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 ملخص

 البحث يف مقدمة، ومتهيد، وثالثة مباحث، وخامتة، على النحو التايل:جاء هذا 
 املقدمة، وتشتمل على أمهية املوضوع وأسباب اختياره، والدراسات السابقة، وخطة البحث.

 روبسون"."متهيد، ويشتمل على التعريف بدائرة املعارف اإلسالمية، وكاتب املقال يف الدائرة املستشرق اإلجنليزي 
 .األول: السنة بني الكتابة الفردية والتدوين الرمسي املبحث

 .الرؤية االستشراقية لكون السنة مصدرا للتشريع املبحث الثاين:
 .املبحث الثالث: شبهة عدم اهتمام طائفة من الصحابة ابلسنة

 خلص الباحث إىل النتائج التالية:و 
جتاهل احلقائق، وافرتاء الكذب، وتعمد أن االستشراق املغرض ينطلق من سوء الظن، والذي يسوغ له  -1

 التشويه.
هناك فرق بني كتابة احلديث يف زمن النبوة الشريف، والذي ثبت عن كثري من أصحاب النيب صلى هللا عليه  -2

 وسلم، وبني التدوين الرمسي الشامل الذي بدأ يف عهد أمري املؤمنني عمر بن عبد العزيز رضي هللا عنه.
نصوصه، وفهم الصحابة، كلها تؤكد أن السنة هي املصدر الثاين للتشريع، وأن حجيتها القرآن الكرمي وطبيعة  -3

 ليس أمرا طارائ دعت إليه ضرورة اجتماعية.
 أسانيد األحاديث وسيلة نقل طبيعية للنص الشريف، وليست اختالقا. -4
وتفسري مشكله، فضال وظيفة السنة النبوية مع القرآن الكرمي تفصيل جممله، وتفسري مبهمه، وتقييد مطلقه،  -5

 عن كوهنا تستقل ابلتشريع، فهي وحي من هللا.
أقرب القول يف أحاديث النهي عن الكتاب واإلذن فيها أن النهي كان يف حق من خيف اختالط األمر  -6

 عليهم، بداللة اإلذن لغريهم يف نفس اآلن.
ة النبوية وتقريبها للشيوخ واملريدينتنوع التأليف والتصنيف يف علوم احلديث من اجلهود العظيمة يف خدمة السن  
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 مقدمة:
احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على سيدان حممد، وعلى آله وصحبه والتابعني هلم إبحسان إىل يوم الدين، أما 

 بعد:
وبالدهم، كما  لقد كان االستشراق منذ ظهوره رافدا من روافد الفكر والثقافة الغربيني فيما يتعلق ابإلسالم واملسلمني 

كان عامال من عوامل تشويه صورة اإلسالم واملسلمني يف التصور الغريب ويف قنواهتم الثقافية والفكرية، بل ويف كتب 
، مما كان لتلك الصورة آاثرها السلبية على قبول غري املسلمني لإلسالم، بل ونظرهتم له (1)األطفال الدراسية

 املسلمني يف بالدهم وخارجها.وللمسلمني، ومن مث تعامالهتم مع 
ولقد أمران اإلسالم أن نواجه الفكر ابلفكر، ونناقش أهل الكتاب ابليت هي أحسن، من خالل العقل واحلجة 

 والربهان.
َنا َوأجْنزَِل َواَل جتجَاِدلجوا َأْهَل اْلِكَتاِب ِإالا اِبلايِت ِهَي َأْحَسنج ِإالا الاِذيَن ظََلمجوا ِمن ْهجْم َوقج قال هللا تعاىل: ) ولجوا آَمناا اِبلاِذي أجْنزَِل إِلَي ْ

 .(2) (إِلَْيكجْم َوِإهَلجَنا َوِإهَلجكجْم َواِحٌد َوََنْنج َلهج مجْسِلمجونَ 
ِإنا َرباَك هجَو أَْعَلمج ِبَْن َضلا َعْن ادْعج ِإىَل َسِبيِل َربِ َك اِبحلِْْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة احلََْسَنِة َوَجاِدهْلجْم اِبلايِت ِهَي َأْحَسنج وقال تعاىل: )

 .(3)(َسِبيِلِه َوهجَو أَْعَلمج اِبْلمجْهَتِدينَ 
َما دجْمَت  َؤدِ ِه ِإلَْيَك ِإالا َوِمْن َأْهِل اْلِكَتاِب َمْن ِإْن ََتَْمْنهج بِِقْنطَاٍر ي جَؤدِ ِه ِإلَْيَك َوِمن ْهجْم َمْن ِإْن ََتَْمْنهج ِبِديَناٍر اَل ي ج وقال تعاىل: )

َنا يف اأْلجمِ يِ نَي َسِبيٌل َويَ قجولجوَن َعَلى اَّللِا اْلَكِذبَ   .(4)(َوهجْم يَ ْعَلمجونَ  َعَلْيِه قَائًِما َذِلَك ِِبَن اهجْم قَالجوا لَْيَس َعَلي ْ
 ويستنبط من هذه اآلايت مسائل:، (5) وقال تعاىل يف أهل الكتاب: )لَيسجوا َسَواًء(

كمة ومل تجنسخ آبية السيفاألمر ِبجادلة -1 ، كما هو رأي كثري (6)أهل الكتاب ابليت هي أحسن، وهذا يعين أهنا حمج
ضرورة الدعوة إىل هللا تعاىل  ، فهذا ما تقتضيه(7)"ملن أراد منهم االستبصار يف الدينحمكمة بل هي ابقية "من العلماء، 

                                                 

( انظر للزايدة: معوقات انتشار الدعوة اإلسالمية بني الغربيني يف العصر احلاضر وسبل عالجها، الدكتور حممد عبد املوىل قاسم، 1)
 م.2003الثقافة اإلسالمية بكلية أصول الدين والدعوة ابملنصورة، نوقشت سنة رسالة ماجستري مقدمة لقسم 

 .46( سورة العنكبوت: 2)
 .125( سورة النحل: 3)
 .75، 74( سورة آل عمران: 4)
 .113( سورة آل عمران: 5)
َواَل ُيجَر ِمجوَن َما َحراَم اَّللاج َوَرسجولجهج َواَل يَِدينجوَن ِديَن احْلَقِ  ِمَن الاِذيَن أجوتجوا ( قوله تعاىل: )قَاتِلجوا الاِذيَن اَل ي جْؤِمنجوَن اِبَّللِا َواَل اِبْليَ ْوِم اآْلِخِر 6)

 .29اْلِكَتاَب َحَّتا ي جْعطجوا اجْلِْزيََة َعْن يٍَد َوهجْم َصاِغرجوَن( سورة التوبة: 
 ه .1419، بريوت: دار الكتب العلمية، 1دين، ط، حتقيق: حممد حسني مشس ال6/256( تفسري القرآن العظيم، البن كثري 7)
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لشبهات، كما أن مجيعا إىل دين هللا تعاىل، وإزالة اللبس وا لدعوة اخللق دائماابحلكمة واملوعظة احلسنة، واحلاجة ماسة 
، وأهل الكتاب بعد البالغ وإقامة شريعة قائمة إلزالة العقبات والعوائق بني الناس وبني دين هللا تعاىل اجلهاد ابلسيف

ينِ )احلجة أحرار يف قبوله أو عدمه،   .(8)(اَل ِإْكرَاَه يف الدِ 
َنا َوأجْنزَِل إِلَْيكجْم املشرتكة بيننا وبني أهل الكتاب، والبناء عليها )االستفادة من القواسم -2 َوقجولجوا آَمناا اِبلاِذي أجْنزَِل إِلَي ْ

َتصيل طرق اإللزام يف ... و تعليم ملقدمة اجملادلة ابليت هي أحسنوهذا "، (9) (َوِإهَلجَنا َوِإهَلجكجْم َواِحٌد َوََنْنج َلهج مجْسِلمجونَ 
مروا بقوله هنا مما اتفق عليه ج على ما عدا ذلك، فإن ما أج تَ حْ نَ فلْ  ،وهو أن يقال قد اتفقنا على كذا وكذا ،املناظرة

 .(10)"فينبغي أن يكون هو السبيل إىل الوفاق ؛الفريقان
نسيجا واحدا، والنص والواقع يؤكدان هذه احلقيقة، ويف عصران هذا من أهل الكتاب من ميلك  اأهل الكتاب ليسو -3

 .(11)من القيم الفطرية والسواء اإلنساين، ما جيعله يصدع ابحلق، ويدافع عنه، بل أحياان ميوت يف سبيله
ر والتحليل؛ لرد الشبهات، وبيان يف ضوء هذه املعطيات، فإن احلاجة ماسة دائما لتناول الدراسات االستشراقية ابلنظ

عن اإلسالم مما كتبه املستشرقون  واقرؤ وإقامة للحجة على أولئك الذين لدين هللا تعاىل،  احلق وإقامته؛ دعوةً 
 منقوصا.جمتزءا املغرضون، فوصلهم اإلسالم 

ل، وتلبيس ُيتاج أمانة يف النقواجتزاء متعمد ُيتاج إىل ُيتاج إىل تبصري،   كتاابت املستشرقني تنطوي على سوء فهمف
رافدا أمينا  -يزالوما –أن من أعمال املستشرقني، ما كان  إىل اإلشارة كما أن اإلنصاف يقتضيإىل بيان وإيضاح،  

 للتعريف ابإلسالم، بل منها ما يشتمل على دفاع عن اإلسالم، وتصٍد للهجمات االستشراقية املغرضة.

                                                 

 .256( سورة البقرة: 8)
 .46( سورة العنكبوت: 9)
 م.1984، دط، تونس: الدار التونسية، 21/7( التحرير والتنوير، حممد الطاهر عاشور 10)
مساندته للقضية الفلسطينية، ( ومن هؤالء: نورمان فرانكستاين، وهو أمريكي يهودي أستاذ يف العلوم السياسية، معروف عنه 11)

ومناهضة استخدام اليهود للمحرقة كوسيلة جلذب التعاطف الدويل، والتغطية على جرائم الصهيونية، علما ِبن أابه قتل يف معسكر 
ق )أوشفتني( النازي، وقتلت أمه يف معسكر )ماجدونيفيك(، وأعدم النازيون معظم أفراد عائلته، من أهم مؤلفاته: كتاب )ما يفو 

الوقاحة، إساءة استخدام الالسامية وتشويه التاريخ(. ومنهم أيضا الربملاين الربيطاين اليهودي املخضرم من أصل بولندي جريالد  
كوفمان، من عائلة انجية من اهلولوكوست، والذي بدأ مدافعا عن الدولة الصهيونية مث حتول إىل دعم القضية الفلسطينية ومهامجة 

 نظر: الدولة الصهيونية. ا
https://ar.wikipedia.org/wiki/ :وانظر أيضا ،

https://www.facebook.com/pg/DrArafatShoukri/ 
photos/?tab=album&album_id=353090164746475. 
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ما كتبه عن  حتليل وتفنيد شبهات املستشرق جيمس روبسون من خالل وستكون هذه الدراسة من خالل عرض و 
 .األولاحلديث يف دائرة املعارف اإلسالمية يف إصدارها 

 :املوضوعاختيار أسباب 
 من أسباب اختيار املوضوع:

 اإلعالم على اختالفها يف الغرب. للمناهج الدراسية، ولوسائل هي الرافد األساسكتاابت املستشرقني  إن-1
املغلوطة عن ، وما الصورة يف الغرب عن اإلسالم واملسلمني الوعي والالوعيملا تزل الكتاابت االستشراقية تشكل  -2
إال نتيجة  -واليت تؤثر سلبا على رؤية الغرب وتعاطيه لقضااي اإلسالم واملسلمني يف احملافل الدولية-إلسالم واملسلمني ا

 م واملوضوعية إال وال ذمة.هلذا الطرح املغرض الذي مل يرع يف العل
السنة النبوية هي املصدر الثاين للتشريع، وهي صنو القرآن الكرمي، وكل هجوم عليها؛ فهو هجوم على اإلسالم  -3

 يف الصميم، وكل دفاع عنها فإنه من فروض الكفاايت اليت ينبغي أن ال تغيب عن جهود الباحثني.
ض، والتشويه املتعمد، هو دفاع عن دين هللا تعاىل، ونصرة التناول املغر كل جهد يجبذل لرد الشبهات، وتعرية  -4

ول احلق ولو على لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وإقامة ملا ينبغي أن تكون عليه اإلنسانية الرشيدة من اإلنصاف، وق
شرقني حول سنة النيب صلى َتيت هذه الدراسة يف هذا الصدد؛ جتلية لشبهات املستالنفس واألقربني، ويف هذا الصدد 

 هللا عليه وسلم، وردا هلذه الشبهات ابملنهج العلمي الصحيح.
 الدراسات السابقة:

هذه الدراسة حتتشد مع كتاابت كثرية يف الذب عن السنة النبوية املطهرة، وذلك من خالل تعقب الكتاابت 
ومن مث التعقب للنص  ،ا مبنية على الرتمجة املباشرةتتميز هذه الدراسة ِبهنو االستشراقية املغرضة حول السنة النبوية، 

 صلي يف دائرة املعارف اإلسالمية.األ
 منهج البحث:

 املنهج التارخيي:
ابسرتداد املاضي، تبعًا ملا تركه من آاثر، أاًي كان نوع هذه اآلاثر، وهو املنهج يقوم هو الذي  املنهج )التأرخيي، 

 من خالل اسرتداد الرواايت واألخبار وحتليلها.ذلك و ، (12)واألخالقية( املستخدم يف العلوم التأرخيية
 املنهج الوصفي:

وهو أسلوب حبث علمي يعين  "استقصاء ينصب على ظاهرة من الظواهر كما هي قائمة يف احلاضر، بقصد 
تشخيصها، وكشف جوانبها، وحتديد العالقات بني عناصرها أو بينها وبني ظواهر أخرى، وهو ال يقف عند حدود 

                                                 

 مصر. –دار النهضة العربية  –م 1963 – 68ص   –( مناهج البحث العلمى، د. عبد الرمحن بدوى 12)
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الوصول إىل تقييمات ذات معىن وصف الظاهرة، وإمنا يذهب إىل أبعد من ذلك فيحلل ويفسر ويقارن ويقيم بقصد 
 .(13)بقصد التبصر بتلك الظاهرة"

 املنهج االستنباطي:
وهذا املنهج يتضمن املنهج الوصفي التشخيصي، أي حصر احلقائق العامة، وتصنيفها، وترتيبها، مث االستنباط من 

 واألخبار.، فيدخل يف هذا استنباط احلجج واالستدالالت العقلية من النصوص والرواايت (14)ذلك"
 خطة البحث: 

 وثالثة مباحث، وخامتة، على النحو التايل: ومتهيد، جاء هذا البحث يف مقدمة،
 والدراسات السابقة، وخطة البحث. وتشتمل على أمهية املوضوع وأسباب اختياره، املقدمة،
شرق اإلجنليزي "جيمس ويشتمل على التعريف بدائرة املعارف اإلسالمية، وكاتب املقال يف الدائرة املستمتهيد، 

 روبسون".
 :، وفيه ثالثة مطالبالكتابة الفردية والتدوين الرمسي بني السنة: املبحث األول

 كتابة احلديث النبوي: املطلب األول. 
 إشكالية أحاديث األمر ابلكتابة والنهي عنها: املطلب الثاين: 
  :مناهج التصنيف يف مدوانت احلديثاملطلب الثالث. 

 ، ويشتمل على مطلبني:الرؤية االستشراقية لكون السنة مصدرا للتشريعالثاين:املبحث 
 شبهة أن مصدرية السنة للتشريع أمٌر عارض.: املطلب األول 
 من مناهج االستشراق املغرض خداع املصطلحات :املطلب الثاين. 

 :شبهة عدم اهتمام طائفة من الصحابة ابلسنةاملبحث الثالث: 
 الزعم بوجود طائفة من الصحابة غري مهتمة ابحلديث: املطلب األول 
  :شبهة وضع األسانيد لألحاديثاملطلب الثاين. 

 وفيها أهم النتائج والتوصيات وأهم املراجع، وفهرس املوضوعات.اخلامتة، 
السميع اللهم خذ ِبيدينا إليك أخذ الكرام عليك، وأجران من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، وتقبل منا إنك أنت ف

 العليم.
  

                                                 

 م.2008ه ، 1429، األردن: دار دجلة، 1، ط97مقدمة يف منهج البحث العلمي، د. رحيم العزاوي ص (13)
 بتصرف. 71( قواعد أساسية يف البحث العلمي، سعيد إمساعيل صيين، ص14)
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 :تمهيدال
  التعريف بدائرة املعارف اإلسالمية: أواًل:

أجعدت بواسطة  ابإلجنليزية: ديدةاجل تهاطبعاالستشراقية يف دائرة املعارف اإلسالمية جاء على غالف 
، (16)"ج.ه.كرامرز"، و (15)"ه .ا. ر. جب" هيئة حترير مكونة من حررهاعدد من رواد املستشرقني، 

  ،، كسكرتري عام(19)"نشرت س.م. "، يساعدهم: (18)"ج. شاخت"، و(17)"بروفنسالليفي "و
 

                                                 

 شركة م ِبكسفورد، كان أبوه انظر زراعة ىف1971م وتوىف ىف أكتوبر 1895( مستشرق إجنليزي ولد ىف اإلسكندرية ِبصر سنة 15)
أبو قري الستصالح األراضى، درس اللغات السامية العربية والعربية واآلرامية، رأس كرسى اللغة العربية ىف جامعة لندن وكان مدير 

م. د.عبد 1926م، واألدب العرىب 1923الدراسات الشرق األوسط جبامعة هارفاد ِبمريكا، من آاثره: فتوح العرب ىف آسيا الوسطى 
 .174وسوعة املستشرقني ص الرمحن بدوى، م

م، عمل مرتمجًا للسفارة اهلولندية ىف سفارة اآلستانة عني أستاذ للرتكية والفارسية ىف جامعة 1951 – 1891( كرامرز، ج.ك 16)
مة دين م، واألمساء اإلسالمية املركبة من كل1923م، من آاثره: فن التاريخ عند األتراك العثمانيني 1929ليدن، مث أستاذ للعربية هبا 

 .2/321م(. العقيقى، املستشرقون 1956م، وحق اإلسالم والتشريع اإلسالمى، والقرآن مرتجم عن العربية )بروكسل 1927
م، عمل أستاذ لتاريخ العرب 1913م ولد ىف اجلزائر وحصل على كلية اآلداب منها 1956 – 1894( مستشرق فرنسى 17)

م أستاذ زائرًا وعينته ىف اللجنة املكلفة 1938ابجلزائر، دعته جامعة القاهرة سنة م بكلية اآلداب 1928واحلضارة اإلسالمية سنة 
م، وله اإلحصاء 1920م، وأخبار أولياء املغرب 1913بتحقيق كتاب الذخرية البن بسام، ومن آاثره: التكملة لتاريخ قلعة بىن عباس 

وما  1/293ة ابإلسالم وحضارته، املستشرقون، جنيب العقيقي م، وله مئات التصانيف األخرى املتعلق1923املغرىب لصحيح البخاري 
 بعدها.

م التحق ابلثانوية األملانية، وفيها اكتسب اهتمامه األول ابللغات الشرقية، درس فقه 15/3/1902ىف  جوزيف شاختولد ( 18)
م، وىف 1927 فرايبورجفرايبورج"، عني أستاذا ىف جامعة اليبزيجاليبزيج" و "برسالوبرسالواللغة الالتيىن اإلغريقى وعلم الالهوت واللغات الشرقية جبامعَّت "

م، وأستاذا 1948 أكسفوردأكسفوردم، وحماضرا للدراسات اإلسالمية ىف جامعة 1934م، وىف اجلامعة املصرية 1932 كونسربجكونسربججامعة  
تخب وان م.1958م: 1957 كولومبياكولومبيام، وأستاذا ىف  1954 ليدنليدنم، وأستاذا ىف جامعة 1952 اجلزائراجلزائرلألحداث العلمية ىف جامعة 

 عضوا ىف اجملمع العرىب بدمشق وتوىل جملة الدراسات اإلسالمية، وقد اشتهر بدراسة التشريع اإلسالمى وبيان نشأته وتطوره وَتثره وأثره(
نقال عن جملة الدعوة  – 630، ويوسف شاخت وآاثره بقلم روبري بوشنفيج ص 622جوزيف شاخت ص  –انظر: برانر لويس 

 .2/469شرقون، جنيب العقيقى، اإلسالمية بليبيا. واملست
(19 )Stern.s.m  مستشرق إجنليزي عمل أستاذا للدراسات الشرقية يف جامعة أكسفورد، من آاثره: اتريخ القرامطة، واتريخ

 .2/562املذاهب والفرق اإلسالمية، واتريخ األدب العريب،اليهودي يف القرون الوسطى. املستشرقون، جنيب العقيقي 
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ر. م. "، و"س. دومونت"، يساعدهم "ج. شاخت"، و(21)"ش.بيال"، و(20)"ب. لويس"و
 .(24) ،(23)، كسكراترية حترير، حتت رعاية )االحتاد الدويل لألكادمييات((22)"سافوري

تتوجيا لدراسات وكانت ، (25)مادة 3930حوايل  مستشرقا، حرروا 486كتب هذه الدائرة حوايل 
أن جيمعوا شتات تلك املعارف ابللغات الثالث )األملانية وا فأراد، وحبوث ومؤمترات قام هبا املستشرقون

 ،من جامعة أو تراخت إبنشائها(26)" وكلفوا هوتسمام1895"سنة والفرنسية واإلجنليزية فدعوا إليها 
ليدن" إبصدارها، واستعني ابجملامع ومؤسسات نشر العلم ىف أوراب قاطبة لإلنفاق عليها فأمدهتا طبعة "وم

 .م1891ابملال

                                                 

: 1941م، والتحق بوزارة اخلارجية 1938م، خترج من جامعيت لندن وابريس، وعجني معيدا يف جامعة لندن 1916( ولد سنة 20)
: 1955م، وأستاذ للتاريخ يف جامعة كاليفورنيا 1949م، عمل أستاذا لتاريخ الشرقني األدىن واألوسط يف جامعة لندن 1954
 .2/561يخ اهتمام اإلجنليز ابللغة العربية. املستشرقون، جنيب العقيقي م. من آاثره: أصول اإلمساعيليني واإلمساعيلية، واتر 1956

م، من أساتذة مدرسة اللغات الشرقية، وأستاذ اللغة واحلضارة العربية يف جامعة ابريس 1914( مستشرق فرنسي ولد سنة 21)
للهجة العربية يف مشايل أفريقيا، ومنرود وإبراهيم يف م، وأستاذ العربية يف السوربون، وأمني جلنة أرابيكا، من آاثره: اصطناع الرببر ا1956

اللغة العربية، واجلاحظ يف بغداد ويف سامراء، وعاون "شاخت" و"برانرد لويس" يف نشر الطبعة اجلديدة من املعجم املفهرس أللفاظ 
 .1/326احلديث. املستشرقون، جنيب العقيقي 

م يف إجنلرتا، وتعلم هبا وحصل على الدكتوراه يف الدراسات 1925، مستشرق كندي، ولد سنة R.M.Safory( سافوري 22)
م(، اهتم بدراسات 1956،1960الشرقية، وحتديدا يف الدراسات الفارسية، كان أمني الطبعة اإلجنليزية من دائرة املعارف اإلسالمية )

 .154، 2/153فارس واتريخ الدولة الصفوية. املستشرقون، جنيب العقيقي 
م بباريس، 1919ويل لألكادمييات منظمة من أكثر من مائة أكادميية تنتمي ألكثر من ستني دولة، َتسس سنة (االحتاد الد23)

ويعمل االحتاد على حتسني املعرفة، وتطوير التبادل العلمي... وتشجع التعاون بني األكادمييات القومية، اليت يتعلق نشاطها الرئيس 
وحتفيز هذه العلوم، والدعم الثابت لكل أكادميية قومية وأعضائها" انظر: ابلعلوم االجتماعية واإلنسانية، ومحاية 

http://www.uai،iua.org/en/uai/introduction 
 ( يجراجع غالف اجمللد األول من دائرة املعارف اإلجنليزية يف أصلها اإلجنليزي.24)
، الرايض: دار 1وما بعدها، ط 1/84د.خالد القاسم ( انظر: مفرتايت وأخطاء دائرة املعارف اإلسالمية )االستشراقية( 25)

 م.2010ه ، 1431الصميعي، 
خترج ابللغات العربية والفارسية والرتكية من جامعة أوتراخت ِبملانيا، انتخب  Houtsmaم 1851،1943( هوتسما، م:ث 26)

 2املستشرقون ج  –م(. جنيب العقيقى 1875 عضوًا ابجملمع العلمى العرىب بدمشق، ومن آاثره: العقيدة اإلسالمية واألشعرى )ليدن
 دار املعارف مصر. – 4ط –بتصرف  315ص 
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هوتسما" على حترير الدراسات املتعلقة ابإلمرباطورية العثمانية وفارس وآسيا الوسطى واهلند وأشرف "
م، وتوىل حترير النسخة 1924عام " (27)فنسنكىف اإلشراف على دائرة املعارف " اهلولندية، مث حل حمله

وأشرف على حترير النسخة الفرنسية  "،جنجه"و (30)وبوبري (29)"رتشار هارمتان"و (28)"شاده"األملانية: 
فأشرف على مجيع األحباث املتعلقة بشماىل أفريقيا )اجلزائر  ،عميد كلية اآلداب ىف اجلزائر (31)"رينه ابسه"

وأشرف على حترير النسخة اإلجنليزية" . (32)هنرى ابسه" مث خلفه ابنه ،وتونس واملغرب والسودان(
املتصلة بربيطانيا ما عدا مصر... وأصيب نشاط  فأشرف على مجيع الدراسات املتعلقة ابلبالد  (33)أرنولد

