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املستخلص
يُةذجل هذا البحث مسألة مهمة جدا يف املسرية الاذرخيية للسنة
النبوية ،وهي الةنذية الكبرية اليت أوالهذ الصحذبةُ حلفظ السنة ،واحملذفظة
تفصيل
عليهذ ،مث أدارهذ ملن بةدهم ،لةلمهم أهنذ بيذ ٌن للق آن ،وفيهذ
ٌ
لش يةة اإلتسالم .فقد تواف ت فيهم وهلم من الدواعي والةوامل؛
الش عية ،والةقلية ،والواقةية ،مذ يؤكد لكل ابحث منصف أنه يساحيل
يف ح ّقهم الاف يط يف السنة النبوية ،أو إمهذهلذ وعدم احملذفظة عليهذ.
فذلااموا لك كلّه ضمن آليذت ،تنوعت بني؛ حفظ الصدر ،والكاذبة،
بسيذج من الاّوقي والاثبت ،والنّقد ،مث
والةمل ابلسنة ،مع حيذطاهذ
ٍ
تبليغهذ للاذبةني بةدهم قوال والااامذ وتةليمذ.
القصد من َزبْ فق ات هذا البحث الاأكيد الةلمي الواقةي
فكذن
ُ
على عنذية جيل الصحذبة ابلسنة النبوية ،وحفظهذ ،وتبليغهذ لألجيذل
مفذدهذ قلّة
بةدهم ،وتفنيد مذ يُثذر يف هذا البذب من شبهذت عص انية ُ
اهامذم الصحذبة ابلسنة النبوية وتكياهم على الق آن فقط .مابةذ يف
لت من خالله اتسانطذق كثري من النصوص
لك منهجذ حتليليذ؛ حذو ُ
والشواهد املسافيضة عن الصحذبة ،والدالة على دوافع حفظهم للسنة
أهم ط ارقهم يف تبليغهذ.
النبوية ،مث ّ
البحث إىل ناذرج واضحة؛ أمههذ ،أنه يساحيل ش عذ
وقد َخلُص
ُ
وواقةذ على جيل الصحذبة أن يُهملوا حفظ السنة النبوية أو يُفّطوا
فيهذ ،و لك ابلنظ ملذ تواف هلم وفيهم من الدالرل واملؤش ات الش عية
- 638 -
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والاذرخيية .مع الاوصية مبواصلة البحث يف املوضوع قصد إب از مايد من
الط ارق واآلليذت اليت تسلكهذ الصحذبة يف حفظ السنة النبوية ونقلهذ
ملن بةدهم.
الكلمات املفتاحية :الصحذبة – حفظ السنة – الاثبت –
تبليغ السنة  -كاذبة احلديث.
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 الصــالـح بن سعيــد عــوم ــار.د. أ،حفظ الصحابة للسنة النبوية؛ الدواعي واملظاهر
Abstract
This research treats a very important issue in the
historical path of the prophetic Sunnah which is the
companions great concern towards preserving the Sunnah,
and transmitting it to those who came after, because they
know that it serves as an explanation of the Quran and it
included the details of the Islamic Shari'ah. As it the legal
(Shari'ah) mental and reality motives and reasons were
available for them, which confirms to every honest
researcher that it is impossible in their right to
compromise in the Prophetic Sunnah, or neglect or not
preserve it. they kept all those factors and reasons within
different mechanism, between memorizing, writing and
acting upon the teachings of the Sunnah, with more
preservation, verification and criticism then transmitting it
to the Taabi'eens (those who come after the Companions)
verbally, commitment and teaching.
This research aims to affirm the reality and
scientifically of the companions concerns of the Prophetic
Sunnah, preserving it, transmitting it to the following
generations, and refuting what is raised in this subject
regarding the modern suspicion that it is based on the
companions' little concern on the Prophetic Sunnah and
that their focus was only on the Quran. The study adopted
an analytic method, in which I tried to extract several texts
and extensive evidences from the Companions which
shows their motives of preserving the Prophetic Sunnah
and also their most important ways of transmitting it.
The research concluded with clear results, the most
important of which are: it is legally impossible for the
companions to neglect the preservation of the prophetic
Sunnah or overdo it, considering the availability of the
evidences, legal (Sharee'ah) and historical indicators. The
research also recommended to continue the study the topic
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in order to show more ways and mechanisms that the
companions pathed in reversing the Sunnah and
transmitting it to those who come after.
Key Words:
The Companions – preservation of the Sunnahverification- transmitting the Sunnah- writing the hadith.
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مقدمة
رب الةذملني ،والصالة والسالم على أش ف امل تسلني،
احلمد هلل ّ
وعلى آله وصحبه أمجةنيّ ،أمذ بةد:
من املةلوم املسافيض عند أهل اإلتسالم قذطبة ،وأهل احلديث
والفقه خذصة ،أن الصحذبة رضي هللا عنهم ،تةلّموا السنة من النيب 
قوال وعمال ،مشذهدة وفهمذ – كمذ ياةلمون الق آن  ،-مث إهنم عُنوا
حبفظهذ  -حفظذ يف الصدور ،وكاذبة يف السطور  ،-وبلّغوهذ من بةدهم
من الاذبةني ،و لك من مظذه حفظ هللا تةذىل لكاذبه الةايا ،ولبيذنه
القومي.
فكرة البحث
ورغم كل تلك ازجلهود اليت بذهلذ الصحذبة حلفظ السنة النبوية
غضة صذفية من كل دخيل ،إال
ومحذياهذ ،ونقلهذ إىل األجيذل بةدهم ّ
أن خصوم اإلتسالم من املساش قني خذصة راحوا حيذولون النيل من هذا
الص ح النبوي الكبري .تبةهم على لك بةض الةص انيني( )1الذين مذ
فائوا يش ّككون يف هذه املسلمة الةلمية الاذرخيية – تبةذ لشيوخهم من
املساش قني  ،-زعمذ منهم أن جيل الصحذبة إمنذ كذنت عنذياهم حبفظ
( )1واملقصود هنذ؛ الةقالنيون ،واحلداثيون = ممن ي فضون السنة النبوية مجلة ،أو
مسذلك االحاجذج ابلسنة النبوية ،ومل يقبل منهذ
ضيَّ َق
َ
من أتث أبط وحذهتم فَ َ
إال النّار اليسري.
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الق آن الك مي فقط ،أمذ السنة النبوية فال ،فقد أمهلوا حفظَهذ والةنذية هبذ
يدونوهذ تدوينهم للق آن!،
لةلمهم أهنذ ليست من الدين ،يؤكده أهنم مل ّ
ممذ أدى إىل ضيذعهذ .ف اموا هكذا إنكذر السنة مجلة وتفصيال بدعوى
أهنذ ليست من الدين ،وأهنذ ُُماَ لَقةٌ من طذرفة الُّواة ومجذعة احمل ّدثني.
فكذنت فك ة البحث يف دراتسة هذه ازجلارية الةلمية الاذرخيية
املهمة = قصدا لإلملذم بافذصيلهذ ،وتقدمي إجذبة علمية واضحة عنهذ،
احلجة على املخذلف .وقد تسلكت
تُؤنس املوافق ،وتُايل الشبهة وتقيم ّ
لت من خالله اتسانطذق كثري من النصوص
يف لك منهجذ حتليليذ؛ حذو ُ
والشواهد املسافيضة عن الصحذبة ،وال ّدالة على دوافع حفظهم للسنة
أهم ط ارقهم يف تبليغهذ.
النبوية ،مث ّ
عناصر البحث
وتسيكون الةمل يف هذا البحث وفق النقذط اآلتية:
مدخل :وفيه بيذن ل  :مفهوم السنة ،ومفهوم احلفظ.
املبحث األول :السنة النبوية من الدين،
املبحث الثاين :دواعي حفظ الصحذبة للسنة النبوية،
املبحث الثالث :مظذه حفظ الصحذبة للسنة النبوية.
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مدخــل
حيسن بداية الكالم يف بيذن أهم مصطلحذت البحث ،توطئة ملذ
مصطلحي
وتسأخص ابلكالم هنذ
يةقب لك من أتصيل وبيذن،
ّ
ْ
"السنة" ،وكذا "احلفظ".
ّ

أولا :مفهوم السنة:
السنة النبوية هيُ " :ك ُّل مذ أُث عن النيب  من قول أو فةل أو
تق ي  ،أو صفة ُخلُقيّة أو َخ ْلقيّة ،أو تسرية ،تسواء أكذن لك قبل البةثة
كاَ َحنُّثه يف غذر ح اء ،أم بةدهذ"( ،)1وهو املةىن املشهور واملساق عند
مجذهري أهل الةلم من أهل احلديث خذصة( ،)2يقول الشيخ عبد ال محن
( )1ينظ  :طذه بن صذحل ازجلاار ي" ،توجيه النظ إىل أصول النظ "( .ط،1
عجذج اخلطيب" ،السنة قبل
مص  :اخلذجني1910 ،م) ،ص02؛ وحممد ّ
الادوين"( .ط ،2مص  :مكابة وهبة1988 ،م) ،ص16؛ ومصطفى
السبذعي" ،السنة ومكذناهذ يف الاش يع اإلتسالمي"( .ط ،2بريوت :املكاب
اإلتسالمي2000 ،م) ،ص.47
( )2واقاص الفقهذء واألصوليون على قوهلم يف تة يف السنة النبوية أهنذ" :كل مذ
يصدر عن النيب  من قول أو فةل أو تق ي " ،ألن السنة عندهم كل مذ
حجة ش عية.
حكم ش عي ،أو يصلح أن يكون ّ
يصلح أن يُسافذد منه ٌ
ينظ  :بدر الدين حممد بن هبذدر الاركشي" ،البح احمليط يف أصول الفقه".
حتقيق عبد القذدر عبد هللا الةذين( ،ط ،2الكويت :وزارة األوقذف والشؤون
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املةلّمي  -رمحه هللا " :-تُطلق السنة لغة وش عذً على وجهني؛ الوجه
جل فياّبةه فيه غريُه ،ومنه مذ ورد يف
األول :األم الذي يبادره ال ُ
صّة ،فابةه النذس
صحيح مسلم يف ّ
قصة ال جل الذي تصدق ب ُ
تسن يف اإلتسالم تسنة حسنة فله
فاص ّدقوا ،فقذل رتسول هللا ( :من ّ
أج هذ وأج من عمل بةده )...احلديث.
الوجه الثذين :السرية الةذمة :وتسنة النيب  هبذا املةىن هي اليت
تُقذبل الكاذب وتسمى اهلدي ،ويف صحيح مسلم أن النيب  كذن
يقول يف خطباه( :أمذ بةد ،فإن خري احلديث كاذب هللا وخري اهلدي
هدي حممد  وش األمور حمداثهتذ ،وكل بدعة ضاللة).
فةلى هذا ،فكل ٍ
شأن من شؤون النيب  ازجلارية املاةلّقة
كف ،أو تق ي ُ ،تسنّة ابملةىن األول،
ابلدين؛ من قول ،أو فةل ،أو ّ
وجمموع لك هو السنة ابملةىن الثذين.
ومدلوالت األحذديث الثذباة هي السنة أو من السنة حقيقة،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اإلتسالمية1992 ،م)236 :3 ،؛ وعبد الوهذب خالف" ،علم أصول
الفقه"( .ط ،1ازجلاار  :الاه اء للنش 1990 ،م) ،ص.36
بينمذ كذنت نظ ة احمل ّدثني أمشل ،ألهنم رأوا أن السنة النبوية كل مذ تصح
نسباه للنيب  حىت مشذرله ،وهي داخلة أيضذ يف الاش يع من حيث إهنذ
وحتبّبنذ فيه ،وجتةلنذ ناداد اتبذعذ له ،ونظ ة
بنيب اإلتسالم  أكث ُ ،
تُةّفنذ ّ
األصوليني ليست بةيدة عن هذا املةىن .وهللا أعلم
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فإن أُطلقت السنة على ألفذظهذ فمجذز أو اصطالح"( .)1وابلنظ إىل
تة يف احمل ّدثني للسنة النبوية أو للحديث النبوي ،وحىت لاة يف
األصوليني والفقهذء ،جنده شذمال ملةىن السنة على الوجهني كليهمذ؛
أقواله وأفةذله  ،وتسريته ،وبيذنه للق آن ابلقول والفةل واإلق ار.
اثني ا :مفهوم احلفظ:
أصل واحد
"حف َ
لغة :قذل ابن فذرسَ :
ظ :احلذء والفذء والظذء (ٌ )2
ت الشيءَ ح ْفظذً" ،وقذل
يدل على ُم اعذة الشيء ،يُقذلَ :حفظْ ُ
ظت الشيءَ ابلكس ح ْفظذًَ :حَ ْتساُه،
ازجلوه ي" :ح ف ظَ :حف ُ
أعمذل بين
وحفظاه أيضذ اتساظه تُه ،واحلََفظَةُ املالركة الذين يَكابون
َ
َ
()3
ظ الق آن اتساظهذره ،وحفظ الةقود صيذناهذ من الاّلف
آدم"  ،فحف ُ
الالَل،
والضيذع ،وحفظ الةهد الوفذءُ له وبه ،وحفظ اللّسذن صيذناه من ّ
الةبد ح اتساه ورعذياه من كل مك وه ،وقذل ال اغب
وحفظ هللا َ
( )1عبد ال محن بن حيىي املةلمي" ،األنوار الكذشفة مبذ يف أضواء على السنة
احملمدية من الالل والاضليل واجملذزفة"( .ط ،2بريوت :املكاب اإلتسالمي،
1985م) ،ص.27
( )2أمحد بن فذرس أبو احلسني" ،مةجم املقذييس يف اللغة" .حتقيق شهذب الدين
أبو عم ( ،ط ،1بريوت :دار الفك 1994 ،م ) ،ص.275
( )3إمسذعيل بن محذد ازجلوه ي" ،الصحذح اتج اللغة وصحذح الة بية" .حتقيق أمحد
عبد الغفور عطذر( ،ط ،2بريوت :دار الةلم للماليني1979 ،م).1172 :3 ،
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ٍ
وتة ّهد ورعذية ،قذل تةذىل:
األصبهذين" :احل ْف ُ
ظ يُساةمل يف كل تَ َفقُّد َ
ﱣﭐﲷﲸﲹﱢ (يوتسف.)1(")12 :
أما احلفظ اصطالحا:
احلفظ من أكث املصطلحذت اتساةمذال وشيوعذ عند أهل
احلديث ،واتسامداده من مةنذه اللغوي ّبني واضح ،وهو ش ط قبول
ال واية عندهم ،قذل احلذفظ ابن الصالح" :أمجع مجذهري أرمة احلديث
والفقه على أنه يشرتط فيمن حياج ب واياه أن يكون عدال ضذبطذ ملذ
ي ويه ...حذفظذ إن ح ّدث من حفظه ضذبطذ لكاذبه إن حدث من
()2
ةربون عليه عذدة ابلضبط( .)3والضبط أن يُاقن الّاوي
كاذبه ، "...ويُ ّ
روايَاه من حني مسذعهذ إىل وقت أدارهذ ،وهو قسمذن؛ ضبط صدر =
ت ال اوي مذ مسةه وحيفظَه حبيث يامكن
أي حفظذ يف الذاك ة ،أبن يُثَبّ َ
ط كتاب = أبن يصونه وحيفظه من
من اتساحضذره مىت شذء ،وضب ُ
( )1احلسني بن حممد ال اغب األصفهذين" ،مةجم مف دات ألفذظ الق آن" .حتقيق
يوتسف البقذعي( ،بريوت :دار الفك 2009 ،م) ،ص.95
( )2عثمذن بن عبد ال محن ابن الصالح الشه زوري" ،علوم احلديث" .حتقيق حممد
عبد هللا شذهني( ،ط ،1بريوت :دار الكاب الةلمية1996 ،م) ،ص.113
مصطلحي احلفظ ،والضبط مبةىن واحد؛ فاذرة
( )3اتساةمل أهل احلديث
ْ
يساةملون احلفظ ،واترة أخ ى الضبط ،ومل أجد بةد طول حبث من وضع
للحفظ تة يفذ.
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ي منه(.)1
وصححه ،إىل أن يُ ّ
الاغيري والااوي من ُذ مسع فيه ّ
ؤد َ
واحلفظ أقسذم ،أمهّهذ(:)2
حفظ الصدر :والوقذرع على هذا كثرية مانوعة.
حفظ السطور :مبةىن حفظ احلديث وامل وايت يف الكاب
والصحف ،كمذ فةل عبد هللا بن عم و ،وكاذب أيب شذه ،وحنوه.
حفظ العمل :مبةىن أن عمل الصحذبة كذن اماثذال للسنة النبوية
واقاداء هبذ ،يف عبذداهتم ومةذمالهتم ومجيع شؤون حيذهتم .وهذا
مسافيض عنهم يف الصالة ،والصيذم ،واحلج ،والبيوع ،وأحكذم احلالل
ٌ
واحل ام ،والقضذء ،وال ُفايذ ...،إ كذنوا ح يصني جدا على ماذبةة النيب
 يف مجيع شؤوهنم ،مث نقلوا لك للاّذبةني من بةدهم.
حفظ الصيانة :مبةىن أن الصحذبة اجاهدوا يف صيذنة احلديث
النبوي من كل دخيل عنه ،إمذ بنفي الكذب عن النيب  ،أو ابلاّثبّت
( )1ينظ  :أمحد بن علي ابن حج الةسقالين" ،ناهة النظ بش ح خنبة الفك ".
حتقيق علي حسن عبد احلميد( ،ط ،4ال ايض :دار ابن ازجلوزي1998 ،م)،
ص83؛ وحممد بن عبد ال محن السخذوي" ،فاح املغيث بش ح ألفية
احلديث" .حتقيق عبد الك مي اخلضري( ،ط ،1ال ايض :مكابة دار املنهذج،
2005م)157 :2 ،؛ وحممد ضيذء ال محن األعظمي" ،مةجم مصطلحذت
احلديث"( .ط ،1ال ايض :مكابة أضواء السلف1999 ،م) ،ص.237
بيذهنذ ابلافصيل يف املبحث الثذلث.
( )2تسيأيت ُ
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يف الاّحديث عنه عليه الصالة والسالم ،واإلقالل من لك ،وكذا بنقد
ال واة وامل وايت.
حفظ التبليغ :تبليغ احلديث النبوي وعدم كامذنه من املةذين
البذرزة حلفظ الصحذبة احلديث النبوي ،فقد بذلوا يف تسبيل لك ال ُم َه َج
واملذل والولد قصدا لابليغ النذس مذ تَ َةلّموه من هديه .
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املبحث األول :السنة النبوية من الدين
اتفقت كلمة أهل اإلتسالم قذطبة – على اخاالف حنَلهم ومللهم
أصل من أصول
ومذاهبهم  -على أن السنة النبوية من دين اإلتسالم ،و ٌ
الاش يع فيه ،وأن بيذن اإلتسالم وتطبيقذته تؤخذ من أقواله وأفةذله وهديه
احلي الواقةي لاطبيق تةذليم اإلتسالم وأحكذمه
 ،وهي األمنو ج ّ
وهداايته ...،وال يُةلم أن أحدا خذلف يف هذا إال طذرفة شذ ة َمسُّوا
()1
أنفسهم الق آنيني ،انظ هم الشذفةي  -رمحه هللا  ،-وال حيفظ هلم أثٌ
أو تصنيف أو أعالم ،على اتسذع ُرقةة بالد اإلتسالم واخاالف طوارف
أتبذعه.
الةديد من الشواهد؛
وهذه القضية املهمة يدل عليهذ ويؤكدهذ
ُ
من الق آن الك مي ،والسنة النبوية ،وج اين عمل املسلمني ق ان بةد ق ن
من عهد الصحذبة ،إىل الاذبةني ،إىل اتبةيهم ،إىل من بةدهم .فمن
تلك الشواهد:
 -1حاجة القرآن الكرمي للبيان:
لقد جذءت أحكذم الق آن يف الةديد من األبواب عذمة مطلقة،
وال ميكن الةمل هبذ والااامهذ إال ابلبيذن والافصيل ،وإال لَاَم تةطيلُهذ
( )1ينظ  :حممد بن إدريس الشذفةي" ،مجذع الةلم" .حتقيق أمحد شذك ( ،ط،1
الشذرقة :دار الفاح1995 ،م) ،ص.15 ،12
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وعبَثذً ،وهذا البيذن توالّه النيب  يف تسناه( ،)1كمذ قذل
واعابذرهذ ل ْغ ًوا َ
تةذىل :ﱣﭐ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱢ (النحل:
()2
"خ ُذوا َع ّين
ُصلّي" ُ ،
"وصلُّوا كمذ رأياموين أ َ
 ،)44فكذن يقولَ :
َمنذتس َك ُكم"( ،)3وعن عبد هللا بن مسةود رضي هللا عنه قذل" :ملذ نالت
شق
هذه اآلية :ﱣﭐﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱢ (األنةذمَّ )82 :
( )1بيذن السنة للق آن أييت على ٍ
أوجه ،منهذ :تفصيل جممله ،وتقييد مطلقه،
عذمه ،وتوضيح مشكله ...ينظ مثال :حممد بن إدريس الشذفةي،
وختصيص ّ
"ال تسذلة" .حتقيق أمحد شذك ( ،ط ،2القذه ة :مكابة دار الرتاث1979 ،م)،
ص 22 ،21؛ وحممد بن أيب بك بن قيّم ازجلوزية" ،إعالم املوقةني عن رب
الةذملني"( .بريوت :املكابة الةص ية1987 ،م).296 ،295 :2 ،
( )2رواه :البخذري ،حممد بن إمسذعيل" ،ازجلذمع الصحيح"( .ط ،1ال ايض :دار
السالم1997 ،م) .146 :2 ،يف "كاذب األ ان /ابب :األ ان للمسذف ين
إ ا كذنوا مجذعة" من حديث مذلك بن احلوي ث رضي هللا عنه.
( )3أصل احلديث يف الصحيحني عن جذب بن عبد هللا رضي هللا عنهمذ ،وهذه
رواية :البيهقي ،أمحد بن احلسني" ،السنن الكربى"( .بريوت :دار الفك )،
حمس "؛ وعند مسلم
 ،125 :5يف "كاذب احلج /ابب :اإليضذع يف وادي ّ
بلفظ" :لاأخذوا منذتسككم" :مسلم بن احلجذج النيسذبوري" ،املسند
الصحيح"( .بريوت :دار الكاذب الة يب1987 ،م) .44 :9 ،يف "كاذب
احلج /ابب :اتساحبذب رمي مج ة الةقبة يوم النح راكبذ".
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لك على أصحذب النيب  ،وقذلوا :أيُّنذ مل يظلم نفسه؟ فقذل رتسول
هللا  :ليس كمذ تظنون ،إمنذ هو كمذ قذل لقمذن البنه :ﱣﭐ ﱜ ﱝ

