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ABSTRACT 

The Sunnah is the second source of Islamic legislation. Therefore, Muslim scholars 

took great care in terms of setting up standards of criticism and narration to 

distinguish the right hadith from the other, as well as the extraction of jurisprudential 

provisions that pertain to the acts of those responsible for orders and prohibitions. 

The Sunnah of the Prophet Muhammad has been exposed to many suspicions, 

especially on the side of its authenticity. In this sense, it was necessary to shed light 

on the best method to prove the legitimacy of the Sunnah to achieve the basic purpose 

represented in facilitating people's affairs and guiding them in their life away from 

the traditional treatment in presenting the denigrated suspicions and responding to 

them. The study dealt with the analytical approach to reveal the wisdom of the 

frequency of the whole Quran without the Sunnah of the Prophet, and the 

jurisprudence of both the biography and the Sunnah of the Prophet  as well as the 

role of informative and modern technology in the service of the Prophet’s Sunnah  

and its definition  which no one denies its importance as an easy and modern means 

of assistance to get to its reality and understanding it properly calling people to follow 

and adhere to as a basis for the renaissance of our Islamic nation and upgrading it to 

the civilized role assigned to it when the rate of rightness is raised to the prophet  

(peace and blessings of Allaah be upon him). Hence, we conclude from this 

theoretical study the most important results, which can be summarized in the need to 

understand the Sunnah according to the mentioned restrictions taking advantage of 

modern technology with no exaggeration or negligence. 

Study key words: 

Al Sunnah Controls Biography  approach jurisprudence Authentic  Informative       

Technology 
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 ملخص ال

السن  النبوي  هي املصدر الثاين لةلتشريع اإلسالمي، ولذلك اعتىن هبا عةلماءُ املسةلمني عناي  فائق  من حيث إقامُ  موازين 
النقد والرواي  لتمييز الصحيح من غريه، وكذا استنباط األحكام الفقهي  اليت ختّص أفعال املكةلَّفني باألوامر والنواهي، وقد 

يف  قدميا وحديثا إىل العديد من الشبهات السيما يف جانب حجيتها، ومن هذا املنطةلق كان تعّرضت السن  النبوي  الشر 
البد من تسةليط الضوء حول األسةلوب األمثل إلثبات حجي  السن  النبوي  لتحقيق املقصد األساس منها يف تيسري أمور 

اولت الدراس  باملنهج نكرين والرد عةليها، فتنالناس وهدايتهم يف معاشهم، بعيدا عن املعاجل  التقةليدي  يف عرض شبهات امل
املعةلوماتي  تني، وكذا دور السن  النبويو السرية  كّل من  ضوابط فقه، و دون السن  النبوي  احلكم  من تواتر القرآن كةلهالتحةليةلي 

يةل  عصري  مساعدة وميسرة س، واليت ال يُنكُر أحٌد أمهيتها البالغ  كو يف خدم  السن  النبوي  والتعريِف هبا والتقني  احلديث 
لةلوصول إىل الثابت منها وفهمها فهما صحيحا ودعوة الناس إىل اتباعها والتمسك هبا، باعتبارها مقّوما أساسا لنهض  
أمتنا اإلسالمي ، واالرتقاء هبا إىل الدور احلضاري املنوط هبا مىت ما صّحت نسب  األحاديث إىل الرسول صةلى اهلل عةليه 

 النظري  إىل أهم النتائج واليت مُيكن إمجاهلا يف ضرورة فهم السن  وفق الضوابط خلص من هذه الدراسةوعليه نوسةلم، 
 .املذكورة، مع االستفادة من التقني  احلديث  من دون إفراط أو تفريط

 كلمات مفتاحية للبحث:

 التقني  -معةلوماتي   –حجي   –فقه  –أسةلوب  –السرية  –ضوابط  –السن  
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دفاع عن السُّنَّ  ورد ُشَبه املستشرقني والُكّتاب املعاصرين وما بعدها. ومن احملدثني انظر كتاب:  73انظر عةلى سبيل املثال: الرسال  لإلمام الشافعي، ص( 1)
 .مد بن دممد بن سويةلم أبو ُشهب حمل

 

 

 المقدمة
 وصحبه آله ىوعةل الرسول املهتدى، دممد نبينا عةلى والسالم والصالة أعطى كلَّ شيء خةلَقه مث هدى، الذي هلل احلمد
 بعد، أما الدين، يوم اهتدى هبديه إىل ومن

َ  الذِّْكرَ  ِإلَْيكَ  َوأَنزَْلَنا: ))تعاىل اهلل يقول  .[44: ]النحل(( َفكَُّرونَ يَ ت َ  َوَلَعةلَُّهمْ  ِإلَْيِهمْ  نُ زِّلَ  َما لةلنَّاسِ  لُِتبَ نيِّ

فقد بّينت اآليُ  الكرمي  أّن الوحي الذي أنزله اهلل تعاىل عةلى خامت األنبياء واملرسةلني إمنا يتمّثل يف ِشقَّنْي ال ِغىن لألم  
يَد عصرنا، بل كرمي ليس ولعنهما، أال ومها: القرآن والسُّنَّ ، ولعّل حبَث حجي  السن  أمام من يّدعي كفايته بالقرآن ال

ظهر منذ القرن األول اهلجري، سواء ممن ُيسّمون أنفسهم بالقرآنيني، وليسوا بقرآنيني يف حقيق  األمر؛ إذ القرآن يأمر 
 باتباع سن  نبينا دممد صةلى اهلل عةليه وسةلم، أو حىت من الكفار اجلاحدين.

رد شبهات املنكرين من القرآن ذاته الذي يأمر يف العديد من وقد أفاض عةلماؤنا السابقون األجاّلء يف هذه املسأل  ب
 الرَُّسولَ  َوأَِطيُعوا الةلَّهَ  أَِطيُعوا َمُنواآ الَِّذينَ  اآليات باتّباع الرسول الكرمي صةلوات ريب وسالمه عةليه يف مثل قوله تعاىل: ))يَاأَي َُّها

رٌ  َذِلكَ  اآْلِخرِ  َواْليَ ْومِ  بِالةلَّهِ  ُنونَ تُ ْؤمِ  ُكنُتمْ   ِإن َوالرَُّسولِ  الةلَّهِ  ِإىَل  فَ ُردُّوهُ  َشْيء   يف  تَ َناَزْعُتمْ  فَِإن ِمْنُكمْ  اأْلَْمرِ  َوأُوِل   َوَأْحَسنُ  َخي ْ
 يُوَحى   َوْحيٌ  ِإالَّ  ُهوَ  ِإنْ ( 3) اهْلََوى   َعنِ  يَنِطقُ  [، ويف آي  أخرى يقول املوىل عز وجّل: ))َوَما59( ]النساء: (59)تَْأِوياًل 

