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 فريق التفريغ بموقع الطريق إلى هللا

 يـــقـــدم

 

 "3دروس الدورة العلمية "بصائر من 

 السنةتدوين 

 )ابللهجة املصرية(

 أمحد جالل لفضيلة الشيخ:

  http://way2allah.com/khotab-item-136513.htm رابـط الــمادة:

 م ورمحة هللا وبركاتهالسالم عليك
احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف املرسللني سليدحم دملد وعللى ولله وولن ه وهلن تل عهم   سلا     

 يوم الدين، أها بعد:
 أبمسائه احلسل  وولتاته العللى الل   -س نانه وتعا -أهالا وسهالا وهر  اا  خواين وأخوايت وأهلي وأ  ايب، وأسأل هللا 

مجعلللإ و  كلللم ا هللل ا السلللاعة امل اركلللة عللللى ماع للله أ  رمعلللإ و  كلللم ا جن للله و ار كراه للله هللل  الن يلللني والصلللدي ني 
 بعد:و والشهداء والصاحلني و سن أولئك رفي اا، 

العيللااب ابهلل هللن ال يللاراد ا حلا يللة أو و تللدوين السللنة كلمللة بنسللمعها هللن وولل  لل للاين سللواء كللا  هللن علمللاء احلللدي  أو 
 .-ولى هللا عليه وسلم-ة النيب ن  ة لسم ر  ك  ن  ل ياراد املم ا
 

 ها هع  تدوين السنة؟
حتويللم السللنة ألتللا   ،جعللم هللدوحمد للسللنةتللدوين السللنة، يعللإ  يلله تللدوين السللنة؟ تللدوين السللنة هعناهللا ابخ صللار هللي: 

تمك ل  ا  واويلن وا ولنيف وا  ي كلم هبا أو أفعال كلا  ي لوم هبلا    أ  -ولى هللا عليه وسلم-وكلماد كا  النيب 
 جملداد وا ك  . 

 
 ملاابا ن كلم عن تدوين السنة؟ 

عل   تدوين السنة، ي ول لك بعض العلمانيني ي ول لك   نا ال نثق ا السنة؛ أل  السنة ها  مون  أ    هلا كم  ل  وهلا مجم
أل  هل ا املسلألة ابلل اد م عن األهر  ا؛ ا  أوالا نثق فيها؟ فإ نا د اجني ن كلسنة هن  ياة النيب، فإز   ٢٠٠ ال بعد 

ق الضللالة، ر  أعللداء ا سللالم والعلمللانيني والت لل -والعيللااب ابهلل-هسللألة تللدوين السللنة هللن أكللا الشلل هاد اللل  يلي هللا  ا اللا 
 -لموللى هللا عليله وسلل-الكلالم  ا الا ا احللدي  علن تللدوين السلنة، و   مامللا السلنة مل تملدو ، مل تمك لل   ال بعلد النليب 

 وحم ا ال رو .  نا ال نثق ا السنة خل   ي  ى  اب مب ني سنة، 
 

ع للارة عللن  دوتللة مجيلللة  اتعلالوا نلل كلم عللن هسللألة ال لدوين هر لللة هر لللة حلللد هلا نعللرف ال صللة، احلدوتللة،  ر  النهلار 
 .-ولى هللا عليه وسلم- زا  بدأد هر لة تدوين السنة وك ابة أ ا ي  النيب 
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 ةهرا م تدوين السن
 أوالا ال دوين ا زهن النيب ولى هللا عليه وسلم 

 ا بداية ا سالم هن  النيب الصنابة هن تدوين األ ا ي   -
-ا بداية ا سلالم خلال ، ا بدايلة  خلول النليب ، -ولى هللا عليه وسلم-املر لة األو : تدوين السنة ا زهن النيب 

وللى هللا -يك  لوا ااي د الللي بينتهوهلا هلن النليب  -هللا علليهم رضلوا -املدينة بلدأ الصلنابة  -ولى هللا عليه وسلم
وهنا خلاف النليب  ،بي وله على ه ا ااي د -ولى هللا عليه وسلم-ويك  وا هعها ال تسري اللي كا  النيب  ،-عليه وسلم

 -نه وتعللا سلل نا-هللن اخلل الاي ااي د ابأل ا يلل  واخلل الاي ال للرو  اللللي نلل ل هللن عنللد ربنللا  -ولللى هللا عليلله وسلللم-
ة وولال ملم: ن  الصلنابة علن هسلألة ك ابلة الس ل -وللى هللا عليله وسللم-فنهى النليب  ،-ولى هللا عليه وسلم-بسنة النيب 

  ونيح هسلم. "فليم نمه ال رو    غري   ع إ ك      وه ن  "
 نية ا ال داية خال .و   كان  املر لة األوال

 
 ابل دوين وعندها اس  ر ا سالم ا ولوهبم مسح مم  -

ولللى هللا عليلله - وا هللا بللني ال للرو  وهللا بللني سللنة النلليب حلللد هللا اسلل  ر ا سللالم ا ولللوب الصللنابة وبللدأ الصللنابة  ي لل
بك ابلة  -رضلوا  هللا علليهم-أياب  للصلنابة  -وللى هللا عليله وسللم-ووم الصلنابة مل ا املر للة ف لدأ النليب  -وسلم

بللداوا يك  للوا األ ا يلل  عللن  -ولللى هللا عليلله وسلللم- جملللل النلليب وكللا  الصللنابة أو بعللض الصللنابة ا ،األ ا يلل 
 .-ولى هللا عليه وسلم-النيب 

 
هلا هلن أولناب  النليب   ولل ى هللام عليله وسلل م أ  لدح أكثلر   لديثاا عنله هلإ،  ال ": -عنه رضي هللا-ها أبو هريرة بي ول     ز  

