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 بسم اهلل الرٛتن الرحيم، اٟتمد هلل كالصَّالة على رسوؿ اهلل كعلى آلو كصحبو كمن كااله، كبعد.مقدمة: 
، فقد ة النَّبوية سواء من حيث تدكينيها ككتابتيها أك من حيثي حجيَّ نَّ فإفَّ الطعن يف الس   تيها ليس كليدى اليـو
كيكتفي بالقرآف، كما ظهر من  كينفي حجيتها ا١تصطفى سنةمن يرد االحتجاج بظهر يف الصَّدر األكَّؿ 

، كما ٧تد فرقة شككت حىت يف كتب اٟتديث  يشكك يف تدكين ككتابة كٚتع سنة ا١تصطفى
 كالصحيحُت، كأخرل تكلمت على صحة األحاديث.

، 1من الذين يرد كف سنَّتو مكتفُت ٔتا يف القرآف كأخرب أفَّ ذلك سيقع قريبا يف أمتو كقد حذَّر ا١تصطفى
 . 2أمتو من رد حجية السنة كاالكتفاء ٔتا يف القرآف قد كقع فعال يف عهد الصحابة كالذم حذر منو

ا عبارة عن تراث كموركث ثقايف  تناقلتو األجياؿ ٍب جاءت مرحلة التَّشكيك يف ثبوت السنَّة أصال كأَّنَّ
شأَّنا شأف ٚتلة التَّقاليد اليت يرثيها كل  خلفو عن أسالفهم قد يكوف منها الصَّحيح الثابت كقد يكوف منها 

 ا١تردكد الباطل.
اربة ىذا الدين ٍب جاء ا١تستشرقوف الغربيوف كاٟتداثيوف اليهود كا١تسيحيوف كاستعملوا كلَّ الوسائل حمل    

بع ا١تستشرقوف يف بثٍّ ٝتومهم يف العامل كالسعي كراد الطعن يف اإلسالـ كاعتماد كل تتاكالطعن يف السنة، ك 
 األساليب يف ذلك حىت ٕتاكزكا العمل كاالجتهاد الفردم كالوصوؿ إىل مرحلة اعتماد العمل ا١تؤسساٌب.

تنا قد ار٘توا يف ككما قيل قدٯتا إفَّ لكلٍّ قـو كارث، فقد نشأت نابتةه من بٍت جلدتنا كيتكلموف بألسن    
أحضاف ا١تستشرقُت كرضعوا من ضركع الغربيُت كغسلت أدمغتهم يف دىاليز االستشراؽ، قد كرثوا عن 
ا١تستشرقُت علومهم كأخذكا عن التَّغريبيُت مناىجهم كسخركا أنفسهم للطعن يف الدين كأصولو كثوابتو، 

معاكؿ ا٢تدـ كفؤكس القصم، يف جهل تاـ فتسلقوا على أسوار الشبهات ك٘تسكوا بقواعد الفلسفات كٛتلوا 
بأصوؿ االستدالؿ كقواعد علـو اإلسالـ، فقدموا على ما قدـ عليو القـو من الطعن يف الدين كخصوصا ما  
كاف منهم يف سنة سيد ا١ترسلُت، بل كقد زادت حدهتم يف الطعن يف السنة كيف حجيتها كيف صحتها كيف 

 ُت اٗتذكا الطعن يف السنة بل يف الدين كالتشكيك فيو منهجا ٢تم.تدكينها، كقد ٝتَّوا أنفسهم باٟتداثي
ككاف أكثر كتب كمصادر السنة ىجوما من ىؤالء صحيح اإلماـ البخارم، فهجـو اٟتداثيُت على 
الصحيحُت عموما كصحيح البخارم على كجو ا٠تصوص ال يساكيو بل كال يقاربو ىجـو على بقية كتب 

إف قلنا إف أغلب طعوف اٟتداثيُت موجهة ٢تذين الكتابُت كخصوصا األخَت السنة، بل مل ٧تانب الصواب 
منهما، كمقصود ىؤالء من الطعن يف صحيح البخارم كاضح لكل ذم لب مهما ادعوا ا١توضوعية كالتقيد 

، فإذا تصدل ىؤالء للطعن فيو بأصوؿ العلم، فمقصدىم ىو الطعن يف أصح كتاب بعد كتاب اهلل
كثَت من الناس ٦تن ينتسب لإلسالـ كخصوصا ما يعرؼ بالطبقة ا١تثقفة، فسيكوف بعد   كشوَّشوا على عقوؿ
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ذلك الطعن يف بقية الكتب كالسنة من كراء ذلك أمرا ميسورا، ألنَّو إذا شيكٍّكى يف أصح كتب السنة كردت 
عليو ىو ىدـ  أحاديثو فمعناه أف ما ىو دكنو يف القوة سيكوف ىباء منثورا، فهدـ صحيح البخارم كاإلتياف

 للسنة كىدـ للدين كىو ما يريده كيقصده ىؤالء.   
أضواء : "٤تمود أبو رية ىذا كقد كتب ٚتاعةه منهم كيتيبنا يف الطعن يف صحيح اإلماـ البخارم، فكتب

: كتب صاحل أبو بكر"، ك صحيح البخارم رؤية معاصرة: "اغحسن الصبَّ  كتب"، ك على السنة احملمدية
جناية : "كتب زكريا أكزكف"، ك يف اكتساح األحاديث اإلسرائيلية كتطهَت البخارم منها األضواء القرآنية"

 .: "صحيح البخارم َّناية أسطورة"رشيد أيالؿ ا١تغريب، ككتب "ثُتين من إماـ احملدٍّ الدٍّ  إنقاذي ، البخارم
ا١توضوع نفسو كا٢تدؼ كالكتب ا١تتقدٍّمة عبارة عن سلسلة مرتبطه بعضيها ببعض، اتَّفق أصحاُّا على 

، كإسقاط ىيبتو كىيبة أحاديثو عينو كىو تشكيك عمـو ا١تسلمُت يف أحاديث أصحٍّ كتاب بعد كتاب اهلل
 من نفوسهم كىو الكتاب الذم غرست ىيبتو يف أمٍّة اإلسالـ على مرٍّ العصور.

تدكين صحيح اإلماـ كقد ارتكز عمل ىؤالء على ٣تموعة من الطعوف كاف من أ٫تٍّها الطَّعن يف      
البخارم، كأثاركا حوؿ ذلك شبهات يف تدكين اٟتديث على كجو العمـو كيف صحيح البخارم على كجو 

، ككذلك مىنىعى ا٠تلفاءي الراشدكف من ثمنع من كتابة اٟتدي ا٠تصوص، كمضموف ىذه الشبهات أفَّ النَّيب
كال يف عصر صحابتو الكراـ،  يف عصر النَّيبٍّ  ذلك بل كشدَّدكا فيو، كىذا يعٍت أفَّ األحاديث مل تيدكَّف

ا من كضع  فتأخر تدكين السنَّة إىل بدايًة القرف الثَّاين يعٍت بعد موت النَّيبٍّ  بأكثر من مائة سنة دليله على أَّنَّ
، إذ لو كانت كذلك لديكٍّنت يف عصر الصحابة كما ديكٍّف النَّاس كليس كحيا أك حىت ليس من قوؿ النَّيبٍّ 

القرآف، ىذا يف شيء تأخر تدكينو مائة سنة، فكيف ٔتن تأخَّر تدكينو ْتوايل مائتُت كٜتسُت سنة كىو 
 صحيح البخارم؟ فال شكَّ أفَّ ذلك ٬تعلو مصنوعا موضوعا. 

إال أف كثَتا من الشباب ا١تسلم خصوصا ا١تتخصصُت كمع أفَّ ىذه الط عوف ال تنطلي على أىل العلم ك 
 بالطبقة ا١تثقفة قد تعلقوا ببعض الشبهات اليت بثها أكلئك من خالؿ تلك الطعوف. كخصوصا ما ييسمَّى

"، صحيح البخارم"شبهاًت تىأىخ ر تدكين  حوؿا١تلتقى  كألجل ذلك أحببت أف تكوف مداخليت يف
كذلك بتتبع ٚتيع الشبهات اليت أثَتت حوؿ تأخر تدكين صحيح اإلماـ البخارم كاٞتواب عليها شبهة 

 ، جوابا أرجو أف يكوف علميا موضوعيا، بعيدا عن السب كالشتم كالسذاجة يف الطرح. شبهة
من خالؿ ما تقدَّـ ذكره كانت إشكالية البحث األساس: ما ىي الشبهات ا١تثارة إشكالية البحث:      

الشبهات  ؟ كما قيمة تلك الشبهات يف ا١تيزاف العلمي؟ كىل أثَّرت تلكتىأىخ ر تدكين صحيح البخارمحوؿ 
 فعال يف أصالة كصحة كتاب البخارم؟

تأٌب أ٫تية ا١توضوع يف كونو يعاجل طعونا يف كتابو ٯتثل الذركة يف السينَّة من حيث  ة الموضوع:أىميَّ       
الصحةي ككثرة األبواب كمتانة كجزالة الفقو أكَّال، كمن حيث أنو ٯتثل مرحلة من مراحل التدكين الذم مرت ُّا 
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 ثانيا. سنة النَّيبٍّ 
ذلك األثر  تىأىخ ر تدكين صحيح البخارمكاف السبب الرئيس الختيار شبهات   دواعي اختيار البحث:      

البالغ الذم سبَّبتو تلك الشبهات حوؿ ىذا الكتاب العظيم، كخصوصا فيما ييسمَّى بالطبقة ا١تثقَّفة من أبناء 
 اٞتامعات كا١تعاىد كالكليات.

 باب اختيار ىذا البحث كذلك:كما كاف من أس       
 كالدفاع عنها يف رد تلك الشبهات يف أصح كتاب صينٍّفى فيها. الذب عن سنًَّة النَّيبٍّ  -

مناسبة الوقت للرد على تلك الشبهات، كىو ىذه الندكة اليت يكوف فيها حضور الطلبة مناسبا لطرح  -
 تاجوا إىل ذلك مع ا١تشكٍّك كا٠تصم.      تلك الشبهات كاٞتواب عليها ليتمكنوا من اإلجابة عليها إف اح

 ابقة: الدراسات السَّ       
كتبوا  ، ك ة عموما كمنها صحيح البخارمنَّ الطعن يف السي كيتيبنا يف كالعلمانيُت  كتب ٚتاعةه من اٟتداثيُت  

 ، كما أفردكا كتبا يف الطعن يف صحيح اإلماـ البخارم خاصة.كذلك كتبا يف الطعن يف الصحيحُت
أيلٍّفى يف ا١تقابل يف الردٍّ على ىؤالء كتفنيد شبهاهتم ٚتاعةه من العلماء كطلبة العلم، كىي اليت كقد 

أكثر تلك الكتب عاٞتت مسألة تدكين اٟتديث كمنها صحيح البخارم  ابقة، ألفَّ قصدناىا بالدراسات السَّ 
 ك الكتب لكثرىا:يف مقابل كالـ أكلئك على ىذه الشبهة، كسنقتصر بإذف اهلل على ذكر أىم تل

االٕتاه العلماين ا١تعاصر يف دراسة السنَّة النَّبوية، دراسة نقدية: غازم ٤تمود الشمَّرم، دار النوادر،  -
، كقد تكلم الباحث على مسألة تدكين السنة يف الفصل الثالث الذم ـ1611-ق1411الطبعة األكىل، 

 عنوف لو بػػػ: دعاكم عدـ تدكين السنة.
البخارم، قراءة نقدية لكتاب جناية البخارم: مركاف الكردم، مكتبة التفسَت للنشر اٞتناية على  -

 كاإلعالف، أربيل، إقليم كردستاف، كالكتاب رد على كتاب جناية البخارم لزكريا أزكف الذم تقدـ ذكره.
 دفاعان عن الصحيحُت )ردان على كتاب إٝتاعيل الكردم ا١توسـو بػ "٨تو تفعيل قواعد نقد منت -

-ىػ1416للنشر كالتوزيع، عٌماف،  اـ،٧تاح ٤تمد العزَّ  :اٟتديث دراسة تطبيقية لبعض أحاديث الصحيحُت"(
 .ـ1669
اٟتداثة كموقفها من السنة: اٟتارث فخرم عيسى عبد اهلل، دار السالـ للطباعة كالتوزيع كالًتٚتة،  -

 .  ـ1611-ق1414ٚتهورية مصر العربية، الطبعة األكىل، 
 قسَّمت البحث إىل مقدٍّمة كثالثة مباحث كخا٘تة.كقد 

 .، كعدـ حدكث ذلك يف عصرهعن كتابة حديثو ا١تبحث األكَّؿ: شبهة َّني النَّيبٍّ 
 كعدـ كقوع ذلك يف عصرىم. ،ا١تبحث الثَّاين: منع ا٠تلفاء الرَّاشدين من كتابة حديث النَّيبٍّ 

، كتأخ ر تدكين صحيح النَّيبٍّ  ة بعد موتً مائة سنَّ ا١تبحث الثَّالث: تأخ ر تدكين األحاديث إىل 
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 .البخارم إىل منتصف القرف الثَّالث
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عن كتابة حديثو واألمر بكتابة القرآن، وعدم حدوث ذلك  المبحث األوَّل: شبهة نهي النَّبي     
 .في عصره

من كتابة منع  أفَّ النَّيبكمضموف ىذه الشبهة كاليت ذكرىا ا١تستشرقوف كأذناُّم من اٟتداثيُت ىو 
أفَّ  حديث أيب سعيد ا٠تدرماٟتديث، كقد جاء ذلك يف عدد من األحاديث، أشهر ىذه األحاديث 

"، فهذا اٟتديث يدؿ  وحي مٍ يى لٍ القرآف، فػى  ا غَتى  شيئن ا غَت القرآف، فمن كتب عٍتٍّ  شيئن ال تكتبوا عٍتٍّ قاؿ: " النَّيبَّ 
كىو القرآف، كىو َّنيه صريحه عن   َّني عن كتابة ما ٮترج منو غَت كالـ اهلل داللة كاضحة على أفَّ النَّيبَّ 

ا َّني عن كتابة سول القرآف دؿَّ ذلك على إما قرآنا كإمَّا سنة، فلمَّ  ، ألفَّ ما ٮترج من النَّيبٍّ كتابة حديثو
 اٟتديث. هي عن كتابة ما سواه كىو األمر بكتابة القرآف كالنَّ 

 هي عن كتابة اٟتديث، كىي: حديث أيب ىريرةكقد كقفت على ٜتسة أحاديث أخرل تدؿ  على النَّ  
ثوا عن بٍت كحدٍّ  ، غَت القرآف فليمحوفمن كتب عٍتٍّ  ، إال القرآفٍتٍّ ال تكتبوا عى ": قاؿ رسوؿ اهللقاؿ: 

و دخل على أنَّ  :زيد بن ثابت"، كحديث متعمدا فليتبوأ مقعده من النار يَّ كال حرج، كمن كذب عل إسرائيل
ا أال نكتب شيئان من أمرن اهلل رسوؿى  لو زيد "إفَّ  ، فسألو عن حديث فأمر إنسانان يكتبو، فقاؿمعاكية

ك٨تن نكتب شيئان من اٟتديث، فقاؿ: "ما ىذا يا  ينا رسوؿ اهللقاؿ: خرج عل معاذ ، كحديثحديثو"
 ، كحديثمعاذ؟ " قلنا: ٝتعناه منك يا رسوؿ اهلل، قاؿ: "يكفيكم ىذا القرآف ٦تا سواه"، فما كتبنا شيئان بعد

ما رأسو، فرقى درجات ا١تنرب، فقاؿ "معصوبان  خرج رسوؿ اهللرضي اهلل عنهم قاال:  ابن عباس كابن عمر
مع كتاب اهلل؟ يوشك أف يغضب اهلل لكتابو، فيسرل عليو  بلغٍت أنكم تكتبوَّنا، أكتابه ىذه الكتب اليت 

 .كال قلب منو حرفان إال ذىب إليو"ليالن، فال يًتؾ يف كرقو 
، كاألحاديث ا١تتقدٍّمة ٍبَّ بٌت اٟتداثيوف على ىذه ا١تقدٍّمة أفَّ كتابة اٟتديث مل ٭تديث يف عصر النَّيبٍّ  
و إذا كاف العمـو كعلى صحيح البخارم على كجو ا٠تصوص، ألنَّ  وً تب السنَّة على كجٍ يف كي  عنيف الطَّ تكفي 

 فكيف ٭تصل ذلك بعده ٔتئات السنُت. النَّهي يف الصدر األكَّؿ عن كتابة اٟتديث كمل يقع ذلك يف عهده
ىذا  ال ٯتكن أف نناقش كتاب اٞتامع الصحيح قبل أف نقف ٚتيعا من خالؿ: "رشيد أيالؿ يقوؿ

الفصل على ظركؼ تدكين اٟتديث، بشكل عاـ...غَت أفَّ اٟتقيقة غَت ذلك، فقد حكى العديد من ركاة 
ذكر بعض األحاديث ا١تشار إليو  ٍبَّ ، 1"اٟتديث أنفسهم منع رسوؿ اهلل صحابتو الكراـ من تدكين كالمو

 .آنفا
 والجواب على ىذه الشُّبهة من وجوه:

 دٍّمة يف النَّهي كاليت ىي عمدةي القـو كلَّها ضعيفة ما عدا حديث أيب سعيدأفَّ األحاديث ا١تتق األوَّل:
، كمل يزد بعضهم عن االحتجاج بو.  ففيو اختالؼ بُت النػ قَّاد، كىو أقول تلك األحاديث كأقول حيجىًج القـو

                                 
 (.17صحيح البخارم َّناية أسطورة)ص  - 1
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 .عند ٗتريج حديث أيب سعيد ا٠تدرم ، فسيأٌب الكالـ عليو بإذف اهللأمَّا حديث أيب ىريرة
عن أيب  4كابن عبد الرب 3كمن طريقو ا٠تطيب 2، كأبو داكد1، فأخرجو أٛتدكأمَّا حديث زيد بن ثابت

 أٛتد الزبَتم وأب-، ثالثتهم5كسليماف بن بالؿ د بن عبد اهلل بن الزبَت٤تمَّ  أٛتد الزبَتم، كا٠تطيب عن
بن حنطب،  ا١تطلب بن عبد اهلل زيد، عنثنا كثَت بن حدَّ -د بن عبد اهلل بن الزبَت كسليماف بن بالؿ٤تمَّ ك 