[، والذي نطق به الرسول صةلى اهلل عةليه وسةلم هو الوحي بِقسَمْيه: املتةلّو وهو القرآن الكرمي، وغرُي 4-3( ]النجم: (4)

 .(1)املتةلّو وهو السن  النبوي  الشريف 

واملسةلمون منذ العهد األّول جُمِمعون عةلى وجوب العمل باألحاديث النبوي  مىت ما صّحت نسبتها إىل النيب صةلى اهلل 
عةليه وسةلم، وأّن الذين زعموا إبطال العمل بالسن  بعد وفاة النيب صةلى اهلل عةليه وسةلم إمنا أعوزهم االلتزاُم الصحيح 
باملنهج القومي الذي تركه لنا نبينا الكرمي صةلوات اهلل وسالمه عةليه، ومن ث َمَّ فةليس من حاج  ماّس  إىل دحض شبهاهتم؛ 

  أو ُحّجً  عةلى ما زعموه، وإمنا احلاج  قائم .ألهنا زائف  بنفسها، وال تقوم دليال
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ومثّ  سؤال يتوجه وحنن يف عصر املعةلوماتي  والتطور التقين املهول، أال وهو: كيف السبيُل إىل إعادة االعتبار لسن  نبينا 
ريين عن منهج ثالكرمي كمصدر لةلتشريع اإلسالمي، وكمقوِّم لنهض  أمتنا وأخذها بأسباب التقدم احلضاري أمام غفةل  الك

كتاب الرسول صةلى اهلل عةليه وسةلم واملتمثل يف التطبيق العمةلي ملا يف القرآن الكرمي؛ إذ السُّنَّ  النبوي  هي املبيِّن ُ والشارح ُ ل
 رب العاملني؟

ةلى اهلل صإّن اجلواب عةلى هذا السؤال يقتضي نظرة جتديدي  إىل مرياث النبوة من األحاديث الشريف ؛ تُبنيِّ رمحَ  النيب 
عةليه وسةلم بأمته، وأّن سننه إمنا جاءت هلداي  الناس إىل الصراط املستقيم وتيسري أمورهم ورفع احلرج عنهم واألخذ 
بأسباب التمكني يف األرض، فاحلكم  من كون النيب صةلى اهلل عةليه وسةلم بشرا مثةلنا هي سهول ُ التةلقي عنه؛ إذ املشاكةل  

ه جّل من متثال األوامر والنواهي، وصوال إىل احلياة الطيب  اليت َوَعَدنا إياها ربُّنا يف قوليف النوع سبيل تقّبل التشريع وا
 َكانُوا  َما بَِأْحَسنِ  َأْجَرُهم يَ ن َُّهمْ َولََنْجزِ  ۖ   طَيَِّب ً  َحَياةً  فَ ةَلُنْحِييَ نَّهُ  ُمْؤِمنٌ  َوُهوَ  أُنَثى   أَوْ  ذََكر   مِّن َصاحِلًا َعِملَ  قائل: ))َمنْ 

 [.97يَ ْعَمةُلوَن(( ]النحل: 

  ورد شبهات لنناقش مسأل  حجي  السن السُّنَّة" حجية أمثل إلثبات أسلوب ـ"نحووعةليه، يأيت حبثنا هذا واملوسوم ب 
املنكرين وغريهم، لكن ال مبسةلك إيراد الشبهات وردها، ولكن وفق منظور جديد يتمثل يف دماول  لتقدمي السن  بالصورة 

 جل ذلك، أعددنا خط  حبثي  تتكون من العناصر اآلتي :احملبب ، ومن أ

 المقدمة

 احلكم  من تواتر القرآن كةله دون السن  النبوي . المبحث األول:

 ضوابط يف فقه السرية النبوي . المبحث الثاني:
 ضوابط يف فقه السن  النبوي . المبحث الثالث:
 املعةلوماتي  والتقني  احلديث  ودورها يف خدم  السن  النبوي  والتعريِف هبا. المبحث الرابع:

 .الخاتمة
 املراجع واملصادر فهرس
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 .48انظر نزه  النظر يف توضيح خنب  الفكر، ابن حجر، ص( 2) 

 
وقد استخدمنا يف مناقش  مسائل حبثنا املنهج التحةليةلي، فهو األنسب ملثل هذه الدراسات النظري ، وإن كان من صعوبات 

 ا.وتشعبها بني القدمي واحلديث، مما استدعى جهدا يف اختصارها ومل شتاهتواجهتنا، فهي وفرة املادة العةلمي  وتنوعها 
 المبحث األول: الحكمة من تواتر القرآن كلِّه دون السنة النبوية

لقد تكّفل اهلل تعاىل هلذه األم  حبفظ دينها بعد أن ضّيعت األمم السابق  كتبها واعرتاها التبديل والتحريف، أما األّم  
شامٌل لةلوحي بقسميه القرآن  الذِّْكرُ [، و 9(( ]احِلْجر: َوِإنَّا َلهُ حَلَاِفظُونَ  ِإنَّا حَنُْن نَ زَّْلَنا الذِّْكرَ فقد قال اهلل تعاىل: ))اإلسالمي  

 والسن ، وال ِعربة بقول من قال: إّن التعّهد باحلِفظ متعةّلق بالقرآن الكرمي دون السن  النبوي ، وإاّل فةلماذا عرّب اهلل تعاىل
 " وكان األوىل أن يقول "القرآن" ليكون نصا صرحيا يف االكتفاء به دومنا حاج  إىل الرجوع إىل السن  النبوي ؟!الذِّْكرَ بةلفظ "

وإذا قةلنا إّن حفظ القرآن الكرمي كان بالتواتر، فألنه كالم اهلل تعاىل لفظا ومعىن، فناسب أن يتناقةله املسةلمون كما هو 
الكرمي صةلوات ريب وسالمه عةليه، ليسهل حفظه واستظهاره وتعةلُّمه وتعةليمه، وليكون املعجزة  مثةلما أُنزل عةلى رسولنا

 اخلالدة عةلى صدق رسال  نبينا صةلى اهلل عةليه وسةلم، وأنه الكتاب اخلامت لكل الكتب السماوي  السابق .  

َ لُِتب َ  الذِّْكرَ  ِإلَْيكَ  ْلَناَوأَنزَ ))أما السن  النبوي  فهي الشارح  واملبين  لةلقرآن الكرمي، قال تعاىل:   َوَلَعةلَُّهمْ  ِإلَْيِهمْ  نُ زِّلَ  َما لةلنَّاسِ  نيِّ
ومن عادة الشرح أن يكون أطول من املشروح، وهذه هي الفكرة يف أّن القرآن الكرمي نُقل  .[44: ]النحل(( يَ تَ َفكَُّرونَ 

 إلينا بالتواتر كي ال يرتاب فيه مرتاب، وألنه متعّبد بتالوته، وهو املعجزة عةلى مّر األمكن  والعصور.

