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 نظرات يف تاريخ السنة

 دراسي المقرر التوصيف 
  : بيانات المقرر -1

 الفرقة: األولى. ر : تاريخ السنة. اسم المقر  الرمز الكودي :  

 التخصص : أصول الدين
 

 عملي            2عدد الوحدات الدراسية : نظري  

 
 هدف المقرر : -2

 

تعريف تاريخ السنة وموضوعه والغرض منه، واشهر المؤلفات فيها،  -1
 وفضل تعلم السنة والتمسك بها.

وعوامل  - عليه وسلمصلى اهلل–اإللمام بالسنة في عصر الرسول   -2
 انتشارها، وكتابتها، وعناية الصحابة بها.

 الوقوف على السنة النبوية في عصر الصحابة الكرام والخلفاء الراشدين.-3
 اإللمام بالسنة في العصر الثاني والثالث الهجري. -4

 بنهاية دراسة المقرر يكون الطالب قادرا على  أن : المستهدف من تدريس المقرر : -3
ُيعرف المقصود من السنة النبوية، وعلم تاريخ السنة، وموضوعه -1أ، المعارف والمفاهيم :      -أ

 والغرض منه، واشهر المؤلفات فيها، وفضل تعلم السنة والتمسك بها.
 -صلى اهلل عليه وسلم –يعرف الطالب السنة في عصر النبي  -2أ،

 ا.وعوامل انتشارها، وكتابتها، وعناية الصحابة به
 يصف حال السنة في عصر الصحابة الكرام والخلفاء الراشدين.-3أ،
 ُيلخص السنة في العصر الثاني الهجري. -4أ،
 يشرح السنة في العصر الثالث الهجري.-5أ،
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عناية الصحابة بالسنة يستنج األدلة على فضل السنة وتعلمها، و  -1ب، :  المهارات الذهنية -ب
 النبوية.

صلى اهلل  النهي واإلباحة لكتابة السنة في عهد النبي يوفق بين أدلة-2ب،
 عليه وسلم.

 يوازن بين العصور المختلفة لتدوين السنة والعناية بها.-2ب،
 يستنبط مدى عناية التابعين ومن بعدهم بالسنة النبوية.-4ب،

المهارات المهنية الخاصة  -جـ

 بالمقرر :

     

 المؤلفات واشهر منه، لغرضوا وموضوعه السنة، تاريخ يتقن علم -1ج،
 بها. والتمسك السنة تعلم وفضل فيها،
 ُيطبق ما درسه في تاريخ السنة في الدفاع عنها.-2ج،
يستثمر خبرته في كتابة األبحاث عن السنة في عصر الصحابة -3ج،

 والتابعين.
ُيطبق منهج العلماء في كتابة السنة وتدوينها في عصر الصحابة -4ج،

 دهم.والتابعين ومن بع
 يربط بين السنة في العصور المختلفة.-5ج،
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 نظرات يف تاريخ السنة

 والغرض وموضوعه السنة، تاريخ وعلم ُيعرف الجمهور بالسنة وفضلها-1د،     المهارات العامة :  -د 
 .بها والتمسك السنة تعلم وفضل فيها، المؤلفات واشهر منه،

 – النبي عصر في ينشر السنة بين الناس وُيعرف الجمهور بالسنة -2د،
 .بها الصحابة وعناية وكتابتها، انتشارها، وعوامل -وسلم عليه اهلل لىص
 يتواصل مع اآلخرين في الدفاع عن السنة في عصورها المختلفة.-3د،
 ُيعرف الجهور بالسنة في العصر الثاني الهجري.-4د،
يعمل في مجموعات وفرق لتعريف الناس بالسنة في العصر الثالث -5د،

 الهجري.
 

 يتمسك بالسنة النبوية ويعمل بمقتضاها. 1-ه نب الوجدانية الجوا -هـ 
 ُيقدر جهود الصحابة الكرام في اهتماهم بالسنة.-2ه،
 يعتز بجهود التابعين في حفظ السنة وكتابتها. 3ه،
ُيقدر جهود العلماء في العناية بالسنة في العصر الثاني والثالث  -4ه،

 الهجري.
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 محتوى المقرر: -4
                     

 
 

تعريف تاريخ السنة وموضوعه والغرض منه، واشهر المؤلفات  -1
 . فيها

 فضل تعلم السنة والتمسك بها. -2

وعوامل  -صلى اهلل عليه وسلم–السنة في عصر الرسول  -3
  . انتشارها

 كتابة السنة في عهد الرسول -4

 عناية الصحابة بالسنة -5

ية، السنة في عصر الخلفاء الراشدين وتثبتهم في قبول الروا -6
 .ومذاكرة الحديث، والرحلة في طلبه

 السنة في عهد التابعين، وجهودهم، في المحافظة عليها -7

 السنة في القرن الثاني الهجري -8

 .السنة في القرن الثالث الهجري -9

السنة بعد القرن الثالث إلى العصر  -11
 الحاضر " إجمااًل ".
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 نظرات يف تاريخ السنة

     أساليب التعليم والتعلم  -5
                  

 ة.المحاضر  -1

 المناقشة والحوار. -2

 التعلم الذاتي. -3

 . العصف الذهني -4

 
أساليب التعليم والتعلم  -6

 للطالب ذوى القدرات المحدودة
         

 استخدام الساعات المكتبية لمساعدة الطالب ذوي القدرات المحدودة.
 تخصيص ريادة علمية لكل مجموعة منهم.

 عمل محاضرات زائدة لمساعدتهم.

 -ـالب : من خالل ما يلي:تقويم الطـ -7
 االمتحان التحريري. -1 األساليب المستخدمة                      -أ

 الدراسي األول. الفصل في نهاية            التوقيت                    -ب

 .  111التحريري   توزيع الدرجات    -جـ
 

 قائمة الكتب الدراسية  والمراجع :  -8
 
 ال يوجد.                   مذكرات         -أ
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 كتب ملزمة -ب
       

      

 كتاب  نظرات في تاريخ السنة
 .األستاذ الدكتور: توفيق أحمد عبد الغنى سالمان

 كتب مقترحة  -جـ
        

 الحديث والمحدثون، لألستاذ الدكتور محمد أبو زهو .-1
 يب.السنة قبل التدوين. لألستاذ الدكتور/ محمد عجاج الخط-2
تحفة الطالبين في مناهج المحدثين. لألستاذ الدكتور/ توفيق -3

 أحمد سالمان.
 

دوريات علمية أو نشرات  –د 
 ... الخ 

    
 

      

 ال يوجد.
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 نظرات يف تاريخ السنة

 

تعريـــــف تـــــاريخ الســـــنة وموضـــــوعه والغـــــرض منـــــه، -1
 األول والثاني يهاواشهر المؤلفات ف

 الثالث فضل تعلم السنة والتمسك بها.-2
 -صـلى اهلل عليــه وســلم–السـنة فــي عصـر الرســول -3

 .وعوامل انتشارها
 الرابع والخامس 

عنايـــة الصـــحابة ، وكتابـــة الســـنة فـــي عهـــد الرســـول-4
 السادس والسابع .بالسنة

السنة في عصر الخلفاء الراشدين وتثبتهم في قبول -6

 ة، ومذاكرة الحديث، والرحلة في طلبهالرواي
 الثامن

السنة في عهد التابعين، وجهودهم، في المحافظة -7

 عليها
 التاسع والعاشر

الحادي عشر  الهجري والثالث الهجري. السنة في القرن الثاني -8
 والثاني عشر
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 "وتقديم " محد 

         

                     

   /[ 4-2]الفاحتة. 

سبحانه وتعاىل : الواحد األحد ، الفرد الصمد ، الذي مل يلد ومل 

 يولد ومل يكن له كفوًا أحد . 

 اتمؤون ن يوهاد ل نو ا هل ول  اتمقي ن ، وووق  العاوأشهد أن ال إله إال

 الصادق ن إىل الصراط اتمسقييم الواضح اتمب ن . 

، الرمحة اتمهداة والنعمة اتمسداةملسو هيلع هللا ىلصوأشهد أن سيدنا حممدًا رسول ا هل

، وجعله اليدوة  اه : رمحة وحلمًاذي آتاه ا هل : حكما وعلمًا ، وحبال

ل واألقضال ، وشرقه بأشرف وأقاض عليه ون الفضائجلميع األجيال ، 

، ال ، وجعله اليدوة جلميع األجيالالصفوة ون الرج ه بصفةالفعال، وأيد

حتت اتموت وطاعقه حول األعناق قالدة ، و، وجعل حبه يف اليلوب عبادة 

لوائه شهادة ، والقعلم لسنقه والعمل بها سعادة ، واالنقماء إىل جنابه 

 سيادة . 

ل قو لَّمنا ُكنا بكقابك عليك ، ورغبنا قيما لديك ، وعلَّاللهم إنه دلَّ

اللهم قاونحه : صالة وسالوًا ، يلييان بنور مجاله ،   .وعمل يوصلنا إليك

 أما بعد :.               ويقناسبان وع قضله وكماله

ونزلة اليرآن الكريم ، قه  اليت  قإن ونزلة السنة ون الدين تل 

، وه  يف كل ذلك وطابية وطليه ُديَِّيوُتخصص عاوه،، وُتل جمملهفصُِّت
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 نظرات يف تاريخ السنة

  ... ووؤكدة له ، قال تعاىل : كريم اللليرآن          

                    /[ .44]النحل 

واجب، قإذا أور بش ء أو نهى عن ش ء  ملسو هيلع هللا ىلصواتباع وا جاء به الرسول 

غ عن ا هل ألنه وبلِّ؛  اب وا نهى عنهاوقثال وا أور به واجقنب، وجبت طاعقه

 يف كل وا جاء به ، قال تعاىل :                 

      /[ . 4، 3]النجم 

  ، قيال : ليد قرن ا هل طاعة الرسول بطاعقهو    

                   /[ 32]آل عمران

 وقال تعاىل :  ،                

                         
 /[ . 65]النساء 

ا هل االحقكام إىل وا جاء عن ا هل والرسول واجبًا إذا وقع نزاع وجعل 

        ب ن اتمسلم ن قيال تعاىل : 

              

           /[ . 59]النساء 

ىل : " الرد إ (1)ات القابع ن وقيهائهم ثيقال ويمون بن وهران : أحد 

رد إىل الرسول هو الرد إليه يف حياته وإىل ا هل هو الرد إىل كقابه ، وال

 (1). مماته "  سنقه بعد

                                                 

 . 10/390. والتهذيب  2/292تقريب التهذيب ( 1)
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ولن ، والبد ون كليهما لألوة ، قال غنى للكقاب عن السنة  مَّوون َث

يسقييم أورها ولن يعلو شأنها إال برجوعها واعقصاوها بكقاب ربها وسنة 

روى اإلواوان : احلاكم وابن عبد الرب ـ بسنديهما ـ عن أب  هريرة  نبيها . 

  ن لن تضلوا وا تركت قيكم أوريقال : "   ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول ا هل

 (2)" .  متسكقم بهما : كقاب ا هل وسنيت

ون أجل ذلك اهقم الصحابة ـ رضوان ا هل عليهم ـ حبفظ السنة يف 

تطبييًا جلية ، وطبيوها على أنفسهم رواية ها تمن بعدهم ايقصدورهم ورو

عمليًا مشلت كل أوور حياتهم ، كما قاووا بالرحلة يف سبيلها ، بل 

أو لقبليغها إىل ون بعدهم يف ،  ملسو هيلع هللا ىلصوباشرة ون النيب  لسماعها ممن مسعها

وكونوا يف هذه البالد اجلديدة اتمراكز ، األقطار اإلسالوية اتمفقوحة 

. كما كانت هلم نظرات لنشر السنة النبويةواتمدارس احلديثية اإلسالوية 

 وانقيادات على بعض هذه اتمرويات أو اتمدونات . 

صر القابع ن محلوها بعناية والقفوا ية السنة إىل عراوح ن انقيلت 

قه  ورياث نبيهم ، ووصدر ، حوهلا : مساعًا ، وحفظًا ، وعماًل وتطبييًا 

لذا وقفوا يف وجه كل ون حياول النيل ونها بالدس أو القغيري أو  ؛دينهم 

 (3)قداوة  كما روى أن زائدة بَن، ثبقوا قيمن يرويها عنهم تالقزييف ، و

كان غريبًا قال له : ون أين  قإن، حقى ميقحنه  كان ال حيدث أحدًا

صالك ؟ ويسأل كما يسأل ؟ وإن كان ون أهم البلد قال : أين ُوأنت

                                                                                                                        

 باب احلض على لزوم السنة واالقتصار عليها . 1/178جامع بيان فضل العلم البن عبد الرب ( 1)

 . 1/93يف حجة الوداع  ملسو هيلع هللا ىلصب العلم / باب خطبته أخرجه احلاكم يف املستدرك كتا( 2)

بننناب احلنننض علنننى لنننزوم السننننة     1/180وابنننن عبننند النننرب يف كتابنننه جنننامع بينننان فضنننل العلنننم     

 واالقتصار عليها .

 . 1/256الثقفي ، تابعي ، ثقة ثبت صاحب سنة ، أخرج حديثه اجلماعة . تقريب التهذيب ( 3)
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 نظرات يف تاريخ السنة

أعالم للمحدث ن : كما ظهر يف عصر القابع ن  (1). الياض  عن البينة 

  .كانت هلم أياد بيضاء يف خدوة السنة النبوية 

ل الرمس  لقدوين اهلجري الذي اتسم بالقدخ ثم كان اليرن الثان 

اك ، يف وسانيد السنة ، قدونت السنة تدوينًا رمسيًا بأور الدولة آنذ

ثم توالت خدوة السنة والقصنيف قيها قيما تال ذلك ون . وأجزاء وووطئات 

، على أيدي علماء أجالء هلم أياد بيضاء يف خدوة سنة خامت األنبياء قرون 

 ها . مساتهم العلمية قيواتضحت وهلؤالء مجيعًا وناهج متيزوا بها 

ويقضح ذلك كله ون خالل هذا اجلهد اتمقواضع الذي اسقخرت ا هل 

 " . نظرات يف تاريخ السنةجل وعال يف تسميقه قكانت اخلرية باسم " 

عنده ويبواًل ، وباألجر والثواب  هأسأل أن ينفع به وأن جيعل وا هَل

ون نيب الرمحة وشفيع  ، للشفاعة ل  ولوالديَّ ووصواًل ، وأن جيعله أهاًل

 وعلى آله وصحبه وسلم .  ملسو هيلع هللا ىلصاألوة سيدنا حممد 

سأله عز وجل أن جيزي شيوخنا وأساتذتنا الذين كان هلم قدم أو

كانت علينا  ققحوا لنا ـ بعلمهم ـ أبوابًا نوالذي  يف هذا األور،ْبالسَّ

بعدة ، جزى ا هل اجلميع خري اجلزاء وأحسن كانت عنا ُو ووعارَفوغلية، 

م ووقور العطاء . كما أسأله سبحانه أن يصل باخلري كل ون نظر قيه هل

، أو أورًا نكمله بإذن ا هل قيما لناصح ، قأهدى إلينا عيبًا نصلحهبع ن ا

ا وأن يشرح به أن ينور باخلري قلوبنـ ئل وهو خري ون ُسـ بعد . كما أسأله 

 أن احلمد  هل رب العاتم ن .  صدورنا وآخر دعونا

 دكقور /توقي  أمحد ساتمانالاألسقاذ 

 

                                                 

 . 142اصل بني الراوي والواعي صذكره الرامهرمزي يف كتابه احملدث الف( 1)
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 مقدمة

 يف تاريخ السنة

 

تعريفه ـ موضوعه ـ الغرض منه ـ فوائد دراسته ـ 

 أشهر املؤلفات فيها
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 نظرات يف تاريخ السنة

 : متهيد

قبل دراسة تاريخ السنة اتمشرقة وجب علينا أن نيف على ويدوات هلذا 

 :وون أهم ذلك وا يل  ، العلم اتمبارك إن شاء ا هل 

وار اليت ده  األة )أو املقصود به( : معنى تاريخ السن (1)

اليت ظهرت بها ونذ صدورها ون النيب ا السنة أو اتمراحل اتمقعددة ورت به

 أوور ونها : بوذلك ، إىل أن وصلت إلينا  ملسو هيلع هللا ىلص

 حفظها يف صدور الرواة واحلفاظ . )أ( 

 تدوينها يف الصحف .)ب( 

 .جـ( مجع تمنثورها يف الكقب )

 .عت د( تهذيب للكقب اليت مج)

هـ( الدقاع عنها بنف  وا دس قيها والداللة عليها يف الكقب اليت )

 قيها .ذكرت 

خالق واآلداب اإلسالوية بل األحكام ( اسقنباط اتمعان  الفيهية واأل)و

 العاوة ونها . 

 غريإىل  ...صيل جململها ، ومجع ب ن خمقلفها وتف لغاوضها( شرح )ز

 .ذلك 

 وا يل  :  (1) لسنةوعليه قنيول إن تعريف تاريخ ا

  اليرون . عربهو علم يبحث قيه عن أحوال السنة تعريفه :  (2)

                                                 

 طبعة دار الكتب العلمية بريوت .  6-5مفتاح السنة للمرحوم أ/ حممد اخلولي ينظر : ( 1)
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السنة النبوية اتمشرقة ون حيث الظروف اتمؤثرة يف موضوعه :  (3)

 ثبوتها وونزلقها وحجيقها . 

 لدراسة تاريخ السنة قوائد كثرية ونها : : فوائد دراسته  (4)

 بها السنة يف خمقلف العصور . اليت ورت  دةـ بيان اتمراحل اتمقعد1

 . ملسو هيلع هللا ىلصاجلاوع ن لسنة خامت اتمرسل ن واخلفاظ ـ القعريف باألئمة احملدث ن 2

 الوقوف على وناهج األئمة وجهودهم اليت بذلوها لقحصيل السنة ومجعها . ـ 3

 ـ الثية بالسنة وأن اجلهود اليت بذلت واتمنهج الذي اتبع جديران بصيانقها . 4

لقاريخ السنة بسالح علم  يؤهله للدقاع عنها ورد ـ تسلح الدارس 5

 ها أعداء السنة يف كل وقت وعصر . ريالشبهات اليت يث

ـ تعريف الناس عاوة أن هجمات أعداء اإلسالم على السنة مل تنل 6

 ونها وإمنا زادتها قوة وثية وانقشارًا . 

 (1)ـ مجع وتقبع للمصنف ن يف السنة ووؤلفاتهم يف شقى العصور . 7

 :أشهر املصنفات يف تاريخ السنة  (5)

سائل اتمقصلة بقاريخ يم وسقيل يضم مجيع اتمدال يوجد وصنف ق

يف ثنايا  وقفرقةشاولة ووواضيع  ت،وإمنا توجد وؤلفات حديثه ليسالسنة

 وون أشهر اتمصنفات وا يل  :       اتمؤلفات يف احلديث وعلووه . 

السنة اتمشرقة للشيخ حممد كقب  ـ الرسالة اتمسقطرقة لبيان وشهور1

 هـ( .  1345  )نبن جعفر الكقا

 لشيخ حممد أبو زهو . ا ةليفضلـ احلديث واحملدثون 2

 حممد أب  شهبه . لشيخ ا ةليفضلـ أعالم احملدث ن 3

                                                 

م ،  وحتفننة 1987هننن / 1407طبعننة  7، 6القننادر ص  تنناريخ السنننة النبويننة أ. د/ عبنند املهنندي عبنند      ( 1)

 م .  1996هن / 1417ة ط األوىل سن 11-1/10الطالبني ت أ . د/ توفيق أمحد ساملان 
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 د/وصطفى السباع  .  نة ووكانقها يف القشريع اإلسالو ـ الس4

لدين عبد الرمحن جالل الإلوام ـ وفقاح اجلنة يف االعقصام بالسنة 5

 .هـ( 911بن أب  بكر السيوط  )

 .ـ تاريخ السنة أ.د/ عبد اتمهدي عبد اليادر 5

حممد بن ووسى للحاقظ أب  بكر  ةـ شروط األئمة اخلمس6

 هـ .  548احلازو  اتمقويف سنة 

  دسلإلوام أب  الفضل حممد بن طاهر اتميـ شروط األئمة السقة 7

 هـ( . 507)

  داود إىل أهل وكة للحاقظ أب  داود سليمان بن بـ رسالة اإلوام أ8

 هـ( .  275األشعث السجسقان  )

 .هـ  261ـ ويدوة صحيح وسلم لإلوام وسلم بن احلجاج النيسابوري 9

 الفهرست ألب  الفرج حممد بن إسحاق اتمعروف بابن النديم . ـ 10

صحيح البخاري للحاقظ أمحد بن عل   ويدوة شرحالساري  يـ هد11

 هـ( . 852)ت العسيالن  عروف بابن حجر اتم

 أساو  الكقب والفنون حلاج  خليفة .ـ كشف الظنون عن 12

ـ قضية السنة إلوام الدعاة قضيلة الشيخ حممد وقول  الشعراوي 13

 . هـ1420هدية جملة األزهر ـ هـ( 1417)

   . ناجيقالاحلاقظ قضيلة الشيخ حممد  ملسو هيلع هللا ىلصـ سنة الرسول 14

 واتمصنفات .  وغري ذلك ون الكقب

 تعريف السنة يف اللغة واالصطالح :  (6)

 تعريفها يف اللغة :  (أ)
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ييول ابن قارس : الس ن والنون أصل واحد ،  السنة وادتها : سنَّ

وضطرد وهو جريان الش ء واضطراده يف سهولة ، واألصل قوهلم : سننت 

  (1). إذا أرسلقه إرسااًل  اتماء على وجه  أسنه سنًا

 (2) . ه  الش ء اتمكرر اتمعقادالسنة يف اللغة : وعليه ق

حسنة كانت أم سيئة قه  تيال يف  أو الطريية اتمعقادة والسرية اتمقبعة

نقنهج نهجًا ان ابقدأ عماًل أو تماخلري تارة ويف الشر تارة أخرى عالوة 

 لييقدي به غريه قييال : هو الذي سنه . 

حيحه عن جرير بن عبد يدل على ذلك وا أخرجه اإلوام وسلم يف ص

مل ون سن يف اإلسالم سنة حسنة قُع: "  ملسو هيلع هللا ىلص قال : قال رسول ا هل ا هل 

، عمٍل بها وال ينيص ون أجورهم ش ء ون قب له وثل أجر بها ـ بعده ـ ُك

ون  قب عليه وثل وزروون سن يف اإلسالم سنة سيئة ، قعمل بها ـ بعده ـ ُك

  (3) " . عمل بها ، وال ينيص ون أوزارهم ش ء

ضيف ـ أي ه  كل وا ُأب( تعريفها يف اصطالح احملدثني : )

، ليية أو ُخُليية ون قول أو قعل أو تيرير أو صفة ِخ  ملسو هيلع هللا ىلصنسب إىل النيب 

  أو القابع  ون قول أو قعل .  ووا أضيف إىل الصحاب

 أسئلة:

مااا معنااي تاااسية الساانة ض ومااا مو ااوعه ض ومااا فوااااد دسا ااته ض ومااا -1
 في هذا العلم ض . أشهر الُمصنفات

نة لغة واصطالحاً .-2 ف السُّ  عرِّ

                                                 
 حتقيق املرحوم األستاذ / عبد السالم هارون . 3/60معجم مقاييس اللغة البن فارس  ( 1)

طبعننة مكتبننه وهبننة  14ينظننر : السنننة قبننل التنندوين للمرحننوم أ. د/ حممنند عجنناج اخلطيننب ص   ( 2)

وقناب رصنر   طبعنة واارة األ  37بالقاهرة ، وشذرات من علوم السنة أ. د/ األمحدي أبو الننور ص 

 م .  1986هن /  1406

 . 1017أخرجه اإلمام مسلم يف كتاب العلم / باب من سن سنة حسنة أو سيئة حديث رقم  ( 3)
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 املبحث األول

 

 فضل تعلم السنة النبوية

 

 وثبوتها ، وحجيتها ، والعمل بها
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 متهيد : 

، غري ظاهر  ملسو هيلع هللا ىلص وح  ون ا هل جل وعال إىل نبيه حممدالسنة النبوية 

وقد أمجع اتمسلمون ، وه  أصل ون أصول الدين وركن يف بنائه اليويم 

، وأيدهم على ذلك باعها، واتفيوا على حتريم خمالفقها لى وجوب اتع

 (1)كثري ون اآليات اليرآنية واألحاديث النبوية . 

 وعلى ذلك قنيول :

أنها وصدر أصيل ون وصادر القشريع  املقصود حبجية السنة :

 اإلسالو  يعقمد عليها يف اسقنباط األحكام وثبوت القكليف بها .

ا ون اليداسة واألهمية وا ألحكام اليرآن ووع ذلك قألحكاوه

الكريم ، على وعنى أن وا حتله السنة أو حتروه يؤخذ به كما يؤخذ 

 حبكم اليرآن .

تأت  السنة النبوية يف : ة السنة يف التشريع اإلسالميمنزل

لة وتعيبه وصادر القشريع يف اتمرتبة الثانية قه  تل  اليرآن الكريم ونز

 ، والسنة ثانيها . درورتبة قهو أول اتمصا

اتباع اتباع السنة والعمل بها واجب ك: حكم اتباعها مع األدلة 

اليرآن الكريم والعمل به ، ويدل على االحقجاج بالسنة والعمل بها أدلة 

 )ا( اليرآن الكريم .   :ونها

 )ب( السنة النبوية . 

 اإلمجاع . )ج( 

                                                 

دار الكتاب  20ينظر : احلديث واحملدثون لفضيلة املرحوم الشيخ الدكتور/ حممد أبو اهو ص ( 1)

 العربي .
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 وتفصيل ذلك قيما يل  :   )د( العيل .

 : ألدلة من القرآن الكريم أواًل : ا

 بها ، ونها : االحقجاج اع السنة وبواآليات كثرية ناطية بوجوب ات

  ...قوله تعاىل :  )أ(                

     ...  /[ .7]احلشر 

ألنه  ؛االتباع واجب  ملسو هيلع هللا ىلصواآلية الكرمية تب ن أن كل وا أور به النيب 

أور ون ا هل تعاىل ، وإن كانت وردت يف تيسيم الغنائم إال أن العربة 

 ملسو هيلع هللا ىلصقجميع أواور النيب ، بعموم اللفظ كما هو وعلوم ون أقوال العلماء 

 ونواهيه داخالن قيها . 

ه بقطبي  عمل  لإلوام الشاقع  وقد وضح احلاقظ اليرطيب ذلك وأيد

هما كان ون هذه اآلية الكرمية قيال رمحه ا هل يف اسقنباطه احلكم و

قوله : سلون  عما شئقم أخربكم ون كقاب ا هل  نيل عن الشاقع  

حرم ييقل ، قسئل وا تيول ـ )أصلحك ا هل( ـ يف اتُم ملسو هيلع هللا ىلصتعاىل وسنة نبيكم 

 :قائاًل : بسم ا هل الرمحن الرحيم، قال ا هل تعاىلالزنبور ؟ قأجاب    

                 ... /[ . 7]احلشر 

وحدثنا سفيان بن عيينة ، عن وسعر بن كدام ، عن قيس بن وسلم 

 أنه أور بيقل الزنبور .  عن طارق بن شهاب عن عمر بن اخلطاب 

قال علماؤنا : وهذا جواب يف نهاية احلسن ، أققى جبواز ققل الزنبور 

أور باالققداء به ،  ملسو هيلع هللا ىلص، وب ن أنه ييقدي قيه بعمر ، وأن النيب يف اإلحرام 
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، قجواز ققله  ملسو هيلع هللا ىلصوأن ا هل سبحانه وتعاىل أور بيبول وا ييول النيب 

  (1). وسقنبط ون الكقاب والسنة " 

  وقال تعاىل :  )ب(                   

                      

                   /[164]آل عمران  . 

: ذكر احلاقظ جالل الدين السيوط  عن اإلوام الشاقع  أنه قال 

آن ييول : احلكمة سنة رسول ا هل مسعت ون أرضى ون أهل العلم بالير

 (2).  ملسو هيلع هللا ىلص

 وقوله تعاىل : )ج(                     

 [ . 132]آل عمران/

 )د( وقوله تعاىل :                     

         /[ . 80]النساء 

 )هـ( وقوله تعاىل :               

                /[ . 31]آل عمران 

                                                 

 اجلامع ألحكام القرآن الكريم للقرطيب .( 1)

حتقينق بندر عبند ا      26فتاح اجلنة يف االعتصام بالسنة للحافظ جنال  الندين السنيوطي ص   م( 2)

 . ط دار النفائس بالكويت
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 )و( وقوله تعاىل :                   

                         

                          

 [ . 59]النساء/

وهو أحد ثيات القابع ن وقيهائهم ،  ن وقد قسر ويمون بن وهرا

الرد إىل ا هل .. وإىل الرسول قيال : الرد إىل ا هل هو الرد إىل كقابه ، 

 (1)والرد إىل الرسول : هو الرد إليه يف حياته وإىل سنقه بعد مماته . 

 مل حيتكم إىل السنة :  ْنحكم َم

،  ملسو هيلع هللا ىلص وقد ب ن ا هل جل وعال أن ون مل حيقكم إىل حكم رسول ا هل

بل إذا دخل يف نفس اتمرء ش ء ون الضي   ،إذا حكم يف أور ون األوور 

    واحلرج بسبب هذا احلكم ، كان يف عداد الكاقرين قيال تعاىل : 

                      

                  /[65]النساء . 

ييسم تعاىل بنفسه الكرمية اتميدسة أنه ال قال احلاقظ ابن كثري : " 

يف مجيع األوور، قما حكم به قهو  ملسو هيلع هللا ىلصم الرسول حكِّيؤون أحد حقى ُي

   احل  الذي جيب االنيياد له باطنًا وظاهرًا، وهلذا قال    

                 أي إذا حكموك

يطيعونك يف بواطنهم قال جيدون يف أنفسهم حرجًا مما حكمت به، 

                                                 

 . 1/187ينظر : جامع بيان فضل العلم البن عبد الرب ( 1)
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وينيادون له يف الظاهر والباطن، قيسلمون لذلك تسليمًا كليًا ون غري 

 (1) ."  ممانعة وال وداقعة وال ونازعة

وعال ـ ممن خالف أور ا هل وأواور رسول ا هل أن  ـ جل وحذر ا هل

  ...تصيبه ققنة يف دنياه أو عذاب أليم يف أخراه ، قيال تعاىل :   

                           

 [ . 63]النور/

 :  السنة املطهرة ثانيًا : من

 ونها:  .االحقجاج بها أيضًا أحاديث كثريةوقد دل على وجوب اتباع السنة و

أن رسول  وا رواه : احلاكم ، وابن عبد الرب عن أب  هريرة  )أ(

تركت قيكم أورين لن تضلوا وا متسكقم بهما : قال : "  ملسو هيلع هللا ىلصا هل 

 (2). "  كقاب ا هل وسنيت

قال :  عن أب  هريرة ـ أيضًا ـ م البخاري واحلاك هأخرجوا و )ب(

، قالوا : يا كل أويت يدخلون اجلنة إال ون أبى" : "  ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول ا هل 

" ون أطاعين دخل اجلنة وون عصان  قيد  رسول ا هل وون يأبى؟ قال :

 (3)" .  أبى

                                                 
 . 521، 1/520تفسري القرآن العظيم للحافظ ابن كثري( 1)

،  55وم د/ مصنننطفى السنننباعي ص  وينظنننر : السننننة ومكانتهنننا يف التشنننريع اإلسنننالمي للمرحننن     

 . 54الطبعة الرابعة ، املكتب اإلسالمي بريوت ص

 وسكتا عنه . 1/93يف حجة الوداع  ملسو هيلع هللا ىلصأخرجه احلاكم يف كتاب العلم/ باب خطبته ( 2)

 . 2/180وابن عبد الرب يف باب احلض على لزوم السنة 

 ملسو هيلع هللا ىلصقتننداب بسنننن رسننو  ا    أخرجننه البرنناري يف كتنناب االعتصننام بالكتنناب ، والسنننة / بنناب اال    ( 3)

 . 2/361واإلمام أمحد يف  . 13/249
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أن رسول  وأخرج أبو عبد ا هل احلاكم ـ أيضًا ـ عن ابن عباس  )ج(

عبد بأرضكم إن الشيطان قد يئس أن ُيالوداع : " قال : يف خطبة  ملسو هيلع هللا ىلصا هل 

 (1) " .  طاع قيما سوى ذلك مما حتيرون ون أعمالكمأن ُي ولكن رض 

إذا سئلقم  أنه قال : " خرج الدارو  عن عبد ا هل بن وسعود أ )د(

عن ش ء قانظروا يف كقاب ا هل قلن مل جتدوا يف كقاب ا هل قف  سنة 

 (2)" .  رسول ا هل

 مجاع : اإل :ثالثًا 

أمجع الصحابة وون بعدهم ون تابع ن إىل الرجوع إىل السنة ووجوب 

، واسقمر ون بعد الصحابة والقابع ن قيهاء األوصار وأئمة االعمل به

دت السنة للجميع اتمصدر اتمقبوعة وأصحابهم وتالويذهم ، وُعاتمذاهب 

 األصيل يف علوم الدين .

 : العقل  :رابعًا 

 يؤكد على حجية السنة والعمل بها تما يل  :إن عيل اإلنسان 

ـ وعصوم ؛ لذا جيب تصدييه يف  ملسو هيلع هللا ىلص)أ( أن صاحب السنة ـ وهو النيب 

 كل وا يصدر عنه .

)ب( أن صاحب أي وذهب أو قكرة سليمة هو اوىل الناس بقفسري وشـرح  

كل وا يقصل مبذهبه أو قكرته لدرايقه القاوة بها وقهمه هلا ، والرسول 

                                                                                                                        

وقنا  : صنحي    ،  1/55واحلاكم يف كتاب اإلميان/ باب كنل األمنة يندخل اجلننة إال منن أبنى       

 على شرطهما ومل خيرجاه ووافقه الذهيب .

، وقننا  :  1/93يف حجننة الننوداع  ملسو هيلع هللا ىلصأخرجننه احلنناكم يف املسننتدرك كتنناب العلننم / بنناب خطبتننه    ( 1)

 حتج الشيران ببعض رواته ، واتفقا على كثري منهما ، وقا  الذهيب : له أصل يف الصحي  .ا

 . 1/53أخرجه الدارمي يف مقدمة كتاب السنن باب الفتيا وما فيه من الشدة ( 2)
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عليـه اليـرآن واتمبلـغ لألوـة ؛ لـذا كـان أوىل النـاس بشـرحه         هو اتمنزل  ملسو هيلع هللا ىلص

وتفسريه وبيـان أحكاوـه ، وحاللـه وحراوـه ، وذلـك عـن طريـ  السـنة ،         

  ... ويؤكد ذلك اليرآن الكريم يف وثل قوله :                   

                        /[ ، 44]النحل             

                                             (1)  

 أ ئلة: 

 ما المقصود بُحجية السنة النبوية ض -1

ية من القرآن الكريم، والسنة النبوياة، بيِّن األدلة على حجية السنة النبو -2
 واإلجماع والعقل. 

                                                 

 [.64النحل/سورة  ](1)
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 املبحث الثاني

 

 )العهد النبوي( ملسو هيلع هللا ىلصالسنة يف عصر الرسول 
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 املقصود بالعهد النبوي : متهيد :

ب ن صحابقه بعد  ملسو هيلع هللا ىلصواتميصود بالعهد النبوي هو زون وجود الرسول 

ال تقجاوز ربع وه  ودة يسرية ، بعثقه إىل أن اخقاره جل وعال إىل جواره 

 .قرن ون عمر الزون 

واتمقأول يف هذه اتمدة وع قصرها جيد نفسه أوام ودرسة بل جاوعة 

وهو أسقاذها ـ بل أسقاذ البشرية  ملسو هيلع هللا ىلصكبرية جدًا ه  ودرسة النيب 

مجيعها ـ األوحد ، واتمرب  األوثل ، والصحابة رضوان ا هل عليهم هم 

 ة اتمشرقة . والسن، اليرآن الكريم : طالبها ، وووادها 

وإذا كان علماء الرتبية احلديثة ييولون : إن العملية القعليمية ينبغ  

 أن تيوم على عناصر ثالثة : 

 األسقاذ .)أ( 

 الطالب .)ب( 

 اتمادة .)ج( 

قحقى حنيط بعضًا ون العلم عن هذه اتمدرسة الكبرية ينبغ  لنا أن 

احلكم واضحًا  نلي  الضوء على هذه العناصر الثالثة حقى يقحي  لنا

ولنقمكن ون وعرقة ودى جناح تلك اتمدرسة الكربى وويدار اإلقادة 

ة ون تلك اتمادة العلمية اليت كانت ووضوع الدرس والبحث وه  دافواالسق

ويف ذلك ييول األسقاذ الدكقور حممد عجاج اخلطيب : وال ، السنة 

وع وادته يقحي  لنا هذا إال بدراسة شخصية اتمعلم واتمرب  ، وتفاعله 

ورسالقه وعالققه بطالبه وتفاعلهم وعه ، وودى جتاوب هؤالء الطالب وع 
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لنعرف ون خالل هذا الفائدة العلمية الرتبوية اليت ؛ وربيهم ووع وادته 

 (1)جنوها ونطمئن إىل وصري العلم الذي تليوه وشاركوا يف تطبييه . 

يل ال يسعنا وإذا تناولنا عناصر تلك اتمدرسة العظيمة بش ء ون القفص

ز اليول إلحاطة كل عنصر بأرقى درجات الكمال وسنوج ؛اتميام وذلك 

 قيها على النحو القال  :

 أواًل : أستاذ املدرسة ومربيها :

، وقد متيزت مساته الشخصية ووؤهالته الرتبوية  ملسو هيلع هللا ىلصوهو الرسول 

بأقواله  يقدى به ، وُيهقدىمبيزات كثرية جتعله جديرًا بأن يكون قائدًا ُي

 ون أهم اتمميزات اليت متيز بها :و، وأقعاله 

ووهما حاول أن يصف اإلنسان الدرجة اليت :  ملسو هيلع هللا ىلصمسو خلقه  (1)

ون اخلل  الكريم والسلوك اتمسقييم قال يسقطيع  ملسو هيلع هللا ىلصوصل إليها الرسول 

 اإلحاطة بذلك . 

    بعد أن وصفه ربه بيوله : ملسو هيلع هللا ىلصوواذا ييول الواصف يف أخالق النيب 

          /[ . 4]اليلم 

ا هل عنها ـ ح ن سئلت عن خليه  فقه أم اتمؤون ن ـ رض وبعد أن وص

 (2)كان اليرآن .  ملسو هيلع هللا ىلصن خل  النيب : إقيالت 

                                                 

طبعنة  . الطبعة الثانينة ،   31السنة قبل التدوين لألستاذ الدكتور / حممد عجاج اخلطيب ص( 1)

 مكتبة وهبة .

طبعنة   1/513أخرجه اإلمام مسلم يف كتاب صالة املسافرين وقصرها / باب جامع صنالة اللينل   ( 2)

 دار إحياب الكتب العربية حتقيق وترقيم ا . حممد فؤاد .
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قاحشًا وال وقفحشًا ،  ملسو هيلع هللا ىلصقلم يكن ، بعث ليقمم وكارم األخالق 

 (1). "  إن خياركم أحسنكم أخالقًا" : ييول  ملسو هيلع هللا ىلصوكان الرسول 

 (2)، قكان أشد حياء ون العذراء يف خدرها . باحللم صف ُو

ار ناسق رَّوإذا ُس،  يف وجهه رفقإذا كره شيئًا ُعوصف باحللم ، 

  (3)وجهه . 

ار وجهه حقى كأنه قطعة قمر ، نقإذا سر اسق، وصف بالقبسم 

  (4) وكان أصحابه يعرقون ذلك ونه .

بل وا  قلم حييد على إنسان قط لنفسه، وصف بسالوة الصدر 

  (5) لنفسه إال أن تنقهك حروة ا هل قينقيم  هل بها . ملسو هيلع هللا ىلصغضب 

يف أخالقه  ملسو هيلع هللا ىلصوكما كان ساويًا سيد الناس يف تعامله :  (2)

يف وعاوالته وكيف ال وقد اخقاره ا هل تعاىل  ملسو هيلع هللا ىلصكان كذلك سيدًا 

 ليكون للعامل أسوة وقدوة : قال تعاىل :             

                            
 [ .21]األحزاب/

                                                 

،  عنن عبند ا  بنن عمنرو      4/1810 ملسو هيلع هللا ىلصأخرجه مسلم يف كتاب الفضنائل / بناب كثنرة حيائنه     ( 1)

 . 2/161 ، وأمحد وكذا الرتمذي يف الرب

ن     عننن أبنني سننعيد اخلندري   6/654 ملسو هيلع هللا ىلصأخرجنه البرنناري يف كتنناب املناقننب / بنناب صننفة النننيب  ( 2)

ن وابننن ماجننه يف كتنناب الزهنند / بنناب احلينناب          4/1809ومسننلم يف الكتنناب والبنناب املننذكورين    

 . 3/77، واإلمام أمحد  2/1399

 . 6/654 ملسو هيلع هللا ىلص أخرجه البراري يف كتاب املناقب / باب صفة النيب( 3)

 . 6/653 ملسو هيلع هللا ىلصأخرجه البراري يف كتاب املناقب / باب صفة النيب ( 4)

 . 6/654 ملسو هيلع هللا ىلصأخرجه البراري يف كتاب املناقب / باب صفة النيب ( 5)
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ق ذلك قالقعاول وع الناس بوجه طيب والصرب على أذاهم كان ووق

  أخربه ربه جال وعال بيوله ،  ملسو هيلع هللا ىلصوبدأ أساسيًا عند الرسول    

                   ... /[. 34]قصلت 

 ور ،وقد أور ا هل جال وعال بالعفو والصفح وهو أول ون ميقثل إذا ُأ

   قال تعاىل :                  

 [ .199]األعراف/

الناحية العلمية قيد شرح ا هل صدره ،  أوا ون:  ملسو هيلع هللا ىلصعلمه  (3)

، ون العلم غاية مل يبغلها بشر سواه  ملسو هيلع هللا ىلصقبلغ ، مه وا مل يكن يعلم وعلَّ

قكان اتمرجع األول للمسلم ن يف أحكام اليرآن وتعاليم اإلسالم ، 

 ت وعرف سري األوم الغابرة ، ومجع إىل ذلك علم أهل الكقاب ، وأو

ققه بالعلوم األخرى اليت تقصل جواوع الكلم وأحيط إىل جانب وعر

، ودرس سريته  ملسو هيلع هللا ىلص هيدرك كل ذلك ون تقبع أخبار، باحلياة اإلنسانية 

  ...قال تعاىل :                  

               /[ 113]النساء . 