جلنة دائرة املعارف اإلسالمية بعد احلرب بشىء من االضطراب، وقضى على بعض أعضائها ىف 
ليفى "و "جب"، و"كرامرز"نفت من بعد نشاطها، فباشرت جلنة منها إبشراف ساحاهتا، مث استأ

 ...(م1954) بنشر طبعة جديدة منقحة" بروفنسال
 صفحة. 1119يف  A-Dوقد وقعت الطبعة األوىل ىف أربعة جملدات ضخمة وذيل: األول 

                                                 

 ( فنسنك أو ونسنك. أ.ج، مستشرق هولندى، ستأتى اإلشارة إليه ابعتباره أحد حمررى مواد العبادة ىف دائرة املعارف اإلسالمية.27)
ني أستاذاً ىف هامبورج وىف اجلامعة املصرية، مث مديراً لدار م، مستشرق أملاىن خترج ابللغات الشرقية، وع1952م،18831( شاده، 28)

م، وله كتاب عن سيبويه 1910الكتب ابلقاهرة. من آاثره: ترجم كتاب التنبيه ىف فقه الشافعية بعنوان الشريعة اإلسالمية ليدن 
 بتصرف. 449، 448ص  2رقون ج املستش –م، وأبو نواس وألف ليلة وليلة: العقيقى 1927م، والعربية واللغات السامية 1911

م( خترج من جامعَّت توبنجني وبرلني، انتخب عضواً ىف جمامع كثرية منها اجملمع العلمى العرىب 1881،1965( هارمتان، رتشار )29)
 م. جنيب العقيقى1916، 1915م والتصوف اإلسالم 1927م، مصر احلديث 1924بدمشق، وله آاثر كثرية منها: الوهابيون 

 .446، 445ص  2املستشرقون ج 
 2العقيقى ج  –( بوبري، ساملون مستشرق أملاىن من آاثره نشر رسالتني فيما وراء الطبيعة  للبهلواين متنا وترمجة أملانية. املستشرقون 30)

 .360ص 
قبل اإلسالم  م والشعر العرىب1878م فرنسى من آاثره: صلوات املسلمني ىف الصني )ابريس 1924، 1855( ابسه، رينه 31)

م، وقد عمل قنصاًل لفرنسا ىف اجلزائر، كما عمل عميدًا ملدرسة اجلزائر حينما حتولت إىل كلية، وآاثره وافرة عن اإلسالم 1880
 .216ص  1واملسلمني. العقيقى املستشرقون ج 

م. املستشرقون 1920رببر م( ختصص بدرس املسلمني اترخيًا وأداًب قبائل ال1926 – 1893( ابسه، هنرى مستشرق فرنسى )32)
 .289ص  1ج 
م، درس يف لندن وجامعة كمربدج، درس الفلسفة بكلية عليكرة 1864( مستشرق إجنليزى ولد " دفنبورت" ابجنلرتا سنة 33)

د م. د/ عب1917اإلسالمية ابهلند من آاثره الدعوة إىل اإلسالم، وشغل كرسى الدراسات اإلسالمية واللغة العربية ىف جامعة لندن 
 بريوت، لبنان. –دار العلم للماليني  –م 1993 – 3ط –بتصرف  10، 9موسوعة املستشرقني ص  –الرمحن بدوى 
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يف  S-Zصفحة. والرابع: 1272يف  L-Rصفحة. والثالث:  1243يف  D-Kوالثاين: 
اجلديدة املنقحة ىف  م " مث تلتها من الطبعة1931-1913صفحة ليدن  286صفحة، وذيل ىف 1314

ألف دوالر  45قد منحتها مبلغ  (34)روكفلر"وكانت مؤسسة " ،م1977 – 1936دن لي، عدة أجزاء
 .(35) م(1962الستكماهلا 

 :دائرة املعارف اإلسالمية يف امليزان
املعارف اإلسالمية يف التعريف ابإلسالم واترخيه وحضارته وابملسلمني،  لقد أثىن البعض على جهود دائرة

وبعد النظر والتحقيق، فإن الباحث يرى أن من أثىن ومدح عمل الدائرة إما أن يكون مستشرقا أو يف 
حكم املستشرق من القادحني يف دين اإلسالم، املنتقصني له، الذين ينظرون إليه كفكر بشري، وإما أن 

 صا مدحها قبل أن يطلع اطالعا بصريا على ما فيها.يكون شخ
، فمثاله األستاذ جنيب العقيقي، حيث قال: "وقد حتققت الغاية من دائرة املعارف أما األول

اإلسالمية... من إحاطة الناس حق اإلحاطة ِبحوال ماليني املسلمني، واطالعهم على اترخيهم 
وفنوهنم، وتراجم املشهورين من رجاهلم، بطريقة علمية خالصة، وجغرافيتهم، ودينهم وعلومهم، وآداهبم 

فجاءت أمتع كتاب عنهم يف الغرب، وأقرب إىل احلقائق والتمحيص واالستنباط واإلحاطة يف كل ما ألفه 
 .(36)الغربيون يف هذا الشأن"

ة املارونية وال غرابة يف وجهة نظر العقيقي، وقد عد نفسه من املستشرقني الرهبان التابعني للمدرس
 اللبنانية.

اإلطراء الذي سطره مرتمجو الدائرة حيث رأوا أهنا )متتاز بصفات مل تتوافر فيما كتب من  ومثال الثاين
قبل، ألهنا ليست جمهود فرد واحد، وإمنا هي مثرة جهود أعالم املستشرقني، كتب كل منهم فيما ختصص 

                                                 

م رجل مال وأعمال أمريكى سيطر 1839،1937، جون روكفلر 1( يطلق هذا االسم على روكفلر األب وروكفلر االبن، مها:34)
 يعرف ب  جون روكفلر األب.على صناعة تكرير النفط ىف الوالايت املتحدة األمريكية 

م أحد ملوك النفط ىف الوالايت املتحدة األمريكية يعرف ب  جون روكفلر االبن. منري البعلبكى، 1874،1960، جون روكفلر 2
 م، دار العلم للماليني، بريوت، لبنان.1983، 17، ط75قاموس املورد ص 

 بتصرف. 272: 3/270( جنيب العقيقى، املستشرقون، 35)
 .3/272ستشرقون، جنيب العقيقي ( امل36)
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والبحث والتحقيق، كذلك متتاز هذه الدائرة  فيه، من علم وفن، حَّت صارت فصوهلم مناذج يف العمق
بذكر املراجع عقب كل حبث استكمااًل للمنهج العلمي الصحيح، أضف إىل ذلك أهنم قصروا أحباثهم 
على انحية واحدة من املعرفة اإلنسانية، هي تراث اإلسالم، وما يتصل به، وهلذا أطلقوا عليها " دائرة 

ذه الدائرة مقصورة على الناحية الثقافية وحدها ولكنها مفيدة يف املعارف اإلسالمية"، وليست فائدة ه
بعث احلضارة اإلسالمية، مفيدة يف تكوين الرأى العام اإلسالمي، وتدعيم تقاليده والكشف عن مثله 

أكرب من مهمة اجلامعة ىف تكوين الرأى العام، ملا  -فيما نعتقد -العليا، وذلك ألن مهمة دائرة املعارف
لشمول مع العمق، والتحقيق مع الرتتيب، على سهولة يف األسلوب واللغة الَّت جتعلها وقفاً فيها من ا

 .(37)على اخلواص وأشباه اخلواص(
اإلسالم الكربى، يف عرض قضااي  اجتزاءف هلم من خالل الرتمجة ما تضمنته هذه الدائرة من تكش  وملا 
يف مقدمة الطبعة الثانية واملدح املفرط، حيث جاء تراجعوا عن هذا الثناء ه متعمد حلقائق اإلسالم، يوتشو 

م )مل تقتصر الرتمجة على مواد الدائرة فحسب بل جتاوزت ذلك إىل التعليق على  1969من الرتمجة سنة 
كثري من موادها، ابلتصحيح أو التكملة، أو رد هوى، أو درء مطعن، وتوىل ذلك أئمة الكتب والعلماء 

 .(38) ربية من عدة وجوه أكمل من األصل(العرب، حَّت أصبحت النسخة الع
واحلق الذي ال خيفى على من يطلع على مواد هذه الدائرة، أهنا وضعت ابللغات األوروبية "يف دوائر 
االستعمار واالستشراق والتبشري، هبدف أساس هو أن تكون مادة يف أيدي اخلرباء واملبعوثني الذين 

قد والتعصب ترسلهم دوائر وزارات االستعمار إىل عامل اإلسالم والعروبة، ولذلك فهي تنضح ابحل
والشكوك واالضطراب... ولقد لفت الباحثون املنصفون النظر إىل أخطاء دائرة املعارف عندما أراد أن 

ملرتمجي الدائرة، أكثر من  –فقد تصدى هلم يرتمجها نفر من الكتاب يف ثالثينيات القرن العشرين، 
ث، ولكنهم اكتفوا ابحث منصف يعارض خطتهم، ويطالبهم بتصحيح تلك األخطاء يف صلب البح

ابلتعليق على هذه الشبهات يف اهلوامش، ففوتوا كثريًا من احلقائق على القارئ املتعجل الذي ال يعين 
، وقد أشار العالمة فريد وجدي إىل ظاهرة خطرية يف هذه املوسوعة، وهي: سيطرة ابلرجوع إىل اهلامش

                                                 

 م.1933،، بريوت: دار املعرفة 1ط 1/4( دائرة املعارف اإلسالمية، ترمجة أمحد الشنتاوى، إبراهيم خورشيد، عبد احلميد يونس، 37)
 م.1969، القاهرة: دار الشعب، 2، ط1/7( املصدر السابق 38)
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م من أصول اإلسالم، وقد أمعن مؤلفو البدع الدخيلة يف الدين اإلسالمي... حَّت ليظن الباحث أهن
 .(39) (الدائرة يف تسجيلها وشرحها كأهنا حقائق مقررة

ويصدق كالم العالمة وجدي يف تقديسهم لكل ما هو مدن س، وحماولة تدنيسهم لكل ما هو مقدس 
 عندان ما يلي:

يد واإلصالح " لقد اعترب )املستشرق " لويس بروان" يف كتابه " طوالع اإلسالم إىل حركات التجدف
 .(40)البهائية والقاداينية حركتني إصالحيتني يف اإلسالم(

يف حني يقول " جولد زيهر" عن احلركة الوهابية: )تنكر الصفة الشرعية ملا أحرزه املسلمون من تقاليد 
وسنن، خالل تطورهم التارخيي، وال تريد أن تعرتف ابإلسالم، إال على هيئة حفرية متحجرة، من 

 .(41) لقرن السابع امليالدي(حفرايت ا
م، وقد 1820ويقول عن املريزا على الشريازي )الشاب الورع مريزا على حممد الشريازي الذي ولد سنة 

 شهد له أصحابه بسبب مواهبه الفائقة، ومحاسته املتقدة، ِبن العناية اإلهلية قد اصطفته لغاية سامية...
- (42)قرة العني". ويقول عن "درجة َنو النضج والكمال..ومل يدخر وسعًا يف أن يرفع الوحي احملمدي 

 .(43)ومنهم البطلة قرة العني اجلديرة ابلشفقة والرمحة( وهي امرأة مشبوهة من نساء البابية:

                                                 

 ، د ط، القاهرة: مكتبة الرتاث اإلسالمية، دت.18،  17ر اجلندي ( مسوم االستشراق واملستشرقني يف العلوم اإلسالمية، أنو 39)
 م.1974، بريوت: دا رالكتاب اللبناين، 1بتصرف، ط 422( أخطاء املنهج العريب الوافد، أنور اجلندي ص 40)
 ، القاهرة: دار الكتاب املصري، دت.، دط55، 54( العقيدة والشريعة، جولد زيهر، ترمجة حممد يونس موسى وآخرون ص 41)
( قرة العني: لقبها هبذا اللقب أستاذها كاظم الرشَّت ولقبها ب  " روح الفؤاد" وهي فاطمة وكنيتها أم سلمي بنت احلاج مال صاحل 42)

بنتا، انتهرها أبوها عن قراءة  القزويين العامل املشهور، تزوجت اببن عمها املال حممد بن املال تقي إمام اجلمعة يف قزوين فأولدها ولدين و 
ه  1261كتب أمحد األحسائي، ولكنها هربت إىل كربالء، حيث اجتمعت بتالميذ كاظم الرشيت، وهي اليت أعلنت يف مؤمتر بدابشت 

لنت م نسخ الشريعة اإلسالمية واستخدمت يف التأثري على اآلخرين أنوثتها العارمة ومجاهلا، ودعت إىل السفور والفجور واستع1848
بذلك، وهامجت نظام األسرة يف اإلسالم وتعدد الزوجات والطالق، ودعت نساء إيران إىل التربج والسفور، وملا شاع عنها من 
الفاحشة واهليام طعنها عمها وزوجها يف شرفها عالنية فأوزعت إىل أحد أتباعها فقتل عمها وهو يصلى الصبح، وألقى القبض عليها 

م. حقيقة 1841 –م 1817ه  = 1264ه  وهلكت 1231هاربة ِبساعدة ملريزا حسني البهاء، ولدت سنة هبذه التهمة ولكنها فرت 
 م.1985ه ،1405، بريوت: املكتب اإلسالمي، 3، ط111، 109البابية والبهائية، حمسن عبد احلميد ص 

 بتصرف. 243: 241( العقيدة والشريعة، جولد زيهر ص 43)
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يف دائرة املعارف اإلسالمية يقول: )وقد اختلق  - أيب هريرة رن بني ما سبق وبني ما كتبه عن "ولنقا
لفه بيده يف بردة،  بعصمة ذاكرته عن الوقوع يف اخلطأ.. فقالوا: إن النيب الناس قصة، تربر اعتقادهم 

بسطت بينهما أثناء حديثهما، وبذلك ضمن أبو هريرة لنفسه ذاكرة حتفظ كل ما مسع.. وتظهران طريقة 
على ما أمتاز به من روح املزاح، األمر  –روايته لألحاديث، اليت ضمنها أتفه األشياء ِبسلوب مؤثر 

يرة ي كان سببًا يف ظهور كثري من القصص... كل هذه الظروف، جتعلنا نقف من أحاديث أيب هر الذ
" ِبنه املتطرف ورعا، وجيب أن نلحظ أيضًا أن كثريًا من  (44)شربجنر"موقف احلذر والشك وقد وصفه "

 .(45)األحاديث اليت تنسبها الرواايت إليه، وإمنا قد َنلت عليه يف عصر متأخر(
، وعند حديثه عن حادث اإلفك، هو كاتب مادة أيب بكر  ،(46)فون بوهل"واملستشرق الدينامركي"

وأيب بكر قال: )ومن احملتمل أن هذه الصداقة ما كانت لتفصمها  وأثرها على الصداقة بني رسول هللا 
هبذه اخلامتة  تلك الفضيحة، اليت أاثرهتا هذه املرأة الصغرية الطائشة، حَّت ولو مل خيتمها القرآن

 .(47)املوفقة(
نعم، إن من واجبنا أن نشكر اجلهود املوضوعية، والدراسات العلمية، اهلادفة إىل الوصول إىل احلق، 

ونقص يستلزم إكماال،  ،أخطاء حتتاج إىل تصحيحولكنها قليلة جدا يف هذه الدائرة، والغالب عليها، 
 وأهواء تتطلب دعوة إىل التجرد واملوضوعية، وفيها مطاعن البد من دفع ألذاها وأضرارها.

وقد انربى للرد على هذه الدائرة كثرٌي من الباحثني يف عشرات الرسائل العلمية واألحباث، للقيام بواجب 
 الدفاع عن دين هللا تعاىل.

وسنة نبيه صلى هللا عليه وكتابه سهم يف صفوف املدافعني عن دينه فأسأل هللا العظيم أن يضرب يل ب
 ، وأن جيعل هذا العمل خالصا لوجهه الكرمي.وعن عباد هللا الصاحلني وسلم

                                                 

م درس الطب واللغات 1813ولد يف النمسا  اإلجنليزية اشتهر بكتاابته عن حياة النيب  ( مستشرق منساوي جتنس ابجلنسية44)
م. 1893م، تويف سنة 1847الشرقية، عني عميداً للكلية اإلسالمية يف دهلي، من آاثره: اصطالحات الصوفية، اتريخ حممود الغزنوى 

 .28موسوعة املستشرقني، عبد الرمحن بدوي ص 
 بتصرف. 418اإلسالمية، الطبعة األويل ص ( دائرة املعارف 45)
م، انل درجة الدكتوراه عن دراسته عن النحو العريب واتريخ 1850،1932( بوهل، ف، مستشرق دامنركي، ولد يف كوبنهاجن 46)

 بتصرف. 523، 2/522م، من آاثره حياة حممد وله كتاابت عن األمويني واخلوارج والقرآن. املستشرقون 1878اللغة سنة 
 .313، 312ص  1دائرة املعارف اإلسالمية، ترمجة الطبعة األويل ج  (47)
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 :املستشرق جيمس روبسونترمجة اثنياً:
وحصل م، خترج من جامعة جالسجو ابللغات الشرقية، 1890، ولد سنة روبسون، جيمس جنليزياإلستشرق املهو 

على املاجستري والدكتوراه يف األدب، مث الدكتوراه من جامعة القديس "أندروز" مع مرتبة الشرف، واملاجستري مع مرتبة 
: 1915للغة العربية يف جامعة جالسجو ) امساعدجيمس روبسون أستاذ عني معة مانشسرت، الشرف من جا

م(، مث 1919: 1918معيدا لإلجنليزية يف الهور ) م(، واختري1918: 1916م(، وتنقل بني العراق واهلند )1916
م(، ومعيدا 1928: 1926 مشرفا على أموال الكنيسة املتحدة يف شاندون )ني  م(، وعج 1926: 1919قصد عدن )

 م(.1949م(، وأستاذا للعربية يف جامعة مانشسرت )1949م(، مث حماضرا )1948: 1928للعربية يف جالسجو )
 أنه معروف ابهتمامه ابلكتابة يف احلديث النبوي الشريف، وله مقاالت مهمة مثل "بيد له آاثر كثرية جدا، 

Muslim tradition: the question of authenticity ،"أو" احلديث النبوي، ومسألة األصالة ،"
" أو اإلسناد يف احلديث اإلسالمي "وهو ما تتضمنه أيضا تقدميه The Isnad in Muslim traditionوله "
 An Introduction to the اب املدخل إىل كتاب اإلكليل" للحاكم النيسابوري، وحررها بعنوان:لكت

Science of Tradition  ، وطبعتها اجلمعية األسيوية امللكية )املدخل إىل علوم احلديث(أو ،
أمهها فيما خيص احلديث: املدخل إىل علم احلديث  ومنم، وفيما يلي ترمجة له:1953بربيطانيا وأيرلندا سنة 

م(... واإلسناد يف 1965: 1963م(، ومشكاة املصابيح حملمد أشرف، ترمجة إجنليزية )الهور 1953للنيسابوري )
م(، 1951م(، واحلديث ترتيب وفهرسة )1951م(... وموارد احلديث )1954: 1953احلديث عند املسلمني )

م(... وابن 1949) م(، وصحيح مسلم1955زايل والسنة )والغم(...1951: احلديث )ثاين لإلسالمواألساس ال
م، 1952م(، ويف نشرة مدرسة الدراسات الشرقية واألفريقية: سنن أيب داود )1956: 1955إسحاق واإلسناد )
م، 1956م، 1955م، 1916م(... واحلديث )اجلمعية الشرقية جبامعة جالسجو 1954وجامع الرتمذي، )

 .(48) م...1978م، 1967
 حول احلديثم، 1986يف طبعتها اجلديدة سنة رة املعارف اإلسالمية والذي َنن بصدد دراسته اآلن ما نشر يف دائ

 النبوي الشريف.
  

                                                 

 م.2006، دار املعارف، القاهرة، مصر، 5، ط125، 2/124( العقيقي، جنيب، املستشرقون 48)
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 أتثر روبسون مبن سبقه من املستشرقني:
تدوين السنة قبل عام يعتقد بصناعة األحاديث واألسانيد واختالقها، وأنه مل يظهر كتاب حقيقي يف روبسون كان 
 .(49)ه "120

 (50)نة النبوية، من أمثال جوزيف شاختوهو يف مقاله هذا ينسج على منوال املستشرقني الذين شنوا احلملة على الس
 وغريهم. .(52)، ومارجليوث51)جولد زيهرو 

واإلسالم عموما ِبصادر داخلية وهي التقاليد واألعراف اجلاهلية،  ف قد كان "شاخت"، يرى َتثر السنة وصاحبها 
وخارجية، ويقصد هبا تعاليم اليهودية والنصرانية وغريها من األداين، ويقول: إن النظرية الكالسيكية للفقه اإلسالمي 

كلمة السنة، وعنده أن السنة، أو سنة النيب،   (53)تعرف السنة ِبفعال النيب املثالية، ويف هذا املفهوم يستعمل الشافعي
إمنا هو النظائر السابقة ومنهج للحياة"، مث يدعم "شاخت"  -على وجه الدقة –كلمتان مرتادفتان، لكن معىن السنة 

، جولد زيهر، فيقول: ولقد وضح "جولد زيهررأيه عن السنة آبراء أساتذته من املستشرقني، فيذكر رأي املستشرق "

                                                 

 /http://hobbollah.com/articles( يجنظر الشيخ حيدر حب هللا، 49)
، خترج من جامعيت برسالو وليبزيج، وعني أستاذا يف  Schacht,Jم، 1902( جوزيف شاخت، مستشرق أملاين مولود عام 50)

م(، وحماضرا للدراسات اإلسالمية يف 1934م(، ويف اجلامعة املصرية )1932م(، ويف جامعة كونسربج )1927جامعة فرايبورج )
اجملمع العلمي العريب يف م(، وانتخب عضوا يف 1952م(، وأستاذا لألحداث العلمية يف جامعة اجلزائر )1948جامعة أكسفورد )

دمشق، اشتهر بدراسة التشريع اإلسالمي وبيان نشأته وتطوره وَتثره وأثره، من آاثره نشر كتاب احليل واملخارج للخصاف ِبقدمة 
م( وغري ذلك كثري. املستشرقون 1924م(، وكتاب احليل يف الفقه للقزويين متنا وترمجة أملانية ِبقدمة وتعاليق )1923وحواشي )

 .2/803لعقيقي ل
 م هبنغاراي، وأسرته أسرة يهودية ذات مكانة وقدر كبري.1850ولد يف الثاين والعشرين من شهر يونيو سنة أو جولد زيهر،  (51)

 .3/906املستشرقون لنجيب العقيقي 
خترج ابللغات الشرقية من جامعة أكسفورد، وأتقن العربية وكتب فيها  Margoliouth,D.S( 1858،1940( مرجليوث )52)

بسالسة، وعمل أستاذا هلا يف جامعة أكسفورد، انتخب عضوا يف اجملمع العلمي العريب يف دمشق وغريها، من آاثره: خمتارات شعرية 
م(، 1898وترمجة مع شرح وتذييل وترمجة األعالم ) م(، ورسائل املعري متنا1894ألرسطو مرتمجة ابلعربية، وترمجة خمتارات البيضاوي )

 .2/518وحممد وهنضة اإلسالم. املستشرقون للعقيقي 
"أصول الشريعة احملمدية"  The Origins of Muhammadan Jurisprudence( القارئ ملقدمة كتاب شاخت 53)

مي، ومثله يف ذلك "جولد زيهر" الذي ركز على يلحظ تعظيم دور اإلمام الشافعي والرتكيز عليه كمكون أساسي يف الدين اإلسال
 The Origins of Muhammadan Jurisprudence, pageحتليل إسهامات الشافعي يف النظرية القانونية. يجنظر: 

B, Great Britain, 1953. وال ريب أن إسهام اإلمام الشافعي عظيم يف خدمة اإلسالم، ولكن معاجلة هؤالء املستشرقني .
تلقة.َتيت يف س  ياق الزعم ِبن السنة واإلسالم بشكل عام قد مت على أيدي الصحابة ومن بعدهم، ويف سياق الزعم ِبن السنة النبوية خمج
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ليوث"، الذي استنتجه ج"، ويذكر أيضا رأي املستشرق "مار طلح وثين يف أصله، وإمنا تبناه واقتبسه اإلسالمأهنا مص
عن مفهوم السنة كمصدر للتشريع اإلسالمي يف صدر اإلسالم، والذي ال يبعد عن رأي شاخت، حيث يقول: إن 

 ."(54)أخرة يف أفعال الرسول مفهوم السنة يعين ما كان عرفا مألوفا، واَنصر مفهومه يف الفرتة املت
" أن السنة لون من ألوان التأثر ابليهودية، يقول: هذه هي السنة: العادة املقدسة واألمر جولد زيهركما يرى أستاذه "

األول، والشكل الذي وصلت به إلينا هو "احلديث"، فهما ليسا ِبعىن واحد، وإمنا السنة دليل احلديث، فهو عبارة 
دثني الذين يوصلون إلينا هذه األخبار واألعمال املشار إليها طبقة بعد طبقة، مما ثبت عند عن سلسلة من احمل

َتذى   ثل اليت حتج
ج
الصحابة أنه قد حاز موافقة الرسول يف أمور الدين، أو الدنيا، وما ثبت أيضا حسب هذا املعىن من امل

يضا، أعين اختاذ قانون مقدس وراء القرآن كل يوم، وهنا يرى أنه، حَّت يف اإلسالم، أخذت هذه الفكرة مكاان أ
 .(55)مكتواب أو مسموعا، كما هو احلال عند اليهود"

أن "روبسون" يردد ما سبقه إليه أساتذته، قد ختتلف األلفاظ، غري أن املضامني :ومن خالل تناول هذه املادة يتبني 
 واحدة.

