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ُةُ مُ دُ قُ مُ 

 ﷽ 

اتبع  ومن  آله وصحبه  وعلى  اهلل،  والسالم على رسول  والصالة  الحمد هلل، 

 هداه، أما بعد:

النبوية، وبيان جهود علماء أهل الحديث يف  فهذه فصوٌل يف بيان أهمية السنة  

أو  لها  المنكرين  شبهات  أهم  وكشف  سقيمها،  من  صحيحها  وتمييز  حفظها، 

المشككين يف ثبوت ما صححه العلماء منها، مع ذكر فوائد نفيسة وقواعد نافعة  

 تتعلق بالسنة النبوية وكيفية التعامل معها. 

أسأل اهلل أن ينفع هبذه الفصول من اطلع عليها، وأن يرزقنا االعتصام بكتاب  

 .اهلل، وسنة رسوله 

 . واهلل الموفق

 

 َكتَبَُه: 

 ِّ دح نبح لََعِ مَّ َ َطِري  ُمح َ ْ
ْيٍل اْل نِب ََجِ    
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ُأهميةُالسنةُالنبويُة

 

نَّة النبوية هي المبينة للقرآن الكريم، ومِْن ِحفِظ اهلل  للقرآن أن حفظ السنة السُّ

التي تبين مجمله، وتفصل أحكامه، فحفظ القرآن الكريم يستلزم حفظ بيانه وهو 

 .السنة، وحفظ لسانه وهو اللغة العربية

وقدد أمرندا اهلل سددبحانه يف كتابده العظدديم بطاعتده وطاعددة رسدوله، وطاعددة اهلل  

ٱ } تعدالى: تكون باتبدا  القدرآن، وطاعدة الرسدول تكدون باتبدا  السدنة، قدال اهلل

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ }وقددال سددبحانه: ، [54]النوو:   {ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ

 .[80]النساء   {پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ

طاعدة اهلل: اتبددا  كتابده، وطاعددة »التدابعي الجليددل عطداء بددن أبدي ربددا :  قدال 

 .  (1) «: اتبا  سنته الرسول

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ }والسنة النبوية كلهدا تدد ل يف قولده تعدالى:  

 .[7]احلشر   {ہ ہ

يف القدرآن  وال يستغني المسلم عن األ ذ بالسنة النبوية، فقدد أمرندا اهلل مد الا  

بإقامددة الصددالة، ولددم يبددين اهلل لنددا يف القددرآن كيفيتهددا وأحكامهددا، وبددين لنددا ذلدد  

 

    (.9/  2من كتابه اجلامع ) ،بن وهب يف تفسري القرآنعبد هللا  رواه عنه  (1)
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يقدرأ يف القيدام، ومدا يقدال يف الركدو  فبين عدد كل صالة، وما   ؛بسنته  الرسول  

والسجود وبين صفتها وأحكامها وأنواعها، وهكذا الصيام والزكاة والحج وغير 

 ذل  من األحكام، فال غنى للمسلم عن السنة النبوية.

وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ }وقددددال اهلل سدددددبحانه: 

وهذه القددوة الحسدنة مسدتمرة لكدل المد منين يف   ،[21]األحزاب   {ی ی ی ی

لجميع األمة أولها وآ رها،  كل زمان، ويلزم من ذل  أن يحفظ اهلل سنة النبي 

 .  حتى يتمكنوا من االقتداء بالنبي 

ٺ ٺ }كمدا قدال اهلل تعدالى:  ،كان ُيعلِّم أصحابه القدرآن والسدنة والنبي   

ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ 

 .  [2]اجلمعة   {ڄڦ 

علددم »: قدال العالمددة اليمدام محمددد بددن ابدراهيم المشددهور بدابن الددوزير 

ل، وهدو لعلدوم  ل والدذي عليده بعدد القدرآن المعدوَّ در األو  الحديث هدو علدم الصد 

ر للقرآن بشدهادة:  ، [44]النحوو   {ٹ ٹ}اإلسالم أصل وأساس، وهو المفسِّ
، وهو الدذي وصدفه [4{]الوون:  ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ }وهو الذي قال اهلل فيه تصريحًا: 

عدة:  ادق األمين بمماثلة القرآن المبين؛ حيدث قدال يف التدوبيك لكدل مدَّع امَّ الص 

هُ » يُت الُْقْرآَن َوِمثَْلُه َمعََ
، وهدو العلدم الدذي لدم يشدارر القدرآن سدواه يف (1)  «إِنِّي ُأوتِ

ثدده  اإلجمددا  علددى كفددر جاحددد المعلددوم مددن لفظدده ومعندداه، وهددو العلددم الددذي ور 

ابعون األ يدار، وهدو العلدم الفائ دة  حابة األبدرار والتد  المصطفى المختار والصد 

بركاته على جميع أقاليم اإلسدالم، الباقيدة حسدناته يف أمدة الرسدول عليده الصدالة 

 

 .( إبسناد صحيح، من حديث املقدام بن معدي كرب 4604و داود )وأب  (17174)أمحد رواه (1)
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دت عدن سد لور والسالم، وهو العلم الذي صانه اهلل عن عبدارات الفالسدفة وتقيد 

رعية  رت منه بحدار العلدوم الفقهيدة واألحكدام الشد  مناهجه، وهو العلم الذي تفج 

قائق الوعظيدة، وهدو  واهد الن حويدة والدد  وتزي نت بجواهره التفاسير القرآنية والشد 

وال يدرغم بده اال المبتدد  المَّيد  ،  ،العلم الذي يميز اهلل به الخبيث مدن الط يد  

المة ويوصدله الدى دار الكرامدة، وهدو   وهو العلم الذي ُيسدل  بصداحبه هندج السدَّ

ز يف ذكائدده  ز يف علمدده والفقيدده وان بددرَّ العلددم الددذي يرجددع اليدده األصددولي وان بددرَّ

ز يف تجويد لفظه واللُّغوي وان اتسع يف حفظده والدواعظ  وفهمه والنَّحوي وان برَّ

ر كلُّهم اليه راجعون   .(1) «والمفسِّ

 

     (.9  - 7/ 1) الروض الباسم يف الذب عن سنة أيب القاسم  (1)
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ُتدوينُالسنةُالنبويُة

 

القدرآن الكدريم والسدنة النبويدة، ولدم  يتعلمون مدن النبدي   كان الصحابة  

  ا بكتابدة األحاديدث النبويدة يف الكتد  حتدى ال يخدتلر كدالم رسدول اهللي مرو

بحفظ أحادي ه وتبليغها، ففي الحديث الصحيح عن  بكالم اهلل، وأمرهم النبي  

ََّ ِم َََ  »يقددول:  قددال: سددمعت رسددول اهلل   زيددد بددن ثابددت  ِِ َرأم عَََ َر ا ُ امََْ َنضَََ

َغُه َغيَْرهُ َحِديثم ، َفَحِفظَُه َحتَى   .    (1) «ُيبَلِّ

ْ ، »: قدال: قدال رسدول اهلل    وعن ابدن عبداس   ُْ َُّ مَِ ْ َِ ُعنَن، َوُيسَْ َِ َتسَْ

 ْ ُْ َُّ ِم ْ َِ ْن َيْس َِ َُّ ِم َِ الصدحابة أن يسدمعوا منده ثدم يسدمع  ، فأمر النبدي (2) «َوُيْس

 منهم التابعون ثم أتباعهم، وهذ هو الذي حصل بتوفيق اهلل.    

وقد كان بعض الصحابة يكت  بعض األحاديث النبويدة كعبدد اهلل بدن عمدرو 

، لكدن بن العاص وعلي بن أبي طال  وسدمرة بدن جنددب وجدابر بدن عبدد اهلل 

 .(3)بةكان اعتمادهم األول على الحفظ ال الكتا

 

 .بسند صحيح(  3660) وأبو داود(  2656)رواه الرتمذي  (1)
 .  بسند صحيح(  3659)وأبو داود  ( 2945)رواه أمحد  (2)
وصرررحابته وأارهرررا يف حفررر  السرررنة  كتابرررة اثرررديث يف عيبرررد النررر   يُنظرررر تف رررييف كلررر  يف كتررراب  (3)

 للدكتور حممد الزهراين.   تدوين السنة النبويةللدكتور أمحد بن معبد بن عبد الكرمي، وكتاب  النبوية
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ويف عهد التابعين ُكتِبت األحاديث النبويدة بك درة، ال سديما يف عهدد عمدر بدن 

الدى   كت  عمر بن عبدد العزيدز»:  ، قال عبد اهلل بن دينارعبد العزيز  

فدداكتبوه، فددإم قددد ِ فددُت ُدُروس  أهددل المدينددة: أن انظددروا حددديث رسددول اهلل 

من ذهاب العلدم بالسدنة   . فخاع عمر بن عبد العزيز(1)  «العلم، وذهاب أهله

فددأمر التددابعين بكتابددة  ؛النبويددة بمددوت العلمدداء الددذين يحفظوهنددا عددن الصددحابة

 .األحاديث النبوية، وتدوينها للناس

مددن األحاديددث: محمددد بددن شددهاب  ومددن أشددهر التددابعين الددذين كتبددوا ك يددراا 

 وهمام بن منبه اليمام وغيرهم.  ،والزبير بن عدي الكويف ،الزهري

ثددم يف عهددد أتبددا  التددابعين بدددأ العلمدداء يف تصددنيف الكتدد  الجامعددة للسددنة 

ومن ذل  كت  ابن ُجريج المكي، وجامع معمر بن راشد، وموطأ مال  النبوية،  

 . (2)بن أنس، وكت  عبد اهلل بن المبارر وغيرهم من علماء القرن ال ام الهجري

ثم جاء بعدد أتبدا  التدابعين علمداء القدرن ال الدث الهجدري فاجتهددوا يف أمدر 

نيد المتعدددة، ولدم ، ورووا األحاديدث باألسداعظيمدًا  تدوين األحاديث اجتهداداا 

يكتفوا أن يرووا الحديث من طريق واحد، بل من عدة طرق؛ ليتبين لهم أي  طأ 

عظيمة يف أسماء الرواة، ُيعلم منها حدال كدل   وقع من بعض الرواة، وصنفوا كتبًا

راو مددن رواة األحاديددث، ومنزلتدده يف الديانددة والحفددظ، وكددانوا يعرفددون منزلددة 

اياتددده بروايدددة زمالئددده الدددذين شددداركوه يف روايدددة الدددراوي يف الحفدددظ بمقارندددة رو

 

 بسند صحيح.    (505) رواه الدارمي يف سننه (1)
حممررد للرردكتور  القررر ا الينرراين والينالررث لليب ررر ترردوين السررنة النبويررة يف  يُنظررر تف ررييف كلرر  يف كترراب  (2)

 . بنكريان
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األحاديث عن شيخهم، فيعلمون بذل  من أتقن حفظ الحديث عن الشيك ومن 

زاد فيه أو نقص، وأي  طأ يقع لبعض الرواة يف رواية الحديث يتبين لهم  طد ه 

هبددذا الميددزان، وهددو مقارنددة روايددة الددراوي بروايددة غيددره، وعرفددوا هبددذه الطريقددة 

الغرائ  التي تفدرد بروايتهدا راو واحدد ولدم يشداركه أحدد يف روايتهدا،   األحاديث

وحكمددوا علددى كددل حددديث بمددا يسددتحق مددن القبددول أو الددرد، وبينددوا األحاديددث 

الصحيحة التي يعتمد عليها وبينوا األحاديث الموضوعة التي رواهدا الكدذابون، 

األحاديددث واألحاديددث ال ددعيفة التددي رواهددا ال ددعفاء الددذين لددم يتقنددوا حفددظ 

أو لكددوهنم ال يعتمددد علددى مددا تفددردوا  ،فددأ طاوا يف روايتهددا ل ددعفهم يف الحفددظ

 بروايته لجهالتهم أو فسقهم أو غير ذل  مما هو مبين يف كت  أهل الحديث.

بالعلمداء العددول، فدبهم حفدظ اهلل   فاهلل سبحانه حفظ كتابه وسدنة رسدوله

لمدا »: دينه، وقد أثنى عليهم يف كتابه يف آيات ك يدرة معلومدة، قدال ابدن تيميدة 

لمدا  صده اهلل بده مدن اإلعجداز الدذي بداين بده كدالم   -بنفسده    كان القدرآن متميدزاا 

لم يطمع أحد يف تغيير شيء من ألفاظه وحروفده،   -بالتواتر    الناس، وكان منقوالا 

طمع الشيطان أن ُيد ل التحريدف والتبدديل يف معانيده بدالتغيير والتأويدل،   ولكن

 ؛وطمع أن ُيد ل يف األحاديث مدن الدنقص واالزديداد مدا ُي دل بده بعدض العبداد

فأقام اهلل تعالى الجهابذة النقاد أهل الهدد  والسدداد، فددحروا حدزب الشديطان، 

عدام القدرآن مدن الزيدادة يف وفرقوا بين الحق والبهتان، وانتددبوا لحفدظ السدنة وم

ذل  والنقصان، وقام علمداء الددين بددفع مدا وقدع يف ذلد  مدن الخطدأ يف القدديم 

والحديث، وقام علماء النقل والنقاد بعلم الرواية واإلسناد، فسافروا يف ذل  الى 

البالد، وهجروا فيه لذيذ الرقاد، وفارقوا األموال واألوالد، وأنفقوا فيده الطدارع 
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وصربوا فيه على النوائ ، وقنعوا من الدنيا بزاد الراك ، ولهم يف ذلد    والتالد،

 .  (1) «من الحكايات المشهورة، والقصص المأثورة، ما هو عند أهله معلوم

، فقد حفظدوا لندا اإلسدالم بحفدظ وكتابدة فجز  اهلل عنا علماء اإلسالم  يراا 

، والحددديث النبددوي كددل مددا نحتددا  اليدده يف ديننددا، مددن القددرآن الكددريم وتفسدديره

وعلومه، وسيرة النبي عليه الصالة والسالم وأ بار أصحابه من بعده، ونقلوا لندا 

فتاو  الصحابة ومن بعدهم مدن التدابعين وأتبداعهم، وحفظدوا لندا أسدماء الدرواة 

وأنسدداهبم وأ بددارهم وتددواريك وفيدداوم، ونقلددوا لنددا أشددعار العددرب وأ بددارهم 

لتاريك الذي عاصروه والذي سمعوه ممن قبلهم، وأم الهم، ونقلوا لمن بعدهم ا

وألفددوا الكتدد  العظيمددة يف القددراءات، والتفسددير، وأسددباب النددزول، والناسددك 

والمنسددو ، ويف السدديرة النبويددة، والفقدده، والعقيدددة، واللغددة، والشددعر، والنحددو، 

والتاريك، واألنساب، وكتبوا األحاديث بأسانيد الرواة، وجمعوا طرق الروايات 

ك روا من غير كلل وال ملل، وقارنوا بين جميع الروايات وتأملوها، وتكلموا مع  

عن الرواة بما يسدتحقون مدن توثيدق أو ت دعيف، وميدزوا صدحيح الحدديث مدن 

سقيمه، والحمد هلل الذي حفظ لنا دينه بأقالم العلماء وجهودهم، وقدد أقسدم اهلل 

 .  [1{]القل  ژ ڑ ڑ ڈ ژ}بالقلم وما يسطرون تعظيما لشأنه فقال سبحانه: 

وانما لم ي مر المسلمون بكتابة األحاديث النبوية يف أول عهدد النبدوة لكونده 

يف الح در والسدفر،  كان يخط  هبم، ويحدثهم ك يراا   عليهم، فإن النبي    شاقًا

ر علدى كتابدة القدرآن  ويجي  عن أسالتهم، فكتابة كل ذلد  شداق علديهم، فاقتُصدِ

حتددى اكتمددل نزولدده، والشددريعة جدداءت بالتيسددير، وعدددم اإلعنددات،  فشددياًا شددياًا

 

 .بت رف واخت ار  (7/ 1جمموع الفتاوى ) (1)
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ووجهت معظم العناية الى التقو ، والمقصود من السدنة النبويدة حفدظ معانيهدا، 

 فال ي ر روايتها بالمعنى.