قعلم دقائ  أحكام اليرآن قحمله إىل الناس ، وبينه بسنقه الطاهرة 

وسلوكه اتمسقييم قكان اتمعلم األول ، واتمرشد الصادق األو ن إىل 

 (1) الطري  اليويم .

                                                 

 . 34بتصرب يسري من السنة قبل التدوين ص( 1)
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ون األساليب الناجحة يف إليه :  واقتناعه را يدعوإميانه  (4)

ئدة أمشل واتمادة القعليم أن ييقنع اتمعلم مبا يعلمه حينذاك تكون الفا

العلمية أثبت وأرسخ يف أذهان الطالب مما يؤدي إىل النفع واالنقفاع بها ، 

قد اندقع ون صميم قؤاده وجبميع قواه يف سبيل تبليغ  ملسو هيلع هللا ىلصوالرسول 

رسالقه وقد حتمل األذى الكثري ، وقاسى الصعاب وصرب الصرب اجلميل 

، ووع هذا  واضطهد كثريًا حقى ترك ووطنه، لقدعيم أركان دعوته 

ب ا هل خاطره وخيفف عنه وبينًا طيِّكان يقمنى ليووه اهلداية والرشاد قُي

 أن هدايقهم بيده قييول عز وجل :                

                    /[ . 56]اليصص 

الشديد حقى يوشك أن يهلك يف سبيل هداية  ضييه ويصور ا هل تعاىل

 قووه قييول:                     

         /[ .6]الكهف 

طري  : تما يدعو إليه ، وحبه قيه ، واققناعه به  ملسو هيلع هللا ىلصوهكذا إخالصه 

ى ييبل الصحابة عليه ، حاقظ ن له عاول ن به ون طرق حفظه وأدائه حق

قإذا قال يسقمعون ليوله ، وإذا دعى ، ناظرين قيما ييول ون سنة وحديث 

ألنهم ؛ وبأوره يأمترون ويطيعون ثم يؤدونه تمن بعدهم ، يلبون وجييبون 

ولذا اسقسهلوا كل صعب دون إجابقه ؛ اققنعوا به ومبيووات أوارته 

 (1) .وخفوا وسرع ن لدعوته 

                                                 

 . 35ينظر : الضوب الالمع املبني عن مناهج احملدثني ص( 1)
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 :يف تعليم السنة  ملسو هيلع هللا ىلصمنهجه 

يف تعليم أصحابه ونهجيًا ساويًا رقيعًا  ملسو هيلع هللا ىلصكان ونهج رسول ا هل 

قاليرآن الكريم مل ينزل دقعة واحدة إمنا ، اليرآن  قيه بهدي ملسو هيلع هللا ىلصاهقدى 

خالل ثالث وعشرين سنة والرسول الكريم يف  ملسو هيلع هللا ىلصنزل ونجمًا على حممد 

له اليرآن ، وخيصص وا هذه اتمدة يبلغ قووه وون حوله يفصل وا أمج

قكل وا يقعل  باألئمة اإلسالوية يف مجيع ، ويييد وا أطليه ، عممه 

، ودقييها وشؤونها وعظيمها ، وكل وا يقناول الفرد واجلماعة يف شؤونها

خمقلف نواح  حياتهم مما مل يرد يف اليرآن الكريم ورد يف السنة قواًل أو 

 قعاًل أو تيريرًا .

أحكاوًا وعبادات وقربات شرعت وطبيت  ملسو هيلع هللا ىلصليمه وون ثم جند يف تعا

وإمنا شرعت ، وسننت خالل ربع قرن ، قلم توضع السنة دقعة واحدة 

، لرتبية األوة دينيًا واجقماعيًا وخلييًا يف السلم واحلرب يف الرخاء والعسر 

 (1)وتقناول النواح  العلمية والعملية وتشمل كل شئون احلياة . 

 ور القالية : يف األو ملسو هيلع هللا ىلصويقضح ونهجه 

كان ونهجًا  ملسو هيلع هللا ىلصقمنهجه مشوليته يف املكان أو املوضوع :  (1)

ث قيه بل حيدث يف اتمسجد شاواًل قلم ييقصر على وكان حمدود حيدِّ

سقفى يف الطري  قيفيت، ، قيد كان ُيالسوق، وال على وناسبة وعينة ويف

 يبلغ األحكام ويوضح القعاليم يف كل، سأل يف اتمناسبات قيجيب وُي

ويف قرصة تهيأت له ، ويف كل وكان يقسع لذلك يف حله وترحاله ، 

على نوع ون  ملسو هيلع هللا ىلصسلمه وحربه ، وقت الرضا والشدة ، ومل يقيقصر تعليمه 

                                                 

 . 46التدوين صبتصرب يسري من السنة قبل ( 1)
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العلوم دون غريها ، بل يف كل أور يسأل عنه قيجيب ، ويف كل شأن ون 

حاجة إليه قيعلمه كل ش ء يف ون احلياة وهما قل شأنه إال أن اتمرء شؤ

 خلراءة . حقى ا

، قال : قيل له : قد علمكم نبيكم  روى وسلم بسنده عن سلمان 

 (1)كل ش ء حقى اخلراءة قال ، قيال : أجل .. احلديث . 

 للنظم احلديثة يف التعليم :  ملسو هيلع هللا ىلصاستردامه  (2)

ونذ مخسة عشر قرنًا النظم احلديثة يف القعليم اآلن  ملسو هيلع هللا ىلصوقد اسقخدم 

 قيجيبهم ، أو ليعظهم .  ملسو هيلع هللا ىلصألوه ون جلوسه يف اجملالس العلمية ليس

وأيضًا كان الصحابة رضوان ا هل عليهم جيلسون أواوه كجلوس 

 (2)القالويذ أوام وعلمهم اآلن قكانوا جيلسون أواوه حليًا . 

 للوقت املناسب ملوعظته أو حتديثه :  ملسو هيلع هللا ىلصاختياره  (3)

خيقار الوقت الذي يقناسب وع نفوس وسمقعيه قال  ملسو هيلع هللا ىلصوقد كان 

وشغولون عنه وثاًل ، أو ال حيدثهم حديثًا كثريًا وأياوا  حيدثهم وهم

وقواصلة ققمل نفوسهم ، قيد كان عليه الصالة والسالم خيشى أن ميل 

أصحابه قيقخوهلم باتموعظة ب ن وقت آخر ، ألن االسقمرار يف تعليمهم 

قمن احلكمة سلوك ، يل الفائدة قوتوجيههم يدخل اتملل إىل نفوسهم ق

القعليم ، وهو الطري  الذي تعقمده اليوم اتمؤسسات  هذا الطري  يف

                                                 

 .  1/223أخرجه مسلم يف كتاب الطهارة/ باب االستطابة ( 1)

 .  1/17وأبو داود يف كتاب الطهارة / باب كراهية استقبا  القبلة عند قضاب احلاجة 

 . 5/437.  وأمحد  1/115وابن ماجة : طهارة / باب االستنجاب باحلجارة

 . 49، 48السنة قبل التدوين ( 2)
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الرتبوية يف وناهجها القعليمية وه  خري طريية لقثبيت وا يقلياه الطالب ون 

  (1)اتمعلووات . 

أنه قال تمن ينقظرونه ون  روى اإلوام أمحد بسنده عن ابن وسعود 

َقَما ، َكاُنُكْم ِإنَُّه َلُيْذَكُر ِل  َو: الصحابة أو القابع ن لك  حيدثهم 

َيَقَخوَُّلَنا  ملسو هيلع هللا ىلصَلَيْد َكاَن َرُسوُل اللَِّه ، َكَراِهَيَة َأْن ُأِولَُّكْم ، آِتيُكْم 

 (2).  ِباْلَمْوِعَظِة ِق  اأَليَّاِم َكَراِهَيَة السَّآَوِة َعَلْيَنا

 خماطبة كل قوم بلهجتهم :  (4)

وهذا  حيدثهم بلهجقهم حقى يفهموا نتم ملسو هيلع هللا ىلصكان ون هديه خماطبقه 

 ون دواع  تيسري العلم وكثرة وقعلميه . 

َوَكاَن ـ  َعْن َكْعِب ْبِن َعاِصٍم اأَلْشَعِريِّ روى اإلوام أمحد بسنده 

َلْيَس ِوْن اْوِبرِّ : " َيُيوُل  ملسو هيلع هللا ىلصَسِمْعُت َرُسوَل اللَِّه : َقاَل ـ ِوْن َأْصَحاِب السَِّييَفِة 

 (3)" .  اْوِصَياُم ِق  اْوَسَفِر

وقد ، "  ليس ون الرب الصيام يف السفر" : حلديث اتمشهور ا ملسو هيلع هللا ىلصأراد 

 .  ألن هذه لغة األشعري ن ييلبون الالم ويمًا؛  قلب " الالم" ويمًا

                                                 

عظة والعلنم كني ال ينفنروا    براري يف كتاب العلم /باب ما كان النيب يتروهلم باملوينظر : ال( 1)

 .  1/197ويف باب من جعل ألهل العلم آيات معلومة ،  1/195

 . 11/228ويف كتاب الدعوات / باب املوعظة ساعة بعد ساعة 

وعظننة سنناعة بعنند ، والبرنناري يف كتنناب النندعوات/باب امل 1/377أخرجننه اإلمننام أمحنند يف املسننند ( 2)

، وينظر : ختريج احلديث السابق ، ومسلم يف كتاب القيامة واجلنة والنار/ باب  11/28ساعة 

 ، والرتمذي يف كتاب االستئذان واآلداب ، ومعنى يترولنا : أي يتعهدنا . 4/2172االقتصاد 

 . 183، واخلطيب يف الكفاية يف قوانني الرواية ص 3/299أخرجه اإلمام أمحد يف ( 3)

يف شننننهر رمضننننان   رجننننواا الصننننوم والفطنننن بنننناب صننننيام/ كتنننناب الوينظننننر : صننننحي  مسننننلم :  

 . 2/786للمسافر
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 للناس على قدر عقوهلم :  ملسو هيلع هللا ىلص( خماطبته 5)

مبا يفهمونه ومبا يكون يف  أنه خياطب كل قوم ملسو هيلع هللا ىلصوكان ون هديه 

مبا يناسب جفاءه وقسوته وع  اجلايف دويَّبال وخياطُب ُمِهْفوداركهم قُي

، م احلضري مبا يالئم حياته وبيئقهويفه،ح له لالرق  به وتعليمه باألص

وذلك ك  يكون ؛ تفاوت األذهان وتعدد األعراف   كما كان يراع

 أثبت تما حيدث به وأنفع . 

تقفاوت  ،وقد متيزت السنة بذلك ألنها ختاطب أقواوًا وقعددين 

 أقهاوهم وأعراقهم . 

ـ : يف احلديث اتمقف  عليه ـ  ن أوثلة ذلك وا روى عن أب  هريرة وو

نَّ اْوَرَأِت  َوَلَدْت ِإ، َيا َرُسوَل اللَِّه : َقَياَل  ملسو هيلع هللا ىلصَأَتى َرُسوَل اللَِّه  ًانَّ َأْعَراِبيََّأ"

: َقاَل"، ؟ٍلَهْل َلَك ِوْن ِإِب: " ملسو هيلع هللا ىلصَقَياَل َلُه النَِّب ُّ ، َوِإنِّ  َأْنَكْرُتُه ، َأْسَوَد ًاُغالَو

، (1)"؟َقَهْل ِقيَها ِوْن َأْوَرَق:"  َقاَل، ُحْمٌر: َقاَل "،  ؟َوا َأْلَواُنَها :" َقاَل ، َنَعْم

 .َنَعْم : َقاَل 

َقَأنَّى : " َقاَل ،  ًاِإنَّ ِقيَها َلُوْرَق: َقاَل ويف رواية أخرى تمسلم أيضًا : " 

َوَهَذا : "  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل ،   (2)ُكوَن َنَزَعُه ِعْرٌق َعَسى َأْن َي: َقاَل " ،  ؟َأَتاَها َذِلَك 

 (3) ."  َعَسى َأْن َيُكوَن َنَزَعُه ِعْرٌق

                                                 
آخننر كالبينناو ، ويقننا  للرمنناد  األورق : وهننو الننذي فيننه سننواد لننيس بصنناب : أي يشنناركه لننون   ( 1)

 ، وللحمامة ورقاب . أورق

ومعننى نزعنه أشنبهه واجتذبنه     هو األصنل يف النسنب ، تشنبيهًا بعنرق الثمنرة       (بكسر العني)العرق ( 2)

 هه به .بإليه وأظهر لونه عليه ، وأصل النزع اجلذب فكأنه جذبه إليه لش

، وأبنننو داود كتننناب    7/68خرجنننه البرننناري يف كتننناب الطنننالق / بننناب إذا عنننرو بنفننني الولننند        أ( 3)

، والرتمننذي يف كتنناب الننوالب واهلبننة/ بنناب يف الرجننل    2/694الطننالق/ بنناب إذا شننو يف الولنند  

، والنسننائي يف كتنناب الطننالق / بنناب إذا عننرو بامرأتننه وشننكت يف ولننده    4/440ي مننن ولنندهينفنن

ط عيسنى   1137ص  20خرجه اإلمام مسنلم يف صنحيحه كتناب اللعنان حنديث رقنم       أ، و 6/478

 .ن رمحه ا  عبد الباقي فؤاد احلليب بتحقيق األستاذ : حممد 
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للناس على قدر قهمهم أيضًا شأنه وع الشاب  ملسو هيلع هللا ىلصوون أوثلة خماطبقه 

بأسلوبه وقياسه على اوقناعه  ملسو هيلع هللا ىلصن يؤذن له يف الزنا ؟ قحمله أالذي أراد 

 لقاوة .بل وعن القفكري قيه بل وعلى اسقياوقه ا

َأَتى  ًاِإنَّ َقًقى َشابَّ: َقاَل  َعْن َأِب  ُأَواَوَة روى اإلوام أمحد والطربان  

َقَأْقَبَل اْلَيْوُم َعَلْيِه ، اْئَذْن ِل  ِبالزَِّنا ، َيا َرُسوَل اللَِّه : َقَياَل  ملسو هيلع هللا ىلصالنَِّب َّ 

: َقاَل ،  ًاَدَنا ِوْنُه َقِريَبَق" ، اْدُنْه : "  ملسو هيلع هللا ىلصَقَياَل ، َوْه َوْه : َقاُلوا ، َقَزَجُروُه 

، َجَعَلِن  اللَُّه ِقَداَءَك، ال َواللَِّه : َقاَل ؟ " ، َأُتِحبُُّه أُلوَِّك : "  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل ، َقَجَلَس

 ال: َقاَل ؟ " ، َأَقُقِحبُُّه الْبَنِقَك : " َقاَل " ، َوال النَّاُس ُيِحبُّوَنُه أُلوََّهاِتِهْم : " َقاَل 

"، اُس ُيِحبُّوَنُه ِلَبَناِتِهْمَوال النَّ:" َقاَل ، َجَعَلِن  اللَُّه ِقَداَءَك، َرُسوَل اللَِّه َواللَِّه َيا

َوال : "َقاَل ، َجَعَلِن  اللَُّه ِقَداَءَك، ال َواللَِّه : َقاَل ؟ " ، َأَقُقِحبُُّه أُلْخِقَك : " َقاَل 

، ال َواللَِّه : َقاَل ؟ " ، َأَقُقِحبُُّه ِلَعمَِّقَك : " َقاَل " ، النَّاُس ُيِحبُّوَنُه أَلَخَواِتِهْم 

َأَقُقِحبُُّه : " َقاَل " ، َوال النَّاُس ُيِحبُّوَنُه ِلَعمَّاِتِهْم : " َقاَل ، َجَعَلِن  اللَُّه ِقَداَءَك 

اُس َوال النَّ: " َقاَل ، َجَعَلِن  اللَُّه ِقَداَءَك ، ال َواللَِّه : َقاَل ؟ " ، ِلَخاَلِقَك 

، اللَُّهمَّ اْغِفْر َذْنَبُه: " َقَوَضَع َيَدُه َعَلْيِه َوَقاَل : َقاَل " ، ُيِحبُّوَنُه ِلَخاالِتِهْم 

 (1).َقَلْم َيُكْن َبْعُد َذِلَك اْلَفَقى َيْلَقِفُت ِإَلى َشْ ٍء"، َوَحصِّْن َقْرَجُه ، َوَطهِّْر َقْلَبُه

أسلوبًا جعل  ملسو هيلع هللا ىلصل ا هل ييول الدكقور/ عجاج اخلطيب : ليد اتبع رسو

الفقى يدرك أثر الزنا يف اجملقمع ، وكيف أن الناس مجعًا ال يرضونه 

االققناع  ا محله علىألنفسهم وأهليهم كما أنه ال يرضاه هو لذويه مم

 (2)ر وا كان الداقع إليه ون قرارة النفس . وباإلقالع عنه ، وخري األو

                                                 

طبعننة امليمنيننة رصننر ، وذكننره اهليثمنني يف  طبعننة امل 357مسننند اإلمننام أمحنند يف مسنننده جننن ص  ( 1)

 . ، وعزاه إىل الطرباني يف الكبري عن أبي أمامة  1/129جممع الزوائد 

 . 50السنة قبل التدوين ص( 2)
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  : ملسو هيلع هللا ىلصإعادة الكلمة ثالثًا حتى تفهم عنه  (6)

لك   ؛ نط  الكلمة ثالثًاإذا تكلم يف حديثه  ملسو هيلع هللا ىلصوكان ون هديه 

، ويقحي  يفهم عنه أو يعيل عنه ، ولك  يسمعه ون مل يسمعه أو يعيل 

قرمبا انشغل بكلمة  ،د حفظه يون ير ملسو هيلع هللا ىلصأو لك  يقثبت ون كالوه 

 عن أخرى وغري ذلك ، وحقى ال يفوت أحدهم بعضه . 

َأنَُّه َكاَن ِإَذا َتَكلََّم : "  ملسو هيلع هللا ىلصالنَِّب ِّ َعْن  َعْن َأَنٍس روى البخاري 

َوِإَذا َأَتى َعَلى َقْوٍم َقَسلََّم َعَلْيِهْم َسلََّم ، َحقَّى ُتْفَهَم َعْنُه  ًاِبَكِلَمٍة َأَعاَدَها َثالَث

 (1). "  ًاَعَلْيِهْم َثالَث

 ووضوح ألفاظه :  ملسو هيلع هللا ىلصحسن أدائه  (7)

 ن الكلمات ويوضح أن حيسن األداء قيفصل ب ملسو هيلع هللا ىلصوكان ون هديه 

كان ال  ملسو هيلع هللا ىلصأنه األلفاظ حقى حيفظ عنه ويفهمه ون يسمعه قعن عائشة : " 

ل حقى صَّكسردكم ، ولكن إذا تكلم بكالم َق (2)يسرد الكالم 

ه دَّ" إمنا كان النيب حيدث حديثًا لو َع ، ويف روايةحيفظه ون مسعه " 

 (3) " . ألحصاه العادُّ

 : مور وبعده عن التعقيديف معظم األاختياره األيسر ( 8)

 ور اليسري يف مجيع أووره ، وينه ، اخقياره األ ملسو هيلع هللا ىلصوكان ون هديه 

الرخص كما يأتون  لقعييد ، ويريد ون أتباعه أن يأتواعن القشديد وا

                                                 

 . 1/188أخرجه البراري يف كتاب العلم/ باب من أعاد احلديث ثالثًا ليفهم عنه ( 1)

.  سنرداً  الصَّنوم  يسنُرد  كنان  إننه  : احلنديث  ومنه،  فيه ْعجلوَيْسَت ُيتَابعه أي : َسْردًا احلديث َيسُرد (2)

 . وُيتَابعه ُيواليه أي

، وقنننا  اهليثمننني : رجالنننه رجنننا  الصنننحي  ، ورواه الطربانننني يف الكنننبري ،   1/129جممنننع الزوائننند ( 3)

  . 50وينظر السنة قبل التدوين ص
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عن القعم  يف العبارة ، والقضيي  يف األحكام ، وال   العزائم ، وينه

لسمحة اتميسرة ، وون قإنه ناط  بلسان الشريعة اغرابة يف ذلك كله ، 

قهو يغضب للح  جيدها ناطية بذلك كله ،  ملسو هيلع هللا ىلصيقأول سرية الرسول 

 ل ويرد األذى عنه عذرًا له جبهله.أحيانًا، ويقحلم وع اجلاهل ويصرب عليه ب

َدَخَل : َقاَل  َعْن َأِب  ُهَرْيَرَة أمحد ـ بإسناد صحيح ـ  روى اإلوام

للَُّهمَّ اْرَحْمِن  ا: َقَلمَّا َقَرَغ َقاَل ، َجاِلٌس َقَصلَّى  ملسو هيلع هللا ىلص َأْعَراِب ٌّ اْلَمْسِجَد َوالنَِّب ُّ

َلَيْد : " َقَياَل  ملسو هيلع هللا ىلصَقاْلَقَفَت ِإَلْيِه النَِّب ُّ ،  ًا َتْرَحْم َوَعَنا َأَحَدَوال ًاَوُوَحمََّد

، ِه النَّاُس َقَأْسَرَع ِإَلْي، َقَلْم َيْلَبْث َأْن َباَل ِق  اْلَمْسِجِد  " ، ًاَحجَّْرَت َواِسَعَت

: ُثمَّ َقاَل " ،  ِوْن َواٍء ًاِوْن َواٍء َأْو َدْلَو َأْهِريُيوا َعَلْيِه َسْجاًل: "  ملسو هيلع هللا ىلصَقَياَل النَِّب ُّ 

 (1)" .  ِإنََّما ُبِعْثُقْم ُوَيسِِّريَن َوَلْم ُتْبَعُثوا ُوَعسِِّريَن" 

اللَُّه  َرِضَ ـ َعْن َعاِئَشَة وا رواه البخاري بسنده  ملسو هيلع هللا ىلصوكان ون هديه 

َسَرُهَما َوا  َأَخَذ َأْيَبْيَن َأْوَرْيِن ِإال ملسو هيلع هللا ىلصَوا ُخيَِّر َرُسوُل اللَِّه : " َأنََّها َقاَلْت ـ َعْنَها 

َوَوا اْنَقَيَم َرُسوُل ، َكاَن َأْبَعَد النَّاِس ِوْنُه  ًاَقِإْن َكاَن ِإْثَم،  ًاَلْم َيُكْن ِإْثَم

 (2)" .  َقَهَك ُحْرَوُة اللَِّه َقَيْنَقِيَم ِللَِّه ِبَهاا َأْن ُتْنِلَنْفِسِه ِإّل ملسو هيلع هللا ىلصاللَِّه 

 :  ملسو هيلع هللا ىلصتواضعه  (9)

ث وال حرج بل ولن يسع اتميام يف ذلك ألن قحدِّ ملسو هيلع هللا ىلصأوا عن تواضعه 

لذا  ؛كله ألنه اليدوة   ملسو هيلع هللا ىلص" مشلت كيان الرسول  القواضع" هذه الصفة : 

                                                 

 .  1/323املسجد  أخرجه البراري يف كتاب الوضوب/ باب صب املاب على البو  يف( 1)

 .  10/225يسروا وال تعسروا  ملسو هيلع هللا ىلصويف كتاب األدب / باب قو  النيب 

 . 147والرتمذي كتاب الطهارة / باب ما جاب يف البو  يصيب األرو رقم 

 وأخرج احلديث كاماًل اإلمام أمحد .

 ومعنى حتجرت واسعًا : أي ضيقت ما وسعه ا  من رمحته .

 . 6/654 ملسو هيلع هللا ىلصملناقب / باب صفة النيب أخرجه البراري يف كتاب ا( 2)
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ًا حليمًا ـ بل وقواضعًا ووعلم يف تعاوله وع الناس مجيعًا أخًا ملسو هيلع هللا ىلصقيد كان 

ب خاطبهم أل ن ارحيماًَ ـ قإذا وا أراد أن يعلم أصحابه بعض اآلد كان أبًا

اخلطاب وأحبه إىل نفس اتمخاطب حقى حيببهم قيه قيحبوا وا حيدثهم به 

 (1)وهكذا ينبغ  لكل وعلم . 

إمنا قال : " ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول ا هل  وون أوثلة ذلك وا روى عن أب  هريرة 

د لولده أعلمكم إذا أتيقم الغائط قال تسقيبلوا اليبلة أنا لكم وثل الوال

 (2)" .  وال تسقدبروها

مسى وعانيه قإذا وا أعجب أصحابه به أقمة القواضع يف  ملسو هيلع هللا ىلصبل كان 

واققخر بأنه عبد  ،وحاولوا اتمبالغة يف ودحه والثناء عليه نهاهم عن ذلك 

 ا هل ورسوله . 

أن النيب  اخلطاب  عن عمر بنـ روى اإلوام أمحد ـ بسند صحيح 

َقِإنََّما َأَنا ، ال ُتْطُروِن  َكَما َأْطَرْت النََّصاَرى ِعيَسى ْبَن َوْرَيَم قال : "  ملسو هيلع هللا ىلص

 (3). "  َعْبُدُه َوَرُسوُلهُِِِِ: َقُيوُلوا ، َعْبٌد 

وؤهالت ووصف بصفات جتعل قوله  ملسو هيلع هللا ىلصجد يف رسول ا هل وهكذا ُو

على القفان  ـ ضوان ا هل عليهم رـ وسموعًا بل حمفوظًا مما محل الصحابة 

يف حفظه واحلض على كقابقه أو تثبيقه يف الذهن ، والعمل به ، وتبليغه 

 تمن بعدهم ، وا هل أعلم .

 
                                                 

 . 53ينظر : السنة قبل التدوين للدكتور/ حممد عجاج اخلطيب ص( 1)

،  3، 1/2أخرجه أبو داود يف كتاب الطهارة / باب كراهية اسنتقبا  القبلنة عنند قضناب احلاجنة      ( 2)

املسننند ، واإلمننام أمحنند يف   1/114وابننن ماجننه يف كتنناب الطهننارة/ بنناب االسننتنجاب باحلجننارة     

2/247 . 

 . مسند سيدنا عمر  1/24أخرجه اإلمام أمحد ( 3)
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 : عوامل انتشار السنة يف العهد النبويثانيًا : 

انقشارًا سريعًا ، قيد كان  ملسو هيلع هللا ىلصانقشرت السنة يف عهد الرسول 

اإلسالم األوىل يقليون تعاليم الدين الصحابة رضوان ا هل عليهم يف أيام 

وييرءون اليرآن ويييمون شعائرهم ، ووا لبث  ملسو هيلع هللا ىلصاجلديد ون الرسول 

ن ، وعم اإلسالم أن صدع بأور ا هل تعاىل ، وكثر اتمسلمو ملسو هيلع هللا ىلصللنيب 

، يف مجيع وراحل الدعوة يبلغ الناس ملسو هيلع هللا ىلص، وكان الرسول اجلزيرة العربية

م يف السلم واحلرب ، وحيدثهم ويفقيهم وييض  بينهم ، وخيطبهم وييوده

 يف الشدة والرخاء ويعلمهم قيحفظون األحكام ويطبيونها . 

 وون أشهر العواول اليت ساعدت على انقشار السنة وا يل  : 

 : ه يف تبليغ دعوته ونشر اإلسالموجدُّ ملسو هيلع هللا ىلصنشاط رسو   (1)

مل يرتك وسيلة للدعوة إال اسقفاد ونها ، وال سبياًل إال  ملسو هيلع هللا ىلصقالرسول 

كها قعرض نفسه على اليبائل ، وحتمل الصعاب وصنوف األذى ، سل

 واتصل بوقود اتمواسم وعرض عليهم اإلسالم ... 

ويف  .. حقى عز اإلسالم وقويت دولقه. قلم يأل جهدًا يف تبليغ الرسالة

 (1)مجيع تلك القطورات كانت السنة تأخذ وكانها يف نفوس اتمسلم ن . 

 ديد : طبيعة اإلسالم ونظامه اجل (2)

قيد أتى اإلسالم بأحكام جديدة جعل الناس يقساءلون عنها ، وعن 

 ملسو هيلع هللا ىلصرسوله وأهداقه قكان بعض ون يسمع بالدعوة ييبل على رسول ا هل 

  إىل قووه ليبلغهم وا رأى للن إسالوه ، وينطعيسأله عن اإلسالم قي

 مام بن ثعلبة . وخيربهم وا مسع .... وذلك كِض

                                                 

 . 69ينظر : السنة قبل التدوين ص( 1)
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َبْيَنَما َنْحُن َقاَل :  َواِلٍك  ْبِن َأَنِسَعْن ده روى اإلوام البخاري بسن

ِق  اْلَمْسِجِد َدَخَل َرُجٌل َعَلى َجَمٍل َقَأَناَخُه ِق  اْلَمْسِجِد  ملسو هيلع هللا ىلصُجُلوٌس َوَع النَِّب ِّ 

، ْمْهَراَنْيِهُوقَِّكٌئ َبْيَن َظ ملسو هيلع هللا ىلصَوالنَِّب ُّ ؟ َأيُُّكْم ُوَحمٌَّد : ُثمَّ َقاَل َلُهْم ، ُثمَّ َعَيَلُه 

َيا اْبَن َعْبِد : َقَياَل َلُه الرَُّجُل ، َهَذا الرَُّجُل اأَلْبَيُض اْلُمقَِّكُئ : َقُيْلَنا 

:  ملسو هيلع هللا ىلصَقَياَل الرَُّجُل ِللنَِّب ِّ " ، َقْد َأَجْبُقَك : "  ملسو هيلع هللا ىلصَقَياَل َلُه النَِّب ُّ ، اْلُمطَِّلِب 

: َقَياَل ، َقال َتِجْد َعَل َّ ِق  َنْفِسَك ، ِإنِّ  َساِئُلَك َقُمَشدٌِّد َعَلْيَك ِق  اْلَمْسَأَلِة 

َأْسَأُلَك ِبَربَِّك َوَربِّ َوْن َقْبَلَك آللَُّه َأْرَسَلَك ِإَلى : َقَياَل " ، َسْل َعمَّا َبَدا َلَك " 

ْن َأْنُشُدَك ِباللَِّه آللَُّه َأَوَرَك َأ: َقاَل " ، اللَُّهمَّ َنَعْم : " َقَياَل ؟ النَّاِس ُكلِِّهْم 

: َقاَل " ، اللَُّهمَّ َنَعْم : " َقاَل ؟ ُنَصلَِّ  الصََّلَواِت اْلَخْمَس ِق  اْلَيْوِم َواللَّْيَلِة 

اللَُّهمَّ : " َقاَل ؟ َأْنُشُدَك ِباللَِّه آللَُّه َأَوَرَك َأْن َنُصوَم َهَذا الشَّْهَر ِوْن السََّنِة 

َأَوَرَك َأْن َتْأُخَذ َهِذِه الصََّدَقَة ِوْن َأْغِنَياِئَنا  َأْنُشُدَك ِباللَِّه آللَُّه: َقاَل "، َنَعْم

: َقَياَل الرَُّجُل " ، اللَُّهمَّ َنَعْم : "  ملسو هيلع هللا ىلصَقَياَل النَِّب ُّ ؟ َقَقْيِسَمَها َعَلى ُقَيَراِئَنا 

ُن َثْعَلَبَة َوَأَنا ِضَماُم ْب، َوَأَنا َرُسوُل َوْن َوَراِئ  ِوْن َقْوِو  ، آَوْنُت ِبَما ِجْئَت ِبِه 

  (1)" .  َأُخو َبِن  َسْعِد ْبِن َبْكٍر 

يف طلب احلديث ن رضوان ا  عنهم ن نشاط الصحابة  (3)

، أصحابًا أوناء ملسو هيلع هللا ىلصعز وجل ـ لرسول ا هل ـ اخقار ا هل :وحفظه وتبليغه

هم له قلوبهم وأقئدتهم حقى قادوه بوولك ح ،هاء آونوا بدعوته بوعلماء ن

سنقه  ملسو هيلع هللا ىلصأوواهلم وديارهم وأوطانهم .. وحتملوا عنه بأنفسهم وأرواحهم و

وقد كان ، )أحاديثه( وحفظوها وضبطوها ووعوها وبلغوها كما وعوها 

ونوره يف  ؤهبهاوبنضرة الوجه أي : نعيمه  ملسو هيلع هللا ىلصلنيب اهدقهم الفوز بدعاء 

 الدنيا قبل اآلخرة . 

                                                 

 . 149،  1/148أخرجه البراري يف كتاب العلم / باب ما جاب يف العلم ( 1)



 
 

 

 

42 

 

 نظرات يف تاريخ السنة

 عن النيب روى األئمة بأسانيدهم اتمقصلة الصحيحة عن زيد بن ثابت 

،  َغْيَرُه َقَحِفَظُه َحقَّى ُيَبلَِّغُه ، ًاُه اْوَرًأ َسِمَع ِونَّا َحِديَثَنضََّر اللَّ أنه قال : " ملسو هيلع هللا ىلص

 (1). "َوُربَّ َحاِوِل ِقْيٍه َلْيَس ِبَفِييٍه، َقُربَّ َحاِوِل ِقْيٍه ِإَلى َوْن ُهَو َأْقَيُه ِوْنُه 

 اللَُّه َنضََّر: " ل أنه قا ملسو هيلع هللا ىلصعن النيب  ويف رواية عبد ا هل بن وسعود 

 (2)". َساِوٍع ِوْن َأْوَعى ُوَبلٍَّغ َقُربَّ،  َسِمَع َكَما َقَبلََّغُه،  ًاَشْيَئ ِونَّا َسِمَع اْوَرًأ

يام حقى مل يفقهم بأدب السماع عنه ، واألداء لغريهم خري ق قياووا 

 ملسو هيلع هللا ىلصأدوه حقى نيلوا حركاته وغريهم ش  ون حديثه إال نيلوه إىل 

ته وأحاطوا بشأنه كله قرووه ، حقى قال بعض علمائنا : " قإذا وابقساوا

 (3).  ملسو هيلع هللا ىلصتسمعه ون قم النيب مسعت احلديث ونهم قكأنك 

وقد كان الصحابة ـ رض  ا هل عنهم ـ أقضل هذه األوة ونزاًل ، وأصلحها 

قلوبًا ، وأعميها علمًا ، وأقووها هديًا ، وأحسنها أخالقًا وحااًل؛ لذا أورنا 

 ك ـ وا اسقطعنا ـ بأخالقهم وأن نسري على سريهم ونقبع آثارهم .بأن نقمس

أنه  روى احلاقظ ابن عبد الرب ـ رمحه ا هل ـ عن عبد ا هل بن وسعود 

، كانوا أقضل هذه األوة : أبرها  ملسو هيلع هللا ىلصأولئك أصحاب رسول ا هل قال : " 

                                                 

 أخرجه األئمة : أبو داود يف كتاب العلم / باب فضل نشر العلم .( 1)

 ث على تبليغ السماع ن وقا  : صحي  .والرتمذي كتاب العلم / باب احل

 وابن ماجه املقدمة / باب من بلغ علما 

وقا  ابن األثري : النضنرة )بنالترفيف والتشنديد( منن النضنارة وهني : حسنن الوجنه والربينق ،          

 . 922النهاية . ره ْدلقه وَقن ُخسََّحواملعنى : 

 ماع ، وقا  : حسن صحي  .أخرجه الرتمذي : كتاب العلم/ باب احلث على تبليغ الس( 2)

 وقا  ابن حجر : حديث مشهور ُخرِّج يف السنن وصححه ابن حبان واحلاكم . 

أربعنة وعشنرون صنحابيًا  ن      ملسو هيلع هللا ىلصوذكر املنناوي أن أبنا القاسنم بنن مننده قنا  : رواه عنن املصنطفى         

 . 6/284ينظر : فيض القدير للحافظ املناوي 

ديث ن للمرحوم األسنتاذ الشنيخ / عبند الفتناح أبنو  ندة         ينظر : حملات من تاريخ السنة وعلوم احل( 3)

 م .1984هن/1404طبعة مكتب املطبوعات اإلسالمية ن حلب ن الطبعة األوىل  21،  20ص 
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 ، قلوبًا ، وأعميها علمًا ، وأقلها تكلفًا ، وأقووها هديًا ، وأحسنها حااًل

لصحبة نبيه ، وإقاوة دينه ، قاعرقوا هلم قضلهم ، ا هل قوم اخقارهم 

واتبعوهم يف آثارهم ومتسكوا مبا اسقطعقم ون أخالقهم وسريهم ، 

 " . قإنهم كانوا على اهلدى اتمسقييم

وهكذا كان نشاط الصحابة واضحًا يف تعلم السنة ومساعها 

وتبوؤوها حقى صارت وصونة  وحفظها وتبليغها ؛ لذا اسقحيوا هذه اتمنزلة

ون القبديل والقغيري والدس والقزوير ، قلم تصبها شائبة ـ بفضل ا هل ـ وال 

 " .  ملسو هيلع هللا ىلصوقع قيها تيول أو كذب على رسول ا هل 

( فضل أمهات املؤمنني رضي ا  عنهن ومنزلتهن يف 4)

كان ألوهات اتمؤون ن قضل عظيم يف تبليغ الدين ، ونشر نشر السنة : 

ب ن نساء اتمسلم ن ، قيد كان حيدث لبعض النساء أوور مما السنة 

يسقحيا ون ذكرها ون الرجال ققأت إىل أوهات اتمؤون ن قيجدن عندهن 

ألنهن على صلة دائمة به ، يقعلمن ونه األحكام ،  ؛غليلهن  يشف  وا

  وينيلن عنه وا ال يقاح لغريهن نيله ، وقد اشقهرت السيدة عائشة رض

قعن ابن أب  ، مها الغزير ، وحرصها على قهم األحكام ا هل عنها بعل

كانت ال تسمع شيئًا ال تعرقه إال  ملسو هيلع هللا ىلصأن عائشة زوج النيب  وليكة "

قال : ون حوسب عذب ، قالت  ملسو هيلع هللا ىلصراجعت قيه حقى تعرقه ، وأن النيب 

 عائشة : أو ليس ييول ا هل تعاىل : "              

قالت : قيال : إمنا ذلك العرض ولكن ون نوقش احلساب [ 8ياق/]االنش

 (1)يهلك " . 

                                                 

 . 1/237أخرجه البراري يف كتاب العلم / باب من مسع فراجع حتى يعرفه ( 1)
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وتعميها يف أحكام اإلسالم ، وقد عرف اتمسلمون مسو وكانقها ، 

حمط أنظار طالب العلم واتمسقفق ن  ملسو هيلع هللا ىلصقكانت بعد وقاة رسول ا هل 

 وورجعهم يف كثري ون أوور دينهم .

 الصحابيات وأثرهن يف نشر السنة :  (5)

لصحابيات ـ رضوان ا هل عليهن ـ كان هلن أثر عظيم يف حفظ السنة ا

ا هل عنهم ـ وقد رأينا حرصهن   وتبليغها ال ييل عن أثر الصحابة ـ رض

، طلنب ونه أن يع ن هلن جلسات خاصة  ملسو هيلع هللا ىلصور جمالس الرسول ضعلى ح

 بهن يسألنه قيها عن أوورهن ويقعلمن أحكام اإلسالم . 

اتمواسم كصالة العيد ويسقمعن إىل كما أنهن كن يشهدن بعض 

، وقد كان هلؤالء الصحابيات أثر عظيم يف محل  ملسو هيلع هللا ىلصأحاديث رسول ا هل 

الزوجية ، كان ون الصعب أن يسأل  نأحكام كثرية بالنساء وحياته

 .  ملسو هيلع هللا ىلصالصحابة عنها رسول ا هل 

 وبعوثه ووالته :  ملسو هيلع هللا ىلصرسله  (6)

الوية ، وقاعدة صارت اتمدينة بعد اهلجرة النبوية وير الدولة اإلس

حطم على أثرها أصناف الدعوة : تنبعث ونها اهلداية إىل اآلقاق وتق

 ملسو هيلع هللا ىلصوض أواوها عروش الطغيان ، قمنها انطل  رسل النيب الشرك ، وتقي

يدعونهم إىل اإلسالم ، ويعلمونهم أحكاوه النائية ، إىل اليبائل اجملاورة و

 .  ملسو هيلع هللا ىلص ة والنيبونظمه ، عندوا كانت قريش حتول ب ن اليبائل اتمسلم

يوجه رسله ويرشدهم ويعلمهم أصول الدعوة  ملسو هيلع هللا ىلصوكان رسول ا هل 

ويأورهم أن يدعوا إىل ا هل باحلكمة واتموعظة احلسنة ، وون ذلك 

 وصيقه تمعاذ بن جبل وألب  ووسى األشعري عندوا وجههما إىل اليمن . 
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 " ا ، وبشرا وال تنفرايسرا وال تعسر" : قال عليه الصالة والسالم 

 َعْن ُوَعاِذ ْبِن َجَبٍل ويوضح ذلك وا رواه اإلوام وسلم يف صحيحه 

، ِوْن َأْهِل اْلِكَقاِب  ًاِإنََّك َتْأِت  َقْوَو: " َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلصَبَعَثِن  َرُسوُل اللَِّه : َقاَل 

َأَطاُعوا  َقِإْن ُهْم، َقاْدُعُهْم ِإَلى َشَهاَدِة َأْن ال ِإَلَه ِإال اللَُّه َوَأنِّ  َرُسوُل اللَِّه 

، ِلَذِلَك َقَأْعِلْمُهْم َأنَّ اللََّه اْقَقَرَض َعَلْيِهْم َخْمَس َصَلَواٍت ِق  ُكلِّ َيْوٍم َوَلْيَلٍة 

َقِإْن ُهْم َأَطاُعوا ِلَذِلَك َقَأْعِلْمُهْم َأنَّ اللََّه اْقَقَرَض َعَلْيِهْم َصَدَقًة ُتْؤَخُذ ِوْن 

َقِإْن ُهْم َأَطاُعوا ِلَذِلَك َقِإيَّاَك َوَكَراِئَم ، اِئِهْم َأْغِنَياِئِهْم َقُقَردُّ ِق  ُقَيَر

 (1). "  َواتَِّ  َدْعَوَة اْلَمْظُلوِم َقِإنَُّه َلْيَس َبْيَنَها َوَبْيَن اللَِّه ِحَجاٌب، َأْوَواِلِهْم 

،  ملسو هيلع هللا ىلصيف السنة السادسة قفيها كثرت بعوثه  ملسو هيلع هللا ىلصوكانت وعظم بعوثه 

له إىل اتملوك ، حيملون إليهم كقبه ، صلح احلديبية رسبعد قيد وجه 

قف  يوم واحد انطل  سقة نفر إىل جهات خمقلفة يقكلم كل واحد ونهم 

قيد اشقهر أنه أرسل رسله إىل قيصر  ،عث إليهم بلسان اليوم الذين ُب

الروم وإىل أوري بصرى وإىل احلارث بن أب  مشر أوري دوش  ون قبل 

بل هرقل يدعوهم إىل اإلسالم ، هرقل ، وإىل اتميوقس أوري وصر ون ق

 كما وجه كقبه إىل النجاش  ولك احلبشة ، وإىل كسرى . 

