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 دايناَلو هاوة نووسينةوةى فةرموودة لة سةردةمى ثَيغةمبةر 

 
 ثيَشةكى

ُفِسنَا َوِمنح َس  وِر َأنح ِفُرُه، َوَنُعوُذ بِاّلِلَِّ ِمنح ُُشُ َتغح َتِعينُُه، َوَنسح َمُدُه، َوَنسح َد ّلِلَِِّ، َنحح َمح ََا ِِ إِنَّ اْلح يئ

ََملِنَا، َمنح ََيحِدِه اّلِلَُّ،  َدُه ََل َأعح َهُد َأنح ََل إَِلَه إَِلَّ اّلِلَُّ َوحح لح َفََل َهاِدَي َلُه، َوَأشح
لِ َفََل ُمِضلَّ َلُه، َوَمنح ُيضح

ًدا َعبحُدُه َوَرُسوُلهُ  َهُد َأنَّ ُُمَمَّ يَك َلُه، َوَأشح  .َُشِ

 .{102:  4} [ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ]

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ ] ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ٺٿ    ٱ  

ڦ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ ٹ  .{1:  6} [ڦٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  

ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ    ڭڭ    ھۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ    ]

 .{71-70:  2} [ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ

م  اَّلل ِ ،د  ع  ا ب  م  أ  » َل  ِديِث ك  ق  اْل   د  إِن  أ ص  ي   ف  خ  د   ، و  ي  ُم  م  د  ِي ه  د  ا،  اْل   اُت   ث  وِر ُم  د  م 
ُّ اْل   َش  ، و 

ل ةٌ  َل  ة  ض  ع  ل  بِد  ك  ٌة، و  ع   بِد 
ة  ث  ل  ُم  د  ك  ل  ، و  ك   يف ال ن ارِ  و 

ل ة  َل  «ض 
(1)

. 

دُ   :َوَبعح
دذايةتى و ئازارةكان بؤ  هةر لة سةرةتاى دابةزينى وةحى و بوون بة ثيَغةمبةرايةتى )حممد( 

ثيَغةمبةرى ئيسالم لة ئاستيَكى سةرةتاييةوة دةستى ثيَكرد، بة زياتر دةركةوتن و ئاشنابوونى 
زياتر ئاستى دذايةتى و  ؛ثيَغةمبةرايةتييةكةى و خةَلكى بة سيفةتة بةرز و كامَلةكانى )حممد( 

                                                             

(، وابن خزيمة 10) "صحيحه"وابن حبان يف  (،45) هوابن ماج (،1799) "الكربى"يف  والنسائي (،867أخرجه مسلم ) (1)

 "السنن الكربى"يف  والبيهقي (،8531) "الكبري"والطرباين يف  (،14984) "املسند"يف  وأمحد (،1785) "صحيحه"يف 

 .لأللباين "خطبة اْلاجة"وانظر وغريهم، (، 73) "السنة"(، واملروزي يف 24) "السنة"وابن أيب عاصم يف (، 5800)
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 ثَيشةكى

 

ويَننةكةوتنى و ثةكخستنى دؤزينةوةى بةهانة بؤ باوةرِثيَنةبوونى و شتوانج و رِةخنة و 
 بانطةوازييةكةى دةبيسرتا، هةرجارةى بة ناويَك، كة ساحرية، ياخود شاعرية، ... .

ةو و رِؤذيان كؤسث وة لة قؤناغى مةدينةشدا دوورِووةكان و جوولةكةكان كارى ش
مبيَنيَتةوة تاوةكوو لة بازنةيةكى دياريكراودا ، ةوةبة رِووداوةكان بوو دروستكردن و سةرقاَلكردنى

 و نةناسريَت.

 .{w  :8}[ کڈ  ژ  ژ  ڑ     ڑ    ک    ]بةآلم بة وادةى خوايى كة دةفةرمويَت: 
بآلو بووةوة بة ئيسالم ئةو كؤسثة دةرةكيانة كؤتايى ثيَهات و هةر دةبيَت نوورةكةى تةواو بيَت، 

 جيهاندا.

لةدواى بوونى رِيَذةيةكى زؤرى هاوةآلن بة هةموو سيفاتة بةهاكانى شويَنكةوتن و  بؤية
لةبةركردن و نووسينةوة و طةياندنى فةرموودة و  ى و ثةيوةستبوون ثيَوةى، وةطويَرِايةَل

 بةردةوامى ديندارييان بوو.كارى  ،كردةوةكانى و بآلوكردنةوةى

ى غةريبى سوننةت و ثةيوةستنةبوون بة دا، جؤريَك لة جؤرةكانشلة كؤتايى ئةم ضينة
دروست بوو و سةرى هةَلدا لةناو دؤستاندا بة بةرطيَكى ديندارى، جاريَك  ثيَغةمبةرةوة 

بةناوى ئةوةى كة قورئان بةسة بؤ كارثيَكردن و ثيَويست بة هيض رِيوايةت و فةرموودةيةك ناكات، 
هةموويان ثيَغةمبةر ئاسا بن لة وةرطرتن و تيَطةيشتنى قورئاندا و نيَوانى ئةوان و وةكوو ئةوةى 

 كةسى نةويَت، وةكوو خةوارجةكان و موعتةزيلةكان ... .  )جربيل(

و قةدةرةكانى خوا بةسةر هاوةآلندا  نى رِووداو و تاقيكردنةوةوة لةاليةكى تريشةوة بةهةلزاني
ةر نةما بؤ طواستنةوةى فةرموودةكان و رِيَطة ثضرِا لةنيَوان كردنة هؤكارى ئةوةى كةسى دادوو 

رِزطاركردنيان لة فةرموودة و مةشيان كردة رِيَطايةكى تر بؤ خؤئة، ئيَمة و ثيَغةمبةردا 
 .و خةوارجةكان رِيوايةتةكان، وةكوو رِافيزةكان

بؤ كارنةكردن بة فةرموودة و  نيةتى ثيَشوةختةهةبوونى  ديسان لةاليةكى تريشةوة وة
هاتن دةستيان كرد بة طةورةكردنى عةقأل و ، خؤدزينةوة لة شويَنكةتةيى ثيَغةمبةرى ئيسالم 

 ثيَوة دانانيَك بؤى، كة مةرجى وةرطرتنى هةموو كار و بريورِايةكياندةسةآلت و ثلة  و بريورِاكان
و خواوةنديَكى ثةرسرتاوى ليَهات  هلة()آوةكوو  تا ، توانا و هيَزيَكيان ثيَبةخشىكردثةيوةست 
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 دايناَلو هاوة نووسينةوةى فةرموودة لة سةردةمى ثَيغةمبةر 

خستة ذيَر بارى ياساكانى لةناو بازنةى خواثةرستيدا و بة ئاشكرا ئايةت و فةرموودةكانيان 
 .يةكان، وةكوو فريةقة عةقالنيعةقَلةوة

وةكوو  ،ئةوةى لةاليةن ناودارةكانيانةوة بريؤكة و تؤمةت دروستكرا تا طةيشتة ئاستى
)نظام ، وةكوو رموودة و رِيَطة ثرِ هيدايةتةكةىو فة هؤكارى رِزطاربوون لة ثيَغةمبةرى ئيسالم 
 بةناوى ئةوةى كة جاريَك بة ناويَكةوة، هةرجارةى ،وجاحظ وعمرو بن عبيد وواصل ...(

و  اللة()ظين الدبةَلطةيةكى طوماناويية  مةئةبةناوى ئةوةى  فةرموودة نةنووسراوةتةوة و جاريَك
يفيد العلم النظري؛ أي »خبريَتة ذيَر بارى  بةَلكوو ثيَويستى بةوةية ئةو فةرموودانةى ثيَغةمبةر 

«العلم املتوقف عىل النظر واَلستدَلل
(1). 

شيانةوة ئةم يواتة: تيَرِوانينيَكى بريكردنةوة و بةَلطةكارى بؤى، وة بة كةس و بةرنامةى خؤ
 رِيَطةيةى بؤ ئةجنام بدريَت.

و نيةت و  يَغةمبةرايةتىى ثلة ثلةوثاية ةدَلنيانةبوون كة كانيش ئاشكرايةهؤكارةهةموو 
ئةوةى رِيَذةى زؤرى ووردةكارى و لةبةرلة وةرنةطرتن و خؤنةدانةدةستى ئيسالم،  ةبوونمةبةست

 تةواوبوونى ديندارى لة سوننةتداية، بؤية رِزطاربوون لة سوننةت رِزطاربوونة لة قورسايى ئيسالم.

أن  »كة:  )املستشرقني(تا لةم دواييةدا دوذمنانى ئيسالم بةناوى رِؤذهةآلتناسةكانةوة 

قِي   ِ ت ْش  يسًا أو استِ م ال خيلو أحدهم من أن  ي  هِ ورِ ه   م  يِف  امل س  «ويّياً امرّيًا أو ي  ع  كون قِسِّ
زؤريان  .(2)

 يا قةشةن، ياخود جوولةكةن يان داطريكةرانن.

ى فريةقةكان و ن لة قسة و طومان و هةَلويَسترِؤذهةآلتناسانة سوودمةند بووئةم 
بة  انج و رِةخنةكانيان زيندوو كردووةتةوةتو بة هةمان رِيَضكة و بةرنامةى ئةواننووسراوةكانيان، 

كة نووسةرة ميسرِييةكانى وةكوو  ،بةرطى دارِشتنى خؤيان، وةكوو )جولد تسيهر(ى جوولةكة
لةوانةوة  زؤرى قسة و بريؤكةكانيان وأمحد أمني وعلي حسن عبد القادر ...(أبو رية )

 )طه حسني(كة بة سةرثةرشتى  "العقيدة والشريعة"تيَبةكةى بةناوى ـلة ك طواستووةتةوة، بةتايبةت
                                                             

 .27ملحمود طحان النعيمي ص "تيسري مصطلح اْلديث" (1)

ُقوَن ما هلم وما عليهم" (2) ِ ترَشح  .73ملصطفى السباعي ص "اَلسترشاق واملُسح
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 .(1))دار الكتب املصرية(وةرطيَرِدرا و ضاث كرا لة 

 .(2)بآلو كرايةوة (1980)ساَلى كة  "الدراسات اإلسالمية"وة كتيَبى 

كة  ،(3)(وشاخت وجبت ومرجليوث)هربلو الفرنسي وكاتيان وشربجنر وة هةروةها وةكوو 
رِةخنةيةكى زؤريان ليَدةطريَت و رِوونى دةكاتةوة كة كارةكانيان لة  )مصطفى السباعي(

ضوارضيَوةى ناشرينكردنى ئيسالم و دوذمنكارى دةرناضيَت، بة رِيَطةى طؤرِينى دةق و قسة و 
لة سةرضاوةكانى كتيَبى ئةدةب و حيكايات و ضريؤك و بةسةرهاتةكانةوة، كة  بابةتةكانوةرطرتنى 

مثار القلوب يف املضاف الشعر والشعراء" و "" :، وةكووابةتانة ننيبؤخؤى سةرضاوةى ئةو ب
وب" و "مقامات بديع الزمان اهلمذاني" و "املثل السائر" و "شرح نهج البالغة" و "حياة واملنس

"، أو كتاب "ألف ليلة وليلة" و "العقد الفريدو، (4)" وحنوهااحليوان" للدمريي و "نهاية األرب
 .(5)من كتب األدب" أو غريها "األغاني

سةرضاوةى  ...( بةدرؤ دةخةنةوة، كة ئةمانة أبو داودو  موطأبةآلم )بوخارى و مسلم و 
 دروستى خؤين.

دوذمنيَكى بةهيَز  ؛بةآلم ئةوةندةى دؤستيَكى نةزان زيان دةطةيةنيَت و دوذمن سوودمةندة ليَى
الدول الغربية لدى هذه الدول كل سفارة من سفارا ِ »نايطةيةنيَت، وة بةتايبةت ئةمرِؤ كة: 

ن من اَلتصال برجال الفكر والصحافة  سكرتري أو ملحق ثقايف حيسن اللغة العربية، ليتمكَّ

ف إىل أفكارهم، ويبث فيهم من اَلجتاها ِ السياسية ما تريده دولته «والسياسة فيتعرَّ
(6). 

                                                             

ألكرم  "النبويةموقف اَلسترشاق من الُسنَّة والسرية "، و 11ي صألنور اجلند "الُسنَّة يف مواجهة ُشبُها ِ اَلسترشاق" (1)

 .70العمري ص

 .38ص هر حكيماملحمد ط "السنة يف مواجهة األباطيل" (2)

ألكرم  "موقف اَلسترشاق من الُسنَّة والسرية النبوية"، و 15ص ملصطفى السباعي "السنة ومكانتها يف الترشيع اإلسَلمي" (3)

 .70العمري ص

ِقنَي " (4) ِ ترَشح  .114ص أبو شهبةملحمد  "والكتاب املعارصيندفاع عن الُسنَّة ورد شبه املُسح

 .235ملصطفى السباعي ص "السنة ومكانتها يف الترشيع اإلسَلمي" (5)

ُقوَن ما هلم وما عليهم" (6) ِ ترَشح  .24ملصطفى السباعي ص "اَلسترشاق واملُسح
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 دايناَلو هاوة نووسينةوةى فةرموودة لة سةردةمى ثَيغةمبةر 

بة نووسةران و خاوةن  كردنةسى تايبةت دادةنيَن بؤ ثةيوةنديئةوروثييةكاندا ك لة سةفارةتة
 فيكر و سياسةت و ئةوةى كة دةيانةويَن ثيَيانى دةطةيةنن.

وة هةموو كارى ئةمان و رِؤذهةآلتناسةكان لة ناخدا دذايةتيكردنى ئةم دينةية، وةكوو 
ُه ِمَن »دةربارةى ناخى كاركردنيان دةَليَت:  )إتيان دينيه( فةيلةسووفى موسوَلمانى فةرِةنسى إِنَّ

ُسوِل َأوح  الَعِسريِ  ُخوَن َحَياَة الرَّ ُقوَن ِمنح َعَواطِِفِهمح َوَنَزَعاِِتِمح ِعنحَدَما ُيَؤرئ ِ َترشح َد امُلسح َأنح َيَتَجرَّ

ُرُسوَن ُسنََّتهُ  «َيدح
(1). 

َتِحيِل » دةَليَت: "تاريخ حياة سيدنا ُممد"وة لة ثيَشةكى كتيَبى  ُه ِمَن امُلَتَعذَّ َِر َبلح َمنح امُلسح إِنَّ

ِل َذلَِك َقدح َبَلغَ  ُه ِمنح َأجح َتلَِفِة، َوإِنَّ ِفِهمح َوَنَزَعاِِتِمح املُخح
ُقوَن ِمنح َعَواطِ ِ َترشح َر امُلسح ِريُف َأنح َيَتَحرَّ ح ََ  

ِضهِ  د  َبعح َ اّلِلَُّ مح لِِسرَيِة ُُمَمَّ َوَرَة اْلَِقيِقيََّة،  مَ َعَليحِه َوَسلَّ  َصىلَّ َفى الصُّ َمبحَلًغا َغطَّ ََى َعىَلَ الَواِقِع َوَأخح

ََِة َولَِقَواننَِي  ي ِد الرَبِ َباِعِهمح ألََسالِيِب النَّقح ُقوَن ِمنح اتئ ِ َترشح ُعُمُه امُلسح ِم ِِمَّا َيزح غح ِث َوَذلَِك بِالرَّ الَبحح

«الِعلحِميئ املَُحايِدِ 
(2). 

ى و رِةطةزى دةرضيَت، لة بةرطى سؤزى دينى خؤ رِؤذهةآلتناسيَك بتوانيَتواتة: زؤر ئةستةمة 
ةى كة طؤرِانكارى لة بؤية كار طةيشتة ئةوو سوننةتةكةى دةنووسيَت،  كاتيَك ذيانى ثيَغةمبةر 

واش دةرى بربِيَت كة  ضىطةربةردا دروست بكات و رِاستييةكان بشاريَتةوة، ذيانى ثيَغةم
 تويَذينةوةيةكى زانستى بيَاليةنةية.

وة لة كؤتايى ئةم سةدةيةشدا ئةم بابةتانة بةو شيَوازة ورووذيَنرانةوة لةسةر دةستى 
ئةم كؤتايية،  وةكووتا كردكة بةرهةَلستييانى  ()حممد عبدهانييةكانى ميسرِ، هةر لة سةردةمى عةمل

وة لة رِؤذهةآلتى جيهانى ئيسالميش طرووثى قورئانييةكان دروست بوون لة هيندستان لةسةر 
كرد، هةردوو اليان زيندووكردنةوةى بؤ دروست ى)عليكرة(دةستى )أمحد خان(، وة زانكؤى 

بة شيَوةيةكى تيَكةأل لة )موعتةزيلة و خةوارج و  ،رِاى فريةقة كؤنةكانى ئيسالم بووهةموو بريو
 ق(ةكان، كة ئةمة بة ئاشكرا ثاشكؤ و كاريطةرىة و قةدةريية(كان و قسةوباسى )مستشررِافيز

 دواى داطريكةرانى ئيستيعمارى ئةورووثى بوون بةسةر جيهانى ئيسالمييةوة، وة ئةمرِؤش
                                                             

 .12ألنور اجلندي ص "الُسنَّة يف مواجهة ُشبُها ِ اَلسترشاق" (2) (1)
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لةذيَر طوشارى عةملانييةت و بةجيهانطريى و تيَكةَلى دةسةآلتةكانى ئةم سةردةمة و  موسوَلمانان
و رِةخنة لة  دةكريَت فةرموودة و هةرجارةى لة بةرطيَكدا قسة لةسةر هةمان جؤر ؛زادبريورِاى ئا

)حكم املرتد والرجم الزاني لة  دةكريَت ياساى ئيسالملة كؤمةَليَك  و طومان دةطرييَت هاوةآلن
 .ئةوةى دريَذةثيَدةرى فريةقة كةالمييةكانةبةآلم ئةمة نامؤ نيية، لةبةر ،والسحر ...(

َلفَقاَل  ُض الحسَّ «ني  دِّ ال   اء  د  ع  أ   مِ َل  ك  ال   ل  ه  أ   ن  إِ »: َبعح
(1). 

 واتة: خاوةن بريورِاكان دوذمنى دينن.

ون  لِل كِت اِب؛ »دةَليَت:  v )أمحد(لةبةرئةوةى وةك ئيمام  ون  يِف ال كِت اِب؛ ُم  الِف  ت لِف  م  ُم   ه  ف 

ِة ال كِت اِب  َل  ُم  ال ف  ت ِفق ون  ع  «م 
(2). 

وة لة  وة هةمووشيان ثيَضةوانةى قورئانن، ن بؤ قورئان،ةنى خويَندنةوةى جياوازخاوواتة: 
 كؤتادا هةموويان كؤدةنطن لة جيابوونةوةى قورئان.

بِريارى كارنةكردن بة  كة ئةوةى ئةوةية بةآلم لة هةمووى سةير و سةمةرةتر
 :ِرةخنة لة نووسينةوةى دةطرَيتفةرموودة و 

ى زانايةكى فةرموودةناس خاوةنى ئةم قسانة نيية، بةَلكوو عةقالنييةكان و كةسانهيض يةكةم: 
تةنانةت كةسيَكيان  ،ئةو جؤرة برِيارانةيان هةية )علوم احلديث( لة بوارى فةرموودةناسيدا بيَئاطا

 .، وة طةر هةَليشكةوتاية لةوان نةدةبووتيَدا هةَلنةكةوتووة لةم زانستةدا

  ، كة مةبةست ثيَى جياكردنةوةى ثيَغةمبةرة)مستحيالت(ئةم قسانة قسةكردنيَكة لة ةم: دوو

و  )رسالة(لة موعجيزةكةى و ليَسةندنةوةى  ثيَغةمبةر  شيكارى و شةرحى قورئان و نةمانىلة 
بة  ثةيامةكةيةتى و دانة دةستى هةموو عةقَلةكانة تا رِؤذى دوايى و هةر سةردةمةو كةسيَك

 ثيَغةمبةرايةتى بةسةرةوة بكات. شيَوةيةك
                                                             

 .(1/426)َلبن تيمية  "اجلهمية يف تأسيس بدعهم الكَلميةبيان تلبيس " (1)

جمموع "، و (1/44)َلبن تيمية  "درء تعارض العقل والنقل"، و 56ألمحد بن حنبل ص "الرد عىل اجلهمية والزنادقة" (2)

 .(13/142َلبن تيمية ) "الفتاوى
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 دايناَلو هاوة نووسينةوةى فةرموودة لة سةردةمى ثَيغةمبةر 

شكاندنى خودى فةرمان و داواكارييةكانى قورئانة لة جيَبةجيَكردن و طويَرِايةَلى ةم: سَيي
 .داسوننةت

 قورئان وةكوو سوننةت.بؤ  )بديل( يكجيَطرةوة هيض نةبوونى ؛لة واقعيشداةم: ضوار

كةسانى خاوةنى ئةم قسانة خؤيان دةبيننةوة لة بازنةى فريةقة طومرِاكان و ةم: ثَينج
ثيَوةدياربوونى الوازى ئيمان و ثةيوةستة دينييةكان، وة لة ثامشاوةى دوذمنان هةذمار دةكريَن، وة 

و طشت  )مجهور احملدثني(هاوةآلن و شويَنكةوتووانيان و هةرضى زانايانى فةرموودةناس لة بةرامبةر 
 اسان و ساَلحان و ديندارانى ثاكدا رِاوةستاون.خوان

وة و هةموو بةَلطةكان لةكوآ و خؤدزينةرى هةموو دين و كؤكةرةوةى جيَبةجيَكاةم: شةش
 دةرضوون و فيَأل لة بةَلطة و ثيَشخةرى رِا و هةواوئارةزووةكان لةكوآ!

 ... . )توحيد األلوهية(و نةضوونة ذيَر بارى  )اإلخالص(لة  )املتابعة(جياكردنةوةى ةم: حةوت

)تعطيل و باوةرِثيَنةبوونة، ضؤن لة )تةوحيد(دا  )التعطيل(ئةم هةَلويَستانة هةمووى لةكارخستنة 
واتة كارنةكردن بة تةواوى سوننةت و هةية، بةو شيَوةيةش لة )سوننةت(دا هةية،  الكلي واجلزئي(

، وة جاريَك )خرب اآلحاد(يَك بةناوى ياخود لةكارخستنيةتى بة رِيَذةيى، جار ،دذايةتى خاوةنةكةى
 ... . )ظين الثبوت( طومان لة بووندا، وة جاريَك بةناوى )ظين الداللة(بةناوى 

 بةآلم ئةم برِيار و قسانة نامؤ نني، بةَلكوو هةمووى هةواوئارةزووةكانى ئادةميزاردة و ثيَغةمبةريش
 :دةربارةيان دةفةرمويت 

ْهَواُء، َكَما ألاٌم َتَجاَرى ِبِهْم ِتْلَك اِإنَُّه َسَيْخُرُج ِمْن ُأمَِّتي َأْقَو»: اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّمَقاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى 

 .(1)«َدَخَلُه َمْفِصٌل ِإالَّ َيْبَقى ِمْنُه ِعْرٌق َوال ُب ِبَصاِحِبِه الاْلَكْل»َوَقاَل َعْمٌرو: ، «َيَتَجاَرى اْلَكْلُب ِلَصاِحِبِه
                                                             

 "املستدرك"واْلاكم يف  ،األرنؤوط: إسناده حسن، وقال شعيب (16937) "املسند"وأمحد يف  (،4597رواه أبو داود ) (1)

ُشح "والَللكائي يف  (،1) "السنة"وابن أيب عاصم يف  ،(1005) "الشاميني"، ويف (884) "الكبري"والطرباين يف  (،443)

صحيح "(، و 7/472) "الصحيحة"وصححه األلباين يف  (،1/213) "ُشح السنة"والبغوي يف  (،150) "أصول اعتقاد

 .(172) "املشكاة"(، و 51) "الرتهيبصحيح الرتغيب و"، و (2641) "الصغرياجلامع 
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وةكوو  بووةتةوة تياياندا، وئارةزووةكانيان باَل و هةوانَيك دَين لة طةلةكةم، كـؤمةاَل واتة:

 و جومطةيةكى دةطرَيتةوة. بة خاوةنةكةيدا، هةموو دةمار (1)سةط طةستة

 َوَصْحِبِه َوَسلِّْم ِهُمَحمٍََّد َوَعَلى آِلَنِبْيَناَعَلى َوَسلِّْم َوَباِرْك اللَُّهمَّ َصلَّ 

 

   
 

 

 

                                                             

تووش  ةستنى سةطى تووشبوو بة ظايرؤسةكة، كة مرؤظ لة رِيَطةى ط(Rabies)بريتيية لة نةخؤشى هارى سةط   سةط طةستة (1)
، مرؤظ دةكوذيَت طةر ضارةسةر نةكريَتدةبيَت و بة خيَرايى بة هةموو لةشيدا بآلو دةبيَتةوة و لة ماوةى دوو تا دة رِؤذدا 

 :، كة مةبةست ثيَىشويَنكةوتةى هةواوئارةزووةكانى بةم نةخؤشيية هيَناوةتةوة و شوبهاندوويةتىمنوونةى كةسانى  ثيَغةمبةريش 
هةروةكوو ضؤن سةط طةستة بة خيَرايى بة هةموو لةشدا  مرؤظدا بآلو دةبيَتةوة،هةواوئارةزوو بة خيَرايى بة هةموو لةشى 

 .خؤى ضارةسةر نةكات ئةوا لة ليَوارى تياضوونة ليَى دوور نةكةويَتةوة و طةر بآلودةبيَتةوة،

 
 

 

15  /  /1438 هـ 

 خميسال - م 2017/  3/  16

 مانىسليَ
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 دايو هاوةاَلن نووسينةوةى فةرموودة لة سةردةمى ثَيغةمبةر 

 بةشى يةكةم

 فةرموودة و نووسينةوةى
 ( كتابة احلديث )

وستكردن ديَتة در ةآلن لة فةرموودةدا، باس و طومانلةدواى ليَدانى كةسايةتى ناودارانى هاو
زياتر طومان  ؤو هاوةآلنيدا، ب كايةوة لةسةر نووسينةوةى فةرموودة لة سةردةمى ثيَغةمبةر 

 ة، بة هةر رِيَطةيةك بيَت لة رِيَطةكانى وةك:وستكردن لةسةر كارنةكردن بة فةرمووددر

 رِةتكردنةوةى فةرموودة بةناوى نةطوجناوى لةطةأل عةقَلدا.. 1
 ثاش قورئان.لةبةبةَلطةنةكردنى فةرموودة و ثيَويستنةبوونى  .2
و حةآلأل و  )عقيدة(بة طشتى، ياخود لة بوارى  )آحاد(كارنةكردن بة فةرموودةكانى  .3

 حةرامدا.
، ياخود دةقةكانى فةرموودةدا، لةبةر جياوازى داكردنى طومان بةسةر رِاوييةكانزاَل .4

كةسةكان و درووستبوونى طومان لةسةريان، ياخود جياوازى دارِشنت و وشةى دةقةكان، وةكوو: 
، بةطشتى فةرموودة خراوةتة ذيَر بارى الشاذ، الغريب()زيادة على النص، زيادة الراوي، 

طومانةكان  ةوة، واتة بةَلطةى طوماناوى، كة يةكيَك لة هةرةل(()ظين الدالناونيشانى 
 و هاوةآلندا. نةنووسينةوةى فةرموودةية وةكوو قورئان لة سةردةمى ثيَغةمبةر 

ر لةميَذةوة لةاليةن فريةقة طومرِاكانى ناو ئيسالم ورووذيَنراوة، هيض مةبةستيَكيش ؤئةم بابةتة ز
 ان و لةكارخستنى فةرموودة نةبيَت.لة ثشتييةوة نيية بيَجطة لة ليَد

فةرموودة وةكوو قورئان  ضىؤضوون و طومانانة كة بؤرِوونكردنةوةى تةواوى ئةم ب ؤب
 ؤئةوكاتة كار ب دواى ثيَغةمبةر  نةنووسراوةتةوة و نةثاريَزراوة، وة بطرة بة نزيكةى سةدةيةك

)أبو لةسةر دةستى ئيمام  v العزيز( )عمر بن عبدكردنةوةى كراوة، لة سةردةمى خةليفة ؤك
 زانايان دةَليَن: ؛v شهاب الزهري(
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 / فةرموودة و نووسينةوةىبةشى يةكةم 

 

 .(؟يف احلجية )هل الكتابة شرط  ؟طةــَئايا نووسينةوة مةرجَيكة لة بوون بة بةل يةكةم:

كار و رِيَطةيةكة لة بةَلطةكارى، بةآلم مةرج نيية بة بوونى بوون بيَت و ؤنووسني ه لة وةاَلمدا:
ثاراستنى بةَلطة  ؤدادوةرى كةسةكة مةرجى بنةرِةتيية بكوو متمانة و بة نةبوونى نةبوون بيَت، بةَل

 .)العدال((كة ثيَى دةوتريَت  ،رِانكارىؤلة هةَلة و ط

رة: نووسني، لةبةركردن، طةياندن بة ؤج آكار و رِيَطةى طةياندنى بةَلطة سؤه :تَيبينى
 .)املفهوم(تيَطةيشنت 

 )الثق( والعدال((شويَنى متمانة و دادوةرى  و كةسةكة ةكةىهةريةك لةم سيانة طةر خاوةن
رِانكارى تيايدا، وة ؤهةَلة و طلة  ةَلطة نيية، لةبةر دَلنيا نةبوونئةوا بة هيض شيَوةيةك ب ؛نةبيَت

طةر بة هةريةكيَك لةو رِيَطايانة بطةيةنريَت بة مةرجى بوونى دَلنيايي و متمانةى خاوةنةكةى 
رِيَطاكة ياخود )نووسني و  آطة، ئةطةرضى بة بوونى هةرس، ئةوا دةبيَتة بةَل)عدال( الراوي(

ئةطةر  ؤدادوةرى رِاوييةكة دَلنيايي زياتر دةبةخشيَت، خ )عدال((لةبةركردن( لةطةأل بوونى 
نووسني، لةطةأل بوونى متمانة و دَلنيايي تةواوى رِاوييةكة لةسةر  آلةبةركردن هةبيَت بةب

ةكة هيض دذايةتى و ة دةربكريَت، بةتايبةت ئةطةر بيَت و بةَلطئةوا ناتوانريَت لة بةَلط ؛طةياندنى
طشتى قورئان و فةرموودة و ئاشناييةكانى ئيسالم نةكات، ئةوا متمانة و دَلنيايي  ثيَضةوانةييةتييةكى

ئةمة  ؛و تةزكييةكراوى قورئان و فةرموودة لة هاوةآلن ةبةخشيَت، كةواتة كةسانى ناودارزياتر د
وة رِيوايةتةكانيشيان هةمووى مايةى كامَلى و تةواوى و رِوونكردنةوةى دينيية، متمانةى تةواوة، 

دةدات ضةوانةييةتييةك، ئةوا تةواوى دَلنيايي بةَلطة رة دذايةتييةك و ثيَؤبوونى هيض ج آبةب
 كارى دةركردنى لة بةَلطة.ؤلةم حاَلةتةدا نةبوونى نووسني نابيَتة هبةدةستةوة، 

 ،رِانكارييان بةسةردا هاتؤتةوة، لةطةأل ئةوةشدا طئينجيل نووسراونةينيت تةورات و ئةى ناب
 كارى نةبوونى متمانة لةسةر دةستى هةَلطرانى، تا طةيشتووةتة ئةو ئاستةى متمانةى هيضى ىلَؤبة ه

ڤ   ڤ  ] دةفةرمويَت:  ناكريَت، وةكوو خواى طةورة ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  

ڦ   چ  چ  چ  ڇ    ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  ڤ  ڦ  ڦ  

 .{79:  2}[ ڇڇ   



   
17 

 دايو هاوةاَلن نووسينةوةى فةرموودة لة سةردةمى ثَيغةمبةر 

بة  ،يان تةورات و ئينجيل دةنووسنةوةؤبةدةستى خئةوانةى  ؤَلة بؤهةرِةشة بة سزا و تواتة: 
بةدةستهيَنانى ثول و ثارةيةكى كةم،  ؤيان و دةيانوت ئةمة لةاليةن خواوةية، بؤخئارةزوو و ويستى 

 يان و دةستكةوتةكانيان.ؤخ ؤسزا و هاوار ب

 رِانكارى تةواو لة تةورات و ئينجيلدا.ؤط ؤردطار لةم ئايةتةدا ئاماذة دةكات بخواى ثةروة

، ئةطةرضى ىكةواتة نووسينةوة هيض سووديَكى نةما، وة نووسينةوة نةبووة مةرجى بةَلطةدار
ئةطةر هةنديَك زانست ثةرتووكيان  ؤكاريَكى طةياندنة و متمانةى زياتر بةدةست دةهيَنيَت، خؤه

دةتوانن  ؛ان كة هةموويان لةبةرةيخاوةن كةسانى تايبةتيئةوا  ،)حنو، صرف، ...(وو نةميَنيَت وةك
بيَتة بةَلطة و نةطرييَت نووسني ليَى وةرنة آكةوا بةب، طةر بةو ثيَوةرة بيَت آبينووسنةوة سةرلةنو
رى ؤئةوا هةرضى نابيناية و لةبةركارى هةموو قورئانة، بطرة بة ج ؛لةسةر ئةو بابةتة

رى ؤدةخيويَنني قورئان بيَت و درووستى جكة نابيَتة بةَلطة لةسةر ئةوةى  ؛وةكانةوةخويَندنة
 خويَندنةوةكان بيَت.

 دةلَيَني: ،بةلَطةدا رتنى نووسني لةزياتر رِوونبوونةوة لةسةر بةمةرجنةط ؤب

 ؤز و ترية جياوازةكانى عةرةب بؤه ؤنويَنةر و بانطخوازةكانى دةنارد ب ثيَغةمبةرى خوا . 1
ئيسالم و فيَركردنى ياساكان و ئةجنامدانى دروشم و عيبادةتةكان ثيَيان و  ؤبانطةوازيكردنيان ب

هةموو ئةو كارانة و  ؤئاشناكردنيان بة شيَوةيةكى ثيَويست و طشتى لة دين، لةطةأل ئةوةشدا ب
تةى كار بة كار و وتة بة و ؤة رِوو بثيَنةبوو بيخةن و بةَلطةيان ردةكارييةكانى نووسراووو

 ؤى نةبيَت بؤكارةكانى كة ثيَيان دةطةيةنيَت لة قورئان و فةرموودة، بيَجطة لة نامةيةكى تايبةتى خ
 .)ئةمريايةتييةكةى( سةملاندنى نويَنةرايةتى ئةم كةسة و رِاست و درووستى كاربةرِيَكارييةتييةكةى

ى ئةم نويَنةرة و ةدادوةرى و متمان ثيَغةمبةر  كة ئةوةى ؤكى تةواوة بةرةوةيةئةمة رِوونك
يان ى سةر ئةو خةَلكة و ثةيوةستكردن)إقام( احلج((بةَلطةكارى  ؤب ى تةواو زانيوةدين ىتشارةزاية
 جيَبةجيَكردنى فةرمانةكانى. ؤثيَوةى ب

 و نييةتىؤهيض كةسيَك ناتوانيَت شارةزا بيَت بةسةر ض يةكيَكة لة بنةماكانى ئيسالم، نويَذ. 2
اندا، بةَلكوو دةبيَت هةموو ئةمانة رِوونكردنةوةيان لةاليةن ثيَغةمبةرةوة ووردةكارييةكاني لة قورئ

  بيَت، وة ثيَغةمبةريش ردنةوةى بة وتة وـنيَتى و شيكؤانى نةداوة بة نووسينةوةى ضـةرمـف 
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 .بةَلكوو هةر بة شيَوةى زارةكى و لةبةركردن فيَرى هاوةآلنى كردووة، كردار

ئةم كارة ثرِ طرنطييةى واز ىلَ  ئةوا ثيَغةمبةر  ؛بةَلطة بوايةرى وة طةر نووسينةوة تةواوكا
بة عةقأل و خويَندنةوةى قورئان  كة نة توانريَت، ابعني و ضينى دواى ئةوانت هاوةآلن و ؤنةدةهيَنا ب

لةطةأل ى دةنووسينةوة تاوةكوو بةَلطةكارى بيَت لةسةريان، ؤ، بةَلكوو بنيَتييةكةى شارةزا بنؤض
آلن بة رِيَطةى لةبةركردن و تيَطةيشنت ثيَيان طةياندوون، ئةوانيش لةسةر متمانةى ئةمةشدا هاوة

 .اندوويانة بة دواى خؤيانهاوةآلن وةريان طرتووة و طةي

بةَلطةيةكى ثيَويستى دينيية،  كانى ثيَغةمبةر و فةرموودة بيَطومانني لةوةى كردةوة. 3
نووسينةوةى طشت ئةو كار و فةرموودانةى كة فةرمانى نةداوة بة  لةطةأل ئةوةشدا ثيَغةمبةر 

 ر طرنطة، شايةنى ثشتطويَخسنت نيية.ؤى ثيَويستييةكى دينى زؤخ ؤلةوةوة دةردةضيَت، كة ئةمة ب

نةداية  ئةم كارةى ئةجنام نةدةبواية ثيَغةمبةر  ؛طةر بةَلطةكارى وةستابيَت لةسةر نووسينةوة
خباتة دة بهيََليَتةوة و لةاليةكى ترةوة ئةم كارة بةَلطةى نووسينةوةى فةرموو آو هاوةآلنى بةب

 .ئةستؤى هاوةآلن

بة لةبةركردن بووة نةك نووسينةوة،  ثيَغةمبةر  ؤب ةوة )جربيل(وةرطرتنى قورئان لة . 4

ڳ  ڳ ڱ ]، وةكوو خواى ثةروةردطار دةفةرمويَت:  )جربيل(لةبةر متمانةى تةواوى 

، ريَزة، فريشتةى تايبةتى وةحيية لةاليةن خواوة بةهيَز و ئةمانةتثا، {n  :193}[ ڱڱ  
ية خواى طةورة ؤبةوثةرِى دَلنيابوونى تةواوةوة وةرى طرتووة، ب لةبةرئةوة ثيَغةمبةرى خوا 

 :ڱ    ] دةفةرمويَت ہ    ۀں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ    ڱڳڱ  ڱ    a}[ ہۀ   ہ  

 :19 - 21}. 
لةالى خوا، وة يَز و باآلدةست خاوةن هدةكات بة بةخشندةيى و   )جربيل(وةسفى 

 .خاوةن فرمان و جيَى متمانة و ئةمانةتثاريَزة

ليَيان وةرطرتووة بة  ثيَغةمبةر  ى)معصومي(( يَتىثاريَزراو كارىؤوة هاوةآلنيش بة ه
و ثاريَزراوى  ()معصومكة   )جربيل وحممد(نووسينةوة، لةبةر ثلةوثايةى  آلةبةركردن بةب

كارى دةستى ئةمينةوة و ثاشان نووسراوةتةوة و لةبةر ؤو وةرطرياوة بة ه طةيةنراوة ؛خوايي بوون
كراوة و لة دةستى ئةمينةكاندا طةيةنراوة، ئةوانةيش كة هةَلطرى ئةم كارة بوون خاوةن دادوةرى 
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هةر لة هاوةآلن و تابعينةكان، وة ضيناوضني طةيشتووة و وةكوو بوون،  )عدال((و متمانةى دينى 
 .ى ثاريَزراوةؤخ

كارى ؤريَكى سةرةتايي نةبووة و تا ئيَستاش ثاريَزراوة بة هووسينةوة هيض بواكةواتة ليَرةدا ن
 ى خاوةنةكانيان و هةَلطرانييةوة.عدال((معصومي( و)

 ، كةضى ()موسى وعيسىبة نووسراوى طةيشتووةتة دةستى  ؤبةآلم )تةورات و ئينجيل( خ
رِانكارى و دةستيَوةردانى تيَدا ؤرةكانيان دةرضووة طثيَغةمبة سةردةمى لة كة لةطةأل ئةوةشدا هةر

كارى نةبوونى دادوةرى و متمانة ؤبة هدرووست بووة، بة رِيَذةيةك جياناكريَتةوة لة ئةسَلييةكة، 
 تاييان.ؤى هةَلطرانى، هةر لة حةوارييةكانةوة تا ك)عدال((

ر تيايدا بواية، ؤيَذةيةكى زدةبواية ثاريَزراوى بة رِ بةو ثيَوةرةةش نووسينةوة هةبوو، ئةو ؤخ
 ؤكةواتة نووسينةوة و لةبةركردن و )مفهوم(يش طةر متمانة و دادوةرى تةواوى لةطةَلدا نةبيَت ب

 وست نابيَت.ئةوا ثاراسنت در ؛هةَلطرانى و خاوةنةكانيان

بنةماية بؤ  (الراوي )عدال( دادوةرى رِاوى و كةسةكان كةواتة طةيشتينة ئةو دةرةجنامةى كة
 نووسينةوة مةرجيَك نيية لة بةَلطةكاريدا.طرتن، وة وةر

قةرزدان فةرمان دةكات كة بينووسنةوة لة  ؤزياتر منوونة، ئةوةتا خواى ثةروةردطار ب ؤب

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀڀ  ٱ ]نيَوانياندا، وةكوو دةفةرمويَت: 

 .{282:  2}[ ڀ  ڀ  ٺ  ٺ

، با كةسيَكى دادوةر لةنيَوانتاندا بؤ كاتيَكى دياريكراوواتة: ئةى ئيمانداران، طةر قةرزيَكتان دا 
 .بينووسيَت

ى تيَدا )عدال((ليَرةشدا هةر داوا دةكات نووسةرى قةرزةكة دةبيَت كةسيَك بيَت مةرجى 

ٻ   ٻٻٻ]رِانكارى و هةَلة لة نووسينةكةدا نةبيَت، ثاشان دةفةرمويَت: ؤبيَت، تاوةكوو ط

پ     پ  ڀڀ   ڀ  ڀ  ٺ    .{283:  2}[ ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿپ  پ  

 واتة: ... ئةطةر متمانةتان لةسةر يةكرتى هةبوو، ئةوا ئةمانةتةكان بؤ يةكرتى بطيَرِنةوة.
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ْعبِي  )َقاَل  «َبْعًضا َفََل َبْأَس َأَّلا َتْكُتُبوا َأْو ََّل ُتشهدوا إَِذا اْئَتَمَن َبْعُضُكمْ »: v( الشَّ
(1)

. 

ئةوا  ؛هةنديَكتان متمانةتان هةبوو لةسةر يةكرتى ئةطةردةَليَت:  v )الشعبي(ئيمامى 
 ثيَويست بة نووسني و شايةتيش ناكات.

لة هةردوو حاَلةتةكةدا هةر لة نووسينى قةرزةكة و لة نةنووسينيشى دادوةرى و متمانةى بة 
)عدال( مةرج طرتووة، بةو مانايةى نووسني و لةبةركردن ثيَش دادوةرى و متمانةى رِاوييةكة 

 ناكةويَت. الراوي(

لة  وةرطرتنى بةَلطةبؤ  ئاشكراية نووسينةوة بكريَتة مةرج رِوون و زؤر هةَلةيةكىكةواتة 
لةسةرى بنياد بنريَت و متمانةى رِاوييةكة دواخبريَت، لةطةأل ئةوةشدا  رِيوايةتدا و بة بةَلطةكردن

ةشةدا مةرجى ب آطواستنةوةكةية، بة بوونى لة هةريةكيَك لةو س رىؤج آسةنطى مةحةكى هةرس
 ثيَضةوانةكةى. آبوونة بةَلطةية و بة نةبوونى نةبوونة، بةب

متمانة و دادوةر هيض نادات بةدةستةوة لة دَلنيايي و طومان،  آنووسراوى كةسيَكى ب
 بؤ وة هةروةهام ئةاجارة طومانى تيادا نةبيَت، لةبةرئةوةى رِةنطة بة طومان دابنريَت، بةآل

بطاتة دةستمان بة رِيَطةى كةسيَكى خاوةن نةبووى كة  يشو دادوةرنووسراويَكى خاوةن متمانة 
 .(عدال()

بيَت، وة بةهةمان شيَوة كةسى طويَزةرةوةكةى خاوةن  (عدال()بةآلم ئةطةر خاوةن نووسراويَك 
ر الوازة، ئةم الوازييةش ؤو ئةطةرى هةرشتيَك تيايدا ز ئةوا شويَنى دَلنيايية ؛بيَت (عدال()متمانة و 

، يان كةسايةتى (تواتر)رى رِاوييةكان و رِيَطةى رِيوايةتةكان ؤيَتةوة بة بوونى ذمارةى زدةرِةو
 تايبةتى رِاوييةكان.

 لةبةركردن بةهيَزترة تا نووسينةوة و مايةى سوودمةنديرتة.. 5

، تاوةكوو ردن بة ماناكانيانةوة لةبةر كراونرينةيان بة تيَطةيشنت و دةرككؤلةبةركردنةكان ز
هةركاتيَك  ؛ثياضوونةوةى بةردةوام ؤر ئاسانكاريية بؤلةبرينةضوونةوة، وة ز ؤبيَت ب كاريَكؤه

 مانةوةى. طةرى و دَلنيابوون وؤزياتر مس ؤب ،خاوةنةكةى بيةويَت لة هةر كات و ساتيَكدا بيَت
                                                             

 {.W  :283 : 2}( يف تفسري سورة 1/728) "تفسري ابن كثري" (1)
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تيَطةيشنت  ؤرتر خاوةنةكةى ثشت بة نووسينةكةى دةبةستيَت بؤبة ثيَضةوانةى نووسينةوة، كة ز
داضوونةوةيشى ثيَويست بة هةَلطرتن و طواستنةوة و ثاراسنت دةكات، بطرة ةوةى، وة ثيَو مان

ى ليَى ؤشيكردنةوةى، لةبةرئةوةى كاتى خ ؤهةنديَك جار ثيَويست بة شارةزاييةك دةكات ب
 تيَنةطةيشتووة و دايناوة دوايي ليَى تيَبطات.

ةكوو لةبةركردن، وة طةر ية تةنانةت زانايان نووسينةوةيان بة طومان داناوة تاوؤب
بةهيَزكردنى اليةك  ؤئةوا ب ؛بيسرتاو و نووسراو دذايةتى و ثيَضةوانةى يةك بوونفةرموودةيةكى 

 و لةثيَشرتة تاوةكوو نووسراو. تر، ثةنا دةبةنة بةر بيسرتاو كة بةهيَز(الرتجيح)بةسةر الكةى تردا 

ا َما َيُعوُد إِ »دةَليَت:  v( اآلمدي)وةك ئيمامى  ِجيَحات   ََل اْلَْْرِوي  َأما ُل: َأْن َتُكوَن : َفََتْ اْْلَوا

ْينِ  ََبَ ََلمُ  َعْن َسََمٍع ِمَن النابِي   ِرَواَيُة َأَحِد اْْلَ ََمِع َعَلْيِه السا َواَيُة اْْلُْخَرى َعْن كَِتاٍب، َفِرَواَيُة السا ، َوالر 

ِق التاْصِحيِف َوالْ  «َغَلطِ َأْوََل لُِبْعِدَها َعْن َتَطرُّ
(1). 

لةبةرئةوةى بيسرتاو دوورتر طومانى هةَلة و دةستكاريكردن و رِاستكردنةوةى تيادا بةدى 
 راوةى فةرموودةكان دةبيَت، كة ثيَىدةكريَت، وة طيَرِانةوةى فةرموودة بة رِيَثيَدانى نووس

ييةكةى كة لةريَى قوتاب ؤستاوة بؤنووسني لة مامؤ، واتة ثيَدان و ب)املناول( أو املكاتب((دةوتريَت 
ِة بِاْلَُْكاَتَبِة َأْن »دةَليَت:  v( ابن حجر)ئةوةوة بيطةيةنيَت، وةكوو  جا ُط قَِياِم اْْلُ َوَأُقوُل ََشْ

ْيِخ إََِل َغْْيِ َذلَِك مِ  ُ َيُكوَن اْلكَِتاُب ََمُْتوًما َوَحاِمُلُه ُمْؤََتَنًا َواْلَْْكُتوُب إَِلْيِه َيْعِرُف َخطا الشا وِط َن الّشُّ

ِم التاْغيِِْي َواَّللاُ َأْعَلمُ  افَِعِة لَِتَوهُّ «الدا
(2). 

رى ؤواتة: مةرجةكانى دَلنيابوونى رِاست و درووستى نووسراوة وةرطرياوةكة دةبيَت م
ستاكةى ناسراو ؤخاوةنةكةى ثيَوة بيَت، وة هةَلطرةكةشى ئةمني بيَت، وة شيَوازى نووسينى مام

 رِةواندنةوةى طومان لةسةرى. ؤى تر ببيَت الى، ... ضةندةها مةرج
دةطريَت تا لةبةركردن،  ؤرِانكارى لةخؤرتر طؤكراوةيي: نووسني ئةطةرى زؤبة كورتى و ك

تةواوى متمانة و دَلنيايي بةدةست  هؤكارىئةوكات  ستاكةيدا،ؤلةبةردةم شيَخةكةى و مام مةطةر
 .تيايدا ديَت

                                                             

 .(4/248لآلمدي ) "اإلحكام يف أصول األحكام" (1)

 .(1/155البن حجر ) "فتح الباري رشح صحيح البخاري" (2)
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كةى ، وة طةر اليةك الواز بوو الشتةكان ستنىثارا ؤكن بنووسينةوة و لةبةركردن هؤكاريَ. 6
 ت.ى دةكابةهيَز ىتر

و ثيَش ئةويشدا طةليَكى نةخويَندةوار بوون، وةكوو خواى  عةرةب لة سةردةمى ثيَغةمبةر 

ٺ ٿ ]ثةروةردطار دةفةرمويَت:  ڻ   ں ں]، {y  :2}[ ٿٺ ٺ ٺ 

ۇ  ۆ ۆ    ]، {20:  4}[ ڻڻ ڻ  ر ؤ، ز{75:  4}[ ۈ ۇ  
خويَندةوار تياياندا، وة طةر بشبواية بةشيَوةيةكى سةرةتايي بوو، قابيل بة بوونى  دةطمةن بوو

كارى هةموو هةَلة و ليَتيَكضوونيَك، ؤ، كة ئةمانة دةبووة هةرة هةَلة و ناتةواوييةك بووؤهةموو ج
و  يةوة نةبينيبوو لة خاأل و شكألؤكارةكانى جياكردنةوةى بةخؤهيَشتا هكة بةتايبةت لة كاتيَكدا 

بة كرا دا دةست)عبد امللك بن مروان(ى سةرةتاى ئةمانةش لة سةردةمى ؤخؤردا، كة بؤسةروب
ية بة ناضارى ثةنايان ؤب شيَوةية بووة، بةوكة سةردةمى هاوةآلن لة ، بةتايبةت (1)ثةرةثيَدانى

ييةكانى ك و بةسةرهاتةكان و ثةمياننامةكانيان و ثيَويستؤميَذوو و ضري ؤبردووةتة بةر لةبةركردن ب
تياياندا )ملكة(، بة شيَوةيةك هةَلةيان كةم  ووذيانيان، تاوةكوو بووة بة توانايةكى تايبةتى سةركةوت

تيايدا دةذيان، ئةمةش لةاليةكةوة كة دةكرد تياياندا، لةطةأل ئةو ذيانة سادة و ساكارييةش 
و خويَندةوارى و كارى سةركةوتووييان بوو، بةثيَضةوانةى طةالنى رِاهاتوو لةسةر نووسني ؤه

مةكانى ئةو سةردةمة كة بة ناضارى ثةنايان ؤز و جةجناأل، وةكوو فارس و رِؤر ئاَلؤبوونى ذيانيَكى ز
ية لةبةركردنةكانيان ثرِ لة هةَلة و ؤبلةبرينةضوونةوة و هةَلة نةبوون،  ؤبردووةتة بةر نووسينةوة ب

 ليَتيَكضوون بوو ... .

يةكى هةموو طرنطي ،نابينادا كاتيَك ضاوى ىلَ دةسةندريَتةوة منوونةى ئةمة دةبينني لة كةسيَكى
و دةتوانيَت لة بريتى نووسينةوة هةموو شتةكانى لةبةر بيَت، بةآلم  دةدات بة بيسنت و لةبةركردن

 ؤضاوساغ و بينةر طرنطى دةدات بة نووسينةوة و كتيَب و ثشت و ثةناى نووسراوةكان ب
 .طةرِانةوة سةريان و ثياضوونةوةيان

نكردن و بيسنت و بينني، بةو ؤية لة طيانلةبةريشدا هةريةكةيان طرنطى دةداتة هةستيَكى، لة بؤب
 هةموو كارةكانى بةرِآ دةكات. وةكارةؤه

                                                             

 .133ألبو ُشهبة ص "الوسيط يف علوم ومصطلح احلديث" ، و67ملحمد طاهر الكردي ص "تأريخ القرآن الكريم" (1)
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كارى هاندانى لةبةركردن و رِيَطرى لة نووسينةوة لةناو ؤمان دةردةكةويَت كة هؤليَرةدا ب
بةهيَزكردن و رِاطرتنى تواناى  ؤيانة بؤيي سةردةمى خقوتابييةكانيان، رِاهاتوو ؤهاوةآلن و تابعيندا ب

و  ةَلطايان بووة و مايةى ثيَشربِكآمؤكردن، كة باو و بآلو و رِاهاتووييةكى طشتى ناو كرلةبة
شبووةكانى لةسةر رِاهاتووييةكانييةتى، وة دذى ؤناودارى ناويان بووة، وة ئادةميزاديش حةز و ثيَخ

 ييةتى.ثيَضةوانةيي و كارة الوازةكان

«ََّل َتْكُتُبوا َفَتتاكُِلوا»: v (اْلنََّخِعيإِْبَراِهيم )َقاَل 
(1)

. 

 مةنووسنةوة تا ثالَ نةدةنةوة.دةَليَت:  v)ئيرباهيمى نةخةعى( واتة: 

ٌَ َعَلْيهِ َما لَ قَ »وة دةيوت:  َك ٌ  كَِتاًبا إَِّلا اتا ََ َرُج « َكَت
(2). 

 ةبةسنت.ن آثشتى ث و وسنةوةثياوانيَك كتيَبيَك نةنو ر كةم هةنؤواتة: ز

ْعبِي  ) َقاَل وَ  ٌٍ َحِديًثا َقطُّ »: v (الشَّ ، َوَما َسِمْعُت ِمْن َرُج َما َكَتْبُت َسْوَداَء ِِف َبْيَضاَء َقطُّ

«َفَأَرْدُت َأْن ُيِعيَدُه َعَلا 
(3). 

لةسةر  )بةو مانايةى كة رِةشاييم لة سثيَتيدا نةنووسيوةدةَليَت:  v)شةعبى( ئيمامى واتة: 
، وة هةر فةرموودةيةكم لة (بةَلكوو هةموويم لةبةر كردووة ،كاغةز هيض شتيَكم نةنووسيوةتةوة

)واتة دةستبةجآ لةبةرم كردووة و  مؤنةمويستووة دووبارةى بكاتةوة ب ؛بيستبيَت ةوةيةكيَك
 .م لةبةر بكريَت(ؤثيَويستى نةكردووة دووبارة بكريَتةوة تا ب

                                                             

 .(3032البن حجر ) "املطالب العالية"ويف (، 373) "اجلامع"الرب يف  رواه ابن عبد (1)

 "سري أعالم النبالء"(، والذهبي يف 6/280) "الطبقات الكربى"وابن سعد يف  (،374) "اجلامع"الرب يف  رواه ابن عبد (2)

(4/522). 

(، وابن 2/420) "أخبار القضاة"(، وقال حمققه )الداراين(: إسناده صحيح، وابن حبان يف 499) "السنن"رواه الدارمي يف  (3)

(، 4/321) "احللية"(، وأبو نعيم يف 6/262) "الطبقات الكربى"(، وابن سعد يف 6/323) "اجلرح والتعديل"أيب حاتم يف 

إحتاف "(، و 28لزهري بن حرب ) "العلم"(، ويف 1/264) "البدر املنري"(، وابن امللقن يف 368) "اجلامع"وابن عبد الرب يف 

الكامل "(، و 7/125للذهبي ) "تأريخ اإلسالم"و  (،7/93البن اجلوزي ) "املنتظم"(، و 362للبوصريي ) "اخلرية املهرة

(، و 1/66للذهبي ) "تذكرة احلفاظ"(، و 7/362للبغدادي ) "تأريخ بغداد"(، و 1/222البن عدي ) "يف ضعفاء الرجال

للمزي  "هتذيب الكامل"(، و 8/136البن عساكر ) "تأريخ دمشق" ، و887لألصبهاين ص "سري السلف الصاحلني"

 .(74للسيوطي ) "طبقات احلفاظ" (، و5/67البن حجر ) "هتذيب التهذيب" و(، 2/384)
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َما َكَتْبُت َحِديًثا » كة دةَليَت: ى دةكات بةوةىؤوةسفى خ v (اْلَعِزيز َعْبدِ  ْبنُ  َسِعيُد )وة 

«َقطُّ 
(1). 

 بة هيض شيَوةيةك فةرموودةيةكم نةنووسيوةتةوة.واتة: 
كاتيَك فةرموودة بةسةر قوتابييةكانيدا دةخويَنيَتةوة و ثاشان  v ْوَزاِعي(اأَل)ئيمامى 

يًفا» اتةوة دةَليَت:رِاست دةك ؤهةَلةكانيان لة نووسينةكاندا ب إِْذ َكاَن ِمْن  ،َكاَن َهَذا اْلِعْلُم َشْيًئا ََشِ

ََ ُنوُرهُ  َِ َذَه َجاِل َيَتََلَقْوَنُه َوَيَتَذاَكُروَنُه، َفَلَما َصاَر ِِف اْلُكُت  الر 
«َوَصاَر إََِل َغْْيِ َأْهلِهِ  َأْفَواهِ

(2). 
كاتيَك كة لة دةمى زانايانةوة وةردةطريا و  ر بةرِيَز بوو،ؤئةم زانستة شةرعيية شتيَكى زواتة: 

ثياضوونةوة و بريخستنةوةى لةسةر دةكرا، بةآلم كاتيَك خراية ناو كتيَب، نوور و رِووناكييةكةى 
 .ىؤنةبوون ب ستى كةسانيَك كة خاوةنىنةما و كةوتة دة

اءُ )َقاَل وَ  ، إَِّلا َحِدي: »v (َخالٌِد احْلَذَّ «ًثا َطِويًَل، َفإَِذا َحِفْظُتُه ََمَْوُتهُ َما َكَتْبُت َحِديًثا َقطُّ
(3). 

واتة: هيض شتيَكم نةنووسيوةتةوة بيَجطة لة فةرموودةى دريَذ نةبيَت، بةآلم كاتيَكيش كة 
 لةبةرم كردووة سرِيومةتةوة.

َحاَبُة َوََّل التاابُِعوَن َيْكُتُبونَ »: v (ِدينَار   اَّللَِّ ْبنُ  َعْبدُ )َقاَل  ْ َيُكِن الصا اْْلََحادِيَث إِناََم َكاُنوا  ََل

َدَقاِت  وََنَا َلْفًظا َوَيْأُخُذوََنَا ِحْفًظا إَِّلا كَِتاَب الصا «ُيَؤدُّ
(4). 

                                                             

إحتاف "ويف  (،367) "اجلامع"الرب يف  وابن عبد ،، وقال حمققه )الداراين(: إسناده صحيح(475) "السنن"ارمي يف رواه الد (1)

 .(10/217للذهبي ) "تأريخ اإلسالم"و  (،24266البن حجر ) "املهرة

تقييد "، ويف (371) "امعاجل"الرب يف  ابن عبدو ،، وقال حمققه )الداراين(: إسناده صحيح(475) "السنن"رواه الدارمي يف  (2)

 .64للخطيب البغدادي ص "العلم

املحدث الفاصل بني الراوي "يف (، و7/192) "الطبقات الكربى"وابن سعد يف  (،1265) "مسنده"يف  ابن اجلعدرواه  (3)

 ملحمد عجاج خطيب "السنة قبل التدوين"، و 59للخطيب البغدادي ص "تقييد العلم"و ، 380البن خالد ص "والواعي

تأريخ ابن "(، و 9/123للذهبي ) "تأريخ اإلسالم"(، و 2/237ألبو يوسف الفسوي ) "املعرفة والتأريخ"، و 335ص

سري أعالم "(، و 8/181للمزي ) "هتذيب الكامل"، و 76البن شاهني ص "تأريخ أسامء الثقات"(، و 4/346) "معني

 .(1/643للذهبي ) "ميزان اإلعتدال"(، و 6/320للذهبي ) "النبالء

رشح الزرقاين "(، و 1/7للقسطالين ) "إرشاد الساري لرشح صحيح البخاري"(، و 4/40للهروي ) "ذم الكالم وأهله" (4)

 .44لعبد املنعم السيد نجم ص "تدوين السنة ومنزلتها"(، و 1/64) "عىل موطأ اإلمام مالك
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 هاوةآلن و تابعني فةرموودةيان نةدةنووسييةوة،دةَليَت:  vواتة: )عبداهلل ى كورِى دينار( 
ة لة بابةتى زةكات نةبيَت، ئةويش بةَلكوو زارةكى لةبةريان دةكرد و بة خةَلكيان دةطةياند، بيَجط

 ر و رِيَذةكانى.ؤجبةر لة 

ى لةبةر كردووة بة يةك )عمر بن أبي ربيع((قةسيدةيةك شيعرى   اهلل بن عباس( )عبد
 دةكات:ةتاكةى بةم ديَرِة دةست ثيَجار طويَطرتن ليَى، كة حةفتا و ثيَنج بةيتى شيعريية، سةر

؟ ْبكِرُ َأِمْن آِل ُنْعٍم َأْنَت َغادٍ َفمُ  َغَداَة َغٍد َأْم َرائِح  َفُمْهِجر 
(1)

 

، وة زمانى انى لةبةر كردووة لةثيَش تةمةنى ثانزة ساَلىهةموو قورئ  )زيد بن ثابت(وةكوو 
هةَلةى لة لةبةركردندا  v )نافع موىل ابن عمر(وة ذدا، ؤحةظدة رِ )سريانى( فيَر بووة لة ماوةى

)عامر ى بووة، وة ؤى سةردةمى خ)حافظ(ةركار و لةب v )ابن شهاب الزهري(نةبووة، وة 
منوونةى  v )قتادة بن دعام( الدوسي(ى بووة، وة ؤديوانى زةمانى خ v (يـالشعب

 ى بووة.ؤثيَهيَنانةوةى سةردةمى خ

اِعُر ملُِ  َوَاْنَشدَ   :v شرْي بَ  نِ بْ  دِ مَّ حَ اْلشَّ

 ِريا َيْرِجُع َيُكْن َدْهَرَه اْلَقْهقَ   َمْن َيُك ِِف ِعْلِمِه َهَكَذاوَ 

َِ ََّل َينَْفعُ   إَِذا ََلْ َتُكْن َحافًِظا َواِعيًا َفَجْمُعَك لِْلُكْت
(2)

 

كردنةوةى كتيَب هيض سووديَكى نيية، ؤئةوا ك ؛يي نةبيَتئةطةر لةبةر كار و تيَطةيشتووواتة: 
 .وة زانستم لة كتيَبةكامندا بيَت ؛رِةكاندا بناسريَمؤئايا بة نةزانني لة ك

                                                             
السنة "(، و 384البن عبدالرب ) "لعلم وفضلهجامع بيان ا"(، و 3/38للسخاوي ) "فتح املغيث برشح ألفية احلديث" (1)

للزركيل  "األعالم"، و 418لعبد الغني املرصي ص "الرد عىل من ينكر حجية السنة"(، و 1/305للسباعي ) "ومكانتها

 .( 1/85للسخاوي ) "اجلواهر والدرر"(، و 4/95الدمشقي )

لعبد الغني املرصي  "الرد عىل من ينكر حجية السنة"و  (،376( برقم )1/293البن عبدالرب ) "جامع بيان العلم وفضله" (2)

 .420ص
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 دةَليَت: v (ر الفقيهمنصو)وة 

ْمُت َأْْحُِلهُ ـَحْيُث َما يَ ي َمِعي ـْلمِ ـعِ  ِ ـطْ ــــبَ   ما  ُدوِق ـنْ ـَن ُص ـطْ ـاء  َلُه ََّل بَ ــــي ِوعَ ـن

وِق  ِت َكاَن اْلِعْلُم فِيِه َمِعيإِْن ُكنُْت ِِف اْلَبيْ  وِق َكاَن اْلِعْلُم ِِف السُّ  َأْو ُكنُْت ِِف السُّ
(1)

 

طريةتى نةك ناوسكى سندووقيَك، ؤَلمداية لةهةر شويَنيَك مب، سكم لةخزانستم لةطة واتة:
 ئةطةر لة ماَلدا مب لةطةَلمداية، وة طةر لة بازارِ مب لةطةَلمداية.

