث  حقيقة احلال؛موافقة ذلك الظاىر للواقع، كتفس األمر مع 
ػػن بصػػحة حػػديث ال يعفػػي أىػػ  العلػػم مػػن اسػػتمرار البحػػث  -أاي  كػػاف- فيػػو، بقطػػع النظػػر عمَّ

ركاه أك أخرجو أك صٌححو، حٌب يغلب على الظن خلٌوه ٩با تقدـ، كيغلب على الظن موافقتو 
 ٢بقيقة ا٢باؿ، ال ييستثُب من ذلك البخارم كمسلم كال الكايف كال مسند جابر كال سواىا.

صَّػص عمػـو القػرآف الكػرٔف، كال ييقيَّػد مط .17 لقػو ال تسخ يف القرآف الكػرٔف، كال ٱبي
تسػػػخ ٤بػػػا عػػػدا مىػػػا  -عنػػػد األصػػػوليًٌْب-يأمًٌ دليػػػ  دكف القػػػرآف الكػػػرٔف ذاتػػػو؛ ألفَّ التخصػػػيص 
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، كالتقييد تسخ ٤بػا عػدا مىػا قػييًٌػد مػن اإلطػبلؽ، كللعلمػاء يف كػ  جزئيَّػة مػن  خيصًٌص من العمـو
 ىذه ا١بزئيَّات أقواؿ تبنَّينا منها ما رجَّحو الدلي  عندان، كىو ما ذكرانه.

ػػػا يفيػػػد  -إف صػػػٌح كجػػػود ذلػػػك-تر ا٣بػػػرب ٧بػػػض تػػػوا .18 ، كال يبلػػػغ غلبرررة الظرررنإ٭بَّ
يبلػػغ قػػوة ثبػػوت أمًٌ  -كسػػلَّمصػػٌلى هللا عليػػو كآلػػو -، كال يوجػػد متػػواتر قػػوِف  عنػػو درجررة اليقررني

؛ ألفَّ القػػػػرآف الكػػػػرٔف َف تعتمػػػػد يقيني تػػػػو علػػػػى ٧بػػػػض  ؛ بػػػػ  علػػػػى الػػػػٌنظم «الروايررررة»تػػػػص قػػػػرآٌٓفو
.  كاألسلوب كالتحدم كاإلعجاز ا « كالركايػة»كا٢بفظ اإل٥بيًٌ ال تعػدك أف تكػوف عػامبلن مسػاعدن

ابلنًٌسػػبة للقػػػرآف اجمليػػد، كليسػػػت ىػػي مصػػػدر اليقػػْب، ألفَّ مصػػػادر اليقػػْب يف القػػػرآف اجمليػػد مػػػا 
 ذكران، ال الركاية كحدىا؛ ألهٌنا ٦برد طريق تق  كتداكؿ.

لػػػى ذلػػػك ٝبػػػاىّب كع -عنػػػدان-ال تيقبػػػ  ركاايت اجملهػػػولْب مػػػن الػػػر كاة لؤلخبػػػار  .19
 العلماء، كال تنتفي ا١بهالة إال اب٤بعرفة بشركطها.

ال أنخذ اب٣برب ا٤برس  كال ا٣برب الػًذم يف إسػناده تػدليس، كعلػى ذلػك ٝبهػور  .21
 العلماء، كال تستثِب من ذلك مراسي  سعيد بن ا٤بسيب، كال تدليس ا٢بسن البصرٌم.

٤بعاصػرة أك ليقيػا رسػوؿ هللا ال يكفي لتوثيػق مىػٍن ىيػوى معػدكد يف الصػحابة ٦بػرد ا .21
،  -كسػػلَّمصػػٌلى هللا عليػػو كآلػػو - لسػػاعة أك دكهنػػا، بػػ  ال بػػد مػػن ٙبٌقػػق الصػػحبة ٗبعناىػػا العػػريفًٌ

 كعلى ذلك عدد كبّب من سلف ىذه األمَّة.
ال أنخػذ بركايػػة مػػن دلَّػػس كلػػو ٤بػػرَّة كاحػػدة، كذلػػك مػػذىب الشػػافعيًٌ كا٣بطيػػب  .22

 ، كتلتـز بو.البغدادم، ك٫بن تتبُبَّ ىذا ا٤بذىب
توػ»بػترفض التوثيق ا٤بطلق للراكم  .23 ، كتعترب ركايتو ابطلػة إذا «السرب ا١بزئيًٌ ٤بركايَّ

َف تصػػح ٖبصوصػػها؛ كىػػذه مػػن القضػػااي ا٣ببلفيَّػػة، ك٫بػػن مػػع الفريػػق الػػرافض لػػذلك النػػوع مػػن 
 التوثيق ابلسرب؛ ألفَّ أصوؿ الدين تيقاـ على األحوط يف مث  ىذه ا٤بسائ .

مػػػػد علػػػػى أقػػػػواؿ مىػػػػٍن سػػػػبق، كيف بعضػػػػها قصػػػػور يف ٙبديػػػػد األصػػػػوؿ، إتَّنػػػػا تعت .24
كتقصػػّب يف ٙبقيػػق بعػػض الفػػركع، كالتقليػػد عنػػدان ٩بنػػوع دكف النظػػر يف الػػدلي  لػػػمىٍن يسػػتطيعو؛ 

؛ كألف ٬بطػػ  يف االجتهػػاد الضرررورة احلتمي ررةكلػػذلك فػػإفَّ ا٤براجعػػات كالتأصػػي  أيخػػذاف موقػػع 
مػػػن ا٣بطػػػأ يف التقليػػػد، كمشػػػاهبة أىػػػ  الشػػػرؾ يف التقليػػػد  -عنػػػد هللا تبػػػارؾ كتعػػػاُف-أسػػػلم لنػػػا 

 األعمى كا٤بتابعة دكف كعي، كهللا أعلم.
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، كال يقلػػ  ذلػػك  ىػػذه بعػػض معػػاَف ا٤بػػنه  الَّػػًذم أتَّبعػػو يف مراجعػػايت لػػَباث أمَّػػٍب العزيػػزة علػػيَّ
راجعػات منػو من حػيب لػو كاحَبامػي لػػمىٍن أتتجػوه، كتعل قػي كارتبػاطي بػو كهبػم، كال تنػاؿ ىػذه ا٤ب

 كال منهم، ب  ًىيى تزكية لو كمراجعة تعتمد على آليَّاتو ككسائلو.
 كفى ا٤برءى تببلن أف تيعدَّ معايبو  كىمىٍن ذا الًَّذم تيرضى سجاايه كلها

كأكد أف أذٌكر بصعوبة أخػذ األحاديػث بطريػق التقليػد ألٌم طالػب علػم جػاد، سػواء اشػتغ  
 ينشػػػرح الصػػػدر للتقليػػػد فيهػػػا دكف ٕبػػػث كتنقيػػػب، يقػػػوؿ ابلفتػػػول أك الػػػدعوة أك التعلػػػيم، كال

"ثبوت القرول عرن الصرحا ِّ يتوقّرى علرى ثقرة رجرال السرند إليرو، والعلرم ادث ا٤بعلمٌي: 
بثقررتهم يتوقررى علررى توثيررق أئمررة اجلرررح والتعررديل لكررل مررنهم؛ واالعتررداد بتوثيررق ادلوثررق 

ة سررند التوثيررق إليررو، وثقتررو يف يتوقررى علررى العلررم بثقتررو يف نفسررو وأىلي تررو،   علررى صررح
نفسرو تتوقررى علرى أن يوثقررو ثقرة عررارف، وصرّحة سررند التوثيرق تتوقررى علرى توثيررق بعرر  

 .(ِٗ)«أىل ادلعرفة والثقة لرجالو
مطػػالبْب ٗبتابعػػة سلسػػلة ىائلػػة مػػن اإلجػػراءات قػػد  -إف ٙبرينػػا الدقػػة-كىكػػذا ٪بػػد أتفسػػنا 

كاحػد، يف حػْب يصػدؽ القػرآف الكػرٔف يينفق فيهػا الباحػث سػنوات للوصػوؿ إُف تصػحيح خػرب 
كيهيمن على ذلػك بيسػر كسػهولة، خاصَّػة ابلٌنسػبة للسػنن الػٍب جػاءت اتًٌباعنػا كأتكيػبلن لشػريعة 

 «.التشريعيَّةالسنَّة »القرآف اجمليد، أك ما ييطلق عليو البعض 
لعلػػػي هبػػػذا الشػػػرح ا٤بسػػػتفيض قػػػد أكضػػػحت منهجػػػي كىػػػو مػػػنه  َف أبتدعػػػو بػػػ  ىػػػو بنػػػاء 

و علػػػى منػػػاى  أئمػػػة كبػػػار يف مقػػػدمتهم اإلمػػػاـ أبػػػو حنيفػػػة كاإلمػػػاـ الشػػػافعي كمالػػػك اسػػػتكملت
كغػػّبىم، كلقػػد قػػدمت شػػذرات مػػن أقػػوا٥بم تبػػْب العبلقػػة الوثيقػػة بػػْب ىػػذا الػػذم أقولػػو كأذىػػب 
إليػػو كأديػػن هللا بػػو كبػػْب مػػا كػػاف عليػػو أكلئػػك األئمػػة الكبػػار قبػػ  فشػػو ا١بهػػ  كشػػيوع التقليػػد 

أٞبػػد هللا  فػػإٌتِبكػػار بنػػاء علػػى ذلػػك، فمػػن كجػػد يف ىػػذا ا٤بػػنه  خػػّبا كاتتشػػار التعصػػب لؤلف
كأرجو أف ينتفع طلبة العلم بو كمن كجد فيو ما يبلحظو كيرغػب إبىػداء النصػيحة ِف فيػو كػبل 

ػػ ا ا لقبػػوؿ ا٢بػق كااللتػػزاـ بػػو كمسػػتعدن ا للصػػواب مهيئنػػاعنػ رجَّ ا أكاابن ا عبػػدن أك بعضػا فسػػيجدٓف دائمن

                                                           
: رايضصر الدين األلبآف. الٙبقيق دمحم ان .التنكيل مبا يف أتنيب الكوثري من األابطيلاليمآف، عبد الرٞبن بن ٰبٓب ا٤بعلمي.  :راجع ِٗ

 .ْ/ُجمرجع سابق.  .ا٤بعارؼ
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العلػي القػدير أف يهػديِب كإايكػم  سػائبلن عندما يقاـ الػدلي  كتػذكر ا٢بجػة، لَبؾ رأيو كاجتهاده 
كسػائر طلبػػة العلػػم كا٢بقيقػػة إُف مػػا ٰببػػو كيرضػػاه كيرينػا ا٢بػػق حقػػا كيرزقنػػا اتباعػػو كيريننػػا الباطػػ  

 ابط  كيرزقنا اجتنابو.
*** 
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 منهجي يف التعامل مع القرآن الكرمي:
 ىذه ا٤ببادئ: أمَّا فهمي للقرآف اجمليد فأعتمد فيو

صػػػٌلى هللا عليػػػو كآلػػػو -إتَّػػػِب أؤمػػػن يأفَّ القػػػرآف اجمليػػػد قػػػد تػػػزؿ علػػػى قلػػػب رسػػػوؿ هللا  أواًل:
ػػػره هللا  -كسػػػلَّم بلسػػػاف  -تبػػػارؾ كتعػػػاُف-بلسػػػاف عػػػريبٌو كلكنَّػػػو مبػػػْب، كمػػػع كوتػػػو مبيننػػػا فقػػػد يسَّ

هي كىػػػو أفصػػػح مىػػػٍن تطػػػق ابلضػػػاد: ﴿ -كسػػػلَّمصػػػٌلى هللا عليػػػو كآلػػػو -رسػػػولو الكػػػرٔف  ػػػٍرانى فىًإ٭بَّىػػػا يىسَّ
ػػٍم يػىتىػػذىكَّريكفى﴾ )الػػدخاف: ػػاًتكى لىعىلَّهي  -كسػػلَّمصػػٌلى هللا عليػػو كآلػػو -(، كلسػػاف رسػػوؿ هللا ٖٓبًًلسى

بليغ فصيح مبْب، كىو لساف كاحد ال ٱبضع لكثّب من األحكاـ النحويَّة كالصرفيَّة الػٍب بػرزت 
ب، كال الصػناعات اللفظيَّػة الػٍب ألفوىػػا، بعػد ذلػك، فلػيس فيػو الػزايدات ا٤بألوفػػة يف لسػاف العػر 

معنا، كال ينصب ا٤بثػٌُب ابليػاء ترة كابأللػف أخػرل،  «ما التميمي ة»ك «ملا احلجازية»كال ٯبمع 
ػػاتيوا ميٍسػػًلًمْبى﴾  «رب»علػػى  «مررا»كال يعتػػرب دخػػوؿ  شػػذكذنا يف: ﴿ريٗبىىػػا يػىػػوىد  الَّػػًذينى كىفىػػريكا لىػػٍو كى

 لقرآف اجمليد ا٢بكم، كعليها ينبغي أف تيبُب القواعد.(؛ ك٫بوه، فللغة اِ)ا٢بجر:
، فلػو (َّ)كمع ذلك فإفَّ للقرآف اجمليد لساتو العػريٌب ا٤بتميٌػز الَّػًذم ٙبػٌدل بػو العػرب كأعجػزىم

خصائصػػػو الػػػٍب ٘بعػػػ  منػػػو خطػػػاابن يتَّصػػػ  بلسػػػاف العػػػرب كٲبتػػػاز عنػػػو كيرتقػػػي، فهػػػو مسػػػتوعب 
 للساف العرب متجاكز لو.

ػػر بعضػػو إتٌػػِب أ اثنيًررا: عتمػػد يف تفسػػّب القػػرآف اجمليػػد علػػى القػػرآف ذاتػػو، فػػالقرآف الكػػرٔف ييفسًٌ
الَّػًذم كػػاف ييفٌسػػر القػػرآف  -كسػػلَّمصػػٌلى هللا عليػو كآلػػو -بعضنػا، متبعنػػا يف ذلػػك سػنَّة رسػػوؿ هللا 

الكػػػرٔف بعضػػػو بػػػبعض؛ فحػػػْب أشػػػك  علػػػى بعػػػض الصػػػحابة قولػػػو تعػػػاُف: ﴿كىًإٍف تػيٍبػػػديكا مىػػػا يف 
-كقػػالوا: لػػئن كنٌػػا ٧باسػػبْب علػػى ذلػػك ، (ٍِْٖم أىٍك ٚبيٍفيػػوهي ٰبيىاًسػػٍبكيٍم بًػػًو اّللَّي﴾ )البقػػرة:أىتٍػفيًسػػكي 
لًٌػػفي اّللَّي كسػػلَّمىلكنػػا، قػػاؿ صػػٌلى هللا عليػػو كآلػػو  -كلٌػػو : "كأيػػن أتػػتم مػػن قولػػو تعػػاُف: ﴿ال ييكى

 (".ِٖٔتػىٍفسنا ًإال كيٍسعىهىا﴾ )البقرة:
ػػػػ ػػػػقَّ تػيقىاتًػػػػًو كىال ٛبىيػػػػوتينَّ ًإال كىأىتٍػػػػػتيٍم ككػػػػذلك يف قولػػػػو تعػػػػاُف: ﴿أيىىيػ هى ا الَّػػػػًذينى آمىنيػػػػوا اتػَّقيػػػػوا اّللَّى حى

(، كشقَّ عليهم ذلك، كقالوا: كمىٍن مٌنا اي رسػوؿ هللا يسػتطيع أف َُِعمراف: ميٍسًلميوفى﴾ )آؿ

                                                           
ة لسان القرآن ومستقبل األم  »ة يف القاىرة بعنواف تشرهتا مكتبة الشركؽ الدكليَّ « ةدراسات قرآتيَّ »ة يف سلسلة كقد أعددت دراسة خاصَّ  َّ

 .ـََِٔ« القطب
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تيٍم كىا٠ٍبىعيػوا كىأىًطيعيػوا فىػاتػَّقيوا اّللَّى مىػا اٍسػتىطىعٍ ﴿يٌتقي هللا حق تقاتػو ! دعػاىم إُف تػبلكة قولػو تعػاُف: 
ػػػػوفى﴾ )التغػػػػابن: ػػػػمي اٍلميٍفًلحي ػػػػرنا ألىتٍػفيًسػػػػكيٍم كىمىػػػػٍن ييػػػػوؽى شيػػػػحَّ تػىٍفًسػػػػًو فىأيكلىئًػػػػكى ىي يػٍ (. ُٔكىأىٍتًفقيػػػػوا خى

فا٣بطوة األكُف أف تبحث يف القرآف الكػرٔف ذاتػو عػن تفسػّب مىػا قػد يشػك  علينػا أك ٰبتػاج إُف 
 تفسّب.
يف أتكيػ  القػرآف  -صلوات هللا كسبلمو عليػو-لصحيحة الثابتة عنو أرجع إُف السنن ا اثلثًا:

انبعػة مػن آايت الكتػاب  -كٌلهػا-الكرٔف، كتفعيلو يف الواقع ا٤بعاش، فقد كاتت أفعالو كأقوالػو 
"خررذوا ، ك"صررل وا كمررا رأيتمرروين أصررلِّي"الكػػرٔف، مقػػدًٌمنا مىػػا اجتمػػع فيػػو القػػوؿ كالفعػػ ؛ مثػػ : 

كاشػػتهرت ركاايتػػو  -صػػلوات هللا كسػػبلمو عليػػو-الػػًذم ريكم عنػػو  ، مث الفعػػ عررم مناسررككم"
، مث القوؿ الًذم صحَّت ركايتو، كلو أصلو القرآٓف ، متنػو، كيف ىػذا  كسلَّم كاتص  يأصلو القرآٌٓفً

 يف ذلك. -إف شاء هللا-قد أخالف ٝبهرة األصوليًٌْب كال تثريب عليَّ 
ة كالتػػابعْب، كخاصَّػػة تلػػك الػػٍب يغلػػب علػػى أسػػتأتس ٗبػػا صػػحَّت ركايتػػو عػػن الصػػحاب رابًعررا:

ا كردت بناءن على ركاية ال على رأم.  الظن أهنَّ
أستأتس ٗبعاجم الل غة يف شرحها كبياهنا ٤بعآف ا٤بفردات، مع استحضار خصػائص  خامًسا:

علػػى الػػدكاـ، كأسػػتأتس بقواعػػد النحػػو كالصػػرؼ كالببلغػػة كالفصػػاحة كمػػا  «مفررردات القرررآن»
ال  فػإٌتِبمػا أيضػيف إليهػا بعػد الفرقػة لتكػريس ا٤بذىبيَّػة كتػدعيم الطائفيَّػة؛ كلػذلك إليها، كأعلػم 

أحكًٌم شيئنا مػن تلػك القواعػد يف القػرآف اجمليػد، بػ  أالحػظ مػدل اتسػجاـ ذلػك مػع سػياقات 
 القرآف الكرٔف، كتراكيبو، كعادات خطابو، كأساليب تظمو.

كل الػػػزايدة يف ألفػػػاظ القػػػرآف الكػػػرٔف، أك أرد  كأرفػػػض دعػػػا فػػػإٌتِب -أيضنػػػا-كلػػػذلك  سادًسرررا:
... إٍف، فا٢بكم «االشًتاك»ك «الًتادف»ك «التورية»الشذكذ أك اإلهباـ، أك مىا أطلقوا عليو 
 ال العكس.البشريَّة  عندم للساف القرآف على ٝبيع القواعد

ا كأرفػػض، أسػتأتس ابلتفاسػػّب ا٤بعتػػربة كأحكػػم عليهػػا ابلسػياقات القرآتيَّػػة، فأقبػػ  منهػػ سررابًعا:
ػػػػػوى ا٤بهػػػػػيمن عليهػػػػػا كا٤بصػػػػػدؽ ٤بػػػػػا فيهػػػػػا، أك الكاشػػػػػف عػػػػػن عيوهبػػػػػا  فػػػػػالقرآف الكػػػػػرٔف عنػػػػػدم ىي

 ك٨بالفاهتا.
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، كأبػػذؿ مػػا أسػتطيع مػػن جهػػد ٤بعرفػة عاداتػػو يف التنػػاكؿ، «ػػػتدب ر القػرآف»أىػػتم كثػػّبنا بػػ اثمنًرا:
قػػػػرآف اجمليػػػػد يف ال التفسػػػػّب كالتأكيػػػػ ، كَف ٱبػػػػذلِب ال« التحليػػػػ »كسػػػياقاتو، كأعتمػػػػد منطلقػػػػات 

 موقف حْب أقـو بتدب ره كاستنطاقو، قاتتنا خاشعنا ٨ببتنا تئبنا مستغفرنا، ك ا٢بمد كا٤بنَّة.
أؤمػػن يأفَّ القػػرآف اجمليػػد مصػػدر منشػػ  لؤلحكػػاـ ككاشػػف عنهػػا، فػػبل ينبغػػي اٚبػػاذه  اتسررًعا:

ا يف أمًٌ ٦بػػاؿ، بػػ  منشػػئنا ككاشػػفنا كمرجعنػػا، ككػػذلك ا٢بػػاؿ ابلنسػػبة  للسػػنن الثابتػػة، أرد  شػػاىدن
شػػػديد  فػػػإٌتِبكأرفػػض اٚباذىػػػا ٦بػػػرد شػػػواىد كمػػػا فعػػػ  كثػػػّب مػػػن األصػػػوليًٌْب كالفقهػػػاء؛ كلػػػذلك 

 ا٤ببلحظة ٤بث  ذلك يف الفقو كاألصوؿ.
أؤمن ٕباكميَّة القرآف كىيمنتو على ك  ما عداه، كتصديقو علػى تػراث النبيٌػْب كافَّػة  عاشًرا:

هبػػا، كمػػا أؤمػػن بوحدتػػو البنائيَّػػة ككوتيَّتػػو ككوتيَّػػة خطابػػو،  إبعادتػػو إُف حالػػة الصػػدؽ الػػٍب تػػزؿ
 .ا٤بعرفيَّةكمنهجيَّتو 

؛ قػػراءة القػػرآف كقػػراءة الكػػوف، كىػػذه «ا١بمػػع بػػْب القػػرآءتْب»أؤمػػن بضػػركرة حررادي عشررر: 
 الضركرة ىي ضركرة فهم ككعي كتنزي  يف الواقع.

، كىػػػذا التقيػػػيم يػػػتم أؤمػػػن يأفَّ القػػػرآف اجمليػػػد ىػػػو مصػػػدر تقيػػػيم الفعػػػ اثين عشرررر:   اإلتسػػػآٌفً
 «.التوحيد كالتزكية كالعمراف»الثبلثة: « ا٤بقاصد القرآتيَّة العليا ا٢باكمة»ابلنظر يف 

سألِب سائ : كيف أتدبٌر القرآف كأفهم مراده، كلو يف حدكد قدرايت كطاقايت البسيطة، 
لهجة العامٌية ال ابللغة العربٌية كى  ترل أفَّ ذلك ٩بكن لػمىٍن ال يعرؼ العربٌية إال القلي ، كابل

الفصحى، فضبلن عن لساف القرآف الذم ىو أعلى بكثّب يف ببلغتو كفصاحتو كتظمو كأسلوبو 
 -كسلَّمصٌلى هللا عليو كآلو -٩با جعلو ىو ا٤بعجزة الكربل الٍب هبا ثبت صدؽ رسوؿ هللا 

 فيما جاء كدعا الناس إليو 

 لت عن عظيم، فا٠بع كافهم:فقلت: سؤالك شديد األٮبيَّة! كقد سأ

َف ينٌزؿ القرآف اجمليد إال لييقرأ، كليتدبٌره الناس كاٌفة، كقد  -سبحاتو كتعاُف-إٌف هللا  -1
بػَّريكفى اٍلقيٍرآفى أىـٍ عىلىى قػيليوبو أىقػٍفىا٥بيىا﴾ )دمحم:﴿ قاؿ جٌ  كعبل: (، فالقرآف يفتح ِْأىفىبلى يػىتىدى

د كطهارة شاملة لك  قول كعيهم كإدراكهم، كرفعوا معاتيو للمتدبٌرين إذا أقبلوا عليو بتجر  
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سائر األقفاؿ، كىي كثّبة! كيقبلوف عليو قاتتْب خاشعْب  -كعن قلوهبم خاٌصة-عنها 
أف يقب  تطٌهرىم، كيسمح لقلوهبم ٗبٌس آايت الكتاب كمعاتيو،  -تعاُف-ضارعْب إُف هللا 

عوف ، الذين ال يعصوف هللا ما أمرىم، الٍب ال ٲبٌسها إال ا٤بطٌهركف من أمراض القلوب، الطائ
كال ييقبلوف على شيء من تواىيو، كال يقولوف إال ا٢بق، كال ينطقوف إاٌل ٗبعركؼ، كيصدقوف 

يف ك  شيء من النوااي كاألقواؿ كاألعماؿ كالعزائم، ال يفسدكف يف األرض، كال  -تعاُف-هللا 
إذا عرفو سبي  ا٥بدل يف شيء ال يرتد كف  يبتغوف العلٌو فيها، يصلوف األرحاـ كال يقطعوهنا،

ٌبوف هللا كرسولو، كٰبٌبوف رضواتو  ب وف ما أتزؿ هللا كتلْب جلودىم كقلوهبم لو، ٰبي على أدابرىم، ٰبي
كيكرىوف ما ييسخطو، ال ييبطلوف أعما٥بم، يؤمنوف كيٌتقوف، يينفقوف يف سبي   -جٌ  شأتو-

م، كبطاعتو تسعد تفوسهم، فهؤالء إذا تدبركا القرآف هللا كال يبخلوف، بذكر هللا تطمئن قلوهب
اتفتح عليهم كأقب  عليهم، كأذف ٥بم ابلعركج إُف عليائو، كالتنٌعم إبدراؾ كمٌن معآف آايتو، فهو  
كتاب ينزؿ على القلوب إذا أقبلت عليو، كتطٌهرت لو، كتزيٌنت، كللتنٌزؿ على القلوب طرؽ، 

 ككسائ  ال حرمنا هللا منها.
قد قاؿ: ﴿كىلىقىٍد يىسٍَّرانى اٍلقيٍرآفى لًلذًٌٍكًر فػىهىٍ  ًمن م دًَّكرو﴾  -تبارؾ كتعاُف- إٌف هللا -2

(، كىذا التيسّب اإل٥بٌي قد اقَبف بدعوة كحٌض للمتذٌكرين الذين َْكِّكِِكُٕ)القمر:
ككأتٌو ينتظرىم ليقبلوا على االستفادة من ذلك  -بفض  هللا سبحاتو-يبدك القرآف اجمليد 

تيسّب اإل٥بي، إذ لوال ذلك التيسّب ٤با ٛبٌكن إتساف من العركج إُف معآف ذلك الكتاب ال
الكوٌٓف ا٤بعجز؛ فا٢بمد  الذم أتزؿ القرآف على قلب تبيًٌو، كأمره بتبلكتو علينا، كتعليمنا 

تو، آايتو كحكمو، كيٌسر لنا أف تزٌكي أتفسنا بو بعد تعٌلم تبلكتو كترتيلو ككيفيَّة تدب ر آاي
القرآف للذكر  -تعاُف-فالقرآف ال ٲبتنع عن متدبًٌر تؿو مرتًٌ  طهَّره هللا تعاُف، فكما ييٌسر هللا 

 ييطٌهر قلب التاِف ا٤بتدبًٌر ٤بسًٌ معاتيو.
فحْب تيقب  على القرآف للقراءة مصطحبنا ك  ما ذكران فابدأ ٗبحاكلة معرفة عمود  -3

أـ القرآف أـ الرسوؿ كالرسالة أـ استبداؿ أمَّة أك أمم السورة األساس؛ أىو التوحيد أـ التزكية 
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فذلك سييعينك  -كلو على كجو التقريب-يأخرل أـ الشريعة كاألحكاـ، فإذا حددت ذلك 
 على فهمها بشك  إٝباٌِف.

حْب تبدأ بقراءة ٪بومها ٪بمنا بعد آخر فستكوف لديك القدرة على الكشف عن  -4
مها كربطها بعمود السورة األكرب، كستجد تيسّبنا كبّبنا شبكة العبلقات بْب آايت السورة ك٪بو 

 يف الفهم كإدراؾ ا٤بعآف.
فإذا فرغت فاكتب ك  ما ٙبٌص  لديك من قراءتك األكُف، مث أعد القراءة مرٌة اثتية  -5

كاثلثة كرابعة، كسوؼ ٘بد أٌف قول كعيك قد بدأت تنفتح على القرآف كينفتح القرآف عليها، 
يد ا٤بعآف الٍب تستفيدىا، فاكتب ما جٌد على فهمك كزاد بعد ك  كيف ك  مرٌة سوؼ تز 

 قراءة، إُف أف تشعر أٌتك قد بلغت من السورة مداىا.
الَبكيز على جزء من السورة أك ٪بم من ٪بومها فواص   -بعد ذلك-فإذا أردت  -6

ح إُف توع من االرتيا  قراءتو ابلطريقة تفسها، كتدبٌر إبمعاف ذلك حٌب يزكؿ قلقك كتص 
 فيت تفسك كحصلت على إجاابت عن أسئلتك.يأٌتك قد ش

احذر ا٤بل  من تكرار القراءة، فإٌتك إف كاجهت القرآف اب٤بل  مٌلك القرآف كأعرض  -7
 عنك.
كإذا َف يفتح هللا عليك بعد تكرار القراءة فأتت يف حاجة إُف أف تفكر يف تفسك،  -8

ى  راجعت الكلمات الٍب َف كتتفقَّد قول كعيك، كى  أعطيت من الَبكيز ما ييناسب  
صٌلى هللا عليو -أتلف معاتيها يف القرآف أكالن مث يف الصحيح الثابت من أخبار رسوؿ هللا 

مث النظر يف معاجم اللغة كدكاكينها، خاصة تلك الٍب عينيت ٗبفردات القرآف  -كسلَّمكآلو 
 الكرٔف أك تفسّب ما عيرؼ ابلغريب كا٤بشك  كما إُف ذلك 

أك « اكم»ف تتفٌكر فيما إذا كاتت السورة أك النجم من كذلك عليك أ -9
، فتبدأ البحث عن ا٤بفص  بعد ٙبديد اكم لَباجع ا٤بفٌص  يف سائر سور «ا٤بفصَّ »

 القرآف؛ لتستعْب على فهم ما أيحكم.
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كما أٌتك يف حاجة إُف معرفة عادات القرآف اجمليد يف ا٢بذؼ كاإلضمار  -11
معرفة ما إذا كاف ىناؾ حذؼ ال بد لك من تقديره تقديرنا  كالوقف كاالبتداء؛ لتستطيع

 مناسبنا، فذلك سوؼ ييعينك كثّبنا على الفهم كحسن التدب ر.

دراسات »ىناؾ مداخ  عديدة للقراءة كمقاربة القرآف، ذكران عددنا منها يف سلسلة 
 ، احرص على معرفتها كاستعماؿ أتسبها ٤با تطلب.«قرآتٌية

 ة القرآن:أصول وضوابط مساءل

هبما، فهما شأف  -تعاُف-إتشاء األحكاـ ابتداءن كالكشف عنها أمراف اختص هللا  -1
ًإًف ا٢ٍبيٍكمي ًإالَّ ال تتجاكزه إُف مىٍن عداه: ﴿ -سبحاتو-إ٥بي  ٧بض كسلطة إ٥بيَّة منحصرة فيو 

يػٍري اٍلفىاًصًلْبى﴾ )األتعاـ: ٍكمي كىإًلىٍيًو تػيٍرجىعيوفى﴾ كىلىوي ا٢ٍبي ﴿(، ّٕٓلًلًٌ يػىقيص  ا٢بٍىقَّ كىىيوى خى
أىالى لىوي ا٢ٍبيٍكمي كىىيوى أىٍسرىعي ا٢بٍىاًسًبْبى﴾ ﴿:القصص(، ٖٖ( كيف اآلية )َٕ)القصص:
هي ذىًلكى الدًٌيني اٍلقىيًٌمي كىلىًكنَّ أىٍكثػىرى النَّاسً ﴿(، ِٔ)األتعاـ:  ًإًف ا٢ٍبيٍكمي ًإالَّ ّلًلًٌ أىمىرى أىالَّ تػىٍعبيديكاٍ ًإالَّ ًإايَّ

ًإًف ا٢ٍبيٍكمي ًإالَّ ّلًلًٌ عىلىٍيًو تػىوىكٍَّلتي كىعىلىٍيًو فػىٍليػىتػىوىكًَّ  اٍلميتػىوىكًٌليوفى﴾ ﴿(، َْالى يػىٍعلىميوفى﴾ )يوسف:
ًبًّب﴾ )غافر:﴿(، ٕٔ)يوسف:  (.ُِفىا٢ٍبيٍكمي ّللًًَّ اٍلعىًليًٌ اٍلكى

الرسالة  أف ينق  ىذه السلطة إُف كتابو الكرٔف يف -ج  شأتو–كقد اقتضت حكمتو 
نػىهيٍم مثيَّ ﴿ا٣باٛبة:  أىَفٍى تػىرى ًإُفى الًَّذينى أيٍكتيوٍا تىًصيبنا مًٌنى اٍلًكتىاًب ييٍدعىٍوفى ًإُفى ًكتىاًب اّللًٌ لًيىٍحكيمى بػىيػٍ

نػٍهيٍم كىىيم م ٍعًرضيوفى﴾ )آؿ عمراف:  (. ِّيػىتػىوىُفَّ فىرًيقه مًٌ
ي  للقرآف كتطبيق تبوم  معصـو أتك  -كسلَّمصٌلى هللا عليو كآلو -سنَّة رسوؿ هللا  -ِ

آلايتو، ال ٚبرج عنو كال تضيف إليو كال تتجاكزه، كال تستوم ٛبامنا معو، كال تنسخ شيئنا منو، 
كال تقٌيد سلطتو فضبلن عن أف تلغيها، كال تدكر خارج مداره، ب  تلتحم بو التحامنا، ٕبيث ال 

و قد قاؿ تعاُف فيو: ﴿كىتػىزٍَّلنىا عىلىٍيكى تنفك عنو، كال ٚبرج عن تطاقو، كالقرآف يبٌينها؛ ألتٌ 
يىاانن لًٌكي ًٌ شىٍيءو كىىيدنل كىرىٍٞبىةن كىبيٍشرىل لًٍلميٍسًلًمْبى﴾ )النح : شيء « السنَّة»(، كٖٗاٍلًكتىابى تًبػٍ

داخ  يف عمـو ما يبيٌنو القرآف اجمليد، كما أٌكد على ذلك اإلماـ الشاطيب  كغّبه، كالقرآف 
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لىقىٍوؿي رىسيوؿو  إتَّو  كىمىا الى تػيٍبًصريكفى *ا صبلحيٌاهتا كأدكارىا: ﴿فىبلى أيٍقًسمي ٗبىا تػيٍبًصريكفى اجمليد ٰبٌدد ٥ب
*كىمىا ىيوى ًبقىٍوًؿ شىاًعرو قىًليبلن مىا تػيٍؤًمنيوفى*كىالى ًبقىٍوًؿ كىاًىنو قىًليبلن مىا تىذىكَّريكفى*تىنزًي ه مًٌن رَّ  بًٌ كىرٔفو

ىخىٍذانى ًمٍنوي اًبٍليىًمًْب*مثيَّ لىقىطىٍعنىا ًمٍنوي اٍلوىًتْبى*فىمىا ًمنكيم اٍلعىالىًمْبى*كىلىٍو تػى  نىا بػىٍعضى اأٍلىقىاًكيً *ألى قىوَّؿى عىلىيػٍ
ٍن أىحىدو عىٍنوي حىاًجزًينى*كىإًتَّوي لىتىٍذًكرىةه لًٌٍلميتًَّقْبى*كىًإانَّ لىنػىٍعلىمي أىفَّ ًمنكيم م كىذًًٌبْبى*كىًإتَّوي  عىلىى   ٢بىىٍسرىةه مًٌ

اًفرًينى*كىًإتَّوي ٢بىىق  اٍليىًقًْب*فىسىبًٌٍح اًبٍسًم رىبًٌكى اٍلعىًظيًم﴾ )ا٢باقة: (، كطاعة الرسوؿ ِٓ-ّٖاٍلكى
فبل تعود على أصلها بنسخ أك تعارض: ﴿كىمىا أىٍرسىٍلنىا ًمن قػىٍبًلكى ًإالَّ  -سبحاتو-مستمدة منو 

 ى الذًٌٍكًر ًإف كينتيٍم الى تػىٍعلىميوفى*اًبٍلبػىيًٌنىاًت كىالز بيًر كىأىتزىٍلنىا إًلىٍيكى الذًٌٍكرى رًجىاالن ت وًحي إًلىٍيًهٍم فىاٍسأىليوٍا أىىٍ 
ى لًلنَّاًس مىا تػيٌزًؿى إًلىٍيًهٍم كىلىعىلَّهيٍم يػىتػىفىكَّريكفى﴾ )النح :  (.ْْ-ّْلًتػيبػىْبًٌ

 أيٍقًسمي ٗبىوىاًقًع الرسوؿ كالقرآف معصوماف عصمة إ٥بيَّة يف ك  ما يتعلق ابلرسالة: ﴿فىبلى  -ّ
*الَّ ٲبىىس وي ًإالَّ  *كىًإتَّوي لىقىسىمه لٍَّو تػىٍعلىميوفى عىًظيمه*ًإتَّوي لىقيٍرآفه كىرٔفه*يف ًكتىابو مٍَّكنيوفو  الن جيوـً

(، كقاؿ يف رسولو الكرٔف: ﴿كىاّلٌلي َٖ-ٕٓاٍلميطىهَّريكفى*تىنزًي ه مًٌن رَّبًٌ اٍلعىالىًمْبى﴾ )الواقعة:
 (.ًٕٔصميكى ًمنى النَّاًس﴾ )ا٤بائدة:يػىعٍ 

القرآف اجمليد يف ك  أحكامو كتشريعاتو منسجم مع الفطرة اإلتساتيَّة، مقدًٌر ٢بدكدىا  -ْ
كأبعادىا، فلم يكٌلف اإلتساف ٗبا ال ييطاؽ، كال ٗبا ٯبلب حرجنا كمشٌقة زائدة، أك يتناىف 

قى اإًلتسىافي ضىًعيفنا﴾ كىخيلً ﴿ ابلضعف: -تعاُف-كقدرات اإلتساف الٍب كصفها هللا 
الى ييكىلًٌفي اّللَّي تػىٍفسنا ًإالَّ ﴿(، ِٖٔالى ييكىلًٌفي اّلٌلي تػىٍفسنا ًإالَّ كيٍسعىهىا﴾ )البقرة:﴿(، ِٖ)النساء:

ىىا سىيىٍجعى ي اّللَّي بػىٍعدى عيٍسرو ييٍسرنا﴾ )الطبلؽ: فىاتػَّقيوا اّللَّى مىا اٍستىطىٍعتيٍم﴾ ﴿(، ٕمىا آتى
﴾ )ا٢ب :﴿(، ُٔ)التغابن: (، كذلك كل و يقتضي ٖٕكىمىا جىعى ى عىلىٍيكيٍم يف الدًٌيًن ًمٍن حىرىجو

ا دقيقنا يف ك  ٦باؿ من ٦باالت ا٢بياة ٤با ييطيقو اإلتساف ك٤با يشق عليو أك يثق  ك٤با ال  ٙبديدن
يستطيعو، فهذه أمور ال يسع الفقيو جهلها، كمىٍن جهلها فقد فػىقىد صبلحيَّتو للفتول، 

إُف ذلك ضركرة مبلحظة مقصد التخفيف كالتيسّب ابعتبارٮبا جزءنا من قصد  ييضاؼ
ييرًيدي اّلٌلي ًبكيمي ﴿(، ِٖييرًيدي اّلٌلي أىف ٱبيىفًٌفى عىنكيٍم كىخيًلقى اإًلتسىافي ضىًعيفنا﴾ )النساء:﴿الشارع: 

﴾ )البقرة: الييسر إُف العيسر، كعن (، فك  ما خرج عن دائرة ُٖٓاٍلييٍسرى كىالى ييرًيدي ًبكيمي اٍلعيٍسرى
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دائرة التخفيف كالرٞبة إُف دائرة التشديد كا٤بشقة فإتَّو مستبعد من دائرة التكليف اإل٥بٌي 
 لئلتساف.

الفطرة الٍب فطر هللا الناس عليها مبلحظة كمراعاة يف سائر التشريعات، كىي أساس  -ٓ
ٌث  أساسنا داخلي ا مهم يف تقدير طاقات اإلتساف كقدراتو من انحية، كمن انحية أخرل ٛب

لدل اإلتساف لبلستجابة إُف أحكاـ الشرع، فإذا كاف الوحي موٌجهنا لئلتساف من خارجو 
ىي ا٤بسؤكلو عن التجاكب مع الوحي من داخلو، كقد جعلها هللا يف اإلتساتيَّة  فإفَّ الفطرة

شر كحب الصدؽ اإلتساف هبذه ا٤بثابة، كقد ترٌكزت يف اإلتساف فطرة حب ا٣بّب كالنفرة من ال
كالٌنفرة من الكذب كحب ا٢بق كالٌنفرة من الباط ، كال بد من جع  ىذه الفطرة جزءنا ىاٌمػنا 
يف دراساتنا األصوليَّة كتوظيفها يف التعام  مع األحكاـ الشرعيَّة، فهي الٍب تعم  من داخ  

 اإلتساف على توليد دكافع ا٣بّب كتقليص دكافع الشر.
ؤان يف تفسّبه، كَف يعن اب٢بديث عنو بتفصي  إال عدد العق ، كقد اختلف علما -ٔ

٧بدكد، يف مقدمتهم ا٢بارث ااسيٌب، مث الراغب األصفهآٌف، فهو ييطلق عند بعضهم على 
الٍب هبا يتقبَّ  اإلتساف العلم كٲبارسو، كيطلقو بعضهم على ا٤بعارؼ كا٣بربات اإلتساتيَّة  القوة

تمنحو قوة عق ، كقد تسبوا إُف اإلماـ علي أبياتن من كالتجارب الٍب يستفيدىا اإلتساف ف
 الشعر فيو، ىي:

 كال ينفع مسموع إذا َف يكي مطبوع  العق  عقبلف؛ مطبوع كمسموع

 س كضوء العْب ٩بنوعػػػػػ  كما ال تنفع الشمػػػػػ

يف القرآف مصدرنا أك ا٠بنا، ب  كاف ييستعم  على الدكاـ بصيغة « العق »كَف يرد لفظ 
(، ﴿كىمىا يػىٍعًقليهىا ًإالَّ اٍلعىاًلميوفى﴾ َُّع ، فييقاؿ: ﴿الى يػىٍعًقليوفى﴾ )ا٤بائدة:الف

(، كقد ارتبطت ُُٕ(، كقاؿ: ﴿صيم  بيٍكمه عيٍميه فػىهيٍم الى يػىٍعًقليوفى﴾ )البقرة:ّْ)العنكبوت:
فيقد التكاليف الشرعيَّة كٌلها ابلعق ، فإذا كيجد العق  كيجد التكليف، كإذا فيقد العق  

التكليف، كالعق  مهم جد ا يف تلقي النصوص كمعرفة مراتبها كعقد ا٤بوازانت بينها، 
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كاستنباط معاتيها كحسن تنزيلها على الوقائع بعد تكييفها كصياغتها أسئلة كحسن تفسّبىا 
 موقعو ا٤بتميز بْب أصوؿ الفقو.« العق »كأتكيلها؛ كلذلك كاف ال بد من أف أيخذ 

ْب يغلب أف يضعوا العق  دليبلن من بْب األدلة الفقهٌية، فيجعلو بعضهم األصوليَّ  كمع أفَّ 
كاإلٝباع، كالبعض قد ٯبعلو اثلث األدلة بعد دليلي الكتاب السنَّة رابع األدلة بعد الكتاب ك 

كالسنَّة، لكن النظر إليو كمنه  إعمالو قد شابتو شوائب كثّبة تتيجة ذلك ا١بدؿ العقيم 
ا٤بعتزلة كاألشاعرة كمىٍن إليهم؛ كلوال ذلك ا١بدؿ كما ترٌشح عنو من أفكار الذم اثر حولو بْب 

« العق »دكرنا أفض  بكثّب من ذلك الدكر ا٥بامشٌي، كلىمىا كيًضع « العق »مشٌوشة ألخذ 
موضع االهٌتاـ كااصرة يف ٦باالت عديدة لدل األصولٌيْب كالفقهاء كغّبىم، ٩با أٌدل إُف 

 صره يف القياس بو كحده عند إماـ جلي  القدر ىو اإلماـ الشافعٌي.كح« االجتهاد»ٙبجيم 
ا٣بطاب اإل٥بي  يف القرآف اجمليد خطاب عاـ يف األشخاص كاألزمنة كشام  كعا٤بي   -ٕ

كدائم، فبل ٱبرج عن عمومو كمشولو كعا٤بيَّتو كدكامو كاستمراره إال بدلي  ٩باث  ألدلة العمـو 
  الثبوت كالداللة.كالشموؿ كالعا٤بٌية كالدكاـ يف

يعان « ا٢ًب   » -ٖ يف التشريع القرآٓف كرد يأدلة عامَّة، مث : ﴿خىلىقى لىكيم مَّا يف األىٍرًض ٝبًى
(، أمَّا ِٗمثيَّ اٍستػىوىل ًإُفى السَّمىاء فىسىوَّاىينَّ سىٍبعى ٠بىىاكىاتو كىىيوى ًبكي ًٌ شىٍيءو عىًليمه﴾ )البقرة:

، كحصر سلطة التحرٔف يف  -سبحاتو كتعاُف-ٌصلو هللا فؤلتَّو استثناء فقد ف« التحرٔف» تفصيبلن
ٍنوي حىرىامنا كىحىبلىالن   ذاتو العلٌية، فقاؿ جٌ  شأتو: ﴿قيٍ  أىرىأىيٍػتيم مَّا أىتزىؿى اّلٌلي لىكيم مًٌن ٌرًٍزؽو فىجىعىٍلتيم مًٌ

ينى يػىٍفتػىريكفى عىلىى اّللًٌ اٍلكىًذبى يػىٍوـى اٍلًقيىامىًة ًإفَّ قيٍ  آّلٌلي أىًذفى لىكيٍم أىـٍ عىلىى اّللًٌ تػىٍفتػىريكفى*كىمىا ظىن  الَّذً 
اّلٌلى لىذيك فىٍض و عىلىى النَّاًس كىلىًكنَّ أىٍكثػىرىىيٍم الى يىٍشكيريكفى*كىمىا تىكيوفي يف شىٍأفو كىمىا تػىتػٍليو ًمٍنوي ًمن 

ودنا ًإٍذ تيًفيضيوفى ًفيًو كىمىا يػىٍعزيبي عىن رَّبًٌكى ًمن قػيٍرآفو كىالى تػىٍعمىليوفى ًمٍن عىمى و ًإالَّ كينَّا عىلىٍيكيٍم شيهي 
ثٍػقىاًؿ ذىرَّةو يف األىٍرًض كىالى يف السَّمىاء كىالى أىٍصغىرى ًمن ذىًلكى كىال أىٍكبػىرى ًإالَّ يف ًكتىابو م ًبْبو﴾  مًٌ

ا على تفرده ابلتحرٔف كالتحلي : ﴿فىكيليواٍ  -جٌ  شأتو-(، كقاؿ ُٔ-ٗٓ)يوتس: ٩بَّا  مؤكدن
هي تػىٍعبيديكفى*ًإ٭بَّىا حىرَّـى عىلىٍيكيمي  ـى رىزىقىكيمي اّلٌلي حىبلالن طىيًٌبنا كىاٍشكيريكٍا تًٍعمىتى اّللًٌ ًإف كينتيٍم ًإايَّ تىةى كىاٍلدَّ يػٍ اٍلمى

غو كىالى عىادو فىإً  مى ا٣بٍىنزًيًر كىمىآ أيًى َّ لًغىٍّبً اّللًٌ ًبًو فىمىًن اٍضطيرَّ غىيػٍرى ابى فَّ اّلٌلى غىفيوره رًَّحيمه*كىالى كى٢بٍى
ـه لًٌتػىٍفتػىريكٍا عىلىى اّللًٌ اٍلكىًذبى ًإفَّ الَّ  ا حىرىا ا حىبلىؿه كىىىذى ًذينى تػىقيوليوٍا ًلمىا تىًصفي أىٍلًسنػىتيكيمي اٍلكىًذبى ىىذى
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تػىعىالىٍواٍ  ( كقاؿ جٌ  شأتو: ﴿قي ٍ ُُٔ-ُُْيػىٍفتػىريكفى عىلىى اّللًٌ اٍلكىًذبى الى يػيٍفًلحيوفى﴾ )النح :
ٍيًن ًإٍحسىاانن كىالى تػىٍقتػيليوٍا أىٍكالى  ئنا كىاًبٍلوىاًلدى يػٍ ٍن إٍمبلىؽو أىٍت ي مىا حىرَّـى رىب كيٍم عىلىٍيكيٍم أىالَّ تيٍشرًكيوٍا ًبًو شى دىكيم مًٌ

ىيٍم كىالى تػىٍقرىبيوٍا اٍلفىوىاًحشى مىا ظىهىرى ًمنػٍهىا كىمىا بىطىنى  كىالى تػىٍقتػيليوٍا النػٍَّفسى الًٍَّب حىرَّـى  ٫بٍَّني تػىٍرزيقيكيٍم كىًإايَّ
ًىيى أىٍحسىني حىٌبَّ  اّلٌلي ًإالَّ اًب٢بٍىقًٌ ذىًلكيٍم كىصَّاكيٍم بًًو لىعىلَّكيٍم تػىٍعًقليوفى*كىالى تػىٍقرىبيوٍا مىاؿى اٍليىًتيًم ًإالَّ اًبلًٍَّب 

ًط الى تيكىلًٌفي تػىٍفسنا ًإالَّ كيٍسعىهىا كىًإذىا قػيٍلتيٍم فىاٍعًدليوٍا كىلىٍو  يػىبػٍليغى أىشيدَّهي كىأىٍكفيوٍا اٍلكىٍي ى كىاٍلًميزىافى اًبٍلًقسٍ 
ا ًصرىاًطي ميٍستىقً  يمنا كىافى ذىا قػيٍرَبى كىًبعىٍهًد اّللًٌ أىٍكفيوٍا ذىًلكيٍم كىصَّاكيم ًبًو لىعىلَّكيٍم تىذىكَّريكفى*كىأىفَّ ىىذى

ًبيًلًو ذىًلكيٍم كىصَّاكيم بًًو لىعىلَّكيٍم تػىتػَّقيوفى﴾ فىاتًَّبعيوهي كىالى تػىتًَّبعيوٍا الس بي ى فػى  تػىفىرَّؽى ًبكيٍم عىن سى
(، كيف قولو: ﴿قيٍ  تػىعىالىٍوٍا أىٍت ي مىا حىرَّـى رىب كيٍم عىلىٍيكيٍم...﴾ تنبيو إُف أفَّ ُّٓ-ُُٓ)األتعاـ:

الرسوؿ ال ٲبلك سلطة ٙبرٔف أك ٙبلي ، كقد جاءت ىذه بعد أف بسطت اآلايت من 
( تصرٌفات ا٤بشركْب كمواقفهم يف قضااي ا٢ببلؿ كا٢براـ كفقنا ألىوائهم كإٰباءات َُٓ-ُّٔ)

شركائهم، فرد على ا٤بشركْب يف ك  ما افَبكه من ٙبرٔف كٙبلي  يف اآلايت ا٣بمسة عشر 
ٟبسة تواهو كٟبسة أكامر، ككٌرر األمر ابلوصيَّة ثبلث  -سبحاتو-(، فذكر َُٓ-ُّٔ)

( قد تناكلت ُّٓ-ُُٓا من العلماء يذىبوف إُف أفَّ ىذه اآلايت )مرات، ٩با جع  كثّبن 
 يف صيغها القرآتيَّة.« الوصااي العشر»

ك  أمر بشيء يتضٌمن الٌنهي عن ضده، كك  هني عن شيء يتضمن األمر بضده،  -ٗ
ئنا﴾ )األتعاـ:كقولو تعاُف: ﴿قيٍ  تػىعىالىٍوٍا أىٍت ي مىا حىرَّـى رىب كيٍم عىلىٍيكيٍم أىالَّ تيٍشرًكيوٍا  يػٍ ( بدأ ُُٓبًًو شى

اب٢براـ أك اـر ألتَّو أكثر ما يسقط بو أكلئك ا٤بشركوف، فمن طبيعتهم ا٤بسارىعة إُف التحرٔف، 
أف  -بعد أف سرد ٦بموعة من ٙبرٲبات ال دلي  عليها-أمر تبٌيو الكرٔف  -سبحاتو-فكأتَّو 

صٌلى -أفَّ الوصااي الٍب أمر رسوؿ هللا  يؤكد أف سلطة التحرٔف خاٌصة اب تبارؾ كتعاُف، كمع
بتبلكهتا قد اشتملت على كاجبات إضافة إُف ارمات، كلكن ألفَّ هللا  -كسلَّمهللا عليو كآلو 

ساقها يف معرض بياف ا٢باكمٌية كسلطة التحرٔف كإتشاء األحكاـ كالكشف عنها،  -تعاُف-
ا ا٢براـ أك ارَـّ ما حٌرمو هللا ال أتتم، بدأ ابلتحرٔف؛ ليقوؿ ٥بم:  -تبارؾ كتعاُف-كحصره بو  إ٭بَّ

كا٢ببلؿ ما أحٌلو ىو ال أتتم، ليتنٌبو ا٤بتلقي إُف أساليب القرآف اجمليد كعاداتو يف التعبّب عن 
 ىذه األمور.
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ثبت كجوهبا ابلقرآف اجمليد،  -كسلَّمصٌلى هللا عليو كآلو -طاعة رسوؿ هللا  -َُ
على القرآف كىو أصلها السنَّة و، فيستحي  أف تعود فالقرآف ىو األص  لطاعتو يف سنَّت

السنَّة ابلنسخ أك التعارض أك الرجحاف عليو أك إيقاؼ العم  بو يأٌم حاؿ من األحواؿ، ك 
دراية كركاية، كيف إطار العبلقة ابلقرآف الكرٔف يَبكز االىتماـ على ا٤بتوف كاتسجامها مع 

ا٤بًب، فك  حديث أك مًب اشتم  على قوؿ أك  القرآف؛ ألفَّ اإلسناد ٦برد طريق موٌص  إُف
صٌلى هللا عليو -فع  يعود على القرآف ٗبا ذكران أك يعارضو فهو رىد، كالقرآف اجمليد كرسوؿ هللا 

يف عصمتو:  -جٌ  شأتو-كبلٮبا معصوماف بعصمة إ٥بيَّة، أمَّا القرآف فقد قاؿ   -كسلَّمكآلو 
* *الَّ ﴿فىبلى أيٍقًسمي ٗبىوىاًقًع الن جيوـً كىًإتَّوي لىقىسىمه لٍَّو تػىٍعلىميوفى عىًظيمه*ًإتَّوي لىقيٍرآفه كىرٔفه*يف ًكتىابو مٍَّكنيوفو

صٌلى هللا -(، كأمَّا رسوؿ هللا َٖ-ٕٓٲبىىس وي ًإالَّ اٍلميطىهَّريكفى*تىنزًي ه مًٌن رَّبًٌ اٍلعىالىًمْبى﴾ )الواقعة:
القوؿ اب٥بول أك التشٌهي: ﴿كىالنٍَّجًم ًإذىا  فقد جاء النص على عصمتو من -كسلَّمعليو كآلو 

ىىوىل*مىا ضى َّ صىاًحبيكيٍم كىمىا غىوىل*كىمىا يىنًطقي عىًن ا٥ٍبىوىل*ًإٍف ىيوى ًإالَّ كىٍحيه ييوحىى﴾ 
ـر ما أحٌ ، فذلك كلو يندرج السنَّة (، فْ-ُ)النجم: ال ٲبكن أف ٙبي  ما حرـٌ القرآف أك ٙبي

نىا بػىٍعضى  يف ٦باؿ التقو ؿ الذم عصم هللا رسولو منو، كقاؿ جٌ  شأتو: ﴿كىلىٍو تػىقىوَّؿى عىلىيػٍ
ٍن أىحىدو عىٍنوي حىاًجزًينى  ىخىٍذانى ًمٍنوي اًبٍليىًمًْب*مثيَّ لىقىطىٍعنىا ًمٍنوي اٍلوىًتْبى*فىمىا ًمنكيم مًٌ ﴾ اأٍلىقىاًكيً *ألى

 (.ْٕ-ْْ)ا٢باقة:
ابالستعماؿ اإل٥بٌي للعربٌية،  لساف القرآف مع كوتو عربيٌػػنا لكٌنو لساف ٛبٌيز -ُُ

فكاف لساتػنا خاص ا متميزنا منتقى من بْب اللساف العريب العاـ؛ كلذلك فإفَّ العائد ا٤بعريٌف 
٤بفردات القرآف الكرٔف ال بد أف يبلحظ فيو ىذا االمتياز، كأف ال ٱبضع بشك  كام  

س، فالقرآف فيو ألحكاـ كقواعد لغة العرب، كما ىي دكف مبلحظة ىذا الفارؽ األسا
اإلطبلؽ كاللساف العريب فيو النسبيَّة، فبل ٪بد يف لساف القرآف ترادفنا كال اشَباكنا كال ما شابو 
ذلك من مصطلحات حكمت اللساف العريب ا٤بعتاد، فمفردات القرآف تتمتع بدالالت 

تلط دالالت معرفٌية يقـو عليها كوتو بياانن كمبيننا كتبياانن لك  شيء كآايت مبينات، فبل ٚب
مفرداتو إذا فٌسران القرآف ابلقرآف كما ٚبتلط دالالت مفردات اللغة العربٌية ا٤بعتادة، كللقرآف 
أص  ال يوجد ابلنسبة للغة العربٌية األخرل: ﴿حم*كىاٍلًكتىاًب اٍلميًبًْب*ًإانَّ جىعىٍلنىاهي قػيٍرآانن عىرىبًي ا 

يٍػنىا لىعىًلي  حىًكيمه﴾ )الزخرؼ: لَّعىلَّكيٍم تػىٍعًقليوفى*كىًإتَّوي يف أيًـٌ  (؛ كلذلك فهناؾ ْ-ُاٍلًكتىاًب لىدى
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فركؽ بْب كثّب من ا٤بفردات، حينما تفسرىا لغواين قد تذىب عنا بعض معاتيها ا٣بطّبة، 
اجلعل واخللق واللم  وادل  والروح والنف  والسوءة والعورة والضرب واجللد فهناؾ 

من مفردات قد ال يلتفت اللساف العريٌب يف استعمالو  كما إليهاواذلبوط والنزول واألمّي 
اإلتسآٌف إُف الفركؽ بينها ابلقدر الكايف؛ كلذلك كجدان يف التفاسّب كيف القراءآت كثّبنا من 

ينا القرآف أٮبٌية ذلك فقد كقف عند  ، كفٌرؽ بينهما لئبل «اتظران»ك« راعنا»ا٤بشكبلت، كلّبي
تيقاؿ لػمى يرعى « راعينا»مث  « ػراعنا»أك ا٤بعُب، فػ« ريفٌ العائد ا٤بع»ٱبتلط األمر كٱبتلط 

تعبّب خاص بػمىٍن ينظر إُف بشر تظرة عناية؛ كلذلك قاؿ: ﴿كىاٍصنىًع « اتظران»البهائم، ك
(  كقاؿ: ﴿كىاٍصربٍ ُْ(، كقاؿ: ﴿٘بىٍرًم يأًىٍعييًننىا﴾ )القمر:ّٕاٍلفيٍلكى يأًىٍعييًننىا كىكىٍحًينىا﴾ )ىود:

فقد « الرعاية»كأٌما «. العناية»(، كىذه كلها من ْٖبًٌكى فىًإتَّكى يأًىٍعييًننىا﴾ )الطور:٢ًبيٍكًم رى 
يٍكِف النػ هىى﴾  تو ألًٌ ايى جاءت يف ٫بو قولو تعاُف: ﴿كيليوا كىاٍرعىٍوا أىتٍػعىامىكيٍم ًإفَّ يف ذىًلكى آلى

ذا ٘باكز اإلتساف ما إ أوذلاللبشر يف ظركؼ استثنائيَّة؛ « الرعاية»(، كقد تستعم  ْٓ)طو:
يف أى  الرىبنة: ﴿مثيَّ  -جٌ  شأتو-ىو مطلوب منو إُف ما فوقو مث فٌرط فيو؛ كلذلك قاؿ 

٪ًبي ى كىجىعىٍلنىا يف قػيليوًب  نىاهي اإٍلً نىا ًبًعيسىى اٍبًن مىٍرٔفىى كىآتػىيػٍ رًًىم ًبريسيًلنىا كىقػىفَّيػٍ نىا عىلىى آاثى الًَّذينى قػىفَّيػٍ
نىاىىا عىلىٍيًهٍم ًإالَّ ابًٍتغىاء رًٍضوىاًف اّللًَّ فىمىا رىعىٍوىىا حىقَّ  اتػَّبػىعيوهي رىٍأفىةن  تػىبػٍ  كىرىٍٞبىةن كىرىٍىبىاتًيَّةن ابٍػتىدىعيوىىا مىا كى

نػٍهيٍم فىاًسقيوفى﴾ )ا٢بديد: نىا الًَّذينى آمىنيوا ًمنػٍهيٍم أىٍجرىىيٍم كىكىًثّبه مًٌ (، كيف رٌد ِٕرًعىايىًتهىا فىآتػىيػٍ
قاؿ جٌ   -كىو ماؿ الغّب-أىلها كمغالبة رغبة التمٌلك للماؿ السه  ا٤بتاح  األماانت إُف

هًتًٍم كىعىٍهًدًىٍم رىاعيوفى﴾ )ا٤بؤمنوف: هًتًٍم ٖشأتو: ﴿كىالًَّذينى ىيٍم أًلىمىاانى (، ﴿كىالًَّذينى ىيٍم أًلىمىاانى
-عاية؛ ألٌف الرعاية (، كعبلقة هللا ابلبشر عبلقة عناية ال ر ِّكىعىٍهًدًىٍم رىاعيوفى﴾ )ا٤بعارج:

فيها ٙبديد للعبلقة بْب الراعي كهبائمو، خبلفنا للعناية البلئقة كا٤بناسبة للبشر،  -كما أشران
 كالتعام  مع لساف القرآف ابلقرآف ذاتو كمعاتيو كمغازيو. -كٌلو-بد من التنٌبو لذلك  فبل

و بعض ال تسخ يف القرآف اجمليد، كال دلي  على جوازه كال كقوعو، كما ظنَّ  -ُِ
َف يكن ٕباجة ألكثر من تدب ر دقيق ٧بفوؼ « الٌنسخ»اجملتهدين تعارضنا عا١بوه بدعول 

ال تعارض كال ما يقتضي القوؿ إتَّو  إُف -آتذاؾ-ليص  اجملتهد  -سبحاتو-بعناية هللا 
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، «٫بو موقف قرآٌٓف من النسخ»ابلنسخ، كقد أكضحنا ذلك مفٌصبلن يف كتابنا ا٤بطبوع 
جع إليو  .فلّبي

ال تشابو يف القرآف الكرٔف، كال دلي  على كقوع ا٤بتشابو فيو اب٤بعُب الشائع  -ُّ
اكم »لدل األصوليْب كا٤بفٌسرين كمىٍن إليهم، كقد أكضحنا ذلك مفٌصبلن يف كتابنا ا٤بطبوع 

جع إليو.«كا٤بتشابو  ، فلّبي
أف ييفسر القرآف ابلقرآف، فذلك أسلم كأدؽ كأقرب إُف الصواب من أم توع  -ُْ

، فالقرآف كسلَّمصٌلى هللا عليو كآلو -خر من أتواع التفسّب، كىو ما كاف يفعلو رسوؿ هللا آ
أيحكمت آايتو مث فيٌصلت من لدف حكيم خبّب، فما أيحكم بناؤه يف موقع ٕبيث َف يتضح 
معناه ٥بذا العاَف أك ذاؾ فإتَّو قد فيصًٌ  يف مواضع أخرل من القرآف الكرٔف، كيف التفصي  بياف 

كم كإظهار ما فيو، كالكشف عن معاتيو، كك  ما ظين متشاهبنا فإفَّ لو يف تفاصي  القرآف ا
اط هبا  كما ىي يف الواقع، كلكن تظهر بشك  يزي    -كٌلها-معآف كاضحة ظاىرة، قد ال ٰبي

 الغموض كاإلهباـ عن ذىن اجملتهد.
يف بعض األحياف  القرآف اجمليد يتمٌتع بوحدة بنائيَّة، ٘بعلو كالكلمة الواحدة -ُٓ

ك٘بعلو كمحيط ال ساح  لو يف أحياف أخرل، كالوحدة البنائيَّة ٙبفظ القرآف اجمليد من كثّب 
الذم أانر -، كتيعْب اجملتهد «ػعلـو القرآف»من القضااي الغثٌة الٍب حفلت هبا ما عيرفت بػ

عارض أك أف يتلوه على بصّبة، دكف أٌم إحساس بت -القرآف عقلو كقلبو كأضاء قول كعيو
 تناقض أك إهباـ  أك إغبلؽ أك ما شابو ذلك من عيوب الكبلـ.

بد من مراعاهتا يف فهم  ا١بمع بْب القراءتْب أص  من أىم األصوؿ الٍب ال -ُٔ
القرآف كحسن التعام  معو كإدراؾ معاتيو كالوصوؿ إُف ىدايتو ك٫بن ٭بارس مهاـ 

ٗبناى  ا١بمع بْب القراءتْب؛ قراءة  االستخبلؼ، ك٥با قواعدىا ككسائلها، فبل بد من اإل٤باـ
الوحي كقراءة الكوف، فذلك ٩با ال يستغِب عنو طالب علـو القرآف الكرٔف كالباحث فيو، 

 كقراءة القرآف قراءة ٝبع بينو كبْب السٌنة.
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ٙبتاج دعول كوتو دليبلن إُف مراجعة منهاجٌية قرآتٌية شاملة، فهو «: اإلٝباع» -ُٕ
ذريَّة من ٞب  هللا مع »ها: إمكاف ٙبقق إٝباع علماء أمَّة من يقـو على فرضٌيات كثّبة، من

، فسورة ىود ٚبربان عن موقف قـو توح من دعوة التوحيد، كعرضت أتباء الغيب الٍب َف «توح
كال قومو، كبيَّنت أفَّ إجراـ ا٤بؤل من  -كسلَّمصٌلى هللا عليو كآلو -يكن يعلمها رسوؿ هللا 

رغم استمراره يف دعوهتم ألف -كعدـ قبو٥بم ٤با جاءىم بو  قومو كرفضهم لعقيدة التوحيد،
اقتضى تطهّب األرض منهم، كغسلها ابلطوفاف ا٤بذىب للعْب كاألثر،  -سنة إال ٟبسْب عامنا

« عاد»أ٩بنا من ذراريهم، فكاتت  -جٌ  شأتو-كحفظ ذلك العدد القلي  الذم آمن ليخلق 
، كبعد ك  جهوده معهم أٝبعوا على «دناىو »إليهم أخاىم  -عٌز كج ٌ -الذين أرس  هللا 

الكفر كالشرؾ كرفض التوحيد، فنٌجى هللا ىودنا كالقليلْب الذين آمنوا كا٫بازكا إليو، كأىلك 
ا لًٌعىادو قػىٍوـً ىيودو﴾ )ىود: ، الذين أرس  «ٜبود»(، كجاء من بعدىم َٔالباقْب: ﴿... أىالى بػيٍعدن

ا، فأخذ هللا ٜبود ابلصيحة: ﴿... ، فما آمن بو كاتضم إليو إ«صا٢بنا»إليهم  ال عدد قلي  جدن
ا لًٌ  رًًىٍم جىاٜبًْبى*كىأىف َفٍَّ يػىٍغنػىٍوٍا ًفيهىا أىالى ًإفَّ ٜبىيودى كىفريكٍا رىبػَّهيٍم أىالى بػيٍعدن ثىميودى﴾ فىأىٍصبىحيوٍا يف ًدايى

﴿كىايى (، كقـو لوط كقـو إبراىيم، كأى  مدين الذين قاؿ ٥بم تبٌيهم شعيب: ٖٔ-ٕٔ)ىود:
ٍث ي مىا أىصىابى قػىٍوـى تيوحو أىٍك قػىٍوـى ىيودو أىٍك قػىٍوـى صىاًلحو كىمى  ا قػىٍوـً الى ٯبىٍرًمىنَّكيٍم ًشقىاًقي أىف ييًصيبىكيم مًٌ

نكيم بًبىًعيدو﴾ )ىود: (، ككاتت هنايتهم أف أخذهتم الصيحة فأصبحوا يف دايرىم ٖٗقػىٍوـي ليوطو مًٌ
رًًىٍم جىاٜبًْبى*كىأىف َفٍَّ يػىٍغنػىٍوٍا ًفيهىا أىالى جاٜبْب: ﴿كىأىخىذىًت الًَّذينى  ظىلىميوٍا الصٍَّيحىةي فىأىٍصبىحيوٍا يف ًدايى

ا لًٌمىٍديىنى كىمىا بىًعدىٍت ٜبىيودي﴾ )ىود: قصة سيدان موسى  -سبحاتو-مث أكرد  ،(ٓٗ-ْٗبػيٍعدن
عى ى النَّاسى أيمَّةن كىاًحدىةن كفرعوف كقومو، كعٌقب على ذلك بقولو جٌ  شأتو: ﴿كىلىٍو شىاء رىب كى ١بىى 

لىقىهيٍم كىٛبىٍَّت كىًلمىةي رىبًٌكى ألىٍمؤلفَّ جىهىنَّ  مى ًمنى ا١ٍبًنًَّة كىالى يػىزىاليوفى ٨بيٍتىًلًفْبى*ًإالَّ مىن رًَّحمى رىب كى كىًلذىًلكى خى
ة (، لقد اقتضت حكمة هللا أف يودع اإلتساف أماتُُٗ-ُُٖكىالنَّاًس أىٍٝبىًعْبى﴾ )ىود:

االختيار، كلتحقيق ىذه ا٢بكمة اإل٥بٌية خلقهم أحرارنا ٨بتارين، كَف ٯبعلهم ٦بربين مسٌخرين؛ 
(، ﴿كىًإف َُّفكاف االختبلؼ طبيعيٌػنا: ﴿كىمىا أىٍكثػىري النَّاًس كىلىٍو حىرىٍصتى ٗبيٍؤًمًنْبى﴾ )يوسف:

ًبيً  اّللًٌ ًإف يػىتًَّبعيوفى ًإالَّ الظَّنَّ كىًإٍف ىيٍم ًإالَّ ٱبىٍريصيوفى﴾  تيًطٍع أىٍكثػىرى مىن يف األىٍرًض ييًضل وؾى عىن سى
(، فأكثر األمم قد اتفقت غالبيَّتها العظمى على الباط  كعلى الشرؾ كتبذ ُُٔ)األتعاـ:

التوحيد، كيرل ا٣بالفوف مصائر السالفْب كال تتغٌّب مواقفهم: ﴿كىقػىٍوـى تيوحو لَّمَّا كىذَّبيوا الر سي ى 
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اابن أىلًيمنا*كىعىادنا كىٜبىيودى كىأىٍصحىابى الرَّسًٌ أىٍغرىقػٍنىا ىيٍم كىجىعىٍلنىاىيٍم لًلنَّاًس آيىةن كىأىٍعتىٍدانى لًلظَّاًلًمْبى عىذى
(. لقد ّٗ-ّٕكىكيبل  ضىرىبٍػنىا لىوي اأٍلىٍمثىاؿى كىكيبل  تػىبػٍَّرانى تػىٍتًبّبنا﴾ )الفرقاف:*كىقػيريكانن بػىٍْبى ذىًلكى كىًثّبنا

ك القركف بوسائ  ٨بتلفة؛ من صيحة إُف رجفة إُف ريح صرصر عاتية إُف ظل  أىلكت تل
سوداء إُف جىٍع  أعاليها أسافلها. لقد أرس  هللا بعد ذلك موسى إُف فرعوف كملئو، كمع أفَّ 

 -تعاُف-استجابتهم َف تكن يأفض  كثّبنا من استجابة من سبقهم من األمم، لكٌن كلمة هللا 
و، كلو أهٌنم أحسنوا االستجابة كالتلٌقي لقٌدموا لئريرىم من فرعوف كمسبقت ابصطفائهم، كٙب

ا للفراعنة مث ينتقلوف إُف عبادة هللا الواحد  أفض  مثاؿ أك ٭بوذج للبشر حْب يكوتوف عبيدن
األحد، لكنَّ فع  عبوديٌتهم الطويلة للفراعنة كأتثّبه فيهم َف يسمح ٥بم أف يكوتوا عبادنا  

  -الذم أتزلو ٥بدايتهم فيو ىدل كتور-وا يف ذلك ألهٌنم ٞبلوا كتاب هللا صا٢بْب، لقد فشل
كمث  ا٢بمار ٰبم  أسفارنا، فلم يهتدكا كَف يستضيئوا يأتواره، ب  كٌذبوا بذلك، فلم يكتفوا 
ٔبهلهم بو كسوء استعما٥بم لو، ب  أضافوا إُف ذلك التكذيب آبايت هللا: ﴿كىاّللَّي الى يػىٍهًدم 

(، كمع ذلك، كمع قتلهم لبعض األتبياء كتكذيبهم للبعض ٓظَّاًلًمْبى﴾ )ا١بمعة:اٍلقىٍوـى ال
نػٍهيٍم أيمَّةه  -سبحاتو-اآلخر، فإتٌو  َف يستأصلهم كما استأص  من قبلهم، ب  أبقاىم: ﴿مًٌ

نػٍهيٍم سىاء مىا يػىٍعمىليوفى﴾ )ا٤بائدة: ةه كىكىًثّبه مًٌ  (.ٔٔم ٍقتىًصدى
م عيسى مصدقنا ٤با بْب يديو من التوراة، ك٦بٌددنا للدين، إليه -تبارؾ ا٠بو-فأرس  هللا 

كلييح  ٥بم بعض الذم حيرـٌ عليهم، كبدالن من االستجابة لو كالعودة إُف الصراط ا٤بستقيم 
ا  صٌلى هللا عليو -حاكلوا صلبو كقتلو كإغراء الركماف بذلك، مث بعث هللا خامت النبٌيْب ٧بمدن

ة ٕبم  الكتاب الكوٌٓف ٥بم كلغّبىم، فكاتوا أشد الناس عداكة لو برسالتو العا٤بيَّ  -كسلَّمكآلو 
 كرفضنا لك  ما جاء بو.

ككاف خامت النبٌيْب مكلَّفنا يأف يدعو األمٌيْب الذين َف أيهتم من قب  أتبياء كرس ، كما أتذر 
نىا يف  ، كالذين تربأ بنو إسرائي  من دعوهتم كقالوا:آابؤىم فهم غافلوف يًٌْبى  ﴿لىٍيسى عىلىيػٍ األيمًٌ
 -بعد ذلك-؛ لييكٌوف منهم القاعدة كا٤بنطلق ٥بداية الناس كاٌفة (ٕٓسىًبي ه﴾ )آؿ عمراف:

 -من يهود كتصارل-كإيصاؿ الرسالة إليهم، كا٤برحلة الثاتية ىي دعوة أى  الكتاب 
كتصحيح مسارىم كضٌمهم إُف قافلة الرسالة ا٣باٛبة؛ لتظهر قيم الدين القٌيم كا٢بنيفيَّة 

ف، كلكٌن لنور األرض، كيرثها عباده الصا٢بو كيعم ا -كٌلو-اإلبراىيميَّة السمحاء على الدين 
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كاتوا يف جزيرة العرب ينتظركف ظهور خامت النبيْب،   -كاليهود منهم خاصَّة-أى  الكتاب 
كحْب ظهر كعرفوه كما كاتوا يعرفوف أبنائهم غلبت عليهم طباعهم ا٤بوركثة يف التعام  مع 

بٍػتيٍم كىفىرًيقان تػىٍقتػيليوفى﴾ )البقرة:األتبيا (، فكٌذبوه كظاىركا ا٤بشركْب عليو، ٕٖء: ﴿فػىفىرًيقان كىذَّ
كحاكلوا اغتيالو أكثر من مرٌة مث تصره هللا عليهم، ككتب هللا عليهم ا١ببلء من جزيرة العرب، 

ف؛ ألفَّ ال بصيحة كال برجفة كال بطوفا -أيضنا-فأجبلىم رسوؿ هللا منها، كَف يستأصلوا 
كاتوا يف علم هللا سيٌتبعوف سنن مىٍن قبلهم،   -كالعرب يف مقدمتهم، ب  كقادهتم-األميًٌْب 

فيحملوف القرآف كمث  ا٢بمار ٰبم  أسفارنا، كما ٞبلت يهود التوراة من قبلهم، كسيسقطوف 
م، يف مث  ما سقط فيو أكلئك رغم ك  ما حذَّرىم هللا منو، فبقاء أمَّة مث  يهود تتحٌداى

كتستفزىم، كٙبملهم دائمنا على حالة من التوتر ٘بعلهم يتفٌكركف كيراجعوف أتفسهم كعبلقتهم 
كالعرب -برسالتهم ككتاب رهبم أمر يف غاية األٮبيَّة، فيهود ٰبملوف من الدكافع ٤بعاداة األمٌيْب 

ٍب سلكت ما يكفي لكي يشغلوىم على الدكاـ، فكاف أكرب ٙبدٌو ٥بذه األٌمة ال -يف مقدًٌمتهم
سبي  يهود يف التحريف، فحْب َف تتمكن من ٙبريف كتاب هللا فتحت أبواب التفسّب على 
مصاريعها أماـ اإلسرائيلٌيات كاألكاذيب كاألحاديث ا٤بوضوعة كالضعيفة؛ لتفسد فهم 
ا٤بسلمْب لو، كتطف  جذكتو يف قلوهبم، كبذلك سرعاف ما فقدكا كسطٌيتهم كاتشغلوا 

وة، كفقدكا كسطٌيتهم كاعتدا٥بم، كعبد بعضهم عجوالن ال خوار ٥با، كلو عن الدع« ػالفتح»بػ
ٞبلوا القرآف ٞببلن إتساتي ا بشراي  يأفئدهتم، كفهموه بعقو٥بم كقلوهبم، كاىتدكا يأتواره، َف يكوتوا 
ليفقدكا خصائصهم كمزاايىم، كَف يكوتوا ليصبحوا قطيعنا أك قطعاانن بعد أف كاتوا أمَّة، كال 

ا بعد أف كاتوا أمَّة  ٮببلن  من العواـ، بعد أف كاتوا أمَّة شاىدة مبتعثة ٨برجة للناس، كال عبيدن
من األحرار اٌررين، كىا ىم بعد مركر أربعة عشر قرانن على الرسالة يستجدكف اليهود ا٢بياة 

، ىا ىم بعد أربع« ػالسبلـ»الذليلة، كيسألوهنم ما ييسٌمى بػ ة كىو ليس يف قاموسهم أصبلن
هبم لفيفنا، كقد أتذران هللا كحٌذران من عودهتم لبلستعبلء علينا -تعاُف-عشر قرانن جاء هللا 

كإذاللنا ٕبب  منو؛ جزاءن على ا٫برافاتنا، كٛبٌردان على كتابنا، كٞبلنا لو ٞببلن ٞباراي  كما فعلوا 
 من قب .

كغّبىا، كظٌنوا أفَّ  لقد تسي ا٤بسلموف ما جاء يف سورة البقرة كاإلسراء كالقصص كا٢بشر
ىذا الذم حدث كلو ال عبلقة لو ابإلسبلـ كالقرآف كالرسالة كالرسوؿ كتكوين األمَّة، كلو 
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ا ىو سلسلة أحداث  تظركا تظرة يف ترٱبهم ألدركوا أفَّ ك  ما ٰبدث يف أراضيهم كحو٥بم إ٭بَّ
تبارؾ -بعد. إفَّ هللا كمسّبة تريخ مٌتص ، بدأ يف غار حراء كما زاؿ سائرنا َف يبلغ هنايتو 

قد أسرل بعبده ليبلن من ا٤بسجد ا٢براـ إُف ا٤بسجد األقصى؛ كلذلك دالالت  -كتعاُف
عميقة ال يدركها الغافلوف، ب  ا٤بتدبٌركف كحدىم ىم الذين يستطيعوف بلوغ آفاقها، فنيب 

نػٍهيٍم... يًٌْبى رىسيوالن مًٌ (، فهذا النيب األمٌي ١ِبمعة:)ا ﴾األمٌيْب: ﴿ىيوى الًَّذم بػىعىثى يف اأٍليمًٌ
أيسرم بو ليتسٌلم القيادة الدينيَّة للبشريَّة كافة، فهو خامت النبٌيْب كإماـ ا٤برسلْب، حام  الرسالة 
ا٣باٛبة كمتلقي الكتاب الكوٌٓف، صنع من األمٌيْب تواة األمَّة القطب، الٍب كاف يفَبض فيها 

الكتب كلها بعد تصديق القرآف عليو  أف ٙبم  الكتاب ا٤بشتم  على مشَبكات الدين يف
كافة، كيظهر الدين بو على ك  ما عداه، البشريَّة   كىيمنتو على ما فيو؛ لكي توصلو إُف

كيكوف الدين كلو ، كٙبملو ا٢بم  اإلتسآٌف البلئق بو كهبا إُف يـو الدين، فلم تلبث إال 
ٌوغات استبدا٥بم كحركة كضع قليبلن لتتحوؿ إُف ٙبريفات أى  الكتاب الٍب شٌكلت أىم مس

 يف بعض األحياف ٧ب  كتاب هللا. -إف أمكن-األحاديث ٢بشو التفسّب هبا كإحبل٥با 
جرت ٧باكالت ٘بديد عرب عشرة قركف بعد ذلك، فلم تفلح يف تغيّب ذلك الواقع، كابتلي 

ٌلت هبم شٌب ا٤بسلموف ابلصليبٌيْب ٤بئٍب عاـ، كابلتتار ألعواـ طويلة، كأيجلوا عن األتدلس، كح
داخ  يف مسّبة ترٱبهم  -كٌلو-ا٤بصائب فلم يلتفتوا كَف يتعظوا كَف ينتبهوا إُف أفَّ ذلك 

لينقذكا  -كىم من الشعوب األميَّة أيضنا-األتراؾ العثماتٌيْب  -تعاُف-الصعبة، مث قٌيض هللا 
  الدكرة بقاايىم من سيوؼ التتار كتدمّب الصليبٌيْب، كاستمر ذلك ألربعة قركف؛ لتكتم

، كَف يستيقظوا بعد.  التارٱبية أربعة عشر قرانن
كقومو، يطلبوف السبلـ الذلي  فبل ٯبدكف إال  «تًب ايىو»كىا ىم يَباكضوف بْب يدم 

االستكبار كالغركر كالتعاِف كاإلذالؿ، كينتقلوف من مبادرة إُف أخرل، كٌلما طرحت مبادرة 
ها، كَف يبقى إال طلب ا٢بماية من أمريكا اشتملت على تنازالت كذٌؿ كصغار أكثر من أخت

لوال أمريكا كأكركاب الفَبستهم إتَّو  كأكركاب، كحٌب ىذه قد فعلوىا، ككثّب منهم يعتقدكف
إسرائي  كألكلت األخضر كاليابس من مواردىم، كقد يكوف ذلك صحيحنا إُف حد ٌما ما 
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ب رهبم كال رسو٥بم كال دكرىم كال داموا َف يستيقظوا بعد كَف يعرفوا أتفسهم كال دينهم كال كتا
 صّبكرة ترٱبهم، كما يزاؿ أمامهم الكثّب الكثّب من الٌذؿ كالعنت حٌب ييفيقوا من سباهتم.

إٌف سورة اإلسراء قد تٌبهت ا٤بسلمْب ابلٌنص الصريح على مراح  الصعود كا٥ببوط 
كبعد أف بٌْب أهنم  كاالستعبلء كاال٬بفاض يف مسّبة األٌمة ا٤بقابلة، كربط ذلك ابإلسراء،

سيفسدكف يف األرض مرتْب، كليعليٌن علو ا كبّبنا بٌْب ما سيحدث يف أكالٮبا كأخراٮبا، كبْبَّ 
يف سورة ا٢بشر أفَّ كجودىم الطارئ يف ا١بزيرة العربيَّة كحوؿ ا٤بدينة كيف الطريق ما بْب مكة 

من تلك األرض؛ ليذىبوا إُف ما  كا٤بدينة كاف كجودنا طارئػنا، كأفَّ هللا قد كتب عليهم ا١ببلء
يط اب٤بسجد األقصى؛ فكاف ذلك ا١ببلء بداية ا٢بشر ا٤بتص  بقولو  يف سورة  -تعاُف-ٰبي

نىا ًبكيٍم لىًفيفنا﴾ )اإلسراء:  (.َُْاإلسراء: ﴿فىًإذىا جىاء كىٍعدي اآلًخرىًة ًجئػٍ
الٍب يصم آذاتنا كىذه األحداث لو ديرًست بعناية بدالن من تلك التعليقات السخيفة الفجة 

الذين ما عرؼ جٌلهم إف َف يكوتوا كٌلهم عبلقة القرآف بتاريخ األٌمتْب، ب  -هبا ا٤بعلًٌقوف 
بنوع من جدؿ بْب الغيب كاإلتساف كطبيعة ىذه البقعة  -كصناعة ذلك التاريخ كصّبكرتو

ا عيرؼ ا٤بباركة؛ بقعة التجواؿ اإلبراىيمي. إفَّ الذم جعلِب أفيض هبذا الذم قلتو ىو م
ا ٗبا عيرؼ «ػدلي  اإلٝباع»بػ ، فحْب جئت ٤براجعة ىذه األصوؿ كجدت احتفاءن شديدن
، ككجدت ذلك ا٢بديث الضعيف بك  الطرؽ الٍب ريكم هبا ينفخ يف الناس «ػدلي  اإلٝباع»بػ

توعنا من االستعبلء الكاذب، كييعطيهم خدرنا لذيذنا يأفَّ ىذه األمَّة ال ٘بتمع على خطأ كال 
ع على ضبللة، كأفَّ فيها طائفة منصورة يف الدتيا كانجية يف اآلخرة، ستعاًف ك  ٘بتم

مشكبلهتا، كالذم ينظر يف الواقع الذم تعيشو ييدرؾ ماذا أراد الوضَّاعوف كميرىٌكجوا األحاديث 
الضعيفة من كراء ٚبدير ىذه األمَّة كبٌث ركح التواك  فيها كما حدث ٣بصومها من قب ، 

م أبناء هللا كأحباؤه، كىي تتشدؽ اب٣بّبيَّة كالوسطيَّة كالشهادة فخصومها كاتو  ا يتشدقوف يأهنَّ
على الناس، كىي أمور قد فقدهتا منذ أف ضربت سيوفها رقاب بنيها، كتقاتلت فيما بينها، 

 -كسلَّمصٌلى هللا عليو كآلو -الذم كاف رسوؿ هللا  -جٌ  شأتو-دكف أف تدرؾ ٙبذير هللا 



64 

 

﴿قيٍ  ىيوى  رأه أك يسمعو، كيستعيذ اب، كييلح ابلدعاء أف ٰبمي أمتو منو:ير٘بف عندما يق
اابن مًٌن فػىٍوًقكيٍم أىٍك ًمن ٙبىًٍت أىٍرجيًلكيٍم أىٍك يػىٍلًبسىكيٍم ًشيىعان كىيي  ًذيقى اٍلقىاًدري عىلىى أىف يػىبػٍعىثى عىلىٍيكيٍم عىذى

*كىكىذَّبى بًًو قػىٍوميكى كىىيوى  *لًٌكي ًٌ تػىبىإو م ٍستػىقىر   بػىٍعضىكيم يأىٍسى بػىٍعضو ا٢بٍىق  قي  لٍَّستي عىلىٍيكيم ًبوىًكي و
فأم  إٝباع ىذا الذم يتحٌدثوف عنو، كالذم ال ٭بلك  (،ٕٔ-ٓٔكىسىٍوؼى تػىٍعلىميوفى﴾ )األتعاـ:

قولو: "مىٍن اٌدعى اإلٝباع فهو   -يرٞبو هللا-إال أف ترٌدد مع اإلماـ أٞبد بن حنب  
 .(ُّ)كاذب"

 والسنة: رؤية منهجّية: القرآن 

حْب تتحدث عن ا٤بنه  ا٤بعريٌف القرآٌٓف يتبادر إُف ذىن البعض سؤاؿ: كماذا عن السنَّة 
النبويَّة، من قوؿ كفع  كتقرير أال تعٌد مصدرنا موازاين للقرآف يف ٦باؿ بناء ا٤بنه  كاستيعابو 

   «ا٤بنه »يف بناء ك٘باكزه أـ تيعد مصدرنا مكٌمبلن  . كى  ٲبكن للسٌنة أٍف تستق  

ىنا أماـ ىذا اإلشكاؿ الًَّذم ال ٲبكن ٘باىلو ال بد من ٙبديد العبلقة بْب الكتاب كالسنَّة  
ا منهجي ا، فما طبيعة العبلقة بْب الكتاب كالسنَّة يف الدائرة ا٤بنهجٌية  كالعبلقة يف اإلطار  ٙبديدن

 مٌي أك أمَّ إطار آخر.ا٤بنهجٌي ٚبتلف عن العبلقة يف اإلطار الفقهٌي أك الكبل

من أخطر قضاايان ا٤بعرفيَّة ابلرغم من كضوحها « العبلقة بْب الكتاب كالسٌنة»إٌف قضٌية  
قرآتي ا، كقد اضطرٌبت فيها أقواؿ كمذاىب الناس اضطراابن ال مزيد عليو، ٩با زاد ا٤بوضوع 

ا شأهنا يف ذلك شأف كثّب من القضااي السهلة ا٤بيسَّرة الٍب دخلها التعقيد  غموضنا كتعقيدن
ا عن األسباب ا٤بوضوعيَّة، كابدئ ذم بدء البٌد من  تتيجة ا١بدؿ كالسجاؿ الًَّذم دار بعيدن

 مبلحظة األصوؿ التالية:

                                                           
 .َّ/ُج ،ـُٖٔٗ /ىُّٖٖة، ات األزىريَّ مكتبة الكليَّ  :القاىرة. عادلنيإعالم ادلوقعني عن رب ال .بكر دمحم بن أيبابن قيم ا١بوزية،   ُّ
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بقطع النظر عن اتتمائو ا٤بذىيٌب أك  -مىا من عاَف من علماء األٌمة         -1
ي ا تطبيقي ا ٤بنه  االتٌباع أك ينفي كوهنا بياانن عمل« حجيَّة السنَّة»ينكر  -الطائفٌي 

ا٤بعصـو للكتاب الكرٔف، كملزًمنا ال ييستغُب عنو يف ىذا اجملاؿ عندما تفتقد بياف القرآف 
 للقرآف كما تص على ذلك اإلماـ الشافعٌي يف الرسالة. 