                                                 

 . 1/50رائع اإلسالم أخرجه مسلم يف كتاب اإلميان / باب الدعاب إىل الشهادتني وش( 1)

، ويف كتناب املغنااي / بناب بعنث أبني       3/261والبراري يف كتاب الزكاة / باب وجنوب الزكناة   

 . 8/64موسى ومعاذ إىل اليمن 
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 : ت  األعظم( وأثرها يف نشر السنة  زوة الفت )الف (7)

يف سنة مثان ون اهلجرة نيضت قريش صلح احلديبية ، قدعا رسول 

اليبائل اتمسلمة أن حتضر روضان يف اتمدينة ، وانطل  بعشرة  ملسو هيلع هللا ىلصا هل 

ف جماهد إىل وكة قفقحها وقوض الوثنية وحطم األصنام ، ثم قام آال

قعفا عن أعدائه الذين اضطهدوه ، خطيبًا يف ألوف اتمسلم ن واتمشرك ن 

وآذوه ، ثم أعلن كثريًا ون األحكام ، ونها أال ييقل وسلم بكاقر ، وال 

 . يقوارث أهل ولق ن خمقلفق ن ، وال تنكح اتمرأة على عمقها أو خالقها ..

 ثم أقبل الناس يبايعون رسول ا هل عليه الصالة والسالم : ..

ليد كان ققح وكة حدثًا تارخييًا عظيمًا ، نيله مجوع غفرية ، 

إىل اآلقاق ، كما نيل اتمسلمون  ملسو هيلع هللا ىلصونيلت وعه خطبة الرسول الكريم 

 اجلدد وا مسعوا ون إرشاد وتوجيه إىل أهلهم وذويهم يف وكة وغريها .

 ع وأثرها يف نشر السنة : حجة الودا (8)

وكانت يف شهر ذي احلجة ون السنة العاشرة  ملسو هيلع هللا ىلصخرج رسول ا هل 

بالناس ، وكان وعه مجع عظيم يبلغ  ملسو هيلع هللا ىلصللهجرة إىل وكة اتمكروة وحج 

تسع ن ألفًا ، ووقف يف عرقة يف هذه اجلموع الكثرية وخطب خطبة 

، م ن وأوواهلمحكام ونها: حروة دواء اتمسلن قيها كثريًا ون األجاوعة بيَّ

وأداء األوانة ، ووضع ربا اجلاهلية وأبطله ، كما وضع دواء اجلاهلية 

العادات الباطلة ... وونع النس ء تأكيدًا تما يف  عاليت كانت بينهم وون

كقاب ا هل ، وب ن بعض حيوق الرجال وحيوق النساء وحث على حسن 

 وعاولقهن .. وونع الوصية للوارث ...
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طبة اجلاوعة ون أهم العواول يف انقشار السنة ب ن ليد كانت هذه اخل

اليبائل العربية : ألنه مسعها عدد كبري جدًا ، ونيلوها إىل اآلقاق ، طبيًا 

أال هل بلغت ؟ اللهم أشهد ، قليبلغ الشاهد : "  ملسو هيلع هللا ىلصتما جاء قيها ون قوله 

 (1)" .  ونكم الغائب

بعد الفت   ملسو هيلع هللا ىلصالوفود اليت جابت إىل الرسو   (9)

بعد ققح وكة أقبلت وقود العرب ون سائر م وحجة الوداع : األعظ

، وينضمون حتت لواء اإلسالم ملسو هيلع هللا ىلصأطراف اجلزيرة العربية يبايعون الرسول 

 ملسو هيلع هللا ىلصوتقابعت هذه الوقود وكثرت بعد حجة الوداع ، وكان رسول ا هل 

يرحب بالواقدين ، ويعلمهم اإلسالم ، ويزودهم بنصائحه وإرشاداته ، 

ثم تعود إىل قبائلها تبلغهم الدين  تييم عنده أياوًا وكانت بعض الوقود

 احلنيف .

 ملسو هيلع هللا ىلصمام بن ثعلبة الذي علمه الرسول وون أشهر هذه الوقود ، وقد ِض

اإلسالم ، قعاد إىل قووه ودعاهم قأسلموا ، ووقد عبد الييس ، ووقد 

 نمري ، الذيد رسول ولوك ِحقندة وأزد شنوءة ، ووبين حنيفة وط ء وِك

كقابًا  ملسو هيلع هللا ىلصقبعث إليهم ،  ملسو هيلع هللا ىلصرسلوا رسوهلم بذلك إىل الرسول أسلموا وأ

بدينه ،  وحيثهم على طاعة ا هل والقمسكخيربهم أنه علم بإسالوهم ، 

ية ، كما عبعوثه ، ويوصيهم اخلري يف الروقيه وصيقه هلم برسله وب

قدوت وقود همدان وجتيب ـ قبيلة ون كندة ـ ووقود ثعلبة وبين سعد ون 

 ة يضي  اتميام عن ذكرها . هذيم ووقود كثري

                                                 

 1/886 ملسو هيلع هللا ىلصمفصلة مطولة : اإلمام مسنلم يف كتناب احلنج / بناب حجنة الننيب        ملسو هيلع هللا ىلصذكر خطبته ( 1)

-892 . 
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يرى يف هذه الوقود اخلري قيكروهم  ملسو هيلع هللا ىلص ليد كان رسول ا هل

، وكانوا يسألونه وجييبهم ، وقد مسعوا حديثه ، وشهدوا بعض همويعلم

وواقفه ، وشاركوه يف العبادة ، ورأوا كثريًا ون تصرقاته قكان هلذه 

 الوقود أثر عظيم يف نيل السنة وانقشارها . 

لك العواول الكثرية كانت كاقية لنشر السنة وتبليغها ونرى أن ت

 اتمسلم ن يف خمقلف أرجاء الدولة اإلسالوية آنذاك . 

، وقد حرص   ملسو هيلع هللا ىلصتلك حملة سريعة عن انقشار السنة يف عهده 

الصحابة واتمسلمون مجيعًا على حفظها وتبليغها ، ومل ينقيل رسول ا هل 

إلسالم يف اجلزيرة العربية كلها إىل الرقي  األعلى إال بعد أن انقشر ا ملسو هيلع هللا ىلص

وساد ربوعها ، ووأل اليرآن والسنة صدور أهلها ، وصداقًا ليوله عز وجل 

  ...                      

        ... [ .3ة/د]اتمائ 

 :  ملسو هيلع هللا ىلصمدرسة الرسو  وموضوع  دةثالثًا : السنة : ما

 منزلة السنة وميزاتها :

 منزلة السنة يف اإلسالم :

، والقفسري الواقع  ه  القطبي  العمل  لليرآن الكريمإن السنة 

ن الكريم ح واتمفسر تما ورد يف اليرآواتمثال  لإلسالم ، قه  مبثابة اتموضِّ

لليرآن  إن السنة ه  اتمذكرة القفصيليةوكما ييول بعض العلماء 

 الكريم . 

   .هو اليرآن وفسرًا  ملسو هيلع هللا ىلصقد كان النيب و
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وقد أدركت هذا اتمعنى أم اتمؤون ن السيدة عائشة ـ رضى ا هل عنها ـ 

قعربت عن ذلك ح ن  ملسو هيلع هللا ىلصبعلمها وبصريتها وقهمها ووعايشقها لرسول ا هل 

 قيالت : كان خليه اليرآن .  ملسو هيلع هللا ىلصئلت عن خل  رسول ا هل ُس

َيا ُأمَّ : ُقْلُت : َقاَل  ِهَشاِم  ْبِن َسْعِدَعْن روى اإلوام وسلم بسنده 

؟ َأَلْسَت َتْيَرُأ اْلُيْرآَن : َقاَلْت ،  ملسو هيلع هللا ىلصاْلُمْؤِوِن َن َأْنِبِئيِن  َعْن ُخُلِ  َرُسوِل اللَِّه 

 (1) .... احلديث  َكاَن اْلُيْرآَن ملسو هيلع هللا ىلصَقِإنَّ ُخُلَ  َنِب ِّ اللَِّه : َقاَلْت ، َبَلى : ُقْلُت 

 لسنة املشرفة :ميزات ا

وون ، جدر واألوىل باالتباع ها األوقد متيز ونهج السنة مبيزات جعل

 هذه اتميزات : 

قمنهج السنة أن السنة منهاج شامل حلياة اإلنسان :  (1)

 يقميز بالشمول حلياة اإلنسان كلها طواًل ، وعرضًا عميًا . 

ِقيَل : َقاَل  ْن َسْلَماَن َعْن َعْبِد الرَّْحَمِن ْبِن َيِزيَد َعروى وسلم بسنده 

، َأَجْل: َقَياَل : َقاَل ، ُكلَّ َشْ ٍء َحقَّى اْلِخَراَءَة  ملسو هيلع هللا ىلصَقْد َعلََّمُكْم َنِبيُُّكْم : َلُه

َأْو َأْن ، َأْو َأْن َنْسَقْنِجَ  ِباْلَيِم ِن ، َلَيْد َنَهاَنا َأْن َنْسَقْيِبَل اْلِيْبَلَة ِلَغاِئٍط َأْو َبْوٍل 

  (2).  َأْو َأْن َنْسَقْنِجَ  ِبَرِجيٍع َأْو ِبَعْظٍم، ِبَأَقلَّ ِوْن َثالَثِة َأْحَجاٍر  َنْسَقْنِجَ 

نهج السنة كذلك بأنه ونهج ويقميز ومنهج متواان :  (2)

، قهو يوازن ب ن الروح واجلسم ، ب ن العيل واليلب ، ب ن الدنيا وقوازن

ل ، ب ن الفردية واجلماعية واآلخرة ، ب ن اتمثال والواقع ، ب ن النظر والعم

 .. ب ن كل أور ووا ييابله قهو ال مييل إىل أور ويرتك أورًا آخر . 

                                                 

 .  1/512رين وقصرها / باب جامع صالة الليل أخرجه اإلمام مسلم يف كتاب صالة املساف( 1)

 . 3/199والنسائي يف كتاب قيام الليل وتطوع النهار / باب قيام الليل 

، والرتمنذي يف كتناب الطهنارة/     262أخرجه اإلمام مسلم كتاب الطهارة / باب االستطابة رقم ( 2)

 ، وقا  : هذا حديث حسن صحي  . 1/24باب االستنجاب باحلجارة 
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 بل هو ونهج وسط ألوة وسط ، قال تعاىل :         

                        ...  
 [ .  143]البيرة/

ب ن أصحابه ينظر يف حاهلم قإذا وجد ون بعضهم  ملسو هيلع هللا ىلصوهلذا كان 

ردهم بيوة إىل " القضييع " وياًل إىل القشديد : " اإلقراط" أو القفريط 

 ألن به تسقييم احلياة ، ويف اتمثال ن اآلتي ن وا يوضح لنا ذلك : ية؛ الوسط

ِوْن َأْصَحاِب النَِّب ِّ  ًانَّ َنَفَرَأ َعْن َأَنٍس )أ( روى اإلوام وسلم بسنده 

ال َأَتَزوَُّج : َقَياَل َبْعُضُهْم ، َعْن َعَمِلِه ِق  السِّرِّ  ملسو هيلع هللا ىلصَسَأُلوا َأْزَواَج النَِّب ِّ  ملسو هيلع هللا ىلص

، َراٍشال َأَناُم َعَلى ِق: َوَقاَل َبْعُضُهْم ، ال آُكُل اللَّْحَم: َوَقاَل َبْعُضُهْم ، النَِّساَء

َلِكنِّ  ، َوا َباُل َأْقَواٍم َقاُلوا َكَذا َوَكَذا : " َوَأْثَنى َعَلْيِه َقَياَل َقَحِمَد اللََّه 

َقَمْن َرِغَب َعْن ُسنَِّق  ، َوَأَتَزوَُّج النَِّساَء ، َوَأُصوُم َوُأْقِطُر ، ُأَصلِّ  َوَأَناُم 

 (1)" .  َقَلْيَس ِونِّ 

دد وب ن هلم نهى الصحابة عن الغلو أو القش ملسو هيلع هللا ىلصقأنت ترى أن الرسول 

أن ونهج اإلسالم وونهج سنقه هو ونهج وقوازن وعقدل ، ووع ذلك قالغلو ال 

يزيد القيوى ، قالرسول هو أتيى خل  ا هل وأخشاهم له ووع ذلك أخذ 

 عرض عنه قليس على طرييقه وونهجه .أباعقدال وون رغب عن ذلك و

َرِضَ  اللَُّه ـ َعْمٍرو  اللَِّه ْبِن َعْبِد)ب( روى اإلوام البخاري ـ بسنده ـ عن 

َقِإوَّا َأْرَسَل ، َوُأَصلِّ  اللَّْيَل ، َأنِّ  َأْسُرُد الصَّْوَم  ملسو هيلع هللا ىلصَبَلَغ النَِّب َّ ـ قال : َعْنُهَما 

َقُصْم ؟ َوُتَصلِّ  ، َأَلْم ُأْخَبْر َأنََّك َتُصوُم َوال ُتْفِطُر : " َقَياَل ، ِإَل َّ َوِإوَّا َلِييُقُه 

َوِإنَّ ِلَنْفِسَك َوَأْهِلَك َعَلْيَك ،  ًاَقِإنَّ ِلَعْيِنَك َعَلْيَك َحظَّ، ُقْم َوَنْم َو، َوَأْقِطْر 

 " ....َحظًّا 

                                                 

 .  2/1020أخرجه مسلم يف كتاب النكاح / باب استحباب النكاح ملن تاقت نفسه إليه ( 1)

 . 9/104والبراري يف كتاب النكاح/ باب الرت يب يف النكاح 
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َوِإنَّ ،  ًاَوِإنَّ ِلَعْيِنَك َعَلْيَك َحيَّ،  ًاَقِإنَّ ِلَجَسِدَك َعَلْيَك َحيَّيف رواية : " و

 (1). "  ًاْيَك َحيََّوِإنَّ ِلَزْوِرَك َعَل ، ًاِلَزْوِجَك َعَلْيَك َحيَّ

ج ويسر،ال ويقميز ونهج السنة كذلك بأنه ونهمنهج ميسر :  (3)

ألن هذه صفات ون صدر عنه  ؛، ونهج سهل مسح تشديد قيه وال تعييد

 كما وصفه ربه بيوله :                
 [ .107]األنبياء/

ن ذلك ون القيسري قلم يأت ونهج النيب ليحرج الكثري و ملسو هيلع هللا ىلصويف سنقه 

 الناس يف دينهم أو يرهيهم يف دنياهم وون ذلك : 

وا رواه اإلوام وسلم بسنده عن جابر بن عبد ا هل ـ رضى ا هل عنهما ـ 

وال  إن ا هل مل يبعثين وعنقًاأنه قال : "  ملسو هيلع هللا ىلصضمن حديث طويل ـ عن النيب 

 (2) ."  ولكن بعثين وعلمًا ويسرًا وقعنقًا

وشددًا على الناس وولزوًا إياهم وا يصعب عليهم ،  ي: أ ووعنى وعنقًا

 أي طالبًا زلقهم وخطأهم ، والعنت هو اتمشية والشدة .  وال وقعنقًا

 وهكذا اتصف ونهج السنة بهذه اتميزات اليت جعلها عند الناس

 . إىل حفظها وبادرين إىل العمل بها ن ويبولة وجتعلهم حريص ن عليها ساع

والسنة أو اتمادة اليت تقصف بهذه الصفات جتعل القلميذ وقعليًا بها 

ألنها الناظم ألووره وتصرقاته ، وقد كان  ؛هلا ، حريصًا عليها  حمبًا

حمب ن هلا ، يقسابيون إىل  ملسو هيلع هللا ىلصالصحابة حريص ن على سنة رسول ا هل 

يدقعهم إىل ذلك إميانهم اليوي وحبهم تمعلمهم  ملسو هيلع هللا ىلصجمالس الرسول 

  .الكبري

                                                 

باب حق األهل يف الصوم و 4/218أخرجه البراري يف كتاب الصوم / باب حق اجلسم يف الصوم ( 1)

4/221 . 

بنناب وجننوب الكفننارة علننى مننن حننرم امرأتننه ومل ينننو الطننالق    أخرجننه مسننلم يف كتنناب الطننالق /  ( 2)

2/1105 .  
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ل ووكانة ، ووا للعلماء وطالب ضوقد مسعوا وعرقوا وا للعلم ون ق

السنة وتطبييها ون قلوبهم   العلم ون ونزلة وأجر ، قأقبلوا على تلي

  (1)صادق ن خملص ن . 

 

 أسئلة: 
الشخصية ومؤهالته التربوية بميزات  النبي  تميزت سمات -1

، ه ، وُيهتدى بأقواله وأفعالهكثيرة تجعله جديرًا بأن يكون قائدًا ُيقتدى ب
 بين أهم هذه الميزات.

 في تعليم السُّنة . وضح منهج النبي -2
 ما هي عوامل انتشار السنة النبوية في العهد النبوي ؟-3
 

                                                 

 . 56السنة قبل التدوين الدكتور/ حممد عجاج اخلطيب ص( 1)
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 ملسو هيلع هللا ىلصكتابة السنة يف عهد الرسول 
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 متهيد :

وسنقه ويولة  ملسو هيلع هللا ىلصاشقهرت يف كقابات اتمؤرخ ن حلديث رسول ا هل 

أن احلديث مل : " مة ـ يف زعم قائليها ـ وه  سلَّبه ُوأن تكون ِش توشك

يكقب إال يف اليرن الثان  اهلجري يف عهد اخلليفة العادل عمر بن عبد 

لوقت هم االقدوين يف ذلك  روأن عماد ون قام عليه أو، وبأوره  العزيز 

 ثالثة : 

 .( هـ124ـ ابن شهاب الزهري : حممد بن وسلم )اتمقوقى سنة 1

 هـ( . 160بيح )اتمقوقى سنة َص بيع بُنـ الر2َّ

 هـ( . 156ـ سعيد بن أب  عروبة )اتمقوقى سنة 3

 وممن قال ذلك :

 : (هـ 748اتمقوقى احلاقظ الذهيب ))أ( 

حيث ذكر يف آخر كالوه عن أهل الطبية الرابعة ، أن يف زوانها 

جلهم بن صفوان ا :ظهر بالبصرة : االعقزال ، واليول باليدر ، وخبراسان 

وغريه ، وظهرت البدع ، قيام علماء القابع ن وأئمة السلف ، وحذروا ون 

، نن وتأليف الفروع وتصنيف العربيةبدعهم ، وشرع الكبار يف تدوين الس

ثم كثر ذلك يف أيام الرشيد وكثرت القصانيف وألفوا يف اللغات وأخذ 

ا كان قبل حفظ العلماء ينيص ودونت الكقب واتكلوا عليها ، وإمن

ذلك علم الصحابة والقابع ن يف الصدور قه  كانت خزائن علم هلم ـ 

 (1)رضى ا هل عنهم . 

                                                 

 . 160،  1/159تذكرة احلفاظ   (1)
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 هـ( : 852ت )احلاقظ أمحد بن عل  بن حجر )ب( 

مل  ملسو هيلع هللا ىلصييول ـ رمحه ا هل ـ : " اعلم ـ علمين ا هل وإياك ـ أن آثار النيب 

 ورتبة تكن يف عصر أصحابه وكبار ون تبعهم ودونة يف اجلواوع وال

 ألورين : 

أحدهما : أنهم كانوا يف ابقداء احلال قد ُنهوا عن ذلك ، كما ثبت 

 خشية أن خيقلط بعض ذلك باليرآن العظيم . (1)يف صحيح وسلم 

ثانيهما : لسعة حفظهم وسيالن أذهانهم ؛ وألن أكثرهم كانوا ال 

 يعرقون الكقابة .

بويب األخبار تما ثم حدث يف أواخر عصر القابع ن تدوين اآلثار وت

انقشر العلماء يف األوصار وكثر االبقداع ون اخلوارج والرواقض 

وونكري األقدار ، قأول ون مجع ذلك : الربيع بن صبيح ، وسعيد بن 

أب  عروبة وغريهما ، وكانوا يضعون كل باب على حدة إىل أن قام 

 (2) كبار أهل الطبية الثالثة قدونوا األحكام .

أول ون دون احلديث : ابن شهاب الزهري ، على رأس وييول أيضًا : و

اتمائة بأور عمر بن عبد العزيز ، ثم كثر القدوين والقصنيف ، وحصل 

 (3). بذلك خري كثري ، قلله احلمد 

وقد قهم ون ذلك بعض اتمعاصرين ون أن القدوين الذي حدث بأور 

لسنة ظلت وعليه قإن ا، اخلليفة الراشد عمر بن عبد العزيز هو الكقابة 

الصدور مل تكقب إال يف نهاية اليرن األول اهلجري يف عهد يف حمفوظة 

 (4)اخلليفة الراشد : عمر بن عبد العزيز . 

                                                 
وسنيأتي ن إن شناب ا  ن حتنت عننوان األحادينث النيت تنهنى           يقصد حديث أبني سنعيد اخلندري      (1)

 عن كتابة احلديث الشريف .

 طبعة دار الكتاب اجلديد جلنة إحياب الرتاث اإلسالمي . 4هدي السارى مقدمة فت  الباري ص  (2)

 هن . 1407طبعة املكتبة السلفية "رصر" الطبعة الثالثة  1/251فت  الباري   (3)

، نفنع ا  بعلمنه    82ينظر تاريخ السنة النبوية ، لألستاذ الدكتور/ عبد املهدي عبند القنادر ص    (4)

 متعه بالصحة .و
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 ون هؤالء :

كان يعقمد يف عهد  هالشيخ طاهر اجلزائري : حيث ذكر أن)أ( 

 والصحابة على الرواية .. ملسو هيلع هللا ىلصالرسول 

ـ على وا ذكرنا ـ وتما  ثم قال : ومل يزل أور احلديث يف عصر القابع ن

أقضت اخلالقة إىل ون قام حبيها : عمر بن عبد العزيز أور بكقابة 

  (1)احلديث . 

ـ  وويبد، وقد سوى أحد العلماء اتمعاصرين ب ن الكقابة والقدوين )ب( 

ق ن ، قإذا ذكر دوا هل أعلم ـ أنهما عنده يطليان على وعنى واحد كاتمرتا

 أحدهما أراد اآلخر . 

 ييصد اللبس على اليارئ أو إيياعه يف اخلطأ أو الوهم . ومل 

ـ وإليك عبارته : وهلذه الصحيفة ـ ييصد صحيفة القابع  اجلليل همام 

أهمية تارخيية يف تدوين احلديث الشريف ،  بن ونبه الصحاب  اجلليل 

ألنها حجة قاطعة ودليل ساطع على أن احلديث النبوي كان قد دون يف 

حح اخلطأ الشائع أن احلديث مل يدون إال يف أوائل صعصر وبكر وُت

 (2)اليرن الثان  . 

 وقد أدى هذا الفهم إىل أورين : أحدهما أخطر ون اآلخر : 

ـ األور األول : احلرية يف قهم النصوص األخرى يف هذا اتموضوع 1

 ن السنة يف ح ن أنه كقب إىل عمالهعن تدوي قكيف ميقنع أبو بكر 

السنة يف ح ن أنه أور بذلك تدوين  رقض عمر ، وكيف ي كقابًا

 . وقعله

                                                 

 م . 1910هن ن  1328للشيخ طاهر اجلزائري ط ، مصر  6توجيه النظر إىل أصو  األثر ص  (1)

 . 357،  356السنة قبل التدوين ا . د/ حممد عجاج اخلطيب ص  (2)
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ه مسع أنروى ابن عبد الرب : بسنده عن عبد اتملك بن سفيان عن عمه 

، بل كقب بنفسه كقبًا  (1)عمر بن اخلطاب ييول : قيدوا العلم بالكقاب 

وأودعها قوائم سيفه ، وجدها ابنه عبد ا هل وقيها : إىل عماله وأرسلها 

 (2)ن مخس ون اإلبل صدقة .. ليس قيما دو

ـ األور الثان  : كان هذا الفهم ودخاًل أو ثغرة خطر يف تاريخ السنة 2

دخل ونها األعداء ودع ن أن السنة دخلها الزيف حمقج ن بأن العلم الذي 

يظل قرنًا دون تسجيل البد وأن يعرتيه تغيري ويدخله القحريف ، قإن 

 (3) لم قهو حصن أوان تما يدون به .الذهن يغفل والذاكرة تنسى ، أوا الي

رضت النصوص اولو أن اتمعاصرين قرقوا ب ن الكقابة والقدوين تما تع

بل تما اسقطاع األعداء أن ، وتما ضاع اجلواب إذا اعرتض أعداؤهم 

يعرتضوا طرييهم ، قإن األعداء ييرءون كقابات أبناء اإلسالم أواًل ، 

ون نياط الضعف قيها أو احليائ  ويأخذون السهم الياتل والسم الفاتك 

 اجملهولة يف ثناياها . 

 لذا ، لزم القفري  الدقي  ب ن كل ون : 

ييول ابن ونظور : " كقب الش ء يكقبه كقبًا وكقابًا )أ( الكقابة : 

 قكقابة الش ء : خطه .،  (4)وكقابة ، وكقبه : خطه "  

 ف " قال ابن ونظور : " والديوان جمقمع الصح )ب( القدوين :

د/ عبد اتمهدي : " قالقدوين هو مجع الصحف اتمشققة ـ 0اوييول 

 اتمقفرقة ـ يف ديوان واحد " .

                                                 

 . 2/72أخرجه ابن عبد الرب يف باب الرخصة يف جواا كتابة العلم   (1)

 . 505رطيب البغدادي صينظر الكفاية يف علم الرواية لل  (2)

 . 83تاريخ لسنة ا.د/ عبد املهدي ص  (3)

 . 1/698لسان العرب  (4)
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ييول ابن ونظور : " والقصنيف متييز األشياء بعضها  )ج( القصنيف :

ن بعض ، وتصنيف الش ء جعله ، وصنف الش ء ويز بعضه وون بعض 

 " .  أصناقًا

ل ووضوع عن اآلخر وع مجعه ل كوهو القجميع وع القمييز ، أي قص

 إىل وثيله أو شبهه . 

أو هو تصنيف األحاديث على األبواب ، وضم هذه األبواب إىل بعضها 

 (1)يف وصنف أو جاوع . 

 وعلى ذلك قالسنة قد ورت بثالث وراحل : 

 ورحلة الكقابة .: ـ األوىل 1

 ورحلة القدوين .: ـ الثانية 2

 ورحلة القصنيف.: ـ الثالثة 3

يف عهد القابع ن وسنقكلم عنهما ـ إن شاء ا هل ـ يف قصل السنة  وهما

 يف عهد القابع ن . 

 )أ( مرحلة الكتابة :

  ...وقد قام بها الصحابة اوقثااًل ليول ا هل عز وجل      

               ... /[  وطاعة  هل 7]احلشر

 ما قال تعاىل : ك             ... /[ . 80]النساء 

                                                 

 . 342،  341ينظر السنة قبل التدوين ص  (1)
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 وألن السنة ون ا هل قال تعاىل :              

         /[ .4]النجم 

 وقد دفعهم إىل الكتابة ما يأتي : 

 ها . ـ حرصهم على السنة والعمل ب1

 . ةوقهم ون النسيان لغفلة الذهن ، وللضعف الذي يصيب الذاكرخـ 2

 الزلل والوهم.ون  هالكقابة أبلغ يف صون اتمكقوب وحفظه ، وآونـ 3

جند أن العلماء قرييان يف أور كقابة احلديث أو عدوه ، ووع ذا ل

ذلك قهما ليسا وقعارضان أو وقضادان وإمنا هما وقآلفان جيمع بينهما أن 

كالهما حريص على السنة بل هما حريصان على وصدري الدين : 

 اليرآن والسنة . 

قاليرآن هو : ونزل ون قبل ا هل قوي األلفاظ غزير اتمعان  نزل بأقصح 

اللغات على أقصح األقوام ، وقعبد بلفظه ووعجز قيه ، قمنع كقابة 

ه السنة ك  تقفرغ أيدي الكقاب لكقابقه ، وحماقظة على أن خيقلط ب

 غريه .

ا وال وقعبدة أوا السنة : قه  لفظ أقصح العرب ليست وعجزة يف لفظه

ـ حفظ  ققيًاووى باتمعنى ، قاتمنع ون كقابقها ـ ولو بها ، ميكن أن تر

عليها أيضًا ، ولك  تقحرك األذهان ، قإذا وا اخقلفوا يف لفظ رجعوا إىل 

، ا أخطأوا قيهح هلم وقيصح ملسو هيلع هللا ىلصاتمرجع األول واتمصدر األعظم رسول ا هل 

 ويذكرهم وا نسوه . 

 احلكمة يف النهي عن كتابة السنة :
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وقد تلمس بعض العلماء احلكمة يف النه  عن كقابة السنة ـ يف أول 

 األور ـ وذلك قيما يل  :

لك  تقواقر  ؛ـ يف أول األور ـ كان حفاظًا على اليرآن  ملسو هيلع هللا ىلصـ أن نهيه 1

 اجلهود لكقابة اليرآن وحده . 

خيقلط اليرآن بالسنة "قأسلوب اليرآن وإن كان خيقلف ـ خشية أن 2

عن أسلوب البشر ، إال أن العرب كانوا مل يدركوا ذلك بعد ومل 

يقمرسوه ، قليظل اليرآن يف ساحة الكقابة وحده حقى تفهم األذواق 

 طبيعقه ، وتدرك العيون "الفرق" بينه وب ن أسلوب البشر . 

ون الثابت أنه لن خيقلط بغريه قإذا وا قهموا أسلوب اليرآن وأصبح 

قلقوجه اجلهود لكقابة السنة أيضًا قه  اتمصدر الثان  للقشريع ، وهنا 

 (1)بالكقابة ويبيحها " .  ملسو هيلع هللا ىلصيأور 

على ولكة احلفظ وتنيل  خشية بعض األئمة أن الكقابة سقيض ـ 3

رب إىل أقإىل السطور ، والشك أن وا يف الصدور احلديث ون الصدور 

 يف القأثري . العمل وأبلغ

لذا سنقناول بإذن ا هل تعاىل ـ حجج الفريي ن يف النه  عن الكقابة ، 

أو إباحقها حقى تقضح لنا وجهة نظر كليهما وتقأصل الياعدة لدينا أن 

 ونهما جمقهد ويبغ  احلرص على الدين وعلى وصادره .  كاًل

 قإليك أيها اليارئ العزيز وا يل  :

 كتابة احلديث الشريف :  األحاديث اليت تنهي عن [1]

 احلديث ونها :  أحاديث تنه  عن كقابة ملسو هيلع هللا ىلصعن النيب  يوقد رو

                                                 

 . 86تاريخ تدوين السنة   (1)
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أن رسول ا هل  ـ روى اإلوام وسلم وغريه عن أب  سعيد اخلدري 1

 (1)" .  ال تكقبوا عين ، وون كقب عين غري اليرآن قليمحه" : قال  ملسو هيلع هللا ىلص

 يف هذا الباب .  ملسو هيلع هللا ىلصوهذا احلديث أصح وا ورد عن رسول ا هل 

أن يأذن لنا يف  ملسو هيلع هللا ىلصجهدنا بالنيب " :  ـ وقال أبو سعيد اخلدري 2

قلم يف الكقابة  ملسو هيلع هللا ىلصقأبى " ، ويف رواية عنه قال : " أسأذنا النيب الكقابة 

  (2).  " يأذن لنا

وحنن  ملسو هيلع هللا ىلصأنه قال : خرج علينا رسول ا هل  أب  هريرة عن  ـ روي3

ا : أحاديث " ـ قلن وا هذا الذي تكقبون؟ نكقب األحاديث قيال : "

كقاب ا هل !؟ أتدرون وا ضل األوم  غرَي نسمعها ونك ـ قال : كقاٌب

  (3). قبلكم إال مبا اكققبوا ون الكقب وع كقاب ا هل تعاىل " 

ب ، قال : دخل زيد بن ثابت على ـ وعن اتمطلب بن عبد ا هل بن حنط4

ن " إ: وعاوية قسأله عن حديث قأور إنسانًا أن يكقبه ، قيال له زيد 

 (4)أورنا أال نكقب شيئًا ون حديثه ، قمحاه" .  ملسو هيلع هللا ىلصرسول ا هل 

الصحابة الذين منعوا أو كرهوا كتابة احلديث  [2]

 وأقواهلم يف ذلو : 

                                                 

احلنديث وحكنم كتابنة العلنم     أخرجه اإلمام مسلم يف كتاب الزهد والرقائق / بناب التثبنت يف     (1)

 . 1/63 املقدمة / باب من مل ير كتابة احلديث والدارمي يف،  4/2298

 . 5/38أخرجه الرتمذي يف كتاب العلم / باب ما جاب يف كراهية كتابة العلم   (2)

 والدارمي يف املقدمة / باب من مل ير كتابة احلديث . 

 الرامهرمزي يف احملدث الفاصل ، والقاضي عياو يف االملاع .

 . 34يد العلم صأخرجه اخلطيب يف كتاب تقي  (3)

كراهيننة كتابننة العلننم وختليننده يف  جننامع بيننان العلننم وفضننله بنناب  أخرجننه ابننن عبنند الننرب يف    (4)

، وذكنره اهليثمني يف جممنع الزوائند وعنزاه       25، واخلطينب يف تقييند العلنم ص    1/63الصنحف  

 . 1/151إىل الرباا يف مسنده ينظر : جممع الزوائد 
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 وذهب إىل النه  عن الكقابة مجع ون الصحابة والقابع ن : 

 قمن الصحابة : 

ى ابن عبد الرب عن أب  نضرة قال وقر:  ن أبو سعيد اخلدري 1

ألب  سعيد : لو اكققبنا احلديث ؟ قيال : ال نكقبكم ، خذوا عنا : قيل 

  (1).  ملسو هيلع هللا ىلصكما أخذنا عن نبينا 

أتريدون أن جتعلوها وصاحف ؟ إن نبيكم " طري  آخر : ون وعنه 

  (2) " .كان حيدثنا قنحفظ قاحفظوا كما كنا حنفظ  ملسو هيلع هللا ىلص

وا ولكن خذ، " أردمت أن جتعلوه قرآنا ؟ ال ، ال : وعنه ون طري  آخر 

 (3). "  ملسو هيلع هللا ىلصعنا كما أخذنا عن رسول ا هل 

كقب " كقب وال ُنحنن ال َن" عنه أنه قال :  روين أبو هريرة : 2

 .بفقح نون الفعل األول ، وضم نون الفعل الثان " 

عن سعيد بن أب  احلسن قال : مل يكن أحد ون أصحاب النيب  وروي

ن وروان وهو أ ملسو هيلع هللا ىلصعن رسول ا هل حدثنا ، أكثر حديثًا ون أب  هريرة  ملسو هيلع هللا ىلص

،  ثه قأبى ، وقال : ارووا كما كنا نرويكقبه حدياتمدينة أراد أن ُيعلى 

قجعل أبو هريرة ، ودعاه  هًاقِي نًاعليه تغفله قأقعد له كاتبًا لِي ىقلما أب

: حديثه أمجع ، قال : ثم قال وروانحيدثه ويكقب الكاتب حقى اسقفرغ 

م !؟ قال : نعم ، قال قعلق ؟ قال : وقد تعلم أنا قد كقبنا حديثك أمجع

                                                 

 . 1/64بيان العلم وفضله باب كراهية كتابة العلم أخرجه ابن عبد الرب يف جامع   (1)

 . 1/64أخرجه ابن عبد الرب يف جامع بيان العلم يف الباب املذكور   (2)

  . 34، وتقييد العلم ص 379واحملدث الفاصل بني الراوي والواعي للرامهرمزي ص

 . 1/64أخرجه ابن عبد الرب يف جامع بيان العلم يف الباب املذكور   (3)

 . 34، وتقييد العلم ص 379دث الفاصل بني الراوي والواعي للرامهرمزي صواحمل
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نكم قد إ، قال : قيرؤوه عليه ، قيال أبو هريرة : أوا  إذًا قاقرؤوه عل َّ

 قال : قمحاه . ، حفظقم ، وإن تطعين متحه 

 وقد ونعها ، بل حمى وا كان وكقوبًا .ن عبد ا  بن مسعود : 3

 ت: أصبقال  ـ روى ابن عبد الرب عن عبد الرمحن بن األسود عن أبيه

قانطل  وع  إىل ابن وسعود بها وقد زالت الشمس أو صحيفة أنا وعليمة 

انظري ون بالباب ؟ قيالت : : كادت تزول قجلسنا بالباب ثم قال للجارية 

عليمة واألسود ، قيال : ائذن  هلما ، قدخلنا ، قيال : كأنكما أطلقما 

خشينا أن  :قما ونعكما أن تسقأذنا ؟ قلنا : قلنا : أجل ، قال ؟ اجللوس 

نوا ب  هذا ، إن هذه ساعة كنا ، قال : وا أحب أن تظتكون نائمًا 

نييسها بصالة الليل ، قيلنا : هذه صحيفة قيها حديث حسن ، قيال : يا 

: جارية هات  بطست واسكيب قيه واء ، قال : قجعل ميحوها بيده وييول 

حديثًا  انظر قيها قإن قيها: قيلنا ، "  حنن نيص عليك أحسن اليصص" 

عجيبًا ، قجعل ميحوها وييول : " إن هذه اليلوب أوعية قاشغلوها باليرآن 

ى أن هذه ورقال أبو عبيد ـ أحد أقراد السند ـ ُي، "  وال تشغلوها بغريه

 (1)خذت ون أهل الكقاب قلهذا كره عبد ا هل النظر قيها .الصحيفة ُأ

يكره   وعن سليمان بن األسود احملارب  قال : كان ابن وسعود

 كقابة العلم . 

عن سعيد بن جبري أنه  يرون عبد ا  بن عمر بن اخلطاب : 4

إىل أهل الكوقة وسائل أليى قيها ابن عمر قلييقه قسألقه  قال : كقبُت

 ن وعى كقابًا لكانت الفيصل بيين وبينه . أعن الكقاب ولو علم 

 ومن التابعني "الذين كرهوا الكتابة" :[ 3]

                                                 

 . 66جامع بيان العلم وفضله البن عبد الرب ص ( 1)
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  (1) . هـ(95يزيد النخع  )اتمقوقى سنة ـ إبراهيم بن 

  (2).هـ(  80عائذ ا هل بن عبد ا هل )اتمقوقى سنة ـ وأبو إدريس اخلوالن : 

 (3)هـ(.90ـ وأبو العالية الرياح  : رقيع " بضم أوله" ابن وهران )اتمقوقى 

 (4)هـ( .  98ـ عبيد ا هل بن عبد ا هل بن عقبة )اتمقوقى سنة 

 (5)هـ( .  115مح  اتمك  )اتمقوقى سنةـ عمرو بن دينار اجل

 (6)هـ( .  106ـ الياسم بن حممد بن أب  بكر )اتمقوقى سنة 

 (7)هـ( . 110)اتمقوقى سنة  ـ حممد بن سريين األنصاري

 األحاديث اليت تبي  كتابة احلديث : [4]

بن العاص عن عبد ا هل بن عمرو روى أبو داود واحلاكم بسنده  -1

كنت أكقب كل ش ء أمسعه ون رسول ا هل : قال ـ ـرض  ا هل عنهما 

تكقب كل ش ء تسمعه ون : وقالوا ، أريد حفظه قنهقين قريش  ملسو هيلع هللا ىلص

                                                 

،  1/74، ومينزان االعتندا     6/199، وطبقات ابن سنعد   1/73تنظر ترمجته يف : تذكرة احلفاظ   (1)

 . 29، وطبقات احلفاظ ص 1/176وتهذيب التهذيب 

وخالصننة تهننذيب الكمننا    1/56، وتننذكرة احلفنناظ   7/2/157ه يف : طبقننات ابننن سننعد  ترمجتنن  (2)

 . 18، وطبقات احلفاظ ص 157ص

،  3/284، تهننذيب التهننذيب    1/61، وتننذكرة احلفنناظ    7/2/81ترمجتننه يف طبقننات ابننن سننعد      (3)

 . 22، طبقات احلفاظ ص 1/483واللباب يف تهذيب األنساب 

،  213، وخالصة تهذيب الكما  ص 1/78، تذكرة احلفاظ  5/85سعد  ترمجته يف : طبقات ابن  (4)

 . 32، وطبقات احلفاظ ص 7/23وتهذيب التهذيب 

،  7/28، وتهننذيب التهننذيب   1/113، وتننذكرة احلفنناظ   5/353ترمجتننه يف : طبقننات ابننن سننعد     (5)

 . 43وطبقات احلفاظ ص

،   7/333، خالصنننة تهنننذيب   2/183 ، حلينننة األوليننناب  5/209ترمجتنننه يف : طبقنننات ابنننن سنننعد     (6)

 . 38وطبقات حلفاظ 

، وطبقننات  9/214، وتهننذيب  7/1/140، وطبقننات ابننن سننعد  2/263ترمجتننه يف : حليننة األولينناب   (7)

 . 31احلفاظ ص
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: قال ، بشر يقكلم يف الرضاء والغضب  ملسو هيلع هللا ىلصورسول ا هل  ملسو هيلع هللا ىلصرسول ا هل 

، أكقب: "قيال  ملسو هيلع هللا ىلصقذكرت ذلك لرسول ا هل عن الكقاب، قأوسكت 

  (1).  ار بيده إىل قيهوأش" ، قوالذي نفس  بيده وا خرج ونه إال ح  

وقال احلاكم : هذا حديث صحيح اإلسناد أصل يف نسخ احلديث 

 .  ملسو هيلع هللا ىلصعن رسول ا هل 

َوا ِوْن َأْصَحاِب : َيُيوُل  ُهَرْيَرَة أب  َعْن روى البخاري بسنده  -2

، ْبِن َعْمٍروْن َعْبِد اللَِّه  َوا َكاَن ِوِإال، َعْنُه ِونِّ  ًاَأَحٌد َأْكَثَر َحِديَث ملسو هيلع هللا ىلصالنَِّب ِّ 

      (2).  َأْكُقُب َقِإنَُّه َكاَن َيْكُقُب َوال

َكاَن َرُجٌل ِوْن : َقاَل  َعْن َأِب  ُهَرْيَرَة روى الرتوذي بسنده  -3

 ْعِجُبُه َوالاْلَحِديَث َقُي ملسو هيلع هللا ىلصَقَيْسَمُع ِوْن النَِّب ِّ  ملسو هيلع هللا ىلصاأَلْنَصاِر َيْجِلُس ِإَلى النَِّب ِّ 

ِإنِّ  َأْسَمُع ، َيا َرُسوَل اللَِّه : َقَياَل  ملسو هيلع هللا ىلصِلَك ِإَلى النَِّب ِّ َقَشَكا َذ، َيْحَفُظُه 

اْسَقِعْن : "  ملسو هيلع هللا ىلصَقَياَل َرُسوُل اللَِّه ،  َأْحَفُظُه َك اْلَحِديَث َقُيْعِجُبِن  َوالِوْن

  (3). َوَأْوَوَأ ِبَيِدِه ِلْلَخطِّ " ،  ِبَيِميِنَك

                                                 

 . 4/60أخرجه أبو داود يف كتاب العلم / باب كتابة العلم   (1)

 . 1/1033م والدارمي يف مقدمة "سننه" / باب من رخص يف كتاب العل

، وقنا  : صنحي  اإلسنناد     105،  1/104واحلاكم يف كتاب العلم / بناب األمنر بكتابنة احلنديث     

 ومل خيرجاه . 