بن حجر كثرة كما قال احلافظ اعةلى أن السن  أيضا ُحفظت لةلمسةلمني، بل ومنها ما نُقل بالتواتر، وهو موجود وجوَد  

، مثّ إّن اهلل تعاىل قّيض هلا عةلماء أِجاّلء حفظوها ودّونوها ووضعوا هلا القواعد واملقاييس وموازين النقد العةلمي، (2)رمحه اهلل
 ليصّح االحتجاج بالثابت منها عن رسول اهلل صةلى اهلل عةليه وسةلم.

ل، قال سن  النبوي ، ومن اّدعى االكتفاء بالقرآن دون السن ، فعةليه بالدليوالعمل بالقرآن الكرمي ليس بأوىل من العمل بال
[، بل إّن القرآن الكرمي ُيكّذب اّدعاء هؤالء، ويأمر يف 111( ]البقرة: )ُقْل َهاتُوا بُ ْرَهاَنُكْم ِإْن ُكْنُتْم َصاِدِقنَي(اهلل تعاىل: )

 تَ َولَّْوا فَِإن ۖ   َوالرَُّسوَل ُقْل أَِطيُعوا الةلَّهَ ه، كما يف قوله تعاىل: ))غري ما آي  بطاع  الرسول الكرمي صةلوات ريب وصةلواته عةلي
 [، وقد أحصينا املواضع يف القرآن الكرمي اليت تأمر بطاع  الرسول 32( ]آل عمران: (32) اْلَكاِفرِينَ  حيُِبُّ  اَل  الةلَّهَ  فَِإنَّ 
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ملغايرة، بطاع  الرسول بعد طاع  اهلل تعاىل، والعطف يفيد ا صةلى اهلل عةليه وسةلم فوجدناها اثنا عشر موضعا كةلها تأمر
فإذا كان املراد بطاع  اهلل تعاىل اتّباَع القرآن الكرمي، فما املغزى من العطف عةليه بطاع  الرسول الكرمي صةلى اهلل عةليه 

)َوَما يَنِطُق َعِن اهْلَوَ وسةلم إن مل يكن املراد طاعته يف سنته، وقد قال اهلل تعاىل: )) )3ى  ( (4( ِإْن ُهَو ِإالَّ َوْحٌي يُوَحى 
 [؟4-3]النجم: 

عةلى أّن األمر باتباع سن  النيب صةلى اهلل عةليه وسةلم مع طاع  اهلل تعاىل يف القرآن ال يعين البّت  اجلمود؛ ذلك أّن السن  
أهنا تتصف باملرون ، وما شريع  بالنبوي  الشريف  فيها من التسهيل والتيسري، بل وإعمال لةلعقل واالجتهاد ما يشهد هلذه ال

جيعةلها صاحل  لكل زمان ومكان، وليست اختالفات الفقهاء والعةلماء يف األحكام الفقهي  إالّ دليال عةلى ُيسر هذا الدين 
 ورفع احلرج واملشّق  عن الناس.

 حرك  الوضع يف السن  س، إنّ مثّ إّن تعّرض السن  النبوي  إىل الوضع مثال ليس سببا لرّدها وإبطال حجيتها، بل عةلى العك
نتج عنها عةلٌم فريد من نوعه ُحفظت به السن  النبوي  وُميزت به األحاديث املقبول  من املردودة، وهذا دليل آخر عةلى 
أّن اهلل تعاىل حفظ هلذه األم  سن  نبيها كما حفظ هلا كتاب رهبا، وسيأيت يف املبحث الثالث مزيد بيان عند احلديث 

 السن .  عن ضوابط فقه

 المبحث الثاني: ضوابط في فقه السيرة النبوية
السرية النبوي  هي إحدى العةلوم الشرعي  اليت اعتىن هبا عةلماء اإلسالم، ودّونوا فيها املصّنفات العديدة، وقبل التطّرق إىل  

 ضوابط فقه السرية، نتطّرق أوال إىل معىن السرية النبوي  وأمهي  دراستها.
 ة النبويةتعريف السير -أوال

 قبل تعريف السرية النبوي  نُعرج ابتداء عةلى املراد بالسرية من الناحيتني الةلغوي  واالصطالحي .
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 .121-3/120معجم مقاييس الةلغ ، أمحد بن فارس، ( 3) 

 .528القاموس احمليط، الفريوزآبادي، ص( 4) 

 .12/117عروس من جواهر القاموس، املرتضى الزبيدي، انظر: تاج ال( 5) 

 .3/331، صديق بن حسن القنوجيانظر: أجبد العةلوم، ( 6) 

 .27منهج النقد يف عةلوم احلديث، نور الدين ِعرت، ص( 7) 

 
 : السيرة لغة -1

اًل وهناراً. سار يسري سرياً، وذلك يكوُن لي :ضيٍّ وَجَريان، يقالالسني والياء والراء أصٌل يدلُّ عةلى مُ قال يف املعجم: "

ا تسري وجتري والسِّرية: الطَّريق  ، (4)"السُّنَُّ  والطريقُ  واهلْيَئ ُ ، وقال يف القاموس: "السرية: (3)"يف الشيء والسُّّن ، ألهنَّ

 .(5)قاله الزبيدي [، باهليئ ،27طه: ] ((َسُنِعيُدَها ِسريهََتا ااْلوىَل وُفسِّرت السرية يف قوله تعاىل: ))
 فالسرية بذلك تعين لغ : السن  والطريق  واهليئ ، حسن   كانت أم سيئ .