 تتمائو إُف أى  العلم أفَّ هللايعتد  بعلمو كاب٩بن َف ٱبالف أحد من أى  العلم   -2
قد أمر رسولو بتبلكة الكتاب على الناس،  كتعليمهم إاٌيه كتزكيتهم  -ُفسبحاتو كتعا–

كتطهّبىم بو،  كذلك يقتضي كال شك أٍف تكوف أقوالو كأفعالو كسائر تصرٌفاتو دائرة 
حوؿ ٧بور الكتاب،  فأقوالو بياف كتوضيح ٤بنه  التبلكة كالَبتي  كالتدبٌر،  كأفعالو 

سلوكيَّاتو بياف كتطبيق كتقدٔف للنموذج كا٤بثاؿ لتتاح تطبيق لذلك ا٤بنه ،  كتصر فاتو ك 
ي بو  ـ  ا٤بؤمنْب عائشة للبشريَّة فرص التأسًٌ : "كاف خلقو ؛ كلذلك قالت أ

و إليها حوؿ خلقو  (ِّ)القرآف" ، كيف ا٢بكم أمره هللا أٍف ٰبكم جواابن على سؤاؿ كيجًٌ
مهم الكتاب كا٢بكمة الٍب يشتم  عليها بينهم ٗبا أتزؿ هللا،  كيف التعليم أمره هللا أف يعل

 كيزٌكيهم كيطٌهرىم بو.
من قوؿو تطق  َف يقع خبلؼ يأفَّ مىا يثبت صدكره عن سيدان رسوؿ هللا  -3
أك فع و قاـ بو،  أك أمرو أقرٌه كثبت بشك  ال مراء فيو فإتٌو ال ٲبكن  -فدتو تفسيٌ -بو 

يرفض االىتماـ بو،  أك ينفي ألحد من أى  دين هللا أٍف يتجاىلو أك يتجاكزه،  أك 
                                                           

م_ كاف متبع ا للقرآف أم كاف متخلقنا ابلقرآف أم  سلَّ آلو ك _صلى هللا عليو ك  النيبَّ  ا صحة ا٤بعُب فؤلفَّ صحيح ا٤بعُب ابط  األساتيد أمَّ  ِّ
على قتادة بن دعامة كبعضها على ا٢بسن البصرم ككبلٮبا مدلس معنعن  ا يدكر بعضهاكاف خلقو القرآف، كأٌما بطبلف األساتيد فؤلهنَّ 

( أبو عبد ا٤بلك ََُّٔ) كليس بثقة )ا٢بسن بن ٰبٓب ا٣بشِب ليس بثقة ففي هتذيب الكماؿ للمزم كبعضها على ا٢بسن بن ٰبٓب ا٣بشِب
ؿ أٞبد بن سعد بن أيب مرٔف سألت ٰبٓب بن معْب كيقاؿ أبو خالد الدمشقي الببلطي قاؿ عباس الدكرم عن ٰبٓب بن معْب ليس بشيء كقا

فقاؿ ثقة خراسآف كقاؿ إبراىيم بن ا١بنيد عن ٰبٓب بن معْب ضعيف ليس بشيء كقاؿ عبد الرٞبن بن إبراىيم دحيم ال يأس بو كقاؿ أبو 
بع عليو كرٗبا ٱبط  يف الشيء كقاؿ حامت صدكؽ سيء ا٢بفظ كقاؿ النسائي ليس بثقة كقاؿ ا٢باكم أبو أٞبد رٗبا حدث عن مشاٱبو ٗباال يتا

الدارقطِب مَبكؾ كقاؿ عبد الغِب بن سعيد ا٤بصرم ليس بشيء كقاؿ أبو أٞبد بن عدم ىو ٩بن ٙبتم  ركاايتو( كبعضها على يزيد بن 
 هتذيب الكماؿ للمزما كثقو الدارقطِب كذكره ابن حباف يف كتاب الثقات كَف يدركاه ففي هوؿ )يزيد بن اببنوس ٦بهوؿ إ٭بَّ ٦باببنوس كىو 

ركل عنو أبو عمراف ا١بوٓف قاؿ البخارم كاف من الذين قاتلوا علي ا  -مصلى هللا عليو كسلَّ –( بصرم ركل عن عائشة زكج النيب َِٖٖٗ)
رل كقاؿ أبو أٞبد بن عدم أحاديثو مشاىّب كقاؿ الدارقطِب ال يأس بو كذكره ابن حباف يف كتاب الثقات.( ىذا فضبلن عن عورات أخ

 عن خالد بن معداف عن ا٤بقداـ بو فلينظر ى  صرح خالد ا٤بدلس ابلتحديث   ُٗٔابألساتيد. قاؿ ٧بقق مسند أٞبد كركاه ابن ز٪بويو رقم 
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ي فإٌف السنَّة قد جاءت ابلتفصي ، كاألمر كالنهي،   حجيَّتو يف منه  االتٌباع كالتأسًٌ
: "أال إتَِّب أكتيت القرآف كبياف ا٤بستحب كا٤بكركه،  كٙبديد ا٤بعركؼ كا٤بنكر،  لقولو 

سنٌٍب فليس  "أال إٍف مىٍن رغب عن -أم من البياف كطاقات البياف- (ّّ)كمثلو معو"
كفعلو أك  . فليس من مشركعنا أك من أىدافو يف شيء تبذ قوؿ النيب (ّْ)مِب"

قد تنبَّأ بقـو يسٌموف أتفسهم  استبعاده كهتميشو ألتٌنا تعرؼ أكثر من غّبان أفَّ النيب 
يقولوف مىا كجدانه يف كتاب هللا أتيناه كما َف ٪بده َف أنتو،  كأتو ٠باىم « ابلقرآتٌيْب»
كك  مىا يف األمر أتٌنا معنيوف ىنا بَبسيم منه  علمٌي ذم مصدر «. ب الناركبل»

اثبت ال ٱبتلف عليو أحد،  كتوضيح معا٤بو،  كإجراءاتو،  كمقارابتو كالسنَّة تساعدان يف 
 ىذا.
يف القرآف، يقوؿ اإلماـ  -كلًٌها-َف يقع خبلؼ يف أفَّ أصوؿ السنَّة التشريعٌية  -4

يأحد من أى  دين هللا انزلة إاٌل كيف كتاب هللا الدلي  على  الشافعٌي: "فليست تنػزؿ
كما جاءت بو السنَّة كَف يدؿ عليو دلي  جزئٌي مباشر، فإتٌو ٲبكن  (ّٓ)سبي  ا٥بدل فيها"

بقلي  من التدبٌر أٍف يندرج ٙبت كلٌيات القرآف كمقاصده،  كلكنَّ ا١بداؿ كالسجاؿ بْب 
،  استقبلالن تم ا «استقبلؿ السنَّة ابلتشريع» أفرز مقولة« أى  الرأٌم كأى  ا٢بديث»

كابلتاِف فقد عٌدكا السنَّة دليبلن مستقبل  يكوف قاضينا أحياانن على الكتاب،  أكانسخنا لو،  
                                                           

( كسنن أيب داكد ََََٓحديث أكتيت القرآف كمثلو معو ال يصح إسناده فمداره على عبد الرٞبن بن أيب عوؼ كما يف جزء أشيب ) ّّ
ا كثقو ( كىو ٦بهوؿ إ٭بَّ ََٕٔ/َِ( )ُّٕٔٗ( كمعجم الطربآف الكبّب )ََُُٔ( كالشاميْب )ُُْٕٕٞبد )( كمسند أََْْٔ)

( ثقة كيف ََُٖٔ) العجلي كذكره ابن حباف يف كتاب الثقات كذكر أبو داكد أف شيوخ حريز كلهم ثقات كَف يدركوه ففي الثقات للعجلي
( قاؿ أبو عبيد اآلجرم عن أيب داكد شيوخ حريز كلهم َِْٔٔ) لكماؿ للمزم( قاضى ٞبص كيف هتذيب إََْٔ) الثقات البن حباف

 ثقات. 

( كمسلم ََّٔٓ( كالبخارم )ََِِْ( ك )ََُٕٗ) ( كابن خزٲبةََُّٕ( ك )َََُْ) صحيح كىو يف جامع ابن حباف ّْ
( َُِٗٔ) الدارمي( ك ُِِّٕ) (ُّْْٗ( ك )ُِِّٔ) (ُّْْٖ) ( كالبيهقي الكربلَُْٖٔ) ( كسنن ابن ماجوََ/ََُُْ)

( ك ُِّٕٕ( ك )ُّّْٓ( ك )َْٕٕٔ) ( كأٞبدَّٖٔٗ) ( كمسند أيب عواتةَُِّٕ) ( كاجملتىبَِّٓٓ) كالنسائي الكربل
( كا٤بنتخب لعبد َِٖٔٓ) (َِّٕٓ( ك )َُّْٕ) (َُُّْ) ( كمصنف عبد الرزاؽََّْٖ) ( كا٢بارثِّْْٕ( ك )َُْْٓ)

  .(َُُّٖ) بن ٞبيد

 .َِ. صـُٕٗٗالقاىرة: دار النفائس،  .الرسالة، اتظر: اإلماـ الشافعي ّٓ
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أك٨بٌصصنا أكمستقبل  إبتشاء األحكاـ، ال كاشفنا عن أحكاـ القرآف كمبيٌػننا لكيفٌية 
رآف الكرٔف بذلك،  كك   ذلك من األمور ا٣ببلفٌية تطبيقها كتنػزيلها يف الواقع ٤با كرد الق

بْب العلماء. كقد ازداد أتٌكد ىذه ا٤بقولة حْب كردت يف السنَّة عٌدة ركاايت َف يتعٌرض 
 «. الرجم كالردة»٥با القرآف اجمليد مث  قضااي 

أبرز مقولة الَباتب بْب األدلة أك مصادر الفقو « العق  الفقهيٌ »كما أفَّ  -5
يميَّة،  فاعترب الكتاب دليبلن كمصدرنا أٌكؿ،  كالسنَّة دليبلن كمصدرنا اثتينا؛ ألغراض تعل

فيوضح مىا ىيوى أكالن كما ىيوى اثتينا للمجتهد كالفقيو، كقد رٌتب العق  الفقهي ىذا الَباتب 
٤بفهـو « العق  الفقهيٌ »كلتستقيم ا٤بنظومة الٍب أسسها  (ّٔ)«القطع كالظن»أتثػيرنا ٗببدأ 
مستوايتو كتقسيماتو، كذلك قد يكوف أكؿ ٛبييز برز للساحة الفكريَّة بْب ا٣بطاب ك 

 الكتاب كالسنَّة أٌدل إُف بركز إشكاليَّة العبلقة بينهما. 
                                                           

من قطع الشيء؛ إذا فص  بعضو، كأابتو، كىو اتتفاء احتماؿ معُب آخر  Definitiveness, Conclusivenessالقطع:    ّٔ
ا. فإذا  للفظ انشيءو عن دلي و معتربو. كمنو قو٥بم: ىذا الدلي  قطعي ؛ أم: يقطع بصحة تسبتو إُف مصدره، أك يقطع بكوف ا٤ب راد منو كاحدن

 كاف األكؿ ٠بًٌي الدلي  قطعي الثبوت، كإذا كاف الثآف ٠بًٌي الدلي  قطعيَّ الداللة.

 : .  Definitive Proofالقطعي  ا، كيكوف ذلك ا٤بعُب يف الغالب ٧ب  اتفاؽو ىو اللفظ الذم ال ٰبتم  يف حقيقتو إال معُبن كاحدن
؛ أم الدلي   الذم ال ٰبتم  سول معُب كاحد فقط. كقطعيَّة الدلي  ال ٚبلو من أف تكوف على مستول ثبوتو، يأف كمنو قو٥بم الدلي  القطعي 

ا فقط،  يكوف دليبلن متواترنا، كما ىو ا٢باؿ يف القرآف الكرٔف كيف السنن ا٤بتواترة، أك تكوف على مستول داللتو يأف ال ٰبتم  إال معُبن كاحدن 
لقرآف الكرٔف، كتصوص السنَّة ا٤بطهرة. كرٗبا كاتت قطعيَّة الدلي  على كبل ا٤بستويْب: الثبويت كما ىو ا٢باؿ يف بعض ألفاظ تصوص ا

ا الًَّذينى آمىنيو  أىيػ هى ، كما ىو ا٢باؿ يف بعض النصوص الواردة يف القرآف الكرٔف كيف السنن ا٤بتواترة، كقولو تعاُف: ﴿ى ا كيًتبى عىلىٍيكيمي كالدالِفًٌ
ـي كىمىا كيتً  يىا (، فهذا الدلي  قطعي  من حيث الثبوت؛ ألتو قرآف، كقطعي من ُّٖبى عىلىى الًَّذينى ًمٍن قػىٍبًلكيٍم لىعىلَّكيٍم تػىتػَّقيوفى﴾ )البقرة:الصًٌ

 ا ثبوتن كداللة، فإف ٨بالفتو تعد مكابرةن ٤بعتربة. فإذا كاف الدلي  قطعي  حيث الداللة؛ ألتو يدؿ على كجوب صياـ رمضاف يأركاتو كشركطو ا
ك كإتكارنا للمعلـو ابلضركرة، فمركقنا من الدين يف النهاية، فمن أتكر كجوب الصياـ أك أتكر كجوب الصبلة كالزكاة كالنطق ابلشهادتْب، أ
ا يف ي  أتكر ٙبرٔف اإلشراؾ اب كالزْف كالقذؼ كا٣بمر، فإتَّو يوشك أف ٲبرؽ من الدين، كيستتاب، كأما إذا كاف الدلي  قطعينا يف ثبوتو كظن
لفة ٩بن داللتو، أك كاف ظني ا يف ثبوتو كقطعي ا يف داللتو، فإف ٨بالفتو كمعارضتو عن علم ال تعد إتكارنا كال مكابرة، كخاصة إذا أتت ا٤بخا

و ال كجدت فيو أدكات االجتهاد ا٤بعتربة، يف عصر من العصور، فمن أتكر كجوب قراءة الفاٙبة يف الصبلة كآمن بوجوب مطلق القراءة، فإتَّ 
يعد ٨بالفنا ألمر معلـو من الدين ابلضركرة، كذلك ألف دلي  كجوب قراءة الفاٙبة ظِب  من حيث الثبوت؛ كذلك ألتو ثبت ٖبرب الواحد، 

، كال مركقنا من ا كلكنو قطعي  من حيث الداللة ابلنسبة إُف ا٤بنفرد، كلذلك فإفَّ  لدين. اعتقاد عدـ كجوهبا عن اجتهاد ال يعد ٨بالفة للنصًٌ
إدراؾ الذىن الشيء، مع ترجيحو كىو ترجح أحد االحتمالْب يف النفس، على  Doubt, Suspicion, Uncertainty: الظن  

، كفوؽ الوىم. أك ىو االعتقاد الراجح مع احتماؿ النقيض. الظٌِب :   ,Speculativeاآلخر، من غّب القطع. كيعد مرتبةن دكف الشكًٌ

hypothetical, presumptive, word  يراد بو اللفظ، الذم يغلب على الظنًٌ فهم معُبن منو، مع ٘بويز فهم معُبن آخر منو
-ّّٓص ـ،َََِدمشق: دار الفكر،  .معجم مصطلحات أصول الفقوأيضنا. كمنو الدلي  الظِب  كاإلٝباع الظِب . اتظر: قطب ساتو، 

ّٕ. 
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خاصَّة فيما َف يكن  -لكٌن أخطر مىا اشتد ا٣ببلؼ فيو كاحتدـ ا١بداؿ حولو  -6
ستدعى بياهنا كتطبيقها_ من السنَّة التشريعٌية اٌلٍب ٥با يف الكتاب أصوؿ تدؿ عليها،  كت
إُف الناس،  كىي طرؽ  تلك الطرؽ كالوسائ  الٍب تيركل السنن هبا عن رسوؿ هللا 

الٍب تقـو على فهم الراكم كليس على « إشكالٌية الركاية اب٤بعُب»اإلسناد كعنها برزت 
إشكالٌية صحة اإلسناد مع تعر ض ا٤بًب إُف شذكذ أك علة »ك تٌص رسوؿ هللا 

حيث « إشكالٌية خرب الواحد»ك« أك عدـ الصمود أماـ مقاييس تقد ا٤بتوف قادحة، 
العق  »أيثّب جدؿ كبّب حوؿ حجيَّتو كميادين ك٦باالت تلك ا٢بجيَّة، كقد كاجو 

ىذه اإلشكالية يأف ١بأ  إُف التسوية بْب الكتاب كالسنَّة يف كوهنما كحينا، « الفقهيٌ 
الكتاب الكرٔف كالسنَّة النبويَّة كعيٌدت ك  الفركؽ ٕبيث مت ٘باى  الفركؽ ا١بوىريَّة بْب 

ٗبثابة الفركؽ الشكلٌية مث  اإلعجاز كالتحٌدم كالتعب د ابلتبلكة ك٘باكز لواـز ا٢بكم من 
إتشاء ككشف عن ا٢بكم؛ كذلك ٢بم  السنَّة على الكتاب كالتسوية بينهما يف ا٢بجيَّة 

 بقطع النظر عن طريق الثبوت.
اـ يف القرآف اجمليد ال ٘باكز تسبتها عشرة يف ا٤بائة،  إفَّ آايت األحك  -7

ال تبلغ ىذه النسبة، كما بقى  كأحاديث األحكاـ ابلنسبة لسنن كسّب رسوؿ هللا 
ففيو قصص كأمثاؿ كمواعظ كتعليم كإفتاء كتريخ إضافة إُف ا٤بمارسات ا٢بياتٌية العاديٌة، 

ألحكاـ التكليفٌية إاٌل إذا كرد الدلي  كىذه أمور تربويٌة كتكوينيَّة،  ال تندرج ٙبت ا
ا٤بستق  إبدراجها، فيفَبض أٍف تستخلص منها العرب كالدركس كا٤بناى  بكثّب من ا٤بركتة 

 الٍب تفتقدىا يف آايت كأحاديث األحكاـ. 
فإذا لوحظت ىذه األمور،  تبٌْب أفَّ ا١بدؿ التارٱبٌي بْب األصولٌيْب كالفقهاء من أى   

يث إ٭ٌبا ىيوى جدؿ كسجاؿ خاٌص يأحاديث األحكاـ أك يف السنن التشريعٌية،  الرأم كأى  ا٢بد
كأفَّ كبل  من الفريقْب كضع يف مذىبو من الشركط كا٤بواصفات مىا ٯبعلو يص  إُف الثل  
كالقناعة التاٌمة بصحَّة ا٢بديث لكي يتخذ منو بياانن ٤با جاء يف أص  الكتاب قب  أٍف يلجأ 

يسّب  -آتذاؾ-ياف ابالجتهاد، كحْب تفهم ذلك فإٌف ا٣ببلؼ يبدك إُف الذىاب إُف الب
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ا٣بطب،  قلي  ا٣بطر،  ال ٰبتاج إُف الل جوء إُف التكفّب كالتفسيق كالعياذ اب كالٍب برزت 
 فيما بعد اشتداد ا١بداؿ بْب الفريقْب. 

للمنه  كتتكام  ىو ا٤بصدر ا٤بنش  الوحيد  -فيما أكمن بو كأدين  بو -إٌف القرآف اجمليد
السنَّة الثابتة بو، الدائرة معو يف جاتبها ا٤بوحى معو بوصفها ا٤بصدر ا٤ببْبًٌ على سبي  اإللزاـ.  

ي»كما أهنَّا ا٤بصدر التطبيقٌي الذم يقدـ للبشريَّة  ٗبا يشتم  عليو من ترٝبة « ٭بوذج التأسًٌ
ها ا٤بواقف التارٱبيَّة يأبعادىا عملية للهدم القرآٓف كتقلو إُف سلوكيَّات إتساتيَّة تندرج في

 .(ّٕ)الزماتٌية كا٤بكاتية

أما ما بقى من السنَّة الصحيحة فهي كما تص الشاطيٌب مثلها مث  السنَّة ٝبلة: "... 
راجعة يف معناىا إُف الكتاب؛ فهي تفصي  ٦بملو، كبياف مشكلو، كبسط ٨بتصره، أٌما 

 جع  القرآف تبياانن لك  شيء: فيلـز من فهو كليَّة الشريعة كينبوعها... كألف هللا -القرآف
. أم مبيَّنة بو حيجيَّة كداللة، كما ىو يبٌْب هبا، (ّٖ)ذلك أف تكوف السنَّة حاصلة يف ٝبلتو..."
 تبليغنا كتطبيقنا كمنو أقوؿ: كاتٌباعان كأتٌسيان.

 كىذا تظر دقيق من أيب إسحاؽ يستوعب سائر أتواع ا١بدؿ الذم دار كال يزاؿ يدكر يف
بعض األكساط ا٤بتعٌجلة حوؿ طبيعة العبلقة بْب الكتاب كالسٌنة، كٯبع  منها عبلقة ال 

يف سائر ٦باالت االجتهاد كاإلبداع ا٤بعريٌف، كما قد يبدك من اتفصاؿ  -منهجي ا -اتفصاـ ٥با
                                                           

فرجينا: ا٤بعهد العا٤بي للفكر  .ظري اإلسالمي بني ادلقدمات وادلقوماتحنو منهاجية للتعامل مع مصادر التن .مُبأبو الفض ،   ّٕ
حنو إعادة بناء علوم األمة االجتماعي ة  والشرعية:  لعلوآف.ا. كطو مُبأبو الفض ، . كراجع كذلك: ُّص ـ،ُٔٗٗاإلسبلمي، 

  ـ.ََِٗلقاىرة: دار السبلـ، ا مراجعات منهاجية واترخيية.

ال تعود إُف القرآف كال يوصف القرآف هبا، إذ  –يف ا٢بقيقة  –ها اـ اإلشكاِف كإف أضيفت إُف القرآف الكرٔف، لكنَّ كفيو اإلٝباؿ كاإلهب ّٖ
٦بمبلن ٰبتاج إُف بياف أك مشكبلن أك  –يف تظر اجملتهد–ىو مَبه عن ذلك، ب  ىي صفات للنص من زاكية تظر اجملتهد فالنص يكوف 

ادلوافقات يف  .  منو. اتظر: الشاطيبيكأفض  أف يضاؼ يف ىذا التوضيح لئبل يوصف النص ٗبا ىو بر متعارضان، أك متعادالن مع تص آخر. 
 ، كتاب األدلة الشرعية، الدلي  الثآف: السنة. ْـ، جَُٖٗدار الفكر، دمشق: .أصول األحكام
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أك اختبلؼ فإتٌو منحصر يف طبيعة ك  منهما، كيف دكره يف ذلك اجملاؿ، فالقرآف اجمليد 
 -تبارؾ كتعاُف -طبلؽ، كتتصف السنَّة ابلتقييد كالتحديد، كاألكؿ كبلـ هللايتصف ابإل

كفعلو كتقريره، كيف الكتاب الكرٔف  -صلى هللا عليو كآلو كسلَّم -كالثآف كبلـ رسوؿ هللا
كيف القرآف خطاب كيف السنَّة بياتو « تطبيق»كما تعرٌب يف أايمنا ىذه، كيف السنَّة « تنظّب»

ٌي كالقوٌِف؛ كلذلك كاف لك  منهما منهجو يف التعام  كأدكاتو، كاالختبلؼ يف كأتكيلو العمل
مناى  التعام  كأدكاتو ال يغٌّب من طبيعة العبلقة بينهما يف االستنباط ا٤بنهاجٌي كالَباتب 

ما كاف ينبغي أف يكوف مؤثًٌرنا يف  (ّٗ)الذم أكد الفقهاء عليو، كعززكه ٕبديث معاذ -بينهما
ة أك عليها، كما كاف ينبغي أف ٱبرجها من دائرة التكام  إُف دائرة التغاير حقيقة العبلق

كالَبتيب ا٥برمٌي، كمن الدائرة الكلٌية إُف اإلطار ا١بزئٌي، كمن اإلطار ا٤بوضوعٌي إُف اإلطار 
الشكلٌي كمن اإلطار ا٤بفاىيمي ا٤بنهجي إُف اإلطار التجزيئي االصطبلحي، خاٌصةن كحديث 

 وعنا كال موقوفنا كما يف ا٥بامش.معاذ اليصح مرف

 :القرآن والسن ة ومفهوم اإلطار ادلرجعي 
كمصادر ا٤بنه  كينابيعو كفَبة التعام  األساسيَّة معها، كما ينت  عن تلك الفَبة من 
مفاىيم أتخذ موقع إطار مرجعٌي يرجع إليو لبلستنارة بو، كاستنباط الطرؽ كالوسائ  

 إتتاج مصطلحات أك مفاىيم أك تصورات أك خطوات الٍب ايتبعت يف تلك ا٤برحلة يف
ك٫بوىا، كمهما كاتت تلك ا٣بطوات يف شكلها أك معا٤بها أك تركيبها بسيطة ال تبدك 
فيها النواحي الشكلٌية ظاىرة ابرزة فإهٌنا تفرض تفسها قب  كبعد استقرار ا٤بصطلحات 

                                                           
ارث بن عمرك بن أخي ا٤بغّبة بن شعبة عن رج  أك مب ٙبكم   أك مب تقضي   ال يصح ال مرفوعنا كال موقوفنا؛ أٌما مرفوعنا فيدكر على ا٢ب  ّٗ

رجاؿ أك انس من أى  ٞبص من أصحاب معاذ عن معاذ، كا٢بارث ٦بهوؿ ال يعرؼ إال هبذا ا٢بديث كمىٍن ركل ا٢بارث عنهم ٦بهولوف 
 ذمكالَبم (ُُّْٖٓ) (َُِِٔ) (َِّّٗ) ( كالبيهقي الكربلََُُٕٖ) (َِّٗٓ) جهالة عْب كاتظر يف سنن أيب داكد

 ك (َُْٔٓٔ) (َُِِٔ) ك (َُُْٗٔ) (ََِِٕ) ( كمسندأٞبدَّّٖٗٓ) (َُ/ََُٖٔ) ( كالدارميَُُِِٖ) (َُِّٕ)
 (َُِٗٗ( ك )ِِٖٖٗ) (ِِٖٕٗ) ( كمصنف ابن أيب شيبةُّْٕٓ) (َٗٓٓ) (َََٔٓ) كالطيالسي (َُٖٓٓٔ) (ََُِِ)
( كأٌما ُّْٕٔٓ) (ََُِْ) ب لعبد بن ٞبيد( كا٤بنتخُْٕٕٗٔ) (َِّٔ/َِ) (َُٖٖٕ) ( كمعجم الطربآف الكبّبََُِٗ)

موقوفنا فيدكر على سفياف عن الشيبآف عن الشعيب عن شريح إتَّو كتب إُف عمر يسألو فكتب إليو، كسفياف مدلس كَف يصرح ابلسماع سواء 
 (. َْْٗٓ) واجملتىب( َّٗٗٓ)سنن النسائي الكربى ابن عيينة أك الثورم اللذاف ركاي كبلٮبا عن أيب إسحاؽ الشيبآف، كاتظر يف 
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ة ٗبثابة من يتغٓبَّ الثمرة كا٤بفاىيم كاستكماؿ النواحي الشكلٌية، ككأهٌنا يف تلك الفَب 
كالنتيجة، كٱبتزؿ الطريق إُف الوصوؿ إليها غّب عاب و بتلك األشكاؿ كالرسـو 

من أييت بعده ٕبيث قد يتساءؿ ىذا الذم أييت  -عادة -كالتدقيقات الٍب ينشغ  هبا
بعده عن كيفية ٙبقيق ا٤بنتمْب لذلك اإلطار ا٤بفاىيمي ا٤برجعي ٤با حققوا رغم ما يبدك 
على طرائقهم من بساطة كبعد عن التكلف كالتعقيد يف حْب يعجز عن ٙبقيق ذلك 
أبناء أجياؿ الحقة استقرت بينهم ا٤بصطلحات، كاتتشرت فيهم الضوابط، كاتٌضحت 

 ا٤بفاىيم. 

دَّ  ، كاآلاثر الٍب ال ٲبكن أف ٙبي كذلك قد يستغرب االتعكاسات الٍب ال تيقاـك
 البلحقة.٤بعطيات ذلك اإلطار على العصور 

إبٝباع، كىي الٍب تيطلق عليها فَبة « الفَبة النبويَّة الشريفة» -عندان -كىذا ما مثٌلتو
، كأٌما االختبلؼ فهو فيما إذا كاف العصر التاِف لتلك الفَبة ا٤بباركة «جي  التلقي»

يلحق هبا أـ ال  كىنا أتيت ا٤بناقشات الواردة يف حجيَّة قوؿ أك مذىب الصحايب كما 
اف ٯبب أف تنحصر ا٢بجيَّة  يف ركايتو ال يف رأيو كمذىبو أك تتجاكز ركاايتو إُف إذا ك

اِف ١بي  التلقي ا٤بذكور الت« جي  الركاية»رأيو كمذىبو كما إُف ذلك من جدؿ اثر يف 
 آتفنا !

فتلك ىي السنَّة كىي أمر  -فإف قلنا ٕبصر ا٢بجيَّة يف ركاية الصحايٌب دكف رأيو
، كإف ضممنا إ ليها رأيو كمذىبو كاجتهاده فذلك يعِب أتٌنا قد كٌسعنا دائرة مصادر معلـو

أك أئمة آؿ  -رضواف هللا عليهم -كضممنا إليها ا٤بأثور عن الصحابة« اإلطار ا٤برجعي»
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حٌب « عصر النصٌ »البيت كما ذىب إُف ذلك الشيعة، كخاصة أكلئك الذين مٌدكا 
 .(َْ)«الغيبة الكربل»

يأى  « السلف»اال٘باه السلفي الذم فسَّر مفهـو  ككما يبدك ذلك كاضحنا يف
 .(ُْ)القركف الثبلثة ا٣بٌّبة

يف « اإلطار ا٤برجعي»ىو حصر دائرة إتتاج مفاىيم إتتاج  -كالذم تدين هللا بو
جاتبها ا٤بصدرم كالتنظّبم يف الكتاب الكرٔف بوصفو ا٤بصدر ا٤بنش ، كالسنَّة  الثابتة 

ا٤ببْبًٌ )كسيأيت مزيد بياف كتوضيح لذلك(. كأما  بوصفها ا٤بتكاملة معان، كا٤بصدر
٤بقاييس الكتاب  -كٌلو  -كفهمهم، فإتَّو خاضع -رضواف هللا عليهم -تطبيقات الصحابة

كموازينو كتصديقو كىيمنتو، ك٤بقاييس السنَّة كموازينها كال ينبغي أف يشغلنا ا٥باجس 
مراجعة كموازتة كتقد كىو الفقهي الذم شغ  ا٤بتقدمْب بناءن على تصورو ٰبتاج إُف 

الذم ضغط بشدة على العق   (ِْ)«تناىي النصوص كعدـ تناىي الوقائع»تصور 
الفقهي ا٤بسلم إلضافة كثّب من ا٤بصادر الٍب ال ترقى إُف مرتبة ا٤بصدر إُف ا٤بصدرين 

                                                           
حيث غاب اإلماـ الثآف عشر يف جب  رضول ابلشاـ يعيش على العس  كا٤باء ى( َِٖالغيبة الكربل ىي الغيبة الٍب حدثت يف عاـ )   َْ

بينيت على  حٌب أيذف هللا لو اب٣بركج؛ فيمؤل األرض عدالن بعد أف ميلئت جورنا كىو الذم سيحم  لقب اإلماـ ا٤بهدم كفكرية كالية الفقيو
تطور الفكر السياسي  .أٞبدالكاتب، أساس أٌف الفقيو الوِف ينوب عن اإلماـ الثآف عشر ا٤بهدم كينتظر خركجو ليسلم الراية لو. كاتظر: 

 ـ.ُٖٗٗبّبكت: دار ا١بديد،  الشيعي من الشورى إىل والية الفقيو.

مث الذين يلوهنم مث الذين يلوهنم مث ٯبيء أقواـ تسبق شهادة أحدىم ٲبينو  بناء على ا٢بديث القائ : "خّب الٌناس قرٓف مث الذين يلوهنم  ُْ
كذلك من حديث ابن مسعود، كأخرج مسلم  ٗ-ٖٗ/ِجكٲبينو شهادتو" متفق عليو، كما أخرجو أٞبد كالَبمذم على ما يف الفتح الكبّب 

 ككرد عند الطربآف من حديث ابن مسعود كذلك.٫بوه من حديث عائشة، ككرد عند الَبمذم كا٢باكم من حديث عمراف بن ا٢بصْب، 

 .الغزاِف أبو حامد، دمحم بن دمحم كردت مقولة: "النصوص متناىية كالوقائع غّب متناىية" لدل عدد من األصوليْب، اتظر على سبي  ا٤بثاؿ: ِْ
إعالم ادلوقعني.عن رب  أبو عبدهللا.، دمحم بن أيب بكر أيوب الزرعي . ابن قيم ا١بوزيةِٔٗ/ُ، جد.ت دار الفكر، بّبكت: .ادلستصفى
أبو ا٤بظفر، منصور بن دمحم بن عبد ا١ببار ابن أٞبد ا٤بركزل السمعآف التميمي ا٢بنفي  .ّّّ/ُ، جـُّٕٗبّبكت: دار ا١بي ،  .العادلني

 .ُٗٔ ،ْٖ/ِج ـ،ُٕٗٗ/ىُُْٖبّبكت: دار الكتب العلمية،  .قواطع األدلة يف األصول .مث الشافعي
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، كعم  »ا٤بنش  كا٤بٌبْب، كمن ذلك القوؿ  ٕبجيَّة قوؿ الصحايب، كامتداد عصر النصَّ
من أمور اختلطت فيها معآف ا٤بصادر ابلوسائ  كابلغاايت « ينة كغّب ذلكأى  ا٤بد

ا؛ فتأثرت بذلك ضوابط كمبلمح مصادر كمفاىيم  يف « اإلطار ا٤برجعيٌ »اختبلطنا شديدن
عمليَّة البحث يف القرآف اجمليد، كبياتو النبوٌم ا٤بلـز للخركج يأحكاـ فقهيَّة تقييميَّة 

قيمٍب الثواب كالعقاب أك ا٤بدح كالذـ، كذلك الفع  يظهر ب« الفع  اإلتسآفٌ »لتقييم 
ٌهز كهتٌيأ لكي تسقط  كيصنع غالبان يف الواقع خارج األدلة، مث تسقط األدلة عليو، أك ٘بي
عليو عندما ٰبدث يف حْب أتٌنا يف حاجة إُف مصدران ا٤بنش  كبياتو ا٤بلـز لوضع قواعد 

يث ينبثق الفع  اإلتسآٌف بدكافعو كدكاعيو، ٕب« الفع  اإلتسآف»صياغة الدكاعي كتقييم 
ا، مث أتيت مرحلة  ا، كالفع  رشيدن ككميَّة اإلرادات البلزمة لو منهما: فيكوف القوؿ سديدن

التوحيد كالتزكية »التقييم النهائي يف تور كىداية القيم القرآتيَّة العليا ا٢باكمة: 
 .«كالعمراف

صياغة كحفظ كتسديد كدعم يف إيقاع كحفظ إٌف األحكاـ الفقهيَّة ا١بزئيَّة كسائ  
« ا٣بطاب القرآٓف»، كىنا تصبح مفردات «الفع  العمرآفٌ »كصياتة كتسديد كدعم 

« الوحدة البنائيَّة»مفاىيم يف ٝبلتها تقـو بينها عبلقة ترابط ال تنفصم تضعها يف إطار 
يف دائرة « غيالتناسب الببل»يف اآلية مث يف السورة فا١بزء فالقرآف، كتدرؾ عبلقات 

كتتقاسم ىذه ا٤بفاىيم األدكار يف صنع بيئة ا٣بطاب « الَبابط اإلعجازم ا٤بفاىيمي»
كدائرة ا٣بطاب كإطار التلقي، كاالشتباؾ مع ذلك كٌلو إلحداث الدافعٌية لدل اإلتساف 

ح ا٤بنهاجيَّة كتتض»مث منحو الشرعيَّة كالفاعليَّة، كىنا فقط تربز « الفع  العمرآف»إليقاع 
العبلقة الوثيقة بْب »كيربز دكر مصادر كمفاىيم اإلطار ا٤برجعٌي كتظهر « معاَف ا٤بنه 
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فحيث يقدـ  -كىي عبلقة جدليَّة -األطر ا٤برجعيَّة كا٤بفاىيم ا٤بنبثقة عنها، كا٤بتصلة هبا
 .(ّْ)«اإلطار ا٤برجعي الناظم للمفاىيم فإف دعائم اإلطار تقدمها ا٤بفاىيم

 -٤بفاىيم كاإلطار ا٤برجعٌي الكلٌي عبلقة جدليَّة، كاإلطار ا٤برجعيٌ فكأٌف العبلقة بْب ا
النماذج »يف االصطبلح الذم يبلحظ « النموذج األكرب»يكاد أيخذ شك   -ىنا

اإلطار »كمن ىنا قد يظهر شيء من التنوع أك التعدد يف « ٭بوذج النماذج»أك « ا٤بعرفيَّة
الٍب تتمٌث  يف اإلطار ا٤برجعٌي الكلٌي، كك   لكٌنو تنوع كتعدد يف إطار الوحدة « ا٤برجعي
ىي اللبنات  -٩با ال غُب عنو يف ا٤بنهجيَّة فا٤بفاىيم« ا٤بفاىيم»ك« اإلطار ا٤برجعيٌ »من 

 كعليها تؤسس.« ا٤بنهجٌية»الٍب هبا تبُب 

                                                           

 .مصادر النظري  ، مُب. أبو الفض ّْ 
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 :منهج الرواية: رؤية علمّية 
فٌي؛ كمنه  الركاية يقـو ا٤بقصود ٗبنه  الركاية ا٤بنه   ٗبعناه اللغوٌم ال ٗبعناه الفلس

على عدالة الناقلْب الركاة، كالثقة هبم، كىذه أموره تسبٌية ٚبتلف شركطها من ٧بدًٌثو إُف 
آخر،  كا١باتب الذايت  فيها ابرز، كالقرآف يعتمد يف اإلثبات كالتحٌدم على النظم 

ا، فبل ٲبكن للعق  الفطرمٌ  أك الطبيعٌي  كاألسلوب كاإلعجاز كيعطي الركاية دكرنا مساتدن
 أٍف يواجهاه بغّب ا٣بضوع كاالستسبلـ، إذ ٮبا أعجز من أٍف يواجها ٙبديو بغّب ذلك. 

أٌما العق  العلمٌي ا٤بعاصر،  فقد أبدل إتَّو ال يستطيع قبوؿ الركاية اجملرَّدة من غّب أٍف 
٤بنهجٌية يضمَّ إليها أمورنا أخرل مث  ا٤بعٌززات اآلاثريٌة،  كإمكاف ا٤بركر من القنوات ا

ا٤بناسبة؛ كلذلك فإٌف ىذا العق  سيجد ٦باالن كاسعنا للتحاكر مع القرآف اجمليد،  كالعركج 
إُف عليائو سواء على مستول فلسفة العلم أك منهجو أك منطقو أك بعض تفاصيلو الٍب 
 ٛبٌث  ٭باذج كأمثلة للمحٌددات النظريَّة، كصحيح السنَّة الًَّذم ٲبثًٌ  منهجنا كبياانن أك
توضيحنا عمليٌا أك تطبيقي ا ٤با كرد يف القرآف سوؼ ٰبملو القرآف ذاتو، كاب١بمع بْب 
القرآف كالسنَّة كىو مهيمن عليو كمصدًٌؽ. ب  إٌف القرآف ليستوعب العلم ٕبيث يعاًف لو 
أزماتو على ا٤بستوايت الثبلثة كذلك: الفلسفة كا٤بنه  كا٤بنطق، كذلك جاتب من 

الٍب تتحدَّل علماء األٌمة كالعا٤بْب يف ٨بتلف التخص صات جواتب معجزة القرآف 
العلمٌية ليتمٌكنوا من تقدٔف القرآف إُف العاَف ا٤بعاصر، كدكر الركاية كما أسَّس ٥با العاَف 

يف ىذا اجملاؿ دكر مساتد؛ لَباجع دكر الركاية يف ىذا العصر كما يليو عن دكر  -الَباثٌي 
بت للبشريٌة صحة اعتقادان بصبلحية القرآف لك  زماف العلم كذلك ال يضّبان حْب تث

 كمكاف كقدرتو على استيعاب العلم ك٘باكزه. 

كلقد اثر بْب ا٤بتقدًٌمْب جدؿه طريف ال بد من استحضاره يف ىذا اجملاؿ حوؿ مىا 
تفيده الركايٌة من قطع أك ظن  فذىب البعض إُف إفادة التواتر القطع،  كإفادة أخبار 
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ا لن ٛبر  اآلحاد الظن، إذا كاتت على  -كسواء أكاتت الركاية تواترنا أك آحادنا،  فإهنَّ
« العق  العلمٌي أك ا٤بنه  العا٤بٌي أك ا٤بنطق العلمٌي أك ثوابت العلم كا٤بنه »مناقضة 

كىنا تصبح عملٌية ٙبديد مىا ىيوى غيب مطلق كما ىيوى غيب تسيب ، كما ىيوى من عاَف 
ة أمورنا يف غاية األٮبيَّة،  فبل بد من كضع ا٣بطوط الفاصلة الغيب أك من عاَف الشهاد

، كعاَف الغيب النسيٌب «األمر»بْب ا١بميع؛ فعاَف الغيب ا٤بطلق ىيوى عاَف اإلٲباف 
من معارؼ كقوٰل،  ىيوى العاَف الًَّذم تكتشفو كتستكشفو ٗبا يتيحو لنا هللا « اإلرادة»

 االستخبليٌف العمرآٌف فيو، كلك ٌو كسائلو كأدكاتو كعاَف الشهادة مسخَّره لنا لنمارس دكران
 كمناىجو، كطرائقو. 

كلقد أثَّر ا٣بلط بْب ىذه العوام  كمسائلها، أك االتتقاؿ السريع غّب العلمٌي بينها 
لكسب معارؾ ا١بدؿ غّب ا٤بنضبط بضوابط العلم، أك ا٣بلط بْب ا٤بعارؼ العرفاتٌية 

ثّبنا سلبي ا يف إاثرة الغبش حوؿ تلك العبلقة كحوؿ ا٤بعرفة التأملٌية كا٤بعرفة ا٤بوضوعٌية أت
 .(ْْ)ذاهتا 

                                                           
 كعلى سبي  ا٤بثاؿ: يقسم ابن عريٌب ا٤بعرفة إُف ثبلثة مراتب:  ْْ

  ا٤بعرفة ا٤بباشرة، أك ا٢بسٌية؛ كىي ا٤بعرفة الٍب يتداك٥با الناس كيتناقلوهنا.  -كىي عنده-معرفة اليقظة 
  رؤاىم كمناماهتم أك حاالت الكشف ا٤بعرفة التأكيلٌية، أكالرمزيٌة؛ كىي ا٤بعرفة الٍب ٰبص  عليها الصا٢بوف من

 كا٤بشاىدة الٍب يتحدثوف عنها. 
  حيث إهٌنا ٙبدث بعد كشف سائر ا٢بجب الٍب تقيد « ا٤بعرفة ا٢بقيقيَّة»ا٤بعرفة الٍب ٙبدث بعد ا٤بوت فيعتربىا

 .القدرات ا٤بعرفيَّة لدل اإلتساف
ا  فيها، لكن ى  ٲبكن اعتبار ىذا ا٤بنه  منهجنا اب٤بعُب الًَّذم تعرفو  يف ضبط ىذه األتواع كالَبقيٌ  -يف تظره-كابن عريٌب قد كضع منهجن

 للمنه   
ا١بواب: ال؛ ألتَّو منه  ال يقدـ لنا قواتْب موضوعٌية ٲبكن أٍف تيدرس كيتعٌلمها الباحثوف، كيتناقلوهنا فتضبطها ا٤بعارؼ ا٤بختلفة  

 ٗبراتبها ا٤بتعددة، كأتخذ الصفة ا٤بوضوعٌية.
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 السن ة النبويّة: منهجّية اتّباع وأتسٍّ وأتويل:
«: ثقي »يأتٌو قوؿ  الًَّذم كصفو ا٤بتكلم بو  إٌف ىناؾ فركقنا دقيقة بْب قوؿ هللا 

نػيٍلًقي عىلىٍيكى قػىٍوال ثىًقيبل﴿ سنَّة النبويَّة؛ قوليَّة كاتت أك فعليَّة أك ( كالْ)ا٤بزم : ﴾ًإانَّ سى
اإلعجاز كالغائيَّة »ك« القطع كالظن»ك« اإلطبلؽ كالنسبيَّة»تقريريَّة، من حيث 

من عدمها، بينها كبْب القرآف فركؽ جوىريٌة ٥با اتعكاساهتا ا٥بامة « كا٤بقاصديَّة كالتعب د
ؽ الكربل بْب كاقع عصر ، كذلك ينبغٌي لنا أٍف تدرؾ الفرك «ا٤بنه »على مفهـو 

كعصران ىذا، ففي عصر النيب كبيئتو كاف رسوؿ هللا  الرسالة على عهد خامت النبيْب 
  ال تزاؿ  -أيضنا-بسّبتو كسنتو ٲبث  البدي  عن ا٤بنه ، حيث كاتت اللغة العربٌية

ا من لساف القرآف، كاللغة  فصحى َف ٚبضع بعد لتأثّبات العجمة، فكاتت قريبة جدن
  على منطق، لكنها ال تولد من منهاج أك تلد بنفسها منهاجنا، لذلك كاف النيب تشتم
  بديبلن عن ا٤بنه ،  فهو الًَّذم يتلقى الوحي، كىو الًَّذم يواجىو ابألسئلة كيستدعي

 -السؤاؿ -ا١بواب القرآٌٓف عليو كيتشوؼ إليو كينتظره، فإذا تزؿ قاـ بتنػزيلو على الواقعة 
ع  أك حركة يف الواقع، كيغلب أٍف يتعلق ا١بواب القرآٌٓف على أسئلة كترجم ذلك إُف ف

تلك ا٤برحلة بتقييم الفع  اإلتسآٌف كتعريف اإلتساف بقيمة فعلو من خبلؿ مراتب 
كيف الوقت تفسو يظهر ىذا « ٣بطاب الوضع»خطاب التكليف دكف ٘باى  أك جه  

ئة لعاَف التشيؤ فيظهر فيو أثر ذلك الفع  من خبلؿ الكوف ابعتباره ميداانن للتسخّب، كبي
الفع  اإلتسآٌف يف الزماف كا٤بكاف كاألرض؛ ليضفي على الكوف من خبلؿ أتثّب ذلك 
الفع  القيمة ا٤بناسبة لو بقطع النظر عٌما إذا كاف ذلك الفع  من قبي  أفعاؿ العمراف 

مىا إذا كاف كيظهر صاحبو « العيث يف األرض فسادنا»أك من قبي   ا٤بسدَّدة اب 
أحسن ا٣ببلفة كأدل األماتة، أك َف يقع منو شيء من ذلك، كذلك إلزالة عبثيَّة كعدميَّة 

 ا١باىلٌية كاألدايف ارَّفة، كرد االعتبار إُف اإلتساف كفعلو. 
ي بو  إذنا يف عصر النبوة تكوف ا٣بطوة ا٤بنهجٌية األساس ىي اتٌباع النيب  كالتأسًٌ

يف ا٤بنشط كا٤بكره، كىو ٲبارس أتكي  القرآف إُف عم  كسلوؾ يف كاالقتداء بو كطاعتو 
كاقع يضع عليو الصبلة كالسبلـ معا٤بو؛ كبذلك يعظم دكر ا٢بفظ للسنَّة كركايتها لتمٌكن 
الناس من التأسٌي بو بعده، إذ التأسٌي ىيوى التعويض ا٢بقيقٌي عن ا٤بنه ،  كلذلك َف 
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ًلكي ٌو جىعىٍلنىا ًمٍنكيٍم ًشٍرعىةن ﴿يف قولو تعاُف: « اجا٤بنه»يبعد ا٤بتقدموف الذين فسَّركا 
فقد أدركوا أفَّ ا٤بصدر ا٤بنش  لؤلحكاـ كا٤بختَّص اب٢باكمٌية  ،(ْٖ)ا٤بائدة: ﴾كىًمنػٍهىاجنا

ىيوى الكتاب الكرٔف، كأٌما السنَّة فتشتم  على منهجٌية التأكي  كالتفعي  كاالتٌباع كالتطبيق 
ليس  ، كآتذاؾ يصبح القوؿ بعصمة النيب «نه  العلميٌ ا٤ب»الٍب تشك  البدي  عن 

ضركراي  فقط، ب  كمنطقي ا كذلك؛ ألتَّو ا٤بنه  الصاـر فبل ينبغي أٍف يتطٌرؽ االحتماؿ 
إُف استقامتو كصرامتو يف الضبط، كحٌب القوؿ بعدالة الركاة كاشَباطها فيهم بك  

 فهومة. طبقاهتم كضركرة التأكد منها تصبح قضٌية منهجٌية م
مث إفَّ للسنَّة ا٤بطٌهرة مراتب، أعبلىا تلك السنن ا٤ببٌينة ٤با كرد يف الكتاب الكرٔف يف 
العقائد كالعبادات كاألخبلؽ كالتشريعات كا٤بعامبلت، كىي سنن ارتبطت آبايت 
، كىي ٧بفوظة ٕبفظو تستدعيها آايت الكتاب كتنٌبو إليها،  الكتاب الكرٔف عضواي 

تبٌْب كيفٌية تنػزي  آايت الكتاب يف كاقع ا٢بياة فهي سنَّة مستمدة من  كتقود إليها، كىي
تفاع  دائم مستمر مع الكتاب ال تبتعد عن ٧بوره كمداره، ب  تدكر معو حيث دار، 

ألمكن الكشف عن  -خاصَّة يف ٦باالت السنن-كلو علت ا٥بمم لدل بعض الباحثْب 
: إفَّ القرآف ىيوى مصدر ىذا النوع من ىذه السنن من القرآف ذاتو، كال تبالغ لو قلنا

السنن، فمنو خرجت كإليو تعود كمن تصديقو عليها كىيمنتو تستمد حجيَّتها. كمن 
كأمر الناس هبا اتطبلقنا من  السنن مواعظ تربويَّة كتصائح حكميَّة فعلها رسوؿ هللا 

(. كىناؾ أقضٌية ّٔ)النساء: ﴾غناكىًعٍظهيٍم كىقي  ٥بَّيٍم يف أىتفيًسًهٍم قػىٍوال بىًلي﴿لو:  أمره 
-كفتاكٰل كمعا١بات ٤بشكبلت قد تتكرر كقد ال تتكرر، كىذه قد ٕبث ا٤بتقدموف 

فيها ككضعوا ٥با كثّبنا من القواعد الٍب ٙبتاج إُف أٍف تتبلور كفقنا للتطور  -رٞبهم هللا
تٌص على ا٤بنهجٌي كا٤بعريٌف كييبُب عليها كيضاؼ إليها كٰبذؼ منها، فهناؾ فتاكٰل 

. كىناؾ أقضٌية بنيت على ظواىر (ْٓ)خصوصٌيتها: "حلت لك كال ٙب  ألحد بعدؾ"
: "إتَّكم ٚبتصموف بتلك الظواىر، كلذلك قاؿ  األدلة ككاتت قائمة على قناعتو 

                                                           
ديكا مىاءن فػىتػىيىمَّميوا﴾ )النساء:(ِّّ) حديث رقم:رم، صحيح البخا ْٓ  .(ّْ، كتاب التيمم، ابب يف قولو تعاُف: ﴿فػىلىٍم ٘بًى
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إٌِف، كإفَّ بعضكم أ٢بن ٕبجتو من اآلخر فأقضي لو على ٫بو مىا ٠بعت "
كىناؾ  (ْٔ)

فيها، كقد ينػزؿ  الصحابة يَبددكف يف مناقشتو  مواقف بنيت على الرأم كَف يكن
عن موقفو كيتبُب مىا ذىبوا إليو كما يف غزكة بدر كما جرل يف مسألة  رسوؿ هللا 

لػمىٍن « ا٤بشركعٌية»األسرل. كىناؾ أقواؿ كأفعاؿ فطريَّة طبيعيَّة، دالالهتا ال تتجاكز بياف 
 . أراد معرفة ذلك، كأتكيد بشريٌة الرسوؿ 

كالتأكي  كالتفعي  يف الواقع كال يتصف « ابلبياف»نَّة يف أعلى مراتبها تتَّصف فالس
كليس بكاؼو أٍف تقوؿ: إفَّ يف « البياف»إال إذا كاف ىناؾ مىا ٰبتاج إُف « البياف»شيء بػ

القرآف ٦بمبلن كمطلقنا كمشَبكنا كمتواطئنا ك٦بازنا كغّب ذلك من مصطلحات بنيناىا 
اجمليد، كأدرجناىا ٙبت مىا ظٌننا بناءن على قواعدان إتَّو ٰبتاج إُف  كأسقطناىا على القرآف

البياف من القرآف، كمع أفَّ البارم تفى عن كتابو ك  عيوب الكبلـ الٍب عرفها كبلـ 
لكنَّنا أصرران على القوؿ ابفتقار كثّب من آايتو إُف البياف: يف  -كمنهم األتبياء -البشر 

                                                           
( ك َٕٔٗٔ( ك )ََِٖٔ( ك )َِْٖٓ( كالبخارم )ََِٕٓ( ك )ََُٕٓ( ك )َََٕٓصحيح كما يف جامع ابن حباف ) ْٔ
( كخلق أفعاؿ العباد َّ/َُُّٕ( ك )َُ/َُُّٕ( كجامع مسلم )َُٖٕٓ/َُْٖٕ( ك )َُُٖٕ( ك )َُٕٗٔ/َُٖٕٔ)

 (ُُّٗٓ( كالبيهقي الكربل )َُِّٖ) ( كَُِّٕ( كابن ماجو )ََُِٓ( ك )َّّٖٓ( كسنن أيب داكد )ََُِٕللبخارم )
 (َِِّٓ( ك )َُِّٖ) (َُِّٓ( ك )ََِِٗ) (ََِّٓ( ك )َِِٖٗ) (ََِِٓ( ك )ُٕٓٔٔ) (ُٖٖٗٔ( ك )ُُُُْ)
( ََِْٖ( ك )َُّّٗ( كسنن الَبمذم )َُِّّ) (ُِِْْ( ك )َُِِّ) (َِّْٓ( ك )ََِِّ) (َِّّٓ( ك )َُِّٗ)

( ك َٔٓٗٓ( ك )َّْٗٓ( كالنسائي الكربل )َََِّ( كالدارمي )َّْٕٓ( ك )َّْٔٓ( ك )َّْْٓ( ك )َّّْٓكالدارقطِب )
( َٖٓٔٓ( ك )َّٖٔٓ( ك )َُٖٔٓ( كشرح معآف اآلاثر للطحاكم )َِِْٓ( كاجملتىب )ََُْٓ( كاجملتىب )َٖٓٗٓ( ك )َْٖٗٓ)

( ك َّٕٕٔ( ك )َّٕٓٔ( كمسند أيب عواتة )َِِٖٗ( كمستدرؾ ا٢باكم )ََُُِ( كا٤برض كالكفارات البن أيب الدتيا )َٕٖٔٓك )
( ك ََٖٖٔ) (َْْٖٔ( ك )َُْٗٓ) (َُٓٗٓ( ك )ََِٗٓ) (َْٖٗٓ( كأيب يعلى )َْٖٔٔ( ك )ََّٖٔ( ك )َّٖٕٔ)
( ك َِْٕٔ( كأٞبد )ََِٕٕ) (َِٗٗٔ( ك )َْٗٗٔ) (َٖٓٗٔ( ك )َٕٖٗٔ) (َُٖٔٔ( ك )َُٖٖٔ) (َْٖٓٔ)
( ك ََٕ) (َُُِٖ( كإسحاؽ )ُِٕٕٔ( ك )ِِٔٔٔ( ك )ُِٖٔٔ( ك )ُِْٗٔ( ك )َِٕٔٓ( ك )ِِِْٓ( ك )َّْٖٗ)
( ََِٖٕ( كالشافعي )ََٖٖٓ( كالربيع )ََِٔٗ( كا٢بميدم )ََِْٔ( كا٢بارث )ُ/ُّٓ) (ُ/َُْٖٗ( ك )ََٗ) (َُِّٖ)

 (ِِٓٔٗ( ك )ِِْٕٗ) (ِِْٔٗ( ك )ِِّٕٗ) (ِِّٔٗ( كمصنف ابن أيب شيبة )َُُِٕ )( كالشاميْبَُِٔٔك )
( كعبد الرزاؽ َّْٗٔ) (ّْٕٗٔ( ك )ّْٖٗٔ) (ّْٖٕٔ( ك )ّْٖٖٔ) (ّْٕٕٔ( ك )َِٕٔٗ) (َِٕٔٗ( ك )ِِٕٓٗ)
 (ُْٗٓٗ( ك )َْٕٗٔ( كالكبّب )ََْٖٗ( ك )َُِّْ( ك )َُٖٓٓ( كمعجم الطربآف األكسط )ََُِٓ) (َُِْٖ)
( ك ََِٗ/ِّ( )ُّٖٓٗ( ك )َْٖٖ/ِّ( )ُُٖٕٗ( ك )ََّٖ/ِّ( )ُّٕٓٗ( ك )َٖٕٗ/ِّ( )َُّٕٗ( ك )َّٔٔ/ِّ)
  .(ََُ/ّٔ( كموطأ مالك ركاية ٰبٓب )ََََُ( ك )ََٗٗٗ( كا٤بنتقى البن ا١باركد )ََٔٗ/ِّ( )ُّٖٗٗ)
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البشريَّة القاصرة إضافة إُف آاثر مىا ذكركا من كصف اآلايت ىذا القوؿ أثر من أتظاران 
ابإلٝباؿ كاإلطبلؽ كاالشَباؾ كما إليها اتطبلقنا من ا٤بعُب اللغوٌم اجملرد، كقواعد اللغة 
الٍب بنيت على كبلـ العرب ا٤بألوؼ لديهم، كقد تبو القرآف اجمليد إُف إعجاز لساتو 

-صياغة قرآتيَّة « البياف»٥با، كليتهم صاغوا مفهـو كلغتو كاستيعاهبا للعربٌية ك٘باكزىا 
ُف كاقع لوجدكه ينعكس أكؿ مىا ينعكس على تطبيق معآف الكتاب كترٝبتها إ -إذف

 كٲبارسوتو، كذلك ٯبعلها منهجنا لتأكي  القرآف اجمليد. ٰبياة الناس،
أٌف القرآف  كإتٌنا لنجد أٌف التعبّب عن اجملٌردات ابألفعاؿ من منه  القرآف، حيث ٪بد

ة مث : العق  كالنفس كالشكر كاإلٲباف كالكفر كغّبىا بصيغ يعرٌب عن معآف ٘بريديَّ 
األفعاؿ؛ لتحدث يف عقوؿ النخبة كالقادرين على فهم ك٩بارسة الفكر يف ا٤بعآف 

إُف التطبيقات العملٌية ٕبيث  -يف الوقت تفسو-التجريديٌة، كتقود بقٌية فصائ  األٌمة 
دائمنا يبحث يف كيفٌية التطبيق كالتنفيذ كالتحوي  إُف كاقع، لئبل تستغرؽ  ٯبع  اإلتساف

التأم بلت فكر اإلتساف، كلئبل يبدد طاقات األٌمة يف الفرضٌيات اجملردة، كمثاؿ ذلك:  
كيف بعض  تػىٍعًقليوف(ك)يػىٍعًقليوفى( يف القرآف كردت بصيغة الفع   )«  عق »كلمة 

أىفػىلىٍم يىًسّبيكا يف األىٍرًض فػىتىكيوفى ٥بىيٍم ﴿آلة ذلك الفع  األحياف تنبو بعض اآلايت إُف 
قػيليوبه يػىٍعًقليوفى هًبىا أىٍك آذىافه يىٍسمىعيوفى هًبىا فىًإتػَّهىا ال تػىٍعمىى األىٍبصىاري كىلىًكٍن تػىٍعمىى اٍلقيليوبي 

كيف الوقت  كلعٌ  يف ذلك تنبيهنا إُف كيفٌية التطبيق، (ْٔ)ا٢ب : ﴾الًٍَّب يف الص ديكرً 
تفسو ال ٰبـر أكلئك من ٩بارسة الفكر التجريدٌم مع العم ، فالقرآف مأدبة هللا 

 للجميع. 
كترل _كذلك_ أٌف اللغة مهما اتسعت، كمهما اتضحت، كمهما اتفتحت كلو 

ال تستطيع أٍف ٙبم  بطبيعتها كما ينبغي ٥با أٍف  -مث  لغة القرآف-بلغت حد اإلعجاز 
كصورىا العملٌية كأشكا٥با التطبيقٌية كدقائق تفاصيلها مىا ٰبملو  ٙبم  من صيغ األفعاؿ

الفع ،  فكاف ال بد من توس ط القدكة النبويَّة ا٤بعصومة ا٤بسٌددة، للقياـ ابلبياف الفعلٌي 
ا٢بركٌي التجسيدٌم يف الواقع الًَّذم يسمح لآلخرين أٍف يقرأكا آايت الكتاب كيركا بياهنا 

للقرآف فيتمكنوا بذلك من االتٌباع  ركا كيف يكوف اتٌباع النيب كأتكيلها النبوٌم، كي
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الدقيق لو، كأتكي  مىا جاء فيو بتطبيقو كإٯباده يف الواقع مث ركايتو كتقلو إُف األجياؿ 
 القادمة ليتأسَّوا بو. 

إفَّ الباحث يف اختبلفات العلماء يستطيع أٍف يرل كيف اختلفت ركاايت السنن، 
مور الٍب تتكرر ك  يـو كليلة ٟبس مرات كألفاظ األذاف كاإلقامة كمنها ركاايت األ

كاختبلؼ ركاايهتا بْب اإلفراد كالتثنٌية، كاختبلؼ الركاايت يف بعض ألفاظها، ككذلك 
يف « بسمميحرلا نمحرلا هللا »قراءة الفاٙبة ٖبصوصها، أك أيَّة آايت أخرل، كقراءة 

ار كا١بهر، ككذلك اختلفت الركاايت يف بعض بدايتها، كقوؿ )آمْب( يف هنايتها، كاإلسر 
أعماؿ ا٢ب  كالزكاة كالقصر كاإلٛباـ كبعض أحكاـ الصياـ، كاختلف الفقهاء بناءن على 

منهجٌية أتسٌو كاتٌباع كاقتداء كأتكي  « السنَّة ا٤بطهرة»اختبلفها. من ىنا يتضح أفَّ 
ئٌياهتا فينبغي أٍف ترد إُف  يف ٝبلتها، أٌما جز  -أٌم تنػزي  على الواقع-آلايت الكتاب 
إُف الكتاب الكرٔف فهو ا٤بصٌدؽ ٥با كا٤بهيمن عليها، ألفَّ  -كٌلها-كلٌياهتا، مث ترد 

إٍف صح -ا٤بفردات كا١بزئٌيات ال ٲبكن أٍف تكوف منهجنا، كإال لتعٌددت ا٤بناى  
كصارت ٕباجة إُف منه  لضبطها كىكذا ٕبيث يلـز عن ذلك مىا  -تسمٌيتها مناى 

، فلو فرض أفَّ ٦بموع مىا جاء يف كتب ا٢بديث ا٤بطبوعة «ابلدكر»ٌيو ا٤بناطقة يسم
كا٤بخطوطة كا٤بكتشفة كغّب ا٤بكتشفة مليوف حديث فه  يكوف علينا أٍف تضع مليوف 

 منه   
ًىيى تلك السنن ا٤بطبقة لتعليمات « منه »إذف، فما ٲبكن أٍف يندرج ٙبت مفهـو 

ف تطبيقٌي يقَبف فيها يف كثّب من األحياف القوؿ كأكامر الكتاب الكرٔف، فهي بيا
ليقَبف القوؿ  مث أتيت صفة صلواتو  (ْٕ)ابلعم ، مث : "صلوا كما رأيتموٌٓف أصلٌي"

مع الفع  يف تنػزي  معآف القرآف على الواقع. كىذه شاملة للعقائد كالعبادات كاألخبلؽ 
ذه ًىيى الٍب يصدؽ القرآف عليها كالتشريعات الثابتة كتزر يسّب من قضااي ا٤بعامبلت، كى

 كيهيمن، كٱبرجها من ارتباطها النسيٌب يف الواقع التارٱبٌي. 
                                                           

( ََّٕٗ( كابن خزٲبة )َُُِّ( ك )َُِٕٖ( ك )َُٖٓٔ( كجامع ابن حباف )ََُِّصحيح كما يف األدب ا٤بفرد للبخارم ) ْٕ
 (َِّٗٓ( ك )َِّٕٔ) (َّٖٔٓ( كسنن البيهقي الكربل )َِْٕٔ( ك )َََٖٔ( ك )ََُّٔ( كالبخارم )ََٖٔٓك )
  .(ََِِٖ( كالشافعي )ََِّٓ( كمسند أٞبد )َُِّٓ( كالدارمي )َُِٔٗ( ك )ََُٔٓ( ك )ََُٓٓ( كالدارقطِب )ََٕٔٓ)
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كحْب تؤكد على مفهـو الوحدة البنائٌية للكتاب، فإفَّ السنَّة ا٤برتبطة بو تتَّصف 
كاحد، كمقاصده كغاايتو موحَّدة، كما جاء من سنتو  ابلوحدة كذلك؛ فرسوؿ هللا 

ا للقرآف اجمليد الًَّذم أتزؿ عليو فإتَّو ٯبمع بينو كبْب القرآف يف إطار تلك تطبيقنا بياتي  
الوحدة، فبل تتناقض السنَّة كالقرآف يف شيء، كال تنسخ القرآف كال ينسخها، ب  تنضم 
إليو كترتبط بو، كىو يصدًٌؽ عليها كيهيمن، كما يصدؽ على تراث النبوات السابقة 

 كيهيمن عليها.  لرسوؿ هللا 
يف السنَّة الٍب ٲبكن إدراؾ  (ْٖ)لقد أاثر علم أصوؿ الفقو عددنا من القضااي الشائكة
 تتائجها إذا أدركنا مفهـو البياف كعبلقة السنَّة ابلقرآف: 

ا بلغت أقوا٥بم األساسٌية  اختبلؼ األصوليْب يف أفعاؿ النيب  :أوالً  اختبلفنا شديدن
ذلك ألٌف الفع  ليس كالقوؿ ٲبكن فيها أربعة أقواؿ اتقسمت مدارسهم عليها، 

إخضاعو لقواعد اللغة، فاألمر صيغتو )افع ( كالنهي )ال تفع (، فإذا جاء مىا يصرؼ 
األمر كالنهٌي عن ا٤براد ا٢بقيقٌي منهما فهناؾ تصنيفات أخرل، أٌما الفع  فإتٌو ٰبتاج إُف 

ىيوى اإلشكاؿ دراسة الواقع كمعرفة كيفٌية إيقاع ذلك الفع  على كجو الدقة  كما 
ابلضبط  كما الًَّذم اقتضى إيقاع ىذا الفع  من آايت الكتاب  كتلك جهود ليست 
سهلة أك ميسرة، فإدراؾ ذلك يقتضي معايشة عصر النبوة معايشة تٌمة حٌب لكأف 
اإلتساف يعيش فيو، كذلك أمر ٙبوؿ دكتو أسباب كثّبة، كلذلك فإفَّ النموذج اللغوٌم 

ولتو كيسره كقدرتو على إصدار تقييم للفع  اإلتسآٌف بشك  أسرع ىيوى الًَّذم ساد لسه
قد ترجم إُف قوؿ: فصار قوالن كركاية  -يف عصر الركاية-كأيسر يف حْب أفَّ الفع  

 يتعام  اجملتهد معها من ذلك ا٤بنطلق !. 
                                                           

ويَّة كبعض أحكاـ عامَّة من التشريك بْب الكتاب كالسنَّة يف مباحث كثّبة خاصَّة يف ٦باؿ األحكاـ الل غ كمع ما جرل عليو األصولٌيوف ْٖ
ا، الركاية إال أف قضااي القطع »ال تفص  بينهما إال تلك القضااي الٍب حٌددكىا يف اجملاؿ التشريعٌي مث   ذلك ال ٯبع  منهما خطاابن كاحدن

لة على األحكاـ، لقد كاف لتشريكهم بْب الكتاب كالسنَّة يف مباحث الٌلغات كالتخصيص كالنسخ كما إُف كآاثرىا يف ٦باؿ الدال« كالظن
كما زاؿ ىذا اجملاؿ ميداانن ٰبتاج إُف كثّب من ا١بهود ا٤بعرفيَّة  كما ركل عن رسولو  ذلك آاثر خطّبة يف إزالة ا٢بدكد بْب كبلـ هللا 

يف مطوالت الكتب األصوليَّة مث : « ا٤بباحث ا٤بشَبكة بْب الكتاب كالسنَّة»و، كٲبكن مبلحظة أبواب للتغٌلب على آاثره, ك٘بلية مشكبلت
كما « التوضيح لصدر الشريعة»ك« ا٤بعتمد أليب ا٢بسْب البصرم»ك« ا٤بستصفى للغزاِف»ك« إحكاـ األحكاـ لآلمدم»ك« اصوؿ للرازم»

 إُف ذلك لتتضح للقارئ تلك اآلاثر ٔببلء.
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تشريكهم يف مباحث الل غات األصوليَّة بْب الكتاب كالسنَّة، ك٘باى  سائر  :اثنًيا 
فركؽ الٍب ذكرانىا، كذلك قد مهد كىٌيأ األذىاف إلعطاء السنَّة مرتبة موازية للكتاب ال

ٕبيث صار االختبلؼ الوحيد الًَّذم يشار إليو بينهما ىيوى الَباتب، فالكتاب ٰبت  
ا٤برتبة األكُف يف مصادر التشريع، كالسنَّة ٙبت  ا٤برتبة الثاتية، كىذه ليست ابلنظر إُف 

مر، ب  ابلنسبة إُف تظر اجملتهد، مث أييت اإلٝباع، مث القياس أك دلي  الواقع كتفس األ
العق  كىكذا، كا٢بق أفَّ ك  مىا عدا الكتاب الكرٔف مصادر بياف كأدكات ككسائ  

يػٍري اٍلفىاًصًلْبى ﴿منهاجٌية  أىالى لىوي ﴿( ٕٓ)األتعاـ: ﴾ًإٍف ا٢ٍبيٍكمي ًإالَّ ّللًًَّ يػىقيص  ا٢بٍىقَّ كىىيوى خى
هي ﴿( ِٔ)األتعاـ: ﴾ٍكمي كىىيوى أىٍسرىعي ا٢بٍىاًسًبْبى ا٢ٍبي  ًإٍف ا٢ٍبيٍكمي ًإالَّ ّللًًَّ أىمىرى أىالَّ تػىٍعبيديكا ًإالَّ ًإايَّ

( أٌما القرآف اجمليد فهو َْ)يوسف: ﴾ذىًلكى الدًٌيني اٍلقىيًٌمي كىلىًكنَّ أىٍكثػىرى النَّاًس الى يػىٍعلىميوفى 
 ٤بنش  لؤلحكاـ. كال شيء غّبه ا٤بصدر ا -كحده-

كقد كاف ٥بذين األمرين أثرٮبا ا٣بطّب يف ٘باى  إطبلقٌية القرآف الكرٔف كتسبٌية السنَّة، 
كىي قضٌية يف غاية ا٣بطورة يف اإلطار ا٤بنهجٌي، كىي ابإلضافة إُف مىا أٌدت إليو من 

مسك التسوية ا٤بطلقة بْب الكتاب كالسنَّة، جعلت العق  ا٤بسلم ا٤بعاصر يستمر يف الت
إُف  -أٌم كاقع-رفع إشكالٌيات الواقع »كليس « تنػزي  النص على الواقع»بفكرة 
، « القرآف ليجيب عنها يف كلٌياتو كقيمو ا٢باكمة كغاايتو كمقاصده، كأدلتو ا١بزئٌية أحياانن

موظٌفنا منهجٌية التطبيق النبوٌم، كالبياف النبوٌم، كالتأكي  النبوٌم ٗبفهومو القرآٌٓف لتحقيق 
تأسي كاالتٌباع، كىذاف ا٤بوقفاف ٮبا الٌلذاف أفرزا كثّبنا من األفكار الغثيثة يف ا٤باضي، ال

الًَّذم سحب صفة اإلطبلؽ من « تناىي النصوص كعدـ تناىي الوقائع»منها فكرة 
الكتاب الكرٔف ليلبسها للوقائع ا٢بادثة الزائلة الٍب عٌدىا بعضهم ٦برد أعراض تظهر مث 

يضنا فكرة النسخ كالتناسخ ٗبعاتيو األربعة )اإلزالة، الرفع، البياف، تتبلشى. كمن ذلك أ
 اإلبطاؿ( بْب الكتاب كالسنَّة عند توىم اجملتهد التعارض بينهما. 

ككذلك قوؿ بعضهم: إفَّ السنَّة قاضية على الكتاب، كأفَّ الكتاب ٰبتاج إُف السنَّة 
يثة إٍف غطينا عليها ابلتأكي  فمن يأكثر من حاجة السنَّة إليو، ك٫بو ذلك من أقواؿ غث

لنا ابلتخٌلص من آاثرىا الفكريَّة كا٤بعرفيَّة ا٣بطّبة الٍب ال تزاؿ قائمة، كال يزاؿ البعض 
 يعطيها صفات االستمرار كالدكاـ ! 
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رغم ك  دالئ  « الدائرة ا٤بنهجيَّة»إٌف تفريق األصوليٌْب بْب القرآف كالسنَّة يف 
بينهما، ٯبع  االستدراؾ كا٤براجعة لَباثهم يف ىذا اجملاؿ « ةالوحدة ا٤بنهجي»كمسٌوغات 

 أمرين ضركرٌيْب خاصة ذلك الذم أتثر بقواعد ا٤بنطق األرسطٌي، أك بُب عليو.

َف تسمح ٗببلحظة أمور منهجيَّة على أقصى درجة من « القواعد ا٤بنطقيَّة»فإفَّ تلك 
 األٮبٌية يف لغة القرآف ٲبكن تلخيص أٮبها ٗبا يلي:

 الوحدة البنائيَّة للقرآف الكرٔف.  .ُ
الفرؽ بْب االستعماؿ اإل٥بي للًٌغة يف القرآف كبْب االستعماؿ البشرم،    .ِ

فاالستعماؿ اإل٥بي ال يسمح ٖبلو أيَّة كلمة يف القرآف من داللة معرفية منهجية كذلك 
  تعاُف.ينفي كجود االشَباؾ كالَبادؼ، كبعض الكناايت كالتورية كما إليها يف كبلـ هللا

الوحدة ا٤بنهجيَّة الٍب ينفرد القرآف اجمليد هبا عن ك  ما عداه، ك٥بذه الوحدة   .ّ
ا يف ٦باالت الدالالت غّب ا٤بباشرة مث  دالالت السياؽ  ا٤بنهجية آاثر ىامَّة جدن

 كالتناسب مث الفحول كاإلشارة كداللة االلتزاـ، كما إُف ذلك من دالالت.
 حّدي هبا؟ ادلعجزات احلسية: ىل وقع الت 

إٌف رسوؿى هللا _ صٌلى هللا عليو كآلو كسلَّم_ َف يؤتى معجزةن متحد ل هبا سول 
القرآف، كىذا ما تديلٌنا عليو سور اإلسراء كيوتس كالبقرة كغّبىا، كقد أكيت الٌنيب 
معجزاتو أخرل غّب القرآف، مث  ا٤بعجزات ا٢بٌسية، كما كردت بذلك العديد من 

 كٌنها ٩بٌاَف يقع بو التحٌدم.الٌسنن كاألخبار؛ كل

يف القرآف كالقوؿ إفَّ رسوؿ هللا « منه »كيف إطار ا٤بنه  ال يستقيم القوؿ بوجود 
  قد أيعطي خوارؽ حسَّية متحدَّل هبا، كا٣بوارؽ الٍب أعطاىا هللا موسى كعيسى

كمىٍن سبقهما من رس  كأتبياء، فالقرآف قد خاطب العق  اإلتسآٌف ٖبطاب يستطيع 
 عق  اإلتسآٌف التحاكر معو،  كإٍف كاف يعجز عن ٙبٌديو كاإلتياف ٗبثلو. ال
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كإذا فهمنا أٌف الفرؽ بْب ا٤بعجزات ا٢بٌسٌية كمعجزة القرآف، ىو التحٌدم، فلن تتوٌقف 
طويبلن عند ٧باكالت تفي أك أتكي  أك تفسّب ا٤بعجزات ا٢بٌسٌية، كما حدث يف أكاخر 

ابلشك   -آتذاؾ-ط القرف العشرين؛ ٕبيث مثَّ  تناك٥با القرف التاسع عشر كأكائ  كأكاس
 الًَّذم مت مؤشر ىزٲبة أماـ العق  العلمٌي، قاـ هبا ا٤بؤمنوف ابلغيب ليقاربوا العلم.

كلكن التفسّب األكثر علمٌية للمعجزات ا٢بٌسية ىو تفسّبىا بطريقةو منهجٌية 
مر اإل٥بٌي كاإلرادة اإل٥بٌية كا٤بشيئة ابعتبارىا مؤٌشر كعيو على طبيعة العبلقة بْب عواَف األ
 الٌرابتيَّة،  كإدراؾ للعبلقة بْب عا٤بٌي الغيب كالشهادة.

كمن ىنا كاف القرآف كافينا للناس؛ ٕبيث َف يغادر حاجة من حاجاهتم إال أحصاىا 
تي ًعٍندى اّللًَّ ﴿ ته ًمٍن رىبًًٌو قيٍ  إ٭ٌبا اآٍلايى أىكىَفٍى * كإ٭ٌبا أىانى تىًذيره ميًبْبه كىقىاليوا لىٍوالى أيٍتزًؿى عىلىٍيًو آايى

 ﴾فى يىٍكًفًهٍم أىانَّ أىتٍػزىٍلنىا عىلىٍيكى اٍلًكتىابى يػيتػٍلىى عىلىٍيًهٍم ًإفَّ يف ذىًلكى لىرىٍٞبىةن كىذًٍكرىل ًلقىٍوـو يػيٍؤًمنيو 
(  ٗٓ( كحْب تربط بْب ىاتْب اآليتْب كآايت سورة اإلسراء )ُٓ-َٓ)العنكبوت:

( َُ-ٕ( كسورة الفرقاف )ُّّ( كسورة طو )ٔٗ( ك) ٖٗك)(  ٖٖ( ك) َٔك)
( ترل أفَّ ىذه اآلايت ككثّبه غّبيىا تدؿ  داللةن قاطعة على أفَّ ىذا القرآف ِِ-َُك)

يهدم للٍب ًىيى أقـو من خبلؿ ا٤بنه ؛ كىذا ا٥بدم اليتم من خبلؿ ا٣بوارؽ الزائلة الٍب 
ناس أك تناقلوهنا أضافوا عليها من ٙبدث يف ٢بظات عابرة مث تنتهي؛ كإذا ركاىا ال

أخيلتهم كحذفوا منها مىا شاءكا، كالقرآف قد كضع حد ا فاصبلن بْب اآلايت ا٢بسيَّة الٍب 
ضع األعناؽ، إُف القرآف اٌلذم يدفع العقوؿ كالقلوب إُف ا٢بوار.   تبهر العقوؿ،  كٚبي
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 كلمة أخرية؟

حْب كاجو مث  ما كاجهت، ال  -يرٞبو هللا-أكٌد أف أختم بكبلـ قالو اإلماـ أبو حنيفة 
ألٌتِب أرقى بنفسي إُف مستول ذلك الفقيو العظيم، ب  ألٌتِب يف موقفي من ىؤالء كموقفهم 

كما – مٌِب يف مث  موقف اإلماـ كموقف بعض أسبلؼ أكلئك ا٤بتنطٌعة منو يف ىذه ا٤بسألة
"... فما قولك يف :اكره:قاؿ لو ا٤بتعلم أبو مقات  حفص بن سلم السمرقندم كىو ٰبي  -مر

أانس رككا أف ا٤بؤمن إذا زْف خيلع اإلٲباف من رأسو كما ٱبلع القميص، مث إذا تب أيعيد إليو 
، أتشٌك يف قو٥بم أك تصدقهم  فإف صٌدقت قو٥بم دخلت يف قوؿ ا٣بوارج، كإف (ْٗ)إٲباتو

كٌذبت شككت يف قو٥بم شككت يف أمر ا٣بوارج، كرجعت عن العدؿ الذم كصفت، كإف  
قو٥بم قالوا أتت تكٌذب بقوؿ تيب هللا عليو الصبلة كالسبلـ" فإهٌنم رككا ذلك عن رجاؿ حٌب 

 ينتهي إُف رسوؿ هللا عليو الصبلة كالسبلـ.
أيكػٌذب ىػؤالء كال يكػوف تكػذييب ٥بػؤالء يف رٌدم علػيهم تكػذيبنا للنٌػيب قال العرامل رمحرو هللا: 

أف  -عليػػو الصػػبلة كالسػػبلـ–وف التكػػذيب لقػػوؿ النٌػػيب ، إ٭ٌبػػا يكػػكسػػلَّمصػػٌلى هللا عليػػو كآلػػو -
، فأٌمػا إذا قػاؿ الرجػ : أان كسػلَّمصػٌلى هللا عليػو كآلػو -يقوؿ الرج : أان مكػٌذب لقػوؿ تػيٌب هللا 

عليػػػػو الصػػػػبلة -غػػػػّب أٌف النٌػػػػيب  -عليػػػػو الصػػػػبلة كالسػػػػبلـ-مػػػػؤمن بكػػػػٌ  شػػػػيء تكلٌػػػػم بػػػػو النٌػػػػيب 
قػػػػرآف، فػػػػإٌف ىػػػػذا القػػػػوؿ منػػػػو ىػػػػو التصػػػػديق ابلنٌػػػػيب َف يػػػػتكلم اب١بػػػػور كَف ٱبػػػػالف ال -كالسػػػػبلـ

كابلقػػرآف، كتنزيػػو لػػو مػػن ا٣بػػبلؼ علػػى القػػرآف، كلػػو خػػالف النٌػػيب القػػرآف، كتقػػٌوؿ علػػى هللا غػػّب 
يف  -عػػػٌز كجػػػ َّ -ا٢بػػػق َف يدعػػػو هللا حػػػٌب أيخػػػذه ابليمػػػْب، كيقطػػػع منػػػو الػػػوتْب، كمػػػا قػػػاؿ هللا 

                                                           
جو ا٢باكم بلفظ قريب من ىذا لكن يف سنده عبد هللا بن الوليد التجييب كقد ضعفو الدارقطِب كقاؿ ال يعترب ٕبديث، كلينو ابن أخر  ْٗ

 حجر، كَف يدرؾ ابن حجّبة الكبّب ففيو اتقطاع، كَف يشر إُف ذلك الذىيب، كليس التجييب كال ابن حجّبة الصغّب بشاميْب كما توىم ا٢باكم
من قاؿ ال إلو إال هللا دخ  ا١بنة كإف زْف كإف سرؽ( كحديث عبادة يف ا٤ببايعة. كآخره )... كمن فع  شيئا من أيب ذر )حديث  على أفَّ 
فعوقب بو يف الدتيا فهو كفارة كمن َف يعاقب فهو إُف هللا إف شاء عفا عنو كإف شاء عذبو( يف غاية الصحة فبل  -أم الزْف كالسرقة–ذلك 

أما حديث )ال يزٓف الزآف حْب يزٓف كىو مؤمن( عن أيب ىريرة فمؤكؿ عند ا١بمهور ٤بخالفة ظاىر معناه لئلٝباع يناىضهما حديث ا٢باكم 
( على أف يف سنده ٰبٓب بن عبد هللا بن بكّب كىو ٩بن ٰبت  بو أبو حامت كقد ضعفو ْٕ – ُِكالكتاب كالسنَّة على ما يف فتح البارم )

قالو كما حكى ابن حجر ركاية  -صلى هللا عليو كآلو كسٌلم–بعض أى  العلم من السلف أف يكوف  النسائي فبل يناىض ما سبق ب  أتكر
 عن ابن جرير الطربم. أما حديث عكرمة فحديث خارجي فبل يقب  فيما يؤيد بو مذىبو )ز(.
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نىػػػا بػىٍعػػػضى  القػػػرآف: ػػػا ﴿كىلىػػػٍو تػىقىػػػوَّؿى عىلىيػٍ ػػػٍذانى ًمٍنػػػوي اًبٍليىًمػػػًْب*مثيَّ لىقىطىٍعنىػػػا ًمٍنػػػوي اٍلوىًتْبى*فىمى ىخى اأٍلىقىاًكيً *ألى
ػػػاًجزًينى﴾ )ا٢باقػػػة: ػػػدو عىٍنػػػوي حى ػػػٍن أىحى (، كتػػػيب هللا ال ٱبػػػالف كتػػػاب هللا تعػػػاُف، ْٕ -ًْْمػػػنكيم مًٌ

 ك٨بالف كتاب هللا ال يكوف تيب هللا.
(، ِالزَّاتًيىػةي كىالػزَّآف﴾ )النػور:﴿ قػاؿ: -تعػاُف– ؛ ألتٌو هللا(َٓ)كىذا الذم رككه خبلؼ القرآف

ٍتًيىاهًنىػا ًمػنكيٍم﴾ )النسػاء:﴿كَف ينًف عنهما اسم اإلٲباف، كقاؿ هللا تعاُف:  افى أيى فقولػو ، (ُٔكىاللَّذى
َف يعًن بو اليهود كال النصارل، كإ٭ٌبا عُب بو ا٤بسلمْب، فرد ك  رج  ٰبٌدث عن الٌنيب « منكم»
 -كسػلَّمصٌلى هللا عليو كآلو -ٖببلؼ القرآف ليس رد ا على الٌنيب  -كسلَّميو كآلو صٌلى هللا عل-

ابلباطػػ ،  -كسػػلَّمصػػٌلى هللا عليػػو كآلػػو -كال تكػػذيبنا لػػو، كلكػػن رد علػػى مىػػٍن ٰبػػدث عػػن النٌػػيب 
ككػذلك كػ  شػيء تكلٌػم بػو  -عليػو الصػبلة كالسػبلـ-كالتهمة دخلت عليو ليس على تػيب هللا 

 ٠بعناه أك َف تسمعو فعلى الرأس كالعينْب، قد آمٌنا بو كتشهد -ليو الصبلة كالسبلـع-تيٌب هللا 
َف أيمػر بشػيء إتَّػو  -كسػلَّمصٌلى هللا عليو كآلو -كما قاؿ تيٌب هللا، كتشهد أيضنا على الٌنيب إتَّو  

صػف هنى هللا عنو، كَف يقطع شيئنا كصلو هللا، كال كصف أمرنا كصف هللا ذلك األمر بغّب مػا ك 
كاف موافقنا  يف ٝبيع األمور، كَف يبتدع، كَف يتقٌوؿ على هللا غّب ما قاؿ إتَّو   بو النيب، كتشهد

مَّػػٍن ييًطػػًع الرَّسيػػوؿى فػىقىػػٍد أىطىػػاعى اّلٌلى﴾ ﴿كال كػػاف مػػن ا٤بتكلفػػْب؛ كلػػذا قػػاؿ هللا تعػػاُف:  -تعػػاُف-
 (.َٖ)النساء:

ػٍن يػزعم أٌف شػارب ا٣بمػر ال   اي ٢بسن ما فٌسرت، كلكنقال ادلتعلم رمحو هللا:  أخػربٓف عمَّ
 يقب  منو صبلة أربعْب ليلة أك أربعْب يومنا، كبٌْب ِف ما ىذا الذم ييبط  ا٢بسنات كيهدمها 

إٌتِب لست أدرل تفسّب الذم يقولوف إفَّ هللا ال يقب  من شارب ا٣بمر قال العامل هنع هللا يضر: 
ما داموا ال يفسركتو تفسّبنا ال تعرفو ٨بالفنا للعدؿ؛ صبلة أربعْب ليلة أك يومنا، فلست أكٌذهبم 

ألاٌن قد تعرؼ أٌف من عدؿ هللا أف أيخذ العبد ٗبا ركب من الذتب أك يعفو عنو، كال أيخذه 
ٗبا َف يرتكب من الذتب، كأف ٰبسب لو ما أدل إليو من الفرائض كيكتب عليو ذتبو، كمث  

رٮبنا، كقد كاف عليو أكثر من ذلك، فإ٭ٌبا يؤاخذه ذلك لو أفَّ رجبلن أٌدل زكاة مالو ٟبسْب د
                                                           

ىا: أف ٱبالف موجبات العقوؿ فيعلم قاؿ ا٣بطيب يف )الفقيو كا٤بتفقو(: )إذا ركل الثقة ا٤بأموف خربنا متص  اإلسناد رد يأمور. أحد َٓ
 أص  لو بطبلتو ألف الشرع إ٭با يرد ٗبجوزات العقوؿ كأما خبلؼ العقوؿ فبل. كالثآف: أف ٱبالف تص الكتاب أك السنَّة ا٤بتواترة فيعلم إتَّو ال

عادؿ بن . ٙبقيق لفقيو وادلتفقوا. أبو بكر أٞبد بن علي بن اثبت بن أٞبد بن مهدم ا٣بطيب البغدادم، أك منسوخ كالثالث... )ز(. 
 .ُْٗ/ُ، جىُُْٕ. السعودية: دار ابن ا١بوزم، يوسف العزازم
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هللا ٗبا َف يؤٌد كٰبسب لو ما قد أٌدل، ككذلك إذا صاـ كصٌلى كحٌ  كقت  فإتٌو ٰبسب لو 
(؛ ٥ِٖٔبىىا مىا كىسىبىٍت﴾ )البقرة:﴿ حسناتو كيكتب عليو سٌيئاتو؛ كلذلك قاؿ هللا عٌز كجٌ :

أىٌٓفً الى ﴿(؛ يعِب من الشر، كقاؿ: ٍِٖٔت﴾ )البقرة:يعِب من ا٣بّب، ﴿كىعىلىيػٍهىا مىا اٍكتىسىبى 
نكيم مًٌن ذىكىرو أىٍك أيتثىى﴾ )آؿ عمراف: ًإانَّ الى تيًضيعي أىٍجرى ﴿(، كقاؿ: ُٓٗأيًضيعي عىمى ى عىاًم و مًٌ

﴾ )الكهف: (، ْٓكىالى ٘بيٍزىٍكفى ًإالَّ مىا كينتيٍم تػىٍعمىليوفى﴾ )يس:﴿(، كقاؿ: َّمىٍن أىٍحسىنى عىمىبلن
يػٍرنا ﴿(، كقاؿ: ًُٔإ٭بَّىا ٘بيٍزىٍكفى مىا كينتيٍم تػىٍعمىليوفى﴾ )الطور:﴿كقاؿ:  فىمىن يػىٍعمىٍ  ًمثٍػقىاؿى ذىرَّةو خى

كىكي   صىًغّبو كىكىًبّبو ميٍستىطىره﴾ ﴿(، كقاؿ: ٖ-ٕيػىرىهي*كىمىن يػىٍعمىٍ  ًمثٍػقىاؿى ذىرَّةو شىر ا يػىرىهي﴾ )الزلزلة:
يكتب الصغّب من ا٢بسنات كالسٌيئات، كقاؿ تعاُف:  -تبارؾ كتعاُف-(، فهو ّٓ)القمر:
ٍن خىرٍ ﴿ بَّةو مًٌ ئنا كىًإف كىافى ًمثٍػقىاؿى حى يػٍ دىؿو كىتىضىعي اٍلمىوىازًينى اٍلًقٍسطى لًيػىٍوـً اٍلًقيىامىًة فىبلى تيٍظلىمي تػىٍفسه شى

نىا هًبىا كىكىفىى بًنىا حىاًسًبْبى﴾ )األتبياء: تبارؾ -لقوؿ فإتٌو يصف هللا (، فمىٍن قاؿ ال، هبذا إْأىتػىيػٍ
ئنا﴾ ﴿اب١بور، كقد أمَّنى هللا الناس من الظلم، حيث قاؿ:  -كتعاُف يػٍ فىبلى تيٍظلىمي تػىٍفسه شى

فىمىن يػىٍعمىٍ  ًمثٍػقىاؿى ﴿( كقاؿ: ْٓكىالى ٘بيٍزىٍكفى ًإالَّ مىا كينتيٍم تػىٍعمىليوفى﴾ )يس:﴿(، ْٕ)األتبياء:
يػٍرنا يػىرىهي*كىمىن يػىٍعمى  (، كقد ٠ٌبى تفسو شكورنا ألتٌو ٖ-ٍٕ  ًمثٍػقىاؿى ذىرَّةو شىر ا يػىرىهي﴾ )الزلزلة:ذىرَّةو خى

يشكر ا٢بسنة، كىو أرحم الراٞبْب، أما ا٢بسنات فإتَّو ال يهدمها شيءه غّب ثبلث خصاؿ؛ 
وي﴾ كىمىن يىٍكفيٍر اًبإًلٲبىاًف فػىقىٍد حىًبطى عىمىلي ﴿ قاؿ: -تعاُف-فالشرؾ اب؛ ألٌف هللا  الواحدأٌما 

أف يعم  اإلتساف فيعتق تسمنا أك يص  رٞبنا أك يتصدؽ ٗباؿ ييريد  األخرى(، كٓ)ا٤بائدة:
هبذا كلو كجو هللا، مث إذا غضب أك قاؿ يف غّب الغضب امتناانن على صاحبو الذم كاف 
ا٤بعركؼ منو إليو: أَف أعتق رقبتك  أك يقوؿ لػمىٍن كصلو: أَف أصلك، كيف أشباه ىذا يضرب 

قىاًتكيم اًبٍلمىنًٌ كىاألذىل﴾ ﴿رأسو؛ كلذلك قاؿ هللا عٌز كجٌ : بو على  الى تػيٍبًطليوٍا صىدى
ما كاف من عم  ييرائي بو الناس، فإفَّ ذلك العم  الصاٌف الذم  الثالثة(، كِْٔ)البقرة:

 راءل بو ال يقبلو هللا منو، فما كاف سول ىذا من السٌيئات فإتٌو ال يهدـ ا٢بسنات.
لقد كصفت الذم ىو العدؿ، كلكن أخربٓف عمٍَّن يشهد عليك و هللا: قال ادلتعلم رمح

 ابلكفر، ما شهادتك عليو 
؛ ألفَّ إتَّو   شهاديت عليوفقال العامل هنع هللا يضر:  كاذب، كال أ٠بيو بذلك كافرنا؛ كلكن أ٠بيو كاذابن

تو؛ فا٢برمة الٍب ا٢برمة حرمتاف؛ حرمة تينتهك من هللا تعاُف، كحرمة تينتهك من عبيد هللا سبحا
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ىي اإلشراؾ اب كالتكذيب كالكفر؛ كا٢برمة الٍب تينتهك من  -عٌز كج -تينتهك من هللا 
عبيد هللا؛ فذلك ما يكوف بينهم من ا٤بظاَف. كال ينبغي أف يكوف الذم يكذب على هللا كعلى 

أف لو  رسولو كالذم يكذب عليَّ؛ ألفَّ الذم يكذب على هللا كعلى رسولو ذتبو أعظم من 
كذب على ٝبيع الناس، فالذم شهد علٌي ابلكفر، فهو عندم كاذب، كال ٰب  ِف أف 

كىالى ٯبىٍرًمىنَّكيٍم شىنىآفي قػىٍوـو عىلىى أىالَّ تػىٍعًدليواٍ ﴿ قاؿ: -تعاُف-أكذب عليو لكذبو علٌي؛ ألفَّ هللا 
 اكة قـو أف تَبكوا العدؿ فيهم.(، قاؿ ال ٰبملٌنكم عدٖاٍعًدليواٍ ىيوى أىقػٍرىبي لًلتػٍَّقوىل﴾ )ا٤بائدة:

ىذه صفة معركفة، كلكن كيف تقوؿ يف رج  يشهد على تفسو قال ادلتعلم رمحو هللا: 
 ابلكفر 

إٌٓف أقوؿ ليس ينبغي ِف أف أحٌقق كذبو على تفسو، كذلك ألتَّو لو قاؿ قال العامل هنع هللا يضر: 
برئه من هللا، أك قاؿ: ال إتَّو  ف قاؿ:إإتَّو  ٞبار ال ينبغي ِف أف أقوؿ صدؽ، غّبإتَّو  لنفسو

أؤمن اب كال برسوؿ ٠بٌيتو كافرنا، كإف ٠ٌبى تفسو مؤمننا، ككذلك إذا كٌحد هللا كآمن ٗبا جاء 
من عند هللا ٠بٌيتو مؤمننا كإف ٠ٌبى تفسو كافرنا
(ُٓ). 

