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ىالمحاضرةىالثانوظ
ىالمطاصرةىالتيىخدمتهاوأبرزىاالتجاهاتىىالنبووظىمنىالنذأةىإلىىالوقتىالمطاصرأدوارىالدنظى

ىمنىالنذأةىإلىىالوقتىالمطاصرالنبووظىًلا:ىأدوارىالدنظىأو
كدكر النضج  : دكر النشكء، كدكر التكامؿ، كدكر التدكيف الكامؿ كالتآليؼ الخاصة، كدكر التآليؼ الجامعة،أدكار ىي سبعة

 كالجمكد، كدكر اليقظة كالتنبو.كاالكتماؿ، كدكر الرككد 
 :(في عصر الصحابة الممتد إلى نياية القرن األول اليجري)وذلك  الدور األول: دور النشوء 

 فعالن إال كاالقتباس مف نكر نبكتو، فما ترككا مف أقكالو قكالن إال في قمكبيـ نقشكه كال عمى مالزمة النبي  ص الصحابة رً حى 
بعظـ   ازداد شعكر الصحابة كار ربو كلحؽ بالرفيؽ األعمى،ج لما اختار الرسكؿ ك ضبطكه، كال تقريرنا إال أحاطكا بو كعممكه، 

  ، كذلؾ بما يأتي:سنتو  فأٌدكىا عمى أكمؿ كجو، كخدمكااألمانة، 
 :باب كدكاعي الحفظ، كمف أىميا:القرآف الكريـ، كقد تكفرت ليـ أس حفظكما  أوًًل: حفظ السنة النبوية  

، كما أف بساطة عيشيـ تمد عمى ذاكرتو فتنمك كتقكلأمة أمية ال تقرأ كال تكتب. كاألمي يع يـ مفف :صفاء أذانيم وقوة قرائحيم -ٔ
 ساعدتيـ عمى الحفظ. ا جعميـ ذكم أذىاف نقيةكبعدىـ عف تعقيد الحضارة كمشاكمي

كال إلى المكانة بيف األمـ إال بيذا شرؼ ، كال سبيؿ لمليـ في الدنيا كال فكز في اآلخرةف ال سعادة أ قنكاأي قدف :قوة الدافع الديني -ٕ
 الحرص.االىتماـ ك ب ةالنبكي سنةاإلسالـ، فتمقفكا ال

 ،في أحاديث كثيرة ، كذلؾإلى الناس اكأدائي سنتو ـ عمى حفظإياى تحريضو  :مقد ضاعف أثر ىذا الدافع في نفوسيو 
يٍ  كحديث رى المَّوي اٍمرىأن قىاؿى رىسيكؿي المًَّو  :قىاؿى  ًد ٍبًف ثىاًبتو زى قىالىًتي فىبىمَّغىيىا : )نىضَّ ٍيًر فىًقيوو ، فىريبَّ حى سىًمعى مى اًمًؿ ًفٍقوو ًإلىى اًمًؿ ًفٍقوو غى ، كىريبَّ حى

 رسكؿالية التبميغ الذم أمر بو يخرج المسمـ مف مسؤكلا لكي كاجبن سنة كبذلؾ أصبح حفظ ال ،أخرجو ابف ماجو كغيره مىٍف ىيكى أىٍفقىوي ًمٍنو(
.  
 فتأسكا كرم كسمككيـ العممي كالخمقي،الف  في تككيف الصحابة تدخمكلذلؾ ركف أساسي،  افإنيفي اإلسالم،  سنةمكانة ال -ٖ
 ، فحفظكىا.ا كتنفيذن عمالن ، كترجمكا سنتو في كؿ شيء  الرسكؿب
 :، منياتربكية كسائؿيتبع   كاف :في تعميم سنتو أسموب النبي  -ٗ
اًئشىةى رىًضيى المَّوي عى  ي إلقاء الكالـ ليتمكف مف الذىف.ا، بؿ يتأنى فا متتابعن لـ يكف يسرد الحديث سردن  أنو  -أ )ًإفَّ رىسيكؿى  :ٍنيىاعىف عى

ًديثى كىسىٍرًدكيـٍ   المَّوً  ـٍ يىكيٍف يىٍسريدي اٍلحى  ( أخرجو البخارم. لى
اًئشىةى ا. ألحاديث، بؿ كاف كالمو قصدن كف يطيؿ الـ ي أنو  -ب ٍنيىا:عىٍف عى دَّهي اٍلعىادُّ  كىافى  أىٌف النًَّبيَّ ) رىًضيى المَّوي عى ًديثنا لىٍك عى دِّثي حى ييحى

اهي  ىٍحصى   ( أخرجو البخارم.ألى
ٍنوي  كىافى رىسيكؿي المًَّو )قاؿ:  أنس عف . ديث لتعيو الصدكرا ما يعيد الحكثيرن  أنو  -جػ ثنا ًلتيٍعقىؿى عى  ( أخرجو الترمذم.ييًعيدي اٍلكىًممىةى ثىالى
 "حكمة" سنةيسمي الالكريـ ا نجد القرآف كمف ىنالذم ساعد عمى حفظ سنتو،  البياف قكة فقد أكتي النبي : أسموب الحديث النبوي -٘

ـٍ آيىاًتًو لىقىٍد مىفَّ المَّ { : اهلل قكؿكمف ذلؾ، ، األـ كما قاؿ اإلماـ الشافعي في مىٍيًي ـٍ يىٍتميك عى ـٍ رىسيكالن ًمٍف أىٍنفيًسًي مىى اٍلميٍؤًمًنيفى ًإٍذ بىعىثى ًفيًي وي عى
ٍف كىانيكا ًمٍف قىٍبؿي لىًفي ضىالؿو ميًبيفو  ةى كىاً  ييعىمِّميييـي اٍلًكتىابى كىاٍلًحٍكمى ـٍ كى كِّيًي ييزى ا ييٍتمىى فً {: قاؿ (، ك ُْٔآؿ عمراف: ) }كى ي بيييكًتكيفَّ ًمٍف كىاٍذكيٍرفى مى

ًبيرنا ًة ًإفَّ المَّوى كىافى لىًطيفنا خى  (.ّْ :األحزاب) }آيىاًت المًَّو كىاٍلًحٍكمى
 فتنِّ ، عمى الرغـ مما كقع فييا مف اختالؼ الركايات، كتبايف الكجيات، حتى صي الحفظعكامؿ ك كىي مف أىـ كسائؿ  :سنةكتابة ال -ٙ

السير الحثيث في تاريخ تدكيف الحديث لمحمد زبير كتاب ك  ،تاب تقييد العمـ لمخطيب البغدادمك ؾ:ا، مف ذلحديثن ك  افييا التآليؼ قديمن 
 .(خطيبال جمدكتكر محمد عجاالتدكيف لالسنة قبؿ ككتاب  ،الصديقي

اًب النًَّبيِّ )قاؿ:  عف أبي ىريرة  أخرج البخاري ا ًمٍف أىٍصحى ده أى  مى ٍنوي ًمنِّي أىحى ًديثنا عى ٍبًد المًَّو ٍبًف الَّ مىا كىافى مً إً  ٍكثىرى حى ٍف عى
ك )كيٍنتي أىٍكتيبي كيؿَّ شىٍيءو قاؿ: رضي اهلل عنيما، عف عبد اهلل بف عمرك  كفي سنف أبي داكد كالمسند (،، فىًإنَّوي كىافى يىٍكتيبي كىالى أىٍكتيبي عىٍمرو

يٍ  أىٍسمىعيوي ًمٍف رىسيكًؿ المًَّو  قىاليكا أىتىٍكتيبي كيؿَّ شىٍيءو تىٍسمىعيوي كىرىسيكؿي المًَّو أيًريدي ًحٍفظىوي فىنىيىٍتًني قيرى ا  شه كى ًب كىالرِّضى بىشىره يىتىكىمَّـي ًفي اٍلغىضى
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ٍف اٍلًكتىاًب فىذىكىٍرتي ذىًلؾى ًلرىسيكًؿ المًَّو  أى ًبأيٍصبيًعًو ًإلىى ًفيًو فىقىاؿى اٍكتيٍب فىكىالًَّذم نىٍفًسي ًبيى  فىأىٍمسىٍكتي عى ؽٌّ(فىأىٍكمى ا يىٍخريجي ًمٍنوي ًإالَّ حى كذلؾ  .ًدًه مى
 .بكم في عيده الن تبمغ بمجمكعيا رتبة التكاتر في إثبات كقكع الكتابة لمحديث كردت أحاديث كثيرة عف عدد مف الصحابة 

مىٍف كىتىبى عىنِّي  أىفَّ رىسيكؿى المًَّو  عف أبي سعيد الخدرم  دما أخرجو مسمـ كأحم :وقد عارض ذلك : )الى تىٍكتيبيكا عىنِّي كى قىاؿى
وي  ، عنيما رضي اهلل في ذلؾ مف ركاية جماعة مف الصحابة كأبي ىريرة كزيد بف ثابت ككردت األحاديث عنو  .(غىٍيرى اٍلقيٍرآًف فىٍميىٍمحي
 في الكتابة. ، كما أنو ال مجاؿ لمشؾ في إذنو  لمتردد في صحة ثبكت ذلؾ عنو مما ال يدع مجاالن 

 عمى وجوه: عارض، وفي التوفيق بين األحاديثوقد اختمفت آراء العمماء في إزالة ىذا الت
الوجو األول: القول بالنَّسخ:  -  