 :السيرة اصطالًحا-2
يبحث يف تاريخ  ومنه عةلم السِّرَي الذي، تاريخ شخصي  من الشخصيات، فيقال: قرأت سرية فالن، أي تاريخ حياتهتعين 

 . (6)والصاحلنيبعض األعالم كالصحاب  والتابعني والعةلماء 
  السيرة النبويةتعريف -3

لعّل أمجع وأمشل تعريف هو ما تناقةله احملدثون وأن السرية مرادف  لةلسن  واحلديث عندهم، وتشمل: "ما أضيف إىل النيب 

 . (7)صةلى اهلل عةليه وسةلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف ِخةْلقي أو ُخةُلقي"
 ةلم. حبياته صةلى اهلل عةليه وسةلم من حني ميالده إىل وفاته صةلى اهلل عةليه وسفالسرية النبوي  إذن هي كل ما يتعةّلق 

 :أهمية السيرة ومكانتها-ثانيا
َلَقْد َكاَن َلُكْم )إّن دراس  السرية النبوي  من أهم املطالب اليت يسعى إليها املسةلم يف حياته، ذلك أن اهلل تعاىل يقول: )

[ واألسوة تعين القدوة 21]األحزاب:  (لَِّمن َكاَن يَ ْرُجو الةلََّه َواْليَ ْوَم اآْلِخَر َوذََكَر الةلََّه َكِثريًا( َحَسَن ٌ يف َرُسوِل الةلَِّه أُْسَوٌة 
 واألمنوذج الذي يقتفي املسةلم أثره لينال خريَي الدنيا واآلخرة.
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وخمتصر ومتوّسط، وهذا  عةليه، بني مطوِّل ولعةّلها كثرية هي الكتب اليت ألُّفت يف سرية نبينا الكرمي صةلوات ريب وسالمه

انطالقا من عناي  املسةلمني بسرية املصطفى صةلى اهلل عةليه وسةلم، وتسجيل دقائق التفاصيل اليت عاشها نبينا الكرمي 
صةلوات ريب وسالمه عةليه، واليت هي معامل لةلهداي  اإلنساني ، سطّرها املسةلمون كما مل يُؤثر عن أي نيب آخر، فضال عن 

 شخصي  أخرى. أي
 وميكن تةلخيص أمهي  دراس  السرية النبوي  فيما يةلي:

تفسري القرآن الكرمي، إذ النيب صةلى اهلل عةليه وسةلم هو الشارح واملبني ملا جاء به القرآن الكرمي، والسرية هي  .1
 التطبيق العمةلي ملا جاء به القرآن الكرمي.

 أحداث السرية النبوي  واملالبسات املتعةلق  هبا.فهم املشكل من اآليات القرآني  من خالل الوقوف عةلى  .2
الوقوف عةلى روح التشريع ومقاصده العام  من خالل التطبيقات النبوي  آليات الذكر احلكيم يف خمتةلف املواقف  .3

 واألحداث اليت مّرت باملسةلمني.
 مسةلمني دينا ودنيا. ةلح لةلاالقتداء به صةلى اهلل عةليه وسةلم يف الكثري من الشؤون احلياتي ، إذ هو األعةلم مبا يص .4
االستفادة من هديه صةلى اهلل عةليه وسةلم يف الرتبي  والتعةليم وترسيخ املفاهيم اإلسالمي  يف نفوس الرعيل األول  .5

 من املسةلمني.
تعميق اإلميان برسال  اإلسالم وأهدافه السامي  يف االرتقاء بالبشري  وختةليصها من اآلفات الديني  واالجتماعي   .6

 واملعرفي  كالعبودي  واالستغالل واخلرافات. 
 التعّرف عةلى جيل الصحاب  الذين رووا لنا أحداث السرية النبوي ، والذين لنا فيهم أسوة حسن . .7
 ئل من الثقاف  اإلسالمي  اليت تعين اهلوي  واالنتماء واالعتزاز بتاريخ االم  اإلسالمي . تزويد املسةلم بكّم ها .8

 إىل غري ذلك من الفوائد اليت ال ختفى أمهيتها بالنسب  لكل مسةلم.
 حث.بوهلذه األمهي  البالغ  لدراس  السرية النبوي  كان ال بد من ضوابط يف فهمها، وهو موضوع العنصر الثالث من هذا امل

 ثالثا: ضوابط فقه السيرة النبوية
إذا كانت السرية النبوي  عةلى هذا القدر من األمهي ، فكيف ميكن أن نستعني هبا يف النهوض بواقعنا، ومواجه  الغزو 
احلضاري والفكري الذي جيعةلنا كمغةلوبني موَلعني باتباع الغالب، السيما فيما يهدد مبادئنا وقيمنا اليت هي أساس 

 وجودنا؟
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إّن اجلواب عةلى هذا السؤال يكون بذكر الضوابط اليت ينبغي لدارس السرية النبوي  أن ينتهجها يف دراسته لُيحقق بذلك 
املقصد من العةلم بالسرية، وهو االقتداء به صةلى اهلل عةليه وسةلم واستخالص الدروس والعرب اليت حنن يف حاج  إليها 

 سرية واختالف وجهات نظر أصحاهبا، والنواحي من حياة الرسول صةلى اهلللةلنهوض بواقعنا، وبالنظر إىل تنوع كتب ال
عةليه وسةلم اليت رّكز عةليها كل مؤّلف، جند لزاما أن ُُتّدد ضوابط يف فهم السرية النبوي ، وهذه الضوابط مُيكن تةلخيصها 

 فيما يةلي: 
 فهم العالقة التكاملية بين مقاصد الشريعة وبين السيرة النبوية-1
حياة النيب صةلى اهلل عةليه وسةلم المسا ما كان منها بعد البعث  إمنا هي امتثال ومتثيل ألوامر الشرع يف خمتةلف  ذلك أن

جماالت احلياة الديني  واالجتماعي  واالقتصادي  واملعرفي ، فالنيب صةلى اهلل عةليه وسةلم باعتباره املعةلم األول ألم  اإلسالم، 
 حل ودرء املفاسد، وسريته الشريف  ال ميكن بأي حال أن ُتصادم قوانني التشريع وروحهو قدوهتا وأسوهتا يف مراعاة املصا
 اإلسالم يف ُتقيق غاياته الكربى.

 اعتماد القرآن الكريم كمصدر للسيرة النبوية-2
لنيب صةلى افقد حوت العديد من السور واآليات الكرمي  الكثري من أحداث السرية النبوي ، وهذا ما ُيسّهل معرف  أخبار 

اهلل عةليه وسةلم وأفعاله وأقواله، وعةليه فإن كتب التفسري هي بالتبع من أهم مصادر السرية النبوي ، عةلى أنّه ال ينبغي 
 الركون إىل ما مل يثبت عن النيب صةلى اهلل عةليه وسةلم كما يف الضابط املوال.