َف اإلماـ من تقلنا حوار ا٤بتعلًٌم مع العاَف أيب حنيفة ابعتباره ٭بوذجنا كمثاالن ٤بوقف العا
كتبناه كما قلناه، لعٌلهم بذلك ٯبدكف آراءن   رأكف بعناية ما٨بالفيو، ك٫بن تتمُب أف منتقدينا يق

قد يكوف خطأ كقد إتَّو  صدرت عٌمن بذؿ جهده يف الوصوؿ إُف رأم تبنٌاه، كىو يؤمن
مناقشة يكوف صواب، كتتمٌُب من الباحثْب ا١باٌدين كطلبة العلم أف ييناقشوا ما ىو مطركح 

علمٌية جادة، كسيجدكتنا أسرع الناس إُف الفيء إُف ا٢بق كالعودة إُف الصواب إذا قاـ الدلي  
عليو، أٌما ا٤بهاترات كالشتائم فإهٌنا ال ٚبدـ حق ا كال هتدـ ابطبلن كال تيسٌدد رأاين كال تنفع قائلها 

إتَّو  ان كىفواتنا كزاٌلتنا...كال سامعها، سائلْب العلي القدير أف يغفر لنا كلطلبة العلم أخطاء
 ٠بيع ٦بيب.

                                                           
 /ىُُِْا٤بكتبة األزىرية للَباث،  . القاىرة:بتعليق دمحم زاىد بن ا٢بسن الكوثرم .العامل وادلتعلم، النعماف بن اثبت. أبو حنيفة ُٓ

 .ّّ-ِٗ، صُط .ـََُِ
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 القضية الثانية

 ؟جديد ىل أتيت السن ة بتشريع

  القضية الثانية:

  كتتعلق ٗبفهـو السنَّة كتقسيمها إُف تشريعيَّة، كغّب تشريعيَّة.

  إُف أم حد يعترب ىذا التقسيم مقبوال... أـ أتَّو غّب مقبوؿ 

 ضابطة كالٍب تعتمد يف عمليَّة التصنيف كيف حاؿ قبولو ما ىي ا٤بعايّب ال

 دتهيد:

دى  قاؿ تعاُف: ﴿ىيوى الًَّذم جىعى ى الشٍَّمسى ًضيىاء كىاٍلقىمىرى تيورنا كىقىدَّرىهي مىنىازًؿى لًتػىٍعلىميوٍا عىدى
ًت لًقىٍوـو يػىٍعلى  ًنْبى كىا٢بًٍسىابى مىا خىلىقى اّلٌلي ذىًلكى ًإالَّ اًب٢بٍىقًٌ يػيفىصًٌ ي اآلايى  (.ٓميوفى﴾ )يوتس:السًٌ

اتطبلقنا من مبدأ ا١بمع بْب القراءتْب ٪بد بْب أيدينا آية كرٲبة تتحدث عن أحواؿ  نقول:
الشمس كالقمر، كالفوائد الٍب تعود على اإلتساف كا٢بياة من ك  منهما، كيلتفت النظر بقوة 

طاقة الٍب يتوقف ا٢بس كا٤بشاىدة كا٣بربة كالتجربة إُف مبلحظة النور كالضياء، فالضياء ىو ال
النور عليها، كمنها يستمد النور، فالشمس مستودع تلك الطاقة كمركز إشعاعها، كالقمر ىو 
ا٤بستفيد بتلك الطاقة كا١بـر الذم ينعكس إشعاعها عليو فيعطي تورنا ىادًئن خافتنا، كإذا كاف 

افت ا٥بادئ ضياء الشمس يناسب النهار كتقلب اإلتساف فيو لتدبّب معاشو فإفَّ الضوء ا٣ب
الذم ينبثق عن ذلك النور القمرم يناسب ىدكء اللي  كسكوتو كما خلقو هللا لو من السبات 
كالراحة لؤلبداف، كىكذا القرآف الكرٔف كالسنَّة النبويَّة ا٤بطهرة، فالقرآف ٗبثابة الشمس مستودع 

صلى هللا –النيب الطاقة كخزاتتها، منو تنبعث األضواء كعنو تنطلق اإلشعاعات لتتجلى ابتباع 
يف سنن منّبة مشرقة تستطيع البشريَّة االىتداء هبا، فلوال ضياء الشمس  -عليو كآلو كسلَّم
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كإشعاعاهتا ما كجد تور القمر، كاللطيمة ك  اللطيمة أف يفك بْب القمر كالشمس، كذلك قد 
ّب يؤدم إُف خراب الكوف كلو، كىو الذم سيحدث يـو تنشق السماء كتػيبىدَّؿ األرض غ

األرض، كتبلغ ا٢بياة ذلك األج  ا٤بسمى، كالكتاب ضياء كالسنَّة تور ال ينفك أم منهما 
عن اآلخر، كلو فٌرًؽ بينهما ككضع حاجز بْب االثنْب كاستق  القمر عن الشمس ٢بدثت 

 الكارثة.

كيف تظرم ا٤بتواضع أفَّ ا٤بسلمْب قد ابتلوا أكؿ ما ابتلوا ابلتساى  يف قضيَّة التوحيد  
 حوَّلوه إُف علم كبلـ، مث ٘باكز األمَّة إُف الدكلة كا٢بكومة، مث التوقف عن الدعوة لصاٌف حْب

الفتح، مث فك االرتباط بْب الكتاب كالسنَّة كٙبويلهما إُف كياتْب منفصلْب لك  منهما مداره 
من الذم يدكر فيو مستقبلن عن اآلخر. فبدأت تربز أمور ما كاف ٥با أف تربز دمَّرت الكثّب 

رؤية األمَّة كصادرت سبلمة تلك الرؤية كتتابعت سلسلة اال٫برافات، حٌب بلغ ا٤بسلموف ىذه 
ا٢بالة من الَباجع كالتدىور، كال منقذ ٥بم منها إال أف يعاد ك  شيء إُف تصابو. كما اندينا بو 

ُف إ -ال ٠بح هللا-يف ٦باؿ العبلقة بْب الكتاب كالسنَّة َف يكن فيو أم شيء من الدعوة 
٘باكز السنَّة أك التقلي  من شأهنا أك إٮبا٥با، ب  كاتت دعوتنا سداىا ك٢بمتها إعادة تنظيم 
العبلقة بينهما ٕبيث يكوف القرآف ضياءن كالسنَّة تورنا. ذلك ما كنا تسعى كما تزاؿ تسعى إليو. 

كف القرآف، كالقرآف بضيائو مصدًٌؽ على السنَّة كأتوارىا كمهيمن عليها، فبل تضي  السنَّة بد
 كتتجلى أتوار القرآف هبا كفيها.

 ولنبدأ يف ىذه القضية البد لنا أواًل من إيضاح أىم ادلفاىيم:          

 السن ة واحلديث:

السنَّة يف أكثر من موضع يف القرآف الكرٔف إُف ذاتو العليَّة،  -ج َّ شأتو–أضاؼ هللا 
﴾ )األحزاب:سينَّةى اّللًَّ يف الًَّذينى خىلىٍوا مً ﴿ فقاؿ: دى ًلسينًَّة اّللًَّ تػىٍبًديبلن ( كىي ِٔن قػىٍب ي كىلىن ٘بًى

تلك القواتْب اإل٥بيَّة يف الكوف كالنفس كاجملتمع الٍب ال تبدي  كال تغيّب كال ٙبوي  ٥با، كذىكىرىىا 
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ى لىكيٍم كىيػىٍهًديىكيٍم سينىنى  الًَّذينى ًمن قػىٍبًلكيٍم  مضافة إُف الناس كمنها قولو تعاُف: ﴿ييرًيدي اّلٌلي لًيػيبػىْبًٌ
( أم مناىجهم كطرائقهم كما اعتادكه من ِٔكىيػىتيوبى عىلىٍيكيٍم كىاّلٌلي عىًليمه حىًكيمه﴾ )النساء:

اىتداء هبداية األتبياء، حٌب صار ذلك طريقة مٌتبعة كعرفنا معتادنا ال ٱبالىف، كالسنَّة إذا 
صلى –دلَّت على أمور اتبع رسوؿ هللا  -صلى هللا عليو كآلو كسلَّم–أضيفت إُف رسوؿ هللا 

ا طريقتو الدائمة ا٤بستمرة،  -هللا عليو كآلو كسلَّم فيها القرآف، كتكررت منو حٌب بدت كأهنَّ
كمن أحسن ما عيربًٌ عنو يف ىذا: "كاف خلقو القرآف" فكوف القرآف قد أصبح خلقنا لو 

أك يقـو بو أك يتصرفو  -بلة كالسبلـعليو الص-كسلوكنا كعبادة كتصرفنا يعِب أفَّ ك  ما يفعلو 
خارج الطبيعة البشريَّة كيف إطاره الرسالة كالنبوَّة ىو سنَّة متبعة ال ٲبارل فيها، ك٫بن مطالبوف 

فيها، كىنا تكوف السنَّة ذات أص  قرآٌٓف كمنه  كسلوؾ  -عليو الصبلة كالسبلـ–بطاعتو 
 كتصرؼ تبوم.

صلى هللا –دأ الناس ركاية سنن رسوؿ هللا أمَّا ا٢بديث فهو شيء آخر طرأ عندما ب
إُف غّبىم، فهو حديث عن السنَّة، يهدؼ بياهنا إُف من َف يشهدىا كَف ير  -عليو كآلو كسلَّم

ٲبارسها، فهي إخبار  ابلسنَّة أك عنها كليست السنَّة  -صلى هللا عليو كآلو كسلَّم–رسوؿ هللا 
ْب اإلحساس كالشعور بصدقها، كمتوهنا قد تركل ذاهتا، فَبكل إبسناد لتوثيقها كإعطاء ا٤بؤمن

اب٤بعُب  الذم فهمو الركاة من تلك السنن. كقد يثّب ذلك تساؤالن عن الفع  النبوٌم كالقوؿ 
النبوٌم ى  يعد كبلٮبا سنَّة أك السنَّة ىي الفع  كالقوؿ تبع لو على سبي  التغليب أك 

م ا٤بعني وف بقضيَّة ا٤بصادر كٙبديدىا العكس، كىذا أمر قد يهم األصوليْب دكف غّبىم أل هنَّ
كبياف مستوايهتا، كقد كاف على األصوليْب أف يعطوا للفع  النبوٌم مكاتة أفض  من ا٤بكاتة 
الٍب أعطوىا؛ كلذلك فإتَّنا تقدـ الفع  ا٤بقَبف ابلقوؿ مث  حديث: "صلوا كما رأيتموٓف 

ذلك الفع  النبوٌم كلو َف يقَبف  أصلي" ك: "خذكا عِبًٌ مناسككم". مث أييت عندان بعد
ابلقوؿ؛ ألتَّو األقرب ٤بفهـو السنَّة كا٤برد هبا، مث أييت بعد ذلك القوؿ، كتزاعات أى  العلم  
كلها كاتت يف دائرة اإلخبار ابلسنَّة كاإلخبار عنها إذ ال يسع أم مؤمن اب كرسولو أف 

سنَّها إمَّا لوجود أص  يف القرآف  -كسلَّمصلى هللا عليو كآلو –يرفض سنَّة ثبت أفَّ رسوؿ هللا 
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ا تيًقلىت بشك  دقيق أمْب سليم. فالنزاع إذف كلو يكاد ينحصر يف حقيقتو  يشهد ٥با أك ألهنَّ
 .(ِٓ)يف ٦باؿ اإلخبار ابلسنَّة كتقلها، كهللا أعلم

 السن ة يف اصطالحات أصحاب التخصصات ادلختلفة:

من ا٤بعآف الٍب أطلقوا مصطلح  اتقسمت مواقف أصحاب التخصصات ا٤بختلفة
 السنَّة عليها إُف أقساـ ٕبسب ٭باذجهم ا٤بعرفيَّة ا٣باصَّة بعلومهم.

على إثبات كوف ما يصلح دليبلن من »٭بوذج قائم على العم   فنموذج اأْلُُصولِيِّنيل:
ولوا: ، فَبكيز تظرهتم على ىذا ا١باتب ٞبلهم على أف يق«أدلة الفقو دليبلن على سبي  اإلٝباؿ

                                                           
 اىد على ما أقوؿ من كوهنا مادة َف ييرًد هللا حفظها ابتداء، اتظر إُف ىذه اإلشكاليَّات على سبي  ا٤بثاؿ: ككاقع مادة ا٢بديث النبوٌم ش ِٓ

 لقد مت اخَباؽ مادة ا٢بديث النبوٌم زايدة كما ىو مشاىد يف كتب ا٢بديث. -ُ

ِ- . ، كىذا اثبت عقبلن كتقبلن  لقد مت اخَباؽ مادة ا٢بديث النبوٌم تقصاانن

عقبلن فهو من ثبوت الزايدة، كالزائد أخو الناقص، كاألمر الذم يزيد ينقص، أمَّا تقبلن فمن خبلؿ إٮباؿ كإغفاؿ ركاية أمَّا ثبوتو  
 أحاديث العهد ا٤بكٌي ٤بدة ثبلثة عشر عامنا، كإٮباؿ ركاية بضع مئات من خطًب ا١بمعة.

 كجود تعارض كتناقض يف الركاايت بصورة مذىلة.  -ّ

 صراحة عن كتابة غّب القرآف ٫بو قوؿ النيب: "من كتب عِب غّب القرآف فليمحو". كجود ركاايت تنهى -ْ

 عدـ اىتماـ كبار الصحابة بركاية ا٢بديث أك حفظو، كعلى رأسهم ا٣بلفاء الراشدكف األربعة. -ٓ

 لقرآف ٫بو ما ركم عنو أتَّو قاؿ:ريًكيىٍت عن النيٌب ٦بىٍميوعىةه من الركاايت تؤكد على أفَّ ا٤بصدر اإل٥بٌي الوحيد للتشريع ىو ا -ٔ 

يف كتابو، "إف أيمًٌرى عليكم عىٍبده ٦بيٍدىعه يقودكم بكتاب هللا تعاُف فا٠بعوا كأطيعوا". "ا٢ببلؿ ما أح  هللا يف كتابو كا٢براـ ما حـر هللا 
 حلوا حبللو كحرموا حرامو". كما سكت عنو فهو ٩با عفا عنو". "أطيعوٓف مىاديٍمتي فيكم فإذا ذيًىبى يب فعليكم بكتاب هللا، أ

كما ذكرتو إ٭با على سبي  االستئناس، كليس على سبي  الربىاف، فأان أعلم أفَّ ك  مسألة من ىذه ا٤بسائ  ٩بكن أف يوجد ٥با 
 من ٱبالفِب فيها. 

http://www.ahl-)ـ. ََِٕ/ُ/ُٓإتَبتت. ٙبت عنواف السنة كا٢بديث، بتاريخ  اؿ للكاتب سامر إسبلمبوِف،مق

ّٖٕalquran.com/arabic/show_article.php?main_id=.) 

http://www.ahl-alquran.com/arabic/show_article.php?main_id=873
http://www.ahl-alquran.com/arabic/show_article.php?main_id=873
http://www.ahl-alquran.com/arabic/show_article.php?main_id=873
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م أرادكا إثبات كوهنا دليبلن مستقبلن من أدلة الفقو  يأفَّ السنَّة ىي ا٤بصدر الثآف للتشريع ألهنَّ
كأصبلن من أصولو، فما كاف منهم إال أف أعطوىا ىذه الداللة كألبسوىا ىذا ا٤بعُب كاختاركا 

ا أم شيء آخر ٩با من بْب معاتيها اللغويَّة معُب الطريقة، كَف يشعركا يأفَّ عليهم أف يفعلو 
 «.ال مىشىاحَّةى يف االصطبلح»يتعلق اب٤بعآف األخرل الٍب يتبناىا سواىم، كذلك ألتَّو 

فىًإفَّ الن ميوذىجى اٍلمىٍعًريفَّ اٍلكىاًمنى لديهم صىاغىوي ًخطىابي التكليف، فهو  أما الفقهاء:
 ، كإذ كجدكا أفَّ يبحث عن أثر خطاب التكليف يف تقييم فع  ا٤بكلف كتعلقو بذلك الفع

السنَّة ابلنظر إُف خطاب التكليف دلي  ظىِبًٌ  احت  عند األصوليْب اٍلمىٍرتػىبىةى الثَّاتًيىةى بْب ما 
اعتربكه أدلة شرعيَّة، فليخصص إذنا يف دائرة تػىعىل ًق خطاب التكليف يأفعاؿ ا٤بكلفْب ٗبا يثاب 

ال يذـ تركو، أك ٗبا ثبت بدلي  ظىِبًٌٌو ال على فعلو كال يعاقب على تركو. أك ٗبا ٲبدح فاعلو ك 
 يرقى بو إُف درجة الواجب أك الفرض فأطلقوا السنَّة على ذلك.

فبما أفَّ ٭بوذجهم ا٤بعريف يدكر كلو حوؿ الركاية كاإلسناد كتق  ك  ما  وأم ا ادثون:
ؿ كأفعاؿ من أقوا ، فقد أطلقوا لفظ السنَّة على ك  ما أضيف للنيب أضيف إُف النيب 

 كتقريرات.

كحْب ٫باكؿ أف تنظر يف سائر ىذه ا٤بعآف الٍب ٞب  كي   فريق من ىؤالء العلماء لىٍفظى 
السنَّة عليها، فإتَّنا تفتقد ا١بوامع ا٤بشَبكة بينها الختبلؼ النماذج الٍب اتطلق ك  منها كفقنا 

لى الفع  كاتعداـ العقاب على ٥با، فتكوف السنَّة دليبلن اثتينا ال عبلقة لو بقضيَّة الثواب ع
الَبؾ الذم فسر بعض األصوليْب بو معُب السنَّة، كما أفَّ كليهما ال تبدك العبلقة كاضحة 
بينها مع قضيَّة تق  السنن بطريق ظىِبًٌٌو أك غّبه، ككذلك فإفَّ اعتبار السنَّة كي َّ مىا أىضىافىوي الر كىاةي 

ا٤بعآف ٲبث  جهةن، عبلقتها مينػٍفىًصلىةه عن ا١بهة األخرل، ٧ب  تظر، فىكي   من ىذه  إُف النيب 
؛ ليكوف اللفظ بعد ذلك مفهومنا كامبلن  كلذا فإفَّ ا٣بركج من دائرة ا٤بصطلح صار ضركراي 
منبثقنا عن تظريَّة شاملة ٘بمع سائر ا٤بعآف الواردة ٥بذا اللفظ يف اللغة كاالستعماؿ القرآٌٓف 
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؛ لنضعها يف إطار ميتًَّفقو كىميٍنسىًجمو يسمح ابتفتاح ا٤بفهـو على ك  ما  كاالستعماؿ النػَّبىًومًٌ
تقدـ، ب  كعلى ما يستجد من معاف دكف تشتت بْب مصطلحات ٨بتلفة كدكف ضياع يف 

 متاىات تلك ا٤بصطلحات.

 وخنلص شلا سبق إىل:

ميَّة ، كإعمالو يف مدلوالتو ا٤بفاىي«السنَّة»كاف ىدفنا من ك  ما سبق ٙبقيق مفهـو 
كٙبريره من آاثر اصطبلحات أصحاب االصطبلح الٍب تبْبًٌ لك ما يف مصطلحاهتم من 

 مواضع للنظر.

ىي طريقة ا٢بياة  كقد اتتهى بنا البحث الدقيق كالتأم  العميق إُف أفَّ سنَّة النيب 
يف -الشاملة لسائر ا٤بمارسات البشريَّة، الٍب ٛبثلت يف شك  أفعاؿ كسلوكيَّات َف تكن 

إال تطبيقنا للقرآف اجمليد، كى٘بىىلًٌينا بشراي  لو، كٙبوي  خطابو اللفظٌي إُف ٩بارسة كفع   -قيقتهاح
أف يػىتىأىسٍَّوا بو  إتسآٌف كطريقة حياة يراىا النَّاسي كاقعنا أمامهم؛ لًيػىتىسىُبَّ ٤بن حوؿ النيب 

لوجو العملٌي ا٢بيايٌت للقرآف اجمليد كالتنفيذ كىيػىتًَّبعيوهي فيو، كالسنَّة النبويَّة هبذا ا٤بعُب ليست إال ا
: "كاف خيليقيوي لشريعتو كمنهاجو، كلذلك قالت أـ ا٤بؤمنْب عائشة يف كصف خلقو 

 .(ّٓ)اٍلقيٍرآفى"

من قوؿ أك فع  أك  أمَّا استعماؿ لفظ السنَّة ٗبعُب ك  ما تق  عن رسوؿ هللا 
« الركاايت»نَّة كجعلها مقصورة على تقرير، فذلك أمر انش  كتطور دالِف أصاب لفظة الس

الٍب ٝبعها الركاة كأتشأكا حو٥با علومنا كمعارؼ كاتت سببنا يف اتقساـ األمَّة إُف ًفرىؽو 
، فاستعم  كي   فريق لىٍفظىةن  اًىبى ا طريقتهم يف فهم الدين، كتعتوا من « السنَّة»كىمىذى على أهنَّ

                                                           
 .(ُّٖٔ)حديث رقم: . اجلامع الصغري من حديث البشري النذير السيوطي، جبلؿ الدين. ّٓ
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م على  حسب -يف مقاب  البدعة  -حسب فهمهم-فجعلوا السنَّة « بدعة»ٱبالفهم يأهنَّ
 .(ْٓ)-فهمهم أيضنا

ٍأزًًؽ الذم تورطت فيو  أمَّا ا٤بفهـو الذم اتتهينا إليو للسنَّة النبويَّة فهو ٱبيٍرًجينىا من اٍلمى
الفرؽ ا٤بختلفة، كيضعنا أماـ النص القرآٌٓف يف ٧باكلة ١بعلو منهاجنا للحياة كلها، كبذلك 

ابًًو الكراـ )ماذا يعِب ىذا اٍلعىٍطفي الذم  يػىتًَّبعى سينَّةى الرسوؿ يستطيع كي   ميٍسًلمو أف  كىأىٍصحى
عي مىٍفهيوـى السنَّة ليدخ  الصحابة فيو(، كذلك بتطبيق القرآف تفسو كاالىتداء هبداه.  يػيوىسًٌ

و الفرد يف فإذا كاف كلمة السنَّة تعِب الطَّرًيقىةى اٍلميطَّرًدىةى كالس ليوؾى اٍلعىمىًليَّ الذم يتبع
يف تطبيق القرآف اجمليد يف كاقع ا٢بياة، أم  تعِب طريقة النيب « السنَّة النبويَّة»حياتو، فإفَّ 

القرآف ٦بسدنا يف صورة بشر، فمن أين أتيت إذف ًفٍكرىةي الثػ نىائًيًَّة التٍَّشرًيًعيًَّة الٍب سيطرت على 
ةو فتوىم أفَّ  للدين مىٍصدىرىٍيًن ٮبا القرآف كالسنَّة  إذ ليس ٜبىَّةى إال  العق  ا٤بسلم ًطيلىةى قػيريكفو مىًديدى

مىٍصدىره كىاًحده ميٍنًش ه لؤلحكاـ كالتصورات ككاشف عنها، ىو القرآف كحده، كالسنَّة تىٍطًبيقيوي يف 
 الواقع.

كأصحابو إُف معُب آخر  من معناىا الذم فهمو رسوؿ هللا « السنَّة»إفَّ ٙبوي  
ؼ أصحاب ا٤بذاىب كالفرؽ، كاف سببنا يف اٚباذ ىذه ا٤بذاىب كالفرؽ متأخر ٱبتلف ابختبل

ا.« الس نَّةى » ًبي ا ميفىرًٌقنا بدالن من أف يكوف ًمّبىااثن تبواي  ىاداين موحدن  تػيرىااثن مىٍذىى

                                                           
، كىي ٧باكلة جادة للعودة «ةة حقيقة قرآني  ة النبوي  السن  »سة قيمة لو بعنواف تناكؿ ىذه الفكرة بتوسع دمحم السعيد مشتهرم يف درا ْٓ

دار مصر اركسة، القاىرة:  .ة إُف معناىا األصلي قب  ظهور الفرؽ كا٤بذاىب، كقد قدـ ٥بذه الدراسة عبد الصبور شاىْبة النبويَّ ٗبفهـو السنَّ 
 ـ.ََِٔ
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 القرآن ىو ادلصدر اْلُمْنِشُئ والسن ة ىي البيان التطبيقي
ليغ كمن ا٤ببلئكة يف ٞب  الرساالت منو رسلو كاصطفاىم من البشر للتب اختار هللا 

إُف أتبيائو، كحْب جادؿ ا٤بشركوف كثّبنا يف بشريَّة الرسوؿ كجعلها شبهة من أىم الشبهات 
الٍب تعللوا هبا للتكذيب ابلرس  فيما جاءكا بو، كاقَبحوا أف يكوف الرس  من ا٤ببلئكة إذ إفَّ 

بلئكة فهم من عاَف الغيب كلذلك فإفَّ من البشر متساككف كال ميزة لواحد على آخر، أمَّا ا٤ب
م مرسلوف من هللا  -آتذاؾ–ا٤بمكن  م ٰبملوف رسالة منو إُف البشر  أف يصدقوا يأهنَّ كأهنَّ

م متميزكف عن البشر كأفَّ من البلئق هبم أف ٰبملوا  م مبلئكة، يتصور ا٤بشركوف أهنَّ ألهنَّ
اليوٍا لىٍوالى أيتزًؿى عىلىٍيًو مىلىكه كىلىٍو أىتٍػزىٍلنىا مىلىكنا كىقى ﴿عليهم بقولو:  رساالت هللا إليهم فرد هللا 

(، كاعترب ىذا االقَباح كالشبهة الٍب قاـ عليها توعنا ٖلىقيًضيى اأٍلىٍمري مثيَّ الى يػيٍنظىريكفى﴾ )األتعاـ:
تيار رسوؿ هللا من الل جىاًج كالس ٍخرًيًَّة الٍب عيًرؼى ا٤بشركوف هبا، فلقد قالوا يف اعَباضهم على اخ

 ـى كىٲبىًٍشي يف اأٍلىٍسوىاًؽ لىٍوالى أيتزًؿى إًلىٍيًو مىلىكه فػىيىكيوفى ا الرَّسيوًؿ أيىٍكي ي الطَّعىا : ﴿كىقىاليوا مىاًؿ ىىذى
كىمىا أىٍرسىٍلنىا ًمٍن ﴿عليهم كبْبَّ سىخىفىهيٍم فقاؿ تعاِف:  (، رد هللا ٕمىعىوي تىًذيرنا﴾ )الفرقاف:

تيٍم الى تػىٍعلىميوفى﴾ )النح : قػىٍبًلكى ًإالَّ  (، كبْبَّ أفَّ ّْرًجىاالن تيوًحي إًلىٍيًهٍم فىاٍسأىليوٍا أىٍى ى الذًٌٍكًر ًإٍف كينػٍ
ًت الذين اصطفاىم هللا  رسوؿ هللا َف يكن ًبٍدعنا من الرس  كلذلك فهو رج  من الٌرًجىاالى

 لرساالتو ككبلمو.

كىو بشر مث  -وف الرسوؿ قادرنا كا٢بكمة يف ذلك متعددة ا١بواتب كأٮبها أف يك
على التواص  معهم، كعلى تقدٔف حلوؿ إ٥بيَّة ا٤بصدر بشريَّة التطبيق ٤بشكبلهتم  -الناس

فالبشر أقدر بكثّب على ٩بارسة مهاـ االتصاؿ ببشر من أم ٨بلوؽ آخر كىو األقدر على أف 
للرس  جاتبْب: جاتبنا غيبي ا كىو يكوف قدكة ك٭بوذجنا كمثاالن كىاداين كمبشرنا كتذيرنا؛ لذلك فإفَّ 

جاتب االتصاؿ اب كمبلئكتو كتلقي رساالتو. كجاتبنا بشراي  ٰبقق الرسالة االتصاليَّة مع بشر 
ا عليهم كقادرنا على تقدٔف ك  ما ييًعينػيهيٍم  من جنس الرسوؿ كتوعو، فيبْبًٌ ٥بم كيكوف شاىدن
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يًٌئػيهيٍم لقبوؿ رساالت هللا كحسن تطبيق ها كاإلقباؿ على استيعاب معاتيها كاالىتداء هبا كىيػيهى
 كاالقتداء بو يف ك  ما أيخذكف كيدعوف من ىذه األمور.

دًٌيقي  حْب أعلن للناس: "من كاف يعبد  رائعنا يف موقفو بعد كفاتو  ككم كاف الصًٌ
ا قد مات كمن كاف يعبد هللا فإف هللا حىي  ال ٲبوت" ا فإف ٧بمدن س بقولو ليذكر النا (ٓٓ)٧بمدن

تيٍم عىلىى ﴿تعاِف:  كىمىا ٧بيىمَّده ًإالَّ رىسيوؿه قىٍد خىلىٍت ًمٍن قػىٍبًلًو الر سي ي أىفىًإٍف مىاتى أىٍك قيًت ى اتٍػقىلىبػٍ
ئنا كىسىيىٍجزًم اّللَّي الشَّاًكرًينى  يػٍ )آؿ  ﴾أىٍعقىاًبكيٍم كىمىٍن يػىنػٍقىًلٍب عىلىى عىًقبػىٍيًو فػىلىٍن يىضيرَّ اّللَّى شى

 (.ُْْعمراف:

حريصنا على أمتو رؤكفنا كرحيمنا هبا حْب هنى أصحابو عن أف ككم كاف رسوؿ هللا 
يشوبوا القرآف بكبلمو أك أحاديثو ككم كاف خلفاؤه الراشدكف حكماء يف التزامهم الدقيق 

كأمركا ابإلقبلؿ منها كشددكا يف  يف ىذا ا١باتب فأقلوا الركاية عن الرسوؿ  يأكامره 
اؽ من صحة أم شيء يػيٍركىل ٩با تدعو ا٢باجة إُف ركايتو بياانن للقرآف كتوضيحنا كسائ  االستيث

 لعمليَّات تطبيقو ك٩بارسة شريعتو يف كاقع ا٢بياة البشريَّة.

ٗبنتهى الدقة كىبػىيػَّنػىهىا رىسيوؿي  كمن ىنا فإفَّ العبلقة بْب الكتاب كالسنَّة قد ر٠بها هللا 
 يأكضح البياف. هللا 

كرٔف ىو اٍلمىٍصدىري اٍلميٍنًش ي لؤلحكاـ كالكاشف عنها كىو تبياف لك  فالكتاب ال
ي ثػىوىاًبتى الدًٌيًن الٍب جاء األتبياء كىافَّةن  شيء ذم عبلقة هبا، الذم ينش  ا٤ببادئ العامة، كيػيبػىْبًٌ
يَّة هبا، كالكليَّات كالقواعد التفصيليَّة الٍب تستوعب سائر ا١بزئيَّات، كمفردات ا٢بياة اإلتسات

 سواء تعلقت بضركرايَّت اإلتساف أك حاجيَّاتو، أك كماليَّاتو. 

                                                           
 (.ُْٕٖ) :. حديث رقمىُّٕٗ ،دار ا٤بعرفة. بّبكت: يح البخاريفتح الباري شرح صحابن حجر العسقبلٓف.  ٓٓ
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كىذا ا٤بصدر ىو القرآف اجمليد حصرنا َف ٱبتلف فيو ا٤بسلموف أك عليو ٗبن فيهم 
القائلوف إبمكاف استقبلؿ السنَّة يف التشريع؛ ألفَّ ما ذكركه راجع عند النظر كالتدقيق إُف  

لذلك   -تعاُف-ىو الكاشف عن أحكاـ هللا  -يف الوقت ذاتو- كليَّات القرآف، كالقرآف اجمليد
ا لقولو تعاُف:  ٍتشىاًء كالكشف فيو تنفيذن ًليػٍَّبًى اإٍلً ﴾ ﴿كاف حصر عىمى ًإًف ا٢ٍبيٍكمي ًإالَّ ّللًًَّ

 (.ٖٖ-َٕ( كالقصص: )ِٔ-ٕٓ( كاألتعاـ: )ٕٔ-َْ)يوسف:

كىيػىٍوـى تػىبػٍعىثي يف كي ًٌ ﴿شىٍيءو" قاؿ تعاُف: كالقرآف اجمليد قد تىصَّ على أىتَّوي "تًبػٍيىافه ًلكي ًٌ 
يى  ًء كىتػىزٍَّلنىا عىلىٍيكى اٍلًكتىابى تًبػٍ ا عىلىى ىىؤيالى نىا ًبكى شىًهيدن ا عىلىٍيًهٍم ًمٍن أىتٍػفيًسًهٍم كىًجئػٍ اانن ًلكي ًٌ أيمَّةو شىًهيدن

 (.ٖٗشىٍيءو كىىيدنل كىرىٍٞبىةن كىبيٍشرىل لًٍلميٍسًلًمْبى﴾ )النح :

ٍيًو ًمنى اٍلًكتىاًب ﴿سبحاتو: كقاؿ  ا بػىٍْبى يىدى كىأىتٍػزىٍلنىا إًلىٍيكى اٍلًكتىابى اًب٢بٍىقًٌ ميصىدًٌقنا ًلمى
نػىهيٍم ٗبىا أىتٍػزىؿى اّللَّي كىالى تػىتًَّبٍع أىٍىوىاءىىيٍم عىمَّا جىاءىؾى ًمنى ا٢بٍىقًٌ  ٍيًمننا عىلىٍيًو فىاٍحكيٍم بػىيػٍ ًلكي ٌو جىعىٍلنىا  كىميهى

وا ًشٍرعىةن كىًمنػٍهىاجنا كىلىٍو شىاءى اّللَّي ١بىىعىلىكيٍم أيمَّةن كىاًحدىةن كىلىًكٍن لًيػىبػٍليوىكيٍم يف مىا آتىكيٍم فىاٍستىًبقي ًمٍنكيٍم 
تيٍم ًفيًو ٚبىٍتىًلفيوفى  يعنا فػىيػينػىبًٌئيكيٍم ٗبىا كينػٍ نػىهيٍم ٗبى *ا٣بٍىيػٍرىاًت ًإُفى اّللًَّ مىٍرًجعيكيٍم ٝبًى ا أىتٍػزىؿى اّللَّي كىأىًف اٍحكيٍم بػىيػٍ

ٍرىيٍم أىٍف يػىٍفًتنيوؾى عىٍن بػىٍعًض مىا أىتٍػزىؿى اّللَّي إًلىٍيكى فىًإٍف تػىوىلٍَّوا فىاعٍ  لىٍم أى٭بَّىا ييرًيدي كىالى تػىتًَّبٍع أىٍىوىاءىىيٍم كىاٍحذى
ًثّبنا ًمنى النَّاًس لىفىاًسقي  أىفىحيٍكمى ا١بٍىاًىًليًَّة يػىبػٍغيوفى كىمىٍن *وفى اّللَّي أىٍف ييًصيبػىهيٍم بًبػىٍعًض ذيتيوهًبًٍم كىًإفَّ كى

ا لًقىٍوـو ييوًقنيوفى﴾ )ا٤بائدة: (، ﴿أىَفٍى تػىرى ًإُفى الًَّذينى أيكتيوا تىًصيبنا ًمنى َٓ-ْٖأىٍحسىني ًمنى اّللًَّ حيٍكمن
نػىهيٍم مثيَّ يػىتػىوىُفَّ فىرًيقه  )آؿ  ﴾ًمنػٍهيٍم كىىيٍم ميٍعًرضيوفى  اٍلًكتىاًب ييٍدعىٍوفى ًإُفى ًكتىاًب اّللًَّ لًيىٍحكيمى بػىيػٍ

 (.ِّعمراف:

  

فهو يتلو القرآف كيتبعو كيعلمو للناس كيبلغهم آايتو كيريهم كيف  كأمَّا رسوؿ هللا 
ٰبولوف ما جاء بو إُف منه  حياة كتظاـ ٰبكم ك  تصرفاهتم كتصوراهتم كأخبلقهم كمعامبلهتم 
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لقرآف كسّبتو كسنَّتو القرآف فهو ميتًَّبعه لو خلقو القرآف كعبادتو ا كعبلقاهتم، فلذلك كاف 
تًًو فهي اٍلىمىٍضميوفي الذم يػيعىلًٌميوي لًلنَّاًس كيػيزىكًٌيًهٍم بو كٯبع  منهم أى  ًحٍكمىةو اًبتًٌبىاًع ما  ؿو آًلايى تى

ٲبيىكًٌنيوي من ك  ما تقدـ كىو يعلم الناس كيف  جاء بو، كا١باتب البشرم يف رسوؿ هللا 
ت الكتاب كيرتقي هبم إُف التزكي كيبْبًٌ ٥بم أف ٙبوي  آايت الكتاب كمىضىاًميًنهىا إُف يتبعوف آاي

يىاتًيَّةو أىٍمره ٩بكن ألتَّو  ابتباعو للقرآف كبتأكيلو لو يف الواقع ٩بيىارىسىةن كىتىٍطًبيقنا بىشىره  ٩بارسة حى
لَّهىا كأفعالو كتصرفاتو ٝبيعها ٗبثابة ًمثٍػليهيٍم، كقد ٛبكَّن من أف ٯبع  حياتو كلها ك٩بيىارىسىاتًًو كي 

 أتكي  كتفسّب كتطبيق آلايت ىذا الكتاب الكرٔف.

ا ىي يف حقيقتها تعبّب عن االتباع كلذلك فإفَّ ما يقاؿ لو: سنَّة رسوؿ هللا  ، إ٭بَّ
الى  فىبلى كىرىبًٌكى ﴿كا٤بمارسة كالبياف كالتطبيق النػَّبىًومًٌ ٤با جاء بو الكتاب؛ كلذلك قاؿ تعاِف: 

ديكا يف أىتٍػفيًسًهٍم حىرىجنا ٩بَّا قىضىٍيتى كىييسىلًٌ  نػىهيٍم مثيَّ الى ٯبًى ميوا يػيٍؤًمنيوفى حىٌبَّ ٰبيىكًٌميوؾى ًفيمىا شىجىرى بػىيػٍ
 (.ٓٔ﴾ )النساء:تىٍسًليمنا

ا ىو حكم الكتاب، كالكتاب كتاب هللا ككلماتيو كقد أكَّد  ما سيحكم بو  ألفَّ  إ٭بَّ
نػىهيٍم ٗبىا أىتٍػزىؿى اّللَّي كىالى تػىتًَّبٍع أىٍىوىاءىىيٍم عىمَّا ﴿٤بعِب يف قولو تعاُف: القرآف على ىذا ا فىاٍحكيم بػىيػٍ

آلية جىاءىؾى ًمنى ا٢بٍىقًٌ ًلكي ٌو جىعىٍلنىا ًمٍنكيٍم ًشٍرعىةن كىًمنػٍهىاجنا كىلىٍو شىاءى اّللَّي ١بىىعىلىكيٍم أيمَّةن كىاًحدىةن﴾ ا
ابتباع ما أيٍتزًؿى إليو كالسّب  ايت الٍب صورت أمر رسوؿ هللا ( ما أكثر اآلْٖ)ا٤بائدة:

يىافه ًلكي َّ شىٍيءو كرسوؿ هللا  ي للناس أىٍيسىرى كىأىٍسهى ى كىأىمتىَّ  ٗبقتضاه ألتَّو تًبػٍ ابتباعو كتطبيقو يػيبػىْبًٌ
للناس ما جاء  أف يلخص كىأىٍكمى ى مىنىاًىً  التٍَّطًبيًق آلايت الكتاب الكرٔف؛ كلذلك أمره هللا 

ًة الًَّذم حىرَّمىهىا كىلىوي كي   شىٍيءو كىأيًمٍرتي أىٍف ﴿بو بقولو تعاُف:  ًذًه اٍلبػىٍلدى ًإ٭بَّىا أيًمٍرتي أىٍف أىٍعبيدى رىبَّ ىى
فػىقيٍ  ًإ٭بَّىا أىانى  كىأىٍف أىتٍػليوى اٍلقيٍرآفى فىمىًن اٍىتىدىل فىًإ٭بَّىا يػىٍهتىًدم لًنػىٍفًسًو كىمىٍن ضى َّ *أىكيوفى ًمنى اٍلميٍسًلًمْبى 

 (.ِٗ-ُٗ)النم : ﴾ًمنى اٍلميٍنًذرًينى 
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 مفهوم الوحي:
كفهم عبلقتها « مفهـو الس نَّةً »إفَّ لتحديد مفهـو الوحي أٮبيَّة كربل يف ٙبديد 

ابلقرآف؛ كلذلك البد من ٙبرم الدقة يف تعريفو لنتجاكز ذلك التساى  الذم ٠بحى أف ييٍدرىجىوا 
من قرآف أك ما أيٍطًلقى عليو من سينَّةو من  ك  ما صدر عن النيب ٙبت مفهـو الوحي  

أحاديث كأخبار كآاثر فيما بعد بقطع النظر عن ٙبديد االختبلفات بْب القرآف الذم َف يكن 
فيو إال اتًٌبىاعي قػيٍرآتًًو ككحيو كقراءتو كتبلكتو على الناس كما أتزؿ عليهم؛ فهو ما عرَّفو  للنيب 

يأتَّو: كبلـ هللا ا٤بتعبَّد بتبلكتو ا٤بتحدَّل يأقصر سورة منو ا٤بعجز للبشريَّة كلها. أمَّا األصولي وف 
على قلب عبده كرسولو كتبيو ا٤بفتتح  -ج  شأتو–٫بن فنعرفو يأتَّو: كتاب هللا الذم أتزلو 

صدر بسورة الفاٙبة كا٤بختتم بسورة الناس، فهو أربعة عشر كمائة سورة، يف حْب أف بقيَّة ما 
ا صدرت عن اعتبارات ٨بتلفة،  عن رسوؿ هللا من أقواؿ كأفعاؿ كتقريراتو يتفق ا١بميع يأهنَّ
ففي أفعالو ما ىو ًجًبلًٌي  طىًبيًعي  كما ىو تطبيق للقرآف الكرٔف كتوجيهاتو كما ىو صادر كفقنا 

شك أفَّ من إمامة كقضاء كإفتاء كتعليم كتوجيو كتشريع، كال  للوظائف الٍب كاف يؤديها 
عليو الصبلة كالسبلـ، كبعضو يعد يف -اٍلميٍرتىًبًط ببيئتو « النًٌٍسيبًٌ »بعض ذلك يعد من قبي  

دائرة ا٣بصوصيَّات لو كلبعض األصحاب، كىبػىٍعضيوي تىٍشرًيعو مطلق دائر حوؿ القرآف يستمد 
؛ يبقى ا١بدؿ دائرنا كىمىٍوًضعى النًٌزىاًع غىيػٍرى ٧بيىرَّرو كال  إطبلقيَّتو منو، كإذ ما َف ٯبىًٍر ىذا التٍَّمًييزي كىاٍلفىٍرزي

، كبعد أف تنتهي من ٙبديد  يف القرآف كيف السنَّة، كيف علم التوحيد، فإانَّ « الوحي»مفهـو
سنكوف قد أكضحنا جاتبنا أساسينا من جواتب ىذه اإلشكاليَّة الٍب ينبغي أف تصحح ا٤بفاىيم 

 األخرل كفقنا لو.

 القرآين:الوحي القرآين وغري 
ى هللا  يف القرآف الكرٔف أفَّ كبلمو مع البشر إمَّا أف يكوف كىٍحينا أك من كراء  بػىْبَّ

، قاؿ هللا  كىمىا كىافى لًبىشىرو أىٍف ييكىلًٌمىوي اّللَّي ًإالَّ كىٍحينا أىٍك ﴿: حجاب أك إبرساؿ ملكنا رسوالن
(، ُٓ)الشورل: ﴾إبًًٍذتًًو مىا يىشىاء ًإتَّوي عىًلي  حىًكيمه ًمٍن كىرىاًء ًحجىابو أىٍك يػيٍرًس ى رىسيوالن فػىييوًحيى 
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تػىزىؿى بًًو *كىًإتَّوي لىتػىٍنزًي ي رىبًٌ اٍلعىالىًمْبى ﴿: أفَّ ىذا الرسوؿ ىو الركح األمْب، يقوؿ هللا  بْبَّ 
(، ُٓٗ-ُِٗ)الشعراء: ﴾ًبْبو بًًلسىافو عىرىيبٌو م  *عىلىى قػىٍلًبكى لًتىكيوفى ًمنى اٍلمينًذرًينى *الر كحي اأٍلىًمْبي 
ىو جربي   أفَّ الركح األمْب، الذم تزؿ ابلقرآف على قلب رسوؿ هللا دمحم  كبْبَّ هللا 
. 

قيٍ  مىٍن كىافى عىديك ا ١ًبًرٍبًي ى فىًإتَّوي تػىزَّلىوي عىلىى قػىٍلًبكى إبًًٍذًف اّللًَّ ميصىدًٌقنا ًلمىا ﴿: يقوؿ هللا 
ٍيًو كىىيدنل  (.ٕٗ)البقرة: ﴾كىبيٍشرىل لًٍلميٍؤًمًنْبى  بػىٍْبى يىدى

يػَّؤي تفسي ا كيػيعىد  عقلي ا لًتػىلىقًٌي الوحي بطرؽ يعلمها هللا   كمن ا٤بعلـو أفَّ النيٌب  كاف يػيهى
ا تذكر رسوؿ هللا  صلى هللا -تبارؾ كتعاُف، كلذلك قد ٪بد إشارات يف بعض اآلايت كأهنَّ

وف سؤاالن دار يف تفسو أك شيئنا أيلقي يف ريكًعًو أك تىطىل عنا بشيء؛ إمَّا أف يك -عليو كآلو كسلَّم
إُف قػىٍوؿو فىٍص و من القرآف الكرٔف يف أمر يتوقف على ذلك،  -صلى هللا عليو كآلو كسلَّم-منو 

ـى ًإٍف شىاءى لىقىٍد صىدىؽى اّللَّي رىسيولىوي الر ٍؤايى اًب٢بٍىقًٌ لىتىٍدخيلينَّ اٍلمىٍسًجدى ا٢بٍىرى ﴿: كذلك مث  قولو  ا
رًينى الى ٚبىىافيوفى فػىعىًلمى مىا َفٍى تػىٍعلىميوا فىجىعى ى ًمٍن ديكًف ذىلً  كى فػىٍتحنا اّللَّي آًمًنْبى ٧بيىلًًٌقْبى ريؤيكسىكيٍم كىميقىصًٌ

ًثّبنا ًإٍذ ييرًيكىهيمي اّللَّي يف مىنىاًمكى قىًليبلن كىلىٍو أىرىاكىهيٍم كى ﴿: (. كقوؿ هللا ِٕ)الفتح: ﴾قىرًيبنا
اًت الص ديكرً  (. فالذم ّْ)األتفاؿ: ﴾لىفىًشٍلتيٍم كىلىتػىنىازىٍعتيٍم يف اأٍلىٍمًر كىلىًكنَّ اّللَّى سىلَّمى ًإتَّوي عىًليمه ًبذى

أرل رسولو ٧بمدنا رؤاين مناميَّة، مث تزلت بعدىا ىذه اآلايت ٚبرب  يفهم من اآلايت أفَّ هللا 
 ، دكف تفصي  كام  ٥با، كقد ٰبكي رسوؿ هللا عن موضوع ىذه الرؤاي كالعربة منها

 تفصيبلت ىذه الرؤاي لصحابتو كقد تنتشر بينهم مث تتناقلها األجياؿ بعد ذلك كمركايت. 

إُف رسولو بعدـ السماح للمنافقْب اب٣بركج معو حْب  كيف موضع آخر أكحى هللا 
يػىقيوؿي ا﴿: أصر كا على ا٣بركج طلبنا للغنائم؛ يقوؿ هللا  لَّفيوفى ًإذىا اٍتطىلىٍقتيٍم ًإُفى مىغىاًّفى سى ٍلميخى

ًلكيٍم قىاؿى اّللَّي  ـى اّللًَّ قيٍ  لىٍن تػىتًَّبعيوانى كىذى  ًمٍن قػىٍب ي لًتىٍأخيذيكىىا ذىريكانى تػىتًَّبٍعكيٍم ييرًيديكفى أىٍف يػيبىدًٌليوا كىبلى
اتيوا الى يػىٍفقىهيوفى  يػىقيوليوفى بىٍ  ٙبىٍسيديكتػىنىا بىٍ  كى (، فالذم يفهم من ُٓ)الفتح: ﴾ًإالَّ قىًليبلن  فىسى
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كبْب رسولو اتصاؿ، كما حدثت حوارات بْب رسوؿ هللا  السياؽ أتَّو قد حدث بْب هللا 
بعدىا كحينا قرآتينا ٖببلصة ك٧بصلة  مساحتها الزمنيَّة، مث أتزؿ هللا  كا٤بنافقْب يعلم هللا 

 حداث.ما شاءت حكمتو أف تتضمنو رسالتو من ىذه األ

كيف موضع آخر يبْبًٌ القرآف الكرٔف أفَّ ا٤بسلمْب يف عصر الرسالة كاتوا يستقبلوف قبلة 
يػىقيوؿي الس فىهىاء ًمنى النَّاًس مىا ﴿: عن ا٢بكمة من تغيّبىا. يقوؿ هللا  أخرل أخربان هللا  سى

اتيوٍا عىلىيػٍهىا قيٍ  ّللًًَّ الٍ  لىًتًهمي الًٍَّب كى ىيٍم عىٍن ًقبػٍ مىٍشرًؽي كىاٍلمىٍغًربي يػىٍهًدم مىٍن يىشىاءي ًإُفى ًصرىاطو كىالَّ
ًلكى جىعىٍلنىاكيٍم أيمَّةن كىسىطنا لًتىكيوتيوٍا شيهىدىاءى عىلىى النَّاًس كىيىكيوفى الرَّسيوؿي عىلىٍيكيٍم *م ٍستىًقيمو  كىكىذى

لىةى الًٍَّب كيٍنتى عىلىيػٍهىا ًإالَّ لًنػىعٍ  ا كىمىا جىعىٍلنىا اٍلًقبػٍ لىمى مىٍن يػىتًَّبعي الرَّسيوؿى ٩بٍَّن يػىنػٍقىًلبي عىلىى عىًقبػىٍيًو شىًهيدن
اتىٍت لىكىًبّبىةن ًإالَّ عىلىى الًَّذينى ىىدىل اّللَّي كىمىا كىافى اّللَّي لًييًضيعى ًإٲبىاتىكيٍم ًإفَّ اّللَّى اًبل نَّاًس لىرىؤيكؼه كىًإٍف كى

 (.ُّْ-ُِْ)البقرة: ﴾رىًحيمه 

ت مواقف مثّبة خبلؿ ىذه الفَبة كحوارات ك٦بادالت بسبب كال شك أتَّو قد حدث
 ٙبوي  ىذه القبلة، فنزؿ الوحي القرآٌٓف ٗبا ٯبب على الناس معرفتو يف ىذه ا٤بسألة. 

كبذلك تكوف ىذه ا٤بسألة قد اتتهت يف فَبة التنزي  كاكتماؿ الدين، أم يف عصر 
َف  يستقبلوتو كإُف يـو الدين، كهللا  الرسالة، كاستقب  ا٤بسلموف ا٤بسجد ا٢براـ، كما يزالوف

: يطلب منهم اتباع غّب الوحي القرآٌٓف الذم جاء ٖببلصة ٥بذه ا٤بسألة، كذلك يف قوؿ هللا 
لىةن تػىٍرضىاىىا فػىوىؿًٌ كىٍجهىكى شىٍطرى اٍلمىٍسًجًد ﴿ اًء فػىلىنػيوىلًٌيػىنَّكى ًقبػٍ قىٍد تػىرىل تػىقىل بى كىٍجًهكى يف السَّمى

تيٍم فػىوىل وٍا كيجيوىىكيٍم شىٍطرىهي كىًإفَّ الًَّذينى أيكتيوا اٍلًكتىابى لىيػىٍعلىميوفى أىتَّوي ا٢بٍىق  ًمٍن ا٢بٍىرىاـً كى  حىٍيثي مىا كينػٍ
 (.ُْْ)البقرة: ﴾رىهبًًٌٍم كىمىا اّللَّي ًبغىاًف و عىمَّا يػىٍعمىليوفى 

ي القرآف الكرٔف أفَّ إحدل زكجات رسوؿ هللا  قد أفشت حديثنا كيف موضوع آخر يػيبػىْبًٌ
دار بينها كبْب رسوؿ هللا، مث اتتشر ىذا ا٢بديث بْب أى  بيت رسوؿ هللا، كال شك أتَّو أخذ 



114 

 

رسولو أكالن بوحي غّب قرآٌٓف ٗبا حدث من زكجاتو،  مساحة زمنيَّة يتداكؿ فيها، فأخرب هللا 
أف يشملو   ء هللا كذلك قب  تزكؿ الوحي القرآٌٓف، مث تزؿ بعد ذلك الوحي القرآٌٓف ٗبا شا

كىًإٍذ أىسىرَّ النَّيب  ًإُفى بػىٍعًض ﴿: كتابو ا٢بكيم من أخبار عن ىذه الواقعة، تدبر قوؿ هللا 
ًديثنا فػىلىمَّا تػىبَّأىٍت بًًو كىأىٍظهىرىهي اّللَّي عىلىٍيًو عىرَّؼى بػىٍعضىوي كىأىٍعرىضى عىٍن بػىٍعضو فػىلىمَّا تػى  بَّأىىىا بًًو أىٍزكىاًجًو حى

ا قىاؿى تػىبَّأىٓفى اٍلعىًليمي ا٣بٍىًبّبي قىا  (.ّ)التحرٔف: ﴾لىٍت مىٍن أىتٍػبىأىؾى ىىذى

رًسىالىتىوي، فبل ٰب  لو أف ٰبيىرًٌـى أك ٰبًي َّ شيئنا إال ما أمره  إفَّ رسوؿ هللا ميبػىلًٌغه عن هللا 
تفاصي  أف يشملو كتابو من ٦بموع  بو، كما تزؿ من كحي قرآٌٓف ىو ما شاء هللا  هللا 

إلينا مواقف كأحداث فَبة التنػزي  كاكتماؿ  كمواقف كأحداث عصر التنػزي ، لقد تق  هللا 
الدين كفق مشيئتو كحكمتو، كأتزؿ ما ٯبب على الناس معرفتو منها يف تص قرآٌٓف مرت  
ا عن ك  ٙبريف  مشموؿ بوعد ا٢بفظ كا١بمع كالبياف كمعجزة البقاء إُف يـو الدين، بعيدن

يف الركاية ٩با ٰبدث يف ك  ما َف يشملو الوعد اإل٥بٌي من تريخ كسّب األمم السابقة  كاختبلؼ
، ككذبت فيو أٲبا كذب.  الٍب عبثت هبا البشريَّة أٲبا عىبىثو

كىمىا يىنًطقي عىًن *مىا ضى َّ صىاًحبيكيٍم كىمىا غىوىل*كىالنٍَّجًم ًإذىا ىىوىل﴿: قاؿ هللا 
مى رىسيوؿي هللا ٓ-ُ)النجم: ﴾عىلَّمىوي شىًديدي اٍلقيوىل*ٍحيه ييوحىىًإٍف ىيوى ًإالَّ كى *ا٥ٍبىوىل (، مٌب اهتً 

ا  َف يػيتػَّهىٍم إال عندما بدأ ينطق ابلقرآف، كأعلن أتَّو  ابٍلغيوىايىًة، كىو صاحبهم الذم عرفوه جيدن
 أفَّ ما عن رسولو كتفى عنو ىذه الغواية، كبْبَّ  رسوؿ هللا إُف الناس ٝبيعنا، لقد دافع هللا 

الذم كاتوا يعلموف  إليو؛ إفَّ رسوؿ هللا  تطق بو من قرآف إف ىو إال كحي من هللا 
ا عندما تطق ابلقرآف اهتموه ابلضبلؿ  كىو َف ينطق « ما ض  صاحبكم»حديثو كأسلوبو جيدن

ا تطق عن كحي أكحاه هللا « كما ينطق عن ا٥بول»بو عن ىواه  إليو "إف ىو إال كحي  كإ٭بَّ
 ى".يوح
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: "كىمىا يػىٍنًطقي عىًن ا٥ٍبىوىل ًإٍف ىيوى ًإالَّ كىٍحيه ييوحىى" على إفَّ الذين فسركا قوؿ هللا 
أساس عمـو ما خرج على لساف رسوؿ هللا من كبلـ بصفة مطلقة، ابتعدكا عن فهم اآلية 

َف ٱباطب ا٤بؤمنْب هبذه اآلايت كي  حسب سياقها الذم كردت فيو، ذلك ألفَّ هللا 
ا خاطب هبا يستد ؿ هبا ىؤالء على كجوب اتباع أقواؿ رسوؿ هللا الٍب كاف ٙبدث هبا؛ كإ٭بَّ

يًَّة السنَّة، ب  ىناؾ أدلة قويو منها قولو  ا٤بكذبْب بو؛ كال يعُب ىذا أتَّو ال دلي  على حيجًٌ
 (.َٖ)النساء: ﴾مىٍن ييًطًع الرَّسيوؿى فػىقىٍد أىطىاعى هللا﴿تعاُف: 

هللا يف حياتو اليوميَّة، فيما عدا ما ٱبص الوحي القرآٌٓف،  لقد كاتت تصرفات رسوؿ
ٚبضع للقاتوف البشرٌم كلكن يف أعلى مراتب الكماؿ فيو، كيشّب القرآف إُف ذلك يف كثّب 

. من آايتو الٍب كاتت موجهة للنيب   ابعتباره بشرنا تبي ا كليس بشرنا رسوالن

غي َّ كىمىٍن يػىٍغليٍ  أيىًٍت ٗبىا غى َّ يػىٍوـى اٍلًقيىامىًة مثيَّ تػيوىىفَّ  كىمىا كىافى لًنىيبٌو أىٍف يػى ﴿: يقوؿ هللا 
مىا كىافى لًنىيبٌو ﴿: (، كيقوؿ هللا ُُٔ)آؿ عمراف: ﴾كي   تػىٍفسو مىا كىسىبىٍت كىىيٍم الى ييٍظلىميوفى 

تٍػيىا كىاّللَّي ييرًيدي اآٍلًخرىةى كىاّللَّي عىزًيزه أىٍف يىكيوفى لىوي أىٍسرىل حىٌبَّ يػيٍثًخنى يف اأٍلىٍرًض تيرًيديكفى عىرىضى الد  
الن *لىٍوالى ًكتىابه ًمنى اّللًَّ سىبىقى لىمىسَّكيٍم ًفيمىا أىخىٍذمتيٍ عىذىابه عىًظيمه *حىًكيمه  فىكيليوٍا ٩بَّا غىًنٍمتيٍم حىبلى

مىا كىافى لًلنَّيبًٌ ﴿: كيقوؿ هللا  (،ٗٔ-ٕٔ)األتفاؿ: ﴾طىيًٌبنا كىاتػَّقيوٍا اّللَّى ًإفَّ اّللَّى غىفيوره رىًحيمه 
ى ٥بىيٍم أى  اتيوٍا أيٍكِف قػيٍرَبى ًمٍن بػىٍعًد مىا تػىبػىْبَّ تػَّهيٍم أىٍصحىابي كىالًَّذينى آمىنيوٍا أىٍف يىٍستػىٍغًفريكٍا لًٍلميٍشرًًكْبى كىلىٍو كى

لنَّيبًٌ كىاٍلميهىاًجرًينى لىقىٍد تىبى اّللَّي عىلىى ا﴿أيضنا:  (، كيقوؿ هللا ُُّ)التوبة: ﴾ا١بٍىًحيمً 
بى عىلىٍيًهٍم كىاأٍلىٍتصىاًر الًَّذينى اتػَّبػىعيوهي يف سىاعىًة اٍلعيٍسرىًة ًمٍن بػىٍعًد مىا كىادى يىزًيغي قػيليوبي فىرًيقو ًمنػٍهيٍم مثيَّ تى 

 (.ُُٕ)التوبة: ﴾ًإتَّوي هًبًٍم رىؤيكؼه رىًحيمه 

فيما سبق من مواقف، قد ينت  عنو  إفَّ التفاع  االجتماعٌي بْب رسوؿ هللا كقومو
فيأيت القرآف ليشّب إُف ىذه الطبيعة البشريَّة كيصحح  تصرؼ بشرٌم من رسوؿ هللا 

مسارىا، كيثبت ذلك يف رسالة هللا ا٣بالدة للعا٤بْب، كقد عرضت سورة األحزاب لبعض صور 
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 أىيػ هىا النَّيب  اتًَّق اّللَّى ايى ﴿: ىذا التفاع  االجتماعٌي بْب رسوؿ هللا كقومو كذلك يف قوؿ هللا 
ا اًفرًينى كىاٍلمينىاًفًقْبى ًإفَّ اّللَّى كىافى عىًليمنا حىًكيمن كىاتًَّبٍع مىا ييوحىى إًلىٍيكى ًمٍن رىبًٌكى ًإفَّ اّللَّى  *كىالى تيًطًع اٍلكى

مىا جىعى ى اّللَّي لًرىجي و ًمٍن قػىٍلبػىٍْبً يف *ًكيبلن كىتػىوىكٍَّ  عىلىى اّللًَّ كىكىفىى اًبّللًَّ كى *كىافى ٗبىا تػىٍعمىليوفى خىًبّبنا
ًئي تيظىاًىريكفى ًمنػٍهينَّ أيمَّهىاًتكيٍم كىمىا جىعى ى أىٍدًعيىاءىكيٍم أىبٍػنىاءىكيمٍ  ٍوًفًو كىمىا جىعى ى أىٍزكىاجىكيمي البلَّ  ذىًلكيٍم جى

ًئًهٍم ىيوى أىٍقسىطي ًعٍندى اّللًَّ فىًإٍف *ًدم السًَّبي ى قػىٍوليكيٍم يأًىفػٍوىاًىكيٍم كىاّللَّي يػىقيوؿي ا٢بٍىقَّ كىىيوى يػىهٍ  اٍدعيوىيٍم آًلابى
ءىىيٍم فىًإٍخوىاتيكيٍم يف الدًٌيًن كىمىوىالًيكيٍم كىلىٍيسى عىلىٍيكيٍم جينىاحه ًفيمىا أىٍخطىٍأمتيٍ ًبًو كى  لىًكٍن مىا َفٍى تػىٍعلىميوا آابى

اتػىعىمَّدىٍت قػيليوبيكيٍم كىكىافى اّللَّي غىفي  ا النَّيب  ﴿: (، كيقوؿ هللا ٓ-ُ)األحزاب: ﴾ورنا رىًحيمن ايى أىيػ هى
تٍػيىا كىزًينػىتػىهىا فػىتػىعىالىٍْبى أيمىتًٌٍعكينَّ كىأيسىٌرًٍحكينَّ سى  َّ تيرًٍدفى ا٢بٍىيىاةى الد  رىاحنا قيٍ  أًلىٍزكىاًجكى ًإٍف كينػًٍبي

يبلن  َّ تيرًٍدفى اّللَّى كىرىسيولىوي *ٝبًى كىالدَّارى اآٍلًخرىةى فىًإفَّ اّللَّى أىعىدَّ لًٍلميٍحًسنىاًت ًمٍنكينَّ أىٍجرنا  كىًإٍف كينػًٍبي
كىمىا كىافى ًلميٍؤًمنو كىالى ميٍؤًمنىةو ًإذىا قىضىى اّللَّي ﴿: (، كيقوؿ هللا ِٗ-ِٖ)األحزاب: ﴾عىًظيمنا

الن ميًبينناكىرىسيوليوي أىٍمرنا أىٍف يىكيوفى ٥بىيمي ا٣ٍبًيػىرىةي ًمٍن أىٍمرًًىٍم كىمى  كىًإٍذ *ٍن يػىٍعًص اّللَّى كىرىسيولىوي فػىقىٍد ضى َّ ضىبلى
ٍفًسكى مىا تػىقيوؿي لًلًَّذم أىتٍػعىمى اّللَّي عىلىٍيًو كىأىتٍػعىٍمتى عىلىٍيًو أىٍمًسٍك عىلىٍيكى زىٍكجىكى كىاتًَّق اّللَّى كىٚبيًٍفي يف تػى 

أىٍف ٚبىٍشىاهي فػىلىمَّا قىضىى زىٍيده ًمنػٍهىا كىطىرنا زىكٍَّجنىاكىهىا ًلكىٍي الى  اّللَّي ميٍبًديًو كىٚبىٍشىى النَّاسى كىاّللَّي أىحىق  
مىا  *عيوالن يىكيوفى عىلىى اٍلميٍؤًمًنْبى حىرىجه يف أىٍزكىاًج أىٍدًعيىاًئًهٍم ًإذىا قىضىٍوا ًمنػٍهينَّ كىطىرنا كىكىافى أىٍمري اّللًَّ مىفٍ 

ا فػىرىضى اّللَّي لىوي سينَّةى اّللًَّ يف الًَّذينى خىلىٍوا ًمٍن قػىٍب ي كىكىافى أىٍمري اّللًَّ قىدىرنا كىافى عىلىى النَّيبًٌ ًمٍن حىرىجو فً  يمى
ا ًإالَّ اّللَّى كىكىفىى اًبّللًَّ حىًسيبنا*مىٍقديكرنا ًت اّللًَّ كىٱبىٍشىٍوتىوي كىالى ٱبىٍشىٍوفى أىحىدن مىا  *الًَّذينى يػيبػىلًٌغيوفى رًسىاالى

 ﴾ده أىابى أىحىدو ًمٍن رًجىاًلكيٍم كىلىًكٍن رىسيوؿى اّللًَّ كىخىامتىى النًَّبيًٌْبى كىكىافى اّللَّي ًبكي ًٌ شىٍيءو عىًليمناكىافى ٧بيىمَّ 
الى ٰبًى   لىكى النًٌسىاءي ًمٍن بػىٍعدي كىالى أىٍف تػىبىدَّؿى هًبًنَّ ًمٍن ﴿: (، كيقوؿ هللا َْ-ّٔ)األحزاب:

ًينيكى كىكىافى اّللَّي عىلىى كي ًٌ شىٍيءو رىًقيبناأىٍزكىاجو كىلىٍو أىٍعجىبى  ا الًَّذينى *كى حيٍسنػيهينَّ ًإالَّ مىا مىلىكىٍت ٲبى ايى أىيػ هى
هي كىلىًكٍن ًإذىا  ًظرًينى ًإانى ديًعيتيٍم آمىنيوا الى تىٍدخيليوا بػيييوتى النَّيبًٌ ًإالَّ أىٍف يػيٍؤذىفى لىكيٍم ًإُفى طىعىاـو غىيػٍرى انى

وا فىًإذىا طىًعٍمتيٍم فىاتٍػتىًشريكا كىالى ميٍستىٍأًتًسْبى ٢ًبىًديثو ًإفَّ ذىًلكيٍم كىافى يػيٍؤًذم النَّيبَّ فػىيىٍستىٍحًيي فىاٍدخيلي 
ٍم ًمٍنكيٍم كىاّللَّي الى يىٍستىٍحًيي ًمنى ا٢بٍىقًٌ كىًإذىا سىأىٍلتيميوىينَّ مىتىاعنا فىاٍسأىليوىينَّ ًمٍن كىرىاًء ًحجىابو ذىًلكي 
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ًه ري لًقيليوًبكيٍم كىقػيليوهًبًنَّ كىمىا كىافى لىكيٍم أىٍف تػيٍؤذيكا رىسيوؿى اّللًَّ كىالى أىٍف تػىٍنًكحيوا أىٍزكىاجىوي ًمٍن بػىٍعدً أىٍطهى 
ا ا ًإفَّ ذىًلكيٍم كىافى ًعٍندى اّللًَّ عىًظيمن  (.ّٓ-ِٓ)األحزاب: ﴾أىبىدن

رة النجم، َف يكن من أج  إفَّ موضع اهتاـ ا٤بشركْب لرسوؿ هللا كالذم أشارت إليو سو 
ا كاف من أج  ما اختصو هللا  بو من كحي قرآٌٓف، لقد  خطابو البشرٌم ا٤بوجو ٤بن حولو كإ٭بَّ

ابعتباره ىو الذم تزؿ على رسوؿ هللا ىذا  جاءت سورة التكوير تدافع عن جربي  
 الوحي القرآٌٓف.

دكتو كيبلغو للناس كى  كقد حدد القرآف طبيعة ىذا الوحي الذم أمر هللا رسولو أف ي
 ىو الوحي القرآٌٓف فقط أك معو أتواع الوحي األخرل.

ا ﴿: قاؿ هللا  نىكيٍم كىأيكًحيى ًإِفىَّ ىىذى  أىٍكبػىري شىهىادةن قيً  اّللًَّ شىًهيده بًٍيًِب كىبػىيػٍ
قيٍ  أىم  شىٍيءو

أىفَّ مىعى اّللًَّ آ٥ًبىةن أيٍخرىل قيٍ  الى أىٍشهىدي قيٍ  ًإ٭بَّىا ىيوى  اٍلقيٍرآفي أًليٍتًذرىكيٍم ًبًو كىمىٍن بػىلىغى أىئًنَّكيٍم لىتىٍشهىديكفى 
كمن رسولو يأفَّ  (، فهذه شهادة من هللا ُٗ)األتعاـ: ﴾إًلىوه كىاًحده كىًإتًَِّب بىرًمءه ٩بَّا تيٍشرًكيوفى 

:  رسولو أف يبلغها للناس، كيقوؿ هللا الوحي القرآٌٓف ىو عْب الرسالة الذم أمر هللا 
ا اٍلقيٍرآفى كىًإٍف كيٍنتى ًمٍن قػىٍبًلًو لىًمنى ﴿ نىا إًلىٍيكى ىىذى يػٍ ٫بىٍني تػىقيص  عىلىٍيكى أىٍحسىنى اٍلقىصىًص ٗبىا أىٍكحى

كىالًَّذم ﴿: (، فا٤بصدر ا٤بعريٌف ا٢بق ىو الوحي القرآٌٓف، كيقوؿ هللا ّ)يوسف: ﴾اٍلغىاًفًلْبى 
نىا إًلىٍيكى ًمنى اٍلًكتىاًب  يػٍ ٍيًو ًإفَّ اّللَّى ًبًعبىاًدًه ٣بىىًبّبه بىًصّبه أىٍكحى ا بػىٍْبى يىدى مثيَّ أىٍكرىثٍػنىا *ىيوى ا٢بٍىق  ميصىدًٌقنا ًلمى

نىا ًمٍن ًعبىاًدانى فىًمنػٍهيٍم ظىاَفه لًنػىٍفًسًو كىًمنػٍهيٍم م ٍقتىًصده كىًمنػٍهيٍم سىاًبقه ابً  ٣بٍىيػٍرىاًت اٍلًكتىابى الًَّذينى اٍصطىفىيػٍ
(، فهذا ٙبديد للكتاب اإل٥بٌي الذم يرثو ِّ-ُّ)فاطر: ﴾ّللًَّ ذىًلكى ىيوى اٍلفىٍض ي اٍلكىًبّبي إبًًٍذًف ا

كىكىذىًلكى ﴿: ا٤بسلموف جيبلن بعد جي  كالذم سيكوف موضع سؤا٥بم يف اآلخرة، كيقوؿ هللا 
نىا إًلىٍيكى قػيٍرآانن عىرىبًي ا لًتػيٍنًذرى أيَـّ اٍلقيرىل كىمىٍن حىٍو٥بىى  يػٍ ا كىتػيٍنًذرى يػىٍوـى ا١بٍىٍمًع الى رىٍيبى ًفيًو فىرًيقه يف أىٍكحى

(، فهذا ٙبديد لطبيعة رسالة رسوؿ هللا كدكره فيها، ٕ)الشورل: ﴾ا١بٍىنًَّة كىفىرًيقه يف السًَّعّبً 
نىا : ﴿كىذىًلكى أىٍرسىٍلنىاؾى يف أيمَّةو قىٍد خىلىٍت ًمٍن قػىٍبًلهىا أيمىمه لًتػىتػٍليوى عىلىيٍ كيقوؿ هللا  يػٍ ًهمي الًَّذمى أىٍكحى
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كىلىٍو أىفَّ قػيٍرآانن *إًلىٍيكى كىىيٍم يىٍكفيريكفى اًبلرٍَّٞبىًن قيٍ  ىيوى رىيبًٌ الى إًلىوى ًإالَّ ىيوى عىلىٍيًو تػىوىكٍَّلتي كىإًلىٍيًو مىتىابً 
ٍوتىى بى  ىٍت ًبًو ا١ٍبًبىاؿي أىٍك قيطًٌعىٍت بًًو اأٍلىٍرضي أىٍك كيلًٌمى ًبًو اٍلمى يعنا أىفػىلىٍم يػىٍيأىًس الًَّذينى سيّبًٌ ٍ  ّللًًَّ اأٍلىٍمري ٝبًى

يعنا كىالى يػىزىاؿي الًَّذينى كىفىريكٍا تيًصيبػيهيٍم ٗبىا صىنػىعيوٍا قى  ارًعىةه أىٍك آمىنيوٍا أىٍف لىٍو يىشىاءي اّللَّي ٥بىىدىل النَّاسى ٝبًى
(، كيقوؿ ُّ-َّ)الرعد: ﴾ ًإفَّ اّللَّى الى ٱبيًٍلفي اٍلًميعىادى ٙبىي   قىرًيبنا ًمٍن دىارًًىٍم حىٌبَّ أيىٍيتى كىٍعدي اّللًَّ 

نػٍزه ﴿: هللا  رًؾه بػىٍعضى مىا ييوحىى إًلىٍيكى كىضىاًئقه بًًو صىٍدريؾى أىٍف يػىقيوليوٍا لىٍوالى أيتزًؿى عىلىٍيًو كى فػىلىعىلَّكى تى
(، فهذا ٙبديد لطبيعة ُِ)ىود: ﴾ى كي ًٌ شىٍيءو كىًكي ه أىٍك جىاءى مىعىوي مىلىكه ًإ٭بَّىا أىٍتتى تىًذيره كىاّللَّي عىلى 

يػٍفنا، ٕبيث يستطيع رسوؿ هللا أف يعرؼ الوحي ا٤بنػزؿ على رسوؿ هللا  ، كأتَّو ٧بدد كىم ا كىكى
بػىٍعضو من كيلًًٌو، بػىٍعًض ما يوحى، كىذا َف يتوفر فيما كرثتو األمَّة من كتب إال يف كتاب هللا 

 ًحى يف حياة رسوؿ هللا كٙبت إشرافو، كيقوؿ هللا ، الذم ديكًٌفى كريكج : عى كصيحًٌ
َّ *﴿كىيىٍسأىليوتىكى عىًن الر كًح قيً  الر كحي ًمٍن أىٍمًر رىيبًٌ كىمىا أيكتًيتيٍم ًمنى اٍلًعٍلًم ًإالَّ قىًليبلن  نىا لىنىٍذىىنبى كىلىًئٍن ًشئػٍ

دي لىكى بً  نىا إًلىٍيكى مثيَّ الى ٘بًى يػٍ نىا كىًكيبلن اًبلًَّذم أىٍكحى ًإالَّ رىٍٞبىةن ًمٍن رىبًٌكى ًإفَّ فىٍضلىوي كىافى عىلىٍيكى  *ًو عىلىيػٍ
ًبّبنا ٍتيوفى ٗبًٍثًلًو كىلىٍو كى *كى ا اٍلقيٍرآًف الى أيى ٍتيوا ٗبًٍثً  ىىذى ٍتسي كىا١بًٍن  عىلىى أىٍف أيى افى قيٍ  لىًئًن اٍجتىمىعىًت اإٍلً

(، ففي ىذه اآلية ٙبديد ٤بصدر العلم الذم ٖٖ-ٖٓء:بػىٍعضيهيٍم لًبػىٍعضو ظىًهّبنا﴾ )اإلسرا
َّ بو، فهو  ـى شريعتو كالذم شاءت إرادة هللا أال يىٍذىىنبى يىٍستىًقي منو اٍلميٍسًلمي مىعىارًفىوي الدًٌيًنيَّةى كأحكا

لو، إتَّو آية رسوؿ هللا الدالٌة على صدقو كالٍب ٙبدل هللا هبا أى   ابؽ ٧بىٍفيوظه ٕبفظ هللا 
ف العريٌب أف أيتوا ٗبثلها فعجزكا، أال يعِب ىذا التحدم بػ القرآف كحده أفَّ النص ا٤بوحى اللسا

 بو إُف رسوؿ هللا كا٤بأمور بتبليغو للناس ىو فقط النص القرآٌٓف كتاب هللا كرسالتو ا٣باٛبة 

يف كثّب من اآلايت أفَّ ك  ما ىو غيب عنَّا من أخبار كمركايَّت  كيبْبًٌ هللا 
ًقيقىًتهىا إال من خبلؿ مصدر معريٌف إ٥بٌي قد ثبتت صحة تسبتو  كأحداث ال ًقبى ى لنا ٗبعرفة حى
ٍيًهٍم ًإٍذ ﴿: يقيننا، يقوؿ هللا  إُف هللا  ذىًلكى ًمٍن أىتٍػبىاًء اٍلغىٍيًب تيوًحيًو إًلىيكى كىمىا كيٍنتى لىدى

مىهيٍم أىيػ هيٍم يىٍكفي ي مىٍرٔفىى كىمىا كيٍنتى  ٍيًهٍم ًإٍذ ٱبىٍتىًصميوفى  يػيٍلقيوف أىٍقبلى (، كيقوؿ هللا ْْ)آؿ عمراف: ﴾لىدى
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 :﴿ ٍيًهٍم ًإٍذ أىٍٝبىعيوٍا أىٍمرىىيٍم كىىيٍم ٲبىٍكيريكفى  ﴾ذىًلكى ًمٍن أىتٍػبىاًء اٍلغىٍيًب تيوًحيًو إًلىٍيكى كىمىا كيٍنتى لىدى
 (.َُِ)يوسف:

تىٍشرًيًعيَّةو ما أتزؿ هللا هبا من من افَباء الكذب عليو كادعاء مىصىاًدرى  كٰبيىذًٌري اّللَّي 
كىمىٍن أىٍظلىمي ٩بًَّن افػٍتػىرىل عىلىى اّللًَّ كىًذابن أىٍك قىاؿى أيٍكًحيى ًإِفىَّ كىَفىٍ ﴿: سلطاف، كذلك يف قوؿ هللا 

فى يف غىمىرىاًت اٍلمىٍوًت ييوحى إًلىٍيًو شىٍيءه كىمىٍن قىاؿى سىأيٍتزًؿي ًمٍث ى مىا أىتٍػزىؿى اّللَّي كىلىٍو تػىرىل ًإًذ الظَّاًلميو 
تيٍم تػىقيوليو  ًسطيوا أىٍيًديًهٍم أىٍخرًجيوٍا أىتٍػفيسىكيمي اٍليػىٍوـى ٘بيٍزىٍكفى عىذىابى ا٥ٍبيوًف ٗبىا كينػٍ ًئكىةي ابى فى عىلىى اّللًَّ كىاٍلمىبلى

تًًو تىٍستىٍكربيكفى  تيٍم عىٍن آايى  (.ّٗ)األتعاـ: ﴾غىيػٍرى ا٢بٍىقًٌ كىكينػٍ

قىٍد جىاءىكيٍم بىصىائًري ًمٍن رىبًٌكيٍم ﴿:  من اتًٌبىاًع غّب الوحي اٍلمينػىزًَّؿ، يقوؿ هللا كٰبيىذًٌري اّللَّي 
ًت كىلًيػىقيوليوا *فىمىٍن أىٍبصىرى فىًلنػىٍفًسًو كىمىٍن عىًميى فػىعىلىيػٍهىا كىمىا أىانى عىلىٍيكيٍم ًٕبىًفيظو  كىكىذىًلكى تيصىرًٌؼي اآٍلايى

اتًَّبٍع مىا أيكًحيى إًلىٍيكى ًمٍن رىبًٌكى الى إًلىوى ًإالَّ ىيوى كىأىٍعًرٍض عىًن *ٍوـو يػىٍعلىميوفى دىرىٍستى كىلًنػيبػىيًٌنىوي لًقى 
 (.َُٔ-َُْ)األتعاـ: ﴾اٍلميٍشرًًكْبى 

رىسيولىوي، كأمر ا٤بسلمْب ابتباعها،  إفَّ ىذا الوحي القرآٌٓف ىو الشَّرًيعىةي الٍب أىمىرى هللا 
ال على أساس كبدلي  قرآٌٓف، كال اجتهاد بدكف ٙبىىلًٌي اٍلميٍجتىًهًد كال اجتهاد يف ىذه الشريعة إ

تًيًَّة، ىذه الصفة الٍب جاء ٝبيع األتبياء كالرس  أيمركف الناس ابلتَّخىل ًق هبا كىي  بصفة الرَّابَّ
ٍكمى كىالنػ بػيوَّةى مثيَّ يػىقيوؿى التقول الٍب بينها قولو تعاُف: ﴿مىا كىافى لًبىشىرو أىٍف يػيٍؤتًيىوي اّللَّي اٍلًكتىابى كىا٢ٍبي 

تيٍم تػيعىلًٌميوفى اٍلًكتىابى كىٗبى  تًيًٌْبى ٗبىا كينػٍ تيٍم لًلنَّاًس كيوتيوا ًعبىادنا ِف ًمٍن ديكًف اّللًَّ كىلىًكٍن كيوتيوا رىابَّ ا كينػٍ
 (.ٕٗتىٍدريسيوفى﴾ )آؿ عمراف:

أف يػيبػىلًٌغىوي  كي َّ ما أراد هللا   كيف ذلك أتكيد على أفَّ اٍلًكتىابى ا٢بٍىًكيمى قد اٍحتػىوىل
ذلك ببياف أفَّ ميًهمًَّة رىسيولًًو كىميٍنًذرو ال ٚبرج عن  للعا٤بْب حٌب قياـ الساعة، كلقد أكد هللا 

 اإلتذار ابلوحي القرآٌٓف ا٤بنزؿ.
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كىالى أىقيوؿي لىكيٍم ًإٌٓفً قي  الى أىقيوؿي لىكيٍم ًعٍنًدم خىزىاًئني اّللًَّ كىالى أىٍعلىمي اٍلغىٍيبى ﴿: يقوؿ هللا 
ىٍعمىى كىاٍلبىًصّبي أىفىبلى تػىتػىفىكَّريكفى  ٍ  يىٍستىًوم األي كىأىٍتًذٍر ًبًو الًَّذينى *مىلىكه ًإٍف أىتًَّبعي ًإالَّ مىا ييوحىى ًإِفىَّ قيٍ  ىى

-َٓ)األتعاـ: ﴾ًفيعه لىعىلَّهيٍم يػىتػَّقيوفى ٱبىىافيوفى أىٍف ٰبيٍشىريكٍا ًإُفى رىهبًًٌٍم لىٍيسى ٥بىيٍم ًمٍن ديكتًًو كىِف  كىالى شى 
تػىهىا قيٍ  ًإ٭بَّىا أىتًَّبعي مىا ًيوحىى إُف ًمٍن ﴿: (، كيقوؿ هللا ُٓ كىًإذىا َفٍى أتىٍهًتًٍم آًبيىةو قىاليوا لىٍوالى اٍجتػىبػىيػٍ

ا بىصىائًري ًمٍن رىبًٌكيٍم كىىيدنل كىرىٍٞبىةه لًقىٍوـو يػيٍؤًمنيوفى  رًئى اٍلقيٍرآفي فىاٍستىًمعيوٍا لىوي كىأىٍتًصتيواٍ كىًإذىا قي *رىيبًٌ ىىذى
 (.َِْ-َِّ)األعراؼ: ﴾لىعىلَّكيٍم تػيٍرٞبىيوفى 

كىًإذىا تػيتػٍلىى ﴿: كالقرآف الكرٔف ىو آية رسوؿ هللا الدالة على صدقو، يقوؿ هللا 
تػينىا بػىيًٌنىاتو قىاؿى الًَّذينى الى يػىٍرجيوفى لًقىاءىانى اٍئًت ًبقي  ا أىٍك بىدًٌٍلوي قيٍ  مىا يىكيوفي ِف عىلىٍيًهٍم آايى ٍرآفو غىٍّبً ىىذى

يػىٍوـو أىٍف أيبىدًٌلىوي ًمٍن تًٍلقىاًء تػىٍفًسي ًإٍف أىتًَّبعي ًإالَّ مىا ييوحىى ًإِفىَّ ًإٌٓفً أىخىاؼي ًإٍف عىصىٍيتي رىيبًٌ عىذىابى 
رىاكيٍم بًًو فػىقىٍد لىًبٍثتي ًفيكيٍم عيميرنا ًمٍن قػىٍبًلًو أىفىبلى قيٍ  لىٍو شىاءى اّللَّي مىا تػىلىٍوتيوي عىلىٍيكيٍم كىالى أىدٍ *عىًظيمو 
تًًو ًإتَّوي الى يػيٍفًلحي اٍلميٍجرًميوفى *تػىٍعًقليوفى  تػىرىل عىلىى اّللًَّ كىًذابن أىٍك كىذَّبى آًبايى  ﴾فىمىٍن أىٍظلىمي ٩بًَّن افػٍ
 (.ُٕ-ُٓ)يوتس:

لىةه قىٍطًعيَّةه على أفَّ رسوؿ هللا تفسو غّب مأمور بتبليغ شيء كتبلكتو  أليس يف ذلك دىالى
على الناس إال مصدر تشريعٌي كاحد ىو الوحي القرآٌٓف، ىو ٧بتول رسالتو ا٣باٛبة ا٣بالدة، 

ا ًسٍحره ﴿: يقوؿ هللا  تػينىا بػىيًٌنىاتو قىاؿى الًَّذينى كىفىريكا لًٍلحىقًٌ لىمَّا جىاءىىيٍم ىىذى كىًإذىا تػيتػٍلىى عىلىٍيًهٍم آايى
ئنا ىيوى أىٍعلىمي ٗبىا تيًفيضيوفى *ميًبْبه  يػٍ ًٍلكيوفى ِف ًمنى اّللًَّ شى ًفيًو  أىـٍ يػىقيوليوفى افػٍتػىرىاهي قيٍ  ًإًف افػٍتػىرىيٍػتيوي فىبلى ٛبى

ا بػىٍيًِب كىبػىيػٍنىكيٍم كىىيوى اٍلغىفيوري الرًَّحيمي  مىا  قيٍ  مىا كيٍنتي ًبٍدعنا ًمنى الر سيً  كىمىا أىٍدرًم*كىفىى ًبًو شىًهيدن
قيٍ  أىرىأىيٍػتيٍم ًإٍف كىافى ًمٍن ًعٍنًد *يػيٍفعى ي يب كىالى ًبكيٍم ًإٍف أىتًَّبعي ًإالَّ مىا ييوحىى ًإِفىَّ كىمىا أىانى ًإالَّ تىًذيره ميًبْبه 

ًإفَّ اّللَّى الى يػىٍهًدم اٍلقىٍوـى اّللًَّ كىكىفىٍرمتيٍ ًبًو كىشىًهدى شىاًىده ًمٍن بىًِب ًإٍسرىائًي ى عىلىى ًمٍثًلًو فىآمىنى كىاٍستىٍكبػىٍرمتيٍ 
 (.َُ-ٕالظَّاًلًمْبى﴾ )األحقاؼ:
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ا٤بسلمْب ب  كالنَّاسى أٝبعْب من أف يتخذكا تيصيوصنا تىٍشرًيًعيَّةن غىيػٍرى  لقد حىذَّرى اّللَّي 
يًٌ الٍب ديكًٌتىٍت يف عصر التنػزي  كإبشرا ٥بًى ؼ من تصوص الشريعة القرآتيَّة، تيصيوصى اٍلًكتىاًب اإٍلً

 .أيٍتزًلىٍت عليو رىسيوًؿ هللا ٧بيىمَّدو 

ـه ﴿: يقوؿ هللا  ا حىرىا ؿه كىىىذى ا حىبلى كىالى تػىقيوليوٍا ًلمىا تىًصفي أىٍلًسنػىتيكيمي اٍلكىًذبى ىىذى
(، ُُٔنح :)ال ﴾لًتػىٍفتػىريكٍا عىلىى اّللًَّ اٍلكىًذبى ًإفَّ الًَّذينى يػىٍفتػىريكفى عىلىى اّللًَّ اٍلكىًذبى الى يػيٍفًلحيوفى 

الن قيً  اّللَّي أىًذفى ﴿: يقوؿ هللا  قيٍ  أىرىأىيٍػتيٍم مىا أىتٍػزىؿى اّللَّي لىكيٍم ًمٍن رًٍزؽو فىجىعىٍلتيمي ًمٍنوي حىرىامنا كىحىبلى
فىاٍستىٍمًسٍك اًبلًَّذم أيكًحيى إًلىٍيكى ﴿: (، كيقوؿ هللا ٗٓ)يوتس: ﴾لىكيٍم أىـٍ عىلىى اّللًَّ تػىٍفتػىريكفى 

ًإتَّوي لىذًٍكره لىكى كىلًقىٍوًمكى كىسىٍوؼى تيٍسأىليوفى *عىلىى ًصرىاطو م ٍستىًقيمو ًإتَّكى   (.ْْ-ّْ)الزخرؼ: ﴾كى

ا ٤با ٯبب على ا٤بسلم أف يستمسك بو، إتَّو النص اإل٥بٌي الذم أمر هللا   ٙبديدن
".بعدىا "كىًإتَّوي لىذًكٍ  الناس ٝبيعنا ابتباعو، إتَّو الوحي القرآٌٓف لقوؿ هللا   ره لىكى كىلًقىٍوًمكى

خىوَّؿ مهمة البياف، كىذا اٍلبػىيىافي  -عليو الصبلة كالسبلـ-ك٩با سبق ٬بلص إُف أتَّو  
يصدًٌؽ القرآف عليو كيهيمن، « السٌنة» -فيما بعد-النػَّبىًوم  كالتطبيق الرسوٌِف الذم أطلق عليو 

ٍأتيوي يف ذلك شىٍأفي تراث النبيْب كا٤برسلْب كافة، كلذلك كاف القرآف اجمليد يستدرؾ على   شى
مىا كىافى ﴿كيسدد تطبيقاتو؛ كما يف ٫بو قولو تعاُف:  -صلى هللا عليو كآلو كسلَّم-رسوؿ هللا 

تٍػيىا كىاّللَّي ييرًيدي اآٍلًخرىةى كى  اّللَّي لًنىيبٌو أىٍف يىكيوفى لىوي أىٍسرىل حىٌبَّ يػيٍثًخنى يف اأٍلىٍرًض تيرًيديكفى عىرىضى الد 
-ٕٔ)األتفاؿ: ﴾لىٍوالى ًكتىابه ًمنى اّللًَّ سىبىقى لىمىسَّكيٍم ًفيمىا أىخىٍذمتيٍ عىذىابه عىًظيمه *يزه حىًكيمه عىزً 
اًذًبْبى ﴿(، كقاؿ: ٖٔ قيوا كىتػىٍعلىمى اٍلكى ى لىكى الًَّذينى صىدى  ﴾عىفىا اّللَّي عىٍنكى َفى أىًذٍتتى ٥بىيٍم حىٌبَّ يػىتػىبػىْبَّ

٥بىيٍم أىٍك الى تىٍستػىٍغًفٍر ٥بىيٍم ًإٍف تىٍستػىٍغًفٍر ٥بىيٍم سىٍبًعْبى مىرَّةن فػىلىٍن يػىٍغًفرى اّللَّي ٥بىيٍم اٍستػىٍغًفٍر ﴿(، ّْ)التوبة:
(، كقولو: ﴿كىالى َٖ)التوبة: ﴾ذىًلكى يأًىتػَّهيٍم كىفىريكا اًبّللًَّ كىرىسيولًًو كىاّللَّي الى يػىٍهًدم اٍلقىٍوـى اٍلفىاًسًقْبى 

ا كىالى تػىقيٍم عىلىى قػىرٍبًًه ًإتػَّهيٍم كىفىريكا اًبّللًَّ كىرىسيولًًو كىمىاتيوا كىىيٍم تيصى ًٌ عىلىى أىحىدو مً  نػٍهيٍم مىاتى أىبىدن
(، ك٫بو ذلك ٩با يؤيد ما ذكران من تصديق القرآف اجمليد على ما يصدر ْٖفىاًسقيوفى﴾ )التوبة:
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نىًبيًًٌو كتسديده لو كعصمتو لو عن رسوؿ هللا كىيمنتو عليو، كىذا مىٍظهىره من مظاىر حفظ هللا لً 
-يػيعىٌزًزي من اإلٲباف ابلبياف النبوٌم، كيزي  عنو سىائًرى الشبهات، كلذلك قاؿ اإلماـ الشافعي 

زًلىةه إالَّ كيف كتاب هللا الدلي  على سبي  -رٞبو هللا : "فليست تنزؿ يأحد من أى  دين هللا انى
﴿الر ًكتىابه أىتٍػزىٍلنىاهي إًلىٍيكى لًتيٍخرًجى النَّاسى ًمنى  ، مث استشهد ابآلايت الكرٲبة:(ٔٓ)ا٥بدل فيها"

 :ْْكاآليتاف  (،ُالظ ليمىاًت ًإُفى الن وًر إبًًٍذًف رىهبًًٌٍم ًإُفى ًصرىاًط اٍلعىزًيًز ا٢بٍىًميًد﴾ )إبراىيم:
ى لًلنَّاًس مى  ا تػيٌزًؿى إًلىٍيًهٍم كىلىعىلَّهيٍم يػىتػىفىكَّريكفى﴾ ﴿اًبٍلبػىيًٌنىاًت كىالز بيًر كىأىتٍػزىٍلنىا إًلىٍيكى الذًٌٍكرى لًتػيبػىْبًٌ

ا عىلىٍيًهٍم ًمٍن أىتٍػفيًسًهٍم  من سورة النح : ٖٗك (ْْ)النح : ﴿كىيػىٍوـى تػىبػٍعىثي يف كي ًٌ أيمَّةو شىًهيدن
يىاانن ًلكي ًٌ شىٍيءو  ًء كىتػىزٍَّلنىا عىلىٍيكى اٍلًكتىابى تًبػٍ ا عىلىى ىىؤيالى نىا ًبكى شىًهيدن كىىيدنل كىرىٍٞبىةن كىبيٍشرىل كىًجئػٍ

نىا إًلىٍيكى ريكحنا ًمٍن من سورة الشورل (ِٓ) ك اآلية (ٖٗلًٍلميٍسًلًمْبى﴾ )النح : يػٍ : ﴿كىذىًلكى أىٍكحى
ٲبىافي كىلىًكٍن جىعىٍلنىاهي تيورنا تػىٍهًدم بًًو مىٍن تىشىاءي ًمٍن ًعبى  انى ادً أىٍمرانى مىا كيٍنتى تىٍدرًم مىا اٍلًكتىابي كىالى اإٍلً

 .(ِٓكىًإتَّكى لىتػىٍهًدم ًإُفى ًصرىاطو ميٍستىًقيمو﴾ )الشورل:

كيبُب على ذلك أفَّ ىذه الس نىنى الٍب ٫بن مطالبوف ابألخذ هبا، كالٍب تعترب كحينا، ىي 
ذاهتا السنن الٍب ٥با أصوؿ تشريعيَّة يف القرآف الكرٔف كما ليس لو أص  يف الكتاب ٲبكن ٘بنيبو 

ة منو يف ٦باالت أخرل كا٢بكمة أك توجيو قاب  للتطبيق، أك اعتبارات على أساس االستفاد
 أخرل لكن ليس لو الصفة التشريعيَّة ا٤بوحاة.

