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ABSTRACT 

Allaah (SW) has prepared for Imam Abu Bakr Ahmad bin Al-Hussein Al-Bayhaqi, 

a rightous foundation upbringing, and bestowed upon him with a noble start and 

upbringing, which led him to a prominent position in his journey for seeking 

knowledge and work. This work seeks to examine the life of Imam Al-Bayhaqi and 

his scholarly approach, in an attempt to fairly appreciate his scholarly status and the 

factors that played important roles in the formation of his figure. We will also 

investigate the praise of various imams with regards to his biography, knowledge and 

scholarly status. These were not only embodied in his disciples, but also in his work, 

which was a pioneer in its field and a leader in its quantity and impact on the Umma. 

One of his most important works is Al-Sunan Al-Kubra, which has unique 

methodological characteristics; the contents were arranged by subjects in different 

chapters on Fiqh (jurisprudence). In this book, Al-Bayhaqi took care of the analytical 

and critical provisions, in addition to the jurisprudential tabulations and the judicial 

interpretations of text and reference. He also included the jurisprudential benefits that 

were inferred from Hadeeth and Athar, illustration of strange and unclear words, the 

combination of Hadeeth Mukhtalif (different narrations), and more. The 

methodology of this research will be critical and inductive 
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 ملخص ال

الصاحلة احلسنة، ومن عليه بسالمة املنطلق لقد هيأ اهلل سبحانه وتعاىل لإلمام أيب بكر أمحد بن احلسني البيهقي النشأة 
عن اإلمام  يف هذا البحثهلذا سنتحدث و ؛ وجودة االبتداء فآلت أموره إىل هذه املكانة الرفيعة يف جمال العلم والعمل

العلمية، وعن العوامل املؤثرة يف تكوينه وإعداده. وسنتعرض ألقوال األئمة يف  تهمبا يكشف عن مكان البيهقي ومنهجه
وثيقه وحسن اإلشادة بسريته، وعلمه، وبيان مكانته العلمية اليت تتجسد يف طالبه الذين خترجوا به، ومصنفاته العلمية ت

ومن أمهها كتابه السنن الكربى وخصائصه املنهجية حيث رتب كتابه ترتيبا  الرائدة يف كثرهتا وقوهتا وعظيم أثرها يف األمة.
باألحكام النقدية باإلضافة إىل التبويبات الفقهية، واالستنباطات احلكمية بالنص ىن واعت ،على األبواب الفقهية موضوعيا
مع الفوائد الفقهية املستنبطة من األحاديث واآلثار، وبيان الغريب من األلفاظ والعلل، واجلمع بني املختلف  ؛أو اإلشارة

مكانة عامل مهم كالبيهقي ويتناول  وهنا تكمن أمهية هذا البحث حيث يوضحمن احلديث وغري ذلك من الفوائد"
 بالتوضيح والشرح أهم أثر وعمل من أعماله وهو كتاب السنن الكربى، وستكون منهجية هذا البحث استقرائية نقدية.
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 المقدمة

العلم ومجعه، مبا رزق من التبكري يف طلب العلم وتتبعه،  واحلماسة يف حب  –رمحه اهلل  -لقد متكن اإلمام البيهقي 
والبيئة الغامرة العامرة بالكبار من األعالم يف كل فن من فنون العلم، فاستطاع أن يتخرج يف وقت مبكر على يد كبار 
أئمة العصر وحفاظه، وأن يدرك العوايل من أسانيدهم، ويسمع ويتحمل من املرويات هذا الرصيد اهلائل الغزير الذي 

( شيخاً، كلهم قد لقيهم، ومسع منهم، وأخذ عنهم، وخترج 230بلغ عدد شيوخه )أبانت عنه تصانيفه الكثرية، وقد 
 هبم.

ومن منن اهلل تعاىل وحسن رعايته لإلمام البيهقي أن جعله من أبناء مدينة نيسابور، فكان أول ما استقل يف طلب العلم 
بدعني من حوله أينما توجه، يتلقى وجد العلماء األفذاذ واملتخصصني امل -بعد مرحلة الكتاتيب  -ونشط يف حتصيله 

عنهم كما حيب، ومىت حيب؛ وذلك لوفرهتم وكثرهتم يف بلده، فمدينة نيسابور كانت وقتذاك مدينة العلم والبحث والثقافة 
 وكانت متتلئ باألجالء من العلماء واملتخصصني يف العلوم الشرعية واللغوية والتارخيية وغري ذلك.

ي يف طلب العلم، وتوافر البيئة العلمية ذات املستوى العايل والعدد الوفري، ومبا امتيازت به فإن لتبكري اإلمام البيهق
شخصيته منذ نشأته من احلماسة الصادقة، والرغبة اجلاحمة يف حب العلم، واالجتهاد يف طلبه وتتبعه، وما وهبه اهلل 

ظافرت لتخرج لألمة هذا النموذج املميز من األئمة سبحانه وتعاىل من االستعدادات النفسية والعقلية، كل هذه الظروف ت
 األعالم والعلماء األفذاذ الكرام.

 كما سنتحدث عن العامل الثاين املهم، وهو عامل الرحلة الواسعة يف طلب العلم، والتبكري فيها.
أما العامل الثالث وهو أقوال األئمة يف توثيقه وحسن اإلشادة بسريته، وعلمه، ومصنفاته، وبيان مكانته العلمية اليت 

 تتجسد يف طالبه الذين خترجوا به، ومصنفاته العلمية الرائدة يف كثرهتا وقوهتا. 
 مكانة اإلمام البيهقي العلمية

ية تثمر حسن النهاية وقدميا كان يردد ويؤكد رجاالت السلف الصاحل أن إن مما ال شك فيه عند العقالء بأن حسن البدا
النهايات يف البدايات، وكذا كان احلال مع اإلمام أيب بكر البيهقي فقد هيأ اهلل سبحانه له حسن النشأة، وسالمة 

الشهرة الكرمية، والصيت املنطلق، وجودة االبتداء فآلت أموره إىل هذه املكانة الرفيعة يف جمال العلم والعمل، وهذه 
احلسن، فكانت اخلامتة، ومجال العاقبة ومثرة هذا التوفيق من الصغر ووفور اهلمة واحلماسة جتمع الفضائل العلمية والعملية 

 من أرباهبا.
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. 1147، ص3هـ، ج1374تصحيح عبد الرمحن بن حيىي املعلمي، حيدرآباد، اهلند، سنةوتذكرة احلفاظ، ، 275، ص18، جسري أعالم النبالءـ الذهيب،  1

 . 30، ص4، جطبقات الشافعية الكربىالسبكي، 
 .354، ص5، جالوايف بالوفياتـ الصفدي،  2
 .3، ص3، جطبقات الشافعية الكربىـ السبكي،  3
 .77ـ76، ص، اإلمام البيهقي شيخ الفقه واحلديثـ د. جنم خلف 4

 
ونشط ومن منن اهلل تعاىل وحسن رعايته لإلمام البيهقي أن جعله من أبناء نيسابور فكان أول ما استقل يف طلب العلم 

يف حتصيله ـ بعد مرحلة الكتاتيب ـ وجد العلماء األفذاذ واملتخصصني املبدعني من حوله أينما توجه، يتلقى عنهم كما 
 حيب ومىت حيب لوفرهتم وكثرهتم يف بلده من دون عناء كبري.

ن لإلمام هـ( وهو من املعاصري463ومن شواهد هذه احلال ما حكاه اخلطيب أيب بكر علي بن ثابت البغدادي )ت
البيهقي ـ أنه ملا عزم على الرحلة يف طلب العلم، زار شيخه اإلمام الربقاين واستفتاه يف رحلته العلمية أجيعلها إىل مصر، 
أم إىل مدينة نيسابور فاختار له اإلمام الربقاين مدينة نيسابور وقال له: "إنك إذا خرجت إىل مصر إمنا خترج إىل واحد، 

وإن خرجت إىل نيسابور ففيها مجاعة، وإن فاتك واحد، أدركت من بقي". قال اخلطيب  وإن فاتك ضاعت رحلتك،
 . 1البغدادي: "فخرجت إىل نيسابور"

فمدينة نيسابور كانت وقتذاك مدينة العلم والبحث والثقافة وكانت متتلئ باألجالء من العلماء واملتخصصني يف العلوم 
 الشرعية واللغوية والتارخيية وغري ذلك.

