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 فريق التفريغ بموقع الطريق إلى هللا

 يـــقـــدم

 

 "3دروس الدورة العلمية "بصائر من 

 شبهات حول السنة

 )ابللهجة املصرية(

 أمحد جالل لفضيلة الشيخ:

 http://way2allah.com/khotab-item-136489.htm رابـط الــمادة:

 هللا وبركاته ةالسالم عليكم ورمح
ٍ  ىل  ه  ع  ب  ن ت هه وم هب  ح  سيدان حممد وعلى آلهه و  ه ،والصالة والسالم على أشرف املرسلني ،رب العاملنياحلمد هلل  م إبحسها
 :أما بعد ،يوم الدين

الذي مجعين وىلايكم يف ههذ  السهاعة  -سبحانه وتعا -أهالا وسهالا ومرحباا إبخواين وأخوايت وأهلي وأحبايب، وأسأل هللا 
ن أولئه  س هجيمعين وىلايكهم يف جنتهه ورار كرامتهه مهن النبيهني والصهديشني والوههداحل والصهاحلني وح   املباركة على طاعته أٍ

  رفيشا.
آلخهر حهول الس هنَّة، والوهبهات الهيت  من حلشة من أهم احللشات املتعلشة بدورة الس نَّة، وهي الوبهات اليت ت ثار من وقت  

ها ر  هات هي الوبهات، هنحهاول مهن بعهخ انخهد أكهب الوهبهات ط  ت يف أواخر زمن الصحابة ىل  يومنا يعين الوبح  ط ر   حا
 ا.احنا جناوب عليها ىلجابة بسيطة جد  طاع ىلٍ ت  ر امل س  د  ش  وأمهها، وحناول ب  

 
 شبهات حول السنة

 يكفينا الشرآٍ :الوبهة األو 
هههاو  د  ت  الوهههبهة ري م   كفايهههة الشهههرآٍ،  :ة األو ه  به  الو ههه جيهههل الصهههحابة حلهههد النههههارر ، كفايهههة ٍ أواخهههر د  ن ل هههلهههة مهههن زمهههاٍ، م 

حل  ": قههال يف الشههرآٍ -سههبحانه وتعهها -هههو مههن ربنهها  ،الشههرآٍ ههن ش ههي   ىلذٍيبشههى ، ٣٨:األنعههام "مَّهها فه رَّط ن هها يف  ال ك ت ههاب  م 
 .الكتاب فيه كل شيحل

ف ه م  أ انَّ أ نز ل ن ا ع ل ي    " قال يف الشرآٍ: -سبحانه وتعا -هو من ربنا  ل ٰى ع ل هي ه م  أ و َل   ي ك  ههو  ،٥١:العنكبهوت "ال ك ت اب  يه ته 
، ههو كهد ، ..شهايفني اي ،   أههو الشهرآٍ أههومهممنني ابلشهرآٍ وّ   اربنا بيشول لنا رلوقيت من كفاية ليكم الشرآٍ، ها ىلنتهو 

 ا الشرآٍ.ة جد  كفاي  ،ح علينا، كفاية علينا الشرآٍاللي بي ط ر  هو ر  الكالم رامياا 
 

 عىن اآلايت يف سياقهاأو ا لنفهم م
، نشول هلم  ا  زم تبشهوا فامهينهها وانتهوا بتتعهاملوا مهن النهامل ري، ملها يشهول له  آيهة ههات اآليهة ة جهد  مَّهه  م   ةوري نشطهأو ا

كهم افههم سهياقه، عوهاٍ تشهدر حمن حديث، هات احلهديث كامهل و  ةفهم اآلية يف سياقها، ملا يشول ل  حديث أو حتّ او 
 .  هي ري معاان وّ  
حل  " :فعالا الشرآٍ بيشول  ة.، يبشى الشرآٍ بشى فيه كل حاج"مَّا فه رَّط ن ا يف  ال ك ت اب  م ن ش ي 
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ل ههٰى ع ل ههي ه م  " وبعههدين ربنهها بيشههول: ههم  أ انَّ أ نز ل ن هها ع ل ي هه   ال ك ت ههاب  يه ته  ف ه    فعههالا آ  حّ لينهها،   هه ةالكتههاب كفايهه ىلذٍيبشههى  ،"أ و َل   ي ك 
 ي كالمها  ح يبشى النامل ر ، ح
ل قاعهدة وأهههم قاعهدة عنههدان، أان مهن هينفهن أفهههم اآليهة  هه  ملها أعههرف وّ ق مههن بعهخ أ  ، تعههالوا نطبّهةواحهدة واحهد ،   

 :اللي قبلها واللي بعدها. تعالوا نووف اآلايت
 

 ٍّ حل  " :ربنا بيشول أما اآلية األو  ىل  ."مَّا فه رَّط ن ا يف  ال ك ت اب  م ن ش ي 
ٍ  م هن  ع م هل  ىل  َّ ك نَّها ": بيشول -سبحانه وتعا -ية ربنا تعالو نشرأ اآل ٍ  و    ته ع م ل هو ل و م ن ه  م هن قه هر آ ٍ  و م ا ته ته  ٍ  يف  ش أ  و م ا ت ك و

ٍ  ف يه   ثه ش هال  ذ رَّة  يف  األ  ر و  و    يف  ال ۚ  ع ل ي ك م  ش ه وراا ىل ذ  ت ف يض و    و    سَّهم احل  و    أ   هر ر  م هن ذٰ ل هو م ا يه ع ز ب  ع ن رَّبّ ه   م هن مّ 
به ر  ىل  َّ يف  ك ت اب  م ب ني    .٦١:يونس "أ ك 

حل  "فاآليههة بتاعههت  ههن ش ههي  ٍّ "مَّهها فه رَّط ن هها يف  ال ك ت ههاب  م  الكتههاب اللههي ربنهها مهها فههرَّي فيههه مههن شههيحل هههو  ، هههي آيههة بتههدّل علههى ىل
فيه ما كهاٍ ومها ههو كهامن ومها سهيكٍو ىل  قيهام السهاعة،  -عز وجل- الذي أحصى هللا ،احلم  ح احملفوظ الذي يف السَّ و  اللَّ 

 .فاآلية ري من بتتكلم خالص على الشرآٍ، ولكن هذ  اآلية ىلمنا تتكلم عن اللوح احملفوظ الذي يف السماحل
مهن هنها و  جيمهن  ةتَّهمهن هنها وح ةة بيجيبل  جزحل من اآليهة، جييهب حتَّهه  به  ع ملا بيحب يرمي ش  د  ت  به  ما أان بشول ل  رامياا امل  
املشصهور ابلكتهاب وىلمنها  -عز وجهل-ح لنا معىن هذ  اآلية، فاآلية ليس هلا أي عالقة بكتاب هللا ابقي اآلايت اللي توضّ 

 الكتاب احملفوظ الذي يف السماحل.هنا 
 

هم  أ انَّ أ نز ل ن ها ع ل ي ه   ال ك ت هاب   أ و َل   "وا اآلية كلهها طّ ح   مَّ واضحة وبعدين ه   ةا، اآلية التانيواضحة جد   انيةاآلية التطب و  ف ه  ي ك 
ل ههٰى ع ل ههي ه م   ٍ " ۚ  يه ته  ن ههو م  م  يه م  َٰ ل ش ههو  ههر  ٍَّ يف  ذٰ ل هه   ل ر مح  ههةا و ذ ك   ةفهههم واحههدا  بههس لهه أهههو جابلهه  اآليههة كاملههة أهههو، أقههول ىل 

 ا قبل اآلية وجنيب ما بعد اآلية.ما تيجي جنيب م. ةواحد
 

حل  "ري، علههى فكههرة اآليههة بتاعههت  ننتشههل لةيههة قبههل مهها ههن ش ههي  ، ري يف سههورة األنعههام وري كانههت "مَّهها فه رَّط ن هها يف  ال ك ت ههاب  م 
ٍّ يّ كّ سورة م    اتنهنيماكانن فيه أحكام ش رّ عت، الصالة، الصيام، والزكاة ش رّ عت سهنة  سورة األنعام سورة مكية ة، وكٍو ىل

، سهورة األنعهام قبهل، األحكههام املتعلشهة ابحلها بعهد، األحكههام -ليهه وسههلم هلَّى هللا ع-مهن اهلجهرة يعهين بعهد هجههرة النه  
 إلٍ سورة األنعام كانت يف مكة. ؛املتعلشة ابلتورين احلالل واحلرام كل ر  كاٍ بعد سورة األنعام