 السن ة ونظري ة البيان:
ـي بًنىاؤيهي على أساس منها،  إفَّ النظريَّة الٍب ٲبكن أف يػيؤىسَّسى مىٍفهيوـي السنَّة عليها، كيػيقىا

 الكتاب كالسنَّة ىي النظريَّة الٍب كضع القرآف الكرٔف السنَّة كٙبدد بدقة طبيعة العبلقة بْب
النبويَّة فيها، كيف دائرهتا أال كىي تظريَّة البياف ٗبعناىا القرآٌٓف كليس اب٤بعُب االصطبلحٌي الذم 

ةن على مفهـو البياف كما ىو يف القرآف اجمليد.  ٞبلو بعض األصولٌيْب كالكبلمٌيْب مىعىآفى مىزًيدى
                                                           

 .َِ، صِط، ـُٕٗٗمكتبة دار الَباث،  :القاىرة .ٙبقيق كشرح أٞبد دمحم شاكر .الرسالة .الشافعي، دمحم بن إدريس ٔٓ
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سنَّة بػىيىافه أتىًٍكيًلي  كتػىٍفًعيًلي  للقرآف اجمليد ال ٚبرج عن ٧بوره كال تدكر خارج مداره كال فال
الٍب « النظريَّة البياتيَّة»تستق  عنو، ب  ىي مبلزمة لو مبلزمة تمة تدكر معو حيث دار، كىذه 

تو الٍب أشارت إُف يشهد القرآف ٥با بسائر آاي« مفهـو السنَّة النبويَّة»تريد أف تقيم عليها 
 السنَّة، كىي الٍب ٛبكننا بوصفنا ميكىلًَّفْبى من ٙبقيق قصد الشارع يف السنَّة النبويَّة.

ٍدًيًهٍم عليهم الصبلة  فسنَّة كسّبة الرسوؿ  كخامت النبٌيْب ىي ًٝبىاعي سينىًن األتبياء كىى
اتيوا كالسبلـ ﴿... ذىًلكى ىيدىل اّللًَّ يػىٍهًدم ًبًو مىٍن يىشىاءي مً  ٍن ًعبىاًدًه كىلىٍو أىٍشرىكيوا ٢بىىًبطى عىنػٍهيٍم مىا كى

ًء فػىقىٍد كىكٍَّلنىا هًبى *يػىٍعمىليوفى  نىاىيمي اٍلًكتىابى كىا٢ٍبيٍكمى كىالنػ بػيوَّةى فىًإٍف يىٍكفيٍر هًبىا ىىؤيالى ا قػىٍومنا أيكلىًئكى الًَّذينى آتػىيػٍ
اًفرًينى  اىيمي اقػٍتىًدٍه قيٍ  الى أىٍسأىليكيٍم عىلىٍيًو أىٍجرنا ًإٍف ىيوى ًإالَّ أيكلىًئكى الًَّذينى *لىٍيسيوا هًبىا ًبكى ىىدىل اّللَّي فىًبهيدى

كىمىا أىٍرسىٍلنىا ًمٍن قػىٍبًلكى ًإالَّ رًجىاالن ت وًحي إًلىٍيًهٍم ﴿(. ِٗ -ِٖذًٍكرىل لًٍلعىالىًمْبى...﴾ )األتعاـ:
تيٍم الى تػى  ى لًلنَّاًس مىا تػيٌزًؿى *ٍعلىميوفى فىاٍسأىليوٍا أىٍى ى الذًٌٍكًر ًإٍف كينػٍ اًبٍلبػىيًٌنىاًت كىالز بيًر كىأىتٍػزىٍلنىا إًلىٍيكى الذًٌٍكرى لًتػيبػىْبًٌ

 (.ْْ-ّْ)النح : ﴾إًلىٍيًهٍم كىلىعىلَّهيٍم يػىتػىفىكَّريكفى 

ٍتًيػىنىا﴿ نىا أىالَّ تػيٍؤًمنى لًرىسيوؿو حىٌبَّ أيى فو أتىٍكيليوي النَّاري قيٍ  قىٍد  الًَّذينى قىاليوا ًإفَّ اّللَّى عىًهدى إًلىيػٍ ًبقيٍرابى
تيٍم صىاًدًقْبى  فىًإٍف كىذَّبيوؾى فػىقىٍد  *جىاءىكيٍم ريسي ه ًمٍن قػىٍبًلي اًبٍلبػىيًٌنىاًت كىاًبلًَّذم قػيٍلتيٍم فىًلمى قػىتػىٍلتيميوىيٍم ًإٍف كينػٍ

اءيكا اًبٍلبػىيًٌنىاًت كىالز بيًر كىاٍلًكتى  (، ُْٖ-ُّٖاًب اٍلميًنًّب﴾ )آؿ عمراف:كيذًٌبى ريسي ه ًمٍن قػىٍبًلكى جى
نىا ًإُفى ًإبٍػرىاًىيمى كىإً ﴿ يػٍ نىا ًإُفى تيوحو كىالنًَّبيًٌْبى ًمٍن بػىٍعًدًه كىأىٍكحى يػٍ نىا إًلىٍيكى كىمىا أىٍكحى يػٍ ٠ٍبىاًعي ى ًإانَّ أىٍكحى

نىا دىاكيكدى كىًإٍسحىاؽى كىيػىٍعقيوبى كىاأٍلىٍسبىاًط كىًعيسىى كىأىي وبى كىييوتيسى كىىىاريكفى كى  سيلىٍيمىافى كىآتػىيػٍ
لَّمى اّللَّي ميوسىى *زىبيورنا كىريسيبلن قىٍد قىصىٍصنىاىيٍم عىلىٍيكى ًمٍن قػىٍب ي كىريسيبلن َفٍى تػىٍقصيٍصهيٍم عىلىٍيكى كىكى

رًينى كىميٍنًذرًينى لًئىبلَّ يىكيوفى لًلنَّاًس عىلىى اّللًَّ حيجَّةه بػىٍعدى ا*تىٍكًليمنا لر سيً  كىكىافى اّللَّي عىزًيزنا ريسيبلن ميبىشًٌ
ًئكىةي يىٍشهىديكفى كىكىفىى اًبّللًَّ شىًهيدنا*حىًكيمنا  ﴾لىًكًن اّللَّي يىٍشهىدي ٗبىا أىتٍػزىؿى إًلىٍيكى أىتٍػزىلىوي ًبًعٍلًمًو كىاٍلمىبلى
ي لىكيٍم عى ﴿(، ُٔٔ-ُّٔ)النساء: لىى فػىتػٍرىةو ًمنى الر سيً  ايى أىٍى ى اٍلًكتىاًب قىٍد جىاءىكيٍم رىسيولينىا يػيبػىْبًٌ

﴾ أىٍف تػىقيوليوا مىا جىاءىانى ًمٍن بىًشّبو كىالى تىًذيرو فػىقىٍد جىاءىكيٍم بىًشّبه كىتىًذيره كىاّللَّي عىلىى كي ًٌ شىٍيءو قىًديره 
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ٍف أىتًَّبعي ًإالَّ مىا قيٍ  مىا كيٍنتي ًبٍدعنا ًمنى الر سيً  كىمىا أىٍدرًم مىا يػيٍفعى ي يب كىالى ًبكيٍم إً ﴿(، ُٗ)ا٤بائدة:
كىقىاليوا لىٍوالى أيٍتزًؿى عىلىٍيًو مىلىكه كىلىٍو أىتٍػزىٍلنىا ﴿(، ٗييوحىى ًإِفىَّ كىمىا أىانى ًإالَّ تىًذيره ميًبْبه﴾ )األحقاؼ:

ٍسنىا عىلىٍيًهٍم مىا كىلىٍو جىعىٍلنىاهي مىلىكنا ١بىىعىٍلنىاهي رىجيبلن كىلىلىبى *مىلىكنا لىقيًضيى اأٍلىٍمري مثيَّ الى يػيٍنظىريكفى 
اتيوا ًبًو يىٍستػىٍهزًئيوفى *يػىٍلًبسيوفى   ﴾كىلىقىًد اٍستػيٍهزًئى ًبريسي و ًمٍن قػىٍبًلكى فىحىاؽى اًبلًَّذينى سىًخريكا ًمنػٍهيٍم مىا كى
تيوا بًًو كىلىقىًد اٍستػيٍهزًئى ًبريسي و ًمٍن قػىٍبًلكى فىحىاؽى اًبلًَّذينى سىًخريكا ًمنػٍهيٍم مىا كىا﴿(، َُ-ٖ)األتعاـ:
(، ﴿كىلىقىٍد كيذًٌبىٍت ريسي ه ًمٍن قػىٍبًلكى فىصىبػىريكا عىلىى مىا كيذًٌبيوا كىأيكذيكا ُْ)األتبياء: ﴾يىٍستػىٍهزًئيوفى 

ىيٍم تىٍصريانى كىالى ميبىدًٌؿى ًلكىًلمىاًت اّللًَّ كىلىقىٍد جىاءىؾى ًمٍن تػىبىًإ اٍلميٍرسىًلْبى﴾ )األتعاـ: (، ّْحىٌبَّ أىتى
تيٍم ٛبىىنػٍَّوفى اٍلمىٍوتى ًمٍن قػىٍبً  أىٍف تػىٍلقىٍوهي فػىقىٍد رىأىيٍػتيميوهي كىأىتٍػتيٍم تػىٍنظيريكفى كىلىقىٍد  ﴿ كىمىا ٧بيىمَّده ًإالَّ رىسيوؿه *كينػٍ

تيٍم عىلىى أىٍعقىاًبكيٍم كىمىٍن يػىنػٍقىًلٍب عىلىى عى  ًقبػىٍيًو قىٍد خىلىٍت ًمٍن قػىٍبًلًو الر سي ي أىفىًإٍف مىاتى أىٍك قيًت ى اتٍػقىلىبػٍ
ئنا كىسىيىٍجزًم اّللَّي الشَّاًكرًينى  يػٍ  (.ُْْ-ُّْ)آؿ عمراف: ﴾فػىلىٍن يىضيرَّ اّللَّى شى

كسنن األتبياء ٛبث  ا١باتب العملٌي كالتطبيقٌي ٤با أيكًحيى إليهم، ليتمكن أىتٍػبىاعيهيٍم من 
ي هبم كاالىتداء هبداىم كطاعتهم، قاؿ  جىاءى ًعيسىى  كىلىمَّا﴿على لساف عيسى:  التَّأىسًٌ

ى لىكيٍم بػىٍعضى الًَّذم ٚبىٍتىًلفيوفى ًفيًو فىاتػَّقيوا اّللَّى  ًة كىأًليبػىْبًٌ  اًبٍلبػىيًٌنىاًت قىاؿى قىٍد ًجئػٍتيكيٍم اًب٢بًٍٍكمى
ا ًصرىاطه ميٍستىًقيمه *كىأىًطيعيوفً  ًمٍن بػىٍيًنًهٍم فىاٍختػىلىفى اأٍلىٍحزىابي *ًإفَّ اّللَّى ىيوى رىيبًٌ كىرىب كيٍم فىاٍعبيديكهي ىىذى

اًب يػىٍوـو أىلًيمو  ايى أىٍى ى اٍلًكتىاًب قىٍد جىاءىكيٍم ﴿(، ٓٔ-ّٔ)الزخرؼ: ﴾فػىوىٍي ه لًلًَّذينى ظىلىميوا ًمٍن عىذى
ي لىكيٍم عىلىى فػىتػٍرىةو ًمنى الر سيً  أىٍف تػىقيوليوا مىا جىاءىانى ًمٍن بىًشّبو كىالى تىًذيرو فػىقىٍد جىاءى   كيمٍ رىسيولينىا يػيبػىْبًٌ

 (.ُٗبىًشّبه كىتىًذيره كىاّللَّي عىلىى كي ًٌ شىٍيءو قىًديره﴾ )ا٤بائدة:

فهي « النظريَّة البياتيَّة»كاآلايت الكرٲبة الٍب سنوردىا فيما يلي يندرج بعضها ٙبت 
ٍيًو ًمنى اٍلًكتىاًب كىميهى ﴿: توضح ا٤بهاـ النبويَّة ا٤بتعلقة ابلبياف فهو  ا بػىٍْبى يىدى ٍيًمننا ميصىدًٌقنا لًٌمى

( يعلًٌمهم الكتاب كيبْبًٌ ٥بم آايتو كيزكيهم بو، كيستخرج ٥بم ا٢بكمة منو، ْٖ)ا٤بائدة: ﴾عىلىٍيوً 
َـّ النػَّبىوًيَّةى لن تػيٍؤيتى  ا ي للمسلمْب أفَّ ىذه اٍلمىهى كٯباىد أعداء هللا بو جهادنا كبّبنا، كىآيىةه أيٍخرىل تػيبػىْبًٌ
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تزكية إال إذا التزموا هبا كتفذكىا، فالرس  ما أيٍرًسليوا إال ٜبىارىىىا فيهم من العلم كا٢بكمة كال
كىمىا ﴿: لييطىاعيوا إبذف هللا كلن ٰبيىقًٌقيوا أىداؼ رساالهتم إال ابلتزاـ أ٩بهم بطاعتهم قاؿ 

اءيكؾى فىاٍستػىٍغفىريكا اّللَّى أىٍرسىٍلنىا ًمٍن رىسيوؿو ًإالَّ لًييطىاعى إبًًٍذًف اّللًَّ كىلىٍو أىتػَّهيٍم ًإٍذ ظىلىميوا أىتٍػفيسىهيٍم جى 
فىبلى كىرىبًٌكى الى يػيٍؤًمنيوفى حىٌبَّ ٰبيىكًٌميوؾى ًفيمىا شىجىرى *كىاٍستػىٍغفىرى ٥بىيمي الرَّسيوؿي لىوىجىديكا اّللَّى تػىوَّاابن رىًحيمنا

ديكا يف أىتٍػفيًسًهٍم حىرىجنا ٩بَّا قىضىٍيتى كىييسىلًٌميوا تىسٍ  نػىهيٍم مثيَّ الى ٯبًى (، ٓٔ-ًْٔليمنا﴾ )النساء:بػىيػٍ
كلذلك قلنا: إفَّ السنَّة النبويَّة ىي ا٤بصدر ا٤ببْبًٌ على سبي  اإللزاـ خبلفنا لبلجتهاد كالقياس 

 كما تفرع عنهما.

ا عىلىى ﴿: قاؿ  نىا ًبكى شىًهيدن ا عىلىٍيًهٍم ًمٍن أىتٍػفيًسًهٍم كىًجئػٍ كىيػىٍوـى تػىبػٍعىثي يف كي ًٌ أيمَّةو شىًهيدن
ءً  يىاانن ًلكي ًٌ شىٍيءو كىىيدنل كىرىٍٞبىةن كىبيٍشرىل لًٍلميٍسًلًمْبى  ىىؤيالى ًإفَّ اّللَّى أيىٍميري *كىتػىزٍَّلنىا عىلىٍيكى اٍلًكتىابى تًبػٍ

ٍم كي اًبٍلعىٍدًؿ كىاإٍلًٍحسىاًف كىًإيتىاًء ًذم اٍلقيٍرَبى كىيػىنػٍهىى عىًن اٍلفىٍحشىاًء كىاٍلميٍنكىًر كىاٍلبػىٍغًي يىًعظيكيٍم لىعىلَّ 
ٍيكيٍم  كىأىٍكفيوا ًبعىٍهًد اّللًَّ ًإذىا عىاىىٍدمتيٍ كىالى تػىنػٍقيضيوا اأٍلىٲٍبىافى بػىٍعدى تػىوًٍكيًدىىا كىقىٍد جىعىٍلتيمي اّللَّى عىلى *تىذىكَّريكفى 

الًٍَّب تػىقىضىٍت غىٍز٥بىىا ًمٍن بػىٍعًد قػي *كىًفيبلن ًإفَّ اّللَّى يػىٍعلىمي مىا تػىٍفعىليوفى  وَّةو أىٍتكىااثن تػىتًَّخذيكفى كىالى تىكيوتيوا كى
نىكيٍم أىٍف تىكيوفى أيمَّةه ًىيى أىٍرَبى ًمٍن أيمَّةو ًإ٭بَّىا يػىبػٍليوكيمي اّللَّي ًبًو كىلىيػيبػىيًٌ  نىنَّ لىكيٍم يػىٍوـى أىٲٍبىاتىكيٍم دىخىبلن بػىيػٍ

تيٍم ًفيًو ٚبىٍتىًلفيوفى  مَّةن كىاًحدىةن كىلىًكٍن ييًض   مىٍن يىشىاءي كىيػىٍهًدم كىلىٍو شىاءى اّللَّي ١بىىعىلىكيٍم أي *اٍلًقيىامىًة مىا كينػٍ
ـه بػىٍعدى ثػيبيوهًتىا *مىٍن يىشىاءي كىلىتيٍسأىلينَّ عىمَّا كينػٍتيٍم تػىٍعمىليوفى  نىكيٍم فػىتىزًؿَّ قىدى كىالى تػىتًَّخذيكا أىٲٍبىاتىكيٍم دىخىبلن بػىيػٍ
ًبيً  اّللًَّ  ٍدمتيٍ عىٍن سى كىالى تىٍشتػىريكا ًبعىٍهًد اّللًَّ ٜبىىننا قىًليبلن ًإ٭بَّىا * كىلىكيٍم عىذىابه عىًظيمه كىتىذيكقيوا الس وءى ٗبىا صىدى

تيٍم تػىٍعلىميوفى  يػٍره لىكيٍم ًإٍف كينػٍ ؽو كىلىنىٍجزًيىنَّ الًَّذينى *ًعٍندى اّللًَّ ىيوى خى مىا ًعٍندىكيٍم يػىنػٍفىدي كىمىا ًعٍندى اّللًَّ ابى
اتيوا يػىٍعمىليوفى صىبػىريكا أىٍجرىىيٍم يأًىٍحسىًن  مىٍن عىًم ى صىا٢ًبنا ًمٍن ذىكىرو أىٍك أيتٍػثىى كىىيوى ميٍؤًمنه *مىا كى

اتيوا يػىٍعمىليوفى  يىاةن طىيًٌبىةن كىلىنىٍجزًيػىنػَّهيٍم أىٍجرىىيٍم يأًىٍحسىًن مىا كى فىًإذىا قػىرىٍأتى اٍلقيٍرآفى فىاٍستىًعٍذ *فػىلىنيٍحًييػىنَّوي حى
ًإ٭بَّىا *ًإتَّوي لىٍيسى لىوي سيٍلطىافه عىلىى الًَّذينى آمىنيوا كىعىلىى رىهبًًٌٍم يػىتػىوىكَّليوفى *الرًَّجيمً اًبّللًَّ ًمنى الشٍَّيطىاًف 

ٍلنىا آيىةن مىكىافى آيىةو كىاّللَّي أىٍعلىمي ٗبىا يػينػىزًٌ *سيٍلطىاتيوي عىلىى الًَّذينى يػىتػىوىلٍَّوتىوي كىالًَّذينى ىيٍم ًبًو ميٍشرًكيوفى  ؿي كىًإذىا بىدَّ
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قيٍ  تػىزَّلىوي ريكحي اٍلقيديًس ًمٍن رىبًٌكى اًب٢بٍىقًٌ لًيػيثػىبًٌتى الًَّذينى *قىاليوا ًإ٭بَّىا أىٍتتى ميٍفَبىو بىٍ  أىٍكثػىريىيٍم الى يػىٍعلىميوفى 
ًلسىافي الًَّذم يػيٍلًحديكفى كىلىقىٍد تػىٍعلىمي أىتػَّهيٍم يػىقيوليوفى ًإ٭بَّىا يػيعىلًٌميوي بىشىره *آمىنيوا كىىيدنل كىبيٍشرىل لًٍلميٍسًلًمْبى 

ا ًلسىافه عىرىيب  ميًبْبه  ًت اّللًَّ الى يػىٍهًديًهمي اّللَّي كى٥بىيٍم *إًلىٍيًو أىٍعجىًمي  كىىىذى ًإفَّ الًَّذينى الى يػيٍؤًمنيوفى آًبايى
ًت اّللًَّ كىأي *عىذىابه أىلًيمه  اًذبيوفى﴾ ًإ٭بَّىا يػىٍفَبىًم اٍلكىًذبى الًَّذينى الى يػيٍؤًمنيوفى آًبايى كلىًئكى ىيمي اٍلكى

اًت إُف الن وًر ﴿: (، قاؿ َُٓ-ٖٗ)النح : الىر ًكتىابه أىتزىٍلنىاهي إًلىٍيكى لًتيٍخرًجى النَّاسى ًمٍن الظ ليمى
إًلىٍيكى  اًبٍلبػىيًٌنىاًت كىالز بيًر كىأىتٍػزىٍلنىا﴿: (، كقاؿ ُ)إبراىيم: ﴾إبًًٍذًف رىهبًًٌٍم إُف ًصرىاًط اٍلعىزًيًز ا٢بٍىًميدً 

ى لًلنَّاًس مىا تػيٌزًؿى إًلىٍيًهٍم كىلىعىلَّهيٍم يػىتػىفىكَّريكفى  كىمىا أىٍرسىٍلنىا ًمٍن رىسيوؿو ﴿(، ْْ)النح : ﴾الذًٌٍكرى لًتػيبػىْبًٌ
ى ٥بىيٍم فػىييًض   اّللَّي مىٍن يىشىاءي كىيػىٍهًدم مىٍن يىشىاءي كىىيوى اٍلعىزًيزي  ا٢بٍىًكيمي﴾ ًإالَّ بًًلسىاًف قػىٍوًمًو لًيػيبػىْبًٌ

نىا إًلىٍيكى ريكحنا ًمٍن أىٍمرانى مىا كيٍنتى تىٍدرًم مىا اٍلًكتىابي كىالى ﴿: (، كقاؿ ْ)إبراىيم: يػٍ كىكىذىًلكى أىٍكحى
ٲبىافي كىلىًكٍن جىعىٍلنىاهي تيورنا تػىٍهًدم بًًو مىٍن تىشىاءي ًمٍن ًعبىاًدانى كىًإتَّكى لىتػىٍهًدم ًإُفى ًصرىاطو ميٍستىًقي ﴾اإٍلً  مو

ًتكى كىيػيعىلًٌميهيمي اٍلًكتىابى ﴿(، كقاؿ: ِٓ)الشورل: رىبػَّنىا كىابٍػعىٍث ًفيًهٍم رىسيوالن ًمنػٍهيٍم يػىتػٍليو عىلىٍيًهٍم آايى
كىمىا أىٍرسىٍلنىا ًفيكيٍم رىسيوالن ًمٍنكيٍم ﴿(، ُِٗ)البقرة: ﴾كىا٢بًٍٍكمىةى كىيػيزىكًٌيًهٍم ًإتَّكى أىٍتتى اٍلعىزًيزي ا٢بٍىًكيمي 

تًنىا كىيػيزىكًٌيكيٍم كىيػيعىلًٌميكيمي اٍلًكتىابى كىا٢بًٍٍكمىةى كىيػيعىلًٌميكيٍم مىا َفٍى تىكيوتيوا تػىٍعلىميوفى يػىتػٍليو عى   ﴾لىٍيكيٍم آايى
لىقىٍد مىنَّ اّللَّي عىلىى اٍلميٍؤًمًنْبى ًإٍذ بػىعىثى ًفيًهٍم رىسيوالن ًمٍن أىتٍػفيًسًهٍم يػىتػٍليو عىلىٍيًهٍم ﴿(، ُُٓ)البقرة:
تًًو  ؿو ميًبْبو﴾ )آؿ آايى اتيوا ًمٍن قػىٍب ي لىًفي ضىبلى كىيػيزىكًٌيًهٍم كىيػيعىلًٌميهيمي اٍلًكتىابى كىا٢بًٍٍكمىةى كىًإٍف كى
 (.ُْٔعمراف:

  :مفهوم البيان عند اإلمام الشافعي

لع  القارئ الكرٔف قد تبْبَّ هن  القرآف يف بياف السنَّة النبويَّة ا٤بطهرة، كىو هن  يقـو 
 ة أتكي  كتطبيق كتعليم للكتاب كا٢بكمة كتزكية للخلق كبياف ٤بنه  اتباع القرآف.على أفَّ السنَّ 

كاإلماـ الشافعي حْب صاغ تظريَّة البياف من كجهة تظره فكما أتَّو قد أدرؾ من  
اآلايت ما ىو كاضح، بْبَّ أتَّو بياف التطبيق كالتأكي  كالتفعي  يف الواقع، كلكنَّو يف عرضو 
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اتيوي يأفَّ ىناؾ ٦بيٍمىبلن يف القرآف، التفصيلٌي لنظر  يتو يف البياف يف كتابو الرسالة أىٍكحىٍت تػىٍقًسيمى
ًتًو ضد  كىمىٍعليوـه أفَّ اإلٝباؿ من اإلهباـ كىاٍلقيٍرآفي مينػىزَّهه عنو. فاإلماـ الشافعي كىو يف غىٍمرىًة مىٍعرىكى

ما ذىب إليو ا١بمهور  أى  الرأم كدفاعو عن أى  ا٢بديث جع  البياف أيخذ من ا٤بعآف
القائلوف يأف يف القرآف ٦بيٍمىبلن كميتىشىاهًبنا ككنايةن كاستعارة ك٦بازنا كحذفنا، كلذلك فهو يف حاجة 

 إُف البياف إلزالة اإلهباـ الذم قد يتأتى من ذلك كلو.

تىوي األكُف اآلتية كما سَبل.  ـي الشَّاًفًعي  قىاًعدى مىا  كقد تقض اإٍلً

زًلىةه إال كيف كتاب هللا قاؿ اإلماـ الشا فعي: "فليست تنزؿ يأحد من أى  دين هللا انى
. كلقد خصص اإلماـ الشافعي ابابن كامبلن من رسالتو (ٕٓ)الدلي  على سبي  ا٥بدل فيها"

ى مىرىاتًبىوي كجعلو يف مستوايت ٟبسة األصوليَّة لبياف كيفيَّة البياف، فشرح البياف ككضحو كبػىْبَّ
(ٖٓ) . 

، استغُب فيو ببياف القرآف ابلقرآف كىو بذلك ينسجم مع ما ل والثاينفالبيان األو 
ى رىسيوؿي هللا  والبيان الثالثتقدـ،  من القرآف ما تزؿ ٝبلة مث :  خصصو لبياف كيف بػىْبَّ

ةى كىآتيوا الزَّكىاةى﴾ )النساء:  عدد ما فرض  يأمره  (، فبٌْب رسوؿ هللا ٕٕ﴿أىًقيميوا الصَّبلى
 مواقيتها.من الصلوات ك 

كيف ذلك َف يتعرض اإلماـ الشافعي إُف اآلايت الكرٲبة الٍب ٞبلت كثّبنا من صفة 
صبلة النيب من القراءة كاستقباؿ القبلو كالسجود كالركوع كالقياـ ككذلك شركطها كىيئاهتا 

 ا٤بتعلقة اب١بوارح كا٤بتعلقة ابلقلب من طهارة كاستقباؿ قبلة كخشوع كإخبات إُف غّب ذلك.

م يريدكف أف يػىتىأىكَّديكا أفَّ القرآف أىمىرى ابلصبلة  فهم حْب يضربوف ا٤بث  ابلصبلة كأهنَّ
ٍ شيئنا ميتىجىاًىًلْبى كي َّ ما تقدـ ٗبا يف ذلك قولو تعاؿ  ةى ﴿على سبي  اإلٝباؿ كَف يػيبػىْبًٌ أىًقًم الصَّبلى

                                                           
 .َِ، صِط، ـُٕٗٗمكتبة دار الَباث،  :القاىرة .ٙبقيق أٞبد دمحم شاكر .الرسالة .اإلماـ الشافعي ٕٓ

 بتصرؼ. ّٓ-ِٔص ،ِط ،ـُٕٗٗمكتبة دار الَباث،  :القاىرة .ٙبقيق أٞبد دمحم شاكر . .الرسالة .اإلماـ الشافعي ٖٓ
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 ﴾ًإفَّ قػيٍرءىافى اٍلفىٍجًر كىافى مىٍشهيودناًلديليوًؾ الشٍَّمًس ًإُفى غىسىًق اللٍَّيً  كىقػيٍرءىافى اٍلفىٍجًر 
الىةى  (، كرسوؿ هللا ٖٕ)اإلسراء: الىتىوي كحى قد صلى كفقنا ٤با أيًمرى حيث رىاعىى القرآف الكرٔف حى

 الناس يف سورة ا٤بزم  كيف آايت صبلة ا٣بوؼ كيف السفر.

ابط بْب األجزاء بتطبيق ما أمر القرآف بو يف الواقع كإٯباد الرك  لقد قاـ رسوؿ هللا 
ا٤بكوتة لصفة الصبلة كشركطها كما إُف ذلك، كبذلك ال يشعر ا٤بسلم بوجود فاص  بْب 

يتبع الكتاب كينفذ ما  الكتاب الكرٔف كالسنَّة النبويَّة، فالكتاب ينش  ا٢بكم كرسوؿ هللا 
كأى   بْب أى  الرأل -آتذاؾ–جاء فيو كيقدـ للناس منه  اتباعو، لكنَّ ا٤بعارؾ الدائرة 

ا٢بديث ىي الٍب جعلت األمور أتخذ ىذا الشك  الذم أدل إُف كثّب من التصورات 
 ا٣باطئة.

إُف  فهو بياانت السنَّة حيث تقـو السنَّة ببياف ما أسند هللا  ا البيان الرابع:وأم   
لو أص   بياتو، كقد أكد الشافعي يف سائر ا٤بواضع أفَّ ىذا الذم بينو رسوؿ هللا  رسولو 

زًلىةه إال كيف كتاب هللا الدلي   يف كتاب هللا  إذ إتَّو ليست تنزؿ يأحد من أى  دين هللا انى
ا ىو ميٍندىرًجه يف  على سبي  ا٥بدل فيها تصنا أك ٝبلة، كما َف يبدي فيو تىص  من كتاب هللا فإ٭بَّ

مد فيو على عيميومىاًت الكتاب ككلياتو، مث ختم اإلماـ الشافعي ابلبياف ا٣بامس الذم اعت
البياانت الٍب تتم من جهة اللغة كالعبلمات ا٢بسيَّة ك٫بوىا، لتعرؼ عبلقة اللغة ابلبياف كأفاض 

 يف ذلك. رٞبو هللا 

 البيان ادللزم:

كمع ك  ما ذكره اإلماـ الشافعي من مستوايت البياف فإفَّ ٩با ال شك فيو أفَّ بياف  
غي ا٢ٍبًٍرصي عليو كعلى معرفتو كاالطبلع عليو كأتَّو حْب القرآف الكرٔف ىو أ٠باىا كىأىٮبى هىا كينب

 يوجد فإتَّو أعلى أتواع البياف كأكالىا اباللتزاـ بو.
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كالبياف الثآف، الذم يلي بياف القرآف اجمليد يف درجتو كرتبتو، إمَّا القتضاء طبيعة 
ةى كىآتيوٍا الزَّكىاةى ﴿: التكليف كما يف قولو  ىو  غّبىا، فإفَّ بياف رسوؿ هللا ك  ﴾أىًقيميوٍا الصَّبلى

البياف الذم يتفرد من بْب سائر أتواع البياف التالية لو بكوتو بياانن ملزمنا، كتتعلق عمليَّة التأسي 
 من الذتوب كبّبىا كصغّبىا، ألتَّو إذا َف يكن الرسوؿ  ابإلٲباف بعصمتو  برسوؿ هللا 

أسي بو إُف األمر اب٤بتابعة على الذتب كا٣بطأ معصومنا فقد يؤكؿ األمر اإل٥بٌي بطاعتو كالت
 .كا٤بخالفة، كذلك ٧باؿ صدكره عن هللا 

يف إطار ىذه  كابلتاِف ٲبكن أف تنظر يف سائر اآلايت ا٤بوجبة لطاعة رسوؿ هللا 
لو، كأفَّ ىذين  الوحدة البنائيَّة الٍب تلزمنا بياف القرآف اجمليد لنفسو، كبياف رسوؿ هللا 

أك  -كىو أغلب ما يكوف عملينا-البياف: بياف القرآف للقرآف، كبياف السنَّة للقرآف  النوعْب من
بذلك:  عمبلن يقَبف ابلقوؿ ا٤بؤكد على ضركرة االلتزاـ كا٤بتابعة كالتأسي برسوؿ هللا 

وؿى فػىقىٍد أىطىاعى مىٍن ييًطًع الرَّسي ﴿(، ُِّكىأىًطيعيوا اّللَّى كىالرَّسيوؿى لىعىلَّكيٍم تػيٍرٞبىيوفى﴾ )آؿ عمراف:﴿
ايى أىيػ هىا الًَّذينى آمىنيوا أىًطيعيوا اّللَّى ﴿(، َٖاّللَّى كىمىٍن تػىوىُفَّ فىمىا أىٍرسىٍلنىاؾى عىلىٍيًهٍم حىًفيظنا﴾ )النساء:

تيٍم كىأىًطيعيوا الرَّسيوؿى كىأيكِف اأٍلىٍمًر ًمٍنكيٍم فىًإٍف تػىنىازىٍعتيٍم يف شىٍيءو فػىريد كهي ًإُفى اّللًَّ كى  الرَّسيوًؿ ًإٍف كينػٍ
يػٍره كىأىٍحسىني أتىًٍكيبلن  كىمىا أىٍرسىٍلنىا ًمٍن رىسيوؿو ﴿(، ٗٓ)النساء: ﴾تػيٍؤًمنيوفى اًبّللًَّ كىاٍليػىٍوـً اآٍلًخًر ذىًلكى خى

 كىاٍستػىٍغفىرى ٥بىيمي الرَّسيوؿي ًإالَّ لًييطىاعى إبًًٍذًف اّللًَّ كىلىٍو أىتػَّهيٍم ًإٍذ ظىلىميوا أىتٍػفيسىهيٍم جىاءيكؾى فىاٍستػىٍغفىريكا اّللَّى 
ديكا يف *لىوىجىديكا اّللَّى تػىوَّاابن رىًحيمنا نػىهيٍم مثيَّ الى ٯبًى فىبلى كىرىبًٌكى الى يػيٍؤًمنيوفى حىٌبَّ ٰبيىكًٌميوؾى ًفيمىا شىجىرى بػىيػٍ

ةى كىآتيوا ﴿(، ٓٔ-ْٔأىتٍػفيًسًهٍم حىرىجنا ٩بَّا قىضىٍيتى كىييسىلًٌميوا تىٍسًليمنا﴾ )النساء: كىأىًقيميوا الصَّبلى
 (.ٔٓ)النور: ﴾الزَّكىاةى كىأىًطيعيوا الرَّسيوؿى لىعىلَّكيٍم تػيٍرٞبىيوفى 

أمَّا سائر البياانت األخرل كالٍب أدرجها األصولي وف يف دائرة األدلة ا٤بختلف فيها  
. ا من قبي  البياف غىٍّبً اٍلميٍلزىـً  فهي كإف صح أف تعد بياانن فإهنَّ
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اضطربت أقواؿ األصولٌيْب يف ىذا األمر يف غمرة ا١بدؿ حوؿ البياف كأيهما  كلقد
 كأكقعهم ىذا االضطراب يف مشكبلت كثّبة.« القوؿ أك الفع »يقدـ يف كوتو بياانن 

 مفهوم البيان عند األصوليني  

كٲبكن أف تبلحظ بعض األمور الٍب اضطربت فيها األقواؿ كا٤بواقف يف كتب  
لئلماـ الرازم ك٫بوه، حيث أدرجت حواراهتم بشك  خاص « اصوؿ»مث   األصوؿ ا٤بطولة

ً يف  ً، كعقد اإلماـ الرازم القسم الثآف من أقساـ اٍلميٍجمىً  كاٍلميبػىْبَّ يف دائرة اٍلميٍجمىً  كياٍلميبػىْبَّ
ً كأقسامو»عدد من ا٤بسائ  كىي   ، كأقساـ البياانت، كدار بينهم جدؿ كبّب«مسألة اٍلميبػىْبَّ

ـي، اٍلقىٍوؿي  خاصَّة يف بياف الفع  كى  ٯبوز أف يكوف الفع  بياانن أك ال ٯبوز  كأم األمرين يػيقىدَّ
ً كحْب أنخذ ىذه  ً من اٍلميبػىْبًٌ أـ اٍلًفٍع ي يف ٦باؿ البياف  كما عقد مسألة لبياف رتبة اٍلميبػىْبَّ

ة على تظريَّة البياف لدل اإلماـ ا٤بسائ  ابلدراسة كالتحلي  ٪بد فيها تطويرنا كبّبنا كإضافات كثّب 
كلكن ابلرغم من ذلك فإفَّ ىناؾ ثػىغىرىاتو ال ٚبفى على الباحث ا٤بدقق يف ىذا  الشافعي 

ً أم الكتاب كالسنَّة فىٍجوىةن ما كاف ٥با أف تربز أك تظهر  ً كاٍلميبػىْبًٌ األمر، جعلت بْب اٍلميبػىْبَّ
ٍيمىنىةي ٭بييوذىًج ًخطىا ًب التكليف ا٤بعريف على العق  األصوِف فقد ذىب بذلك الشك ، لوال ىى

ٍوًف الفع  بياانن إذا ٘برد عن القوؿ، كى  يدؿ على حكم يف حق اٍلميكىلًَّفْبى أك  ٝبىٍهىرىتػيهيٍم إُف كى
 .(ٗٓ)«اصوؿ من علم األصوؿ»ال  فذىبوا إُف مذاىب أربعة ٲبكن مراجعتها يف 

هـو السنَّة من غىبىشو بناءن على ذلك، كىنا يستطيع اإلتساف أف يدرؾ ما ٢بق ٗبف -
كيستطيع أف ينظر إُف أٮبيَّة ما ذىب إليو اإلماـ مالك بن أتس مبكرنا من اعتبار السنَّة ىي 
الفع  ألفَّ آاثر ا٤بنطق يف أصوؿ الفقو كالنموذج ا٤بعريٌف القائم على خطاب التكليف َف تكن 

التأكيد عليو ىي تلك األفكار ا١بٍىًنيًنيَّةي  قد برزت يف عهده كما برزت فيما بعد لكن ما ٲبكن
                                                           

دار السبلـ،  . القاىرة: دراسة كٙبقيق طو جابر العلوآف .اصول يف علم أصول الفقو : الرازم، دمحم بن عمر بن ا٢بسْب. راجع ٗٓ 
 .ََٕ- ّٗٔ/ِ، جُط ،ـَُُِ/ ىُِّْ
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الٍب كاتت تَبدد يف حواراهتم حوؿ دىكىرىاًف السنَّة مع الكتاب حيث دار ابعتبارىا بياانن كألفَّ 
 ً ى يىٍستىًمد  قػيوَّتيوي من اٍلميبػىْبَّ ، كأف ال يتقدـ عليو، كأفَّ اٍلميبػىْبًٌ ى ينبغي أف ال يتجاكز اٍلميبػىْبَّ  اٍلميبػىْبًٌ
ٕبيث لو أيتًيحى لتلك األفكار أف تػىٍنميوى لتم ٙبديد العبلقة بشك  دقيق يف إطار تظريَّة البياف 
بْب الكتاب الكرٔف كالسنَّة النبويَّة ٕبيث تستوعب كتتجاكز كثّبنا من تلك ا٤بشكبلت الفكريَّة 

ابآلخر كإُف الٍب كاف ٥با آاثرىا يف إرابؾ النظرة إُف عبلقة األصلْب العظيمْب ك  منهما 
 مناى  التعام  معهما.

 البيان اصطالًحا: 

تعِب بياف القرآف للناس ٕبيث تزكؿ االختبلفات بينهم يف فهمو، أك تنخفض تسبتها 
اًبٍلبػىيًٌنىاًت ﴿ بشك  كبّب على األق  كيصبحوف على بٌينة منو كقادرين على تطبيقو: قاؿ 

ى لًلنَّاًس مىا تػيٌزًؿى إًلىٍيًهٍم كىلىعىلَّهيٍم يػىتػىفىكَّريكفى كىالز بيًر كىأىتٍػزىٍلنىا إًلىٍيكى الذًٌٍكرى  (، كىذا ْْ)النح : ﴾لًتػيبػىْبًٌ
ّللًَّ لىقىٍد أىٍرسىٍلنىا ًإُفى أيمىمو ًمٍن قػىٍبًلكى فػىزىيَّنى ﴿ -كالتقرير منو-البياف إليهم يكوف ابلفع  كالقوؿ  تى

ى ٥بىيمي *مي اٍليػىٍوـى كى٥بىيٍم عىذىابه أىلًيمه ٥بىيمي الشٍَّيطىافي أىٍعمىا٥بىيٍم فػىهيوى كىلًيػ هي  كىمىا أىتٍػزىٍلنىا عىلىٍيكى اٍلًكتىابى ًإالَّ لًتػيبػىْبًٌ
(، ﴿ايى أىٍى ى اٍلًكتىاًب قىٍد جىاءىكيٍم ْٔ)النح : ﴾الًَّذم اٍختػىلىفيوٍا ًفيًو كىىيدنل كىرىٍٞبىةن لًقىٍوـو يػيٍؤًمنيوفى 

ي لىكيٍم كىًثّبنا تيٍم ٚبيٍفيوفى ًمنى اٍلًكتىاًب كىيػىٍعفيو عىٍن كىًثّبو قىٍد جىاءىكيٍم ًمنى اّللًَّ تيوره  رىسيولينىا يػيبػىْبًٌ ٩بَّا كينػٍ
ي لىكيٍم عىلىى فػىتػٍرىةو ًمنى ﴿(، ُٓ)ا٤بائدة: ﴾كىًكتىابه م ًبْبه  ايى أىٍى ى اٍلًكتىاًب قىٍد جىاءىكيٍم رىسيولينىا يػيبػىْبًٌ

ًمٍن بىًشّبو كىالى تىًذيرو فػىقىٍد جىاءىكيٍم بىًشّبه كىتىًذيره كىاّللَّي عىلىى كي ًٌ شىٍيءو  الر سيً  أىٍف تػىقيوليوٍا مىا جىاءىا
 (. ُٗ)ا٤بائدة: ﴾قىًديره 

 كللبياف ضوابط عديدة يف الَباث اإلسبلمٌي ال بد من مبلحظتها، منها:

ي مىعٍ  -ُ دىةن جىٍوىىرًيَّةن تػيغىّبًٌ ً زايى  نىاهي.أف ال يزيد البياف على اٍلميبػىْبَّ

ً شيئنا خارجنا عن ًجٍنًسًو. -ِ  أف ال يضيف اٍلبػىيىافي عىلىى اٍلميبػىْبَّ
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ىناؾ فػيريكؽه ال بد من مبلحظتها بْب البياف الشفوٌم لنص مكتوب، ٧برر، كىبػىٍْبى  -ّ
 غّبه. 

كإفَّ من معآف البياف الذم ىو تبليغ كتبيْب معُب ا٥بيمنة ابلقرآف اجمليد على تراث 
كالتصديق عليو، ذلك الَباث الذم تعرض للتحريف كالتبلعب حْب خاف  -هاكل-النبٌوات 

األحبار كالرابتيوف الذين اٍستيٍحًفظيوا ذلك التػ رىاثى أىمىاتػىتػىهيٍم فحرفوا ما ائٍػتيًمنيوا عليو كتىسيوا حظنا 
ج األميْب من األميَّة ٩با ذيكًٌريكا بو، فكاتت ميًهمَّةي خامت النبيْب ميًهمَّةن ميٍزدىكىجىةن تشم  على إخرا 

ليصبحوا أى  كتاب كىو القرآف الكرٔف، كتبليغ أى  الكتاب كيفيَّة ىيمنة القرآف الكرٔف 
كتصديقو على الكتاب كلو يف إعادة قراءة تراث األتبياء كا٤برسلْب بقراءة قرآتيَّة تنق  حقائق 

بسّبتو الكرٲبة خّب  هللا تلك النبٌوات كما جاء بو أصحاهبا إُف البشريَّة كاٌفة، فكاف رسوؿ 
يف ٦باؿ رساالت -٭بوذج بيآٌف يف حفظ ذلك الَباث عملي ا يف تنزي  آايت القرآف الكرٔف 

: ﴿كىًإتَّكى لىتػيلىقَّى اٍلقيٍرآفى ًمٍن لىديٍف حىًكيمو على الواقع اإلتسآفَّ حيث قاؿ  -كسّب األتبياء
رنا سىآتًيكيٍم ًمنػٍهىا ًٖبىربىو أىٍك آتًيكيٍم ًبًشهىابو قػىبىسو لَّعىلَّكيٍم ًإٍذ قىاؿى ميوسىى أًلىٍىًلًو ًإٌٓفً آتى *عىًليمو  ٍستي انى

تي اٍلًكتىاًب اٍلميًبْبً *طسم﴿(، ٕ-ٔ)النم : ﴾تىٍصطىليوفى  تػىتػٍليوا عىلىٍيكى ًمٍن تػَّبىًإ ميوسىى *تًٍلكى آايى
ًمٍن أىتبىاء اٍلغىٍيًب تيوًحيًو إًلىيكى كىمىا   ذىًلكى ﴿(، ّ-ُ)القصص: ﴾كىًفٍرعىٍوفى اًب٢بٍىقًٌ لًقىٍوـو يػيٍؤًمنيوفى 

ٍيًهٍم ًإٍذ ٱبىٍتىًصميوفى  مىهيٍم أىيػ هيٍم يىٍكفي ي مىٍرٔفىى كىمىا كيٍنتى لىدى ٍيًهٍم ًإٍذ يػيٍلقيوف أىٍقبلى )آؿ  ﴾كيٍنتى لىدى
انن ﴿( ْْعمراف: ـى اًب٢بٍىقًٌ ًإٍذ قػىرَّابى قػيٍرابى فػىتػيقيبًٌ ى ًمٍن أىحىًدٮًبىا كىَفٍى يػيتػىقىبٍَّ  ًمنى كىاٍت ي عىلىٍيًهٍم تػىبىأى ابٍػِبىٍ آدى

تػيلىنَّكى قىاؿى ًإ٭بَّىا يػىتػىقىبَّ ي اّللَّي ًمنى اٍلميتًَّقْبى  ىقػٍ لىًئٍن بىسىٍطتى ًإِفىَّ يىدىؾى لًتػىٍقتػيلىًِب مىا أىانى *اآٍلخىًر قىاؿى ألى
ًإٌٓفً أيرًيدي أىٍف تػىبيوءى إبًًٜبًٍي كىًإٜبًٍكى فػىتىكيوفى *بَّ اٍلعىالىًمْبى بًبىاًسطو يىًدمى إًلىٍيكى أًلىقػٍتػيلىكى ًإٌٓفً أىخىاؼي اّللَّى رى 
فىطىوَّعىٍت لىوي تػىٍفسيوي قػىٍت ى أىًخيًو فػىقىتػىلىوي فىأىٍصبىحى ًمنى *ًمٍن أىٍصحىاًب النَّاًر كىذىًلكى جىزىاءي الظَّاًلًمْبى 

ًيىوي كىٍيفى يػيوىارًم سىٍوءىةى أىًخيًو قىاؿى ايى كىيٍػلىتىا فػىبػىعىثى اّللَّي غيرىاابن يػىٍبحىثي يف اأٍلى *ا٣بٍىاًسرًينى  ٍرًض ًلّبي
ا اٍلغيرىاًب فىأيكىارًمى سىٍوءىةى أىًخي فىأىٍصبىحى ًمنى النَّاًدًمْبى  -ِٕ)ا٤بائدة: ﴾أىعىجىٍزتي أىٍف أىكيوفى ًمٍث ى ىىذى
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٫بىٍني تػىقيص  عىلىٍيكى أىٍحسىنى اٍلقىصىًص ٗبىا *تػىٍعًقليوفى ًإانَّ أىتٍػزىٍلنىاهي قػيٍرآانن عىرىبًي ا لىعىلَّكيٍم ﴿: (، قاؿ ُّ
ا اٍلقيٍرآفى كىًإٍف كيٍنتى ًمٍن قػىٍبًلًو لىًمنى اٍلغىاًفًلْبى  نىا إًلىٍيكى ىىذى يػٍ يف  (، كقاؿ ّ-ِ)يوسف: ﴾أىٍكحى

...قيٍ  ًإ٭بَّىا أىانى *عى  لىوي ًعوىجناا٢بٍىٍمدي ّللًًَّ الًَّذم أىتٍػزىؿى عىلىى عىٍبًدًه اٍلًكتىابى كىَفٍى ٯبىٍ ﴿سورة الكهف: 
صىا٢ًبنا كىالى  بىشىره ًمثٍػليكيٍم ييوحىى ًإِفىَّ أى٭بَّىا ًإ٥بىيكيٍم إًلىوه كىاًحده فىمىٍن كىافى يػىٍرجيو لًقىاءى رىبًًٌو فػىٍليػىٍعمىٍ  عىمىبلن 

ٍيكى اٍلقيٍرآفى مىا أىتزىٍلنىا عىلى *طو﴿(، َُُ-ُ)الكهف: ﴾ييٍشرًٍؾ ًبًعبىادىًة رىبًًٌو أىحىدنا
نىاؾى ًمٍن لىديانَّ ذًٍكرنا*لًتىٍشقىى -ُ)طو: ﴾...كىذىًلكى تػىقيص  عىلىٍيكى ًمٍن أىتبىاء مىا قىٍد سىبىقى كىقىٍد آتػىيػٍ
ـه *كىًإتَّوي لىذًٍكره لىكى كىلًقىٍوًمكى كىسىٍوؼى تيٍسأىليوفى ﴿: (، كقاؿ ٗٗ ...فىاٍصفىٍح عىنػٍهيٍم كىقيٍ  سىبلى

كىسىخَّرى لىكيمي اللٍَّي ى كىاٍلنػَّهىارى كىالشٍَّمسى ﴿: (. كقاؿ ٖٗ-ّْ)الزخرؼ: ﴾ميوفى فىسىٍوؼى يػىٍعلى 
تو ًلقىٍوـو يػىٍعًقليوفى  ايى نىا إًلىٍيكى أىًف اتًَّبٍع *كىاٍلقىمىرى كىالن جيوـي ميسىخَّرىاته يأًىٍمرًًه ًإفَّ يف ذىًلكى آلى يػٍ ...مثيَّ أىٍكحى

ًنيفنا كى   (.ُِّ-َُِ)النح : ﴾مىا كىافى ًمنى اٍلميٍشرًًكْبى ًملَّةى ًإبٍػرىاًىيمى حى

اتًًو اٍلعىًليًَّة:  كلذلك َف يىًكً  اّللَّي  نىا ٝبىٍعىوي ﴿ًحٍفظى ًكتىابًًو اأٍلىًخًّب ًإالَّ ًلذى ًإفَّ عىلىيػٍ
هي فىاتًَّبٍع قػيٍرآتىوي *كىقػيٍرآتىوي  نىا بػىيىاتىوي *فىًإذىا قػىرىٍأانى ًإانَّ ٫بىٍني تػىزٍَّلنىا الذًٌٍكرى ﴿(، ُٗ-ُٕ)القيامة: ﴾مثيَّ ًإفَّ عىلىيػٍ

ا يف  (، فكما َف ييٍشرًًؾ اّللَّي ٗ)ا٢بجر: ﴾كىًإانَّ لىوي ٢بىىاًفظيوفى  أحدا يف ًإتٍػزىالًًو، َف ييٍشرًٍؾ أحدن
كىتًًو على تبيو ا٣بامت، كبياف ٧بكم آايتو للناس، قاؿ  تًٍلكى آايىتي اّللًَّ تػىتػٍليوىىا ﴿: ًحٍفًظًو، كًتبلى

ا لًٍلعىالىًمْبى  تًٍلكى آايىتي اّللًَّ تػىتػٍليوىىا ﴿(، َُٖ)آؿ عمراف: ﴾عىلىٍيكى اًب٢بٍىقًٌ كىمىا اّللَّي ييرًيدي ظيٍلمن
تًًو يػيٍؤًمنيوفى  اٍت ي مىا أيكًحيى إًلىٍيكى ﴿(، كقاؿ: ٔ)ا١باثية: ﴾عىلىٍيكى اًب٢بٍىقًٌ فىًبأىمًٌ حىًديثو بػىٍعدى اّللًَّ كىآايى

ةى تػىنػٍهىى عىًن اٍلفىٍحشىاًء كىاٍلميٍنكىًر كىلىذًٍكري اّللًَّ أىٍكبػىري كىاّللَّي يػىٍعلىمي ًمنى اٍلًكتىاًب  ةى ًإفَّ الصَّبلى كىأىًقًم الصَّبلى
ا وا آمىنَّ مىا تىٍصنػىعيوفى كىالى ٘بيىاًدليوا أىٍى ى اٍلًكتىاًب ًإالَّ اًبلًٍَّب ًىيى أىٍحسىني ًإالَّ الًَّذينى ظىلىميوا ًمنػٍهيٍم كىقيولي 

نىا كىأيٍتزًؿى إًلىٍيكيٍم كىًإ٥بىينىا كىًإ٥بىيكيٍم كىاًحده كى٫بىٍني لىوي ميٍسًلميوفى  كىكىذىًلكى أىتٍػزىٍلنىا إًلىٍيكى *اًبلًَّذم أيٍتزًؿى إًلىيػٍ
ًء مىٍن يػيٍؤًمني ًبًو كىمىا ٯبىٍ  نىاىيمي اٍلًكتىابى يػيٍؤًمنيوفى ًبًو كىًمٍن ىىؤيالى تًنىا ًإالَّ اٍلًكتىابى فىالًَّذينى آتػىيػٍ حىدي آًبايى

اًفريكفى  ٍرتىبى اٍلميٍبًطليوفى *اٍلكى بىٍ  ىيوى *كىمىا كيٍنتى تػىتػٍليو ًمٍن قػىٍبًلًو ًمٍن ًكتىابو كىالى ٚبىيط وي بًيىًميًنكى ًإذنا الى
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تًنىا ًإالَّ الظَّالً  ته بػىيًٌنىاته يف صيديكًر الًَّذينى أيكتيوا اٍلًعٍلمى كىمىا ٯبىٍحىدي آًبايى كىقىاليوا لىٍوالى أيٍتزًؿى عىلىٍيًو *ميوفى آايى
تي ًعٍندى اّللًَّ كىًإ٭بَّىا أىانى تىًذيره ميًبْبه  ته ًمٍن رىبًًٌو قيٍ  ًإ٭بَّىا اآٍلايى أىكىَفٍى يىٍكًفًهٍم أىانَّ أىتٍػزىٍلنىا عىلىٍيكى اٍلًكتىابى *آايى

 (.ُٓ-ْٓـو يػيٍؤًمنيوفى﴾ )العنكبوت:يػيتػٍلىى عىلىٍيًهٍم ًإفَّ يف ذىًلكى لىرىٍٞبىةن كىذًٍكرىل لًقىوٍ 

يف ىذا القرآف فهو الكتاب ا٣بامت تزؿ على خامت « ا٤برجعيَّة البشريَّة»كبذلك توحَّدت 
نىةي القرآف الكرٔف كىتىٍصًديقيوي ميٍطلىقىاًف، فهو مهيمن على تراث النبٌيْب   ٍيمى النبيْب يف البلد ا٢براـ، كىىى

دؽ عليو كعليها، كا٥بيمنة على تراث النبٌوات تعِب ا٢باكميَّة كاٌفة كعلى السنَّة امديَّة كمص
عليو، كالتصديق عليو: يعِب إزالة ك  ما تعرض أك يتعرض لو تػيرىاثي األتبياء من ٙبىٍرًيًف 
الغالْب، كاتتحاؿ ا٤ببطلْب كأتكيبلت ا١باىلْب كا٤بغَبين، كإعادة تقدٲبو صادقا مينػىق ى من ذلك  

 ال بد من إجراء ا٣بطوة التالية كىي:كلو، كلتحقيق ىذا كلو 

 :(6ٓ)عرض السن ة على القرآن
تريد بذلك ٙبقيق ما ا٘بو إليو ميٍعظىمي األئمة من الشافعي حٌب اإلماـ الشاطيب، مث من 

 تبلىم كجاء بعدىم من أتَّو ما من سنَّة صحيحة اثبتة إال ك٥با يف القرآف أص ه.

هللا فرض على تبيو اتباع ما أيٍتزًؿى إليو... َف فقد قاؿ الشافعي يف الرسالة:" إذا كاف 
تكن السنَّة لتخالف كتاب هللا كال تكوف السنَّة إال تبعا لكتاب هللا ٗبث  تنزيلو أك ميبػىيًًٌنًو معُب 

 .(ُٔ)ما أراد هللا، فهي بك  حاؿ متبعة كتاب هللا"

٨بالفة لكتاب من تفس الكتاب: "إفَّ سنَّة رسوؿ هللا ال تكوف  ِٗٔكقاؿ يف الفقرة 
هللا ٕباؿ كلكنَّها ميبػىيًٌنىةه عىامَّوي كىخىاصَّوي"
 . ىأ (ِٔ)

                                                           
مكتبة  :سلطنة عماف .السنة: الوحي واحلكمة : العدكم، ٟبيس بن  راشد. كزكراي بن خليفة ارمي. كخالد بن مبارؾ الوىييب.اجعر  َٔ

 .ـََِٗ/ ىَُّْالغبّباء، 

 .ُّٔفق  ،ـُٗٗٗ ،دار النفائس بّبكت: .ةالرسال : الشافعي.اتظر ُٔ
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 كترل: "أفَّ ىذا يعِب أفَّ بياف ا٣باص كالعاـ ميٍندىرًجه ٙبت مفهـو التأكي ".

كقاؿ الشافعي يف موضع آخر: "ك  ما سنَّ رسوؿ هللا مع كتاب هللا من سننو فهي 
ثلو كيف ا١بملة ابلتبيْب عن هللا كالتبيْب يكوف أكثر تفسّبنا من ميوىاًفقىةه ًكتىابى هللا يف النص ٗب

 .(ّٔ)ا١بملة"

ثىةى أقساـ: حديث موافق ٤با يف  اًء ا٢بٍىًديثى ابلنسبة للقرآف ثىبلى كقد قسم بػىٍعضي اٍلعيلىمى
القرآف، فاألخذ بو فرض، كحديث زائد على ما يف القرآف فهو مضاؼ إُف ما يف القرآف 

 .(ْٔ)حديث ٨بالف ٤با يف القرآف فهو مطركحكاألخذ بو فرض، ك 

كإُف عرض السنَّة على الكتاب ذىب أبو يوسف، كما يفهم من مناقشتو لؤلكزاعي 
يف حكم الرج  ٲبوت يف دار ا٢برب أك يقت ، ى  يضرب لو بسهم يف الغنيمة  فذىب أبو 

من ا٤بسلمْب لرج   حنيفة إُف أتو ال يضرب لو بسهم، كقاؿ األكزاعي: "أسهم رسوؿ هللا 
 قت  ٖبيرب"، فأٝبعت أئمة ا٥بدل على اإلسهاـ ٤بن مات أك قت .

أسهم  كقد رد أبو يوسف على األكزاعي ذلك، ككاف ٩با قالو: "فبل تعلم رسوؿ هللا 
ألحد من الغنيمة ٩بن قت  يـو بدر كال يـو حنْب كال يـو خيرب، كقد قت  هبا رىط معركفوف، 

نهم، كىذا ٩با ال ٱبتلف فيو". فعليك من ا٢بديث ٗبا تعرؼ فما تعلم أتَّو أسهم ألحد م
أتَّو دعا  العامَّة، كإايؾ كالشاذ منو، فإتَّو حدثنا ابن أيب كرٲبة، عن أيب جعفر عن رسوؿ هللا 

ا٤بنرب فخطب الناس  ، فصعد النيب اليهود فسأ٥بم، فحدثوه حٌب كذبوا على عيسى 

                                                                                                                                                                      
 .ِٗٔفق  ـ،ُٗٗٗ ،دار النفائس بّبكت: .ةالرسال الشافعي. ِٔ

 . َٕٓفق ـ،ُٗٗٗ ،دار النفائس بّبكت: .ةالرسال الشافعي. ّٔ

، علي بن أٞبد. اتظر:  ْٔ    .َِٗ/ِ، جىَُْْ. القاىرة: دار ا٢بديث، اإلحكام يف أصول األحكامابن حـز
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أتكم عِب يوافق القرآف فهو عِب، كما أتكم عِب فقاؿ: "إفَّ ا٢بديث سيفشو عِب، فما 
 .(ٓٔ)ٱبالف القرآف فليس عِب"

كقد تبع أاب يوسف يف ذلك ميٍعظىمي األحناؼ، فجعلوا عرض السنَّة على الكتاب من 
كيعِب بو  -أسس تقد ا٢بديث، فالسرخسي يقسم االتقطاع يف ا٣برب إُف اتقطاع يف اللفظ 

يبْبًٌ أفَّ من االتقطاع يف ا٤بعُب أف يكوف ا٢بديث ٨بالفنا لكتاب  ا٤برس ، كاتقطاع يف ا٤بعُب مث
، فإتَّو حينئذ ال يكوف مقبوالن كال يكوف حٌجة، عما كاف ما تقرره اآلية أك خاصنا، هللا 

 تصنا أك ظاىرنا.

: "ك  شرط ليس كقد استدؿ على ما ذىب إليو ابلنق  كالعق ، أمَّا النق  فقولو 
و ابط ، ككتاب هللا أحق"، كقد فسر السرخسي ىذا ا٢بديث بقولو: فه يف كتاب هللا 

، ال أف يكوف ا٤براد ما ال يوجد عينو يف كتاب "كا٤براد ك  شرط ىو ٨بالف لكتاب هللا 
: "تكثر األحاديث لكم بعدم، فإذا ريًكمى "، كما استدؿ أيضنا ٗبا ركاه من قولو  هللا 

، فما كافقو فاقبلوه كاعلموا أتَّو مٌِب، كما خالفو هللا لكم عِب حىًديثه فاعرضوه على كتاب 
 فردكه كاعلموا أٌٓف منو برمء".

أمَّا استداللو العقلٌي فيَبكز على ا٤بوازتة بْب الكتاب كا٣برب من جهة الثبوت، ألفَّ 
شبهة، فعند تعذر األخذ هبما ال  الكتاب متيقن بو، كيف اتصاؿ خرب الواحد برسوؿ هللا 

ؤخذ اب٤بتيقن كيَبؾ ما فيو شبهة، كالعاـ كا٣باص يف ىذا سواء، ٤با بػىيػَّنَّا أفَّ العاـ بد أف ي
موجب للحكم فيما يتناكلو قطعنا كا٣باص، ككذلك النص كالظاىر سواء؛ ألفَّ ا٤بًب من 
الكتاب متيقن بو، كمًب ا٢بديث ال ينفك عن شبهة، الحتماؿ النق  اب٤بعُب، مث قواـ ا٤بعُب 

ا يشتغ  ابلَبجيح من حيث ا٤بًب أكالن إُف أف ٯبيء إُف ا٤بعُب، كال شك أف اب٤بًب، فإ ٭بَّ
                                                           

-ِْص ،علميةأبو الوفا األفغآف. بّبكت: دار الكتب ال . ٙبقيقالرد على سري األوزاعي. أبو يوسف، يعقوب بن إبراىيم األتصارم ٓٔ
ِٓ. 
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الكتاب يَبجح ابعتبار النق  ا٤بتواتر يف ا٤بًب على خرب الواحد، فكاتت ٨بالفة ا٣برب للكتاب 
دليبلن ظاىرنا على الزايفة فيو" 
. مث ذكر السرخسي أفَّ األحناؼ بناء على ىذا األص  ردكا (ٔٔ)

 مس الذكر، كحديث فاطمة بنت قيس، كخرب القضاء ابلشاىد كاليمْب.أحاديث 

ا أٮبيَّة عرض ا٢بديث على القرآف كالسنَّة ا٤بشهورة. مثنينا  مث يقوؿ السرخسي مؤكدن
على طريقة أئمة األحناؼ يف ىذا الصدد: ففي ىذين النوعْب من االتتقاد للحديث علم  

ا ظهر من قب  ترؾ عرض أخبار كثّب، كصياتة للدين بليغة؛ فإفَّ أص  البد  ع كاألىواء إ٭بَّ
اآلحاد على الكتاب كالسنَّة ا٤بشهورة، فإفَّ قومنا جعلوىا أصبلن مع الشبهة يف اتصا٥با برسوؿ 

ا ال توجب علم اليقْب، مث أتكلوا عليها الكتاب كالسنَّة ا٤بشهورة، فجعلوا هللا  ، كمع أهنَّ
ّب متيقن بو، فوقعوا يف األىواء كالبدع، ٗبنزلة من أتكر التبع متبوعنا، كجعلوا األساس ما ىو غ

ا سواء السبي  ما ذىب إليو علماؤان رٞبهم هللا من إتزاؿ ك   خرب الواحد إُف أف قاؿ: "كإ٭بَّ
، مث خرَّجوا عليهما ما فيو بعض  م جعلوا الكتاب كالسنَّة ا٤بشهورة أصبلن حجة منزلتها، فإهنَّ

حاد ٩با َف يشتهر، فما كاف منو موافقنا للمشهور قبلوه، كما َف الشبهة، كىو ا٤بركم بطريق اآل
ٯبدكا يف الكتاب كال يف السنَّة ا٤بشهورة لو ذكرنا قبلوه أيضنا كأكجبوا العم  بو، كما كاف ٨بالفنا 

 .(ٕٔ)٥بما ردكه" 

اإلماـ مالك، فقد قارب  -ك٩بن ذىب مذىب األحناؼ يف ذلك مع اختبلؼ يسّب 
عرضهم أخبار اآلحاد على الكتاب، كقد استنبط ا٤بالكيَّة من صنيع إمامهم فقهاء العراؽ يف 

أفَّ مالكنا يقدـ ظاىر القرآف على السنَّة إال إذا عارض السنَّة أمر آخر، من قياس أك عم  
أى  ا٤بدينة، كىرىدَّ لذلك بػىٍعضى الس نىنً 
(ٖٔ). 

                                                           
 .ّٓٔ -ّٔ/ُج ،ُـ، طُّٗٗ/ىُُْْبّبكت: دار الكتب العلمية، أصول السرخسي. السرخسي، أبو بكر دمحم بن أٞبد.  ٔٔ

 .ّٖٔ -ّٕٔ /ُج . مرجع سابق.أصول السرخسيالسرخسي، أبو بكر دمحم بن أٞبد.  ٕٔ

 .ُِٖ-ُِٔص ،ـََِٖريب، القاىرة: دار الفكر الع. اإلمام أمحد بن حنبل دمحم. أبو زىرة،، اتظر ٖٔ
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ن ا٤بركايَّت على كقد أىيَّدى الشاطيب مسلك األحناؼ يف ضركرة عرض ا٤بنسوب م
القرآف، كذكر أفَّ السلف الصاٌف كاتوا يفعلوتو، مث قاؿ بعد أف ذكر أمثلو ذلك: "كيف الشريعة 
ا، كيف اعتبار السلف لو تق  كثّب. كلقد اعتمده مالك بن أتس يف مواضع   من ىذا كثّب جدن

 كثّبة لصحتو يف االعتبار".

ناء على القوؿ بو حديث غس  مث ذكر بعض أمثلة ألخذ مالك هبذا األص ، كرد ب
 .(ٗٔ)األانء من الكلب: كحديث خيار اجمللس، كحديث من مات كعليو صـو صاـ عنو كليو

أمَّا ادثوف كغّبىم ٩بن ذىب إُف أفَّ الكتاب كالسنَّة يف مرتبة سواء، أك أفَّ السنَّة 
م َف أيخذكا ٗببدأ عرض ا٢بديث على القرآف، ب  -قاضية على الكتاب  ىاٝبوه بشدة،  فإهنَّ

كمنعوا أف يكوف ىناؾ حديث صحيح ٨بالف للقرآف كيعرب ابن حـز عن رأيهم فيقوؿ: ال 
، كك  خرب شريعة فهو إمَّا مضاؼ إُف ما  سبي  إُف كجود خرب صحيح ٨بالف للقرآف أصبلن
يف القرآف كمعطوؼ عليو كمفسر ١بملتو كإمَّا مستثُب منو مبْبًٌ ١بملتو، كال سبي  إُف كجو 

 .(َٕ)لث اث

ى لًلنَّاًس مىا تػيٌزًؿى ﴿كيبدك أفَّ ابن حـز كا١بمهور قد ذىبوا إُف أفَّ قولو تعاُف:  لًتػيبػىْبًٌ
( مراد بو لتبْبًٌ للناس ابلسنَّة ما تزؿ إليهم من الكتاب، كالصحيح أفَّ ْْ)النح : ﴾إًلىٍيًهمٍ 

  أكثر من موضع فيما تقدـ.ا٤براد ليبٌْب للناس الكتاب ابلكتاب تبلكة كتعليمنا كما بيػَّنَّا يف

رد فيو على من احت   كقد صنف اإلماـ أٞبد بن حنب  كتاابن يف طاعة رسوؿ هللا 
بظاىر القرآف يف ميعىارىضىًة الس نىًن، كقد ذكر ابن القيم خيٍطبىةى أٞبد يف ىذا الكتاب
؛ ألفَّ (ُٕ)

                                                           
 .ُِ -ٕ /ّج . القاىرة: ا٤بطبعة السلفية،ادلوافقات .إبراىيم بن موسى بن دمحم اللخمي الغرانطي : الشاطيب،اتظر ٗٔ

، علي بن أٞبد.  َٕ  .َِٗ/ِ، جىَُْْ. القاىرة: دار ا٢بديث، اإلحكام يف أصول األحكامابن حـز

 ـ،ُّٕٗ. ٙبقيق طو عبد الرءكؼ سعد. بّبكت: دار ا١بي ، أعالم ادلوقعني .الزرعيدمحم بن أيب بكر أيوب أبو عبد هللا، اتظر:  ُٕ
 .ُّٖ -ّٕٗ/ِج
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ْب أفَّ ا٢بديث من كجهة اإلماـ أٞبد ظٌن أفَّ ظاىر القرآف ال بد أف يكوف فيو إٝباؿ يف ح
تظره فيو بياف كٙبديد، كابلتاِف فقد قدمو على ظاىر القرآف. كىىىفىوىاتي اٍلًكبىاًر على 

ارًًىٍم..  غفر هللا لنا كلو.  .أىٍقدى

استدؿ  -ككما استدلت اٍلًفئىةي األكُف ٕبديث ييًفيدي كيجيوبى عىٍرًض السنَّة على القرآف 
عدـ كجوب ىذا العرض، فقد ركل ابن ماجو عن ا٤بقداـ بن  ادثوف أيضنا ٕبديث ييًفيدي 

قاؿ: "يوشك الرج  متكئنا على أريكتو، ٰبيىدَّثي  معدم كرب الكندم، أفَّ رسوؿ هللا 
، فما كجدان فيو من حبلؿ ٕبديث من حديثي، فيقوؿ: بيننا كبينكم كتاب هللا 

 مث  ما حـر هللا". استحللناه، كما كجدان فيو من حراـ حرمناه، أال كإف ما حـر رسوؿ هللا 

كقد تق  السندم عن ا٣بطايٌب أفَّ يف ىذا ا٢بديث ٙبذيرنا من ٨بالفة السنن الٍب ليس 
بظاىر القرآف، كتركوا ٥با يف القرآف ذكر، على ما ذىب إليو ا٣بوارج كالركافض، فإهٌنم تعلقوا 

كا كضلوا. قاؿ: "كيف ا٢بديث دلي  على أتَّو ال حاجة  الٍب قد ضمنت بياف الكتاب، فتحّبَّ
كاف حيجَّةن بنفسو"   اب٢بديث أف يػيٍعرىضى على الكتاب، كأتَّو مهما ثبت عن رسوؿ هللا 

(ِٕ). 

ة الصحيحة يف كىف ىذا خلط شديد بْب ما ثبت كبْب ما َف يثبت، فإفَّ السنَّة الثابت
 كاقع ا٢باؿ كما تقلنا عن الشافعي كغّبه يف أكثر من موضع يستحي  أف ٚبالف القرآف.

                                                           
(، كقاؿ: حسن ُّّ-ُِّ/َُ(، كقد ركاه الَبمذم يف )َِٖ-ِٕٗ/ْ(، أبو داكد )ٔ-ٓ/ُسنن ابن ماجة ٕباشية السندم ) ِٕ

 و.(، كصححِٖ/ّصحيح، ككذلك ركل ابن حـز حديث ابن أيب رافع يف األحكاـ )
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قاؿ: "ال  كركل ابن ماجة أيضنا عن عبيد هللا بن أيب رافع، عن أبيو، أفَّ رسوؿ هللا 
ًتًو، أيتيو األمر ٩با أىمىٍرتي بو أك تػى  َّ أىحىدىكيٍم ميتًَّكئنا على أىرًيكى هىٍيتي عنو فيقوؿ: ال أدرم، ما أيٍلًفْبى

كىجىٍدانى يف كتاب هللا اتػَّبػىٍعنىاهي" 
(ّٕ). 

أمَّا ا٢بديث الذم ركاه من رأل كجوب عرض ا٢بديث على القرآف، فقد ضعفو 
ادثوف، ب  حكموا عليو ابلوضع، فنق  ا٣بطايب عن ٰبٓب بن معْب أتَّو قاؿ: "ىذا حديث 

رٞبن بن مهدم: "الزاندقة كا٣بوارج كضعوا ىذا ا٢بديث، ، كقاؿ فيو عبد ال(ْٕ)كضعو الزاندقة"
كعارض ىذا ا٢بديث قـو منهم فقالوا ٫بن تػىٍعًرضيوي على كتاب هللا فلما عىرىٍضنىاهي كجدانه 
٨بيىالًفنا لكتاب هللا، ألانَّ َف ٪بد يف الكتاب أىالَّ تػىٍقبى ى من ا٢بديث إال ما كافق القرآف، ب  

التأسي ابلرسوؿ كاألمر بطاعتو، كٰبذر من ا٤بخالفة عن أمره ٝبلة  كجدان كتاب هللا ييٍطًلقي 
 .(ٕٓ)على ك  حاؿ"

كقد رأل ادثوف أفَّ اال٘باه إُف عرض السنَّة على القرآف ا٘باه خطّب، يؤدم إُف 
ؽى ٥بم من الدين  ، كاالقتصار على الكتاب. "كىذا رأم قـو ال خىبلى القوؿ بَبؾ السنَّة أصبلن

اع ا٤بسلمْب"؛ كقد أشار ا٣بطايب آتفنا إُف أفَّ ىذا ىو مذىب ا٣بوارج خارجْب على إٝب
"لو كاف ك   كالركافض، كيقرر ابن القيم رأم ادثْب يف مناصرتو لرأم اإلماـ أٞبد. فيقوؿ:

لى هللا عليو كآلو ص–ما أكجبتو السنة كَف يوجبو القرآف تسخا لو لبطلت أكثر سنن رسوؿ هللا 
دكرىا كأعجازىا كقاؿ القائ  ىذه زايدة على ما يف كتاب هللا فبل تقب  كدفع يف ص -كسلَّم

                                                           
(، كقاؿ: حسن ُّّ-ُِّ/َُ(، كقد ركاه الَبمذم يف )َِٖ-ِٕٗ/ْ(، أبو داكد )ٔ-ٓ/ُسنن ابن ماجة ٕباشية السندم ) ّٕ

 (، كصححو.ِٖ/ّصحيح، ككذلك ركل ابن حـز حديث ابن أيب رافع يف األحكاـ )

 الشاملة.تسخة ا٤بكتبة  .ُٓ/ُج .حاشية السندي على سنن ابن ماجة .دمحم بن عبد ا٥بادمالسندم،  ْٕ

. كاتظر بعض طرؽ ٗ/ْ. القاىرة: ا٤بطبعة السلفية، جادلوافقات .إبراىيم بن موسى بن دمحم اللخمي الغرانطي الشاطيب، اتظر: اتظر: ٕٓ
، علي بن أٞبد.   ،َُّ/ٔ. جَُِ ،ُٗٓ/ِج، ىَُْْ. القاىرة: دار ا٢بديث، اإلحكام يف أصول األحكامىذا ا٢بديث، ابن حـز

 .ُِٕ-ُٗٔ-ُٓٓ/ُج .رلمع الزوائد .تور الدين علي بن أيب بكر ا٥بيثمي، اتظر:ك  .كبْب كجوه ضعفها
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أتَّو سيقع  -صلى هللا عليو كآلو كسلَّم–كال يعم  هبا كىذا بعينو ىو الذم أخرب بو رسوؿ هللا 
٤با فهمو الرج  من  "لو ساغ رىد  سينىًن رسوؿ هللا  ككأتو يرين أف يقوؿ" (ٕٔ)"كحذر منو"

دٍَّت بذلك أىٍكثػىري السنن كبطلت ابلكليَّة. فما من أحد ٰبت  عليو بسنَّة لري  -ظاىر الكتاب 
"ىذه السنَّة  بث بعمـو آية أك إطبلقها" كصحيحة ٚبالف مذىبو ك٫ًبٍلىتىوي إال ٲبكنو أف يتش

 .تقب  ٨بالفة ٥بذا العمـو أك ىذا اإلطبلؽ فبل

الٍب أدت إُف  -عاصرت ىذا ا٣ببلؼ كلع  ا٣بوارج كالركافض كىغىيػٍرىٮبيىا من اٍلًفرىًؽ الٍب 
. ابإلضافة إُف أفَّ فقهاء أى  الرأم قد  اًمًو، كحالت دكف لًقىاًئًهمىا حوؿ معُبن قىرًيبو اٍحًتدى
أدخلوا يف مفهـو عرض ا٢بديث على الكتاب ما عيًرؼى ٗبسألة الزايدة على النص، حيث ردكا 

ا أىتىٍت يأحكاـ زائدة على القرآف، كإال فإفَّ فكرة عرض ا٢بديث على  أىحىاًديثى ًلميجىرًَّد أهنَّ
الكتاب فكرة سليمة ال غيبىارى عليها. كالقوؿ هبا ليس بدعة كال حداثن يف الدين. فقد كاتت 
ٍهم كىمىٍن َفٍى ييٍكًثٍر. كلكنَّهم يف الواقع  موجودة يف عصر الصحابة، استعملها مىٍن أىٍكثػىرى الٌرًكىايىةى ًمنػٍ

ا حيٍكمه عند التنازع، كأص  يرجع إليو عند َف يستعملوىا على أهنَّ  ا مبدأ ميٍلتػىزىـه بو، ب  على أهنَّ
 االختبلؼ أك الشك يف صحة بعض األحاديث.