 . 1/206أخرجه البراري يف كتاب العلم /باب كتاب العلم   (2)

. وقا  : حسن  4/40والرتمذي : يف كتاب العلم / باب الرخصة فيه ن يقصد كتابة احلديث ن    

 صحي  .

 . 1/103دارمي : يف كتاب العلم / باب من رخص يف كتابة العام وال

 . 1/70وابن عبد الرب : يف جامع بيان العلم وفضله وفيه : " فإنه كتب ومل أكتب" 

 .. وقا  : إسناده ليس بذلو القائم4/39فيه أخرجه الرتمذي يف كتاب العلم / باب الرخصة   (3)
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َلمَّا َقَقَح اللَُّه َعزَّ : َقاَل  َة ُهَرْيَر  َأبَعْن روى األئمة بأسانيدهم  -4

ُثمَّ ، َوكََّة َقاَم ِق  النَّاِس َقَحِمَد اللََّه َوَأْثَنى َعَلْيِه  ملسو هيلع هللا ىلصَوَجلَّ َعَلى َرُسوِل اللَِّه 

، ِإنَّ اللََّه َحَبَس َعْن َوكََّة اْلِفيَل َوَسلََّط َعَلْيَها َرُسوَلُه َواْلُمْؤِوِن َن : " َقاَل 

َوِإنََّها َلْن ، َوِإنََّها ُأِحلَّْت ِل  َساَعًة ِوْن َنَهاٍر ، ا َلْن َتِحلَّ أَلَحٍد َكاَن َقْبِل  َوِإنََّه

َوال َتِحلُّ ، َوال ُيْخَقَلى َشْوُكَها ، َقال ُيَنفَُّر َصْيُدَها ، َتِحلَّ أَلَحٍد َبْعِدي 

، ِإوَّا َأْن ُيْفَدى، َو ِبَخْيِر النََّظَرْيِن َوَوْن ُقِقَل َلُه َقِقيٌل َقُه،  ِلُمْنِشٍدَساِقَطُقَها ِإال

َقِإنَّا َنْجَعُلُه ِق  ،  اإِلْذِخَر َيا َرُسوَل اللَِّه ِإال: َقَياَل اْلَعبَّاُس " ،  َوِإوَّا َأْن ُيْيَقَل

 َرُجٌل َقَياَم َأُبو َشاٍه" ،  اإِلْذِخَر ِإال: "  ملسو هيلع هللا ىلصَقَياَل َرُسوُل اللَِّه ، ُقُبوِرَنا َوُبُيوِتَنا 

: ملسو هيلع هللا ىلصَقَياَل َرُسوُل اللَِّه ، اْكُقُبوا ِل  َيا َرُسوَل اللَِّه : ِوْن َأْهِل اْلَيَمِن َقَياَل

اْكُقُبوا ِل  " َوا َقْوُلُه : َقُيْلُت لأَلْوَزاِع ِّ : َقاَل اْلَوِليُد " ،  اْكُقُبوا أَلِب  َشاٍه"

  (1). لَِّق  َسِمَعَها ِوْن َرُسوِل اللَِّه َهِذِه اْلُخْطَبَة ا: َقاَل " ، َيا َرُسوَل اللَِّه 

قال : أبو عبد الرمحن )عبد ا هل بن أمحد( : ليس يروي يف كقابة    

احلديث أصح ون هذا احلديث ، ألن النيب ـ  أورهم : قال : " اكقبوا 

 ألب  شاه" . 

ِب ِّ َلمَّا اْشَقدَّ ِبالنَّ: َقاَل  َعْن اْبِن َعبَّاٍس روى البخاري بسنده  -5

" ،  ال َتِضلُّوا َبْعَدُه ًااْئُقوِن  ِبِكَقاٍب َأْكُقْب َلُكْم ِكَقاَب: " َوَجُعُه َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص

                                                 

بناب كينف تعنرب لقطنة أهنل      . ويف كتاب اللقطنة /   1/205أخرجه البراري يف كتاب العلم /  (1)

 .  12/205ويف كتاب الديات / باب من قتل فهو خبري النظرين ،  5/87مكة 

 .  2/88ومسلم يف كتاب املناسو " احلج" / باب حتريم مكة 

 . وقا  : حسن صحي  . 5/39والرتمذي يف كتاب العلم / باب ما جاب يف الرخصة فيه 

 . 2/338يف املسند واإلمام أمحد 
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، َوِعْنَدَنا ِكَقاُب اللَِّه َحْسُبَنا ، َغَلَبُه اْلَوَجُع  ملسو هيلع هللا ىلصِإنَّ النَِّب َّ :  َقاَل ُعَمُر 

  (1)" .  َوال َيْنَبِغ  ِعْنِدي القََّناُزُعُقوُووا َعنِّ  : " َقاْخَقَلُفوا َوَكُثَر اللََّغُط َقاَل 

هذا واضح يف  ملسو هيلع هللا ىلصإن طلب الرسول " ييول د. حممد عجاج اخلطيب : 

كقب شيئًا غري اليرآن ، ووا كان سيكقبه هو ون السنة ، يأنه أراد أن 

وإن عدم كقابقه تمرضه ال ينسخ أنه قد هم به ، وكان آخر أيام حياته 

الكقابة يف أوقات خمقلفة وتمواضيع  ملسو هيلع هللا ىلص، قيفهم ون هذا إباحقه ملسو هيلع هللا ىلص

 كثرية يف وناسبات عدة ، خاصة وعاوة . 

وإذا كانت األخبار الدالة على إباحة الكقابة ونها خاص كخرب أب  

، كسماحه لعبد  هشاه ، قإن ونها أيضًا وا هو علم ال سبيل إىل ختصيص

ا هل بن عمرو بالكقابة وللرجل األنصاري الذي شكا سوء حفظه ، 

كلم نس وراقع بن خديج وإن ُتأكن أن نسقشهد يف هذا اجملال خبرب ومي

 (2)بعضها بعضًا .  يقيهما : ألن طرقهما كثرية ييو

 بعض الصحابة والتابعني الذين أجااوا الكتابة وأقواهلم يف ذلو : [ 5]

 )أ( قمن الصحابة رضوان ا هل عليهم :

 هـ( . 40اتمقوقى ) ـ عل  بن أب  طالب 

  (3)أنه قال : قيدوا العلم ، قيدوا العلم "ورت ن" .  نه قيد روي ع

 هـ( . 48اتمقوقى )  ـ زيد بن ثابت بن الضحاك 

                                                 

 . 1/114أخرجه البراري يف كتاب العلم / باب كتابة العلم   (1)

 . 197،  6/196ويف كتاب اجلهاد والسري / باب جوائز الوفد 

 . 3/1257ومسلم يف كتاب الوصية / باب ترك الوصية ملن ليس له شيب يوصي فيه 

 . 306،  305ينظر : السنة قبل التدوين   (2)

 . 89العلم للرطيب البغدادي صتقييد   (3)
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 هـ( .49اتمقوقى ) ـ احلس ن بن عل  بن أب  طالب 

 هـ( . 65اتمقوقى ) ـ وعبد ا هل بن عمرو بن العاص 

" علمقيدوا ال" :  ملسو هيلع هللا ىلصروى احلاكم ـ بسنده ـ عنه قال : قال رسول ا هل 

 (1)وقلت : ووا تيييده ؟ قال : " كقابقه" . 

 هـ( .93اتمقوقى ) ـ وأنس بن والك 

نس بن أل عن الياض  الراوهروزي يف كقاب احملدث الفاصذكر 

  (2)" .  قيدوا العلم بالكقاب: "  ملسو هيلع هللا ىلصأنه قال : قال رسول ا هل  والك 

 وون القابع ن ـ رضوان ا هل عليهم : ب ـ 

 هـ( . 94اتمقوقى  )ـ سعيد بن جبري 

عنه أنه قال : كنت أسري ب ن : ابن عمر ، وابن عباس  يقيد رو

نزل أالرحل حقى  ع احلديث ونهما قأكقبه على واسطةقكنت امس

 (3)قأكقبه . 

 هـ( . 110اتمقوقى  ) ـ عمر بن عبد العزيز بن وروان 

 هـ( . 110احلسن بن أب  احلسن البصري ) اتمقوقى 

 ه اآلراب : التوفيق بني هذ* 

وقد حاول العلماء القوقي  ب ن آراء ون أباح الكقابة وون نهى عنها 

 بأوجه وقعددة ونها وا يل  : 

ووقوف عليه قال  ن حديث أب  سعيد اخلدري : إـ قال بعضهم 1

ذكر حنو ذلك احلاقظ ابن حجر يف ققح الباري ، يصلح لالحقجاج به 

                                                 

وسكت عننه ، وقنا  النذهيب :     1/106قيدوا العلم بالكتاب أخرجه احلاكم : كتاب العلم / باب   (1)

 ابن املؤمل ن أحد رواة سند احلديث ن ضعيف .

 .70 تقييد العلم ص، و 268احملدث الفاصل ص   (2)

 .103ينظر : تقييد العلم ص(3)
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، ث قد رواه اإلوام وسلم يف صحيحهيإال أن احلد  (1)وعزاه إىل البخاري . 

 ورقوعًا قاحلديث صحيح .

خماقة اخقالط األور ـ إن النه  عن الكقابة إمنا كان يف أول 2

احلديث باليرآن ، قلما كثر عدد اتمسلم ن ، وعرقوا اليرآن وعرقة 

لجهالة وويزوه ون احلديث زال هذا اخلوف عنهم ، قنسخ احلكم لراقعة 

 يه ، وصار األور إىل اجلواز .الذي كان ورتتبًا عل

قيد نسخ احلديث اتمقأخر الذي قيه اإلذن ، احلديث اتمقيدم الذي 

 (2)قيه اتمنع ، وقد ذهب إىل هذا الرأي كثري ون العلماء . 

ونهم العالوة األسقاذ أمحد حممد شاكر : قبعد أن دعم رأيه 

أب   باألخبار اليت تبيح الكقابة قال : )كل هذا يدل على أن حديث

سعيد ونسوخ وأنه كان يف أول األور ، ح ن خيف اشقغاهلم عن اليرآن ، 

وح ن خيف اخقالط غري اليرآن باليرآن ، وحديث أب  شاه يف أواخر حياة 

، وكذلك أخبار أب  هريرة ـ وهو وقأخر اإلسالم ـ أن عبد ا هل  ملسو هيلع هللا ىلصالنيب 

 بن عمرو كان يكقب ، وأنه هو مل يكن يكقب يدل على أن عبد ا هل

يكقب بعد إسالم أب  هريرة ، ولو كان حديث أب  سعيد يف كان 

ذن واجلواز لعرف ذلك عند النه  وقأخرًا عن هذه األحاديث يف اإل

 (3)الصحابة ييينا صرحيًا ( . 

وقال احلاقظ السخاوي وغريه : إن النه  إمنا كان عن كقابة 

تأويل اآلية ألنهم كانوا يسمعون  ؛ن يف صحيفة واحدة آاحلديث وع الير

 (4) قرمبا كقبوه وعه ، قنهوا عن ذلك خلوف االشقباه . 

                                                 

 . 1/251ينظر فت  الباري   (1)

 . 307ينظر : السنة قبل التدوين ص  (2)

 . 184الباعث احلثيث شرح اختصار علوم احلديث لألستاذ أمحد حممد شاكر ص  (3)

 . 2/354وتوضي  األفكار للصنعاني ،  2/160ينظر : فت  املغيث   (4)
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وث  حبفظه وخيف اتكاله على ون ـ وقيل : إن النه  يف ح  3

 الكقابة ، واإلذن يف ح  ون ال يوث  حبفظه كأب  شاة . 

ـ قيل : حيقمل أن يكون النه  عاوًا وخص بالسماح له ون كان 4

يف كقابقه وال خيشى عليه الغلط كعبد قارئًا كاتبًا جميدًا ال خيطئ 

 (1)كل هذا قأذن له .  ملسو هيلع هللا ىلصن عليه وا هل بن عمرو الذي أ

ون الرأي ن صحيح ، ولكل وجهة نظر  وأرى ـ وا هل أعلم ـ أن كاًل

أور  ملسو هيلع هللا ىلصقالذين كقبوا وا كان هلم أن يكقبوا إال لعلمهم أن رسول ا هل 

نهى  ملسو هيلع هللا ىلصهم أن رسول ا هل وقنعوا وونعوا إال لعلمابها ، والذين اوقنعوا وا 

 عنها ، قح ن أبيح هلم يف الكقابة كقبوا ... وهكذا . 

وقال الدكقور/ حممد عجاج اخلطيب : وميكن أن تكون مجيع 

عليه الصالة والسالم عن كقابة احلديث  ، قنهىهذه اآلراء صوابًا 

ورمبا يكون نهيه ن يف صحيفة واحدة خوف االلقباس،الشريف وع اليرآ

سلمون شغل اتمياحلديث على الصحف أول اإلسالم حقى ال عن كقابة 

،وأراد أن حيفظ اتمسلمون اليرآن يف باحلديث عن اليرآن الكريم

صدورهم وعلى األلواح والصحف والعظام توكيدًا حلفظه ، وترك 

 ملسو هيلع هللا ىلصألنهم كانوا يطبيونه يرون الرسول  ؛احلديث للممارسة العملية 

ىل جانب هذا مسح تمن ال خيقلط عليه قييلدونه ويسمعون ونه قيقبعونه وإ

عمرو ، وأباح تمن يصعب عليه اليرآن بالسنة أن يدون السنة كعبد ا هل بن 

ظ أن يسقع ن بيده حقى إذا حفظ اتمسلمون قرآنهم وويزوه ون احلف

 احلديث جاء نسخ النه  باإلباحة عاوة . 

حيثما واإلباحة مل تكن عاوة يف أول اإلسالم ق قالنه  مل يكن عاوًا

 (1)حتييت علة النه  ونعت الكقابة وحيثما زالت أبيحت الكقابة . 

                                                 

 .2/160ينظر : فت  املغيث   (1)
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وذكر اخلطيب أن النه  كان خشية أن يضاه  بكقاب ا هل تعاىل 

عت احلاجة إىل دغريه ، أو أن يشقغل عن اليرآن بسواه قلما أون ذلك و

 (2)كقب العلم مل يكره كقبه . 

 منا كرهه لوجه ن : وقال ابن عبد الرب : ون كره كقابة العلم إ

 به .  أال يقخذ وع اليرآن كقابًا يضاهى أحدهما :

لئال يقكل الكاتب على وا كقب قييل احلفظ ، كما  وثانيهما :

 قال اخليل ابن أمحد :

 إال وا حواه الصدر وا العلُم  ُرْطَمليس بعلم وا حوى الِي

؛  إمنا كره الكقاب ون كره ون الصدر األول : وقال الراوهروزي 

ليرب العهد ، وتيارب اإلسناد ولئال يعقمد الكقاب قيهمله أو يرغب عن 

حتفظه والعمل به قأوا والوقت وقباعد واإلسناد غري وقيارب والطرق 

خمقلفة ، والنيلة وقشابهون ، وآقة النسيان وعرتضة والوهم غري وأوون ، 

 (3)قإن تيييد العلم بالكقاب أوىل وأشفى والدليل على وجوبه أقوى . 

وقال الياض  عياض : واحلال اليوم داعية للكقابة ؛ النقشار الطرق 

 (4)وطول األسانيد وقلة احلفظ وكالل األقهام . 

وقال الشاقع  : إن هذا العلم ـ ييصد علم احلديث ـ يند كما تند 

 (5)اإلبل ولكن الكقب له محاة ، واألقالم عليه رعاة . 

 حمل اتفاق العلماء وحمطاألور ه   لذا كانت الكقابة يف آخر

 ألن قيها احملاقظة على احلديث والسنة .؛ أنظارهم 

                                                                                                                        

 . 309،  308ينظر : السنة قبل التدوين ص  (1)

 . 93قييد العلم صت  (2)

عبنند الننرمحن بننن خننالد الرَّامُهْرُمننزي   ينظننر : احملنندث الفاصننل بننني الننراوي والننواعي للقاضنني      (3)

 .388ص

 . ، ط دار الرتاث رصر 149ياو صاالملاع إىل معرفة أصو  الرواية وتقييد السماع للقاضي ع  (4)

 . 2/162فت  املغيث شرح ألفية احلديث   (5)
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وقد ترتب على ذلك ـ اإلباحة بعد اتمنع ـ وجود وصنفات وصحف 

 . ملسو هيلع هللا ىلصكقبت وبكرًا يف حياة النيب 

 : ملسو هيلع هللا ىلص الصحف اليت كتبت يف عهد الرسو أشهر 

الصحابة رضوان ا هل عليهم ـ صحائف حديثية يف عهد  "وقد كقب

، مما يؤكد على أن الكقابة يف ذلك العهد كانت ووجودة  ملسو هيلع هللا ىلصول الرس

 وون أشهرها :

 :  ن صحيفة جابر بن عبد ا  األنصاري 1

كما  ملسو هيلع هللا ىلصكان ون اتمكثرين حلديث رسول ا هل  وسيدنا جابر 

لذا كان له حلية خاصة يف اتمسجد النبوي يروي قيها وا مسعه  ؛سيأت  

قابع ن يف هذه احلليات ، قكقبوا ، وقد مسع ونه بعض ال ملسو هيلع هللا ىلصون النيب 

 وا مسعوه ونه يف صحيفة نسبت إليه . 

ون الصحابة اتمشهورين باحلرص على  بل كان سيدنا جابر 

عنه أنه  يكلفه ذلك ون رحلة ووشية ، قيد روالسماع للحديث وهما 

 ساقر ون اتمدينة إىل الشام يف رحلة اسقغرقت شهرًا لسماع حديث واحد . 

وسرية شهر إىل عبد ا هل  : ورحل جابر بن عبد ا هل  قال البخاري

 (1)بن أنيس يف حديث واحد . 

 (2)بل رحل رحلة أخرى إىل وصر ليأخذ حديثًا ون عيبة بن عاور . 

                                                 

 . 1/208معلقًا يف كتاب العلم / باب اخلروج يف طلب العلم  ذكره البراري( 1)

واحلنديث يف حشنر النناس ينوم القيامننة عنراة " وأخرجنه ابنن عبنند النرب يف جنامع فضنل العلننم /           

 . 1/93باب ذكر الرحلة يف طلب العلم 

 : اخرجه البراري يف األدب املفرد ، وأمحد ، وأبو يعلى . 1/209وقا  ابن حجر يف الفت  

 .9، 8معرفة علوم احلديث ص  (2)
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 وقد بلغ عدد أحاديث هذه الصحيفة أكثر ون ألف حديث . 

وون أشهر ون روى هذه الصحيفة : احلسن البصري ، وققادة بن 

، الذي كان يهقم بهذه الصحيفة ، بل ويفخر بأنه  دعاوة السدوس 

 حيفظها كما حيفظ سورة البيرة ون اليرآن . 

عن وعمر أنه قال : قال ققادة  (1)ذكر ابن حجر يف تهذيب القهذيب 

لسعيد بن أب  عروبة : خذ هذا اتمصحف ، قال : قعرض عليه سورة البيرة 

قال : ، النضر أحكمت "  يا أبا" قلم خيطئ قيها حرقًا واحدًا ، قال : 

 (2). نعم، قال ققادة : ألنا لصحيفة جابر أحفظ وين لسورة البيرة " 

 :"وتسمى الصادقة"ن صحيفة عبد ا  بن عمرو بن العاص 2

قاب احلديث السابي ن ون ُك كان سيدنا عبد ا هل بن عمرو 

، وكان كاتبًا جميدًا قكقب  ملسو هيلع هللا ىلصالذين كانوا يكقبون أوام رسول ا هل 

 عنه الكثري . 

روى ابن عبد الرب ـ بسنده ـ عن عبد ا هل بن عمرو قال : وايرغبين يف 

احلياة إال خصلقان : الصادقة ، والوهط ، قأوا الصادقة قصحيفة 

، وأوا الوهط قأرض تصدق بها عمرو بن  ملسو هيلع هللا ىلصكقبقها عن رسول ا هل 

 (3)العاص كان ييوم عليها " . 

لف حديث كذا ذكره وقد بلغ عدد أحاديث هذه الصحيفة أ

 (4)احلاقظ ابن األثري . 

 (5)وقد ذكرها اإلوام أمحد بن حنبل يف وسنده . 

                                                 

 . 8/352تهذيب التهذيب   (1)

 . 4/1/186ينظر : التاريخ الكبري للبراري   (2)

 .  72م1جامع بيان العلم / باب الرخصة يف جواا كتابة العلم   (3)

 ط . الشعب .  3/233يف ترمجة كتابه أسد الغابة : عبد ا  بن عمرو   (4)

 ط املطبعة امليمنية . 226 -2/158مسند اإلمام أمحد   (5)
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وقد حفظ هذه الصحيفة أهله ون بعده ويرجح أن حفيده عمرو بن 

 (1)شعيب كان حيدث ونها وجادة . 

وهلذه الصحيفة أهمية علمية عظيمة ألنها وثيية علمية تارخيية تثبت 

 (2)وبإذنه .  ملسو هيلع هللا ىلصالشريف ب ن يدي النيب كقابة احلديث النبوي 

 ن صحيفة همام بن منبه : 3

 (3)وقد عثر على هذه الصحيفة كاولة خمطوطة أحد الباحث ن . 

، كما  (4)وقد روى هذه الصحيفة كاولة اإلوام أمحد يف وسنده 

 روى ونها اإلوام البخاري عددا كثريًا ونها يف صحيحه .

ألنها  ؛تدوين احلديث الشريف  وهلذه الصحيفة أهمية تارخيية يف

حجة قاطعة ودليل ساطع على أن احلديث النبوي كان قد دون يف عصر 

وبكر ، وتصحح اخلطأ الشائع : أن احلديث مل يدون إال يف أوائل اليرن 

 (5)اهلجري والثان  . 

أبو هريرة سنة  وقاته ، وقد تويفقبل ذلك ألن هماوًا لي  أبا هريرة 

ذلك أن هذه الوثيية " الصحيفة" قد دونت قبل هذه  لهجرة قمعنىل( 59)

 السنة أي يف ونقصف اليرن اهلجري األول . 

، مما يدل  ملسو هيلع هللا ىلصوقد دون عبد ا هل بن عمرو صحيفقه يف عهد الرسول 

، ثم اسقمر  ملسو هيلع هللا ىلصعلى أن تدوين احلديث كان وقواصاًل ونذ عهد الرسول 

                                                 

، ودراسننات يف مننناهج احملنندثني لننأل  الزميننل ا.د/ حمننروس رضننوان     49،  8/48ينظننر : تهننذيب    (1)

 . 37ص

 .  350السنة قبل التدوين ص  (2)

 هو الدكتور / حممد محيد ا  ، عثر عليها يف خمطوطتني يف  دمشق وبرلني .  (3)

 . 356حتقيق د. محيد ا  ، والسنة قبل التدوين ص 23ن  21ينظر صحيفة همام بن منبه ص

 " مسند أبي هريرة" . 319:  312من ص  2ينظر : مسند اإلمام أمحد جن   (4)

 . 22ينظر : علوم احلديث ومصطلحه للدكتور/ صبحي الصاحل ص  (5)
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بن عبد ون بعده يف عهد صحابقه ، وهكذا حقى قبل أن يأور عمر 

 (1)العزيز بالقدوين كان العلماء قد باشروه بالفعل . 

وتضم صحيفة همام وائة ومثانية  عدد أحاديث هذه الصحيفة :

 ( .138 حديثًا ) نوثالث

 ( .140وقيل : أربعون ووائة حديث )

وقد ذكر ابن حجر : أن هماوًا مسع ون أب  هريرة حنو أربع ن ووائة 

 ءة بهذه الصحيفة التفاق عدد وا جانا ثيحديث بإسناد واحد وهذا يزيد

 (2)قيها ون األحاديث ووا ذكره العلماء . 

بالقحديد وقعذر ـ ا هل عنهم   رضـ وعددهم عدد الصحابة : 

وألنهم كثرة ال ميكن إحصائهم ، وون ؛ لقفرقهم يف البلدان والبوادي 

ن روى البخاري يف صحيحه أ حدهم ون العلماء كان على وجه القيريب .

وأصحاب رسول : قال يف قصة ختلفه عن غزوة تبوك  كعب بن والك 

  (3)كثري  ال جيمعهم كقاب حاقظ .  ملسو هيلع هللا ىلصا هل 

وون ذكر ذلك نظر إىل عدد ، نهم على القحديد عشرة آالف إوقيل : 

 .يف عام الفقح  ملسو هيلع هللا ىلصاتمسلم ن الذين خرجوا وع الرسول 

 حجة الوداع .  ملسو هيلع هللا ىلص وهم عدد ون حضر وع الرسول نهم تسعون ألفًاإوقيل : 

                                                 

عنالم  ، واأل 357عنن السننة قبنل التندوين ص     20صحيفة همام بن منبه حتقينق د. محيند ا  ص    (1)

 . 6/510، وكشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون  8/94للزركلي 

 . 357، والسنة قبل التدوين ص 11/67ينظر : تهذيب التهذيب   (2)

،   7/717أخرجه البراري "بلفط مطو " يف كتاب املغنااي / بناب حنديث كعنب بنن مالنو         (3)

718 . 
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ون الصحابة  ملسو هيلع هللا ىلصوون هذا يقب ن أن الذين رووا احلديث عن رسول ا هل 

وقد نيلوا عنه خريًا عظيمًا مما حوته كقب السنة أو صدور ، كثريون 

 احلفاظ االثبات . 

غري أن ون الصحابة ون اشقهر بكثرة روايقه للحديث وهم قلة يسرية 

  سنقناوهلم بإذن ا هل تعاىل قيما يل  :

 املكثرون لرواية احلديث من الصحابة :

أكثر  ملسو هيلع هللا ىلصاتميصود باتمكثر ون الصحابة : هو ون روى عن رسول ا هل 

 ون ألف حديث وهؤالء هم :

 ( حديثًا .5374له ) يوقد رو،  ـ أبو هريرة 1

 ( حديثًا . 2630له ) يوقد رو،  ـ عبد ا هل بن عمر 2

 ثًا .( حدي2286له ) يوقد رو،  ـ أنس بن والك 3

( 2210هلا ) رض  ا هل عنها ، وقد رويـ السيدة عائشة أم اتمؤون ن 4

 حديثًا .

 ( حديثًا .1660له ) يوقد رو،  ـ عبد ا هل بن عباس 5

 ( حديثًا .1540له ) يوقد رو،  ـ جابر بن عبد ا هل األنصاري 6

 ( حديثًا . 1170له ) ، وقد روي ـ أبو سعيد اخلدري 7

 أسئلة:
 عن كتابة السنة ؟ مة من نهي النبي ما الحك-1
اذكر األحاديث التي تنهي عن كتابة السنة، واألحاديث التي  -2

 تُبيح كتابتها، مع بيان أقوال أهل العلم في التوفيق بينها .
 ؟  ما هي أشهر الُصحف التي ُكتبت في عهد النبي  -3
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 ملبحث الرابعا

 

 الصحابة وعنايتهم بالسنة
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 ن منزلتهم ن موقفهم من السنة تعريف الصحابة 

صدر : صاحب ، وه  والصحابة و)أ( تعريف الصحابي يف اللغة : 

.: وطل  اتمالزوة واتمعاشرة، يف اللغة : تطل  ويراد بها ون مجوع الكثرة
(1)

 

وؤونًا به بعد بعثقه  ملسو هيلع هللا ىلصهو ون لي  النيب ويف اصطالح احملدثني : 

 حال حياته ، ووات على اإلسالم . 

أو رآه ون اتمسلم ن قهو ون  ملسو هيلع هللا ىلصوون صحب النيب  :خاري قال الب

 (2)أصحابه . 

 ملسو هيلع هللا ىلصهو : ون طالت صحبقه للنيب وعند الفقهاب واألصوليني : 

 (3)وكثر لياؤه به على طري  القبع له واألخذ عنه . 

الصحابة هم : األئمة األعالم ، واحلفظة  ")ب( منزلة الصحابة : 

، وهم أهل الصدق الذين جعلهم " ل  اخل" ا هل إىل األنام   وحلالكرام 

، وهم محلة  شرعه ، ونيلة هديه ،  ملسو هيلع هللا ىلصا هل أوناء على وحيه بعد رسوله 

وعال ، وأثنى عليهم يف وواطن كثرية ون  ولذلك اصطفاهم ا هل جل

 كقابه قمنها قوله تعاىل :               

                   ... /[ . 143]البيرة 

                                                 

 . 2401،  2400لسان العرب مادة "صحب"   (1)

 . 7/4 ملسو هيلع هللا ىلصكره البراري يف ترمجة باب يف كتاب فضائل أصحاب النيب ذ  (2)

ينظننر : حماضننرات يف علننوم احلننديث لشننيرنا املرحننوم األسننتاذ النندكتور/ مصننطفى التننااي        (3)

 . 129،  128ص
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وهم ، قهم األوة الوسط ، والوسطية تعين : اخلريية ووطل  األقضلية 

ووا كانوا كذلك إال بعد أن ولكوا كل ويووات ، الشهداء على الناس 

ما  قيالشهادة وحازوا عناصرها ، والشاهد جيب أن يكون أكمل وأمت

  (1). يشهد قيه عن اتمشهود عليه

ثم يأت  سبب احلكم باخلريية يف أنهم يأورون باتمعروف وينهون عن 

 اتمنكر ويؤونون با هل . 

  قال تعاىل :                

                      

                        آل[

 [ . 110عمران/

ذكر اإلوام اليرطيب يف وعنى هذه اآلية أقوااًل : ونها وا رواه اإلوام 

 ملسو هيلع هللا ىلصع النيب حكيم عن أبيه عن جده أنه مسبن الرتوذي بسنده عن بهز 

  ييول يف قوله :            إنكم تقمون : " قال

:  وقال أبو هريرة   (2). "  سبع ن أوة أنقم خريها وأكروها على ا هل

 حنن خري الناس للناس نسوقهم بالسالسل إىل اإلسالم .

 .: ون قعل قعلهم كان وثلهم  وقال عمر بن اخلطاب 

 (3)يعين الصاحل ن ونهم وأهل الفضل .  ملسو هيلع هللا ىلصهم أوة حممد  :قيل و

                                                 

 . 1/48الضوب الالمع املبني عن مناهج احملدثني لألستاذ الدكتور/أمحد حمرم الشيخ ناجي   (1)

 . 5/226يف كتاب تفسري القرآن / باب ومن سورة آ  عمران  أخرجه الرتمذي  (2)

 .  4/170اجلامع ألحكام القرآن الكريم لإلمام القرطيب   (3)
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وأوة حممد ه  خري األوم طاتما القزوت ، وعلى كل قاآلية عاوة 

بكقاب ربها وسنة نبيها ، والقزوت هدى ا هل الذي أورهم به وهدى 

 . ملسو هيلع هللا ىلصرسوله 

 )ج( موقفهم من السنة : 

لى السنة : هؤالء الصحابة وهم بهذه اخلريية كانوا أحرص الناس ع

لذلك كانوا جديرين حبملها ألنهم علموا  ؛مساعًا وحفظًا وعماًل وأداء 

ونزلقها وعرقوا قدرها ، وأحبوا قائلها بل قدوه بأرواحهم وأنفسهم قال 

غرو أن يرى ونهم احلفظة والنيلة الذين كانوا يقعبدون بنيلها وأدائها بل 

خيالفوا بالسنة أو  عاول نن يفارقوا أزواجهم إن مل يكونوا أكادوا 

آباءهم إن مل يعملوا بها ، بل وحيرصون على تربية أبنائهم عليها ونذ 

 نعووة أظفارهم حقى يشبوا على عملهم بالسنة وحبهم لسماعها وأدائها . 

 ويقضح ذلك قيما يل  : 

 )أ( الصحابي يؤثر السنة على اوجته : 

 أمسى وعانيه هم النموذج القطبيي  للسنة يف ملسو هيلع هللا ىلصإن صحابة رسول ا هل 

يروي حديثًا وتندهش بعض  وها هو سيدنا عبد ا هل بن وسعود 

الصحابيات لروايقه قلرمبا مل تسمعه ون قبل بل حتاول أن تيول لسيدنا 

ليل ييول هلا لو ولكن الصحاب  اجل ،عبد ا هل إن أهل بيقك يفعلون ذلك 

 ناهن . مل ميقثلن لفارق

َلَعَن اللَُّه : َقاَل  بن وسعود اللَِّه  َعْن َعْبِدروى األئمة بأسانيدهم 

اْلَواِشَماِت َواْلُمْسَقْوِشَماِت َوالنَّاِوَصاِت َواْلُمَقَنمَِّصاِت َواْلُمَقَفلَِّجاِت ِلْلُحْسِن 

، ُيَياُل َلَها ُأمُّ َيْعُيوَب َقاَل َقَبَلَغ َذِلَك اْوَرَأًة ِوْن َبِن  َأَسٍد، اْلُمَغيَِّراِت َخْلَ  اللَِّه 

َوا َحِديٌث َبَلَغِن  َعْنَك َأنََّك َلَعْنَت : َقَأَتْقُه َقَياَلْت ، َوَكاَنْت َتْيَرُأ اْلُيْرآَن 

اْلَواِشَماِت َواْلُمْسَقْوِشَماِت َواْلُمَقَنمَِّصاِت َواْلُمَقَفلَِّجاِت ِلْلُحْسِن اْلُمَغيَِّراِت َخْلَ  
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َوُهَو ِق   ملسو هيلع هللا ىلص  ال َأْلَعُن َوْن َلَعَن َرُسوُل اللَِّه َوَوا ِل: َقَياَل َعْبُد اللَِّه ، اللَِّه 

َلَيْد َقَرْأُت َوا َبْيَن َلْوَحْ  اْلُمْصَحِف َقَما : َقَياَلْت اْلَمْرَأُة ، ِكَقاِب اللَِّه 

...  َقاَل اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ ، َلِئْن ُكْنِت َقَرْأِتيِه َلَيْد َوَجْدِتيِه : َقَياَل ، َوَجْدُتُه 

                     ...  /[ 7]احلشر، 

اْذَهِب  : َقاَل ، ِوْن َهَذا َعَلى اْوَرَأِتَك اآلَن  ًاَقِإنِّ  َأَرى َشْيَئ: َقَياَلْت اْلَمْرَأُة 

َقَجاَءْت ِإَلْيِه ،  ًاِه َقَلْم َتَر َشْيَئْبِد اللََّقَدَخَلْت َعَلى اْوَرَأِة َع: َقاَل ، َقاْنُظِري 

  (1).  َأَوا َلْو َكاَن َذِلَك َلْم ُنَجاِوْعَها: َقَياَل ،  ًاَوا َرَأْيُت َشْيَئ: َقَياَلْت 

 )ب( الصحابي خيالف أباه ويلتزم بالسنة : 

وبلغ ون حب الصحابة للسنة وحرصهم على العمل بها أن يلقزووا 

وهذا يدل على حرصهم الشديد على العمل ، آباءهم بالسنة ولو خالفوا 

 بالسنة وعلى اتباعها . 

بن َعْبِد اللَِّه  ْبِن َساِلِموون أوثلة ذلك وا رواه اإلوام الرتوذي بسنده عن 

ِوْن َأْهِل الشَّاِم َوُهَو َيْسَأُل َعْبَد اللَِّه  َأنَُّه َسِمَع َرُجاًلعمر ـ رض  ا هل عنهم ـ 

، ٌلِهَ  َحال: َقَياَل َعْبُد اللَِّه ْبُن ُعَمَر ، اْلَحجِّ ْن القََّمقُِّع ِباْلُعْمَرِة ِإَلىْبَن ُعَمَر َع

َأَرَأْيَت ِإْن : َقَياَل َعْبُد اللَِّه ْبُن ُعَمَر ، ِإنَّ َأَباَك َقْد َنَهى َعْنَها : َقَياَل الشَّاِو ُّ 

َأَأْوَر َأِب  َنقَِّبُع َأْم َأْوَر َرُسوِل  ملسو هيلع هللا ىلصِه َكاَن َأِب  َنَهى َعْنَها َوَصَنَعَها َرُسوُل اللَّ

َلَيْد َصَنَعَها : َقَياَل ،  ملسو هيلع هللا ىلصَبْل َأْوَر َرُسوِل اللَِّه : َقَياَل الرَُّجُل ؟!  ملسو هيلع هللا ىلصاللَِّه 

  (2).  ملسو هيلع هللا ىلص َرُسوُل اللَِّه

                                                 
، ويف بنناب املتنمصننات   10/372أخرجننه البرنناري يف كتنناب اللبنناس / بنناب املتفلجننات للحسننن      (1)

 .379، ويف باب املستوشعة / 378، ويف باب املوصلة/  10/377

 . 3/1678يف كتاب اللباس / باب حتريم فعل الواصلة واملستوصلة ومسلم 

 .  2/396وأبو داود يف كتاب اللباس "الرتجل" باب صلة الشعر 

 .  177، 3/176أخرجه الرتمذي يف كتاب احلج/ باب ما جاب يف التمتع   (2)

ب خطأ وقا  : حديث ابن عباس  "والصواب: حديث ابن عمر حديث حسن" . ولعل ما هو مكتو

 مطبعي وا  أعلم . 
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ييول ا.د/ حممد األمحدي أبو النور : وهذا يدل على صدق إميان عبد 

طه بالسنة وروعة إيثاره ألور ا هل ورسوله ، وشدة ارتبا ا هل بن عمر 

 (1)على سواهما . 

 :  ملسو هيلع هللا ىلص)ج( الصحابي يربي أبنابه على االلتزام بالسنة وتوقري النيب 

م كانوا يعلمون وبلغ ون حب الصحابة للسنة وحرصهم عليها أنه

 .  يألفوها ويلقزووا بها وهم كبار على العمل بها حقى أبناءهم وهم صغار

الطيالس  واحلاكم عن ابن عمر ـ رضى ا هل عنهما ـ روى أبو داود 

وا هل لنمنعهن : " قيال ابنه بالل ال متنعوا النساء أن يأت ن اتمساجدقال : " 

 (2) " أحدثك عن رسول ا هل وتيول هذا ؟! قيال ابن عمر : "

 وقهمًا ون ذلك كله يقضح لنا ودى حرص الصحابة على السنة حفظًا

 ذلك :  وعماًل وقد ساعدهم على

 . ملسو هيلع هللا ىلصشخصية النيب اتمرسل )أ( 

ألنها تناسب قطرتهم وال تأورهم  ؛حرصهم على السنة وحبهم هلا )ب( 

 أو تنهاهم مبا يش  عليهم . 

هذا الصدق الذي دعاهم ، سالوة ذهنهم وصدق قلوبهم للدين )جـ( 

 إىل اتباع تعاليمه وقطع صلقهم مبا كانوا قيه ون ضالل . 

مما سب  يقضح لنا أن " جاج اخلطيب : ييول الدكقور/ حممد ع

يل حفظ السنة اتمشرقة يف عهد بعواول ثالثة تضاونت وتضاقرت يف س

 وهذه العواول ه  :  ملسو هيلع هللا ىلصالرسول 

                                                 

. طبعننة واارة  97شننذرات مننن علننوم السنننة لألسننتاذ النندكتور /حممنند األمحنندي أبننو النننور ص      (1)

 األوقاب املصرية . 

علنى شنرط الشنيرني وأقنره النذهيب ،  ومسنلم        ، وصححه 1/110أخرجه احلاكم يف املستدرك   (2)

،  2/195لعلننم وفضنله / بنناب فضننل السنننة  وكنذا رواه ابننن عبنند النرب يف جننامع بيننان ا  ،  442/140

 .طبعة امللو فهد  9/457جن  5640وأمحد بسند صحي  على شرط مسلم رقم 
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ورب ووعلم ، وقوق هذا ،  ن حيث هوو ملسو هيلع هللا ىلصشخصية الرسول  )أ(

 وأكثر ون هذا ون حيث هو رسول رب العاتم ن . 

