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ABSTRACT
Stood up against Islam fierce enemies who led a vicious psychological war that
aimed to raise questions and spread suspicions about the prophethood of Prophet
Muhammad, peace be upon him, and isolate people from him.
when the prophet stood up to their deceit and challenged them, they resorted to
violence and declared war against him by the might of their swords and tried to assassinate
him, but Islam triumphed over their swords and schemes, and its light spread all over the
horizons. the people accepted the religion of Allah as individuals, groups and nations, and
the Islam established a wonderful distinct human civilization that lasted more than a
thousand years, until the bond between Islam and Muslims unraveled, letting-in weakness
and calling for the enemies who broke the unity and dispersed the togetherness, and
occupied the homes, and looted the goods and wreaked havoc on the land.
this brutal, unjust force was not contended by the major military success, but sought
to destroy the culture of the Islamic nation and erase its identity, obliterate the historical
glories, and replace them with cultural dependency and incorporate frustration and defeat,
weakness and despair into the built of the individual and the society.
while impossible to strip the nation of its faith, Orientalists of the west and the likes
of them, aimed their arrows to the sources of sharia law, to undermine the structure of
Islam, and the demolish its built, and break its base, they threw suspicions on the Sunnah,
and claimed it had not been preserved, and questioned its authenticity and authority.
They were faced by dignified Muslim scholars, who made clear the falsity of these
suspicions, and revealed truth, and broke with irrefutable arguments, the false claims which
they called scientific evidence but was, when scrutinized, weaker than a house of cards, and
all their attempts ended at absolute failure, and the Sunnah stood tall and fixed.
The efforts of Muslim scholars in the defense of the Sunnah by responding to its
opponents have formed a great wealth of knowledge that produced a new science called the
science of the history of the Sunnah, which cares about proving the authority of Sunnah,
and the history of writing it and the stages which recording it had passed through, and its
classified books, and methods of prominent imams who served this field, and the branches
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طتّرة
نشأة ملع تأرخي السنّة النّبوتة و ّ
that originated from this science, and refuting the suspicions raised by Orientalists and
those influenced by them and associate themselves with Islam. Those efforts have provided a
valuable service to the science of history of Sunnah, and constructed a forte that crushed
before its walls; the suspicions of Orientalists and opponents of the Sunnah. But this is still
a new science and research in it continues, and the outcomes are fruitful.
This paper came to highligh the efforts of the Scholars in the service of this science,
and present the most important problems.
التمهيد
الرسول وعزل النّاس
وقف يف وجه اإلسالم خصوم ألدّ اء،قادوا حربا نفسية شنيعة للتشكيك يف ّ
نبوة ّ
السرالا وحراولوا
عنه،فلّم صمد يف وجوههم وحتدّ اهم،جلأوا إىل استخدام العنف،فأعلنوا احلرر عليره ّ
بّروة ّ
ّ
وعّوهلم،وعم نوره اآلفاق،ودخل النّاس يف دين اهلل أفررادا وااعرا
اغتياله،لكن اإلسالم انترص عىل سيوفهم
ّ
ّ
وأمما،وقامت لإلسالم حضارة إنسانية متم ّيزة رائعة دامت أكثر من ألف سنة حتّى إذا ضرعفت عالقرة املسرلم
بدينهم،ود ّ إليهم الوهن،تكالب عليهم األعداء،فكرسوا وحردمم وشرتّتوا شرملهم،واحت ّلوا ديرارهم،و بوا
خريامم،وعاثوا يف األرض فسادا،ومل تّف هذه الّوى الغاشمة ال ّظاملة عند تغ ّلبها عىل املسرلم ،ومل تكترف برّم
ح ّّّته من انتصارا عسكرية كبرية،بل سعت إىل تدمري ثّافة األ ّمة اإلسرالمية وورو هويتهرا،و مجم أهادهرا
التارخيية،واستبداهلا بالتبعية ال ّثّافيرة،وتكريجم ّ
والضرعف واليرأس يف بنيرة الفررد
الشرعور باإلحبراا واهلزيمرة ّ
دينها،صررو مفكّررروا الغررر مررن املستنيررق ،و ىلمن عررىل
واملجتمررو وحرر اسررتخال سررلم األ ّمررة مررن
ّ
النييعة،لتّويض بناء اإلسالم،وهدم هيكله،وحتطيم قواعده،فألّوا ّ
بالشبها عىل
شاكلتهم،سهاهم إىل مصادر ّ
حجيتها،فتصردّ ى هلرم مرن املسرلم علرّمء
السنّة النّبوية،وا ّدعوا عدم حفظها،وشكّكوا يف
صرختها،و عنوا يف ّ
ّ
أجالّء،ب ّينوا زيف هذه ّ
سرموها أد ّلرة
الشبها ،وكشفوا عن مافتها،ونّضوا براحلج الدّ امغرة مرزاعمهم الترّ ّ
علميررة،وهّ عنررد التمخرري

أوهررن مررن بيررت العنكبررو وبرراء ايررو ورراول خصرروم السرنّة بالفشررل

ّ
الذريو،وبّيت السنّة النّبوية شاخمة ثابتة.
الشافعّ ّأول الذين قاموا بالر ّد عىل ّ
ومد بن احلسن ّ
الشبها التّ تثار حول السرنّة
وكان اإلمام اجلليل ّ
خاصررا باسررم"اخررتال
يف كتررا "األ ّم" لكنّرره مل يّصررد اسررتيفاءها ول إفرادهررا بالتر
رأليف،ثم أ ّلررف كتابررا ّ
ّ
سّمه"خمتلف احلديث"لتنزيه السنّة مرن ال ّطعرون
احلديث"،وجاء ابن قتيبة يف الّرن ال ّثالث اهلجري فصنّف كتابا ّ
وجهت إىل احلديث وأهله ،ويف العرص احلديث سنة 1946م أ ّلف ّ
ومد أبرو زهرو ّأول كترا
التّ ّ
ومد ّ
الشيم ّ
ّ
حجية السنّة النّبوية،واألدوار التارخييرة
ضمنه األدلة عىل ّ
سّمه"احلديث واملخدّ ثون"،وقد ّ
مستّل يف تاريم السنّة ّ
مر هبا من عهد النّبّ ّ
صىل اهلل عليه وس ّلم إىل غاية الّررن العنيرين،وذكر املصرنّفا يف السرنّة ومنراه
التّ ّ
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ِ
ّدها،ثم أ ّلف ّ
سّمها
أصخاهبا،وأورد فيه شبها املستنيق وفن
ومد أبو شهبة سنة 1946م رسالة علمية ّ
الشيم ّ
ّ
"الوضو يف احلديث ور ّد شبه املستنيق والكتّا املعارصين"نال هبا درجة الدكتوراه،وأ ّلف ّ
الشريم مصرطفى
حجية السنّة ور ّد عىل
السباعّ سنة 1949م كتابا س ّّمه"السنّة ومكانتها يف التنييو اإلسالمّ"بسط فيه الّول يف ّ
ّ
،ثم جاء من بعدهم ّ
عبردالر ن
الشريم
ال ّطاعن فيها من الفرق الّديمة واحلديثة،وأبطل فيه مطاعن املستنيق
ّ
ّ
بن حيّ املعلمّ وأ ّلف كتابه"األنوار الكاشفة" سنة 1959م ،فنّد فيه ّ
ومرد أبرو ر ّيرة يف
الشربها الترّ أثارهرا ّ
املخمدية"،كّم أ ّلف ّ
ومد أبو شهبة يف تاريم السنّة كتابا بعنوان "دفاع عرن السرنّة
كتابه"أضواء عىل السنّة
الشيم ّ
ّ
حتول التأليف يف تاريم السنّة إىل الدّ راسا
ور ّد شبه املستنيق والكتّا املعارصين" ر ّدا عىل كتا أيب
رية،ثم ّ
ّ
اجلامعية،فكتبت فيه رسائل عديدة منها "بخوث يف تاريم السنّة النّبوية" ّ
للشيم أكرم ضياء العمري،وهّ عبرارة
عررن مّدّ مررة لرسررالته التررّ نررال هبررا درجررة املاجسررتري سررنة 1967م،وكتررب ّ
ومررد األعظمررّ رسررالة
الشرريم ّ
بعنوان"دراسا يف احلديث النّبوي" حاز هبا درجة الدكتوراه،وأ ّلف ّ
عجاج اخلطيرب كتابره"السرنّة قبرل
الشيم ّ
التدوين"،وخ ّ ّ
ومرد أبرو شرهبة كتابره"الوسريط يف علروم مصرطلحل احلرديث" بمباحرث يف تراريم
الشريم ّ
النييفة"،وأ ّلف األسرتاذ
السنّة،وكتبت الدكتورة عز ّية عيل ه سنة 1990م كتابا عنوانه" دفاع عن السنّة النّبو ّية ّ
النيرريفة،حّيّتها ومكانتهررا عنررد
الرردكتور وهبررة الررزحييل سررنة1997م رسررالة بعنرروان " السررنّة النّبويررة ّ
الرسمري احلنربيل"إحكرام ّ
الذريعرة إىل أحكرام
املسلم "،وح ّّق الدكتور املطريي حاكم عبيسان كتا احلافظ ّ
رمنه دراسررة وافيررة لترراريم الس رنّة النّبويررة وسر ّرّمه "حتّيررق كتررا "إحكررام ّ
الذريعررة إىل أحكررام
ّ
النيرريعة" وضر ّ
الرسمري احلنبيل،مو دراسة ملراحل تدوين السنّة ومناقشة ٓاراء املستنيق حوهلا"،وقد نال بره
ّ
النييعة"للخافظ ّ
درجة الدّ كتوراه،و بو الكتا سنة 2002م.
فهذه املؤ ّلفا ايعها قدّ مت خردما جليلرة لعلرم تراريم السرنّة النّبوية،وشر ّيد رصا بنائره الرذي
النيريفة،وليزال هرذا العلرم جديردا،والتأليف فيره
حت ّطمت عند أسواره شبها املستنيق ،وخصروم السرنّة ّ
رم
رتمرا،وعطا ه مثمرا،وقررد جرراء هررذا البخررث ليررامز جهررود العلررّمء يف خدمررة هررذا العلم،ويعرررض أهر ّ
مسر ّ
مسائله،خالل املباحث التالية:
األول :مفهوم علم تاريخ السنّة النّبوية
املبحث ّ
شكّلت جهود العلّمء يف الدّ فاع عن السنّة النّبوية،والتصدّ ي خلصومها،ثروة علميرة كبرية،أنتجرت علرّم
بخجية السنّة،وتاريم كتابتها ومراحل
سمّ بعلم تاريم السنّة النّبوية،وهو من فروع علم احلديث،وهيتم ّ
جديدا ّ
تفرعت عنها،لتفنيد ّ
الشكوك
تدوينها والكتب املصنّفة فيها،ومناه األئمة األعالم الذين خدموها،والعلوم التّ ّ
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والضرياع،والر ّد عرىل خصروم السرنّة مرن
حجيتها،وإثبا حفظها مرن النردراس ّ
صختها وإبطال ال ّطعن يف ّ
يف ّ
املستنيق ،ومن تأ ّثر هبم من املنتسب لإلسالم.
وقد ذكر العلّمء أد ّلة كثرية عىل حج ّية السنّة النّبوية،ومنها:

ومدفّال تعاىل ":ىليا ىلأ ه ىلهيا ا َّل ِذي ىلن ٓا ىلمنُوا ىلأ ِي ُعوا اهللَّىل
1ر أمر اهلل تعاىل يف ٓايا عديدة بوجو اعة رسوله ّ
ِ
ِ
1
ىلن ىلأ ْم ِ
ول ىلو ُأ ِ
الر ُس ىل
ين ُخيىلالِ ُف ىل
ّ
رر ِه
وِل األىل ْم ِر ِمنْك ُْم "
ون ع ْ
،وحذر سبخانه من خمالفة رسوله فّال ":ىلف ْل ىلي ْخ ىلذ ِر ا َّلذ ىل
ىلو ىلأ ي ُعوا َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
يم"،2وعدّ اإلعرراض عنره وخمالفرة ريّتره كفررا فّرالُ ":ق ْرل ىلأ ِي ُعروا اهللَّىل
ىلأ ْن تُصي ىلب ُه ْم ف ْتنىل ٌة ىلأ ْو ُيصي ىلب ُه ْم ىلع ىلذا ٌ ىلأل ٌ
ِ
ِ
الر ُس ىل
الرسرول ولرزم سرنّته فّرد أ راع اهلل،قرال
روا ىلفرِِ َّن اهللَّىل ل ُحي ه
ول ىلفرِِ ْن ت ىلىلو َّل ْ
رب ا ْلكىلراف ِري ىلن"،3ومرن أ راع ّ
ىلو َّ
ِ
الر ُس ىل
الرسرول أي خرذوا بسرنّته"،5واألخرذ بسرنّته
ول ىلف ىلّدْ ىلأ ىل ىل
اع اهللَّىل "،4قال ابن كثري":أ يعوا ّ
سبخانه ":ىلم ْن ُيط ِو َّ

وحجيتها.
يستلزم حفظها
ّ
مفرسة وشارحة للّرٓان الكريم ومنها قوله تعاىل ":ىلو ىلأنز ْلنىلا إِ ىلل ْي ىلك ك
2ر ٓايا كثرية تب ّ ّ
الرذك ىلْر
أن السنّة هّ ّ
ل ِ ُت ىلب ك ىل لِلن ِ
َّاس ىلما نزّ ىلل إِ ىلل ْي ِه ْم ىلو ىلل ىلع َّل ُه ْم ىلي ىلت ىلفك َُّر ىل
حجية السنّة وحفظها لتبّى مذكّرة تفصيلية ملبادئه
ون"،6ويلزم من ذلك ّ
العا ّمة
بالرجوع إىل كتا اهلل وسنّة نب ّيه عند التنرازع والخرتال والتشراجر ويف
 3ر ٓايا كثرية تأمر املسلم
ّ
قضاياهم ك ّلها،ومنها قوله تعاىل ":ىلفِِ ْن ىلتنىلازىل ْعتُم ِيف ىلَش ٍء ىلفر هدو ُه إِ ىلىل اهللَِّ ىلوالرس ِ
ول "،7قرال هاهرد وغرري واحرد مرن
َّ ُ
ْ ُ
ْ
حجيتهرا وأن تكرون وفوترة ليتسرنّى
السلف":أي إىل كتا اهلل وسنّة رسوله"،8واألمر برالر ّد إىل السرنّة يعنرّ ّ
ّ
الرجوع إليها.
ّ
عّم ى عنره،ومنها قولره تعراىل " :ىلو ىلمرا ٓاتىلراك ُُم
الرسول والنتهاء ّ
4ر ٓايا كثرية تأمر باللتزام بأوامر ّ
الر ُس ُ
حجيرة
عّم ى عنره يعنرّ بداهرة ّ
الرسول والنتهاء ّ
ول ىلف ُخ ُذو ُه ىلو ىلما ىل ىلاك ُْم عىل نْ ُه ىلفا ْنت ُىلهوا "،9واألخذ بّم جاء به ّ
َّ
السنّة وحفظها.
 5ر الة من اآليا تفرض عىل املسلم اتّبراع النّبرّ،ومنهرا قولره تعراىلُ ":ق ْرل إِ ْن ُكنْرتُم ُ ِ
حت هب ىل
رون اهللَّىل
ْ
ِ
ِ
ىلفاتَّبِ ُع ِ
وحجيتها ليتخ ّّق معنرى
يم "،10وهذا يّتيض حفظ السنّة
ّ
وِن ُ ْ
ور ىلرح ٌ
حيبِ ْبك ُُم اهللَُّ ىلو ىليغْف ْر ىللك ُْم ُذنُو ىلبك ُْم ىلواهللَُّ ىلغ ُف ٌ
التّباع.
الرسول بالتبليغ عنه ومنها قوله ":أل فليب ّلغ ّ
الغائرب"،11واألمرر
الشاهدُ
ىل
 6ر أحاديث كثرية يأمر فيها ّ
حجية السنّة وحفظها.
بالتبليغ يّتيض ّ
الرسولّ 
امر ًأ سمو منّا حديث ًا فخفظه
أن سنّته ستخفظ،ودعا باخلري ملن يب ّلغها فّالّ ":
نّض اهللُ ىل
7ربّ ّ
بفّيه،ور ّ حامل فّه إىل ىلمن هو أفّه منه".12
غريه،فر ّ حامل فّه ليجم
حتّى يب ّلغه
ُ
ُ
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ِ
8ر ّ
فليتبروأ مّعرده مرن
متعمدا
الرسول من إدخال يف السنّة ما ليجم منها فّال":من كذ
ّ
عيل ّ
حذر ّ
ىل َّ
13
حجية السنّة وحفظها.
الرسول يّتيض ّ
النّار" والتخذير من الكذ عىل ّ

وكل بدعة ضاللة ّ
كل ودثة بدعة ّ
الشوائب والبدع فّالّ ":
الرسول بصيانة سنّته من ّ
كل ّ
وكل
 9ر أمر ّ
ضاللة يف النّار"
10ر ّ
السنن التّ سنّها استغناء بالّرٓان الكريم،وو ّبم مرن يفعرل ذلرك
حذر النّبّ من اإلعراض عن ّ
ّ
وجرل،فّم
الرجل متّكئا عىل أريكته حيدّ ث بخديث من حديثّ فيّول بيننا وبينكم كترا اهلل عرزّ
فّال" :يوشك ّ
وجدنا فيه من حالل استخللناه،وما وجدنا فيه من حرام استخرمناه،أل ّ
حررم
حرم رسول اهلل مثل مرا ّ
وإن ما ّ
اهلل" 14وهذا ّ
حجية السنّة وحفظها.
يدل عىل ّ

ِ
عىلمرال
الرسول أن تكون أعّمل املسلم موافّة لسنّته وإلّ فهّ مردودة عليه فّال ":ىلم ْن عىلم ىلل ىل
 11ر أمر ّ

15
حجيتها وحفظها.
ىلل ْي ىلجم عليه أ ْم ُرنىلا ىلف ُه ىلو ىلر هد" ،وموافّة سنّته يستلزم ّ

الرسولواألخذ بّم جاء به وتررك مرا رى
فهذه النّصوص ّ
النيعية التّ تأمر بطاعة اهلل تعاىل،و اعة ّ
ّ
وغريها،وحتذر من خمالفته وعصريانه،وتأمر برالتليغ وتنهرى عرن
والرجوع إليه يف املنازعا
عنه،وتفرض اتّباعه ّ
حجية الوحّ بّسميه الّرٓان والسنّة النّبوية التّ ليتخ ّّق العمل هبا إلّ إذا كانت وفوتة
الكذ ،تعنّ قطعا ّ
املبحث الثاين :حتديد املصطلحات
من األلفاظ التّ وقو يف معانيها خلط كبري،مصطلحل التدوين والكتابة والتأليف والتصرنيف،حيث أ ّدى
عدم ضبط معاِن هذه الكلّم إىل غلط فاحش،واسرتنتاجا خا ئة،فاشرتهر بر بعرض البراحث يف مصرادر
النييعة،رأي يؤكّد ّ
بالروايرة ّ
الشرفهية حتّرى الّررن ال ّثراِن
ّ
أن السنّة النّبوية مل تكتب زمن الن ّب ّوة،بل تلرت تنّرل ّ
اهلجري الذي بدأ فيه تدوين السنّة.
رخة الس رنّة
وهررذا الر ّررأي وجررد فيرره خصرروم الس رنّة البررا مفتوحررا عررىل مرصاعيه،للتشرركيك يف صر ّ
حجيتها،لك ّن د ّقة الفروق ب التدوين والكتابة،تكشف احلّيّة،وتسّط احلج الواهية،ول تدع
النّبوية،وإبطال ّ
ّ
للشك يف كتابة السنّة النّبوية يف عهد الن ّّبوة.
هال
16
هررد النّسرم
الكتابة":كتب ّ
الّشء يكتبه كتبا وكتابا وكتابة وكتبه خ ّطه" ،فالكتابة تعنّ عند اإل رالق ّ