هناك مثة عامل مهم ينبغي أن يضاف وهو الظروف اليت سامهت يف تكوين شخصية اإلمام البيهقي العلمية باإلضافة و 
إىل ما أشرنا إليه من تبكريه يف طلب العلم، وتوفر البيئة العلمية ذات املستوى العايل والكم الوفري، فإن امتياز شخصية 

والرغبة اجلاحمة يف طلب العلم وتتبعه، وما وهبه اهلل سبحانه وتعاىل من  اإلمام البيهقي منذ نشأته باحلماسة الصادقة،
االستعدادات النفسية والعقلية كل هذه الظروف تظافرت لتخرج لألمة هذا النموذج من األئمة األعالم والعلماء األفذاذ 

 الكرام.
يتخرج يف وقت مبكر على يد كبار أئمة العصر وقد متكن ـ رمحه اهلل ـ هبذا التبكري وهذه احلماسة، وهذا اجلو املهيأ أن 

وحفاظه، وأن يدرك العوايل من أسانيدهم، ويسمع ويتحمل من املرويات هذا الكم اهلائل الغزير الذي أبانت عنه تصانيفه 
 عن وفرة  شيوخه، وكذا الدكتور جنم فإنه قام حبصر شيوخه بصورة مجلية 3، والسبكي2الكثرية وقد حتدث اإلمام الصفدي

( شيخاً، كلهم قد لقيهم، ومسع منهم، وأخذ عنهم، 230تقريبية وليس على سبيل احلصر واالستيعاب، فبلغو عنده )
 4واستفاد هبم.
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 .1133، ص3جتذكرة احلفاظ، ، 167، ص18، جسري أعالم النبالءـ انظر، الذهيب،  5
 .77، ص4، ج، طبقات الشافعية الكربىـ انظر، السبكي 6

 
وميكن التحدث عن أعيان شيوخ اإلمام البيهقي ممن تأثر هبم، وكون مبروياهتم وتوجيهاهتم شخصيته العلمية، فمّكن 

ت العلمية اليت متيزت مروياهتم وشخصياهتم هبا، وذلك على سبيل اإلجياز احلديث عنهم يف إطار الفنون والتخصصا
 واالختصار.

 أقوال األئمة في توثيقه، وبيان مكانته العلمية:

قد أمضي اإلمام البيهقي قرابة ثالثني سنة يطوف بالبلدان، ليحصل السماع، والظفر باألسانيد العالية والوثيقة من كبار 
احملدثني، فسامهت هذه الرحالت املتنوعة شرقا وغرباً ومشاال وجنوباً إىل مراكز العلم وحمطاته ولقيا األئمة احلفاظ وأعالم 

هؤالء الكبار يف العلم والعمل والتقوى يف تكوين هذا اإلمام تكوينا حمكما متوازنا عايل القدر يف الســــــــــــــعة واإلحاطة، 
ا التحصيل الدائب الطويل وفور العلم، وحسن الفقه وملكة والعمق، وغور الفهم، إذ حتصل لدى اإلمام البيهقي إثر هذ

النقد والتمييز، فلقد أحالته هذه الرحالت فور فراغه منها إماماً مقتدراً، وعاملا موســــــــوعياً، وحمدثاً جامعاً، وفقيهاً عارفاً، 
 وناقداً متبصراً، مييز بني الروايات ويفحص قوهتا، ويعرف مراتبها.

البيهقي من هذا التطواف العلمي، وهذا التحصــــــــــــــيل الواســــــــــــــع حىت عاد إىل مدينة )بيهق( متفرغاً وما أن انتهى اإلمام 
للنظر فيما مجع، يراجع ويدقق وميحص وحيقق مث أقبل على التأليف والتصــنيف مث شــاع صــيته، وذاعت شــهرته، وأصــبح 

العلم وأربابه يف جمال احلديث وعلومه والفقه  إماما لطلبة العلم يرحلون إليه، ويقبلون عليه، وتبوأ مكانة مرموقة بني أهل
 وأصوله، ويف األخالق واآلداب والزهد والورع.

هــــــــــ( كما وضع مصنفات أخرى 432وقد مّن اهلل عليه بأن ينتهي من وضع كتابه احلافل الكبري )السنن الكربى( سنة )
ة من حيــاتــه وقع على جزء من كتــاب ، ويف هــذه الف  5يف علم احلــديــث وعللــه، ووجوه اجلمع بني األحــاديــث وفقههــا

هــــــــــ( الذي أراد فيه أال يتقيد باملذهب الشافعي ويتبع فيه األحاديث النبوية، 438)احمليط( لإلمام أيب حممد اجلويين )ت
يف إال أن اإلمام البيهقي وجد له فيه أوهاما وأخطاء حديثية كثرية، فأرسل إليه رسالة نقدية بليغة ينبهه إىل أوهامه وزلـله 

اعتماد األحاديث الضـــعيفة، وترك الصـــحيحة فما كان من اإلمام اجلويين إال أن تأثر برســـالة البيهقي تأثراً كبرياً، وتوقف 
عن تأليف الكتاب الذي ألف منه ثالثة أجزاء وقتها، وحتدث بني العلماء عن رســــــالة اإلمام البيهقي وشــــــكر له ســــــعيه 

 6ن الدعاء.فيها، وقال:"هذه بركة العلم "وأكثر له م
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 .167، ص18، جسري أعالم النبالءـ انظر، الذهيب،  7
 .395، ص2، جطبقات الشافعية الكربىـ السبكي،  8
 .167، ص18جسري أعالم النبالء، ـ الذهيب،  9

 .168، ص8، ج، سري أعالم النبالء. الذهيب266، ص، تبيني كذب املف يـ انظر، ابن عساكر 10
 .94، ص12، ج، البداية والنهايةـ انظر، ابن كثري 11
 .3، ص3، جطبقات الشافعية الكربىـ انظر، السبكي،  12
 .242، ص8، ج، املنتظمـ ابن اجلوزي 13
 .354، ص5ج، الوايف بالوفيات، . الصفدي434، ص، طبقات احلفاظ. السيوطي167، ص18، جسري أعالم النبالء ـ الذهيب، 14

 

 

وهذا املثال ذو داللة معربة عما وصــلت إليه مكانة اإلمام البيهقي بني أعالم عصــره من أمثال شــيخه أيب حممد اجلويين. 
وفيها داللة عن حســــــــن براعته وعمق صــــــــناعته يف فن احلديث النبوي الشــــــــريف، وقد نصــــــــح األئمة من احملدثني اإلمام 

نيســابور ليعظم انتفاع النام منه اخلاصــة والعامة بكتبه وجمالســه وعلمه، فأجاهبم إىل ذلك، البيهقي باالنتقال إىل مدينة 
هـــــــــــــــــ( وعقد جمالس الســماع هناك، وكان مما أمسعهم  كتابه الكبري "معرفة الســنن واآلثار" وقد حضــر 441فأتاها ســنة )

 7جمالسه حىت األئمة والعلماء.

لنبوي إمام عصــــره، وفريد وقته، قال ابن عســــاكر يف وصــــفه: "كان حمدث وهكذا غدا اإلمام البيهقي يف علم احلديث ا
 .8زمانه وشيخ السنة يف وقته"

ـــــــ فقال: "واحد زمانه يف احلفا وفرد أقرانه يف  ـــــــ باإلمامة يف احلفا واالتقان ـ ووصفه اإلمام عبد الغافر الفارسي احملدث ـ
 .9االتقان والضبط"

ــن االتقان ، الذي ميكن صاحبه وهذا يف ظين أعلى أنواع الوصف وأجله أل نه مجع بني سعة العلم، وقوة الضبط ، وحسـ
 بأن يكون ناقداً بصرياً،وممحصاً قديراً.