 السنة ون حيث وادتها . )ب(

، تليوا السنة وشاركوا يف تطبييها وهم الطالب الذين والصحابة )ج(

 علم األول واتمادة خملص ن بيلوب عظيمة انطوت على رغبةوجتاوبوا وع اتم

م وييطع صلقهم مبا كانوا قيه هيقهم إميان ولحة وإرادة قوية يف اتباع وا به

 .ون ضالل 

كل ذلك كان له األثر الكبري يف حفظ الصحابة للسنة دقييها 

تباع اثم نيلها إىل القابع ن الذين نيلوا إىل ون بعدهم ون ، يلها وجل

وهم بدورهم نيلوها إىل ون بعدهم حقى وصلت إلينا نيية ون ، القابع ن 

 (1)الغال ن . يف عبث العابث ن ووضع الوضاع ن وحتر

 ومنهجهم يف رواية السنة : عهد الصحابة

 مل العناصر اآلتية : ويش

 سية هلذا العهد .ـ وصف احلالة السيا1

 ان ا هل عليهم يف رواية احلديث :ـ ونهج الصحابة رضو2

 . ا هل عنهم بالقيليل ون رواية احلديث  أورهم رض)أ( 

 تثبقهم يف قبول األحاديث .)ب( 

 )جـ( ونعهم احملدث ن ون القحديث مبا يعلو على أذهان العاوة . 

 ث والعمل به .ـ رد شبه واردة على ونهج الصحابة يف رواية احلدي3

 

                                                 

 . 67بتصرب يسري من السنة قبل التدوين ص  (1)
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 أواًل : احلالة السياسية هلذا العهد :

وعهد الصحابة يبدأ ون عهد اخلالقة الراشدة وون بعدهم ، وقد 

ومل يوص باخلالقة ألحد ون أصحابه قوقع ب ن  ملسو هيلع هللا ىلصرسول ا هل  تويف

أقى اتمهاجرين أم يف ؟ اتمهاجرين واألنصار النزاع قيمن تكون اخلالقة 

بأن اخلالقة يف  السييفة قأقنعهم أبو بكر قاجقمعوا يوم  ؟األنصار 

وبايع أبا بكر  ققيدم عمر بن اخلطاب  ،اتمهاجرين أول الناس إسالوًا 

على اخلالف   ومت األور وقض، وتواقد الناس على بيعقه ،  الصدي  

 يف وهده .

اخلالقة حقى اشرأب النفاق باتمدينة وارتد  ووا أن تيلد أبو بكر 

عن اإلسالم ، وونع بعضهم الزكاة ، قنشط أبو بكر  كثري ون اليبائل

  قيال بعض  الزكاة ،حلربهم وتأهب ليقاهلم قيالوا : نصل  وال نؤدي

قإن العهد حديث والعرب ،  ملسو هيلع هللا ىلصقبل ونهم يا خليفة رسول ا هل : إالناس 

:  ملسو هيلع هللا ىلصكثري وحنن شرذوة قليلون ليس لنا طاقة بهم ، وقد قال رسول ا هل 

اس حقى ييولوا ال إله إال ا هل ، قإذا قالوها عصموا أورت أن أقاتل الن"

 (1)" .  بهم على ا هلايها وحسحبوين دواءهم وأوواهلم أال 

هذا ون حيها البد ون اليقال ـ وكان على رأيهم : قيال أبو بكر 

 وقال له كلمقه اتمشهورة :  لم ييبل ونه أبو بكر ق عمر بن اخلطاب 

اإلسالم يا ابن اخلطاب؟ . وا هل لو ونعون  "أجبار يف اجلاهلية خوار يف 

 ولو مل أجد أحدًا ،لياتلقهم عليه  ملسو هيلع هللا ىلصعيااًل كانوا يؤدونه إىل رسول ا هل 

                                                 

أخرجننه البرنناري يف كتنناب اإلميننان / بنناب "فننإن تننابوا وأقنناموا الصننالة وأتننوا الزكنناة فرلننوا          (1)

 .  95،  1/94سبيلهم " 

 . 52،  1/51يف كتاب اإلميان/ باب األمر بقتا  الناس حتى يقولوا ال إله إال ا  ومسلم 
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أقاتلهم به لياتلقهم وحدي حقى حيكم ا هل بيين وبينهم وهو خري 

 .  " قشرح ا هل صدورهم لرأي أب  بكر  احلاكم ن

اتل مبن أطاعه ون ال يهن وال يل ن قي يف طرييه سار أبو بكر 

وضرب ون أدبر ونهم مبن أقبل حقى أصاخوا مجيعًا حلكم ا هل ، عصاه 

اة أوواهلم إىل بيت وال اتمسلم ن، ودخلوا اإلسالم طوعًا وكرهًا وأدوا زك

رأيه وعرقوا له وكانقه  قانقظم أور اإلسالم ومحد الناس ألب  بكر 

 (1)وقضله . 

 : ملسو هيلع هللا ىلصو  ا  الصحابة وكيفية حتملهم للسنة عن رس

وا إ ملسو هيلع هللا ىلصحرص الصحابة ـ رضوان ا هل عليهم ـ على السماع ون الرسول 

بأنفسهم أو ون مل متكنه ظروقه قلم يسمع ونه وباشرة مسع ممن مسع 

ونه ، وبذلك حرصوا على السنة حرصهم على الدين اجلديد ، ألن السنة 

حواهلم لذا تركوا يف سبيل مساعها األهل والديار ، غري أن أ؛ ون الدين 

 تفاوتت يف مساعهم للحديث حسب أوور حياتهم إىل وا يل  : 

ولو ودة  ملسو هيلع هللا ىلص)أ( ونهم ون كان يييم إقاوة كاولة وع رسول ا هل 

ثم يعود إىل أهله  ،بش ء إال ومسع ونه  ملسو هيلع هللا ىلصدث رسول ا هل ، قال حييسرية

 . قيعلمهم ، وذلك كمالك بن احلويرث 

 ملسو هيلع هللا ىلصَأَتْيَنا ِإَلى النَِّب ِّ : َوْيِرِث َقاَل اْلُح ْبِن َواِلِكروى البخاري بسنده عن 

َوَكاَن َرُسوُل ، َوَلْيَلًة  ًاَدُه ِعْشِريَن َيْوَوَقَأَقْمَنا ِعْن، َوَنْحُن َشَبَبٌة ُوَقَياِرُبوَن 

، َأْو َقْد اْشَقْيَنا ، َقَلمَّا َظنَّ َأنَّا َقْد اْشَقَهْيَنا َأْهَلَنا ،  ًاَرِقيَي ًاَرِحيَم ملسو هيلع هللا ىلصاللَِّه 

اْرِجُعوا ِإَلى َأْهِليُكْم : " َقاَل ، َقَأْخَبْرَناُه ، َسَأَلَنا َعمَّْن َتَرْكَنا َبْعَدَنا 

                                                 

 . 64،  63بتصرب يسري من "احلديث واحملدثون" للمرحوم حممد أبو اهو ص   (1)
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، َوَذَكَر َأْشَياَء َأْحَفُظَها َأْو ال َأْحَفُظَها ، َقَأِقيُموا ِقيِهْم َوَعلُِّموُهْم َوُوُروُهْم 

ُة َقْلُيَؤذِّْن َلُكْم ْت الصَّالَقِإَذا َحَضَر، َوَصلُّوا َكَما َرَأْيُقُموِن  ُأَصلِّ  

 (1)" .  َأَحُدُكْم َوْلَيُؤوَُّكْم َأْكَبُرُكْم

)ب( وونهم ون كان حيرص على حضور اجملالس العلمية لرسول ا هل 

سمع ي، ثم  ملسو هيلع هللا ىلصوإذا مل يقمكن أناب غريه ليسمع ون الرسول  بنفسه ملسو هيلع هللا ىلص

 . اخلطاب  نون هذا الصحاب  ، وممن كان يفعل ذلك سيدنا عمر ب

ُكْنُت َأَنا َوَجاٌر ِل  ِوْن اأَلْنَصاِر : َقاَل  َعْن ُعَمَر روى البخاري بسنده 

َوُكنَّا َنَقَناَوُب النُُّزوَل َعَلى ، َوِهَ  ِوْن َعَواِل  اْلَمِديَنِة ، ِق  َبِن  ُأَويََّة ْبِن َزْيٍد 

َذا َنَزْلُت ِجْئُقُه ِبَخَبِر َذِلَك اْلَيْوِم َقِإ،  ًاُل َيْوَوَوَأْنِز ًاَيْنِزُل َيْوَو،  ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوِل اللَِّه 

َقَنَزَل َصاِحِب  اأَلْنَصاِريُّ َيْوَم ، َوِإَذا َنَزَل َقَعَل ِوْثَل َذِلَك ، ِوْن اْلَوْحِ  َوَغْيِرِه 

َقَفِزْعُت َقَخَرْجُت ، َأَثمَّ ُهَو : َقَياَل ،  ًاَشِديَد ًاَقَضَرَب َباِب  َضْرَب، َنْوَبِقِه 

َقَدَخْلُت َعَلى َحْفَصَة َقِإَذا ِهَ  : َقاَل ، َقْد َحَدَث َأْوٌر َعِظيٌم : ْيِه َقَياَل ِإَل

ُثمَّ َدَخْلُت َعَلى ، ال َأْدِري : َقاَلْت ؟  ملسو هيلع هللا ىلصَطلََّيُكنَّ َرُسوُل اللَِّه : َتْبِك  َقُيْلُت 

اللَُّه : َقُيْلُت ، ال :  َقاَل؟ َأَطلَّْيَت ِنَساَءَك : َقُيْلُت َوَأَنا َقاِئٌم  ملسو هيلع هللا ىلصالنَِّب ِّ 

  (2).َأْكَبُر

                                                 
 .  2/111أخرجه البراري يف كتاب األذان / باب األذان للمسافرين   (1)

 . 438، 10/437ويف كتاب األدب/ باب رمحة الناس والبهائم 

 . 13/231ويف كتاب أخبار اآلحاد / باب ما جاب يف  جااة خرب الواحد الصدوق 

 . 466،  1/465ومسلم يف كتاب املساجد/ باب من أحق باإلمامة 

 . 230،  1/229والدرامي يف كتاب الصالة / باب من أحق باإلمامة 

 . 3/426واإلمام أمحد يف 

 . 1/185م/ باب التناوب يف العلم أخرجه البراري يف كتاب العل  (2)

 . 115،  5/114ويف كتاب املظامل / باب الغرفة والعلية املشرفة 

 . 658،  8/657ويف كتاب التفسري" سورة التحريم" 
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ثم يقذاكرون وا  ملسو هيلع هللا ىلص)ج( وونهم ون كانوا يسمعون ون الرسول 

 مسعوه وع بعضهم حقى حيفظوه . 

ذكر الراوهروزي يف احملدث الفاصل ب ن الراوي والواع  وا روى عن 

قنسمع ونه احلديث  ملسو هيلع هللا ىلصقال : كنا نكون عند النيب  أنس بن والك 

 رناه قيما بيننا حقى حنفظه " .قإذا قمنا تذاك

 : ل الصحابة بها السنةالوجوه اليت حتمَّ
وإىل جانب األحوال اتمذكورة ـ آنفًا ـ يف كيفية مساع الصحابة السنة 

ميكن حصر الوجوه اليت حتملوا قيها السنة عن  ملسو هيلع هللا ىلصون رسول ا هل 

 .  ملسو هيلع هللا ىلصالرسول 

 قيما يل  : وقد تعددت هذه الوجوه 

 : نفسه ملسو هيلع هللا ىلصليت كانت تقع للرسو  احلوادث واألمور ا(1)

احلكم يف هذه احلوادث ويسمع الصحابة هذا احلكم ،  ملسو هيلع هللا ىلصقيب ن 

 م ن ، غري أن هذا السماع يقفاوت ،قيبلغوه قينقشر هذا ويذاع ب ن اتمسل
قيد يكونوا كثرة قينقشر احلكم بسرعة، وقد يكونوا قلة ، قريسل 

 وه . ون ينادي يف الناس بهذا احلكم لك  يسمع ملسو هيلع هللا ىلصالرسول 

َأنَّ  َعْن َأِب  ُهَرْيَرَة وون أوثلة ذلك : وا رواه اإلوام وسلم بسنده 

َقَناَلْت َأَصاِبُعُه ، َقَأْدَخَل َيَدُه ِقيَها ، َورَّ َعَلى ُصْبَرِة َطَعاٍم  ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوَل اللَِّه 

السََّماُء َيا  َأَصاَبْقُه: َقاَل " ،  ؟َوا َهَذا َيا َصاِحَب الطََّعاِم : " َقَياَل ،  َبَلاًل
َوْن َغشَّ ، َأَقال َجَعْلَقُه َقْوَق الطََّعاِم َكْ  َيَراُه النَّاُس : " َقاَل ، َرُسوَل اللَِّه 
  (1)" .  َقَلْيَس ِونِّ 

                                                 

 .  1/99: " من  شنا فليس منا "  ملسو هيلع هللا ىلصأخرجه األئمة : مسلم يف كتاب اإلميان / باب قو  النيب   (1)

 إلجارة" / باب يف النهي عن الغش .وأبو داود يف كتاب البيوع " ا

: ، وقا  3/597هية الغش يف البيوع والرتمذي يف كتاب البيوع "اإلجارة" / باب ما جاب يف كرا

 حسن صحي  . 

 .  2/749وابن ماجة يف كتاب التجارات / باب النهي عن الغش 
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ون أقعال الصحابة  ملسو هيلع هللا ىلصوون أوثلة ذلك أيضًا : وا يراه الرسول 

 صواب : الح هلم بعض أقعاهلم ، ويرشدهم إىل قيصح

أن  بسنده عن عمر بن اخلطاب  هسلم يف صحيحـ روى اإلوام و

ارجع قيال : "  ملسو هيلع هللا ىلصرجاًل توضأ قرتك ووضع ظفر على قدوه قأبصره النيب 

  (1).  ىقرجع ثم صل، "  قأحسن وضوءك

كم إذا الصحابة أن يبلغوا هذا احل ملسو هيلع هللا ىلصـ وون أوثلة وا أور به الرسول 

 كان مل يسمع احلكم إال قلة ونهم :

قال : تما كان يوم خيرب أقبل ون  اب عن عمر بن اخلط يوا رو

، قيالوا : قالن شهيد ، قالن شهيد ، حقى وروا على  ملسو هيلع هللا ىلصأصحاب النيب 

: " كال إن  رأيقه يف  ملسو هيلع هللا ىلصرجل ، قيالوا : قالن شهيد ، قيال رسول ا هل 

 النار يف بردة غلها أو عباءة" . 

 : " يا ابن اخلطاب ! اذهب قناد يف الناس ، أنه ال ملسو هيلع هللا ىلصثم قال رسول 

أال إنه ال يدخل اجلنة إال  يدخل إال اتمؤونون " قال : قخرجت قناديت "

 (2) اتمؤونون" .

 احلوادث اليت كانت تقع للمسلمني :  (2)

وهذه احلوادث ه  ون األوور العادية يف احلياة قيسألون عنها الرسول 

وهذه احلوادث خمقلفة قمنها وا ، وجييبهم وبينًا حكم وا سألوا عنه  ملسو هيلع هللا ىلص

 ملسو هيلع هللا ىلصبالسائل نفسه ، وونها وا يقعل  بغريه ، قيلجأون إىل  الرسول  يقعل 

 يسألونه ليب ن هلم احلكم يف تلك اتمسألة . 

                                                 

 . 1/215هارة أخرجه مسلم يف كتاب الطهارة / باب وجوب استيعاب مجيع أجزاب حمل الط  (1)

 أخرجه مسلم يف كتاب اإلميان / باب حتريم الغلو  وأنه ال يدخل اجلنة إال املؤمنون .  (2)
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 وون أوثلة وا كلف الصحاب  غريه بالسؤال عنه : 

وا رواه البخاري ـ بسنده  ـ عن عل  بن أب  طالب ـ كرم ا هل وجهه ـ 

: قسأله ، قيال  ملسو هيلع هللا ىلصلنيب ـ قأورت اتميداد أن يسأل ا ءوذا قال كنت رجاًل

 " . قيه الوضوء" 

قاسقحييت أن أسأل تمكانة ابنقه ، قأورت اتميداد  ": ويف رواية وسلم 

 (1)" .  يغسل ذكره ويقوضأ" ابن األسود .. قسأله ، قيال : 

يف أخص أوورهم ال  ملسو هيلع هللا ىلصبل كان الصحابة يسألون رسول ا هل 

 كم . يسقحييون ون ذلك طاتما كان الغرض ونه وعرقة احل

َعْن ُأمِّ َسَلَمَة َأنَّ ُأمَّ وون أوثلة ذلك : وا رواه اإلوام البخاري بسنده 

َيا َرُسوَل اللَِّه ِإنَّ اللََّه ال َيْسَقِح  ِوْن اْلَح ِّ َهْل َعَلى اْلَمْرَأِة : ُسَلْيٍم َقاَلْت 

َقَضِحَكْت ُأمُّ َسَلَمَة ، "  ِإَذا َرَأْت اْلَماَء، َنَعْم : " َقاَل ؟ ُغْسٌل ِإَذا اْحَقَلَمْت 

  (2)"  َقِبَم َشَبُه اْلَوَلِد: "  ملسو هيلع هللا ىلصَقَياَل النَِّب ُّ ؟! َأَتْحَقِلُم اْلَمْرَأُة : َقَياَلْت 

عن أوورهم وأحواهلم ،  ملسو هيلع هللا ىلصوليد كان اتمسلمون يسألون رسول ا هل 

لذلك نرى  ؛حاجب ، وال مينعهم ونه وانع  هقيجيبهم ، ال حيجبهم عن

عيد عنه يسأله كما يسأله الصحاب  اتمالزم له كلهم األعراب  الب

 يريدون احل  . 

                                                 

 . 1/230أخرجه : البراري يف كتاب العلم/ باب من استحيا فأمر  ريه بالسؤا    (1)

 . 1/283ويف كتاب الوضوب / باب من مل ير الوضوب إال من املررجني 

 . 1/247/ باب املذي ومسلم يف كتاب احليض 

 . 1/47وأبو داود يف كتاب الطهارة/ باب يف املذي 

 . 1/80واإلمام أمحد يف املسند 

 .  229،  1/228أخرجه البراري يف كتاب العلم / باب احلياب يف العلم   (2)

 .  1/388ويف كتاب الرتمذي ،/ باب إذا احتلمت املرأة 
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 َعْن َعِل ِّ ْبِن َطْلٍ  وون أوثلة ذلك : وا رواه اإلوام الرتوذي بسنده 

ُجُل ِونَّا َيُكوُن ِق  َيا َرُسوَل اللَِّه الرَّ: َقَياَل  ملسو هيلع هللا ىلصَأَتى َأْعَراِب ٌّ النَِّب َّ : َقاَل 

:  ملسو هيلع هللا ىلصَقَياَل َرُسوُل اللَِّه ، ْنُه الرَُّوْيَحُة َوَيُكوُن ِق  اْلَماِء ِقلٌَّة ِة َقَقُكوُن ِواْلَفال

َقِإنَّ اللََّه ال ، َوال َتْأُتوا النَِّساَء ِق  َأْعَجاِزِهنَّ ، ِإَذا َقَسا َأَحُدُكْم َقْلَيَقَوضَّْأ " 

 (1)" .  َيْسَقْحِي  ِوْن اْلَح ِّ

 

 أسئلة:
 حًا .عرٍّف الصحابي لغة واصطال-1
 من السنة النبوية ؟ ما موقف الصحابة الكرام -2
في رواية السُّنة  بيِّن بشئ من التفصيل منهج الصحابة  -3

 النبوية . 

                                                 

 . 4/459ب ما جاب يف كراهية إتيان النساب يف أدبارهن أخرجه الرتمذي يف كتاب الرضاع / با  (1)

 . 1/86، واإلمام أمحد  142،  1/141وأبو داود يف كتاب الطهارة/ باب من حيدث يف الصالة 

 . 63،  62وينظر : السنة قبل التدوين للدكتور/ حممد عجاج اخلطيب 
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 السنة يف عصر اخللفاء الراشدين
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 متهيد :

ب ن أصحابه يعلمهم الكقاب واحلكمة ويزكيهم ،  ملسو هيلع هللا ىلصكان النيب 

على نهم ودنياهم ، قلم يعد هناك خوف كانوا سعيدين به يف أور دي

ل الكذاب ن ، قالوح  ، ون أعمال اتمناقي ن ودج ملسو هيلع هللا ىلصحديث رسول ا هل 

 نيب ا هل يفضح أورهم ويكشف سرهم، والسنة يف أون وا دام يقنزل على

 ون عبثهم وكيدهم قال تعاىل :           

             /[ . 64]القوبة 

كما أن احلاجة لنيد احلديث ال تقأتى ون أحد والرسول بينهم ، 

كما أورهم  ملسو هيلع هللا ىلصقيد كانوا إذا جد بينهم خالف جلأوا إىل حضرة النيب 

   هل بذلك .                   /[59]النساء. 

: يِّ َقاَلَعْن َعْبِد الرَّْحَمِن ْبِن َعْبٍد اْلَياِرويدل على ذلك وا رواه الشيخان 

َسِمْعُت ِهَشاَم ْبَن َحِكيِم ْبِن ِحَزاٍم َيْيَرُأ : َيُيوُل  َسِمْعُت ُعَمَر ْبَن اْلَخطَّاِب 

، َأْقَرَأِنيَها  ملسو هيلع هللا ىلص َوَكاَن َرُسوُل اللَِّه، ُسوَرَة اْلُفْرَقاِن َعَلى َغْيِر َوا َأْقَرُؤَها 

ُثمَّ َلبَّْبُقُه ِبِرَداِئِه َقِجْئُت ، ُثمَّ َأْوَهْلُقُه َحقَّى اْنَصَرَف ، َقِكْدُت َأْن َأْعَجَل َعَلْيِه 

ِإنِّ  َسِمْعُت َهَذا َيْيَرُأ ُسوَرَة ، َيا َرُسوَل اللَِّه : َقُيْلُت  ملسو هيلع هللا ىلصِبِه َرُسوَل اللَِّه 

" ، اْقَرْأ ، َأْرِسْلُه : "  ملسو هيلع هللا ىلصَقَياَل َرُسوُل اللَِّه ، َأْقَرْأَتِنيَها  اْلُفْرَقاِن َعَلى َغْيِر َوا

" ، َهَكَذا ُأْنِزَلْت : "  ملسو هيلع هللا ىلصَقَياَل َرُسوُل اللَِّه ، َقَيَرَأ اْلِيَراَءَة الَِّق  َسِمْعُقُه َيْيَرُأ 

ِإنَّ َهَذا اْلُيْرآَن ، َهَكَذا ُأْنِزَلْت : " َقَياَل ، َقَيَرْأُت " ، اْقَرْأ : " ُثمَّ َقاَل ِل  

  (1)" .  َقاْقَرُءوا َوا َتَيسََّر ِوْنُه، ُأْنِزَل َعَلى َسْبَعِة َأْحُرٍف 

                                                 
 .  5/73هم يف بعض أخرجه البراري يف كتاب اخلصومات / باب يف كالم اخلصوم بعض  (1)

 .  9/23ويف كتاب فضائل القرآن / باب أنز  القرآن على سبعة أحرب 
 . 1/560ن ومسلم يف كتاب صالة املسافرين / باب بيان أن القرآن على سبعة أحرب 

 .  340،  1/339ن وأبو داود يف كتاب الوتر / باب أنز  القرآن على سبعة أحرب 
 . 1/201القرآن / باب ما جاب يف القرآن  ن واإلمام مالو يف املوطا كتاب

 . 1/405ن واإلمام أمحد 
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ييض  قيها  ملسو هيلع هللا ىلصإىل غري ذلك ون األوثلة واحلوادث اليت كان النيب 

 على النزاع أو يصحح قيها الرواية عنه . 

كانت قاضية على اخلالف إذا نشب والشك  ملسو هيلع هللا ىلصوون ذلك نرى حياته 

 إذا عرض بل واخلاطر إذا هجس .

ناك حارس للسنة إال صدور مل يعد ه،ملسو هيلع هللا ىلصا هل  بض رسوُلقلما ُق

، قيد انيطع  الوح  واشرأب النفاق وارتد كثري ون العرب وونع الصحابة

بعضهم الزكاة قال تعجب إذن ون وناق  ميل  عليه نفاقه أن يكذب على 

يدع  أن رسالة  وال نعجب ون بعض األعراب ـ الذي،  ملسو هيلع هللا ىلصرسول ا هل 

 ث حبديث رسول ا هل ، ولكن أبا بكر بحممد تنقه  مبوته ـ أن يع

الزكاة   نعذر قكما قلم أظفار اتمرتدين وواوقف وقفة احليطة واحل

 ،كذلك سد الباب يف وجوه الكذاب ن مبا وضعه ون قوان ن الرواية 

على نهجه قأرهب الكذاب ن وخوف  ون بعده سائرًا وجاء عمر 

 رين . اتمكث

 منهج اخللفاب الراشدين ن رضي ا  عنهم ن يف رواية السنة :

السنة يف رواية اخللفاء الراشدين ـ رض  ا هل عنهم ـ ويقضح ونهج 

 باألوور القالية :

 بالتقليل من الرواية : ن ا  عنهم  أمرهم ن رضي)أ( 

 نظر اخللفاء الراشدون رضوان ا هل عليهم وتابعهم سائر الصحابة إىل

مثينة يف صدور الذين أوتوا العلم قلم  السنة الشريفة قألفوها كنوزًا

يشاءوا أن يعرضوها يف سوق الرواية لئال يقخذ اتمناقيون ون شيوع 

حلديث رسول لقزييف ا ذريعة للقزيد وسلمًا ملسو هيلع هللا ىلصاحلديث عن رسول ا هل 

رين أقداوهم قيسيطوا يف هوة اخلطأ والنسيان ا هل لئال تزل باتمكث

كما كرهوا أن ، ون حيث ال يشعرون  ملسو هيلع هللا ىلصا على رسول ا هل قيكذبو

يقيسر حفظه  يث وينصرقوا عن تالوة اليرآن وتمايشقغل الناس براوية احلد
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لذلك جندهم قد أنفيوا ون السنة بيدر حسب وا يعن هلم  ؛لكثري ونهم 

 ون وسائل الفقوى واليضاء . 

ييلل  ملسو هيلع هللا ىلص على كثرة مساعه ون رسول ا هل قهذا أبو بكر الصدي  

،  وهذا أبو عبيدة  ، ون راوية احلديث ، وهذا عمران بن حص ن 

، وغريهم كلهم  ييللون الرواية حقى أن  وهذا العباس بن عبد اتمطلب 

، ة مل يرو له إال حديثان أو ثالثةأحد العشرة اتمبشرة باجلنزيدسعيد بن 

لى اخلف ن . وهذا أب  بن عمارة مل يرو له إال حديث واحدًا يف اتمسح ع
(1)

 

 ون عمر بن اخلطاب ث يف زيميسك عن القحد وهذا أبو هريرة 

رين ون الصحابة لرواية احلديث ولكنه اتباعًا وع أنه وعدود يف اتمكث

طالت به األيام تما لسنة الشيخ ن يف القيليل ون الرواية يكف عنها ثم 

 واحقيج إىل وا عنده ون العلم حدث به وأظهره الناس . 

ن الناس إل على ذلك وا رواه البخاري عن أب  هريرة أنه قال : ويد

ييولون أكثر أبو هريرة ولوال آيقان يف كقاب ا هل وا حدثت حديثًا ثم يقلو 

  قوله تعاىل :                      

                            

                            

    /[ إن إخواننا ون اتمهاجرين كان 160- 159]البيرة

خواننا ون األنصار كان يشغلهم العمل إهم الصف  يف األسواق وإن يشغل

بشبع بطنه وحيضر  ملسو هيلع هللا ىلصن أبا هريرة كان يلزم رسول ا هل إو، يف أوواهلم 

  (2)وااًل حيضرون وحيفظ واال حيفظون " . 

                                                 

 .  68،  67ينظر : احلديث واحملدثون ص  (1)

 . 288،  4/287أخرجه اإلمام البراري يف أو  كتاب البيوع   (2)
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ثالث  ملسو هيلع هللا ىلصألنه صحب النيب  نكارهم على أب  هريرة إوإمنا اشقد 

به أحد ون السابي ن األول ن ، قلما سن ن وأتى ون الرواية عنه وا مل يأت 

يشغله عن جمالسقه  وأنه مل ملسو هيلع هللا ىلصأخربهم بأنه كان ألزوهم لرسول ا هل 

ووع  ،جتارة وال بيع وال زرع وال غرس قحفظ وا مل حيفظوا سكقوا عنه 

الذي  ميسك عن القحديث زون عمر  ذلك قيد كان أبو هريرة 

 .  كان شديدًا على الرواة حذرًا ون خطر اإلكثار

ل ألب  هريرة : أكنت حتدث يف زون عمر هكذا ؟ قال : " لو يقيد ق

 كنت أحدث يف زوان عمر وثل وا أحدثكم لضربين مبخفيقه " .

 يف ذلو :  منهج عمر بن اخلطاب 

عند مجيع  ًابيأور الناس بقيليل الرواية وكان وهي ان عمر 

يد العراق رن ظة بن كعب أنه قال : خرجنا، روى الشعيب عن قرالصحابة 

أتدرون مل : قمشى وعنا عمر إىل صرار ققوضأ قغسل اثنق ن ثم قال 

، وشيت وعنا  ملسو هيلع هللا ىلصحنن أصحاب رسول ا هل ، وشيت وعكم ؟ قالوا : نعم 

 الالنحل ق ون أهل قرية هلم دوي باليرآن كدويقيال : " إنكم تأت

 دوا اليرآن وأقلوا الرواية عن رسولروهم باألحاديث ققشغلوهم ، جدتص

قالوا : حدثنا ، وضوا وأنا شريككم ، قلما قدم قرظة ، إ،  ملسو هيلع هللا ىلصا هل 

 (1): نهانا عمر بن اخلطاب " . قال

 منهج بعض الصحابة :

 وقد نهج بعضهم اإلقالل ون الرواية ، وونهم :

أمسعك حتدث عن إن  ال:  ل الزبري أيس عبد ا هل بن الزبري أـ 

له : أوا إن  مل أقارقه  كما حيدث قالن وقالن ، قييول ملسو هيلع هللا ىلصرسول ا هل 

 " .  قليقبوا ويعده ون النار ون كذب عل َّ ": ييول  ملسو هيلع هللا ىلصولكن مسعقه 

                                                 

منن ذم اإلكثننار مننن   جنامع بيننان العلننم وفضنله / بنناب ذكننر  أخرجننه ابننن عبند الننرب يف كتنناب :    (1)

 . 121/ 2/120التفهم له والتفقه فيه احلديث دون 
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ثنا قييول : " كربنا ونسينا ييال له حدِّ وهذا زيد بن أرقم ب ـ 

 شديد" . ملسو هيلع هللا ىلصواحلديث عن رسول ا هل 

ون اتمدينة  ييول : "صبحت سعد بن والك  والسائب بن يزيد ج ـ 

 ."  حديثًا واحدًا ملسو هيلع هللا ىلصه حيدث عن النيب إىل وكة قما مسعق

سنة قما مسعقه  ييول : " جالست ابن عمر ـ رمحه ا هل ـ والشعيب 

 . ملسو هيلع هللا ىلصحيدث عن رسول ا هل 

أو كما بيوله : "  ملسو هيلع هللا ىلصقبع احلديث عن النيب ُي وكان أنس بن والك 

 حذرا ون الوقوع يف الكذب عليه . ؛ "  قال

ون هذه اآلثار ـ وغريها كثري ـ جند أن الصحابة وقفوا على حذر يف 

شأن احلديث قأقلوا ون الرواية خشية أن يقخذها اتمناقيون وطية 

وهم وع ذلك واقفون عند قوله ، ألغراضهم اخلبيثة ولغري ذلك مما سب  

، "  ًوون قال عين قال ييولن إال حيا، إياكم وكثرة احلديث "  ملسو هيلع هللا ىلص

:  ملسو هيلع هللا ىلصسنة اخللفاء الراشدين اتمهدي ن كما أورهم النيب  وواقفون عند

 (2)   (1)" .  عليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين اتمهدي ن"

 يف قبو  احلديث : هم)ب( تثبت

وكما أشار الصحابة باألقالل ون رواية احلديث وأوسكوا عن 

 ى ونهاج القثبت يف الراوي واتمروياإلكثار ونها كذلك ساروا عل

  ن يف ذلك بكقاب ا هل يف قوله تعاىل : وسقضيئ          

              ... [6/احلجرات. ] 

                                                 

 . 5/14أخرجه أبو داود " ضمن حديث طويل" يف كتاب السنة  / باب يف لزوم السنة   (1)

 .  69،  68بتصرب يسري من املرجع السابق ص  (2)
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قأخذوا ،  ملسو هيلع هللا ىلصووسرتشدين مبا تواتر أو اشقهر ون سنة رسول ا هل 

قما اطمأنت قلوبهم إليهم ون ، احلديث حبيطة بالغة وحذر شديد 

مل يكن يف روايقه ون  حلديث بأن كان وقواترًا أو وشهورًا أو آحادًاا

 يطلبوا عليه شهيدًا وال به ومل فظه وضبطه قبلوه وعملوايشك يف ح

ووا مل تيم البينة على صدقه  يه شك طلبوا عليه ظهريًا ،ووا وقع ق دلياًل،

 (1)مما وقع يف الشك أو كان خمالفًا لكقاب ا هل ردوه على قائله . 

 يف الرواية :ن رضى ا  عنهم  همأمثلة من تثبت

 : تثبت أبي بكر الصديق ( 1)

ذكر احلاقظ الذهيب يف تذكرة احلفاظ يف ترمجة أب  بكر 

قال : كان أول ون احقاط يف قبول األخبار ، قروى ابن  الصدي  

تلقمس أن تورث ،  شهاب عن قبيصة أن اجلدة جاءت إىل أب  بكر 

ذكر  ملسو هيلع هللا ىلصووا علمت أن رسول ا هل  ،لك يف كقاب ا هل شيئًا وا أجد : قال 

 ملسو هيلع هللا ىلصكان رسول ا هل : قيال  ثم سأل الناس قيام اتمغرية  ،لك شيئًا 

 يعطيها السدس ، قيال له : هل وعك أحد . قشهد حممد بن وسلمة 

   .(2)قأنفذه هلا أبو بكر  ،مبثل ذلك 

 :  تثبت عمر بن اخلطاب ( 2)

قال ويف ذلك  وري اتمؤون ن عمر بن اخلطاب أيضًا يف ترمجقه أل

وهو الذي سن للمحدث ن القثبت يف النيل ، ورمبا كان يقوقف : الذهيب 

 يف خرب الواحد إذا ارتاب . 

                                                 

 . 67، 66ينظر : احلديث واحملدثون   (1)

 . 1/2تذكرة احلفاظ لإلمام الذهيب   (2)

 . 317 – 2/316د يف كتاب الفرائض / باب يف اجلدة واحلديث أخرجه ابو داو

 ، وقا  : حسن صحي  . 2101والرتمذي حديث رقم 

 . 910-2/909وابن ماجه يف كتاب الفرائض / باب مرياث اجلدة 
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عن أب  نضرة عن أب  سعيد أن أبا ووسى سلم على  يروى اجلرير

اء الباب ثالث ورات ، قلم يؤذن له ، قرجع قأرسل عمر يف رعمر ون و

إذا سلم ييول : "  ملسو هيلع هللا ىلصقيال : مل رجعت ؟ قال مسعت رسول ا هل أثره 

أو ألقعلن    على ذلك بينةلقأتينِّ: قال ، "  قلريجع ْبَجأحدكم ثالثًا قلم ُي

؟ وا شأنك : بك ، قجاءنا أبو ووسى ونقيعًا لونه وحنن جلوس ، قيلنا 

 قأرسلوا، مسعه ، نعم : قيلنا ؟ قهل مسع أحد ونكم : رنا وقال قأخَب

  (1).  وعه رجاًل ونهم قأخربه

ويف رواية أب  داود : ال ييوم وعك إال أصغر اليوم ، قال : قيام أبو 

 سعيد وعه قشهد له .

السبب الذي ون أن  ويف رواية أخرى هلذا احلديث يب ن سيدنا عمر 

أجله راجع أبا ووسى ليس الظن أو القهمة ، أو القشديد على أصحاب 

 ملسو هيلع هللا ىلصظًا على احلديث ، أو أن احلديث عن الرسول وإمنا هو حفا ملسو هيلع هللا ىلصالنيب 

 شديد قينبغ  أن يقوقى قيه اتمقحدث ويثبت ونه الساوع . 

َقاْسَقْأَذَن  َأنَُّه َأَتى ُعَمَر  َعْن َأِب  ُووَسى أخرج أبو داود بسنده 

ِذُن َعْبُد اللَِّه ْبُن َيْسَقْأ، َيْسَقْأِذُن اأَلْشَعِريُّ ، َيْسَقْأِذُن َأُبو ُووَسى : َقَياَل  ًاَثَثال

َقاَل : َقاَل ؟ َوا َردََّك : َقَبَعَث ِإَلْيِه ُعَمُر ، َقَرَجَع ، َقَلْم ُيْؤَذْن َلُه ، َقْيٍس 

: َقاَل"،  َقْلَيْرِجْع َقِإْن ُأِذَن َلُه َوِإال،  ًاَيْسَقْأِذُن َأَحُدُكْم َثالَث:"  ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوُل اللَِّه 

َيا : َقَياَل ُأَب ٌّ ، َهَذا ُأَب ٌّ : َقَياَل ، َقَذَهَب ُثمَّ َرَجَع ، َذا اْئِقِن  ِبَبيَِّنٍة َعَلى َه

ال َأُكوُن : َقَياَل ُعَمُر ،  ملسو هيلع هللا ىلصَعَلى َأْصَحاِب َرُسوِل اللَِّه ً َا َتُكْن َعَذابُعَمُر ال

 .  ملسو هيلع هللا ىلصَعَذاًبا َعَلى َأْصَحاِب َرُسوِل اللَِّه 

                                                 

، واحلنديث : أخرجنه البرناري يف االسننتئذان/ بناب التسنليم واالسننتئذان       1/6تنذكرة احلفنناظ    (1)

 . 8/67ثالثًا 

 . 2153حديث رقم  4/1694اب اآلداب / باب االستئذان ومسلم يف كت
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ِإنِّ  َلْم َأتَِّهْمَك َوَلِكنَّ اْلَحِديَث : ِب  ُووَسى ويف رواية ثالثة : قال عمر أَل

 . َشِديٌد  ملسو هيلع هللا ىلصَعْن َرُسوِل اللَِّه 

َوَلِكْن َخِشيُت َأْن َيَقَيوََّل النَّاُس ، َأَوا ِإنِّ  َلْم َأتَِّهْمَك ويف رواية رابعة : 

  (1)  . ملسو هيلع هللا ىلصَعَلى َرُسوِل اللَِّه 

يِه َعْن اْلِمْسَوِر ْبِن َوْخَرَوَة َعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوَة َعْن َأِبوروى ابن واجه 

ـ َيْعِن  ِسْيَطَها ـ ِص اْلَمْرَأِة اْلَخطَّاِب النَّاَس ِق  ِإْوال اْسَقَشاَر ُعَمُر ْبُن: َقاَل 

، ِه ِبُغرٍَّة َعْبٍد َأْو َأَوٍةَقَضى ِقي ملسو هيلع هللا ىلصَشِهْدُت َرُسوَل اللَِّه : َقَياَل اْلُمِغرَيُة ْبُن ُشْعَبَة 

  (2) . َقَشِهَد َوَعُه ُوَحمَُّد ْبُن َوْسَلَمَة، اْئِقِن  ِبَمْن َيْشَهُد َوَعَك :  َقَياَل ُعَمُر

 ( تثبت علي بن أبي طالب كرم ا  وجهه : 3)

يف أخذ احلديث،  وقحريًا عاتمًا : كان إواوًاويف ذلك قال عنه الذهيب

 لف ون حيدثه باحلديث .حبيث أنه يسقح

الفزاري أنه مسع عليا ييول :  روى الذهيب عن أمساء بن احلكم

فعين ا هل مبا شاء أن ينفعين حديثًا ن ملسو هيلع هللا ىلصكنت إذا مسعت ون رسول ا هل 

وحدثين  ،وكان إذا حدثين عنه غريه اسقحلفقه قإذا حلف صدققه به ، 

وا ون عبد ييول : "  ملسو هيلع هللا ىلصصدق أبو بكر ـ قال مسعت النيب وأبو بكر ـ 

ا هل إال غفر ا هل  يسقغفر ثم يقؤضأ ويصل  ركعق ن ثم وسلم يذنب ذنبًا

 (3)" . له

                                                 

،  371،  4/370أخرجنه أبنو داود يف كتناب األدب/ بنناب كنم منرة يسنلم الرجنل يف يف االسننتئذان          (1)

372 . 

 . 2/822أخرجه ابن ماجة يف كتاب الديات / باب دية اجلنني   (2)

ينظنر : النهايننة يف  ريننب احلننديث  وإمنالص املننرأة : يعننج أن جنينهننا ينزلنق قبننل وقننت والدتننه .   

4/113  . 

( بسننند 2حننديث رقنم )  1/1، واحلننديث أخرجنه اإلمننام أمحند يف مسننده     1/10تنذكرة احلفناظ     (3)

 .حسن 
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  عثمان ن رضي ا  عنه : ( تثبت4)

أنه كان يعمل العمل ـ كالوضوء وثاًل ـ ويشهد  وون تثبقه 

؟، قإن  ملسو هيلع هللا ىلصالصحابة ـ رض  ا هل عنهم ـ قائاًل : أهكذا قعل رسول ا هل 

 واقيوه أمته، وإال تركه .