كلذا رأل السندم أفَّ العرض ا٤بذمـو ىو الذم يقصد منو رد ا٢بديث ٗبجرد أتَّو ذكر 
 .(ٕٕ)التثبت الـز فيو ما ليس يف الكتاب، كإال فىاٍلعىٍرضي لًقىٍصًد الفهم كا١بمع ك 

يقوؿ الشيخ أبو زىرة: "كىًمٍن ىذا ترل أفَّ فقهاء الرأم الذين ال يقبلوف األحاديث إال 
قد اعتمدكا يف  -الذم ال ٰبتاج إُف بياف  بعد عرضها على اٍلميٍحكىًم من كتاب هللا 

                                                           
، ُّٖ/ِج ـ،ُّٕٗٙبقيق طو عبد الرءكؼ سعد. بّبكت: دار ا١بي ، . أعالم ادلوقعني .دمحم بن أيب بكر أيوب الزرعيأبو عبد هللا،  ٕٔ

 ".ة ال تعارض الكتاباب "السنَّ ا يف تفس الكتٙبت عنواف: "أقواؿ العلماء يف العم  ابلنص". كاتظر أيضن 

 تسخة ا٤بكتبة الشاملة. .ُٓ/ُج .حاشية السندي على سنن ابن ماجة .دمحم بن عبد ا٥بادمالسندم،  ٕٕ
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كحاكوىم يف منهاجهم، كَف  منهجهم على الصحابة؛ أيب بكر كعمر كعائشة كغّبىم 
" يبا عدكا عن ٠بتهم، فما كاتوا مبتدعْب، كلكن كاتوا ميتًَّبًعْبى

(ٕٖ). 

ك٩با يدؿ على أفَّ الفكرة يف حد ذاهتا فكرة سليمة، كأفَّ االختبلؼ فيها تىشىأى بسبب 
ا ب  رىاعيوىىا،  -الظركؼ ايطة هبا كاالختبلؼ يف مفهومها  أف ادثْب أتفسهم َف يػىٍغفيليوىى

ٍقًد ا٢بديث، جعلوا مناقضة ا٢بديث لصريح القرآف من عبلمات الوضع كجعلوىا من أيسيًس تػى 
 .(ٕٗ)يف ا٤بًب

كلذلك علق الشاطيب على حديث عرض السنَّة على القرآف، كىو الذم رفضو أكثر 
، كاحت  لذلك ببعض ما ركاه الطحاكم يف ىذا  ادثْب، يأفَّ معناه صحيح، صىحَّ سىنىديهي أكالن

  من ا١بميع صحة اعتبار ا٢بديث ٗبوافقة القرآف كعدـ ٨بالفتو، كىو ا٤بعُب، مث قاؿ: كا٢باص
ا٤بطلوب على رفض صحة ىذه ا٤بنقوالت، كأمَّا إف َف تصح فبل علينا، إذ ا٤بعُب ا٤بقصود 

 .(َٖ)صحيح

                                                           
 .ُِٔص ،ـََِٖ القاىرة: دار الفكر العريب،. اإلمام أمحد بن حنبل دمحم. أبو زىرة، ٖٕ

 .ُِِ-َُِ/ِجكاألسنوم  .ُْْص ،ـُّٔٗتبة كىبة، القاىرة، مك .السنة قبل التدوين : ا٣بطيب، دمحم عجاج.اتظر ٕٗ

 .ُِ-َُ/ْج توتس، .ادلوافقاتالشاطيب.  َٖ
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 إشكالي ات منهجية يف التعاطي مع السن ة:

اغة العبلقة ابلدقة من أىم األمور الٍب شغلت العق  ا٤بسلم كما تزاؿ تشغلو قضيَّة صي
البلزمة بْب الكتاب الكرٔف كالسنَّة النبويَّة ا٤بطهرة. فمع أتَّو من البديهي أفَّ القرآف الكرٔف ىو 
ا٤بصدر ا٤بنش  لؤلحكاـ كأفَّ السنَّة النبويَّة ىي بياف لو على سبي  اإللزاـ، بػىٍيدى أفَّ طبيعة 

من التساؤالت كذلك ألفَّ بعض أى  العلم  مىثىارى كىًثّبو  -على كضوحها-العبلقة بينهما بقيت 
يقولوف: "إفَّ السنَّة ٲبكن أف تكوف مصدرنا ميٍستىًقبل  عن القرآف يف إتشاء األحكاـ أك يف 
الكشف عنها"، كقد ترتب على ىذا التصور أف قرر األصولي وف كالفقهاء أفَّ السنَّة ىي 

كؿ ىو القرآف الكرٔف. كاتطلقوا يف بناء ىذا ا٤بصدر الثآف للتشريع، كما قرركا أفَّ ا٤بصدر األ
، فالقرآف مقطوع بو فهو أكؿ، كالسنَّة يف عامتها ظنيَّة «القطع كالظن»الَباث من قضيَّة 
 فلتكن مصدرنا اثتينا.

كيف الوقت تفسو ٪بد كثّبنا من العلماء يف مقاب  ذلك دى٦بىيوا بْب الكتاب كالسنَّة 
يف ٦باؿ اإلعجاز كالتعب د، كبعضهم شاع لديو استعماؿ التثنية  كاعتربكٮبا كحينا ال ٱبتلف إال

، كأفَّ التمييز يىٍكميني يف أفَّ القرآف ا٢بكيم كىٍحيه ابللفظ، كالسنَّة كىٍحيه «الوحيْب»يأف يقاؿ: 
، يف حْب  اب٤بعُب، كالقرآف ميتىحىدَّل بو ميٍعًجزه كما السنَّة ٗبعجزة، كالقرآف يتلى بلفظو كما أيٍتزًؿى
اًىبي خىًطّبىةه، منها القوؿ  ٯبوز أف تركل السنَّة اب٤بعُب، كقد ترتب على ىذه التصورات مىذى
ٔبواز تسخ السنَّة للقرآف الكرٔف كالعكس، ككذلك قبوؿ فكرة إمكاف التعارض بينهما ككجوب 
 التوفيق سواء بطريق النسخ أك بطريق التأكي  أك يأم طريق آخر، ٩با أدل إُف توىم البعض أك
ظن البعض أفَّ الفوارؽ بينهما ىي فوارؽ شكليَّة فقط تتعلق ابأللفاظ كاب٤برتبة، كبذلك 
أصبحت معآف القرآف الكرٔف ٲبكن أف ترتبط ابإلطار التارٱبي الذم تكوتت فيو السنَّة النبويَّة 

وز ٘باكزه، ا٤بطهرة ارتباطنا كثيقنا ٯبع  بيئة التنزي  ىي تفسها بيئة التفسّب كالتأكي  الذم ال ٯب
ٕبيث ال ينبغي أف يبحث عن أم معُب آخر آلايت القرآف الكرٔف خارج عن تطبيقات عصر 
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التنزي  كفهم الصدر األكؿ. كذلك قد يؤدم إُف تفي صفة اإلطبلؽ عن القرآف، كتفي كوتو 
معادالن موضوعينا للكوف كحركتو، ٕبيث يقـو ابستيعاب ك  عصر كيتجاكزه حٌب يـو الدين؛ 

ُب كوتو خاٛبنا لكتب هللا تعاُف كحكمة حفظ هللا لو، كعصمتو من أم تغيّب أك كذلك مع
؛ أم تقييد القرآف الكرٔف «التارٱباتيَّة»ٙبريف. فالقوؿ بذلك قد يؤدم إُف ما يسمى اليـو بػ 

كمعاتيو بفَبة ترٱبية ٧بددة ىي الٍب حاكؿ األصولي وف رفضها حْب عا١بوا قضيَّة ا٣بطاب 
 -صلى هللا عليو كآلو كسلَّم-  ىو خطاب شام  ٤بن أييت بعد عهد رسوؿ هللا القرآٌٓف، كى
، أـ ىو خطاب خاص بتلك ا٤برحلة  فقرركا أتَّو خطاب -رضواف هللا عليهم-كصحابتو 

 .(ُٖ)شام  للناس كاٌفة يتناكؿ ك  من ٱبلق حٌب يـو الدين

الكرٔف كأتَّو ليس تصنا إفَّ أم توع من الفهم ٲبكن أف يؤدم إُف توىم تسبيَّة القرآف 
مطلقنا يستوعب الزماف كا٤بكاف يػيعىد  فػىٍهمنا خطّبنا ال بد من التنبو إليو كاستبعاده، كال يغِب 
القوؿ بعمـو ا٣بطاب كمشولو إذا اعترب القرآف يف ا٤بآؿ تصنا تسبينا يتحدد ابلزماف كا٤بكاف. 

كال أف « صّبكرة التارٱبيَّةال»فمؤدل ذلك أفَّ النص القرآٌٓف ال ٲبكن لو أف يستوعب 
يتجاكزىا. كيف ذلك كلو ٘باى  للتحديد الدقيق للعبلقة بْب الكتاب كالسنَّة، ذلك التحديد 

كىمىا أىتٍػزىٍلنىا عىلىٍيكى اٍلًكتىابى ًإالَّ ﴿الذم جاءت بو آايت سورة النح  كغّبىا، كمنها قولو تعاُف: 
                                                           

، كاتشغلوا يف كثّب من األخذ كالرد يف ذلك األمر، كٙبولت يف كثّب «تكليف ا٤بعدـك»ٕبث علماء أصوؿ الفقو ىذه ا٤بسألة ٙبت عنواف  ُٖ
أيسر، كآية العهد تنّب السبي ، كآايت العمـو كالشموؿ يف القرآف ٥با القوؿ ا٤بشرؽ  من جواتبها إُف مسألة فلسفيَّة كبلميَّة. كا٣بطب فيها

دراسة  .اصول يف أصول الفقوالرازم، فخر الدين.  :ا٤بنّب يف ىذا األمر. فراجع مذاىبهم كأدلتهم كأخذىم كردىم يف ىذه ا٤بسألة يف
ادلستصفى يف . ، دمحم بن دمحم الغزاِفأبو حامد ك .َِٔ-ِٓٓ/ِج ،ِـ، طُِٗٗبّبكت: مؤسسة الرسالة، .كٙبقيق طو جابر العلوآف

ا٢بسن البصرم، دمحم ك . ٖٔ-ٖٓ/ُج ،ُط، ىُُّْدار الكتب العلمية،  :بّبكت .ٙبقيق دمحم عبد السبلـ عبد الشايف .علوم األصول
ابب يف ) كما بعدىا ُّٗ/ُ، جىَُّْة، . ٙبقيق خلي  ا٤بيس. بربكت: دار الكتب العلمييف أصول الفقوادلعتمد بن علي بن الطيب. 

( كسائر ا٤بظاف األصوليَّة يف ىذا الباب، كراجع ٙبريران ٤بواضع النزاع يف ىذه ا٤بسألة كمناقشتنا األمر الوارد ابلشيء على شرط زكاؿ ا٤بنع
كؿ خطاب هللا تعاُف لرسولو الكرٔف تناا٤بوضع السابق. كراجع أيضا مذاىبهم يف  «اصوؿ»٤بذاىب األصوليْب كما خلصنا إليو يف ىامش 

لؤلمة يف عصره كبعد عصره، كقولو تعاُف: ﴿اي أيها النيب﴾ أك ﴿اي أيها الرسوؿ﴾ كقد تكرر ذلك يف سورة األحزاب كاألتفاؿ  -ملسو هلآو هيلع هللا ىلص-
 .ناس﴾( ككذلك ا٣بطاب بػ ﴿اي أيها الذين آمنوا﴾ أك ﴿اي أيها الّٕٗ/ِكالتوبة كالطبلؽ كالتحرٔف )
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ى ٥بىيمي الًَّذم اٍختػىلىفيوا ًفيوً  (، كقولو تعاُف: ﴿كىتػىزٍَّلنىا ْٔكىىيدنل كىرىٍٞبىةن لًقىٍوـو يػيٍؤًمنيوفى﴾ )النح : لًتػيبػىْبًٌ
يىاانن ًلكي ًٌ شىٍيءو كىىيدنل كىرىٍٞبىةن كىبيٍشرىل لًٍلميٍسًلًمْبى  (. إضافة إُف ٖٗ)النح : ﴾عىلىٍيكى اٍلًكتىابى تًبػٍ

ًة الًَّذم حىرَّمىهىا كىلىوي كي   ًإ٭بَّىا أيًمٍرتي أىٍف أىٍعبيدى رى ﴿قولو سبحاتو يف سورة النم :  ًذًه اٍلبػىٍلدى بَّ ىى
كىأىٍف أىتٍػليوى اٍلقيٍرآفى فىمىًن اٍىتىدىل فىًإ٭بَّىا يػىٍهتىًدم لًنػىٍفًسًو كىمىٍن *شىٍيءو كىأيًمٍرتي أىٍف أىكيوفى ًمنى اٍلميٍسًلًمْبى 

 (. ِٗ-ُٗضى َّ فػىقيٍ  ًإ٭بَّىا أىانى ًمنى اٍلميٍنًذرًينى﴾ )النم :

ذه اآلايت ٙبدد بوضوح أفَّ ٧بور الرسالة كمصدرىا ا٤بنش  ىو القرآف الكرٔف. كأفَّ كى
اًمًو ٲبيًٍكني للبشريَّة أف ٙبىٍتىًذيىوي يف   مهمة النبوَّة تبليغو كبياتو، كتقدٔف ٭بوذج تطبيقٌي لًًقيىًمًو كىأىٍحكى

ا كاٮبة ك  أزماهنا كأماكنها، كليست البشريَّة ميطىالىبىةن إبعادة إتتاجو، ك  إذا تصورت ذلك فإهنَّ
خاطئة. كما َف تتم عمليَّة ٙبديد دقيق لعبلقة الكتاب ابلسنَّة، كبياف دقيق لطبيعة ك  منهما 
ا ٘باكز تلك اإلشكاليَّة، كسوؼ ٰبدث  لتبدك الفوارؽ الدقيقة بينهما فإفَّ من الصعب جدن

 «.ا٤برجعيَّة»خلط رىيب يف إطار 

صوٌِف كا٢بديثٌي كغّبه يأفكار َف تفهم جيدنا كشوشت لقد حف  تراثنا الفقهٌي كاأل
تي الٍب رىكَّجىهىا بػىٍعضي أى  العلم ابلقوؿ يأفَّ:  على طبيعة ىذه العبلقة، كمنها تلك اٍلمىقيوالى
ا "انسخة لو"، كأفَّ "الكتاب ٰبتاج السنَّة أكثر ٩با ٙبتاج  "السنَّة قاضية على الكتاب"، كأهنَّ

ا تدؿ على السنَّة إُف الكتاب"، ك  ىي أقواؿ غّب دقيقة كال مسؤكلة، إف دلت على شيء فإ٭بَّ
تلك اإلصاابت الفكريَّة ا٣بطّبة الٍب ٪بىىمىٍت عن تىشىو ًش العبلقة بْب الكتاب الكرٔف كالسنَّة 
النبويَّة يف تلك األذىاف، كاستدرج بعض العلماء إُف الدخوؿ بعمليَّات مفاضلة بينهما، كإذا  

م يرفضوف كذلك تلك التػٍَّفرًقىةى غىيػٍرى كاف علماء األمَّ  ة قد رفضوا التسوية ا٤بطلقة بينهما، فإهنَّ
ته ًفٍكرًيَّةه خىًطّبىةه.  الدقيقة الٍب تػىرىتػَّبىٍت عليها ًإصىاابى

كما إفَّ كثّبنا من الدراسات ذات العبلقة هبذا ا١باتب من معارفنا اإلسبلميَّة، كعلـو 
بثقت أك بيًنيىٍت على تلك الفرضيات ا٤بشار إليها، فىكىرَّسىٍت أفكارنا الكتاب كالسنَّة ا٤بوركثة ات
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ال تزاؿ ٙبتاج إُف مراجعة لتصحيح مسار تلك العلـو كا٤بعارؼ يف ضىٍوًء إعادة النظر يف 
.ً  العبلقة بْب ا٤بصدرين؛ اٍلميٍنًشً  كىاٍلميبػىْبًٌ

كجدت يف السنَّة مصدرنا أيسر كما إفَّ طرائق االستدالؿ ا٤برتبطة اب١بزئيَّات الفقهيَّة 
يف الرجوع إليو من القرآف الكرٔف، الرتباطها بوقائع كأشخاص كأحداث كاقعيَّة يسه  العثور 
على أشباه كتظائر ٥با يف األزمنة البلحقة، فكرست بذلك فكرة االتفصاؿ بْب اٍلمىٍصدىرىٍيًن 

هيَّة على ذلك التصور، حٌب كقطعت أشواطنا طويلة يف بناء كثّب من جزئيَّات القضااي الفق
 ٙبولت إُف ميسىلَّمىةو ال تكاد تقب  مراجعة.

ا اختبلط ٧باكالت ٙبديد العبلقة بْب الكتاب كالسنَّة ٗبحاكالت  زاد من ذلك تعقيدن
أك التقلي  من أٮبيَّتها، كعدـ التمكن من صياغة خطاب العبلقة « ةة السنَّ حجيَّ »القدح يف 

يفتح العقوؿ للتداكؿ ا٤بعريٌف ا٢بر يف ىذا األمر بشك  ىادئ بعيد عن بْب اٍلمىٍصدىرىٍيًن بشك  
يًَّة أك التقلي  من أٮبيَّة السنَّة النبويَّة ا٤بطهرة تيبقي على  التَّشىن جىاًت كاالهتامات إبتكار ا٢ٍبيجًٌ
 مبدأ العبلقة التكامليَّة بْب الكتاب كالسنَّة، لتح  ٧بلها تلك العبلقات الٍب تكرست بناء

 على ما ذكران. 

 إشكاالت يف الًتاث األصويل:

صلى -إفَّ ىناؾ توعنا من الغبش لدل بعض ا٤بعاصرين يف فهم مهاـ صاحب الرسالة 
كتنوعها كا٢بدكد الفاصلة بْب مهمة كأخرل. كٛبييز ذلك ال شك أمر  -هللا عليو كآلو كسلَّم

فيضة للكشف عن الفواص  بْب فيو العديد من الصعوابت، كٰبتاج إُف البحوث ا٤بتعمقة ا٤بست
رٞبهم -. إذا كاف األصولي وف الكبار -صلى هللا عليو كآلو كسلَّم-صفة كأخرل من صفاتو 

 -صلى هللا عليو كآلو كسلَّم-قد قاربوا فهم تنوع مهاـ صاحب الرسالة يتعلق يأفعالو  -هللا
لى هللا عليو كآلو ص-كتنوعت كتعددت أقوا٥بم يف ذلك بناءن على مبلحظة صفاتو ا٤بختلفة 



137 

 

من اإلمامة كالنبوَّة كالبشريَّة، ففرقوا بْب اٍلًفٍعً  ا١ٍبًًبلًٌيًٌ كالتصرؼ الطبيعٌي الذم يقـو بو  -كسلَّم
عليو الصبلة كالسبلـ بفطرتو البشريَّة كطبيعتو اإلتساتيَّة كبْب الفع  الذم يقـو بو ابعتباره تبي ا 

، كالفع  الذم يقـو بو للتعلي م، كالفع  الذم يقـو بو كبصفتو إمامنا كحاكمنا، كالفع  كرسوالن
الذم يقـو بو ٗبقتضى أم صفة أك مهمة أخرل، لكنَّهم َف يىطرديكا ذلك يف معا١بتهم ألقوالو 
عليو الصبلة كالسبلـ، كذلك ٤با تقرر عند األصوليْب من فػيريكؽو بْب الفع  كالقوؿ يعرفها أىٍى ي 

قضيَّة الفهم أيضنا ٥بذا األمر الذم ٰبتاج منَّا إُف كثّب من ااًلٍخًتصىاًص، كبذلك أتثرت 
لًٌ ي األصولي وف على ىذا التمييز الذم أقاموه بْب  الدراسات كالضبط كالتحقيق. إذ كيف ييدى

بوصفو إمامنا كبوصفو قاضينا كبوصفو قائدنا كبوصفو تبينا  ككيف تضع  تصرفات النيب 
 ال ٙبيىدًٌديكا لنا السنن بوصف ك  تصرؼ كما حددمت لنا ا٣بطوط العريضة الفاصلة فيو  كىَفى 

الصحيح كا٢بسن كالضعيف ك٫بوه كأف تيصنَّف أىحىاًديثي صحيح البخارم إُف أحاديث مىٍرًكيَّةو 
 بوصفو إمامنا كأخرل بوصفو تبينا، كىكذا.  عنو 

م ٤با تػىعىاطىٍوا مع السنَّة َف ٰبدد األصولي وف الس نىنى التٍَّشرًيًعيَّةى كىغىيػٍرى التٍَّشرً   يًعيًَّة، ذلك ألهنَّ
أخذكا ما قالو ادثوف ككقفوا عند ا٤بباحث الٍب كاف ألئمتهم فيها مواقف فعدلوىا يف صاٌف 
لًَّس كىاٍلميعىنػٍعىًن  أئمتهم، كيف الباقي قبلوا تعريفاهتم يف الصحيح كا٢بسن كا٤بشهور كاٍلميعىلًَّ  كاٍلميدى

 . ... كغّبه

جعلوا الس نىنى عىامَّةن عىائًمىةن بدكف ٙبديد كاعتربكىا ٝبيعنا تشريعنا، حٌب الس نىني  كبذلك
ا تىٍشرًيعه، حٌب ييدل  على أتَّو  غىيػٍري التٍَّشرًيًعيًَّة ًمٍث ي الطبيعية أك ا١ٍبًًبلًٌيًَّة اٍعتيربى أفَّ األص  فيها أهنَّ

  نىةن ألحكاـ. كفوؽ ذلك فعلها ٕبكم الطبيعة أك العادة. كرغم ذلك اعترب كىا كذلك ميتىضىمًٌ
فتحوا بوابة التشريع ًلمىا أىٍعطىويا السنَّة سيٍلطىةن ميٍستىًقلَّةن يف التشريع كىميوىازًيىةن للقرآف، فىاٍعتيربى كي   

شريعة، ٗبعُب أتَّو إذا َف يدؿ على شيء إال  -صلى هللا عليو كآلو كسلَّم-حديث أييت عنو 
ؼه طىوًي ه حىٍوؿى اإلابحة؛ ى  ىي حكم على اإلابحة ف هو مباح. كلذلك كقع عندىم ًخبلى
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شرعٌي أـ حكم عقلٌي، كَف ٱبالفهم يف ذلك إال الكعيب على اعتبار اإلابحة حكم عقلٌي ال 
شرعٌي، كأصٌر ٝبىٍهىرىتػيهيٍم على أفَّ اإلابحة حيٍكمه شرعي كىعيدٍَّت خىاًمسى األحكاـ التكليفيَّة: 

٥بذا الغرض، قالوا إفَّ اإلابحة حيٍكمه شرعٌي ال «. ، مندكب، مكركه، مباحكاجب، حراـ»
عقلٌي، كبذلك حصركا القضيَّة يف إثبات صحة الركاية، فإذا أثبتنا الصحة فاألمر مفركغ منو، 

 ألتَّو على ك  أحوالو تشريع.

 سيطرة ادلنهج الفقهّي على التعاطي مع السن ة النبوي ة:

ا١باتب الفقهٌي، كاعتبار أفَّ الكتاب الكرٔف كالسنَّة النبويَّة مصدراف إفَّ الَبكيز على 
ما ػ معنا ػ مصدراف لبناء اإلتساف  لؤلحكاـ فقط، أدل إُف ضيميوًر إدراؾ العق  اٍلميٍسًلًم يأهنَّ

ب كٙبقيق اٍلعيٍمرىاًف كإتشاء ا٢بضارة، كابلتاِف فإفَّ ا٢باجة مىاسَّةه إُف تسليط األضواء على ا١بوات
األخرل الٍب َف ٙبىٍظى من العق  ا٤بسلم ٗبا حىًظيىٍت بو آايت كأحاديث األحكاـ من اىتماـ 

 تتيجة بركز اال٘باه الفقهٌي أك ىيمنتو كسيطرتو، كاستغراؽ العلماء فيو.

كما إفَّ طرائق االستدالؿ ا٤برتبطة اب١بزئيَّات الفقهيَّة كجدت يف السنَّة مصدرنا أيسر 
القرآف الكرٔف، الرتباطها بوقائع كأشخاص كأحداث كاقعيَّة يسه  العثور  يف الرجوع إليو من

على أشباه كتظائر ٥با يف األزمنة البلحقة، فكرست بذلك فكرة االتفصاؿ بْب ا٤بصدرين 
كقطعت أشواطنا طويلة يف بناء كثّب من جزئيَّات القضااي الفقهيَّة على ذلك التصور، حٌب 

 كاد تقب  مراجعة.ٙبولت إُف ميسىلَّمىةو ال ت

، فقراءة ك  من الكتاب «فهم السنَّة النبويَّة ا٤بطهرة»كتربز يف ىذا اإلطار أيضنا قضيَّة 
قد أدت إُف ٘باى   -كحده-الكرٔف كالسنَّة النبويَّة ا٤بطهرة من ا٤بنظور الفقهٌي التجزيئٌي 

مث كحدهتما « بويَّة ا٤بطهرةالوحدة البنائيَّة للسنَّة الن»ك « الوحدة البنائيَّة للقرآف الكرٔف»
ه، ٩با كىرَّسى تصور التػَّرىاتيًبيًَّة بينهما؛ كالٍب كضعها  ابعتبارٮبا مصدرين؛ أحدٮبا ميبػىْبَّه كىاآٍلخىري ميبػىْبًٌ
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ا ىي تػىرىاتيًبيَّةه قامت  (ِٖ)الفقهاء بناء على ا٢بديث ا٤بوضوع ا٤بركم عن معاذ بن جب  هنع هللا يضر إ٭بَّ
 ضيَّات ا٣باطئة.على ٝبلة من الفر 

ىي فرضيَّة أفَّ النصوص أم آايت الكتاب متناىية كالوقائع غّب  الفرضي ة األوىل:
كىتػىزٍَّلنىا عىلىٍيكى اٍلًكتىابى تًبػٍيىاانن ًلكي ًٌ ﴿يقوؿ:  متناىية ككيف تكوف النصوص متناىية كهللا 

 .(ٖٗ)النح : ﴾شىٍيءو كىىيدنل كىرىٍٞبىةن كىبيٍشرىل لًٍلميٍسًلًمْبى 

كيف اآليتْب بعدىا ذكر ٦بموعة من الكليَّات ليبْبًٌ الطريقة الٍب يستوعب القرآف اجمليد 
فيها ك  ما حدث أك ٰبدث يف ا٢بياة البشريَّة كيقدـ ٥با التقييم الدقيق البلئق هبا كما يقدـ 

الكتاب  قد تص يأتَّو ما فرط يف النماذج العمليَّة للتطبيق، كمن ىنا فإفَّ هللا  رسوؿ هللا 
 من شيء.

كالفرضيَّة الثاتية الٍب تثّبىا ىذه الَباتبيَّة الٍب جاءت يف ذلك ا٢بديث ا٤بوضوع أتَّو ال 
يلجأ إُف السنَّة ٕبثنا عن حكم إال عند اليأس من كجودىا يف الكتاب، كىذا مينىاؼو ٤با تقدـ 

الكتاب الكرٔف كتطبيقاتو بْب  كمينىاؼو لتلك العبلقة الٍب ر٠بها البارم تعاُف كأكدىا رسولو 
 النبويَّة.

                                                           
٤با أراد أف يبعث معاذنا إُف اليمن قاؿ: كيف تقضي إذا عرض لك قضاء  قاؿ: أقضي  -صلى هللا عليو كآلو كسلَّم–أفَّ رسوؿ هللا » ِٖ

رأيي  اب هللا  قاؿ: أجتهدتبكتاب هللا، قاؿ: فإف َف ٘بد يف كتاب هللا  قاؿ: فبسنَّة رسوؿ هللا، قاؿ: فإف َف ٘بد يف سنَّة رسوؿ هللا كال يف ك
صدره كقاؿ ا٢بمد  الذم كفق رسوؿ رسوؿ هللا ٤با يرضي رسوؿ هللا. جاء يف  -صلى هللا عليو كآلو كسلَّم–كال آلو. فضرب رسوؿ هللا 

التلخيص ا٢ببّب البن حجر: " أخرجو أٞبد كأبو داكد كالَبمذم كابن عدم كالطربآف كالبيهقي من حديث ا٢بارث بن عمرك عن انس من 
ذ عن معاذ. قاؿ الَبمذم: "ال تعرفو إال من ىذا الوجو كليس إسناده ٗبتص ". كقاؿ البخارم يف ترٱبو: "ا٢بارث بن عمرك أصحاب معا

: "ال يصح ألفَّ ا٢بارث ٦بهوؿ كشيوخو ال يعرفوف" قاؿ:  عن أصحاب معاذ كعن أيب عوف: ال يصح كال يعرؼ إال هبذا".... قاؿ ابن حـز
كىذا كذب ب  ىو ضد التواتر ألتَّو ما ركاه أحد غّب أيب عوف عن ا٢بارث"... كقاؿ ابن ا١بوزم يف العل  "كادعى بعضهم فيو التواتر 

أٞبد بن علي بن حجر . العسقبلٓف، "... ا٤بتناىية: "ال يصح كإفَّ الفقهاء كلهم يذكركتو يف كتبهم كيعتمدكف عليو، كإف كاف معناه صحيحنا
 ،ـُْٔٗدار النشر: ا٤بدينة ا٤بنورة،  ٙبقيق السيد عبد هللا ىاشم اليمآف ا٤بدٓف. .الرافعي الكبري تلخيص احلبري يف أحاديث ض .أبو الف

 .النبذ يف أصول الفقو .علي بن أٞبد بن سعيد : ابن حـز األتدلسي،كما ٲبكن الرجوع إُف  .َِٔ/ْج
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ا ٙبم  إشكاليَّة أخرل كىي أفَّ االجتهاد ال يلجأ إليو إال عند فقداف ا٢بكم يف  أهنَّ
الكتاب كالسنَّة يف حْب أانَّ تعلم من أدلة الشرع أفَّ الواجب األكؿ على اإلتساف ىو معرفة 

يف دعول النيٌب كمعجزتو للوصوؿ بعد  كىذه ا٤بعرفة تبدأ ابلنظر العقلٌي مركرنا ابلنظر هللا 
 .ذلك إُف اإلٲباف كالتسليم ٗبا جاء بو النيب 

كحْب تدرؾ ىذه ا٢بقيقة كتؤخذ هبذا الشك  تكتشف أفَّ معظم ا١بدؿ الذم دار 
يًَّة السنَّة كاستقبل٥با ابلتشريع، ككوهنا قاضية على الكتاب أك   قدٲبنا كما زاؿ يدكر حوؿ حيجًٌ

عليها، أمور حدثت تتيجة ا٣بلط بْب تلك ا٢بقائق كبْب الطاقات  كوف الكتاب يقضي
 اإلتساتيَّة عند ا٤بتعلم كالٍب تفرض عليو التدرج يف تعلم األىم فا٤بهم.

كلقائ  أف يقوؿ: إفَّ اجملتهد إذا عاًف قضيَّة ما فإتَّو ٯبمع سائر ما يص  إليو من  
رفة انسخها من منسوخها، كمطلقها من أحاديث متعلقة هبا، كيقـو بتصنيفها كدراستها، كمع

ميقىيًَّدىىا ك٦بيٍمىًلهىا كميبػىيًًٌنهىا ك٫بو ذلك، كذلك يعِب أفَّ القراءة كاتت قراءة كليَّة، فلماذا توصف 
 اب١بزئيَّة 

كا١بواب على ىذا، أتَّنا َف تقصد ابلقراءة الكليَّة ىذا اال٘باه، فبالرغم من أتَّو يبدك 
لكنَّو يف ا٢بقيقة ال يدكر حوؿ كليَّات السنَّة ككليَّات القرآف، ب  يدكر  للوىلة األكُف كلي ا،

ك « الكليَّات العامَّة»حوؿ كليَّة ترتبط ٔبزئيَّة أك بسؤاؿ فقهٌي مباشر، ٫بن تريد ابلكليَّة 
ا تكتشف من خبلؿ النظر إُف الوحي يف كليَّتو «. القيم ا٤بطلقة» كىذه الكليَّات كالقيم إ٭بَّ

تو كمقاصد ا٢بق من ا٣بلق، كالفكرة الكليَّة عن الكوف كاإلتساف كا٢بياة، كالقيم كغائيَّ 
ا٢باكمة، كىي التوحيد كالتزكية كالعمراف، مث العدؿ كا٢بريَّة كٙبقيق الضركرايَّت اإلتساتيَّة 
كا٢باجيَّات كالتحسينيَّات، فهذه ىي األمور الكليَّة الٍب تدفع مبلحظتها إُف تشكي  الضوابط 

ا ىي الٍب تكشف عن ا٤ببادئ العامَّة كا لكشف عن الكامن كاددات ا٤بنهجيَّة، كما أهنَّ
للوحي، لًتيًعْبى اجملتهد كالباحث بعد ذلك على إدراج ا١بزئيَّات يف إطار الكليَّات كفهمها يف 
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ذلك اإلطار، لكن ٘باكز ىذه الطريقة إُف القراءة ابلنموذج الفقهي كحده رٗبا ساعد على 
 «.القراءة ا٤بنهجيَّة الكليَّة»بركز ا٢باجة للوصوؿ إُف عدـ 
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 كيى تضلخلم دور الرواية: رؤية اترخيي ة. 

موضوع ما كاف  -صلى هللا عليو كآلو كسلَّم-العبلقة بْب كتاب هللا كسنَّة رسوؿ هللا 
ا بعد كفاتو  أال كىو  -كسبلمو عليو صلوات هللا-لو أف يػيثىارى لو أفَّ ا٥ٍبىٍدمى النػَّبىًومَّ بىًقيى سائدن

اتيو  تًًو كىيػيزىكًٌيًهٍم كىيػيعىلًٌميهيمي اٍلًكتىابى كىا٢بًٍٍكمىةى كىًإٍف كى اٍ ا٥بدم ا٤بتمث  بقولو تعاُف: ﴿يػىتػٍليو عىلىٍيًهٍم آايى
ؿو ميًبْبو﴾ )آؿ عمراف: (. لكنَّ تغّب القلوب كاختبلفها بعد صدمة ًُْٔمٍن قػىٍب ي لىًفي ضىبلى

ائ  الذم أعقبها كالتأكيبلت الكثّبة الٍب بدأت تظهر قد لعبت دكرىا يف كفاتو كالزلزاؿ ا٥ب
إبراز ىذه اإلشكاليَّة الٍب تفرعت عنها إشكاليَّات كثّبة يف سائر علومنا النقليَّة كمعارفنا، ب  

صلى هللا عليو كآلو -دخلت إُف اللغة الٍب كردت هبا السنن كا٤بركايت بعد كفاة رسوؿ هللا 
 .-كسلَّم

ذ ٫بن تقارب مصدرنا ىو أىم  مصادر تكوين ىذه األمَّة إُف جاتب كتاب هللا ٪بد كإ 
أتَّو من الضركرٌم أف تقدـ رؤية ترٱبيَّة توضح تطور موقف أجياؿ األمَّة من النص القرآٌٓف 

-صلى هللا عليو كآلو كسلَّم -من بعثة رسوؿ هللا  -كالبياف النبوٌم. فوجدان أفَّ ىذه األجياؿ 
ة التكوين التارٱبٌي لؤلمَّة على يديو ٲبكن تقسيمها إُف أجياؿ أربعة، كىذه األجياؿ من كبداي

 ىذه ا٢بٍىٍيًثيًَّة ىي:

 جي  التػَّلىقًٌي. .ُ
 جي  الركاية. .ِ
 جي  الفقو. .ّ
 جي  أك أجياؿ التقليد. .ْ

 أواًل: جيل التلقي:

بْب لقد كاتت الصورة الواضحة يف أذىاف جي  التلقي ٘بع  إشكاليَّة العبلقة  
رىًة غىيػٍرى ميتىصىٌوًرىًة اٍلويريكًد، فالناس يف جي  التػَّلىقًٌي أىلًفيوا أف يسمعوا  اثى ةى اإٍلً الكتاب كالسنَّة ميٍستػىبػٍعىدى
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٤با ينزؿ عليو من الكتاب كتعليمو ٥بم السنَّة  -صلى هللا عليو كآلو كسلَّم-تبلكة رسوؿ هللا 
كرد يف آايتو من حكمة إُف كاقع يعيشو الناس؛  كا٤بنه  كالطريقة يف تبلكتو كفهمو كٙبوي  ما

ٯبيب عن أسئلتهم كيعاًف مشكبلهتم كٰبدد عبلقات بعضهم ببعض كيبْبًٌ ٥بم ا٢ببلؿ من 
ا٢براـ كٲبيز ٥بم ما بْب ا٢بسن كالقبيح كا٢بق كالباط ، كيضعهم دائمنا على اٍلمىحىجًَّة البيضاء؛ 

ًعًهٍم، فأحياانن تنزؿ اآلايت ابتداءن دكف ارتباط فػىتػىزٍكيو تػيفيوسيهيٍم كىتىٍطهيري بًيئػىتػيهي  ٍم كىيػىتػىرىاص  بًنىاءي ٦بيٍتىمى
بسؤاؿ أك سبب أك إشكاؿ، كأحياانن تنزؿ جواابن عن سؤاؿ أك ميعىا١بىىةن إلشكاؿ أك حىبل  

، كقد يشاىدكف رسوؿ هللا  يػيقىلًٌبي طىٍرفىوي يف السماء  -صلى هللا عليو كآلو كسلَّم-ًلميٍعًض و
ينتظر الوحي إذا أى٢بى وا عليو بسؤاؿ ال جواب عنده عليو حيث َف ينزؿ الوحي بذلك عليو، 
-فيستمهلهم إلعطاء بعض الوقت حٌب أيذف هللا بنزكؿ شيء عليو، فلم يكن رسوؿ هللا 

ٰبم  معو جيٍعبىةن فيها حلوؿ كإجاابت جاىزة يعاًف فيها ما ييٍطرىحي  -صلى هللا عليو كآلو كسلَّم
تىًقي منها ا١بواب ا٤بناسب لّبد بو على سائ  أك مستفسر أك ميٍستػىٍقضو أك ميٍستػىٍفتو  عليو أك يػىنػٍ

ألتَّو ال ينطق عن ا٥بول إف ىو إال كحي يوحى، فهو يرفع سؤاؿ الواقع إُف الوحي يستنزلو 
لواقع ا١بواب؛ فا٢بكم كلو  العلي الكبّب، كا٢بكمة تنزؿ عليو فيتلوىا كيقود عمليَّة إصبلح ا

 -رضواف هللا عليهم-كٙبويلو هبا ٗبنهجو ا٢بكيم كطريقتو ا٤بستقيمة. كلذلك َف ٯبد أصحابو 
يف أتفسهم حاجة إُف أف يسألوه عن أحكاـو إال ٟبسة عشر سؤاال ذكرىا القرآف الكرٔف 

صلى هللا -كقد ينتظر رسوؿ هللا كيػىٍرًدؼي ذلك اب١بواب « يىٍسأىليوتىكى »كأجاب عنها بقولو: 
شهرنا أك أسابيع أك أايـ لينزؿ الوحي عليو اب١بواب الشايف ٢بكمة يعلمها  -يو كآلو كسلَّمعل
كٯبهلها كىًثّبه من البشر، لع  منها أف يقتنع الناس يأفَّ ك  ما جاءىم بو  -تبارؾ كتعاُف-هللا 

كاتت كقد   رسوؿ هللا من آايت هللا إف ىو إال كحي يوحى؛ ألتَّو لو كاف من عنده ٤با اتتظر.
ٍيًن ﴿ٜبىىافو من تلك األسئلة ًفٍقًهيَّةن، كىي:  يىٍسأىليوتىكى مىاذىا يػيٍنًفقيوفى قيٍ  مىا أىتٍػفىٍقتيٍم ًمٍن خىٍّبو فىًلٍلوىاًلدى

 ﴾كىاألىقػٍرىًبْبى كىاٍليػىتىامىى كىاٍلمىسىاًكًْب كىاٍبًن السًَّبيً  كىمىا تػىٍفعىليوا ًمٍن خىٍّبو فىًإفَّ اّللَّى ًبًو عىًليمه 
 (. ُِٓ)البقرة:
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يىٍسأىليوتىكى عىًن الشٍَّهًر ا٢بٍىرىاـً ًقتىاؿو ًفيًو قيٍ  ًقتىاؿه ًفيًو كىًبّبه ﴿كقاؿ هللا تبارؾ كتعاُف:  
ًبيً  اّللًَّ كىكيٍفره ًبًو كىاٍلمىٍسًجًد ا٢بٍىرىاـً كىًإٍخرىاجي أىٍىًلًو ًمٍنوي أىٍكبػىري ًعٍندى اّللًَّ كىالٍ  نىةي كىصىد  عىٍن سى أىٍكبػىري ًمنى ًفتػٍ

ٍن ًديًنًو اٍلقىٍتً  كىالى يػىزىاليوفى يػيقىاتًليوتىكيٍم حىٌبَّ يػىريد ككيٍم عىٍن ًديًنكيٍم ًإًف اٍستىطىاعيوا كىمىٍن يػىٍرتىًدٍد ًمٍنكيٍم عى 
تٍػيىا كىاآٍلًخرىًة كىأيكلىًئكى أىٍصحى  اًفره فىأيكلىًئكى حىًبطىٍت أىٍعمىا٥بييٍم يف الد  ابي النَّاًر ىيٍم ًفيهىا فػىيىميٍت كىىيوى كى

اًلديكفى﴾ )البقرة: ٍيًسًر قيٍ  ًفيًهمىا ﴿(، كقاؿ هللا تبارؾ كتعاُف: ُِٕخى يىٍسأىليوتىكى عىًن ا٣بٍىٍمًر كىاٍلمى
ا أىٍكبػىري ًمٍن تػىٍفًعًهمىا كىيىٍسأىليوتىكى مىاذىا يػيٍنًفقيوفى قيً  اٍلعىفٍ  ًلكى ًإمٍثه كىًبّبه كىمىنىاًفعي لًلنَّاًس كىًإٍٜبيهيمى وى كىذى

ًت لىعىلَّكيٍم تػىتػىفىكَّريكفى  ي اّللَّي لىكيمي اآٍلايى (، كقاؿ هللا تبارؾ كتعاُف: ﴿كىيىٍسأىليوتىكى ُِٗ)البقرة: ﴾يػيبػىْبًٌ
يػٍره كىًإٍف ٚبيىاًلطيوىيٍم فىًإٍخوىاتيكيٍم كىاّللَّي يػىٍعلىمي اٍلميٍفًسدى ًمنى اٍلمي  حه ٥بىيٍم خى ٍصًلًح كىلىٍو عىًن اٍليػىتىامىى قيٍ  ًإٍصبلى

ىٍعنػىتىكيٍم ًإفَّ اّللَّى عىزًيزه حىًكيمه  كىيىٍسأىليوتىكى ﴿(، كقاؿ هللا تبارؾ كتعاُف: َِِ)البقرة: ﴾شىاءى اّللَّي ألى
فى رٍ عىًن اٍلمىًحيًض قيٍ  ىيوى أىذنل فىاٍعتىزًليوا النًٌسىاءى يف اٍلمىًحيًض كىالى تػىٍقرىبيوىينَّ حىٌبَّ يىٍطهيٍرفى فىًإذىا تىطىهَّ 

رًينى﴾ )البقرة: ب  اٍلميتىطىهًٌ ب  التػَّوَّاًبْبى كىٰبًي (، كقاؿ ِِِفىٍأتيوىينَّ ًمٍن حىٍيثي أىمىرىكيمي اّللَّي ًإفَّ اّللَّى ٰبًي
ًح هللا تبارؾ كتعاُف: ﴿يىٍسأىليوتىكى مىاذىا أيًح َّ ٥بىيٍم قيٍ  أيًح َّ لىكيمي الطَّيًٌبىاتي كىمىا عىلٍَّمتيٍم ًمنى ا١بٍىوىاًر 

ٍيًو كىاتػَّقيوا اّللَّى ميكىلًًٌبْبى تػيعىلًٌميوتػىهينَّ ٩بَّا عىلَّمىكيمي اّللَّي فىكيليوا ٩بَّا أىٍمسىٍكنى عىلىٍيكيٍم كىاذٍكيريكا اٍسمى اّللًَّ عىلى 
قيً   يىٍسأىليوتىكى عىًن اأٍلىتٍػفىاؿً ﴿(، كقاؿ هللا تبارؾ كتعاُف: ًْإفَّ اّللَّى سىرًيعي ا٢بًٍسىاًب﴾ )ا٤بائدة:

تي  ٍم ميٍؤًمًنْبى﴾ اأٍلىتٍػفىاؿي ّللًًَّ كىالرَّسيوًؿ فىاتػَّقيوا اّللَّى كىأىٍصًلحيوا ذىاتى بػىٍيًنكيٍم كىأىًطيعيوا اّللَّى كىرىسيولىوي ًإٍف كينػٍ
كىيىٍستػىٍفتيوتىكى يف النًٌسىاًء قيً  اّللَّي ﴿(. كبلفظ يستفتوتك أكرد القرآف الكرٔف مسألتْب: ُ)األتفاؿ:

يىٍستػىٍفتيوتىكى قيً  اّللَّي يػيٍفًتيكيٍم يف ﴿(، كقاؿ هللا تبارؾ كتعاُف: ُِٕ)النساء: ﴾يكيٍم ًفيًهنَّ يػيٍفتً 
 (. ُٕٔ)النساء: ﴾اٍلكىبللىةً 

مسائ  فقهيَّة لو علم رسوؿ هللا صىلَّى اّللَّي عىلىٍيًو كآلو كىسىلَّمى أتَّو  -كلها-ىذه ا٤بسائ   
ا٥با ٤با اتتظر تزكؿ القرآف الكرٔف ٕبكمها، كألجاب السائلْب ميفىوَّضه ابلتشريع فيها كيف أمث

عنها فورنا دكف اتتظار! أك أتخّب للبياف عن كقت ا٢باجة. كأحياانن يؤمر رسوؿ هللا صىلَّى اّللَّي 
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 ي مىا عىلىٍيًو كآلو كىسىلَّمى ببياف حيٍكًم أيميورو َف يسألوا عنها، منها قولو تبارؾ كتعاُف: ﴿قيٍ  تػىعىالىٍوا أىتٍ 
دىكيٍم ًمنٍ  ٍيًن ًإٍحسىاانن كىالى تػىٍقتػيليوا أىٍكالى ئنا كىاًبٍلوىاًلدى يػٍ ؽو ٫بىٍني  حىرَّـى رىب كيٍم عىلىٍيكيٍم أىالَّ تيٍشرًكيوا بًًو شى ًإٍمبلى

ىيٍم كىالى تػىٍقرىبيوا اٍلفىوىاًحشى مىا ظىهىرى ًمنػٍهىا كىمىا بىطىنى كىالى تػىٍقتػيليوا  النػٍَّفسى الًٍَّب حىرَّـى اّللَّي ًإالَّ تػىٍرزيقيكيٍم كىًإايَّ
كىالى تػىٍقرىبيوا مىاؿى اٍليىًتيًم ًإالَّ اًبلًٍَّب ًىيى أىٍحسىني حىٌبَّ يػىبػٍليغى *اًب٢بٍىقًٌ ذىًلكيٍم كىصَّاكيٍم بًًو لىعىلَّكيٍم تػىٍعًقليوفى 

سنا ًإالَّ كيٍسعىهىا كىًإذىا قػيٍلتيٍم فىاٍعًدليوا كىلىٍو كىافى ذىا أىشيدَّهي كىأىٍكفيوا اٍلكىٍي ى كىاٍلًميزىافى اًبٍلًقٍسًط الى تيكىلًٌفي تػىفٍ 
ا ًصرىاًطي ميٍستىًقيمنا فىاتًَّبعيوهي كىالى *قػيٍرَبى كىًبعىٍهًد اّللًَّ أىٍكفيوا ذىًلكيٍم كىصَّاكيٍم ًبًو لىعىلَّكيٍم تىذىكَّريكفى  كىأىفَّ ىىذى

ًبيًلًو ذىًلكيٍم كىصَّاكيٍم ًبًو لىعىلَّكيٍم تػىتػَّقيوفى﴾ )األتعاـ:تػىتًَّبعيوا الس بي ى فػىتػىفىرَّؽى ًبكيٍم عىٍن  -ُُٓسى
مؤلل يف بياف  -كلها-(، ب  كالسورة ْٗ-ِٗك  ٗٓ-ِ(. كآايت سورة النساء: )ُّٓ

أحكاـ كثّب من القضااي ا٥بامَّة كبتفاصي  غّب قليلة: فقد اشتملت آايهتا على أحكاـ اليتامى 
م، كالطرؽ ا٤بشركعة للتصرؼ فيها، كتكاح أكلياء اليتيمات ٥بن، كالوالية عليهم كعلى أموا٥ب

يف ك  مىا جاء بو عن ربو، مث  -صلى هللا عليو كآلو كسلَّم-كأحكاـ ا٤بواريث، كضركرة طاعتو 
أحكاـ الزكآف كعقوابهتن كإرث النساء كعضلهن، كا٢ببلؿ كا٢براـ يف النساء كمهورىن، كما 

ضاع، كأحكامنا متعلقة بتنظيم األسر، كأحكاـ كليَّة حـر ابلنسب كاب٤بصاىرة كابلر 
كمقاصيديَّة، كأحكاـ الصبلة، كٙبرٔف القياـ هبا يف حالة السكر، كأحكاـ الطهارة، كقضااي 
عقيديَّة تتعلق ابإلٲباف كالشرؾ كالنفاؽ كا٢بكم كالقتاؿ، كأحكاـ القت  كاألمن كا٣بوؼ، 

ا٣بوؼ كىيئاهتا، ككحدة العقائد يف سائر  كا٤بعاىدين كا٤بستضعفْب كا٤بهاجرين، كصبلة
لىًة كبعض طبائع أى  الكتاب كخصا٥بم  الرساالت كاختبلؼ الشرائع، كأحكاـ الراب، كاٍلكىبلى
اـو كىًفٍقوو من  الذميمة كختمت آبية الكبللة. كىناؾ سورة اإلسراء كما اشتملت عليو من أىٍحكى

ًي ا قػيٍرآتًي ا ٧بىٍضنا، إضافة . فك  الفقو الًَّذم بنيت عليو تشريّٗ-ِِاآلية: عات اأٍليمًَّة كاف ًإ٥بى
إُف ما كرد من أحكاـ كثّبة يف سورة البقرة كآؿ عمراف كا٤بائدة كما بث يف سائر سور القرآف 

صلى هللا عليو -من أحكاـ كردت تصنا أك ٩با ٲبكن إدراكو ابالستنباط كاالستدالؿ، ككاف 
تػىٍبًليًغًو كبياتو، كتعليمهم كيفيَّة تطبيقو ككاف ىذا الفهم من األمور يقـو ابتًٌبىاًعًو كى  -كآلو كسلَّم
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الضركريَّة البديهيَّة، َف يوجد من ٯبادؿ فيو أك يناقش، ألتَّو مىا من أحد منهم ٘باكز ابلسنَّة 
مرة كاحدة يأفَّ  -صىلَّى اّللَّي عىلىٍيًو كآلو كىسىلَّمى -مىٍرتػىبىةى البياف ألحكاـ القرآف الكرٔف، كَف يق  النيب 

لو حىقَّ التشريع إُف جاتب القرآف الكرٔف، ألفَّ القرآف الكرٔف مىا فػىرَّطى بشيء أكال، كألفَّ البياف 
-ليس إتشاءن للحكم على سبي  االستقبلؿ، ألفَّ ا٢بكم كارد يف القرآف الكرٔف كرسوؿ هللا 

 فع  كالتطبيق. يبيٌنو ابلقوؿ كابل -صىلَّى اّللَّي عىلىٍيًو كآلو كىسىلَّمى 

صلى هللا عليو كآلو -كيف ا٤برات الٍب استدؿ هبا من استدؿ على جواز اجتهاد النيب 
صىلَّى اّللَّي -كاتت اجتهاداتو كلها يف أمور تنظيميَّة كسياسات غلب على ظن النيب   -كسلَّم

ا من قبي  الرأم كأفَّ لو أف يقوؿ أك ٰبكم فيها ٗب -عىلىٍيًو كآلو كىسىلَّمى  ا يراه، كجاء القرآف أهنَّ
الكرٔف بتنبيهو إُف كجو الصواب فيها كمنها قضيَّة أسرل بدر؛ أيقتلوف أـ يقب  منهم الفداء  
م كاتوا من  ماؿ صلى هللا عليو كآلو كسلَّم إُف ا٤بفاداة، كعاتبو القرآف الكرٔف على ذلك ألهنَّ

 العقبات الكأداء أماـ اإلسبلـ. 

ْب يف التخلف عن غزكة تبوؾ، كقبوؿ أعذارىم ا٤بصطنعة كقضيَّة استئذاف بعض ا٤بنافق
فعوتب على األمرين، ككبلٮبا يعد يف اجملاؿ اإلدارم التنظيمٌي كالسياسات أكثر من صلتو يف 

ا. كىذا   -ج َّ شأتو-اجملاؿ التشريعي. كلكنَّو  أراد أف يبٌْب للناس أتَّو ال يشرؾ يف حكمو أحدن
َف يكن يرل لنفسو حق  -صلى هللا عليو كآلو كسلَّم-للشك أىتَّوي كيل وي يوضح ٗبا ال يدع ٦باال 

حق التبليغ  -صلى هللا عليو كآلو كسلَّم-التشريع ا٤بستق  ٛبامنا، كا٤بنشأ من ًقبىلو ابتداءن؛ ب  لو 
 كاالتباع، كالبياف النبوٌم قد يكوف ابلقوؿ كابلفع  كالتقرير كما أكضحنا. 

كو ككاف جيبل تقينا صافينا ال طوائف فيو كال فرؽ كال رأل جي  التلقي ذلك كلو كأدر  
اختبلؼ كال مذاىب فقهيَّة كال صراعات سياسيَّة كال تنوع للسلطة كال تطلع لئلمساؾ هبا، 
فمن فاتتو سلطة سياسيَّة ٰباكؿ أف ٲبسك ابلسلطة الثقافيَّة، كمن َف يستطع أف يبِب لو عصبيَّة 

و يوجد لنفسو عصبيَّة مذىبيَّة أك طائفيَّة أك علميَّة يستنصر هبا ترفعو إُف مىصىاؼًٌ القيادة فإتَّ 
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على اآلخرين كيليب هبا ما ىو ٕباجة إُف إشباعو من طموحات، فما من رأس يتطلع إُف مقاـ 
صلى هللا عليو كآلو -النبوَّة كالرسالة كما من قلب يتشوؼ إال إُف ا٤بزيد من حب رسوؿ هللا 

هللا كااللتفاؼ حوؿ رسوؿ هللا كاالتضماـ إُف ىذه اإلمامة الٍب كاالعتصاـ بكتاب  -كسلَّم
 .-صلى هللا عليو كآلو كسلَّم-بناىا القرآف كأشاد البناء رسوؿ هللا 

 :منهجي ة التعاطي مع السن ة يف عهد اخلالفة الراشدة
كلقد اىتم الشيخاف أبو بكر كعمر يف التثبت يف الركاية كالتدقيق يف مًب ا٢بديث 

أكؿ من احتاط يف قبوؿ األخبار: فركل ابن  كم. قاؿ اإلماـ الذىيب: "ككاف أبو بكر ا٤بر 
، فقاؿ: ما  شهاب عن قىًبيصىةى ٍبًن ذيؤىٍيبو أفَّ ا١بٍىدَّةى جاءت إُف أيب بكر  تلتمس أف تػيوىرَّثى

ذكر لك شيئنا، مث سأؿ  أجد لك يف كتاب هللا تعاُف شيئنا كما علمت أفَّ رسوؿ هللا 
يعطيها السدس، فقاؿ لو: ى  معك أحد   اس، فقاـ ا٤بغّبة فقاؿ: حضرت رسوؿ هللا الن

 .(ّٖ)"فشهد دمحم بن مىٍسلىمىةى ٗبث  ذلك. فأتفذه ٥با أبو بكر 

بذلك سن طريقة التعام  مع أم قضيَّة معركضة، يأف تعرض  كأبو بكر الصديق 
لو عن إجابة، كال يكوف اإلقداـ على أكالن على القرآف الكرٔف مباشرة على ىيئة تساؤؿ يبحث 

القرآف بعد كضع فرضيَّات مسبقة مث اللجوء إليو لتخري  الشاىد على تلك ا٤بقولة أك 
 الفرضيَّة.

مث تكوف ا٣بطوة التالية بعد التحرم كالبحث يف القرآف الكرٔف، كعدـ القدرة على 
أم شيء منو ينبو إُف أص  رسوؿ هللا كلو ٤بعرفة  ىدم  االىتداء إُف اإلجابة، ابلبحث يف

يف تلك ا٤بسألة كلٌي أك جزئٌي أك ابعتباره  -صلى هللا عليو كآلو كسلَّم–قرآٌٓف اتبعو رسوؿ هللا 
يبػىْبًٌ ٤بنه  اتباع القرآف الكرٔف يف تلك القضية إف كرد عنو أم بياف فيها، 

ا٤بصدر التطبيقي ا٤ب

                                                           
 .الكتاب الطبقة األكُف يف .ُ/ُ-ُ ،ىُّّّ :ا٥بند .تذكرة احلفاظ .مشس الدين دمحم بن عبد هللاالذىيب،  ّٖ
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ا لقاعدة كضعها، كإ٭بَّ  ا ىي مصدر مبْبًٌ للمنه  كمساعد فهي ىنا ليست دليبلن أك شاىدن
 على توضيح اإلجابة على تلك اإلشكالية ا٤بطركحة.

من أىم السمات الٍب ٛبيز موقف الشيخْب  ككاف التشدد يف تقلي  الركاية عن رسوؿ هللا 
من األحاديث الٍب كاف يركيها عدد من الصحابة. فقد ركل الشعيب عن قػىرىظىةى ٍبًن كىٍعبو قاؿ: 

، فتوضأ فغس  اثنتْب مث  ريد العراؽ فمشى معنا عمر بن ا٣بطاب "خرجنا ت إُف ًصرىارى
مشيت معنا، فقاؿ:  قاؿ: أتدركف َف مشيت معكم  قالوا: تعم، ٫بن أصحاب رسوؿ هللا 

إتكم أتتوف أى  قرية ٥بم دىًكم  كىدىًكمًٌ النح  فبل تصدكىم ابألحاديث فتشغلوىم، جىوًٌديكا 
ركل . كيف ركاية أخرل: (ْٖ)اٍمضيوا كأان شىرًيكيكيٍم " الٌرًكىايىةى عن رسوؿ هللا القرآف كىأىًقل وا 

ان عمري إُف العراًؽ مشى  شعبة كغّبه، عن بياف، عن الشعيب، عن قرظة بن كعب، قاؿ: ٤با سّبَّ
معنا عمر، كقاؿ: أتدركف َف شٌيعتكم  قالوا: تعم تكرمة لنا، قاؿ: كمع ذلك إتَّكم أتتوف أى  

٥بم دكم ابلقرآف كدكم النح ، فبل تصدكىم ابألحاديث، فتشفرىم، جردكا القرآف،  قرية
كأقلوا الركاية عن رسوؿ هللا كأان شريككم، فلمَّا قدـ قرظة بن كعب، قالوا: حدثنا، فقاؿ: 

 .(ٖٓ)هناان عمر هنع هللا يضر

اؿ: كقد ركل ا٣بطيب بسنده إُف سعد بن إبراىيم بن عبد الرٞبن بن عوؼ عن أبيو ق
إُف عبد هللا بن مسعود، كإُف أيب الدرداء، كإُف أيب مسعود  "بعث عمر بن ا٣بطاب 

فحبسهم يف ا٤بدينة حٌب  األتصارم فقاؿ: ما ىذا ا٢بديث الذم تيٍكًثريكفى عن رسوؿ هللا 
 .(ٖٔ)اٍستيٍشًهدى"

                                                           
 (.ُِ/ُسنن ابن ماجو، ) .َُِ/ِج ،إدارة ا٤بطبعة ا٤بنّبية :القاىرة .جامع بيان العلم وفضلو .أبو عمر يوسفابن عبد الرب،  ْٖ

 .يف ترٝبة عمر هنع هللا يضر (.ِ-ِ/ُ) ،ُِ/ُ، جىُّّّ :ا٥بند .تذكرة احلفاظ .مشس الدين دمحم بن عبد هللاالذىيب،  ٖٓ

، ٕٖص جامعة أتقرة، -. ٙبقيق دمحم سعيد خطيب أكغلي. تشرايت كلية األ٥بياتشرف أصحاب احلديثغدادم، ا٣بطيب. الب ٖٔ 
 .(ُِٖحديث رقم )
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د آخر بطلب شاى -أحياان-يتم  ككاف التشدد مع راكم ا٢بادثػػة عن رسوؿ هللا 
 الراكم األكؿ.مع 

فقد ركل سعد بن إايس عن أيب تىٍضرىةى عن أيب سعيد أفَّ " أاب موسى األشعرم سلم 
 من كراء الباب ثبلث مرات، فلم يؤذف لو، فرجع فأرس  عمر  على عمر بن ا٣بطاب 

يقوؿ: إذا سلم أحدكم ثبلاثن فلم ٯبيىٍب  يف أثره، فقاؿ: َفى رىًجٍعتى  قاؿ: ٠بعت رسوؿ هللا 
ٍتىًقعنا لىٍوتيوي ٍليػىٍرًجٍع، قاؿ عمر فػى  : لتأتيِب على ذلك ببينة أك ألفعلن بك، فجاءان أبو موسى ٩بي

ك٫بن جلوس، فقلنا ما شأتك  فأخربان، كقاؿ: ى  مع أحد منكم  فقلنا: تعم كلنا ٠بعو. 
 . (ٕٖ)فأخربه" فأرسلوا معو رجبلن منهم حٌب أتى عمر 

: "إان كنا مرة إذا ٠بعنا رجبلن يقوؿ: قاؿ رسوؿ كلقد ركم عن عبد هللا بن عباس  
نىا إليو آبذاتنا، فلما ركب الناس الصعب كالذَّليوؿى َف أنخذ من  هللا  ابٍػتىدىرىٍتوي أىٍبصىاريانى كىأىٍصغىيػٍ

 .(ٖٖ)الناس إال ما تعرؼ" 

أمَّا على مستول تقد ا٤بًب فيما أخرجو البخارم كمسلم كغّبٮبا يف حديث فاطمة 
سيٍكُبى كال تػىفىقىةى، فقاؿ عمر  س أفَّ زكجها طلقها ثبلاثن فلم ٯبع  ٥با رسوؿ هللا بنت قي
 ال تَبؾ كتاب هللا كسنَّة تبينا" :  لقوؿ امرأة ال تدرم لعلها حىًفظىٍت أك تىًسيىٍت، ٥با

                                                                                                                                                                      

 (.ِّْْ) :حديث رقمـ. ُٔٗٗ/ىُُْٔالرايض: دار السلف،  ذخرية احلفاظ.ا٤بقدسي، دمحم بن طاىر.  -

 .تذكرة احلفاظ .مشس الدين دمحم بن عبد هللاالذىيب،  (.ََُْ، ََْٗ، ََْٖركاه مسلم يف كتاب اآلداب، ابب االستئذاف، ) ٕٖ
 .ُُ/ُ، جىُّّّ :ا٥بند

 ا٤بقدمة. ،ِٖ-ُٖ/ُج ،بّبكت: دار إحياء الَباث العريب، د.ت .صحيح مسلم بشرح اإلمام النوويالنوكم، ٧بيي الدين ٰبٓب.  ٖٖ 
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ًٍتْبى ًبفىاًحشىةو الى ٚبيٍرًجيوىينَّ ًمٍن بػيييوهًتًنَّ كىالى ٱبىٍري ﴿الس ٍكُبى كالنػَّفىقىةي، قاؿ تعاُف:  ٍجنى ًإالَّ أىٍف أيى
 .(ٖٗ)( ُ" )الطبلؽ:﴾.م بػىيًٌنىةو..

على الصحابة يف عرضها الركاايت على   ككذلك ما ريًكمى عن استدراكات عائشة  
عىٍت حديث  ا ٠بًى كتاب هللا كتصحيح الركاية يف مواضع عدة منها: فيما أخرجو الشيخاف أهنَّ

قاؿ: "إفَّ ا٤بيت ليعذب ببكاء أىلو  عنهما: أفَّ رسوؿ هللا  عمر كابنو عبد هللا رضي هللا
اًء  عليو، فقالت: رىًحمى اّللَّي عيمىرى كهللا ما حىدَّثى رىسيوؿي اّللًَّ  أفَّ هللا يػيعىذًٌبي اٍلميٍؤًمًنْبى بًبيكى

كىالى تىزًري ﴿آفي: أىحىدو، كلكن قاؿ: إف هللا يىزًيدي الكافر ببكاء أىلو عليو، كقالت: حىٍسبيكيمي اٍلقيرٍ 
اًذًبْبى كال ميكىذًًٌبْبى "(ُْٔ)األتعاـ: ﴾كىازًرىةه ًكٍزرى أيٍخرىل ، زاد مسلم: "إتكم لىتيحىدًٌثيوٓف غىيػٍرى كى

 كلكن السٍَّمعى ٱبيًٍط ي".

كغّبه من الصحابة كثّبة كما  على أيب ىريرة  كاستدراكات السيدة عائشة 
حديث  -اهنع هللا يضر–حيث ردت  .عائشة على الصحابة تقلو اإلماـ الزركشي يف استدراكات

 (ُْٔتعذيب ا٤بيت ببكاء أىلو، كتلت قولو تعاُف: ﴿... كىالى تىزًري كىازًرىةه ًكٍزرى ...﴾ )األتعاـ:
(َٗ). 

كما أف ابن عباس ٤با ٠بع أاب ىريرة يركم: "الوضوء ٩با مستو النار، قاؿ: لو توضأت 
أي ًمٍنوي"، ك٤با ٠بعو يركم: "من ٞب  ا١بنازة فليتوضأ قاؿ: أتلزمنا ٗباء سىًخنو أىكيٍنتى تػىتػىوىضَّ 

ًبسىةو " افو ايى   .ابلوضوء ٞبىٍ ي ًعيدى

                                                           

كركاه مسلم يف كتاب الطبلؽ، ابب ا٤بطلقة ثبلاث ال تفقة ٥با  (.ُُْٗ)ركاه البخارم يف كتاب الطبلؽ، ابب قصة فاطمة بنت قيس  ٖٗ 
 .كاللفظ لو (ُِٕٗ)

 .ِٖٓص ،ِـ، طُْٓٗ/ىُّْٔ. القاىرة: دار الفكر العريب، حياتو وعصره وآراؤه وفقهو أبو حنيفة .دمحم أبو زىرة، َٗ 
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يدركوف  -رضي هللا تعاُف عنهم أٝبعْب-كمن ىنا كاف الشيخاف كا٣بليفتاف بعدٮبا 
أك أفٌب أك قد قضى  -صلى هللا عليو كآلو كسلَّم-ىذه ا٢بقيقة الناصعة إدراكنا تمنا، فإف كاف 

قاؿ، فبعد التأكد من صحة الركاية عنو كصدقها بركاية صحابيْب على األق  يعترباف مىا قضى 
 بو أك أفٌب أك قالو بياانن للقرآف الكرٔف ميٍلزىمنا ال يتجاكزكتو إُف أمًٌ بياف سواه. 

 تنقسم إىل قسمني: فأفعال الرسول 

ة اٍلميحكمةأفعاؿ ضركريَّة لتنفيذ األكامر القرآتيَّ  األول:
مث  قولو تعاُف: ﴿كىأىًقيميوا  (ُٗ)

ةى كىآتيوا الزَّكىاةى﴾ الٍب جاءت مفرقة عامَّة يف القرآف مث فصلها  يأفعالو يف الصبلة  الصَّبلى
كالزكاة كقاؿ فيها: "صلوا كما رأيتموٓف أيصىلًٌي"، ك "خذكا عِب مناسككم"، ب  إفَّ اإلماـ 

ال عمـو لو إال ما كاف بياان ٢بكم شرعي اثبت فقاؿ "  الغزاِف ذىب إُف أفَّ فع  النيب 
ًفٍع ي النَّيبًٌ عليو الصبلة كالسبلـ كما ال عمـو لو ابإلضافة إُف أحواؿ الفع  فبل عيميوـى لىوي 
ابإلضافة إُف غّبه، ب  يكوف خاصا يف حقو إال أف يقوؿ: أريد ابلفع  بػىيىافى حيٍكًم الشَّرًٍع يف 

 . (ِٗ)وا كما رأيتموٓف أصلي " فهذه السنَّة بغّب جداؿ"حقكم كما قاؿ: "صل

بصفتو الشخصيَّة كحسب ما يتطلبو ا٤بقاـ كىذا  أفعاؿ ذاتيَّة صدرت منو  الثاين:
ا٤بختلفة يف غّب التبليغ، فهذه قد يدخ  فيها  القسم ىو ما يعنيو العلماء يأحوالو كصفاتو 

، أى   مَّا القسم األكؿ فػىتىاًبعه للتبليغ الذم مىٍصدىريهي اٍلوىٍحيي.االجتهاد كما قد يكوف منها ا١ٍبًًبلًٌي 

. كلذلك تص   أمَّا قضيَّة االستقبلؿ ابلتشريع فلم تكن مطركحة يف تلك ا٤برحلة أصبلن
كاتت تفصي  مىا يف   -صىلَّى اّللَّي عىلىٍيًو كآلو كىسىلَّمى -ابن القيم كغّبه على أفَّ مهمة رسوؿ هللا 

                                                           
ا اإلحكاـ فنعِب بو آايت بينات كما تص القرآف اجمليد، أمَّ  كصف اآلايت ابإلٝباؿ ينايف كوهنا تفض  استعماؿ اكمة على اجململة ألفَّ  ُٗ

 إحكاـ بنائها كإذا احتاجت إُف تفصي  جاء تفصيلها يف آايت أخر.

دار الكتب العلمية،  :بّبكت .ٙبقيق دمحم عبد السبلـ عبد الشايف .ادلستصفى يف علوم األصول. دمحم الغزاِف، دمحم بن أبو حامد ِٗ
 .ِّٖ، صُط ،ىُُّْ
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ن إحكاـ، كٙبديد مىا يكوف لبعض أحكامو من شركط كمواتع كقيود كأكقات الكتاب الكرٔف م
كلقد حاكؿ «. ابألحكاـ الوضعيَّة»كأحواؿ كأكصاؼ، ٩با اصطلح األصوليَّوف على تسمياتو 

صىلَّى اّللَّي -أف ٯبعلوا من تطبيقات رسوؿ هللا  -رضواف هللا تبارؾ كتعاُف عليهم-الصحابة 
..  ٲبيىكًٌني من الوصوؿ إُف منه  يف التعام  مع النص ًفٍقهنا تػىبىًواي  للقرآف. -مى عىلىٍيًو كآلو كىسىلَّ 

ًة مع أيب بكر الصديق  اًدثىًة تػىٍورًيًث ا١بٍىدَّ السالفة الذكر.  -رضي هللا تعاُف عنو-كا٢بوادث، كىحى
دًٌيقي كألفَّ األمر داخ  يف ٦باؿ التأكي  اختلفوا يف توريث ا١بٍىدًٌ على مذىبْب: فذىب ال صًٌ

كعبد هللا بن عباس كعبد هللا بن الزبّب: إُف أفَّ ا١بد يسقط ٝبيع اإلخوة كاألخوات من ٝبيع 
، كريًكمى ذلك عن عثماف كعائشة كأييبىًٌ ٍبًن كعب كأيب الدرداء  ا١بهات كما ييٍسًقطيهيمي اأٍلىبي

بن ا٢ٍبيصىٍْبً كجابر عن عمراف  -رضي هللا تعاُف عنهم أٝبعْب-كميعىاذو كأيب موسى كأيب ىريرة
بن عبد هللا كأيب الط فىٍيً  كعيبىادىةى ٍبًن الصامت كعطاء كطاكس كجابر بن زيد، كبو قاؿ قػىتىادىةي 

كإسحاؽي كأبو ثػىٍورو كتػيعىٍيمي ٍبني ٞبىَّادو كأبو حنيفة
(ّٗ) . 

كذىب علي بن أيب طالب كابن مسعود كزيد بن اثبت رضي هللا تعاُف عنهم إُف 
و كعدـ حىٍجًبًهٍم بو، كبو قاؿ مالك كاألكزاعي كالشافعي كأبو ييوسيفى ك٧بيىمَّده توريثهم مع

كمىٍسريكؽه كعىٍلقىمىةي كىغىيػٍريىيمٍ 
 (ْٗ). 

 ُنُشوُء ِجيِل الرِّولايلةِ  
َف تىكيٍن ميفىاًجئىةن لىًكنَّ اٍلفىرىاغى  -صلى هللا عليو كآلو كسلَّم-صحيح أىفَّ كىفىاةى رسوؿ هللا  

ى بسهولة كييٍسرو  -صلى هللا عليو كآلو كسلَّم-صىاًحبي الرسالة الذم تركو  ما كاف ٲبكن أف ٲبيٍؤلى
كتلك سينىني النًَّبيًٌْبى. فهاركف يػيعىد  شىرًيكنا ًلميوسىى يف النبوة إضافة إُف اشَباكهما ابلنسب كحْب 

ٍت بػىنيو إسرائي  من ك  ما خىلىفىوي يف قومو ٤بدة أربعْب يومنا فقط حْب ذىب ًلًميقىاًت رىبًًٌو تىًفلى 

                                                           
 .ٗ-ٖ/ٕج ،دار الكتاب العريب .الشرح الكبري. عبد الرٞبنن قدامة، ب ّٗ

 كما بعدىا.  ُِٖ/ْج ،ِط ـ،ُِٗٗبّبكت، مؤسسة الرسالة،  .اصول يف علم األصول .فخر الدين الرازم، ْٗ 
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ا لو  جاء بو موسى كىاٍستىٍضعىفيوا أخاه كخليفتو كشىرًيكىوي يف النػ بػيوًَّة ىىاريكفى كىعىبىديكا ًعٍجبلن جىسىدن
. لىًكنَّ مىتىاتىةى اٍلًبنىاًء الذم أقامو القرآف كىشىادىهي النَّيب    -صلى هللا عليو كآلو كسلَّم-خيوىاره

ًة األمة الٍب كادت أف استطاعت الص ميودى   كقاكمت رًدَّةى اٍلقىبىاًئً  اٍلعىرىبًيًَّة كحافظت على كىٍحدى
-تنتهي، كأعاد الناس إُف اٍلمىحىجًَّة البيضاء، كك  ذلك قد قاـ بو قىادىةي ًجيً  التػَّلىقًٌي من بعده 

ة كبىًقيَّةي قػيرَّاًء كيف مقدمتهم أبو بكر كعمر كعلي كأـ ا٤بؤمنْب عائش -صلى هللا عليو كآلو كسلَّم
ٍم، كبىًقيى اإلسبلـ بػىيًٌننا كىاًضحنا َف يشعر ا٤بسلموف رغم الفراغ الذم أعقب كفاة 

الصحابة كىقىادىهًتً
ه كبينهما أيميوره  -صلى هللا عليو كآلو كسلَّم-رسوؿ هللا  ـي بػىْبًٌ ه كىا٢بٍىرىا ؿي بػىْبًٌ بفراغ تشريعي، ٍفا٢بٍىبلى

ٲبيًٍكني بقلي  من التأم  كالتدبر كاالجتهاد أف تيٍدرىجى ٙبت ا١بزئيَّات الٍب ميٍشتىًبهىاته يىًسّبىةه 
تًًو. ككاف لًٍلحيبًٌ العميق لرسوؿ هللا  -عا١بتها كيلًٌيَّاتي اٍلقيٍرآًف اٍلمىًجيًد كىعيميومىاتيوي كىظىوىاًىري آايى

ريهي  -صلى هللا عليو كآلو كسلَّم ٦باالت أخرل  يف -ال يف ٦باؿ التشريع فقط كلكن-آاثى
اتعكست على حياة طوائف من أبناء األمَّة مث اتصلت آاثرىا ابلفقو بعد ذلك، لكن بعد أف 
يًَّة فيو كبدأت البيئة تتغّب  امتد الفتح كاتتشر اإلسبلـ كدخلت شعوب كثّبة من الشعوب اأٍليمًٌ

هًتىا كيف قضاايىا كبدأت عمليَّة تداخ  الث رىىىا اإٍلًٯبىابًيَّةى يف أىٍسًئلىًتهىا كيف ميٍشًكبلى قافات تػيٍؤيت آاثى
كالسٍَّلًبيَّةى كتظهر أفكار كآراء كمقوالت َف تظهر يف جي  التلقي كَف تكن من بْب ما كاف 

صلى هللا -منتشرنا فيو من مقوالت، كذىب معظم ا١بي  الذم تلقى القرآف على رسوؿ هللا 
لناس كيقود عمليَّات تغيّب األتفس كالواقع كعايشو كىو ينزؿ آايتو يف كاقع ا -عليو كآلو كسلَّم

م يف حاجة إُف مصادر أخرل أىٍزيىدى من  بتلك اآلايت، بدأكا يشعركف تتيجة لذلك كلو يأهنَّ
، كمن الطبيعي أف يكوف أكؿ ما يػيٍلتػىفىتي  ا٤بصدر القرآٌٓف ٤بعا١بة تلك األسئلة الٍب بدأت تػيثىاري

يليهىا كىٙبىًٍميليهىا من ا٤بعآف ما ييسىاًعدي على تلبية احتياجات إليو ىو تػىٍفًسّبي آايت الكتاب كأتىٍكً 
مىٍن بػىٍعدى ًجيً  التػَّلىقًٌي التٍَّشرًيًعيًَّة كىاٍلًفٍكرًيًَّة كسواىا، كلكن َف يكن من ا٤بمكن حسم كثّب من 
تلك االختبلفات كاإلجابة عن كثّب من تلك األسئلة ٗبجرد ا٤بنطق العقلي كاجتهاد الرأم، 

صلى هللا -اف أف التفت الناس إُف الركاية كٝبع اآلاثر كتتبع ك  ما يتعلق ٕبياة رسوؿ هللا فك
 عليو كآلو كسلَّم.
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 عمر بن عبد العزيز وتدوين األحاديث
قد تكوف من أكائ  ااكالت ا٤بنهجيَّة الٍب ٲبكن رصدىا ترٱبينا يف ىذا اإلطار  

كمن قبلو أبيو ػ كمن معو من الفقهاء. حيث الحظوا  تتمث  فيما قاـ بو عمر بن عبد العزيز ػ
اختبلؼ ا٤برجعيَّة فحاكلوا اٚباذ السنَّة بديبلن عن ا٤بذاىب الفقهيَّة ا٤بختلفة فغلب على ظن 
ما لو ٝبعوا السنن كلها ككضعوىا بْب أيدم الناس إُف جاتب  عبد العزيز مث ابنو عمر أهنَّ

طبيق كىمىعىآفى القرآف، فذلك سوؼ يؤدم إُف غلق ابب القرآف العظيم ابعتبارىا مىنػٍهى ى الت
. فبدأ جي  لو خىصىاًئصي  اًىبى كى٫ًبى و نىًة كىاٍلفيٍرقىًة كىتىشىٍرذيـً ا٤بسلمْب إُف ًفرىؽو كىطىوىاًئفى كىمىذى اٍلًفتػٍ

زيز ميغىاًيرىةه ١بي  التلقي ٖبصائصو أال كىو جي  الركاية، كالركاية يف ذىن الوالد كالولد عبد الع
كابنو عمر َف تكن من أج  إٯباد دلي  تشريعي إضايف أك ميٍستىًق ٌو يكوف إُف جاتب القرآف 
الكرٔف، إذ إفَّ عبلقة القرآف ابلسنَّة ال تسمح ٥بذا النوع من الفهم، لكنَّ األفكار مث  األدكية 

رة ٝبع ا٤بركايت ىو ذلك الذم كاف تيولىدي كتيولىدي معها اأٍلىٍعرىاضي ا١بٍىاتًًبيَّةي، فىاٍلعىرىضي ا١باتيب لفك
قىادىةي جي  التلقي ٱبافوتو؛ كلذلك حرصوا على أىالَّ يسمحوا ابتتشار الركاية كفيشيٌوًىىا ككاف 
اىتمامهم األكرب ابلقرآف كيدؿ على ذلك ما ركاه الشعيب عن قػىرىظىةى ٍبًن كىٍعبو قاؿ: "خرجنا 

رى فتوضأ فغس  اثنتْب مث قاؿ: أتدركف َفى تريد العراؽ فمشى معنا عمر بن ا٣بطاب إُف ًصرىا
مشيت معنا، فقاؿ: إتكم أتتوف أى   مىًشيتي معكم  قالوا: تعم، ٫بن أصحاب رسوؿ هللا 

قرية ٥بم دىًكم  ابلقرآف كىدىًكمًٌ النح  فبل تصدكىم اب٢بديث فتشغلوىم، جىوًٌديكا اٍلقيٍرآفى كأىًقل وا 
أان شريككم، فلما قدـ قرظة قالوا: حىدًٌثٍػنىا، قاؿ: تػىهىاانى كاٍمضيوا ك  الركاية عن رسوؿ هللا 

 . (ٓٗ)"عيمىري ٍبني ا٣بطاب
فعندما اتتشرت الركاية اتشغ  الناس هبا ككقع اذكر الذم كاف يف أذىاف قىادىًة جي   

 عها. التلقي كالذم من أجلو ٝبع عمر الس نىنى مث ٧بىىاىىا كىًمٍن قػىٍبًلًو تػىرىدَّدى أبو بكر يف ٝب
  

                                                           
السنة ومكانتها ظر: السباعي، كات .َُِ/ِ، جإدارة ا٤بطبعة ا٤بنّبية :القاىرة .جامع بيان العلم وفضلو .أبو عمر يوسفابن عبد الرب،  ٓٗ

 .ّٔـ، صُٕٔٗبّبكت: ا٤بكتب اإلسبلمي،  .يف التشريع اإلسالمي
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 الفقيو وجيل الفقو

كإفَّ ا٤بؤرخْب للعلـو اإلسبلميَّة قرر  (ٔٗ)بدأ تداكؿ مفهـو الفقو سنة أربعْب ىجرية 
بعضهم أفَّ التفسّب كاف أكؿ ما ظهر من تلك العلـو كا٤بعارؼ، يف حْب قرر آخركف أفَّ الفقو  

، كأىاي  كاف األمر فإفَّ مبدأ تسل س  األجياؿ الذم قررانه كاف أكؿ ما ظهر من تلك العلـو
كجعلنا منو مدخلنا لدراسة تلك الفَبة كمعرفة ما حدث فيها ٯبع  جي  الفقو ىو ا١بي  
الثالث كذلك ألفَّ الفقو بدأ يظهر بذلك االتساع كاالتتشار بعد أف اتتشرت الركاية كفىشىٍت، 

ًميًٌْبى كالفقهاء فػىبىدىالن من أف تكوف اٍلمىٍرًكايَّتي ًفٍقوى سينَّةو للكتاب تستوعب ب و اختبلفات اٍلكىبلى
صلى هللا -حوؿ كتابو كتبٌيو  -تعاُف–معنا كتوحد كلمة األمَّة هبا من جديد كما كحدىا هللا 

إذا بتلك ا٤بركايت تتحوؿ إُف سبلح جديد أىٍمسىكى بو عيلىمىاءي اأٍلىٍصلىٍْبً  -عليو كآلو كسلَّم
لىمىاءي اٍلًفٍقًو ليستنصر كي  ٗبا يناسبو من تلك ا٤بركاٌيت ٤بذىبو أيصيوًؿ الدًٌيًن كىأيصيوًؿ اٍلًفٍقًو كىعي 

كلطائفتو كلفرقتو، كإذا ابلدكاء الذم أراده عمر بن عبد العزيز كأبوه من قبلو كمن شايعهما يف 
فكرة ٝبع ا٤بركايَّت إُف داء جديد. كذلك يعطي لنا درسنا يف غاية األٮبية أال كىو ضركرة 

ا يطرح من أفكار يف أكقات أزمات األمم كاحتداـ ا١بدؿ كالصراع بْب العناية الفائقة ٗب
اًء يتغذم بو كيتقول بو كىذا ما  اءو لًلدَّ مذاىبها كطوائفها، فقد تتحوؿ األدكية ا٤بقَبحة إُف ًغذى

 حدث ابلنسبة لشيوع الركاية.

الثػَّقىاًفيًَّة ًلؤٍليمًَّة يف منتصف  فمىا إف أىطى َّ عىٍصري التدكين، تىٍدًكيًن الثػَّقىافىًة أىًك الذَّاًكرىةً  
، على مىا ذكره الذىيب كتبعو السيوطي قُّْا٥بجرم كذلك مع بداايت سنة  القرف الثآف

ا تػىبىًواي  يف الكتاب كىبػىيىاانن لو  كغّبٮبا كقد بدأ الناس يعتمدكف على الس نىًن ال ابعتبارىا ًفٍقهن
ابعتبار السنن مصدرنا موازاين للقرآف الكرٔف كرٗبا بدأ كتطبيقنا ألحكامو كاتباعنا لتبلكتو، ب  

ا بشك  كبّب،  البعض يقدمها على القرآف الكرٔف ذاتو كأصبح القرآف الكرٔف مهجورنا أك ٧بيىيَّدن
                                                           

 ضمن سلسلة من أعبلـ اإلسبلـ.« اإلمام الشافعي»على ما رجَّحو الشيخ مصطفى عبد الرازؽ يف كتابو  ٔٗ
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عند ا١بماىّب، كىو ميٍعًجزه بًليغىًتًو فبل يسمو إُف آفاؽ فػىٍهًمًو إال « فالقرآف ٞبىَّاؿي أىٍكجيوو »
ًئ ي، كَف –يػىٍعًد اٍلكىًثّبيكفى يتذكركف أفَّ القرآف الكرٔف أىٍيسىرى من سائر الكتب، كأفَّ البارم  اٍلقىبلى

ٍ  ًمٍن ميدًَّكرو ﴿قاؿ:  -سبحاتو ، ِِ، القمر:ُٕ)القمر: ﴾كىلىقىٍد يىسٍَّرانى اٍلقيٍرءىافى لًلذًٌٍكًر فػىهى
اًطئىةه تىًشيعي بْب (، كاتصرؼ الناس ٫بو الفقو كالس نىًن. كبدأت ًفٍكرى َْ، القمر:ِّالقمر: ةه خى

اكي٥بيىا بػىٍْبى طىلىبىًة العلم على ًتطىاؽو كىاًسعو كىو أفَّ القرآف اجمليد ٰبتوم على آايت  الناس كىٯبىٍرًم تىدى
يف أكثر التقديرات، كىي الٍب ينبغي للمجتهد أف يصرؼ « آية ََٓ»أحكاـ ال تتجاكز 

، كإال فإفَّ األحكاـ القرآتيَّة «ابفع  كال تفع » غايتو الكربل إليها، كتقيدكا يف ىذا ٗبا صيدًٌر
قد جاءت لًتىًصفى الدَّارى اآٍلًخرىةى كىلًتىٍذكيرى أىٍمثىاالن كىقىصىصنا، كىمىوىاًعظى كما إليها. كبذلك أصبحت 
ا٢باجة إُف القرآف ماسَّةن فقط ألخذ ٦بموعة من النصوص يقدرىا البعض ٕبواِف ثبلٜبائة 

يف أحكاـ  َٕيف العبادات، ك٫بو  َُْلى أبواب األحكاـ األساسية:كثبلثْب آية مقسمة ع
يف القضاء  َِيف العقوابت، ك٫بو من  َّيف ا٤بعامبلت، ك٫بو  َٕاألسرة، ك٫بو من 

ٗبا ال  -كىي لباب السنن-كالشهادة كما يتعلق هبا. كحصركا األحاديث الواردة يف األحكاـ 
ا بعدد  ََُُيزيد يف أكثر األقواؿ تكثّبنا ٥با عن  مائة حديث كألف، كقاؿ بعضهم: "إهنَّ

آايت األحكاـ، فكأفَّ كي َّ آية ارتبط هبا حديث كاحد لبياف منه  تطبيقها، سبعوف آية 
, أىمَّا (ٕٗ)للمعامبلت كعشركف آية للجناايت كالعقوابت كتسعوف آية لؤلحواؿ الشخصيَّة"

بىًثقي األصوؿ  فيما عدا ذلك فإفَّ السنَّة النبويَّة ينبغي أف تكوف ًىيى النَّصَّ اٍلًمٍحوىرًمَّ، فمنها تػىنػٍ
بىطي أىتٍػوىاعي اٍلفيريكًع كىيػيٍفٌبى منها يف النوازؿ كهبا ٲبكن أف يكتفى عن سواىا، يف حْب ال  كتيٍستػىنػٍ
يستغُب عنها بسواىا يف أم حاؿ من األحواؿ. كحْب كاف ا٤بتقدموف يتحدثوف عن االجتهاد 

 يذكركف ىذه األرقاـ من اآلايت الكرٲبة كما يبيًٌنها من السنن النبويَّة. كشركط اجملتهد، كاتوا 

                                                           
 .ٖـ، طُٕٔٗى/ ُّٖٕدار الفكر،  .اتريخ التشريع اإلسالمي، دمحم. ا٣بضرم :اتظر ٕٗ
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مث بدأ البعض يتجاكز ىذا األمر ليدرج ٝبيع السنن على اعتبارىا مصادر لؤلحكاـ 
حٌب السنن الٍب ال تفيد أحكامنا بشك  مباشر، اعتربكىا من سنن األحكاـ ابعتبارىا دالة 

أك أىًذفى هبا أك أىقػىرَّىىا؛  -صىلَّى اّللَّي عىلىٍيًو كآلو كىسىلَّمى -رسوؿ هللا على اإلابحة مىا داـ قد فعلها 
حيث جعلوا اإلابحة حكمنا شرعينا، كىنا بدأت تتضح معاَف االتقساـ بْب علماء األمَّة 

تػىٍْبً، مدرسة عرفت بػ « أى  ا٢بديث»ك« أى  الرأم»لتنتهي إُف اتقساـ ًفٍعًليٌو أىفػٍرىزى مىٍدرىسى
 ت ًلكي ٌو ًمنػٍهيمىا مىعىاَفي كىشىوىاًىدي. كصار 

ُر ألْىِل الرأي ، كىم أكلئك الذين كاتوا يركف يف ابدئ األمر أفَّ العق  اإلٍتسىآفَّ ُمعلْسكل
قد أيٍعًطيى يف اإلسبلـ مىا َفٍى يػيٍعطىوي يف الرساالت السابقة، كابلتاِف فبل بد لو من أف ٲبارس دكره 

ٍأتيوي -إذ ىيوى دىٍكره رى٠بىىوي اّللَّي  كصبلحيتو يف ىذه الرسالة هي رىسيوليوي  -جى َّ شى صىلَّى اّللَّي عىلىٍيًو -كىأىيَّدى
.  -كآلو كىسىلَّمى   بًبػىيىاتًًو النػَّبىًومًٌ

فمصادر ا٤بعرفة يف ىذه الرسالة ٧بصورة ابلوحي كاالجتهاد. فا٢باكميَّة اإل٥بيَّة قد 
بىًِب ًإٍسرىائًي ى، كما كاف ألحد أف يعيد ىذه ا٢باكميَّة للعم  بعد  توقفت كىاٍعتيربىٍت هًنىايػىتػيهىا يف 

 على البشريَّة برفعها.  -ج  شأتو-أف أتعم هللا 

رٱًًبي ا بفريق  وأم ا ادلعسكر الثاين: ألفَّ ىذا اٍلفىرًيقى ليس  « أى  ا٢بديث»فقد عيًرؼى تى
، فذلك أمر َف يكن يتنازع فيو أحد من  كما تػىوىىَّمى اٍلبػىٍعضي اٍحتى َّ ابلسنَّة أك اعتربىا دليبلن

تنطلق من ٭بوذج معريف مىفىاديهي أىتَّوي إذا كاف « أى  ا٢بديث»ا٤بسلمْب، كلكن كاتت ٝبهرة 
القرآف الكرٔف ٞبىَّاؿي أىٍكجيوو كأتو تيصيوصه ٧بىٍديكدىةه ميتػىنىاًىيىةه ميٍرتىًبطىةه بسياقاهتا، فإفَّ السنَّة النػَّبىوًيَّةى 

أى  »ري ميتػىنىاًىيىةو كىشىاًملىةه لك  جواتب ا٢بياة كتستطيع أف ٘بد فيها مىا تشاء. كقد أتشأ غىيػٍ 
اًملىةن مشىىلىٍت كضع ٦بموعة من النماذج ا٤بعرفيَّة؛ ب  كا٤بناى  الٍب « ا٢بديث مىٍنظيومىةن ًفٍكرًيَّةن ميتىكى
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عة من األفكار األساسيَّة الٍب أضفت الصفة العلميَّة على تلك اأٍليٍطريكحىًة كٛبت صياغة ٦بمو 
اقتضتها عمليَّة تعزيز ا٤بنظومة كىتػىٍقوًيػىتػيهىا كإٯباد الَبابط يف داخلها
(ٖٗ).  

