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أقسام الويح الرشيف:
ويح متلو: )القرآن الكريم(. (1)
نَّة املطهرة( (2) ويح غري متلو: )السُّ

َل اهلل  احبفظهما مًعا، فقاَل:  وقد تكفَّ ف ونا  و َِّنَّنا حلا ِا َانا ار نَ  نّل ، إِنَّا حنن  ن
ذنَّة ِمذَن فكماَ حِفَظ اهلل القرآَن ِمَن اتلغيري  واتلبديِل واتلحريِف، كذلل  حِفذَظ السُّ

 الضياِع واتلبديل واتلغيري واتلحريف.
نَّة )ىف بداية اإلسالم( حيُث اكَن  وقد وردت بعض األحاديث اليت نهت َعن كتابة السُّ
اهلدف من ذل  مصلحة املسلمني العامة، خوفًذا مذن  ن يلتذ َا القذرآن بغذريوِ،  و 

 ِن الكريم.ختتلط السنَّة بالقرآ
ا استقرَّ للمسلمني دينهم ا بذنَي  ملسو هيلع هللا ىلص، حثهم انلَّيبُّ ولَمَّ ََ ىلع نقِل  حاديثِه وتدوينها ونرشذ

َ اهلل امرًءا َسٍمَع منَّا حديثًا فحفظه حَّتَّ يبلغذه  انلَّاِس ممن لم يسمعها منه، فقاَل: )نَّضَّ
م مَن الكلِب عليهِ  َّ ،  و نسبة َما لم يقله إيلذه، فقذاَل غريو(، وحلَر : )َمذن  َكذِلَب َيَ
 ُمتعمًدا فَليَتَبَو  مقَعَدُو ِمَن انلَّاِر(.

نَّة وحفاظها ونقلتهذا بعذَد وفذاة انلذيب   بذوا ملسو هيلع هللا ىلصواكَن الصحابة الكرام َم محاة السُّ ، وَر
 انلَّاس من الكلب عليِه، وتشددوا ىف قبوِل املرويات، حَّتَّ دونت السنة فيما بعد.

ّم العمل بالسنة؟! )ه ل جيب العمل بها؟!(هل يل
والكَما ويحُّ ِمَن اهلل تعايل، ذلا  املصادر الترشيعيَّة ىف اإلسالم = ىه القرآن والسنة.

يلزم العمل بهما مًعا، وال يغين  حدَما َعن اآلخر. فالقرآن حيتاج إىل السنة ىف رشح 
 وتيُت الكتاب : ) اَل إّنى ملسو هيلع هللا ىلصمعانيه، وتوضيح ما خيف من  لفاظه، وهللا قاَل انلَّيبُّ 

 ومثله معه(.
 فالسنة ويح اكلقرآن، يلزم األخل والعمل بها مثله تماًما.

: َدِّ ِال نَّة م  حيث القبوِل  أقسام السُّ
 -تنقسم السنَّة من حيث قبوهلا والعمل بها  و ردَا إيل:

وىه األحاديث الصحيحة  – حاديث مقبولة، )معمول بها(، )حمتج بها(  (1)
واحلسنة.

ويه األحاديث  –دة، )غري معمول بها(، )غري حمتج بها(  حاديث مردو (2)
الضعيفة واملوضوعة.

نَّة: تعَيف السُّ
: )َمن  َسنَّ ىف ملسو هيلع هللا ىلصالسنة ىه الطريقة املتبعة )حسنة اكنت  و سيئة(، حلديِث انليب   لغًة:

اإلسالِم سنة حسنة فله  جرَا و جر َمن  عمل بها إيل يوم القيامة، ومن سنَّ ىف 
ا ووزر من عمل بها إيل يوم القيامة(.   اإلسالِم سنة سيئة فعليِه وزَر

ويري علماء اللغة أنَّها ال تطلق إال ىلع الطريقة احلسنة اغبًلا، وال تطلق ي الطريقة 
 مقيدة.السيئة إاِلَّ 

طلقت ىف الرشِع انرصف اره  إىل أمَ اَيبِّ 
ف
نَّة إذا أ ِنهيه )مِما لم  ملسو هيلع هللا ىلصغريا أ َّ السُّ

 ينطق أِ يأِت به القَآ (.
و فعاهل وتقريراته وصفاته  ملسو هيلع هللا ىلصيه  قوال انليب   ِالسنَّة عند املحدثني )اصطالًحا(:

ا.  ََ اخلُلقيَّة واخِللقيَّة، وسريته قبل ابلعثِة وبعد
كا  َق بني )السنة( ِ )اوديث( ؟!هل هناا 

ا  ضيَف إيل انلَّيب    .ملسو هيلع هللا ىلصذََب بعض العلماء إيل عدم اتلفريق بينهما، فالكَما يعرب َعمَّ
و الراجح(.  )َو

 ملسو هيلع هللا ىلصوذَب ابلعض إيل  نَّ السنة  عم من احلديث، فاحلديث يُطلق ىلع  قوال انلَّيب  
و فعاهل. والسنة تطلق ىلع األفعال واألقوال واتلقريرات والصفات والسرية.

ِاية اوديث  = تعين محله )ٍسماعه وحفظه  و كتابته( ثم نقله للنَّاس.ر
 .)بإسنادوِ ومتنِه(= حامله وناقله اوديث راِي

ِاية= يه نقل احلديث وتبليغِه َمن  لم يسمعه مع إسنادو لقائله. ِالَ
َ ني: اوديث ا لرشيف يتكو  م  ط

السند )سلسلة رجال اإلسناد "الرواة"(. (1)
(.ملسو هيلع هللا ىلصاملنت )نص احلديث،  و الكم انليب   (2)

أقسام علم اوديث:
 -علم احلديث ينقسم إيل قسمني، َما:

ِايةعلم احلديث  (1) و علم يشتمل ىلع نقل لك ما  ضيَف إيل انلَّيب   – ر من  ملسو هيلع هللا ىلصَو
 قوٍل  و فعٍل  و تقريٍر، مَع ضبط الرواية وحترير  لفاظها.

و قواعد وقوانني يعرف بَِها  حوال السند واملنت )من  – درايةعلم احلديث  (2) َو
حيث القبول  و الرد(.

نَّة م  حيثف عدد اَقلة: أقسام السُّ
ا  ن ينقلها عدد كبري من الرواة  و ينقلها عدد نَّة )احلديث( إمَّ قليل منهم. فإن   السُّ

اكن عدد الرواة كثرًيا اكن السنُّة متواترة )واحلديث متواترا(، وإن  اكن عددَم قليل 
 اكنت سنة آحاد )واحلديث حديث آحاد(.

: َو ما تنقله الاكفة عن الاكفة. املتواتَفاحلديث  -
و يُفيد ايلقني ) و القطع( ومنكرو اكفر.  َو

 غ حد اتلواتر .: َو َما لم يبلاآلحادوحديث  -ب
و موجب للعمل رشيطة صحة سندو. -عنَد اجلمهور-َو

حجية السنة:
وفعله وتقريرو، وىه ثاين املصادر للترشيِع ىف اإلسالِم  ملسو هيلع هللا ىلصالسنة انلبوية يه قول انليب 

وجب العمل بها، واكن من جحدَا  ملسو هيلع هللا ىلصبعَد القرآن الكريم، فإذا ث تت السنة عن انليب 
 مكلب بادلين منكر للقرآن.

وإن  لم تكن السنة انلبوية حجة، فال معىن جلميِع العباداِت واألحاكم الَّت فصلتها 
السنة، كعدد ركعات الصالة، ومقادير الزاكة، و حاكم الصوم، ومناس  احلج، وغريَا 
من األحاكم الَّت  مر بَها القرآن، ثم جاءت السنة بتفصيلها ووضع حدودَا 

 ورشائطها.
كرب رضوريات ادلين بال ش ،  والقرآن الكريم قد  ثبَت من   –إذن–فحجيَّة السنة 

 َلو احلجيَّة ىف  كرث من موضٍع فيه.
قل إ   نتم حتبو ا اهلل  اتبعوين حيببكم اهلل ِيغفَ لكم إذ اهلل تعاىل يقول: 

ِأِيل األمَ ، وقال تعايل: ذنوبكم َسول  ِأطيعوا ال يا أيها اري  آمنوا أطيعوا اهلل 
 .م  يطع الَسول  قد أطاعا اهلل، وقاَل تعاىل: منكم

ِل  ملسو هيلع هللا ىلصواتباع الرسول  ديه، مع اتباِع القرآن الكريم املزنَّ وطاعته تشمل اتباع سنته َو
ِه، ِما نهاكم عنه  انتهواعليِه، ذلا قال تعايل:  َسول  خذ  .ِما آتاكم ال

نَّة ِأنَّها الزمة العملأدلة حجيَّة السُّ   ،:
 . ملسو هيلع هللا ىلصعصمة الرسول  (1)

ا يقول  معصوم عن اخلطأ يف اتلبليغ  و الكلب ي الويح، فاهلل  ملسو هيلع هللا ىلصفالرسول  ِما
.لكها  خبار معصومة ملسو هيلع هللا ىلص، فسنة انليب  ينطق عا  اهلوي * إ  هو إاِلَّ ِيح يويح

باتباِع سنته واتلمسِ  بَِها. ملسو هيلع هللا ىلص مر انليب   (2)
ًدا؛ كتاب اهلل : )تركُت فيكم ما إن تمسكتم بِِه لَن  تضلوا بعدي  بملسو هيلع هللا ىلصفقد قاَل 

يمتثلوَن  مرو ويقدموَن قوهل ىلع لك قوٍل، ويقتدوَن بِِه  وسنيت(. وقد اكن الصحابة 
ىف لك حاٍل ويعتربوَن  ن لك َما صدر عنه موجب للعمل به.