ﱞ ﱟﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱢ (لقمذن ...)1(،")13 :وغريهذ من
النمذ ج املسافيضة يف هذا البذب.
 -2الرتغيب النبوي يف حفظ السنة وأدائها ،مع التحذير من
الكذب عليه :
وحبّب إىل
ح ص نيب اإلتسالم  على تبليغ املسلمني ُتسنّاهَ ،
أصحذبه حفظ حديثه وتبليغه؛
فةن زيد بن اثبت رضي هللا عنه قذل قذل رتسول هللا " :نَ ّ
ضَ
ب حذمل ف ْق ٍه ليس
هللاُ ام ءاً مسع منّذ حديثذ فحفظه وبلّغه ْ
غي َه ،ف ُ ّ
بفقيه .)2("...،ويف ازجلذمع الصحيح للبخذري" :كاذب الةلم /ابب:
( )1رواه :البخذري" ،ازجلذمع الصحيح" ،يف "كاذب اإلميذن /ابب :ظلم دون
ظلم"118 :1 ،؛ ومسلم" ،املسند الصحيح" ،يف "كاذب اإلميذن /ابب:
صدق اإلميذن وإخالصه".143 :2 ،
( )2حديث صحيح؛ رواه :الشذفةي" ،ال تسذلة" ،ص401؛ وأمحد بن حنبل،
"املسند" .حتقيق شةيب األرنؤوط( ،ط ،1بريوت :مؤتسسة ال تسذلة،
1995م)183 :5 ،؛ والدارمي ،عبد هللا بن هب ام" ،املسند"( .ط،1
بريوت :ابن حام1423 ،ه ) ،ص .44يف "املقدمة /ابب :االقاداء
ابلةلمذء"؛ وابن مذجه ،حممد بن يايد القاويين" ،السنن" .حتقيق حممد فؤاد
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وخيربوا
حت يض النيب  وفد عبد القيس على أن حيفظوا اإلميذن والةلمُ ،
من وراءهم ،وقذل مذلك بن احلوي ث :قذل لنذ النيب  :ا ْرجةوا إىل
أهليكم فةلموهم" ،مث روى احلديثني:
فةن ابن عبذس رضي هللا عنهمذ قذل" :إن وفد عبد القيس أتوا
النيب  فقذل :من الوفد أو من القوم؟ قذلوا :ربيةة ...فأم هم أبربع
وهنذهم عن أربع؛ أم هم ابإلميذن ابهلل عا وجل وحده ،قذل :هل تدرون
مذ اإلميذن ابهلل وحده؟ قذلوا :هللا ورتسوله أعلم ،قذل :شهذدة أن ال إله
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عبد البذقي( ،بريوت :دار الفك ) .84 :1 ،يف "املقدمة /ابب :من بلغ
علمذ"؛ وعبد ال محن بن أيب حذمت ال ازي" ،كاذب ازجل ح والاةديل" .حتقيق
عبد ال محن املةلمي( ،ط ،1اهلند :جملس دار ة املةذرف الةثمذنية)11 :2 ،؛
وابن حبذن ،حممد بن حبذن البسيت" ،الصحيح" .حتقيق خليل بن مأمون
شيحذ( ،ط ،1بريوت :دار املة فة2004 ،م) ،ص132؛ وعم و بن أيب
عذصم الشيبذين" ،كاذب السنة" .حتقيق حممد انص الدين األلبذين( ،ط،4
بريوت :املكاب اإلتسالمي1998 ،م) ،ص .61يف "ابب :مذ ك عن
النيب  من أم ه بلاوم ازجلمذعة ،وإخبذره أن يد هللا على ازجلمذعة"؛ ويوتسف
بن عبد الرب الق طيب" ،جذمع بيذن الةلم وفضله" .حتقيق أبو األشبذل
وصححه
الاهريي( ،ط ،9ال ايض :دار ابن ازجلوزي1432 ،ه )175 :1 ،؛ ّ
األلبذين ،حممد انص الدين" ،ظالل ازجلنة يف خت يج كاذب السنة"( .ط،4
بريوت :املكاب اإلتسالمي1998 ،م) ،ص.62
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إال هللا ،وأن حممدا رتسول هللا ،وإقذم الصالة ،وإياذء الاكذة ،وصوم
ُّابء وال َحْن اَم
رمضذن ،وتُةطوا اخلمس من املغنم ،وهنذهم عن الد َّ
َخربُوا به َم ْن َوراءَ ُكم"(.)1
وال ُمّافَّت ...،قذل :ا ْح َفظُوه ،وأ ْ
وعن أيب قالبة عن مذلك بن احلوي ث رضي هللا عنه قذل" :أتينذ
النيب  ،وحنن َشَببَةٌ ماقذربون ،فأقمنذ عنده عش ين ليلة ،فظن أ ّان اشاقنذ
َّ
عمن تكنذ يف أهلنذ ،فأخربانه ،وكذن رفيقذ رحيمذ ،فقذل:
أهلَنذ ،وتسألَنذ ّ
()2
وم وهم ،وصلّوا كمذ رأياموين أصلي. "...
ا ْرجةُوا إىل أهليكمَ ،فةلّ ُموهم ُ
وحنوهذ من الاوجيهذت النبوية الواضحة الص حية ،حنو قوله "بلّغوا
عين"( ،)3وقوله لةبد هللا بن عم و بن الةذص" :اُ ْكاُب ،فوالذي نفسي
ّ
( )1رواه :البخذري" ،ازجلذمع الصحيح" ،يف "كاذب الةلم /ابب :حت يض النيب
 وفد عبد القيس على أن حيفظوا اإلميذن والةلم"242 :1 ،؛ ومسلم،
"املسند الصحيح" ،يف "كاذب اإلميذن /ابب :األم ابإلميذن ابهلل ورتسوله"،
.188 -179 :1
( )2رواه :البخذري" ،ازجلذمع الصحيح" ،يف "كاذب األدب /ابب :رمحة النذس
والبهذرم"538 :10 ،؛ ومسلم" ،املسند الصحيح" ،يف "كاذب املسذجد
ومواضع الصالة /ابب :من أحق ابإلمذمة".175 ،174 :5 ،
( )3رواه :البخذري" ،ازجلذمع الصحيح" ،يف "كاذب أحذديث األنبيذء /ابب :مذ
ك عن بين إتس اريل" ،606 :6 ،من حديث عبد هللا بن عم و بن الةذص
رضي هللا عنهمذ.
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()1
دين ،وأن لك
مين إال ٌّ
حق"  ... ،ممذ ّ
بيده مذ خ َج ّ
يبني أن األمَ ٌ
من طذعة رتسول هللا اليت أ ََم ان هللا تةذىل هبذ يف كاذبه الةايا ،كمذ يف

قوله :ﱣﭐ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗﲘ ﲙ ﲚﲛ

ﲜﲝﲞﲟﱢ (احلش .)7 :
وألن الرتغيب يف الاحديث عنه عليه الصالة والسالم تسيؤدي
حامذ إىل اجاهذد الصحذبة وتنذفسهم يف لك ،ورمبذ يقةون يف شيء
اخللل على السنة النبوية
من الاسذهل والاسذمح يف ال واية – ممذ يُدخل َ
ههم  إىل ضذبط علمي ومنهجي كبري هنذ ،أال
وعلى الدين  ،-نَبَّ ُ
وهو احلذر واالحايذط عند ال واية.
قول عليه أو الكذب عليه :
 -3فح ّذرهم من التّ ُّ
علي فليَلج النّ َذر"(،)2
علي ،فإنه من كذب ّ
كقوله" :ال تكذبوا ّ
( )1حديث صحيح ،رواه :أمحد بن حنبل" ،املسند"،192 ،162 :2 ،
215؛ والدارمي" ،املسند" ،ص .71يف "املقدمة /ابب :من رخص يف
كاذبة الةلم"؛ وأبو داود ،تسليمذن بن األشةث السجساذين" ،السنن".
(ط ،1بريوت :دار ابن حام1998 ،م) ،ص .561يف "كاذب الةلم/
ابب :يف كاذب الةلم"؛ واحلذكم ،حممد بن عبد هللا النيسذبوري" ،املسادرك
على الصحيحني"( .ط ،1السةودية :دار احل مني للطبذعة1997 ،م):1 ،
106 ،105؛ وغريهم.
( )2رواه :البخذري" ،ازجلذمع الصحيح" ،يف "كاذب الةلم /ابب :إمث من كذب
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َّ
علي
وعن املغرية بن شةبة  قذل :مسةت النيب  يقول" :إن كذابً ّ
ٍ
علي ماةمدا فليابوأ مقةده من
ليس
ككذب على أحد ،من كذب ّ
()1
النذر" .
حتمل
رتسم هلم عليه الصالة والسالم منهجذ علميذ يف ّ
وهكذا َ
ُتسنّاه وحفظهذ ،وأرتسى بينهم قذعدة الاثبت الةلمي واالحايذط ملذ ي وونه
أو حي ّدثون به عنه  ،فسذروا  وفق لك املنهج الةلمي يف حفظهم
وتثباهم ،وكذا يف تبليغهم السنة النبوية ملن بةدهم من الاذبةني.
 -4تثبّت اخللفاء الراشدين يف رواية احلديث النبوي:
تسبق جذءت تسريةُ اخللفذء ال اشدين خذصة ،حيث
وعلى وفق مذ َ
تسلكوا أرشد أتسلوب علمي يف الاثبت واالحايذط حفذظذ على السنة
"كنت يف
النبوية ومحذية هلذ ،مثذله :مذ رواه أبو تسةيد اخلدري قذل:
ُ
جملس من جمذلس األنصذر ،إ جذء أبو موتسى كأنه َم ْذعور ،فقذل:
نت على عمَ ثالاث ،فلم يؤ ن يل ف جةت ،فقذل :مذ منةك؟
اتساأ ُ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