وكما أثىن األئمة على مكانته العلمية، فقد أثنوا على زهده وتقواه وورعه وأنه كان على ســــرية العلماء والربانيني يف الزهد 
، وقد أثىن األئمة على املؤلفات 12، قانتا هلل تعاىل11، وأنه كان كثري العبادة والورع10والتقلل من الدنيا والقنوع باليســــــــــري

اليت صــــــــــنفها اإلمام البيهقي يف جمال احلديث وعلومه وعلله وفقهه وآدابه ثناء عطراً حتدثوا عن جودهتا وكثرهتا. قال ابن 
"وتواليفه تقارب ألف جزء مما مل يســـــــبقه إليه وقال عبد الغافر الفارســـــــي:  13اجلوزي: "وله التصـــــــانيف الكثرية احلســـــــنة"

 أما عن إمامته وبراعته يف جمال الفقه وعلومه فقد قال عنه اإلمام اجلويين: "مامن فقيه شافعي إال وللشافعي 14أحد"
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 .76، ص1، جاألعيان وفيات. ابن خلكان، 168، ص18، ج، سري أعالم النبالء. الذهيب266، صتبيني كذب املف يـ ابن عساكر،  15
 .169، ص18، جسري أعالم النبالءـ الذهيب، 16
 .623، ص19جالنبالء،  سري أعالم. الذهيب، 75، ص10جاملنتظم، . ابن اجلوزي، 156، ص10، جاألنسابـ مصادر ترمجته، السمعاين،  17
 .624، ص19سري أعالم النبالء، جـ الذهيب،  18
 .370ص، 2؛ ج538، ص1معجم البلدان، ج. ياقوت احلموي، 225ـ222، ص1، التحبري، جـ مصادر ترمجته، السمعاين 19
 .61، ص20، جسري أعالم النبالءـ الذهيب،  20

 

 

ويين اآلنفة قال اإلمام الذهيب تعقيبا وتفصيالً ملقالة اإلمام اجل15عليه منة إال أبا بكر البيهقي فإن املنة له على الشافعي".
الذكر: "أصاب أبو املعايل هكذا هو، ولو شاء البيهقي أن يعمل لنفـــــسه مذهبا جيتـــــهد فيه لكان قادراً على ذلك لسعة 

، واملعرفة باالختالف تستلزم صناعة نقدية عالية متنح صاحبها ملكة يف التمييز والتمحيص 16علومه ومعرفته باالختالف
رجاهتا وكذلك كان اإلمام البيهقي رمحه اهلل فإنه أحسن اجلمع، مث أحسن الفهم،مث أحسن يف الروايات ومعرفة مراتبها ود
 العمل، مث أحسن التصنيف.

 ثانياً: بيان مكانته العلمية:

خترج عدد كبري من طلبة العلم يف احلديث وعلومه على اإلمام البيهقي والزموه وانتفعوا به وهذا عرض خمتصــر جلملة من 
 الطلبة الذي تلقوا عن البيهقي علومه وسامهوا يف رواية كتبه:هؤالء 

ــــــــــــــــــ اإلمام عبد املنعم بن عبد الكرظ بن هوازن، أبو املظفر القشــــريي النيســــابوري1 لقي البيهقي يف صــــغره فهو من  17،ـ
ـــــــــــــــــ( وقد اســـتفاد من صـــحبته كثريا، وقد مد اهلل ســـبحانه يف عمره فكان من الشـــيوخ املســـندين ا445مواليد ) لكبار، هـ

 يف عشرة أجزاء خرجه له أخوه. 18اشتغل بالعلم والعبادة ، له كتاب الفوائد

الزم اإلمام البيهقي ومسع منه كتاب السنن واآلثار  19ـ احلسني بن أمحد بن علي، أبو عبد اهلل اخلسروجردي الشافعي،2
وكان من الفقهاء املســـــندين، و يل  وقد كان كثري الســـــماع حســـــن الســـــرية، تتلمذ عليه الســـــمعاين وتلقى عنه عدة أجزاء،

 هـ.536وتويف سنة  20قضاء بيهق،
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 .499، ص10جالكامل يف التاريخ، . ابن األثري، 176ـ175، ص9، جاملنتظمـ ابن اجلوزي،  21
 .314ـ313،   ص19، ج، سري أعالم النبالء. الذهيب83، ص1، ج، التحبري يف املعجم الكبريـ السمعاين 22
الوفيات، . ابن قنفذ، أبو العبام أمحد بن حسني، 52، ص2، جدول اإلسالم. الذهيب، 25، ص4، جم البلدان، معجــــــ مصادر ترمجته، ياقوت احلموي 23

 .276، بدون ط، ص1978بتحقيق عادل نويهض، دار اآلفاق اجلديدة، بريوت، سنة 
 .616-615، ص19، جسري أعالم النبالءـ الذهيب،  24
ــــــــ مصادر ترمجته، ابن حجر، أمحد بن علي العسقال 25 ــــــــ 1390، مؤسسة األعلمي للمطبوعات، بريوت، ، لسان امليزانينـ ــــــــ ـ م، مصور عن الطبعة 1971هـ

 .504-503، ص19، جسري أعالم النبالء. الذهيب، 116، ص4األوىل ج
 .503، ص19، ج سري أعالم النبالءـ الذهيب،  26
ــــــــــــــــــــ مصــــــادر ترمجته، ابن اجلوزي،  27 طبقات الشــــــافعية . الســــــبكي، 426-424، ص19، جســــــري أعالم النبالء. الذهيب، 221-220، ص9، جملنتظماـ

 .166-159، ص7الكربى، ج
 .424، ص19، جسري أعالم النبالءـ الذهيب،  28

 

 

ــــــــــ إمساعيل بن أمحد بن حسني، أبو علي اخلسروجردي، ولد اإلمام البيهقي3 ، وخترج 21الزم أباه وأفاد منه علما واسعا ـ
ملذهب الشـــــافعي،وهو به، وقد كان من أفاضـــــل العلماء حســـــن الســـــرية مجيل الوعا كثري احملفوظ، له مكانة مرموقة يف ا

 22من األئمة الفقهاء، وشيخ القضاة يف زمنه.

ــــــــــــــ حممد بن الفضل بن أمحد، أبو عبد اهلل الفراوي،فقيه احلرم، ومسند خراسان، مسع البيهقي وصاحبه4 ، وروى عنه 23ـ
 مجلة من كتبه مثل كتاب "دالئل النبوة"، و"الدعوات الكبري"، و"كتاب البعث"، و"األمساء والصفات".

دت له اجملالس ببغداد وسائر البالد، أظهر العلم يف احلرمني الشريفني، وحدث بالصحيحني، وكتاب غريب احلديث عق
 24للخطايب، وكان على سرية السلف الصاحل.

ــــــــــــ اإلمام عبيد اهلل بن حممد بن أمحد البيهقي،5 هو حفيد اإلمام البيهقي، مسع كتب جده وهو يف سن مبكرة. وقد  25ـ
و احلســــــن عبيد اهلل بن حممد من الشــــــيوخ املســــــندين فيما بعد ،مسع منه أبو الفتح املندائي كتاب جده أصــــــبح اإلمام أب

 26"األمساء والصفات".

لقي هذا اإلمام عناية وافرة منذ صغره  27ـ اإلمام عبد الرحيم بن عبد الكرظ بن هوازن، أبو نصر القشريي النيسابوري.6
تقن اللغة العربية، وعلمه النظم والتأويل، وكان يعترب من العلماء املفسرين النحويني من قبل والده فقد أمسعه وأقرأه حىت أ

 مسع من اإلمام البيهقي واستفاد منه. 28املتكلمني
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 .430، ص1، جالتحبري. السمعاين، 46، ص20ـ مصادر ترمجته، املصدر السابق، ج 29
 .104، صه واحلديثاإلمام البيهقي شيخ الفقـ د. جنم خلف،  30
 .430، ص1، التحبري، جـ السمعاين 31
 .72-71، ص20،  جسري أعالم النبالء. الذهيب، 394، ص2، ج، معجم البلدانـ مصادر ترمجته، ياقوت احلموي 32
 .72-71، ص20، جسري أعالم النبالءـ الذهيب،  33
 .97، ص2جالتحبري، . السمعاين، 109، ص4جالعرب، ، 93، ص20ـ مصادر ترمجته، املصدر السابق، ج 34
 .93، ص20، جسري أعالم النبالءـ الذهيب،  35
 .93، ص20ـ املصدر السابق، ج 36
 .394، ص1التحبري، ج ـ مصادر ترمجته، السمعاين،  37
 .156، ص20، ج، سري أعالم النبالءـ الذهيب 38

 

 

ـــــــــــــــــــ عبد اجلبار بن عبد الوهاب بن عبد اهلل أبو احلســـــن الدهان،7 اســـــتفاد من اإلمام البيهقي والزمه، وقد مسع منه  29ـ
تصـــانيفه لديه، وحدث بكتاب الســـنن الكربى، وكان الدهان شـــيخا ســـديد الطريقة، من بيت ثروة الكثري حىت جتمعت 

 31قال السمعاين: "شيخ ثقة صدوق، من أهل اخلري واألمانة". 30ومروءة.