ومقاصد الدين وأصوله معلومة يف القرآن الكريم والسنة النبوية، ويف القدرآن 

ة ما يكفدي المسدلم لمعرفدة دينده، وحفدظ الكريم وفيما صح من األحاديث النبوي

القرآن الكريم والتوسع يف معرفة السدنة النبويدة فدرف كفايدة علدى جميدع األمدة، 

م السدنة النبويدة وعلَّمهدا، وال  م القدرآن وعلَّمده، ثدم مدن تعلدَّ و ير الناس مدن تعلدَّ

 يج  على كل مسدلم أن يحفدظ القدرآن الكدريم كلده ف دال عدن أن يحدير علمدًا

ال يزيدد وال يدنقص، ولدم  حاديدث النبويدة، فمعرفدة الددين ليسدت أمدراا بجميع األ

، بدل عليده أن يوحدد اهلل ويعبدده توج  الشريعة على كل مسدلم أن يكدون عالمدًا

ويتقيه ما اسدتطا ، ويسدأل أهدل العلدم عمدا يجهلده، وقدد تكفدل اهلل بحفدظ دينده، 

 . (1)فمحال أن يذه  من الدين ما يقت ي نقصه

 المترتبة على عدم كتابة جميع السنة النبوية في العهد النبوي: ومن المصالح 

 بيان تكفل اهلل بحفظ كتابه وسنة نبيه المبينة له. .1

 العبادة بالتشمير يف حفظ السنة وكتابتها. .2

تنشدداة علددوم تحتددا  اليهددا األمددة، كددَّاجم الددرواة وأقددوالهم وأ بددارهم،  .3

وجمددع التددواريك واألسددانيد، وسددر  اإلسددناد الددى التفسددير والتدداريك 

  .(2)واألدب 

 

 .297  ،294 ،233 ،54ر ملعلمي ص عبد الرمحن ااأل وار الكاشفة ليُنظر   (1)
 .40األ وار الكاشفة للمعلمي صيُنظر   (2)
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ُخطورةُالتكذيبُمباُصحُمنُحديثُرسولُاللهُ

 

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ }قدددددددال اهلل تعدددددددالى: 

 .[115]النساء   {چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ

 . (1) «َمْن َرِغَب َعْن ُع َتِي َفَليَْس ِم ِّي»قال:  أن النبي  وعن أنس بن مال  

الشدديء فهددو الددالزم   اذا ثبددت عددن رسددول اهلل»: قددال اإلمددام الشددافعي 

لجميع من عرفه، ال يقويه وال يوهنه شيء غيدره، بدل الفدرف الدذي علدى النداس 

 .  (2) «يخالف أمره اتباعه، ولم يجعل اهلل ألحد معه أمراا 

فهدو علدى  مدن رد حدديث رسدول اهلل »: وقال اإلمام أحمد بدن حنبدل 

 .    (3) «شفا هلكة

 ائددف يعارضدون سددنن النبددي بداب التحددذير مدن طو»: وقدال اججددري 

بكتاب اهلل تعالى، وشدة اإلنكار على هذه الطبقة، قال محمد بن الحسين: ينبغي 

يف شديء قدد ثبدت  ألهل العلم والعقل اذا سمعوا قدائال يقدول: قدال رسدول اهلل 

عند العلماء، فعارف انسان جاهل فقال: ال أقبل اال ما كان يف كتداب اهلل تعدالى، 

 

 (.1401( ومسلم )5063رواه البخاري )  (1)
 (.330  ص الرسالة )  (2)
 (.478/  3)  أصول اعتقاد أهيف السنة واجلماعة رواه الاللكائي يف شرح  (3)
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، وحدذر مند  العلمداء، ل سوء، وأندت ممدن يحدذرنار النبدي  قيل له: أنت رج

أن يبدين للنداس مدا  وقيل له: يا جاهل، ان اهلل أندزل فرائ ده جملدة، وأمدر نبيده 

ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ }: أندددددددزل الددددددديهم، قدددددددال اهلل 

مقددام البيددان عندده، وأمددر الخلددق  فأقددام اهلل تعددالى نبيدده  ،[44{]النحوو  ڦ

بطاعته، وهناهم عدن معصديته، وأمدرهم باالنتهداء عمدا هنداهم عنده، فقدال تعدالى: 

، ثم حذرهم أن يخالفوا أمدر [7{]احلشر ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ}

ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ }فقدددال تعدددالى:  رسدددول اهلل 

ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ }: وقدددددال  ،[63{]النووووو:  ڳ ڳ

، ثددددددددم [65{]النسوووووووواء وئ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ

يف نيف وثالثين موضعا من كتابه تعالى، وقيل لهدذا   فرف على الخلق طاعته  

ڱ ڱ ڱ }: يدا جاهدل، قدال اهلل تعدالى: المعدارف لسدنن رسدول اهلل 

أين تجد يف كتاب اهلل تعالى أن الفجر ركعتان، وأن الظهر أربدع    ،[43{]البقرة ں

اء اج ددرة أربددعن أيددن تجددد أحكددام والعصددر أربددع، والمغددرب ثددالل، وأن العشدد

ن وم لده الزكداة، الصالة ومواقيتها، وما يصلحها وما يبطلها اال من سنن النبي 

 أين تجد يف كتاب اهلل تعالى من مائتي درهم  مسة دراهدم، ومدن عشدرين دينداراا 

نصف دينار، ومدن أربعدين شداة شداة، ومدن  مدس مدن اإلبدل شداة، ومدن جميدع 

جد هذا يف كتاب اهلل تعالىن وكذل  جميع فدرائض اهلل التدي أحكام الزكاة، أين ت

، هذا قول علمداء فرضها اهلل يف كتابه، ال يعلم الحكم فيها اال بسنن رسول اهلل 
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المسلمين، من قال غير هذا  ر  عدن ملدة اإلسدالم، ود دل يف ملدة الملحددين، 

 .   (1) «نعوذ باهلل من ال اللة بعد الهد 

مع العلم أنده حدي ده   التكذي  لحديث رسول اهلل  »:  وقال ابن الوزير  

 . (2) «كفر صريح

  

 

 (.412 - 410/  1) الشريعة  (1)
 (.374/ 2العواصم والقواصم يف الذب عن سنة أيب القاسم )  (2)
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ُتكذيبُالحديثُالذيُالُتفهمهُ؟ُهلُيجوز

 

من أراد أن يفهم األحاديث النبوية فليرجع الى ما قاله العلماء يف شر  ذلد  

الحديث، فمن فهم معنى الحديث فليحمد اهلل، ومن لدم يفهمده فدال ضدير عليده، 

 .[76]ي:سف  {ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ}وقد يفهمه غيره، 

، فكم من عالم يتوقدف يف وليس بال رورة أن نفهم كل حديث قاله النبي 

األحاديث أو يتوقف يف وجه الجمدع بدين حددي ين، لكدن يجد    بيان معنى بعض

 حق وان لم نفهم معناه. علينا أن ن من بأن ما قاله النبي 

مدن اهلل الرسدالة، وعلدى رسدول »: قال اإلمام محمد بن شهاب الزهري  

 . (1) «البالغ، وعلينا التسليم اهلل 

حتدى يف القدرآن الكدريم توجددد آيدات ُيشدكِل فهمهدا علددى ك يدر مدن العلمدداء، 

وك ير من المفسدرين المتخصصدين يف التفسدير يتوقفدون يف تفسديرها، وال يجدوز 

ب به، فقد قال اهلل تعالى:  ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ }لمن لم يفهم آية أو حدي ا أن ُيكذِّ

 .[85]اإلسراء   {ی

 

 (.154/  9)ه  صحيحككره عنه البخاري يف   (1)
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السدنة النبويدة بإنكدار أحاديدث  ومن الجهل العظديم أن يتجدرأ بعدض منكدري

نبوية صحيحة بدعو  مخالفتها للقرآن الكريم مع وجدود شدواهد ك يدرة لهدا مدن 

 القرآن الكريم!

م ل انكار بع هم أحاديث عذاب القرب مع وجود ك يدر مدن اجيدات القرآنيدة 

 .(1)التي تدل على اثباته

ض اجيدات وم ل: انكار بع هم أحاديث رجم الزام المحصن مع وجود بع

 .(2)القرآنية التي فيها اشارة الى اثباته

واعلم أن طريقدة أهدل العلدم الجمدع بدين النصدوص الصدحيحة، وال يدردون 

بع ددها بددبعض، وكددم مددن حددديث صددحيح يظددن بعددض الجهلددة بكتدداب اهلل أندده 

 مخالف لكتاب اهلل، مع وجود آيات ك يرة تدل عليه.

من العلدم ولدو كدان  يخفون شياًاوأهل العلم يروون ما لهم وما عليهم، وال  

كدان التعدارف بدين  ظاهره التعارف، ويجمعون بين ما ظاهره التعدارف، سدواءا 

آيات قرآنية وآيات قرآنية، أو بين آيدات قرآنيدة وأحاديدث نبويدة، أو بدين أحاديدث 

نبوية وأحاديدث نبويدة، وقدد ألفدوا الكتد  النافعدة يف كدل ندو  مدن هدذه األندوا ، 

 

إابات عذاب القرب و عيمه، منشور يف موقع األلوكرة،  دليالً من القرآن على 12 حبث بعنوان   للمؤلف  (1)
، من القررآن علرى إابرات عرذاب القررب و عيمره دليالً  20 مث أضاف أدلة أخرى، ف ار البحث بعنوان 

 .منشور يف الفيس بوك يف صفحة جامع الردود على منكري سنة الرسول وهو  
، إابات أن حد رجم الزاين احمل ن اثبر  يف القررآن وأن إ كراره مرن سرنن الييبرود حبث بعنوان  للمؤلف  (2)

، وهررو منشررور يف موقررع األلوكررة يف صررفحة جررامع الررردود علررى منكررري سررنة الرسررول أيضرراً منشررور 
  .م الزاين احمل نبعنوان  أحاديث رج
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االضددطراب عددن آيددات الكتدداب للشددنقيطي، وتأويددل مشددكل  ككتدداب دفددع ايهددام

القرآن البن قتيبة، وتأويدل مختلدف الحدديث البدن قتيبدة، وشدر  مشدكل اجثدار 

 للطحاوي، كشف المشكل من حديث الصحيحين البن الجوزي. 

ب بالحددديث الصددحيح لظندده معارضددته للقددرآن  وبعددض منكددري السددنة ُيكددذِّ

قرآن مدن هد الء الجهلدة، وأي حدديث يخدالف الكريم، مدع أن العلمداء أعلدم بدال

القددرآن الكددريم أو يخددالف السددنة الصددحيحة فالعلمدداء هددم أول مددن يبينددون عدددم 

 صحته.

بعد أن ذكدر عددم صدحة حدديث: )اذا روي عندي حدديث   قال الشوكام  

يف هددذا »فاعرضددوه علددى كتدداب اهلل، فددإذا وافقدده فدداقبلوه، وان  الفدده فددردوه(: 

 الحديث الموضو  نفسده مدا يددل علدى رده؛ ألندا اذا عرضدناه علدى كتداب اهلل 

، [7{]احلشوور ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ}:   الفه، ففدي كتداب اهلل  
 .  (1) «ونحو هذا من اجيات 

واعلم أن القول بعدرف السدنة علدى القدرآن فدإن وافقهدا ُقبِلدت، وان  الفهدا 

الذي أمرندا اهلل يف القدرآن  زلة سنة النبي  ُردت، قوٌل ال يصدر اال من جاهل بمن

 ان كدان عارفدًا -بطاعته واتباعه، وحدذرنا مدن مخالفدة أمدره، وقائدل هدذا القدول 

حق تعظيمه، حيث سو  قوله بقدول   لم ُيعظِّم النبي  -به    معنى كالمه وملتزمًا

 وقول غيره!  غيره، ولم يفرق بين قول الرسول

 

  .(291ص   الفوائد اجملموعة يف األحاديث املوضوعة )  (1)
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د  ثدم انده ال يوجدد أصددالا  حدديث صدحيح يعددارف القدرآن الكدريم، واذا ُوجددِ

حدديث صدحيح ظداهره يخدالف القدرآن فقدد وجهده العلمداء، وبيندوا معنداه، كمددا 

 .وجهوا بعض اجيات التي يخالف ظاهرها آيات أ ر  يف كتاب اهلل

، هددذه اجيددة الكريمددة [35{]املرسوو:  ں ں ڻ ڻ }فمدد ال: قددال اهلل تعددالى: 

تدددل علددى أن أهددل النددار ال ينطقددون، وقددد جدداءت آيددات أ ددر  تدددل علددى أهنددم 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ }ينطقددون، كقولدده تعددالى: 

، فهذه اجية تعدارف يف الظداهر [12{]السوو::ة ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ

اء أنه ال تعارف بين اجيتين، قال أهل العلم: القيامة اجية السابقة، وقد بين العلم

مواطن ك يرة، ففي بع ها ينطقون، ويف بع ها ال ينطقون، وهبذا نصدق بجميدع 

النصوص، وكلها حق، وال ُترد بعدض النصدوص بدبعض بددعو  التعدارف كمدا 

هو منهج المشككين يف السنة، فهذا جهل عظيم بمنهج العلماء، فإهنم ال يقولون 

 ف دالا  صدحيحًا لتعارف اال اذا لم ُيمكن الجمع، وأي حديث يخالف حددي ًابا

عن مخالفته جية من كتاب اهلل فإن علماء الحديث يردونده وال يقبلونده، ويبيندون 

 ما يف متنه من نكارة وما يف سنده من  لل.

وما أك ر المغرورين الجاهلين بالسنة النبوية الذين يجحددون جهدود علمداء 

متخصصين، ويتعالمون ويتطداولون علدى أئمدة الحدديث، ويظهدرون الحديث ال

أنفسددهم علمدداء مميددزين للصددحيح مددن ال ددعيف، ويدددُعون الندداس الددى عددرف 

األحاديث صحيحها وسقيمها على القرآن، ويريدون بذل  رد األحاديث النبوية 

 بأهوائهم، وهم صنفان:

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 

[20 ] 

منكر للسدنة النبويدة كلهدا، ويددُعون النداس لالكتفداء بدالقرآن  :الص ف األول

 الكريم فقر. 

 م من ببعض السنة، وكافر ببع ها.  :الص ف الث ين

، فكدل مدا لدم يدرد يف فالصنف األول ينكدرون السدنة النبويدة جملدة وتفصديالا 

 .القرآن ينكرونه

يسددتدلون والصددنف ال ددام ال ينكددرون جميددع السددنة النبويددة، بددل تجدددهم 

، ويدردون أو موضدوعًا بالحديث اذا كان يوافق أهواءهم ولو كان حدي ا ضدعيفًا

 !أو متواتراا  ما ال يوافق أهواءهم ولو كان حدي ا صحيحًا

وسب  هذا التخبر العلمي هو أهنم ال يرجعون الى تمييز صحيح السنة مدن  

تدالل سقيمها الى أهل الحديث المتخصصين، فيخبطدون  دبر عشدواء يف االسد

 والرد والقبول.

 وسنذكر مثالين يتبين بهما تخبط منكري السنة النبوية وتناقضهم: 

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ }يقددول اهلل تعددالى:  :الِثََ ل األول

، ويف حدددديث الصدددالة اإلبراهيميدددة: [56]األحوووزاب  {چ چ چ ڇ ڇ 

ٍد، اَِ  » ى آِل ُمَحََِ ٍد، وعلََ َِ َ  الَلُهَ  َصلِّ عَلى ُمَح َراِميَ ، إنََ ى آِل إرَْ َليَْت علََ صََ

ى آِل  َت علََ ٍد، اَِ  رَ َراَْ ى آِل ُمَحََِ ٍد وعلََ ى ُمَحََِ َ  رََ ِرْع علََ يٌد َمِجيٌَد، الَلهَُ
ِِ َح

يٌد َمِجيدٌ  ِِ ، فلو عرضنا هذا الحديث على القرآن لرددناه؛ ألن (1)  «إرَْراِميَ ، إَنَ  َح

  الة علدى اجل، بدل أمدر بالصدالة علدى النبدياهلل لم يذكر يف اجية القرآنيدة الصد

 

  .من حديث كعب بن ع ر     (406( ومسلم )4797البخاري ) اهرو   (1)
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فقر من غير ذكر آله، وال ش  يف مشروعية الصالة اإلبراهيمية لورودها يف السنة 

 النبوية الصحيحة، وان لم ترد يف القرآن الكريم.

ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ }يقددول اهلل تعددالى:  :الِثََ ل الثََ ين

ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ 

، ُيفهددم مددن هددذه اجيددة المكيددة [145{]األنعووا  ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ

أنه ال يحرم غير ما ُذكِر فيها من الميتة والدم المسدفو  ولحدم الخنزيدر ومدا ُأهدل 

هندى يدوم  أن رسدول اهلل  لغير اهلل، وقد ثبت من حديث علدي بدن أبدي طالد  

 . (1) يرب عن أكل لحوم الحمر اإلنسية

فمددن يتَّبددع مددنهج العلمدداء المدد منين بددالقرآن الكددريم والسددنة النبويددة فددإهنم 

يقولون: يحُرم أكل الحمير بداللة السنة النبويدة، وتلد  اجيدة المكيدة نزلدت قبدل 

م النبي   -هلل بدوحي مدن ا - الهجرة، ثم يف غزوة  يرب سنة سبع من الهجرة حرَّ

م رسول اهلل م اهلل.  أكل لحم الحمير، وما حرَّ  م ل ما حرَّ

ومن لم يتَّبع منهج العلماء فيلزمه أن يحل أكل الحمير بددعو  أن تحريمهدا 

 غير مذكور يف القرآن!

 

  

 

   (.1407( ومسلم )6961البخاري ) اهرو   (1)
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ُخطورةُالظنُاليسءُبالعلامءُالراسخُي

 

 {ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ}قددددددددددددال اهلل تعددددددددددددالى: 
 .[12]احل:را  

مددا نجمددت العقائددد ال ددالة »يف تفسددير هددذه اجيددة:  قددال ابددن عاشددور 

 . (1) «الكاذبةوالمذاه  الباطلة اال من الظنون 

ليقددر الظدان أن ظنده »وقال ابن عاشور ناصدحا مدن يظندون الظندون السدياة: 

َل بده مدن ال يسدتحق   ،كاذب  ثم لينظر بعد يف عمله الذي بناه عليه، فيجده قدد عامدَ

تل  المعاملة من اوامه بالباطل؛ فيأثم مما طو  عليه قلبه أل يده المسدلم، وقدد 

يف  قال العلماء: ان الظن القبيح بمن ظاهره الخيدر ال يجدوز ... وان كدان اعتقداداا 

، أو ، أو االهتداء بمدن ظنده ضداالا ضاراا أحوال الناس فقد  سر االنتفا  بمن ظنه  

 .  (2) «ونحو ذل  تحصيل العلم ممن ظنه جاهالا 

فالواجدد  علددى المسددلم أن يعددرع قدددر العلمدداء، فقددد رفددع اهلل منددزلتهم يف 

ا ُيشدكل عليده، كمدا  القرآن، وعلى المسلم أن يسأل المتخصصين يف كل علم عمَّ

 .[43]النح    {ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ}قال تعالى: 

 

 (.251/ 26التحرير والتنوير )  (1)
 (.252، 251/ 26التحرير والتنوير )  (2)
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وان من ال الل المبين أن يحتقر غير المتخصص أهل العلم المتخصصين، 

ويظددن نفسدده أعلددم مددنهم أجمعددين، كالددذين يطعنددون يف كتدد  السددنة النبويددة، 

ر من كان  ،ويتطاولون على أئمة الحديث كالبخاري وغيره من علماء األمة، فنُذكِّ

ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ }فيدده  يددر مددنهم بقولدده تعددالى: 

، ونحددذرهم أن يكونددوا ممددن ذمهددم اهلل بقولدده: [148]األنعووا   {ڌ ڎڍ ڌ 

 .[23]الن:    {وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ}

ونقول لهم: َهْ  أن أئمة الحديث كالبخاري الذي تطعندون فيده فاسدق، ألدم 

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ }يأمركم اهلل بالتبين من  درب الفاسدق يف قولده تعدالى: 

 ن![6ا  ]احل:ر  {ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ

فاهلل لم يأمرنا برد  درب الفاسدق قبدل التبدين، بدل أمرندا بالتأكدد والتحدري مدن 

صحة  ربه، فإن ظهر لنا بعد الت بت والبحث أن  ربه كداذب فلندرده علدى علدم، 

أما المسارعة بالتكذي  فهذا من صدفات الكدافرين والمندافقين، قدال اهلل تعدالى: 

 .[39]ي:نس   {ې ې ې ې ى ى}

الطاعنين يف كتد  السدنة النبويدة، المحتقدرين لعلمداء األمدة، الدى وندعو كل  

التوبة من مخالفة كتاب فيما أمر من التبين، وفيما هنى عن ظن السوء، ومن ذل  

الظن السيء بعلماء األمة الراسخين الدذين نقلدوا لندا العلدم الندافع، فدإلى متدى ال 

 نتدبر كتاب اهلل وال نعمل بهن!

ه يهددي  للتدي هدي أقدوم، ومدن ذلد  أنده يهددي  الدى لو تددبرت القدرآن فإند

تعظديم علمداء الدددين، وسد ال أهدل العلددم الراسدخين، ويرشددر الددى التبدين مددن 

 األ بار، وعدم المسارعة الى انكارها بال برهان.
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حجيةُخربُاآلحادُيفُمسائلُالفقهُواالعتقاُد

 

مسائل االعتقاد ت  ذ من القرآن الكدريم، ومدن الحدديث الصدحيح بقسدميه 

المتواتر واجحاد، والمراد بالمتواتر ما رواه جمع عن جمع، والمراد باجحداد مدا 

د واالثنان وال الثة ونحو ذل  من غير أن يصل الى حد التدواتر الدذي رواه الواح

 يرويه جمع ك ير عن جمع ك ير. 

والذي عليه الصدحابة ومدن تدبعهم بإحسدان مدن العلمداء المحققدين أن  درب 

 .(1)الواحد المتلقَّى بالقبول يفيد العلم والعمل حتى يف مسائل االعتقاد

ا بََعَث ُمَعاَذ بَن َجبَدل   ومما يدل على ذل  أن النبي   ِل الديََمِن  لمَّ الدى أهدْ

ِل الِْتََ ِ،،»قاَل له:   نْ  إَنَ  َتْقَدُم عَلى َقْنٍم ِمن أمَْ ُْ يَ ْدُعنُم ْ  مَ  أَوَل  َفلَْ إلَى أْن  تََ

ُدوا ا َ َتَع لَى...  .  (2) « ُيَنحِّ

ا تلفدوا يف لم أحفدظ عدن فقهداء المسدلمين أهندم »:  قال اإلمام الشافعي

 . (3) «ت بيت  رب الواحد

 

 .للدكتور عامر صربي ح ية خرب اآلحاد يف العقائد واألحكاميُنظر    (1)
 (.19( ومسلم )7372رواه البخاري )  (2)
 (.458الرسالة )ص     (3)
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على العمل بخرب الواحد كان كافدة التدابعين »:  وقال الخطي  البغدادي  

ومن بعدهم من الفقهاء الخالفين يف سائر أمصار المسدلمين الدى وقتندا هدذا ولدم 

يبلغنا عن أحد منهم انكار لذل ، وال اعَّاف عليه ف بدت أن مدن ديدن جمديعهم 

ن فيهم من كان ال يدر  العمدل بده لنقدل اليندا الخدرب عنده بمذهبده اذ لو كا  ؛وجوبه

 . (1) «فيه

الحديث يرويه صحابي ثم قد يرويه عن الصحابي أك ر من واحد مدن   فائدة:

التابعين، ثم يرويده عدن كدل واحدد مدن التدابعين راو أو راويدان أو ثالثدة أو أك در، 

اجحداد جمدع بعدض وهكذا تك ر الروايات للحدديث الواحدد، وبعدض أحاديدث  

أهل الحديث لها ماات األسانيد مع أهنا آحاد تدور على صحابي واحد أو تدابعي 

، سدواء كدان عدن النبدي عليده واحد، وعلمداء الحدديث يعددون كدل اسدناد حددي ًا

الصالة والسالم، أو كان عن الصحابة أو التابعين أو تابعيهم، فكل رواية يعدوهنا 

حدددي ا حتددى الروايددات المكددررة بأسددانيد متعددددة، وكددذل  روايددات التفسددير 

والفتدداو  والزهددد والتدداريك ونحددو ذلدد  ممددا يرووندده باألسددانيد عددن الصددحابة 

 والتابعين ومن بعدهم. 

اظ المتدأ رين يكوندون غالبدًا  ويف أوسدع  زمن تدوين الحديث نجد أن الُحفَّ

اظ المتقدددمين عددنهم؛ ألن مددن عددادة المتددأ رين أهنددم  روايددة لاسددانيد مددن الُحفددَّ

 .، فتتسع روايتهم جداا شيخًا يكتبون جميع أحاديث من تقدمهم شيخًا

و اسدحاق فم ال أكرب حفاظ التابعين األربعة: الزهري وقتادة واألعمد  وأبد

بيعي، كان حديث كل واحد منهم ألفدي حدديث تقريبدًا ، ثدم جداء مدن بعددهم السَّ

 

 (.31الكفاية يف علم الرواية )ص    (1)
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فرو  أحادي هم وأحاديث غيرهم فك رت رواياوم، فم ال ذكر العلماء أن حمداد 

بن زيد كان حدي ه أربعة آالع حديث، وسفيان بن عيينة كان حدي ه سبعة آالع، 

ي كدان حدي ده ثالثدين ألفدا، فهدو وشعبة كان حدي ده عشدرة آالع، وسدفيان ال دور

، عدد شيو ه أك ر من  مدس مائدة، وكدان يدروي عدن ال قدات واسع الرواية جداا 

سدفيان ال دوري لديس يتقدمده عنددي »وال عفاء، قال الحافظ صالح بدن محمدد: 

، وعبد اهلل بن المبارر كان حدي ه عشرين ألفا، قال «أحد، يبلغ حدي ه ثالثين ألفا

عبد اهلل بن المبدارر صدحيح الحدديث، وكاندت كتبده التدي   كان»يحيى بن معين:  

ل هبا عشرين ألف حديث ، ثم جداء بعدد هد الء يف القدرن ال الدث الهجدري «ُيحدِّ

أئمة حفاظ جهابذة، جمعوا أحاديث كل الرواة الذين سبقوهم، وضدموا حدديث 

بع هم الى بعض، أم ال علي بن المديني وأبي بكر بدن أبدي شديبة واسدحاق بدن 

يدده وأحمددد بددن حنبددل والبخدداري ومسددلم وأبددي زرعددة الددرازي وأبددي حدداتم راهو

 .الرازي

اإلمام البخاري حفظ يف أول شبابه جميع أحاديث عبد اهلل بن المبارر   فم الا 

ووكيدددع بدددن الجدددرا ، وفيهدددا آالع األحاديدددث النبويدددة واجثدددار عدددن الصدددحابة 

غ عدددهم ألفدا والتابعين، فمدا بالد  بمدا جمعده بعدد ذلد  مدن مشدايخه الدذي بلد

أي -صدددنَّفت كتددداب الجدددامع »: وثمددانين شددديخان! قدددال اإلمدددام البخددداري 

من ستمائة ألف حديث، يف ست عشرة سنة، وجعلته حجة فيمدا بيندي   -صحيحه

صدنفت هدذا المسدند "عدن كتابده الصدحيح:  . وقدال اإلمدام مسدلم «وبين اهلل

جمعندا  :اق. وقدال حنبدل بدن اسدح«الصحيح من ثالثمائة ألف حديث مسدموعة

هدذا كتداب » :أحمد بن حنبل أنا وصالح وعبد اهلل وقدرأ عليندا المسدند، وقدال لندا

: وقدال اإلمدام أبدو داود  .«جمعته من أك ر من سبعمائة ألدف و مسدين ألفدًا

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 

[27 ] 

 مسمائة ألف حديث، انتخبت منها مدا ضدمنته كتداب   كتبت عن رسول اهلل  »

 .   «السنن

هدذه حكايدة صدحيحة، »على قول أبدي داود:  معلقا قال الحافظ الذهبي 

حا  ال تبلددغ  وكددانوا يعدددون ذلدد  بددالمكرر واألثددر وفتددو  التددابعي، واال فالصددِّ

 .  (1) «معشار ذل 

أك در  مشهور عند ك ير من الناس أن عدد أحاديث أبدي هريدرة   فائدة أخرى:

حديث، وقد ذكر هذا العدد العالمة ابن حزم عن مسند بقي بن مخلد   5000من  

الصدحيحة   رحمهما اهلل، والمراد من هذا العدد مجمدو  أحاديدث أبدي هريدرة

وال عيفة التي لم تصح عنه، والمكررة التي جاءت بدنفس المدتن والسدند أو مدن 

الدرحمن األعظمدي يف طريق اسناد آ در عنده، وقدد تتبدع المحددل محمدد ضدياء 

كتابه )أبو هريرة يف ضوء مروياته بشواهدها وحال انفرادها( أحاديث أبدي هريدرة 

وصدحيح  ،يف الكت  التسعة التي هي أمهدات كتد  الحدديث: صدحيح البخداري

 ،وسددنن ابددن ماجدده ،وسددنن النسددائي ،وسددنن أبددي داود ،وسددنن الَّمددذي ،مسددلم

  وسنن الددارمي؛ فوجدد أن أحاديدث أبدي هريدرة  ،وموطأ مال   ،ومسند أحمد

فقددر، ويف هددذا العددد األحاديددث الصددحيحة  حددي ًا 1475بعدد حددذع المكددرر 

واألحاديث ال دعيفة التدي لدم ت بدت عنده، وقدد قمدت يف   ال ابتة عن أبي هريرة  

بدراسدددة  (2)(كتدددابي )األحاديدددث الصدددحيحة التدددي تفدددرد بروايتهدددا أبدددو هريدددرة 

تابعده  ذكرها األعظمي، فوجدت أن معظم أحاديث أبي هريرة األحاديث التي  

 

 (.187/ 11سري أعالم النبالء )  (1)
 .يف كينري من مواقع اإل رت   كموقع األلوكة  -حبمد هللا  -منشور  الكتاب  (2)
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على روايتها غيدره مدن الصدحابة، وتوصدلت الدى أن األحاديدث الصدحيحة التدي 

أحاديددث فقددر، وأك رهددا يف الَّغيدد  والَّهيدد   110 تفددرد هبددا أبددو هريددرة 

 واأل الق والقصص.

السدنة  لهدج أعدداء»: وما أحسن ما قاله العالمدة المحددل أحمدد شداكر 

، وتشدكي  النداس يف  أعداء اإِلسالم يف عصرنا، وشغفوا بالطعن يف أبي هريرة

الدى  -زعمدوا  -صدقه ويف روايته، وما الدى ذلد  أرادوا، وانمدا أرادوا أن يصدلوا

ا لسدادوم المبشدرين، وان تظداهروا بالقصدد الدى  تشكي  الناس يف اإِلسالم، تبعدا

 دذ بمدا صدح مدن الحدديث يف رأيهدم، ومدا االقتصار على األ دذ بدالقرآن، أو األ

صح من الحديث يف رأيهم اال ما وافق أهواءهم ... ومدا كدانوا بدأول مدن حدارب 

اإِلسالم من هذا الباب، ولهم يف ذل  سلف من أهل األهدواء قدديمًا، واإِلسدالم 

ا، وهم يصيحون ما شاءوا، ال يكاد اإِلسالم يسمعهم!  .(1) « يسير يف طريقه ُقدما

  

 

 .(523، 522/  6)بن حنبيف بتحقيق أمحد شاكر أمحد اإلمام مسند    (1)
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أقسامُاألحاديثُالنبويُة

 

 إلى أربعة أقسام، هي:  تنقسم األحاديث المروية عن النبي 

 فيج  قبوله. ؛بين أهل الحديث صحيح رال خالف .1

 فيج  رده. ؛بين أهل الحديث منضنع رال خالف  .2

أنه يتوقف يف   أهل الحديث، ومعنى كونه ضعيفًابين    ضعيف رال خالف .3

قبوله ورده، وال ينس  الى النبي عليده الصدالة والسدالم وان كدان معنداه 

، لكددن بعددض األحاديددث ال ددعيفة ضددعفها غيددر شددديد، فددرأ  صددحيحًا

بعض العلماء العمل هبا يف ف ائل األعمال، ورأ  بع هم العمل هبا ان 

، وبعض  هم عدم العمل هبا مطلقًالم يكن يف المسألة غيرها، ورأ  بع

 األحاديث ال عيفة ضعفها شديد، فهي أقرب الى الرد.