 
  

                                                 

( اخلليفة، حممد إبراهيم حممد نور، آراء املستشرق جوزيف شاخت حول حجية السنة النبوية من خالل كتابه أصول الشريعة 54)
ل لنيل درجة املاجستري، جامعة اإلمام حممد بن سعود، كلية الدعوة ابملدينة املنورة، قسم بتصرف، حبث مكم 53، 52احملمدية ص
 م.1997ه ،1417االستشراق، 

، ترمجة حممد 49( جولد تسيهر، إجناس، العقيدة والشريعة يف اإلسالم اتريخ التطور العقدي والتشريعي يف الدين اإلسالمي ص55)
 ة، دار الكتب احلديثة، القاهرة، مصر، دت.يوسف موسى وزميليه، الطبعة الثاني
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 بني الكتابة والتدوين الرمسي السنة  :املبحث األول
من اجلوانب اليت اهتم هبا املسشرقون يف دراستهم للسنة النبوية املطهرة؛ ما يتعلق بتدوين السنة ، وذلك بغرض 
الشكيك يف مصدريتها ونقلها ومن مث الطعن يف املصدر الثاين من مصادر الدين، ولقد تناول " روبسون " هذا 

والرد ، ويف املطلبني التاليني عرض ملا أاثره من شبهات اجلانب حيث أاثر الشبهات حول تدوين احلديث الشريف 
 عليه:

 :كتابة احلديث النبوي"شبهة روبسون " حول  املطلب األول: 
 :" قال روبسون

"But there would be nothing formal about the retailing of stories and little attempt at 
first to record them (56).  

 يكن هناك شيٌء رمسي حول رواية األحاديث مع حماوالت قليلة يف البداية لتدوينها".مل :" ترمجة النص
 :مسائل ثالثأييت يف  على هذه الشبهة الرد

مل الدولة ِبن توحي "شيء رمسي" مجلة  فإن: فيما يتعلق بعدم وجود شيء رمسي حول رواية األحاديث: األوىلاملسألة 
، فما املقصود ابلدولة؟ أليست الدولة يف عهد النبوة، تتمثل يف رئيسها صلى ختصهتدوين، ومل تقم إبجراءات تتول ال

املتمثل يف أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم من املهاجرين واألنصار، ووالته،  ،هللا عليه وسلم، وجملس شوراه
 ؟وعماله

فظها، وتدوينها، وأك د على حتري الدقة، وعليه، أفلم يوج ه النيب صلى هللا عليه وسلم املسلمني ابالهتمام ابلسنة وح
 وحذ ر من التقول عليه صلى هللا عليه وسلم؟

 :إن لدينا سيال جرارا من النصوص اليت تدعم هذه املسائل
 :عنه والتحذير من الكذب عليه صلى هللا عليه وسلماألمر ابلبالغ -أ

ثجوا َعْن َبيِن قال: " عبد هللا بن عمرو رضي هللا عنهما أن النيب ففي الصحيح من حديث  بَ لِ غجوا َعينِ  َوَلْو آيًَة َوَحدِ 
ًدا فَ ْليَ تَ بَ واأْ َمْقَعَدهج ِمَن الناارِ   .(57)"ِإْسرَائِيَل َوالَ َحرََج َوَمْن َكَذَب َعَليا مجتَ َعمِ 

                                                 

(56 )The Encyclopaedia of Islam (new edition) vol.3 p.23, Leiden E.J. Brill, London 
luzac&co. 1986. 

( من حديث عبد هللا 3461) 4/170( أخرجه البخاري يف صحيحه   كتاب أحاديث األنبياء   ابب ما ذكر عن بين إسرائيل 57)
 بن عمرو.
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 - حبفظها مع تكفل هللا -قال القاضي البيضاوي: إمنا قال: آية، أي: من القرآن، ومل يقل: حديثا، فإن اآلايت 
امع إىل تبليغ ما وقع له من فهم منه ابلطريق األوىل، وقيل: إمنا قال: آية، ليسارع كل سواجبة التبليغ، فتبليغ احلديث يج 

 .(58)"ليشمل بذلك نقل مجيع ما جاء به صلى هللا عليه وسلم ،لا ولو قَ  اآلي
 صلى هللا عليه وسلم. عليه واالفرتاء من الكذب واحلديث يتضمن كذلك التحذير 

َمْن َكَذَب َعَليا : "ومن ذلك أيضا ما جاء يف الصحيح عن أيب هريرة رضي هللا عنه عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال
ًدا فَ ْليَ تَ بَ واأْ َمْقَعَدهج ِمَن الناارِ   .(59)"مجتَ َعمِ 

َكَفى اِبْلَمْرِء َكِذاًب َأْن "ويف الصحيح أيضا من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: 
َث ِبكجلِ  َما مسَِعَ   .(60)"ُيجَدِ 

 .(61)"َمْن َحداَث َعينِ  حبَِديٍث ي جَرى أَناهج َكِذٌب فَ هجَو َأَحدج اْلَكاِذِبنيَ : "صلى هللا عليه وسلم وقال
 واجب، وهذا يتطلب بال ريب حفظه بدقة، حبيث ال يتطرق إليه تبديل أو حتريف. فتبليغ أقواله وأفعاله 

 ي معايري الرمسية عند املستشرقني!وإذا مل يكن هذا التوجيه من النيب الرسول القائد رمسياً، فلسنا ندري، ما ه
 مولعون إباثرة غبار التشكيك حول السنة النبوية ولسنا نسيء الظن، وال نتجىن إذا قلنا إن كثريا من املستشرقني

 املطهرة.
 :غ عنه كما مسعملن بل   دعاء النيب  -ب

ًئا يقول: " عن زيد بن اثبت رضي هللا عنه قال مسعت رسول هللا فعند أيب داود بسنده  َع ِمناا َشي ْ َنضاَر اَّللاج اْمَرًأ مسَِ
َع فَ رجبا   .(62)"مجبَ لِ ٍغ أَْوَعى ِمْن َساِمعٍ فَ بَ لاَغهج َكَما مسَِ

                                                 

، دط، بريوت: دار إحياء الرتاث، دت. وانظر أيضا: قوت 16/45( عمدة القاري شرح صحيح البخاري، لبدر الدين العيين 58)
، السيوطي، عبد الرمحن بن أيب بكر. رسالة دكتوراه: جامعة أمر القرى، مكة املكرمة، كلية 2/665على جامع الرتمذي  املغتذي

 ه .1424الدعوة وأصول الدين، قسم الكتاب والسنة، الباحث: انصر الغرييب، 
( عن الزبري. و صحيح مسلم، 107) 1/33( صحيح البخاري، كتاب العلم، ابب إمث من كذب على النيب صلى هللا عليه وسلم 59)

 .3، رقم 1/10املقدمة، ابب يف التحذير من الكذب على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
 .5رقم  1/10( صحيح مسلم، املقدمة، ابب النهي عن احلديث بكل ما مسع 60)
 .1، 9، 1/8 ذااِبنيَ اَببج وجججوِب الر َِوايَِة َعِن الثِ َقاِت َوتَ ْرِك اْلكَ ( صحيح مسلم، املقدمة، 61)
، عن زيد بن اثبت.  وسنن الرتمذي، كتاب العلم، 3660، رقم  4/68( سنن أيب داود، كتاب العلم، ابب فضل نشر العلم 62)

( عن زيد بن اثبت، وعن عبد هللا بن مسعود. وقال الرتمذي: هذا 5658، 5657) 5/33ابب ما جاء يف احلث على تبليغ السماع 
( عن عبد 232) 1/85( عن زيد بن اثبت، 230) 1/84وابن ماجه يف سننه   املقدمة   ابب من بلغ علماً حديث حسن صحيح. 

 ( عن زيد بن اثبت.21590) 35/467( عن عبد هللا بن مسعود، 4157) 7/221هللا بن مسعود. وأمحد يف مسنده 
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واحلديث منقبة عظيمة لكل مبلغ عن النيب صلى هللا عليه وسلم، إذ ُيظى بربكة دعاء املصطفى صلى هللا عليه وسلم، 
صلى  وقد كان الصحابة يطلبون من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الدعاء هلم وألوالدهم، فكيف إذا كان الدعاء منه

  .(63)أدعى لتحري أسباب احلظوة بدعائه صلى هللا عليه وسلم هللا عليه وسلم بال طلب؟ إن ذلك
ق، وجتشمهم السفر البعيد؛ لسماع حديث واحد ممن الصحابة رضوان هللا عليهم املشا ومن هنا أيضا كان تكل ف

 .(64)من رسول هللا صلى هللا عليه وسلممباشرة بال واسطة مسعه 
كانوا ُيفظونه كما ُيفظون السورة من القرآن،   فقد ديث النيب صلى هللا عليه وسلم بليغا،اهتمام الصحابة حبلقد كان 

وكان هذا االهتمام أساسا متينا للتدوين ويعملون ِبا فيه من التوجيهات، ويلقنونه أبناءهم كما يلقنوهنم القرآن الكرمي، 
 رضي هللا عنه وأرضاه.العام زمن أمري املؤمنني عمر بن عبد العزيز 

من  عدداالشريف ومن قبله القرآن الكرمي حفظًا جيدًا امتالكهم يساعد الصحابة على حفظ احلديث  وكان مما
، ويتضح ذلك يف النقطة فقويت ذاكرهتمت عندهم ملكة احلفظ نما رجزقوها كأمة أمية، فاملعينات الطبيعة والفطرية اليت 

 التالية:
 :ُمعينات طبيعية على احلفظ الثانية: امتالك الصحابة املسألة

 ما يلي:تلك املعينات ومن طبيعية على احلفظ واالستظهار،  مجعيناتكان لدى العرب 
كان العرب أمة أمية ال تقرأ وال حتسب، وكان اعتمادهم يف حفظ أنساهبم ومفاخرهم، وأشعارهم على ذاكرهتم، -أ

اآلالف من األشعار، وأضعافها من األخبار والرواايت عن أايمهم قبل اإلسالم،  وجنحت هذه الوسيلة يف حفظ مئات
 .وتشرذمهم، ونجدرة الكتابة بينهم هذا مع تفرقهم

 ،والذي تدل عليه أخبار العرب أهنم كانوا يسمعون اخلطبة والقصيدة الطويلتني فيحفظوهنماقال أبو هالل العسكري: 
 .(65)اخلطيب والشاعر شيئا من كالمهماوما روى أهنم كانوا استعادوا 

                                                 

، الرايض: دار 1حتقيق: د. ابسم فيصل اجلوابرة، ط، 2227، حديث رقم 4/236( انظر: اآلحاد واملثاين البن أيب عاصم، 63)
، حتقيق: عادل بن يوسف 765، حديث رقم 1/235م. وانظر: معرفة الصحابة أليب نعيم األصبهاين 1991ه ، 1411الراية، 

 م. وفيهما طلب أم سليم الدعاء البنها أنس رضي هللا عنهما.1998ه ، 1419، الرايض: دار الوطن، 1العزازي، ط
نظر: حديث سفر جابر بن عبد هللا إىل عبد هللا بن أنيس رضي هللا عنهما إىل مصر ليسمع منه حديثا واحدا. املستدرك على ( ا64)

ه ، 1411، بريوت: دار الكتب العلمية، 1. حتقيق: مصطفى عبد القادر عطا، ط8715، حديث رقم 4/618الصحيحني للحاكم، 
 م.1990

، 74ن سهل بن سعيد بن ُيىي بن مهران، احلث على طلب العلم واالجتهاد يف مجعه ص( أبو هالل العسكري، عبد هللا ب65)
 م.1986ه ، 1406، بريوت: املكتب اإلسالمي، 1حتقيق: د. مروان قباين، ط
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تراثهم التارخيي واألديب، فصاروا و  بل وأنساهبماترخيهم وأدهبم، فظ حلرئيسة وسيلة  كانواالعتماد على الذاكرة  فاحلفظ 
ُيفظون أنساهبم واترخيهم وأشعارهم وحكمهم عن ظهر قلب، ويتبارون يف هذه املهارة، أيهم أكثر حفظًا هلذا الرتاث 

د ضبطاً، وكان الشاعر العريب إذا نظم قصيدة أخذ يرددها يف احملافل، مث ال يلبث قلياًل حَّت ُيفظها عنه وَ وأجْ 
العشرات ويرددوهنا، حَّت ُيفظها عنهم املئات، وهكذا حَّت تنتشر بني قبائل اجلزيرة العربية، وتصبح حمفوظة يف صدور 

 ها.مئات الرجال ال يكاد يقع بينهم اختالف كبري يف روايت
 .(66)فيها يف وصف أمة النيب صلى هللا عليه وسلم: "... أانجيلهم يف صدورهم"ومث  رواية عند الطرباين 

كما أن النقل عن املصادر، أو الرواية، مل يكن بدعا من النشر واحلفظ يف عصر اإلسالم، بل كان أهم وسيلة عند 
 العرب قبل اإلسالم حلفظ ونشر اترخيهم وأخبارهم.

لكل شاعر راوية يالزمه، ُيفظ شعره، وينقله عنه، فإذا جادت قرُية الشاعر، أخذ يرددها على راويته، حَّت فقد كان 
 .ُيفظها إبتقان، ويرويها عنه يف احملافل

وإذا كان الداعي إىل حفظ كالم األدابء والبلغاء والشعراء ما ُيتويه نثرهم وشعرهم من حكمة وفصاحة، أو أخبارهم 
 ت، فإن الداعي أقوى وأعظم فيما كان يصدر من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.من أجماد وبطوال

 فقد أويت صلى هللا عليه وسلم جوامع الكلم.
قال: مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، يقول: "بعثت جبوامع الكلم، ففي الصحيح عن أيب هريرة رضي هللا عنه 
ح خزائن األرض فوضعت يف يدي" قال أبو عبد هللا: "وبلغين أن جوامع ونصرت ابلرعب، وبينا أان انئم أتيت ِبفاتي

 .(67)الكلم: أن هللا جيمع األمور الكثرية، اليت كانت تكتب يف الكتب قبله، يف األمر الواحد، واألمرين، أو َنو ذلك"
هللا عليه وسلم، كان  أن النيب صلى" ومع هذا كان قليل الكالم، ففي الصحيح عن أم املؤمنني عائشة رضي هللا عنها

حدثين يونس عن ابن شهاب أنه قال: أخربين عروة بن الزبري، عن  :ألحصاه" وقال الليث ه العاد  دا ُيدث حديثا لو عَ 
عن رسول هللا صلى هللا عليه  عائشة أهنا قالت: "أال يعجبك أبو فالن، جاء فجلس إىل جانب حجريت، ُيدثج 

ن رسول هللا صلى هللا عليه إفقام قبل أن أقضي سبحيت، ولو أدركته لرددت عليه  ،حب ِ سَ وكنت أج  ،معين ذلكسْ وسلم، يج 
  .(68)"وسلم مل يكن يسرد احلديث كسردكم

 فجوامع الكلم وقلة الكالم بال ريب من املعينات على احلفظ عنه صلى هللا عليه وسلم.
 فكانت أوىل نسمات القراءة والكتابة، تعليم األمة حرص اإلسالم على إىل جانب معينات احلفظ الفطرية، -ب

                                                 

 .3473. وضعفه الشيخ األلباين يف ضعيف اجلامع، حديث رقم 10046، حديث رقم 10/89( املعجم الكبري للطرباين 66)
 .7013ري، كتاب التعبري، ابب املفاتيح يف اليد، حديث رقم ( صحيح البخا67)
 .3567، حديث رقم 4/190( صحيح البخاري، كتاب املناقب، ابب صفة النيب صلى هللا عليه وسلم، 68)
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ْنَساَن ِمْن َعَلٍق اقْ َرْأ َوَرب َك اأْلَْكَرمج الاِذي َعلاَم اِبْلقَ الوحي اإلهلي:  ْنَساَن َما )اقْ رَْأ اِبْسِم َربِ َك الاِذي َخَلَق َخَلَق اإْلِ َلِم َعلاَم اإْلِ
 .(69)مَلْ يَ ْعَلْم(

عل فكاك الرقبة بسبب حمو األمية وتعليم القراءة والكتابة،  ومن أقوى الدالئل على هذا االجتاه احلضاري الراقي، أن جيج
 وكأن القراءة والكتابة يف اإلسالم تعدل احلياة.

فداءهم أن يعلموا أوالد   عن ابن عباس، قال: كان انس من األسرى يوم بدر مل يكن هلم فداء، فجعل رسول هللا ف
األنصار الكتابة " قال: فجاء غالم يوما يبكي إىل أبيه، فقال: ما شأنك؟ قال: ضربين معلمي قال: اخلبيث، يطلب 

 .(71)"وهللا ال َتتيه أبدا ،بدر (70)لحْ بذَ 
 :املنهج النبوي يف التلقني-ج

 وأفعلها يف حفظ السنة:وهلذا املنهج النبوي الكرمي مالمح كثرية، ولكن من أمهها 
 ؛، كان يعمد إىل تكرار ما يقول ثالاثوسلم من جوامع الكلم، وقلة مفرداتهومع ما أوتيه صلى هللا عليه  التكرار:-1

َكاَن ِإَذا َتَكلاَم ِبَكِلَمٍة أََعاَدَها َثاَلاًث َحَّتا ت جْفَهَم “عن أنس بن مالك: في الصحيح ففظ ويجفهم عنه، حَّت ُيج 
وقد بوب اإلمام البخاري: ابب من أعاد احلديث ثالاث ليفهم عنه فقال: أال وقول الزور" فما زال ، (72)”َعْنهج...

 وهذا التكرار من املعينات على احلفظ واالستظهار.، (73): هل بلغت ثالاث؟"يكررها وقال: ابن عمر قال النيب 
 : الدقة يف حفظ األلفاظ-2

َكاَن َرسجولج اَّللِا َصلاى هللاج َعَلْيِه َوَسلاَم ي جَعلِ مجَنا ااِلْسِتَخارََة يف األجمجوِر  “هللا رضي هللا عنه:جابر بن عبد ففي الصحيح عن 
 .(74).. “كجلِ َها، َكَما ي جَعلِ مجَنا الس ورََة ِمَن القجْرآنِ 

                                                 

 .5: 1( سورة األعلى 69)
لب بَذْحله، أي بثأره، واجلمع ذجحجول. ( الذال واحلاء والالم أصل يدل على املقابلة ِبثل اجلناية، والذْحل: احلق والعداوة، يجقال: ط70)

م. خمتار الصحاح 1979ه، 1399، حتقيق: عبد السالم هارون، دط، بريوت: دار الفكر، 2/370مقاييس اللغة البن فارس، 
 م.1999ه ، 1420، بريوت: املكتبة العصرية، 5. حتقيق: يوسف الشيخ حممد، ط112

. وقال حمققه الشيخ شعيب 2216هللا بن العباس بن عبد املطلب، حديث رقم  ( مسند أمحد، ومن مسند بين هاشم، مسند عبد71)
 م.2001ه ، 1421، بريوت: مؤسسة الرسالة، 1األرانؤوط: حسن. ط

 . 95، حديث رقم 1/30 اَببج َمْن أََعاَد احلَِديَث َثاَلاًث لِي جْفَهَم َعْنهج ( صحيح البخاري، كتاب العلم،  72)
 .3567، حديث رقم: ( صحيح البخاري. كتاب املناقب. ابب صفة النيب 73)
اَببج الد َعاِء ِعْنَد (، كتاب الدعوات 1171) 2/57 اَببج َما َجاَء يِف التاَطو ِع َمثْ ىَن َمثْ ىَن ( صحيح البخاري   كتاب التهجد 74)

 (.6382) 8/81  ااِلْسِتَخاَرةِ 
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ِإَذا أَتَ ْيَت ": قَاَل النايب  َصلاى هللاج َعَلْيِه َوَسلاَم: وفيهالرباء بن عازب ولعل من أوضح النماذج على هذا، حديث 
ي إِلَْيَك َوفَ واْضتج أَْمرِي َمْضَجَعَك فَ تَ َوضاْأ وجضجوَءَك لِلصااَلِة مثجا اْضَطِجْع َعَلى ِشقِ َك اأَلمْيَِن مثجا قجْل: اللاهجما َأْسَلْمتج َوْجهِ 

أَنْ زَْلَت لَْيَك َرْغَبًة َوَرْهَبًة إِلَْيَك اَل َمْلَجَأ َواَل َمْنَجا ِمْنَك ِإالا إِلَْيَك اللاهجما آَمْنتج ِبِكَتاِبَك الاِذي إِلَْيَك َوَأجْلَْأتج َظْهرِي إِ 
َلِتَك فَأَْنَت َعَلى  الِفْطرَِة َواْجَعْلهجنا آِخَر َما تَ َتكَ  لامج بِِه". قَاَل: فَ َرداْدت جَها َعَلى النايبِ  َوبَِنِبيِ َك الاِذي أَْرَسْلَت فَِإْن مجتا ِمْن لَي ْ

: َوَرسجوِلَك قَالَ  : اللاهجما آَمْنتج ِبِكَتاِبَك الاِذي أَنْ زَْلَت ق جْلتج اَل َونَِبيِ َك الاِذي “: َصلاى هللاج َعَلْيِه َوَسلاَم فَ َلماا بَ َلْغتج
 .(75)أَْرَسْلَت"

ال جيوز نقل حديث النىب صلى هللا عليه وسلم، على املعىن دون اللفظ، وهو قول ملن قال: إنه  جةٌ حج قال ابن بطال: "
ابن سريين، ومالك ومجاعة من أصحاب احلديث. وقال املهلب: إمنا مل تبدل ألفاظه صلى هللا عليه وسلم، ألهنا ينابيع 

عطيها صلى أج  البالغة اليت ة يفت فائدة النهاياحلكمة، وجوامع الكالم، فلو جوز أن يعرب عن كالمه بكالم غريه سقط
 .هللا عليه وسلم

 "ونبيك الذى أرسلت"وإمنا أراد بذلك ما ىف قوله:  ،ه على الرباء حترى قوله فقطوقال بعض العلماء: مل يرد النىب برد ِ 
وذلك أنه إذا قال: ورسولك الذى أرسلت يدخل فيه جربيل  "ورسولك الذى أرسلت"من املعىن الذى ليس ىف قوله: 

وليسوا ِبنبياء، كما قال تعاىل ىف كتابه: )اَّللاج َيْصَطِفي ِمَن اْلَمالَِئَكِة  ،وغريه من املالئكة الذين هم رسل هللا إىل أنبيائه
رجسجاًل َوِمَن النااِس(

املراد صلى هللا عليه وسلم أنه  ؛ن اللبسيص الكالم ملخت "ونبيك الذى أرسلت"فأراد بقوله:  .(76) 
وأمرهم ابإلميان به، وإن كان غريه من رسل هللا أيًضا  ،ابلتصديق بنبوته بعد التصديق بكتابه الذى أوحى هللا تعاىل إليه

 .(77)"حيد الذى من مات عليها دخل اجلنةواجب اإلميان هبم، وهذه شهادة اإلخالص والتو 
م، ومثل هذا االهتمام دليل املعىن ال ريب من املعينات على حفظ سنته صلى هللا عليه وسلفتحري الدقة يف اللفظ أو 

علم صلى هللا عليه وسلم.
ج
ع من امل  صريح واضح يف أن هذا املرياث وجِجَد ليجحفظ ويجطبق ويجنقل كما مسج

ابوا عنه من جمالس رسول هللا تعليم السنة لألبناء كتعليمهم القرآن، واحلرص على معرفة ما غيضاف إىل ما سبق  -ه 
 صلى هللا عليه وسلم.

 .(78)"يث بنيه كما يعلم املعلم الغلمانكان سعد بن أيب وقاص يعلم هذا احلد: “ففي الصحيح
                                                 

لذكر والدعاء (   وصحيح مسلم   كتاب ا247) 1/58 اَببج َفْضِل َمْن اَبَت َعَلى الوجضجوءِ  ( صحيح البخاري   كتاب الوضوء   75)
 .2/86(   وانظر اإلحكام 2710) 4/2081والتوبة   ابب ما يقول عند النوم وأخذ املضجع 

 .75( سورة احلج: 76)
، الرايض: 2بو متيم ايسر إبراهيم، ط، حتقيق: أ1/365( شرح صحيح البخاري، ابن بطال، علي بن خلف بن عبد امللك 77)

 م.2003ه ، 1423مكتبة الرشد، 
 .6/35  فتح الباري  2822( أخرجه البخاري يف صحيحه  حديث 78)
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ومل تكن مهة الصحابة رضوان هللا عليهم فقط فيما شهدوه ومسعوه من كالمه صلى هللا عليه وسلم، وإمنا كانوا أحرص 
هللا يف تناوهبما على حضور جملس النيب صلى رضي هللا عنهما عمر مع جاره سيدان على معرفة ما غابوا عنه، وقصة 

 ، من أوضح الدالئل على هذا.(79) عليه وسلم
 الصحابة أيضا يف تبليغ إخواهنم الذين غابوا عن جملسه صلى هللا عليه وسلم كبريا. وكان حرص

عن عقبة بن عامر، قال : كانت علينا رعاية اإلبل فجاءت نوبيت فروحتها بعشي فأدركت رسول هللا ففي الصحيح 
مث يقوم فيصلي  ءه،صلى هللا عليه وسلم قائما ُيدث الناس فأدركت من قوله: "ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضو 

فإذا قائل بني يدي يقول: اليت  !ركعتني، مقبل عليهما بقلبه ووجهه، إال وجبت له اجلنة" قال فقلت: ما أجود هذه
 -أو فيسبغ  -قبلها أجود فنظرت فإذا عمر قال: إين قد رأيتك جئت آنفا، قال: "ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ 

هللا وأن حممدا عبد هللا ورسوله إال فتحت له أبواب اجلنة الثمانية يدخل من أيها  الوضوء مث يقول: أشهد أن ال إله إال
 .(80)شاء"

فعمر رضي هللا عنه أمت  الفائدة لعقبة بن عامر؛ حيث علم أنه مل يسمع اجلزء األول من احلديث، هكذا كانت عناية 
 الصحابة يعلمون ويجعل مون، يسمعون ويجبل غون.