 اهلل رسوؿى  إفَّ »فأمر إنسانا يكتبو، فقاؿ لو زيد:  فسألو عن حديثو  على معاكية بن ثابت قاؿ: دخل زيدي 
 كىذا إسناده ضعيفه فيو علتاف؛ .. ىذا لفظ أيب أٛتد الزبَتمفمحاه« أمرنا أف ال نكتب شيئا من حديثو

، كالعلة الثانية: كثَت بن زيد صدكؽ 6بن ثابت زيدً مل يسمع من  بن حنطب ب بن عبد اهلللا١تطَّ األكىل: 
 ، كال يتابع على ىذا اٟتديث، فال ٭تتمل تفرده ٔتثل ىذا اإلسناد. 7ٮتطىء كفيو لُت

قاؿ: قلت لعمرك بن  ،أخربنا عطاء بن مسلم اٟتليب: 8، فأخرجو إسحاؽ بن راىويةمعاذ كأمَّا حديث
يم: قاؿ إبراى لوا، ٍبَّ كً تَّ إبراىيم النخعي قاؿ: ال تكتبوا فتى   ىذا اٟتديث فقاؿ: ال، إفَّ قيس ا١تالئي: اكتب يل

ك٨تن نكتب شيئا من اٟتديث، فقاؿ: ما ىذا يا معاذ؟ قلنا  رسوؿ اهلل : خرج عليناقاؿ معاذ بن جبل
 ".بعديكفيكم ىذا القرآف ٦تا سواه، فما كتبنا شيئا ": ؿقا رسوؿ اهلل ٝتعناه منك يا

 معاذ بن جبل مل يسمع منإبراىيم النخعي  ؛ األكىل:كسابقو  ضعيف فيو علتافكذلك كىذا إسناده  
عطاء بن مسلم اٟتليب  ية:انكالعلة الثَّ فهو بعيد عنو جدا، كلذلك قاؿ ابن حجر عقب ذكره: "ىذا منقطع"، 

 .10تفرَّد ُّاكأنكركا عليو أحاديث ، 9كىو ا٠تفاؼ فيو كالـ فوثَّقو ابني معُت كضعَّفو األكثر
حدثنا ٤تمد بن عبد اهلل بن : 11، فأخرجو الطرباينرضي اهلل عنهم ابن عباس كابن عمر كأمَّا حديث

د بن كعب القرظي، عن ابن عباس، كعن زيد بن رستو، نا شيباف بن فركخ، ثنا عيسى بن ميموف، عن ٤تمَّ 
ما ىذه الكتب »ا رأسو، فرقي درجات ا١تنرب، فقاؿ: معصوبن  اهلل خرج رسوؿي أسلم، عن ابن عمر، قاال: 

اليت بلغٍت أنكم تكتبوَّنا؟ أكتاب مع كتاب اهلل؟ يوشك أف يغضب اهلل لكتابو فيسرل عليو ليال، فال يًتؾ 

                                 
 (.11479رقم  14/440ا١تسند) - 1
 (.1049سنن أيب داكد)رقم:  - 2
 (.14تقييد العلم)ص  - 3
 (.1/176كفضلو)جامع بياف العلم  - 4
 (.10ك 14تقييد العلم)ص  - 5
 (.181(، كجامع التحصيل للعالئي)ص 116ينظر: ا١تراسيل البن أيب حاًب)ص  - 6
 (.117-14/111ينظر ترٚتتو: هتذيب الكماؿ) - 7
 (.1/144(، كإٖتاؼ ا٠تَتة للبوصَتم)1611رقم  11/016يف مسنده كما يف ا١تطالب العالية البن حجر) - 8
 (.111-16/111ينظر ترٚتتو: هتذيب التهذيب) - 9

 .(1/111اَّركحُت)، ك(0/110اٞترح كالتعديل)ينظر:  - 10
 (.7414رقم  7/187ا١تعجم األكسط) - 11
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فكيف يا رسوؿ اهلل با١تؤمنُت كا١تؤمنات؟ : فقاؿ من حضر اَّلس ،«بويف كرقة كال قلب منو حرفا إال ذىب 
 .«أراد اهلل بو خَتا أبقى يف قلبو ال إلو إال اهلل من»قاؿ: 

موىل القاسم بن ٤تمد يعرؼ بالواسطي،  كىذا حديثه منكر ُّذا السياؽ؛ عيسى بن ميموف ىو ا١تدين
كأبو  2، كقاؿ الفالس1، قاؿ البخارم: "منكر اٟتديث"يقاؿ لو ابن تليدافصاحب ٤تمد بن كعب القرظي، 

 .5"كاىي اٟتديثديث"، كقاؿ أبو زرعة: ": "مًتكؾ اٟت4كالنسائي 3كأبو حاًب
كقد ركل ىذا اٟتديث عيسى بن ميموف بوجو آخر كجعلو من مسند عبد اهلل بن عمرك، فقد أخرج ابن 

الضحاؾ بن الصلت نا عبد الكرمي بن ركح بن عنبسة البصرم موىل عثماف بن عفاف يب أمن طريق  6عساكر
خرج كىو  رسوؿ اهلل أفَّ : "عن عبد اهلل بن عمرك ،يوعن أب ،عن ىشاـ بن عركة ،عفاف نا عيسى بن ميموف

سياؽ اٟتديث ا١تتقدٍّـ، كىذا يدؿ  على أفَّ عيسى بن فذكر ". ...فصعد ا١تنرب ،عو جى الرأس من كى  معصوبي 
 ميموف منكر اٟتديث فعال كلذلك كاف ٮتلٍّطي يف ىذا اٟتديث. 

اختلف يف حكمو النػ قَّاد، فصحَّحو مرفوعا باللفظ ا١تتقدـ اإلماـ فقد  أيب سعيد ا٠تدرم كأمَّا حديث
 . إىل ذلك ا٠تطيب بالوقف البخارم كأبو داكد كماؿمسلم حيث أكدعو كتابو "الصَّحيح"، كأعلَّو 

 12كالدارمي 11كالنسائي 10عن ىدبة بن خالد، كأٛتد 9كا٠تطيب 8كالبيهقي 7مسلم كاٟتديث أخرجو
عن عفَّاف  17كا٠تطيب 16كاٞتورقاين 15كالنسائي 14عن يزيد بن ىاركف، كأٛتد 13كابن أيب داكد 12كالدارمي

                                 
 (.461-0/461التاريخ الكبَت) - 1
 (.0/187اٞترح كالتعديل) - 2
 (.0/187اٞترح كالتعديل) - 3
 (.110الضعفاء كا١تًتككُت)ص  - 4
 (.1/197يب زرعة)الضعفاء أل - 5
 (.44-01/44تاريخ دمشق) - 6
 (.1664صحيح مسلم)رقم:  - 7
 (.714ا١تدخل إىل السنن الكربل)رقم:  - 8
 (.1رقم  18تقييد العلم)ص  - 9

 (.11148ا١تسند)رقم:  - 10
 (.11(، كفضائل القرآف)رقم: 7944رقم  7/144السنن الكربل) - 11
 (.404السنن)رقم:  - 12
 (.19ا١تصاحف)ص  - 13
 (.11410ا١تسند)رقم:  - 14
 .(7944قم ر  7/144السنن الكربل) - 15
 األباطيل كا١تناكَت)(. - 16
 (.1رقم  17تقييد العلم)ص  - 17
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 4كمن طريقو ا٠تطيب 3عن موسى بن إٝتاعيل التبوذكي، كأٛتد 2كابن عبد الرب 1بن مسلم، كابن أيب خيثمة
اد كاٝتو عبد الواحد بن كاصل  6كا٠تطيب 5عن إٝتاعيل بن علية، كأٛتد 4ا٠تطيب عن أيب عبيدة اٟتدَّ

 12كا٠تطيب 11كا٠تطَّايب 10كاٟتاكم 9كابن أيب داكد 8، كأبو يعلى7د عن شعيب بن حربالسدكسي، كأٛت
عن كثَت بن ٭تِت أيب مالك  14كا٠تطيب 13عن أيب الوليد الطيالسي ىشاـ بن عبد ا١تلك، كابن حباف

كعفَّاف بن  اركفيزيد بن ىك  بن خالد ىدبة-، عشرهتم15صاحب البصرم، كا٠تطيب عن عمرك بن عاصم
 لوليد الطيالسيا وكأب ب بن حربشعيك  عبيدة اٟتدَّاد وكأب اعيل بن عليةإٝتك  سى بن إٝتاعيلكمو  مسلم

 ، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عنبن ٭تِت اـحدثنا ٫تَّ قالوا:  -عمرك بن عاصمك  ككثَت بن ٭تِت
 ٍتٍّ ثوا عى و، كحدٍّ حي مٍ يى لٍ القرآف فػى  غَت ٍتٍّ عى  ، كمن كتبٍتٍّ ال تكتبوا عى قاؿ: " اهلل رسوؿى  أفَّ  أيب سعيد ا٠تدرم

ظ ىدبة بن ىذا لف ."اردا فليتبوأ مقعده من النَّ عمٍّ تى مي -اـ: أحسبو قاؿقاؿ ٫تَّ -كال حرج، كمن كذب عليَّ 
   خالد عند مسلم كا٠تطيب.

كىذا إسناده صحيحه كقد أخرجو اإلماـ مسلم يف "صحيحو"، كىذا ذىابه منو إىل تصحيح اٟتديث، 
ىذا اٟتديث مرفوعا اإلماـ البخارم كأبو داكد كغَت٫تا، كذكركا أفَّ الصَّحيح كقفو على أيب لكن ضعَّف 

 ، كأفَّ ٫تَّاـ بن ٭تِت كىم يف رفعو، كماؿ إىل تعليلو مرفوعا أيضا ا٠تطيب البغدادم.سعيد
كد: كقاؿ أبو دا، 16فقد نقل ابن حجر عن اإلماـ البخارم كغَته أفَّ الصحيح كقفو على أيب سعيد

احملفوظ ركاية ىذا  إفَّ  :كيقاؿكقاؿ ا٠تطيب: "، 17"فيو ٫تَّاـ، ىو من قوؿ أيب سعيد ، أخطأكىو منكره "
                                 

 (.4101التاريخ)رقم:  - 1
 جامع بياف العلم كفضلو)(. - 2
 (.11684رقم:  17/149ا١تسند) - 3
 (.7رقم  16تقييد العلم)ص  - 4
 (.11144ا١تسند)رقم:  - 5
 (.19تقييد العلم)ص  - 6
 (.11687ا١تسند)رقم:  - 7
 (.1/400ا١تسند) - 8
 (.19ا١تصاحف)ص  - 9

 (.417رقم  1/110ا١تستدرؾ) - 10
 (.1/011غريب اٟتديث) - 11
 (.18تقييد العلم)ص  - 12
 (.04رقم  1/104صحيح ابن حباف) - 13
 (.4رقم  18تقييد العلم)ص  - 14
 (.8رقم  11-16تقييد العلم)ص  - 15
 (.1/168فتح البارم) - 16
 (.1/468ٖتفة األشراؼ) - 17
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 ."1إىل النَّيبٍّ  من قولو غَت مرفوع اٟتديث عن أيب سعيد ا٠تدرم
قلت: ٛتل اإلماـ أبوداكد يف ىذا اٟتديث على ٫تَّاـ، كقاؿ إنَّو كىم يف رفعو، كىو مقتضى قوؿ 

ك٫تَّاـ بن ٭تِت ثقةه صدكؽ إال أفَّ يف حفظو شيء، كبالرجوع إىل  م الذم قاؿ إف الصحيح فيو الوقف، البخار 
كالـ األئمَّة ٧تد أفَّ ٫تَّاما كاف صحيح الكتاب كيف حفظو شيء، فكاف سبب ك٫تو ىو أنو ٭تدث من 

و قوم، أمَّا إذا حدَّث من حفظو كال يرجع إىل كتابو فيخطئ، كىذا معناه أنَّو إذا اعتمد على كتابو فحديث
حفظو فإنَّو يهمي، كلذلك نصَّ غَتي كاحد من العلماء كمنهم عفَّاف بن مسلم كىو من أخصٍّ تالميذ ٫تَّاـ أنَّو 

بن علي اٟتسن إذا حدَّث من حفظو ٮتطىء فَتجع إىل كتابو فيجد نفسو أنَّو أخطأ فيستغفر اهلل، قاؿ 
ككاف ٮتالف فال يرجع إىل كتابو ، يرجع إىل كتابو كال ينظر فيو اـ ال يكادي كاف ٫تَّ   :اف قاؿٝتعت عفَّ " :اٟتلواين

 عبد اهلل، كقاؿ 2"فاف كنا ٩تطئ كثَتا فنستغفر اهللككاف يكره ذلك قاؿ ٍب رجع بعد فنظر يف كتبو فقاؿ يا ع
ن زريع حدثنا عن سعيد يزيد ب اـ، قاؿ: فقلت لو: إفَّ نا يومان ٫تَّ اف حدثَّ : "ٝتعت أيب يقوؿ: قاؿ عفَّ بن أٛتد

أال تراني اف، جاء فقاؿ: يا عفَّ  ، ٍبَّ في الكتاب فنظرَ  ذكر خالؼ ذلك اٟتديث، قاؿ: فذىبى  ،عن قتادة
قاؿ أيب:  ،ما كاف ٮتطىء عهده بالكتاب فقلَّ  بً رٍ قي ثنا بً اـ إذا حدَّ اف: ككاف ٫تَّ قاؿ عفَّ  ،وأنا ال أعلم أخطئ

فكاف يقرب عهده بالكتاب،  ةانى مى زى  ٫تامان كاف يف آخر عمره أصابتو ألفَّ اـ بخخره فهو أجود، كمن ٝتع من ٫تَّ 
ث من كتاب فهو صحيح، ككاف ٭تِت بن إذا حدَّ "كقاؿ عبد الرٛتن بن مهدم:  ،3ما كاف ٮتطىء" فقلَّ 

 كسئل أبو، 5"و صاحلككتابي  مء،و رداـ حفظي ٫تَّ ، كقاؿ فيو يزيد بن زريع: "4"سعيد ال يرضى كتابو كال حفظو
ث من ، كإذا حدَّ ث من كتابوما حدَّ  إيلَّ  اـ أحب  ـ منهما؟ قاؿ: ٫تَّ دَّ قى اـ كأباف العطار من يػي حاًب عن ٫تَّ  أبو

ث من كتاب فهو سيئ اٟتفظ، ما حدَّ  صدكؽه "اجي: كقاؿ السَّ ، 6"تقارباف يف اٟتفظ كالغلطحفظو فهما مي 
ذكركا أنَّو كقد خطَّأ األئمَّةي ٫تَّاـ بن ٭تِت يف أحاديث كثَتة ، 7"ث من حفظو فليس بشيءصاحل، كما حدَّ 

كىذا يعٍت أفَّ ما تفرَّد بو ٫تَّاـ بن ٭تِت يينظر فيو، ىل حدَّث بو من كتابو، أك من اعتمد فيها على حفظو، 
ب، حيث حفظو فيخشى من ك٫تو؟ كقد ذكر غَت كاحد من األئمة أفَّ ٫تَّاما تفرَّد ُّذا اٟتديث؛ منهم ا٠تطي

عن زيد بن أسلم ىكذا ، اٟتديث د ٫تاـ بركاية ىذاتفرَّ قاؿ عقب ٗتر٬تو للحديث من طرؽ عن ٫تاـ: "
 ".مرفوعا

                                 
 (.11تقييد العلم)ص  - 1
 (.4/169ميزاف االعتداؿ) - 2
 (.081-081رقم  1/147العلل كمعرفة الرجاؿ) - 3
 (.11/107إكماؿ هتذيب الكماؿ) - 4
 (.9/168اٞترح كالتعديل) - 5
 (.9/169اٞترح كالتعديل) - 6
 (.11/107إكماؿ هتذيب الكماؿ) - 7
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متابعاف ٢تمَّاـ؛ تابعو سفياف الثورم كسفياف بن عيينة، كلذلك قاؿ ا٠تطيب تتمة لكالمو  لكن قد كجد
احملفوظ ركاية ىذا اٟتديث عن أيب سعيد  إفَّ  :م عن سفياف الثورم أيضا، عن زيد، كيقاؿكً كقد ري السابق: "

 "، ٍب أخرج ركاية الثورم كابن عيينة.درم من قولو، غَت مرفوع إىل النيبا٠ت
 ابن عدم-، كال٫تا2د بن ا١تظفر اٟتافظ٤تمَّ  ، كا٠تطيب عن1أمَّا متابعة الثورم، فأخرجها ابن عدم

، حدثنا عمرك بن النعماف، حدثنا النضر بن طاىر، القطاف ٤تمد بن اٟتسُت بن شهريار-٤تمَّد بن ا١تظفر ك
ال تكتبوا »قاؿ:  عن النيب ،٠تدرمعن أيب سعيد ا، عن عطاء بن يسار، عن زيد بن أسلم، عن الثورم

 .«القرآف فليمحو  غَتى ٍتٍّ فمن كتب عى  ، غَت القرآفعٍتٍّ 
مًتكؾ، يسرؽ اٟتديث، ككذَّبو ابن كىذا إسناده ضعيفه جدا؛ النَّضر بن طاىر ىو أبو اٟتجَّاج البصرم: 

ف أو ن مل يرىم، كال ٭تمل سن  ث عمَّ ٭تدٍّ اٟتديث ك  يسرؽي  ،جدا ضعيفه ، قاؿ فيو ابن عدم: "3أيب عاصم
 .5، كقاؿ الدارقطٍت: "مًتكؾ"4"يراىم

 عنفركاه بن أسباط،  يوسفي ، كخالفو ضر بن طاىر، حدثنا عمرك بن النعمافالنَّ  قلت: ىكذا ركاه
 يف ترٚتة بو، فقد أخرجو ابن عدم ، عن خارجة بن مصعب، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسارالثَّورم

حدثنا إبراىيم بن إسحاؽ بن عمر السمرقندم يف مصر،  :6، فقاؿخارجة بن مصعب السرخسي الضبعي
عن  ،عن سفياف، عن خارجة بن مصعب ،مصر، حدثنا عبد اهلل بن حبيق، قاؿ: حدثنا يوسف بن أسباط

ما يقع من اٟتي فهو  كل  "قاؿ:  يبعن الن عن عطاء بن يسار، عن أيب سعيد ا٠تدرم ،زيد بن أسلم
 ."ا سول القرآف شيئن ال تكتبوا عٍتٍّ "قاؿ:  يبٍّ اده؛ عن النَّ كبإسن"، ميت

أبو ، صعب بن خارجةخارجة بن م ، كىوبن مصعب خارجةي كىذا كذلك إسناده ضعيفه جدا؛ فيو 
 .7، ضعيفه تركو غَتي كاحد من األئمَّةا٠ترساين سرخسياج الاٟتجَّ 