بين أهل العلم، فمن أ ذ بأحدد القدولين   مختلف يف تصحيحه وتضعيفه  .4

فال حر  عليه؛ ألن مبندى التصدحيح والت دعيف علدى   أو تقليداا   اجتهاداا 

ه بصدحة غلبة الظدن، وقدد يصدل العدالم أو الباحدث الدى اليقدين يف حكمد

حديث أو ضعفه، لقرائن تحتدف بالحدديث عندد جمدع طرقده والنظدر يف 

تعليدل األئمدة لاحاديدث مبندي »متنه وأسانيده، قال الحافظ ابدن حجدر: 

 .(1) «على غلبة الظن

 

 .(585 /1) فتح الباري  (1)
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أج ز العلِ ء ذار الحديث الضعيف يف فض ئل األعِ ل من غير جَمم   فائدة:

رو  يف بداب »قال ابن تيمية:    ،رثبنته، وعدم جناز نفيه رال عل  غ العلماء أن يدُ سوَّ

ه كدذب وان كدان ضدعيف اإلسدناد، الوعد والوعيد من األحاديث مدا لدم ُيعلدم أند

بخالع باب األمر والنهي فإنده ال ُي  دذ فيده اال بمدا ي بدت أنده صددق؛ ألن بداب 

لدم  الوعد والوعيد اذا أمكن أن يكون الخرب صدقا وأمكن أن يوجدد الخدرب كدذبًا

 «يجز نفيه؛ ال سيما بال علم كما لم يجز الجزم ب بوته بال علدم؛ اذ ال محدذور فيده

(1). 

التحدديث عدن بندي اسدرائيل بمدا ال يعلدم كذبده مدع عددم   وقد أجاز النبدي  

الجزم بصدقه وال الجزم بكذبه، فمن باب  أولى جواز روايدة الحدديث ال دعيف 

الذي ال نعلم كذبه، ويحتمل أنه صحيح يف نفس األمر، لكدن ال نجدزم بده، وهدذا 

ابدن القديم وابدن ك يدر كابن تيميدة و -ما أ ذ به ك ير من علماء الحديث يف كتبهم 

يف  حيدث يدذكرون أحياندًا -وابن رج  وابن حجر وغيرهم من حفاظ الحديث 

مصنفاوم أحاديث ضعيفة من غير جزم بصحتها، وان كانوا ك يدرا يبيندون حالهدا 

مددن ال ددعف، لكددن أحيانددا يكتفددون بددذكر مددن أ رجهددا مددن غيددر ذكددر ضددعفها، 

اء الكبددار لددبعض تلدد  فيعجدد  بعددض طددالب العلددم مددن ايددراد هدد الء العلمدد

األحاديث ال دعيفة، ولدو علدم هدذه الفائددة الدقيقدة التدي ذكرهدا ابدن تيميدة عدن 

 العلماء لبطل عجبه.

وان مددن أ طدداء بعددض طددالب العلددم الجددزم بتكددذي  الحددديث ال ددعيف  

عن أهل العلم، بدل أهدل العلدم   المذكور يف ف ائل األعمال، وليس هذا معروفًا

 

 .(193/ 15جمموع الفتاوى )  (1)
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ال يجزمددون بكذبدده، والجددزم بتكددذي  الحددديث  حددين ُيبينددون ضددعف الحددديث

ال عيف  طأ مقابل لخطأ العدوام الدذين يجزمدون بتصدديق الحدديث ال دعيف 

ويعملون به، وأما علماء الحديث فال يصدقون بالحديث ال دعيف لعددم صدحة 

بوندده اال اذا كددان سددنده شددديد ال ددعف أو كددان موضددوعًا أو  اسددناده، وال ُيكذِّ

لاصدول أو لغيدر ذلد  مدن القدرائن   ث صدحيح أو مخالفدًاجية أو لحدي  مخالفًا

 التي تدل على بطالنه.

ق بين روايدة الحدديث ال دعيف وبدين العمدل بده،  وعلى طال  العلم أن ُيفرِّ

ال يجوز العمل به يف العقائدد  -وان جاز ذكره يف الف ائل    -فالحديث ال عيف  

ال يجدوز أن »ن تيميدة: واألحكام، وال ت بت به المشروعية واالستحباب، قدال ابد

لكدن  ،ُيعتمد يف الشريعة على األحاديث ال عيفة التي ليست صحيحة وال حسنة

رو  يف ف دائل األعمدال مدا لدم  أحمد بن حنبل وغيدره مدن العلمداء جدوزوا أن يدُ

 ُيعلم أنه ثابت اذا لم ُيعلم أنه كذب. 

يث ال وذل  أن العمل اذا ُعلم أنه مشرو  بدليل شرعي وُروي يف ف له حدد

، ولم يقل أحد من األئمة: انه يجدوز أن ُيعلم أنه كذب جاز أن يكون ال واب حقًا

بحدديث ضدعيف، ومدن قدال هدذا فقدد  دالف   أو مسدتحبًا  ُيجعل الشديء واجبدًا

 اإلجما . 

م شيء اال بدليل شرعي لكن اذا ُعلدم تحريمده  وهذا كما أنه ال يجوز أن ُيحرَّ

ُيعلدم أنده كدذب جداز أن يرويده، فيجدوز أن  وُروي حديث يف وعيد الفاعل له ولم

يروي يف الَّغي  والَّهي  ما لم يعلم أنه كذب لكن فيما علم أن اهلل رغَّ  فيده 

 أو رهَّ  منه بدليل آ ر غير هذا الحديث المجهول حاله. 
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رو  منهدا مدا لدم ُيعلدم أنده كدذب للَّغيد   وهذا كاإلسرائيليات يجدوز أن يدُ

فأمدا أن  ، تعالى أمدر بده يف شدرعنا وهندى عنده يف شدرعناوالَّهي  فيها علم أن اهلل

 . (1) «ُي بت شرعا لنا بمجرد اإلسرائيليات التي لم ت بت فهذا ال يقوله عالم

وال ش  أن األف دل االقتصدار علدى ذكدر األحاديدث الصدحيحة والحسدنة، 

وفيهددا كفايددة عددن األحاديددث ال ددعيفة والمعلولددة، كمددا أن األف ددل عدددم ذكددر 

ات اإلسرائيلية يف كت  التفسير وغيرهدا، لكدن مدن ذكرهدا فدال حدر  عليده الرواي

َرَ  »:  بنص قدول النبدي   يَل َوََ حََ
َرائِ ي إِعَْ

ْن رَ َِ ُُنا عََ دِّ ، وهدذا بيدان لعدذر (2) «حََ

المفسرين الذين يذكروهنا أ ذا هبذه الر صة، وان كان بع دهم يتوسدع يف ذلد  

المقصود بيدان عدذر العلمداء الدذين يدذكرون بعدض ويروي ما ُيعلم بطالنه، لكن 

األحاديدددث ال دددعيفة يف كتدددبهم، وأهندددم أولدددى بالعدددذر ممدددن يدددذكر الروايدددات 

 اإلسرائيلية.

وأؤكد على أن األف ل واألكمل واألسلم للعالم ولطال  العلم وللخطي   

عدم ذكر األحاديث ال عيفة، ال سديما والعامدة يقبلوهندا كمدا يقبلدون األحاديدث 

صددحيحة، وال يعلمددون أن علمدداء الحددديث اذا ذكددروا األحاديددث ال ددعيفة ال ال

ولو يف ف ائل  -يصدقون هبا وال يكذبوهنا، ومن احتا  الى ذكر حديث ضعيف 

يف  طبة أو كتاب أو مقال فليبين ضعفه ابدراء للذمدة، ونصدحا لامدة،  -األعمال  

 واهلل الموفق. 

  

 

 .(251، 250/ 1جمموع الفتاوى )  (1)
 رو بن العاص رضي هللا عنيبما.( من حديث عبد هللا بن عم3461رواه البخاري )  (2)
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ُإنصافُعلامءُالحديُث

 

كان المحدثون رحمهم اهلل يكتبون األحاديث النبوية عن كل صحابي وعدن 

كدان أهدل الحدديث يحرصدون كل تابعي وعن كل أتبا  التدابعين وتدابعيهم، فقدد 

، وسدواء كدان أو عجميدًا على كتابة العلم عن كل من له رواية، سواء كدان عربيدًا

، ثم بعدد جمعهدم لطدرق األحاديدث ومقدارنتهم للروايدات بع دها ثقة أو ضعيفًا

ببعض يتبين لهم أحوال الرواة، فيعرفدون الصدادق والكداذب، والحدافظ المدتقن 

 يح الروايات وسقيمها. وضعيف الحفظ، ويميزون بين صح

وقد رو  أهل الحديث رحمهم اهلل عن الدرواة مدن أهدل بيدت النبدوة كدل مدا 

 .وصل اليهم من أحادي هم، ولم يفرطوا يف شيء منها

ولو نظرت يف مسند اإلمام أحمد بن حنبل فستجد أنه رو  عن علي بن أبي  

، فقددد رو  جميعددًا أك ددر ممدا رو  عددن أبددي بكدر وعمددر وع مدان  طالد  

 .حدي ًا 818 أحمد بن حنبل يف مسنده عن علي بن أبي طال  

ويزعم بعض الجهلة أن المحدثين جاملوا بني أمية فرووا أحاديث ترضيهم، 

عدن روايدة األحاديدث التدي ال ترضديهم، وهدذه دعدو  باطلدة ال دليدل وأعرضدوا 

عليها، ومما يدل على بطالن دعو  مجاملة أهل الحديث لبني أمية أن دولة بندي 

هجرية، ويف هذا التاريك كان ال يزال بعض التابعين   132سنة  أمية انتهت سريعًا

بدن الزبيدر وُحميدد الذين رووا عن الصحابة مباشرة أحياء، م دل هشدام بدن عدروة 
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الطويل البصري وسليمان بن طر ان التيمي ويحيى بن سدعيد األنصداري وأبدي 

حازم سلمة بن دينار وزيد بن أسلم وغيرهم، فهد الء التدابعون طالدت أعمدارهم 

يف عهد الدولة العباسية بعض أبناء  حتى أدركوا الدولة العباسية، وقد عاش أي ًا

يَم األشدجعي المتدو  سدنة الصحابة م ل التابعي الجليل سع د بدن طدارق بدن َأشدْ

هجرية، وكان العلماء يروون يف مسداجدهم ويف بيدووم األحاديدث النبويدة   140

باألسانيد من قبل ذهاب دولة بني أمية ومن بعد ذهاب دولتهم، ولم يمنعهم مدن 

 روايتها أحد من الملور واألمراء، ال يف عهد الدولة األموية، وال يف عهدد الدولدة

 العباسية.

 :وقد روى الِحدُنن أح ديث فيه  ذم لب ي أمية، ومن ذل 

ُووا مََ َل »قال:  حديث أبي هريرة  الم اَتخََ َُاَلُِيَن َرجَُ إَِذا رََلَغ رَ ُن َأرِي الَْع ِص 

َم  َن ، َوِعبَََ َد ا ِ خَََ َم . وبنددو أبددي العدداص هددم بنددو أميددة م ددل: مددروان بددن (1) «ا ِ ُدَو

 .الحكم بن أبي العاص، وعبد المل  بن مروان وأوالده الذين كانوا ملوكًا

 فلو جامل أهل الحديث بني أمية لجاملوهم يف ترر رواية هذا الحديث.

 :وروى الِحدُنن أح ديث اثيرة يف فض ئل آل البيت، ومن ذل 

، بمداء يددعى يوما فيندا  طيبدًا قال: قام رسول اهلل  حديث زيد بن أرقم  

ا بين مكة والمدينة فحمد اهلل وأثنى عليه، ووعظ وذكر، ثم قال: ُ   ََ »مَّ َأَم  رَْعُد، َأ

  ْ ُْ ي ي َفُِْجيََب، َوَأنََ  تََ ِرٌع فَِ ْْتَِي َرعَنُل َررَِّ َأيَُّه  ال َ ُس، فإَنِ  َأَن  رََشٌر ُينِشُ  َأْن يََ

 

وصرررررححه األلبررررراين يف السلسرررررلة ال رررررحيحة موقوفرررررا،  (6523)يف مسرررررنده  رواه أبرررررو يعلرررررى املوصرررررلي (1)
( مررن حررديث أيب 11758أمحررد بررن حنبرريف يف مسررنده )أيضررا ، ورواه مرفوعرا بررقرره وشررواهده (744)

 .مرفوعاً، وضعفه األرانؤوط سعيد اخلدري  
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نا رهََُقَليِْن: َأَولُُهِ  اِتَ ُ، ا ِ، فيه الُهَدى َوال ُّنرُ  ُْ ِس ِْ تَ ِ، ا ِ، َواْعتَ
،  «، َفُخُووا رِْ

ي، »فحث على كتاب اهلل ورغَّ  فيه، ثم قال:   ُرُاُ  ا َ يف َأْمِل رَيْتَِ َوَأْمُل رَيْتي، ُأَذاِّ

ُرُاُ  ا َ يف َأْمِل رَيْتي ُرُاُ  ا َ يف َأْمِل رَيْتِي، ُأَذاِّ  . (1) «ُأَذاِّ

رهم بحدق أهدل بيتده،   فأوصى النبدي   أمتده باالستمسدار بكتداب اهلل ثدم ذكدَّ

وكرر ذل  ثالل مرات للتأكيد، وليس المدراد الغلدو فديهم، ودعدو  عصدمتهم، 

 .(2)بل المقصود محبتهم ومعرفة حقهم، وترر ظلمهم

 ،وضَعف علِ ء الحديث أح ديث رعض رواة أمل الس ة لْننه  غير متق ين

الديهم  ، وال حبيبدًاوال بعيدداا   ، ال قريبدًامهم اهلل ال يحدابون أحدداا فالمحدثون رح

، والعربة عندهم يف قبول الحديث بالحفظ والعدالة وتدرر المخالفدة؛ وال بغي ًا

ولذا نجدهم ي عفون أحاديث بعض أهل السنة من الصالحين والزهداد والقدراء 

الكبار والفقهاء األجالء لكوهنم لم ي بطوا األحاديدث التدي رووهدا، أو رووا مدا 

هم بأشياء ال ُيتابعون لم يتابعهم عليها متابع من أقراهنم عن شيو هم، وك ر تفرد

عليها عن شيو هم وال عن شيو  شيو هم، فظهر للمحدثين ك رة أغالطهدم يف 

األسدددانيد أو يف المتدددون ف دددعفوا أحدددادي هم وان كدددانوا يحبدددوهنم ويجلدددوهنم 

 لصالحهم وفقههم، وهذا مما يدل على انصافهم، ومن ذل : 

مدن أعلدم  صاح  التصدانيف، وكدان  ُنعي  رن حِ د الخماعي الِروزي

عندد  على أهل األهواء، ومحبوبًا  يف السنة، شديداا   الناس بالفرائض، وكان امامًا

دفن أهل السنة، وُحبس يف فتنة  لق القرآن، ومات يف حبسه مقيداا  ، وأوصى أن يدُ

 

 .(2408رواه مسلم يف صحيحه )  (1)
   فضائيف أهيف بي  النبو  يف كتب السنة، منشور يف موقع األلوكة وغريه.للمؤلف كتاب  (2)
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فه ك ير من المحدثين، ولو حابوا بقيوده ليخاصم من حبسه ظلمًا ، ومع هذا ضعَّ

، «يصل أحاديث يوقفهدا النداس»:    عة الدمشقيأحدا لحابوه، قال عنه أبو زر

لديس  عن نعيم بن حماد نحدو عشدرين حددي ا عدن النبدي »:  وقال أبو داود

:  ، وقدال أبددو علدي النيسددابوري«لدديس ب قدة»:  لهدا أصدل، وقددال النسدائي

سمعت النسائي يذكر ف ل نعيم بن حماد وتقدمه يف العلم والمعرفدة والسدنن، »

حدي ه فقدال: قدد ك در تفدرده عدن األئمدة المعدروفين بأحاديدث   ثم قيل له يف قبول

نُعديم مدن كبدار أوعيدة »:  ، وقدال الدذهبي«ك يرة فصار يف حد من ال يحتج بده

: ال يجدوز أي دًا»  ، وقدال الدذهبي«العلم لكنده ال تدركن الدنفس الدى رواياتده

 . (1) «ومناكيرألحد أن يحتج به، وقد صنف كتاب الفتن فأتى فيه بعجائ  

فأهددل  ،ومََن إنصََ ف علََِ ء الحََديث أنهََ  قبلََنا روايََ ت الشََيعة الثقََ ت

الحديث كانوا يروون األحاديث عن كل من حفظها وكتبها ورواها عن شيو ه، 

وكانوا يكتبون الحديث الواحد من جميع طرقه باألسانيد المتعددة، ثدم يميدزون 

انوا مدن الشديعة، وي دعفون بين الروايات، ويصححون أحاديدث ال قدات ولدو كد

، أحاديث ال عفاء والمَّوكين ولو كانوا من أهدل السدنة، فهدم ال يحدابون أحدداا 

فقد ي عفون من ُيجلِّونه اذا كدان ال يحفدظ حدي ده، ويوثقدون مدن يحفدظ حدي ده 

الذي سمعه من شيو ه ولو كدان يخدالفهم يف المدذه ، فكدان قصدد المحددثين 

ها مددن سددقيمها، وأفنددوا أعمددارهم يف هددذا ، وتمييددز صددحيححفددظ سددنة النبددي 

السبيل، فتفرغوا لحفظ السنة بمتوهنا وأسانيدها، وأتعبوا أنفسهم يف جمدع طدرق 

 .األحاديث وتمييز روايات الرواة

 

 (.9/17سري أعالم النبالء للذه  )يُنظر    (1)
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والميزان عندهم يف نقد الرواة هو الحفدظ واإلتقدان والعدالدة، وعددم الخطدأ 

والمخالفددة والشددذوذ، مددن غيددر محابدداة ألحددد، وكيددف يحددابون أحدددا علددى سددنة 

التي عاشوا من أجل حفظهدا، وتخصصدوا يف تمييدز صدحيحها مدن   رسول اهلل  

 سقيمهان!