وطاعته ملسو هيلع هللا ىلصالقرآن الكريم حثنا ىلع اتباِع انليب  (3)
ِأطيعوا يقول اهلل تعايل  ا اري  آمنوا أطيعوا اهلل  َِ منكميا أيُّها ِأِيل األم ، الَسول 

محو وقال تعايل  َسول لعلكم ت ِال  .ِأطيعوا اهلل 
ا بل إنَّ اهلل تعايل  مرو ب يان َما  ويح إيله، فقاَل:  ِأنَّا إيلكا ار َ تلبني للنَّاس ما

 .نّل إيلهم
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ِما آتاكم و مرنا حنن باتباعِه يف لك  مر، وحلرنا من لك ما نىه عنه، فقاَل: 
ِه ِما نهاكم عنه  انتهواالَس  ليحذرِ اري  خيالفو ا ع ، وقال  ي ًضا: ول  خذ

َه أ  تصيبهم  تنة أِ يصيبهم عذاب أيلم  .أم
قل إْ ديلل ىلع حمبة اهلل وموجب حلب  اهلل للعبد، قاَل تعايل:  ملسو هيلع هللا ىلصو خرَبنَا  نَّ اتباعه 

. نتم حتبو ا اهلل  اتبعوين حيببكم اهلل ِيغفَ لكم ذنوبكم
؟! هل اوديث اَبوي الرشيف لكه ِيحنل

-احلديث الرشيف ي قسمني:
، يويح به إيل انليب  (1) .ملسو هيلع هللا ىلصمنه ما َو بويحٍّ
)بر يه(. ملسو هيلع هللا ىلصومنه ما اكن باجتهاد انليب  (2)

هل، فأقرَّو ىلع الصواب، و ر شدو إيل  اكَن مقرونًا بتصويب اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصوَما اكن باجتهادوِ 
 َما جانب األو يل فيه!

جبوار ماء بدٍر، وقام إيله "احلباب  ملسو هيلع هللا ىلصومن ذلَ  ما حدث ىف غزوة بدٍر، ملا نزل انليبُّ 
بن املنلر" وقاَل لرسول اهلل: " ر يت َلا املزنل،  مزناًل  نزلكه اهلل ليا نلا  ن نتقدمه 

: )بل َو الر ي ملسو هيلع هللا ىلصوال  ن نتأخر عنه  م َو الر ي واحلرب واملكيدة؟! فقاَل انليب 
 ن يُغري  َلا املوطن، ويزنل  مام برئ  ملسو هيلع هللا ىلصدة(، فأشار احلباب ىلع انليب واحلرب واملكي

بما  شار به الصحايب،  ملسو هيلع هللا ىلصبدر فيرشب املسلمون، وال يرشب الكفار، فرَّحَب انليب 
 ونزَل ي ر يه، وغريَّ موضع اجليِش.

 خاصة بعَد إقرار اهلل تعاىلفليا اجتهادو اكجتهادنَا، ذلل  وجب اتباعه ىف لك حاٍل، 
ِه ِما نهاكم عنه  انتهواقاَل تعايل لر يه،  َسول  خذ  .ِما آتاكم ال

َث بِِه انليبُّ  سواء  كاَن بويحٍّ  و باجتهاٍد منه؛ جيب األخل به. ملسو هيلع هللا ىلصإذاً فلك َما حتدَّ
َاشدي : ملسو هيلع هللا ىلصِصيَّةف اَيبِّ  باتباِع سنة اخللفاء ال

م   فضل الصحابة ىلع اخللفاء الراشدوَن َم  بو بكٍر وعمر وعثمان وي، َو
 اإلطالق.

 واخلليفة= َو َمن  ينوب َعن صاحب الرشيعة ىف حفِظ ادلين وتطبيقِه وسياسة ادلنيا.
ألنَّهم جاءوا من بعدو، وجيوز  ن  يُقال لألئمة )احلاكم( خلفاء  ملسو هيلع هللا ىلصذلاَ فهم خلفاء انليب  

ِدف إنَّا جعلناكا قياًسا ىلع قول اهلل تعايل نل ي ِه داود   .خليفًة ىف األرضيا دا
 والرشد= َو إصابة احلق وابلعد عن الضالل واليغ.

طلق عليهم : )اخللفاء الراشدين(.
ُ
 ذلا  

باتباِع سنتهم والسري ىلع منهجهم، ألنَّهم يسريوَن ىلع منهج  ملسو هيلع هللا ىلصوقد  ويص انليبُّ 
 الرسول القويم، بل حلرنا من خمالفتهم وشق عصا الطاعة واخلروج ىلع اجلماعة.

: ) وصيكم بتقوي اهلل، والسمِع والطاعِة، وإن  عبًدا ح شيًّا، فإنَّه من ملسو هيلع هللا ىلصذلل  قاَل 
يعش منكم بعدي فسريي اختالفًا كثرًيا، فعليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين 

املهديني، تمسكوا بها وعضوا عليها بانلواجِل، وإياكم وحمدثاِت األمور، فإنَّ لك 
 لة(.حمدثٍة بدعة، ولك بدَعٍة ضال

باملهديني  ي الصاحلني ىف  نفسهم املصلحني لغريَم، ألنَّ من لم  ملسو هيلع هللا ىلصفقد وصفهم 
 يكن مهتديًّا ىف نفسِه فلن يهدي غريو!

و مرنا باتلمس  بسنته وسنتهم قائاًل: )عضوا عليها بانلواجل( ويه كناية َعن شدة 
ه غريو من مالزمة سنتهم واتلمس  بها، فإذا قاَل اخلليفة منهم قواًل وخالفه في

من خمالفة  مرَم وشق عصا الطاعة،  ملسو هيلع هللا ىلصالصحابة  خلنَا قول اخلليفة. كما حلرنَا 
 وتفريق مجاعة املسلمني.

)وصحبة انليب   وترشفوا برؤية وجهه وصحبته ملسو هيلع هللا ىلصفهم املهتدون اذلين صحبوا الرسول 
جال يعدهلا يشء( ر ، وحتملوا معه الكثري من األَواِل والقتال واجلهاد واهلجرة، َو

وحتملوا معه ما لم يتحمله  األموال واألوالد واجلاة نرصًة دلينه وجهاًدا ىف س يِل اهلِل،
 غريَم.

ىف كثرٍي من األحاديِث كما قاَل: )خريكم قرين، ثم اذلين يلونهم،  ملسو هيلع هللا ىلصوقد زاكَم انليبُّ   
ثم اذلين يلونهم(، وقال  يًضا: )اقتدوا بالذلين من بعدي،  يب بكر وعمر(.

 م باجلنَِّة ىف كثرٍي من األحاديث الصحيحة.كما برشَ
ِجوب العمل بها: ماكنة السنة اَبوية ِ

السنة ىه املصدر اثلاّن للرشيعة اإلسالمية بعَد القرآِن، تفصله، وترشح معانيه، 
وتقيد مطلقه، وىه وىحٌّ اكلقرآن، لكنها ويحٌّ غري متلو. 

  .إاِلَّ ِيح يويحِما ينطق ع  اهلوي * إ  هو قال اهلل تعايل: 
ا اري  آمنوا أطيعوا اهلل ، وقد  وجب اهلل تعايل طاعة رسوهِل وقرنها بطاعته  يا أيُّها

ِأِيل األمَ منكم َسول    .ِأطيعوا ال
لا احلديث  ملسو هيلع هللا ىلصوقد قال انليب  ىف حديثه: ) ال إّنى  وتيُت الكتاَب ومثله معه..(. َو

ا  ن يكون  معناو  نه  عطى وحيًّا باطنًا كما  عطى وحيًّا حيتمل وجهني ِمَن اتلأويل، إمَّ
و القرآن–ظاَراً متلًوا، وحيتمل  ن يكوَن املعين  نه  وىت وحيًّا يتيل  و وىت بيانًا  –َو

و ابليان انلبوي–هللا الويح   . –َو
لا ديلٌل ىلَعَ  نَّ السنة ويح اكلقرآن، فيلزم العمل واألخل بها اكلقرآن.  َو

ِأنَّا إيلك ار َ:  ن ي ني الكتاب، قاَل اهلل تعايل ملسو هيلع هللا ىلصرسوهل  مَر اهلل تعايل فقد 
 .نيا للنَّاس ما نّل إيلهمتلب

.ْ  يفطِع الَسول  قد أطاعا اهللما وبنيَّ اهلل  ن طاعة رسوهِل من طاعته
بايعو ا اهللإ  اري ا يفبايعونكا إنَّما ي، ىه مبايعة هلل تعايل ملسو هيلع هللا ىلصمبايعة الرسول  نَّ بل إِ 
.اهلل  وق أيديهميد 

ول ا آتاكم الَسما ِا ونلا وترك لك ما نىه عنه، فقال: بل  مر بأخل لك َما جاء َعن رس
ِهف ِما نهاكم عنه  انتهوا .خذ