ألفَّ أحاديث النَّيي متقٌدمة، كأحاديث اإلذف بالكتابة  منسوخة بأحاديث اإلذن؛ أنَّ أحاديث النَّيي عن الكتابة :قال األكثرون
آف متأخرة؛ فالنَّيي عف الكتابة إنما كاف في أكؿ اإلسالـ، مخافة اختالط الحديث بالقرآف الكريـ، فمما ازداد عدد المسمميف، كعرفكا القر 

لصحابتو بكتابة الحديث، قاؿ ابف قتيبة:  كاختالطيو بالحديث، حينئذ أذف النَّبي الكريـ، كأصبحكا يميِّزكنو مف الحديث، كأيًمف التباسيو
"كنحف نقكؿ إف في ىذا معنييف، إحداىما: أف يككف مف منسكخ السُّنة بالسُّنة، كأنو نيى في أكؿ األمر أف ييكتب قكلو ثـ رأل بعد لما 

كاب، كذكره السَّخاكم، كقاؿ: "جنح عمـ أف السُّنف تكثر كتفكت الحفظ أف تكتب كتقيد"، كذكره ا لنَّككم، كابف حجر كجعمو األقرب إلى الصَّ
يعني ابف –إليو ابف شاىيف، فإف اإلذف ألبي شاه كاف في فتح مكة، كاستظير لذلؾ بما ركم أف أىؿ مكة كانكا يكتبكف، قاؿ شيخنا 

 ي ذكرىا ابف حجر، كالتي سأذكرىا عند القكؿ بالجمع.حجر: كىك أقربيا مع أنو ال ينافييا"، أم ال ينافي األقكاؿ األخرل الت
الوجو الثاني: القول بالجمع )التَّوفيق( بينيا. -  

ورد القول بالجمع والتَّوفيق بين أحاديث النَّيي عن الكتابة واإلذن بيا عن بعض العمماء؛ ولكن مع اتفاقيم عمى القول           
عمى النَّحو التَّالي:   بالجمع إًل أنيم اختمفوا في صورة الجمع،  

؛ ألنيـ كانكا ذكر بعض العمماء أنَّ النَّيي عن الكتابة خاص بكتابة غير القرآن مع القرآن في شيء واحد واألذن في تفريقيما -أ
 لحديث الشَّريؼيسمعكف تفسير القرآف فربما كتبكه معو، فنيييكا عف ذلؾ خكؼ االشتباه بينيما، أمَّا اإلذف فيك في حالة كتابة كؿٍّ مف ا

 .كالقرآف الكريـ في صحيفة مستقمة
نعاني.  كممف ذكر ىذا القكؿ النَّككم، كابف حجر، كالصَّ

 ذكره ابف حجر. أن النَّيي خاص بوقت نزول القرآن خشية التباسو بغيره واألذن في غير ذلك، -ب
َمى اْلِكَتاَبِة ِإَذا كتب، ويحمل األحاديث الواردة باإلباحة عمى من ًل ُيوثق وقيل: "النَّيي خاص بمن ُيْوَثُق ِبِحْفِظِو َوُيَخاُف اتَِّكاِلِو عَ  -ج

ٍزـو ا ِبِحْفِظِو، ًديًث ًكتىاًب عىٍمًرك ٍبًف حى ٍنوي، كىحى ًميٍّ رىًضيى المَّوي عى ًحيفىةى عى ًديًث صى ًديًث اٍكتيبيكا أًلىًبي شىاهو، كىحى لًَّذم ًفيًو اٍلفىرىاًئضي كىالسُّنىفي كىحى
ٍنوي أىنىسنا رىًضيى كىالدِّ  ًب الزَّكىاًة الًَّذم بىعىثى ًبًو أىبيك بىٍكرو رىًضيى المَّوي عى نيصي دىقىًة كى ًديًث ًكتىاًب الصَّ ، كىحى ٍيًف، يىاتي يىوي ًإلىى اٍلبىٍحرى ٍنوي ًحيفى كىجَّ  المَّوي عى

، كم عف ابف سيريف: إف كاف ال يرل  كحديث أبى ىريرة أف ابف عىٍمًرك ٍبًف اٍلعىاًص كىافى يىٍكتيبي كىالى أىٍكتيبي اًديًث"، كلذا ري ٍيًر ذىًلؾى ًمفى اأٍلىحى كىغى
بالكتابة بأسنا فإذا حفظ محاه، كنحكه عف عاصـ بف ضمرة، كىشاـ بف حساف كغيرىما، كعف مالؾ قاؿ: لـ يكف القـك يكتبكف إنما كانكا 

ه، كقد ركل البييقي كمف طريقو ابف الصَّالح عف األكزاعي قاؿ: يحفظكف فمف كتب منيـ الشَّيء فإنما كاف ليحفظو، فإذا حفظو محا
ا تتالقاه الرجاؿ بينيـ، فمما دخؿ في الكت   .ب دخؿ فيو غير أىمو، إلى غير ذلؾكاف ىذا العمـ كريمن

ف العمـ ذكر ىذا القكؿ الرَّاميرمزم في المحدث الفاصؿ، كالخطيب البغدادم في تقيد العمـ، كابف عبد البَّر في جامع بيا
 .في فتح المغيث كفضمو، كالسَّخاكم

قاؿ ابف قتيبة: "كالمعنى  ميو،وقيل: إن النَّيي عام، خص منو عبد اهلل بن عمرو بن العاص؛ ألنو كان قارًئا كاتًبا، مأموًنا ع -د
عربية، ككاف غيره مف الصَّحابة خر: أف يككف خيص بيذا عبد اهلل بف عمرك؛ ألنو كاف قارئنا لمكتب المتقدمة، كيكتب بالسريانية كالاآل

ذا كتب لـ ييتقف كلـ ييصب التَّيجي، فمما خيشي عمييـ الغمط فيما يكتبكف نياىـ، كلما أ مف أيمييف ال يكتب منيـ إال الكاحد كاالثناف، كا 
 عمى عبد اهلل بف عمرك ذلؾ أذف لو".

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=53&ID=8594#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=53&ID=8594#docu
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نالك تعارض حقيقي بين أحاديث النيي وأحاديث اإلذن، إذا "وأعتقد أنو ليس ىالسِّباعي مف المعاصريف:  الدكتكر مصطفى كقاؿ -ىػ
ُن القرآن، وأما اإلذن فيو سماح بتدوين نصوص ِمَن الُسنَِّة لظروف  فيمنا النيي عمى أنو نيي عن التدوين الرسمي كما كان ُيَدوَّ

 ومالبسات خاصة أو سماح لبعض الصحابة الذين كانوا يكتبون الُسنََّة ألنفسيم". 
"إن النَّيي كان لعمة فإذا زالت ىذه العمة كان اإلذن بالكتابة، فالخوف من التباس عبد الرَّحمف ًعًتر مف المعاصريف: الدكتكر  كقاؿ -ك

القرآن بالحديث، والخوف من اًلنكباب عمى الحديث واًلنشغال بو عن القرآن، كان ىذا كمو سبًبا لممنع من الكتابة، فمما زالت ىذه 
ىذا الرأم الذم رجحو ك  ر إلى السماح بكتابة الحديث، وقد استقر أمر الصحابة عمى كتابة الحديث وتدوينو ..."،األسباب عاد األم

 .-مف المعاصريف -نكر الدِّيف ًعًترالدكتكر 
 الوجو الثالث: التَّرجيح:
واب وقفو عمى أبي سعيد، قالو القاؿ ابف حجر قاؿ العمماء:  بخاري وغيره،: "ومنيم من َأَعلَّ حديث أبي سعيد، وقال: الصَّ

حابة كالتَّابعيف كتابة الحديث كاستحبكا أف ييؤخذ عنيـ حفظنا كما أخذكا حفظنا، لكف لما قصرت اليمـ، كخشي األئمة  كره جماعة مف الصَّ
دكيف ثـ التَّصنيؼ، ضياع العمـ دكنكه، كأكؿ مف دكف الحديث ابف شياب الزُّىرم عمى رأس المائة بأمر عمر بف عبد العزيز، ثـ كثر التَّ 

 كحصؿ بذلؾ خير كثير، فممو الحمد".
ا يتداكؿ بيف أم ال تتخذ مرجعن  ىي التي ًل تتخذ طابع التدوين العام، النبي  أن الكتابة التي أذن بيا ويمكن القول:

نما أذف ألفذاذ أحدن  كلذلؾ لـ يأمر النبي  الصحابة  ذلؾ، كلـ يكف مف الصحابة با بكتابة الحديث كما أمر بكتابة القرآف، كا 
نما كانت تمؾ الصحؼ بيف أيدييـ بمثابة المذكرات فمما انتشر عمـ القرآف ككثر  الصحابة  يتداكلكف تمؾ الصحؼ مف الحديث، كا 

ذلؾ بأمر ، كتداكلت صحفو المكتكبة، ك عامنا رسميناا أقبمت األمة عمى تدكيف الحديث تدكينن  ،أف يمتبس بو غيره يوعم حفاظو كقراؤه كأمف
  .رحمو اهلل الخميفة العادؿ عمر بف عبد العزيز

 أن تقييد الحديث مر بمرحمتين: وعمى ذلك فإن
 عيده كىذه بدأت منذ  ،بمف يكتب دكف أف تتداكؿ بيف الناسخاصة المرحمة األكلى: مرحمة جمع الحديث في صحؼ  -