ك٦تَّا تقدَّـ تعلم أفَّ ىذه ا١تتابعة ساقطة ال تنفع شيئا إف مل تكن تضر، كلذلك صدَّر عليها الكالـ 
 ".   كقد ريًكم عن سفياف الثورم أيضاا٠تطيب بصيغة التَّمريض فقاؿ فيما تقدـ النَّقل عنو: "

، كالًتمذم عن سفياف 8بن إبراىيم إٝتاعيل معمر أيب عيينة، فأخرجها الدَّارمي عن أمَّا متابعة سفياف بن

                                 
 (.0/111الكامل) - 1
 (.9رقم  11تقييد العلم)ص  - 2
 (.1/180السنَّة) - 3
 (.8/108الكامل) - 4
 (.411رقم  08سؤاالت الربقاين)ص  - 5

 (.1/461الكامل البن عدم) - 6 
 (.78-1/70ينظر ترٚتتو: هتذيب التهذيب) - 7
 (.484سنن الدارمي)رقم:  - 8
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، كقاؿ أبو عن زيد بن أسلمحدثنا سفياف بن عيينة، -أبو معمر كسفياف بن ككيع-، كال٫تا1سفياف بن ككيع
ابة يف الكت استأذنا النيب»قاؿ:  طاء بن يسار، عن أيب سعيد ا٠تدرم، عن عزيد بن أسلم 2ثحدَّ معمر: 

مذم عن سفياف، كلفظ الدَّارمي«ابة فلم يأذف لناالكت ستأذنوا م اأَّنَّ " عن أيب سعيد ا٠تدرم . ىذا لفظ الًتَّ
 ".يف أف يكتبوا عنو فلم يأذف ٢تم يبَّ النَّ 

مذم فيو كالـ ٟتاؿ سفياف بن ككيع، إال أَّف إسناد الدَّارمي  كىذا إسناد صحيحه، فرغم أفَّ إسناد الًتَّ
ماـ اٟتافظ الكبَت الثبت، أبو اإلثقة مأموف، كقاؿ فيو الذىيب: " بن إبراىيم إٝتاعيلىو معمر و أبصحيح؛ 

 .3"كاف ينزؿ القطيعة،  ذيل ا٢تركم، ٍب البغدادم القطيعيمعمر، إٝتاعيل بن إبراىيم بن معمر بن اٟتسن ا٢ت
 سببُت:قلت: كمع أفَّ إسناد ىذا اٟتديث صحيح إال أفَّ الظاىر فيو أنَّو معلوؿ، كذلك ل

مذم، فقاؿ: " األوَّل: "، كقاؿ يف إسناد عن زيد بن أسلمأفَّ سفياف بن عيينة ركاه بالعنعنة يف إسناد الًتَّ
، قد تقدَّـ زيد بن أسلم حدَّثالدارمي: " "، كما كقع يف بعض ا١تطبوع "حدثنا زيد بن أسلم" فهو تصحيفه

ا يف ٚتيع الن سخ ا٠تطية "حدَّث" كىي كذلك يف "ٖتفة األشراؼ"، كعليو فالظاىر جدا  أفَّ احملقٍّق نبَّو إىل أَّنَّ
لٍّسي بل  لٍّسوي، فإفَّ ابنى عييينة كاف ييدى ُّاتُت الصيغتُت أفَّ ابنى عيينة مل يسمع اٟتديث من زيد بن أسلم ككاف ييدى

كما   ال عن ثقة؛ صحيحه ىو ٦تَّن احتمل األئمَّة تدليسو؛ ألنَّو ال يدلس إ4قاؿ بعض العلماء أنَّو مشهور بو
 ٝتاعو عن ال كقد بُتَّ إس فيو دلَّ  ال يكاد يوجد البن عيينة خربه نصَّ غَتي كاحدو كذلك أنَّو ك ، األئمَّةي صرَّح بو 

، لكن ٬تبي التَّنبيو ىنا أفَّ ابنى عيينة ال يدلس إال عن ثقة عنده لكنَّو قد يكوف ضعيف عند 5ثقة مثل ثقتو
عن ضعيف عند غَته أك دلَّت القرائن على ذلك فإفَّ تدليسو قادح يف ىاتو غَته، كعليو إذا ثبت التَّدليس 

 اٟتالة.
كىو أىم  من الذم قبلو: أفَّ أبا معمر كسفياف بن ككيع قد خيولفا يف إسناًد ىذا  انيبب الثَّ السَّ 

بيو، فقد اٟتديث، فقد ركاه ٚتاعة من الر كاة عن سفياف بن عيينة عن عبد الرٛتن بن زيد بن أسلم عن أ
من طريق اٟتسُت  9كا٠تطيب 8، كالرامهرمزم7كمن طريقو ا٠تطيب 6أخرج ٤تمد بن سليماف ا١تعركؼ بلوين

                                 
 (.1004السنن)رقم:  - 1
 نبَّو احملقق أَّنا كذلك يف األصوؿ ا٠تطية كيف ٖتفة األشراؼ خالفا ١تا يف ا١تطبوع: حدثنا. - 2
 (.11/09سَت أعالـ النبالء) - 3
 (، 41كالسيوطي يف أٝتاء ا١تدلسُت)ص  (،41زرعة العراقي يف ا١تدلسُت)ص  صرَّح بذلك: أبو - 4
 (.19لسبط ابن العجمي)ص  ُتالتبيُت ألٝتاء ا١تدلسينظر:  - 5
 (.44رقم  09جزء لوين)ص  - 6
 (.11ك 16رقم  11ك 11تقييد العلم)ص  - 7
 (.114رقم  189احملدث الفاصل)ص  - 8
 (.11تقييد العلم)ص  - 9
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د ، كالطحاكم 1اٟتسُت بن اٟتسن بن حرب ا١تركزم، كابن عدم عن اٟتسن بن سفياف عن ٤تمَّد بن خالَّ
د٤تمَّد بن خك  اٟتسُت بن اٟتسن ا١تركزمك  لوين-، أربعتهم2عن ابن خزٯتة عن إبراىيم بن بشار إبراىيم بن ك  الَّ

عن أيب  بن زيد بن أسلم، عن أبيو، عن عطاء بن يسار،عبد الرٛتن  بن عيينة، عنسفياف  حدَّثنا-بن بشار
". ىذا لفظ أف يأذف يل أف أكتب اٟتديث فأىب أف يأذف يل اهلل رسوؿى  استأذنتي "قاؿ:  سعيد ا٠تدرم

ٍدنىا "، كلفظ ما ٝتعنا، فلم يأذف لناف نكتب أ يبَّ استأذنا النَّ لفظ: "يف ك  لوين، الرامهرمزم: "جىهى
    أف يأذف لنا يف الكتاب فأىب". بالنيبٍّ 

قلت: ىذه الرٍّكايات تؤكٍّدي ٔتا ال ٣تاؿ للشىكٍّ فيو أفَّ ىذا اٟتديث كاف يركيو سفياف بن عيينة عن عبد 
األكَّؿ؛ سفياف بن عيينة عن زيد بن أسلم عن الرَّٛتن بن زيد بن أسلم عن أبيو، كعليو فإفَّ اٟتديث باإلسناد 

عطاء بن يسار؛ إمَّا أفَّ ابنى عيينة دىلَّسوي فأسقط منو عبد الرٛتن بن زيد بن أسلم مرة كبيَّنو مرة أخرل؛ فإنَّو  
 ةكاف يبُتي ما يدلس فيو كما سبقت اإلشارة إليو آنفا، كإمَّا أفَّ أبا معمر كسفياف بن ككيع كى٫ًتىا فيو ١تخالف

د كإبراىيم بن بشار ٢تم، ال سيما كأفَّ سفياف بن ككيع  لوين كاٟتسُت بن اٟتسن ا١تركزم ك٤تمَّد بن خالَّ
أبا  أبو يعلى ا١توصلي: "٭تكى أفَّ ضعيف، كأبا معمر رغم أنَّو ثقة مأموف، فإنَّو ٮتطىء يف أحاديث كقد قاؿ 

حيح من أحاديث  إىل بغداد كتب إليهم بالصَّ  عى جى ا رى فلمَّ  ،اظن فٍ حديث حً  ث با١توصل بنحو ألفيٍ معمر حدَّ 
 ، كاهلل أعلم.٨3تو من ثالثُت أك أربعُت" :أحبسو قاؿ ؛كاف أخطأ فيها

كعبد الرٛتن بن زيد بن أسلم، عن أبيو، كُّذا تعرؼ أفَّ اٟتديث ىو حديث ابن عيينة، عن عبد 
 .4رة فيو من األئمَّةالرٛتن بن زيد بن أسلم ضعيف ٣تمعه على ضعفو كىناؾ من شدَّد العبا

ا عن عبد الرٛتن بن زيد بن أسلم عن أبيو عن عطاء  فإذا تقرَّر ىذا كأفَّ الصَّحيح يف ركاية ابن عيينة أَّنَّ
، فإنَّو قد ركل ىذا اٟتديث غَتي كاحدو عن عبد الرٛتن بن زيد بن أسلم عن أبيو بن يسار عن أيب سعيد

كمن طريقو  5، فقد أخرج أٛتدكليس عن أيب سعيد لكن جعلوه عن عطاء بن يسار عن أيب ىريرة
من طريق يعقوب بن ٤تمد،  9كا٠تطيب 8عن إسحاؽ بن عيسى الطبَّاع، كالبزار 7كا٠تطيب 6اٞتورقاين

                                 
 (.1/90الكامل) - 1
 (.4/118شرح معاين اآلثار) - 2
 (.11-1/11هتذيب الكماؿ) - 3
 (.118-17/110(، كهتذيب الكماؿ للمزم)114-4/111كالتعديل)ينظر ترٚتتو: اٞترح  - 4
 (.11691رقم  147-17/140ا١تسند) - 5
 (.111رقم  1/144األباطيل كا١تناكَت كالصحاح كا١تشاىَت) - 6
 (.14تقييد العلم)ص  - 7
 (.8701رقم  14/177ا١تسند) - 8
 (.14تقييد العلم)ص  - 9
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كيعقوب  إسحاؽ بن عيسى-، أربعتهم1كا٠تطيب عن سهل بن ا١تغَتة كالد علي بن سهل كعبد اهلل بن عمرك
حدثنا عبد الرٛتن بن زيد، عن أبيو، عن عطاء بن  -اهلل بن عمرككعبد بن ا١تغَتة  سهلك  كيعقوب بن ٤تمد

فخرج علينا، فقاؿ: "ما ىذا تكتبوف؟  يبٍّ نسمع من النَّ ا قعودا نكتب ما ، قاؿ: كنَّ يسار، عن أيب ىريرة
 ؟اهلل كتاب  غَتى  أكتابه مع كتاب اهلل؟" فقلنا: ما نسمع، فقاؿ: " نك، فقاؿ: "أكتابه فقلنا: ما نسمع م"

أم رسوؿ  ار، قلنا:أحرقناه بالنَّ  كاحد، ٍبَّ  قاؿ: فجمعنا ما كتبنا يف صعيدو ، ضوا كتاب اهلل، كأخلصوه"ا٤ت
 ،ه من النار"متعمدا فليتبوأ مقعد نعم ٖتدثوا عٍت كال حرج، كمن كذب عليَّ أنتحدث عنك؟ قاؿ: " اهلل

وا عن بٍت إسرائيل كال حرج، فإنكم ال نعم، ٖتدث أنتحدث عن بٍت إسرائيل؟ قاؿ: "رسوؿ اهلل قاؿ: فقلنا: يا
ال تكتبوا ". لفظهم متقارب إال أف البزار ركاه بلفظ: "ٖتدثوف عنهم بشيء إال كقد كاف فيهم أعجب منو

 عٍت إال القرآف فمن كتب عٍت غَت القرآف فليمحو كحدثوا عن بٍت إسرائيل، كال حرج، كمن كذب عليَّ 
كىذا اٟتديث ركاه ٫تاـ، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن ؿ عقبو: ""، كقامتعمدا فليتبوأ مقعده من النار

قل على تضعيف أخباره كعبد الرٛتن بن زيد قد أٚتع أىل العلم بالنَّ  ،يبٍّ ، عن النَّ يسار، عن أيب سعيد
 ". ة فيما يتفرد بوو ليس ْتجَّ كأنَّ  ،اماو خالف ٫تَّ  أنَّ ُتٍّ بػى ا ذكرنا حديثو لني اليت ركاىا، كإ٪تَّ 

كىذا اٟتديث ُّذا السياؽ منكر، تفرَّد بو عبد الرٛتن بن زيد بن أسلم، كلذلك قاؿ اٞتورقاين عقب 
إخراجو: "ىذا حديث منكر"، كىي العبارة نفسها اليت أطلقها الذىيب عقب ذكر ىذا اٟتديث يف ترٚتة عبد 

 .2الرٛتن من "ا١تيزاف"
إىل عبد الرٛتن بن زيد بن أسلم، كقد ركاه كذلك عن أبيو ك٦تا سبق بيانو يتبُتَّ أفَّ ركاية ابن عيينة ترجع 

، كمنو نستخلص أفَّ متابعة ابن عيينة ٢تمَّاـ كذلك ال تصح، فصحَّ بذلك تفرد ٫تَّاـ عن عطاء عن أيب ىريرة
 بن ٭تِت ُّذا اٟتديث مرفوعا.

ا أفَّ الصَّحيح كقفو على أيب اإلماـ البخارم كأبا داكد أعالَّ حديث ٫تَّاـ ا١ترفوع كذكرك  ىذا كقد سبق أفَّ 
 ، كماؿ إىل تعليلو مرفوعا أيضا ا٠تطيب البغدادم.سعيد

ًة أكجوو عنو، فقد أخرج الدارمي كقد صحَّت الرٍّكاية ا١توقوفة عن أيب سعيد عن يزيد  4كالبيهقي 3من ًعدَّ
عن إٝتاعيل بن علية، كابن أيب خيثمة  1كا٠تطيب 8كاٟتاكم 7كالبغوم 6كأبو خيثمة 5يزيد بن ىاركف، كأٛتد

                                 
 (.14ك 11تقييد العلم)ص  - 1
 (.1/404االعتداؿ) ميزاف - 2
 (.468السنن)رقم:  - 3
 (.710رقم  464ا١تدخل إىل السنن الكربل)ص  - 4
 (.1/191العلل كمعرفة الرجاؿ) - 5
 (.94العلم)رقم:  - 6
 (.919معجم الصحابة)رقم  - 7
 (.0191ا١تستدرؾ)رقم:  - 8
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 ،3، كابن عدم عن خالد بن عبد اهلل2خيثمة كمن طريقو ابن عبد الرب عن عبد األعلى بن عبد األعلى
 اعيل بن عليةإٝتك  يزيد بن ىاركف-سبعتهم، 4كا٠تطيب عن عبد اهلل بن ا١تبارؾ كشعبة كالقاسم بن الفضل

أنبأنا -عبد اهلل بن ا١تبارؾ كشعبة كالقاسم بن الفضلك  خالد بن عبد اهللك  على بن عبد األعلىعبد األك 
 ،كمبى تً كٍ ا لن ني إنَّ  ،ا ال ٨تفظ؟ فقاؿ: الا فإنَّ نى بػٍ تً كٍ أليب سعيد ا٠تدرم: أال تى  ريرم، عن أيب نضرة قاؿ: قلتي اٞتي 

ىذا لفظ يزيد بن ىاركف عند  .عن رسوؿ اهلل كلكن احفظوا عنا كما حفظنا ٨تن ،كلن ٧تعلو قرآنا
ك ٖتدثنا عن اٞتريرم، عن أيب نضرة قاؿ: قلنا أليب سعيد: إنَّ الدارمي، كلفظ اٟتاكم عن إٝتاعيل بن علية 

آنا، كلكن لن تكتبوه، كلن ٕتعلوه قر »بأحاديث معجبة كإنا ٩تاؼ أف نزيد أك ننقص فلو كتبناىا، قاؿ: 
، كمل يذكر أٛتد كأبو «عن رسوؿ اهلل خذكا عنا كما أخذنا: »، ٍب قاؿ مرة أخرل«احفظوا عنا كما حفظنا

خيثمة عن إٝتاعيل بن علية اٞتملة األخَتة، ك٨توه لفظ البيهقي عن يزيد بن ىاركف، كقريب منو لفظ ابن أيب 
 خيثمة عن عبد األعلى.