ٍرو،  .ونيح ال خار  ".أك م م  وال  م ي ك م  كا  فإنه ها كا  هن ع د  اَّلل   بن  ع م 
كم ها النليب ي لول  لدي  ي لدأ سليدحم ع لد هللا بلن   -ولى هللا عليه وسلم-ع د هللا بن عمرو بن العاص واعد ه  النيب 

-عمرو بن العاص يك   ه ا احلدي  ا الك لاب الللي كلا  بيجمل  فيله ع لد هللا بلن عملرو بلن العلاص أ ا يل  النليب 
 .-ولى هللا عليه وسلم

 
عليله وسلل م  هللام  ولل ى هللا   رسلول   كن م أك مل م كلم  شليٍء أمس عمله ه لن"هو اباد نتسه ع د هللا بن عمرو بن العاص بي ول: 

ته ه فنل ه   إ ولمر يشح ف الوا  هللام  ول ى هللا   عليه وسل م ورسولم  هللام  ول ى هللا   رسول   كم  شيٍء ت سم عمه ه ن ت ك م م   ن ك   أمريدم   
عليه وسلل م ف لال:  هللام  ول ى هللا   الك  اب  ف ك ردم ابلك لرسول   عن   والر  ضا فأهس ك م  الغ ض     ا ليه وسل م ب ش رح ي ك ل مم ع

 .ونح  سنا ا أمحد شاكر "اك م   فو ال   نل ت سي بي د ا ها خر ج ه إ    ال   ق  
 

 -رضلوا  هللا علليهم-وبلدأ بعلض الصلنابة  تلدوين األ ا يل بلدأ أياب  للصلنابة ا  -ولى هللا عليه وسلم-هنا النيب 
  -وللى هللا عليله وسللم-أو بعلض األ كلام هلن النليب  -وللى هللا عليله وسللم-اللي بين اج بعض األ ا ي  هن النيب 
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 نله يك ل   -وللى هللا عليله وسللم-كا  بي  ى  ري  غاية احلرص على  نه يك ل  هل ا األ كلام أو ي لل  هلن النليب 
 األ كام.له ه ا 

 
ا النلا  خ ي الا فخ ل  فليهم خ  لة ك لرية  -وللى هللا عليله وسللم-ا فل ح هكلة ولام النليب ، ونايب امسه أبو شلاا    ز  

 -ولللى هللا عليله وسلللم-كثلرياا هلن األ كللام وكثلرياا هلن األهللور امل عل لة بسلن ه   -وللى هللا عليله وسلللم-ابكلر فيهلا النلليب 
يعإ اللي ات لال  ا اك  له يل أحم علاي   .."اك م   يل   رسول  هللا  "ووال:  -ليه وسلمولى هللا ع-فجاء أبو شاا    النيب 

فاخل  لة    الللي هللي  وللنيح ال خلار ، "شلااٍ  أليب اك  لوا": -ولللى هللا عليله وسللم-خلدا وأحم هاشلي، ف لال النليب و
 نابة يك  وها أليب شاا.واما بدأ الص -ولى هللا عليه وسلم-ع ارة عن جمموعة هن األ ا ي  اللي النيب 

 
كما حيكي لنا علي بلن أيب مالل ، سليدحم عللي بلن أيب مالل  كلا  هعله ك لاب هوجلو  فيله   -ولى هللا عليه وسلم-النيب 

وا  تظ علي بن أيب مال  هب ا الك اب الل   كلا   -ولى هللا عليه وسلم-العديد هن األ ا ي  ال  رواها عن النيب 
 جمموع فيه ه ا األ ا ي .

 
 ما  رص النيب ولى هللا عليه وسلم على ال دوين بنتسهك -

وللى هللا عليله -كلا  النليب   -وللى هللا عليله وسللم-ك لك أيضاا ع د هللا بن ع ا  بينكي لنا    ا وخر  يلاة النليب 
ل وا ك اابا  لكمم أك م    بك  ابٍ  ائ  وين"بي ول للصنابة:  -وسلم ام  لن تض  ا بعد   ونيح ال خار . "أبدا

 
اللللي كللانوا ه خصصللني ا العلللم  -رضللوا  هللا عللليهم-أد هللن هنللا هر لللة تللدوين األ ا يلل  وبللدأ بعللض الصللنابة ف للد

 .-ولى هللا عليه وسلم-الشرعي، ه خصصني ا األ ا ي  بداوا يك  وا ه ا األ ا ي  عن رسول هللا 
عللى يلد  -وللى هللا عليله وسللم-النليب  وبكدا تكو  بدأد املر لة األو  هن املرا م امل عل ة ابل دوين بلدأد ا زهلا 

 .-ولى هللا عليه وسلم-العديد هن أوناب النيب دمد 
 

 اثنياا ال دوين ا زهن الصنابة بعد هود النيب
بللداوا  -همرضللوا  هللا علللي-والصللنابة  -ولللى هللا عليلله وسلللم-بعللد هللود النلليب هللن أهللا املر لللة ال انيللة فهللي بللدأد 

 .-ولى هللا عليه وسلم- ه ن  لنتا  على سم ا لي وهوا مبجهو  ك ري جد  
 -ا:ة جد  م  ه  عملوا أرب   اجاد هم  -رضوا  هللا عليهم-النيب خالص هاد فالصنابة 

 مل ة العلم على  تظ األ ا ي  وال ث   هنها     .    ١
 للة العلللم كللا  كللم وا للد هللن الصللنابة هعلله جمموعللة ك للرية هللن مل  -رضللوا  هللا عللليهم-احلاجللة األوالنيللة: كللا  الصللنابة 
ملوهم ي علدوا هل  ال ل لة ب لوعهم ويعل   وا  هلن ابللك، كلان  لثل  وال ل   -ولى هللا عليه وسلم-حيثهم على  تظ  دي  النيب 