 كبإذنو.
 كىذه بدأت مف القرف الثاني لميجرة.  ،عميو كيتداكليا الناسا يعتمد المرحمة الثانية: الكتابة التي تقصد مرجعن  -

ا ال يراعى فييا تبكيب أك ترتيب معيف، ثـ جاء ككانت في كؿ مف ىاتيف المرحمتيف مجرد جمع لألحاديث في الصحؼ غالبن 
رف الثالث المعركؼ ركتو في القدكر التصنيؼ الذم اتخذت فيو الكتابة طابع التبكيب كالترتيب مف منتصؼ القرف الثاني، كبمغ أكجو كذ

 ."عصر التدكيفػ "ب
ا من المصنفات ا كبيرً ا من الحديث يبمغ في مجموعو ما يضاىي مصنفً ا كبيرً قسمً  وقد تناولت الكتابة في عيده 
 الحديثية. ومما ورد كتابتو من الحديث:

ألؼ مثؿ،  : حفظت عف النبي  هلل بف عمركقاؿ عبد ا :(الصادقة) امرضي اهلل عني عبد اهلل بن عمرو بن العاصصحيفة  -ٔ
أخرج اإلماـ قد ك . "أرض أكقفيا أبكه عمرك في الطائؼ ككاف عبد اهلل يقـك برعايتيا -كالكىط ما يرغبني في الحياة إال الصادقة: "قاؿك 

ك بف شعيب عف أبيو عف ا مف أحاديث ىذه الصحيفة مف حديث عمر ا كبيرن قسمن  عمرك في مسند عبد اهلل بف في كتابو المسند أحمد
 جده.

كقد  فكاؾ األسير.كعمى أحكاـ  -أم مقادير الديات -كىي صحيفة صغيرة تشتمؿ عمى العقؿ : صحيفة عمي بن أبي طالب -ٕ
 .كغيره البخارم أ ىذه الصحيفةأخرج نب

قضى باليميف  ف النبي "كجدنا في كتاب سعد أ :عبادة فعف ابف سعد ب أخرج الترمذم في سننو.  صحيفة سعد بن عبادة -ٖ
 كالشاىد". 

  يا:كمنوفي بيان أحكام الدين،  ؤون األقاليم اإلسالميةإلى أمرائو وعمالو فيما يتعمق بتدبير ش كتبو  -ٗ
 . تب بو أبك بكر الصديؽاكتاب الزكاة كالديات الذم ك -أ

 .كة إليو، كالعبادات كأنصبة الزكاة كالجزية كالدياتكفيو أصكؿ اإلسالـ، كطريؽ الدع ،عاممو عمى اليمف كتاب لعمرك بف حـز  -ب
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 .تكؿ العامة لإلسالـ، كأىـ المحرمالقكمو في حضرمكت فيو األص ر جٍ كتابو إلى كائؿ بف حي  -جػ
لى أمراء العرب يدعوىم فييا إلى اإلسالم كتبو  -٘ لى المقكقس بمصر، ،إلى المموك والعظماء. وا  ، كا   ككتابو إلى ىرقؿ ممؾ الرـك

 كغير ىؤالء.
كصمح الحديبية، كصمح تبكؾ، كصحيفة المعاىدة التي أبرمت في دستكر التعايش  ومعاىداتو التي أبرميا مع الكفار، عقوده  -ٙ

 بيف مف جاكرىـ مف الييكد كغيرىـ.بيف المسمميف في المدينة ك 
 ألبي شاه اليماني. بتوكتابة خط ألفراد من أصحابو لمناسبات ومقتضيات مختمفة، مثل كتب أمر بيا  -ٚ

ثبات أف  مما لـ نحصو ىنا، أك لـ نحط بو عمما. كىذا كاؼ إلثبات تكاتر الكتابة في عيده  كغير ذلؾ مما كتب في عيده  كا 
كعميو  .ا عمى أميات األمكر ذات األىميةا مف حديثو، ىك أىـ ىذه األحاديث، كأدقيا الشتماليا كبيرن تناكؿ قسمن  ما كتب فيو عيده 

 تجعمبغرض حفظ السنة النبكية بجانب عكامؿ أخرل استعممكا الكتابة  ، فالصحابة آنذاؾقد كتب  كال يعني أف كؿ الحديث
 تنقش في قمكبيـ نقشيا في الحجر. األحاديث

 ا: تبميغ السنة النبوية: يً ثان 

تكجييات الشريعة بعد أف فيمكا  التحريؼ، مفصيانة السنة  كراعكا، كسعيـما في كبذلكا ،  رسكؿالبالتبميغ عف  قاـ الصحابة 
ا يتبع،التي  ا يىٍفتىًرم اٍلكىًذبى الًَّذيفى ال ييٍؤًمنيكفى ًبآياًت المًَّو  :كقكلو  تضع أسس النقؿ الصحيح لمعمـ، كي يككف عممن ـي }ًإنَّمى كىأيكلىًئؾى ىي

} ا لى {في التثبت:  ككقكلو  .(َُٓ)النحؿ: اٍلكىاًذبيكفى رى كىاٍلفيؤىادى كيؿُّ أي كىال تىٍقؼي مى ٍنوي مىٍسؤيكال{ٍيسى لىؾى ًبًو ًعٍمـه ًإفَّ السٍَّمعى كىاٍلبىصى  كلىًئؾى كىافى عى
ـٍ فىاًسؽه ًبنىبىأو فىتىبىيَّنيكا{ .(ّٔ)اإلسراء:  اءىكي كىذىبى مىٍف )في الحديث المتكاتر عنو:  كقكلو  (،ٔ)الحجرات:  كقكلو: }يىا أىيُّيىا الًَّذيفى آمىنيكا ًإٍف جى

ٍقعىدىهي ًمفى النَّارً  مىيَّ ميتىعىمِّدنا، فىٍميىتىبىكٍَّأ مى حمؿ ناقؿ الكذب إثـ الكاذب المفترم كذلؾ في الحديث الصحيح المستفيض  بؿ إف النبي (، عى
دي اٍلكىاًذًبيفى )أنو قاؿ:  المشتير عنو  ًديثو ييرىل أىنَّوي كىًذبه ، فىييكى أىحى دَّثى عىنِّي ًبحى  .ركاية مسمـ (مىٍف حى

أصكؿ قكانيف الركاية التي تكفؿ حفظ السنة كصيانتيا، كقد كاف الناس آنذاؾ عمى أصؿ العدالة  كغيرىا تفرعت مف ىذه التكجييات
كقد  ألكثر مف التحرز مف الكىـ، فال حاجة، كىـ جميعيـ عدكؿ،  ال حاجة إلى الجرح كالتعديؿ، ألف العصر ىك عصر الصحابة

 قوانين الرواية أىمو قكانيف مناسبة لمتطمبات عصرىـ، كما زالت ىذه القكانيف تتفرع ىذا بمغت ذركتيا.  في سبيؿ ذلؾ اتبع الصحابة 
  التي اتبعوىا:

  الرسكؿخشية أف تزؿ أقداـ المكثريف بسبب الخطأ أك النسياف، فيقعكا في شبية الكذب عمى  :رسول ال: تقميل الرواية عن أوًًل  -
 عف قصدىـ أف يتفرغ الناس لحفظ القرآف، كال ينشغمكا عنو بشيء، فكاف أبك بكر كعمر رضي اهلل عنيما كف، فضالن مف حيث ال يشعر 

دِّثى ر كاستفاض عنيـ مرفكعا كمكقكفا: )اشتيىذا السبيؿ، حتى   يشدداف في ذلؾ. كقد سمؾ عمـك الصحابة ٍرًء كىًذبنا أىٍف ييحى كىفىى ًباٍلمى
 .(ًبكيؿِّ مىا سىًمعى 

طمب  :كمف تثبتو في قبكؿ األخبار، كاف أكؿ مف احتاط أبك بكر الصديؽ  كاف :التحمل واألداءي الرواية عند ا: التثبت فثانيً  -
    في قصة اعطاء الجدة السدس مف الميراث. شاىد مف المغيرة 

كمف تثبتو د إذا ارتاب، خبر الكاحا كاف يتكقؼ في مكرب ،ىك الذم سف لممحدثيف التثبت في النقؿ عمر بف الخطاب ك 
  ."إذا سمـ أحدكـ ثالثا فمـ يجب فميرجع"حديث  في طمب شاىد مف أبي مكسى األشعرم 

 دثو بالحديث...".ا في األخذ بحيث إنو يستحمؼ مف يحا متحرين ا عالمن : "كاف إمامن عمي ك 

ا لشيء منيا ردكه كترككا العمؿ بو، كجد مخالفن  عمى نصكص كقكاعد الديف، فإفمتكف األحاديث  كذلؾ بعرض :ثالثا: نقد الروايات -
لىيىا سيٍكنىى  ا فمـ يجعؿ رسكؿ اهلل بنت قيس أف زكجيا طمقيا ثالثن  يسمع حديث فاطمة ،مسمـ وفيما أخرج عمر بف الخطاب يذا ف
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: ، كىالى نىفىقىةن  مَّى المَّوي "قىاؿى عيمىري سينَّةى نىًبيِّنىا صى ًفظىٍت، أىٍك نىًسيىٍت، لىيىا السٍُّكنىى  الى نىٍتريؾي ًكتىابى اهلًل كى ـى ًلقىٍكًؿ اٍمرىأىةو ، الى نىٍدًرم لىعىمَّيىا حى مَّ سى مىٍيًو كى عى
 ."ًتيفى ًبفىاًحشىةو ميبىيِّنىةو{: }ال تيٍخًرجيكىيفَّ ًمٍف بيييكًتًيفَّ كىال يىٍخريٍجفى ًإالَّ أىٍف يىأٍ  كىالنَّفىقىةي، قىاؿى المَّوي 