من أقوى املعينات على حفظ السنة النبوية، أهنا مع القرآن الكرمي أساس العمل الصاحل يف اإلسالم، ففيها سالمة -و
عقيدهتم، وصحة عبادهتم، ومسو معامالهتم وأخالقهم، فهي ليست فلسفة جمردة منبتة الصلة عن الواقع، وإمنا يف 

 ضوئها يعتقدون ويتعبدون ويتعاملون ويتخالقون.
عبد الرمحن السلمي قال: " إان أخذان القرآن عن قوم ، فأخربوان أهنم كانوا إذا تعلموا عشر آايت مل جياوزوهن عن أيب 

إىل العشر األخر حَّت يعملوا ما فيهن من العلم ، قال: فتعلمنا العلم والعمل مجيعا ، وإنه سريث هذا القرآن قوم بعدان 
 .(81)ال: بل ال جياوز ههنا ، ووضع يده حتت حنكه "يشربونه كشرهبم املاء ، ال جياوز تراقيهم، ق

 هكذا كان شأن الصحابة رضوان هللا عليهم مع القرآن ومع السنة النبوية املطهرة، العلم مث العمل ِبا علموا.
 عن التحديث: امتناع بعض الصحابة السر يف 

واحلذر بعَض الصحابة إىل االمتناع عن التحديث، ويضاف إىل هذا أن بعض الصحابة كانوا  دفع األخذج ابألحوط
 منشغلني ابجلهاد يف سبيل هللا أو التجارة، مما جعل بضاعتهم من القرآن والسنة أقل من أولئك الذين الزموا النيب 

                                                 

 .1/185  فتح الباري  89( أخرجه البخاري يف صحيحه  حديث 79)
 .234، حديث رقم 1/209( صحيح مسلم، كتاب الطهارة، ابب الذكر املستحب عقب الوضوء، 80)
، القاهرة: 1، حتقيق: عمرو سليم، ط171، 170( البدع والنهي عنها، ابن وضاح، حممد بن وضاح بن بزيع املرواين القرطيب 81)

 ه .1416مكتبة ابن تيمية، جدة: مكتبة العلم، 
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 .(82)وحليته صلى هللا عليه وسلمشعره  صلى هللا عليه وسلم مالزمة النَفس، حَّت عد وا الشعرات البيضاء يف
الرامْحَِن ْبَن  َعِن السااِئِب ْبِن يَزِيَد قَاَل: "َصِحْبتج طَْلَحَة ْبَن عجبَ ْيِد اَّللِا َوَسْعًدا َواملِْقَداَد ْبَن اأَلْسَوِد َوَعْبدَ ففي الصحيح 

َعْن َرسجوِل اَّللِا َصلاى هللاج َعَلْيِه َوَسلاَم ِإالا َأين ِ مسَِْعتج طَْلَحَة ُيجَدِ ثج  َعْوٍف َرِضَي اَّللاج َعن ْهجْم َفَما مسَِْعتج َأَحًدا ِمن ْهجْم ُيجَدِ ثج 
 .(83).َعْن يَ ْوِم أجحجٍد"

 ولعل الذي دفعهم إىل ذلك اخلوف من وعيد النيب صلى هللا عليه وسلم ملن كذب عليه.
ًدا "لى هللا عليه وسلم قال:ففي الصحيح عن الزبري بن العوام رضي هللا عنه أن رسول هللا ص َمْن َكَذَب َعَليا مجتَ َعمِ 

 .(84)"فَ ْليَ تَ بَ واأْ َمْقَعَدهج ِمَن الناارِ 
الباحث أن اعتقاد هذا النفر من الصحابة ِبن إخواهنم يكفوهنم البالغ الواجب عن النيب صلى هللا عليه وسلم  ويرى

من احلديث عنه صلى هللا عليه وسلم، وإال فإهنم ما كانوا ينكلون عن إبالغ سنة النيب  هو الذي دفعهم إىل التقلل
 قد علموا بدعائه صلى هللا عليه وسلم ملن بلغ عنه.صلى هللا عليه وسلم، وكيف و 

َع ِمناا يقول: " عن زيد بن اثبت رضي هللا عنه قال مسعت رسول هللا ف َع فَ رجبا َنضاَر اَّللاج اْمَرًأ مسَِ ًئا فَ بَ لاَغهج َكَما مسَِ َشي ْ
 .(85)"مجبَ لِ ٍغ أَْوَعى ِمْن َساِمعٍ 

وإن الذين بذلوا أنفسهم وأمواهلم رخيصة يف سبيل هللا تعاىل، ما كانوا لينكلوا عن الوفاء بوصيته صلى هللا عليه وسلم 
 بتبليغ سنته صلى هللا عليه وسلم للناس.

ية هتجما أو اندفاعا عاراي عن الدقة والضبط، بل كان عن مالزمة لصيقة، وجترد وما كان إكثار من أكثر يف الروا
 وتفرغ للعلم.

                                                 

إال َنو سبعَة ( عن أنس بن مالك رضي هللا عنه أنه سجئل: أخضب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم؟ قال: "إنه مل ير من الشيب 82)
، وصححه 3629عشَر، أو عشرين شعرة يف مقدم حليته" انظر: سنن ابن ماجه، كتاب اللباس، ابب من ترك اخلضاب، حديث رقم 

 .3629الشيخ األلباين يف صحيح سنن ابن ماجه، حديث رقم 
، 6/36(   وانظر فتح الباري 2824) 4/23ِب اَببج َمْن َحداَث ِبََشاِهِدِه يف احلَرْ ( صحيح البخاري   كتاب اجلهاد والسري   83)

37. 
( عن الزبري   107) 1/33( أخرجه البخاري يف صحيحه   كتاب العلم   ابب إمث من كذب على النيب صلى هللا عليه وسلم 84)

 (.3) 1/10ومسلم يف صحيحه   املقدمة   ابب يف التحذير من الكذب على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
( عن زيد بن اثبت   والرتمذي يف سننه   كتاب 3660)  4/68جه أبو داود يف سننه   كتاب العلم   ابب فضل نشر العلم ( أخر 85)

( عن زيد بن اثبت، وعن عبد هللا بن مسعود. وقال 5658، 5657) 5/33العلم   ابب ما جاء يف احلث على تبليغ السماع 
 1/85( عن زيد بن اثبت، 230) 1/84ننه   املقدمة   ابب من بلغ علمًا الرتمذي : هذا حديث حسن صحيح. وابن ماجه يف س

( عن زيد بن 21590) 35/467( عن عبد هللا بن مسعود، 4157) 7/221( عن عبد هللا بن مسعود. وأمحد يف مسنده 232)
 اثبت.
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أنه قال: من صلى على جنازة فله قرياط، ومن صلى  عن الوليد بن عبد الرمحن، أن أاب هريرة، حدث عن النيب ف
عليها وتبعها فله قرياطان"، فقال له عبد هللا بن عمر: انظر ما حتدث به اي أاب هريرة، فإنك تكثر احلديث عن رسول 

شغلين فأخذ بيده، فذهب به إىل عائشة، فصدقت أاب هريرة، فقال أبو هريرة: وهللا اي أاب عبد الرمحن، ما كان ي هللا 
 .(86)إال كلمة يجعلمجنيها، أو لقمة يجلقمجنيها" الصفق يف األسواق، ما كان يهمين من رسول هللا  عن رسول هللا 

 :يف زمن النيب  : كتابة احلديثالثالثة املسألة
 الشواهد:مثة شواهد مبينة على أن كتابة احلديث وقعت يف زمانه صلى هللا عليه وسلم، على عينه وإبذنه، ومن هذه 

 :يف كتابة ما مسعت منه، قال الصحيفة الصادقة، عن عبد هللا بن عمرو رضي هللا عنهما قال: استأذنت النيب -1
 فأذن يل فكتبته ، فكان عبد هللا يسمي صحيفته تلك الصادقة"...

فيها ما  ،وعن جماهد، قال: رأيت عند عبد هللا بن عمرو بن العاص صحيفة فسألت عنها، فقال: هذه الصادقة
 .(87)، ليس بيين وبينه فيها أحد"مسعت من رسول هللا 

 .عن أنس بن مالك رضي هللا عنه أنه أمر ابنه بكتابة حديث عن رسول هللا ثبت ما -2
فعن حممود بن الربيع قال: قدمت املدينة، فلقيت عتبان، فقلت: حديث بلغين عنك، قال: أصابين يف بصري بعض 

ومن شاء  أين أحب أن َتتيين فتصلي يف منزيل، فأختذه مصلى، قال: فأتى النيب  ل هللا الشيء، فبعثت إىل رسو 
هللا من أصحابه، فدخل، وهو يصلي يف منزيل، وأصحابه يتحدثون بينهم، مث أسندوا عظم ذلك وكربه إىل مالك بن 

الصالة، وقال: أليس يشهد أن ال  دخشم، قالوا: ودوا أنه دعا عليه فهلك، ودوا أنه أصابه شر، فقضى رسول هللا 
إله إال هللا، وأين رسول هللا؟"، قالوا: إنه يقول ذلك، وما هو يف قلبه، قال: ال يشهد أحد أن ال إله إال هللا، وأين 

 .(88)رسول هللا، فيدخل النار، أو تطعمه"، قال أنس: فأعجبين هذا احلديث، فقلت البين: اكتبه فكتبه"
 ب عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.وهذا يعين أنه كان يكت

 ومن أمثلة الصحف اليت كتبها الصحابة يف احلديث:
 صحيفة عبد هللا بن أيب أويف.-ب صحيفة سعد بن عبادة األنصاري.-أ

 ه ( مجع فيها أحاديث كثرية.60نسخة مسرة بن جندب )ت -ج
 وفيه استفتاح الصالة. كتاب أيب رافع موىل النيب -د

                                                 

على شرط مسلم. وصححه  . وقال حمققه: صحيح9016( مسند أمحد، ومن مسند بين هاشم، مسند أيب هريرة، حديث رقم: 86)
 6226الشيخ األلباين يف صحيح اجلامع، حديث رقم 

، بريوت: دار 1، ابن سعد، حممد بن سعد بن منيع اهلامشي ابلوالء. حتقيق: إحسان عباس. ط2/373( الطبقات الكربى 87)
 م.1968صادر، 

 .33خل اجلنة، حديث رقم ( صحيح مسلم، كتاب اإلميان، ابب من لقي هللا ابإلميان وهو غري شاك فيه د88)
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 ه (.50صحيفة أيب موسى األشعري )ت-و   هريرة.كتب أيب -ه
 ه (.78صحيفة جابر بن عبد هللا األنصاري )ت-ز
 صحيفة أيب سلمة نبيط بن شريط األشجعي الكويف.-ح
 .(89)حديثا 138ه (، وتضم 59ه (، دوهنا ورواها عن أيب هريرة )ت131الصحيفة الصحيحة هلمام بن منبة )ت-ط

 إليها. ومثة كتاابت أخرى متت اإلشارة
سن الكتابة والَعْوم قبل اإلسالم، فكان يجلقب ابلكامل–فقد ثبت أن سعد بن عبادة األنصاري    -(90)وقد كان ُيج

 كانت لديه صحيفة حديث مكتوبة.
لسعد بن عبادة  قال ربيعة: وأخربين ابنٌ . ابليمني مع الشاهد الواحد" قضى رسول هللا قال:  فعن أيب هريرة 

 .(91)"قضى ابليمني مع الشاهد قال: وجدان يف كتاب سعد أن النيب 
وهذا يدل على أنه كان َيْكتجبج احلديث عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، بل جاء يف السنن الكربى للبيهقي عن 

 .(92)"سعد بن عمرو بن شجرحبيل بن سعد بن عبادة أنه وجد كتااب يف كجتب آابئه... احلديث
 .وكذلك صحيفة أمري املؤمنني علي بن أيب طالب 

بشيء مل يعم به الناس  بشيء؟ فقال: ما خصنا رسول هللا كم رسول هللا عن أيب الطفيل قال: سئل علي، أخصا ف
 كافة، إال ما كان يف قراب سيفي هذا، قال: فأخرج صحيفة مكتوب فيها: لعن هللا من ذبح لغري هللا، ولعن هللا 

 .(93)سرق منار األرض، ولعن هللا من لعن والده، ولعن هللا من آوى حمداث"من 
خصكم بشيء دون الناس عامة، قال: ما خصنا رسول هللا عن احلارث بن سويد قال: قيل لعلي إن رسول هللا و 
  ِإن  :فأخذ صحيفة فيها شيء من أسنان اإلبل وفيها ،اب سيفي هذارَ بشيء مل خيص الناس، ليس شيئا يف ق

ما بني ثور إىل عري، فمن أحدث فيها حداث أو آوى حمداث، كان عليه لعنة هللا واملالئكة والناس أمجعني، ال  مٌ رَ املدينة حَ 

                                                 

، املدينة املنورة: مكتبة العلوم واحلكم، 4ط، 295، 294( حبوث يف اتريخ السنة النبوية املشرفة، د. أكرم ضياء العمري 89)
 م.1984ه ، 1405

وي. ، حتقيق: علي حممد البجا3/66( اإلصابة يف متييز الصحابة، ابن حجر، أمحد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالين 90)
 ه .1412، بريوت: دار اجليل، 1ط
، ابب ما جاء يف اليمني مع الشاهد، ، أبواب األحكام عن رسول هللا ( سنن الرتمذي، أبواب اجلنائز عن رسول هللا 91)

 .1343. وصححه الشيخ األلباين، حديث رقم 1343حديث رقم 
، اهلند: 1. ط21171، حديث رقم10/171مع الشاهد، ( السنن الكربى للبيهقى، كتاب الشهادات، ابب القضاء ابليمني 92)

 ه .1344جملس دائرة املعارف النظامية، 
 .1978حديث رقم  –صحيح مسلم  ، كتاب األضاحي ، ابب حترمي الذبح لغري هللا تعاىل ولعن فاعله ( 93)
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يقبل منه يوم القيامة صرف وال عدل، وذمة املسلمني واحدة فمن أخفر مسلما فعليه لعنة هللا واملالئكة والناس 
 .(94)وال عدل" ال يقبل منه يوم القيامة صرف ،أمجعني

فتلك أدلة تثبت الكتابة زمَن النيب صلى هللا عليه وسلم من غري واحد من الصحابة، ويوضح سبب اإلذن للبعض 
 وهني البعض عن الكتابة، وهو منهج نبوي مطرد، ليس يف مسألة الكتابة فقط، وإمنا فيها ويف غريها.

 ابإلذن فيها.ويرى البعض أن النهي عن الكتابة كان أوال، مث نجسخ 
 .(95)قال البغوي: والنهي يجشبه أن يكون متقدما، مث أابحه وأذن فيه"

ويف هذا دليل على جواز كتابة العلم، وأن النهي وقال ابن اجلوزي يف قوله صلى هللا عليه وسلم: "اكتبوا أليب شاة": 
 .(96)"عن كتابة غري القرآن منسوخ

بيعة الشريعة اإلسالمية، التدرج يف تطبيق األحكام مراعاة ألحوال وال ريب أن "روبسون" ال خيفى عليه أن من ط
املكلفني، ولكن هذه طبيعة االستشراق املغرض، الذي يتغافل عن احلقائق طمعا يف توجيه سهام الشك والتشويه هلذا 

 الدين.
سبقه من املستشرقني، إذ لو صدق يف حبثه؛ لوقف على ما أسلفته من شواهد الكتابة يردد زعم َمن  هأن :والذي يظهر 

 ة على حفظ السنة.والتدوين، فضال عن املعينات الكثري 
  

                                                 

، حتقيق: 4263، حديث رقم 4/258السنن الكربى للنسائي  ، كتاب املناسك ، إشعار اهلدي ،  منع الدجال من املدينة ( 94)
 .1986م.وصححه األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب، حديث:2001ه ، 1421، بريوت: مؤسسة الرسالة، 1حسن شليب. ط

، بريوت: املكتب 2، حتقيق: شعيب األرانؤوط، حممد الشاويش، ط1/294شرح السنة، البغوي، احلسني بن مسعود  (95)
 م.1983ه ، 1403اإلسالمي، 

، حتقيق: علي البواب، دط، 3/387كشف املشكل من حديث الصحيحني، ابن اجلوزي، عبد الرمحن بن علي بن حممد   (96)
 الرايض: دار الوطن، دت. وسيأيت بيان ذلك مفصال يف املطلب التايل.
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 :إشكالية أحاديث األمر ابلكتابة والنهي عنها: املطلب الثاين
 يقول روبسون:

The theory was held by some that traditions should be conveyed only by 
word of mouth and not written, and there are even traditions in the books 
supporting this view. Abu Da'ud rather curiously gives two traditions, one 
after the other, the first stating that the prophet gave command to write 
tradtions and the second stating that he forbade writing them.  (97)  

ومثة أحاديث تدعم هذا  ،وأن ال تكتب ،قامت النظرية أن األحاديث ينبغي أن تنقل شفهيًا فقط" :ترمجة النص
كما عند أيب داود، حيث روى بغرابة حديثني، واحداً بعد اآلخر، يصرح األول ِبن النيب قد أصدر أمراً لتدوين   ،الرأي

 ".األحاديث، والثاين يصرح ِبنه قد منع كتابتها
 :عدة مسائلالرد على هذه الشبهة أييت يف 

 تكليف األفراد مبا يناسب مقتضى حاهلم: :املسألة األوىل
أحواهلم، أو ما يوحي إليه تفرسه يف ائلني، وذلك يف ضوء معرفته هبم، و ة النبوية مراعاة أحوال السمن املناهج الدعوي

 صلى هللا عليه وسلم. 
وصي مرة يج ، فطلب الوصية من النيب  واملثال الواضح يف هذا الصدد، أن غري واحد من الصحابة رضوان هللا عليهم

أوصيك بتقوى هللا، والتكبري على كل شرف، فلما مضى قال: اللهم ازو ... "، وأخرى يقول: (98): "...ال تغضب"ب 
 .(99)"ن عليه السفرله األرض وهو  

ِبا كان من ديدنه ِبا يناسب حاله، وينفعه يف سفره، وشفع ذلك  أن الرجل كان على سفر، فأوصاه  والظاهر
 عليهم، ورمحته هبم.صلى هللا عليه وسلم من الدعاء ألصحابه، ما يظهر حبه هلم، وحرصه 

عليك ابتقاء هللا، وال حتقرن من املعروف شيئا، ولو أن تفرغ من دلوك يف إانء  : وطلب إليه أحدهم الوصية فقال: 
املستقي، وتكلم أخاك، ووجهك إليه منبسط، وإايك وإسبال اإلزار، فإهنا من املخيلة وال ُيبها هللا، وإن امرؤ عريك 

                                                 

(97 )24The Encyclopaedia of Islam (new edition) vol.3 p. 
 .6116حلذر من الغضب، حديث رقمصحيح البخاري، كتاب األدب، ابب ا( 98)
، حديث 4/149صحيح ابن خزمية، كتاب املناسك، ابب وصية املسافر ابلتكبري عند صعود الشرف والتسبيح عند اهلبوط، ( 99)

، حتقيق: حممد مصطفى األعظمي، دط، بريوت: املكتب اإلسالمي، دت. وحسنه الشيخ األلباين يف صحيح اجلامع، 2561رقم
 .171ويف الكلم الطيب، حديث رقم  .2545حديث رقم 
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ه بشيء تعلمه منه، دعه يكون وابله عليه، وأجره لك، وال تسنب شيئا"، قال: فما سببت بشيء يعلمه فيك، فال تعري 
 .(100)"بعده دابة وال إنساان
اعبد هللا ال تشرك به شيئا، قال: اي نيب هللا زدين، قال: إذا أسأت، فأحسن، قال: اي  : ... ويقول ملستوٍص آخر

 .(101)رسول هللا زدين، قال: استقم وليحسن خلقك"
ثرية، وهي تربز املنهجية النبوية الشريفة يف الوصية ِبا يناسب حال املستوصي، وكذلك أيضا يف ك  كذلواألمثلة على 

 تكليف أصحابه ِبا يعلمه من أحواهلم، مما ال يَعسجر عليهم أو يشجق، أو يكون فتنة لبعضهم.
والايت، ويتجنب َتمري بعضهم أو تكليفه فنراه صلى هللا عليه وسلم يستعمل بعض أصحابه على أعماله، ويوليهم ال

 .(102)ِبعمال العامة، كما حدث مع أيب ذر رضي هللا عنه وأرضاه.
وإذنه آلخرين، فكان هني البعض أن يقع عن الكتابة، الصحابة بعض   ههنيوعلى تلك القاعدة اليت أثبتها؛ كان 

 منهم خلط بني القرآن والسنة.
كعبد هللا بن  أذن آلخرين ابلكتابة، ممن يعلم من أحواهلم القدرة على الفصل، أو الدقة والضبط، الوقتويف نفس 

 .(103)ابلكتابة أليب شاة يف حجة الوداع كما أمر ة؛  ابلكتابعمرو بن العاص، حيث أذن له 
 استعراض أحاديث النهي عن الكتابة واإلذن فيها: :املسألة الثانية

 به الصورة، فيتضح األمر، وتنتفي شبهة "روبسون".وهذا االستعراض تكتمل 
 :أحاديث النهي عن الكتابة  :أوال

َر القجْرآِن فَ ْلَيْمحجهج.. َأنا َرسجوَل هللِا  رضي هللا عنه َسِعيٍد اخلجْدرِيِ   عن أيب – 1 قال: اَل َتْكت جبجوا َعينِ  َوَمْن َكَتَب َعينِ  َغي ْ
 .(104)احلديث

                                                 

، حتقيق: شعيب األرانؤوط. 521، حديث رقم2/279( صحيح ابن حبان، كتاب الرب واإلحسان، فصل من الرب واإلحسان، 100)
و  2687م. وصححه الشيخ األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب، حديث رقم 1993ه ، 1414، بريوت: مؤسسة الرسالة، 2ط

 .98جلامع، حديث رقم ، ويف صحيح ا2782
( صحيح ابن حبان، كتاب الرب واإلحسان، فصل من الرب واإلحسان، ذكر اإلخبار ِبن على املرء تعقيب اإلساءة ابإلحسان ما 101)

 .3158و  2654. وحسنه الشيخ األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب، حديث رقم 524، حديث رقم 2/283قدر عليه، 
يب ذر، قال: قلت: اي رسول هللا، أال تستعملين؟ قال: فضرب بيده على منكيب، مث قال: "اي أاب ذر ( ففي صحيح مسلم، عن أ102)

، إنك ضعيف، وإهنا أمانة، وإهنا يوم القيامة خزي وندامة، إال من أخذها حبقها، وأدى الذي عليه فيها" كتاب اإلمارة، ابب كراهة 
 .1825، حديث رقم 3/1457اإلمارة بغري ضرورة، 

 .2434صحيح البخاري، كتاب يف اللقطة، ابب كيف تجعر ف لقطة أهل مكة، حديث رقم  (103)
 .3004صحيح مسلم، كتاب الزهد والرقائق،  ابب التثبت يف احلديث وحكم كتابه العلم، حديث رقم  ( 104)
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َجِهْداَن اِبلنايبِ   َصلاى هللاج َعَلْيِه َوَسلاَم  أَْن ََيَْذَن َلَنا يف الِكَتاِب فََأىَب ". ويف : “أيضا قال اخلجْدرِي ِ َسِعيٍد وعن أيب  – 2
 .(105)"اْسَتْأَذانا النايبا َصلاى اَّللاج َعَلْيِه َوَسلاَم يف الِكَتابَِة فَ َلْم ََيَْذْن لََنا"واية عنه قَاَل: ر 
أىب هريرة رضي هللا عنه قال: كنا قعوًدا نكتب ما نسمع من النيب صلى هللا عليه وسلم.، فخرج علينا؛ وعن  – 3

فقال: ما هذا تكتبون ؟ فقلنا: ما نسمع منك، فقال: أكتاب مع كتاب هللا ؟ فقلنا: ما نسمع. فقال: اكتبوا كتاب 
صوه، قال: فجمعنا ما كتبنا يف صعيد واحد، ب هللا أو خل  احمضوا كتاب هللا، أكتاب غري كتاب هللا، احمضوا كتا ،هللا

مث أحرقناه ابلنار. قلنا: أي رسول هللا أنتحدث عنك؟ قال: نعم. حتدثوا عىن وال حرج، ومن كذب على متعمًدا فليتبوأ 
 ،ال حرجقال فقلنا: ايرسول هللا أنتحدث عن بين إسرائيل؟ قال: نعم. حتدثوا عن بين إسرائيل و  ،مقعده من النار

 .(106)فإنكم ال حتدثون عنهم بشيء إال وقد كان فيهم أعجب منه"
دخل زيد بن اثبت على معاوية، فسأله عن حديٍث، فأمر إنسااًن يكتبجه، فقال له زيد: إن ويف سنن أيب داود، _ 4

 .(108).(107) نكتجب شيئاً من حديثه، فَمَحاهأمران أن ال -صلاى هللا عليه وسلم-رسوَل هللا 
 أحاديث واضحة الداللة يف منع كتابة احلديث.فهذه 
 إابحة الكتابة: أحاديث  اثنيا:

كتابة عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، الويف مقابل األحاديث السابقة، مث  أحاديث أخرى تدل على اإلذن يف 
 ومنها:

                                                 

أمحد حممد شاكر، وحممد ، حتقيق: 2665حديث رقم  –سنن الرتمذي،  كتاب العلم    ابب ما جاء يف كراهية كتابة العلم  (105)
م.وصححه الشيخ األلباين يف صحيح 1975ه ، 1395، القاهرة: مكتبة مصطفى البايب احلليب، 2فؤاد عبد الباقي، إبراهيم عوض. ط

. وقال أبو عيسى: وقد روي هذا احلديث من غري هذا الوجه أيًضا عن زيد بن أسلم، رواه مهام عن 2665سنن الرتمذي، حديث رقم 
   451، حديث رقم 131/ 1أسلم   وأخرجه الدارمي يف سننه   املقدمة   ابب من مل ير كتابة احلديث  يزيد بن