دةبيَت الى هاوةآلنى  ؛ئةطةر ئةمة كار و هيَزى لةبةركردن بيَت الى طشتى خةَلكى عةرةب
 كة هيض لةبةركردن ؟!بووبيَت طرنطيثيَدانى زياتررت و بةهيَزتر و كامَلضةندة شويَنى  ثيَغةمبةر 

 .ييانى دينو نووسينةوةيةك ناطاتة ئاستيان، لةبةر هؤكارى دَلسؤز

ئةو كةسانةى كة خواى ثةروةردطار ليَيان رِازيية و بة طةورةترين وةسف و باس 
ن لة بةخشينى ماأل ششةياؤهاوةَلييةتى ثيَغةمبةرةكةيان كردووة و ئةو هةموو كوة دةيانرِازيَنيَتةوة، 

ضكردن لةثيَناوى ئةو دينةدا ئةجنام داوة، خاوةنى ثلةوثايةيةكى طةورةن لة ئيمان و ؤو جيهاد و ك
هةَلطرتن و  ؤبةتايبةت خواى ثةروةردطار هةَليبذاردوون بوة زانست و شارةزايي دينيدا، 

 تكردن بة ليَثرسراويَتى.و ئيمانيَكى تةواو و هةس يىبةوثةرِى ثرِ لة متمانة ،طةياندنى ئةو دينة

شاهيدحاَلى كار و زانستى  ،كة ثةروةردةى دةستى هاوةآلنن ننزيك لةمانيش ضينى )تابعني(
شييةكيان ؤشيَوةيةك كة طومان نابريَت لة هةَلطرتن و طواستنةوةى فةرموودةدا ضاوث بة ،ياننيدين

 رِانكارييةك كردبيَت.ؤلة هةَلة و لةبريضوون و ط

كارى سةملاندن ؤن بةرِيَى لةبةركردن و زارةكى بووة، نووسينةوةكانى هطةيشتنى قورئا. 7
 ؤدن بواية بئةطةر بةس لةبةركر ؤخقورئانة،  بة دَلنياييةوة ؛ئةوةى دةخيويَنني كة بووة بةوةى

بةآلم طةر نووسينةوة بواية سةملاندنى رِاست و درووستى قورئان، بؤ بةس بوو  ؛طةياندنى قورئان
 قورئانة درووست نةدةبوو. )قطعي( بة ة كة ئةمةيو يةكالكةرةوةي َلنيايىئةم د ؛لةبةركردن آبةب

                                                             

للخطيب البغدادي  "اجلامع ألخالق الراوي"(، و 381( برقم )1/294البن عبدالرب ) "جامع بيان العلم وفضله" (1)

 .420لعبد الغني املرصي ص "الرد عىل من ينكر حجية السنة"(،  و 1759( برقم )2/250)
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ة بووة و كةواتة ئةوةندةى لةبةركردن و طةياندنى زارةكى ضني بةدواى ضيندا يةكالكةرةو
ى نةدةدا )قطعي(ئةوةندة نووسينةوة ئةو يةكالكةرةوةيية  ؛وستى قورئاندَلنيايي داوة لةسةر در

انةكة قورئ ،زارةكيية ةلةبةركردنئةو وو دةورى هةر ئةوةندة بووة لةثاش بةدةستةوة، بةَلك
 درووستى قورئان.رِاستى و  ؤبووة ب سةمليَنةرى زارةكييةكة

َواْْلُْسَتَفاُد ِمْن َبْعثِِه »دةَليَت:  v( ابن حجر)وةكوو زانايان ئةم رِاستيية دةسةمليَنن، 

ََم ُهَو ُثُبوُت إِْسنَا ُه ُمَتَواتِر  اْلََْصاِحَف إِنا ٌَ ُثُبوِت اْلُقْرآِن َفإِنا دِ ُصوَرةِ اْلَْْكُتوِب فِيَها إََِل ُعْثََمَن ََّل َأْص

«ِعنَْدُهمْ 
(1). 
 سةملاندنى طةياندنةوةى ئةو نووسينةوةية ؤة قورئانييةكان ب)مصاحف(سوودى ناردنى واتة: 

يَت، بةَلكوو ئةو سةملاندنة بة ، نةك مةبةست سةملاندنى قورئان بووب )عثمان بن عفان( ؤب بووة
 رى ضيناوضينى لةبةركارى زارةكى طةيةنةرانى قورئان بووة.ؤرِيَطةى ذمارةى ز

ُدوِر ََّل »دةَليَت:  v( ابن اجلزري) ٌِ اْلُقْرآِن َعََل ِحْفِظ اْلُقُلوِب َوالصُّ إِنا اَِّلْعتََِمَد ِِف َنْق

، َوَهِذهِ  َِ ِديِث  َعََل ِحْفِظ اْلََْصاِحِف َواْلُكُت ِة، َفِفي اْْلَ  اْْلُما
ِذهِ ُف َخِصيَصٍة ِمَن اَّللاِ َتَعاََل ِِلَ َأَْشَ

ِحيِح ...  "َوَأْنَزْلُت َعَلْيَك كَِتاًبا ََّل َيْغِسُلُه اْلَْاُء، َتْقَرُؤُه َنائًَِم َوَيْقَظانَ " الصا
(2)

، ... َوْلَاا َخصا اَّللاُ 

ُدوا لِتَْصِحيِحِه َوَبَذُلوا َأْنُفَسُهْم ِِف إِْتَقانِِه َتَعاََل بِِحْفظِِه َمْن َشاَء ِمْن َأهْ  را ًة ثَِقاٍت ََتَ لِِه َأَقاَم َلُه َأئِما

ْوُه ِمَن النابِي   ِمُلوا ِمنُْه َحَرَكًة َوََّل ُسُكوًنا َوََّل إِْثَباًتا َوََّل   اَّللاُ َعَلْيِه َوَسلامَ َصَلا  َوَتَلقا َحْرًفا َحْرًفا، ََلْ ُُيْ

«ْذًفاَح 
(3). 

ى بووة، نةك نووسينةوةى لة يطةياندنى قورئان لةبةركردنى دَل ؤثاَلثشت ب واتة:
ةكاندا، ئةمة طةورةترين تايبةمتةندى رِيَزليَطرتنى ئةم ئوممةتة بووة، وةك لة ()مصحف

ناردوويتةتة خوارةوة ئاو  ؤ" كتيَبيَكم بفةرموودةيةكى )قودسى(دا خواى ثةروةردطار دةفةرمويَت: 
                                                             

 .َباب َما يذكر يِف املناولة (1/154بن حجر )ال "فتح الباري" (1)

 "القضاء والقدر"، ويف (17794) "سنن الكربىال"والبيهقي يف (، 1175) "مسنده"والطياليس يف  (،2865رواه مسلم ) (2)

(586). 

 .(1/6البن اجلزري ) "النرش يف القراءات العرش" (3)
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خواى ثةروةردطار بةتايبةت كةسانيَكى ايسرِيَتةوة و خةوتوو و بةخةبةربوو دةخيويَنيَتةوة "، ن
وستى كة هةسنت بة رِاطرتنى رِاست و درتةرخان كردووة لة ئيمامة متمانةدارةكان 

خويَندنةوةكةى، لة دةمى ثيَغةمبةرةوة وةرى بطرن ثيت بة ثيت، هيض حةرةكة و سكوونيَكى 
 ثشتطوآ نةخةن.

نووسينةوة  قورئان كارى رِاطرتنى مانةوةىؤئةوة دةكات كة ه ؤلةم فةرموودةيةدا ئاماذة ب
كة لةبريى خةوتوو و  ،نكارةانيية، تا ئاو بيشواتةوة و نةميَنيَت، بةَلكوو لةبةركردنيَكى ئاس

 .{i  :17}[ ں  ں  ڻ  ڻ]خواى ثةروةردطار دةفةرمويَت: بةخةبةربوو ناضيَتةوة، 
 لةبةركردن و خويَندنةوة. ؤان ئاسانكار كردووة بواتة: قورئامن

وةكوو خواى طةورة سيماى قورئان ئةوةندةى لةبةركردنة ئةوةندة نووسينةوة نيية، 

ڱ]: دةفةرمويَت ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ    .{t  :49}[ گ  گ      گ  
 ئايةتةكانى قورئان رِوون و ئاشكراية لة سنطى كةسانى خاوةن زانستدا.واتة: 

ة هةرة بةَلطة ديارةكان لةسةر ئةوةى كة طرنطيدان بة قورئان بة رِيَطةى وة يةكيَك ل
يَكى دياريكراو بووة و لةبةركردن بووة لة سةردةمى هاوةآلندا، وة نووسينةوةكان الى ضةند كةس

كارى مانةوة و ثاراستنى قورئان ؤرى هاوةآلن لةبةركارى قورئان و هؤ، وة رِيَذةى زثاريَزراو بووة
)عمر بن ر شةهيد دةبن، ؤهاوةآلن ز )مسيلم( الكذاب(ك لة شةرِى )يةمامة(دا دذ بة بوون، كاتيَ

ُه »دةفةرمويَت:  ثيَغةمبةر كة  ،)امللهم(وةكوو هةموو كارة دةركثيَكردنةكانى   اخلطاب( إِنا

ُه إِْن َكاَن ِِف أُ  ُثوَن، َوإِنا ُه ُعَمُر ْبُن َقْد َكاَن فِيََم َمََض َقْبَلُكْم ِمَن اْلَُمِم َُمَدا  ِمنُْهْم َفإِنا
تِي َهِذهِ ما

«اَْلطااِب 
(1). 

واتة: لة طةالنى ثيَش ئيَوةدا كةسانيَك هةبوون هةر دةركثيَكردنيَكيان هةبواية رِاست 
 دةبيَت. )عمر بن اخلطاب(بيَت ئةوة  كةمدا كةسيَك هةبيَت بةو شيَوةيةدةردةضوو، طةر لة طةلة

شةهيد دةبوون، دةركى بةوة كرد كة هاوةآلن نيشانةى مانةوةى  لةم كارةشدا كاتيَك هاوةآلن
ية بريى لةوة كردةوة بة رِيَطةى دووةم ؤقورئانن، بة نةمانيان كاريطةرى هةية لةسةر قورئان، ب

                                                             

 (.3469رواه البخاري ) (1)
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ٌَ َقْد اْسَتَحرا »ية وتى: ؤزياتر طرنطى بة ثاراستنى قورئان بدةن، ئةويش نووسينةوةيةتى، ب إِنا الَقْت

ََ َكثِْي  ِمَن َيْوَم اليَ  اِء بِاْلََْواطِِن، َفَيْذَه ٌُ بِالُقرا اِء الُقْرآِن، َوإِِّن  َأْخَشى َأْن َيْسَتِحرا الَقْت  ََمَمِة بُِقرا

«الُقْرآِن، َوإِِّن  َأَرى َأْن َتأُْمَر بَِجْمِع الُقْرآنِ 
(1). 

ثيَم باشة فةرمان ريَك لة هةَلطرانى قورئان شةهيد بوون، من ؤلة شةرِى يةمامةدا زواتة: 
 .، تاوةكوو زؤرى قورئان لةدةست نةضيَتكردنةوةى قورئانؤبدةيت بة ك

ضاث و  ؤزياتر دَلنيابوون بووة، وة طةرنا خ ؤواتة بةرِيَطةى نووسينةوة، نووسينةوةكةش ب
 )أبو بكر الصديق(بآلوبوونةوة نةبووة، بةَلكوو يةك نووسينةوةى لةسةر كراوة و ثاريَزراوة الى 

 ،عومةر( ث( اشان ئيمامى ثاشان ،))حفص( ى كضىالى  ؤ، ثاشان ب)عثمان( 
شويَنة ناودارةكان نيَردرا،  ؤ، وة لة سةردةمى ئةودا ضةند ذمارةيةكى ىلَ نووسرايةوة و ب

رِى لةبةركردن و دةماودةم بوو، تا ئيَستاش ؤبةَلكوو هةر لةو سةردةمةوة رِيَطةى طةياندن بة ك
 .دان و برِوانامةى لةسةر وةردةطرييَتزراوة و رِيَطةثيَرة هةر ثاريَؤبةم ج

 طةنةبوون؟ــَبةبةل ؤكارة بؤئايا نةنووسينةوةى فةرموودة ه دووةم:

بةبةَلطةدانان، وة ئةمةش  ؤكارى يةكالنةكةرةوةية بؤنةنووسينةوةى فةرموودة ه :دةوترَيت
جية()القطع بالثبوت من لوازم احليةكيَكة لة ثيَويستييةكانى بةَلطة 

، بة نةبوونى نووسينةوة (2)
نةويستنى كردنة بةَلطةية، وة هةر  كردن لةسةر نووسينةوة مةبةست ثيَىناكريَتة بةَلطة، وة كارنة

لةسةر ئةمةش نةوةستاوة، بةَلكوو فةرمان دراوة بة نةنووسينةوة، ئةمةش مةبةست لة ثشتييةوة 
 نةكردنة بةَلطة. ؤكارة بؤنةطواستنةوةية و ه

كارى بوونة بةَلطة نيية، وةكوو لةمةوثيَش سةملاندمان، ؤنووسينةوة هةموو ه مدا:لة وةاَل
كارى بةَلطة دادوةرى و متمانةى تةواوى رِاوييةكةية، لةطةأل ثاَلثشتى ذمارةى ؤبةَلكوو بوونة ه

                                                             

وأمحد  (،4506) "صحيحه"وابن حبان يف  (،7941) "الكربى"(، والنسائي يف 3103والرتمذي )(، 4986رواه البخاري ) (1)

 (،91) "مسنده"وأبو يعىل يف  (،3190) "مسند الشاميني" (، ويف4902) "الكبري" والطرباين يف (،76) "املسند"يف 

 (.1230) "رشح السنة" والبغوي يف، (2372) "سنن الكربىال"والبيهقي يف  (،609) "مسنده"والطياليس يف 

 .424لعبد الغني املرصي ص "الرد عىل من ينكر حجية السنة" (2)
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كارى نووسني و ياخود لةبةركردن، يا ثلةى دادوةرى ؤ، يا بوونى ه)التواتر(ر لة طواستنةوةدا ؤز
 مانةى رِاوييةكة، ئةطةر تاكة كةسيَكيش بيَت.و مت

يَك، نووسراوةكانى )مصحف( ؤب كردنةوةى قورئان لة سةردةمى )ئةبو بةكر(دا ؤوة ك
 ،كارى بوونة بةَلطة نةبوون كة ئةمانة قورئانة، وة بطرة نووسينةوةكانيش بةس نةبووؤقورئان ه

 لةبةركردنةكان ثاَلثشتى تةواو بوو.، كةواتة ثشتيوان بووهاوةآلن  بةَلكوو لةبةركردنةكانى

قورئانى نةنووسيوةتةوة بة كار و نييةتى بةبةَلطة بوون، بةَلكوو بةَلطةيةتى  وة ثيَغةمبةريش 

ڇ  ڇ   ڇ]نووسينةوة داواكراوة، وةكوو خواى ثةروةردطار دةفةرمويَت:  آقورئان بةب

ې  ې            ]، {59:  6}[ جئ  حئ   مئ  ىئ  يئ  جب       حب  خب]، {32:  4}[ ڇ

ې  ې  ]، {k  :51}[ ې  ى  ى    ائ  ائ    ەئ  ەئ  وئ     وئ   ۇئ  ۇئ    ۆئ  ۆئ

ڇ  ]، {105:  6}[ ى     ى  ائ  ائ   ەئ   ەئ ڇ   چ   چ   چ  

ڍ  ]، {136:  6}[ ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ ڇ  ڇ     ڇ   ڍ  

ک  ک ڑ  ڑ  ک   ڻ  ]، {48: 8}[ ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژژ  

ۀ قورئان بة زارةكيش بطةيةنريَت دةبيَت جيَبةجآ  .{A  :155}[ ڻ    ڻ  ڻ  
 بكريَت.

، وة تةنانةت رِيَطريليَكردنيشى وة نةنووسينةوةى فةرموودةش لةاليةن ثيَغةمبةرةوة 
نووسينةوةش  آمةبةست ثيَى نةكردن و نةبوونة بةَلطةش نةبووة، بوونة بةَلطةى فةرموودة بةب

  ٺڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ] ةكوو خواى طةورة دةفةرمويَت:كاريَكى جيَطري و دَلنيا بووة لة ديندا، و

ۀ  ۀ  ہ       ہ  ہ  ہ]، {g  :3 ،4}[ ٿٺ  ٺ  ٿ    ٿ   ٿ   [ ڻ  ڻ  

پ]، {64:  6} ڦ  ڦ  ڦ    ڦ  ڄ   ڄ  ]، {80:  6}[ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  

ڄ ۋ  ]، {31:  4}[ ڄ    ۉ  ېۈ  ٴۇ  ۋ    ۉ   [ ۅ  ۅ  

ک  ک  ک   گ  گ  گ  گ  ]، {65:  6} [ ڳڳ ڳ  ڳ  ڑ  ک    

{k  :63} ،[ۀ    ہ  ہ ڻ  ڻ  ڻ  ۀ ڻ ]{s  :7} ،[  ۈئ ۆئ  ۈئ  
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ناةُ » ،{113:  6}[ ېئ  ېئ ْكَمُة: السُّ
«اْْلِ

ۆئ  ۈئ  ۈئ   وئ  ۇئ  ] ،(1) ۇئ  ۆئ  

 .{21:  2}[ ېئ

«َأََّل إِِّن  ُأوتِيُت اْلكَِتاَب، َوِمْثَلُه َمَعهُ »دةفةرمويَت:  ثيَغةمبةر وة 
يُكْم إِِّن  َقْد َتَرْكُت فِ »، (2)

ا: كَِتاَب اَّللاِ َوُسناتِي «َشْيَئْْيِ َلْن َتِضلُّوا َبْعَدُُهَ
«َفَعَلْيُكْم بُِسناتِي»، (3)

ََّل ُأْلِفَْيا َأَحَدُكْم ُمتاكًِئا »، (4)

اا َأَمْرُت بِِه َأْو ََنَْيُت َعنُْه َفَيُقوُل ََّل نَ  ْدِري َما َوَجْدَنا ِِف كَِتاِب اَّللاِ َعََل َأِريَكتِِه َيْأتِيِه اْْلَْمُر ِمْن َأْمِري ِِم

َبْعنَاهُ  «اتا
(5). 

                                                             

 و، (217برقم ) (1/344بن بطة )ال "الكربى اإلبانة"(، و 69برقم ) (1/82الرب ) بن عبدال "بيان العلم وفضله جامع" (1)

 (.71، 70اللكائي )ل "رشح أصول اعتقاد" و(، 1/202لبغوي )ل "رشح السنة"

(، 1/201) "رشح السنة"(، والبغوي يف 62) "اإلبانة"(، وابن بطة يف 17174) "املسند"(، وأمحد يف 4604رواه أبو داود ) (2)

، و (2643) "صحيح اجلامع الصغري"وصححه األلباين يف  ،8ص "الكفاية"واخلطيب يف  (،244) "السنة"واملروزي يف 

 .(163املشكاة )

(، والبيهقي 8993) "املسند"، والبزار يف واللفظ له (319) "املستدرك"(، واحلاكم يف 4606) "ننالس"رواه الدارقطني يف  (3)

(، وصححه 2299) "اجلامع"الرب يف  (، وابن عبد90) "رشح أصول اعتقاد"(، والاللكائي يف 20337) "سنن الكربىال"يف 

 .(186) "املشكاة"، و (2937) "صحيح اجلامع الصغري"(، و 1761) "الصحيحة"األلباين يف 

 "املسند"يف  (، وأمحد5) "صحيحه"وابن حبان يف  (،42ابن ماجه )و (،3427) ، والرتمذي(4607رواه أبو داود ) (4)

(، والبيهقي يف 8521) "الكبري"والطرباين يف  ،(329) "املستدرك"واحلاكم يف  (،96) "سننه"يف  والدارمي (،17144)

(، 86) "الرشيعة"(، واآلجري يف 54) "السنة"(، وابن أيب عاصم يف 7110) "شعبال"(، ويف 20338) "لكربىلسنن اا"

صحيح الرتغيب "(، و 2549) "صحيح اجلامع الصغري"(، و 3007، 2735) "الصحيحة" صححه األلباين يفو

 (.165) "مشكاة املصابيح"، (50) "والرتهيب

وأمحد يف  (،13) "صحيحه"وابن حبان يف  (،13ن ماجه )(، واب2663، والرتمذي )واللفظ له (4605رواه أبو داود ) (5)

َجاهُ  وقال: (368) "املستدرك"واحلاكم يف  (،23876) "املسند" ْ ُُيَرِّ  َوََل
يَْخنْيِ ِط الشَّ  ،، ووافقه الذهبيَصِحيٌح َعىَل رَشْ

السنن " (، والبيهقي يف 6413) "اآلثار عاينرشح م"والطحاوي يف  ،(8671) "األوسط" ، و(934) "الكبري"  والطرباين يف

واآلجري يف  (،60) "اإلبانة"وابن بطة يف  ،(50) "معرفة السنن واآلثار"و  ،228ص "عتقاداال"و  (،13441) "الكربى

رشح "والبغوي يف  (،2341) "اجلامع"الرب يف  وابن عبد (،98) "رشح أصول اعتقاد"والاللكائي يف  (،95) "الرشيعة"

، واحلميدي 151ص "مسنده"والشافعي يف  ،10ص "الكفاية"واخلطيب يف  (،716) "مسنده"يف  والروياين (،101) "السنة

 .(162) "املشكاة"، و (7172) "صحيح اجلامع الصغري"وصححه األلباين يف  (،561) "مسنده"يف 
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جيَبةجيَكردنى  ة داواكارىو، ئةم دةقانة هةمووى داواكارى طويَرِايةَليكردنى ثيَغةمبةرة 
 فةرمانةكانييةتى بة هةموو شيَوةيةك.

 حيكمةتى نووسينةوةى قورئان

 بةمتةندييانةى هةية:ر رِوون و ئاشكراية بؤ هةموو كةس كة قورئان ئةم تايزؤ

 .ةفةرموودةى خواى ثةروةردطار -أ

(ة هةتا رِؤذى )تا ثيَغةمبةرى خواية كة ةتى سةملاندنى ثيَغةمبةرايةتى كؤموعجيزةى تايب -ب
 دوايي.

ة تا رِؤذى دوايي، كة وة تةحةدداكارى عةرةب و هةموو جيهانى ئادةميزاد و جننةكان -ت

ڀ   ]دةفةرمويَت:  قورئان دابرِيَذن، وةكوو خواى طةورة ان ئايةتيَك هاوشيَوةى سوورةتيَك ي

ڤ   ڤ   ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ      ٿ   ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٺ   ڀ  

ەئ  ]، {W  :88}[ ڦڦ   ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى   ائ  ائ   ەئ  

ۓ  ڭ  ڭڭ  ڭ  ۇ  ]، {23:  2}[ ېئۈئ   وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ 

 .{I  :38}[ ۉۇ      ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ ۉ  

فةرمانى   ية، واتة بةو شيَوةية الى خواوة)توقيفي( ورةتةكان و ئايةتةكانرِيَكخستنى سو -ث
اضوونةوةى لةاليةن دثيَ  ثيَغةمبةرش لةبةرئةوةى بةو شيَوةية ،ئةمة بة كؤدةنطى زانايان، ثيَدراوة
لةبةر ا خويَندوويةتى، لة نويَذد ثيَغةمبةر  بةو رِيَكخستنةشهةر ثيَكراوة و  ةوة )جربيل(

 .ئةوة نووسينةوةى ثيَويستة

بنةماى ياسا و سةرضاوةى هةموو بةَلطة شةرعييةكانة و شويَنى طةرِانةوةى هةموو جؤرة  -ج
نةمانى هةموو  ؛ئيجتيهاد و تةفسري و شيتةَلكردنةوةكان و بنةما عةقيدةييةكانة ... بة تياضوونى

 .يةئةمانة
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ة بة وشة، وة داوا كراوة لة نويَذدا بةتايبةت خبويَندريَتةوة، خويَندنةوةى عيبادةتة، وش -ح

، {K  :20}[ ڈ  ژ  ژ   ڑڑ  ک  ک]وةكوو خواى ثةروةردطار دةفةرمويَت: 

 .{W  :78}[ چڄ  ڄڃ  ڃ   ڃ  ڃ    چ  چ  ]

 رِينى تيَدا قبووأل ناكريَت.ثيت و وشةطؤ ،قورئان وشة و ماناى الى خواوةية  -خ

 وةكوو ،ريَكى ثاراسنت بطرييَتة بةر بؤىثاراستنى دراوة، دةبيَت هةموو هوَكا ورئان وادةىق -د

 .{S  :9}[ ںڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ   ڱ  ] دةفةرمويَت:  ى طةورةخوا

فةرمان دراوة بة خويَندنةوةى تةواو و حةقثيَدانى لةو بوارةدا، وةكوو خواى ثةروةردطار  -ذ

ڄ  ڄ   ڃ  ڃ    ڃ  ڃ  ] ،{K  :4}[ ٿٿ  ٿ    ٿ  ]دةفةرمويَت: 

 .{121:  2}[ چ  چ  چ
نووسينةوةيةتى بة رِيَطةى رِةمسى  ؛هةَلة آوة باشرتين رِيَطةيش بؤ خويَندنةوةى تةندروست و ب

 ثيت و وشةكان، تاوةكوو مةبةست و ماناى حةقيقى خؤى بطةيةنيَت.

[ گ  ک  ک  ک  ک   گ  ڑژ  ژ  ڑ  ]لة تةفسريى ئايةتى:  v( ابن تيمية)وةكوو 

ُه ُمْسَتْلِزم  لَِتْعلِيِم اللاْفِظ َواْلِعبَاَرةِ َوَتْعلِيُم »دةَليَت: دا {5، 4:  4} َوَذَكَر التاْعلِيَم بِاْلَقَلِم؛ ِْلَنا

 ُمْسَتْلِزم  لَِتْعلِيِم اْلَْْعنَى
«اللاْفِظ َواْلِعبَاَرةِ

(1)
ِم الاِذي ِِف لَِيْسَتْلِزَم َتْعلِيَم اْلَقْوِل َوَتْعلِيَم الِْعلْ »، 

 َِ «اْلَقْل
(2). 

باسى فيَربوونى بة قةَلةم كردووة، لةبةرئةوةى هؤكارى [ ڑ ژ]واتة: كة دةفةرمويَت 
دوانةيش هؤكارى فيَربوونى مانا و مةبةستةكانى ناو دَلة، فيَربوونى وشة و دارِشتنة، وة ئةم 

اويش هؤكارى مانا و كةواتة نووسينةوة هؤكارى خويَندنةوةى تةواوة، وة خويَندنةوةى تةو
مةبةستى تةواو دةدات بةدةستةوة، وة قورئانيش بؤ ئةم دوو مةبةستة نيَردراوةتة خوارةوة، كة 

 ية، موعجيزةى دارِشتنى رِةوانبيَذى و مانا و مةبةستة وورد و نهيَنييةكانة.)اإلعجاز اللفظي واملعنى(
                                                             

 .(12/385البن تيمية ) "جمموع الفتاوى" (1)

 .(4/38البن تيمية ) "جمموع الفتاوى" (2)
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خواى ثةروةردطار دةفةرمويَت:  داوا كراوة لة تيَرِوانني و مةبةستةكانى قورئان، وةكوو -ر

 U}[ ڳک  گ  گ   گ   گ  ڳ  ڳ  ]، {82:  6}[ چ  چ  چ]

 نووسينةوة ئةجنام نادريَت. آ، كة ئةمةش بةب{24: 

اوا كراوة لةكاتى خويَندنةوةيدا طويَ بطرن و بيَدةنط بن، وةكوو خواى ثةروةردطار د -ز

ۅ  ]دةفةرمويَت:  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۈ   ۈ    ،{C  :204}[ ۅۆ  ۆ  

ٿ  ٿ] وة مايةى هيدايةتى تةواوة، وةكوو دةفةرمويَت: ٿ  ٿ   :  W}[ ٺ  ٺ  ٺ  

ڦ   ڦ]زانينة، وةكوو دةفةرمويَت: ، وة كوَكراوة و لةخوَطرى هةموو ثيَويستييةكانى {9

ڃ  ڃ      ڃ ڄ  ڄ نةوة و لةبةركردنى تةواوى ئاسانكارى خويَند ، وة{W  :89}[ ڄ  ڄ  

ې  ې   ې     ى   ى  ائ]مويَت: تووة، وةكوو دةفةررلةخؤ ط  .{i  :17}[ ۀ ې  

تر بيَت سةربةخؤ، تاوةكوو ثاريَزراوتر و لة نووسينةوةدا بةدى دةكريَتثيَويستييةكانى ئةمانة 
 لة هةموو شتيَكى تر.

كاريَكى ثيَويستة بؤ ثاراستنى و نووسينةوة هؤسنووردارة،  و قورئان رِيَذةيةكى دياريكراو -س
 كة ئةوةندة وشة و ئايةت و سوورةت و جوزئة. ؛وىسنوورى دياريكرا

 رمان بة طةياندنى قورئان دراوة.فة -ش

وة فةرماندان بة طةياندن بة شتيَكى دياريكراو و ناسراو و ناودار دةبيَت كة جياكراوةيي تةواو 
ى ئةمانة هةمووى ثيَويستة بؤ طةياندنى قورئان لةدواى لةبةركردن بة رِيَطةبةخؤيةوة ببينيَت، 

[ چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ]نووسينةوة، وةكوو خواى ثةروةردطار دةفةرمويَت: 

[ ٱ  ٻ  ٻ]، {A  :19}[ ٺ  ٺ    ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ] ،{67:  8}
{C  :68}. 

لة دانانى رِيَز و هةر  ثاَلثشتى نووسينةوةى قورئانن، ئةمانة و ضةندةها هؤكارى تايبةتى دينى تر
خواى ثةروةردطار وةكوو موودةى ثةروةردطارى بوونةوةرة، فةر كة بؤ قةدر و طةورةيي

ڦ ]دةفةرمويَت:  واتة: ئةوةى بة  ،{g  :32}[ ڦ ٹ ڤ ڤڤڤ ڦ ڦ  
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ة مايةى شيفا و يية لة دَلدا،ئةوة نيشانةى خواثةرست ؛بةها و قةدر و رِيَزةوة برِوانيَتة بةها دينييةكان

ۀ  ۀ  ہ  ہ  ]ر دةفةرمويَت: و هيدايةت و بةزةيية بؤ ئادةميزاد، خواى ثةروةردطا

، وة {W  :82}[ ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ]، {138:  4}[ ھہ  ہ  
سنوور نيشانةكانييةتى، وةكوو خواى  ؤطرى تةواو و كامأل و بةهيَزى بآفةرموودةكانى لةخ

شاييستةى كةواتة ، {A  :115}[ ھ  ھ   ھ  ھ   ے]ثةروةردطار دةفةرمويَت: 
و طرنطيثيَدانييةتى، بؤية تةنانةت ئةركى نووسينةوةيشى كةوتووةتة  لةخؤطرتنى زياتر لة نووسينةوة

ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ]: ثاية بَلندى موعجيزةكةى خوَى، بؤ زياتر ثلةوئةستؤى ثيَغةمبةر 

نةخويَندةواريشة و دةبيَت قورئان بة نووسراوةيي بطةيةنيَت، لةطةأل كة  ،{C  :158}[ ۈ
وةكوو ، ثيَغةمبةر )موسا و عيسا(  دابةزيوة بؤ ينجيل بة نووسراوةييئةوةشدا تةورات و ئ

«... اْصَطَفاَك اَّللُ بَِكََلِمِه، َوَخطا َلَك بَِيِدهِ، ... »دةفةرمويَت:  ثيَغةمبةر 
، ئةم ئةركانة (1)

 نةكةوتووةتة ئةستؤيان.

 حيكمةتى نةنووسينةوةى فةرموودة
 هاوشيَوةى قورئانبة  لة سةردةمى ثيَغةمبةردا 

كارطرتنةبةرة بؤ نووسينةوةى قورئان و لةبةركردنى، و هةموو خةخمؤرى و هؤلةطةأل ئة
يةكيَك لةو هؤكارانة ناطرييَتة  ؛فةرموودة كة شيتةَلكار و يةكالكةرةوة و رِوونكةرةوةى قورئانة

لةم  بؤى هؤكار و رِةضاوكار و سوودمةندييةكى تايبةتى هةبيَتدةبيَت بةر لة ئاستيدا، بيَطومان 
 وودة نةطات، بؤية زانايان بؤ دةرككردن بةو هؤكارانة وـوة لةبةرامبةريشدا زيان بة فةرمبوارةدا، 

                                                             

 "الكربى"والنسائي يف  (،2134والرتمذي ) (،4701، وأبو داود )واللفظ له (2652(، ومسلم )3409خاري )رواه الب (1)

رد عىل ال" (، والدارمي يف7588) "املسند"يف  وأمحد (،6179) "صحيحه"وابن حبان يف  (،80وابن ماجه ) (،11065)

 "التوحيد"يف  خزيمةوابن (، 7888) "املسند"يف والبزار  (،3060) "مسند الشاميني"والطرباين يف  (،293) "اجلهمية

القضاء "(، ويف 181) "الشعب"والبيهقي يف  (،1521) "مسنده"(، وأبو يعىل يف 1380) "اإلبانة"، وابن بطة يف (1/120)

 "السنة"(، وابن أيب عاصم يف 354) "الرشيعة"(، واآلجري يف 693) "رشح أصول اعتقاد"، والاللكائي يف (16) "والقدر

 (.68) "رشح السنة"والبغوي يف  (،3/356) "احللية"(، وأبو نعيم يف 140)
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 طيَرِنةوة بؤ ئةم خاآلنة:دةلةو سةرةتايةدا حيكمةتى نةنووسينةوةى فةرموودة 

 .وة خويَندنةوةى عيبادةت نيية، وة لةناو نويَذيشدا ناخويَندريَت، رموودةى ثيَغةمبةرة فة -أ
 .وودة شيكار و رِوونكردنةوةية، وة دةبيَت بطةرِيَتةوة سةر قورئانكارى فةرم -ب
، ، لةبةر كارى فةرموودة كة شيكار و شةرحةلةرِووى رِيَذة و ضةنديَتييةوة لة ذمارة نايةت -ت

كةسيَكى  دنةوة و رِيَكخستنى زؤر زةمحةتة و بة ضةندكؤكر بيَطومان ئةمةش بؤخؤى نووسينةوة و
لةثاش هاوةآلنيشةوة  )احملدثون(ةكوو دةبينني ذمارةى فةرموودةناسةكان دياريكراو ناكريَت، و

 .ةوةةندة زؤرن، بةثيَضةوانةى قورئانهاتوون ض
 .فةرموودة ثيَويست بة رِيَكخسنت ناكات وةكوو قورئان -ث
نيية و تةحةدداى ضؤنيَتى و دارِشنت و بوونى  فةرموودة موعجيزةى سةرةكى ثيَغةمبةر  -ج

 .نيية
موودة مةرجى ثاراستنى ثيت و وشة و دارِشتنى نيية، بةَلكوو بة رِيَطةى مانايش تواناى فةر -ح

 .طةياندنى هةية و مةبةستى خؤى دةطةيةنيَت
هةية لة يةك  كاريَكى زؤر ئةستةمة هةرضى قسة و كار و هةَلسوكةوتيَكى ثيَغةمبةر  -خ

تةوة، لةطةأل ئةو هةموو سةرقاَلييةى كاتدا ئاطادار بكريَنةوة لةسةرى و كؤبكريَتةوة و بنووسريَ
جيهادكردن و هاوةآلن بة ذيانى رِؤذانةيان و خاوةن ماأل و منداأل و سةرقاَلبوون بة 

، وة لةطةأل سةرةتابوونى هؤكارةكانى نووسني و ثيَويستييةكانى ى دينبةرثةرضدانةوةى دوذمنان
 .لةناو طةليَكى نةخويَندةوارى وةك عةرةبدا

ئةطةر لة سةردةمى خةليفة  ؛ةطةر كؤبكرايةتةوة و بشنووسرايةتةوةوة تةنانةت ئ -د
كة  ثيَغةمبةر رِاشيدةكانيشدا بواية ئةوا دةبووة هؤكارى ئةوةى هةر فةرموودةو ثامشاوةيةكى 

، بة بةَلطةى ئةوةى وةكوو ئةو رِيوايةتةى يةطرياو وةرنةتةوة كرايةرِةت ب ؛ثاش ئةوان بوونى ببواية
ْ  ث  يْ دِ َح  يَ قِ بَ  ْد قَ  نُ وْ كُ يَ  َو أَ »فةرموودةى كؤنةكردةوة و وتى:   هةية )ئةبو بةكر(  ،هُ ْد جِ أَ  ََل

«رٍ كْ بَ  بْ  أَ ََل عَ  يَ فِ ا َخ مَ  مَ لا َس وَ  هِ يْ لَ عَ   اَّللَُلا َص  اَّللِ ُل وْ ُس رَ  هُ الَ قَ  انَ كَ  وْ : لَ اُل قَ يُ فَ 
(1). 

                                                             

 "األنوار الكاشفة"(، و 25/121للسيوطي ) "جامع األحاديث"(، و 29460( برقم )10/285للشاذيل ) "كنز العامل" (1)

ة احلديث بني النهي كتاب" ، و407لعبد الغني املرصي ص "الرد عىل من ينكر حجية السنة"، و 37للمعلمي اليامين ص

 .67ألمحد بن حممد محيد ص "واإلذن
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: ئةطةر فةرموودة بواية ئةوا واتة: دةترسم لةوةى فةرموودةى تر مابيَت من نةمبيستبيَت و بَليَن
 لة )ئةبو بةكر( شاراوة نةدةبوو.

رموودة ئةوةندة بآلو بوو، وة هؤكارى طةياندنى ئاسان بوو، نةدةوترا لة نةمانى فة -ذ
كارى نةمانى فةرموودة، وةكوو بؤ لةبةركارةكانى قورئان وايان ؤهاوةآلندا دةترسني ببيَتة ه

 .دةوت
تةواوبوون لة بةديهيَنانى متمانة لةسةر كؤكردنةوة و  كؤكردنةوةى فةرموودة ثيَش -ر

دةبووة هؤكارى تيَكةَلبوون و رِووكردنة  ؛تةواوكارى نووسينةوةى قورئان و توندوتؤَلكردنى
دةبوو، وةكوو لة ئان كةم دةبووةوة و سةرضاوة ون فةرموودة و بةمانةش لة قةدر و بةهاى قور

ََ َعن ي َغْْيَ اْلُقْرآِن »فةرمويَت: دة فةرموودةكةدا هاتووة كة ثيَغةمبةر  ََّل َتْكُتُبوا َعن ي، َوَمْن َكَت

«َفْلَيْمُحهُ 
(1). 

واتة: مةنووسنةوة لة من بيَجطة لة قورئان نةبيَت، ئةوةى جطة لة قورئانى لة منةوة 
 نووسيوةتةوة با بيسرِيَتةوة.

 ى و رِيَطةثيَداندا:لةنيَوان رِيَطر فةرموودة نووسينةوة لة سةردةمى ثيَغةمبةردا  -

ئةو هةموو خويَندنةوة و رِةضاوكردنة بؤ نووسينةوةى قورئان و ثاراستنى، وة سةرةرِاى 
نةنووسينةوةى ديار بؤ فةرموودة، هيَشتا هةست بةوة دةكريَت كة فةرموودة ثشتطوآ نةخراوة و 

طةثيَدان بة نووسينةوة و دراوة، جاريَك بة رِيَةتى تا رِيَذةيةكى دياريكراو ثيَطرنطى و بايةخى تايب
ن لة جاريَك هاندان بة طةياندن، وة لةاليةكى تريشةوة هةستكردن بة ساردييةك و هةرِةشةكرد

ثاراستنيَكى تايبةتى خؤ ة لة اليةكى تريشةوةو ،ى نةبيَتطةياندنيَك كة بة شيَوةى زؤر ثيَويستى خؤ
 لةاليةن هاوةآلنةوة لةسةرى.

 ر نووسينةوة:ةرمان و رِيوايةتةكان لةسةف. 1

َم َأَح ـا ِمْن َأْصَح ــمَ »وُل: ـقُ ـ، يَ نْهُ ـَرِِضَ اَّلُل عَ  ُهَرْيَرةَ  َأيبَعْن  -أ  د  ـاِب النابِي  َصَلا اَّللُ َعَلْيِه َوَسلا

                                                             

 (،11344) "املسند"وأمحد يف  (،64) "صحيحه"وابن حبان يف  (،7954) "الكربى"والنسائي يف  (،3004رواه مسلم ) (1)

 "دخلامل"والبيهقي يف  (،8763) "املسند"والبزار يف  (،437) "املستدرك"واحلاكم يف  (،464) "السنن"والدارمي يف 

 (.1/294) "رشح السنة"والبغوي يف ، (335) "اجلامع"الرب يف  (، وابن عبد1288) "مسنده"وأبو يعىل يف  (،724)
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َُ َوَّلَ  ُه َكاَن َيْكُت َُ َأْكَثَر َحِديًثا َعنُْه ِمن ي، إَِّلا َما َكاَن ِمْن َعْبِد اَّللاِ ْبِن َعْمٍرو، َفإِنا « َأْكُت
(1). 

دةيوت: هيض كةسيَك لة هاوةآلن هيَندةى من فةرموودةى ال نيية،  واتة: )ئةبو هورِةيرة( 
جطة لة )عبداهلل ى كورِى عةمرى كورِى عاص( نةبيَت، ئةو فةرموودةكانى دةنووسييةوة، من نةم 

 دةنووسييةوة.

و، َقاَل: -ب ٍء َأْسَمُعُه ِمْن َرُسوِل اَّللاِ َصَلا اَّللُ َعَلْيِه ُكنُْت َأْكتُ » َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َعْمر  ٌا ََشْ َُ ُك

ٍء َتْسَمُعُه َوَرُسوُل اَّللاِ َصَلا اَّللُ ٌا ََشْ َُ ُك َم ُأِريُد ِحْفَظُه، َفنََهْتنِي ُقَرْيش  َوَقاُلوا: َأَتْكُت َعَلْيِه  َوَسلا

، َوالر   َِ َم َبَّش  َيَتَكلاُم ِِف اْلَغَض َضا، َفَأْمَسْكُت َعِن اْلكَِتاِب، َفَذَكْرُت َذلَِك لَِرُسوِل اَّللاِ َصَلا َوَسلا

ُرُج ِمنُْه إَِّلا "اَّللُ َعَلْيِه َوَسلاَم، َفَأْوَمَأ بُِأْصبُِعِه إََِل فِيِه، َفَقاَل:   َما ََيْ
َْ َفَوالاِذي َنْفِِس بَِيِدهِ اْكُت

«"َحق  
(2). 

ببيستاية  من هةرشتيَكم لة ثيَغةمبةرةوة دةَليَت:   )عبداهلل ى كورِى عةمر(واتة: 
دةمنووسى، دةمويست لةبةرى بكةم، قورِةيش رٍِِيَطرى ىلَ دةكردم، وتيان: هةموو شتيَك لة 

دةنووسيت، ئةو ئادةميزادة قسة دةكات لةكاتى توورِةبوون و رِازيبووندا، منيش  ثيَغةمبةرةوة 
دةمى  بة ثةجنةى ئاماذةى بؤ طيَرِايةوة، ثيَغةمبةرى خوا  رم نووسينم واز ليَهيَنا و بؤ ثيَغةمبة

كرد و فةرمووى: بنووسة، سويَند بةوةى طيانى منى بةدةستة هيض شتيَك ليَوةى نايةتة دةرةوة 
 جطة لة حةق نةبيَت.

رِيَككةوتننامةكانى حودةيبيية و نيَوان جوولةكةكان و دةستوورى  ثيَغةمبةرى خوا  -ت
يسرِ و ... سةركردةكانى دونيا لة )كيسرا( و )قةيسةر( و )موقةوقةسى( م ةى بؤناممةدينة و 

 .رى بة ياسا و بنةماى كاركردن هةذمار دةكريَتهةموو نووسيوة، كة زؤ

                                                             

 "اآلثار عاينرشح م"(، والطحاوي يف 748) "دخلامل"(، والبيهقي يف 500) "السنن"(، والدارمي يف 113رواه البخاري ) (1)

(7136.) 

 "سننه"الدارمي يف رواه ووقال شعيب األرنؤوط: إسناده صحيح،  (،6802) "املسند"يف وأمحد  (،3646رواه أبو داود ) (2)

 (،26428) "املصنف"(، وابن أيب شيبة يف 14264) "الكبري"والطرباين يف  (،359) "املستدرك"واحلاكم يف  (،501)

صحيح "(، و 1532) "الصحيحة" (، وصححه األلباين يف389) "اجلامع"الرب يف  وابن عبد (،755) "املدخل"والبيهقي يف 

 (.1196) "اجلامع الصغري
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تاكةكةسيش طةر ثيَويست بووبيَت فةرمانى نووسينةوةى داوة، وةكوو  وة تةنانةت بؤ
ثيَكهاتبوو لة ياسا و دةستوورة طشتييةكان، كاتى طرتنةوةى مةككة، كة  )عام الفتح(وتارةكةى 

ٌِ الَيَمِن  -َفَقاَم َأُبو َشاهٍ ... »ثياويَكى يةمةنى ئامادةبوو تيايدا:  ٌ  ِمْن َأْه َفَقاَل: اْكُتُبوا ِِل َيا  -َرُج

«"اْكُتُبوا ِْلَِب َشاهٍ "َرُسوَل اَّللاِ، َفَقاَل َرُسوُل اَّللاِ َصَلا اَّللُ َعَلْيِه َوَسلاَم: 
(1). 

بينووسنةوة فةرمووى:  ، ثيَغةمبةر داواى كرد ئةو وتارةى بؤ بنووسيَتةوة بو شاه(أ)واتة: 
 .بو شاه(أ)بؤ 

َْ »: ىلةكاتى نةخوَشييةكةى ثيَش وةفاتيدا فةرموو وة ثيَغةمبةر  -ث اْئُتوِِّن بِكَِتاٍب َأْكُت

«َلُكْم كَِتاًبا َلْن َتِضلُّوا َبْعَدُه َأَبًدا
(2). 

 ثةرِاويَكم بؤ بيَنن نووسينيَكتان بؤ بنووسم كة لةثاش من طومرِا نةبن بةهيض شيَوةيةك. واتة:

«َقي ُدوا اْلِعْلَم بِاْلكَِتاِب »فةرموويةتى:  وة ثيَغةمبةر  -ج
(3). 

 واتة: زانست ببةستنةوة بة نووسني.

 و متمانةيان )صحيح(ان ثلةى ـايـراوة بة بةَلطة، بةآلم الى زانـوة هةنديَك رِيوايةتى تر ك -ح

                                                             

 "الكربى"والنسائي يف  (،2667والرتمذي ) (،2017وأبو داود ) (،1355(، ومسلم )6880، 2434رواه البخاري ) (1)

وابن أيب  (،3149) "السنن"والدارقطني يف  (،7242) "املسند"وأمحد يف  (،3715) "صحيحه"وابن حبان يف  (،5824)

 والبيهقي يف (،3732) "مستخرجه"(، وأبو عوانة يف 1442) "أخبار مكة"والفاكهي يف (، 36921) "املصنف"بة يف شي

 "اجلامع"الرب يف  وابن عبد (،508) "املنتقى"وابن اجلارود يف  (،3719) "الشعب" (، و16039) "السنن الكربى"

 .53ص "ايةالكف"واخلطيب يف  (،1/294) "رشح السنة"والبغوي يف  (،386)

وأمحد يف  (،6597) "صحيحه"وابن حبان يف  (،5823) "الكربى"والنسائي يف  (،1637(، ومسلم )3053رواه البخاري ) (2)

(، 10961) "الكبري"(، والطرباين يف 4826) "املسند"والبزار يف  (،1753) "أخبار مكة"والفاكهي يف  (،1935) "املسند"

(، والبيهقي يف 2755) "رشح السنة"(، والبغوي يف 2409) "مسنده"أبو يعىل يف (، و9992) "املصنف"وعبدالرزاق يف 

 .(536) "مسنده"واحلميدي يف  (،7/1367) "رشح أصول اعتقاد"(، والاللكائي يف 18747) "سنن الكربىال"

 "تأرُيه"(، واخلطيب يف 637) "مسنده"و الشهاب القضاعي يف ، َعْن َأنَِس بِْن َمالِك   (395) "اجلامع"الرب يف  رواه ابن عبد (3)

(، 8/394) "اجلامع الصحيح للسنن واملسانيد"(، ويف 556ملحمد بن عبدالرمحن املخلص ) "املخلصيات"(، ويف 46/10)

 (.4434) "صحيح اجلامع الصغري"(، و 2026) "الصحيحة"وصححه األلباين يف 
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«اْسَتِعْن َعََل ِحْفظَِك بَِيِمينَِك »، لةوانة: ثيَدةدةين ئاماذةيانوةرنةطرتووة، لةبةرئةوة بةس 
(1) ،

«اْكُتُبوا َوََّل َحَرَج »
َأنا َرُسوَل اَّللاِ َصَلا اَّللاُ  ه  نْ عَ  اَّللُ ِضَ رَ  ي  ارِ َص نْ م اْلَ زْ ن َح و بْ رُ مْ عَ  اُب تَ كِ وَ »، (2)

ٌِ اْلَيَمنِ َعَلْيِه  ََ إََِل َأْه َم َكَت «َوَسلا
َهِذهِ َأَحادِيُث َسِمْعُتَها َوَكَتْبُتَها َعْن َرُسوِل اَّللاِ َصَلا اَّللُ »، (3)

«َعَلْيِه َوَسلاَم ُثما َعَرْضُتَها َعَلْيهِ 
(4). 

 نووسينةوة:نةفةرمان و رِيوايةتةكان لةسةر . 2

 اخْلُْدِريِّ  -أ
َم َقاَل:ِِضَ اَّلُل َعنْهُ رَ  َعْن َأيِب َسِعيد  ََّل َتْكُتُبوا » ، َأنَّ َرُسوَل اَّللِ َصىلَّ اَّلُل َعَلْيِه َوَسلَّ

ََ َعن ي َغْْيَ اْلُقْرآِن َفْلَيْمُحهُ  «َعن ي، َوَمْن َكَت
(5). 

جطة لة قورئان با بيَ شتيَكى لة منةوة نووسيوةتةوة ، ئةوةىهيض لة منةوة مةنووسنةوةواتة: 
 بيسرِيَتةوة.

                                                             

وقد أخرجه الرتمذي  ،50ص للخطيب البغدادي "لراوياجلامع ألخالق ا "و ،65للخطيب البغدادي ص "تقييد العلم" (1)

السنة قبل "، و (4/21البن حجر ) "لسان امليزان"(، ويف 2/353) "توضيح األفكار"ْيًضا من طريق أيب هريرة، انظر أَ 

 .304صملحمد عجاج خطيب  "التدوين

(، 626) "ناسخ احلديث"ابن شاهني يف (، و677) "جممع الزوائد"(، واهليثمي يف 4410) "الكبري"رواه الطرباين يف  (2)

للخطيب البغدادي  "تقييد العلم" و ،286للسيوطي ص "تدريب الراوي" ويف (،369) "املحدث الفاصل"الرامهرمزي يف و

كتابة احلديث بني النهي " و ،44لعبداحلليم حممود ص "السنة ومكانتها" و (،354البن اجلوزي ) "إعالم العاَل"و ، 72ص

َف  (،2/353) "توضيح األفكار"وانظر ، 43د بن حممد محيد صألمح "واإلذن  "املنار"صاحب  (السيد رشيد رضا)وقد َضعَّ

 .304صملحمد عجاج خطيب  "السنة قبل التدوين" ويف (،10/763) "املنار"هذا احلديث، انظر جملة 

 "السنن"والدارقطني يف  ،)الداراين( وضعفه حمققه (1661) "هسنن"والدارمي يف  (،4853) "صغرىال"رواه النسائي يف  (3)

، و (3017) "صغريال"(، والبيهقي يف 1447) "املستدرك"(، واحلاكم يف 6559) "صحيحه"(، وابن حبان يف 2723)

 "صحيح وضعيف سنن النسائي"األلباين يف  ضعفه(، و3084) "اآلثار عاينرشح م"، والطحاوي يف (409) "الكبري"

(4853.) 

، 95للخطيب البغدادي ص "تقييد العلم"ويف (، 757) "دخلامل"(، والبيهقي يف 2858) "التأريخ الكبري"يف  رواه البخاري (4)

 "ميزان االعتدال"(، و 73/366البن عساكر ) "تأريخ دمشق"(، و 1/98البن عدي ) "الكامل يف ضعفاء الرجال"و 

ألمحد بن حممد محيد  "بة احلديث بني النهي واإلذنكتا"، و 45لعبداحلميد حممود ص "السنة ومكانتها"(، و 3/28للذهبي )

 .320ملحمد عجاج خطيب ص "السنة قبل التدوين"، و 46ص

 .37سبق خترجيه صو (،3004رواه مسلم ) (5)
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ََ » َرِِضَ اَّلُل َعنُْه: َثابِت   ْبنِ  َزْيدِ  َعنْ  -ب َم َأَمَرَنا َأْن ََّل َنْكُت إِنا َرُسوَل اَّللاِ َصَلا اَّللُ َعَلْيِه َوَسلا

َفَمَحاهُ « َشْيًئا ِمْن َحِديثِهِ 
(1). 

ثرسيارى فةرموودةيةكى   عاوي(()مكاتيَك ضووة الى   (ثابت)زةيدى كورِى واتة: 
فةرمانى  ةآلمى دايةوة، ئةويش فةرمانى دا بة نووسينةوةى، )زةيد( وتى: ثيَغةمبةر ليَكرد و و

 .، ئةوكات سرِييةوةهيض شتيَك لة فةرموودةكانى نةنووسينةوة كة داينثيَ

 اخْلُْدِريِّ  -ت
ِد، َواْلقُ »، َقاَل: َرِِضَ اَّلُل َعنْهُ  َعْن َأيِب َسِعيد  َُ َغْْيَ التاَشهُّ «ْرآنِ َما ُكناا َنْكُت

(2). 
 قورئان نةبيَت. ةو ،ئيَمة هيضمان نةدةنووسييةوة بيَجطة لة )تةحيات( خويَندنى ناو نويَذواتة: 

 اخلُْدِريِّ  -ث
ا النابِيا َصَلا اَّللاُ َعَلْيِه َوَسلاَم ِِف الكَِتاَبِة »، َقاَل: َرِِضَ اَّلُل َعنْهُ  َعْن َأيِب َسِعيد  اْسَتْأَذنا

«َلنَاَفَلْم َيْأَذْن 
(3). 

 نةداين. بؤ نووسينةوةى، ريَطةى ثآ داواى رِيَثيَدامنان كرد لة ثيَغةمبةرى خوا واتة: 

َم َفَخَرَج  -ج َعْن َأيِب ُهَرْيَرَة، َقاَل: ُكنَّا ُقُعوًدا َنْكُتُب َما َنْسَمُع ِمَن النَّبِيِّ َصىلَّ اَّلُل َعَلْيِه َوَسلَّ

َفُقْلنَا: َما  «َأكَِتاب  َمَع كَِتاِب اَّللاِ؟»َفُقْلنَا: َما َنْسَمُع ِمنَْك، َفَقاَل:  «ُتُبوَن؟َما َهَذا َتكْ »َعَلْينَا، َفَقاَل: 

ُضوا كَِتاَب اَّللاِ، َوَأْخلُِصوهُ »َنْسَمُع، َفَقاَل:  َقاَل: َفَجَمْعنَا َما َكَتْبنَا يِف  «َأكَِتاب  َغْْيُ كَِتاَب اَّللاِ اَْمِ

، ُثمَّ 
«... َأْحَرْقنَاُه بِالنَّاِر،َصِعيد  َواِحد 

(4). 
دانيشتبووين فةرموودةكانى ثيَغةمبةرمان دةنووسييةوة، دةَليَت:  واتة: )ئةبو هورِةيرة( 

ئةمة ضى دةنووسنةوة؟ ومتان: ئةوةى لة تؤى دةبيستني، هاتة المان، فةرمووى:  ثيَغةمبةرى خوا 
خوا؟ ومتان: نابيستني، فةرمووى: كتيَبيَكى تر فةرمووى: ئةوة كتيَبيَكى تر هةية لةطةأل كتيَبةكةى 

                                                             

، وقال شعيب األرنؤوط: إسناده (21579) "املسند"وأمحد يف  (،729) "دخلامل"والنسائي يف  (،3647رواه أبو داود ) (1)

 صحيح"ه األلباين يف ضعف(، و336) "اجلامع"الرب يف  ابن عبدوكذا يف حتقيقه لسنن أيب داود، ورواه  ،ضعيف النقطاعه

 (.3647) "وضعيف سنن أيب داود

 .، وقال األلباين: شاذ(3648رواه أبو داود ) (2)

 .وصححه األلباين (،2665رواه الرتمذي ) (3)

 .رنؤوط: حديث صحيح، وقال شعيب األ(11092) "املسند"رواه أمحد يف  (4)
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يةك هةية بيَجطة لة كتيَبى خوا؟ كتيَبى خوا رِزطار كةن، وتى: ئيَمةش هةمووميان كؤكردةوة لة 
 .بة ئاطر شويَندا و سووتامنان

َم َوَنْحُن َجَبل  َرِِضَ اَّلل َعنُْه: َخَرَج َعَلْينَا َرُسوُل اَّللَِّ َصىلَّ اَّللَُّ  ْبنِ  ُمَعاذِ َعن  -ح َعَلْيِه َوَسلَّ

ُقْلنَا َسِمْعنَاُه ِمنَْك َيا َرُسوَل اَّللَِّ َصىلَّ اَّللَُّ َعَلْيِه  ،«َما َهَذا َيا ُمَعاُذ؟»َنْكُتُب َشْيًئا ِمَن احْلَِديِث، َفَقاَل: 

َم:  ،َوَسلَّمَ  ا »َقاَل َصىلَّ اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّ ، َفاَم َكَتْبنَا َشْيًئا َبْعدُ «ا ِسَواهُ َيْكِفَيُكْم َهَذا اْلُقْرآُن ِِم
(1). 

فةرمووى: ئةوة ضيية؟ ئيَمة هةنديَك فةرموودةمان دةنووسييةوة، هاتة المان،  ثيَغةمبةر  واتة:
ثاشان ئةم قورئانةتان بةسة لة هةموو شتيَك، ئةوانةى لة تؤمانةوة بيستووة، فةرمووى: ومتان: 

 ةوة.دواى ئةوة هيض شتيَكمان نةدةنووسيي

، َقااَل: َخَرَج َرُسوُل اَّللَِّ َصىلَّ اَّلُل َعَلْيِه َوَسلََّم َرِِضَ اَّلُل َعنُْهمْ  َعِن اْبِن َعبَّاس  َواْبِن ُعَمرَ وَ 

، َفَقاَل:  ُكْم َتْكُتُبوََنا؟ أَ »َمْعُصوًبا َرْأُسُه، َفَرِقَي َدَرَجاِت املِْنرَْبِ َُ الاتِي َبَلَغنِي َأنا  اْلُكُت
كَِتاب  َما َهِذهِ

«... َمَع كَِتاِب اَّللاِ؟
(2). 

ضووة سةر ثلةكانى مينبةر و فةرمووى: هاتة المان، سةرى بةستبوو،  ثيَغةمبةرى خوا واتة: 
دةينووسنةوة؟ ئةوة كتيَبيَكى تر هةية لةطةأل كتيَبى  ئيَوة ثيَم طةيشتووة كة ئةو نووسينةوانة ضني

 خوادا؟

 

 

 
                                                             

إحتاف "(، وقال ابن حجر: هذا منقطع، ويف 3032( برقم )12/610البن حجر ) "املطالب العالية"أخرجه إسحاق كام يف  (1)

 .37ألمحد بن حممد محيد ص "كتابة احلديث بني النهي واإلذن"(، ويف 362ألبو العباس البوصريي ) "اخلرية

وهذا إسناد ضعيف، فيه عيسى بن  (:2/420) "جممع الزوائد"وقال اهليثمي يف  (،7514) "وسطاأل"رواه الطرباين يف  (2)

 "كتابة احلديث بني النهي واإلذن"ويف  ،: منكر احلديث(402 – 6/401) "الكبري"قال البخاري يف وميمون، وهو مرتوك، 

 ضعيٌف جداً. وقال: :53لنارص بن إبراهيم ص "كتابة احلديث يف عهد النبي"، و 38ألمحد بن حممد محيد ص
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 وونةوةى ئةم بابةتةبؤضوونى زانايان لةسةر يةكالب

يةكالبوونةوةى ئةم بابةتة و تيَرِوانينيان بؤ خويَندنةوةى زانايان بؤضوونى جياوازيان هةية لةسةر 
بؤضوونةكانيان لة ، وة هةموو رة بةَلطانة و كؤكردنةوةيان لة ضوارضيَوةى مانايةكدائةم دوو جؤ

 ر خويَندنةوةدا كؤدةبيَتةوة:دوو جؤ

 رة فةرموودةكان لة مانا و مةبةستيَكى دياريكراودا.وو جؤكؤكردنةوةى هةرد يةكةم:

يةكيَكة لة رِيَطاكانى يةكخستنى دوو جؤرةكانى كة ، )اجلمع بني األحاديث(ئةمة ثيَى دةوتريَت 
يةكالكردنةوةى  ةمة رِيَطايةكة دةطرييَتة بةر بؤ، ئ)تعارض األدل((بةَلطةى جياوازى دذبةيةك 

ان بةَلطةكاندا، ليَرةدا خويَندنةوةى لةذيَر تيَطةيشتنة طشتييةكاندا و تيَطةيشتنيَكى ئاَلؤز لةنيَو
بؤ دةكريَت، بة طةيشنت بؤ مةبةستيَكى  واملقاصد الشرعي(( ي)املفهوم العلممةبةستة شةرعييةكاندا 

كار لةسةر هةموو بةَلطةكان دةكريَت، خؤى  بةم هؤكارةوة رِةضاوكراوى شةرعى، كة لة ئةجنامدا
ريَت، بنةما لة دينداريدا نةخ اويَزرةكة هيض بةَلطةيةك ثبةوةى داواكارييةكى دينيية،  بؤ خؤى ئةمة

بؤ  )اجلمع( كؤكردنةوةى بةَلطةكان ياساى بوو، وة )صحيح(كاركردنة بة هةموو بةَلطةيةك طةر 
 .لةاليةن زانايانةوة ئةم مةبةستة دانراوة

زانايان ضةند رِايةكيان ر ئةم بابةتة لةسة، )اجلمع بني األدلة(لة رِوانطةى ئةم ياسايةوة 
 هةية:

، وة رِيَطةثيَدانةكان ()العام رِيَطرييةكانى نووسينةوةى فةرموودة بة شيَوةيةكى طشتيية -1
بةو مانايةى كةسة تايبةتةكان كة خاوةنى شارةزاييةكى تةواون بةسةر قورئان و ، ()اخلاصتايبةتن 

يان هةية و دَلنياين لةسةريان كة فةرموودة فةرموودةدا و نووسني و ضاوكراوةييةكى باش
بنووسنةوة تيَكةأل و ليَتيَكضوونيان بؤ دروست نابيَت لةنيَوان قورئان و فةرموودةكاندا و قورئان 

دا قورئان بةردةوام دادةبةزيَت و دةنووسريَتةوة و تةواو نةبووة، وة يشسةالمةت دةبيَت، لةكاتيَك
و طرنطييةكى تايبةتى هةية تا دةناسريَت و دةردةكةويَت، ئةمة الى دابةزينى ثيَويستى بة ثاراستنيَك 

 .رِيَطةثيَدراوة... بؤ ئةم كةسانة   (واهلل بن عمر )عبد كةسة تايبةتةكانى وةكوو
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بةآلم كةسة طشتييةكان لةبةرئةوةى عةرةب بة زؤرينة نةخويَندةوار بوون و نووسني و 
نووسينةوةى باش واية رِيَيان ىلَ بطرييَت لة  ؛ةندا بوواندنةوة لة قؤناغى سةرةتايي طةشةثيَدخويَ

كة هيض  فةرموودة، تاوةكوو قورئان تايبةت بكريَت بة نووسينةوة و طرنطيثيَدان بة شيَوةيةكى ديار
بوونى نةبيَت، ئةمة هؤكارة بؤ زياتر دَلنيابوونى ثاراستنى قورئان و ناسينى شتيَك لة بةرامبةريدا 

 الى طشتى خةَلكى.