َتَوضََّأ  نَّ ُعْثَماَن َأ  َأَنٍس  َعْن َأِبروى اإلوام أمحد بسنده 

، ُثمَّ  ملسو هيلع هللا ىلصَوِعْنَدُه ِرَجاٌل ِوْن َأْصَحاِب َرُسوِل اللَِّه  "، ًاَثَثال ًاَثالَث" ِباْلَمَياِعِد 

  (1)".  َنَعْم: َقاُلوا ؟ َيَقَوضَُّأ  ملسو هيلع هللا ىلصَأَلْيَس َهَكَذا َرَأْيُقْم َرُسوَل اللَِّه : َقاَل 

ا هل عنهم ـ ون السنة، وهكذا كان ووقف اخللفاء الراشدين ـ رض  

 كما سنرى . ملسو هيلع هللا ىلصوتابعهم صحابة رسول ا هل 

 تثبت عائشة أم املؤمنني ن رضى ا  عنها ن : 

لربه ليلة اتمعراج  ملسو هيلع هللا ىلصترد حديث رؤية النيب  عائشة أم اتمؤون نوهذه 

  بظاهر قوله تعاىل :                

        /[ . 103]األنعام 

 ربه ليلة اإلسراء قيد أعظم على ا هل وتيول : ون زعم أن حممدًا رأى

وقد خالفها بعض العلماء يف ، ا هل عنها  الفرية ، وهذا اجقهاد ونها رض 

                                                 

 .( بسند صحي  404حديث رقم ) 1/75أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده   (1)

قضنناب حننوائج  للقعننود فيننه ل  واملقاعنند : هنني موضننع بقننرب املسننجد النبننوي اختننذه عثمننان        

الننناس، والوضننوب و ريهمننا، وأبننو أنننس : امسننه مالننو بننن أبنني عننامر األصننبحي املنندني، تننابعي     

 544جليل ن جد اإلمام مالو بن أنس ن رمحهم ا  ورضي عنهم ن ينظر : صحي  مسلم حديث 
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اآلية  ، وبذلك ال تقناقىذلك وتأولوا اآلية على وعنى ال حتيط به األبصار 

 (1)وع احلديث . 

ا هل عنها نظرة يف ونت احلديث حيث  وكما كان لعائشة رض 

تنيده بعرضه على اليرآن كذلك كان هلا نظرة يف الراوي قكانت 

 ختقرب حفظه لقيف على وبلغ ضبطه للحديث . 

جاء يف الصحيح ن عنها أنها قالت لعروة بن الزبري : يابن أخيت بلغين 

نه قد محل عن قإقأليه قاسأله أن عبد ا هل بن عمرو وار بنا إىل احلج 

قلييقه قسألقه عن أشياء يذكرها عن : علمًا كثريًا ، قال  ملسو هيلع هللا ىلصالنيب 

 . ملسو هيلع هللا ىلصالنيب 

إن ا هل ال ينزع قال "  ملسو هيلع هللا ىلصقكان قيما ذكر : أن النيب :  قال عروُة

يف  ض العلماء قريقع العلم وعهم ويبيىالعلم ون الناس انقزاعًا ولكن ييب

  (2). "  علم قيضلون ويضلون الناس رؤس جهال يفقونهم بغري

قال عروة : قلما حدثت عائشة بذلك أعظمت ذلك وأنكرته ، وقالت: 

ييول هذا ؟ قال عروة : نعم ، حقى إذا  ملسو هيلع هللا ىلصأحدثك أنه مسع رسول ا هل 

كان عاَم قابٍل قالت ل  : إن ابن عمرو قد قدم قأليه ثم قاحته حقى 

: قلييُقه قسألُقه تسأله عن احلديث الذي ذكره لك يف العلم ، قال 

قذكر ل  حنو وا حدثين به يف اتمرة أألوىل ، قال عروُة : قلما أخربُتها 

 (3).وا أحسبه إال قد صدق ، أراه مل يزد قيه شيئًا ومل ينيصبذلك قالت : 

                                                 

 .  1/159ربه ليلة اإلسراب  ملسو هيلع هللا ىلصأخرجه مسلم يف كتاب اإلميان / .. هل رأى النيب   (1)

 .1/234قبض العلم دون القصة ن اإلمام البراري يف كتاب العلم /باب كيف يج احلديث ن أخر  (2)

 .  1/43ينظر : أعالم املوقعني ( 3)
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ـ قهذا ون عائشة " ييول اتمرحوم األسقاذ الدكقور/ حممد أبو زهو : 

قأول ورة تشككت ،  ن عمروـ اخقبار حلفظ عبد ا هل با هل عنها  رض 

وجدته يف اتمرة الثانية مل يزد يف احلديث حرقًا ومل ينيص تما يف ضبطه ثم 

عام كاول؛ علمت أنه حاقظ للحديث جيد الضبط، وقد وضى على ذلك 

 قصدققه وقبلت حديثه .

وهذه اآلثار ـ وغريها كثري ـ تدل داللة واضحة على أن الصحابة 

ي مبيزان النيد ديث ويزنون الراوي واتمروكانوا يقثبقون يف أور احل

بالرقي  األعلى،  ملسو هيلع هللا ىلصوهذا أور طبيع  بعد أن حل  النيب العلم  الصحيح، 

 (1)قيد كان يف حياته يكفيهم هذه اتمهمة كما أشرنا ون قبل . 

( منع الصحابة للمحدثني من التحديث را يعلو ج)

بنوع ون أنه كان خيص  ملسو هيلع هللا ىلصليد كان ون هديه على أذهان العامة : 

 النبوغ والفهم وكان مينعهم ون أنالعلم بعض أصحابه ممن يرى عليه أثر 

 حيدثوا العاوة بذلك خشية أال يفهموه قيفقنوا .

كان راكبًا  ملسو هيلع هللا ىلصروى البخاري يف كقاب العلم ون صحيحه أن النيب 

لبيك يا رسول : ، قال  يا وعاذ بن جبل: رديفه على الرحل قيال  ووعاذ 

ون قلبه وا ون أحد يشهد أن ال إله إال ا هل صدقًا : " قال  ،ا هل وسعديك 

: يا رسول ا هل ، أقال أخرب  قال وعاذ إال حروه ا هل على النار " ، 

عند  وأخرب بذلك وعاذ ، " يقكلوا ْنَذِإقال : "  ،الناس قيسقبشروا 

 (2)ثم كقمان العلم . ووته جتنبًا إل

                                                 

 . 72احلديث واحملدثون ص  (1)

أخنرج البرناري يف كتناب العلنم / بناب منن خنص بنالعلم قومنًا دون قنوم كراهينة أن ال يفهمنوا               (2)

1/272 . 
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َحْوَل َرُسوِل  ًاا ُقُعوَدُكنَّ: َقاَل   ُهَرْيَرَة  َأبوروى وسلم بسنده عن 

ِوْن َبْيِن  ملسو هيلع هللا ىلصَقَياَم َرُسوُل اللَِّه ، َوَعَنا َأُبو َبْكٍر َوُعَمُر ِق  َنَفٍر  ملسو هيلع هللا ىلصاللَِّه 

َقُكْنُت َأوََّل ، َأْظُهِرَنا َقَأْبَطَأ َعَلْيَنا َوَخِشيَنا َأْن ُيْيَقَطَع ُدوَنَنا َوَقِزْعَنا َقُيْمَنا 

ِلأَلْنَصاِر ِلَبِن   ًاَحقَّى َأَتْيُت َحاِئَط ملسو هيلع هللا ىلصَقَخَرْجُت َأْبَقِغ  َرُسوَل اللَِّه ،  َوْن َقِزَع

َقِإَذا َرِبيٌع َيْدُخُل ِق  َجْوِف ، َقَلْم َأِجْد  ًاْرُت ِبِه َهْل َأِجُد َلُه َباَبالنَّجَّاِر َقُد

َقَفْزُت َكَما َيْحَقِفُز الثَّْعَلُب َقاْحـ َوالرَِّبيُع اْلَجْدَوُل ـ َحاِئٍط ِوْن ِبْئٍر َخاِرَجٍة 

َنَعْم َيا َرُسوَل : َقُيْلُت ؟ " ، َأُبو ُهَرْيَرَة : " َقَياَل  ملسو هيلع هللا ىلصَقَدَخْلُت َعَلى َرُسوِل اللَِّه 

ُكْنَت َبْيَن َأْظُهِرَنا َقُيْمَت َقَأْبَطْأَت : ُقْلُت ؟ " ، َوا َشْأُنَك : " َقاَل ، اللَِّه 

َقُكْنُت َأوََّل ِوْن َقِزَع َقَأَتْيُت َهَذا ، ْن ُتْيَقَطَع ُدوَنَنا َقَفِزْعَنا َعَلْيَنا َقَخِشيَنا َأ

َيا : " َقَياَل ، ِء النَّاُس َوَراِئ  َيْحَقِفُز الثَّْعَلُب َوَهُؤال اْلَحاِئَط َقاْحَقَفْزُت َكَما

 َّ َهاَتْيِن َقَمْن َلِييَت ِوْن َوَراِء اْذَهْب ِبَنْعَل: " َقاَل ـ َوَأْعَطاِن  َنْعَلْيِه ـ َأَبا ُهَرْيَرَة 

" ، ِبَها َقْلُبُه َقَبشِّْرُه ِباْلَجنَِّة  ًا ِإَلَه ِإال اللَُّه ُوْسَقْيِيَنَهَذا اْلَحاِئِط َيْشَهُد َأْن ال

:  َقُيْلُت؟ ِن َيا َأَبا ُهَرْيَرَة ا َهاَتاِن النَّْعالَو: َقَكاَن َأوََّل َوْن َلِييُت ُعَمُر َقَياَل 

 ِإَلَه ِإال اللَُّه َبَعَثِن  ِبِهَما َوْن َلِييُت َيْشَهُد َأْن ال ملسو هيلع هللا ىلص َرُسوِل اللَِّه َهاَتاِن َنْعال

َقَضَرَب ُعَمُر ِبَيِدِه َبْيَن َثْدَي َّ َقَخَرْرُت ، ِبَها َقْلُبُه َبشَّْرُتُه ِباْلَجنَِّة  ًاُوْسَقْيِيَن

َقَأْجَهْشُت  ملسو هيلع هللا ىلصَقَرَجْعُت ِإَلى َرُسوِل اللَِّه ، َرْيَرَة اْرِجْع َيا َأَبا ُه: َقَياَل ، الْسِق  

:  ملسو هيلع هللا ىلصَقَياَل ِل  َرُسوُل اللَِّه ، ُعَمُر َقِإَذا ُهَو َعَلى َأَثِري  (1)َوَرِكَبِن  ، ُبَكاًء 

َلِييُت ُعَمَر َقَأْخَبْرُتُه ِبالَِّذي َبَعْثَقِن  ِبِه : ُقْلُت ؟ "، َوا َلَك َيا َأَبا ُهَرْيَرَة "

َقَياَل َلُه َرُسوُل " ، اْرِجْع : " َقاَل ، َضَرَب َبْيَن َثْدَي َّ َضْرَبًة َخَرْرُت الْسِق  َق

َيا َرُسوَل اللَِّه ِبَأِب  َأْنَت : َقاَل ؟ " ، َيا ُعَمُر َوا َحَمَلَك َعَلى َوا َقَعْلَت : " اللَِّه 

ِبَها  ًا ِإَلَه ِإال اللَُّه ُوْسَقْيِيَنِيَ  َيْشَهُد َأْن الَوُأوِّ  َأَبَعْثَت َأَبا ُهَرْيَرَة ِبَنْعَلْيَك َوْن َل

                                                 

 ي يف احلا  بال تأخر .أي تبعج ومشى خلف  (1)
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َقِإنِّ  َأْخَشى َأْن ،  َتْفَعْل َقال: َقاَل " ، َنَعْم : " َقاَل ؟ ، َقْلُبُه َبشََّرُه ِباْلَجنَِّة 

 (1)" .   ِهْمَقَخلِّ: "  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل َرُسوُل اللَِّه ، َيقَِّكَل النَّاُس َعَلْيَها َقَخلِِّهْم َيْعَمُلوَن 

كفى باتمرء كذبًا أنه قال : "  ملسو هيلع هللا ىلصعنه  هدوة صحيحوسلم يف ويوروى 

  (2). "  أن حيدث بكل وا مسع

وذلك ألن حتديث العاوة بكل ش ء ـ ووعلوم أن عيوهلم ال تهضم كل 

وبذلك تضيع ، يبهم للمحدث قيما ال يفهمونه ذش ء ـ ودعاة إىل تك

ملوا مبا قهموا تركوا بعض ن مل يكذبوه وعإولعلهم ، ثيقهم به 

ورسوله ، قيد األحكام الشرعية وكان هو كالكاذب على ا هل 

أقهاوهم صرقهم عن العمل بأحكام الدين بسبب حتديثهم مبا يعلو على 

حدِّثوا الناس مبا وهلذا قال ابن عباس : " ؛  الدين نفسه يفودعاة الرتيابهم 

  . " يعرقون ، أتريدون أن يكذب ا هل ورسوله

النبوي يف ذلك العصر  يهذا وقد سار الصحابة على هذا اهلد

قاوقنعوا عن القحديث مبا ال تدركه عاوة الناس خشية أن يفقنوا 

 .قيرتكوا بعض الفرائض الدينية 

وا أنت أنه قال : "  يروي وسلم يف ويدوة صحيحه عن ابن وسعود 

  (3)" .  حمدث قووًا حديثًا ال تبلغه عيوهلم إال كان لبعضهم ققنة

حفظت عن "  :أنه قال  ويروي البخاري ـ بسنده ـ عن أب  هريرة 

وأوا اآلخر قلو بثثقه قطع ، قأوا أحدهما قبثثقه ، وعاءين  ملسو هيلع هللا ىلصرسول ا هل 

 (4)" .  هذا البلعوم

                                                 

 . 1/60مسلم يف كتاب اإلميان/ باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل اجلنة قطعًا   (1)

 . عن أبي هريرة 1/10مسلم يف مقدمة الصحي  / باب النهي عن احلديث بكل ما مسع   (2)

 . 1/11مسلم يف الكتاب والباب املذكورين   (3)

 . 1/261تاب العلم / باب حفظ العلم أخرجه البراري يف ك  (4)
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حدثوا الناس مبا يعرقون أحتبون أن  ": أيضًا  ويروي عن عل  

والقابعون واألئمة ون بعدهم ل الصحابة اوواز   (1)" .  كذب ا هل ورسولهُي

يكرهون القحديث مبا يكون وثار قنت وقالقل بسبب قصور بعض الناس 

هر النصوص لقأييد يف الفهم أو اسقغالل أصحاب األهواء والسالط ن ظا

 ظلمهم وغشمهم . بدعهم وتسويغ

للحجاج بيصة العرني ن  وليد أنكر احلسن البصري حتديث أنس 

وا كان يفعله ون اتمبالغة يف سفك الدواء وال حجة ألنه اختذها وسيلة إىل 

وهذا أمحد بن حنبل يكره القحديث  له يف ذلك سوى تأويالته الواهية . 

 ببعض األخبار اليت يكون ظاهرها اخلروج على األوري . 

 وهذا أبو يوسف يكره القحديث بالغرائب . 

ون  حماقظة على سالوة الدينـ ا هل عنهم  وكان ذلك ونهم ـ رض 

، قكثريًا وا تعلل أصحاب األهواء وسالوة األوة ون أهل الشعب والفنت 

ون أحكام  اتمبطلون واإلباحيون بظواهر أحادية غري ورادة ققحللوا

 اإلسالم وخرجوا إىل صريح الكفر ون حيث يشعرون أو ال يشعرون .

أكانوا  ام ينصبون أنفسهم دعاة للدين سواءوكثريًا وا يوجد ذلك يف أقو

 غرض ن أم غري وعرض ن وصدق اليائل : وآقة األديان ون جهلة الدعاة .و

لذلك أوسك الصحابة عن القحديث مبا يكون ذريعة للقيصري 

سبب قصور النظر أو يكون سلمًا ألهل األهواء والبدع وون هو بوالقهاون 

 (2)على شاكلقهم حقى ال تكون ققنة يف األرض وقساد كبري . 

 أسئلة:
ل منهج    ؟في رواية السنة. مع التمثيل  الخلفاء الراشدين فصِّ

                                                 

 . 1/272ذكره البراري يف ترمجة باب من خص بالعلم قومًا دون قوم / كتاب العلم   (1)

 . 74، 73ينظر : احلديث واحملدثون   (2)
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قراءة طالب احلديث بعضهم لبعض وا مسعوه ون :  املقصود بها

شيخهم يف جملس القحديث؛ حقى حيفظوه، أو يكمل بعضهم لبعض وا 

 . قاتهم ون مساع شيخهم 

حبضور  مل يكن طالب العلم يكقفونمذاكرة احلديث : 

، ون جملس احلديث ثم ينصرقون إىل أعماهلم حقى حي ن اجمللس اليادم

 ، كما حيدث ون بعضهم اآلن . غري أن يذاكروا وا يسمعونه

ومل يكن حضور حليات العلم للقسلية وشغل أوقات الفراغ .. ووقى 

شاء الطالب حضر ووقى أحب انصرف ونها ، كال ، بل كان الطالب 

" أسقاذهم بعد صالة الفجر " وثاًل ينة خيصصها هلمحيضرون يف أوقات وع

حقى الضحى ، أو ب ن الظهر والعصر ، قيقساب  الطالب إىل احللية قبل 

ليقخذوا أواكنهم ، حقى إذا وا حضر األسقاذ كان مجيع  ؛انعيادها 

الطالب على اسقعداد لقلي  احلديث عنه ، وقد يغيب عن احللية طالب ، 

خوانه السؤال إف سبب غيابه ، وقد يكلف بعض قيسأل عنه الشيخ ويعر

عنه ، قاحلليات يف العصور اتماضية كانت كالفصول النظاوية يف 

 ودارسنا احلديثة . 

هلذا كان أصحاب احلديث حيرصون على حضور جمالسه ، 

 وحيفظون وا يسمعونه ، ويذاكرونه . 

ا هل يفعلون هذا يف عهد رسول ـ ا هل عنهم   رضـ وقد كان الصحابة 

، قنسمع  ملسو هيلع هللا ىلصقال : " كنا نكون عند النيب  ، قعن أنس بن والك  ملسو هيلع هللا ىلص

 ونه احلديث ، قإذا قمنا تذاكرناه قيما بيننا حقى حنفظه " . 
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 مجاعاٍت ملسو هيلع هللا ىلصوكان القابعون وأتباعهم يذاكرون حديث رسول ا هل 

عن أب  صاحل السمان ـ رمحه ا هل ـ : قال حدثنا ابن  يقيد رو، وأقرادًا 

 حبديث قلم حنفظه ، ققذاكرناه بيننا حقى حفظناه " .  عباس يووًا

وعن عبد الرمحن بن أب  ليلى عن عطاء قال : " كنا نكون عند 

 جابر بن عبد ا هل قيحدثنا ، قإذا خرجنا ون عنده تذاكرنا حديثه " . 

وعن وسلم البط ن قال : " رأيت أبا حييى األعرج ـ وكان عاتمًا حبديث 

وسعيد بن جبري يف وسجد الكوقة ققذاكرا  ابن عباس ـ اجقمع هو

 (1)حديث ابن عباس " . 

: " إحياء احلديث وذاكرته ،  بن أب  ليلىوقال عبد الرمحن 

قلقذاكروه ، قيال عبد ا هل بن شداد : يرمحك ا هل ! كم ون حديث 

 أحييقه ون صدري قد كان وات " .

ن الفجر، وقد تطول جمالس اتمذاكرة للحديث ون أول الليل حقى أذا

وكان ون طالب العلم ون ينقظر انصرام الليل ليليى إخوانه قيذاكرهم، 

وكان إبراهيم النخع  ييول : إنه ليطول عل َّ الليل حقى أليى أصحاب  

 قأذاكرهم .

ومما يروى عن شعبة بن احلجاج أنه خرج ون عند عبد ا هل بن عون ، 

: " ال تكلمين  وقد عيد بيديه مجيعًا ، قكلمه بعض إخوانه ، قيال

 (2)قإن  قد حفظت عن ابن عون عشرة أحاديث أخاف أن أنساها " . 

حقى  ملسو هيلع هللا ىلصهكذا كان يذاكر أصحاب احلديث حديث رسول ا هل 

 يثبت يف صدورهم وال ينسوه . 

                                                 

 .  184ينظر :  اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع ص  ( 1)

 . 161ينظر : السنة قبل التدوين ص( 2)
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حفظه ، قإذا مل وكان بعضهم يقخذ القحديث مبا مسع وسيلة إىل 

اإلوام الزهري  روى عنيخادوه أو بنيه ، ويف هذا  ثجيد ون حيدثه حد

العلم ون عروة وغريه ، قيأت  جارية له نائمة ـ يطلب ـ أنه كان يبقغ  

قيوقظها قييول هلا : " حدثين قالن بكذا ، وقالن بكذا ققيول : وال  

وهلذا ، قييول : قد علمت أنك ال تنقفع ن به ، ولكن مسعت اآلن ، 

 .قأردت أن أسقذكره 

ر احلديث وعه قيجمع غلمان وال جيد إمساعيل بن رجاء ون يذاك

 (1)اتمكاتب وحيدثهم كيال ينسى حديثه . 
 أسئلة:

 ما المقصود بمذاكرة الحديث.-1
 فمن بعدهم . اذكر بعض النماج في مذاكرة الحديث من الصحابة  -2

                                                 

 . 1/296الواعي ، وتهذيب التهذيب دث الفاصل بني الراوي وحملينظر : ا ( 1)
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اع ون انقيال الراوي " طالب احلديث " للسم :(1))أ( املقصود بها 

 شيوخ احلديث يف األوصار اتمقعددة بعد مساعه ون شيوخ بلده .

 : )ب( فضل الرحلة يف طلب احلديث واحلاجة إليها

تفرق الصحابة ـ رضوان ا هل عليهم ـ يف األوصار بعد وقاة رسول ا هل 

لبث العلم ونشر السنة وتفييه اتمسلم ن، والدعوة إىل ا هل واجلهاد يف  ملسو هيلع هللا ىلص

يل الوحيد جلمع علم الصحابة ومساع األحاديث سبيله، وكان السب

 اتمنقشرة يف خمقلف البالد هو الرحلة يف طلبها .

وكان الصحابة الكرام هم أول ون حتمل اتمشاق يف سبيل ذلك، 

، ون اتمدينة النبوية وسرية شهر قيد رجل جابر بن عبد ا هل األنصاري 

، ورحل (2)ث واحد يف الشام ون أجل مساع حدي إىل عبد ا هل بن أنيس 

مبصر  ون وكة اتمكروة إىل عيبة بن عاور  أبو أيوب األنصاري 

 (3) ون أجل مساع حديث واحد .

وقد صنَّف العلماء يف الرحلة يف طلب  :)ج( املصفات فيها 

احلديث كقبًا وسقيلة، وون أشهرها كقاب : الرحلة يف طلب احلديث 

، (4)هـ(  463لبغدادي )تألب  بكر أمحد بن عل  اتمعروف باخلطيب ا

                                                 

، وعلنوم  2/161انظر : الرحلة يف طلنب احلنديث للرطينب البغندادي، وتندريب النراوي للسنيوطي        ( 1)

، واإلملاع للقاضي عياو، ومدرسنة احلنديث يف القنريوان ن د/ حسنني      222احلديث البن الصالح 

 . 1/195شواط 

 . 3/495، ومسند أمحد 1/27اري انظر : صحي  البر( 2)

 . 4/153انظر : مسند أمحد  (3)

وهو مطبوع، حققه د/ نور الدين عرت، طبعة دار الكتب العلمية ، بريوت، وقد ذكر فيه اخلطيب ( 4)

البغندادي اناذج منن رحنالت أهنل احلنديث مننذ العهند النبنوي حتنى منتصنف القنرن اخلننامس             

د/ سنننعيد 0يث وأهميتهنننا، ألخننني وشنننيري واميلننني أاهلجنننري . ينظنننر : الرحلنننة يف طلنننب احلننند

 ، موسوعة علوم احلديث الشريف، طبعة واارة األوقاب رصر . 384:  382صوابي 
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كما ضمن وصنف قيها علماء احلديث يف ضمن وصنفاتهم يف علوم 

احلديث، وثل : كقاب علوم احلديث البن الصالح، وتدريب الراوي 

 للسيوط ، وققح اتمغيث للسخاوي ، وغريهم .

وهكذا سن الصحابة الرحلة يف طلب احلديث، وأخذها عنهم 

للمحدث ن على ور العصور، حقى إننا ال  القابعون، وأصبحت أدبًا والزوًا

نكاد نعثر على حمدث مل يرحل إال اليليل، وقد ذكر اإلوام البخاري يف 

، وذكر احلاقظ ابن الصالح أن (1)صحيحه بابًا للخروج يف طلب العلم 

احملدث إذا قرغ ون السماع عن شيوخ بلده قإن عليه أن يرحتل إىل غريه، 

مة صناعة احلديث، بل إن عدم االرحتال مما وهذا أور قد اتف  عليه أئ

ُيشان به احملدث، قيد قال حييى بن وع ن : " أربعة ال تؤنس ونهم رشدًا: 

حارس الدرب، وونادي الياض ، وابن احملدِّث، ورجل يكقب يف بلده وال 

 (2)يرحل يف طلب احلديث " . 

 وقد تيمن سلفنا الصاحل بالرحلة يف طلب احلديث، واعقربوها ون

أسباب دقع البالء، قال إبراهيم بن أدهم : " إن ا هل تعاىل يدقع البالء عن 

 (3)هذه األوة برحلة أصحاب احلديث " . 

وهناك مناذج  :)د( ااذج من رحالت الصحابة يف احلديث 

 وقعددة للصحابة يف رحالتهم لسماع احلديث، ونها :

حديث  ون احلجاز إىل وصر يف ( رحلة أب  أيوب األنصاري 1)

: َخَرَج َأُبو َأيُّوَب ِإَلى ُعْيَبَة ْبِن َعاِوٍر َوُهَو  َلاَرَباٍح َق  َأِب َعَطاَء ْبِنواحد : َعْن 

َلْم َيْبَ  َأَحٌد َسِمَعُه ِوْن  ملسو هيلع هللا ىلصِبِمْصَر َيْسَأُلُه َعْن َحِديٍث َسِمَعُه ِوْن َرُسوِل اللَِّه 

                                                 

 . 1/27صحي  البراري  (1)

 . 118،  117، وحجية السنة ن د/ حسني شواط 89، والرحلة يف طلب احلديث 223علوم احلديث  (2)

 . 90الرحلة يف طلب احلديث  (3)
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َلمَّا َقِدَم َأَتى َوْنِزَل َوْسَلَمَة ْبِن َوْخَلٍد َغْيُرُه َوَغْيُر ُعْيَبَة ، َق ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوِل اللَِّه 

ُثمَّ َقاَل : ، َوُهَو َأِورُي ِوْصَر َقُأْخِبَر ِبِه ، َقَعجََّل َقَخَرَج ِإَلْيِه َقَعاَنَيُه  يِّاأَلْنَصاِر

َيْبَ   َلْم ملسو هيلع هللا ىلص؟ َقاَل : َحِديٌث َسِمْعُقُه ِوْن َرُسوِل اللَِّه  َوا َجاَء ِبَك َيا َأَبا َأيُّوَب

َعَلى   َقاْبَعْث َوْن َيُدلُِّن، َوَغْيُر ُعْيَبَة  يَغْيِر ملسو هيلع هللا ىلصَأَحٌد َسِمَعُه ِوْن َرُسوِل اللَِّه 

َقاَل : َقَبَعَث َوَعُه َوْن َيُدلُُّه َعَلى َوْنِزِل ُعْيَبَة ، َقُأْخِبَر ُعْيَبُة ِبِه َقَعجََّل  ، َوْنِزِلِه

؟ َقَياَل : َحِديٌث َسِمْعُقُه  اَل : َوا َجاَء ِبَك َيا َأَبا َأيُّوَبَقَخَرَج ِإَلْيِه َقَعاَنَيُه ، َوَق

َقاَل  ، َلْم َيْبَ  َأَحٌد َسِمَعُه َغْيِرى َوَغْيُرَك ِقى َسْقِر اْلُمْؤِوِن ملسو هيلع هللا ىلصِوْن َرُسوِل اللَِّه 

ى الدُّْنَيا َعَلى ِق ًاَوْن َسَقَر ُوْؤِوَن " َيُيوُل : ملسو هيلع هللا ىلصُعْيَبُة : َنَعْم ، َسِمْعُت َرُسوَل اللَِّه 

َقَياَل َلُه َأُبو َأيُّوَب : َصَدْقَت ، ُثمَّ اْنَصَرَف  "، َسَقَرُه اللَُّه َيْوَم اْلِيَياَوِة (1)ِخْزَيٍة 

ِإَلى اْلَمِديَنِة ، َقَما َأْدَرَكْقُه َجاِئَزُة  ًاَراِحَلِقِه َقَرِكَبَها َراِجَع َأُبو َأيُّوَب ِإَلى

 (2) ٍد ِإالَّ ِبَعِريِش ِوْصَر .َوْسَلَمَة ْبِن َوْخَل

ودة شهر ون اتمدينة اتمنورة  ( رحلة جابر بن عبد ا هل األنصاري 2)

َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن ُوَحمَِّد ْبِن َعِييٍل َأنَُّه َسِمَع إىل الشام لسماع حديث واحد : 

 ملسو هيلع هللا ىلصَسِمَعُه ِوْن َرُسوِل اللَِّه َبَلَغِن  َحِديٌث َعْن َرُجٍل : َجاِبَر ْبَن َعْبِد اللَِّه َيُيوُل 

َحقَّى َقِدْوُت َعَلْيِه  ًاَرْحِل  َقِسْرُت ِإَلْيِه َشْهًرَقاْشَقَرْيُت َبِعرًيا ُثمَّ َشَدْدُت َعَلْيِه 

، َعَلى اْلَباِب  ُقْل َلُه َجاِبٌر: َقُيْلُت ِلْلَبوَّاِب ، َقِإَذا َعْبُد اللَِّه ْبُن ُأَنْيٍس ، الشَّاَم 

، َقَخَرَج َيَطُأ َثْوَبُه َقاْعَقَنَيِن  َواْعَقَنْيُقُه ، َنَعْم : ُقْلُت ؟ اْبُن َعْبِد اللَِّه : َقَياَل 

ِق  اْلِيَصاِص  ملسو هيلع هللا ىلصَقُيْلُت َحِديًثا َبَلَغِن  َعْنَك َأنََّك َسِمْعَقُه ِوْن َرُسوِل اللَِّه 

 ملسو هيلع هللا ىلصَسِمْعُت َرُسوَل اللَِّه : اَل َق، َقَخِشيُت َأْن َتُموَت َأْو َأُووَت َقْبَل َأْن َأْسَمَعُه 

"،  ًاُبْهَم ُعَراًة ُغْراًلـ اْلِعَباُد : َأْو َقاَل ـ ُيْحَشُر النَّاُس َيْوَم اْلِيَياَوِة : " َيُيوُل 
                                                 

 . اخلزية : اجلرمية التى يستحيا منها (1)

 . 295رقم  1/212، وإحتاب اخلرية املهرة للبوصريي 388رقم  373/ 1مسند احلميدي ( 2)
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ُثمَّ ُيَناِديِهْم ِبَصْوٍت َيْسَمُعُه ، َلْيَس َوَعُهْم َشْ ٌء : " َقاَل  ؟ ًاَوَوا ُبْهَم: ُقْلَنا : َقاَل

َوال َيْنَبِغ  أَلَحٍد ِوْن َأْهِل النَّاِر َأْن َيْدُخَل ، َأَنا الدَّيَّاُن ، َأَنا اْلَمِلُك : ٍب ِوْن ُقْر

َوال َيْنَبِغ  أَلَحٍد ، النَّاَر َوَلُه ِعْنَد َأَحٍد ِوْن َأْهِل اْلَجنَِّة َح ٌّ َحقَّى َأُقصَُّه ِوْنُه 

َوأَلَحٍد ِوْن َأْهِل النَّاِر ِعْنَدُه َح ٌّ َحقَّى َأُقصَُّه  ِوْن َأْهِل اْلَجنَِّة َأْن َيْدُخَل اْلَجنََّة

َراًة َكْيَف َوِإنَّا ِإنََّما َنْأِت  اللََّه َعزَّ َوَجلَّ ُع: ُقْلَنا : َقاَل "،  ِوْنُه َحقَّى اللَّْطَمُة

 (1)" .  ِباْلَحَسَناِت َوالسَّيَِّئاِت: " َقاَل ، ُبْهًما  ُغْراًل

ازدادت  :حالت التابعني يف طلب احلديث )هن( ااذج من ر

يف عهد القابع ن دواع  الرحلة يف طلب احلديث، وكثر تقبع حفاظه ون 

الصحابة وكبار القابع ن يف البلدان لألخذ ونهم، ومناذج ذلك ال ُتحصى 

 كثرة، ونها :

عن سعيد بن اتمسيب أنه قال : " إن كنت ألرحل األيام والليال  يف ( 1)

 (2)الواحد " .  طلب احلديث 

: حديث بلغين عن أب  هريرة : قال النهدي أنه عن أب  عثمان و (2)

 "،  إن ا هل تعاىل ليكقب لعبده اتمؤون باحلسنة الواحدة ألف ألف حسنة"

،  ومل أكن أريد احلج إال لليائه يف هذا احلديث ، قحججت ذلك العام

 قحججت حديث كعن بلغين هريرة أبا يا:  قيلت،   هريرة أبا قأتيت

   .(3).... " قحدثه به أبو هريرة  أللياك إال احلج ريدأ كنأ ومل العام

                                                 

 ، بسند حسن .16042رقم  432- 25/431مسند أمحد ( 1)

 . 128، والرحلة يف طلب احلديث 402، والكفاية 1/94جامع بيان العلم وفضله ( 2)

 . 132، الرحلة يف طلب احلديث 2/521مسند أمحد ( 3)



 
 

 

 

 مقدمة يف تاريخ السنة 115

 

وعن عبد ا هل بن قريوز الديلم  قال : " بلغين حديث عن عبد ا هل ( 3)

، قركبت إليه إىل الطائف أسأله عنه ... " وكان ابن بن عمرو 

 (1)الديلم  بفلسط ن . 

تبعهم ون بعدهم ون طالب رحل الصحابة والقابعون ووهكذا 

 احلديث والعلم، وسيظل ذلك إن شاء ا هل إىل يوم الدين .

للرحلة يف طلب  : (2))و( مثرات الرحلة يف طلب احلديث 

 احلديث قوائد جليلة وأهداف ساوية نبيلة، ون أهمها وا يل  :

إن مجع احلديث ومساعه ون  ( مساع احلديث وباشرة ون الشيوخ :1)

ن أعظم أسباب الرحلة وقوائدها، وقد بدأ ذلك برحلة حفاظه يعقرب و

، ثم برحلة الصحابة بعضهم إىل بعض،  ملسو هيلع هللا ىلصكثري ون الصحابة إىل النيب 

ثم برحلة القابع ن إىل الصحابة عندوا تفرقوا يف األوصار ، ثم برحلة 

 طالب العلم إىل اآلقاق يققبعون حفاظ احلديث لألخذ عنهم .

وون قوائد الرحلة يف  كثرة روايقه :( نشر احلديث يف البالد و2)

طلب احلديث نشر احلديث وإمساعه للقالويذ ، قإن الصحابة انقشروا يف 

اآلقاق لنشر السنة، وكذا قعل كثري ون القابع ن، وون بعدهم ون أهل 

 احلديث ، قكثريًا وا يرحل احملدث إىل بلد قيسمع ون أهلها وُيحدِّث بها.

عين أهل احلديث بطلب اإلسناد العال  ، ليد  ( طلب علو اإلسناد :3)

، كما أن  ملسو هيلع هللا ىلصواعقربوه ون اليربات تما قيه ون اليرب إىل صاحب الرسالة 

تيليل عدد الوسائط يف سند احلديث ييل وعه احقمال اخللل قيه ، قال 

 (3)اإلوام أمحد : طلب اإلسناد العال  سنة عمن سلف " . 

                                                 

، وينظر : حجية السنة وتارخيها ن 137-135، الرحلة يف طلب احلديث 1/30مستدرك احلاكم ( 1)

 . 120:  117د/ حسني شواط 

 . 240-1/226، ومدرسة احلديث يف القريوان  28-17انظر : الرحلة يف طلب احلديث ( 2)

 . 7،  5انظر : معرفة علوم احلديث ( 3)
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ل على طلبهم العلو وودحه، وقال أبو الفضل اتميدس :" أمجع أهل الني

 (1)إذ لو اققصروا على مساعه بنزول مل يرحل أحد ونهم " . 

 ملسو هيلع هللا ىلصوقال أبو العالية : " كنا نسمع الرواية عن أصحاب رسول ا هل 

وحنن بالبصرة ، قما نرضى حقى نركب إىل اتمدينة قنسمعها ون 

 (2)أقواههم " . 

احلصول على ون مثرات الرحلة  ( تعدد طرق احلديث الواحد :4)

أسانيد وقعددة للحديث الواحد ، ققكثر طرقه ، ويقيوى بعضها ببعض 

يف حال وجود طرق ضعيفة ، وقد حتصل زيادة ألفاظ يف بعض الطرق ، أو 

تصريح بالسماع بدل عنعنة يف بعض الطرق ، أو القصريح باسم راو ورد 

 وبهمًا ، وحنو ذلك ون قوائد تعدد طرق احلديث . 

إن الرحلة ه  الوسيلة  تمصنفات احلديثية يف األوصار :( انقشار ا5)

اتمسقخدوة يف نيل كقب احلديث ون بلد إىل آخر ، قشاعت بذلك 

وصنفات احلديث يف خمقلف البلدان ، وثل الصحيح ن وكقب السنن 

 واتمسانيد واجلواوع واجملاويع واألجزاء احلديثية وغريها .

وهذا ث اجلرح والقعديل : ( البحث عن أحوال رواة احلديث ون حي6)

وطلب جليل ، إذ عليه ودار القمييز ب ن الصحيح والسييم ون احلديث ، 

وهو ون أهم قوائد الرحلة ، حيث يلقي  احملدث بالنياد ، وحيضر 

جمالس جهابذة علم الرجال ، ويسمع ونهم ، ويسأهلم عن عدالة الرواة 

رجال ، وثل : وضبطهم ، ولذلك قيد كثرت كقب السؤاالت يف علم ال

سؤاالت ابن أب  شيبة لعل  بن اتمديين ، بل قد خيقرب اتمرحتل بنفسه 

أحوال بعض الرواة ، كما قعل حييى بن وع ن يف رحلقه إىل أب  نعيم 

                                                 

 . 20مقدمة الرحلة يف طلب احلديث  (1)

 . 128،  127، وحجية السنة  233علوم احلديث ( 2)
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وقد يسمع احملدث خالل ، (1)الفضل بن دك ن ليخقرب حفظه وتييظه 

ىل بلده، رحلقه مجلة ون كقب اجلرح والقعديل وعلم الرجال ، ويعود بها إ

وثل كقب : الضعفاء الصغري ، والضعفاء الكبري ، والقاريخ الكبري 

لإلوام البخاري ، وكقاب الضعفاء واتمرتوك ن للنسائ  ، والكاول يف 

الضعفاء البن عدي ، وكقاب الثيات البن اتمديين ، والثيات للعجل  ، 

 (2)والثيات البن حبان ، وغريها . 

وهو الثمرة اتمرجوة باط األحكام ونه : ( وعرقة قيه احلديث واسقن7)

،حيث يسقخرج قيهه وتسقنبط ملسو هيلع هللا ىلصون احلديث بعد ثبوت نسبقه إىل النيب 

أحكاوه وقوائده للعمل بها ، وتطبي  وا دلت عليه مما تعبَّدنا به ا هل عز 

وجل ؛ ولذلك كان ون أهم أغراض الرحلة وذاكرة العلماء للوقوف على 

أغوارها ، والكشف عن أسرارها ،  وعان  األحاديث ، والبحث عن

وإثارة وا قيها ون الفيه ودقائ  العلم ، واققباس وا أرشدت إليه ون اهلدى 

 (3)وحيائ  الدين ، وبيان غاوضها ووشكلها وتيص  ألفاظها . 
 

 أسئلة: 
ما المقصود بالرحلة في طلب الحديث ؟ وما فضلها ؟ وما أشهر -1

 المصنفات فيها ؟
 في طلب الحديث. ذج في ارتحال الصحابة اذكر بعض النما-2
 بيَّن إجمااًل أهم ثمرات الرحلة في طلب الحديث.-3

                                                 

 . 207ينظر : الرحلة يف طلب احلديث ( 1)

 . 129،  128الرحلة يف طلب احلديث  (2)

 . 72انظر : مقدمة إكما  املعلم للقاضي عياو ( 3)
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 املبحث الثامن

 

 السنة يف عهد التابعني
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 متهيد :

هلا ونزلة رقيعة ودرجة عالية شريفة ، وأهلها  ملسو هيلع هللا ىلصإن صحبة رسول ا هل 

ليهم يف اونت ا هل عليهم بهذه اتمنزلة وأثنى ع، هم أهل الفضل والكرم 

 آيات كثرية ون كقابه .

ه واالوقداد ون قيض ا هل يلخوعلى طري  القواصل يف نعم ا هل على 

جل وعال على عباده كان ثناؤه على ون تبعهم بإحسان إىل يوم الدين ، 

 قال تعاىل :                    

                     

                               

 [ . 100]القوبة/

وبعد أن ودح ا هل اتمؤون ن ون وهاجرين وأنصار يف سورة احلشر ودح 

        ون أتى بعد هؤالء مجيعًا وهم القابعون ، قيال عز ون قائل :  أيضًا

                       

                         

       /[ . 10]احلشر 

 :عليهم يف سنقه اتمطهرة  ملسو هيلع هللا ىلصوقد قاض ثناء النيب 
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ـ قال : قال رسول ا هل  روى البخاري بسنده عن عمران بن حص ن ـ 

 (1)" .  خري أويت قرن  ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم: "  ملسو هيلع هللا ىلص

أصحاب قال احلاكم : قخري الناس قرنًا بعد الصحابة ون شاقه 

قد شهدوا الوح  وحفظ عنهم الدين والسنن وهم  ملسو هيلع هللا ىلصرسول ا هل 

 (2)والقنزيل.