حل  " فمعىن ٍّ جهد   ، را ر لة واضحة"مَّا فه رَّط ن ا يف  ال ك ت اب  م ن ش ي  رآٍ ىلذا كهاٍ مشصهور بهه مهن معنها  الكتهاب، ألٍ الشه ا ىل
مَّها فه رَّط ن ها يف  ال ك ت هاب  " يف املدينهة، مها نهزلتن أ هالا يف مكهة، نزلت ىلّ   الشرآٍ فأحكام الصيام والزكاة واحلالل واحلرام ما

حل    ري األحكام اللي كانت موجورة يف اللوح احملفوظ الذي يف السماحل. "م ن ش ي 
 

ف ه  " ة:طب اآلية التاني ل ٰى ع ل ي ه م  أ و َل   ي ك  ٍ " ۚ  م  أ انَّ أ نز ل ن ا ع ل ي    ال ك ت اب  يه ته  م ن هو م  يه م  َٰ ل ش هو  هر  ٍَّ يف  ذٰ ل ه   ل ر مح  هةا و ذ ك  ، تعهالوا ىل 
هن رَّبّ هه  "بيشهول قبلهها آبيهة  -سهبحانه وتعها -جنيب قبلها آبية ربنها  تِّ مّ  ت  ع نهد   اق هل  ىل منَّ ه ۚ  و ق هال وا ل هو    أ نهز ل  ع ل ي هه  آاي  اي  اآل 
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ىل منَّ ا أ ان  ن هذ يرِّ م ب هنيِّ  ل هٰى ع ل هي ه م  " :٥١اآليهة  ،٥٠:العنكبهوت" اَّللَّ  و  هم  أ انَّ أ نز ل ن ها ع ل ي ه   ال ك ت هاب  يه ته  ف ه  يبشهى موهركي  ."أ و َل   ي ك 
عهارف ىليهه، فربنها بيشهول وههل مكة ع مَّالني يشولوا ىلحنا عايزين آايت وعهايزين نوهوف آايت كونيهة وعهايزين نوهوف مهن 

  -سبحانه وتعا -هناك آية أعظم من كتاب هللا 
فالكالم كاٍ للموركني ماكانن للمممنني أ الا والكالم للهي ههم بيشولهوا احنها عهايزين نوهوف آايت بعينينها فربنها بيشهول 

 الورعية.   اآلية ليس هلا أي عالقة أٍ الشرآٍ كايف للنامل يف األحكامهلم أعظم آية هي الشرآٍ، 
 

 اإلسالم أركاٍ طلنا السنة فإننا بذل  نعطل أ لبعلو اثنياا 
ىلحنهها كههد   ،لنهها الس ههنَّة وقلنهها مههن عههايزين س ههنَّة احنهها هناخههد أحكامنهها الوههرعية مههن الشههرآٍىلٍ احنهها لههو عطَّ  :األمههر الثههاين

احلهها، الشهرآٍ لههيس فيههه مههن أحكههام  بنعطّهل معظههم أركههاٍ اإلسههالم، أربعهة مههن أحكههام اإلسههالم، الصهالة، الصههيام، الزكههاة،
الصالة سَو تشرير وجوهبا وح سن أرامها، ليس يف الشهرآٍ عهن الزكهاة ىل  األمهر هرامهها وبيهاٍ الههات الثمهاين اللهي ههي 

تسههتفيد مهن الزكههاة، لهيس يف الشههرآٍ عهن الصههيام ىل  بعهخ األحكههام اليسه ة مههن الصهيام بعههد بيهاٍ وجوبههه  املصهارف الهيت
 ا من األحكام.شرآٍ عن احلا ىل  طامفة قليلة جد  فني، وليس يف اللَّ ك  على امل  

 
 ،مهم عهن قهال رسهول هللا كههذادّ ا النهامل وبهيكلّ ال ي  همَّهعلوهاٍ كهد  يف آخهر جيهل التهابعني وسهيدان عمهراٍ بهن حصهني ع  

م  :فسيدان عمراٍ بن حصني قال له "،ان عن كتاب هللاب  خ  نا وأ  ث  دَّ ن ح  نا م  ع  ر  " :قام ىلليه رجل وقال ،وبيّديلهم احل ك 
ٍَّ  هالة الفجهر ركعتهاٍ، والظههر والعصهر والعوهاحل أربهن ركعهات، واملرهرب  ،ىلن  امرؤ أمحق" وهل وجدت يف كتاب هللا أ

ٍّ  دّ ح   "ثالثة   .املررب ثالا ركعات جييبلي آية من كتاب هللا تشول ىل
هر  يف  هاليت  وهل وجدت يف كتاب هللا أن  جتههر يف" :مث قال له عمراٍ بن حصني  الظههر  املرهرب والعوهاحل والفجهر وت س 

  "وهل وجدت يف كتاب هللا ما تشول يف ركوع ، وما تشول يف سجورك  والعصر
 دّ ق هالزكهاة املهال يو هل   "كهاةاب الزَّ ص هر ن  د  ق ه -عهز وجهل-هل وجهدت يف كتهاب هللا "، رّ ت ما بشاش عارف ير  الراجل هب   

عههز -هههل وجههدت يف كتههاب هللا   ج مههن الزكههاةر  كههم    هه  -عههز وجههل-جههدت يف كتههاب هللا هههل و "ن زكاتههه، ىليههه عوههاٍ أطلَّهه
هههل وجههدت يف كتههاب هللا عههدر مههرات   يع  سَّههالومههاذا تشههول يف  ،ومههاذا تشههول بههني الصههفا واملههروةر م، مههن أيههن ح  هه -وجههل

ني ىلّرالهه سهيل مهن األسهئلة سيدان عمهراٍ بهن حصه لَّ وظ    "ي المراتم  ر   -عز وجل-الطواف، هل وجدت يف كتاب هللا 
 حوالني األحكام الورعية وهو يعجز عن الرر.

  لنا هذ  اجملمالت.نّي به  نَّة لته  ، وجاحلت الس  النا يف الشرآٍ اجملمالتىلرّ  -سبحانه وتعا -ربنا 
 

 اثلثاا لنفهم العالقة بني الشرآٍ والس نَّة
حل  مَّ "ن، النامل اللي بتشول ف  الزمية الثالثة ور  بيدفعنا ر   ٍّ ف ه، بيهدفعنا ر  "ا فه رَّط ن ا يف  ال ك ت اب  م ن ش هي  ٍّ  ن ىل فيهه  احنها نشهول ىل

والدليل على كد ، تعهالوا مهن  نَّة،  يكفي حىت يكٍو الشرآٍ معه الس  الشرآٍ وحد  ة، نَّ ة جد ا بني الشرآٍ والس  عالقة قويَّ 
 ..ةواحد ةز واحدبعخ نركّ 
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 لشرآٍم من اه  به  ح امل  ضّ  و  ة ته  نَّ الس  
مانعرفن نفهمهها ىل  مهن  ىلحنا ،ةم  ه  به  يف الشرآٍ جاحلت م   ةماا، فيه حاجات كت  ه  به  ة لت بنيّ  ما جاحل يف الشرآٍ م  نَّ جاحلت الس  
 :كم مثال. أضرب لنَّةخالل الس  

ر ب وا ح ىتَّٰ يه ته به نيَّ  ل ك م  اْل  ي ط  األ  به ي خ  م ن  "ربنا يف الشرآٍ بيشول:  هر  و ك ل وا و اش  و ر  م هن  ال ف ج  آليهة ا ،١٨٧:البشهرة" اْل  ي ط  األ  س 
هف  نَّة اللهي ته  ت الس ها، حىت جاحل أحدهم بع شال أبيخ وع شهال أسهور وجهاري أشكلت على  حابة كت  جد   ر اآليهة ري، سّ 
 .را ر  بياو الليل وسوار النهار

 
ٍَّ " :ة ف سَّهههرت، النههه  قهههالنَّ الس ههه  مهههني ه هههمَّ  ،٧:الفاحهههة"  الضَّهههالّ ني    ههه    ال م ر ض هههوب  ع ل هههي ه م  و    "ربنههها ملههها قهههال يف الشهههرآٍ:  ىل

" "الضَّالّ ني  "اليهور ، و "ال م ر ض وب  ع ل ي ه م  "  . حيح ابن حباٍ النَّصاَر
 ه ماا. ما جاحل يف الشرآٍ م به  نيّ  ته جاحلت لته به  نّ س   - لَّى هللا عليه وسلم-الن  
 