شديعة وثقهدم أهدل مدن رواة ال والناظر يف كت  الجدر  والتعدديل يجدد ك يدراا 

الحديث رحمهم اهلل، لصدقهم وضبطهم لما رووه، وينبغدي التنبده الدى أن تشديع 

أولا  الرواة ليس كتشيع متأ ري الشيعة الذين يدعون غير اهلل، وي مندون بغيبدة 

المهدي المنتظر، ويجيزون المتعة، ويدينون بالتقيدة، وغيدر ذلد  مدن الطامدات، 

ن الرواة هو يف تقدديمهم علدي بدن أبدي طالد  وانما كان تشيع بعض المحدثين م

، واألمر يف هذا هين، والغالي المفرط منهم كان يقدمه على ع مان بن عفان  

، وبع هم كدان عندده غلدو أشدد مدن هدذا لكدن لدم يكدن على أبي بكر وعمر  

 .  (1)كتشيع الشيعة المتأ رين

 :  فِن رواة الشيعة الوين وُقه  أمل الحديث

عالم الشديعة وصدادقهم »قال عنه الذهبي:  ُ رت األنص ري،عدي رن   .1

وقاصهم وامام مسجدهم، ولو كانت الشديعة م لده لقدل شدرهم. قدال 

أقول بقدول الشديعة مدن عددي بدن ثابدت.   المسعودي: ما أدركنا أحداا 

 .(2) «وثقه أحمد، والعجلي، والنسائي

 

 (.457/  16أعالم النبالء للذه  )سري يُنظر    (1)
 (.61/ 3ميزان االعتدال يف  قد الرجال )  (2)
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ة، (1 َو »قددال يحيددى بددن معددين:  فِطََر رََن َخليفَََ ة، َوهددُ ة ثِقددَ فطددر بددن َ ليفددَ

 .(1) «شيعي

د رن فضيل رن غموان الْنيف، (2 َِ رو  عنه جميع أصحاب الكت   ُمَح

ابدن ماجده الستة: البخاري ومسلم والَّمدذي وأبدو داود والنسدائي و

؛ ألنه كان ثقة يحفظ حدي ه، وال يكذب عن شيو ه، مع كونه شيعيًا

، «كان يتشيع، وكدان حسدن الحدديث»:   قال عنه أحمد بن حنبل

ة ال أبددو ُزْرعددَ صدددوق مددن أهددل »:  ووثقدده يحيددى بددن معددين، َوقددَ

ال:   ، وذكره ابُن ِحبَّان«العلم كدان يغلدو يف »يف كتاب ال قدات َوقدَ

 .(2) «التشيع

  

 

 (.333/   3)رواية الدوري اتريخ حيىي بن معا    (1)
 (.297/ 26هتذيب الكمال يف أمساء الرجال للمزي )يُنظر    (2)
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ُقواعدُمهمةُيفُالتعاملُمعُالسنةُالنبويُة

 

هذه قواعد مهمة تبين منهج العلماء في التعامل مع السنة النبوية، وفيها كفاية  

 في الرد على شبه من يشككون الناس في السنة الصحيحة: 

 :الق عدة األولى: تْويب الخبر مَّ احتِ ل صدقه ضالل مبين

ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى }قدال اهلل تعدالى: 

ڀ }والحديث الصحيح وحي من اهلل، قال تعدالى: ،  [52{]فصلت ائ ائ ەئ

 أن رسدول اهلل  وعن أبي ُأمامدة ،  [4-3{]الن:  ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ  ڀ ڀ ٺ ٺ

 .يَّ ، أي: أقول لكم ما أوحاه اهلل ال(1) «ُُإنِ  َأُقنُل َم  ُأَقَنل»قال: 

وطريقة العلماء ليست التكذي  واإلنكار بما لدم يحدر اإلنسدان بعلمده، وال 

ې ې ې ې ى ى ائ }الجزم يف مقدام االحتمدال المعتدرب، قدال اهلل تعدالى:  

، وقددال [39]يوو:نس  {ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ

أي: ال تقددل مددا ال تعلددم، وال  ،[36]اإلسووراء  {وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ}سددبحانه: 

 علم.تتبع الظن بال 

 

 .(2178( وصححه األلباين يف سلسلة األحاديث ال حيحة )22215أمحد يف مسنده )رواه   (1)
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الق عدة الث نيَة: اليقَين َ يَمول ر لشَ ، وخبَر الِتخصصَين يف علٍَ  مَ  َ 

 :يرده الج ملنن رول  العل  ر لظن يصح أن

قواعد أهل الط  ال ُيقبل ردها من الجاهلين بالط ، وقواعدد النحداة   فم الا  

ال يردها الجاهل بالنحو، وهكذا ما صدححه المحددثون مدن األحاديدث ال ُيقبدل 

 الظن، فإن الظن ال يغني من الحق شياا.ردها ب

فطريقة أهل الحديث أهنم يجمعون طرق الحديث فيتبين لهم الصدواب مدن 

الخطأ، وبجمعهدم للروايدات يتبدين لهدم حدال الدرواة يف الحفدظ واإلتقدان، فمدن 

وافق من الرواة أصحابه الذين يشاركونه يف الرواية عن شيخهم تبين لهدم ضدبطه 

عف حفظده، فدإن واتقانه، فإن  دالفهم بالزيدادة والنقصدان والخطدأ تبدين لهدم ضد

أضاع الى ذل  تفرده بروايات عن شيخهم الواحد ولم يذكرها غيره من طالب 

ذل  الشيك تبين ألهل الحديث كذب ذل  الدراوي أو اومدوه بالكدذب بحسد  

اك اره مدن التفدرد وبحسد  مروياتده ومخالفتده ألقرانده الدذين يدروون عدن شديك 

 . (1)واحد

مخالفددا لكتدداب اهلل تعددالى، وال  والمحدددثون ال يقبلددون الحددديث اذا كددان

زون العمل به، فلهم نظر يف متون الحديث كما لهم نظر يف أسانيدها.  يجوِّ

 :الق عدة الث لثة: إذا تع رض نص ن ُ رت ن ُيجَِّ ري هِ  وَ ُيَْو، أحدمِ 

، أو حددي ين، فدإن اذا تعارف نصان ثابتدان سدواء كاندا آيتدين أو آيدة وحددي ًا

فإن لم يمكن ُينظر الناسك من المنسو ، فدإن لدم   ،جمع بينهماالعلماء يقولون: يُ 

 

 .(7/  1) مسلم  مقدمة صحيحيُنظر    (1)
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رجح بينهمدا، فدإن لدم يمكدن الَّجديح فأهدل العلدم  ُيعرع المتقدم من المتأ ر يدُ

 .{ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ}يقولون: نتوقف، 

، أمدا طريقدة أهدل األهدواء فالتكدذي  وحدي ًا فهذه طريقة أهل العلم قديمًا 

 عقولهم!والرد لما يظنونه ال يد ل 

وطريقتهم هذه مبتدعة ومتناق ة، وقدد توصدلهم الدى الكفدر ان أعملوهدا يف 

نصددوص القددرآن الكددريم، وهددم ان لددم يعملوهددا يف القددرآن وأعملوهددا يف السددنة 

قوا  تناق وا؛ فإن القرآن والسنة الصحيحة كالهما وحي، وكالهما حق، وان صدَّ

ال يقبلون بعض ما يف السدنة   ببعض اجيات القرآنية وان لم تد ل عقولهم فلماذا

 مما لم يد ل عقولهمن!

يف القرآن العظَي  وهذا التناقض الواضح يكفي يف بيان بطالن منهجهم، فإن  

وسأذكر ثالثة أم لدة  أشي ء تحير العقل، ويجب اإليِ ن ره  وإن ل  تدخل عقنل  ،

 من سورة واحدة وهي سورة الكهف:

ڭ ۇ ۇ ۆ } وفيهددا قدال تعددالى: قصَة أصَح ، الْهََف العجيبَة، .1

قدد ال يدد ل   وهذا شيء عجي  جداا ،  [25]الكهف   {ۆ ۈ ۈ ٴۇ

 عقول الكفرة، ولكننا ن من به ألن  رب اهلل حق ال ري  فيه. 

وفيها عجائ  ك يرة، منها  قصة منعى مَّ الخضر عليهِ  الصالة والسالم، .2

 {ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ} قولدددددددده تعددددددددالى:
أي: أحياه اهلل بعد موته، واتخذ طريقًا يف البحدر، حيدث حدبس   ،[61]الكهووف 

اهلل جرية المداء فصدار هندار نفقدًا يف مكدان د دول الحدوت البحدر!  وهدذا 

 {ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ} شددديء عجيددد  جددددا كمدددا قدددال فتدددى موسدددى:
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هذا العقلن! نعم يد ل عقول الم منين، ولو كدان  فهل يد ل  ،[63]الكهف 

هذا يف حديث صحيح جمنا به، ولم نقدل: هدذا مدن اإلسدرائيليات كمدا هدو 

 منهج المشككين يف السنة النبوية! 

وبنائه الردم على المكان الدذي كدان يخدر  منده يدأجو    قصة ذي القرنين، .3

ذه القصدة يحيدر العقدول، ونحدن ند من هبد ومأجو ، وهذا أمر عجي  جداا 

التي أ ربنا اهلل عنها، وال نش  فيها، ومن ش  فيها وقال: هذا من أساطير 

األولددين فقددد كفددر، ولددو كانددت هددذه القصددة يف صددحيح البخدداري ومسددلم 

لسمعنا بعض أهل الزيغ يسار  بقوله: هدذا مدن  رافدات األولدين! هدذا ال 

 يد ل العقل وال يمكن أن نصدقه أبداا! 

ْدَرُع الحقَ ئ  الق عدة   الرارعة: ر جتَِ ِع ال قَِل الصَحيح والعقَِل الصَريح تَُ

 :الشرعيَةُ 

شدريعة اإلسددالم توافدق العقددل الصددريح، وودتم بدده، وترفدع منزلتدده ومكانتدده، 

وتصددرع طاقتدده فيمددا يفيددد، ويف القددرآن الكددريم آيددات ك يددرة تدددعو الددى التفكددر 

 ، وقوله:[3عوو: ]الر {ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ} واستعمال العقل كقوله تعالى:

، وباجتماِ  النقدِل الصدحيح والعقدِل [4]الرع:   {ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ}

ِل وال العقدُل  الصريح ُتْدَرُر الحقائق الشدرعيَُّة؛ فدال النقدُل وحدده ُيِفيدُد فاقدَد الَعقدْ

نُْقُص  ل فددال بددد مددن اجتماعهمددا، وبددنقِص واحددد  منهمددا تددَ وحددده ُيِفيددُد فاقددَد النَّقددْ

 .  المعرفُة بالَحق 

س يف العقل الصريح وال يف شيء من النقل الصدحيح مدن القدرآن والسدنة ولي

 ما يوج  مخالفة الشر  أصالا.
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َم ال َْقُل على العقلِ   :الق عدة الخ مسة: إن تع رض ال قل والعقل يف الظ ِمرِ ُقدِّ

ُم  َل ِعلدْ ُل علدى العقدِل؛ ألنَّ النَّقدْ َم النَّقدْ ان تعارف النقل والعقل يف الظاِهِر ُقدِّ

ر، وهدذا التعدارف يكدون بحسد   الخالِِق الكامِِل والَعْقَل ِعْلُم المخلدوِق القاصدِ

الظاهر ال يف حقيقة األمر؛ فإنه ال يمكن أبداا حصول تعارف بين النقل الصحيح 

وجد تعارف فإما أن يكدون النقدل غيدر صدحيح أو العقدل والعقل الصريح، واذا  

ُر بعينِدِه يف ظدالم   ُع الُمبْصدِ ر، والنقدل كدالنُّور؛ ال َينتفدِ غيدر صدريح. والعقدل كالبَصدَ

يْن وبقددِر الدوحِي  دامِس وال َينتِفُع العاقُل بعقلِِه بال َوْحي وبَِقْدِر النوِر َتْهتَِدي العدَ

والنقِل َتكتِمُل الهدايُة والبصيرة؛ كما َتكتِمُل الرؤيُة   َيهتَِدي الَعْقل وبكماِل العقلِ 

ِحيَن الظَِّهيَرة، فدالم منون أبصدر النداس بالحقدائق الشدرعية لجمعهدم بدين النقدل 

 الصحيح والعقل الصريح. 

 :الق عدة الس دعة: يجب اتب ع النحي وعدم اَعتغ  ء ع ه ر لعقل وحده

ُه َيهتَدِدي يج  اتبا  الوحي وعدم االستغناء عنه ب العقل وحده، وَمْن قاَل: اِندَّ

ِه بعيندِدِه  ِدي الددى طريقددِ ُه َيْهتددَ ْن قدداَل: انددَّ دِ بددال وحددي  فهددو كمددَ ِه الُمجددرَّ
 بعقلددِ

ِ
الددى اهلل

َدةِ بال ضياء  واألول بال بصيرة، وال ام بال بصر، قال تعدالى: ۆئ ۆئ ۈئ } الُمجرَّ

 .[46]احلج   {ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ

، قدال اهلل مبينًا الوحي، ومن لم يتبعه فقد ضل ضالالا   فال هداية اال لمن اتبع

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ }تعدددددددالى: 

 .  [36]األحزاب   {ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ
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ُه  ق بأي حديث االَّ اذا أدَرَكُه عقلدي ومدا ال ُيْدِركدُ وقد ضل َمْن يقول: ال ُأصدِّ

َم العقَل القاصر الناقص الذي يجهل أك ر مما يعلدم علدى   ؛ال ُأؤمُِن به فإن هذا َقدَّ

 .الحديث الصحيح الذي جاء به رسول اهلل 

فالم من العاقل يقدم الحديث الصحيح على كل عقل، فما ال ُيدِرُكُه العقُل  

كما أنَّ لِْلبََصِر  ال َيْعنِي عَدَم وجودِِه ولكنَُّه هو غيُر ُمْدِرر  له فللعقِل َحدٌّ َينتِهي اليه

ا ينتِهي اليه ال ينتهي الكوُن والوجوُد بنهايتِِه وللسمِع َحدٌّ ال تنتِهي األصدواُت  َحدًّ

 بنهايتِِه؛ فللنَّْمَلِة صوٌت ال ُيْسَمع ويف الكوِن َفَ اٌء وكواكُ  ونجوٌم ال ُتَر . 

