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 عرض كتاب 
 "تثبيت حجية السنة ونقض أصول املنكرين"

 أمحد بن يوسف السيدأتليف 
 صفحة. 143يف  1438الكتاب من منشورات مركز تكوين لعام 

 
وإحكام  ،وهو خدمة جمال حجية السنة ،من أتليفه هذا الكتاب هأفصح املؤلف عن غرض

إىل شرحية طالب العلم واملعتنني ه فهو موج   ،ابب االستدالل املثبت حلجيتها امللزم للمخالف
 ابلفكر، واملهتمني ابلسنة، مث إىل منكري السنة الطاعنني فيها. 

وذلك  ،ة للحديث عن حجية السنةاحلاجة ملح  أن و  ،كتابه  املؤلف أمهية موضوع بني
بهات والشكوك واملواقف اليت مل شالنتشار اإلحلاد الصريح الذي هو نتيجة لرتاكمات من ال

 كما بني أن هلذا اإلحلاد مقدمات    املتأثر هبا من اليقني ما يدفع به أثرها املضاد لإلميان.يكن عند 
ا من املنتسبني إىل اإلسالم، هذه املقدمات يقصد هبا املؤلف أتثر هبا عدد كبري جد   ،به حميطة  

 أربعة أمور: 
ل ، ومث  إلسالم: إنكار الثوابت الشرعية أو التشكيك فيها دون إنكار أصل اولاألاألمر 

كحد الرجم على الزاين   :وإنكار بعض احلدود الشرعية املتفق عليها ،لذلك أبنكار حجية السنة
 والتشكيك يف منزلة الصحابة. ،احملصن

كمفهوم احلرية   :ابملفاهيم الفكرية الغربية املصادمة لثوابت اإلسالم التأثر: األمر الثاين
 عض صوره الصحيحة اليت ال تعارض اإلسالم.، وليس ببالغريب بكل تفاصيله وتبعاته

ومن منهجية االستدالل  ،األمر الثالث: االضطراب يف املوقف من مصادر التلقي الشرعية
 .ل لذلك هبدم سور اإلمجاع، ومث  املنضبطة أبصول الشرع
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وعلى رأسهم  ،: املوقف السليب من العلوم الشرعية ومن علماء املسلمنياألمر الرابع 

ومن  ،والتقليل من شأهنم ،وكبار حمققي مذاهبهم ،صحابة والتابعني واألئمة األربعةعلماء ال
ونسف نتاجهم العلمي يف حال تعارضه  ،ومن منهجية تعاملهم مع النصوص ،قيمة إمجاعهم

 .مع أي فكرة يريد خمالفهم تقريرها
أهنا حتتاج إىل مث رأى أن القضااي اليت مل تتناول ابلبحث والدراسة على الوجه املطلوب، و 

 زايدة عناية، أربع مسائل: 
األوىل: اإلجابة عن االعرتاضات املثارة ضد أدلة حجية السنة، أو عرض أدلة حجية 
السنة بطريقة جتيب عن االعرتاضات املثارة ضد هذه األدلة، وهذه االعرتاضات ختتلف عما 

 يثار ضد أصل حجية السنة على وجه العموم.

 السنة عن طريق التواتر من وجوه متعددة ملزمة للمخالف.الثانية: إثبات حجية 
 الثالثة: إثبات صحة علم احلديث، وكفاية قوانينه لتوثيق السنة .

الرابعة: إبراز اخللل املنهجي يف خطاب املنكرين، وأتسيس القواعد الكلية يف حماجة 
 منكري السنة.

 وقد قسم املؤلف كتابه إىل قسمني:
 :جية السنةحلكائز كر ثالث ر خصصه لذ : القسم األول •

ثبت معنيني ن هذه الدالئل ت  ، وأدالئل القرآن الكرمي على حجية السنة: الركيزة األوىل -

 شريفني ومها: الداللة على أصل حجية السنة، والثاين: الداللة على دوام هذه احلجية.
 وأوضح املؤلف أن املعنيني ميكن إثباهتما خبمسة طرق:

مع إطالق  ،ملسو هيلع هللا ىلصالعام جلميع األمة بطاعة الرسول  القرآين األمرلة الطريق األول: دال -
 .الطاعة دون تقييد
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 ثالثة: ، وذلك من وجوه: داللة القرآن على أن السنة وحيالطريق الثاين -

 .نزال احلكمة املعطوفة على الكتاباإلخبار إب :الوجه األول ✓
أبنه يبني للناس ما  رسولهعن  وإخباره ،الوجه الثاين: تكفل هللا ببيان القرآن ✓

 .يهمزل إلن  
يف مقامات معينة ملسو هيلع هللا ىلص الوجه الثالث: اآلايت الدالة على نزول الوحي على النيب  ✓

 .أبحكام وأخبار ليست مذكورة يف نص القرآن
 .مبني لهملسو هيلع هللا ىلص الطريق الثالث: داللته على أن الرسول  -
 .الطريق الرابع: داللة القرآن على حفظ السنة -
 .الطريق اخلامس: لزوم حفظ بيان القرآن -