الَّهذ ين  آم ن هوا و َل   يه ل ب س هوا ىل مي هانه ه م ب ظ ل هم  أ ولٰ ئ ه   هل  هم  ": -سهبحانه وتعها -ل هللا و  ا نزل قه  مَّ ل   -رضواٍ هللا عليهم-الصحابة 
: - هلَّى هللا عليهه وسهلم-اي رسهول هللا أي نها َل يظلهم نفسهه، فشهال  :أشكلت علهى الصهحابة، فشهالوا ،٨٢:األنعام "األ  م ن  

ٍ   بن ه: ىلٍ الورك لظلم عظيمىلنه ليس بذاك، أ  تسمن  ىل "  . حيح البخاري"  قول  لشما
ه  اإلهبهام ر   ّ م، مهني اللهي ف هه  فآايت الشرآٍ بعضها بيبشى م هبه    هلَّى -س هنَّة النه  حممهد   لنها اإلشهكال ر  لّ مهني اللهي ح 

 .-هللا عليه وسلم
 

 ل من الشرآٍم  ج  السنة توضح امل  
ُ   نيّ  به  نَّة جاحلت لته  األمر الثاين: الس    .م الا  ما جاحل يف الشرآٍ 

ة  " يف     مهاذا أقهول يف سهجوري  مهىت أقهرأ الفاحهةيالة  مهاذا أقهول يف ركهوعالصَّه م  ي  ق هكيف أ  ،  ٤٣:البشرة" و أ ق يم وا الصَّال 
ة يف ن بتههاعيت مفههين و  آيههن  الس هه  أ ههلي كههام ركعههة يف  ههالة املرههرب  الركعههة األو  و  يف التانيههة و  يف كههل الركعههات

 .جاحلت الس نَّة لت بني ما جاحل يف الشرآٍ ُم الا . ن الصالة الشبلية أو البعديةن  الشرآٍ بتتكلم عن س  
هه" ههن هلهها  ههيام و    مهها هههي احلامههل امل ر    هيبههدأ الصههيام مههن ىلمههىت وينتهههي ىلمههىت .١٨٣البشههرة: "ي ام  ك ت ههب  ع ل ههي ك م  الصّ  ض 

 ههلَّى هللا عليههه -ة النهه  نَّ اتههه  كههل ر  موجههور فههني  كههل ر  موجههور يف س ههشههروي الصههيام  مهها هههي أركانههه  ومهها هههي واجب
ُ   نّي فجاحلت الس نَّة لته به   -وسلم . لنا ما جاحل يف الشرآٍ   م الا
 

 السنة    صّ ص بعخ عمومات الشرآٍ
ههص بعههخ عمومههات الشههرآٍ، ز  جههاحلت الس هه ح رّ م ههت  ع ل ههي ك م  "بيشههول يف الشههرآٍ:  -سههبحانه وتعهها -ىليههه  ربنهها  يّ نَّة لت خ صّ 

ت ة   يه    ..شيحل مات ر م أنفه ر  حرام علينا، ىل  فامليتة علينا حرام، أيّ  ،٣:املامدة" ال م 
، فاحلوت  والرار  " :قال -عليه الصالة والسالم-الن    ٍ ، فأمَّا امليت تا  ٍ ٍ  ور ما  . ححه األلباين "أحلَّت ل ك م ميتتا
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ٍّ حىت لو ماتوا حالل الرار والسم    ىلحنا أنكلهم. ىل
 

 جاحلت الس نَّة ببعخ األحكام اليت َل ت ر ر يف الشرآٍ
ٍّ ة جاحلت بعالقة قوية جد  نَّ كماٍ الس   ا مهن كته  جهد    د يف الشهرآٍ، يعهين فيههج هو  هي جاحلت هحكام جديدة أ الا َل ته   ا، ىل

نَّة، الطهال  البيهوع احلهرام، ري ذ كهرت يف الس ه ل، وىليههر يف الشرآٍ، ىليه البيوع احلهالك  نّ ة َل ت ذ  رت يف الس  األحكام اليت ذ ك  
 هورته ازاي وكيفيتهه ازاي، وامهىت يشهن وامهىت   يشهن، ر  ورر يف الس هنَّة، األحكهام املتعلشهة ابملهأكو ت واملوهروابت، ري 

 ر اليس  منها.ذ  جات يف الس نَّة ما جاتن يف الشرآٍ ىل  النَّ 
 :قال - لَّى هللا عليه وسلم-بظهور هم حل الذين يرر ٍو سنته  -هللا عليه وسلم لَّى -عواٍ كد  الن  ملا تنبأ 

ْ   فيهه  مهن " ْ   فيهه  مهن حهالل  فهأحل وا، ومها وجهد ، فمها وجهد  ٍ : عليكم هب  ذا الشرآ ٍِّ عل ى أريكت ه  يشول  أ  يوش    رجلِّ شبعا
ٍَّ ما حرَّم  رسول  اَّللَّ   لهي  أ     ،كمها حهرَّم  اَّللَّ    -ه  وسلَّم   عل ي لَّى اَّللَّ  -حرام  فحرّ مو  ، وىل  هححه  "يهل  ل ك هم  احلمهار  األ ه 

 .األلباين
 نَّة.ر ىل  يف الس  ر  م ر  َل ي  ك  نَّة، احل  ت به الس  ختصَّ ا ،نَّةرت به الس  ولكن تفرَّ  ،م من موجور يف الشرآٍر  ح ك  

مهن األحكهام جهاحلت آ ف بهل عوهرات ومئهات  ىلذٍ ،نَّةما جهاتن ىل  يف الس ه ة بشراحلة الشرآٍ و   ذل ش  لّ  ع  ته  اآلراب امل  
 .-عز وجل-ر يف كتاب هللا ر  نَّة وَل ت  يف الس  

 
 ة بتفصيل ما جاحل خمتصراا يف الشرآٍنَّ جاحلت الس  

صهص األنبيهاحل، ختصهار، قوهاٍ تبهني لنها ههذا ا جهاحلت الس هنَّة عل -عز وجل-راا يف كتاب هللا ص  ت  كذل  أيضاا ما جاحل خم   
ت اسهنة، جه ١٨ىليهه   دّ ق هنَّة، املهرو قعهد معها  ىليه املرو اللي جالهه، جهه يف الس ه -عليه الصالة والسالم-سيدان أيوب 
ههو ليهه خهرج للخضهر وىليهه  -عليهه الصهالة والسهالم-ر يف الشهرآٍ، األحكهام املتعلشهة ةيهاة سهيدان موسهى ر  يف الس نَّة، َل ي  

خههرج للخضههر، احلاجههات اللههي جههات يف الشههرآٍ خمتصههرة  -عليههه الصههالة والسههالم-وسههى الظههروف اللههي خلّههت سههيدان م
 نها لينا أكرت.حها وتبيّ نَّة عواٍ توضَّ ت الس  اج
 

 م الشرآٍه  ف  ة ل  نَّ ضرورة الرجوع للس  
هه هه دّ يههوم مهها ح  احلشههو ، يفهه   ذاتههه   دّ يشههول لنهها ىلحنهها هنكتفههي ابلشههرآٍ نشههول لههه الكههالم ر   هه   ههحيح، الدسههتور يف ح 

عوا من كهل مهارة بعهخ البنهور املتعلشهة بيهها، لَّ وا يط  ؤ وا للدستور وبدعلواٍ كد  جاحل علماحل الدستور وعلماحل الشانٍو بص  
 نَّة.الشرآٍ والس   يّ بط ز  ل لبنور، ري العالقة ابلظَّ تفصّ اوالبند 

، املصهههطلح  مَّ ه هه بههة مهههثالا يف  هههيدلة أو يف طههب أسهههناٍ بتمههر علهههيهم مصهههطلحاتل  بتالقههي مهههثالا الطَّ  مهههن فامهينههها أ هههالا
موجههور بههس أان مههن فههاهم ىليههه هههو املصههطلح،  زم ب جههن للشههامومل عوههاٍ يشههدر يفهههم ىليههه املههرار ابملصههطلح ر ، وىليههه 

 يف الدنيا بيعمل كد . دّ ح   يّ األمور املتعلشة هبذا األمر، ر  أ  
 . -م لَّى هللا عليه وسل-هكذا هو احلال يف الشرآٍ من س نَّة الن  
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 : الن  أمر بعدم كتابة السنةالوهبة الثانية
نَّة يف كتهاب، وخهالفوا مجعهوا الس ه ،نَّة والبخاري مجن األحاريث يف كتاب، ومسهلم، و ه  ىلنتوا مجعتوا الس   الو بهة الثانية:

، فشههال كمهها يف أ ههالا  ههى عههن كتابههة احلههديث - ههلى هللا عليههه وسههلم-، ألٍ النهه  - ههلّ ى هللا عليههه وسههلم-أمههر النهه  
ٍ  فليم ح ه  تكتب وا عين. وم": حديث أيب سعيد اْلدري  . حيح مسلم "ن كتب عين     الشرآ