على النيب 264 :1 ،"؛ ومسلم" ،املسند الصحيح" ،يف "مقدمة
الصحيح /ابب :يف الاحذي من الكذب على رتسول هللا 66 :1 ،"؛
عن علي بن أيب طذلب رضي هللا عنه.
( )1رواه :البخذري" ،ازجلذمع الصحيح" ،يف "كاذب ازجلنذرا /ابب :مذ يك ه من
النيذحة على امليت"205 :3 ،؛ ومسلم" ،املسند الصحيح" ،يف "مقدمة
الصحيح /ابب :يف الاحذي من الكذب على رتسول هللا .71، 70 :1 ،"
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قلت :اتساأ نت ثالاث فلم يؤ ن يل ف جةت ،وقذل رتسول هللا  :إ ا
قيم ّن عليه
اتساأ َن أح ُدكم ثالاث فلم يُؤ ن له فليَ ْجع .فقذل :وهللا لاُ َ
أيب بن كةب :وهللا ال
ببيّنة ،أَمْن ُكم أح ٌد مسةه من النيب ؟ فقذل ُّ
َخربت
مت مةه ،فأ ُ
يقوم مةك إال أصغ ُ القوم ،فكنت أصغ القوم ف ُق ُ
عمَ أن النيب  قذل لك.
َخف َي هذا َعلَ َّي من ْأم رتسول هللا  !أَلْ َهذين
فقذل عم  :أ َ
()1
الصفق ابألتسواق - ،يةين اخل وج إىل الاجذرة  ،"-ويف رواية عند
َّ
ابلةشي فوجدوه" ،قذل :اي أاب موتسى مذ
مسلم أهنمذ رجةذ إىل عم
ّ
ُيب بن كةب ،قذلَ :ع ْد ٌل ،قذل :اي أاب
تقول؟ أقَ ْد َو َج ْد َ
ت؟ قذل :نةم ،أ ّ
ابن
الطفيل مذ يقول هذا؟ قذل:
ُ
مسةت رتسول هللا  يقول لك اي َ
تكونن عذاابً على أصحذب رتسول هللا  ،قذل :تسبحذن
اخلطّذب ،فال
ّ
ت"(.)2
هللا إمنذ مسةت شيئذ،
فأحببت أن أَتَثَبَّ َ
ُ
وعند مذلك يف املوطأ" :فقذل عم بن اخلطذب أليب موتسى :أمذ إين
النذس على رتسول هللا  .)3("ففي
ك ،ولكن
مل أ ََّهت ْم َ
ُ
خشيت أن يََا َق َّوَل ُ
( )1رواه :البخذري" ،ازجلذمع الصحيح" ،يف "كاذب االتسائذان /ابب :الاسليم
واالتسائذان ثالاث"33 :11 ،؛ ومسلم" ،املسند الصحيح" ،يف "كاذب
اآلداب /ابب :االتسائذان".135 -130 :14 ،
( )2مسلم" ،املسند الصحيح" ،يف "كاذب اآلداب /ابب :االتسائذان".135 :14 ،
( )3مذلك بن أنس" ،املوطأ" .حتقيق كالل حسن علي( ،ط ،1بريوت :مؤتسسة
ال تسذلة انش ون ،)2009 ،يف "كاذب ازجلذمع /ابب :االتسائذان" ،ص.735
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هذه القصة ومثيالهتذ( )1مذ يؤكد أن كبذر الصحذبة من اخللفذء ال اشدين
وغريهم كذنوا على علٍم أن توجيهذته  - أقواال ،وأفةذال ،وتق ي ات – هي
من الدين الذي أُم وا به وابلااامه والاّحذكم إليه ،وكذا احملذفظة عليه والاثبت
يف نقله.
 -5جراين عمل الصحابة ،مث كبار التابعني على الرواية والتحديث،
والعمل ابلسنة النبوية:
من املسذرل املةلومة بداهة لدى املشاغلني ابلاذريخ اإلتسالمي،
وباذريخ الاش يع ،أن جيل الصحذبة ،مث الاذبةني واتبةيهم ،ج ى عملُهم
عبذدة ومةذملة (الصالة ،والصوم ،واحلج ،والبيوع ،والاراعة ،وازجلهذد،
والقضذء ،واخلصومذت )...،على وفق تسنة نبيهم ؛ فةلى تفذصيلهذ
ؤدون عبذداهتم ،ووفق أحكذمهذ ياةذملون ،ألهنم علموا أن هذا هو
يُ ّ
الدين الذي أُم وا ابتّبذعه والاّحذ ُكم إليه ،فقد روى احلذفظ ابن عبد الرب
ضََة عن "عم ان بن ُحصني :أن رجال أاته فسأله عن شيء،
عن أيب نَ ْ
فح ّدثه ،فقذل ال جل :ح ّدثوا عن كاذب هللا عا وجل ،وال ُحت ّدثوا عن
غريه ،فقذل :إنك ام ٌؤ أمحق ...أ ََجت ُد يف كاذب هللا صال َة الظه أربةذ
وعدد الصلوات ،وعدد الاكذة ،وحنوهذ ،مث قذل :أجتد
وال ُُيه فيهذَ ،
كاذب هللا
مفس ا يف كاذب هللا؟
أحكم لك ،و ُّ
ُ
السنة تُ ّ
هذا ّ
فس ُ
َ
( )1تسيأيت مايد من النمذ ج يف املبحث الثذلث.
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لك"( ،)1وعن أيب حفص عم بن اخلطذب رضي هللا عنه قذل" :إن
فخذوهم
قوم ُُ -يذدلونكم ُ
انتسذ – ويف رواية :تسيأيت ٌ
بشبَه الق آنُ ،
()2
أعلم بكاذب هللا عا وجل"  .فقد فَه َم
ابلسنن؛ فإن
أصحذب ُّ
ُّ
َ
السنن ُ
ارل أن تسنة النيب  هي اليت بيّنت مةذين آايت الكاذب الةايا،
األو ُ
( )1ابن عبد الرب" ،جذمع بيذن الةلم"191 :2 ،؛ ورواه أيضذ :عبد ال زاق بن
مهذم الصنةذين" ،املصنف" .حتقيق حبيب ال محن األعظمي( ،ط ،1اهلند:
اجمللس الةلمي1970 ،م)255 :11 ،؛ والبيهقي" ،السنن الكربى":2 ،
 .194وهو أث صحيح.
( )2أثر حسن ،رواه :الدارمي" ،املسند" ،يف "املقدمة /ابب :الاورع عن ازجلواب
اآلجّي،
فيمذ ليس فيه كاذب وال تسنة" ص30؛ وحممد بن احلسني أبو بك ُ
"الش يةة" .حتقيق عبد القذدر األرنؤوط( ،ط ،1السةودية :مؤتسسة ق طبة،
الةكربي" ،اإلابنة عن
1996م)175 :1 ،؛ وعبيد هللا بن حممد ابن بطّة ُ
ش يةة الف قة النذجية" .حتقيق رضذ نةسذن مةطي( ،ط ،2ال ايض :دار
ال اية1994 ،م)250 :1 ،؛ وهبة هللا بن احلسن الاللكذري" ،ش ح أصول
اعاقذد أهل السنة وازجلمذعة" .حتقيق أمحد بن تسةد الغذمدي( ،ط،8
ال ايض :دار طيبة2003 ،م)139 :1 ،؛ وابن عبد الرب" ،جذمع بيذن
الةلم"1010 ،1009 :2 ،؛ واخلطيب ،أمحد بن علي أبو بك " ،الفقيه
واملافقه" .حتقيق عذدل يوتسف الةاازي( ،ط ،1ال ايض :دار ابن ازجلوزي،
1417ه ).560 ،559 :1 ،
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متسكوا هبذ متسكهم ابلق آن الةظيم ،وحذفظوا
وفصلت أحكذمه ،و
ّ
لذلك ّ
()1
عليهذ حمذفظاهم عليه .
وهو األم الذي اتساق يف األمة اإلتسالمية جيال بةد جيل،
يقول اإلمذم حممد بن تسريين عن األحذديث النبوية" :إن هذا الةلم
عمن أتخذون دينكم"( ،)2وروى ابن بطة عن "األوزاعي
دين ،فذنظ وا ّ
أحوج إىل السنة من السنة إىل
عن مكحول الدمشقي قذل :الق آن
ُ
الق آن"( ،)3وعند احلذكم النيسذبوري" :عن األوزاعي عن ُمَْلَد بن
جل
السخايذين أنه قذل :إ ا َح َّدثْ َ
احلسني أنه ح ّدث عن أيّوب ّ
ت ال َ
فذعلم أنّه ٌّ
ضذل .قذل
بسنة ،فقذلَ :د ْعنذَ من هذا ،وأجْبنذ عن الق آن؛ ْ
الكاذب
السنة جذءت قذضيةً على الكاذب ،ومل ُيئ
األوزاعي :إن
ُ
ّ
قذضيذً على السنة"(.)4
أجيذل
يؤصل لنذ حقيقة علمية ،تاذبةت عليهذ
ُ
وهذا كله ّ
( )1ينظ  :حممد عجذج اخلطيب" ،أصول احلديث"( .بريوت :دار الفك ،
2009م) ،ص54؛ وعجذج اخلطيب" ،السنة قبل الادوين" ،ص.91 -80
( )2رواه :مسلم" ،املسند الصحيح" ،يف "مقدمة الصحيح /ابب :يف أن اإلتسنذد
من الدين"84 :1 ،؛ والدارمي" ،املسند" ،ص .64يف "مقدمة السنن/
ابب :يف احلديث عن الثقذت".
(" )3اإلابنة".254 :1 ،
(" )4مة فة علوم احلديث" ،ص .65والقضذء مبةىن :البيذن والافصيل والافسري.
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الصحذبة ،والاذبةني ،واتبةيهم عرب الق ون؛ أن السنة النبوية من دين
اإلتسالم ،فمن احملذل ش عذ وعقال وواقةذ أن يُهمل الصحذبةُ – مع مذ
وحب
السلوكّ ،
اتسافذض عنهم من تسالمة يف الاّديّن ،واتساقذمة يف ّ
شديد لنبيهم  ،وجهذد كبري لنُص ة هذا الدين – ...حف َظ السنة
واحملذفظة عليهذ.
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املبحث الثاني :دواعي حفظ الصحابة للسنة النبوية
بةث هللا تةذىل نبيه حممدا  خبذمتة رتسذالته للنذس أمجةني،
وأم ه ابلبيذن والابليغ :ﱣﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ

ﱜﱢ (النحل ،)44 :قذل الشذفةي  -رمحه هللا " :-إن هللا جل
ثنذؤه وضع رتسولَه  موضع اإلابنة ملذ افرتض على خلقه يف كاذبه ،مث
على لسذن نبيه  وإن مل يكن مذ افرتض على لسذنه نصذ يف كاذب
هللا .فأابن يف كاذبه أن رتسول هللا  يهدي إىل ص اط مساقيم؛ ص اط
عمذ
هللا ،فف ض على الةبذد طذعاه ،وأم هم أبخذ مذ آاتهم واالناهذء ّ
هنذهم عنه"(.)1
ض هللا عليهم طذعة نبيّهم  واتبذعه
وقد علم الصحذبةُ أن ف َ
وصحبُوه ،أمذ من بةدهم من
يف بيذنه ،وهم قد عذيَنوه وشذهدوه َ
املسلمني فال تسبيل هلم لطذعاه ﷺ واتبذعه إال من جهة اإلخبذر
ظ بيذنه،
اجب عليهم حف ُ
عنه ونقل هديه وبيذنه؛ فةلم الصحذبة أنه و ٌ
قواي وحمفاا كذفيذ هلم
وكذا صيذناُه مث تبليغه ملن بةدهم = ممذ يُة ّد دافةذ ّ
حلفظ السنة وعدم الاهذون يف شأهنذ.
هلذا عُنوا رضي هللا عنهم بسنة النيب  عنذية كبرية جدا؛ فكذنوا
تبسمذ ...بل عُنوا
يهامون بكل مذ يقوله ،أو يفةله ،أو يُقُّه تسكوات ،أو ّ
( )1حممد بن إدريس الشذفةي" ،اخاالف احلديث"( .ط ،1بريوت :دار الكاب
الةلمية1406 ،ه ) ،ص .12
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حبيذته كلّهذ ،تسّهذ وعالنياهذ ،تسف هذ وت حذهلذ ،حلّهذ وظةنهذ ،وحىت
بش به ولبذتسه ونومه ...فذجاهدوا  يف
إهنم عُنوا بصفذته وحكذتهُ ،
حفظ لك كلّه يف حيذته ،وبةد ممذته  ،مث راحوا يُةلّموهنذ َم ْن بةدهم
من الاذبةني حبيطة وتثبّت.
والسؤال الذي يُلح على البذحث :مذ هي دواعي – أو عوامل
ودوافع  -هذا االهامذم وأتسبذبه؟ أو :ملذ ا كل هذا االهامذم الذي مل
أي شخصية عرب اتريخ اإلنسذنية مجةذء ال قبله وال بةده ؟
حتظ به ّ
()1
يف وقت يَ ّدعي فيه خصوم السنة من الةقالنيني أن الصحذبة مل يُةنوا
حبفظهذ واحملذفظة عليهذ!!
إن البذحث املاأمل يف تسري الصحذبة الك ام ،وكيف تةذملوا مع
تسنة املصطفى  عمال ،وتةلّمذ ،وتةليمذ ،ميكنه اتساخالص أهم
الدواعي اليت مكناهم من حفظ السنة النبوية على الامذم ،وصيذناهذ من
أي دخيل ،وهذا بيذهنذ:
ّ
أمر النيب  ابحلفظ والتبليغ:
 /1امتثاهلم َ
ضَ هللاُ ام ءاً مسع منّذ حديثذ فحفظه
فقد مسةوا منه  قوله" :نَ ّ

( )1ينظ مثال :حيىي حممد" ،مشكلة احلديث"( .دون مةلومذت طبع) ،ص،5
15 ،14 ،11؛ مجذل البنذ" ،جنذية قبيلة حدثنذ"( .القذه ة :دار الفك
اإلتسالمي) ،ص20؛ حممود بن حممد ماروعة" ،شبهذت الق آنيني حول
السنة النبوية"( .دون مةلومذت طبع) ،ص .470
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()1
عين"( ،)2وحنوه أيضذ يف حديث وفد
وبلّغه ْ
غي َه ، "...،وقوله" :بلّغوا ّ
()3
َخربُوا به َم ْن َوراءَ ُكم"  ،وأيضذ
عبد القيس حيث قذل هلم" :ا ْح َفظُوه ،وأ ْ
الشهرية ،وحثّهم على الابليغ
حجة الوداع ،خطب يف النذس ُخطَبَه ّ
يف ّ
رب"(.)4
عنه  -عليه الصالة والسالم ،-فقذل" :أال ليُبلّغ
ُ
الشذهد الغذ َ
وقد اتسافذض عنهم  -  -اماثذل أوام ه  وطذعاه يف كل مذ
أيم ُهم به ،حىت كأمنذ الاش يع أمذمهم واجبذت حمامذت كلّه ،فال ياصور
قص وا فيه ومل يلافاوا إليه.
عذقل منصف أهنم هتذونوا يف هذا األم  ،أو ّ
ٌ
تنبيه حول حديث النهي:
ثبت يف صحيح مسلم عن أيب تسةيد اخلدري رضي هللا عنه أن
غري الق آن
رتسول هللا  قذل" :ال تكاُبوا ّ
عين ،ومن كاب عين َ
علي ماةمدا فليابوأ مقةده
فليَ ْم ُحهُ ،وح ّدثوا ّ
عين وال ح ج ،ومن َ
كذب ّ

( )1تسبق خت ُيه.
( )2تسبق خت ُيه.
( )3تسبق خت ُيه.
( )4رواه :البخذري" ،ازجلذمع الصحيح" ،يف "كاذب الةلم /ابب :قول النيب :
ومسلم" ،املسند الصحيح" ،يف
ب ُمبَ لَّغ أوعى من تسذمع"208 :1 ،؛
ُر َّ
ٌ
"كاذب القسذمة /ابب :تغليظ حت مي الدمذء واألع اض واألموال":11 ،
172 -167؛ من حديث أيب بك ة رضي هللا عنه.
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()1
جل الةص انيني تبةذ للمساش قني هبذا
من النذر"  ،وقد تشبث ّ
دليل على أنه
احلديث يف دعواهم أن النهي عن كاذبة احلديث
النبوي) ٌ
(2
ليس من الدين الةذم احملكم ،وأن الصحذبة مل حيفظوهذ! .
عين"،
مع أن حديث أيب تسةيد فيه األم ُ ابلاحديث" :وح ّدثوا ّ
ممذ يدل على أن النهي هو عن خصوص الكاذبة – ال عن حفظ
حديثه وتبليغه  ،-وهلذا قذل اإلمذم ابن حبذن البُسيت عقب رواياه
"ز ْج ُهُ  عن الكْابة عنه تسوى الق آن ،أراد به
احلديث يف صحيحهَ :
السنن دون االتّكذل على كْاباهذ وت ك حفظهذ والاف ّقه
احلث على حفظ ُّ
ّ
ب اخلُطبة اليت
فيهذ .وال ّدليل على ّ
صحة هذا إابحاُه  أليب شذه َكْا َ
()3
مسةهذ من رتسول هللا  ،وإ نُه  لةبد هللا بن عم و ابلكْا بَة" ،
وهذا من االعادال يف فقه النصوص وفهم مةذنيهذ وم اميهذ دون ض ب
بةضهذ ببةض.
وقد أجذب علمذء احلديث خذصة عن هذا اإلشكذل امل ّدعى يف

( )1مسلم" ،املسند الصحيح" ،يف "كاذب الاهد وال قذرق /ابب :الاثبت يف
احلديث وحكم كاذبة الةلم" 129 :18؛ ورواه أيضذ :ابن حبذن،
"الصحيح" ،يف "كاذب الةلم /ابب :الاج عن كابة امل ء السنن ُمذفة أن
ياكل عليهذ دون احلفظ هلذ" ،ص.131
( )2ينظ مثال :مجذل البنذ" ،جنذية قبيلة حدثنذ" ،ص...8 ،7
( )3ابن حبذن" ،الصحيح" ،ص.131
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حديث النهي بةدة أجوبة ،أراهذ علمية وموضوعية ،وهذه خالصاهذ(:)1
 أن النهي عن كاذبة احلديث كذن لةلّة مؤقاة وهي خشيةااللابذس ابلق آن؛ حيث إن األمة أ ُّمية وأكث هم حديثو عهد ابإلتسالم،
وال َكاَ بَةُ فيهذ قليلون ،والواجب أن تاواف اهل َم ُم على الق آن وحده حىت
غريه ،وال ينشغل النذس عنه ابألحذديث النبوية ،والق آن
ال خيالط مةه ُ
ُيب احملذفظة عليه بلفظه خالفذ للحديث ،كمذ أن األمة أمذم دين
جديد وتش يع ماميّا فينبغي متييا مصذدره بدقة وعنذية ... ،ولو أُ ن
للصحذبة عمومذ يف الكاذبة ل ُّمبذ وقع االخاالط واللبس مع الق آن.
عمذ
فكذن من ْ
احليطَة واحلكمة هنيُهم عن لك ليماذز الق آن ابلكاذبة ّ
حضهم على احلفظ
تسواه من السنن ،وال يُضذهى به غريُه ،مع ّ
والاحديث عنه .)2(
( )1ينظ للمايد :حممد بن أمحد الذهيب" ،تسري أعالم النبالء"( .ط ،11بريوت:
مؤتسسة ال تسذلة1996 ،م)81 ،80 :3 ،؛ حممد بن أيب بك ابن القيم،
"هتذيب السنن" ،حتقيق إمسذعيل بن غذزي م حبذ( ،ط ،1ال ايض :مكابة
املةذرف2007 ،م) ،ص – 1780موتسوعة بيذن اإلتسالم (دون مةلومذت
طبع) ،ص.29 -15
( )2ينظ  :كالم جيد يف هذا املةىن عند :أمحد بن علي اخلطيب البغدادي" ،تقييد
الةلم" .حتقيق تسةد عبد الغفذر علي( ،ط ،1القذه ة :دار االتساقذمة،
2008م) ،ص.61
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 أيضذ فإن الكاذبة اثباةٌ يف الةهد النبوي يف وقذرع مشهورة،حنو؛ ال تسذرل إىل امللوك ،ووثيقة املدينة ،ووثيقة صلح احلديبية ،وكاذب
عبد هللا بن عم و ...،ويف الصحذبة ع ّدةٌ يُاقنون الكاذبة ،أجذز هلم النيب
حضه هلم حبفظ السنة وتبليغهذ؛ تواف
 الكاذبة اتساثنذء ،ومع ّ
ظ يف الصدور ،واحلفظ يف السطور.
للحديث النبوي احلف ُ
ف غم أتخ تدوين السنة النبوية ،إال أن حمذفظة الصحذبة عليهذ مل
تكن رهينة الكاذبة فقط ،وهذا الق آن الك مي اتساطذعوا احملذفظة عليه
حب وفه ورمسه ونقطه ودقذرقه ،على مدى ق ون طويلة ،دون اعامذد على
ظ واملشذفهة.
الكاذبة والادوين ،بل الةمدة يف لك احلف ُ
ِ
ْمهم أهنا من الدين ،وأهنا شارحة لكتاب هللا تعاىل:
 /2عل ُ
وأن طذعة هللا تةذىل يف طذعة رتسوله عليه الصالة والسالم ،وأن
ض هللا عليهم طذعة نبيّهم  واتبذعه يف بيذنه ،وهم قد عذيَنوه
ف َ
وصحبُوه ،أمذ من بةدهم من املسلمني فال تسبيل هلم لطذعاه
وشذهدوه َ
 واتبذعه إال من جهة اإلخبذر عنه ونقل هديه وبيذنه؛ ففهم الصحذبة
ظ بيذنه ،وكذا صيذناه مث تبليغه.
اجب عليهم حف ُ
أنه و ٌ
الصحذبةُ أن السنة النبوية مبيّنة لكاذب هللا ،شذرحة له،
فقد فَق َه ّ
وهو أحوج إليهذ منهذ إليه ،روى احلذفظ ابن عبد الرب عن أيب نض ة عن
"عم ان بن حصني :أن رجال أاته فسأله عن شيء ،فح ّدثه ،فقذل
ال جل :ح ّدثوا عن كاذب هللا عا وجل ،وال حتدثوا عن غريه ،فقذل:
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إنك ام ٌؤ أمحق ...أجتد يف كاذب هللا صالة الظه أربةذ وال ُيه فيهذ،
مفس ا يف
وعدد الصلوات ،وعدد الاكذة ،وحنوهذ ،مث قذل :أجتد هذا (ّ )1
تفس ُ لك"  ،وكذن
كاذب هللا؟ كاذب هللا
أحكم لك ،والسنة ّ
َ
اخللفذء ال اشدون أتتيهم املسألة فيَ اَطَلَّبُوهنذ يف كاذب هللا تةذىل ،فإن مل
ُيدوا طلبوهذ يف تسناه  ،قذل ميمون بن مه ان" :كذن أبو بك
الصديق رضي هللا عنه إ ا ورد عليه أمٌ ؛ نظ يف كاذب هللا ،فإن وجد
فيه مذ يَقضي به قضى بينهم ،وإن علمه من تسنة رتسول هللا  قضى
السنة ،)2("...ويف حديث
به ،وإن مل يةلم ،خ ج فسأل املسلمني عن ّ
مةذ بن جبل املشهور أن" :رتسول هللا  ملذ أراد أن يبةثه إىل اليمن
قذل :كيف تقضي إ ا ع ض لك قضذءٌ؟ قذل :أقضي بكاذب هللا،
قذل :فإن مل جتد يف كاذب هللا؟ قذل :فب ُسنّة رتسول هللا  ،قذل :فإن مل
جتد يف تسنة رتسول هللا  وال يف كاذب هللا؟ قذل :أجاهد َرأْيي وال
( )1تسبق خت ُيه.