كىنا ال بد من التوقف عند التطورات ا٣بطّبة الٍب أفرزىا تىصىو ري التػَّوىازًم بْب القرآف 
 كالسنَّة:

ذىاف قياداتو على أىالَّ زاؿ ذلك ا٢برص الشديد الذم كاف يف جي  التلقي كيف أ -ُ
، كاتشغ  الناس اتشغاالن ميٍستػىٍغرًقنا ابآلاثر كا٤بركايت  ييشىابى القرآف بغّبه أاين كاف ذلك اٍلغىيػٍري
ًمي  كىاأٍليصيوِف  كالفقيو كىغىيػٍريىيٍم  حٌب صار القرآف ٦بيىرَّدى مىٍصدىرو للشواىد الٍب يستشهد هبا اٍلكىبلى

التلقي يتخي  أف أييت يـو على ا٤بسلمْب يتجادلوف فيو يف أقواؿ كَف يكن أحد من قادة جي  
ألف يكوف من بْب من جاء  -ال ٠بح هللا-غىًثيثىةو تكاد ٚبىًٍدشي ًإٲبىافى اٍلميٍؤًمًن كى٘بىٍعىليوي ميعىرَّضنا 

(، فإذا ذكر َُٔ)يوسف: ﴾كىمىا يػيٍؤًمني أىٍكثػىريىيٍم اًبّللًَّ ًإالَّ كىىيٍم م ٍشرًكيوفى ﴿قولو تعاُف فيهم: 
اإلتساف ربو ابلقرآف كحده أك احت  ابلقرآف على شيء يػىنػٍربىًم لو من يقوؿ: "إفَّ السنَّة قاضية 
على الكتاب كال يقضي الكتاب على السنَّة" كال شك عندم مهما قي  يف أتكي  ذلك أفَّ 

ه عليو ردنا غّب ىذا القوؿ لو ٠بعو أبو بكر من عمر أك عمر من أيب بكر ٤با قبلو منو، ب  لرد
ٝبي  كرٗبا يىٍستىًتيبيوي على ذلك، فالكلمة خطّبة مهما قي  يف أتكيلها ككيف يقوؿ مؤمن اب 

: ﴿أىَفٍى تػىرى ًإُفى الًَّذينى أيكتيوا تىًصيبنا ًمنى اٍلًكتىاًب ييٍدعىٍوفى -تبارؾ كتعاُف-ذلك كىو يقرأ قوؿ هللا 

                                                           
أف يضع »ٲبكن مبلحظة موقف اإلماـ الشافعي يف كتاب الرسالة كالذم ألفو يف مكة، إذ كتب إليو عبد الرٞبن بن مهدم كىو شاب ك  ٖٗ

« لةلو كتاابن فيو معآف القرآف، كٯبمع قبوؿ األخبار فيو، كحجة اإلٝباع كبياف الناسخ كا٤بنسوخ من القرآف كالسنَّة، فوضع لو كتاب الرسا
يقوؿ الشيخ أىٍٞبىد شاكر: "كىذا  .ُّص ،ِ، طـُٕٗٗمكتبة دار الَباث،  :القاىرة .، ٙبقيق أىٍٞبىد ٧بيىمَّد شاكرالرسالةمقّدمة اتظر: 

الكتاب الرسالة أكؿ كتاب ألف يف أصوؿ الفقو؛ ب  ىيوى أكؿ كتاب ألف يف أصوؿ ا٢بديث أيضنا، مث يضيف:" قاؿ الفخر الرازم يف مناقب 
اإلماـ الشافعي يتكلموف يف مسائ  أصوؿ الفقو، كيستدلوف كيعَبضوف، كلكن ما كاف ٥بم قاتوف كلي مرجوع  : كاتوا قب ٕٓالشافعي ص

إليو يف  إليو يف معرفة دالئ  الشريعة، كيف كيفيَّة معارضاهتا كترجيحاهتا، فاستنبط الشافعي علم أصوؿ الفقو، ككضع للخلق قاتوانن كلي ا يرجع
بت أفَّ تسبة الشافعي إُف علم الشرع كنسبة أرسطو طاطاليس إُف علم العق ". كىكذا فكاف دكر الشافعي معرفة مراتب أدلة الشرع، فث

 . عظيمنا يف القياـ يف أتصي  مناى  علميَّة تدعم منظومة أى  ا٢بديث. كهللا تبارؾ كتعاُف أعلى كأعلم
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نػىهيمٍ  ًإًف ﴿(، ِّ)آؿ عمراف: ﴾مثيَّ يػىتػىوىُفَّ فىرًيقه ًمنػٍهيٍم كىىيٍم م ٍعًرضيوفى  إُف ًكتىاًب اّللًَّ لًيىٍحكيمى بػىيػٍ
يػٍري اٍلفىاًصًلْبى  أىالى لىوي ا٢ٍبيٍكمي كىىيوى أىٍسرىعي ﴿(، ٕٓ)األتعاـ: ﴾ا٢ٍبيٍكمي ًإالَّ ّللًًَّ يػىقيص  ا٢بٍىقَّ كىىيوى خى

هي ذىًلكى الدًٌيني اٍلقىيًٌمي كىلىًكنَّ ًإًف ا٢ٍبيٍكمي ًإالَّ ّللًَّ ﴿(، ِٔ)األتعاـ: ﴾ا٢بٍىاًسًبْبى   أىمىرى أىالَّ تػىٍعبيديكٍا ًإالَّ ًإايَّ
ًإًف ا٢ٍبيٍكمي ًإالَّ ّللًًَّ عىلىٍيًو تػىوىكٍَّلتي كىعىلىٍيًو فػىٍليػىتػىوىكًَّ  ﴿(، َْ)يوسف: ﴾أىٍكثػىرى النَّاًس الى يػىٍعلىميوفى 
 (.ٕٔاٍلميتػىوىكًٌليوفى﴾ )يوسف:

يقضي أك ٰبكم أك يتبع أك يعم  إال  -صلى هللا عليو كآلو كسلَّم- كما كاف رسوؿ هللا
قاؿ: "إٓف ال  بكتاب هللا، فقد أخرج الشافعي كالبيهقي عن طريق طاككس: أفَّ رسوؿ هللا 
ية: "الى ٲبيًٍسكىنَّ أيًح   ًإالَّ مىا أىحى َّ اّللَّي يف ًكتىاًبًو، كىالى أيحىرًٌـي ًإالَّ مىا حىرَّـى اّللَّي يف كتابو". كيف ركا
النَّاسي عىلىيَّ ًبشىٍيءو فإٓف ال أيًح   ٥بم ًإالَّ مىا أىحى َّ اّللَّي كىالى أيحىرًٌـي ًإالَّ مىا حىرَّـى اّللَّي" 
(ٗٗ). 

ـه: ركل سعيد بن منصور عن عيسى بن يوتس،   كقد تبُب ىذه التصورات أىًئمَّةه كىأىٍعبلى
رآف أىٍحوىجي إُف السنَّة من السنَّة إُف القرآف"، كبو عن عن األكزاعي، عن مكحوؿ، قاؿ: "الق

األكزاعي قاؿ: "قاؿ ٰبٓب بن أيب كثّب: السنَّة قىاًضيىةه على الكتاب كليس الكتاب ًبقىاضو على 
السنَّة". كقاؿ الفض  بن زايد: "٠بعت أاب عبد هللا يعِب أٞبد بن حنب ، كسئ  عن ا٢بديث 

:  الذم ركل أفَّ السنَّة قاضية على الكتاب، فقاؿ: ما أىٍجسىري على ىذا أف أىقيولىوي، كلكِب أىقيوؿي
ري اٍلًكتىابى كىتػيبػىيًٌنيوي"، قاؿ الفض : "ك٠بعت أٞبد بن حنب  كقي  لو: أىتػىٍنسىخي  إف السنَّة تػيفىسًٌ

ا قوؿ الشافعي السنَّة شيئنا من القرآف  قاؿ: ال يػىٍنسىخي اٍلقيٍرآفى ًإالَّ اٍلقيٍرآفي". قاؿ أبو عمر: "ىذ
ٍلنىا آيىةن مىكىافى آيىةو﴾ ﴿رٞبو هللا: إفَّ القرآف ال ينسخو إال قػيٍرآفه ًمثٍػليوي، لقوؿ هللا:  كىًإذىا بىدَّ

ا أىٍك ًمٍثًلهىا﴾ ﴿(، كقولو: َُُ)النح : مىا تػىٍنسىخي ًمٍن آيىةو أىٍك تػيٍنًسهىا أنىًٍت ًٖبىٍّبو ًمنػٍهى

                                                           
، ٕٓ/ٕ، جىُّْْ ،لس دائرة ا٤بعارؼ النظامية٦بدر آابد: . حيالسنن الكربى للبيهقي .أبو بكر أٞبد بن ا٢بسْب بن عليالبيهقي،  ٗٗ

ـ، ُٕٔٗبّبكت: ا٤بكتب اإلسبلمي،  .السنة ومكانتها يف التشريع اإلسالمي مصطفى. . كاتظر: السباعي،(ُِِّٖ) حديث رقم:
 .كما بعدىا ُٓٓص
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أصحاب مالك إال أاب الفرج فإتَّو أضاؼ إُف مالك ( اآلية"، كعلى ىذا ٝبهور َُٔ)البقرة:
قوؿ الكوفيْب يف ذلك: إفَّ السنَّة تنسخ القرآف بداللة قولو: "ال كصية لوارث" كقد بػىيػَّنَّا ىذا 

 . (ََُ)ا٤بعُب يف غّب موضع من كتبنا، كا٢بمد 

آًف" أخرجو كأخرج عن مكحوؿ قاؿ: "القرآف أىٍحوىجي إُف السنَّة ًمنى السنَّة إُف اٍلقيرٍ 
سعيد بن منصور كأخرج عن ٰبٓب بن أيب كثّب قاؿ: "السنَّة قىاًضيىةه على الكتاب كليس 
الكتاب قاضينا على السنة" أخرجو الدارمي كسعيد بن منصور قاؿ البيهقي: "كمعُب ذلك أفَّ 

 .(َُُ)السنَّة مع الكتاب أقيمت مقاـ البياف عن هللا"

هاء كالظركؼ الٍب تشأت فيها ىذه التصورات، كبقطع النظر عن مكاتة ىؤالء الفق 
-فإفَّ ىذه األقواؿ تدؿ على أفَّ األزمة قد كقعت كأفَّ ا٤بصيبة قد حلَّت كأفَّ النيب األمي 

ًإ٭بَّىا أيًمٍرتي أىٍف أىٍعبيدى رىبَّ ﴿َف يعد ذلك الذم قاؿ يأمر هللا تعاُف:  -صلى هللا عليو كآلو كسلَّم
ًة الَّذً  ًذًه اٍلبػىٍلدى كىأىٍف أىتٍػليوى اٍلقيٍرآفى﴾ *م حىرَّمىهىا كىلىوي كي   شىٍيءو كىأيًمٍرتي أىٍف أىكيوفى ًمنى اٍلميٍسًلًمْبى ىى

(، ب  ييشىٌرًعيوفى ٗبركايت عنو مع القرآف كيىدَّعيوفى أتَّو جاء ابلقرآف كمثلو معو، ِٗ-ُٗ)النم :
خربان أبو دمحم ا٢بسن بن على بن يقصدكف بذلك ا٤بركايَّت الٍب يتداكلوهنا أك أكثر من ذلك. أ

أٞبد بن بشار النيسابورم، ابلبصرة، ثنا أبو بكر دمحم بن أٞبد بن ٧بىٍميوىٍيًو اٍلعىٍسكىرًم ، ثنا 
سليماف بن عبد ا٢بميد اٍلبػىٍهرىآف ، ثنا على بن عياش، كأبو اليماف، قاال: حدثنا حريز بن 

اـً بن معد يكرب عن رسوؿ هللا عثماف، حدثِب عبد الرٞبن بن أيب عوؼ ا١بٍىرى  ًشي ، عن اٍلًمٍقدى
أتو قاؿ: "أال إٓف أيكتًيتي اٍلًكتىابى كىًمثٍػلىوي مىعىوي، أىالى ًإٌٓفً قىٍد أيكتًيتي  -صلى هللا عليو كسلَّم-

ًتًو يقوؿ: عليكم هبذا القرآف، فما  بػٍعىافي عىلىى أىرًيكى كجدمت فيو اٍلقيٍرآفى كىًمثٍػلىوي، أىالى ييوًشكي رىجي ه شى

                                                           
 .َُّ/ِ، جنّبيةإدارة ا٤بطبعة ا٤ب :القاىرة .جامع بيان العلم وفضلو .أبو عمر يوسفابن عبد الرب،  ََُ

 ،ٙبقيق السيد ا١بميلي، القاىرة: مكتبة الثقافة الدينية .اج ابلسنةمفتاح اجلنة يف االحتج .عبد الرٞبن بن أيب بكرالسيوطي،  َُُ
 .ّْص، ـُٖٓٗ
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، كال   اًر اأٍلىٍىًليًٌ مي ا٢بًٍمى ٌرًميوهي، أال ال ٰبًى   لكم ٢بٍى من حبلؿ فىأىًحل وهي، كما كجدمت فيو من حراـ فىحى
بىاًع، كال ليقىطىةه من ماؿ ميعىاًىدو، ًإالَّ أف يستغِب عنها صاحبها"   .(َُِ)كي ًٌ ًذم انىبو ًمنى السًٌ

سنَّة تنسخ القرآف حٌب لو كاتت خرب آحاد ذىب ٝباىّبىم إُف القوؿ يأفَّ ال -ِ
كالقرآف ينسخ السنَّة، فافَبضوا بْب القرآف اجمليد ا٤بصدر ا٤بنش  للدين كلو كبْب السنَّة ا٤بتبعة 
ا٤بؤكلة التطبيقيَّة تناقضنا ال ٲبكن أف يزكؿ كال بدعول النسخ متغافلْب عما ٙبملو ىذه الدعول 

يهىا أفَّ ابإلمكاف أف يقع التناقض كاالختبلؼ بْب هللا كرسولو إُف من فكرة خىًطرىةو أىٍبسىطي مىعىاتً 
درجة ال يكوف يف اإلمكاف ا٣بركج من حالة التناقض ىذه إال ابلقوؿ ابلنسخ كاإلبطاؿ 
م بذلك يقركف أف يبط  هللا ما  كاإلزالة كالرفع كالنق  كىي معآف النسخ الذم ذكركه ككأهنَّ

طاعتو كيبط  رسوؿ هللا ما جاء الناس بو كتبله عليهم جاء بو رسولو الذم أذف كأمر ب
كعلمهم إايه من كتاب هللا، كىذا أمر يف غاية الغرابة، كتوقف اإلماـ الشافعي يف ىذا إدراكا 
منو ٥بذا ا٤بآؿ حيث أدرؾ بثاقب تظره ىذا ا٤بعُب فرفض القوؿ إبمكاف تسخ القرآف للسنَّة أك 

« العاضد»بفكرة حاكؿ أف ٯبع  منها كسطنا أال كىي فكرة  السنَّة للقرآف ٝبلة كتفصيبلن كأتى
أم أفَّ القرآف ينسخ القرآف كما أييت من السنن الٍب يشتبو أف تكوف انسخة كتكوف معضدة 
للناسخ القرآٓف ككذلك ا٢باؿ ابلنسبة للسنَّة ال ينسخها القرآف، ب  يقع عنده النسخ بْب سنَّة 

ا للس نَّة الناسخة. كىذا القوؿ كلو ما كاف من ا٤بمكن ٕباؿ من كسنَّة مث أييت القرآف معضدن
األحواؿ أف يقب  يف جي  التلقي كما من شك عندم أفَّ ىذا القوؿ لو ظهر يف عهد أيب 
بكر أك عمر أك على أك بلغ أ٠باع أـ ا٤بؤمنْب عائشة لىمىا سىًلمى قائلوه من العقوبة كالتعزير 

فإفَّ مآؿ ىذا  -صلى هللا عليو كآلو كسلَّم-سوؿ هللا كالرفض كالتنديد فضبلن عن أف يقبلو ر 
قد أيمر الناس يأمر ٱبالف ما أيكًحيى إليو  -صلى هللا عليو كآلو كسلَّم-القوؿ أفَّ رسوؿ هللا 

                                                           

ن علي بن أبو بكر أٞبد با٣بطيب البغدادم،  .الشريعةا٢بسْب.  بن دمحم بكر اآلجرم، أبو .السنة : ا٤بركزم، دمحم بن تصر.راجع َُِ 
الكفاية يف علم  .أبو بكر أٞبد بن علي بن اثبت بن أٞبد بن مهدم. ا٣بطيب البغدادم، الفقيو وادلتفقو .اثبت بن أٞبد بن مهدم

  .جزء أشيب .ا٢بسن بن موسى أبو علي األشيب البغدادم،ى. ُّٕٓ :ا٥بند .الرواية
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بزايدة أك تقص أك سواٮبا، كابلتاِف فكأتَّو بذلك يتجاكز ما أمره هللا بو من اتباع ما أيكًحيى إليو 
 من مث  ذلك. -كآلو كسلَّمصلى هللا عليو -تنزه 

لقد تداكؿ ىؤالء أقواالن غىًثيثىةن أيٍخرىل لًييسىوًٌغيوا هبا ما ذىبوا إليو ك٘باىلوا أفَّ القرآف   -ّ
كتاب مىٍكنيوفه ال أيتيو الباط  من بْب يديو كال من خلفو فقاؿ بعضهم: "إفَّ القرآف ٞبىَّاؿي 

الٍب ٰبملها القرآف ال بد ٥با من دلي  ٰبدد ا٤براد، أىٍكجيوو" كعلى ذلك فإفَّ تلك الوجوه الكثّبة 
من بْب الدالالت ا٤بتعددة، كأتَّو ىو الدكر الذم أيتًيطى ابلسنَّة لتتحدد ٗبقتضاه دالالت 
القرآف، كىذا يػينىايف كي َّ ما جاء يف القرآف كصفنا لو من التيسّب كالبياف ككوتو آايت ميبػىيًٌنىاتو 

ء، أمَّا اٍلمىٍكنيوفي فىًإتَّوي ذلك الذم يتكشف عرب الزماف من ا٤بعآف؛ لكي ككوتو تًبػٍيىاانن لك  شي
يكوف القرآف اجمليد ميٍستػىٍوًعبنا ميتىجىاًكزنا لك  حاجات اإلتساتيَّة يف سائر عصورىا كيف ك  
أماكنها؛ كلذلك كاف كثّب من الصحابة كما ذكر السيوطي كغّبه حينما يتلوف آية كٯبدكف 

م أدركوا كجود فيها ما يتجا كز كاقعهم يقولوف: "ىذا ٩با َف أييت أتكيلو بعد"، كذلك يعِب أهنَّ
ا٤بكنوف الذم ال يتضح ٥بم معناه يف زماهنم لعدـ كجود ما يتعلق بو، كلذلك فهو يتجاكز 
ليستوعب مشكبلت زماف آخر، فكاف عليهم أال يردكا القرآف اجمليد مع ك  ىذه النصوص 

اٍلغيميوًض كاإلٝباؿ كإضاعة ا٤بخاطب بْب اتمبلت الكثّبة، ب  ينزىوف هبذه التهمة تػيٍهمىًة 
القرآف عن ىذا كيلتزموف ٗبا كصف القرآف بو تفسو من البياف كالتبياف كاليسر كالوضوح كما 

 إُف ذلك.

زعم البعض أفَّ النصوص القرآتيَّة متناىيَّة كالوقائع غّب متناىية كابلتاِف فبل بد من  -ْ
كىمىا كىافى رىب كى ﴿ األدلة لسد ما توٮبوه فراغنا تشريعينا غافلْب عن أفَّ هللا ال ينسى الزايدة يف

أىكىَفٍى يىٍكًفًهٍم أىانَّ أىتزىٍلنىا عىلىٍيكى ﴿( كغافلْب أك متغافلْب عن قولو تعاُف: ْٔ)مرٔف: ﴾تىًسي ا
(، كإذا كاف ُٓ)العنكبوت: ﴾ل لًقىٍوـو يػيٍؤًمنيوفى اٍلًكتىابى يػيتػٍلىى عىلىٍيًهٍم ًإفَّ يف ذىًلكى لىرىٍٞبىةن كىذًٍكرى 

القرآف تبياانن لك  شيء كما فرط هللا فيو من شيء فإفَّ ذلك يعِب أفَّ يف القرآف كليَّات ٲبكن 
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ًيْبى ا١بزئيَّات، كأفَّ يف القرآف عمومات ٲبكن أف تستوعب سائر  أف ييٍدرًجى اٍلميٍجتىًهدي ٙبىٍتػىهىا بىبلى
الٍب تىٍستىًجد ، كابلتاِف فإفَّ القرآف إبطبلقو ككليَّاتو كعموماتو قادر على القضااي ا٣باصة 

ٍتيوتىكى ٗبىثى و ًإالَّ ًجئػٍنىاؾى اًب٢بٍىقًٌ كىأىٍحسىنى ﴿استيعاب جزئيَّات ا٢بياة اإلتساتيَّة كاملة:  كىالى أيى
ؤكف ا٢بياة، كأفَّ ( كأفَّ القرآف يهدم للٍب ىي أقـو يف ك  شأف من شّّ)الفرقاف: ﴾تػىٍفًسّبنا

القرآف اجمليد لو لساتو ا٣باص كأساليبو الٍب ال ٚبفى، كلكن أصاب ىذه األمَّة ما أصاب أمم 
قبلها من شيء من اال٫براؼ يف فقو التدين كا٤بي  إُف البدعة كالتزيد ٩با جعلهم يذىبوف ىذه 

د ىجركا القرآف كأٮبلوا ا٤بذاىب، كبعد أف قللوا من شأف القرآف اتتصارنا للمركايَّت بزعمهم فق
ا٤بركايَّت كشغلوا أتفسهم ٗبا ابتكركه من قواعد ٠بوىا أصوؿ فقو كفقهنا كتفسّبنا كأتكيبل 
كتناكلوا القرآف بتفسّبات ال ٰبتملها تصو كخطابو، كتساىلوا يف الركاية حٌب ٘باكزكا منه  

ف الراكم الفرد كىو من الشيخْب كقػيرَّاء الصحابة كقادة جي  التلقي الذين َف يكوتوا يقبلو 
الصحابة إال إذا اتضم إليو راك آخر كاستمسكوا بذلك إُف ما بعد سنة أربعْب للهجرة. ككاف 

إذا عجز الراكم الفرد من الصحابة عن اإلتياف براك آخر يشهد لو بصحة ما  -هنع هللا يضر-علي 
ا شهادة كتىشىدَّديكا يف قبو٥با ركاه يطالبو ابليمْب، فتعام  قىادىةي ًجيً  التػَّلىقًٌي مع الركاي ة على أهنَّ

ألفَّ ما تؤدم الركاية إليو أىٍخطىري بكثّب ٩با تؤدم إليو الشهادة، لكنَّ ا٤بتأخرين قد تساىلوا يف 
اًىبػيهيٍم ليبحث كي   منهم عما يؤيد  تػيهيٍم كىتىشىعَّبىٍت مىذى ًلمى ذلك كلو ك٘باىلوه، كقد تفرَّقت كى

بىوي كينتصر بو إُف ًفٍرقىًتًو فشاع الوضع يف ا٤بركايت. كمن ا٤بعركؼ أفَّ ا٤بركايَّت  مىقىالىتىوي كيػيعىٌزًزي  مىٍذىى
الٍب مت ٝبعها يأمر عمر بن عبد العزيز حينما اتتشرت بْب الناس َف يكن ىناؾ إسناد كال 

م قد ٝبعوا ك  ما تسب إُف رسوؿ هللا  لو صلى هللا عليو كآ-اىتماـ ابلركاة، كمن ا٤بعركؼ أهنَّ
 كأضافوا إليو ما تسب إُف الصحابة كالتابعْب. -كسلَّم

التناق  بني القول بتأخر السن ة عن القرآن يف الرتبة وبني تقدميهم السن ة على  
 القرآن عند استنباط األحكام:
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ك٤با ذىب ىذا ا١بي  إُف القوؿ بتأخر رتبة السنَّة عن الكتاب، كاعتربكا ذلك حىبل   
، َف يكن ذلك إال ترسيخنا للمشكلة كإبرازنا ٥با بطريقة أخرل، فذلك ال يػيرٍبًزي إلشكالية العبلقة

قىةى الٍب ال تنفصم بْب الكتاب كبْب اتباع سيدان رسوؿ هللا   -صلى هللا عليو كآلو كسلَّم-اٍلعىبلى
نىةى على است قبلؿ السنَّة عن الكتاب َف لو يف ىديو كىًسّبىتًًو كىأىقػٍوىالًًو كىأىفػٍعىالًًو. كحينما أرادكا اٍلبػىٍرىى

ا اٍلقيٍرآفي بكليَّاتو؛ كىي: قضية ا١بمع بْب ا٤برأة كعمتها، كٙبرٔف  لىهى ثىةى قضااي مشًى يذكركا لنا إال ثىبلى
أك  ٢بـو ا٢بمر األىليَّة، كٙبرٔف أك  ك  ذم انب من الطيور. كحٌب لو تنزلنا كسلمنا 

ر ٨بيٍتػىلىفه فيو بينهم كليس ٗبيسىلَّمو إبطبلؽ ابستقبلؿ السنَّة عن الكتاب يف التشريع، كىو أم
كىو غىيػٍري كىاؼو للقوؿ يأفَّ السنَّة دلي  ميٍستىًق   ٍمنيًش ه لؤلحكاـ يعترب متأخرنا رتبةن عن الكتاب 
الكرٔف، مث كقع التناقض بذىاب بعض أكلئك الفقهاء إُف تقدٔف خرب اآلحاد على ظاىر 

كابلتاِف  -على حد تعبّبىم-د كقيدكا ميٍطلىقىوي كىبػىيػَّنيوا ٦بيٍمىلىوي القرآف كخصصوا القرآف ٖبرب الواح
 . (َُّ)َف يعد ٥بذا القوؿ أك ٥بذه القاعدة من كبّب أثر يف ٙبديد العبلقة 

كمن الحظ ما تقدـ يستطيع أف يدرؾ معنا عيٍمقى ا٥ٍبيوًَّة أك اإلشكاليَّة الٍب سقطنا فيها   
ا ٕبيث أيًصيبىٍت ريٍؤيػىتػينىا ٤بصادران التكوينيَّة بك  ذلك اٍلغىبىًش كيف ذلك تىًتيجىةى لتلك العوام  كيلًٌهى 

التقطعت صلتنا ٗبصادر التكوين كما  -تبارؾ كتعاُف-الوقت ا٤ببكر، كلوال ليٍطفي هللا 
ضاعت كتب األمم األخرل أماـ ىجر القرآف بدعول االتشغاؿ اب٤بركايَّت مث ىجر ا٤بركايَّت 

ألصولْب )أصوؿ الكبلـ كأصوؿ الفقو( كالفقو كالتفسّب، مث ٙبوي  ذلك  بدعول االتشغاؿ اب
 كلو إُف مدكانت يف ا٢بديث كالفقو كاألصوؿ جرل تناقلها من جي  آلخر.

 ة اإلسناد:ظهور منهجي  

                                                           

 وؿ أتخر رتبة السنة عن الكتاب الكرٔف كذلك يف مبحث السنة من كتاب. راجع ا٤بسألة الثاتية الٍب عقدىا الشاطيب يف موافقاتو حَُّ 
 .األدلة الشرعية
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ىجراي   َُْظهور اإلسناد ابعتباره منهجا إلزالة الشك عن ا٤بركايَّت بدأ بعد سنة  
الثآف ا٥بجرم بداية للعم  ٗبنه  اإلسناد، كذلك يعِب أفَّ ا٤بركايَّت كحدد ٝبهرهتم هناية القرف 

َفٍى ٘بىًٍر ٥بم عمليَّاتي فىٍحصو كجرح كتعدي . ى َُْالٍب ٝبعت كالركاة الذين رككا حٌب سنة 
ا بسيطنا يعتمد على أف  -يف تلك ا٤برحلة-ككاف الناس  إذا تقدكا رٗبا ينقدكف ا٤بتوف فقط تقدن

٨بالفنا ٤بًب آخر يف ا٤بوضوع؛ أخرجو ثقات أك عدد أكرب من العدد الذم ركل ال يكوف ا٤بًب 
ٍهًد اٍلميحىدًًٌث أف ييٍسًندى إُف شخص  متننا آخر. كحينما بدأ ادثوف ييٍسًنديكفى كاف قيصىارىل جى

عنو كىكذا، يعرفو لىًقيىوي أك قرأ عليو أك ٠بع منو، مث يَبؾ لذلك الشخص ميًهمَّةى تػىزًٍكيىًة مىٍن رىكىل 
تىكىرىةن إلزالة الشك الذم ٲبكن أف ٰبيط بنسبة األخبار  لقد كاف اإلسناد عند أىلو طىرًيقىةن ميبػٍ

، أمَّا القرآف اجمليد فلم يكن الناس فيو ٕباجة إُف -صلى هللا عليو كآلو كسلَّم-إُف رسوؿ هللا 
يًَّتًو على تىٍظًمًو كأسلوبو كأتثّبه كٙبديو كإعجازه كاتصالو  إسناد؛ ألفَّ القرآف يعتمد يف حيجًٌ

يذكر  -تبارؾ كتعاُف-بفطرة الناس كاتبهار الناس بو، فهو ليس ٕباجة إُف ما يسنده فا 
فىًبأىمًٌ حىًديثو ﴿بصيغة أقرب إُف االستغراب من ىؤالء الذين ال يتأثركف ابلقرآف اجمليد فيقوؿ: 

هي يػيٍؤًمنيوفى  فيصًٌ  على علم هللا كال كتاب قد تنزؿ  ( إذ ال حديث قدَٓ)ا٤برسبلت: ﴾بػىٍعدى
بعلمو كاشتم  على ك  تلك اآلايت اٍلبػىيًٌنىاًت اٍلميبػىيًٌنىاًت اب٢بق تزؿ كابلصدؽ جاء ﴿تًٍلكى 

تًًو يػيٍؤًمنيوفى  تي اّللًَّ تػىتػٍليوىىا عىلىٍيكى اًب٢بٍىقًٌ فىًبأىمًٌ حىًديثو بػىٍعدى اّللًَّ كىآايى كىٍي ه ًلكي ًٌ أىفَّاؾو *آايى
ٍرهي بًعىذىابو أىلًيمو *ثًيمو أى  ا فػىبىشًٌ ًت اّللًَّ تػيتػٍلىى عىلىٍيًو مثيَّ ييًصر  ميٍستىٍكربنا كىأىٍف َفٍى يىٍسمىٍعهى  ﴾يىٍسمىعي آايى

(، فإذنا ا٤بنطلق مع القرآف ميٍنطىلىقي إٲباف أك عدـ إٲباف، أمَّا ا٢بديث فؤلتَّو ينطلق ٖ-ٔ)ا١باثية:
 -صلى هللا عليو كآلو كسلَّم-الشك يف النسبة إُف رسوؿ هللا  الناس يف النظر إليو من منطلق

فهو ٕباجة إُف ما ييٍسًنديهي كىيػيقىٌوًيًو كيدفع الشك عن تسبتو كيوجد قدرنا من الثقة بو قد تبلغ 
صلى -غىلىبىةي الظن بصدقو يف أحسن األحواؿ؛ ألفَّ ا٣برب قب  أف تتأكد تسبتو إُف رسوؿ هللا 

كيغلب على الظن أتَّو قالو أك فعلو يبقى ٧بتمبلن للصدؽ كالكذب،  -مهللا عليو كآلو كسلَّ 
الوسائط الٍب ال بد منها لبلوغ غلبة الظن فيو كما أصعبها من  -كما ذكران-كاإلسناد 
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م يعتمد بعضهم على البعض  كسائط، فلم يكن أحد من ىؤالء يهتم بغّب الراكم األكؿ ككأهنَّ
ىنا برزت تساىبلت يف الركاية بعد القرف الثآف منها توثيق يف تزكية رجا٥بم كركاهتم. كمن 

ا صحيحة يف كقت ما حيكم على  الركاة ابلسرب أم أف تسرب مركايَّت راك معْب فإف كجد أهنَّ
الراكم يأتَّو ثقة، فإذا جاء بعد ذلك بركاايت أخرل قد تكوف موضوعة أك معلولة فقد يقبلها 

، ىذا من انحية، كمن (َُْ)الرج  أك أحاديث الراكم ا٤بوثق بناء على ما سرب من أحاديث
هًتًٍم أك بعضها بعد الفتنة. كالفتنة  انحية أخرل أشار بعضهم إُف أفَّ الناس بدأكا ييٍسًنديكفى مىٍرًكايَّ
نىةي استشهاد سيدان عثماف أك ىي فتنة االتشغاؿ ابألحاديث  قد اختلف يف تفسّبىا أىًىيى ًفتػٍ

، أك فتنة خلق القرآف أك فتنة اإلرجاء؛ كقد كثرت الفًب كإف بدأت أك فتنة استباحة ا٤بدينة
. فقد ركل السيد اإلماـ أبو طالب -هنع هللا يضر-بكسر الباب بْب األمَّة كبينها ابغتياؿ سيدان عمر 

يف أماليو، كا٢بافظ ادًٌث أبو عيسى الَبمذم يف جامعو من حديث ا٢بارث بن عبد هللا 
قاؿ: "مررت يف ا٤بسجد، فإذا الناس ٱبوضوف يف األحاديث، فدخلت ا٥بمذآف صػاحب علي 

ٍعتي رسوؿ هللا  : تعم. قاؿ: أىمىا إٌٓفً ٠بًى صلى -على علي فأخربتو فقاؿ: أكى قىٍد فػىعىليوىىا  قػيٍلتي
نىةه أم فتنة ا٢بديث  -هللا عليو كآلو كسلَّم ا ستكوف ًفتػٍ ٤باذا فسرىا بذلك فلم »يقوؿ: أال إهنَّ

: فىمىا «أف يعرب عما قالو رسوؿ هللا ابألحاديث -آتذاؾ–لعرؼ السائد يكن من ا ، قػيٍلتي
بػىري ما بػىٍعدىكيٍم، كىحيٍكمي مىا  اٍلمىٍخرًجي منها اي رسوؿ هللا  قاؿ: ًكتىابي هللا فيو تػىبىأي مىا قػىبػٍلىكيٍم، كىخى

بَّارو قىصىمىوي هللا نىكيٍم. ىو الفص  ليس اًب٥ٍبىٍزًؿ، مىٍن تركو من جى ، كىمىًن ابٍػتػىغىى ا٥ٍبيدىل يف غّبه بػىيػٍ
أضلو هللا، كىو حىٍب ي هللا ا٤بتْب، كىو الذكر ا٢بكيم، كىو الصراط ا٤بستقيم، كىو الذم ال تزيغ 
بو األىواء كال تلتبس بو االلسنَّة كال يشبع منو العلماء، كال ٱبلق على كثرة الرد، كال تنقضي 

حٌب قالوا: إان ٠بعنا قرآانن عجبنا يهدم إُف الرشد،  عجائبو. ىو الذم َف تنتو ا١بن إذ ٠بعتو
، كمن حكم بو عدؿ، كمن دعا إليو ىيًدمى إُف  فآمنا بو. من قاؿ بو صدؽ، كمن عم  بو أيًجرى

                                                           

. ٙبقيق دمحم انصر الدين األلبآف .التنكيل مبا يف أتنيب الكوثري من األابطيل. اليمآف، عبد الرٞبن بن ٰبٓب ا٤بعلمي العتيمي :راجع َُْ 
 .ٕٔ-ٔٔ/ِج، دار ا٤بعارؼ الرايض:
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. اتتهى ىذا ا٢بديث ا١بلي . كقد ركاه السيد اإلماـ أبو طالب يف أماليو (َُٓ)صراط مستقيم"
 -صلى هللا عليو كآلو كسلَّم-عن رسوؿ هللا  -هنع هللا يضر-بسند آخر من حديث معاذ بن جب  

. كركاه أبو السعادات ابن األثّب يف جامع األصوؿ من طريق اثلثة، من حديث (َُٔ)بنحوه
. قاؿ: كَف يزؿ العلماء يتداكلوتو، فهو مع شيٍهرىتًًو يف شىٍرًط (َُٕ) -هنع هللا يضر-عمر بن ا٣بطاب 

                                                           

كقد استدؿ « فض  القرآف»يف ابب  (َِٖٗ) ( كيف الطبعات الٍب رقمت فيها األحاديث رقموُِٕ/ٓ جامعو: )أخرجو الَبمذم يف َُٓ 
 .ُٓص  بّبكت: دار الكتب العلمية، «ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليوانن»يف كتابو « إيثار ا٢بق...»بو صاحب 

 حديث رقم، ِّْ/ ٕ، جىُُِْ. بّبكت: دار الفكر، الفوائد عومنب الزوائد رلمع.  بكر أيب بن علي الدين تور ا٥بيثمي، َُٔ
(ُُْٔٔ). 

رضي هللا -(، لكنَّو كرد فيو عن عبد هللا بن عمر ِِّٔ: ا٢بديث )رقم البن األثّب «جامع األصوؿ»كا٤بركم بطريق عمر ٘بده يف  َُٕ
ن عبد هللا بن عمر، كيف ا٤بطبوع: عمر بن ا٣بطاب" كَف أم: ع -كقاؿ اقق السيد عبد القادر األرانؤكط معلقنا: "كذا يف األص   -عنهما

عليو -يرجح. كفيو اختبلؼ يسّب عن ركاية اإلماـ أيب طالب كالَبمذم، حيث جاء يف ىذه الركاية قوؿ ابن عمر: "... تزؿ جربي  
ا ستكوف فًب، قاؿ  -ملسو هلآو هيلع هللا ىلص-على عهد رسوؿ هللا  -السبلـ : فما ا٤بخرج منها اي جربي   قاؿ: كتاب -ؿ هللا ١بربي أم: رسو -فأخربه: أهنَّ

أم: -هللا..." إٍف. كقد أخرجو رزين كذكره ابن كثّب يف فضائ  القرآف ٗبعناه عقب حديث ا٢بارث من حديث عبد هللا بن مسعود، كقاؿ 
 ا الوجو".كقاؿ: ىذا غريب من ىذ« فضائ  القرآف»: ركاه أبو عبيد القاسم بن سبلـ يف كتابو -ابن كثّب

( عن عبد هللا كبدأه بقولو: "إفَّ ىذا القرآف مأدبة هللا فتعلموا من مأدبتو ما ُّّٓبرقم  ِّٓ/ِكيف سنن الدارمي أكرد ا٢بديث يف )
ك  ُّّّ)استطعتم..." كختمو بقولو: "فاتلوه فإفَّ هللا أيجركم على تبلكتو...". كأمَّا ابللفظ الذم معنا فقد أكرده الدارمي يف ا٢بديث رقم 

ما جاء يف فض  القرآف، حديث رقم  ُْ(. كقد علق اققاف عليو بقو٥بما: "ركاه الَبمذم يف كتاب فضائ  القرآف، ابب ِّّّ
لو عن ا٢بارث عن « الرد»(، كأبو داكد الطاليسي كأبو بكر األتبارم يف كتاب ُٗ/ُ(. كأٞبد يف ا٤بسند )ُّٕ-ُِٕ/ٓ( )َِٔٗ)

: "َف ينفرد بركايتو ٞبزة بن حبيب الزايت، ُِ-ُُبتحقيقي. قاؿ ابن كثّب يف فضائ  القرآف ص  ْٖرطيب ص علي". كما يف التذكرة للق
ب  قد ركاه دمحم بن إسحاؽ، عن دمحم بن كعب القرظي، عن ا٢بارث األعور، فربئ ٞبزة من عهدتو، على أتَّو كإف كاف ضعيف ا٢بديث، 

كاية ا٢بارث األعور، كقد تكلموا فيو، ب  قد كذبو بعضهم من جهة رأيو كاعتقاده أم: ال من فإتَّو إماـ يف القراءة. كا٢بديث مشهور من ر 
، -هنع هللا يضر-جهة ركايتو كصدقو، أمَّا إتَّو تعمد الكذب يف ا٢بديث فبل، كهللا أعلم. كقصارل ىذا ا٢بديث أف يكوف من كبلـ أمّب ا٤بؤمنْب علي 

من  ِ. كاآلية رقم ى" ا.-هنع هللا يضر-صحيح، على أتَّو قد ركم لو شاىد عن عبد هللا بن مسعود كقد كىم بعضهم يف رفعو، كىو كبلـ حسن 
 سورة ا١بن.

ا االفتتاف بركاية « فتنة ا٢بديث أك األحاديث»قلت: كيف بعض الشركح حددت الفتنة ب عن تبلكة « السنن»أك « األحاديث»أم يأهنَّ
ٞبلها على األحاديث كاألخبار مطلقنا، ففي ك  ذلك اتشغاؿ عن القرآف كقد يستفيد القائلوف  القرآف اجمليد كدكاـ الرجوع إليو، كبعضهم

ا فتنة االجَباء على كضع األحاديث حْب صارت  بذلك يأحاديث النهي عن كتابة السنن كالتأكيد على عدـ االتشغاؿ بغّب القرآف أك أهنَّ
نو شواىد تستنصر هبا على ٨بالفيها، أك لتحكم عليها ابلتشابو أك اإلٝباؿ أك بعض الفرؽ تبحث يف القرآف ال لتهتدم بو، ب  لتأخذ م
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اء األصوؿ، فصار صحيح ا٤بعُب يف مقتضى اإلٝباع أى  ا٢بديث ميتػىلىقَّى ابلقبوؿ عند علم
 كا٤بنقوؿ كا٤بعقوؿ. أك فتنة خلق القرآف أك فتنة اإلرجاء. 

كىكذا كجدان أتفسنا يف مرحلة من ا٤براح  بْب ٦بموعة ىائلة من ا٤بركايَّت كاألخبار  
ا ألى  ا٢بديث يف زماتو، كىمىٍعليـو أتَّو قد تويف سنة  كاآلاثر. يقوؿ ا٣بطيب البغدادم انقدن

رًينى  ّْٔ) (. كىيػىعيد هي عيلىمىاءي ا٢بٍىًديًث آًخرى اٍلميتػىقىدًًٌمْبى من أى  ا٢بديث أىٍك أىكَّؿى اٍلميتىأىخًٌ ىجراين
ًمنػٍهيٍم: "... كقد استفرغت طىائًفىةه من أى  زماتنا كيٍسعىهىا يف كيتيًب األحاديث كاٍلميثىابػىرىًة على 

لىكى اٍلميتػىقىدًًٌمْبى كيػىٍنظيريكا تظر السلف ا٤باضْب يف حاؿ الراكم ٝبعها من غّب أف يسلكوا مىسٍ 
كا٤بركم كٛبييز سبي  اٍلمىٍرذيكًؿ كاٍلميٍرًضي، كاستنباط السنن من األحكاـ، كإاثرة ا٤بستودع فيها 
ٍتًبًو يف الصحف كر٠بو،  من الفقو اب٢ببلؿ كا٢براـ، ب  قػىنػىعيوا من ا٢بديث اب٠بو كاقتصركا على كى

ٍم أىٍغمىاره كٞبلة أسفار قد ٙبملوا ا٤بشاؽ الشديدة كسافركا إُف البلد البعيدة كىىىافى عليهم فػىهي 
ؿي كاٍستػىٍوطىؤيا مىرًٍكبى ا٢بًٍ ًٌ كىااًلٍرًٙبىاًؿ كبذلوا اأٍلىتٍػفيسى كاألمواؿ كركبوا ا٤بخاكؼ  الدٍَّأبي كاٍلكىبلى

                                                                                                                                                                      

كحْب ال ٯبدكف فيها ما يريدكف يعتمدكف  -ملسو هلآو هيلع هللا ىلص-النسخ إذا كاف فيها ما ينصر مذىب ٨بالفيها، ككذلك ا٢باؿ مع ما يركل عن رسوؿ هللا 
الفًب. أخربان أبو طالب دمحم بن ا٢بسْب بن أٞبد بن عبد هللا بن بكّب قاؿ: "ان ا٢باكم  إُف الوضع كاالختبلؼ، فكاتت تلك فتنة من أخطر

أبو حامد أٞبد بن ا٢بسْب بن علي ا٥بمذآف قاؿ: ان أٞبد بن دمحم بن عمر بن بسطاـ قاؿ: ان أٞبد بن سيار قاؿ أان النصر بن عبد هللا 
ثنا إ٠باعي  بن زكراي عن عاصم عن ابن سّبين قاؿ: "كاف يف الزمن األكؿ الناس ال  ا٤بديِب من مدينة الداخلة أبو عبد هللا األصم، قاؿ:

يسألوف عن اإلسناد حٌب كقعت الفتنة، فلما كقعت الفتنة سألوا عن اإلسناد ليحدث ٕبديث أى  السنَّة كيَبؾ حديث أى  البدعة". 
ك الرامهرمزم،  .ْٖ/ُج ،ّبكت: دار إحياء الَباث العريب، د.تب .صحيح مسلم بشرح اإلمام النوويالنوكم، ٧بيي الدين ٰبٓب.  :راجع
 ، صّ، طىَُْْ. بّبكت: دار الفكر، ا٣بطيب عجاج دمحم ٙبقيق .والواعي الراوي بني الفاصل ادث.  الرٞبن عبد بن ا٢بسن
  .َُٓ، صِط ـ.ُٖٔٗ ى/َُْٔ، دار الكتاب العريب . بّبكت:ٙبقيق أٞبد عمر ىاشم .الكفاية . ا٣بطيب البغدادم.َِٗ-َِٖ

: "أفَّ الفرؽ كبّب بْب اتشغاؿ يأحاديث تبويَّة مرفوعة صحيحة أتيت على سبي  التأكي  كالتفعي  آلايت القرآف الكرٔف يف -كأرل يف ىذا 
ستعاضة الواقع خبلفا آلاثر كأخبار ليست كذلك، كبْب مطلق ا٢بديث، كفرؽ كبّب بْب اتشغاؿ لطلب بياف كاالتشغاؿ هبا على سبي  اال

 عن القرآف، كاالكتفاء هبا ٕبجَّة اشتما٥با أك تضمنها للقرآف أك يأية حجة أخرل. 

 :كراجع لبلستفادة كعلى ىذا فا٤بعُب الوارد يف ىذا ا٢بديث أك األثر معُب صحيح يشهد لو صريح الكتاب كصحيح السنَّة. كهللا أعلم". 
 .ٖـ، طُٕٔٗى/ ُّٖٕ دار الفكر، .اتريخ التشريع اإلسالمي، دمحم. ا٣بضرم
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سواه كال يبتغوف إال إايه، ٰبملوف عمن  كاألىواؿ... طلبنا ٤با عبل من اإلسناد ال يريدكف شيئنا
ال تثبت عدالتو كأيخذكف ٩بن ال ٘بوز أماتتو، كيركف عمن ال يعرفوف صحة حديثو كال يتيقن 
ثبوت مسموعو، كٰبتجوف ٗبن ال ٰبسن قراءة صحيفتو كال يقـو بشيء من شرائط الركاية كال 

كا٤بقطوع كا٤بتص  كال ٰبفظ اسم  يفرؽ بْب السماع كاإلجازة كال ٲبيًٌز بْب ا٤بسند كا٤برس 
شيخو الذم حدثو حٌب يستثبتو من غّبه، كيكتبوف عن الفاسق يف فعلو ا٤بذمـو يف مذىبو 
تىدًًع يف دينو اٍلمىٍقطيوًع ًبفىسىاًد اٍعًتقىاًدًه، كىيػىرىٍكفى ذلك جائزنا كالعم  بركايتو كاجبنا إذا   كعن اٍلميبػٍ

عالينا... كاختلفت عليهم األساتيد فلم يضبطوىا إف كاف السماع اثبتنا كاإلسناد متقدمنا 
تعاطى أحدىم ركاية حديث فمن صحف ابٍػتىاعىهىا كيويف  مىؤيكتىةى ٝبعها من غّب ٠باع ٥با كال 
معرفة ٕباؿ انقلها، إفَّ حفظ شيئنا خىلىطى اٍلغىثَّ ابلسمْب كىأى٢بٍىقى الصحيح ابلسًَّقيًم كإف قلب 

ن علة تتعلق يأثر ٙبّبَّ كاختلط كعبث بلحيتو كامتخط تػىٍورًيىةن عن عليو إسناد خرب أك سؤاؿ ع
الىتيوي فهو كا٢بمار يف طىحيوتىًتًو..."  مىٍستيورو جىهى
ٰباكؿ أف  -رٞبو هللا-. كاف ا٣بطيب (َُٖ)

ينتصف ألى  ا٢بديث كينقد بعضهم كيبْبًٌ شيئنا من أسباب اجَباء الناقدين من أى  الرأم 
 األزمة يف ٧بيط الفريقْب فريق الرأم كفريق ا٢بديث.  ٥بم، لكنَّو يصور لنا

 أجيال التقليد: 

ك٤با استقرت ا٤بذاىب الفقهيَّة يف العهد الرابع من عهود الفقو كركدت حالة  
االجتهاد ا٤بطلق، كعكف ا٤بقلدكف على مذاىب األئمة، كالكتابة يف مناقبهم، كالعم  على 

ًبوً  كإمامو. كجع  بعضهم أقواؿ أكلئك األئمة مث  تصوص  ضم الناس إليهم، كي   إُف مىٍذىى
الشارع يدخلها التعارض كالَبجيح كالنسخ كما إليها. كىكذا كاتت البداية يأف اتشغ  
الكثّبكف ابلسنن عن القرآف اجمليد ًٕبيجًَّة اشتما٥با عليو كارتباطها بو، مث جعلوا من السنن 

                                                           

دار الكتاب  . بّبكت:ٙبقيق أٞبد عمر ىاشم .الكفاية يف علم الرواية .أٞبد بن علي بن اثبت أبو بكر ا٣بطيب البغدادم، :راجع َُٖ 
  .، يف ا٤بقدمةِـ. طُٖٔٗ /ىَُْٔ ،العريب
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بفقو األئمة عن السنن، كصاركا يتداكلوف أقواؿ  شواىد ألقواؿ أئمة الفقو، كاتتهوا لبلتشغاؿ
األئمة كيفرعوف عليها حٌب بدا ككأفَّ الشريعة ىي أقواؿ ىؤالء األئمة، ٕبيث سوغ اٍلكىٍرًخي  

ا ٙبم  على ا٢بنفي لنفسو يف أصولو أف يقوؿ: " األص  أف ك  آية ٚبالف قوؿ أصحابنا فإهنَّ
!! مهما يقاؿ (َُٗ)لى التأكي  من جهة التوفيق"النسخ أك على الَبجيح ك األكُف أف ٙبم  ع

يف أتكي  ذلك أك التخفيف منو فإتَّو قوؿ جرمء يدؿ على أفَّ التعص ب للمذاىب قد بلغ 
مستول مىرىًضي ا ٕبيث صار األص  تبعنا للفرع، ب  ٧بكومنا بو. كحْب توقف االجتهاد يف 

و يف ذات ا٤بستول الذم كاف عليو يف الفقو أك األصوؿ، أك فَبت ا٥بمم كرىكىدىٍت عن متابعت
القرف الثآف، فػىتػىرىٍت ٮًبىمي ادثْب أيضنا عن مواصلة ا٤بسّبة فإذا ٗبنهجيَّة اإلسناد ابلرغم ٩با 
ٲبكن أف يقاؿ عنها تتوقف كيصح االعتماد على منه  الكتب كركاية الكتب ابٍلوىجىادىًة أك 

 ّب ذلك.ابإلجازة كأحياانن ابلقراءة على الشيخ إُف غ

كال تنسى دكر العوام  السياسيَّة الٍب كاتت كراء تضخم الَباث الركائي؛ فمما ال 
ٲبكن إتكاره أفَّ ىناؾ أحاديث قد مت كضعها يف إطار الصراعات السياسيَّة كالتنازع على 
الشرعيَّة؛ كمنها الصراعات الشعوبيَّة بْب العرب كغّبىم فتلك أمور أخذت ما أخذتو من 

ٍعًنيًٌْبى يف الصراع كتعزيز ا٤بواقف اب٤بركايَّت كاألخبار؛ حيث إفَّ من غّب ا٤بمكن أف جهود اٍلمى 
ت كاألخبار  ٘بد ًمٍث ي تلك النزاعات يف القرآف الكرٔف ما يعززىا أك يسندىا فلجأت إُف ا٤بركايَّ
يضعها البعض كيركجها آخركف يف فضائ  ا٤بدف أك القبائ  أك الشعوب أك أئمة أك علماء، 
ككتلك الٍب كضعت يف اإلماـ الشافعي كاإلماـ أيب حنيفة كيف ا٣بوارج كيف القدريَّة كمن إليهم، 
كىذا جاتب كاف كما يزاؿ من ا١بواتب ا٤بؤثرة يف عمليَّات الَبكي  ألخبار كمركايَّت كركاة 

، كىو جاتب يستحق التفاتن حسننا من النقاد لتمييز تلك  كفقهاء ميعىيًَّنْبى كمذاىب كًفرىؽو
الركاايَّت، كمعرفة صحيحها من سقيمها كتنبيو الناس إُف ما فيها كالناظر يف أصوؿ الفقو 

                                                           
 .ّّٕص .د.ت :كراتشي  .لكرخي، كيليو أصوؿ اكنز الوصول اىل معرفة األصول  -أصول البزدوي البزدكم، علي بن دمحم.  َُٗ
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كالتطورات الٍب مرت األدلة هبا يستطيع أف يتبْبَّ آاثر الصراع السياسٌي يف عمليَّات الوضع 
 كتبِب أك رفض كثّب من ا٤بركايَّت.

 ال فضل للرواية على القرآن الكرمي
تًًو اٍلًبنىائًيًَّة كعاداتو  -تبارؾ كتعاُف-يد ميَّزه هللا إفَّ القرآف اجمل  يف تىٍظًمًو كأيٍسليوًبًو ككىٍحدى

كتيسّبه للذكر كأتثّبه، كٙبدل  -سبحاتو-كلساتو، كما اشتم  عليو كتفصيلو على علمو 
اإلتس كا١بن أف أيتوا بسورة من مثلو فعجزكا مع توافر الدكاعي، ككثّب الدكافع، كمضًٌ 

عن الريب كاالختبلؼ كالتناقض يف أم مستول من ا٤بستوايت  -ج َّ شأتو-دم، كتزىو التح
مىوىاًقعى النجـو أىٍحكىمى  -سبحاتو-فهو قطعٌي يف ثبوت ك  كلمة من كلماتو، فكما أحكم هللا 

ًت اٍلقيٍرآًف اٍلمىًجيًد، فهو:  لىٍت ًمٍن لىديٍف حى ﴿آايى تيوي مثيَّ فيصًٌ  ﴾ًكيمو خىًبّبو ًكتىابه أيٍحًكمىٍت آايى
(. كصحتو َف تكن مىنيوطىةن ًبرًكىايىًة أىحىدو كال أتثّب ٥با فيو، كَف يتوقف كما ينبغي لو أف ُ)ىود:

ال أيتيو  -تعاُف-يتوقف على الركاية أىاي  كاف مستواىا، كىاٍلقىٍطعي بو قىائًمه على أتَّو كبلـ هللا 
صلى هللا عليو كآلو -تبيَّو  -ز كج ٌ ع-الباط  من بْب يديو كال من خلفو. كقد شرؼ هللا 

بتلقيو عن جربي ، كأمره بتبلكتو على الناس كجع  القلوب تػىٍهفيو إُف حفظو كتبلكتو  -كسلَّم
أاب األتبياء إبراىيم  -سبحاتو-كترتيلو كتعليمو كتداكلو يف الصدكر كيف السطور. كما أمر هللا 

للناس أف يؤذف يف الناس اب٢ب  ليأيت  بعد الفراغ من بناء أكؿ بيت كيًضعى  -عليو السبلـ-
، كما يبلغ صوت رج  من مث  إبراىيم؛ كلكنَّها إرادة هللا  -الناس إليو من ك  فى ٌو عىًميقو

ًٍتْبى ًمٍن كي ًٌ فى ٌو عىًميقو ﴿: -تعاُف ٍتيوؾى رًجىاالن كىعىلىى كي ًٌ ضىاًمرو أيى  ﴾كىأىذًٌٍف يف النَّاًس اًب٢بٍى ًٌ أيى
غِب عن العا٤بْب كقد أكص  تداء إبراىيم إُف ك  زاكية من زكااي  -تعاُف- (، فإِ)ا٢ب :

صلى هللا عليو كآلو -األرض كإُف ك  ركن من أركاهنا، ككذلك القرآف الكرٔف أمر رسوؿ هللا 
توُف ٝبعة كقرآتو كبياتو كإيصالو إُف الناس،  -تبارؾ كتعاُف-بتبلكتو على الناس كهللا  -كسلَّم

ب كالدكاعي كالدكافع هتفو إُف تبلكتو كاالستماع إليو كحفظو كمعرفة معاتيو ألتَّو كجع  القلو 
ال  -تعاُف-كىم ا٤بفتقركف إليو، فالقرآف العظيم كبلـ هللا  -ج َّ شأتو-كبلمو كتداؤه كخطابو 

ٱبضع كصولو إُف الناس إُف ركاية البشر، ب  إُف خلق الدكافع لدل البشر ٤بعرفتو. لكنَّ بعض 
ا٢بديث أرادكا أف يرفعوا من شأف الركاية كيعززكا من منهاجها فأكدكا على أفَّ القرآف أى  
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ا يف  أيضنا مىٍرًكم  ليمرركا من خبلؿ ذلك ما عرؼ فيما بعد ابلقراءات كعلم القراءات ألهنَّ
ا٢بقيقة ىي الٍب ٲبيكن أف تعتمد على الركاية كتتوقف عليها على أفَّ لنا من القراءات ىذه 

صلى هللا عليو كآلو -فنا تػىعيد  فيو رسالة خاصة مىفىاديىىا أفَّ ىذه القراءات أىًذفى رىسيوؿي هللا موق
ببعضها ألكلئك الذين َف تكن أىٍلًسنػىتػيهيٍم لىيًٌنىةن طىرًيَّةن ابلقرآف اجمليد كأكلئك الذين ال  -كسلَّم

ينطقوف ا٢باء فيستبدلوهنا ابلعْب أك يستطيعوف تيٍطقى الضَّاًد فيستبدلوهنا ابلزام أك السْب أك ال 
-ا٥باء، إُف غّب ذلك ٩با كرد ككاف ا٤بفركض أفَّ ىذه الرخصة النبويَّة تنتهي بوفاة رسوؿ هللا 

صلى هللا عليو كآلو -بعد اٍلعىٍرضىتػىٍْبً األخّبتْب اللتْب سبقتا كفاتو  -صلى هللا عليو كآلو كسلَّم
-لتوقف عن األخذ هبذه الر ٍخصىًة بعد أف ٝبع عثماف يأايـ، كتتأكد عمليَّة كجوب ا -كسلَّم
القرآف يف ا٤بصحف اإلماـ كانؿ إٝباع األمَّة كلها، كَف يرد أم شيء عن أف سيدان  -هنع هللا يضر

عثماف كالذين تعاكتوا معو يف ٝبع القرآف ذكركا لنا أيَّة كلمة من كلماتو قرأت بعدة قراءات، 
كبعد إٝباع األمَّة على  -صلى هللا عليو كآلو كسلَّم-رسوؿ هللا  فالعودة ٥بذه الرخصة بعد كفاة

ا٤بصحف اإلماـ كاعتماد األمَّة لو أمر يف غاية الغرابة ما كاف ينبغي لو أف ٰبدث، لكنَّ ىناؾ 
من عزز األمر ببعض أحاديث كمركايَّت ىي األخرل ٙبتاج إُف مراجعة يف أساتيدىا كمتوهنا، 

يف ًغُبن عن الثبوت  -تبارؾ كتعاُف-عة. ك٫بن تؤكد أفَّ كتاب هللا كمنها حديث األحرؼ السب
ابلركاية كتػينػىٌزًىيوي عن تلك القراءات الشَّاذًَّة كىغىٍّبً الشَّاذًَّة الٍب تيًسبىٍت إليو. كقد توصلنا بفض  
هللا تعاُف إُف مث  ما توصلنا إليو يف موقف القرآف الكرٔف من النسخ بشك  ينفي خضوعو 

ًة النٍَّسًخ من القرآف اجمليد تػىٍفًسًو، كلع  هللا يوفقنا لنشر ما توصلنا إليو يف ىذا ٥بذه  التهمة تػيٍهمى
ا٤بوضوع ا٣بطّب من مراجعاتنا للَباث يف كقت قريب، فىاٍلقيٍرآفي قىٍطًعي  الثػ بيوًت يف كي ًٌ كلمة 

صلى هللا -الذم أمر رسولو  -تبارؾ كتعاُف-كحرؼ كىرىدى فيو كال يعتمد يف ثبوتو إال على هللا 
أف ال يعج  ابلقرآف من قب  أف يقضى إليو كحيو رغبة يف حفظو كخوفنا  -عليو كآلو كسلَّم

ٍ  اًبٍلقيٍرآًف ًمٍن  -صلوات هللا كسبلمو عليو-منو  من تػىفىل ًت شىٍيءو منو فقاؿ تعاُف: ﴿كىالى تػىٍعجى
ج  شأتو: ﴿الى ٙبيىٌرًٍؾ -(، كقاؿ ُُْزًٍدٓف ًعٍلمنا﴾ )طو: قػىٍبً  أىٍف يػيٍقضىى إًلىٍيكى كىٍحييوي كىقيٍ  رىبًٌ 

نىا ٝبىٍعىوي كىقػيٍرآتىوي *ًبًو ًلسىاتىكى لًتػىٍعجى ى ًبوً  هي فىاتًَّبٍع قػيٍرآتىوي *ًإفَّ عىلىيػٍ نىا بػىيىاتىوي *فىًإذىا قػىرىٍأانى  ﴾مثيَّ ًإفَّ عىلىيػٍ
 (. ُٗ-ُٔ)القيامة:
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د القرآف على الركاية مث  اعتماد ا٤بركايَّت فك  ما يتعلق ابلقرآف شأف إ٥بي كلو اعتم
ٍتسي كىا١بًٍن  عىلىى أىٍف ﴿كاألخبار ٤با أمكن أف يتحدل هللا بو اإلتس كا١بن  قيٍ  لىًئًن اٍجتىمىعىًت اإٍلً

ٍتيوفى ٗبًٍثًلًو كىلىٍو كىافى بػىٍعضيهيٍم لًبػىٍعضو ظىًهّبنا ا اٍلقيٍرآًف الى أيى ٍتيوٍا ٗبًٍثً  ىىذى (، فالقرآف ٖٖراء:)اإلس ﴾أيى
اجمليد فوؽ الركاية كفوؽ ا٤بناى  البشريَّة يف حفظ النصوص، كمن ا٣بطأ إخضاعو ٤بث  ما 
ٱبضع لو أم خطاب آخر؛ كلذلك فإفَّ من ا٤بستهجن أف يقوؿ البعض يأفَّ البخارم أصح 

مسلم الكتب بعد كتاب هللا؛ إذ إفَّ البخارم ٲبكن أف يفاض  بينو كبْب ما ٲباثلو مث  صحيح 
فيقاؿ البخارم أصح من مسلم أك من مسند أٞبد أك من غّبٮبا أك من موطأ مالك، لكن أف 
تكوف ا٤بفاضلة مع كتاب هللا فهو أمر فيو جيٍرأىةه على القرآف اجمليد ما كاف يػيتػىوىقَّعي من ذم علم 

أك يػيوىازًيًو أك يػيقىارًبيوي أك يػيقىارًفي بًًو  أف يػىقىعى ٗبثلو، فىًكتىابي هللا ال تىًظّبى لو كىالى مىًثي ى لو كال ييسىاًمتيوي 
 أك يػيقىاسي إليو شىٍيءه أك كتاب كىو صدؽ كلو كحق كلو كقطعي كلو كاثبت كلو.

كلكنَّ ٙبوؿ أى  ا٢بديث إُف حزب بك  ما تعِب الكلمة من معاف يواجو حزب  
وثيقة بْب كتاب هللا أى  الرأم أيضنا بك  ما ٙبم  الكلمة من معاف، كطرح قضيَّة العبلقة ال

يف ظ  التجاذب بينهما حىو٥َّبىىا لساحة معركة  -صلى هللا عليو كآلو كسلَّم-كسنَّة رسولو 
تو ٙبتاج إُف مراجعة دقيقة يف أساتيدىا  ًف فػىتػىبػىُبَّ ًحٍزبي أى  ا٢بديث مىٍرًكايَّ يػىتػىرىاشىقي ا٢ٍبًٍزابى

هللا مىٍطلىبي الزاندقة كا٤بنافقْب كاٍلفيسَّاًؽ كمن إليهم كمتوهنا لتؤكد أفَّ عىٍرضى ا٢بٍىًديًث على ًكتىاًب 
كليس مطلب أكلئك ا٤بؤمنْب الذين يريدكف أف يصدًٌؽ القرآف الكرٔف كيهيمن على ك  ما 

جىاؿي فػىويًضعىًت اٍلفىوىارًؽي بْب كتاب –ينسب إُف دين هللا  ج َّ شأتو. كىكذا شاء ا١بداؿ كالسًٌ
بعد أف كاف يف جي   -صلى هللا عليو كآلو كسلَّم-سنَّة رسوؿ هللا هللا كبْب أتكيلو كتفعيلو يف 

التلقي يسّباف جنبنا إُف جنب يف إطار تكاملي كأم تكام  ٯبرم بْب ما عرفتو البشريَّة 
أنىٍمي ي يف أى  ا٢بديث كأى  الرأم كقد  ابلنظريَّة كالتطبيق. من ىنا فإتَّنا تتمٌُب على األمَّة كى

تقساـ؛ فلم يػىعيٍد لدينا أىٍى ي حىًديثو ييٍسًنديكفى يف زماتنا ىذا ب  ىيٍم ميقىلًٌديكفى زالت أىٍسبىابي اال
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ا كامبلن يف التوثيق كالتضعيف كألفاظ التصحيح كالتضعيف كألفاظ ا١برح كالتعدي ، فػىهيٍم  تقليدن
اًىبي  ًة ا٤بذاىب كلكن ىذه مذاىب يف األساتيد كا٤بتوف أك مىذى يف الدراية  ال ٱبتلفوف عن ميقىلًٌدى

اًىبي يف األصوؿ كالفقو، كما َف يػىعيٍد ىينىاؾى أىٍى ي رأم يرفضوف بعض  كالركاية كتلك مىذى
قىةى الٍب كاتت يف جي  التلقي إُف سابق  -أقوؿ-األحاديث  تتمٌُب على أيمًَّتنىا أف تىٍستىًعيدى اٍلعىبلى

ابي يػيتػٍلىى كىيػيعىلَّمي كىتػيزىكَّى اأٍليمَّةي بو فىاٍلًكتى  -صلى هللا عليو كآلو كسلَّم-عهدىا يف زمن رسوؿ هللا 
كاٍلمىٍرًكايَّتي الصحيحة الثابتة الٍب ٥با أيصيوؿه يف الكتاب تكوف أتكيبلن آلايت الكتاب يف الواقع 

يف  -صلى هللا عليو كآلو كسلَّم-كتفعيبلن ٥با كتطبيقنا عملينا فيها كمنهاجنا للتأسي برسوؿ هللا 
ك ٘بتمع كلمة األمَّة مرة أخرل كما كاتت ٦بتمعة يف جي  التلقي على  اتباع القرآف، كبذل

كتزكؿ تلك الصراعات كٚبرج  -صلى هللا عليو كآلو كسلَّم-كتاب هللا كعلى ىىٍدًم رسوؿ هللا 
السنن كا٤بركايَّت من دائرة تراجم الطوائف كالفرؽ كا٤بذاىب كاألحزاب هبا على دائرة التفعي  

ليَّات الكتاب كقواعده كما أتزؿ هللا فيو، فتكوف السنَّة مىنػٍهى ى االتباع كالتطبيق العملٌي لك
كالتأكي  كالتفعي  ال تزيد على القرآف كال تنقص منو كال تػىٍنسىخيوي كال ٚبصصو كال تنسب إليو 

، كالسنَّة ، ب  تتضافر معو فىاٍلقيٍرآفي أيمر كينهى كٰبكم كىيػيٍنًش ي كىيىٍكًشفي تشك   إهبامنا أك إٝباالن
ي برسوؿ هللا  صلى هللا عليو كآلو -منه  العم  آبايت الكتاب كمنه  االتباع كمنه  التَّأىسًٌ

بنور رهبا كتعلو كلمة الكتاب  -آتذاؾ–يف ذلك االتباع كالتطبيق فتشرؽ األرض  -كسلَّم
 من جديد.  -صلى هللا عليو كآلو كسلَّم-كىدم رسوؿ هللا 
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 ة )األحاديث(:السياق التارخيي لتدوين السن  

ًإفَّ فػىٍهمى السياؽ التارٱبي الذم جرت فيو عمليَّة تدكين السنَّة )األحاديث( ييًعينػينىا  
يىوًيًَّة الٍب يعآف منها تػيرىاثػينىا الركائي كاتعكاس ذلك على صياغة  على فهم الكثّب من العل  اٍلًبنػٍ

 عقلية ا٤بسلم. 

يَّةه َف يىٍسًبٍق ٥با أ ، ف عرفت تبينا رسوالن منها قب  دمحم بن عبد هللا العرب أيمَّةه أيمًٌ
فيهم ثبلثة كعشرين عامنا يتنزؿ الوحي عليو فيعيش ك  من حولو يف أجواء  كعاش 

تفسيَّة كعقليَّة عالية، حيث يشاىد آاثر الوحي كيقرأ آايتو كٰبس بك  جوا٫بو كجوارحو يأتوار 
ٍلًف كالعادة ٙبىىوَّالى إُف ما الوحي من حولو كىو يهبط كيرتفع طيلة األعواـ ال طويلة، كذلك اإٍلً

ٕبيث ينفي كفاة النيب  يشبو اٍلميسىلَّمىةى، كلذلك فإفَّ اضطراب رج  مث  عمر بن ا٣بطاب 
   كيبادر إُف القوؿ يأتَّو غاب غياب موسى، أك ارتفع ارتفاع عيسى، ألفَّ أكلئك الرس

صلى هللا عليو كآلو -اف العميق بًبىشىرًيًَّتًو سلفو كأصلو الذم يقاس عليو. فبالرغم من اإلٲب
-صلى هللا عليو كآلو كسلَّم-كلكن َف يكن سهبلن على أحد أف يصدؽ بسهولة كفاتو  -كسلَّم

اٍلقيليوبى كىاٍلمىشىاًعرى كاىلنػ فيوسى ككاف حيب وي أىىىمَّ مظهر من مظاىر  . خاصَّة كقد خالط حيب وي 
ي كاالتًٌبىاًع فبل غىرىابىةى أف ٘بد ذلك اإلتكار لوفاتو يتحوؿ إُف اإلٲباف كأىم آليَّةن من آ ليَّات التَّأىسًٌ

 دافع يقود إُف تكوين طوائف ثبلثة:

يكا عن تىشىب ًثًهٍم يف حيبًًٌهٍم لو  فالطائفة األوىل: يىاًسي وفى الًَّذينى حاكلوا أف يػيعىربًٌ -كىىيٍم السًٌ
فىةه لو على ًمنػٍهىاًج تػيبػيوَّتًًو تتمثَّ  خيطىى النبوَّة يف ك  يأف تقو  -صلى هللا عليو كآلو كسلَّم ـ ًخبلى

ا بذلك ٘بسد سّبتو كسياساتو كسنَّتو لتشعر تفسها  تصر ؼ كحركة كىسىكىنىة، كابلتاِف فإهنَّ
موجود بينهم َف يىًغٍب، كإذا غاب شخصو  -صلى هللا عليو كآلو كسلَّم-كتيٍشًعرى اآلخرين يأتَّو 

فإتَّو َف يىًغٍب عن العقوؿ كالقلوب كاأللسنَّة كاجملتمع كالسياسات. كلع  خّب مثاؿ  عن األتظار
عندما كاجو فوضى الردة الٍب حدثت عقب كفاة  على ذلك ما فعلو أبو بكر الصديق 
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ٕبسم كقوة َف تعهد منو من قب  هبذه الصورة؛ ليقطع الطريق على من يريد التفرقة  النيب 
كما بعدىا من حيث طريقتو يف تنظيم اجملتمع كلو كسياساتو  اة النيب بْب فَبة ما قب  كف

 أك أكصى بو ككأفَّ شيئنا َف يكن. الداخليَّة كا٣بارجيَّة، كأمضى الصديق ك  ما فعلو النيب 

كفريق آخر من السياسيْب َف يقتصركا على ذلك فحسب؛ ب  ضموا إليو ضركرة 
كابلتاِف فيكوف ا٢بضور النبوٌم يف حياة األمَّة أىٍكثػىرى اتتقاؿ سلطاتو إُف األئمة من آؿ بيتو 

ا.  ٘بىىس دن

فهم أكلئك اٍلميتىصىٌوًفىةي كالز ىَّادي الذين رأكا أف تستمر النبوَّة يف  أم ا الطائفة الثانية:
ًليفىةي النيب  يىةو، فىاٍلوىِف  خى يىةي شك  آخىري للنبوة، كاٍلميٍعًجزىةي  شىٍكً  ًكالى تيٍستػىٍبدىؿي اًبٍلكىرىامىًة،  كاٍلوىالى

كيكوف لًلز ٍىًد مىٍصدىرىاًف: الكتاب الكرٔف الذم َف يَبؾ يف طريق الركح كبنائها سبيبلن إال 
أكضحو فػىزىىَّدى يف ا٢ببلؿ كىمىنىعى ا٢براـ كجاءت ا٢بياة كا٤بمارسة النبويَّة لتقدٔف السبي  العملٌي 

الزىاد كما كاتوا يلقبوف يف القرف األكؿ كالثآف للهجرة لكيفيَّة ٩بارسة الزىد كالتصوؼ، كىؤالء 
اكىليوا ٦بموعة كبّبة من األحاديث  بػَّثيوا بكثّب من ا٤بمارسات النػَّبىوًيًَّة كتىدى مقاب  تظاـ القراء تىشى
كاعتربكا ا٢بياة النبويَّة أقول كأكضح يف بياف طريق الزىد من القرآف. كلقد حاكلوا من خبلؿ 

ٍلقىاهًتًٍم فػىتػىغىنػٍَّوا بو يف أشعارىم كيف   حبهم لرسوؿ هللا ا بينهم ال يفارؽ حى أف ٯبعلوه ٦بسدن
كا عن أحاسيسهم كمشاعرىم يأساليب ٨بتلفة، كسىوَّغيوا ألتفسهم أف يضعوا على  تثرىم، كعربَّ

 دكف تردد ما يركتو ٧بيىقًٌقنا ألىدافهم كقد ينسبوف لو أقواالن ال إسناد ٥با ًٕبيجَّةً  لساتو 
٥بم، كفسركا آايت من القرآف ٗبا ينسجم كتصوراهتم  -صلى هللا عليو كآلو كسلَّم-ميكىاشىفىًتًو 

( ُِٗ-ُِٖ)الشعراء: ﴾كىتػىقىل بىكى يف السَّاًجًدينى *الًَّذم يػىرىاؾى ًحْبى تػىقيوـي ﴿فإذا قاؿ تعاُف: 
انى كبعض ىؤالء الزىاد رٗبا اعتربكا قالوا: تعم، إفَّ ا٢بقيقة امديَّة بيننا كتتقلب يف حىٍلقىاًت ذًٍكرً 

ا٢بقيقة امديَّة ٩با ينق  كقد ٙبًى   ا٢بٍىًقيقىةي اٍلميحىمًَّديَّةي يف بعضهم عند بلوغهم درجة الفناء يف 
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، كقد يتكلم الكبلـ كينسبو إليو على اعتبار اٙباده بػ ا٢بقيقة اٍلميحىمًَّديًَّة فوضعوا من حبو 
 مضافنا إُف تلك األحاديث الٍب صحت عنو عند أى  ا٢بديث. األحاديث الشيء الكثّب

ابإلتساف الكام  أك النموذج األعلى للطبيعة اإلتساتيَّة ا٤بتفوؽ على  لقد صوركه 
٭بوذج الطبيعة الناريَّة إبليس ك٭بوذج الطبيعة ا٤ببلئكيَّة جربي ، كأخذكا يفسركف حياة الصحابة 

 الزىاد. كالقراء كأى  الص فًَّة ما كاتوا إال النماذج  بطريقتهم، فالشيخاف من بعده شيخا
تػىٍفًسّبنا صوفينا  -كيلَّوي -، فىسَّريكا ذلك كعهد الشيخْب  األكُف لًٍلمينػٍقىًطًعْبى يف عهده 

يتناسب كا٘باىات التصوؼ كالزىد يف تلك ا٤برحلة، كٲبكن القوؿ دكف مبالغة: إفَّ التصوؼ 
 ازية ٤با عرؼ ابلسنَّة التشريعيَّة.قد أىٍكجىدى سنَّة كطريقة مو 

فقد كاتوا يتمثلوف ٗبن عيرًفيوا فيما بعد ابلعلماء سواءن أكاتوا أما الطائفة الثالثة: 
ميتىكىلًًٌمْبى أك فقهاء أك أصوليْب أك ٧بيىدًًٌثْبى. كىؤالء َف يكوتوا يىًقل وفى حرصنا عن الطائفتْب 

الٍب سبقتها تغّبَّ معُب السنَّة، فلم يقف على اتباع القرآف اأٍليكلىيػىٍْبً، كعلى أيدم ىذه الطائفة ك 
كتطبيقو كاقعنا يف حياة الناس كابلتاِف ال تطلب إال عند ذلك؛ كلكنَّو تطور ليصبح ك  كلمة 

ا خرجت من فم الرسوؿ  أك فع  صدر منو، مث زادكا على ذلك ك  قوؿ أك فع   ذكر أهنَّ
كاعَبافنا من ا٤بعصـو  عتربكا أفَّ ذلك إقرارنا منو كقع من آخرين يف حياتو كَف ينكره كا

بصحتو فكأتَّو صدر منو ب  حٌب سكوت النيب كٮب و ضمها ادثوف إُف اىتماماهتم ككضعوا 
 ٥با درجات كمستوايت.

كىكذا أفُب ىؤالء العلماء أعمارىم يف البحث كالتنقيب عن ك  كلمة تلفظ هبا 
 بة الذين َف يقدر ٥بم أف يعايشوا رسوؿ هللا الرسوؿ لتسجيلها، ككاف بعض الصحا

اثىًة إسبلمهم ال يػىٍقنػىعيوفى ٗبا ٠بعوه منو أك رأكه،  كيصحبوه لفَبات طويلة ًلًصغىًر سنهم أك ٢ًبىدى
حٌب يف أخص خصائصو. كعندما تفرؽ  ب  أخذكا يسألوف غّبىم عن ك  ما يتص  بو 

لرحلة يف طلب ا٢بديث لتمضي عمليَّة الصحابة يف األمصار عكف ادثوف على السفر كا
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تطلب ابعتبارىا بياانن كتطبيقنا « السنَّة»ا١بمع كالتسجي  للحديث؛ كتتيجة لذلك َف تعد 
ا من عند الرسوؿ. ككيًجدى تىٍشرًيعه سيِبًٌ  ًٔبىاًتًب  للقرآف، ب  لقد أصبحت تيٍطلىبي لذاهتا، ألهنَّ

يى  اانن للقرآف فإتَّو قاـ بو قػيٍرَبى إُف هللا، كمن ىذه القرابت التشريع القرآٓف فما َف يفعلو الرسوؿ تًبػٍ
أصبحت أقرب إُف الفركض ٕبيث ٙبدث الفقهاء عن جواز قتاؿ من « سنن مؤكدة»ظهرت 

 يدع ركعٍب الفجر أك ركعة الوتر كٮبا من السنن ا٤بؤكدة.

يػيٍفًلتي صىًغّبىةن كال  كهبذه الصورة أصبحت السنَّة توعنا من التػٍَّقًنًْب الذَّايتًٌ الذم ال 
ي ابلنيب ككجوب الطاعة لو كأصبح الرسوؿ  ىو الوحيد  كبّبة، كيفرض تفسو ٕبكم التَّأىسًٌ

نىاتيوي كحركاتو، كأقوالو كأفعالو  سواء أكاتت بْب خاصَّة -بْب البشر كافَّة الذم اعتربت سىكى
دقة كتقدير سواء أكاف بياانن للقرآف اجمليد قاتوانن ييطىبَّقي كيػيتػَّبىعي بك  حب ك  -أىلو أك عامَّة األمَّة

كتطبيقنا لو، أـ ىو سنَّة مستقلة، كسواء اقَبتت ٗبا ينبو إُف فعلها بصفة النبوة أـ ابلصفة 
 البشريَّة. 

كحينما كاتت جهود العلماء منصرفة إُف ٝبع السنن كتكريس سلطتها كا١بداؿ يف  
 أحاديث تتعلق ٕبكم تدكين السنَّة.بعض أتواعها جرل تداكؿ كاسع لركاايت كأخبار ك 

 ادلواقى ادلختلفة من عملي ة التدوين:  

تفسو من ىذه العمليَّة الٍب كاتت ٥با آاثرىا  كسنبدأ بتحديد موقف الرسوؿ 
 ا٣بطّبة يف التعام  مع مفهـو السنَّة.
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 نظرة يف األحاديث الواردة يف الكتابة: 

 :(ٓٔٔ)بةأواًل: األحاديث اليت تفيد كراىة الكتا

قاؿ: "ال تكتبوا عِب، كمن كتب عِب غّب  عن أيب سعيد ا٣بدرم أفَّ رسوؿ هللا  -
 .(ُُُ)القرآف فليمحو"

أف أيذف لنا يف الكتاب فأَب". كيف  كقاؿ أبو سعيد ا٣بدرم: "جهدان ابلنيب  -
 .(ُُِ)يف الكتابة فلم أيذف لنا" ركاية عنو قاؿ: "استأذان النيب 

ك٫بن تكتب  يرة قاؿ: خرج علينا رسوؿ هللا عن عطاء بن يسار عن أيب ىر  -
األحاديث، فقاؿ: "ما ىذا الذم تكتبوف  قلنا: أحاديث تسمعها منك. قاؿ: كتاب غّب  

! قلنا: كتاب هللا! أتدركف ما أض  األمم قبلكم إال ٗبا اكتتبوا من الكتب مع كتاب هللا 
ا فليتبوأ أ٫بدث عنك اي رسوؿ هللا  قاؿ: حدثوا عِب كال حرج، كمن كىذى  دن بى عىلىيَّ ميتػىعىمًٌ

مقعده من النار، قاؿ أبو ىريرة: فجمعناىا يف صعيد كاحد فألقيناىا يف النار". ىذا لفظ 
، كاآلخر ٗبعناه، إال أتَّو قاؿ فيو: "أكتاب مع كتاب هللا  أ٧بضوا كتاب هللا  حديثي اٍلقىًطيًعيًٌ

 .(ُُّ)كأخلصوه"
                                                           

 .ُج ،ىُّّّ :ا٥بند .تذكرة احلفاظ .مشس الدين دمحم بن عبد هللاالذىيب،  :راجع َُُ

 .(ِّٔٓ)يف كتاب الزىد كالرقائق، ابب التثبت يف ا٢بديث كحكم كتابة العلم  يف صحيحو، ركاه مسلم ُُُ

 .ّٔ/ُج ،إدارة ا٤بطبعة ا٤بنّبية :القاىرة .جامع بيان العلم وفضلو .أبو عمر يوسفابن عبد الرب،  -

، ِط ـ،ُْٕٗدار إحياء السنة، ا٤بدينة ا٤بنورة:  .ٙبقيق يوسف العش .تقييد العلم .أٞبد بن علي بن اثبتا٣بطيب البغدادم،  ُُِ
 .ّّ -ِّص

لقاىرة: دار الَباث، . اصقر أٞبد السيد ٙبقيق .السماع وتقييد الرواية أصول معرفة إىل اإلدلاع. القاضي عياض بن موسىاليحصيب،  -
 .ُْٗ -ُْٖ/ُج، ـَُٕٗى/ُّٕٗ

 كما بعدىا. َّّص. ـُّٔٗمكتبة كىبة،  :القاىرة .السنة قبل التدوين ا٣بطيب، دمحم عجاج. -

 ـ،ُْٕٗدار إحياء السنة، ا٤بدينة ا٤بنورة:  .ٙبقيق يوسف العش .تقييد العلم .أٞبد بن علي بن اثبتا٣بطيب البغدادم، اتظر:  ُُّ
 تور : ا٥بيثمي،. ككذلك يفّٗكلقد علق العش يف ا٥بامش أتو كرد ىذا ا٢بديث عن أيب سعيد ا٣بدرم يف حسن التنبو، . ّْص ،ِط

 .(ِٕٔ) ، حديث رقم:ّٖٕ/ُج، ىُُِْ. بّبكت: دار الفكر، الفوائد ومنبع الزوائد رلمع.  بكر أيب بن علي الدين
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أف انسنا قد كتبوا  بلغ رسوؿ هللا عن عطاء بن يسار عن أيب ىريرة قاؿ: " -
حديثو، فصعد ا٤بنرب، فحمد هللا كأثُب عليو مث قاؿ: ما ىذه الكتب الٍب بلغِب أتكم قد كتبتم  
إ٭با أان بشر، كمن كاف عنده منها شيء فيأت بو، فجمعناىا فأخرجت، فقلنا: اي رسوؿ هللا 

هي من تتحدث عنك  قاؿ: ٙبدثوا عِب كال حرج، كمن كذب عىلىيَّ  ا فليتبوأ مىٍقعىدى دن ميتػىعىمًٌ
 .(ُُْ)النار"

حدثنا كثّب بن زيد عن ا٤بطلب بن عبد هللا بن حنطب قاؿ: دخ  زيد بن اثبت  -
أمران أف  على معاكية فسألو عن حديث فأمر إتساانن يكتبو، فقاؿ لو زيد: "إفَّ رسوؿ هللا 

 .(ُُٓ)ال تكتب شيئنا من حديثو، فمحاه" 

عن أيب تضرة قاؿ: قلنا أليب سعيد ا٣بدرم: "اكتبنا، حدثنا كهمس بن ا٢بسن  -
 .(ُُٔ)"قاؿ: "لن تكتبكم، كلكن خذكا عنا كما أخذان عن تيب هللا 

الذم ركاه يف النهي عن كتابة  كقد ٛبسك أبو سعيد ا٣بدرم ٕبديث رسوؿ هللا 
  قاؿ أبو غّب القرآف، كأَب أف يكتب أاب تضرة حْب قاؿ لو ىذا: "أال تكتبنا فإانَّ ال ٫بفظ

، كلكن احفظوا عنا كما حفظنا ٫بن عن رسوؿ  سعيد: ال، ًإانَّ لن تكتبكم، كلن ٪بعلو قرآانن
 .(ُُٕ)"هللا 

                                                           
 ـ،ُْٕٗدار إحياء السنة، ا٤بدينة ا٤بنورة:  .ٙبقيق يوسف العش .العلم تقييد .أٞبد بن علي بن اثبتا٣بطيب البغدادم، اتظر:  ُُْ
 كما بعدىا. ّٓ، صِط

 ـ،ُْٕٗدار إحياء السنة، ا٤بدينة ا٤بنورة:  .ٙبقيق يوسف العش .تقييد العلم .أٞبد بن علي بن اثبتا٣بطيب البغدادم، اتظر:  ُُٓ 
 .ّٓ، صِط

، ِط ـ،ُْٕٗدار إحياء السنة، ا٤بدينة ا٤بنورة:  .ٙبقيق يوسف العش .يد العلمتقي .أٞبد بن علي بن اثبتا٣بطيب البغدادم،  ُُٔ 
 .ّٕص

 (. ا٤بسند ا١بامع، حديث رقم:ُْٕ) حديث رقم، ُِِ/ُ .سنن الدارمي .عبدهللا بن عبدالرٞبن أبو دمحم الدارمي، اتظر: ُُٕ 
(َُْٔ.)  