َأكَِتاب  َمَع "»ئاماذة بؤ ئةمة دةكات كة فةرمووى:   )أبو هريرة(روةكوو رِيوايةتةكةى هة

ُضوا كَِتاَب اَّللاِ، َوَأْخلُِصوهُ  ..."َفَقاَل:  ... "كَِتاِب اَّللاِ؟ «... "اَْمِ
)أبو ، وة رِيوايةتةكةى (1)

ََ َعن ي َغْْيَ اْلُقْرآِن َفْلَيمْ » :  سعيد اخلدري( «ُحهُ َوَمْن َكَت
ا النابِيا »، وة رِيوايةتى: (2) اْسَتْأَذنا

«َصَلا اَّللاُ َعَلْيِه َوَسلاَم ِِف الكَِتاَبِة َفَلْم َيْأَذْن َلنَا
(3). 

كة ثرسى كرد بة هاوةآلن لةسةر   )عمر بن اخلطاب(خةليفةى رِاشيد وة رِيوايةتةكةى 
َعْن ُعْرَوَة، َأنا ُعَمَر ْبَن »ان بووةوة: نووسينةوةى فةرموودة و ئيستيخارةى كرد و ثاشان ثةشيم

نََن َفاْسَتْفَتى َأْصَحاَب النابِي  َصَلا اَّللاُ َعَلْيِه وَ  ََ السُّ طااِب َرِضَ اَّللاُ َعنُْه َأَراَد َأْن َيْكُت َسلاَم ِِف اْْلَ

اَّللاَ فِيَها َشْهًرا، ُثما َأْصَبَح َيْوًما َوَقْد َعَزَم اَّللاُ َلُه  َذلَِك َفَأَشاُروا َعَلْيِه بَِأْن َيْكُتَبَها َفَطِفَق ُعَمُر َيْسَتِخْيُ 

َنَن َوإِِّن  َذَكْرُت َقْوًما َكاُنوا َقْبَلُكْم َكَتُبوا ُكُتًبا َفَأَكبُّوا َعَليْ "َفَقاَل:  ََ السُّ َها إِِّن  ُكنِْت ُأِريُد َأْن َأْكُت

ٍء َأَبًداَوَتَرُكوا كَِتاَب اَّللاِ َوإِِّن  َواَّللاِ ََّل َأْلَبُس كَِتاَب اَّللاِ »: ة  ايَ وَ  رِ يِف ، وَ «" ََّل َأُشوُب كَِتاَب اَّللاِ ب ٍَِْ

ٍء َأَبًدا «ب ٍَِْ
(4). 

                                                             

 .، وقال شعيب األرنؤوط: حديث صحيح(11092) "املسند"رواه أمحد يف  (1)

 .37سبق خترجيه صو (،3004رواه مسلم ) (2)

 .وصححه األلباين (،2665رواه الرتمذي ) (3)

ويف  (،343) "اجلامع"يف الرب  وابن عبد (،731) "دخلامل"والبيهقي يف  (،731) "جامع معمر بن راشد"رواه عبدالرزاق يف  (4)

(، و 29474للشاذيل ) "كنز العامل"(، و 1/495للسيوطي ) "تدريب الراوي"، و 49للخطيب البغدادي ص "تقييد العلم"

كتابة احلديث "، و 408لعبد الغني املرصي ص "الرد عىل من ينكر حجية السنة"(، و 1/103للسباعي ) "السنة ومكانتها"

 "السنة قبل التدوين"، و 34ألمحد بن هاشم ص "كتابة السنة النبوية"، و 68بن حممد محيد صألمحد  "بني النهي واإلذن

 =      : )منقطع(، ألن عروة َل يدرك عمر، كام يف38ص "األنوار الكاشفة"وقال ابن الوزير يف  ،310ملحمد عجاج خطيب ص
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بةآلم يادى كةسانيَكم كةوتةوة كة ثيَش ئيَوة من ويستم فةرموودةكان بنوومسةوة، وتى: 
ن ثشتطوآ خست، وة منيش سويَند بة خوا كتيَبيَكيان نووسييةوة و طرنطييان ثيَدا و كتيَبى خوايا

 كتيَبى خوا تيَكةأل بة هيض ناكةم.

ََّل ُنْكتُِبُكْم »داواى ليَكرا بؤيان بنووسيَتةوة، وتى:  كة  )أبو سعيد اخلدري(وة قسةكةى 

ُثنَا، َفنَ  ْحَفُظ َفاْحَفُظوا َعناا َكََم ُكناا َوََّل َنْجَعُلَها َمَصاِحَف َكاَن َرُسوُل اَّللاِ َصَلا اَّللُ َعَلْيِه َوَسلاَم ُُيَد 

«َنْحَفُظ َعْن َنبِي ُكْم َصَلا اَّللُ َعَلْيِه َوَسلامَ 
(1). 

رموودةى بؤ دةوتني و ةف ، ثيَغةمبةر )مصحف(واتة: نانووسينةوة و نايكةين بة قورئانيَك 
غةمبةرةكةتانةوة لةبةرمان دةكرد، ئيَوةش لةبةرى كةن وةكوو ضؤن ئيَمة لةبةرمان دةكرد لة ثيَ

. 

َُ اْلِعْلَم َوََّل ُنْكتُِبهُ : » َقاَل اْبُن َعبَّاس ا ََّل َنْكُت «إِنا
(2). 

 واتة: زانست نانووسينةوة و بؤ كةسيشى نانووسني.

َفَلَما َخ ٍَِ َعَلْيِهُم اْلَغَلَط فِيََم َيْكُتُبوَن »كة دةَليَت:  v ية)ابن قتيبة(ئةمة بؤضوونى ئيمام 

«، َوْلَاا َأِمَن َعََل َعْبِد اَّللاِ ْبِن َعْمٍرو َذلَِك، َأذَِن َلهُ ََنَاُهمْ 
(3). 

                                                                                                                                                             

وقد رواه اخلطيب من طريق آخر عن معضل، : رواية ابن عبد الرب عن مالك 41وقال ص ،(7/158) "هتذيب التهذيب" =

بنحوه،  "تقييد العلم"( من 49)ص (عبد اَّلل)اَّلل عنه، أي بزيادة عروة بن الزبري، عن عبد اَّلل بن عمر، عن عمر رِض 

 .وإسناده صحيح

، ويف (379) "لاملحدث الفاص"والرامهرمزي يف  (،339) "اجلامع"الرب يف  وابن عبد (،727) "دخلامل"رواه البيهقي يف  (1)

الرد عىل من ينكر حجية "،  و 36للخطيب البغدادي ص "تقييد العلم"(، و 3/139البن أيب خيثمة ) "التأريخ الكبري"

 .17حلسناء بنت بكري نجار ص "كتابة احلديث النبوي"، و 409لعبد الغني املرصي ص "السنة

 "اجلامع"الرب يف  وابن عبد (،734) "دخلامل"هقي يف والبي (،11/258) "جامع معمر بن راشد"رواه عبدالرزاق يف  (2)

، و 409لعبد الغني املرصي ص "الرد عىل من ينكر حجية السنة"، و 41البن الوزير ص "األنوار الكاشفة"ويف  (،344)

 .313ملحمد عجاج خطيب ص "السنة قبل التدوين"، و 70ألمحد بن حممد محيد ص "كتابة احلديث بني النهي واإلذن"

كتابة "، و 459لعبد الغني املرصي ص "الرد عىل من ينكر حجية السنة"، و 412البن قتيبة ص "تأويل خمتلف احلديث" (3)

كتابة "، و 17حلسناء بنت بكري نجار ص "كتابة احلديث النبوي"، و 60ألمحد بن حممد محيد ص "احلديث بني النهي واإلذن

 .58لنارص بن إبراهيم ص "احلديث يف عهد النبي
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يان، رِيَطرى كردووة ليَ ؛دروست ببيَت لة نووسينةكانياندا هةَلة واتة: كاتيَك ترساوة لةوةى
 ى كورِى عةمر( بووة رِيَطةى داوة بة نووسني. اهللعبدوة كاتيَك متمانةى بة )

رِيَطرييةكة لةكاتى سةرةتايي دابةزينى قورئاندا بووة، لة ترسى ان دةَليَن: هةنديَك لة زاناي -2
 ليَتيَكضوون و تيَكةَلبوون، وة رِيَطةثيَدانةكةش لة كاتى تر و دواى ئةوة بووة.

: »: v ِطي  ويَقاَل اْلس   ٌَ ْذُن ِِف الناْهُي َخاص  بَِوْقِت ُنُزوِل اْلُقْرآِن َخْشَيَة اْلتَِباِسِه، َواْْلِ  َوقِي

ٌا َحِديَث َأِب َسِعيدٍ  هِ. َوِمنُْهْم َمْن َأَع «َغْْيِ
)أبو  رِةخنة دةطرن لة رِيوايةتةكةى وة هةنديَكيش .(1)

 . سعيد اخلدري(
ٌَ َعِن اْلُقْرآِن بِِسَواهُ »َوِقيَل:  ُه ، أَْو ُيْشَتَغ «لَِئَلا ُيَضاَهى بِكَِتاِب اَّللاِ َتَعاََل َغْْيُ

(2). 

ةرقاأل بن و طرييةكة لةبةرئةوة بووة كة طرنطى نةدةن بة بيَجطة لة قورئان و ثيَوةى سياخود رِيَ
 قورئان ثشتطوآ خبةن.

 كة خاوةنى ئةم رِايةن: انايانةشلةو ز

 لقرطبيا v  (.11/207) "تفسرية"يف 

 السمعاين v  146ص "أدب االمالء واالستمالء"يف. 

 الذهبي v  (.3/11) "سري أعالم النبالء"يف 

 زركيشال v  (.3/558) "النكت عىل مقدمة ابن صالح"يف 

ِديِث َمَع اْلُقْرآِن ِِف َصِحيَفٍة »َوِقيَل:  دةَليَن: وة هةنديَك -3 اْلَُْراُد الناْهُي َعْن كَِتاَبِة اْْلَ

«َواِحَدةٍ 
(3). 

                                                             

 .41لعبد املنعم السيد نجم ص "تدوين السنة ومنزلتها"(، و 1/495للسيوطي ) "تدريب الراوي" (1)

البن عبد الرب  "اجلامع"(، و 3/560للزركيش ) "النكت عىل مقدمة ابن صالح"، و 57للخطيب البغدادي ص "تقييد العلم" (2)

لعبد املنعم السيد نجم  "تدوين السنة ومنزلتها" ، و30حلسناء بنت بكري نجار ص "كتابة احلديث النبوي"(، و 1/82)

 .315ملحمد عجاج خطيب ص "السنة قبل التدوين"، و 39ص

(، 18/130) "رشح النووي عىل مسلم"(، و 4/184للخطايب ) "معاَل السنن"(، و 1/495للسيوطي ) "تدريب الراوي" (3)

 =      الرد عىل من"(،  و 8/553للقاِض عياض ) "ئد مسلمإكامل املعلم بفوا"(، و 10/58للعظيم آبادي ) "عون املعبود"و 
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 ةك شويَنداواتة: مةبةست لة رِيَطريكردنى نووسينى فةرموودة ئةوة بووة كة لةطةأل قورئان لة ي
 نةنووسريَت. )لة يةك ثةرِاودا(

 ،َذلَِك  ِحَْي َأِمنَ ذَِن فِيِه ِحَْي ِخيَف اْختََِلُطُه بِاْلُقْرآِن، َوأَ ََنَى َعنُْه »دةَليَن:  ى تروة هةنديَك. 4

«َفَيُكوُن الناْهُي َمنُْسوًخا
(1). 

كةأل بيَت لةطةأل تيَ ئةوة هةبووةترسى  بووة كة كاتيَك ةست لة رِيَطريكردنىمةب واتة:
 داون. رِيَطةى ثآ ؛متمانةى هةبووة كة تيَكةأل نابيَت قورئاندا، بةآلم كاتيَك ثيَغةمبةر 

َتلَِط اْلَوْحُي الاِذي ُيْتََل »دةَليَت:  v (ابن القيم) ْسََلِم َخْشَيَة َأْن ََيْ ِل اْْلِ َوَهَذا َكاَن ِِف َأوا

«بِاْلَوْحِي الاِذي ََّل ُيْتََل 
(2). 

اتة: ئةمة كاتى سةرةتاى ئيسالم بووة، كة ترسى ئةوة هةبووة وةحييةك كة دةخويَندريَتةوة و
 .، واتة سوننةتتيَكةأل بيَت بة وةحييةك كة ناخويَندريَتةوة

ذْ »َوِقيَل: . 5 ْفِظ َواْْلِ ٌَ الناْهُي َخاص  بَِمْن ُخ ٍَِ ِمنُْه اَِّلت َكاُل َعََل اْلكَِتاَبِة ُدوَن اْْلِ ي
ُن ْلَِْن ُأِمَن َوقِ

«ِمنُْه َذلَِك 
(3). 

                                                                                                                                                             

تدوين السنة "، و 29حلسناء بنت بكري نجار ص "كتابة احلديث النبوي"و  ،458لعبد الغني املرصي ص "ينكر حجية السنة =

ث يف عهد كتابة احلدي"، و 308ملحمد عجاج خطيب ص "السنة قبل التدوين"، و 41لعبد املنعم السيد نجم ص "ومنزلتها

 .59لنارص بن إبراهيم ص "النبي

، و 161البن صالح ص "علوم احلديث"(، و 3/39للسخاوي ) "فتح املغيث"(، و 1/495للسيوطي ) "تدريب الراوي" (1)

التقريب "(، و 4/2298) "حاشية حممد فؤاد عبدالباقي عىل صحيح مسلم"(، و 1/245) "رشح النووي عىل مسلم"

لعبد الغني  "الرد عىل من ينكر حجية السنة"،  و 799للمال القاري ص "رشح نخبة الفكر"و  ،67للنووي ص "والتيسري

 .41لعبد املنعم السيد نجم ص "تدوين السنة ومنزلتها"و  ،460املرصي ص

 .(3/402) "زاد املعاد يف هدي خري العباد" (2)

(، و 1/207للقسطالين ) "إرشاد الساري"، و (1/208البن حجر ) "فتح الباري"(، و 3/40للسخاوي ) "فتح املغيث" (3)

للمباركفوري  "حتفة األحوذي"(، و 10/59للعظيم آبادي ) "عون املعبود"(، و 4/530للمناوي ) "فيض القدير"

لنارص بن إبراهيم  "كتابة احلديث يف عهد النبي"، و 40حلسناء بنت بكري نجار ص "كتابة احلديث النبوي"(، و 7/359)

 .25ص
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رِيَطرييةكة تايبةتة بة كةسيَك كة ثاأل بداتةوة لةسةر نووسني و لةبةرى نةكات، وة  واتة:
 رِيَطةثيَدانةكة بؤ كةسيَكة كة لةطةَليدا لةبةرى بكات.

َم َأذِ  »: vَقاَل )اْبُن َصاَلح( ياخود  ُه َصَلا اَّللاُ َعَلْيِه َوَسلا َن ِِف اْلكِتَاَبِة َعنُْه ْلَِْن َخ ٍَِ َوَلَعلا

«َعَلْيِه الن ْسَياَن، َوََنَى َعِن اْلكَِتاَبِة َعنُْه َمْن َوثَِق بِِحْفظِِه، ََمَاَفَة اَِّلت َكاِل َعََل اْلكِتَاِب 
(1). 

رِةنطة رِيَطةثيَدان بة نووسني بؤ كةسيَك بيَت كة ترسى لةبريضوونةوةى هةبيَت و واتة: 
ةكةش بؤ كةسيَك بيَت كة دَلنيا بيَت لة لةبرينةضوونةوةى، وة لةبةر ئةوةيش كة ثشت رِيَطريي

 نةبةستيَت بة نووسينةوةى و لةبةركردن ثشتطوآ خبات.

«ََّل َتْكُتُبوا َفَتتاكُِلوا»: دةَليَت v( اْلنََّخِعيإِْبَراِهيم )وةكوو 
(2)

. 

 واتة: مةنووسنةوة تا ثالَ نةدةنةوة.

اءُ َخالٌِد احْلَ )وة  ، إَِّلا َحِديًثا َطِويًَل، َفإَِذا َحِفْظُتُه : »دةَليَت v (ذَّ َما َكَتْبُت َحِديًثا َقطُّ

«ََمَْوُتهُ 
(3). 

واتة: هيض شتيَكم نةنووسيوةتةوة بيَجطة لة فةرموودةى دريَذ نةبيَت، بةآلم كاتيَكيش كة 
 لةبةرم كردووة سرِيومةتةوة.

 لةو زانايانةش كة خاوةنى ئةم رِايةن:

 بن حبانا v (.1/265) "اإلحسان يف تقريب صحيح ابن حبان" يف كتاب 

 يبيهقال v  410ص "املدخل إىل السنن الكربى"يف. 

 بن عبد الربا v  (.1/292) "جامع بيان العلم وفضله"يف 

 طيب البغدادياخل v  85ص "تقييد العلم"يف. 

                                                             

حلسناء بنت بكري نجار  "كتابة احلديث النبوي"، و 203للعراقي ص "التقييد واإليضاح"، و 182ص "مة ابن صالحمقد" (1)

 .30ص

 .(3032البن حجر ) "املطالب العالية"ويف (، 373) "اجلامع"الرب يف  رواه ابن عبد (2)

 .24(، وسبق خترجيه ص7/192) "الطبقات الكربى"وابن سعد يف  (،1265) "مسنده"يف  ابن اجلعدرواه  (3)
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ئةويش بؤ ثاراستنى قورئانة لةو هةموو ئةم بؤضوونانة يةك مةبةست و مانا دةطةيةنيَت، 
سةرةتاى دابةزينةيدا، كة زؤر ثيَويستى بة ئاشنايي و كؤكردنةوة و طرنطيثيَدانيَكى تايبةتى هةبووة، 

ناسينى بة ياسا و بنةماى شةرعى سةرةكى و  و بة لةبةركردن و تيَطةيشنت و بآلوبوونةوة
او نويَذ و وتار و ن تايبةتييةكانىتيية وة يةكيَكة لة ثيَويسبؤ موسوَلمانان، سةرضاوةى تايبةت 

 .خويَندنةوةكان

بكريَتةوة بؤ ثاراستنى ئةو كة جةخت لة طشت خةَلكى ئةم طرنطيثيَدانةش ئةوة دةخوازيَت 
رِاهاتنى خةَلك لةسةرى، تاوةكوو ئةو كاتةش قورئان خاوةنى ناسينيَكى تايبةت و مةبةستانة و 

انى جيا دةكريَتةوة لة هةموو طوفتاريَكى تر، ئةوكات هةر ئاشناييةك دةبيَت، بة باس و دارِشتنةك
يةوة دةبينيَت و بة رِيزبةندى دووةم لةدواى جياكارييةكى تةواو بةخؤفةرموودة و باسيَك هةبيَت 
 قورئانةوة هةذمار دةكريَت.

ٌِ وُ وْ )اْلَْحَكاُم َتُد بؤية هةموو حوكميَكيش لةطةأل هؤكارداية،  ا(مً َعَد وَ  اجْودً ُر َمَع اْلِعَل
بة  (1)

هؤكارةكة حوكمةكة هةية، بة نةبوونى نةمانى حوكمةكةية، بؤية ئةو كارانة بووةتة هؤكار  بوونى
رِيَطرتنيش لة نووسينةوة  ؛بؤ رِيَطرتن لة نووسينةوةى فةرموودة، كاتيَك هؤكارةكان نةمان

 ناميَنيَت.

ووسينةوةية لةو سةردةمةدا، كةمى و سةرةتايي هؤكارةكانى ن ؛لة هةمووشى ديارتر بؤ رِيَطرتن
هةرضى توانا و هؤكار هةية بةكاربهيَنريَت بؤ خزمةتى قورئان و  و لةثيَشرتة كة ثيَويست دةكات

 بآلوبوونةوةى و ثاراستنى.

بيَجطة لة قورئان رِةضاوكراوة ض جاى قورئان، وةكوو ضةند ساَليَك بؤ ئةم جؤرة مةبةستانة 
ؤ خؤطرتن و ناسينى زياتر و ثاَلثشت دروستكردن بؤ ئةم دينة انطةوازى لة مةككةدا بة نهيَنى، بب

... وة كؤضكردن بؤ مةدينة بؤ رِةخساندنى بوارى زياتر بؤ بانطةوازى و بآلوبوونةوة ...، وة 
مامةَلةى نةرم و نيان لةطةأل دوورِوواندا بؤ هؤكارى زياتر خؤطرتن و هيدايةتيان ... ضةندةها 

 و خويَندنةوةى لةثيَشرتةكان و طرنطيية بنةرِةتييةكان ثيَش ئةوانى تر.هؤكارى تر بؤ خزمةتى زياتر 

                                                             

للشوكاين  "القول املفيد يف أدلة االجتهاد والتقليد" (، و2/62للقرايف ) "الفروق"(، و 2/178) "أصول الرسخيس" (1)

 .72ص
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ُن الْ  انَ  كَ ََم ي كَ مِ ْس را الْ  وينِ ْد تا الْ  نِ عَ  يَ َنِ  هُ نا أَ »وة دةشبيَت:  «آنَ رْ قُ ُيَدو 
(1). 

 فةرمىى بيَت، وةكوو ضؤن قورئان بة فةرمواتة: رِيَطرييةكة مةبةست ثيَى نووسينةوةى 
 نووسراوةتةوة.

ة، واتة سرِينةوة، بؤ ضارةسةركردنى دوو )نسخ(يةكيَكى تر لة رِيَطة زانستييةكانى تر  ووةم:د

بةَلطةى جياواز لة بابةتيَكدا، زانايانيش لةم بابةتةدا هةنديَكيان برِيارى سرِينةوةى فةرمانةكانى 
 رِيَطريكردن لة نووسيندا دةكةن بة فةرمان و رِيَطةثيَدانةكانى نووسني.

يش ثيَويستمان بة ميَذووى ثيَش و ثاشى هةردوو جؤر بةَلطةكة هةية، تاوةكوو )نسخ(ى بؤ بابةت
 .كارى ثآ بكريَت بسرِدريَتةوة و بةَلطةى ثاش ئةو ةى سةرةتا ديارى بكريَت وطبةَل

ْذن َقْد َصحا َعْن النابِي  َصَلا اَّللا َعَلْيِه َوَسلاَم الناْهي َعْن اْلكِتَ » :v (ابن القيم)َقاَل  اَبة َواْْلِ

ِديِث الناْهي ، َفإِنا النابِي  َصَلا اَّللا َعَلْيِه َوَسلاَم قَ  ر ، َفَيُكون َناِسًخا ِْلَ ْذن ُمَتَأخ  اَل ِِف َغَزاة فِيَها ، َواْْلِ

َن لَِعْبِد اَّللا ْبن َعْمرو ِِف َيْعنِي ُخْطَبته الاتِي َسَأَل َأُبو َشاة كَِتاَبتَها ، َوَأذِ  "ُاْكُتُبوا ِْلَِب َشاة  "اْلَفْتح 

«اْلكَِتاَبة
(2). 
هةية لةسةر رِيَطرى لة نووسينةوةى فةرموودة و  لة ثيَغةمبةرةوة  )صحيح(رِيوايةتى واتة: 

ةرةوةى فةرموودةى رِيَطرييةكان، ؤتاييدا بووة، بةمة دةبيَتة سرِرِيَطةثيَدانى، رِيَطةثيَدانةكة لة ك
 لةبةرئةوةى:

 ثيَغةمبةر   حتى (، واتة وتارى فةهطرتنةوةى مةككةدا فةرمووى )بنووسنةوة بؤ ئةبو شالة
 نيية داواى نووسينةوةى كرد.مةككة، كاتيَك ئةو ثياوة يةمة

 اهلل ى كورِى عةمر( دا بة نووسينةوة، ئةم فةرموودةيةش دواى وة رِيَطةى بة )عبد
، وة كاتيَكيش وةفاتى كرد نووسراوةكةى رِيَطرييةكةى ديَت، لةبةرئةوةى بةردةوام دةينووسييةوة

تاييدا لة كؤئةطةر رِيَطرييةكة ، )الصحيف( الصادق(( ثةرِاوطةى رِاستطؤالى بووة، كة ثيَى دةوترا 
بة سرِينةوةى  بيسرِيايةتةوة، لةبةر فةرمانةكةى ثيَغةمبةر  اهلل( بواية دةبواية )عبد

                                                             

 .61للسباعي ص "السنة ومكانتها يف الترشيع اإلسالمي" (1)

 .(2/219البن القيم ) "هتذيب سنن أيب داود وأيضاح مشكالته" (2)
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بةَلطةية لةسةر ئةوةى كة  ؛و هيَشتوويةتييةوة بيَجطة لة قورئان، بةآلم كاتيَك نةيسرِيوةتةوة
 .وةرِيَطةثيَدان بة نووسينةوة لةثاش رِيَطرييةكةى هاتو

 لة ثيَغةمبةريشةوة  وة  هاتووة لةكاتى نةخؤشييةكةى ثيَش  دا)صحيح(رِيوايةتيَكى لة
َْ َلُكْم كَِتاًبا َلْن َتِضلُّوا »فةرمووى:  ،وةفاتى «َبْعَدُه َأَبًدااْئُتوِِّن بِكَِتاٍب َأْكُت

(1). 
 واتة: ثةرِاويَكم بؤ بيَنن نووسينيَكتان بؤ بنووسم كة لةثاش ئةوةوة طومرِا نةبن بةهيض شيَوةيةك.

لةبةرئةوةى ئةمة بةَلطةية لةسةر ئةوةى كةوا فةرمانكردن بة نووسينةوة لة كؤتاييدا بووة، 
 هةبووة. رهة ويستى نووسينةوةىبيَجطة لة قورئان  خؤى ثيَغةمبةرى خوا 

رِيَطرى كردووة لة نووسينةوة بيَجطة لة  هؤكارى ئةوةى كة ثيَغةمبةرى خوا كةواتة 
بؤ ئةوة بووة كة هيض شتيَك تيَكةأل بة قورئان نةكريَت، وة كاتيَك قورئان ناسرا و جيا  ؛قورئان

كة هيض  وست بوووة بؤ درسةر ئةاستنى بؤ كرا، متمانةى لةكرايةوة، بةتايبةت لةبةركردن و ثار
 كاتة رِيَطة درا بة نووسينةوةى.ئةو ؛شتيَكى تيَكةأل نابيَت

 :كردنةوةن ئةمانةن )نسخ(خاوةنى رِاى  v )ابن القيم(وةكوو  لةو زانايانةش كة

 بن قتيبةا v 286ص "تأويل خمتلف احلديث" يف. 

 بن شاهنيا v  472ص "الناسخ واملنسوخ"يف. 

 خلطايبا v  (.4/61) "معاَل السنن"يف 

 نذريامل v  (5/247) "خمترص سنن أيب داود"يف. 

 لنوويا v  (.18/130) "رشح مسلم"يف 

 بن تيميةا v  (.20/322) "جمموع الفتاوى"يف 

 بن حجرا v  (.1/308) "فتح الباري"يف 

 بن صالحا v  386ص "املحدث الفاضل"يف. 

 بن األثري اv  (.4/148) "النهاية يف غريب احلديث"يف 

                                                             

 .39سبق خترجيه صو (،1637(، ومسلم )3053البخاري )رواه  (1)
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 لبغويا v  (.1/294) "رشح السنة"يف 

 :تاييةشداؤى ئةم كزانايان وة لة

 أمحد شاكر v (2/380) "الباعث احلثيث" يف. 

 9 األلباين v  تعليقه عىل الباعث احلثيث"يف". 

 20ص "دفاع عن السنة"يف  حممد أبو شهبة. 

 :بريتيية لة دل(()تعارض األلة كؤتا رِوانطةى ضارةسةرى بةَلطة ثيَضةوانةكان  سَييةم:

 .بة رِيَطة زانستييةكان ، واتة بةهيَزكردنى اليةك بةسةر الكةى تردا)الرتجيح(

ثلةكانيان  ؛دابة كؤى طشتى ئةو فةرموودانةى كة رِيَطرى دةكرد لة نووسينةوةى فةرموودة
ندا ة، وة هةنديَكيشيان بؤ ئةو مةبةستة نيية، وة لة ئةجنامى بةدواداضوونى رِيوايةتةكا)ضعيف(

)أبو سعيد اخلدري، أبو هريرة، زيد بن دةبينني لةسةر ئةم سآ هاوةَلة رِيَطرييةكان رِيوايةت كراوة: 
دا:  "صحيح مسلم"لة  ية )أبو سعيد اخلدري(بةهيَزترينيان رِيوايةتةكةى كة ،  ثابت(

ََ َعن ي َغْْيَ اْلُقْرآِن َفْلَيْمُحهُ »  .«ََّل َتْكُتُبوا َعن ي، َوَمْن َكَت

ة يان )مرفوع(ئةم رِيوايةتة ئيمامى )بوخارى( و )موسليم( رِاى جياوازيان هةية لةسةرى كة ئايا 
 خؤيةتى! )أبو سعيد(ئايا فةرموودةية ياخود قسةى ة، )موقوف(

َواُب َوْقُفُه َعََل َأِب »: vبن حجر( ا)َقاَل  ٌا َحِديَث َأِب َسِعيٍد َوَقاَل الصا َوِمنُْهْم َمْن َأَع

هُ َسِعي «ٍد َقاَلُه اْلُبَخاِريُّ َوَغْْيُ
(1)

. 
 رِاسترتين قسة ئةوةية كةدةَليَن: واتة: زانايان رِةخنة لةسةر ئةم رِيوايةتة دروست دةكةن، 

 ة، ئةمة رِاى )بوخارى( و هةنديَك لة زانايانة.)أبو سعيد(ة و قسةى )موقوف(

َد »: vخلطيب( ا)َقاَل وَ  امُ َتَفرا َيى َُها ِديِث َواَيِة بِرِ  ْبُن َُيْ ، َعْن َزْيِد ْبِن َأْسَلَم َهَكَذا َهَذا اْْلَ

ِديِث ـقَ ـُ، َعْن َزْيٍد. َوياًض ـثاْوِري  َأيْ ـوًعا. َوَقْد ُرِوَي َعْن ُسْفَياَن الـَمْرفُ   اُل َأنا اْلَْْحُفوَظ ِرَواَيُة َهَذا اْْلَ

                                                             

 .(1/208البن حجر ) "فتح الباري" (1)
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ْدِري  ِمْن َقْولِهِ َعْن َأِب َسعِ  «َوَسلامَ  ، َصَلا اَّللاُ َعَلْيهِ وٍع إََِل النابِي  ْْيَ َمْرفُ ، غَ يٍد اْْلُ
(1)

. 
ئةويش رِيَطةكةى ، لة يةك رِيَطةوة ئةم فةرموودةية بةرز كراوةتةوة بؤ ثيَغةمبةر  واتة:

 هاتووة.  )أبو سعيد اخلدري(ة، بةآلم لة رِيَطةكانى ترةوة بة قسةى )همام(

هؤكارة بؤ ئةوةى هيَزى بةَلطةيةتى  ى تيَداية)همام(كة رِاوى  داةرِيوايةت ملة د(رَُّف)َتئةم تةنيايية 
، وة (2)دةداتة قةَلةم  )أبو سعيد اخلدري(نةميَنيَت، وة تةنانةت )بوخارى( بة قسةى 

ا النابِيا َصَلا اَّللاُ َعَلْيِه َوَسلاَم ِِف الكِتَ » كة دةَليَت: )أبو سعيد اخلدري(رِيوايةتةكةى ترى  اَبِة اْسَتْأَذنا

ُكنَّا ُقُعوًدا َنْكُتُب َما َنْسَمُع ِمَن » كة دةَليَت:  (هريرة)أبو وة رِيوايةتةكةى ، «َفَلْم َيْأَذْن َلنَا

َم َفَخَرَج َعَلْينَا، َفَقاَل:  هةردووكيان يةكيَك لة  ،«"َما َهَذا َتْكُتُبوَن؟"النَّبِيِّ َصىلَّ اَّلُل َعَلْيِه َوَسلَّ

وعبد  دةَليَت: )شعيب بن األرنؤوط(9ة، كةمحن بن زيد بن أسلم()عبد الررِاوييةكانى 

الرمحن بن زيد، فقد أمجع أهل العلم بالنقل عىل تضعيف أخباره، وليس هو بحجة فيام ينفرد 

، لضعف حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف دةَليَت:  )أبو هريرة( وة بة رِيوايةتةكةى ،به

عبد الرمحن بن زيد
(3)

. 
 ايان لةسةر الوازييةتى.واتة: رِاى زان

حتت رقم  "ختريج سنن أيب داود"قال )األرنؤوط( يف   (زيد بن ثابت)وة رِيوايةتةكةى 

حتت رقم  "خترجيه لسنن أيب داود"وقال )األلباين( يف سناده ضعيف النقطاعه، إ (:3647)

عن فاملروى  :43ص "األنوار الكاشفة"يف  (: ضعيف االسناد، وقال )ابن الوزير(3647)

 .زيد بن ثابت متفق عىل ضعفه
 كردووة. الوازيان )األرنؤوط، األلباني، ابن الوزير(واتة: شيَخ 

                                                             

 .31للخطيب البغدادي ص "تقييد العلم" (1)

 .والصواب عن أيب سعيد من قوله :43ص "األنوار الكاشفة"قال ابن الوزير املعلمي يف  (2)

اجلرح "(، و 2/564للذهبي ) "ميزان االعتدال" (، وانظر:11092( حتت حديث رقم )17/156) "مسند أمحد" (3)

 (.5/233البن أيب حاتم ) "والتعديل
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)زةيد(يش نةبووة بةَلطة، كةواتة سةرجةم رِيوايةتةكانى رِيَطريكردن بةم شيَوةية رِيوايةتةكةى 
َم هي أقول: أما اْلحاديث فإن»دةَليَت:  v )ابن الوزير(لة نووسينةوةى فةرموودة وةكوو 

«حديث َمتلف ِف صحته، وآخر متفق عَل ضعفه
(1). 

ييان و )صحيح(واتة: فةرموودةكانى رِيَطريكردن فةرموودةيةكن كة رِاى جياواز هةية لةسةر 
 ييان.)ضعيف(هةنديَكيشيان كؤدةنطى هةية لةسةر 

يَزترة بةهئةو اليةى كة فةرمان دراوة بة نووسينةوة  ،يش رِوون بووةوة)الرتجيح(بة رِيَطةى 
لةطةأل ئةوةشدا لة رِووى )ختريج(ى سةنةدةكانةوة،  طرى ىلَ دةكاتكة رِيَ بةسةر ئةو اليةدا

لة طةياندنى دين و هةوأل و كوَشش بؤ ثاراستنى و  ،طوجناوترة لةطةأل مةبةستة شةرعييةكان
ةسةر لبةسةر خةَلكةوة و ئةو هةموو هاندانة  )إقام( حج((بآلوبوونةوة و فيَربوونى ئيسالم و 

 اندنى دين.طةي

ية خطيب البغدادي()باشرتين نووسراويش لةم بوارةدا نووسينةكةى ئيمام  بؤ زياتر ئاشنابوون
v،  وةفاتى كردووة، كاتى خؤى لة ك(  463كة لة ساَلى ) "تقييد العلم"بةناوى

كرد بةرثةرضدانةوةى فريةقة طومرِاكاندا نووسيويةتى، كاتيَك ئةوان هةمان طومانيان دروست دة
 :(2)لةسةر فةرموودة، وة طرنطرتين بةرهةم و ئاماجنى نووسينةكةى ئةم خاآلنةن

نيية، بيَجطة لة  )صحيح(هيض فةرموودةيةك لة رِيَطريكردنى نووسينةوةى فةرموودةدا . 1
ئةويش رِاى جياوازى )بوخارى و موسليم(ى كة نةبيَت،   )أبو سعيد اخلدري(فةرموودةكةى 

 يةتى.خؤ )أبو سعيد اخلدري(دةية ياخود قسةى ئايا فةرموو ،لةسةرة

، لةوانة بة ضةند بةَلطةيةك كارى نووسينةوة جيَطري بووة لة سةردةمى ثيَغةمبةردا . 2
 . )عبداهلل بن عمرو(دانى رِيَطة

بة شيَوة طشتيية سةرةتاييةكةى، واتة ثارضةثارضة و  ى فةرموودة بوونى هةبووةنووسينةوة. 3
 .بووة نووسينى تايبةت و سةربةخؤبةَلكوو ، )تصنيف(زؤر، نةك  تاكةم  ة رِيَذةىب بابةتى جياجيا و

                                                             

 .34البن الوزير املعلمي ص "األنوار الكاشفة" (1)

ملحمد آل مطر الزهراين  "تدوين السنة النبوية نشأته وتطوره من القرن األول إىل هناية القرن التاسع اهلجري" تيَرِوانني لة كتيَبى (2)

 .73ص
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نةبووة،  رِيَطريكردنى هاوةآلن لة نووسينةوةى فةرموودة لةبةر رِيَطريكردنى ثيَغةمبةر . 4
بؤية هةريةكةى بة هؤكاريَك رِيَطرييةكةى باس دةكات، هةمووشى كؤ دةبيَتةوة لة خةخمؤرى و 

 هُ الَ قَ  انَ كَ  وْ لَ »كة وتى:  هةر لة )ئةبو بةكرى صديق( ليَثرسراويَتى ئةم دينة، هةستكردن بة 

«رٍ كْ بَ  بْ  أَ ََل عَ  يَ فِ ا َخ مَ  مَ لا َس وَ  هِ يْ لَ عَ   اَّللَُلا َص  اَّللِ ُل وْ ُس رَ 
(1). 

 واتة: ئةطةر فةرموودة بواية ئةوا لة )ئةبو بةكر( شاراوة نةدةبوو.

ٍء َأَبًدا» ى:كة وت وة )عومةرى كورِى خةتتاب(  «َوإِِّن  َواَّللاِ ََّل َأْلَبُس كَِتاَب اَّللاِ ب ٍَِْ
(2). 

 .واتة: هاوشيَوةى كيتابى خوا تيَكةأل ناكةم

فلو كان النبي صَل اَّلل عليه وسلم َنى عن »دةَليَت:  v( ابن الوزير)كة بطرة وةكوو 

«رهبا عليه الصحابةكتابة اْلحاديث مطلقًا ْلا كتَ أبو بكر، ... ْلاهم هبا عمر وأشا
(3). 

بةكر و )ئةبو ؛رِيَطرى تةواوى بكرداية لة نووسينةوةى فةرموودة طةر ثيَغةمبةر واتة: 
 ويستى كؤكردنةوةيان نةدةبوو، وة تةنانةت ثرسكردنيان بة هاوةآلنيش. عومةر( 

هؤكاريَك وة هةريةكةيان بة وة هةنديَكيشيان تةنانةت دةياننووسييةوة و ثاشان دةيانسرِييةوة، 
 رِيَطرى دةكرد، ئةويش ثاراستنى قورئان و مانةوةى لةبةركردن بوو لةناو هاوةآلندا و ... .

 

 

   

                                                             

 .37(، وسبق خترجيه ص29460( برقم )10/285للشاذيل ) "كنز العامل" (1)

 .44وسبق خترجيه ص (،731) "دخلامل"والبيهقي يف  (،731) "جامع معمر بن راشد"رواه عبدالرزاق يف  (2)

 .24البن الوزير املعلمي ص "األنوار الكاشفة" (3)
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 نووسينةوةى فةرموودة و طرتنةبةرى هؤكارةكانىبةشى يةكةم / بةلــَطةكان لةسةر 

 

 بةلَطةكان لةسةر
 طرتنةبةرى هؤكارةكانى و نووسينةوةى فةرموودة

بةآلم وةكوو لةمةوثيَش سةملاندمان كة نووسينةوة هؤكاريَكة لة هؤكارةكانى ثاراستنى زانست، 
 كارىدةبيَتة بةَلطة، وة بةَلطة ىئةوا بة نووسينةوةكةماناى ئةوة نيية كة طةر زانست نووسرايةوة 

لةسةر نووسينةوة وةستابيَت، ئةوةتا قورئان بة ثارضةثارضة و بآ نووسني هاتووةتة خوارةوة بؤ 
وة ثيَويستى بةوة نةبووة بة نووسينةوة دابةزيَت تا زياتر ببيَتة بةَلطة، لةطةأل ،  ى خواثيَغةمبةر

نةخويَندةوار بووة، بةآلم بنةما ليَرةدا متمانة و دادثةروةرى هةَلطرى  ئةوةشدا ثيَغةمبةر 
بووة و قورئانيش  )معصوم( زانستةكةية طةر بة هةر هؤكاريَك بطةيةنريَت، بؤية ثيَغةمبةر 

 بووةتة بةَلطة.

دةبينني ئةو هةموو كتيَبة نووسراوةتةوة، لةطةأل ئةوةشدا متمانة لةسةر نووسينةوةكة نيية، 
طةر نووسةرةكة شويَنى متمانة و كامَلى و زاناى دين بيَت و كوو لةسةر نووسةرةكةية، بةَل

 .ئةوا بةَلطةكار و رِؤشنكارى ئةو بابةتةية ؛بابةتةكانى بة بةَلطةوة ثيَكابيَت

هؤكارى  بآبة وة طةر قورئان بةَلطة بيَت و رِؤشنكةرةوةكةى كة فةرموودةية نةبيَتة بةَلطة
ئةم كارةى ثشتطوآ نةخستاية و بينووسيايةتةوة وةكوو  دةبواية ثيَغةمبةر ئةوا  ؛نووسينةوة

 ئةوة بؤ طةياندنى دين، وةكوو خواى طةورة  ئةركى سةر شانىقورئان، لةبةرئةوةى ئةوة 

:  8}[ ڇ  ڇڍ  ڍ  ڌ    ڌ  ڎ  ڎ  ڈ چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ ]دةفةرمويَت: 

67}. 

وةكوو نويَذ و رِؤذوو و حةج و زةكات ... كة  ىلة هةمووى زياتر فةرمانة كردارييةكان
 بؤخؤى ثيَويستى بة رِوونكردنةوة و نووسينةوةى تةواو بووة، لةطةأل ئةوةشدا ثيَغةمبةر 

ئةو كارانة و ثاراستنى و بآلوبوونةوةى وةكوو قورئان، بةَلكوو فةرمانى نةداوة بة نووسينةوةى 
و دَلنيايي تةواوى لة ثاراستنى خوايي و طةياندنى  دانبةجيَى هيَشتووة بؤ طةياندنى بة رِيَى هاوةآل

ئةو دينة، ثاشان متمانة و دادثةروةرى و رِاست و دروستى هاوةآلن، كة هؤكارى تةواو سةرةكيية 
 بؤ طةياندنى لةسةر شانى ئةوان.
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ئةطةرضى نووسينيش طرنطى تايبةتى و تةواوكارى خؤى هةية لةدواى متمانةى هةَلطرةكةيةوة 
تة ثاراستنى تايبةتى بؤى، هةر بؤية خواى ثةروةردطاريش فةرمانى بة نووسينةوةى قةرز و و دةبيَ

َفَلَّما َأَمَر اهللُ َعزا َوَجلا »دةَليَت:  v )الطحاوي(بةندة ئازادكردن و ... داوة، وةك ئيمامى 

ْيِب بِكَِتا ْيِن َخْوَف الرا ْيِن َأْحَرى أَ , َكاَن اْلِعْلُم الاِذي ِحْفُظُه َبِة الدا ْن ُتَباَح َأْصَعُب ِمْن ِحْفِظ الدا

ْيِب فِيهِ كَِتاَبُتهُ  ك  , َخْوَف الرا «, َواْلشا
(1). 

 كة ئةوا زانست ؛فةرمانى بة نووسينةوةى قةرز داوة لة ترسى طومان كاتيَك خوا واتة: 
بؤ ثاراستنى لة  ،ثاراستنى قورسرتة لة ثاراستنى قةرز، لةثيَشرتة رِيَطة بة نووسينةوةى بدريَت

 طومان.

ََلُف َوَأْْجََع اْلُْْسلُِموَن َعََل َتْسِويِغ َذلَِك »دةَليَت:  v (بن صالح)اوة  ُه َزاَل َذلَِك اْْلِ ُثما إِنا

«ُتِب َلُدِرَس ِِف اْْلَْعُُصِ اْْلِخَرةِ, َواهللاُ َأْعَلمُ َوإَِباَحتِِه, َوَلْوََل َتْدِوينُُه ِِف اْلكُ 
(2). 

ثاش نةمانى ئةو جياوازييةى كة لة نيَوان هاوةآلندا بووة لةسةر نووسينةوةى فةرموودة،  واتة:
موسوَلمانان كؤدةنط بوون لةسةر رِيَطةثيَدانى و بة حةآلَلزانينى، وة طةر نووسينةوةى نةبوواية 

 دةبووة هؤكارى لةناوضوونيان. ؛لةو سةردةمانةى دواييدا

ا َأْن َيُكوَن َنْفُس اْلكَِتاِب ََمُْظوًرا, َفَل, َيُدلُّ َعَلْيِه َأنا »دةَليَت:  v (البغوي) ئيمامى وة َفَأما

ُغوا َعن ي"النابِيا َصَلا اهللُ َعَلْيِه َوَسلاَم, َقاَل:  َوِِف اْلَْمِر بِالتاْبلِيِغ إَِباَحُة اْلكِْتَبِة, َوالتاْقيِيُد, ْلَنا  ."َبل 

ُك التاْقيِيِد ُيَؤد ي إََِل الن ْسَياَن ِمْن َطْبِع َأكْ  , َوَمِن اْعَتَمَد َعََل ِحْفظِِه ََل ُيْؤَمُن َعَلْيِه اْلَغَلُط, َفََتْ
َثِر اْلَبََشِ

ِة َعْن ُمْعَظِم اْلِعْلمِ  ِر التاْبلِيِغ, َوِحْرَماِن آِخِر اْلُما ِديِث, َوَتَعذُّ «ُسُقوِط َأْكَثِر اْْلَ
(3). 

خؤى بؤ خؤى خودى نووسينةوة قةدةغةكراو بيَت ئةوة ناطةيةنيَت، لةبةرئةوةى ثيَغةمبةر  واتة:
 بة طةياندن دروستبوونى نووسينةوة بووة و  كردنفةرموويةتى )لة منةوة بيطةيةنن(، وة فةرمان

ثةيوةستبوون بووة ثيَوةى، لةبةرئةوةى لةبريضوونةوة لة سروشتى زؤرى ئادةميزادة، وة ئةوةى 
                                                             

 .(4/319للطحاوي ) "رشح معاين اآلثار" (1)

 .294ص "مقدمة ابن صالح" (2)

 .(1/295للبغوي ) "رشح السنة" (3)
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ببةستيَت بة لةبةركردن متمانة نيية كة هةَلةى تيَدا نةكات، ئةوةش دةبيَتة هؤكارى نةمانى  ثشت
 زؤرى فةرموودة و قورسايي و نةطةياندنى و بيَبةشبوونى كؤتايي ئةم ئوممةتة لة زؤرى زانست.

واْلصل ِف كتابة اْلديث اْلل, ْلهنا وسيلة, وقد أذن »دةَليَت:  v( العثيمني)9

اهلل عليه وسلىم لعبد اهلل بن عمرو أن يكتب ما سمعه منه, فإن خيف منها َمذور النبي صَلى 

شيئًا غري  َل تكتبوا عني"رشعي منعت, وعَل هذا حيمل النهي ِف قوله صَلى اهلل عليه وسلىم: 

«وإذا توقف عليها حفظ السنة وإبَلغ الَشيعة كانت واجبة ..., "القرآن
(1). 

 بنةما لة نووسينةوةى فةرموودةدا درووستبوونة، لةبةرئةوةى هؤكارة، بؤية ثيَغةمبةر واتة: 
كة فةرموودة لةوةوة بنووسيَت، وة طةر ترسيَكى شةرعى  اهلل بن عمرو( رِيَطةى داوة بة )عبد

ة ئةوا رِيَطرى ىلَ دةكريَت، هةر لةسةر ئةمةية لة فةرموودةكةدا دةفةرمويَت )لة منةو ؛تيادا بيَت
بةآلم ئةطةر ثاراستنى سوننةت و طةياندنى دين لةسةرى هيض مةنووسن بيَجطة لة قورئان( ...، 

 ئةوا واجبة نووسينةوةى. ؛وةستا

كةواتة وا ديارة بة طويَرةى رِيوايةتةكان رِيَطريكردن لة نووسينةوةى فةرموودة بنةمايةكى 
ئةوة بووة كة لةطةأل قورئاندا نةبيَت  ئةوتؤى نةبووبيَت، ياخود لة نةنووسينةوةيدا مةبةست تةنها

 لة يةك شويَندا.

 بؤية تةنانةت رِايةك هةية لةسةر ثيَضةوانةى، كة رِيَطريكردن لة نووسينةوةى لة كؤتاييدا بووة.

لةطةأل بوونى ئةو ثةرِاوطة دةَليَت: بةآلم ئةمة زؤر نةطوجناوة  v( حممد رشيد رضا)وة 
 .(2)وةكوو لةمةودوا ديَت ،لةسةر دةستى هاوةآلندا نووسراوة فةرموودانةى ثيَغةمبةر 

 

 

   
                                                             

 .42للعثيمني ص "مصطلح احلديث" (1)

 .(10/767ملحمد رشيد رضا وجمموعة من املؤلفني ) "جملة املنار" (2)
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 دايو هاوةاَلن نووسينةوةى فةرموودة لة سةردةمى ثَيغةمبةر 

 انـةكينةوـووسـنؤرى ـج

 لةناو عةرةبدا لةمانةدا بوونى بووة: نووسينةوة لة سةردةمى ثيَغةمبةردا 

خويَندنةوةى تةورات لةاليةن ئيمامى )عومةرى كورِى  كنووسينةوةى تةورات و ئينجيل، وة. 1
خةتتاب(ةوة 

(1). 
و   ى سةر ثيَغةمبةر)حصار(نووسينةوةى ثةمياننامةكان، وةكوو ثةمياننامةى ئابَلووقة . 2

 ... . )حلف الفضول(موسوَلمانان لة مةككة و 
 قةرز و بازرطانى، بةتايبةت ناو قورِةيش. نووسينةوةى. 3
، وة  (2) )كعب بن مالك(بؤ  )ملك َغسَّان(نامةى تايبةتى كةسايةتى، وةكوو نامةكةى . 4

 بؤ خةَلكى مةككة ... . )حاطب(نامةكةى 
بة ديوارى كةعبةدا كة  )معلقات السبعة(نووسينةوةى شيعر و قةسيدةكان، بةتايبةت . 5

 .(3)يش)عكاظ(بازارِى لة وة  هةَلواسراوة،
 وةسيةت و ثةندةكان.. 6

 :(4)، وةكوة نووسينةوةى نامة تايبةتييةكانى ثَيغةمبةر 

)كسرى، قيصر، مصر، حبرين، الشام، امةكانى بؤ ثاشا و سةركردةكانى دونيا، وةكوو ن. 7
 .(5)الغساني، النجاشي(

، وةكوو: رِيَككةوتنى حودةيبيية و دةستوورى مةدينة و رِيَككةوتنى نيَوان ثةمياننامةكان. 8
 جوولةكةكان.موسوَلمانان و 

 انى بؤ كاربةدةستةكانى و ئةمريى شارةكان و سريية نيَردراوةكان بؤ جؤرىـامة تايبةتييةكـن. 9
                                                             

 جامع"و  (،50نب  أ ي اام  )ال "السن "و  (،26421نب  أ ي يبة  )ال "املصنف"و  (،15156)لإلمام أمحد  "املسند"يف  كام (1)

 (.1589)لأللةاين  "إرواء الغلبل"و  (،1497الرب ) نب  اةدال "نببان العل  وفضله

 (.2769) "محبح مسل "يف  كام (2)

 .(73، 61) "مصادر الشعر اجلاهيل" (3)

 .(24، 23) "والومايااملعمرون " (4)

 .(3/608النب  القب  ) "زاد املعاد"(، و 1774) "محبح مسل " (5)
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 جؤرى نووسينةوةكانبةشى يةكةم / 

 

جيَبةجيَكردنى فةرمانةكانى ...، وةكوو نامةكةى بؤ )سوراقةى كورِى ماليك( لة كاتى 
 بؤ يةمةن ... . )عمرو بن حزم(كؤضكردندا و 

ووسينى رِووداوةكان و ثيَكهاتن لةسةر رِيَككةوتنى، وةكوو نووسينى بؤ جوولةكةكانى ن. 10
بة نووسينى ناوى  وة فةرمانى ثيَغةمبةر ، (1)اهلل بن سهل()عبدخةيبةر ثاش كوشتنى 

 .(4)ى نووسيوة(3)ش(َر)ُج، وة بؤ بآلوبوونةوةى ياسا شةرعييةكان بؤ خةَلكى (2)موسوَلمانان

، كة بؤخؤى بؤ قةبارةى بوونى نووسني لة سةردةمى ثيَغةمبةردا ئةمانة منوونةيةكى زيندوون 
ئةو نامة و نووسينانة بةشيَكى زؤرى ثيَكهاتةى ياساكانى شةرِ و مامةَلة لةطةأل دوذمنان و ياساى 

يةكى بةرِيَوةبردنى سةربازى و حوكمة شةرعييةكانة ...، بؤية تةنانةت هاوةآلن بة بزووتنةوة
خويَندةوار سةير دةكران لةناو خةَلكى ئةو سةردةمةدا، كة عةرةب ئةو جؤرة بةرةوثيَشضوونةى 
بةخؤيةوة نةديبوو، ئةمة لة قسةى دوورِووةكاندا دةردةكةويَت، كاتيَك قسةيان بة هاوةآلن 

ائِنَا َهُؤََلِء ...»دةوت، دةيانوت:  «َما َرَأْينَا ِمْثَل ُقرَّ
(5). 

 نةمانبينيوة بة ويَنةى ئةم خويَندةوارانةمان ... .واتة: 

 

  

   

                                                             

 (.7192) "محبح الةخاري"يف  كام (1)

 (.3060) "محبح الةخاري"يف  كام (2)

 (.1990) "محبح مسل "يف  كام (3)

، 4حلسناء نبنت نبكري نجار ص "احلديث النةويكتانب  "و ، 17، 13ألمحد نب  حممد محبد ص "كتانب  احلديث نبني النهي واإلذن" (4)

 .43كرم اةد للبة  محد الدلبمي صأل)دراس  حتلبلب  ملروياته(  "مجع القرآن" ، و9

 {.G : W  :65}يف تةسري سورة  (11/543) "تةسري الطربي" (5)
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 دايو هاوةاَلن نووسينةوةى فةرموودة لة سةردةمى ثَيغةمبةر 

 ثةرِاوطة و نووسينةوةكانى هاوةآلن
 (1) )صحائف الصحابة(

هاوةآلن لة شارةزايي نووسينةوةدا ذمارةيةكى بةرضاويان هةية، بؤية تةرخانكراوةكان بؤ 
ئةمة بؤخؤى هيَمايةكة بؤ ئةوةى كة دةبيَت ، (3)نبؤ ثةجنا كةس دةبوو (2)نووسينةوةى قورئان ضل

نووسينةوةى فةرموودةش لة ئاستى تاكةكةسى و ليَثرسراويدا بنةمايةكيان بؤ خؤيان هةبيَت لةناو 
لة  هاوةآلندا، وة ديارة بوونى ئةم رِيَذةى كةسانة بووةتة هؤكارى رِيَطرى ثيَغةمبةر 

كى كةميشدا بووبيَت، وة هةروةها لة نووسينةوةى فةرموودة، طةر رِيَطرييةكة لة ئاستيَ
 هاوةآلنيشدا.

بؤية زانايانى فةرموودةناس يةكيَك لة بنةماكانى بةهيَزكردنى فةرموودة لة رِووى سةنةدةوة 
بةستنةوةى فةرموودةكانيان بة ثةرِاوطة و قوتابيانى خاوةن ثةرِاوطةكانةوة بووة لة هاوةآلندا، بؤية 

زانايان ديار و ئاشكراية، كة ئةمة دةبيَتة بةَلطة بؤ سةملاندنى  ئةو ثةرِاوطانة )الصحف( زؤر الى
يشتووةتة دةستى ئةوةى كة فةرموودةش بة رِيَطةى لةبةركردن و نووسينةوة ثاريَزراوة تا طة

ى فةرموودة، طةرضى بة رِيَطةى يةكةم زياتر و زؤرتر بوونى هةبووة لةبةر ئةو زانايانى كؤكار
ئيَستا ماذةمان بؤ كرد و ضةند هؤكاريَكى تر كة لةمةودوا باسى ديَت، هؤكارانةى كة لةمةوثيَش ئا

هةنديَك لةو ثةرِاوطة و نووسينانةى هاوةآلن بؤ فةرموودة دةخةينة رِوو، كة هةموويان بؤخؤيان لة 
 ، وةك:سةرضاوةكانى فةرموودةدا بوونيان هةية

 .)عبد اهلل بن عمرو بن العاص(  "الصحيفة الصادقة" ى . 1

َاِهٍد قَ  ئةو ناوةى ىلَ ناوة، خؤى  َفَسَأْلتجهج َعنَْها ،اَل: َرَأْيتج ِعنَْد َعْبِد اَّللهِ ْبِن َعْمٍرو َصِحيَفة  ـَعْن ُمج

                                                             
 .143 - 71ألعظمي صدكتور حممد مصطفى ال "دراسات يف احلديث النبوي"بؤ ووردةكارى ئةم بابةتة برِوانة كتيَبى  (1)

(، و 1/117البن القيم ) "زاد املعاد"(، و 1/196للمزي ) "هتذيب الكامل"، و (1/315)البن سيد الناس  "عيون األثر" (2)

 .25البن حديدة ص "املصباح امليض"(، و 7/69البن عبد الرب ) "اإلستيعاب"

، و 64ألمحد عيسى ص "كتاب الوحي"، و 54لألعظمي ص "دراسات يف احلديث"، و 20لألعظمي ص "النبي اتكتاب" (3)

 .49حلسناء بنت بكري نجار ص "كتابة احلديث النبوي"
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 ثةِراوطة و نووسينةوةكانى هاوةالنبةشى يةكةم / 

 

ادَِقة  »َفَقاَل:   الصَّ
«َهِذهِ

(1). 
 واتة: )موجاهيد( دةَليَت: ثرسيارم لة بارةيةوة كرد، وتى: ئةمة ثةرِاوطةى رِاستطؤية.

حفظت َعِن النَّبِّي َصَّلَّ اَّللَّ  َعَلْيِه َوَسلََّم ألف » :خؤى دةَليَت  (بن عمرو)عبد اَّلل 

«مثل
(2). 

 هةزار فةرموودةم لةبةر كردووة. لة ثيَغةمبةرةوة واتة: 

( حديًثا بام فيه 436فعدد أحاديث ... )»دةَليَت:  )د. حممد عجاج اخلطيب(بةآلم وةكوو 

َمْبنِيًّا عَّل أن مجيع ما روي عن ابن عمرو هو الصادقة ، وقد يكون حكم ابن األثري ...املكرر 

«وليس ببعيد
(3). 

كة ضوارسةد و سى و شةش فةرموودةية بة الصحيفة()ذمارةى فةرموودةكانى  واتة:
كة دةَليَت هةزار فةرموودة بووة مةبةستى ثيَى كؤى  )ابن األثري(دووبارةبووةكانةوة، بةآلم دةبيَت 

 بيَت و بة ثةرِاوطةكةى دابنيَت. )ابن عمرو(طشتى طيَرِانةوةكانى 

رغبني »دةيوت:  ؛ئةم ثةرِاوطةيةى كة خؤى زؤر فةخر و دَلخؤشى خؤى ثيَوة دةردةبرِى ما ي 

ْوِل اَّللِ : َفَصِحْيَفٌة َكَتْبت َها َعْن َرس  َقة 
ادِ ا الصَّ ، َفَأمَّ َقة  َوالَوْهَطة 

ادِ  إاِلَّ َخْصَلَتاِن: الصَّ
 اَّللَّ   َصَّلَّ ِِف احَلَياةِ

«َعَلْيِه َوَسلََّم ... َلْيَس َبْينِي َوَبْينَه  َأَحٌد 
(4). 
                                                             

البن األثري  "أسد الغابة"(، و 31/262البن عساكر ) "تأريخ دمشق"(، و 2/285البن سعد ) "الكربىالطبقات " (1)

(3/345). 

 "أسد الغابة"(، و 31/262البن عساكر ) "تأريخ دمشق"(، و 3/957البن عبد الرب ) "االستيعاب يف معرفة األصحاب" (2)

 .(1/282وي )للنو "هتذيب األسامء واللغات"(، و 3/245البن األثري )

 .350، 349ملحمد عجاج اخلطيب ص "السنة قبل التدوين" (3)

للخطيب البغدادي  "تقييد العلم"، و 366للرامهرمزي ص "املحدث الفاصل"(، و 2/285البن سعد ) "الطبقات الكربى" (4)

البن عساكر  "دمشقتأريخ "و (، 5/487للذهبي ) "سري أعالم النبالء"(، و 22/72للمزي ) "هتذيب الكامل"، و 84ص

 ، و465لعبد الغني املرصي ص "الرد عىل من ينكر حجية السنة"(، و 3/345البن األثري ) "أسد الغابة"(، و 31/262)

 =      رفعت بنل "كتابة السنة يف عهد النبي"و ، 150ألمحد حمرم الشيخ ناجي ص "الضوء الالمع املبني عن مناهج املحدثني"
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و ثارضة  )الصادقة(هيض شتيَك لة دونيادا دَلخؤشى نةكردووم بيَجطة لة ثةرِاوطةى  واتة:
نووسيومةتةوة  كة لة ثيَغةمبةرةوة  )الصحيفة الصادقة(نةبيَت، بةآلم  الوهط()كم وزةوييةكى با

 هيض كةسيَك لة نيَوامناندا نيية.