بدأ اإلمام أبو حممد طلبه للعلم يف سن مبكرة،  32ــــــــــــــ اإلمام عبد اجلبار بن حممد بن أمحد أبو حممد اخلواري البيهقي،8
الزم اإلمام البيهقي وأكثر الســماع منه. فقد لقيه يف بداية طلبه للحديث وكان ســنه وقتذاك مثان ســنني وذلك ســنة  فقد

ــــــــــــــــــــــــــــ، وقد كان اإلمام اخلوارزمي من األئمة املفتني، متواضــــــــــــــعا خريا ومن الثقات املعمرين، وكان إمام جامع 453 هـ
 33نيسابور.

بدأ طلب العلم يف سن مبكرة، فقد مسع من  34حممــد الفارســي النيسابوري، ــ اإلمام أبو املعالــي حممد بن إمساعيل بــن9
كان   35اإلمام البيهقي وهو دون العاشـــــرة من عمره فتلقى عنه "الســـــنن الكربى"، وكتاب "املدخل إىل الســـــنن الكربى".

 36هـ.539عاملاً جلياًل ثقة مسنداً، روى عنه ابن عساكر، وأيب سعد السمعاين، تويف سنة 

ــــــ ا10 ــــــ وهبذا يكون قد 453ولد سنة  37إلمام أبو بكر عبد الرمحن بن عبد اهلل بن عبد الرمحن البحريي النيسابوري،ـ هـ
 38أدرك اإلمام البيهقي وسنه مخس سنني ومسع منه قبل وفاته بقليل.

 . آثاره العلمية :2

لك بالتطواف على املشايخ بنفسه لقد أبانت مصنفات البيهقي اليت اتسمت بالوفرة واجلودة قوة مهته يف طلب العلم وذ
 ولقاء جهابذة العلماء واحملدثني وذلك علىالرغم من حداثة سنه.
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 .242، ص8جاملنتظم، ـ ابن اجلوزي،  39
 .168، ص18، جلنبالءسري أعالم اـ الذهيب،  40
 .167، ص18ـ املصدر السابق، ج 41
 .94، ص12، ج البداية والنهايةـ ابن كثري،  42
 .167، ص18 سري أعالم النبالء، جـ الذهيب،  43
 .111-110صاإلمام البيهقي شيخ الفقه واحلديث، ـ د. جنم خلف،  44
 .167، ص18، ج، سري أعالم النبالءـ الذهيب 45
 .112، ص، اإلمام البيهقي شيخ الفقه واحلديثـ د. جنم خلف 46

 

 

 وقد أثىن عدد من العلماء واحملدثني على مصنفات البيهقي ووصفوها بالكثرة واحلسن وغزارة الفوائد.

 39قال ابن اجلوزي: "وله التصانيف الكثرية احلسنة".

"تصـــــانيف البيهقي عظيمة القدر، غزيرة الفوائد، قّل من جود تآليفه مثل اإلمام أيب بكر البيهقي، فينبغي وقال الذهيب: 
 40للعامل أن يعتين هبا".

 41وقال عبد الغافر الفارسي: "وتواليفه تقارب ألف جزء، مما مل يسبقه إليه أحد".

وال يدرك فيها، منهاكتاب السنن الكبري..." إىل أن قال: " وقال ابن كثري: "ومجع أشياء كثرية نافعة مل يسبق إىل مثلها 
 42وغري ذلك من املصنفات الكبار الصغار اليت ال تسامى وال تداىن".

 43وامتازت مؤلفات البيهقي بأهنا مجعت بني علم احلديث والفقه، وبيان علل احلديث ووجه اجلمع بني األحاديث".

من األئمة والعلماء ممن عاصروه وممن جاء بعده منهم، وانتفع املسلمون  وقد اطلع على تصانيف البيهقي مجهور عريض
شـــــرقا وغربا مبصـــــنفاته وأشـــــادوا هبا، فكانوا يعزون إليها يف ختارجيهم، ويقتبســـــون منها يف أعماهلم العلمية، كما قام عدد 

 44من العلماء باختصار الكثري منها.

فقد كان يتحرى الدقة والتحقيق ويقوم على النقد والتمحيص، وقد كان لإلمام البيهقي منهجا متميزا يف وضـــــــــــع كتبه، 
قال ذلك بنفســــه: "حني ابتدأت بتصــــنيف هذا الكتاب وفرغت من هتذيب أجزاء منه..." أي أنه يهذب ما ينتجه من 

حيصها قبل "وهذه العناية والتدقيق قد سبقتها مرحلة أوىل ال تقل عنها وهي نقد املادة العلمية للكتاب ومت45املصنفات.
 46اختيارها".
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 .47، ص1، ج، دالئل النبوةـ البيهقي 47
م، 1976هـ/1386، حتقيق عبد الرمحن عثمان، مطبعة االعتماد، القاهرة، سنة ، حتفة األحوذي شرح جامع ال مذيـ املباركفوري، حممد بن عبد الرمحن 48

 املقدمة. 64، ص1بدون ط،  ج
 .101، ص، الصناعة احلديثية يف السنن الكربىد. جنم خلفـ  49

 

يقول البيهقي يف بيان ذلك: "وعاديت يف كتيب املصـــــنفة يف األصـــــول والفروع االقتصـــــار من األخبار على ما يصـــــح منها 
 47دون ما ال يصح أو التمييز بني ما يصح منها وما ال يصح".

 التعريف بالسنن الكبرى

 48بواب الفقهية من اإلميان والطهارة، والصالة والزكاة  إىل آخرها".يعرِّف احملدثون السنن بأهنا: "الكتب املرتبة على األ

وعلى هذا فكتب الســنن جتمع أحاديث األحكام وفق التبويب املذكور، وهي كثرية من أشــهرها: الســنن األربعة، وســنن 
 الدارمي، وسنن سعيد بن منصور، وسنن البيهقي.

 أواًل: موضوع السنن الكبرى

أصــــــل  هو وهذا ،على األبواب الفقهية ترتيبا موضــــــوعيا الســــــنن الكربى هو أحاديث األحكام مرتبةإن موضــــــوع كتاب 
 موضوع السنن.

