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 مقدمة

 

 الحمد لله رّب العاملني، والصالة والسالم عىل سيّد املرسلني..    

يف موضوع السنّة النبوية  الجزيرة" "مدّوناتمقاالت كتبتها يف  أصلُه كتابوبعد، فهذا     
، مع ، ناقشُت فيه بعض أبرز اإلشكاليات والشبهات املعارصة حول السنة النبويةالرشيفة

 قبوال هذه املقاالت. وقد القت بيان مفهوم السنّة وكيفية التعامل مع املدونة الحديثية
الحاجة إليها والظمأ املعريف ملثل هذه الكتابات التي  يف أوساط القراء، وملستُ  وانتشارا كبريا

تعالج إشكاليات مطروحة بشّدة يف هذه األيام، خصوصا مع الهجمة الرشسة عىل السنّة 
 رغم، الشبهات التي يلبّس بها بعض الكتّاب واملتحّدثني عىل الناسانتشار و النبوية، 
نقّدم هذه نبنّي هذه املغالطات، وأن  من املغالطات. فكان حرّيا أن هائلعىل كم  احتوائها

وبيان طبيعة السنّة وحقيقتها، لتقريب فهم  لقارئ العربي؛النبويّة لالسنّة املفاتيح لفهم 
وموقعها من الدين  ،وعالقتها بالقرآن الكريم ،ومنهجية نقلها العلمية ،مساحات فاعليّتها

من  بالتأصيل والبناء أكثر فهو كتاب يهتمُّ  وغري ذلك من األسئلة الفكرية املتعلقة بالسنّة.
بوضع قارئه عىل أرضيّة صلبة يف  –يف نظري  –اهتمامه بالجدل ورّد الشبهات، وهو كفيل 

 فهم قضية السنّة، والتي تشّكل ركيزة رئيسية يف اإلسالم.

 التي تمثّل طريقتي يف فهم السنّة وطرِحها بلغة هذا ال أزعم الشمول لهذه الدراسة    
 - والزيادة عليها بعد تنسيقها وتهذيبها – واحد كتابفكرة نرش املقاالت يف  ، ولكنّ العرص
عىل وجه الخصوص ، ها حتى ال تضيع هذه املقاالت يف غمار الشبكةيل واستحسنتُ  خطرتْ 
. ثم تكرر فيض السابق فيها إىل الالحقتباعا كسلسلة يُ  الفصولمعظم هذه  كتبتُ  لكوني

بعد ترتيب وتهذيب  ذلك إنجازعىل  من أكثر من صديق، فعزمتُ  كتابجمعها يف  طلبُ 
إشكاالت وشبهات  أسئلة أو ن لديهإىل كل مَ  الكتابأن يصل هذا  من الله راجيا وإضافة،

 تتعلق بالسنة النبوية.

 املوضوعات التالية: الدراسة وقد تناولِت     

 .بيان حّجية السنة وكونها وحيًا من الله عّز وجّل 
  مدخل تأسييس لفهم السنّة؛ تعريفا بطبيعتها وباملنهجية العلمية التي مّرت بها

نصوص األحاديث وصوال إىل اجتناء التكليف منها، مع مناقشة أبرز االعرتاضات عىل 
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مضامني األحاديث، والتي تتذّرع بالعلوم الحديثة تارة وباألخالق تارة أخرى، وبيان 
 عرتاضات.الخلل الفكري الكامن يف تلك اال 

  تقديم إجابة عن التساؤالت التي تشكك يف ثبوت السنّة وتقول بنسبيّة األحاديث
 وظنّيّتها وأنها سبب يف زيادة االختالف يف الدين.

  انشغلوا  علم الرواية والرجال، وتفنيد الشبهة التي تزعم أن علماء الحديث أهميةبيان
، أي بمضامني بالدراية بما فيه الكفايةهتّموا لم يباألسانيد والحكم عىل الرجال، ثم 

 من الدين. القطعيّ و  القرآن ى اتفاقها معاألحاديث ومد 
 الشبهات املتعّلقة بتدوين السنّة، وبيان أهمية تدوين السنّة املكتوبة والحفاظ  مناقشة

 عليها.
 شبهة تقديم املسلمني للسنّة عىل القرآن، وبيان تهافت هذا الزعم. مناقشة 
  ة وكأنها مجموعة من املروّيات الظنية التي ال سبيل إىل التيّقن شبهة تناول السنّ مناقشة

منها، فبيّنُت مسارات معرفة املتواتر من السنّة وهي كثرية بحمد الله، وفنّدُت شبهة 
 قول بندرته.من أجل الاملتواتر يف تعريف نظري مستحيل حرص 

  اإلجماع" هو أحد  التي انتقلت فيها السنّة إلينا، وكيف أنّ  العلميةبيّنت املسارات"
املسارات العلمية الراسخة لنقل السنّة إلينا، مع بيان حقيقته وأهميته الكبرية وكيفية 

 معرفته، والتأكيد عىل أّن التنّكر له تضييٌع للدين وطعٌن بما بلغنا من معارف الوحي.
 وكشف األكاذيب  صىل الله عليه وسلم للرسولشبهة كثرة األحاديث املنسوبة  مناقشة

 دي هذه الشبهة.والفضيحة العلمية ملردّ 
 ة لنا وأنّ وبيان كيفية نقل السنّ  األصلية شبهة اختفاء نسخة صحيح البخاري مناقشة 

 ة كتب.د فيها ليس كتابا واحدا أو عدّ املعتمَ 
  الشبهات حوله مثل مناقشة الطعن بالصحابي الجليل أبي هريرة ريض الله عنه وتفنيد

 كثرة الرواية والتدليس وغريها.
 .ر تدوين السنّة حتى عرص البخاري  مناقشة شبهة تأخُّ
 ة عىل وجه دعاة القطيعة مع الرتاث عموما، وكالمهم بخصوص السنّ  مناقشة

لزم انحراف يف املنهج العلمي، تُ القطيعة التامة مع الرتاث هي  أنّ  تُ نالخصوص، وبيّ 
 بعدم معرفة يشء عن العربية والدين. -تنفيذها  يف حال –صاحبها 
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 ؛ لتبديد الصورة النمطية التي تم أئّمتهم األعالمعن أهل الحديث وبعض  قّدمت نبذة
تصويرهم بها، كما لو كانوا مجّرد مجموعة من الرواة فقط، فبيّنت الكفاءات الفقهية 

 ض النماذج.بع واألصولية والفكرية التي توّفرت لدى أهل الحديث، وطرحتُ 
  قائمة لبعض الكتب التي تتناول موضوع السنّة بزيادة تفصيل ولزيادة الفائدة، أرفقُت

 وبسط، ملن أراد االستزادة يف البحث والقراءة.

ما علق يف أذهان الناس من شبهات  أن تكون مدخال ملحوِ  الدراسةهذه  وأخريا، تصلح    
ة رسول الله صىل الله عليه وسلم سنّ  لفهمة، وكمنطلق وتصورات مغلوطة عن السنّ 

، فهذا هو الجهد الحقيقي الذي ينبغي أن يقوم به كل مسلم، ومصنّفاتها ومطالعة مدّوناتها
بمنهجية علمية فال يليق باملسلم أن يعلم بأّن كالم رسول الله صىل الله عليه وسلم موثّق 

وينشغل مع ذلك بكالم  عرض عنه ويتجاهله،يُ لم تتوّفر ألي شخصية أخرى يف العالم، ثم 
 الناس وقصصهم وأحاديثهم املليئة بالغثاء!

ـ      عىل  عىل نرشها لهذه املقاالت تباعا "مدونات الجزيرة"وال أنىس التقّدم بجزيل الشكر ل
عىل نرشه للكتاب وملا يقدمه  "السبيل"وملوقع  وعىل اإلذن بنرشها ككتاب، ،شكل تدوينات

 مفيدة. مهّمة و من مواد فكرية 

 والحمد لله وحده.    

 

 هـ 1439ربيع الثاني  24

 م 2018كانون الثاني  12

 رشيف محمد جابر

 

 

 

 

 

 



 7 

 القرآن وحده ال يكفي

 

ٍء}يقول الله عّز وجّل يف كتابه:      لْنَا َعلَيَْك الِْكتَاَب ِتبْيَانًا لِّكُلِّ َيشْ  ).89(النحل:  {َونَزَّ

أفال نكتفي إذن بالقرآن لنعرف أمور ديننا ونرتك ما سواه من "تراث" خّلفه لنا التاريخ،     
بما يف ذلك السنة النبوية؟ أليس هذا هو الحّل للتخّلص من الخالفات الكثرية؟ فالقرآن كما 

ْن َحِكيٍم َحِميٍد} ◌ۖ ِه {الَّ يَأِْتيِه الْبَاِطُل ِمن بنَْيِ يََديِْه َوَال ِمْن َخلْفِ وصفه الله عّز وجّل:   تَنِزيٌل مِّ
). فلم يدخله التحريف وال النقص، ومن ثم يمكننا االكتفاء به ولسنا بحاجة 42(فصلت: 

 إىل مرويّات السنة الكثرية كي نفهم دين الله ونعمل به. هكذا يقولون.

بالقرآن الكريم؟ : ملاذا يستحيل االكتفاء السؤال التايلعن  املوجزا الفصل سأجيب يف هذ    
حيث سأبنّي استحالة ذلك علميّا استنادا إىل ثالثة مستويات من النقاش تكفي العقالء يف 

 كشف تهافت هذه الدعوى.

 

 املستوى األول: كونهم عالة عىل الرتاث    

إّن هؤالء الذين يّدعون االكتفاء بالقرآن، هم يف الواقع ال يكتفون به، وال يمكنهم فهم ما     
من دون استخدام أدوات أخرى نقلها لنا سلفنا من علماء األمة عرب العصور، وهم فيه 

يستخدمونها فعال يف كل خطاب يسطرونه. وأول هذه األدوات علوم اللغة العربية؛ فمن 
أين لهم أن يعرفوا معاني املفردات بل والرتاكيب النحوية وأثرها عىل الداللة واملعاني 

 الضخم الذي نقله لنا علماء األمة عرب التاريخ؟ البالغية لوال ذلك الرتاث

ثم كيف سيعرفون داللة الكثري من اآليات من دون أن يعرفوا أسباب نزولها؟ وهذه     
األسباب موجودة يف روايات السنة التي نقلها لنا علماء األمة فيما يسّمونه هم بـ"الرتاث"! 

علماء األمة، ولوال هذه الخدمة  بل إّن النّص القرآنّي نفسه مخدوم عرب العصور من
"الرتاثية" ألصبح نّصا مستغلقا عىل الفهم؛ فكل علوم القراءات وكيفية تالوة الكتاب 
وتفسريه وشْكِل األحرف وغري ذلك.. كّل ذلك مّما خّلفه لنا علماء األمة يف تراثنا اإلسالمي 

 الغنّي.

 ما ذكرناه من مرويّات السنة، ومن ولو سلبْنا هؤالء املطالبني باالكتفاء بالقرآن كلَّ     
ضمنها أسباب النزول، مع القواميس واملعاجم وكتب النحو واللغة والبالغة والحديث 
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والتفسري وسائر علوم القرآن، وأزلنا النقاط والحركات عن املصاحف، وغري ذلك مّما خلّفه 
مستغلقا عىل الفهم، ال  علماء األمة من تراٍث لخدمة كتاب الله؛ لبقَي القرآن أمامهم نّصا

يمكنهم إعراب ألفاظه وفهمها فضال عن التعامل معه كرسالة وخطاب يصوغ حياتهم. 
فُهم يف الواقع عالٌة عىل الرتاث الذي يطالبون باالستغناء عنه، وال يمكنهم فهم القرآن من 

 دونه!

     

 املستوى الثاني: القرآن يأمرنا بما لم يفّصل كيفيّة أدائه    

تُعترب دعوى االكتفاء بالقرآن أيضا دعوى غري منطقية وال يمكن تطبيقها؛ ذلك أّن النّص     
القرآنّي املجّرد ال يُسعفنا يف معرفة الكثري من أحكام هذا الدين وأسسه، فهو يأمرنا بإقامة 

 عبادات ورشائع لم يبنّي لنا كيفية أدائها.

. فما هي الصالة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعني}{وأقيموا فقد قال لنا الله يف كتابه:     
الصالة التي أمر بها الله يف القرآن؟ وما هذه الصلوات الخمس التي نصّليها كل يوم 
ورشوُطها وأركانُها غري موجودة يف القرآن؟ وما هي الزكاة املأمور بها يف القرآن؟ ومن أين 

أن أصبحت نظاما اجتماعيا يستخلص إعجاَزه أتت كل تلك األحكام التفصيلية يف الزكاة إىل 
 كباُر املتخّصصني يف االقتصاد؟

. فكيف سنطبّق هذا األمر اإللهي {ُكتب عليكم الصيام}وقال لنا سبحانه يف كتابه:     
 وأحكاُمه ليست مفّصلة يف القرآن؟

سنطبّق  . فكيف{ولله عىل الناس حّج البيت من استطاع إليه سبيال}وقال لنا عّز وجّل     
 األمر بالحج وأحكاُمه ليست مفّصلة كّلها يف القرآن؟

هذا يف أركان اإلسالم، فكيف إذا علمنا أّن الكثري من األحكام األخرى التي يمارسها     
املسلمون يوميا يف حياتهم ومعامالتهم، والتي ال يمكنهم القيام بدينهم من دون معرفتها 

 وبيانُها يف السنة؟والعمل بها؛ غري مفّصلة يف القرآن 

بهذا يتّضح أّن هناك الكثري من أسس الدين التي أمر بها كتاُب الله بينما ال نجد تفصيلها     
فيه، فكيف يمكننا االكتفاء به كما يّدعي هؤالء؟ وكيف يأمرنا الله بيشء دون أن يفّصل لنا 

 كيفية أدائه؟! ال مناص إذن من اإلقرار برضورة التزام السنة.
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 املستوى الثالث: القرآن يخربنا برضورة التزام السنّة    

باإلضافة إىل ما ذكرنا سابقا، فإّن من يقرأ كتاب الله يعلم تماًما أّن فيه آيات واضحة     
بيّنة ترشدنا إىل رضورة اتّباع السنة، وإىل أّن نصوص القرآن ال يمكن فهمها والعمل بها 

 من دون السنة.

َل إِلَيِْهْم}ىل: يقول الله تعا     َ ِللنَّاِس َما نُزِّ ). والخطاب 44(النحل:  {َوأَنَزلْنَا إِلَيَْك ٱلذِّكَْر ِلتُبنَيِّ
للرسول صىل الله عليه وسّلم، يقول اإلمام البغوي رحمه الله: "أراد بالذكر الوحَي، وكان 

 " اه.النبي صىل الله عليه وسلم مبيِّنًا للوحي، وبيان الكتاب يُطلب من السنة

 ماذا يعني إلغاء هذا البيان (السنّة) والقول بأننا لسنا بحاجة إليه؟    

يعني ببساطة تكذيب كتاب الله والزعم بأّن الرسول صىل الله عليه وسّلم لم يبنّي ما     
 أنزل الله إليه للناس!

َّا نَْحُن ويعني من جهة أخرى تكذيب الله عّز وجّل الذي قال يف كتابه      َّا {إِن لْنَا الذِّكَْر َوإِن نَزَّ
). فكيف يكون هذا الكتاب محفوًظا إذا ضاع بيانُه الذي بضياعه 9} (الحجر: لَُه لََحاِفظُونَ 

 تندرس معالم هذا الدين؟!

نكُمْ يَتْلُو َعلَيْكُمْ آيَاِتنَا َويَُزكِّيكُمْ َويَُعلِّ ويقول تعاىل:      ُمكُمُ الِْكتَاَب {كََما أَْرَسلْنَا ِفيكُمْ َرُسوًال مِّ
ا لَْم تَكُونُوا تَْعلَُموَن} ). واآلية واضحة يف أّن وظيفة 151(البقرة:  َوالِْحكَْمَة َويَُعلُِّمكُم مَّ

الرسول صىل الله عليه وسّلم ليست مجّرد بالغ آيات الكتاب وتالوتها، بل باإلضافة إىل ذلك: 
 {ويعلّمكم الكتاب}ىل قوله تعاىل: التزكية، تعليم الكتاب والحكمة. ولو اقترصت اآلية ع

لكانت حاسمة يف أنّه ال يمكن االكتفاء بالقرآن من دون تعاليم الرسول صّىل الله عليه وسّلم، 
فهي بيان القرآن. ولكّن اآلية ال ترتك لصاحب شبهة مجاال إلنكار وجوب التزام السنة، فقد 

ا املقصود بـ"الحكمة" فاملعنى ، ومهما تأّولن{ويعلّمكم الكتاب والحكمة}قال سبحانه: 
الواضح أنّها يشء زائد عن مجّرد إبالغ آيات الكتاب، أي إنّها تعاليم زائدة عىل ما يف كتاب 

 الله، وهو ما اصطلح العلماء عىل تسميته بالسنّة.

وهذه اآليات واضحة يف وجوب اتّباع سنّة الرسول صىل الله عليه وسّلم، ومن هنا يظهر     
ٍء} اللهم بقوله تعاىل:تهافت استد لْنَا َعلَيَْك الِْكتَاَب ِتبْيَانًا لِّكُلِّ َيشْ ) عىل 89(النحل:  {َونَزَّ

عدم الحاجة إىل السنة، فالقرآن نفسه يخربنا ويبنّي لنا أنّكم أيها املسلمون لن تتمّكنوا من 
بها النبّي صىل الله  فهم كتاب الله كامال والعمل بما أمر الله فيه إال باتّباع السنّة التي جاء

؛ فقد أمرنا بالصالة {تبيانًا لكّل يشء}عليه وسلم، ويكون هذا داخال يف معنى قوله سبحانه 
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والزكاة والصيام والحج وغريها، وجاءت كيفية القيام بها يف سنّة الرسول صىل الله عليه 
بنّي لنا من أين نعرف وسّلم، التي أخربنا عّز وجّل يف كتابه برضورة اتّباعها، أي أّن الكتاب 

 تفاصيل أحكام الدين وكيفية أدائها.

ن واآليات يف رضورة اتّباع سنّة الرسول صىل الله عليه وسّلم كثرية، كقوله سبحانه:      {مَّ
َه  ُسوَل َفَقْد أَطَاَع اللـَّ ٰ َفَما أَْرَسلْنَاَك َعلَيِْهْم َحِفيظًا} ◌ۖ يُِطِع الرَّ  ).80(النساء:  َوَمن تََوىلَّ

ُسوَل َوأُوِيل اْألَْمِر ِمنكُْم وكقوله تعاىل:  َه َوأَِطيُعوا الرَّ َفإِن  ◌ۖ {يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا أَِطيُعوا اللـَّ
ِه َوالْيَْوِم اْآلِخِر  ُسوِل إِن كُنتُْم تُْؤِمنُوَن ِباللـَّ ِه َوالرَّ ٍء َفُردُّوهُ إَِىل اللـَّ رْيٌ ذَِٰلَك خَ  ۚ◌ تَنَاَزْعتُْم ِيف َيشْ

). ولكن ما ذكرته يف السابق يكفي إلبراز تهافت دعوى 59(النساء:  َوأَْحَسُن تَأِْويًال}
 االكتفاء بالنّص القرآني.

"القرآن أحوُج من هنا نفهم معنى ما ُروَي عن التابعي الشهري مكحول الشامي أنّه قال:     
ن فهم أولئك السلف األوائل . فهي جملة مخترصة تعّرب عإىل السنّة من السنّة إىل القرآن"

الراسخ والعميق لكتاب الله، وللعالقة الصّحية الدقيقة بينه وبني السنّة النبوية. فلو أّن 
إنسانًا جلس أمام النبّي صىل الله عليه وسّلم وهو يصّيل ليوثّق كيفية صالته، وصالتُه عليه 

(صحيح  ا رأيتموني أصّيل""وصلّوا كمالصالة والسالم سنّة واجبة االتباع، فهو القائل: 
؟ بينما لو قرأ مسلم قوله {وأقيموا الصالة}البخاري). هل سيحتاج إىل قول الله عّز وجّل 

، الحتاج بالرضورة إىل معرفة كيفية إقامتها من سنّة الرسول {وأقيموا الصالة}سبحانه 
 صىل الله عليه وسّلم.
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 هل السنّة وحٌي؟

 

إجابة عن السؤال التايل: هل السنّة النبوية وحٌي من الله أم إّن  سنقّدم يف هذا الفصل    
الوحَي مقترص عىل القرآن الكريم؟ فإذا كانت اإلجابة أّن السنّة وحٌي فهي حّجة يف دين 
الله؛ ألنّه ال يجوز أن يُنسب يشٌء إىل الدين إال أن يكون مصدره الوحي، وإذا لم تكن السنّة 

 ن الله.وحيًا لم تكن حّجة يف دي

 

 هل الرسول مبلّغ أم مّرشع؟    

أوّد أن أتطّرق إىل عبارة غري علمية  يف هذا الفصلوقبل أن نجيب عن السؤال األسايس     
ترد يف محاولة اإلجابة عن هذا السؤال، وهي قول بعضهم: إّن الرسول صىل الله عليه وسلّم 
مبّلغ وليس مّرشعا، يريدون بذلك أن ينفوا عن السنّة النبوية أي حّجية رشعية، باعتبار أّن 

ُسوِل إِالَّ الْبََالُغ}قال تعاىل: مهّمة الرسول هي مجّرد البالغ عن الله عّز وجّل، كما  . {ما َعَىل الرَّ
َّ}ويحلو لبعضهم أن يضيف إىل ذلك قوله عّز وجّل:  ، ليؤّكد بأّن {إِْن أَتَِّبُع إِالَّ َما يُوَحٰى إَِيل

 الرسول صىل الله عليه وسّلم كان مجّرد متّبع ملا يف الوحي.

 الله عليه وسّلم مبّلًغا عن ربّه، وأن تكون والحّق أنه ال تناقض بني أن يكون الرسول صّىل     
السنّة وحيًا من الله عّز وجّل، كما أّن كتاب الله وحٌي من الله عّز وجّل، فهو يف تالوته 
للكتاب وبيانه وتعليمه مبّلغ عن ربّه، وهو يف سنّته القولية والعملية مبّلٌغ عن ربّه، وال يُخرب 

اقض بني أن يكون الرسول صىل الله عليه وسلم متّبًعا أو يّرشع من عند نفسه. وكذلك ال تن
ملا جاء يف الوحي، وأن تكون سنّته عليه الصالة والسالم وحيًا تلّقاه من الله عّز وجّل وعّلمه 
ألّمته، فليس يشءٌ من هذه اآليات وأمثالها يدّل عىل إبطال حّجية السنّة النبوية وصفة الوحي 

تي أمرتنا بأن نطيع الرسول صىل الله عليه وسّلم إىل جانب عنها، ولهذا نجد أّن اآلية ال
طاعة الله عّز وجّل، وأخربتنا بأّن الهداية متعّلقة بطاعته عليه الصالة والسالم تأكيدا 

{ُقْل أَِطيُعوا ألهميّتها؛ هي نفسها أخربتنا بأنّه ما عىل الرسول إال البالغ املبني، قال تعاىل: 
لْتُْم  ◌ۖ ُسوَل اللََّه َوأَِطيُعوا الرَّ  ا ُحمِّ َل َوَعلَيْكُم مَّ ََّما َعلَيِْه َما ُحمِّ َوإِن تُِطيُعوهُ  ◌ۖ َفإِن تََولَّْوا َفإِن

ُسوِل إِالَّ الْبََالُغ الُْمِبنُي} ۚ◌ تَْهتَُدوا   .َوَما َعَىل الرَّ
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 القرآن يدلّنا عىل أّن السنّة وحي    

عض اآليات التي تدّل داللة قاطعة عىل أّن هناك لعّله من املهم أوال أن نضع أمام القارئ ب    
ن وحيًا يوحى إىل الرسول صىل الله عليه وسّلم إىل جانب الوحي بالقرآن: قال تعاىل:  {مَّ

ُسوَل َفَقْد أَطَاَع اللََّه} ، وداللتها واضحة ملن يفقه شيئًا من العربية. وقال سبحانه: يُِطِع الرَّ
ُسوَل َوأُوِيل اْألَْمِر ِمنكُْم {يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُو  ٍء  ◌ۖ ا أَِطيُعوا اللََّه َوأَِطيُعوا الرَّ َفإِن تَنَاَزْعتُْم ِيف َيشْ

ُسوِل إِن كُنتُْم تُْؤِمنُوَن ِباللَِّه َوالْيَْوِم اْآلِخِر  ، ذَِٰلَك َخرْيٌ َوأَْحَسُن تَأِْويًال} ۚ◌ َفُردُّوُه إَِىل اللَِّه َوالرَّ
اضحة؛ إذ لو كان الوحي مقصورا عىل كتاب الله الكتفى برّد النزاع إىل وهذه أيضا داللتها و 
{َفلْيَْحذَِر الَِّذيَن يَُخاِلُفوَن َعْن أَْمِرِه أَن تُِصيبَُهْم ِفتْنٌَة أَْو يُِصيبَُهْم َعذَاٌب الله. وقال عّز وجّل: 

يُحاسب عليه عصيانًا  –وهو وحٌي  –، فجعل مخالفة أمره عليه الصالة والسالم أَِليٌم}
، {يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اْستَِجيبُوا ِللَِّه َوِللرَُّسوِل إِذَا َدَعاكُْم ِلَما يُْحيِيكُْم}اإلنسان. وقال تعاىل: 

فالله يدعونا عىل لسان رسوله بكتاب الله، ولكنه أضاف الرسول ألنّه يدعونا ملا يحيينا من 
َوَما كَاَن ِلُمْؤِمٍن َوَال ُمْؤِمنٍَة إِذَا َقَىض اللَُّه َوَرُسولُُه أَْمًرا {الوحي الذي يف سنّته. وقال سبحانه: 

ِبينًا} ◌ۗ أَن يَكُوَن لَُهُم الِْخرَيَةُ ِمْن أَْمِرِهْم  ، فجعل َوَمن يَْعِص اللََّه َوَرُسولَُه َفَقْد َضلَّ َضَالًال مُّ
االتباع إىل جانب ما يقضيه الله الله سبحانه ما يقضيه الرسوُل صىل الله عليه وسّلم واجَب 

يف كتابه، وجعل عصياَن الرسول ضالال مبينًا. وهذه اآليات كافية ملن كان له عقل. فإذا قال 
ٍء}قائل: أين أنت من قوله تعاىل  لْنَا َعلَيَْك الِْكتَاَب تِبْيَانًا لِّكُلِّ َيشْ ، قلنا له: أين أنت من {َونَزَّ

اها هي من تبيان الكتاب وفيها؛ وجوب طاعة الرسول هذه اآلية؟ فاآليات التي ذكرن
واالستجابة له، وأّن الهداية متعّلقة بطاعته، وأْن ترّد ما تختلف فيه إىل الله والرسول، 

 وغريها آيات كثرية بيّنْت لك مقام الرسول الذي تُنكره!

يُْؤِمنُوَن ِباللَِّه َوَال ِبالْيَْوِم اْآلِخِر َوَال {َقاِتلُوا الَِّذيَن َال ومن األدلة القرآنية أيًضا قوله تعاىل:     
َم اللَُّه َوَرُسولُُه} ُموَن َما َحرَّ . فأثبت سبحانه "التحريم" له عّز وجّل ولرسوله صىل الله يَُحرِّ

 وحي؟ بغريعليه وسّلم، وهل يكون التحريم 

ا َجَعلْنَا الِْقبْلََة الَِّتي كُنَت {َومَ ويقول سبحانه يف تحويل القبلة من بيت املقدس إىل الكعبة:     
ن يَنَقِلُب َعَىلٰ َعِقبَيِْه} ُسوَل ِممَّ . فأثبتت اآلية أّن هناك قبلة كان َعلَيَْها إِالَّ ِلنَْعلََم َمن يَتَِّبُع الرَّ

، فالله عّز وجّل هو الذي {جعلنا القبلة}عليها الرسول واملسلمون بأمر من الله، لقوله 
ليست د يف كتاب الله هذا الترشيع بالصالة إىل تلك القبلة والذي استمر ملدة جعلها، فأين نج

وإذا قد ثبت بأنّه من الله عّز وجّل، وثبت أنّه غري موجود يف القرآن؛ أدركنا بما ال  ؟بالقليلة
يدع مجاال للشّك أّن الله قد أوحى لرسوله صىل الله عليه وسلم بالتوّجه إىل قبلة بيت 
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الرسول صىل الله عليه وسلم أمر أصحابه بالصالة إليها، فكان هذا وحيًا جاء  املقدس، وأنّ 
 .1عن طريق السنّة

 

 أدلّة أخرى من القرآن    

إىل جانب ذلك، دّل القرآن بطريقة أخرى عىل أّن السنّة وحٌي من عند الله؛ فقد أمر الله     
عّز وجّل بواجبات أساسية يف الدين كإقامة الصالة وإيتاء الزكاة والحج وغريها، ولكنه لم 
يفّصل كيفية أدائها، وال ينازع مسلٌم اليوم عىل أّن الصلوات املفروضة خمس صلوات، وأن 

اتها هي ما نعرفه اليوم، وأن كيفيّاتها كالبدء بالتكبري وقراءة الفاتحة ثم الركوع مرة ركع
ثم السجود مرتني، إىل جانب التحيات والتشّهد والصالة اإلبراهيمية والتسليم وأركان 
الصالة ورشوطها ونواقضها.. ال خالف عىل أّن هذه جميًعا من الدين، بل حتى من ينكرون 

مارس بعضهم هذه األفعال ويدين الله بها ويعتربها من عند الله، ومع ذلك حّجية السنّة ي
هذا األمر لبيان حّجية السنّة، ولكنّا  يف الفصل األولفهي غري مفّصلة يف كتاب الله، وقد بيّنا 

نذكره هنا لبيان أّن السنّة وحٌي من عند الله، وأّن منكر ذلك عليه أن يرفض إقامة الصالة 
ي يقيمها املسلمون اليوم ويتفقون عليها بجميع مذاهبهم؛ ألنّه يُنكر أن يكون بالطريقة الت

 قد أُوحَي بيشء من الدين إىل الرسول مما ليس يف كتاب الله!

وقد حاول بعض منكري حّجية السنة وكونها وحيًا أن يشّغبوا عىل هذه الحقيقة ببعض     
نان إبراهيم وعدنان الرفاعي) إّن ما الحجج الواهية، فقالوا (كما يقول محمد شحرور وعد

نعرفه من كيفيات الصالة هو سنّة عملية منقولة بالتواتر وداوم عليها الناس بالتتابع منذ 
عرص الرسول، ومن ثم فلسنا بحاجة إىل األحاديث ملعرفتها. وفضال عن خطأ هذا القول 

و حول "هل السنّة وحي أم كما سنبنّي بإيجاز، فإنّه ليس دليال يف محّل النزاع؛ فالنزاع ه
ال"، وليس حول "هل هي سنّة عملية منقولة بالتواتر أم تشمل أيضا السنة القولية 
واملنقولة يف كتب الحديث". أي حتى لو سّلمنا جدال أّن كيفيات الصالة هي سنّة عملية 

وليس  فقط، فهذا ال ينفي كونها أمًرا من الدين جاء عن طريق الرسول صىل الله عليه وسّلم
مفّصال يف كتاب الله، وال يوجد يشٌء من الدين إال أن يكون وحيًا باالتفاق. ومع ذلك، فهذا 
قول ضعيف، ألنه ال يمكن االعتماد عىل التقليد املجتمعي دون دليل وضابط، فالناس قد 
ينحرفون تدريجيا عن الحفاظ عىل األداء الصحيح للصالة، مما يستدعي دائما الرجوع إىل 

                                                             
یحّرمون ما حّرم هللا ورسولھ} بعد مشاھدة أحد فیدیوھات األخ  انتبھُت إلى ھذا االستدالل بآیة تحویل القبلة واآلیة التي قبلھا {وال 1

مسلم عبد هللا وھو بعنوان "القرآن أم السنّة". وكنت قد كتبت الفصل كمقال قبل استماعي لكالمھ، فآثرت أن أضیف ھذین االستداللین 
 ھنا.
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املحفوظة لضبط أي انزياح عنها، وهو الدور الذي قام به العلماء جيال بعد جيل،  السنة
فقد ظّل تعليم أحكام الصالة بناء عىل السنن املنقولة يف كتب الفقه والحديث أمرا متوارثا 

 بني املسلمني.

 

 هل توجد تفاصيل الصالة يف القرآن؟    

ة وحٌي، فقد زعم عدنان إبراهيم أّن عدد وألّن هذا الدليل قاطٌع حاسٌم عىل أن السنّ     
الصلوات وكيفيّتها وأحكامها موجودة يف كتاب الله، وأّن الرسول صىل الله عليه وسلم 
استنبطها منه، ولكنّه لم يبنّي كيفية ذلك، وقال إننا ال نعلم كيفية ذلك! وهذا ألنّه يعلم أنّه 

يف كتاب الله فهذا يُلزمه بالقول بأّن  لو أثبت أّن هذه األحكام قد جاءت من الرسول وليست
 السنّة وحٌي من عند الله، ولهذا التجأ إىل هذا القول املتهافت الذي أوقعه يف تناقض عجيب!

َل إِلَيِْهْم َولََعلَُّهمْ ففي سياق تأويله لقوله تعاىل      َ ِللنَّاِس َما نُزِّ {َوأَنَزلْنَا إِلَيَْك الذِّكَْر ِلتُبنَيِّ
، ورغم الداللة الواضحة يف اآلية عىل رضورة التمّسك بسنّة الرسول باعتباره ُروَن}يَتََفكَّ 

مبيِّنا ملا أجمله القرآن، قال عدنان إبراهيم يف خطبة "محمد صىل الله عليه وسلم مّرشع أم 
متّبع" إّن بيان الرسول هو مجّرد تالوته؛ لينفي صفة الترشيع عن السنّة، زاعًما أّن القرآن 

بحاجة إىل بيان ألنّه بنّيٌ بدليل اآليات التي تذكر أنّه "كتاب ُمبني" وأنّه "آيات بيّنات" ليس 
{َفإِذَا َقَرأْنَاهُ َفاتَِّبْع ُقْرآنَُه * وأمثالها يف القرآن، واستدّل أيًضا بقوله تعاىل يف سورة القيامة: 

لله هو املتكّفل ببيانه. ونحن نقول للدكتور ، زاعًما أنّها تدّل عىل أّن اثُمَّ إِنَّ َعلَيْنَا بَيَانَُه}
عدنان: إذا كان القرآن كما تقول بيّنا وليس بحاجة إىل بيان فكيف يمكن أن يحتوي عىل 
كيفيات الصالة وعدد ركعاتها ومع ذلك ال يمكننا أن نعرف ذلك لوحدنا من "اآليات 

تقول؟! بهذا يظهر بطالن  البيّنات" بل نحتاج إىل الرسول الذي يستنبط ذلك من القرآن كما
قول الدكتور عدنان بأّن الرسول استنبط كيفيات الصالة من القرآن ولم يوَح إليه بها يف 

بيّنة واضحة، وإذا كانت غامضة  -بحسب كالمه  –السنّة؛ ألنّها لو كانت يف القرآن فستكون 
فهذا يهدم ما  يختّص الرسول بمعرفتها وإخبارنا بها دون أن يبنّي مواضعها يف القرآن؛

 ذكره عدنان من أّن القرآن بنّي وليس بحاجة إىل بيان الرسول!

كما قال تعاىل، فكيف يحجب الله عز وجل عن أّمته {بلساٍن عربيٍّ ُمبني} وقد نزل القرآن     
من كتابه لو كانت هذه  -وهي ركن أسايس يف الدين  –معرفة تفاصيل فريضة الصالة 

يزعم الدكتور عدنان؟! ولكن يبدو أّن هذه هي الحيلة الواهية  التفاصيل موجودة فيه كما
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الوحيدة التي يمكن للدكتور عدنان التعّلق بها، ألّن البديل هو اإلقرار بأّن تفاصيل أحكام 
الصالة كعدد الصلوات وعدد الركعات يف كل صالة وغريها ليس موجوًدا يف القرآن ومصدُره 

وإذا كان من السنّة النبوية فال شّك أنّها وحٌي من الله عّز  السنّة النبوية (وهو كذلك حّقا)،
 وجّل؛ إذ ال يمكن أن تكون أحكاُم الدين إال من طريق الوحي!

َل إِلَيِْهْم}أما ما ذكره من أدلة عىل أّن البيان يف قوله تعاىل      َ ِللنَّاِس َما نُزِّ هو  {ِلتُبنَيِّ
آيتني سابقتني من آيات سورة القيامة التي يستدّل  "بتالوته" فهي أدلة متهافتة؛ فلو قرأنا

ْك ِبِه ِلَسانََك ِلتَْعَجَل ِبِه * إِنَّ َعلَيْنَا َجْمَعُه بها لوجدناها تقيم الحّجة عليه، قال تعاىل:  {َال تَُحرِّ
ياق اآليات يدّل عىل أّن بيان ، فسَفإِذَا َقَرأْنَاُه َفاتَِّبْع ُقْرآنَُه * ثُمَّ إِنَّ َعلَيْنَا بَيَانَُه} َوُقْرآنَُه *

القرآن يكون عن طريق النبّي صىل الله عليه وسّلم، كما أّن اآليات السابقة تنسب "جمعه" 
و"قرآنه" لله عّز وجّل، ومن املعروف أن حفظ القرآن وقراءته هي أمور يقوم بها الرسول 

وجّل؛ ألنّه سبحانه تكّفل صىل الله عليه وسّلم، وال تعارض بني ذلك وبني رّدها إىل الله عّز 
بحفظه يف صدره وبجريانه بالقراءة عىل لسانه، وكذلك األمر تكّفل ببيانه عىل لسان 
الرسول، وواضٌح من سياق اآليات أن البيان زائد عن مجّرد التالوة، فقد سبق الحديث يف 

عنى بعد "ثُّم"، اآليات عن الحفظ والقراءة، والبيان يشٌء زائد عليها، إذ ال يُتصّور تطابق امل
 وقد جاء عن ابن عبّاس بأّن "بيانه" يعني "حالله وحرامه".