وِل اَّللَِّ َصَّلَّ »ةى كة دةَليَت: (بن عمرو)عبد اَّلل ئةو  ه  ِمْن َرس  ٍء َأْسَمع  لَّ ََشْ نْت  َأْكت ب  ك  ك 

ءٍ  لَّ ََشْ َرْيٌش، َفَقال وا: إِنََّك َتْكت ب  ك  ، َفنََهْتنِي ق  َم أ ِريد  ِحْفَظه  وِل اَّللَِّ  اَّلل  َعَلْيِه َوَسلَّ ه  ِمْن َرس  َتْسَمع 

َض  َم َبََشٌ َيَتَكلَّم  ِِف اْلَغَضِب َوالرِّ ول  اَّللَِّ َصَّلَّ اَّلل  َعَلْيِه َوَسلَّ َم، َوَرس  ا، َصَّلَّ اَّلل  َعَلْيِه َوَسلَّ

وِل اَّللَِّ َصَّلَّ اَّلل  َعَلْيِه َوَسلَّ  اْلكَِتاِب، َفَذَكْرت  َذلَِك  َفَأْمَسْكت  َعنِ  َرس 
اْكت ْب َفَوالَِّذي "َم؟ َفَقاَل: لِ

 َما َخَرَج ِمنِّي إاِلَّ َحق  
«"َنْفِِس بَِيِدهِ

(1). 
قورِةيش رِيَطرييان ىلَ دةنووسى تا لةبةرى كةم،  من هةموو شتيَكم لة ثيَغةمبةرةوة  واتة:

منيش لة نووسني وةستام و كردم، وتيان: ئةو ئادةميزادة لة توورِةبوون و خؤشيدا قسة دةكات، 
بنووسة، سويَند بةوةى طيانى منى بةدةستة هيضم ليَوة طيَرِايةوة، فةرمووى:  بؤ ثيَغةمبةرم 

 نايةتة دةر بيَجطة لة حةق نةبيَت.

َما ِمْن َأْصَحاِب »دةَليَت: شايةتى بؤ دةدات كة   )أبو هريرة(يةى كة (اَّلل)عبدوة ئةو 

ه  َكانَ النَّبِيِّ َصَّلَّ اَّلل   َم َأَحٌد َأْكَثَر َحِديًثا َعنْه  ِمنِّي، إاِلَّ َما َكاَن ِمْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َعْمٍرو، َفإِنَّ  َعَلْيِه َوَسلَّ

«َيْكت ب  َوالَ َأْكت ب  
(2). 

 هيَندةى من فةرموودةى ال نيية، جطة لة )عبد ى ثيَغةمبةر واتة: هيض كةسيَك لة هاوةآلن
من نةم  بةآلم ئةو فةرموودةكانى دةنووسييةوة،ضونكة اهلل ى كورِى عةمرى كورِى عاص( نةبيَت، 

 دةنووسييةوة.
                                                                                                                                                             

نارص بن ل "كتابة احلديث يف عهد النبي"، و 223حمد أبو زهو صمل "احلديث واملحدثون"، و 14فوزي عبد املطلب ص =

 .349ملحمد عجاج اخلطيب ص "السنة قبل التدوين" و ،32إبراهيم العبودي ص

 (،359) "املستدرك"واحلاكم يف  (،501) "هسنن"والدارمي يف  (،6510) "املسند"وأمحد يف  (،3646رواه أبو داود ) (1)

الرب يف  وابن عبد (،755) "دللامل"والبيهقي يف  (،26428) "املصنف"وابن أيب شيبة يف  (،14264) "الكبري"والطرباين يف 

 (.3646) "وضعيف سنن أيب داودصحيح "(، و 1532) "الصحيحة"وصححه األلباين يف  (،389) "اجلامع"

 .38خترجيه ص سبق(، و113رواه البخاري ) (2)
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تةواوى بة ثاراستنى ئةو ثةِراوطةية داوة، وةكوو لةم دوو ِريوايةتةدا وة طرنطى 
 دةردةكةوَيت:

ئَِل َأيُّ املَِْدينَتَ  .1 نها ِعنَْد َعْبِد اَّللهِ ْبِن َعْمِرو ْبِن اْلَعاِص َفسج ، َقاَل: كج نْيِ َعْن َأيِب َقبِيٍل املََْعافِِريِّ

ٍم  وٍق طجهج نْدج ؟ َقاَل: َفَدَعا بِصج وِميهةج ينِيهةج َأْو رج
ْسَطنْطِ ال  قج ْفَتحج َأوه مج اخْلَْلقج  -تج ِمنَْها َفَأْلَرَج  -َوالطُّهج

ئِ  َم َنْكتجبج َما َقاَل: َفسج وِل اَّللهِ َصىله اَّللج َعَلْيِه َوَسله نها ِعنَْد َرسج ا َفنََظَر فِيِه، ثجمه َقاَل: كج َتاب 
َل َأيُّ كِ

ولج اَّللهِ َصىله اَّللج وِميهِة؟ َفَقاَل َرسج ينِيهةج َأِو الرُّ
ْسَطنْطِ ال  اْلقج ْفَتحج َأوه َم:  املَِْدينََتنْيِ تج َمِدينَة  "َعَلْيِه َوَسله

اًل  «"ِهَرْقَل ت ْفَتح  َأوَّ
(1). 

اْلُقْسَطْنِطيِنيَُّة )ض شاريَك لةو دوو شارة  اهلل( بووين، ثرسيارى ىلَ كرائيَمة الى )عبد واتة:
اهلل( داواى سندووقيَكى كرد ئةَلقةرِيَذ بوو، شدا فةتح دةكريَت؟ دةَليَت: )عبدلة ثيَ (الرُّوِميَِّةَو

بووين،  كتيَبيَكى تيا دةركرد دةخيويَندةوة، وتى: ئيَمة رِؤذيَك لة ضواردةورى ثيَغةمبةر 
 دةماننووسى، ثرسيارى ىلَ كرا كة ض شاريَك لةو دوو شارة لة ثيَشدا فةتح دةكريَت، ثيَغةمبةر 

 .(اْلُقْسَطْنِطيِنيَُّة)ةجمار دةطرييَت، واتة فةرمووى: بةَلكوو شارةكةى )هريةقل( يةك
َاِهدٍ َعْن  .2 ِت َمْفَرِشهِ ُمج ، ، َفَمنََعنِي، َقاَل: َأَتْيتج َعْبَد اَّللهِ ْبِن َعْمٍرو َفَتنَاَوْلتج َصِحيَفة  ِمْن ََتْ

: ْلتج نِي َشْيئ ا قج ْنَت ََتْنَعج اِدَقةج ، َهِذِه مَ َما كج وِل اَّللهِ، َصىله اَّللهج َعَلْيهِ ا ، َقاَل: َهِذِه الصه ، َسِمْعتج ِمْن َرسج

، َواْلَوْهَط َفاَم أجَباِِل َما َكاَنْت َت ِِل َهِذِه َوكَِتاَب اَّللهِ، َتَباَرَك َوَتَعاَل ، إَِذا َسلهمْ ْيَس َبْينِي َوَبْينَهج َأَحد  لَ 

ْنَيا َعَلْيِه الدُّ
(2). 

بؤ ثةرِاوطةيةك كة  ، دةستم برداهلل( الى )عبدضوومة دةَليَت:  v)موجاهيد(  واتة:
ةكةيدا بوو، رِيَطرى ىلَ كردم، ومت: تؤ رِيَطرى هيض شتيَكت ىلَ نةكردووم، وتى: ئةمة لةذيَر سةرين

نووسيوة، هيض كةسيَك لة نيَوامناندا نةبووة، ئةطةر  ية، ئةمةم لة ثيَغةمبةرةوة )الصادقة(رِاستطؤ 
                                                             

 "املستدرك"واحلاكم يف  (،503) "هسنن"والدارمي يف وقال أمحد شاكر: إسناده صحيح،  (،6645) "املسند"رواه أمحد يف  (1)

، ووافقه الذهبي، وقال: (،8550) ِْرَجاهج ْ ُيج ْسنَادِ، َوََل
 (،19463) "املصنف"وابن أيب شيبة يف  َهَذا َحِديث  َصِحيحج اإْلِ

 (.4) "الصحيحة"وصححه األلباين يف 

 "كتابة احلديث يف عهد النبي" و، 84للخطيب البغدادي ص "تقييد العلم"(، و 4/262البن سعد ) "الطبقات الكربى" (2)

 .25حلسناء بنت بكري نجار ص "كتابة احلديث النبوي" يفو ،، وقال: حسن لغريه14محد بن معبد بن عبد الكريم صأل
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طوآ نادةم بةوةى لة دونيادا ضى  ؛ة زةوييةكةى باكمم بؤ بثاريَزريَتئةمة و كتيَبى خوا و ثارض
 دةبيَت.
متيزًا هلا عن صحف كانت عنده من  "الصادقة"كان يسميها »دةَليَت:  v( ابن الوزير)

«كتب أهل الكتاب
(1). 

 وطةكانى ترى ئةهلى كيتاببؤية ناويان ناوة ثةرِاوطةى رِاستطؤ بؤ جياكردنةوةى لة ثةرِاواتة: 
 .بووة ىكة ال

فةرموودةى  لة هةمووى زياتر مايةى متمانة و شانازيية كة بة فةرمانى ثيَغةمبةر 
، وة «... َفَوالَِّذي ْب اْكت  » بنووسة ثيَى فةرمووة ، وةكوو لة رِيوايةتةكةى كة باس كرانووسيوةتةوة

يةكةم كةسيش بووة لة هاوةآلن ئةو خةخمؤرى و بريى ليَثرسراوييةى هةبووة ...، وة طةر شويَنى 
وة لةطةأل نةدةدا بة نووسينةوةى،  رِيَطة و فةرمانى ثآ ؛يةنةبوا متمانةى تةواوى ثيَغةمبةر 

كردووة كة لة ماوةى  بووة و داواى لة ثيَغةمبةر  )حافظ( لةبةركارى هةموو قورئان ئةوةشدا
 اَل قَ ، وَ «ٍث َل  ثَ ِِف  ه  أ  رَ قْ يَ  نْ أَ  ه  َص لَ َرخَّ  مَّ ث  » سآ رِؤذدا خةمتى هةموو قورئان بكات لة نويَذةكانيدا:

ْ ٍث َل ثَ  نْ مِ  لِّ قَ  أَ ِِف  آنَ رْ ق  الْ  أَ رَ قَ  نْ مَ : مَ لَ َس وَ  هِ يْ لَ عَ   اَّللجىله َص  يج بِ نه الْ  «َقْهه  فْ يَ  ؛ َل
(2). 

)عمرو بن شعيب بن حممد بن ية بة رِيَطةى نةوةيةكييةوة بة ناوى )الصحيفة الصادقة(وة ئةم 
و زانايانى  )ابن املعني(، وة )احملدثون(طةيشتووةتة فةرموودةناسان  (3)عبد اهلل بن عمرو بن العاص(

 .(4)ةوة ناو بردووة)الكتاب(يةيان بةناوى )صحيفة(تريش ئةم 

َّا َكَتَبه  »: v( اْبنج اْلَقيِّمْ )َقاَل  ، َوَكاَن ِِم ه  َكاَن َيْكت ب  َحِديَثه  َوَصحَّ َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َعْمٍرو َأنَّ

، َوِهَي ِمْن َأَص  َعْيٍب َعْن َأبِيِه َعنْه  و ْبن  ش  ه  َعْمر  َقَة، َوِهَي الَّتِي َرَواَها َحِفيد 
ادِ ى الصَّ حِّ َصِحيَفٌة ت َسمَّ

«اأْلََحادِيِث 
(5). 

                                                             
 .98البن الوزير املعلمي ص "الكاشفةاألنوار " (1)

 .(3/1063لأللباين ) "أصل صفة الصالة"، و 119ص "صفة صالة النبي " (2)

محد بن معبد بن عبد أل "كتابة احلديث يف عهد النبي" (، و129، 10ملحمد عيل بن الصديق ) "صحيفة عمرو بن شعيب" (3)

 .(3/402البن القيم ) "زاد املعاد يف هدي لري العباد" (5)   .15الكريم ص

 .(3/263للذهبي ) "ميزان االعتدال" (4)
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اهلل )عبدلةاليةن  هةية لةسةر نووسينةوةى فةرموودةكانى ثيَغةمبةر  )صحيح(رِيوايةتى واتة: 
 v )عمرو بن شعيب(، كة نةوةكةى )الصحيفة الصادقة(، كة ثيَى دةوتريَت ةوة بن عمرو(

 ترين فةرموودةكانة.)صحيح(لة باوكييةوة دةيطيَرِيَتةوة، لة ثلة 

 دةَلَين: v )عمرو بن شعيب(زانايان دةربارةى 

َعْيٍب »: v( اأْلَْوَزاِعي  ) َقاَل  و ْبَن ش  َرِشيًّا َأْكَمَل ِمْن َعْمر  «َما َرَأْيت  ق 
(1). 

 م نةبينيوة.)عمرو بن شعيب(لةناو قورِةيشدا هاوشيَوةى واتة: 

َوإِْسَحاَق ْبَن َراَهَوْيِه َوَأَبا َرَأْيت  َأْْحََد ْبَن َحنَْبٍل َوَعِِلَّ ْبَن املَِْدينِيِّ »: v( اْلبجَخاِريُّ ) َقاَل وَ 

، َما َتَرَكه  َأَحٌد 
هِ َعْيٍب، َعْن َأبِيِه، َعْن َجدِّ وَن بَِحِديِث َعْمِرو ْبِن ش  َة َأْصَحابِنَا ََيَْتجُّ َبْيٍد َوَعامَّ  ِمَن ع 

ْم؟َوَقاَل ، املْ ْسلِِميَ  «: َفَمِن النَّاس  َبْعَده 
(2). 

و طشت  راهويه()أمحد بن حنبل وابن املديين ودةَليَت:  v ئيمامى )بوخارى( واتة:
هيض كةسيَك لة زانايانى موسوَلمانان دةكةنة بةَلطة،  )عمرو بن شعيب(هاوةآلمنان فةرموودةكانى 

 واتة لة زانايانى موسوَلمانان. ثشتطويَيان نةخستووة، وة كيَى تر هةية بيَجطة لةوان؟
َهبِ الْ ) َقاَل وَ  علامء زمانه، ووثقه ابن معي، وابن راهويه، وصالح أحد »: v( يُّ ذه

«جزرة
(3). 
 زاناى سةردةمى خؤى بووة، وة متمانةى ئةو زانايانة بووة. واتة:

بةم شيَوةية بووة  v اهلل بن عمرو بن العاص( )عمرو بن شعيب بن حممد بن عبدناوى 
 نةسةبى.

                                                             

هتذيب األسامء "(، و 46/84البن عساكر ) "تأريخ دمشق"(، و 6/203البن عدي ) "الكامل يف ضعفاء الرجال" (1)

أعالم سري "(، و 3/288للذهبي ) "تأريخ اإلسالم"(، و 22/72للمزي ) "هتذيب الكامل"(، و 2/28للنووي ) "واللغات

 .(8/50البن حجر ) "هتذيب التهذيب"(، و 3/263للذهبي ) "ميزان االعتدال"(، و 5/487للذهبي ) "النبالء

البن أيب يعىل  "طبقات احلنابلة"(، و 2/731للسيوطي ) "تدريب الراوي"(، و 4/188للسخاوي ) "فتح املغيث" (2)

 "سري أعالم النبالء"(، و 22/69للمزي ) "هتذيب الكامل"(، و 2/28للنووي ) "هتذيب األسامء واللغات"(، و 1/273)

 .(8/49البن حجر ) "هتذيب التهذيب"(، و 2/290للذهبي ) "ميزان االعتدال"(، و 5/480للذهبي )

 .(3/263للذهبي ) "ميزان االعتدال" (3)
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لة باوكييةوة و لة  عن أبيه عن جده( )عمروالى زانايان ئةطةر بةم شيَوةية بيَت رِيوايةتةكانى 
، لةبةرئةوةى طومانيان هةية زانايان رِةخنةيان طرتووة ليَىئةوا ة، )عبد اهلل بن عمرو(باثريييةوة كة 

 ى باثريى.)عبد اهلل(طةيشتبيَت بة  )شعيب(كة 

َهبِ الْ )بةآلم ئيمامى  اَّلل، وهو ا ثبت سامعه من عبد ن شعيبً أل، َشءهذا ال » دةَليَت: v( يُّ ذه

ا قال: ا جده عبد اَّلل، فإذا مات ِف حياة أبيه عبد اَّلل، فكفل شعيبً الذي رباه حتى قيل إن حممًد 

«فإنام يريد بالضمري ِف جده أنه عائد إىل شعيب ،عن أبيه، ثم قال: عن جده
(1). 

بيستووة، وة اهلل( و ليَى طةيشتووة بة )عبد )شعيب(ئةمة نابيَتة رِةخنة، لةبةرئةوةى  واتة:
الى خؤى  )شعيب(و  اهلل( لة سةردةمى ذيانى باوكيدا مردووةى )عبددةَليَت: )حممد( كورِ

ة )شعيب(خزمةتى كردووة، بؤية طةر )عمرو( وتى لة باوكمةوة و لة باثريمةوة، ئةوة مةبةستى ثيَى 
كة لة )عبداهلل( بيستوويةتى.

َح َقْد َصحَّ » دةَليَت: v( عراقيال)وة ئيمامى  َعْيٍب ِمْن َعْبِد اَّللِ بِن َعْمٍرو، َكاَم ََصَّ َساَمع  ش 

نَِن بِإِْسنَادٍ َصِحيٍح  "التَّاِريِخ "ِِف  بِِه الب َخاِريُّ  ْطنِيُّ َوالَبْيَهِقيُّ ِِف السُّ اَرق  ، َوَكاَم َرَواه  الدَّ «َوَأْْحَد 
(2). 

 و )بوخارى و أمحد و الدارقطينلة )عبداهلل(وة، وةكوو  )شعيب(تةواوة و رِاستة بيستنى  واتة:
 دةيسةمليَنن. )صحيح(بة طيَرِانةوةيةكى  (بةيهةقى

 ْطَلِق اجَلدِّ  ،اِْحَتجَّ َأْكَثر  َأْهِل احَلِديِث بَِحِديثِهِ » دةَليَت: v( بن صالحا)وة 
ِ ًل مل َعََّل  فِيهِ  َْحْ

ْم ِمْن إِْطَلقِِه َذلَِك  َِا َظَهَر هَل  َعْيٍب، مل ٍد َوالِِد ش  َمَّ وَن اْبنِِه حم  َحاِِبِّ َعْبِد اَّللِ ْبِن َعْمٍرو د  «الصَّ
(3). 

                                                             

( َتت حديث رقم 6/80ام أمحد )(، وأيد هذا القول )أمحد شاكر( يف َتقيقه ملسند إم3/266للذهبي ) "ميزان االعتدال" (1)

(6518). 

الشذا الفياح من علوم ابن " (، و4/68للذهبي ) "ميزان االعتدال" (، و2/189) "رشح التبرصة والتذكرة = ألفية العراقي" (2)

 .451لعبد الغني املرصي ص "الرد عىل من ينكر حجية السنة"(، و 2/565) براهيم بن موسى بن أيوبإل "الصالح

(، و 4/188للسخاوي ) "فتح املغيث"(، و 2/540البن امللقن ) "املقنع يف علوم احلديث"، و 315ص "مقدمة ابن صالح" (3)

 براهيم بن موسى بن أيوبإل "الشذا الفياح من علوم ابن الصالح" و (،2/188) عراقيلل "التبرصة والتذكرةرشح "

 .451لعبد الغني املرصي ص "الرد عىل من ينكر حجية السنة"(، و 2/563)
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وةرطرتووة و كردوويانةتة بةَلطة و دةَليَن  زانايانى فةرموودة رِيوايةتةكانيان زؤرى واتة:
 ديارة. ى كورِى، وةكوو بة طشتى وا)حممد(نةك  ة عمرو(اهلل بن )عبدمةبةست بة باثريى 

ئةوا  (بداهللع)نةطةيشتبيَت بة  ()شعيبئةوةية كة ئةطةر  (بن شعيب عمرو)ئةم رِةخنةيةشيان لة 
  ()عبداهلل بن عمرو بن العاصة، ياخود لة نووسينةكةى ()مرسل يان منقطعرِيوايةتةكة 

كة ثيَى  ،ئةوةش بة رِيَطةى بةدةستطةيشتنى نووسني بووةوة، يطرتووةر وةةكة()الصحيفة الصادقة
 ، ئةمةش الى زانايان وةرطرياو نيية.()وجادةدةوتريَت 

 وةآلميان دايةوة. )الذهبي والعراقي وابن صالح ...(بؤ رِةخنةى يةكةم ئةوة ئيمامى 

َهبِ الْ )ئيمامى ، ()وجادةوة بؤ رِةخنةى دووةم  ا » دةَليَت: v( يُّ ذه َا ِوَجاَدةً َأمَّ َأْو  ،َكْوُن 

َها ِوَجاَدةٌ  َها َساَمٌع َوَبْعض  ِحيِح  ،َبْعض  : إِنَّ َحِديَثه  ِمْن َأْعََّل َأْقَساِم الصَّ  ،َفَهَذا حَمَلُّ َنَظٍر. َوَلْسنَا َنق ول 

َسنِ  َو ِمْن َقبِيِل احْلَ «َبْل ه 
(1). 

ة )صحيح(َلينَي لة بةشى ثلة ئةم رِةخنةيةش بؤخؤى شويَنى تيَرِوانينة، وة ئيَمة نا واتة:
 ة.)حسن(بةرزةكانة، بةَلكوو 

َوَصحَّ َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َعْمٍرو » دةيرِةويَنيَتةوة و دةَليَت: v( بن القيما)بةآلم ئةم رِةخنةيةش 

ادَِقَة، َوِهَي  ى الصَّ َّا َكَتَبه  َصِحيَفٌة ت َسمَّ ، َوَكاَن ِِم ه  َكاَن َيْكت ب  َحِديَثه  و ْبن  َأنَّ ه  َعْمر  الَّتِي َرَواَها َحِفيد 

َها ِِف دَ  َعل  ِديِث ََيْ ِة َأْهِل احْلَ ، َوِهَي ِمْن َأَصحِّ اأْلََحادِيِث، َوَكاَن َبْعض  أَئِمَّ َعْيٍب َعْن َأبِيِه َعنْه  َرَجِة ش 

م  اْحَتجُّ  ه  ة  اأْلَْرَبَعة  َوَغرْي  َمَر، َواأْلَئِمَّ اأيوب َعْن نافع َعِن اْبِن ع  «وا ِِبَ
(2). 

َعْيٍب َعْن َأبِيِه » وة دةَليَت: َقَهاء  َقاطَِبًة َتْصِحيَفَة َعْمِرو ْبِن ش  ة  اأْلَْرَبَعة  َواْلف  َوَقْد اْحَتجَّ اأْلَئِمَّ

ا، َوإِنَّاَم طَ  ِة اْلَفْتَوى إالَّ َمْن اْحَتاَج إَلْيَها َواْحَتجَّ ِِبَ ْعَرف  ِِف َأئِمَّ ، َواَل ي 
هِ َعَن فِيَها َمْن َلْ َعْن َجدِّ

ا ِِهَ ْل َأْعَباَء اْلِفْقِه َواْلَفْتَوى َكَأِِب َحاتٍِم اْلب ْستِيِّ َواْبِن َحْزٍم َوَغرْيِ «َيَتَحمَّ
(3). 

                                                             

 "مغاين األليار"(، و 1/291للصنعاين ) "توضيح األفكار ملعاين تنقيح األنظار" و (،3/268للذهبي ) "ميزان االعتدال" (1)

 .451لعبد الغني املرصي ص "الرد عىل من ينكر حجية السنة"و (، 2/396) يالدين العينبدر ل

 .(1/78البن القيم ) "إعالم املوقعني" (3)  .(3/402البن القيم ) "زاد املعاد" (2)



   
69 

 دايو هاوةاَلن نووسينةوةى فةرموودة لة سةردةمى ثَيغةمبةر 

و نةوةكةى  )الصحيفة الصادقة(فةرموودةى دةنووسييةوة و ناوى دةبرد بة  )عبداهلل( واتة:
ترين فةرموودة بوون و هةنديَك لة )صحيح(لة باوكييةوة دةيطيَرِايةوة، وة  )عمرو بن شعيب(

، وة هةر ضوار (1)دايان دةنا (عن نافع عن ابن عمر وب)أيئيمامةكانى فةرموودة بة ثلةى 
 ئيمامةكانى مةزاهيب دةيكةنة بةَلطة.

 )عمرو بن شعيب(و رِيوايةتةكانى  )صحيفة(وة فةقيهةكان و زانايانى مةزهةبةكان و هةموويان 
وة ئةو ة، ةتوادةرمان نةبينيوة ثيَويستى ثآ نةبيَت و نةيكاتة بةَلطدةكةنة بةَلطة، ئيماميَكى ف

و فةتواى هةَلنةطرتووة،  (فيقه)ئةرك و قورسايي  كة رِةخنةى ىلَ دةطريَت كةسيَكةكةسةيشى 
 ... . ابن حزم(و البسيت )أبي حامتوةكوو 

 (وحممد شعيبو )عمروية الى )الصحيفة الصادقة(مةبةستى ثيَى ئةوةية كة رِيَى تيَناضيَت ئةو 
 دةسكارى بكريَت.

هِ ر  واجْلْمه  »: v( يُّ نِْذرِ املْج ) َقاَل وَ  «َعََّل َتْوثِيِقِه َوَعََّل ااِلْحتَِجاِج بِِرَواَيتِِه َعْن َأبِيِه َعْن َجدِّ
(2). 

كؤى زانايان شويَنى متمانة و بةبةَلطةكردنى رِيوايةتةكانى ئةون لة باوكى و لة  واتة:
 باثريييةوة.

وَن بَِحِديِث َعْمِرو ْبِن »دةَليَت:  v( ابن تيمية) َلاَمِء َفَيْحَتجُّ ور  اْلع  ه  ْ ْسَلِم َومج  ة  اْْلِ ا َأئِمَّ َوَأمَّ

 إَذا َصحَّ 
هِ َعْيٍب َعْن َأبِيِه َعْن َجدِّ ا ش  َيْينَة َوَنْحِوِِهَ ْفَياَن ْبِن ع  النَّْقل  إَلْيِه ِمْثَل َمالِِك ْبِن َأَنٍس َوس 

َو َعْبد  اَّللَِّ دُّ ه  ِهْم َقال وا: اجْلَ افِِعيِّ َوَأْْحَد ْبِن َحنَْبٍل َوإِْسَحاَق ْبِن َراَهَوْيه َوَغرْيِ ه  ََيِيء  َوِمْثَل الشَّ ؛ َفإِنَّ

ٌد َأدْ  َمَّ ى َوحم  َسمًّ َم َكاَن م  ْسَخٌة َمْكت وَبٌة ِمْن َعْهِد النَّبِيِّ َصَّلَّ اَّللَّ  َعَلْيِه َوَسلَّ َرَكه  َقال وا: َوإَِذا َكاَنْت ن 

َعْيٍب ِمْن اأْلََحادِيِث اْلِفقْ  َذا َكاَن ِِف ن ْسَخِة َعْمِرو ْبِن ش  تَِها؛ َوهِلَ ا َوَأَدلَّ َعََّل ِصحَّ ِهيَِّة َهَذا َأْوَكَد هَلَ

ْسَلمِ الَّتِ  َلاَمِء اْْلِ ة  ع  َرات  َما اْحَتاَج إَلْيِه َعامَّ َقدَّ «ي فِيَها م 
(3). 

                                                             
َمَر َرِِضَ  (:1/197) "املستدرك"قاله احلاكم يف  (1) َو َكَأيُّوَب، َعْن َنافٍِع، َعِن ابِْن عج َعيٍْب ثَِقة  َفهج اِوي، َعْن َعْمِرو ْبِن شج إَِذا َكاَن الره

اَم  (، و 7/520للبيهقي ) "السنن الكربى"(، ويف 6/343)للبخاري  "التأريخ الكبري"إسحاق بن راهويه يف ، وقاله اَّللهج َعنْهج

 .(6/87ملالك ) "املوطأ"(، و 322) "سنن الرتمذي"

 .(1/156للعظيم آبادي ) "عون املعبود"(، و 3/289للمنذري ) "الرتغيب والرتهيب" (2)

 .(18/9البن تيمية ) "ُمموع الفتاوى" (3)
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دةكةنة بةَلطة طةر  )عمرو بن شعيب(ئيمامةكان و كؤى زانايانى ئيسالم رِيوايةتةكانى واتة: 
و بيَجطة لةوانيش، وة ئةو  )مالك وسفيان والشافعي وأمحد واسحاق ...(بيَت، وةكوو  )صحيح(

 رِيوايةتانة فةرموودةيةكى زؤرى فيقهى لة ثيَوانةكانى تيَداية كة ثيَويستى زانايانى ئيسالمة.

ْرَعةَ ) َقاَل وَ  َو ثَِقٌة ِِف َنْفِسهِ »: v( َأبجو زج «َوه 
(1). 

 بؤخؤى شويَنى متمانةية. )عمرو بن شعيب( واتة:

وف مشهور واملقرر عمرو بن شعيب معر ِفقلت: واخللف »: v( األلباين)9َقاَل وَ 

«، َيتج بهأنه حسن احلديث
(2). 

ئةوةية ثلةى فةرموودةكانى رِاى جياوازى زانايان هةية لةسةرى، بةآلم كؤتا برِيار واتة: 
 ة و دةبيَتة بةَلطة.)حسن(

 .(3)ى كؤضيدا وةفاتى كردووة(118)لة ساَلى  v )عمرو بن شعيب(

مسند "طةيشتووةتة دةستى زانايانى فةرموودة، وةك لة  الصادقة()الصحيفة فةرموودةكانى 
)السنن ، وة (4))مسند عبد اهلل بن عمرو(بةشى )نؤ و دة و يانزة و دوانزة(، بةناوى  "اإلمام أمحد

 يةى تيَدا تؤمار كراوة.)الصحيفة(ش فةرموودةكانى ئةو األربعة(

 ." بِّهُمنصحيفة همام بن "   أو  " حيحة"الصحيفة الص. 2

ام بن منبه بن كامل بن سيج اليامين )مه ، بةناوىية )أبو هريرة(ية قوتابى )الصحيفة(ئةم 

 .(5)فةرموودةية (138)فةرموودةكانى و ذمارةى ، (هـ131): املتويف (،الصنعاين األبناوي

                                                             

البن  "هتذيب التهذيب"(، و 5/481للذهبي ) "سري أعالم النبالء"(، و 22/71للمزي ) "هتذيب الكامل يف أسامء الرجال" (1)

 .(2/395لبدر الدين العيني ) "مغاين األليار"، و 35البن حجر ص "طبقات املدلسني"(، و 8/49حجر )

 .(4/392) "إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل" (2)

 .(6/87ملالك ) "موطأ" (3)

 .350ملحمد عجاج لطيب ص "السنة قبل التدوين" (4)

 .355ملحمد عجاج لطيب ص "السنة قبل التدوين"، بتحقيق عيل حسن، و 4ص "صحيفة مهام بن منبه" (5)
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)دمشق لة  )د. حممد محيد اهلل(نووسراوةيي  )خمطوطة(ية بة )الصحيفة(فةرموودةكانى ئةم 
 .(1))صحيفة همام(ى كردووة بةناوى )حتقيق(دؤزيويةتييةوة و  وبرلني(

صحيح "دا هةية، لةطةأل (2/312) ""مسند إمام أمحدوة هةموو فةرموودةكانى بة تةواوى لة 
 دا هاتووة. "البخاري ومسلم

َرْيَرَة بِاملَِدْينَِة، »دةَليَت:  v( ابن حجر)ية )صحيفة(بؤ دَلنيايي لةسةر ئةم  َفَجاَلَس َأَبا ه 

 نَ ْس إِ بِ  ٍث يْ دِ َح  ةَ ئَ مِ وَ  ْيَ عِ بَ رْ أَ  نْ مِ  وٍ ْح نَ  يَ هِ وَ َفَسِمَع ِمنْه  َأَحادِْيَث، 
«دٍ احِ وَ  ادِ

(2). 
دا دانيشتووة و فةرموودةكانى ىلَ وةرطرتووة، نزيكةى سةد و )أبو هريرة(لةطةأل  )همام(واتة: 

 .(3)هةمان قسةى هةية لةسةر ذمارةكةى vيش )أمحد(ضل فةرموودةية، وة ئيمام 

 كؤضيدا ى(131)، وة لة ساَلى (4)ى كؤضيية(32)لةدايكبووى ساَلى  v (بن منبه )همام
 ى وةفاتى كردووة.كؤض ى(58)لة ساَلى   وةفاتى كردووة، وة مامؤستاكةى كة )أبو هريرة(ية

 وةفاتى كردووة. ؤضىـك ى(78)ى ــَكة لة سال  "جابر بن عبد اهلل"صحيفة . 3

ألََنا بَِصِحيَفِة َجابٍِر َأْحَفظ ِمنِّي َمن » :دةَليَت v )قتادة بن دعامة السدويس(تابعى بةرِيَز 

وَرة الَبَقَرةِ  «س 
(5). 

 .{الفاحتة}ثةرِاوطةكةى )جابر(م باشرت لةبةرة تاوةكوو سوورةتى  واتة:

دج ْبنج َعيِلٍّ أَ  َمه قج َأَنا َوحمج
نْتج َأْنَطلِ ِد ْبِن َعِقيِل ْبِن َأيِب َطالٍِب، َقاَل: كج َمه  بجو َجْعَفٍر،َعْن َعْبِد اَّللهِ ْبِن حمج

                                                             

 .32لدكتور صبحي إبراهيم الصالح ص "علوم احلديث ومصطلحه"، و 22، 21ص "صحيفة مهام بن منبه" (1)

للذهبي  "تأريخ اإلسالم"(، و 30/300للمزي ) "هتذيب الكامل"(، و 11/67البن حجر ) "هتذيب التهذيب" (2)

مغاين "و (، 2/12البن كثري ) "التكميل يف اجلرح والتعديل"(، و 5/312للذهبي ) "سري أعالم النبالء"(، و 3/747)

 .(1/506) يالدين العينبدر ل "األليار

 .(2/776) لبشري عيل عمر "منهج اإلمام أمحد يف إعالل األحاديث" (، و5/312للذهبي ) "سري أعالم النبالء" (3)

جال للمعرفة" (4) تب النهاس للتهذكرة واملستطرف من أحوال الرِّ  .(2/539البن منده ) "املستَخرجج من كج

التدوين "و ، 26لدكتور صبحي إبراهيم الصالح ص "علوم احلديث ومصطلحه"و (، 4/182للبخاري ) "التأريخ الكبري" (5)

 .10للدكتور ماجد أمحد نيازي الدرويش ص "املبكر للسنة
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دج ْبنج احْلَنَِفيهِة، إَِل َجابِِر ْبِن  َمه نَِن، » :َعْبِد اَّللهَِوحمج وِل اَّللََِّفنَْسَأل ه  َعْن س  ، َوَسلَّمَ  ، َصَّلَّ اَّللَّ  َعَلْيهِ َرس 

«َوَعْن َصَلتِِه، َفنَْكت ب  َعنْه  َوَنَتَعْلم  ِمنْه  
(1)

. 

دةرِؤيشتني دةَليَن:   )علي بن أبي طالب(بنةماَلةى  )عبد اهلل وحممد وابن احلنفية( واتة:
ثرسيارمان لة سوننةتةكانى ثيَغةمبةر و ،  )جابر بن عبد اهلل( بؤالى هاوةَلى ثيَغةمبةر 

 و دةماننووسى و ليَى فيَر دةبووين.نويَذةكةى دةكرد 

احلسن البرصي صحيفة جابر، وأيب الزبريو ،سليامن بن قيس اليشكريعند وكان 
(2)

. 
 بوو. وأبو الزبري وحسن البصري( )سليمانالى  )جابر(ثةرِاوطةكةى  واتة:

 وةفاتى كردووة. ؤضىـك ى(60)ى ــَلة سال  "مسرة بن ُجندب"صحيفة . 4

َرَة إىَِل َبنِيِه ِعْلٌم َكثرِيٌ »: v( بن سريينا) َقاَل  «ِِف ِرَساَلِة َسم 
(3). 

 بؤ كورِةكةى زانستيَكى زؤرى تيَدا بوو.  )مسرة(واتة: نامةكةى 

 وةفاتى كردووة. ؤضىـك ى(5)ى ــَلة سال  "عبادةسعد بن "صحيفة . 5

وا ِِف كَِتاِب »ةن كة: ـاسى دةكـوايان ليَبيَت بـرِةمحةتى خ )الرتمذي وأمحد(ئيمامى   َأُنَّ ْم َوَجد 

                                                             

 "كامل يف ضعفاء الرجالال"و ، 104للخطيب البغدادي ص "تقييد العلم"و (، 4/319للطحاوي ) "رشح معاين اآلثار" (1)

 .(32/259(، و تأريخ دمشق البن عساكر )5/206)ي بن عدال

البن أيب حاتم  "اجلرح والتعديل" ، و108صللبغدادي  "قييد العلمت" و ،(1/333)لإلمام أمحد  "العلل ومعرفة الرجال" (2)

 "سري أعالم النبالء" و ،(4/136للعقييل ) "الضعفاء الكبري" و ،(4/215)البن حجر  "هتذيب التهذيب" و ،(4/136)

رفعت بن فوزي عبد ل "كتابة السنة يف عهد النبي"و  ،(7/2/18)البن سعد  "الطبقات الكربى" و ،(5/382)للذهبي 

 .59املطلب ص

البن  "االستيعاب يف معرفة األصحاب"(،  و 3/150البن حجر ) "االصابة"، و (4/236)البن حجر  "هتذيب التهذيب" (3)

التحفة "(، و 1/236للنووي ) "هتذيب األسامء واللغات"(، و 2/554البن األثري ) "أسد الغابة"(، و 2/653عبد الرب )

للدكتور  "التدوين املبكر للسنة"و ، 36لعبد املنعم السيد نجم ص "تدوين السنة ومنزلتها"و (، 1/427للسخاوي ) "اللطيفة

 "علوم احلديث ومصطلحه"و ، 348ملحمد عجاج لطيب ص "السنة قبل التدوين"و ، 10ماجد أمحد نيازي الدرويش ص

 .25لدكتور صبحي إبراهيم الصالح ص
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بَ  وَل اَّللَّأنَّ  اَدةَسْعِد ْبِن ع  اِهدِ  َرس  «َصَّلَّ اَّللَّ  َعَلْيِه َوَسلََّم َقََض بِالَيِمِي َمَع الشَّ
(1). 

عد( باسى ئةوةى تيَدا بوو كة شايةتييةك و سويَندخواردنيَكى ةثةرِاوطةكةى )سواتة: 
 كارى ثيَكردووة. ثيَغةمبةر  ؛خاوةنةكةى

 . "علي بن أبي طالب"صحيفة . 6

 .(111)ةكةيدا هيَناويةتى، وةك فةرموودةى )صحيح(لة نؤ شويَنى  v ()البخاريمامى ئي

ْذ َهَذا اْلكَِتاَب »ى كورِى دةَليَت: باوكم وتى: )حممد احلنفية(وةك  ْثاَمنَ ، خ   ،َفاْذَهْب بِِه إىَِل ع 

َدَقةِ  «َفإِنَّ فِيِه َأَمَر النَّبِيُّ َصَّلَّ اَّللَّ  َعَلْيِه َوَسلََّم ِِف الصَّ
(2). 

 فةرمانى ثيَغةمبةرى جؤرةكانى ، ئةم نووسراوة ببة بؤ )عومسانى كورِى عةففان(  واتة:
 .)صدقات(بة دابةشكردنى  ،تيَداية

ْلتج لَِعيِلِّ ْبِن َأيِب َطالٍِب: »وة الثةرِةيةكى كردبووة ناو مششيَرةكةيةوة،  َحْيَفَة، َقاَل: قج َعْن َأيِب جج

؟ َقاَل:  ْم كَِتاب  ْسلٌِم، َأْو َما "َهْل ِعنَْدكج ٌل م  ِِف َهِذهِ الَ، إاِلَّ كَِتاب  اَّللَِّ، َأْو َفْهٌم أ ْعطَِيه  َرج 

ِحيَفةِ  ِحيَفِة؟ َقاَل:"الصَّ : َفاَم يِف َهِذِه الصه ْلتج ْسلٌِم " . َقاَل: قج ْقَتل  م  ، َوَفَكاك  األَِسرِي، َوالَ ي  الَعْقل 

«"بَِكافِرٍ 
(3). 
ومت: هيض كتيَبيَكتان الية؟ وتى: نةخيَر، بيَجطة لة قورئان و ئةو الثةرِة نووسراوة نةبيَت واتة: 
 بة كافرى تيَداية. ذرانى موسوَلمانئةسري و خويَن و نةكوكة ياساى 

 

                                                             
 .(22460) "مسنده"(، وصححه األلباين، وأمحد يف 1343) "سننه"الرتمذي يف  (1)

 .(6/215)البن حجر  "فتح الباري"(، و 3112) "صحيح البخاري" (2)

وعبدالرزاق  (،451) "مسنده"وأبو يعىل يف  (،486) "املسند"والبزار يف  (،599) "املسند"(، وأمحد يف 111رواه البخاري ) (3)

الرب  وابن عبد (،15907) "سنن الكربىال"والبيهقي يف  (،27471) "املصنف"وابن أيب شيبة يف  (،18508) "املصنف"يف 

 (.390) "اجلامع"يف 
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 . "رافع بن خديج األنصاري"صحيفة . 7

 ْ ْرَمَتَها، َوََل َة َوَأْهَلَها َوحج ، َأنه َمْرَواَن ْبَن احْلََكِم، َلَطَب النهاَس، َفَذَكَر َمكه َبرْيٍ  َعْن َنافِِع ْبِن جج

ْرَمَتَها، َفنَاَداهج َرافِعج ْبنج َلِديٍج، َفَقاَل:  ِر املَِْدينََة َوَأْهَلَها َوحج َة »َيْذكج َك َذَكْرَت َمكَّ َوَأْهَلَها َما ِِل َأْسَمع 

ول  اَّللِ َصَّلَّ اَّلل  َعَلْيِه َوَس  َم َرس  ْرَمَتَها، َوَقْد َحرَّ ِر املَِْدينََة َوَأْهَلَها َوح  ْ َتْذك  ْرَمَتَها، َوَل َم َما َبْيَ َوح  لَّ

، َقاَل: َفَسكَ  "، «اَلَبَتْيَها َكهج ، ثجمه َقاَل: َقْد َوَذلَِك ِعنَْدَنا يِف َأِديٍم َلْواَليِنٍّ إِْن ِشْئَت َأْقَرْأتج َت َمْرَوانج

"َسِمْعتج َبْعَض َذلَِك 
(1). 

)مةروان( وتارى دا و باسى ثلةوثايةى مةككةى كرد، )رِافع ى كورِى خديج( بانطى واتة: 
 باسى مةدينة و حةرةمةكةى ناكةيت؟ى باسى مةككة و حةرةمةكةى دةكةيت، بؤض ليَكرد و وتى:

مةككة طةر حةرةم بيَت ئةوا مةدينةش حةرةمة، المان نووسراوة لة ثيَستة نووسراوةكةى 
، لة نيَوان هةردوو شاخةكةدا حةرةمى مةدينةى ديارى كردووة كة ثيَغةمبةر  )خةوةالنى(دا

 .وان( وتى: بةَلآ هةنديَكيم بيستووةئةطةر دةَليَيت بؤت دةخويَنينةوة، )مةر

 . "بن عباسعبد اهلل  ح  ألوا". 8

 . "عبد اهلل بن عمر". 9

 . "أنس بن مالك". 10

 . "عبد اهلل بن أبي أوفى". 11

 . "أبي موسى األشعري"صحيفة . 12

 .ألهل اليمن "عمرو بن حزم"صحيفة . 13

                                                             

 (.9963) "سنن الكربىال"والبيهقي يف  (،17272) "املسند"وأمحد يف  (،1361رواه مسلم ) (1)
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«إنَّ الكتاب، إسناده صحيح جداً » :vأمحد شاكر(  )ال ق
(1). 

 ة.)صحيح(بؤ يةمةن سةنةدةكةى  حزم()عمرو بن دةَليَت: نامةكةى  )أمحد شاكر( واتة:

 .(2) "إىل بكر بن وائل وحلضرموت بواسطة وائل بن حجر تاب النيب ـك ". 14

 

 

   

                                                             

لساَل  "السنة املفرتى عليها" ، و(1/18)البن حزم  "املحىل"(، و 4/293البن األثري ) "الصحابةاإلصابة يف َتييز " (1)

 .423للشافعي ص "الرسالة"، وتعليق أمحد شاكر عىل كتاب 60البهنساوي ص

و  ،54صرفعت بن فوزي عبد املطلب ل "كتابة السنة يف عهد النبي" برِوانة: )صحابة( و نووسينانةى  )صحائف(بؤ ئةم  (2)

محد بن معبد بن عبد أل "كتابة احلديث يف عهد النبي" و ،31نارص بن إبراهيم العبودي صل "كتابة احلديث يف عهد النبي"

ألكرم العمري  "بحوث يف تأريخ السنة"، و  75ملحمد آل مطر الزهراين ص "تدوين السنة النبوية"و  ،10الكريم ص

، 343ملحمد عجاج لطيب ص "السنة قبل التدوين"، و 36لعبد املنعم السيد نجم ص "تدوين السنة ومنزلتها"و ، 228ص

 .59لساَل البهنساوي ص "السنة املفرتى عليها" ، و(1/151)جامعة املدينة  "الدفاع عن السنة"و 
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 كانى هاوةآلننامة و فةرموودة نووسينة
 ()رسائل الصحابة

لة ضوارضيَوةيةكى  ةو ،قورئان تةواو بوودابةزينى وةفاتى كرد و  كاتيَك ثيَغةمبةرى خوا 
قورئان كاتيَك بة هؤكارةكانى نووسني و لةبةركردن بآلوبووةوة،  ةو ،دياريكراودا خؤى بينييةوة

بةو قؤناغة هةستيارانةدا تيَثةرِ بوو، وة تةواو بوو و ئايةتةكان لة شويَنى خؤيدا جيَطري بوو، وة 
ى نةما لةاليةن خواوة بؤ هةنديَك لة ياساكان، وة جيَطةى خؤى كردةوة )نسخ(ئةطةرى سرِينةوة 
 ئةوكاتة هاوةآلن كةوتنة خةخمؤرى كؤكردنةوةى فةرموودةكانى ثيَغةمبةر  ؛دالةناو موسوَلمانان

بة رِيَطةى لةبةركردنى زارةكى، وة  ، كة هاوةآلنوةكوو شيكار و رِؤشنكةرةوةيةكى قورئان
، وةكوو رِيَذةكانى زةكات و كيَش و ثاراستبوويان هةنديَكيان بة نووسينةوةى ثيَويستيية طرنطةكان

 خويَن لةناو خةَلكيدا و كؤمةَلآ ين و فرؤشنت و رِيَذة و ضؤنيَتييةكانى بذاردنىوةزنةكانى كرِ
 ياساى قةزاوةت و حوكمةكانى نيَوان خةَلكى و ... .

بؤ ئةم مةبةستة زؤر سةرةكييانة هاوةآلن ثةرِاوطةى تايبةتيان هةبوو بؤ كؤكردنةوةى فةرموودة، 
رِوو، وة بة رِيَطةيةكى تريش خةخمواردنى طةياندنى وةكوو لةمةوثيَش ضةند منوونةيةكمان خستة 

نة لة ثايتةختى فةرموودةيان طرتؤتة ئةستؤ، ئةويش نامةنووسينةكانى نيَوانيان و دوورةدةستةكا
دةنيَردرا  دةناسرا و ،كة لةخؤطرى زؤرينةى هاوةآلن و ثامشاوةى فةرموودةكانة ،موسوَلمانانةوة

 v )مالك(ن وةكوو هؤكاريَكى طةياندن، بؤية الى ئيمامى بؤ بةرفراوانى شويَنانى موسوَلمانا
بة يةكيَك لة بةَلطةكان هةذمارى  )عمل أهل املدينة(كارى دينى دانيشتووانى شارى مةدينة 

 دةكرد.

ئيَستاش بؤ زياتر متمانة و سةملاندن و دَلنيابوون بؤ ئةوةى كة فةرموودة طةرماوطةرم و زوو بة 
خةخمؤرى بؤ كراوة و بة زيندوويي رِاطرياوة تا طةيشتووةتة زوو لةناو ضينى هاوةآلندا 

نووسينةوةى سةربةخؤى خؤى ...، ضةند نامةيةكى نيَوان هاوةآلن كة هةمووى طةياندنى 
فةرموودة و ياساى ئيسالم بووة دةخةينة رِوو، كة بؤخؤى ئةم نامانة هةموويان تؤمار كراون لة 

بؤخؤى ئةمة بة  كة و ئةوانى تريشدا وسنن ومسانيد()صحيح ثةرتووكة فةرموودةكاندا، هةر لة 
 زيندوورِاطرتنيَكى نامةكانة، وةكوو:
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 :)عتبة بن مرقد( بؤ  )عمر بن اخلطاب( نامةى  .1

ي  النَّهْ  َعْن َأِبي ُعْثََمنَ 
َجاَءَنا كَِتاُب ُعَمَر َرِِضَ اهللُ َعنُْه َوَنْحُن بَِأْذَربِيَجاَن: َيا » ، َقاَل:v دي

ِريِر، َفإِنَّ َرُسوَل اهللِ َص  ِك، َوَلُبوَس اْْلَ ْ َم، َوِزيَّ َأْهِل الِّشر اُكْم َوالتَّنَعُّ َّلَّ اهللُ َعَلْيِه ُعْتَبَة ْبَن َفْرَقٍد، َوإِيَّ

ِريِر، َوَقاَل:  َوَسلََّم ََنَاَنا َعنْ  َم  َوَرَفَع َلنَا َرُسوُل اهللِ َصَّلَّ اهللُ "إَِّلَّ َهَكَذا"َلُبوِس اْْلَ َعَلْيِه َوَسلَّ

«إِْصَبَعْيهِ 
(1). 

ي  
ُثُه َعِن » ، َقاَل:v َعْن َأِبي ُعْثََمَن النَّْهدي ُكنَّا َمَع ُعتَْبَة ْبِن َفْرَقٍد، َفَكتََب إَِلْيِه ُعَمُر بَِأْشَياَء ُُيَدر

ََّل "اَل: َرُسوَل اهللِ َصَّلَّ اهللُ َعَلْيِه َوَسلََّم، قَ النَّبِير َصَّلَّ اهللُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َفَكاَن فِيََم َكَتَب إَِلْيِه: َأنَّ 

ْنَيا إَِّلَّ َمْن َلْيَس َلُه ِِف اْْلِخَرةِ  ِريَر ِِف الدُّ ٌء، إَِّلَّ َهَكَذا َيْلَبُس اْْلَ بَّاَبِة  "ِمنُْه ََشْ َوَقاَل بِإِْصَبَعْيِه: السَّ

«َواْلُوْسَطى
(2). 

نووسيوة بؤ )ئازةرباجيان( كة نامةى   بن اخلطاب()عمر  واتة: لة هةردوو رِيوايةتةكةدا
ضةند ئامؤذطارييةكى تيَداية، لةوانة: سةرقاَلنةبوون بة نيعمةتةكانى دونياوة و نةثؤشينى بةرطى 

ئةوةى لة دونيادا حةرير لةبةر بكات، ئةوا لة فةرموويةتى:  بيَربِوايان و حةرير، كة ثيَغةمبةر 
 ةر بة هةندةى دوو ثةجنة نةبيَت.رِؤذى دواييدا بةشى نيية، مةط

 : )عثَمن(لةسةر شةهيدبوونى ئيمامى  ( )عائشةبؤ  ( معاوية)نامةى  .2

ير  ُتُه َحتَّى ... »:  َعْن النُّْعََمني ْبني َبشي ُتُه ُمَعاِوَيَة ْبَن َأِِب ُسْفَياَن، َفَلْم َيْرَض بِالَِّذي َأْخََبْ َفَأْخََبْ

«اْلُْْؤِمننَِي َأْن اْكُتبِي إََِلَّ بِِه، َفَكَتَبْت إَِلْيِه بِِه كَِتاًباَكَتَب إََِل ُأمر 
(3). 

                                                             

وابن كثي  ،واللفظ له (92) "املسند"وأمحد يف  (،9550) "الكربى"والنسائي يف  (،2069(، ومسلم )5828رواه البخاري ) (1)

 .(8516) "مستخرج أِب عوانة"(، ويف 1/215) "مسند الفاروق"يف 

 وقال أمحد شاكر: إسناده صحيح، ،، وقال شعيب األرنؤوط: إسناده صحيح عىل رشط الشيخني(243) "املسند"رواه أمحد يف  (2)

 .336ص "الكفاية"(، واخلطيب يف 1/209) "مسند الفاروق"ورواه ابن كثي يف 

ورواه أيًضا يف  ،وقال شعيب األرنؤوط: إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح ،(24566) "املسند"رواه أمحد يف  (3)

 .( عن أِب املغية816) "فضائل الصحابة"
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هةواَلى شةهيدبوونى  هةواَلى دا بةو فةرموودةيةى كة ثيَغةمبةر  )نعمان بن بشري(واتة: 
 )عائشة(رِازى نةبوو بةو هةواَلة تا نامةيةكى نووسى بؤ   ش)معاوية(ى داوة، )عثمان بن عفان(
 ،.ئةويش بة نامة وةآلمى دايةوة و فةرموودةكةى بؤ نووسى 

ْعبيي   ٍء َسِمْعتِيِه »َقاَل:  v َعني الشَّ َكَتَب ُمَعاِوَيُة ْبُن َأِِب ُسْفَياَن إََِل َعائَِشَة َأِن اْكُتبِي إََِلَّ بََِشْ

َم َقاَل: َفَكَتَبْت إَِلْيِه َسِمْعُت َرُسوَل اهللَِّ َصَّلَّ اهلُل َعَلْيهِ  َم ِمْن َرُسوِل اهللَِّ َصَّلَّ اهللُ َعَلْيِه َوَسلَّ  َوَسلَّ

ُه مَ "َيُقوُل:  اإِنَّ «"ْن َيْعَمْل بَِغْْيِ َطاَعِة اهللَِّ َيُعوُد َحاِمُدُه ِمَن النَّاِس َذامًّ
(1). 

، داواى ليَكرد شتيَكى بؤ بنووسآ  )عائشة(نامةيةكى نووسى بؤ   )معاوية( واتة:
بيستوويةتى، ئةويش ئةو فةرموودةيةى بؤ نووسى كة دةفةرمويَت:  كة لة ثيَغةمبةرى خواوة 

 ئةوا هةموو وةسفكارانى ليَهةَلدةطةرِيَتةوة بؤ زةمكردنى. شكاندنى خوابكات بة فةرمان ئةوةى كار

 :( )معاويةبؤ  ( )مغية بن شعبةنامةى  .3

ادر، َكاتيبي املُغيَيةي ْبني ُشْعَبَة، َقاَل:  َأْمََّل َعََلَّ اْلُِغَْيُة ْبُن ُشْعَبَة ِِف كَِتاٍب إََِل ُمَعاِوَيَة: َأنَّ »َعْن َورَّ

يَك "النَّبِيَّ َصَّلَّ اهللُ َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن َيُقوُل ِِف ُدُبِر ُكلر َصاَلةٍ َمْكُتوَبٍة:  َّلَ إَِلَه إَِّلَّ اهللَُّ َوْحَدُه َّلَ ََشِ

َِا أَْعَطْيَت، َوَّلَ ُمْعطَِي ْلَِا َلُه، َلُه اْلُْلُك، َولَُه اَْلمْ  ُهمَّ َّلَ َمانَِع ْل ٍء َقِديٌر، اللَّ ُد، َوُهَو َعََّل ُكلر ََشْ

«"َمنَْعَت، َوَّلَ َينَْفُع َذا اجَلدر ِمنَْك اجَلدُّ 
(2). 

بؤ نووسراوة لةسةر  نامةيةكى لةاليةن )موغريةى كورِى شوعبة(وة   عاوية()مواتة: 
 زيكرةكانى دواى نويَذ.

                                                             

 .(268( برقم )1/292) "مسند احلميدي" (1)

 "الكربى"والنسائي يف  (،1505وأبو داود ) (،593، ومسلم )(460) "األدب املفرد"، ويف (844رواه البخاري ) (2)

وأمحد يف  (،2006) "صحيحه"وابن حبان يف  (،742) "صحيحه"وابن خزيمة يف  ،(1341) "الصغرى"، و (1265)

وعبدالرزاق  ،(3709) "األوسط"، و (896) "الكبي"والطرباين يف  (،1389) "هسنن"والدارمي يف  (،18139) "املسند"

 "السنن الكربى"، و (4627) "الشعب"والبيهقي يف  (،3096) "املصنف"وابن أِب شيبة يف  (،3224) "املصنف"يف 

 "رشح السنة"والبغوي يف  (،5/176) "احللية"وأبو نعيم يف  (،1556) "آلحاد واملثاينا"وابن أِب عاصم يف  ،(3016)

مسند "(، و 19638) "جامع معمر بن راشد"، ويف 379(، واخلطيب يف الكفاية ص185) "القدر"والفرياِب يف  (،715)

 .(38) "معجم ابن األعراِب"(، و 2070) "مستخرج أِب عوانة"(، و 780) "احلميدي



   
79 

 دايو هاوةاَلن نووسينةوةى فةرموودة لة سةردةمى ثَيغةمبةر 

ْن ُثََمَمَة ْبني َعْبدي اَّللَّي ْبني َأَنسر كيَتاًبا، َزَعَم َأنَّ َأَبا َبْكرر َكَتبَ  .4 َثنَا مَحَّاٌد، َقاَل: َأَخْذُت مي ، َحدَّ ََنسر ُه ألي

ًقا، َوَكَتَبُه َلُه، َفإيذَ  نَي َبَعَثُه ُمَصد 
َم حي : َوَعَلْيهي َخاتيُم َرُسولي اَّللَّي َصىلَّ اَّلُل َعَلْيهي َوَسلَّ َهِذهِ َفِريَضُة »ا فييهي

َدَقِة الَّتِي َفَرَضَها َرُسوُل اهللَِّ َصَّلَّ اهللُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعََّل اْلُْْسلِِمنَي، الَّتِي َأَمَر اهللَُّ عَ  ا َنبِيَُّه الصَّ زَّ َوَجلَّ ِِبَ

«...َصَّلَّ اهللُ َعَلْيِه َوَسلََّم، 
(1). 

بؤ بةحرةين بؤ دياريكردنى كاتيَك بووة خةليفة و )ئةنةس(ى نارد  )ئةبو بةكر(  واتة:
 مةرِوماآلتدا بة ووردى.رِيَذةى زةكات لة حوشرت و 

ًًل َعىَل الْ  .5 ُه َكاَن َعامي ُه َأنَّ ُه َأْخرَبَ َثَة، َأنَّ
، ُثمَّ َأَحدي َبنيي َحاري ي 

، َعْن ُأَسْيدي ْبني ُحَضْير اأْلَْنَصاري َيََمَمةي

ا بي  َوَأنَّ  َ َقٌة، َفُهَو َأَحقُّ ِبي نُْه َُسي َق مي ََم َرُجلر ُُسي : َأيُّ
َيَة َكَتَب إيَلْيهي : َأنَّ ُمَعاوي الثََّمني َمْرَواَن َكَتَب إيَلْيهي

ُه إِذَ »َحْيُث َوَجَدَها، َقاَل: َفَكَتْبُت إيََل َمْرَواَن:  ا َكاَن الَِّذي َأنَّ النَّبِيَّ َصَّلَّ اهللُ َعَلْيِه َوَسلََّم َقََض َأنَّ

َق ِمنُْه بِالثََّمنِ  َ َسيرُدَها، َفإِْن َشاَء َأَخَذ الَِّذي َُسِ َقَها َغْْيَ ُمتََّهٍم، ُخْير إِْن َشاَء ، وَ اْبَتاَعَها ِمَن الَِّذي ََسَ

َبَع َساِرَقهُ  َ اَّللَُّ تَ «اتَّ
، َوُعَمُر، َوُعْثََمُن َرِضي «َعاََل َعنُْهمْ ، َقاَل: َوَقََض بيَذليَك َأُبو َبْكرر

(2). 
بؤ )مةروان( نووسى كة ئةمريى مةدينة بوو، لةسةر نامةيةكى   (ُأَسْيِد ْبِن ُحَضْير)واتة: 

 رِوونكردنةوةى ياساى دزيكردن.

، َأْن  .6 ي َنافيعر ، َقاَل: َكَتْبُت إيََل َجابيري ْبني َسُمَرَة َمَع ُغًَلمي ري ْبني َسْعدي ْبني َأِبي َوقَّاصر َعْن َعامي

ْعُت َرُسوَل  ، َسمي َم، َقاَل: َفَكَتَب إيََلَّ ْن َرُسولي اَّللي َصىلَّ اَّلُل َعَلْيهي َوَسلَّ ْعَتُه مي  َسمي
ر
ء ََشْ

يني بي ْ اَّللي  َأْخربي

يُّ َيُقوُل:  َصىلَّ 
َم اأْلَْسَلمي يََّة ُرجي

َم َيْوَم ُُجَُعةر َعشي  َوَسلَّ
يُن َقائًَِم َحتَّى َتُقوَم »اَّلُل َعَلْيهي ََّل َيَزاُل الدر

                                                             

وابن  (،2239) "الكربى"والنسائي يف  (،1800) بن ماجهوا ،وهذا اللفظ له (1567(، وأبو داود )6955رواه البخاري ) (1)

واحلاكم يف  (،1984) "السنن"والدارقطني يف  (،3266) "صحيحه"وابن حبان يف  (،2273) "صحيحه"خزيمة يف 

سنن ال"والبيهقي يف  (،3069) "اآلثار معاينرشح "والطحاوي يف  (،40) "املسند"والبزار يف  (،1441) "املستدرك"

 (.7246) "الكربى

وقال  ،واللفظ له (17986) "املسند"وأمحد يف  (،6232) "الكربى"والنسائي يف  (،192) "املراسيل"يف  رواه أبو داود (2)

والضياء يف  (،18829) "املصنف"وعبدالرزاق يف  (،555) "الكبي"الطرباين يف رواه وشعيب األرنؤوط: إسناده صحيح، 

 (.4680) "وضعيف سنن النسائيصحيح "(، و 609) "الصحيحة"وصححه األلباين يف (، 1461) "املختارة"
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اَعُة، ُهْم ِمْن ُقَرْيشٍ  السَّ ْعُتُه  «َأْو َيُكوَن َعَلْيُكُم اْثنَا َعَِّشَ َخلِيَفًة، ُكلُّ ِمَن  ُعَصْيَبةٌ » :َيُقوُل َوَسمي

ى اْلُْ  ى "َأوْ "ْسلِِمنَي َيْفَتتُِحوَن اْلَبْيَت اَْأَْبَيَ،، َبْيَت كِْرَ ْرَ
ْعُتُه َيُقوُل: ،«آِل كِ إِنَّ َبنْيَ » َوَسمي

ابنَِي َفاْحَذُروُهمْ  اَعِة َكذَّ ْعُتُه َيُقوُل:  ،«َيَدِي السَّ ا َفْلَيْبَدْأ بِنَْفِسِه »َوَسمي إَِذا َأْعَطى اهللُ َأَحَدُكْم َخْْيً

ْعُتُه َيُقوُل:  ،«َوَأْهِل َبْيتِهِ  ْوضِ »َوَسمي ««َأَنا اْلَفَرُط َعََّل اْْلَ
(1). 

نامةيةك دةنووسيَت بؤ هاوةَلى  ( عامرى كورِى سةعدى كورِى ئةبى وةقاص) واتة:
بيستبيَتى،  لةسةر شتيَك كة لة ثيَغةمبةرةوة   (جابرى كورِى سةمورةبؤ ) ثيَغةمبةر 

 ئةويش ئةو فةرموودانةى بؤ دةنووسيَت.