( )2أثر صحيح ،رواه :الدارمي" ،املسند" ،يف "املقدمة /ابب :الفايذ ومذ فيه من
الشدة" ص35؛ والبيهقي" ،السنن الكربى" ،يف "كاذب آداب القضذء/
ابب :مذ يقضي به القذضي ويفيت به املفيت فإنه غري جذرا له أن يقلد أحدا
من أهل ده ه وال أن حيكم أو يفيت ابالتساحسذن"115 ،114 :10 ،؛
و ك ه :احلذفظ أمحد بن علي ابن حج " ،فاح البذري بش ح صحيح
وصححه.
البخذري"( .ط ،1ال ايض :دار السالم1997 ،م)ّ ،418 :13 ،
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رتسول
ب رتسول هللا  ص ْد َره وقذل :احلمد هلل الذي وفّق َ
آلو ،فض َ
()1
رتسول هللا" .
رتسول هللا ملذ يُ ضي َ
وكذنوا ي حلون يف احلديث الواحد مسرية شه ليسمةوه أو ياثباوا
من مسذعه ولفظه ،مثذله أن جذب بن عبد هللا رحل مسرية شه إىل
( )1حديث مشهور ،رواه :أمحد" ،املسند"248 ،230 :5 ،؛ والدارمي" ،املسند"،
يف "املقدمة /ابب :الفايذ ومذ فيه من الشدة" ،ص 36؛ وأبو داود" ،السنن"،
يف "كاذب األقضية /ابب :اجاهذد ال أي يف القضذء" ،ص552؛ والرتمذي،
حممد بن عيسى" ،ازجلذمع املخاص من السنن" .حتقيق أمحد شذك ( ،بريوت:
دار عم ان) .616 :3 ،يف "كاذب األحكذم /ابب :مذ جذء يف القذضي كيف
يقضي" ،وقذل" :هذا حديث ال نة فه إال من هذا الوجه ،وليس إتسنذده عندي
مباصل"؛ والبيهقي" ،السنن الكربى"114 :10 ،؛ واخلطيب البغدادي" ،الفقيه
واملافقه" ،ص472 - 470 ،397؛ وغريهم...
ضةفه مجذعةٌ من أهل الةلم؛ كذلبخذري،
واحلديث فيه إرتسذل وجهذلة ،وهلذا ّ
والرتمذي ،والدارقطين ،والةقيلي ،وابن ازجلوزي ،وابن حام ،واأللبذين .ينظ :
أمحد بن علي ابن حج " ،الالخيص احلبري"( ،بريوت :دار املة فة):4 ،
182؛ وحممد انص الدين األلبذين" ،تسلسلة األحذديث الضةيفة"( ،ط،1
ال ايض :مكابة املةذرف1992 ،م).286 -273 :2 ،
وع َمل كث ٍري من الفقهذء به .ينظ :
 بينمذ قَبله ُبةضهم من جهة مةنذه َ
اخلطيب البغدادي" ،الفقيه واملافقه".472 :2 ،
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عبد هللا بن أُنيس يف الشذم يف حديث واحد مل يبق أح ٌد حيفظه غري
عبد هللا بن أنيس( ،)1كمذ رحل أبو أيوب األنصذري من املدينة إىل
فلمذ مسةه
صَ لسمذع حديث مل
عقبة بن عذم مب ْ
غريمهذّ ،
يبق) أح ٌد مسةه ُ
ركب راحلاَه وانص ف قذفالً إىل املدينة( . 2فهل يُةقل أن ياكبّد امل ء
عنذء ال حلة والسف الشذق ،من أجل طلب حديث النيب  ،وهو
يةلم أنه ليس من الدين يف شيء!!
وكذنوا أيضذ ياكذتبون به بينهم تةليمذ وتديّنذ ،كمذ يف كاذب
املغرية إىل مةذوية الذي ي ويه َوّر ٌاد كذتب املغرية بن شةبة قذل" :أن
إيل حبديث مسةاه من رتسول هللا
مةذوية كاب إىل املغرية  :أن اكاُب ّ
 ،قذل :فكاب إليه املغرية :إين مسةاه يقول عند انص افه من الصالة
 :ال إله إال هللا وحده ال ش يك له ،له امللك وله احلمد ،وهو على كل
بةد إىل مةذوية ،فسمةاه أيم ُ النذس
وراد :مث
ُّ
وفدت ُ
شيء قدي  ...قذل ّ
( )1رواه :البخذري" ،ازجلذمع الصحيح" ،مةلقذ جماومذ به يف "كاذب الةلم /ابب:
القصة رواهذ بطوهلذ :ابن عبد الرب،
اخل وج يف طلب الةلم"228 :1 ،؛ و ّ
"جذمع بيذن الةلم".328 :1 ،
( )2أثر صحيح ،رواه :احلذكم النيسذبوري" ،مة فة علوم احلديث" ،ص8 ،7؛
واخلطيب البغدادي" ،ال حلة يف طلب احلديث" .حتقيق نور الدين عرت،
(ط ،1بريوت :دار الكاب الةلمية1975 ،م) ،ص120 ،118؛ وابن
عبد الرب" ،جذمع بيذن الةلم".330 :1 ،
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بذلك القول"(.)1
وحنوه أيضذ كاذب أيب بك ألنس يف الصدقذت؛ فقد روى" ُُثذمة
بن عبد هللا بن أنس أن أنسذ ح ّدثه :أن أاب بك  ،كاب له هذا
وجهه إىل البح ين :بسم هللا ال محن ال حيم هذه ف يضة
الكاذب ملذ ّ
رتسول هللا  على املسلمني ،واليت أم هللاُ هبذ
ض ُ
الصدقة اليت فَ َ َ
رتسولَه ،فمن ُتسئلَهذ من املسلمني على وجههذ ،فليُةطهذ ،ومن ُتسئل
فوقهذ فال يُةط؛( ...احلديث بطوله)"(.)2
كمذ كذن الاذبةون يسألون الصحذبة عن أمور دينهم وأحكذمه
ومسذرله ،فيح ّدثوهنم ابلسنة النبوية؛ وأن النيب  أمَهم بكذا ،وهنذهم
وبني هلم كذا ...والوقذرع كثرية جدا ،ومسافيضة عنهم ،وهي
عن كذاّ ،
مبثوثة يف دواوين اإلتسالم كلهذ يف الافسري ،واحلديث ،والفقه.
ِ
جل شؤون حياهتم:
 /3ع ْل ُمهم أهنا احلَ َك ُم بينهم يف ّ
وحكمهم ...إمنذ هو يف الط يقة
فةبذداهتم ومةذمالهتم ،وقضذءهم ُ
اليت علّمهم ّإايهذ رتسول هللا  بقوله أو فةله أو إق اره.
( )1رواه :البخذري" ،ازجلذمع الصحيح" ،يف "كاذب األ ان /ابب :الذك بةد
الصالة"420 :2 ،؛ ومسلم" ،املسند الصحيح" ،يف "كاذب املسذجد ومواضع
الصالة /ابب :اتساحبذب الذك بةد الصالة وبيذن صفاه".90 :5 ،
( )2رواه :البخذري" ،ازجلذمع الصحيح" ،يف "كاذب الاكذة /ابب :زكذة الغنم":3 ،
.399
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ففي شأن بيةة أيب بك ابخلالفة وختلّف علي رضي هللا عنه
"وَملْ أَتْ ُ ْك أ َْمًا
النيب  ،كذن جو ُ
اب الصديقَ :
عنهذ ،ومطذلباه َبرتَكة ّ
()1
صنَ ْةاُهُ" ،وعن عذرشة رضي هللا
ت َر ُتس َ
ول هللا  يَ ْ
َرأَيْ ُ
صنَ ةُهُ ف َيهذ إَّال َ
عنهذ" :أن فذطمة بنت رتسول هللا  أرتسلت إىل أيب بك الصديق
تسألُه مرياثَهذ من رتسول هللا  ممذ أفذء هللا عليه ابملدينة وفَ َدك ،ومذ
ث،
ور ُ
بقي من ُُخُس خيرب؟ فقذل أبو بك  :إن رتسول هللا  قذل :ال نُ َ
آل حممد  يف هذا املذل .وإين وهللا ال أُ َغ ُّري
مذ تكنذ صدقة ،إّمنذ أيكل ُ
شيئذ من صدقة رتسول هللا  عن حذهلذ اليت كذنت عليهذ يف عهد
رتسول هللا .)2("...
وألع َملَ ّن فيهذ مبذ َعم َل به ُ
رتسول هللا ْ ،
رجذل
ويف قصة جيش أتسذمة بن زيد رضي هللا عنهمذ حني كلّم ٌ
ك أتسذم َة وبَ ْةثَه ،فإان
من املهذج ين واألنصذر أاب بك " :وقذلوا :أ َْمس ْ
خنشى أن َمتيل علينذ الة ب إ ا مسةوا بوفذة رتسول هللا  ،فقذل :أان
أت على أم عظيم... ،
أحبس جيشذ بةثهم رتسول هللا  !لقد اجرت ُ
اغا حيث أم َك
ا ْمض اي أتسذمة يف جيشك للوجه الذي أُم ْ َ
ت به ،مث ُ
رتسول هللا .)3("...
ُ
( )1القصة بطوهلذ ،رواهذ :البخذري" ،ازجلذمع الصحيح" ،يف "كاذب ف ض
اخلمس /ابب :ف ض اخلمس"236 :6 ،؛ ومسلم" ،املسند الصحيح" ،يف
"كاذب ازجلهذد والسري /ابب :حكم الفيء".81 -76 :12 ،
( )2القصة نفسهذ يف احلديث السذبق.
( )3الذهيب" ،تسري أعالم النبالء" جاء "تسري اخللفذء ال اشدين" ،ص .33
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 أمذ اخلليفة عم بن اخلطذب فذلقصص عنه كثرية يف هذاالبذب؛ منهذ قصة الوابء الذي وقع ابلشذم ،حيث اتساشذر املهذج ين
واألنصذر يف األم حىت "جذء عبد ال محن بن عوف – وكذن ُماَ غَيّبذ يف
بةض حذجاه – فقذل :إن عندي يف هذا ع ْلمذً ،مسةت رتسول هللا 
يقول :إ ا مسةام به ٍ
أبرض فال تَ ْقدموا عليه ،وإ ا وقع أبرض وأنام هبذ،
فال خت ُجوا ف اراً منه.
()1
ف" .
قذل :فحمد هللاَ عُ َم ُ  ،مث انص َ
ومنهذ حكمه ابزجلاية على اجملوس فةن "جةف بن حممد بن علي
عن أبيه ،أن :عم بن اخلطذب ك اجملوس فقذل :مذ أدري كيف أصنع
لسمةت رتسول هللا 
هد
يف أم هم؟ فقذل عبد ال محن بن عوف :أَ ْش ُ
ُ
يقولُ :تسنُّوا هبم ُتسنّة أهل الكاذب"(.)2
ويف حكم ال جم أيضذ ،خطبةُ عم الشهرية بةد موتسم احلج،
ابحلق ،وأنال عليه الكاذب ،فكذن ممذ
وفيهذ" :إن هللا بةث حممدا ّ 
( )1رواه :البخذري" ،ازجلذمع الصحيح" ،يف "كاذب الطب /ابب :مذ يذك يف
الطذعون"220 :10 ،؛ ومسلم" ،املسند الصحيح" ،يف "كاذب السالم/
ابب :الطذعون والطرية والكهذنة وحنوهذ" ،212 -208 :14 ،من حديث
ابن عبذس رضي هللا عنهمذ.
( )2حديث حسن ،رواه :مذلك" ،املوطأ" ،يف "كاذب الاكذة /ابب :جاية أهل
الكاذب واجملوس" ،ص.234
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ورجم رتسول هللا 
أنال هللا آية ال جم ،فق أانهذ وعقلنذهذ ووعينذهذَ ،
ورمجنذ بةده  ،فأخشى إن طذل ابلنذس زمذ ٌن أن يقول قذرل :وهللا مذ
جند آية ال جم يف كاذب هللا ،فيَضلُّوا باَ ْك ف يضة أناهلذ هللا( ...اخلطبة
بطوهلذ)"(.)1
 ووفق املسلك نفسه تسذر اخلليفةُ الّاشد عثمذن بن عفذنرضي هللا عنه؛ فقد روى مذلك أن ال ُفَيْ َةةَ بنت مذلك بن تسنذن وهي
فسألت رتسول هللا
أخت أيب تسةيد اخلدري ،تويف عنهذ زوجهذ" ،قذلت
ُ
ُ
 أن أرجع إىل أهلي يف بين خدرة ،فإن زوجي مل يَْا ُْكين يف مسكن
الكاذب أجلَه،
بلغ
َميل ُكه ،وال نفقةً ...،فقذلْ :ام ُكثي يف بياك حىت يَ َ
ُ
قذلت :فذعاددت فيه أربة َة أشه وعش ا.
إيل ،فسألين عن لك،
قذلت فلمذ كذن عثمذ ُن بن عفذن أرتسل َّ
ضى به"(.)2
فأخربتُه فذتَّبةه وقَ َ
ٍ
َحَقَهم ،فبلغ
 ويف خالفة علي بن أيب طذلب  أُيت بااندقة فأ ْ( )1رواه :البخذري" ،ازجلذمع الصحيح" ،يف "كاذب احلدود /ابب :االعرتاف ابلاان"،
 ،167 :12و"ابب :رجم احلبلى من الاان إ ا أحصنت".176 :12 ،
( )2رواه :مذلك" ،املوطأ" ،يف "كاذب الطالق /ابب :مقذم املاوىف عنهذ زوجهذ
يف بياهذ حىت حتل" ،ص456؛ وابن حبذن" ،الصحيح" ،ص،1165
وصححه الشيخ األلبذين ،األلبذين" ،إرواء الغليل يف خت يج أحذديث
1166؛ ّ
منذر السبيل"( .ط ،1بريوت :املكاب اإلتسالمي1979 ،م).206 :7 ،
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ُحّقهم لنهي
ابن عبذس رضي هللا عنهمذ فقذل" :لو ُ
كنت أان مل أ َ
لك َ
رتسول هللا  :ال تُ َة ّذبوا بةذاب هللا ،ول َقاَ ْلاُهم لقول رتسول هللا :
من ب ّدل دينَه فذقْ اُلوه"(.)1
واخلالصة :أن حذل الصحذبة بةد نبيهم  هو اتبذعه يف مجيع
تسننه ،يف شؤون حيذهتم كلهذ إال إن مل ُيدوا ،يقول الْ ُمسيّب بن رافع
رمحه هللا" :كذنوا إ ا نالت هبم قضيةٌ ليس فيهذ من رتسول هللا  أثٌ ؛
فذحلق فيمذ رأوا ،فذحلق فيمذ رأوا" )2(،فهذا تلخيص
اجامةوا هلذ وأمجةواُّ ،
ملوقف الصحذبة رضي هللا عنهم يف هذا البذب؛ الاّحذكم للسنة النبوية
يف مجيع األمور عقيدة وش يةة ،عبذدات ومةذمالت .وهذا أدعى
حلفظهذ واحملذفظة عليهذ.
َ /4شخصيّةُ النيب :
النيب حممد بن عبد هللا  ،أعظم شخصية ع فاهذ البش ية؛ يف
ومس ّوهذ وعذمليَّاهذ ،حىت
ش يةاه ،وأخالقه ،ومشذرله وتسريته ،وتةذليم دينهُ ،
خضع لذلك األعداء واخلصوم ،فكيف ابألتبذع واحملبّني! .وهلذا امنت
هللا تةذىل على عبذده ببةثاه  ،فقذل :ﱣﭐ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ

( )1رواه :البخذري" ،ازجلذمع الصحيح" ،يف "كاذب اتسااذبة امل تدين واملةذندين
وقاذهلم /ابب :حكم امل تد وامل تدة واتسااذباهم".335 :12 ،
الاورع عن ازجلواب
( )2أثر جيّد ،رواه :الدارمي" ،املسند" ،يف "املقدمة /اببّ :
فيمذ ليس فيه كاذب وال تسنة" ،ص.30
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ﲸﲹﲺﲻﲼ ﲽﲾﲿﳀ
ﳁﳂ ﳃﳄﳅﳆﳇﳈﳉﳊﱢ

(آل عم ان.)164 :
ب األمني ،واتّفقت كلمة زعمذء ق يش على
فقبل البةثة لُّق َ
()1
زوجه
احلج األتسود ،وعند بةثاه قذلت له ُ
االحاكذم إليه يف وضع َ
خدُيةُ رضي هللا عنهذ" :كال وهللا ال ُخيايك هللا أبدا ،إنك لاص ُل
الضْيف ،وتُةني على
الّحم ،وحتمل ال َك َّل ،وتَكسب املةدوم ،وتَ ْق ي ّ
نوارب احلق"( ،)2ويف خصوماه مع ق يش زمن احلديبية قذل ُموفَ ُد ق يش
وفدت على امللوك،
"أي قوم ،وهللا لقد
ُّ
ع وةُ بن مسةود الثقفيْ :
ط
أيت ملكذً ق ّ
ووفدت على قيص  ،وكس ى ،والنجذشي ،وهللا إ ْن ر ُ
تنخم
يةظم
أصحذب حممد  حمم ّداً ،وهللا إن ّ
ُ
ُ
يةظمه أصحذبُه مذ ُ
فدلَك هبذ وجهه وجلده ،وإ ا
كف رجل منهمَ ،
ُخنذمةً إال وقةت يف ّ
أم هم ابادروا ْأمَه ،وإ ا توضأ كذدوا يقاالون على وضوره ،وإ ا تكلّم
ضوا أصواهتم عنده ،ومذ يُحدُّون إليه النظ تةظيمذ له ،وإنه قد
َخ َف ُ