. وقال حمققه الشيخ شعيب األرانؤوط: 11092مسند أمحد، ومن مسند بين هاشم، مسند أيب سعيد اخلدري، حديث رقم( 106)
أسلم العدوي، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح. حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف، لضعف عبد الرمحن بن زيد، وهو ابن 

، بريوت: مؤسسة الرسالة، 1، حتقيق: شعيب األرانؤوط وعادل مرشد وآخرين. ط17/157إسحاق بن عيسى هو ابن الطباع. 
 .13، 12/ 3م.  2001ه ، 1421

وقال حمققو السنن: إسناده    3647، حديث رقم 490/ 5( أخرجه أبو داود يف سننه، كتاب العلم، ابب يف كتاب العلم 107)
، 2ضعيف النقطاعه، املطلب بن عبد هللا بن حنطب مل يسمع من زيد ابن اثبت. أبو أمحد: هو حممد بن عبد هللا الزبريي. هامش 

 م.2009ه ، 1430، بريوت: دار الرسالة، 1. حتقيق: شعيب األرانؤوط، حممد كامل قره بللي، ط5/490
 . 293، 292النهي عن الكتابة: حبوث يف اتريخ السنة النبوية املشرفة، د. أكرم ضياء العمري ص ( يجنظر لالستزادة يف اجتاه108)
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 ،أجرِيدج ِحْفظَهج َعْبدج اَّللا ْبن َعْمرو ْبن الَعاِص  َرِضَي هللاج َعن ْهجَما: كجْنتج َأْكتجبج كجلا َشْيٍء َأمْسَعجهج ِمْن َرسجوِل اَّللِا عن  – 1
ْعَتهج ِمْن َرسجوِل هللِا   ،فَ نَ َهْتيِن ق جَرْيشٌ   ،َتَكلامج يف اْلَغَضِب َوالر َِضابَشٌر ي َ َوَرسجولج اَّللِا َوقَالجوا: َتْكتجبج كجلا َشْيٍء مسَِ

الاِذي نَ ْفِسي بَِيِدِه َما َخرََج  فََأْوَمَأ ِِبجْصبجِعِه ِإىَل ِفيِه َوقَاَل: اْكتجْب فَ وَ َفذََكْرتج َذِلَك ِلَرسجوِل اَّللِا  ،فََأْمَسْكتج َعِن الِكَتابِ 
 .(109)"ِمْنهج ِإالا َحق  

 ،إالا َما َكاَن ِمْن َعْبِد هللِا بن َعْمرٍو ،َأَحٌد أْكثَ َر َحِديثًا َعْنهج ِمينِ  : َما ِمْن َأْصَحاِب النايبِ   هجَريْ رََة وعن أيب  – 2
فإناهج َكاَن َيْكتجبج َوالَ أْكتجبج 

(110). 
 ،فأحدثه ،فيسألين ،فال ُيفظه ؛كان رجل يشهد حديث النيب صلى هللا عليه  :قال رضي هللا عنه عن أيب هريرة - 3

 يعين  "فقال له النيب صلى هللا عليه: استعن على حفظك بيمينك ،صلى هللا عليه ،فشكا قلة حفظه إىل رسول هللا
 .(111)"الكتاب

، ليتبوأ من كذب علي مقعده من جهنمفقال: حتدثوا و عن رافع بن خديج قال: خرج علينا رسول هللا و   - 4
 .(112)"فنكتبها، فقال: اكتبوا وال حرجقلت: اي رسول هللا إان نسمع منك أشياء 

: قيِ دجوا الِعْلَم اِبْلِكَتابِ َعْن أََنٍس ْبِن َماِلٍك أَنَهج قَاَل: قَاَل َرسجولج هللِا و  - 5
وقد صحح الشيخ األلباين وقفه  .(113)

 على أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب 
اَيِت َوالَفرَاِئَض َوالس َنَن لِ  : أَناهج َكَتَب ِكَتابَ ه صلى هللا عليه وسلم أنهَعنْ و  – 6  .(114)َعْمرجو ْبَن َحْزٍم َوَغرْيِهِ الصاَدقَاِت َوالدِ 

                                                 

. وصححه الشيخ األلباين يف صحيح سنن أيب داود، 3646حديث رقم  –سنن أيب داود، كتاب العلم، ابب يف كتاب العلم ( 109)
 .3646حديث رقم 

 .113العلم، حديث رقمصحيح البخاري، كتاب العلم، ابب كتابة ( 110)
وما بعدها، دط، بريوت: إحياء السنة  65تقييد العلم، اخلطيب البغدادي،  اخلطيب البغدادي، أمحد بن علي بن اثبت ص  (111)

، حتقيق: د.حممود الطحان، دط، القاهرة: 1/249النبوية، دت.  ويف اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع، اخلطيب البغدادي، 
 ه .1403ف، مكتبة املعار 

ه ن 1415، القاهرة: مكتبة ابن تيمية، 2. حتقيق: محدي السلفي، ط4410حديث رقم  4/276املعجم الكبري للطرباين،  (112)
 م.1994

املستدرك على الصحيحني، احلاكم، حممد بن عبد هللا بن حممد بن محدويه بن نعيم بن احلكم الضيب الطهماين النيسابوري، ( 113)
م. وصححه 1990ه ، 1411، بريوت: دار الكتب العلمية، 1حتقيق: مصطفى عبد القادر عطا، ط ،359حديث رقم1/187

 .4434و 1196الشيخ األلباين يف صحيح اجلامع، حديث رقم 
، السعودية: دار ابن اجلوزي، 1، حتقيق أيب األشباب الزهريي، ط392، رقم 1/303جامع بيان العلم وفضله البن عبد الرب (114)

 م.1994ه ، 1414
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فحمد هللا وأثىن عليه، مث قال:  ،قام يف الناس ؛ملا فتح هللا على رسوله صلى هللا عليه وسلم مكةَعْن َأيب هجَريْ رََة: و  - 7
ؤمنني، فإهنا ال حتل ألحد كان قبلي، وإهنا أحلت يل ساعة من إن هللا حبس عن مكة الفيل، وسلط عليها رسوله وامل

تلى شوكها، وال حتل ساقطتها إال ملنشد، ومن قتل له قتيل ها، وال خيج ر صيدج فا ن َ هنار، وإهنا ال حتل ألحد بعدي، فال ي ج 
وبيوتنا، فقال رسول هللا  فهو خبري النظرين، إما أن يفدى وإما أن يقيد، فقال العباس: إال اإلذخر، فإان جنعله لقبوران

فقال: اكتبوا يل اي رسول هللا، فقال رسول  -رجل من أهل اليمن  -فقام أبو شاه  .صلى هللا عليه وسلم: إال اإلذخر
هللا صلى هللا عليه وسلم: اكتبوا أليب شاه، قلت لألوزاعي : ما قوله اكتبوا يل اي رسول هللا ؟ قال : هذه اخلطبة اليت 

 .(115)"هللا صلى هللا عليه وسلم مسعها من رسول
 توفيق العلماء بني أحاديث األمر والنهي عن الكتابة:اثلثا: 

إن أقوال النيب صلى هللا عليه وسلم ال تتعارض، وكيف تتعارض أقوال الذي ال ينطق عن اهلوى؟! وما كان منها مومها 
كم به على  التعارض، فقد انربى لبيانه ودفع توهم تعارضه العلماء األفذاذ، ببيان الناسخ واملنسوخ، واخلاص الذي ُيج

كم به على املطلق،  وهكذا.  العام، أو املقيد الذي ُيج
 :أقوال العلماء التالية ويف مسألة التعارض بني أحاديث األمر والنهي عن الكتابة

مل يكن إذ  ،احلديث ابلقرآنالتباس خوف أول األمر كان النهي إمنا  و  ،منسوخ عن كتابة احلديث النهىأن ": األول
 ؛وحسن تناسب فواصله وغايته ،وكمال بالغته ،وعرفوا أساليبه ،فلما ألفه الناسج  ... شتد إلف الناس ابلقرآناقد 

 .(116) فلذا قال: فلما أمن ذلك أذن فيه ؛فلم خيش اختالطه بعد ذلك ،صارت هلم ملكة مييزونه هبا من غريه
وحني   ،يف الكتاب فأىب، أحسب أنه كان حمفوظا يف أول اهلجرة حرصنا أن َيذن لنا رسول هللا وعليه فإن حديث "

 .(117)االشتغال به عن القرآنن ال يؤمن كا
كأنه هنى يف أول األمر   ،أن يكون من منسوخ السنة ابلسنة :أحدمها :معنينيفنهي النيب أول األمر وإذنه بعدج ُيتمل "

أن  :خرواملعىن اآل .دقي  كتب وتج أن تج  -احلفظَ  وتج ملا علم أن السنن تكثر وتفج  -مث رأى بعد  ،عن أن يكتب قوله
وكان غريه من  ،ويكتب ابلسراينية والعربية ،ألنه كان قارائ للكتب املتقدمة ؛يكون خص هبذا عبد هللا بن عمرو

                                                 

 .2434( صحيح البخاري، كتاب يف اللقطة، ابب كيف تجعر ف لقطة أهل مكة، حديث رقم 115)
، حتقيق: أبو 2/218توضيح األفكار ملعاين تنقيح األنظار، األمري الصنعاين، حممد بن إمساعيل بن صالح بن حممد احلسين  (116)

 م.1997ه ، 1417ية، ، بريوت: دار الكتب العلم1عبد الرمحن صالح بن حممد بن عويضة. ط
، حتقيق: 386احملدث الفاصل بني الراوي والواعي، الرامهرمزي، احلسن بن عبد الرمحن بن خالد أبو حممد الفارسي ص( 117)

 ه .1404، بريوت: دار الفكر، 3د.حممد عجاج اخلطيب. ط
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فلما خشي عليهم الغلط  ،صب التهجيومل يج  ،وإذا كتب مل يتقن ،ال يكتب منهم إال الواحد واالثنان ،الصحابة أميني
 .(118)وملا أمن على عبد هللا بن عمرو ذلك أذن له ،هناهم ؛فيما يكتبون

عن خلط  عن ذلك، هوا فنج ...  فرميا كتبوه معه ة،كانوا يسمعون َتويل اآلي  "أن الصحابة رضوان هللا عليهم : الثاين
، فيكون النهي عن مجع القرآن والسنة يف صحف (119)"وهللا أعلم .شتباهخلوف اال؛ كتابه القرآن بتأويل يف صحيفة

 واحدة.
يف حق ابلكتابة فقد كان اإلذن أم ا وخيف اتكاله على الكتابة، و  ،ثق حبفظهيف حق من وج إمنا كان : أن النهي الثالث

 .(120)من ال يوثق حبفظه كأيب شاه
: أن الصحابة رضوان هللا عليهم أخذوا احلديث شفاهة عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وأرادوا أيضا نقله الرابع
 إىل َمن وراءهم، وكرهوا أن يجغريوا هذه السنة يف التلقي. شفاهة

 ،كما أخذوا حفظا  ،ؤخذ عنهم حفظاواستحبوا أن يج  ،قال العلماء كره مجاعة من الصحابة والتابعني كتابة احلديث"
ئة بن شهاب الزهري على رأس املااوأول من دون احلديث  ،وخشي األئمة ضياع العلم دونوه ،لكن ملا قصرت اهلمم

 .(121)"فلله احلمد ،وحصل بذلك خري كثري ،مث التصنيف ،مث كثر التدوين ،ِبمر عمر بن عبد العزيز
: أن يكون النهي َعامًّا وخص ابلسماح له من كان قاراًئ كاتًبا جميًدا ال خيطئ يف كتابته، وال خيشى الغلط،  اخلامس

وهذا هو املعىن اآلخر الذي فهمه ابن  ،هذا، فأذن له لا عليه  َصلاى هللاج َعَلْيِه َوَسلاَم  كج  نَ مِ كعبد هللا بن عمرو الذي أَ 
 .(122)قتيبة من تلك األخبار

ويرى الباحث أنه ميكن اجلمع بني أحوال الصحابة رضوان هللا تعاىل عليهم، فإن منهم من كان يكتب القرآن والسنة 
 عليه وسلم عن ذلك خشية اشتباهه مع القرآن، كما كان منهم قوي يف صحف واحدة، فنهاهم النيب صلى هللا

احلافظة فنهاه النيب صلى هللا عليه وسلم عن الكتابة اعتمادا على حافظته، ومنهم من وثق النيب صلى هللا عليه وسلم 
 بقدرته يف الكتابة، وقدرته على الفصل بني كتاب هللا تعاىل وسنة رسوله فأذن هلم.
  

                                                 

حتقيق: حممد زهري النجار. دط،  عبد هللا بن مسلم بن قتيبة، 287، 286َتويل خمتلف احلديث، ابن قتيبة الدينوري ص (118)
 م.1972ه ، 1393بريوت: دار اجليل، 

 بتصرف.  2/219توضيح األفكار ملعاين تنقيح األنظار، األمري الصنعاين  (119)
 . 2/218املرجع السابق  (120)
 .1/208فتح الباري البن حجر  (121)
 .287يجنظر: َتويل خمتلف احلديث، ابن قتيبة الدينوري ص  (122)
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 :مناهج التصنيف يف مدوانت احلديثاملطلب الثالث: 
 يقول روبسون: 

when more forma books were first compiled they were of the type called 
musnad works, the word indicating that each companion's traditions were 
collected together. while this arrangment has its interest, it is not very 
convenient. people would wnt to consult tradtions on particular subjects 
and would therefore need to read through much irrelevant material befor 
discovering what they were seeking. Such works as those of al-Tayalisi 
and of Ahmad b. Hanbal are arranged according to this method. Malik 
had arranged his Muwattay according to the subject-matter, but the 
3rd/gth century was the time when the important musannaf (classified) 
works were compiled. They were said to be arranged according to the 
sub-sections, and this arrangment of the material proved to be much mor 
convenient.  (123)  

وهي الكتب اليت مجعت أحاديث كل  ،عندما بدأ التصنيف رمسياً كان أول ما صنف من الكتب املسانيد: ترمجة النص
يضطر إىل  ،فمن يريد الرجوع إىل موضوع حمدد ،إال أنه مل يكن مالئماً  ،الرتتيب من يهتم بهحيث كان هلذا و  ،صحايب

( 203/818هذه الكتب مثل مسند الطيالسي )املتوىف  ، ما يطلبقبل الوصول إىل ،قراءة مواد غري ذات صلة
وأما مالك بن أنس فقد رتب مجوطاأهج  ،قد مت ترتيبها طبقًا هلذا املنهجو  ،(241/855ومسند أمحد بن حنبل )املتوىف 

اليت  لذي صجنِ فت فيه املصنفات املهمةا العصركان   امليالدي  / التاسعاهلجري طبقًا للموضوع، ولكن القرن الثالث
 ."أنه أكثر إقناعاً وقد أثبت هذا النوع من الرتتيب أنه طبقاً لألقسام الفرعية(، ”)رجت ِبت "على األبواب
 :روبسون التعقيب على قول

ثريا مع "روبسون" يف هذه املسألة، وإن كان تناوله هلذا اجلانب املهم يف خدمة السنة النبوية تناوال لن خنتلف ك
 مقتضبا، ال يتواءم مع اجلهود اجلبارة اليت قدمها علماء السنة خلدمتها.

لم، ولكل طريقة فوائدها وسفلقد تفنن علماء احلديث يف طرق التصنيف والتبويب حلديث النيب صلى هللا عليه 
 ومريدوها، ومنهجية التصنيف يف حد ذاته من أقوى األدلة على اهتمام هذه األمة بسنة النيب صلى هللا عليه وسلم.

                                                 

(123 )24The Encyclopaedia of Islam (new edition) vol.3 p. 
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كتب للحفظ واملراجعة مرتباً مبوابً، إمنا كان يج والصحابة والتابعني مل يكن  ما كان يكتب يف زمن النيب وال خيفى أن 
 .(124)"فقط

مث حذا  ،ن بعدهمعل ذلك مَ فَ منا إو  ،الصحابة والتابعني مؤلفا كتبا وأبوااب يف زمن املتقدمني من"فلم يكن احلديث 
وقيل  ،فقيل هو سعيد بن أيب عروبة :بتصانيف الكتب والسابق اىل ذلك ئِ دِ تَ ب ْ مج  لف يف الواختج . املتأخرون فيه حذوهم

 مث كان التصنيف والتبويب بعد ذلك.، (125)"العزيز بن جريج هو عبد امللك بن عبد
الذي يقال له العبد،  ،ن صنف وبوب الربيع بن صبيح ابلبصرة، مث سعيد بن عروبة هبا، وخالد بن مجيلأول مَ وكان "

ومعمر بن راشد ابليمن، وابن جريج ِبكة، مث سفيان الثوري ابلكوفة، ومحاد بن سلمة ابلبصرة، وصنف سفيان بن 
بن مسلم ابلشام، وجرير بن عبد احلميد ابلري، وعبد هللا بن املبارك ِبرو وخراسان، وهشيم بن  عيينة ِبكة، والوليد

بشري بواسط، وصنف يف هذا العصر ابلكوفة ابن أيب زائدة، وابن فضيل، ووكيع، مث صنف عبد الرزاق ابليمن، وأبو 
 .(126)"وجودة الرتتيب، وحسن التأليف قرة موسى بن طارق، وتفرد ابلكوفة أبو بكر بن أيب شيبة بتكثري األبواب

يف علوم احلديث مل تكن تدراكا ألخطاء جتارب سابقة، وإمنا كانت تفننا من العلماء يف خدمة  فنون التصنيفف
وليست هذه الفنون غطاء لسراب بقيعة كما يزعم املستشرقون، السنة، وتيسري تناوهلا لطلبة العلم ولعامة املسلمني، 

فالسنة النبوية قول النيب صلى هللا عليه وسلم وفعله وتقريراته وصفاته، وليست كالما انتجحل له أو عليه، وفيما يلي 
 إطاللة على شيء من جهود علماء السنة يف التصنيف.

 التصنيف يف احلديث النبوي الشريف: طرق
اء احلديث يف طرق تصنيف احلديث النبوي الشريف، ولكل طريقة فوائدها وروادها ومريدوها من العلماء تفنن علم

 وطلبة العلم، وفيما يلي إطاللة موجزة على طرق التصنيف:
كل كتاب جَيمع فيه مؤلفه مجيع األبواب من العقائد، والعبادات، واملعامالت، والسري، واملناقب،   : وهي "اجلوامع -أ

ام : اجلامع الصحيح لإلمام البخاري، واجلامع الصحيح لإلماألمثلة عليهاومن  "،والر ِقاق، والفنت، وأخبار يوم القيامة
 .(127)مسلم، واجلامع لإلمام الرتمذي"

                                                 

ه ، 1421، الرايض: مكتبة الرشد، 2، حتقيق د.مهام عبد الرحيم سعيد. ط1/347( شرح علل الرتمذي، ابن رجب احلنبلي 124)
 م.2001

، حتقيق: حممود الطحان. دط، الرايض: 2/281( اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع، البغدادي، أمحد بن علي بن اثبت 125)
 ه .1403مكتبة املعارف، 

 .612، 611( احملدث الفاصل بني الراوي والواعي، الرامهرمزي، احلسن بن عبد الرمحن بن خالد  126)
 م.2004ه ، 1425، القاهرة: مكتبة املعارف، 10، ط208ص( تيسري مصطلح احلديث، حممود الطحان 127)
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: كتاب سنن أيب داود، وسنن هاومنأبواب الفقه، على مرتبة  ،جتمع أحاديث األحكام املرفوعة: وهي اليت السنن-ب
 الرتمذي، وسنن النسائي، وسنن ابن ماجه.

 املوقوفَ  يثَ احلدبيد أهنا جتمع مع املرفوع ، كسابقتها  على أبواب الفقهتكون مرتبة : وهي اليت املصنفات-ج
 .(128)عاين، ومصنف أيب بكر بن أيب شيبة: مصنف عبد الرزاق بن مهام الصناألمثلة عليها، ومن واحلديث املقطوع

االستدراك يف اصطالح أهل احلديث، هو مجع األحاديث اليت تكون على شرط أحد املصنفني، ومل ": املستدركات-د
هناك أحاديث هي على فومعلوم أن الشيخني مل يستوعبا الصحيح يف كتابيهما، وال التزما ذلك،  ،خيرجها يف كتابه

 ك عليهما، وألفوا يف ذلك ار ابالستدشرطهما، أو على شرط أحدمها مل خيرجاها يف كتابيهما، وقد عين العلماء 
املستدرك أليب عبد هللا حممد بن عبد هللا بن  املصنفات، وأطلقوا عليها اسم املستدركات، ومن أهم هذه املستدركات

كتاب اإللزامات أليب احلسن علي بن عمر بن أمحد . و "405النيسابوري املتوىف سنة "حممد بن محدويه، احلاكم 
". مجع فيه ما وجده على شرط الشيخني من 385الدارقطين، البغدادي أمري املؤمنني يف احلديث املتوىف سنة "

على املسانيد يف جملد ورتبه  -وهو غري الزم كما تقدم لك-األحاديث، وليس ِبذكور يف كتابيهما، وألزمهما ذكره 
 .(129) لطيف.

عىن ابستخراج أحاديث كتاب معني من كتب السنة لكن إبسناد آخر هي الكتب اليت تج ": املستخرجات-ه 
فيخرج أحاديثه ِبسانيد لنفسه من غري طريق صاحب " ،(130)"للمستخرِج من غري طريق صاحب الكتاب األول

املستخرج، أليب بكر  أشهر املستخرجات على الصحيحني:ومن  ،الكتاب، فيجتمع معه يف شيخه، أو من فوقه
املستخرج، أليب نعيم األصبهاين، على ، و املستخرج، أليب عوانة اإلسفراييين، على مسلم، و اإلمساعيلي، على البخاري

 .(131)البخاري ومسلم
أن جيمع احملدث يف ترمجة كل صحايب ما يرويه عنه من حديثه سواء كان صحيحا أم غري صحيح،  ": املسانيد-و

وجيعله على حدة، وإن اختلفت أنواعه فمثال يذكر أاب بكر، مث يسرد ما رواه عنه من األحاديث، وإن اختلفت 
منهم من رتبها على القبائل، فقدم موضوعاهتا، مث عمر كذلك وهلم جرا، وهلم يف ترتيب أمساء الصحابة طرق خمتلفة، ف

بين هاشم مث األقرب فاألقرب نسبا إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، ومنهم من رتبها على السوابق يف اإلسالم، 
فقدم العشرة املشهود هلم ابجلنة، مث أهل بدر مث أهل احلديبية، مث من أسلم وهاجر بني احلديبية والفتح، مث من أسلم 

                                                 

 م.1997ه ، 1418، دمشق: دار الفكر، 3، ط200( منهج النقد يف علوم احلديث، نور الدين حممد عرت احلليب ص128)
 ه .1378، دط، القاهرة: دار الفكر العريب، 409: 407( احلديث واحملدثون، حممد حممد أبو زهو، ص129)
، دط، املدينة املنورة: جممع امللك فهد لطباعة املصحف 50ودوره يف حفظ السنة النبوية، حممد حممود بكار، ص( علم التخريج 130)

 الشريف، دت.
 .51( تيسري مصطلح احلديث، حممود الطحان ص131)
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من مل يراع شيئا من ذلك، واملسانيد اليت ألفت يف هذا العصر   مث أصاغر الصحابة سنا مث النساء، ومنهم يوم الفتح،
ا منها: " ومسند مسدد بن مسرهد 219"، ومسند احلميدي "213مسند عبيد هللا بن موسى املتوىف سنة " كثرية جدًّ

"، ومسند اإلمام أمحد بن حنبل 239""، ومسند عثمان بن أيب شيبة 237"، ومسند إسحاق بن راهويه "228"
 .(132)"262"، واملسند الكبري ليعقوب بن شيبة "249"، ومسند عبد بن محيد "241"
اليت يقتصر فيها على ذكر طرف احلديث الدال على بقيته مع اجلمع ألسانيده إما على سبيل وهي ": األطراف-ز

الصحيحني أليب مسعود إبراهيم بن حممد بن عبيد  أطراف، ومنها: االستيعاب أو على جهة التقيد بكتب خمصوصة
، يب حممد خلف بن حممد بن علي بن محدون الواسطيأطراف الصحيحني ألو ه ، 401 املتوىف احلافظ، الدمشقي

 ومسلم وأبو داود البخاري]وأطراف الكتب اخلمسة ، وهو أحسن ترتيبا ورمسا وأقل خطأ ه ،401املتوىف سنة 
وهي اخلمسة املتقدمة ومعها ابن ، وأطراف الستة. قيرْ أليب العباس أمحد بن اثبت بن حممد الطَ [ والنسائي والرتمذي

وهو املسمى:إبحتاف املهرة ، وأطراف الكتب العشرة للحافظ ابن حجر. أليب الفضل حممد بن طاهر املقدسي، ماجة
يح ابن خزمية ومنتقى ابن اجلارود وصح ياملوطأ ومسند الشافعي ومسند أمحد ومسند الدارم]وهي  ،ِبطراف العشرة

 .(133)"ومستدرك احلاكم ومستخرج أيب عوانة وشرح معاين اآلاثر وسنن الدارقطين ،وصحيح ابن حبان
كل كتاب مجع فيه مؤلفه احلديث مرتبا على أمساء شيوخه، على ترتيب حروف املعجم غالبا، "واملعجم:  املعاجم:-ح

املؤلف يف أمساء الصحابة على حروف  ،كمعجم الطرباين الكبري، "(134)"مثل معجمي الطرباين: األوسط، والصغري
طلق يف  وإذا أج  ،هو أكرب معاجم الدنياو  ... ،: أنه أورد فيه ستني ألف حديث يف اثين عشر جملدايقال... املعجم 

: أن فيه ويقال ...ألفه يف أمساء شيوخه وهم قريب من ألفي رجل  ،األوسط... واملعجم كالمهم املعجم فهو املراد 
... واملعجم : هذا الكتاب روحي ألنه تعب فيه وكان يقول فيه ،ثالثني ألف حديث وهو يف ست جملدات كبار

 .(135)"يقتصر فيه غالبا على حديث واحد عن كل واحد من شيوخه ،ج فيه عن ألف شيخوهو يف جملد خر  ، الصغري
حسب أول كلمة من احلديث، فتبدأ ابهلمزة مث الباء : وهي  اليت ترتب األحاديث التصنيف أبطراف احلديث -ط

 وهكذا، ويندرج حتتها نوعان:
مع فيها أحاديث كتب حديثية أخرى على الرتتيب األجبديامع: نوع اجمل أوال:  .حيث جيج

                                                 

 .365، 364( احلديث واحملدثون، حممد حممد أبو زهو، ص132)
، حتقيق: حممد املنتصر 4وما بعدها، ط 169ة، حممد بن جعفر الكتاين ص( الرسالة املستطرفة لبيان مشهور كتب السنة املصنف133)

 م.1986ه ، 1406الكتاين، بريوت: دار البشائر اإلسالمية، 
 .209( تيسري مصطلح احلديث، حممود الطحان، ص134)
 .137( الرسالة املستطرفة لبيان مشهور كتب السنة املصنفة، حممد بن جعفر الكتاين ص135)
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: املقاصد احلسنة يف األحاديث املشتهرة للحافظ السخاوي. األمثلة عليهاكتب األحاديث املشتهرة، ومن اثنيا:  
 وكشف اخلفاء ومزيل اإللباس للعجلوين.