 اعتماد ما صح من األخبار دون غيرها-3
واي  ة بتدوين كل ما وصل إليهم من سرية النيب صةلى اهلل عةليه وسةلم جعةلهم أحيانا يقعون يف ر إّن َوَلَع بعض ُكّتاب السري 

أحداث وأخبار مل تثبت صحتها إىل الرسول الكرمي صةلى اهلل عةليه وسةلم، ورمبا كانت أبعد ما تكون عن واقع احلقيق  
ا تروي ا ال تتعةّلق باحلالل واحلرام، أو كوهنوالصواب، ولعّل املدخل يف ذلك هو التساهل يف رواي  تةلك األخبار كوهن

تفاصيل دقيق  أمجةلتها األخبار الصحيح ، ولئن كان األمر كذلك، فالبد من إعادة النظر فيها ومتحيصها، ألن أحداث 
 السرية هي يف حقيقتها أمنوذج حُيتذي، وتشريع يُؤخذ به يف حياتنا.
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باب ُوُجوِب دَمَبَِّ  َرُسوِل اهلِل صةلَّى اهلل ، اإلميان(، ومسةلم: 15)رقم  1/12، باب حب الرسول صةلى اهلل عةليه وسةلم من اإلميان، اإلميانالبخاري:  رواه: (8) 
 (.44)رقم  1/67، َعةَلْيِه َوَسةلََّم َأْكثَ َر ِمَن اأْلَْهِل َواْلَوَلِد، َواْلَواِلِد والنَّاِس أمْجَِعنيَ 

 (.1779)رقم  5/69(؛ ودالئل النبوة، البيهقي، 7280)رقم  8/9املعجم الكبري، الطرباين،  (9) 

 
 اإللمام بمعاني اللغة العربية وأساليبها-4

ذلك أّن القارئ لةلسرية النبوي  إمنا يقرأ سرية نيب عريب، وقد ُكتبت بالةلغ  العربي ، ولةلوقوف عةلى معانيها البد من إجادة 
معتربة لةلمعاين واألساليب العربي  لفهم املراد من رواي  األحداث واألخبار، حىت ال خترج جمريات األحداث واألخبار عن 

 اليت ترمي إليها. مراداهتا، وعن احِلكم واملواعظ
 معرفة حقوق المصطفى صلى اهلل عليه وسلم وصفاته دون إفراط أو تفريط-5

فالنيب صةلى اهلل عةليه وسةلم هو خامت األنبياء واملرسةلني، وهو املبةلِّغ عن اهلل تعاىل، وهو خري البشري  مجعاء، وقد زكاه اهلل 
(( ]القةلم: َعظِ  ُخةُلق   َلَعةلى تعاىل فقال جل من قائل: ))َوِإنَّكَ   [.4يم 

 وال شّك أّن حب النيب صةلى اهلل عةليه وسةلم من حب اهلل تعاىل، وطاعته من طاعته جل وعةلى، قال تعاىل: ))َوَأِطيُعوا
َا فَاْعةَلُموا تَ َولَّْيُتمْ  فَِإن َواْحَذُروا الرَُّسولَ  َوَأِطيُعوا الةلَّهَ  [، وجاء يف احلديث 92املائدة: ( ](92)ِبنيُ اْلمُ  اْلَباَلغُ  َرُسولَِنا َعةَلى   أمنَّ

 والده من ليهإ أحب أكون حىت أحدكم "اليؤمن: وسةلم عةليه اهلل صةلى النيب قال: قال أنس رضي اهلل عنه الشريف عن

  .(8)أمجعني" والناس وولده
هلل عةليه ا وبالنظر إىل واقع بعض من كتبوا يف سرية الرسول اهلل صةلى اهلل عةليه وسةلم، جندهم إّما قصروا يف جنبه صةلى

 كتائب  سفيان رأى أبو ملا لةلعباس رضي اهلل عنه عّم النيب صةلى اهلل عةليه وسةلم سفيان أبو وسةلم، فكانوا كما قال
: العباس قالف عظيماً، اليوم أخيك ابن مةلك أصبح لقد مك  قبل أن يسةلم: "واهلل فتح عنهم يوم اهلل رضي الصحاب 

 .(9)إذاً" فنعم: قال النبوة، إهنا سفيان، أبا يا وحيك
 وفريق آخر غاىل يف حب النيب صةلى اهلل عةليه وسةلم، فرمبا روى اخلرافات وما ال يستسيغه عقل.

واحلّق أن نّتبع املنهج الوسط، فرسول اهلل صةلى اهلل عةليه وسةلم هو عبد اهلل ورسوله، وهو إمامنا وهادينا، وسريته وسنته 
 إليه صةلى اهلل عةليه وسةلم.طريق اتباعنا وجناتنا مىت ما ثبت إسنادها 
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 التمييز في قراءة السيرة النبوية بين مختلف المستويات الفكرية-6

  فحىت ُُتّقق كتب السرية الفائدة املرجوة منها، ال بّد من توجيه القرّاء إىل املطالع  االنتقائي  مبا يُوافق مستوياهتم الفكري
دعوة واخلطاب، م واملواعظ يف العقول، من حيث الرتاكيب الةلغوي  وأساليب الواملعرفي  حىت ال ختتةلط املعاين، وتةلتبس احِلك

 واملطوالت واملختصرات، لتتالءم مع مستوى فهم كل قارئ، ويتحّقق اهلدف املرجّو منها.
 ربط أحداث السيرة النبوية بالواقع-7

ا هو در اإلسالم، إال أن الغرض منهوهو مقصد املقاصد، ألّن سرية النيب صةلى اهلل عةليه وسةلم وإن كانت تُؤرّخ لص
إسقاطها يف واقعنا، واالستفادة منها يف حل مشاكةلنا وقضايانا، ولسنا نقرأ سرية الرسول الكرمي صةلى اهلل عةليه وسةلم كما 

 نقرأ سرية شخصي  تارخيي ، نُعجب هبا حينا، ونتغىن هبا حينا آخر، مثّ ال جند هلا أثرا يف حياتنا.
 ضنا من القضايا واألحداث، إمنا حنتاج فيها إىل متّثل كيفي  معاجل  النيب صةلى اهلل عةليه وسةلم هلا يفإّن الكثري مما يعرت 

حياته، إذ الرسال  اخلامت  ما جاءت إال بعد أن وصةلت البشري  إىل درج  من الوعي واحلضارة، لتكون قادرة عةلى متّثل 
 تشريعي  حاضرة لدى كل اجملتمعات عةلى مّر العصور.األحكام الشرعي  يف كل مكان وزمان، وفق مقاصد وأهداف 

 هذا بعض ما مُيكن أن يقال يف هذا املبحث.
 وننتقل اآلن لةلحديث عن املبحث املوال، وموضوعه: ضوابط يف فقه السن  النبوي .