 .-ولى هللا عليه وسلم-وحيثوهم على  تظ أ ا ي  النيب 
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 .    مل ة العلم على ك ابة األ ا ي  وتناولها بينهم. ٢
بينثللوا مل للة العلللم علللى ك ابللة األ ا يلل  وكللانوا ي نللاولو  هلل ا  -ضللوا  هللا عللليهمر -واجل ئيللة ال انيللة: كللا  الصللنابة 

 الك   فيما بينهم.
 .-ولى هللا عليه وسلم-.  ثوا ال ل ة ب وعهم على ك ابة األ ا ي  الوار ة عن رسول هللا ٣
وتناولهلا الشليوم هل   ا ولنيف -وللى هللا عليله وسللم-نلوا األ ا يل  الللي رووهلا علن النليب . الصنابة نتسلهم  و  ٤

 ال الهي .
 

 وتناولها فيما بينهم للسنةأنتسهم أهثلة هن تدوين الصنابة  -
 :أضرب لكم هثال على اخل واد األربعة

 -وللى هللا عليله وسللم-ك ل  بعلض األ ا يل  املرويلة ومسعهلا هلن النليب   -رضلي هللا عنله-ري ضل. سيدحم أسيد بلن  ١
ر الصديق ا بعض املسائم ووضاء عمر ووضاء عثملا  وأرسللها    هلروا  بلن وك   األ ا ي  اللي فيها وضاء أيب بك

ا  -وللللى هللا عليللله وسللللم-احلكلللم وايل املدينلللة ا هللل ا ال هلللا  عشلللا   ابا  كلللم ا هسلللألة فهلللو عنلللدا وضلللاء النللليب 
 األ ا ي  ووضاء أيب بكر وعمر وعثما .

 
الللي مسعهلا هنله وبعل  هبلا     -وللى هللا عليله وسللم- ك ل  أ ا يل  النليب  -رضي هللا عنه-. سيدحم جابر بن مسرة ٢

وللى هللا عليله - عاهر بن سعد بن أيب وواص بناءا على مل  هن عاهر بن سلعد بلن أيب وولاص عشلا  تكلو  سلنة النليب
 هوجو ة بني  يديه. -وسلم

 
 ن ع يد هللا.وأرسم هبا    عمر ب -ولى هللا عليه وسلم-ك   أ ا ي  النيب   . ع د هللا بن أيب أوىف٣
 
أيضالا ملللا سلليدحم عمللر بللن اخل للاب سلأله ا أهللر اجلللد ا هسللألة املللريا  يللر  وال ال  -رضللي هللا عنلله-. زيلد بللن اثبلل  ٤

 -ولى هللا عليله وسللم-ك اابا ه علق ابأل ا ي  ال  رواها عن النيب   -رضي هللا عنه-ير ؟ ك   سيدحم زيد بن اثب  
 ا شأ  اجلد.

 
وللى هللا -ملا مج  ها عندا هلن أ ا يل  مسعهلا هلن رسلول هللا  -رضي هللا عنه-م مسرة بن جندب . وك لك أيضاا فع٥

 .-ولى هللا عليه وسلم-م سمنة النيب عشا  ي عل   واسعة وبع  هبا    ابنه سليما  رمحه هللا رمحةا  -عليه وسلم
-  للوا األ ا يلل  اللللي مسعوهللا هللن النلليب ا كللا  بيكة تللدوين السللنة كللا  جمهللو  ك للري جللد  فكللا  جمهللو  الصللنابة ا هسللأل

عمر بن اخل لاب، وهلرة ي ع وهلا بيلنهم  ه  واوهرة ي ع وها ألبنائهم وهرة ي ع وها للوالة ز  ها فعل -ولى هللا عليه وسلم
وللى هللا عليله -وبني بعضهم حبي  ك ابة السنة وهعرفلة السلنة وتلدوين السلنة كلا  هوجلو  ا زهلن النليب وهلن بعلد النليب 

 .-موسل
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 ة هن      الصنابة أوال هم ومالهبم على تدوين السنةلأهث -
ا    الصنابة اباد نتسهم بداوا حيثوا أوال هم على ك ابلة العللم وحيثلوا مل لة العللم عللى ك ابلة كان  املر لة املهمة جد  

ولللى هللا -النلليب   فيهللا أ ا يلل  وهلن هنللا بللدأد املللدوحمد الصللغرية الل  يللدو   -ولللى هللا عليلله وسلللم-أ ا يل  النلليب 
 عليه وسلم.

 
ن مل يك ل  "كنلا ال نعلد عللم ه لأوال ا عللى ك ابلة العللم وكلا  ي لول ملم:  كا  حي     -رضي هللا عنه-أنل بن هالك . ١

لا"  الزم نشلوف العللم   نلا أ   نسلا  هع ملد عللى احلتلظ  ا هلا يلنتعش عشلا  ن لول فعلالا ا نسلا   ا علامل  . علمله علما
 ب اعه وهو هك وب.