 :وهلذا النوع من التصنيف طريقانمتعددة، حديثية وهي اليت جتمع أحاديث مصادر ": اجلامعة التصانيف: ي
: جامع األصول من أحاديث الرسول البن األثري اجلزري، وقد مجع فيه أمثلتهاالتصنيف على األبواب، ومن -أ

والسنن الثالثة، وجردها مجيعا من األسانيد، وكنز العمال يف سنن األقوال واألفعال أحاديث الصحيحني واملوطأ 
 للشيخ احملدث علي اهلندي، وقد مجع فيه أحاديث ثالثة وتسعني كتااب حديثيا.

 ، واجلامع الصغري للسيوطي.مع الكبرياها: اجلترتيب األحاديث ترتيبا أجبداي حسب أول كلمة، وأمه-ب
، مجعرضا عن األحاديث احلديثمصنفات عدد من جيمع املصنف األحاديث الزائدة يف وفيها : ئدمصنفات الزوا: ك

: جممع الزوائد للحافظ اهليثمي، وقد مجع فيه ما زاد على الكتب الستة من مسند األمثلة عليهااملشرتكة بينهم، ومن 
 أمحد ومسند أيب يعلى املوصلي ومسند البزار ومعاجم الطرباين الثالثة.

: نصب الراية ألحاديث اهلداية للحافظ من أمثلتهاج أحاديث كتاب معني، و ر ختج  اليت : وهي كتب التخريج -ل
الزيلعي، خر ج فيه أحاديث كتاب اهلداية للمريغيناين، وهو يف الفقه احلنفي. وكتاب املغين عن محل األسفار يف 

 .(136)العراقي"ن األخبار، َتليف احلافظ األسفار يف ختريج ما يف اإلحياء م
ع فيه ما من رواة احلديث، أو مجََ " (137)"هي الكتب اليت مجع فيها أحاديث شخص واحدو": األجزاءكتب  -م

، أو اجلزء الذي يدرس (138)"يتعلق ِبوضوع واحد على سبيل االستقصاء، مثل "جزء رفع اليدين يف الصالة" للبخاري
 .(139)أسانيد احلديث الواحد ويتكلم عليه"

، ومنها: وهي اليت تشتمل على ذكر الشيوخ الذين لقيهم املؤلف وأخذ عنهم أو أجازوه وإن مل يلقهم: املشيخات -ن
سنة ان الفارسي الفسوي املتوىف وا ومشيخة أيب يوسف يعقوب بن سفيان بن جَ  ،مشيخة احلافظ أيب يعلى اخلليلي

ومشيخة أيب طاهر أمحد بن حممد  ،احلسني بن املهديومشيخة أيب . وهي يف ستة أجزاء مرتبة على البالد ه ،277
مسعها من خالئق بعدة مدائن مجع فيها اجلم الغفري مع فوائد ال حتصى ومجلتها يزيد على مائة  ،السلفي األصبهاين

 .(140)"ذكر فيها مائة ترمجة من تراجم شيوخه وبعض مروايته عنهم ،ومشيخة القاضي عياض اليحصيب، جزء
                                                 

 وما بعدها بتصرف. 207يف علوم احلديث، نور الدين حممد عرت احلليب ص ( منهج النقد136)
، حتقيق: علي 1/559( موسوعة كشاف اصطالحات الفنون والعلوم، التهانوي، حممد بن علي ابن القاضي حممد حامد، 137)

 م.1996، بريوت: مكتبة لبنان، 1دحروج، ط
 .209( تيسري مصطلح احلديث، حممود الطحان، ص138)
 .209هج النقد يف علوم احلديث، نور الدين حممد عرت احلليب ص ( من139)
 وما بعدها. 141(  الرسالة املستطرفة لبيان مشهور كتب السنة املصنفة، حممد بن جعفر الكتاين ص140)
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"وهي الكتب اليت تقف على األسباب الغامضة اخلفية يف احلديث مع أن الظاهر السالمة منه، : العللكتب  -س
 .(141)"ككتاب العلل للبخاري وملسلم وللرتمذي،  جتمع األحاديث اليت هبا علل، مث بيان هذه العللاليت وهي 

سريعة لطرق التصنيف اليت خدم هبا العلماء سنة النيب صلى هللا عليه وسلم، ولكن العجب العجاب  هذه تطوافة
حينما ترى أن من املستشرقني من يرى هذا التفنن يف طرق التصنيف اضطرااب وعدم ثبات على طريقة واحدة يف 

، وال يجلقي هلا ابال، وهي من ا عمداالتصنيف، وبعضهم مير  عليها مرورا سريعا، كما فعل روبسون، وبعضهم يتجاهله
 مفاخر اإلسالم بل واإلنسانية يف حفظ األصول، وتسهيل طرق تناوهلا واحلفاظ عليها.

 
  

                                                 

 .147( الرسالة املستطرفة لبيان مشهور كتب السنة املصنفة، حممد بن جعفر الكتاين ص141)
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 الرؤية االستشراقية لكون السنة مصدرا للتشريعاملبحث الثاين: 
 :شبهة أن مصدرية السنة للتشريع أمٌر عارض: املطلب األول
 :يقول روبسون

 At that time there was no idea that tradition was second in authority to the 
Ur'an because there was no collected body of traditions. At the prophet's death, 
the Kur'an remained as the source of guidance and it was only gradually, as 
new problems arose, that men came to feel the need of a subsidiary authority.  

ويف ذلك الوقت، مل تكن هناك فكرة عن احلديث أنه الثاين من حيث املرجعية ابلنسبة للقرآن الكرمي، " ترمجة النص:
اهلداية، وبرزت وعند وفاة النيب بقي القرآن الكرمي مصدرا للتوجيه و  ألنه مل يكن هناك جسم جمموع لألحاديث.

 ".ون ابحلاجة إىل مصدر إضايف مساعدمشكالٌت جديدة ابلتدريج حَّت بدأ الناس يشعر 
 تتجاهل احلقائق األساسية اليتجبالء إحدى منهجيات االستشراق املغرض، عند الوقوف على هذا النص، تستبني 

على زمن النبوة الشريف، وجترتئ  قاة من القرآن الكرمي، وتتجاهل يف عماء جاٍف حقيقة موقع احلديث يفاملست
 على الظن وما هتوى األنفس، وال ريب أنه ال يجرجتى عدٌل وإنصاف من وراء تلك املنهجية.االدعاء املبين 

 وبتحليل هذا النص يتضح اشتماله على شبهتني:
 : عدم وجود جسم جمموع لألحاديث، ويتخذ من ذلك ذريعة لرفض كون السنة مصدرا للتشريع.األوىل
 : االدعاء أن مصدرية السنة أمر عارض، استجد بعد عصر النبوة.الثانية

 الرد على الشبهة األوىل: عدم وجود جسم جمموع لألحاديث:
، فهو قول عجيب، وهو يسوقه كدليل على كون السنة  : مل يكن هناك جسم جمموع لألحاديث"إن قول "روبسون"

 مة بني دليله وما يريد أن يستدل عليه.كمصدر للتشريع أمٌر مستحدث، وواضح أنه ال موائ
 وهل عدم مجع السنة يف كتاب واحد، دليل على كوهنا ليست مصدرا للتشريع؟!

 .ِبحداث عاشوهاعندهم  تارتبط ال سيما وقدلقد كانت السنة حمفوظة يف صدور الصحابة، وراسخة يف أذهاهنم، 
 ة وواقعة جديدة، حَّت إذا صدر احلكم من الرسول يف كل حادث رسول هللا  مَ كْ وترقبوا بكل شغف واهتمام حج 

 أصبح موضوع الصحابة يف مساجدهم، وبيوهتم، ومنتدايهتم، وجمالسهم، وصار معلوماً للجميع.
 أن السنة النبوية يف عصر النبوة الشريف، وعصر اخللفاء الراشدين كانت حمفوظة يف صدور الرجال، على الرغم من و 

 إال أنه استجدت دواع جعلت مجع كما سبقت اإلشارة إىل ذلك،   -ومنها ما كان مدوان يف كتب وصحف خاصة 
 السنة وتدوينها تدوينا عاما أمرا ضروراي، ال بد منه حلفظ دين هللا تعاىل.
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ول هللا بعد وفاته يف أرجاء العامل اإلسالمي، وخلفت خلوٌف ليسوا كأصحاب رس فلقد تفرق أصحاب رسول هللا 
  يف احلرص على طلب العلم، وبرزت قرون الفنت من مد عي اإلسالم من اليهود والنصارى واجملوس، والذين كانوا

ونشر األكاذيب عليه، واتسعت رقعة العامل اإلسالمي اتساعا مذهال،  مصدرا من مصادر التقول على رسول هللا 
 فقد أصبح العامل إما مسلما وإما خيضع للمسلمني.

 .(142)من الضياع هال تلك دواع جعلت تدوين السنة ومجعها ضرورة مجلحة حلفظك
 الرد على االدعاء أبن مصدرية السنة أمر عارض، استجد بعد عصر النبوة:

احلق الذي ال مرية فيه أنه إذا وقفنا على أمهية السنة املطهرة يف حياة هذه األمة، وظهر لنا اهتمام الصحابة رضوان هللا 
عليهم هبا، دل ذلك على حضورها الفاعل املؤثر يف حياة املسلمني عصر النبوة الشريف، وأنه ال يتصور عاقل َتخر 

 إىل ما بعد عصر اخللفاء الراشدين، وفيما يلي تفصيل هذا املعىن:ا فهم املسلمني ألمهيتها ومكانتها ومصدريته
 ظهور مصطلح )احلديث( يف عصر النبوة: :أوال

 مل يكن مصطلح احلديث ابتداعا ظهر بعد زمن النبوة الشريف، وإمنا كان معلوما واضحا يف النصوص الشرعية.
أنه قال: قيل اي رسول هللا من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال رسول هللا  عن أيب هريرة في الصحيح ف
أسعد  منك، ملا رأيت من حرصك على احلديث : لقد ظننت اي أاب هريرة أن ال يسألين عن هذا احلديث أحد أوىل

 .(143)، من قال ال إله إال هللا ، خالصا من قلبه، أو نفسه"الناس بشفاعيت يوم القيامة
"روبسون" فإن زْعم  ومن مثا  وبني أيب هريرة، يتضح منه بروز مصطلح احلديث واضحا جليا، ذا حوار بني النيب ه

ايف أبسط املعارف عن اإلسالم.  أن لفظ احلديث دعت إليه ضرورة اجتماعية، زعٌم جيج
مين، إال ما كان من عبد هللا  قال: ما كان أحد أعلم حبديث رسول هللا  رضي هللا عنه عن أيب هريرةويف احلديث 

يف الكتاب  بن عمرو، فإنه كان يكتب بيده، ويعيه بقلبه، وكنت أعيه بقليب، وال أكتب بيدي، واستأذن رسول هللا 
 .(144)عنه، فأذن له"

  

                                                 

 النقطة يف املطلب األول من املبحث الثالث.( سيأيت مزيد يف هذه 142)
 .99( صحيح البخاري، كتاب العلم، ابب احلرص على احلديث، حديث رقم 143)
. وقال حمققه الشيخ شعيب األرانؤوط: صحيح، 9231، حديث رقم( مسند أمحد، ومن مسند بين هاشم، مسند أيب هريرة 144)

، 127ص 1/هامش 15دوقان، وابقي رجال اإلسناد ثقات، مسند أمحد وهذا إسناد حسن، حممد بن إسحاق وعمرو بن شعيب ص
 م.2001ه ، 1421، بريوت: مؤسسة الرسالة، 1حتقيق: شعيب األرانؤوط وآخرين، إبشراف د.عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي. ط
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 :وهذا احلديث واضح يف الداللة على
 كان معلوما يف زمن النبوة الشريف.  كمصدر للتشريعاحلديث  أن -1
 .بلغت الغاية عناية الصحابة حبديث النيب  أن-2
 ، وتفاوت جهودهم وأدواهتم يف االهتمام به.اهتمام الصحابة حبديث النيب  -3

 :احلديث النبوي الشريف يف اإلسالم مكانة اثنيا:
القرآن، وختصص تبني جممل  القرآن الكرمي وحي هللا ابللفظ واملعىن، والسنة النبوية املطهرة وحي هللا بلفظ نبيه 

 ، ويتضح ذلك من خالل ما يلي: شخص النيب عامه، وتقيد مطلقه، وجتسد أخالق القرآن يف
 :للقرآن الكرمي احلديث النبوي مبنياملسألة األوىل: 

َ لِلنااِس َما ن جز َِل إِلَْيِهْم َوَلَعلاهجْم   .(145)يَ تَ َفكارجوَن"قال هللا تعاىل: "َوأَنْ زَْلَنا إِلَْيَك الذ ِْكَر لِت جبَ نيِ 
مره، وعن كتابه معاين ما خوطب به الناس، وما أوجل  هو املبني عن هللا عز فكان رسول هللا يقول ابن أيب حامت: "

حكامه وفرائضه وموجباته وآدابه ومندوبه وسننه الَّت سنها، أوجل به وعىن فيه، وما شرع من معاين دينه و  راد هللا عزأ
دى عنه وبني، وما أوجل على خلقه ِبا  م حجة هللا عزت عليه السالفثبا ...  حكم هبا وآاثره الَّت بثها حكامه الَّتأو 

 .(146)"ه ومنسوخه، وما بشر وأنذردل عليه من حمكم كتابه ومتشاهبه، وخاصه وعامه، وانسخ
 أشكل فهمه من كتاب هللا.فيما  ومث  شواهد على أن الصحابة رضوان هللا عليهم كانوا يرجعون إىل رسول هللا 

الاِذيَن آَمنجوا َوملَْ يَ ْلِبسجوا ِإميَانَ هجْم ِبظجْلٍم أجولَِئَك هَلجمج اأْلَْمنج َوهجْم قال: ملا نزلت ) عن عبد هللا بن مسعود في الصحيح ف
(: بشرك، أومل يَ ْلِبسجوا ِإميَانَ هجْم ِبظجْلمٍ َوملَْ (، قلنا: اي رسول هللا، أينا ال يظلم نفسه؟ قال: "ليس كما تقولون )مجْهَتدجونَ 

ْرَك َلظجْلٌم َعِظيمٌ تسمعوا إىل قول لقمان البنه )  .(147)(اَيب جيَنا اَل تجْشرِْك اِبَّللِا ِإنا الشِ 
 (148) َلٌة(عن هذه اآلية )َوالاِذيَن ي جْؤتجوَن َما آتَ ْوا َوق جلجوب جهجْم َوجِ  قالت: سألت رسول هللا  زوج النيب  عائشةوعن 

قالت عائشة: أهم الذين يشربون اخلمر ويسرقون؟ قال: ال اي بنت الصديق، ولكنهم الذين يصومون ويصلون 
رَاِت َوهجْم هَلَا َسابِقجوَن(  ، (150).(149) ويتصدقون، وهم خيافون أن ال تقبل منهم، )أجولَِئَك يجَسارِعجوَن يف اخْلَي ْ

                                                 

 .44( سورة النحل: 145)
 م.1952 ه ،1271، بريوت: دار إحياء الرتاث العريب، 1، ط1/2( اجلرح والتعديل 146)
 .3360حديث رقم  –صحيح البخاري  ، كتاب أحاديث األنبياء، ابب قول هللا تعاىل : واختذ هللا إبراهيم خليال ( 147)
 .60( سورة املؤمنون: 148)
 .61( سورة املؤمنون: 149)
،  ابب: ومن سورة املؤمنون، حديث رقم  سنن الرتمذي  اجلامع الصحيح  ، الذابئح أبواب تفسري القرآن عن رسول هللا ( 150)

 .3175. وصححه الشيخ األلباين يف صحيح سنن الرتمذي، حديث رقم 3175
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الكرمي كان رسول هللا مرجع الصحابة يف فهمها، وتوضيح املراد منها، إشكاليات الفهم لبعض آايت القرآن ف
 وإزالة اللبس عنها.

 ، وأهنم ليسوا بدعا فيما افرتوه.طاحلا وليعلم الناس أن هلؤالء الذين يرفعون عقريهتم ابالكتفاء ابلقرآن عن السنة سلفا
الرجل: حدثوا عن كتاب هللا، وال حتدثوا : أن رجال أاته فسأله عن شيء، فحدثه، فقال وعن عمران بن حصني 

وعدا الصلوات، وعد  -عن غريه، فقال: إنك امرؤ أمحق، أجتد يف كتاب هللا، أن صالة الظهر أربع ال جيهر فيها؟ 
 .(151)الزكاة وَنوها، مث قال: أجتد هذا مفسرا يف كتاب هللا؟ إن كتاب هللا قد أحكم ذلك، والسنة تفسر ذلك"

لصحايب اجلليل عمران بن حصني يوضح جبالء فهم الصحابة رضوان هللا عليهم ملوقع السنة النبوية وهذا املوقف من ا
 من دين هللا تعاىل، فهناك القرآن الكرمي، ومعه السنة النبوية املطهرة موضحة ومبينة ومفسرة.

 :األسوة احلسنةهو  رسول هللا املسألة الثانية: 
وكون النيب صلى هللا عليه وسلم أسوة حسنة، أمر ال مراء فيه، فلقد كان املثل األعلى والقدوة الصاحلة للصحابة 
رضوان هللا عليهم، يتحرون التأسي به يف كل ما يصدر عنه يف مسائل اإلميان والعبادات واملعامالت واألخالق، ويف 

 .وهو يف ذلك كله مصدر للتشريع، ، كزوج وأب وجد وجار وغري ذلكأدق تفصيالت حياته
 .(152)َكِثريًا "  "َلَقْد َكاَن َلكجْم يف َرسجوِل اَّللِا أجْسَوٌة َحَسَنٌة ِلَمْن َكاَن يَ ْرججو اَّللاَ َواْليَ ْوَم اآْلِخَر َوذََكَر اَّللاَ يقول هللا تعاىل: 

فقط هو منار التشريع والتوجيه والقدوة، بل إن  وهذا نص قاطع الداللة يف بيان مفهوم السنة، فليس كالم النيب 
 كله مصدٌر للقدوة، قوله وفعله ومجيع أحواله. رسول هللا 

ب وَن اَّللاَ فَاتاِبعجوين ُيجِْبْبكجمج اَّللاج َويَ ْغِفْر َلكجْم ) قوله تعاىل:ويرتتب على ذلك، وجوب اتباعه، والتأسي به،  تجْم حتِج قجْل ِإْن كجن ْ
 .(154)(َوَما آاَتكجمج الراسجولج َفخجذجوهج َوَما نَ َهاكجْم َعْنهج فَانْ تَ هجوا)وقوله تعاىل: ، (153)(َواَّللاج َغفجوٌر َرِحيمٌ  ذجنجوَبكجمْ 

 :السنة النبوية مصدر للتشريعاملسألة الثالثة: 
 رورة من التشريع اإلسالمي.وم ابلضهذا أمر معل

على أريكته  وشك رجل ينثين شبعاانً أوتيت القرآن ومثله معه، أال يعن املقدام بن معدي كرب الكندي، قال: أال إين ف
يقول: عليكم ابلقرآن، فما وجدمت فيه من حالل فأحلوه، وما وجدمت فيه من حرام فحرموه، أال ال ُيل لكم حلم 

                                                 

. حتقيق: عادل بن يوسف الغرازي. 1/237( الفقيه واملتفقه، البغدادي، أمحد بن علي بن اثبت بن أمحد بن مهدي اخلطيب 151)
 ه .1421، الرايض: دار ابن اجلوزي، 2ط
 .21ألحزاب: ( سورة ا152)
 .31( سورة آل عمران   آية: 153)
 .7( سورة احلشر   آية: 154)
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ومن نزل احلمار األهلي، وال كل ذي انب من السباع، أال وال لقطة من مال معاهد إال أن يستغين عنها صاحبها، 
 .(155)"راهمروهم، فلهم أن يعقبوهم ِبثل قِ قْ روهم، فإن مل ي ج قْ بقوم، فعليهم أن ي ج 

 :حرص الصحابة على طلب احلديث
عليها طلبا وتعلما وتطبيقا،  -رضوان هللا عليهم-من حرص الصحابة اإلسالم تظهر مكانة السنة ومصدريتها يف 

 ويتضح ذلك من خالل ما يلي:
 :رضوان هللا عليهم يف طلب احلديثتناوب الصحابة  -أ

اإلسالم منهج حياة، مل يقطع الصحابة رضوان هللا عليهم عن طلب املعاش، بل اإلسالم ذاته يدعو إىل إعمار احلياة، 
والسعي يف األرض، والتوسعة على النفس واألهل والعيال، ومث ة بدائل ميكن من خالهلا للصحايب أن يعرف ما نزل من 

القدوة يف كل شؤون  ، فهو من أقوال وأفعال وتقريرات، وغري ذلك من أحواله  در من النيب القرآن، وما ص
 احلياة.

ومن هذه البدائل سؤال الصحابة بعضهم بعضا، أو تناوهبم يف طلب العلم، أو إخبارهم إلخواهنم ِبا غابوا عنه من 
 .جمالسه 

قال : كنت أان وجار يل من األنصار يف بين أمية بن زيد وهي  فعن عبد هللا بن عباس رضي هللا عنهما عن عمر 
، ينزل يوما وأنزل يوما، فإذا نزلت جئته خبرب ذلك اليوم من من عوايل املدينة وكنا نتناوب النزول على رسول هللا 

 .(156)"...الوحي وغريه، وإذا نزل فعل مثل ذلك
 احلديث: الرحلة طلبا -ب

 بسنة النيب صلى هللا عليه وسلم، ترحل الصحابة رضوان هللا عليهم يف طلبها األشهر سفرا.ومن صور االهتمام البليغ 
فاشرتيت  عن جابر بن عبد هللا رضي هللا عنهما قال: بلغين حديث عن رجل مسعه من رسول هللا ففي املسند 

بن أنيس، فقلت للبواب: قل بعريا، مث شددت عليه رحلي، فسرت إليه شهرا، حَّت قدمت عليه الشام فإذا عبد هللا 
له: جابر على الباب، فقال ابن عبد هللا؟ قلت: نعم ، فخرج يطأ ثوبه فاعتنقين، واعتنقته، فقلت: حديثا بلغين عنك 

 يف القصاص، فخشيت أن متوت، أو أموت قبل أن أمسعه، قال: مسعت رسول هللا  أنك مسعته من رسول هللا 
عراة غرال هبما" قال: قلنا: وما هبما؟ قال: ليس معهم شيء، مث  -أو قال: العباد  -يقول: ُيشر الناس يوم القيامة 

يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أان امللك، أان الداين، وال ينبغي ألحد من أهل النار، أن 

                                                 

، وقال 17174( مسند أمحد بن حنبل، مسند الشاميني، حديث املقداد بن معدي كرب الكندي، أيب كرمية، حديث رقم155)
 . 2643حمققه الشيخ شعيب األرانؤوط وصححه الشيخ األلباين يف صحيح اجلامع، حديث رقم 

 .89حديث رقم  –البخاري  ، كتاب العلم ، ابب التناوب يف العلم  صحيح( 156)
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نة أن يدخل اجلنة، يدخل النار، وله عند أحد من أهل اجلنة حق، حَّت أقصه منه، وال ينبغي ألحد من أهل اجل
وألحد من أهل النار عنده حق، حَّت أقصه منه، حَّت اللطمة" قال: قلنا: كيف وإان إمنا أنيت هللا عز وجل عراة غرال 

 .(157)هبما؟ قال: ابحلسنات والسيئات"
رحل إىل فضالة بن عبيد وهو ِبصر، فقدم  عن عبد هللا بن بريدة ، أن رجال من أصحاب النيب ويف سنن أيب داود 

رجوت أن يكون عندك منه علم،  عليه، فقال: أما إين مل آتك زائرا، ولكين مسعت أان وأنت حديثا من رسول هللا 
كان ينهاان عن كثري   قال: وما هو؟ قال: كذا وكذا، قال: فما يل أراك شعثا وأنت أمري األرض؟ قال: إن رسول هللا 

 .(158)َيمران أن َنتفي أحياان" ، قال: فما يل ال أرى عليك حذاء؟ قال: كان النيب من اإلرفاه
 تجتصوردين ال بل ب وكد  الرواحل يف الصحاري يف احلر والقر دليال على أن األمر ليس ترفا فكراي، صَ أوليس هذا النا 

حلديث واحد، فهل علمت اإلنسانية  الغفلة عنه أو التفريط فيه؟! يسافر الصحايب عشرات املئات من األميال طلبا
 عند الصحابة من هذا؟! مكانة احلديثحرصا على طلب العلم كهذا؟! وهل هناك دليل أقوى يف الداللة على 

 :السنة النبوية مرجعية القضاء يف زمن الصحابة رضوان هللا عنهم: الرابعةاملسألة 
الكرمي مرجعا للقضاء، فهما مصدر التشريع كما مها مصدر يف ضوء ما سبق، من الطبيعي أن تكون السنة مع القرآن 

 الرتبية والتوجيه.
عن قبيصة بن ذؤيب، قال: جاءت اجلدة إىل أيب بكر تسأله مرياثها، فقال: ما أعلم لك يف كتاب هللا في املسند ف

من شيء، حَّت أسأل الناس، فسأل فقال املغرية بن شعبة: مسعت رسول هللا  شيئا، وال أعلم لك يف سنة رسول هللا 
  جعل هلا السدس"، فقال: من يشهد معك؟ أو من يعلم معك؟ فقام حممد بن مسلمة فقال: مثل ذلك، فأنفذه
 .(  159)هلا"

 :وهذا احلديث يشري إىل
عند الصحابة رضوان هللا عليهم، فلقد قال أبو بكر للجدة أنه ال يعلم هلا شيئا يف  تشريع للأن السنة مصدر  -1

فأنظرها حَّت يسأل الصحابة؛ فلعل عند أحدهم ما ال يعلمه؛ فلما شهد املغرية ومعه  ،كتاب هللا وال سنة رسوله 
 جعل هلا السدس؛ قضى به للجدة.حممد بن مسلمة رضي هللا عنهما أن رسول هللا 

 احلديث داللة على أن السنة النبوية تستقل ابلتشريع.يف -2

                                                 

 . وقال حمققه: إسناده حسن.16042حديث رقم  –مسند أمحد بن حنبل ، مسند املكيني، حديث عبد هللا بن أنيس ( 157)
 . وصححه الشيخ األلباين يف صحيح سنن أيب داود.4160( سنن أيب داود، كتاب الرتجل، حديث رقم 158)
. وقال حمققه الشيخ شعيب 17980مسند أمحد بن حنبل  ، مسند الشاميني، حديث حممد بن مسلمة األنصاري ، حديث:( 159)

 األرانؤوط: واحلديث صحيح بشواهده.
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 :من مناهج االستشراق املغرض خداع املصطلحات :املطلب الثاين
 :يقول روبسون

as a result of the genius of al-shafi'I, the party of tradition won the day, 
and fladith came to be recognized as a foundation of Islam second only to 
the Kur'an. Al-Shafi'i laid emphasis on an argument which seems to have 
been current even before this time, that when the Quran spoke of the 
book and the wisdom, it meant Kur'an and Alhadith. thus Alhadith was 
given a kind of secondary inspiration. though not the eternal word of 
God, like tha Kur'an it represente divine guidance (160) . 