هيّ ىلنتوا خالفتوا كالم الن ، ىلنتوا بتشولوا انتوا س نهّ  الني تشولهوا لنها طهول الهدورة مَّهي النه ، وع  د  ة وبتوع األحاريث وبتّتبعهوا ه 
سهَو الشهرآٍ، وطاملها    قال يف احلديث:  تكتبوا عين شهيئااطيب اي أساتذة الن   ،نّ ةلس  بن انَّة وحي من السماحل ونتّ الس  

ٍّ  ة شيئاا سَو الشرآٍ يبشى ىلذٍ مفين حاجتكتبوا عيّن   نَّة يف كتاب.حد جيمن لنا الس   امسها ىل
 

 ر لكل النصوص ُتمعةظ  من النَّ    ب دَّ 
ة ىلحنها  زم جنمهن ه  به  لنها يف أول ش همها ق   يّ زم اتخهد ابله  مهن حاجهة، ز  بس علهى فكهرة   ،هو كالم مجيل أوي على فكرة

نَّة ما حهاولن ىلٍ انهت يف يهوم م  عن الس  يكلّ  دّ اللي قبلها واللي بعدها، ملا ح   ،على اآلية يف سياقها أوهلا وآخرها صّ نب  
ههولكههن امجههن النصههوص كلههها عوههاٍ ت ،مههن األايم عوههاٍ حكههم يف مسههألة اتخههد ن ههّص واحههد م، يعههين مههثالا شههدر  ههرج ة ك 

 ح لينا األمر.ض  هضرب ليكم مثال ويتّ 
 

َ والوسهههطى ر  ر  يف حجهههة الهههوراع كهههاٍ يرمهههي يف أايم التوهههريق، ب مهههي مجهههرة العشبهههة الص ههه - هههلَّى هللا عليهههه وسهههلم-النههه  
بعهد طلهوع الوهمس،  - عليهه وسهلم لَّى هللا-ى الن  م  ح أول يوم العيد ر  ب  وال مباشرةا، ويوم العيد الص  والكَب بعد الزَّ 

 هلَّى هللا -حد لو سأل يف يوم من األايم هو هل جيوز يلَّ ىلٍ أان أرمي ابلليهل  اللهي هياخهد حهديث النه  بهس، ىلٍ النه  
إلٍ النهه   ،رمهى يف أول يههوم بعهد طلههوع الوهمس واألايم اللههي بعهد كههد  بعهد الههزوال، هنشهول لههه  ،  جيهوز -عليهه وسههلم

رمههى يف أول يههوم بعههد طلههوع الوههمس،  - ههلَّى هللا عليههه وسههلم-والنهه   ، ههححه األلبههاين "ع ههينّ  مناسههك كم خ ههذ وا" :قههال
  كالمه   هحيح، آ  ههذا الوقهت، كالمه   هحيحل  أٍ ترمهي يف  ل    ي    ىلذٍواألايم اللي بعد كد  بعد الظهر، يبشى 

 .  هرلةسّ  م  ت    م  آ    هرلةسّ  م  ت  وم  
ٍّ بههس هههي املوههكلة الكبهه رميههت  بعههد  مهها : شههال  .. ف" لِّ ج ههجههاحل  ر   - ههلَّى هللا عليههه وسههلم-النهه   ٍّ ىلحههديث اتين  هفيهه  ة ىل

:   حههرج " ر  كلههه امسههه وقههت  ،يبشههى ر  جالههه مههن املسههاحل مههن بعههد العصههر حلههد الفجههر . ههححه األلبههاين أمسههيت   قههال 
 .فعل و  حرجاقال له   أرمي يف الوقت ر  :املساحل، قال له

ي يف أول يهوم بعهد طلهوع الوهمس واتين واتلهت ورابهن م  وا على الدليلني قالوا يبشى أفضل أوقات الرَّ ص  من فو  ب  العلماحل 
ري النهامل اللهي بهتفهم، ىلمنها النهامل  ،أايم العيد بعد الهزوال بعهد الظههر، وىلذا رمهى اإلنسهاٍ مهن الليهل فهال شهيحل يف ذله 

 للي هي عايزا .اللي ما بتفهمن اتخد حديث وتطلن جتري به وتطلن اب
 

ٍ  م نك م مَّر يضاها أ و  ع ل هٰى س هف ر  ": نفس الكالم ابلظبط، لو واحد يف يوم من األايم سألين وأان يف الشرآٍ ربنا بيشول ا ف م ن ك 
ههر   م  أ خ  ههن  أ ايَّ ٍّ  -سههبحانه وتعهها -يبشههى ربنهها  ،١٨٤:البشههرة "ف ع ههدَّةِّ مّ  مههني  ،يفطههروا مَّ ه هه رخَّههص لصههنفني بههس مههن النههامل ىل
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ري إلٍ ربنها ملها ط هف  حامل،  ،   جيهوز له   أٍ ته   ةن أو عندي واحدض  ر  ومني  املريخ واملسافر، طب أان عندي واحدة م  
ىلمنهها النههامل اللههي بههتفهم  ،تفهمنابللمسههافر بههس، ري النههامل اللههي مهه صخَّههص للمههريخ ور  خَّههن  ر  م ههص ل  خَّههرخَّههص ىلمنهها ر  

ٍَّ اَّللَّ  عهزَّ " :- هلَّى هللا عليهه وسهلم-ت يف املسألة فوجدوا حديث النه  بّصت من فو  على كل األحاريث اللي ورر ىل
ههيامعههن  املسههافر  واحلامههل   وجههلَّ وضههن   ي، وجيههوز د  ي، وجيههوز ل ههد  فشههالوا جيههوز ل هه حسههن  ههحيح، "واملرضههن  الصَّههوم ، أو  الصّ 
 ٍّ  .مايصوموش مّ ه   لدي، ىل

 
ديث وأخطفهه وأطلهن أجهري، يشهول له  النه   هى عهن كتابهة احلهديث، ينفعن آخهد حهانفس الكالم يف املسألة بتاعتنا مه

على األحاريهث  صّ ا النامل اللي بتفهم فهي بتطلن فو  وتبدأ تب  بتفهمن، أمَّ ال النامل اللي مع  ر  ف   ةنشول هلم على فكر 
 كلها.

 
 األرلة على كتابة السنة

وا نفسهم قهرآنيني قهال له  النه   هى عهن كتابهة احلهديث  ة اللي بيسمّ نَّ رروا الس   مَّ ة اللي ه  ع  د  ت  به  امل   -والعياذ ابهلل-النامل 
كما قال أبو سعيد اْلدري، نشول هلم النامل اللهي بهتفهم بتجمهن األحاريهث كلهها، طهب ىلنهت هتعمهل ىليهه يف حهديث أيب 

بهن عمهر فإنهه كهاٍ "ما من أحد من الصهحابة أكثهر حهديثاا مهين ىل  مها كهاٍ مهن عبهد هللا : أنه قال -رضي هللا عنه-هريرة 
 .ال يكتب أحاريثعبد هللا بن عمر قاعد من الن  عمَّ  يف  وأحف  وكاٍ يكتب و  أكتب".

 
وقهال لهه اي رسهول كنهت أكتهب كهل  - هلَّى هللا عليهه وسهلم-بن عمر نفسه ملها راح للنه  عبد هللا  هتعمل ىليه يف حديث

 . ححه األلباين ذي نفسي بيد ، ما خيرج منه ىل  حق"فأومأ ه بعه ىل  فيه، فشال: اكتب فوال" ،شيحل أمسعه من 
 

فشهام أبهو شها  ، رجهلِّ مهن أههل  الهيمن ، " ،ملها خطهب خطبهةا يف مكهة - لَّى هللا عليهه وسهلم-هتعملوا ىليه يف حديث الن  
اْلطبهة  ،مسهلمالبخهاري و   هحيح "فشال: اكت بوا يل اي رسول  هللا ! فشال رسول  هللا   لَّى هللا  عليه وسلَّم : اكتبوا أليب شها   

 اكتبوها أليب شا ، هتعملوا ىليه يف احلديث ر   ،تشالت يف اْل طبةاة الن  اللي نّ وكالم الن ، وس   ،ري تعليمات الن 
 

مهها كت بنهها عههن رسههول  اَّللَّ   ههلَّى اَّللَّ عليههه وسههلم ىل َّ "قههال:  -رضههي هللا عنههه-هتعملههوا ىليههه يف حههديث علههي بههن أيب طالههب 
  ٍ وما يف هذ    الصَّحيفة . قال  قال  رسول  اَّللَّ   هلَّى اَّللَّ عليهه وسهلم املدينهة  حهرامِّ مها بهني  عهامر  ىل  ثهور  فمهن أحهدا   الشرآ