ومما ورد يف السنة أيضًا ون الثناء على القابع ن وبيان ونزلقهم وا رواه 

ب  ، وآون   تمن رآن ىطوبقال : "  ملسو هيلع هللا ىلصاإلوام أمحد ـ بسنده ـ عن النيب 

  (3)"  تمن رأى ون رآن  ىوطوب

دي إىل الثية واالطمئنان باألخذ عنهم وا رواه ومما يشعر بفضلهم ويؤ

ا هل عنهما ـ قال : قال رسول ا هل   داود ـ بسنده ـ عن ابن عباس ـ رضأبو 

  (4)" .  سمع ممن مسع ونكموُي، سمع ونكم تسمعون وُي"  : ملسو هيلع هللا ىلص

 وطبقاته : تعريف التابعي

اسم قاعل ون  : القابع  أو القابع: يف اللغة تعريف التابعي [ 1]

بع أو تابع ، وهو مبعنى القال  ، وتبعه مبعنى : قفا أثره ونهج نهجه ، ت

 (5)قالقابع  هو القال  للصحابة اتميقف  أثرهم والسائر على نهجهم . 

                                                 

 . 7/3 ملسو هيلع هللا ىلص حاب النيبأخرجه البراري يف كتاب فضائل الصحابة / باب فضائل أص ( 1)

 . 42معرفة علوم احلديث للحاكم ص ( 2)

 . 248/ 5، جن 3/71أخرجه اإلمام أمحد يف املسند  ( 3)

. واحلنناكم يف كتنناب العلننم   4/287أخرجننه أبننو داود يف كتنناب العلننم / بنناب فضننل نشننر العلننم    ( 4)

 ، وقا  : صحي  على شرط الشيرني وليس له علة ، وأقره الذهيب . 1/95

 . ديث دليل على تبليغ العلم ونشره:ويف هذا احلوقا  1/43رب يف جامع بيان العلم ن عبد الواب

 . 85،  84املعجم الوسيط ص  ( 5)
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 ُعرِّف مبا يأت  : ويف اصطالح احملدثني : 

ل طن مل تإعرقه احلاكم وابن حجر بأنه : ون لي  الصحاب  وأ ـ 

 صحبقه .

وهو أقرب ـ أي القعاريف ، وقال النووي : وهو : قال ابن الصالح 

 األظهر .

وال يكقف  ، وعرقه اخلطيب البغدادي بأنه : ون صحب صحابيًا ب ـ 

 قيه مبجرد اللياء . 

 :التابعني  عدد[ 2]

ابيًا كان ون ألن كل ون رأى صح ؛ر وعدد القابع ن يفوق احلص

ون الصحابة رحلوا عن نيف ووائة ألف  ملسو هيلع هللا ىلصرسول ا هل  القابع ن ، وقد تويف

 (1)إىل خمقلف البلدان وانقشروا يف مجيع اآلقاق ، ورآهم ألوف األتباع . 

مبعرقة القابع  ون الصحاب  يقميـز احلـديث   : أهمية معرفتهم[ 3]

 (2)اتمرسل ون احلديث اتمقصل ، واتموقوف ون اتميطوع . 

 طبيات مجع وفرده : طبية . الطبقات التابعني : [ 4]

لطبية هم اليوم الذين تشابهوا يف السن وتياربوا قيه اوتعريفها : 

 وأشرتكوا يف األخذ عن شيوخ وعين ن . 

وطبيات القابع ن وقعددة حسب عد عدد طبقات التابعني : 

 األئمة هلم : 

                                                 

 . 484ينظر : السنة قبل التدوين ص ( 1)

 . 2/234تدريب الراوي  ( 2)
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كما يف كقابه ـ قمسلم بن احلجاج : جعلهم ثالث طبيات 1

 (1)الطبيات.

 ـ وحممد بن سعد : جعلهم أربع طبيات . 2

واحلاكم : عدهم مخس عشرة طبية ، ومل يذكر ونهم سوى ـ 3

 ثالث طبيات . 

 وهم كثر ونهم :أشهر الرواة من التابعني : [ 5]

ون أدرك العشرة اتمبشرين باجلنة ، وبعض الطبقة األوىل : 

 العلماء يعدهم ون صغار الصحابة ـ وهو قول ورجوح ـ وون هؤالء : 

زم ، وأبو عثمان النهدي ، وقيس ب ، وقيس بن أب  حاسعيد بن اتمسيَّ

بن عباد ، وأبو ساسان حص ن بن اتمنذر ، وأبو وائل : شيي  بن سلمة ، 

 وأبو رجاء العطاردي ، وغريهم . 

 :وهم اتمخضروون الطبقة الثانية : 

القابع  خضرم ـ بفقح الراء ، وهو  مجع ُوأ ـ تعريف اتمخضرو ن : 

 (2)له .  ةيره وال صحب ومل ملسو هيلع هللا ىلصالذي أدرك اجلاهلية وزون النيب 

 ومسوا باتمخضرو ن لرتددهم ب ن طبيق ن : 

 .  ملسو هيلع هللا ىلصطبية الصحابة تمعاصرتهم للنيب )أ( 

 .  ملسو هيلع هللا ىلصطبية القابع ن لعدم لييهم ورؤياهم النيب )ب( 

وقيل : اتمخضرم وشق  ون اخلضروة وه  النيص ، ومسى القابع  

 (1)انها . ألنه ناقص الرتبة عن الصحابة لعدم الرؤية وع إوك ؛بذلك 

                                                 

 . 3/154لفية احلديث للحافظ العراقي أينظر : فت  املغيث شرح  ( 1)

لننب املعل ننم رننن ُيقننا  إنننه خمضننرم لربهننان النندين احللننيب )سننبط ابننن العجمنني(      تننذكرة الطا ( 2)

 . 43حتقيق مشهور سلمان ط دار األثر بالرياو ص 
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وهؤالء اتمخضروون بلغ عددهم عشرون نفسًا ، كما ب ـ عددهم : 

 .بن احلجاج ذكر وسلم 

 :هم الرواة ون أشهرج ـ 

ربيعة بن زرارة ، األحنف بن قيس : الضحاك ، وسيف بن ذي َيَزن ، و

خري بن يزيد اخليوان  ، وعمرو بن لة الكندي ، وعبد َفوسويد بن َغ

الرمحن بن ول ، وأبو اخلالل العقك  ، وأبو ويمون األودي ، وعبد 

 . أبو احلالل الَفقك  ، وغريهمعثمان النهدي ، وأبو وسلم اخلوالن  ، و

وزاد العراق  ونهم : شريح بن هانئ احلارث  ، واألسود بن هالل 

 (2)احملارب  ، واألسود بن يزيد النخع  ، وغريهم . 

ومل يسمعوا  ملسو هيلع هللا ىلصالنيب  وهم الذين ولدوا يف زوان:  الطبقة الثالثة

 ونه ومل يروه : 

يل الشعيب ، وعبيد ا هل بن عبد ا هل عاور بن شراح :وون أشهرهم 

 ابن عقبة ، وشريح بن احلارث ، وغريهم . 

 احلد الزمج الذي يفصل بني الصحابة والتابعني : 

لسن ن يفصل ب ن الصحاب  مل حيدد العلماء وققا حمددًا ون ا

، اتمعقرب يف الصحابة هو اللياء ، ويف القابع ن الرؤية وذلك ألن  ؛والقابع 

ومل يليه قهو يف زون الصحابة  ملسو هيلع هللا ىلصقرمبا يوجد الراوي يف زون الرسول 

غري أنه ال يعد صحابيًا ، وكذا رمبا يوجد يف زون الصحابة غري أنه مل 

 ير أحدًا وهم قكذلك ال يعد صحابيًا وهكذا .

                                                                                                                        

 . 323،  322ينظر : التقييد واإليضاح شرح مقدمة ابن الصالح للعراقي ص  ( 1)

 . 24املرجع السابق ص ( 2)
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ليس هناك حد زوين يفصل لذا ييول أحد أخواننا وعلمائنا : و

الصحابة عن القابع ن ، وبعبارة أخرى ليس هناك حيبة زونية ميكن 

لكن ال  ملسو هيلع هللا ىلصزون النيب  أو أولئك بها ، قيد يدرك القابع اخقصاص هؤالء 

بعد انقياله إىل الرقي  األعلى قال يعد صحابيًا ، يلياه أو ال يؤون به إال 

 (1) وإمنا ييال له تابع  إذا رأى الصحاب  ..

 سنة :مناهج التابعني يف رواية ال
ـ حلديث ونهج الصحابة ايف رواية  قد نهج القابعون ـ رمحهم ا هل ـ

والقيلل يف الرواية وا  هوياا هل عنهم ـ ون القثبت قيه والقحري عن ر  رض
 ويقضح ذلك قيما يل  :  ،أوكن

 ب املكرمني : حن اقتداب التابعني رن بقي من الص1
ا هل عنهم ـ يسرتشدون برأي ون بي  وعهم ـ   رضبعون ـ قيد كان القا

 (2)جماهدويدل على ذلك وا رواه وسلم بسنده عن ،  ملسو هيلع هللا ىلصون أصحاب النيب 

حيدث وييول : قال رسول إىل ابن عباس قجعل  (3)شري العدوي جاء ُب: قال 

ال يأذن حلديثه وال  قجعل ابن عباس ،  ملسو هيلع هللا ىلصرسول ا هل ، قال  ملسو هيلع هللا ىلصا هل 

يا ابن عباس ، وال  ال أراك تسمع حلديث  أحدثك : يال ق، ينظر إليه 

نا كنا ورة إذا مسعنا إقيال ابن عباس : ، وال تسمع  ملسو هيلع هللا ىلصعن رسول ا هل 

                                                 
 . 1/165خ الضوب الالمع املبني ا .د/ أمحد حمرم الشي ( 1)

ولند سننة إحندى وعشنرين ،      زومي موىل السائب بنن أبني السنائب ،   هو جماهد بن جرب املكي املر ( 2)
أشنننتهر بالتفسنننري وعنننرو القنننرآن علنننى ابنننن عبننناس ثالثنننني منننرة ، واشنننتهر ريلنننه إىل النزعنننة   
العقليننة يف التفسننري ، وتننوفى سنننة إحنندى أو اثنننني أو ثننالث ومائننة ، لننه ترمجننة يف طبقننات ابننن     

 .  10/42، وتهذيب التهذيب  1/92، وتذكرة احلفاظ  3/439، وميزان االعتدا   5/343سعد 

هو بشري " بالتصغري " بنن كعنب العندوي ويقنا  العنامري ، تنابعي جلينل ، كنيتنه : أبنو أينوب ،            ( 3)
يننندة وثابنننت البنننناني وقتنننادة  روى عنننن شنننداد بنننن أوس وأبننني ذر وأبننني هرينننرة ، وروى عننننه ابنننن بر   

 472ن      1/471وهننو ثقننة عننند سننائرهم . انظننر ترمجتننه يف تهننذيب التهننذيب للننذهيب        ،و ريهننم
 . 1/60والكاشف 
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، ابقدرته أبصارنا وأصغينا إليه بآذاننا  ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول ا هل : رجاًل ييول 

  (2).مل نأخذ ون الناس إال وا نعرف " (1)الصعب والذلول  سقلما ركب النا

الع ن أن الناس ركبوا الصعب والذلول  يا رأى القابعون رأوهكذ

قلم ييبلوا ون كل أحد ، ، هم ؤققجددت وسالكهم واخقلفت آرا

على الذهب والفضة وامتنوا عليهما ومل يأمتنوا على الناس اسقأونوا 

 احلديث أن يأخذوه إال ممن يثيون قيه . 

 ه : ن عدم أخذهم للحديث إال رن يأمتنونه ويثقون في2

 وكان ون ونهجهم أيضًا عدم روايقهم إال عن اتمؤون ن الثيات يف احلديث . 

: عبد ا هل بن ذكوان : ييول : " أدركت  (3)قما هو ذا أبو الزناد 

  (4)هله " .أباتمدينة وائة كلهم وأوون وا يؤخذ عنهم احلديث ييال ليس ون 

النبوي ـ  أيـ ليد ادركت يف هذا اتمسجد " وييول اإلوام والك : 

ولو أن أحدهم أؤمتن  ملسو هيلع هللا ىلصالن : قال رسول ا هل ققال : سبع ن ممن ييول 

ولكين وا أخذت عنهم ليسوا ون أهل ، عليه  على بيت وال لكان أوينًا

 أي علم احلديث والرواية .  " ،هذا الشأن 

 ن التقلل من رواية احلديث والترفيف منها : 3
                                                 

" الصنننعب والنننذلو  " يطلقنننان يف األصنننل علنننى اإلبنننل ، فالصنننعب منهنننا : العسنننر املر نننوب عننننه ،   ( 1)
والذلو  : السهل الطيب احملبوب املر وب فيه ، واملعنى هننا : سنلو النناس كنل مسنلو  نا       

 يذم . حيمد و

 . 1/13أخرجه مسلم يف مقدمة الصحي  / باب النهي عن الرواية عن الضعفاب  ( 2)

عبد ا  بن ذكوان موىل رملة بنت شبيلة اوجة عثمان وقيل أن ذكوان أخو أبي لؤلؤة ، وكان  ( 3)

أبننو الزننناد يلقننب بننأمري املننؤمنني يف احلننديث وهننو مننن أعلننم التننابعني ومننن أرواهننم ، لقنني مننن         

بة ابن عمر وأنسًا وأبا إمامة ، وتوفى أبو الزناد سنة إحدى أو اثنتني وثالثني ومائة عنن  الصحا

،  2/418، ومينننزان االعتننندا   1/134سنننت وسنننتني سننننة ، انظنننر ترمجتنننه يف : تنننذكرة احلفننناظ   

 .  56ن  54، وطبقات احلفاظ ص 5/203وتهذيب التهذيب 

 .  1/15أخرجه مسلم يف املقدمة  ( 4)
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صحابة أيضًا ، قال يروي كان ونهج القابع ن يف الرواية كمنهج ال

 وحيقاج إليه البيان .  ،الواحد ونهم إال قدر وا تلح عليه الضرورة 

بسنده عن عبد ا هل بن أب  السفر : قال : مسعت  هروى ابن واج

ييول : " جالست ابن عمر سنة قما مسعقه حيدث عن رسول  (1)الشعيب 

 (2)شيئًا . "  ملسو هيلع هللا ىلصا هل 

قال : " إنه صحب سعد  (3)ن يزيد أيضًا عن السائب ب هوى ابن واجر

ون اتمدينة إىل وكة ، قال : قما مسعقه حيدث عن   (4)بن أب  وقاص 

  (5)حبديث واحد " .  ملسو هيلع هللا ىلصالنيب 

إن القابع ن يعدون حب  اوقداد للصحابة : وون هنا نسقطيع أن نيول 

انب الصواب جيليرون ، وال اخري  " ملسو هيلع هللا ىلصيف كل ش ء وهم بنص اتمعصوم 

ر القابع ن كان أدق وووقفهم كان أصعب وأش  ، إذ ن دوإون ييول 

صدوا للمحاوالت اليت بذلت قكان عليهم أن يواجهوا اخلطر احملدق وأن ي

 (6)عبثًا للنيل ون احلديث واحملدث ن . 

                                                 
: هو عامر بن شراحيل ، ولد لست مضت من خالفنة عمنر ، وأدرك مسنمائة صنحابي ،      الشعيب ( 1)

قا  عنن نفسنه : منا كتبنت سنوداب يف بيناو قنط وال حندثج رجنل حبنديث فأحببنت أن يعينده             

علني ، وال حندثج رجنل حبنديث إال حفظتنه ، تننوفى سننة ثنالث أو أربنع أو سنبع أو عشنر ومائننة ،           

 .  5/65، وتهذيب التهذيب  6/171، طبقات ابن سعد  1/79 انظر ترمجته يف تذكرة احلفاظ

 . 1/11 ملسو هيلع هللا ىلصأخرجه ابن ماجه يف املقدمة / باب التوقي يف احلديث عن رسو  ا   ( 2)

ابننن يزينند بننن سننعيد لننه وألبيننه صننحبة وهننو مننن صننغار الصننحابة ، تننوفى سنننة إحنندى أو اثنننت       ( 3)

 . 13،  2/12ومثانني . انظر ترمجته يف اإلصابة 

، وكنية سعد أبو إسنحاق  ملسو هيلع هللا ىلصلنيب لبن عبد مناب، ومن هنا كان خااًل  : وهيبواسم أبي وقاص ( 4)

أحد السابقني ن قا  عنن نفسنه : إننه كنان ثالنث ثالثنة يف اإلسنالم وهنو أحند العشنرة املبشنرين             

باجلنة ، وأو  من رمى بسهم يف سبيل ا  ، كان مستجاب الندعوة وكنان أحند قنادة املسنلمني      

روب ، توفى سنة مس ومسني على الراج  وكان معتزاًل للفتنة ، انظنر ترمجتنه يف   يف احل

 . 2/34واإلصابة  97ص 1/ ق3بهامش اإلصابة ، طبقات ابن سعد   27ن  2/18االستيعاب 

 . 1/12 ملسو هيلع هللا ىلصأخرجه ابن ماجه يف املقدمة / باب التوقى يف احلديث عن رسو  ا   ( 5)

 .  20ينظر : الضوب الالمع ص ( 6)



 
 

 

 

 مقدمة يف تاريخ السنة 127

 

لذا وضعوا قواعد وأسسًا تربوية ونهجية ون أجل احملاقظة على 

 احلديث الشريف . 

والتننابعون  لصننحابةأهننم القواعنند الرتبويننة الننيت نهجهننا ا

 :السنة يف احملافظة على 

تعليمًا وتعلمًا ،  ملسو هيلع هللا ىلصليد عاش الصحابة والقابعون حلديث رسول ا هل 

قنهجوا أسسًا للمحاقظة عليه تعقرب وفخرة واخرتاعًا وبقكرًا سبيوا به 

 أصحاب النظريات الرتبوية احلديثة وون أهمها : 

ة والقابعون قيد الحظ الصحابن مراعاة أحوا  احملدثني : 1

أحوال طالبهم والحظة دقيية ، قكانوا ال حيدثونهم إال مبا يناسب 

رك وداركهم ، ويشرحون األحاديث ، ويبينون وناسباتها حقى يد

" إن : أنه قال  عن ابن وسعود  ىالطالب وا يرويه شيوخهم ، يرو

الرجل ليحدث باحلديث قيسمعه ون ال يبلغ عيله قهم ذلك احلديث ، 

 . (1)ليه ققنة " قيكون ع

" وا أنت حمدث قووًا حديثًا ال تبلغه عيوهلم إال :  ويف رواية عنه 

  (2). كان ققنة لبعضهم " 

وعن محاد بن زيد قال : قال أيوب : ال حتدثوا الناس مبا ال يعلمون 

  (3) . ققضروهم "

وكما حرص الصحابة ن تعليم احلديث ملن هو أهل له : 2

أحوال الرواة ، حرصوا على نشر احلديث ب ن أهله  والقابعون على وراعاة

                                                 

 . 129ينظر : اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع ص ( 1)

 . 1/15تذكرة احلفاظ  ( 2)

 . 153ينظر السنة قبل التدوين ص ( 3)
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وطالبه ، ورقعه عن السفهاء وأهل اتمطالب الدنية واألهواء ، قكانوا 

حياولون جهدهم أال حيضر جمالسهم إال طالب العلم ، ويف هذا كان 

  (1). "  ييول الزهري : " ... وهجنقه )أي احلديث( نشره عند غري أهله

، ري أهله"غإضاعة احلديث القحديث به عند " أن ىوكان األعمش ير

ؤلؤ لؤلؤ على أظالف اخلنازير " واللوكثريًا وا كان ييول : " ال تنثروا ال

 (2) . يعين احلديث " أي ال حتدثوا احلديث لغري أهله "

ورأى األعمش شعبة بن احلجاج حيدث قووًا ، قيال له : وحيك يا 

  شعبة ! تعل  الدر يف أعناق اخلنازير ؟.

ويقه عنه ، قأتاه قال جمالد بن سعيد : حدثين الشعيب حبديث .. قر

، هذا احلديث قط ، قأتون  ، قأتيقه، قيال : وا حدثت بقوم قسألوه عنه

قيلت : أو وا حدثقين ؟ قال أحدثك حبديث احلكماء ، وحتدث به 

السفهاء ! ؟ وكان ييول : إمنا كان يطلب هذا العلم ون مجع النسك 

إن كان عاقاًل بال نسك قيل : هذا ال يناله ، وإن كان والعيل ، ق

 (3)ناسكًا بال عيل قيل : هذا أور ال يناله إال العيالء . 

وقد كان زائدة بن قداوة حيقاط وع ون يأتيه طالبًا احلديث حرصًا 

 ونه على صيانة السنة اتمطهرة وحفطها . 

حقى  أحدًا روى عمرو بن اتمهاب األزدي قل : " كان زائدة ال حيدث

ميقحنه ، قإن كان غريبًا قال له : ون أين أنت ؟ وإن كان ون أهل البلد 

 قال : أين وصالك ؟ ويسأل كما يسأل الياض  عن البينة " الشهادة " .

                                                 

 ، وهجنة احلديث أي تقبيحه .  141احملدث الفاضل ص ( 1)

 املرجع السابق نفس الصحيفة . ( 2)

 . 1/77تذكرة احلفاظ  ( 3)
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 كان صاحب بدعة قال : ال تعودن إىلقإذا قال له سأل عنه ، قإن 

يا أبا الصلت  هذا اجمللس ، قإن بلغه عنه خريًا أدناه وحدثه ، قييل له :

يكون العلم عندهم ، قيصريوا أئمة حيقاج أن مل تفعل هذا ؟ قال : أكره 

 (1)إليهم ، قيبدلوا كيف شاءوا " . 

ًا على ذلك : قد يظن أن يف تشدد عيبييول الدكقور عجاج اخلطيب و

وع رسالة اتمعلم ن  ىلم ونشره ، وأن طرييقه هذه تقناقزائدة ونعًا للع

، واحلييية أن ونهجه هذا كان ون وسائل احملاقظة  اتمرشدين اهلادين

كما كان حائاًل دون أهل البدعة واألهواء ون أن يسقغلوا على السنة ، 

 (2)احلديث الشريف ، أو حيرقوه تبعًا ألهوائهم . 

متسك الصحابة وتوقريه :  ملسو هيلع هللا ىلصن احرتام حديث رسو  ا  3

ن ، قيد كانوا ال ا على كل ش ء بعد اليرآهوالقابعون بالسنة ، وقدوو

وع السنة وهما يكن شأنه ، ووهما تكن ونزلة صاحبه ،  ييبلون رأيًا

، ووقروا حفاظه ، كوا بالسنة احرتووا جمالس احلديثوكما متس

 شيوخًا وطالبًا .  ملسو هيلع هللا ىلصوتأدب الناس وع حديث رسول ا هل 

عن األعمش عن ضرار بن ورة قال : كانوا يكرهون أن حيدثوا عن 

 .م على غري وضوء وه ملسو هيلع هللا ىلصرسول ا هل 

 .عمش إذا أراد أن حيدث وهو على غري وضوء تيمم وكان األ

يرأ األحاديث اليت عن رسول وقال ققادة : ليد كان يسقحب أن ال ُت

هذا عن  يويف رواية : " إال على وضوء " ، ورو، طهور "  لىإال ع ملسو هيلع هللا ىلصا هل 

 كثري ون العلماء . 

                                                 

 .  142احملدث الفاصل  ( 1)

 . 155السنة قبل التدوين ص  (2)
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رض ـ حديثًا عن رسول ش اتماويذكر سعيد بن اتمسيب ـ وهو على قر

، قييول : " أجلسون  ، قإن  أكره أن أحدَّث حديَث رُسول ا هل  ملسو هيلع هللا ىلصا هل 

 (1)وأنا وضطجع .  ملسو هيلع هللا ىلص

 : ومقاومة الضالنيسنة جهود التابعني يف احملافظة على ال

على احلديث سار القابعون هلم  على طري  الصحابة  متهيد :

احملاقظة على احلديث  بإحسان ميثلون الكثرة وينهضون بهذه اتمهمة :

 وتبليغه ساتمًا ون الدس والقدليس نييًا ون اهلوى بعيدًا عن القعصب . 

 ومتثلت جهودهم قيما يل  :

 التثبت يف الرواية ومقاومة أهل البدع واألهواب :-1

وضى مجهور القابع ن غري ونخدع برتويج أهل البدع واألهواء آلرائهم 

قز ، واحقياط يف الرواية وتثبت ون منا متسك بالسنة ال يهإالفاسدة و

، األخبار ، قهم يوقنون أن احلديث دين ، قلينظروا عمن يأخذون دينهم 

وهم يدركون اخقالط الغث بالسم ن ، قالبد ون اتمبالغة يف القأول 

ووا كان القابع  لييبل أن يكون حاطب ليل رمبا  ،والقبصر مبا ينيلون 

بل البد ، ثعاب ن وهو ال يدري لواحيقطب أو جيمع إىل احلطب األقاع  

 . ألن احلديث ون الدين مبا يرويه  وأن حياط خربًا

 الدقة والتحري يف رواة اإلسناد :-2

كان والبد أن يسألوا وأن يقحروا ، والعلة يف ذلك يوضحها لنا 

حممد بن سريين ـ رمحه ا هل ـ إذ ييول : " إنَّ هذا العلم دين : أحدهم 

وقال أيضًا " مل يكونوا يسألون عن ،  (2)ن دينكم " قانظروا عمن تأخذو

                                                 

 . 158السنة قبل التدوين ص ( 1)

 . 1/14أخرجه مسلم يف مقدمة صحيحه / باب بيان أن اإلسناد من الدين  ( 2)
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اإلسناد قلما وقعت الفنت ، قالوا : مسَّوا لنا رجالكم قينظر إىل أهل 

 (1)السنة قيؤخذ حديثهم وينظر إىل أهل البدع قال يؤخذ حديثهم " . 

 تنقية السنة من الروايات املوضوعة واملدسوسة :-3

متييز السنة الصحيحة ، عن  حرص القابعون ـ رمحهم ا هل ـ على

الضعيفة بل اتموضوعة واتمدسوسة ، وتلك نقيجة طبيعية ورد قعل لنشاط 

 أهل البدع .

هكذا نسقطيع أن نيول إن شطط أهل البدع واألهواء واجرتائهم و

ويه ، اعلى احلديث بالوضع والدس قيه أو حماولة النيل ونه بانقياص ر

بيًا ون خالل اجملابهة واتمضادة لًا سهذا الشطط واالجرتاء كما أمثر جانب

ب ن أصحاب األهواء ، أمثر أيضًا جانبًا إجيابيًا متثل يف حفزهم أنصار 

احل  وشحذ عزائمهم ليشقد متسكهم باحل  وييوى حبثهم عن اليي ن ، 

  (2)إىل احقياطهم .  ويزدادوا تثبقًا إىل تثبقهم ، واحقياطًا

 أسئلة:

 ؟ ووا أهمية وعرققهم؟  عرف القابع  لغة واصطالحًا-1

 اذكر أشهر رواة احلديث ون القابع ن.-2

يف رواية السنة  نهج القابعون رمحهم ا هل ونهج الصحابة الكرام  -3

 النبوية، وضح ذلك .

وضح أهم اليواعد الرتبوية اليت نهجها الصحابة والقابعون يف -4

 احملاقظة على السنة .

 

                                                 

 . 1/15مسلم يف الكتاب والباب املذكورين  ( 1)

 .  167،  1/166ينظر : الضوب الالمع املبني  ( 2)
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 املبحث التاسع

 

 الثاني اهلجري يف القرنالسنة 
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 متهيد :

انقهى اليرن األول والسنة حتفظ يف الصدور ويقناقلها اخللف عن 

السلف ، وبعضهم يسجل وا حيفظه يف سجالت خاصة به ، إال أن ذلك 

ن الذين إكان عماًل قرديًا ويصورًا على بعض األشخاص دون بعض ، بل 

ومل يراعوا  ، يسجلون مل يراعوا يف كقاباتهم االسقيعاب لكل وا حفظوه

اتسعت رقعة الدولة قلما كان اليرن الثان  و، قيه تبويبًا وال ترتيبًا 

جد ون األوور وا اسقوجب تدوين السنة تدوينًا عاوًا ، وجدت اإلسالوية 

أسباب دعت إىل تدوين السنة ، مما دعا إىل تدوينها ون الصحف 

 اتمكقوبة يف اليرن األول . 

 : ن الثانيأسباب تدوين السنة يف القر

 وقعددة ونها : ًاوقد ذكر العلماء لذلك أسباب

ـ انقشار حفاظ احلديث يف البالد : قبعد أن اتسعت رقعة بالد 1

اإلسالم وكثر أتباعه قيها خرج الصحابة وكبار القابع ن يعلمون أهل 

هذه البالد أوور دينهم : قذهب كل واحد مبا عنده إىل ناحية ون نواح  

قاج إىل وا عند صاحبه كان ذلك وقعسرًا لبعد اتمشية قإذا اح، البالد 

 وعناء السفر . 

ـ أن علماء الدين ون صحابة وكبار تابع ن بدأ الكرب والضعف 2

يأخذ ونهم ، وأخذ اتموت يزحف عليهم وهم أوعية العلم ووعاقل احلفظ 

حكاوه بينما خلف ون بعدهم خلف أوأهل الدراية بنصوص الدين و

ل  األذهان مل ختلص عروبقهم ومل تصف هلجقهم ضعفاء الذاكرة كا

" قإن  خفت دروس : وون ثم يعلل عمر بن عبد العزيز مجع احلديث بيوله 

 العلم وذهاب العلماء " . 
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اتمسلم ن  فيث ، قبعد انقشار الفقنة ب ن صفوـ ظهور الوضع يف احلد3

إىل ا هذ هورأيه بقصعيد األدلة ، ورمبا دعابدأ كل حياول نصرة وذهبه ، 

 مما أرق اتمخلص ن هلذا الدين وأقض عليهم وضاجعهم . ؛ الوضع 

ـ يضاف إىل ذلك أن أعداء اإلسالم وجدوا أنفسهم ال يسقطيعون أن 4

ييفوا أواوه بالسيف قدخلوا نفاقًا ورياء ثم بدأوا يكيدون له وكان ذلك 

 عن طري  الوضع يف احلديث . 

أحاديث تأتينا ون قبل اتمشرق وون ثم ييول ابن شهاب الزهري : " لوال 

 ننكرها ال نعرقها وا كقبت حديثًا وال أذنت يف كقابقه " . 

لكل هذه األوور جمقمعة وجد اتمخلصون ون علماء هذه األوة أن 

نم حقى تكون غتدوين السنة قد أصبح واجبًا وأن اتمهلة وضيعة واالسراع و

 (1)السنة يف وأون ون الضياع بالنسيان أو اإلهمال . 

 : العام للسنةتدوين المرحلة 

الفعل  يف اليرن اهلجري الثان  ، وتبدأ هذه السنة وقد بدأ تدوين 

اتمرحلة ون الوقت الذي أصدر قيه اخلليفة عمر بن عبد العزيز ـ رمحه ا هل 

 ملسو هيلع هللا ىلصـ أوره إىل عماله على األوصار قائاًل هلم : انظروا حديث رسول ا هل 

 (2)قامجعوه . 

إىل والته قيد كقب أيضًا إىل أشهر العلماء حينذاك  وكما كقب عمر   

 وونهم : 

                                                 

وينظننر :   117،  116ا.د/ عبنند املهنندي عبنند القننادر ص   بتصننرب يسننري مننن تنناريخ السنننة النبويننة       ( 1)

 . 233،  232. والضوب الالمع املبني ص 245،  244احلديث واحملدثون ص 

 ، وعزاه إىل أبي نعيم يف تاريخ أصبهان .  1/235فت  الباري  ( 2)
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: (2)قب إليه مبا ذكره البخاري وعليًاحيث ك،(1)أبو بكر بن حزم )أ(

قاكقبه ، قإن  خفت دروس  ملسو هيلع هللا ىلصانظر وا كان ون حديث رسول ا هل 

 .  ملسو هيلع هللا ىلصالعلم ، وذهاب العلماء ، وال تيبل إال حديث النيب 

انظر وا كان ون : أب  بكر ـ أيضًا ـ ويف رواية أخرى كقب عمر إىل 

قاكقبه قإن   (3)أو سنة واضية أو حديث عمرة  ملسو هيلع هللا ىلصحديث رسول ا هل 

 (4)خفت دروس العلم وذهاب أهله . 

هـ( ، وقد  124حممد بن وسلم بن شهاب الزهري )اتمقوقى سنة)ب( 

علم الناس ، روى ابن عبد الرب بسنده عن أب  أوصفه أبو الزناد بأنه ون 

د قال : كنا نكقب احلالل واحلرام وكان ابن شهاب يكقب كل الزنا

 (5)وا مسع قلما احقيج إليه علمت أنه أعلم الناس . 

روى ابن عبد الرب أيضًا ، السنن  ةكقب عمر إىل ابن شهاب بكقاب

بسنده ، عن ابن شهاب قال : أورنا عمر بن عبد العزيز جبمع السنن 

 (6).  ه عليها سلطان دقرتًاقبعث إىل كل أرض ل قكقبناها دقرتًا

                                                 
أبننو بكننر بننن حممنند بننن عمننرو بننن حننزم األنصنناري ، نسننب إىل جنند أبيننه : وجلننده عمننرو صننحبة ،     ( 1)

وألبيننه حممنند ر،يننة ، وأبننو بكننر تننابعي فقيننه : كننان أمننريًا علننى املدينننة لعمننر بننن عبنند العزيننز         

وقاضيها ، قا  مالو : مل يكن عندنا أحد باملدينة عننده منن علنم القضناب منا كنان عنند أبني         

بن حزم ، وقا  ابن حجر : ثقة عابد ، مات سنة عشرين ومائة ، وقيل :  ري ذلو ، ينظر : فت  

 .  2/399، تقريب التهذيب  1/235الباري 

 . 1/234يف كتاب العلم / باب كيف يقبض العلم  ( 2)

أي بنت عبند النرمحن بنن سنعد األنصنارية املديننة ثقنة روت الكنثري عنن عائشنة . ينظنر : تهنذيب              ( 3)

 . 2/607، وتقريب التهذيب  12/438التهذيب 

 . 50ينظر : تقييد العلم ص ( 4)

 . 1/73/ باب الرخصة يف جواا كتابة العلم  جامع بيان العلم ( 5)

 . 1/76املرجع السابق ( 6)
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ن صدر هذا األور ون اخلليفة العادل عمر بن عبد العزيز ـ رمحه إووا 

مشر األئمة عن ساعد اجلد قليد آن أوان مجع السنة بعد أن إال ا هل ـ 

كانت وبعثرة صحيفة هنا وصحيفة هناك ، أحاديث حيفظها هذا 

 وأحاديث حيفظها ذاك . 

كثريًا وا متنوه وكثريًا وا آولوه قبدأ مجع وهذا اجلمع وهذا القدوين 

الصجف ونسخها وإرسال النسخ إىل اخلليفة وون مل يكقب قيد كقب ، 

إىل سله إىل اخلليفة ، واخلليفة يرسل خ ونها وا يرسوون عنده صحف ن

خالقة عمر بن عبد العزيز ثم وا  ةوشهدت قرت،  دقرتًا)بلد( كل وصر 

سنة أسفرت عن كقابة السنة ومجع كل بعدها حركة علمية يف ويدان ال

وهو وا يعرف بالقدوين ثم تبويب وتصنيف هذا اجلمع ون  ،وا كقب 

  (1)احلديث . 

هذا ومما يشرح الصدر ويطمئن اليلب أن عمل هذا اخلليفة كان 

خالصًا  هل ، أنه وع وجود احلركة القدوينية الكربى للحديث اليت 

الرواية واتمشاقهة ولياء القالويذ انطليت بأوره إال أنه مل يغفل شأن 

ياء اجملالس احلديثية يف بالعلماء ومساعهم ونهم بل أور أيضًا بإح

، وأن جيلس العلماء ليحدثوا ولريووا العلم حقى تسري الرواية جنبًا اتمساجد

بخاري لكقاب عمر إىل ابن حزم : إىل جنب وع الكقابة قف  رواية ال

يعلم ون ال يعلم قإن العلم ال يهلك حقى  ولقفشوا العلم ، ولقجلسوا حقى"

 (2)يكون سرًا " . 

 

                                                 

 ا.د/ عبد املهدي عبد القادر . 108تاريخ السنة النبوية ص ( 1)

 . 1/234ذكره البراري معلقا يف كتاب العلم / باب كيف يقبض العلم  ( 2)
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 اخلليفة يشارك بنفسه يف الكتابة :

وياهلا ون نعمة كربى وهداية عظمى ح ن يكون اآلور هو أول ون 

يأمتر ، وح ن يلزم اتمرء نفسه بالعمل ـ قبل اليول أو بعده ـ قلم تنقه جهود 

بل شارك هو يف الكقابة قكان  عمر بن عبد العزيز عند األور بالكقابة

 وكان يناقش العلماء قيما مجعوه . ، يكقب هو أيضًا 

روى أبو الزناد ـ عبد ا هل ابن ذكوان ـ اليرش  قال : " رأيت عمر بن 

قجمعوا له أشياء ون السنن قإذا جاء الش ء  ،عبد العزيز مجع الفيهاء 

 (1)ها " . العمل عليليس هذه زيادة : الذي ليس العمل عليه قال 

 أو  من قام بالتدوين : 

كل واحد ونهم بعد أن أصدر اخلليفة أوره اوقثل العلماء له قبادر 

دءهم مجاعيًا ، وعليه قاألولية ثابقة هلم مجيعًا بيكقب وا عنده وكان 

مة لخالقًا تمن أراد أن جيعل هذا األور ووطن خالف ، قلذلك مجعًا للك

اتمصنف ن يف كل بلد على حدة ـ ذهب بعض العلماء إىل ذكر أمساء 

 ويقضح ذلك قيما يل  : 

 أوائل املدونني ومواطنهم : 

وسنذكر ووطن اإلوام ونذكر قيه ون قام بالقدوين ون العلماء بدون 

 كما يل  :حتديد لبيان ون كان أوال أو آخرًا 

وكة : وقيها دون : عبد اتملك بن عبد العزيزو بن جريج البصري )أ( 

 هـ( . 198وسفيان بن عيينة)، هـ(  150)اتمقوقى سنة

                                                 

 . 117ينظر : تاريخ السنة النبوية  ( 1)
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هـ( ووالك بن  158اتمدينة اتمنورة : وممن دون قيها : ابن أب  ذئب ))ب( 

 هـ( .151هـ( وحممد بن إسحاق ) 179أنس )

هـ( ، والربيع بن 167)جـ( البصرة : وممن دون قيها : محاد بن سلمة )

 هـ( .  156هـ( ، وسعيد بن أب  عروبة ) 160صبيح )

هـ( ،  195)بن غزوان بن قضيل حممد الكوقة : وقيها دون :  )د(

هـ( ، ووكيع بن  161هـ( ، وسفيان الثوري ) 149وزكريا بن أب  زائدة )

 هـ( .  197اجلراح )

 هـ( ، وخالد بن مجيل .  153)هـ( اليمن : ودون قيها : وعمر بن راشد )

، هـ(  157رو )( الشام : ودون قيها : األوزاع  : عبد الرمحن بن عمو)

 هـ( .  194والوليد بن وسلم )

 هـ( . 181( خراسان وورو : ودون قيهما : عبد ا هل بن اتمبارك )ز)

 هـ( .  183( واسط  : ودون قيها : هشيم بن بشري )اتمقوقى ح)

 هـ( .  188( الري : ودون قيها : جرير بن عبد احلميد )ط)

 هـ( . 197( وصر : ودون قيها : عبد ا هل بن وهب )ي)

 وقد كان تمدونات هؤالء األئمة مسات وصفات خاصة نذكر بعضًا

 .ونها قيما يل  

 : مسات املصنفات يف هذا القرن

خاصة  وقد ظهرت يف اتمصنفات احلديثية يف هذا اليرن أوصاقًا

 واختذت مسات  وقعددة ونها : 

 ن تعدد املصنفات وتنوعها : 1

 وعت كما يل  : قيد تعددت اتمصنفات يف هذا اجلمع وتن
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قمنهم ون رتب األحاديث اليت مجعها على حسب رواتها ون )أ( 

الصحابة كأصحاب اتمسانيد ونهم اإلوام أب  داود الطيالس  ، واإلوام 

 الشاقع  وغريهم . 

وونهم ون رتب أحاديثه على الكقب واتموضوعات بأن جعل )ب( 

ل اإلوام األحاديث اتمقعلية مبوضوع واحد حتت كقاب واحد كما قع

 والك يف ووطئه .

طراف بأن يذكر طرف احلديث )جـ( وونهم ون رتب أحاديثه على األ

 .جائية ون األلف وثاًل أو غريها قيط ، على حسب ترتيبه يف احلروف اهل

هـ( كقب أطراف  146دي )ت بوون هؤالء : عوف بن أب  مجيلة الع

 (1).  ملسو هيلع هللا ىلصاحلديث عن احلسن البصري عن النيب 

ـ قيط ـ بل مجع ر اتمصنفات على األحاديث الصحيحة ـ مل تيقص2

 قيها األحاديث الضعيفة أيضًا ، وع خلوها ون األحاديث اتموضوعة .