، فييَمنْ  .7 يهي  ُيَعز 
ةي  َزَمَن احْلَرَّ

، َأنَّ َزْيَد ْبَن َأْرَقَم َكَتَب إيََل َأَنسي ْبني َماليكر ُقتيَل  َعني النَّْْضي ْبني َأَنسر

ْعُت َرُسوَل اَّللي َصىلَّ اَّلُل َعَليْ  َن اَّللي َعزَّ َوَجلَّ َسمي
ى مي َك بيُبِّْشَ ُ ، َوَقاَل: ُأَبِّش  هي هي َوَقْومي ْن َوَلدي َم مي هي َوَسلَّ

َصاِر، اللُهمَّ اْغِفْر لِْْلَْنَصاِر، َوَِأَْبنَاِء اَْأَْنَصاِر، َوَِأَْبنَاِء َأْبنَاِء اَْأَْنَصاِر، َواْغِفْر لِنَِساِء اَْأَنْ »َيُقوُل: 

«ْبنَاِء َأْبنَاِء اَْأَْنَصارِ َولِنَِساِء َأْبنَاِء اَْأَْنَصاِر، َولِنَِساِء أَ 
(2). 

نووسيوة و ئاطادارى فةرموودةيةكى  نامةى سةرةخؤشى بؤ )ئةنةس(  )زةيد(  واتة:
 و داواى ليَخؤشبوون بؤيان. ئةنسارييةكانكردووةتةوة لةسةر خؤشةويستى 

َم  .8 ا َبْعُد َفإينَّ َرُسوَل اَّللَّي َصىلَّ اَّلُل َعَلْيهي َوَسلَّ : َأمَّ
ُه َكَتَب إيََل اْبنيهي  َسُمَرَة، َأنَّ

اَن َيْأُمُرَنا كَ »َعْن َأبييهي

«َرَهابِاْلََْساِجِد َأْن َنْصنََعَها ِِف دَِياِرَنا، َوُنْصلَِح َصنَْعَتَها َوُنَطهر 
(3). 

                                                             

 "املصنف"وابن أِب شيبة يف  (،7463) "مسنده"وأبو يعىل يف  (،20803) "املسند"وأمحد يف  (،1822رواه مسلم ) (1)

 .(1454) "اآلحاد واملثاين"، ويف (738) "السنة"وابن أِب عاصم يف  (،31657)

 "املسند"وأمحد يف  (،7281) "صحيحه"وابن حبان يف  (،3902والرتمذي ) (،2506(، ومسلم )4906رواه البخاري ) (2)

 "املسند"البزار يف رواه و(، 1419) "فضائل الصحابة"ويف  ،واللفظ له، وقال شعيب األرنؤوط: حديث صحيح (19299)

 (،715) "مسنده"والطياليس يف  (،32362) "املصنف"وابن أِب شيبة يف  (،4972) "الكبي"والطرباين يف  (،4309)

 (.1748) "حاد واملثايناآل"وابن أِب عاصم يف  (،5810) "رشح مشكل اآلثار"والطحاوي يف 

ورواه  ،، وقال شعيب األرنؤوط: صحيح لغيه(20184) "املسند"وأمحد يف وصححه األلباين،  (،456رواه أبو داود ) (3)

 (.4309) "سنن الكربىال"والبيهقي يف  (،7026) "الكبي"الطرباين يف 
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فةرمانى ثيَداوين بة  نامةيةكى نووسى بؤ كورِةكةى كة ثيَغةمبةر   )مسرة( واتة:
 رِاطر.ثاككردنةوةى مزطةوت لة طةرِةكةكامناندا، بة شيَوةيةكى جوان و 

، َمْوََل ُعَمَر ْبني ُعَبْيدي اَّللَّي، ُكنُْت َكاتيًبا لَ وَ  ٌ َأُبو النَّْْضي َثنيي َساِلي ُه، َعْن ُموَسى ْبني ُعْقَبَة، َقاَل: َحدَّ

: إينَّ  ، َفَقَرْأُتُه، َفإيَذا فييهي ةي يَّ نَي َخَرَج إيََل احلَُروري
َرُسوَل اَّللَّي  َقاَل: َكَتَب إيَلْيهي َعْبُد اَّللَّي ْبُن َأِبي َأْوََف، حي

ْمُس، ثُ  ، اْنَتَظَر َحتَّى َماَلتي الشَّ يَها الَعُدوَّ
َي في تيي َلقي هي الَّ امي َم يفي َبْعضي َأيَّ مَّ َقاَم يفي َصىلَّ اَّلُل َعَلْيهي َوَسلَّ

، َوَسُلوا اهللََّ الَعافَِيةَ »النَّاسي َفَقاَل:  َا النَّاُس، َّلَ ََتَنَّْوا لَِقاَء الَعُدور وا، َأُّيُّ ، َفإَِذا َلِقيُتُموُهْم َفاْصَِبُ

ُيوِف  َت ظاَِلِل السُّ َحاِب، »ُثمَّ َقاَل:  ،«َواْعَلُموا َأنَّ اجَلنََّة ََتْ ُهمَّ ُمنِْزَل الكَِتاِب، َوُُمِْرَي السَّ اللَّ

َنا َعَلْيِهمْ َوَهاِزَم اَأَْحَزاِب، اْهزِ  «ْمُهْم َواْنُُصْ
(1). 

فةرموويةتى:  كة ثيَغةمبةر  )عمر بن عبيد اهلل(نامةيةكى نووسى بؤ  )ابن أبي أوفى( واتة:
داواى سةالمةتى بكةن، وة طةر ثيَيان طةيشنت ، نةبيَت بة دوذمن ، ئاواتتان طةيشنتئةى خةَلكينة

و داواى  ثاشان دووعاى ليَكردنئارام بطرن و بزانن كة بةهةشت لةذيَر سيَبةرى مششيَرةكانداية، 
 .لة خوا بةسةرياندا سةركةوتنى كرد

إيََل ُعَمري ْبني اخْلَطَّابي  يفي َأْمري اْْلَد  َوَكَتَب َزْيُد ْبُن َثابيت 
(2). 

 .فةرموودةى نووسيوة بؤ خةليفة )عومةر(  لة بابةتى مرياتى باثريدا )زةيد(  واتة:

ْأمي  .9 ْن َأْهلي الشَّ يٌق مي ْبني ُعَمَر َصدي ًة َعْبُد اَّللي ْبُن َعْن َنافيعر َقاَل: َكاَن ِلي  َمرَّ
ُيَكاتيُبُه َفَكَتَب إيَلْيهي

ُه َبلَ  َك تَ ـُعَمَر إينَّ ي َأنَّ
َن الْ ـَغني  مي

ر
ء ، َفإييَّ ـَكلَّْمَت يفي ََشْ ، فَ ـاَك َأْن تَ ـَقَدري ْعُت َرُسوَل اَّللي ـْكُتَب إيََلَّ  إيين  َسمي

                                                             

 "املسند"والبزار يف  (،19114) "املسند"وأمحد يف  (،2631وأبو داود ) (،1742(، ومسلم )3024رواه البخاري ) (1)

 (،19507) "املصنف"وابن أِب شيبة يف  (،9514) "املصنف"وعبدالرزاق يف  (،1069) "دعاءال"والطرباين يف  (،3358)

 ،(2878) "الصغرى"(، و 18462) "السنن الكربى"(، و 474) "الدعوات الكبي"، ويف (3999) "الشعب"والبيهقي يف 

واخلطيب  (،11/39) "رشح السنة"والبغوي يف  (،8/260) "احللية"وأبو نعيم يف  (،1/139) "هاداْل"وابن أِب عاصم يف 

 .336ص "الكفاية"يف 

التحجيل يف ختريج ما ِل خيرج من " ويف (،12428) "سنن الكربىال"والبيهقي يف  (،4140) "هسنن"رواه الدارقطني يف  (2)

 .293لعبد العزيز الطريفي ص "األحاديث واآلثار يف إرواء الغليل
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 نامة و فةرموودة نووسينةكانى هاوةاَلنبةشى يةكةم / 

 

َم َيُقوُل:  ُبونَ َسَيُكوُن ِِف »َصىلَّ اَّلُل َعَلْيهي َوَسلَّ تِي َأْقَواٌم ُيَكذر «بِاْلَقَدرِ  ُأمَّ
(1). 

ثرسيارى قةزاوقةدةر دةكات و ئةويش بة  فةرموودةيةك   )ابن عمر(هاوةَليَكى  واتة:
لة طةلةكةمدا كةسانيَك دةبن باوةرِيان بة قةدةر فةرموويةتى:  كة ثيَغةمبةر  ئاطادارى دةكاتةوة

 .نابيَت

يزي ْبَن َمْرَواَن، َكَتَب إيََل َعْبدي اَّللي ْبني ُعَمَر َأني ارْ َعني اْلَقْعَقاعي ْبني  .10 ، َأنَّ َعْبَد اْلَعزي إيََلَّ  َفعْ َحكييمر

ْعُت َرُسوَل اَّللي َصىلَّ اَّلُل َعَلْيهي َوَسلََّم َيُقوُل:  ،َحاَجَتَك َقاَل: َفَكَتَب إيَلْيهي َعْبُد اَّللي اْبَدْأ بَِمْن »إيين  َسمي

ْفََّل َتُعوُل، َوا ائيَلَة،  ،«ْلَيُد اْلُعْليَا َخْْيٌ ِمَن اْلَيِد السُّ ْفىَل السَّ َيَة، َوالسُّ
ُب اْلَيَد اْلُعْلَيا املُْْعطي َوإيين  أَلَْحسي

نَْك  ْزًقا َساَقُه اَّلُل إيََلَّ مي
َك َشْيًئا، َوَِل َرادٍّ ري

ين  َغْيُ َسائيلي
َوإي

(2). 
دةنووسيَت و داواى   )ابن عمر(خةليفةى ئةمةوييةكان نامةيةك بؤ  )عبد العزيز( واتة:

كة  ىلَ دةكات ضى ثيَويستة بؤم بنووسة، ئةويش بة فةرموودةيةك لةو بارةيةوة ئاشناى دةكات
واتة دةستى فةرموويةتى: دةستيَك لة سةرةوة بيَت باشرتة تا دةستى خوارةوة،  ثيَغةمبةر 

 .داواكارسةرةوة بةخشينة و خوارةوةش 

 

 

   

                                                             

، وقال شعيب األرنؤوط: (5639) "املسند"وأمحد يف  (،4061وابن ماجه ) ،، وصححه األلباين(4613رواه أبو داود ) (1)

طي  ، وقال:(285) "املستدرك"واحلاكم يف وقال أمحد شاكر: إسناده صحيح،  ،إسناده حسن يٌح َعىَل رَشْ يٌث َصحي َهَذا َحدي

َجاهُ  ْ خُيَر   َوَِل
َيادر  اْحتَجَّ بيَأِبي َصْخرر مُحَيْدي ْبني زي

، فََقدي  "سنن الكربىال"البيهقي يف رواه و ،، وقال الذهبي: عىل رشط مسلمُمْسليمر

 .(417) "القضاء والقدر"ويف  (،20881)

اْلامع "وقال أمحد شاكر: إسناده صحيحان، ويف  ،، وقال شعيب األرنؤوط: حديث صحيح(6402) "املسند"رواه أمحد يف  (2)

 .(15/457) "املسند املوضوعي اْلامع للكتب العِّشة" (، و24/107لصهيب عبد اْلبار ) "الصحيح للسنن واملسانيد
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 بؤ بةدةستهيَنانى فةرموودة ى هاوةآلنطةرِان

تيَطةيشتنى دينى هةمووى لةسةر بنةماى بيَطومانني ئةم كارانةى ثيَشوو كة هاوةآلن كردوويانة 
نى ى زانستى و خوايي بؤ طةيانديَتبة ليَثرسراو بووة كردنسةرشانيان و هةستو بةجيَهيَنانى ئةركى 

وام طةيشتوون ، سةرةرِاى ئةوةى هةركاتيَك قورئانيان خويَندبيَت بةردةئةو دينة بة هةموو خةَلكى
)إقامة احلجة وكتمان العلم وأمر باملعروف والنهي ةوةكان لةم بارةيةوة، وةك بة دةقة ئاطاداركةر

و ثاداشت و ئةجرى هيدايةتى خةَلكى و بوونة هؤكارى رِزطاربوونى خةَلك لة دؤزةخ  عن املنكر
.)... 

كة بؤخؤى ئةمة شيَوازيَكى سرووشتى ئةم دينةية، خؤى بةخؤى ذيانةوة و رِاطرتن و 
زيندوومانةوة و وزةدان بة خؤى بة رِيَطةى عيبادةتةكان و بوارة عةقيدةييةكان خؤى ئةهيََليَتةوة و 

ام لة كار و كاردانةوةداية، بؤية زؤر بة ئاشكرا دةبينني عيبادةتةكانى ئيسالم و بوارى بةردةو
ة ئاستى دينةكانى هةموو جيهان، ب زانستييةكانى و نووسني لةسةرى بةهيَزترين بوارة لةسةر

 .وةةدونياييةكانيش

انى فةرموودةككة  لةثاش قورئان طةورةترين سةرضاوة ةر ئةمانة ناشيَت و رِاست نييةلةب
 طةأل ئةوةشدا لة بةرامبةردا طرنطىنةدرابيَت و ثشتطوآ خرابيَت، لة طرنطى ثآ، ثيَغةمبةرة 

تةواو بة قورئان درابيَت و لةطةأل ثيَويستى تةواومان بة فةرموودة بؤ شيكردنةوة دينييةكان، وةك 
رِةمحةتى  والربهباري( ل)مكحوزانايان هةستيان بة ئاست و ثلةى سوننةت كردووة و ئيمامى 

نَِّة إََِل اْلُقْرآنِ »خوايان ليَبيَت دةَليَن:  نَِّة ِمَن السُّ «اْلُقْرآُن َأْحَوُج إََِل السُّ
(1). 

 واتة: ئةوةندةى قورئان ثيَويستى بة سوننةتة، سوننةت ئةوةندة ثيَويستى بة قورئان نيية.

                                                             

 "الكفاية"واخلطيب يف (، 2352) "اجلامع"(، وابن عبد الرب يف 88) "اإلبانة"(، وابن بطة يف 104) "السنة"رواه املروزي يف  (1)

رشح "(، وابن شاهني يف 2/25) "طبقات احلنابلة"(، وابن أيب يعىل يف 1/11) "علل احلديث"، وابن أيب حاتم يف 14ص

للسيوطي  "مفتاح اجلنة"(، و 1/39) "تفسري القرطبي"(، ويف 214) "ذم الكالم"، واهلروي يف 46ص "مذاهب أهل السنة

 .(1/332ملحمد بن عيل بن آدم ) "مشارق األنوار الوهاجة"، و80للربهباري ص "رشح السنة" ، و43ص
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 بؤ بةدةستهَينانى فةرموودة ى هاوةالنطةِرانبةشى يةكةم / 

 

ِف ْبِن َعْبِد اَّللهِ ْبِن م  )مةبةست ليَرةدا شارةزايي خاوةن سوننةت بة قورئانة، وةكوو  َطرِّ

ريِ  خِّ «ِمنَّا َواَّللَِّ َما ُنِريُد بِاْلُقْرآِن َبَدًلا َوَلكِْن ُنِريُد َمْن ُهَو َأْعَلُم بِاْلُقْرآنِ » دةَليَن: v (الشِّ
(1). 

وست بكةين، و هاوجيَى بؤ در سويَند بة خوا مةبةستمان بةوة نيية كة لة قورئان البدةينواتة: 
 (.بةآلم مةبةستمان لةوةية كةسيَك زاناترة لة هةموومان بة قورئان )كة ثيَغةمبةرة 

ُة اْلُقْرآِن َتُدلُّ َعََل َأنَّ ُكلَّ »دةَليَت:  v( الشاطبي)ئيمامى  ،وة بؤ رِوونكردنةوةى زياتر َأدِلَّ

ُسوُل َوُكلَّ َما َأَمَر بِِه َوََنَى؛  ْكِم بََِم َجاَء ِِف اْلُقْرآِن؛ َفََل ُبدَّ َأْن َيُكوَن َما َجاَء بِِه الرَّ َفُهَو ًَلِحٌق ِِف اْْلُ

ا َعَلْيه «َزائِدا
(2). 

 بةَلطة قورئانييةكان هةموويان دةبنة بةَلطة بةوةى هةرضى فةرمان و رِيَطرى ثيَغةمبةر  واتة:
هةية ثةيوةستة بة قورئانةوة، كةواتة دةبيَت زياتر بيَت، لةبةرئةوةى كارى شيكةرةوة و 

 رِوونكةرةوة و يةكالكةرةوة بيَت بؤى.

ا »بؤية هةر لة كؤنةوة زانايان وتوويانة:  نَُّة َمْوِضعا نَِّة، َوَتَرَكِت السُّ ا لِلسُّ َتَرَك اْلكَِتاُب َمْوِضعا

«لِْلُقْرآنِ 
(3). 
قورئان شويَنيَكى بؤ سوننةت بةجيَهيَشتووة، وة سوننةتيش شويَنيَكى بؤ قورئان  واتة:

 بةجيَهيَشتووة.

بؤ ثرِكردنةوةى ئةم كةليَنة هاوةآلن نةك طرنطييان داوة بة فةرموودة نووسينةوة و 
بةَلكوو سةفةر و ئةركى طةرِان بةدواى كؤكردنةوةى فةرموودةكاندا كاريَكى تريان  ؛لةبةركردنى

ة بؤ خةخمؤرى كؤكردنةوةى فةرموودةكان لة رِوانطةى هاندانةكانى قورئان و فةرموودةوة، بوو

ۈئ  ېئ        ەئ  وئ  وئ  ۇئ]دةفةرمويَت:  وةكوو خواى طةورة  ۈئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  

 .{G  :122}[ یېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ   ی   ی  
                                                             

 "تفسري القاسمي"ويف  ،(97رقم )ب 41ص "كتاب العلم"أبو خيثمة يف و (،2349) "اجلامع"رواه ابن عبد الرب يف  (1)

 .(1/326ملحمد بن عيل بن آدم ) "مشارق األنوار الوهاجة" (، و4/26للشاطبي ) "املوافقات"(، و 1/116)

 .(4/322للشاطبي ) "املوافقات" (2)

 .(4/325للشاطبي ) "املوافقات" (3)
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 دايو هاوةاَلن نووسينةوةى فةرموودة لة سةردةمى ثَيغةمبةر 

 شارةزايي دين و طةياندنى.ئاطاداريية بؤئةوةى ضةند كةسيَك خؤيان تةرخان بكةن بؤ واتة: 

ِديِث ِِف اْلُقْرآِن، »يان وت: د(يْ زَ  ن  بْ  اد  )َحه بة  َيا َأَبا إِْسََمِعيَل، َهْل َذَكَر اَّللَُّ َتَعاََل َأْصَحاَب اْْلَ

ْ َتْسَمْع إََِل َقْولِِه َعزَّ َوَجلَّ  "َفَقاَل: َنَعْم،  ۈئ  ]َأََل ۈئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  

ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ َفَهَذا ِِف ُكلِّ َمْن َرَحَل ِِف َطَلِب اْلِعْلِم  {G  :122}[ ېئ  

اهُ  َمُه إِيَّ «َواْلِفْقِه، َوَرَجَع بِِه إََِل َمْن َوَراَءَه َفَعلَّ
(1). 

، ئةو ئايةتةى خويَندةوة آى فةرموودةى كردووة؟ وتى: بةَلنئايا خواى طةورة باسى زاناياواتة: 
 ة برِوات بؤ فيَربوونى زانست و بطةرِيَتةوة خةَلك فيَر بكات.و وتى: ئةمة بؤ هةموو كةسيَكة ك

ينِ »دةفةرمويَت:  وة ثيَغةمبةريش  ْهُه ِِف الدِّ ا ُيَفقِّ «َمْن ُيِردِ اَّللَُّ بِِه َخْْيا
(2). 

 شارةزاى دةكات لة ديندا. ؛بيَتيهةركةسيَك خوا ويستى خيَرى ثيَ واتة:

َ »، وةكوو دةفةرمويَت: كةسانيَك كة بةم كارة هةَلدةسنتوة دووعاى تايبةت دةكات بؤ  َنَّضَّ

َغُه َكََم َسِمَع، َفُربَّ ُمَبلٍِّغ َأْوَعى ِمْن َساِمعٍ  «اَّللَُّ اْمَرأا َسِمَع ِمنَّا َشْيئاا َفَبلَّ
(3). 

دةبيستيَت و  خواى طةورة رِووى ئةو كةسة طةش بكاتةوة كة شتيَك لة ئيَمةواتة: 
 ات تا ئةوةى كةـطةيةنيَت وةكوو ضؤن بيستوويةتى، رِةنطة ئةوةى ثيَى دةطات باشرت ليَى تيَبطـدةي

                                                             

 .(10برقم ) 86للخطيب البغدادي ص "الرحلة يف طلب احلديث" (1)

(، وابن 220(، وابن ماجه )5808) "الكربى"(، والنسائي يف 2645(، والرتمذي )1037(، ومسلم )71رواه البخاري ) (2)

(، 230) "سننه"(، والدارمي يف 2790) "املسند"(، وأحد يف 3345) "املوطأ"(، ومالك يف 89) "صحيحه"حبان يف 

(، 1436) "األوسط"، ويف (8756) "الكبري"(، والطرباين يف 7381) "مسنده"(، وأبو يعىل يف 7718) "املسند"والبزار يف 

رشح "(، والطحاوي يف 1047) "مسنده"(، والطياليس يف 31045) "املصنف"، وابن أيب شيبة يف (810) "الصغري"و 

(، 3/269) "احللية"، وأبو نعيم يف (351) "املدخل"، ويف (3/226) "الشعب"(، والبيهقي يف 1683) "مشكل اآلثار

 (.131) "رشح السنة"(، والبغوي يف 1/91) "اجلامع"وابن عبد الرب يف 

(، والدارمي يف 4157) "املسند"(، وأحد يف 66) "صحيحه"(، وابن حبان يف 232(، وابن ماجه )2657رواه الرتمذي ) (3)

وابن  (،1304) "األوسط"يف (، والطرباين 5296) "مسنده"(، وأبو يعىل يف 2014) "املسند"(، والبزار يف 236) "سننه"

، و (6764) "صحيح اجلامع الصغري" صححه األلباين يفو ،172ص "الكفاية"واخلطيب يف (، 189) "اجلامع"عبد الرب يف 

 .(89) "صحيح الرتغيب والرتهيب"(، و 230) "املشكاة"
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 بيستوويةتى.

نَّةِ »وة دةفةرمويَت:  ا إََِل اْْلَ َل اَّللُ َلُه بِِه َطِريقا ، َسهَّ ا َيْلَتِمُس فِيِه ِعْلَما «َمْن َسَلَك َطِريقا
(1). 

ة بةو هؤكارةوة وربةدةستهيَنانى زانستيَك خواى طةرِيَطةيةك بطريَتة بةر بؤ هةركةسيَك واتة: 
 رِيَطةيةكى بؤ ئاسان دةكات بؤ بةهةشت.

«َفَكَتَمُه، َجاَء َيْوَم اْلِقَياَمِة ُمْلَجَما بِلَِجاٍم ِمْن َنارٍ  ئَِل َعْن ِعْلٍم َيْعَلُمهُ َمْن ُس »وة دةفةرمويَت: 
(2). 

لة رِؤذى دواييدا بة لغاويَكى  ؛ثرسيارى زانستيَكى ىلَ كرا و شاردييةوةواتة: هةركةسيَك 
 ئاطرينةوة ديَت.

لةم رِوانطةيةوة طةرِان و هةوَليان داوة بؤ كؤكردنةوةى فةرموودة، هةروةك لة سةردةمى 
 )عمر بن اخلطاب(هةوَليان داوة بؤ بيسنت و شارةزابوونى زياتر، وةكوو  ذيانى ثيَغةمبةريشدا 

 ُكنُْت َأَنا َوَجاٌر ِِل ِمَن األَْنَصاِر ِِف َبنِي ُأَميََّة ْبِن َزْيٍد َوِهَي ِمْن َعَواِِل املَِدينَِة َوُكنَّا »ةَليَت: د

ا، َفإَِذا نَ  ا َوَأْنِزُل َيْوما ِجْئُتُه  َزْلُت َنَتنَاَوُب النُُّزوَل َعََل َرُسوِل اَّللَِّ َصَلَّ اَّللُ َعَليِْه َوَسلََّم، َينِْزُل َيْوما

هِ، َوإَِذا َنَزَل َفَعَل ِمْثَل َذلِك «، ...بَِخََبِ َذلَِك الَيْوِم ِمَن الَوْحِي َوَغْْيِ
(3). 

بة نؤرة دادةبةزين رووى مةدينة بوو، من و دراوسيَيةكى ئةنساريم كة ماَليان لة بةشى سةواتة: 
هةواَلى ئةو  ئةوا دابةزمياية من ئةو رِؤذيَك و منيش رِؤذيَك، ئةطةر، بؤ الى ثيَغةمبةرى خوا 

                                                             

(، 9128) "املسند"(، والبزار يف 7427) "املسند"(، وأحد يف 223(، وابن ماجه )2646(، والرتمذي )2699رواه مسلم ) (1)

(، والبغوي يف 45) "اجلامع"(، وابن عبد الرب يف 346) "دخلامل"(، والبيهقي يف 26117) "املصنف"وابن أيب شيبة يف 

 (.1/273) "رشح السنة"

 "املسند"(، وأحد يف 95) "صحيحه"(، وابن حبان يف 264(، وابن ماجه )2649(، والرتمذي )3658رواه أبو داود ) (2)

(، 9297) "املسند"(، والبزار يف 344) "املستدرك"احلاكم يف ورواه  وقال شعيب األرنؤوط: حديث صحيح، (،7943)

وابن أيب  (،425) "الصغري"(، و 2290) "األوسط"ويف  (،8251) "الكبري"(، والطرباين يف 2585) "سندهم"وأبو يعىل يف 

 "احللية"(، وأبو نعيم يف 1612) "الشعب"(، والبيهقي يف 2657) "مسنده"(، والطياليس يف 26454) "املصنف"شيبة يف 

وصححه  ،37ص "الكفاية"واخلطيب يف  (،140) "السنةرشح "(، والبغوي يف 3) "اجلامع"(، وابن عبد الرب يف 2/354)

 .(223) "املشكاة"، و (6284) "صحيح اجلامع الصغري"األلباين يف 

 "مسند الشاميني"(، والطرباين يف 206) "املسند"(، والبزار يف 4187) "صحيحه"(، وابن حبان يف 89رواه البخاري ) (3)

(3227.) 
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، شيَوة هةمان شتى تر بواية، ئةويش بة دةطةياندة هاوةَلةكةم، هةرضييةك لة وةحى و رِؤذةم
 لةبةرئةوةى لةطةأل كؤبوونةوةى خةَلكدا كؤرِ و ئامؤذطارى هةبوو.

َم وَ  وٍد، َقاَل: َكاَن النهبِيُّ َصىله اَّلل  َعَلْيِه َوَسله اِم، َكَراَهَة َيَتَخ »َعِن اْبِن َمْسع  ُلنَا بِاملَْْوِعَظِة ِِف األَيَّ وَّ

آَمِة َعَلْينَا «السَّ
(1). 

ناوبةناو ئامؤذطارى و مةوعيزةى بؤ  دةَليَت: ثيَغةمبةرى خوا   )ابن مسعود(واتة: 
 دةكردين، لة ترسى ئةوةى بيَزار نةبني و قورس نةبيَت لةسةرمان.

بؤية دواى وةفاتيشى هةموو رِيَطةيةكيان دةطرتة بةر بؤ بيستنى  ،ئةمة كاريان بووة
 فةرموودةيةك، ياخود شارةزابوونى ئايةتيَك:

 لو أعيتني آية من كتاب اَّلل فلم أجد أحدا يفتحها عيّل إًل رجل»دةَليَت:   )أبو الدرداء(. 1

«َمد لرحلت إليهغبَبك ال
(2). 

نةطةم و كةس شك نةبةم بؤم شى بكاتةوة بيَجطة لة تيَطةر ئايةتيَك لة قورئان ليَى ئةواتة: 
، (كة شويَنيَكة لة ثشت مةككةوةية بة دوورى ثيَنج شةو)بيَت  "برك الغماد"كةسيَك نةبيَت كة لة 

 هةَلدةستم دةضم بؤ الى.

ٌل ِمَن املَِدينَِة َعىَل َأيِب ْن عَ عَ . 2  ْبِن َحْيَوَة، َعْن َقْيِس ْبِن َكثرٍِي، َقاَل: َقِدَم َرج 
ِ
اِصم  ْبن  َرَجاء

ولِ  ث ه  َعْن َرس  دِّ َ َو بِِدَمْشَق َفَقاَل: َما َأْقَدَمَك َيا َأِخي؟ َفَقاَل: َحِديٌث َبَلَغنِي َأنهَك ُت  ، َوه 
ِ
ْرَداء  اَّللهِ الده

َم، َقاَل: َأَما ِجْتَ  حِلَاَجٍة؟ َقاَل: ،َا، َقاَل: َأَما َقِدْمَ  لِتَِااَرٍة؟ َقاَل: ،َا، َقاَل: َصىله اَّلله   َعَلْيِه َوَسله

َم َيق   وَل اَّللهِ َصىله اَّلله  َعَلْيِه َوَسله : َما ِجْت   إ،ِاه يِف َطَلِب َهَذا احلَِديِث؟ َقاَل: َفإيِنِّ َسِمْع   َرس  ول 

ا َيْبَتِغي فِيِه ِعْلَما َسَلَك طَ  َمنْ » ا إََِل اَْلنَِّة، َوإِنَّ املَََلئَِكَة َلَتَضُع َأْجنَِحَتَها ِرَضاءا  ِريقا َسَلَك اَّللَُّ بِِه َطِريقا

                                                             
(، 1670) "املسند"(، والبزار يف 4228) "املسند"(، وأحد يف 2855(، والرتمذي )2821(، ومسلم )68رواه البخاري ) (1)

 "دخلامل"والبيهقي يف  (،5881) "األوسط"ويف  (،10430) "الكبري"(، والطرباين يف 5032) "مسنده"وأبو يعىل يف 

 .(107) "مسند احلميدي"ويف  (،145) "رشح السنة"(، والبغوي يف 599)

املعامل األثرية يف " (، و1/204للهمداين ) "صفة جزيرة العرب"(، و 1/400) احلموي بن عبد اَّللياقوت ل "معام البلدان" (2)

اب ص "السنة والسرية ه  .47ملحمد حسن رش 
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َمَواِت َوَمْن ِِف األَْرِض َحتَّى اِْليَتانُ  َ َلَيْسَتْغِفُر َلُه َمْن ِِف السَّ ِِف املَاِء،  لَِطالِِب الِعْلِم، َوإِنَّ الَعاَِل

نَّ األَْنبَِياَء َوَفْضُل الَعاَِلِ َعََل الَعابِِد، َكَفْضِل الَقَمِر َعََل َسائِِر الَكَواكِِب، إِنَّ الُعَلََمَء َوَرَثُة األَْنبَِياِء، إِ 

ُثوا الِعْلَم، َفَمْن َأَخَذ بِِه َأَخَذ  ا إِنَََّم َورَّ ا َوًَل دِْرََها ينَارا
ُثوا دِ «بَِحظٍّ َوافِرٍ ََلْ ُيَورِّ

(1). 
،  )أبو الدرداء(ثياويَك لة شارى )مةدينة(وة بةرِيَكةوت بؤ )دميةشق(، طةيشت بة  واتة:

 ئةويش ثيَى وت: بؤضى هاتووى ئةى براكةم؟ وتى: لةبةر فةرموودةيةك كة لة ثيَغةمبةرةوة 
دةيطيَرِيَتةوة، وتى: بؤ هيض ثيَويستييةك نةهاتووى؟ وتى: نةخيَر، وتى: نةهاتووى بؤ بازرطانى؟ وتى: 
نةخيَر، وتى: نةهاتووم بؤ بيَجطة لة فةرموودة نةبيَت، ئةويش وتى: من بيستوومة ثيَغةمبةرى خوا 

 واى طةورة دةخياتة خ ؛فةرموويةتى: هةركةسيَك رِيَطةيةك بطريَتة بةر بؤ فيَربوونى زانستيَك
سةر رِيَطةيةك بؤ بةهةشت، فريشتةكان باَليان رِادةخةن لةبةر رِازيبوونى قوتابى زانست، وة زاناش 
هةرضى لة ئامسانةكان و زةوى هةية و تةنانةت حووتةكانى ناو دةرياكان داواى ليَخؤشبوونى بؤ 

كوو مانط واية بةسةر دةكةن، ثلةى زانايةك بةسةر كةسيَكدا كة خةريكى عيبادةت بيَت وة
ئةستيَرةكاندا، زانايان مرياتطرى ثيَغةمبةرانن، ثيَغةمبةران لةثاش خؤيان دينار و درهةميان 

بةشيَكى زؤر و  ؛بةجيَنةهيَشتووة، بةَلكوو زانستيان بةجيَهيَشتووة، هةركةسيَك بةدةستى بيَنيَت
 قةدر و بةهاى بةدةستهيَناوة.بة

3 . : ُه، َما ُأْنِزَلْت ُسوَرٌة ِمْن كَِتاِب اَّللَِّ إًِلَّ َأَنا »َقاَل َعْبد  اَّللهِ َرِِضَ اَّلله  َعنْه  َواَّللَِّ الَِّذي ًلَ إِلََه َغْْيُ

ا َأْعَلَم ِمنِّي َأْعَلُم َأْيَن ُأْنِزَلْت، َوًلَ ُأْنِزَلْت آَيٌة ِمْن كَِتاِب اَّللَِّ إًِلَّ َأَنا َأْعَلُم فِيَم ُأْنِزَلْت، َولَ  ْو َأْعَلُم َأَحدا

ُغُه اإِلبُِل َلَركِْبُت إَِلْيهِ  «بِكَِتاِب اَّللَِّ، ُتَبلِّ
(2)

. 

ا َأْعَلُم ِمنِّي بِكَِتاِب  ،ْت ـا َنَزلَ ـَأَنا َأْعَلُم فِيمَ َما ُأْنِزَلْت ُسوَرٌة إًِل وَ »ويف رواية:   َوَلْو َأْعَلُم َأنَّ َأَحدا

                                                             

وقال شعيب  (،21715) "املسند"وأحد يف  (،88) "صحيحه"وابن حبان يف  (،223وابن ماجه ) (،2682رواه الرتمذي ) (1)

 (،347) "دخلامل"والبيهقي يف  (،47) "املصنف"وابن أيب شيبة يف  (،354) "هسنن"والدارمي يف األرنؤوط: حسن لغريه، 

 "الرتغيب والرتهيبصحيح "األلباين يف  حسنهو (،1/276) "رشح السنة"والبغوي يف  (،174) "اجلامع"الرب يف  وابن عبد

 (.70)برقم 

والطحاوي يف  (،8429) "الكبري"والطرباين يف  (،1969) "املسند"والبزار يف  (،2463(، ومسلم )5002رواه البخاري ) (2)

 .(1/289للنووي ) "هتذيب األسامء واللغات"ويف  (،14234) "رشح مشكل اآلثار"



   
89 

 دايو هاوةاَلن نووسينةوةى فةرموودة لة سةردةمى ثَيغةمبةر 

«اإِلبُِل َأِو املََْطاَيا ألََتْيُتهُ اَّللَِّ َتْبُلُغُه 
(1). 

ك لة قورئان كة هاتووةتة رةتيَوسوهةر سويَند بة خوا دةَليَت:   )ابن مسعود( واتة:
نةزامن بة ض هؤكاريَك ئايةتيَك نيية لة قورئاندا خوارةوة من زانيومة لةكوآ هاتووةتة خوارةوة، وة 

بةس حوشرت بيطاتآ  ؛رةزاترة بةسةر قورئاندامن شاطةر بزامن يةكيَك هةية بيَجطة لة دابةزيوة، 
 دةطةمة الى.

َم،  ْبنِ  َعن َجابِرِ . 4 ٍل ِمْن َأْصَحاِب النهبِيِّ َصىله اَّلل  َعَلْيِه َوَسله َعْبِد اَّلله، َأنهه  َبَلَغه  َحِديٌث َعْن َرج 

اَم، َفإَِذا َعْبد  اَّللهِ ْبن  أ َنْيٍس، َفبَ  َعْث   إَِلْيِه َفاْبَتْع   َبِعرًيا َفَشَدْدت  إَِلْيِه َرْحيِل َشْهًرا، َحتهى َقِدْم   الشه

: َنَعْم، َفَخَرَج َفاْعَتنََقنِي،أَ  ْل   ول  َفَقاَل: َجابِر  ْبن  َعْبِد اَّللهِ؟ َفق  س  :  نه َجابًِرا بِاْلَباِب، َفَرَجَع الره ْل   ق 

وَت َأْو ََت وَت، َقاَل: َسِمْع   النهبِيه َصىله اَّلل  َعَلْيِه َوَس  ، َخِشي   َأْن َأم  ْ َأْسَمْعه  لهَم َحِديٌث َبَلَغنِي مَل

 : ول  ْاًم؟ َقاَل: «ُعَراةا ُغْرًلا ُُبَْما  -اَس َأِو النَّ  -ََيُُْشُ اَّللَُّ اْلِعَباَد »َيق  : َما هب  ْل   ٌء،  "، ق  َلْيَس َمَعُهْم ََشْ

، ًَل َينَْبِغي : َأَنا املَْلُِك -َأْحَسُبُه َقاَل: َكََم َيْسَمُعُه َمْن َقُرَب  -َفُينَادِهيِْم بَِصْوٍت َيْسَمُعُه َمْن َبُعَد 

نََّة َوَأَحٌد ِمْن َأْهِل النَّاِر َيْطُلُبُه بَِمْظَلَمٍة، َوًَل َينْبَِغي أِلَ  نَِّة َيْدُخُل اْْلَ َحٍد ِمْن َأْهِل أِلََحٍد ِمْن َأْهِل اْْلَ

نَِّة َيْطُلُبُه بَِمْظَلَمٍة  : وَ "النَّاِر َيْدُخُل النَّاَر َوَأَحٌد ِمْن َأْهِل اْْلَ ْل   ْاًم؟ ، ق  َراًة هب  اَم َنْأِِت اَّللهَ ع  َكْيَف؟ َوإِنه

يَِّئاِت »َقاَل:  َسنَاِت َوالسَّ «بِاْْلَ
(2). 

بيستى كة فةرموودةيةك الى ثياويَكة لة شام، حوشرتيَكى  )جابرى كورِى عبداهلل(  واتة:
: آ، دةَلو هاوةَلى ثيَغةمبةرة  كرِى و رِؤى بؤ الى، بينى )عبداهلل ى كورِى ئونةيس(ة 

هةواَلم بؤ نارد كة ثيَى بَليَن )جابر( لة بةردةرطاية، هات و وتى: )جابرى كورِى عبداهلل(؟ ومت: 
طةيشتووة نةمبيستبوو، ترسام مبرم يان مبريت،  آكردة ملم و ومت: فةرموودةيةكم ثبةَلىَ، دةستى 

ةكان كؤدةكاتةوة لة خواى طةورة ئادةميزاددةيفةرموو:  وتى: بيستم لة ثيَغةمبةرى خواوة 
رِؤذى دوايي بة رِووتى و ... بانطيان ىلَ دةكريَت و لة دوورةوة دةبيسنت وةكوو ضؤن لة ثيَشةوة 

                                                             

 .(26برقم ) 95للخطيب البغدادي ص "الرحلة يف طلب احلديث"(، ويف 2/260) "الطبقات الكربى"ابن سعد يف رواه  (1)

ُت  حديث رقم  "لصحيحةسلسلة األحاديث ا"يف و وحسنه الشيخ األلباين، (،970) "األدب املفرد"يف  رواه البخاري (2)

 .(141) "أحاديث عفان بن مسلم"(، و 2برقم ) 42ص "فوائد أيب ذر اهلروي"ويف (، 2647)
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 بؤ بةدةستهَينانى فةرموودة ى هاوةالنطةِرانبةشى يةكةم / 

 

من مةليكم، نابيَت يةكيَك لة خةَلكى بةهةشت بضيَتة بةهةشتةوة و كةسيَكيش لة دةبيسنت، 
خةَلكى ئاطر بضيَتة بيَت، وة نابيَت كةسيَكى ى هةخةَلكى ئاطر مافيَكى زةوتكراوى لةسةر

: ضؤن هةريةكةى بة رِووتى هاتووة؟ ئاطرةوة و كةسيَكى بةهةشتى مافيَكى لةسةرى هةبيَت، ومت
 وتى: بة ضاكة و خراثةكان.

، َفَقاَل: إيِنِّ َساِئل َك َعْن َأْمٍر مَلْ َيْبَق ِِمهْن . 5 ْقَبَة ْبِن َعاِمٍر، إََِل ِمْْصَ وَب، إََِل ع  ه  َمَع َركَِب َأب و َأيُّ َحََضَ

وَل اَّللِ َصىله اَّلل  َعَلْيِه َوَس  َم إ،ِاه َأَنا َوَأْنَ ، َكْيَف َسِمْعَ  َرس  وِل اَّللِ َصىله اَّلل  َعَلْيِه َوَسله َم َرس  له

 : ول  وَل اَّللِ َصىله اَّلل  َعَليِْه َوَسلهَم َيق  ول  يِف َسرْتِ املْ ْؤِمِن؟ َفَقاَل: َسِمْع   َرس  َسََتَ ُمْؤِمناا ِِف َمْن »َيق 

ُه اَّللُ َيْوَم اْلِقَياَمةِ  ْنَيا َعََل َعْوَرةٍ َسََتَ «الدُّ
(1). 

 لة مةدينةوة ضوو بؤ )ميصر( بؤ الى هاوةَلى ثيَغةمبةر  )ئةبو ئةيوبى ئةنصارى(  واتة:
هةية ليَت، كةس لةوانة نةماوة كة ئامادة بووة  م، وتى: من ثرسياريَك)عوقبةى كورِى عامر( 

 ة لة ثيَغةمبةرى خواوة ت بيستووبيَجطة لة من و تؤ نةبيَت، ضؤن الى ثيَغةمبةرى خوا 
رموويةتى: ئةوةى فة ثيَغةمبةرى خوا دةربارةى عةيب داثؤشينى ئيمانداريَك، وتى: بيستوومة 

خواى ثةروةردطار هةَلة و تاوانى لة رِؤذى دواييدا  ؛ى ئيمانداريَك دابثؤشيَتهةَلة و تاوان
 دادةثؤشيَت.

 

 

   

                                                             
 "املصنف"وعبدالرزاق يف  ،( فذكر القصة2341برقم ) "الصحيحة"وله شاهد يف  (،17454) "املسند"رواه أحد يف  (1)

،ابن  "جامع العلوم واحلكم"(، ويف 163) "مسند عقبة بن عامر"وزين الدين السودوين يف  ،(18936برقم ) (10/228)

للساعاِت  "رباينالفتح ال"(، و 2/73لبدر الدين العيني ) "عمدة القاري رشح صحيح البخاري" و(، 2/291رجب )

 "كنز العامل"(، و 564للهيثمي ) "جممع الزوائد"(، و 1/99للهيثمي ) "زوائد املسند غاية املقصد يف"(، و 19/70)

 .(12/695،ابن حار ) "املطالب العالية"(، و 6389للشاذيل )
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 دايو هاوةاَلن نووسينةوةى فةرموودة لة سةردةمى ثَيغةمبةر 

 بؤ بةدةستهيَنانى فةرموودة ى تابعييةكانطةرِان

بة هةمان شيَوةى هاوةآلن خةخمؤرى كؤكردنةوةى  )التابعني(شويَنكةوتووانى هاوةآلنيش 
 فةرموودة بوون، وةك:

ةِ َعْن َأْصَحاِب َرُسوِل اَّللَِّ َصَّلَّ اَّللُ َعَلْيِه إِْن »َعْن َأِبي اْلَعاليَيةي َقاَل: . 1 َواَيَة بِاْلَبْْصَ ُكنَّا َنْسَمُع الرِّ

«َوَسلََّم، َفَلْم َنْرَض، َحتَّى َركِْبنَا إََِل اْلَِْدينَِة، َفَسِمْعنَاَها ِمْن َأْفَواِهِهمْ 
(1).

رِازى  ة،رِلة شارى بةس  ةوةبةرلة هاوةآلنى ثيَغةم ببيستايةفةرموودةيةكمان  طةر ئيَمة واتة:
 نةدةبووين هةتا نةضوويناية بؤ شارى مةدينة و لةوآ لة دةميانةوة نةمانبيستاية.

 ْبني اْلَُْسيِّبي َقاَل: . 2
يدي ِديِث اْلَواِحدِ »َعْن َسعي «إِْن ُكنَْت ََلَِسرُي َثََلًثا ِِف اْْلَ

(2).
دةَليَت: من بة سآ رِؤذ سةفةرم كردووة بةدواى يةك  v)سةعيدى كورِى موسةييب(  واتة:

 فةرموودةدا.

يِّ وَ 
مي  اَّللهي اْْلَْْضَ

ِ »َقاَل:  ،َعْن ُبْْسي ْبني ُعَبْيدي ِديِث ـإِْن ُكنُْت ََلَْرَكُب إََِل اْلْ  ْْصِ ِمَن اَْلَْمَصاِر ِِف اْْلَ

                                                             

اجلامع "، ويف 402ص "الكفاية"(، واخلطيب يف 7/80) "الطبقات الكربى"وابن سعد يف  (،583) "هسنن"رواه الدارمي يف  (1)

 "الكامل يف ضعفاء الرجال" (، و18/174البن عساكر ) "تأريخ دمشق"(، ويف 1684( برقم )2/224) "ألخالق الراوي

لسامل البهنساوي  "السنة اْلفرتى عليها" و (،8/3685للعقييل ) "بغية الطلب يف تاريخ حلب" و (،4/94البن عدي )

كر  بن ضياء العمري أل "بحوث يف تاريخ السنة اْلرشفة"، و 41الزهراين ص آل مطرْلحمد  "تدوين السنة النبوية" و ،54ص

لعبد اَّلل بن يوسف اجلديع  "حترير علو  اْلديث"، و 58لرفعت بن فوزي عبد اْلطلب ص "توثيق السنة"، و 215ص

 .178يب صْلحمد عجاج خط "السنة قبل التدوين"و ، 221لعىل عبد الباسط مزيد ص "منهاج اْلحدثني"(، و 1/56)

َ َواأْلَيها َ »بلفظ:  (401) "دخلاْل"رواه البيهقي يف  (2) رُي اللهيَاِلي
واخلطيب  (،569) "اجلامع"الرب يف  وابن عبد ،«... إيْن ُكنُْت أَلَسي

، ورواه 169ص "اجلامع ألخالق الراوي"(، و 41برقم ) 127ص "الرحلة يف طلب اْلديث"، ويف 402ص "الكفاية"يف 

(، و 1/45) "تذكرة اْلفاظ"(، ويف 2/1103) "تأريخ اإلسال "(، والذهبي يف 2/291) "الطبقات الكربى"ابن سعد يف 

َلعي الشافعي  )أل  "اخلامس من اخللعيات"(، ويف 5/126) "سري أعال  النبالء"
ألِب  "التأريخ الكبري"و  (،42بو اْلسن اخلي

السنة قبل "و ، 233للقايض عياض ص "اإلْلاع"، و 223للرامهرمزي ص "لفاصلاْلحدث ا"و (، 2/118خيثمة )

 .178ْلحمد عجاج خطيب ص "التدوين
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 فةرموودةِرانى تابعييةكان بؤ بةدةستهَينانى طةبةشى يةكةم / 

 

«اْلَواِحِد؛ َِلَْسَمَعهُ 
(1). 

 دةَليَت: من بةدواى فةرموودةيةكدا شاراوشار دةطةرِام. v)بوسرى كورِى عبيداهلل( واتة: 

كةسيَك داواى فةرموودةى ىلَ كردووة و بؤى طيَرِاوةتةوة و ثاشان  vئيمامى )شةعبى( . 3
َكُب إََِل اْلَِْدينَِة فِيََم ُدوَنهُ »وتوويةتى:  اكُِب َلرَيْ ٍء، َوإِْن َكاَن الرَّ «َأْعَطْيُتَكُه بَِغرْيِ ََشْ

(2).
ارى مةدينة و بؤ ئةمة سةفةر دةكرا بؤ شةخشيت بةبآ هيض شتيَك، ئةطةرضى ثيَم ب واتة:
 خوارتر.

ْ َيُكْن َأَحٌد ِمْن َأْصَحاِب َعْبِد اَّللَِّ»وة دةَليَت:  َأْطَلُب لِْلِعْلِم ِِف ُأُفٍق ِمَن اْْلَفاِق  ْبِن َمْسُعودٍ  ََل

وٍق  «ِمْن َمْْسُ
(3). 

زؤرتر  هيض كةسيَك هيَندةى )مةسروق( لة قوتابيانى )عبداهلل ى كورِى مةسعود( واتة: 
 نةدةطةرِا بؤ فةرموودة.

                                                             

للخطيب البغدادي  "الرحلة يف طلب اْلديث"ويف  (،576) "اجلامع"الرب يف  وابن عبد (،582) "هسنن"رواه الدارمي يف  (1)

اخلامس من "، و 63للسيوطي ص "مفتاح اجلنة"(، و 10/164البن عساكر ) "تأريخ دمشق"(، و 57برقم ) 147ص

َلعي الشافعي  )أل  "اخللعيات
ألبو ُشهبة  "دفاع عن الُسنهة"(، و 1/92للسباعي ) "السنة ومكانتها"(، و 42بو اْلسن اخلي

ألكر  بن ضياء العمري  "بحوث يف تاريخ السنة اْلرشفة"، و 41الزهراين ص آل مطرْلحمد  "تدوين السنة النبوية"، و 26ص

، و 221لعىل عبد الباسط مزيد ص "منهاج اْلحدثني"، و 58لرفعت بن فوزي عبد اْلطلب ص "توثيق السنة"، و 215ص

 .112صْلحمد أبو زهو  "اْلديث واْلحدثون"

السنة " ويف (،573) "اجلامع"الرب يف  وابن عبد (،26130) "اْلصنف"ة يف وابن أِب شيب (،7256) "مسنده"رواه أبو يعىل يف  (2)

 .179ْلحمد عجاج خطيب ص "قبل التدوين

وابن  (،2/95) "اْللية"وأبو نعيم يف  (،26128) "اْلصنف"وابن أِب شيبة يف  (،15913) "اْلصنف"رواه عبدالرزاق يف  (3)

واخلطيب ، 224ص "اْلحدث الفاصل" لرامهرمزي يف(، وا32) "العلم"و زهري بن حرب يف  (،572) "اجلامع"الرب يف  عبد

(، والذهبي 57/405) "تأريخ دمشق"(، وابن عساكر يف 15/311) "تأريخ بغداد"(، ويف 1/59) "تلخيص اْلتشابه"يف 

للخلييل  "معرفة علامء اْلديثاإلرشاد يف "(، ويف 5/24) "سري أعال  النبالء"(، ويف 2/712) "تأريخ اإلسال "يف 

 "تدوين السنة النبوية"و (، 27/454للمزي ) "هتذيب الكامل"(، و 3/111ألِب خيثمة ) "التأريخ الكبري"و  (،2/533)

 "السنة قبل التدوين"و  ،215ألكر  بن ضياء العمري ص "بحوث يف تاريخ السنة اْلرشفة"و  ،41الزهراين ص آل مطرْلحمد 

 .179ص ْلحمد عجاج خطيب
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 دايو هاوةاَلن نووسينةوةى فةرموودة لة سةردةمى ثَيغةمبةر 

ةِ إََِل اْلُكوَفِة َفُقْلُت: َما »، َقاَل: اْلَبْْصي   َعني اْْلََسني . 4 َرَحْلُت إََِل َكْعِب ْبِن ُعْجَرَة ِمَن اْلَبْْصَ

«اَْلََذى؟ َقاَل: َشاةٌ َكاَن فَِداُؤَك ِحنَي َأَصاَبَك 
(1).

لةطةأل ثيَغةمبةردا ضوو بؤ كووفة بؤ الى ئةو صةحابةيةى كة  vى( رِ)حةسةنى بةس واتة:
  حةجى كردووة و بة هؤكارى ثيسبوونى سةرييةوة ثرسى بة ثيَغةمبةر  كردووة و سةرى

تاشيوة و فيديةى داوة، ئةميش ضووة ثرسيارى فيديةكةى بكات كة ضى بووة؟ ئةويش وتوويةتى: 
 مةرِيَك بووة.

ا َحاَجٌة إَِّلَّ َقُدوُم َرُجٍل َبَلَغنِي َعنُْه »َعْن َأِبي قياَلَبَة، َقاَل: . 5 َأَقْمُت ِِف اْلَِْدينَِة َثََلًثا َما ِِل ِِبَ

َثنِي بِهِ َحِديٌث، َفَبلَ  َه َيْقَدُم َفَأَقْمُت َحتَّى َقِدَم َفَحدَّ  «َغنِي َأنَّ
(2).

ضووم بؤ شارى مةدينة، سآ رِؤذ ماومةتةوة بؤ ئةوةى ثياويَك ببينم، فةرموودةيةكى الية  واتة:
 كاتيَك وتوويانة ديَتة ئيَرة.

بةتايبةت سةفةرى حةجيان كردووة بؤئةوةى بة هاوةآلن بطةن و فةرموودةيان ىلَ وةربطرن، . 6
يِّ ) ئةوةتا

يني ه ْبَن اْلَدي
ٌة إَِّلَّ َأْن َأْسَمَع ِمْن ُسْفَيانَ »دةَليَت:  (َعيلي ًة َوَلْيَس ِِل ِِهَّ  «... َحَجْجُت َحجَّ

(3).
لة )سوفيانى  بوو يةكبيستنى فةرموودة بؤ ئةو حةجة هةموو هةوَليَكم ،حةجيَكم كرد واتة:

 .كورِى عويةينة(وة

يَعةَ »: َقاَل ، اللهْيثي  َعني  اِن  ،َحَجْجُت َأَنا َواْبُن ََلِ َة َرَأْيُت َنافًِعا َفَأْقَعَدْتُه ِِف ُدكَّ ُت بَِمكَّ َفَلَمَّ ِِصْ

َثنِي ٍف َفَحدَّ «َعَلَّ
(4). 

 ، داماننيشان لةسةر)نافع موىل ابن عمر(، طةيشتني بة )ابن هليعة(رد لةطةأل ـمان كـواتة: حةج
                                                             

 .(50/147البن عساكر ) "تأريخ دمشق"(، و 52برقم ) 143للخطيب البغدادي ص "الرحلة يف طلب اْلديث" (1)

 .(53برقم ) 144للخطيب البغدادي ص "الرحلة يف طلب اْلديث" (2)

صبحي  لدكتور "علو  اْلديث ومصطلحه"ويف  وصححه األلباين، (،3149( برقم )5/309) "سننه"رواه الرتمذي يف  (3)

 .51إبراهيم الصالح ص

(، 1440( برقم )2/142الراوي للخطيب البغدادي ) "اجلامع ألخالق"، و 9البن حجر ص "اْلرمحة الغيثية بالرتمجة الليثية" (4)

للذهبي  "تأريخ اإلسال "(، و 24/266للمزي ) "هتذيب الكامل"(، و 50/352البن عساكر ) "تأريخ دمشق"و 

(4/710). 
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 فةرموودةِرانى تابعييةكان بؤ بةدةستهَينانى طةبةشى يةكةم / 

 

 دوكانيَكى عةالف و فةرموودةى بؤ طيَرِاينةوة.

ي   َقاَل وَ  ْيَعةَ »: v الثهْوري «َحَجْجُت ِحَججًا َلَْلَقى اْبَن ََلِ
(1). 

 .)ابن هليعة(واتة: ضةند حةجيَكم كرد بؤ ئةوةى بطةم بة 

يمُ  َقاَل وَ  ِة بِِرْحَلِة َأْصَحاِب »: v َأْدَهم ْبنُ  إيْبَراهي إِنَّ اَّللََّ َتَعاََل َيْرَفُع اْلبَََلَء َعْن َهِذهِ اَْلُمَّ

ِديِث  «اْْلَ
(2). 
 .خواى ثةروةردطار بةآل لةم ئوممةتة دوور دةخاتةوة بة طةرِانى زانايانى فةرموودةناسواتة: 

 

 

   

                                                             

البن عساكر  "تأريخ دمشق"(، و 1/421البن رجب ) "رشح علل الرتمذي"(، و 1/10للبيهقي ) "وهر النقياجل" (1)

سري أعال  "(، و 15/495للمزي ) "هتذيب الكامل"(، و 1/284للنووي ) "هتذيب األسامء واللغات"(، و 32/143)

 .(5/376البن حجر ) "هتذيب التهذيب"(، و 7/128للذهبي ) "النبالء

 ،59للخطيب البغدادي ص "رشف أصحاب اْلديث" (، و10برقم ) 89للخطيب البغدادي ص "الرحلة يف طلب اْلديث" (2)

للعراقي  "رشح التبْصة والتذكرة"و  (،1/409البن اْللقن ) "اْلقنع يف علو  اْلديث" ، و247ص "مقدمة ابن صالح"و 

تدريب "(، و 3/278للسخاوي ) "فتح اْلغيث"و  ،85للسخاوي ص "الغاية يف رشح اهلداية يف علم الرواية"و (، 2/41)

اخلامس والثالثون من اْلشيخة "و  ،27البن حجر ص "نظم الآلِل باْلائة العواِل" و (،2/587للسيوطي ) "الراوي

 .40ْلحمد آل مطر الزهراين ص "النبوية تدوين السنة"(، و 26/23) ألِب طاهر السلفي "البغدادية
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 قوتاخبانةكانى جيهانى ئيسالمى
و زانـستى شـةرعـى هـيقـفو  وودةـةرمـفلة 

وةرطرتووة، وة  ضينى هاوةآلن يةكةم ضني بوون ئيسالميان رِاستةوخؤ لة ثيَغةمبةرةوة 
هةر لةسةر شانى ئةوان طةيةنراوة، بؤ ئةم طةياندنةش بوونيان لة هةر  لةثاش ثيَغةمبةريشةوة 

هؤكارى بنيادنانى قوتاخبانةيةك بووة، لةثاش خؤشيان سةرضاوةى بآلوبوونةوةى  ؛شويَنيَكدا
شيكارى دين و فةرموودة و رِا فيقهييةكانيان بووة، ئةوةى ليَرةدا مةبةستة رِيوايةتى 

)صحاح وسنن فةرموودة كؤيان كردووةتةوة و نووسيويانة لة  فةرموودةكانيانة، كة زانايانى
 ةكانياندا.ومسانيد وجمامع ...(

 ؛ئةو قوتاخبانانةى كة كاريطةرييةكى ديار و ناوداريان هةبووة لة ثانتايي دةوَلةتى ئيسالميدا
 :(1)ئةمانة بوون

 .قوتاخبانةى شارى مةدينة يةكةم:

الم و بوونة ثايتةختى سهةبووة لة بآلوبوونةوةى ئيئاشكراية كة شارى مةدينة ض ثيَطةيةكى 
ناودارانى زانستى شارى ، دةوَلةت و لةخؤطرى كؤى هاوةآلن لة سةردةمى ثيَغةمبةرى خوا 

)عمر بن اخلطاب وزيد بن ثابت وعبد اهلل بن  مةدينة ئةمان بوون بيَجطة لة كؤى طشتى هاوةآلن
 .(2)عمر وعائشة( رضي اهلل عنهم أمجعني

 :)التابعني(ش لة ضينى ناودارانى ثاش ئةمانيوة 

 سعيد بن املسيب. .1

 .بن العوام عروة بن الزبري .2

 أبو سلمة بن عبد الرمحن. .3

                                                             

جمموعة رسائل يف علوم "و البن املديني،  "العلل" بؤ: ، طةرِانةوةبؤ باسى مةدرةسةكانى هاوةآلن و ضيناوضينى قوتابيانيان (1)

 .ألبو عبد الرمحن النسائي "احلديث

 .41ص للنسائي "جمموعة رسائل يف علوم احلديث" (2)
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 و زانستى شةرعى فقهقوتاخبانةكانى جيهانى ئيسالمى لة فةرموودة و بةشى يةكةم / 

 

 عبيد اهلل بن عبد اهلل بن عتبة بن مسعود. .4

 سليامن بن يسار. .5

 خارجة بن زيد بن ثابت. .6

 أبو بكر بن عبد الرمحن املخزومي. .7

 عيل بن احلسني. .8

 بكر.القاسم بن حممد بن أيب  .9

 أبو جعفر حممد بن عيل. .11

 سامل بن عبد اهلل بن عمر. .11

 نافع بن جبري بن مطعم. .12

 عمر بن عبد العزيز ... . .13

 ثاش ئةمانيش:

 .ابن شهاب الزهري .1

 .وحييى بن سعيد األنصاري .2

 أيب الزناد عبد اهلل بن ذكوان. .3

 بكري بن عبد اهلل بن أشج. .4

 أيب بكر بن حممد بن حزم. .5

 ثاش ئةمانيش:

 .األصبحيمالك بن أنس  .1

 كثري بن فرقد. .2

 عبد العزيز بن أيب سلمة املاجشون. .3
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 دايو هاوةاَلن نووسينةوةى فةرموودة لة سةردةمى ثَيغةمبةر 

عبد الرمحن بن مهدي .4
(1)

. 

 حممد بن إسحاق. .5

 .قوتاخبانةى شارى مةككةةم: دوو

 .(2)نو ئةوانةى كة شويَنكةوتةي  ة(اهلل بن عباسعبد) ئيمام و مامؤستاى ئةم قوتاخبانةية

 .عطاء بن أيب رباح .1

 عكرمة أبو عبد اهلل الرببري. .2

 طاووس بن كيسان. .3

 جماهد بن جرب. .4

 أبو الشعثاء جابر بن زيد. .5

 .وقتادة ...  سعيد بن جبري .6

 :(3)ةوةئةمان لةدواى

 عمرو بن دينار، ومذهبهم ابن جريج وسفيان بن عيينة.

 ثاش ئةمانيش:لة

 .مسلم بن خالد الزنجي وسعيد بن سامل القداح

 ثاش ئةمانيش:لة

 ارودـوأبو الوليد موسى بن أيب اجلبويطي ـيى الـبن حي وسفـويزين وأبو ثور ـعي واملـافـالش

                                                             
للخطيب  "اجلامع ألخالق الراوي"، و 46ص البن املديني "العلل"، و 310ملحمد آل مطر الزهراين ص "علم الرجال" (1)

 .(2/289البغدادي )

 .38ص البن املديني "العلل" ، و315ملحمد آل مطر الزهراين ص "علم الرجال" (2)

البن  "العلل"، و 323ملحمد آل مطر الزهراين ص "علم الرجال"، و 43ص للنسائي "جمموعة رسائل يف علوم احلديث" (3)

 .37ص املديني
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 و زانستى شةرعى فقهقوتاخبانةكانى جيهانى ئيسالمى لة فةرموودة و بةشى يةكةم / 

 

 .وعبد اهلل بن الزبري احلميدي

 .فةوقوتاخبانةى كوةم: سَيي

، وة  (1) ة(علي بن أبي طالب وعبد اهلل بن مسعود)ئيمام و مامؤستاى ئةم قوتاخبانةية 
 قوتابيانى ئةم مةدرةسةيةش:لة 

 .علقمة بن قيس النخعي .1

 النخعي.األسود بن يزيد  .2

 .مرسوق بن األجدع اهلْمداين .3

 بن عمرو السلامين. َعبيدة .4

 احلارث بن قيس اجلعفي. .5

 عمرو بن رشحبيل اهلمداين. .6

 ثاش ئةمانيش:

 .إبراهيم بن يزيد النخعي .1

 عامر بن رشاحيل الشعبي. .2

 ثاش ئةمانيش:

 .(سليامن بن مهران)األعمش  .1

 .(عمرو بن عبد اهلل السبيعي)أبو إسحاق  .2

 سعيد الثوري.سفيان بن  .3

 حييى بن سعيد القطان. .4

 ابن شربمة، وابن أيب ليىل حممد بن وبعد هؤالء:، عتيبة، ومحاد بن أيب سليامن حكم بنـالو )

                                                             

البن  "العلل"، و 323ملحمد آل مطر الزهراين ص "علم الرجال"، و 43ص للنسائي "جمموعة رسائل يف علوم احلديث" (1)

 .37ص املديني
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 دايو هاوةاَلن نووسينةوةى فةرموودة لة سةردةمى ثَيغةمبةر 

زفر  وأصحاب أيب حنيفة:، د الثوري، واحلسن بن صالح بن حيعبد الرمحن، سفيان بن سعي

ويعقوب بن إبراهيم أبو يوسف القايض، عبد اهلل بن املبارك،  حممد بن حسن، بن اهلذيل،

...( ووكيع بن اجلراح، وأبو إسحاق إبراهيم بن حممد الفزاري، وعبد الرمحن بن مهدي
(1)

. 