، ِط ـ،ُْٕٗدار إحياء السنة، ا٤بدينة ا٤بنورة:  .وسف العشٙبقيق ي .تقييد العلم .أٞبد بن علي بن اثبتالبغدادم،  ا٣بطيب -
 .ّٖ-ّٔص
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كجعو قاؿ: "ائتوٓف بكتاب أكتب  أتَّو قاؿ: ٤با اشتد ابلنيب  عن ابن عباس  -
بنا. غلبو الوجع، كعندان كتاب هللا حس لكم كتاابن ال تضلوا بعده قاؿ عمر: إفَّ النيب 

 .(ُُٖ)فاختلفوا، ككثر اللغط. قاؿ: قوموا عِب، كال ينبغي عندم التنازع"
 اثنًيا: األحاديث اليت تفيد إابحة الكتابة: 

: كنت أكتب ك  شيء أ٠بعو من رسوؿ هللا قاؿ عبد هللا بن عمرك بن العاص  -
 أريد حفظو فنهتِب قريش، كقالوا: تكتب ك  شيء ٠بعتو من رسوؿ هللا ، هللا ، كرسوؿ
  بشر يتكلم يف الغضب كالرضا، فأمسكت عن الكتاب، فذكرت ذلك لرسوؿ هللا ،

 .(ُُٗ)فأكمأ يأصبعو إُف فيو كقاؿ: "اكتب فوالذم تفسي بيده ما خرج منو إال حق"
أحد أكثر حديثنا عنو مِب إال ما   : "ما من أصحاب النيب قاؿ أبو ىريرة  -

 .(َُِ)تب كال أكتب"كاف من عبد هللا بن عمرك، فإتَّو كاف يك

                                                                                                                                                                      

 .ْٔ/ ُجإدارة ا٤بطبعة ا٤بنّبية،  :القاىرة .جامع بيان العلم وفضلو .أبو عمر يوسفابن عبد الرب،  -

 .ُّْص، ـُّٔٗمكتبة كىبة،  :القاىرة .السنة قبل التدوين ا٣بطيب، دمحم عجاج. -

ـ، ُٖٖٗبّبكت: دار إحياء الَباث العريب،  .فتح الباري بشرح صحيح اإلمام البخاريبن حجر.  العسقبلٓف، أٞبد بن علي ُُٖ 
 .ُِٖ/ُج

 كتاب الوصية، ابب ترؾ الوصية ٤بن ليس لو شيء يوصي فيو. صحيح مسلم، -

 .ّٕ-ّٔ/ِكتبة ا٣با٪بي، جم. القاىرة: ٙبقيق علي دمحم عمر .الطبقات الكربىالزىرم، دمحم بن سعد بن منيع أبو عبد هللا البصرم.  -

 .َّٓـ، صُّٔٗمكتبة كىبة،  :القاىرة .السنة قبل التدوين ا٣بطيب، دمحم عجاج. -

، كأبو داكد يف سننو، كتاب (َِٖٔ) حديث رقم: ُِٗ(، صَُٓٔ) حديث رقم:، ُِٔ/ِج ،أخرجو اإلماـ أٞبد يف مسنده ُُٗ
 ( كصححو ككافقو الذىيب.َُٓ، َُْ/ُتدرؾ )، كا٢باكم يف ا٤بسّْٔٔ( خ َٔ/ْالعلم: ابب يف كتاب العلم )

 ـ،ُٖٖٗبّبكت: دار إحياء الَباث العريب،  .فتح الباري بشرح صحيح اإلمام البخارياتظر: العسقبلٓف، أٞبد بن علي بن حجر.  َُِ 
  . ُِٕ/ُج

 .َّْـ، صُّٔٗمكتبة كىبة،  :القاىرة .السنة قبل التدوين ا٣بطيب، دمحم عجاج. -
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ريًكمى عن رافع بن خدي  أتَّو قاؿ: "قلنا: اي رسوؿ هللا، إانَّ تسمع منك أشياء،  -
 .(ُُِ)أفنكتبها  قاؿ: اكتبوا كال حرج"

 .(ُِِ)"قيدكا العلم ابلكتاب" ريًكمى عن أتس بن مالك أتَّو قاؿ: قاؿ رسوؿ هللا  -

ض كالسنن لعمرك بن أتَّو كتب كتاب الصدقات كالفرائ ريًكمى عن رسوؿ هللا  -
. أَف يكن العرب أمَّة أميَّة ال تعرؼ القراءة كال الكتابة كال ا٢بساب. فكيف (ُِّ)حـز كغّبه 

ٲبكن تعليمهم ك  ىذه ا٢بساابت ما َف تكتب  أليس رسوؿ هللا ىو ا٤بعلم  أليس الكتابة ىي 
 إحدل الطرؽ ا٥بامَّة يف تثبيت ا٤بعلومات 

كخطب يف  مكة قاـ الرسوؿ  ا فتح هللا على رسولو ريًكمى عن أيب ىريرة أتَّو ٤ب -
الناس؛ فقاـ رج  من أى  اليمن يقاؿ لو أبو شاة، فقاؿ: اي رسوؿ هللا، اكتبوا ِف، فقاؿ: 

                                                           

، ِط ـ،ُْٕٗدار إحياء السنة، ا٤بدينة ا٤بنورة:  .ٙبقيق يوسف العش .تقييد العلم .أٞبد بن علي بن اثبتم، ا٣بطيب البغداد ُُِ 
 .ّٕ-ِٕص

. ا٤بدينة ا٤بنورة: ا٢بميد عبد الدين ٧بي دمحم ٙبقيق .األنظار تنقيح دلعاين األفكار توضيح ا٢بسِب. األمّب إ٠باعي  بن الصنعآف، دمحم -
 .ّّٓ /ِج، ا٤بكتبة السلفية

صاحب « السيد رشيد رضا»فقاؿ: "قد ضعف  ،السنة قبل التدوينيف كتابو  َّْكعلق دمحم عجاج ا٣بطيب على ىذا ا٢بديث ص -
 ( من اجمللة".ٕٔٔ/ َُ(، كلو رأم يف األحاديث الٍب تسمح ابلكتابة اتظر: )ّٕٔ/َُا٤بنار ىذا ا٢بديث اتظر: ٦بلة ا٤بنار: )

، ِط ـ،ُْٕٗدار إحياء السنة، ا٤بدينة ا٤بنورة:  .ٙبقيق يوسف العش .تقييد العلم .علي بن اثبتأٞبد بن ا٣بطيب البغدادم،  ُِِ 
 .ٗٔص

، إدارة ا٤بطبعة ا٤بنّبية :القاىرة .جامع بيان العلم وفضلو .أبو عمر يوسف. ابن عبد الرب، أيب عمر يوسف بن عبد هللا النمرم القرطيب -
 .ِٕ/ُج

كما بعدىا، كقد علق على ا٢بديث: أف السيد  َّْص ،ـُّٔٗمكتبة كىبة،  :القاىرة .ل التدوينالسنة قب ا٣بطيب، دمحم عجاج. -
رشيد رضا ضعف ا٢بديث ألف يف سنده عبد ا٢بميد بن سليماف كقد تكلم فيو الذىيب، كما ضعفو من طرؽ عبد هللا بن ا٤بؤم  الذم قاؿ 

 (.َّٓ-َّْا٢بديث من طريق آخر، اتظر: ىامش )ص فيو اإلماـ أٞبد أحاديثو مناكّب. كلقد حاكؿ ا٣بطيب تقوية

 .ُٕ/ُجإدارة ا٤بطبعة ا٤بنّبية،  :القاىرة .جامع بيان العلم وفضلو .أبو عمر يوسفابن عبد الرب، اتظر:  ُِّ 



183 

 

. قاؿ أبو عبد الرٞبن عبد هللا بن أٞبد: ليس يركل يف كتابة ا٢بديث شيء (ُِْ)"اكتبوا لو"
 .(ُِٓ): "اكتبوا أليب شاة"أمرىم، قاؿ أصح من ىذا ا٢بديث، ألفَّ النيب 

 كتابة احلديث يف عصر الصحابة:

كلقد كاف كاضحنا يف أذىاف الصحابة أمثاؿ أيب بكر كعمر كغّبىم من قرَّاء الصحابة 
كفقهائهم عدـ السماح بكتابة ا٢بديث أك اإلكثار من ركايتو خبلؿ عهد ا٣ببلفة الراشدة؛ 

كي يكوف القرآف الكرٔف ىو ا٤بؤسس لكي ال ينشغ  أحد اب٢بديث عن القرآف الكرٔف، كل
 كالبآف للشخصيَّة اإلسبلميَّة عقليَّا كتفسي ا كسلوكي ا:

، حيث ريًكمى عنو: "أتَّو ٝبع الناس بعد كفاة تبيهم  كىذا أبو بكر الصديق  -
أحاديث ٚبتلفوف فيها كالناس بعدكم أشد اختبلفنا،  فقاؿ: إتَّكم ٙبدثوف عن رسوؿ هللا 

شيئنا، فمن سألكم فقولوا: بيننا كبينكم كتاب هللا، فاستحلوا  عن رسوؿ هللا فبل ٙبدثوا 
 .(ُِٔ)حبللو كحرموا حرامو"

قالت: "ٝبع أيب  -اهنع هللا يضر-كركل ا٢باكم بسنده عن القاسم بن دمحم عن عائشة  -
، ككاف ٟبسمائة حديث، فبات ليلة يتقلب كثّبنا.. فلما أصبح ا٢بديث عن رسوؿ هللا 

م بنيَّة، ىىليمًٌي اأٍلىحىاًديثى الٍب عندؾ، فجئتو هبا، فدعا بنار فحرقها"قاؿ: أ
(ُِٕ). 

                                                           

ـ، ُٖٖٗبّبكت: دار إحياء الَباث العريب،  .فتح الباري بشرح صحيح اإلمام البخاريالعسقبلٓف، أٞبد بن علي بن حجر.  ُِْ 
 .ُِٕ/ُج

 .(ُِْٕ) :مسند أيب ىريرة، حديث رقم (ِِّ-ُِ) مسند أمحد.الشيبآف: أٞبد بن حنب  أبو عبد هللا.  -

، ِط ـ،ُْٕٗدار إحياء السنة، ا٤بدينة ا٤بنورة:  .ٙبقيق يوسف العش .تقييد العلم .أٞبد بن علي بن اثبتا٣بطيب البغدادم،  -
 .ٖٔص

 .َٕ/ُجإدارة ا٤بطبعة ا٤بنّبية،  :القاىرة .ان العلم وفضلوجامع بي .أبو عمر يوسفابن عبد الرب،  -

 .(ُِْٕ) حديث رقم: ( ِّٓ/ُِاتظر: مسند اإلماـ أٞبد، ) ُِٓ 

 .ّ/ُج ،ىُّّّ :ا٥بند .تذكرة احلفاظ .مشس الدين دمحم بن عبد هللاالذىيب،  ُِٔ 

 .ٓ/ُ، جىُّّّ :ا٥بند .تذكرة احلفاظ .مشس الدين دمحم بن عبد هللاالذىيب،  ُِٕ 
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أراد أف يكتب السنن فاستفٌب  كعن عركة بن الزبّب أفَّ عمر بن ا٣بطاب  -
 يف ذلك، فأشاركا عليو يأف يكتبها، فطفق عمر يستخّب هللا  أصحاب رسوؿ هللا 

فقاؿ: "إٌٓفً كنت أردت أف أكتب الس نىنى كإٌٓفً ذكرت شهرنا، مث أصبح يومنا كقد عـز هللا لو، 
قومنا كاتوا قبلكم كتبوا كتبنا فىأىكىب وا عليها كتركوا كتاب هللا، كإٌٓفً كهللا ال أشوب كتاب هللا 

ا"  . كيف ركاية عن طريق مالك بن أتس أفَّ عمر بن ا٣بطاب قاؿ عندما عدؿ (ُِٖ)بشيء أبدن
 .(ُِٗ)مع كتاب هللا"عن كتابة السنَّة: "ال كتاب 

كترل عمر بن ا٣بطاب ٲبنع الناس من أف يتخذكا كتاابن مع كتاب هللا، كينكر  -
ا على من تسخ كتاب داتياؿ كيضربو كيقوؿ لو: "اتطلق فا٧بو.. مث ال تقرأه كال  إتكارنا شديدن

ي  ا من الناس ألى ا من الناس، فلئن بلغِب عنك أتَّك قرأتو أك أقرأتو أحدن كىنَّكى تػيٍقرًٍئوي أحدن هنًٍ
عيقيوبىةن"
(َُّ). 

                                                                                                                                                                      

 .َُّـ، صُّٔٗمكتبة كىبة،  :القاىرة .السنة قبل التدوين ا٣بطيب، دمحم عجاج. -

 .ْٔ/ُجإدارة ا٤بطبعة ا٤بنّبية،  :القاىرة .جامع بيان العلم وفضلو .أبو عمر يوسفابن عبد الرب، اتظر:  ُِٖ 

، ِط ـ،ُْٕٗدار إحياء السنة، نورة: ا٤بدينة ا٤ب .ٙبقيق يوسف العش .تقييد العلم .أٞبد بن علي بن اثبتا٣بطيب البغدادم،  -
 .َٓص

 .َِٔ/ّمكتبة ا٣با٪بي، ج. القاىرة: ٙبقيق علي دمحم عمر .الطبقات الكربىالزىرم، دمحم بن سعد بن منيع أبو عبد هللا البصرم.  -

 .َُّـ، صُّٔٗمكتبة كىبة،  :القاىرة .السنة قبل التدوين ا٣بطيب، دمحم عجاج. -

 كما بعدىا. َِٕمطبعة حساف، ص :القاىرة .العظيمان: الكتاب والسنة، رؤية جديدةاألصالن  .ٝباؿ البنا،  -

 .ْٔ/ُج ،إدارة ا٤بطبعة ا٤بنّبية :القاىرة .جامع بيان العلم وفضلو .أبو عمر يوسفابن عبد الرب،  ُِٗ 

، ِط ـ،ُْٕٗدار إحياء السنة، ا٤بدينة ا٤بنورة:  .ٙبقيق يوسف العش .تقييد العلم .أٞبد بن علي بن اثبتا٣بطيب البغدادم،  َُّ 
 .ِٓص

 . ِْ /ِجإدارة ا٤بطبعة ا٤بنّبية،  :القاىرة .جامع بيان العلم وفضلو .أبو عمر يوسفابن عبد الرب،  -

 .ُْٔص .اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع .أٞبد بن علي بن اثبتا٣بطيب البغدادم،  -

 .َُّـ، صُّٔٗمكتبة كىبة،  :القاىرة .السنة قبل التدوين ا٣بطيب، دمحم عجاج. -
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: "اي أيها الناس، إتَّو قد بلغِب  كعن دمحم بن القاسم لقد خطب عمر يف الناس قائبلن
َّ أىحىده عنده ًكتىاابن  ، فأحبها إُف هللا أعد٥با كأقومها، فبل يػيٍبًقْبى أتَّو قد ظهرت يف أيديكم كتبه

د أف ينظر فيها، كيقومها على أمر ال يكوف : فظنوا أتَّو يري-قاؿ-إال أتٓف بو، فأرل فيو رأيي 
. كيف (ُُّ)فيو اختبلؼ، فأتوه بكتبهم فأحرقها ابلنار مث قاؿ: "أيٍمًنيَّةه كأمنية أى  الكتاب"

ًٍلي عىلىيَّ أىحىاًديثى فقاؿ: إفَّ  ركاية أخرل عن عبد هللا بن العبلء قاؿ: "سألت القاسم ٲبي
تشد الناس أف أيتوه هبا، فلما أتوه هبا أمر األحاديث كثرت على عهد عمر بن ا٣بطاب، فأ

بتحريقها مث قاؿ: مشناة كمشناة أى  الكتاب. قاؿ: فمنعِب القاسم يومئذ أف أكتب 
 . (ُِّ)حديثا"

-  : عندما طعن عمر بن ا٣بطاب استدعى طبيبنا، فعرؼ دتو أجلو، فنادل ابنو قائبلن
، فلو أراد هللا أ ف ٲبيًٍضيى ما فيو أمضاه، فقاؿ لو ابن عمر: "اي عبد هللا بن عمر، انكلِب اٍلكىًتفى

أان أكفيك ٧بوىا، فقاؿ: ال كهللا، ال ٲبحوىا أىحىده غّبم. فمحاىا عمر بيده، ككاف فيها 
فريضة ا١بٍىدًٌ"
(ُّّ). 

                                                           

، ِط ـ،ُْٕٗدار إحياء السنة، ا٤بدينة ا٤بنورة:  .ٙبقيق يوسف العش .تقييد العلم .أٞبد بن علي بن اثبتا٣بطيب البغدادم،  ُُّ 
 .ِٓص

 .ُٖٖ/ ٓبّبكت: دار صادر، ج .الطبقات الكربىالزىرم، دمحم بن سعد بن منيع أبو عبد هللا البصرم.  ُِّ 

  .ِْٕ/ّجمكتبة ا٣با٪بي، . القاىرة: ٙبقيق علي دمحم عمر .الطبقات الكربى بن سعد بن منيع أبو عبد هللا البصرم. الزىرم، دمحم ُّّ 
 كاف عمر بن ا٣بطاب من أكثر الصحابة ٛبثبل لئلسبلـ كفهما ٢بقيقة الدين ٗبفهومو النصي ا٤بطلق، ككاتت كفاية القرآف كموقعو ا٤بهيمن يف

ر ابرز يف حسو، فقد كاف يفهم علة النهي النبوم عن الكتابة فهما حقيقي ا رائعا، كاف يفهم أتَّو ال ضركرة ألف اإلسبلـ حقيقيَّة ذات حضو 
الٍب كاف أيتيها تطبيقنا تفصيلي ا لعمـو القرآف الكرٔف أم أتَّو كاف يسبغ  ينق  غّب القرآف إال ما كاف من السنَّة العمليَّة أم أفعاؿ النيب 

على ا٤بتواتر العملٌي الشائع الذم يعرفو الصحابة ٝبيعا كالذم ال سبي  من مث إُف التزايد فيو أك اإلضافة إليو عند تقلو « مصطلح السنَّة»
. ٙبقيق علي شّبم. دار إحياء البداية والنهاية ابن كثّب، أبو الفداء إ٠باعي . فيما يعم  " فقد كاف يقوؿ: " أقلوا الركاية عن رسوؿ هللا 

 .َُٓ/ٖج ،ُـ، طُٖٖٗى/َُْٖعريب، الَباث ال

 كاف عمر ٱبشى التزايد يف الركاية احَبازا من الكذب كالغلط كتوقيا من تعدية دالالهتا ا٣باصة غالبا ٕبكم تفصيليتها ككاتت ىذه ا٣بشية
 أصحاب رسوؿ هللا  أىم األسباب كراء سياستو الشهّبة ابستبقاء الصحابة إُف جواره يف العاصمة بعيدا عن األمصار، فقد بعث إُف

، كحبسهم اب٤بدينة فجمعهم من اآلفاؽ، عبد هللا بن حذافة، أاب الدرداء، أاب ذر، عقبة بن عامر فقاؿ: ما ىذا ا٢بديث عن رسوؿ هللا 
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عن أيب عثماف النهدم قاؿ: "كنَّا مع عتبة بن فرقد، فكتب إليو عمر يأشياء  -
لدتيا إال من لبس لو يف اآلخرة منو شيء إال قاؿ: ال يلبس ا٢برير يف ا ٰبدثو عن النيب 

ىكذا، كقاؿ يأصبعيو السبابة كالوسطى. قاؿ أبو عثماف: فرأيت أهنا أزرار الطيالسة حْب رأينا 
 .(ُّْ)الطيالسة"

توضأ مث قاؿ:  فقد ركل بيسر بن سعيد أفَّ عثماف بن عفاف  أمَّا عثماف  -
  قالوا: تعم، لًنػىفىرو من أصحاب رسوؿ ىكذا يتوضأ، اي ىؤالء أكذلك "رأيت رسوؿ هللا 

 .(ُّٓ)عنده" هللا 

: "أعـز على ك  من كاف عنده   أمَّا اإلماـ عىًلي   - فقد خطب يف الناس قائبلن
ا ىلك الناس حْب اتبعوا أحاديث علمائهم كتركوا كتاب  كتاب إال رجع فمحاه، فإ٭بَّ

 .(ُّٔ)رهبم"

نا متحراين يف األخذ، ٕبيث إتَّو كقد قاؿ الذىيب عن اإلماـ علٌي: "كاف إمامنا  -
عا٤ب

يستحلف من ٰبدثو اب٢بديث، فقد ركل عثماف بن ا٤بغّبة الثقفي عن علي بن ربيعة عن 

                                                                                                                                                                      

بّبكت:  .عطا القادر عبد مصطفى ٙبقيق .الصحيحني على ادلستدرك .ا٢باكم عبدهللا أبو عبدهللا بن دمحم : النيسابورم،حٌب أصيب. اتظر
كقد صنع الصنيع تفسو مع ابن مسعود كأيب مسعود األتصارم قائبل: "قد  .ُّٗ/ُ، جُـ، طَُٗٗى/ُُُْدار الكتب العلمية، 

. يقوؿ أبو بكر بن ٕ/ُج ،ىُّّّ :ا٥بند .تذكرة احلفاظ .مشس الدين دمحم بن عبد هللا: الذىيب، أكثرمت ا٢بديث عن رسوؿ هللا". اتظر
فاع عن عثماف: "ركم أف عمر بن ا٣بطاب هنع هللا يضر سجن ابن مسعود يف تفر من أصحابو سنة اب٤بدينة حٌب استشهد العريب كىو بصدد الد

 من لعواصما أبو بكر بن العريب، دمحم بن عبد هللا. ". اتظر:فأطلقهم عثماف ككاف سجنهم ألف القـو أكثركا من ا٢بديث عن رسوؿ هللا 
 .ِٖٓص . القاىرة: مكتبة دار الَباث، طاليب عمار. ٙبقيق وسلم عليو هللا صلى النيب وفاة بعد ةالصحاب مواقى حتقيق يف القواصم

 .(ِّْ) :حديث رقم (ُِٔ/ُمسند اإلماـ أٞبد، مرجع سابق، ) ُّْ

 .ُُّص، ـُّٔٗمكتبة كىبة،  :القاىرة .السنة قبل التدوين ا٣بطيب، دمحم عجاج. -

ركاه اإلماـ أٞبد، اتظر الفتح  (.َُ) :حديث رقم، ٖٓ/ُ. سنن الدراقطِب (ْٕٖ) :حديث رقم، ٕٔ/ُ يف مسنده أخرجو أٞبد ُّٓ 
 (.ٕ/ِ)  الرابٓف،

 .ّٔ/ُج ،إدارة ا٤بطبعة ا٤بنّبية :القاىرة .جامع بيان العلم وفضلو .أبو عمر يوسفابن عبد الرب،  ُّٔ 
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حديثنا تفعِب  أ٠باء بن ا٢بكم الفزارم أتَّو ٠بع علي ا يقوؿ: كنت إذا ٠بعت من رسوؿ هللا 
 .(ُّٕ)تو، فإذا حلف صدقتو"هللا ٗبا شاء أف ينفعِب بو، ككاف إذا حدثِب عنو غّبه استحلف

ريًكمى عن عبد هللا بن مسعود كراىيَّتو لكتابة ا٢بديث الشريف: "عن عبد الرٞبن  -
بن األسود عن أبيو قاؿ: جاء علقمة بكتاب من مكة أك اليمن بصحيفة فيها أحاديث يف 

فاستأذان على عبد هللا فدخلنا عليو، قاؿ: فدفعنا إليو  -بيت النيب -أى  البيت 
يفة، قاؿ: فدعا ا١بارية، مث دعا بطست فيو ماء، فقلنا لو: اي أاب عبد الرٞبن، اتظر الصح

ًيثػيهىا فيها كيقوؿ: ﴿٫بىٍني تػىقيص  عىلىٍيكى أىٍحسىنى  . قاؿ: فجع  ٲبى فيها، فإفَّ فيها أحاديث حساانن
ا اٍلقيٍرآفى كىًإٍف كيٍنتى ًمٍن قػىٍبلً  نىا إًلىٍيكى ىىذى يػٍ (، القلوب ًّو لىًمنى اٍلغىاًفًلْبى﴾ )يوسف:اٍلقىصىًص ٗبىا أىٍكحى

 .(ُّٖ)أكعية، فاشغلوىا ابلقرآف، كال تشغلوىا ٗبا سواه"

عن األسود بن ىبلؿ أتَّو قاؿ: "أتى عبد هللا بصحيفة فيها حديث، فدعا ٗباء  -
فمحاىا، مث غسلها، مث أمر هبا فأحرقت، مث قاؿ: أذكر هللا رجبلن يعلمها عند أحد إال أعلمِب 

كهللا لو أعلم بدير ىند لبلغتها، هبذا أىلك أى  الكتاب قبلكم حْب تبذكا كتاب هللا كراء هبا 
م ال يعلموف"  .(ُّٗ)ظهورىم كأهنَّ

                                                           

 .الكفاية يف علم الرواية .ا٣بطيب البغدادم .َُ/ُج ،ىُّّّ :ا٥بند .تذكرة احلفاظ .مشس الدين دمحم بن عبد هللاالذىيب، اتظر:  ُّٕ 
 .ِٖ، صىُّٕٓ :ا٥بند

، ِط ـ،ُْٕٗدار إحياء السنة، ا٤بدينة ا٤بنورة:  .ٙبقيق يوسف العش .تقييد العلم .أٞبد بن علي بن اثبتا٣بطيب البغدادم،  ُّٖ 
 .ْٓص

 (.ُِٓ/ُ) .سنن الدارمي .عبدهللا بن عبدالرٞبن أبو دمحم الدارمي، -

. كلقد علق على ذلك: ككرد عن ابن مسعود ُِّـ، صُّٔٗمكتبة كىبة،  :القاىرة .السنة قبل التدوين ا٣بطيب، دمحم عجاج. -
 (.ُِٓ/ُالنهي عن كتابة ما سول القرآف عندما علم أف بعضهم يكتب كبلمو، اتظر: سنن الدارمي، )

 .ٓٔإدارة ا٤بطبعة ا٤بنّبية، ص :ةالقاىر  .جامع بيان العلم وفضلو .أبو عمر يوسفابن عبد الرب،  ُّٗ 

ا يف الكوفة إال أتيتو مشينا، )« بدار ا٥بندارية»اتظر: كذلك ركم ٫بوه يف سنن الدارمي، كفيو لو أهنا  -  (.ُِْ/ُمكاانن بعيدن
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إال  يقوؿ: "ما كنَّا تكتب يف عهد رسوؿ هللا  كعن عبد هللا بن مسعود  -
 .(َُْ)االستخارة كالتشهد"

 .(ُُْ)سائ  كالقرآف"ككاف يقوؿ ابن عباس: "إانَّ ال تكتب يف الصحف إال الر  -

الذم ركاه يف النهي عن   كقد ٛبسك أبو سعيد ا٣بدرم ٕبديث رسوؿ هللا  -
كتابة غّب القرآف، كأَب أف يكتب أاب تضرة حْب قاؿ لو ىذا: "أال تيٍكًتبػينىا فإانَّ ال ٫بفظ  فقاؿ 

، كلكن احفظوا عنَّا كما حفظ نا ٫بن من رسوؿ أبو سعيد: ال إانَّ لن تيٍكًتبىكيٍم، كلن ٪بعلو قرآانن
 .(ُِْ)"هللا 

أتَّو كاف يكره كتابة ا٢بديث، ريًكمى عن سعيد بن  كيركل عن عبد هللا بن عمر  -
جبّب أتَّو قاؿ: "كنَّا ٬بتلف يف أشياء فنكتبها يف كتاب، مث أتيت هبا ابن عمر أسألو عنها 

خفينا، فلو علم هبا كاتت الفيص  بيِب كبينو"
(ُّْ). 

                                                           

 (َِّّ) :حديث رقم، (ُُٓ/ُ، )مصنى ابن أ  شيبة .أبو بكر عبد هللا بن دمحمابن أيب شيبة،  َُْ 

 .ُّٗـ، صُّٔٗمكتبة كىبة،  :القاىرة .السنة قبل التدوين اج.ا٣بطيب، دمحم عج ُُْ 

 (.َُْٔ) :حديث رقمكا٤بسند ا١بامع  (.ُِِ/ُ) .سنن الدارمي عبدهللا بن عبدالرٞبن أبو دمحم الدارمي، اتظر: ُِْ 

، فيو ِط ـ،ُْٕٗالسنة،  دار إحياءا٤بدينة ا٤بنورة:  .ٙبقيق يوسف العش .تقييد العلم .أٞبد بن علي بن اثبتا٣بطيب البغدادم،  -
 .ّٖ-ّٔركاايت ٨بتلفة عنو، ص

. كيف ركاية عن أيب سعيد قاؿ: ْٔ/ُجإدارة ا٤بطبعة ا٤بنّبية،  :القاىرة .جامع بيان العلم وفضلو .أبو عمر يوسفابن عبد الرب،  -
 كاف ٰبدثنا فنحفظ فاحفظوا كما كنا ٫بفظ".  "أتريدكف أف ٘بعلوىا مصاحف، إف تبيكم 

. كذكر يف ا٥بامش: كتاب زىّب بن حرب،  ُّْـ، صُّٔٗمكتبة كىبة،  :القاىرة .السنة قبل التدوين ا٣بطيب، دمحم عجاج.اتظر:  -
 .ُُٗكتاب العلم ٨بطوط، ص

 .ٔٔ/ُجإدارة ا٤بطبعة ا٤بنّبية،  :القاىرة .جامع بيان العلم وفضلو .أبو عمر يوسفابن عبد الرب،  ُّْ 

، ِط ـ،ُْٕٗدار إحياء السنة، ا٤بدينة ا٤بنورة:  .ٙبقيق يوسف العش .تقييد العلم .ن اثبتأٞبد بن علي با٣بطيب البغدادم،  -
 .ْْص

 .ُّْـ، صُّٔٗمكتبة كىبة،  :القاىرة .السنة قبل التدوين ا٣بطيب، دمحم عجاج. -
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بى ابٍػنيوي عنو ٨بافة أف يزيد أك ينقص، ك٧با ما كتبو ككره أبو موسى أف يىٍكتي  -
، كيف ركاية عنو أتَّو قاؿ: "إفَّ بِب (ُْٓ). كيف ركاية قاؿ: "احفظوا عنا كما حفظنا"(ُْْ)اب٤باء

إسرائي  كتبوا كتاابن كاتبعوه، كتركوا التوراة"
(ُْٔ). 

ن الزبّب: "اي بِب، تقوؿ البن أختها عركة ب -اهنع هللا يضر-كلقد كاتت أـ ا٤بؤمنْب عائشة  -
بلغِب أتَّك تكتب عِبًٌ ا٢بديث مث تعود فتكتبو، فقاؿ ٥با: أ٠بعو منك على شيء، مث أعود 
فأ٠بعو على غّبه، فقالت: ى  تسمع يف ا٤بعُب خبلفنا  قاؿ: ال. قالت: ال يأس 

 .(ُْٕ)بذلك"

الذم يسأ٥با عن ا٢باج  -اهنع هللا يضر-ككتب زايد بن أيب سفياف إُف السيدة عائشة  -
، كى  ٰبـر عليو ما ٰبـر على ا٢باج حٌب ينحر، كما أفٌب ابن عباس  فأجابتو عن  يرس  ىىٍداين

 .(ُْٖ)شيئنا أحلو هللا حٌب ٫بر ا٥بدم" ، كقالت: فلم ٰبـر رسوؿ هللا ىدم رسوؿ هللا 

ككتب معاكية بن أيب سفياف إُف ا٤بغّبة بن شعبة: "اكتب إِف بشيء ٠بعتو من  -
 تب ا٤بغّبة إليو: أتَّو كاف ينهى عن قي  كقاؿ ككثرة السؤاؿ، كإضاعة ا٤باؿ".، فكرسوؿ هللا 

كىذه الركاايت العديدة من ىؤالء الصحابة الكراـ تدؿ على كعيهم بضركرة االلتزاـ 
 -صلى هللا عليو كآلو كسلَّم–ابلتكوين القرآٌٓف للشخصيَّة ا٤بسلمة، ككضع ىدم رسوؿ هللا 

                                                           

 .الرٞبن عبد بن ٢بسنا ،الرامهرمزم .ُّْـ، صُّٔٗمكتبة كىبة،  :القاىرة .السنة قبل التدوين ا٣بطيب، دمحم عجاج.اتظر:  ُْْ 
 .ُّٗ. كقارف بكتاب العلم لزىّب بن حرب، صّٕٗ/ُ، جّ، طىَُْْ. بّبكت: دار الفكر، بني الراوي والواعي ادث الفاصل

 (.ُِِ/ ُ) .سنن الدارمي عبدهللا بن عبدالرٞبن أبو دمحم الدارمي، -

 .ٔٔ/ُإدارة ا٤بطبعة ا٤بنّبية، ج :القاىرة .جامع بيان العلم وفضلو .أبو عمر يوسفابن عبد الرب،  ُْٓ 

، ِط ـ،ُْٕٗدار إحياء السنة، ا٤بدينة ا٤بنورة:  .ٙبقيق يوسف العش .تقييد العلم .أٞبد بن علي بن اثبتا٣بطيب البغدادم،  ُْٔ 
 .ٔٓص

 .َِٓ، صىُّٕٓ :ا٥بند .الكفاية يف علم الرواية .ا٣بطيب البغدادم ُْٕ

ْتُو علاِئشلُة علللى الص حلأبلةِ  .هللًا الزركشي بدر الٌدٍين ا٤بنهاجي ٧بيىمَّد ٍبن بػىهىادر ٍبن عىٍبد ،الزركشي ُْٖ يْررلاِد ملا اْستلْدرلكل ابلُة إِلِ  سعيد . ٙبقيقاإْلِجل
كقاؿ اإلماـ الزىرم: "أكؿ من كشف  .ٕٖ، صُـ، طَُٕٗى/َُّٗ. ٙبرير كتعليق عصمت هللا. بّبكت: ا٤بكتب اإلسبلمي، األفغآف

 .ُّٗمرجع سابق، ص .السنة قبل التدوين دمحم عجاج،ا٣بطيب، م السنة يف ذلك عائشة..". اتظر: الغمى عن الناس كبْب ٥ب
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نهجو يف اتباع القرآف كتبلكتو حق التبلكة كتعليمو للناس كتزكيتهم موضعو من القرآف ليتضح م
–بو، كا٢بذر الشديد الذم اتفقت عليو ك  ىذه اآلاثر عن أقرب أصحابو كآؿ بيتو إليو 

صلى هللا عليو كآلو كسلَّم، القدر ا٤بشَبؾ بينها ىو ا٣بوؼ كا٢بذر من فتح أم سبي  على 
خذ من اىتمامهم مث  أك أكثر ٩با أيخذ كتاب هللا من الناس يشغلهم بغّب كتاب هللا، أك أي

ذلك االىتماـ، كمعلـو أفَّ ما يستقر يف الذىن كالنفس أكالن كيتحوؿ إُف سلوؾ يصبح ك  ما 
أييت لئلتساف بعده تلينا لو ٧بكومنا بو يقاس إليو كيقب  منو كيرد كيؤكؿ ٗبقتضى ذلك الفهم 

قلوب النقيَّة؛ كلذلك رأينا ك  ذلك التشدد كا٢بذر الذم حص  من القرآف كاستقر يف تلك ال
الذم يدؿ على أدؽ أتواع ا٤بعرفيَّة كمبلحظة ا٤بنهجيَّة، أفبل يسع ا٣بلف ما كسع السلف 

الذم أتزلو عاَف ا٣ببء يف السماكات كاألرض الذم  -ج َّ شأتو–فّبجعوف إُف كتاب هللا 
 كجعلو كافيا للناس مغِب ٥بم كقاؿ:أحاط بك  شيء علمنا كفصَّ  ىذا الكتاب على علمو 

يػيٍؤًمنيوفى﴾ ﴿أىكىَفٍى يىٍكًفًهٍم أىانَّ أىتزىٍلنىا عىلىٍيكى اٍلًكتىابى يػيتػٍلىى عىلىٍيًهٍم ًإفَّ يف ذىًلكى لىرىٍٞبىةن كىذًٍكرىل لًقىٍوـو 
ة اليـو ( إفَّ ٙبلي  أسباب الفيرقة كالطائفيَّة كسائر األمراض الٍب تعآف منها األمَّ ُٓ)العنكبوت:

يرجعنا كال شك إُف أف تفريق الناس لدينهم كٙبو٥بم إُف شيع كأحزاب ارتبط طردنا كعكسنا 
كيوف ابلكتاب كأقاموا الصبلة كيعتصموف ٕبب   بقوَّة أك ضعف عبلقتهم ابلكتاب، فالذين ٲبسًٌ

أتفسهم هللا يعصمهم هللا من الفرقة كاالختبلؼ كالتنازع، كالذين يهجركف كتاب هللا كيشغلوف 
بسواه ال ٲبكن أف تتوحد كلمتهم أك أتتلف قلوهبم أك ٯبتمعوا على أمر جامع، إتَّو ما من 
طائفة من طوائف ا٤بسلموف اليـو إال كقد أسندت مذاىبها كأفكارىا كبدعها حسنها كسيئها 
إُف سنن ركهتا عن رجاؿ ارتضتهم كزكتهم فوقعت فيما كقعت فيو؛ كلذلك فإفَّ دعوتنا إُف 

ديق على ك   ما عدل القرآف ابلقرآف كعدـ قبوؿ شيء ال يصدؽ عليو كال يهيمن ىي التص
فنسأؿ هللا العلي القدير أف يرد أمتنا إُف كتابو كيهديها  -إف شاء هللا تعاُف–كسيلة النجاة 

 سبلو كيصلح شأهنا بو لتستعيد كىٍحدهتا كتعلو كلمة هللا فيها، كهللا كِف ذلك كالقادر عليو.     
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 وين احلديث يف عصر التابعني: تد

كلقد امتنع كبار التابعْب عن الكتابة منهم: عبيدة بن عمرك السلمآٌف ا٤برادٌم 
(، ىٔٗ(، كإبراىيم النخعٌي )ىّٗ(، كجابر بن زيد )ىِٗ(، كإبراىيم بن يزيد التيمٌي )ىِٕ)

اؿ لو: "ال كَف يرض عبيدة أف يكتب عنده أحد، كال يقرأ عليو أحد، كقد تصح إبراىيم فق
"، كقب  كفاتو دعا ًبكيتيًبًو فأحرقها ٚبيًٍلدىفَّ عىِبًٌ كتاابن
كقاؿ: "أخشى أف يىًليػىهىا قـو يضعوهنا  (ُْٗ)

غّب مواضعها". ككره إبراىيم النخعي أف تكتب األحاديث يف الكراريس، كتشبو 
تػىٍبتي شيئنا قط"، حٌب أتَّو منع ٞبَّاد بن (َُٓ)اب٤بصاحف سليماف من  ، ككاف يقوؿ: " ما كى

كتابة أطراؼ األحاديث. قاؿ ابن عوف: "رأيت ٞبادنا يكتب عن إبراىيم فقاؿ لو إبراىيم: أَف 
ا ىي أطراؼ"  .(ُُٓ)أهنك  قاؿ: إ٭بَّ

كقاؿ الشعيب: "ما كتبت سوداء يف بيضاء، كال ٠بعت من رج  حديثنا فأردت أف  -
" هي عىلىيَّ ييًعيدى
(ُِٓ). 

                                                           
، ِط ـ،ُْٕٗدار إحياء السنة، ا٤بدينة ا٤بنورة:  .ٙبقيق يوسف العش .تقييد العلم .أٞبد بن علي بن اثبتا٣بطيب البغدادم،  ُْٗ
 .ْٔ-ْٓص

 .ِّّـ، صُّٔٗمكتبة كىبة،  :ةالقاىر  .السنة قبل التدوين ا٣بطيب، دمحم عجاج. -

 (.ُُِ/ُ) .سنن الدارمي عبدهللا بن عبدالرٞبن أبو دمحم الدارمي،اتظر:  َُٓ

، ِط ـ،ُْٕٗدار إحياء السنة، ا٤بدينة ا٤بنورة:  .ٙبقيق يوسف العش .تقييد العلم .أٞبد بن علي بن اثبتا٣بطيب البغدادم،  -
 .ْٖص

 .ٕٔ/ُجإدارة ا٤بطبعة ا٤بنّبية،  :القاىرة .العلم وفضلو جامع بيان .أبو عمر يوسفابن عبد الرب،  -

 .(ْٖٓ) :حديث رقم (ُُِ/ُ) .سنن الدارمي عبدهللا بن عبدالرٞبن أبو دمحم الدارمي، ُُٓ

 .ٕٔ/ُج ،إدارة ا٤بطبعة ا٤بنّبية :القاىرة .جامع بيان العلم وفضلو .أبو عمر يوسفابن عبد الرب،  ُِٓ
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للكتابة بقولو: "كقد ازدادت كراىة التابعْب كلقد ذكر ا٣بطيب عن كراىة التابعْب 
بػيهيٍم مع ا٢بديث، كٙبم   كًٌتػىهىا طيبلَّ للكتابة عندما اشتهرت آراؤىم الشخصيَّة، فخافوا أف ييدى
عنهم فيدخلو االلتباس. كجاء رج  إُف سعيد بن ا٤بسيب كىو من الفقهاء الذين ركل 

مث سألو عن رأيو فأجابو، فكتبو  امتناعهم عن االكتتاب، فسألو عن شيء فأمبله عليو،
ًكٍلًنيهىا،  الرج ، فقاؿ رج  من جلساء سعيد: أىييٍكتىبي اي أاب دمحم رىٍأييكى  فقاؿ سعيد للرج : انى

. كلقد رخَّص سعيد بن ا٤بسيب لعبد الرٞبن بن حرملة ابلكتابة (ُّٓ)فناكلو الصحيفة فخرقها"
 .(ُْٓ)حينما شكا إليو سوء حفظو

م يكتبوف رأيك. قاؿ: أتكتبوف ما عسى أف أرجع عنو كقي  ١بابر بن زي - د: "إهنَّ
ا "  .(ُٓٓ)غدن

أمَّا عن اتتشار الكتابة يف أكاخر القرف األكؿ ا٥بجرم كأكائ  القرف الثآف، فقد ريًكمى 
دىةى قاؿ: "خرج علينا عمر بن عبد العزيز لصبلة الظهر كمعو ًقٍرطىاسه مث خرج علينا  عن أيب ًقبلى

و معو، فقلت لو: اي أمّب ا٤بؤمنْب، ما ىذا الكتاب  قاؿ: حديث حدثِب بو لصبلة العصر كى
. كمن جهة أخرل فقد ريًكمى عن يعقوب بن عبد (ُٔٓ).".عوف بن عبد هللا فأعجبِب فكتبتو.

الرٞبن عن أبيو، قاؿ: "حىضىٍرتي عيبػىٍيدى هللا بن عبد هللا، دخ  على عمر بن عبد العزيز، 
، قاؿ لو عمر: )صنعنا شيئنا(، قاؿ: كما ىو فأجلس قومنا يكتبوف ما يق وؿ، فلما أراد أف يقـو

                                                           
 .ُْْ/ِجإدارة ا٤بطبعة ا٤بنّبية،  :القاىرة .جامع بيان العلم وفضلو .أبو عمر يوسفابن عبد الرب،  ُّٓ

 ـ،ُْٕٗدار إحياء السنة، ا٤بدينة ا٤بنورة:  .ٙبقيق يوسف العش .تقييد العلم .أٞبد بن علي بن اثبتاتظر: ا٣بطيب البغدادم،  ُْٓ
 .ٗٗص ،ِط

 .ُّ/ِجة ا٤بطبعة ا٤بنّبية، إدار  :القاىرة .جامع بيان العلم وفضلو .أبو عمر يوسفابن عبد الرب،  ُٓٓ

 (.َُّ/ُ) .سنن الدارمي عبدهللا بن عبدالرٞبن أبو دمحم الدارمي، ُٔٓ
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" . يقوؿ (ُٕٓ)اي ابن عبد العزيز  قاؿ: )كتبنا ما قلت( قاؿ: كأين ىو  قاؿ: فىًجيءى بو فىخيرًؽى
ءي اأٍليمىرىاءي". نىا عليها ىىؤيالى  الزيىرم: "كنا تكره كتابة السنَّة حٌب أىٍكرىىى

ذا العلم قب  تدكيِب". كيقوؿ: "أمران عمر بن عبد العزيز كيقوؿ: "َف ييدىكًٌٍف أحد ى
 ٔبمع السنن فكتبناىا دفَبنا دفَبنا فبعث إُف ك  أرض لو عليها سلطاف دفَبنا".

كَف يرد على لساف أحد من ا٤بتقدمْب، قب  خبلفة عمر بن عبد العزيز، أتَّو قاؿ إف 
لة ظهرت بعد عصر عمر بن عبد تسخ حديث النهي عن كتابة السنَّة؛ فهذه ا٤بقو  النيب 

 العزيز لتربير جواز كتابتها.

كطلب ىشاـ بن عبد ا٤بلك من عاملو أف يسأؿ رجاء بن حيوة  -
"ُُِت:)  .(ُٖٓ)ق( عن حديث فيقوؿ رجاء: "فكنت قد تسيتو لوال أتَّو كاف عندم مكتوابن

 كتابة احلديث عند جيل التابعني الثاين:

لزيىرم بعد أف أعلن عن األمر ابلكتابة ر٠بي ا كيظهر يف ىذا ا١بي  الذم يلي جي  ا
من ينادم بكراىة كتابة ا٢بديث، يقوؿ دمحم عجاج ا٣بطيب: "كلكن ال تلبث أف تسمع من 
تفس جي  التابعْب الثآف )أكاسطهم( كمن صغارىم، فقد راعهم أف يركا ا٢بديث يف كراريس 

 ، كتق  عنهم يف ذلك:(ُٗٓ)كدفاتر"

                                                           
 ـ،ُْٕٗدار إحياء السنة، ا٤بدينة ا٤بنورة:  .ٙبقيق يوسف العش .تقييد العلم .أٞبد بن علي بن اثبتاتظر: ا٣بطيب البغدادم،  ُٕٓ
 .ْٓ، صِط

 (.ُِٗ/ُ) .سنن الدارمي عبدهللا بن عبدالرٞبن أبو دمحم الدارمي، ُٖٓ

، ِط ـ،ُْٕٗدار إحياء السنة، ا٤بدينة ا٤بنورة:  .ٙبقيق يوسف العش .تقييد العلم .أٞبد بن علي بن اثبتا٣بطيب البغدادم،  -
 .َُٖص

 .ّّّـ، صُّٔٗمكتبة كىبة،  :القاىرة .السنة قبل التدوين ا٣بطيب، دمحم عجاج. ُٗٓ
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أييت على الناس زمان تكثر فيو األحاديث حىت يبقى "يقوؿ الضحاؾ بن مزاحم: 
. كيف ركاية عنو: "أييت على الناس زماف يعلق فيو (َُٔ)"ادلصحى بغباره ال ينظر فيو

ا٤بصحف حٌب يعشعش عليو العنكبوت، كال ينتفع ٗبا فيو، كتكوف أعماؿ الناس ابلركاايت 
 .(ُِٔ)راريس ا٤بصاحف"، ككاف يقوؿ: "ال تتخذكا للحديث كراريس كك(ُُٔ)كاألحاديث"

( فيقوؿ: "كاف ىذا العلم شريفنا إذ كاف من أىفػٍوىاًه الرجاؿ ىُٕٓأمَّا األكزاعي )ت:
يػىتػىلىقٍَّوتىوي، كيتذاكركتو فلما صار يف الكتب ذىب توره، كصار إُف غّب أىلو"
(ُّٔ). 

( يفخر ٕبفظو كيقوؿ: "ما كتبت حديثنا ىُٕٔككاف سعيد بن عبد العزيز )ت:
 . (ُْٔ)قط"

مَّا ما قاـ بو بعض التابعْب يف ىذا العصر فهو أف يعتمد على الكتابة يف حفظ كأ
ا٢بديث مث ٲبحو ما كتبو بعد حفظو، كقد فع  ىذا كىًثّبه من السلف، أمثاؿ سفياف الثورم 

                                                           
 .ٓٔ/ِجإدارة ا٤بطبعة ا٤بنّبية،  :القاىرة .ن العلم وفضلوجامع بيا .أبو عمر يوسفابن عبد الرب،  َُٔ

 .ُِٗ/ِجإدارة ا٤بطبعة ا٤بنّبية،  :القاىرة .جامع بيان العلم وفضلو .أبو عمر يوسفابن عبد الرب،  ُُٔ

، ِط ـ،ُْٕٗدار إحياء السنة، ا٤بدينة ا٤بنورة:  .ٙبقيق يوسف العش .تقييد العلم .أٞبد بن علي بن اثبتا٣بطيب البغدادم،  ُِٔ
 .ْٕص

جامع  .أبو عمر يوسفابن عبد الرب،  (.ْٕٔ) :رقمحديث  ُِّ/ُأخرجو الدارمى ىف سننو ا٤بقدمة، ابب من َف ير كتابة ا٢بديث  ُّٔ
 .ٖٔ/ُج ،إدارة ا٤بطبعة ا٤بنّبية :القاىرة .بيان العلم وفضلو

 (.ُُِ/ُ) .سنن الدارمي عبدهللا بن عبدالرٞبن أبو دمحم الدارمي، ُْٔ

 .َِّ/ُج، ىُّّّ :ا٥بند .تذكرة احلفاظ .مشس الدين دمحم بن عبد هللا، الذىيب -

 .ِِّ، صىُّٕٓ :ا٥بند .الكفاية يف علم الرواية .ا٣بطيب البغدادم -
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كغّبٮبا، كيػيٍركىل يف ىذا عن خالد ا٢بذاء  (ُٓٔ)(ىُٕٔ(، كٞباد بن سلمة )ت:ىُُٔ)ت:
، فإذا حفظتو ٧بوتو"(: "ما كتبت شيئنا ىُُْ)ت:  .(ُٔٔ)إال حديثنا طويبلن

كجاء يف تقييد العلم: "ككاف غّب كاحد من ا٤بتقدمْب، إذا حضرتو الوفاة، أتلف كتبو 
أك أكصى إبتبلفها، خوفنا من أف تصّب إُف من ليس من أى  العلم، فبل يعرؼ أحكامها، 

ذلك منسوابن إُف كاتبها يف كٰبم  ٝبيع ما فيها على ظاىره، كرٗبا زاد فيها أك تقص، فيكوف 
 .(ُٕٔ)األص ، كىذا كلو كما أشبهو قد تق  عن ا٤بتقدمْب االحَباس منو"

أخربان بن بشراف، أخربان ابن الصوَّاؼ حدثنا عن عبد هللا بن أٞبد، حدثِب أيب، 
كأخربان ابن الفتح، أخربان عمر بن إبراىيم حدثنا ككيع عن ا٢بكم بن عطية عن دمحم قاؿ: 

ا ضل وا بكتب كرثوىا، كقاؿ أٞبد: من كتب كجدكىا عن "كاتوا ير  كف أفَّ بِب إسرائي  إ٭بَّ
 .(ُٖٔ)آابءىم"

                                                           
 ـ،ُْٕٗدار إحياء السنة، ا٤بدينة ا٤بنورة:  .ٙبقيق يوسف العش .تقييد العلم .أٞبد بن علي بن اثبتاتظر: ا٣بطيب البغدادم،  ُٓٔ
 .َٔ-ٖٓ، صِط

، ِط ـ،ُْٕٗدار إحياء السنة، ا٤بدينة ا٤بنورة:  .ٙبقيق يوسف العش .تقييد العلم .أٞبد بن علي بن اثبتا٣بطيب البغدادم،  ُٔٔ
 .ٗٓص

، ِط ـ،ُْٕٗدار إحياء السنة، ا٤بدينة ا٤بنورة:  .ٙبقيق يوسف العش .تقييد العلم .أٞبد بن علي بن اثبتا٣بطيب البغدادم،  ُٕٔ
 .ُٔص

، ِط ـ،ُْٕٗدار إحياء السنة، ا٤بدينة ا٤بنورة:  .ٙبقيق يوسف العش .تقييد العلم .أٞبد بن علي بن اثبتدادم، ا٣بطيب البغ ُٖٔ
 .ُٔص
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. حدثنا سفياف عن النعماف بن قيس قاؿ: دعا عبيدة .أخربان عثماف، حدثنا حنب .
بكتبو عند موتو، فمحاىا، كقاؿ: "أخشى أف يليها أحد بعدم، فيضعوىا يف غّب 

 .(ُٗٔ)موضعها"

. حدثنا ا٥بيثم بن خالد بن يزيد القرشي موُف .أيب جعفر القىًطيعي. أخربٓف أٞبد بن
عثماف بن عفاف، حدثنا سعد بن شعبة قاؿ: "قاؿ ِف أيب اي بِب إذا أان ميت  فاغس  كتيب 

 .(َُٕ)كادفنها، فلما مات غسلت كتبو كدفنتها"

من  كمن جهة أخرل فإتَّو قد تق  عن البعض ٝبع ا٢بديث ككتابتو، ككاف من أكائ 
(، كعبد هللا ىُٕٗ(، كاإلماـ مالك )ىُٕٓ(، كالليث بن سعد )ىَُٓٝبعو ابن جري  )

(، كىؤالء ٝبيعنا كاتوا يف عصر ىُٖٗ(، كسفياف بن عيينة )ىُُٖبن ا٤ببارؾ يف خراساف )
٨بتلطنا يأقواؿ الصحابة  كاحد، ككاف منهجهم يف التدكين أف ٯبمعوا حديث رسوؿ هللا 

ضم األبواب بعضها إُف بعض يف كتاب كاحد، قاؿ ا٢بافظ ابن حجر:  كفتاكل التابعْب مع
ا ىو ابلنسبة للجمع يف األبواب، كأمَّا ٝبع حديث إُف مثلو يف ابب كاحد  "إفَّ ما ذكر إ٭بَّ

 .(ُُٕ)فقد سبق إليو الشعيب، فإتَّو ركم عنو أتَّو قاؿ: ىذا ابب من الطبلؽ جسيم"
                                                           

، ِط ـ،ُْٕٗدار إحياء السنة، ا٤بدينة ا٤بنورة:  .ٙبقيق يوسف العش .تقييد العلم .أٞبد بن علي بن اثبتا٣بطيب البغدادم،  ُٗٔ
 .ُٔص

 .ْٗ/ٔجمكتبة ا٣با٪بي، القاىرة:  ٙبقيق علي دمحم عمر .الطبقات الكربىأبو عبد هللا البصرم.  الزىرم، دمحم بن سعد بن منيع -

 (.ُُِ/ُ) .سنن الدارمي عبدهللا بن عبدالرٞبن أبو دمحم الدارمي، -

 .ٕٔ/ُج إدارة ا٤بطبعة ا٤بنّبية، :القاىرة .جامع بيان العلم وفضلو .أبو عمر يوسفابن عبد الرب،  -

، ِط ـ،ُْٕٗدار إحياء السنة، ا٤بدينة ا٤بنورة:  .ٙبقيق يوسف العش .تقييد العلم .أٞبد بن علي بن اثبتغدادم، ا٣بطيب الب َُٕ
 .ِٔص

، ّـ، طُِٖٗى/َُِْ . بّبكت: ا٤بكتب اإلسبلمي،اإلسالمي التشريع يف ومكانتها السنةحسِب.  بن مصطفى السباعي، ُُٕ
 .َُٓص
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 كتابة وادلانعني ذلا:حترير موضع النزاع بني القائلني ابل

ب   َف يسند حفظ القرآف الكرٔف إُف البشر كال حٌب لنبيو  من ا٤بقرر أفَّ هللا 
ٕبفظ الكتاب الكرٔف ليبقى ٧بفوظنا بنظمو كإعجازه كببلغتو كىذا ىو ا٢بفظ  تكفَّ  

على أصحابو بكتابة القرآف الكرٔف كعدـ كتابة  الداخلي للنص من داخلو، كقد أكَّد 
–سنَّة كإشغاؿ ٝبيع من تعلموا القراءة كالكتابة بتوظيف ٝبيع قدراهتم كأدكاهتم التعليميَّة ال

، فقد أيذف يف كتابة القرآف الكرٔف، كأمَّا السنَّة فكاتت ٕباجة إُف استئذاف منو  -آتذاؾ
كقد ال أيذف بذلك كإف استقراء تلك األحاديث الواردة يف السماح ابلكتابة ٥با دالالت 

ما كاتوا إال  شرات على خصوصيَّة ك  حالة على حدة، فالذين أذف ٥بم رسوؿ هللا كمؤ 
م قد أيٍشرًبيوا تعاليم القرآف الكرٔف كأسلوبو  تفرنا ٧بدكدنا من أكلئك الذين أتكد  من أهنَّ

كغاايتو كمقاصده، كابلتاِف فهيمنة القرآف الكرٔف على عقو٥بم كقلوهبم كتفوسهم َف تدع ٦باالن 
 و مع أم قوؿ من األقواؿ.٣بلق

ًط القرآف بغّبه إذ إفَّ قدرات العرب  فلم يكن النهي عن الكتابة خىٍوؼى اٍخًتبلى
ٗبجاالت الببلغة كالفصاحة ال تسمح بقبوؿ مث  ىذا التأكي  البعيد الذم يغلب أف يكوف 

خبار قد صدر عمن َف تتضح لديو الفوارؽ ا٥بائلة بْب النص القرآٌٓف كبْب األحاديث كاأل
ا٤بنقولة عنو 

كلذلك كاف من الواضح أفَّ ا٢برص على تدكين القرآف أكالن يأكؿ كيف  (ُِٕ)
٢بظة النزكؿ دليبلن على أفَّ القرآف تىص  ال ينبغي تعريضو ألم تغيّب دؽ أك ج  يف حْب أفَّ 

                                                           
 ْص ،ِطدار ا٤بعرفة،  :بّبكت .ي الساري مقدمة فتح الباري: شرح صحيح البخاريىد .ابن حجر العسقبلٓف :اتظر ما جاء يف ُِٕ

َف تكن يف عصر أصحابو  جاء فيها عن ابن حجر يف بياف السبب الباعث للبخارم على تصنيف جامعو أف آاثر النيب  ،كما بعدىا
خشية  -كما ثبت يف صحيح مسلم-تداء ا٢باؿ قد هنوا عن ذلك ككبار تبعيهم مدكتة يف ا١بوامع كال مرتبة ألمرين أحدٮبا أهنم كاتوا يف اب

 أف ٱبتلط بعض ذلك ابلقرآف العظيم ! كاثتيها لقوة حفظهم، كألف أكثرىم ال يعرفوف الكتابة مث حدث يف أكاخر عصر التابعْب تدكين اآلاثر
ض كمنكرم األقدار، فأكؿ من ٝبع ذلك الربيع بن صبيح كتبويب األخبار ٤با اتتشر العلماء يف األتصار ككثر االبتداع من ا٣بوارج كالركاف

أٞبد بن علي بن ا٣بطيب البغدادم، كسعيد بن أيب عركبة كغّبٮبا، ككاتوا يصنفوف ك  ابب على حدة إُف أف قاـ كبار أى  الطبقة الثالثة. 
 .ّٔ، صِط ـ،ُْٕٗدار إحياء السنة، ا٤بدينة ا٤بنورة:  .ٙبقيق يوسف العش .تقييد العلم .اثبت



198 

 

سوؿ هللا السنَّة كىي بياف عملٌي يف الغالب أيخذ القوؿ فيو دكر اٍلميٍنًبً  كا٤بخرب عن طريقة ر 
  كالتنبيو إُف التطبيق ككيفيَّاتو كا٤بقرر للفع  كالشارح لو، كَف يكن ا٥بدؼ أف تكوف تص ا؛

كلذلك جوزكا تناقلها اب٤بعُب كفضَّلوا حفظها يف الصدكر على السطور ألفَّ حفظها يف 
للفظيَّة، يكوف على ا٤بعآف ال ا٤ببآف ا -آتذاؾ–الصدكر لن يسمح ٔبعلها تص ا ألفَّ الَبكيز 

 كما ينبغي ٥با أف تكوف تص ا موازاين للقرآف الكرٔف.

كقد قصد من ذىب إُف النهي عن الكتابة أف ال يكوف ىناؾ أم تص ييٍكتىبي 
ليحفظ يألفاظو كمعاتيو كلتحفظ معاتيو يألفاظو إال القرآف الكرٔف، كليكوف الرجوع إليو دائمنا 

ة ا٤بتداكلة اب٤بعآف ال ابأللفاظ إال ما تدر، كأم شيء مستمرنا كليكوف مرجعيَّة للسنَّة ا٤بنقول
 عدا القرآف ٲبكن أف يندرج يف التداكؿ الشفوم. 

ا ىو النهي الذم يريد أف ٰبوؿ دكف كجود تص مواز  فالقائلوف ابلنهي عن الكتابة، إ٭بَّ
 ٔباتب القرآف الكرٔف.

ا صرفوا األمر إُف تلك االست ثناءات كا٢بوادث كالوقائع النادرة كأمَّا القائلوف اب١بواز: إ٭بَّ
ا ال تؤثر ابعتبارىا اندرة يف النَّص  الٍب أذف رسوؿ هللا  هبا للبعض ٢باجتهم ا٤باسَّة، كألهنَّ

العاـ عن اٚباذ تص إُف جاتب النص القرآٌٓف مواز لو يف ا٢ٍبيجًَّة كا٤بصدريَّة، كبقطع النظر يأف 
 يكوف مساكاين أك غّب مساكو ابلرتبة.

ين قالوا يأفَّ السنَّة ىي ا٤بصدر الثآف للتشريع أرادكا دفع ىذا االعَباض ا٤بقدَّر كالذ
يًَّة كىميٍستىًقبل  عنو،  كىو كيف ٯبعلوف إُف جاتب كتاب هللا  تص ا آخر مساكاين لو يف ا٢ٍبيجًٌ

م أرادكا القوؿ: إانَّ جعلناه يف ا٤برتبة الثاتية  ما ترل ال عبلقة فاألمر ك -فبل تثريب علينا-فكأهنَّ
يًَّة، كما أفَّ الذين تقلوا النقاش إُف خرب الواحد كإُف  لو اب٤برتبة، ب  عبلقتو ابلنَّصَّيًَّة كا٢ٍبيجًٌ
مسألة التوثيق كعدمو قد ٘باكزكا موضع النزاع، كذلك ألتَّو ال ٱبتلف مسلم عن آخر ابعتقاد 
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إتَّو ملـز لك  مسلم كمسلمة ال كثبت صدكره عنو يف الدين، ف أفَّ ما صدر عن رسوؿ هللا 
ٯبوز االتصراؼ عنو إُف غّبه قب  أف تستويف دالالتو، فالظنيَّة كالقطعيَّة ال يرجعاف إُف ما 

ا يتعلَّقاف بطريق النق  كالتحم  كاألداء، كىذه  يقولو  بذاتو كلذاتو، ب  الظن كالقطع إ٭بَّ
يًَّة ما يصدر عنو  سبي  التأكي  كالتفعي  آلايت الكتاب على  مسألة أخرل غّب مسألة حيجًٌ

كأصحابو ا٤بهديْب كخلفائو الراشدين كقػيرَّاء الصحابة  الكرٔف، كىنا تبدك حكمة رسوؿ هللا 
 كفقهائهم كىاًضحىةن ظىاًىرىةن كىي: أفَّ األص  عدـ كتابة شيء غّب القرآف.

١باتب التشريعٌي كما أفَّ ا٤بنع من الركاية كالكتابة كاف القصد منو عدـ ا٣بلط بْب ا
عملي ا أماـ الناس، كبْب ا١باتب البشرٌم يف حياة  الذم اختٌص بو القرآف كطبَّقو النيٌب 

كتصرفاتو اليوميَّة كاجتهاداتو الٍب مارسها يف مقامات ٨بتلفة، كاإلمامة كالقضاء  النيٌب 
يو ٗبا أيكًحيى إليو يف القرآف كاإلصبلح كا٤بشورة كما إُف ذلك، أمَّا التشريع فهو ميبػىلًٌغه عن هللا ف

 مث ىو أكؿ من يسارع إُف تنفيذ ما أمر هللا بو كحث أمتو على التأسي بو يف ذلك، فهو 
 اأٍليٍسوىةي كاٍلقيٍدكىةي يف طاعة هللا كاالعتصاـ بكتابو كالعم  بو كالتمسك ٗبا فيو كالدعوة إليو.

واؿ أك تقريرات ال يشهدىا من أفعاؿ أك أق كيوضح ذلك أفَّ ما يصدر عن النيٌب  
يف الغالب إال فرد أك أفراد قليلوف من الصحابة، كىم غّب معصومْب من ا٣بطأ كالنسياف 

اهًتًمي العقليَّة ابإلضافة إُف أفَّ النيٌب  أراد اإلبقاء على دائرة  كالركاية اب٤بعِب مع اختبلؼ مىلىكى
إلابحة كاسعة كما قررىا منه  القرآف االلتزاـ يف أضيق ا٢بدكد، كأراد اإلبقاء على دائرة ا

الكرٔف، بينما ستحم  الركاايت األحادية مىضىاًمْبى ًإٍلزىاًميَّةن مع مركر الزمن كىذا ما حدث 
 ابلفع .

ليبق ك  ما عدا القرآف جزءنا من الثقافة الشفويَّة يدكر مع القرآف كحولو حيث دار، 
كمنهجو على الواقع كفقو التدين كتطبيق فبل يستق  عنو ٕباؿ، كيعلم الناس فقو التنزي  

ي عند األجياؿ القادمة يف  أحكاـ القرآف كتوجيهاتو يف كاقع معْب؛ ليتخذ ذلك مصدرنا للتَّأىسًٌ
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عمليَّة تنػزي  النص على الوقائع، فإذا ٙبرر النزاع كفهمت جواتب ىذه اإلشكاليَّة تستطيع أف 
العلماء قدٲبنا كحديثنا للجدؿ كالنقاش خارج موضع ما استدرج إليو كىًثّبه من  -آتذاؾ–تتبْبَّ 

النزاع ٩با زاد األمر لبسنا كغموضنا، كأدل ابلنزاع إُف قضااي عند النظر الدقيق فيها ال تكاد 
 ٪بد حو٥با تزاعنا.

 كتبت السنن، كظهرت ك  تلك ا٤بدكَّانت، ك٤باذا   -إذف-فكيف  
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 نشأة وتطور الرواية

 مالبسات النشأة:

تولدت حاجات مستجٌدة  -ابلفتوحات-الواقع ا٤بتمدد جغرافي ا كبشراي  ٙبت ضغط  
تيلح يف طلب إجاابت كمواقف، ككاتت ا٣ببلفة الراشدة قد بلغت هنايتها، كبنهايتها برزت 

، فإفَّ أىٌم ما كاتت «الدينيَّة، كالقيادة السياسيَّة -الفصاـ بْب القيادتْب: الفكريَّة»ظاىرة 
ىو ذلك التبلحم بْب القيادتْب، فأبو -تميَّز بو خاصَّة يف عهد الشيخْب ا٣ببلفة الراشدة ت

بكر كعمر كاان ٯبمعاف القدرة االجتهاديَّة، كا٤بعرفة العميقة ابلكتاب كابلرسالة كالرسوؿ، ففي 
شخص ك  منهما تستطيع أف ٘بد األمرين معنا: حكمةه كًحٍنكىةه ًسيىاًسيَّةه، كعلم كمعرفة 

افنا ككسائ ، فكاف ا٣بليفة الراشد يف غّب حاجة إُف فقيو أك عاَف ابإلسبلـ عىًقيدى  ةن كىشىرًيعىةن كىأىٍىدى
يعلمهم دينهم، فهم الذين يػىٍرشيديكفى عيمَّا٥بىيٍم كىقيضىاتػىهيٍم، كيكشفوف ٥بم عما ينسجم مع الرسالة 

رغم اختبلؼ -كالرابع  تص ا كركحنا، فػىهيٍم أىًئمَّةه ٦بيٍتىًهديكفى، كمثلهم كاف ا٣بليفتاف الثالث
، فلم يكن الراشدكف يف حاجة إُف اصطناع فقهاء يفتوف ٥بم، -مهنع هللا يضر أٝبعْب- -الظركؼ

كيبيًٌنوف ٥بم ما يقب  كما ال يقب  شرعنا، ىذه الظاىرة اإلٯبابيَّة قد اتتهت ابتتهاء ا٣ببلفة 
ًة الفتح، كالقيادات القبائليَّة إُف ا لسلطة من أى  الركاية كالفقو، الراشدة، ككصوؿ ميٍسًلمى

كتىشىٌجع الناس على اإلكثار من الركاية، كاستنباط األجوبة الفقهيَّة عن سائر ا٤بستجدات الٍب 
برزت ألسباب كعوام  كثّبة، منها م ء الفراغ الذم تركو الراشدكف. كتدعم شرعيَّة ا٢بكَّاـ 

ت يف الساحة، كَف يكن ٥با كجود قب  ا١بدد، كمقاكمة األفكار كاال٘باىات الكبلميَّة الٍب برز 
 ذلك، أك كاف بعضها موجودنا، كلكنَّو ضعيف ك٧بصور.

كىنا تداخلت الركاايت ابلفقو كاب٤بسائ  الكبلميَّة، كبرزت ا٣ببلفات ا٢بادة الٍب  
 قوبلت ابلقوَّة من ا٣بلفاء ا١ٍبيديًد.
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( برزت لديو فكرة ى ّٖكحْب كاف عبد العزيز كالد عمر بن عبد العزيز كالينا عاـ )
؛ لعلها تكوف إذا ٝبعها بديبلن عن اآلراء كالفتاكل -كما ذكران سابقا-ٝبع السنن كاآلاثر

الفقهيَّة ا٤بتضاربة الٍب فرَّقت الكلمة، كأشاعت توعنا من الفوضى يف صفوؼ األمَّة، فالسنَّة 
تاب ال ينفك الصحيح منها تتمتع بعنصر اإللزاـ كليس كذلك فقو الفقهاء، كالسنَّة ميؤىكًٌلىةه للك

 عنو، كليس كذلك الفقو.

ى ٥بم  كالسنَّة حْب تربط ابلكتاب يصدؽ عليها كيهيمن ستكوف قادرة على أف تػيبػىْبًٌ
 الذم اختلفوا فيو فتعود األمَّة إُف كحدهتا، كتنتهي أسباب النزاع فيما بْب فصائلها.

 كلده عمر ا٣ببلفة كاف كقد بدأ عبد العزيز ذلك يف تطاؽ صبلحيَّاتو، ك٤با كىِفى 
ًة األمَّة يػيؤىرًٌقيوي؛ ب  كاف ذلك حجر الزاكية يف سياساتو، فبدأ بتقليص تفوذ  ىىاًجسي إعادة كىٍحدى
أىلو من بِب أميَّة، كىجىدَّ يف ذلك حٌب كادكا يتمردكف عليو، ب  أشار بعض ا٤بؤرخْب إُف 

اء اٍشتيًهريكا ًبوىرىًعًهٍم كىزيٍىًدًىٍم كشجاعتهم الرج  رٗبا مات مسمومنا. مث قاـ برد ا٤بظاَف كجاء بعلم
 لييًعينيوهي على ىذا األمر.

كبدأ حوارنا جاد ا مع سائر الفئآت الٍب كاف من سبقو من خلفاء بِب أميَّة قد أعلنوا 
كغّبىم، كلو أفَّ حياة الرج  امتدت لعدة سنوات أخرل لرٗبا « ا٣بوارج»ا٢برب عليها، كمنهم 

 شم  كتوحيد األمَّة من جديد، كلكن قدر هللا كما شاء فع .ٛبكن من َف ال

أتَّو أمر ٔبمع السنن كاآلاثر كافَّة، كتتبعها، كذلك لتكوف فقهنا  -أيضنا-كمن إجراءاتو 
لؤلمَّة يغنيها عن فقو الفقهاء، كلعٌلو يغلق بعض أىم أبواب االختبلؼ بْب األمَّة كاالتشغاؿ 

إلكما٥با، كإذا هبذه  -هنع هللا يضر-٤بشركعات الطموحة َف يتسع عمره عن القرآف اجمليد، لكنَّ ىذه ا
السنن كاآلاثر تتحوؿ على أيدم من جاءكا بػىٍعدي إُف كسيلة اختبلؼ إضافيَّة أضيفت إُف ما  
ىا البعض تص ا موازاين للقرآف، مشتمبلن على ما فيو، ب  ٛبتاز عليو ٗبا ٙبملو من  كاف، كصّبَّ
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ألمور ٘بعلها إُف حد ما كافية كمغنية عنو، فهي عندىم بياف لو كتطبيق ٤با تفاصي  للوقاية، كا
فيو، كتفصي  ٤با أٝبلو، كتقييد ٤با أطلقو، كٚبصيص ٤با عممو ... كلذلك فقد ٘برأ األكزاعي 
على القوؿ: "يأفَّ السنَّة قاضية على الكتاب" ك "أفَّ الكتاب ٰبتاج السنَّة يأكثر ٩با ٙبتاج 

 أجسر ما: "اب" إُف غّب ذلك من األقواؿ الغثة الٍب صرح أٞبد بن حنب  يأتوالسنَّة الكت
 .(ُّٕ)"كتبينو الكتاب تفسر السنة إفَّ  أقوؿ كلكِب أقولو أف ىذا على

ذلك ألفَّ القرآف -إبطبلؽ؛ ب  ٕبذر شديد -كحْب تقوؿ ىذا ال ينبغي أف تقولو 
ي لىكيٍم   :«ابلبياف»الكرٔف ليس بغامض كال مبهم، ب  كصفة سبحاتو  ﴿قىٍد جىاءكيٍم رىسيولينىا يػيبػىْبًٌ

ًثّبنا ٩بًٌَّا كينتيٍم ٚبيٍفيوفى ًمنى اٍلًكتىاًب كىيػىٍعفيو عىن كىًثّبو قىٍد جىاءكيم مًٌنى اّللًٌ تيوره كىًكتىابه م ًبْبه﴾  كى
ا بػىيىافه لًلنَّاًس كىىيدنل كىمىٍوًعظىةه لًٍلميتًَّقْبى﴾ )آؿ عمراف: (ُٓ)ا٤بائدة: ا ُّٖ﴿ىىذى (، ﴿ىىذى

(، كقاؿ سبحاتو: ﴿كىيػىٍوـى َِّبىصىائًري ًمن رىبًٌكيٍم كىىيدنل كىرىٍٞبىةه لًقىٍوـو يػيٍؤًمنيوفى﴾ )األعراؼ:
ًء كىتػىزٍَّلنىا عىلىٍيكى  ا عىلىى ىىؤيالى نىا ًبكى شىًهيدن ا عىلىٍيًهٍم ًمٍن أىتٍػفيًسًهٍم كىًجئػٍ  تػىبػٍعىثي يف كي ًٌ أيمَّةو شىًهيدن

( كلقد ذىب أبو ٖٗيىاانن ًلكي ًٌ شىٍيءو كىىيدنل كىرىٍٞبىةن كىبيٍشرىل لًٍلميٍسًلًمْبى﴾ )النح :اٍلًكتىابى تًبػٍ 
إسحاؽ الشاطيب بنظره الدقيق إُف القوؿ بعمـو ىذه اآلية الكرٲبة، كأفَّ السنَّة ذاهتا شيء 

اره، يندرج ٙبت التبياف القرآٌٓف، فهي معتمدة عليو، دائرة حولو حيث دار ال تنفك عن مد
صلى هللا -كال ٚبرج عنو ٕباؿ، فالقوؿ النبوٌم تفصي  ٤با جاء بلساف القرآف للذكر، كأفعالو 

تطبيقات كاتباع للقرآف اجمليد، كتنزؿ ٤با بو يف  -كيل هىا-كسلوكيَّاتو كخيليقيوي  -عليو كآلو كسلَّم
-ؿ علمها رسوؿ هللا كاقع ا٢بياة، كتقريراتو تعِب أفَّ القرآف اجمليد يقر ذلك يف أص  من أصو 

فأقٌر ما أقٌر القرآف؛ كلذلك ٣ٌبص القرآف اجمليد ا٤بهاـ النبويَّة  -صلى هللا عليو كآلو كسلَّم
ًة الًَّذم حىرَّمىهىا كىلىوي   ًذًه اٍلبػىٍلدى بوضوح شديد ال يتسع ألم لبس: ﴿ًإ٭بَّىا أيًمٍرتي أىٍف أىٍعبيدى رىبَّ ىى

                                                           
ٙبقيق ىشاـ ٠بّب  .اجلامع ألحكام القرآن .أبو عبد هللا دمحم بن أٞبد بن أيب بكر بن فرح األتصارم ا٣بزرجي مشس الدينالقرطيب،  ُّٕ

 .ّٗ/ُج، ـََِّى/ ُِّْدار عاَف الكتب،  :الرايض .البخارم
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فى ًمنى اٍلميٍسًلًمْبى*كىأىٍف أىتٍػليوى اٍلقيٍرآفى فىمىًن اٍىتىدىل فىًإ٭بَّىا يػىٍهتىًدم لًنػىٍفًسًو كي   شىٍيءو كىأيًمٍرتي أىٍف أىكيو 
(، كقولو: ﴿لىقىٍد مىنَّ اّللًٌي عىلىى اٍلميؤًمًنْبى ِٗ-ُٗكىمىٍن ضى َّ فػىقيٍ  ًإ٭بَّىا أىانى ًمنى اٍلمينًذرًينى﴾ )النم :

تًًو كىيػيزىكًٌيًهٍم كىيػيعىلًٌميهيمي اٍلًكتىابى كىا٢بًٍٍكمىةى كىًإٍف  ًإٍذ بػىعىثى ًفيًهٍم رىسيوالن ًمٍن أىتٍػفي  ًسًهٍم يػىتػٍليو عىلىٍيًهٍم آايى
ؿو ميًبْبو﴾ )آؿ عمراف: اتيواٍ ًمٍن قػىٍب ي لىًفي ضىبلى  (.ُْٔكى

إفَّ تلك العقليَّة ا١بزئيَّة الٍب تكوَّتت ٙبت ضغوط الفًب الداخليَّة كا٣بارجيَّة، 
كالقاتوف أك »ة، كضغوط الثقافات كا٢بضارات ا٤بختلفة، كا٤بطلب كا٤بستجدات الكثّب 

الٍب ال تتوقف كال تتناىى أخذت تضغط ٙبت كطأة التسليم بتلك القاعدة « التشريعيَّة
، إلٯباد أدلة موازية للقرآف تقدـ اآلليَّات «النصوص متناىية كالوقائع غّب متناىية»العجيبة 

 «.اج الفقهيٌ اإلتت»كاألدكات البلزمة لتوفّب 

صلى -كلذلك فإفَّ السنَّة َف تكن تص ا مدكانن يف جي  التلقي، كَف يندب رسوؿ هللا 
ا كما ديٌكتو بعضهم منها كعلم بو  -هللا عليو كآلو كسلَّم صلى هللا عليو كآلو –إُف تدكينها أحدن

 -ليو كآلو كسلَّمصلى هللا ع-أىمىرى ٗبحوه، كال ينبغي أف يفهم من ىذا أفَّ رسوؿ هللا  -كسلَّم
ا ال عبلقة ٥با ابلتشريع كبناء األمَّة، كتسديد  أراد أف يفهمهم يأفَّ سنَّتو ال ٰبت  هبا، كأهنَّ
ا  مسّبهتا، ب  كاتت ا٢بكمة يف ذلك أعمق بكثّب كأىم من ىذه االستنتاجات البعيدة، إهنَّ

ة، ٕبيث أييت ك  شيء بعد قضيَّة تربويَّة تتعلق بكيفيَّة صياغتها العق  كالنفس صياغة قرآتيَّ 
ذلك يكتبو اإلتساف من أم مصدر من مصادر ا٤بعرفة ليقرأه اإلتساف بعقليَّة كتفسيَّة صاغها 

ا عن مدار القرآف.   القرآف اجمليد، فبل ٲبكن أف تشد عقلو أك تفسو بعيدن
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 تطو ر الرواية

جي  »تَّو عرؼ يأ لقد سبق أف أشران إُف أفَّ ا١بي  الذم عاش مع رسوؿ هللا  
« جي  الفقو»، كما عرؼ ا١بي  الثالث يأتَّو «جي  الركاية»، كعرؼ ا١بي  الثآف يأتَّو «التلقي

الذم تعد النقطة الفاصلة فيو كفاة « جي  التلقي»كالواقع أفَّ ىذه األجياؿ متداخلة عدا 
قدـ؛ ألفَّ الذين ٛبامنا عن ذلك ا١بي  كما ت« الركاية»، كيف جي  التلقي َف تىًغٍب رسوؿ هللا 

يركم ٥بم ا٢باضركف من الصحابة ما شاىدكه كما ٠بعوه منو  َف يكوتوا يشهدكف رسوؿ هللا 
 ،كىؤالء الغزاة كا٤بسافركف كالساكنوف خارج ا٤بدينة ىم األكثركف، فالركاية كاتت شائعة ،

ًكمى ٥بم عند لكنَّ أكثر أكلئك الذين كاتوا يتلقوف الركاايت يستطيعوف التأكد من صحة ما ري 
، كلذلك فإفَّ كجود ظاىرة الركاية (ُْٕ)كمشاىدهتم ا٤بباشرة ألحوالو لقائهم برسوؿ هللا 

، الذم كاتت ٠باتو «جي  التلقي»بذلك الشك  ال ينزع عن ذلك ا١بي  اتصافو يأتَّو 
ي كاالىتداء كاالقتداء هبدم رسوؿ هللا  مشقة،  دكف كبّب األساسيَّة أتَّو جي  االتباع كالتأسًٌ

 أك جهد ابلغ.

، لكنَّ ذلك «جي  الفقو»فقد تداخ  مع  بعد كفاة رسوؿ هللا « جي  الركاية»أمَّا 
التداخ  َف يكن كامبلن كَف ٲبنع ٛبايز ا٤بعارؼ كا٤بسائ  ا٤بتصلة ابلفقو عن ا٤بعارؼ كا٤بسائ  

دلتو، كالركاايت ا٤بتصلة ابلركاية، إذ ًإفَّ كجود العلماء القادرين على اإلحاطة ابلفقو كأ
ا، كلذلك قاؿ اللٍَّكنىًوم  )ت: (: "...إفَّ الكتب الفقهيَّة كإف  ىَُّْكأساتيدىا اندر جدن

من ا٤بعتربين  -أيضنا-كاتت ميٍعتػىبػىرىةن يف أتفسها ٕبسب ا٤بسائ  الفرعيَّة، ككاف مصنفوىا 

                                                           
فقاؿ: "اي دمحم  يء أعرايب إُف النيب ( حديث أتس يف ٦بُٗٔ، صُقد أخرج مسلم يف كتاب اإلٲباف من صحيحو بشرح النوكم، ) ُْٕ

 أتان رسولك فزعم كذا". قاؿ النوكم: "كاسم األعرايب ضماـ بن ثعلبة، كما جاء مسمى يف ركاية البخارم كغّبه". اتظر أيضنا:

٤بطبوعات اإلسبلمية، حلب: مكتبة ا .ٙبقيق عبد الفتاح أبو غدة .األجوبة الفاضلة لألسئلة العشرة الكاملة .اللكنوم، دمحم عبد ا٢بي -
 . ِٓـ، صُٓٔٗ
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ـز بوركدىا كالفقهاء الكاملْب ال يػيٍعتىمىدي على األحاديث ا٤بنقولة فيها اعتمادنا   كيلًٌي ا، كال ٯبي
ٗبجرد كقوعها فيها، فكم من أحاديث ذكرت يف الكتب ا٤بعتربة كىي  -قطعنا-كثبوهتا 

موضوعة ك٨بتلقة..."، مث قاؿ: "فمن ادثْب من ليس لو حظ إال ركاية األحاديث كتقلها 
ائ  الفقهيَّة من دكف التفقو كالوصوؿ إُف سرىا، كمن الفقهاء من ليس ٥بم حظ إال ضبط ا٤بس

 .(ُٕٓ)من دكف ا٤بهارة يف الركاايت ا٢بٍىًديًثيًَّة..."

الفصاـ بْب الفقو »ككبلـ اللٍَّكنىًومًٌ ييًشّبي إُف ظاىرة خطّبة ميبىكًٌرىةو ىي ظاىرة 
، كتطورت إُف أف أخذت (ُٕٔ)(ىَْ، كىي ظاىرة بدأت بواكّبىا ابلظهور سنة )«كا٢بديث

ا (ُٕٕ)«ى  الرأم كأى  ا٢بديثمدرسٍب أ»شكلها ا٤بتمث  يف تكوين  ، كىذه الظاىرة برغم أهنَّ
 َف تكن صحيَّة يف آاثرىا فقد استفاد طبلب العلم منها من بعض ا١بواتب اٍلفىنًٌيًَّة أك التػٍَّعًليًميًَّة.

يقوؿ أمْب ا٣بوِف: "تشأت الركاية ا٢بٍىًديًثيَّةي تىٍشأىةن تطوريَّة، إذ َف يشعر القـو ٕباجة إُف 
تو أك  سناد كسلسلتو، حينما كاتوا يتلقوف عن الرسوؿ شيء من اإل مباشرة، ٦بيٍمىبلى

تو من التعليم الديِب، كتلقي الطالب عن معلمو، ٰبفظوهنا ا٢بفظ الواعي، الذم ٭بىٍَّتوي  ميفىصَّبلى
ةي هبم عن االعتماد على غّب ا٢بافظة، مث ىم ٯبدكف أمامهم يف ك   تػىعىدى اكىةي اٍلميبػٍ فيهم اٍلبىدى

اسبة ذلك ا٤برجع الر٠بيَّ مىًعيننا فياضنا يستقوف منو، كىم مع ىذا كذاؾ ٝباعة ٧بدكدة من
 متعارفة يف بيئة غّب فسيحة، ال يكثر أف ينق  فيهم قريب لبعيد، كال حاضر لغائب.

                                                           
حلب: مكتبة ا٤بطبوعات  .ٙبقيق عبد الفتاح أبو غدة .األجوبة الفاضلة لألسئلة العشرة الكاملة .اللكنوم، دمحم عبد ا٢بي ُٕٓ

 .ُّ-َّـ، صُٓٔٗاإلسبلمية، 

 ـ.ُٔٔٗنة التأليف كالَبٝبة كالنشر، القاىرة: ١ب« دتهيد لتاريخ الفلسفة اإلسالمية»مصطفى عبد الرزاؽ يف كتابو  :على ما ذكر ُٕٔ

، ِ، طـُٓٗٗ، فرجينيا: ا٤بعهد العا٤بي للفكر اإلسبلمي، أصول الفقو اإلسالمي: منهج حبث ومعرفةالعلوآف، طو جابر. راجع:  ُٕٕ
 الفص  الثالث.
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فأمَّا حْب اتسعت الرقعة، كخرجوا من ا٢بجاز إُف غّبىا من األقطار، فقد اضطركا  
، ، من ذكم العلم فيهم، عما عسى أف يكوتوا قد ٠بعوه من الرسوؿ إُف أف يسألوا العارفْب

فيجيب أكلئك الواعوف ٤بسموع تفردكا بو دكف سواىم، بفض  مبلزمة قويَّة، كمواتة 
. كمع ىذا .. أك يتوقف أكلئك ا٤بسئولوف، أك ٰبيلوف على غّبىم من طبقتهم..ظركؼ.

. كجائز أف .كرة القاضية ابلعزك كاإلسناد.ا٢باؿ، ال تتضح ا٢باجة، كال يقول الشعور ابلضر 
يستمر ذلك جيبلن أك جيلْب، دكف شعور بضركرة قويَّة لئلسناد ا٤ببْبًٌ ٤بصدر تلقي ما يذكر 

 .(ُٖٕ)من علم

مث تتغّبَّ الظركؼ ٗبغٌّبات اجتماعٌية ٨بتلفة، من بينها قوة الوعي العلمٌي، ا٢بافز على  
طمئناف لو، كما أفَّ من بينها ما يذكركف ىم قدٲبنا من الرغبة يف معرفة أص  التلقي، كمدل اال

فساد ا٢باؿ، كشيوع الوضع، كاتتشار ا٤بقاالت الكبلميَّة ا٤بضللة، فيلفت ذلك كلو إُف ضركرة 
إضفاء الثقة على القوؿ ا٤بنقوؿ، كتقول ا٢باجة إُف ىذا اإلسناد، فيكوف إذ ذاؾ ضركرة 

ال  -يف ا١بملة-قصّبنا لقرب زمنو، ىْب األٮبيَّة  مقدرة بقدرىا، كيبدأ يسّب الشأف ١بدتو،
 يشعر أصحاب العلم بكبّب خطره، فيحرصوف على طلبو كاإللزاـ بو.