واملالَحظ هنا أّن الدكتور عدنان يفتقد للمنهجية الواحدة املتّسقة يف االستدالل؛ فهو يف     
عىل أنّه "التالوة"، ثم يستدل  –بناء عىل كل آيات القرآن كما يزعم  –البداية يفّرس البيان 

ليقول إّن الله قد تكّفل ببيانه، مما يدّل عىل اضطراب  {ثمّ إّن علينا بيانه}ة القيامة بآية سور 
منهجي عنده؛ فإذا كان قد فّرس البيان بأنّه تالوة الكتاب وليس رشحه وتفسري مجمله، فِلمَ 

ن يحتّج باآلية التي تبنّي بأّن الله قد تكّفل بالبيان؟ فال يفعل هذا إال من يعتقد أّن البيا
يعني تفصيله وتفسريه فيحتاج أن ينسب ذلك إىل الله كي ينفي الوحي عن السنّة! وهذا 
يؤّكد بأّن الدكتور عدنان متخبّط يف منهجّيته ويبحث عن أي شبهة يتعّلق بها، ال أّن األدلة 
هي التي قادته إىل فهمه هذا، فأدّلته مضطربة متناقضة، تارة تكون إشكاليّته معنى البيان، 

 ة تكون إىل من يُنسب البيان!وتار 

وهناك دليل آخر من القرآن عىل أّن مهّمة الرسول ليست مجّرد تالوة الكتاب وتبليغه،     
بل إىل جانب ذلك: تزكية الناس وتعليمهم الكتاب، وتعليمهم الحكمة، وتعليمهم ما لم 

نكُمْ يَتْلُو َعلَيْكُمْ آيَاِتنَا َويَُزكِّيكُْم {كََما أَْرَسلْنَا ِفيكُمْ َرُسوًال يكونوا يعلمون، وهو قوله تعاىل:  مِّ
ا لَمْ تَكُونُوا تَْعلَُموَن} . فالتزكية وتعليم الكتاب وتعليم َويَُعلُِّمكُمُ الِْكتَاَب َوالِْحكَْمَة َويَُعلُِّمكُم مَّ
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 الحكمة وتعليمهم ما لم يكونوا يعلمون؛ هي أمور زائدة عىل مجّرد التالوة، مما يؤّكد عىل
أّن بيان الرسول للقرآن هو بسنّته صىل الله عليه وسّلم القولية والعملية، فهي كّلها تزكيٌة 
وتعليٌم للكتاب وتعليٌم للحكمة وتعليم الناس ما لم يكونوا يعلموه. وال يصف الله عّز وجّل 

ّلمنا رسوله بذلك حتى نقول إّن مهّمته هي مجّرد تالوة القرآن، بل كي نتّبع تعاليمه وما يُع
 إيّاه إىل جانب تالوته للقرآن كما تدّل اآلية بوضوح.

 

 تخّرصات معارصة    

أّما إشادة عدنان إبراهيم بمعرفة بعض املعارصين لعدد الركعات من كتاب الله فهو     
محُض تخّرصات مثرية للسخرية (لعّله يقصد محاوالت عدنان الرفاعي)، فهي محاوالت 
فاشلة للتخّلص من دور السنّة وفيها تكّلٌف مثري للضحك للحسابات العددية املعّقدة من 

وقاتها وعدد ركعاتها من القرآن، وكأّن دين الله عّز وجّل بهذا أجل معرفة الصلوات وأ
التعقيد حتى تعجز األمة كلها عن معرفة الصلوات وعدد ركعاتها من القرآن، إىل أن يأتي 
عدنان الرفاعي ليخربنا يف القرن الخامس عرش الهجري كيف نعرف الصالة من القرآن 

ملسلمني كانوا يصّلون هذه الصلوات الخمس بتكّلف واضح! ومما يهدم هذا التكّلف أّن ا
قبل الهجرة وقبل اكتمال نزول القرآن، وصاحب هذا التكّلف يعتمد عىل حسابات عددية 

 لكلمات يف القرآن كّله مكيّه ومدنيّه!

وفضال عن ذلك، فإّن أحكام الصالة ليست مجرد معرفة الصلوات وعدد ركعاتها، بل     
ما يُقال يف الصالة كقراءة القرآن والتحيات والتشهد هي أوسع من ذلك ويدخل فيها 

والصالة اإلبراهيمية، ويدخل فيها بيان أركان الصالة ورشوطها، ويدخل فيها نواقض 
الصالة وغري ذلك. فكيف سنعرف هذا كله بتلك الحسابات العددية املتكّلفة املعّقدة؟ بل 

ة الصالة، بل ثمة أحكام أخرى كثرية وفضال عن ذلك فأْمُر السنّة ال يقترص عىل بيان كيفي
من الدين ال نجد تفاصيلها يف كتاب الله وإنّما يف السنّة، وهي من الدين باالتفاق؛ كأحكام 
الزكاة والصيام والحج والجهاد والربا والغرر والنجش والديّة وعّدة الطالق وغريها، ومع 

فا كبريا، مع اتفاق األمة عىل أّن هذه ذلك فال نجد تفاصيلها يف كتاب الله حتى لو تكّلفنا تكلّ 
األحكام ديٌن من عند الله، أي عىل كونها وحيًا. وهذا القْدر وحده كاٍف لبيان أّن الوحَي ال 
يقترص عىل القرآن، بل قد أوحى اللُه عّز وجّل لرسوله صىل الله عليه وسلّم يف السنّة الكثري 

 من تفاصيل الدين وأحكامه.
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 املتواترة عىل أّن السنّة وحيأدلّة السنّة     

قد يقول قائل إّن نصوص السنّة ليست دليال بالنسبة ملن ينكر حّجية السنّة، ولكنّي أريد     
هنا بيان ما نُقل بالتواتر من جيل الصحابة الذين عارصوا النبّوة إىل جيل التابعني إىل تابعي 

أّن السنّة النبوية وحٌي. فهناك ثالث التابعني إىل بقية أجيال األمة من معاٍن رشعية تفيد ب
ُزَمر من األحاديث النبوية، تحتوي كّل واحدة منها عىل حشد كبري من األحاديث التي تتفق 
يف معنى واحد، وهو إثبات أّن السنّة وحٌي. وقد اتفق عىل نقل هذه األحاديث مع ما تثبته 

ابعني يستحيُل تواطؤهم عىل من هذا املعنى جمٌع غفري من الصحابة وتابعيهم وتابعي الت
 الكذب أو عىل الخطأ، وهذه الزَمر عىل النحو التايل:

  زمرة األحاديث التي يوّضح فيها الرسول صىل الله عليه وسّلم بأّن ما يخرب به أو يّرشعه
وحٌي من عند الله واجب االتباع؛ كاألحاديث التي تبدأ بقوله "خذوا عنّي" كقوله عليه 

ثتُكم عن الصالة والسالم "خ ذوا عنّي مناسككم"، وحديث الرجم، وقوله: "ولكن إذا حدَّ
"، وحديث "إذا أمرتكم بيشء من  اللِه شيئًا فُخذوا به، فإني لن أكذَب عىل اللِه عزَّ وجلَّ
دينكم فخذوا به، وإذا أمرتكم بيشء من رأيي فإنّما أنا برش"، وحديث "وإِنَّ ما حرَّمَ 

يه وسلََّم كما حرَم اللَه"، وحديث "فمن رغب عن سنّتي فليس رسوُل اللِه صىلَّ اللُه عل
منّي"، واألحاديث التي يحّث فيها أصحابه عىل التبليغ عنه والتمّسك بالسنّة وغريها من 

 األحاديث التي تفيد بمجموعها بالتواتر معنى كون السنّة وحيًا.
 ت والعادات زمرة األحاديث التي تتحدث عن أحكام ترشيعية يف شؤون العبادا

واملعامالت مما ليس يف القرآن الكريم، فكل هذه األحاديث اتفقت عىل معنى مشرتك 
وهو: "أّن هناك أحكاًما ترشيعية ُملزمة صدرت عن الرسول صىل الله عليه وسلّم 

وال يمكن  الرواياتوليست يف كتاب الله". هذا املعنى املشرتك منقول بالتواتر بآالف 
ام هذا املعنى ثابتًا بالتواتر، فهذا يدّل عىل أّن هناك وحيًا يوحى إىل التشكيك فيه. وما د

النبي صىل الله عليه وسّلم إىل جانب القرآن الكريم؛ إذ ال يمكن للرسول أن يّرشع من 
عنده، ومن ثم تكون كّل الترشيعات النبوية التي ليست يف القرآن الكريم من عند الله، 

 وهي بذلك وحي.
 إلبالغ عن أخبار املاضني أو عن املستقبل مما لم يرد يف كتاب الله، زمرة أحاديث ا

منقوٌل بالتواتر، أي ال يمكن تكذيبه،  –وهي كثرية جدا  –فاملعنى املشرتك بينها جميعا 
وهو "إخبار النبّي صىل الله عليه وسّلم عن أخبار األمم املاضية وما سيحدث يف 
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وال يمكن لهذا أن يأتي من برش إال بوحي من الله املستقبل" مّما لم يرد يف كتاب الله، 
عّز وجّل، ومن ثم تكون هذه األخبار الكثرية التي ليست يف القرآن الكريم من عند الله، 

 وهي بذلك وحي.

بل يمكننا أن نقول قوًال كّليا: إّن نقل السنّة والتمّسك بها واعتبارها مصدرا للدين     
ل الصحابة والتابعني وتابعيهم هو دليل واضح عىل كون واالتفاق عىل هذا املعنى من قب

السنّة وحيًا. أما التشكيك بهذا املعنى مع تواتره تواترا مكثّفا كهذا، فهو يستدعي التشكيك 
بكل يشء يف الدين تقريبا، وإّن نفس األشخاص الذين نقلوا لكم كتاب الله هم الذين نقلوا 

حيًا. مع التأكيد عىل أنّه ليس كّل ما جاء عن رسول لكم السنّة النبوية وحجيّتها وكونها و 
وسنبنّي ذلك يف فصل "فلسفة الله صىل الله عليه وسّلم من أقوال وأفعال هو بوحٍي من الله، 

 .السنّة"

 

 ملاذا لم يتضّمن القرآن كل تفاصيل األحكام؟    

وسّلم أّن ثّمة حكمة  قد بدا يل وأنا أتلو كتاب الله وأتصّفح سنّة رسوله صىل الله عليه    
من عدم تضّمن القرآن لجميع تفاصيل الرشيعة، وال أزعم أّن هذا الذي أقوله قطعي، وال 
أنّه الحكمة الوحيدة من ذلك، ولكنه استنباٌط مبنّي عىل مالحظة طبيعة كّل من القرآن 

 والسنّة، وطبيعة اإلنسان وطرق تعّلمه وفهمه. 

ات العقائد والرشائع واألخالق واآلداب والقصص، وجاءت فقد احتوى كتاب الله عىل كليّ     
السنّة بتفصيالت يف جميع هذه الجوانب. ونحن مأمورون بالتعبّد بتالوة القرآن عىل الدوام، 
بخالف السنّة التي لم يرْد يشٌء عن التعبّد بتالوتها، بل إّن تالوة القرآن وتدبّره وترتيله من 

ها كتاُب الله والسنُّة النبوية الرشيفة، وله دوٌر رئييس يف الثبات املعاني املهمة التي رّكز علي
اآلن لو كان حجُم القرآن أكرب من الحجم الحايل  اعىل الدين كما جاء يف كتاب الله. تخيلو 

بأضعاف، ويحتوي عىل تفاصيل األحكام واآلداب واألخالق وكل ما جاء يف السنّة، هل 
معانيه وترتيلها وتكرارها عىل الدوام بصفة  سيكون ممكنا حينئذ حفظه واستيعاب

 دورية؟ ال شّك يف أّن ذلك سيكون صعبا جّدا.

فإذا أضفنا إىل ذلك حقيقة أّن املراجعة الدائمة للكليّات تفي بتذكريك بمعالم هذا الدين؛     
أدركنا أّن هناك داللة واقعية لعدم احتواء القرآن عىل جميع تفاصيل األحكام، تتسق مع 

يعة اإلنسان وطبيعة تلّقيه للعلم وحفظه والعمل به. بل إذا نظرنا إىل دراسة أي علم طب
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، لوجدنا أّن البدء بمعرفة هدف هذا العلم واملسائل دنيوي وحفظه واكتساب الخربة فيه
الكلية فيه هو خري معني عىل حفظه واكتساب الخربة فيه. ولله املثل األعىل، فاألمر ذاته 
ينطبق عىل تعّلم الدين والتحّقق بمعانيه وأحكامه، ولهذا أرشد العلماء إىل تعّلم كتاب الله 

األمُر بتعاهد القرآن، وأخرج أحمد يف مسنده قول  قبل السنّة النبوية، وقد جاء يف الحديث
"تعلّموا كتاب الله وتعاهدوه وتغنّوا به، فوالذي نفيس بيده لهو النبّي صىل الله عليه وسّلم: 

 .أشّد تفلّتًا من املخاض يف الُعُقل"
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 فلسفُة السنّة

 

هدف إىل املتداول للكلمة، بقدر ما أملعنى إىل وضع "فلسفة" با أهدف يف هذا الفصلال     
تقديم إطار مفاهيمي راسخ للتعامل مع السنّة النبوية الرشيفة، يكون بمثابة "درع" واٍق 
تجاه الكثري من املغالطات والشبهات املعارصة املتداولة يف فضاء الخطاب العربي حول 

ما يكفي من املعرفة السنّة، والتي أصبحْت األلسن تلوكها دون أن يكون ملن يرّددونها 
 بالسنّة الختبار صّحتها. سنحاول هنا التعريف بمجالني أساسيّني فيما يتعّلق بالسنّة:

  املنهجية العلمية الدقيقة التي نُقلْت فيها السنّة إلينا، والتي هي من مفاخر األمة
اإلسالمية التي لم تسبقها إليها حضارة يف العالم، وتنتظم هذه املنهجية ثالُث 

 موعات.مج
  املستويان الرئيسيّان اللذان يتم فيهما الطعن بالسنّة يف العرص الحديث واللذان يؤّديان

ببعض الناس إىل رفض السنّة مطلقا كمرجعية للترشيع والقيم، وبآخرين إىل رّد الكثري 
من األحاديث بدون منهجية وبشكل انفعايل طائش، هذان املستويان هما: املستوى 

 م، واملستوى املتذّرع باألخالق.املتذّرع بالعل

وقبل أن نبدأ نوّد أن نعّرف تعريفا رسيعا بمضمون السنة، فإذا اتفقنا أّن السنة هي كل     
ما صدر عن النبّي صىل الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير مما لم يُنّص عليه يف 

 القرآن الكريم. فما طبيعة هذه السنة؟

 

 ما السنّة؟    

"السنّة راجعة يف معناها إىل ل اإلمام الشاطبي يف "املوافقات" عن معنى السنّة: يقو     
. ويعّلق الشيخ عبد الله الكتاب، فهي تفصيل مجمله، وبيان مشكله، وبسط مخترصه"

{وأقيموا دراز يف بيان هذه األنواع الثالثة، فيرضب لتفصيل املجمل مثال قوله تعاىل 
، إذ كرب ذلك عىل {والذين يكنزون الذهب والفّضة}تعاىل  ، ولبيان املشكل قولهالصالة}

الصحابة فسألوا عنها فقال عليه الصالة والسالم: إّن الله لم يفرض الزكاة إال ليطيب ما 
فقد بسط قّصتها  {وعىل الثالثة الذين ُخلّفوا}بقي من أموالكم. ولبسط مخترصه قوله تعاىل 
ل فيها من النهي عن كالمهم، ثم النهي عن الحديث الذي أخرجه الخمسة، ورشح ما حص
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قربان نسائهم، إىل آخر القصة. فإذا كانت هذه هي طبيعة السنة، فكيف انتقلت إلينا؟ 
يمكننا تقسيم املنهجية العلمية التي انتقلْت السنة إلينا من خاللها إىل ثالث مجموعات عمل، 

 ا بالشكل الذي نراه اليوم.أثمرْت جهودها املتضافرة إىل وصول السنّة الصحيحة إلين

 

 مجموعة الرواة والحّفاظ    

كانت مهمة هذه املجموعة هي جمع كل ما وصل إلينا من أخبار عن الرسول صىل الله     
عليه وسلم، يروونها جيال بعد جيل وصوال إىل الرسول صىل الله عليه وسّلم. وهي مهمة 

يف الدراسات املعارصة.  Data collectionتوثيقية كمهمة "جمع البيانات من امليدان" 
ومن ثم كان هؤالء يروون ويحفظون كل ما وصل ألسماعهم من أخبار عن النبّي صىل الله 
عليه وسّلم، بغّض النظر عن صّحته أو ضعفه اآلن، فهو أشبه بجمع املواد الخام أو ما 

 الذهب.يفعله عّمال املناجم الذين يكّرسون الصخور وينّخلون األتربة بحثا عن 

 

 مجموعة علماء الحديث    

كان من الرواة مجموعة من علماء الحديث، وهذه املجموعة ظاهرة خاصة بالحضارة     
اإلسالمية، لم تظهر يف حضارة أخرى. فنحن نعلم أّن سائر الحضارات تروي قصص 

ة الناس، أبطالها األسطوريني وأنبيائها التي تعود لقرون أو آلالف السنني بما تتناقله ألسن
دون أن يكون ثمة معرفة باألشخاص الذين رووا هذه القصص، وال منهجية علمية يمكنها 
فرز القصص الثابتة عن القصص الخرافية. لكن الذي حدث يف الحضارة اإلسالمية مختلف 
تماما، فقد نشأ علم الحديث يف وقت مبّكر جّدا، وكان علماء هذه املجموعة يوثّقون معلومات 

التي روْت تلك األحاديث املنسوبة للنبّي صىل الله عليه وسلم ويدرسونها،  الشخصيات
ويدرسون النصوص نفسها من حيث ُمشكلها وما قد يتعارض مع نصوص رصيحة، 
ليحكموا يف النهاية عىل صّحة الرواية أو ضعفها. وقد تطّور هذا العلم فوضع علماؤه 

مسلم مقّدمة صحيحه، وكتب أبو داود  منهجيّتهم العلمية يف الكتابة الحديثية، فكتب
 Modelرسالته إىل أهل مكة، وكتب ابن حبّان مقّدمة صحيحه، فكانت هذه الرسائل بمثابة 

علمي يوّضح املنهجية التي صنّفوا فيها كتب الحديث لتكون بني يدي علماء الحديث 
 والفقهاء.
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ثمرة جهودهم كانت تضعيف وثّمة نتيجة تلفت النظر يف جهود هذه املجموعة، وهي أّن     
معظم ما نقلته املجموعة األوىل من الروايات املنسوبة للرسول صىل الله عليه وسّلم! نعم، 
لم تقبل هذه املجموعة عرشات اآلالف من الروايات التي إّما أن تكون ضّعفتها أو حكمْت 

يقبلون  عليها بالوضع، بخالف ما يرّوج له أهُل الشبهات من أّن أهل الحديث كانوا
وا ء"من أين جا فصليف  سنذكرهخالصة جهودهم ما  األحاديث دون تمحيص! ولقد بلغتْ 

، حيث ذكرنا أّن عدد األحاديث الصحيحة بدون تكرار لم بكل هذه األحاديث النبوية؟"
حديث، وإذا قارنّا هذا الرقم ببحر هائل من عرشات آالف الروايات املنسوبة  4000يتجاوز 

 الله عليه وسّلم عرب قرون، أدركنا قيمة الجهود التي بذلتها هذه املجموعة.للنبّي صىل 

 

 مجموعة الفقهاء واألصولينّي    

إّن حكم علماء الحديث عىل األحاديث بكونها صحيحة ليس كافيا وحده العتبارها من     
ومن  "السنّة"، بل هو ال يوّضح وحده "املستوى التكليفي" الذي تتضمنه هذه األحاديث،

 ثم كانت جهود الفقهاء واألصوليني منصبّة يف "فرز" هذه األحاديث فرزين أساسيّني:

اإلجابة عن سؤال: هل هذه األحاديث من "الوحي" أم ليست وحيًا؟ وهذا  :الفرز األول    
املستوى مهّم جّدا، فليس كّل ما نُقل إلينا من األحاديث هو "وحي" أو يتضّمن "ترشيًعا" 

ا"، وقد ثبت يف السنّة ما يفيد بأّن الكثري من أفعال النبّي صىل الله عليه وسّلم أو "تكليفً 
وأوامره كان برشيّا محًضا غري مدفوع بالوحي، فقد روى مسلم يف صحيحه عن أنس بن 
حون فقال: "لو لم تفعلوا لصلَح". قال:  مالك: أنَّ النبيَّ صىلَّ اللُه عليه وسلَّم مرَّ بقوٍم يُلقِّ

. فمرَّ بهم فقال "ما لنخِلكم"؟ قالوا: قلَت كذا ]أي رديئا ليس فيه ما يؤكل[يًصا فخرج ِش 
"إْن . ويف رواية موىس بن طلحة عن أبيه عند مسلم: "أنتم أعلُم بأمِر دنياكم"وكذا. قال: 

كان ينفعهم ذلك فليصنعوه، فإني إنما ظننت ظنّا فال تؤاخذوني بالظّن، ولكن إذا حّدثتكم 
"إنما . ويف رواية رافع بن خديج: شيئا فخذوا به، فإنّي لن أكذب عىل الله عّز وجّل"عن الله 

. أنا برش، إذا أمرتكم بيشء من دينكم فخذوا به، وإذا أمرتكم بيشء من رأيي فإنّما أنا برش"
"فقال خالُد بُن الوليِد: أحراٌم وروى البخاري امتناعه صّىل الله عليه وسّلم عن أكل الضّب، 

قال خالٌد:  بُّ يا رسوَل اللِه؟ قال: "ال، ولكن لم يكن بأرض قومي، فأجدني أُعاُفه".الض
 فاجرتْرتُه فأكلتُه، ورسوُل اللِه صىلَّ اللُه عليِه وسلََّم ينظُر إيلَّ" (صحيح البخاري).
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وقد تحّدث الفقهاء واألصوليون عن األفعال الجبّلية للرسول صىل الله عليه وسّلم، وذكر     
لقرايف يف كتابه "اإلحكام" تّرصفه عليه الصالة والسالم باإلمامة وقال إنّه وصٌف زائد عن ا

النبوة والرسالة والفتيا والقضاء، وبأنّه ليس داخال يف مفهوم الفتيا وال الحكم وال الرسالة 
 وال النبوة. ومن هنا فما قد يظنّه الجاهل بعلوم الرشيعة وحيًا، قد يكون يف الواقع فعال
برشيّا ليس من أمر الوحي والدين وليس فيه تكليف رشعي. ويدخل يف ذلك ما ورد تحت 
باب "الطّب النبوي"، فالكثري مما كان يعالج به النبّي صىل الله عليه وسّلم لم يكن وحيًا، 
وإنما كان يف حدود معرفة عرصه الطبّية، وهو من أمور الدنيا، ما لم ترْد قرينة تفيد بأنّه 

 عليمه أدعية خاّصة للشفاء وغري ذلك.وحي، كت

ية باستماتة ظنّا أنها من الوحي فتأّولها ومن هنا أخطأ من دافع عن بعض الروايات الطبّ     
وتكلّف لها األبحاث املعارصة، كما أخطأ من استمات يف إنكارها وظّن أنه يذّب عن الدين 

الرسول صىل الله عليه وسلم. بنفي ثبوتها؛ فثبوتُها ال يقدح بصحة الرسالة وال بعصمة 
أي الطّب [وقد قال ابن خلدون يف مقّدمته: "والطّب املنقول يف النبويات من هذا القبيل 

وليس من الوحي يف يشء، وإنما هو أمٌر كان عاديّا للعرب. ووقع  ]العربي املتوارث القديم
عادة جيله، ال من يف ذكر أحوال النبي صىل الله عليه وسلم من نوع ذكر أحواله التي هي 

جهة أّن ذلك مرشوع عىل ذلك النحو من العمل، فإنّه صىل الله عليه وسلم إنما بُعث ليعّلمنا 
 الرشائع، ولم يُبعث لتعريف الطّب وال غريه من العاديات".

وهو بيان نوع التكليف الكامن يف األخبار التي تنقل أقواله وأفعاله  :الفرز الثاني    
لصالة والسالم، وقد قّسم بعض الفقهاء أحكام التكليف إىل خمسة أحكام وتقريراته عليه ا

ال يخرج عنها التكليف: الواجب والحرام واملستحّب واملكروه واملباح. ومن ثم كانت مهمة 
الفقهاء يف هذا املجال بيان الحكم املستفاد من السنّة املنقولة، وكانت مهمة األصوليني إىل 

الحكم من تخصيص عموم ورَد يف آية مثال؟ (كتخصيص الوصيّة جانب ذلك بيان: هل هذا 
بالثلث)، أم هو بيان ملجمل جاء يف كتاب الله، وغري ذلك من الفرز األصويل. وبالجملة فقد 
انصبّت جهود الفقهاء واألصوليني يف هذا املستوى عىل تقديم الصيغة النهائية القابلة 

د يظنّه الجاهل بعلوم الرشيعة واجبًا مما قرأه للتكليف واالستخدام من قبل الناس. وما ق
 يف أحد نصوص الحديث، قد يكون يف الواقع مستحبًا ال يأثم من تركه.

 

إّن الناظر إىل هذه الجهود املتضافرة يف املجموعات الثالث سيجد بأنّها تتوّفر عىل منهجية     
إىل جانب منهجية "البحث النوعي"  Quantitative research"البحث الكّمي" 
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Qualitative research ،وهي جهود علمية فّذة ينبغي عىل املسلمني أن يُفاخروا بها األمم ،
بدال من تلك الهزيمة النفسية التي دفعت بعضهم إىل التخّفف من حمل السنّة وإنكارها 

 بأنّ  مع العلمالعالم.  عند أهون األسباب، ظاننّي بذلك أنّهم يحّسنون صورة اإلسالم أمام
الخطأ وارٌد حتى بعد كل هذه الجهود الجبّارة، وقد استدرك العلماء بعض األحاديث عىل 
كبار أهل الحديث كالبخاري وغريه، واختلف أهل الفقه واألصول يف بعض الجزئيات 

ثالية. الثانوية، وهذا ال يعيب تلك الجهود بل يزيد من جّديتها، فهي جهود برشية ال تّدعي امل
وحتى األبحاث العلمية املعارصة، والتي تمتلك أدوات بحث أكثر دّقة مما كان قبل قرون 
طويلة، تقع يف الخطأ، وكم سمعنا عن بحث علمي ينسخ بحثًا آخر، وعن دراسة أكاديمية 

 تلعن أختها، يف الطّب واألحياء وغريها من العلوم!

تيب األوراق بخصوص مفهوم السنة التي ُكّلفنا واآلن، علينا أن نتساءل بعد أن قمنا برت     
بها: ما هي أبرز مستويات االعرتاض عىل السنة والتي تدفع بعضهم إلنكار حّجيتها جملة، 
وتدفع آخرين إىل رفض الكثري من األحاديث بأدنى سبب وبدون منهجية علمية؟ إنّهما يف 

عليها بعضهم، وهي الواقع مستويان تندرج تحتهما معظم األحاديث التي يعرتض 
 حديث صحيح! 4000باملناسبة بالعرشات فقط من بني نحو 

 

 االعرتاضات املتذّرعة بالعلوم الحديثة    

تتناقض مع  –بزعمهم  –يف إطار هذه االعرتاضات يتم رّد بعض األحاديث لكونها     
ا نظروا "الحقائق" العلمية الحديثة. وقد أخطأ أصحاب هذا االعرتاض خطأ منهجيّا عندم

إىل السنّة عرب "امليكروسكوب" العلمي، ذلك أّن السنة التي هي وحٌي من عند الله مساحة 
 يل بعنوان مختلفة تماما عن املساحة التي تتناولها العلوم الحديثة. وقد بّينُت يف تدوينة

الفرق بني مهمة الوحي ومهمة العلوم، فلرياجعها من  ن""العلوم والقرآن.. بحران ال يلتقيا
أراد التفصيل، ولكن الخالصة أنّه ال يمكن أن يكون يف السنة الرشيفة خطأ علمي، ببساطة 
ألنّها ليست ضمن مساحة العلوم، ولم تأت لتقّدم لنا علما جديدا باملفهوم الحديث للعلوم، 

 تتطرق إليه العلوم الحديثة. وإنما قّدمت لنا "معرفة" يف مستوى آخر ال

ويف هذا اإلطار نطرح مثال حديث كثر حوله اللغط، فقد جاء يف صحيح البخاري عن     
أبي ذّر الغفاري أنّه قال: "دخلُت املسجَد ورسوُل اللِه صىل الله عليه وسلم جالٌس، فلما 

، هل تدري أين تذهُب هذه"؟ قال: قلُت:غربِت الشمُس قال:  اللُه ورسولُه أعلُم،  "يا أبا ذرٍّ
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قال: "فإنها تذهُب تستأذُن يف السجوِد فيؤذُن لها، وكأنها قد قيل لها: ارجعي من حيُث 
، ثم قرأ: ذلك مستقرٌّ لها. يف قراءِة عبِد اللِه". ولقد كان التعامل جئِت، فتطلُُع من مغرِبها"

قوله العلم من أّن السطحي مع هذا الحديث هو رّده دون نقاش، بحّجة أنّه يعارض ما ي
 األرض تدور حول الشمس وأّن هذا هو التفسري العلمي لغروب الشمس!

لقد غفل هؤالء عن كون اإلجابة النبوية هي إجابة عىل املستوى "الروحي"، وليست إجابة     
عىل املستوى "املادي". إّن املستوى الروحي موجود يف كتاب الله بوضوح، فكيف غفل عنه 

َماَواِت َوَمن ِيف اْألَْرِض رأوا قوله تعاىل: هؤالء؟ ألم يق {أَلَْم تََر أَنَّ اللََّه يَْسُجُد لَُه َمن ِيف السَّ
َن النَّاِس} َوابُّ َوكَِثريٌ مِّ َجُر َوالدَّ ْمُس َوالَْقَمُر َوالنُُّجوُم َوالِْجبَاُل َوالشَّ )؟! فِلَم 18(الحّج:  َوالشَّ

لقمر والجبال والشجر والدواّب فلم نجدها تسجد؟ لم يقولوا هنا: لقد راقبنا الشمس وا
السبب واضح؛ أّن هذا السجود غري مرئّي لنا عىل املستوى املادّي، وإْن كان باإلمكان الشعور 
به يف املستوى الروحي، حني تتدّفق حقائق اإليمان يف القلب البرشي، فيلحظ أفعال الله يف 

س! أما عىل املستوى املادي، فهو غري قادر كّل يشء حوله، فحينها فقط "يرى" سجود الشم
َماَواُت عىل تفسري هذا السجود تفسريا علميا يمكن فهمه، ولذلك قال سبحانه:  {تَُسبُِّح لَُه السَّ

بُْع َواْألَْرُض َوَمن ِفيِهنَّ  ٍء إِالَّ يَُسبُِّح ِبَحْمِدِه َولَِٰكن الَّ تَْفَقُهوَن تَْسِبيَحُهمْ  ◌ۚ السَّ ن َيشْ  }َوإِن مِّ
). فهل يمكننا عرب الوسائل العلمية الحديثة إدراك هذا التسبيح؟ كال، ألنّه 44(اإلرساء: 

 مستوى مختلف من املعرفة التي طريقها الوحي.

إّن منافذ املعرفة ال تقترص عىل "العلم" بمفهومه الحديث، ولقد كانت الجريمة الكربى     
يس العلوم الحديثة حتى تصّور بعضهم لعرصنا هذا الكفر بأّي منفذ آخر للمعرفة وتقد

"ليس اإلنسان مفّصال عىل طراز دارون، وال أنّها قادرة عىل تزويدنا بكّل ما يلزمنا كبرش! 
كما يقول بيجوفيتش. وإّن مشكلة الذين يرّدون نصوص الكون مفّصال عىل طراز نيوتن" 

اليوم، وكأنّها "إله"  للعلم هي سطوة العلوم الحديثة –بزعمهم  –السنّة بحجة مناقضتها 
يعاقب كّل من يخرج عن أدواتها وما تقّره، جاهلني بأّن هذه العلوم إنّما تتعامل مع الكيان 
املادي لإلنسان فقط، وتُغفل كيانه الروحي (راجعوا كتاب "اإلسالم بني الرشق والغرب" 

نسان فهو يدرك لعيل عزت بيجوفيتش يف بيان هذا املعنى). ومن يدرك الطبيعة املزدوجة لإل 
أّن سجود الشمس ينتمي للمستوى الروحي، وهو معرفة جليلة نافعة تجعله يشعر بحقيقة 
خضوع الكون كله لله، وانسجامه مع هذا الكون الذي يعيش فيه حني يخضع هو أيًضا 
لله. أما التفسري املادي لغروب الشمس فهو ينفع يف القضايا العلمية، ولكنّه ال يتعارض مع 

 ى الروحي.املستو 
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إّن التفسري العلمي للممارسة الجنسية بني الرجل واملرأة يتطّرق للهرمونات والرغبة     
الجنسية وغري ذلك مما تقوله الدراسة املادية لجسم اإلنسان، وهذا ال يتعارض مع التفسري 

ا ". قالوا: ي"ويف بضِع أحدكم صدقةالروحي الذي قال فيه النبّي صّىل الله عليه وسّلم: 
رسوَل اللِه، أيأتي أحدنا شهوتَه ويكون لُه فيها أجٌر؟ قال: "أرأيتم لو وضعها يف حراٍم 

 (صحيح مسلم). أكان عليه فيها وزٌر؟ فكذلك إذا وضعها يف الحالِل كان لُه أجًرا"

 

 االعرتاضات املتذّرعة باألخالق    

ثمة نوع آخر من االعرتاضات ينطلق من "األخالق"، إذ يرى بعضهم أّن هناك أحاديث     
ال تتفق مع األخالقيات ومع "ما يليق". وبالجملة تندرج هذه االعرتاضات األخالقية يف 

 نوعني رئيسيني:

 

: وتعود اعرتاضات منشؤها تضخيم املكانة "النورانية" للرسول صّىل الله عليه وسلم    
ذه االعرتاضات يف األساس إىل بعض فئات التيّار الصويف، والتي بالغت يف تضخيم مكانة ه

النبّي صىل الله عليه وسّلم حتى نزعْت عنه صفته البرشية. ومن ثم يرفض الكثريون تقبّل 
األحاديث التي تتناول الحياة الزوجية والجنسية للرسول صىل الله عليه وسّلم، أو األحاديث 

له نزعات البرش وطبائعهم، فهم يرونه "نوًرا" غري برشي. وهؤالء يغفلون قيمة  التي تنسب
هذه األحاديث يف بيان التطبيق النبوي للكثري من األحكام التي تتعلق بالحياة الزوجية وغري 
ذلك، وهم مخالفون ملا يقّرره القرآن والسنة من أّن الرسول صىل الله عليه وسّلم بٌرش يوحى 

 ائنا نورانيا.إليه وليس ك

 

: وهذا انحراف آخر يف اعرتاضات منشؤها اتخاذ القيم األخالقية املعارصة مرجعية    
التعاطي مع السنّة النبوية، إذ يعتمد بعضهم عىل قيم أخالقية علمانية حديثة لم يتجاوز 
عمُرها عرشات السنني ملحاكمة القيم الواردة يف السنة النبوية! فريفض بعضهم الرجم 

ة أنّه قانون قاٍس، رغم أنّه يرى القوانني الوحشية القاسية التي ما تزال أكرب بحج
الديمقراطيات تنّفذها، كاإلعدام بالكريس الكهربائي يف أمريكا مثال! أو يرى بعضهم أّن 
زواج من تسّميهم الحضارة الغربية املعارصة "قارصين" هو انحراف أخالقي، بينما قد 

ديا إْن توّفرت رشوط الزواج الرشعي. فالواقع أّن هؤالء يحيلون إىل يكون يف الرشع أمًرا عا
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مرجعية قيمية برشية حادثة ومتغرّية، ويحاكمون من خاللها السنّة النبوية. وهي أمور 
تختلف فيها العقول واألهواء، واملسلم ال يجعل مرجعية القيم لديه أهواءه وذوقه الشخيص 

يف أحد العصور، وإنما يعتمد مرجعية الوحي يف تحديد  وال ما تواضعت عليه أمة من األمم
القيمة األخالقية لألفعال واألقوال. ولقد أقّرت الحضارة الغربية املعارصة جملة فظيعة من 
االنحرافات األخالقية كالشذوذ والخمر والدعارة وغري ذلك، فهل يصّح أن يجعلها املسلم 

نكره؟! إنّه انقالب يف املوازين وهزيمة نفسية مرجعية أخالقية فيقبل ما تقبله وينكر ما ت
تدفع بعضهم إىل تحريف املفاهيم اإلسالمية وإنكار بعضها كي تتالءم حياتهم مع القيم 
العلمانية املعارصة، بدال من أن يكون جهدهم هو نرش هذه املفاهيم وتوضيحها وبيان 

 اليوم!نصاعتها مقابل القيم األخالقية املنحّطة التي تسود العالم 

**** 

وهكذا يتّضح أّن معظم االعرتاضات عىل السنّة النبوية إنّما منشؤها الجهل بطبيعة السنة     
والدين أوال، ثم اعتماد مرجعية أخالقية برشية يختلف الناس حولها، وجعلها هي الحاكمة 

ة لَما تجاوز عىل السنّة الرشيفة. مع التأكيد عىل أنّا لو جمعنا كل ما يعرتضون عليه من السنّ 
عرشات األحاديث، ومعظم االعرتاضات هي من هذا النوع، أو بظّن التعارض مع نصوص 

 أخرى، وهو باب قديٌم ناقشه العلماء تحت عنوان "اختالف الحديث".

هو تصّور إطار مفاهيمي مهم نجد أهمية كربى يف نرشه ذا الفصل إّن ما قّدمناه يف ه    
السنّة النبوية، مما يشّكل حصانة فكرية تجاه حملة  وإشاعته لإلمساك بمفاتيح فهم

الطعن بالسنّة والتي يقودها بعض أدعياء الفكر و"الباحثني" واإلعالميني، والذين إْن 
أحسنّا الظّن بهم فال تعدو طعونهم أن تكون نتيجة جهل فاحش بطبيعة السنة وفقهها 

 ا.وفلسفتها وعالقتها بالقرآن واملنهجية العلمية يف نقله
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 النظرية النسبية يف السنّة النبوية

 

يقولون: كيف نبني ديننا عىل روايات ظنّية الثبوت فضال عن وجود اختالف بني هذه     
الروايات املنسوبة للنبّي صىل الله عليه وسّلم؟ أال يُخطئ البرش حتى لو كانوا ثقات؟ فكيف 

وقد  ،نعتمد يف ديننا عىل سالسل من األسانيد التي قد يتحّول خاللها لفظ الحديث ويتغرّي 
ال أحاديث بأسانيد مختلفة اختلفت ألفاظها؟ أال توجد "نسبيٌة" ما يف فهم الكالم رأينا فع

عن النبي صىل الله عليه وسلم من شخص آلخر، ثم فهم التابعني عن الصحابة، ثم فهم من 
تبعهم عنهم وهكذا دواليك حتى يصلنا الحديث؟ هذه وغريها تساؤالت تُطرح يف سياق 

 نقاش حجيّة السنة.