قاؿ:  أف رسكؿ اهلل رضي اهلل عنيما سمعت حديث عمر كابنو عبد اهلل  ،اهلل عنيا، فيما أخرجو الشيخاف يكتمكـ عائشة رض
مىٍيوً ) دَّثى رىسيكؿي المًَّو  (ًإفَّ المَّوى لىييعىذِّبي الميٍؤًمفى ًببيكىاًء أىٍىًمًو عى ، كىالمًَّو مىا حى ـى المَّوي عيمىرى عىذِّبي الميٍؤًمفى ًببيكىاًء أىٍىًمًو ًإفَّ المَّوى لىيي ): فىقىالىٍت: رىًح

مىٍيوً  لىًكفَّ رىسيكؿى المًَّو (عى :  ، كى مىٍيوً »قىاؿى ذىابنا ًببيكىاًء أىٍىًمًو عى : }كىالى تىًزري كىاًزرىةه ًكٍزرى أيٍخرىل{ «ًإفَّ المَّوى لىيىًزيدي الكىاًفرى عى ـي القيٍرآفي ٍسبيكي قىالىٍت: حى ، كى
دِّثيكنِّي عىٍف غىٍيًر كىاًذبىٍيًف، كىالى مي أنو  زاد مسمـ، [ُْٔ]األنعاـ:  ـٍ لىتيحى ، قىالىٍت: )ًإنَّكي ، كىاٍبًف عيمىرى اًئشىةى، قىٍكؿي عيمىرى لىًكفَّ السٍَّمعى لىمَّا بىمىغى عى كىذَّبىٍيًف، كى
 ييٍخًطئي(.

يقكؿ: "إني لـ  فيذا عمر ظن، وجدير بالتنبيو أنيم إنما كانوا يفعمون ذلك لالحتياط في ضبط الحديث ًل لتيمة أو سوء 
لىًكٍف أىٍحبىٍبتي أىٍف أىثَّبىتى أتيمؾ   ."كى

 :ثالثًا: مكافحة الوضع في الحديث 

الحسيف رضي اهلل عنيما، كظيرت الفرؽ المنحرفة، كراح المبتدعة  التي أدت إلى مقتؿ عثماف بف عفاف ثـ مقتؿبرز قرف الفتنة 
 ييا في كسب أعكاف ليـ، فعمدكا إلى الكضع في الحديث فاختمفكا عمى رسكؿ اهلل يبحثكف عف مستندات مف النصكص يعتمدكف عم

ىي  سنة أربعين: "كانت رحمو اهلل قاؿ الدكتكر مصطفى السباعي الكضع في الحديث منذ ذلؾ الكقت. فكاف مبدأ ظيكر وما لـ يقم
كاتخاذىا كسيمة لخدمة األغراض السياسية كاالنقسامات  يد فيياكصيا مف الكذب كالكضع، كبيف التز الحد الفاصؿ بيف صفاء السنة كخم

الداخمية، بعد أف اتخذ الخالؼ بيف عمي كمعاكية شكالن حربينا سالت بو دماء كأزىقت منو أركاح، كبعد أف انقسـ المسممكف إلى طكائؼ 
  متعددة".

 في مكافحة الوضع: الصحابة التي اتبعيا ساليب األومن 

عف محمد بف  ا مف قبؿ يرجحكف تكثيؽ مف حدثيـ.بعد أف كانك  :حث في إسناد الحديث وفحص أحوال الرواةبالب العناية: أوًًل  -
ـٍ ، فىييٍنظىري "قاؿ: سيريف  الىكي قىعىًت اٍلًفٍتنىةي ، قىاليكا : سىمُّكا لىنىا ًرجى ـٍ يىكيكنيكا يىٍسأىليكفى عىًف اإًلٍسنىاًد ، فىمىمَّا كى ـٍ ،  ًإلىى أىٍىًؿ السُّنًَّة فى لى ًديثييي ذي حى ييٍؤخى

ًديثيييـٍ  ذي حى ييٍنظىري ًإلىى أىٍىًؿ اٍلًبدىًع فىالى ييٍؤخى   ".كى

ا، ا ككرعن حث عمماء الصحابة الناس عمى االحتياط في حمؿ الحديث عف الركاة، كأال يأخذكا إال حديث مف يكثؽ بو دينن ك 
كبذلؾ نشأ عمـ ميزاف ". َىِذِه اأَلَحاِديَث ِديٌن، َفاْنُظُروا َعمَّْن َتْأُخُذوَنًياِإنََّما "القاعدة: ا، حتى شاعت في عرؼ الناس ىذه ا كضبطن كحفظن 

تكمـ مف الصحابة في الرجاؿ: عبد اهلل بف عباس، كعبادة بف الصامت، ك  أصكؿ الحديث. الرجاؿ: "الجرح كالتعديؿ" الذم ىك عمكد
كابف  (ىػَُْ)بي كعامر الشع (ىػّٗ)عيد بف المسيب س :كمـ مف التابعيفثـ ت ، لقمة الضعؼ كندرتو.ا قميالن كالمن كأنس بف مالؾ. ككاف 

 .(ىػَُُ)سيريف 

في الحديث الكاحد مسافة  يرحؿ الرجؿكقد كاف ألجؿ سماعو مف الراكم األصؿ، كالتثبت منو  :: الرحمة في طمب الحديثنًياثا -
يرحؿ إلى عقبة بف عامر  أف أبا أيكب األنصارم : لؾتيـ مف المشقات كالتعب. كمف ذشاسعة، عمى الرغـ مما كاف في مكاصال

يقكؿ: "مف ستر عمى مؤمف في الدنيا ستره اهلل  لـ يبؽ أحد سمعو، قاؿ: سمعت رسكؿ اهلل  يسألو: حدثنا ما سمعت مف رسكؿ اهلل 
 .يامة" . فأتى راحمتو فركب ثـ رجعيـك الق

نيـ عف كيسألك   مؾ التابعكف سبيميـ فكانكا يرحمكف إلى الصحابةكس ،الرحمة في طمب الحديث لمتثبت منو فسف الصحابة 
 كالميالي في طمب الحديث الكاحد".عف سعيد بف المسيب قاؿ: "إف كنت ألسير األياـ األحاديث، 
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 شأف العمماء عمى ذلؾ فيما بعد حتى أصبحت الرحمة مف ضركرات التحصيؿ. ركاستم

ا عمى أحاديثو أك كاف األغمب عمى فحيث لـ يجدكا لو مكافقن  ره من أىل الحفظ واًلتقان،: عرض حديث الراوي عمى رواية غيثالثًا -
 لمخالفة ردكا أحاديثو أك ترككىا.حديثو ا

 كغير ذلؾ مف الكسائؿ التي اتبعكىا كبيا ميزكا الصحيح مف السقيـ كالسميـ مف المدخكؿ. 

 :وكان من ثمار جيود العمماء في ىذا الدور  

، المكقكؼ، ك المرفكع، كالحديث أنكاع مف عمـك الحديث ظيكرد.     يتيا مف الكضع.تنق تبميغ السنة.   ج. ب.   حفظ السنة.أ. 
المقبكؿ: كىك الذم سمي فيما بعد  ككانت كميا تنقسـ إلى قسميف: ،كغير ذلؾ، المدلس، ك المنقطع، ك المرسؿ، ك المتصؿ، ك المقطكعك 

 الضعيؼ كأقسامو كثيرة. المردكد: كسمي بعد ذلؾ، ك بالصحيح كالحسف

 الثالث( ل)وذلك من مطمع القرن الثاني إلى أو الدور الثاني: وىو دور التكامل

 ت في ىذا العصر أمور أىميا:جدَّ لقد 

 الذىبي في تذكرة الحفاظ.الحافظ ضعؼ ممكة الحفظ في الناس، كما نص عمى ذلؾ  -ُ

لحديث، حيث حمؿ الحديث عف كؿ صحابي جماعات كثيرة تفرقكا في طالت األسانيد كتشعبت بسبب بعد العيد ككثرة حممة ا -ِ
 الكثيرة كالعمؿ الظاىرة كالخفية.البالد، فكثرت األحاديث، كدخمتيا القكادح 

 عتزلة كالجبرية كالخكارج كغيرىـ.كثرت الفرؽ المنحرفة عف جادة الصكاب كالمنيج الذم كاف عميو الصحابة كالتابعكف بإحساف، كالم -ّ

، وكان ليم جيود في خدمة أئمة اإلسالم لمواجية ىذه الضرورات ووضعوا لكل طارئ ما يسد الثممة التي حصمتفنيض 
 منيا: النبوية، السنة

فكتب إلى األمصار أف  النبكية بالحاجة الممحة لحفظ كنكز السنة -رحمو اهلل -أحس عمر بف عبد العزيزحيث  :التدوين الرسمي -ٔ
كتب إلى أبي بكر  -رحمو اهلل -أخرج البخارم أف عمر بف عبد العزيز ث كيدكنكه حتى ال يضيع بعد ذلؾ.دييكتبكا ما عندىـ مف الح