يف -وقد رتب احلافا البيهقي كتابه "الســـــنن الكربى" وفق نظام الكتاب والباب، واعتىن باألحكام النقدية فألزم نفســـــه 
كتاب مبا يناســــــــــــــبه من احلكم الالئق به مع العناية  مع على كل نص أخرجه يف ال باحلكم -الغالب األعم من كتابه

شــــــــواهده، ومتابعاته، وغريبه، وعلله، كما تعرض لبيان ناســــــــخه من منســــــــوحه ، وبيان خمتلفه، باإلضــــــــافة إىل التبويبات 
 الفقهية ، 

ما اشتملت عليه لذلك تعترب السنن الكربى "موسوعة السنن" وذلك "لوفرة  ؛واالستنباطات احلكمية بالنص أو اإلشارة
من املتون واألســـــانيد والشـــــواهد والطرق املتشـــــعبة بكل درجاهتا، فهي أوعب كتاب وضـــــع وفق نظام "الســـــنن" وجاءت 
معظم نصــــــــــــوصــــــــــــها مقرونة بدرجاهتا النقدية، مع الفوائد الفقهية املســــــــــــتنبطة من األحاديث واآلثار، وبيان الغريب من 

 49حلديث وغري ذلك من الفوائد".األلفاظ والعلل، واجلمع بني املختلف من ا
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 .128، ص9، ج، السنن الكربىـ انظر، البيهقي 50
 .54، ص10ـ انظر، املصدر السابق، ج 51
 .314، ص1ـ انظر، املصدر السابق، ج 52

 

 المصطلحات الخاصة في السنن الكبرى

من خالل دراســـــــــــــيت لكتاب الســـــــــــــنن الكربى وجدت اإلمام البيهقي يورد مجلة من املصـــــــــــــطلحات اخلاصـــــــــــــة به، وهذا 
 الكربى.االستعمال هلذه العبارات الفنية منهج عام له يف مجيع كتبه ـ كما تبني يل ـ وليس خاصا بكتاب السنن 

فمن ذلك اســــــــــــــتعماله لألمساء والكىن واأللقاب اليت يندرج حتتها مجلة من احملدثني، وهو إمنا يريد إماما بعينه، يعرفه 
الطالب الفطن النجيب بالقرينة، وفهو يقول مثال: "قال أبو أمحد" أو "روى أبو أمحد" ويعين بذلك اإلمام عبد اهلل بن 

 ".عدي اجلرجاين املشهور "بابن عدي

 ويقول: "قال أبو بكر ابن إسحاق"، ويقصد به اإلمام حممد بن إسحاق بن خزمية.

ويقصــــــــــــــــد بــذلــك اإلمــام احلــاكم  ويقول: "قــال أبوعبــد اهلل"، "مسعــت أبــا عبــد اهلل"، "روي عن أيب عبــد اهلل احلــافا"
 النيسابوري. 

 ارقطين علي بن عمر.كما أنه يقول: "قال علي"، "روي عن علي بن عمر"، ويريد بذلك اإلمام الد

 50وكذلك وجدت الراوي للكتاب يســــتعمل بعض املصــــطلحات اخلاصــــة، أثبتها الناشــــر يف الكتاب بعد طبعه كما هي
ويعين بكل ذلك احلافا البيهقي مؤلف الكتاب وهو أمحد بن  52، أو "قال أبوبكر..."51كما يقول: "قال الشــــيخ..."

 احلسني بن أيب بكر البيهقي، وإمنا صنع ذلك بغرض إبراز عبارات املؤلف ومتييزها.

 زوائد السنن الكبرى ومختصراتها

ريها حبثا عن اعتىن علماء احلديث بالزوائد على الكتب الســـــتة، وقاموا باســـــتقراء املتون احلديثية من الكتب األمهات وغ
 هذه الزوائد ملا تشكله من إضافات قيمة إىل هذه املصادر احلديثية.
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هرة. ـــــ وله أيضا زوائد ابن ماجة على الكتب اخلمسة مع الكالم على أسانيدها وزوائد ال غيب وال هيب، وزوائد املسانيد العشرة، تويف بالقا 53

جالل . السيوطي، 251، ص1هــــــــــــــــ، ج1355، القاهرة، سنة الضوء الالمع ألهل القرن التاسعانظر ترمجته يف، السخاوي، حممد بن عبد الرمحن بن حممد، 
، 1م، ج1967، حتقيق حممد أبو الفضــــــــل إبراهيم، طبعة عيســــــــى البايب احلليب، القاهرة، ســــــــنة حســــــــن احملاضــــــــرة يف تاريخ مصــــــــر والقاهرةالدين عبد الرمحن، 

 .206ص
 .118ـ117، صالصناعة احلديثيةـ انظر تفاصيل هذه النسخ ووصفها عند، د. جنم خلف،  54
 .94م، القسم الثاين، ص1956، مطبعة دار الكتب، القاهرة، سنة طات بدار الكتب املصريةفهرست املخطو ـ انظر، فؤاد السيد،  55
 .212، ص4، ج، البداية والنهاية. ابن كثري42، ص1، جاجلواهر املضيةـ انظر ترمجته يف، القرشي،  56
ـــــــــــــــــــ انظر حاجي خليفة،  57 والنســــاء من العرب واملســــتعربني  الرجال، األعالم ألشــــهر . الزركلي، خري الدين1007، ص2، جكشــــف الظنونـ
 .51، ص1، ج1980دار العلم للماليني، بريوت، سنة واملستشرقني، 

 .116ـ115ص، الصناعة احلديثية، ـ انظر تفاصيل هذه النسخ اخلطية وفوائد أخرى خاصة بالكتاب عند، د. جنم خلف 58
 

 

، فدرم كتاب الســـــنن الكربى 53هــــــــــــــــــــ(840وقد انربى هلذا العلم الفذ اإلمام أمحد بن أيب بكر البوصـــــريي احلافا )ت
الكتب الســتة األصــول ومسى عمله هذا بطوله واســتخرج منه بعد طول تفحص ما اشــتمل عليه من الزوائد والفوائد على 

 54"فوائد املنتقي لزوائد البيهقي" وهذا الكتاب منه نسخة خطية من عدة أجزاء حمفوظة يف دار الكتب املصرية.

هــــــــ( بكتاب البوصريي هذا، وقام باختصاره، وأمساه 1267وقد اعتىن اإلمام ابن العناين، حممد بن حممود اجلزائري )ت 
ورقة برقم  96املنتقي لزوائد البيهقي"، ومنه نســـــخة ؤط املؤلف حمفوظة يف دار الكتب املصـــــرية يف  "املقتطف من فوائد

 55ب(.20334)

 مختصرات السنن الكبرى

درج العلماء على اختصــــــار أوتلخيص النافع القيم من كتب العلم، وكان كتاب الســــــنن الكربى موضــــــع عناية بالغة من 
 لنام وقد قام باختصاره مجلة من األئمة، منهم اإلمام البيهقي نفسه، وكذلك:احملدثني على مر العصور لتقريبه ل

خمتصر واسع يف مخس  وهو ،56هـــــ(744ـــــ اإلمام ابن عبد احلق الدمشقي إبراهيم بن علي احملدث الفقيه احلنفي )ت 1
 57جملدات.

هـ( وهو أجل خمتصر هلذا الكتاب، بذل 748ـ اإلمام أبو عبد اهلل الذهيب، مشس الدين حممد بن أمحد الدمشقي )ت 2
وأبقى املتون على حاهلا  فيه اإلمام الذهيب جهدا وافرا اختصر فيه األسانيد، وأبقى خمرج احلديث احلديث ليعرف طريقه،

مع حذف بعض املكررات، كما حكم على كثري من األسانيد حسب اجتهاده،وكتابه هذا حمفوظ منه نسخة خطية يف 
 58صرية، ونسـخة أخرى يف مكتبـة مدينة بطو بقبـوسراي باستانبول.دار الكتب امل
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ــــــــــــــــ انظر حاجي خليفة،  59 ، 8، ج، شـذرات الذهبترمجة اإلمام الشـعراين، عند ابن العماد احلنبلي. وانظر 1007، ص2، جكشـف الظنونـ

 .372ص
 .143، ص1، جمعرفة السنن واآلثارـ البيهقي،  60
 .55، ص12جالبداية والنهاية، . ابن كثري، 188، ص3جالعرب، ـ انظر ترمجته عند، الذهيب،  61

 

 

 وقد طبع الكتاب بالقاهرة حمققا فأخرجوا منه أربعة أجزاء مث توقفوا.

 59هـ(.974ـ اإلمام عبد الوهاب بن أمحد الشعراين الصويف )ت 3

اب يقع يف مخس جملدات مطبوعة، فإنه م تقريبا( والكت1983ــــ اإلمام الشنقيطي حممد بن أمحد بالداه املوريتاين )ت 4
م، وعمله متوســـــط، فإن عمل الذهيب أجود منه وأتقن وقد مساه "فتح اإلله يف 1978طبع بدار الفكر يف بريوت ســـــنة 

 اختصار السنن الكربى".