ة بأدلة القرآن بما ال يدع مجاال للشّك حّجية السنّ  بيّنّا فيما مىض يف هذا الكتابوقد     
الكريم، وإذا كان هذا مقطوًعا به فثّمة سنٌّة إذن واجبة االتباع، وبناء عىل ذلك فهي واجبة 

ه الحفظ، وإذا قلنا إنّها لم تُحفْظ؛ َطعنّا بآيات الله التي تأمرنا باتباع النبّي صىل الله علي
وسلم وطاعته والتزام تعاليمه للكتاب والحكمة والتأيس به، فكأّن تلك اآليات تأمرنا باتّباع 
يشء غري موجود، فضال عن اآليات التي تأمرنا بفريضة الصالة والزكاة وغريها وال تفّصل 

 لالفص امر، فال بأس من أن نتطّرق يف هذلنا أحكامها! ورغم أّن هذا الدليل كاٍف ملن عِقل األ 
إىل مسألة "النسبية" يف نقل السنة ويف ألفاظها ومعانيها واالختالف فيها، لنضع عقل 
القارئ وقلبه عىل ركن ركني يزيل ما تبّقى من شبهات، مع إدراكي بأّن هذا املدخل، مدخل 
النسبية والظنّية يف السنّة، هو أحد أبرز املداخل التي يدخل منها أهل الشبهات للطعن 

 ول بعدم حجيّتها.بالسنّة والق

**** 

 هل تختفي النسبية بطرح السنّة؟    

ولنبدأ أوال بتحرير املسألة، هل حّقا يؤدي األخذ بالسنّة إىل النسبية يف فهم الدين؟ وهل     
صحيٌح ما يقول به بعضهم من أّن حفظ السنن عن رسول الله صىل الله عليه وسلم زاد 
من اختالف األمة وتفّرقها؟ سنحاول أن نفرتض الحالة التي تُريض هؤالء، وهي االقتصار 

وحده ملعرفة الدين، بعد إلغاء حّجية السنّة واإلجماع بطبيعة الحال، فهل عىل القرآن 
ستنتهي اإلشكالية التي يطرحونها؟ إّن الواقع يُنبئ بالعكس تماًما! فاملساحات الرحبة 
للدالالت املختلفة أللفاظ العربية تفتح املجال أمام من ال يكاد يُحىص من احتماالت فهم 
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. ويمكننا فعال "ملاذا ال نفّرس القرآن لغويّا؟" يل بعنوان يف تدوينة آيات القرآن، كما بيّنتُ 
أن ننظر يف حال أولئك الذين نبذوا السنن واقترصوا عىل القرآن، سنجد أّن كل شخص منهم 

عىل مقاس فهمه ومزاجه! ومن ثمّ فإذا كنّا نرفض االحتجاج بالسنّة قد رسم دينًا خاصا به و 
بسبب نسبيّتها وظنّيّتها، فإنّنا سندخل يف نسبيّة أوسع؛ ألننا سنكون قد رفضنا مسالك 

وتقّلل كثريًا من  ،السنّة واإلجماع التي توّجهنا إىل فهم املعنى املراد من آيات القرآن الكريم
 الله. مساحات الخالف حول كتاب

 

 قطعيّات السنّة    

عىل أنّنا نحّب أن نؤّكد قبل الدخول يف تحليل ظاهرة النسبيّة يف السنّة أّن هناك قطعيّات     
يف السنن الواردة عن النبّي صىل الله عليه وسلم ال شّك فيها، وليس كل السنّة ظنّي، ومن 

ها عىل انفراد، أو أّن األحاديث الخطأ االعتقاد بأّن السنّة هي أحاديث اآلحاد فقط كلٌّ من
املوجودة يف مصنّفات الحديث املشهورة هي مصدر السنّة فقط، فكيف كان الصحابة 
والتابعون إذن يّتبعون السنن قبل موطأ مالك وصحيح البخاري ومسلم وغريها من الكتب؟ 

به، مع كانوا يف الواقع يعرفون ما اشتهر من سنن الرسول صىل الله عليه وسلم ويعملون 
حفظهم ألقواله عليه الصالة والسالم وأفعاله واحتفاظ الكثري منهم بصحائف سّجل فيها 
هذه األخبار. فإذا سأل سائل: كيف أعرف القطعي الذي ال خالف حوله من السنّة؟ قلنا له 

 انظر إىل ما أجمع عليه األئمة منها.

فصول يف األصول": "وأما ما هـ) يف كتابه "ال 370يقول اإلمام أبو بكر الجصاص (ت     
كان ذلك دليال عىل صّحته وموجبًا للعلم  –إذا ساعده اإلجماع  –ذكرنا من خرب الواحد 

بمخربه، فإنّه نحو ما روَي عن النبّي عليه السالم أنّه قال "ال وصيّة لوارث" إنّما روي من 
ستقامته". وقال بعد طريق اآلحاد، واتفق الفقهاء عىل العمل به، فدّل عىل صّحة مخرجه وا

كالم: "وإنّما قلنا إّن ما كان هذا سبيله من األخبار فإنّه يوجب العلم بصّحة مخَربه؛ من 
ِقبل أنّا إذا وجدنا السلف قد اتفقوا عىل قبول خرب َمن هذا وصفه من غري تثبّت فيه وال 

خبار والنظر معارضة باألصول، أو بخرب مثله، مع علمنا بمذاهبهم يف التثبّت يف قبول األ 
فيها وعرضها عىل األصول؛ دّلنا ذلك من أمرهم عىل أنّهم لم يصريوا إىل ُحكمه إال من حيث 

 ثبتْت عندهم صّحته واستقامته، فأوجب ذلك لنا العلم بصّحته" اه.
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فهناك القطعّي من السنّة املستفاد من تضاُفر األدّلة عليه يف األحاديث ومن اإلجماع عليه.     
بإذن الله هذا القطعي الذي ال مجال للخالف عليه حني نتحّدث عن "األحاديث وسنبنّي 

 املتواترة" و"فلسفة اإلجماع"، فحينئذ ستتّضح للقارئ مسالك معرفة القطعي من السنّة.

 

 النسبيّة يف السنّة    

التي بعد إثباتنا لوجود قطعيّات يف السنّة، تبقى مساحة كبرية من األحاديث الظنّية، أي     
 ال تفيد القطع يف ثبوتها كما يُفيده القرآن، وتكمن "النسبية" يف هذه األحاديث يف:

 ظنّية ثبوتها، وأحيانًا االختالف حول صّحتها. )1
االختالف بني ألفاظها؛ إذ يُروى الحديث الواحد أحيانًا بألفاظ مختلفة مع اختالف  )2

 رواته.
 حول ما تفيده من أحكام ومعاٍن.االختالف حول معانيها؛ إذ قد يختلف الّرشاح  )3

فكيف نتعامل مع هذه املساحة من السنّة؟ وهل كونها ظنّية أو نسبية يعني أنّها باطلة     
ومن ثّم ال حرج يف إلغائها؟ ال يقول ذلك يف الواقع إّال قارص النظر الذي ال يعرف طبيعة 

سول صىل الله عليه وسلّم هذا الدين أوال، وال يعرف قيمة هذه األحاديث املنقولة عن الر 
 ثانيًا.

 

 حقيقة االبتالء    

فأّما عدم معرفته بطبيعة الدين فهو لجهله بأّن الله عّز وجّل هو الذي قّدر أن تكون يف     
الدين أشياء نسبيّة يختلف حولها الناس، وأّن هذا االختالف هو جزٌء جوهريٌّ من االبتالء 

قّدم لنا الله عّز وجّل الديَن عىل طبٍق من ذهب، بل حتى الذي قّدره الله عىل البرش. فلم يُ 
لم تُقّدم عىل طبٍق من  -وهي من أصول الدين  -اإليمان به واتباع رسوله وقبول رشعه 

ذهب؛ ألّن امُلراد اختبار البرش، وال يحصل االختبار إال بوجود مساحات من االجتهاد 
، وإال فقد كان الله سبحانه وتعاىل قادًرا اإلنساني ومقاومة األهواء واستخدام العقل الحرّ 

عىل أن يفتح للبرشية كّوة من السماء تخربهم بأّن عليهم اتباع النبّي صىل الله عليه وسلّم 
وانتهى كّل يشء! ولكّن ذلك لم يحدث، ومن يتصّفح كتاب الله سيجُد حقيقة االبتالء هذه 
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هاهم عن االقرتاب منها؟ مرورا بابتالء حارضة بدًءا من قصة آدم؛ فِلمَ وضع لهم الشجرة ون
 إبراهيم وجند طالوت وتحويل القبلة وغريها من صور االبتالء الكثرية جدا يف القرآن.

ْحكََماٌت ُهنَّ أُمُّ الِْكتَاِب بل قال سبحانه عن كتابه:      {ُهَو الَِّذي أَنَزلَ َعلَيَْك الِْكتَاَب ِمنُْه آيَاٌت مُّ
ا الَِّذيَن ِيف ُقلُوِبِهْم َزيٌْغ َفيَتَِّبُعوَن َما تََشابََه ِمنُْه ابِْتَغاَء الِْفتْنَِة َوابِْتَغاَء  ◌ۖ اٌت َوأَُخُر ُمتََشاِبهَ  َفأَمَّ

. فإذا كان هذا حال كتاب الله فكذلك األمر بالنسبة للسنّة؛ يعلُم الباحث املنصف أّن تَأِْويلِِه}
انب ذلك من املتشابهات، ومن هنا يكون فيها من "املحكمات" ما فيها، وأّن فيها إىل ج

املنهُج املرّيض هو االنطالق من أرضية املحكمات الثابتة، ثم االجتهاد يف الظنّيات بُغية 
الوصول إىل الحّق فيها. وكذلك اختلف أئمة اإلسالم يف تفسري العديد من آيات كتاب الله، 

ن، وهو املساحة األكرب من الدين. ولكّن ذلك لم يجعلهم يتخّلون عّما اتفقوا عليه يف الدي
والسقوُط يف االبتالء بهذه املتشابهات هو أن يُطلق اإلنساُن العناَن ألهوائه، فيستخرج من 

 متشابه اآليات واألحاديث دينًا جديدا يتّفق مع أهوائه من خالل التأويل.

تشابهة يف كّل ومن جهة أخرى، لو تصّورنا أّن الله عّز وجّل خلق عقول البرش كّلها م    
يشء وال اختالف بينها وال تأثري لألهواء والرغبات عليها، وجعل كّل يشء واضًحا ال يحتاج 
إىل بذل وجهد؛ الختاَر الناُس كّلهم نفس االختيار، ولبُطل بذلك معنى تكليف اإلنسان 

ة، وحريّته وإرادته ومعنى ابتالئه! ويف هذا السياق نفهم تلك املساحة النسبية من السنّ 
باعتبارها جزًءا من منظومة االبتالء املبثوثة ليس يف الدين كّله فحسب، بل يف جميع األشياء 
أيضا: يف الكون غري املثايل، امليلء باآلفات والزالزل والحّر والصقيع والعواصف. يف اإلنسان 
الذي يمرض ويولد معاًقا وتضطرب هرموناته وقد يفقد أعصابه. ويف الحياة التي يولد 
فيها الناس فقراء أو أيتاما أو دون معرفة والديهم.. وهكذا، ال تُخطئ عنٌي هذه النسبية 
الفاشية يف األشياء من حولنا، ليجيء الدين فيكون بُمحكماته يف الكتاب والسنّة حبًال متينا 

 يعتصم به املؤمنون، ويرّدون متشابهه إىل محكمه.

يّة يف السنّة باعتبارها مساحات رضورية لتفعيل ومن هذا املنطلق، نفهم املساحات النسب    
دور اإلنسان يف االجتهاد والبحث وطلب الحّق وتفعيل العقل واختبار األخالق وضبط 
األهواء. فهي مساحة من مساحات االبتالء التي قد تدفع َمن َخبُثْت طويّته وانساق خلف 

الب للحّق إىل معرفة أحكام دينه أهوائه إىل التالعب يف الدين، أو تدفع العالم املخلص الط
باالعتصام باملحكمات والجمع بني أطراف األدلة والتمّسك باإلجماع. ولهذا كثرًيا ما تجد 
أهل البدع يُقيمون مذهبهم كّله عىل حديث واحد أو آية، دون أن يجمعوا إليه سائر اآليات 

عليه يف املسألة. وكثريًا ما واألحاديث التي يف نفس املوضوع، ودون أن ينطلقوا من امُلجَمع 
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تُغري مساحة "الظّن" يف داللة إحدى اآليات املتشابهة بعَض الخائضني يف العلم لهدم 
ركيزة ُمْحكمة من ركائز الدين؛ إّما ملوافقة هًوى أو ملواطأة جاهلية من الجاهليات عىل 

ت ويعتصم بها، أعرافها، فيكون يف ذلك السقوط والخذالن. أو يصرب املسلُم عىل املحكما
مهما الح له من إغراء تأويل املتشابهات البتداع مذهب جديد يوافق هواه، فيكون يف ذلك 

 األجر الكبري عند الله بإذنه.

 

 األخذ بغلبة الظّن ليس منكًرا    

إذا أدركنا أن هناك مساحة كبرية من السنن غري القطعية، يف الثبوت أو يف الداللة أو يف     
ركنا أنّها ليست يف مسائل الدين األساسية يف العقائد والترشيعات، بل يف مسائل كليهما، وأد

أكثر تفصيال يف هذه األبواب وغريها، إذا أدركنا ذلك علينا أن نتساءل: هل يُنكر االعتماد عىل 
 هذه األحاديث ظنّية الثبوت أو الداللة أو كليهما يف مسائل الدين؟

اة البرشية يرى بأنّها تسري يف معظمها عىل سيٍل من املعلومات إّن الناظر إىل طبيعة الحي    
واألخبار املتداولة بني الناس باآلحاد، فاملرء منّا يتلّقى الكثري من األخبار واملعلومات من 
آحاد الناس ويعمل بموجبها، ويبني عليها حياته، سواء يف عمل أو تعليم أو زواج أو غري 

ة هذه املعلومات فالحياة تسري وال يحدث خلل محسوس ذلك، ومع احتمال الخطأ وظنّي
 جّراء سلوكنا املبني عىل أخبار اآلحاد واملعلومات الظنّية.

{يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا إِذَا وقد سّمى الله غلبة الظّن هذه يف كتابه "علًما"، قال سبحانه:     
َفإِْن َعِلْمتُُموُهنَّ ُمْؤِمنَاٍت  ◌ۖ اللَُّه أَْعلَُم ِبإِيَماِنِهنَّ  ◌ۖ َجاَءكُُم الُْمْؤِمنَاُت ُمَهاِجَراٍت َفاْمتَِحنُوُهنَّ 

اِر  }َال ُهنَّ ِحلٌّ لَُّهْم َوَال ُهْم يَِحلُّوَن لَ  ◌ۖ َفَال تَْرِجُعوُهنَّ إَِىل الْكُفَّ . فهل يمكن ألحد أن يجزم ُهنَّ
قطًعا بأّن فالنة مؤمنة؟ وهل هو داخل قلبها؟ أم إنّه عمٌل بموجب ما غلب عىل الظّن من 
حالها وما ّرصحت به؟ هذا واألمر يف مسألة خطرية كهذه يُقىض فيها باألعراض، فكيف إذا 

ل الصالة والزكاة كان يف مسائل الفروع يف أحكام الفقه الظنّية كالخالف يف بعض تفاصي
وأحكام املعامالت وبعض تفاصيل الغيبّيات؟ إّن البّت بهذه املسائل التي ليست من أصول 
الدين بغلبة الظّن، طاملا أنّها مأطورةٌ بُمْحكمات الكتاب والسنّة؛ ال يحّرف الدين عن مساره، 

القليل فيها، ما  وال يوِقع اإلنسان يف املهالك وال يضّله يف الدين حتى لو وقع بعض الخطأ
دام العالم ال يبّت فيها إال بعد بذل غاية الوسع، مريًدا للحّق مخلًصا يف ذلك. بل املنطق 
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يقول إّن االجتهاد مع وجود قاعدة من النصوص الحديثية، حتى لو كانت ظنّية، أكثر 
 رسوًخا وانضباًطا من االجتهاد بدون هذه القاعدة من النصوص!

 

 الروايات ظاهرة طبيعيةاختالف ألفاظ     

أما اختالف ألفاظ الروايات، فمن حيث أراد بعض الطاعنني جعله سببا لرّد األحاديث،     
يجد املتأمل فيه داللة غاية يف األهمية، وهي أنّه يؤّكد نزاهة الناقلني، وبذلهم غاية الجهد يف 

تأثرياُت النسيان نقل النّص الحديثي كما حفظوه، وما دامت حافظُة البرش متفاوتة، و 
والضعف فيهم عاملة؛ فال شّك أّن األلفاظ ستختلف. وأنت حني تجد روايات بطرق مختلفة 
عن أشخاص مختلفني تحمل نفس املعنى مع قدر يسري من اختالف األلفاظ؛ تدرُك أّن 
هناك ِصدًقا يف النقل ونزاهة، ولو كانت األحاديث مخرتعًة من صنع الوّضاعني لوجدَت 

نسخة هي نسخة واضعه، فلّما كان األمر بنقل البرش العدول الضابطني عن مثلهم للحديث 
إىل منتهاهم عن النبّي صىل الله عليه وسّلم؛ أدرَك العاقل أّن االختالف اليسري يف األلفاظ هو 
يف الغالب األعّم بفعل الضعف البرشي، وأّن الجوهر املشرتك الغالب بني األحاديث يف اللفظ 

و الكِلم النبوي، مع احتمال ذكر الرسول صىل الله عليه وسلم للحديث يف أكثر واملعنى ه
 من موضع بأكثر من صيغة.

"قالت يل عائشة ريض الله عنها: يا بُنّي، أخرج الخطيب يف "الكفاية" عن عروة أنّه قال:     
ثم أعود يبلغني أنّك تكتب عني الحديث ثم تعود فتكتبه. فقلُت لها: أسمعه منك عىل يشء، 

اه.  فأسمعه عىل غريه. فقالت: هل تسمع يف املعنى خالًفا؟ قلت: ال، قالت: ال بأس بذلك"
وكذلك كانت عناية العرب متوّجهة يف األساس إىل املعاني ال إىل األلفاظ، فحتى الشعر 
املنضبط بالوزن والقافية، ستجد فيه اختالفا يف الروايات، وال يوجد عاقل يقول إّن هذا 

 تالف يف األلفاظ يلغي أي معنى يمكن أن يُستفاد من األحاديث!االخ

 

 الصور التطبيقية يف السنّة النبوية    

عىل أّن مساحة كبرية جّدا من السنن املنقولة باألحاديث ال تُضيف عقائد أو ترشيعات     
يّات جديدة يف الدين، وإنما هي يف الواقع صوٌر تطبيقية وتفاصيل حياتية مشدودة إىل كل

القرآن يف العقائد والترشيعات واألخالق واآلداب. وكونها كذلك، ال يعني طرَحها وإلغاءها 
من الحسبان، فال يفعل ذلك إال جاهل بقيمتها، وما أقبح صنيع أّمٍة تنبذ هذا الكنز الثمني 
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 من تلك الصور التطبيقيّة واألحاديث النبوية بحّجة عدم قطعيّتها. وإنّك لتجد بعض هؤالء
يحفظ الكثري من املقوالت والقصص عن أرسطو وأفالطون وسقراط وغريهم من فالسفة 
اليونان واألمم القديمة، وقد عاشوا قبل امليالد بقرون، وليس لدينا دليٌل عىل صدق نسبة 
هذه األقوال إليهم، ومع ذلك فهو يذكرها وينسبها لقائلها املزعوم بكل أريحية، ويستأنس 

ضع االقتداء واالعتبار. أما حني يتطّرق إىل كالم خري الربيّة، الذي تجد بها ويجعلها يف مو 
أحيانا للرواية الواحدة منه عرشات األسانيد التي نعرف جميع رجالها، فإنّه يقف مخذوال 
دون الولوج إىل مضمون الكِلم النبوي النوراني، ويسأل مستنكرا: كيف أصّدق أّن هذا من 

 الء الرجال وهذه الكتب؟!كالم النبي؟ وكيف أثق بهؤ 

إّن أي دارس يحرتم نفسه يعلم قيمة توثيق املمارسات التطبيقية من حياة رسول     
اإلسالم عليه أفضل الصالة والسالم؛ ألنّها تساعد عىل فهٍم أكرب لطبيعة هذا الدين، فكيف 

ُ باملسلم الذي يقرأ يف القرآن:  ْسَوٌة َحَسنٌَة لَِّمن كَاَن يَْرُجو اللََّه {لََّقْد َكاَن لَكُْم ِيف َرُسوِل اللَِّه أ
، فهل يقول: ال حاجة يل بالتأّيس به عليه الصالة والسالم َوالْيَْوَم اْآلِخَر َوذَكََر اللََّه َكِثريًا}

 ويكفيني اتباُع القرآن؟!

إّن من يقرأ القرآن بحّق يدرك الطبيعة "الكّلية" التي تتّسم بها معظم اآليات، فهي     
عرض املبادئ الكلية واألحكام العامة، ثم تأتي السنّة لتبنّي هذه املبادئ وتفّصلها ت

وتفّرسها، ولتقّدم لنا صوًرا تطبيقية عديدة ترّسخ القيم القرآنية وتزيد من ارتباطها 
بالواقع املعاش من خالل نماذج وأحداث برشية، أهّمها التجربة النبوية يف املمارسة 

عىل هذه التجربة بهذا التوثيق الذي ليس له مثيل يف تاريخ البرشية هو القرآنية. فالحفاظ 
 من أبرز الجهود العلمية التي ينبغي ألمة اإلسالم االفتخار بها والحفاظ عليها.

ومن أراد أن يلمس قيمة الصور التطبيقية الحديثية فليفتح أحد أشهر الكتب التي ال     
الصالحني" لإلمام النووي، فسيجده يفتتح الكثري  يكاد يخلو منها بيت، وهو كتاب "رياض

من أبوابه بآية أو أكثر من كتاب الله، تمثّل القاعدة الكلية للقيمة أو الخلق أو األدب أو 
الُحكم الذي يتناوله الباب، ثم يرشع بعد ذلك بذكر الروايات الحديثية التي تتنّوع بني أقوال 

مّما قاله رسول الله صىل الله عليه وسّلم  ومواعظ وقصص وأحداث ومحاورات وغري ذلك
أو حدث بينه وبني أصحابه. والقيمة التفسريية والرتبوية والتعليمية لهذه األحاديث عظيمة 
جدا، يدركها من يعلمون قيمة العلم وطبيعة النفس البرشية وحاجتها إىل هذه النماذج 

 لتزداد فهًما لدين الله وإدراكا للتطبيق السليم له.
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 انشغَل املحّدثون باألسانيد وغفلوا عن املضامني؟ هل

 

يتّهم بعض الكتّاب املعارصين أهَل الحديث، الذين رووا أحاديث رسول الله صىل الله     
عليه وسلم وجمعوها ونّقحوها، بأنّهم صبّوا جّل اهتمامهم عىل دراسة األسانيد وعلم الرواية 

راسة املتن وعلم الدراية، أي دراسة مضامني عن د –بحسب زعم هؤالء  –والرجال، غافلني 
األحاديث ومدى موافقتها لقطعيات الرشيعة وملقتىض العقل والعلم كما يقولون. ومن ثم 
وجد هؤالء أّن هناك مهّمة تم إغفالها يف تاريخ علم الحديث وهي مهمة الحكم عىل األحاديث 

ل الرواية وأسانيدها من خالل دراسة متنها ومحتواها، وليس من خالل دراسة رجا
 فحسب.

فهل حّقا غفل أهُل الحديث عن علم الدراية؟ وهل كانوا منشغلني باألسانيد والرجال     
غافلني عن مضامني األحاديث؟ يف ظنّي ال يقول هذا الكالم إال من مّر مروًرا سطحيّا عىل 
كتب الحديث، ولم يتعّمق يف مناهج املحّدثني ويف طبيعة علم الحديث وكونه لِبنة ضمن 

تسليط الضوء عىل عدة ا الفصل الرشيعة األخرى. وسنحاول يف هذ لعلومالهيكل العام 
 نقاط؛ لتجلية الصورة وبيان قصور هذه املقوالت.

 

 ملاذا اهتّم املحّدثون باألسانيد والرجال؟    

هـ) بفلسفة  261-206يف مقّدمته املهمة لكتابه "املسند الصحيح" يعّرف اإلمام مسلم (    
ح سبب اعتنائهم الكبري بدراسة األسانيد والرجال، وذلك أنّهم كانوا أهل الحديث التي توّض 

 –كما يوّضح اإلمام مسلم  –يرون تالزًما بني "القول" و"القائل". تنطلق هذه الفلسفة 
من القرآن الكريم، إذ يقول يف مقدمة كتابه الصحيح تحت باب سماه "باب وجوب الرواية 

 ر من الكذب عىل رسول الله":عن الثقات وترك الكذابني، والتحذي

"واعلم وّفقك الله تعاىل أّن الواجب عىل كل أحد عرف التمييز بني صحيح الروايات     
وسقيمها وثقات الناقلني لها من املتّهمني أن ال يروي منها إال ما عرف صّحة مخارجه 

تاَرة يف ناقليه، وأن يتّقي منها ما كان منها عن أهل التهم واملعان دين من أهل البدع. والسَّ
والدليل عىل أّن الذي قلنا من هذا هو الالزم دون ما خالفه؛ قول الله تبارك وتعاىل ذكُره: 

َىلٰ َما {يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا إِن َجاَءكُْم َفاِسٌق ِبنَبَإٍ َفتَبَيَّنُوا أَن تُِصيبُوا َقْوًما ِبَجَهالٍَة َفتُْصِبُحوا عَ 
هداء}. وقال جّل ثناؤه: نَي}َفَعلْتُْم نَاِدِم  ن تَْرَضْوَن من الشُّ {وأشِهدوا . وقال عّز وجّل: {ممَّ
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. فدّل بما ذكرنا من هذه اآلي أّن خرب الفاسق ساقٌط غري مقبول، وأّن ذَوْي عدٍل منكم}
 شهادة غري العدل مردودة". اه.

ذي من أجله اعتنى بهذه االستدالالت القرآنية يوّضح اإلمام مسلم السبب الرئييس ال    
املحّدثون بسلسلة الرجال الذين يروون الحديث، إذ ثمة عالقة تالزم بني "القائل" 
و"املقول"، بني "الحامل" و"املحمول"؛ فالقائل هو الوعاء اإلنساني الذي يحفظ املقول 
 بلفظه ومعناه قدر اإلمكان، فإذا ثبت وجود خلل أو رداءة يف الوعاء، أو احتواؤه عىل مواد

أخرى فاسدة اختلطْت بما انصّب فيه؛ فمن ذا الذي يقبل أن ينهَل منه؟ إنّك حني تريد رشاء 
الحليب ووجدته يُباع يف وعاء قذر كانت تُنقل فيه مواد ساّمة أو قاذورات، فهل تفّكر يف 

 فحص جودة الحليب أوًال أم تتخذ قرار رفض تناول الحليب منه ابتداًء؟!

ابا معروًفا بكذبه، أو خِرًفا معروفا بخَرفه، ثم سمعَت منه خربًا، أال وأنَت إذا لقيت كذّ     
ترى أّن أثر الكذب أو الخرف سيظهر عىل محتوى الخرب، سواء من خالل املبالغة أو رواية 
ما ال يُعقل؟ لقد أدرك املحّدثون األوائل هذه الحقائق ولهذا أمعنوا يف معرفة الرجال 

ىل الغاية، وهي: الحديث النبوي الرشيف. وكانوا يف ذلك منطلقني وأحوالهم، ألنّهم الوسائل إ
 من مبادئ قرآنية واضحة كما بيّنّا.

 

 هل تجاهل أهُل الحديث مضامنَي ما يروون؟    

لقد كانت ألهل الحديث يف الواقع مسالك عديدة للتأكد من صحة الحديث أبعد من مجّرد     
النظر إىل أحوال الرجال، بل كانوا ينظرون بدقة وحذق إىل مضمون ما يروون، فإذا وجدوا 

اسرتابوا منه ورّدوه  -وضْع مائة خّط تحت كلمة "معروف"  -فيه شيئا غريبا غري معروف 
هذا نجد اإلمام مسلًما يقول يف مقّدمة صحيحه: "وعالمة املنَكر يف حديث يف الغالب. ول

املحّدث، إذا ما ُعرضت روايته للحديث عىل رواية غريه من أهل الحفظ والرضا، خالفْت 
روايته روايتهم أو لم تكد توافقها، فإذا كان األغلب من حديثه كذلك، كان مهجور الحديث 

يقول أيًضا: "فأما من تراه يعِمد ملثل الزهري يف جاللته وكثرة غري مقبوله وال مستعَمله". و 
أصحابه الحفاظ املتقنني لحديثه وحديث غريه، أو ملثل حديث هشام بن عروة، وحديثُهما 
عند أهل العلم مبسوط مشرتك، قد نقل أصحابُهما عنهما حديثهما عىل االتفاق منهم يف 

ن الحديث مما ال يعرفه أحٌد من أصحابهما، أكثره، فريوي عنهما أو عن أحدهما العدد م
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وليس ممن قد شاركهم يف الصحيح مما عندهم؛ فغريُ جائز قبول حديث هذا الرضب من 
 الناس والله أعلم". اه.

باختصار، يريد اإلمام مسلم أن يقول لنا التايل: إّن أهل الحديث ينظرون يف مضامني ما     
ل كّال عىل حدة، بل "العالقات" بني هؤالء الرجال. يروون، ويعرفون جيّدا ليس فقط الرجا

فإماٌم شهري كالزهري، له أصحاب وتالميذ معروفون رووا عنه، وهناك تشابه كبري بني 
مضامني ما رووا؛ ألّن الزهري يف النهاية وعاء من العلم ينثر علمه عىل تالميذه دون تفريق 

ري عددا من األحاديث الغريبة أو تخصيص. فإذا جاء شخص غري معروف، وروى عن الزه
التي ال توجد عند غريه من أصحاب الزهري الذين رووا عنه؛ َحكَم املحّدثون بضعفه ولم 
يأخذوا عنه الحديث! وهو ما يؤّكد أنّهم كانوا يدرسون املتون جّيدا، فال يمّر عليهم يشٌء 

 دون نظر وتدقيق ومقارنة باملعروف من السنن.

ن" مفهوم عىل غاية كبرية من األهمية؛ ألنّه ضابط مهم استخدمه و"املعروف من السن    
أئمة الحديث يف تنخيل األحاديث املروية. ولهذا نجد اإلمام مسلًما يروي يف مقّدمة صحيحه 

"سيكون يف آخر أّمتي أناٌس يحّدثونكم ما لم تسمعوا قول رسول الله صىل الله عليه وسّلم: 
"ما أنت . ويروي عن ابن مسعود ريض الله عنه أنه قال: اهم"أنتم وال آباؤكم، فإيّاكم وإيّ 

. إىل جانب روايات أخرى؛ بمحّدث قوًما حديثا ال تبلغه عقولهم إال كان لبعضهم فتنة"
ليؤّكد عىل أّن عقائد الدين ورشائعه معروفة قبل تصنيفه لكتابه، وإذا جاءت رواية تخالف 

ع عليه؛ فهي رواية غري مقبولة عند أهل مخالفة قطعية ما جاء يف قطعي الدين املجمَ 
 الحديث.

ولهذا كان كبار أهل الحديث يتجنّبون رواية املرويّات التي تخالف املعروف من السنن،     
وهذا يعني أّن هناك جهدا كبريا يف تحقيق املتون وتنخيلها بناًء عىل منهج الدراية قد تّم 

الحديث عملَه النهائي عىل صيغة مصنّف من "وراء الكواليس"، قبل أن يقّدم اإلماُم يف 
املصنّفات الحديثية؛ كسنن أبي داود، أو جامع الرتمذي، أو صحيح البخاري أو غريها من 
الكتب. وألجل ذلك فإنك لن تجد الكثري من النقاش يف تلك املصنّفات الحديثية الشهرية 

ها واستبعدوها من كتبهم حول املتون املخالفة لقطعيات الدين أو للمعقول؛ ألنّهم نبذو 
مسبًقا، فلذلك تقّل الروايات املنكرة بشكل كبري جّدا يف تلك املصنّفات الشهرية املعتمدة. 
وإنما تَكثر الروايات املنكرة يف املصنّفات غري املعتمدة يف الفقه والدين، والتي تُكثر من 

والتضعيف، ولم ينشأ  رواية الضعيف والواهي واملنكر، وقد تتبّعها أئمة الحديث بالنقد
 عنها صياغة لعقائد أو رشائع جديدة.
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 الحكم عىل الرجال كنتيجة للحكم عىل املتون    

عندما نقرأ كتب الحديث، ونجد أّن املحّدث ضّعف حديثًا بناًء عىل ضعف أحد رواة     
ىل متن السند؛ نظّن بأّن الحكم عىل الحديث هنا هو من حيث الرواية محًضا، دون االلتفات إ

الحديث ونقده درايًة. والواقع أّن مساحة كبرية جّدا من أحكام علماء الحديث عىل الرواة 
 جاءت كنتيجة ألحكامهم عىل املتون ومضامني ما يروي هؤالء الرواة، وإليك بيان ذلك.

فمن يتصّفح كتب الرتاجم والرجال، ككتاب "التاريخ" للبخاري، و"املجروحني" البن     
لكامل يف الضعفاء" البن عدّي، وغريها من الكتب، سيجد أمرا متكررا بكثرة، حبان، و"ا

وهو الحكم عىل شخص بالضعف لكونه "يروي املناكري". ومن ذلك أن يصف البخاري 
بعض الرواة مثال بأنّه "منكر الحديث"، أو ما ذكره ابن حبان عن أحد الرواة بأنّه "غلَب 

ك"، أي أّن الحكم النهائي عليه بأنّه "مرتوك" نتج عن نظر عىل روايته املناكري فاستحّق الرت 
يف مضامني ما يروي. أو كقول ابن عدي عن أحد الرواة "عاّمُة ما يرويه ليس بمحفوظ"، 
مما يدّل عىل جهد كبري يف عرض مضامني األحاديث املروية عىل املحفوظ املعروف من 

 السنن.

وبهذا يتّضح أنّه وإْن كان تضعيُف عدٍد كبري من األحاديث قد نتج بشكل مبارش عن     
األحكام عىل الرواة، فإّن أساس الكثري من هذه األحكام عىل الرواة قد نتج من خالل النظر 
يف مضامني األحاديث التي يروونها والُحكم عليها، أي أّن هناك اعتباًرا كبريا ملحتوى 

الحكم عىل الرجال. ومن هنا، فحني تَُردُّ الكثري من الروايات بسبب وجود أحد  األحاديث يف
املطعون بهم يف سلسلة السند؛ فإنّه وإْن كان السبب املبارش يكمن يف السند، فإّن السبب 
األسايس الذي أضعف السند هو النظر يف املتون، أي يف محتوى األحاديث التي يرويها ذلك 

قطعيات الدين. ومن ثّم يظهر جليّا ملن يتصّفح كتب الرتاجم والرجال،  الراوي وقياسها إىل
أنّه قد كان ألهل الحديث عناية كبرية جّدا بالدراية، وِبَسْرب مضامني األحاديث وعرضها عىل 
قطعيات الدين، ومقارنتها باملعروف املحفوظ من األحاديث. ولعله من املثري لالهتمام أن 

جال، التي هي ألصق يشء بعلم الرواية، دليلَنا الواضح الرصيح تكون كتب الرتاجم والر 
 عىل عظيم اهتمام أئمة الحديث بالدراية!
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 الدراية ال تقف عند املحّدثني    

يظّن بعض املهتمني بأمر الحديث النبوي أّن مجّرد الحكم عىل صّحة حديث يعني أّن     
هو خطأ ناشئ عن الجهل بمنظومة مضمون هذا الحديث قد تحّول مبارشة إىل تكليف. و 

اجتناء التكليف اإلسالمية، فدراسة مضامني األحاديث و"درايتها" وصوال إىل بيان التكليف 
الذي تفيده هي عملية يشتغل بها أهل الحديث وأهل الفقه وأهل األصول، وقد بيّنُت ذلك 

يثي يمّر من خالل . لكن ما أوّد قوله هنا أّن النّص الحدفصل "فلسفة السنة" تفصيال يف
الفرز الفقهي واألصويل لينضبط يف إطار الهيكل املتماسك للرشيعة وال يخرج عنها، وبهذا 
ضِمن العلماء من أهل السنّة من خالل منظومتهم الفقهية واألصولية أال يشّكل حديٌث واحٌد 

اتر أو حديثان مفاهيم جديدة يف الدين تخالف القطعي املستفاد من قطعي القرآن ومتو 
 السنة وما أجمع عليه األئمُة املقتدى بهم.

ومن "تقنيات الضبط" التي مارسها علماء األمة قديما: الجهود العلمية التي بذلوها يف     
تأطري النصوص اإلشكالية يف ظاهرها ضمن الهيكل العام لقطعيات الدين، وذلك من خالل 

تلف الحديث"، أي ما بني مؤلفاتهم يف مجال "مشِكل الحديث"، أي امللتبس، و"مخ
األحاديث من اختالفات ظاهرة، وقد ناقشوا يف هذه املصنّفات الكثري مما يُعاد ذكره هذه 
األيام. وسيجد الباحث العديد من الكتب التي اعتنت بهذا الجانب، فاألحاديث التي رواها 

أويلها تأويال يتّفق الثقات ال تُهدر ألدنى شبهة عند أهل العلم املتقنني، وإنّما يُصار إىل ت
 مع قطعيات الدين.

وكثريٌ مما يُقال إنه مخالٌف لقطعي من الدين من األحاديث ستجد أنّه باإلمكان بسهولة     
قبوله والتوفيق بينه وبني قطعيات الدين دون عناء، كأحاديث سحر الرسول صىل الله عليه 

عليه وسلم، ولكن من الذي وسّلم، فقد قال بعضهم إنها تنايف عصمة الرسول صىل الله 
أخرب هؤالء بطبيعة ذلك السحر وكونه يؤثّر عىل تبليغ الوحي؟ بل يف بعض األحاديث ما 
يُفيد بأّن مضمون ذلك السحر كان مؤثّرا عىل الناحية "الدنيوية" للرسول صىل الله عليه 

ه يأتي "كان يرى أنّ وسّلم ال عىل الوحي، فقد روي يف صحيح البخاري أنّه بفعل السحر 
. فأين التناقض بني العصمة الواجبة للنبّي صىل الله عليه وسلم وبني النساء وال يأتيهّن"

 -ابتالئه بسحر آذاه يف بعض شؤونه الدنيوية؟ وهل يعجز الله سبحانه عن أن يعصمه 
 من اإلضافة إىل الدين أو من اختالط أمر الوحي عليه؟ -حتى وهو مسحور 

ساَرع إىل الحكم بمخالفته لقطعيات الدين ليس كذلك، ويمكن التوفيق وهكذا، كثريٌ مما يُ     
 بينه وبني قطعيّات الدين دون تكّلف.
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 تدوين السنّة وأعداء الحضارة

 

من آفات العرص الذي نعيش فيه شيوع التفكري الذّري االجتزائي لدى كثري مّمن     
يتحّدثون يف قضايا الدين، ومن مميّزات هذا التفكري السطحية والتساهل يف تناول األمور، 
فما أن يقع أحدهم عىل آية أو حديث له معنى ظاهر معنّي حتى يبني عليه دينه ومذهبه 

كل ما ذُكر عن املسألة يف سائر اآليات واألحاديث وكالم الصحابة كامال، دون أن يجمع 
واألئمة وإجماع العلماء، فهذه مسألة تطول ال تقدر عليها العقول الذّرية! ويف هذا السياق 
يتم اجرتار شبهة تقول إّن الرسول صىل الله عليه وسلم نهى عن كتابة الحديث، وكذلك 

من بعده، وبناء عىل ذلك ال ينبغي قبول كتب الحديث فعل أبو بكر وعمر ريض الله عنهما 
وال يجوز للسنّة أن تكون مصدرا للترشيع! هكذا، بهذه السطحية تخرج هذه الشبهة وتجد 

 مكانها يف العقول الضحلة التي ترّددها دون وعي.