: "انظر ما كاف مف الحديث عف الرسكؿ    ي خفت دركس العمـ كذىاب العمماء".فإن ،فاكتبو بف حـز

أف انتشر، فجمعت األحاديث في دكيف كلـ يمبث الت الحديث،في آفاقيم من  وغيرىما ما بن حزمفكتب الزىري، وأبو بكر 
، ككمصنؼ ىػ(ُٖٗ)، كجامع سفياف بف عيينة ىػ(ُُٔ)، كجامع سفياف الثكرم ىػ(ُْٓ)مع معمر بف راشد الجكامع كالمصنفات، كجا

  .ىػ(ُٕٔ)، كمصنؼ حماد بف سممة ىػ(ُُِ)عبد الرزاؽ 

بأقكاؿ ديثو قميمة قيدرت بخمسمائة حديث، سددىا لكف أحا أصح التآليف آنذاك،وىو  ووضع اإلمام مالك كتابو "الموطأ"
كعني مالؾ بانتقاء أحاديث المكطأ، حتى قاؿ اإلماـ  ،ده كثير مف الناس حتى بمغت المكطآت األربعيفالصحابة كالتابعيف. كقمٌ 

 كتاب بعد كتاب اهلل كتاب مالؾ". الشافعي: "أصح

يـ قصدكا جمع الحديث لممحافظة عميو لذلؾ تكسعكا ألنٌ  ،المقطكعكقد أخرجكا في ىذه التآليؼ الحديث المرفكع كالمكقكؼ ك 
 فذكركا في المسألة كؿ ما كرد فنقكلو بأسانيدىـ إلى قائمو.
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كمف جية انتشار األىكاء كالبدع.  ،مف جية ضعؼ الحفظ ،لكثرة شيكع الضعؼ :وفي نقد الرجال ي الجرح والتعديلف توسعال -ٕ
 ىػ(ُٖٗ)الثكرم كعبد الرحمف بف ميدم ، كسفياف ىػ(َُٔ)اؿ كاشتيركا بو كشعبة بف الحجاج فتفرغ جماعة مف األئمة لنقد الرج

 كغيرىـ.

ة كميـ أخرج مسمـ في مقدمة صحيحو عف أبي الزناد قاؿ: أدركت بالمدينة مائ في قبول الحديث ممن لم يعرف بو. توقفال -ٖ
 مأمكف ما يؤخذ عنيـ الحديث يقاؿ: "ليس مف أىمو".

ا في الرحمة من أجل ىذا ا زائدً شيد القرن نشاطً  بل .ياعممعن خفايا األحاديث و كشف مروايات وتتبعيا لسبر ال، كيثاألحادبع تت -ٗ
رحالتيـ ىذه ل كافقد رحؿ في البالد، ك ال إا لو شأنو كاعتبرت الرحمة مف ضركرات التحصيؿ لطالب الحديث، فال تعمـ محدثن الغرض، 

فكائد كثيرة، حيث اطمعكا عمى ما نشره الصحابة في شتى اآلفاؽ، ككازنكا بيف األسانيد كالمتكف، مما تفرع عنو كثير مف الفكائد. كاحتؿ 
ليو كانت الرحمة... شعالرحالكف في سبيؿ العمـ مكانة مرمكقة في المجتمع العممي، حتى صار لقب "الرحاؿ" كالرحالة، كالجكاؿ ك  ا رن اا 

 باإلكبار كاإلجالؿ. عاناتيـمرة، كتناقؿ الناس أخبار رحالتيـ كمكحتى طكؼ كثير منيـ بالشرؽ كالغرب أكثر مف  ،ثيفحدِّ عمى كبار المي 

 :وكان من ثمار جيود العمماء في ىذا الدور 

  .الجكامع كالمصنفات كالمكطآت :األصمية ةأنكاع مف أميات كتب السن كظيكر كحفظياالنبكية  التدكيف الرسمي لمسنة . أ

 .اصطالحاتيا الخاصةك  عمـك الحديثاكتماؿ أنكاع ب. 

 عف عمميا. بياف ك  بيف األحاديث لمكشؼ عف الركاة كأحكاليـ، كالتمييزضكابط القكاعد ك الكضع  . ج

لقائيا إلى الناس، حتى عده  تباعو بجمعيا،كأمر أ وكان اإلمام الزىري أول من عني في ىذا القرن بجمع الضوابط وا 
 .البعض كاضع عمـك الحديث

فيما  -لم يدون شيء منيا في كتاب الرجاللكن تمك العموم والضوابط التي وجدت حتى عصرىم كانت محفوظة في صدور 
في  الميم إًل ما وجدنا لمشافعي من فصول وأبحاث متفرقة ليا أىميتيا -يضبط قواعدىا مصنف خاصو  عن أن يجمعيا نعمم فضاًل 

ـ في شرط حفظ الراكم كالركاية بالمعنى عف الحديث الذم يحتج بو، كشرط فيو شركط الصحيح، كتكمٌ م في الرسالة ىذا الفن. فقد تكمّ 
كبحث في غير ذلؾ ـ في الحديث المرسؿ كناقش االحتجاج بو بقكة، . كتكمٌ ما أنو ذكر في األـ الحديث الحسف، كحديثوكالمدلس كقبكؿ 
 ا في كتاب.فكان ما كتبو الشافعي أول ما بمغنا من عموم الحديث مدونً  .مف عمـك الحديث

 

 

 (وذلك من القرن الثالث اليجري إلى منتصف القرن الرابع) الخاصةوالتآليف الكامل دور التدوين  الدور الثالث:

الذيف   عظيمنا عمى يد العمماءبكية تحكالن كمنيا عمـك السنة الن كثيرة،ىك القرف الذم شيدت فيو عمـك اليجرم  القرف الثالث
عصر ، حتى سيمي العصر "لألجياؿ مف بعدىـككانكا قدكة فقد بذلكا جيكدنا كبيرة في خدمة السنة النبكية عاشكا في ىذا العصر 

 :كدىـمف جي"، ك عصر السنة الذىبي"ك "التدكيف
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ابتكركا لذلؾ "المسانيد" جمعكا فييا الحديث بالتصنيؼ، ف  ارتأل العمماء إفراد حديث الرسكؿالتصنيف عمى المسانيد:  -ٔ
أبي بكر ككذا   تجمع كميا في مكاف كاحد تحت عنكاف مسند، فاألحاديث عف أبي بكر مثالن  ا بحسب أسماء الصحابةالنبكم مرتبن 

 أحاديث عمر كىكذا.

اب لتسييؿ الكصكؿ إليو رأل إفراد الحديث الصحيح كأف يرتب عمى األبك جاء البخارم لما  التصنيف عمى األبواب: -ٕ
مف تالمذتو فكضعكا كتبيـ عمى األبكاب،  -عدا النسائي-ة كىـ تبو الجامع الصحيح. كجاء بقية السكتسييؿ الفقو فيو، فكضع كتا

ف كاف أصحاب السنف لـ يشترطكا الصحة، وىكذا كان لمدرسة البخاري الفضل العظيم عمى السنة بما  كراعكا حسف االختيار، كا 
 .(ىـٖٗ٘). ثم ابن حبان (ىـٖٔٔ)يخين في اشتراط الصحة ابن خزيمة رواية الحديث وفي عموم الحديث ثم تبع الشصنفت في 

عمم الحديث الصحيح، وعمم )ا ا خاصً عممً  ياكل نوع منأصبح كل نوع من أنواع الحديث بتأليف خاص، حيث  إفراد -ٖ
 ،تفي الطبقا ىػ(َِّ)في تاريخ الرجاؿ، كمحمد بف سعد  (ىػِّْ) كتب يحيى بف معيفف :(المرسل، وعمم األسماء والكنى، وىكذا

  .كالناسخ كالمنسكخ ،العمؿ كمعرفة الرجاؿفي  (ىػُِْ) حنبؿ كأحمد بف

ا، حتى جدن  ةشيخ البخارم، فقد ألؼ في فنكف كثير  (ىػِّْ)ي بف عبد اهلل المديني كنبغ في التأليؼ كالكتابة اإلماـ العمـ عم
 . "او ما مف فف مف فنكف الحديث إال ألؼ فيو كتابن إنٌ ". ككاف لو السبؽ في تصنيؼ كثير منيا، حتى قيؿ: ئتيفبمغت مؤلفاتو الما

 والسنة. الحديثا ًل ينفك عنو إمام في أمر متبعً في ىذا الدور أصبح التصنيف و 

 :وكان من ثمار جيود العمماء في ىذا الدور 

ككجدت أميات كتب السنة األصمية مف:  تبنا عمى األسانيد كعمى األبكاب، كجمع الحديث مر ا كامالن السنة كعمكميا تدكينن  دكنتأ.       
 .مسانيد كجكامع كسنف كعمؿ كتكاريخ كأجزاء كنحكىا

 .ااستكفى العمماء المتكف كاألسانيد دراسة كبحثن ب.      

  عمـك الحديث. في كؿ عمـ مفكجدت مصنفات خاصة ك ج.     