" ههد اثا فعلي ههه  لعنههة  اَّللَّ  واملالم كههة  والنَّههامل  أمجعههني     ي شب ههل  من ههه  عههدلِّ و    ههرفِّ  وذمَّههة  املسههلمني  "مث قههال:  حههد اثا أو آَو حم 
ا أرانهم فمن أخفر  مسهلماا فعلي هه  لعنهة  اَّللَّ  واملالم كهة  والنَّهامل  أمجعهني   ٍ  " مث قهال:" واحدةِّ يسعى هب  ومهن وا  قوماها بره   ىلذ

   . ححه األلباين "مواليه  فعلي ه  لعنة  اَّللَّ  واملالم كة  والنَّامل  أمجعني     ي شب ل  من ه  عدلِّ و    رفِّ 
ٍّ ي علآري   .- لَّى هللا عليه وسلم- ر  ىلحنا كتبنا  عن الن  بن أيب طالب بيشول لنا ىل
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ٍَّ  -رضههي هللا عنههه-هتعملههوا ىليههه يف حههديث ابههن عبههامل  ام تههوين " :- ههلَّى هللا عليههه وسههلم-و موتههه ر  النهه  قههال يف م هه أ
ا ل وا بعد    أبدا  .البخاري حيح " بك تاب  أكت ب  لك م كتاابا لن تض 

 
اريههث ري اللههي النهه  أمههر فيههها بكتابههة األحاريههث، أو الصههحابة كههاٍ بيكتبههوا بههني ىليههدين النهه ، أو بيستوهه وا كههل األح

تفهمن ابفالنههامل اللههي مهه  ري هنعمههل ىليههه يف األحاريههث ،لننكمّ انكتههب و  مهه ،النهه  ىلحنهها بنكتههب اي رسههول هللا وراك
 ،نَّةنهاش جنمهن الس هلّ اس أههو ر  رليهل أههو، النه  ماقالن   ى عن كتابهة شهيحل ىل  الشهرآٍ وقهال له  به ٍّ ىلخدت حديث 

ىلمنها النهامل اللهي  كهل رول  لهط.  ،ور  لهط، والنسهامي  لهط، والرتمهذي  لهطالبخاري  لط، ومسلم  لط، وأبو رايبشى 
 .بتفهم بشى ما شاحل هللا بتجمن األحاريث ري كلها

 
  ى الن  عن تدوين السنة يف البداية ملاذا 

هه ،ىل  الشههرآٍ ةحاجهه عههين م هههو ليههه النهه  قههال مهها تكتبههوشطههب أان عههايز أفههه ص يف الكتابههة، وبعههد كههد  قههال اكتبههوا ورخَّ
يف بداية اإلسالم كاٍ الصحايب جييب الورقة ويبهدأ يكتهب  - لَّى هللا عليه وسلم-ي الن  و  املسألة ابختصار خالص خ  

هر السهورة، فخ  يفّسه -هللا عليهه وسهلم هلَّى -ويبهدأ النه   ،- هلَّى هللا عليهه وسهلم-السورة عن الن    هلَّى - ي النه و 
ٍّ والنههامل لّسه -هللا عليهه وسهلم مهن  هه  الشهرآٍ، أو خههاف ىلٍ األجيهال اللههي بعهد كههد   نّ الشههرآٍ خي ه ه يف بدايههة اإلسهالم ىل

ر  قهال  هللا الهرمحن الهرحيم قهال هللا تعها  كهذا وكهذا وكهذا، وحتهها كهالم يبشهى كهل متالقي ري  حيفة مكتهوب فيهها بسه
 .هللا
 ههلَّى هللا عليههه -ٍ النهه  ذ  نَّة أ  زٍو بههه بههني الشههرآٍ وبههني الس ههيّهها اسههتشر اإلميههاٍ يف قلههوب النههامل وعههرف النههامل مهها مي   فلمَّهه
 .يف شأٍ الكتابة -وسلم
 

، ألٍ ..نهت مهن النهامل اللهيأنَّة، نشهول لهه نَّة، أ هل النه   هى عهن الس هل  ىلحنا أ هالا مهاينفعن نكتهب الس ه فاللي يشول
 هلَّى -ت علهى األحاريهث مهن فهو  فوجهدت أٍ النه  منهن يف أول األمهر مث بعهد ذله  بهدأ النه  النامل اللي بتفهم بّصه

بهل وأمهر الصهحابة أٍ يكتبهوا للنهامل الكتابة زي مها فعهل مهن عبهد هللا بهن عمهرو بهن العهاص،  ص يفخّ  ر  يه   -هللا عليه وسلم
 هلَّى -، بل وأقرب النامل لرسهول هللا علهي بهن أيب طالهب كتهب عهن النه  -هرضي هللا عن-ته كما فعل من أيب جهم نّ س  

 هلَّى هللا -قال ىلٍ آخر حاجات يف زمهن النه   - لَّى هللا  عليه وسلم-بل وابن عبامل ابن عم الن   -هللا عليه وسلم
بك تاب  أكت ب  لك هم كتهاابا لهن  ام توين" :يف حياته كلها قبل ما ميوت قال، قال الن  يف مرضه الذي مات فيه -عليه وسلم

ا ل وا بعد    أبدا  .كتبوا أليب شا ا يف فتح مكة قال  - لى هللا عليه وسلم- الن  ،"تض 
ٍّ أحاريهث تهدل  ري لّ ك   يشهول له  أ هل فهاللي ، - هلَّى هللا عليهه وسهلم-يف زمهن النه   ةالكتابهة كانهت موجهور علهى ىل

 بوي خالص، ر  ىلنساٍ عكس النامل اللي بتفهم.ظاٍ من منتن يف زمن الن  ر  ىلنسوّ نَّة ما ر  الس  
 : لو كاٍ تدوين الس نَّة م ه م ا لبارر به الصحابةالوهبة الثالثة
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ٍو به    - هلَّى هللا عليهه وسهلم-نرجن اتين ونشول الوبهة الثالثة اللي طرحوها علينا، بيشول له  لهو كهاٍ أ هحاب النه  
نهوا الشهرآٍ، الصهحابة يف أول حيها م نّ ة زي مها روّ نهوا الس هجَّلهوا بكتابهة األحاريهث وروَّ لع   نَّة أمهية متعلشة ابلهدين يعهينللس  

فجمعههوا الشههرآٍ يف كتههاب  ،، وفعههل عثمههاٍ-رضههي هللا عنههه-علههى طههول مجعههوا الشههرآٍ زي مهها فعههل أبههو بكههر الصههديق 
 .نَّة زي ما مجعوا الشرآٍالس   ة كانوا مجعوامَّ ه  نّ ة ري م  الس   ٍّ ىللو كانوا شايفني أ الا  مَّ واحد، ه  

نَّة زي مها أبهو بكهر مجههن ستوهار الصهحابة جنمهن الس هايف خالفتههه  -رضهي هللا عنهه-سهيدان عمهر بهن اْلطهاب  ةوعلهى فكهر 
 ما مجعوا الشرآٍ. يّ ة عندهم كانوا مجعوها يف كتاب واحد ز  مَّ ه  نَّة م  ، فلو كانت الس  قالوا له   بالش رلوقت  شرآٍال
 

 ة كانت م د وَّنة ومكتوبة زمن الصحابةنَّ الس  
-همهللا علهي رضهواٍ-ة يف زمن الصحابة ل  جَّ نة وم س  وَّ د  نَّة مكتوبة وم  ، بل كانت الس  و  لط متامااضنشول هلم الكالم ر  بر 

ا ذكهرت مه يّ ُموعهة، ز   -رضهواٍ هللا علهيهم-نَّة يف زمهن الصهحابة     حيح متاماا، بل كانت الس  برضو ، والكالم ر  
 .ليكم يف الدرمل اللي فات
مجهن فيهه كهل املسهامل واألحكهام  -رضهي هللا عنهه-، الكتهاب اللهي الصهديق -رضهي هللا عنهه- حيفة أيب بكر الصهديق 

وكهاٍ بيجمهن كهل األحاريهث  ،يق وكتبههالها الصهدّ وسهجّ  ،- هلَّى هللا عليهه وسهلم-املتعلشة ابلزكهاة اللهي مسعهها مهن النه  
وكانههت هههذ  الصههحيفة هههي  ههحيفة الصههدقة اللههي كانههت  ،، وكتبههها يف كتههاب واحههدةيف مسههألة الزكهها رهههاك  ذ  النهه  اللههي 
وقههال هههذ  فريضههة الصههدقة الههيت  ،- ههلَّى هللا عليههه وسههلم-اللههي خههتم عليههها وههتم رسههول هللا  ،ة هيب بكههر الصههديقخاّ هه