 

 النهي عن الكتابة ليس إبطاال للسنّة    

إّن النتيجة التي توّصل إليها هؤالء ال عالقة لها بالنصوص التي ينقلونها والتي سنذكرها     
بعد قليل، فقصارى ما يمكن أن تفيده هذه النصوص النهي عن كتابة الحديث يف الصحف، 
ال النهي عن األخذ بالسنّة واتّباعها، وال يوجد ما يفيد النهي عن اتّباع الرسول صىل الله 

وسّلم يف هذه الروايات، بل من يزعم ذلك يخالف رصيح القرآن وما أجمع عليه عليه 
الصحابة. ومن العجيب أن يرّد من يزعم أنّه "قرآني" نصوصا رصيحة من القرآن بفهمه 

أّن الرواية ال تفيد ما ذهب إليه! فقد بنّي الله تعاىل يف ب مع العلمالقارص لرواية حديثية، 
{ومن يُطع الرسوَل فقد أطاع ل صىل الله عليه وسّلم هي طاعة لله: كتابه بأّن طاعة الرسو 

، فبنّي أّن اتباع سنّة {قل إْن كنتم تحبّون الله فاتّبعوني يُحببكم الله}، وقال سبحانه: الله}
، وكان {وأنزلنا إليك الذكَر لتُبنّي للنّاس ما نُّزل إليهم}النبّي من محبّة الله، وقال عّز وجّل: 

نُْهْم يَتْلُو َعلَيِْهْم آيَاِتَك الله عليه وسّلم يف القرآن:  وصفه صىل {َربَّنَا َوابَْعْث ِفيِهْم َرُسوًال مِّ
، فكيف ينبذ املسلمون بياَن الرسول صىل الله عليه َويَُعلُِّمُهُم الِْكتَاَب َوالِْحكَْمَة َويَُزكِّيِهْم}

  كتابه؟!مة وقد أوجب الله ذلك يفوسّلم وتعليَمه للكتاب والحك

من هنا يتّضح أنّه حتى لو ثبت نهُي النبّي صىل الله عليه وسلم عن كتابة السنّة فنحن     
مأمورون باتّباعها والحفاظ عليها بداللة القرآن الرصيحة ثم داللة السنّة املتواترة وما 
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كان  تواتر عن كبار الصحابة وصغارهم ونقلهم للسنّة وحفظها والتمّسك بها. ومن ثّم فإذا
أصحاب هذه الشبهة يرفضون الكتابة، فعليهم أن يحفظوا السنن شفهيّا كي ال يُضيعوا 
أمرا أوجبه الله يف كتابه! وحديث النهي عن كتابة األحاديث بتمامه كما عند مسلم عن أبي 

"أّن رسول الله صىل الله عليه وسلم قال: ال تكتبوا عنّي، وَمن كتب عنّي سعيد الخدري: 
 -قال هّماٌم أحسبه قال:  –ن فليمحه، وحّدثوا عنّي وال حرج، ومن كذب عيلّ غري القرآ

(صحيح مسلم). فهو يأمر بالتحديث عنه وتبليغ سنّته  متعّمدا فليتبّوأ مقعده من النار"
وعن الكذب  –لظروف خاصة سنبيّنها فيما بعد  –صىل الله عليه وسّلم، وينهى عن الكتابة 

 ث ما يدل عىل استنكار التمّسك بالسنّة بل العكس.عليه، وال يوجد يف الحدي

 

 يستدلّون بما يُنكرون حّجيته!    

ومن أعجب العجب أن ينادي هؤالء بإبطال مرشوعية تدوين السنّة واالستدالل بها، ثم     
يستدّلون هم بما ُدّون منها وبما نقله أهل الحديث وحفظوه يف كتبهم! وهذا وحده كاف يف 
إبطال جميع حججهم؛ فإذا كانوا يرفضون تدوين السنّة أو االستدالل بالسنّة يف قضايا 

علون حديثًا للنبّي صىل الله عليه وسّلم دليال عىل ركن أسايس يف مذهبهم الدين، فكيف يج
القائل بإبطال االستدالل بالسنّة؟! ثم إذا كانوا سيقبلون االستدالل بالسنّة فلَم ال يأخذون 
أحاديث كثرية صّحت وتواترت تُثبت حّجية السنّة ورضورة اتّباعها والعّض عليها بالنواجذ 

األحكام التي يرفضونها؟ إّن األمر عند هؤالء القوم انتقائيٌّ وال عالقة له  وتُثبت الكثري من
بأية منهجية علمية، بل إنّهم يزعمون أنّهم متمّسكون بالقرآن فقط، ثم يستدّلون بروايات 
موقوفة عىل الصحابة إلبطال يشٍء أثبته القرآن، وهو رضورة التمّسك بسنّة الرسول صىل 

 الله عليه وسّلم!

 

 كيف نفهم روايات منع كتابة الحديث؟    

إذا تصّفحنا كتب السنّة ومرويّات الصحابة سنجد مرويات تفيد النهَي عن كتابة السنّة     
 وتدوينها، ومرويات أخرى كثرية تبيح الكتابة. فكيف نجمع بني األمرين؟

 :أما ما ورد يف النهي فمن أبرزه الحديث السابق ذكره باإلضافة إىل 



 42 

"جمع أبي الحديث عن رسول الله صىل جاء عن عائشة ريض الله عنها أنها قالت: ما     
الله عليه وسلم وكانت خمسمائة حديث، فبات ليلته يتقلب كثريا قالت: فغمني، فقلت: 
أتتقلب لشكوى أو ليشء بلغك؟ فلما أصبح قال: أي بنية هلّمي األحاديث التي عندك، فجئته 

لم أحرقتها؟ قال: خشيت أن أموت وهي عندي فيكون فيها  بها فدعا بنا فحرقها. فقلت:
(ذكره  أحاديث عن رجل قد ائتمنته ووثقت ولم يكن كما حدثني فأكون قد نقلت ذاك"

الذهبي يف "تذكرة الحفاظ" نقال عن الحاكم وقال "ال يصح"). فهذه رواية ضعيفة، وهي 
حديث  500ر أن يجمع لو صّحت دليل عىل عدم تحريم تدوين السنّة؛ فكيف ألبي بك

 –مكتوب إذا كان يعلم تحريم النبّي صىل الله عليه وسّلم لكتابة الحديث؟ والرواية نفسها 
تؤّكد أن سبب حرقه لها ليس تحريًما لكتابة األحاديث، بل أمر  -لو صّحت، ولم تصّح 

 ديث.شخّيص ألّم به يدّل عىل شّدة حرص أبي بكر ريض الله عنه عىل األمانة يف نقل الح

يقول الذهبي يف تذكرة الحفاظ: ومن مراسيل بن أبي مليكة أّن الصّديق جمع الناس     
"إنكم تحّدثون عن رسول الله صىل الله عليه وسلم أحاديث تختلفون بعد وفاة نبيّهم فقال: 

فيها، والناس بعدكم أشّد اختالفا، فال تحّدثوا عن رسول الله شيئا، فمن سألكم فقولوا 
. فهذه أيضا رواية مرسلة ال تصح ينكم كتاب الله فاستحلّوا حالله وحّرموا حرامه"بيننا وب

عند أكثر العلماء، ألّن ابن أبي مليكة لم يدرك أبا بكر، وهي تخالف روايات صحيحة أخرى 
"أال هل عىس رجٌل يبلُُغه الحديُث عني ثبتت يف السنّة كقول النبّي صىل الله عليه وسلم: 

عىل أريكَِتِه، فيقوُل: بينَنَا وبينَكم كتاُب اللِه، فما وجْدنا فيه حالًال استحلَلْنَاه، وهو ُمتَِّكئٌ 
 وما وجْدنا فيه حراًما حرَّمناه، وإِنَّ ما حرَّمَ رسوُل اللِه صىلَّ اللُه عليه وسلَّمَ كما حرمَ اللَه"

أخرى صحيحة (رواه الرتمذي، ومثله عن أبي داود وابن ماجة وغريهما). فهذه وروايات 
تثبت الصفة الترشيعية للسنّة، وهي كثرية جدا ومتواترة، فكيف نعارضها جميًعا برواية 

 ضعيفة وموقوفة عىل أبي بكر الصديق؟!

"أنّه أراد أن يكتب السنن فاستخار الله شهرا ومنها ما روي عن عمر بن الخطاب     
كتبوا كتابا فأقبلوا عليه وتركوا فأصبح وقد عزم له، ثم قال: إني ذكرت قوًما كانوا قبلكم 

(رواه الخطيب البغدادي يف "تقييد العلم" بسند صحيح). وهذه الرواية تدّل  كتاب الله"
أيًضا عىل عدم تحريم تدوين السنّة من الرسول صىل الله عليه وسلم، فلو كانت محّرمة لَم 

لعمر، وأنّه خيش أن استخار عمر ربّه شهًرا؟ فدّلت االستخارة عىل أّن هذا أمٌر شخيص 
{َفَويٌْل لِّلَِّذيَن يَكْتُبُوَن الِْكتَاَب يحُدث يف األمة ما حدث يف أهل الكتاب قبلها، كما قال تعاىل: 
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ذَا ِمْن ِعنِد اللَِّه ِليَْشَرتُوا ِبِه ثََمنًا َقِليًال  ا كَتَبَْت أَيِْدي ◌ۖ ِبأَيِْديِهْم ثُمَّ يَُقولُوَن َهٰ مَّ ِهْم َفَويٌْل لَُّهم مِّ
ا يَكِْسبُوَن} مَّ  . ولو كان هناك تحريٌم لعِلمه عمُر وملا هّم بكتابة السنن!َوَويٌْل لَُّهم مِّ

وبالجملة فغالب ما يستدّلون به هو ما روي عن بعض الصحابة من كراهة تدوين     
السنّة، كما روي عن ابن عباس وابن مسعود وأبي سعيد الخدري وأبي هريرة كراهة كتابة 

 ، والناظر يف هذه الروايات يالحظ أموًرا:العلم

الغالب عليها أنّها جاءت يف سياق خشية اختالط الحديث بالقرآن، إذ كان الناس  أوال:    
ض القرآن ويرسخ، ومّما يدل  حديثي عهد بالقرآن، وأراد هؤالء الصحابة الكرام أن يُمحَّ

"أال تكتب ما نرضة قال له: عىل ذلك ما روي بسند صحيح عن أبي سعيد الخدري أّن أبا 
نسمع منك؟ قال: أتريدون أن تجعلوها مصاحف؟ إّن نبيّكم كان يحّدثنا فنحفظ، فاحفظوا 

"إنّك تحّدثنا عن رسول الله صىل الله عليه . ويف رواية صحيحة أخرى كما كنّا نحفظ"
قرآنًا؟! ال، وسلم حديثًا عجيبا، وإنّا نخاف أن نزيد فيه أو ننقص. قال: أردتم أن تجعلوه 

(أخرج الروايتني ابن عبد  ولكْن ُخذوا عنّا كما أخذنا عن رسول الله صىل الله عليه وسلم"
الرب يف الجامع). ومن الواضح أّن املنع لم يكن لرواية السنّة ونقلها والتمّسك بها، فهذا ثابت 

وابن مسعود بالقطع وال يشك فيه مسلم، بل إّن َمن ورد عنهم كراهة الكتابة كابن عباس 
وأبي سعيد الخدري وأبي هريرة هم من أكثر الصحابة روايًة لألحاديث، فلو كان األمر 
 منًعا العتماد السنّة وروايتها ملا رووا كل هذه األحاديث عن رسول الله صىل الله عليه وسّلم!

وراسخة  كانت سنّة النبي صىل الله عليه وسّلم يف ذلك العهد منترشة بني الصحابة ثانيا:    
باملمارسة بحيث لم تكن الحاجة إىل تدوينها كبرية جدا يف عهدهم، وتحديدا يف حوارض 
اإلسالم الراسخة كاملدينة ومكة، حيث هناك جمع كبري من الصحابة ريض الله عنهم ممن 
يحفظون السنن ويمارسونها، هذا مع قوة حفظ العرب واعتمادهم عىل الحافظة كتقليد 

ه وُرضبت األمثال بقّوة حفظهم. ومن هذا املنطلق، ومع وجود خشية توارثوه وبرعوا في
اختالط الحديث بالقرآن يف العهد األول لإلسالم، نتفّهم خشية عمر وأبي بكر وأبي سعيد 
الخدري وابن عباس وابن مسعود وغريهم من كتابة السنّة، مع وجود صحابة آخرين 

 دّونوها كما سيأتي.

ف تكون الحاجة للسنن بحسب البُعد عن عهد الرسول صىل الله وحتى يدرك القارئ كي    
عليه وسّلم والصحابة وتباعد األقطار؛ فليقارن بني موطأ اإلمام مالك (ولد يف املدينة املنّورة 

 194عام  -يف أوزبكستان اليوم  –هـ) وصحيح اإلمام البخاري (ولد يف بخارى  93عام 
الكبري يف عدد األحاديث املروية واملكتوبة عن رسول هـ). إّن أول ما سيالحظه هو الفارق 



 44 

الله صىل الله عليه وسلم؛ ففي البخاري أضعاف ما يف املوطأ من األحاديث النبوية املرفوعة، 
وسيالحظ أمرا آخر، وهو أّن الكثري من مرويات اإلمام مالك يقول فيها "األمر عندنا" أو 

 ملدينة) وليست بأحاديث مرفوعة."األمر املجتََمع عليه عندنا" (يعني يف ا

والّرس يف ذلك أّن اإلمام مالًكا قد سبق اإلمام البخاري بنحو قرن من الزمان، وعاش يف     
قلب املدينة حيث أخذ عن التابعني وكانت املدينة ما تزال عىل ممارسة شعائر اإلسالم 

يه وسلم، فانتشار وأحكامه كما ورثها مجتمعها عن جيل الصحابة عن النبي صىل الله عل
املمارسة السنّية جعلها مسلًكا واضًحا قويّا يف معرفة السنّة، ومن ثم كانت الحاجة إىل 
أحاديث اآلحاد املرفوعة إىل النبّي صىل الله عليه وسّلم للتعّرف عىل سنّته أقل؛ ألّن أمر السنّة 

نتنرش فيها العجمة  راسٌخ منترش. أما بعد قرن من الزمان، ويف بالد بعيدة جّدا كبخارى،
وال تتوّفر املمارسة االجتماعية السنّية املتواصلة كما كان يف املدينة املنورة قبل قرن؛ فإّن 
الحاجة إىل معرفة سنن النبّي صىل الله عليه وسلم قد ازدادت، ومن ثم وجدنا اإلمام 

السنّة بعد البخاري وغريه يجمعون األحاديث ويدّونونها بشكل أكرب ليتعّرف الناس عىل 
طول العهد بها. فكيف إذا عدنا إىل الوراء عقوًدا قبل والدة اإلمام مالك، أي إىل عهد الشيخني 
أبي بكر وعمر، رفيَقْي درب النبّي صىل الله عليه وسلم وأكرب أصحابه الذين عاشوا معه يف 

إىل تدوين مكة واملدينة وتلّقوا عنه السنّة حيّة متحّركة، هل تكون حاجة هؤالء وجيلهم 
 السنّة كحاجة من جاء بعدهم وعاش يف أقطار بعيدة؟

فاألمر إذن لم يكن تنفريًا عن التزام السنّة واتباعها كما يتصّور بعضهم، بل كان مزيًجا     
من خشية اختالطها بالقرآن والناس حديثو عهٍد به، مع عدم اإلحساس بالحاجة امللّحة 

ني الصحابة ريض الله عنهم. وقد كان أبو بكر وعمر لتدوين السنّة وهي مماَرسة فاشية ب
وابن عباس وابن مسعود وأبو سعيد الخدري وأبو هريرة من أبرز املتمّسكني بالسنّة 

 واملدافعني عنها، وقد حّدثوا بآالف األحاديث عن النبّي صىل الله عليه وسلم.

 

 روايات إباحة تدوين الحديث    

الله عليه وسّلم يف إباحة كتابة األحاديث وتدوينها فعّدة أما ما ثبت عن الرسول صىل     
 الكتابأحاديث، وكذلك ما ورد عن بعض الصحابة ريض الله عنهم. ومنًعا لتضّخم 

 سنحاول اختصارها واالقتصار عىل الصحيح منها.
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فمنها حديث أبي شاه الذي أخرجه البخاري وغريه حني قام وقال للرسول صىل الله     
"اكتبوا ، فقال رسول الله صىل الله عليه وسّلم: "اكتبوا يل"عليه وسّلم بعد خطبة ألقاها: 

ومنها ما أخرجه أحمد وغريه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جّده أنّه  ألبي شاه".
خِط؟ قال: "يا رسول اقال:  لله أَكْتُب ما أسمُع منك؟ قال: "نعم". قلت: يف الرِّضا والسُّ

ا" . ومنها ما أخرجه أبو داود من حديث عبد "نعم، فإنَُّه ال ينبغي يل أن أقوَل يف ذِلَك إالَّ حقًّ
الله بن عمرو بن العاص حني أمسك عن الكتاب حني نهتْه قريش عن ذلك، فذكر ذلك 

"اكتب، فوالذي نفيس بيده عليه وسلم فأومأ بإصبعه إىل فيه وقال:  لرسول الله صىل الله
. ومنها الكتاب الذي كتبه رسول الله صىل الله عليه وسلم لعمرو بن ما يخرج منه إال حّق"

حزم وفيه: الصدقات والديات والفرائض والسنن. قال عنه ابن عبد الّرب: "وهو كتاب 
 لعلم معرفًة يُستغنى بها يف شهرتها عن اإلسناد".مشهور عند أهل السري معروف عند أهل ا

أما ما روي عن إباحة الصحابة لكتابة الحديث فكثري منه: ما روي عن عيل بن أبي طالب     
، فكان "هل عندكم يشء من الوحي إال ما يف كتاب الله؟"كما عند البخاري وغريه حني سئل 

"العقل وفكاك ، وبني أّن فيها: حيفة""وما يف هذه الصمن بني ما ذكره عيلّ يف إجابته 
"ما من . ومنها ما رواه البخاري عن أبي هريرة أنّه قال: األسري وأن ال يُقتل مسلم بكافر"

أصحاب النبّي صّىل الله عليه وسلّم أحٌد أكثَر حديثًا عنه منّي، إال ما كان من عبد الله بن 
رفوًعا وموقوفا عن عمر بن الخطاب . ومنها ما روي معمرو، فإنه كان يكتُُب وال أكتُب"

"قيّدوا وأنس بن مالك وابن عباس وعبد الله بن عمرو ريض الله عنهم أنهم كانوا يقولون: 
أو بألفاظ أخرى تفيد تقييد العلم بالكتابة. وقد أثبتُّه يف  "بالكتابة"أو  العلم بالكتاب"

املوقوف عن الصحابة منعا للخالف، فقد صّح عند بعض أهل العلم مرفوعا عن النبّي صىل 
 الله عليه وسّلم بمجموع طرقه. وغريها مما روي عن إباحة الصحابة لكتابة الحديث.

وايات إباحة الكتابة والندب إليها أّن منع وحاصل الجمع بني روايات كراهة الكتابة ور     
الكتابة كان سابًقا إلباحتها، وكان سببه خشية اختالط الحديث بالقرآن، ثم مع رسوخ 
القرآن يف قلوب الصحابة نُسخ الُحكم كما يقول أهل العلم. ومع دخول الناس يف دين الله 

عايشة السنّة صارت الحاجة إىل أفواًجا وتمّدد رقعة الدولة اإلسالمية وابتعاد الناس عن م
الكتابة أكرب، ولهذا ُروي عن بعض الصحابة كراهة كتابة الحديث ثم إباحتها، فرصنا نرى 
بشري بن نهيك كما روي بسند صحيح يكتب ما يسمعه من أبي هريرة ريض الله عنه 

عيد دون إنكار. ورصنا نرى س "نعم"فيقول:  "هذا سمعته منك؟"ويُظهر له كتابه ويقول: 
"فيسمع منه الحديث بن جبري كما روي بسند صحيح يكون مع ابن عباس ريض الله عنهما 
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(الروايتان من "جامع بيان العلم وفضله" البن  فيكتبه يف واسطة الّرحل، فإذا نزل نسخه"
 عرب الّرب).

يعي والروايات يف هذا أكثر من أن تُحىص هنا، ولكنها تدّل جميًعا عىل ذلك التطّور الطب    
بدًءا من كراهة الكتابة حني كان القرآن غّضا، ثم إباحة الكتابة يف أواخر عهد النبوة وعهد 
الراشدين بعد أن رسخ القرآن يف القلوب وقّلت الخشية من الغفلة عن كتاب الله، ثم 
استحباب كتابة األحاديث وانتشارها بشكل أوسع يف عهد صغار الصحابة والتابعني لزيادة 

يها يف حفظ السنّة، ثم ظهور مدونات الحديث األوىل يف القرن الثاني للبعد عن الحاجة إل
 املمارسة العملية للسنّة ووفاة الصحابة ريض الله عنهم.

 

 أعداء الحضارة    

إذا عرفنا أّن كّل الروايات التي تفيد كراهة كتابة الحديث ال تدّل عىل تحريم رواية     
عن السنّة والتمّسك بها وتعليمها؛ ألّن وجوب اتّباع ما جاء  الحديث وال تنفي صفة الترشيع

يف السنّة ثابٌت دون شّك، فما هي مشكلة من يثريون هذه الشبهة مع التدوين؟ هل يريدون 
من املسلمني أن يحفظوا السنن يف عرصنا هذا عن ظهر غيب دون ُكتب؟! هل يريدون أن 

ات كما فعل هوالكو؟! أم األحرى بهم اإلذعان نلقي ما لدينا من كتب السنّة يف دجلة والفر 
لتوثيق السنن بالكتابة بطريقة علمية حضارية من أجل سهولة ذلك بعد إدراكهم الحاجة 

 الشديدة إىل الكتابة والتوثيق؟

إنّه والله من العار الحضاري أن يخرج من بني جلدتنا من ينتشل هذه الروايات معزولة     
له عليه وسّلم! رك تدوين ما بلغنا وحفظناه من سنن النبّي صىل العن سياقها ليدعونا إىل ت

ا أّي باحث غربي جاّد فلن يسعه إال أن يقول: "ما لهؤالء املجانني هوهي مقالة لو سمع
يفّرطون بهذه الكتب الثمينة التي تعود نصوصها ألكثر من ألف عام"! وإنّنا نرى اليوم 

صول عىل املصادر األصلية يف الرتاث اإلسالمي، كبار الباحثني الغربيني يتلّهفون للح
ويحّققونها بكّد وَجلٍَد يُغبطون عليه، ويدركون قيمتها الكبرية لحضارتنا بل للحضارة 
اإلنسانية بأرسها! هذا وهم ليسوا مسلمني وال تمثّل لهم تلك النصوص أية قيمة دينية. فما 

يم من السنّة التي أمرهم ربّهم باتّباعها؛ بالنا ببعض املسلمني الذين يملكون هذا اإلرث العظ
 يفّرطون به ويُنكرون تدوينه وتوثيقه عرب العصور بمنهجية علمية لم يَر العالم مثيًال لها؟!
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إّن هؤالء يف الحقيقة هم أعداء الحضارة؛ فالتطّور الطبيعي ألي حضارة يقيض بتجاوز     
أكثر تطّورا وحداثة، ولهذا فقد تطّور الطرق البدائية يف تدوين العلم وتوثيقه إىل طرق 

العرب من الرواية، إىل االستعانة معها بالكتابة عىل الرقاع واألكتاف والجلود، وصوال إىل 
اجتالب الورق وتصنيعه وصناعة الكتب ورواج مهنة النسخ والكتابة. فما الذي يدفع 

 بة العلم وتوثيقه؟!إنسانًا يعيش يف عرصنا الرقمي هذا إىل ذّم ذلك التطّور نحو كتا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 48 

 هل نقّدم السنّة عىل القرآن؟

 

كّلما تحّدثنا عن السنة النبوية الرشيفة وأهمية االلتزام بها، ودفْعنا الشبهات التي     
يطرحها بعض الناس حولها؛ ثارْت ثائرة بعضهم وقالوا: "أنتم تقّدمون مرويّات ظنّية 

لْنَا َعلَيَْك منسوبة للرسول عىل كتاب الله"! ورسدوا علينا آيات من مثل قوله تعاىل:  {َونَزَّ
ٰى ِللُْمْسِلِمنَي}الْ  ٍء َوُهًدى َوَرْحَمًة َوبُْرشَ نقّدم  ). فهل نحن89(النحل:  ِكتَاَب ِتبْيَانًا لِّكُلِّ َيشْ

؟ وهل نبذْنا كتاب الله وضيّعنا أحكامه ولهثنا وراء مرويّات ظنّية فعال السنة عىل القرآن
 كما يزعم هؤالء؟

ة هو يف سبيل الحفاظ أّن حفاظنا عىل السنّ  سأبنّي بما ال يدع مجاال للشكّ ا الفصل يف هذ    
عىل فاعلية أحكام القرآن ومبادئه السامية، وأّن الطعن بالسنة املنقولة إلينا بشتى الطرق 

هو طعٌن مبّطٌن بدين الله، وأنّه ال يسع أحدا أْن يقيم كتاب الله إال بسنة  -كما سيظهر  -
الحديث هم أكثر الناس اعتناء بالقرآن وصيانة رسول الله صىل الله عليه وسلم، وأّن أهل 

 ألحكامه.

 

 كتاُب الله َحكٌم بيننا.. من الذي يعّطل ُكتاب الله؟    

وبما أّن هؤالء يّدعون االلتزام بالقرآن ال غري، فسوف ندعوهم إىل القرآن الذي ال يعرفونه،     
َ ونسألهم عن بعض آياته. فقد قال تعاىل يف كتابه:  َ ِللنَّاِس َما نُزِّلَ {َوأَنَزلْن ا إِلَيَْك الذِّكَْر ِلتُبنَيِّ

 ). وهذه اآلية تفتح احتمالني ال ثالث لهما:44(النحل:  إِلَيِْهْم َولََعلَُّهْم يَتََفكَُّروَن}

فإّما أن يكون الرسول صىل الله عليه وسّلم قد بنّي للناس ما نُّزل إليهم، وأّن هذا  -
 فهًما وممارسة. البيان محفوظ لحفظ كتاب الله

أو أنّه صىل الله عليه وسّلم لم يبنّي للناس ما نُّزل إليهم! وهذا تكذيب لله عّز وجّل  -
 وطعٌن برسوله صىل الله عليه وسّلم.

ونحن نقول إّن هذا البيان موجود يف سنّة رسول الله صىل الله عليه وسّلم، وهي منقولة     
اّدعى امتالكه لسنّة رسول الله صىل الله عليه  إلينا بتوثيق ال مثيل له. وليس هناك أحد

وسّلم وكان عنده توثيقها مثل ما هو حال أهل السنة والجماعة. وإذا كان هذا البيان النبوّي 
 عندكم فأين هو؟ وما هي مسالك نقله؟



 49 

نكُْم يَتْلُو َعلَيْكُْم آيَاِتنَا وَ وقال تعاىل:      يَُزكِّيكُْم َويَُعلُِّمكُُم الِْكتَاَب {َكَما أَْرَسلْنَا ِفيكُْم َرُسوًال مِّ
ا لَْم تَكُونُوا تَْعلَُموَن} ). وهذه اآلية أيضا تفتح احتمالني 151(البقرة:  َوالِْحكَْمَة َويَُعلُِّمكُم مَّ

 ال ثالث لهما:

فإّما أن يكون الرسول صىل الله عليه وسّلم قد قام بتلك األفعال الزائدة عن مجّرد  -
 ي: التزكية + تعليم الكتاب + تعليم الحكمة.تالوة الكتاب، وه

أو أنّه صىل الله عليه وسّلم لم يعّلم املسلمني الكتاب وال الحكمة! وهذا تكذيب  -
 صارخ لكتاب الله، وطعٌن برسوله صىل الله عليه وسّلم.

 إنّه ال بّد من وجود تعليم الرسول للقرآن، باإلضافة إىل تعليمه للحكمة، فقد جاء ذلك يف    
 –كما تقولون  –وأنتم  {الَّ يَأِْتيِه الْبَاِطُل ِمن بنَْيِ يََديِْه َوَال ِمْن َخلِْفِه}كتاب الله الحكيم الذي 

ٍء}تؤمنون بكتاب الله وتصّدقون ما جاء فيه، فقد نزَل  كما أخرب سبحانه  {ِتبْيَانًا لِّكُلِّ َيشْ
ون سنّة نبيّكم؟ وإذا كنتم ترفضون ما وكما ترّددون دائًما، أفال تتّبعون تبيانه هذا وتلتزم

رواه أهل السنة بتلك الدقة العلمية، وبذلك التعاضد الذي اجتمعْت فيه: املرويات الحديثية 
+ التواتر املعنوي فيها + اإلجماع عليها (وهو من أرسخ مسالك نقل السنة كما سيأتي). 

د أهل السنة والجماعة. إذا كنتم وهي أمور لم تتوفر بهذه الدقة العلمية وبهذا الزخم إال عن
ُ ترفضون ذلك كله، فما هو طري مرتم بالتزامها يف كتاب قكم للوصول إىل تلك السنة التي أ

الله؟ أم سرتّددون ذلك املصطلح املبهم وغري الواضح مصدُره لديكم، وهو "السنة 
ع، أفتقبلون منهم العملية"؟ فمن نقل السنة العملية هم من نقلوا لكم السنة املرويّة واإلجما 

 ما ال يمكنكم الوقوف عىل توثيقه، وترفضون إجماعهم وتواتر السنن التي نقلوها؟!

 ◌ۗ {ُقْل إِن ُكنتُْم تُِحبُّوَن اللََّه َفاتَِّبُعونِي يُْحِببْكُُم اللَُّه َويَْغِفْر لَكُْم ذُنُوبَكُْم وقد قال تعاىل:     
ِحيٌم} ). فكيف تزعمون حّب الله والتزام ما جاء يف كتابه وأنتم 31(آل عمران:  َواللَُّه َغُفوٌر رَّ

ترفضون اتباع نبيّكم بزعمكم عدم التوثق مما نُقل عنه؟ أيُعقل أن تتعاضد عرشاُت اآليات 
عىل إثبات وجوب طاعة النبّي صىل الله عليه وسّلم واتباعه واالقتداء به واتباع تعليمه للقرآن 

كم الضائعة أصال كما تزعمون؟! أال ترون يف هذا طعنًا يف وبيانه له، ثم تكون سنّته يف حُ 
بيشء ثم ال تجدون إليه سبيال؟! وأين  –سبحانه وتعاىل  –كتاب الله وحكمته إذ يأمركم 

{لََّقْد كَاَن لَكُْم ِيف َرُسوِل اللَِّه أُْسَوٌة َحَسنٌَة لَِّمن كَاَن يَْرُجو اللََّه َوالْيَْومَ أنتم من قوله تعاىل: 
) وكيف يُقتدى بمن لم يعْد يُعرف (بزعمكم) سبيٌل 21(األحزاب:  اْآلِخَر َوذَكََر اللََّه كَِثريًا}

{َوأَِطيُعوا اللََّه َوأَِطيُعوا الرَُّسولَ موثوٌق ألخباره وأفعاله؟! وأين أنتم من قوله تعاىل: 
ََّما َعَىلٰ َرُسولِنَا الْبََالُغ الُْمِبنُي} ◌ۚ َواْحذَُروا  ). وغريها من 92(املائدة:  َفإِن تََولَّيْتُْم َفاْعلَُموا أَن
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اآليات التي تعّطلونها حني تزعمون أّن ما بني أيدينا من السنة النبوية مطعوٌن يف موثوقيّته 
 ونقله عن النبّي صىل الله عليه وسّلم!

ردة يف القرآن تؤّكد حفظ السنّة النبوية الرشيفة تبًعا لحفظ الله للقرآن إّن هذه اآليات الوا    
َّا لَُه لََحاِفظُوَن}الكريم كما قال سبحانه:  لْنَا الذِّكَْر َوإِن َّا نَْحُن نَزَّ ). ومن تمام 9(الحجر:  {إِن

 حفظ كتاب الله، بمبادئه وأحكامه، حفُظ السنة النبوية التي هي بياُن الكتاب. وهكذا
يتّضح لنا َمن الذي يعّطل عرشاِت اآليات من كتاب الله، بل يتّضح تعطيلهم لكتاب الله أكثر 

 حني ندرك طبيعة العالقة بني القرآن والسنّة.

 

 الكليّات يف القرآن، والتفاصيل يف السنّة    

روى اإلمام اآلجرّي يف كتابه "الرشيعة" عن عمران بن حصني ريض الله عنه أنّه قال     
: "إنّك امرؤ أحمق، تجد يف كتاب الله تعاىل الظهر أربعا، ال يجهر فيها بالقراءة. ثم لرجل

ا؟ إّن كتاب  عّدد عليه الصالة والزكاة ونحوهما، ثم قال: أتجد هذا يف كتاب الله تعاىل مفرسَّ
نده (أخرجه الحاكم يف املستدرك وابن املبارك يف مس الله أحكمَ ذلك، وإْن السنّة تفّرس ذلك"

 وغريهم).

ما يغفله أصحاب هذه الدعوى هو طبيعة كتاب الله تعاىل، فهو يف الكثري من مضمونه     
يورد الكليّات، سواء كليّات اإليمان والرشائع واألخالق والِحَكم وغري ذلك. ولهذا ال نجد 
أحكام الصالة مفّصلة يف القرآن، وال أحكام الزكاة وال الحج وال الصيام وال البيوع وأمثالها، 

َالَة َوآتُوا نما نجد تفصيل ذلك كّله يف السنة النبوية. فإذا قال سبحانه: وإ {َوأَِقيُموا الصَّ
اِكِعنَي} كَاةَ َواْركَُعوا َمَع الرَّ ). فقد قال عليه الصالة والسالم يف الصالة: 43(البقرة:  الزَّ

" مه عليه يف (صحيح البخاري). وقال صلوات ربّي وسال  "وَصلُّوا كما رأيتُموني أَُصيلِّ
"ليس فيما دون خمس أواٍق من الورق صدقة، وليس فيما دون خمس من اإلبل الزكاة: 

(متفق عليه). وقد انتقلت لنا كيفية  صدقة، وليس فيما دون خمس أوسق من التمر صدقة"
الصالة وأحكام الزكاة وغريها من تفاصيل الرشيعة هذه عرب مسلكني أساسيّني: مسلك 

ي تم حفظها يف كتب الفقه والحديث، ومسلك اإلجماع، وهما مسلكان السنة النبوية الت
 متعاضدان متّسقان.

 

 أصحاب السنن أعلم بكتاب الله وأكثر تعظيما له    
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إّن القرآن الكريم تبياٌن لكل يشء، وهو شفاء الصدور وحبل الله والنور املبني، من تمّسك     
لف وأهل الحديث أوال وقبل كل يشء، عىل السنّة به نجا، ومن اعتصم به أفلْح. وقد قّدمه الس

وغريها، وهم أعلم بذلك كّله، فهم من كتب يف "فضائل القرآن" وأكثروا من ذلك، وهم من 
نقلوا لنا كتب "تفسري القرآن" التي نجدها يف الصحاح وغريها عن رسول الله صىل الله 

الله سبحانه. وحني تحّدث عليه وسلم وعن الصحابة والتابعني. فهم أدرى بقيمة كتاب 
العلماء عن "نسخ القرآن بالسنة" فقد كان هذا موضوًعا خالفيا، قال فيه الكثري من أئمة 
العلم إّن السنة ال تنسخ القرآن إطالقا، وإنما "تُرتجم الكتاب وتفّرس مجمله وتبنّي عن 

ة" لسنّ "ا كتاب وال تنسخ الكتاب" (من خصوصه وعمومه وتزيد يف الفرائض واألحكام
روزي). وقال بعضهم: ال تنسخه إال إذا كانت متواترة. وقال بعضهم: حمد بن نرص اململ

تنسخه. فحتى هؤالء الذين قالوا تنسخه، فإنّهم لم يأتوا بحديث واحد ُمبطل آلية من كتاب 
ة عىل الكتاب، وإنما يعتربون النسخ من أنواع البيان كما الله حتى يُقال إنّهم يقّدمون السنّ 

 حكى الجصاص يف أصوله.

وبالجملة فالكثري مما قالوه هو يف الواقع خالف لفظي بينهم وبني من قال إّن السنة ال     
تنسخ القرآن. ففي حكم الوصية مثال قالوا إّن القرآن لم يؤّقت الوصايا ثلثًا وال أقل وال 
 أكثر، وإنما حكم النبي صىل الله عليه وسّلم بأّن الوصايا ال تجوز بأكثر من الثلث. فقالوا:

ة ما زاد عن الثلث يف الوصية. أما َمن ال يقولون هذا نسٌخ للقرآن بالسنّة، فقد أبطلت السنّ 
كم ة بّينْت عن خصوص القرآن وعمومه، ولم يعتربوا حُ بنسخ السنة للقرآن فقالوا إّن السنّ 

ة ناسخا لآلية. ومن هذا املثال يتّضح للقارئ أّن الخالف يف معظم أحواله لفظي، وكّل السنّ 
ما قيل من أّن السنة تنسُخ القرآن اعتربه الكثري من العلماء مخّصصا للقرآن ومبيّنا له. 
ومن يطالع كتاب "السنّة" لإلمام أبي عبد الله محمد بن نرص املروزي سيجده يعّرج عىل 
أبرز القضايا التي وردْت يف السنة ولم ترْد يف كتاب الله، فيذكر قول من قال بالنسخ، ثم 

فيهم مّمن منعوا النسخ، لنجد أّن الخالف يف معظمه لفظي، وأّن النسخ بكل قول مخال
 األحوال ال يعني إبطال آيات من كتاب الله وال تقديم أحاديث ظنّية عليها.

 

 ة ظنّيةتوّهمُهم أّن السنّ     

نُقل  ومن األخطاء الشائعة الظّن بأّن السنّة الواردة إلينا ظنّية، اعتمادا عىل أّن معظم ما    
إلينا من أحاديث هي "أحاديث آحاد"، قال معظم العلماء فيها إنّها تفيد غلبة الظّن، وإّن 
غلبة الظّن كافية يف العمل. وهذا صحيح يف ما يتعّلق باألمور املختلف فيها وهي ليست من 
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فاملذاهب يف الواقع هي مذهب كل إمام أو  ؛لها املذاهبصلب الدين، وهي التي نشأْت من أج
ل طائفة يف التفاصيل التي لم يرد فيها نّص أو نصوص تُفيد القطع يف الثبوت والداللة، ك

الدين، ومنه ما ورد يف السنة النبوية  الدين، أما صلبُ  ولكن هذه "الخالفيات" ليست صلبَ 
الرشيفة، ففيه من املحكم الثابت املتواتر الكثري الكثري. فما يُغفله من يتذّرعون بمقولة 

اآلحاد" أّن الكثري من أحكام السنّة ومعانيها متواتر باملعنى، وذلك أّن أحاديث  "أحاديث
صحيحة مختلفة متنوعة تعاضدْت عىل إثبات هذا املعنى أو الحكم، فهذا املسلك، وهو 
"التواتر املعنوي"، هو مسلٌك يفيد القطع وليس الظّن، فضال عن مسلك اإلجماع كما سيأتي 

 معنا.

األخطاء كذلك الظّن بأننا إنما نتعامل مع السنّة باعتبارها أحاديث وجدناها ثّم إّن من     
يف الكتب، والحّق أّن هذه األحاديث كانت من املعمول به قبل تدوينها يف كتب السنة املعروفة 
اليوم، بدًءا من جيل الصحابة يف عهد الرسول صىل الله عليه وسلم، ثم نقلَها َمن تبعهم من 

من تالهم ومن تالهم إىل يومنا هذا، نقال حيّا جيال بعد جيل، ال نقال ميّتا من  التابعني، ثم
الكتب كما لو كانت حضارتنا حضارة "إنكا" قد بادْت وهلكْت، ثم وجدنا ُكتُبَها فجأة 

 فاتّبعنا ما فيها، فهذا ما لم يحدث يف التاريخ اإلسالمي مطلقا!