ا، كاٞتيريرم كاٝتو سعيد بن إياس أحد األئمَّة الثٍّقات  ا١تشاىَت كاف قد اختلط كىذا إسناده صحيحه جدًّ
لكن ركل عنو قبل االختالط ٚتاعةه منهم إٝتاعيل بن عيلىيَّة كىو ٦تَّن ركل عنو ىذا األثر، كمع ذلك فلم 
ينفرد اٞتيريرم ُّذا األثر عن أيب نضرة بل قد توبع؛ تابعو كهمس بن اٟتسن كا١تستمر بن الرياف كسعيد بن 

 .5يزيد
أميل، خصوصا كقد مرفوعا القلب إىل القوؿ بتضعيفو ، فيديف ختاـ الكالـ على حديث أيب سعك 

 .داكد، كاهلل تعاىل أعلم بالصَّواب اجتمع على اٟتكم عليو بالوقف البخارم كأبو
بعدما تبُتَّ ضعف حديث زيد بن ثابت كحديث معاذ  :من األجوبة عن الشبهة()انيالثَّ الوجو 

عن كتابة اٟتديث، يبقي حديث أيب  هيالدالة عن النَّ  كحديث ابن عباس كابن عمر رضي اهلل عن اٞتميع
أقول تلك األحاديث، كقد تقدَّـ بياف اختالؼ الن قاد فيو رفعو ككقفو، كأفَّ الذم يًتجَّح أفَّ ا١ترفوع ال  سعيد

 يصح.
أحاديث أخرل تدؿ  على أفَّ كتابة اٟتديث قد مرفوعا، فهناؾ  ة حديث أيب سعيدحَّ على فرض صً ك 
  اآلخر. بعضالبالكتابة يف  أىمىرى ك  بلبالكتابة يف بعضها،  ، كأىًذفى النَّيب  عهد النَّيبٍّ  كقع يف

كتاب عمرو بن حزم إلى أىل اليمن في الفرائض وأنصبة الزكاة أك أمر بكتابتو،  فًممَّا كتىبوي النَّيبٍّ      

                                                                                                      
 (.16تقييد العلم)ص  - 1
 (.118رقم  1/171العلم كفضلو) (، كجامع بياف4104تاريخ ابن أيب خيثمة)رقم:  - 2
 (.1/90الكامل) - 3
 (.17ك 14ك 14رقم  16-19تقييد العلم)ص  - 4
 (.114رقم  189احملدث الفاصل)ص ، ك (19ك 18ك 17ك10تقييد العلم)ص ينظر:  - 5
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، بكتاب عمرو بن حزمكىو حديث طويل كيعرؼ ، 1، كقد أخرجو مطوال ابن حبافوالسنن والديات
كاٟتديث اختلف يف كصلو كإرسالو، كفيو كالـ طويل ألىل العلم إال أنَّو قد تػيلىقَّى بالقبوؿ كصحَّحو كثَته من 

، 2"كتاب عمرك بن حـز يف الصدقات صحيح كإليو أذىب"أٛتد بن حنبل: اإلماـ قاؿ النػ قَّاد كالعلماء، 
ما فيو عند أىل العلم معرفة تستغٍت  ،معركؼه  َتى عند أىل السٍّ  مشهوره  كىو كتابه "كقاؿ ابن عبد الرب: 

عمرك بن حـز  ككتابي ،... اس لو بالقبوؿ كا١تعرفةي النَّ واتر يف ٣تيئو لتلقٍّ و أشبو التَّ ألنَّ  ،عن اإلسناد بشهرهتا
ك على شهرة كتاب عمرك بن حـز ا يدل  ك٦تَّ  ،وفيقعليو إال قليال كباهلل التَّ  قه فى تػَّ مي عند العلماء كما فيو فى  معركؼه 

كىب عن مالك كالليث بن سعد عن ٭تِت بن سعيد عن سعيد بن ا١تسيب قاؿ كجد   و ما ذكره ابني تً كصحَّ 
 .  3"فيو من رسوؿ اهلل وكتاب عند آؿ حـز يذكركف أنَّ 

 كبعده بقليل:  ك٦تا كقع كتابتو يف الصحائف كالكتب يف عهده
، كقد بعث بو أبو بكر أنس بن مالك ١تا بعثو إىل ت الذي كتبو أبو بكر الصديقكتاب الصدقا

 ثو أف أبا بكرحدَّ  أنسا امة بن عبد اهلل بن أنس أفَّ ٙتمن طريق  4أىل البحرين، فقد أخرج البخارم كغَته
 دقة اليت فرض رسوؿي الصَّ  ىذه فريضةي  ،بسم اهلل الرٛتن الرحيم" :هو إىل البحرينا كجَّ ١تَّ  كتب لو ىذا الكتاب

كمن سئل فوقها ، من ا١تسلمُت على كجهها فليعطها سأ٢تافمن ، سلمُت كاليت أمر اهلل ُّا رسولوعلى ا١ت اهلل
 .اٟتديث بطولو "...شاة ٜتسو  يف أربع كعشرين من اإلبل فما دكَّنا من الغنم من كلٍّ  ى؛فال يعط

، فقد أخرج البخارم كأٛتد كأبو داكد كالًتمذم كغَتىم من حديث صحيفة علي بن أبي طالب
بعد القرآف؟ قاؿ: ال كالذم  شيءه  من رسوؿ اهلل ا: ىل عندكمحيفة، قاؿ: سألنا عليًّ الشعيب، عن أيب جي 
وما في . قلت: أو ما في الصحيفةرجال يف القرآف،  لنسمة، إال فهم يؤتيو اهللفلق اٟتبة، كبرأ ا

، 6كالبخارم يف مواضع 5. ىذا لفظ أٛتد"لم بكافركاؾ األسَت، كال يقتل مسالعقل، كفً ؿ: "؟ قاالصحيفة
؟ ىل عندكم كتابعن أيب جحيفة، قاؿ: قلت لعلي بن أيب طالب: : 7كيف لفظ البخارم يف موضع آخر

ىذه فما في . قاؿ: قلت: ما في ىذه الصحيفةقاؿ: " ال، إال كتاب اهلل، أك فهم أعطيو رجل مسلم، أك 
 ."كاؾ األسَت، كال يقتل مسلم بكافرالعقل، كف"؟ قاؿ: الصحيفة

                                 
 (.416-14/461أخرجو مطوال ابن حباف) - 1
 (.9/10عمدة القارم) - 2
 (.119-17/118التمهيد) - 3
 (.1/114(، كينظر ٗتر٬تو: مسند أٛتد اٟتاشية)71رقم  114-1/111(، كأٛتد)1444البخارم)رقم: أخرجو  - 4
 (.499رقم  1/10ا١تسند) - 5
 (.0914ك 0961ك 1647صحيح البخارم)رقم:  - 6
 (.11صحيح البخارم)رقم:  - 7
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 1، فقد أخرج الدارميحيفة الصادقةالتي تعرف بالصَّ  صحيفة عبد اهلل بن عمرو بن العاص
شريك، عن ليث، عن ٣تاىد، عن عبد اهلل بن عمرك من طرؽ عن  4كا٠تطيب 3، كابن عبد الرب2كالرامهرمزم

عن رسوؿ  كتبتها ا الصادقة فصحيفةه ىط، فأمَّ اٟتياة إال خصلتاف الصادقة كالو  بٍت يفغٍّ رى ما يػي »عمرك قاؿ: 
. ىذا لفظ ابن عبد الرب كقريب منو «ا الوىط فأرض تصدؽ ُّا عمرك بن العاص كاف يقـو عليها، كأمَّ اهلل

الصادقة ك الصادقة، الوىط ك ما يرغبٍت يف اٟتياة إال خصلتاف » لفظ الدارمي كا٠تطيب، كلفظ الرامهرمزم:
 . «أف أكتبها عنو فكتبتها كىي الصادقة، اهلل رسوؿى كنت استأذنتي   صحيفةه 

ٔتا يدؿ على صحة ىذا  كىذا إسناد ضعيفه لضعف شريك كليث بن أيب سليم، لكن قد توبعا ٚتيعا
أبو ك ، 6أخرجو أٛتدما  يدؿ  على أىف عبد اهلل بن عمرك كاف يكتب كلَّ ما ٝتعو من النَّيبٍّ ا ك٦ت، 5األثر
 كنت أكتب كلَّ شيء  من حديث عبد اهلل بن عمرك بن العاص رضي اهلل عنهما، قاؿ: ، كغَت٫تا 7داكد

، تسمعو من رسوؿ اهلل إنَّك تكتب كلَّ شيء  أريد حفظو، فنهتٍت قريش، فقالوا:  أٝتعو من رسوؿ اهلل
؟ فقاؿ: بشره يتكلَّم يف الغضب كالرٍّضا، فأمسكتي عن الكتاب، فذكرت ذلك لرسوؿ اهلل كرسوؿي اهلل

، كالركايات ا١تتقدمة تفسر أف ما كتبو ىو ما يف صحيفتو اكتب فوالذم نفسي بيده ما خرج مٍتٍّ إال حق""
      الصادقة.

: "ما من الصَّحابة يرةحديث أيب ىر ك٦تا ما جاء من الًتخيص يف كتابة اٟتديث كذلك ما جاء يف 
 .8أحده أكثر حديثان مٍت، إال ما كاف من عبد اهلل بن عمرك، فإنَّو يكتب كأنا ال أكتب"

ذكر خطبة حجة الوداع كفيو ، فيف فتح مكة كذلك قاؿ: خطب رسوؿي اهلل  كمنها حديث أيب ىريرة
 .9: "اكتبوا أليب شاة"قاؿ

ف اهلل عليهم، كثَته من الصَّحائف يف عهد الصحابة رضوا  تٍ بى تً كي كباإلضافة إىل الص حيف ا١تتقدٍّمة، فقد  
، كصحيفة ٝترة 10اليت ركاىا عنو سليماف بن قيس اليشكرم-رىًضيى اهللي عىنػٍهيمىا-صحيفة جابر بن عبد اهلل ك

                                 
 (.414سنن الدارمي)رقم:  - 1
 (.194رقم  174-174احملدث الفاصل)ص  - 2
 (.1/164بياف العلم كفضلو)جامع  - 3
 (.141رقم  161تقييد العلم)ص  - 4
 1/171الطبقات الكربل)، ك(144ك 144رقم  164ك 161 تقييد العلم)ص (174ك 174احملدث الفاصل)ص ينظر:  - 5

 (.7/494ك 4/101ك
 .(0416)رقم: ا١تسند - 6
 (.٦1040تن أخرج اٟتديث أبو داكد)رقم:  - 7
 (.111صحيحو)رقم: أخرجو البخارم يف  - 8
 (.1144، كأخرجو مسلم)رقم: (0886ك 1414ك 111 أخرجو البخارم يف صحيحو)رقم: - 9

 (.4/114انظر: هتذيب التَّهذيب) - 10
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يك  2، كصحيفة ٫تَّاـ بن مينىبٍّو عن أيب ىريرة1بن جندب ككذا صحيفة األعرج عنو، كصحيفة بشَت بن َّنى
 .5، كغَتىا من الصحائف4، كصحيفة أنس بن مالك3عنو كذلك

إنَّو مع األحاديث ا١تتقدٍّمة اليت فيها اإلذف بالكتابة أك األمر ُّا ف كعلى فرض صحة حديث أيب سعيد
فال بدَّ أف ييسلك معها ما يسلكو العلماء يف باب ا١تختلف،  عل ا١تسألة من باب ٥تتلف اٟتديث، كعندئذو ٬ت

وا ثي ؤتى ببعض األحاديث دكف بعض، فاٟتداثيوف تشبَّ بعضها ببعض، أك يي  رب أحاديث النَّيبٍّ ال أف ييض
غَته، كىذا من باب التلبيس  6ىذا يف ا١تنع كبنوا عليو القواعد ككأنو ال يوجد يف الباب ْتديث أيب سعيد

جة لو دكف أف بالكتابة ك٬تعلها حي ضليل، كإال فا٠تصمي يستطيع أف يأٌب كذلك بأحاديث اإلذف كزيادة التَّ 
؛ سواء ما جاء ذكر أحاديث الباب كلهاكالبحث العلمي كاإلنصاؼ يقتضي أف تي  ج على أحاديث ا١تنع؛رٍّ عى يػي 

عامل معها على كفق ا١تنهج العلمي األصيل يف التَّ  يتم   ا خرجت من مشكاة كاحدة، ٍبَّ ألَّنَّ  ،اإلذف يف ا١تنع أـ
كىو ما يعرؼ ٔتختلف اٟتديث، كىو األمر الذم فعلو علماء  يت ظاىرىا التعارضالتعامل مع األحاديث ال

اٟتديث كالفقهاء يف ىذه ا١تسألة؛ فإفَّ كلَّ من تكلَّم عليها جعلها من ا١تختلف كذلك ما ييفهم من تبويب 
رمزم كالطحاكم كابن األئمَّة؛ الدارمي كأيب داكد كالًتمذم يف كتبهم ا١تصنفة، ككما عاٞتو ابني قتيبة كالرَّامه

كا٠تطيب، ككذلك أخذه شيرَّاح اٟتديث كا١تازرم كالقاضي عياض كالبغوم كالنَّوكم كابن حجر   عبد الرب
 كغَتىم.

بل كيف بعضها األمر بذلك  ألجل ذلك نقوؿ: إفَّ األحاديث ا١تتقدٍّمة يف اإلذف بكتابة حديث النَّيبٍّ 
١تتقدٍّـ يف النَّهيٍّ عن كتابة اٟتديث، لكن ال تعارض يف حقيقة ا يف ظاىرىا تػىتػىعىارض مع حديث أيب سعيد

صحَّ حديث أيب سعيد  إذا-، فاٞتمع بينهما ٦تكن للغاية األمر بُت تلك األحاديث كحديث أيب سعيد
اختلفوا يف كجو اٞتمع بينهما، لكنَّهم اتػَّفىقيوا على أفَّ كتابة بعض ؛ صحيحه أفَّ العلماء -مرفوعا طبعا

، بل كقد نقل غَت كاحد من العلماء االتٍّفاؽ ا، كقد تقدَّـ ذكر عدد منهديث قد كقعت يف عهد النَّيبٍّ األحا
 .7بل كعلى كجوبو على استحباب كتابة اٟتديث

                                 
 (.117-4/110هذيب)انظر: هتذيب التَّ  - 1
 (. 447-11/474ماـ أٛتد)مسند اإل - 2
 (.161البغدادم)ص (، كتقييد العلم للخطيب 411رقم  196ينظر: سنن الدارمي)ص  - 3
 (.111-116ص ينظر: تقييد العلم) - 4
 ينظر(. 417-410التوثيق ا١تبكر للسنة كاٟتديث لػػػ: امتياز أٛتد)ص دالئل  - 5
 ؛ سواء ا١تنع أك اإلذف.أقصد يف باب كتابة حديث النيب - 6
"، كقاؿ إنو زاؿ ذىًلكى ا٠تالؼ كأٚتعوا عىلىى اٞتواز، كلوال تدكينو لدرس يف األعصار األخَتة (: "1/406قاؿ ابن ا١تلقن يف التوضيح) - 7

كجاءت أحاديث بالنهي عن كتابة غَت القرآف فمن السلف من منع كتابة العلم كقاؿ (: "116-9/119النوكم يف شرح مسلم)
"، عليو اآلف كىو ٣تمعه  ،كفيو جواز كتابة العلم(: "11/141)"، كقاؿ يفبعدىم على استحبابو ٚتهور السلف ّتوازه ٍب أٚتعت األمة

و زاؿ ذلك ا٠تالؼ كأٚتع ا١تسلموف على تسويغ ذلك كإباحتو، كلوال تدكينو يف الكتب لدرس يف إنَّ  ٍبَّ (: "168كقاؿ ابن الصالح)ص 
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كحديث أيب اليت فيها اإلذف أك األمر بالكتابة كبُت األحاديث ىذا كقد سلك العيلماء يف اٞتمع بُت 
 الداؿ على النهي أكجو عدة: سعيد

منسوخه بأحاديث اإلذف بالكتابة بل  النَّسخ، ٔتعٌت أفَّ النَّهي الوارد يف حديث أيب سعيد الوجو األوَّل:
 ؿً ى يف أكَّ هى و نػى ة بالسنة، كأنَّ نَّ ف يكوف من منسوخ الس  ، قاؿ ابن قتيبة: "أ1كاألمر ُّا، كىذا قوؿ ٚتهور العلماء

، كقاؿ 2"ديَّ قى كتػي  بى تى كٍ أف تي -تكثر كتفوت اٟتفظ ننى الس   ا علم أفَّ ١تَّ - رأل بعدي  قولو، ٍبَّ األمر عن أف يكتب 
فيكوف ناسخا ٟتديث ، ركاإلذف متأخٍّ ، هي عن الكتابة كاإلذف فيهاالنَّ  يبٍّ عن النَّ  قد صحَّ ابن القيم: "

لعبد  فى ذً كأى ، طبتو اليت سأؿ أبو شاة كتابتهايعٍت خاكتبوا أليب شاة " قاؿ يف غزاة الفتح " يبَّ النَّ  فإفَّ ، هيالنَّ 
حيفة كمات كعنده كتابتو كىي الصَّ ، و مل يزؿ يكتبهي ألنَّ عن النَّ  ره أخٍّ و متكحديثي ، اهلل بن عمرك يف الكتابة

ٔتحو ما كتب  يب   ألمر النَّ را حملاىا عبد اهللعن الكتابة متأخٍّ  هيي كلو كاف النَّ ، يها "الصادقة"اليت كاف يسمٍّ 
، كىذا كاضح، هي عنهاعن النَّ  ره اإلذف يف الكتابة متأخٍّ  على أفَّ  ها كأثبتها دؿَّ حي ا مل ٯتىٍ فلمَّ ، عنو غَت القرآف

 كتابة اٟتديث غَت  على أفَّ  دليله  -يعٍت أليب شاه-ه بأف يكتب لوري مٍ كأى ، كقاؿ ا٠تطَّايب: "3"كاٟتمد هلل
 .4"غَت القرآف منسوخ ءو شي هي عن كتابً النَّ  كركىة، كأفَّ م

يى عن الكتابة  كعلى ىذا القوؿ كىو نسخ حيكم النَّهي عن كتابة اٟتديث، فما ىي العلة اليت ألجلها َّني
 من النَّهي عن كتابة اٟتديث على قولُت: 5؟ اختلف العلماء يف العلَّةبعدي  ٍبَّ أيذف فيها

كذلك لتىتىوفَّر ٫تمهم أفَّ العلة يف أكَّؿ اإلسالـ ىي خوؼ االشتغاؿ باٟتديث عن القرآف،  القول األوَّل:
، كقد عربَّ عن ىذا 6الرامهرمزم كا٠تطيب كالذىيب ذكر ىذا القوؿ ،على كتابة القرآف كاالعتناء بو كحده

ؿ  على ىذا األمر، ٍبَّ ا٠تطيب بقولو: "خوؼ االنكباب عن درس غَت القرآف"، ٍبَّ أخرج أحاديث كأثارا تد
ضاىى بكتاب اهلل تعاىل ا ىي لئال يي ؿ إ٪تَّ من كره الكتاب من الصدر األكَّ  كراىةى   أفَّ  تى بى فقد ثػى قاؿ بعدىا: "

 .  7"أك يشتغل عن القرآف بسواه، غَته

                                                                                                      
كلوال ، فاؽ على جواز الكتابة كإبقائهاكقد كقع االتٍّ (: "4/1786"، كقاؿ ابن القيم يف هتذيب السنن)األعصر اآلخرة، كاهلل أعلم

(، كعلـو اٟتديث البن 8/444"، كينظر: إكماؿ ا١تعلم للقاضي عياض)الكتابة ما كاف بأيدينا اليـو من السنة إال أقل القليل
 (.1/86(، كسَت أعالـ النبالء)168الصالح)ص 

، كينظر:  (116-9/119)(، كشرح مسلم للنوكم8/441)(، كإكماؿ ا١تعلم للقاضي عياض٣11/118تموع الفتاكل البن تيمية) - 1
 (.1/187كشف ا١تشكل من الصحيحُت البن اٞتوزم)

 (.411تأكيل ٥تتلف اٟتديث)ص  - 2
 (.1778-4/1777هتذيب سنن أيب داكد) - 3
 (.4/148(، كينظر كذلك: النهاية يف غريب اٟتديث كاألثر البن األثَت)1/110أعالـ اٟتديث) - 4
 التنبيو لو أف بعض العلماء ذىب إىل النسخ إال أنو مل يصرٍّح بالعلة.٦تا ٭تسن  - 5
 (.1/11(، كتذكرة اٟتفَّاظ)01(، كتقييد العلم)ص 197احملدث الفاصل)ص  - 6
 (.01تقييد العلم)ص  - 7