َهِ أ  تص، فقاَل تعايل: وحلرنَا من خمالفة رسوهل الفو ا عا  أم يبهم  ليحذرِ اري  خيف
 . تنة أِ يصيبهم عذاٌب أيلمٌ 

َد القرآن  إنما اك  قولا ن يطيعوَن اهلل ورسوهل،  نَّ املؤمنني الفائزيَن إنما َم اذليوحدَّ
ِأِئلك هم  ِأطعنا  املؤمنني إذا دعوا إىل اهلل ِرسوحلِ يلحكم بينهم أْ  يقولوا سمعنا 

.اهلل ِيتقِه  أِئلك هم الفائِّ املفلحو  * ِم  يفطِع اهلل ِرسوحل ِخيشا 
ادليلل ىلع ذلك ؟هل أمَ اَيب حبفظ سنته ؟ ِما 

 سمع منا حديثًا فحفظه حَّتَّ  ملسو هيلع هللا ىلص مر انليب 
ً
حبفظ سنتِه، فقاَل ألصحابه: )نَّض اهلل امر 

 يبلغه غريو، فرب حامل فقٍه ليَا بفقيِه، ورب حامل فقه إىَِل من َو  فقه منه(.
بلغت(، ِه )الَّت فيها بيان ألحاكم الرشع(، يقول مراًرا: ) ال َل بِ َط وقد اكَن ىف  كرث خُ 

 
َ
ىف حجة الوداع املشهورة، وىف  كرث  ملسو هيلع هللا ىلصما قاَل منكم الغائب( كَ   فليبلغ الشاَدُ اَل ) 

 .ملسو هيلع هللا ىلصمن خطبة هل 
بللَ ، بل قاَل هلم حملًرا إيَّاَم من الكلِب عليِه، )من  كلَب  ملسو هيلع هللا ىلصولم يكتِف الرسول 

ه فهو رد(، ، وقاَل: )من  حدَث ىف  مرنا َلا ما ليَا منَيَّ فليتبو  مقعدو من انلَّاِر(
وقاَل: )لك حمدثة بدعة، ولك بدعة ضاللة، ولك ضاللة ىف انلَّاِر(.

م اهَ اهتمام الصحابة بالسنة ىف العهد اَبوي الرشيف:
ة بالعلِم والعلماِء، و شادت إىل ماكنتهم ىف القرآن الكريم، اَتمت الرشيعة اإلسالميَّ 
ِقالا ِاري  ال يعلمو قل هل يستوي اري  يعلمو ا حيث يقول اهلل تعايل:   .

ِاري  أِتوا العلما درجات  تعايل:  َ ع اهلل اري  آمنوا منكم   .ي
كما  شادت السنة انلبوية بالعلماء وبمن ينقلوَن العلم وينرشونه بنَي انلَّاِس، إذ يقول 

ا فرب حامل فقٍه ملسو هيلع هللا ىلصالرسول  ََ ا : )نَّض اهلل امر  سمع منا حديثًا فحفظها وواعَا و دَّ
 قيه، ورب حامل فقه إىل من َو  فقه منه(.غري ف

تعلًما وتعليًما ونرًشا، واكن من  َم  ملسو هيلع هللا ىلصذلل  اَتمَّ الصحابة حبفِظ حديث رسول اهلل 
م ىف ذل :  مظاََر

رحلة بعضهم ىف طلب العلم، للتفقه ىف ادلين، ثم العودة إىل ديارَم تلعليم ما  -
ِا اك ة،  ، ألنَّ اهلل تعايل قال هلم:ملسو هيلع هللا ىلصسمعوو من رسول اهلل  ِما اك ا املؤمنو  يلنفَ

ِا قومهم إذا رجعوا إيلهم  َقة منهم طائفة يلتفقهوا ىف ادليِ  ِيلنذر َا م  لك    لوال نف
 .لعلَّهم حيذرِ ا 

كلل  اكن خوفهم من كتمان العلِم وعدم نرشوِ س بًا ىف نرش احلديث الرشيف  -
 يكتمو  ما أنَّا م  ابليناتِ  إ َّ اري والسنة انلبوية، ألنَّ اهلل تعايل يقول: 
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، ِاهلدي م  بعد ما بيناه للناس ىف الكتاِب أِئلك يلعنهم اهلل ِيلعنهم الالعنو 
 قاَل: )من سئل عن علٍم فكتمه  جلم بلجام من نار يوم القيامة(. ملسو هيلع هللا ىلصوألنَّ انلَّيبَّ 

رآن فأخلوا حيفظوَن القذلل  عمل الصحابة ىلع نرش العلم وخاصة القرآن والسنة، 
 والسنة وينرشون علومهما بني انلَّاِس.

دافًعا عظيًما هلم ىلع نرش سنته وحديثه. ملسو هيلع هللا ىلصكلل  اكن حبهم لرسول اهلل  -
وقد اكن الواحد منهم ىف ابلالد املحيطة للمدينة إذا سمَع عن اإلسالم، ارحتل إىل  -

ليسمع منه بنفسِه، واكنوا يتحملون املتاعب واملشاق والصعاب ىف نقل  ملسو هيلع هللا ىلصانلَّيب  
و ىف ابلادية فزنل إىل  احلديث الرشيف، فرجٌل واحٌد من الصحابة سمع باإلسالم َو

 يسأهل عن اإلسالم ويتعلم  حاكمه، ثم اعد إىل بالدوِ مرة  خري. ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل 
ا َو ابن عباس  و ابن عم رسول اهلل  َو األكرب منه –( يأىت بعض الصحابة ملسو هيلع هللا ىلص)َو

فيجلا بباب  -وقت القيلولة-ىف بيتِه، فيسأل عنه، فيجدو نائم ىف وسط انلهار -سنًا
 .ملسو هيلع هللا ىلصبيته، وينام ىلع ردائِه، منتظًرا خروجه ليسأهل عن حديث واحٍد لرسوِل اهلل 

 ملسو هيلع هللا ىلصكلل  اكَن الصحابة يتناوبوَن ىف طلب العلم وسماِع احلديث من رسول اهلل  -
اكن يتفق مع صحايب   ال يفوتهم يشء من حديثه، فسيدنا عمر بن اخلطاب حَّتَّ 

، ثم يلَب  ملسو هيلع هللا ىلصآخر من األنصار  ن يزنل  حدَما فيجلا يوًما اكماًل مع رسول اهلل 
 .ملسو هيلع هللا ىلصإىل  َله وجتارتِه و عماهل، ويأخل اآلخر ماكنه بنَي يدي رسول اهلل 

وَن به عن السنة واحلديث كما اكن الصحابة ال يكتفوَن بالقرآن وال يستغن -
انلبوي، كما حيدث ايلوم ممن يسمون  نفسهم بالقرآنيني، ويدعون  نه بإماكنهم 
االكتفاء بالقرآن واالستغناء عن السنة، فهلو القضية ال يمكن تطبيقها  بًدا، وال 

 يمكن اعتمادَا ُمطلًقا، فال يمكن االستغناء عن السنة  بًدا.
ا َو سيدنا عمران بن حصني فقاَل هل  حد  ملسو هيلع هللا ىلصاكن حيدث انلَّاس بسنة ن يه   َو

 الصحابة: حدثنا بالقرآِن! فقاَل هل عمران مبينًا ماكنة السنة هل،  نه اكن يقر  القرآن
َو واصحابه، فهل وجَد ىف القرآن عدد الصلوات املفروضة  و عدد ركعاتها و وقاتها، 

ا، وحنو ذل   ين جيد ذل  ىف القرآن؟ فال س يل إىل معرفة َلا إاِلَّ ! والزاكة ومقاديَر
بالسنة انلبوية املفصلة والشارحة للقرآن الكريم، فقال هل الرجل:  حييتين  حياك اهلل!

كلل  اكن الصحابة يعتقدوَن  نَّ األخل بالسنة  خٌل بالقرآن، وطاعة الرسول طاعة  -
هلل تعايل، فها َو سيدنا عبد اهلل بن مسعود اكن يقول ىف حديثه: "لعن اهلل الواشمات 
واملستوشماِت وانلامصاِت واملتنمصات، واملتفلجاِت للحسن املغرياِت خلق اهلل"، 

ىف ذل ، لم يكن قد بلغها احلديث، فقاَل هلا: "وما يل ال فراجعته إحدي الصحابيات 
و ىف كتاب اهلل!" فقالت املر ة: لقد قر ت املصحف فما  ملسو هيلع هللا ىلص لعن من لعَن رسول اهلل  َو

ِما آتاكم الَسول وجدته! فقاَل هلا: "لنئ كنت قر ِتيه لقد وجدتيِه، قال تعايل: 
ِه ِما نهاكم عنه  انتهوا . خذ

دوٌر ىف نرش احلديِث والسنة، بل ذَبت النساء إىل  ملسو هيلع هللا ىلصىف عهد انليب  كما اكَن للمر ة -
رسول اهلل، يطلبون منه  ن خيصص هلن يوًما فيتعلموَن منه كما يتعلم الرىجال، 

ن، فوافق انليب   ىلع ذلَ  وخصص هلن يوًما. ملسو هيلع هللا ىلصويسألونه فيما خيصهن من  موَر
ابة و فقههن، وقد شهد هلا  علم نساء انليب والصح كما اكنت  م املؤمنني اعئشة 

يقول: "ما  شلك علينا  مر، بلل  كبار الصحابة واتلابعني، فقد اكن ابو مويس 
 إاِلَّ وجدنا عندَا فيه علًما".فسأنلا اعئشة عنه، 