. وقسم فيه األخبار املتواترة إىل ثالثة من ركائز حجية السنة: التواتر الركيزة الثانية -

 أنواع:
 ملسو هيلع هللا ىلصالنوع األول: تواتر أخبار الغيب عن النيب 

ليس  ا هلل سبحانهفيها كالم  ملسو هيلع هللا ىلص النوع الثاين: تواتر األحاديث القدسية اليت ينسب النيب 

 .ا يف القرآنمذكور  
 .للقرآنملسو هيلع هللا ىلص : تواتر بيان النيب الثالثالنوع 

 .إلمجاع على حجية السنةتثبت اسبع نقول وساق حتته  .اإلمجاع: الركيزة الثالثة -

قضااي استهله بو ، نقض أصول منكري السنة: وهو القسم الثاينمث انتقل املؤلف إىل 

 .منهجية يف تثبيت حجية السنة ومناقشة منكريها
 واملشككون فيها: السنة النبوية ونكر م   يعتمد عليها أصولإىل ذكر ستة مث تطرق 

 .ابلقرآن الكرمي استغناء    السنةإىل: إسقاط احلاجة ولاألصل األ
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 .: حصر السنة املعتربة يف املتواتر منها وإسقاط حجية اآلحاداألصل الثاين

 .عونأمثلة من الط، مع ذكر : الطعن يف نقلتها واهتامهملثالثااألصل 

ا إىل النهي عن كتابتها وأتخر استناد   ،: دعوى ضياع السنة وعدم حفظهاالرابعاألصل 

 .تدوينها
زمن ): زمنية   راحل  م مخس   ناية ابلسنة عربثبات العوذكر عقب هذا األصل فصال  إل

، ملسو هيلع هللا ىلصعناية التابعني بسنة النيب ، و يف حياته وبعد موتهملسو هيلع هللا ىلص عناية الصحابة بسنة النيب ، و النبوة
 (اا ونقد  العصر الذهيب للسنة تصنيف  ، ويف ية ابلسنة يف وقت أتباع التابعنيلعنااو 

والتشكيك يف منهجية احملدثني وطرقهم  ،: إسقاط مكانة علم احلديثاألصل اخلامس

كاشفة عن متيز جوانب  وهلدم هذا األصل بني  املؤلف أربعة  .يف تصحيح األخبار وتضعيفها
 :إمجاال   احملدثني يف منهجهم النقدي

 .يف الظاهر تالروااياجلانب األول: اشرتاط احملدثني سالمة أسانيد 

وعدم االكتفاء بشروط الصحة  ،اجلانب الثاين: عناية احملدثني ابستخراج العلل اخلفية
 .الظاهرة

وعدم االكتفاء  ،اجلانب الثالث: حتديث املعلومات عن الرواة برصد اإلشكاالت الطارئة
 .ابحلكم املسبق

 .متون ولو صحت أسانيدها يف الظاهرجلانب الرابع: نقدهم للا

: توهم معارضة األحاديث الصحيحة ملا هو أرجح من أصول املنكرين األصل السادس

 .منها
 :األحاديث الصحيحة بدعوى التعارض يقع فيها منكرو منهجية أخطاءثالثة أردفه بذكر 

 اثبتة : إقامة دعوى التعارض على أحاديث غرياخلطأ األول
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 .مث ادعاء التعارض على ذلك الفهم اخلاطئ ،: اخلطأ يف فهم النص أو داللتهثاينال

 .أو الداللة   الثبوت   معارضة األحاديث مبا هو دوهنا من حيث  : ثالثال
ا يزيدان يقين  ويف اخلامتة ذكر املؤلف أن ظهور هؤالء املنكرين للسنة واملشككني فيها 

عن  Wكما يف حديث املقدام   ،ا بظهور هؤالء وكشفت عن حاهلممبكانتها؛ ألن السنة أخربتن
ثْ ل ه  م ع ه  أ ال  إ ين   أ وت ي»أنه قال: ملسو هيلع هللا ىلص النيب  ثْ ل ه  م ع ه  ، أ ال  إ ين   أ وت يت  اْلك ت اب  و م  ، أ ال  ت  اْلق ْرآن  و م 

ب ْع   ث ِن  ش  ك  ر ج لٌ ي  ن ْ ت ه  ي  ق ول  ي وش  ْلق ْرآن   ع ل ْيك مْ : اان  ع ل ى أ ر يك  لُّوه  ، ف م ا و ج ْدُت ْ اب  ، ف يه  م ْن ح ال ل  ف أ ح 
 .«و م ا و ج ْدُت ْ ف يه  م ْن ح ر ام  ف ح ر  م وه  

لتثبيت  من طلبة العلم واملثقفني وحنوهم فإن الكتاب جدير ابالهتمام والقراءة وختام ا:
نقوال  عن أهل املؤلف  ساققد و  ،املنكرين حبجج علمية ةناقشللتمكن من مو  ،سنةحجية ال

القوم، ويسرتشد به من أراد السري على ما  ومناظر  ا، ليستفيد منهالعلم من السلف واخللف
 .حق قدرها كان عليه الرعيل األول الذين كانوا يقدرون مكانة السنة

 