( )1القصة مشهورة يف السري ،ينظ  :أمحد بن احلسني البيهقي" ،دالرل النبوة"،
(ط ،2بريوت :دار الفك 1983 ،م).333 -329 :1 ،
( )2رواه :البخذري" ،ازجلذمع الصحيح" ،يف "كاذب بدء الوحي /ابب :كيف كذن
بدء الوحي إىل رتسول هللا 29 :1 ،"؛ ومسلم" ،املسند الصحيح" ،يف
"كاذب اإلميذن /ابب :بدء الوحي إىل رتسول هللا .201 ،200 :2 ،"
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ع ض عليكم خطّة ر ٍ
شد فذقبَ لُوهذ.)1( "...
ََ َ
ُ ُ
قصة أيب تسفيذن مع ه قل ملك ال وم ،قذل ه قل" :فإن كذن
ويف ّ
كنت أعلم أنه
مذ تقول ح ّقذً ،فسيملك َم ْوض َع
َّ
قدمي هذتني ،وقد ُ
ت
أعلم أين أ ْ
َّم ُ
ص إليه لاَ َجش ْ
َخلُ ُ
خذر ٌج ،مل أكن أظن أنه منكم ،فلو أين ُ
ت عن قَ َدمه" ،مث علّق أبو تسفيذن ُمذطبذ
لقذءَه ،ولو كنت عنده لغَ َّس ْل ُ
ملك بين األصف  .فمذ
أصحذبه" :لقد أَمَ أ َْم ُ ابن أيب َكْب َشة ،إنه خيذفه ُ
()2
علي اإلتسالم"  ،وبةد وفذته
زلْ ُ
ت موقنذً أنه َتسيَظْ َه حىت َ
أدخ َل هللا ّ
اليوم الذي دخل رتسول
خذدمه وصذحبه أنس بن مذلك" :ملذ كذن ُ
قذل ُ
مذت
هللا  فيه املدينةَ ،أضذءَ منهذ ُّ
كل شيء ،فلمذ كذن اليوم الذي َ
كل شيء"(.)3
فيه َ
أظلم منهذ ّ
فذلةقل ،واملنطق السليم ،والواقع ،كلّهذ تشهد على أن أي
شخصية عظيمة ومامياة حي ص األتبذعُ والْ ُمحبُّون على تابع أقواهلذ
وخطبهذ ،وأعمذهلذ وتسريهتذ ابلافصيل ،اقاداء وتقليدا ،عنذية وحفظذ،
ُ
( )1رواه :البخذري" ،ازجلذمع الصحيح" ،يف "كاذب الش وط /ابب :الش وط يف
ازجلهذد واملصذحلة مع أهل احل ب وكاذبة الش وط".403 :5 ،
( )2رواه :البخذري" ،ازجلذمع الصحيح" ،يف "كاذب ابب بدء الوحي /ابب:
كيف كذن بدء الوحي إىل رتسول هللا .43 :1 ،"
( )3حديث صحيح ،رواه :الدارمي" ،املسند" ،يف "مقدمة السنن /ابب :يف
وفذة النيب  ،"ص.29
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رواية وتبليغذ( .)1وهذا الذي كذن من الصحذبة رضي هللا عنهم ،فلم
يخ إال احلب واالتبذع ،والانذفس يف خدمة نبيّهم ،
سجل عنهم الاذر ُ
يُ ّ
وتسنّاه ،وعدم نسيذهنذ أو
وهذا من أكرب الدواعي للمحذفظة على إ ْرثه ُ
الاّهذون يف صيذناهذ.
 /5حال الصحابة مع النيب :
ب وتةلّق ،واتبذع
حذل الصحذبة مع رتسول هللا  من ُح ّ
واقاداء ،ونُص ة وجهذد ،ممذ توات ت به األخبذر ،حىت آثَ وه على
أنفسهم ،وأمواهلم وأهليهم ،وفَ َد ْوهُ بكل مذ ميلكون أو يساطيةون ،وقد
زّكذهم هللا تةذىل يف كاذبه الةايا يف عديد اآلايت احملكمذت ،ومل يَنَ ْل
نيب قبلهم ،وقد مّ مةنذ
مكذناَهم يف الدين واالتساقذمة واالتّبذع
ُ
أصحذب ّ
قول ع وة بن مسةود الثقفي – وهو على شْكه وعداوته للمسلمني :-
ُ
ط يةظمه أصحذبه مذ يةظم أصحذب ٍ
حممد 
"وهللا إ ْن ر ُ
ُ
ُ
أيت ملكذً ق ّ ُ
ُ
حمم ّداً" .كمذ أهنم بلغوا الغذي َة يف األدب مع النيب  ،وحسن السمع
والطذعة ،وكمذل االحرتام والاةلّم ،مع اهلدوء يف جمذلسه  ،روى
( )1وهذا شيء مة وف بداهة وعقال وواقةذ ،فكل شخص منذ عذيش رجال
عظيمذ أو مهمذ يف حيذته (مثل أبيه ،أو ّأمه ،أو ج ّده ،أو شيخه )...ميكنه
ث عنه مبئذت األحذديث دون أن ُخي ّل بشيء
بةد عش ات السنني أن ُحي ّد َ
من الافذصيل .وكذا من عذيش حداث مهمذ كذحل ب الةذملية مثالُ ... ،ميكنه
بنيب اإلتسالم !!
اليوم أن حي ّدثنذ عن وقذرةهذ ابلافصيل ّ
اململ .فكيف ّ
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"أتيت النيب  ،وأصحذبه كأمنذ على رؤوتسهم
أتسذمةُ بن ش يك قذل:
ُ
الطري"(.)1
وتظذف ت األخبذر يف ح صهم على تةلّم ُتسنّاه وحفظهذ وتبليغهذ،
فمن لك مذ رواه عبد هللا بن عبذس عن عم بن اخلطذب أنه قذل:
وجذر يل من األنصذر يف بين أ ُّمية بن زيد ،وهي من عوايل
"إين ُ
كنت ٌ
الناول على النيب  ،فيَ ْناُل يومذ وأنال يومذ ،فإ ا
املدينة ،وُكنّذ نانذوب َ
فةل
نا ُ
لت جْئ اُه من()2خرب لك اليوم من األم وغريه ،وإ ا نََاَل َ
مثله(...القصة)"  ،فهذا يُ ّبني أهنم ارتقوا م تبةَ أحسن الاالميذ
واألصحذب ،ممذ ُيةل البذحث ُيام يقينذ أهنم مذ كذنوا ليَ ْن َس ْوا أو يُفّطوا
يف شيء ممذ رأوه أو مسةوه أو تةلّموه من ُمةلّمهم وقُدوهتم .
( )1أثر صحيح ،رواه :أمحد" ،املسند"394 :30 ،؛ والبخذري" ،األدب
املف د" .حتقيق علي عبد البذتسط مايد( ،ط ،1القذه ة :مكابة اخلذجني،
2003م) ،ص140؛ وأبو داود" ،السنن" ،يف "كاذب الطب /ابب :يف
ال جل ياداوى" ،ص589؛ وأمحد بن شةيب النسذري" ،السنن الكربى".
حتقيق شةيب األرنؤوط( ،ط ،1بريوت :مؤتسسة ال تسذلة2001 ،م) ،يف
"كاذب الةلم /كيف ازجللوس عند الةذمل" ،377 :5 ،ويف "كاذب الطب/
األم ابلدواء"78 :7 ،؛ وابن حبذن" ،الصحيح" ،ص.1613
( )2رواه :البخذري" ،ازجلذمع الصحيح" ،يف "كاذب الةلم /ابب :الانذوب يف
الةلم".244 :1 ،
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 هذا ،إضذفة ملذ اتسافذض من عدالاهم الدينية ،واتساقذماهموصدقهم ،واباةذدهم عن مسذوئ األخالق ور ارل الصفذت وخبذصة
الكذب ،يقول شيخ اإلتسالم ابن تيمية  -رمحه هللا " :-وأصحذب النيب
تةمد
 وهلل احلمد ،من أصدق النذس حديثذً عنه ،ال يُة ف فيهم من ّ
اهلنذت مذ يقع ،وهلم نوب
يقع من أحدهم
ُ
عليه كذاب ،مع أنه كذن ُ
أصحذب النقد واالماحذن
وليسوا مةصومني ،ومع هذا فقد جّب
ُ
أحذديثهم ،واعاربوهذ مبذ تُةارب به األحذديث ،فلم يوجد عن ٍ
أحد منهم
ُ
َ
ٍ ()1
تَ َة ُّم ُد ك ْذبَة"  ،ويُسطّ لنذ احلذفظ أبو بك اخلطيب البغدادي  -رمحه
هللا  -كلمة عقالنية واقةية فيهم ،فيقول" :لو مل يَ د من هللا ورتسوله فيهم
احلذل اليت كذنوا عليهذ  -من اهلج ة ،وت ك
شيءٌ ممذ ُك  ،ألوجب ُ
األهل واملذل والولد ،وازجلهذد ونُص ة اإلتسالم ،وبذل امل َهج وقال اآلابء
ُ
اعاقذد نا َاهاهم وأمذناهم،
واألبنذء يف تسبيل هللا -
القطع باةديلهم ،و َ
َ
()2
أفضل من كل من جذء بةدهم".
وأهنم كذنوا َ
أمن كذهبم من
ٌ
ومةلوم أن عدالةَ رواة األخبذر واتساقذماَهم و َ
أي كاذب - ،ألن الكاذبة والادوين
األصول ال ريسة يف احملذفظة على ّ
( )1أمحد بن عبد احلليم بن تيمية" ،منهذج السنة النبوية" .حتقيق حممد رشذد
تسذمل( ،ط1986 ،1م)457 ،456 :2 ،؛ وينظ أيضذ :املةلمي" ،األنوار
الكذشفة" ،ص.286 ،273
( )2أمحد بن علي أبو بك اخلطيب " ،الكفذية يف علم ال واية" .ص.96
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أدل على لك ممذ فةله اليهود والنصذرى؛ فقد
وحدهذ ال تكفي ،وال ّ
ورغم لك حّفوا كابَهم وأضذعوهذ وب ّدلوهذ  ،-وقد اعامد
كذنوا يكابونُ ،
ذد احلديث قذعدة عدالة ال واة أصالً يف منهجهم النقدي ،وهي اليت
ن ّق ُ
صحة رواية املخرب وتسالمة نقله من
جتةل النذقد لألخبذر
يطمئن إىل ّ
ُ
ُ
الاايدة أو النقصذن .ومةامد النقذد يف لك كاذب هللا تةذىل الذي ّبني أن
أتسذس قبول اخلرب والشهذدة هو عدالة املخرب هبذ؛ قذل تةذىل:
ﱣﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱢ (الطالق ،)2:ﱣﭐ ﲄ ﲅ ﲆ

ﲇ ﱢ (البق ة ،)282:ﱣﭐ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ

ﱖ ﱢ (احلج ات .)6:فإ ا كذن الصحذبةُ على تلك امل تبة الةليذ من
الةدالة الدينية ،واالتساقذمة والصدق ،وتةظيم ح مة الكذب قبل اإلتسالم
 ّأايم ازجلذهلية وُمذصمة النيب  ،- )1(فكيف بةدمذ هداهم هللا تةذىل()2
وح مة الكذب ،ووعيد
الصدق،
مكذنة
من
منه
مسةوه
ومذ
،
هلذا الدين
ُ

ْ
علي كذابً ،لكذبت عليه"،
( )1كقول أيب تسفيذن" :فوهللا لوال احليذء من أن َأيث وا ّ
يومهذ على
(قصاه مع ه قل يف الصحيحني) قذهلذ يف ّ
حق النيب  ،وهو َ
شْكه وعداوته للمسلمني.
"من الذي
( )2كقول ابن شهذب للخليفة هشذم بن عبد امللك عندمذ تسألهَ :
كذبت ،هو
أيب .قذل:
َ
تَ َوّىل كْب َه منهم؟ فقذل ُ
ابن شهذب :هو عبد هللا بن ّ
ٍ
السمذء :إن هللا
علي .فقذل :أان
ُ
أكذب ال أاب لك! فوهللا لو اندى ُمنذد من ّ
ّ
كذبت ،حدثين تسةيد ،وع وة ،وعبيد ،وعلقمة بن
الكذب ،مذ
أح ّل
ُ
َ
َ
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صذحبه وخبذصة الكذب على النيب  !!فهذه دوافع غذية يف األمهية
تؤكد حفظ الصحذبة السنة النبوية ،وحسن حمذفظاهم عليهذ(.)1
العرب:
 /6طبيعة اإلنسان
ّ
كذلصدق وعدم
ومذ اماذز به من حفظ ،وشهذمة ،وأخالق ك مية ّ
وحب اللغة والبيذن ...فقد كذن الة يب يف
الكذب ،واعامذد احلفظّ ،
ازجلذهلية ا اك ة قويّة ،يُةىن أبتسواق األدب ،وحيفظ الواحد منهم
األول هلذ( ،)2فيحفظون
القصيدة من عش ات األبيذت بسمذعه ّ
األشةذر ،واألنسذب ،واملفذخ  ،وأخبذر النذس يف ب اعة فذرقة .وقد
أجل ،وأتسهل عبذرة،
َّأهلَهم لك حلفظ احلديث النبوي الذي هو ّ
أهم و ّ
وأفصح بيذان.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أيب ... ،فقذل له
وقذص ،عن عذرشة :أن الذي توىل كربه ُ
عبد هللا بن ّ
هشذم :ا ْر َحل ،فوهللا مذ كذن ينبغي لنذ أن َْحنمل على مثلك" .الذهيب" ،تسري
أعالم النبالء".413 :9 ،
( )1ينظ للمايد يف هذه ازجلارية :عبد ال محن املةلمي" ،الانكيل ملذ ورد يف أتنيب
الكوث ي من األابطيل" .حتقيق حممد انص الدين األلبذين( ،القذه ة :دار
الكاب السلفية) ،ص .214 ،211 -209
( )2مثذله أن عبد هللا بن عبذس رضي هللا عنهمذ حفظ قصيدة عم بن أيب ربيةة
(وفيهذ حنو تسبةني بياذ) يف مسَْ َة ٍة واحدة .ينظ  :ابن عبد الرب" ،جذمع بيذن
الةلم".263 :1 ،
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وقد اتسام احلذل على لك يف طبقذت الاذبةني وأتبذعهم،
وأخبذر األرمة والّواة يف قوة احلفظ مسافيضة جدا ،ال ختفى على
أتسلم وأقوى يف احملذفظة على السنة
ابحث منصف .وال شك أن احلفظ ُ
النبوية من الكاذبة ،ملذ يصذحبُه عذدةً من الفهم والةلم ،وهلذا بقي هو
عمدة ال واة لة ّدة ق ون.
 /7خصائص احلديث النبوي:
كثري من
فهو تسهل اللغة ،قصري الةبذرة ،واضح البيذن ،و ٌ
أمذمهم ،أو هلم؛
األحذديث قصص وأحداث وقةت للصحذبة ،أو َ
السنُون .وقد أويت النيب 
ُ
يسهل حفظهذ واتساحضذرهذ مهمذ تطذولت ّ
أفصح الة ب ،يُ َة ّربُ عن
امع الكلم؛ فكذن عليه الصالة والسالم
جو َ
َ
املةذين الكثرية ابللفظ القليل .كل هذا ،كذن له األث ُ الكبري يف حفظ
السنة وإتقذهنذ وعدم نسيذهنذ ،ألهنذ جتةل األحذديث حمبّبة إىل النفوس،
وخبذصة اإلنسذن الة يب املولع ابلبالغة والبيذن .والنمذ ج على هذا كثرية
جدا ،ومبثوثة يف دواوين السنة ،كقوله " :الدين النصيحة"(،)1
و"املسلم من تسلم املسلمون من لسذنه ويده"( ،)2و"إمنذ اإلعمذل
( )1رواه :مسلم" ،املسند الصحيح" ،يف "كاذب اإلميذن /ابب :الدين النصيحة"،
 ،37 :2من حديث متيم بن أوس الداري رضي هللا عنه.
( )2رواه :البخذري" ،ازجلذمع الصحيح" ،يف "كاذب اإلميذن /ابب :املسلم من
تسلم املسلمون من لسذنه ويده"74 :1 ،؛ ومسلم" ،املسند الصحيح" ،يف
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ابلنيذت"( ،)1و"ال ض ر وال ض ار"( ،)2و"بُين اإلتسالم على ُخس"(،)3
آمنت ابهلل مث
و"إن احلالل ّبني وإن احل ام بني"( ،)4و"قُل
ُ
اتساقم"( ...،)5وغريهذ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