20 

 

كالبيهقي، ابن شاىُت، خوؼ اختالطو كاشتباىو كالتباسو بالقرآف، ذكر ىذا القوؿ  :القول الثَّاني
ابن ا١تلقن كالسيوطي كاختاره أكثر ، كابن القيم النوكم، كالذىيبك  كالقرطيب، كالسمعاين، كابن الصالح

ؿ اإلسالـ لئال ٮتتلط القرآف عن كتابة غَت القرآف يف أكَّ  يب  ا َّنى النَّ كإ٪تَّ ، يقوؿ ابن القيم مثال: "1ىؤالء
 . 2"منت عليو مفسدة االختالط أذف يف الكتابةأي فرد بالضبط كاٟتفظ ك ا علم القرآف ك٘تيز كأي فلمَّ  ،بغَته

ميطلقا؛ ٔتعٌت أنو  اٟتديث مع القرآفي عن كتابة هنَّ ال الصورة األولى:كيتفرَّع على ىذا القوؿ صورتاف؛ 
صحيفة كاحدة لئال  يفأفَّ النهي عن كتابة القرآف كاٟتديث  والصورة الثانية:إال القرآف،  ال يكتب عنو

 نهيي ا كاف الَّ : إ٪تَّ كقد قاؿ بعضهم، يقوؿ ابن القيم: "3ناظر أك القارئ فيوفيشتبو على ال بو،كيلتبس ٮتتلط 
ككاف  ،ف يف صحيفة كاحدة خشية االلتباسمع بُت كتابة اٟتديث كالقرآكىي أف ٬تي  ؛٥تصوصةو  عن كتابةو 
 لكن ذكره ىنا أليق.، كقد ذكر بعضهم الصورة الثانية كقوؿ مستقلٍّ، 4"لف يكره الكتابة مطلقابعض السَّ 

ا على النَّهي عن كتابة اٟتديث مطلقا  ظاىرةمرفوعا فإفَّ داللتو  قلت: إف صحَّ حديث أيب سعيد جدَّ
 سواء يف صحيفة مع القرآف أك لوحده.
أفَّ النَّهي ٥تافة االتٍّكاؿ على الكتاب كترؾ اٟتفظ، ٔتعٌت أفَّ النهي  الوجو الثَّاني من أوجو الجمع:

ا ىو  ابن ، ك٦تن ذكر ىذا القوؿ يف اتكالو على الكتابة كاإلذف ١تن مل يوثق ْتفظو١تن كثق ْتفظو كخً إ٪تَّ
 .5كابن الصالح ، كا٠تطيبكابن عبد الربكالرامهرمزم  كالبيهقي حباف

فإنَّو من ا١تعلـو أفَّ مقومات اٟتفظ يف الصدر األكَّؿ من قصر اإلسناد كقرب العهد كقوة اٟتافظة  
كسيالف الذىن قويَّة متوفرة فال حاجة عندئذ للكتابة ألفَّ االتكاؿ عليها يؤدم إىل إ٫تاؿ اٟتفظ، يقوؿ 

 ألفَّ ، كاؿ على الكتابعن االتٍّ  يى كَّنيً ، بعيد كالعهد غَت اإلسناد قريب نن إذٍ ْتفظ الس   اسي النَّ  رى مً كأي ا٠تطيب: "
لذلك اٟتفظ الذم يصحب  مى وً دـ الكتاب قى كإذا عي  ،م إىل اضطراب اٟتفظ حىت يكاد يبطلؤدٍّ ذلك يي 

 .6"اإلنساف يف كل مكاف
فلما ضىعيفىت تلك ا١تقوٍّمات بسبب تباعد العهد كانشار الرٍّكايات كطوؿ األسانيد كتشعبها كاشتباه  

األٝتاء كاف كتابة العلم أمر ال بدَّ منو بل ال ٯتكن حفظو إال بالكتابة فأصبحت مستحبة بل كاجبة، يقوؿ 
                                 

اإلمالء (، كأدب 11/167(، كتفسَت القرطيب)411ك 460(، كا١تدخل إىل السنن الكربل)ص 1/19فتح ا١تغيث للسخاكم) - 1
(، كالتوضيح يف شرح اٞتامع الصحيح 4/1786، كهتذيب سنن أيب داكد)(9/116كشرح مسلم للنوكم)(،140كاالستمالء)ص 

 (. 1/484، كالبحر الذم زخر)(1/168البارم) كفتح(، 1/406البن ا١تلقن)
 (.4/1786هتذيب سنن أيب داكد) - 2
 (.1/168البارم)(، كفتح 18/116(، كشرح مسلم)8/441إكماؿ ا١تعلم) - 3
 (.4/1786هتذيب سنن أيب داكد) - 4
(، كمعرفة 01(، كتقييد العلم)ص 197(، كاحملدث الفاصل)ص 416(، كا١تدخل إىل السنن الكربل)ص 1/104صحيح ابن حباف) - 5

 (.18/116(، كشرح مسلم)8/441إكماؿ ا١تعلم)(، ك 167علـو اٟتديث البن الصالح)ص 
 (.01تقييد العلم)ص  - 6
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كلئال يعتمده  ،ؿ، لقرب العهد، كتقارب اإلسناددر األكَّ من الصَّ  هى رً كى   نٍ مى  ه الكتابى رً ا كى كإ٪تَّ الرامهرمزم: "
متقارب، كالطرؽ  متباعد، كاإلسناد غَتي  ا كالوقتي و كالعمل بو، فأمَّ ظً هملو، أك يرغب عن ٖتف  الكاتب فيي 
ييد العلم بالكتاب أكىل كأشفى، قٍ تػى  قلة متشاُّوف، كآفة النسياف معًتضة، كالوىم غَت مأموف، فإفَّ ٥تتلفة، كالنَّ 

، «يف الكتاب فأىب لنا رسوؿ اهللحرصنا أف يأذف »كالدليل على كجوبو أقول، كحديث أيب سعيد: 
، كيقوؿ ا٠تطيب: 1"كحُت كاف ال يؤمن االشتغاؿ بو عن القرآف ،يف أكؿ ا٢تجرة -كاف ٤تفوظاإف  -و أحسبف
كايات انتشرت الرٍّ  ألفَّ ، حف بعد الكراىة لذلكلوا على تدكينو يف الص  العلم كعوَّ  بً تٍ يف كى  اسي النَّ  عى تسى ا اَّ إ٪تَّ "

فعجزت القلوب عن ، كالعبارات باأللفاظ اختلفت ء الرجاؿ ككناىم كأنساُّم كثرتكاألسانيد طالت كأٝتا
١تن ضعف  رخصة رسوؿ اهللمع ، ماف أثبت من علم اٟتافظاٟتديث يف ىذا الز  كصار علمي ، حفظ ما ذكرنا

 .  2"كعمل السلف من الصحابة كالتابعُت كمن بعدىم من ا٠تالفُت بذلك، فظو يف الكتابح
: ذكره ابن قتيبة أنَّو رخص لبعض الصَّحابة ٦تن كاف قارئا دكف من مل معمن أوجو الجَّ  الثَّالثالوجو 

مة، للكتب ا١تتقدٍّ و كاف قارئا ُّذا عبد اهلل بن عمرك، ألنَّ  أف يكوف خصَّ يكن كذلك، قاؿ رٛتو اهلل: "
ُت، ال يكتب منهم إال الواحد كاالثناف، كإذا كتب مل يٍّ مً ككاف غَته من الصحابة أي  ،ريانية كالعربيةكيكتب بالسي 

ن على عبد اهلل بن عمرك مً ا أى ا خشي عليهم الغلط فيما يكتبوف َّناىم، ك١تَّ فلمَّ ، كمل يصب التهجييتقن، 
 .3"ذلك، أذف لو

قد أذف لعددو من الصَّحابة  جاللة قائلو إال أنو ضعيف؛ ألنَّو قد تقدَّـ أفَّ النَّيبَّ قلت: ىذا الوجو رغم 
 غَت عبد اهلل بن عمرك يف الكتابة، ككاف كثَت منهم كاتبا. 

، وعدم وقوع ذلك في عصرىم الراشدين من كتابة حديث النبي اني: منع الخلفاءالمبحث الثَّ 
 بل وال في القرن األوَّل.

من كتابة منعوا منعا شديدا ككثَتا من الصَّحابة كالتابعُت الراشدين  ا٠تلفاء ىو أفَّ  كا١تقصود ُّذه الشبهة
 تبى كي   على أفَّ  كىذا دليله كمل يقع ذلك يف عصرىم بل كمل يقع خالؿ مائة سنة من الزَّماف، ، يبٍّ حديث النَّ 

  بخارم ٥تتلقة من عمل البشر.الصحيح اٟتديث كمنها 
ادَّعى اٟتداثيوف أفَّ الس نَّة مل تيدىكَّف طيلة ا١تائة سنة األكىل ككاف من أكرب أسباب ذلك زيادة على كقد 
منع ا٠تلفاء الراشدين لكتابتها، بل ك٤تاربة ذلك كما عربَّ بعضهم، يقوؿ إبراىيم فورم: "حارب  َّني النيب

السنة، كمضى القرف األكؿ للهجرة كمل يكتب ا٠تلفاء الراشدكف كعلى رأسهم ا٠تليفتاف أبو بكر كعمر كتابة 
 .1، كيقوؿ رشيد أيالؿ: "كقد سار ا٠تلفاء الراشدكف على نفس النهج يف عدـ كتابة اٟتديث"4شيءه منها"

                                 
 (.197احملدث الفاصل)ص  - 1
 (.74-71تقييد العلم)ص  - 2
 (.411تأكيل ٥تتلف اٟتديث)ص  - 3
 (.114( بواسطة كتاب: االٕتاه العلماين ا١تعاصر يف دراسة السنة النبوية)ص 11تدكين السنة)ص  - 4
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 كقد ذكر اٟتداثيوف ٚتلةن من اآلثار عن الصَّحابة كخصوصا ا٠تلفاء تيدلٍّل على ما ذىبوا إليو:
ككانت  ،عن رسوؿ اهلل ٚتع أيب اٟتديث قالت عائشة: ،د٤تمَّ  القاسم بنعن  اٟتاكم وأخرجمنها ما 

ا لشكول أك لشيء بلغك؟ فلمَّ  بي لَّ قى تػى تػى فقلت: أى  ،ًٍت مَّ قالت: فغى  ،ب كثَتاو يتقلَّ فبات ليلتى  ،ٜتسمائة حديث
فقلت: مل أحرقتها؟ قاؿ:  ،و ُّا فدعا بنا فحرقهافجئتي  ،ىلمي األحاديث اليت عندؾ ،أصبح قاؿ: أم بنية

ثٍت فأكوف أف أموت كىي عندم فيكوف فيها أحاديث عن رجل قد ائتمنتو ككثقت كمل يكن كما حدَّ  خشيتي 
 ."ذاؾ قد نقلتي 

عن الزىرم، كمنها ما أخرجو ابن سعد كعبد الرزاؽ كالبيهقي كا٠تطيب كابن عبد الرب كغَتىم من طرؽ 
 حاب رسوؿ اهللأراد أف يكتب السنن فاستشار يف ذلك أص باعمر بن ا٠تط عن عركة بن الزبَت، أفَّ 
ت  كني أصبح يوما كقد عـز اهلل لو قاؿ: إينٍّ  ٍبَّ  ،فطفق عمر يستخَت اهلل فيها شهرا، فأشاركا عليو أف يكتبها

 كاهلل ال ينٍّ كإ ،ا كانوا قبلكم كتبوا كتبا فأكبوا عليها كتركوا كتاب اهللقومن   ذكرتي نن، كإينٍّ أف أكتب الس   أردتي 
 . 2، كقد ركم بألفاظ"ألبس كتاب اهلل بشيء أبدا

عن  ثوفدٍّ كم ٖتي إنَّ  هم فقاؿ:اس بعد كفاة نبيٍّ ٚتع النَّ  الصديق"أفَّ أبا بكر  3كمنها ما ذكره الذىيب
 ثوا عن رسوؿ اهلل شيئا، فمنفال ٖتدٍّ  ،اختالفا بعدكم أشد   اسي كالنَّ  ،أحاديث ٗتتلفوف فيها رسوؿ اهلل

 ."فاستحلوا حاللو كحرموا حرامو ،بيننا كبينكم كتاب اهلل :سألكم فقولوا
تأكيده لنهي كالصَّحابة الذين ثبت عنهم النَّهي عن كتابة العلم فعل ا٠تلفاء الراشدين قاؿ اٟتداثيوف إَّف 

ن كتابة اٟتديث، كمنع ا٠تلفاء الراشدين ع النَّيبٍّ نهي ٘تسَّكوا باشدكف عن كتابة حديثو، فا٠تلفاء الرَّ  النَّيب
هي يف ة االستمرارية كيرد  على من تأكَّؿ النَّ فى هي صً عطي النَّ من كتابة اٟتديث يي ككذا الصحابة ا١تتقدـ ذكرىم 

 يبٍّ فلما زالت العلة ٔتوت النَّ  األمر ؿً ـ على خشية التباس اٟتديث بالقرآف يف أكَّ ا١تتقدٍّ  حديث أيب سعيد
وة فقط بل ىو باؽ على بي النهي ليس خاصا بعصر الن   بة حديثو ألنو القرآف دكف كعرؼ، ٔتعٌت أفَّ جاز كتا

بوة فقط، بل ىو هي عن كتابة اٟتديث ليس خاصَّا بعصر الن  النَّ  على أفَّ  إطالقو، ففهم ا٠تلفاء الراشدين يدؿ  
كىذا فيو الداللة ي عن كتابة اٟتديث، كيؤيد ىذا ما كاف عليو كثَت من الصحابة يف النهباؽ على إطالقو، 

كإال ٞتمعو الصحابة رضي اهلل  يبٍّ اس كليس ىي من أقواؿ النَّ الواضحة على أف كتب اٟتديث من كضع النَّ 
 .كلفعلو التابعوف كذلك عنهم كما فعلوا مع القرآف

                                                                                                      
 (.17صحيح البخارم َّناية أسطورة)ص  - 1
( بواسطة  11ص (، كإبراىيم فوزم يف تدكين السنة)18استدؿ ُّذا األثر: رشيد أيالؿ يف كتابو: صحيح البخارم َّناية أسطورة)ص  - 2

 (.147ة النبوية)ص نَّ كتاب: االٕتاه العلماين ا١تعاصر يف دراسة السي 
(، كإبراىيم فوزم يف 18-17ارم َّناية أسطورة)ص (، كقد استدؿ ُّذا األثر: رشيد أيالؿ يف كتابو: صحيح البخ1/9تذكرة اٟتفَّاظ) - 3

، كقبلهما: أبو رية يف أضواء (100-104بواسطة كتاب: االٕتاه العلماين ا١تعاصر يف دراسة السنة النبوية)ص ( 48تدكين السنة)ص 
 (.44( كما يف األنوار الكاشفة للمعلمي)ص 19على السنة احملمدية)ص 
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ن كتابًة الس نَّة، فأمسكوا ْتديثو الذم َّنى فيو ع يقوؿ إبراىيم فوزم: "٘تسَّك الصحابة بعد كفاة النَّيبٍّ 
عن تدكينها، كتشدَّدكا ضدَّ الذين كانوا يكتبوَّنا، ككانوا يػىٍتًلفيوف ما كيتب منها، كمل يرًٍد على لساًف أحدو من 

كذلك: "مضى القرف األكَّؿ للهجرة كمل ييعرؼ  يقوؿك ، 1نسخ حديث النَّهي عن كتابتها" الصحابة أفَّ النَّيبَّ 
كسننو، سول ما  الصَّحابة كالتَّابعُت أنَّو دكَّف صحيفة، أك كتب كتابنا ٭توم أحاديث النَّيبٍّ عن أحدو من 

لكي ٭تفظوىا، ٍبَّ أىٍتلفوىا، كمل يصل شيءه منها  ركم عن بعضهم أنَّو كتبوا ألنفسهم أحاديث عن الرسوؿ
 .3"2إىل الذين قاموا ّتمع الس نَّة يف القرف الثالث ا٢تجرم

 على ىذه الشبهة من وجوه:والجواب 
س تعظيما ألحاديث االنَّ  اشدكف كانوا أشدَّ ا٠تلفاء الرَّ ابة رضي اهلل عنهم كيف مقدَّمتهم حأفَّ الصَّ األوَّل: 

، كأحرص النَّاس على اتٍّباع السنة، كال شكَّ أفَّ اتٍّباع الس نَّة يقتضي حفظها حفظا جيدا كاٟترص على النَّيب
 .لصَّحابة على نقل كلٍّ دقيقو كجليلو من سينًَّة النَّيبٍّ فهمها، كلذلك حرص ا

كاف  الست تاركا شيئن يف حديث طويل يف مطالبة فاطمة رضي اهلل عنها با١تَتاث كفيو: " يقوؿ أبوبكر
 .4"يعمل بو إال عملت بو، فإين أخشى إف تركت شيئا من أمره أف أزيغ اهلل رسوؿي 

٪تا  إَّ إينٍّ  على أمراء األمصار اهللى  أشهدي  كإينٍّ يف حديث طويل يف قصَّة رأيا رآىا كفيو: " كيقوؿ عمر
 .5"ما عمي عليهم ، كيرفعوا إيلَّ هميٍّ بً نى  ةى نَّ نوا ٢تم سي بيٍّ اس دينهم، كيي موا النَّ علٍّ بعثتهم ليي 

 ألنظرفَّ رضي اهلل عنهم، قاؿ كل منهم: " 8زيد بن خالد اٞتهٍتك  7ككائل ابن حجر 6كيقوؿ ابن عباس
 ...." األحاديث بطو٢تما يف كصف صالة النَّيبٍّ رسوؿ اهلل الةً إىل ص

ا من الدٍّين، فقاموا على ذلك على  فالصحابة رضي اهلل عنهم أحىس وا با١تسؤكلية يف نقل الس نَّة ألَّنَّ
تماع مقوٍّمات اٟتفظ فيهم كما تقدَّمت اإلشارة أكمل كجو، ك١تَّا كاف جيل الصحابة أقول الناس حفظا الج

إليو كاف اعتمادىم على اٟتفظ، فلمَّا ضىعيفىٍت تلك ا١تقوٍّمات كتىبى من كتب ْتسب درجة ضعف تلك 
ا١تقومات ا١تشار إليها آنفة؛ ألفَّ العربة كا١تقصد ىو نقل الس نَّة؛ فإذا نقلت باٟتفظ كالضبط كىذا ما كاف عليو 

ؿ فًبهىا كنعمت كحبَّذا ىذا األمر، كإذا اختلَّ اٟتفظ كقلَّ الضبط شيرًعى الكتاب بل ككجب، ألفَّ اٞتيل األكَّ 

                                 
 (.147ب: االٕتاه العلماين ا١تعاصر يف دراسة السنة النبوية)ص ( بواسطة كتا07تدكين السنة)ص  - 1
 كمنهم طبعا اإلماـ البخارم. - 2
 (.147-140( بواسطة كتاب: االٕتاه العلماين ا١تعاصر يف دراسة السنة النبوية)ص 47تدكين السنة)ص  - 3
 (.1691صحيح البخارم)رقم:  - 4
 حيح.(، كإسناده ص89رقم  141-1/149مسند أٛتد) - 5
 (.4476صحيح البخارم)رقم:  - 6
 (.18870ك 18876ك 18846مسند أٛتد)رقم  - 7
ىٍرميقىنَّ  (، كلفظو: "704صحيح مسلم)رقم:  - 8  ..." اٟتديث.رسوؿ اهلل صالةى  ألى
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 كاجب حفظ السنة يف ىذه اٟتالة مقدَّـ على ٣ترد االىتماـ باٟتفظ الردمء. 
من   على االقتداء بالنَّيبٍّ اس النَّ  كىم أحرصي  يبٍّ من احملاؿ شرعا كعقال أف ٯتنع صحابة النَّ كلذلك ف

، فحفظوا ما كتابًة حديثو منعا ميطلقا، كيف ال كقد أىد كا الس نَّة ١تن جاء بعدىم كما ٝتعوىا من النَّيبٍّ 
 حفظوا كأدكه، ككتبوا ما كتبوا كأدكه.