 المبحث الثالث: ضوابط في فقه السنة النبوية
ي  المي، وهي بذلك ذات أمهي  بالغ  يف معرف  األحكام الشرعالسن  النبوي  هي املصدر الثاين من مصادر التشريع اإلس

 مبختةلف نواحيها من عقدي  وتكةليفي  وأخالقي  واجتماعي .
وهذه كتب السن  الشريف  قد حفةلت مبئات بل بآالف األحاديث النبوي  اليت نَ َقةَلت لنا سنن النيب صةلى اهلل عةليه وسةلم 

َ  لذِّْكرَ ا إِلَْيكَ  َوأَنزَْلَنا))هي املهم  اليت جاء ألجةلها، قال تعاىل: وآثاره اليت بنّي فيها القرآن الكرمي، و   نُ زِّلَ  َما لةلنَّاسِ  لُِتبَ نيِّ
 .[44: ]النحل(( يَ تَ َفكَُّرونَ  َوَلَعةلَُّهمْ  إِلَْيِهمْ 

يس منها، فقّعدوا ل وقد قّيض اهلل هلذه السنن عةلماء جهابذة، قاموا أمّت قيام بغربةلتها ومتحيصها وتنقيتها مما شاهبا مما
القواعد، وسّنوا القوانني اليت هبا يُعرف مقبول السنن من مردودها، ومل يألوا جهدا يف تتبع األحاديث عةلى كثرهتا، والرواة 
عةلى تنوع مشارهبم ومذاهبهم وبةلداهنم، ودراس  التواريخ والسري، وكل ما له عالق  بدراس  السن  النبوي  الشريف ، لةلوقوف 

 االستنباطات منها. عةلى أصحّ 
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 .1/63، شرف النووي، رح املهذباجملموع ش (10) 

 .388 /4 خلطيب البغدادي،، ااجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع (11) 

 
إالّ أنه البّد يف فهم السن  النبوي  فهما صحيحا من التقّيد مبجموع  من الضوابط واملعايري، جتعةلنا أقرب إىل فهم اخلطاب 

 النبوي الشريف، وإدراك معانيه ومراميه، يف إطار الشريع  اإلسالمي  السمحاء.
 ولعّل من أهّم تةلك الضوابط:

 النص الحديثي وصّحة نسبته إلى الرسول صلى اهلل عليه وسلمأوال: التحقق من ثبوت 
فكثري من االختالفات يف االستدالل بالسن  النبوي  إمنا منشؤها من تعارض األحاديث النبوي  انطالقا من درج  صحتها، 

د اإلمام جنوعةليه فال بد من اجلمع بينها إن أمكن اجلمع، وإال فالرتجيح يكون بتقدمي الصحيح عةلى غريه، ولذلك 

 .(10)الشافعي يقول: "إذا صح احلديث فهو مذهيب"
وهذا التحقق من صح  األحاديث النبوي  يُرجع فيه إىل أهل االختصاص والصنع  من احملّدثني، حيث أفردوا لذلك 

 الكتب والدواوين، ككتب اجلرح والتعديل والعةلل وختريج األحاديث وغريها.
 ء القرآن الكريمثانيا: فهم النصوص الحديثية في ضو 

فال ميكن حلديث نبوي شريف صحيح ثابت عن النيب صةلى اهلل عةليه وسةلم أن يتناقض مع تشريع قرآين، أو يتناىف مع 
حكم من أحكامه، وكيف يكون ذلك والسن  هي الشارح  واملبّين  لةلقرآن الكرمي، وهل مُيكن لةلشرح أن خيالف املشروح، 

عةليه وسةلم، واملشروح هو كتاب اهلل تعاىل الذي ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من والشارح هو رسول اهلل صةلى اهلل 
 خةلفه؟

وعةليه فاألصل أن تُفهم األحاديث النبوي  الشريف  الصحيح  اليت ختتةلف يف ظاهرها مع القرآن الكرمي يف ضوء مقاصد 
 وي  الشريف .  عمال القرآن الكرمي دون السن  النبالقرآن الكرمي وتوجيهاته الكربى، حىت ال يبقى حملتج ُحج  يف ادعاء إ

 ثالثا: فهم النصوص الحديثية في إطار مقاصد الشريعة وروح اإلسالم
وهذا الضابط يستدعي مجع األحاديث النبوي  الشريف  يف املوضوع الواحد أو املسأل  الواحدة، ومعرف  الناسخ واملنسوخ، 

واحلديث  ،احلديث إذا مل جتمع طرقه مل تفهمهث، يقول اإلمام أمحد رمحه اهلل: "وكذا السياق الذي ترد فيه تةلك األحادي

 .(11)"يفسر بعضه بعضا
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 .815 /4 بدائع الفوائد، ابن قيم اجلوزي ، (12) 

. وجنده رمحه اهلل ألف يف هذا السياق كتابه "اختالف احلديث"، وممن اعتىن أيضا بدرء التعارض عن األحاديث 341ص، الرسال  لإلمام الشافعي (13) 
 ."مشكل اآلثاريف كتابه "لطحاوي وا، "خمتةلف احلديثالنبوي : ابن قتيب  يف كتابه "تأويل 

 .71 /1، النكت عةلى مقدم  ابن الصالح (14) 

 
وختصيص  ،ري املرادوالقطع بعدم احتمال غ ،وتعيني احملتمل ،السياق يرشد إىل تبيني اجململويقول ابن القيم رمحه اهلل: "

ط يف وغال ،مهةله غةلط يف نظرهأفمن  ؛القرائن الدال  عةلى مراد املتكةلموهذا من أعظم  ل ،العام وتقييد املطةلق وتنوع الدال

 . (12)"مناظرته
ومما ينبغي مراعاته أيضا ضرورة العةلم بأساليب الةلغ  العربي  وتراكيبها ودالالت ألفاظها، لةلوصول إىل استنباط األحكام 

دث  معين ، أو فىت حبكم هو منسوخ، أو خاص حباالتشريعي  استنباطا سةليما أكثر ما يكون موافقا لةلحق والصواب؛ فال يُ 
 غري ذلك مما يبدو خمالفا ومعارضا لروح الشريع  السمحاء.

 رابعا: الجمع بين مختلف األحاديث ودرء التعارض عنها  
عةلى  ن ميضوا اخلربينألزم أهل العةلم : "اإلمام الشافعيوهذه قاعدة مهم ، بل وأّلف يف ذلك بعض العةلماء، يقول 

ضيا وذلك إذا أمكن فيهما أن ميُ  ،ضيا ومها حيتمالن أن ميُ وال يعدوهنما خمتةلفنْي  ،مضائهما وجهاوجوههما ما وجدوا إل

 .(13)"معا أو وجد السبيل إىل إمضائهما ومل يكن منهما واحد بأوجب من اآلخر

ي  السن  بيل إىل إثبات حجفإذن رّد التعارض عن أحاديث النيب صةلى اهلل عةليه وسةلم ما أمكن اجلمع بينها، هو س
 الشريف ، وإجلام ألسن  املتخرِّصني واملشككني يف هذا الدين بتشكيكهم يف سن  نبينا دممد صةلى اهلل عةليه وسةلم.