"كاذب اإلميذن /ابب :تفذضل اإلتسالم" ،10 :2 ،من حديث عبد هللا بن
عم و رضي هللا عنهمذ.
( )1رواه :البخذري" ،ازجلذمع الصحيح" ،يف "كاذب بدء الوحي /ابب :كيف بدء
الوحي إىل رتسول هللا  ،12 :1 ،"من حديث عم بن اخلطذب .
( )2حديث حسن ،رواه :مذلك" ،املوطأ" ،يف "كاذب األقضية /ابب :القضذء
يف امل فق" ،ص567؛ والدارقطين" ،السنن"77 :3 ،؛ والبيهقي" ،السنن
الكربى" ،69 :6 ،من حديث أيب تسةيد اخلدري .
( )3رواه :البخذري" ،ازجلذمع الصحيح" ،يف "كاذب اإلميذن /ابب :دعذؤكم
إميذنكم" 69 :1؛ ومسلم" ،املسند الصحيح" ،يف "كاذب اإلميذن /ابب:
أركذن اإلتسالم ودعذرمه" ،176 :1 ،من حديث عبد هللا بن عم رضي هللا
عنهمذ.
( )4رواه :البخذري" ،ازجلذمع الصحيح" ،يف "كاذب اإلميذن /ابب :فضل من
اتساربأ لدينه"167 :1 ،؛ ومسلم" ،املسند الصحيح" ،يف "كاذب املسذقذة/
ابب :أخذ احلالل وت ك الشبهذت" ،27 :11 ،من حديث النةمذن بن
بشري رضي هللا عنهمذ.
( )5رواه :مسلم" ،املسند الصحيح" ،يف "كاذب اإلميذن /ابب :جذمع أوصذف
اإلتسالم".9 ،8 :2 ،
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 وهذا يقودان إىل امللحظ اآليت وهو:ُُسُّو تعاليم السنة النبوية = فممذ تسذعد الصحذب َة على حفظ
األحذديث النبوية ،أهنم وجدوا فيهذ أحسن ٍ
نظذم حليذهتم ال وحية،
َ
()1
والةملية ،وخبذصة يف ابب األخالق واملةذمالت واآلداب  ،فذهلدي
النبوي يَسمو على كل رأ ٍي أو تفكري أو جت بة بش ية ،وهذا مذ جةله
ُخيذلط بشذش َة قلوهبم ،فأحبّوه ،وتةلّقوا به ،وتفذنوا يف الااامه واحملذفظة
عليه ،ونقله إىل األجيذل بةدهم.
فرع = يف طريقة تعليمه  :)2(كذن نيب اإلتسالم  املثل
األعلى ،والقدوة احلسنة يف الرتبية والاةليم ،والدعوة واإلرشذد ،خلّصهذ
أيت ُم َةلّمذ قبله وال
مةذويةُ بن احلكم ُّ
السلمي رضي هللا عنه بقوله" :مذ ر ُ
ض بين ،وال َشاَمين"(،)3
بةده
أحسن تةليمذً منه؛ فوهللا مذ َك َهَين ،وال َ
َ
مذ جةل أصحذبه يافذعلون مع توجيهذته ،وُياهدون يف الااامهذ ،وكذا
ياخول أصحذبَه ابملوعظة وال يُكث
حفظهذ وتةليمهذ؛ فقد كذن ّ 
( )1النمذ ج كثرية جدا يطول البحث بذك هذ ،حنو :أحذديث الّفق ،وإفشذء
السالم ،وحق ازجلذر ،وبّ الوالدين ،وكفذلة اليايم ،وح مة الدمذء واألموال
ّ
واألع اض...،
( )2ينظ للمايد" :موتسوعة بيذن اإلتسالم" ،ص .32 ،31
( )3رواه :مسلم" ،املسند الصحيح" ،يف "كاذب املسذجد ومواضع الصالة/
ابب :حت مي الكالم يف الصالة".20 :5 ،
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ياخولُنذ
عليهم = كمذ يف حديث ابن مسةود قذل" :كذن النيب ّ 
األايم ،ك اهةَ السآمة علينذ"(.)1
ابملوعظة يف ّ
وكذن  إ ا قذل الكلمة كّرهذ ثالاث حىت تُفهم عنه = كمذ يف
حديث أنس عن النيب " :أنه كذن إ ا تكلّم بكلمة أعذدهذ ثالاث،
حىت تُفهم عنه"(.)2
وكذن  إ ا تكلّم تكلم باَ َ ٍّو وتُ َؤَدة = يَفصل كالمه وال يُدخل
بةضه يف بةض ،وال يَ ْس ُده َتس ْداً ،وهذا أدعى لفهم السذمةني
َ
يدل عليه حديث عذرشة رضي هللا عنهذ ،قذلت" :كذن
واتسايةذهبم لهّ ،
كل من مسةه"( ،)3ويف رواية
صال ،يفهمه ُّ
كالم رتسول هللا  كالمذً فَ ْ
ُ
()4
كس ْد ُكم"  ،ويف
قذلت" :إن رتسول هللا  مل يكن يَ ْس ُ ُد
َ
احلديث َ
( )1رواه :البخذري" ،ازجلذمع الصحيح" ،يف "كاذب الةلم /ابب :مذ كذن النيب 
ياخوهلم ابملوعظة والةلم"213 :1 ،؛ ومسلم" ،املسند الصحيح" ،يف "كاذب
صفة القيذمة وازجلنة والنذر /ابب :االقاصذد يف املوعظة".163 :17 ،
( )2رواه :البخذري" ،ازجلذمع الصحيح" ،يف "كاذب الةلم /ابب :من أعذد
احلديث ثالاث ليفهم عنه".248 :1 ،
( )3حديث حسن ،رواه :أبو داود" ،السنن" ،يف "كاذب األدب /ابب :اهلدي
يف الكالم" ،ص.733
( )4رواه :البخذري" ،ازجلذمع الصحيح" ،يف "كاذب املنذقب /ابب :صفة النيب
.693 :6 ،"
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ألحصذهُ"(.)1
رواية" :إمنذ كذن النيب  حي ّدث حديثذ ،لو َعدَّهُ ُّ
الةذد ْ
وكذن  ال ُحي ّدث أصحذبه إال وهم يف حذلة إنصذت ٍ
وإقبذل
َ
عليه = كمذ روى ج ي ُ بن عبد هللا رضي هللا عنه أن النيب  قذل له
النذس.)2("...
يف ّ
حجة الوداع" :ا ْتساَ ْنصت َ
كمذ كذن  يُنَ ّوع يف أتسذليب تةليمه؛ من السؤال ،الذي ُيةل
السذمع ياشوق إىل ازجلواب ويساحض هنه ،إىل ض ب األمثذل اليت
تُقّب املةىن البةيد ،واملةنوي ابحملسوس ،وكل هذا حىت يُفهم عنه عليه
كالمه على الوجه الصحيح ،وي تسخ يف
الصالة والسالم ويُة َق َل ُ
األ هذن ،مثذل لك حديث عبد هللا بن عم أن رتسول هللا  قذل:
"إن من الشج شج ة ال يسقط ورقُهذ ،وإهنذ مثل املسلم.)3("...
النيب املةلّم الذي اجامع فيه أرقى أتسذليب
وهكذا ،فهو ُّ 
الرتبية والاةليم ،وتالمي ُذه من حوله اجامع فيهم من الفطنة والذكذء،
وقوة احلفظ ،وش ّدة حبّهم له  واتبذعهم ألم ه = مذ ُيةل الةملية
ّ
( )1عند :مسلم" ،املسند الصحيح" ،يف "كاذب الاهد وال قذرق /ابب :الاثبت يف
احلديث وحكم كاذبة الةلم".129 :18 ،
( )2رواه :البخذري" ،ازجلذمع الصحيح" ،يف "كاذب الةلم /ابب :اإلنصذت
للةلمذء".286 :1 ،
( )3رواه :البخذري" ،ازجلذمع الصحيح" ،يف "كاذب الةلم /ابب :ط ح اإلمذم
املسألة على أصحذبه ليخارب مذ عندهم من الةلم".195 :1 ،
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الاةليمة يف أرقى صورهذ ،أداء وتلقيذً ،فهل بةد هذا نظن إخفذقذ
وضيذعذ للمذدة الاةليمة!!
واخلالصة = أن جيل الصحذبة رضي هللا عنهم توف ت فيهم وهلم
من الدواعي ،واجامع هلم من الةوامل؛ الش عية ،والةقلية املنطقية،
والواقةية ،مذ يؤكد لكل ابحث منصف أنه يساحيل يف ح ّقهم تضييع
تسنة نبيهم  أو نسيذهنذ ،أو إمهذهلذ وعدم احملذفظة عليهذ ،أو ازجل أة
على الاايدة عليهذ!! وهو مذ يدحض تلك الشبهذت املاهذفاة اليت
مفذدهذ( )1أن عدم تدوين الصحذبة السنة النبويةّ ،أدى إىل ضيذعهذ،
ألن االعامذد يف النقل وال واية على الذاك ة ال يكفي ،لضةف هذه
وتغريهذ.
األخرية ّ
وحيذفظوا
فليس الةجب إ ن ،أن حيفظ الصحذبةُ السنة النبوية ُ
هي واقةي اترخيي  ،-بل الةجب كل الةجب
عليهذ – فذلك شيءٌ بَ َد ٌّ
صوَر حدوث الةكس؛ أبن يُهملوهذ وياهذونوا يف شأهنذ!! ألن كل
أن نا ّ
الدالرل واملؤش ات تؤكد لنذ يقينذ أنه يساحيل عليهم الاف يط فيهذ
ونسيذهنذ وقلّة الةنذية هبذ.
وكيف يَ ْة َج ُا الصحذبة – مبذ اتصفوا به من قوة احلفظ ،وتسالمة
وحب النيب  ،وهم حيفظون كاذب هللا تةذىل ( 6232آية)
الاّدينّ ،
على ت تيب واحد ،مل يضيّةوا منه ح فذ واحدا  -عن حفظ أحذديثه 
( )1ينظ هلذه الشبهة" :موتسوعة بيذن اإلتسالم" ،ص.62
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وهي أتسهل ،وال تسادعي حمذفظةً على اللفظ أو الرتتيب!؟ ويقذل إهنذ
نج ُح
أهل احلديث مكذوب موضوع! أَفيَ َ
ضذعت ،وأن مذ َد ّونه ُ
الصحذبة يف حفظ الق آن – مع صةوباه – جنذحذ كذمال مماذزا،
ّ
()1
ويفشلون يف حفظ السنة – وهي أتسهل – فشال ريةذ! .

( )1ينظ  :حذكم عبيسذن املطريي" ،اتريخ تدوين السنة وشبهذت املساش قني".
(ط ،1الكويت :جملس النش الةلمي2002 ،م) ،ص .147 ،146
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املبحث الثالث :مظاهر حفظ الصحابة للسنة النبوية
أهم الدواعي والةوامل؛ الش عية،
بةد أن بيّ ُ
نت يف املبحث الثذين ّ
والةقلية ،والواقةية اليت توف ت زجليل الصحذبة وم ّكناهم من حفظ السنة
النبوية واحملذفظة عليهذ ،أييت الكالم يف هذا املبحث عن مظذه (مةذمل)
هذا احلفظ ،أو اآلليذت اليت تسلكوهذ قصد حتقيق هذا املقصد املهم؟
املاأمل يف تسري الصحذبة ،ويف تصّفذهتم ُّاجتذه مذ َرأوه أو مسةوه
ّ
من النيب  ،يابني له أهنم اجاهدوا يف حفظه أو احملذفظة عليه وصيذناه
من خالل جمموعة آليذت ،تنوعت بني؛ حفظ الصدر ،والكاذبة،
بسيذج من الاّوقي
والةمل ابلسنة النبوية ،مع صيذناهذ وحيذطاهذ
ٍ
والاثبت ،وعدم اإلكثذر من الاحديث ،إضذفة إىل ٍ
شيء من النّقد
ّ
أي دخيل ،كمذ أهنم اجاهدوا يف
والكالم يف الّواة = حىت ال ينفذ إليهذ ّ
تبليغهذ للاذبةني قوال وعمال ومكذتبة.
وهذا اآلن بيذهنذ بشيء من الافصيل:
أولا :حفظ الصدر:
وهو عمدة الة ب ،ومن َمثَّ الصحذبة والاذبةني يف حفظ الةلم
واألخبذر ،و لك شيء ماوات عنهم؛ اشاه وا به يف شة هم ونث هم،
وأخبذرهم وأنسذهبم .وال أبس هنذ بذك بةض الوقذرع ال ّدالة على عنذية
الصحذبة حبفظ احلديث النبوي:
رتسول
 /1حديث ابن مسةود يف الاشهد ،يقول َ " :علَّ َمين ُ
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السورة من الق آن:
َّشهد ،كمذ يُةلّمين ُّ
هللا  وَك ّفي بني ك ّفْيه ،الا َ
()1
الاحيذت هلل ،والصلوات والطيبذت. "...،
 /2ويف حديث الشفذعة الطويل الذي ي ويه أبو ه ي ة ،أن هللا
يقول آلخ من يدخل ازجلنة :متىن ،حىت إن هللا ليذك ه ،يقول كذا وكذا،
حىت انقطةت به األمذين ،قذل هللا :لك لك ومثله مةه ...قذل أبو
ت من رتسول هللا  قولَه :لك لك
َشه ُد أين َحفظْ ُ
تسةيد اخلدري" :أ َ
وعش ة أمثذله.)2("...
ت من رتسول هللا 
 /3وعن عبد هللا بن عم و قذلَ " :حفظْ ُ
حديثذً مل أنسه بةد ،مسةت رتسول هللا  يقول :إن ّأول اآلايت
ُخ وجذً ،طلوع الشمس من مغ هبذ.)3( "...
حفظت من
 /4وعن احلسن بن علي رضي هللا عنهمذ قذل" :
ُ

( )1رواه :البخذري" ،ازجلذمع الصحيح" ،يف "كاذب االتسائذان /ابب :األخذ
ابليد"67 :11 ،؛ ومسلم" ،املسند الصحيح" ،يف "كاذب الصالة /ابب:
الاشهد يف الصالة".118 :4 ،
( )2رواه :البخذري" ،ازجلذمع الصحيح" ،يف "كاذب الاوحيد /ابب :قول هللا
تةذىل :وجوه يومئذ انض ة إىل رهبذ انظ ة".514 :13 ،
( )3رواه :مسلم" ،املسند الصحيح" ،يف "كاذب الفنت وأش اط السذعة /ابب:
ك ال ّدجذل".77 :18 ،
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رتسول هللا َ :د ْع مذ يُ يبُك إىل مذ ال يُ يبك"(.)1
 /5ويف صحيح البخذري "كاذب الةلم /ابب :حفظ الةلم؛
عن أيب ه ي ة قذل :إن النذس يقولون أكثَ أبو ه ي ة ،ولوال آياذن
ثت حديثذ ...،إن إخواننذ من املهذج ين كذن
يف كاذب هللا مذ ح ّد ُ
الص ْف ُق ابألتسواق ،وإن إخواننذ من األنصذر كذن يشغلهم الةمل
يشغلهم َّ
رتسول هللا  بشبع بطنه ،وحيض مذ
يلام َ
يف أمواهلم ،وإن أاب ه ي ة كذن ُ
ال حيض ون ،وحيفظ مذ ال حيفظون.
أمسع منك حديثذ كثريا أنسذه؟
وعنه قذلُ :
قلت اي رتسول هللا ،إين ُ
ض َّمهُ،
قذل :اُبْ ُسط رداءَك ،فبسطاه ،قذل :فغ ف بيديه ،مث قذلُ :
يت شيئذً بةده"(.)2
فضم ْماُه ،فمذ نَس ُ
َ
وغريهذ من األخبذر املاوات ة عن الصحذبة يف حفظ السنة النبوية،
والةنذية هبذ ،ممذ يطول بذك ه البحث ،لكن حسبنذ هذه النمذ ج ،فهي
تدل على املقصود كفذية.
اثنيا :حفظ السطور:
واملقصود هو الكاذبة ،ومل تكن واتسةة االناشذر يف لك الامذن،
( )1رواه :أمحد" ،املسند"252 ،249 :3 ،؛ والدارمي" ،املسند" ،ص358؛
وصححه؛ والنسذري،
والرتمذي" ،ازجلذمع املخاص من السنن"ّ ،668 :4 ،
"السنن" ،ص 805؛ وابن حبذن" ،الصحيح" ،ص.303
( )2البخذري" ،ازجلذمع الصحيح".284 ،282 :1 ،
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إال أنه ُوجد مجذعةٌ من الصحذبة كذنوا حيسنون الكاذبة ،فذتساةذنوا هبذ يف
ٍ
شيء ممذ مسةوه من النيب  ،وكذا زب بةض كابه ورتسذرله ،
َزبْ
فحفظوا هكذا مذ تيّس من احلديث النبوي .وهذه الكاذبة هي اليت
شكلت النواة األوىل لكاذبة السنة النبوية وتدوينهذ ،حيث مذ فائت
تااايد وتاوتسع مع م ور الوقت وازدايد احلذجة إليهذ ،إىل أن صذرت هي
الةمدة يف حفظ الةلم ونقله.
فمن مناذج الكتابة يف عهد الصحابة:
كنت
قصة عبد هللا بن عم و بن الةذص = الذي قذلُ " :
ّ /1
يش،
أكاب َّ
كل شيء أمسةه من رتسول هللا  أريد حفظه ،فنهاين ق ٌ
ُ
وقذلوا :تكاب كل شيء مسةاه من رتسول هللا  ،ورتسول هللا  بَ َشٌ
فأمسكت عن الكاذب ،فذك ت لك
ياكلّم يف الغضب وال ضذ!؟
ُ
ب ،فوالذي نفسي
ل تسول هللا  ،فأومأ إبصبةه إىل فيه ،وقذل :ا ْكاُ ْ
بيده ،مذ َخَ َج م ّين إال َح ٌّق"(.)1
( )1احلديث صحيح؛ رواه :أمحد" ،املسند"،591 ،523 ،406 ،57 :11 ،
593؛ والدارمي" ،املسند" ،يف "املقدمة /ابب :من رخص يف كاذبة الةلم"،
ص 71؛ وأبو داود" ،السنن" ،يف "كاذب الةلم /ابب :يف كاذبة الةلم"،
ص561؛ واحلذكم" ،املسادرك"106 ،105 :1 ،؛ وينظ  :األلبذين،
"تسلسلة األحذديث الصحيحة"( ،ط ،1ال ايض :مكابة املةذرف،
1995م).45 :4 ،
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ويؤكده احلديث الذي ي ويه البخذري من ط يق" :مهّذم بن منبه
عن أيب ه ي ة  قذل" :مذ من أصحذب النيب  أح ٌد أكث حديثذً
عنه مين ،إال مذ كذن من عبد هللا بن عم و؛ فإنه كذن يكاب وال
أكاب"(.)1
قصة أيب شذه = واليت ي ويهذ الشيخذن عن أيب ه ي ة رضي
ّ /2
هللا عنه قذل" :ملذ فاح هللا على رتسوله  مكةَ قذم يف النذس فحمد هللا
حبس عن مكة الفيل ،وتسلّط عليهذ رتسوله
وأثىن عليه ،مث قذل :إن هللا َ
واملؤمنني ،فإهنذ ال حتل ألحد كذن قبلي ،وإهنذ أُحلّت يل تسذعة من
صي ُدهذ ،وال خيالى شوُكهذ،
هنذر ،وإهنذ ال حتل ألحد بةدي ،فال يُ َّنف ْ
ٍ
قايل فهو خبري النظ ين ...فقذم
حتل تسذقطَاُهذ إال ملنشد ،ومن قُال له ٌ
وال ّ
ٍ
رجل من أهل اليمن  -فقذل :اكاُبُوا يل اي رتسول هللا ،فقذل
أبو َشذه ٌ -
رتسول هللا  :ا ْكاُبُوا أليب َشذهٍ.
قلت لألوزاعي :مذ قوله اكابوا يل اي رتسول هللا؟ قذل :هذه
ُ
()2
اخلطبة اليت مسةهذ من رتسول هللا . "
 /3وثيقة املدينة = هي وثيقة كابهذ النيب  بةد هج ته إىل
ضمنَهذ مةذهد ًة بني املسلمني وبني تسذكين املدينة وخبذصة مع
املدينةَّ ،
( )1رواه :البخذري" ،ازجلذمع الصحيح" ،يف "كاذب الةلم /ابب :كاذبة الةلم"،
.273 :1
( )2البخذري" ،ازجلذمع الصحيح" ،يف "كاذب الةلم /ابب :كاذبة الةلم".271 :1 ،
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اليهود ،)1(...قذل اإلمذم حممد بن إتسحذق – صذحب املغذزي :-
ع فيه يهود
ب ُ
رتسول هللا  كاذابً بني املهذج ين واألنصذرَ ،و َاد َ
"وَكاَ َ
وشَ َط هلم ،واشرتط عليهم:
َ
وعذهدهم ،وأقَّهم على دينهم وأمواهلمَ ،
بسم هللا ال محن ال حيم ،هذا كاذب من ٍ
حممد النيب  ،بني
ٌ
املؤمنني واملسلمني من ق يش ويث ب ،ومن تبةهم ،فلح َق هبم ،وجذهد
مةهمَّ ،إهنم أمة واحدةٌ من دون النَّذس( ...إىل آخ الكاذب)"(.)2
 /4كاذبه إىل قيص = فةن عبد هللا بن عبذس رضي هللا عنهمذ:
"أن رتسول هللا  كاب إىل قيص يدعوه إىل اإلتسالم ،وبةث بكاذبه
إليه مع د ْحيَةَ الكليب ...ف ُق ئ ،فإ ا فيه :بسم هللا ال محن ال حيم ،من
تسالم على من اتبع
حممد عبد هللا ورتسوله ،إىل ه قل عظيم ال ومٌ ،
َتسلم تَ ْسلَم.)3("...،
اهلدى ،أمذ بةد :فإين أدعوك بدعذية اإلتسالم ،أ ْ
( )1رواهذ :حممد بن عبد امللك بن هشذم" ،تسرية النيب  ."حتقيق حممد حميي الدين
وج ّل نصوصهذ وردت يف
عبد احلميد( ،بريوت :دار الفك )ُ .119 :2 ،
شك يف صحاهذ وثبوهتذ.
دواوين السنة الشهرية ،وهي قويّة مبجموع طُُقهذ ،وال ّ
ينظ للمايد :أك م ضيذء الةم ي" ،السرية النبوية الصحيحة"( .ط،7
السةودية :مكابة الةبيكذن2013 ،م)275 :1 ،؛ إب اهيم الةلي" ،صحيح
السرية النبوية"( .ط ،1األردن :دار النفذرس1995 ،م) ،ص.201 ،200
( )2ينظ  :ابن هشذم" ،تسرية النيب .123 -119 :2 ،"
( )3رواه :البخذري" ،ازجلذمع الصحيح".43 :1 ،
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 /5كاذب تسليمذن اليَ ْش ُك ي عن جذب = وهي صحيفةٌ فيهذ
حديث جذب بن عبد هللا األنصذري رضي هللا عنهمذ ،كابهذ عنه تلمي ُذه
()1
مجع من
اهذ
و
ر
هذا
تسليمذن
كاذب
وعن
،
تسليمذن بن قيس اليشك ي
ٌ
تالميذ جذب مثل أيب الابري ،وأيب تسفيذن ،والشةيب ،وقاذدة ،قذل أبو
حذمت" :جذلس تسليمذ ُن اليشك ي جذب ا ،فسمع منه ،وكاب عنه
الصحيفةُ عند ام أته ،ف وى أبو الابري
صحيفة ،فاُويف وبقيت ّ
وأبو تسفيذن والشةيب عن جذب  ،وهم قد مسةوا عن جذب  ،وأكث ه من
الصحيفة.)2( "...
وغريهذ من النمذ ج( ،)3ال ّدالة على عنذية مج ٍع من الصحذبة
بكاذبة احلديث النبوي ،واحملذفظة عليه ،مث نقله للاذبةني بةدهم ،كل
لك بةلمه وإ نه  -عليه الصالة والسالم .-
( ) 1هو :تسليمذن بن قيس اليشك ي البص ي ،مذت يف فانة ابن الابري قبل جذب
بن عبد هللا رضي هللا عنهمذ ،وثّقه أبو زرعة والنسذري وابن حج  .ينظ :
ابن أيب حذمت" ،ازجل ح والاةديل"136 :4 ،؛ يوتسف مجذل الدين املاي،
"هتذيب الكمذل يف أمسذء ال جذل" .حتقيق بشذر عواد مة وف( ،ط،2
بريوت :مؤتسسة ال تسذلة1983 ،م).55 :12 ،
( )2ابن أيب حذمت" ،ازجل ح والاةديل".136 :4 ،
( )3حنو حديث عبد هللا بن ُع َكْيم قذل" :قُ ئ علينذ كاذب رتسول هللا ﷺ
أبرض جهينة ،"...رواه أصحذب السنن.