ّ
الرسرالة املكتوبرة اسرم
واخلط عىل ورقة أو صخيفة أو لوا أو جدار،وهّ تتخ ّّق يف ّ
الّشء الّليل،ويطلق عرىل ّ
كتا .
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الصخف،17وقال ابن األثري:هرو الردّ فا الرذي يكترب فيره"،18وهرذا يعنرّ ّ
أن
التدوين :الدّ يوان هتمو ّ
يسمى الدّ يوان،وهو ليراد الكتابة ألنّه أوسرو
التدوين عبارة عن عملية جتميو ّ
الصخف املكتوبة يف دفا كبري ّ
الّشء الكثري.
وأشمل منها ول يتخ ّّق إلّ يف ّ
الّشء تأليفرا إذا وصرلت بعضره بربعض
تفرق،وأ ّلفت ّ
التأليف":أ ّلفت بينهم تأليفا إذا اعت بينهم بعد ّ
وضم بعضه إىل بعض يف كتا واحد.
املتفرق
ّ
ومنه تأليف الكتب"،19فالتأليف هو او ّ
الّشء....واجلمو أصنا وصنو والتصرنيف يييرز
والّض من ّ
والصنف النّوع ّ
الصنف َّ
التصنيف ":ك
الّشء جعله أصنافا"،20فالتصرنيف هرو
األشياء بعضها من بعض وصنّف الّشء م ّيز بعضه من بعض،وتصنيف ّ
الاتيب والتّمييز والتّبويب،وهذا يعنّ أن يكون الكتا م ّّسّم إىل أبوا وفصول.
ّ
وهبذا يتّضحل ّ
والسرنن
ّبّ،وتدوين األحاديث ّ
أن التدوين غري الكتابة،فكتابة احلديث كانت يف عهد الن ّ
الصخيحل ّ
أن عمر برن عبرد العزيرز قرد أمرر بتردوين احلرديث
بدأ يف مطلو الّرن ال ّثاِن اهلجري،فّد ثبت بالنّّل ّ
النّبوي،روى ذلك اإلمام البخاري يف صخيخره يف با كيف يّبض العلم فّال":وكتب عمر بن عبد العزيز إىل
فاكتبه،فِِن خفت دروس العلم وذها العلرّمء،ول تّبرل إلّ
أيب بكر بن حزم انرظر ما كان من حديث النّبّ
ّ
حديث النّبّ ولتفشوا العلم،ولتجلسوا حتّى يعلم من ل يعلم ّ
رسا".21
فِن العلم ل هيلك حتّى يكون ّ
احلفظ،فلرّم
قال ابن حجر :يستفاد منه ابتداء تدوين احلديث النّبوي،وكرانوا قبرل ذلرك يعتمردون عرىل
ّ
خا عمر ابن عبد العزيز وكان عىل رأس املائة األوىل من ذها العلم بمو العلّمء،رأى ّ
أن يف تدوينه ضبطا له
وإبّاء وقد روى أبو نعيم يف تاريم أصبهان هذا األمر بلفظ :كتب عمر بن عبد العزيز إىل اآلفاق انظروا حرديث
رسول اهللّ ّ
صىل اهلل عليه وس ّلم فأاعوه".22
ّبروة خرري دليرل
مر بمرحلة الكتابة ّأو
الصخابة زمرن الن ّ
ل،والصخف التّ كتبها بعض ّ
ّ
فاحلديث النّبوي ّ
اهلجرري،ثم بعرد ذلرك نشرط الترأليف
ذلك،ثم جاء مرحلة التدوين التّ بدأ يف مطلرو الّررن ال ّثراِن
عىل
ّ
ّ
والتصنيف،ثم بدأ مرحلة املوسوعا احلديثية التّ ازدهر يف منتصف الّرن ال ّثاِن اهلجري.
ّ
احلديث واألثر واخلرب
الّشء حيدث حردوثا وأحدثره،فهو وردث
احلديث لغة :نّيض الّديم،واحلدوث نّيض الّدمة،حدث ّ
وحديث و" احلديث اخلام يأيت عىل الّليل والكثري،وجيمو عىل أحاديث عىل غري قياس،كّطيو وأقا يو "،23قرال
ليخاجوكم به عند ر ّبكم أفال تعّلون".24
تعاىل ":أحتدّ ثو م بّم فتحل اهلل عليكم
ّ
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ِ
الصخايب اجلليل أبوهريرة_ قائال" :مرن أسرعد النّراس
سمى رسول اهلل كالمه حديثا،ح سأله ّ
وقد ّ
بشفاعتك يوم الّيامة ؟فّال له رسول اهلل :لّد تننت ياأبراهريرة أن ليسرألنّ عرن هرذا احلرديث أحرد أوىل
منك،ملا رأيت من حرصك عىل احلديث".25
احلديث اصطالحا:
ّ
أن احلديث هو"ما أضيف إىل النّبّ قول أوفعال أو تّريررا أو صرفة" 26وقيرل
اعتام او من املخدّ ث
أيضا ":احلديث هو" أقوال النّبّ وأفعاله وأحواله ".27
النبوة،من قوله وفعله
وقال ابن تيمية :احلديث النّبوي هو عند اإل الق ينرص إىل ماحدّ ث به عنه بعد ّ
وإقراره ّ
فِن سنته ثبتت من هذه الوجوه ال ّثالثة".28
وهذه التعاريف ك ّلها متّاربة املعنى،فاألحوال تعنّ صفاته اخللّية واخللّيرة،وبناء عليه،ليشرمل هرذا
للصخايب،ول احلديث املّطوع الذي أضيف للتّابعّ،وقد ذهب إىل هذا
التعريف احلديث املوقو الذي أضيف ّ
29
،وقروى هرذا
ومد بن يوسف الكرماِن يف كتابه" الكواكب الدراري يف رشا صخيحل البخراري"
ّ
الرأي اإلمام ّ

الصخابة يف بّا رواة احلديث،وأيضا ّ
فِن غالبا ما يتبرادر إىل الرذهن مرن
الرأي صنيو املخدّ ث حيث ذكروا ّ
خاصا بّم أضيف للنّبّ
إ الق لفظ احلديث هو ما أضيف إىل النّبّ،ولك ّن بعض املخدّ ث مل جيعل احلديث ّ
الفرن مرراد
للصخابة والتابع ،قال ابرن حجرر العسرّالِن":اخلرام عنرد علرّمء هرذا
ّ
بل أدخل فيه ما أضيف ّ
للخديث"،30وقال اإلمام السيو ّ":فيطلّان عىل املرفوع واملوقو واملّطوع ".31
يّوي هذا الرأي ماجرى عليره عمرل املخردّ ث ،حيث أوردوا يف كترب مترون احلرديث،األحاديث
وممّا ّ
املرفوعة واملوقوفة واملّطوعة،كاملو أ لإلمام مالك وغريه،ورغم هذا الختال ب املخدث ،فِ ّ م اتفّوا عرىل
أن احلديث املرفوع أعىل درجة من املوقو واملّطوع،كّم ّ
ّ
جروزوا ذلرك مرو
أن املانع من إ الق لفظ احلديث ّ
ّ
اللتباس،ألن لفظ احلديث إذا أ لق فيغلب
الّيد،فيّال هذا حديث مرفوع،وهذا حديث موقو ،وذلك خشية
عليه ما أسند للنّبّ.
وقد قيل أيضا يف تعريف احلرديث ":هرو مرا أضريف للنّبرّ مرن قرول أو فعرل" وأخرجروا التّريرر
واألوصا ،أل ّ ا يف نظرهم ليست من معنى احلديث،واكتفى ٓاخرون بتعريف احلرديث حسرب معنراه ال ّلغروي
فّط فّالوا ":احلديث هو ما أضيف إىل النّبّ من قول".32
وعر األصوليون احلديث حسب فنّهم،ونظروا إليه من زاوية التنييو،فّالوا :احلديث هو ما أضريف
ّ
للنّبّ من قول أو فعل أو تّرير".33
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خاص بالنّبّّ 
فكل حرديث
اخلرب :اخلام مراد للخديث،34وقيل اخلام عا ّم لّول كل إنسان،واحلديث
ّ
خام وليجم ّ
كل خام حديث ًا.35
أعم من احلديث واخلام.36
األثرّ :
السنة لغة :يراد بالسنّة يف اللغة عدّ ة معان منها:
والسرية حسنة كانت أو قبيخة،قال الشاعر:
 1ر ال ّطريّة ّ
فأول رايض سنّة من يسريها.37
فالجتزع ّن من سرية أنت رسما ّ
ويف هذا املعنى جاء قوله":من س ّن يف اإلسالم سنّة حسنة،فله أجرها وأجر من عمل هبا بعده،من غري
سن يف اإلسالم سنّة س ّيئة،كان عليه وزرها،ووزر من عمل هبا مرن بعرده مرن
من أجورهم َشء،ومن ّ

أن ينّ
غري أن ينّ

من أوزارهم َشء".38

بالّشء والعناية به :من ذلك قوهلم :فالن س ّن اإلبل،إذا أحسن رعايتها.39
 2ر الهتّمم ّ
سن املاء إذا ص ّبه،وواىل يف ذلك وتابعه.40
 3ر تتابو ّ
الّشء وتواليه من غري تفريق :من ذلك قوهلم :فالن ّ
السنّة اصطالحا :استعملت السنّة يف الصطالا بمعني ،عام وخاص.
النييعة اإلسالمية،املنصوص عليها يف الّرٓان واحلديث،واملستنبطة
املعنى العام :تطلق السنّة عىل تعاليم ّ
منهّم ويف هذا املعنى ورد أحاديث كثرية،منها:
قوله":من رغب عن سنّتّ فليجم منّّ ".41
وقولهّ ":
إن ّأول مانبدأ به يف يومنا هذا أن ّ
،ثم نرجو فننخر،من فعله فّد أصرا سرنّتنا،ومن ذبرحل
نصيل ّ
قبل،فِنّّم هو حلم قدّ مه ألهله،ليجم من النّسك يف َشء".42
النييعة اإلسالمية،سواء كانت يف الّرٓان أو احلديث،فمن كان موافّا يف
فالسنّة هبذا املعنى تعنّ تعاليم ّ
أع1ماله هلّم،قيل عنه فالن عىل سنّة،ومن كان خمالفا هلّم قيل فالن عىل بدعة.
املعنى اخلاص
الرسرول،43وقرد ورد
السنّة باملعنى اخلاص مغايرة للّرٓان الكريم،وتعنّ األحاديرث املرويرة عرن ّ
ائفة من األحاديث ّ
تدل عىل ذلك ومنها:
قوله ّ
صىل اهلل عنه وس ّلم ":يؤ ّم الّوم أقر هم لكتا اهلل،فِن كانوا يف الّراءة سواء،فأعلمهم بالسنّة،فِن
ِ
الر ىل
الر ُ
جرل يف
جرل ّ
كانوا يف السنّة سواء،فأقدمهم هجرة،فِن كرانوا يف اهلجررة سرواء،فأقدمهم سرلّم،ول ىليرؤُ َّم َّن ّ
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ِ
سلطانه،ول يّعد يف بيته عىل تكرمته إلّ بِذنه".44وقوله ":تركت فيكم أمرين لن تض ّلوا مايسكتم هبّم،كترا
اهلل وسنّة نب ّيه".45
وح جاء اجلدّ ة إىل أيب بكر_ تسأل مرياثها قال هلا :مالك يف كتا اهلل َشء،وما علمت لرك يف سرنّة
رسول فارجعّ حتّى أسأل النّاس ".46
ّة،ثم بردأ الخرتال يف تعريفهرا بر علرّمء األصرول والفّره واحلرديث
هبذين املعني استعملت السن ّ
ّ
يعرفها حسب املوضوع الذي يبخث فيه.
والعّيدة،كل ّ
وذهب بعضهم إىل ختصي