 خامسا: معرفة أسباب ورود الحديث

داث يسهم حكثريا ما ترد بعض أحاديث النيب صةلى اهلل عةليه وسةلم مرتبط  بأحداثها اليت وردت فيها، والعةلم بتةلك األ
يف إزال  بعض إشكاالهتا، ويكشف العةّل  والسبب يف صدورها عن النيب صةلى اهلل عةليه وسةلم، وكذا يوضح املقصود هبا 

هلل ات عائش  رضي قد ردّ واملعيّن منها، وما إذا كانت األحكام اليت جاءت هبا خاص  أو عام ، قال البدر الزركشي: "

 .(14)"تعاىل عنهم بسبب إغفاهلم سبب احلديث اهللرضي  عةلى األكابر من الصحاب  تعاىل عنه ا
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ديث أو الةلمع يف أسباب ورود احلها كتبا مستقةل ، ككتاب "فأّلفوا في وقد التفت العةلماء إىل أمهي  أسباب ورود احلديث
راهيم ب" إلالبيان والتعريف يف أسباب ورود احلديث الشريف"ه (، و911الل الدين السيوطي )ت" جلأسباب احلديث

 ه (،1120بن دممد احلنفي الشهري بابن محزة احلسيين )ت

 وما ذلك إال ألمهي  أسباب الورود يف فهم وتطبيق ما تدّل عةليه من معان وأحكام شرعي .

ونصل اآلن إىل احلديث عن أمهي  املعةلوماتي  والتقني  احلديث  يف خدم  السن  النبوي  والتعريف هبا، وهو موضوع املبحث 
 بع واألخري.الرا

 المبحث الرابع: المعلوماتية والتقنية الحديثة ودورها في خدمة السنة النبوية والتعريِف بها

لقد تطورت وسائل البحث واالتصال احلديث  يف عصرنا احلال مبا ال جمال فيه لغّض الطرف عنها، أو إغفاهلا وعدم 
حلفظ العصور مبختةلف وسائل احلفظ اليت كانت متوفرة: من ا االستفادة منها، وكما أّن اهلل تعاىل حفظ الدين عةلى مرّ 

يف الصدور، إىل الكتاب  يف الصحف والسطور، إىل النقط والشكل، إىل قيام موازين النقد والرواي ، فإّن من وسائل احلفظ 
 هلل عةليه وسةلم.اهلذا الدين يف عصرنا هذه التقني  احلديث  مىت ما ُسّخرت خلدم  كتاب اهلل تعاىل وسّن  نبيه صةلى 

بل إّن استخدام هذه التقني  باإلضاف  إىل فوائدها يف تسهيل البحث واملطالع ، هو من أحسن الوسائل لتقدمي نصوص 
السن  الشريف  وأحكامها والتعريف هبا، ملا أّن الناس يف خمتةلف أحناء العامل صاروا يتكةلمون هذه الةلغ  املشرتك  اجلامع ، 

 وتقّرب اآلراء والفةلسفات. واليت ختتصر املسافات

كما أّن ظهور أنواع متعدّدة لةلتقنيات احلديث  أّدى إىل تنوّع االستفادة منها حبسب جماالهتا وفوائدها، ومن أهم هذه 
 التقنيات:

أجهزة احلواسيب واألقراص املضغوط  وأجهزة العرض وخمتةلف التطبيقات، وهذه ال غىن عنها يف أي حديث -1
 التقني  احلديث .عن االستفادة من 

( واليت هي موسوع  العصر، مبا تضّمه من ماليني املعةلومات والكتب Internetالشبك  املعةلوماتي  )-2
 واملقاالت واملقاطع املصورة واملسموع  واملرئي ، وهذه الشبك  تزداد أمهيتها حني نعةلم أهنا ُتوي دمركات حبث تعرض 
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واجلهد، وتأيت عةلى ذكر كل ما يتعةّلق مبوضوع البحث، هذا من جه ، ومن النتائج يف ثوان معدودة، لتختصر الوقت 
جه  ثاني : ما تسمح به هذه الشبك  من إنشاء لةلمواقع اإللكرتوني  اخلادم  ألي جمال نريده؛ السن  وغريها، بتقنيات 

ةلومات، وخاص  التعريف ت واملعيسرية سهةل  التناول والتعةّلم، وما تسمح به أيضا من سبل التواصل والتعارف وتبادل اخلربا
 برتاثنا الثقايف وموروثنا احلضاري.

، املواقع اإللكرتوني  املتنوع ، واليت هلا دور كبري يف التعريف خاص  بالسن  النبوي  وتارخيها وأهم كتبها وعةلومها-3
عةلومها، وموقع بوي  و ودحض الشبهات عنها، وهي كثرية ومتنوع ، كموقع: مةلتقى أهل احلديث، وموقع شبك  السن  الن

احملدِّث، باإلضاف  إىل املواقع اإلسالمي  العام ، واليت ختّصص لةلسن  دماور ضمنها، مثل موقع نداء اإلسالم، وموقع 
 اإلسالم سؤال وجواب.

 خمتةلف الربامج، كاملكتب  الشامةل ، واملكتب  الوقفي .-4

ف بالسن  التقني  احلديث ، كي تؤدي دورها الفّعال يف التعري هذا وجتدر اإلشارة إىل أنه هناك بعض احملاذير يف استخدام
 النبوي  واالستفادة منها، وإطالع اآلخرين عةليها، وهذه احملاذير ميكن إمجاهلا فيما يةلي:

 توّل غري املختصني العمل يف جمال الربجم  لةلسن ، مما قد يؤدي إىل حصول األخطاء. .1
 غياب الدق  والعمل املنهجي املؤّسس. .2
 ثرة األخطاء املطبعي .ك .3
 إغفال إدراج مقدمات التحقيق، والتعاليق مما يقةلل االستفادة من الكتب واملوسوعات اإللكرتوني . .4
االقتصار أحيانا عةلى إدراج نسخ "يب دي اف" دون "وورد" مما يصعب من عمةلي  االقتباس وتصحيح  .5

 األخطاء خاص .
تةلك الربامج  هذا اجملال، مما ُيضعف اجلهود ويبّطئ تطورغياب التنسيق وتبادل اخلربات بني العامةلني يف  .6

 واملواقع.
هذا، وما ذكرناه من سةلبيات ال يُنقص حبال اإلجيابيات الكثرية ملا وّفرته التقني  احلديث ، والزالت اجلهود تتضافر خلدم  

 فع وال شك.السن  واإلسالم بشكل عام، وإذا ما مت التعاون فيما بينها فستكون النتائج أفضل وأن
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 الخاتمة

إن السن  النبوي  املصدر الثاين لةلتشريع اإلسالمي ال ميكن إاّل أن ُتتّل مركز الصدارة يف حياة املسةلمني، وهذا يتطةلب 
عنايً  مرُّكزة من قبل أهل االختصاص؛ لتقدمي هذه السن  صافيً  نقي ، ليس حبمل الناس عةلى آراء ُمعين ، وإمنا بعرض 

املستنبط  من األحاديث النبوي  الشريف ، وإظهار مساح  الشريع  اإلسالمي  بتنوع مصادرها، وفتح باب خمتةلف اآلراء 
 االجتهاد اعتمادا عةلى األدل  الشرعي  الصحيح .