- 696 -

جملّة اجلامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد  – 190اجلزء األول

اثلث ا :حفظ العمل:
واملقصود أن عمل الصحذبة (عقيدة وش يةة) كذن اقاداء ابلسنة
النبوية ،يف كل شؤون حيذهتم ،وهذا مسافيض عنهم؛ يف عبذداهتم،
ومةذمالهتم ،وقضذرهم ،وفُايذهم ...،فقد كذنوا ح يصني جدا على
ماذبةة النيب  يف كل أمورهم ،مث نقلوهذ للاذبةني من بةدهم .يدل
على لك اتسافذضة الوقذرع يف احاكذمهم للسنة النبوية يف تديّنهم كلّه؛
ٍ
عبذدات ومةذمالت ،وكذا كاذباهم للنذس ولةُ ّمذهلم بذلك يف ُمالف
األمصذر .فمن لك؛
 /1حديث "أنس بن تسريين قذل :تلقينذ أنس بن مذلك حني
الش َذم ،فالقينذه َبة ْني الاّم  ،ف أياُه يصلّي على محذر َوَو ْج ُهه اك
قَدم ّ
فقلت له :رأياُك تصلّي لغري
ازجلذنب - ،يةين عن يَسذر القبلة ُ ،-
()1
رتسول هللا  يفةلُه ،مل أفة ْلهُ" .
أيت َ
القبلة! ،فقذل :لوال ّ
أين ر ُ
 /2حديث عبذدة بن الصذمت يف األصنذف ال بوية :فةن أيب
ابلشذم يف حلقة فيهذ مسلم بن يسذر ،فجذء أبو
قالبة قذل:
"كنت ّ
ُ
فقلت له:
األشةث ،قذل :قذلوا :أبو األشةث أبو األشةث ،فجلسُ ،
حديث عبذدة بن الصذمت ،قذل :نةم.
ح ّدث أخذان
َ
غاوان غااةً وعلى النذس مةذوية  فغنمنذ غنذرم كثريةً ،فكذن
( )1رواه :مسلم" ،املسند الصحيح" ،يف "كاذب صالة املسذف ين وقص هذ /ابب:
جواز صالة النذفلة على الدابة يف السف حيث توجهت" .212 :5
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فيمذ َغنمنذ آنيةٌ من فضة ،فأم مةذويةُ رجال أن يبيةهذ يف أ َْعطيذت
النذس يف لك ،فبلغ عبذد َة بن الصذمت  ،فقذم
النذس ،فاسذرع ُ
مسةت رتسول هللا  :ينهى عن بيع الذهب ابلذهب،
فقذل :إين
ُ
والفضة ابلفضة ،والبُ ّ ابلرب ،والشةري ابلشةري ،والام ابلام  ،وامللح
داد فقد ْأرََب .ف ّد
ابمللح ،إال تسواءً بسواء ،عينذ بةني ،فمن زاد أو ا ْز َ
النذس مذ أخذوا.)1("...،
ُ
 /3حديث علقمة بن قيس النخةي قذل" :أُيتَ َعْب ُد هللا بن
ٍ
ٍ
ض َهلَذ
ذت َعْن َهذ َوَملْ يَ ْف ْ
مسةود رضي هللا عنه يف ْامَأَة تَ َاَّو َج َهذ َر ُج ٌل ُمثَّ َم َ
ذخاَ لَ ُفوا إلَْيه ،فَ َقذل :أ ََرى َهلَذ مثْ َل
ص َداقًذَ ،وَملْ يَ ُك ْن َد َخ َل هبَذ؟ ،قَ َ
ذل :فَ ْ
َ
اث ،وعلَي هذ الة َّدةُ .فَ َشه َد مةقل بن تسنَذنٍ
ص َداق ن َسذر َهذَ ،وَهلَذ امل َري ُ َ َ ْ َ
َ
َْ ُ ُْ
األَ ْش َجة ُّي أ َّ
ضى.
ع بنت َواش ٍق مبثْل َمذ قَ َ
َّيب  قَ َ
َن الن َّ
ضى يف ب ْ َو َ
فف ح ُ
عبد هللا بن مسةود ف حذً شديدا حني وافق ُ
قضذؤه قضذءَ
()2
رتسول هللا . "
( )1رواه :مسلم" ،املسند الصحيح" ،يف "كاذب املسذقذة واملاارعة /ابب :ال اب"،
.14 ،12 :11
( )2رواه :الدارمي" ،املسند" ،يف "كاذب النكذح /ابب :ال جل يااوج امل أة
ض هلذ" ص307؛ وأبو داود" ،السنن" ،يف "كاذب
فيموت قبل أن يَ ْف َ
حىت مذت" ،ص324؛
تاوج ومل يُ َس ّم هلذ صداقًذ َّ
النكذح /ابب :فيمن َّ
ابب :مذ جذء
و
ُّ
الرتمذي" ،ازجلذمع املخاص من السنن" ،يف "كاذب النكذحُ /
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 فذلنيب  عذش بدعوته ثالاث وعش ين تسنة؛ منهذ عشومبلّغذ ،وإمذمذ
تسنوات ابملدينة ،وهي دولاه وقد كذن فيهذ رتسوال مشّعذ ُ
وقذردا وقذضيذ ،يُصلّي ابلنذس ويَقضي بينهم وياخذصمون إليه يف مجيع
ويبني هلم مةذين كاذب هللا تةذىل وتش يةذته – وهم
شؤوهنم ،فيُفايهم ّ
أشد حبذ له واتبذعذ لش يةاه وتةظيمذ ملذ جذءهم به وح صذ على فهمه
ولاومه .-
مث دولة اخلالفة قذمت على لك كلّه واناش ت ش قذ وغ اب،
وراح آالف الصحذبة يُةلّمون النذس هذا الدين وينش ون تةذليمه عقيد ًة
وعبذدة ومةذمالت وأخالقذ وآدااب .وفيهم الفقهذء واحملدثون ال واة
والقضذة والقذدة والسالطني .وهكذا ّأايم بين أمية إىل آخ عص
الصحذبة ،تسذروا على منهذجهم يف كل شيء .وهذا كلّه مةلوم
جذهل أو جمنون.
مسافيض ال يُنذزع فيه إال
ٌ
فكيف تةجا دولة كهذه – وهي اليت حفظت الق آن الك مي،
حفظذ دقيقذ  -عن حفظ بيذنه وش حه ويُضيّةونه بكل تسهولة ،وهم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يااوج امل أةَ فيموت عنهذ قبل أن يَ ْف ض هلذ" ،450 :3 ،وقذل:
يف ال جل َّ
النسذري" ،السنن" ،يف "كاذب النكذح/
"هذا حديث حسن صحيح"؛ و
ُّ
الااوج بغري ص ٍ
وصححه الشيخ األلبذينُّ،
داق" ،ص.489
ابب :إابحة ُّ
ّ
َ
ُ
"إرواء الغليل يف خت يج أحذديث منذر السبيل" .357 :6
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مافقون على أن الق آن أحوج مذ يكون للحديث النبوي؟(.)1
فذتسام ار الةمل وفق السنة النبوية من أقوى صور حفظهذ ،ألنه
يةكس تديّن اجملامع األول ،وقد كذنوا أح ص النذس على اتبذع نبيهم
 ولاوم ط يقاه ،واالتسام ار على هنجه ،وهو من الةمل املسام الذي
ينبغي أن يُ َسلّم له الةقالنيون ومن أتثّ بط وحذهتم.

الصيانة:
رابعا :حفظ ِّ
مجع
صيذنة السنة النبوية من حسن السيذتسة والادبري اليت انابه هلذ ٌ
من كبذر الصحذبة ويف مقدماهم اخللفذء ال اشدون ،مبذ هلم من واجب
تسيذتسة ال عية ،وحفظ دينهذ؛ ف أينذهم حي صون على جمموعة من
املسذلك الةلمية ،أمهّهذ:
الاثبت( = )2واالحايذط ملذ يُ وى عن النيب  خشية الغلط عليه
الاقول عليه مبذ مل يقله ،فةن قَبيصة بن ُؤيب قذل" :جذءت ازجل ّدة
أو ّ
إىل أيب بك الصديق تسأله مرياثهذ ،فقذل :مذ لك يف كاذب هللا من
( )1ينظ  :حذكم عبيسذن املطريي" ،اتريخ تدوين السنة" ،ص .147 ،146
( )2وإ ا كذنت هذه منقبةٌ للصحذبة  ،فإن الةص انيني أرادوا قلب احلقذرق
كةذدهتم ،وزعموا أن هذا الفةل ٌّ
دال على أهنم فهموا أن السنة ليست من
الدين ،وليست ش عذ كذلق آن ،وأن الق آن يغين عنهذ.
ينظ  :موتسوعة بيذن اإلتسالم ص 44 ،42 ،41؛ مجذل البنذ" ،جنذية قبيلة
حدثنذ" ،ص.9 ،8 ،7
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شيء ،ومذ أعلم لك يف تسنة رتسول هللا  شيئذ ،فذرجةي حىت أتسأل
رتسول هللا 
ت َ
النذس ،فسأل النذس ،فقذل املغرية بن شةبة :حض ُ
دس .فقذل :هل مةك غريُك؟ فقذم حممد بن مسلمة
الس
أعطذهذ ُّ
َ
()1
السدس."...
مثل مذ قذل املغريةُ ،فأنف َذ هلذ أبو بك ّ
األنصذري فقذل َ
وحنوه قصة عم بن اخلطذب مع أيب تسةيد اخلدري يف
فأحببت أن
االتسائذان ،قذل عم " :تسبحذن هللا إمنذ مسةت شيئذ،
ُ
النذس على رتسول هللا
ت" ،وعند مذلك" :ولكن
ُ
أَتَثَبَّ َ
خشيت أن يَاَ َق َّو َل ُ
()2
 ، "فةم بن اخلطذب إمنذ فةل هذا تسيذتس ًة للنذس حىت حياذطوا
ويَاَ ثَبَّاُوا فيمذ ي وونه عن رتسول هللا  .مثذله أيضذ مذ رواه أمسذءُ بن
مسةت من
كنت إ ا
ُ
احلكم الفااري "عن علي بن أيب طذلب ،قذلُ :
( )1حديث صحيح ،رواه :مذلك" ،املوطأ" ،يف "كاذب الف ارض /ابب :مرياث
ازجلدة" ،ص397؛ وأبو داود" ،السنن" ،يف "كاذب الف ارض /ابب :يف
ازجلدة" ،ص449؛ والرتمذي" ،ازجلذمع املخاص من السنن" ،يف "أبواب
الف ارض عن رتسول هللا  /ابب :مذ جذء يف مرياث ازجلدة"420 :4 ،؛
وابن حبذن" ،الصحيح" ،يف "كاذب الف ارض /ك وصف مذ تةطى ازجلدة
من املرياث" ،ص.1605
الصحذيب
صلت يف الق آن ،فلمذ جذء هذا
ُّ
ووجه تثبت أيب بك  :أن املواريث فُ ّ
عمذ يف الق آن ،دعت احلذجةُ للاأ ّكد من حفظه وضبطه.
هبذا احلكم الاارد ّ
( )2تسبق خت ُيه.
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غريه،
رتسول هللا  حديثذ ،ينفةين هللا ()1مبذ شذء منه ،وإ ا ح ّدثين عنه ُ
صدَّقْ اُه. "...،
اتساحلفاه فإ ا حلف َ
 ومن مظذه تثباهم أيضذ؛ توقّفهم يف قبول أخبذر بةضهمبةضذ حىت ياأكدوا من جهة اثنية ،والنمذ ج على هذا كثرية ،منهذ :مذ
ابن عم أن أاب ه ي ة رضي هللا عنهم يقولَ :م ْن
رواه ٌ
انفع قذلُ :
"ح ّدث ُ
تَب َع جنذزةً فله قرياط من األج  ،فقذل :أكثَ أبو ه ي ة علينذ ،فبةث إىل
مسةت رتسول
َّقت يةين عذرشةُ أاب ه ي ة ،وقذلت:
فصد ْ
ُ
عذرشة فسأهلذَ ،
هللا  يقوله ،فقذل ابن عم رضي هللا عنهمذ :لقد ف طنذ يف ق اريط
كثرية"(.)2
عدم اإلكثذر من الاحديث = خشية الوقوع يف اخلطأ أو الكذب
على النيب  ،وهم قد حفظوا عنه قوله" :ك َفى ابلْ َم ْء كذابً أن ُحيَ ّدث
بكل مذ َمس َع"( ،)3وعن ابن عبذس رضي هللا عنهمذ قذل رتسول هللا :
( )1أثر حسن ،رواه :أبو داود" ،السنن" ،يف "ابب تف يع أبواب الوت  /ابب :يف
االتساغفذر" ،ص237؛ والرتمذي" ،ازجلذمع املخاص من السنن" ،يف "أبواب
الصالة عن رتسول هللا  /ابب :مذ جذء يف الصالة عند الاوبة"،257 :2 ،
وحسنه؛ وابن حبذن" ،الصحيح" ،يف "كاذب ال قذرق /ابب :الاوبة" ،ص.280
ّ
( )2رواه :البخذري" ،ازجلذمع الصحيح" ،يف "كاذب ازجلنذرا /ابب :فضل اتبذع
ازجلنذرا".246 :3 ،
( )3رواه مسلم" ،املسند الصحيح" ،عن أيب ه ي ة  ،يف "املقدمة /ابب :النهي
عن احلديث بكل مذ مسع".73 :1 ،

- 702 -

جملّة اجلامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد  – 190اجلزء األول