 كتذكر ضكابط عمـك الحديثقكاعد كظيرت كتب تضـ كاستقرت بيف العمماء، كقعدت القكاعد حات اشتيرت االصطالك د.      
 منيا: االصطالحات، 

 .عرض فييا بعض قضايا عمـك الحديث بقكة ككضكحق(، ُِٔإلماـ مسمـ بف الحجاج )ل مسمـصحيح مقدمة  -

 ي السنف، كمسائؿ في عمـك الحديث.، عرض فييا منيجو فق(ِٕٓلإلماـ أبي داكد السجستاني ) كرسالة أبي داكد إلى أىؿ مكة -

ف جعمو مؤلفو خاتمة لكتاب الجامع فقد أفرده بالتحديث كحممو عنو  (ىػِٕٗ)كتاب "العمؿ الصغير" لإلماـ الترمذم كأشمميا  - فإنو كا 
الجرح كالتعديؿ كمراتب الركاة كآداب كىك كتاب جامع لميمات مف المسائؿ في ، ، لما اشتمؿ عميو مف الفكائدا مستقالن العمماء جزءن 

 .التحمؿ كاألداء، كالركاية بالمعنى كالحديث المرسؿ. كتعريؼ الحديث الحسف، كتعريؼ الحديث الغريب كشرح ىذا التعريؼ

 (ن الرابع إلى أوائل القرن السابعويمتد من منتصف القر) عةالتآليف الجام دورالدور الرابع: 
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وكانت ليم جيود واضحة في خدمة  ،عمى تصانيؼ السابقيف التي كانت تجربة أكلى في التدكيف أكب العمماء في ىذه الفترة
 السنة النبوية، من أىميا:

  .ما تفرؽ في مؤلفات الفف الكاحد جمع -ُ

 .ما فات السابقيف ؾااستدر  -ِ

ؿ عمى مضمكنيا معتمديف عمى القارئ في ا يدلكؿ مجمكعة منو عنكانن  ككضع العمماء بالسند إلييـ كما فعؿ سابقكىـ، أقكاؿ نقؿ -ّ
دراؾ مرامييا،   ط منيا.استنباالعمييا ك  التعميؽ ثـ فيميا كا 

 :وكان من ثمار جيود العمماء في ىذا الدور 

م "المحدث الفاصؿ بيف الراك  ًل تزال مراجع ًل يغني عنيا غيرىا، ومن أىميا: والسنة النبوية وجدت كتب في عموم الحديث
 دادمفي عمـ الركاية" لمخطيب البغ "الكفايةك ،ع في عمـك الحديث حتى ذلؾ العصركىك أكبر كتاب كض ىػ(َّٔ) ميرمزممرالكالكاعي" 

كىك  (،ىػْْٓ) ية كالسماع"، لمقاضي عياض اليحصبي"اإللماع في أصكؿ الركابابو، كحتى يكمنا أعظـ كتاب في كال يزاؿ  ػ(ىّْٔ)
أصبحت المراجع األصمية في ىذه الفنون، بنى عمييا  رسواىا مما صنف في ذلك العص غيرىاىذه المراجع و .. ا.كتاب مفيد جدن 

  استدركوا زيادات أضافوىا إلييا. الالحقون بأن حذفوا أسانيدىا وتالفوا أوىاما يسيرة فييا، أو

بحث فيو اثنيف  (ىػَْٓ) النيسابكرم عبد اهلل معرفة عمـك الحديث" لمحاكـ أبي  :ياكمف أىم التآليف الجامعة ووجدت
ا. زاد فيو عمى الحاكـ أشياء فاتتو، لذلؾ سماه مستخرجن  (ىػَّْ)ـ األصفياني يٍ عى تخرج" ألبي ني "المس، كا مف عمـك الحديثكخمسيف نكعن 

 .، كغير ذلؾ مف الكتبذلؾ فقد تركا أشياء لممتعقب كمع

  (العاشرن القرن السابع إلى القرن وذلك م)كتمال الدور الخامس: دور النضج واًل 

  :كاف مف جيكد العمماء في التصنيؼ أٌنيـ، ك كمالو التاـفي السنة النبكية كعمكميا بمغ التصنيؼ كفيو 

  ـك الحديث كالسنة.كضع مؤلفات استكفت أنكاع عم -ُ
 بدقة.  كا فيياالتي تكمم مسائؿال تحريرك العمماء عبارات  يبيذت -ِ

ا، كاضطمعكا مف فنكنو كأحكاؿ أسانيده كمتكنو أحاطكا بالحديث حفظن صانيؼ مف األئمة الكبار الذيف تككاف أصحاب تمؾ ال
اإلمام المحدث الحافظ الفقيو األصولي ، ككاف رائد عمـك الحديث كالسنة في ذلؾ الكقت مى غرار األئمة السابقيف الكبارا، عدراية كعممن 

جمع فيو ما تفرؽ في الكتب السابقة، كاستكفى  فقد ، في كتابو المشيور "عموم الحديث"،ىـ(ٖٗٙ) عمرو عثمان بن الصالحأبو 
 أنكاع عمـك الحديث، ثـ امتاز:

 باالستنباط الدقيؽ لمذاىب العمماء كقكاعدىـ مف أقكاليـ المأثكرة عنيـ. -ُ
 كضح تعاريؼ لـ يصرح بيا مف قبمو.أنو ضبط التعاريؼ التي سبؽ بيا كحررىا، كأ -ِ

 تو.ؿ العمماء بتحقيقاتو كاجتياداأنو عقب عمى أقكا -ّ

ا في تدوين ىذا العمم، وابتداء عيد جديد لو، نال من العمماء حظوة،  في فن التصنيف، وكان فتحً وىكذا جاء كتابو متكاماًل 
وقد أصبح الكتاب ، فيقال: "صاحب كاب عموم الحديث" وطارت شيرتو في اآلفاق، وعم الثناء عميو، حتى صار صاحبو يعرف بو
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ؽ ا، كمنيـ مف شرحو كعمٌ فعكؿ عميو كؿ مف جاء بعده، فمنيـ مف اختصره كمنيـ مف نظمو شعرن  ،ا يقتدى بوا يحتذى ومرجعً إمامً 
 عميو. 

 :وكان من ثمار جيود العمماء في ىذا الدور 

وتضم اجتيادات العمماء وآرائيم، وتعقباتيم، ، في عموم الحديث والسنة القواعد العممية وجدت كتب متكاممة تضم
لخص فيو كتاب ابف الصالح ثـ لخصو في كتاب  (ىػٕٔٔ)النككم " لإلماـ "اإلرشاد :ياومن .وما قرروه ومناقشاتيم واجتياداتيم،

ضمنيا  (قَٖٔ) العراقيماـ لإل، منظكمة في ألؼ بيتكىي "التبصرة كالتذكرة" ككتاب  ،"التقريب كالتيسير ألحاديث البشير النذير"
"التقييد كاإليضاح لما أطمؽ كأغمؽ مف كتاب ابف الصالح"  ، ككذلؾثـ شرحياائؿ نافعة، كتاب ابف الصالح كتعقبو، كزاد عميو مس

لمحافظ ابف  كثالثتيا ، كاإلفصاح عمى نكت ابف الصالح"نخبة الفكر" كشرحو "نزىة النظر"لإلماـ العراقي، ك ا "النكت"كيسمى أيضن 
ح تقريب النكاكم" اكم شر "تدريب الرَّ (، كىػَِٗ)سخاكم ال العراقي في عمـ الحديث"، لمحافظ "فتح المغيث شرح ألفية، كىػ(ِٖٓ) حجر

ا عمى كتابو، قاؿ الحافظ ابف كقد بني كثير مني الصالحابف  دمف التآليؼ التي جاءت بعكثير كغير ذلؾ  (.ىػُُٗ) السيكطيحافظ لم
 ر، كمعارض لو كمنتصر".عميو كمقتص: "فميذا عكؼ الناس عميو كساركا بسيره، فال يحصى كـ ناظـ لو كمختصر، كمستدرؾ حجر

 (ىـٖٓٓٔماضي اشر إلى مطمع القرن اليجري الامتد ذلك من القرن الع) الدور السادس: عصر الركود والجمود

 : سمبيات منيا في ىذا الدور

 تكقؼ االجتياد في مسائؿ العمـ كاالبتكار في التصنيؼ.  -ُ

 ا.ا أك اجتيادن كؿ في عمؽ المكضكع تحقيقن شغؿ الكاتبكف بمناقشات لفظية لعبارات المؤلفيف دكف الدخ -ّ

 من يخدميا، وتمثل ذلك في: سخر لمسنة النبوية  اهللفإّن  ورغم ذلك

 عمـك الحديث شعرنا كنثرنا.  اختصار -ُ

 . النبكية كتب السنة شرح -ِ

  .األسانيد كتمييز األحاديث المقبكلة مف المردكدة عف البحث في رااالستمر  -ّ

في ديار اليند خالؿ ىذه الفترة كانت عمى مستكل عاؿ في البحث كالعمـ. كذلؾ عمى يد العالمة كالسنة يضة لمحديث ن اهلل  أقاـ -ْ
ثـ عمى يد أكالده كأحفاده كمف تخرج عمى طريقتو كمدرستو، فيؤالء الكراـ قد رجحكا  (قُُٕٔ)ث شاه كلي اهلل الدىمكم دِّ حى اإلماـ المي 

الكتب الحديثية كالشركح ، كقد كانت ـ، كجاء تحديثيـ حيث يرتضيو أىؿ الركاية كيبتغيو أصحاب الدرايةعمـ السنة عمى غيرىا مف العمك 
 تردنا مف تمؾ الديار شاىد صدؽ عمى ما نيضكا بو في ىذا العمـ، كما أسدكا مف خدمات جميمة.التي الكبيرة 