 .قوتاخبانةى شارى بةسِرةةم: ضوار

 . (2) ن(أبو موسى األشعري وعمران بن حصني) ئيمامى ئةم مةدرةسةيةش

 ثاش ئةمانيش:

 .عبد الرمحن احلمرييمحيد بن  .1

 .رف بن عبد اهلل بن الشخريمط .2

 ثاش ئةمانيش:

 ....  وأبو قالبة احلسن بن أيب احلسنوجابر بن زيد، و ،حممد ابن سريين

 ثاش ئةمانيش:

 .وعثامن بن مسلم الَبتِّي، ويونس بن عبيد ابن دينار العبدي البرصي، أيوب السختياين

 ثاش ئةمانيش:

، معاذ بن معاذ، وبرش بن املفضل الرقايش البرصيو، الرمحن بن مهديعبد ، ومحاد بن زيد

 .... هالل بن حيي بن مسلم و ،أنس بن مالك األنصاريوحممد بن عبد اهلل بن املثنى بن 

 .)شام و ميصر و خوراسان و يةمةن(ى كانقوتاخبانةةم: ثَينج

 .أبو الدرداءو ،بن زيد عامر، ومعاذ بن جبل :لة )شام(

                                                             

 .324، 323الزهراين صملحمد آل مطر  "علم الرجال"، و 43ص للنسائي "جمموعة رسائل يف علوم احلديث" (1)

 .325ملحمد آل مطر الزهراين ص "علم الرجال"، و 45ص للنسائي "جمموعة رسائل يف علوم احلديث" (2)
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 و زانستى شةرعى فقهقوتاخبانةكانى جيهانى ئيسالمى لة فةرموودة و بةشى يةكةم / 

 

واألوزاعي، وسعيد بن عبد  ،مكحول، وسليامن بن موسى الدمشقيلةثاش ئةمانيش: 

 ... . العزيز التنوخي

 ....  األنصاري، والليث عمرو بن احلارث :لة )ميصر(

 ....  احلارث بن مسكنيوعبد الرمحن بن القاسم، وأشهب،  لةثاش ئةمانيش:

براهيم بن ميمون، وعبد املروزي، وإوالنرض بن حممد م، الضحاك بن مزاح :(خوراسانلة )

...  وحييى بن أكثم املروزي، وإسحاق بن راهويه، أمحد بن حنبل، واهلل بن املبارك
(1)

. 

جيهانى ئيسالمني، هةر لة سةردةمى هاوةآلنةوة و ئةمانة منوونةيةكى زيندووى شاهيدحاَلى 
لةسةر دةستيان فةرموودة  ؛زانايانثاشان )تابعني و تابعى تابعني(، لةثاش ئةوانيش دةست بةدةستى 

 و رِا و بؤضوونة فيقهييةكان و شيكارة دينييةكان طةيشتووة.

نابيَتةوة لةسةر رِيَطة ئةمانة هةمووى دةبنة بةَلطة لةسةر ئةوةى طومان و طومانكارى جيَطةى 
ض جاى طومان لةسةر  زانستييةكانى زانايان و بؤضوونة فيقهى و رِا و تةفسري و قةزاوةتةكانيان ... 

 .دين كة فةرموودةكانى ثيَغةمبةرى ئيسالمة شادةمارى 

ئةوا ئةو هةموو  ؛طةر بوونى هةبواية لةسةر فةرموودة و نووسينةوةى وة ئةو طومانة عةقَلييانة
لةبةرئةوةى بنةماى ئةم مةدرةسانة مةدرةسانة و ئةو بة ليَشاو زانايانة قابيلى بوون نةدةبوو، 

يوايةتةكانى ثامشاوةى هاوةآلن و تابعني سةرمايةى هةموو زانستييةكانيان بوو، وة فةرموودة و رِ
)علوم احلديث، وأصول الفقه، وعلوم ، وةك نهؤكارى دروستبوونى زانستة شةرعييةكان بوو

 .القرآن، وتفسري، وعقيدة ...(

 خاوةنى ئةم مةدرةسانةش زانايانى ناودارى ناو هاوةآلن بوون.

وق  ) َقاَل  َم َفَوَجْدُت ِعْلَمُهُم اْنَتَهى »: v( َمرْسُ ٍد َصَّلَّ اهللُ َعَلْيِه َوَسلَّ َشاََمُْت َأْصَحاَب ُُمَمَّ

، َوعَ  ْرَداِء، َوَزْيِد ْبِن َثابٍِت، ُثمَّ َش ـْبِد اهللِ ْبِن َمْسُعودٍ، َوَأِِب الـإََِل ِستٍَّة: إََِل ُعَمَر، َوَعِِلٍّ تَّةَ ـدَّ  اََمُْت السِّ

                                                             

 .325ملحمد آل مطر الزهراين ص "علم الرجال"، و 45ص للنسائي "جمموعة رسائل يف علوم احلديث" (1)
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 دايو هاوةاَلن نووسينةوةى فةرموودة لة سةردةمى ثَيغةمبةر 

، َوَعْبِد اهللِ «َفَوَجْدُت ِعْلَمُهُم اْنَتَهى إََِل َعِِلٍّ
(1). 

ِة َأْرَبَعة  » :ُيَقاُل وَ  طَّاِب َوَعِِلُّ ْبُن َأِِب َطالٍِب َوَزْيُد ْبُن َثابٍِت َوَأُبو ُموَسى  :ُقَضاُة اْْلُمَّ َعْمُر ْبُن اْْلَ

«اْْلَْشَعِريُّ 
(2)

. 
زانست كؤبووةتةوة لةسةر شةش كة  هةستم بةوة كردووة لة هاوةآلنى ثيَغةمبةردا  واتة:
درداء وزيد )عمر بن اخلطاب وعلي بن أبي طالب وعبد اهلل بن مسعود وأبو ال ، ئةوانيش:كةسيان

)علي بن أبي طالب وعبد اهلل بن كؤكارى زانستى هةموويان دوو كةسن، ئةوانيش ، وة بن ثابت(
 .ن مسعود(

و زةيد و ئةبو   )عمر وعلي( وة قازييةكانيان ضوار كةسن: دوو خةليفةى رِاشيدين
 موسا.

 

 

   

                                                             

(، ويف 2/267) "الطبقات الكربى"(، وابن سعد يف 146) "املدخل"(، والبيهقي يف 8513) "الكبري"رواه الطرباين يف  (1)

اجلرح "(، و 2/396البن أيب خيثمة ) "التأريخ الكبري"، و 42البن املديني ص "العلل"، و 205للمقديس ص "املنتقى"

(، 4/1646) البن عبد الرب "االستيعاب"(، و 2898أليب نعيم ) "معرفة الصحابة"(، و 7/27البن أيب حاتم ) "والتعديل

للذهبي  "سري أعالم النبالء"(، و 33/154البن عساكر ) "تأريخ دمشق"، و 45للشريازي ص "طبقات الفقهاء"و 

 .229ملحمد آل مطر الزهراين ص "علم الرجال"و (، 3/303)

 .40ص البن املديني "العلل" (2)
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 ثةرِاوطـةكـانى تـابـعـني
 (صحائف التابعني)

بة هةمان شيَوةى مامؤستاكانيان بيَبةش نةبوون لة  ثةروةردةكارانى بةردةستى هاوةآلنيش
نووسينةوةى فةرموودة و بوونى ثةرِاوطةكانيان بؤ سةملاندنى زجنريةى رِيوايةتةكانى فةرموودة و 

 طةياندنيان بة دواى خؤيان، لةو ثةرِاوطانةش:

 (1))ابن عباس(  قوتابىصحيفة سعيد بن جبري، . 1
. 

(2)نووسيويةتى  وة(أبو هريرة و ...) لة، بشري بن هنيكصحيفة . 2
. 

َيى اْلُكنَاِسي  َقاَل  :)ابن عباس(  قوتابى، بن جرب جماهدصحف . 3 َكاَن »: َأُبو ََيْ

ْرَفتِِه فِيْخِرجج إَِلي  َاِهٌد َيْصَعدج ِِب إََِل غج تجَبهج َفَأْنَسخج ِمنَْها ُمج  «كج
(3)

. 

( جابر بن عبد اهلل) قوتابى ،أيب الزبري حممد بن مسلمصحيفة . 4
(4)

. 

َهاويصحيفة . 5 زيد بن أيب ُأنيسة الري
(5)

. 

أيب ِقالبة التي أوىص هبا عند موته أليوب السختياين صحيفة. 6
(6)

. 

أيوب بن أبى متيمة السختياين صحيفة. 7
(7)

.  

صحيفة هشام بن عروة بن الزبري. 8
(8)

. 

                                                             

َص ِِف كِتَاَبِة اْلِعْلمِ  "سنن الدارمي"، و 102للخطيب البغدادي ص "تقييد العلم" (1) ملحمد آل  "تدوين السنة"، و بَاُب َمْن َرخَّ

 .83مطر الزهراين ص

لإلمام أمحد  "العلل ومعرفة الرجال" (، و154لزهري بن حرب ) "العلم"، و 101للخطيب البغدادي ص "تقييد العلم" (2)

 .83ملحمد آل مطر الزهراين ص "تدوين السنة"، و (238)

 .84ملحمد آل مطر الزهراين ص "تدوين السنة"، و 105للخطيب البغدادي ص "تقييد العلم" (3)

تدوين "و (، 1/203لألعظمي ) "دراسات ِف احلديث النبوي" و ،230أكرم العمري ص .للدكتور "بحوث ِف تاريخ السنة" (4)

 .84ملحمد آل مطر الزهراين ص "السنة

 .84ملحمد آل مطر الزهراين ص "تدوين السنة"و  ،230أكرم العمري ص .للدكتور "بحوث ِف تاريخ السنة" (8( )7( )6) (5)
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هةموويان ئةمانة و ضةندةهاى تر لة ثامشاوة و ثةرِاوطةكانى )تابعني(، كة زانايانى فةرموودة 
 ةكان.)مسانيد(كردووة لة كتيَبةكانى فةرموودةدا، بةتايبةت  )تدوين(

وة باشرتين منوونةى زؤر رِوون و ئاشكرا ئةَلقة وانةكانى مزطةوت و شويَنة ناودارةكانى 
ْكَر، »موسوَلمانانة، وةك:  َراَم، َفَرَأى ِحَلَق اْلِعْلِم َوالذِّ َدَخَل َعْبدج اْلَْلِِك ْبنج َمْرَواَن اْلَْْسِجَد اْْلَ

ْلَقِة؟ َفِقيَل لَِعَطاٍء َوَنَظَر إََِل أجْخَرى، َفقَ  ا، َفَأَشاَر إََِل َحْلَقٍة، َفَقاَل: ْلَِْن َهِذهِ اْْلَ اَل: ْلَِْن َفَأْعَجَب ِِبَ

وِن ْبِن ِمْهَراَن َوَنَظَر إََِل َهِذهِ؟ َفِقيَل:  َِْيمج َبْْيٍ َوَنَظَر إََِل أجْخَرى، َفَقاَل: ْلَِْن َهِذهِ؟ َفِقيَل: ْل لَِسِعيِد ْبِن جج

وٍل، َوَنَظَر إََِل أجْخَرى، َفَقاَل: ْلَِْن َهِذهِ؟ َفِقيَل: ْلِجَجاِهد  أجْخَرى، َفَقاَل: ْلَِْن َهِذهِ؟ َفِقيَل: ْلَِْكحج

...»
(1). 
خةليفةى ئةمةوى )عبد امللك ى كورِى مةروان( ضووة حةرةمى مةككةوة، بينى كة اتة: و

ئةَلقةى دةرس وتنةوةية، سةرسام بوو ثيَيان، ئاماذةى بؤ ئةَلقةيةك كرد و وتى: ئةمة هى كيَية؟ 
، وة يةكيَكى )سعيد بن جبري(، وة سةيرى يةكيَكى ترى كرد و وتيان: )عطاء بن أبي رباح(وتيان: 

 .)جماهد(، وة ئةَلقةيةكى تر وتيان: )مكحول(، وة يةكيَكى تر وتيان: )ميمون بن مهران(تر وتيان: 

 بوون. هةموويان قوتابى و بةندةى )عبد اهلل بن عباس( 

وَفَة َفَرَأْيتج فِيَها َأْرَبَعَة آََلٍف َيطْ »َقاَل:  v (َأَنِس ْبِن ِسرِيينَ )َوَعْن  ِديَث، َأَتْيتج اْلكج بجوَن اْْلَ لج

وا «َوَأْرَبَعِِمَئٍة َقْد َفِقهج
(2). 

)ئةنةسى كورِى سريين( دةَليَت: ضوومة شارى كوفةوة، بينيم ضوار هةزار خةريكى واتة: 
 فةرموودة نووسينةوة بوون، وة ضوارسةديان لة ثلةى فةقيهدا بوون.

«التي تضم َنيًِّفا ومخسِمئة وألف طالب ،أِب الدرداء» ئةَلقةى دةرسىوة 
(3). 

 سةد قوتابى تيَدا بوو. ( لة دميةشق زياتر لة هةزار و ثيَنجء)ئةبو دةردائةَلقةى دةرسى واتة: 

                                                             

 .151ملحمد عجاج اخلطيب ص "السنة قبل التدوين"، و 242للرامهرمزي ص "املحدث الفاصل" (1)

 .150ملحمد عجاج اخلطيب ص "السنة قبل التدوين"، و 560للرامهرمزي ص "املحدث الفاصل" (2)

 .151ملحمد عجاج خطيب ص "السنة قبل التدوين"، و (1/69البن عساكر ) "تأريخ الكبري" (3)
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محص وحلب والفسطاط والبرصة والكوفة واليمن إَل جانب حلقات ينبوع )وة هةروةها 

(كالروضة خيتار منها طالب العلم ما يشاءاإلسالم يف مكة واْلدينة، فقد كانت يف اْلدينة 
(1) ،

 بةتايبةت شارى مةدينة.

 

 

   

                                                             

 .151ملحمد عجاج اخلطيب ص "السنة قبل التدوين"، و 9للرامهرمزي ص "املحدث الفاصل" (1)
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 ةمبةشى دوو

 زانستى بؤيان و وةآلمدانةوةى طومانةكانى سةر فةرموودة

 .كَوكردنةوةى فةرموودة لة كَوتايى سةدةى يةكةمدا كارى بؤ كراوةةم: طومانى يةك

 وةآلمى يةكةم:

كة باس دةكريَت  )تدوين(بؤ رِةواندنةوةى ئةم طومانة ثيَويستة ئةو جياوازييةى نيَوان وشةى 
 رِوون بكةينةوة. )تصنيف(لة كؤكردنةوةى فةرموودةدا و 

 جياوازى ئةم دوو وشةية بةم شيَوةية دةخةنة رِوو: )أهل اللغة(زانايانى زمانةوانى 

يوانُ  .أ ف   :الدِّ حج َْتَمعج الصُّ ُمج
(1)

 واتة: كؤكراوةى الثةرِةكان.ُ.

َُتْدِوينًا: .ب َنه  ََجََعهج  َوقدَُدوَّ
(2)

 كؤكردنةوة. واتة: .

َصنََّفهج َتْصنيفًا: َجَعَله أْصنافًا، وَميََّز بعَضها عن  :، قال الفريوزآبادي)التصنيف(وة وشةى 

بعض  
(3)

. 
 دانان و نووسينةوةيةك جياجيا و جياواز لة يةكرتى.واتة: 

كة زانايان بؤ كؤكردنةوةى فةرموودة  )تدوين(وشةى  ثيَناسةية رِوون بووةوةةم دوو ب
 ()تصنيفدايانناوة، مةبةستيان كؤكردنةوةى هةمةجؤر و ثارضةثارضةكانى فةرموودةية، بةآلم 

رِيَكخسنت و جياكردنةوةى فةرموودةكانة بة جؤراوجؤرى بةشةكان، وةكوو باسى نويَذ بة جيا و 
ى تايبةتى خؤى )مسند(و ... ياخود بة طويَرةى رِاوييةكان، هةر رِاوييةو  باسى رِؤذوو بة جيا

 .)املوضوعية(يان  )أبواب الفقهية(هةبيَت ... وة ياخود بةطويَرةى 

                                                             

 .(4/226للفريوزآبادي ) "القاموس املحيط" (1)

 .(35/35للزبيدي ) "تاج العروس" (2)

 .(24/37للزبيدي ) "تاج العروس"(، و 1/463للفريوزآبادي ) "القاموس املحيط" (3)
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 كةواتة فةرموودة نووسينةوة ئةتوانني بَلَيني بة سآ قؤناغدا تَيثةِر بووة:

.)الكتابة(قؤناغى نووسينةوة  .1
.)التدوين(قؤناغى كؤكردنةوة  .2
 .(1))التصنيف(قؤناغى رِيَكخسنت  .3

)عمر بن بوونى هةبووة تاوةكوو سةردةمى خةليفة  يةكةم لة سةردةمى ثيَغةمبةرةوة قؤناغى 
 .v عبد العزيز(

 )الزهري(دا لةسةر دةستى ئيمام )عمر بن عبد العزيز(وة قؤناغى دووةم لة سةردةمى خةليفة 
v .كرا، ئةم دوو قؤناغة تةمةنيان كورت بوو، بة كؤتايي سةدةى يةكةم كؤتايي هات 

 دةستى ثيَكرد تا ئةم سةدانةى كؤتايي. vيةوة )الزهري(قؤناغى سيَيةم لةدواى ئيمام 

يف( كراوة، بةو مانايةى بةم شيكردنةوةية ئةو ئاَلؤزيية نةما كة وا بآلوة فةرموودة )تصن
دا، بةَلكوو كارى كؤكردنةوة بة شيَوةى )عمر بن عبد العزيز(ةوة لة سةردةمى نووسراوةت

ديار، نةك بآ  دةوَلةتةوة بة شيَوازيَكى ناسراو ورِيَكخستنى تايبةتى سةربةخؤى بؤ كراوة لةاليةن 
 هيض سةرةتا و بنةمايةك لةو بوارةدا.

ْنَُهَذاُاْلِعْلَمَُأَحٌدُ»: دةَليَت v )الزهري(بؤ ثشتيوانى ئةمةش ئةوةتا تةنانةت ئيمامى  َدوِّ ََلُْي 

«َقْبِِلَُتْدِوينِي
(2). 

 كةسيَك ئةم فةرموودانةى كؤنةكردووةتةوة ثيَش كؤكردنةوةى من.واتة: 

 .)تصنيف(ى داناوة، نةوةك )تدوين(وشةى 

 
                                                             

 .(1/463) حمد بن صاد  بنيريا مل "تدوين السنة النبوية"(، و 1/277) "تأريخ الرتاث العريب" (1)

كتابة "، و 3ص اهلمداينحمد بن موس  مل "وخ من اآلثاراالعتبار يف الناسخ واملنس"، و 4لليتاين ص "الرسالة املستطرفة" (2)

، و 45لعبد املنعم السيد نجم ص "تدوين السنة ومنزلتها"، و 2لرفعت بن فوزي عبد املطلب ص "السنة يف عهد النبي

علوم "، و 332ملحمد عجاج اخلطيب ص "السنة قبل التدوين"، و 3ملحمد بن صاد  بنيريا  ص "تدوين السنة النبوية"

 .46براهيم الصالح صلدكتور صبحي إ "احلديث ومصطلحه
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ُ»دةَليَت:  v (مالك بن أنس)وة ئيمامى  ُِشَهاب  َنُاْلِعْلَمُاْبن  َُمْنَُدوَّ ل  «َأوَّ
(1). 

 بوو. )ابن شهاب الزهري(يةكةم كةسيَك ئةم زانستة )واتة فةرموودة(يةى كؤكردةوة  واتة:

 ى بةكارهيَناوة.)تدوين(بة هةمان شيَوة وشةى 

ا )ُةآلمب زَّ ْنَعاين َعبد الرَّ َريج»ُدةَليَت: vُ(اْلصَّ ُج  َتَبُاْبن  َُمْنَُصنََّفُاْلك  ل  «َأوَّ
(2). 

 العزيز بن جريج()عبدامللك بن عبديةكةم كةس كة فةرموودةى نووسى بة رِيَكخستنةوة واتة: 
 بوو.

ي  ) ْولج َوق
َُمْنَُصنََّفُُهُ إِنَُّ»ُ:v (اْبنج َعد  ل  وَفِة،َُوَأوَّ َُمْنَُصنََّفُاْلْ ْسنََدُبِاْلك  ل  َُأوَّ ِِنَّ َّمَّ

َيىُاْْلِ ََيْ

نَّةُِ ُالسُّ َُأَسد  َُمْنَُصنََّفُاْلْ ْسنََدُبِِمْْصَ ل  ٌد،َُوَأوَّ َسدَّ ُم 
ةِ «اْلْ ْسنََدُبِاْلَبْْصَ

(3). 
لة ( بوو، وة ْحَيى اْلِحمَّاِنيَييةكةم كةس كة فةرموودةى بة رِيَكخسنت نووسى لة كوفة ) واتة:
 بوو. )أسد السنة(بوو، وة لة ميصر  )مسدد(بةسرِة 

                                                             

للذهبي  "سري أعالم النبالء"(، و 437البن عبد الرب ) "جامع بيا  العلم وفضله"(، و 3/363ألبو نعيم ) "حلية األولياء" (1)

 "تأريخ دمشق"(، و 1/342البن رجب ) "رشح علل الرتمذي"و  (،10/353ملغلطاي ) "إكامل هتذيب" (، و5/334)

السنة "(، و 2/250البن أيب خيثمة ) "تأريخ اليبري"، و 71للقاسمي ص "قواعد التحديث"(، و 55/334البن عساكر )

لعبد الغني املرصي  "الرد عىل من ينير حجية السنة"و  ،4لليتاين ص "الرسالة املستطرفة"(، و1/211للسباعي ) "وميانتها

لرفعت بن فوزي عبد  "سنة يف عهد النبيكتابة ال"، و 65ملحمد آل مطر الزهراين ص "تدوين السنة النبوية"، و 467ص

ملحمد عجاج اخلطيب  "السنة قبل التدوين"، و 3ملحمد بن صاد  بنيريا  ص "تدوين السنة النبوية"، و 2املطلب ص

 .332ص

للشنقيطي  "يكوثر املعاين الدرار" (، و5/65)للمباركفوري  "مرعاة املفاتيح"، و 7ص "التفسري من سنن سعيد بن منصور" (2)

اليامل يف "(، و 1/184البن أيب حاتم ) "اجلرح والتعديل"(، و 1/341)البن رجب  "رشح علل الرتمذي"(، و 6/45)

 "تأريخ بغداد"و  (،2/281للخطيب البغدادي ) "اجلامع ألخال  الراوي"و  (،1/174الرجال البن عدي ) "ضعفاء

(، 1/128للذهبي ) "تذكرة احلفاظ"(، و 2/297للنووي ) "غاتهتذيب األسامء والل"(، و 12/142للخطيب البغدادي )

للسيوطي  "طبقات احلفاظ"و ، (2/252لبدر الدين العيني ) "مغاين األخيار"(، و 6/327للذهبي ) "سري أعالم النبالء"و 

 .3ملحمد بن صاد  بنيريا  ص "تدوين السنة النبوية"و ، 81ص

اليامل يف ضعفاء "و ، 3ملحمد بن صاد  بنيريا  ص "تدوين السنة النبوية"و (، 2/599للسيوطي ) "تدريب الراوي" (3)

سري "(، و 5/726للذهبي ) "أريخ اإلسالمت"و (، 31/433للمزي ) "هتذيب اليامل"و  (،9/98البن عدي ) "الرجال

 .62لليتاين ص "املستطرفةالرسالة " و ،(3/218لبدر الدين العيني ) "مغاين األخيار"(، و 8/525للذهبي ) "أعالم النبالء
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ْنُ»ئاماذة بؤ ئةمة دةكات و دةَليَت:  v)اْبنج َحَجر(  َمََُلَُْتك  َُعَلْيِهَُوَسلَّ ُاَّللَّ  َُصَّلَّ آَثارُالنَّبِيِّ

َواِمعَُوََلُ ْمُمدونةُِِفُاْْلَ «مرتبَةِِفُعْصَُأْصَحابهُوكبارَُتبَِعه 
(1). 

لة كؤكراوةكاندا دا  لة سةردةمى هاوةآلن و تابعني ثامشاوةكانى ثيَغةمبةر  واتة:
 رِيزبةند و تةرتيب نةنووسراوة.بة رِيَكنةخراوة و 

 ئاشكراية ثيَناسةدانةوة بؤ هةموو سةردةميَك الى زانايان بة شيَوازيَكى تايبةتى خؤى بووة.
 بةكار هيَناوة. )عمر بن عبد العزيز(يان بؤ سةردةمى )تدوين(وة وشةى كؤكردنةوة 

ُوََُّوأَُ» :vَوَقاَل )اْبنج َحَجر(  ُبَِأْمِرُُنَُوَُّدَُُنُْمَُُل  َُعََّلَُرْأِسُاْلِْاَئِة ْهِريُّ ُالزُّ اَْلِديثُبنُِشَهاب 

َمَرُْبِنَُعْبِدُاْلَعِزيزُِ «ع 
(2). 

لة كؤتايى سةدةى يةكةم، بوو،  v )الزهري(واتة: يةكةم كةس كة فةرموودةى كؤكردةوة 
 .v )عمر بن عبد العزيز(بة فةرمانى خةليفة 

ي  َوَقاَل )
َراَوْرد  يز  الدَّ  اْلَعز 

َنُاْلِعْلَمَُوَكَتبَُ»ُ:v( َعْبد  َُمْنَُدوَّ ل  َُأوَّ ُِشَهاب  ُاْبن  «ه 
(3). 

 )الزهري(يةكةم كةس كة زانستى كؤكردةوة )واتة فةرموودةةو نووسينةوةى(، ئيمامى  واتة:
v  .بوو 

ي  َوَقاَل )
يوط  ُِخََلَفِةُ» :v( اْلس  ُِِف ُاْلِْاَئِة َُرْأِس َُعََّل َُوَقَع ه  َُفإِنَّ ِديِث ُاْْلَ َُتْدِويِن ُاْبتَِداء  ا َوَأمَّ

َمَرُْبِنَُعْبِدُاْلَعِزيِزُبَِأْمِرهُِ «ع 
(4). 

سةرةتاى كؤكردنةوةى فةرموودة لة سةرى سةدةى يةكةمدا بوو، بة فةرمانى خةليفة  واتة:
 .v )عمر بن عبد العزيز(

                                                             

 .6البن حجر ص "هدي الساري" (1)

 .(7/359للمباركفوري ) "حتفة األحوذي"(، و 1/208البن حجر ) "فتح الباري" (2)

لعبد  "الرد عىل من ينير حجية السنة"(، و 1/211للسباعي ) "السنة وميانتها"(، ويف 415) "اجلامع"ابن عبد الرب يف رواه  (3)

 .476الغني املرصي ص

 "الرد عىل من ينير حجية السنة"، و 71ملحمد القاسمي ص "قواعد التحديث"(، و 1/94للسيوطي ) "تدريب الراوي" (4)

 "السنة قبل التدوين"و  ،2لرفعت بن فوزي عبد املطلب ص "كتابة السنة يف عهد النبي"و ، 476لعبد الغني املرصي ص

 .364ملحمد عجاج اخلطيب ص
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ُ»َقاَل:  v (َمال ك  ْبن  َأَنس  )َعْن وَ  ُِشَهاب  َنُاْلِعْلَمُاْبن  َُمْنَُدوَّ ل  ««َأوَّ
(1). 

 بوو. v )الزهري(يةكةم كةس كة زانستى كؤكردةوة ئيمامى  واتة:
قسةى ئةم زانايانة دةكةنة بةَلطة لةسةر ئةوةى كة فةرموودة هيض كاريَكى بؤ نةكراوة، هةر لة 

ئةم  كة ، بةآلم زانيمانv )عمر بن عبد العزيز(تاوةكوو سةردةمى  سةردةمى ثيَغةمبةرةوة 
ةية كة جؤرة تيَطةيشتنة هةَلةية، بة بةَلطةى ئةو رِوونكردنةوانةى ثيَشوو، لةطةأل ئةم رِوونكردنةو

ةوة جا بة رِيَطةى كؤكردنةوةى نووسراوةكان كؤكردنةوة بووة، )تدوين(زانايان مةبةستيان بة 
، يان لةبةركردنة زارةكييةكان، لةاليةن كةسانى تايبةت و ثرِ متمانة، كةواتة فةرموودة كارى بيَت

ياخود كةسانى  ، )عبد اهلل بن عمرو بن العاص(بؤ  بة فةرمانى ثيَغةمبةر  ى بؤ كراوةنووسين
وةكوو هاوةآلنى خاوةن ثةرِاوطةكان، يان لةبةركردنيَكى تةواوى بةهيَز،  تر لةاليةن خؤيانةوة،

)عبد كان، ضوار )عبادلة(زانا و ناودار و شارةزا و سةرضاوة دينييةكانى هاوةآلن، وةكوو لةاليةن 
 ناوةكة. اهلل(

 ةم:وةآلمى دوو
و ئيمامةكانى  سةنةدى رِاوييةكان كورت بووة، كةسيَك كةوتووةتة نيَوان ثيَغةمبةر 

فةرموودةوة، لةبةرئةوة ثيَويستى بة نووسينةوة و سةنةدى رِاوى نةكردووة، وة كاتيَك فةرموودة 
و ئيمامى  كة زياتر لة كةسيَك كةوتووةتة نيَوان ثيَغةمبةر  ؛كارى نووسينةوةى بؤ كراوة

ةى فةرموودةكة و بطرة تا رِاوييةكان زيادى كردووة مةرج و ياسا و بةرنامةى تايبةتيان كؤكةرةو
 زياتر بؤ دارِشتووة.

كؤضى وةفاتى  (179)كة لة ساَلى  v دابؤية تةنانةت لة سةردةمى ئيمامى )مالك بن أنس(
َّْنُ»كردووة دةَليَت:  ُِِم ُِِفُاَْلْسِجِدَُسْبِعْْيَ ُاَّللَِلَقْدَُأْدَركت  ْول  ََلٌن،َُقاَلَُرس  :َُقاَلُف  ْول  َُُيق  ُاَّللَّ  َصَّلَّ

«،ُ...َعَلْيِهَُوَسلََّمُ
(2). 

                                                             
(، 1/342) "رشح علل الرتمذي"(، و ابن رجب يف 437) "اجلامع"(، وابن عبد الرب يف 3/363) "احللية"رواه أبو نعيم يف  (1)

السنة قبل "و ، 476لعبد الغني املرصي ص "الرد عىل من ينير حجية السنة"(، و 1/211للسباعي ) "السنة وميانتها"ويف 

 .332ملحمد عجاج اخلطيب ص "التدوين

 بد الربالبن ع "تمهيدال"و ، 159ص للخطيب البغدادي "اليفاية يف علم الرواية"و (، 37للجوهري ) "مسند املوطأ" (2)

هبةمل "الوسيط يف علوم ومصطلح احلديث"و (، 1/335) بن العريب املالييال "املسالك"و  (،1/67) ُج  =      حمد بن أبو 
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 دةيانوت: فآلن كةس وتى: طةيشتووم بة حةفتا كةس لة مزطةوتى ثيَغةمبةردا واتة: 
 فةرمووى. ثيَغةمبةر 

مابوون، وة زؤرى كةوا هاوةآلن هةنديَكيان  vدا )الزهري(كةواتة لة سةردةمى ئيمامى 
)عمر بن كةسانى تايبةتى نزيكى هاوةآلن بوون، ئةو كاتةى  ؛ى ىلَ وةردةطرتنئةوانةى فةرموودة

، (101 بؤ 99)لة نيَوان ساَلى  ؛فةرمانى ثآ كرد بة كؤكردنةوةى فةرموودة v عبد العزيز(
ى كؤضييةوة بوو بة خةليفة، وة لة ساَلى (99)لة ساَلى  v )عمر بن عبد العزيز(لةبةرئةوةى 

كارةكةى تةواو كرد ثيَش وةفاتى خةليفة،  v )الزهري(ئيمامى ، (1)ى كؤضى وةفاتى كرد(101)
َُقِريٌبُ»ُ:v( اخلطيب البغدادي)وةكوو  ْسنَاد  ُاْْلِ

ُإِذِ نَِن ُبِِحْفِظُالسُّ ُالنَّاس  َُوأ ِمَر َُغْْي  َُواْلَعْهد  ،

«َبِعيدُ 
(2). 

فةرمانى كرد بة نووسينةوةى فةرموودة، سةنةد هيَشتا كورت بوو، وة سةردةمى ثيَغةمبةر  واتة:
 .دوور نةبوو 

ى (124)ى كؤضى لةدايك بووة، وة لة ساَلى (50)لة ساَلى  v )الزهري(وة ئيمامى 
 كؤضى وةفاتى كردووة.

موتاُأبوُالّطفيلُوآخرهمُ» :vَقاَل )اْبنج َحَجر( وةفاتى كردبيَت: كة  شوة كؤتا صةحابة

«عامرُبنُواثلةُالّليثيُماتُسنةُمائةُمنُاهلجرة،ُقالهُمسلمُِفُصحيحه
(3). 

 دى كؤضى وةفاتى كردووة.( بوو كة لة ساَلى سةأبو الّطفيل عامر بن واثلة الّليثي) واتة:
                                                                                                                                                             

للمزي  "هتذيب اليامل"و  (،3/499للذهبي ) "أريخ اإلسالمت"و (، 55/352البن عساكر ) "تأريخ دمشق"و  ،64ص =

هبةمل "دفاع عن السنة"و  ،(5/343للذهبي ) "سري أعالم النبالء"و  (،1/161) ُج دراسات يف "و  ،30ص حمد بن أبو 

 .(1/136للقايض عياض ) "ترتيب املدارك"و ، 23ملحمد ضياء الرمحن األعظمي ص "احلديث النبوي

 .(5/144للذهبي ) "أعالم النبالءسري " (1)

 .68ملحمد آل مطر الزهراين ص "تدوين السنة النبوية"، و 58للخطيب البغدادي ص "تقييد العلم" (2)

للقسطالين  "إرُاد الساري"(، و 7/5البن حجر ) "فتح الباري"(، و 3/150البن حجر ) "االصابة يف متييز الصحابة" (3)

(، 1/62البن اجلزري ) "مناقب األسد الغالب"و  ،305بن حجر اهليتمي صال "األربعني الفتح املبني برشح" (، و6/50)

، و 94للنووي ص "التقريب والتيسري"، و 300ص "مقدمة ابن صالح"(، و 4/265للمباركفوري ) "حتفة األحوذي"و 

 .(3/27)حمد بن ع ي بن آدم مل "مشار  األنوار الوهاجة"و (، 2/687للسيوطي ) "تدريب الراوي"
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وَلُ»وةك لةم رِيوايةتةدا خؤى دةَليَت:  َُرس  َُرأَْيت  َُقاَل: ُالطَُّفْيِل، َُأِِب َُعَلْيِهَُُعْن ُاَّلل  َُصَّلَّ اَّللِ

ي َُغْْيِ ٌلَُرآه  «َوَسلََّمَُوَماَُعََّلَُوْجِهُاْْلَْرِضَُرج 
(1). 

 بينيبيَت، بيَجطة لة من. كةسيَك نةماوة لةسةر زةوى كة ثيَغةمبةرى واتة: 

 vدا )الزهري(ئيمامى نووسينةوة و كؤكردنةوةى فةرموودةكانيش لة سةردةمى 
 دةطةِرَيتةوة بؤ ئةم دوو هؤكارة:

، ئةويش وةك خؤى v ةوةية)عمر بن عبد العزيز(هؤكارى يةكةم لةاليةن خةليفة . 1
، َقاَل: دةَليَت:  واُ»َعْن َعْبد  اَّللَّ  ْبن  د ينَار  ُاْنظ ر  َُأْن ُاْلَِْدينَِة َُأْهِل ُإََِل ُاْلَعِزيِز، َُعْبِد ُْبن  َمر  ُع  َكَتَب

وِلُ وَسُاْلِعْلِمَُوَذَهاَبَُأْهلِهَُِحِديَثَُرس  ر  ُد  َُقْدُِخْفت  َُفإِِنِّ َمَُفاْكت ب وه  ُاَّلل َُعَلْيِهَُوَسلَّ «اَّللََُِّصَّلَّ
(2). 

خةليفة نامةيةكى نووسى بؤ خةَلكى شارى مةدينة، فةرمووى: بطةرِيَن ضى فةرموودةى  واتة:
 ميَنيَت و خاوةنةكانيان برِؤن.من دةترسم لةوةى ئةم زانستة نةهةية بينووسنةوة،  ثيَغةمبةر 

ديارة ئةم هةستةى كاتيَك بؤ دروست بووة كة )صةحابة(كان رِيَذةيةكى كةميان ماوة لة 
 ذياندا، بةتايبةت كةسانى زانا و شارةزايان.

َُأَحادِيَثُ»خؤيةوةيةتى كة دةَليَت:  v (ي  ر  هْ زُّ )الْ كارى دووم لةاليةن ئيمامى هؤ. 2 َلْوََل

ُِِفُكَِتابِهَُُِتْأتِينَاُِمنُْ َُحِديًثاَُوََلَُأذِْنت  َهاُ،َُماَُكَتْبت  َهاََُلَُنْعِرف  نْكِر  ِقُن  «قَِبِلُاْلَْْْشِ
(3). 

                                                             

اَئة   (،2340) "صحيحه"يف  (، ومسلم790) "األدب املفرد"يف  رواه البخاري (1) : َماَت َأبجو الطَُّفيْل  َسنََة م  اج  مج ْبنج احْلَجَّ
ْسل  َقاَل مج

ول  اَّلل  َصىلَّ اَّللج َعَليْه  َوَسلََّم، ْن أَْصَحاب  َرسج َر َمْن َماَت م  تأريخ "وابن أيب ُيبة يف  (،23797) "املسند"أمحد يف رواه و َوَكاَ  آخ 

 .(664) "أخبار مية"والفاكهي يف  (،3648) "رشح السنة"والبغوي يف  (،2/613) "املدينة

(، وابن سعد يف 17067) "معرفة السنن واآلثار"(، ويف 782) "املدخل"(، والبيهقي يف 505) "سننه"رواه الدارمي يف  (2)

، ويف 105ص "تقييد العلم"، واخلطيب يف 373ص "املحدث الفاصل"(، والرامهرمزي يف 2/387) "الطبقات اليربى"

و ، 86ملحمد آل مطر الزهراين ص "تدوين السنة النبوية"، و 475لعبد الغني املرصي ص "الرد عىل من ينير حجية السنة"

 .329ملحمد عجاج اخلطيب ص "السنة قبل التدوين"

للمزي  "هتذيب اليامل"(، و 55/319البن عساكر ) "تأريخ دمشق"(، و 5/352البن سعد ) "الطبقات اليربى" (3)

و ، 15ملحمد آل مطر الزهراين ص "تدوين السنة النبوية"، و 107صللخطيب البغدادي  "تقييد العلم"(، و 26/433)

 .260ملحمد عجاج اخلطيب ص "السنة قبل التدوين"



 
112 

 يانرموودة و وةاَلمدانةوةطومانةكانى سةر فةبةشى دووةم / 

 

لة رِؤذهةآلتةوة  ى نةناسراو و بيَبنةما نةبوايةةنديَك فةرموودةئةطةر هؤكارى هاتنى ه واتة:
 نةدةدا. ىنةمدةنووسى و رِيَم بة نووسينةوة ؛)واتة عيَرِاق(

بؤ بآلوبوونةوة و ئاشناكردنى خةَلك بووة  v )عمر بن عبد العزيز(خةخمؤرييةكةى خةليفة 
اْنظ ْرُ»ناردووة و دةَليَت:  v ى()أبو بكر بن حزمبةسةر فةرموودةدا، وةكوو لة نامةيةكدا بؤ 

َُفإُِ ، َُفاْكت ْبه  َم َُوَسلَّ َُعَلْيِه ُاَّلل  َُصَّلَّ ُاَّللَِّ وِل َُحِديِثَُرس  ُِمْن َُكاَن َُوَذَهاَبَُما وَسُالِعْلِم ر  ُد  ُِخْفت  ِنِّ

َُصُ َُحِديَثُالنَّبِيِّ َلََّمِء،َُوَلََُتْقَبْلُإَِلَّ ُالع  َمُ:ُ»مَُلََُّسُوَُُهُِيُْلَُعَُُُاَّلل َّلَّ َعلَّ واَُحتَّىُي  واُالِعْلَم،َُوْلَتْجلِس  َوْلت ْفش 

ا وَنُِِسًّ َُحتَّىَُيك  ُالِعْلَمَُلَََُيْلِك  ،َُفإِنَّ «َمْنَُلََُيْعَلم 
(1). 

بينووسةرةوة، لةوة دةترسم زانايان برِؤن و  سةيركة هةرضى فةرموودةى ثيَغةمبةرة  واتة:
يَت بؤ ريبيَت، فةرموودة نةبيَت وةرى نةطرى، تاوةكوو ئةو زانستة بآلوبيَتةوة، كؤرِ بطزانست ون

 فيَر بكريَن، زانست تياناضيَت تاوةكوو شاراوة نةبيَت. ئةوانةى كة نازانن تا

كؤكردنةوة و رِيَكخستنة بة شيَوةيةكى فةرمى دةوَلةت مةسرةفى بؤ دابني دةكرد و كةسى ئةم 
 تايبةتى بؤ تةرخان دةكرا و بآلويان دةكردةوة بةسةر هةموو اليةكى وآلتدا.

ُ»دةَليَت:  v (ي  ر  هْ زُّ )الْ وةكوو ئيمامى  نَِن ُالسُّ ُبَِجْمِع َُعْبِدُاْلَعِزيِز ُْبن  َمر  ُع  َفَكَتْبنَاَهاَُأَمَرَنا

ا ْلَطاٌنَُدْفََتً َُعَلْيَهاُس  َُله 
َُأْرض  لِّ ا،َُفَبَعَثُإََِلُك  اَُدْفََتً «َدْفََتً

(2). 
كردين بة كؤكردنةوةى فةرموودة،  فةرمانى ثآ v عبد العزيز( عومةرى كورِى)واتة: 

ئيَمةش نووسيمانةوة دةفتةر دةفتةر، واتة بة شيَوةيةكى كؤكراوةيي رِيَكخسنت بة تةرتيب، ثاشان 
 هةر دةفتةريَكى نارد بؤ شويَنيَك كة دةسةآلتدارى ئةوى ليَبيَت.

 وودةـةرمـف ةـك ،ةى بووةـستييةكـاليةنة زان v ري(ـزهـ)الامى ـةى ئيمـؤرييةكـبةآلم خةخم
                                                             

ْلمج  ( كتاب العلم:1/31) "صحيحه"يف  رواه البخاري (1)
ْقبَضج الع  لعبد  "الرد عىل من ينير حجية السنة"ويف ، َباٌب: َكيَْف يج

و ، 85ملحمد آل مطر الزهراين ص "تدوين السنة النبوية"، و 45للعثيمني ص "مصطلح احلديث"، و 474الغني املرصي ص

 .4لفارو  محادة ص "نبويةأعالم السرية ال"و ، 330ملحمد عجاج اخلطيب ص "السنة قبل التدوين"

 "التأريخ اليبري"، و 240البن الوزير املعلمي ص "األنوار الياُفة"(، و 1/76البن عبد الرب ) "جامع بيا  العلم وفضله" (2)

ملحمد عجاج  "السنة قبل التدوين"و ، 85ملحمد آل مطر الزهراين ص "تدوين السنة النبوية"و (، 2/247البن أيب خيثمة )

 .332اخلطيب ص
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، ياخود لةوانةى كة زيادوكةمى ثيَوة ديارة، ئةمة ئةوة او بيَت لةوانةى كة فةرموودة ننيثاريَزر
وة الى زانايان و كةسانى تايبةت، بةآلم و بودةطةيةنيَت كة فةرموودة لة ناوضةى حيجازدا ثاريَزرا

يةكان كة لة بنةرِةتدا )أعجمي(لة رِووى عيَرِاق و رِؤذهةآلتى ئيسالمييةوة بة طةيشتنة دةستى 
عةرةب نني، طؤرِانكارى و شيَوازى تايبةتى خؤى ون كردووة، خةخمؤرييةك بؤ ثاراستنى 

كارى نووسينةوةى بؤ ئةجنام  دروست بووة و الى هاوةآلن و تابعني فةرموودةكانى ثيَغةمبةر 
 دراوة و رِيَطةى سةنةدى تايبةتى خاوةنةكانيانى بؤ ديارى كراوة.

فةرموودة بة شيَوةى لةبةركردن و نووسينةوة الى  v )الزهري(سةردةمى ئيمامى تا كةواتة 
بووة و زانستى تةواويان بةسةر طشتى فةرموودةدا ثاريَزراو زانايان و شارةزايانى هاوةآلن و تابعني 

 هةبووة، كة زياتر لةم بابةتانةى دواتردا دةردةكةويَت.

 ةم:سيَيوةآلمى 

طةرماوطةرم لةسةر زار و  بؤ زياتر دَلنيابوون لةسةر ئةوةى كة فةرموودةكانى ثيَغةمبةر 
 v )الزهري(تا سةردةمى ئيمامى  ،بة بوون و مانيان لة ذياندا ماوةبينني و تيَطةيشتنى هاوةآلندا 

شاهيدحاَليَكى كة  دةخةينة رِوو ميَذووى وةفاتى هاوةآلن ؛v )عمر بن عبد العزيز(و خةليفة 
 بؤ رِةواندنةوةى ئةو طومانانةى كة دةَليَن سةد ساأل لةثاش وةفاتى ثيَغةمبةر طةورةية 

فةرموودة كؤكراوةتةوة و نووسراوةتةوة )مةبةستيان ثيَى ئةوةية كة بآ هيض بنةما و بوونيَك 
 نووسراوةتةوة(:

ساأل لة سةد ساأل  يانزةى كؤضى وةفاتى كردووة، (11)لة ساَلى  ثيَغةمبةر  يةكةم:
 هةشتاونؤ ساأل دةميَنيَتةوة. ؛دةركريَت

 . (1)ميَذووى وةفاتى هاوةآلن  ةم:دوو

ساأل دواى  (64)ى كؤضى وةفاتى كردووة، (74)لة ساَلى :  )أبو سعيد اخلدري(. 1
 .فةرموودةى طيَرِاوةتةوة كة الى فةرموودةناسان تؤمار كراوة (170)، وة ذياوة  ثيَغةمبةر

                                                             

ألبو سليام   "تاريخ مولد العلامء ووفياهتم" و ،135ملحمد حممد أبو زهو ص "احلديث واملحدثو "بؤ ئةم بابةتة طةرِانةوة بؤ:  (1)

 (.463 - 2/355)للذهبي  "سري أعالم النبالء" و (،45 – 1/20) "الوفيات واألحداث"الربعي، و 
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 ساأل دواى ثيَغةمبةر (46) ى كؤضى وةفاتى كردووة،(57)لة ساَلى :  (هريرة)أبو . 2
 فةرموودةى طيَرِاوةتةوة (5374) ،ذياوة. 

ساأل دواى  (68) ى كؤضى وةفاتى كردووة،(78)لة ساَلى :  (جابر بن عبد اَّلل). 3
 .فةرموودةى طيَرِاوةتةوة (1540) ، وةذياوة  ثيَغةمبةر

ساأل دواى  (83) ى كؤضى وةفاتى كردووة،(93)لة ساَلى :  (مالكنس بن )أ. 4
 .فةرموودةى طيَرِاوةتةوة (1286) ،ذياوة  ثيَغةمبةر

َُوَأطِْلُ»بؤ كردووة و فةرموويةتى:  بةتايبةت دوعاى ثيَغةمبةر  ، َُوَوَلَده  َُماَله  َُأْكثِْر ، مَّ ه  اللَّ

رَُ م  ،َُواْغِفْرَُلهُ ع  «ه 
(1). 

 ثةروةردطار ماَلى زياد بكةيت و منداَلى زؤر بكةيت و تةمةنى دريَذ بكةيت.خواى واتة: 

ُّ َقاَل 
ٌ  اْلع ْج ي  َور  وِلُُ...»ُ:v مج ِديِثَُعْنَُرس  ُِمْنَُأْهِلُاْْلَْهَواِءُإَِذاَُخاَلَفنَاُِِفُاْْلَ ل  ج  َكاَنُالرَّ

:ُتَُ ْلنَاَُله  ُاَّلل َُعَلْيِهَُوَسلََّم،ُق  ُاَّللَّ َُعَلْيِهَُوَسلَّمَُُنَُمُُِإََِلَُمْنَُسِمَعهُ َعاَلُاَّللَُِصَّلَّ «النَّبِّيَُصَّلَّ
(2)

. 

ئةطةر يةكيَك لة بيدعةكاران ثيَضةوانةمان بواية لة دةَليَت:  v ق(يروة)مو واتة:
بيستوويةتى،  دةمان وت: وةرة با برِؤين بؤالى كةسيَك كة لة ثيَغةمبةرةوة  ؛فةرموودةدا

 .دةضوونة الى )ئةنةسى كورِى ماليك( 

 بووة بة خةليفة. v )عومةرى كورِى عبد العزيز(ئيمامى شةش ساأل دواى وةفاتى )ئةنةس( 

 (46) ى كؤضى وةفاتى كردووة،(57)لة ساَلى ، خيَزانى ثيَغةمبةر :  (عائشة). 5
 .طيَرِاوةتةوةفةرموودةى  (2210) ،ذياوة  ساأل دواى ثيَغةمبةر

ساأل  (58) ى كؤضى وةفاتى كردووة،(68)لة ساَلى :  (بد اَّلل بن عباسع). 6
 .فةرموودةى طيَرِاوةتةوة (1660) ،ذياوة  دواى ثيَغةمبةر

                                                             

وصححه (، 1307) "معجمه"وابن عساكر يف  (،4236) "مسنده"(، وأبو يعىل يف 653) "األدب املفرد"يف  رواه البخاري (1)

 (.2541) "الصحيحة"األلباين يف 

 .(9/109البن كثري ) "البداية والنهاية"(، و 719للطرباين ) "املعجم اليبري"(، و 2/28للبخاري ) "تأريخ اليبري" (2)
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ُ» بؤ كردووة و فةرموويةتى: ىتايبةتدوعاى  ثيَغةمبةر  ْمه  َُوَعلِّ يِن ُالدِّ ُِِف ْهه  َُفقِّ مَّ ه  اللَّ

ْأِويَلُ «التَّ
(1)

ْكَمةَُ»، ويف رواية:  ُاْْلِ َُعلِّْمه  مَّ ه  «اللَّ
(2). 

 خواية شارةزاى بكةى لة ديندا و زانستى تةفسريى قورئان و حيكمةتى ثآ ببةخشيت.واتة: 

خةخمؤرى كؤكردنةوةى فةرموودةكان  ئةم صةحابة بةرِيَزة هةر لةدواى وةفاتى ثيَغةمبةرةوة 
ُ»بووة، وةك خؤى دةيطيَرِيَتةوة:  ُاْْلَْنَصاِر:ُْلََّا ُِمَن ل  ُلَِرج  ْلت  ُق  َُوَسلََّم َُعَلْيِه ُاَّلل  َُصَّلَّ بَِضُالنَّبِيُّ ق 

ُ َُعَلْيِه ُاَّلل  َُصَّلَّ ُاَّللَِّ وِل َُحِديِثَُرس  َُعْن َُوَسلََّم َُعَليِْه ُاَّلل  َُصَّلَّ ُالنَّبِيِّ َُأْصَحاَب َُفْلنَْسَأْل َوَسلََّمَُهل مَّ

وَنُإَِلْيَكَُوِِفُاْْلَْرِضَُمْنَُتَرىُُ،َفإَِّنَّ ْمَُكثِْيٌُ َتاج  ،َُأَتَرىُالنَّاَسََُيْ َُلَكَُياُاْبَنَُعبَّاس  َقاَل:ُاْلَعَجب 

ُ َُصَّلَّ َُأْصَحاِبُالنَّبِيِّ َُوَتَتبُِّع ُاْلَْْسأََلِة َُعََّل َُوَأْقَبْلت  َُذلَِك، َك َُفََتَ َُقاَل: ُاَّللَِّ؟ وِل َُأْصَحاِبَُرس  ُاَّللُ ِمْن

َُوَسُ َُقائًَِل:َُعَلْيِه ه  َُفَأِجد  ُاَّللَِّ وِل َُرس  ُِمْن ِديَث ُاْْلَ َُسِمَع ل  َُرج  َُعْن ِديث  ُاْْلَ نِي غ  َُلَيْبل  نْت  ُك  َُفإِْن لََّم،

َجُ" ر  ُِِفَُوْجِهيَُحتَّىََُيْ َياح  َُتْسِفيُالرِّ ُِرَدائِيَُعََّلَُبابِِه د  ُُ"َفَأَتَوسَّ ُبَِكَُياُاْبَنَُعمِّ :َُماَُجاَء ،َُفَيق ول 

ولُِ َُُرس  : َُفَأق ول  ُ"اَّللَِّ؟ َُأْسَمَعه  َُأْن َُفَأْحَبْبت  َم َُوَسلَّ َُعَلْيِه ُاَّلل  َُصَّلَّ ُالنَّبِيِّ َُعِن ه  ث  دِّ َ ُُت  َُأنََّك َبَلَغنِي

ُُ"ِمنَْكُ : َُفَأق ول  َُحتَّىُآتَِيَك، َُبَعْثَتُإََِلَّ َُفَهَلَّ : َُفَيق ول  ُآتَِيَكُ"، َُأْن َُأَحقَّ نْت  ُك  َُذلَِكُُ"َأَنا َُفَكاَن ،

نَْتَُأْعَقَلُِمنِّي :َُأْنَتُك  َُيْسَأل وِِنَُفَيق ول  ،َُوالنَّاس  ُِِبَُبْعد  رُّ َُيم  ل  ج  «الرَّ
(3). 

 انزة ساألـرد )ئةوكاتة تةمةنى لةنيَوان دوانزة بؤ ثـاتى كـوةف اتيَك ثيَغةمبةرى خوا ـكواتة: 
                                                             

واحلاكم يف (، 1560) "فضائل الصحابة"ويف  (،2397) "املسند"وأمحد يف  (،7055) "صحيحه"رواه ابن حبا  يف  (1)

وابن أيب  ،(1422) "األوسط"، ويف (542) "اليبري"والطرباين يف  (،5075) "املسند"والبزار يف  (،6280) "املستدرك"

 (،380) "آلحاد واملثاينا"وابن أيب عاصم يف (، 2038) "مسنده"واسحا  بن راهويه يف  (،32223) "املصنف"ُيبة يف 

 (.2589) "الصحيحة"وصححه األلباين يف  (،1748) "الرشيعة"واآلجري يف 

وابن حبا  يف  (،166وابن ماجه ) (،8123) "اليربى"والنسائي يف  (،3824(، والرتمذي )3756رواه البخاري ) (2)

 (،10588) "اليبري"والطرباين يف (، 1923) "فضائل الصحابة"ويف  (،2422) "املسند"وأمحد يف  (،7054) "صحيحه"

وأبو نعيم يف  (،1745) "الرشيعة"واآلجري يف  (،375) "آلحاد واملثاينا"وابن أيب عاصم يف  ،(7702) "األوسط"ويف 

 (.3943) "رشح السنة"والبغوي يف  (،1/315) "احللية"

والبيهقي يف  (،363) "املستدرك"واحلاكم يف  (،590) "هسنن"والدارمي يف  (،1925) "فضائل الصحابة"رواه أمحد يف  (3)

 (.673) "دخلامل"
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ُ»دا دةَليَت: (حجة الوداع)بووة، وةكوو لة  َُقْد َُيْوَمئِذ  ْحتََِلمََُوَأَنا ُاَْلِ واتة: ئةوكاتة  «َناَهْزت 
بة ماوةيةكى كةم دواى ئةو ساَلةى كة حةجى كرد  نزيكى باَلغبوون بووم، وة ثيَغةمبةر 

: هةستة با بةيةكةوة ثرسيار لة فةرموودةكانى ثيَغةمبةر ، بة ثياويَكى ئةنصاريم وتوةفاتى كرد(
  بكةين لة هاوةآلن، ئةمرِؤ ئةوان زؤرن، ئةويش وتى: تؤ سةيرى )ابن عباس(، تؤ بَليَى خةَلك

لةسةر زةوين؟! ئةو وازى هيَنا، بةآلم من  ثيَويستى بة تؤ بيَت و ئةم هةموو هاوةآلنةى ثيَغةمبةر 
وودةيةكم دةكةومت، ئةطةر فةرم رِؤيشتم بةدواى ثرسياركردندا و شويَنى هاوةآلنى ثيَغةمبةر 

، دةرِؤيشتم جلةكةم رِادةخست و لةسةرى دادةنيشتم ببيستاية كة الى هاوةَليَكى ثيَغةمبةرة 
كة منى دةبينى دةيوت: لة بةردةرطاكةياندا و خؤأل و تؤز دةهات بة رِوومدا تا دةهاتة دةرةوة، 

ةكت لة بؤضى هاتووى؟ دةموت: ثيَم طةيشتووة كة فةرموودةي ئامؤزاكةى ثيَغةمبةرى خوا 
طيَرِاوةتةوة، ثيَم خؤش بوو ليَتى ببيستم، ئةويش دةيوت: بؤضى نةتنارد بةدوامدا  ثيَغةمبةرةوة 

تا من بيَم بؤ الت؟ منيش دةموت: من لةثيَشرتم بيَم بؤ الت، لةدواى ئةمانة دادةنيشتم و خةَلك 
 ثرسيارى ىلَ دةكردم، ئةو ثياوة كة دةيبينيم دةيوت: تؤ لة من ذيرتر بوويت.

 ى كؤضى وةفاتى كردووة،(73)لة ساَلى :  (بن اخلطاب مرعبد اَّلل بن ع). 7
 (87)، تةمةنى نزيكةى فةرموودةى طيَرِاوةتةوة (1630) ،ذياوة  ساأل دواى ثيَغةمبةر (62)

 بووة. ساأل

ُفَُوََُُدُعُْبَُُرَُمَُعُ ُنُ ابُُْامَُقَُأَُ»: اَل قَ  هج نَّ أَ  v (ك  ال  مَ ) نْ عَ 
ُرَُُاةِ َُصُُاَّللُِولُِس  ُْْيَُتُِِّسُُمَُلََُّسُوَُُهُِيُْلَُعَُُُاَّلل َّلَّ

«اسنَُّودُالُْفُ وُ ُهُِيُْلَُعَُُمَُدَُّقَُتَُُةًُنََُسُ
(1). 

 )عبد اهلل ى كورِى عومةر( دةَليَت:  vئيمامى )ماليكى كورِى ئةنةس( واتة: 
دانيشت بؤ طةياندنى دين، نويَنةرى خةَلكى رِووى  شةست ساأل ثاش وةفاتى ثيَغةمبةر 

 تيَدةكرد.

هْ ـالْ )َعْن وَ  ي  ـزُّ َُأقَُ»: v (ر  ه  ُاَّلل َُعَلْيِهَُوَسلََّمُِستَِّْيَُسنَةًُـَفإِنَّ وِلُاَّللََُِّصَّلَّ َُفَلْمََُيَْفُُ،اَمَُبْعَدَُرس 

                                                             

(، و 1/521للخطيب ) "تأريخ بغداد"و  (،15/339)للمزي  "هتذيب اليامل" يف و (،122) "دخلامل"رواه البيهقي يف  (1)

 .141حمد أبو زهو صمل "احلديث واملحدثو "و (، 3/336البن األثري ) "أسد الغابة"
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ُاَّلل َُعَلْيِهَُوَسلََّمَُوََلُِمْنَُأْمِرُأَْصَحابِهُِ وِلُاَّللََُِّصَّلَّ ٌءُِمْنَُأْمِرَُرس  «َعَلْيِهََُشْ
(1). 

 و هاوةآلنى ىلَ شاراوة نةبوو. هيض شتيَكى لة كارى ثيَغةمبةر  واتة:

وةفاتى  لة ميصر ى كؤضى(63)لة ساَلى :  (عاصبن ال وعبد اَّلل بن عمر). 8
 فةرموودةى طيَرِاوةتةوة. (700) ،ذياوة  ساأل دواى ثيَغةمبةر (43) كردووة،

فةرموودةى  (848)ى كؤضى وةفاتى كردووة، (32)لة ساَلى :  (عبد اَّلل بن مسعود). 9
 طيَرِاوةتةوة.

وة  ،(2)ى كؤضى وةفاتى كردووة(100)لة ساَلى :  (أبو الطفيل عامر بن واثلة). 10

 .ى كؤضى وةفاتى كردووة(99)لة ساَلى  (خارجة بن زيد)

 .ذياوة  ساأل دواى ثيَغةمبةر  :(84) (سائب بن زيد). 11

  (سهل بن سعد)وة ، ذياوة  ساأل دواى ثيَغةمبةر  (79) (مرثد بن عبد اَّلل)وة 

، وة ساأل  (64) (سلمة بن األكوع)، وة ساأل  (80) (عبد اَّلل بن جعفر)وة  ،ساأل (81)

أسامء )، وة ساأل  (63) (سعيد بن خالد اجلهني)، وة ساأل  (64) (رافع بن خديج)

الرباء بن )، وة ساأل  (63) (عوف بن مالك)، وة ساأل  (63) (بنت أيب بير

 .(3)ذياون ...   ساأل دواى ثيَغةمبةر  (62) (عازب

ماناى بوون و بةزيندوورِاطرتنى فةرموودة  بةم شيَوةية رِوون بووةوة كة بوونى هاوةآلن 
هؤكارى نةنووسينةوةى فةرموودة، بؤية بة نةمانى  كة بووةتةبووة، وة هةر بوونيشيان بووة 

 و نووسينةوةدا راوةتةوة، كةواتة كةسيَك زياتر لةنيَوان ثيَغةمبةر ـووسينةوة كـهاوةآلن بري لة ن
                                                             

 (،31/164)البن عساكر  "تأريخ دمشق" و (،1/32)للذهبي  "تذكرة احلفاظ" يفو (،6363) "املستدرك"رواه احلاكم يف  (1)

البن حجر  "الصابةا"و  (،15/339)للمزي  "هتذيب اليامل"  و (،1/279)للنووي  "هتذيب األسامء واللغات"  و

 .141حمد أبو زهو صمل "احلديث واملحدثو "و ، (4/159)

 .ى كؤضى وةفاتى كردووة(110)دا دةَليَت: ساَلى  ،(1/40) "الوفيات واألحداث"لة  (2)

 (.463 - 2/355)للذهبي  "سري أعالم النبالء" و، 107لألعظمي ص "دراسات يف احلديث النبوي" (3)
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 نةبووة، وة طةر بة قوتابييةكانى هاوةآلنةوة بطاتة دوو كةس بة نووسينةوة لة هاوةآلنةوة.