 .على املسلمني - لَّى هللا عليه وسلم-فرضها رسول هللا 
 

-هي  حيفة علي بن أيب طالب، اللي مجن فيهها كثه  مهن األحكهام الهيت مسعهها مهن رسهول هللا  ةاتني حيفة  هكانت في
رمحهه -ه وذكرهها ابهن عبهد الهب شّ هف  ته  امل  و وهذ  الصحيفة ذكرها اْلطيب البرداري يف كتهاب الفشيهه  - لَّى هللا عليه وسلم

 أيضاا يف كتاب جامن بياٍ العلم وفضله. -هللا
 
 نىلٍ مج  همَّى ابلصحيفة الصارقة، ُاهد بيحكي عنها ور  يهدل اللي كانت بت س   هللا بن عمرو بن العاص بد حيفة ع هفي

بيشههول: أتيههت عبههد هللا بههن عمههرو بههن  -واسههعة رمحههه هللا رمحههةا -مههن زمههاٍ مههن زمههن الصههحابة، سههيدان ُاهههد  ئرنَّة ابالس هه
مهها كنههت  :قلههت   ،فمنعههين ،رشههه، أو مههن حههت فراشههه ههحيفته،  ههحيفة مههن حههت مف ت  فتناول هه -رضههي هللا عنههه-العههاص 

لهيس بيهين وبينهه شهيحل،  - هلَّى هللا عليهه وسهلم-مهن رسهول هللا  ارقة، ههذ  مها مسعهت  ههذ  ههي الصَّه :فشهال ،متنعين شهيئاا
 .- لَّى هللا عليه وسلم-ة الن  نّ ن فيها س  يبشى عبد هللا بن عمرو بن العاص كاٍ له  حيفة ُمّ 

 
 .- لَّى هللا عليه وسلم- حيفة ومجن فيها األحاريث اللي مسعها من الن   مجن د هللا بن أيب أوىفل عبع  وكذل  فه  

 .و حيفة أيب موسى األشعري
 .و حيفة جابر بن عبد هللا
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 .-رضي هللا عنه-والصحيفة الصحيحة اليت يرويها مهام عن أيب هريرة 
يث اللي مسعهها مهن النه  وكتبهها يف الكتهب أو يف الصهحامف ن األحارواحد من الصحابة ُمّ  لّ ف كاٍ ك  ح  ري كلها    

ههري  نَّة أ ههالا الس هه ٍّ ىلمهها انتههوا بتشولههوا  يّ ام عينيههه، فمههن ز  دَّ رامياهها ق هه - ههلَّى هللا عليههه وسههلم-ي النهه  د  عوههاٍ يكههٍو ه 
ٍّ أو ُموعهة يف زمهن النه ، أو الصهحابة مها اهتّمه ةنتن موجوراماك ٍ    ،نَّةا الس هجيمعهو  مَّ ه ه وش ىل  كالمكهم  ه   هحيح، وىل
 ين.ا ابلدّ ة جد  النامل ري جاهل ٍّ ىل فعالا  ا يدلّ فإمنَّ  لَّ ر  
 

 مج  ن الصحابة السنة يف كتب وتناقلها فيما بينهم
كاٍ بيجمهن بعهخ الكتهب   -رضواٍ هللا عليهم-بل كاٍ كل واحد من الصحابة  ،عها وبسم  وش ب  ف  بل الصحابة ما اكته  

عهت فيهها ويبهدأ الصهحابة يتنهاولو  ،- هلَّى هللا عليهه وسهلم-ريهث النه  بيجمن فيهها أحاكاٍ اللي   ا ههذ  الكتهب اللهي مج 
 .نَّة ما بينهم وما بني بعخالس  

كتهب بعهخ األحاريهث ومهن ههذ  األحاريهث قضهاحل أيب بكهر وعمهر   -رضهي هللا عنهه-األنصهاري سيدان أسيد بهن حضه  
الكتهاب ر  مليهاٍ أحاريهث  صّ قال له ب ه ، على املدينة يف هذا الوقتمرواٍ بن احلكم ملا كاٍ وايل وعثماٍ، وأرسلها ىل 

 .ستخدمه يف الشضاحل اللي انت بتشوم بهاوعن أيب بكر وعن عمر  - لَّى هللا عليه وسلم-عن الن  
 

بهن اللهي مسعهها وبعهث هبها ىل  عهامر  - هلَّى هللا عليهه وسهلم-مجن أحاريث الن   -رضي هللا عنه-سيدان جابر بن مسرة 
 .-هرضي هللا عن-بن أيب وقاص بناحلا على طلب  منه سعد 
 

، ملهها عمههر بيسههأل اي -رضههي هللا عنههه-عمههر بههن اْلطههاب  ىل  كتههب يف أمههر ال ههدّ   -رضههي هللا عنههه-بههن اثبههت  سههيدان زيههد
ى هللا عليههه  هلَّ -عههه عهن رسههول هللا مها مس    -رضههي هللا عنهه-كتههب سهيدان زيهد بههن اثبهت    لههه يف امله اا و   مجاعهة ال هدّ 

 .يف شأٍ ال دّ  -وسلم
 

كهل األحاريهث اللهي   - هلَّى هللا عليهه وسهلم-مجهن مها عنهد  مهن أحاريهث النه   -رضهي هللا عنهه-سيدان جابر بن مسهرة 
 .مسعها من الن  ومجعها يف كتاب وبعث هبا ىل  ابنه سليماٍ

 
 .بن عبيد وىل  عمر  - لَّى هللا عليه وسلم-وكتب عبد هللا بن أيب أوىف هحاريث الن   
 

ة كهاٍ الصهحابة مجعوهها، ههو فعهالا الصهحابة عملهوا كهد ، مَّهه  نَّة م  ويشهول لهو كانهت الس ه مهن ههم حل جي واحديوبعد كد  ي
ب زي مهها ذكههران وكههانوا بيتناقلوههها ت ههن األحاريههث يف الك  وكههاٍ موجههور مج  هه ،عملههوا كههد  -رضههواٍ هللا علههيهم-الصههحابة 

 بينهم وبني بعخ.
 كانت كتب األحاريث قليلة يف زمن الصحابة   ذاملا
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  ئب علهى ههذا السهمال ىل  واحهد قهار ي هر    جي     طيب بس هي ليه األحاريث عندهم كانت قليلة والكتهب كانهت قليلهة
ههة أ ههالا كانههت موهههورة ابحل  مَّهها يف اتريهها العههرب، العههرب أ  س جههد  كههويّ   مامههة ويسههنية ش ههلَّ ع  ، كههاٍ الواحههد مههنهم بيشههرأ امل   ف 

، ري انمل كانههت موهههور  هها ابحل  جههد   ةبيههت يشههرأ مههن أوهلهها آلخرههها هههو خههالص حفظههها أ ههالا ا مبهههارة ة جههد   ، وموهههور ف 
 :ما كانوش بيعتمدوا على الكتابة، ألٍ الن  كاٍ بيشول ، ، فكانوا يعتمدٍو على احلف ف  احل  
ههحل  فكههانوا يف البدايههة بيعتمههدوا علههى ا  ههحيح البخههاري، "ىلانَّ أمههةِّ أميههةِّ " -وكههاٍ الصههحابة  .شههنيل   ، وبيعتمههدوا علههى التهَّ ف 

نهوهم نَّة كهانوا بيلشّ نوا التابعني الس هيهم رامياا الطبشة األو ، الطبشة األو  ملا كانوا بيلشّ اللي احنا بنسمّ  -رضواٍ هللا عليهم
 .ظااف  ح  
 

  ههي    مهن موجهورةأو ا وّ   ةجهورههي مو   ب األحاريهث يف زمهن الصهحابة قليلهةت هنرجن ونشول ليه كانهت ك   ىلذٍيبشى 
 والصهحيفة الصهارقةو هحيفة سهيدان أيب بكهر الصهديق، و هحيفة علهي بهن أيب طالهب،  ، حيفة أيب هريرة موجورة، زيّ 

 .لعبد هللا بن عمرو بن العاص
 :ر  راجن حلاجتني قلنا ن جاحل بعدهم،م  بس هي كانت قليلة ابلنسبة ل   ،يبشى كاٍ موجور كتب