 ضعيفة ال تثبت كبعضها ضعيف جدا: هاإف مل يكن كلجل اآلثار ا١تتقدٍّمة  أفَّ  :الثَّاني
حدثٍت بكر بن  :1عنها يف حرؽ أبيها ٜتسمائة حديث، فأخرجو اٟتاكمأمَّا حديث عائشة رضي اهلل 

أنا موسى بن  ،أنا علي بن صاحل ،أنا ا١تفضل بن غساف ،الرببرم 2أنا ٤تمد بن موسى ،٤تمد الصَتيف ٔترك
قالت  ،حدثٍت القاسم بن ٤تمد ،بن عبيد اهلل التيمي 3عن إبراىيم بن عمر ،عبد اهلل بن حسن بن حسن

قالت:  ،كثَتا  بي لَّ قى تػى فبات ليلتو يػى  ،ككانت ٜتسمائة حديث ،عن رسوؿ اهلل ع أيب اٟتديثعائشة: ٚت
 ،ة ىلمي األحاديث اليت عندؾيَّ نػى بػي  ا أصبح قاؿ: أمٌ لشكول أك لشيء بلغك؟ فلمَّ  بي تقلَّ تى : أى فقلتي  ،ًٍت مَّ فغى 

أف أموت كىي عندم فيكوف فيها أحاديث  يتي شً فقلت: مل أحرقتها؟ قاؿ: خى  ،قهافدعا بنا فحرَّ  ،و ُّافجئتي 
 ". ثٍت فأكوف قد نقلت ذاؾكمل يكن كما حدَّ  و ككثقتي قد ائتمنتي  عن رجلو 

أبو أٛتد ا١تعركؼ  بن ٛتادالرببرم كىو ٤تمد بن موسى د بن موسى ٤تمَّ  كىذا حديث ضعيف؛ فيو
، كقد قاؿ الذىيب 5ىذا ليس منها ، كقيل إنو مل ٭تفظ إال حديثُت4، قاؿ الدارقطٍت: "ليس بالقوم"بالرببرم

 ."فهذا ال يصحالذىيب بعد إيراد ىذا اٟتديث يف "تذكرة اٟتفاظ": "
كمن طريقو  6يف عزمو على ٚتع الس نن ٍبَّ تراجعو بعد االستخارة، فأخرجو عبد الرزاؽ كأمَّا أثر عمر

طاب أراد أف يكتب عن معمر، عن الزىرم، عن عركة، أف عمر بن ا٠ت 9كا٠تطيب 8كابن عبد الرب 7البيهقي
يف ذلك، فأشاركا عليو أف يكتبها، فطفق يستخَت اهلل فيها  حاب رسوؿ اهلليكتب السنن، فاستشار أص

إين كنت أريد أف أكتب السنن، كإين ذكرت قوما كانوا قبلكم  »شهرا، ٍب أصبح يوما كقد عـز اهلل لو، فقاؿ: 
 .«ال ألبس كتاب اهلل بشيء أبداكتبوا كتبا، فأكبوا عليها كتركوا كتاب اهلل، كإين كاهلل 

كىكذا ركاه معمر، كتابعو شعيب بن أيب ٛتزة  ،بُت عركة كعمر ال يصح النقطاعوكىذا األثر 
                                 

 (.11-1/16فيما نقلو عنو الذىيب يف تذكرة اٟتفاظ) - 1
 ". قلت: ىو أبو ٤تمد بن موسى. ادموسى بن ٛتَّ  (: "16/184العماؿ)يف مسند الصديق البن كثَت كما يف كنز  - 2
 براىيم بن عمرك عن عبيد اهلل التيمي".إ(: "16/184البن كثَت كما يف كنز العماؿ) صديقيف مسند ال - 3
 (.111سؤاالت اٟتاكم للدارقطٍت)رقم  - 4
 (.4/197تاريخ بغداد) - 5
 (.16484ا١تصنف)رقم:  - 6
 (.467 السنن الكربل)ص ا١تدخل إىل - 7
 (.1/174جامع بياف العلم كفضلو) - 8
 (.00رقم  49تقييد العلم)ص  - 9
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 كالثورم.
 ،اليماف أيب من طرؽ عن 3كا٠تطيب 2كاٟتنائي 1، فأخرجها أبو إٝتاعيل ا٢تركمأما متابعة شعيب

 ن..." فذكره. أراد أف يكتب السن عمر بن ا٠تطاب أفَّ "أخربين عركة بن الزبَت ، عن الزىرم ،شعيب أخربين
، حدثنا سفياف، حدثنا قبيصة بن عقبة، حنبل بن إسحاؽعن  4كأما متابعة سفياف، فأخرجها ا٠تطيب

ٍب أصبح كقد ، تخار اهلل تعاىل شهرافاس ،عن عركة قاؿ: أراد عمر أف يكتب السنن، عن الزىرم، عن معمر
 .«لوا عليو كتركوا كتاب اهللكتبوا كتابا فأقبذكرت قوما  »عـز لو فقاؿ: 

ربنا أخ فركاه عن قبيصة 5ىكذا ركل ىذا اٟتديث حنبل بن إسحاؽ عن قبيصة، كخالفو ابن سعد
 ..." فذكرهراد عمر بن ا٠تطاب أف يكتب السننالزىرم قاؿ: " أ سفياف، عن معمر، عن

عن ، عن معمر بن راشد، 6آخر، ركاه عنوكرل ىذا اٟتديث ٤تمد بن يوسف الفريايب عن الثورم بوجو 
أنو أراد أف يكتب السنن : "عن عمر بن ا٠تطاب، عن عبد اهلل بن عمر، بن الزبَت عن عركة، عن الزىرم

...". فذكره، فزاد الفريايب يف اإلسناد عبد اهلل بن عمر كيكوف اإلسناد بو متصال، كىذه فاستخار اهلل شهر
خالفتها ركاية عبد الرزاؽ عن معمر عن الزىرم كركاية شعيب عن الزىرم ككذا الركاية الظاىر جدا أَّنا شاذة ١ت

، فًتجح ركاية 7ركاية قبيصة عن الثورم عن معمر عن الزىرم من كجو، كالفريايب كقبيصة متقارباف يف الثورم
عن  ايةىكذا قاؿ يف ىذه الرك  قبيصة عنو من الوجو الذم يوافق ركاية معمر كشعيب، كلذلك قاؿ ا٠تطيب: "

يث كقد ركل ىذا اٟتد، ر ٓتالؼ ركاية قبيصة عن الثورمعن عم، عن عبد اهلل بن عمر، عركة بن الزبَت
 ،كركاية قبيصة عن الثورم عن معمر، عبد الرزاؽ عن معمرفوافق ركاية ، شعيب بن أيب ٛتزة عن الزىرم

 ". عن عمر، عن عركة، كقاؿ: عن الزىرم
ابن أيب داكد،  الزىرم بوجو آخر، فقد أخرج ا٠تطيب من طريق كرل ىذا اٟتديث يونس بن يزيد عن

٭تِت بن عركة  قاؿ: أخربين، عن ابن شهاب، حدثنا ابن كىب عن يونس، حدثنا أٛتد ابن عمرك بن السرح
أصحاب رسوؿ  أف يكتب السنن فاستشار فيها أراد عمر بن ا٠تطاب"قاؿ: ، عن أبيو عركة، بن الزبَت

 ..." فذكره. كىذه الركاية ترجع إىل عركة. اهلل
اليت نقل منها من  8، فلم أقف لو على إسناد، كقد ذكره الذىيب يف "التذكرة"ديقالصٍّ أثر أيب بكر  كأمَّا

                                 
 (.148-1/147ذـ الكالـ) - 1
 (.1/479)فوائد أيب القاسم اٟتنائي، كىو اٟتنائيات - 2
 (.09رقم  41-46تقييد العلم)ص  - 3
 (.07رقم  46-49تقييد العلم)ص  - 4
 (.1/180الكربل)الطبقات  - 5
 (.08رقم  46أخرجو ركايتو: ا٠تطيب يف تقييد العلم)ص  - 6
 (.710-1/711ينظر: شرح علل الًتمذم البن رجب) - 7
 (.9تذكرة اٟتفَّاظ)ص  - 8
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اس بعد كفاة نبيهم فقاؿ: الصديق ٚتع النَّ  كمن مراسيل بن أيب مليكة أفَّ من تقدَّـ ذكرىم، كقد قاؿ الذىيب: 
ثوا عن رسوؿ اهلل فال ٖتدٍّ  ،كالناس بعدكم أشد اختالفا ،أحاديث ٗتتلفوف فيها ن رسوؿ اهللع ثوفكم ٖتدٍّ إنَّ 

 ".موا حراموفاستحلوا حاللو كحرٍّ  ،بيننا كبينكم كتاب اهلل :شيئا، فمن سألكم فقولوا
كمن مراسيل بن أيب مليكة أف الصديق ٚتع  كأنت ترل أف الذىيب صدَّر ذكره ٢تذا األثر بقولو: "

 "، كىذا يكفي يف إسقاط ىذا األثر.  الناس
كاستمركا على  أفَّ كثَتا من الصَّحابة كمنهم بعض ا٠تلفاء الراشدين قد كىتىبيوا يف عهد النَّيبٍّ  :الثالثَّ 

الكتابة بعده، ال كما ادعاه إبراىيم فوزم كغَته من اٟتداثيُت، كقد تقدَّـ ذكر كثَتو من ذلك يف ا١تبحث 
كىو أحد ا٠تلفاء  يف الصدقات، كصحيفة علي بن أيب طالب لك كتاب أيب بكرالسَّابق كمن ذ

 الراشدين.
فيكوف ، ركاإلذف متأخٍّ ، هي عن الكتابة كاإلذف فيهاالنَّ  يبٍّ عن النَّ  قد صحَّ يقوؿ ابن القيم رٛتو اهلل: "

طبتو اليت سأؿ أبو شاة  يعٍت خ اكتبوا أليب شاة "قاؿ يف غزاة الفتح " يبَّ النَّ  فإفَّ ، هيناسخا ٟتديث النَّ 
ومات وعنده ، و لم يزل يكتبألنَّ هي عن النَّ  ره أخٍّ و متكحديثي ، لعبد اهلل بن عمرك يف الكتابة فى ذً كأى ، كتابتها

را لمحاىا عبد اهلل عن الكتابة متأخ   هي  ولو كان النَّ ، يها "الصادقة"حيفة التي كان يسم  كتابتو وىي الصَّ 
اإلذن في الكتابة  على أنَّ  ها وأثبتها دلَّ ح  م  ا لم يَ فلمَّ ، حو ما كتب عنو غير القرآنبم بيُّ ألمر النَّ 

 .   1"كاٟتمد هلل، كىذا كاضح، هي عنهاعن النَّ  ر  متأخ  
: أنَّو كإف ثبت َّني بعض الصَّحابة كالتَّابعُت عن كتابة اٟتديث، إال أنَّو قد وىو تابع  للذي قبلو الرَّابع

منهم اإلذف يف ذلك كمنهم بعض ا٠تلفاء الراشدين كما تقدَّـ، بل من كرد عنهم اإلذف يف ثبت عن كثَتو 
الكتابة أكثر بكثَت ٦تَّن كرد عنهم ا١تنع، ككلٌّ من النَّهي كاإلذف كاف لًًعلَّة كحاجة، فينبغي عندئذو ٛتل كلٍّ 

 دكر مع علتو كجودا كعدما.منهما على الًعلَّة اليت ألجلها َّنى بعضهم كأذف اآلخر؛ ألفَّ اٟتكم ي
و كما مل تكره بى تٍ كره كى مل يي  مً لٍ العً  بً تٍ إىل كى  اٟتاجةي  تٍ عى ذلك كدى  نى مً ا أى فلمَّ يقوؿ ا٠تطيب البغدادم: "

 كلن يكوف ،اٞتميع ليس بقرآف كبُت غَته من العلـو يف أفَّ  دً شه  كال فرؽ بُت التَّ  ،دالصحابة كتب التشه  
 . 2"كاهلل أعلم، كما كاف كراىتهم لكتبو احتياطاكا بكتبو إال احتياطا  ري مى من العلم كأى حابة ما كتبوه الصَّ  كتبى 

فلمَّا تطلبنا العلة عن َّني الصحابة كالتابعُت عن الكتابة كجدنا أفَّ بعضهم كاف ينهى عن الكتابة 
صَت العلم إىل خشية أف يعن الكتابة  خشية االتكاؿ على الكتاب كترؾ اٟتفظ كقد تقدَّـ، كمنهم من َّنى

نىا ًعلَّة اإلذف كجدنا أفَّ الذين كتبوا من الصحابة كالتابعُت كاف ، 3غَت أىلو فال يفهموه على كجهو ك١تَّا تىطىلَّبػٍ

                                 
 (.1778-4/1777هتذيب سنن أيب داكد) - 1
 (.118تقييد العلم)ص  - 2
 (.00ذكر ىذا الوجو: ا٠تطيب يف تقييد العلم)ص  - 3
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 مقصدىم حفظ العلم ال غَت، فلما خشوا ضياع العلم إف مل يقيٍّدكه كتبوه. 
كتابة اٟتديث بل على استحبابو بل   كبعد مرحلة التابعُت كمن بعدىم بقليل، استقرَّ اإلٚتاع على جواز

 على كجوبو كقد تقدَّـ النقل عن العلماء يف تقرير ذلك.
ك٦تا تقدَّـ تعلم أنَّو ال تعارض يف حقيقة األمر بُت مىٍن َّنى ًمنى الصَّحابة كالتَّابعُت عن كتابة اٟتديث 

ـ ذكره، كيف ىذه اٟتالة تكوف ا١تسألة من كبُت مىٍن أىًذفى، ألفَّ كلَّ قوؿو ٭تمل على حاؿو كظرؼو كسببو قد تقدَّ 
باب ا١تختلف كما سبق تقريره يف األحاديث ا١ترفوعة الواردة عن النَّهي عن كتابة اٟتديث كاألحاديث الواردة 
عن اإلذف بالكتابة، إال أنَّو يضاؼ ىنا إىل أكجو اٞتمع اليت مل تذكر يف ا١تبحث السابق أكجو أخرل باعتبار 

األكَّؿ ًبَّ اٞتمع بُت األحاديث اليت ظاىرىا التعارض، أمَّا ىنا فاٞتمع بُت فعل الصَّحابة أفَّ يف ا١تبحث 
 كالتَّابعُت اليت ظاىرىا التَّعارض، ك٦تا ذكر يف أكجو اٞتمع غَت ما سبق:

ابعُت كتابة حابة كالتَّ قاؿ العلماء: كره ٚتاعة من الصَّ ابن حجر: "اٟتافظ قاؿ  خوف ضياع العلم:
ة ضياع كاستحبوا أف يؤخذ عنهم حفظا، كما أخذكا حفظا، لكن ١تا قصرت ا٢تًمىمي كخًشيى األئمَّ  اٟتديث،
 .1"نوهالعلم دكَّ 

، فمنع من الكتابة ٚتاعة من التابعُت خشية أف يصَت العلم إىل خوف أنَّ يصير العلم إلى غير أىلو
 .2ا ألجل ذلكغَت أىلو فال يفهموه على كجهو، كلذلك ىناؾ من أتلف الكتب كدفنه

األحاديث إلى مائة سنة، وتأخر تدوين صحيح البخاري إلى  المبحث الثالث: تأخر تدوين
 منتصف القرن الثالث.