خة هي قناة "اإلجماع"، فاملقطوع به من أحكام ومن ثم فقد انتقلت السنة عرب قناة راس    
السنة واملتفق عليه منها؛ هو ما أجمعت األمة منذ عهد الصحابة ومن تالهم من التابعني 
وتابعيهم واألئمة الكبار عىل كونه دينًا يُتعبّد الله به. فهذا املسلك مسلٌك قطعي وصلتْنا 

يث آحاد وردْت يف الكتب كما يظّن بعض السنّة من خالله، وليس املعتمد فيها مجّرد أحاد
من ال يعرفون مسالك العلماء يف تلّقي الدين وحفظه. ومن هنا تسقط تلك الشبهة الساذجة 
التي يعتقد أصحابها أننا نبني ديننا عىل الظنون، وإْن كان ثمة يشٌء مبني عىل غلبة الظّن 

ب الدين، أما صلب الدين يف من األحاديث فهو يف الخالفيات والقضايا التي ليسْت من صل
العقائد والرشائع والقيم واألخالق فهو منقول بفضل الله كّله بالقطع، سواء كان يف كتاب 

 الله سبحانه، أو يف سنّة رسول الله صىل الله عليه وسّلم.

**** 

إنّنا يف الواقع نطبّق  إذاتّضحت اإلجابة عن سؤال: هل نقّدم السنة عىل القرآن؟  فقدوبعُد،     
ما جاء يف القرآن ونحفظ أحكامه ومبادئه العظيمة من خالل تمّسكنا بسنّة نبيّنا. أما هؤالء 
الذين يشّككون يف كل السنّة أو بعضها، أو حتى الذين يقولون بحجيّتها ولكنّهم يرّدون ما 

ن قيمتها يف قلوب لم يتفق مع أهوائهم منها، ويزعمون أنّها ليست من الوحي ليُوهنوا م
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باعه املسلمني؛ فهم الذين يقّدمون أهواءهم وآراءهم عىل كتاب الله وعىل طاعة رسوله واتّ 
واالقتداء به والنهل من تعاليمه وبيانه للكتاب. وأما نحن، فال نُقيم هذا الفصام النكد بني 

فصله إال ُمضيٌّع لدين كتاب الله وسنّة نبيّه، بل ندرك ذلك االرتباط الوثيق بينهما، والذي ال ي
باع ما ة واتّ باع ما فيه هو إقامة السنّ الله، ونعلم تماًما أّن الطريق إىل إقامة كتاب الله واتّ 

فيها، كما قالت أم املؤمنني عائشة ريض الله عنها واصفًة خلق رسول الله صىل الله عليه 
تلك الراحة  –ل فيما تحم –! وهي عبارة وجيزة، تحمل "كان ُخلُقه القرآن"وسّلم: 

 والطمأنينة يف الجمع بني "املبادئ" القرآنية و"القدوة" النبوية.
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 هل هناك أحاديث متواترة؟

 

"ووجدنا أهل الفتيا ومن حفظنا عنه من  يقول اإلمام الشافعي رحمه الله يف "الرسالة":    
أهل العلم باملغازي من قريش وغريهم ال يختلفون يف أّن النبي قال عام الفتح: "ال وصية 
لوارث وال يقتل مؤمن بكافر"، ويأثرونه عن من حفظوا عنه ممن لقوا من أهل العلم 

ن نقل واحٍد عن واحٍد، باملغازي. فكان هذا نقَل عامة عن عامة، وكان أقوى يف بعض األمر م
وكذلك وجدنا أهل العلم عليه مجتمعني. قال: وروى بعض الشاميني حديثا ليس مما يثبته 
أهل الحديث، فيه: أّن بعض رجاله مجهولون، فرويناه عن النبي منقطعا، وإنما قبلناه بما 

واعتمدنا  وصفُت من نقل أهل املغازي وإجماع العامة عليه، وإْن كنا قد ذكرنا الحديث فيه
 عىل حديث أهل املغازي عاّما وإجماع الناس".

يُعترب هذا االقتباس تأسيسيا فيما نحن بصدده من بيان رسوخ طريق التواتر يف نقل     
حقائق هذا الدين العقدية وأحكامه الرشعية، فقد ذكر الشافعي أّن أحد األحكام املتعلقة 
بالوصايا واملواريث قد تواتر نقله عن النبّي صىل الله عليه وسلم، وأّن الناس مجمعني عليه، 

بكالم  الفصلك مقّدما عىل خرب اآلحاد الذي ينقله واحد عن واحد. وقد افتتحُت فجعل ذل
رية معارصة تقول إّن الحديث عن التواتر أمٌر اإلمام الشافعي هذا ألسّد الطريق أمام فِ 

اخرتعه الفقهاء املتأخرون ولم يكن معروفا عند املتقّدمني، وكالم الشافعي هذا (ولد عام 
ىل معرفة املتقّدمني بالتواتر، واعتبارهم له مسلًكا حاسًما يف معرفة هـ) خري دليل ع 150

 حقائق دينهم وأحكامه.

 

 اشرتاطات غري واقعية وال عقلية    

خرج علينا بعض املعارصين بفرية تقول "ال تواتر يف غري القرآن"، ويقصدون بذلك أنّه     
وقد توّىل الدكتور عدنان إبراهيم ال يوجد حكم رشعي نقلته األحاديث قد وصلنا بالتواتر، 

كرب هذه الفرية ونفخ فيها الشبهات واألباطيل. وكانت إحدى أكرب املغالطات التي ذكرها 
يقول إنّه وجده عند ابن حجر العسقالني (ت  -انتقاُه انتقاًء  -هي اعتماده عىل تعريف 

تحققه يف الواقع،  هـ)، وقد تعّمد انتقاء هذا التعريف ألنّه تعريف نظرٌي يستحيل 852
وهو أقرب ما يكون للنماذج الرياضية وأبعد ما يكون عن الواقع اإلنساني، إذ يرى عدنان 

صحابة عن النبّي، ثم عن كل واحد  5 –مثال  –إبراهيم أّن املتواتر الحقيقي هو ما رواه 
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 5 تابعي)، ثم عن كل واحد من التابعني رواه 25منهم روى الحديث خمسة من التابعني (
 625( 5من تابعي التابعني)، ثم عن كل واحد من هؤالء رواه  125من تابعي التابعني (

شخصا!) وهكذا دواليك! والدكتور  3125( 5شخصا!)، ثم عن كل واحد من هؤالء رواه 
عدنان يعلم أّن هذا تعريٌف نظرٌي يأتي يف كتب املتأخرين من باب ذكر كل يشء حتى لو 

لتفنّن يف االشرتاطات، ال من باب أنه يتحقق يف الواقع أو يدّل عليه كان غريبا، أو من باب ا
الرشع. كما نقل الشوكاني يف "إرشاد الفحول" عن رشوط التواتر عند العلماء، فقد اشرتط 
بعضهم أكثر من أربعة أشخاص، واشرتط بعضهم خمسة ألّن أويل العزم من الرسل 

وتدّرج يف ذكر اشرتاطاتهم وصوال إىل خمسة! واشرتط بعضهم سبعة بعدد أهل الكهف! 
من اشرتط ألفا وأربعمائة ألنه عدد أهل بيعة الرضوان، وإىل اشرتاط بعضهم جميع األمة، 

"وياالله واشرتاط آخرين أّال يحويهم بلد وال يحرصهم عدد! ثم عّلق عىل هذه األقاويل قائال: 
ترجع إىل عقل وال نقل وال يوجد  العجب من جري أقالم أهل العلم بمثل هذه األقوال التي ال

بينها وبني محّل النزاع جامع، وإنما ذكرناها ليعترب بها املعترب ويعلم أّن القيل والقال قد 
يكون من أهل العلم يف بعض األحوال من جنس الهذيان فيأخذ عند ذلك حذره من التقليد، 

 .ويبحث عن األدلة التي هي رشع الله الذي رشعه لعباده..."

(كما يفعل الدكتور عدنان) إىل انتقاء اآلراء الشاذة النادرة ذا الفصل ونحن ال نهدف يف ه    
لجعلها دينا ندعو الناس إليه، وإنما نهدف إىل تحكيم صوت العقل والحكمة، ومن ثم تكون 
معرفتنا للتواتر بعد مراجعة كالم أهل العلم من خالل ما يُقنع العقل ويُطمنئ القلب. فهل 

للتواتر تحقق هذه املعادلة املتضاعفة يف كل طبقة حتى نحكم بأّن الحديث قد ثبت  يُشرتط
عن الرسول صىل الله عليه وسلم بالتواتر؟ كال، ولم يقل أحٌد من أهل العلم بذلك، بل 
الجمهور عىل خالف ذلك، وجميع من كتبوا كتبا يف األحاديث املتواترة كالسيوطي والزبيدي 

هذا الرشط، وذكروا جملة كبرية من األحاديث أو العقائد واألحكام  والكتاني لم يشرتطوا
 التي وردتنا بالتواتر. فلماذا اختار الدكتور عدنان هذا التعريف الخيايل الشاّذ للتواتر؟

"وأما األخبار فإنها كلها آحاد؛ ألنه ليس يوجد عن النبّي أما نقلُه عن ابن حبّان قوله:     
خرب من رواية عدلني، روى أحدهما عن عدلني، وكل واحد منهما عن صّىل الله عليه وسلّم 

عدلني، حتى ينتهي ذلك إىل رسول الله صىل الله عليه وسلّم. فلّما استحال هذا وبطل، ثبت 
. أقول: أما هذا الكالم البن حبّان فهو لم يأِت إلنكار تواتر بعض أّن األخبار كلها آحاد"

التي جاءت يف السنة، ولو أكمل الدكتور عدنان النقل عن ابن األحاديث أو العقائد واألحكام 
حبان لظهر بأنّه مخالف ملذهبه تماما؛ ففي إحدى خطبه يرى الدكتور عدنان أّن الترشيع 
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يف السنّة ال يُقبل إال بالحديث العزيز وليس بأحاديث اآلحاد، ويرى أنّه يجب أن يكون يف 
وعن كل واحد منهما تابعيان، وعن كل تابعي  كل طبقة اثنان، فريوي الحديث صحابيان،

اثنان وهكذا حتى يقبل الترشيع. ثم يقول بعد ذلك إّن هذا الحديث العزيز غري موجود، 
فحاصل كالمه أنّه ال يأخذ أّي ترشيع من السنّة! أما ابن حبان فيقول بعد كالمه الذي نقلناه 

 ترك السنن كلها، لعدم وجود السنن "وأّن من تنكّب عن قبول اآلحاد، فقد عمد إىلمبارشة: 
. فكان كالم ابن حبان هذا يف إثبات قبول السنن بأحاديث اآلحاد، بينما إال من رواية اآلحاد"

أراد الدكتور عدنان إنكار أخذ األحكام الترشيعية من السنّة النبوية لعدم وجود الحديث 
 العزيز، مع أنّه ليس رشًطا يف قبول األحكام!

ا ننّوه إىل أنّك لن تجد يف السنة ترشيًعا يجب عىل املسلم األخذ به قد ورد يف حديث عىل أنّ     
آحاد يتيٍم دون أن تعضده أحاديث أخرى و/أو إجماع الصحابة وعمل األمة به من بعدهم. 
فاألمر ليس إّما حديث آحاد أو حديثًا عزيزا بالشكل النظري الخيايل الذي يطرحه الدكتور 

ديننا يكمن يف األسانيد فقط! فقد أغفل أّن اآلحاد إذا تكاثرْت من عدة طرق عدنان، وكأّن 
عن عدد من الصحابة، أو تلّقتها األمة بالقبول وأجمعْت عليها؛ كان هذا يقينًا ال يخالجه 
شّك يف ثبوت الحكم أو الترشيع عن رسول الله صىل الله عليه وسّلم. ومن يُطالع كتب السنّة 

ئمة يعلم يقينًا أّن أمتنا لم تبِن شيئا من أحكام دينها الترشيعية القطعية واآلثار وكبار األ 
عىل حديث آحاد واحد يتيم، إال أن يكون يف اجتهاٍد فيما يسع فيه الخالف مّما لم يُبنيَّ عىل 

 نحو قطعّي، وهذا مع حّجية اآلحاد يف األحكام.

و أن يزيد أحدهم يف ثمن السلعة وال فلم يختلف العلماء مثال عىل ُحرمة بيع النَجش (وه    
رغبة له يف رشائها)، مع أنّه ترشيٌع جاء يف أحاديث آحاد ولم يأِت بحديث عزيز، ولكّن هذه 
األحاديث تعاضدْت يف السنّة، ونَقَل العامُة عن العامة هذا الحكم عن رسول الله صىل الله 

لقرون األوىل، وفشا يف كتب الفقه، عليه وسّلم وصحابته الكرام، وأطبقْت عليه األئمة منذ ا
ويقول:  صىل الله عليه وسلم فلم يعْد مجاٌل ألحٍد بأن يشّك يف ورود تحريمه عن رسول الله

"هذا ترشيٌع يف حديث آحاد فال أقبله"! فهذا خبٌل يتنّزه عنه أّي عالم جاّد. وكذلك األمر يف 
حاديث آحاد رواها جمٌع من تحريم لبس الذهب عىل الرجال، فقد ورد يف نحو ثمانية أ

الصحابة الكرام، وأجمع السلف عىل تحريمه، فكان هذا كافيا وزيادة يف ثبوت هذا 
"الترشيع"، ولم يقل أحٌد من أهل العلم إنّنا بحاجة إىل حديٍث عزيٍز كي يثبت تحريم لبس 

 الذهب عىل الرجال!
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 نموذج حديث: من كذب عيلّ متعّمدا    

"من كذب عيلّ متعّمدا فليتبوأ مقعده من ولنأخذ عىل سبيل املثال حديثا شهريا كحديث     
صحابّي، ولم أكمل البحث مع علمي  50، فقد أحصيُت بنفيس روايته عن أكثر من النار"

صحابيّا روى هذا الحديث،  50بأّن العلماء ذكروا أكثر من هذا العدد بكثري. ولكن لدينا 
م يف األلفاظ يسريٌ، مع تحّقق معنى مشرتك هو: تحريم الكذب عىل النبّي واالختالف بينه

صىل الله عليه وسّلم، وأّن تعّمد ذلك موجٌب للنار. ثم لدينا مئات الطرق التي تصل إىل 
أولئك الصحابة. فهل يُعقل أن يتطرق الخطأ أو الكذب أو الزلل عىل جميع هذه الطرق؟! 

عدم انطباق ذلك النموذج الريايض النظري "الشجري"  إّن التشكيك بهذا الثبوت بحجة
عىل كل الروايات هو تعامل غري جاّد وغري علمي مع األحاديث، وإذا كان الخطأ يمكن أن 
يحدث مع هذه الكثرة والتعّدد الكثيف يف الطرق، فهو أحرى أن يدخل عىل باقي السنّة 

 وهي غالب ما جاءنا من أحاديث!املروية باآلحاد، مما يستدعي عدم الثقة بها نهائيا، 

ولو جاء أحَدنا خربٌ من شخص عن شخص عن شخص كّلهم ثقات، ثم بعد يومني جاءه     
نفس الخرب من شخص آخر عن سلسلة أخرى من الثقات، ثم جاءه نفس الخرب عن ثالث 
ورابع وخامس وسادس كّل واحد بسلسلة مختلفة من الثقات، والذين عاشوا يف أماكن 

ويستحيل أن يكونوا متواطئني عىل الكذب، فهل يُشّكك بذلك ويشرتط أن يكون يف  مختلفة
كل طبقة من كل سلسلة العدُد خمسة من األشخاص؟ فمثال، حني يأتيه األول يشرتط أن 
يكون معه أربعة رووا عن نفس الشخص الذي روى عنه، وأن يكون مع هذا األخري أربعة 

النموذج الخيايل الذي يشرتطه الدكتور عدنان! يف الواقع رووا عن الذي روى عنه.. إىل آخر 
هذا ليس رشطا ملزًما، وكل طريق مختلفة تماما للرواية تأتي بنفس الحكم أو املعنى فهي 
تزيد من يقينيّته وثبوته، وال يُشرتط أن تتكرر الطرق من مسلك واحد يمر بنفس تابع 

ديث من طرق أخرى وأشخاص آخرين، التابعي ونفس التابعي والصحابي، وأي تكرار للح
عن نفس الصحابي أو غريه؛ هو زيادة يف اليقني. هذا ما يقوله العقل ملن تفّكر يف ذلك، وهو 
ما كان عليه عمل األئمة كما رأينا عند الشافعي وغريه، وكما رأينا عند َمن كتب يف جمع 

تعامل مع الرشيعة والسنّة األحاديث املتواترة. وإنما دخلْت هذه النزعة "الرياضية" يف ال
مع دخول منطق علم الكالم وآثار الفلسفة عىل كتب األصول، عىل أّن العلماء قبلوا ما جاء 
يف صحيح السنّة وإْن كانت آحاًدا، وإنما كانت هذه تعريفات نظرية من بعضهم ال نصيب 

 لها من التطبيق يف الواقع!
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 إغفالهم للتواتر املعنوي    

عي النظر أيضا عند منكري األحاديث املتواترة أنّهم يرّكزون عىل "املتواتر ومّما يستد    
اللفظي"؛ إلدراكهم بأّن احتمال تواتر حديث بنفس األلفاظ من عدة طرق هو أقّل من 
احتمال تواتر حكم رشعي أو معنى رشعي وإْن كان بألفاظ وأحاديث مختلفة، مع أّن الغاية 

عنى، وليس ثبوت األلفاظ. وهذا محّك مفصيلٌّ يف القضية، الرشعية هي ثبوت الحكم أو امل
أّن العربة  –كما رأى أئمة املسلمني سابقا  –فنحن نُغّلب صوَت العقل مّرة أخرى، ونرى 

هي يف ثبوت الحكم الرشعي أو املعنى الرشعي، وليست يف االتفاق الشكيل أللفاظ األحاديث، 
ديث مع اشرتاكها يف إثبات نفس الحكم أو املعنى بل إّن اختالف األلفاظ بل واختالف األحا

 أحرى بزيادة اليقني والثقة!

هـ)  462وقد ذكر العلماء التواتر املعنوي هذا وفّصلوا فيه، فقال الخطيب البغدادي (ت     
يف "الفقيه واملتفّقه" يف معرض إثباته لإلجماع بعد نقل الكثري من األحاديث التي تويص 

"..أنها أحاديث تواتٍر من طريق املعنى؛ ألّن األلفاظ الكثرية إذا وردْت من بالتزام الجماعة: 
طرق مختلفة ورواة شتّى ومعناها واحد، لم يجْز أن يكون جميعها كذبا، ولم يكن بّد أن 

 .يكون بعضها صحيًحا"

ومن ثّم فإذا أردنا معرفة تواتر حكم رشعي أو حقيقة عقدية يف الحديث، فإنّنا نتصّفح     
كّل األحاديث التي تحتوي عىل هذا الحكم أو الحقيقة، ونقتنص الحكم أو املعنى املقصود 
من األحاديث املختلفة، وال نقترص عىل الحديث الواحد الذي جاء بألفاظ متقاربة. ولنرضب 
مثاال عىل ذلك بمجموعتني من األحاديث؛ تحوي األوىل حقيقة عقدية ينكرها بعض 

لقرب"، وتحوي الثانية حكما رشعيا ينكره بعض املعارصين أيضا املعارصين وهي "عذاب ا
وهو حكم "الرجم" للزاني املحصن. ومن املثري لالهتمام أّن القضايا التي يتم إنكارها اليوم 
من بعض املعارصين (كالدجال وعذاب القرب والرجم والشفاعة وغريها) قد جاءت فيها 

"..أال وإنه سيكون من يض الله عنه قال فيها: رواية عن أمري املؤمنني عمر بن الخطاب ر 
بعدكم قوم يكذبون بالرجم وبالدجال وبالشفاعة وبعذاب القرب وبقوم يخرجون من النار 

(مسند أحمد). ورغم ضعف الرواية لسوء حفظ عيل بن زيد، مع كون  بعدما امتحشوا"
ينكرها جميعا اليوم بقية رواتها ثقات؛ فإّن اجتماع هذه الحقائق الرشعية التي نرى من 

"فأخىش يف رواية واحدة أمٌر مثري لالهتمام. وقد ثبت يف الصحيح عن عمر أيضا أنّه قال: 
إْن طال بالناس زمان أن يقول قائٌل ما نجد الرجم يف كتاب الله، ّفيضلوا برتك فريضة 

 (رواه التسعة ما عدا أحمد رواه بما ذكرنا، واللفظ ملسلم). أنزلها الله"
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 ثبوت عذاب القرب    

لقد ورد يف ثبوت عذاب القرب عدد كبري من األحاديث سنذكر بعضها، فمنها أحاديث     
التعّوذ من عذاب القرب، إذ رويْت بمئات الروايات يف عرشات كتب الحديث من مختلف 

صحابيّا، وهي كافية وحدها يف إثبات عذاب القرب يقينًا. ولكن مع  24األعصار عن نحو 
"عذاب القرب ك جملة أخرى من األحاديث التي تنضّم إليها وتعضدها منها: حديث ذلك هنا

فقد رواه  "هذه األمة تبتىل يف قبورها"، فقد روي عن أربعة من الصحابة. وحديث حق"
{يُثَبُِّت اللَُّه أربعة من الصحابة أيضا. وحديث تفسريه صىل الله عليه وسّلم لقوله تعاىل 

نْيَا َوِيف اآلِخَرِة}الَِّذيَن آَمنُوا بِ  َّاِبِت ِيف الَْحيَاِة الدُّ وفيه إثبات عذاب القرب، فقد روي  الَْقْوِل الث
"إنّهما عن ستّة من الصحابة. وحديثه صىل الله عليه وسلم حني مّر عىل قربين وقال 

، فقد رواه خمسة من الصحابة. ودعاؤه صىل الله عليه وسّلم عىل املرشكني بأن ليعذّبان"
"من يقتله بطنه فلن يعّذب يف  قبورهم ناًرا، فقد رواه ستّة من الصحابة. وحديث يمأل

"يؤمن من الفزع األكرب ومن و "ويجار من عذاب القرب"فقد رواه صحابي. وحديث  قربه"
فقد  "قسط عليه عذاب القرب"، فقد روي عن أربعة من الصحابة. وحديث عذاب القرب"

، فقد "عامة عذاب القرب من البول"أو  القرب من البول""أكثر عذاب رواه صحابي. وحديث 
"إذا فرغ أحدهم من التشّهد فليتعّوذ بالله من روي عن خمسة من الصحابة. وحديث 

، ومنها عذاب القرب، رواه صحابي. وحديث دعاؤه صىل الله عليه وسلم يف جنازة أربع"
سورة تبارك املانعة من عذاب أحدهم بأن يعيذه الله من عذاب القرب، رواه صحابي. وحديث 

، رواه صحابي. وحديث "القرب أول منزل من منازل اآلخرة"القرب، رواه صحابيان. وحديث 
، رواه "لقد ُضّم ضّمة"، رواه صحابي. وحديث "لو سألت الله أن ينجيك من عذاب القرب"

 صحابيان. وغريها الكثري من األحاديث لن نذكرها خشية اإلطالة.

إىل ما ذكرناه من أحاديث وعدد الصحابة الذين رووها، وعلمنا أّن عدد من  لو نظرنا    
روى عنهم أكثر من ذلك بكثري؛ لتيقنّا بأنّه يستحيل أن يتطّرق الشك إىل ثبوت عذاب القرب، 
ولو أنكر أحدهم ثبوت هذه الحقيقة العقدية، ملا صّح له أن يثق بيشء من السنّة النبوية، 

(ولم نذكر جميع األحاديث) رواها عرشات الصحابة رضوان الله حديثا  16فنحن أمام 
عليهم كلها تثبت عذاب القرب، ونقلها عنهم الجمُع الغفري، وتلّقتْها األمة بالقبول، فهو معنى 

 عقدي ثابت ويجب اإليمان به، وال يشّكك به إال مشّكك بالسنّة النبوية بأرسها.
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 ثبوت حكم الرجم    

قد ثبت حكم الرجم أيًضا بنحو عرشة أحاديث مختلفة رواها جمٌع من الصحابة الكرام،     
. وخطبة عمر الشهرية التي حّذر "الثيّب جلدُ مائة ثم رجمٌ بالحجارة"فمنها: حديث عبادة: 

فيها من إنكار حكم الرجم وأخرب أّن الرسول صىل الله عليه وسّلم قد رجم ورجم أبو بكر 
وقد حرضها جمٌع غفري من الصحابة ولم ينكر عليه أحٌد ذلك، ورواها عنه وهو بعده، 

بعضهم، وقد ثبت الخرب يف ذلك وبأّن الرسول صىل الله عليه وسّلم قد رجم عن نحو ستّة 
"قد رجمتها بسنّة من الصحابة غري عمر. وحديث عيل بن أبي طالب حني رجم املرأة قال: 

"إّن الرجم سنّة سنّها وروى عنه عامر بن رشاحيل . رسول الله صىل الله عليه وسلم"
. وحديث رْجم رسول الله لليهوديّني، رواه نحو خمسة رسول الله صىل الله عليه وسلم"

من الصحابة. وحديث رجم رسول الله ملاعز األسلمي، رواه نحو اثني عرش من الصحابة، 
ّن رسول الله رجم امرأة ولذلك قال بعضهم بتواتره لفظيّا. وحديث العسيف الذي فيه أ

زنى بها العسيف، رواه صحابيان أو أكثر. وحديث رجم الغامدية وحديث امرأة من جهينة 
"ال يحّل دم وحديث رْجمه صىل الله عليه وسلم المرأة، رواها ثالثة من الصحابة. وحديث 

النفس، امرئ مسلم يشهد أن ال إله إال الله وأنّي رسول الله، إال بإحدى ثالث: النفس ب
 ، رواه نحو أربعة أو خمسة من الصحابة.والثيّب الزاني، واملفارق لدينه التارك للجماعة"

فهذه األحاديث رواها جمٌع من الصحابة، ورواها عنهم جمع غفري من التابعني ومن     
تالهم، وتلقتها األمة بالقبول، فأفادْت بذلك ثبوت حكم الرجم، فال يأتي أحٌد ليقول: "نشّك 

 ثبوت الرجم عن رسول الله"، فإذا لم يثبت الرجم لم يثبت معظم ما جاء يف السنّة! يف

وإذا تصّفحنا الكثري من العقائد واألحكام الترشيعية التي جاءت بها السنّة ولم ترد يف     
كتاب الله؛ لوجدنا جملة كبرية جّدا منها قد ثبتت بهذا املسلك من التواتر الذي يفيد اليقني 

جاءت عن رسول الله صىل الله عليه وسّلم. فكيف إذا انضاف إىل ذلك مسلٌك آخر  بأنّها
 لرتسيخها، وهو مسلك اإلجماع؟

 

 إغفالهم ملسلك اإلجماع    

التواتر واإلجماع مسلكان متعاضدان لنقل العقائد والرشائع الثابتة التي جاءت بها     
ا عنه يف أول الفصل بني املسلكني فقال: السنة النبوية. وقد جمع اإلمام الشافعي فيما نقلن

، ثم "فكان هذا نقَل عامة عن عامة، وكان أقوى يف بعض األمر من نقل واحٍد عن واحٍد"
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ونحن نقول  "وكذلك وجدنا أهل العلم عليه مجتمعني".قال مبارشة عن اإلجماع: 
 السنّة كما بخصوص عذاب القرب وحكم الرجم وغريهما إّن األمر ال يقترص عىل التواتر يف

بيّنّا، ولكن ينضمُّ إليه إجماُع الصحابة والتابعني ومن تالهم، وهو مسلٌك قطعيٌّ أسايسٌّ يف 
 .الفصل التايلنقل العقائد والرشائع الواردة يف السنّة النبوية، وسنفّصل الحديث عن ذلك يف 
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 اإلجماع فلسفةُ 

 

تكمن أهمية قضية "اإلجماع" يف اإلسالم يف كونها مسلًكا وثيًقا لحفظ معالم الدين، فقد     
أصبح إنكار اإلجماع والتخّفف منه من قبل أدعياء التجديد والتنوير املعارصين رديًفا 
للتخّفف من السنّة وأحكامها؛ بُغية إبقاء النّص القرآني مجّردا عن أي ضوابط يف فهمه، 

ينئذ التحريف والتالعب بأحكام الرشيعة وحقائق الدين، حني تصبح مجّردة عن فيسهُل ح
أي سياق اجتماعي أو تطبيقي يرشدنا إىل معانيها، وهو السياق الكامن يف السنّة واإلجماع. 
إّن النّص القرآني مجّردا ونصوص السنّة مجّردة ليست وحدها التي عّرفتنا ما هو الدين، 

قطعي وما هو ظني؛ بل ثمة مسلك آخر يف معرفة معالم الوحي وكيف نمارسه، وما هو 
 وقطع الطريق عىل التمّحل وهو "اإلجماع".

 

 هل اإلجماع تقديس لألشخاص ورفعهم ملرتبة الوحي؟    

قد يعرتض معرتض هنا ويرى أّن هذا شبيٌه بما فعلته الكنيسة حني جعلت "األشخاص"     
ت الدين مرتبطا بالرجال. وقد يقول آخر: كيف محّكمني عىل "النصوص"، ومن ثّم جعل

"ال تقلّد دينك الرجال، فإنهم لن يسلموا تقول هذا الكالم وأنت ترتنّم بعبارة اإلمام أحمد: 
 ؟من أن يغلطوا"

أقول: إنما قصدت باإلجماع هنا ابتداءً ما أجمع عليه الصحابة، وما أجمع عليه َمن بعدهم     
من الدين. وليس هذا من اتباع الرجال لذواتهم يف يشء، وإنما هو من األمة فاتفقوا عىل أنه 

مسلٌك متني راسخ من مسالك معرفة الوحي، أي معرفة املعاني والقيم واألحكام املتضمنة 
يف نصوص كتاب الله وسنّة رسوله. وهو أقوى من وصول حديث آحاٍد إلينا مثال، فإذا جاء 

ترشيعا، ثم وجدنا اإلجماع عليه والعمل به منذ  حديث آحاد بمعنى معنّي؛ خربا غيبيا أو
عرص الصحابة ومن تالهم من التابعني وتابعيهم وأئمة الهدى الكبار كاألئمة األربعة ومن 
كان يف مرتبتهم؛ تيّقنّا بأّن هذا الخرب أو الترشيع ديٌن نتعبّد الله بتصديقه والعمل به. وإنّما 

د الحديث الواحد؛ ذلك أّن مسلك إجماعهم أكثر كان إجماعهم أقوى يف رسوخه من ثبوت سن
تواترا لتأكيد ورود هذا املعنى أو الحكم عن الرسول صىل الله عليه وسّلم؛ فإّن الصحابة 
رضوان الله عليهم ال يجتمعون عىل يشء يعتربونه دينا إال أن يكون قد فشا بينهم خربُ 

"ما لم يعرفه البدريّون فليس ال: الوحي بكونه دينا، ولذلك روي عن سعيد بن جبري أنّه ق
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، وهم من خرية الصحابة ريض الله عنهم. ولم يكن الصحابة متقاعسني عن من الدين"
حمل أمانة الدين يف حياتهم، بل نقلوا أصول الدين وما أخرب به الرسول صىل الله عليه 

تقال وسلم من غيب وما أرشد إليه من ترشيع ملن بعدهم، فثّمة "سياق اجتماعي" الن
معارف الوحي، ومن ظّن أّن معارف الوحي انتقلت إلينا من نصوص السنّة املنقولة 

 باألسانيد ونّص الكتاب فقط دون هذا املسلك اإلجماعي؛ فقد أخطأ وما عرف دين الله.

إّن إجماع الصحابة ومن تبعهم من أئمة التابعني وَمن أخذ عنهم وتابعهم هو مسلٌك     
كان عليه الوحي، وليس اتّباعا لذواتهم أو تقديسا ألشخاصهم، وال  علمي راسخ ملعرفة ما

هو تقديٌم آلراء الرجال عىل الوحي، وإنما نقول إّن كّل طريٍق للوحي يمّر بالبرش ال محالة، 
بما يف ذلك القرآن واألحاديث، واإلجماع هو اتفاق الرجال الذين نقلوا لنا الدين عن النبي 

واء كان يف إيجاب أمر أو تحريمه أو بيان عقيدة وما شابه من أمور صىل الله عليه وسّلم، س
 الدين.

 

 اإلجماع تعبري عن حضارة التواصل اإلنساني    

وثمة أهمية أخرى لإلجماع، يُهدرها من يتنّكر له وينفيه من حساباته، وهي أنّه يوثّق     
خربنا اإلجماُع بما لم تقلْه لنا ما لم توثقه السنّة يف النصوص املوجودة يف كتب الحديث. ي

النصوص، فهو تعبري عن "التواصل اإلنساني" الذي تتميّز به حضارتنا اإلسالمية، فهي 
ليست حضارة نّص أو أفكار منقطعة، واألئمة الكبار لم يجدوا كتاب الله وكتب الحديث 

وتدوين فجأة فبنوا عليها فقههم، بل نجد أّن نشأة الفقه كانت قبل ومع كتابة الحديث 
 السنّة، فهو صريورة متواصلة من جيل إىل جيل.

عاَرص جيُل الصحابة ريض الله عنهم مهبط الوحي وحياة الرسول صىل الله عليه وسلم،     
وعايشهم جيُل التابعني وتلّقوا عنهم، ثم عايش التابعني وتلّقى عنهم جيُل تابعي التابعني، 

املعروفة، ثم تتلمذ عىل هؤالء األئمة جيٌل بعد جيل ومنهم األئمة الكبار ومدّوناتهم الفقهية 
يف مختلف العلوم القرآنية والحديثية والفقهية واألصولية واللغوية. ومن ثم فإّن اإلجماع 
كمسلك ملعرفة الوحي يستند إىل هذا التواصل الوشيج بني أجيال اإلسالم، بني عهد النبوة 

أطبق جيل تابعي التابعني مثال عىل أّن شيئا ما وعهود التدوين وأئمة اإلسالم الكبار. فإذا 
من الدين، فقد عرفوا ذلك بما أطبق عليه جيُل التابعني قبلهم، والذي عرف ذلك بما أطبق 
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عليه جيل الصحابة بما عرفه من رسول الله صىل الله عليه وسّلم. فهو مسلك ثابت متواتر 
 ال قدح فيه ملعرفة حقائق الدين.

 

 في بالكتاب والسنّة؟ملاذا ال نكت    

وقد يتساءل بعضهم: إذا كان ما أجمعوا عليه موجوًدا يف الكتاب والسنة، فلماذا ال نكتفي     
 بهما لنقيم ديننا؟

ولفهم أهمية اإلجماع إىل جانب الكتاب والسنّة نطرح مثاال فنقول: يشبه دور اإلجماع     
سوداء فقط؛ فنصوص الكتاب دوَر األلوان حني تدخل عىل اللوحة املرسومة بخطوط 

والسنة املجّردة تشبه لوحة غري ملّونة، وزعم االكتفاء بها يعني أن يقوم بتلوينها كّل أحٍد 
بما يهوى، ولكّن اإلجماع هو الذي يضع األلوان املناسبة يف األماكن املناسبة؛ فيلّون السماء 

ا. أما لو تنّكرنا لإلجماع، باألزرق، والغيوم باألبيض أو الرمادي، والعشب باألخرض، وهكذ
فسيأتي إلينا من يضع األلوان يف غري مواضعها، فنجد سماء خرضاء وأرضا زرقاء وغيوما 
حمراء! ومن يتأمل حال أولئك الذين يرفضون أخذ يشء سوى القرآن، فسيجدهم متخبّطني 
يف مذاهبهم، كّل واحد منهم له ديٌن عىل مقاس مزاجه وظروفه النفسية والعقلية 
واالجتماعية، ولذلك كان مسلُك اإلجماع هو الذي يحسم الخالف الذي قد يدور حول 

 النصوص.

ولنأخذ مثاال شائًعا كثر الحديث عنه يف اآلونة األخرية، وهو مثال "النسخ" يف الكتاب     
والسنة. فقد أجمع العلماء منذ عهد الصحابة عىل وجود النسخ يف الكتاب السنة، واختلفوا 
وراء ذلك يف بعض التفاصيل. ولكّن الثابت أّن النسخ موجود يف الرشيعة. وقد قال الله 

نَْها أَْو ِمثِْلَها كتابه:  سبحانه يف أَلَْم تَْعلَْم أَنَّ اللََّه  ◌ۗ {َما نَنَسْخ ِمْن آيٍَة أَْو نُنِسَها نَأِْت ِبَخرْيٍ مِّ
ٍء َقِديٌر} ). فيأتي اليوم من يؤّول اآلية عىل غري ما فهمها الصحابة 106(البقرة:  َعَىلٰ كُلِّ َيشْ

ناك باآلية معجزات األنبياء أو آياتهم، ومن ومن تابعهم من أهل العلم، فيقول إّن القصد ه
 ثم يُبطل النسخ ويتنّكر لإلجماع عليه.

واإلشكالية هنا أّن التعامل مع النّص القرآني مجّردا هو الذي فتح مثل هذا الباب للقول،     
وإال فالتزام اإلجماع يبنّي بشكل مؤّكد أّن النسخ موجود يف كتاب الله. ولهذا يفّر بعضهم 

ذا اإلجماع، ومن الكثري من السنن الواردة عن الصحابة ريض الله عنهم فيما نقلوه من ه
عن رسول الله صىل الله عليه وسّلم بإثبات النسخ؛ ليسهل عليه تطويع النّص القرآني وفًقا 
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ملا يراه. وصاحُب هذا التأويل واهمٌ متهافت الرأي؛ ذلك أنّه يتوّهم أّن الصحابة الذين عاشوا 
ول صىل الله عليه وسلم، وعارصوا هبوط الوحي، وعرفوا اآليات فيما نزلت ونقلوا مع الرس

لنا ذلك، ودّونوا القرآن يف املصاحف، ونقلوا لنا غريب ألفاظه، ونقلوا لنا سرية النبي 
وأحاديثه يف بيان القرآن ويف بيان أحكام الرشيعة.. يتوّهم أّن هؤالء كلهم جهلوا عدم وجود 

ن، ولم يفهموا هذا األمر من كتاب الله، حتى جاء هو بعد قرون متطاولة النسخ يف القرآ
 ليخربنا بذلك وليوّضح لنا كم هو سهٌل معرفة ذلك!

قد ظهر إذن أّن دعوى عدم الحاجة لإلجماع بحّجة أّن الكتاب والسنة يكفيان هو زعٌم     
 غري علمي، وفتٌح لباب العبث يف حقائق الدين.