 زلة السنن الكبرى عند المحدثينـمن

احلرص البالغ على مساعه، وإمساعه، واحلرص على من مظاهر اهتمام احملدثني وطلبة العلم بكتاب الســــــــــــنن الكربى هذا 
اختصـــــاره، وبيان زوائده على الكتب الســـــتة، وقد بكر العلماء يف طبعه، وتيســـــري نســـــخه للنام يف وقت مبكر مبا يزيد 
على ســـبعني ســـنة مضـــت، وكانت الطباعة يف ذلك الوقت فيها من العســـر والصـــعوبة والتعقيد خصـــوصـــا يف إخراج مثل 

 اهلائلة اليت بلغت عشر جملدات ضخام. هذه املوسوعة

ويتحدث البيهقي عن عناية األئمة بكتابه يف حياته فيقول: "ووقع الكتاب الثاين وهو كتاب الســـــــنن إىل الشـــــــيخ اإلمام 
ـــــ بعدما أنفق على حتصيله شيئا كثريا، فارتضاه وشكر سعيي فيه،  ـــــ رضي اهلل عنه ـ أيب حممد عبد اهلل بن يوسف اجلويين ـ

 60هلل على هذه النعمة محدا يوازيها، وعلى سائر نعمته محدا يكافيها". فاحلمد

ـــــــــــا، وهو  ـــــــــــن واملفسرين ، وكان أديبا  ويـ وأبو حممد اجلويين هذا من كبار فقهاء الشافعية يف عصره، ومن كبار األصولييـ
 61هـ(.448) والـد إمام احلرمني اجلويين، وقد تويف سنة

ـــــــــ( سادم الكتب الستة 643)ت       ديح لكتاب السنن، فاعتربه احلافا ابن الصالحمث توافر العلماء يف الثناء وامل هـ
 يف القمية العلمية واملكانة احلديثية، وجعله بديال لسنن ابن ماجة، فإنه كان يقول: "وليقدم ـ أي طالب العلم ـ العناية 
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 .251صعلوم احلديث، ـ ابن الصالح،  62
 .168، ص18جلنبالء، ، سري أعالم اـ الذهيب 63
 .166ـ165، ص18ـ املصدر السابق، ج 64
 .323، ص13ـ املصدر السابق، ج 65

 

 

كلها وفهما خلفي معانيها، وال خيدعن عن بالصحيحني، مث سنن أيب داود، وسنن النسائي، وكتاب ال مذي ضبطا ملش
  62كتاب السنن الكبري للبيهقي فإنا ال نعلم مثله يف بابه".

وهذا ثناء عايل املكانة، جليل الرتبة من هذا العامل احملدث الفذ وحث لطلبة العلم على اإلقبال عليه، والعناية به حبيث 
 لى شاكلته "فإنا ال نعلم مثله يف بابه".جيعله فردا بني أقرانه من املصنفات احلديثية اليت ع

ــــــــــــــــــ( شــــاطر ابن الصــــالح فيما ذهب إليه فيقول: "تصــــانيف البيهقي عظيمة القدر، غزيرة 748واحلافا الذهيب )ت  هـ
الفوائد، قّل من جود تواليفه مثل اإلمام أيب بكر، فينبغي للعامل أن يعتين هبؤالء ســــــيما ســــــننه الكبري، وقد قدم قبل موته 
بسنة أو أكثر إىل نيسابور وتكاثر عليه الطلبة، ومسعوا منه كتبه، وجلبت إىل العراق والشام والنواحي، واعتىن هبا احلافا 
ــ يعين ابن عساكر ـــ ومسعها من أصحاب البيهقي، ونقلها إىل دمشق هو وأبو احلسن املرادي"،  63أبو القاسم الدمشقي ـ

ــــــــــــــــــــــــ أي وهو ثناء من هذا احلافا الناقد الكبري ال  حيتاج إىل مزيد بيان أوتعليق، وقال كذلك يف موضــــــــــع آخر: "عمل ـ
 64البيهقي ـ السنن الكبري يف عشر جملدات ليس ألحد مثله".

ونصــح اإلمام الذهيب العلماء بالعناية مبصــنفات البيهقي وبالســنن خصــوصــا، مث نصــح احملدثني كذلك بذلك فقال: "إمنا 
ين الســـتة، ومســـند أمحد بن حنبل، وســـنن البيهقي، وضـــبط متوهنا وأســـانيدها، مث ال شـــأن احملدث اليوم االعتناء بالدواو 

 65ينتفع بذلك حىت يتقي ربه، ويدين باحلديث".

ـــــــــــــــ( عن موضوع السنن ومن صنف فيه قال: "واملقدم منها كتاب أيب 902وملا حتدث اإلمام احلافا السخاوي )ت  هـ
مث كتاب أيب عبد الرمحن النســـائي لتتمرن يف كيفية املشـــي يف العلل، داود لكثرة ما اشـــتمل عليه من أحاديث األحكام، 

مث كتاب أيب عيســـــــى ال مذي العتنائه باإلشـــــــارة ملا يف الباب من األحاديث، وبيانه حلكم ما يورد من صـــــــحة وحســـــــن 
 األحكام، بل ال  وغريمها، ويليه كتاب السنن للحافا الفقيه أيب بكر البيهقي فال تْعد  عنه الستيعابه ألكثر أحاديث
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 .377ـ376، ص2، جفتح املغيث شرح ألفية احلديثـ السخاوي،  66
 .126ـ125، ص، الصناعة احلديثية يف السنن الكربىـ انظر، للتوسع د. جنم خلف 67
، مطبوع يف هامش السنن الكربى، دار الفكر، دمشق، ، اجلوهر النقي يف الرد على البيهقينــــــــــ ابن ال كماين، عالء الدين بن علي بن عثما 68

 .2، ص1ج

 

ـــــــــــــ يف بابه مثله ولذا كان حقه التقدظ على سائر كتب السنن، ولقد قدمت تلك لتقدم  ـــــــــــــ كما قال ابن الصالح ـ نعلم ـ
 66مصنفيها يف الوفاة، ومزيد جاللتهم".

وما ذكرناه كفاية، وقد امتألت الكتب احلديثية  67قوا يف كل عصر وجيل على الثناء على هذا الكتاب،بوالعلماء قد أط
من كتب التخاريج، واألثبات واملعاجم والرحالت بذكر هذا الكتاب وكذا كتب الفقه يف الرجوع إليه، واالســــــــــــــتناد إليه 

 فيما يوردون من أحاديث وآثار مقتبسة منه.

 االنتقادات الموجهة إلى السنن الكبرى

على الرغم من جاللة كتاب الســــنن الكربى وما حظي به من مكانة علمية مرموقة بني أهل الصــــناعة فإنه مل يســــلم من 
هــــــــــــــــــ( لكتاب الســـنن الكربى، وســـجل جمموعة 750النقد واملؤاخذة فقد تصـــدى العالمة عالء الدين بن ال كماين )ت

  الرد على البيهقي" وقال يف أوله: انتقادات علمية عليه وجعلها يف كتاب أمساه "اجلوهر النقي يف

"فهذه الفوائد علقتها على الســنن الكربى للحافا أيب بكر البيهقي رمحه اهلل تعاىل أكثرها اع اضــات عليه، ومناقشــات 
 68له، ومباحثات معه".

 وقد طبع هذه العمل يف حاشية السنن الكربى، وهي الطبعة املعروفة املشتهرة من كتاب السنن الكربى.