والعهد انلبوي لم يكد ينتىه إالَّ وقد دوَن الكثري من السنة انلبوية، بل شارك  -
وذل  بإمالئه ىلع الُكتَّاب الرسائل الَّت اكن يرسلها ىف ذل  اتلدوين بنفسِه، ملسو هيلع هللا ىلصانليب

م فيها إىل اإلسالم.  للملوِك واألمراء، يدعَو
لم يقل اَتمام الصحابة بنقل سنته وتعليمها للناس، بل ملسو هيلع هللا ىلصحَّتَّ بعَد وفاة الرسول -

من تبليغ الويح إىل من لم يصله، وبللو ملسو هيلع هللا ىلصزادت جهودَم تنفيًلا ملا  مرَم به الرسول
 ل ذل  لكه الغايل وانلفيا.من  ج

ملسو هيلع هللا ىلصكما تشددوا ىف قبول املرويات، واسسوا بلل  منهج اتلثبت ىف حديِث رسول اهلل -

ملسو هيلع هللا ىلصألنَّ  حاديثه دين يتعبد به هلل رب العاملني، فال بد  ن يكوَن صحيًحا قاهل انليب

بالفعل.
ىف صحٍف ملسو هيلع هللا ىلصالصحابة إىل تدوين ما سمعوو وحفظوو من رسول اهلل نَ مِ  سارع كثريٌ  -

 خاصة بهم خوفًا من  ن يضيع يشء منها بالنسيان وحنوو.
وذلل  عملوا ىلع نرش السنة واحلديث لألجيال الَّت حلقتهم، فجلا الكثري منهم  -

وخترج اكيب َريرة و نا وجابر وعبداهلل بن عمروملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللللتحديث عن
 السنة فيما بعد. ىلع يديهم مجع غفري من اتلابعني اكنوا َم األداة لنرش

كلل  كونوا املدارس العلمية تلليق احلديث والفقه، فأنشأوا املدارس ىف لك بدٍل من  -
ابلدلان، كمدرسة املدينة املنورة، الَّت خرجت العلماء األفلاذ  مثال مال  بن  نا. 
ومدرسة مكة املكرمة الَّت جلا فيها معاذ بن جبل يعلم  َلها احلالل واحلرام، 

ا جماَد بن جرب، وعطاء بن رباح، وحممد بن إدريا الشافيع.وخترج منه
 كما  نشاوا ىف ابلرصة مدرسة، وىف الكوفة، والشام ومرص، وغريَا .

الرجالت العلميَّة الَّت قاموا بها واكَن من  َم مظاَر اَتمام الصحابة باحلديث،  -
ابلدلان وحتملهم املشاق ىف ذل ، كما حدث البن عباٍس اذلى اكن يرحتل إىل 

 .ملسو هيلع هللا ىلصاملختلفة ليسمع من الصحابة األكرب سناً منه حديثًا واحًدا لرسول اهلل 
بالسنة انلبوية أنَّهم اكنوا يستفتوَن رسول  كلل  اكن من مظاَر اَتمام الصحابة  -

ىف لك ما يعرض وما جيد هلم من القضايا، كما سألة  حدَم مثاًل عن حكم  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 
و اليشء امللتقط م  ن يعرف  دق تفاصيلها،  ملسو هيلع هللا ىلصن األرض، فأمرو انليب اللقطة، َو

ويعرفها للنَّاس ىف  ماكن جتمعهم، ملدة سنة، ثم ينتفع َو بها.

ن ىف نرش احلديث انلبوي، سواء ىف حياة انليب  -  ملسو هيلع هللا ىلصكما قامت الصحابيات بدوَر
 ىف نرش وتعليم السنة. ملسو هيلع هللا ىلصبالسؤال عن احلكم الرشيع،  و من بعد وفاتِه 

تله امر ة عن ُغسلها من املحيِض، فأمرَا  ن تغتسل، بقطعة من سأ ملسو هيلع هللا ىلصفىف حياتِه 
وتطبيها باملس  وتتطهر بها، فقالت املر ة: كيف  تطهر، فقال هلا:  نصوف  و قط

)تطهري بها(، فقالت: كيف؟، قال: )سبحان اهلل! تطهري بها(، فجرتها السيدة اعئشة 
 . –َما بيق من دم ىف الفرجيعين نظىف بها –وقالت هلا: "تتبيع بها  ثر ادلم" 

من اتلرصيح باحلكم  ملسو هيلع هللا ىلص، إذا اكَن َناك ما يمنع انليب ملسو هيلع هللا ىلصفهنا اكن دور نساء انليب 
 لعلة  و حكمة، تقوم إحدي زوجاتِه الفاضالت بتوصيل املعلومة إىل السائلة.

وتقوم َلو السائلة الَّت تعلمت من انليب ومن زوجاته بتوصيل ونرش ما تعلمت، وقد 
)كما حدث  ملسو هيلع هللا ىلصيات يُسارعن إىل تنفيل َما  مر اهلل تعايل وما  مر به رسوهل اكن الصحاب

ذلَ  ىف فرض احلجاب ىلع النساء، سارعت لك النساء إيل تطبيق األمر وىه راضية 
(.ملسو هيلع هللا ىلصحبكم اهلل وحكم رسوهل 

ِد اَيه ع   تابة او )العهد اَبوي(:ديث الرشيف ىف بداية السبب ىف ِر
الكتابة لم تكن منترشة بنَي العرب إاِلَّ ىف بالٍد قليلة حوَل مكَة، ذلل  قاَل اهلل تعاىل: 

، وىف بداية اإلسالم لم يكن يعرف الكتابة هو ارى بعث ىف األميني رسواًل منهم
. وكلل  ىف املدينة  إالَّ سبعة عرش رجاًل تقريباً، منهم سيدنا عمر وعثمان وي 

ا  يًضا.اكنت الكتابة   عند األوس واخلزرج قليلة جدًّ
عن كتابة  ي يشٍء سوي القرآن الكريم، وقد  ملسو هيلع هللا ىلصوىف بداية العهد انلبوي نىه انليب 

-اكن ذل  ملصلحة املسلمني العامة، ألسباب عدة، منها:
اخلوف من  ن يلت ا بالقرآن  و يلحق به ما ليا منه، كما وقع لليهود وانلصاري -1

 وَن  مام القرآن جمااًل واسًعا يلثبَت ىف الصدور وتألفه األسماع. من قبل، وحَّتَّ يك
: )ال تكتبوا عىن شيئًا غري القرآن، ومن كتب شيئًا غري القرآن  ملسو هيلع هللا ىلصوذللَ  قال انليب 

من الكتابة، وولك األمر ىف السنة إىل  فليمحه(. فىف َلا احلديث منعهم انليب 
اهلل امر  سمع منا حديثًا فحفظه و دَّاو  احلفظ ىف الصدور فقط، ذلل  قال هلم: )نَّض

 كما سمعه(.
ولك حفَظ القرآن ىف َلا الوقت إيل الكتابة واحلفظ، والسنة إىل احلفظ فقط دوَن -2

بة احلفظ الَّت اكن يمتلكها العرب، وتنمية هللو  ملسو هيلع هللا ىلصالكتابة، حمافظة منه  ىلع مَو
ل اَتماَم موكول إىل امللكة عندَم، فهم اذلين حفظوا املعلقات الطوال، واكن ج

 احلفظ، فلو اعتمدوا باللكية ىلع الكتابة لضاعت َلو امللكة منهم.
بكتابة القرآن ملسو هيلع هللا ىلص نَّ عدد الُكتَّاب ىف ذل  الوقت قليل جًدا، فلو  مر انليب  -3

والسنة مًعا، ما استطاعوا ذل .
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ن، فلمكلل  اكن سبب انليه ىف ابلداية خوفًا من  ن ينشغل املسلمون عن القرآ -4
بكتابة يشء غريو ترسيًخا هل ىف األذَان. ملسو هيلع هللا ىلصيأمر انليب 

وقيَل إنَّ انليه عن الكتابة اكن ملن يوثق ىف حفظِه، وخييش اتكاهل ىلع الكتابة -5
بة.دوَن احلفظ  ، فيرتك احلفظ فتضع منه َلو املَو

ا ر ي انليب  م  ملسو هيلع هللا ىلصثمَّ لَمَّ  نَّ القرآن الكريم ال خوف عليه من  ن يلت ا به غريو،  مَر
 ن يكتب ما   ن يكتبوا عنه سنته وينرشوا حديثه، فأمر عبداهلل بن عمر 

يسمعه منه، وذلَ  بعد  ن نهت قريش عبداهلل عن الكتابة، فقاَل هل انليب: )اكتب، 
ا اشتدى وجع  مىن إال حًقا(. فواذلي نفيس بيدو إين ال  قول إاِلَّ حًقا(،  و: )ما خرج ولَمَّ

  مر  صحابه  ن يأتوو بكتاٍب يكتبه هلم فال يضلوا بعدو  بًدا. ملسو هيلع هللا ىلصانليب 
لك ذلَ  ألنَّ مصلحة املسلمني العامة قد اقتضت املنع ىف بداية العهد انلبوي، ثم 

ا . ًَ اكنت مصلحتهم بعد ذل  ىف تدوين السنة ونرش
لىِف  ةِ نَّ العوامل اليت أدت إىل حفظ السُّ  َِّ [  القَ  األ :]العهد اَبوينل

-اكنت َناَك اسباب كثرية  دت إىل حفظ احلديث انلبوي من الضياِع ، ومنها:
صفاء  ذَان الصحابة، وقوة قراحئهم، وقد اكنت  ميتهم س باً من  سباب تنمية -1

ملكة احلفظ عندَم.
فأيقنوا  ن َلو اكنت عندَم دوافع كثرية دفعتهم إىل حفظ احلديث انلبوي، -2

األحاديث ىه الس يل الوحيد بليان القرآن ليسعدوا ىف ادلنيا واآلخرة. فتلقوا احلديث 
 بغاية احلرص واالَتمام.