 
كلانوا يلروو  علن ع لد هللا بلن ع لا  أنله كلا    -رضي هللا عنله-ا هن مل ة سيدحم ع د هللا بن ع ا  جمموعة ك رية جد   .٢

الك ابة، ف دأ سيدحم ع لد هللا بلن ع لا  بينل  ال ل لة  "،د به العلم أ  تك  ه ها ولمي   ري  خ  ، "وي  دوا العلم  ابلك ابةي ول مم: 
 ابداوا اك  وا. -ولى هللا عليه وسلم-النيب  عن برويه دي  تسمعوا هإ  أ   
 
هلني يشلا  هلإ األ ا يل  " بلدرهمٍ  هل ا احللدي  هلإ    يشا  ه ن"كا  ي ول:   -رضي هللا عنه- علي بن أيب مال . ٣

ن يشللا  وللنيتة بللدرهم يك لل  فيهللا األ ا يلل  املرويللة عللن ه لل "يعللإ أ   ف للال أبللو خيثمللة:  ؟اللللي ه ومللا لكللم بللدرهم
 ."رسول هللا

 
: كا   ابا اج م  النا  عليه هن أو ار األرض كلا  ي لول ملم  -رضي هللا عنه-ك لك أيضاا سيدحم عمر بن اخل اب .  ٤
 .دوا العلم ابلك ابة"ي   "ول  

وللى هللا -نوا الك  ،  ونوا ا الك   أ ا يل  النليب بداوا ي ولوا ل اله هتم  و   -رضوا  هللا عليهم-فكا  الصنابة 
 .-عليه وسلم

 
  النواة األو  ل دوين السنة نميف الصنابةوم  -

ا  -وللى هللا عليله وسللم-وا بك ابة األ ا ي  وكم اللي مسعوا هن النيب ك لك أيضاا بدأ الصنابة اباد نتسهم يه م  
-نوها عشا  ددش ينساها، هلن ابللك هلا عملرف ا هسلألة ال لاري  بصلنيف الصلنابة ة بداوا يك  وها ويدو  ن  هسألة الس  
رضلوا  هللا -اللي بدأد ه  وجلو  الصلنابة  الصنيف    تع رب النواة األو  ل ضية تدوين السنة ،-هللا عليهمرضوا  
 ا زهن النيب وبعد وفاته. -عليهم

 
للتم  كللا  للله وللنيتة  -رضللي هللا عنلله-أبللو بكللر الصللديق  - ى وللنيتة أيب بكللر الصللديق وكللا  كاتلل  فيهللا التللرائض م  س 
ن يلدف  هل ا الصلدواد، وبعل  م لرجله ا نسلا  ول  األ كام امل عل لة ابل كلاة سلواء النصلاب وهلا  م ة ابلصدوة وكم    ل   ع   ل  املم 
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 ا ك لاب كاهلم كلدا ولكلن كلا  ا هوضلوع وا لد ال كلاة وهلا  ،-وللى هللا عليله وسللم-ه ا الك لاب وعليله خلال النليب 
-هل ا التريضلة الل  فرضلها رسللول هللا "وولال:  -وللى هللا عليله وسللم-ي عللق هبلا هلن أ كلام، وخل م عليله نل م النليب 

 على املسلمني". -ولى هللا عليه وسلم
 
وللى هللا -كان  هعروفة وفيهلا بعلض األ كلام الللي هرويلة علن رسلول هللا   علي بن أيب مال  أيضاا كان  له ونيتة -

 .-عليه وسلم
 
لصلا وة الللي كلا  بيك ل  فيهلا، هعروفلة ابلصلنيتة ا ع د هللا بن عمرو بن العلاص كانل  لله ولنيتة ،هش كدا وبل -

ف ناولللل  هنللله  -رضلللي هللا عنللله-"أتيللل  عملللرو بلللن العلللاص روى جماهلللد علللن عملللرو بلللن العلللاص أنللله ولللال، ولللال جماهلللد: 
 يهالك اب  ا كلا  هسلم   ،يها كداكا  بيسم    ه ا الصنيتة هي الصا وة" ال ع د هللا بن عمرو بن العاص: الصنيتة، ف

 ليل بيإ وبينه أ د". -ولى هللا عليه وسلم-ا ها مسع م هن رسول هللا "ه الصنيتة الصا وة، ليه؟ وال: 
 
 ع د هللا بن أيب أوىف كا  له ونيتة. -
 كا  له ونيتة.  -رضي هللا عنه-أبو هوسى األشعر   -
 سيدحم جابر بن ع د هللا كا  له ونيتة. -
 كا  له ونيتة.  -رضي هللا عنه-أيب هريرة سيدحم  -
 

   ال بعللد هللائ ني سللنة، ن للو   ة هللا  م ن  ي للول لللك أوللم الس لاللي نائيف هوجللو ة ا زهلن الصللنابة، فللكلم  ول كانلل  مللم ولل
 .-ولى هللا عليه وسلم-نوا األ ا ي  ا زهن النيب اب؛ أل  الصنابة  و  ن  ك   أن ول له 

 
نوا وبيك  لوا األ ا يل  بيلدو  هسألة ال دوين،    كا  الصنابة  ا وبكدا تن هي املر لة الثانية اللي هي هر لة الصنابة،

ا    هلو حيتههلا لكلم وا لد هلنهم ولنيتة كلا   لري  جلد  وكلا   ،-وللى هللا عليله وسللم-اللي رموي  علن رسلول هللا 
  ه اي وارثللوا هلل ا الصللنائيف الللي ي ع هللا البنلله واللللي ي ع هللا لصلل اواوبللد ،وي   ل  هللا فيهللا هللن أ ا يلل  عشللا  يعملم هبللا

 ة املسلمني عشا  ي علموا ه ا األ ا ي .واللي ي ع ها لويل هن وال
 

 اثلثاا تدوين الس ن ة ا زهن ال ابعني
اجليللم اللللي جلله بعللد  -رضللي هللا عللنهم أمجعللني-الثللة هللن هر لللة تللدوين السللنة و ا كللا  جمهللو  ال للابعني ثجللاد املر لللة ال

 .-رضوا  هللا عليهم-الصنابة 
ة وكللا  ن  ارة ا هسللألة تللدوين الس للا ا هسللألة تللدوين السللنة، وعملللوا جمهللو اد ج  للواجليللم  ا اج هللد اج هللا  ك للري جللد  