بعده،ثم التّابع
الصخابة من
ثم ّ
ّ
السنّة بالعمل املتواتر املنّول عن النّبّّ 

ّ
إلينا،ولعل املراد بذلك ما ذهب إليره اإلمرام مالرك مرن تّرديم عمرل أهرل املدينرة عرىل حديررث
إىل أن وصل
الر ن بن مهدي ح سئل عن اإلمام األوزاعّ وسفيان الثوري ومالرك برن أنرجمّ :أهيرم
اآلحاد،أو قول عبد ّ
أعلررم ؟فّررال :األوزاعررّ إمررام يف السرنّة،وليجم بِمررام يف احلديث،وسررفيان إمررام يف احلررديث ولرريجم بِمررام يف
احلجاج إمام
السنّة،ومالك إمام فيهّم معا"،47ويف رواية أخرى":ال ّثوري إمام يف السنّة،إمام يف احلديث،وشعبة بن ّ
يف احلديث وليجم بِمام يف السنّة".48
إل ّ
أن ابن الصالا اعتام معنى السنّة يف جوا ابن مهدي مّابال للبدعة،حيث أنّه من املمكن أن ينتسب
رجل إىل أهل احلديث وهو مبتدع،وكان اإلمام مالك ر ه اهلل جامعا ب العلم باحلديث ومعتّد السنّة.49
املبحث الثالث :تدوين السنّة النّبوية
رخابة،ثم التردوين يف
الص
ة،ثم يف عهد ّ
مر تدوين السنّة النّبوية بأربو مراحل:مرحلة الكتابة يف عهد ّ
ّ
النبو ّ
ّ
ثم كثر التأليف والتصنيف،واملوسوعا احلديثية إىل عرصنا احلارض.
عهد التّابع ّ
النبوة
املرحلة األوىل :كتابة السنّة يف عهد ّ
النبوة بمرحلت :
مر كتابة السنّة يف عهد ّ
ّ
الصخابة عن كتابة احلديث ومنها:
أ ـ مرحلة النّهي عن الكتابة :ورد أحاديث تفيد ّ النّبّّ 
1ررر روى مسررلم يف صررخيخه نع ايب ديعس ادخلري ا ّن روسل اهلل اقل":ال تكنبوا ّ
عني ونم بتك ينعّ ريغ الّرررٓان
فليمخه،وحدّ ثوا عنّّ ول حرج ".50
 2ر روى الامذي بسنده عن أيب سعيد اخلدري قال":استأذنّا النّبّ يف الكتابة فلم يأذن لنا".51
 3ر روى اإلمام أ د بسنده عن أبى هريرة ريض اهلل عنه قال":كنّا قعودا نكتب ما نسرمو مرن النّبرّ
فخرج علينا فّال":مرا هرذا تكتبرون؟"فّلنرا مرا نسرمو منك،فّرال":أكترا مرو كترا اهلل،فّلنرا مرا نسرمو
فّال":اكتبوا كتا اهلل،أوضوا كتا اهلل وأخلصوه،أكتا غري كترا اهلل،أوضروا كترا اهلل أو خ ّلصروه،قال
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ثم أحرقناه بالنّار،قلنا أي رسول اهلل أنتخدّ ث عنك،قال":نعم حتردثوا عنّرّ ول
فجمعنا ما كتبنا ىف صعيد واحد ّ
دا،فليتبوأ مّعده من النّار".52
متعم
ّ
حرج،ومن كذ عيل ّ
السامح بالكتابة :ورد أحديث عديدة تفيد الجمّ2ماا بكتابة احلديث ومنها:
ب ـ مرحلة ّ
منرّ إلّ
 -1روى البخاري بسنده عن أيب هريرة قال":ما من أصخا النّبّ أحد أكثر حديث ًا عنره ّ
ما كان من عبد اهلل بن عمرو فِنّه كان يكتب ول أكتب ".53
 -2روى أبوداود بسنده عن عبد اهلل بن عمرو قال":كنت أكتب ّ
كل َشء أسمعه من رسول اهلل أريرد
حفظه فنهتنى قريش وقالوا أتكتب ّ
والرضا،فأمسكت عن
كل َشء تسمعه،ورسول اهللبني يتك ّلم ىف الغضب ّ
حق
الكتا ،فذكر ذلك لرسول اهللفأومأ بأصبعه إىل فيه فّال":اكتب فوالذى نفيس بيده ما خيرج منه إلّ ّ

54

 - 3روى الطاماِن يف الكبري بسنده عن رافو بن خردي ":قلرت يرا رسرول اهلل إنّرا نسرمو منرك أشرياء
أفنكتبها؟ قال" :اكتبوا ول حرج".55
للصخيفة ب املهاجرين واألنصار،وب املسلم واليهود.56
 - 4كتابة النّبّّ 
الصرخابة
 - 5روى البخاري بسنده عن أيب هريرة_ قال ":لب رجل من أهل اليمن يوم فتحل مكّة مرن ّ
أن يكتبوا له خطبة النّبّ بعد الفتحل فاستأذنوا النّبّ يف ذلك فّال":اكتبوا أليب شاه".57
والسنن لعمرو بن حزم.58
 - 6كتب النّبّ كتا
ّ
الصدقا والدّ يا والفرائض ّ
التوفيق بني النّهي واإلباحة
ذهب أغلب العلّمء إىل ّ
بالّرٓان،فلّم ُأ ِمن اللتبراس
أن النّهّ كان يف ّأول اإلسالم،خمافة اختالا احلديث
ّ
ّبّ بكتابة احلديث،فكانت أحاديث اإلباحة ناسخة ألحاديث املنو،59إل ّ
أن الردكتور عبرد الغنرّ
سمحل هلم الن ّ
عبد اخلالق استبعد النّسم أصال،واعتام ّ
لكل حالة حكمها،فالنّهّ يدور مو اخلو ،واإلذن يدور مو األمن.60
النبوة:
املبحث
الرابع:الصحف التي كتبت يف عهد ّ
ّ
 1ر صخيفة سعد بن عبادة األنصاري_،التّ رواها اإلمام الامرذي يف سرننه يف كترا األحكرام برا
اليم مو الشاهد.61
الصخيحل،يف كترا اجلهراد أبروا
 2ر صخيفة عبد اهلل بن أيب أوىف_ ،وقد أخرجها البخاري يف اجلامو ّ
الصام عند الّتال.62
ّ
 -3صخيفة سمرة بن جند _ فيها ائفة من األحاديث،قال ابن سريين":يف رسالة سمرة إىل بنيه علرم
الرسالة يف التاريم الكبري.64
كثري" 63وقد أخرج البخاري ّأول هذه ّ
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ِ
ّبّ الذي اشتمل عىل استفتاا الصالة.65
 4ر كتا أيب رافو موىل الن ّ
66
ومد يد اهلل.
 5ر صخيفة أيب هريرة_ ،وقد بعت بتخّيق الدكتور ّ

عيل باكيا.67
 6ر صخيفة أيب موسى األشعري_،وهّ خمطو ة يف مكتبة شهيد ّ
 7ر صخيفة جابر بن عبد اهلل األنصاري_،التّ تضمنت مناسك احل ،قال الذهبّ":و ل عن النّبرّ
علّم كثريا نافعا،وله منسك صغري يف احل ّ ،أخرجه مسلم"،68وقد عثر عىل هذا الكتا خمطو ا،يف مكتبرة شرهيد
عيل باكيا.69
ّ
الصرادقة لعبرد اهلل برن عمررو برن العراص_،وسرميت الصرادقة،أل ّ ا أصردق مرايروى
الصخيفة ّ
8ر ّ
الرسول،وب يديه،وقد أخرج وتواها اإلمام أ د يف مسنده.70
عنهفّد كتبها عمرو بن العاص بِذن ّ
 9ر كتا أسّمء بنت عميجم ريض اهلل عنها،حيث اعت فيه بعض أحاديثه.71
 10ر كتا
وا ّلديا

والسنن
الرسول عىل اليمن،وأعطاه كتابا فيه الفرائض
ّ
عمرو بن حزم_،حيث ولّه ّ

وغري ذلك،وقد أخرج هذا الكتا ،كثري من املخدث يف كتبهم،منهم :أبو داود والدّ ارمّ والنّسائّ