 

 إلجماع حالٌق للدين؟ملاذا إنكار ا    

عندما يأتي شخص قليل البضاعة يف اللغة وعلوم الرشع ليزعم لنا أّن إحدى اآليات يف     
كتاب الله هي من الوضوح بحيث ال مجال لفهمها بخالف ما فهمه هو منها. ثم ننظر يف 
فهم الصحابة لها، ثم فهم التابعني وتابعيهم، ثم فهم كل أئمة اإلسالم، ثم فهم جميع 

هم جميعا متفقني عىل تأويل واحد خالف تأويله، فما هي النتيجة التي مفّرسي األمة؛ فنجد
 يجب أن نتوصل إليها إذا صّدقنا هذا الدعّي يف زعمه؟

النتيجة الوحيدة هي أّن هؤالء الذين نقلوا لنا كل ما نعرفه عن الدين حرفيّا، كانوا من     
سهلة الفهم بحسب هذا السذاجة والجهل (حاشاهم) بحيث لم يعرفوا تأويل آية واحدة 

الدعّي! فإذا كانوا عىل هذا القدر من الجهل، فكيف نثق بهم يف نقل سائر أمور الدين؛ 
كأسباب نزول آيات القرآن، ومعاني مفردات القرآن التي نقلها عنهم تالميذهم ثم ُدّونت 

ن يف القواميس، وأحاديث الرسول صىل الله عليه وسلم؟ إنّهم حينئذ لن يكونوا جديري
بالثقة، وهذا أسهل طريق لهدم الدين وإسقاط الثقة بكل يشء فيه والوصول إىل طريق 
عدمّي يصبح فيه كّل ما وصلنا من الدين موضعا للتشكيك، بعد التشكيك بمن نقلوا لنا 

 الدين!

هذه هي النتيجة الحتمية التي يقتضيها تغليط الصحابة والتابعني وتابعيهم وكبار     
معوا عليه من حقائق الدين وأحكامه وتفسري القرآن. ونحن ال نقّر بإمكان األئمة فيما أج

تحّقق ذلك، فهو ٌرضب من الخيال ألنّه طعٌن يف أقوى ما لدينا من مسالك معرفة الدين، 
وإنما نُقيم الحجة عىل صاحب هذا الزعم، فنقول له: إّن زعمك هذا يقتيض منك التشكيك 
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الذين تزعم أنّهم لم يفهموا آيات غاية يف الوضوح والجالء  يف كّل ما وصلنا عن طريق هؤالء
 كما فهمتَها أنت بعبقريّتك الفّذة!

 

 مسالك معرفة اإلجماع    

وهنا يُطرح السؤال: كيف لنا أن نعرف ما أجمعوا عليه من حقائق الدين وأحكامه؟ هل     
عصورها حتى نثبت نحن بحاجة إىل إثبات وجود قوٍل لكل عالم من علماء األمة يف كل 

اإلجماع؟ كال، بل ثمة مسارات علمية واضحة يف معرفة اإلجماع حول مسألة من مسائل 
الدين، وبعض هذه املسارات يكفي وحده يف إثبات قطعية هذا الحكم أو تلك الحقيقة 
الدينية، ولكني آثرُت جمعها لتكون بمثابة نموذج تتعاضد فيه املسالك وتتضافر، وليكون 

تطبيقه عىل كل حقائق الدين التي ُحكي اإلجماع حولها. وسأحاول تطبيق هذا  باإلمكان
، وسأبدأ من حيث انتهيت هناك، السابق الفصلالنموذج عىل حكم الرجم الذي ذكرته يف 

 حيث انتهينا إىل ثبوت حكم الرجم يف السنّة بيقني:

املسألة فيما نُقل : ويتم من خالله تفّحص أقوال الصحابة يف مسلك أقوال الصحابة )1
عنهم من مرويّات صحيحة، فإذا صّح عن بعضهم االختالف حولها؛ فتلك إذن مسألة 
ال إجماع فيها. وحني تفّحصنا موضوع الرجم مثال، وجدنا أنّه لم يُنقل إلينا عن 

 الصحابة إال ما يفيد إقرارهم به كحكم رشعي جاء به الوحي.
: قد أثبتنا يف الفصل السابق قطعيّة حّد الرجم مسلك تواتر الروايات وتلّقيها بالقبول )2

يف عرشة أحاديث صحيحة، رويْت عن عرشات الصحابة الكرام ريض الله عنهم. مما 
أوصلنا إىل يقني بثبوت هذا الحكم. ومما ينبغي لطالب العلم مالحظته يف هذا املسار: 

األحاديث يف كتبهم،  توّفره عىل أحد مسالك اإلجماع؛ إذ إّن أهل الحديث قد دّونوا تلك
دون أي استدراك أو إنكار أو ملحوظة بشأن ثبوت هذا الحكم عن رسول الله صىل 
الله عليه وسّلم ونسبته إىل الدين، فكان نقلهم لها وروايتهم لها بهذه الغزارة دليال 

 عىل إجماعهم حولها.
سالك أيضا تفّيش : ومن املمسلك االنتشار يف كتب الفقه والعمل بالحكم وتلّقيه بالقبول )3

ذلك الحكم يف كتب الفقه والعمل به، منذ أن بدأت أوائل مدونات الفقه يف الظهور 
وفيما نُقل عن األئمة الكبار من أقوال فقهية. ولو نظرنا إىل كتب الفقه من أقدمها 
مرورا بنشأة املذاهب إىل ما بعد ذلك بقرون، لوجدنا أنها بّوبت األبواب الفقهية يف حكم 
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م، وتلّقته بالقبول، وعملت به. فكان هذا أيضا دليال آخر عىل إجماع الفقهاء عىل الرج
 هذا الحكم.

: فقد اعتاد أئمة املسلمني منذ العصور القديمة عىل مسلك تفّحص كتب الخالف )4
التأليف يف القضايا التي اختلف فيها الفقهاء، ويف هذه الكتب ستجد تقريبا كل ما 

الهم جميعا، فلم يختلف الصحابة والتابعون وأئمة اإلسالم اختلف حوله الفقهاء وأقو 
يف يشء إال وقد ذُكر ذلك وُدّون يف كتب الخالف. فإذا تفّحصت هذه الكتب كلها فإنّك 
لن تجد فيها مثال ذكرا الختالفهم يف ثبوت حكم الرجم للزاني املحصن، وإنما ستجد 

 ه فلم يقل به أحد من أهل العلم.اختالفهم يف بعض ما يتعلق به من أحكام، أما إنكار 
وهو يتعّلق يف أوجه تأويل اآليات، فمن املعروف أّن الكثري من  مسلك كتب التفسري: )5

اآليات كان هناك اختالف حول تفسريها، ولكن الكثري من هذه اآليات وغريها تحوي 
كثر من "املحكمات" التي لم يختلف املفّرسون حولها. ولقد عكفُت قبل أكثر من عام أل 

اِنيَُة َوٱلزَّاِني ساعة يف استقصاء أقوال املفّرسين جميعا يف قوله تعاىل:  30من  {ٱلزَّ
نُْهَما ِمئََة َجلَْدٍة َوالَ تَأُْخذْكُْم ِبِهَما َرأَْفٌة ِيف ِديِن ٱللَِّه إِن كُنتُْم تُْؤِم  نُوَن َفٱْجِلُدواْ كُلَّ َواِحٍد مِّ

 َ َن ٱلُْمْؤِمِننَي}ِبٱللَِّه َوٱلْيَْوِم ٱآلِخِر َولْي ) واآلية رقم 2(سورة النور:  ْشَهْد َعذَابَُهَما طَآِئَفٌة مِّ
من سورة النساء. ألنّها من األدلة األساسية للمنكرين لحكم الرجم اليوم، فطالعت  25

تفسري مما استطعت بلوغه، منذ القرن الثاني الهجري فما بعده، فوجدتها  100نحو 
 البكر غري املحصن من الرجال والنساء، وأّن حكم املحصن جميعا تقّر بأّن اآلية يف

 الزاني الرجم، ولم أجد أحدا منهم يشّذ عن ذلك.

وتصّوروا اآلن أّن حكًما من أحكام الدين قد ثبت يف هذه املسالك كلها، ثم جاء من يقول     
صاحب  باستخفاف: لم يثبْت! فأي يشء حينها يثبت عند هذا الدعّي من دين الله؟! إنّ 

هذه املقولة يزعم بلسان حاله أّن كبار أئمة اإلسالم، وعىل رأسهم الصحابة ثم التابعون 
وتابعوهم واألئمة املجتهدون ومن تابعهم بإحسان من علماء األمة، أّن هؤالء جميعا كانوا 
عىل درجة فظيعة من الجهل بمبادئ العربية وحقائق الدين فلم يعرفوا ما عرفه هو من 

ة سورة النور، والتي لم يعرف هو قراءتها وال تفسري مفرداتها إال بما نقلوه له تأويل آي
 من معارف وعلوم!

إّن القضية هنا ليست قضية اجتهاد أو اختالف مرشوع، بل هي قضية تجاهل حقيقة     
ثابتة كسطوع الشمس، والتنّكر ملسلك علمي راسخ يف معرفة الوحي، واللجوء عوضا عن 
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ت ذاتية غري مبنية عىل مسلك علمي. ولم يكن حكم الرجم هنا إال نموذجا، ذلك إىل تأويال 
 واملجال مفتوح لتطبيق هذه املسالك عىل أي حكم أو حقيقة رشعية يُحكى اإلجماع عليها.

 

 هل اإلبداع ضّد اإلجماع؟    

اإلجماع إذا وصلت إىل هذا الفقرة أيها القارئ فأنت تعرف اإلجابة جيّدا، فأنت تعلم أّن     
ليس يف املسائل الظنّية املختلف حولها أصال، فهو دائرة أخرى تسبق دائرة االجتهاد، وال 
يجتهد املجتهد فيما ثبت بالكتاب والسنة وأجمعت األمة عىل كونه دينا؛ واجبا أو حراما أو 
غري ذلك. ومن هنا نقول إّن املقابلة بني "اإلبداع" و"اإلجماع" ليست موضوعية؛ فهي 

رنة بني أمرين من حقلني مختلفني موضوعيا: فاإلجماع يف جوهره هو أحد األدلة التي مقا
توصلنا إىل معرفة ما جاء به الوحي، باعتبار أّن إجماع الصحابة ومن تابعهم عىل أمر 
يعني أنّه ثبت عن النبي صىل الله عليه وسلم كما بّينا. فهو آلية علمية لتوثيق معرفة أو 

 بها الوحي، فما عالقة ذلك باإلبداع؟ ممارسة دينية جاء

لقد وجد اإلبداع مجاال واسعا فيما وراء قطعيات الدين، أي عرب أدوات "االجتهاد"     
ومساحاته الشاسعة، ولقد أبدع علماء األمة وما زالوا يف استنباط املعاني والقيم من 

جال واسعا يف اإلبداع النصوص، ويف معالجة الواقع بعميق النظر. كما وجد علماء األمة امل
بمختلف العلوم الكونية والرياضية والهندسية والطبية، ويف آفاق الفكر واألدب وغري ذلك. 

 فهل وقف اإلجماع يف طريق هذا كّله كما يَفرتض من قال إّن اإلجماع ضّد اإلبداع؟!

حقائق  إّن االلتزام بما وثّقه صحابة رسول الله صىل الله عليه وسلم ومن تبعهم عن    
الوحي ليس نقيضا لإلبداع. واألمر شبيه بمن ينكر اليوم وجود املسجد األقىص يف القدس 
بفلسطني، و"يبتدع" مختلف األقاويل املتهافتة حول مكانه. فهل اإلجماع عىل أّن املسجد 
األقىص هو هذا الذي بفلسطني وتعرفه األمة عرب أكثر من ألف وأربعمائة عام؛ مضاٌد 

ي إبداع ذلك الذي يتعطل من اإلقرار بهذه الحقيقة التاريخية التي ثبتت لإلبداع؟ وأ
بمسالك علمية ال مجال لدفعها؟! إّن ما يحدث يف الواقع هو أّن دعاوى اإلبداع هذه تصبح 

 مضاّدا للمسالك العلمية يف توثيق املعارف الرشعية والحقائق التاريخية!

عارضة للمسالك العلمية يف اجتناء املعرفة إال يف إّن طبيعة اإلبداع ال يمكن أن تكون م    
النفسيات املضطربة، وحني يصبح اإلبداع عىل هذا النحو يتحّول إىل طاقة سلبية عبثية 
تؤّله الذات وتقّدس الرأي وتقّدمه عىل ما تمليه الحقائق العلمية. أما املبدع الحقيقي، فهو 
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ثبت بمسالك التوثيق العلمية، وبني املعارف الذي يفّرق جّيدا بني املعارف النقلية التي ت
التي تعتمد عىل التفكري والتحليل، وال يقيم بينهما تضاّدا، بل يعقد بينهما انسجاما، ليثمر 

 عن إنتاج حقيقي وأصيل للمعرفة.
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 من أين جاءوا بكل هذه األحاديث النبوية؟

 

األحاديث النبوية يف أمهات كتب الحديث، لنتعّرف إحصاء عدد ا الفصل سنحاول يف هذ    
عىل الكّم الهائل من األحاديث التي جمعتها تلك الكتب، ولنتساءل بحّق: من أين أتى 

 مصنّفوا هذه الكتب بهذا الكّم الهائل من األحاديث؟

: صحيح البخاري: 2وإذا بدأنا بما يُصطلح عليه باسم "الكتب التسعة" سنجد ما ييل    
، سنن 3956، جامع الرتمذي: 5274، سنن أبي داود: 7563، صحيح مسلم: 7563

، مسند 1740، موّطأ مالك: 3503، سنن الدارمي: 4341، سنن ابن ماجة: 5774النسائي: 
. وإذا أكملنا لبعض كتب الحديث الشهرية األخرى سنجد اآلتي: صحيح ابن 27647أحمد: 

، 8803تدرك عىل الصحيحني للحاكم: ، املس7491، صحيح ابن حبّان: 3079خزيمة: 
. هذا ولن أطيل يف ذكر الكتب حتى ال يتضّخم حجم 21812السنن الكربى للبيهقي: 

حديثًا!  108546، ولكن ما يظهر لنا بالجمع بني أحاديث هذه الكتب أنها تحوي الكتاب
 فمن أين جاءوا بها؟

 

 كالم الدكتور عدنان إبراهيم    

يقول الدكتور عدنان إبراهيم ناقال عن اإلمام الذهبي إنّه حسب تتبعه واستقرائه قال:     
. وقد "أرّجح أنه لم يصّح من كل ما يروى عن رسول الله إال زهاء أربعة آالف حديث"

"أربعة وصف الدكتور عدنان هذه الفقرة بأنّها "صادمة". بعد ذلك يقول الدكتور عدنان: 
ألف حديث،  27ومش أربعمائة ألف.. يعني مسند أحمد لحاله فيه حوايل  آالف، مش أربعني

آالف بكون كويّس جّدا، ألّن أكثر ما يف الصحيحني يف املسند  3كالم فارغ، إذا صّح منها 
. ثم يذكر الدكتور مالحظة منهجية يصفها بأنها "غريبة جدا"، خالصتها أّن األمر أيضا"

ون يف منبعه أقوى ما يكون، ثم يضعف ويركد. ويقول يجب أن يكون مثل النهر الذي يك
إنّه يُفرتض باألحاديث أن تكون كثرية جّدا ووفرية يف العهود األوىل، ثم تشّح؛ ألنّها تكون 

هو العكس، ففي العهود األوىل أحاديث قليلة  -بحسب كالمه–قد ُجمعت، والذي حصل 
هـ) الذي حوى بحسب كالمه  179جدا، ثم بعد ذلك تزيد. ويرضب مثاال ملوطأ مالك (

                                                             
أحمد الشامي في كتبھ ضمن مشروع تقریب السنة مثل أعتمد في اإلحصائیات الواردة ھنا بشكل أساسي على ما ذكره الشیخ صالح  2

 "جامع األصول التسعة" وغیره، والقصد لیس ما تحویھ تلك الكتب من أحادیث، بل ما یلي ذلك من إحصائیات حول عدد الصحیح.
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هـ) يف "السنن الكربى" وبأّن  458نّص فقط. ثم يطرح مثال أبي بكر البيهقي ( 1000
"وهكذا . ثم يقول: "ِمن وين جبته هذا.. إيش هذا؟!"أحاديثه باأللوف فيقول متعّجبا: 

 تزداد األحاديث بدال من أن تنقص، وبصّدقوا حالهم أنها صحيحة وصّححها فالن.. من
"مش حندّخلكو باألشياء . ثم يقول بعد هذا االستطالع بلهجته الغّزاوية: وين إجْت هذه؟"

 .الفنّية"

 

 املفاجآت.. وتهافت الدعاوى    

ولنتساءل اآلن، ما مدى مصداقية ما قاله الدكتور عدنان إبراهيم؟ واملنطلق األول الذي     
أنطلق منه هو عدم التسليم ألي كالم دون بحث واّطالع، فمن له أدنى اّطالع عىل علوم 

"مش حندّخلكو باألشياء الحديث سيعلم زيف كالمه، ولعّل هذا ما جعله يقول لجمهوره 
يعلم تماما أّن كشف بعض املعطيات العلمية حول ما ذكره سيكشف تهافت  ، ألنّهالفنّية"

 دعواه وافتقاد كالمه للمصداقية والنزاهة العلمية!

أّما ذكره ملا قاله الذهبي من أّن عدد األحاديث النبوية الصحيحة هو زهاء أربعة آالف     
لرقم بعض العلماء، حديث، فهو ليس أمًرا صادما كما يزعم، وقد ذكر قريبا من هذا ا

أنها جملة عادية ملن كان له اطالع جيّد عىل كتب الحديث، ولكن  الفصلوسيتّضح يف نهاية 
 تلك هي عادة الدكتور عدنان إبراهيم، فهو متمّرس باألسلوب التهوييل العاطفي.

 3ألف حديث وإذا صّح منها  27وأّما كالمه عن مسند اإلمام أحمد وأّن فيه أكثر من     
ف يكون جيّدا؛ فهو نابع عن استخفاف بعقول القّراء، فمن زعم أوال أّن كّل أحاديث آال 

أحمد صحيحة؟ والذي ضّعف الكثري منها وبنّي ضعفها هم علماء الحديث منذ قرون 
"مسند اإلمام أحمد بن حنبل: طويلة! ثم إليكم هذه اإلحصائية التي أنقلها من كتاب 

 للشيخ صالح أحمد الشامي: ررة"محذوف األسانيد واألحاديث املك

(وهذه معلومة مهمة لم  9566. وبعد حذف املكّرر: 27739عدد أحاديث املسند هو     
حديثا يف الصحيحني أو أحدهما،  3115يذكرها الدكتور عدنان!) وهي موّزعة كالتايل: 

كتب حديثا انفرد بها اإلمام أحمد عن ال 3546حديثا يف السنن الخمسة واملوطأ،  2905
الثمانية السابقة. وهذا يدّلنا عىل ملمح مهم جّدا أغفل الدكتور عدنان ذكره وخدع به 
مشاِهده، وهو أّن الكثري من املكّرر يتم عّده من األحاديث، فإذا روي نفس الحديث من 
طرق مختلفة عن نفس الصحابي عن النبّي صىل الله عليه وسّلم؛ كان داخال يف التعداد! 
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املقصود به هنا هو حذف تعداد الطرق، أما إذا ورد الحديث نفسه عن  وحذُف املكّرر
صحابيّني أو ثالثة فلن يتم حذفه، فهو ليس مكّررا باصطالح علم الحديث، وإْن كان مكّررا 
حقيقًة. ولبيان هذا األمر تفصيال، ال بد لنا من االطالع عىل إحصائيات أوسع تشمل كل 

. ولكن القصد أننا لو حذفنا أيضا املكرر فعال ال فصلالالكتب التي ذكرناها يف بداية 
 حديثا. 9566اصطالحا فقط لحذفنا آالف األحاديث األخرى من الـ 

 

 مرشوع الشيخ صالح أحمد الشامي وإحصائيات حول السنّة النبوية    

وضع الشيخ صالح الشامي ضمن مرشوعه يف تقريب السنة النبوية، وهو مكّون من عدة     
كتابا هي أصول كتب  14، وقد وصفه بأنّه "خالصة "معالم السنّة النبوية"تاب كتب، ك

باإلضافة إىل كتاب "األحاديث املختارة"  الفصلالسنة، وهي الكتب التي ذكرناها يف أول 
لضياء الدين املقديس. يقول الشيخ إّن مجموع أحاديث هذه الكتب األربعة عرش هو 

! وال ننىس أّن هذه 28430عه، بعد حذف املكّرر حديثا، ومجموعها يف مرشو  114194
الكتب تحوي أيضا الكثري من "اآلثار" عن الصحابة والتابعني واألئمة والتي ليست 
بأحاديث، وهي ليسْت من ضمن املحذوف، وال األحاديث الضعيفة، فكيف إذا حذفنا اآلثار 

وهنا نتساءل: ملاذا أخفى  التي ليست عن النبّي صىل الله عليه وسّلم واألحاديث الضعيفة؟
الدكتور عدنان هذه املعلومة؟ وهي أّن تلك األرقام الكبرية التي ذكرها تشمل كل طرق 
األحاديث، واآلثار عن الصحابة والتابعني واألئمة، ولم تكن لعدد األحاديث! أم إنّه يجهل 

 هذه املعلومة املهّمة ويتحّدث يف ما ال يعلم؟!

 ِت بعد، فاألمر أبعد من ذلك بكثري!هذا واملفاجأة لم تأ    

يف كتابه "معالم السنّة النبوية" ارتأى الشيخ الشامي أن يزيد من استخالص األحاديث     
حديثا بعد حذف التكرار فيها تكرار هي  28430وإلغاء التكرار، فاألحاديث التي عددها 

أيضا! ذلك أّن الحديث املروّي عن أكثر من صحابي يُعترب أكثر من حديث، أي بعدد 
مروّي عن أبي هريرة ثالث مّرات،  "الحرب خدعة"فمثال: حديث  الصحابة الذين رووه،

عند البخاري ومسلم وأحمد، فهو مكّرر اصطالحا، فقد ورد عن الصحابي نفسه ثالث 
مرات فاكتفى الشيخ بذكره مرة واحدة. ولكّن الحديث نفسه رواه صحابة آخرون، هم: 

لم يتم اعتبار روايتهم للحديث جابر وابن عباس وكعب بن مالك وعائشة ريض الله عنهم، و 
ـ  حديثا، ومن ثم عمل الشيخ يف كتابه "معالم  28430تكرارا فذُكرت كل الروايات ضمن ال
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السنة النبوية" عىل ذكر رواية واحدة من هذا الحديث، أي أنّه حذٌْف آخر للمكّرر فعًال بعد 
لح الشامي أيضا أن حذف سابقا املكّرر اصطالحا. وباإلضافة إىل ذلك، حذف الشيخ صا

 األحاديث الضعيفة غري املحتّج بها، وحذف اآلثار عن غري الرسول صىل الله عليه وسلم.

 وللتلخيص نقول: كان الجهد املبذول يف كتاب "معالم السنة النبوية":    

  حذف األحاديث املكّررة فعال، أي نفس الحديث يرويه أكثر من صحابي. وأبقى
ي تتضمن كل األحكام املوجودة يف الباب محل البحث، عىل األحاديث الصحيحة الت

 والتي تشتمل عىل كل املعاني الواردة فيه.
 .حذف األحاديث الضعيفة 
 .حذف اآلثار الواردة عن الصحابة والتابعني وغريهم من األئمة 

"وقد آتْت هذه الطريقة أكُلَها فتقلّص عدد األحاديث من يقول الشيخ يف عبارة مفاجئة:     
! (أال يذّكركم هذا بما أورده الدكتور هو عدد أحاديث هذا الكتاب" 3931ليصبح  28430

حديثا  33عدنان عن الذهبي؟). وقد اشتمل الكتاب عىل األحاديث الصحيحة فقط باستثناء 
 أحاديث حسنة بنّي الشيخ أسباب إيرادها. 10ضعيفا و

 ما أخفاه الدكتور عدنان؟ كال، بل حسنًا، هل انتهى األمر عند هذه املفاجأة التي بّينتْ     
 ثمة إحصائيات أخرى كاشفة أوردها الشيخ صالح الشامي يف كتابه:

حديثا) من مجموع أحاديث الكتب األربعة عرش قبل  3931نسبة هذه األحاديث ( -
%، وهي نسبة لها داللة مهمة جّدا، وهي 3.4حديثا) هي  114194حذف املكرر (

ايات التي تزيد عن مائة ألف يعود يف األساس إىل أقل أّن مجموع هذه الطرق والرو 
من أربعة آالف حديث، فهذه الكثرة من الروايات والطرق لها "نواة صلبة"، وتصّب 
جميعها يف هذه النواة، مما يجعلها عامال مقّويا ملوثوقية السنة النبوية وطرق 

 كيك!نقلها، بخالف ما أراده املشّككون من جعل الكثرة عامل ضعف وتش
 3931عدد أحاديث صحيحي البخاري ومسلم من بني هذه األحاديث التي بلغْت  -

% منها! وهو ما يدّل عىل مصداقية ما ذكره العلماء 55حديثا، يعني  2131هو: 
 حول قيمة الصحيحني الكبرية.

هو  3931مجموع األحاديث املختارة من الكتب التسعة األوىل ضمن األحاديث الـ  -
% من أحاديث الكتاب! 94ذا يعني أّن الكتب التسعة تشّكل نسبة حديثا، وه 3691

أما بقية الكتب املتأخرة عنها (وهي: صحيح ابن خزيمة، صحيح ابن حبّان، 
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مستدرك الحاكم، سنن البيهقي واألحاديث املختارة للمقديس)، والتي تحتوي عىل 
ها لم تزد % من أحاديث الكتاب، أي إنّ 6حديثا، فال تشّكل سوى نسبة  46741

حديثًا! وهذا يعيدنا إىل كالم الدكتور عدنان عن "سنن البيهقي"،  230عليه سوى 
"من وهو كتاب واحد فقط منها، فقد قال عنه متعّجبا من كون أحاديثه باآلالف: 

وين جبته هذا... وهكذا تزداد األحاديث بدال من أن تنقص، وبصّدقوا حالهم أنها 
د ظهر أّن البيهقي لم يزْد يف الواقع هو وأربعة فها ق صحيحة وصّححها فالن".

حديثا، وأّن بقية األحاديث هي إّما ضعيفة أو مكّررة  230كتب كبرية أخرى سوى 
عما يف الكتب السابقة أو آثار عن الصحابة والتابعني وليست بأحاديث، وهذا 

 يجعلنا مضطّرين ملناقشة مثال "النهر" الذي طرحه الدكتور عدنان.

 

 طالن مثال النهرب    

لعّله بات واضحا للقارئ بعد االطالع عىل هذه املعطيات مغالطة مثال النهر الذي طرحه     
 الدكتور عدنان، وهو باطل من وجهني:

: أّن األحاديث يف الواقع لم تزدد مع تقّدم الزمن كما زعم، فلو نظرنا إىل الوجه األول -
هـ)، لوجدناها لم تشّكل هي وأربعة  458سنن البيهقي الذي جاء متأخرا (تويف 

% من الكتاب، وهي 6حديثًا) سوى  46741كتب أخرى (اشتملت مع كتابه عىل 
% من الكتاب، 55بة حديثا فقط، بينما شّكل صحيحا البخاري ومسلم نس 230
حديثا، وقد ُصنّفا قبل سنن البيهقي والكتب األخرى معه وهما أصغر  2131أي 

منها يف الحجم بكثري. وهذا يعني أّن األحاديث الصحيحة املروية عن الرسول صىل 
 الله عليه وسّلم تقّل مع تقّدم الزمن، بخالف ما زعمه الدكتور عدنان. 

ي يف الروايات والطرق، وهو أمٌر منطقي جّدا، فلو أّن الزيادة ه الوجه الثاني: -
ماليني، وأنّه كان يف عرص  5افرتضنا أّن عدد املسلمني يف عرص اإلمام مالك كان 

مليونًا، فهذا يعني أّن هناك زيادة يف عدد الناس،  50البيهقي (بعد ثالثة قرون) 
قرصها عند ومن بينهم رواة الحديث، وهذا يظهر يف طول أسانيد املتأخرين و 

املتقّدمني أمثال مالك، فلو افرتضنا أّن مالًكا روى حديثا عن نافع عن ابن عمر عن 
النبّي صىل الله عليه وسّلم (وهي السلسلة الذهبية)، فإّن بعض من روى الحديث 

عن  xمن طريق مالك رواه من رجاٍل بعد مالك، فلو افرتضنا أّن البخاري رواه عن 
y  مثال قد رواه عن عن مالك، فإّن مسلمz  عنy  ،عن مالك، فهذان طريقان للحديث
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وتصّوروا اآلن ماذا حدث بعد البخاري ومسلم بقرنني، كيف ستزداد الطرق لنفس 
اإلسناد عن مالك مع زيادة عدد رواة الحديث، مع أنه يف الواقع نفس الحديث، وهو 

نها ليست زيادة سبب زيادة عدد الروايات يف البيهقي وغريه من املتأخرين، ولك
 فعلية يف األحاديث.

 

 الخالصة    

ما يجب استخالصه من هذه اإلحصائيات الدقيقة التي أظهرْت تهافت ما يقوله الدكتور     
عدنان؛ أّن الواجب عىل املسلم التخّلص من عقلية االنبهار باألساليب الخطابية العاطفية 

والقراءة لالطالع عىل حقائق األمور  كأسلوب الدكتور عدنان، وأن يتزّود بأدوات البحث
بنفسه؛ كي ال يخدعه متحّدٌث بمعلومات ناقصة أو مغلوطة. وكم هو محزٌن أن تنترش كذبة 

ألف حديث، فقد ذكرها أحد الطاعنني بالسنة  600أطلقها أحدهم وهي أّن يف البخاري 
هم دون تفكري، والتقَفها عنه من يّدعون العمق كالدكتور محمد شحرور، ثم يرّددها بعض

مع أّن حقيقة هذا الرقم هو رواية تُروى عن البخاري بأنّه انتقى صحيحه من بني هذا 
حديثا، ومع حذف  7563الرقم من الروايات. بينما نحن نملك اليوم صحيح البخاري وفيه 

حديثا صحيحا مسندا فقط! فانظر إىل سهولة  2600املكرر واآلثار واملعّلق يبقى نحو 
علومة باالطالع عىل صحيح البخاري والقراءة عنه، وكيف يطري بعضهم مع ذلك معرفة امل

 عاًما!  16ألف حديث يف  600بكذبة تقول إّن البخاري جمع يف صحيحه 

، وهي أنّه يف الوقت الذي الفصلوثمة مالحظة منهجية مهمة جّدا نستخلصها من هذا     
موضوع كثرة الروايات وكونها بعرشات حاول فيه املشّككون بالسنة النبوية استحضار 

اآلالف للطعن بالسنّة والقدح بموثوقيّتها؛ انقلَب عليهم ظهر املجن! فقد ظهر بالبحث 
العلمي والنظرة املوضوعية أّن هذه املرويّات ترجع يف مجموعها إىل "نواة صلبة" ال تزيد 

 عىل وجود "هيكل" حديث؛ هو أمر يزيد من موثوقيّة السنة وحّجيّتها، ويدلّ  4000عن 
متماسك من السنة، تفيض إليه الطرق كّلها وتتعاضد لتثبيته وتأكيده. فانظر إىل تلك 
الجهود العلمية الضخمة التي قام بها العلماء املسلمون فحفظوا سنّة نبّيهم صىل الله عليه 

ل وسلم، ثم انظر إىل الكالم السطحي املتهافت الذي يصدر من بعض من يُحسبون عىل أه
الفكر اليوم، وهو يف الواقع نَْسٌف ملصداقيّتهم العلمية، بعد أن استخّفوا بعقول متابعيهم 

 كّل هذا االستخفاف!
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 أين اختفْت نسخة صحيح البخاري األصلية؟

 

يطرح بعض "الباحثني" وبعض من يحملون لقب "دكتور" سؤاال "وجيًها" حول     
تي كتبها بيده، فهم يتساءلون: لو كان فقدان املخطوطة األصلية لصحيح البخاري وال

اإلمام البخاري قد كتب هذا الكتاب فلماذا ال نجد النسخة األصلية التي خّطها بيده؟ 
يقولون: إّن أقدم نسخة مخطوطة لصحيح البخاري تعود إىل القرن الرابع الهجري، أي 

ام محمد بن هـ). وهي نسخة اإلم 256بعد عرشات السنني من وفاة البخاري (تويف عام 
هـ، وقد سمع صحيح البخاري  371هـ وتويف سنة  301أحمد املروزي، الذي ولد سنة 

هـ.  252هـ، وسمع الفربري الصحيح من البخاري سنة  318من شيخه الفربري عام 
 فكيف نثق بكتاب منسوب لصاحبه ونحن ال نملك النسخة األصلية منه؟!

 

 أوال: سذاجة السؤال    

ملؤسفة أننا نعيش يف عرص يُطرح فيه مثل هذا السؤال الساذج؛ إذ َمن الذي من األمور ا    
يسأل عن النُّسخ األصلية للكتب اليوم؟ فإذا بدأنا بالقرآن الكريم، فنحن نثق ثقة مطلقة 
بحفظ كتاب الله ومع ذلك ال نجد بني أيدينا النسخة األصلية املكتوبة عىل عني الرسول صىل 

حتى النسخة األصلية ملصحف عثمان! بل وعندما اكتشف العلماء يف الله عليه وسلم، وال 
أملانيا مخطوطة قديمة للقرآن تعود للعهد الراشدي، وأّكدوا أنها مطابقة ملا بني يدينا من 
القرآن اليوم؛ لم يزْد ذلك من يقيننا يف كتاب الله شيئا! فإذا مضينا للكتب البرشية، وجدنا 

ون وجود النسخة األصلية املكتوبة بخط الكاتب هو الدليل أّن السّذج فقط هم من يعترب 
عىل صحة نسبة الكتاب إليه! كم كتابا قرأتم من عرصنا هذا أو من عصور سالفة ال توجد 
له نسخة أصلية بخط الكاتب؟! إّن وجود النسخة الخطية لكاتب الكتاب لم تكن يوما ولن 

، وعىل هذا تواضع البرش منذ قرون، ذلك تكون مرجعا يف إثبات موثوقية نسبة الكتاب إليه
أّن مسالك إثبات النسبة للكاتب تتعلق بتواتر نقل الكتاب وإثباته يف عدة مراجع، وليس يف 

 وجود نسخة الكاتب الخطية.
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 ثانيا: كيف نُقل إلينا صحيح البخاري؟    

كنه قرأه عىل ال شّك أّن اإلمام البخاري رحمه الله كتب جامعه الصحيح بخط يده، ول    
جمع غفري من التالميذ الذين كانوا يسمعونه منه ويكتبون الكتاب كامال، ثم يطابقونه بعد 
االنتهاء عىل نُسخته، بحيث تكون نُسخهم طبق األصل عن نسخة البخاري. ثم جاء بعدهم 
جيل آخر سمع الكتاب من تالميذ البخاري وقابلوا نُسخهم عىل نُسخ تالميذ البخاري، 

، حتى تواترت نسبة الكتاب، ولو ضاع األصل الذي خّطه البخاري بيده فلن يعني وهكذا
ذلك شيئا؛ لكون الكتاب قد انترش وفشا بني التالميذ، وكثرْت نُسخه التي عىل كّل منها 
إسناٌد يتصل بالبخاري، وُكتبت عليه الرشوحات، وتطابقْت جميع نُسخه بفضل الله. أما 

ما يف القرآن من اختالف  -إىل حّد معنّي  –لفاظ فهي تشبه االختالفات اليسرية يف األ
القراءات، وهي يف الواقع عامُل زيادة يف املوثوقية؛ ذلك أنّها تؤكد أّن النقل قد تعّدد من 
مصادر مختلفة وصوال إىل اإلمام البخاري، فلو كان املعتَمد يف صحيح البخاري نسخة 

طبع الالحق عنها متطابقا دون أي اختالف وإْن متأخرة جدا عن البخاري لكان النسخ وال
كان هامشيّا، فانظر كيف أّن هذه االختالفات (اليسرية جدا والهامشية) تزيد من موثوقية 

قد اشتهرت، فشاع النقل  -تلميذ البخاري  -النقل ال العكس! ثم إّن نسخة اإلمام الفربري 
بخاري بطرق أخرى، وهذا اإلمام عنها، ال لكون النقل محصورا بها، فقد نُقل صحيح ال

هـ) يقول يف رشحه لصحيح البخاري "أعالم الحديث" إنّه سمع  388-319الخطابي (
هـ)  295معظم الكتاب من خلف بن محمد الخيام عن إبراهيم بن معقل النسفي (ت 

تلميذ البخاري الذي سمع الكتاب منه، أي من طريق آخر غري الفربري. وكذلك كان األمر 
ملتقّدمني، فقد شاع بينهم سماع الصحيح وروايته من طرق مختلفة غري تلك املشهورة عند ا

 اليوم، وتطابقْت رواياتهم للصحيح مع تلك النسخة.

إّن تطابَق روايات صحيح البخاري ونُسخه مع تباعد األقطار واختالف األزمنة وتعّدد     
موثوقية نقله عنه. ثم إّن العلماء املصادر عن البخاري؛ لهو خري دليل عىل تواتر الصحيح و 

(كما هو حال معظم املنتجات العلمية) تشتهر بينهم نسخة معينة أو عدة نُسخ، ال لكونها 
األصح أو ألّن فيها ما ليس يف غريها، بل تلك طبيعة األشياء. كما لو أّن كاتبا معارصا كتب 

رشات السنني لم يبق عىل كتابا قبل عرشات السنني، ثم طبعته عدة دور للنرش، ثم بعد ع
طباعته سوى إحدى تلك الدور، واشتهر كتابه من طبعة تلك الدار ألنّها األجود طباعة 
وتحقيقا مثال، مع نفاد نُسخ دور النرش األخرى أو إهمال طباعتها، فال يعني هذا أّن 

 مضمون هذه الطبعة مختلف عن بقية الطبعات!
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يح البخاري قد نُقل بالتواتر بعد مؤّلفه، ولم يكن وخالصة األمر يف هذا الباب أّن صح    
باستطاعة أحد أصحاب النُسخ أن يضع فيها حديثا لم يروه البخاري أو يحّرف دون أن 
ينكشف أمره؛ فالعلماء من مختلف املذاهب لديهم الصحيح ويعرفون ما فيه، وأي رواية 

انيد والرجال. فانظر إىل هذا دخيلة سينكشف أمرها الختالفها عما لديهم، وملعرفتهم باألس
امللمح املهم من التاريخ العلمي ألمتنا، وهو منهج الرواية والتدقيق ومقابلة النُّسخ الالحقة 
عىل السابقة، والذي لن تجد له مثيال يف بقية األمم األخرى! وهذا يعني أّن اختفاء النسخة 

ما تحتمل بيعة األشياء؛ فنادرا الخطية التي كتبها اإلمام البخاري ال يعني شيئا، بل هي ط
 عام! 1200ة والتاريخية والعسكرية والسياسية وتنجو بعد يئاملخطوطات العوامل البي

 

 ثالثا: وجود النسخة ليس أقوى مما هو موجود من نقل الصحيح اليوم!    

لو افرتضنا أّن منهج الرواية من عدة طرق، ومقابلة نُسخ التالميذ عىل نُسخ شيوخهم،     
وسماع الجيل الالحق من السابق وصوال إىل البخاري.. لو افرتضنا أّن هذا املنهج كله لم 
يكن موجودا يف تاريخ األمة، وأنّنا حافظنا عىل نسخة خّطية ننسبها للبخاري؛ لَما كان ذلك 

ما لدينا اآلن من صحيح البخاري! بل كان أضعف يف املوثوقية؛ ذلك أنك تحتاج أقوى م
حينذاك إىل توثيق نسبة املخطوطة للبخاري، وستكون عندك من طريق واحد لكونها نسخة 
واحدة فعليّا، فأّي تشكيك حينذاك بصّحة نسبتها للبخاري سيشّكك بما لدينا من صحيح 

ة النقل التي اعتمدها العلماء هي أفضل الطرق العلمية البخاري كله اليوم! ولذلك فطريق
 التي كان باإلمكان من خاللها حفظ كتاب صنّفه صاحبه!