 -ة ا عدة أهور:   ص  جمهو اهتم همن  
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 ( 12من  7صفحة )   "3من دروس الدورة العلمية "بصائر  تدوين السنة   
 

 والسماع وال ل ثل    والك ابة  احلتظ على هنج الصنابة االس ري   -
رواي هللا ومساعهللا وبللدأ جيللم     ال للابعني خللدوا املللنهج ب للاع الصللنابة،  تللظ السللنة وك اب هللا وال ث لل  هللن األهللر األول:

 ال ابعني  شي على املنهج  ا.
 ا سلعيد بلن ج لري  ها رواا عن رسول هللا" -رضي هللا عنهما-"كن  أك   عن ابن ع ا  بي ول:  سعيد بن ج ري هثالا 

كنل  أشلا  الك لاب ب لاعي وأفضلم أك ل    "كنل  أك ل  ا ولنيت   لأل أه هلا"د هن سا اد ال ابعني، بي لول: سي  
 ابا الك للاب  "فللإابا اهلل  د هلل ا الصللنيتة"، -ولللى هللا عليلله وسلللم-يلله األ ا يلل  اللللي مسعهللا ابللن ع للا  عللن النلليب ف

  فيلله ي للدأ يك لل  علللى  يللدا علللى هللا يللروت السللوق يشللا  ك للاب جديللد وي للدأ يللدو   "كنلل  أك لل  ا كتللي"،خللل  
 . -ولى هللا عليه وسلم-األ ا ي  املروية عن رسول هللا 

 
 واثر الصنابة ال دوين ت  س    أل مشل  بدأد  ائرة -

-ا نك ل  السلنن فك  نلا هلا جلاء علن رسلول هللا  لنل"اج معل  أحم وال هلر  فكلا  ي لول:   -رمحله هللا-واحل بن كيسلا  
فإنله سلنة  -ولى هللا عليه وسلم-مث وال بعضنا أ دحم لآلخر نك   ها جاء عن أوناب النيب  -ولى هللا عليه وسلم

 ا رمو  عن رسول هللا وها كم   عن الصنابة"فعندها ك  نا ه
وبعلد كلدا  ،مجعوا أ ا ي  النليب الللي مسعوهلا هلن الصلنابة الللي مسعوهلا هلن النليب م  هنا بدأد  ايرة ال دوين ت يد    هم 

، ف لداوا حيتهلوا وبلداوا -ولى هللا عليله وسللم-بداوا رمعوا كما  األ ا ي  أو ااياثر ال  روي  عن أوناب النيب 
 عشا  يسمعوا هنهم األ ا ي . -رضوا  هللا عليهم-ي ن لوا بني الصنابة 

 
يلللروت للصلللنايب يسلللم  هنللله األ ا يللل   هلسلللنة،  نلللا ا كلللا  أول جمهلللو  هلللن جمهلللو اد جيلللم ال لللابعني ا وضلللية تلللدوين 

 هنا.وحيتهها كويل وي دأ يدو  
 

 ترتي  األ ا ي  وهت ي ها ومجعها ا الك    هر لة -
بوها وي لللداوا  وهلللا ويهللل   نوا ب لللى كلللم األ ا يللل     يرت  بلللداوا يلللدو   -رضلللي هللا علللنهم أمجعلللني-بعني بعلللد كلللدا بلللدأ ال لللا

 .رمعوها ا ك ٍ  ووناف وغري ابلك
ا أوسل  هلن جيم ال ابعني على ن لاق واسل  جلد  ا ال ابعني، ان شرد ك ابة احلدي   هن جمهو اد جيم ا اجملهو  ال اينو 

 . -رضوا  هللا عليهم-الصنابة  الن اق اللي كا  هوجو  ا زهن
 

 ملاابا ان شر ال دوين ا جيم ال ابعني أكثر هن جيم الصنابة؟
 -ة أهور: ا كا  لعد   وهنا ن رت هسألة هي ليه هسألة ال دوين ان شرد ا جيم ال ابعني أكا هن جيم الصنابة؟

وك  لوا كملا   -وللى هللا عليله وسللم-علن النليب   منلا ال لابعني ك  لوا ،الصنابة مسعوا هن النيب بل، ان شار الروا د .١
 .-رضوا  هللا عليهم-عن الصنابة 
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 ( 12من  8صفحة )   "3من دروس الدورة العلمية "بصائر  تدوين السنة   
 

ا بلداوا ي ل لوا فهنل ،فهملا خلافوا    بل هاهبم تل ه  السلنة، نة هلن الصلنابة وك لار ال لابعنيا  الس  هود كثري هن  مت   .٢
بيملود، وع لد هللا بلن عملر بيملود، ابلن ا، يعلإ أول هلا الصلنابة بلداوا  وتلوا ع لد هللا بلن هسلعو  جمهو اد ك لرية جلد  

فهما خافوا     ول اللي كانوا بين لوا السنة فمني اللي هين م للنا  اللي جايني هن بعلدحم السلنة،   نلا  ،ع ا  بيمود
تعملنا السنة ك ابعني على  يد الصنابة والصلنابة بيموتلوا، ميل  هلني الللي هين لم؟ ف لالوا   نلا خلايتني عللى    السلنة 

 ا.الزم جنم  السنة ا ك   ههمة جد   فإ ناتضي  
 
لالصلنابة كانل  عنلدهم ههلارة احل   ولنلا    األهر ال ال  ليه هلكة ال دوين ان شرد ا جيلم ال لابعني؟ .٣ ا ظ عاليلة جلد  ت 
 سألة الك ابة.مبظ ت    ا هسألة احل     ضوا النل    شوية ا جيم ال ابعني فكانوا بيعو  ل  ا، ول  جد  
 
نوا أكللا وبللدأ ن للاق يللدو   ال للابعني علللى السللنة بللداوا    هللم فهنللا  تاظاللا هللن، دع واألهللواء وفشللو الكلل بظهللور ال لل .٤

 تدوين السنة ي  ى أكا وأكا ا جيلهم أكا هن جيم الصنابة.
 