وابن ح ّبان

72

الصرخايب اجلليرل
هلرّمم برن منبره،وهو مرن أعرالم التابع ،وكران قرد لّرّ ّ
الصخيفة ّ
 11ر ّ
الصخيخة ّ
الصرخيخة
الصرخيخة،وقد بعرت هرذه ّ
الصخيفة ّ
سّمها ّ
أباهريرة_ واو ماسمعه منه من أحاديث يف صخيفة ّ
ومد يد اهلل،وقد أخرجها كاملة اإلمام أ د بن حنبل يف مسنده،73كّم أخرج الكثري منها اإلمام
بتخّيق الدكتور ّ
الصخيحل.74
البخاري يف اجلامو ّ
 12ر صخيفة أيب سلمة نبيط بن رشيط األشجعّ الكويف_ وهّ خمطو ة يف دار الكتب ال ّظاهرية.75
 -13كتا رسول اهلل يف الصدقة،وكان عند ٓال عمر بن اخلطا _،وهو الذي انتسم منه اخلليفة عمر
بن عبد العزيز.76
سالة،والصخيحل ّ
ّ
أن السنّة كتبرت يف عهرد
الر
الرأي
ّ
الّائل:إن السنّة مل تكتب يف عرص ّ
وهبذا يتب بطالن ّ
الصخابة رضروان اهلل عليهم،وهنراك
والسطور،وتلّاها التّابعون عن ّ
الصدور ّ
ّبّ وحفظت يف ّ
والصخائف ّ
الن ّ
عوامل كثرية ساعد عىل حفظها وننيها،ومنها:
املجالس العلمية
الصخابة رضوان اهلل عليهم يتل ّّرون
ّبّ ثالثا وعنيين سنة،كان خالهلا ّ
استغرق نزول الوحّ عىل الن ّ
كل يوم،ويشهدون خطبته ّ
ّ
كل أسبوع مرن يروم
مرا
الرسول أمور دينهم،ويلتّون به يف ّ
الصلوا مخجم ّ
عن ّ
اجلمعة،عدا خطبه يف املناسبا وما تّتضيه احلاجة،وهذه املدّ ة ال ّطويلة التّ تزيد عىل املدة التّ يمضيها الطالرب
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يف التمدرس يف عرصنا،لينال شهادة الدكتوراه،ارتبطت فيها سنن كثرية بوقرائو مع ّينرة،أ ّد إىل سرهولة حفظهرا
الصخابة حيرصون ّ
كل احلرص عىل مالزمة النّبرّ،وإذا ّ
وترسيخها يف ّ
تعرذر علريهم ذلرك ألي
الذهن،وكان ّ
تر من الظرو تناوبوا عىل حضور هالسه،كّم كان يفعل عمر بن اخلطا _مو جاره.77
الصحابة عىل السنّة
حرص ّ
الصخابة رضوان اهلل عليهم صفتان هلّم أثر كبري يف حفظ السنّة النّبوية:
اجتمو يف ّ
الذاكرة العربية،وصفاء ّ
أوالمها:نّاء ّ
هن،وقوة احلافظة،وبراعة ال ّلسان.
الذ
ّ
للرسول أكثر من أنفسهم،واستعدادهم للمو دونه،وبذهلم ّ
كل َشء من أجل نرصة دينهم.
وثانيهام:ح ّبهم ّ
الصفتان جعلتهم حريص عىل تع ّلم رشائو اإلسرالم،وحفظ السرنّة النّبويرة،ويع ّلمون أبنراءهم
فهاتان ّ
احلديث كّم يع ّلمو م الّرٓان.78
البعوث والوفود
كرران مررن ٓاثررار صررلحل احلديبيررة،أن وضررعت احلررر أوزارهررا،وأمن النّرراس عررىل أرواحهم،وانتني ر
اإلسالم،وحت ّّّت له مكاسب عظيمة،ومنها:
أ ـ إرسال الكتب والبعوث :كاتب النّبرّامللروك واحلكّرام لردعومم إىل اإلسالم،وأرسرل بعوثره إىل
الّبائل التّ أسلمت،يع ّلمو ا رشائرو اإلسرالم،فمنهم مرن أرسرله إىل اليمن،ومرنهم إىل البخرين،وٓاخررين إىل
اليّممة وحّضمو وعّمن وغريها من البلدان العربية.79
ب ـ الوفود:أقبلت الوفود عىل النّبّتعلن إسالمها،وتتل ّّى منه مبارشة أمور دينها،وقرد جتراوز عردد
السبع وفدا،80ومن هؤلء الوفود :وفد بنّ سعد بن بكر،وعبد الّيجم،وجتيب وثّيرف وبنرّ يريم
هذه الوفود ّ
وبنّ أسد،ونجران،وبارق،ووفد بنّ حنيفة،وبنّ فزارة،81وقد كان النّبّ يكرم وفوده غاية اإلكرام ويع ّلمهرم
ثم يّول هلم":احفظوه وأخاموه من وراءكم".82
اإلسالم ّ
الصحابة ريض اهلل عنهم
املرحلة ال ّثانية:تدوين السنّة يف عهد ّ
الصخابة رضوان اهلل عنهم احلديث مشافهة من النّبّ،ومن مشاهدمم ألفعاله وتّريراتره ومرن
تل ّّى ّ
حتمرل احلرديث ق ّلرة وكثرة،واختلفروا يف فهرم احلرديث ومعرفرة النّاسرم
سّمع من سمو منه،وقد تفاوتوا يف ّ
ر،ولّوة حفظهم،وسريالن أذها م،وق ّلرة الكتابرة
واملفرس
واملنسوخ والعام واخلراص،واملطلق واملّ ّيرد،واملجمل
ّ
ّ
السنن،واكتفوا بروايتها مشافهة كّ ل يشغلوا النّاس هبا عرن كترا اهلل تعراىل،وكّم ورد
فيهم،فِ ّ م مل ّ
يدونوا ّ
الصرخابة مرن كتابرة احلرديث،فمنهم مرن
أحاديث يف النّهّ عن الكتابة وأخررى تبيخها،فّرد تباينرت مواقرف ّ
كرهها،ومنهم من أجازها وٓاخرون روي عنهم األمران،وهذه مواقفهم:
ّ
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ِ
كرهوا تدوين السنّة:
ّ
الصحابة الذين ّ
فأحرقرت،ثم
ثم أمر هبا
 1ر أتى عبد اهلل بن مسعود_ بصخيفة فيها حديث،فدعا بّمء
ّ
فمخاها،ثم غسلهاّ ،
ّ
قال :أذكر باهلل رجال يعلمها عند أحد إلّ أعلمنّ به،واهلل لو أعلم أ ّ ا بدار اهلند لبتلغت إليها،هبذا هلرك أهرل
الكتا قبلكم حتى نبذوا كتا اهلل وراء تهورهم،كأ ّ م ل يعلمون".83
ّ
الصخابة للكتابة،ومنهم :زيد بن ثابت،وأبو هريرة،وعبد اهلل
 2ر ورد روايا
تدل عىل كراهية بعض ّ
الصرخابة ّ
أن سربب
بن ع ّباس،وأبو سعيد اخلدري،وعبد اهلل بن عمرو،وأبوموسى األشعري،وقد أوضحل هؤلء ّ
كراهتهم كتابة احلديث خوفهم من انشغال النّاس هبا،وانرصافهم عن الّرٓان الكريم.84
الصحابة الذين أجازوا الكتابة:
ّ
الرسول.85
 - 1كتب أبو بكر الصدّ يق_ ألنجم بن مالك فرائض ّ
الصدقة التّ سنّها ّ
عيل_ صخيفة يع ّلّها يف سيفه،وفيها أسنان اإلبل،وأشياء من اجلراحا ،وحرم املدينة ول
 - 2كان عند ّ
يّتل مسلم بكافر.86
الصخابة بالكتابة،ومنهم :أ ّم املؤمن عائشرة وأبوهريرة،وسرعد برن
 - 3ورد أخبار عن سّما بعض ّ
عبادة ومعاوية بن أيب سفيان،وعبد اهلل بن ع ّباس،وعبد اهلل بن عمر،وعبد اهلل بن عمرو برن العراص،والاماء برن
عاز وأنجم بن مالك،واحلسن بن عيل،وعبد اهلل بن أيب أوىف ريض اهلل عنهم.87
الصخابة يف كتابة السنّة وتدوينها،ورود النّهّ عرن الكتابرة وإباحتهرا،واعتّمدهم عرىل
وسبب اختال
ّ
ملكامم الّوية يف احلفظ،وخشية أن ختتلط صخائفها بالّرٓان الكريم عىل الدّ اخل يف اإلسالم،فمن أمرن مرنهم
ال ّلبجم واختال ها بالّرٓان أجازها.
الصحابة يف التعامل مع رواية احلديث
منهج ّ
الرسول يف احلفاظ عىل حديثه وسننه،وفق منه واضحل يتم ّثل يف:
اجتهد ّ
الصخابة بعد وفاة ّ
الرواية
 1ر اإلقالل من ّ
الصررخابة رضرروان اهلل علرريهم عررىل أن لينشررغل النّرراس باحلررديث وينرصررفوا عررن الّرررٓان
حرررص ّ
الرواية شبهة الكذ عىل رسول اهلل لحرتّمل وقروعهم يف اخلطرأ والنّسريان مرن
الكريم،وجين ّبوا املكثرين يف ّ
الرسرول وسريلة
حيث
ّ
ليشعرون،ويفوتوا الفرصة عىل املنافّ الذين قد يتّخذون من شريوع احلرديث عرن ّ
الرواية عنه حسب احلاجة خري وسيلة لتخّيق هذه األهردا مرو
للتز ّيد يف احلديث عنه والكذ عليه،فوجدوا ّ
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عريل فليّرل
سعة حفظهم وكثرة سّمعهم لألحاديث وعملهم هبا،قال":إ ّياكم وكثرة احلديث عنّرّ،فمن قرال ّ
فليتبوأ مّعده من النّار".88
عيل ما مل أقل
ّ
ح ّّا أو صدقا،ومن ّ
تّول ّ
الرواية:
 2ر التث ّبت من ّ
الروايا التّ ا مأنت إليها قلوهبم،ومل ّ
رواما،وأ ّمرا إذا
يشكوا يف حفرظ وضربط ّ
كان ّ
الصخابة يّبلون ّ
شك يف رواية ما،فِ ّ م يتث ّبتون بطلب الب ّينة،قال احلافظ ّ
وقو هلم ّ
الذهبّ يف أيب بكر_":وكان ّأول مرن احتراا يف
قبول األخبار"،89وعىل نفجم النّه سار عمر_ كا يف حديث استئذان أيب موسى األشعري _.90
الرواية:
 3ر توثيق ّ
املررا الترّ سرمو فيهرا
الرواية زيادة يف الحتياا،فكان ّ
اهتم ّ
الصرخايب يرذكر عردد ّ
الصخابة بتوثيق ّ
ّ
الرسول، ومن حّض معه،أو تاريم سّمعه،أو املناسبة التّ قيل فيها احلرديث،أو احلرال الترّ كران
احلديث من ّ
الرسول أثناء حديثه ،روى البخاري بسنده عن املغرية بن شعبة عن عمر_ أنّره استشرارهم يف إمرالص
عليها ّ
ومد برن مسرلمة أنّره شرهد
بالغرة عبد أو أمة"،قال ائت من يشهد معك،فشهد ّ
ّبّّ 
املرأة،فّال املغرية قىض الن ّ
ّبّ قىض به". 91
الن ّ
الروايات:
 4ر نقد ّ
الصخابة ريض اهلل عنهم قواعد حتفظ سالمة أحاديث النّبّمن التخريف بعد
بعد وفاة النّبّوضو ّ
الروايا عىل كتا اهلل تعاىل،وما حفظوه مرن سرنّة
الرجوع إليه للتأكّد والتث ّبت،فكانوا يعرضون ّ
أن مل يعد ممكنا ّ
استّر يف أذها م،فِن وافّتها أمضوها وقبلوها،وإن خالفتهرا تو ّقفروا فيهرا
النيع التّ
رسول اهلل،وقواعد ّ
ّ
وتث ّبتوا حتّى يزيل اليّ شكوكهم ،بخديث فا مة بنت قيجم ريض اهلل عنها.92
 5ر التحديث عىل قدر عقول النّاس:
كان النّبّ خي ّ بعض أصرخابه بعلرم مع ّ ،وينهراهم عرن حترديث النّراس بره خشرية سروء الفهرم
والفتنة،روى البخاري بسنده عن أنجم بن مالك_ ّ
الرحل قال يامعاذ برن جبل،قرال
أن النّبّ ومعاذ رديفه عىل ّ
ل ّبيك يارسول اهلل وسعديك،قال يا معاذ،قال ل ّبيك يارسول اهلل وسعديك ثالثا،قال ما من أحد يشرهد أن ل إلره
إلّ اهلل ّ
حرمره اهلل عرىل النّار،قرال يارسرول اهلل أفرال أخرام بره النّراس
ومدا رسول اهلل صردقا مرن قلبره إلّ ّ
وأن ّ
تأثّم"،93وقال رسول اهلل":كفرى براملرء كرذبا أن حيردّ ث
فيستبنيوا؟قال إذا يتّكلوا"،وأخام هبا معاذ عند موته ّ
ّ
بكل ما سمو".94
الصخابة عن التخديث بّم يؤ ّدي إلثارة الفتن،واستغالل تاهر النّصوص يف تأييد ال ّظلم والبدع
لذلك أمسك ّ
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الراشدة إلّ ّ
ومو ّ
مسرتمرة حتّرى بلغرت
أن كتابة احلديث كانت
أن السنّة مل ّ
ّ
تدون رسميا يف عهد اخلالفة ّ
الصخابة الرذين كرانوا يعتمردون عرىل
ذروما يف ٓاخر عهدهم،فكتبت الكراريجم الكثرية يف السنّة النّبوية،وحتّى ّ
حفظهم فِ ّ م كتبوا بعض األحاديث عند احلاجة،ومنهم:
 1ر كتب أبو بكر_ رسالة إىل أنجم بن مالك_ عندما أرسله إىل البخرين،ب ّ له فيها فريضة الزّ كاة وكيف ّية
ّبّ.95
أخذها وتوزيعها ومّاديرها،وقد نسخها من كتا كان عنده عن الن ّ
ّبّ إىل عمرو بن حزم.96
عّمله يف الصدقا بمثل كتا الن ّ
 2ر كتب عمر بن اخل ّطا _ إىل ّ
 3ر كتب عبد اهلل بن الزّ بري رسالة إىل قاضيه عبد اهلل بن عتبة بن مسعود،جييبه فيها عن سؤاله عن اجلد.97
ّبّ.98
 -4كتا معاذ بن جبل_ عن الن ّ
تدوين السنّة يف عهد التابعني وتابعيهم
الصخابة وتأ ّثروا هبم يف الفكرر واملرنه واملسرلك،واختلفوا مرثلهم يف
الرواية عىل أيدي ّ
تل ّّى التابعون ّ
كرهها وبّّ معتمدا عىل حفظه،ومنهم من أجازها:
الكتابة فمنهم من ّ
كرهوا الكتابة منهم
التابعون الذين ّ
السلّمِن ( 72هر ).
 1ر عبيدة بن عمرو ّ
 2ر إبراهيم بن زيد ( 93هر ).
 3ر إبراهيم بن يزيد النّخعّ ( 96هر ).99
التابعون الذين أجازوا الكتابة،منهم:
الصخيخة التّ رواها عن أيب هريرة _ قبل وفاتره سرنة
الصخيفة ّ
 1ر مهام بن منبه( 80هر) وكانت له ّ
مرا عديدة.
59هر،وقد وصلت كاملة كّم كتبها،و بعت ّ
للصخايب جابر بن عبد اهلل _ وكتب أحاديثره
 2ر سليّمن بن قيجم اليشكري( 80هر)كان من املالزم
ّ
يف صخفية مشهورة يف البرصة باسم"صخيفة جابر"،وقد سئل صديّه أبو سفيان لخة بن نافو :مل ل حتدّ ث عن
ّ
يكتب،وإِن مل أكن أكتب".100
؟قال:إن سليّمن كان
جابر كّم حيدّ ث سليّمن اليشكري
ّ
 3ر سعيد بن جبري ( 94هر ) وهو من تالميذ ابن ع ّباس ريض اهلل عنهّم،وكان يكتب ّ
كل ما يسمعه منه
ويّول":ر ّبّم كنت عند ابن ع ّباس فكتبت يف صخيفتّ حتّى أمألها".101
 4ر سامل بن أيب اجلعد (  )97من علّمء الكوفة كان يكتب احلديث،فّد سرألوا إبرراه النّخعرّ :مرا
أتم حديثا منك ؟ قال ألنّه كان يكتب".102
لسامل بن أيب اجلعد ّ
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الرواية،وشردّ ة العتنراء باإلسرناد،وتهور
ثم انتني الكتابة وصار مالزمة حللق العلم،بعرد كثررة ّ
ّ
الصرخابة
البدع،وفشو تاهرة الوضو يف احلديث،وضرعف ملكرة احلفظ،ومرو كثرري مرن ح ّفراظ السرنّة مرن ّ
الصخابة
كره ااعة من ّ
والتابع ،وزوال أسبا الكراهية،واخلو من ضياع العلم،قال ابن حجر :قال العلّمءّ :
والتابع كتابة احلديث،واستخبوا أن يؤخذ عنهم حفظا كّم أخذوا حفظا،لكن ملا قرص اهلمم،وخّشر األئمرة
دونوه ".103
ضياع العلم ّ
وما إن دخلت سنة 70هر حتّى ازدهر احلركة العلمية يف ايو املردن اإلسرالمية،وقام علرّمء التّرابع
واسرتمر هرذه العمليرة ثالثر سرنة،روى
الصخابة وفتاوهيم ونسرخها يف كترب
بجمو السنّة النّبوية وأقوال ّ
ّ
اخلطيب البغدادي بسنده ّ
السنن
أن صالحل بن كيسان قال :اجتمعت أنا والزّ هري ونخن نطلب العلم فّلنا نكتب ّ
،ثم قال نكتب ما جاء عن أصخابه فِنّه سنّة،فّلت أنا ليجم سنّة فال نكتبه،قال فكترب
فكتبنا ما جاء عن النّبّّ 
ومل أكتب فأنجحل وض ّيعت".104
مرة احلّضمّ ر وكان قد أدرك بخم
وأمر أمري مرص عبد العزيز بن مروان بن احلكم األموي كثري بن ّ
إِل بّم سمعت من أصخا رسرول اهلل مرن أحراديثهم
سبع صخاب ّيا ر أن يكتب إليه أحاديثهم فّال":اكتب ّ
الروايرة بّولره":إلّ ّ
أن
ومرد ّ
عجراج اخلطيرب عرىل هرذه ّ
إلّ حديث أيب هريرة فِنّه عندنا"،105ويع ّلرق الردكتور ّ
مرة لألمري"،106وهو ّ
يدل أيضا عىل ّ
أن أحاديث أيب هريرة_ كانت مكتوبة.
املصادرمل ختامنا عن امتثال كثري بن ّ
الرسمي للسنّة النّبوية
التدوين ّ
األول اهلجري أمر اخلليفة عمر بن عبد العزيز رسم ّيا بتدوين السرنّة النّبويرة،روى اإلمرام
يف اية الّرن ّ
البخاري يف صخيخه يف با كيف يّبض العلم فّال":وكتب عمر بن عبد العزيز إىل أيب بكر بن حرزم انظرر مرا
فاكتبه،فِِن خفت دروس العلم وذها العلّمء ول تّبل إلّ حديث النّبرّ ولتفشروا
كان من حديث النّبّ
ّ
ّ
رسا".107
العلم ولتجلسوا حتّى يعلم من
ليعلم،فِن العلم ل هيلك حتّى يكون ّ
ام بسنده ّ
السرنن،فكتبناها
أن ابن شها الزّ هري قال:أمرنا عمر بن عبد العزيز بجمرو ّ
وروى ابن عبد ال ّ
دفا ًا دفا ًا فبعث إىل ّ
كل أرض له عليها سلطان دفاا".108
دون احلديث ابن شها الزّ هري عىل رأس املائة بأمر عمر بن عبد
وأول من ّ
وقال ابن حجر العسّالِنّ :
التدوين،ثم التصنيف،وحصل بذلك خري كثري،فل ّله احلمد".109
ثم كثر
ّ
العزيز ّ
هيتم بالاتيب والتبويب والتمييز
ويف الّرن ال ّثاِن اهلجري ّ
تطور التدوين من التأليف إىل التصنيف الذي ّ
واحد،ثم او هموعة من األبوا يف مصنّف واحد.
واو األحاديث املتناسبة يف با
ّ
املغازي،السري".
وكانت املصنّفا يف هذا العهد حتمل عناوين" مو ّأ،مصنّف،جامو ،سنن،اجلهاد،
ّ
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ثم جاء الّرن ال ّثالث اهلجري الذي يعتام العرص ّ
الذهبّ للسرنّة النّبويرة وعلومها،واحلردّ الفاصرل بر
ّ
ّ
العلميرة،ودونت الكترب السرتّة الترّ اعتمردما
الررحال
املتّدّ م
ّ
واملتأخرين من ن ّّاد احلديث،ففيه نشرطت ّ
أئمة احلديث وجهابذته.
األ ّمة،وتهر ّ
املوسوعات احلديثية اإللكرتونية
واملعرفة،وتم عىل غرارهرا إنشراء بررام
قدّ مت التّنية العلمية املعارصة،خدما جليلة يف ميدان العلم
ّ
حاسوبية تتم ّيز بالد ّقة،والرسعة الفائّة يف ٓاليرا البخرث،ومن نتاجهرا املوسروعا احلديثيرة الترّ سرامهت يف
الوصول إىل احلديث يف وقت أقرصر،وجهد ّ
أقل،إضرافة إىل اخلردما امللخّرة به،وهرذه املوسروعا العلميرة
مهها:
انتني بكثرة يف عرصنا وأ ّ
تتضمن كتب احلرديث التسرعة،إنتاج رشكرة صرخر،وحر ،التّ
 -1موسوعة احلديث النييف،وهّ
ّ
تأسست سنة 1982م،وبدأ إنتاج الامام اإلسالمية سنة 1985م.
ّ
 -2املوسوعة الذهبية يف احلديث النييف وعلومه،وقد اشتملت عىل أكثر من أربعّمئة هلد ًا،وقد أنتجها
مركز الااث ألبخاث احلاسب اآلِل سنة 1997م.
 -3املوسوعة األلفية للسنة النبوية،وقد اشتملت عىل أكثر من ألف وثالثّمئة هلد ًا.
 -4موسوعة املكتبة ّ
املة،وتضم أغلب املصادر احلديثية،وبّية العلوم اإلسالمية.
الش
ّ
ورغم املخاسن الكثرية التّ تّدمها هذه املوسوعا