ملن حيفظ حديثه وينقله كما ملسو هيلع هللا ىلصكما حثهم ىلع نقل احلديث وروايته داعء انليب  -3
سمعه.

يُساعدَم بمختلف الوسائل ىلع احلفظ، فلم يكن يلىق عليهم ملسو هيلع هللا ىلصاكن انليب  -4
احلديث رسًدا متتابًعا، وإنما اكن يفصل الكمه ويتأين فيه، ويعيدو ويكررو مرة 

 واثنتني و كرث من ذل  إذا لزم األمر.
اكن خيترص هلم األحاديث، فيلقيها خمترصًة بليغة، تستطيع العقول  ن تعيها -5

 دة.وحتفظها من مرة واح
، وذلَ  ملسو هيلع هللا ىلص= كما اكن يُكرث هلم من األحاديث اجلامعة، وقد  وىت َو جوامع اللكم 6

أنَّه اكن يقول الالكم القصري اذلى حيتمل املعين الكثري، كقوهل: )اجلماعة رمحة والفرقة 
 (.علاب(، وقوهل: )انلدم توبة(، وقد قال عن نفسه: ) وتيُت جوامع اللكم

اَة السآمة عليهم، فاكن يتخري األوقات اليت تناسبهماكن يتخوهلم باملوعظة كر -7
حَّتَّ ال يملون من سماِعِه . 

حَّت يُفهم قوهل ويُعمل به. ال يُطيل عليهم ىف املوعظة. ملسو هيلع هللا ىلصواكن  -8

ماكنة احلديث الرشيف ىف نفوس الصحابة الكرام اكن من  كرب األسباب الَّت  دت -9
 إىل حفظِه ونرشوِ للنَّاِس.

.ملسو هيلع هللا ىلصتطبيق الصحابة العميل للحديث اقتداًء باحلبيِب  -10
العوامل ابليئية واملاكنية اكنت هلا  ثر بالغ ىف حفظ السنة، فلم يكن عنَد -11

ملسو هيلع هللا ىلصالصحابة ملهيات اكملوجودة ايلوم تشغلهم عن احلديث وعن انليب  

انلَّاِس.لك ذلَ  وغريو، اكن هل  كرب األثر ىف حفظ السنة وإذاعتها ونرشَا بني 
السنة ىف عهد الصحابة:

لا لكه ناتج َعن إيمانهم  ملسو هيلع هللا ىلصاكن الصحابة  حرض انلَّاِس ىلَعَ سنَِّة انليب  وتطبيقها، َو
وما ينطُق َعن اهلوي *  ويح ودين يتعبد به هلل تعايل ملسو هيلع هللا ىلصالقوي بأنَّ لك ما يقوهل انليب 

هلم ىلَعَ نقل السنة وروياتها  ملسو هيلع هللا ىلص. وكلل  لتشجيِع انليب إِن ََو إاِلَّ ويحٌّ يويح
ا كما  ََ وتعليمها ملن لم يسمعها منه، فقاَل: )نََّض اهلل امرًءا سمَع مقاليت فواعَا و دَّ
سمعها(. كما اكنوا حيلروَن من الكلِب عليِه ألنَّه القائل: )إِنَّ كلبًا يَّ ليا ككلٍب 

نَّة مع َيَ  حد من كلب ىلَعَ متعمًدا فليتبو  مقعدو من انلَّارِ  (. فاكنوا يروَن السُّ
. ملسو هيلع هللا ىلصاحليطة واحللر من الكلب عليِه 

-ومن مواقفهم ىف ذل :
 :( موقف أبو بكَ الصديق 1)

ل من َسنَّ للنىاِس اتلحري واتلثبت ىف الرواية ونقل األخباِر وقبوهلا. و  وَّ  َو
ا  جد لِ  ىف فروي  نَّ جدة  تت إيل  يب بكٍر الصديق تلتما  ن يورثها، فقاَل هلا: )م

ذكَر لَِ  شيئًا(. ثم سأَل انلَّاَس، فقاَم  كتاِب اهلِل شيئًا، وما علمُت  نَّ رسوَل اهلِل 
. فقاَل : )َل معَ   حٌد يشهد يعطيها السدس" املغرية، فقاَل: "اكن رسول اهلل 

بلل ؟ فشهد حممد بن مسلمة بمثل ذلَ ( فأمضاو  بو بكر.
نَّ  بابك

َ
 ٍر سن سنة اتلثبت من املروياِت.فهلو داللة ىلع  

 نَّ  با بكٍر مجَع  وكلل  عن موقفه من تدوين السنة، تقول  م املؤمنني اعئشة 
حديثًا، واكَن يتقلب ىف فراشِه ذاٍت يوم، فأصاب اعئشة  500من احلديث عن رسول اهلل 

القلق ي  بيها، فسأتله إن اكن يتقلب ملرٍض  و ليشء آخر بلغه، فأخربَا حني  صبح 
 ن تأتيِه باألحاديث اليت عندَا ، ثم  مر بنار و حرق َلو األحاديث. فلما سأتله عن 
سبب ذلَ   جابها  نه خييش  ن يكون قد كتبها عن رجل ظن به خرًيا ووثق به ولم 

 .يكن األمر كلل ، فخيش  ن ينقل ما لم يقله انليب 
دفعه َلا إلحراق ما لم  إًذا ملا خيش  بو بكٍر  ن يقَع ىف الكلِب ي رسوِل اهلل 

.يتيقن من صحة نس ته للرسول 

 :( موقف عمَ ب  اخلطاب 2)
ىف وجوب اتلثبت واتلحوط ىف نقل الرواية. ومما يدل  وقد سار ي منهج  يب بكر 

فلم يأذن هل، فرجع  بو  ي ذلَ  ملا استأذَن ىف ادلخول عليه  بو سعيد اخلدري 
يقول: "إذا سلم  سعيد، فأرسل عمر ىف  ثروِ: لم رجعت؟ فأخربو  نه سمع رسول اهلل 

ع" فقاَل هل عمر: )تلأتيين ي ذل  ب ينٍة  و ألفعلنَّ  حدكم ثالثًا فلم جيب فلريج
م جلوس ولونه متغرًيا خوفًا من  ب ( فلَب  بو سعيد إيل مجاعة من  الصحابة َو

ع  حد منكم ؟ شدة سيدنا عمر، فقالوا هل: ما شأن ، فأخربَم، فقال هلم: َل سم
سعيد. فاطمأن عمر إيل فقالوا: لكنا سمعه. فأرسلوا معه رجاًل منهم يؤكد ما رواو  بو 

 صدِق الروايِة.
وموقف عمر لم يكن شاًك  و اتهاًما أليب سعيد وإنَّما اكن من باب حرصِه ي اتلثبت 
ىف املرويات واتلحوط ىف قبوهلا ذلل  قاَل هل: ) ما إين لم  تهمَ ، ولكن  حببت  ن 

 تثبت(.
 :( موقف عثما  ب  عفا  3)

اكن عثمان بن عفان شديد اتلحوط واتلخوف من الروايات، واكن قليل الرواية وجاًل 
 ن من  ن يغري يف احلديِث شيئًا. واكن يقول: )ما منعين  ن  حدث عن رسول اهلل 

ال  كون  ويع  صحابه، ولكين  شهد  ين سمعته يقول: "من قال ي مالم  قل فليتبو  
 مقعدو من انلَّاِر"(.

لا ديلل ي احليطةإىذاً فخ وف سيدنا عثمان اكن مانًعا هل من كرثة اتلحديِث. َو
 واحللر.

 :( موقف يلع ب  أيب طالب 4)
يف التشدد ىف قبول املروياِت، فاكن  سلَ  ي موقف ايب بكر وعمر وعثمان 

، فاكن إذا حدثه  حد جيعل الراوي حيلف  نه سمع احلديث من رسوِل اهلل 
فإن  حلف هل صدقه،  –طلب منه  ن حيلف باهلل ي صدق ما يقوليعين –استحلفه 

 وإاِلَّ لم يصدقه ولم ينقل احلديث عنه.
 .، وكتب صحيفة مشهورة هل اكتبًا للحديث ي عهد انليب  وقد اكن 

 :( موقف أنس ب  مالك 5)
خوفًا من  ن يضيف  كلل  اكن  نا بن مال  خييش كرثة اتلحديث عن الرسول 

و كما قال   اكن إذا فرغ من احلديث قاَل: " وذلل  يث ما لم يقله انليب للحد
 ."رسول اهلل 

ونستنتج من لك َلو األمثلة  نَّ الصحابة مجيعهم اتفقوا ي مبد  االحتياط واتلثبت 
ىف املروياِت، ولم يكن قصدَم اتهام بعضهم ابلعض وإنَّما القصد اتلثبت من سنة 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





)5 ( 

، فقد ثبت  نَّ الصحابة لكهم عدول، ولم يثبت كلب  حدَم، فهم رسول اهلل 
 : )خري انلاس قرين ثم اذلين يلونهم ثم اذلين يلونهم(.اذلين قال عنهم رسول اهلل 

الاكتبو  م  الصحابة:
(.)وقد كتب نلفسه صحيفة عن رسول اهلل .  يلع ب  أيب طالب. 1
 نلفسه صحيفة سماَا الصادقة(. وقد كتب. )عبداهلل ب  عمَِ ب  العاص . 2
ورغم  نه لم يكن يعرف الكتابة، فإنَّه اكن يستكتب نلفسِه، وقد . ). أبو هَيَة 3

 حفظت نلا صحيفته اليت رواَا عنه "َمام بن منبه"(.
أنَّها تعترب من األدلة ايلقينية ي  نَّ السنة قد رشع ىف  ِالفائدة م  هذه الصحف:

جًدا. كما أنَّها وثيقة تارخيية َامة حيُث أنَّها و صلت إيلنا تدوينها يف فرتة مبكرة 
 اكملة دون انقطاٍع.