 بن شهاب ال هر  ا ال دويناجمهو اد عمر بن ع د الع ي  وا هام 
 . -رمحه هللا- بن شهاب ال هر ابن ع د الع ي  وا هام  عمرحلد ها  صم جمهو  اتنني هن ك ار ال ابعني 

"ك ل  عملر بلن ع لد ك   لإلهام ابن شهاب ال هر  كما روى ع د هللا بن  ينار ولال:   -هللارمحه -عمر بن ع د الع ي  
فاك  لله فللإين ختلل   رو   -ولللى هللا عليلله وسلللم-الع يلل     أيب بكللر بللن  لل م: انهللر هللا كللا  هللن  للدي  رسللول هللا 

"فلإ   انشلر العللم بلني النلا العللم"  اول تشلو  -وللى هللا عليله وسللم-العلم وابهاب العلماء وال ت  م  ال  لدي  النليب 
 العلم ال يهلك  أل يكو  سراا"

 
وللى هللا عليله -ه ابدأ اك   يل أ ا ي  النيب ل بدأ ا هام عمر بن ع د الع ي  يشوف جمموعة هن العلماء الك ار ووال

وبعللد كللدا بعللد  -ولللى هللا عليلله وسلللم-مللوا فيهللا النللا  أ ا يلل  النلليب فيلله جمللالل خاوللة ابلعلمللاء يعل  وت  للى  -وسلللم
"انهلر بن شهاب ال هر   نله مللا ك ل  لله والله: ااألهر هن عمر بن ع د الع ي  أليب بكر بن   م كا  فيه أهر اتين لإلهام 

عالا فل  وبدأ عمر بن ع د الع يل  يلدف  النلا      العلم" فاك  ه فإين خت   رو  -ولى هللا عليه وسلم- دي  رسول هللا 
 نوا العلوم.   هسألة تدوين العلم، وبدأ فعالا العلماء هن جيم ال ابعني بداوا يدو  

 
 ها الترق بني ال دوين ا زهن الصنابة وال دوين ا زهن ال ابعني؟

 للابعني وبللني ال للدوين اللللي كللا  هوجللو  ا زهللن ا بللني ال للدوين اللللي كللا  هوجللو  ا زهللن الرق ك للري جللد  ابللل كللا  فيلله فلل
 .-رضوا  هللا عليهم-الصنابة 

 
 ار جد  ال دوين ا زهن ال ابعني ت و  . ١
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 ا ؟ ر  ز  ت و   ا.ر جد  لتارق     ا ت ور شوية، تدوين السنة ا جيم ال ابعني ت و  ا
سللواء أ ا يلل   -ولللى هللا عليلله وسلللم-بيجملل  األ ا يلل  اللللي مسعهللا هللن النلليب  -رضللي هللا عنلله-كللا  الصللنايب 

ا وللنيتة وا للدة ز  وللنيتة ع للد هللا بللن  ههوجللو  هلل  بعضلل هالوضللوء هلل  أ ا يلل  الصللالة هلل  أ ا يلل  الصلليام كللل
 ا ؟ا،  ز  جد   نواة ال دوين ت يد د منا ا جيم ال ابعني بدأ ،عمرو بن العاص

ة ا الوضللوء هلل  بعللض واأل ا يلل  املرويللة ا الصللالة هلل   للوا الك لل  ب للاع هم بللداوا رمعللوا األ ا يلل  املرويللبللداوا يرت  
بعلض واأل ا يلل  املرويلة ا الغمسللم هلل  بعلض واأل ا يلل  املرويلة ا اجلهللا  هلل  بعلض، وبللدأد تههلر ا هسللألة تللدوين 

 السنة الاتي  وال  وي  وال ميي  ا ه ا املصنتاد.
 
 طمل ي  صر ال دوين ا جيم ال ابعني على أ ا ي  النيب ف  .٢

مجعش أ ا يلل  النلليب وبللل، ال،  ا ا نلله هلل -رضللوا  هللا عللليهم-  بلله ال للدوين ا جيللم ال للابعني ا متي للم  لل األهللر ال للاين:     
وللى هللا عليله -وا ملا ف لاوى أولناب رسلول هللا وبعلد كلدا ال لابعني ضلم   -وللى هللا عليله وسللم-مج  أ ا ي  النيب 

 وف اوى ك ار ال ابعني. -وسلم
 
 ر  ل ة السند  اخم املصنتاد ا جيم ال ابعني ظهو . ٣

علللل  ا الصللللنيف  -رضللللوا  هللا عللللليهم-األهللللر ال اللللل : بللللدأ ال للللابعني  جعلللللوا    هللللا ة املصللللنتاد ا هلللل ا ال للللر  مجم
وللى هللا عليله -ن  ا ه ا ال هن وبدأ ال ابعي ي ول أحم  ا  دثإ بله فلال  هلن الصلنابة علن النليب والكراريل ال   مو  

 .وبدأ يعلمه جليم اتب  ال ابعني -وسلم
ل اف دأ النهلار  ف لاب  ال لابعي ي لول انل  هلني الللي ولال للك  دوا  ل لة جديلدة امسهلا  ل لة السلند  اخلم املصلنتاد،يوج 
التلللالين، مللل   علللرف هنلللني؟ علللرف هلللن الصلللنايب  ا  لللول لللله  ا ال لللابعي التلللالين، مللل  ال لللابعي التلللاليني ؟احللللدي   ا