 . ف  كب يف هذا الزماٍ كاٍ على احل  عتمارهم األا
 ٍَّ  ظاا.ف  نو م ح  ابعني كانوا يلشّ نوا التّ الصحابة ملا لشّ  األمر الثاين أ

 
 : رواة السنة بور لذا قد يكونوا على خطأالوبهة الرابعة

، فكيهف نهممرواة الس   ، ههمَّ مهن معصهومني أ هالا ن بصهحة و هد  نَّة النامل اللي روت لينا الس نَّة بور خيطئٍو ويصيبٍو
  ري شبهة مهن الوهبهات اللهي بيطرحهها - لَّى هللا عليه وسلم-ما روو  لنا من مئات آ ف األحاريث املنسوبة للن  

، فيهم انمل ممكن تسهى، ممكن ىلحنا طبعاا النسهياٍ وارر علهى   ٍّ النامل ري ىلحنا من واثشني فيها أ الا كهل أحهد هم حل ىل
 سى.نَّة تنفممكن النامل اللي روت الس  

، ولهو كالمكهم فعههالا  نشهول هلهم بهررو ممكهن اللهي رَو الشهرآٍ ينسهى، كالمكهم فهارم، كالمكهم مهن  هحيح خهالص أ هالا
 حيح فيموي على أي علم عندكم أنتم؛ إلٍ ىلحنا عندان كمسلمني وضهعنا بفضهل هللا ضهوابط وشهروي ألي حهد نشبهل 

 حديثه أو   نشبل حديثه.
 

 ألحاريثهخذ املوثو  من ااهتمام العلماحل 
َ ىل  رراسهة أكهرت مهن عندان علم اإلسنار املستورقني أهل اإلنصاف بيشولوا أٍ هذا اإلسنار الذي ابتكهر  املسهلمٍو أرَّ 

ألههف رجههل عههن قصههة حيهها م، وشههيوخهم، وتالمههذ م، ومسعههوا مههن مههني، ومهها طههرأ علههيهم يف حيهها م، ىلحنهها عنههدان   ٥٠٠
 ه و  مها انخهدش منهه، وانخهد منهه ىلمهىت، ملها كهب يف السهن انخهد منهه و  أل.ينا جد ا ابلسند، ر  انخهد منهكمسلمني اهتمّ 

ىلحنا عندان كمسلمني فيه راوي، الهرواي ر  ثشهة، سهافر لهبالر الوهام وههو راجهن الكتهب اللهي كتهب فيهها األحاريهث عهن 
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كته ، فعلمامنها ا مهن حفظهه، فبهدأ يرلهط  أهل الوام طارت منه بسبب عا فة أ ابت ههذا الرجهل فملحشهن فبهدأ ي  هدّ 
 حديث ما عدا روايته عن الواميني.قالوا ىلحنا هناخد منه أي 

 
ا النهامل مهن كتبهه، سهافر للعلمهاحل وكتهب وملها رجهن قعهد عبد هللا بن هليعة عاَل كب  جد ا من علمهاحل أههل مصهر، كهاٍ ي  هدّ 

، بهدأ مدّ ا النهامل مهن حفظهه فبهدأ ي ه هشوية وحّدا النامل وبعد كد  املكتبة بتاعته احرقت، فلمها املكتبهة احرقهت بهدأ ي  ه
ينسههى، بههدأ ير كّ ههب أحاريههث بعضههها علههى بعههخ، فالعلمههاحل قههالوا انخههد مهها قبههل حههر  الكتههب، مهها بعههد حههر  الكتههب   

 أنخذ ، عاَل من العلماحل كب يف السن فبدأ ينسى انخد منه ما قبل كب السن.
 

 ملن أنخذ عنه احلديث وضعها أهل العلموضوابط شروي 
ٍّ البوههر رول يعههين ممكههن يصههيب وممكههن خيطههخ، وطاملهها بيصههيب وبيخطههخ يبشههى ىلحنهها  زم نضههن  العلمههاحل فعههالا عرفههوا ىل

ٍّ احنهها نضههعها،  ، والثشههة ر  وضههعوا شههرطني فوضههعوا شههري احلفهه  قههالوا   نشبههل ىل  مههن الثشههةشههروي وضههوابط،  زم ىل
 مهمني:

 مسلم، ساَل من أسباب ،هو عدالته، ىلنه يكٍو ىلنساٍ ابلغهو ما يتعلق ابإلنساٍ نفسه، اللي  الوري األول:  -
 متيش     مرفل. ،الفسق وخوارم املروحلة

أٍ يكههٍو حافظاهها، أٍ يكههٍو ضههابطاا، ضههبط احلفهه  يعههين عنههد  قههدرة علههى اسههرتجاع احلههديث يف أي  الوههري الثههاين:  -
 حلظة من اللحظات من    ما يرلط يف لفظة واحدة من ألفاظ احلديث.

 
وههم  - هلَّى هللا عليهه وسهلم-"ىلنين قد أرركت سبعني ممن يشول: قهال رسهول هللا : كاٍ بيشول  -رمحه هللا-ام مال  اإلم

"حىت لو اؤمتهن أحهدهم علهى بيهت مهال املسهلمني لكهاٍ أميناها، ولكهن َل آخهذ عهنهم العلهم؛  النامل ري كانت أمناحل أمناحل"
 أل م ليسوا من أهل الوأٍ".
عرفوا مني الويا بتاعه، ومني اللي بيحدثهه، ومهني التالمهذة بتوعهه، وههذا الرجهل كيهف كهاٍ  وضعوا ضوابط لكل واحد،
 .-سبحاٍ هللا-حاله، وكيف كانت أخالقه، 

 
"يههرم علههى الرجههل أٍ يههروي حههديثاا يف أمههر الههدين حههىت يتشنههه ويفظههه   يشههول: -رمحههه هللا-بههن مهههدي كههاٍ عبههد الههرمحن 
 ."سم الرجالاك  كاآلية من الشرآٍ و 

لنا حديثه، ومهن ع هرف مهنهم ب  د  واحلف  ق  أهل بلدان ابلصّ  من ن ع رف من أهل العرا  و "ميشول:  -رمحه هللا-الوافعي 
ا و  محلنا عليهاوما ح ،ومن أهل بلدان ابلرلط ررران حديثه  ".بينا أحدا

 
احلههديث وضههعوا ضههوابط، مههن أي نَّة رول بوههر، وإلٍ هههمَّ بوههر علمههاحل ملسههألة واضههحة، آ  فعههالا رواة الس ههسههبحاٍ هللا ا

 حد هناخد عنه حديث.
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هههذا احلههديث هنوههوف أان مههثالا فيههه شههيا معههني حههّدا التالمههذة ةههديث، ىلحنهها نوههوف التالمههذة قههالوا احلههديث ىلزاي، 
والوههخص اللههي لوحههد  ر  قههال احلههديث ىلزاي، والوههخص ر  ثشههة و  مههن ثشههة، الوههخص ر  أخبههار  ىليههه ر يّ ههن و  مههن 

ٍّ احلهديث ىلذا ذكهر  اإلنسهاٍ ر يّ هن، ىلنسهاٍ  أمهني و  مهن أمهني، ىلنسهاٍ ضهابط و  مهن ضهابط، وضهعوا ضهوابط ةيهث ىل
 نبشى عارفني كويس جد ا كل واحد يف السلسلة ري أخبار  ىليه ريناا وخ ل شاا و دقاا.

 
 : األحاريث أحاريث آحار  الوبهة اْلامسة

ٍّ األح ههها؛ إلٍ ر  ظههن وربنهها اريههث ري أحاريههث آحههار فاحنهها هنررّ قههالوا أ ههل األحاريههث ري أحاريههث آحههار، وطاملهها ىل
ئاا"بيشول يف الشرآٍ:  ٍَّ الظَّنَّ    يه ر ين  م ن  احل  قّ  ش يه   .٣٦:يونس" ىل 
وهههو بيصههلي يف يههوم مههن األايم ملهها واحههد مههن الصههحابة بيشههول لههه: اي رسههول  - ههلَّى هللا عليههه وسههلم-وعلههى فكههرة النهه  

مهها يشههول ذو اليههدين  فلمهها  أخههدش وههب الواحههد ولكههن قههال أحش هها أربعههة، فههالن  مههاأنههت  ههليت ركعتههني مههن  ههليت 
مهنهم الكهالم، ىلمنها ملها جالهه واحهد بهس رر  - هلَّى هللا عليهه وسهلم-الصحابة كلهم قهالوا لهه: آ  اي رسهول هللا ق ب هل النه  

 حديثه.
 