ـ عدم إيراد احلديث ون طري  واحد قيط بل كانوا جيمعون طرقه 3

وهلذا ، اتمقعددة ويسوقونه ون رواياته اتمخقلفة إذا كان له أكثر ون رواية 

 ديث حيث تعرف الدرجة احليييية هلذا احلديث . أهميقه عند أئمة احل

ـ وزج وصنفوا هذا العصر األحاديث النبوية اتمرقوعة بأقوال 4

إال وا كان ون  الصحابة اتموقوقة عليهم بل بأقوال القابع ن وققاويهم ،

، ووا بعدهما( إىل نهاية اليرن  190،  180أهل العيدين األخريين )سنة 

 خاصة .  وحدها يف وؤلفات ملسو هيلع هللا ىلصسول ا هل قإنهم أقردوا أحاديث ر

وقد ظهر يف هذا اليرن أئمة كثريون وعلماء حمدثون غري أن 

، ون أشهرهم إوام دار  اسقيعابهم بالذكر قد خيرج عن حد الطاقة

اهلجرة اتمباركة أبو عبد ا هل والك بن أنس بن والك بن أب  عاور 

 هـ( صاحب كقاب اتموطأ . 179-93األصبح  اتمدن  )

                                                 

 .  238ملبني صالضوب الالمع اينظر :  ( 1)
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 أسئلة: 

 ما هي أسباب تدوين السنة في القرن الثاني الهجري ؟-1
اذكر أوائل المدونين للسنة النبوية: في مكة، والمدينة، والبصرة، والكوفة، -2

 واليمن، والشام، وُخراسان، وواسط، والري، ومصر .
 بين بإيجاز صفات التصنيف في القرن الثاني الهجري.-3

 

 

 املبحث العاشر

 

 هـ(300ــ 201لقرن الثالث )السنة يف ا
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اتميصود باليرن الثالث ، هو : اهلجري الذي يبدأ ون سنة متهيد : 

 هـ( . 300هـ( ون اهلجرة إىل سنة ثالث وائة )201وائق ن وواحد )

ويف هذا الوقت أخذت حركة تدوين احلديث العاوة ـ يف القيدم 

اتمسانيد ، والقطور والنُّمو ، حقى ظهر ون مثارها اتمباركة : كقب 

واجلواوع ، والسنن ، واتمسقخرجات ، وبروز وصنِّفيها وُرواتها كواكب 

نيِّرة يف مساء السَُّنة اتُمْشِرَقة ؛ لذا قال عجب أن أطل  العلماء على هذا 

اليرن : العصر الذهيب لقدوين السنة ، وُعرف تدوينها حينذاك مبيزات 

  وقعددة وتفصيل ذلك ـ إن شاء ا هل قيما يل  :

 السنة يف هذا القرن : ميزات تدوين

أخذ تدوين احلديث يف اليرن الثالث اهلجري اجتاهًا جديدًا ، وذلك 

ألن القدوين قيه انفرد عن ساِبَيْيه " اليرن األول والثان  " مبيزة: إقراد 

وحده يف اتمصَّنف " الكقاب " دون غرِيه ون  ملسو هيلع هللا ىلصاحلديث اتمرقوع إىل النيبِّ 

على الصحابة ، أو اتميطوعة ون أقوال القابع ن  األحاديث اتموقوقة

وققاويهم ، كما أن علماء السنة يف هذا العصر مجعوا ُكقبهم 

مبجهودهم اخلاص يف السماع اتمباشر ، ون شيوخهم وزادوا وع قضيلة 

 اجلمع والرواية : النيد والدراية . 

 وتوضيح ذلك قيما يل  : 

 ملسو هيلع هللا ىلصـ َأْقرُدوا حديث رسول ا هل  ـ أن األئمة اتمصنِّف ن يف هذا اليرن1

اتمرقوع إليه بالقدوين يف كقبهم ، قلم يذكروا وعه : أقوال الصحابة 

والقابع ن وققاويهم ـ كما قعل أصحاب اليرن ن " األول والثان  " بل : دّونوا 

 كل قسم على حده ، وخصُّوه بالقصنيف يف كقاب وسقيل . 



 
 

 

 

142 

 

 نظرات يف تاريخ السنة

اليرن ابقدئ مجعها مبجهود ـ أن كقب احلديث اليت ُدوَِّنت يف هذا 2

أصحابها اخلاص أي : بسماعهم اتمباشر هلا وروايقها عن شيوخهم دون 

أخذ هلا بوجادة ون كقب احلديث السابية عليهم يف القدوين ، أو إجازة 

 العلماء هلم ، أو اعقمادهم على الكقب اتمدونة يف اجلمع والقصنيف .

ب ن تصنيف احلديث : باجلمع ـ متيز علماء احلديث هذا اليرن 3

، القمييز ب ن احلديث الصحيح وغريه، بل باخلربة الفائية يف النيد " ونيده

 ح وغريهما " والشاولة يف : اجلمع والقصنيف . أو ب ن الراوي اتمَعدَّل واجملرَّ

 أن جيقمعان لغريهم .  وهما ويزتان َقلَّ

وام اجقهد ـ كما متيز أئمة هذا اليرن ـ أيضًا ـ باالجقهاد ، قكل إ4

قيما ققح ا هل له ون أبواب العلم ـ قلكل عامٍل ونهجه ، ولكل إوام 

طرييقه يف اجقهاده يف العلم ، الذي وقيه ا هل له ، قمنهم ون اجقهد يف 

قيه احلديث ، واسقنباط اتمعان  الفيهية الدقيية ونه ، وجعلها عنوانًا له 

، وأب  داود ـ ( ه256 البخاري )اتمقوقى كاإلواو ن : أب  عبد ا هل

 هـ ( ـ رمحها ا هل ـ . 273السجسقان  ) اتمقوقى 

وونهم ون اجقهد يف علل احلديث ، كاإلوام : الرتوذي ـ رمحه ا هل ـ 

هـ ( ، قمع أنه كان تلميذًا لإلوام البخاري إال إنه جدَّ 275)اتمقوقى سنة 

ها ، بل واجقهد يف ذكر علل بعض األحاديث اتمعّلة ، وبيان ووطن العلة قي

صنَّف كقابًا وسقياًل يف علل احلديث " كقاب العلل " اتمخقصر الذي يف 

آخر جاوعه " السنن " وكقابًا ثانيًا وسقياًل عن اجلاوع يسمى : " العلل 

 الكبري " .

وقد وضَّح يف األول ونهجه يف اسقخراج العلة ون األحاديث عاوة ويف 

ور قسم جديد ون أقسام ىل ظهبل أدى اجقهاده ـ أيضًا ـ إ جاوعه خاصة . 
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: احلديث احلسن ، قوضَّح أصوله ، وقعَّد قواعده ، وونه احلديث، هو

 (1) . ُعِرف واشقهر ، وصار قسمًا ثالثًا بعد الصحيح وقوق الضعيف

 ـ ُعرف القدوين يف هذا اليرن أن له ونهجان هما : 5

 تمسانيد الرواة ، ومثرته: كقب ااألول : تدوين احلديث على أمساء ـ 1

اتمنهج الثان  : تدوين احلديث على الكقب واألبواب الفيهية وون وـ 2

 مثراته : الصحيح ن ، والسنن ، واتمسقخرجات .

 يف هذا القرن : املصنفات يف احلديث الصحي 

مجع األئمة احلفاظ األحاديث الصحيحة يف وصنفات متهيد : 

 لثان  إىل وا يل  :وتنوعت اتمصنفات يف السنة يف اليرن اخاصة بها ، 

بل والضعيفة وع القنبيه عليها ، الصحيحة وع احلسان األحاديث )أ( مجع 

 اإلوام والك يف اتموطأ .كما قعل أصحاب السنن كأب  داود والرتوذي و

وونهم ون خص وصنفاته باألحاديث الصحيحة قيط ، جمردة عن )ب( 

 ، وون أبرز قرسان النوع الثان  :غريها 

يف كقابه هـ(  256- 194)لبخاري حممد بن إمساعيل ا )أ( اإلوام :

 " ) صحيح البخاري ( ."اجلاوع الصحيح

يف كقابه هـ(  261-206))ب( اإلوام وسلم بن احلجاج النيسابوري 

 صحيح وسلم " ."

 أسئلة:
 ما المقصود بالقرن الثالث الهجري.-1
؟ وما أشهر  التصنيف في القرن الثالث الهجري اذكر ميزات-2

 مصنفات في القرن الثالث الهجري.ال
                                                 

 .   15/  1ينظر : تدريب الراوي   (1)
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 املبحث احلادي عشر

 

 السنة بعد القرن الثالث اهلجري

 العصر احلاضر إىل
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تيدم أن اليرن الثالث اهلجري هو أزهى عصور السنة على متهيد : 

اإلطالق وأحفظها خبدوة احلديث ، قفيه ظهر أقذاذ الرجال ون حفاظ 

قب السقة ، وقيه اعقنى األئمة احلديث وأئمة الرواية ، وقيه ظهرت الك

بالكالم على اجلواوع واتمسانيد ، وتواريخ الرجال ، وونزلقهم يف اجلرح 

والقعديل ، ومل يكن العلماء يف هذا اليرن يدونون األحاديث بالنيل ون 

كقب أخرى ، بل كان اعقمادهم على وا حفظوه عن وشايخ احلديث ، 

فه ، ووا كادت مشس هذا وعرقوا جيده ون رديئه ، وصحيحه ون ضعي

اليرن تؤذن مبغيب حقى كادت اتموسوعات احلديثية تزخر باحلديث 

 وعلووه . 

 دور العلماب يف القرن الرابع : 

ثم أتى علماء احلديث يف اليرن الرابع ـ رمحهم ا هل ـ قكانوا جيمعون 

وا تفرق يف كقب األول ن أو خيقصرونها حبذف األسانيد أو ييووون بش ء 

رتتيب والقهذيب إىل غري ذلك ، وإذا تكلموا يف ش ء ون األسانيد ون ال

قبلسان ون سبيهم ون أهل اليرون األوىل غري أن مجهرة كبرية ونهم ، 

،  (1)نسجوا على ونوال السابي ن ، وكان هلم يف رواية األحاديث باع طويل

وعلى ذلك تقابعت جهود العلماء يف اليرن الرابع وكملة جلهود ون 

م ون اليرون األوىل خدوة للسنة اتمشرقة على صاحبها أقضل سبيوه

 الصالة وأزكى السالم . 

 ومن أشهر علماب هذا القرن :

هـ ( ، ووعامجه الثالثة : 360ــ  260الطربان  : سليمان بن أمحد )]أ[ 

 الصغري ، واألوسط ، والكبري .

                                                 

 . 423احلديث واحملدثون ص   (1)
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 هـ( ، وقد صنف385الدارقطين : على بن عمر ) اتمقوقى سنة ]ب[ 

 كقابه " السنن " .

هـ( ، وكقابه 354ابن حبان : حممد بن ِحبَّان أبو حامت : البسيت )]ج[ 

 الصحيح " القياسيم واألنواع " . 

هـ(، 321الطحاوي : أبو جعفر أمحد بن حممد ) اتمقوقى سنة ]د[ 

 وكقابه " وشكل اآلثار " وغريهم .

 يل  :  وسنوجز احلديث عن بعضهم وأهم كقبه إن شاء ا هل قيما

 : اإلمام الطرباني ومعامجه

 هـ (360ــ  260)أواًل : ترمجة اإلمام الطرباني 
(1)

 

 وتشمل وا يل  :

هو اإلوام احلاقظ ، الثية ، حمدِّث اإلسالم ،  امسه ونسبه :]أ[ 

أبو الياسم سليمان بن أمحد بن أمحد بن أيوب بن وطري اللخم  الشاو  

 . الطربان  ، صاحب اتمعاجم الثالثة 

ولد مبدينة عّكا ون ودن قلسط ن ، يف شهر صفر  مولده :]ب[ 

 سنة سق ن ووائق ن . 

 روى عن شيوخ كثريين ون أشهرهم : شيوخه : ]ج[ 

 ـ إدريس بن جعفر العطار .1

 ـ إسحاق بن إبراهيم الدبري .2

 ـ بشر بن ووسى . 3

                                                 

 . 2/407، َوَفَيات األعيان  130:  16/119ينظر : سري أعالم النبالب ( 1)
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 حدث عنه كثريون ونهم : تالميذه :  [د] 

 ألزدي . ـ أمحد بن عبد الرمحن ا1

 ـ أمحد بن حممد بن إبراهيم الصحاف. 2

 ـ أبو بكر بن وردويه .3

 ـ أبو نعيم األصبهان  .4

 ه  كثرية ون أشهرها :  مؤلفاته :]هن[ 

 ـ كقاب الدعاء .2 ـ كقاب السُّنة .1

 كقاب القفسري الكبري .  -3

ـ اتمعجم الصغري ، وقد روى قيه عن ألف ون شيوخه ، ويقصرًا على 4

 واحد لكل ونهم . حديث 

ـ اتمعجم األوسط ، وكان ييول عنه : هذا الكقاب روح  ، ورتبه 5

( شيخ ، وقد روى قيه عن 2000على أمساء شيوخه ، وهم حوال  ألف ن )

كل شيوخه اتمكثرين وغرائب وروياتهم ، بلغ عدد أحاديثه ثالث ن ألف 

  (1)حديث . 

 ـ اتمعجم الكبري ، وسنقكلم عنه بالقفصيل .6

أثنى عليه الكثريون ، ون أشهرهم أبو  ثناب األئمة عليه :و[ ]

 بكر اتمعدل ، حيث قال : كان واسع العلم كثري القصانيف .

وقال احلاقظ الذهيب : مل يزل حديث الطربان  رائجًا ناقيًا ورغوبًا 

 قيه ، ومسع ونه خالئ  .

                                                 

 م. 1996هن / 1417طبع حمققًا وخمرجًا أحاديثه من كتب السنة يف دار احلديث رصر   (1)
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العشرين توقى اإلوام الطربان  ـ رمحه ا هل ـ يف الثاون و وفاته :]ا[ 

هـ( ، وقد عاش وائة عام 360ون شهر ذي اليعدة سنة سق ن وثالمثائة )

 (1)وعشرة أشهر . 

 : ثانيًا : منهج اإلمام الطرباني يف املعجم الكبري

 ويقضح ذلك مبا يل  : 

أ ـ سبب تسميقه باتمعجم الكبري أنه رتبه على حسب أمساء الصحابة 

مساء َوْن روى عنهم بأن يذكر الذين روى أحاديثهم برتتيبهم على حسب أ

يذكر َوْن امسه أمحد ممن روى ثم  أسم الراوي أواًل كآب  اللحم 

 .عنه

ومساه بالكبري ألنه اسقوعب قيه ُجلَّ رواية الصحاب  الذي ذكره ، 

كما اسقوعب رواياته عن شيوخه الكثريين الذين قيل إنهم بلغوا أكثر 

 ون ألف شيخ . 

 ( حديث .60000على سق ن ألف ) ب ـ اشقمل اتمعجم الكبري

جـ ـ مل ييقصر على األحاديث الصحيحة قيط وإمنا مجع قيه 

 الصحيح واحلسن والضعيف . 

دـ رتب اإلوام الطربان  اتمعجم على وسانيد الصحابة حبسب حروف 

 اتمعجم .

 هـ ـ مما يؤخذ عليه أنه مل يذكر يف اتمعجم أحاديث أب  هريرة 

الرواية ، وَقلَّ َوْن مل يذكر أحاديثه ون أصحاب  وع أنه ون اتمكثرين يف

 اتمعاجم واتمسانيد ، وإن كان اسقدرك ذلك بإقراد حديث أب  هريرة 

 يف وسند وسقيبل ؛ لكثرة أحاديثه . 

                                                 

 . 917ن 3/912ينظر : تذكرة احلفاظ   (1)
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وـ أنه مل يذكر باسقيعاب أحاديث الصحابة اتمكثرين وإمنا ذكر 

 بعض أحاديثهم ون غري ذكر لسبب تركه هلذه األحاديث . 

 ومتثلت جهودهم قيما يل  :  ود العلماب يف املعجم :جه

محدي الّسلفى ، وه  نسخة حميية وخمرجة  -ـ طبع بقحيي  أ1

األحاديث غري أن بها نيص حنو ثالثة أجزاء ون اجلزء احلادي والعشرين 

 قما بعده ـ وقد طبعقه وطبعة دار اإلرشاد ببغداد . 

ية لدرجيت القخصيص " مئل علـ ُحيِّ  اتمعجُم حتيييًا علميًا يف رسا2

اتماجسقري" والعاتمية " الدكقوراه " ُقدوت ليسم احلديث وعلووه بكلية 

أصول الدين " الياهرة " جاوعة األزهر ، ووا زال هذا العمل قيد خطه 

 الذي ُكقب به مبكقبة الكلية واجلاوعة . 

 : ملسو هيلع هللا ىلصكتاب جامع األصو  من أحاديث الرسو  

بارك بن حممد بن األثري اجلزري ، تُماإلوام احلاقظ امؤلفه : 

 هـ( .606اتمقوقى )

 أنه رتبه على اتموضوعات .منهجه فيه : 

مجع قيه : أحاديث الصحيح ن واتموطأ وسنن أب  داود والرتوذي 

 والنسائ  .

 اققصر على ذكر األحاديث مبقونها ، ومل يذكر أسانيدها .

 يعزو احلديث إىل َوْن أخرجه ون األئمة .

 قوال األئمة على احلديث إذا كان يف غري الصحيح ن .يذكر أ

 من مصنفات القرن العاشر اهلجري : 
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 : ملسو هيلع هللا ىلصكتاب اجلامع الصغري من أحاديث البشري النذير 

احلاقظ جالل الدين عبد الرمحن بن أب  بكر هو  فه :صنم

  ، صاحب اتمؤلفات الناقعة ، اليت زادت ـ اتمسند احملي  اتمدقِّ، السيوط  

إىل جانب حفظه مخسمائة وؤلف ،  نويذه ـ عتالكر بعض ذكما 

أخرب عن نفسه أنه حيفظ وائيت ألف حديث ألحاديث حيث لالكثري 

 هـ.911سنة تويف ، وقال : ولو وجدت أكثر حلفظت ، ( 200000)

كما علمنا ـ السيوط  ـ كان اإلوام  الكتاب :سبب تصنيف 

مجع اجلواوع " أو " اجلاوع ووسوعيًا يف القأليف لذا ألف كقابًا مساه " 

الكبري " وقسمه إىل قسم ن : قسم لألحاديث اليولية ، وقسم لألحاديث 

األحاديث اليولية مجلة أحاديث تقميز اخقار ون قسم الفعلية ، ثم 

عليها وأضاف  ،بالصحة واالخقصار يف اللفظ ، والشمول يف اتموضوع  

ون حديث البشري  " اجلاوع الصغريعددًا ون األحاديث ومسى كقابه 

 النذير .

حروف على  هالسيوط  أحاديث كقاباإلوام رتب  ترتيب الكتاب :

، يف احلرف األول ووا بعده ؛ ليكون الكشف عن احلديث سهاًل اهلجاء 

ويسرًا ، قبدأ باألحاديث اليت أوهلا همزة ، ثم باليت أوهلا باء ، ثم باليت 

 إخل . …أوهلا تاء ، ثم باليت أوهلا ثاء 

أيضًا حسب احلرف الثان  قما واألحاديث اليت أوهلا همزة ورتبة 

 : " آخر وا أدرك الناس ون كالم النبوة ... احلديث . "، قمثاًل بعده

 بعده : آخر وا تكلم به إبراهيم ح ن ألي  يف النار ... احلديث .

" وا " يف احلديث األول بعدها ألف " أدرك " ، ويف الثان  : قُيالحظ 

القاء " تكلم " ، ويف نهاية احلرف ـ أي بعد مجع أحاديثه اليت رتبها بعدها 
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يف كقابه يذكر قصل يف : " احمللى بأل ون هذا احلرف " ، واسم 

اإلشارة هذا يعود على احلرف الذي انقهى " األلف " وثاًل ، أو " الباء " ، 

 أو " القاء " وثاًل ...

 يقه يذكر :ويذكر السيوط  ونت احلديث كاواًل ويف نها

وشريًا إىل كل إوام بروزه الذي ون أئمة السنة يف كقابه رواه َوْن * 

 سنعرقه بإذن ا هل تعاىل .

إن كان احلديث صحاب  الراوي األعلى هلذا احلديث ون * و

 ورساًل .احلديث كان ، أو تابع  إن وقصاًل

 .ضعف  وأحسن  وأاحلديث ون صحة احلكم على هذا * 

" ، وإىل  أيضًا ، قروز إىل الصحيح بـ " ص بالرووزوقد أشار إىل ذلك 

 . " ض "، وإىل الضعيف بروز " ح "   احلسن بروز

وإذا كان اتمؤلف اسقخدم الروز يف كقابه قما ه  رووز الكقب 

 اليت اسقخدوها يف كقابه .

 :، وهي ج هلا صاحب اجلامع اليت خرَّا الكتب ورم

 . هللبخاري يف صحيح)خ( روز  -1

 .تمسلم يف صحيحهروز  )م( -2

 .لبخاري ووسلم)ق( روز تما اتف  عليه الشيخان ـ أعين ا -3

 .داود يف سننه   ب)د( روز أل -4

 " . سننجاوعه " اللرتوذي يف )ت( روز ل -5

 . للنسائ  يف سننه)ن( روز  -6

 .البن واجه يف سننه)ه( اهلاء اتمربوطة روز  -7

)أبو داود ، والرتوذي ، وهم  ألصحاب السنن األربع( روز 4) -8

 . والنسائ  ، وابن واجه (
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 .داود ، والرتوذي ، والنسائ  ( روز ألب  3) -9

 . يف وسندهبن حنبل أمحد )حم( روز لإلوام  -10

 . أمحد يف زوائده على اتمسنداإلوام لعبد ا هل بن )عم(  -11

 )ك( للحاكم يف وسقدركه . -12

 ( . دب اتمفرداألكقابه )لبخاري يف )خد( روز ل -13

 ه .بخاري يف تارخي)تخ( روز لل -14

 . البن حبان يف صحيحه)حب( روز  -15

 . الكبريوعجمه للطربان  يف )طب( روز  -16

 . األوسطوعجمه للطربان  يف )طس( روز  -17

 . الصغريوعجمه للطربان  يف )طص( روز  -18

 . سعيد بن ونصور يف سننه)ص( روز ل -19

 ه .ب  شيبة يف وصنفبن أ)ش( روز ال -20

 ه " اجلاوع " .عبد الرزاق يف وصنف)عب( روز ل -21

 ه .يعل  يف وسند  ب)ع( روز أل -22

 ، وإن كان يف غريها ب ن. لدارقطين يف سننه)قط( روز ل -23

 . لديلم  يف وسند الفردوس)قر( روز ل -24

 . ُنعيم يف احللية )حل( روز ألب   -25

 .ب اإلميان لبيهي  يف شع)هب( روز ل -26

 . لبيهي  يف السنن الكربى)ه ( روز ل -27

 " .الكاول يف الضعفاء كقابه " بن عدي يف )عد( روز ال -28

 " .الضعفاء كقابه " لعييل  يف )ع ( روز ل -29
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 تاريخكقابه " اخلطيب البغدادي يف )خط( روز ألب  بكر  -30

 بغداد "، وإن كان يف غريه بينه .

وون خالل وا ذكرناه لك عن وصف  هذا :الكتاب  يزات 

الكقاب وطرييقه ، ودقة ترتيبه ، وسهولة ختريج األحاديث ونه تكون 

قد وقفت على كثري ون ويزاته ، ونزيدك وا ذكره بعض العلماء عن 

 ذلك حيث قال :

خرَّج ون عديد ون الكقب، قلم يقييد ـ يعين اجلاوع الصغري ـ أنه ( 1)

ع ن ، هذا وال تظن أنه خرَّج قيط ون ن خيرج ون عدد ون الكقب وأب

الكقب اليت تيدم ذكر رووزها ، واليت تبلغ الثالث ن ، قإن هذه ه  اليت 

أكثر القخريج ونها ، لكنه أخذ ون كثري غريها يدرك ذلك ون اطلع 

 على الكقاب .

قلت : وون أوثلة ذلك ون الكقب وثاًل : كقاب ابن شاه ن يف 

خيه ، وابن النجار يف وسنده ، والبزار يف األقراد، وابن عساكر يف تار

وسنده ، وابن السين يف عمل اليوم والليلة ، وكثري غري هذا يدركه ون 

 طالع يف وواطن كثرية ون الكقاب .

عدد احقوى على عدد كبري ون األحاديث، إذ ـ أي الكقاب ـ أنه ( 2)

 .(10031)أحاديثه عشرة آالف وواحد وثالث ن حديثًا 

 به ترتيبًا يف غاية الدقة، يف احلرف األول ووا بعده.أنه رت( 3)

صحة ون حيث درجة كل حديث ون ديث احأنه حكم على األ (4)

 . وحسن وضعف

، قجاءت أحاديث عن كقابه بعد اتموضوع واتمكذوب أ هأن (5)

  (1) الكقاب يف جمموعها ثابقة .

 لذا قال اتمؤلف يف ويدوة كقابه :

                                                 

 . 39ص  ملسو هيلع هللا ىلصرسو  ا  ( طرق ختريج حديث 1)
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الكلم النبوية ألوقًا ، وون احلكم " هذا كقاب أودعت قيه ون 

اتمصطفوية صنوقًا ، اققصرت قيه على األحاديث الوجيزة ، وخلصت قيه 

ون وعادن األثر إبريزه ، وبالغت يف حترير القخريج قرتكت اليشر 

اع أو كذاب ، قفاق بذلك وأخذت اللباب ، وصنقه عما تفرد به وضَّ

فائس الصناعة احلديثية وا مل الكقب اتمؤلفة يف هذا النوع ... وحوى ون ن

يودع قبله يف كقاب ، ورتبقه على حروف اتمعجم وراعيًا أول احلديث قما 

 (1)بعده تسهياًل على الطالب . 

ألهمية هذا الكقاب وتمنزلقه يف خدوة  الكتاب :يف األئمة جهود 

 خدوقه ، ون هؤالء :وشرحه وعلى دراسقه العلماء  عكف بعضالسنة 

مشس الدين حممد بن العليم  الشاقع  ، اتمقويف  الشيخ( شرحه 1)

قيد شرح اجلاوع الصغري  ،هـ( ، وهو تلميذ احلاقظ السيوط  929سنة )

 مساه " الكوكب اتمنري شرح اجلاوع الصغري ".أيف جملدين ، و

الشيخ شهاب الدين أبو العباس أمحد بن حممد اتمقبول  ( وشرحه 2)

 النضري على اجلاوع الصغري".الشاقع  يف كقاب مساه" االسقدراك 

ـ اتُمناوي بن تاج الدين عل  خ مشس الدين عبد الرؤف ( شرح الشي3)

قد و، مبصر هـ( 1031)    الشاقع  ، اتمقويف سنة بضم اتميم ـ ثم الياهري 

كقاب كثري  و" قيض اليدير بشرح اجلاوع الصغري"، وه ى كقابه مس

 . غزير الفوائد ، ولئ بالفرائدالنفع 

 

 

                                                 

 م .1954هن / 1373طبعة عيسى احلليب األوىل سنة  1/1مقدمة املؤلف ( 1)
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 ملؤلفات يف كتب األطراب : ا

تما لكقب األطراف ون قوائد وقعددة جبمعها لطرق احلديث ون 

وظانه يف كقب السنة ، وتمعرقة وواضع ختريج احلديث ونها ، ولبيان 

ويزات أسانيد احلديث ولطائفه بالنظر والقأول قيها تعددت اتمؤلفات يف 

 كقب األطراف عل  النحو القال  :

 ني :[ أطراب الصحيح1]

 وأعين بهما :" البخاري ، ووسلم " رمحهما ا هل ، وألف قيهما: 

)أ( اإلوام احلاقظ : خلف بن محدون الواسط  اتمقوقى بعد    

هـ(، وهو اإلوام احلاقظ اجملود الناقد ، أبو عل  : وقيل: أبو حممد 401)

  (1) . خلف بن حممد بن عل  بن محدون الواسط 

 صنيف أطراف الصحيح ن " وأقاد دينه .قال احلاقظ الذهيب : جود ت

 أطراف الصحيح ن .اسم كتابه : 

هو كقاب وفيد مجع قيه أطراف أحاديث صحيح  منزلته : 

 البخاري ووسلم ، وقال اإلوام الذهيب : 

هو أقل أوهاوًا ون أطراف أب  وسعود الدوشي  ، وهو كقاب كبري 

  (2) وطًا .ييع يف أربع جملدات، وقيل : يف ثالث، ووا زال خمط

هـ ( وهو 401)ب( اإلوام احلاقظ : أبو وسعود الدوشي  اتمقوقى)

 اإلوام احلاقظ أبو وسعود : إبراهيم بن حممد بن عبيد الدوشي  .

قال اخلطيب البغدادي : كان له عناية بصحيح  البخاري ووسلم ، 

 وعمل تعليية أطراف للكقاب ن .

                                                 

 .3/1067، وتذكرة احلفاظ 334/ 8، تاريخ بغداد 1/310تنظر ترمجته يف: أخبار أصبهان  (1)

ثالثة جملدات ، وتوجد نسرة حسب علمي له نسرة خمطوطة يف دار الكتب املصرية وتقع يف   (2)

 . 1/1/452أخرى يف دار الكتب الظاهرية بسوريا . ينظر : تاريخ الرتاث العربي فؤاد سزكني 
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لبارع وصنف كقاب وقال احلاقظ الذهيب : هو احلاقظ اجملود ا

  (1)أطراف الصحيح ن وأحد َوْن برز يف هذا الشأن . 

هـ( وهو 517-463)ج( اإلوام احلاقظ : أبو ُنعيم األصبهان  احلداد )

اإلوام احلاقظ الثية اتمقين : أبو نعيم عبيد ا هل بن الشيخ أب  عل  احلسن 

 بن احلسن األصبهان  احلداد .

 ن ، وانقشرت عنه واسقحسنها قال الذهيب : مجع أطراف الصحيح

 الفضالء ، وانقي  عليه الشيوخ .

وقال عنه أحد العلماء : بلغ اإلواوة بال وداقعة ، مجع وامل جيمعه 

  (2)أحد ون أقرانه ون الكقب والسماعات . 

هـ( وقد 852)د( احلاقظ أمحد بن عل  بن حجر العسيالن  اتمقوقى)

عبد احل  الكقان  يف قهرس رتبه عل  األبواب واتمسانيد كما ذكره 

  (3)الفهارس ، وقال عنه السخاوي : وهو عجيب الوضع . 

 [ أطراب صحي  البراري :2]

 هـ(1138وقد صنفه احلاقظ العالوة أبو احلسن السندى )ت 

هو احلاقظ العالوة : أبو احلسن نور الدين حممد بن عبد  مؤلفه :

ذهب نزيل اتمدينة اتمنورة األصل واتمولد ، احلنف  اتم (4)اهلادي السندي 

  (5)هـ 1138اتمقوقى سنة 

هـ حمفوظة يف 1363وهو وازال خمطوطًا له نسخة كقبت سنة 

  (1) . وكقبة الشيخ حممد أقندي نصيف جبدة باتمملكة العربية السعودية

                                                 

 . 17/227، سري أعالم النبالب  6/172ينظر : تاريخ بغداد   (1)

 .4/1265تذكرة احلفاظ  19/487،486ينظر : سري أعالم النبالب   (2)

ومقدمننة 168، الرسننالة املسننتطرفة   1/247، فهننرس الفهننارس   1/116ينظننر : كشننف الظنننون     (3)

 . 36،  1/35إحتاب املهرة 

 السندي : نسبة إلي السند وهي من بالد اهلند .  (4)

 . 10/262، ومعجم املؤلفني 6/253ينظر : األعالم للزركلي   (5)
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 [ أطراب السنن األربعة :3]

 واتميصود بها كقب السنن األربعة لألئمة :

 هـ( . 275ت ن  )) أ ( أبو داود السجسقا

هـ( وييال له : "اجلاوع الصحيح 279ت )ب( أبو عيسى : الرتوذى )

 للرتوذي " .

 هـ( 303ت )ج ( أبوعبد الرمحن أمحد بن عل  بن شعيب النسائ  )

 هـ (.273ت ابن واجه ))د ( أبو عبد ا هل حممد بن يزيد 

اسم الكقاب : اإلشراف عل  وعرقة األطراف للحاقظ ابن عساكر 

 هـ( .571)ت 

هو احلاقظ : أبو الياسم عل  بن احلسن بن هبة ا هل  مؤلفه :

تمولود سنة تسع اتمعروف بابن عساكر الدوشي  اتمليب بـ ) ثية الدين ( ا

 .هـ(571-499)، اتمقوقى سنة إحدى وسبع ن ومخسمائة وتسع ن وأربعمائة

ث قال عنه الذهيب : اإلوام العالوة احلاقظ الكبري اجملوِّد ، حمد

الشام ، ثية الدين ، صاحب تاريخ دوش  ، وحدث ببغداد ، واحلجاز 

وأصبهان ونيسابور ، وصنف الكثري وكان قهمًا حاقظًا وقينًا ذكيًا 

بصريًا بهذا الشأن ، ال يلح  شأوه وال يش  غبارة ، وال كان له نظري يف 

، وقال عنه أحد العلماء اتمعاصرين : أحد أكابر حفاظ احلديث   زوانه .

وون عين به مساعًا ومجعًا وتصنيفًا واطالعًا وحفظًا ألسانيده ووقونه 

  (2) واتيانا ألساليبه وقنونه .

 ون وصنفاته : 

                                                                                                                        

 2منزى يف   تناب " حتفنة األشنراب لل   ذكنر ذلنو الشنيخ / عبند الصنمد شنرب الندين حمقنق ك          (1)

 . 1/36وينظر مقدمة حتقيق إحتاب املهرة  42/

،  474وطبقنات احلفناظ للسنيوطي     4/1328، تذكرة احلفاظ  20/554ينظر : سري أعالم النبالب  (2)

 . 1/37ومقدمة حمقق إحتاب املهرة 
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تاريخ ودينة دوش  محاها ا هل وذكر قضلها وتسمية ون حلها  -1

 ون األواثل ... وهو كقاب كبري ييع يف مثان ن جملدًا .

ف ، ذكر قيه أنه مجع وعرقة األطرا وكقابه اإلشراف على -2

أطراف سنن أب  داود ، والرتوذي ، والنسائ  وأسانيدها ورتبًا لرواتها 

 عل  حروف اتمعجم ، ثم أضاف إليه أطراف سنن ابن واجه .

 وترك أطراف الصحيح ن لكثرة وا صنف قيهما .

  (1)ووا زال الكقاب خمطوطًا . 

 [ أطراب الكتب اخلمسة :4]

بها : الصحيح ن وسنن أب  داود والرتوذي والكقب اخلمسة اتميصود 

 (.521احلاقظ أبو العباس الطرق  )ت والنسائ  ، وممن ألف يف أطراقهما : 

  (2)اسم الكقاب : اللواوع يف اجلمع ب ن الصحاح اجلواوع . 

) بفقح د بن ثابت بن حممد الطَّْرق  وؤلفه : هو أبو العباس: أمح

  (3) ي األصبهان  .الطاء اتمشددة وسكون الراء ( األزد

 [ أطراب الكتب الستة وما جيرى جمراها :5]

ف قيه احلاقظ مجال الدين أبو احلجاج يوسف بن عبد الرمحن وقد ألَّ

، وقد مسى كقابه " حتفة األشراف (4) (هـ742اتمقويف سنة )اتمزي ، 

وقد مجع قيه أطراف الكقب السقة ووا جيري   "، مبعرقة األطراف

راسيل أب  داود ـ والعلل وو يدوة صحيح وسلم ـو: جمراها، وثل 

                                                 

 حنديث ، ولنه نسنرة يف   33توجد يف دار الكتب املصنرية خمطوطنًا لنه تقنع يف ثالثنة أجنزاب بنرقم          (1)

 . 1/76جملدين يف خزانة الكتب األملانية ذكره احملقق حتفة األحوذي 

 . 168الرسالة املستطرفة   (2)

 . 19/528، سري أعالم النبالب 8/235األنساب للسمعاني   (3)

 . 6/136، وشذرات الذهب  4/498انظر ترمجته يف : تذكرة احلفاظ   (4)
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ت  احلديث عنه ، وسيأ ـ وعمل اليوم والليلة للنسائ  والشمائل للرتوذي

 القفصيل إن شاء ا هل تعاىل .ب

  [ أطراب للكتب السبعة :6]

اتمقويف سنة )إمساعيل النابلس  ، بن الشيخ عبد الغين قيه ألف وقد 

اتمواريث يف الداللة على وواضع ذخائر ومسى كقابه " ، (هـ 1143

 .اف الكقب السقة ، واتموطأ " ، مجع قيه أطراحلديث 

  أطراب للكتب العشرة : [7]

أبو الفضل: أمحد بن عل  بن حجر العسيالن  بن حجر احلاقظ األف قيه 

، ومسى كقابه "  (1)هـ 852، الشهري بابن حجر العسيالن  ، اتمقويف سنة 

كقاب أطراف العشرة " ، وه  : اتمبقكرة ون  بالفوائدإحتاف اتمهرة 

الشاقع  ، ووسند الدارو  ، وصحيح أمحد ، ووسند وطأ ، ووسند اتم

، ووسقخرج أب  وصحيح ابن حبان ، ووسقدرك احلاكمابن خزمية ، 

وكثري ون   ، وسنن الدارقطين.وانة،وشرح وعان  اآلثار للطحاويع

  وا هل أعلم .  نا .غري وا ذكر (2)العلماء ألفوا يف األطراف 
 أسئلة:

 من أشهر علماء السنة في القرن الرابع اإلمام الدارقطني: -1
 ترجم لإلمام الدارقطني ترجمة ُمستوفية ألركان الترجمة الحديثية.-أ
 بين منهج اإلمام الدارقطني في كتابه " الُسنن " .-2
 وطي.من أشهر علماء السُّنة في القرن العاشر الهجري اإلمام السي-2
الجامع الصغير من أحاديث البشير في كتابه "  السيوطيبين منهج اإلمام --أ
 اذكر بعض الُمصنفات في أطراف الصحيحين والسنن األربعة.-ب   ." النذير

                                                 

 . 7/370، وشذرات الذهب  1/363مصر والقاهرة  ( انظر ترمجته يف : حسن احملاضرة يف أخبار1)

 . 110-109طرق ختريج احلديث صوُينظر : ،  127 -125( الرسالة املستطرفة ص2)
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 نظرات يف تاريخ السنة

 فهرس املوضوعات 
 الصفحة

 املوضــــــوع

 محد وتيديم 

ويدوة يف تاريخ السنة : تعريفه ـ ووضوعه ـ الغرض ونه ـ قوائد 

 ه ـ أشهر اتمؤلفات قيهادراسق

 اتمبحث األول : قضل تعلم السنة والقمسك بها .

 متهيد

 اتميصود حبجية السنة 

 ونزلة السنة يف القشريع اإلسالو  

 )العهد النبوي( . ملسو هيلع هللا ىلصاتمبحث الثان  : السنة يف عصر الرسول 

 متهيد : اتميصود بالعهد النبوي 

 أواًل : أسقاذ اتمدرسة ووربيها 

 عليم السنة يف ت ملسو هيلع هللا ىلصونهجه 

 ثانيًا : عواول انقشار السنة يف العهد النبوي 

 ملسو هيلع هللا ىلصثالثًا : السنة : وادة وووضوع ودرسة الرسول 

 ملسو هيلع هللا ىلصاتمبحث الثالث : كقابة السنة يف عهد الرسول 

 متهيد 

 )أ( ورحلة الكقابة 

 احلكمة يف النه  عن كقابة السنة 

 [ األحاديث اليت تنه  عن كقابة احلديث الشريف 1]

 صحابة الذين ونعوا أو كرهوا كقابة احلديث وأقواهلم يف ذلك ال[ 2]
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 الصفحة
 املوضــــــوع

 [ وون القابع ن "الذين كرهوا الكقابة" 3]

 [ األحاديث اليت تبيح كقابة احلديث 4]

[ بعض الصحابة والقابع ن الذين أجازوا الكقابة وأقواهلم يف 5]

 ذلك 

 القوقي  ب ن هذه اآلراء 

 ملسو هيلع هللا ىلص أشهر الصحف اليت كقبت يف عهد الرسول

 عدد الصحابة 

 اتمكثرون لرواية احلديث ون الصحابة 

 اتمبحث الرابع : الصحابة وعنايقهم بالسنة

 تعريف الصحابة ـ ونزلقهم ـ ووقفهم ون السنة 

 عهد الصحابة وونهجهم يف رواية السنة 

 ملسو هيلع هللا ىلصالصحابة وكيفية حتملهم للسنة عن رسول ا هل 

 الوجوه اليت حتمَّل الصحابة بها السنة 

 ث اخلاوس : السنة يف عصر اخللفاء الراشدين اتمبح

 متهيد

 ونهج اخللفاء الراشدين ـ رض  ا هل عنهم ـ يف رواية السنة 

 )أ( أورهم ـ رض  ا هل عنهم ـ بالقيليل ون الرواية 

 )ب( تثبقهم يف قبول احلديث 

)ج( ونع الصحابة للمحدث ن ون القحديث مبا يعلو على أذهان 

 العاوة 
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 نظرات يف تاريخ السنة

 الصفحة
 املوضــــــوع

 س : وذاكرة احلديثاتمبحث الساد

  اتميصود بها

 وذاكرة احلديث 

 اتمبحث السابع : الرحلة يف طلب احلديث

 )أ( اتميصود بها 

 )ب( قضل الرحلة يف طلب احلديث واحلاجة إليها 

 )ج( اتمصفات قيها 

 )د( مناذج ون رحالت الصحابة يف احلديث 

 )هـ( مناذج ون رحالت القابع ن يف طلب احلديث 

 رحلة يف طلب احلديث )و( مثرات ال

 السنة يف عهد القابع ناتمبحث الثاون : 

 متهيد :

 وطبياته تعريف القابع 

 احلد الزوين الذي يفصل ب ن الصحابة والقابع ن 

 سنةوناهج القابع ن يف رواية ال

والقابعون يف  أهم اليواعد الرتبوية اليت نهجها الصحابة

 السنةاحملاقظة على 

 ووياووة الضال نسنة اقظة على الجهود القابع ن يف احمل

 يف اليرن الثان  اهلجرياتمبحث القاسع : السنة 

 متهيد :

 أسباب تدوين السنة يف اليرن الثان 
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 الصفحة
 املوضــــــوع

 العام للسنةقدوين الورحلة 

 مسات اتمصنفات يف هذا اليرن

 اتمبحث العاشر : السنة يف اليرن الثالث اهلجري

 متهيد : 

 ويزات تدوين السنة يف هذا اليرن 

 يف هذا اليرن  اتمصنفات يف احلديث الصحيح

اتمبحث احلادي عشر: السنة بعد اليرن الثالث اهلجري إىل 

 العصر احلاضر

 متهيد : 

 دور العلماء يف اليرن الرابع 

 وون أشهر علماء هذا اليرن 

 اإلوام الطربان  ووعامجه

 ملسو هيلع هللا ىلصكقاب جاوع األصول ون أحاديث الرسول 

جري : كقاب اجلاوع الصغري ون ون وصنفات اليرن العاشر اهل

 ملسو هيلع هللا ىلصأحاديث البشري النذير 

 اتمؤلفات يف كقب األطراف 

 قهرس اتموضوعات

 