 .-ولى هللا عليه وسلم-هنني؟  ا عرف هن النيب دمد  عرفالتالين  ا الصنايب و 
 

واشل هرد  ا هصلنتاد ا جيلم ال لابعنيال لدوين، عشلا  كلدا كلا  اشل هر جلد   وبدأد الدايرة تدور أكا وأكا ا هسلألة
  .و  ة النيب تمد  ن  ال ابعني وبدأد سم جيم ا ا العلوم الشرعية ك ري جد  

 
 ال ها  ا ه ا   املصنتادض  ن و  أشهر ه  
 -ن وض  املصنتاد ا ه ا ال ها :ن أشهر ه  وكا  ه  

هللل مبكللة، وهللنهم دمللد بللن  سللناق  هللام السللرية املعللروف ١٥٠ امل للوىف سللنة أبللو دمللد ع للد امللللك بللن ع للد الع يلل  جللريج
ن بللن بللن راشللد الصللنعاين ابللليمن، سللعيد بللن أيب عروبللة ابل صللرة، أبللو عمللرو ع للد الللرمح هعمللرابملدينللة،  ١٥١وتللوا سللنة 

 ابلشام، دمد بن ع د الرمحن بن أيب ابئ  ابملدينة، الربيل  بلن ول يح ال صلر  ا ال صلرة، أبلو ع لد وا  عمرو األوزاعي تم 
 ستيا  بن سعيد الثور  ابلكوفة، اللي  بن سعد ا هصر، ع د هللا بن امل ارك نرسا ، العهيم هللا ا هام
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 ( 12من  10صفحة )   "3من دروس الدورة العلمية "بصائر  تدوين السنة   
 

 الصنعاين ابليمن.جرير بن ع د احلميد الضو  ابلر ، ع د الرزاق 
 ركللة   للل  هكللة، املدينللة، اليمللني، ال صللرة، الشللام، هصللر، الكوفللة، خرسللا ، الللر ،  وم ؟ ال ه للوا  اجللة ،كللم  ول

 ا بلدأد  ركلة ال لدوين تشلمم  ،ا علن النليبو ال دوين هش كان  واورة على املدينة اللي كلا  فيهلا الصلنابة الللي بلريو 
 أد احلركة متشي أكا وأكا.ه ا اجليم كاهالا ا كم ب اع األرض وبد

 
 ر الك   ال  ومنت  على يد هؤالءأشه

 -ت  على يد بعض هؤالء:ن   ك اب هثالا هن الك   اللي وم 
 ك ابه العهيم املشهور اللي هو هومأ هالك  -رمحه هللا-ا هام هالك  -    

ي املومأ؛ ألنه و   ة  ني ومشال ا هام هالك جلاب املوملأ و  ر  ت   ي  هم را للنا ، بعد ها كان  األ اس  ي   أ به احلدي  أ   م  ومسم
 فو م لأ أ    ا وال مم كم األ ا ي  اللي أحم مسع ها ا ابب ال هارة أهي، األ ا ي  اللي مسع هلا ا ابب الصلالة أهلي، 

 .ر احلدي  للنا س  ي  
لا هلن ف هلاء املدينلة فكلهلم "عرضل  ك لايب هل ا عللى سل عني ف: صله ولاليف املوملأ بعلد هلا خل  ا هام هالك وهو بيصن    يها
 ."ه املومأي م فسم  "واف إ عليه  وامأين عليه أ   وامأين على تسمي ه" 

 
 هال   اش مم عليه املومأ؟ -    

وف اوى ال ابعني وود ان  اا هن هائة أليف  لدي  يرويهلا علن رسلول  -ولى هللا عليه وسلم-اش مم على أ ا ي  النيب 
وأهلا اباياثر وامل  وعلاد  -وللى هللا عليله وسللم- لدي  علن النليب  ٨٥٣ت ري الا   ا يثلهأ -ولى هللا عليه وسللم-هلل 

 . دي  وأثر ١٧٢٠واملرسالد ت ري اا يصم    
 و   كان  وورة لل دوين اللي  صم ا ال ر  الثاين، ور  ال ابعني. ،-رمحه هللا-م ا هام هالك ع   ا كا  ف  

 
   امجر هر لة ال دوين ا ال ر  الثال رابعاا

يع للرب هلل ا  ونن  للم    املر لللة ال ال للة: هر لللة ال للدوين ب للى ا اجليللم الثاللل ، اجليللم ال اللل  أو ال للر  ال اللل  امجللر .
بللم يمعللد هلل ا ال للر  هللن أزهللى عصللور  عصللر از هللار العلللوم ا سللالهية عاهللة وعلللوم السللنة الن ويللة خاوللةوا ال للر  بيسللم  

 ه؟السنة الن وية ا هسألة ال دوين، لي
 

 أزهي عصور ال دوين؟هن ملاابا يع رب ه ا ال ر  
بدأ مل ة العلم ال يك تي    هو هن هدينة في علم عللى يلد أهلم املدينلة، ال ، ا هسألة الر لة ل ل  العلم. نش   جد  ١

 الللي كلا  وا العلامل كلله فال  لايل ا بدأ يسافر للكوفة وال صرة والعراق واليمن وي ل  الشام ويلروت عللى هصلر بلداوا يلت ل
ا ف دأد ابل لايل األ ا يل  عن النيب بدأ ي نرك ك ري جد   ةعن ونايب هروي ةهعها هن اتبعي هروي  ا دي  س ١٠٠عندا 

 تكا.   األ ا ي   واتكا وعد  الصنابة اللي رو 
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 ( 12من  11صفحة )   "3من دروس الدورة العلمية "بصائر  تدوين السنة   
 