 ومعلوم أن النصوص الشدرعية منهدا مدا يفهمده غالد  النداس، ومنهدا ممدا ال

يفهمدده اال العلمدداء، ومنهددا مددا ال يفهمدده ويعددرع داللتدده اال الراسددخون مددن أهددل 

العلم، فيكون موقفنا هو العمل بالمحكم، والوقوع عندد المتشدابه. والمتشدابه: 

، أو هو ما ال يعلمه اال الراسخون من أهل العلم، وأما جعل هدذا المتشدابه أصدالا 

هدذا سدبيل أهدل الغدي، يقدول اهلل التشكي  يف المحكمات ب رهبا بالمتشاهبات ف

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ } سدددبحانه:

ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ 

 .[7]آل عمران   {ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى

والعقل الصريح ال يخالف النقدل الصدحيح بحدال، ومتدى تدوهم متدوهم أن  

 .من النصوص الشرعية ال ابتة  الف للعقل فليتهم عقله هو نصًا

تأيت بما تحار فيه العقول وال تأيت أبداا بما   -بحمد اهلل  -والشريعة اإلسالمية  

مدا تعدده العقدول تحيله العقول كما قرر ذل  العلماء، بمعنى أن الشريعة ال تأيت ب

 . مستحيالا  السليمة أمراا 
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َة أو لددم  ويجد  التسدليم للنقددل الصدحيح أ بددارا وأحكامدا سدواء َعَرْفنددا الِعلدَّ

علدى كدل قدول وعلدى   ويج  على المسلم أن يقدم قول اهلل ورسدوله  ،نَْعِرْفها

ک ک ک }كل قياس وعلى كل ذوق وعلى كل استحسان، قدال اهلل تعدالى: 

 .[1]احل:را   {ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ

الق عدة الس رعة: تش ره طريقة الط ع ين يف القرآن الْري  وطريقة الط ع ين يف 

 :الس ة ال بنية

ُرون الناس مدن القدرآن الكدريم أهندم  مِْن َمْكِر المستشرقين و ب هم عندما ُينَفِّ

ُيظهرون أنده كتداب ملديٌء بالخرافدات وبمدا يخدالف العقدول، فيدذكرون لهدم آيدة 

يأجو  ومأجو  والردم الذي بناه ذو القرنين، ويذكرون آية اتيدان عدرش بلقديس 

نا الصدالة والسدالم، ويدذكرون آيدة يف طرفة عين الى النبي سليمان عليه وعلى نبي

الدابة التي ستخر  من األرف وُتَكلِّم الناس آ ر الزمان، ويقولون: أين يأجو  

ومأجو ن! وكيدف ُيمكدن مجديء عدرش بلقديس مدن الديمن الدى الشدام يف طرفدة 

  عينن! وكيف ُتَكلُِّم الناس دابةن! وبأي لغة تخاطبهمن!

صدددق ال ريدد  فيدده، وأننددا ال نعلددم  مددع أن المدد من يعلددم أن مددا أ ددرب اهلل بدده

تفاصيل ما غاب عندا ممدا أ درب اهلل بده، وأن اهلل علدى كدل شديء قددير، لكدن هبدذا 

المكر والخدا  َيْفتُِن المسشدرقون مدن ال يعرفدون القدرآن، ويوهمدوهنم أنَّ آيدات 

القدرآن كلدده م دل هددذه اجيدات التددي يد من هبددا المسدلمون، وان كددانوا ال يعرفددون 

لددو أنَّ مددن ال يعددرع القددرآن قددرأ القددرآن الكددريم الددذي هددو أك ددر مددن تفاصديلها، و

( آية؛ َلتَبَيََّن له مكرهم و ب هم، حيث تركوا كل آيات القدرآن الواضدحة، 6000)
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ُروا النداس عدن القدرآن  وا تاروا تل  اجيات التي ال يفهمهدا بعدض النداس؛ لِيُنَفدِّ

 كله!

رين؛ لوجد الجواب عدن كدل ولو سأل الجاهل بالقرآن أهل العلم من المفس

 آية أشكلت عليه.

وهكذا نجد الطاعنين يف السنة َيْحُذْوَن حدذو الطداعنين يف القدرآن، ويقتددون 

روا النداس مدن السدنة النبويدة، فيُظهدرون  -هبم يف طريقتهم الماكرة الخبي دة؛ لِيُنَفدِّ

أنَّ صددحيح البخدداري ملدديٌء بالخرافددات، وبمددا يخددالف العقددل والشددر ،  -مدد الا 

ون الكددالم  لددُ فيبح ددون فيدده عددن بعددض األحاديددث التددي ال يفهمهددا العددوام، وُيَهوِّ

 {ېئ ېئ}حولها، م ل وويل المستشرقين حدول تلد  اجيدات القليلدة،  
، فيفتنون بذل  مدن يسدمعهم مدن العدوام وغيدر المتخصصدين يف علدم [118]البقرة 

 القرآن والسنة، واهلل المستعان!

وعدد أحادي ده  –اري قرأ صحيح البخاري ولو أنَّ من ال يعرع صحيح البخ

َلتَبَيََّن له مكرهم و بد هم؛ حيدث تركدوا  -من غير تكرار  ( حديث تقريبًا2500)

كل أحاديث صحيح البخاري، وا تاروا تلد  األحاديدث القليلدة التدي يدنددنون 

 حولها؛ لينفروا الناس عن السنة النبوية كلها!

الحديث المتخصصين؛ لوجدد ولو سأل غير المتخصص يف الحديث علماء 

الجواب الشايف عن كل حديث منها، بل قد ألف العلماء التآليف الك يرة يف بيدان 

 تل  األحاديث التي فيها اشكال.
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ُمنُهوُاإلمامُالبخاريُ؟

 

هجريدة، وحفدظ  194سنة  هو محمد بن اسماعيل البخاري، ولد يف بُخار 

القرآن الكريم وهو غالم، وحبَّ  اهلل اليده حفدظ الحدديث وعمدره عشدرة أعدوام، 

كان قد حفظ جميع كت   واجتهد يف طل  العلم حتى أنه لما بلغ ستة عشر عامًا

عبد اهلل بدن المبدارر ووكيدع بدن الجدرا  وفيهدا عشدرات اجالع مدن األحاديدث 

 .التابعين وأتباعهمالنبوية واجثار عن الصحابة و

 .وعرع منذ صغره كالم أصحاب اإلمام أبي حنيفة يف األحكام الفقهية

كتاب ق ايا الصحابة والتابعين وأقوالهم،   وصنَّف وعمره ثمانية عشر عامًا

وبدأ يصنف يف صغره كتاب التاريك الكبير الذي ذكر فيه أسماء آجع الدرواة مدن 

شيء من أنساهبم، وبعض مدن رو  عدنهم  الصحابة والتابعين وأتباعهم، مع ذكر

 ورووا عنه، وذكر تاريك وفياوم.

ثي األمصار يف  راسان ومدن  رحل البخاري لسما  الحديث الى أك ر ُمَحدِّ

العراق والحجاز والشام ومصر، ولقي كبار علماء عصره، وبلغ عددد شديو ه يف 

أله عدن اسدمه ، وكان البخاري اذا كت  عن شديك سدالحديث ألفا وثمانين شيخًا

وكنيته ونِسبته وحملِه الحديث، وربما سأله أن ُيخر  اليه أصدله ونسدخته ليتأكدد 

 من صحة ما يرويه عن مشايخه.
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ن بعض اواشتهر البخاري يف حياة شيو ه بالحفظ واإلتقان والتحري، حتى 

شيو ه رو  عنه، وطل  منه بعدض شديو ه أن يفيدده بمدا يف كتابده مدن سدقر أو 

ل غلر، وكدان شدي و ه يف دلونه علدى أنفسدهم، وكدان بع دهم يسدألونه عدن ِعلدَ

الحديث، وكانوا يهابونه لسعة علمه واتقانه ومعرفته بغال  أحادي هم مدن طدرق 

 أ ر .

بتفسديره،  لكتاب اهلل، عارفدًا  ولم يكن البخاري محدثا فقر، بل كان حافظًا

 ودقة استنباطه.، ومن يطَّلع على أبواب صحيحه يعلم قدر فقهه، مجتهداا  فقيهًا

وقد رحل طالب العلم الى البخاري لسما  الحديث منه، وبلغ عددد طالبده 

سدمع كتداب صدحيح البخداري تسدعون »عشرات اجالع، قال تلميذه الفربدري:  

 ألف رجل.  

سددمعت البخداري يقدول: أحفددظ مائدة ألددف »:  قدال محمدد بددن حمدويده

 . «حديث  صحيح  ومائتي ألف حديث  غيِر صحيح  

لدم أر بدالعراق وال بخراسدان يف معندى العلدل والتداريك »:    قال الَّمدذي

 .«ومعرفة األسانيد أعلم من محمد بن اسماعيل البخاري

ما رأيت تحت أديم السدماء أعلدم »:    وقال محمد بن اسحاق بن  زيمة

 .«وأحفظ له من محمد بن اسماعيل البخاري بحديث رسول اهلل 

حمدد بدن اسدماعيل البخداري آيدة مدن آيدات م»:    وقال حاتم بن منصدور

 .«اهلل

ال أعلدم أم رأيدت م دل البخداري، كأنده لدم »:    وقال الحسين بن ُحريدث

 .«ُيخلق اال للحديث
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، دقيددق الددور ، وكددان ال كريمددًا ، شدداكراا زاهددداا  صددابراا   وكددان البخدداري

 .يشتغل بأمور الناس، كل شغله يف العلم والعبادة

السددالطين واألمددراء، وكانددت لدده قطعددة أرف  وكددان يتجندد  الددد ول علددى

 .يكريها كل سنة بسبع مائة درهم

 ، ليس بالطويل وال بالقصير. وكان قليل األكل، نحيفًا

يختم يف شهر رم ان يف النهدار كدل يدوم  تمدة، ويقدوم     وكان البخاري 

 بعد الَّوايح كل ثالل ليال بختمة!

كدان البخدداري يصددلي يف »:  وقدال تلميددذه محمدد بددن أبددي حداتم الددوراق

 . «وقت السحر ثالل عشرة ركعة

ما رأيت بعيني منذ ستين سنة أفقده، وال أور ، »:    وقال سليم بن مجاهد

 . «وال أزهد يف الدنيا من محمد بن اسماعيل البخاري

ألقددى اهلل وال سددمعت البخدداري يقددول: أرجددو أن »:  وقددال بكددر بددن منيددر

 . «يحاسبني أم اغتبت أحداا 

يف الفقده  ، حجدة، رأسدًاحافظدًا امامدًا    كان البخاري»:    قال الذهبي

 .«، من أفراد العلم مع الدين والور  والتألهوالحديث، مجتهداا 

بددالرمي،  يف سددبيل اهلل، وكدان مداهراا  مددع علمده مجاهدداا   وكدان البخداري

 مرابطا يف ال غور. 

 256ليلة عيد الفطر يف قرية َ ْرَتنْ  قدرب سدمرقند سدنة   تويف البخاري  

 عاما.  62هجريَة وعمره 
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: وللبخدداري م لفددات ك يددرة أشددهرها كتابدده الصددحيح، ومددن م لفاتدده أي ددًا

( مجلددات، والتداريك األوسدر، وال دعفاء الصدغير، واألدب 8التاريك الكبيدر )

 و لق أفعال العباد، ورفع اليدين يف الصالة. المفرد، 
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ُنبذةُتعريفيةُمخترصةُبكتابُصحيحُالبخاري

 

البخاري هو: الجامع الصحيح المسدند مدن حدديث رسدول اهلل   اسم صحيح

 وسننه وأيامه.  

يف تأليفدده للجددامع الصددحيح عنايددة بالغددة، قددال  اعتنددى اإلمددام البخدداري 

صنفت الجامع من ستمائة ألف حديث يف ست عشدرة سدنة، وجعلتده »البخاري:  

 . «حجة فيما بيني وبين اهلل

( حددديث تقريبددًا بدددون تكددرار، 2500)وعدددد أحاديددث صددحيح البخدداري 

 (.7563وعدد أحادي ه مع التكرار )

يف كت  متنوعة، وعدد الكت  التدي   وقد رت  البخاري صحيحه ترتيباا مفيداا 

ا، بدددأها بكتدداب بدددأ الددوحي، فكتدداب 97عقدددها البخدداري يف صددحيحه ) ( كتابددا

لدك، وتنداول . ا..م كت  العبادات من الوضوء والغسدلاإليمان، فكتاب العلم، ث

يف تلدد  الكتدد  سددائر أحكددام الشددر  العمليددة واالعتقاديددة، ومددن الكتدد  التددي 

عقددها: كتدداب تفسددير القدرآن، وكتدداب ف ددائل القدرآن، وكتدداب األدب، وكتدداب 

الدعوات، وكتاب الرقاق، ومما ذكره كتاب أحاديث األنبياء، وكتداب المناقد ، 

أبدي طالد  القرشدي   ، وضدمنه: بداب مناقد  علدي بدنوكتاب أصحاب النبدي  

، وباب مناق  الحسن ، وباب مناق  قرابة رسول اهلل الهاشمي أبي الحسن 

، وباب مناق  فاطمة عليها السالم. وعقدد كتداب المغدازي لدذكر والحسين  
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وكتداب  ،وكتداب األحكدام  ،: كتداب الفدتنوغزواته، ثم ذكر أ يراا   سيرة النبي  

و دتم كتابده   ،عتصدام بالكتداب والسدنةوكتاب اال  ،وكتاب أ بار اجحاد  ،التمني

 بكتاب التوحيد.

يدذكر فيهدا البخداري بعدض  وكل كتاب يف صدحيح البخداري يت دمن أبوابدًا

من األحاديث بإسناده، ويكدرر   اجيات المناسبة للباب، ويروي يف كل باب عدداا 

الحديث الواحد يف أك ر مدن بداب ليسدتخر  منده بعدض األحكدام الفقهيدة،   غالبًا

الفوائد المستنبطة؛ ولذل  قال العلماء: فقه البخاري يف تراجمده، أي: يف وبعض  

األبواب التي عقدها يف صدحيحه، فهدي تددل علدى فقهده وحسدن اسدتنباطه، وقدد 

 لبعض الصحابة والتابعين. يذكر البخاري يف بعض األبواب أقواالا 

وصدليت ما أد لت يف كتابي حدي ًا حتى استخرت اهلل »:    قال البخاري

 . «ركعتين وتيقنت صحته

لزيادة التأكد من صحة األحاديث التي بََذَل جهده يف     وهذا من البخاري

ا تيارها من أصح األسانيد، واال فهو امدام الددنيا يف حفدظ السدنة النبويدة وتمييدز 

 صحيحها من سقيمها ومعرفة الرواة كما ُيعلم ذل  من ترجمته.

وضع اهلل القبول لكتاب صحيح البخاري بما ال نظير له يف الكت  المصنفة، 

فتلقاه العلماء يف مختلف البلدان وعلى مر األعصار بالرواية والسدما ، والنسدك 

 والشر ، والحفظ والدرس، بما ال تر  م له ألي كتاب آ ر بعد كتاب اهلل.

يح البخدداري أجمددع العلمدداء علددى قبددول صددح»:  قدال الحددافظ ابددن ك يددر

 . «وصحة ما فيه
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اتفددق العلمدداء رحمهددم اهلل علددى أنَّ أصددح الكتدد  بعددد »:  وقددال النددووي

القرآن العزيز: الصدحيحان البخداري ومسدلم، وتلقتهمدا األمدة بدالقبول، وكتداب 

البخداري أصددحهما، وأك رهمددا فوائددد ومعددارع ظدداهرة وغام ددة، وقددد صددحَّ أنَّ 

ويعددَّع بأندده لدديس لدده نظيددر يف علددم  مسددلمًا كددان ممددن يسددتفيد مددن البخدداري

 . «الحديث

 وقد أحسن من قال:

 ددددددوهُ فُ َص نْ أَ  وْ لددَ  يِّ دددددددددارِ خَ بُ الْ  ُح يْ حِ صددَ 

 

 دددددددددْ  هَ الذَّ  اءِ مددددَ  بِ الَّ ا ُ ددددددددرَّ اِ مددددَ لَ  

 دىدمددَ العَ   وَ ددَ ددهددُ الْ  نَ يْ بددَ  ُق رْ ددددفَ الْ  وَ هددُ  

 

ددُّ بدددَ  دوَ هدددُ   دَطْ  الْ ى وَ دتَ الفدددَ  نَ يْ السدددَّ  عدددَ
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هلُنسخةُصحيحُالبخاريُالتيُكتبهاُبيدهُُ

ُموجودةُإىلُيومناُهذاُ؟

 

بدده، فمدد الا كددل كتدداب مددن كتدد  الحددديث المشددهورة رو اه عددن م لفدده ُطالَّ

به كتابه يف حياته، وسدمعوه  به، ونسك ُطالَّ البخاري أملى كتابه الصحيح على ُطالَّ

من البخاري نفسه حدي ًا حدي ًا وكانوا ألوفدًا، وانتشدرت نسدخه يف حياتده وبعدد 

موته، والى يومنا هذا يروي علماء الحديث صحيح البخداري باألسدانيد الك يدرة 

 الى البخاري.المتصلة 

وأشهر تالميذ البخاري الذين رووا صحيحه واتصلت أسدانيد مدن جداء بعدد 

 البخاري اليهم أربعة: وهم: الِفَربِْري، والبزدوي، والنََسِفي، وحماد بن شاكر.