 األرلة على  حة خب اآلحار 
ٍّ األحاري  ث عندان نوعني:الرر على الوبهة ابختصار ىل

يعههين ىليههه املتههواترة  رواههها عههدر كبهه  جههد ا، يعههين يسههني  ههحايب، وبعههد كههد   األحاريههث املتههواترة،فيههه أحاريههث بنسههميها 
عههوا يف أمههاكن خمتلفههة، ابههن مسههعور راح الكوفههة فحههّدا النههامل فههرَو احلههديث ر  عههن ابههن مسههعور الصههحابة رول اتوزّ 

واحد، فهو روا  مج  ن عن مجن عن مجن من مبهدأ السهند ىل   ٢٠٠ روا  واحد، ومن عارف مني راح فني ٣٠٠، ٢٠٠
 منتها .

 
ا، احلهديث اللهي روا   قالوا احنا ممكن نشبل األحاريث املتواترة وهي قليلة جد ا، ىلمنا أحاريث اآلحار ىلحنها لهن نشبلهها أبهدا

ا، نشول هلم: طيب هو ربنا ملا بعث هلذ  األم ة رسول يبلرنها عنهه بعهت واحهد و  مجهن كبه   واحد بس ىلحنا لن نشبله أبدا
 آ   حيح ر  بعت واحد بس، طيب ما هو كد  ربنا بيشول لنا اقبلوا خب اآلحار.

 كاٍ على لساٍ كام مل  من املالمكة  واحد بس.  - لَّى هللا عليه وسلم-هو ربنا ملا نّزل األخبار من السماحل للن  
  

ملها حهب يهدعو أههل الهيمن لأسهالم أرسهل ىللهيهم كهام واحهد  -ى هللا عليهه وسهلم هلَّ -آ   حيح قولوا يل بد ههو النه  
 حايب  أل هو معهاذ بهن جبهل، طيهب مها ههو ر  خهب  ٢٠٠ حايب و   ١٠٠من الصحابة  يف ظنكم كد  كام واحد  

، واللههي بعثههه لشيصههر، وال  - ههلَّى هللا عليههه وسههلم-واحههد، النهه   لههي بعثههه كههاٍ كههل مهها بيبعههت حههد اللههي بعثههه لكسههَر
 للنجاشي كانوا كام واحد  هو كاٍ واحد بس.
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البخاري بهوَّب ابابا يف  هحيحه قهال: ابب مها جهاحل يف ىلجهازة  ،كاٍ بيشول لنا يف احلديث  - لَّى هللا عليه سلم-آ  الن  
ٍَّ ب هال "قهال لنها:  - لَّى هللا عليه وسهلم-خب الواحد وذكر فيه حديث األذاٍ، الن   ٍ  ب  أ  ، فشهال رسهول  ليهل  كهاٍ يهم ذّ 

ٍ  ابن  أمَّ مكتوم   : كلوا واشربواهللا   لى هللا  عليه  وسلَّم   ، ههو اللهي بيخهبان وهب الصهالة مهن  هحيح البخهاري" حىت يه م ذّ 
 ر  خب  آ ، واحد و   هو واحد بس واحنا ق ب لنا خب هذا اإلنساٍ.

 
َ عليهم واحد قهال هلهم: ىلنهتم لسهه بتصهلوا انحيهة يف قباحل وعدَّ والصحابة قبلوا خب اآلحار، الصحابة اللي كانوا بيصلوا 

بيت املشدمل  ر  الن  نزل عليه آايت ىلٍ احنا نوجه وجوهنها انحيهة بيهت هللا احلهرام، فاسهتداروا واسهتدار ىلمهامهم، قبلهوا 
 خب الواحد.

 ىلٍ اْلمههر قههد ح رمههت بيسههشي الصههحابة اْلمههرة مسههن واحههد بههس بينههاري: أ  -رضههي هللا عنههه-سههيدان أنههس ابههن مالهه  
 وقبلوا خب اآلحار، وهمَّ بياكلوا حلوم احلم  انري املناري: رسول هللا بيح رّ م حلوم احلمر واستجابوا هلذا الرجل.     

 
ح هقَّ أميناها .."، واحهد البخهاري هحيح " ...ألبعثنَّ ىلليكم رجهالا "وقال:  - لَّى هللا عليه وسلم-ملا جاحل أهل جنراٍ للن  

ة  بن  ال رَّاح   ،أمني    ىل  اليمن، شفتم الدايرة ماشية ىلزاي  هو واحد بس." فاستور ف  له  النامل  فبعث  أاب ع به ي د 
، أو يف النهامل  "سهلمة ابهن األكهوع قهال:  ٍ  يف قوم ه   ٍَّ رسهول  هللا   هلَّى هللا  عليهه  وسهلَّم  قهال لرجهل  مهن أسهلم : أذّ  يهوم  -أ

ٍَّ من  أكل فلي   -عاشوراحل   بهررو النه  ، هنها معناهها ىليهه  معناهها  حيح البخهاري" تمَّ بشية  يوم ه ، ومن  َل يكن  أكل  فليص مأ
 بعت واحد بس، لذا أمجعت األمة على قبول خب الواحد.

 
فلو كهاٍ خهب كل ري أخبار جت من فرر واحد بس يف عبارات، وطاعات، وقرابت، وأحكام، ق ب لنا خب الواحد بس، 

؛ إلٍ النه  كهاٍ خهب  آحهار بهس؛ إلٍ ههو - هلَّى هللا عليهه وسهلم-ر ىلحنها هنهرر كهل ر ، ىلحنها هنهرر النه  الواحد مهررو 
، أل أل الكههالم ر   ههه  ، كههاٍ النههه  ههه ر خههب جبيههل؛ إلٍ ر  واحهههد بههس- هههلَّى هللا عليههه وسههلم-املبعههوا لينهها بههس 

  حيح متاماا.
 

ٍّ ىلمنا الكالم الصحيح اللي ذكر  لينا علماحل األمة   .األمة ُمعة ىلذا خب اآلحار ر  كاٍ  حيح أ ا تعمل بهىل
 

أمجن املسهلمٍو قهدمياا وحهديثاا علهى تثبيهت خهب الواحهد " كاٍ يشول:  -رمحه هللا-اإلمام الوافعي علواٍ كد  واحد زي 
 .بني العلماحل" ه،   نعرف يف ذل  خالفااوا نتهاحل ىللي

وأمجهن أههل العلهم وأههل الفشهه واألثهر يف مجيهن األمصهار فيمها علمهت علهى " :كاٍ يشول  -رمحه هللا-اإلمام ابن عبد الب 
 د العدل وىلجياب العمل به ىلذا ثبت".قبول خب الواح

ن على قبهول ههذ  األحاريهث وىلثبا ها ىلذا جهاحلت مهن طريهق "وانعشار اإلمجاع املعلوم املتيه شَّ  بيشول: -رمحه هللا-ابن الشيم 
 ."واحد فرر عدل
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   ُ  ة على كد ، ىلمنا ماذا يريد هم حل  أمر خط  يعين.ع  م  األمة كلها 
 

 اْلامتة
ىلذاا ري بعخ الوبهات اللي بيث ها ههم حل مهن وقهت آلخهر، وزي مها ىلنهتم شهايفني كلهها شهبهات أ هالا واهيهة   تسهاوي 

 شيئاا.
ف ىلزاي نهرر علهى مثهل ههذ  ايريت احللشة ري نسمعها مرة واتنني وثالثة وأربعة؛ علواٍ نشدر نفهمها كويس جهد ا، ونعهر 

الوبهات، ور  كاٍ رر خمتصر جد ا و ىل  كل شبهة من الو به ري أان عامل فيه أربن ررومل الدرمل حوايل سهاعة ونهص، 
ٍّ أان أختصههر لههيكم هههذ   فههد  حاجههة خمتصههرة كههد ؛ نظههراا إلٍ الههدورة طبعاهها وقتههها بسههيط جههد ا ووقتههها مضههروي، حبيههت ىل

 الوبهات.
 

 له ونشرأ  كويس  ايريت نرجننَّة، حول الس  ثالثٍو شبهة فيه كتاب مجيل جد ا مهم جد ا امسه:  واللي عايز يرجن
 ونذاكر  كويس، مجن تشريباا معظم الوبهات حوالني الس نَّة ورر عليها رر ا وافياا.

 
     جزاكم هللا خ اا، ربنا ايرب يوفشكم، وهذا و لَّى هللا على نبينا حممد وآله و حبه وسلم.

 
 ْ ةمد هللا

 وتفضلوا هنا: منتدايت الطريق ىل  هللا يف يف قسم تفريغ الدروملشاهدوا الدرمل للنور على النت 

http://forums.way2allah.com/forumdisplay.php?f=36 
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