ـ ذكره يف الشبهة األكىل، ككذلك من كتابة اٟتديث الذم تقدَّ  كا١تقصود ُّذه الشبهة أنَّو ١تا منع النَّيب
انية، فهذا يعٍت أفَّ األحاديث مل تيدكَّف ال يف يف الشبهة الثَّ منع ا٠تلفاء الراشدكف من ذلك كقد تقدَّـ ذكره 

 ر تدكين السينَّة إىل بدايًة القرف الثَّاين يعٍت بعد موت النَّيبٍّ خ  أى كال يف عصر صحابتو الكراـ، فتى  عصر النَّيبٍّ 
ا من كضع النَّاس كليس كحيا أك حىت ليس من قوؿ  ، إذ لو كانت  النَّيبٍّ بأكثر من مائة سنة دليله على أَّنَّ

 حابة كما ديكٍّف القرآف.كذلك لديكٍّنت يف عصر الصَّ 
فاٟتداثيوف زعموا أفَّ الظركؼ السياسية كا٠تالؼ الواقع بُت طوائف ا١تسلمُت كالسنة كالشيعة كا٠توارج 

بهة ا١تستشرقُت لتربير ما ىم عليو، كىذه ش ىي اليت جعلت كلَّ طائفة ٗتتلق األحاديث كتضيفها إىل النَّيبٍّ 
مَّد أركوف:   السنة كيتبت متأخرة بعد موت الرسوؿ "إفَّ أيٍشرُّا ىؤالء كما تقدَّـ ذكره يف ا١تقدمة، يقوؿ ٤تي

 السنية كالشيعية ؛ثبزمن طويل كىذا كلَّد خالفات مل يتجاكزىا ا١تسلموف حىت اليـو بُت الطوائف الثال
تكركف اٟتديث كيسيطركف عليو ١تا للحديث من عالقة كا٠تارجية، كصراع ىذه الفرؽ الثالث جعلهم ٭ت

                                 
 (.1/168فتح البارم) - 1
 (.00يف تقييد العلم)ص ذكره ا٠تطيب  - 2
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 .1حيحُت"ة يعًتفوف ٔتجموعيت البخارم كمسلم ا١تدعوتُت بالصَّ نَّ بالسلطة القائمة... كىكذا راح الس  
كىو صحيح -فيما تأخر تدكينو مائة سنة، فكيف ٔتا ديكٍّف يف أكاسط ا١تائة الثالثةما قرَّره اٟتداثيوف ىذا  
  كاٞتواب على ىذه الشبهة من كجوه:شكَّ يف أنَّو ٥تتلق مصنوع، فال -مالبخار 

، أنَّو كريغم ما تقدَّـ بيانيو يف ا١تبحث األكَّؿ من أنَّو قد كيتبٍت بعضي األحاديث يف عصر النَّيبٍّ  :األوَّل
أك يف عهد ا٠تلفاء  كبعض الصَّحائف يف عهد الصَّحابة إال أفَّ ٚتع السينَّة النَّبوية كلَّها يف عهد النَّيبٍّ 

مع ألجلها السنة ٚتلةن كاحدة أك يف كقتو قصَت، فهي  الراشدين أمره شاؽٌّ للغاية كىو من األسباب اليت مل ٕتي
سواء القولية أـ الفعلية أـ التقريرية شارحة للقرآف، فالقرآف  ليست كالقرآف، فمن ا١تعلـو أفَّ سنَّة النَّيبٍّ 

كمعانيو كبلغ يف ذلك الغاية، كمتعبَّده بتالكتو يف الصَّالة كغَتىا جاء ٣تمال  العظيم ١تا كاف معجزا بألفاظو
كأفعالو كتقريراتو، فحجم  كعامًّا كمطلقا، جاءت السنة فبيَّنت معانيو بيانا شافيا ٘تثلت يف ٚتيع أقوالو

فكثَتة جدا ال تكاد  القرآف بالنسبة إليها صغَت جدا، فتكوف عملية ٚتعو سهلة ميسورة، أمَّا أحاديث النَّيبٍّ 
صى فجمعها ٭تتاج إىل كقتو طويل كزمن مديد، كيكوف على مراحل، كىذا ىو الذم حدىث فعال كما  ٖتي

 .سيأٌب بيانو بإذف اهلل
بكتابة القرآف مل  ، فمع أمر النَّيبٍّ يف مصحفو كاحد يف عهد النَّيبٍّ مع أفَّ القرآف كذلك مل ٬تي  :الثَّاني
، ، بل كاف أكَّؿ ٚتعو للقرآف يف مصحف كاحد يف عهد أيب بكر الصديق٬تمع يف عهدهمل ، ك يفعلو النيب

حثَّ على كتابة القرآف كاٟتديث ٚتيعا كما تقدـ  فالنَّيب  ، ٍبَّ ٚتع اٞتمع الثاين يف عهد عثماف بن عفاف
القرآف ٚتعوه يف ، فلما جاء عهد الصحابة ككاف اٟتاجة ٞتمع تقريره إال أف ذلك كلو يقع يف عهده

 .2مصحف كاحد، ك١تا جاء عهد التابعُت فمن بعدىم ٚتعوا السنة يف كتب
كعليو فإذا كما سيأٌب يف الوجو الذم بعد ىذا، فهذا الذم حدث مع ٚتع القرآف كقع مع ٚتع السنة  

يف مصحفو كاحد حاكمنا ىؤالء اٟتداثيُت إىل أصلهم ىذا، فال بدَّ من الطعن يف القرآف، ألفَّ أكَّؿ من ٚتعو 
، بل إفَّ أبا كىو اٞتمع األكَّؿ، ٍبَّ ٚتعو بصفة أخرل اٞتمع الثَّاين عثماف بن عفاف ىو أبوبكر الصديق

مل يفعلو،  ١تا أشار عليو عمر ّتمع القرآف يف مصحف كاحد تردَّد أكَّؿ األمر كعلل ذلك بأف النيب بكر
القتل قد  عمر أتاين فقاؿ: إفَّ  إفَّ القرآف يف مصحف: "لزيد بن ثابت يف قصة تكليفو ّتمع  أبو بكر قاؿ

اء با١تواطن، فيذىب كثَت من القرآف، اء القرآف، كإين أخشى أف يستحر القتل بالقرَّ يـو اليمامة بقرَّ  استحرَّ 
قاؿ عمر: ىذا كاهلل « ؟كيف تفعل شيئا مل يفعلو رسوؿ اهلل»كإين أرل أف تأمر ّتمع القرآف، قلت لعمر: 

كسيأٌب ىذا  «فلم يزؿ عمر يراجعٍت حىت شرح اهلل صدرم لذلك، كرأيت يف ذلك الذم رأل عمر»خَت، 

                                 
 (.161ص)أركوف، الفكر اإلسالمي نقد كاجتهاد٤تمَّد  - 1
، كعلـو اٟتديث (411-411)ص كحجية السنة لعبد الغٍت عبد ا٠تالق(، 41ك 19ك 18للمعلمي)ص  األنوار الكاشفةينظر:  - 2

  (.114)ص قبل التدكين ٤تمد عجاج ا٠تطيب، كالسنة (19ك 18)ص كمصطلحو لصبحي الصاحل
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 .األثر قريبا
كجد أفَّ  مل يفعلو، فلمَّا تدبر جيدا يف اقًتاح عمر يًتدد يف ٚتع القرآف ألفَّ النَّيبَّ  فها ىو أبو بكر

بة للسنة، كىو ما سنأخذه يف الوجو ا١تصلحة تقتضي فعل ذلك ففعلو، فكذلك كاف األمر ٘تاما بالنس
 الثالث.

القرآف يف بب الذم ألجلو تأخَّر ٚتع ر تدكين الس نَّة ىو نفسو السَّ أفَّ السَّبب الذم ألجلو تأخَّ  :الثَّالث
مة يف الصدر ا كاف ٟتاجة األمَّة لذلك، فلعدـ حاجة األَّ من القرآف كاٟتديث إ٪تَّ  ا١تصحف، فإفَّ تدكين كلٍّ 

 ٞتمع القرآف يف مصحفو كاحد مل ٬تمع، ككذلك األمر بالنسبة لألحاديث. يف عهد النَّيبٍّ األكَّؿ 
مقتل أىل اليمامة، فإذا عمر بن  أبو بكر أرسل إيلَّ : »فيما ٮتص ٚتع القرآف زيد بن ثابت يقوؿ

اء القرآف، كإين رَّ يـو اليمامة بق القتل قد استحرَّ  : إف عمر أتاين فقاؿ: إفَّ ، قاؿ أبو بكر«ا٠تطاب عنده
اء با١تواطن، فيذىب كثَت من القرآف، كإين أرل أف تأمر ّتمع القرآف، قلت أخشى أف يستحر القتل بالقرَّ 

فلم يزؿ عمر يراجعٍت حىت »قاؿ عمر: ىذا كاهلل خَت، « ؟كيف تفعل شيئا مل يفعلو رسوؿ اهلل»لعمر: 
ك رجل شاب عاقل قاؿ زيد: قاؿ أبو بكر: إنَّ ، «شرح اهلل صدرم لذلك، كرأيت يف ذلك الذم رأل عمر

فواهلل لو كلفوين نقل جبل من »، فتتبع القرآف فاٚتعو، ال نتهمك، كقد كنت تكتب الوحي لرسوؿ اهلل
، «؟كيف تفعلوف شيئا مل يفعلو رسوؿ اهلل»، قلت: «اٞتباؿ ما كاف أثقل علي ٦تا أمرين بو من ٚتع القرآف

زؿ أبو بكر يراجعٍت حىت شرح اهلل صدرم للذم شرح لو صدر أيب بكر كعمر قاؿ: ىو كاهلل خَت، " فلم ي
سب كاللخاؼ، كصدكر الرجاؿ، حىت كجدت آخر سورة رضي اهلل عنهما، فتتبعت القرآف أٚتعو من العي 

عزيز عليو ما التوبة مع أيب خزٯتة األنصارم مل أجدىا مع أحد غَته، }لقد جاءكم رسوؿ من أنفسكم 
ة براءة، فكانت الصحف عند أيب بكر حىت توفاه اهلل، ٍب عند عمر حياتو، ٍب عند حفصة حىت خا٘ت عنتم{

 . "1بنت عمر
"كتب عمر بن عبد العزيز إىل أيب بكر بن  عبد اهلل بن دينار:كأمَّا فيما ٮتص ٚتع السنة فقد قاؿ 

: انظر ما كاف من حديث رسوؿ اهلل كذىاب العلماء، كال تقبل إال  روس العلمد   ت  ف  خِ  فاكتبو، فإينٍّ  حـز
، 2ا"سرًّ  ك حىت يكوفى لى هٍ يػى  العلم ال ، كلتفشوا العلم، كلتجلسوا حىت يعلم من ال يعلم، فإفَّ يبٍّ حديث النَّ 

 وه،بي تي فاكٍ  "انظركا حديث رسوؿ اهلل عمر بن عبد العزيز كتب إىل أىل ا١تدينة: ارمي بسنده أفَّ الدَّ كركل 
 .3دركس العلم كذىاب أىلو" ت  ف  خِ  قد فإينٍّ 

القرآف ىي نفسها اليت أمر عمر بن عبد العزيز رٛتو اهلل  فأنت ترل أفَّ العلة اليت ألجلها ٚتع أبو بكر

                                 
 (.4980أخرجو البخارم)رقم:  - 1
 (.99صحيح البخارم)رقم  - 2
 (.417رقم  189سنن الدارمي)ص  - 3
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دكر كيف ٤تفوظا يف الص   من خالفة أيب بكر كصدرو  ألجلها ّتمع السنَّة، كلئن كاف القرآف يف عهد النيب
كانت يف عهد   ؛ةنَّ لس  الشأف بالنسبة لاٞتلود كالعظاـ، فكذلك بعض الوسائل األخرل كلخاؼ األشجار ك 

دكر كيف بعض الصَّحائف اليت  كزمن ا٠تلفاء الراشدين كصدرا من خالفة بٍت أمية ٤تفوظة يف الص   يبٍّ النَّ 
 .  اليت تقدـ ذكر كثَت منها يف ا١تبحث األكَّؿ حابة كالتابعُتكالصَّ  كتبت يف عهد النَّيبٍّ 

تدكين السنة، فمن ا١تعلـو عند ا١تشتغلُت بعلـو الشَّريعة عيمومنا كبعلـو  البياف أكثر فيما ٮتص   كإذا أردت
اٟتديث على كجو ا٠تصوص أفَّ التَّصنيف يف اٟتديث كعلومو مىرَّ ٔتراحل عديدة، كحاؿ ٚتع القرآف، ككاف 

وع من التَّصنيف يف أمٍّ مرحلة من مراحل تاريخ لظهور كيتيًب الس نًَّة عالقة كطيدة جدًّا ْتاجة السينَّة لذلك النَّ 
كنقدىا ك٘تحيصها كالذبٍّ  ىذه األمَّة، فمن ا١تعلـو أفَّ علماء اٟتديث قد بذلوا يف سبيل ٚتع سينًَّة النَّيبٍّ 

قد  عنها جهودنا فاقت كلَّ اٞتهود ا١تبذكلة يف العلـو األخرل، ككانت كل  مرحلة من مراحل ٣تد األيمَّة التَّليد
ٗتتلف عن مرحلة أخرل، فكاف ظهور تلك ا١تصنَّفات اٟتديثية ٟتاجة الس نَّة  احتاجت خدمةن ًلسينَّة النَّيبٍّ 

لذلك النَّوع من التَّصنيف يف تلك ا١ترحلة، كبذلك نستطيع أٍف نػيفىسٍّر ١تاذا كاف ظهور تلك ا١تصنَّفات يف 
 كن ٚتلة كاحدة كيف كقت كاحد.ميتىتىابعنا كميتنوٍّعا كمل يك اٟتديث ميتىتىاليا 

كإذا أردتى التَّفصيل أكثر يف ىذا األمر فلك أف تيصيغ الس ؤاؿ اآلٌب: ١تاذا كاف ظهور كتب األبواب  
كا١توطخت كا١تصنَّفات مثال ميتػىقىدٍّما على كتب ا١تسانيد، ك١تاذا كانت كتب ا١تسانيد ميتػىقىدٍّمىة على كتب 

حاح ميتػىقىدٍّمة على كتب الس نىن؟ كاٞتواب على ىذا التَّساؤؿ أفَّ حىاجىةى الصٍّحاح، ك١تاذا كانت كتب الصٍّ 
السينَّة يف مرحلة ميعىيَّنة من تاريخ أيمَّة اإلسالـ كانت لكتب األبواب فظهر ذلك النَّوع من التَّصنيف، ك١تا 

اديث كٚتعها يف كتاب احتاجت الس نَّة للمسانيد ظهرت تلك الكتب، ك١تا كانت اٟتاجة ماسَّة لتنقية األح
 ظهرت كتب الصٍّحاح، كىكذا.

فإذا أردت التَّفصيل كالتَّدقيق أكثر، فإفَّ من ا١تعلـو كا١تقطوع بو أفَّ بعضى األحاديث قد كيًتبىٍت يف عصر 
؛ كالصَّحيفة ـ ذكرهتقدَّ كما   ذلك، ٍبَّ كاف عصر الصَّحابة، فظهرت بعض الصَّحائفكقد تقدَّـ تقرير  النَّيبٍّ 

اليت ركاىا عنو -رىًضيى اهللي عىنػٍهيمىا-صحيفة جابر بن عبد اهلل لصَّادقة لعبد اهلل بن عمرك بن العاص، ك ا
، ككذا يف عهد التَّابعُت كصحيفة ٫تَّاـ بن مينىبٍّو عن  سليماف بن قيس اليشكرم، كصحيفة ٝترة بن جندب

يك عنو كذل  أيب ىريرة  .كككذا صحيفة األعرج عنو، كصحيفة بشَت بن َّنى
لكن كرغم ظهور تلك الصَّحائف يف عصر الصَّحابة كيف صدر عصر التَّابعُت إال أفَّ التَّصنيف على      

، بل كمل يظهر حىت ٣ترد اٞتمع، ١تاذا؟ ألفَّ الس نَّة يف ذلك الوقت ليست ًْتىاجة إىل مل يظهر بعدي األبواب 
ا بًبىسىاطة ٤تفوظةه يف صدكر الصَّحابة كالتَّابعُت، فهم كعاؤىا احملفوظ الذم ال خوؼ اٞت مع كال التَّصنيف ألَّنَّ

، لكن ١تَّا مات أغلبي الصَّحابة بل تقريبا كل هم ككذا أكثري التَّابعُت كقلَّ مع ذلك اٟتفظ، 1عليو من الضياع

                                 
من أقوالو كأفعالو، كاف الصحابة رضي  يبٍّ من النَّ  العلم ا١تتلقى اعلم أفَّ (: "1/141يقوؿ اٟتافظ ابن رجب كما يف شرح علل الًتمذم) - 1
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ع ًبها، ًخيفى على الس نَّة من ىذا اٞتانب أف تػىتىأىثَّر أك أف يضيع بداية طوؿ األسانيد كتشانتشار الرٍّكايات ك مع 
ا٠تليفة الرَّاشد  ، كبالفعل فقد كفَّقى اهلل، فكانت اٟتىاجىة كقتئذو ماسَّة جدًّا ٞتمع أحاديث النَّيبٍّ اشيءه منه

إف كاف ناقصا، كقد بعث البن على سبيل االستقصاء ك  ا٠تامس عمر بن عبد العزيز حملاكلة ٚتع سينًَّة النَّيبٍّ 
عن  أخرج البخارم، فقد خالتو أيب بكر بن عمرك بن حـز كلإلماـ الزىرم كأمر٫تا ًبكىٍتًب أحاديث النَّيبٍّ 

: انظر ما كاف من حديث رسوؿ  عبد اهلل بن دينار قاؿ: "كتب عمر بن عبد العزيز إىل أيب بكر بن حـز
، كلتفشوا العلم، يبٍّ كذىاب العلماء، كال تقبل إال حديث النَّ  العلمروس د   ت  ف  خِ  فاكتبو، فإينٍّ  اهلل

 أبو نعيمىذا األثر كأخرج ، 1ا"سرًّ  ك حىت يكوفى لى هٍ يػى  العلم ال كلتجلسوا حىت يعلم من ال يعلم، فإفَّ 
بن كعن ا، 2وه"عي ٍٚتى اف "كتب عمر بن عبد العزيز إىل اآلفاؽ: انظركا حديث رسوؿ اهلل بلفظ:األصبهاين 
أرضو لو  ن فكتبناىا دفًتان دفًتان، فبعث إىل كلٍّ نى بن عبد العزيز ّتمع الس   "أمرنا عمري  ىرم قاؿ:شهاب الز  

"انظركا حديث  عمر بن عبد العزيز كتب إىل أىل ا١تدينة: ارمي بسنده أفَّ الدَّ ، كركل 3عليها سلطاف دفًتان"
 .4دركس العلم كذىاب أىلو" ت  ف  خِ  قد فإينٍّ  وه،بي تي فاكٍ  رسوؿ اهلل

بالقرآف سواء،  مثل ما فعلو أبو بكر الصديق كىذا الذم فعلو عمر بن عبد العزيز مع سينًَّة النَّيبٍّ      
فكاف سبب ٚتع عمر بن عبد العزيز للحديث ىو ا٠توؼ عليو من الضياع بسبب موت حيفَّاظ اٟتديث، 

كىو اٞتمع اَّرد ، فظهر ىذا النَّوع من خدمة السنَّة تكوف للجمع فكانت الس نَّة يف تلك ا١ترحلة يف أحوج ما
 بدكف تصنيف كال تبويب كال ترتيب.