وذكددر »قددال الحددافظ ابددن حجددر يف فددتح البدداري شددر  صددحيح البخدداري: 

 .(1) «تسعون ألفًاالفربري أنه سمع صحيح البخاري من اإلمام البخاري 

ومما ي يدره الطداعنون يف صدحيح البخداري: عددم وجدود مخطوطدة صدحيح 

البخاري التي كتبهدا بيدده؛ حتدى نتأكدد مدن صدحة نسدبة هدذا الكتداب الدى اإلمدام 

 البخاري!

 

 . (1/491فتح الباري )  (1)
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نسدخة صدحيح البخداري التدي  ونجي  بكل وضو  عن هذا الس ال فنقول:

كتبها بيدده غيدر موجدودة الدى يومندا هدذا؛ لطدول المددة، وال ي در هدذا يف جميدع 

اها العلماُء  لفًا عن سلف، ما دام أنه قد تمَّ كتابة نسك  صدحيحة  الكت  التي َتَلقَّ

منها، ثم تم النسك من تل  النسدك مدع المقابلدة واإلتقدان، وتناقدل العلمداء تلد  

 مكان وزمان. النسك يف كل

فالكت  القديمة المشهورة؛ م ل السديرة النبويدة البدن اسدحاق المتدو  سدنة 

هدد(، حتدى كتد  الطد  180هد(، وكتاب سديبويه يف النحدو المتدو  سدنة )151)

القديمددة، م ددل كتدد  أرسددطو والددرازي والزهددراوي يجددزم العلمدداء بنسددبتها الددى 

 ير موجودة اجن.م لفيها، وان كانت النسك التي كتبوها بأيديهم غ

فالعلماء والباح ون المتخصصون هم الذين يجزمون بنسبة كتاب الى م لفه 

أو ينفون ذل ، أما غير العلماء والمتخصصين فال عربة بنفيهم لنسدبة كتداب الدى 

 م لفه.

فبسب  بُعد أك ر الناس عن طل  العلم الشرعي، وعن مجالسدة أهدل العلدم 

الكت  القديمة يرويها العلماء الى يومندا هدذا   واأل ذ عنهم ال يعلمون أنَّ جميع

بالسدما  واإلجددازة، فجميدع كتدد  التفسدير والحددديث والفقده والتدداريك والنحددو 

واللغة وغيرها يرويها طالب العلم بأسانيَد متصلة  الى م لفيها، ومن كان جاهالا 

هبذا فليبحث عن كت  األثبات، وهدي ك يدرة ومشدهورة بدين طدالب العلدم، م دل 

 )اتحاع األكابر بأسانيد الدفاتر( للعالمة محمد بن علي الشوكام. كتاب 
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 :وموا ري ن أشهر رواي ت صحيح البخ ري
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د اءاته العشدر المتدواترة لده أسدانيفاإلسناد من الدين، حتى القرآن الكريم بقر

معروفة عند القراء الى يومنا هذا، فتجد الحافَظ لكتاب اهلل المجاَز فيده لده اجدازة 

مكتوبة فيها سلسلة القراء، فيروي القارئ الحافظ تل  القدراءة المجداِز فيهدا مدن 

اء الى النبي محمد   .طريق أولا  الُقرَّ

خه فم الا: رواية حفص يرويها يف يومنا هذا القارئ المجاُز عن شديخه، وشدي

عن شيخه؛ حتى يصل اإلسناد الى حفص بدن سدليمان، وهدو يرويهدا عدن شديخه 

عاصم، وعاصم يرويهدا عدن أبدي عبدد الدرحمن السدلمي وزر بدن حبدي ، وهمدا 

يرويان تل  القراءة عن ع مان بن عفان وعلي بن أبي طال  وُأبي بن كع  وزيد 

 .عن النبي   بن ثابت

األسددانيد اال عنددد علمدداء المسددلمين؛ وال يوجددد يف أمددة  مددن األمددم االعتندداء ب

 . وهبذا حفظ اهلل دينه وكتابه وسنة نبيه 

اذا ال ي ددر أن تكددون نسددخة صددحيح البخدداري التددي كتبهددا بخددر يددده غيددر 

موجودة اليوم؛ ألنَّ طالبه قد كتبوا منها نسخًا ك يدرة، ثدم كتد  مدن جداء بعددهم 

بها البخاري بخر يدده، من تل  النسك نسخًا أ ر  ك يرة ُتطابق النسخة التي كت

وهبذه الطريقة انتشرت نُسك صحيح البخاري يف جميع اجفاق، فقد سمع كتداب 

وهدم مدن بلددان  -كما قال تلميذه الِفَربْدِري  -البخاري تسعون ألفًا من الطالب 

 مختلفة، فنسك الطالب كتاب البخاري وانتشرت يف بلداهنم.

يح البخداري يف مختلدف وتوجد الى اجن ك يٌر من النسدك المخطوطدة لصدح

مكتبات المخطوطات يف العالم، وكلُّ نسخة مخطوطة يف مكتبات المخطوطات 

 يف العالم العربي واإلسالمي أو يف الشرق أو يف الغرب تكاد تكون متطابقة تمامًا
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مع غيرها من النسك المخطوطة؛ ألن الرواة يف كل عصدر كدانوا يكتبدون صدحيح 

ححة المتقنة، ثم يروونه عن مشايخهم بأسانيد البخاري ويطابقونه بالنسك المص

متصلة الى اإلمام البخاري نفسه، وقد توجد بعض الفروق اليسديرة بدين النسدك، 

يبيندون تلد  الفدروق   وأهل العلم المعتندون بصدحيح البخداري روايدة أو شدرحًا

اليسيرة التي ال ت در، م دل كتابدة: )حددثنا( يف بعدض النسدك، ويف بعدض النسدك: 

 ونحو ذل . )أ ربنا(،

 7541يف مكتبدات العدالم  ومخطوطات صحيح البخاري الموجدودة حاليدًا

مخطوطددة، كمددا يف الموقددع اإللكددَّوم: )كشدداع البخدداري( الخدداص بجمددع 

مخطوطددات صددحيح البخدداري مددن مختلددف مكتبددات العددالم، مددع وصددف كددل 

مخطوطة، وذكر اسم ناسخها، وتاريك نسخها، وذكر سماعات العلماء لهدا، مدع 

 يرها، وامكان تنزيلها، وهذا رابر الموقع: تصو

https://cutt.us/XyWIg 
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ُتتبعُالعلامءُلصحيحُالبخاريُوغريهُمنُمؤلفاتُه

 

عي بعدض الجهدال أن أهدل السدنة يزعمدون العصدمة لإ مدام البخداري، أو يدَّ

أهنم يجعلون صحيح اإلمام البخاري كالقرآن الكدريم يف صدحة كدل حدرع فيده، 

وانما قال أهل العلم: ان صحيح البخداري أصدح الكتد  المصدنَّفة؛ ألنده تحدر  

أشد التحري يف األحاديث التي ضمنها صحيحه، فكانت تل  األحاديث بشهادة 

ة، وشددهادة أهدل العلددم بددذل  أهدل العلددم المتخصصدين أصددح األحاديددث النبويد

، بدل ان حدي ًا شهادة عن علم وانصاع، وبعد تتبعهم ألحاديث البخاري حدي ًا

بعض الحفداظ تكلدم عدن بعدض تلد  األحاديدث مدن بعدض طرقهدا وأسدانيدها، 

 وبع هم  الف البخاري يف صحة بع ها. 

فأهل السنة والجماعدة ال يجعلدون العصدمة لغيدر األنبيداء، وكدل عدالم يعلدم 

ويجهل، ويصي  ويخطىء، واألمر كما قال عالم المدينة اإلمام مالد  بدن أندس 

رد اال صداح  هدذا القدرب»:   ، وأشدار الدى قدرب النبدي «كلٌّ ي  ذ مدن قولده ويدُ

 .محمد 

يف   والبخاري غير معصوم كغيره من العلماء، قال الحدافظ اإلسدماعيلي

عبدد اهلل البخداري، مدن ذا رحدم اهلل أبدا »:  مستخرجه على صدحيح البخداري

 .(1) «الذي يسلم من الغلرن!

 

 . (369/  1فتح الباري شرح صحيح البخاري البن ح ر )يُنظر    (1)
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 ثددم اندده مددن المعددروع عنددد علمدداء الحددديث أن البخدداري قددد يددذكر حدددي ًا

، لكن فيه جملة أو لفظة ليست صحيحة، وانما ذكرها البخاري لكوهندا صحيحًا

 مذكورة يف الحديث الذي رواه، م ال ذل : 

 حددي ًا عروة عدن عائشدة   ( من طريق الزهري عن6982رو  البخاري )

مددن الددوحي يف غددار حددراء، وقصددته مددع  يف أول مددا بدددئ بدده رسددول اهلل  طددويالا 

وفدَّ الدوحي فدَّة حتدى » ديجة وورقة بن نوفدل، ويف آ در الحدديث مدا لفظده:  

كي يدَّد  مدن رءوس شدواهق  منه مراراا  غداا  حزنًا -فيما بلغنا   -  حزن النبي  

 .«الجبال

فهذا الكالم األ ير من قول الزهري فيما بلغده مدن فعدل النبدي عليده الصدالة 

والسالم، ومعلوم عند المتخصصين يف الحديث أنَّ اإلمام البخاري عندما يروي 

الحديث الطويل قد يكدون يف ذلد  الحدديث لفظدة أو جملدة قالهدا بعدض الدرواة 

سددلة يددذكرها الددراوي حددين يددروي ذلدد  الحددديث الطويددل، كتفسددير أو روايددة مر

فالبخاري يذكر الحديث بطوله بكل ما ورد فيه، وال يحدذع منده تلد  اللفظدة أو 

الجملة التي قالها بعض الرواة، وأهدل الحدديث يميدزون الحدديث المتصدل مدن 

 غيره. 

ت يبين أنَّ هذه الجملة ليس  «فيما بلغنا»يف هذا الحديث:     فقول الزهري

، بل رواها عدن أنداس لدم يسدمهم، فهدي روايدة     مما رواه عن عروة عن عائشة

ضددعيفة غيددر متصددلة، وليسددت علددى شددرط البخدداري يف الصددحة، وانمددا ذكرهددا 

 لكوهنا متصلة يف نفس الحديث الطويل.البخاري 
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هدو  (فيما بلغندا)القائل: »يف شر  هذا الحديث:     قال الحافظ ابن حجر

يف هدذه  كالم: أن يف جملة ما وصل الينا من  رب رسول اهلل الزهري، ومعنى ال

 .(1) «القصة، وهو من بالغات الزهري، وليس موصوال

  

 

 .(359/ 12فتح الباري شرح صحيح البخاري )يُنظر    (1)
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ثيُُ تعليلُأحاديثُصحيحُالبخاريُبيُاملحد 

واملغرضُي

 

ثين رحمهدم اهلل انتقددوا بعدض األلفداظ أو الروايدات يف  كبار العلماء المحددِّ

أحاديددَث يسدديرة  يف صددحيح البخدداري وصددحيح مسددلم، وهددي أحاديددث قليلددة، 

وكالمهم فيها يزيد المسلَم يقينًا بصحة أحاديث صحيح البخداري ومسدلم؛ ألنَّ 

ثين ال يجاملون أحداا كائنًا  من كان. المحدِّ

وقد اجتهد كبار حفاظ الحديث يف تتبع أحاديث صحيحي البخاري ومسدلم 

ُر لهددم يف بعددض طددرق   َتْظهددَ
ة   َ ِفيددَّ

ة  كلهددا حدددي ًا حدددي ًا، وتكلمددوا عددن أيِّ ِعلددَّ

ادي هما، أو يف لفظة واحدة، واْن كان الحديث صدحيحًا محفوظدًا مدن طريدق  أح

 يُر شداهد  علدى ذلد ، فقدد   (اإللزامات والتتبع)آ ر، وكتاب اإلمام الدارقطني  

تتبع أحاديث الصحيحين، وتكلم على أدنى علَّة  تظهر له، واْن كاندت غيدَر مد ثرة  

 يف صحة الحديث.

وكذل  فعدل غيدر الددارقطني مدن علمداء أهدل الحدديث النقداد؛ كدابن عمدار 

 الغسام وغيرهم.  يالشهيد، وأبي مسعود الدمشقي، وأبي عل

وأك ر ما ُيِعلُّوَن الحدديث بأنده روي مدن طريدق  آ در موقوفدًا أو مرسدالا، وال 

يلددزم مددن هددذا ت ددعيفه مرفوعددًا أو متصددالا؛ ألنَّ الددراوي قددد يددروي الحددديث 

وعددًا، ويرويدده أحيانددًا موقوفددًا علددى الصددحابي وال يرفعدده، أو يرويدده متصددالا مرف
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؛ فدال جندا  علدى ويرويه أحيانًا مرسالا، فإْن كان َمْن رفعه أو وصدله ثقدة حافظدًا

البخدداري أو مسددلم يف ذكددر الروايددة المرفوعددة أو الموصددولة عندده، والعددربة عنددد 

ثين يف ترجيح المرفو  أو الموقوع أو ال  موصول أو المرسل بالقرائن.المحدِّ

وان مما ُيشدنِّع بده الطداعنون يف صدحيح البخداري: أنَّ هندار مدن أهدل العلدم 

بالحديث من قد تكلَّم وانتقد أحاديث يف صحيح البخاري، مما يدلُّ على وجدود 

 أ طاء فيه.

يْ ، والكتداب   والجواب عن هذا: أنَّ اإلمام البخاري   بََشٌر ُيْخطِئ وُيصدِ

ک ک ک گ }أي  طأ هو كتاب ربنا سدبحانه، قدال اهلل تعدالى:  السالم من

 .[42{]فصلت گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ

وتبيددين علمدداء الحددديث ألي  طددأ يف صددحيح البخدداري أو غيددره مددن كتدد  

الحديث يزيد ثقتنا بعلماء الحديث، ونطمان لما صححوه، وقد ذكر الحافظ ابن 

البخداري األحاديدث الددُمنتقدة يف  يف مقدمة فتح الباري شر  صدحيح  حجر  

صحيح البخاري، وهي مائة وعشدرة أحاديدث فقدر، وقدد أجداب ابدن حجدر عدن 

تل  األحاديث المنتقدة حدي ًا حدي ًا، ويتبين للمطلدع علدى ذلد  أن غالد  مدا 

 انتُقد على البخاري فالصواب فيه مع البخاري.

ويتكلمدون يف   وال عت  على العلماء النقاد الدذين يجمعدون طدرق الحدديث

ت عيفه بعلم وانصاع، وبمنهج علمي متين بحس  قواعد المحدثين يف البحث 

والتحقيددق، ويبقددى قددولهم ورأيهددم ظنِّيددا كمددا هددو رأي مددن يخددالفهم؛ ألن تعليددل 

تعليدل األئمدة »: األحاديث مبني على غلبة الظن كما قال الحافظ ابن حجدر 
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أ طأ فالن يف كذا لم يتعين  ط ه يف  لاحاديث مبني على غلبة الظن، فإذا قالوا:

 .(1) «نفس األمر، بل هو راجح االحتمال

َ  يف حديث  يف صحيح البخاري أو يف غيره  مما صح -وأما من أراد أن ُيَشكِّ

فال ُيقبل منه ذلد  اال اذا أتدى بحجدة بيِّندة بحسد  القواعدد التدي وضدعها   -سنده

طدرق الحدديث فيتبدين لهدم الصدواب أهل الحديث رحمهم اهلل، فإهنم يجمعون  

من الخطأ، وبجمعهم للروايات يتبين لهم حال الرواة يف الحفظ واإلتقدان، فمدن 

وافق أصحابه الذين يشاركونه يف الرواية عن شيخهم؛ تبين لهدم ضدبطه واتقانده، 

فإْن  الفهم بالزيادة والنقصان والخطأ؛ تبين لهم ضعف حفظه، فإن أضاع الدى 

ده برو ايدات عدن شديخهم الواحددد ولدم يدذكرها غيدره مدن طدالب ذلدد  ذلد  تفدرُّ

الشيك؛ َتبَديََّن ألهدل الحدديث كدذب ذلد  الدراوي، أو اومدوه بالكدذب، بحسد  

اك اره من التفرد، وبحسد  مروياتده ومخالفتده ألقرانده الدذين يدروون عدن شديك 

 واحد.