 ا هسألة ال ألييف ا ه ا ال ر .نشط جد  . ١
فههللرد ك لل  املسللانيد وظهللرد ، -هللا عليلله وسلللم ولللى-ن أ ا يلل  النلليب توسلل  النللا  ا هلل ا الوولل  ا تللدوي. ٢

 .ااألهة تكو  الدواوين الك رية جد   الك   الس ة الصنات والسنن اللي اع مدهتا بعد ابلك
وعلللي بللن  ،هو سللناق بللن راهويلل ،ز  ا هللام أمحللد ا  والن للا  والعلمللاء واجلهابلل ةوبللرز كمللا  ا هلل ا العصللر احلمت لل. ٣

وعثملا  بلن  ،وأبلو  لال ،رعةز وأبو  ،وا هام هسلم ،وا هام ال خار  ،دمد بن هسلم بن وارةو  ،وحيىي بن هعني ،املديإ
ف للدأد هسللألة احلللدي  ت وسلل  أكثللر وبللدأ  لللوم احلللدي ا ا عرهي، كللم  ول عملللوا متللرة ك للرية جللد  وا هللام الللدا ،سللعيد
 ا.  ي  ى ك ري جد  غ ملسألة األ ا يال تر  
 
 متي د ه ا املر لة؟ اابامب

 -ا:متي د املر لة    أبهور ك رية جد  وا املر لة    
 

ف لداوا  يل وا هلا وا ب ى والوا   نلا علاي ين ك ل  للسلنة بلل وك ل  اتنيلة ي  لى فيهلا سلنة وأولوال الصلنابة  هنها  هنم جر  
غل له نسلل ة  نيح ال خلار  أز  هلثالا هومللأ ا هلام هاللك فيلله أ ا يل  وفيله أوللوال الصلنابة وال لابعني، وللبلني األ ا يل  

  دي . %٩٥ا هنه  كن ك رية جد  
 

رمحله -و   هي ة متي  هبا ال دوين ا ال ر  الثال ، ا هام ال خلار   اتين  اجة بداوا يع نوا ب يا  الصنيح هن الضعييف
ا ك للايب األ ا يلل  الصللنينة بللل، املومللأ لإلهللام هالللك فيلله الصللنيح والضللعييف، زا د ب للى ا  ط  وللال أحم هنملل -هللا
 بداوا  ي وا ها بني الصنيح وها بني الضعييف. هم ر  ال ال    ال 
 
ة عللى   لتل  ر  بعد هلا كانل  هم  عوا ا األ ا ي ،بداوا ينو  ا لل دوين ا ال ر  الثال   هنم سألة ال ال ة اللي كان  مي ة جد  امل

ه املسلانيد؟ كلم األ ا يل  الللي رواهلا يعإ  يل ،ك   املسانيداألبواب بداوا ي  ى فيه ترتي اد أخرى، هثالا   نا هنعمم  
أبو هريرة ه  بعض، األ ا ي  ال  رواها أبو بكر الصديق ه  بعض، األ ا ي  ال  رواها عمر ه  بعض، األ ا يل  

    فكرة املسانيد. ،ال  رواها ع د هللا بن عمر ه  بعض
 

سلللم، بعضللهم وللال أحم هللرو  بعضللهم وللال   نللا هنجملل  األ ا يلل  الصللنينة بللل، ز  وللنيح ال خللار  ووللنيح ه
 السنن اللي هروية على األبواب الت هية ك   هه مة جبم  السنن ز  سنن أيب  او .

 
ز  ك للاب  ف للداوا يصللنتوا لينللا ك لل  اتنيللة لللدم بللر ا علللم السللنةة ل  بعللد كللدا وللالوا األ ا يلل  فيهللا ألتللا  غري للة وهشللك  

ديإ" وك للاب "يويللم خم للليف احلللدي  البللن و ي للة"، بللداوا "خم للليف احلللدي  للشللافعي"، "وخم للليف احلللدي  لعلللي بللن امللل
 توا ا ك  .وا الك   اللي لدم ك   السنة، بعد كدا بداوا يصن  حي   
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 ( 12من  12صفحة )   "3من دروس الدورة العلمية "بصائر  تدوين السنة   
 

بعضلهم األ ا يل  اجلاهعلة، بعضلهم رعلم ك لاب  بعد كدا بدأد ب ى املر لة تل  ا  كلم وا لد هلنهم بيضل  ك ل  هعينلة،
 البن أيب الدنيا ز  ك اب هثالا "فضيلة العا لني هن الوالة" أليب نعيم.ا هوضوع وا د ز  األهراض والكتاراد هثالا 

 
 اخلامتة

 اجلة وا لدة  ملدفالصنابة بداوا يتكروا، كم يوم بداوا يت كروا نوع جديد هن أنواع الك   امل عل ة ابلسنة، كم  ا 
 ا الك   ت لدوال هلن ولر  ل لر  ن  األ ا ي  وبعد ابلك بدأد هو    م  ،-ولى هللا عليه وسلم-خدهة سنة النيب بل، 

 ن علم هنها ونس تيد هنها ون رب لربنا أكا هبا.
 ا خرياا.ج اهم هللا عن   ،ب لوا جمهو اد ج ارة ا هسألة تدوين السنة ،أت اع ال ابعني ،ال ابعني ،الصنابة
 .-ولى هللا عليه وسلم-صرة سنة النيب أ  يس عملنا و  كم لنم  -س نانه وتعا -أسأل هللا 

 ه ا وولى هللا على ن ينا دمد ووله وون ه وسلم. 
             
 ل حبمد هللا

 وتتضلوا هنا: هن د د ال ريق    هللا ا ا وسم تتريغ الدرو شاهدوا الدر  للنشر على الن  

http://forums.way2allah.com/forumdisplay.php?f=36 
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