 ةم:وةآلمى ضوار

 .فةرموودة هةمووى ثيَكهاتة نيية لة قسةكردنةكانى ثيَغةمبةر 

اْلحاديثُالصحيحةُليستُكلهاُقولية،ُبلُمنهاُماُهوُواعلمُأنُ»: v( بن الوزيرا)َقاَل 

إخبارُعنُأفعالُالنبيُصَّلُاَّللُعليهُوسلمُوهيُكثْية.ُومنهاُماُأصلهُقوَل،ُولكنُالصحاِبَُلُ

يذكرُالقولُبلُيقول:ُأمرناُالنبيُصَّلُاَّللُعليهُوسلمُبكذا،ُأوَُّناناُعنُكذا،ُأوُقىضُبكذا،ُأوُ

ثْيُأيضًا.ُوهذانُالرضبانُليساُحملُنزاع،ُوالكَلمُِفُمايقولُأذنُِفُكذا..ُوأشباهُهذا.ُوهذاُك

«الصحاِبُفيه:ُقالُرسولُاَّللُكيتُوكيت،ُأوُنحوُذلك
(1)

. 
ئةوة بزانة كة فةرموودة )صحيح(ةكان هةموويان وتةيي نني، دةَليَت:  vبن الوزير( ا) واتة:

لة هةنديَكيشياندا كة ئةمة زؤربةيانة، وة  هةنديَكيان هةواأل دةدةن لةسةر كارةكانى ثيَغةمبةر 
فةرمانى  قسةية لة بنةمادا، بةآلم صةحابةكة قسةكة باس ناكات، بةَلكوو دةَليَت: ثيَغةمبةر 

ثيَداين بةو كارة، ياخود رِيَطرى ليَكردين لةو كارة، ياخود فةرمانى لةسةر ئةو شتة بةو شيَوةية 
دةركرد، ياخود رِيَطةى دا بةو كارة ... و هاوشيَوةى ئةمانة، ئةمةش رِيَذةيةكى زؤرة، ئةم دوو 

يةك دةَليَت: ثيَغةمبةرى جؤرة هيض جياوازييةكى لةسةر نيية، بةآلم قسة لةسةر ئةوةيانة كة صةحابة
 فةرمووى ئةوة و ئةوة ... . خوا 

ُِمَنُ»كة دةفةرمويَت:  وة ئةو هةرِةشةيةى ثيَغةمبةر  ْأَُمْقَعَده  ًدا،َُفْلَيَتَبوَّ َتَعمِّ ُم  َمْنَُكَذَبَُعَِلَّ

«النَّارُِ
 ؤبا شويَنيَك لة ئاطر ب ؛بآ هيض ثاساويَكبة دةمى منةوة بكات بة ؤدر هةركةسيَكواتة: . (2)

                                                             

 .79البن الوزير ص "األنوار الياُفة" (1)

جاله ثقات رجال الصحيح غري حديث متواتر، وهذا إسناد قوي، ر ، وقال ُعيب األرنؤوط:(9350) "املسند"رواه أمحد يف  (2)

ورواه إسحا  بن راهويه يف  ،، روى له أصحاب السنن، وهو قوي احلديثوهو ابن ُهاب بن املجنو  اجلرمي، كليب

طريق من  (613) "السنن"والدارمي يف  ،د الواحد بن زياد، هبذا اإلسنادعن املغرية بن سلمة، عن عب( 264) "مسنده"

 "سري أعالم النبالء"(، والذهبي يف 67/345) "تأريخ دمشق"وابن عساكر يف  ،صالح بن عمر، عن عاصم بن كليب

أبو هريره راوية " كتاب، ويف (11/371) "البداية والنهاية" ابن كثري يفو (،7/359) "اإلصابة"(، وابن حجر يف 2/603)

 .111ص "اإلسالم
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وتشديدهُصَّلُاَّللُعليهُوسلمُ» دةَليَت: vبن الوزير( ا)ى دابنيَت، مةبةست ثيَى وةكوو ؤخ

ُفإنُالناسُيبعثونُرسلهمُ ُبهُالكذبُِفُاْلعاِن، ُاْلراد ُإنَّم ونواهبمُويأمروَّنمُِفُالكذبُعليه

فإذاَُلُيشَتطُعليهمُاْلحافظةُعَّلُاْللفاظُفبلغواُاْلعنىُفقدُصدقوا:ُولوُقلتُُ،بالتبليغُعنهم

ُوالدي ُله: ُفذهبُوقال ُيدعوك. ُأِب ُللكاتب: ُُ-َلبنكُاذهبُفقل ُالوالد ُأوُُ-أو يدعوك،

يطلبُجميئكُإليه،ُأوُأمرِنُأنُأدعوكُله،ُلكانُمطيعًاُصادقًا،ُولوُاطلعتُبعدُذلكُعَّلُماُقالُ

كذبُوأردتُأنُتعاقبهُْلنكرُالعقَلءُعليكُذلك.ُوقدُقصُاَّللُعزُوجلُُفزعمتُأنهُعىصُأو

ِفُالقرآنُكثْيًاُمنُأقوالُخلقهُبغْيُألفاظهم،ُْلنُمنُذلكُماُيطولُفيبلغُاْلدُاْلعجز،ُومنهُماُ

يكونُعنُلسانُأعجمي،ُومنهُماُيأيتُِفُمواضعُبألفاظُوِفُآخرُبغْيها،ُوقدُتتعددُالصورُكَّمُ

ولُِفُموضعُوَيتْصُِفُآخر.ُفبالنظرُإَلُأداءُاْلعنىُكررُالنبيُصَّلُاَّللُِفُقصةُموسى،ُويط

ُاَّللُرضن"عليهُوسلمُبيانُشدةُالكذبُعليه،ُوبالنظرُإَلُأداءُاللفظُاقتْصُعَّلُالَتغيبُفقالُ

«ُ"سمعُمناُشيئًاُفأداهُكَّمُسمعه،ُفربُمبلغُأوعىُمنُسامعُأًُامر
(1)

. 
خةَلكى كاتيَك نويَنةر و درؤكردنة بة مانا و مةبةست،  لةسةر هةرِةشةكةى ثيَغةمبةر  واتة:

نامةيان دةنيَرن فةرمانيان ثآ دةكةن فةرمانةكةيان بطةيةنن، بة مةرجيان نةطرتووة هةموو 
ان وشةكانيان وةكوو خؤى بةبآ طؤرِانكارى بطةيةنن، ئةطةر مانا و مةبةست بطةيةنن ئةوا رِاستي

الى نووسةرةكةت و ثيَى بَليَت باوكم بانطت دةكات، ت بؤ كردووة، طةر منداَلةكةت بنيَري
باوكم دةَليَت بيَت بؤ الم، ياخود داواى هاتنت دةكات، ئةوا رِاستى ثيَكاوة و  :ئةويش وتى

طويَرِايةأل بووة، وة ئةطةر ثاشان ثياضوونةوةى قسةكان بكةيت و تؤمةتى درؤ و تاوان خبةيتة ثاَلى 
ية دذايةتيت دةكات، ئةى نابينيت خواى طةورة لة قورئاندا ئةوا هةرضى ذير هة ؛و سزاى بدةيت

قسةى زؤريَك لة دروستكراوةكانى دةطيَرِيَتةوة بةبآ وشةكانى خؤيان، لةبةر دريَذخايةنى، وة 
هةيانة بة زمانى عةرةبى نةبووة، وة لة شويَنيَكدا بة جؤريَكة و لة شويَنيَكى تريشدا بة جؤريَكى 

وة لة هةنديَكدا بة دريَذى و لة هةنديَكدا بة كورتيية، بة تيَرِوانني ، ترة، وةك ضريؤكى موسا 
ة توندى لةسةر هةرِةشةى كردووة ب بة مانا و مةبةست ثيَغةمبةرى خوا لةسةر طةياندن 

                                                             

 .78البن الوزير ص "األنوار الياُفة" (1)



 
120 

 يانرموودة و وةاَلمدانةوةطومانةكانى سةر فةبةشى دووةم / 

 

وةكوو خؤى كورتى كردووةتةوة  (شةو)بة دةميةوة، وة بة تيَرِوانني لةسةر طةياندن بة  درؤكردن
كة شتيَك لة ئيَمةوة خواى طةورة رِووى كةسيَك طةشاوة بكات لةسةر هاندان، فةرموويةتى: 

دةبيستيَت و دةيطةيةنيَت بةو شيَوةيةى كة بيستوويةتى، رِةنطة ئةوةى ثيَى دةطات شارةزاتر بيَت 
 بيستوويةتى.لةوةى كة 

ينَ )َقاَل  ري  ُ»ُ:v( اْبنج س  نْت  َْتلِفك  ُُم  ة ،ُاْلَْْعَنىَُواِحٌدَُواللَّْفظ  ِديَثُِمْنَُعَْشَ ُاْْلَ ، ... «َأْسَمع 

:وَ  ْهِريَُّ»َُقاَل َأبجو أجَوْيس  ُالزُّ ُِِفَُُسَأْلنَا ََُي ْوز  َُهَذا ُإِنَّ َُفَقاَل: ُاَْلِدْيِث، ُِِف َُوالتَّأِخْْيِ ُالتَّْقِدْيِم َعِن

ْرآنُِ مُْإُِ ،َُفَكْيَفُبِِهُِِفُاَْلِدْيِث؟الق  رِّ َ ُبِِهَُحَرامًا،َُوََلَُْي  ِلَّ َُْي  بِِهَُحََلَلً،َُُذاُأ ِصْيَبَُمْعنَىُاَْلِدْيِث،َُوََل

َُقاَل:َُوَعْنَُوكُِ،ُ«َفََلَُبْأَسُ ُ»يع  ِنُاْلَْْعنَىَُواِسًعاَُفَقْدَُهَلَكُالنَّاس  َُْيك  ََُل وقد استدل الشافعي ، «إِْن

... «أنزلُالقرآنُعَّلُسبعةُأحرف»لذلك بحديث: 
(1). 

من فةرموودةم لة دة كةسةوة بيستووة و يةك مانا بووة و دةَليَت:  v( بن سريينا)واتة: 
دةكريَت لةسةر ثيَشخسنت و  v( لزهريا)دارِشتنةكانيان جياواز بووة، وة ثرسيار لة ئيمامى 

دواخسنت لة فةرموودةدا، وتى: ئةو شيَوةية دروست بووة لة قورئاندا، ضؤن لة فةرموودةدا 
دةَليَت: ئةطةر لة مانادا بةرفراوانى نةبيَت خةَلك  v( وكيع)دروست نيية؟ وة ئيمامى 

 .دةكاتة بةَلطة حةوت جؤر خويَندنةوةى قورئان بؤ ئةم مةبةستة vئيمامى )شافعى( ، تياضووة

القرآنُمعُأنُألفاظهُمقصودةُلذاهتاُْلنهُكَلمُربُالعاْلْيُبلفظهُومعناه،ُ»لةطةأل ئةوةشدا: 

ُعَّلُ ُالدينيُفيها ُاْلقصود ُفَّمُبالكُباْلحاديثُالتيُمدار ُمتعبدُبتَلوته، ُومعناه، ُبلفظه معجر

«معانيهاُفقط؟
(2). 

                                                             

للسيوطي  "تدريب الراوي"(، و 144، 3/138للسخاوي ) "فتح املغيث"، و 746للرتمذي ص "العلل الصغري" (1)

البن الوزير  "األنوار الياُفة"، و 221للقاسمي ص "قواعد التحديث من فنو  مصطلح احلديث"(، و 536، 1/535)

(، 2/64ألبو يوسف الفسوي ) "املعرفة والتأريخ"، و 146هبة صألبو ُ "الوسيط يف علوم ومصطلح احلديث"، و 82ص

البن عساكر  "تأريخ دمشق"(، و 194، 7/144البن سعد ) "الطبقات اليربى"(، و 8/241للذهبي ) "تأريخ اإلسالم"و 

 .(5/347للذهبي ) "سري أعالم النبالء"(، و 53/189)

 .77البن الوزير ص "األنوار الياُفة" (2)
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ماناكةيةتى، لةبةرئةوةى فةرموودةى مةبةست لة قورئاندا وشة و جؤرى دارِشنت و  واتة:
وة، وة موعجيزةييةكةيشى بة مانا و وشةوةية، وة خويَندنةوةى يةخواى ثةروةردطارة بةو وشةو مانا

 يَضةوانةى فةرموودةوة كة مةبةستى دينى تيايدا طةياندنى مانا و مةبةستةكانة.عيبادةتة، بة ث

ُ»قال الدكتور )نور الدين عرت(:  ُجوازُوذهبُمجهور ُإَل ُاْلربعة ُاْلئمة ُومنهم العلَّمء

ُاظُإذاُانضمَُلتصافهُبذلكُأمران:الروايةُباْلعنىُمنُمشتغلُبالعلمُناقدُلوجوهُتْصفُاْللف

 .بلفظهُأنَُلُيكونُاْلديثُمتعبدا .1

«وَلُيكونُمنُجوامعُكلمهُصَّلُاَّللُعليهُوسلم،ُوهذاُهوُالصحيحُاْلعتمد .2
(1). 

لةسةر ئةوةية كة فةرموودة بة رِاى زؤرى زانايان لةوانةش خاوةنى ضوار مةزهةبةكة واتة: 
 ماناوة بطيَرِيتةوة، بة دوو مةرج:

)ذكر وتشهد وصلوات ودعاء فةرموودةكة خويَندنةوةيةكى عيبادةتى نةبيَت، وةكوو  يةكةم:
).... 

نةبيَت، كة مةبةست ثيَى  فةرموودةكة لة قسة كورت و ثرِماناكانى ثيَغةمبةر  دووةم:
 طةياندنى ئةو جؤرة دارِشتنةية لةرِووى بةهيَزى و طشتطريييةوة.

إنَّمُكانُِفُعصورُالروايةُقبلُتدوينُاْلديث،ُأماُبعدُتدوينُاْلديثُِفُ»ئةم رِيَطةثيَدانةش 

«اْلصنفاتُوالكتبُفقدُزالُاخلَلفُووجبُاتباعُاللفظ
(2). 

بةآلم دواى لة سةردةمى رِيوايةت و كؤكردنةوةى فةرموودةدا بووة، ئةو رِيَطةثيَدانةش واتة: 
ثيَويست كراوة شويَنكةوتةى  بةئةو جياوازييةى نيَوان زانايان نةماوة و كؤكردنةوةى فةرموودة 

 وشة و دارِشتنةكان بن.
                                                             

 و ،178 – 174ص "اإلملاع"انظر يف هذا املوضوع و ،227للدكتور نور الدين عرت ص "النقد يف علوم احلديثمنهج " (1)

 "رشح التحرير" ، و(2/167) "فواتح الرمحوت" ، و(2/13) "رشوح التوضيح" و ،779، 774ص "كشف األرسار"

 "رشوح َجع اجلوامع" و (،71 – 2/70) " رشح العضد عىل خمترص ابن احلاجب" و (،288 – 2/285) البن أمري حاج

(2/ 106 – 107). 

 .227للدكتور نور الدين عرت ص "منهج النقد يف علوم احلديث" (2)
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ْمُ»: v (اأْلَْعَمشج )َقاَل  ه  َُكاَنَُأَحد  ُِعنَْدَُأْقَوام  ُإَِلْيِهَُكاَنَُهَذاُاْلِعْلم  ََّمِءَُأَحبُّ ُِمَنُالسَّ َْلَْنََُيِرَّ

«ِمْنَُأْنَُيِزيَدُفِيِهَُواًواَُأْوَُألًِفاَُأْوَُداًَلُ
(1). 

ئةم زانستة الى كةسانيَك بووة كة هةريةكةيان ثيَى خؤش بووة لة ئامسان بكةويَتة واتة: 
 بةآلم واويَك يان ئةلفيَك يان داليَك لة فةرموودةكة زياد نةكات. ،خوارةوة

يث  َفَقاَل:  )عبد اَّلل بن مسعود(  هةروةك َث َيْوًما ب َحد  ُ»َأنَّهج َحدَّ َُصَّلَّ وَلُاَّللَِّ َُرس  َسِمْعت 

َُوَقاَل:َُأْوَُنْحَوُهَُ ه  َُأْرَعَدَُوَأْرَعَدْتُثَِياب  َمُث مَّ «َذاَُأْوُِشْبَهَُهَذااَّللَّ َُعَلْيِهَُوَسلَّ
(2). 

بيستوومة لة ثيَغةمبةرى خواوة  :)ابن مسعود( كاتيَك فةرموودةيةكى طيَرِايةوة كة وتى واتة:
 ، دةلةرزى و جلةكانيشى دةلةرييةوة، ثاشان وتى: بةم شيَوةية بوو فةرموودةكةى، يان

 هاوشيَوةى ئةمة بوو.

 )َوَعْن 
 
ْرَداء : ُ(َأيب  الدَّ ُ»، َأنَّهج َُوَسلَّمَّ َُعَلْيِه ُاَّللَّ  َُصَّلَّ وِلُاَّللَِّ ِديَثَُعْنَُرس  َثُاْْلَ َكاَنُإَِذاَُحدَّ

مَُّ ه  َُقاَل:ُاللَّ َُفَرَغُِمنْه  نُُْث مَّ «َهَكَذاَُفَكَشْكلِهُُِإِْنََُلَُْيك 
(3)

«َهَذاَُأْوَُنْحِوَُهَذاَُأْوَُشْكَلهُ »، ويف رواية: 
(4)

. 

 يَرِايةتةوة ثاشان دةيوت: خواية طةر وا نةبووـئةطةر فةرموودةيةكى بط  )أبو الدرداء(واتة: 
                                                             

 "السنة قبل التدوين"، و 420لرفعت بن فوزي عبد املطلب ص "توثيق السنة"، و 177للخطيب البغدادي ص "اليفاية" (1)

 .82صلدكتور صبحي إبراهيم الصالح  "ومصطلحهعلوم احلديث "، و 129ملحمد عجاج اخلطيب ص

، و 205للخطيب البغدادي ص "اليفاية"(، 394للشايش ) "املسند"(، و 462البن عبد الرب ) "جامع بيا  العلم وفضله" (2)

 "منهج النقد يف علوم احلديث"(، و 3/148للسخاوي ) "فتح املغيث"(، و 3/116البن سعد ) "الطبقات اليربى"

 .229للدكتور نور الدين عرت ص

اجلامع ألخال  "ويف  ،205ص "اليفاية"واخلطيب يف  (،459) "اجلامع"الرب يف  وابن عبد (،291) "هسنن"رواه الدارمي يف  (3)

العلل " ( ويف4/20) "سري أعالم النيالء"(، والذهبي يف 47/144) "تأريخ دمشق"وابن عساكر يف  (،1106) "الراوي

منهج النقد "و  ،554إلسامعيل بن حممد األصبهاين ص "سري السلف الصاحلني"و  ،(1/158) لإلمام أمحد "الرجالومعرفة 

 .130ملحمد عجاج اخلطيب ص "السنة قبل التدوين"، و 229للدكتور نور الدين عرت ص "يف علوم احلديث

اجلامع "، ويف 205ص "اليفاية"(، واخلطيب يف 790) "مسند الشاميني"والطرباين يف  (،290) "هسنن"رواه الدارمي يف  (4)

املحدث "يف  لرامهرمزي، وا98ص "حتذير اخلواص من أكاذيب القصاص"(، والسيوطي يف 1105) "ألخال  الراوي

السنة قبل " يفو(، 47/144) "تأريخ دمشق"(، وابن عساكر يف 3/148، والسخاوي يف فتح املغيث )550ص "الفاصل

 .130جاج اخلطيب صملحمد ع "التدوين
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 ، لة رِيوايةتةكةى تردا: بةم شيَوةية يان هاوشيَوة يان شيَوازى ئةمة بوو.ئةوا هاوشيَوةى ئةو بوو

َم ، فَ  (َأَنٌس )َكاَ  وَ  ول  اَّللَّ  َصىلَّ اَّللج َعَلْيه  َوَسلَّ يًثا َعْن َرسج
َث َحد  نْهج َقاَل: إ َذا َحدَّ

َأْوَُكََّمُ»َفَرَغ م 

ُاَّلل َُعَلْيِهَُوَسلَّمَُ ُاَّللََُِّصَّلَّ ول  «َقاَلَُرس 
(1). 

طةر فةرموودةيةكى بطيَرِايةتةوة كاتيَك تةواو دةبوو  )ئةنةسى كورِى ماليك( واتة: 
 فةرمووى. دةيوت: يان بة هاوشيَوةى ئةمة ثيَغةمبةر 

مْحَن  ْبنج )َقاَل وَ  ُاْلَْنَصارُِ»: (َأيب  َلْيىَل َعْبدج الرَّ ُِمَن يَن َُوِعْْشِ ُِماَئًة َُُأْدَرْكت  د  َمَّ َُأْصَحاِبُحم  ِمْن

ُاَّلل َُعَلْيِهَُوَسلَّمَُ اهُ َصَّلَّ ُإِيَّ َُكَفاه  َُأَخاه  ُأنَّ َودَّ ُإَِلَُّ
ُبَِحِديث  ث  َدِّ ْمَُأَحٌدَُي  «،َُماُِمنْه 

(2). 
هاوةَلم بينيوة هةريةكةيان ئاواتى ئةوة بوو ئةويرت سةدوبيست دةَليَت:  )ابن أبي ليلى(واتة: 

 ، ياخود فةتواكة بدات.و بيخاتة ئةستؤى خؤى فةرموودةكة بطيَرِيَتةوة

ْعب ي  )َعن  وَ  وِلُاَّللَُِّ»َقاَل:  v( الشَّ َُحِديًثاَُعْنَُرس  ر  َُيْذك  َمَرَُسنًَة.َُفَلْمَُأْسَمْعه  ُاْبَنُع  َجاَلْست 

ُاَّلل َُعَلْيِهُ «َوَسلَّمََُصَّلَّ
(3). 

                                                             

والدارمي  ،، وقال ُعيب األرنؤوط: إسناده صحيح عىل رشط الشيخني(13124) "املسند"وأمحد يف  (،24رواه ابن ماجه ) (1)

 "املصنف"وابن أيب ُيبة يف  (،6149) "وسطاأل"والطرباين يف  (،6456) "املستدرك"واحلاكم يف  (،284) "هسنن"يف 

(، 1108) "اجلامع ألخال  الراوي"، ويف 206ص "اليفاية"واخلطيب يف  (،461) "اجلامع"الرب يف  وابن عبد (،26223)

 "اليامل"(، وابن عدي يف 7/15) "الطبقات اليربى"(، وابن سعد يف 1/538) "تدريب الراوي"والسيوطي يف 

وصححه األلباين يف (،  3/370) "هتذيب اليامل"(، واملزي يف 9/366) "تأريخ دمشق"(، وابن عساكر يف 1/93)

 (.24) "صحيح وضعيف سنن ابن ماجه"

الرب يف  وابن عبد (،800) "دخلامل"والبيهقي يف  (،137) "هسنن"والدارمي يف  (،16075) "الثقات"رواه ابن حبا  يف  (2)

(، وابن عساكر يف 6/166) "الطبقات اليربى"وابن سعد يف  (،1/305) "رشح السنة"والبغوي يف  (،2199) "اجلامع"

تأريخ "(، والذهبي يف 21) "العلم"(، وزهري بن حرب يف 58) "الزهد"(، وابن مبارك يف 36/86) "تأريخ دمشق"

 "منهاج املحدثني" (، ويف4/454) "التلخيص"(، وابن حجر يف 5/150) "سري أعالم النبالء"(، ويف 2/966) "اإلسالم

ملحمد  "السنة قبل التدوين"و  ،32ملحمد آل مطر الزهراين ص "وين السنة النبويةتد"و  ،78لعىل عبد الباسط مزيد ص

 .94عجاج خطيب ص

 "املحدث الفاصل"والرامهرمزي يف  (،13704) "اليبري"والطرباين يف  (،281) "هسنن"والدارمي يف  (،26رواه ابن ماجه ) (3)

 =      و (،5/158البن حجر ) "إحتاف املهرة" و، (5/441للمزي ) "حتفة األرشاف بمعرفة األطراف" ، ويف551ص
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 ئيمامى )شةعبى( دةَليَت: ساَليَك لةطةأل )ابن عمر( دانيشتم فةرموودةيةكى نةطيَرِايةوة.واتة: 

يَد، َقاَل: َوَعن  بج ْبنج َيز 
ائ  ُ»السَّ ث  َدِّ َُي  َُسِمْعت ه  َُفََّم َة َُمكَّ ُإََِل َُعنْه  ُاَّللَّ  َُرِِضَ َُسْعد  َُمَع َخَرْجت 

وِلُ ُاَّلل َُعَلْيِهَُوَسلََّمَُحتَّىَُرَجْعنَاُإََِلُاْلَِْديَنةَُِحِديًثاَُعْنَُرس  «اَّللََُِّصَّلَّ
(1). 

تا طةرِاينةوة  لةطةأل )سةعد( رِؤيشتم بؤ مةككة، طويَم ىلَ نةبوو فةرموودةيةك بطيَرِيَتةوةواتة: 
 .مةدينة

: َوَعن  ولج ، َيقج َ اَّللَّج َعنْهج
ُ»َأَنَس ْبَن َمال ك  َريض  َُأِنِّ ُبَِأْشَياَءَُلْوََل ْم ْثت ك  دَّ َُْلَ ُأ ْخطَِئ َُأْن َأْخَشى

َُصُ وِلُاَّللَِّ مََُسِمْعت َهاُِمْنَُرس  َُعَلْيِهَُوَسلَّ ُاَّلل  َُصُُ،َّلَّ ُاَّللَِّ ول  اَُرس  َُعَلْيِهَُوَسلَّمََُأْوَُقاهَلَ ُاَّلل  ُُ،َّلَّ َوَذاَكَُأِنِّ

ُ: َمَُيق ول  ُاَّلل َُعَلْيِهَُوَسلَّ َُصَّلَّ ُِمَنُالنَّارَُِمْنُ"َسِمْعت ه  ْأَُمْقَعَده  ًدا،َُفْلَيَتَبوَّ َتَعمِّ ُم  «ُ"َكَذَبَُعَِلَّ
(2). 

 كة لة ثيَغةمبةرةوة ئةطةر لة ترسى هةَلةكردن نةبواية ضةند شتيَكم بؤ دةطيَرِانةوة واتة: 
ئةوةى درؤ بةناوى منةوة كة فةرموويةتى:  بيستوومة، بةآلم من بيستوومة لة ثيَغةمبةرةوة 

 با شويَنيَك بؤ خؤى دابنيَت لة ئاطردا. ؛بةبآ ثاساو بكات

 [ںڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ   ڱ  ] قال اهلل تبارك وتعاىل:ةم: طومانى دوو

{S  :9}. 

خواى طةورة وادةى ثاراستنى قورئانى داوة بةبآ فةرموودة، ئةطةر فةرموودة بةَلطة  :دةوترَيت
 بواية ئةوا فةرموودةش وادةى ثاراستنى دةدرا وةكوو قورئان.

                                                                                                                                                             

ملحمد  "مشار  األنوار الوهاجة"(، و 4/309للذهبي ) "سري أعالم النبالء"(، و 4/108البن سعد ) "الطبقات اليربى" =

لعىل عبد الباسط  "منهاج املحدثني"، و 31ملحمد آل مطر الزهراين ص "تدوين السنة النبوية"، و (1/375بن ع ي بن آدم )

 .68ملحمد أبو زهو ص "احلديث واملحدثو "و  ،125مزيد ص

 و (،20/362البن عساكر ) "تأريخ دمشق"و  (،5/158البن حجر ) "إحتاف املهرة" ويف (،286) "هسنن"رواه الدارمي يف  (1)

 .32ملحمد آل مطر الزهراين ص "تدوين السنة النبوية"، و (1/402ملحمد بن ع ي بن آدم ) "مشار  األنوار الوهاجة"

البن عدي  "اليامل يف ضعفاء الرجال"(، و 1/201البن حجر ) "فتح الباري"ويف  (،241) "هسنن"رواه الدارمي يف  (2)

 .31ملحمد آل مطر الزهراين ص "تدوين السنة النبوية"(، و 1/81)
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 :وةآلم بؤ ئةمة

هذهُدعوىُكاذبةُجمردةُمنُالربهانُوختصيصُللذكرُبَلُدليلُ...ُ»: v (بن حزما)َقاَل 

والذكرُاسمُواقعُعَّلُكلُماُأنزلُاَّللُعَّلُنبيهُصَّلُاَّللُعليهُوسلمُمنُقرآنُُوالذكرُاسمُواقع

ُ ُيقول ُتعاَل ُاَّلل ُفإن ُوأيضا ُالقرآن ُيبْيُهبا ُوحي ُسنة ُمن      ٿ  ٿٿ  ٿ   ٹ]أو

ڤ  ڤ   ڤ  ڦ فصحُأنهُعليهُالسَلمُمأمورُببيانُُ[ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  

القرآنُللناسُوِفُالقرآنُجمملُكثْيُكالصَلةُوالزكاةُواْلجُوغْيُذلكُِماَُلُنعلمُ...ُفإذاُكانُ

بيانهُعليهُالسَلمُلذلكُاْلجملُغْيُحمفوظُوَلُمضمونُسَلمتهُِماُليسُمنهُفقدُبطلُاَلنتفاعُ

«هُفإذاَُلُندرُصحيحُمرادُاَّللُتعاَلُمنهابنصُالقرآنُفبطلتُأكثرُالْشائعُاْلفَتضةُعليناُفي
(1). 

كة دةَليَت: ئةمة قسةيةك و برِياريَكى درؤى بآ بةَلطةية،  v )ابن حزم األندلسي( واتة:
فةرموودة ... لةطةأل خواى طةورة بةس وادةى ثاراستنى قورئانى داوة بةبآ دةخيةنة ثاأل ئةوةى 

كة خواى طةورة ناردوويةتيية سةر بة هةموو ئةو شتانة دةوتريَت  )الذكر(ئةوةشدا وشةى 
وةحييةكة بؤ رِوونكردنةوةى قورئانة،  كة لة قورئان بيَت ياخود سوننةت، ثيَغةمبةرةكةى 

ڤ  ڤ   ڤ       ٿ  ٿٿ  ٿ   ٹ]وةكوو دةفةرمويَت:  ٹ  ڤ   ٹ  ٹ  

كةواتة ، واتة: قورئامنان ناردووةتة خوارةوة بؤ ئةوةى رِوونى كةيتةوة بؤ خةَلكى، [ڦ
فةرمانثيَكراوة بة رِوونكردنةوةى قورئان بؤ خةَلكى، لة قورئانيشدا كورتة باسيَكى  ثيَغةمبةر 

زؤر هةية، وةكوو نويَذ و زةكات و حةج ... ئةوانةى ووردةكارى نازانني، ئةطةر رِوونكارةكانى 
ئةوا سوودوةرطرتن لة  ؛ةو كورتة باسانة ثاريَزراو نةبيَت، وة هيض متمانةيةكى سةالمةتى نةبيَتئ

بةوةش زؤرى فةرزةكانى شةريعةت بةتاأل دةبيَتةوة لةسةرمان ئةطةر دةرك نةكةين قورئان بةتاَلة، 
 .مةبةستة دروستةكانى خوا بة 

َة َقاَل: نَّاُِعنَْدُ»َُعْن َأيب  َنْْضَ وَناُك  ٌل:َُدع  ِديَث،َُفَقاَلَُرج  وَنُاْْلَ ْمَُيَتَذاَكر  ،َُوه  َصْْي  ِعْمَراَنُْبِنُح 

ُِِفُكَِتاِبُاَّللَُِّال ،َُأََتِد  :ُإِنََّكَُأْْحَق  ُِِفُـِمْنَُهَذاَُوِجيئ وَناُبِكَِتاِبُاَّللََُِّفَقاَلُِعْمَران  ًة؟َُأََتِد  َ َفَّسَّ ََلَةُم  ُصَّ

                                                             

 .(1/122البن حزم ) "اإلحيام يف أصول األحيام" (1)
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َيامَُُ َُذلَِكُُكَِتاِبُاَّللَُِّالصِّ ُت َفَّسِّ  نَّة  ْرآَنُمَجََعَُذلَِك،َُوالسُّ ُاْلق  ا؟ُإِنَّ ً َفَّسَّ «م 
(1). 

انيشتبووين، باسى فةرموودةمان د  )عمران بن حصني( الى هاوةَلى ثيَغةمبةر واتة: 
وتى: تؤ  )عمران(دةكرد، ثياويَك وتى: وازمان ىلَ بيَنة لةمانة، باسى كتيَبى خوامان لةطةأل بكة، 

كةم عةقَليت، ئةوة لة كتيَبى خوادا نويَذ بة شيكراوةيي هاتووة؟ ئةوة رِؤذوو بة شيكراوةيي 
 هاتووة؟ قورئان بة كورتى هيَناويةتى و سوننةت شيكاريةتى.

ُ»: v (حممد رُيد رضا)َقاَل وَ  ُِِف ُاْلَواِرَدَة ِعيََّة ْ ُالْشَّ ُاْْلَْحَكاَم َُأنَّ َُعََّل ور  ْمه  نَِّةَُواْْل  السُّ

ْرآنُِ وًراُِِفُاْلق  ُاْلَوْحَيَُلْيَسُحَمْص  ا،َُوَأنَّ وًحىُهِبَ «م 
(2). 

كؤدةنطى زانايان لةسةر ئةوةية كة ئةو ياسا  دةَليَت: v ()حممد رشيد رضاواتة: 
 وةحيش بةس بؤ قورئان نيية.و  شةرعييانةى لة سوننةتدا هاتووة وةحيية

هؤكارى ئةم هةَلة تيَطةيشتنةشيان لةوةداية كةوا طومان دةبةن بةوةى فةرموودة دةبيَت وةحى 
قورئان  يةو بةو شيَوة  ةوةية)جربيل(بة هؤكارى  و وةحييةبيَت، وةكوو ضؤن قورئان 

بثاريَزريَت و بنووسريَتةوة، هيض كةسيَكيش نةتوانيَت هاوشيَوةى بيَنيَت، جيانةكردنةوةى ئةم دوو 
 .هؤكارى كةوتنة ناو ئةم طومرِاييةية شجؤرة وةحيية

رئان و فةرموودةى ىلَ كورت دةكةنةوة لةسةر قو )ذكر(ثاشان ئةوان بة ض بةَلطةيةك ووشةى 
 راستنى جياوازة؟!دةردةكةن طةر هةريةكةيان ثا

؟ َقاَل:  ه  اأْلََحاد يثج املَْْصنجوَعةج : َهذ  ْبن  املْجَباَرك  ،»ق يَل ال  َهابَِذة  ُاْْلَ ا ُهَلَ ڳ  ڳ  ڳ  ]َُتِعيش 

«ُ{S  :9} [ںڱ      ڱ  ڱ   ڱ  
(3). 

                                                             

 "مفتاح اجلنة"، و 25للحازمي ص "االعتبار يف الناسخ واملنسوخ من اآلثار"و ، 4ص لمروزيل "واالستمالء أدب االمالء" (1)

 .59للسيوطي ص

 .{C : W  :3}يف تفسري سورة  (8/274) حمد رُيد رضامل "تفسري املنار" (2)

البن اجلوزي  "املوضوعات"، و 36للخطيب البغدادي ص "اليفاية"(، و 1/319للسخاوي ) "فتح املغيث للسخاوي" (3)

للسيوطي  "تدريب الراوي"(، و 1/477البن رجب ) "رشح علل الرتمذي"، و 6ص "مقدمة ابن صالح"(، و 1/46)

البن  "اجلرح والتعديل"، و 92البن الوزير ص "األنوار الياُفة"، و 280للسباغي ص "السنة وميانتها"(، و 1/333)

 .484للدكتور نور الدين عرت ص "منهج النقد"(، و 1/192البن عدي ) "لرجالاليامل يف ضعفاء ا"(، و 1/3أيب حاتم )
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ناوداريان ؟ وتى: ئةم فةرموودانة دروستكراون يان وت:(عبد اهلل ى كورِى موبارةك)بة واتة: 
 .وادةى ثاراستنى قورئانى داوةخواى طةورة ئةو ئايةتةى خويَندةوة كة بؤ هةَلدةكةويَت، 

ئةو هةموو زانا فةرموودةناسانةى دروستكردووة لة كات و ثاشان دةبينني خواى ثةروةردطار 
شويَنى تايبةتدا و كات و شويَنى بؤ رِةخساندوون بؤ كؤكردنةوةى ووردودرشتى كار و 

هاوةآلنيشى، وة زانست و ياسا و بةرنامةى تايبةت  وتةى ، تةنانةتفةرموودةكانى ثيَغةمبةر 
 .كردنى فةرموودةكانى ثيَغةمبةرى ئيسالم بؤ خزمةتى كؤكردنةوة و ثاَلفتةتةرخان كراوة 

 .{A  :38} [ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ] قال اهلل تبارك وتعاىل:ةم: طومانى سَيي

لة  نيية هيض شتيَك مويَت:دةفةر واباس لةوة دةكات كة ثةروةردطار خواى :دةوترَيت
 هةية؟ و فةرموودة كةواتة ض ثيَويستمان بة سوننةتقورئاندا ثةرِاندبيَتمان و باس نةكرابيَت، 

 :وةآلم بؤ ئةمة
، بةَلكوو مةبةست ثيَى لةم ئايةتةدا مةبةست ثيَى قورئان نيية [ڍ  ڍ]ثيَش هةموو شتيَك 

كة خواى ثةروةردطار هةموو ووردةكارييةكى تيَدا تؤمار كردووة، نة ليَى زياد  ،ة)اللوح احملفوظ(
بة بةَلطةى ئةوةى سةرةتاى ئةم ئايةتة باس لة  دةكريَت، وة نة ليَشى كةم دةكريَت،

چ  ڄ  ]دروستكراوةكان دةكات كة دةفةرمويَت:  چ  چ   چ    ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ    

ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ    .{A  :38} [ژڇڇ   ڇ  

َُتَعاََل:ُ»دةَليَت:  v( القرطبي)ئيمامى  ِِفُاللَّْوِحُُ:َأيُُْ[ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ]َقْول ه 

وظُِ «اْلَْْحف 
(1). 

ڌ]ُ»:  (ابن عباس)َقاَل وَ  ُ:ُ{A  :38} [ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   َماَُتَرْكنَاَُشْيًئاُإَِلَّ

ُاْلكَِتاِبُ ُِِفُأ مِّ «َقْدَُكَتْبنَاه 
(2). 

                                                             

 {.A : W  :38}( يف تفسري سورة 6/420) "تفسري القرطبي" (1)

 "فتح القدير"(، و 7259) "تفسري ابن أيب حاتم"، و {A : W  :38}يف تفسري سورة  (9/234) "تفسري الطربي" (2)

 .(2/131للشوكاين )
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ْمُِعنَْدُاَّللَُِّ[ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ]ُ»: v (ابن كثري)َقاَل وَ  ه  ُِعْلم  ِميع  «َأِي:ُاْْلَ
(1). 

ڌ]ُ»: v (السعدي)َقاَل وَ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   أي:ُماُأمهلناُوَلُأغفلنا،ُِفُاللوحُُ[ڇ  

«اْلحفوظُشيئاُمنُاْلشياء
(2). 

:  U}[ ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ]خواى طةورة دةفةرمويَت:  دةَليَن: ياخود

89}. 
 واتة: قورئامنان ناردووةتة خوارةوة بؤ رِوونكردنةوةى هةموو شتيَك.

ُمتشعبِةُ»دةَليَت:  v( الشافعي)ئيمامى  ُاْلصول، ُجمتمعِة ُْلعاِن ُجامع ُاسم والبيان

ُمنه ...ُ ُالصَلة،ُاالفروع: ُكيفُهوُعَّلُلسانُنبيه؟ُمثلُعدد ُوبْيَّ ُبكتابه، َُأحكمُفرضه ُما :

ُحكم،ُاوالزكاة،ُووقتهاُ...ُومنه ُرسولُاَّللُصَّلُاَّللُعليهُوسلمُِماُليسَُّللُفيهُنصُّ :ُماَُسنَّ

«طاعةُرسولهُصَّلُاَّللُعليهُوسلمُوقدُفرضُاَّللُِفُكتابه
(3). 

رِوونكردنةوة )البيان( ناويَكى كؤكةرةوةية بؤ بنةمايةك كة ضةندةها ثةىل ليَبووبيَتةوة، واتة: 
 و ضؤنيَتييةكةى لةسةر زمانى ثيَغةمبةر  هةيانة فةرزة، كردنةكةى باس كردووة لة قورئاندا

وة هةيانة لة ، رِوون كردووةتةوة، وةكوو نويَذ و زةكات و ذمارةى رِكاتةكان و كاتةكانى ...
 .دةقيَك نيية لةسةرى، بةَلكوو فةرمانى داوة بة طويَرِايةَلى ثيَغةمبةرةكةى قورئاندا 

ُّ طَّ اخْلَ )َقاَل  ُوبيانُخفيُاشتملُ»: v (ايب  ُنصا ُالذكر البيانُعَّلُرضبْيُبيانُجِلُتناول

ُفَّمُكانُمنُهذاُالرضبُكانُتفصيلُبيانهُموكوَلُإَلُالنبيُصَّلُاَّللُ عليهُمعنىُالتَلوةُضمنًا

 U}[ ڦٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ]عليهُوسلمُوهوُمعنىُقولهُسبحانه:ُ

«فمنُمجعُبْيُالكتابُوالسنةُفقدُاستوىفُوجهيُالبيانُ{44: 
(4). 

                                                             

 .{A : W  :38}يف تفسري سورة  (3/253) "ابن كثريتفسري " (1)

 .{A : W  :38}يف تفسري سورة   ،255للسعدي ص "ريم الرمحن يف تفسري كالم املنا تيسري الي" (2)

 .21للشافعي ص "الرسالة" (3)

 .(1/8)للخطايب  "معامل السنن" (4)
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رِوونكردنةوة دوو جؤرة: رِوونكردنةوةيةكى ئاشكرا لة قورئاندا كة بة دةق هاتووة، وة واتة: 
قورئان دةيطريَتةوة، ئةوةى لةم جؤرة بيَت ئةوا رِوونكردنةوةيةكى شاراوة كة مانا و مةبةستةكانى 

بؤخؤى ئةوةى قورئان و فةرموودة ، شيكردنةوة دوورودريَذةكةى خراوةتة سةر شانى ثيَغةمبةر 
 كؤبكاتةوة ئةوا هةردوو جؤرة رِوونكردنةوةكةى كؤكردووةتةوة.

 ةم:طومانى ضوار

بةَلطةكانى دين دةبيَت دَلنيايي و متمانةدار بيَت، لةطةأل ئةوةشدا بةس قورئان  :دةوترَيت

ٱ  ٻ  ٻ  ]دةفةرمويَت:   واتة دَلنيايية، وةكوو خواى طةورة )قطعي الثبوت(شويَنى 

ڀ  ڀ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ]، وة دةفةرمويَت: {2، 1:  2}[ ٻ  ٻ   پپ  پپ  ڀ   

 .{31:  6}[ پ  پ

 باس لةوة دةكات كةوا قورئان حةق و بآ طومانة.هةردوو ئةم ئايةتة 

ة ئةوة )متواتر(، ئةوةى كة )متواتر وآحاد(بةآلم فةرموودة: وةكوو زانايان دةَليَن ثيَكهاتووة لة 
)ظين ة كة شويَنى )آحاد(ئةوةشى كة دةميَنيَتةوة هةمووى شويَنى دَلنيايية و ذمارةيان زؤر كةمة، 

وة طومانيش ناتطةيةنةيَتة حةق، وةكوو خواى ة، واتة شويَنى طومانة لة بةَلطةكاريدا، الثبوت(

ک  ک  گ]دةفةرمويَت:  ثةروةردطار ڈ  ڈ     ژژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ، {I  :36}[ ڎ  ڎ  
 .كةواتة بة تةنها قورئان دينة

 :وةآلم بؤ ئةم طومانةش

ُ»زانايان دةَليَن:  ُالثبوت، ُقطعي ُالكريم ُالقرآن ُكلُأن ُِف ُالدَللة ُقطعي ُليس ولكنه

«اْلواضع
(1). 
دَلنيايي بة دَلنياييةوة قورئان شويَنى دَلنيايي بةَلطةيية، لةطةأل ئةوةشدا مةرج نيية شويَنى واتة: 

 بةَلطةكارييةكان بيَت.هةموو  ماناى
                                                             

موسوعة األلباين يف "(، و 6/6ليوسف الغفيص ) "رشح احلموية"، و 34لألعظمي ص "احلديث النبوي دراسات يف" (1)

 .(23/104) "فتاوى الشبية اإلسالمية"ويف (، 1/377للسباعي ) "السنة وميانتها"(، و 1/382) "العقيدة
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 يانرموودة و وةاَلمدانةوةطومانةكانى سةر فةبةشى دووةم / 

 

كةواتة بةشيَكى زؤرى هةر شويَنى طومانة، وة تاكة سةرضاوةش كة يةكالكةرةوة بيَت 
 فةرموودةية.

ِجيَّةُخربُاآلحادُليستُظنيةُبلُهيُمقطوعُهباَُلنعقادُاْلمجاعُ»تريشةوة: لةاليةكى  فإنُح 

«عَّلُذلكُبْيُالعلَّمءُمنذُعْصُالصحابةُفمنُبعدهم
(1). 

شويَنى طومان نيية بةو مانايةى كة نةكريَتة بةَلطة، بةَلكوو  )آحاد(فةرموودةكانى  واتة:
 هةر لة سةردةمى هاوةآلنةوة و تا دواى ئةوانيش.كؤدةنطى زانايان لةسةر بةَلطةبوونيةتى، 

 ةم:ثَينجطومانى 

نووسينةوة و كةمكردنةوةى رِيَطرى كراوة لة فةرموودة كؤمةَليَكى تر لةو طومانانة وةكوو: 
وة فةرموودة وةحى نيية و شويَنى رِةخنةى زانايانة لةرِووى سةنةد طيَرِانةوةى لةاليةن هاوةآلنةوة، 

و مةتنةوة ... وة ضةندةها طومانى تر كة وةآلمى هةموويان لةم بابةتةى دواى ئةمةدا خؤى 
 .دةبينيَتةوة

 

 

   

                                                             

 .(1/114) البن حزم "اإلحيام" ، و(1/169) لآلمدي "ألحياما"و  (،1/196للسباعي ) "السنة وميانتها" (1)
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 وودةـةرمـى فـةيةتـطـبةلَ
 ()حجية السنة

معناها: أن السنة حجة، وأنه جيب العمل هبا، » )حجية السنة(:واتاى بةَلطةيةتى فةرموودة 

«تعاىل عىل خلقه، مصدر من مصادر الترشيع بعد القرآن الكريم فهي حجة من حجج اهلل
(1). 

ةسةر طةية و ثيَويستة كارى ثآ بكريَت، بةَلطةيةكة لة بةَلطةكانى خوا بفةرموودة بةَلواتة: 
 اوةيةكة لة سةرضاوةكانى شةريعةت ثاش قورئان.دروستكراوةكانييةوة، وة سةرض

 بابةتَيكى ئيمانى و بريوباوةِرى و قورئانيية:طة ــَدانانى فةرموودة بة سةرضاوةى بةل

 بةو مانايةى ئيمان وةستاوة لةسةر رِاست و دروستى ئةم بابةتة. ئيمانيية:

 ئةمة بةشيَكة لة بريوباوةرِمان بة ئيسالم و ليَثرسينةوةى لةسةرة. بريوباوةِريية:

بةو واتايةى قورئان زؤر طرنطى و سةملاندنى ثيَداوة، بة ضةندةها شيَواز و بابةت  قورئانيية:
 بة بوونى.

 بةم سآ بابةتة دوو خاَلى سةرةكى دةسةملَينرَيت:

 واجبيَكى دينيية. طويَرِايةَلى ثيَغةمبةر  يةكةم:

ثةيوةسنت  رِوونكةرةوةى قورئانة، ئةم دوو خاَلةخؤى شيكةرةوة و  خودى ثيَغةمبةر  ةم:دوو
 بةيةكةوة.

بة ضةندةها ئةرك و واجبيَكى دينيية، دةبينني لة قورئاندا  كة طويَرِايةَلى ثيَغةمبةر  يةكةم:بؤ 
 شيَواز و دارِشنت و داواكارى ئةم بابةتةى باسكردووة، وةكوو:

 ةو ،ثيَوةىاوةرِهيَنان بة ثيَغةمبةران بة طشتى، وة باوةرِهيَنانيش بؤ ثةيوةستبوون ـيَوةى بـبةش. 1
                                                             

 .243لعبد الغني عبد اخلالق ص "حجية السنة"، و 35ملحمد بن عبد اهلل ص "السنة النبوية"، و 49ص "السنة الدفاع عن" (1)
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 بةلــَطةيةتى فةرموودةبةشى دووةم / 

 

، {179:  4}[ ې  ى   ى]وةرطرتنى دينة ليَى، وةكوو خواى ثةروةردطار دةفةرمويَت: 

ٻ  پ  پپ  پ]وة دةفةرمويَت:   .{o  :19}[ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  

 .باوةرِهيَنان بة خوا و ثيَغةمبةران 

شيَوةى تايبةترت داواى باوةرِهيَنان دةكات ثيَى و بة بةرنامةكةى، وةكوو دةفةرمويَت: بة. 2

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ] چ    .{136:  6}[ چ   چ  
ناردوويةتيية خوارةوة بؤ واتة: ئيمانداران ئيمان بيَنن بة خوا و ثيَغةمبةرةكةى و ئةو كتيَبةى 

 طويَرِايةَلى بكريَت، نةك باوةرِهيَنان بةتةنها.بةو مانايةى كة ، ثيَغةمبةرةكةى 

، بة بةسةرضاوةطرتنى زؤر بة ئاشكراتر فةرمان دةدات بة طويَرِايةَلى ثيَغةمبةرةكةى . 3

 .{64:  6}[ ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ       ہ  ہ  ہ]وةكوو دةفةرمويَت: 
 نةبيَت كة طويَرِايةَلى بكريَت. ةثيَغةمبةريَكمان نةناردووة بيَجطة لةو واتة:

ڇ  ]، وةكوو دةفةرمويَت: بؤ زياتر دَلنيابوون، ثةيوةستى كردووة بة طويَرِايةَلى خؤيةوة. 4

 .{32:  4}[ ژڇ  ڇ  ڇڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  
طويَرِايةَلى خوا و ثيَغةمبةرةكةى بكةن، وة طةر ثشت هةَلكةن ئةوا  ثيَيان بَلآ ()ئةى  واتة:

 خواى طةورة بيَربِوايانى خؤش ناويَت.

ۈ  ]: وةكوو دةفةرمويَت وة بؤ تايبةتكردن بة تةنيا ناوى بردووة لة طويَرِايةَليكردندا،. 5

ۋ    ۉ  ېٴۇ  ۋ    ۉ   ڻ  ]، وة دةفةرمويَت: {65:  6}[ ۅ  ۅ  

 .{s  :7}[ ہ  ہ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ 
لة هةموو  حاكم و يةكالكةرةوةسويَند بة خوا ئيمانيان تةواو نيية تاوةكوو تؤ نةكةنة  واتة:

ثيَتان دةطةيةنيَت ليَى وةرطرن، وة ئةوةى رِيَطريتان ىلَ  ، وة ئةوةى كة ثيَغةمبةر كارةكانياندا
 دةكات كؤتايي ثآ بيَنن.
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و ثيَغةمبةر  لةبةرئةوةى لة نيَوان خوا ، ى قورئان ثيَغةمبةرى خواية رِوونكار ةم:بؤ دوو
 )جربيل(   ،وة لة نيَوان سةرضاوةى وةرطرتنى وةحيية)و خةَلكيدا ثيَغةمبةر  )جربيل

( ،ة) ئاواش نابيَت لة  ؛ةوة وةرى بطريَت)جربيل(ضؤن ناشيَت هةموو كةس ثيَغةمبةر بيَت تا لة
 نةبيَت. هيض كةسيَكةوة وةرطرييَت بيَجطة لة ثيَغةمبةر 

يةتى و شارةزاترين كةسة بةسةريدا، وةك خؤى لةبةرئةوةى ئةو بؤى دابةزيوة و خاوةن
«إِنَّ َأْتَقاُكْم َوَأْعَلَمُكْم بِاهللَِّ َأَنا»دةفةرمويَت: 

(1). 
 منم.واتة: خواناسرتين و شارةزاترينتان بة خوا 

، َوَأْتَقاُكْم َلُه َقْلًبا»وة دةفةرمويَت:  «َواهللِ إِِّني ََلَْعَلُمُكْم بِاهللِ َعزَّ َوَجلَّ
(2). 

واتة: سويَند بة خوا من لة هةمووتان شارةزاترينم بة خوا و لة هةمووشتان زياتر خواناسيم لة 
 دَلدا هةية بؤى.

ٿ   ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ]دةفةرمويَت:  بؤية خواى طةورة 

 .{U  :44}[ ڦڦ   
بَِمْعنَى َما ُأْنِزَل  َك لِِعْلمِ »قورئامنان بؤ ناردوويتةتة خوارةوة تا رِوونى كةيتةوة بؤ خةَلكى، واتة: 

«َعَلْيَك 
 .كة )قورئان(ة ،دابةزيَندراوةكة بؤت، لةبةرئةوةى زانستت هةية بة ماناى (3)

 .{Q  :4}[ ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںڳ  ڳ   ]وة دةفةرمويَت: 
 هةر ثيَغةمبةريَكمان ناردبيَت بة زمانى طةلةكةى بووة، تا بؤيان رِوون بكاتةوة. واتة:

دةفةرمويَت:  ى هةر لةسةر زمانى ئةوةوة بيَت، وةكوو خواطةياندنى دين وة دةبيَت 

ڇ ڇ  ڇ]  .{67:  8}[ چ  چ  چ  چ  ڇ  
                                                             

 (.20رواه البخاري ) (1)

وصححه األلباين يف وقال شعيب األرنؤوط: إسناده صحيح عىل رشط الشيخني،  (،24319) "املسند"رواه أمحد يف  (2)

 (.3502)حتت حديث رقم  "الصحيحة"

 .(4/574) "تفسري ابن كثري" (3)
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 ئةوةى كة نيَردراوةتة خوارةوة بؤت لةاليةنى خواوة.ئةى ثيَغةمبةر بيطةيةنة  واتة:
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 ية)وةحـى( فـةرمـوودة
 (وحـيٌّ سنةـال)

ی جئ  ىئ  ىئىئی یی]قال اهلل تبارك وتعاىل:  (:)أنواع الوحي جؤرةكانى وةحى

ىئ  يئ  جب  حب   خب  مب  ىب   يب  جتحت  خت     مت  ىت  حئ  .{K  :51}[ يتمئ  

 :جؤريان بةبآ هؤكارة و يةكَيكيان بة هؤكارةوةيةوةحى سآ جؤرة، دوو 

 يية بةبآ هؤكارة و لة دوو شيَوازدا دةبيَت:وةحئةم  :[ی    جئ    ]قوله تعاىل: . 1

دةفةرمويَت:  خواى طةورة ، )إهلام(ئةويش خستنة ناو دَلةوةية لةكاتى بةئاطابووندا: أ. 

 .{U  :44}[ ٺ  ٺ     ٺ     ٺ   ٿ  ٿ]
 رد بؤ دايكى موسا كة شريى بداتآ.وةحيمان نا واتة:

 لةسةرى ئاطادار كراوةتةوة. ثيَغةمبةر  كة وةكوو زؤرى ئةو حاَلةتانةى

خواى  وةكوو ، )إمساعيل(بؤ سةربرِينى  )إبراهيم(وةكوو خةوبينينةكةى دا: خةو لة. ب

 .{A  :102}[ ی  جئ  حئ  مئ      ىئ  يئ  ]: لة قورئاندا باسى دةكات طةورة 

باسى  خواى طةورة ، وةكوو بؤ طرتنةوةى مةككة خةوبينينةكةى ثيَغةمبةر ياخود 

ۆ  ]دةكات:  ڭ  ڭۇ ۇ   ۈ  ٴۇ  ۓ ۓ ڭ ڭ   W}[ ۆ  ۈ  

 :27}. 

 لةثشت ثةردةوة. :[حئ  مئ  ىئ  يئ]قوله تعاىل: . 2

، وةكوو )طور(لةسةر كيَوى  لةطةأل خواى طةورة  وةكوو قسةكردنةكانى )موسا( 

ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ]: دةفةرمويَت  .{C  :143}[ ے  
دةفةرمويَت:  خواى طةورة ، وةكوو ياخود شةوى ميعراجى ثيَغةمبةرى ئيسالم 

 .{g  :10}[ ڇچ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ]
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 فـةرمـوودة )وةحـى(يةبةشى دووةم / 

 

، ، وةكوو )جربيل( )مالئكة(بة ناردنى نيَردراويَك : [جب  حب   خب]قوله تعاىل: . 3
ئةميش بةشيَوةى تةواوى خؤى، ياخود لةسةر شيَوةى ئادةميزاديَك، ياخود بةبآ هيض شيَوةيةك، 

بة هاتنى، كة دةورووبةرى ئةمةيان  بةآلم ثامشاوةى دةنط و كاريطةرى هةبووة لةسةر ثيَغةمبةر 
 .(1)هةست ثيَكردووة بةبآ بينينى لةسةر هيض شيَوةيةك

 بوونى فـةرمـوودة )وةحـى( بةلَطةكانى قورئان لةسةر

ی  جئ  حئ     یی ی  ېئ ىئ ىئىئ]قال اهلل تعاىل:  يةكةم:ئايةتى 

 .{O  :16 - 19}[ ختىب  يب    جت  حت     مبيئ  جب  حب  خب       ىئمئ
 خواى ثةروةردطار ثيَغةمبةرةكةى دَلنيا دةكاتةوة لةسةر كؤكردنةوةى قورئان و ثاراستنى.

َل َلُه َأْن » دةَليَت: v (ابن كثري) ي َوَتَكفَّ ََدائيهي َعََل اْلَوْجهي الَّذي ُه ِلي َ هي، َوَأْن ُيَيِّسر َمَعُه ِفي َصْدري ََيْ

هُ  َ ، َوَأْن ُيَبيرنَُه َلُه َوُيَفِّسر اَلةُ  َأْلَقاُه إيَليْهي َحُه. َفاْْلَ هي، َوالثَّانيَيُة تيََلَوُتُه، َوالثَّاليَثُة  َوُيَوضر ُعُه ِفي َصْدري اِْلُوََل ََجْ

رُيُه وَ  «إييَضاُح َمْعنَاهُ َتْفسي
(2). 

خواى ثةروةردطار متمانةى لةبةركردنى ثيَدا لة سنطيدا، وة طةياندنى بةو شيَوةيةى كة واتة: 
 ثيَى طةيشتووة، وة رِوونكردنةوة و شةرحكردنى.

 اتة لةسةر ئيَمةية رِوونكردنةوةى.و ،[حتىب يب جت] ة ئايةتةكة:مةبةست ل

َحََلَلُه َوَحَراَمُه، َفَذليَك »َيُقوُل:  {O  :19}[ ختىب  يب    جت  حت] :َعِن اْبِن َعبَّاس  

«َبَياُنهُ 
«تيْبَياَنُه بيليَسانيَك » :اَل قَ  ة  ايَ وَ  رِ ِف وَ  ،(3)

(4). 
 رِوونكردنةوةى لةسةر زمانى تؤ.: واتة

اليةنة ياساييةكان لة حةآلأل و حةرام و ... كةواتة هةموو رِوونكردنةوةكانى عيبادةتةكان و 
 ةورةـخواى ط ؛ورئان ئاماذةى بة هةمووى داوةـاندا كة قـدينى لة هةموو بوارةك انىـييةكـثيَويست

                                                             

 .(50 – 1/48للزرقاين ) "مناهل العرفان"(، و 1/44للسيوطي ) "االتقان" (1)

 .(8/348للسيوطي ) "الدر املنثور"، و {O}ف تفسري سورة  (8/278) "تفسري ابن كثري" (2)

 .{O : W  :19}ف تفسري سورة  (23/504) "تفسري الطربي" (4) (3)
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ىب  يب    ]رِوونى بكاتةوة، وةكوو دةفةرمويَت: وادةى داوة كة خؤى لةسةر زارى ثيَغةمبةرةكةى 

زانستى ئةو هةموو  [ ثاشان لةسةر ئيَمةية رِوونكردنةوةى، وة ثيَغةمبةريش حتجت 
 زاناى نةكات بةسةريدا. و طةر خواى طةورة فيَرى نةكاتثآ نيية ووردةكارييةى 

كةواتة هةموو فةرموودة و رِوونكردنةوة و هةواَلةكانى و بطرة كارةكانيشى وةحيية و تةفسري 
«َكاَن ُخُلُقُه اْلُقْرآنَ »دةَليَت:   ائشة(ع)وةك و رِوونكردنةوةى قورئانة، 

(1). 

، َقاَل:وَ  ، َرُسولي اَّللَّي َصَلَّ اَّللُ َعَلْيهي َوَسلََّم، » َعْن َسْعِد ْبِن ِهَشام  َسَأْلُت َعائيَشَة َعْن ُخُلقي

«"َأَما َتْقَرُأ اْلُقْرآَن؟ َفُقْلُت: َبََل. َفَقاَلْت: َفإينَّ ُخُلَقُه َكاَن اْلُقْرآَن  "َفَقاَلْت: 
(2). 

كرد دةربارةى  ثرسيارم لة )عائيشة( )سةعدى كورِى هيشام( دةَليَت: واتة: 
دة ، ئةويش وتى: ئايا قورئانت نةخويَندووةتةوة؟ ومت: بةَلآ، وتى: خوورِةوشتى ثيَغةمبةرى خوا 

 خوورِةوشتى قورئان بوو.

وإذا كان عليه فبيانه من  ،فأخرب تعاَل أن بيان القرآن عليه عز وجل»: v (بن حزما)اَل قَ 

«من عند اَّلل عز وجل والوحي كله متلوه وغري متلوه فهو ،عنده تعاَل
(3). 

خواى طةورة هةواَلى داوة كةوا رِوونكردنةوةى قورئان  دةَليَت: v ()ابن حزمواتة: 
واتة )و نةخويَندنةوة  )قورئان( ئةوا وةحى خويَندنةوة ؛وة طةر لةسةر ئةو بيَتلةسةر ئةوة، 

 .لةاليةن خواوةية (فةرموودة
                                                             

 "املسند"، وأمحد ف 87ص "خلق أفعال العباد"، وصححه األلباين، وف (308) "األدب املفرد"ف  رواه البخاري (1)

 "رشح مشكل اآلثار"والطحاوي ف  (،72) "وس األ"والطرباين ف  ،، وقال شعيب األرنؤوط: حديث صحيح(25813)

اجلامع صحيح "وصححه األلباين ف  (،13/76) "رشح السنة"والبغوي ف  (،3/23) "الشعب"والبيهقي ف  (،4434)

 (.4811) "الصغري

وابن خزيمة ف  ،(1601) "الصغرى"، وف (424) "الكربى"والنسائي ف  (،1342وأبو داود ) (،746رواه مسلم ) (2)

 (،1516) "هسنن"والدارمي ف  (،24636) "املسند"وأمحد ف  (،2551) "صحيحه"وابن حبان ف  (،1127) "صحيحه"

واسحاق بن  (،4714) "املصنف"وعبدالرزاق ف  (،4862) "مسنده"وأبو يعىل ف  (،3842) "املستدرك"واحلاكم ف 

 (.1359) "الشعب" (، وف4308السنن الكربى ) والبيهقي ف(، 1316) "مسنده"راهويه ف 

 .(1/82البن حزم ) "اإلحكام ف أصول األحكام" (3)
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ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ    ېۉ ې  ]قال اهلل تعاىل:  دووةم:ئايةتى 

 4}[ ۇئ  ۆئ  ۆئ      ۈئوئ ۇئ ەئ      وئ

 :164}. 
طةورة نيعمةتى خؤى باس دةكات بةسةر ئيمانداراندا كة ثيَغةمبةريَكى بؤ ناردوون لة  خواى

، ئايةتةكانى خوايان بةسةردا دةخويَنيَتةوة و ثاكيان دةكاتةوة و شارةزايان دةكات بةسةر خؤيان
 قورئان و سوننةتدا.

قورئان ناوى واتة  ،ة[ۆئ ] كة ثاش [ۈئ]وشةى  ة ئايةتةكة:مةبةست ل
مةبةست ثيَى سوننةتة، واتة كار و فةرموودةكانى ثيَغةمبةر  :، زانايان لة تةفسرييدا دةَليَنبردووة
 ، نَّةُ »دةَليَن:  (السعدي)و  (ابن كثري)وةك ْكَمُة: السُّ «اْْلي

(1). 