: "وكنتيجة لعبقرية الشافعي؛ فاز فريق احلديث يف ذلك الوقت، وجاء احلديث لي جْعَرَف ابألساس الثاين وترمجة النص
لإلسالم بعد القرآن الكرمي. لقد أقام الشافعي احلججاَة اليت يَبدو أهنا أصبحت سائدًة حَّت قبل هذا الزمن، وذلك 

وهكذا أعجِطَي احلديثج نوعًا من اإلهلام الفرعي. والسنة، عندما حتد ث القرآن عن الكتاب واحلكمة، كان يعين القرآن 
 ".، كما هو حال القرآن الذي ميثل اهلداية اإلهليةكلمة هللا األبديةاحلديث  مل يكن ومع ذلك 

إن "روبسون" ومثله "جوزيف شاخت" وغريهم جيافون احلق واملوضوعية، ويتجاهلون حقائق التاريخ ودالالت 
ملل القول بعبقرية اإلمام الشافعي الذي كان السبب يف إثبات حجية السنة كمصدر النصوص، ويرددون دون 

للتشريع، وكأن السنة طوال هذه الفرتة مل تكن كذلك عند املسلمني، حَّت جاء الشافعي فانتصر ألصحاب هذا 
 .ولقد سبق معنا ما يجدلل على وضوح حجية السنة وموقعها من الدين زمَن النيب  املذهب!!!

 .( 161))َواذْكجْرَن َما ي جت َْلى يف ب جيجوِتكجنا ِمْن آاَيِت اَّللِا َواحلِْْكَمِة(و يقصد هنا تفسري اإلمام الشافعي لقوله تعاىل: وه
الشافعي: فذكر هللا الكتاب، وهو القجَرآن، وذكر احِلْكَمة، فسمعتج َمْن أْرضى من أهل العلم ابلقجَرآن يقول: اإلمام قال 

ناه على َخْلقه بتعليمهم الكتاب واحلكمة، فلم جَيجْز هللا مَ  َكرَ رسول هللا؛ ألن القجَرآن ذجكر وأجْتِبَعْته احلكمة، وذَ احلكمة سنة 
أن يقال احلكمة هاهنا إال سنةج رسول هللا؛ وذلك أهنا مقرونة مع كتاب هللا، وأن هللا افرتض طاعة  -وهللا أعلم  -

 .(162) "رهرسوله، وحتام على الناس اتباع أم

                                                 

(160 )24The Encyclopaedia of Islam (new edition) vol.3 p. 
 34سورة األحزاب اآلية ( 161)
ه ، 1422، املنصورة: دار الوفاء، 1، حتقيق: رفعت فوزي عبد املطلب. ط35الرسالة، الشافعي، حممد بن إدريس ص (162)

 م.2001
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كان غامضا عن الصحابة واتبعيهم حَّت اكتشفه اإلمام   -الذي نسبه اإلمام الشافعي إىل مشاخيه -وكأن هذا املعىن 
 الشافعي!!!

 اختالق املصطلحات مث التحاكم إليها:
اكم بناء عليها. ، أن خيتلق قواعد ومصطلحات مثاملغرض منهجيات االستشراقومن   ُيج

وكأنه ُياول بكل سبيل أن ينفى حجية السنة، وكوهنا مصدرا للتشريع،  ""اإلهلام الفرعيفاختلق "روبسون" مصطلح 
أهنا صنو القرآن الكرمي يف كوهنا وحيا، لكنها بلفظه صلى هللا عليه وسلم، وأهنا على الرغم من الشواهد والبينات على 

 .تؤكد ما يف القرآن، وتفسر وتوضح جممله ومبهمه، وتستقل كذلك ابلتشريع
 :فماذا يقصد "روبسون ابإلهلام الفرعي؟! إننا ال نعرف من ديننا إال صورا للوحي حمددة، وهي

من الوحي الرؤاي  عن عائشة أم املؤمنني أهنا قالت: أول ما بدئ به رسول هللا في الصحيح رؤاي الصاحلة: فال-أ
 .(163)الصاحلة يف النوم، فكان ال يرى رؤاي إال جاءت مثل فلق الصبح"

سأل  عن عائشة أم املؤمنني رضي هللا عنها، أن احلارث بن هشام  أيضا في الصحيحالصوت الشديد: ف-ب
: أحياان َيتيين مثل صلصلة اجلرس، وهو فقال: اي رسول هللا، كيف َيتيك الوحي؟ فقال رسول هللا  رسول هللا 

رجال، فيكلمين فأعي ما يقول" قالت عائشة أشده علي، فيفصم عين وقد وعيت عنه ما قال، وأحياان يتمثل يل امللك 
 .(164)رضي هللا عنها: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي يف اليوم الشديد الربد، فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا"

فدعا الناس، فقال: هلموا إيل، فأقبلوا إليه فجلسوا فقال:  قال: قام النيب  نفث يف الروع: فعن حذيفة الج: 
العاملني جربيل نفث يف روعي أنه ال متوت نفس حَّت تستكمل رزقها، وإن أبطأ عليها، فاتقوا هللا هذا رسول رب 

 .(165)وأمجلوا يف الطلب، وال ُيملنكم استبطاء الرزق أن َتخذوه ِبعصية هللا، فإن هللا ال ينال ما عنده إال بطاعته"
وإمنا أراد  أربعة عشر قران من ظهور اإلسالم!!!أما مصطلح اإلهلام الفرعي، فشيء تفضل علينا به "روبسون" بعد 

ابخرتاعه هلذا املصطلح، أن يعارض ما اتفقت عليه األمةج اإلسالمية، ِمن أن السنة النبوية تنزيل ووحي كالقرآن الكرمي، 
"روبسون" وكلها وحي من هللا تعاىل، وهلا داللتها وحجيتها، فما الذي يقصده  وأهنا معه املصدران الرئيسان لإلسالم.

 ِبصطلح اإلهلام الفرعي؟

                                                 

 .3  صحيح البخاري، ابب بدء الوحي، بسم هللا الرمحن الرحيم قال الشيخ، حديث رقم( 163)
 .2صحيح البخاري، ابب بدء الوحي حديث رقم ( 164)
. وقال الشيخ األلباين يف صحيح الرتغيب 2914حديث رقم   بزار، عاصم عن زر عن حذيفة، البحر الزخار مسند ال (165)

 .1702والرتهيب: حسن صحيح. حديث رقم 
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إن الرجل يجبدئ ويجعيد حول نقطة رئيسة واحدة، وهي حماولة نزع القداسة عن السنة ابعتبارها وحيا من هللا تعاىل، 
 .واالنطالق من هذا إىل كوهنا شيئا دعت إليه الضرورة االجتماعية

َعانج َعَلى  : "َأاَل ِإين ِ - ولعل الدليل الدامغ واحلجة القاطعة قوله  أجوتِيتج اْلِكَتاَب َوِمثْ َلهج َمَعهج َأاَل يجوِشكج َرججٌل َشب ْ
 .(166)". َحرَاٍم َفَحر ِمجوهج..أَرِيَكِتِه يَ قجولج َعَلْيكجْم هِبََذا اْلقجْرآِن َفَما َوَجْدمتجْ ِفيِه ِمْن َحاَلٍل َفَأِحل وهج َوَما َوَجْدمتجْ ِفيِه ِمنْ 

 الضالل؟!فماذا بعد احلق إال 
فَ َقاَل: اَي  رَاِب أََتى َرسجوَل اَّللِا َعْن َأيب هجَريْ رََة َوَزْيِد ْبِن َخاِلٍد اجلجَهيِنِ  َرِضَي اَّللاج َعن ْهجَما أَن اهجَما قَااَل: ِإنا َرججاًل ِمَن اأَلعْ و 

، فَ قَ  ، َرسجوَل اَّللِا أَْنشجدجَك اَّللاَ ِإالا َقَضْيَت يل ِبِكَتاِب اَّللِا نَ َنا ِبِكَتاِب اَّللِا : َوهجَو أَفْ َقهج ِمْنهج، نَ َعْم، فَاْقِض بَ ي ْ اَل اخَلْصمج اآلَخرج
َعَلى َهَذا فَ َزىَن اِبْمرَأَتِِه، َوِإين ِ أجْخربْتج َأنا َعَلى اْبيِن  (167): قجْل. قَاَل: ِإنا اْبيِن َكاَن َعِسيًفاَوْأَذْن يل فَ َقاَل َرسجولج اَّللِا 

َا َعَلى اْبيِن جَ  ْلدج ِمائٍَة َوتَ ْغرِيبج َعاٍم َوَأنا َعَلى اْمَرأَِة الراْجَم، فَافْ َتَدْيتج ِمْنهج ِبِائَِة َشاٍة َوَولِيَدٍة َفَسأَْلتج أَْهَل الِعْلِم فََأْخبَ رجوين أمنا
: الَولِيَدةج َوالَغَنمج َرد ، َوَعَلى ابِْنَك َجْلدج َهَذا الراْجَم فَ َقاَل َرسجولج اَّللِا  َنكجَما ِبِكَتاِب اَّللِا  : َوالاِذي نَ ْفِسي بَِيِدِه أَلَْقِضنَيا بَ ي ْ

َها فَاْعتَ َرَفْت َفَأَمَر هِبَا َرسجولج اَّللِا ِماَئٍة َوتَ ْغرِيبج َعاٍم، اْغدج اَي أجنَ ْيسج ِإىَل اْمَرأَِة َهَذا، فَِإِن اْعتَ َرَفْت  فَاْرمججَْها"، قَاَل: فَ َغَدا َعَلي ْ
  ْ( 168)“فَ رجمِجَت. 

 شرعي ثبت من سنته صلى هللا عليه وسلم. مإن رجم احملصن ليس يف كتاب هللا تعاىل، وإمنا هو حك
اثبت ابلقرآن، الذي أمر بوجوب طاعته صلى وثبت يف وعي الصحابة رضوان هللا عليهم أن احلكم الثابت ابلسنة هو 

 هللا عليه وسلم واتباعه.
فقالت أم « لعن عبد هللا، الوامشات واملتنمصات، واملتفلجات للحسن املغريات خلق هللا"قال:  فعن ابن مسعود 

لقد قرأت ما بني قالت: وهللا « وما يل ال ألعن من لعن رسول هللا، ويف كتاب هللا؟»يعقوب: ما هذا؟ قال عبد هللا: 
)َوَما آاَتكجمج الراسجولج َفخجذجوهج َوَما نَ َهاكجْم َعْنهج فَانْ تَ هجوا(  اللوحني فما وجدته، قال: " وهللا لئن قرأتيه لقد وجدتيه:

(169)...(170). 

                                                 

(   والدارقطين يف 12) 1/189. وابن حبان يف صحيحه 200/ 4أخرجه أبو داود يف كتاب السنة    ابب يف لزوم السنة  (166)
 ( عن املقدام بن معدي كرب670، 669) 20/283املعجم الكبري (   والطرباين يف 4768) 5/517سننه 

. حتقيق: طاهر 3/468عسيف هو األجري، ومجعه عجسفاء. النهاية يف غريب احلديث واألثر، اجلزري، املبارك بن حممد  (167)
 م.1979ه ، 1399الزاوي، حممود الطناحي. دط، بريوت: املكتبة العلمية، 

كثرية من صحيحه منها: كتاب الشروط   ابب الشروط اليت ال حتل يف احلدود، حديث رقم أخرجه البخاري يف مواضع   (168)
 (.1697(  وأخرجه مسلم يف صحيحه   كتاب احلدود   ابب من اعرتف على نفسه ابلزان، حديث رقم )2724)
 7سورة احلشر   آية:  (169)
 . 5939صحيح البخاري، كتاب اللباس، ابب املتنمصات، حديث رقم  (170)
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 وكون ما ثبت ابلسنة اثبتا ابلقرآن أمر معلوم لدى الصحابة والتابعني واتبعيهم من سلف هذه األمة.
جالساً يف املسجد احلرام فقال: ال تسألوين عن شيء إال أجبتكم فيه من كتاب هللا تعاىل. ، كان الشافعياإلمام فهذا 

فقال رجل: ما تقول يف احملرم إذا قتل الزنبور؟ فقال: ال شيء عليه. فقال: أين هذا يف كتاب هللا؟ فقال: قال هللا 
 .(171)تعاىل: "َوَما آاَتكجمج الراسجولج َفخجذجوهج"

 مث ذكر  ،(172)َعَلْيكجْم ِبسجنايِت َوسجناِة اخْلجَلَفاِء الرااِشِديَن اْلَمْهِديِ نَي ِمْن بَ ْعِدي"“أنه قال:  مث ذكر إسناداً إىل النيب 
 .( 173)أنه قال: للمحرم قتل الزنبور. إسناداً إىل عمر 

قَِبَل عن رسول هللا سننه بفْرض هللا طاعَة رسوله على الشافعي: فكل من قَِبَل عن هللا فرائضه يف كتابه، اإلمام قال 
 .(174) "ِبَل؛ ِلَما افرتض هللا من طاعتهخلقه، وأن ينتهوا إىل حكمه، ومن قَِبَل عن رسول هللا، فمن هللا قَ 

هللا كما أنزل وسجَننج رسول هللا مع كتاب هللا وجهان: أَحدجمها: نص كتاب فَات ابَ َعه رسول : "أيضا قال اإلمام الشافعيو 
َ رسول هللا فيه عن هللا معىن ما أراد ابجلملة، وأوضح كيف فَرَضها عاماًا أو خاصاً، وكيف أراد  هللا، واآلخر: مجلة بَ نيا

 أن َييت به العباد، وكالمها اتبع فيه كتاب هللا.
 ها على وجهني.قال: فلم أعلم من أهل العلم خمالفاً يف أن سجنن النيب من ثالثة وجوه، فاجتمعوا من

َ رسول هللا مثَل ما نصا الكتاب، أحدمهاوالوجهان جْيَتِمعان ويتفراعان:  : مما واآلخر: ما أنزل هللا فيه نص كتاب، فبَ نيا
 أنزل هللا فيه مجلَة كتاب، فبنيا عن هللا معىن ما أراد؛ وهذان الوجهان اللذان مل خيتلفوا فيهما.

 هللا فيما ليس فيه نص كتاب.: ما سنا رسول والوجه الثالث
فمنهم من قال: جعل هللا له ِبا افرتض من طاعته،  وسبق يف علمه من توفيقه لرضاه، أن َيسجنا فيما ليس فيه نص  

 كتاب.
ومنهم من قال: مل يسن سنة قط إال وهلا أصل يف الكتاب، كما كانت سجناته لتبيني عدد الصالة وعملها، على أصل 

َنكجْم اِبْلَباِطِل( مجلة فرض الصالة، ، وكذلك ما سنا من الب جيجوع وغريها من الشرائع، ألن هللا قال: )اَل ََتْكجلجوا أَْمَواَلكجْم بَ ي ْ
 ، فما أحلا وحرام فإمنا بنيا فيه عن هللا كما بَ نيا الصالة.( 176)"، وقال: )َوَأَحلا اَّللاج اْلبَ ْيَع َوَحراَم الر اَِب(( 175)

                                                 

 7سورة احلشر اآلية ( 171)
 ،حديث رقم . 200/ 4سنن أيب داود، كتاب السنة، ابب يف لزوم السنة ( 172)
، بريوت: دار 3، ط527/ 12مفاتيح الغيب، التفسري الكبري، الفخر الرازي، حممد بن عمر بن احلسن بن احلسني التيمي،  (173)

 ه .1420إحياء الرتاث العريب، 
 م.2001ه ، 1422، املنصورة مصر: دار الوفاء، 1حتقيق: رفعت عبد املطلب، ط ، 13( الرسالة للشافعي ص 174)
 .29سورة النساء اآلية  (175)
 .275سورة البقرة اآلية ( 176)
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 بل جاءته به رسالةج هللا فأثبتْت سن اَته. ومنهم من قال:
يف رجوعه عن هللا، فكان مما ألَقى يف روعه:  يتأجلق يتومنهم من قال: أجْلِقَي يف رجوعه كل  ما َسنا، وسن اتجه: احلكمةج ال

َعِم هللا، كما أراد هللا، سن اَته، وهي: احلكمة اليت ذَكَر هللاج، وما نَ َزل به عليه كتاٌب، فهو كتاب هللا، وكل  جاءه من نِ 
 وكما جاءته النِ َعم، جَتْمعها النعمة، وتَ تَ َفراقج ِبهنا يف أموٍر بعضجها غريج بعض، ونسأل هللا العصمة والتوفيق.

وأي  هذا كان، فقد بنيا هللا أنه فَرَض فيه طاعة رسوله، ومل جيعل ألحد من خلقه عذراً، خبالف أمٍر عَرَفه من أمر 
، وأْن قد جعل هللا ابلناس احلاجَة إليه يف دينهم، وأقام عليهم حجَته ِبا دهلام عليه من سنن رسول هللا َمَعايَن رسول هللا

إذا كانت سنة مبيِ نة عن هللا معىن ما أراد من  ما أراد هللا بفرائضه يف كتابه، ليعلم َمن عَرف منها ما وَصْفنا أن سنته 
ه، وفيما ليس فيه نص  كتاب أْخَرى، فهي كذلك أْيَن كانت، ال خيتلف حكمج هللا مث َمْفروضه فيما فيه كتاٌب يْتلونَ 

 .(177)حكمج  رسوله، بل هو الزم بكلِ  حال
وأقول: ستظل خطيئة االستشراق املغرض يف التأيل على مواريث األمم والشعوب، واالستعالء الفكري الذي يستبد 

، منطلقا من فوقية كاذبة خاطئة، متذرعا بعلمية زائفة، ال حظ هلا وال نصيب على الناس يف أدايهنم ومواريثهم الثقافية
 يف املنهج العلمي املوضوعي.

 
  

                                                 

 .43: 41( الرسالة للشافعي ص177)
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 شبهة عدم اهتمام طائفة من الصحابة ابلسنة النبوية :املبحث الثالث
 .الزعم بوجود طائفة من الصحابة غري مهتمة ابحلديث: املطلب األول
 :يقول روبسون

But while traditionsist were collecting traditions and attempting to verify 
their authority, there were others who were not prepared to lay great 
emphasis on the importance of tradtion. As a result there were disputes 
between parties.  (178)  

رواةج احلديث جيمعون األحاديث وُياولون َتكيد الرواية، كان هناك آخرون غري  ولكن بينما كان": ترمجة النص
 "لك كانت هناك نزاعات بني األطرافمهيئني للرتكيز على أمهية احلديث. ونتيجًة لذ

بىن "روبسون" شبهته هذه على أساس أن بعض الصحابة مل يكونوا يروون احلديث، وقد سبق معنا حترج بعض 
وسلف احلديث عن الدافع هلؤالء الصحابة،  الصحابة من الرواية مبالغة يف اخلوف من الكذب على رسول هللا 

 .اهنم يكفوهنم البالغ عن رسول هللا علما ِبهنم مل يكونوا عددا كبريا، وقد شجعهم على ذلك يقينهم ِبن إخو 
كيف وهم يعيشون هبا، يفهمون يف ضوئها كالم هللا،   ،ومع هذا فإن إعراضهم عن الرواية ال يعين إمهاهلم لسنة النيب 

 هديها؟!يف ويبيعون ويشرتون ويتعاملون 
؛ إمنا كان النشغاهلم يف اجلهاد، أو ابلقرآن الكرمي، كما سلف روايةأو إعراض بعض الصحابة عن الما كان من قلة إن 

 .ملن كذب عليه من قبل، أو لشدة حترزهم وخوفهم من وعيد رسول هللا 
دث فيها عن رسول هللا  ، وال يقول فعن عمرو بن ميمون قال: اختلفت إىل عبد هللا بن مسعود سنة، ما مسعته ُيج

، فعاله الكرب حَّت حدث ذات يوم حبديث، فجرى على لسانه: قال رسول هللا ، إال أنه فيها: قال رسول هللا 
 .(179)رأيت العرق يتحدر عن جبهته، مث قال: إن شاء هللا، إما فوق ذاك، وإما قريب من ذاك، وإما دون ذاك"
للسواد األعظم إن اجرتاء هذا املستشرق يف االدعاء ِبن بعض الصحابة مل يهتموا ابحلديث، هو تشويه متعمد، وترٌك 

من الصحابة، بفعل البعض، وهم معذورون فيما ذهبوا إليه، النشغاهلم ابجلهاد، أو التجارة، أو حلذرهم البالغ من 
مع يقينهم ِبن إخواهنم يكفوهنم هذا الواجب، واجب نقل السنة النبوية وتعليمها  القول على رسول هللا بغري علم،

                                                 

(178 )24The Encyclopaedia of Islam (new edition) vol.3 p. 
، بريوت: دار 1، حتقيق: إحسان عباس. ط4/156الزهري البصري  ( الطبقات الكربى، ابن سعد، حممد بن سعد بن منيع179)

، 2، حتقيق: محدي بن عبد اجمليد السلفي. ط8612، حديث رقم 9/121م. وانظر أيضا: املعجم الكبري للطرباين 1968صادر، 
 م.1994ه ، 1415القاهرة: مكتبة ابن تيمية، 
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نقلوا عن رسول هللا صلى  ، الذينالسواد األعظم؛ لقاموا هلا رواية وتعليما، كشأن الناس، ولو ظنوا أهنا تضيع أو هتجمل
 هللا عليه وسلم كل ما مسعوا وشهدوا، أو مسعوه من إخواهنم.