 :وكان من ثمار جيود العمماء في ىذا الدور 

في ست  (ىػََُٖ)"المنظكمة البيقكنية"، لعمر بف محمد البيقكني  ، كمنيا:اا كنثرن لحديث شعرن كثرت المختصرات في عمـك ا
اليركم  لمشيخ "شرح نزىة النظر شرح النخبة" ،. كىك كتاب حافؿ مفيد(ىػُُِٖ)"تكضيح األفكار" لمصنعاني ك ،اكثالثيف بيتن 

  كيعرؼ كتابو ىذا باسـ شرح الشرح. (ىػَُُْ)
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ىػ(، كدليؿ ُُِِلمحمد بف عبد الباقي الزرقاني ) عمى مكطأ اإلماـ مالؾ الزرقاني شرح ألحاديث، منيا:ا مكتبككجدت شركح ل
 .)ىػَُٕٓد عمي بف محمد البكرم الصديقي )شرح رياض الصاحيف، لمحم -الفالحيف لطرؽ رياض الصالحيف

 . كالحسف عف غيرىما كنفي الكذب كالكاىي عف الحديث حالحديث الصحي تـٌ تمييزك 

 )من مطمع القرن اليجري الماضي إلى وقتنا ىذا( الدور السابع: دور اليقظة والتنبو في العصر الحديث

لصداـ العسكرم العنيؼ، اتصاؿ العالـ اإلسالمي بالشرؽ كالغرب، ثـ نتيجة ا وفيو تنبيت األمة لألخطار المحدقة نتيجة
أثارىا المستشرقكف النبكية سائس كشبيات حكؿ السنة ، فقد ظيرت درالفكرم، الذم يفكؽ في خبثو كخطره كؿ األخطا كاالستعمار

طريقة التأليؼ في كجددكا  ا عمييـكردك  كتصدل العمماء ليـ .ييا كيميجكفكتمقفيا ضعفاء النفكس مف عبيد األجنبي، فصاركا يدندنكف 
  عمـك الحديث كالسنة.

 وكان من ثمار جيود العمماء في ىذا الدور وما زالت:

، فننا كدراسة حمؿ - ا. السنة كتبميغيا عممنا كعمالن   كشرحن

، منيا: قكاعد التحديث" لمشيخ جماؿ الديف التي أثيرت حكؿ السنة النبكية فظيرت مصنفات غاليط كاالفتراءاترد األال -
لحديث كتاريخ فنكنو، ك"السنة القاسمي، ك"مفتاح السنة" أك تاريخ فنكف الحديث لعبد العزيز الخكلي، كىك أكؿ محاكلة في دراسة تاريخ ا

عي، كىك كتاب جميؿ القدر تحدث عف المستشرقيف كمكاقفيـ العدائية لمسنة كاإلسالـ اكمكانتيا في التشريع" لمدكتكر مصطفى السب
يث،،، لحجية السنة سكاء كانكا مف العصر القديـ أك الحد حجج، قـ بحث في رد مزاعـ المنكريففي ذلؾ مما أقيمت عمييـ ال كعنادىـ

سنفرد الكالـ عنيا في محاضرات تالية بإذف اهلل خدمت السنة النبكية، ك  حديثةكتقنيات  تحقيقاتفي ىذا العصر تصنيفات ك كجدت  قدك 
 تعالى.

السنة حتى كصؿ إلينا إلى عصرنا الحالي  مف عصر النبكة التي خدمت السنة النبكيةة كىكذا تكالت سمسمة الجيكد العممي -
نيةن نقي ةن صافي النبكية ٍلنىا الذِّكٍ  ا لمكرمةحقن  ا، كا  نَّا لىوي عظيمة أكـر اهلل بيا ىذه األمة، بؿ ىي معجزة تحقؽ صدؽ التنزيؿ: }ًإنَّا نىٍحفي نىزَّ رى كىاً 

} اًفظيكفى  .، كيمكف تقسيـ ىذه الجيكد إلى اتجاىات كميا خدمت السنة النبكية بصكرة أك أخرللىحى

ىةىالتيىخدمتىالدنظىالنبووظثانًوا:ىأبرزىاالتجاهاتىالمطاصر

 ة: بتقسيمات عدٌ االتجاىات المعاصرة التي خدمت السنة النبكية يمكف تقسيميا  

 : )فردية وجماعية(.ول: اًلتجاىات من حيث من يقوم بجيود خدمة السنة النبويةالتقسيم األ * 

منيـ مف قضى كىـ كثر في كقتنا المعاصر، ، الذم خدمكا السنة النبكية فتتمثؿ في العمماء اًلتجاىات الفردية: أوًًل: -
ـ(، كالشيخ ُٗٗٗـ(، كاإلماـ محمد ناصر الديف األلباني )ُٕٗٗـ(، كالشيخ عبد الفتاح أبك غدة )ُٖٓٗأحمد شاكر )الشيخ ك :نحبو

ـ(، كالشيخ ََِٗ) ـ(، كاألستاذ الدكتكر نزار عبد القادر ريافََِٗـ(، كالدكتكر مكسى شاىيف الشيف )ََِٓعبد القادر األرناؤكط )
ـ(، كغيرىـ، رحميـ اهلل َُِٓتاذ الدكتكر حارث الضارم )ـ(، كاألسَُِّـ(، كالشيخ زىير الشاكيش )َُِّصبحي السامرائي )

 أسأؿ اهلل تعالى أف يبارؾ في أعمارىـ كأعماليـ. كيخدـ، جميعنا كجزاىـ عنا خير الجزاء، كمنيـ مف ينتظر كمازاؿ يصنؼ كيحقؽ

 فتتمثؿ في: ،تجاىات الجماعيةاًل  ثانًيا: - 
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أسست ىذه الكميات األقساـ المتخصصة في الحديث كالسنة، كىي  كميات الشريعة وأصول الدين وأقسام الحديث والسنة فييا: -ٔ
مية تمنح درجات عممية عميا في ىذا التخصص، كالدكتكراه كالماجستير، كما ىك الحاؿ في الجامعة اإلسالمية بغزة، كالجامعة اإلسال

بالمدينة، كجامعة أـ القرل بمكة، كجامعة األزىر كالقاىرة بمصر، كالجامعة األردنية كغيرىا كثير.. كقد أعٌد الطمبة في ىذه األقساـ 
ا كتحقيقنا، كدراسة نقدية، كال يستطيع أحد إنكار ىذا الدكر في خد ، كتخريجن مة مئات الرسائؿ العممية في الحديث كعمكمو تقعيدنا كتأصيالن

 السنة كتحقيؽ كتبيا. 

دخاؿ التقنيات الحديثة   مراكز السنة النبوية التابعة لبعض الجامعات: -ٕ حيث تيعنى ىذه المراكز بخدمة السنة النبكية كنشر كتبيا، كا 
ريـ خدمة السنة كاستعماؿ الحاسكب في الفيرسة كتيسير الكصكؿ إلى المعمكمات، كمثاؿ ىذه المراكز: مركز القرآف الك في مجاؿ

 .، كمركز السنة كالسيرة بجامعة قطربالمدينة المنكرة ة، كمركز السنة بالجامعة اإلسالميةكالدعكة في الجامعة اإلسالمية بغز 

مف صكر الخدمة الجماعية لمسنة النبكية، تجمع العمماء لخدمة السنة في جمعيات عممية، أك  تجمعات العمماء وجمعياتيم: -ٖ
كف باليند، كىي بحيدر أباد الد دائرة المعارف العثمانية لعمـ لمتعاكف في خدمة السنة، كمف ىذه التجمعات:تجمعات تجمع ثمة مف أىؿ ا

: أنشأه العالمة شبمي مجمع دار الُمصنِّفينو التراث بعامة ككتب الحديث بخاصة،  ة، عنيت بطباعة كتبمؤسسة عممية متخصص
ينشأ في العالـ اإلسالمي، كقد عني بدفع الشبو التي أثيرت حكؿ اإلسالـ ىػ(، ككاف أكؿ مجمع عممي شعبي ُُّْالعثماني سنة )

في ندكة العمماء بمكنك اليند: كقد  المجمع اإلسالمي العمميو  ، كصدر عنو مجمكعة مف المؤلفات الجيدة في ىذا الباب.كسيرة النبي 
( كتابنا بمغات ُٓٓالـ لقيادة البشرية، كقاـ بنشر )ـ(، بقصد إعادة الثقة لمشباب المسمـ المثقؼ، بجدارة اإلسُٗٓٗتأسس سنة )

 مختمفة، كفي مكاضيع مختمفة.

أسست دكر النشر مكاتب لمبحث كالتحقيؽ بغرض العناية بالكتب التي مكاتب البحث والتحقيق التابعة لممكتبات ودور النشر:  -ٗ
ه المكاتب السنة النبكية، فحققت مجمكعة مف كتبيا، تصدر عنيا، كقد جمعت مجمكعات مف العمماء في ىذه المكاتب، كقد خدمت ىذ

 كمف ىذه المكاتب: مكتب التحقيؽ التابع لمؤسسة الرسالة، كمكتب التحقيؽ التابع لممكتب اإلسالمي.

 التقسيم الثاني: اًلتجاىات من حيث من يشرف عمى جيود خدمة السنة النبوية: )رسمية وشعبية(.* 

يي التي تتكالىا المراكز العممية المتخصصة التابعة لجيات رسمية ككميات الشريعة كأصكؿ فاًلتجاىات الرسمية: أوًًل:  -
 الديف كأقساـ الحديث كالسنة فييا، ككمراكز السنة التابعة لبعض الجامعات.