 ومن خالل ما متت مناقشته ضمن صفحات هذا البحث، ميكن أن خنةلص إىل النتائج اآلتي :
تواتر، والسن  نبيه صةلوات اهلل وسالمه عةليه، فالقرآن الكرمي ُحفظ بال حفظ اهلل تعاىل كتابه الكرمي كما حفظ سن  .1

 النبوي  منها ما ُحفظ بالتواتر، ومنها ما أقام له عةلماء احلديث موازين النقد والرواي .
اعتىن املسةلمون بدراس  السرية النبوي  انطالقا من أمهيتها يف تفسري القرآن وفهم املشكل والوقوف عةلى مقاصد  .2

 شريع، واالقتداء به صةلى اهلل عةليه وسةلم وبصحابته رضوان اهلل عةليهم. الت
حىت نستفيد من سرية نبينا دممد صةلى اهلل عةليه وسةلم يف حياتنا ال بد من ضوابط يف فهمها؛ كالرجوع إىل  .3

 ا.نالقرآن الكرمي، واعتماد الصحيح من األخبار، ومعرف  أساليب الةلغ  العربي ، وربط أحداث السرية بواقع
وكما أنه ال بد من ضوابط يف فهم السرية النبوي ، ال بد أيضا من ضوابط يف فهم السن  النبوي ، وأمهها: التحقق  .4

من صح  األحاديث، وفهمها يف ضوء القرآن الكرمي ومقاصد التشريع، واجلمع بني خمتةلف األحاديث ودرء التعارض 
 عنها ما أمكن. 

ا والبحث   كوسيةل  عصري  لفهم السن  النبوي  والتعريف هبا، وتسهيل تناوهلضرورة االستفادة من التقني  احلديث .5
يف دواوينها، واالرتقاء باجلهود يف هذا اجملال لةلحصول عةلى نتائج أفضل، مع أخذ احليط  من دماذيريها حىت ال تكون 

 النتائج سةلبي .
 به:هذا ومن مجةل  التوصيات اليت نوصي هبا من خالل هذا البحث الذي قمنا 

إقام  املؤمترات واملةلتقيات دوريا؛ اليت تُعىن بدراس  السن  والسرية لتبادل اخلربات واالطالع عةلى أحدث األحباث  .1
 واملنشورات.

 مراجع  اجلهود اإللكرتوني  وتصحيح األخطاء من قبل خمتصني يف الربجميات ويف عةلم السن  النبوي . .2
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ان التعريف بسرية نبينا صةلى اهلل عةليه وسةلم وسنته املطهرة، وبيالعمل عةلى دعوة اآلخرين لإلسالم من خالل  .3

جانب السماح  والتيسري ومراعاة املصاحل يف ديننا اإلسالمي احلنيف من خالل خمتةلف وسائل الدعوة التقةليدي  كالكتب 
 واملةلتقيات والندوات، أو التقني  مثل املواقع اإللكرتوني  وخمتةلف الربجميات.

 لمراجعفهرس المصادر وا
: بريوت، زكار ُتقيق: عبد اجلبار ،صديق بن حسن القنوجي، أجبد العةلوم الوشي املرقوم يف بيان أحوال العةلوم .1

 م.1978دار الكتب العةلمي ، 
 ه 1416وآخران، ُتقيق: هشام عبد العزيز عطا : مكتب  مك  املكرم  ،1ابن قيم اجلوزي ، ط ،بدائع الفوائد .2

 م.1996 -
ُتقيق ، يديأبو الفيض، مرتضى الزَّب دمّمد بن دمّمد بن عبد الرزّاق احلسيين،، جواهر القاموستاج العروس من  .3

 .دار اهلداي  ،جمموع  من احملققني
ه (، 1403ت) دفاع عن السُّنَّ  ورد ُشَبه املستشرقني والُكّتاب املعاصرين، دممد بن دممد بن سويةلم أبو ُشهب  .4

 م.1989، مكتب  السُّنَّ ، 1ط
 ه (.458)ت لبيهقي، أبو بكر أمحد بن احلسني ال النبوةدالئ .5
 ه (، ُتقيق: أمحد دممد شاكر، بريوت، املكتب  العةلمي .204الرسال ، دممد بن إدريس الشافعي )ت .6
ه (، ُتقيق: 256صحيح البخاري )اجلامع الصحيح املختصر(، أبو عبد اهلل دممد بن إمساعيل البخاري )ت .7

 م.1987 –ه 1407اليمام ، -ار ابن كثريمصطفى ديب البغا، بريوت، د
ه (، 261صحيح مسةلم )اجلامع الصحيح(، أبو احلسني مسةلم بن احلجاج بن مسةلم القشريي النيسابوري )ت .8

 دار األفاق اجلديدة  -بريوت: دار اجليل
 .القاموس احمليط، دممد بن يعقوب الفريوزآبادي .9

 ه (676تشرف النووي ) أبو زكريا دميي الدين حيىي بن، اجملموع شرح املهذب .10
الطبع  ، د السةلفياجملي ُتقيق: محدي بن عبد ،سةليمان بن أمحد بن أيوب أبو القاسم الطرباين، املعجم الكبري .11

 م.1983 -ه 1404 ،مكتب  العةلوم واحلكم :املوصل ،الثاني 
 



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) VOL: 4, NO 1, 2018 

 
 67 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

 

 
، الفكر دار، هارونعبد السالم دممد ، ُتقيق: أبو احلسني أمحد بن فارس بن زكريا، معجم مقاييس الةلغ  .12

 م.1979 -ه  1399
 م.1997دمشق: دار الفكر املعاصر، -بريوت: دار الفكر منهج النقد يف عةلوم احلديث، نور الدين ِعرت، .13
بن حجر  أبو الفضل أمحد بن عةلي بن دممد بن أمحد، نزه  النظر يف توضيح خنب  الفكر يف مصطةلح أهل األثر .14

 .ه 1422، مطبع  سفري، لرياض، ا1، ط بن ضيف اهلل الرحيةليعبد اهلل ، ُتقيق:ه (852تالعسقالين )
ُتقيق:  ،بدر الدين أيب عبد اهلل دممد بن مجال الدين عبد اهلل بن هبادر، النكت عةلى مقدم  ابن الصالح .15

 .م1998 -ه  1419الطبع  األوىل، ، الرياض –أضواء السةلف ، زين العابدين بن دممد بال فريج
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