يف 4 ِْ  . . عبداهلل ب  أيب أ
َ  الصديق 5  .. أبو بك
.مويل رسول اهلل  . أبو را ع  6
 ..  أنس ب  مالك 7
 .. عبداهلل ب  عباس  8
 .. جابَ ب  عبداهلل 9

السنة ىف عرص اتلابعني:
اتلابعون: َم تالملة الصحابة ، اذلين تلقوا علومهم وثقافتهم من صحابة رسوِل اهلل 

 فقد خالطوا الصحابة وعرفوا عنهم لك يشٍء وتأثروا بهم. وتأسوا بهم فاكنوا .
قدوتهم األويل. وذلا اتفقت لكمتهم مع لكمة الصحابة ىف كتابة السنة. فاكَن منهم من 

ادلاعية إيل ذل . و جازوا بعد ذلَ  الكتابة ملا زالت كرو الكتابة لوجود األسباب 
  سباب الكراَة.

كرو الكتابة: إبراَيم انلخيع، وعبيدة بن عمرو السلماين املرادي )ولم يرض  واكن ممن
  ن يكتب عنه  حٌد(.

وقد خاَف اتلابعوَن كلل  من الكتابة ملا اشتهرت آراؤَم الشخصية فخافوا  ن 
ديث، فيدخله االتلباس بغريوِ. )فيمكن القول بأنَّ الكراَة يدونها الطالب مَع احل

، ذلا فرق ابلعض إنما اكنت تلدوين آراؤَم مع احلديث وليا ملجرد الكتابة للحديِث 
 (.بني انليه عن كتابة الر ي، وانليه عن كتابة احلديث مع الر ي

ا ىف وقد شاعت بعد ذل  الكتابة بني خمتلف الطبقات حَّت لم يعد  حٌد ينكرَ
ل اهلجري و وائل اثلاين. آواخر القرن األوَّ

إيل اتلابعني، و نَّ  ومن ذل  نستنتج  نَّ كتابة السنة قد استمرت من عرص انليب 
إيل آخر عرص اتلابعني، وبانتهاء القرن   سباب املنِع متشابهة منل عرص انليب 

 األول  صبح الطريق ممهًدا تلطوير اتلدوين للسنة انلبوية.
:باب تدِي  السنة ىف القَ  اثلاين اهلجَيأس

( زوال اخلوف من  ن يلت ا القرآن بالسنة انلبوية. فقد مجع القرآن ىف مصحٍف 1)
 واحٍد.

( كرثة الفتوحات اإلسالمية، واختالط العرب بالعجم، وتوفر وسائل الكتابة 2)
 واملعرفة.

 ي صيانتها ومحايتها.محاية السنة من الزتييف واتلبديل واتلحريف، والعمل ( 3)
ميت بدأ اتلدِي  الَسيم للسنة اَبوية؟!

اكن عهد اخلليفة عمر بن عبدالعزيز َو بداية اتلدوين الرسيم للسنة انلبوية بأمٍر 
 من اخلليفة الراشد عمر بن عبدالعزيز جبمع السنة وكتابتها. 

ا قبل ذل  فقد اكنت مكتوبة يف الصحف والرقاع واجللود والعظا م بصفة فرديٍة  مَّ
واستمرَّ  احلفظ واتلدوين إيل  نَّ بد  اجلمع الرسيم يف عهد  منل عهد الرسول 

 عمر بن عبدالعزيز.
وقد بلل عمر بن عبدالعزيز جمهوًدا ضخًما ىف احلفاِظ ي السنِة رغم قرص مدة 

الصحابة خالفتِه.  وتوايل اتلدوين دوَن انقطاٍع ، وقد اكَن تدويناً ممزوًجا بأقوال 
وفتاوي اتلابعني.

ِرسائله للملوك: ملسو هيلع هللا ىلص تب اَيب 
كتاب "الصدقة" وحدد فيه مقادير الزاكةِ من اإلبل وابلقر والغنم،  ملسو هيلع هللا ىلصانليب  كتَب  -

ملَا  رسله ملسو هيلع هللا ىلصَلا الكتاِب مَع  نا  وقد  رسل  بو بكر الصديق وفصل ذل  لكه. 
إيل ابلحرين.

م فيها إىل اإلسالِم. ملسو هيلع هللا ىلصكما كتب انليب   إيل ملوك األرِض ىف وقتِه يدعَو
، ِمنها: ِاها عنهم اتلابعو ا ِقد اشتهَت بعض الصحف الىت  تبها الصحابة ِر

ويه  حاديث انتقاَا  صالصحيفة الصادقة: ويه لعبداهلل بن عمرو بن العا -1
.ملسو هيلع هللا ىلص يب  ن انلَّ سيدنا عبداهلل من  حاديثه الَّت رواَا عَ 

، وقال عنها ابن سريين: "فيها علٌم كثرٌي".مرة بن جندب صحيفة س -2
)واكن قتادة حيفظها كما حيفظ سورة ابلقرة(. صحيفة جابر بن عبداهلل  -3
ا اإلمام  محد(.صحيفة َمام بن منبٍه َعن  يب َريرة  -4 ، )وقد ذكَر

جَ ملسو هيلع هللا ىلصولك َلو الصحف وغريَا كتبها الصحابة ىف حياة رسول اهلل   ، ولكن حترَّ
ابلعض منهم يف بداية اإلسالم من الكتابة للسنة ئلال ينشغلوا بها َعن القرآِن، )ىف 

 وقٍت اكنت العناية فيه مركزة ىلَعَ القرآن الكريِم ونرشوِ ىف اآلفاق(. 

لو الصحف يه من  كرب األدلة والرباَني ىلع كتابة السنة ىف عهد انليب  .ملسو هيلع هللا ىلصَو
املكرثِ ا م  الصحابة:

املكرث من الصحابة : َو من زادت مروياتِه ىلَع  لف حديٍث. واملكرثوَن ىلع َلا 
 الرتتيب اآليت: 

 عدد مَِياتهِ  الصحايب اجلليل
 حديث 5374 بو َريرة 

 حديث 2630عبد اهلل بن عمر 
 حديث 2286 نا بن مال  
 حديث 2210السيدة اعئشة 

 حديث 1660عبداهلل بن عباس 
 حديث 1540 جابر بن عبداهلل األنصاري 

 حديث 1170 بو سعيد اخلدي 
مجة أيب هَيَة  :ت

ادلويس ايلماين. ملسو هيلع هللا ىلصَو اإلمام الفقيه املجتهد صاحب رسول اهلل 
اختلف ىف اسمه واسم  بيه ي  قواٍل متعددة، و شهرَا عبدالرمحن بن صخر.

و مه ميمونة بنت صبيح.
(.800الصحابة واتلابعني، وقد بلغ عدد  صحابه )روي عنه خلق كثري من 
 ثالث سنني  و  ربع سنني، وقد اكَن  حفظ الصحابة. ملسو هيلع هللا ىلصوقد صحَب رسوَل اهلل 

ةِ. ّاِت اَبوِّ أنَّه قاَل: "إِنَّكم  وذل  لَما جاَء عنه  ِقد اك ا حف ه للحديِث م  معج
ون ما للمهاجرين ، وتقولملسو هيلع هللا ىلصتقولون إِنَّ  با َريرة يكرث احلديث عن رسول اهلل 

واألنصار ال حيدثوَن مثله. وبرر  بو َريرة سبب ذلَ   نَّ األنصار واملهاجرين انشغلوا 
بالضيعات واتلجارات واألموال واألوالد، ي عكسِه ََو، فلم يشغله يشء َعن 

 ملسو هيلع هللا ىلصفال َمال عندو وال جتارو يمنعه من اجللوِس بني يدي انليب  ملسو هيلع هللا ىلصصحبة رسول اهلل 
يوًما: )إِنَّه لَن ي سط  حد ثوبه حَّتَّ  قيض مجيع مقاليت ثم جيمع  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  وقد قاَل رسول

 ملسو هيلع هللا ىلصثوبه حَّتَّ قيض رسول اهلل  عليِه ثوبه إال ويع ما  قول( . ف سَط  بو َريرة 
 ولم ينا شيئًا منه. ملسو هيلع هللا ىلصالكمه، ثم مجَع اثلوب إيل صدرو، فويع ما قاَل رسول اهلل 

 رة  حفظ من روي احلديث ىف دَرو".وقاَل عنه اإلمام الشافيع: " بو َري
ا عن عبادتِِه  فقد اكَن كثري العبادة شديد الورع والعمل لألخرة، وقد اكَن  و مَّ

يقسم الليل بينه وبني امر تِه وخادمه، لك واحٍد منهم يقوم ثلث الليل ثم يوقظ اآلخر.
اًما قواًما كثرَي التس يِح، وقد توىف سنة   ـه، وبلغت 59وقيَل  ـه58 ـهوقيَل  57واكن صوَّ

 حديثًا(. 5374مروياتِه )
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مجة عبداهلل ب  عمَ ب  اخلطاب  :ت
 اسمه: عبداهلل بن عمر بن اخلطاب بن نفيل،  بو عبدالرىمحن، القريش امليك ثم املدين.
ل غزواته "اخلندق"، واكن ممن بايع انليب  و صغري، ثم َاجر مع  بيه، و وَّ  ملسو هيلع هللا ىلص سلَم َو

حتت الشجرة.
 .  مه: زينب نت مظعون، و خته: السيدة حفصة  م املؤمنني 

علما نافًعا كثرياً، وعن  بيه عمر بن اخلطاب كلل ، و يب بكر  ملسو هيلع هللا ىلصروي عن انليب 
وعثمان، وغريَم.