كتتدرج ا٢بياة، فيكتم  الوعي العلمٌي، كينتبو للدقة يف ا٤بناى ، ك٘بد دكافع اجتماعيَّة 
سناد، كيقول ٨بتلفة، كالذم ذكركه من شئوف اعتقاديَّة كغّبىا، فيزيد ا٢برص على اإل

 االلتفات إليو، كيكثر التنبو إُف التزامو كاإللزاـ بو.

على ىذا الغرار كاف التدرج، الذم تدفعنا ثقتنا ابلسنن الكوتيَّة إُف االطمئناف لو، 
كاالرتياح لتقرير أتَّو ا٣بطة الٍب اتبعتها حياة الركاية كاإلسناد، فبدآ بسيطْب، كىمىضىيىا إُف 

 .االكتماؿ على الدىر

                                                           

 .َّٓص ،ا٥بيئة العامة ا٤بصرية للكتاب . القاىرة:مالك. اإلمام ا٣بوِف، أمْب ُٖٕ
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كال تقف يف التقرير عند الثقة ابلسنَّة الكوتيَّة، كىجىدَّ اٍلًعٍلمي يف بياف عمومها كمشو٥با،  
ب  ٪بد من خرب التاريخ كتق  الراكين من قومنا، ما يؤيد أفَّ الركاية َف ٚبلق ذلك ا٣بلق 

امة كااللتزاـ ا٤بستق ، كَف تبدأ كاملة الكماؿ كلو، دقيقة الدقة كلها، كَف تكن موضع العناية الت
الدائم منذ عرفت للقـو ركاية دينيَّة إسبلميَّة، أك ركاية ترٱبيَّة كأدبيَّة ب  كاتت تتفاكت ىذه 
العناية بتفاكت الظركؼ، كٱبتلف ىذا االلتزاـ ا٢بريص، ابختبلؼ األحواؿ كاألايـ، كمن ذلك 

، حٌب كاتت (ُٕٗ)ألمرمثبلن ما ٙبدثنا بو أخبارىم من ترؾ اإلسناد، كعدـ السؤاؿ عنو أكؿ ا
الظركؼ االجتماعيَّة البلفتة إليو، فسألوا عنو كطلبوه، كذلك فيما يركم عاصم األحوؿ 

قاؿ: "َف يكوتوا يسألوف عن اإلسناد، حٌب كقعت ى( َُُعن ابن سّبين )ت:ى( ُِْ)ت:
ًديثػيهيٍم، الفتنة، فلما كقعت الفتنة قالوا: ٠بوا لنا رجالكم فػىيػيٍنظىري إُف أى  السنَّة فػىيػيٍؤخى  ذي حى

ًديثػيهيٍم" كىيػيٍنظىري إُف أى  البدع فبل يػيٍؤخىذي حى
(َُٖ). 

كيبدك من السياؽ أفَّ الفتنة ا٤بذكورة ىي فتنة االبتداع كشيوع ا٤بقاالت، كيقرر أمْب  
َف يكن بعد قد اٚبذ تظامنا دقيقنا ى( ُٕٗا٣بوِف أفَّ اإلسناد حٌب كفاة اإلماـ مالك سنة )

تراه مثبلن عند البخارم يف القرف الثالث، أم بعد أكثر من جيلْب من تم ا على ٫بو ما 
الناس، كطبقتْب من اٍلميحىدًًٌثْبى، كلعٌ  ىذا يفسر لنا ظاىرة اإلرساؿ يف أحاديث مالك كىمىٍن 

بػىقىوي من العلماء، فهذا  يف تلك العصور ا٤بتقدمة -أثر لعدـ شعورىم اب٢باجة  -فيما يبدك-سى
إُف لزـك النص على ذكر الصحايٌب كااللتزاـ التاـ لو، فتخلفت عن  -لصحابةالقريبة من عهد ا

 ذلك مسألة ا٤براسي  كحجيَّتها، كاختلف فيها األصولي وف كما ىو معركؼ.

                                                           
عليو الصبلة كالسبلـ؛ كلذلك ١بأ ا٤بشتغلوف اب٢بديث عندما ازداد االىتماـ ابإلسناد -سنة بعد كفاتو  َُْحواِف كقد استغرؽ ذلك  ُٕٗ

ه إُف التوثيق ابلسرب كتركيب األساتيد، كافَباضها، فقد يفَبض بعض ىؤالء أتو ما داـ فبلف قد تتلمذ على فبلف فإذف ٲبكن أف تعترب ماركا
 رص كالتخمْب أقرب منو إُف العم  العلمي.ىذا إُف ا٢ب و، كىكذا، كال ٱبفى أفَّ ذلك التلميذ مسندا إُف شيخ

 .ُّٓا٥بيئة العامة ا٤بصرية للكتاب، ص . القاىرة:مالك. اإلمام ا٣بوِف، أمْب َُٖ
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 كىذا يدؿ على أفَّ ىناؾ أطوارنا ثبلثة مرت هبا معارفنا اإلسبلميَّة: 

اع ا٤بعارؼ شفاىنا، كمنها كتداكؿ سائر أتو « الثقافة الشفويَّة»طور  الطور األول:
السنن كالنص  الوحيد ا٤بدكف يف السطور كافوظ يف الصدكر يف تلك ا٤برحلة، ىو القرآف 

 كك  ما عداه كاف ٯبرم تداكلو شفاىنا إال يف القلي  النادر. -كحده-اجمليد 

طور ا١بمع كالتدكين الذم بدأ ٔبمع ا٤بركايَّت مث تدكينها من عاـ  والطور الثاين:
( ما بدأه ىٗٗ( على يد عبد العزيز كالد عمر، كاستكم  عمر بن عبد العزيز عاـ )ىّٖ)

أبوه، كقد ٝبعت فيو األحاديث كاألخبار كآاثر الصحابة يف التفسّب كالفقو كما إليها، 
كتكام  التدكين الر٠بي ١بملة من العلـو كا٤بعارؼ اإلسبلميَّة دكف ألتفات إُف اإلسناد متوانن 

ما يقرب  -بعد ذلك-(، كذلك يف عهد أيب جعفر ا٤بنصور، كاستمر ىُّْعاـ )كألفاظنا 
 من مائة عاـ.

ىو طور الفرز كالتمايز أم: فرز تلك ا٤بعارؼ كٛبييز بعضها عن  الطور الثالث:
أم: أف يكوف لك  علم تعريف ٲبيًٌزه  -« مبادئ العلـو»بعض، كظهور ما عرؼ فيما بعد بػ

، كبياف ٤بصادره كموارده كغايتو كفوائده إُف أف اكتملت ىذه عن سواه، كموضوع يتقيد بو
 .(ُُٖ)ا٤ببادئ لتصبح عشرة

 فهم قضي ة مجع عمر بن عبد العزيز للسن ة النبوي ة يف سياقها التارخيي:

لقد كاتت االتشطارات بْب األمَّة تتواُف حٌب بلغت حد التقات  كاالعتصاـ اب١بباؿ 
الذم حاكؿ أف  غاؿ هبا، حٌب جاء عمر بن عبد العزيز كالصحارم لتنمية الفًب كاالتش

يرأب الصدع، كأف يعيد اٍلًفرىؽى الٍب اتشقت عن األمَّة فاعتصم بعضها يف ا١بباؿ كذىب 
                                                           

تو إُف ما سواه أتثرنا ىي: ا٢بد كا٤بوضوع كالغاية كالفائدة كا٤بصادر كا٤بوارد كحكم تعلم ذلك العلم، كمؤسسو أك أكؿ جامع ٤بسائلو، كتسب ُُٖ
 كأتثّبنا.
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بعضها ٤بقاتلة ا٤بسلمْب كىقىٍطًع الطرؽ، فبدأ مشركعو التجديدٌم اإلصبلحٌي اب٢بوار مع 
جاتب الصواب يف بعضو اآلخر حٌب ترؾ  ا٣بوارج فسلَّم ٥بم يف بعض األمور، كأكضح ٥بم

 بعضهم ا١بباؿ كعاد إُف صفوؼ األمَّة.

فه  ما قاـ بو عمر بن عبد العزيز ابألمر بتدكين السنَّة لوضع حد لبلفَباء على  -
  أك كاتت الغاية لتقليص دكاعي االختبلؼ بْب ًفرىًؽ األمَّة ا٤بختلفة  أك أتَّو كاتت النيٌب 

من جهة، كتظرتو ا٤بستقبليَّة من  -آتذاؾ–تستبطن رؤية عمر ٢باؿ األمَّة  ىناؾ أسباابن كامنة
 جهة أخرل 

: "...أراد  قد عرب أبو زيرعة الدمشقي عن مراد عمر من عمليَّة ا١بمع كالتدكين قائبلن
ا مث قاؿ: إتَّو قد كاف يف   عمر بن عبد العزيز أف ٯبع  أحكاـ الناس كاالجتهاد حكمنا كاحدن

أىٍمصىاًر ا٤بسلمْب كجند من أجناده انس من أصحاب رسوؿ هللا، ككاف فيهم  ك  ًمٍصرو من
قضاة قضوا يأقضية أجازىا أصحاب رسوؿ هللا كرضوا هبا كأمضاىا أى  اٍلًمٍصًر كالصلح 

 .(ُِٖ)بينهم، فهم على ما كاتوا عليو من ذلك"

كاف   -آتذاؾ-الذم ٲبث  رأس الدكلة -كىذا النٌص يوضح أفَّ عمر بن عبد العزيز 
يريد من كراء التدكي ن أف يتحوؿ ذلك إُف قاتوف ٰبم  الناس عليو أك يلزمهم بو، ك٩با يدؿ 

 على ذلك أفَّ الزىرم كغّبه َف يقتصر يف ٝبعو للسنَّة على ما ىو منسوب إُف الرسوؿ 
ا امتد ليشم  سّب الصحابة من ا٣بلفاء الراشدين كفقهائهم، كال شك أفَّ يف ىذا  فقط، كإ٭بَّ
ا٤بنه  ًإشىارىةن إُف كضوح مفهـو السنَّة العملٌي الذم يظهر يف عمليَّات التطبيق من ًقبىً  

 كىو ما أشار إليو عمر بن عبد العزيز يف كثّب من خطبو. الصحابة 

                                                           
. كضع حواشيو خلي  ا٤بنصور. بّبكت: دار اتريخ أ  زرعة الدمشقي أبو زرعة، عبد الرٞبن بن عمرك بن عبد هللا بن صفواف النصرم. ُِٖ

  .َٓ/ُ، جُـ، طُٔٗٗى/ ُُْٕالكتب العلمية،
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ك٩با يؤكد ذلك أيضنا ما ريًكمى عن عمر بن عبد العزيز أتَّو كاف يناقش العلماء يف  
(: "رأيت عمر بن عبد العزيز ٝبع ىُُّذكواف القرشي )ت  السنَّة، يقوؿ أبو الزاند بن

الفقهاء فجمعوا لو أشياء من السنن، فإذا جاء الشيء الذم ليس العم  عليو؛ قاؿ: ىذه 
 .(ُّٖ)زايدة ليس العم  عليها"

ضركرة ٝبع السنن لتقدٔف  -يف تلك ا٤برحلة -فقد رأل عمر بن عبد العزيز كمن معو
يف  (ُْٖ)آف الكرٔف إُف جاتب القرآف ابعتباره ا٤بصدر التطبيقٌي اٍلميؤىكًٌؿى ا٤بصدر اٍلميؤىكًًٌؿ للقر 

صلى هللا عليو كآلو -الواقع آلايت الكتاب الكرٔف إُف األمَّة؛ ليكوف ذلك بياف منه  النيٌب 
ي بو  -كسلَّم صلوات هللا -يف اتباع القرآف كتطبيقو، ٕبيث يتمكن ا٤بسلموف من التأسًٌ

ا على حسم ا٣ببلفات كالقضاء على ا٤بنازعات، كإعادة الوحدة إُف كمساع -كسبلمو عليو دن
صفوؼ األمَّة فأصدر أكامره إُف علماء ا٤بسلمْب يف ٨بتلف األمصار للغاية ٔبمع السنن، 
فأرس  إُف كالة األمصار، كما أخرج أبو تعيم يف تريخ أصبهاف أفَّ عمر بن عبد العزيز كتب 

تقييد ». كيف ركاية للخطيب يف (ُٖٓ)حديث رسوؿ هللا فاٝبعوه"إُف أى  اآلفاؽ: "اتظركا إُف 
« تقييد العلم». كجاء يف (ُٕٖ)أف ٘بمع السنن (ُٖٔ)أتَّو كتب بذلك إُف أى  ا٤بدينة« العلم

                                                           
. ٙبقيق أيب عمرك ا٢بسيِب بن عمر بن عبد ار ومعرفة الرجالقبول األخب بن ٧بمود الكعيب. أبو القاسم عبدهللا بن أٞبدالبلخي،  ُّٖ

 .ُٕص الرٞبن. بّبكت: دار الكتب العلمية،

ا لو ب  تريد بذلك التطبيق الذم ىو ا٤بعُب القرآٓف  للتفسّب أك مرادفن ال تريد ابلتأكي  معناه االصطبلحي الذم شاع فيما بعد مقاببلن  ُْٖ
 فػىهى  لَّنىا ًمن شيفىعىاء ريكفى ًإالَّ أتىًٍكيلىوي يػىٍوـى أيىٍيت أتىًٍكيليوي يػىقيوؿي الًَّذينى تىسيوهي ًمن قػىٍب ي قىٍد جىاءٍت ريسي ي رىبًٌنىا اًب٢بٍىقًٌ الذم جاء بو قولو تعاُف: ﴿ىىٍ  يىنظي 

اتيواٍ يػىٍفتػىريكفى﴾ )األعراؼ:فػىيىٍشفىعيواٍ لىنىا أىٍك تػيرىد  فػىنػىٍعمى ى غىيػٍرى الًَّذم كينَّا تػىٍعمى ي قىٍد خىًسريكاٍ أىتفيسىهيٍم   (.ّٓكىضى َّ عىنػٍهيم مَّا كى

 (.َِْ/ُ) .فاتريخ أصبها .أبو تعيم : األصبهآف،ركاه ُٖٓ

 ـ،ُْٕٗدار إحياء السنة، ا٤بدينة ا٤بنورة:  .ٙبقيق يوسف العش .تقييد العلم .أٞبد بن علي بن اثبتا٣بطيب البغدادم، اتظر:  ُٖٔ
 .َُٔ، صكما بعدىا َُّ، صِط

:  كما بعدىا َُّص، ـُٕٔٗبّبكت: ا٤بكتب اإلسبلمي،  .السنة ومكانتها يف التشريع اإلسالمي مصطفى. السباعي،جع: را ُٕٖ )أكالن
 .تدكين السنة(
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عن إبراىيم بن سعد عن ابن أخي ابن شهاب الزىرم قاؿ: "٠بعتو يعِب ابن شهاب الزىرم 
تػيٍنًكريىىا ال تعرفها، ما كتبت حديثنا، كال أىًذٍتتي يف  يقوؿ: لوال أحاديث أتتينا من ًقبىً  ا٤بشرؽ 

. كرأم الزىرم ىو رأم أكثر علماء ذلك العصر، فإفَّ حرصهم على حديث (ُٖٖ)كتابو"
من أف يىٍدريسى ال يق  عن حرصهم على سبلمتو من الكذب كالوضع، فكاف  رسوؿ هللا 

العلماء إُف كتابة السنَّة النبويَّة، فعندما ىذاف العامبلف من أقول العوام  الٍب حىفَّزىٍت ٮًبىمى 
تبنَّت ا٢بكومة ٝبعها ر٠بي ا على يدم ا٣بليفة اٍلوىرًًع عمر بن عبد العزيز، الذم اٚبذ خطوة 
حازمة، ككاف فيما كتب أى  ا٤بدينة: "أخربان ٰبٓب بن سعيد عن عبد هللا بن دينار أفَّ عمر 

( أيمره: اتظر ما كاف من ىُُٕبن عمرك بن حـز )بن عبد العزيز كتب إُف أيب بكر بن دمحم 
(، فاكتبو فإٌٓفً خفت ىٖٗ، أك سنَّة ماضيَّة، أك حديث عمرك بن حـز )حديث رسوؿ هللا 

. كعن عبد هللا بن دينار أفَّ عمر بن عبد العزيز كتب إُف أيب (ُٖٗ)دركس العلم كذىاب أىلو"
: "اتظر ما كاف من حديث عبد هللا  بن دينار، قاؿ كتب عمر بن عبد بكر بن عمرك بن حـز

العزيز إُف ا٤بدينة "اتظركا، كيف حديث عفاف إُف أى  ا٤بدينة: أف اتظركا ما كاف من حديث 
فاكتبوه، فإٌٓفً خفت دركس العلم كذىاب العلماء". كيف ركاية: أمره أف يكتب  رسوؿ هللا 

(، فكتبو لو. كيف ىَُٕ )(، كالقاسم بن دمحمىٖٗلو العلم من عند عمرة بنت عبد الرٞبن )
، كىٍليػيٍفشيوا ركاية: "فإٌٓفً خفت دركس العلم كذىاب العلماء كال تقب  إال حديث النيٌب 
اٍلًعٍلمى، كٍليىٍجًلسيوا حٌب يػىٍعلىمى مىٍن الى يػىٍعلىمي، فإفَّ العلم ال يػيٍهًلكي حٌب يكوف سرنا"
(َُٗ). 

                                                           
، ِط ـ،ُْٕٗدار إحياء السنة، ا٤بدينة ا٤بنورة:  .ٙبقيق يوسف العش .تقييد العلم .أٞبد بن علي بن اثبتا٣بطيب البغدادم،  ُٖٖ
 .َُٖ-َُٕص

، ِط ـ،ُْٕٗدار إحياء السنة، ا٤بدينة ا٤بنورة:  .ٙبقيق يوسف العش .تقييد العلم .أٞبد بن علي بن اثبتب البغدادم، ا٣بطي ُٖٗ
 .َُٓص

 (.َِْ/ُفتح البارم، ) َُٗ
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ديث، ذلك ألفَّ أاب بكر بن كطلب عمر بن عبد العزيز من أيب بكر بن حـز ٝبع ا٢ب
حـز ىو أحد أعبلـ عصره، حيث قاؿ فيو مالك بن أتس: "ما رأيت مث  أيب بكر بن حـز 

.. ًدينىةى كىاٍلقىضىاءى كاٍلمىٍوًسمى" .أعظم مركءة كال أمت حاالن كىِفى اٍلمى
، كعنو كذلك قاؿ: "َف يكن (ُُٗ)
، ككاف قد طلب منو أف (ُِٗ) بكر"عندان أحد اب٤بدينة عنده من علم القضاء ما كاف عند أيب

 -اهنع هللا يضر-يكتب إليو حديث عمرة بنت عبد الرٞبن، كىي خالتو، تشأت يف حجر عائشة 
 .(ُّٗ)اهنع هللا يضر-ككاتت من أثبت التابعْب يف حديث عائشة 

كالنموذج الذم ٲبث  ما كاف يريده عمر بن عبد العزيز من ٝبع السنَّة أفض  ٛبثي ، 
لك بن أتس الذم صنف ا٤بوطأ كىو ما تػىوىد  إًٍلقىاءى الضٍَّوًء على منهجو فيما ٝبعو ىو اإلماـ ما

 يف كتابو.

 منهج اإلمام مالك يف ادلوطأ:

يعد كتاب ا٤بوطأ أىكَّؿى صىًحيحو ٦بىٍميوعو ميدىكَّفو يف ًعٍلمىًي ا٢بديث كالفقو معنا كىو أقدـ  
حجر لكتاب البخارٌم فقد تق  ما جاء كلقد جاء يف مقدمة ابن  .كتابو يف ىذا اجملاؿ..

أتَّو قاؿ: "ما أعلم يف األرض كتاابن يف العلم أكثر صواابن من كتاب  عن الشافعي 

                                                           
 .ّٗ/ُِ، جُ، طىُِّٓ. ا٥بند: حيد آابد، هتذيب التهذيب .شهاب الدين أٞبد بن عليابن حجر العسقبلٓف،  ُُٗ

 .ّٗ/ُِ، جُ، طىُِّٓ. ا٥بند: حيد آابد، هتذيب التهذيب .اب الدين أٞبد بن عليشهابن حجر العسقبلٓف،  ُِٗ

. كقاؿ سفياف ّْٖ/ُِ،جُ، طىُِّٓ. ا٥بند: حيد آابد، هتذيب التهذيب .شهاب الدين أٞبد بن عليابن حجر العسقبلٓف،  ُّٗ
السنة  ا٣بطيب، دمحم عجاج.مرة بنت عبد الرٞبن". اتظر: بن عيينة: "أعلم الناس ٕبديث عائشة ثبلثة: القاسم بن دمحم، كعركة بن الزبّب، كع

 .ُّّـ، صُّٔٗمكتبة كىبة،  :القاىرة .قبل التدوين

 .ْٓـ، )ا٤بقدمة( صُِٓٗى/ ُُّٕ :ا٥بند .اجلرح والتعديل .عبد الرٞبن بن أيب حامت الرازم، اتظر:
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، كلقد قاؿ عبد الرٞبن بن مهدم: "أئمة ا٢بديث الذم يػيٍقتىدىل هبم أربعة: (ُْٗ)مالك"
( ابلشاـ، ىُٕٓ( اب٢بجاز، كاألكزاعي )ىُٕٗ( ابلكوفة، كمالك )ىُُٔسفياف الثورم )
( ابلبصرة"، مث كىازىفى بينهم فقاؿ: "الثورم إماـ يف ا٢بديث، كليس إمامنا ىُٕٗكٞباد بن زيد )

ـه فيهما"  .(ُٓٗ)يف السنَّة، كاألكزاعي إماـ يف السنَّة كليس إمامنا يف ا٢بديث، كمالك ًإمىا

أبو  إفَّ أاب جعفر ا٤بنصور قاؿ لئلماـ: "ضع للناس كتاابن أٞبلهم عليو، مث أضاؼ -
 ، ائًدى عىٍبًد هللا ٍبًن عيمىرى جعفر: اي أاب عبد هللا ضم ىذا اٍلًعٍلمى كىدىكًٌٍتوي كتبنا، ك٘بنب فيها شىدى
كريخىصى ابن عباس، كشىوىاذَّ ابن مسعود كىاٍقًصٍد أىكىاًسطى اأٍليميوًر، كما اجتمع عليو 

عمر بن عبد العزيز كأيب  . كيتضح ىنا أفَّ ىناؾ توعنا من التوافق بْب رىٍأيىيٍ (ُٔٗ)الصحابة"
جعفر ا٤بنصور: "فقد فكر أبو جعفر يف األمر الذم فكر فيو عمر بن عبد العزيز كىو ٝبع 

( أاب بكر بن حـز كأمر )أبو جعفر( مالكنا  ، كإذا كاتت العلم ا٤بدٌٓف، فقد أمر ىذا )عيمىري
يىةى الدركس، فقد كاف قد توافرت الدكاعي عند مالك من تلقاء تفسو لتدكين العلم ا٤بدٓف خىشٍ 

طلب ا٣بليفة ميزىكًٌينا لؤلمر الذم رأل دكاعيو متوافرة، كلكنَّ الكتاب َف يػيٍنشىٍر يف كقت ا٣بليفة 
، كلقد رأل ا٣بلفاء (ُٕٗ)ىُْٖكطلب أيب جعفر سنة  ىُٗٓأبو جعفر ا٤بنصور ب  يف سنة 

                                                           
دار ا٤بعرفة للطباعة  :بّبكت .اري شرح صحيح البخاريىدي الساري مقدمة الب .شهاب الدين أٞبد بن علي ابن ا٢بجر العسقبلٓف، ُْٗ

 .ٖ، صِكالنشر، ط

إُف قوؿ ابن الصبلح حْب سئ  عن . ٕٖص ،ِـ، طُِٓٗ. القاىرة: دار الفكر العريب، مالكيف كتابو  .دمحم : أبو زىرة،كقد أشار ُٓٗ
ا اب٢بديث

ن
ا ابلسنة". مث يعلق على ىذا الكبلـ معُب ىذا الكبلـ فقاؿ: "السنة ىنا ضد البدعة، فقد يكوف اإلتساف عا٤ب

ن
، كال يكوف عا٤ب

 الشيخ أبو زىرة بقولو: "ك٫بن ترل أف ا٤براد ابلسنة العلم يأقضية الصحابة كفتاكيهم، ككذلك العلم يأقضية التابعْب كفتاكيهم".

 .ِِٓ، صِـ، طُِٓٗ. القاىرة: دار الفكر العريب، مالكيف كتابو  .دمحم أبو زىرة، ُٔٗ

 كما بعدىا. ِِٖص ،ِـ، طُِٓٗ. القاىرة: دار الفكر العريب، مالكيف كتابو  .دمحم ،أبو زىرة ُٕٗ

بّبكت: دار  .عنهم هللا رضي حنيفة وأ  والشافعي مالك الفقهاء األئمة الثالثة فضائل يف االنتقاء أبو عمر  يوسف. ابن عبد الرب، -
 .ُْص الكتب العلمية،

 .ِِّصادلسالك.  وتقريب ادلدارك ترتيب .القاضي عياض -
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القضاء، كلقد تق  من بعده مث  رأيو كرأم الرشيد أف ٰبم  الناس على األخذ اب٤بوطأ يف 
السيوطي يف مناقب مالك أتَّو قاؿ للرشيد عندما كرر طلب تشر ا٤بوطأ: "اي أمّب ا٤بؤمنْب إفَّ 

 .اختبلؼ العلماء رٞبة هللا على ىذه األمَّة..."

ىناؾ إذف عبلقة فكريَّة كاضحة بْب ما أراده عمر بن عبد العزيز ا٣بليفة األموٌم يف 
مالك يف ا٤بوطأ بتشجيع من أيب جعفر ا٤بنصور ا٣بليفة العباسي، ٝبع السنن كما فعلو اإلماـ 

ًة يف  كىو توحيد األقضية يف الدكلة اإلسبلميَّة للقضاء على االختبلفات بْب القضاة كاٍلويالى
كأقواؿ  األقاليم ا٤بختلفة، أك بتعبّب آخر توحيد الفقو عن طريق تقدٔف سينىًن رسوؿ هللا 

ا العم   -ابعْب ٥بم أصحابو كخيلىفىائًًو كالت تًيًٌْبى منهم الذين فهموا السنَّة على أهنَّ خاصَّة اٍلمىدى
بْب أيدم اٍلقيضىاًة لتكوف مىٍرجىعىهيٍم يف ا٢بكم كالقضاء  -كأصحابو  الذم كىرًثيوهي عن النيب 

كالفتول، فقد كاتت الفكرة يف ا٤بقاـ األكؿ ىدفها تنظيم الدكلة قاتوتينا كليس ٦برد ٝبع 
ا الدعوة إُف التبصر يف فقو السنَّة النبويَّة كتنظّب ٤بفهـو عشوا ئي لؤلحاديث كالركااٌيت، كإ٭بَّ

االتباع يف البياف النبوٌم، كالبلفت للنظر أفَّ كيبل  من ا٣بليفة عمر بن عبد العزيز كاإلماـ مالك 
 ىا العملٌي.بن أتس كاان من تبلمذة مدرسة ا٤بدينة الٍب استقر لديها مفهـو السنَّة ٗبعنا

يقوؿ مالك: "ال ٯبوز األخذ ابألحاديث الٍب يركيها ىؤالء الصا٢بوف غىيػٍري العارفْب 
ابلشريعة". كيقوؿ: "لقد أدركت يف ىذا البلد )يعِب ا٤بدينة( مشائخ ٥بم فض  كصبلح 
كعبادة، ٰبدثوف، كما أخذت عن كاحد منهم حديثنا، قي  لو: كىَفى اي أاب عبد هللا  قاؿ: َف 

وتوا يعرفوف ٗبا ٰبدثوف". ككاف يقوؿ: "ال أتخذ العلم عن شيخ لو فض  كعبادة إذا كاف ال يك
" يعرؼ ما ٰبيىدًٌثي
(ُٖٗ). 

                                                           
. ا٤بدينة ا٤بدٓف ٞبدم إبراىيم, السورقي عبدهللا أبو ٙبقيق. الرواية علم يف الكفاية .بكر أبو اثبت بن علي بن أٞبد ،ا٣بطيب البغدادم ُٖٗ

 .َُٕص ،ِـ، طُٓٗٗ. بّبكت: رايض الريس للكتب كالنشر، تدوين السنة فوزم، إبراىيم.. ُُٔ/ُا٤بنورة: ا٤بكتبة العلمية، ج
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ٍىلىًوم : "فإف اتفق أى  البلد )أم ا٤بدينة( على شيء أخذكا بنواج . (ُٗٗ)ه"ز يقوؿ الدَّ
ا٤بدينة كذا كىو الذم يقوؿ يف مثلو مالك: "السنَّة الٍب ال اختبلؼ فيها عندان أم يف 

 .(ََِ)ككذا"

كإف اختلفوا أخذكا يأقواىا كأرجحها إمَّا بكثرة القائلْب بو، أك ٤بوافقتو لقياس قوم، أك 
 ٚبري  من الكتاب كالسنَّة، كىو الذم يقوؿ يف مثلو مالك: "ىذا أحسن ما ٠بعت".

كأكثقهم إسنادنا  ككاف مالك من أثبتهم يف حديث ا٤بدتيْب عن رسوؿ هللا  
م بقضااي عمر كأقاكي  عبد هللا بن عمر كعائشة كأصحاهبم من الفقهاء السبعة، كبو كأعلمه

 كيأمثالو قاـ علم الركاية.

 يف أي الفنون يصنى ادلوطأ، احلديث أو الفقو؟

قاؿ اإلماـ الدٍَّىلىًوم  يف حيجًَّة هللا اٍلبىالًغىةي: "ككتب ا٢بديث على طبقات ٨بتلفة كمنازؿ 
 ناء ٗبعرفة طبقات كتب ا٢بديث:متباينة فوجب االعت

 فنقوؿ: ىي ابعتبار الصحة كالشهرة على أربعة طبقات:

كذلك ألفَّ أعلى أقساـ ا٢بديث ما ثبت ابلتواتر كأٝبعت األمَّة على  -ُ
 قبولو كالعم  بو.

مث ما استفاض من طيريؽو ميتػىعىدًٌدىةو ال يبقى معها شيبػٍهىةه يػيٍعتىد  هبا، كاتفق على  -ِ
اًء األمصار، أك َف ٱبتلف فيو علماء ا٢برمْب خاصَّة، فإفَّ علماء ا٢برمْب العم  ب و ٝبيٍهيوري فػيقىهى

                                                           
 .َّٔص ،دار الكتب ا٢بديثة :القاىرة. ٙبقيق سيد سابق .حجة هللا البالغة ، أٞبد.شاه كِف هللا ابن عبد الرحيم الدىلوم ُٗٗ

 ،ـََِْى/ُِْٓمؤسسة زايد بن سلطاف آؿ هنياف،  . اإلمارات:ٙبقيق دمحم مصطفى األعظمي .ادلوطأ .مالكابن أتس،  ََِ
 .ِْٖ/ِ،جُط
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٧ب  ا٣بلفاء الراشدين يف القركف األكُف ك٧بط رجاؿ العلماء طبقة بعد طبقة يبعد أف يسلم 
ة عظيمة منهم ا٣بطأ الظاىر، أك كاف قوالن مشهورنا معموالن بو يف قيٍطرو عىًظيمو مركاي  عن ٝباع

 من الصحابة كالتابعْب.

مث ما صح أك حسن سنده كشهد بو علماء ا٢بديث كَف يكن قوالن مَبككنا َف  -ّ
يذىب إليو أحد من األمَّة، أمَّا ما كاف ضعيفنا موضوعنا أك منقطعنا أك مقلوابن يف سنده أك 

بقة، فبل سبي  إُف متنو، أك من ركاية اجملاىي ، أك ٨بالفنا ٤با أٝبع عليو السلف طبقة بعد ط
 القوؿ بو.

فالصحة أف يشَبط مؤلف الكتاب على تفسو إيراد ما صح أك حسن غّب مقلوب 
 كال شاذ كال ضعيف إال مع بياف حالو، فإفَّ إيراد الضعيف مع بياف حالو ال يقدح ابلكتاب.

أف تكوف األحاديث مشهورة، كالشهرة أف تكوف األحاديث الواردة فيها دائرة  -ْ
سنَّة ادثْب قب  تدكينها كبعد تدكينها، فيكوف أئمة ا٢بديث قب  ا٤بؤلف رىكىٍكىىا ًبطيريؽو على ال

شٌب كأكردكىا يف مساتيدىم ك٦باميعهم، كبعد ا٤بؤلف اشتغلوا بركاية الكتاب كحفظو ككشف 
ص عن أحواؿ ميٍشًكًلًو كشىرًٍح غىرًيًبًو كبياف إعرابو كٚبري  طرؽ أحاديثو كاستنباط ًفٍقًههىا، كالفح

ريكىاهًتىا طبقة بعد طبقة إُف يومنا ىذا حٌب ال يبقى شيء ٩با يتعلق بو غّب مبحوث عنو إال ما 
 .شاء هللا 

كيكوف تقاد ا٢بديث قب  ا٤بصنف كبعده كافقوه يف القوؿ هبا كحكموا بصحتها 
الوف يستنبطوف كارتضوا رأم ا٤بصنف فيها كتلقوا كتابو اب٤بدح كالثناء، كيكوف أئمة الفقو ال يز 

منها كعنها، كيعتمدكف عليها كيعتنوف هبا، كيكوف العامَّة ال ٱبلوف عن اعتقادىا كتعظيمها. 
كاب١بملة فإذا اجتمعت ىذاف ا٣بصلتاف يف كتاب كىمي ى ككاف من الطبقة األكُف، كإف فيًقدىتى 

  إُف حد التواتر، كما رأسنا َف يكن لو اٍعًتبىاره كما كاف أعلى حد يف الطبقة األكُف فإتَّو يص
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دكف ذلك يص  إُف االستفاضة مث إُف الصحة القطعيَّة، أعِب القطع ا٤بأخوذ يف علم ا٢بديث 
 ا٤بفيد للعم . كالطبقة الثاتية إُف االستفاضة أك الصحة القطعيَّة، أك الظنيَّة كىكذا ينزؿ األمر.

حيح فالطبقة األكُف منحصرة ابالستقراء يف ثبلثة كتب: ا٤بوطأ، كص -
موطأ  البخارم، كصحيح مسلم. قاؿ الشافعي: "أصح الكتب بعد كتاب هللا 

، كاتفق أى  ا٢بديث على أفَّ ٝبيع ما فيو صحيح على رأم مالك كمن كافقو، (َُِ)مالك"
كأمَّا على رأم غّبه فليس فيو مرس  كال منقطع إال قد اتص  السند بو من أخرل فبل جـر 

ا صحيحة من ىذا الوجو، ك  قد صنف يف زماف مالك موطآت كثّبة يف ٚبري  أحاديثو أهنَّ
ككص  منقطعو، مث  كتاب ابن أيب ذئب كابن عيينة كالثورم كمعمر كغّبىم ٩بن شارؾ مالكنا 
يف الشيوخ، كقد ركاه عن مالك بغّب كاسطة أىٍكثػىري من ألف رج ، كقد ضرب الناس فيو أكباد 

ميبػىرَّزيكفى من الفقهاء كالشافعي كدمحم بن ا٢بسن اإلب  إُف مالك من أقاصي الببلد، فمنهم الٍ 
كابن كىب كابن قاسم، كمنهم ٫بارير ادثْب كيحٓب بن سعيد القطاف كعبد الرٞبن بن 
مهدم كعبد الرزاؽ، كمنهم ا٤بلوؾ كاألمراء كالرشيد كابنيو كقد اشتهر يف عصره حٌب بلغ على 

ر لو شهرة كأقول بو عناية كعليو بُب فقهاء ٝبيع داير اإلسبلـ، مث َف أيت زماف إال كىو أكث
األمصار مذاىبهم حٌب أى  العراؽ يف بعض أمرىم، كَف يزؿ العلماء ٱبرجوف أحاديثو 
كيذكركف متابعاتو كشواىده كيشرحوف غريبو كيضبطوف ميٍشًكلىوي، كيبحثوف عن فقهو كيفتشوف 

 .(َِِ)عن رجالو إُف غاية ليس بعدىا غاية
                                                           

استعماؿ أفع  التفضي  إ٭با يكوف بْب متماثلْب متقاربْب لكن أحدٮبا يف  غفر لنا كلو على قولو ىذا فإفَّ عفا هللا عن اإلماـ الشافعي ك  َُِ
الصفة الٍب صيغ منها أفع  التفضي  أعمق. كمن ا٤بعلـو لئلماـ الشافعي يف جبللة قدره كعلو ابعو يف العربية أف كتاب هللا ال ٲبكن أف 

مفاضلة أك تفضي ، كيف كمنزلو ج  شأتو قاؿ فيو: ذىًلكى اٍلًكتىابي الى رىٍيبى ًفيًو ىيدنل لًٌٍلميتًَّقْبى يدخ  معو أم كتاب آخر مهما كاف يف 
( كٙبدل سائر خلقو أف أيتوا ٗبث  سورة من سوره، كثبت عجزىم، يف حْب أف البخارم جاء بعد مالك كفض  كثّبكف صحيحو ِ)البقرة:

فض  إخواتنا ا٤بغاربة مسلما على البخارم كىكذا، فقو٥بم ىذا: "أصح كتاب بعد كتاب هللا على موطأ مالك كجاء مسلم بعد البخارم كي
سواء أطلقوه على موطأ مالك أك على صحيح البخارم أك سواٮبا، أمر ما كاف ألحد أف يقولو؛ ألف كتاب هللا ال يداتيو أم كتاب آخر، 

ا٤بوطأ أك صحيح البخارم أك سواٮبا، ككاف يكفيهم أف يقولوا أف  كصحتو تعتمد على أسس غّب تلك األسس الٍب يصحح على مثلها 
كتاب مالك أصح ما كتب يف ا٢بديث، أك أف صحيح البخارم أصح جامع من جوامع ا٢بديث، أما أف يقاؿ إتو أصح كتاب بعد كتاب 

 هللا فهو أمر فيو تظر، كتعتربه من ىفوات الكبار، كىفوات الكبار على أقدارىم. 

 كما بعده. ُِّ/ُجمكتبة تور دمحم،  :كراجي .حجة هللا البالغةكِف هللا الدىلوم،  اتظر: شاه َِِ
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طأ أىو كتاب فقو أـ كتاب حديث، فالذين قالوا إتَّو كتاب اختلف الناس يف ا٤بو 
حديث الحظوا كثرة األحاديث الواردة فيو، كالذين قالوا إتَّو كتاب فقو قد الحظوا فيو اال٘باه 

 الفقهٌي ٕبيث ٲبكن اعتباره كتاب فقو.

كاألقرب عندان أفَّ ا٤بوطأ أقرب ما يكوف إُف كتاب يف فقو السنَّة، فهو ٰباكؿ أف 
 ٯبيب عن أسئلة فقهيَّة ًبسينىنو تصلح أف تكوف ًفٍقهنا.

 ىل تفرد اإلمام مالك مبنهجو الذي صنى بو ادلوطأ؟

لقد تفرد اإلماـ مالك يف منهجو يف ا٤بوطأ على ك  من عاصره كما أشار إُف  -
. قاؿ (َِّ)ذلك الشافعي: "ما أعلم يف األرض كتاابن يف العلم أكثر صواابن من كتاب مالك"

اـ مالك: "عرضت كتايب ىذا على سبعْب فقيهنا من فقهاء ا٤بدينة، فكلهم كاطأٓف عليو، اإلم
 «".ا٤بوطأ»فسميتو 

كقاؿ القاضي أبو بكر بن العريب يف شرح الَبمذم: "ا٤بوطأ ىو األص  األكؿ  
كاللباب، ككتاب البخارم ىو األص  الثآف يف ىذا الباب، كعليهما بُب ا١بميع كمسلم 

 .(َِْ)كالَبمذم"

كقد صنف اإلماـ مالك ا٤بوطأ كىتػىوىخَّى فيو اٍلقىًومَّ من أحاديث أى  ا٢بجاز، كىمىزىجىوي  
يأقواؿ الصحابة كالتابعْب كمن بعدىم. كقد كضع مالك ا٤بوطأ على ٫بو عشرة آالؼ 

 حديث، فلم يزؿ ينظر فيو، يف ك  سنة، كيسقط منو، حٌب بقي ىذا.

                                                           
 .ٖص ،ِطدار ا٤بعرفة،  :بّبكت .ىدي الساري مقدمة فتح الباري: شرح صحيح البخاري .ابن حجر العسقبلٓف َِّ

 .ِٗص ـ، ُُٗٗى/ ُُّْدار القلم،  :دمشق .ٙبقيق تقي الدين الندكم .موطأ مالك .مالكابن أتس،  َِْ
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عبد الواحد صاحب األكزاعي، قاؿ: "عرضنا كقد أخرج ابن عبد الرب عن عمر بن  
على مالك ا٤بوطأ يف أربعْب يومنا، فقاؿ: كتاب أىلٍَّفتيوي يف أربعْب سنة، كأخذٛبوه يف أربعْب 

يومنا! كما أق  ما تفقهوف فيو"
(َِٓ)! 

 .(َِٔ)كقاؿ السيوطي: "كما من مرس  يف ا٤بوطأ إال كلو عاضد أك عواضد"

                                                           
 .ِٗص ،ـُُٗٗ/ ى ُُّْدار القلم،  :دمشق .ٙبقيق تقي الدين الندكم .موطأ مالك .مالكابن أتس،  َِٓ

 .ٕ/ُج، ـُُٗٗ/ ى ُُّْدار القلم،  :دمشق .ٙبقيق تقي الدين الندكم .موطأ مالك .مالكابن أتس،  َِٔ
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 :(7ٕٓ)نسخ ادلوطأ ادلختلفة

فقت ركاايت ا٤بوطأ على ذكر أقواؿ مالك  كى  اختلفت فيما بينها زايدة ى  ات
 كتقصاانن 

 :(َِٖ)ىناؾ عدة ركاايت ٤بوطأ مالك

قاؿ اإلماـ أٞبد بن حنب : "كنت ٠بعت ا٤بوطأ من بضعة عشر رجبلن من حيفَّاًظ 
م: "أصح أصحاب مالك، فىأىعىٍدتيوي على الشافعي ألٌٓف كجدتو أقومهم كألمر ما"، قاؿ البخار 
 األساتيد: مالك عن انفع عن ابن عمر". كىنا ال بد من كقفة بْب مالك كالبخارم.

كقد جاء عن القاضي عياض: "الذم اشتهر من تسخ ا٤بوطأ ٩با تق  منو أصحاب 
اختبلؼ ا٤بوطآت، ٫بو عشرين تسخة، كذكر بعضهم ثبلثْب. كأكؿ من صنف يف ا٢بديث 

كابن جري  ٗبكة، كالربيع بن صبيح، كسعيد بن أيب  كرتبو على أبواب: مالك يف ا٤بدينة،
عركبة، كٞباد بن سلمة ابلبصرة..." كقاؿ ا٢بافظاف ابن حجر كالعراقي: "كاف ىؤالء يف 

 . (َِٗ)عصر كاحد، فبل يدرل أيهما سبق، كذلك يف سنة بضع كأربعْب كمائة"

لكنوم، كيف أمَّا تسخ ا٤بوطأ فعدهتا أربع عشرة تسخة، ذكرىا اإلماـ عبد ا٢بي ال
الدلي  »كذكرىا اإلماـ الشنقيطي يف كتابو « التعليق ا٤بمجد على موطأ مالك»مقدمة كتابو 

 «.السالك إُف موطأ اإلماـ مالك

 ا٤بوطأ بركاية ابن زايد:

                                                           
 / د( كما بعدىا.َِـ، )ُِٗٗ :ؿإستاتبو  .موسوعة السنة: الكتب الستة وشروحها/ ادلوطأ .شعبافقورت، اتظر:  َِٕ

 ـ، ا٤بقدمة، ص د كما بعده.ُِٗٗتوتس، دار سحنوف،  / ادلوطأ.الكتب الستة وشروحها :موسوعة السنة .اتظر: اإلماـ مالك َِٖ

 ـ، ا٤بقدمة، ص د.ُِٗٗتوتس، دار سحنوف،  / ادلوطأ.الكتب الستة وشروحها :موسوعة السنة .اتظر: اإلماـ مالك َِٗ
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 موطأ ٰبٓب بن ٰبٓب الليثي

 موطأ دمحم بن ا٢بسن

ا بينها زايدة مدكتة ابن سحنوف، كغّبىا من النسخ ا٤بختلفة للموطأ الٍب اختلفت فيم
 .(َُِ)كتقصاانن 

                                                           
 / ك( كما بعدىا.َِـ، )ُِٗٗتوتس، دار سحنوف،  ادلوطأ، /الكتب الستة وشروحها :موسوعة السنةمالك.  راجع: اإلماـ َُِ
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 بني كتاب ادلوطأ وصحيح البخارّي:

جاء يف مقدمة ابن حجر لصحيح البخارٌم: "فقد استشك  بعض األئمة إطبلؽ 
أىصىًحيًَّة كتاب البخارٌم على كتاب مالك مع اشَباكهما يف اشَباط الصحة كا٤ببالغة يف 

ـ منو أفضليَّة الصحة، كا١بواب عن ذلك: التحرم كالتثبت، ككوف البخارٌم أكثر حديثنا ال يلز 
أفَّ ذلك ٧بموؿ على أص  اشَباط الصحة، فمالك ال يرل االتقطاع يف اإلسناد قادحنا، 

 فلذلك ٱبرج ا٤براسي  كا٤بنقطعات كالببلغات يف أص  موضوع كتابو".

  كالبخارٌم يرل أفَّ االتقطاع عٌلة، فبل ٱبرج ما ىذا سبيلو يف غّب أص  موضوع كتابو
كالتعليقات كالَباجم، كال شك أفَّ ا٤بنقطع كإف كاف عند قـو من قبي  ما ٰبت  بو، فا٤بتص  
ا أطلق  أقول منو إذا اشَبؾ ك  من ريكىاهًتًمىا يف العدالة كا٢بفظ. كعلم بذلك أفَّ الشافعٌي إ٭بَّ

الثورم على ا٤بوطأ أفضليَّة الصحة ابلنًٌسبة إُف ا١بوامع ا٤بوجودة يف زمنو كجامع سفياف 
 .(ُُِ)كمصنف ٞباد بن سلمة كغّبٮبا كىو تفضي  مسلم ال تزاع فيو

كقد قدمو الدارقطِب كغّبه يف ذلك على أيب بكر بن خزٲبة صاحب الصحيح فقاؿ  
اإل٠باعيلٌي يف ا٤بدخ : "أمَّا بعد فإٓفَّ تظرت يف كتاب ا١بامع الذم ألفو أبو عبد هللا البخارٌم 

كثّب من السنن الصحيحة كداال  على ٝبيى و من ا٤بعآف ا٢بسنة فرأيتو جامعنا كما ٠بيًٌيى ل
بىطىًة الٍب ال يكم  ٤بثلها إال من ٝبع إُف معرفة ا٢بديث كتػىقىلىًتًو كالعلم ابلركاايت كًعلىًلهىا  اٍلميٍستػىنػٍ

م قاؿ: "كقد ٫با ٫بوه يف التصنيف ٝباعة منه .علمنا ابلفقو كاللغة، كٛبكن ا منها كتبحرنا فيها"..
ًجٍستىآف  ككاف يف  ا٢بسن بن علي ا٢بلوآف، لكنَّو اقتصر على السنن، كمنهم أبو داكد السًٌ
عصر البخارم فىسىلىكى فيما ٠باه سينػىننا ذًٍكرى ما ركل يف الشيء، كإف كاف يف السند ضعف إذا 

ـى مىرىامى  وي ككاف أيخذ َف ٯبد يف الباب غّبه، كمنهم مسلم بن ا٢بجاج ككاف يقاربو يف العصر فػىرىا

                                                           
 كما بعدىا. ٖ، صِطدار ا٤بعرفة،  :بّبكت .ىدي الساري مقدمة فتح الباري: شرح صحيح البخاري .اتظر: ابن حجر العسقبلٓف ُُِ
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عنو أك عن كتبو إال أتَّو َف يضايق تفسو مضايقة أيب عبد هللا، كركل عن ٝباعة كثّبة َف 
ا منهم َف يبلغ من التشدد  يتعرض أبو عبد هللا للركاية عنهم، كىكي   قىصىدى ا٣بٍىيػٍرى غّب أفَّ أحدن

اًئًف ًفٍقًو ا٢بديث كتراجم مىبػٍلىغى أيب عبد هللا كال تسبب إُف استنباط ا٤بعآف كاستخراج لىطى 
األبواب الدالة على ما لو صلة اب٢بديث ا٤بركم فيو تسببو". كقاؿ ا٢باكم أبو أٞبد النيسابورم 
ـه عليو يف معرفة الرجاؿ فيما قاؿ كحكاه أبو يعلى  كىو عىٍصرًم  أيب علي النيسابورم كىميقىدَّ

بن إ٠باعي ، فإتو ألف األصوؿ يعِب  ا٣بليلي ا٢بافظ يف اإلرشاد ما ملخصو: "رحم هللا دمحم
ى لًلنَّاًس كىكي َّ مىٍن عىًم ى بعده، فإ٭با أخذه من كتابو كمسلم  أصوؿ األحكاـ من األحاديث كىبػىْبَّ

 .(ُِِ)بن ا٢بجاج"

مغنينا لو عن ذكر كثّب من  -على شرطو-كقد كاف التزاـ البخارم ابلصحيح 
ياراتو، إذ إبثباتو عدـ صحتها ضعفت عن أف األحاديث الٍب تقرر أحكامنا ميعىاًرضىةن الخت

 تكوف معارضة فيَبجح العم  ابألقول يف تظره.

كتاب ا٤بوطأ على طريقة ا٢بًٍجىازًيًٌْبى أىٍكدىعىوي   -رٞبو هللا-كلقد كتب اإلماـ مالك  -
اـً من الصحيح اٍلميتػَّفىًق عليو، كرتبو على أبواب الفقو. كلقد قاؿ اإلماـ  مالك أيصيوؿى اأٍلىٍحكى

ى ا٤بصطلحات اٍلميٍستىٍخدىمىةى يف كتابو بقولو: "فإفَّ يف كتايب حديث رسوؿ هللا  عن منهجو كىبػىْبَّ
 كقوؿ الصحابة، كقوؿ التابعْب، كرأاين ىو إٝباع أى  ا٤بدينة كَف أخرج عنهم"، مث يكشف ،
كببلدان،  عن منهجو يف االستدالؿ: "األمر اٍلميٍجمىعي عليو، كاألمر عندان، -رٞبو هللا-

كأدركت أى  العلم، ك٠بعت بعض أى  العلم، فقاؿ: كما قلت: األمر عندان، فهو ما عم  
بو الناس عندان، كجرت بو األحكاـ، كىعىرىفىوي ا١بٍىاًى ي كىاٍلعىاَفي، ككذلك ما قػيٍلتي فيو: ببلدان، كما 

تيوي من قوؿ ال نػٍ علماء، كأمَّا ما َف أ٠بعو منهم قػيٍلتي فيو: بػىٍعضي أىٍىً  العلم، فهي شيء اٍستىٍحسى

                                                           
 .ُُ/ُج ،ىُّٕٗدار ا٤بعرفة، . بّبكت: يح البخاريفتح الباري شرح صح. أٞبد بن عليابن حجر العسقبلٓف،  ُِِ
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تيوي، حٌب كقع ذلك موقع ا٢بق، أك قريبنا منو، حٌب ال  فاجتهدت كتظرت على مذىب مىٍن لىقىيػٍ
 .(ُِّ)ٱبرج عن مذىب أى  ا٤بدينة كآرائهم"

ا٢بجازيَّة كالعراقيَّة »مث عيًِبى ا٢ٍبيفَّاظي ٗبعرفة طيريًؽ األحاديث كأساتيدىا ا٤بختلفة 
ا يقع إسناد ا٢بديث من طرؽ متعددة عن ريكىاةو ٨بتلفْب، كقد يتحد يف بعض ، كرٗب«كغّبٮبا

األحاديث، كقد يقع ا٢بديث أيضنا يف أبواب متعددة ابختبلؼ ا٤بعآف الٍب اشتم  عليها. 
كىخىرَّجى أحاديث السنَّة على أبواهبا يف مسنده  -رٞبو هللا-كجاء دمحم بن إ٠باعي  البخارم 

ؽى ا٢بجازيْب كالعراقيْب كالشاميْب. كاعتمد منها ما أٝبعوا عليو دكف ما الصحيح، كٝبىىعى طيري 
اختلفوا فيو، ككرر األحاديث، يسوقها يف ك  ابب ٗبعُب ذلك الباب الذم تضمنو ا٢بديث، 
اًديثيوي يف األبواب ابختبلؼ معاتيها. مث جاء مسلم بن ا٢بجاج اٍلقيشىٍّبًم   -فتكررت لذلك أىحى

هي الصحيح حذا حىٍذكى البخارم يف تق  اٍلميتفق على صحتو، كحذؼ فىأى  -رٞبو هللا لَّفى ميٍسنىدى
ا٤بتكرر منها، كٝبع الطرؽ كاألساتيد، كىبػىوَّبىوي على أبواب الفقو كتراٝبو، كمع ذلك فلم 

، مث  «ٗبا أغفبل على شركطهما»يستوعبا الصحيح كلو، كقد استدرؾ الناس عليهما يف ذلك 
عيسى الَبمذم كأبو عبد الرٞبن النسائي يف السنن يأكسع من الصحيح، كتب أبو داكد كأبو 

كقصدكا ما توفرت فيو شركط العم ، إمَّا من الرتبة العالية يف اإلسناد كىو الصحيح كما ىو 
معركؼ، كإمَّا من الذم دكتو كا٢بسن كغّبه ليكوف ذلك إمامنا يف السنَّة كالعم  هبا، كىذه 

 ا٤بلة، كىي أمهات كتب ا٢بديث يف السنَّة. ىي ا٤بساتيد ا٤بعتمدة يف

كمعرفة ىذه الشركط كاالصطبلحات كلها ىي علم ا٢بديث، كرٗبا يفرد عنها الناسخ 
 كا٤بنسوخ فيجع  فن ا برأسو ككذا الغريب، كللناس فيو آتليف مشهورة، مث ا٤بؤلف كا٤بختلف.

                                                           
 كما بعدىا. َّٕص، ا٥بيئة العامة ا٤بصرية للكتاب . القاىرة:مالك. اإلمام ا٣بوِف، أمْب ُِّ
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اه من أج  ما فأمَّا صحيح البخارٌم فاستصعب على الناس شرحو كاستغلقوا منح
ٰبتاج إليو من معرفة الطرؽ ا٤بتعددة كرجا٥با من أى  ا٢بجاز كالشاـ كالعراؽ، كمعرفة أحوا٥بم 
كاختبلؼ الناس فيهم. كالبخارٌم يرل أفَّ االتقطاع علَّة، فبل ٱبرج ما ىذا سبيلو إال يف غّب 

د قـو من قبي  ما أص  موضوع كتابو كالتعليقات كالَباجم، كال شك أفَّ ا٤بنقطع كإف كاف عن
ٰبت  بو، فا٤بتص  أقول منو إذا اشَبؾ كي   من ريكىاهًتًمىا يف العدالة كا٢بفظ. كعلم بذلك أفَّ 
ا أطلق على ا٤بوطأ أفضلية الصحة ابلنسبة إُف ا١بوامع ا٤بوجودة يف زمنو كجامع  الشافعٌي إ٭بَّ

 .(ُِْ)زاع فيوسفياف الثورم كمصنف ٞباد بن سلمة كغّبٮبا كىو تفضي  مسلم ال ت

 منهج البخاري الفقهي يف ترامجو:

يف منه  البخارٌم يف الَبٝبة: "كلنذكر ضابطنا  -رٞبو هللا-كقد ذكر ابن حجر 
يشتم  بياف أتواع الَباجم فيو كىي ظاىرة كخفيَّة، فليس ذكرىا ىنا من غرضنا، كىي أف 

ا  فائدهتا اإلعبلـ ٗبا كىرىدى يف ذلك الباب تكوف الَبٝبة دالَّة اب٤بطابقة ٤با ييورىدي يف مضموهنا كإ٭بَّ
من غّب اعتبار ٤بقدار تلك الفائدة، كأتَّو يقوؿ ىذا الباب الذم فيو كىٍيتى كىكىٍيتى أك ابب ذكر 
، كقد تكوف الَبٝبة بلفظ ا٤بَبجم لو أك بعضو أك ٗبعناه كىذا  ٓفًٌ مىثىبلن الدلي  على ا٢ٍبيٍكًم اٍلفيبلى

ي  يف الغالب قد أييت من ذلك ما يكوف يف لفظ الَبٝبة احتماؿ ألكثر من معُب كاحد فػىيػيعىْبًٌ
أىحىدى االحتمالْب ٗبا ييٍذكىري ٙبتها من ا٢بديث، كقد يوجد فيو ٗبا ىو يف العكس من ذلك يأف 
يكوف االحتماؿ يف ا٢بديث كالتعيْب يف الَبٝبة، كالَبٝبة ىنا بياف لتأكي  ذلك ا٢بديث انئبة 

 ا٤براد هبذا ا٢بديث العاـ ا٣بصوص، أك هبذا ا٢بديث ا٣باص العمـو مناب قوؿ الفقيو مثبلن 
إشعارنا ابلقياس لوجود العلَّة ا١بامعة، أك أفَّ ذلك ا٣باص ا٤براد بو ما ىو أعم ٩با يدؿ عليو 
ظاىره بطريق األعلى أك األدْف، كأييت يف ا٤بطلق كا٤بقيَّد تظّب ما ذكران يف ا٣باص كالعاـ. ككذا 

                                                           
 كما بعدىا.  ٖص ،ِطدار ا٤بعرفة،  :بّبكت .ىدي الساري مقدمة فتح الباري: شرح صحيح البخاري .اتظر: ابن حجر العسقبلٓف ُِْ
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ميٍشًكً  كتفسّب اٍلغىاًمًض كأتكي  الظاىر كتفصي  اٍلميٍجمىً  كىذا ا٤بوضع ىو معظم يف شرح الٍ 
 ما ييشىكًٌ ي ًمٍن تراجم ىذا الكتاب.

، كأكثر ما يفع  «فقو البخارٌم يف تراٝبو»كلقد اشتهر من قوؿ ٝبىٍعو من الفضبلء  
ا٤بقصد الذم ترجم بو  البخارٌم ذلك إذا َف ٯبد حديثنا على شرطو يف الباب ظاىر ا٤بعُب يف

ًبيًئًو،  كيستنبط الفقو منو، كقد يفع  ذلك ًلشىٍحًذ األذىاف يف إظهار مضمره كاستخراج خى
ككثّبنا ما يفع  ذلك: أم يذكر ا٢بديث ا٤بفسر لذلك يف موضع آخر متقدمنا أك متأخرنا 

كقولو: ابب »االستفهاـ فكأتَّو ٰبي  عليو أك ييوًم ي ابلرمز كاإلشارة إليو ككثّبنا ما يَبجم بلفظ 
، كذلك حيث ال يتجو لو ا١بـز يأحد «ى  يكوف كذا، أك من قاؿ كذا ك٫بو ذاؾ

االحتمالْب. كغرضو: بياف ى  يثبت ذلك ا٢بكم أك َف يثبت فيَبجم على ا٢بكم، كمراده ما 
ضو أف يتفسر بػىٍعدي من إثباتو أك تفيو أك أتَّو ٧بتم  ٥بما، كرٗبا كاف أحد اتملْب أظهر كغر 

، كىيػينػىبًٌوى على أفَّ ىناؾ احتماالن أك تعارضنا يوجب التوقف حيث يعتقد أفَّ  يػيٍبًقيى للنظر ٦باالن
فيو إٝباالن أك يكوف ا٤بدرؾ ٨بتلفنا يف االستدالؿ بو، ككثّبنا ما يَبجم يأمر ظاىره قلي  ا١بدكل 

كأشار بذلك إُف الرد  ،«قوؿ الرج  فاتتنا الصبلة»لكنَّو إذا حققو ا٤بتأم  أجدل كقولو: 
على من كره إطبلؽ ىذا اللفظ، ككثّبنا ما يَبجم يأمر ٨بتص ببعض الوقائع ال يظهر يف ابدئ 

فإتَّو ٤با كاف االستياؾ قد يظن أتَّو من أفعاؿ « ابب استياؾ اإلماـ ٕبضرة رعيَّتو»الرأم كقولو: 
ءة، فلما كقع يف ا٢بديث أفَّ ا٤بهنة، فلع  بعض الناس يتوىم أفَّ إخفاءه أكُف مراعاة للمرك 

استاؾ ٕبضرة الناس دؿ على أتَّو من ابب التطيب ال من الباب اآلخر تبو على  النيٌب 
 ذلك ابن دقيق العيد.

ككثّبنا ما يَبجم بلفظ يوم  إُف معُب حديث َف يصح على شرطو أك أييت بلفظ  
لباب ما يؤدم معناه ترة يأمر ا٢بديث الذم َف يصح على شرطو صرٰبنا يف الَبٝبة، كيورد يف ا

، كىذا لفظ حديث يركل عن «ابب األمراء من قريش»ظاىر كترة يأمر خفٌي كمن ذلك 
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كليس على شرط البخارٌم ... فكأتَّو يقوؿ َف يصح يف الباب شيء على شرطي  علي 
ة انصر كللغفلة عن ىذه ا٤بقاصد الدقيقة أعتقد أتَّو ترؾ الكتاب ببل تبييض، كقد ٝبع العبلمَّ 

الدين أٞبد بن ا٤بنّب خطيب اإلسكندرية من ذلك أربعمائة ترٝبة، كتكلم عليها ك٣بصها بدر 
الدين بن ٝبيَّاعة، كتكلم على ذلك بعد ا٤بغاربة كىو دمحم بن منصور بن ٞبامة كَف يكثر من 

مع بْب فك أغراض البخارٌم ا٤ببهمة يف ا١ب»ذلك، ب  ٝبلة ما فيو كتابو ٫بو مائة ترٝبة ك٠باه 
، كتكلم يف ذلك أيضنا زين الدين علي بن ا٤بنّب يف شرحو على البخارم «ا٢بديث كالَبٝبة

أليب عبد هللا ابن رشيد « ترٝباف الَباجم»كأمعن يف ذلك، ككقفت على ٦بلد من كتاب ا٠بو 
السٍَّبًٍبًٌ يشتم  على ىذا ا٤بقصد كص  فيو إُف كتاب الصياـ، كلو مت كاف يف غاية 

 .(ُِٓ)الفائدة

من الواضح إذف أفَّ اإلمامْب مالكنا كالبخارم كاف لك  منهما شىٍخًصيػَّتيوي اٍلًفٍقًهيَّةي 
، كقد اختار ك  «ا١بامع الصحيح»ك« ا٤بوطأ»القوية الٍب عربت عن تفسها يف كتابيهما 

منهم من األحاديث كاآلاثر كاألقواؿ الٍب تقوم اختياره الفقهٌي بعد اجتيازىا شركط الركاية 
كالتحم ، الٍب كضعها لنفسو لتصلح دليبلن عنده على ىذا االختيار، كذلك بعكس كثّب من 

أك آلراء  ادثْب الذين كاف ٮٌبهم األكؿ ا١بمع كالتسجي  سواء ألحاديث الرسوؿ 
، فإفَّ ا٤بطالع لو «ا٤بصنف»الصحابة كالتابعْب مث  ابن أيب شيبة أيب بكر عبد هللا بن دمحم يف 

لمس أم شخصيَّة للمؤلف، إذ ال يعقب على ما يركيو ال من حيث اإلسناد كال ال يكاد ي
ا ىو معٌِب ٔبمع ما قي  فقط دكف عناية  من حيث الفقو خاصَّة يف مسائ  ا٣ببلؼ، كإ٭بَّ

 بتمحيصو أك الفص  فيو أك بياف رأيو.

ا، فاجتهد  أمَّا اإلماـ مالك كالبخارم كغّبٮبا فقد تعاملوا مع األحاديث ابعتبارىا فقهن 
 ك  منهم يف التأصي  ٥بذا الفقو كذلك ٕبسب تكوينو الفكرٌم.

                                                           
 .ُِ- َُ، صِطدار ا٤بعرفة،  :بّبكت .ىدي الساري مقدمة فتح الباري: شرح صحيح البخاري .سقبلٓفابن حجر الع ُِٓ
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 عن ماذا دتخضت عملي ة التدوين: 

كلكنَّ السؤاؿ الذم يطرح تفسو ىنا ىو: ى  ٲبكن إطبلؽ مفهـو السنَّة على ما  
اؤؿ   كىذا التسأتتجتو عمليَّة تدكين السنَّة من ركاايت كأخبار كأحاديث منسوبة إُف النيٌب 

يًَّة السنَّة من حيث ىي سنَّة اب٤بفهـو الذم أكضحناه كىي طريقة  ابلطبع ٗبعزؿ عن فكرة حيجًٌ
ا ينصب  النيٌب  كمنهجو يف تطبيق القرآف الكرٔف إذا ثبتت عنو ثبوتن قطعي ا ال شبهة فيو، إ٭بَّ

 ا ادًٌثوف. التساؤؿ على ىذا الكم ا٥بائ  من الركاايَّت الٍب ٝبعها لنا العلماء كدكَّهن

لقد أجبنا عن ىذا التساؤؿ يف فص  سابق عن السنَّة بْب ا٤بفهـو كا٤بصطلح، لكنَّ  
الذم ال شك فيو أفَّ عمليَّة ٝبع السنَّة كاتت ٜبرة جهود ىائلة، لكنَّها تبقى يف النهاية عمليَّة 

د أحاطت بك  تص بشريَّة احتماليَّة كظنيَّة، كال يستطيع أحد أف ٯبـز يأفَّ ىذه الطريقة ق
ا منعت ك  خرب ضعيف، كمن ىنا فكيف ٲبكن يف الدين االلتزاـ ٗبا ىذا  صحيح، كال أهنَّ
، ك٩با  شأتو، أم ٗبا كاف من اتم  أال يعرؼ أصبلن أك ٗبا ٰبتم  أف يكوف ضعيفنا مدخوالن

ا َف يؤكد ذلك أفَّ ىذه العمليَّة التدكينيَّة َف تكتم  فصو٥با قب  القرف ا٥بجرٌم الث الث، كما أهنَّ
 تبدأ جداي  قب  منتصف القرف الثآف.

كاف ٥بذا ا٤بخاض ا٤بتمث  يف عمليَّة التدكين تتائ  كآاثر كبّبة، فمن انحية اٍلكىمًٌ 
، كأصبح ىذا الَباث «األحاديث»تضاعفت األحكاـ كالتكاليف الشرعيَّة ٗبا كرد يف السنَّة 

 ة ا٤بسلم.ا٢بي ا٤بتناق  ىو أبرز مكوًٌانت شخصيَّ 

كمن انحية الطريقة فإفَّ السنَّة ٙبولت من التناق  العملٌي القائم على تق  السّبة 
ا أصبحت على أيدم ىؤالء  النبويَّة كا٢بياة العمليَّة إُف النق  الشفهٌي لؤلقواؿ اجملردة؛ ألهنَّ

، كٗبعُب -مصلى هللا عليو كآلو كسلَّ -الركاة كالنقلة عبارة عن تقصي األقواؿ ا٤بنسوبة لرسوؿ 
كصحابتو الكراـ ٛبث  ا٤بنهاج كالطريقة العمليَّة  آخر بعد أف كاتت السنَّة يف عهد الرسوؿ 
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لتنفيذ كتطبيق ما أتزؿ عليو؛ تغّب ىذا ا٤بفهـو كتوسَّع كٛبدَّد ليشم    الٍب مارسها الرسوؿ 
ة الذم صاغو علماء  من قوؿ أك فع  أك تقرير، كىذا ا٤بفهـو للسنَّ  ك  ما أيثًرى عن النيٌب 

ك  فىنٌو ٕبسب اصطبلحهم غّب ا٤بفهـو الذم كرد يف القرآف كاللغة، كما أتَّو يشتم  على 
العوام  كا٢بيثيَّات الزماتيَّة كا٤بكاتيَّة كالظركؼ الٍب كردت فيها تلك السنن كالسياقات؛ لتحدد 

كما كاف منها خاص ا بشيء من الدقة ما كاف منها ببلغنا شرعي ا ملزمنا لؤلمَّة ٝبعاء، 
أك شأانن إتساتي ا يف انزلة ٥با أبعادىا الٍب ال يعرفها إال  اب٤بخاطبْب بو، أك اجتهادنا من النيٌب 

 من كاف طرفنا فيها.

كأفعالو تصدر ٗبناسبة كقائع ٙبدث يف ا٢بياة اليوميَّة للناس كَف  فإفَّ أقواؿ النيٌب  
فقد كاتت مرتبطة ابلضركرة ابلسياؽ الفعلٌي ٥بذه  تكن تصدر يف الفراغ ا٤بطلق، كمن مثىَّ 

الوقائع، كال شك أفَّ ىذه األقواؿ كاألفعاؿ كاتت تراعي خصوصيَّة السياؽ التفصيلٌي 
ا٤بتضمن غالبنا ٤ببادئ  « النٌص القرآٓفٌ »للوقائع، كذلك كجو من أىم كجوه التفرقة الواجبة بْب 

 يف كقائع تفصيليَّة تسبيَّة. الصادر غالبنا« النص النبومٌ »كليَّة كبْب 

كاتت النتيجة ىي تعدية « السنَّة النبويَّة»كحْب اعتربت األحاديث كاألخبار ىي 
.  الدالالت ا٣بصوصيَّة يف معظم النصوص النبويَّة إُف دائرة العمـو

كىذه الدالالت ا٣بصوصيَّة للنصوص النبويَّة يف معظمها ال أتيت فحسب من جهة  
ا أتيت كذلك من جهة أخرل ىي بشريَّة  الواقع التفصيليٌ  الذم كاتت تصدر عنو عادة، كإ٭بَّ

ٰبكًٌم ىذه البشريَّة الٍب أمره القرآف الكرٔف أف يكرر إعبلهنا على  ، فقد كاف النيٌب النيٌب 
 الناس، كقد ابلغ يف أتكيد ذلك حٌب صار الناس على كعي كام  بو.
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أريد  شيء أ٠بعو من رسوؿ هللا يقوؿ عبد هللا بن عمرك: "كنت أكتب ك   
كىو  كقالت: تكتب ك  ما ٠بعتو من رسوؿ هللا « يعِب ا٤بهاجرين»حفظو، فنهتِب قريش 

 .(ُِٔ)بشر يتكلم يف الغضب كالرضا"

من دائرة التشريع  إفَّ ىذه البشريَّة ٚبرج ابلضركرة البديهيَّة كثّبنا من أقوالو كأفعالو 
كتف ٕبكم الضركرة البديهيَّة ب  عمد إُف أتكيدىا بنٌص صريح كاإللزاـ، كمع ذلك فإتَّو َف ي

ا أان بشر إذا أمرتكم بشيء من دينكم فخذكا بو، كإذا  مشهور ىو قولو يف أتبّب النخ : "إ٭بَّ
ا أان بشر". كيف ركاية أخرل: "أتتم أعلم يأمر ديتٍػيىاكيٍم". كيف ركاية:  أمرتكم بشيء من رىٍأًيي فإ٭بَّ

ا فبل تؤاخذكٓف ابلظن، كلكن إذا حدثتكم عن هللا شيئنا فخذكا بو، فإٌٓفً لن "إٌٓفً ظننت ظن  
. كيف ركاية: "ًإذىا كىافى شىٍيءه ًمٍن أىٍمًر ديتٍػيىاكيٍم فىأىتٍػتيٍم أىٍعلىمي ًبًو فىًإذىا كىافى (ُِٕ)"أكذب على هللا 

 .(ُِٖ)ًمٍن أىٍمًر ًديًنكيٍم فىًإِفىَّ"

يَّتو، كصبلحيَّتو لك  زماف كمكاف، فهذا ىو النيٌب ىنا تتجلى عظمة ىذا الدين كعا٤ب 
  يفرؽ تفرقة حا٠بة بْب النبٌوة كالبشريَّة كبْب الرأم الشخصٌي كالدين اإل٥بٌي، كبْب االجتهاد

البشرٌم كالوحي اإل٥بٌي بْب أمر الدتيا كأمر الدين، بْب ما ٰبيىدًٌثي بو من عند تفسو كما ٰبدث 
، كما ىو من أمر « كحي»ةى إذف ما ىو . ًإفَّ ٜبىَّ بو من عند هللا  من عند هللا فهو دين ملـز

 الدتيا فأى  الدتيا كا٣برباء يف شئوهنا كشجوهنا أعلم بو.

إف صح التعبّب فصارت ىي السائدة « منهجيَّة النق »لقد غلبت الطريقة النقليَّة أك 
يَّة كابلشرعيَّة، كيف ىذه األجواء يف علم ا٢بديث كيف عامَّة العلـو اإلسبلميَّة الٍب عرفت ابلنقل

                                                           
، ِط ـ،ُْٕٗدار إحياء السنة، ا٤بدينة ا٤بنورة:  .ٙبقيق يوسف العش .تقييد العلم .أٞبد بن علي بن اثبتا٣بطيب البغدادم،  ُِٔ
 .ُٖٓص

ًبيً  الرٍَّأًم.ركاه مسلم يف كتاب الفضائ ، ابب كيجيوًب اٍمًتثى  ُِٕ تٍػيىا عىلىى سى  اًؿ مىا قىالىوي شىٍرعنا ديكفى مىا ذىكىرىهي ًمٍن مىعىاًيًش الد 

 (.َُِٖٔ)حديث رقم: ، مسند أتس بن مالك (ُِٔٔٓ)حديث رقم:  ركاه أٞبد يف ا٤بسند ُِٖ



232 

 

الذم اعتربه الوسيلة اٍلميثٍػلىى لفرز كتنقية األحاديث من الدخي  « اإلسناد»ظهر طريق 
كا٤بوضوع، كا٤بنه  الضابط الذم ٲبنح الثقة التامَّة اب٤بنقوؿ ا٤بسند. كغاب عن أذىاف كثّبين 

ذلك احَبؼ بػىٍعضي اٍلوىضَّاًعْبى فػىبػٍرىكىةى األساتيد  أفَّ اإلسناد ٗبفرده منه  ظىِبًٌ  يف غّب ا٤بتواتر؛ كل
ًة ا٤بتوف فكاتوا إذا استحسنوا قوالن أك راكاين كضعوا لو إسنادنا كما كاف سعيد  كاحَبافهم لًفىبػٍرىكى
الدمشقي يفع  كيقوؿ: "ال يأس إذا كاف كبلـ حسن أف تصنع لو إسنادنا"!! كذلك لعلمهم 

ا لينزلوه منزلة ا٢بديث فاحَبفوا كضع األساتيد كما يأفَّ ركاة ا٢بديث ال يقبلوتو  إال مسندن
 احَبفوا كضع ا٤بتوف.

ىو حفظ تراث  كال شك أفَّ الباعث ٤بعظم من حرصوا على ٝبع أقواؿ النيٌب 
الرسوؿ كتبليغ أماتة العلم كالعم  على جع  تلك ا٤بركايَّت بديبلن عن ا٢بضور النبوٌم يف أداء 

كعندىا أصبح ا٢بديث علمنا  -صلى هللا عليو كآلو كسلَّم-لة حياتو دكر ا٤بنه  الضابط طي
، ككجد الفقهاء «اإلتتاج الفقهيٌ »كأصبلن يقـو عليو الفقو اإلسبلمٌي كدخلت األمَّة مرحلة 

آالفنا مؤلفة من األحاديث الٍب كاف على الفقهاء االلتزاـ هبا، كا٫بصر عملهم يف التثب ت من 
للعم  بو، فإذا ما اتتهى إُف ذلك تعْب العم  بو، كإذا بدرت من صحة ا٢بديث كصبلحيٌتو 

ًدرىةي اعَباض أك ٛبىىر دو طيًعنى يف ًديًنًو مباشرة كقد يص  األمر إُف حد التكفّب،  أحد الفقهاء ابى
كىكذا اتقسمت طوائف علماء األمَّة إُف أى  رأم كأى  حديث، كما تضافرت جهود 

، ٕبيث على ٘بسيد حياة الرسوؿ « الزىاد كالعلماءالسياسيْب ك »الطوائف الثبلث 
يتخلص من حقيقة الغياب النبوٌم الٍب مهد القرآف اجمليد ٥با لّبد الوعي إُف ابن ا٣بطاب 
كا٤بفجوعْب من الصحابة يف قولو تعاُف: ﴿كىمىا ٧بيىمَّده ًإالَّ رىسيوؿه قىٍد خىلىٍت ًمن قػىٍبًلًو الر سي ي أىفىًإف 

ئنا كىسىيىٍجزًم اّللَّي مىاتى أىٍك قيتً  يػٍ تيٍم عىلىى أىٍعقىاًبكيٍم كىمىٍن يػىنػٍقىًلٍب عىلىى عىًقبػىٍيًو فػىلىٍن يىضيرَّ اّللَّى شى  ى اتٍػقىلىبػٍ
(، ككذلك مقالة الصديق بعد حدكث الوفاة: "من كاف يعبد ُْْالشَّاًكرًينى﴾ )آؿ عمراف:

ا قد مات، كمن كاف يعبد هللا فإفَّ  ا فإفَّ ٧بمدن هللا حي ال ٲبوت". فكأفَّ تلك الطوائف ٧بمدن
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، أك ميٍكرىىىةن مع االحتفاظ ابلرفض النفسٌي الذم عىبػَّرى عنو عمر ٗبقالتو عند  سلمت هبا تظراي 
كجعلو حاضرنا على الدكاـ عند  الصدمة األكُف، كالٍب أخذت شك  ٘بسيد كجود النيٌب 
ترديد السنَّة كتداك٥با كتناقلها كالعيش  الفقيو كاألصوٌِف كا٤بتكلم كسائر أى  العلم من خبلؿ

 فيها لتحقيق ما ذكران من اإلحساس بعدـ الغياب.

كمن ىنا فإتَّو ما إف أىطى َّ عصر التدكين، تدكين الثقافة أك الذاكرة الثقافيَّة الشفويَّة 
ا بشك  كبّب، فهو ٞبىَّ  يَّدن اؿي أىٍكجيوو لؤلمَّة يف منتصف القرف الثآف؛ إال ككاف القرآف الكرٔف ٧بي

عند ا١بماىّب، كىو معجزة كربل كلكنَّ ا٢باجة إليو ماسَّة فقط ألخذ ٦بموعة من النصوص 
ال تتجاكز مائتْب كأربعْب آية أك ثبلٜبائة كأربعْب عند البعض، أمَّا فيما عدا ذلك فإفَّ 

من « يَّةالذاكرة الثقاف»األحاديث النبويَّة ينبغي أف تكوف ىي النص اورٌم الذم تتشك  
خبلؿ حوارىا معو كمع الواقع، فمنها تنبثق األصوؿ كتستنبط أتواع الفركع كيفٌب منها يف 
النوازؿ، كٲبكن أف يكتفى هبا عن سواىا، يف حْب ال يستغُب عنها بسواىا يف أم حاؿ من 

 األحواؿ.

كتتيجة ٥بذا كلو تقلَّص دكر القرآف الكرٔف يف حياة ا٤بسلمْب كاقتصرت عبلقة 
لمْب بو على التبلكة الٍب يػيٍقصىدي منها تػىٍي ي الثواب ككسب العربة، كأصبحت األحاديث ا٤بس

لدل الكثّبين  -أيضنا-ىي ا٤بصدر الفعلٌي لتكوين العق  ا٤بسلم قب  أف ٯبرم ٘باكزىا 
 دليبلن أصولي ػا.  ْٗلبلتشغاؿ ٗبصادر أخرل ٠بوىا أدلة حٌب بلغوا هبا 

ا الشأف كاضحنا ال لىٍبسى فيو كىو عدـ اٚباذ حديثو  يف ىذ لقد كاف موقف النيٌب 
كلو ديننا عام ا كالقرآف الكرٔف، فقد كاف ىذا ا٢بديث يف معظمو مرتبطنا ابلضركرة ٗببلبساتو 
الظرفيَّة كمعربنا ًمٍن مثىَّ عن دالالت أكثر خصوصيَّة من العمومات ا٤بطلقة للكتاب الٍب 

اف ٗبا هتيَّأ ٥با من العموميَّة كاإلطبلؽ، كإذا لوحظ تستطيع كحدىا أف تظ  حاكمة على الزم
ا يكوف ذلك ابرتباط ا٢بديث آبايت الكتاب ٕبيث يستمد ذلك  يف ا٢بديث عا٤بيَّة كمشوؿ فإ٭بَّ



234 

 

العمـو كالكليَّة كاإلطار الشموٌِف من أصلو يف الكتاب ال بذاتو، كمن ىنا كاتت خشية النيٌب 
 جوار القرآف الكرٔف كاكتفائو هبذا الكتاب ا٤ببْبَّ كسنَّتو  من كضع ركاايتو التفصيليَّة إُف

العمليَّة التطبيقيَّة، كما يف الصبلة كالزكاة كا٢ب  كبعض ىيئات السلوؾ، ٩با شاعت شهرتو بْب 
 الناس كاتتق  بينهم مث عنهم بطريق التواتر ا٤بستفيض شأتو يف ذلك شأف القرآف الكرٔف.
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 :ةِ ن  الس   ةُ ي  جِّ حُ 
ً بػى مي بوصفها ا٤بصدر الٍ  «ةي نَّ الس  » الذم ٯبسد القرآف اجمليد يف  -على سبي  اإللزاـ-ْبًٌ

٩با ىو معلـو من  «اهى تػي يػَّ جًٌ حي »صورة تطبيقية كاقعية حياتية، كما أدركها الصدر األكؿ تعد 
م مسلم مؤمن اب كمبلئكتو ككتبو كرسلو هبا إذا ثبت صدكرىا عنو ارً الدين ابلضركرة، ال ٲبيى 

 أيكوف  «ةً نَّ لس  ابً  ارً بى خٍ اإٍلً  ةً يَّ جًٌ حي »، لكن ا١بدؿ الذم دار بعد ذلك كما يزاؿ دائرنا ىو يف
ذاهتا يف الواقع كتفس األمر أـ ال  أم: ى   ةً نَّ اإلخبار بسنة حجة أيخذ مث  حكم الس  

الب بو كيظهره هللا يفيدان العلم بو أك الظن الغ مً كٍ  على حي يبلن لً دى  ةً نَّ يكوف اإلخبار ابلس  
٢بكمو،  بى قًٌ عى ال مي  -كحده-على أف هللا ىو ا٢باكم  ةه عى مً كيكشفو لنا ! كذلك ألف األمة ٦بيٍ 

كحْب تؤكد على   وً تً يَّ وىً لي كأف ال إلو إال ىو، كأف إتشاء األحكاـ للعباد مظهر من مظاىر أي 
ا٤بسلمْب يف ىذه ا٢بجية فإف كأتو َف يقع خبلؼ بْب  «ضركرة دينية»كأهنا  «ةً نَّ الس   ةً يَّ جًٌ حي »
؛ فهي َف تثبت ا٢بكم يف ُِٗىو: "اإلظهار كالكشف كالداللة" «ا٤بعُب ا٢بقيقي للحجية»

؛ كَف ٘بع  من رسوؿ هللا   ا٣بارج كيف الواقع كتفس األمر، كَف توجده ابتداء كاستقبلالن
كاإلتشاء، فهذا ما َف ا للحكم على سبي  االبتداء كاالستقبلؿ دن وجً ا مي ئن شً نٍ حاكمنا بو، أم: مي 

 يق  بو أحد. 

 

 

 

 

                                                           
 .ِْْ، صِـ، طُٓٗٗا٤بعهد العا٤بي للفكر اإلسبلمي،  :كايأمر  .حجية السنة .عبد الغِب عبد ا٣بالق، ُِٗ
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 كيى تكون طاعة الرسول من طاعة هللا؟

﴾ ﴿بنحو قولو:  فإف قلت: قد أكجب هللا طاعة الرسوؿ  كىأىًطيعيوا الرَّسيوؿى
(. كذلك يقتضي أف الرسوؿ حاكم ُِ( ك)التغابن:ّّ( ك)دمحم:ِٗ( ك)ا٤بائدة:ٗٓ)النساء:

؛ إذ امر كالنواىي ىي أحكاـ منو مستقلة، ال من هللا أيضنا، كأفَّ ما يصدر منو من األك 
ليس معُب إٯباب هللا طاعة الرسوؿ إال أتَّو أكجب علينا امتثالو إذا أمر بفع  من األفعاؿ 

، كإٯباب الفع  كىو من الرسوؿ كأكجبو، فها ىنا حيكماف: إٯباب االمتثاؿ كىو من هللا 
: كىبلَّ  ، فا٢باكم كا٤بوجب لبلمتثاؿ كللفع  الذم صدرت فيكوف الرسوؿ حاكمنا أيضنا، قػيٍلتي
ا ىو هللا  كحده، كك  ما ىنالك: أتَّو جع  صدكر الصيغة  صيغة األمر بو من الرسوؿ إ٭بَّ

الفع ، كىذا الفرؽ الدقيق قد ال يلتفت إليو  : دليبلن أك أمارة على إٯبابو من الرسوؿ 
: أتَّو إف صدرت صيغة أمر من الرسوؿ، أك إال ا٤بتخصصوف، فمعُب قولو: "كأطيعوا الرسوؿ"

صيغة هني: فاعلموا أٌٓفً قد أكجبت عليكم ا٤بأمور بو أك حرمت عليكم ا٤بنهي عنو، كما 
 يقاؿ: "إذا زالت الشمس فقد أىٍكجىٍبتي عليكم صبلة الظهر".

فهو  ٤با كاف أمر الرسوؿ إٯباابن علينا، -كبذلك يتضح: أتَّو لوال أمر هللا لنا ابالمتثاؿ 
إال أفَّ ا٤بوجب كا٢باكم يف  -على سبي  االستقبلؿ-كإف كاف يف ظاىر ا٢باؿ موجبنا كحاكمنا 

ا ىو هللا  الواقع كتفس األمر إ٭بَّ
(َِِ). 

                                                           
 . ِْْ-ِّْ، صـُٓٗٗ، ِا٤بعهد العا٤بي للفكر اإلسبلمي، ط :كايأمر . حجية السنةعبد ا٣بالق، عبد الغِب.  َِِ
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 :خالصة األمر

أصاب فهم قضيَّة العبلقة بْب الكتاب كالسنَّة حيث  ما قصدتو يف ىذا ا٢بوار معا١بة
بش كثّب ٪بم عن الفهم الذم قاـ على غّب أصوؿ ا٤بسلمْب للسنَّة كعبلقتها ابلكتاب غ

الكتاب، كاف اإلخبار ابلسنَّة بطرؽ الركاية ا٤بختلفة يعد ىو السنَّة عند من ال يفرقوف أك ال 
كبْب اإلخبار هبا  -ملسو هلآو هيلع هللا ىلص–يدركوف الفرؽ الدقيق بْب السنَّة من حيث صدكرىا عن رسوؿ هللا 

ف غّب معصومْب من ا٣بطأ يف النق  أك تسياف بعض ا٤بنقوؿ أك الذم يقـو بو بشر عاديو 
الوقوع يف أم خطأ من األخطاء الٍب يقع البشر فيها، عند تناقلهم للنصوص الشفويَّة أك 

 الزايدة أك النقص أك ما شاك  ذلك.

اتطبلقنا من ىذه النقطة اوريَّة فيو، لع  ذلك يسهم يف  قرأ ىذا ا٢بوارفنرجوا أف يي 
ة معضلة فكريَّة امتدت ٥با جذكر كأغصاف يف علومنا الشرعيَّة كافَّة، كأثرت يف حياتنا معا١ب

آاثرنا سلبيَّة كثّبة، كلع  الناس يعودكف إُف قضيَّة فهم الكتاب بعضو ببعض كفهمو ٗبنه  
 تاب، كهللا ا٤بوفق.هبذا الك -ملسو هلآو هيلع هللا ىلص–االتباع النبوٌم آلايت الكتاب حيث حصر هللا كحيو لنبيَّو 
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 طو جابر العلوآف

 

 .ُّٓٗ - ى ُّْٓمن مواليد العراؽ عاـ         

 - ى ُِّٗدكتوراه أصوؿ الفقو، كلية الشريعة كالقاتوف، جامعة األزىر  -
ُّٕٗ. 

 .ُٖٔٗ - ى ُّٖٖماجستّب كلية الشريعة كالقاتوف، جامعة األزىر  -

 .ُٗٓٗ- ى ُّٖٕليساتس كلية الشريعة كالقاتوف، جامعة األزىر  -

شارؾ يف أتسيس ا٤بعهد العا٤بٌي للفكر اإلسبلمٌي يف الوالايت ا٤بتحدة عاـ  -
 ـ. ُٔٗٗ_ ُٖٔٗمث ترأٌسو مدة عشر سنوات  ُُٖٗ - ى َُُْ

 كحٌب اآلف. ُٔٗٗرئيس جامعة قرطبة يف الوالايت ا٤بتحدة منذ  -

كا عضو ٦بمع الفقو اإلسبلمٌي الدكٌِف ٔبدة كرئيس اجمللس الفقهي ألمري -
 الشمالية.
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  ،ََُِمقدمة يف إسبلميَّة ا٤بعرفة. بّبكت: دار ا٥بادم. 

  ،ََِٓال إكراه يف الدين. القاىرة: مكتبة الشركؽ الدكلية. 

  :مدخ  إُف تظاـ ا٣بطاب يف الفكر اإلسبلمي ا٤بعاصرإصبلح الفكر اإلسبلمي .
 .ََُِبّبكت: دار ا٥بادم، 

  ،ََُِمقدمة يف إسبلمية ا٤بعرفة. بّبكت: دار ا٥بادم. 

  ،ََُِمقاصد الشريعة. بّبكت: دار ا٥بادم. 

  ،ََُِا٣بصوصية كالعا٤بية يف الفكر اإلسبلمي. بّبكت: دار ا٥بادم. 

 ََُِة الفكرية كمناى  التغيّب. بّبكت: دار ا٥بادم، األزم. 

  ،٫ََُِبو منهجية معرفية قرآتية. بّبكت: دار ا٥بادم. 

 

 