ما ما يتعلق بدقة اع اضــــات ومناقشــــات ومباحثات اإلمام ابن ال كماين على كتاب الســــنن الكربى فقد تفحص مجلة أ
كبرية منها الدكتور جنم خلف، مث تبني له اآليت، يقول: "أما تقييمنا لكتاب ابن ال كماين ومســــــــــــــتوى انتقاداته لكتاب 

 فاوتة من حيث قيمتها العلمية."السنن الكربى" فقد رأيتها تشتمل على اع اضات مت

ومنها ما هو ضــــعيف  وتيقظه. فمنها ما هو قوي وصــــائب ، ويـــــــــــــــــــدل يف الوقت نفســــه على عمق اإلمام ابن ال كماين
مردود، احلق فيه مع اإلمام البيهقي، وليس مع املع ض. ومنها مســــــــــائل كثرية غريبة ليســــــــــت حمل نقد ومؤاخذة إال أهنا 

 كماين ـ رمحه اهلل ـ كرغبة ملحة يف النقد فحسب، وذلك ألن ابن ال كماين من أئمة فقهاء تصدر عن اإلمام ابن ال  

 



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) VOL: 5, NO 1, 2019 

 
 74 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

                                                           
 .122ـ120، ص، الصناعة احلديثيةـ د. جنم خلف 69

 

املذهب احلنفي، وكذا اإلمام قطلوبغا، والبيهقي إمام من كبار أئمة الشــــافعية، وقد انتصــــر ملســــائل عديدة صــــحت فيها 
 اإلمام ابن ال كماين عليها واضحا يف انتقاداته. األخبار، وكثري من هذه املسائل قد قالت احلنفية ؤالفها، فكان تركيز

والذي يدل على ما قلناه ـــــــ من أنه قد ينتقد أمورا ال وجود هلا ـــــــ إن البيهقي مسى سبعة عشر نفسا من أصحاب رسول 
حلجاز اهلل صــلى اهلل عليه وســلم أهنم كانوا يرفعون أيديهم عند الركوع مث مسى عشــرة من التابعني الكبار من أهل مكة وا
 وأهل العراق، وأهل الشام، والبصرة، واليمن، مث قال: "وقد رويناه عن أيب قالبة وأيب الزبري، مث مالك بن أنس..."

قال ابن ال كماين منتقدا له: "العادة إذا أطلق ابن الزبري فاملراد به عبد اهلل وقد ذكره البيهقي فيما تقدم فهذا تكرار بال 
 فائدة".

من ابن ال كماين ال يدل على التثبت وال وي وإمنا يوحي بالتعجل يف إلقاء املالمة، وتوجيه النقد، وهو انتقاد غريب 
فــإن الــذي ذكره البيهقي هو )أبو الزبري( ال )ابن الزبري( وهنــاك فرق كبري بني االثنني يعلمــه كــل من لــه أدىن درايــة بعلم 

هـــــــــ(، مث إن البيهقي 126و حممد بن مسلم بن تدرم املكي )تالرجال، فابن الزبري صحايب ابن صحايب، وأبو الزبري ه
 كان يف معرض احلديث عن طبقة صغار التابعني وتابعيهم ألنه استوىف ذكر الصحابة، وطبقة كبار التابعني.

ومن ذلك انتقاده على اإلمام البيهقي يف توثيق حممد بن ســـــــــــعيد الطائفي، فقال ابن ال كماين: "والطائفي جمهول، كذا 
يف امليزان، وقــال ابن حبــان: يروي عن الثقــات مــا ليس من أحــاديثهم، ال حيــل االحتجــاج بــه". مع أن اإلمــام البيهقي 
ساق احلديث من طريق أيب داود السجستاين يف )سننه( وي تب على هذا ببساطة أن الطائفي هذا من رجال أيب داود، 

متحيصه جعله ال مييز بني حممد بن سعيد الطائفي أيب سعيد املؤذن لكن تعجل اإلمام ابن ال كماين يف توجيه النقد قبل 
الصــــــــــدوق املوثق، وبني حممد بن ســــــــــعيد الطائفي املتأخر عن طبقة الذي قبله، والذي مل يرو عنه أحد من أصــــــــــحاب 

 الكتب الستة.

الســنن الكربى" وليس من وهذا املوطن باخلصــوص يعد من املواطن املهمة يف الســنن، ويعترب من مزايا عمل البيهقي يف "
 إىل آخركالمه حفظه اهلل. 69 مثالبه..."
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 م.1985ـ وقد قام بتحقيقه الدكتور ضياء الرمحن األعظمي، وطبع بدار اخللفاء للكتاب اإلسالمي، بالكويت، سنة  70
 .327ـ309، ص6، ج28، ص3، جالسنن الكربى. والبيهقي، 377-376، ص2، ج، فتح املغيثـ انظر، السخاوي 71

 

 منهج السنن الكبرى

من معامل املنهجية الواضحة عند اإلمام البيهقي يف كتابه السنن الكربى أنه وضع كتابا مستقال أمساه "املدخل إىل كتاب 
 "املدخل"السـنن الكربى" ضـمنه القواعد والضـوابط اليت على أسـاسـها صـنف كتابه السـنن الكربى، فكان هذه الكتاب 

ي موازينه  مبثابة املنهج التفصـــيلي لكتاب الســـنن الكربى فقد تعرض فيه ملقاصـــده وأهدافه من وراء تصـــنيف الكتاب، ويبـيني 
يف التصــــحيح والتضــــعيف، والقبول والرد، وهوعمل يف غاية النفاســــة، وهو من األســــاليب املنهجية املبكرة اليت اعتمدها 

هذا شـــيخه اإلمام احلاكم النيســـابوري. وقد طبع كتاب "املدخل إىل الســـنن  احملدثون يف تلك العصـــور األوىل وســـبقه يف
، فأغنانا عن كثري من الغوص واخلـــــــــــوض يف استكشـــــــــــاف خطوط منهجيته ومعاملها يف السنن الكربى 70الكربى" حمققا

يتحصل هبا املقصود  وميكن أن نلمح إىل عنصري املنهجية عند البيهقي يف السنن الكربى الظاهرة والباطنة إملاحة سريعة
 من غري إسهاب وال تكرار.

 ـ المنهجية التنظيمية1

 أ ـ استعمال اإلسناد يف إخراج مجيع نصوص كتابه وله يف ذلك أصول وقواعد وفنون غاية يف الدقة وحسن الرباعة.

ـــــــــــ نظم كتابه وفق األبواب الفقهية، أي أنه وزع مادته العلمية الضخمة حسب منهج  موضوعات املتون، كما اعتىن ب ـ
 ببيان وكشف اختالفات املتون، ووضح اختالفاهتا اللفظية، وتعرض لعللها، غريبها واضطراهبا وتصحيفاهتا، ومعانيها.

ـــــــــــ حرص على استيعاب أحاديث األحكام من خالل التوسع يف إخراج النصوص، واستعمال اإلحاالت والتنبيهات  ج ـ
 71تارة أخرى".

ائما على االستدالل الفقهي فهذا ميثل روح الكتاب، واملقصد األعظم من تصنيفه، وهلذا الغرض قد د ـــــ جعل منهجه ق
 يكرر احلديث للوصول إىل فقه معني.

 هـ ـ استعمل اآليات القرآنية للغرض الفقهي ولتعميق االستنباط.

 نفسه. و ـ حشد املراسيل واملوقوفات واملقطوعات من األحاديث للغرض
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 .279، ص2، جالسنن الكربىـ انظر البيهقي،  72
 .200، ص10،   ج289، ص9؛ ج322، ص7؛ ج223، ص2؛ ج46، 69، ص1، جلسنن الكربىاـ انظر البيهقي،  73
 .190، ص2؛ ج176، ص3؛ ج281، ص6ـ املصدر السابق، ج 74
 .481، 320، 106، 63، 54، 39، ص2ـ املصدر السابق، ج 75
 .334، ص5، ج98، ص3ـ املصدر السابق، ج 76
 .291، ص3ج -212، ص2ـ املصدر السابق، ج 77
 .377-376، ص2، ج، فتح املغيثـ انظر، السخاوي 78

 

 

حرص على االختصــــــار غري املخل، فكان يذكر أمساء شــــــيوخه الذين يروي األحاديث من طريقهم على ســــــبيل ز ـــــــــــــــــــــ 
 72االختصار فيكتفي بالكنية واللقب غالبا فحسب.

 ـ المنهجية النقدية2

ــــــــــــــــ حرص على إخراج الصــحيح من األحاديث دون غريها من الضــعيف، ومل يتعرض لغريه إال لعلة نافعة من بيان أو  أ ـ
الذي  73يه، أو حني حيتاج األمر إىل متابعات وشواهد ليعتضد هبا، وهذا يدخل يف منهجية استعمال األبواب املعللةتنب

 مشى عليه اإلمام ال مذي يف جامعه من قبل.