 وروي عنه خلق كثري من الصحابة واتلابعني.
نا  حد : "ما ممن تدينه أنَّه اكَن  مل  شباب قريٍش نلفسِه، حَّتَّ قاَل عنه جابر 

  درَك ادلنيا إاِلَّ مالت بِه إاِلَّ ابن عمر". واكن  ورع انلَّاس و لزمهم ألمر الرشع.
، فاكَن يُصيل ىف لك ماكٍن صيل فيه ملسو هيلع هللا ىلصاكن شديد احلب واالتباع واتلأيس برسول اهلل 

نزَل حتَت شجرٍة، فاكَن ابن عمر يتعاَد َلو الشجرة فيصب  ملسو هيلع هللا ىلصانليب، حَّتَّ إِنَّ انليب 
 ا املاء ئلال تي ا .ىف  صله

سنة. 87 ـهوعمرو 73حديثًا(. وقد توىف سنة  2630) ملسو هيلع هللا ىلصوروي عن انليب 
مجة أنس ب  مالك  :ت

َو اإلمام املفَّت املقريء راوية اإلسالم  نا بن مال  بن انلَّض.
علًما كثرًيا، وكلا عن  يب بكر وعمر وعثمان ومعاذ وغريَم. ملسو هيلع هللا ىلصروي عن انليب 

 الصحابة واتلابعني. وروي عنه خلق كثري من
 تم  ملسو هيلع هللا ىلصوتتلمل ي يديِه، واكن آخر الصحابة موتاً، وصحب الرسول  ملسو هيلع هللا ىلصخدَم رسول اهلل 

الصحبة والزمه ولم يُفارقه منل َاجَر إىل  ن حلق بالرفيق األي. وغزا معه  كرث من 
غزوةٍ وبايع حتَت الشجرة.

ا جاءت به  م سليم إيل انليب  ا ابين  تيت  به خيدمَ ، ، وقالت هل: َلا  نيملسو هيلع هللا ىلصولَمَّ
فادع هل، فقاَل: )امهلل  كرث ماهل وودلو(. فزاَد ماهل وكرث، ور ي مائة من  والدو و حفادو، 

 وقد  طال اهلل ىف حياتِه.
من ابن  م سليم" )يعين  ملسو هيلع هللا ىلصقال عنه  بو َريرة: "ما ر يُت  حًدا  شبه بصالة رسوِل اهلل 

يصيل حَّتى تتفطر قدماو من ادلِم. من كرثِة القيام.  نًسا(..  واكن 
 حديثًا(. 2286) ملسو هيلع هللا ىلصوروي عن انليب   

 ـه. 93 ـه و  92 ـه و  91وقد ودل قبل اهلجرة بعرش سنني ومات سنة 
مجة السيدة اعئشة  : ت

م مِلا  يه  م املؤمنني الفقيهة العاملة العابدة الَّت يرجع إيلها الصحابة ىف كثرٍي من  موَر
واكنت  كرث نساء انليب رواية  تمتعت به من الفطنة واذلاكء ومالزمة انليب 

 للحديِث. وهلا الفضل ىف نقل كثرٍي من السنة خاصة فيما يتعلق بأمور النساء.

لصديق. ودلت ىف اإلسالم، ويه  صغر من السيدة اسمها: اعئشة بنت  يب بكر ا
نَّها ودلت بعد ابلعثِة بأربع سنني  و مخا.

َ
 فاطمة بثماين سنواٍت. وقد ذكَر ابن حجٍر أ

ا فهو  بو بكٍر الصديِق خليفة رسول اهلل  ا  بَو مَّ
َ
   و السابق و حب الرىجاِل إيلِه، َو

ا إيل اإلسالِم  حد امل رشين باجلَنَِّة. وفضائله   .كثرية ال يتسع املقام ذلكَر
 و مها  م رومان بنت اعمر، زوجة  يب بكر الصديق ويه من الصحابيات اجلليالِت.

بمكة، قد تزوجت ىف سٍن مبكرِة، واكنت قد ُخطبت قبل  ودلت  م املؤمنني اعئشة 
)خولة  لذ )جبري بن مطعم(، ثم حتللت من خطبتِه. ثم  رسَل انليب  انليب 

 ، ثم تزوجها بعَد ذلَ . وقد اكنت السيدة اعئشة بنت حكيم( خيطب اعئشة 
ا يوم  ن خطبها وبين بها ىف املدينة بعَد اهلجرة ويه  انليب  ىف السادسة من عمَر

ا  َ الرسول -من غزوة بدرٍ  بعَد عودة انليب –ىف اتلاسعة من عمَر  . واكَن قد برُش 
 وجها ىف منامِه. بزواجِه منها قبل  ن يزت
تسع سنني، تعرفت ىف خالل َلو السنوات التسع ي  وقد مكثت مع انليب 

الكثري من  حاكم الرشع، وروت الكثري من السنة.
كما اكِن  لم يشأ اهلل تعايل  ن يكتب ألم املؤمنني اعئشة الودَل من رسول اهلل 

. ورضيت  م املؤمنني اعئشة بنصيبها اذلي قدرو اهلل تعايل هلا، وقد للسيدة خدجية 
بذ ) م  عبداهلل(. َكنَّاَا انليب 

َعن  حب انلاس إيله؟ فقاَل: )اعئشة(. وملا سئل عن  حب  وقد سئل رسول اهلل 
ا(.  الرجال إيلِه قال: ) بَو

يف وذاكء فطريٍّ مِلا تمتعت به من نسب رش وقد اكنت هلا مزنلة ىف قلب انليب 
، ورسعة بديهتها حَّتَّ أنَّها اكنت تراجع انليب  ىف كثرٍي من األمور. واكنت  وعقيلٍّ

 فما بعد تراجع الصحابة وتستدرك عليهم.
بكًرا غريَا.  خلَا طفلٍة فنمت وترعرعت  مام عينيه وبني  ولم يزتوج انليب 

اء( ويقصد بللَ  ابليضاء ىف بعض األحاديث بذ )احلمري وقد وصفها انليب يديِه. 
 اجلميلة.

و ىف حلاِف امر ٍة غريَا. وحب انليب  والويح لم يزنل ي انليب  اكن ظاَراً  َو
وجليًّا للعياِن. حَّتَّ إنَّه  و ىص الصحابة  ن يتحروا بهداياَم يوَم  م املؤمنني اعئشة 

 ولم يقدح َلا احلب ىف عدِل انليب . .بني زوجاتِه لكهن 
برَّ َا اهلل تعايل من حادثة اإلف  من فوق سبِع سماواٍت و نزَل ىف حقها قرآنًا يتيل وقد 

 إيل يوِم القياَمِة، و ثبت طهارتها مما  رميت به من  صحاب اإلف  واإلرجاف.
 إيل آخر حلظاٍت ىف حياتِه وقد اختاَر  ن يمرض ىف بيتها  واستمر حب انليب 

وبيق ىف بيتها حَّتَّ توفاو اهلل. مر.واستأذن زوجاتِه لكهن ىف ذل  األ

ومكن هلا َلا  رشَف الزواِج من الرسوِل  وقد حازت  م املؤمنني اعئشة 
ا.  الزواج بأن حتوَز العلم وتغرتف من العلم واهلدي انلبوي منل نعومة  ظفاَر

واكنت  علم و فقه نساء األمة ي األمة بشهادة اثلقات العدول من  صحاب انليب 
 . اكنت الفقيهة األويل ىف اإلسالِم، ففاَح شلا فقهها وعلمها ىف عرصَا وما بعدو و

 إيل يومنا َلا وإيل  ن تقوَم الساعة.
لا  .وقد اكنت حريصة ي اتلعلم والسؤال عما ال تعلمه ومراجعة الرسول  َو

اكنت قد بلغت منتيه العلم انلبوي فما  ديلل ي فقهها وعلمها. وبعَد وفاِة انليب 
 من مسألٍة إالَّ وعندَا منها علم غزير.