مدا انفدرد بده البخداري أو مسدلم منددر  يف قبيدل مدا »:  قال ابدن الصدال   

قطددع بصددحته لتلقددي األمددة كددل واحددد مددن كتابيهمددا بددالقبول علددى الوجدده الددذي يُ 

فصلناه من حالهما فيما سبق، سو  أحرع يسيرة تكلم عليهدا بعدض أهدل النقدد 

 «من الحفاظ، كالدارقطني وغيره، وهي معروفة عند أهل هذا الشدأن، واهلل أعلدم

(2) .  

 

 .(1/585فتح الباري شرح صحيح البخاري )يُنظر    (1)
 .(1/10علوم اثديث ) مقدمة ابن ال الح يف  (2)
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ُحقيقةُيخفيهاُالطاعنونُيفُصحيحُالبخارُي

 

كددل حددديث يف صددحيح البخدداري قددد تابعدده علددى روايتدده غيددره مددن أقراندده أو 

تابعدده علددى روايتدده مددن جدداء بعددده مددن غيددر شدديو ه أو شدديو  شدديو ه، وكددذل  

 طريقه.

هذه الحقيقة يخفيها الطاعنون يف صحيح البخاري، ويوهمون العوام الدذين 

يسمعون لهم أن البخاري تفرد برواية األحاديث التي يف صحيحه، وأنده افَّاهدا، 

ويخفون عن الناس هذه الحقيقة التي يكرهون ظهورها؛ ألهنا تبطل كل كالمهدم 

عن يف أي حديث يف صحيح البخاري، وذل  ألن البخاري لم يتفرد برواية يف الط

أي حديث، وال يخفى علدى طدالب العلدم والبداح ين أن كدل األحاديدث التدي يف 

صحيح البخاري موجودة يف كت  غيره من علماء الحديث، وبعض تل  الكت  

مدن أجدل  كانت مصنَّفة من قبل أن ُيخلق البخاري، فال يصح الطعن يف البخداري

 حديث  هو موجود يف كت  غيره من مشايخه أو مشايك مشايخه أو أقرانه.

ومددن كتدد  الحددديث التددي كانددت موجددودة مددن قبددل أن ي لددف البخدداري 

صحيحه: جدامع معمدر بدن راشدد، وموطدأ مالد ، ومسدند عبدد اهلل بدن المبدارر، 

ومصدنف عبددد الدرزاق الصددنعام، ومصددنف ابدن أبددي شدديبة، ومسدند اسددحاق بددن 

 راهويه، ومسند أحمد بن حنبل، وغيرها من الكت  المطبوعة.
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، فيهدا مددن أحاديدث النبددي عليدده وبعدض هددذا الكتد  موسددوعات كبيدرة جددداا 

 الصالة والسالم وأقوال أصحابه والتابعين وأ بارهم الشيء الك ير.

( أي: ما يقدارب 19418مصنف عبد الرزاق الصنعام عدد أحادي ه )  :فم الا 

والموقدوع علدى الصددحابي   ث، منهددا المرفدو  الدى النبدديعشدرين ألدف حددي

ومصدنف ابدن أبدي شديبة عددد أحادي ده ، والمقطو  عن التدابعي أو أتبدا  التدابعين

(، ومسددند أحمددد بددن حنبددل عدددد 37943المرفوعددة والموقوفددة والمقطوعددة )

، ومنهددا الصددحيح (، وغالبهددا أحاديددث مرفوعددة الددى النبددي 27647أحادي دده )

 . ير منها مكرروال عيف، وك

وه الء الحفاظ ال الثدة كلهدم قبدل زمدن البخداري، فعبدد الدرزاق الصدنعام  

هجرية، وهو من مشايك شيو  البخاري، وأبو بكر بدن أبدي شديبة   211تويف سنة  

هجرية، وهو من مشدايك البخداري، وأحمدد بدن حنبدل تدويف سدنة   235تويف سنة  

 هجرية، وهو أي ا من مشايك البخاري. 241

 261هجريدة، وتلميدذه مسدلم المتدو  سدنة  256البخاري المتدو  سدنة أما  

هجرية فقد اقتصرا يف صحيحيهما على أصح األحاديث النبويدة، فعددد أحاديدث 

( حديث تقريبًا بدون تكرار، وعدد أحادي ه مع التكرار 2500صحيح البخاري )

 ( حديث بال تكرار.3033(، وعدد أحاديث صحيح مسلم )7563)
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 :أول حديث في صحيح البخاري، لننظر من رواه غيره مثالا   ونأخذ

ثنا 1يف أول حدددديث يف صدددحيحه رقدددم ) قدددال اإلمدددام البخددداري  (: حددددَّ

ْفيان. ويف ) ثنا سدُ بَيْر، قال: حدَّ  بن الزُّ
ِ
 54الُحَميِْدي َعبْد اهلل

ِ
ثنا َعبْدد اهلل ( قدال: حددَّ

ثنا ُمَحمدد بدن َك ِيدر، عدن ( قدا2529بن َمْسَلَمة، قال: َأْ بَرنا مالد . ويف ) ل: حددَّ

ْفيان. ويف ) د. ويف 3898سددُ اد بددن َزيددْ ثنا َحمددَّ د، قددال: حدددَّ دَّ ثنا ُمسددَ ( قددال: حدددَّ

ثنا مالدد . ويف )5070) ثنا َيحيددى بدن قزعددة، قددال: حددَّ ( قددال: 6689( قدال: حدددَّ

اب. ويف ) ثنا َعبْدد الَوهدَّ ثنا ُقتَيْبَة بن َسِعيد، قدال: حددَّ ثنا أبدو ( قدال: حد6953حدَّ دَّ

د. فهد الء سدبعة مدن مشدايك البخداري يدروي  اد بدن َزيدْ ثنا َحمدَّ النُّْعمان، قال: حدَّ

اإلمدام البخداري الحدديث مدن طدريقهم يف سدبعة مواضدع مدن صدحيحه، وكلهددم 

يرووندده عددن يحيددى بددن سددعيد األنصدداري قددال: أ ددربم ُمَحمددد بددن ابددراهيم بددن 

َر بْدَن الحارل التَّيِْمي، أنه َسِمَع َعْن َعْلقَ  ِمْعُت ُعمدَ اَل: سدَ ، قدَ يْ ِديِّ
اص  اللَّ َمَة بْدِن َوقدَّ

 
ِ
وِل اهلل ْن َرسددُ ِر ُيْخبدِدُر عددَ ى اْلِمنْبددَ اِب َعلددَ   اْلَخطددَّ

ِ
وَل اهلل ِمْعُت َرسددُ اَل: سددَ  أندده قددَ

ْن »َيُقوُل:   َِ لِّ اْمرٍِئ َم  َنَنى، َف ُْ
َِ  لِ َِ ُل رِ ل ِّيَ ِت، َوإَِن َِ  األَْع ى إَِن ُه إِلََ ْت ِمْجَرتَُ َا نََ

ا ِ َوَرُعنلِِه، َفِهْجَرُتُه إِلَى ا ِ َوَرُعنلِِه، َوَمْن َا َنْت ِمْجَرُتُه إِلَى ُدْنيَ  ُيِصيبَُه ، َأْو إِلَى 

 . «اْمَرَأةٍ َي ُِْْحَه ، َفِهْجَرُتُه إِلَى َم  َم َجَر إِلَيْهِ 

 ؟  روه في مصنفاتهمفمن هم الذين رووا هذا الحديث غير البخاري، وذك

( قدال: 28الجواب: هذا الحديث رواه الحافظ الكبير الُحَميِْدي يف مسدنده )

ثنا ُسْفيان.   حدَّ

ْفيان. ورواه أحمدد 168واإلمام أحمد بن حنبل يف مسنده ) ثنا سدُ ( قدال: حددَّ

ثنا َيِزيد. 300أي ا يف مسنده عن شيك آ ر )  ( قال: حدَّ
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َلَمة 4962وأ رجه اإلمام مسلم يف صحيحه )  بدن َمسدْ
ِ
ثنا َعبْدد اهلل ( قال: حددَّ

ثنا مالدد . ويف ) ثنا ُمَحمددد بددن رمددح بددن 4963بددن َقْعنددَ ، قددال: حدددَّ ( قددال: حدددَّ

يف صحيحه عن شيك ثان  المهاجر، قال: َأْ بَرنا اللَّيْث، ورواه اإلمام مسلم أي ًا

اد بن زَ  ثنا َحمَّ بِيع العتكي، قال: حدَّ ثنا أبو الرَّ عن  ْيد. ورواه مسلم أي ًافقال: حدَّ

ي.  اب ال ََّقفدِ ثنا َعبْدد الَوهدَّ ى، قدال: حددَّ ثنا ُمَحمد ابن الُم َندَّ شيك ثالث فقال: وحدَّ

ثنا اِْسَحاق بن ابراهيم، قال: َأْ بَرندا  ورواه مسلم أي ًا عن شيك رابع فقال: وحدَّ

ك  دامس فقدال: عدن شدي  أبو  الد األَْحَمر ُسَليْمان بن َحيَّان. ورواه مسلم أي ًا

ال وَيِزيددد بددن  ص بددن ِغيددَ ثنا َحفددْ ر قددال: حدددَّ د اهلل بددن نَُميددْ ثنا ُمَحمددد بددن َعبددْ وحدددَّ

الَء   هارون. ورواه مسلم أي دًا ثنا ُمَحمدد بدن العدَ عدن شديك سدادس فقدال: وحددَّ

ثنا ابدن الُمبَدارر. ورواه مسدلم أي دًا عدن شديك سدابع فقدال:  الَهْمَدانِي، قال: حدَّ

ثنا ابن أَ  ثنا ُسْفيان. وحدَّ  بي ُعَمر قال: حدَّ

ثنا ُمَحمد بدن َك ِيدر، قدال: َأْ بَرندا 2201وأ رجه اإلمام أبو داود ) ( قال: حدَّ

ثنا أبو بَْكر بن َأبي َشيْبَة قال: 4227ُسْفيان. وأ رجه اإلمام ابن ماجه ) ( قال: حدَّ

ثنا َيِزيد بن هارون. ورواه ابن ماجه أي ًا ثنا ُمَحمدد عن شيك ثان فقال: وح حدَّ دَّ

 بن رمح، قال: أنبأنا اللَّيْث بن َسْعد. 

ثنا 1647وأ رجه اإلمام التِّرمِذي ) ثنا ُمَحمد بن الُم َنَّى، قال: حدَّ ( قال: حدَّ

اب ال ََّقِفي.   َعبْد الَوهَّ

( قددال: َأْ بَرنددا َيحيددى بددن 75وأ رجدده اإلمددام النَّسددائي يف السددنن الصددغر  )

ا ( فقدال: 3437عدن شديك ثدان ) د. ورواه النسائي أي دًاَحبِي  بن عربي عن َحمَّ

قال الحارل بن مِْسكين، قراءة عليه وأنا أسدمع، عدن ابدن القاسدم، قدال: أ دربم 
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رو بدن 3437عدن شديك ثالدث )  ورواه النسائي أي دًا  ،مال  ( فقدال: َأْ بَرندا َعمدْ

ثنا مال   بن َمْسَلَمة، قال: حدَّ
ِ
ثنا َعبْد اهلل  ورواه النسدائي أي دًا ،َمنُْصور، قال: حدَّ

( فقال: َأْ بَرنا اِْسَحاق بن ابراهيم، قال: أنبأنا ُسَليْمان بدن 3794عن شيك رابع )

ان. ورواه النسددائي أي ددًا ( عددن شدديك  ددامس فقددال: 78رب  )يف السددنن الكدد َحيددَّ

 بن الُمبَارر. 
ِ
 وأ ربنا ُسَليْمان بن َمنُْصور، قال: أنبأنا َعبْد اهلل

ثنا َيحيى بدن َحبِيد  142وأ رجه اإلمام ابن  زيمة يف صحيحه ) ( قال: حدَّ

اد بن َزْيد ثنا َحمَّ بِّي  قاال: حدَّ ورواه ابدن  ،بن عربي الحارثي، وأحمد بن َعبَْدة ال َّ

ثنا 143عن شيك ثان )  ة أي ًا زيم ثنا ُمَحمدد بدن الَولِيدد، قدال: حددَّ ( فقال: حددَّ

اب، يعني ابن َعبْد الَمِجيد ال ََّقِفي.   َعبْد الَوهَّ

ة، وَيِزيددد بددن هددارون، ومالدد  بددن أنددس،  ْفيان بددن ُعيَيْنددَ وهدد الء العشددرة )سددُ

اب، وال اد بن َزْيد، وَعبْدد الَوهدَّ ْعد، وأبدو  الدد وُسْفيان ال َّْوِري، وَحمَّ ليدث بدن سدَ

 بن الُمبَارر( رووا الحديث عدن َيحيدى بدن 
ِ
األَْحَمر، وحفص بن ِغيَال، وَعبْد اهلل

ِمَع  ي، أنده سدَ
، قال: أ ربم ُمَحمد بن ابراهيم بن الحدارل التَّيْمدِ َسِعيد األَنَْصاِري 

يْ ِي عن عمر بن الخطاب   ، وذكر الحديث.علقمة بن َوقَّاص اللَّ

لم يتفرد برواية أحاديدث صدحيحه، ولدو   بين أن اإلمام البخاري  وهبذا يت

أن البخاري لم ُيخَلق فاألحاديث الصحيحة محفوظدة يف كتد  غيدره مدن علمداء 

الحديث، الذين كانوا قبله أو عاشوا يف زمنه أو جاءوا بعده، فال معنى ألي طعدن 

 يف صحيح البخاري، والحمد هلل رب العالمين.
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ُخ اِتم ةُ 

 

كل ما تحتا  اليه األمة لمعرفة دينها محفوظ يف كتاب اهلل سبحانه، وما صح  

من سنة رسول اهلل عليه الصالة والسالم، ويج  على المسلم أن يعتصم بكتاب  

رسوله   وسنة  الصحابةاهلل  عليه  كان  وما  ال     ،  فهم  بإحسان،  اتبعهم  ومن 

 يجتمعون على ضاللة، ومن اقتد  هبم فقد اهتد ، ومن اتبع الهو  فقد هو .

م نيًا تعالى  اهلل  بإحسان:    قال  اتبعهم  ومن  الصحابة  ٱ }على 

ڀ ٺ ٺ  پ پ ڀ ڀ ڀ  ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ 

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ  . [100]الت:بة  {ٺ ٺ ٿ 

    قال: َصلَّى بِنَا  سوعن العرباف بن سارية  
ِ
، ُثمَّ َأْقبََل    َرُسوُل اهلل َذاَت َيْوم 

َعَليْنَا َفَوَعَظنَا َمْوِعَظةا بَلِيَغةا َذَرَفْت مِنَْها اْلُعيُوُن َوَوِجَلْت مِنَْها اْلُقُلوُب، َفَقاَل َقائٌِل:  

َفقَ  اَِليْنَان  َتْعَهُد  َفَماَذا   ، ُمَودِّ   َمْوِعَظُة  َهِذِه  َكَأنَّ   
ِ
اهلل َرُسوَل  رِتَْقَنى »اَل:  َيا    ْ ُْ ُأوِصي

رَْعِدي ،    ا ِ    ْ ُْ ِم ْ َيِعْش  َمْن  َفإَِنُه  َحبَِشيًّ ،  ا  َعبْدم َا َن  َوإِْن  َوالطَ َعِة،   َِّ ِْ َوالَس

الَراِشِديَن،   ْهِديِّيَن  َِ الْ الُْخَلَف ِء  َوُع َِة  رُِس َتِي،    ْ ُْ َفَعَليْ ا،  َاثِيرم اْختاَِلفم   َفَسيََرى 
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 ُْ َس َِ ٍة َت َُ َُ ِت اأْلُُمنِر، َفإَِن ُاَل ُمْحَد نا َعَليَْه  رِ ل ََناِجِو، َوإَِي ُاْ  َوُمْحَد نا رَِه ، َوَعضُّ

 . (1) «رِْدَعٌة، َوُاَل رِْدَعٍة َضاَللَةٌ 

 

 َوَكتَبَهُ 

ْيٍل                                                                                                                                                                                                                                ِّ نِب ََجِ دح نبح لََعِ مَّ َ َطِري  ُمح َ ْ
 اْل

هح                                                                                                                                                                                                          ح ََعْ ا اَّللَّ َ  َعف 

 

 ( وصححه.2676( والرتمذي )4607( وأبو داود )17145رواه أمحد )  (1)
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