ية ألىؿ فيي التي تعتمد عمى جيكد أفراد أك جماعات غير رسمية، كيدخؿ فييا: الجيكد الفرداًلتجاىات الشعبية: ثانًيا:  -
 .  العمـ،  كجمعيات العمماء كتجمعاتيـ، كالحركات اإلسالمية المعاصرة، كمراكز األبحاث كالتحقيؽ التابعة لدكر النشر كالمكتبات التجارية

 التقسيم الثالث: اًلتجاىات من حيث تحممو من فكر وتوجو )جميور عمماء الحديث، العقمي، والمنحرف(* 

 ث في خدمة السنة النبوية: أوًًل: اتجاه عمماء الحدي -

األلباني،  اإلماـ يؿ منتشر بقكة، ينشر الكعي بيف المسمميف بضركرة التمسؾ بالسنة النبكية، كلو أعالـ كيثر، منيـاتجاه أص
 : عٌدة تمثؿ امتدادنا طبيعينا لمنيج السمؼ الصالح مف ىذه المبادئ وليذا اًلتجاه مبادئأبك غدة، كغيرىـ،  الشيخ عبد الفتاحك 

ا في إثبات االىتماـ الكبير بالسنة النبكية دراسة كتأليفنا كاحتجا -ِألجماع. تعظيـ األدلة النقمية مف القرآف كالسنة كا -ُ جن
التحذير مف  -ٓ التي دخمت عمى الديف. التحذير مف البدع -ْكالتابعيف كسمؼ األمة.  تعظيـ الصحابة  -ّ مسائؿ الديف جميعنا.
  المكضكعة.األحاديث الضعيفة ك 
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ة أك يب يناسب عصرنا سكاء في عمـ الدرادراسة كتبسيط السنة النبكية بأسمك  -ُ النبكية:كمف صكر خدمتيـ المعاصرة لمسنة 
 النبكم ة الحديثساىمت في إبراز قيم ، كقدالبالغية كالمغكية كاألدبية( المتصمة بالحديث الشريؼدراسات المغة العربية ) -ِ  .الركاية

دكر إثراء  كاف ليا، في السنة النبكيةكالمتخصصة حكمة ) الماجستير كالدكتكراه( لرسائؿ الجامعية العممية المي ا -ّ .لرفيعةالمغكية ا
  .ابدأت في ستينيات القرف الرابع عشر اليجرم تقريبن أكثر عمـك السنة النبكية، ك  دراسة السنة بشكؿ جاد كمفيد، كقد شممت ىذه الرسائؿ

بدأت كقد التي ألقيت فييا، كالتي انعقدت تحت رعاية الحككمات اإلسالمية، النبكم  المتعمقة بالحديثندكات كالدراسات المؤتمرات كال. ْ
ساىمت في دعـ كتفعيؿ السنة النبكية لتككف منارة لمتطبيؽ في كؿ مجاالت الحياة ك في تسعينيات القرف الرابع عشر اليجرم؛ 

األبحاث العممية المحكمة  -ٓ .تربكية كالسياسية كالعسكرية كاالجتماعية كاالقتصادية كالحضاريةاإلنسانية؛ التشريعية كالقانكنية كال
بدأت في النيضة الحديثية المعاصرة، ك ا في ا كبيرن تطكرن أعطت  ، كقدالمختصة بدراسة السنة النبكية التي تنشر في المجالت العممية

ظيرت عظمة السنة كالتي عجاز العممي في السنة؛ كاليدم النبكم في الطب دراسات اإل -ٔ. تسعينيات القرف الرابع عشر اليجرم
ا في تكعية الناس بفكائد تطبيؽ أمكر ا جيدن كاف ليا أثرن ؿ القرف الخامس عشر اليجرم ك في أكائىذه الدراسات بدأت ك  يا،النبكية مف خالل

في بداية القرف الخامس عشر اليجرم، تأسست  ، كقدنة النبكيةالمراكز كالمؤسسات العممية المرتبطة بالس -ٕ .كردت في السنة النبكية
  -ٖ .اا كتحقيقن كاف ليا الدكر الكبير في نشر كخدمة السنة النبكية تأليفن الدكؿ اإلسالمية كالعربية، ك عمى المستكل الحككمي في بعض 

في فأصبحت  ياالسنة النبكية مرحمة جديدة مف خالل دخمتكقد  ثكرة المعمكمات المتمثمة في نتاج الحاسب اآللي كمكاقع الشبكة الدكلية،
 .في بداية العقد الثاني مف القرف الخامس عشر اليجرمكذلؾ  ،متناكؿ كؿ باحث، مما أكجد استفادة كبرل لمعمماء كالباحثيف

 ثانًيا: اًلتجاه العقمي والسنة النبوية:   -

اليجرم، بيدؼ التجديد كالدفاع عف اإلسالـ لمكاجية األعداء تنتشر منذ بداية القرف الرابع عشر بدأت أفكار ىذا االتجاه 
كلو أعالـ فكر يحاكؿ أف يستعيد عافيتو في ظؿ أفكار التجديد؛ كاالنسجاـ مع الكاقع المعاصر، ، كىك الذيف تألبكا عميو مف كؿ جانب

 ولو مبادئـ(، ُّٓٗد رشيد رضا )تـ(، كالشيخ محمَُٓٗـ(، كالشيخ محمد عبده )تُٕٖٗمنيـ: الشيخ جماؿ الديف األفغاني )ت
في أم مجاؿ حتى في مجاؿ  اإلعالء الشديد مف قيمة العقؿ كالكثكؽ بو كمصدر معرفي معتبر لمكصكؿ عمى الحقائؽ -ُ منيا:

العتماد قكؿ أكثر أعالـ الفكر بظنية أخبار اآلحاد، كعدـ جكاز ا -ّ النقؿ عند افتراض التعارض بينيما.تقديـ العقؿ عمى  -ِ العقيدة.
ف كانت في صحيحي الجرأة غير المقبكلة في تضعيؼ األحاديث أك تأكيميا حتى  -ْ في إثبات مسائؿ العقيدة كاألحكاـ.عمييا  كا 

الذـ الشديد لمتقميد كالمقمديف كالدعكة المستمرة لالجتياد كمحاربة التعصب لممذاىب الفقيية حتى إف بعضيـ أفتى  -ٓ البخارم كمسمـ.
 ب األئمة األربعة في عدد مف المسائؿ الفقيية.مخالفة لمذاى

تبنى أكثرىـ القكؿ بظنية أخبار اآلحاد كعدـ جكاز االعتماد عمييا في فقد ار المعتزلة، ا بيف أفكارىـ كأفكا كبيرن تشابين  الحظكي
قد رددت عمييا إلثبات حجية خبر أك األحكاـ الفقيية، بعد أف اعتمدكا عمى أدلة تؤيد كجية نظرىـ، ك  إثبات مسائؿ العقيدة اإلسالمية

 . الكاحد في العقيدة كاألحكاـ

أدل تبنييـ مبدأ عدـ حجية خبر الكاحد في العقيدة كاألحكاـ إلى استبعاد أك تأكيؿ كثير مف األحاديث الشريفة سكاء في ك 
 .رير انحرافاتيـ الفكريةالعقيدة أك السيرة أك األحكاـ؛ مما أغرل أصحاب االتجاه المنحرؼ بذلؾ فاعتمدكا عمييـ في تب

 : اًلتجاه المحرف والسنة النبوية:  ثالثًا -

بدأت أفكار ىذا االتجاه تنتشر مع الغزك العسكرم الغربي لمبالد العربية كاإلسالمية لمتشكيؾ في حجية السنة النبكية؛ فانتشر 
 ،اخر القرف الثالث عشر كبداية القرف الرابع عشر اليجرم في اليند ثـ في مصر ثـ انتقؿ منيا إلى بقية البالد العربية، كذلؾ في أك أكالن 

فكر دخيؿ كمستكرد كغير منسجـ مع اإلسالـ، كيحاكؿ أف ينظر إلى اإلسالـ بعيكف تغريبية أك عممانية أك ماركسية أك حداثية؛ كىك 
  .بعيدة كؿ البعد عف حضارتنا كقيمنا كمبادئنا
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ارات المنحرفة )التغريبي، كالعمماني كالماركسي كالحداثي(، كلكف يجمعيـ تجاه السنة تتنكع بتنكع التي وليذا اًلتجاه مبادئ عّدة
نكارىا كمينا أك جزئينا.   -ُالنبكية:  النبكية بدكف عمـ، كالتقميد . الجرأة المرفكضة في الكالـ عف السنة  ِالتشكيؾ في السنة النبكية كا 

 :إلى ابتداع أفكار نابعة مف أتباع اليكل كالشيطاف، كذلؾ مثؿاألمر بؿ تعدل ف، كالترديد لبعض أقكاؿ االتجاه العقمي أك المستشرقي
اليسارم لمسنة النبكية،  ، أك التفسير الماركسيشبيتيـ في النيي عف كتابة السنة النبكية أك تأخر تدكينيا، أك الطعف بالصحابة 

 كغير ذلؾ.

؛ كىـ يبرركف انحرافاتيـ باعتمادىـ عمى مبادئ رجاؿ الحاقديفرقيف ىناؾ تشابو كبير بيف أفكارىـ كأفكار المستشيالحظ أف ك 
 .االتجاه العقمي

 **بحمدىاللهىتطالىى*ىالثانوظ***ىتمتىالمحاضرةى
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