 ىف حقها: )فضل اعئشة ىلع النساِء كفضل الرثيد ىلَع سائر الطعاِم(. قاَل انليب 
حديثًا(. ىف الفقِه واتلفسري والسنن والفرئض وغريَا. 2210) روت عن رسوِل اهلل 

مجة عبداهلل ب  عباس   : ت
العباس بن  َو حرب األمة وفقيهها وترمجان القرآن ابن عم رسول اهلل 

 قبل اهلجرة بثالث سنني.   دِلَ وُ و مه يه بلابة بنت احلارث.  عبداملطلب.
 فقاَل: )امهلل فقه ىف ادليِن وعلمه اتلأويل(. داع هل انليب 

ىف  -األكرب منه سنًا–يأىت بعض الصحابة  اكن ابن عباٍس  ملا توىف رسول اهلل 
فيجلا بباب بيته،  -وقت القيلولة-بيتِه، فيسأل عنه، فيجدو نائم ىف وسط انلهار

لا من ملسو هيلع هللا ىلصوينام ىلع ردائِه، منتظًرا خروجه ليسأهل عن حديث واحٍد لرسوِل اهلل  . َو
 شدة حرصه ي طلِب العلِم واحلديِث.

ِة، يقوم شطر الليِل، ويرتل القرآن واكن شديد العبادة زاًَدا ىف ادلنيا مقباًل ي اآلخر
فًا بتؤدة واطمئنان وتدبر آلياِت اهلل تعايل. حَّتَّ اكن  سفل عينيِه سواًدا  فًا حر  حر 

 . شديًدا من كثرية ابلاكء من خشية اهلِل 
فع فيها،  واكن يصوم االثنني واخلميا، وملا سئل عن ذلَ ، قاَل: "ألنَّ األعمال تر 

 و نا صائم".فأحب  ن يرفع عميل 
 حديثًا. ونرش السنة واحلديث، وقمع ابلدعة.  1660روي عن رسوِل اهلل 

مجة جابَ ب  عبداهلل  :ت
َو جابر بن عبداهلل بن عمرو بن حرام، اإلمام الكبري احلافظ املجتهد مفيت املدينة. 

 وغريَما. وروي عنه علًما كثرًيا وكلا عن  يب بكر وعمر  صحب رسول اهلل 
 عنه خلق كثريوَن من الصحابة واتلابعني .  وروي

اكَن ممن شهَد اخلندق وبيعة الشجرة، وىف يوِم احلدي ية قال رسول اهلل ألصحابه وفيهم 
 جابر : ) نتم ايلوَم خري  َل األر ِض(. 

 وتوضأ وصب عليه من الوضوِء. وملا مرض اعدو رسول اهلل 
 َ.77 ـهوقيل 78 حديثًا. وتوىف سنة  1540روي عن رسوِل اهلل 
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مجة أيب سعيد  اخلدرينل  :ت
َو سعد بن مال  بن سنان ، اإلمام املجاَد، مفيت املدينة.

 استشهد ابوو مال  يوم  حد، وقد شهَد  بو سعيد اخلندق وبيعة الرضوان.
. حَّتَّ اكَن  حد وعن  يب بكر وعمر وطائفة من الصحابة  روي عن انليب 

. وروي عنه ابن عمر وجابر و نا وغريَم.مدينة رسول اهللالفقهاء املجتهدين ىف 
 .ن رسوِل اهلل حديثًا عَ  1170بلغت مروياتِه 

:)القَ  اثلالث اهلجَي( اَبويَّة ةِ نَّ للسُّ  ارهيبنل  العرصف 
 يعترب القرن اثلالث اهلجري العرص اذلَيب للسنة انلبوية املطهرة.

اجلواب: ألنَّه نشطت فيه احلركة العلميَّة ولم  طلق عليه العرص اذلَيب للسنة ؟! 
نشاًطا ملحوًظا، وتنوعت فيه  سايلب اتلأيلف. فأصبحت ترتب األحاديث ترتيبًا 

 خاًصا. ويندرج حتت لك نوٍع ما يضمه من األحاديث.
فبد  ترتيب األحاديث انلبوية ىف َلا العرص ومجعها ىف كتٍب وجمدلاٍت كباِر  حسب 

املوضوع الفقيه لألحاديث وذل  ىف ))السنن(( و))املصنفات(( و))اجلوامع((. 
 املصنفات تضم احلديث انلبوي وفتاوي و قوال الصحابة واتلابعني. واكنت َلو 

حلديث انلبوي فقط. وال تشتمل ىلع قول ))املسانيد(( ويه تضم اثم ظهرت بعد ذل  
 الصحايب  و اتلابيع. 

  
َ
مع بعضِه، واكن  ول من  وُ دَ ح  احلديث الصحيح وَ  ن جيمعوا  ُثمَّ بعد ذل  ر ي األئمة  

 صنف يف احلديث الصحيح اإلمام ابلخاري، وتبعه تلميلو اإلمام مسلم.
والرتملي، وابن ماجة، ثم ظهرت بعد ذل  بقية الكتب الستة، ويه: سنن  يب داود، 

 والنسايئ.
ويه الكتب اليت تشتمل ىلَعَ مجيع  نواع احلديث املحتاج إيلها. ىف : ))اجلوامع((

العقائد واألحاكم والرقائق وآداب اآللك والرشب والسفر واحلَّض واتلفسري واتلاريخ 
صحيح ابلخاري وصحيح مسلم. والسري والفنت، وغري ذل  . مثل

كتب املرتبة ترتيبًا فقهيًّا من باب اإليمان والطهارة والصالة ويه ال))السنن((: 
 النسايئ.والزاكة .. إيل غري ذل ، كسنن الرتملي و يب داود وابن ماجة و

ويه الكتب اليت جتعل  حاديث لك صحايب جمموعة مع بعضها. مرتبة : املسانيد(())
غري ذل . ىلع حروف املعجم  و حسب السبق لإلسالم  و الرشف والنسب  و 

 كمسند اإلمام  محد ومسند  يب يعل وغريَما.
ويه الكتب املرتبة ي األبواب الفقهية، وتشتمل ي  حاديث : ))املصنفات((

. كمصنف عبدالرزاق وابن  يب شيبة.  الصحابة واتلابعني مع احلديث انلبويى
فالقرن اثلالث يعترب  زيه عصور السنة انلبوية . نشطت فيه احلركة العلمية وظهر 
انلقاد من العلماء وحفاظ احلديث وظهرت فيه معالم اتلدوين ىف علوم الرواية. 

وظهرت  مهات كتب الرواية وكتب اتلاريخ وكتب الرىجال. وظهرت قواعد علوم 
 احلديث.

ا وامتازت َلو الكتب واملصنفات بأنَّ  ها اكنت خالصة من وضع اصحابها لم يقت سَو
من غريَم. وبعد ذل  بد  العلماء الالحقني يف رشح َلو الكتب واملصنفات 

 وخيترصونها  و يرتبونها.
فىف َلا العرص اذلَيب. اكنت فيه كتب للحديث الصحيح فقط. وكتب  خري امزتج 

بوي فقط. وكتب فيها احلديث الصحيح مع غري الصحيح. وكتب مجعت احلديث انل
 خري ضمت إيل احلديث انلبوي  قوال وفتاوي الصحابة واتلابعني.

َابع: تدِي  السنة اَبوية ىف القَ  ال
بعد  ن انتيه القرن اثلالث اهلجري وظهور املوسواعت احلديثية الزاخرة باحلديث 
 وعلومه.  صبح العلماء يف القرن الرابع خيترصون َلو األحاديث  و يرتبونها  و
يرشحونها. ومن علماء َلا القرن من ساَر ىلَع طريقة من قبلهم فجمعوا األحاديث 

ا. ا ونقدَو  وفحصَو
واكَن العلماء قبل القرن الرابع يعتمدوَن ي الرواية الشفهية، لكن ىف َلا القرن 

 طىغ االعتماد ىلع اتلدوين واجلمع واتلصنيف.
 اكم .فظهر كتاب )املستدرك( وكتاب )العلل( لإلمام احل
 ثم جاء اإلمام ادلارقطين فألف )السنن(، و)العلل(.

كما ظهرت بعض ))املسانيد(( ىف َلا القرن، ومنها: مسند اإلمام احلميدي، ومسند 
مسدد بن مرسَد، ومسند إسحاق بن راَوية، ومسند عثمان بن  يب شيبة، ومسند 

 بيق بن خمدل.
تأويل خمتلف احلديث البن وظهرت كتب جديدة ىف علوم احلديث، ومنها: كتاب 

قتيبة، والطبقات للواقدي، والطبقات لعيل بن املديين، والطبقات الكربي البن سعد، 
 والعلل البن املديين، واتلاريخ والعلل البن معني،

َابع اهلجَي: تدِي  السنة بعد القَ  ال
ىلَعَ اجلمِع  بعَد انتهاء تدوين القرن الرابع اهلجري  صبح دور العلماء فيما بعد قارًصا

 والرتتيب واتلهليب ملن سبقهم من األئمة .
فبد  بعض األئمة ىف حماولة اجلمع بني الصحيحني. وبعضهم يف حماولة اجلمع بني 

 الكتب الستة كما ىف كتاب )جامع األصول ألحاديث الرسول( البن األثري اجلزري.
اإلمام ابلغوي  وبعضهم حاوَل اجلمَع بنَي  حاديث كتب كثرية متنوعة كما فعل

 وابليهيق واملقديس واملنلري وابن عساكر وابن اجلوزي وغريَم من األئمة.
** تامَّ حبمِد اهللِ تعايل** 
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