اإللكاونية،إل أ ّ ا ل ختلو من سلبيا ،لشتّمهلا

بالرجوع للمصادر األصلية.
عىل أخطاء متعدّ دة،يمكن تفادهيا ّ
نتائج البحث
ّ
أهرم النّترائ الترّ
بناء عىل ما تّدّ م من عرض لنشأة علم تراريم السرنّة النّبويرة،ومراحل
تردوينها،فِن ّ
توصلت إليها خالل هذا البخث،ماييل:
 -1ليزال علم تاريم السنّة النّبوية بخاجة إىل املزيد من البخث،والتأليف فيه.
 -2إثبا كتابة احلديث يف عهد الن ّّبوة.
 -3إثبا حج ّية السنّة النّبوية.
 -4شدّ ة عناية املسلم بسنّة نب ّيهم.
 -5للمسلم دور كبري يف نني العلم يف ربوع العامل.
-6تطوير خدما املوسوعا احلديثية اإللكاونية،ورضورة تدقيّها.
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سورة النّور ـ اآلية 63

3ـ

سورة ـ آل عمران ـ اآلية32

4ـ

سورة النّساء ـ اآلية 80

-5

حممد سالمة  -دار طيبة للنّشر
إمساعيل بن عمر بن كثري  -تفسري القرآن العظيم  -تح :سامي بن ّ
والتّوزيع  -ط1999 - 2م 345/2 -
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سورة النّساء ـ اآلية 59