"اتّ ُقوا احلديث َع ّين إال مذ َعل ْماُهم ،)1("...،وقذل أنس " :إنه
علي
لَيَ ْمنَ ةُين أن أ َ
ُح ّدثَكم حديثذ كثريا أن النيب  قذل :من ّ
تةمد ّ
()2
كذاب ،فليابوأ مقةده من النذر" ،وعن "عذم بن عبد هللا بن الابري
ث عن رتسول هللا  كمذ
قلت للابري :إين ال أمسةك ُحت ّد ُ
عن أبيه قذلُ :
ُحي ّدث فال ٌن وفالن؟ قذل :أمذ إين مل أُفذرقْهُ ،ولكن مسةاه يقول :من
()3
منع الصحذبةَ من كث ة
كذب علي فليابوأ مقةده من النذر"  .فذلذي َ
( )1حديث حسن ،رواه :أمحد" ،املسند"155 ،122 :5 ،415 :4 ،؛ وعبد هللا
بن حممد ابن أيب شيبة" ،املصنف يف اآلاثر" .حتقيق تسةد احلميد( ،ط،1
ال ايض :مكابة ال شد2004 ،م) ،يف "كاذب األدب /ابب :يف تةمد الكذب
على النيب  ومذ جذء فيه"543 :8 ،؛ والدارمي" ،املسند" ،يف "املقدمة/
ابب :اتقذء احلديث عن النيب  والاثبت فيه" ،ص44؛ والرتمذي" ،ازجلذمع
يفس الق آن
املخاص من السنن" ،يف "كاذب الافسري /ابب :مذ جذء يف الذي ّ
وحسنه؛ والنسذري" ،السنن الكربى" ،يف "كاذب فضذرل
ب أيه"ّ ،199 :5 ،
الق آن /ابب :من قذل يف الق آن بغري علم".235 :7 ،
( )2رواه :البخذري" ،ازجلذمع الصحيح" ،يف "كاذب الةلم /ابب :إمث من كذب
على النيب 266 :1 ،"؛ ومسلم" ،املسند الصحيح" ،يف "املقدمة/
ابب :تغليظ الكذب على رتسول هللا .66 :1 ،"
( )3رواه :البخذري" ،ازجلذمع الصحيح" ،يف "كاذب الةلم /ابب :إمث من كذب
على النيب .265 :1 "
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الاقول على النيب  أو اخلطأ يف لك  -قذل
الاّحديث هو خشية ّ
()1
رجل ح ّدث بكل مذ مسع"  - ،ال مذ
ٌ
مذلك :اعلم أنه ليس يَ ْسلَ ُم ٌ
السنة ليست
بةض
يفهمه ُ
ُ
الةص)2انيني أن لك يدل على أهنم فهموا أن ّ
(
ش عذً مثل الق آن .
النقد والكالم يف الُّواة وامل وايت = إضذفة للاثبت وعدم اإلكثذر
من الاحديث ،فقد تسلك بةض الصحذبة مسلك نقد ال واة وخنل
م وايهتم ،متحيصذ للسنة النبوية ومتيياا للثذبت عنه عليه الصالة والسالم
من املشكوك فيه أو الدخيل عليهذ ،ومن النمذ ج على لك:
"كنت أان وابن عم ُم ْساَن َديْن إىل
مذ رواه ع وة بن الابري قذل:
ُ
نت ،قذل :فقلت :اي أاب
ابلسواك تَ ْس َ ُّ
ُح ْجَة عذرشة ،وإان لنسمع َ
ض ْ َهبذ ّ
َي
عبد ال محن اعامَ النيب  يف رجب؟ قذل :نةم ،فقلت لةذرشة :أ ْ
أ َُّماذه أال تسمةني مذ يقول أبو عبد ال محن؟ ...فقذلت :يَ ْغف ُ هللا أليب
عبد ال محن ،لَ َة ْم ي ،مذ اعام يف رجب ،ومذ اعام من عُ ْم ةٍ إال وإنه
لَ َم َةهُ ،قذل :وابن عم يسمع ،فمذ قذل :ال ،وال نةم ،تسكت"( ،)3وعن
( )1رواه :مسلم" ،املسند الصحيح".75 :1 ،
( )2ينظ للمايد يف هذا املةىن :عجذج اخلطيب" ،السنة قبل الادوين" ،ص ،309
310؛ وعبد الةظيم املطةين" ،أخطذء وأوهذم يف أضخم مش وع تةسفي هلدم
السنة النبوية"( .ط ،1القذه ة :مكابة وهبة1999 ،م) ،ص.15
( )3رواه :البخذري" ،ازجلذمع الصحيح" ،يف "كاذب الةم ة /ابب :كم اعام النيب
؟"756 :3 ،؛ ومسلم" ،املسند الصحيح" ،يف "كاذب احلج /ابب:
بيذن عدد عم النيب  وزمذهنن".237 ،236 :8 ،
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وي إىل ابن عبذس فجةل ُحيَ ّدث ويقول:
شري َ
جمذهد قذل" :جذء بُ ٌ
الة َد ّ
ابن عبذس ال أي َ ُن
رتسول هللا  ،قذل ُ
قذل ُ
رتسول هللا  ،فجةل ُ
ابن عبذس! ،مذ يل ال أراك تسمع
حلديثه ،وال ينظ إليه ،فقذل :اي َ
حلديثي؟ ،أُح ّدثك عن رتسول هللا  ،وال تسمع ،فقذل ابن عبذس :إ ّان
أبصذران،
درتْهُ
ُ
ُكنّذ َمًّة إ ا مسةنذ رجال يقول :قذل رتسول هللا  ،اباَ َ
الص ْةب و َّ
ول ،مل أنخذ من النذس إال
أصغينذ
الذلُ َ
و ْ
النذس ّ َ
إليه ،فلمذ ركب ُ
()1
مذ نة ف" .
عبد هللا بن عم رضي هللا عنهمذ يف
وحنو هذا ختطئةُ عذرشة َ
حديث عذاب امليت ببكذء أهله عليه ،وكذا ختطئة ّأم املؤمنني
رواياه
َ
تاوجهذ وهو ُحم م ،وغريهذ .ممذ
ميمونة البن عبذس يف رواياه أن النيب ّ 
يدل على انابذه الصحذبة رضي هللا عنهم ملذ يُ وى من احلديث النبوي،
ّ
أي زايدة أو نقصذن ،وهو مسلك
وح صهم على صيذناه ومتحيصه من ّ
جيل الصحذبة ،واتسام
مهم يف حفظ السنة النبويةَّ ،
علمي ّ
س له ُ
أتس َ
عليهذ عمل احمل ّدثني.
خامس ا :حفظ التبليغ:
من مظذه حفظ الصحذبة السنة النبوية ح صهم على تبليغهذ
وأدارهذ ملن بةدهم من الاذبةني قوال وعمال ومكذتبة ،اماثذال لاوجيهه

( )1رواه :مسلم" ،املسند الصحيح".81 ،80 :1 ،
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غي َه"( .)1وقد
" :نَ ّ
ضَ هللاُ ام ءاً مسع منّذ حديثذ فحفظه ،وبلّغه ْ
تنوعت أتسذليبهم الاةليمية يف لك ،والنمذ ج علىهذ ماكذث ة ،منهذ:
َّحديث مبذش ة = عن النيب  نش ا للةلم وتةليمذ للاذبةني ،كقول
الا ْ
ب بن عبد هللا يف هذا املسجد ،ومذ
احلسن البص ي" :ح ّدثنذ ُجْن َد ُ
كذب على رتسول هللا
نسينذ من ُذ ح ّدثنذ ،ومذ خنشى أن يكو َن
جندب َ
ُ
 ،قذل ،)2( "...:وعن مح ان قذل" :وضةت وضوءاً لةثمذن ات ٍ
يوم
ُ
َ
ُ َ
للصالة ،فلمذ توضأ قذل :إين أردت أن أُح ّدثكم حبديث مسةاُه من
ُح ّدثْ ُك ُموهُ ،فقذل احلكم بن أيب
رتسول هللا  ،مث قذل :بدا يل أن ال أ َ
الةذص :اي أمري املؤمنني إن كذن خرياً فنأخذ به ،أو شّاً فنَ اَّقيه ،قذل:
فقذل :فإين ُحم ّدثُ ُكم به ،توضأ رتسول هللا .)3("...
ومنهذ العمل هبا = يف مجيع شؤوهنم عبذدات ومةذمالت ،وعنهم
أخذهذ الاذبةون؛ ففي الصحيح عن "اثبت البُنذين ،عن أنس بن مذلك
النيب 
أيت َّ
رضي هللا عنه قذل :إين ال آلُو أن أُصلي بكم  ،كمذ ر ُ
صلّي بنذ ،)4("...ويف الصحيح أيضذ عن انفع عن "ابن عم رضي
يُ َ
( )1تسبق خت ُيه.
( )2رواه :البخذري" ،ازجلذمع الصحيح" ،يف "كاذب أحذديث األنبيذء /ابب :مذ
ك عن بين إتس اريل".606 :6 ،
( )3هذه رواية :أمحد" ،املسند"521 :1 ،؛ وأصل احلديث يف الصحيحني.
( )4رواه :البخذري" ،ازجلذمع الصحيح" ،يف "كاذب األ ان /ابب :املكث بني
السجدتني"389 :2 ،؛ ومسلم" ،املسند الصحيح" ،يف "كاذب الصالة/
ابب :اعادال أركذن الصالة وختفيفهذ يف متذم".189 :4 ،
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هللا عنهمذ عن النيب  قذل :إن املابذيةني ابخليذر يف بيةهمذ مذ مل
ابن عم إ ا اشرتى شيئذ
يافّقذ ،أو يكون البيع خيذرا .قذل ٌ
انفع :وكذن ُ
فذر َق صذحبَه"(.)1
يُ ْةجبُه َ
ومنهذ املكاتبة هبا = وخبذصة لةُ ّمذهلم كي يةملوا هبذ وحيكموا هبذ
بني النذس ،مثذله :كاذب أيب بك ألنس يف الصدقذت( ،)2وحنوه مذ رواه
كابت له إىل عُبيد هللا بن أيب
كاب أيب ،و ُ
عبد ال محن بن أيب بك ة قذلَ " :
بك ة ،وهو ٍ
قذض بسج ْساذن :أن ال َْحت ُك ْم بني اثنني وأنت غضبذن ،فإين
مسةت رتسول هللا  يقول :ال حيكم أح ٌد بني اثنني وهو غضبذن"(،)3
وكذا كاذب عم بن اخلطذب إىل عذمله عُابة بن فَ ْقَد ،فقد روى أبو
عثمذن قذلُ " :كنَّذ مع عابة بن ف قد فكاب إليه عم ُ أبشيذء حي ّدثه عن
النيب  فكذن فيمذ كاب إليه :أن رتسول هللا  قذل :ال يلبس احل ي
يف الدنيذ إال من ليس له يف اآلخ ة منه شيءٌ.)4( "...
( )1رواه :البخذري" ،ازجلذمع الصحيح" ،يف "كاذب البيوع /ابب :كم ُيوز
اخليذر"412 :4 ،؛ ومسلم" ،املسند الصحيح" ،يف "كاذب البيوع /ابب:
ثبوت خيذر اجمللس للمابذيةني".175 :10 ،
( )2تسبق خت ُيه.
( )3رواه :مسلم" ،املسند الصحيح" ،يف "كاذب األقضية /ابب :ك اهة قضذء
القذضي وهو غضبذن".15 :12 ،
( )4أثر حسن ،رواه :أمحد" ،املسند".252 :1 ،
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وغريهذ من النمذ ج اليت اتسافذضت هبذ األخبذر.
جيل
فدواوين اإلتسالم ،وكذا
املؤرخني َ
ُ
كاذابت ّ
تشهد مجيةُهذ أن َ
بكل تفذصيلهذ زجليل الاذبةني بةدهم ،ومل
الصحذبة نَ َق َل السنة النبوية ّ
حديث نبيّهم
يكاموا منهذ شيئذ ،وهذا مظه كبري من مظذه حفظهم
َ
.
واخلالصة = هذه أهم اآلليذت اليت تسلكهذ الصحذبة يف حفظ
السنة النبوية واحملذفظة عليهذ وصيذناهذ؛ حفظ الصدر ،والكاذبة ،والةمل
بسيذج من الاّوقي والاثبت ،وعدم اإلكثذر
هبذ ،مع صيذناهذ وحيذطاهذ
ٍ
من الاّحديث ،إضذفة إىل بداايت من النقد والكالم يف الّواة حىت ال
أي دخيل ،وخاموا على كل هذا حب ْصهم الكبري على أدارهذ
يَْن ُف َذ إليهذ ّ
وتبليغهذ ملن بةدهم .وقد كذنت تلك اآلليذت كذفيةً وكفيلة ابحملذفظة
على اإلرث النبوي ،وعلى بيذنه هلذا الدين قوال وعمال وتق ي ا.
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خاتـمة
والذي خنلص إليه من خالل هذا البحث ،أن جيل الصحذبة
بذلوا جهودا كبرية جدا يف تسبيل حفظ السنة النبوية ،واحملذفظة عليهذ ،مث
أدارهذ ملن بةدهم؛ فهم قد تواف ت فيهم وهلم من الدواعي والةوامل؛
كذماثذهلم أم النيب  ابحلفظ والابليغ ،وحبهم الشديد له  وتةلقهم
به ،وتسهولة احلديث النبوي ،مع حبهم البيذن وقوة حذفظاهم ...مذ يؤكد
لكل ابحث منصف أنه يساحيل يف ح ّقهم إمهذل السنة النبوية ،أو
إغفذهلذ ونسيذهنذ وعدم احملذفظة عليهذ .فذلااموا لك كلّه  -مبذ اتسافذض
عنهم من أخبذر ورواايت  -ضمن آليذت ،تنوعت بني؛ حفظ الصدر،
بسيذج من الاّوقي والاثبت،
والكاذبة ،والةمل ابلسنة ،مع حيذطاهذ
ٍ
والنّقد ،مث تبليغهذ للاذبةني بةدهم قوال والااامذ وتةليمذ.
فكذن من أب ز الناذرج اليت خلص إليهذ البحث؛ أنه يساحيل
ش عذ وواقةذ على جيل الصحذبة أن يُهمل حفظ السنة النبوية أو يُفّط
فيهذ ،و لك ابلنظ ملذ تواف هلم وفيهم من الدالرل واملؤش ات الش عية
والاذرخيية الواقةية.
ومن توصيات البحث:
 مواصلة البحث والاأكيد على ازجلذنب الواقةي يف حفظ
الصحذبة السنة النبوية ،و لك إبب از مايد من الدواعي والدوافع
هلم على لك ،تؤنس املوافق وتقيم احلجة على املخذلف.
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 مايد البحث يف الط ق واآلليذت اليت تسلكهذ ازجليل األول قصد
حفظ السنة النبوية زايدة على الكاذبة اليت مل يناش اتساةمذهلذ
بةد يف لك الامذن.
ُ
رب الةذملني.
واحلمد هلل ّ
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املصادر واملراجع
األصبحي ،مذلك بن أنس" .املوطأ" .حتقيق كالل حسن علي( .ط،1
بريوت :مؤتسسة ال تسذلة انش ون.)2009 ،
البخذري ،حممد بن إمسذعيل" .ازجلذمع الصحيح"( .ط ،1ال ايض :دار
السالم1997 ،م).
البيهقي ،أمحد بن احلسني" .السنن الكربى"( .بريوت :دار الفك ).
الرتمذي ،حممد بن عيسى" .ازجلذمع املخاص من السنن" .حتقيق أمحد
شذك ( .بريوت :دار عم ان).
ازجلاار ي ،طذه بن صذحل" .توجيه النظ إىل أصول األث "( .ط،1
مص  :اخلذجني1910 ،م).
ازجلوه ي ،إمسذعيل بن محذد" .الصحذح اتج اللغة وصحذح الة بية".
حتقيق أمحد عبد الغفور عطذر( .ط ،2بريوت :دار الةلم للماليني،
1979م).
ابن حنبل ،أمحد بن حنبل" .املسند" .حتقيق شةيب األرنؤوط( .ط،1
بريوت :مؤتسسة ال تسذلة1995 ،م).
اخلطيب ،أمحد بن علي أبو بك " .الفقيه واملافقه" .حتقيق عذدل
يوتسف الةاازي( .ط ،1ال ايض :دار ابن ازجلوزي1417 ،ه ).
اخلطيب ،أمحد بن علي أبو بك " .تقييد الةلم" .حتقيق تسةد
عبد الغفذر علي( .ط ،1القذه ة :دار االتساقذمة2008 ،م).
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اخلطيب ،حممد عجذج" .السنة قبل الادوين"( .ط ،2مص  :مكابة
وهبة1988 ،م).
الدارمي ،عبد هللا بن هب ام" .املسند /السنن"( .ط ،1بريوت :ابن حام،
1423ه ).
الذهيب ،حممد بن أمحد" .تسري أعالم النبالء" .حتقيق شةيب األرنؤوط.
(ط ،11بريوت :مؤتسسة ال تسذلة1996 ،م).
السجساذين ،شةيب بن تسليمذن" .السنن"( .ط ،1بريوت :دار ابن
حام1998 ،م).
السخذوي ،حممد بن عبد ال محن" .فاح املغيث بش ح ألفية احلديث".
حتقيق عبد الك مي اخلضري( .ط ،1ال ايض :مكابة دار املنهذج،
2005م).
الشذفةي ،حممد بن إدريس" .اخاالف احلديث"( .ط ،1بريوت :دار
الكاب الةلمية1406 ،ه ).
الشذفةي ،حممد بن إدريس" .ال تسذلة" .حتقيق أمحد شذك ( .ط،2
القذه ة :مكابة دار الرتاث1979 ،م).
الشه زوري ،عثمذن بن عبد ال محن ابن الصالح" .علوم احلديث" .حتقيق
حممد شذهني( .ط ،1بريوت :دار الكاب الةلمية1996 ،م).
الشيبذين ،عم و بن أيب عذصم" .كاذب السنة" .حتقيق حممد انص
الدين األلبذين( .ط ،4بريوت :املكاب اإلتسالمي1998 ،م).
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الق طيب ،يوتسف بن عبد الرب" .جذمع بيذن الةلم وفضله" .حتقيق أبو
األشبذل الاهريي( .ط ،9ال ايض :دار ابن ازجلوزي1432 ،ه ).
القاويين ،حممد بن يايد ابن مذجه" .السنن" .حتقيق حممد فؤاد عبد
البذقي( .بريوت :دار الفك ).
الةسقالين ،أمحد بن علي ابن حج " .ناهة النظ بش ح خنبة الفك " .حتقيق
علي حسن عبد احلميد( .ط ،4ال ايض :دار ابن ازجلوزي1998 ،م).
املطريي ،حذكم عبيسذن" .اتريخ تدوين السنة وشبهذت املساش قني".
(ط ،1الكويت :جملس النش الةلمي2002 ،م).
املةلمي ،عبد ال محن بن حيىي" .األنوار الكذشفة مبذ يف أضواء على
السنة احملمدية من الالل والاضليل واجملذزفة"( .ط ،2بريوت:
املكاب اإلتسالمي.)1985 ،
النسذري ،أمحد بن شةيب" .السنن الكربى" .حتقيق شةيب األرنؤوط.
(ط ،1بريوت :مؤتسسة ال تسذلة2001 ،م).
النسذري ،أمحد بن شةيب" .السنن"( .ط ،1بريوت :دار ابن حام،
1998م).
النيسذبوري ،حممد بن عبد هللا احلذكم" .مة فة علوم احلديث" .حتقيق
السيّد مةظم حسني( .ط ،2بريوت :دار الكاب الةلمية.)1977 ،
النيسذبوري ،مسلم بن احلجذج" .املسند الصحيح"( .بريوت :دار
الكاذب الة يب1987 ،م).
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