ليست كالقرآف فإنَّو كرغم ٤تاكلة ٚتع اإلماـ الز ىرم كأيب بكر ابن حـز  كمع أفَّ أحاديث النَّيبٍّ      
كل ها يف كتابو كاحد،   إال أفَّ ذلك يػيعىد  مستحيال، فمن احملاؿ أف تكوف أحاديث النَّيبٍّ  ألحاديث النَّيبٍّ 

كمع ذلك فالدٍّيني ٤تفوظه كالس نَّةي ٤تفوظةه، فاإلضافة إىل اٞتمع الذم ٚتعو اإلماماف يف تلك الدَّفاتر بىًقيى ىناؾ 
لك بػىقىيى من ٭تفظ األحاديث يف صدره، ككاف ذلك يف ىذه ا١ترحلة من األحاديث ٦تا مل ٯتس و اٞتمع، كمع ذ

اٟتفظ متفاكتا؛ فمنهم من ٭تفظ العدد اليسَت من األحاديث، كىناؾ من ٭تفظ ا١تئات كىناؾ من ٭تفظ 
 اآلالؼ من اٟتديث.

كبعد مرحلة ٚتع اإلمامُت للحديث مع ما ىو ٤تفوظه يف الص دكر عند علماء اٟتديث كأئمَّة األمصار      
تيب، فظهرت يف طبقة تالميذ الز ىرم من أمثاؿ اإلماـ مالك جاءت م رحلةه أخرل ىي مرحلةي التَّصنيف كالًتَّ

                                                                                                      
-11"، كينظر: األضواء الكاشفة للمعلٍّمي)ص يتداكلونو بينهم حفظان لو كركاية، كمنهم من كاف يكتب اهلل عنهم يف زمن نبيهم

14.) 
 (.99، رقم باب: كيف يقبض العلمصحيح البخارم)كتاب العلم،  - 1
 (.1/100)تاريخ أصبهاف - 2
 (.418رقم  1/111علم كفضلو)جامع بياف ال - 3
 (.417رقم  189سنن الدارمي)ص  - 4
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كمعمر بن راشد كابن عيينة كالثَّورم كابن ا١تبارؾ كالرَّبيع بن صىًبيح كغَتىم ما ييسىمَّى ًبكيتيًب األبواب، فصنَّف  
تيب يف كثَته من علماء ىذه ا١ترحلة كتبنا ميصنَّفةن ميرىتػَّ  بىةن على األبواب، ككاف ىذا أكَّؿ ظهورو للتَّصنيف كالًتَّ

قد ٘تكنت كثَت من  تاريخ أمَّة اإلسالـ، ككاف ذلك ٟتاجة الس نَّة ٢تذا النَّوع من التَّأليف، فإفَّ يف تلك ا١ترحلة
لعلم ما كاف العراؽ، كال ٮتفى على طالب اقد ظهرت مدرسة الرَّأم يف البدع كانتشرت يف الناس، ككذلك 

الصٍّراع الذم  عليو أىل البدع من ٥تالفة أىل السنة يف أصوؿ االستدالؿ، كما ال ٮتفى على طالب العلم 
طىغىٍت قليال مدرسة باٟتجاز يف تلك ا١ترحلة، ك١تَّا ك  كاف بُت مدرسة الرَّأم بالعراؽ كمدرسة اٟتديث كاآلثار

يرىتَّبة  الرأم بادم الرأم ككاف كالمهم يف الفقو قد انتشر
حىت خارج العراؽ، احتاج أىلي اٟتديث للكتب ا١ت

،  1على األبواب الًفٍقهية لكي يرجع إليها من ٭تتاج التػَّفىق و من أىل اٟتديث كالرَّأم فظهرت تلك الكتب
كا١توطأ ١تالك، كاٞتامع لسفياف الثورم، كاٞتامع ١تعمر بن راشد كذلك، ككتب ابن ا١تبارؾ كٛتَّاد بن سلمة، 

تيب نفسو كا١تقصد ذاتو كإف اختلفت كمي  صىنَّف عبد الرزاؽ، كغَتىا من ا١تصنَّفات، كل ها كاف ٢تا الًتَّ
 .فقو ليتفقو من أراد من أىل السنَّةالتَّسميات، كىو ٚتع األحاديث ا١ترفوعة كاآلثار ا١توقوفة يف ال

ككاف مقصد ا١تصنٍّفُت دكد ا١تائتُت، الذم كاف يف حكبػيعىيدى ىذه ا١ترحلة بقليل ظهرت كتب ا١تسَّانيد،      
على ا١تسَّانيد يف تلك ا١ترحلة ىو استقصاء األحاديث ا١ترفوعة فقط كعدـ خلطها با١توقوؼ كا١تقطوع كما يف 
ا١ترحلة السَّابقة، كٚتع تلك األحاديث يف موسوعات بغض النَّظر عن الصٍّحة كالضَّعف كبغض النَّظر على 

ا كاف حا جة الس نَّة يف تلك ا١ترحلة ٚتع القدر األكرب من األحاديث ا١ترفوعة يف كتب مستقلة، التَّبويب، كإ٪تَّ
 يبٍّ حديث النَّ  دى رً فٍ ة أف يػي إىل أف رأل بعضي األئمَّ ..."فظهرت كتب ا١تسانيد، يقوؿ اٟتافظ ابن حجر:

د بن ف مسدَّ كصنَّ  اهلل بن موسى العبسي الكويف مسندان، بيدف عي فصنَّ ، ة، كذلك على رأس ا١تائتُتخاصَّ 
 ٍبيَّ  ،زاعي نزيل مصر مسنداعيم بن ٛتاد ا٠تي ف ني ف أسد بن موسى مسندان، كصنَّ مسرىد البصرم مسندان، كصنَّ 

ـه من اٟتفاًظ إال كصٌنف حديثو على ا١تسانيد، كاإلماـ أٛتد، اقتفى األئمَّ  ةي بعد ذلك أثرىم، فقلَّ إما
َتىم من النبالء، كمنهم من صٌنف على األبواب كا١تسانيد معان  كإسحاؽ بن راىويو، كعثماف بن أيب شيبة، كغ

ىذه ا١ترحلة كثرة كتب ا١تسانيد ككثرة العلماء الذين صنَّفوا على على  كا١تالحظ، 2كأيب بكر بن أيب شيبة"
بكر بن يقوؿ  ، فما من عاملو من ا١تشاىَت تقريبا إال كقد صنَّف مسندا كما سبق يف قوؿ ابن حجر،ا١تسانيد

 أخاؼ أف ٭تملهم ىذا أف ٛتن بن مهدم حُت طلبوا ا١تسند: ما أحسن ىذا، إال أينٍّ الرَّ  "قاؿ عبد لف:خ
، تشعر أف ىذا الطلب كاف حثيثا كقوٍّيا حُت طلبوا ا١تسند" "، كقوؿ بكر بن خلف:3قات"يكتبوا عن غَت الثٍّ 

 ًلًشدَّة االىتماـ بكتابة ا١تسند.  لدرجة أفَّ اإلماـ ابن مهدم خشي من التَّفريط يف األخذ عن الر كاة

                                 
 (.97-78(، كا١تدرسة الفقهية للمحدثُت لعبد اَّيد ٤تمود)ص 4-1ينظر: تقدمة ا١تعرفة البن أيب حاًب)ص  - 1
 (.4-4ىدم السَّارم)ص  - 2
 (.1/06ا١تعرفة كالتاريخ للفسوم ) - 3
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ا أعٍت كتب       انتهت مرحلة ا١تسانيد كقد فيرغ كاٟتمد هلل من ٚتع أكثر األحاديث ا١ترفوعة، كقد تقدَّـ أَّنَّ
ا١تسانيد مل يلتـز أصحاُّا الصٍّحة بل ٚتعت الصَّحيح كالضَّعيف كا١تنكر كالشَّاذ، بل كحىت ا١توضوع، فكانت 

رج لنا األحاديث ليست ص افية، احتاجت ا١ترحلة اليت بعدىا إىل من ييغربل ىذه األحاديث كيػينػىقٍّيها كٮتي
يصىنٍّفُت يف الصَّحيح، كىذا اإلماـ إسحاؽ بن راىوية كىو أحد علماء 

الصَّحيح صافيا نقيًّا، فجاء دكر ا١ت
، فهو أحد ا١تصنٍّفُت يف اٟتديث الكبار كأحد أصحاب ا١تسانيد ييصىوٍّر لنا كيف جاءت مرحلة كتب الصٍّحاح

ٚتعتم   ول "ا١تسانيد ككاف ذات يـو يف حلقتو فأشار على طالبو أف ٬تمع أحدىم اٟتديث الصَّحيح، فقاؿ:
، ككاف اإلماـ البخارم أحد تالميذه يف اَّلس فوقع ذلك يف قلبو، "1اهلل ة رسوؿً نَّ كتابا ٥تتصرا لصحيح سي 

كتبعو على ذلك تلميذه مسلم، فكاف بذلك سبب ظهور فعـز على تصنيف اٞتامع الصَّحيح، ففعل 
 التَّصنيف على الصٍّحاح ٟتاجة األمَّة لذلك النَّوع من التَّصنيف.

كقد صنَّف يف ىذه ا١ترحلة اإلماـ عبد اهلل بن  "السنن"كيف ىذه ا١ترحلة نفسها بدء ظهور التَّصنيف يف      
، كالنَّاظر يف كتاب الدارمي يلحظ أمرين؛ "١تسند اٞتامعا"ق( كتابا ٝتَّاه: 144عبد الرٛتن الدَّارمي)ت 

أك٢تما: أنَّو ميرىتَّبه على األبواب، فتسميتو با١تسند يراد بو األحاديث ا١تتَّصلة ا١ترفوعة كليس معناه التَّصنيف 
عن الصَّحابة  ، كاألمر الثَّاين: كثرة األحاديث ا١توقوفة2على مسانيد الصَّحابة كاليت تقدَّمت يف ا١ترحلة قبلها

كا١تقطوعة عن التَّابعُت، كىذا ما ٬تعلو ييشبو كتب ا١تصنَّفات كا١توطخت، كبذلك نستطيع أف ٧تعل كتاب 
كاٞتامع  ؛ أيب داكد كالنسائي كابن ماجوالدَّارمي امتدادا ١ترحلة ا١تصنَّفات، كبعده صينػٍّفىٍت السنن الثالثة

 ة.نَّ صنيف على حسب حاجة الس   التَّ يفبعد القرف الثالث للًتمذم، كتتابع العلماء 
فإذا عرىٍفتى ىذا علمت ١تاذا ديكٍّفى اٟتديث على رأس ا١تائة األكىل، ك١تاذا تأخر تصنيف صحيح البخارم      

 .وابإىل ذلك الوقت، كاهلل أعلم بالصَّ 
 الخاتمة وأىم النتائج.    

اإلماـ البخارم، ٯتكن  تىأىخ ر تدكين صحيحالسَّريع ألىم الشبهات ا١تثارة حوؿ من خالؿ ىذا العرض 
 تلخيص أىم نتائج ىذا البحث يف النقاط اآلتية:

للطعن يف الدين كأصولو ذلك كسخركا  التَّغريبيُتمناىج  كأخذكا ا١تستشرقُتعلم  كرثوا أف اٟتداثيُت -
 البخارم.، كمن ذلك صحيح الطعن يف السنة كيف حجيتها كيف صحتها كيف تدكينهاكمنها كثوابتو، 

 .بأصوؿ االستدالؿ كقواعد علـو اإلسالـالناس جهل أف اٟتداثيُت من أ -

حوؿ تدكين  ا١تستشرقُت كالعلمانيُتحوؿ تدكين صحيح البخارم ال ٗترج عما كتبو  الشبهات ا١تثارةأف  -
 .السنة

                                 
 (.4ا١تصدر نفسو)ص  - 1
( كتاب الدارمي من ا١تسانيد، كتعقَّبو غَتي كاحد من أىل العلم أنَّو ليس من ا١تسانيد با١تعٌت 18صالح يف علـو اٟتديث)ص عدَّ ابن ال - 2

 (.40ا١تتبادر إىل الذىن كىو الكتاب ا١ترتب على أٝتاء الصَّحابة، ينظر: التقييد كاإليضاح)ص 
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النػ قَّاد، ، كفيو خالؼ بُت أنو ال يثبت يف ا١ترفوع يف النهي عن كتابة اٟتديث إال حديث أيب سعيد -
ا.  كالقوؿ بتعليلو بالوقف قومٌّ جدًّ

 ؛ إَّما بإذنو أك بأمره.ثبت كتابة كثَت من األحاديث يف عهد النيب -

أنو ال تعارض حقيقي بُت األحاديث كاآلثار اليت فيها النَّهي عن الكتابة كاألخرل اليت تبيح ذلك، كقد  -
٥تافة االتٍّكاؿ على الكتاب كترؾ على النَّهي ل ٚتع العلماء بينها بأجوبة؛ أ٫تها اثنُت؛ النسخ، كٛت

 .اٟتفظ

 أنو ال يثبت عن ا٠تلفاء الراشدين أَّنم منعوا من كتابة اٟتديث منعا مطلقا بل خالفو ىو الصواب. -

لقرآف يف أفَّ السَّبب الذم ألجلو تأخَّر تدكين الس نَّة ىو نفسو السَّبب الذم ألجلو تأخَّر ٚتع ا  -
 .كاألمَّة لذلحاجة كىو  ا١تصحف،

أف تأليف صحيح البخارم جاء ضمن مرحلة من مراحل تصنيف اٟتديث، كأفَّ ظهور اٞتامع الصحيح  -
 .ىو امتداد ٞتهود احملدثُت ا١تتكاثرة يف خدمة حديث النيب
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   المصادر والمراجع. ىمأ           
-ق1411االٕتاه العلماين ا١تعاصر يف دراسة السنة النبوية، غازم ٤تمود الشمَّرم، دار النوادر، الطبعة األكىل،  -

 ـ. 1611
االعتبار يف الناسخ كا١تنسوخ يف اٟتديث: أبو بكر ٤تمد بن موسى اٟتازمي ا٢تمذاين، ٖتقيق: أٛتد طنطاكم جوىرم  -

، بَتكت، الطبعة األك   ـ.1661-ق1411ىل، مسدد، دار ابن حـز
اٞترح كالتعديل، أبو ٤تمد عبد الرٛتن بن ٤تمد بن إدريس بن ا١تنذر التميمي، اٟتنظلي، الرازم ابن أيب حاًب، طبعة  -

-ق1171لبناف، الطبعة األكىل، -ا٢تند كدار إحياء الًتاث العربُت بَتكت-٣تلس دائرة ا١تعارؼ العثمانية ْتيدر آباد الدكن
 ـ.1941

و داكد سليماف بن األشعث بن إسحاؽ بن بشَت بن شداد بن عمرك األزدم السًٍّجٍستاين، اعتٌت بو فريق بيت السنن، أب -
 األردف، دط كدت.-السعودية، كعماف-األفكار الدكلية، بيت األفكار الدكلية، الرياض

راـ بن عبد الصمد الدارمي،  - التميمي السمرقندم، دار ابن السنن، أبو ٤تمد عبد اهلل بن عبد الرٛتن بن الفضل بن ُّى
، بَتكت  ـ.1661-ق1411لبناف، الطبعة األكىل، -حـز

احملدث الفاصل، أبو ٤تمد اٟتسن بن عبد الرٛتن الرامهرمزم، ٖتقيق: ٤تمد ٤تب الدين أبو زيد، دار الذخائر، القاىرة،  -
 ق.1417الطبعة األكىل 

موسى، أبو بكر البيهقي، ٖتقيق: ٤تمد ضياء الرٛتن  ا١تدخل إىل السنن الكربل، أٛتد بن اٟتسُت بن علي بن -
 الكويت. –األعظمي، دار ا٠تلفاء للكتاب اإلسالمي 

ا١تستدرؾ على الصحيحُت، أبو عبد اهلل اٟتاكم ٤تمد بن عبد اهلل بن ٤تمد بن ٛتدكيو بن نيعيم بن اٟتكم الضيب  -
 لبناف، دط.-لرٛتن ا١ترعشلي، دار ا١تعرفة، بَتكتالطهماين النيسابورم ا١تعركؼ بابن البيع، إشراؼ: يوسف عبد ا

القاىرة، -عبد الغفار علي، دار االستقامة تقييد العلم، أبو بكر أٛتد بن علي بن ثابت ا٠تطيب البغدادم، ٖتقيق سعد -
 ـ.1668-ق1419الطبعة األكىل 

قرطيب، ٖتقيق: أيب األشباؿ الزىَتم، دار جامع بياف العلم كفضلو، أبو عمر يوسف بن عبد اهلل ابن عبد الرب النَّمرم ال -
 ق.1411ابن اٞتوزم، ا١تملكة العربية السعودية، الطبعة التاسعة، 

سَت أعالـ النبالء مشس الدين أبو عبد اهلل ٤تمد بن أٛتد بن عثماف بن قىاٯٍتاز الذىيب، ٖتقيق: ٣تموعة من احملققُت  -
 ـ.1984-ق 1464لطبعة الثالثة، بإشراؼ الشيخ شعيب األرناؤكط، مؤسسة الرسالة، ا

عبد الرحيم سعيد، مكتبة شرح علل الًتمذم، زين الدين عبد الرٛتن بن أٛتد بن رجب اٟتنبلي، ٖتقيق: الدكتور ٫تاـ  -
 ـ. 1987-ىػ1467بعة: األكىل، األردف، الط-الزرقاء، ا١تنار

كالطباعة كالنشر، ا١تملكة ا١تغربية، الطبعة األكىل صحيح البخارم َّناية أسطورة، رشيد أيالؿ، دار الوطن للصحافة  -
 ـ.1617

ابن الصالح، ٖتقيق: موفق عبد اهلل  اط كالسقط، أبو عمركصيانة صحيح مسلم من اإلخالؿ كالغلط كٛتايتو من اإلسق -
 ـ.1987-ق1468عبد القادر، دار الغرب اإلسالمي، بَتكت، الطبعة الثانية، 

ديث، مشس الدين أبو ا٠تَت ٤تمد بن عبد الرٛتن بن ٤تمد بن أيب بكر بن عثماف بن ٤تمد فتح ا١تغيث بشرح ألفية اٟت -
 ـ.1661-ىػ1414مصر، الطبعة: األكىل،  –السخاكم، ٖتقيق: علي حسُت علي، الناشر: مكتبة السنة 
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الدين ا١تعركؼ بابن معرفة أنواع علـو اٟتديث، ا١تعركؼ ٔتقدمة ابن الصالح، عثماف بن عبد الرٛتن، أبو عمرك، تقي  -
 ـ. 1667-ق1418الصالح، ٖتقيق: إٝتاعيل زرماف، مؤسسة الرسالة، بَتكت، الطبعة األكىل، 