6ـ

سورة النّحل ـ اآلية 44
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سورة النّساء ـ اآلية 59
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 10ـ

سورة ـ آل عمران ـ اآلية31

11ـ

الرياض ـ
حممد بن إمساعيل البخاري ـ اجلامع ّ
الصحيح ـ كتاب ّ
السالم ـ ّ
احلج ـ باب اخلطبة أيّام مىن ـ دار ّ

12ـ

احلث على تبليغ السماع ـ ص  603ـ
حممد بن عيسى الرتمذي ـ اجلامع ـ كتاب العلم ـ باب ماجاء يف ّ

ط 2ـ 1999م ـ ص  280ـ رقم 1739

رقم  2656ـ قال أبو عيسى :حديث زيد بن ثابت حديث حسن.
13ـ

البخاري ـ اجلامع الصحيح ـ كتاب اجلنائز ـ باب مايكره من النّياحة على امليّت ـ ص  206ـ رقم

-14

السنن ـ كتاب السنّة ـ باب تعظيم حديث رسول اهلل صلّى اهلل عليه
حممد بن يزيد ابن ماجة القزويين ـ ّ
الشيخ األلباين:
السالم  -الرياض  -السعودية 1999م  -ص  2ـ رقم  12ـ قال ّ
وسلّم ـ ط -1دار ّ

1291

الصغري وزيادته ـ املكتب اإلسالمي ـ  1415/1ـ رقم
"صحيح"ـ انظر األلباين ـ صحيح وضعيف اجلامع ّ

14146
- 15

الصحيح  -كتاب االعتصام بالكتاب والسنّة -باب إذا اجتهد العامل -ص
البخاري تعليقا  -اجلامع ّ

الصحيح  -كتاب األقضية  -باب نقض األحكام الباطلة  -ص
 -6424ورواه مسلم  -اجلامع ّ
 - 762رقم4492

 16ـ

حممد بن مكرم بن منظور ـ لسان العرب ـ دار صادر ـ بريوت ـ ط 1ـ 698/1

 17ـ

ابن منظور ـ لسان العرب ـ دار صادر ـ بريوت ـ ط 1ـ 143/13

 18ـ

حممد
املبارك بن حممد اجلزري ابن األثري ـ النّهاية يف غريب األثر ـ حتقيق طاهر أمحد ّ
الزاوي و حممود ّ
الطناحي ـ املكتبة العلمية ـ بريوت ـ 1979م ـ 371/2
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ابن منظور ـ لسان العرب ـ دار صادر ـ بريوت ـ ط 1ـ 9/9

 20ـ

ابن منظور ـ لسان العرب ـ دار صادر ـ بريوت ـ ط 1ـ 189/9

 21ـ

البخاري ـ اجلامع الصحيح ـ كتاب العلم ـ باب كيف يقبض العلم ؟ ـ ص  22ـ رقم احلديث 34

 22ـ

أبو نعيم األصبهاين ـ تاريخ أصبهان ـ  159/1ـ وانظر ابن حجر ـ فتح الباري ـ  194/1ـ 195

 23ـ

ابن منظور ـ لسان العرب ـ  131/2ـ 133

 24ـ

سورة البقرة ـ اآلية 76

 25ـ

البخاري ـ اجلامع الصحيح ـ كتاب الرقاق ـ باب صفة اجلنة والنار ـ ص  1136ـ رقم احلديث 6570

 26ـ

مجال الدين القامسي ـ قواعد التحديث يف فنون مصطلح احلديث ـ دار الكتب العلمية ـ بريوت ـ
1979م ـ ص61

 27ـ

الشيخ طاهر بن أمحد اجلزائري ـ توجيه النظر إىل أصول األثر ـ دار املعرفة ـ بريوت ـ لبنان ـ ص 2

 28ـ

أمحد بن عبد احلليم بن تيمية  -جمموع الفتاوى  -إشراف الرئاسة العامة لشئون احلرمني الشريفني –
تنفيذ مكتبة النهضة  -القاهرة 1404هـ -ـ  6/18ـ 7

-29

اإلمام حممد بن يوسف الكرماين -الكواكب الدراري شرح صحيح البخاري  -ط - 2دار إحياء الرتاث
العريب  -بريوت 1981م 37/1 -

- 30

أمحد بن علي ابن حجر العسقالين ـ شرح خنبة الفكر ـ ط 2ـ مكتبة الغزايل ـ دمشق ـ سوريا ـ 1990م ص 7

- 31

الرمحن بن أيب بكر السيوطي  -تدريب الراوي  -ط - 2منشورات املكتبة العلمية  -املدينة املنورة
عبد ّ

 32ـ

انظر حممد الزفزاف ـ التعريف بالقرآن واحلديث ـ مكتبة الفالح ـ الكويت 1976م ـ ص 232

 33ـ

الشيخ طاهر بن أمحد اجلزائري  -توجيه النظر إىل أصول األثر  -دار املعرفة  -بريوت  -لبنان ـ ص 3

 34ـ

انظر ابن حجر ـ شرح خنبة الفكر  -ط - 2مكتبة الغزايل  -دمشق  -سوريا1990م  -ص7

 35ـ

الرمحن بن أيب بكر السيوطي -تدريب الراوي ـ  42/1ـ 43
انظر عبد ّ

 -السعودية 1972م 42/1 -

 36ـ

السخاوي ـ فتح املغيث شرح ألفية احلديث ـ ط 1ـ دار الكتب العلمية ـ
انظر ّ
حممد بن عبد ّ
الرحيم ّ

37ـ

أمحد بن فارس ـ جممل اللغة ـ تح :زهري عبد احملسن ـ ط 2ـ مؤسسة الرسالة ـ بريوت ـ 1986م ـ /1

بريوت ـ 1993م ـ 17/1

الشاعر هو خالد بن عتبة اهلذيل ـ وانظر ابن منظور ـ لسان العرب ـ 225/13
 455ـ و ّ

 38ـ

السالم –
مسلم بن احلجاج ـ اجلامع الصحيح ـ كتاب الزكاة ـ باب ّ
احلث على ّ
الصدقة  -ط - 2دار ّ

 39ـ

أمحد بن فارس ـ جممل اللغة ـ  455/1ـ وانظر ابن منظور ـ لسان العرب ـ 225/13

الرياض

2000م - .ص  410ـ  -411رقم 2351

111
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 40ـ

حممد بن يعقوب الفريوز أبادي  -القاموس احمليط  -املؤسسة العربية ودار الفكر  -بريوت  -لبنان ـ
 239/5ـ وانظر ابن منظور ـ لسان العرب ـ 227/13

41ـ

البخاري ـ اجلامع الصحيح ـ كتاب النّكاح ـ باب الرتغيب يف النّكاح ـ ص  906ـ رقم احلديث

 5063ـ ورواه مسلم ـ اجلامع الصحيح ـ كتاب النكاح ـ باب استحباب النكاح ـ ص  586ـ رقم
احلديث 3403
 42ـ
- 43

البخاري ـ اجلامع الصحيح ـ كتاب الذبائح ـ باب سنّة األضحية ـ ص  - 986رقم احلديث 5545

انظر حميي الدين بن شرف النّووي ـ هتذيب األمساء واللغات ـ دار ابن تيمية ـ القاهرة ـ مصر ـ 1990م
ـ 156/2

- 44

أحق باإلمامة ؟ ـ ص  271ـ رقم
مسلم ـ اجلامع الصحيح ـ كتاب املساجد ومواضع الصالة ـ باب من ّ

- 45

رواه اإلمام مالك بالغا ـ املوطأ رواية حيىي الليثي ـ إعداد أمحد راتب ـ ط 11ـ دار النفائس ـ بريوت ـ

احلديث 1532

1990م ـ ص  648ـ رقم احلديث  -1619واحلاكم  -املستدرك على الصحيحني -172/1 -
-46

وقال الشيخ األلباين:رواه مالك بالغا واحلاكم موصال بإسناد حسن" -انظر األلباين -السنّة -ص 18

الرتمذي  -اجلامع  -كتاب الفرائض  -باب ماجاء يف مرياث اجلدة  -كتاب اجلامع -النهي عن القول
بالقدر  -ص  - 482رقم 2100

- 47

القاضي عياض  -ترتيب املدارك 132/1 -

- 48

ابن أيب حامت الرازي  -اجلرح والتعديل 19/2 -

- 49

انظر ابن الصالح  -فتاوى ومسائل ابن الصالح – تح :الدكتور عبد املعطي قلعجي  -دار املعرفة –
بريوت 213/1 -

- 50
- 51

الزهد  -باب التثبّت يف احلديث  -ص - 1297رقم 7510
الصحيح  -كتاب ّ
مسلم  -اجلامع ّ

حممد بن عيسى أبو عيسى الرتمذي ـ اجلامع ـ كتاب العلم ـ باب ما جاء ىف كراهية كتابة العلم – وقال

روي هذا احلديث من غري هذا الوجه أيضا عن زيد بن أسلم رواه مهّام عن زيد بن أسلم  -ص– 605

رقم  - 2665قال الشيخ األلباين :صحيح" -انظر اجلامع الصحيح سنن الرتمذي -تح:أمحد حممد
شاكر وآخرون  -دار إحياء الرتاث العريب  -بريوت –  – 38/5رقم 2665
- 52

اإلمام أمحد  -املسند  -مسند املكثرين من الصحابة  -مسند أيب سعيد اخلدري  -مؤسسة قرطبة –
القاهرة  -األحاديث مذيلة بأحكام شعيب األرنؤوط عليها  -وقال شعيب األرنؤوط  :صحيح" 12/3 -

 53ـ

البخاري ـ اجلامع الصحيح ـ كتاب العلم ـ باب كتابة العلم ـ ص(  24ـ  )25ـ رقم احلديث 113

 54ـ

أبو داود – السنن – كتاب العلم  -باب يف كتابة العلم – ص  – 523رقم  - 3646قال
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 55ـ

الرياض ـ  54/4ـ رقم 1532
السلسلة ّ
الصحيحة ـ مكتبة املعارف ـ ّ
األلباين":صحيح" ـ انظر ّ

الراء ـ
السلفي ـ باب ّ
سليمان بن أمحد أبو القاسم الطرباين ـ املعجم الكبري ـ حتقيق محدي بن عبداجمليد ّ

مكتبة العلوم واحلكم ـ املوصل ـ ط 2ـ 1983م ـ  276/4ـ رقم  - 4411قال نور الدين علي بن أيب
بكر اهليثمي :رواه الطرباين يف الكبري وفيه أبو مدرك روى عن رفاعة بن رافع وعنه بقية ومل أر من ذكره"
 انظر جممع الزوائد ومنبع الفوائد  -دار الفكر -بريوت1412هـ 380/1 -- 56