 74ب ـ نظف كتابه من األحاديث الواهية واملوضوعة.

ـــــــــــــــــــــــــ حرص على ختريج مجيع نصـــــــــــوص كتابه مع تســـــــــــجيل مجلة من الفوائد احلديث ية على هامش عمله الفقهي يف ج ـ
 75الكتاب.

 د ـ اعتمد منهج النقد يف مجع مادته العلمية مبا يف ذلك مراجعه وموارده مع الورع والتثبت والتوثيق.

 واالقتبام. هـ ـ أدخل مجلة من الوسائل العلمية يف املنهجية النقدية فقد استعمل العقل، والتاريخ،

 76مجيع كتابه فكانت شخصيته اإلميانية اإلصالحية ال تنفك عن شخصيته العلمية.و ـ التزم باملنهج ال بوي يف 

 77ز ـ اعتمد الدليل يف مجيع منهجه النقدي.

 خصائص السنن الكبرى

 اشتملت السنن الكربى على خصائص عالية ذات أثر بالغ يف الفنون احلديثية من ذلك:

 78وعب كتاب يف بابه ويستحق لقب "موسوعة السنن".أ ـ التكامل املعريف يف نطاق أحاديث األحكام، فهو أ
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 .124هـ، ص1405، كتاب األمة، قطر،  ال اث واملعاصرةـ د. العمري، أكرم ضياء الدين،  79
 .150، ص2، ج ، السنن الكربىـ البيهقي 80
 .168، ص18، ج، سري أعالم النبالءـ الذهيب 81
 .9، ص4، جطبقات الشافعية الكربى ـ السبكي، 82

 

فيه إال أنه مل يكتف  79الباب على من بعده" ب ـــــــــــــ اإلضافة املعرفية: فهو باإلضافة إىل مجعه الواسع الفريد الذي "سد
 باجلمع بل أضاف إليه إضافات عالية األمهية من الناحية الكمية ومن الناحية النقدية.

 80واملتابعات واالعتبارات، وقد أطال نفسه يف ذلك، واعتىن هبذا الباب عناية فائقة. ج ـ اشتماله على الشواهد

 د ـ احتواؤه على فقه الصحابة والتابعني ومن بعدهم، وذلك لوفرة ما أخرج من املوقوفات واملقطوعات.

من الفوائد احلديثية النقدية  على أكرب حشد لألحاديث املرسلة بشىت أنواعها مصحوبة  ملة ههـ ـ اشتمال كتاب
 والفقهية حىت ميكن احلكم على هذه املراسيل يف

 هذا الكتاب بأهنا واحة املراسيل، أو ديوان املراسيل لسعتها ووفرهتا.

به من كثرة األســــانيد وتعددها، واختالف و ـــــــــــــــــــ يعترب كتاب الســــنن الكربى مســــتخرجا على الكتب الســــتة ملا اختص 
 األلفاظ وتنوعها وإضافاهتا.

وقد خص البيهقي كتابه الســـنن الكربى بكل هذه اخلصـــائص واملزايا مما جعل اإلمام الذهيب يقول: "قّل من جّود تآليفه 
 81مثل اإلمام أيب بكر البيهقي فينبغي للعامل أن يعتين هبؤالء، سيما سننه الكبري".

 82مام السبكي: "أما السنن الكبري فما صنف يف علم احلديث مثله هتذيبا وترتيبا وجودة".وقال اإل

 خاتمة البحث:

تبني لنا من خالل هذا البحث املتواضع طبيعة احلياة العلمية اليت عاشها اإلمام أبو بكر البيهقي منذ صغره واستمرت 
 األخذ والعطاء، ويف التحمل واألداء، ويف التعلم والتعليم. معه حىت لقي ربه، وجدناه متميزا يف التلقي واإللقاء ويف

ومن الســـــمات اليت ميزت شـــــخصـــــيته العلمية ومنحته املكانة املرموقة بني أقرانه من احملدثني هذا النفس الواســـــع يف تتبع 
يف الوقت واجلهد  الشيوخ وحسن اختيارهم والتكثري الواعي منهم، واصطناع التالميذ واستقطاب جنباء الطلبة بصرب وكرم

مع التفنن يف التفهيم والتعليم، وبراعة يف نظم ما اختزنه من املواد احلديثية الواســــــــعة فســــــــطره مصــــــــنفات حديثية وفقهية 
 وزهدية وتربوية يف كتب ومؤلفات شاعت وذاعت وتلقفها القاصي والداين، وانتفع منها جيله واألجيال اليت تلته حىت 
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 .168، ص18، ج، سري أعالم النبالءـ الذهيب 83
 .9، ص4، جطبقات الشافعية الكربىـ السبكي،  84

 

نقدية فاحصـــــــة تلقيا واختيارا، فكان يتخري الشـــــــيوخ، وينقد املرويات، ويفحص اآلثار، ويتحرى يف يومنا هذا، مع روح 
الفتوى واالجتهاد، وكان هذا ديدنه يف األصـــــــــول والفروع يقتصـــــــــر على الصـــــــــحيح الثابت فيختاره ويتبناه. وقد امتازت 

ة، والزهد واألخالق، وال بية واآلداب حىت مؤلفاته بأهنا مجعت بني علم احلديث، والفقه واألصــــول، والعقيدة الصــــحيح
 صار أحد أعالم أئمة اإلسالم الكبار يف عصره، وعلى مدار األزمان.

التكامل املعريف يف كما تبني لنا من خالل تطوافنا يف دراسة هذا الكتاب الفذ بأنه مجع املزايا يف ثناياه؛ فهو كتاب 
لشواهد ملا متيز به من اجلمع الواسع الفريد، كما وجدناه خزينا ل املعرفية اتاإلضاف، وغريها من أحاديث األحكام

من املوقوفات  هعلى فقه الصحابة والتابعني ومن بعدهم، وذلك لوفرة ما أخرج ىاحتو . وقد واملتابعات واالعتبارات
كن احلكم على هذه من الفوائد احلديثية النقدية والفقهية حىت مي بشىت أنواعها مصحوبة  ملة ، واملراسيلواملقطوعات
 هذا الكتاب بأهنا واحة املراسيل، أو ديوان املراسيل لسعتها ووفرهتا. املراسيل يف

على الكتب الســـــــــــتة ملا اختص به من كثرة األســـــــــــانيد وتعددها، واختالف األلفاظ وتنوعها  كما وجدناه كاملســـــــــــتخرج
 وإضافاهتا.

صائص واملزايا مما جعل اإلمام الذهيب يقول: "قّل من جّود تآليفه كتابه السنن الكربى بكل هذه اخلمتيز  قد ويف اخلتام: ف
 83مثل اإلمام أيب بكر البيهقي فينبغي للعامل أن يعتين هبؤالء، سيما سننه الكبري".

 84قال اإلمام السبكي: "أما السنن الكبري فما صنف يف علم احلديث مثله هتذيبا وترتيبا وجودة".كذا و 

 والمراجعالمصادر 

 جملدات. مصر.  9. 1. طالكاملهـ 1303ابن األثري. علي بن حممد بن حممد.  -

البغدادي، امساعيل باشـــا بن -. الســـبكي، طبقات الشـــافعية203، ص1ابن األثري، اللباب يف هتذيب األنســـاب، ج -
 ، 1960حممد الباباين، هدية العارفني يف أمساء املؤلفني وآثار املصنفني، استانبول، سنة 

جملدات.  10. يف ذيله اجلوهر النقي البن ال كماين. بدون ط. السنن الكربىالبيهقي. أمحد بن احلسني. بدون تاريخ. -
 بريوت: دار الفكر. 
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ـــــ 1414خلف. د. جنم خلف. - ـــــ ـ . 1. سلسلة أعالم املسلمني. طواحلديث اإلمام البيهقي شيخ الفقهم.  1994هـ
 لقلم. دمشق دار ا
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 جملد. بريوت: مؤسسة الرسالة.  24
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 ، 1980سنة 

. حتقيق عبد الفتاح ية الكربىطبقات الشافعم. 1976هــ  1964السبكي. تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين. -
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 دمشق: دار الفكر. 
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