 .عصر النبوة واخلالفة الراشدةوغريه ينطلقون يف شبهتهم هذه من مسألة عدم تدوين السنة يف  "روبسون"و
 :جامعا يف عصر النبوة واخلالفة الراشدة؟ ملاذا مل يُدون احلديث تدوينا

 كان هلذا أسباب منها:
 .خوف أن يلتبس القرآن ابلسنة بشيء مكتوب غري القرآن:لئال ينشغل الناس -1
 أراد أن يكتب السنن، فاستشار يف ذلك أصحاب رسول هللا،   عن عروة بن الزبري أن عمر بن اخلطاب ف

فأشاروا عليه أن يكتبها فطفق عمر يستخري هللا فيها شهرا، مث أصبح يوما وقد عزم هللا له، فقال: إين كنت أردت أن 
أكتب السنن، وإين ذكرت قوما كانوا قبلكم، كتبوا كتبا، فأكبوا عليها، وتركوا كتاب هللا تعاىل، وإين وهللا ال ألبس  

 .( 180)كتاب هللا بشيء أبدا"
ومجعها مجعا عاما ال يتناىف مع كوهنا كانت حمفوظة يف صدور آالف الصحابة رضوان هللا عليهم، وقد وعدم كتابتها 

 سلف بيان هذا ابلتفصيل.
وقد يكون الدافع وراء هذا املوقف من أمري املؤمنني عمر رضي هللا عنه، ما حدث له مع رسول هللا صلى هللا عليه 

 وسلم.
ب، ابكتاب أصابه من بعض أهل الكت هما أن عمر بن اخلطاب، أتى النيب عن جابر بن عبد هللا رضي هللا عنف

والذي نفسي بيده لقد جئتكم هبا بيضاء نقية، ال  ؟فغضب وقال: أمتهوكون فيها اي ابن اخلطاب فقرأه على النيب 
تسألوهم عن شيء فيخربوكم حبق فتكذبوا به، أو بباطل فتصدقوا به، والذي نفسي بيده لو أن موسى كان حيا، ما 

 .(181)وسعه إال أن يتبعين"
بلغين أنه قد ظهرت يف  وقال: أيها الناس إنه قد ،أيدي الناس كتب فاستنكرها وكرههابلغه أنه قد ظهر يف  ولذلك "ملا

أيديكم كتب فأحبها إىل هللا أعدهلا وأقومها، فال يبقني أحد عنده كتاب إال أاتين به، فأرى فيه رأيي" قال: فظنوا أنه 
يريد أن ينظر فيها ويقومها على أمر ال يكون فيه اختالف، فأتوه بكتبهم فأحرقها ابلنار، مث قال: أمنية كأمنية أهل 

 .(182)الكتاب؟
                                                 

، القاهرة: دار إحياء السنة، 2، حتقيق: يوسف العش. ط49بت ص( تقييد العلم، اخلطيب البغدادي، أمحد بن علي بن اث180)
 م.1974

. وحسنه 15156مسند أمحد بن حنبل، ومن مسند بين هاشم، مسند جابر بن عبد هللا رضي هللا عنهما، حديث: رقم( 181)
 .177الشيخ األلباين يف مشكاة املصابيح، حديث رقم 

 .52( املرجع السابق ص182)
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أن يصري يف األمة ما صار يف أهل الكتاب "حيث نبذوا كتاب هللا وراء ظهورهم، واتبعوا رهباهنم  فخشي 
 .(183)وأحبارهم"

وهو اجتهاد منه رضي هللا عنه يؤجر عليه، مع أنه رضي هللا عنه كان يروي عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، 
 عدم التدوين ال يعين إمهال السنة.ويقضي ِبا علمه وبلغه عنه صلى هللا عليه وسلم. ف

 :اعتقاد بعض الصحابة أن النهي عن الكتابة عام-2
، فقد ندرت روايته للحديث، ومع هذا فلم مينعه ذلك من زيد بن اثبت ولعل من هؤالء الصحايب اجلليل 

 التصويب وبيان احلق للمخطئ.
صلى  عائشة أخربت آل الزبري أن رسول هللا فعن عبد هللا بن هبرية، قال: مسعت قبيصة بن ذؤيب، يقول: إن 

 عندها ركعتني بعد العصر، فكانوا يصلوهنا. قال قبيصة: فقال زيد بن اثبت: يغفر هللا لعائشة َنن أعلم برسول هللا 
هبجري، فقعدوا يسألونه ويفتيهم، حَّت صلى  من عائشة، إمنا كان ذلك ألن أانسا من األعراب أتوا رسول هللا 

الظهر ومل يصل ركعتني، مث قعد يفتيهم حَّت صلى العصر فانصرف إىل بيته، فذكر أنه مل يصل بعد الظهر شيئا، 
عن الصالة بعد  من عائشة، "هنى رسول هللا  فصالمها بعد العصر، يغفر هللا لعائشة، َنن أعلم برسول هللا 

 .(184)العصر
ة بن الزبري، قال: قال زيد بن اثبت: يغفر هللا لرافع بن خديج، أان وهللا أعلم ابحلديث منه، إمنا أتى رجالن وعن عرو 

" قال: فسمع رافع قوله: "ال تكروا ان هذا شأنكم، فال تكروا املزارع: "إن كقد اقتتال، فقال رسول هللا 
 .(185)املزارع"

ويجضاف  م الرواية ال يعين عدم االهتمام، أو اجلهل بسنة رسول هللا وهااتن الروايتان من أوضح الدالئل على أن عد
 إىل ما سبق أن مهة زيد بن اثبت رضي هللا عنه كانت يف كتاب هللا تعاىل.

 :السنة النبوية منهج حياة-3
وأقصد أن السنة ليست جمرد فلسفة نظرية للتسلية، إهنا ممارسات عملية يعيشها املسلم تعبدا هلل تعاىل يف كل شأن من 
ه وراحته، يف تعامله مع زوجه وأوالده وآابئه، يف تعامله مع جريانه، يف تعامله مع  شؤونه، يف نومه ويقظته، يف كد 

                                                 

ه ، 1422، بريوت: دار الفكر، 1. ط1/263شرح مشكاة املصابيح، اهلروي القاري، علي بن سلطان حممد ( مرقاة املفاتيح 183)
 م.2002

. وقال حمققه الشيخ شعيب األرانؤوط: 21612مسند أمحد بن حنبل  ، مسند األنصار ، حديث زيد بن اثبت  ، حديث: ( 184)
 صحيح لغريه.

. وقال حمققه الشيخ شعيب األرانؤوط: 21588زيد بن اثبت، حديث رقم ، حديث( مسند أمحد بن حنبل، مسند األنصار185)
 حديث حسن.
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عاىل، وإمجاال يف عقيدته وعباداته ومعامالته وأخالقه، ولعل هذا احلضور الناس، ومن قبل ومن بعد يف عالقته مع ربه ت
العملي التطبيقي للحديث النبوي والسنة بشكل عام يف حياة الصحابة رضوان هللا عليهم ومن بعدهم، كان أمنة من 

 اخلوف عليها من الضياع، فهي واقع معاش، وليست فلسفة منبتة الصلة عن حياة املسلمني.
 :ة اجملتمع العريبطبيع-4

قد سبق أيضا املعينات الفطرية لدى العرب، واليت مكنتهم من حفظ تراثهم األديب لعشرات السنني قبل اإلسالم، 
 ونشروه يف اجلزيرة كلها.

  وقد أخرجهم هللا تعاىل هبا مع القرآن من الظلمات إىل النور، وألف بني قلوهبم؟ ،فهل يعجزون عن حفظ السنة
قال جعفر بن أيب طالب للنجاشي: أيها امللك كنا قوما أهل جاهلية نعبد األصنام، وأنكل امليتة ، وأنيت الفواحش، 
ونقطع األرحام، ونسيء اجلوار، وَيكل القوي منا الضعيف، فكنا على ذلك حَّت بعث هللا إلينا رسوال منا نعرف 

ده، ولنعبده وخنلع ما كنا نعبد َنن وآابؤان من دونه من احلجارة نسبه، وصدقه، وأمانته، وعفافه، فدعاان إىل هللا لتوحي
واألواثن، وأمران بصدق احلديث، وأداء األمانة، وصلة الرحم، وحسن اجلوار، والكف عن احملارم والدماء، وهناان عن 

ابلصالة والزكاة  الفواحش، وقول الزور، وأكل مال اليتيم، وقذف احملصنة، وأن نعبد هللا ال نشرك به شيئا، وأمران
 .(186)والصيام" قالت: فعدد عليه أمور اإلسالم، فصدقناه وآمنا به، واتبعناه على ما جاء به من عند هللا"

فألف هللا بني قلوهبم، ووحد كلمتهم، وبدل خوفهم أمنا، ودانت هلم األرض، هذا مع شدة دواعي احلفظ والعناية، إذ 
 الزيغ والضالل. السنة مع القرآن عصمة األمة وأماهنا من

: إين قد تركت فيكم شيئني لن تضلوا بعدمها: كتاب هللا قال: قال رسول هللا  عن أيب هريرة وخنتم ِبا ورد 
 .(187)وسنيت، ولن يتفرقا حَّت يردا علي احلوض"

 ؟!اهتمام الصحابة بسنة النيب صلى هللا عليه وسلمشٌك يف  فهل يبقى بعض هذا النص القاطع عن رسول هللا 
 نعم يبقى الشك ابقيا لدى االستشراق املغرض، إذ إن احلقائق العلمية ال تغري من قناعات هذا االستشراق شيئا.

لقد سبقت نقول كثرية كلها تبني مكانة السنة يف دين هللا تعاىل، واهتمام الصحابة االهتمام البليغ بكل ما صدر عن 
ر أو صفه، وال ِبس هنا أن نضيف إىل ذلك بعض النصوص اليت النيب صلى هللا عليه وسلم من قول أو فعل أو تقري

 تدل على اهتمام الصحابة بسنة النيب صلى هللا عليه وسلم، ومن ذلك:

                                                 

. وقال حمققه 1740( مسند أمحد، مسند العشرة املبشرين ابجلنة، مسند أهل البيت، حديث جعفر بن أيب طالب، حديث رقم 186)
 الشيخ شعيب األرانؤوط: حديث حسن.

م، فأما حديث عبد هللا بن منري، حديث رقم. وصححه الشيخ األلباين يف ( املستدرك على الصحيحني للحاكم، كتاب العل187)
 .3232، و2937صحيح اجلامع، حديث رقم 
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كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن يقول   عن ابن عباس رضي هللا عنهما أن رسول هللا -1
قولوا: اللهم إان نعوذ بك من عذاب جهنم ، وأعوذ بك من عذاب القرب ، وأعوذ بك من فتنة املسيح الدجال ، 

 .(188)وأعوذ بك من فتنة احمليا واملمات"
التشهد، كفي بني كفيه، كما يعلمين  قال: مسعت ابن مسعود يقول: علمين رسول هللا  عن عبد هللا بن سخربة -2

 .(190)، وورد مثل ذلك عن ابن عباس رضي هللا عنهما(189)السورة من القرآن، واقتص التشهد ِبثل ما اقتصوا"
يعلم أصحابه االستخارة يف األمور كلها ، كما  قال: كان رسول هللا  عن جابر بن عبد هللا السلمي  -3

 .(191)يعلمهم السورة من القرآن..."
إذا انم وإذا استيقظ، إذا دخل وإذا خرج، صباحا ومساء،  إن مثة حشدا هائال من األحاديث اليت يتعبد املسلم ربه هبا

 كل أحواله.  إذا ركب وإذا نزل، عند طعامه وشرابه، يف صعوده وهبوطه، يف خلوته ِبهله، ويف
 فهل يستقيم لدى منصف أن يكون هؤالء قد أمهلوا سنة نبيهم؟!

 
  

                                                 

 .590حديث  –( صحيح مسلم  ، كتاب املساجد ومواضع الصالة ، ابب ما يستعاذ منه يف الصالة 188)
 . 402حديث رقم  –( صحيح مسلم  ، كتاب الصالة ، ابب التشهد يف الصالة 189)
 .403حديث رقم  –( صحيح مسلم  ، كتاب الصالة ، ابب التشهد يف الصالة 190)
 . 7390حديث رقم –( صحيح البخاري  ، كتاب التوحيد ، ابب قول هللا تعاىل : قل هو القادر 191)
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 :شبهة وضع األسانيد لألحاديثاملطلب الثاين: 
 :يقول روبسون

Gradually the necessity of producing authorities for traditions developed, 
and there is reason to believe that the practice was to some extent in force 
before the end of the first century; but it was late in the second century 
before it seems to have become essential to have a complete chain of 
authorities back to the source (192).  

لألحاديث، وهناك سبب لالعتقاد ِبن طلب اإلسناد بدأ قبل وابلتدريج تطوارت الضرورةج إلجياد أسانيد : ترمجة النص
ئليها إال يف أواخر القرن هناية القرن األول؛ لكن مل يصبح ملزمًا احلصول على سلسلة كاملة من األسانيد متصلة بقا

 ".الثاين
ومن تبعهم، ه إىل التابعني أصحابج  ه وأفعاله أقوالَ قد نقل ، فلكالم النيب منطقية وطبيعية نقل وسيلة األسانيد هي 
 .الذين جاؤوا من بعدهمإىل  حكاية أمساء الذين تشرفوا بنقل السنة عنه  فاألسانيد هي

النصارى واجملوس الذين دخلوا اص وأصحاب العصبيات املذهبية الفاسدة، واليهود و ص  وَنن نثبت ونقر أن من القج 
 صلى هللا عليه وسلم.تقية اختلقوا الكذب ونسبوه إىل رسول هللا اإلسالم 

م فيها احلالل وأحلل ر ِ حَ أج  ،ملا أجخذ لتضرب عنقه قال: لقد وضعت فيكم أربعة آالف حديثفهذا أحد الزاندقة "
 .( 193)قتله حممد بن سليمان العباسي األمري ابلبصرة.وقد حلراما

وذكر أبو الفضل السكسي ما يدل على دخول نصراين اإلسالَم تقية، وهو عبد هللا بن سعيد بن كالب، وكان 
اي نصرانيا من أهل البصرة فأسلم، فهجرته أخته، وكانت عاملة بدين النصرانية، فاحتال حَّت دخل عليها، وقال هلا: 

هات، فقال: اعلمي أين وجدت هذا اإلسالم ينتشر، سيديت، امسعي مين كلمة واحدة، مث افعلي ما بدا لك، فقالت: 
أودعتها معىن  –ذكرها هلا  –ويزداد كل يوم ظهورا، والنصرانية تضمحل آاثرها، فوضعت فصوال، وعملت مسائل 

 .( 194)النصرانية وأسسها يف اإلسالم، وشوشتج عليهم أصوهلم، فلما مسعْت ذلك منه طابت نفسها"

                                                 

(192)The Encyclopaedia of Islam (new edition) vol.3 p.23.  
، بريوت: دار 1، حتقيق: علي حممد البجاوي. ط2/644( ميزان االعتدال، الذهيب، حممد بن أمحد بن عثمان بن قامياز 193)

 م.1963ه ، 1382املعرفة، 
بتصرف. حتقيق:  37، 36( الربهان يف معرفة عقائد أهل األداين، أبو الفضل السكسكي، عباس بن منصور الرتيين احلنبلي ص194)

 العموش دط، الزرقاء: مكتبة املنار، دت. د.بسام علي سالمة
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رجوا منها من كان مشبوها مغموصا عليه يف دينه وعقيدته. ( 195) نخلوافكان دور صيارفة احلديث أن ي  األسانيد وخيج
َنةج قَالجوا: مَس وا لََنا رَِجاَلكجْم، فَ ي جْنَظرج إِ عن ابن سريين أنه قال: جاء  ْسَناِد، فَ َلماا َوقَ َعِت اْلِفت ْ ىَل َأْهِل ملَْ َيكجونجوا َيْسأَلجوَن َعِن اإْلِ

 .( 196)“َخذج َحِديث جهجْم َوي جْنَظرج ِإىَل َأْهِل اْلِبدَِع َفاَل ي جْؤَخذج َحِديث جهجْم الس ناِة فَ ي جؤْ 
 : وقول اإلمام حممد بن سريين يشري إىل

طبيعيا، بيد أهنم ما كان يسألون عنه النتشار كان    معرفة الراوي ملن روى عنه وهكذا إىل رسول هللا  أن -1
 إىل تسمية الرجال، حَّت يجعلم احلق، ويستبني الصادق والكاذب.العدالة، فلما ظهر الكذب، صاروا 

 وجود اجملروحني وأصحاب األهواء يف أسانيد األحاديث يسقطها إثباات وداللة.وال ريب أن 
: قَاَل َرسجولج ف ٌر اْلَعَدِوي  ِإىَل اْبِن َعبااٍس َفَجَعَل ُيجَدِ ثج َويَ قجولج هللِا َصلاى هللاج َعَلْيِه َوَسلاَم قَاَل َعْن جمجَاِهٍد قَاَل: َجاَء بجَشي ْ

اَل: اَي اْبَن َعبااٍس َمايل اَل أَرَاَك َرسجولج هللِا َصلاى هللاج َعَلْيِه َوَسلاَم، َفَجَعَل اْبنج َعبااٍس اَل ََيَْذنج حِلَِديِثِه، َواَل يَ ْنظجرج ِإلَْيِه فَ قَ 
ثجَك َعْن َرسجولِ  ْعَنا َرججاًل  َتْسَمعج حِلَِديِثي أجَحدِ  هللِا َصلاى هللاج َعَلْيِه َوَسلاَم َواَل َتْسَمعج، فَ َقاَل اْبنج َعبااٍس: ِإانا كجناا َمراًة ِإَذا مسَِ

َنا ِإلَْيِه آِبَذانَِنا ف َ  : قَاَل َرسجولج هللِا َصلاى هللاج َعَلْيِه َوَسلاَم ابْ َتَدَرْتهج أَْبَصارجاَن َوَأْصَغي ْ رَِكَب النااسج الصاْعَب َوالذالجوَل ملَْ  َلماايَ قجولج
 .(197)“أَنْخجْذ ِمَن النااِس ِإالا َما نَ ْعِرفج 

وال ريب أن ما دجو ن من احلديث زمن النيب صلى هللا عليه وسلم، فهو من صاحبه إىل النيب صلى هللا عليه وسلم 
عن جابر، وصحيفة انفع عن كصحيفة مهام عن أيب هريرة، وصحيفة سليمان اليشكري مباشرة، بال إسناد، وذلك  

وذلك يف  ،بلغ عدد أحاديثه َنو ألفي حديث ،يف كتاب وتدوينهاجبمعها حممد بن شهاب الزهري وقد قام ابن عمر، 
 .(198)ه 70آخر عهد الصحابة حوايل سنة 

معاوية بن ُيي الصديف كتاابً للزهري من السوق، فروى عن الزهري وصارت هذه النسخ تباع يف األسواق، وقد اشرتى 
 ( 199)مع أنه ليس من تالميذه، ومل َيذن له ابلرواية عنه.

فليس املقصود من األسانيد هنا إثبات صحة هذه الصحف، وإمنا املقصود ابألسانيد ما يثبت أهنم مسعوها من 
 شيوخهم.

                                                 

( النون واخلاء والالم، كلمة تدل على انتقاء الشيء واختياره، وانتخلته: استقصيت حَّت أخذت أفضله، معجم مقاييس اللغة 195)
 .5/407البن فارس 

 1/15( صحيح مسلم   املقدمة 196)
 1/13( املرجع السابق 197)
، بريوت: مؤسسة الرسالة، 1بتصرف. حتقيق: د. بشار معروف، ط  26/431مزي ( هتذيب الكمال يف أمساء الرجال لل198)

 .1980ه ، 1400
 .28/223( انظر: هتذيب الكمال للمزي هامش 199)
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اع األحاديث، ومن مث تركيب أحاديث هبا، فلماذا وجدت مسائل فقهية ال ولو جارينا املستشرقني يف أنه قد مت اخرت 
دليل هلا من األحاديث، وملاذا جنح الفقهاء إىل االحتجاج ابلقياس واملصاحل املرسلة واإلمجاع، ما دام لديهم الصالحية 

 يف اخرتع األسانيد وتركيب املتون هلا؟!
اليت بذهلا العلماء يف تصنيف كتب اجلرح والتعديل وغريها، إذا كانت وما الطائل من وراء اجلهود املضنية الضخمة 

 املسألة ال تعدو أن تكون انتحاال وافرتاءا؟ 
 هل يجعقل أن يفرتي شخص كذاب، مث يعود فيحلل وينقد هذا الكذب؟!

ت شاملة لقد وضع علماء احلديث آليات احلفاظ على السنة، وعلى رأسها كتب اجلرح والتعديل، واليت هي سجال
، أصله ونشأته، وشيوخه وتالميذه، وهل عاصر من روى عنه، وهل لقيه أم مل لكل َمن روى حديثا عن رسول هللا 

 يلقه؟ وهل ثبتت روايته عنه وإن عاصره؟ وغري ذلك من الضوابط اليت تؤهله للرواية أو ترد ما جاء عنه.
سند إىل أصحاهبا، ومن مث تجقبل أو تجرد ، ومن مث  فإنه ال ميكن أن واألحاديث ال َتيت يف اهلواء، ويلتقطها الناس، وإمنا تج 
 يروح حديث مكذوب على أهل هذا الفن وصيارفته.

إننا أمام سوء ظن مطلق ميارس يف ضوئه االستشراق املغرض التشكيك يف كل شيء، واالهتام لكل شيء، فالقرآن 
والسنة ليست كالم حممد، وإمنا هي كالم أصحابه  -بزعمهم إىل هللا –ليس كالم هللا، وإمنا هو كالم حممد نسبه 

 نسبوه إىل حممد، وهلم جرا.
 والذي يعنينا هنا هو إثبات احلق وإزالة الشبهات، وهللا من وراء كل القصد، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
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 اخلامتة:
ض بعض الشبهات اليت أاثرها هذا املستشرق، تتبع الباحث معاجلة املستشرق اإلجنليزي "روبسون" لكلمة السنة، وعر 

 ويف ضوء هذه الدراسة واحملاجة، خلص الباحث إىل النتائج التالية:
 :أهم النتائج

االستشراق املغرض ينطلق من سوء الظن، والذي يسوغ له جتاهل احلقائق، وافرتاء الكذب، وتعمد أن  -7
 التشويه.

والذي ثبت عن كثري من أصحاب النيب صلى هللا عليه  الشريف،يف زمن النبوة بني كتابة احلديث  هناك فرق -8
 الذي بدأ يف عهد أمري املؤمنني عمر بن عبد العزيز رضي هللا عنه.الشامل الرمسي وبني التدوين وسلم، 

القرآن الكرمي وطبيعة نصوصه، وفهم الصحابة، كلها تؤكد أن السنة هي املصدر الثاين للتشريع، وأن حجيتها  -9
 طارائ دعت إليه ضرورة اجتماعية. ليس أمرا

 أسانيد األحاديث وسيلة نقل طبيعية للنص الشريف، وليست اختالقا. -10
فضال القرآن الكرمي تفصيل جممله، وتفسري مبهمه، وتقييد مطلقه، وتفسري مشكله، النبوية مع السنة وظيفة  -11

 عن كوهنا تستقل ابلتشريع، فهي وحي من هللا.
هي عن الكتاب واإلذن فيها أن النهي كان يف حق من خيف اختالط األمر أقرب القول يف أحاديث الن -12

 عليهم، بداللة اإلذن لغريهم يف نفس اآلن.
تنوع التأليف والتصنيف يف علوم احلديث من اجلهود العظيمة يف خدمة السنة النبوية وتقريبها للشيوخ  -13

 .واملريدين
 أهم التوصيات:

 يف متناول املتخصصني.حبيسة األرفف، أو تناقش شبهات املستشرقني كثرية، ولكنها تظل البحوث اليت إن 
والباحث يوصي بنشر هذه البحوث، إما طباعة ونشرا ابلطريقة التقليدية، أو عرب برامج وسائل اإلعالم املختلفة، 

 وكذلك عرب املواقع اإللكرتونية ووسائل التواصل االجتماعي.
هات تؤثر سلبا، وأقل صور َتثريها السليب أن تفقد الشاب املسلم ثقته يف دينه، فيفرط يف فال شك أن هذه الشب

 شرائعه وشعائره.
 هذا وإن حاالت اإلحلاد اليت تظهر هنا وهناك يف العامل اإلسالمي هي من طلع هذه الدراسات املغرضة.

الطاعة، ويجهدى فيه أهل املعصية، ويجؤمر فيه ابملعروف، أسأل هللا تعاىل أن يجربم هلذه األمة أمر رشد، يجعز فيه أهل 
 ويجنهى فيه عن املنكر، هو سبحانه ويل ذلك والقادر عليه، وسالم على املرسلني واحلمد هلل رب العاملني.
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 أهم املصادر واملراجع
آراء املستشرق جوزيف شاخت حول حجية السنة النبوية من خالل كتابه أصول الشريعة  -1

جامعة اإلمام حممد بن  -اخلليفة، حممد إبراهيم حممد نور، حبث مكمل لنيل درجة املاجسترياحملمدية، 
 م.1997-ه 1417 -قسم االستشراق -كلية الدعوة ابملدينة املنورة  -سعود
اإلصابة يف متييز الصحابة، ابن حجر، أمحد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالين، حتقيق:  -2

 ه .1412ت: دار اجليل، ، بريو 1علي حممد البجاوي. ط
البحر الزخار، البزار، أمحد بن عمرو بن عبد اخلالق بن خالد بن عبيد هللا العتكي، حتقيق:  -3

، املدينة املنورة: مكتبة العلوم 1حمفوظ الرمحن زين هللا، عادل سعد، صربي عبد اخلالق الشافعي، ط
 م.2009م: 1988واحلكم، 

أبو الفضل السكسكي، عباس بن منصور الرتيين احلنبلي،  الربهان يف معرفة عقائد أهل األداين، -4
 حتقيق: د.بسام علي سالمة العموش دط، الزرقاء: مكتبة املنار، دت.

َتويل خمتلف احلديث، ابن قتيبة الدينوري، عبد هللا بن مسلم بن قتيبة، حتقيق: حممد زهري  -5
 م.1972ه ، 1393النجار. دط، بريوت: دار اجليل، 

، 2البغدادي، أمحد بن علي بن اثبت اخلطيب أبو بكر، حتقيق: يوسف العش. طتقييد العلم،  -6
 م.1974دار إحياء السنة النبوية، 

تقييد العلم، اخلطيب البغدادي،  اخلطيب البغدادي، أمحد بن علي بن اثبت، دط، بريوت:  -7
 إحياء السنة النبوية، دت.

، 1قيق: د. بشار معروف، طبتصرف. حت  26/431هتذيب الكمال يف أمساء الرجال للمزي  -8
 .1980ه ، 1400بريوت: مؤسسة الرسالة، 

توضيح األفكار ملعاين تنقيح األنظار، األمري الصنعاين، حممد بن إمساعيل بن صالح بن حممد  -9
، بريوت: دار الكتب العلمية، 1احلسين، حتقيق: أبو عبد الرمحن صالح بن حممد بن عويضة. ط

 م.1997ه ، 1417
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د الصحيح املختصر من أمور رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وسننه وأايمه، اجلامع املسن -10
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 م. 2003 ه ،1424القاهرة: مؤسسة الراين، 
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 م.2001
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