انظر:أمحد بن حسني البيهقي -السنن الكربى – تح :حممد عبد القادر عطا  -مكتبة دار الباز  -مكة
السياسية للعهد النّبوي
املكرمة 1994م – ص  – 183وانظر ّ :
د.حممد محيد اهلل ،جمموعة الوثائق ّ
الراشدة  -ط - 6دار النّفائس  -بريوت 1987م ،ص ( 59ـ  – )62وهي نفس الصحيفة
واخلالفة ّ
اليت أخرج البخاري بعض ماجاء فيها -انظر البخاري  -اجلامع الصحيح  -كتاب العلم  -باب كتابة
العلم -ص  -24رقم 111

 57ـ

البخاري ـ اجلامع الصحيح ـ كتاب اللّقطة ـ باب كيف تعرف لقطة أهل مكة ؟ ـ ص ( 391ـ  ) 392ـ
رقم احلديث 2434

 58ـ

ابن حجر العسقالين ـ اإلصابة يف متييز الصحابة ـ دار إحياء الرتاث العريب ـ بريوت ـ  -293/6وانظر
احلاكم -املستدرك على الصحيحني 552/1 -

- 59

انظر عبد اهلل بن مسلم بن قتيبة -تأويل خمتلف احلديث -تح :أبو أسامة سليم بن عيد اهلاليل  -ط2
– دار ابن القيم – السعودية -دار ابن عفان  -مصر 2009-م  -ص  -536واحلسن بن عبد
الرمحن الرامهرمزي  -احمل ّدث الفاصل بني الراوي والواعي  -تح :حممد عجاج اخلطيب – ط – 3دار
ّ

الفكر – بريوت 1404هـ  -ص 386
- 61

د /عبد الغين عبد اخلالق ـ حجية السنّة ـ دار القرآن الكرمي ـ ص 446
الرتمذي ـ اجلامع ـ كتاب األحكام ـ باب اليمني مع الشاهد ـ ص 324

- 60
- 62

البخاري ـ اجلامع الصحيح ـ كتاب اجلهاد والسري ـ باب الصرب عند القتال ـ ص 469

- 63

ابن حجر العسقالين ـ هتذيب التهذيب ـ 207/4

- 64

حممد بن إمساعيل البخاري ـ التاريخ الكبري ـ ترمجة حممد بن إبراهيم بن خبيب ـ 26/1

- 65

اخلطيب البغدادي ـ الكفاية يف علم الرواية ـ دار الكتب العلمية ـ بريوت ـ 1988م ـ ص  330ـ331

- 66

يوسف بن عبد اهلل ابن عبد الرب ـ جامع بيان العلم وفضله ـ ط -2دار الكتب اإلسالمية  -القاهرة –
1982م  -ص 124

-67

السامرائي  -مقدمة كتاب اخلالصة يف أصول احلديث  -احلسني بن عبد اهلل الطييب  -رئاسة
صبحي ّ

- 68

حممد بن أمحد بن عثمان ال ّذهيب ـ تذكرة احلفاظ ـ دار الكتب العلمية ـ بريوت ـ  1374هـ ـ 43/1

ديوان األوقاف العراقية -مطبعة اإلرشاد  -العراق1971م  -ص 10

113

نشأة ملع تأرخي السنّة النّبوتة وطتّرة
- 69

صبحي السامرائي ـ مقدمة كتاب اخلالصة يف أصول احلديث ـ احلسني بن عبد اهلل الطييب ص 10

- 70

انظر اإلمام أمحد بن حنبل ـ املسند ـ ت /أمحد حممد شاكر ـ  253/9واجلزء العاشر بكامله ـ
واحلادي عشر والثاين عشر ).

- 71

انظر أمحد بن أيب يعقوب  -تاريخ اليعقويب  -طبع يف مدينة ليدن احملروسة -مطبع بريل – 1883م
 -ص 114

- 72

ابن حجر العسقالين ـ اإلصابة يف متييز الصحابة ـ دار إحياء الرتاث العريب ـ بريوت ـ 293/6

- 73

اإلمام أمحد ـ املسند ـ (ت/أمحد شاكر ـ بدون تاريخ ) ـ27/16

-74

الصحيفة الصحيحة ـ ص 20
انظر مهام بن منبه ـ ّ

-75
- 76
- 77

انظر فؤاد سزكني -تاريخ الرتاث العريب -ترمجة حممود فهمي -إدارة الثقافة والنشر  -جامعة حممد بن
سعود  -السعودية1983م 155/1 -
السائمة  -ص  - 231رقم  -1570قال
انظر :أبو داود  -السنن  -كتاب الزكاة  -باب الزكاة يف ّ
الشيخ األلباين:صحيح"  -انظر السنن أليب داود  -دار الكتاب العريب  -بريوت  - 9/2-رقم 572 1
الصحيح ـ كتاب العلم ـ باب التناوب يف العلم – ص ( – )21 -20رقم 89
انظر البخاري ـ اجلامع ّ

 78ـ

يتعوذ من اجلنب ـ ص (  467ـ  )468ـ رقم 2822
انظر البخاري ـ اجلامع ّ
السري ـ باب ما ّ
الصحيح ـ كتاب اجلهاد و ّ

 80ـ

الرحيق املختوم  -دار إحياء الرتاث  -ص 408
الرمحن املباركفوري ّ -
انظر صفي ّ

 79ـ

الشهادتني ـ ص  31ـ رقم121
الصحيح ـ كتاب اإلميان ـ باب ال ّدعاء إىل ّ
انظر مسلم ـ اجلامع ّ

81

ـ عبد امللك بن هشام ـ السرية النبوية ـ تح :طه عبد الرءوف سعد – دار اجليل – بريوت 1411هـ ـ
300 - 250/5

 82ـ

الصحيح ـ كتاب العلم ـ باب حتريض النّيب صلّى اهلل عليه وسلّم وفد عبد القيس ـ ص
البخاري ـ اجلامع ّ

- 83

 20ـ رقم 87
عبد اهلل بن حممد أبو بكر بن أيب شيبة  -الكتاب املصنف يف األحاديث واآلثار  -تح :كمال يوسف
احلوت  -ط -1مكتبة الرشد  -الرياض 1409هـ  - 315/5 -رقم 26447

- 84

أبو بكر بن أيب شيبة  -الكتاب املصنف يف األحاديث واآلثار  -تح :كمال يوسف احلوت 16/9 -
 - 54 – 53 – 18 -17 -وانظر أمحد بن علي اخلطيب البغدادي  -تقييد العلم  -تح :يوسف

- 85
- 86

العش  -ط - 2دار إحياء السنّة النّبوية – ص36
انظر  :أبو داود  -السنن  -كتاب الزكاة  -باب يف زكاة السائمة – ص  – 1567 -230قال
الشيخ األلباين:صحيح" – انظر السنن أليب داود  -دار الكتاب العريب ـ بريوت –  – 6/2رقم 1569
البخاري ـ اجلامع الصحيح ـ كتاب العلم ـ باب كتابة العلم ـ رقم احلديث  111ـ ص 24

114

معارف اسالمی،جلد ،۱۶شمارہ ۲۰۱۷،۱
ِ
- 87

انظر أمحد بن علي اخلطيب البغدادي  -تقييد العلم  -تح :يوسف العش  -ط - 2دار إحياء السنّة
النّبوية  -ص  - 72- 64وأبو بكر بن أيب شيبة  -الكتاب املصنف يف األحاديث واآلثار 55/9 -

- 88

تعمد الكذب على رسول صلّى اهلل عليه وسلّم ـ ص
السنن ـ كتاب اإلميان ـ باب التغليظ يف ّ
ابن ماجة ـ ّ

 -وانظر الرامهرمزي  -احملدث الفاصل بني الراوي  -ص 386

الرياض ـ
 5ـ رقم  35ـ قال ّ
السلسلة ّ
الصحيحة ـ مكتبة املعارف ـ ّ
الشيخ األلباين":حسن" ـ انظر األلباين ـ ّ
 346/4ـ رقم 1753
- 89

ال ّذهيب ـ تذكرة احل ّفاظ ـ دراسة وحتقيق زكريّا عمريات ـ دار الكتب العلمية بريوت ـ لبنان ـ ط 1ـ 1998م ـ 9/1

 90ـ

الصحيح ـ كتاب االستئذان ـ باب التسليم واالستئذان ثالثا ـ ص  1087ـ رقم 6245
انظر البخاري ـ اجلامع ّ

- 91
- 92

الصحيح ـ كتاب الديّات ـ باب جنني املرأة  -ص  – 1190رقم 6905
البخاري  -اجلامع ّ
انظر مسلم  ،اجلامع الصحيح -كتاب الطالق  -باب املطلقة ثالثا ال نفقة هلا  -198/4 -رقم 378

 93ـ

الصحيح ـ كتاب العلم ـ باب
البخاري ـ اجلامع ّ

 95ـ

انظر البخاري  -اجلامع الصحيح  -كتاب الزكاة  -باب زكاة الغنم  -ص  - 235رقم1454

 96ـ

انظر احلاكم – املستدرك على الصحيحني – 552/1

 97ـ

أمحد  -املسند  - 335/32 -رقم 15525

 98ـ

انظر احلاكم  -املستدرك على الصحيحني  - 558/1 -رقم 1457

- 99

انظر اخلطيب البغدادي – تقييد العلم – ص45

- 100

أمحد بن حنبل -العلل248/2 -

- 101

حممد بن سعد  -الطبقات الكربى  -دار صادر – بريوت  -لبنان268/6 .

- 102

حممد بن سعد  -الطبقات الكربى 296/6 -

 103ـ

ابن حجر ـ فتح الباري شرح صحيح البخاري ـ 208/1

 104ـ

اخلطيب البغدادي ـ تقييد العلم ص 107

 105ـ

حممد بن سعد ـ الطبقات الكربى ـ 311/7

 106ـ

د /حممد عجاج اخلطيب ـ السنّة قبل التدوين ـ دار الفكر ـ بريوت ـ ص 374

 94ـ

خص بالعلم قوما دون قوم ـ ص( 27ـ  )28ـ رقم 128
من ّ

بكل ما مسع ـ ص  8ـ رقم 7
مسلم ـ اجلامع ّ
الصحيح ـ املق ّدمة ـ باب النّهي عن التحديث ّ

 107ـ

البخاري ـ اجلامع الصحيح ـ كتاب العلم ـ باب كيف يقبض العلم ؟ ـ ص  22ـ رقم احلديث 34

 108ـ

ابن عبد الرب القرطيب ـ جامع بيان العلم وفضله ـ ط 2ـ دار الكتب اإلسالمية ـ القاهرة ـ 1982م ـ ص 127

- 109

ابن حجر -فتح الباري شرح صحيح البخاري208/1 -

115