 

 رابعا: ماذا لو ضاعْت كّل نُسخ صحيح البخاري من العالم؟    

ماذا لو افرتضنا أنّنا جمعنا نُسخ البخاري كّلها، املخطوطة (وهي باآلالف وعليها     
سماعات) واملطبوعة وحرقناها، وحذفنا أيضا كل ما يف شبكة اإلنرتنت منها، باإلضافة إىل 
ما نُقل عن البخاري يف الرشوحات وكتب الفقه وغري ذلك.. فصَحونا يوما ولم نجْد ِلما 

أثرا! نعم تخيّلوا ذلك وإليكم املفاجأة: لو حدث هذا لَما نقص من سنّة  صنّفه البخاري
رسول الله صىل الله عليه وسّلم التي بني أيدينا يشء؛ فكّل ما يف البخاري من األحاديث 

 موجود ومبثوث وشائع يف غريه من كتب الحديث والفقه!
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سطحي العاطفي الذي نعم، وهذه معلومة أخرى ال يعرفها من استغفلهم الخطاب ال    
، فقد سبق البخاري من األحاديث النبوية؟" هذه"من أين جاءوا بكل  فصلتحّدثنا عنه يف 

أصحاب الحديث أجياٌل من العلماء، شّكلت كتبهم جزءا كبريا جّدا من مصادر كتابه، 
بعضهم من شيوخه وبعضهم من شيوخ شيوخه. وإنّك لو تفّحصت روايات صحيح 

بثوثة ومروية باألسانيد يف كتب سابقة له والحقة، ومن أمثلة الكتب البخاري ستجُدها م
هـ) ففيه روايات ذكرها البخاري يف صحيحه،  219السابقة: مسند شيخه اإلمام الُحميدي (

هـ) الذي روى البخاري معظم ما فيه من األحاديث املسندة  179وكذلك موطأ اإلمام مالك (
هـ) ومسند اإلمام أحمد بن حنبل  211ق الصنعاني (الصحيحة، ومصنّف اإلمام عبد الرزا

هـ)، فهؤالء وغريهم هم من أصحاب كتب الحديث السابقني عىل البخاري، وقد  241(
احتوت كتبهم نسبة كبرية جدا مما يف صحيح البخاري من أحاديث، فإذا أضفنا إليهم كتب 

غريهم ثم الالحقني؛ هـ) و  311هـ) واإلمام ابن خزيمة ( 261معارصيه كاإلمام مسلم (
وجدنا أّن ما رواه البخاري يف صحيحه من األحاديث النبوية موجود يف تلك الكتب ومكّرر 
ومحفوظ، وهي بالعرشات وليس الحديث عن كتابني أو ثالثة أو خمسة! فإذا اختفى 
البخاري كّله، ال نسخته األصلية فقط، لَما أنقص ذلك شيئا من األحاديث الصحيحة، فدينُنا 
ليس مبنيّا عىل رجل واحد أو عىل صحيح البخاري وحده، وإْن كانت له مكانته الجليلة 
ملواصفات علمية اجتمعْت فيه وجعلْت العلماء يقّدمونه عىل غريه، فجزاه الله عن أّمة اإلسالم 

 خري الجزاء.

 إّن هذه املعلومة املهمة تُطلعنا عىل تهافت تلك الشبهة التي تحاول تصوير صحيح    
البخاري وكأنه مصدٌر أسايسٌّ منفرٌد يف الدين، بحيث لو طعنوا فيه فسيتّم التشكيك بما 
يحويه من أحاديث وسيَبُطل االستدالل بجزء كبري من السنة النبوية! ويستدّلون عىل ذلك 

، ظاننّي بأّن هذه العبارة تعني أنّه مصدٌر "أصّح كتاب بعد كتاب الله"بكالم العلماء بأنّه 
 منفرٌد للدين، فإذا ضاع؛ ضاع معه يشٌء من الدين! وهذا وهٌم منهم، فالحّق أّن هذه أسايسٌّ 

العبارة هي مجّرد وصف علمي للكتاب؛ ألّن البخاري كان أول من جّرد كتابا كامال يف 
الصحيح، فجعل كّل ما فيه من األحاديث املسندة صحيًحا برشوط صارمة تفّوق فيها عىل 

لحديث، مستبعًدا الروايات الضعيفة واملرسلة وما شاكلها، وليس غريه من أصحاب كتب ا
أنّه جمع فيه كّل الصحيح، وال أّن ما فيه من األحاديث الصحيحة ليس موجودا يف غريه فإذا 
شّككنا فيه ألغينا الكثري من السنن! فهذا ما لم يزعمه البخاري وال يقوله ُطويلب علم يف 

ل ال يقوله عاقل أخذ من وقته ربَع ساعة فقط تصّفح فيها يومه األول من دراسة الحديث، ب
 كتب الحديث!
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ويكفي كبداية أن يّطلع القارئ عىل كتاب "اللؤلؤ واملرجان فيما اتفق عليه الشيخان"     
(البخاري ومسلم) ملحمد فؤاد عبد الباقي؛ ليعلم أّن اإلمام مسلم اتفق مع اإلمام البخاري 

لك اآلثار)، فكيف إذا تصّفح املرء بقية كتب الحديث من مسانيد روايات (بما يف ذ 1906يف 
وجوامع وسنن وغريها؟ سيجد أّن ما يف البخاري من أحاديث صحيحة قد شاع وفشا يف 
 غريه من الكتب، بل ومعظمها مع اختالف يف األسانيد مما يزيد من موثوقية نقل األحاديث.

 

 الخالصة    

هي  "أين النسخة األصلية من صحيح البخاري"أّن شبهة نستخلص من كّل ما ذكرناه     
شبهة متهافتة ال يقول بها إال من تميّز بالسطحية والضحالة الثقافية والجهل بالرتاث 
اإلسالمي. وإنّي ألحُسب أّن انتشار مثل هذه الشبهة لهو خري دليل عىل الحالة الثقافية 

ربية واإلسالمية، وإّن مثل هذه العقليات والفكرية املرتّدية التي وصلْت إليها أمتنا الع
السطحية ال يمكنها أن تنهض من التخلف الحضاري الذي يكتنف عاملنا العربي 
واإلسالمي. واألنكى من ذلك أّن من يرّدد مثل هذه الشبهة املتهافتة يظّن نفسه "عقالنيا" 

يحتاج أوال إىل محو  و"متنّورا" وباحثا يف الرتاث، وهذا من املفارقات املضحكة! فمثل هذا
أّمية يف الحديث ومصنّفاته وعلومه، بل إىل إعادة دراسة أدوات البحث العلمي والتفكري 

 املنطقي قبل أن يّردد مثل هذا الكالم املخِجل!
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 ما ال تعرفه عن أبي هريرة

 

هو أبو هريرة الدويس اليماني، من قبيلة دوس العربية، واسمه عىل األرجح عبد الرحمن     
بن صخر، صحابي معروف بحفظه للحديث النبوي ونرشه، أسلم عام خيرب يف أول السنة 
السابعة للهجرة، ولزم النبّي صىل الله عليه وسلم ثالث سنني متتبّعا سننه العملية والقولية 

"صحبُت صفاته لتوثيقها. وقد قال بنفسه كما روي عنه يف صحيح البخاري: والتقريرية و 
رسول الله صىل الله عليه وسلم ثالث سنني لم أكن يف سنّي أحرص عىل أن أعَي الحديث 

 مني فيهن".

ورغم إجالل هذا الصحابي لدى عموم علماء األمة منذ عرص الصحابة والتابعني وحتى     
تب الرتاث املتأخرة قصصا قليلة اختلقها الرواة تحاول الطعن عرصنا هذا، فقد عرفْت ك

بهذا الصحابي، معظمها من فرق مناوئة ألهل السنة. ويف العرص الحديث تم توجيه سهام 
التجريح لهذا الصحابي من قبل بعض من يروَن أنفسهم "باحثني"، ومعظمهم مّمن ال 

ذون بها مصدًرا للترشيع وفهم الدين. ويف يقيمون وزنًا للسنّة النبوية املنقولة، أو ال يأخ
هذه التدوينة سنناقش أهم املحاور التي تُطرح حول أبي هريرة، والتي سنتعرف من 

 خاللها عىل أبي هريرة كحافظ للحديث ونارش له، ومدى مصداقية ما رواه.

 وأنّوه إىل أنّه قد انترش مؤّخرا فيديو ترويجي من قبل مؤسسة "أصوات مغاربية"    
أشياء صادمة عن أبي هريرة؟ وملاذا يعتربه البعض من أكثر الشخصيات  7"بعنوان 

. وهي مؤسسة مدعومة من الحكومة األمريكية، وتعّرف غموضا يف التاريخ اإلسالمي؟"
، التي تدير MBNنفسها يف موقعها الرسمي بأنّها "تابعة لشبكة الرشق األوسط لإلرسال 

ا"، وهي مؤسسة ال تبغي الربح، يمولها الكونغرس أيضا قناة "الحرة" و"راديو سو 
وهو وكالة  BBGاألمريكي من خالل هبة مقدمة من مجلس أمناء البث اإلذاعي والتلفزيوني 

فيدرالية مستقلة". وقد جمع هذا الفيديو أبرز الشبهات التي تُطرح حول أبي هريرة، ولهذا 
 قمنا يف هذه التدوينة بنقاشها يف نقاط.

 

 كان أبو هريرة شخصية غامضة ومجهولة؟هل     

يقول خصوم الرجل إنّه كان شخصية غامضة ومجهولة، ويستندون يف ذلك إىل اختالف     
أهل العلم بعد عرصه حول اسمه. والعجيب أنّه الرجل معروف باسم علَم اشتُهر به، هو 
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اسمه الشخيص  أبو هريرة، وبانتسابه القبيل، الدويس، فكيف يُقال إن اسمه مجهول؟ أما
واسم والده فالراجح عند العلماء أنه عبد الرحمن بن صخر، وقد حصل االختالف بعد عرص 
الرجل، ولم يكن مجهوال يف عرصه، وهذا ال يطعن يف شخصيته ومعرفتها، إذا كان اسم أبي 

 هريرة قد بات اسم العلم األكثر شهرة له.

علمي: افتح كتاب "سري أعالم النبالء" لإلمام واآلن أدعوك أيها القارئ إىل التفكري بشكل     
اسم لصحابة وتابعني مّمن رووا عن أبي  300الذهبي، ستجد هناك إحصاء ألكثر من 

هريرة كما ورد يف كتب الحديث والرتاجم، وعدٌد كبري جدا منهم من األعالم الثقات 
اجم وبيانات هائلة املشهورين، التقوا بأبي هريرة ورووا عنه الحديث، جميع هؤالء لهم تر 

يف كتب الرتاجم والطبقات، جميعهم يعرفون الرجل ويزّكونه ويقّرون بعلمه وقدره 
 ويأخذون عنه الحديث. فهل يُقال عن مثل هذا "مجهول" أو "غامض"؟!

ومن الطريف أنهم يقولون "غامض" و"مجهول" ثم يقولون إّن عمر بن الخطاب وّاله     
إال من يعرفه ويثق به؟! وهل يُوّىل الغامض املجهول الذي ال  عىل البحرين! وهل يوّيل عمر

 يعرفه الناس؟!

 

حديثًا مع قرص مّدة مالزمته للرسول ومع أّن الرسول لم  5374كيف روى أبو هريرة     
 يكن ُمكثرا يف الحديث؟

مع نقول أوال: السنوات الثالث ليست مّدة قصرية، بل هي كافية لهذا العدد وأكثر منه. و     
ذلك نقول إّن هذا العدد غري دقيق، فهو يف الواقع رقم تقديري ملرويات أبي هريرة يف كتب 
السنة، ولكنه مع األسف عدد تلك املرويات مع التكرار! يعني لو أّن أبا هريرة جلس 

من الحارضين حديثا واحدا له كلٌّ بروايته؛ فإّن كل رواية ستنتقل يف  7للتحديث ونقل 
حديثًا! فمثال: لو  5374أحد هؤالء التابعني ستُعترب "حديثًا" ضمن الـ  كتب الحديث عن

حّدث (أ) عن (ب) عن (ج) عن أبي هريرة، وحّدث (ه)ـ عن (و) عن (ز) عن أبي هريرة 
 بنفس الحديث؛ سيتم عّد روايتني!

ن ولنقم اآلن بعملية "تنخيل" لنصل إىل العدد التقريبي الصحيح ِلما رواه أبو هريرة ع    
 رسول الله صىل الله عليه وسلم:

رواية فقط! هي  1600-1500بعد حذف املكرر من تلك الروايات سنصل إىل نحو  -
 عدد األحاديث التي رواها أبو هريرة.
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لم ينته األمر بعد، فهذه الروايات فيها الصحيح وفيها الضعيف، فعلينا أن نحذف  -
 الضعيف إذا أردنا إحصاء ما صّح منها.

مر بعد، فبعض هذه املرويات موقوف عىل أبي هريرة، أي هو من كالمه لم ينته األ  -
 وفقهه ولم ينسبه للرسول صىل الله عليه وسلم.

لم ينته األمر بعد، فعدد كبري من تلك األحاديث رواه أبو هريرة بالواسطة، أي أنّه  -
كان يرويه عن غريه من الصحابة، كأبي بكر وعمر وغريهم ريض الله عنهم. ومن 

فهذه املرويات ال ينبغي أن تكون بالرضورة خالل تلك السنوات الثالث التي الزم ثم 
فيها الرسول صىل الله عليه وسلم، وبعضها قد يكون من أخبار الرسول صىل الله 

 عليه وسلم قبل إسالم أبي هريرة.
مّما ينبغي مالحظته أيضا أّن ما رواه أبو هريرة ليست فقط سنّة قولية، أي ليس  -

ما قاله النبي صىل الله عليه وسلم، بل يدخل ضمن األحاديث: صفات فقط م
الرسول، تقريراته (أي أقوال وأفعال شهدها الرسول وأقّرها)، أفعاله، فهذه كلها 

 من السنن ولكنها ليست أقواال.
) لم يتفّرد 1500واآلن إليكم هذه املفاجأة: هذا العدد الذي رواه أبو هريرة (نحو  -

الساحقة منه أحاديث رواها غريه من الصحابة، وما تفّرد به هو نحو به، فالغالبية 
أحاديث فقط! (جمعها األخ محمد بن عيل املطري يف بحث له منشور عىل  110

 )."عدد أحاديث أبي هريرة: تحقيق واستقراء"الشبكة بعنوان 

 العدد أنّ  فصل "من أين جاؤوا بكل هذه األحاديث النبوية"وإذا كنّا قد ذكرنا يف     
حديث،  4000التقريبي لألحاديث النبوية بعد حذف املكرر سنًدا ولفًظا ومعنًى هو نحو 

 فقط! وهذا الرسم يوّضحها: 2.75أحاديث منها؟ إنّها % 110فما هي نسبة 

 

97.25%

2.75%

بویةالنسبة التقریبیة ألحادیث أبي ھریرة من مجموع األحادیث الن

مجموع األحادیث النبویة ما تفرد بھ أبو ھریرة
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 هل كان أبو هريرة مدلّسا؟ وما معنى "التدليس"؟    

يقول املتحدث يف فيديو "أصوات مغربية" إّن اإلمام الذهبي قد ذكر يف السري "أّن أبا     
هريرة كان يدّلس ويلقي أحاديث غريبة باملئات". والصحيح أّن ما ذكره الذهبي هو التايل: 
"قال يزيد بن هارون: سمعت شعبة يقول: كان أبو هريرة يدّلس". ولم يذكر أنه كان يلقي 

يبة باملئات! والحظ معي أيها القارئ أنه ال عالقة بني مصطلح "التدليس" وبني أحاديث غر 
األحاديث الغريبة، فصاحب هذه الشبهة يستغل جهل بعض املسلمني بمعنى مصطلح 
"التدليس"، ويعتمد عىل الظالل السلبية الحاّدة للكلمة يف عرصنا، بينما هي تعني يف 

 يسمعه منه. الحديث أن يحّدث عّمن سمع منه ما لم

فمثال يمكنني أن أقول: "قال أبي كذا وكذا"، بينما أنا سمعت الكالم من أخي الذي     
سمعه عن أبي؛ فرويته عن أبي مبارشة ثقًة بأخي واختصارا للكالم. فمثال: لو سمع أبو 
هريرة حديثا عن الرسول صىل الله عليه وسّلم من أبي بكر الصّديق، فإنّه قد يحّدث يف 

من املجالس قائال: "قال رسول الله صىل الله عليه وسلم..."، وليس يف هذا عيب، مجلس 
ولهذا عّلق الذهبي مبارشة بعد نقله لقول شعبة (وهو ما ال يذكرونه!): "قلت: تدليس 
الصحابة كثري وال عيب فيه؛ فإن تدليسهم عن صاحب أكرب منهم، والصحابة كلهم عدول". 

 هريرة بأنه "كان يدّلس" ليس ذّما بل هو توصيف علمي. والخالصة أّن وصف شعبة ألبي

 

 عاًما؟ 23كيف روى أبو هريرة أكثر من صحابة الزموا النبّي صىل الله عليه وسلّم     

ما يرّدده بعضهم يف إطار هذا التساؤل أّن بقية الصحابة الذين الزموا الرسول صىل الله     
وا عن الرسول إال بضع أحاديث، وهذا غري عليه وسلم مدة أطول من أبي هريرة لم يرو 

صحيح، وانظر أيها القارئ إىل هذه اإلحصائية لبعض املكثرين من الرواة، وهي عن بحث 
. عبد الله 480. عبد الله بن عمر: 546األخ محمد بن عيل املطري املذكور: أنس بن مالك: 

. أبو سعيد الخدري: 392. عائشة أم املؤمنني: 400. جابر بن عبد الله: 450بن عباس: 
. عيل بن أبي 141. أبو أمامة: 245. عبد الله بن عمرو: 274. عبد الله بن مسعود: 312

. وغريهم كثري. فكيف يُقال 106. أبو ذر الغفاري: 123. أبو موىس األشعري: 127طالب: 
 بضعة أحاديث؟!
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ب وأبي بكر الصديق وهناك أمر مهم يجب االنتباه إليه، أّن صحابًة مثل عمر بن الخطا    
من الطبيعي جدا أال يرووا العدد الذي رواه أبو هريرة. ولنقارن بني عمر بن الخطاب الذي 

 83صحب النبي أكثر من أبي هريرة وبني أبي هريرة، فقد ذُكر أّن عمر قد روى نحو 
حديثا (وهي ليست بضعة أحاديث أيضا!)، فماذا يعني ذلك؟ حتى تفهم السبب انظر إىل 

هـ. هل تعلم ماذا يعني ذلك؟  59هـ، بينما تويف أبو هريرة عام  23خ وفاة عمر، فهو تاري
عاًما كاملة بعد وفاة عمر، دخل يف اإلسالم فيها املاليني، وولد مئات  36يعني أّن هناك 

اآلالف ممن لم يَروا الرسول صىل الله عليه وسّلم. عمر يف املدينة، عاش بعد النبي فرتة كان 
يها بشؤون الدولة، سواء كوزير ألبي بكر أو كحاكم فعيل لدولة كبرية، ولم يتفّرغ مشغوال ف

للتحديث، وفضال عن ذلك (وهو األهم) أنّه وهو يف املدينة ملن يحّدث؟ معظم املجتمع من 
الصحابة الذين سمعوا الرسول صىل الله عليه وسلم، والسنن يف املدينة منترشة يف سلوك 

 غيب.الناس وأحوالهم ال ت

أما أبو هريرة، فبعد عرشات السنني من وفاة الرسول صىل الله عليه وسلم، ونشأة أجيال     
من املتلّهفني لسماع حديث رسول الله صىل الله عليه وسلم من غري الصحابة، خصوصا 
من األمصار األخرى؛ بعد ذلك كّله من الطبيعي جّدا أن تكون هناك حاجة بأْن يُخرب 

ر هؤالء بأحاديث النبي وأحواله، فكيف إذا كان قد تخصص لذلك لنحو الصحابي املتأخ
ثالث سنوات، وتفّرَغ لسماع الحديث وتتبُِّع أحوال الرسول صىل الله عليه وسّلم، ورزَقُه 
الله حافظًة قويّة؟ هنا يزول أي عجب من كثرة أحاديث أبي هريرة باملقارنة مع كبار 

 الصحابة ريض الله عنهم أجمعني.

والخالصة أّن الفرتة التي عاشها أبو هريرة بعد وفاة النبي صىل الله عليه وسّلم أطول     
بكثري من كبار الصحابة، مع الحاجة لسماع الحديث لألجيال الجديدة والداخلني الجدد يف 
اإلسالم ممن لم يلقوا النبي صىل الله عليه وسّلم، مع تفّرغ الرجل لحفظ الحديث وتوثيقه 

 ث به.ثم التحدي

 

 الطعن يف نزاهة أبي هريرة    

يف سبيل الطعن بنزاهة أبي هريرة يقّص هؤالء قصصا جمعوا بعضها من كتب أشخاص     
هـ، وغريه. ومن هذه  656متأخرين عن أبي هريرة بقرون، كابن أبي الحديد املتوىف سنة 

الروايات التي ال تصح رضب عمر له بالدّرة، ورواية مضرية معاوية، ورواية عائشة أنه 
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، وغريها. وهي قصص موضوعة أو واهية ضعيفة عىل األكثر شغله بطنه عن رسول الله
 ولم يصّح يشء منها، مما يعفينا من جهد مناقشتها.

والعجيب أّن هؤالء الذين يرفضون الحديث النبوي الصحيح املتفق عليه واملروي     
قط باألسانيد الذهبية، يتمّسكون بروايات واهية محكية يف كتب الرتاث وال يثبت يشءٌ منها ف

ألنها تخدم أغراضهم! بل واملضحك أّن بعض تلك القصص مّما ال يصّدقه عاقل، كقصة 
مضرية معاوية، والتي تزعم أن أبا هريرة كان يأكل مع معاوية يف الشام، ثم إذا حرضت 

 الصالة صّىل مع عيلٍّ يف العراق، وهو كالم ال يصّدقه إال املجانني!

يات بل يكفي التنبيه إىل أنها بني موضوعة وضعيفة، وليس هنا مقام مناقشة تلك الروا    
أما التفصيل فستجدونه يف كتب متخصصة ككتاب "األنوار الكاشفة" للعالمة عبد الرحمن 
املعّلمي اليماني رحمه الله. لكن ما يهّمنا هنا أن نشري إىل حقيقة مهمة جدا تسقط أمامها 

ا مدويًا: وهي أّن اإلحصاء الحديث كل هذه الطعون املعتمدة عىل روايات موضوعة سقوطً 
 الذي عرضناه هنا يُنصف أبا هريرة ريض الله عنه ويؤّكد نزاهته ومصداقيّته.

إّن تراكم العلم وإمكان إحصاء السنن اليوم مع الوسائل الحديثة يف اإلحصاء، كل ذلك     
من خصومه  جعلنا نتأّكد من نزاهة أبي هريرة ريض الله عنه، وبطالن جميع ما ُرمي به

قديًما وحديثًا، والذين زعموا أنه كان يضع الحديث عىل لسان رسول الله صىل الله عليه 
 وسلم ألغراض سياسية، وذلك لسببني موضوعيني:

من رواياته) لم يتفّرد به،  90أّن الغالبية العظمى مما رواه أبو هريرة (أكثر من % أوال:    
نّه كان صادًقا فيما يرويه عن رسول الله صىل الله بل رواه غريه من الصحابة، مما يعني أ

 عليه وسلم ولم يختلقه من عنده لخدمة أجندة سياسية لبني أمية كما يزعمون!

لو نظرنا إىل ما تفّرد به من أحاديث لرأينا أنها لم تكن مظنّة الوضع، أي لم يكن  ثانيًا:    
أغراض الوضع املزعومة، فلم يكن أحاديث) ما يلّبي  110من بني ما تفّرد به من حديث (

أحاديث أحكام يف مسائل فرعية، وكان معظم ما تفّرد به من أحاديث  9من ضمنها سوى 
يف الفضائل واألخالق واآلداب (نحو النصف)، أو يف الجهاد والشمائل وقصص األنبياء 

كما وقصص األمم السابقة. ولو كان يكتب الحديث لبني أمية لخدمة أغراضهم السياسية 
يزعمون لوجدنا ما يدل عىل ذلك من بني األحاديث التي رواها، ولكنّا لم نجد شيئا من ذلك، 
بل وجدنا من بني مروياته أحاديث يف محبة آل البيت وسبَطي رسول الله صىل الله عليه 
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عن الحسن  "من أحبهما فقد أحبني، ومن أبغضهما فقد أبغضني"وسلم، كحديث 
 مد يف مسنده عن أبي هريرة بسند صحيح، وغريه من األحاديث.والحسني، والذي رواه أح

**** 

هذا هو أبو هريرة ريض الله عنه، الصحابي الجليل الذي تصّدى ملهّمة علمية جليلة     
أفادت األمة من بعده، فعّززت رواياته رواياٍت أخرى رواها صحابة آخرون، وساهم يف نرش 
سنن املصطفى صىل الله عليه وسّلم ألجيال جاءت بعده. ولعل هذ النّص مّما يرويه هو 

 الجهد الجبّار املتفاني الذي كان يبذله، وما كان يحتمل يف سبيل عن نفسه يطلعنا عىل
غايته العلمية الجليلة، ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة ريض الله عنه، وقد كان من 

ملسو هيلع هللا ىلص "أن الناَس كانوا يقولوَن: أكثَر أبو ُهَريَْرَة، وإني كنُت ألزُم رسول الله أهل الصّفة: 
الخمريَ وال ألبَُس الَحبريَ، وال يَْخُدُمني ُفالٌن وال ُفالنُة، وكنُت أُلِْصُق بِشبَِع بطْني، حني ال آكُل 

بطني بالَحْصباِء ِمن الجوِع، وإْن كنُت ألْستَْقرئُ الرجَل اآليَة، هي معي، كْي يَنَْقِلَب بي 
يُطِْعُمنا ما فيُطِْعَمني، وكان أخريَ الناِس للمسكنِي َجْعَفُر بُن أبي طاِلٍب، كان يَنَْقِلُب بنا ف

ها َفنَلَْعُق ما فيها"  .كان يف بيتِه، حتى إْن كان لَيُْخِرُج إلينا الُعكََّة التي ليس فيها يشٌء، َفنَُشقُّ

 رحم الله أبا هريرة وريض عنه وجزاه خري الجزاء..    
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 هل تأخر تدوين السنّة حتى عرص البخاري؟

 

ة لشعوبنا العربية أّن هناك سؤاال يظّل دائم الحضور هالَني وأنا أتابع الحالة الثقافي    
مهما تم إيضاح املغالطة التي يستند إليها، وهو: ملاذا تأخر تدوين أحاديث الرسول صىل 
الله عليه وسّلم إىل قرنني بعد وفاته، أي إىل عرص البخاري؟ بل وكثريا ما يُرَدف هذا السؤال 

غري سنّة وبغري أحاديث؟! وبالطبع فالسؤال بسؤال آخر وهو: هل بقيت األمة لقرنني ب
الثاني أكثر سذاجة من األول؛ ألّن العمل بالسنّة ال يُشرتط فيه وجود صحيح البخاري أو 
غريه من الكتب املصنّفة املبّوبة الجامعة، وقد كان جيل الصحابة يعيشون بالسنّة وهي 

الصحف التي دّونوا فيها  فاشية بينهم حفًظا وسلوًكا، وكذلك جيل التابعني، فضال عن
 األحاديث النبوية، وهو ما سنفّصل فيه بعد قليل.

املؤسف يف املوضوع هو وجود بعض املسلمني الطيّبني الذين ال يعادون كتب الحديث     
وال ينكرون السنن، ولكنهم يجهلون أّن الحديث النبوي قد بدأ تدوينه قبل عرص البخاري 

أحببت كتابة هذه التدوينة التي تحاول جمع أسماء َمن بنحو قرن ونصف! ومن أجل ذلك 
بلغنا من أئمة دّونوا الحديث النبوي وعناوين كتبهم، منذ عهد الصحابة رضوان الله عليهم 
وحتى نهايات القرن الهجري الثاني، أي قبل عرص البخاري؛ ألبنّي تواصل تدوين الحديث 

 ف به العرب منذ عهد مبكر جّدا.الذي كان موازيًا لجهود الحفظ الشفهي الذي ُعر 

ستجدون يف القائمة التالية ذكًرا ألهّم جهود التدوين من األقدم فاألحدث، ومن هؤالء:     
صحابة، وتابعون، وتابعوا تابعني، بعضهم ُولد وعاش يف القرن األول الهجري، وبعضهم 
ُولد يف القرن األول وتويف يف القرن الثاني، وقسٌم آخر ولد يف بدايات القرن الثاني وتويف يف 

ره أو يف مطلع القرن الثالث، أي عندما كان البخاري ما يزال شابا يطلب الحديث! أواخ
وذلك لتأكيد تواصل كتابة الحديث النبوي وتطّورها منذ عهد مبّكر مع الحفظ الشفهي 
املعروف للحديث النبوي، مما يؤكد أنها جهود متواصلة لم تنقطع يوًما، ولم تبدأ كما يزعم 

، بل كانت ناضجة ومتطّورة ومتداولة قبل أن يبدأ البخاري بطلب هؤالء يف عرص البخاري
الحديث، ثم ساهم البخاري وجيله من أئمة الحديث باملزيد من التطوير وتحديدا يف مجال 
تجريد الصحيح املرفوع والتفنّن يف التبويب والتـأليف وفقه الرتاجم وغري ذلك من مالمح 

 الصناعة الحديثية يف القرن الثالث.

 وإليكم القائمة بالرتتيب الزمني:    
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): له الصحيفة الصادقة يف 65 -ق.هـ  7الصحابي عبد الله بن عمرو بن العاص ( -
 الحديث.

 هـ). 60صحيفة الصحابي سمرة بن جندب (تويف  -
 هـ). 78 -ق.هـ  16صحيفة الصحابي جابر بن عبد الله ( -
 الظاهرية (حديث صحيفة الصحابي نبيط بن رشيط األشجعي الكويف. مخطوط يف -

 ). وجزء منها يف مسند أحمد.1557)، والقاهرة (حديث 279
صحيفة األشج، وهو تابعي ولد يف خالفة أبي بكر الصديق. مخطوط يف شهيد عيل  -

 ).1920، ويف القاهرة (حديث 539
 .1552، ويف برلني 539صحيفة التابعي خراش بن عبد الله. مخطوط يف شهيد عيل  -
، 1384هـ). مخطوط يف برلني  131-؟40ام بن منبه (صحيفة التابعي همّ  -

 .539، وشهيد عيل 25/2والظاهرية مجموع 
أحاديث التابعي أبي الزبري، وكانت صحيفة له. ثم جمعها أبو الشيخ األصبهاني.  -

 .3-53مخطوط الظاهرية مجموع 

يفة" أو ومنعا لإلطالة أذكر من التابعني وتابعيهم الذين دّونوا ما كان يسمى "صح    
"جزًءا" أو "حديثا": الزبري بن عدي، أبو العرشاء الدارمي، أيوب السختياني، يونس بن 
عبيد، أبو بُردة بُريْد حفيد أبي موىس األشعري، هشام بن عروة بن الزبري، حميد الطويل، 

 زيد بن أبي أنيسة، عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم.

 

ن األكثر تنظيما يف العرص العبايس، ومن هذه ثم بدأ بعد ذلك عهٌد آخر من التدوي
 املصنفات:

 هـ). 150-80كتاب "السنن" و"التفسري" البن جريج ( -
 هـ). 150"أحاديث" املثنى بن عبد الله (تويف نحو  -
هـ)، وهو من أوائل من صنّف يف الحديث كتبا  156-؟70سعيد بن أبي عروبة ( -

 التفسري".مبّوبة، روى كتاب "املناسك" عن قتادة، وله "
هـ)، وهو من أوائل من بّوبوا الحديث يف البرصة،  160-82شعبة بن الحّجاج ( -

وأفرد علما مستقال ألحوال املحّدثني، وروي عنه "غرائب أحاديث شعبة" ملحمد بن 
 املظفر بن موىس البزاز.
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ُمجاعة بن الزبري (كان عىل قيد الحياة يف النصف األول من القرن الثاني الهجري)،  -
 .35/4"حديث"، مخطوط الظاهرية  له

هـ)، وصف ابن أبي حاتم  163إبراهيم بن طهمان، أبو سعيد الخراساني (تويف  -
يف "الجرح والتعديل" كتبه بأنها من "صحيح الكتب". وله كتاب مطبوع بعنوان 

 "مشيخة ابن طهمان".
 .124/7هـ)، قسم من أحاديثه يف الظاهرية مجموع  168ُفليح بن سليمان (تويف  -
هـ)، له "كتاب اآلثار"، دار الكتب  110الربيع بن حبيب الفراهيدي (تويف  -

 بالقاهرة.
ُكلثوم بن محمد بن أبي سدرة الحلبي (تويف تقريبا يف الربع األخري من القرن الثاني  -

 .539الهجري)، له صحيفة، مخطوطة يف شهيد عيل 
فة، مخطوطة يف هـ)، له صحي 173ُجويرية بن أسماء بن عبيد البرصي (تويف  -

 .539شهيد عيل 
 هـ). 179-93موطأ مالك بن أنس ( -
 هـ). 153-95جامع معمر بن راشد األزدي البرصي نزيل صنعاء اليمن ( -
هـ) التي ما زال بني أيدينا جزء منها  161-97أحاديث سفيان بن سعيد الثوري ( -

 ومروياته مبثوثة يف الكتب.
صحيفة ما تزال محفوظة يف بردية يف هـ)، له  154-97عبد الله بن لهيعة ( -

 هايدلربج.
هـ)، له جزء يف الحديث، مخطوط يف كويربيل  180-130إسماعيل بن جعفر ( -

428. 
هـ)، له كتاب "الزهد والرقائق"، "الجهاد"،  181-118عبد الله بن املبارك ( -

"املسند"، "كتاب الرب والصلة"، ملعظمها مخطوطات متفرقة يف العالم ومعظمها 
 بوع.مط

هـ)، مخطوط يف دار الكتب بالقاهرة  182/183-108نسخة إبراهيم بن سعد ( -
 .1558حديث 

 هـ). 182-113كتاب اآلثار ألبي يوسف القايض ( -
هـ. مخطوط يف  184أمايل أحمد بن حبيب الشجاعي الرسخيس، ألفها سنة  -

 .5-62الظاهرية، مجموع 
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 هـ). 189-131كتاب اآلثار ملحمد بن الحسن الشيباني ( -
 هـ). 197-125جامع ابن وهب الفهري موالهم املرصي ( -
 هـ). 204-133مسند أبي داود الطياليس ( -
هـ) املسندة يف كتبه  204-150مرويات اإلمام محمد بن إدريس الشافعي ( -

 املتنّوعة كاألّم والرسالة واختالف الحديث.

تلك املرحلة: محمد بن ومنعا لإلطالة أذكر أيضا ممن كتب وصنّف يف الحديث من أهل     
 197-129هـ)، وكيع بن الجراح ( 196-107هـ)، سفيان بن عيينة ( 195فضيل (تويف 

هـ) وغريهم. وقد اعتمدت يف معظم األسماء التي يف هذه القائمة عىل كتاب "تاريخ الرتاث 
 الجزء األول، قسم الحديث. إىل جانب –العربي" لفؤاد سزكني رحمه الله، املجّلد األول 

عناوين أخرى أضفتها، فلرياجعه من أراد املزيد من املعلومات عن تلك الكتب والشخصيات، 
 وللتعرف عىل مصادر سزكني عنها.

 

 ماذا نستفيد من استعراض هذه القائمة؟    

نستفيد منها أن تدوين السنّة النبوية بدأ منذ عهد الصحابة، وظّل متواصًال ينقل الالحق     
ية الشفهية املعضودة بالنسخ يف الكتُب حتى عرص البخاري ومسلم عن السابق بالروا

والرتمذي وأبي داود وأقرانهم من أهل القرن الثالث الهجري، أي الذين ظهرت مصنّفاتهم 
بعد وفاة الرسول صىل الله عليه وسّلم بنحو قرنني، ثم استمر األمر لألجيال التي تلْت 

 هؤالء.

ري ومسلم وأبي داود والرتمذي وأقرانهم لوجد أّن مادتها ولو طالع الباحث كتب البخا    
مبثوثة فيما ذكرنا من صحف وأجزاء حديثية ومصنّفات متقّدمة عليهم، ولكنهم لم يكتفوا 
بحفظ هذه النسخ ولم ينقلوها كتابة فقط، بل كان األساس هو الحفظ والرواية الشفهية، 

 الحفظ.وكانت الكتابة مواكبة لها للمزيد من التدقيق و 

والنتيجة أّن من يزعم أّن تدوين الحديث النبوي قد بدأ بعد وفاة الرسول صىل الله عليه     
وسلم بقرنني فهو جاهل لم يّطلع عىل الرتاث اإلسالمي، ويتحدث بغري علم. وبني أيدينا 

ن عرشات املجّلدات املحققة املطبوعة يف الحديث واآلثار جميُعها ألئمة عاشوا وماتوا قبل أ
 يكتب البخاري صحيحه!
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ومن يراجع كتب الحديث وعلومه سيدرك أّن ما ذكرناه هنا هو غيض من فيض، فقد     
بات تقليد "تقييد العلم بالكتابة" ممارسة شائعة لدى املسلمني األوائل من الصحابة 
والتابعني. ومن أراد االطالع عىل ما روي حول هذا التقليد فليقرأ "باب ذكر الرخصة يف 
كتابة العلم" من كتاب "جامع بيان العلم وفضله" لإلمام ابن عبد الّرب، وكتاب "تقييد 

 العلم" لإلمام الخطيب البغدادي.
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 هيّا بنا نحرق كتب الرتاث!

 

ليس كحرق إمام األدب أبي حيّان التوحيدي لكتبه "لقّلة جدواها وضنّا بها عىل من ال     
يعرف قدرها بعد موته" كما قال يف رسالته إىل القايض أبي سهل. وال كحرق إمام العربية 
أبي عمرو بن العالء لكتبه التي مألت بيته حتى السقف فتنّسك وحرقها. وال كحرق أبي 

ي الذي "جمع كتبه يف تنّور وسجرها بالنار ثم قال: والله ما أحرقتك حتى سليمان الداران
كدت أحرتق بك"! كال.. إنّه حرٌق من نوع آخر، إنّه حرق العبيد الغارقني يف التبعيّة ِلما ال 
يعرفون قدره، كالسائمة التي تأكل صحائف العلم؛ فال هي انتفعت بما فيها وال أبقْت 

 رؤها!عليها لينتفع بها من يق

تنطلق من حني آلخر رصخات موغلة يف الجهل تنادي بتجاوز كتب الرتاث، وتحديًدا كتب     
السنة والعلوم الرشعية بمختلف مجاالتها، واللحاق بركب العلم. يقولون: "لقد حفظ الله 
بني أيدينا كتابه الكريم، ولدينا العلوم الحديثة املتطّورة، فما حاجتنا ليشء غريها لنهتدي 

نقيم حياتنا؟ بإمكاننا أن نتوجه إىل القرآن مبارشة دون االستعانة بيشء من كتب الرتاث و 
الديني املليئة بالغّث، ونحن نمتلك اليوم أدوات قراءة أكثر تطّورا من السابق". وهي مقولة 
مشحونة بقدر هائل من الجهل وخّفة العقل، إذ ال يصدر هذا الكالم عن عارف بأحوال 

 خها، وبدين اإلسالم وطبيعته، وبطبيعة هذه العلوم التي نقلها لنا السلف.األمم وتواري

 

 هل يمكننا االستغناء عن الرتاث لفهم القرآن؟    

تعالوا بنا نجّرد هذا الراغب بفهم القرآن لوحده من كل عنارص "الرتاث" الذي يدعو إىل     
نبذه وحرقه. ولنبدأ بعلوم العربية؛ كاللغة والنحو، فهل يعلم من يدعو إىل نبذ كتب الرتاث 
أنّه يتحدث اليوم لغة ال تكاد تشبه لغة العرب التي نزل بها القرآن يف يشء؟ وهل يعلم أن 

دوات التي سيستخدمها يف فهم كتاب الله منقولة لنا يف هذا الرتاث الذي يدعو إىل حرقه، األ 
وأّن من نقلها هم أئمة العربية وأئمة الدين؟ فمن أين له بمعرفة معاني مفردات القرآن 
وحدها؟ وكيف سيعرف وظائف الحروف املختلفة وإعراب الكلمات بحسب مواضعها يف 

عتنى هذه العناية الفائقة بالنّص القرآني فوضع له الشكل وكل ما الجملة؟ ومن ذا الذي ا
يخدم النّص ليعرف صاحب هذه الدعوى قراءته؟! بل كيف كان يمكن أن يتلو القرآن (وال 
أقول يفهمه!) لوال علوم القراءات التي حفظها السلف جيال بعد جيل وقيّدوها بكتب الرتاث 
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العربية هذه وما يدور حولها لم تكن لتصل إىل ونقلتْها صدور الحفظة؟ إّن كل علوم 
صاحب هذه الدعوى ليمارس تأويالته املعارصة عىل النّص القرآني لوال حفظها يف كتب 

 الرتاث التي يدعو إىل تجاوزها!

ولننتقل اآلن إىل سائر علوم القرآن، ومنها علم التفسري، وما يحمله من روايات أهمها     
لله عليه وسّلم، وروايات أسباب نزول اآليات، وما نُقل عن الصحابة املروي عن النبّي صىل ا

ومن بعدهم من التابعني.. كيف يمكن فهم ذلك القرآن، الذي وصفه عيل عّزت بيجوفيتش 
بحّق بأنّه "حياة"، كيف يمكن فهمه دون حفظ السياق الذي نزل فيه؟ فإن كان صاحب 

املنقولة يف الرتاث لفهم القرآن، ثم يزعم أنّه دعوة تجاوِز الرتاث يستعني بتلك املرويّات 
 مستغٍن عنها؛ فهذه والله فضيحة علمية ال يُقدم عليها إال جاهل بأبجديّات العلم!

ولعّلنا ننظر اآلن إىل حال هذا الدعّي، بعد أن جّردناه من علوم العربية وعلوم القرآن     
قف أمام نّص مستغلق عىل فهمها؟ بىل التي نقلها لنا الرتاث، أليس حاله أشبه بالعجماء ت

 إنّه كذلك، وهو غري قادر عىل فهم كلمة واحدة من كتاب الله بدون ذلك الرتاث!

ثم إّن من ضمن الرتاث الذي يدعو بعض الجّهال إىل نبذه "السنة النبوية الرشيفة"،     
ّدم والتأخر بالسنة؟ فيقول قائلهم: "إّن السنة باتت ُمعيقة لنا عن التقّدم". فما عالقة التق

ألم يكن العرص الذهبي اإلسالمي هو عرص الذروة يف جمع وتدوين السنة النبوية؟ أم يُحيل 
هؤالء فشلهم إىل الرتاث الذي يريدون التخّلص منه؟! وال أريد التفصيل كثريا يف حاجتنا 

ذلك يف  األساسية للسنة ليس لفهم القرآن فحسب، بل لنقيم ديننا ونعمل به، فقد فّصلتُ 
تدوينتي األوىل يف مدونات الجزيرة تحت عنوان "القرآن وحده ال يكفي"، وطرحت هناك 

 ثالثة مستويات من الحجاج مع منكري حّجية السنة.

**** 

إّن هؤالء الذين يزعمون أنّهم يريدون "القفز" إىل النبع األصيل املتمثّل بكتاب الله، ونبذ     
لو  –كل ما يف تلك القرون من تراث، إنما يبحثون عن "رساب"، وستوصلهم قفزتهم تلك 

إىل يشء ال عالقة له بدين الله. وهم حني يمارسون  –صدقوا يف مزاعم نبذ الرتاث عن آخره 
هم بمعزل عن مرويّات السنة والصحابة والتابعني وسائر علماء األمة العدول، فهم تأويل

إنّما يؤّلفون دينًا جديدا، هو عبارة عن إسقاطاتهم املعارصة وقل إن شئت "أهواءهم"، 
 ولكنه يشء أبعد ما يكون عّما نزل عىل محّمد صىل الله عليه وسّلم!
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القرون بالغّث وباالنحرافات الكثرية، كالجدل  ونحن ال ننفي امتالء هذا الرتاث عرب    
الفارغ الذي أحدثه علم الكالم والفلسفة، وكّرتهات بعض املتصّوفة وشطحاتهم وغلّوهم، 
وغري ذلك مما حدث ألسباب كثرية يصعب حرصها هنا. ولكن وجود هذا الكم الكبري من 

لنا الرتاث كتب السنة  االنحرافات ضمن كتب الرتاث ال يعني نبذها عن آخرها، فقد حفظ
واملرويات املتعلقة بالقرآن وعلوم العربية وأخبار الصحابة وإجماعات كثرية، وهي أهم ما 
نحتاجه لفهم دين الله والعمل به. وهؤالء الذين يدعون إىل تجاوز هذا الرتاث، إنّما يعنون 

اء القرون األوىل، به يف األساس كتب السنة ومرويات الصحابة والسلف واألئمة من أكابر علم
بينما تجدهم من أكثر املهتمني برتاث متأخر عن ذلك كرتاث الفالسفة املسلمني وتراث بعض 
املتصّوفة، وهو ما طرأ عن النبع األصيل من انحراف. إّن هذا الذي ال يكاد يحفظ حديثا 
واحدا وينظر إىل كتب السنة باستخفاف، تجده يهتم غاية االهتمام بنصوص غنوصية 

بهم فيها معالم الدين، مّما يدل عىل أّن مشكلته ليست مع كل الرتاث، وإنما مشكلته مع تن
 ما يحفظ معالم الدين من هذا الرتاث!

ولعّل لهؤالء عربة يف الدكتور جورج طرابييش، فقد كتب كتابا سّماه "من إسالم القرآن    
إىل تخلف األمة، ولسنا نناقشه إىل إسالم الحديث"، زعم فيه أّن العودة ملرويات السنة أّدت 

يف هذا الزعم املغلوط، ولكّن املفارقة املضحكة أنّه حني أراد يف كتابه هذا إثبات سكوت 
الرسول صىل الله عليه وسّلم عن حوادث معينة وانتظاره لنزول الوحي فيها اعتمد بشكل 

حديث" يف طريقه أسايس عىل مرويات السنة يف ذلك! أي إّن طرابييش اعتمد عىل "إسالم ال
إىل "إسالم القرآن"، إذا أبحنا ألنفسنا استخدام مصطلحاته، فإنما اإلسالم واحد. وهذا 
بالطبع دون إغفال مغالطاته الكربى يف الكتاب، وبأنّه أنفق صفحات طويلة فيه إلثبات 
 أمور ال تؤثر عىل قيمة االعتماد عىل السنة كمصدر ترشيعي وكأحد تجّليات الوحي اإللهي؛

ُسوِل إِالَّ الْبََالُغ}فإثباته أّن وظيفة الرسول هي البالغ فحسب:  ا َعَىل الرَّ ال يتناقض مع  {مَّ
كونه عليه الصالة والسالم يبنّي للناس ما نُّزل إليهم كما أخرب الله عز وجل يف كتابه: 

َل إِلَيِْهمْ  َ ِللنَّاِس َما نُزِّ ، وال مع كونه أيًضا يزّكي املؤمنني ويعّلمهم }{َوأَنَزلْنَا إِلَيَْك الذِّكَْر ِلتُبنَيِّ
{لََقْد َمنَّ اللَُّه َعَىل الُْمْؤِمِننَي إِذْ بََعَث الكتاب و"الحكمة" كما أخرب الله سبحانه يف كتابه: 

ْن أَنُفِسِهْم يَتْلُو َعلَيِْهْم آيَاِتِه َويَُزكِّيِهْم َويَُعلُِّمُهُم الِْكتَاَب وَ  الِْحكَْمَة َوإِن كَانُوا ِفيِهْم َرُسوًال مِّ
ِبنٍي}  .ِمن َقبُْل لَِفي َضَالٍل مُّ

إّن النّص القرآني عبارة عن حياة متكاملة، وليس نّصا فلسفيّا أو قانونيّا حتى يكون    
لفهمه، بل هذا ال يمكن يف  –دون االستعانة بأي سياق آخر  -الرجوع إليه وتحليله كافيا 
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ي أيضا. وإنّما هو نّص هداية وتزكية وتربية ودعوة وأحكام حالة النّص الفلسفي أو القانون
وحياة كاملة، ال يمكن فهمه إال من خالل فهمنا للنموذج االجتماعي األول الذي نزل القرآن 
عليه؛ لغته وأفكاره وثقافته وتفاعله مع القرآن وكيفية تطبيقه له. ولقد كان الرتاث 

ن تجد مثيال لها يف عّدد الجوانب ونقله بنزاهة لاإلسالمي هو الذي حفظ لنا هذا السياق مت
 أي أمة أخرى.

وإنّي ألعجب من هؤالء املستخّفني بعلوم الحديث والرواية والجرح والتعديل وغريها مما     
أنتجته األمة، كيف ال يفخرون بهذا املنتج العلمي الضخم الذي تفّردت به األمة اإلسالمية، 

نا إال االنبهار من املستوى التوثيقي العايل الذي وصلته األمة فال يسع العالم العاقل يف عرص 
اإلسالمية يف قرون مبّكرة. فهذا مالك يوثّق يف "املوّطأ" السياق االجتماعي القريب جدا من 
فرتة النبوة ونزول الوحي، بمنهجية علمية ترى أّن "الحياة" التي كان يعيشها املجتمع 

ياة الرسول صىل الله عليه وسّلم يف املدينة، وبني هذه وتلك املدني هي األقرب للمعهود يف ح
 عقود قليلة. وذاك سيبويه املسلم األعجمي، يقابل األعراب الجفاة يف أسواق البرصة، ويوثّق

تزال تحافظ عىل نقائها، مع أشعار العربية يف  مابمنهج علمي توصيفي لغتهم التي 
قيمته العلماء. وهذا ابن إسحاق وابن هشام الجاهلية، ليرتك لنا "الكتاب" الذي يعرف 

وغريهما يوثّقون لنا الحركة النبوية يف بعديها الزماني واملكاني، ليضيف ذلك مساحة هائلة 
من الضوء لفهم القرآن ومرويات السنة وأحكامهما وفقههما. وذاك أبو عبيد القاسم بن 

ها حول إدارة األموال سالم، يضع كتابه "األموال" ليوثّق فيه مرويات السنة وغري 
وأحكامها، وليقّدم لنا صورا تطبيقية كثرية يمكننا من خاللها فهم التوجيهات القرآنية 
املتعّلقة باألموال. وغريهم وغريهم كثري.. إنما بنى الالحق منهم عىل السابق، أفاد منه وتقّدم 

ن أن يتم بالقفز فوق ما لألمام، إلدراكهم بأّن العلم بالنّص القرآني وبالوحي عموما ال يمك
نُقل إليهم من مصادر علمية ونماذج تطبيقية ومرويات مسندة، ألنّها ستكون حينئذ قفزة 
إىل الرساب.. فما بالنا بمن يريد القيام بهذه القفزة اليوم، بعد أكثر من أربعة عرش قرنًا 

 من نزول الوحي!
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 أهل الحديث كما لم تعرفهم من قبل

 

إىل تغيري الصورة النمطية املنترشة حول أهل الحديث، إذ ينترش يف  الفصليهدف هذا     
األوساط التي ال تقرأ وال تبحث وتكتفي بابتالع املقوالت اإلعالمية التسطيحية وتبنّيها؛ أّن 
أهل الحديث الذي اشتغلوا بحديث رسول الله صىل الله عليه وسّلم جمعا وحفظا وفقها 

األحاديث دون فقه لها، وأّن كتبهم ليست سوى خزائن للحديث كانوا مجّرد حفظة يروون 
دون تمحيص وتحقيق وال فقه للقرآن. وسأعرض هنا لنماذج يجهلها أصحاب هذه املقولة 
التسطيحية أو املتأثرين بها، مما سيكشف عن صورة مغايرة تماما للصورة النمطية 

 املنترشة يف األوساط غري العلمية.

**** 

 مد.. هل كان مجّرد جامع للحديث؟اإلمام أح    

يظّن بعض الناس أّن اإلمام أحمد بن حنبل كان مجّرد جامع للحديث، وكفى به رشفا،     
ولكنّا نعلم أّن لإلمام أحمد كتبا ورسائل ومسائل رويْت عنه يف شتى العلوم: كالفقه 

موضوع واحد والفتاوى، والزهد والورع والفضائل، والتصنيفات الحديثية املتخصصة يف 
كاألرشبة، وعلم الرجال، والعقائد وغريها، ومعظم هذه الكتب والرسائل متوفر بفضل الله. 
وأنت حني تقرأ أّن إمام الحديث املعروف مسّدد بن مرسهد، يرسل إىل اإلمام أحمد بن حنبل 

ك ما أشكل عليه من مسائل القدر والرفض واالعتزال وخلق القرآن واإلرجاء، تدرك جيّدا أن
أمام عالم كبري يُقصد ملعرفة أعقد القضايا التي كانت تثور بني النخب الفكرية يف ذلك 
العرص. وقد روى اإلمام الفقيه املحّدث أبو داود، صاحب السنن، عن اإلمام أحمد مسائل 
كثرية يف الفقه ُجمعت يف كتاب واحد، تدّل هي أيضا عىل أّن اإلمام أحمد كان فقيها مجتهدا 

 فقهية يقِصد إىل معرفتها أهُل الفقه وطالبه.له آراء 

 

 اإلمام البخاري.. الفقيه الحاذق    

ومن األوهام املنترشة اعتقادهم أّن "صحيح البخاري" ما هو إال كتاب ُجمعت فيه     
األحاديث التي حكم اإلمام البخاري عىل صّحتها. والحّق أّن صحيح البخاري فيه أكثر من 

يُستنبط من ترجمة البخاري لألبواب التي يوّزع األحاديث عليها،  ذلك، ففيه فقه جليل
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وهذه الرتجمة هي عبارة عن فقه الرجل للحديث، وقد يكون فيها رّد عىل بعض اآلراء التي 
كانت سائدة يف ذلك العرص، مع تقديمه آليات كتاب الله يف االستدالل، سواء ليستدل بها 

لباب ثم تأتي األحاديث لتبنّي مجملها كما قال تعاىل عىل يشء، أو لتكون جزءا من عنوان ا
َل إِلَيِْهْم َولََعلَُّهمْ لنبيّه صىل الله عليه وسّلم:  َ ِللنَّاِس َما نُزِّ {َوأَنَزلْنَا إِلَيَْك الذِّكَْر ِلتُبنَيِّ

 . فانظر مثال إىل "كتاب اإليمان" يف صحيحه، كيف بدأه بتعريف اإليمان بأنّهيَتََفكَُّروَن}
، ثم رشع بإيراد اآليات الدالة عىل ذلك، مع جملة من أقوال "قول وفعل ويزيد وينقص"

"باب السلف من الصحابة والتابعني. وللرّد عىل من يُخرج العمل من اإليمان بّوب فقال: 
من قال إّن اإليمان هو العمل؛ لقول الله تعاىل: {وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم 

عّدة من أهل العلم يف قوله تعاىل: {فوربّك لنسألنّهم أجمعني عّما كانوا تعملون}، وقال 
وهكذا حاله يف بداية  يعملون} عن قول ال إله إال الله، وقال: {ملثل هذا فليعمل العاملون}".

كل كتاب من صحيحه، يعرض أوال اآليات ثم يرشع يف بيان األحاديث الواردة يف األبواب 
ب. ومن ثم فمن الخطأ الظّن بأّن الرجل كان مجّرد جامع حديث، املختلفة يف إطار البا

ولكنه كان من قوم يعّظمون كتاب الله تعاىل وسنة رسوله صىل الله عليه وسّلم املبيّنة له، 
 وكان منهجه العلمي االعتماد عليهما يف بيان حقيقة اإلسالم.

 

 اإلمام مسلم وبيان حقيقة اإليمان    

بخاري يُقال عن اإلمام مسلم النيسابوري، فقد أخرج يف صحيحه عدة وما يُقال عن ال    
روايات لوفد عبد القيس الذين سألوا الرسول صىل الله عليه وسلم عن اإليمان وأمور أخرى، 
وأورد أيًضا عدة روايات لحديث "بُني اإلسالم عىل خمس". وقد يظّن من ليس له يف فقه 

ن هدف واضح، وإنما كان مراد اإلمام مسلم من ذلك الحديث نصيب أنّه يكّرر الرواية دو 
إظهار اختالف األلفاظ يف الروايات، وهو اختالف قيّم سيدّلنا عىل معنى اإليمان بالله، 
ومعنى اإلسالم، وأّن اإليمان هو اإلسالم هو التوحيد. ففي بعض روايات وفد عبد القيس 

إليمان بالله، ثم فّرسها لهم، فقال: شهادة "اجاء تعريف اإليمان عىل النحو التايل: يف رواية: 
. أما "اعبدوا الله وال ترشكوا به شيئا"، ويف رواية: أن ال إله إال الله وأّن محّمًدا رسول الله"

"عىل أن يُوّحَد يف روايات التعريف بأركان اإلسالم فقد جاء يف تعريف الركن األول يف رواية: 
"شهادة أْن ال إله إال الله . ويف رواية: الله ويُكَفَر بما دونَه" "عىل أْن يُعبَدَ . ويف رواية: الله"

. وحاصل هذه الروايات كلها أّن اإليمان هو اإلسالم، هو شهادة وأّن محّمًدا عبده ورسوله"
أن ال إله إال الله وأّن محّمدا عبده ورسوله، هو عبادة الله وحده ال رشيك له، هو التوحيد. 
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ا متى ذُكر أحدها وحده تضّمَن واستلزَم سائر األلفاظ األخرى، ومن وأّن هذه األلفاظ كله
يراجع كتاب الله تعاىل سيجد األمر هكذا تماما، وهو ما يدل عىل دّقة هؤالء الرواة الذين 

 كانوا يروون باملعنى بما فقهوا من دين الله.

 

 سنن اإلمام أبي داود.. مقصد الفقهاء    

تاني فهو كتاب لم يؤّلف قبله مثله كما يقول العلماء، وهو أما سنن أبي داود السجس    
كتاب متخصص بشكل أسايس يف األحكام مع ترتيبه عىل األبواب الفقهية، وما تميّز به أيضا 
أنّه جمع األحاديث التي كانت مدار االستدالل عند فقهاء األمصار، وهو ما يدّل عىل معرفة 

علم بأقوال الفقهاء. ومما يدّل عىل الصنعة الفقهية فقهية عميقة ألبي داود مما جعله عىل 
يف الكتاب أنّه كان يميل إىل اختصار بعض األحاديث مقترصا بذلك عىل موضع االستدالل، 
وأنه لم يكن يكّرر الحديث إال إذا كان يحوي زيادة تضيف معنى جديدا أو لفهم موضع 

بنّي فيها منهجه يف كتابه، ومّما  مكة""رسالة إىل أهل االستدالل. وقد وضع أبو داود نفسه 
"وربما اخترصت الحديث الطويل ألنّي لو كتبته بطوله لم يعلم بعض من سمعه جاء فيها: 

"وأما هذه املسائل، مسائل الثّورّي . وقال: وال يفهم موضع الفقه منه فاخترصت لذلك"
"وال أعلم شيئا ب السنن: . وقال مبيّنا قيمة كتاومالك والشافعي، فهذه األحاديث أُصولُها"

بعد القرآن ألزم للنّاس أن يتعلموه من هذا الكتاب، وال يّرض رجال أن ال يكتب من العلم 
. وليقرأ بعد ما يكتب هذه الكتب شيئا، وإذا نظر فيه وتدبّره وتفّهمه حينئٍذ يعلم مقداره"

 سنن.رسالته إىل أهل مكة من يريد معرفة منهج أبي داود العلمي يف كتاب ال

 

 عبقرية اإلمام ابن حبّان    

د أّن عبقرّيته وجهوده العلمية ال أخفي إعجابي الشديد بهذا اإلمام العبقري، الذي أعتق    
تزال خافية عن كثري من أهل العلم فضال عن غري املتخصصني. وتتّضح عبقريّته يف  ما

يف سندها وال ثبوت جرٍح  "املسند الصحيح عىل التقاسيم واألنواع من غري وجود قطعٍ كتابه 
املعروف باسم صحيح ابن حبان، ذلك أنّه وضعه بطريقة فريدة لم يُسبق إليها،  يف ناقليها"

حديثًا مقّسمة  7447وهي أنّه قّسم كتابه بطريقة أصولية، فجعل أحاديثه البالغ عددها 
 قّسم كل تقسيم . ثمّ األوامر، النواهي، األخبار، اإلباحات واألفعالعىل خمسة تقاسيم وهي: 

أنواع، والنواهي عىل  110منها إىل عرشات األنواع األصولية التفصيلية، فجعل األوامر عىل 
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نوًعا. فانظر  50نوًعا، واألفعال عىل  50نوًعا، واإلباحات عىل  80أنواع، واألخبار عىل  110
م من حيث إىل هذه العقلية الفّذة التي نظرت إىل حديث رسول الله صىل الله عليه وسلّ 

نوع أصويل،  400حديث عىل  7447تقسيمه األصويل، وانظر إىل املشّقة الكامنة يف "فرز" 
 تختلف بعضها باختالفات يسرية دقيقة، وهو ما يدّلك عىل أنّك أمام إمام مجتهد كبري.

وسأقتبس للقارئ نماذج من كالم ابن حبان يف مقدمة كتابه ليقف عىل مضمون هذه     
"النوع الثالث: لفظ األمر الذي أُمر به املخاطَبون يف بعض ن أنواع األوامر مثال: األنواع، فم

"النوع األربعون: الزجُر عن اليشء الذي هو البيان . ومن أنواع النواهي: األحوال ال الكل"
"النوع السابع . ومن أنواع األخبار: ملُجمل الِخطاب يف الكتاب ولبعض عموم السنن"

. ه صىل الله عليه وسلّم عن اليشء باإليماء املفهوم دون النطق باللسان"والثالثون: إخبار 
"النوع السادس واألربعون: إباحة اليشء املحظور بلفظ العموم عند ومن أنواع اإلباحات: 

"النوع السابع: فعٌل فعله صىل الله عليه وسلم مرة . ومن أنواع األفعال: سبب يحدث"
. وقد أبان ابن حبان يف إىل أْن ُقبض صىل الله عليه وسلّم"واحدة للتعليم ثم لم يعْد فيه 

مقدمة كتابه عن هدف هذا التقسيم، فكان من األهداف الرئيسية لهذا التقسيم أنّه أراد 
بذلك أال يخرج املستدّل بحديث رسول الله صىل الله عليه وسّلم عن مقصوده، وقد وضع 

"ألنّا قصدنا يف تنويع ، يقول يف املقدمة: يف سبيل ذلك أيًضا ترجمة لكل حديث يف الكتاب
السنن الكشَف عن شيئني: أحدهما خربٌ تنازع األئمة فيه ويف تأويله، واآلخر عموم ِخطاب 

 .صُعَب عىل أكثر الناس الوقوف عىل معناه، وأشكل عليهم بغية القصد منه"

ر وعدم االعتماد عىل أما الهدف الثاني فهو أنّه أراد لطلبة العلم حفظ السنة يف الصدو     
الكتب فقط، فطبيعة تقسيمه تحتاج إىل حفظ الكتاب ليسهل الوصول للسنن واألحاديث 
بحسب أنواعها، وشبّه ذلك بحفظ القرآن املقّسم إىل سور، فاألنواع بإزاء سور القرآن، 

نن، "وهذا هو الحيلة التي احتلنا ليحفظ الناس السواألحاديث بإزاء اآليات. قال يف كتابه: 
. وباإلضافة إىل ذلك، فقد يرشح ابن حبان ولئال يعّرجوا عىل الكتبة والجمع إال عند الحاجة"

أحيانا بعض األحاديث، أو يتطرق إلشكال أو وهم بالتناقض فيناقشه باألدلة، مما يدّلنا 
عىل رسوخ علمه وفقهه، وأنّه لم يكن مجّرد جامع للحديث، بل هو عبقرية إسالمية فّذة لم 

 ذ بعُد حّقها من الدراسة.تأخ

 

 األحناف.. أهل األثر قبل أن يكونوا أهل الرأي    
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أحببُت أن أختم عريض ألهل الحديث بالتنويه لخطأ مقولة تسود يف األوساط التي لم     
تعرف للعلم والبحث طريقا، وهي إشادة بعض أدعياء العقالنية والتنوير بأئمة املذهب 

لرأي" العقالنيني يف مقابل "أهل الحديث" أو "أهل األثر" الحنفي، باعتبارهم "أهل ا
املقترصين عىل النقل. والحق أّن أهم ما وصلنا من فقه اإلمام أبي حنيفة النعمان، وصاحبيه 
محمد بن الحسن الشيباني وأبي يوسف القايض هو يف "اآلثار"، بل جاءت عناوين أهم 

أبي يوسف القايض صاحب أبي حنيفة،  كتبهم كذلك. ومن يطالع كتاب "اآلثار" لإلمام
سيدرك أّن الكتاب يف الواقع آثاٌر مرويّة عن اإلمام أبي حنيفة النعمان إّما عن رسول الله 
صىل الله عليه وسلم أو عن بعض الصحابة والسلف، فهو كله آثار كما يدّل عليه اسمه. 

الحسن الشيباني،  واألمر نفسه ينطبق عىل كتاب "اآلثار" لصاحب أبي حنيفة محمد بن
فهو يروي هذه "اآلثار" عن اإلمام أبي حنيفة. وقد كان أبو حنيفة من األئمة املعّظمني 
لآلثار الواردة عن الصحابة رضوان الله عليهم ال يخرج عنها، فضال عن اتباعه لسنة رسول 

"ما جاء قال: الله صىل الله عليه وسلم. ومّما أُِثر عنه كما ذكر  ابن حزم يف "اإلحكام" أنّه 
عن الله تعاىل فعىل الرأس والعينني، وما جاء عن رسول الله صىل الله عليه وسلم فسمعا 
وطاعة، وما جاء عن الصحابة ريض الله عنهم تخرّينا من أقوالهم ولم نخرج عنهم، وما 

. فقد كان معّظما للسنن وآلثار الصحابة، وليس جاء عن التابعني فهم رجال ونحن رجال"
 عىل ذلك من روايته لها وحفظ تالميذه لها عن طريقه وبنائهم الفقه عليها.أدّل 

**** 

إضاءات موجزة لجوانب خفيْت عن بعض الناس حول أهل الحديث هذا الفصل  كان    
ومدّونات السنّة، وذلك تحت تأثري دعاوى سطحية تحاول التقليل من شأن أهل الحديث 

قّدموها لألمة اإلسالمية، وعرضهم كأهل نقٍل ال ميزة ومؤّلفاتهم والخدمات الجليلة التي 
لهم غري حفظ األحاديث وأسانيدها. وقد ظهر جليّا خطأ هذه املقولة، وأنّها ال تصدر إال 
عّمن ليس له باع يف القراءة والثقافة. وهذا يدفعنا إىل حّث الشباب عىل عدم التسليم ألّي 

و نهضة أمته أن يتمّرس بالبحث والقراءة، مقولة يسمعونها، وإنما الواجب عىل من يرج
 ليّطلع بنفسه عىل حقائق األمور، وال يسّلم عقله ملن ال يحرتم املنهج العلمي.
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 الحديث كتبَ أول من صنّف  العربُ 

 

هناك شبهة سخيفة يطرحها بعض الطاعنني بالسنّة وهي أّن الُفرس واألعاجم شّكلوا     
أنّهم أول من صنّف كتب الحديث ومن ثّم أسسوا مضامني  معالم اإلسالم السنّي، باعتبار

 "إسالم الحديث"!

واملقصود بعض أشهر مصنّفي كتب الحديث املعتمدة: كاإلمام البخاري ومسلم     
النيسابوري وأبو داود السجستاني والرتمذي والنسائي وابن ماجة القزويني، فهؤالء 

جميًعا من بلدان فارسية وأعجمية كبخارى وا ءالكتب الستّة املشهورة وغريهم جاأصحاب 
ونيسابور وسجستان وترمذ ونسا وقزوين. ومن ثم يَفرتض مثريو هذه الشبهة أّن ما 
تضّمنته كتبهم يحمل أثر العنرص الفاريس خصوصا واألعجمي عموما يف تشكيل عقائد 

 اإلسالم السنّي ورشائعه، وعىل هذه النغمة يعزفون!

بئ عن جهل بتاريخ تدوين السنّة ممزوج بعنرصية مقيتة تجاه وهي شبهة سخيفة تُن    
العنارص غري العربية، فلو أخذنا هذه الكتب السّتة مثال، سنجد أّن ماّدتها األساسية 
موجودة قبلها يف الصدور العربية الرشيفة التي حملت الحديث النبوي قبل والدة أصحاب 

ديث البخاري وغريه موجودة يف مصنّفات الكتب الستة ونقلته جيال بعد جيل، وسنجد أحا
سابقة لعرب من الجزيرة وما حولها، فالعرب هم أول من حفظ الحديث وصنّف فيه 
بخالف االعتقاد الشائع الذي ينسب بداية التصنيف إىل قرنني بعد وفاة الرسول صىل الله 

 عليه وسلم وإىل شخصيات من مناطق غري عربية.

بية التي احتوت عىل أحاديث جمعها بعد ذلك أصحاب الكتب ومن هذه املصنّفات العر     
 الستّة وغريهم:

 هـ). 131-؟40صحيفة هّمام بن منبّه اليماني الصنعاني ( -

هـ) التي ما زال بني أيدينا جزء منها  161-97أحاديث سفيان بن سعيد الثوري ( -
 ومروياته مبثوثة يف الكتب. 

 هـ). 153-95نزيل صنعاء اليمن (جامع معمر بن راشد األزدي البرصي  -

 هـ). 179-93موّطأ مالك بن أنس األصبحي املدني ( -

 ).ـه 197-125جامع ابن وهب الفهري موالهم املرصي ( -
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هـ) سواء يف كتاب األم  204-150ما رواه محمد بن إدريس الشافعي املطلبي القريش ( -
 البيهقي يف "معرفة السنن واآلثار".غريه، وقد ُجمع بعد ذلك يف مسند باسمه، واستقصاه 

 هـ). 211-126مصنّف عبد الرزاق الصنعاني اليماني ( -

 هـ). 219-مسند عبد الله بن الزبري الحميدي القريش املكي (؟؟ -

 هـ). 241-164مسند اإلمام أحمد بن حنبل الشيباني الذهيل ( -

ا أوعية لحديث رسول الله صىل فهؤالء بعض أئمة العرب املسلمني املصنّفني الذين كانو     
الله عليه وسّلم، جميعهم سبقوا أصحاب الكتب الستّة الشهرية يف التصنيف، إىل جانب 

نزال نحتفظ بيشء من مصنّفاته، واملقام  الن غريهم ممن ُفقدت مصنّفاتهم، وإنّما ذكرُت مَ 
 يني.يعجز عن حرص أوعية الحديث النبوي العرب يف القرن األول والثاني الهجر 

يتضح إذن أنها شبهة ساقطة ال تصدر إال من جاهل بتاريخ تدوين السنة، وأي مقارنة     
بني محتويات هذه الكتب وما رواه أصحاب الكتب الستة وغريهم من أهل البلدان األعجمية 

النزاهة العلمية التي تمتّع بها أمثال  عىل ستُظهر تطابقا كبريا جدا يف الروايات، مّما يؤّكد
البخاري وغريه من األئمة. وال يضري هذه الحركة العلمية يف القرن الثالث أنها كانت بارزة 

أضافوه عىل جهود من سبقهم من  ألهل تلك البالد، وهو جهدٌ  يف بالد فارس، فهذا رشفٌ 
 أئمة العرب الذي حفظوا الحديث وصنّفوه أول األمر.
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 خاتمة

 

ُسوٍل إِالَّ ِليُطَاَع ِبإِذِْن اللَِّه}أرسل الله الرسل جميًعا ليُطاعوا      ، وجعل {َوَما أَْرَسلْنَا ِمن رَّ
ُسوَل َفَقْد أََطاَع اللََّه}طاعة الرسول طاعًة لله عز وجل  ن يُِطِع الرَّ ، وعّلق الهداية عىل هذه {مَّ

{َوَمن وعّلق دخول الجنّة عىل طاعة الرسول بعد طاعة الله ، {َوإِن تُِطيُعوهُ تَْهتَُدوا}الطاعة 
، وجعل سنّته مرجًعا يُِطِع اللََّه َوَرُسولَُه يُْدِخلُْه َجنَّاٍت تَْجِري ِمن تَْحِتَها اْألَنَْهارُ َخاِلِديَن ِفيَها}

ٍء يف حّل النزاعات بني املؤمنني بعد كتاب الله  ُسوِل {َفإِن تَنَاَزْعتُْم ِيف َيشْ َفُردُّوُه إَِىل اللَِّه َوالرَّ
، وجعل عصيان أمر الرسول ونهيه كعصيان أمر الله إِن ُكنتُْم تُْؤِمنُوَن ِباللَِّه َوالْيَْوِم اْآلِخِر}

ِمْن أَْمِرِهمْ  {َوَما كَاَن ِلُمْؤِمٍن َوَال ُمْؤِمنٍَة إِذَا َقَىض اللَُّه َوَرُسولُُه أَْمًرا أَن يَكُوَن لَُهمُ الِْخرَيَةُ ونهيه 
ِبينًا} ◌ۗ  ، وجعله صّىل الله عليه وسّلم أسوةً حسنة َوَمن يَْعِص اللََّه َوَرُسولَُه َفَقدْ َضلَّ َضَالًال مُّ

{لََّقدْ َكاَن لَكُمْ ِيف َرُسوِل اللَِّه أُْسَوةٌ َحَسنٌَة لَِّمن كَاَن يَْرُجو اللََّه َوالْيَْومَ اْآلِخَر َوذَكََر لنقتدي بها 
، وحذّرنا من مخالفة أمره عليه الصالة والسالم ورتّب وقوع الفتنة والوعيد لََّه كَِثريًا}ال

{َفلْيَْحذَِر الَِّذيَن يَُخاِلُفوَن َعْن أَْمِرِه أَن تُِصيبَُهْم ِفتْنٌَة أَْو بالعذاب األليم عىل من يفعل ذلك 
{يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اْستَِجيبُوا ِللَِّه يحيينا  نا بأنّه يدعونا إىل ما، وأخَرب يُِصيبَُهْم َعذَاٌب أَِليٌم}

{َوأَنَزلْنَا ، وبأّن سنّته بياٌن ملا أجمله القرآن فلزم اتّباعها َوِللرَُّسوِل إِذَا َدَعاكُْم ِلَما يُْحيِيكُْم}
 َ َل إِلَيِْهْم َولََعلَُّهْم يَت َ ِللنَّاِس َما نُزِّ ، وأنّه عليه الصالة والسالم ليس َفكَُّروَن}إِلَيَْك الذِّكَْر ِلتُبنَيِّ

مجّرد تاٍل للكتاب، بل يشتمل تبليغه للوحي تزكية املؤمنني وتعليم الكتاب وتعليم الحكمة 
نكُْم يَتْلُو َعلَيْكُْم آيَاِتنَا َويَُزكِّيكُْم َويَُعلُِّمكُُم الِْكتَاَب َوالِْحْك   َمةَ {كََما أَْرَسلْنَا ِفيكُْم َرُسوًال مِّ

ا لَْم تَكُونُوا تَْعلَُموَن} يه، وقد جعل دْ ومن ثم فقد وجب اتّباع تعاليمه وسنّته وهَ . َويَُعلُِّمكُم مَّ
{ُقْل إِن كُنتُْم تُِحبُّوَن اللََّه َفاتَِّبُعونِي يُْحِببْكُُم اللَُّه سبحانه اتّباعه دليال عىل حّب الله عّز وجّل 

، ثم رتّب عىل طاعته بعد طاعة الله هذا الفوز }رَِّحيمٌ  َغُفورٌ  لَّهُ َوال ◌ۗ َويَْغِفْر لَكُْم ذُنُوبَكُْم 
{َوَمن يُِطِع اللََّه َوالرَُّسوَل َفأُولَِٰئَك َمَع الَِّذيَن أَنَْعَم اللَُّه َعلَيِْهم العظيم وتلك الغاية الرشيفة 

اِلِحنَي  َهَداِء َوالصَّ دِّيِقنَي َوالشُّ َِّبيِّنَي َوالصِّ َن الن  .ًقا}َرِفي أُولَِٰئكَ  َحُسنَ وَ  ۚ◌ مِّ

 هل تصّورت قيمة الرسول صّىل الله عليه وسّلم اآلن؟    

فإذا تيّقنت من هذه املنزلة الرشيفة للنبي صىل الله عليه وسلم فماذا تنتظر؟ كيف ال     
مبادئه وسلوكه وسائر و عىل معرفة سننه وهديه وحياته وعظاته وأقواله وأفعاله  تنكبُّ 

أحواله لتتأّىس بها؟ كيف ال تفعل ذلك وبني يديك من تراثه املعتنى به ما لم يتحقق ألي 
إنسان يف تاريخ اإلنسانية؟! كيف تمتلئ مكتبتك بروايات من جميع أقطار الدنيا وبكتب 
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بري من فالسفة العالم ومفكريه وال تحتوي عىل األقل الكتب الستّة التي تشتمل عىل قدر ك
 سنّته إىل جانب كتب السرية والسنّة األخرى؟!

تزال قارصة  الخدمة السنة النبوية املطّهرة يف التصنيف  أعتقد أنّ  وكلمة أخرية: ما زلتُ     
عن املطلوب يف عرصنا هذا، وهذا هو دور الشباب املثقف الواعي، أن ينهل من هذه الذخائر 
النفيسة من كتب السنة ليقّدمها لنا مصنّفة يف مختلف املجاالت واملوضوعات: الفلسفة، 

النفس، التاريخ، االقتصاد وغريها من املجاالت الحقوق، األدب، اللغة، علم االجتماع، علم 
التي يمكن للباحثني فيها أن يجدوا يف السنة املحفوظة مادة دسمة لتقديم األطروحات 
العلمية املبدعة، والتي تخدم البرشية بأرسها ال املسلمني فحسب، وسيكون هذا من أدوات 

غة بيّنون للبرشية حقيقته بلُ دينهم وي الدعوة إىل دين الله، حني يُحسن املسلمون عرَض 
 العرص.

 

 رشيف محمد جابر

 هـ 1439 – عكا
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