نَّةُ »: (َقَتاَدةُ و احْلََسنُ ) َوَقاَل  ْكَمُة: السُّ «اْْلي
(2). 

ي  ) َوَقاَل  نينَي َعََل ليَساني » :v( اْلطَّرَبِ نََّة الَّتيي َسنََّها اَّللَُّ َجلَّ ثناُؤُه ليْلُمْؤمي ْكَمةي السُّ َوَيْعنيي بياْْلي

مْ  َم َوَبَياَنُه ََلُ «َرُسولي اَّللَّي َصَلَّ اَّللُ َعَلْيهي َوَسلَّ
(3). 

، كة دةَليَت: حيكمةت لة ئايةتةكةدا سوننةتةكانى ثيَغةمبةرة  v )الطربي(واتة: ئيمامى 
 لةسةر زمانييةوة رِوونكراوةتةوة.

: ُل وْ قُ يَ  آني رْ القُ بي  مي لْ عي الْ  لي هْ أَ  نْ  مي ْرَض ُت َمْن أَ عْ مي َس »دةَليَت:  v (الشافعي)ئيمامى وة 

«اَّلل لي وْ ُس ة رَ نَّ ُس  ةُ مَ كْ اْْلي 
(4). 

 .حيكمةت واتة سوننةتةكانى ثيَغةمبةر دةَليَن: كة لة شارةزايانى قورئانةوة بيستوومة واتة: 
                                                             

 .862، 103ص "تفسري السعدي"(، و 1/700) "تفسري ابن كثري" (1)

 و، (217برقم ) (1/344بن بطة )ال "الكربى اإلبانة"(، و 69برقم ) (1/82الرب ) بن عبدال "بيان العلم وفضله جامع" (2)

الدر "(، و 2/131) "تفسري القرطبي"و ، (71، 70اللكائي )ل "رشح أصول اعتقاد" و(، 1/202لبغوي )ل "رشح السنة"

 .(1/335للسيوطي ) "املنثور

 .(6/212) "تفسري الطربي" (3)

 .73للشافعي ص "الرسالة" (4)
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 :(1)ئاشكراية كة ئةمة مةبةستى ئايةتةكةية، لةبةرئةوةى

بةيةكةوة باسكردووة، بةيةكةوة و بةشيَوةى جيا و خواى طةورة وشةى قورئان و حيكمةتى  -1
بيَجطة ى لةنيَوانياندا داناوة، بؤ جياكارى لةنيَوانياندا، وة ناشبيَت )عطف( طةرِاندنةوة ى)و(ثيتى 

 لة سوننةتى مةبةست بيَت، لةبةرئةوةى لة سوننةت بةهيَزترمان نيية بؤ شيكردنةوةى قورئان.

طةورة لة باسى منةتكردندا بةسةر ئيمانداراندا باسى كردووة و ئةم جؤرةش طةر  خواى -2
 .، واتة بوونى سوننةتحةق و رِاست نةبيَت بةم شيَوةية باسى ناكات

بة حيكمةت ناوبردووة، كةواتة واجبة  ئان واجبة شويَنكةوتةى، وة سوننةتيشىقور -3
 شويَنكةوتةى.

هةموو داواكارييةكانى قورئان شويَنكةوتةى قورئان و سوننةتة، وة ناشبيَت مةبةستى بيَجطة  -4
 و فةرموودةكان بيَت. لة ثيَغةمبةر 

ۈئ   ۆئۈئ ]بؤية بةشيَوةى دابةزين باس لة حيكمةت دةكات كة دةفةرمويَت: 

ېئ   ىئ  ىئ  ىئ  یی  ی  ی  جئ  حئ  مئ   ، {113:  6}[ ىئېئ  ېئ  

كةواتة حيكمةت كة فةرموودةية وةكوو  ،{231:  2}[ ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ]

:  A}[ ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ ] ، بؤية دةبيَت بَليَت:قورئان دابةزيوة بؤ ثيَغةمبةرى خوا 

ھ  ھ  ھ]، {50 ہ  ہ  ھ     ، من شويَنكةوتةى وةحيم.{C  :203}[ ہ  ہ    

ٿ   ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ]قال اهلل تعاىل:  سَييةم:ئايةتى 

 .{U  :44}[ ڦڤ  ڦ   

ٹ    ]َيْعنيي: اْلُقْرآَن،  [ٿ   ٹ     ٹ]َتَعاََل: ْوليه قَ ] »: v (ثريكَ  نُ ابْ )َقاَل 

يْم، َأْي:  [ٹ  ڤ  ڤ  ڤ ْن َرِّبر َك مي َل َعَليَْك  ليعيْلمي «بيَمْعنَى َما ُأْنزي
(2). 

                                                             

 .(1/51للسباعي ) "السنة ومكانتها" (1)

 .{U : W  :44}ف تفسري سورة  (4/574) "تفسري ابن كثري" (2)
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ى بيت، لةبةر ئةو زانستةى ربؤئةوةى شيكار و رِوونكاوويتةتة خوارةوة قورئامنان بؤ ناردواتة: 
 كة ثيَمان بةخشيويت بةسةر قورئاندا.

ٌ َعني اَّللَّي َعزَّ َوَجلَّ » دةَليَت: v (القرطبي)ئيمامى  ُسوُل َصَلَّ اَّللَُّ َعَلْيهي َوَسلََّم ُمَبنير َفالرَّ

َلُه ِفي كيَتابيهي  َّا َأَْجَ
«... ُمَراَدُه ِمي

(1). 
رِوونكارى مةبةستةكانى خواية لةو شتانةى كة بة كورتى باسى  ثيَغةمبةرى خوا  واتة:
 كردووة.

بؤ ئةوةى رِوونى كةيتةوة بؤ خةَلكى، طةر  [ٹ  ٹ  ]زياتريش مةبةست لة ئايةتةكة 
؟ كة خؤى  دةبيَت لةكويَوة بيَت بؤالى ثيَغةمبةر  ؛رِوونكردنةوةكان لةالى خواوة نةبيَت

 ة.)جممل(كورتةباسة بؤ شتةكان، واتة ثيَكهاتةى قورئان بةطشتى 

ى  ائ  ائ   ەئ   ەئ     ې  ې  ى]قال اهلل تعاىل:  ضوارةم:ئايةتى 

 .{105:  6}[ ېئوئ         وئ  ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  

: إنا أنزلنا إليك يا حممد القرآن الكريم، إنزاال ملتبسا باْلق يأ»: v (الطنطاوي)َقاَل 

بام عرفك وأعلمك وأوحى به  يأ ،وبالعدل لكي حتكم بني الناس ِف قضاياهم بام أراك اَّلل

«إليك وقوله
(2). 

ئيَمة قورئامنان بؤ ناردوويتةتة خوارةوة بة رِاست و دروستى، بؤئةوةى يةكالكةرةوة بيت  واتة:
 وةحى بؤ ناردوويت.لةنيَوان خةَلكيدا، بةو شيَوةيةى كة ثيَى ناساندوويت و فيَرى كردوويت و 

ةى خواى ثةروةردطار زانا و ئاشنا و واتة: بةو [ۇئوئ وئ ] :م ئايةتةداةمةبةست ل
دةكات، كةواتة بابةتة دينييةكان ئاشنايي و سةرثةرشتى و فيَركردنى تايبةتى خواى  رِيَنموونيت

، دةبيَت فةرموودةش وةحى بيَت لةاليةن خواوة، وة خواى لةسةرة بؤ ثيَغةمبةرى خوا 
 ناهيََليَتةوة لةسةر هةَلة و نةثيَكاندن. ثةروةردطار ثيَغةمبةر 

                                                             

 .{U : W  :44}ف تفسري سورة  (10/109) "تفسري القرطبي" (1)

 .{W  :105 : 6}ف تفسري سورة  (3/297)للطنطاوي  "التفسري الوسي " (2)
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َباُب َما َكاَن النَّبِي  َصىلَّ اهلُل » :سةرديَرِيَكى نووسيوة بةناوى v (البخاري)بؤية ئيمامى 

ْ ُينَْزْل َعَلْيِه الَوْحُي، َفَيُقوُل:  َم ُيْسَأُل ِِمَّا ََل ي»َعَلْيِه َوَسلَّ ْ ُُيِْب َحتَّى ُينَْزَل َعَليِْه «الَ َأْدري ، َأْو ََل

«{105:  6}[ وئ         وئ  ۇئ  ] لَِقْولِِه َتَعاىَل: ،الَوْحُي، َوََلْ َيُقْل بَِرْأي  َوالَ بِِقَياس  
(1). 

لةبارةيةوة وةحى بؤ نةهاتايةتة  ،بكراية ثرسيار لة ثيَغةمبةر  كة واتة: باسى هةر بابةتيَك
بة رِاوبؤضوون و  ،وة تا وةحى بؤ دةهاتة خوارةوةدايةدةفةرموو: نازامن، يان وةآلمى نةيدةخوارةوة 

بةو  [ۇئ وئ وئ ]نةدةدايةوة، لةبةرئةوةى خواى طةورة دةفةرمويَت: هاوشيَوة وةآلمى 
 شيَوةيةى خوا ثيَت فيَر دةكات.

كة ثيَى  كةواتة هةموو ئةو حوكمكردن و شيكردنةوة دينييانة بة وةحى بووة بؤ ثيَغةمبةر 
 دةوتريَت فةرموودة.

ا النَّاُس، »دةفةرمويَت:   )عمر بن اخلطاب(خةليفة  َ ْن َرُسولي َيا َأُّيُّ ْأَي إينَّاَم َكاَن مي إينَّ الرَّ

نَّا الظَّنُّ َوالتََّكلُُّف 
، َوإينَّاَم ُهَو مي يهي َنَّ اَّللََّ َكاَن ُيري يًبا ِلي «اَّللَّي َصَلَّ اَّللُ َعَلْيهي َوَسلََّم ُمصي

(2). 

ثيَكاندنى حةق بوو، لةبةرئةوةى  ئةى خةَلكينة، رِا و بؤضوونةكان لة ثيَغةمبةرةوة واتة: 
 خواى ثةروةردطار رِيَنموونى دةكرد، بةآلم لةالى ئيَمةوة طومان و زؤرةمليَية.

  ٿٺ  ٺ  ٿ    ٿ   ٿ    ٺڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ]قال اهلل تعاىل:  ثَينجةم:ئايةتى 

 .{g  :3 - 5}[ ٹٹ  ٹ  ٹ   

أي: ال يتبع إال ما أوحى اَّلل إليه من اَلدى والتقوى، ِف نفسه وِف »: v (يلسعدا)َقاَل 

غريه، ودل هذا عَل أن السنة وحي من اَّلل لرسوله صَل اَّلل عليه وسلم، كام قال تعاَل: 

 وأنه معصوم فيام خيرب به عن اَّلل تعاَل وعن رشعه، ِلن [ۈئ  ېئ  ېئ ۆئۈئ]

                                                             

 .(9/100) "صحيح البخاري" (1)

 "سنن الكربىال"البيهقي ف ورواه  ،رجاله ثقات إال أن فيه انقطاعا  وقال شعيب األرنؤوط:  (،3586رواه أبو داود ) (2)

 (.2000) "اجلامع"الرب ف  وابن عبد ،(210) "املدخل"، وف (20358)
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«كَلمه ال يصدر عن هوى، وإنام يصدر عن وحي يوحى
(1). 

شويَنكةوتةى وةحى خوايية لة خؤى و خةَلكيدا، ئةمة بةَلطةية لةسةر  ثيَغةمبةر  واتة:
وةحيية لةاليةن خواوة و ثاريَزراوة لة طةياندنى  ئةوةى كة سوننةت و فةرموودةكانى ثيَغةمبةر 
 دينيدا، لةبةرئةوةى قسةكانى لة وةحييةوةية.

( اْلُقْرُطبِ ) َوَقاَل  لي ِفي الَْعَملي َوفييَها » :vي  نََّة َكالَْوْحيي اْلُْنَزَّ «َأْيًضا َداَلَلٌة َعََل َأنَّ السُّ
(2). 

وةكوو وةحى  ئةم ئايةتة بةَلطةية لةسةر ئةوةى كة فةرموودة و كارةكانى ثيَغةمبةر  واتة:
 واية دابةزيوة لة كارةكاندا.

يَمةي » دةَليَت: v (يطِ يْ قِ نْ الش  )ئيمامى  هي اْْلَيةي الَْكري  [ٺ  ٺ  ٿ    ٿ   ٿ]َوَقْوُلُه َتَعاََل ِفي َهذي

ُه َقْد   اَّللَُّ َعَلْيهي َوَسلَّمَ َصَلَّ  ُصولي َعََل َأنَّ النَّبييَّ اْسَتَدلَّ بيهي ُعَلاَمُء اِْلُ  يَن َقاُلوا إينَّ ُد، َوالَّذي َتهي ََلْ َيُكْن ََيْ

ْجتيَهاُد، اْستَ  نُْه االي
 ،اْْلَيةَ  .{G  :43}[ چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ]َدلُّوا بيَقْوليهي َتَعاََل: َيَقُع مي

ې   ۈ  ۈ]َوَقْوليهي َتَعاََل:  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ۋ   ۅ    ،اْْلَيةَ  .{E  :67}[ ٴۇ   ۋ  

 .اْْلَيةَ  .{G  :113}[ ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ    ٿ  ٿ]َوَقْوليهي َتَعاََل: 

ْ َيُكْن َهَذا َعني اْجتيَهادٍ، ْلََا َقاَل:  اْْلَيَة. َوْلََا  [چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ]َقاُلوا: َفَلْو ََل

َنَّ َقْوَلُه: [ۋ  ۋ   ۅ  ۅ   ۈ  ۈ   ٴۇ]َقاَل:  ، ِلي ٺ  ٺ  ٿ    ٿ   ]، َواَل ُمنَاَفاَة َبنْيَ اْْلَياتي

«اَل ُيَبلرُغ َعني اَّللَّي إيالَّ َشْيًئا َأْوَحى اَّللَُّ إيَليْهي َأْن ُيَبلرَغهُ  َوَسلَّمَ   اَّللَُّ َعَلْيهي َصَلَّ  َمْعنَاُه َأنَّ النَّبييَّ  [ٿ
(3). 

ئيجتيهادى  لةسةر ئةوةى ثيَغةمبةر دةيكةنة بةَلطة  )أصول(ئةم ئايةتة زانايانى  واتة:
نةكردووة، وة ئةو زانايانةى كة دةَليَن ئيجتيهادى كردووة بةَلطةيان ئةو ئايةتانةية كة باس لة 
ئيزندانى خةَلكى دةكات لة جيهاددا، وة طؤرِينةوةى دةسطريكراوةكانى شةرِى بةدر و داواى 

كات و ى مامى، كة لةمانةدا هيضى خواى طةورة ثشتيوانى نا)أبو طالب(ليَخؤشبوونى بؤ 
                                                             

 .{g : W  :4}ف تفسري سورة  ،818للسعدي ص "ريم الرمحن ف تفسري كالم املنانتيسري الك" (1)

 {.g : W  :4}ف تفسري سورة  ،(17/85) "تفسري القرطبي" (2)

 .{U : W  :44}ف تفسري سورة  (10/109) "أضواء البيان ف إيضاح القرآن بالقرآن" (3)
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خوا ليَت خؤش بيَت بؤ ئيزندان، ياخود [ ڇڇ  چ چچڇ]دةفةرمويَت: 

نةدةبواية ثيَغةمبةر ... بؤ ليَخؤشبوونى مامى و بةندييةكانى [ ...ٴۇ  ۈ  ۈدةفةرمويَت: ]
 شةرِى بةدر.

 ثيَضةوانةى يةك نني، لةبةرئةوةى ثيَغةمبةر  [ٺڀ   ڀ  ڀ]بةآلم ئةمانة و ئةو ئايةتةى 
وةحى بؤ دابةزيبيَت لةسةرى و بةناوى خواوة، بيَجطة لة شتيَك نةبيَت كة ناطةيةنيَت  هيض

كةواتة وةحى خوايي بووة بؤى،  دين لةسةر شانى ثيَغةمبةر بيطةيةنيَت، بؤية طةياندنى 
بؤية كارى وةحيدا بووة، لةذيَر فةرمانى طشتى هةموو فةرموودة و كارةكان كى ةبةشيَوةي

كة ئةم وةكوو خؤى، وة سوننةت سةملاندوويةتى  لة دونيادا طةياندنى دين بووة ثيَغةمبةريش 
 قورئانة لةاليةن خواوةية، بؤية ناشيَت شايةت و خاوةنةكةى لةم كارة دةركريَت.

 لةسةر )وةحـى( بوونى فـةرمـوودة بةلَطةكانى فـةرمـوودة

تَاَب، »اهللَِّ َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم:  َقاَل َرُسوُل  يةكةم:فةرموودةى 
َأاَل إيِّنر ُأوتييُت اْلكي

َذا اْلُقْرآني َفاَم َوَجْدُتْم  َ يَكتيهي َيُقوُل َعَليُْكْم ِّبي ُك َرُجٌل َشْبَعاُن َعََل أَري ْثَلُه َمَعُه أَاَل ُيوشي َومي

لُّوُه، َوَما َوَجْدُتْم فييهي مي  ْن َحََلٍل َفَأحي ُموهُ فييهي مي  .(1)«ْن َحَراٍم َفَحرر

انة كةسيَك بيَت تيَر خبوات و ورِةنطة بةم زومن قورئان و هاوشيَوةى قورئامن بؤ هاتووة، واتة: 
ثاَلبداتةوة بة ثاَلثشتةكةيةوة و بَليَت: كار بةم قورئانة دةكةين و بةس، هةرضى حةآلَلى تيَداية 

 امى دةكةين.حةركارى ثآ دةكةين، وة هةرضى حةرامةكانيشيةتى 

ْثَلُه َمَعهُ »مةبةست لة وشةى  من قورئان و هاوشيَوةكةيم بؤ  «َأاَل إيِّنر ُأوتييُت اْلكيَتاَب، َومي
 هاتووة.

                                                             

والطرباين ف  (،17174) "املسند"وأمحد ف واللفظ له، وقال شعيب األرنؤوط: إسناده صحيح،  (،4606رواه أبو داود ) (1)

 (،62) "اإلبانة"وابن بطة ف  (،53) "معرفة السنن واآلثار"والبيهقي ف  (،244) "السنة"واملروزي ف  (،670) "الكبري"

، و (2643) "صحيح اجلامع الصغري"وصححه األلباين ف ، 8ص "الكفاية"واخلطيب ف  (،97) "الرشيعة"واآلجري ف 

 .(163) "املشكاة"
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ة وةكوو قورئان لةاليةن خواوة هاتووة، وات ةى بيَطومان هةر فةرموودةكانة بؤىهاوشيَوةك
 هاتووة، كةواتة وةحيية. بؤى

ڀ  ]»: v (بن حزما)اَل قَ  فصح لنا بذلك  :[ٿٺ  ٺ  ٿ    ٿ   ٿ    ٺٺ  ڀ   ڀ  

أحدمها وحي  :أن الوحي ينقسم من اَّلل عز وجل إَل رسوله صَل اَّلل عليه وسلم عَل قسمني

والثاِّن وحي مروي منقول غري مؤلف وال معجز  ،متلو مؤلف تأليفا معجز النظام وهو القرآن

وهو اْلبني  ،النظام وال متلو لكنه مقروء وهو اخلرب الوارد عن رسول اَّلل صَل اَّلل عليه وسلم

«عن اَّلل عز وجل مراده منا
(1). 

بةطويَرةى ئايةتةكة، رِاست و دروستة كة وةحى لةاليةن  دةَليَت: v ()ابن حزمواتة: 
خواوة دةبيَتة دوو بةش: يةكيَكيان وةحييةكى خويَندنةوةيية و خاوةنى دارِشتنيَكى موعجيزةيية، 

انةوةية و طوازراوةية بؤمان، ثيَكهاتة نيية لة طيَرِئةويش قورئانة، وة دووةميان وةحييةكى 
، ئةويش دنةوةش نيية، بةَلكوو دةخويَندريَتةوةخويَن دارِشتنيَكى موعجيزةيي و خاوةنى

 كة رِوونكةرةوةى فةرموودةكانى خواية بؤ ئيَمة. فةرموودةكانى ثيَغةمبةرة 

يُّ اْلَْْسَأَلَة ِفي اِْلُمر » :v (بن حجرا)اَل قَ 
افيعي ُه ََلْ َيُسنَّ  ،َوَقْد َذَكَر الشَّ َة َمْن َقاَل َأنَّ َوَذَكَر َأنَّ ُحجَّ

ا بيَوْحٍي ُيْتََل َعََل النَّاسي  ،َشْيًئا إيالَّ بيَأْمٍر َوُهَو َعََل َوْجَهنْيي  َساَلٍة َعني اَّللَّي َأني اْفَعْل َكَذا ،إيمَّ ا بيري «َوإيمَّ
(2). 

دوو جؤرة، يا بة وةحييةكة وةحى دةَليَت:  v)شافعى( دةَليَت:  v )ابن حجر(واتة: 
 ياخود بة فةرمانيَك لةاليةن خواوة كة ئةوة بكة. خبويَندريَتةوة بةسةر خةَلكيدا،

َساَلةي » :v (لزركيشا)اَل َوقَ  ُه اَّللَُّ ِفي الرر َ
يُّ َرِحي

افيعي َح الشَّ نََّة ُمنَْزَلٌة َكاْلُقْرآني  ََصَّ يَأنَّ السُّ «ب
(3). 

 بة ئاشكرا دةَليَت سوننةت وةحيية وةكوو قورئان. v)شافعى( واتة: 

ان ْبنُ ) اَل َوقَ  يَّة َحسَّ
ُل َعََل َرُسولي اَّللَّي َصَلَّ اَّللُ َعَلْيهي » :v (َعطِ ََلُم َينْزي يُل َعَلْيهي السَّ رْبي  َكاَن جي

                                                             

 .(1/97البن حزم ) "اإلحكام ف أصول األحكام" (1)

 .(13/291البن حجر ) "فتح الباري" (2)

 .(8/251للزركيش ) "البحر املحي  ف أصول الفقه" (3)
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نَّةي  َم بيالسُّ اَها َكاَم  ،َوَسلَّ ُمُه إييَّ ، َوُيَعلر ُل َعَلْيهي بياْلُقْرآني ُمُه الُْقْرآنَ َكاَم َينْزي «ُيَعلر
(1). 

سوننةتى   )جربيل(دةَليَت:  v َعِطيَّة( )َحسَّان ْبُنيةكيَك لة ناودارةكانى تابعني واتة: 
 دةناردة خوارةوة، وةكوو ضؤن قورئانى دةهيَناية خوارةوة. بة رِيَطةى وةحى بؤ ثيَغةمبةر 

اطبِي  ) اَل قَ  ْن َخرَبٍ َفُهَو َكاَم  َلَّ اَّللَُّ َعَلْيهي َوَسلَّمَ َص َأْخرَبَ بيهي َرُسوُل اَّللَّي  ُكلُّ َما» :v (اْلشَّ مي

ْدٌق، ُمْعَتَمٌد َعَلْيهي  ، َوُهَو َحقٌّ َوصي  التَّْكلييفي ، َسَواٌء َعَلْينَا َأْنَبنَى َعَلْيهي ِفي َوَعنْهُ فيياَم َأْخرَبَ بيهي  َأْخرَبَ

ََلُم، اَل ُيَفرَّ ُحْكٌم َأْم اَل  ََلُة َوالسَّ َع ُحْكاًم َأْو َأَمَر أَْو ََنَى؛ َفُهَو َكاَم َقاَل َعَلْيهي الصَّ ُه إيَذا رَشَ ُق ِفي ، َكاَم َأنَّ

ُه بيهي اْلََْلُك عَ  َث َذليَك َبنْيَ َما َأْخرَبَ ، َأْو َرآُه ُرْؤَيَة َكْشٍف  ني اَّللَّي، َوَبنْيَ َما ُنفي هي َي ِفي َنْفسي هي َوأُْلقي ِفي ُروعي

َتجُّ بيهي َوُيبْ  ٍق ليْلَعاَدةي، َأْو َكْيَف َما َكاَن؛ َفَذليَك ُمْعَترَبٌ ُُيْ ََلٍع َعََل ُمَغيٍَّب َعََل َوْجٍه َخاري نَى َعَلْيهي ِفي َواطر

ْعتيَقاَداتي  ُه َواِْلَ  االي َنَّ َوى َلَّ اَّللَُّ َعَلْيهي َوَسلَّمَ َص ْعاَملي ََجييًعا؛ ِلي ، َوَما َينْطيُق َعني اَْلَ ٌد بياْلعيْصَمةي  ... ُمَؤيَّ

َّا أَ 
ْثلي َما َحَكَم بيهي ِمي َهةي ُرْؤَيا َنْوٍم َأْو ُرْؤَيةي َكْشٍف مي ْن جي ى إيَلْيهي ْلقَ َفُكلُّ َما َحَكَم بيهي َأْو َأْخرَبَ َعنُْه مي

«َعزَّ َوَجلَّ َعني اَّللَّي  اْلََْلُك 
(2). 

حةق و رِاستة و ثشتى ثآ دةبةسرتيَت،  ،وةكوو خؤيةتى هةرضى هةواَلى ثيَغةمبةرة واتة: 
، وة طةر فةرمانيَك بيَت يان رِيَطرييةك، ئةوا بةو جا ئةطةر ياسايةكى لةسةر دابرِيَذين يان نا

يةك لةسةرى )مالئكة(فةرموويةتى، جياوازى نيية لةنيَوان هةواَلدانى  شيَوةيةية كة ثيَغةمبةر 
بةشيَوةى ئاطاداركردنةوةيةك لةاليةن ياخود بيستنيَك  ،يان خستنة دَلةوة، لةاليةن خواوة 

ئاطادار كرابيَتةوة، ئةوا رِةضاو  غةيبةوة، ياخود بة هةر شيَوةيةك بيَت كة لةاليةن خواوة 
و ياساى لةسةر دادةرِيَذريَت، طةر لة بوارى بريوباوةرِدا بيَت، ياخود دةكريَت و بةَلطةية 

ثاراستنى تايبةتى خوايي ثشتيوانى كراوة بة  كارةكان بة طشتى، لةبةرئةوةى ثيَغةمبةر 
                                                             

(، 90) "اإلبانة"(، وابن بطة ف 102) "السنة"(، واملروزي ف 536) "املراسيل"(، وف 608) "السنن"رواه الدارمي ف  (1)

ذم "(، واهلروي ف 1/191) "اجلامع"(، وابن عبد الرب ف 1/266) "الفقيه واملتفقه"، وف 12ص "الكفاية"واخلطيب ف 

 "تدوين السنة النبوية"و ، 16للسيوطي ص "مفتاح اجلنة"(، و 13/291) البن حجر "فتح الباري"(، وف 216) "الكالم

دارمي بسند صحيح ، فقال: رواه ال 37البن تيمية ص "اإليامن"وصححه األلباين ف كتاب  ،21ملحمد آل مطر الزهراين ص

 .، فهو مرسلعن حسان بن عطية

 .(470، 4/464للشاطبي ) "املوافقات" (2)
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و قسةيةك لة ويست و ئارةزووةوة ناكات ... هةرضى حوكم و هةواأل هةية لة  )معصومية(
 )مالئكة(بيَت ياخود ئاطاداركردنةوة، وةكوو ئةو وةحيية واية كة اليةنييةوة طةر بة رِيَطةى خةو 

 لةاليةن خواوة بةتايبةت هةواَلى بؤ دةهيَنيَت.

ي ُهَو َنظيرُي » :v (اْبُن اْلَقي مْ )اَل قَ  ْن َوْحييهي الَّذي هي اْْلَْتُلور َومي ْن َكََلمي ُغُه َعنُْه مي َواَل َفْرَق َبنْيَ َما ُيَبلر

هي ِفي  ، َوُُمَاَلَفةي َهَذا َكُمَخاَلَفةي َهَذا َكََلمي َباعي تر «ُوُجوبي االي
(1). 

و وةحييةكيش كة  ريَتةوة وةكوو )قورئان(خويَنددةجياوازى نيية لةنيَوان وةحييةك كة  واتة:
 ثيَضةوانةييةتى ئةو وةكوو ئةو واية.وة ، دايوةكوو فةرموودة لة شويَنكةوتةي ناخويَندريَتةوة

ذنى خاوةن  دا كة كرَيكارَيك زيناى لةطةَل)قصة العسيف(لة باسى  دووةم:فةرموودةى 

نَيَّ َبْينَُكاَم بيكيَتابي اَّللَّي، »، فةرمووى: ةكةدا كردبوو، ضوونة الى ثَيغةمبةر ــَمال
 ...َِلَْقضي

يُب َعاٍم،  اَئٍة، َوَتْغري  .(2)«َعََل اْمَرَأةي َهَذا، َفاْرَُجَْها ...َوَعََل اْبنيَك َجْلُد مي

بة كتيَبى خوا حوكم لةنيَوانتاندا دةكةم، كورِى ئةم دةبيَت سةد جةَلدى ىلَ بدريَت و  واتة:
 ساَليَك دوور خبريَتةوة، لةسةر ئافرةتةكةش رِةمجكردنة.

لةطةأل  ية،لة قورئاندا دووركةوتنةوةى ساأل و رِةمجكردنى تيَدا ني ئةمة لة كاتيَكداية كة
كةواتة فةرموودة وةحيية بيَجطة لة  ئةوةشدا فةرمووى بة كتيَبى خوا لة نيَوانتاندا حوكم دةكةم،

 وةحى قورئان.

                                                             

 .(2/224البن القيم ) "إعالم املوقعني عن رب العاملني" (1)

 (،5931) "الكربى"والنسائي ف  (،1433والرتمذي ) (،4445وأبو داود ) (،1697(، ومسلم )2695رواه البخاري ) (2)

وأمحد (، 1760) "املوطأ"ومالك ف  (،4437) "صحيحه"وابن حبان ف  (،2549وابن ماجه )(، 5410) "الصغرى"وف 

 (،5188) "الكبري"والطرباين ف  (،3770) "املسند"والبزار ف  (،2363) "هسنن"والدارمي ف  (،17038) "املسند"ف 

واملروزي  (،1430) "مسنده"والطياليس ف  (،28785) "املصنف"وابن أيب شيبة ف  (،13309) "املصنف"وعبدالرزاق ف 

 "الصغري"، وف (16917) "سنن الكربىال"والبيهقي ف  (،94) "رشح مشكل اآلثار"والطحاوي ف  (،348) "السنة"ف 

 (.2579) "السنةرشح "والبغوي ف  (،1113) "آلحاد واملثاينا"وابن أيب عاصم ف  ،(2545)
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و، َقاَل: ةم:سَييفةرموودةى  ٍء َأْسَمُعُه » َعْن َعْبِد اهللَِّ ْبِن َعْمر  ُكنُْت َأْكُتُب ُكلَّ ََشْ

ْفَظُه، َفنََهْتنيي ُقَرْيٌش َوَقاُلوا: َأَتْكُتُب ُكلَّ  يُد حي َم أُري ْن َرُسولي اَّللَّي َصَلَّ اَّللُ َعَلْيهي َوَسلَّ مي

ُم ِفي الْ  َم َبََشٌ َيَتَكلَّ ٍء َتْسَمُعُه َوَرُسوُل اَّللَّي َصَلَّ اَّللُ َعَلْيهي َوَسلَّ َضا، ََشْ ، َوالرر َغَضبي

َم، َفَأْوَمأَ  ، َفَذَكْرُت َذليَك ليَرُسولي اَّللَّي َصَلَّ اَّللُ َعَلْيهي َوَسلَّ تَابي
َفَأْمَسْكُت َعني الْكي

، َفَقاَل:  نُْه إيالَّ َحقٌّ "بيُأْصُبعيهي إيََل فييهي هي َما خَيُْرُج مي ي َنْفِسي بيَيدي  .(1)«"اْكُتْب َفَوالَّذي

ببيستاية  دةَليَت: من هةرشتيَكم لة ثيَغةمبةرةوة  واتة: )عبداهلل ى كورِى عةمر( 
دةمنووسى، دةمويست لةبةرى بكةم، قورِةيش رٍِِيَطرى ىلَ دةكردم، وتيان: هةموو شتيَك لة 

دةنووسيت، ئةو ئادةميزادة قسة دةكات لةكاتى توورِةبوون و رِازيبووندا، منيش  ثيَغةمبةرةوة 
دةمى  بة ثةجنةى ئاماذةى بؤ طيَرِايةوة، ثيَغةمبةرى خوا  م واز ليَهيَنا و بؤ ثيَغةمبةرم نووسين

كرد و فةرمووى: بنووسة، سويَند بةوةى طيانى منى بةدةستة هيض شتيَك ليَوةى نايةتة دةرةوة 
 جطة لة حةق نةبيَت.

كة هةموو قسةكانى حةقة، تةنانةت لةكاتى توورِةبوونيشدا، ئةمة سويَند دةخوات   ثيَغةمبةر
 ، وة ضاوديَرى تةواوى خوايى لةسةرة.بةَلطةية لةسةر ئةوةى كة وةحيية لةاليةن خواوة 

َعْن َأيِب ُهَرْيَرَة َرِِضَ اهللَُّ َعنُْه، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللَِّ َصىلَّ اهللُ  ضوارةم:فةرموودةى 

ا: كيَتاَب اَّللَّي َوُسنَّتيي»َسلََّم: َعَلْيِه وَ  لُّوا َبْعَدمُهَ  .(2)«إيِّنر َقْد َتَرْكُت فييُكْم َشْيَئنْيي َلْن َتضي

فةرمووى: دوو شتتان لةدواى خؤم بؤ بةجيَدةهيََلم، طةر ثةيوةست بن  ثيَغةمبةر  واتة:
 .منن ثيَوةى طومرِا نابن، ئةوانيش قورئان و سوننةتةكانى

َلدا ثيَدراوة، ةو هةمان وادةى طومرِانةبوونى لةط سوننةتى خستووةتة ثاأل قورئان ثيَغةمبةر 
لةسةر  بةَلطة بيَت كةواتة دةبيَت شيَوازى دارِشتنى فةرموودةكان لةاليةن ثيَغةمبةرى خواوة 

 بةوةحيبوونى، وةكوو ئةم شيَوازانة:
                                                             

 .38وسبق خترُيه ص (،6802) "املسند"وأمحد ف  (،3646رواه أبو داود ) (1)

 .31وسبق خترُيه ص، واللفظ له (319) "املستدرك"(، واحلاكم ف 4606) "السنن"رواه الدارقطني ف  (2)
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 هاتبَيت: وحي(الـ) وةحى أ. هةرضييةك كة بة وشةى

َم:  .1 ْثَل ... »َقاَل َرُسوُل اهللَِّ َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ ، مي ُكْم ُتْفَتُنوَن ِفي الُقُبوري ََلَّ َأنَّ
َي إي ُه َقْد ُأوحي َوإينَّ

ْن  - يَب مي الي  -َأْو َقري جَّ يحي الدَّ ْتنَةي اْلَسي
«في

(1). 
خواى طةورة وةحى بؤ ناردووم كة ئيَوة تووشى نارِةحةتييةكى ناو طؤرِ دةبن، وةكوو واتة: 

 .)مسيح الدجال(فيتنةى 
ئةمة بة وةحى فةرموودةيي هةواَلمان ثيَدراوة، لةطةأل ئةوةشدا بة وةحى قورئانى باسى 

 نارِةحةتييةكانى ناو طؤرِى تيَدا نيية.

َم:  .2 ََلَّ َأْن َتَواَضُعوا َحتَّى اَل َيْفَخَر وَ ... »َقاَل َرُسوُل اهللَِّ َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ
إينَّ اَّللَ َأْوَحى إي

«َأَحٌد َعََل َأَحٍد، َواَل َيْبغيي َأَحٌد َعََل َأَحدٍ 
(2). 

وةحى بؤ ناردووم كة ثيَتانى رِابطةيةمن خؤبةكةمزان بن، تاوةكوو كةس  خواى طةورة  واتة:
 يَكتان ستةم لة هةنديَكتان بكةن.هةند بةو هؤكارةوة خؤى بة طةورة نةزانيَت بةسةر كةسدا، وة

بيَجطة لة جؤرى وةحى قورئان، كةواتة فةرموودةش بة  بؤ ثيَغةمبةر  ئةمة وةحييةكى تايبةتة
 شيَوةى طشتى لة بابةتة دينييةكاندا وةحيية.

اِب َرِِضَ اهلُل َعنُْه: َلْيَتنِي َأَرى َنبِيَّ اهللِ َصىلَّ اهللُ َعْن  .3  َيْعىَل ْبِن ُأَميََّة، َكاَن َيُقوُل لُِعَمَر ْبِن اخْلَطَّ

َم ِحنَي ُينْ  ْعَراَنِة، َوَعىَل النَّبِي  َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ
َم بِاجْلِ َزُل َعَلْيِه، َفَلامَّ َكاَن النَّبِي  َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ

َم َثْوٌب َقْد ُأظِلَّ بِِه َعَلْيِه، َمَعُه َناٌس ِمْن َأْصَحابِِه، فِيِهْم ُعَمُر، إِْذ َجاَءُه َرُجٌل َعلَ  ُة ْيِه ُجبَّ َعَلْيِه َوَسلَّ

 ِف ُجبَّة  َبْعَدَما 
، َفَقاَل: َيا َرُسوَل اهللِ، َكْيَف َتَرى ِف َرُجل  َأْحَرَم بُِعْمَرة  ٌخ بِطِيب  ، ُمَتَضم 

ُصوف 

                                                             

ومالك ف  (،3114) "صحيحه"وابن حبان ف  (،2200) "الكربى"والنسائي ف  (،905(، ومسلم )922رواه البخاري ) (1)

 (،12037) "املصنف"وابن أيب شيبة ف  (،313) "الكبري"والطرباين ف  (،26925) "املسند"وأمحد ف (، 604) "املوطأ"

 (.1137) "رشح السنة"والبغوي ف  ،(1/615) "الشعب"، وف (6360) "سنن الكربىال"والبيهقي ف 

 "املسند"والبزار ف  (،4179وابن ماجه ) (،4895وأبو داود ) (،2865(، ومسلم )428) "األدب املفرد"ف  رواه البخاري (2)

وإسحاق  (،6245) "الشعب" (، وف21083) "السنن الكربى" والبيهقي ف (،1000) "الكبري"والطرباين ف  (،3495)

 (.950) "اجلامع"الرب ف  عبدوابن  (،2/17) "احللية"وأبو نعيم ف (، 405) "مسنده"بن راهويه ف 
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، ُثمَّ َسَكَت، َفَجاَءُه اْلَوْحُي، فَ  ؟ َفنََظَر إَِلْيِه النَّبِي  َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم َساَعة  َخ بِطِيب  اَر َأَش َتَضمَّ

َة: َتَعاَل، َفَجاَء َيْعىَل، َفَأْدَخَل َرْأَسُه، َفإَِذا النَّبِي  َصىلَّ اهلُل  َم ُعَمُر بَِيِدِه إىَِل َيْعىَل ْبِن ُأَميَّ َعَلْيِه َوَسلَّ

َي َعنُْه، َفَقاَل:  ، ُثمَّ ُُس  ي َسَأَلنيي َعني اْلُعمْ »ُُمَْمر  اْلَوْجِه، َيِغ   َساَعة  َفاْلُتِمَس  «َرةي آنيًفا؟َأْيَن الَّذي

َم:  ُجُل، َفِجيَء بِِه، َفَقاَل النَّبِي  َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ ْلُه َثََلَث »الرَّ ي بيَك، َفاْغسي ا الطريُب الَّذي َأمَّ

َك  ْعَها، ُثمَّ اْصنَْع ِفي ُعْمَرتيَك، َما َتْصنَُع ِفي َحجر ُة َفاْنزي بَّ ا اْْلُ اٍت، َوَأمَّ « َمرَّ
(1). 

م )عمر بن اخلطاب(بة ية دةَليَت: )يعلى بن أمية(كة ناوى  ئةو هاوةَلةى ثيَغةمبةر  واتة:
  ،دةَليَت: ئيَمة دةضووين بؤ عومرةكردن، وت: ثيَغةمبةرم ثشان بدة كاتيَك وةحى بؤ ديَت

طةر ثياويَك ئيحرامى لةبةر كردبيَت بؤ عومرة و بؤنى ، ثياويَك هات وتى ئةى ثيَغةمبةر 
ماوةيةك بيَدةنط بوو، ثاشان وةحى بؤ هات، ئيمامى  ثيَغةمبةر خؤشى بةركةوتبيَت ضى بكات؟ 

سةرى بة ثارضة قوماشيَك  ثيَغةمبةر لةو كاتةدا كرد،  ى )يعلى(بانطى  )عومةر( 
دةموضاوى  سةرى بردة ذيَر ثارضة قوماشةكةوة، بينى ثيَغةمبةرى خوا  )يعلى(داثؤشيبوو، 

اتةوة سةر خؤى و فةرمووى: كوا ئةو كةسةى كة ثرسيارى ه ثاشان ثيَغةمبةر سوور بووةتةوة، 
بشؤ كة بة ئيحرامةكةوةية، وة ئةو  سآ جار ئةو بؤنةلة عومرة كرد؟ ثياوةكة هات و فةرمووى: 

 و عومرةكةت تةواو بكة وةكوو ضؤن لة حةجدا تةواوى دةكةيت.جبةيةش داكةنة لةبةرتا 

فةرموودة و بة وة )جل و بةرطى ئيحرام( وةحى بووة و لة قورئانيشدا نيية،  شخؤ ئةم حوكمة
 .سوننةتيش هةذمار دةكريَت

ْرُت َعََل »َقاَلْت:  َعنَْها َرِِضَ اهللَّ َعْن َعائَِشةَ  .4 ْرُت َعََل اْمَرَأةٍ َما غي ْن  َما غي يَا َرَأْيُت مي ََيَة ْل َخدي

 َ ُه َعزَّ َوَجلَّ َأْن ُيَبَشر ا، َوَلَقْد َأَمَرُه َربُّ َم ََلَ نَّةي َكْثَرةي ذيْكري َرُسولي اَّللَّي َصَلَّ اَّللُ َعَلْيهي َوَسلَّ َها بيَبْيٍت ِفي اْْلَ

ْن َقَصٍب اَل َصَخَب فييهي َواَل َنَصَب   «مي
(2). 

                                                             

 (.13331) "سنن الكربىال"والبيهقي ف  (،17948) "املسند"وأمحد ف  (،1180(، ومسلم )1536رواه البخاري ) (1)

 (،1997وابن ماجه ) (،8303) "الكربى"والنسائي ف  (،3876والرتمذي ) (،2435(، ومسلم )3816رواه البخاري ) (2)

سنن ال"والبيهقي ف  (،15) "الكبري"والطرباين ف (، 1589) "فضائل الصحابة"وف  (،25658) "املسند"وأمحد ف 

 .(، واللفظ له17للقطيعي ) "جزء األلف دينار"وف  (،1682) "الرشيعة"واآلجري ف  (،14797) "الكربى
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لة هةبووة  dدجية( ةدةَليَت: ئةوةندةى غريةم بةرامبةر )خ d)عائيشة(  واتة:
لةبةر زؤر باسكردن و وةسفكردنى لةاليةن بؤ كةسيان نةمبووة،  ثيَغةمبةر  ترى خيَزانةكانى

هاتووة كة موذدةى ماَليَكى لة بةهةشت  ، لةطةأل ئةوةشدا وةحى بؤ ثيَغةمبةر ثيَغةمبةرةوة 
 حةتى تيَدا نةبيَت.ثيَبدات كة هيض ناخؤشى و نارِة

 هاتبَيت: )األمر( فةرمان شَيوةى. هةرضييةك كة بة ب

َم: .1 َل النَّاَس َحتَّى َيُقوُلوا: الَ إيَلَه إيالَّ اَّللَُّ،» َقاَل َرُسوُل اهللَِّ َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ
ْرُت َأْن أَُقاتي  ُأمي

...»
(1). 

، طةر وتيان ئةوا )ال إله إال اهلل(فةرمامن ثآ كراوة شةرِ بكةم لةطةأل خةَلكى، تا دةَليَن  واتة:
 ثاريَزراوة.ماأل و خويَنيان 

ا َرُسوَلُه، »لة زةكاتدا كة وتى:   )أبو بكر الصديق(ياخود نامةكةى  َ َوالَّتيي َأَمَر اَّللَُّ ِّبي

...»
(2). 

كردووة بة ثيَغةمبةرةكةى، لةطةأل ئةوةشدا ئةو رِيَذانة لة واتة: ئةو رِيَذانةية كة خوا فةرمانى 
 قورئاندا نيية.

، َعِن النَّبِي  َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّمَ  .2 ْرُت َأْن َأْسُجَد َعََل َسْبَعةي َأْعُظٍم،»َقاَل:  ،َعِن اْبِن َعبَّاس   ُأمي

                                                             

وابن  (،2235) "الكربى"والنسائي ف  (،2606والرتمذي ) (،1556وأبو داود ) (،20(، ومسلم )7284رواه البخاري ) (1)

والبزار ف  (،1884) "السنن"والدارقطني ف  (،67) "املسند"وأمحد ف  (،216) "صحيحه"وابن حبان ف  (،3927ماجه )

 (،18718) "املصنف"وعبدالرزاق ف  (،1746) "الكبري"والطرباين ف  (،68) "مسنده"وأبو يعىل ف  (،217) "املسند"

 "سنن الكربىال"والبيهقي ف  (،5851) "رشح مشكل اآلثار"والطحاوي ف  (،28939) "املصنف"وابن أيب شيبة ف 

 (،3/306) "احللية"وأبو نعيم ف  (،1543) "رشح أصول اعتقاد"والاللكائي ف  (،256) "اإلبانة"وابن بطة ف  (،7324)

 (.1567) "رشح السنة"والبغوي ف 

وابن خزيمة ف  (،1800وابن ماجه ) (،2239) "الكربى"والنسائي ف  (،1567(، وأبو داود )1454)رواه البخاري  (2)

 (،1984) "السنن"والدارقطني ف  (،72) "املسند"وأمحد ف  (،3266) "صحيحه"وابن حبان ف  (،2261) "صحيحه"

والبغوي ف  (،7246) "سنن الكربىال"والبيهقي ف  (،127) "مسنده"وأبو يعىل ف  (،1441) "املستدرك"واحلاكم ف 

 (.6/4) "رشح السنة"
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«َواَل َأُكفَّ َثْوًبا َواَل َشْعًرا
(1). 

وة جل و قذ فةرمامن ثآ كراوة كة سوجدة لةسةر حةوت ثارضة ئيَسك بةرم،  واتة:
، ئةمة كؤنةكةمةوة )كؤكردنةوةى جل و قذ بؤئةوةى نةكةويَتة سةر زةوى لةكاتى سوجدةدا

 (.كاريَكى رِيَطةثيَنةدراوة

َم:  .3 َواكي َحتَّى »َعِن اْبِن َعبَّاس  َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللَِّ َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ ْرُت بيالسر َلَقْد ُأمي

ْفُت َعََل َأْسنَاِّني  «خي
(2). 

 وةكوو ترسام لة كةوتنى ددانةكامن.فةرمامن ثآ كراوة بة سيواككردن، تا واتة:

ُه بِ  .4 ُه مَحَْزَة، َفَلامَّ ُولَِد احْلَُسنْيُ َسامَّ ، َرِِضَ اهللَُّ َعنُْه، َقاَل: ملََّا ُولَِد احْلََسُن َسامَّ ِه َعْن َعِِلٍّ َعم 

َم َفَقاَل:  ، َقاَل: َفَدَعايِن َرُسوُل اهللَِّ َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ َ اْسمَ »َجْعَفر  ْرُت َأْن أَُغرير  ،«َهَذْيني  إيِّنر ُأمي

ا َحَسن ا َوُحَسْين ا ُُهَ َفُقْلُت: اهللَُّ َوَرُسوُلُه َأْعَلُم َفَسامَّ
(3). 

، وة )محزة(لةدايك بوو ناوم نا  حسن()كاتيَك دةَليَت:  )عةىل كورِى ئةبو تاليب(  واتة:
 ردم و فةرمووى: من فةرمامن ثآبانطى ك ، ثيَغةمبةر )جعفر(يش لةدايك بوو ناوم نا )حسني(

)حسن اوة كة ناوى ئةم دوانة بطؤرِم، منيش ومت: خوا و ثيَغةمبةرى خوا زاناترن، ناويانى نا كر
 .وحسني(

َم بِ ـُعَمَر َرِِضَ اهللَُّ َعنُْه، يَ  َعنْ  .5  ُقوُل:ـَواِدي الَعِقيِق يَ ـُقوُل: َسِمْعُت النَّبِيَّ َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ

                                                             

وأمحد ف  (،1924) "صحيحه"وابن حبان ف  (،633) "صحيحه"وابن خزيمة ف  (،490(، ومسلم )812رواه البخاري ) (1)

 (،10862) "الكبري"والطرباين ف  (،2464) "مسنده"وأبو يعىل ف  (،1358) "هسنن"والدارمي ف  (،2527) "املسند"

 (.2646) "سنن الكربىال"والبيهقي ف  (،2682) "املصنف"وابن أيب شيبة ف  (،2972) "املصنف"وعبدالرزاق ف 

وصححه األلباين ف (، 311) "املختارة"(، والضياء ف 6960) "األوس "وف  (،12286) "الكبري"رواه الطرباين ف  (2)

 (.5119) "صحيح اجلامع الصغري"

برقم  "فضائل الصحابة"وقال شعيب األرنؤوط: إسناده حسن، وكذا قاله أمحد شاكر، وف  (،1370) "املسند"رواه أمحد ف  (3)

َجاهُ  وقال: (،7734) "املستدرك"احلاكم ف رواه و(، 1219) ْ ُُيَر  ْسنَاِد َوََل
 "املسند"والبزار ف ، َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإْلِ

 (.2709) "الصحيحة"وصححه األلباين ف (، 734) "املختارة"والضياء ف  (،657)
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ْيَلَة آٍت » ، َفَقاَل: َصلر َأَتاِّني اللَّ ْن َرِّبر ةٍ ِفي َهَذا الَواديي اْلَُباَركي  مي « ، َوُقْل: ُعْمَرًة ِفي َحجَّ
(1)

وف  ،

يقي ...» :رواية ََلُم َوَأَنا بياْلَعقي ائييُل َعَليْهي السَّ «َأَتاِّني َجرْبَ
(2). 

كة لةم شويَنةدا نويَذ بكةم )ئةو شويَنةش لةالى خواوة نيَردراويَك هات، فةرمانى دا  واتة:
 ية كاتيَك دةضوون بؤ حةج. "ميقات ذا احلليفة"

 هاتبَيت: ناوى )وعد(ةوة. هةرضييةك كة بةج

َيا ُفََلَن ْبَن ُفََلٍن َوَيا »لةسةر كوذراوةكانى شةرِى بةدر وةستا و وتى:  كاتيَك ثيَغةمبةر  .1

ا ُفََلَن ْبَن ُفََلٍن َهْل َوَجْدُتمْ  ا؟ َفإيِّنر َقْد َوَجْدُت َما َوَعَدِّني اَّللُ َحقًّ «َما َوَعَدُكُم اَّللُ َوَرُسوُلُه َحقًّ
(3). 

يةى كة خوا و ئةى فآلنى كورِى فآلن، ئةى فآلنى كورِى فآلن، ئايا طةيشنت بةو وادة واتة:
 م.ودان بة حةق؟ من طةيشتم بةو وادةيةى كة خوا ثيَى داثيَغةمبةرةكةى ثيَي

َم: .2 ْن » َقاَل َرُسوُل اهللَِّ َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ نََّة مي َل اْْلَ َوَلَقْد َوَعَدِّني َرِّبر َعزَّ َوَجلَّ َأْن ُيْدخي

َسابي  تيي َسْبعينَي َأْلًفا، بيَغرْيي حي «ُأمَّ
(4). 

بةهةشتةوة بضنة داوم كة حةفتا هةزار كةس لة ئوممةتةكةم خواى طةورة وادةى ئةوةى ثيَ واتة:
 بةبآ ليَثرسينةوة.

                                                             

وأمحد ف  (،2617) "صحيحه"وابن خزيمة ف  (،2976وابن ماجه ) (،1800(، وأبو داود )1534رواه البخاري ) (1)

 عاينرشح م"والطحاوي ف  (،1/146) "تأريخ املدينة"وابن أيب شيبة ف  (،201) "املسند"والبزار ف  (،161) "املسند"

 (.1883) "رشح السنة"والبغوي ف  (،8848) "سنن الكربىال"والبيهقي ف  (،3684) "اآلثار

 (.8847) "سنن الكربىال"رواه البيهقي ف  (2)

وأمحد ف  (،4778) "صحيحه"وابن حبان ف  (،2212) "الكربى"والنسائي ف  (،2873(، ومسلم )3976رواه البخاري ) (3)

، وف (4701) "الكبري"والطرباين ف  (،140) "مسنده"وأبو يعىل ف  (،6559) "املسند"والبزار ف  (،182) "املسند"

 "سامء والصفاتاأل"والبيهقي ف  (،36709) "املصنف"وابن أيب شيبة ف  ،(8453) "األوس "(، و 1085) "الصغري"

 (.13/384) "رشح السنة"والبغوي ف  (،878) "السنة"وابن أيب عاصم ف  (،355)

 "مسنده"والطياليس ف  (،31741) "املصنف"وابن أيب شيبة ف  (،4557) "الكبري"والطرباين ف  (،4285رواه ابن ماجه ) (4)

 "الصحيحة"وصححه األلباين ف  (،6/286) "احللية"وأبو نعيم ف  (،588) "السنة"وابن أيب عاصم ف  (،1385)

 (.7062) "صحيح اجلامع الصغري"(، و 2405)



   
153 

 دايو هاوةاَلن نووسينةوةى فةرموودة لة سةردةمى ثَيغةمبةر 

 هاتبَيت: وشةى خستنة دلَةوة . هةرضييةك كة بةد

َم: .1 َي َأنَّ َأَحًدا » َقاَل َرُسوُل اهللَِّ َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ ََلُم َأْلَقى ِفي ُروعي يَل َعَلْيهي السَّ رْبي َأنَّ جي

ْنَيا َحتَّى  َن الدُّ ُرَج مي نُْكْم َلْن خَيْ
ْزَقهُ مي َل ري «َيْسَتْكمي

(1). 
خستيية دَلمةوة كة هيض نةفسيَك نامريَت تاوةكوو رِزقةكةى تةواو   )جربيل( واتة:
 نةكات.

ُر َعن ي َخَطاَياَي؟ َفَقاَل َرُسوُل اهللِ َصىلَّ اهللُ ...  .2 َقاَل: َأَرَأْيَت إِْن ُقتِْلُت ِف َسبِيِل اهللِ َأُتَكفَّ

َم:  يَل َعَليْ »َعَلْيِه َوَسلَّ رْبي ْيَن، َفإينَّ جي ٌب، ُمْقبيٌل َغرْيُ ُمْدبيٍر، إيالَّ الدَّ ََلُم َنَعْم، َوَأْنَت َصابيٌر حُمَْتسي هي السَّ

«َقاَل َلي َذليَك 
(2). 

 دةسرِدريَتةوة؟ فةرمووى: ، طةر بكوذريَم لةثيَناوى خوادا تاوانةكامنئةى ثيَغةمبةر  واتة:
ئةوةى ثآ   )جربيل(، طةر ئارام بطريت، ثشت هةأل نةكةيت، بيَجطة لة قةرز نةبيَت، بةَلآ
 ومت.

 هاتبَيت: ( واتة ثَيبةخشنيأعطيت) وشةى . هةرضييةك كة بةهـ

َم: .1 َن » َقاَل َرُسوُل اهللَِّ َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ ْ ُيْعَطُهنَّ َأَحٌد مي : ُأْعطييُت ََخًْسا ََل اِلَْنبيَياءي َقْبِلي

تيي َأْدَركَ  ْن ُأمَّ ًدا َوَطُهوًرا، َوَأيُّاَم َرُجٍل مي رَيَة َشْهٍر، َوُجعيَلْت َلي اِلَْرُض َمْسجي ْعبي َمسي ُت بيالرُّ ْ
ْتُه ُنِصي

ةً  هي َخاصَّ لَّْت َلي الَغنَائيُم، َوَكاَن النَّبييُّ ُيْبَعُث إيََل َقْومي ، َوُأحي ََلُة َفْلُيَصلر ًة، الصَّ ، َوُبعيْثُت إيََل النَّاسي َكافَّ

َفاَعةَ  «َوُأْعطييُت الشَّ
(3). 

                                                             

وصححه األلباين ف  ،(234) "القضاء والقدر"، وف 173ص "عتقاداال"والبيهقي ف  (،2136) "املستدرك"رواه احلاكم ف  (1)

 .(1700) "صحيح الرتغيب والرتهيب"

والبيهقي ف  (،8371) "املسند"وأمحد ف  (،4350) "الكربى"والنسائي ف  (،1712والرتمذي ) (،1885رواه مسلم ) (2)

 (.5146) "الشعب"

وأمحد ف  (،6398) "صحيحه"وابن حبان ف  (،432) "رىصغال"والنسائي ف  (،521(، ومسلم )438رواه البخاري ) (3)

 =         (،11085) "الكبري"والطرباين ف  (،4077) "املسند"والبزار ف  (،1429) "هسنن"والدارمي ف  (،2742) "املسند"
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 ....  دراوة كة بة ثيَغةمبةرانى ثيَش خؤم نةدراوةثيَنج شتم ثيَ واتة:

َم: .2 «َوإيِّنر َقْد ُأْعطييُت َخَزائيَن َمَفاتييحي اِلَْرضي » َقاَل َرُسوُل اهللَِّ َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ
(1). 

 كليلى خةزيَنةكانى سةر زةويم ثيَدراوة. واتة:

 هاتبَيت: واتة ِرَيطةثَيدان (إذن) وشةى . هةرضييةك كة بةو

َم: .1 ، َوََلْ َيْأَذْن َلُكمْ ... » َقاَل َرُسوُل اهللَِّ َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ «، ...إينَّ اَّللَ َأذيَن ليَرُسوليهي
(2). 

داوة و بة  بة ثيَغةمبةرةكةى ةرامة، بةآلم خواى طةورة ئيزنىشةرِكردن لة مةككة ح واتة:
 .ئيَوةى نةداوة

َم: .2 َص َلي فييهي، َفَواَّللي َِلََنا » َقاَل َرُسوُل اهللَِّ َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ َما َباُل َأْقَواٍم َيْرَغُبوَن َعامَّ ُرخر

ُهْم َلُه َخْشَيةً  «َأْعَلُمُهْم بياَّللي َوَأَشدُّ
(3). 

ئةويش كة دةيكرد،  خةَلكانيَك خؤيان دةثاراست لة هةندآ شت كة ثيَغةمبةر  واتة:
ئةو خةَلكانة ضييانة وا خؤيان دةثاريَزن لة شتانيَك كة خوا رِيَطةى ئةمةى ثيَطةيشتةوة فةرمووى: 

 م بؤى.رتثيَداوم؟! سويَند بة خوا من لة هةموويان زاناتر و لةخواترس

َم:َقاَل  .3 ، » َرُسوُل اهللَِّ َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ ي َفَلْم َيْأَذْن َلي ُمر
َر ِلي اْسَتْأَذْنُت َرِّبر َأْن َأْسَتْغفي

َها َفَأذيَن َلي  «َواْسَتْأَذْنُتُه َأْن َأُزوَر َقرْبَ
(4). 

                                                                                                                                                             

 (،1023) "رشح مشكل اآلثار"والطحاوي ف  (،474) "مسنده"والطياليس ف  (،31642) "املصنف"وابن أيب شيبة ف  =

 (.8/316) "احللية"وأبو نعيم ف  (،1449) "رشح أصول اعتقاد"والاللكائي ف 

 (.3823) "رشح السنة"والبغوي ف  (،6809) "سنن الكربىال"(، والبيهقي ف 3596رواه البخاري ) (1)

(، 2876) "الصغرى"وف  (،3845) "الكربى"والنسائي ف  (،809والرتمذي ) (،1354(، ومسلم )104البخاري )رواه  (2)

والفاكهي ف  (،13374) "سنن الكربىال"والبيهقي ف  (،484) "الكبري"والطرباين ف  (،16373) "املسند"وأمحد ف 

 .(1493) "أخبار مكة"

وابن خزيمة ف  (،234) "عمل اليوم والليلة" (، وف9992) "السنن الكربى" والنسائي ف (،2356رواه مسلم ) (3)

 (.5414) "سنن الكربىال"والبيهقي ف  (،2015) "صحيحه"

 (.14079) "سنن الكربىال"والبيهقي ف  (،6193) "مسنده"وأبو يعىل ف  (،976رواه مسلم ) (4)
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ثآ  يَطةىداواى ئيزمن كرد لة خواى طةورة كة داواى ليَخؤشبوون بؤ دايكم بكةم، رِ واتة:
 .، رِيَطةى ثيَدامبكةم نةدام، وة داوام كرد كة سةردانى طؤرِةكةى

 هاتبَيت: ريكردن( واتة ِرَيطالنهيوشةى ) . هةرضييةك كة بةز

 :َم ًدا» َقاَل َرُسوُل اهللَِّ َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ «َأاَل َوإيِّنر َُنييُت َأْن َأْقَرَأ اْلُقْرآَن َراكيًعا أَْو َساجي
(1). 

 من رِيَطريم ليَكراوة قورئان لة رِكوع و سجووددا خبويَنم. واتة:

 :خةوبينني (الرؤيا) بة شَيوةىياخود  -

 :َم يُت َلْيَلَة اْلَقْدري » َقاَل َرُسوُل اهللَِّ َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ «، ...ُأري
(2). 

 .لة خةودا ثشان دراوةثآ شةوى قةدرم  واتة:

 :(الرؤيةةى )بة وشياخود  -

 :َم ي َهَذا» َقاَل َرُسوُل اهللَِّ َصىلَّ اهلُل َعَليِْه َوَسلَّ يُتُه إيالَّ َقْد َرَأْيُتُه ِفي َمَقامي ٍء ََلْ َأُكْن ُأري ْن ََشْ  ،َما مي

«َحتَّى اَْلنََّة َوالنَّارَ 
(3). 

                                                             

وابن خزيمة ف (، 1045) "الصغرى"وف  (،637) "الكربى"والنسائي ف  (،876وأبو داود ) (،479رواه مسلم ) (1)

وأبو  (،1364) "هسنن"والدارمي ف  (،1900) "املسند"وأمحد ف  (،1896) "صحيحه"وابن حبان ف  (،548) "صحيحه"

وابن أيب شيبة ف  (،2839) "املصنف"وعبدالرزاق ف  (،609) "دعاءال"والطرباين ف  (،2387) "مسنده"يعىل ف 

معرفة "وف  (،2567) "سنن الكربىال"والبيهقي ف  (،1400) "اآلثار عاينرشح م"والطحاوي ف  (،8059) "املصنف"

 .(3382) "السنن واآلثار

وابن خزيمة  (،1766وابن ماجه ) (،3378) "الكربى"والنسائي ف  ،، واللفظ له(1166(، ومسلم )2016رواه البخاري ) (2)

 "هسنن"والدارمي ف  (،11580) "املسند"وأمحد ف  (،3678) "صحيحه"وابن حبان ف  (،2197) "صحيحه"ف 

 "اآلثار عاينرشح م"والطحاوي ف  (،9539) "املصنف"وابن أيب شيبة ف  (،1962) "الكبري"والطرباين ف  (،1823)

 (.8528) "سنن الكربىال"والبيهقي ف  (،4633)

والطرباين ف  (،26925) "املسند"وأمحد ف  (،3114) "صحيحه"وابن حبان ف  (،905(، ومسلم )922رواه البخاري ) (3)

رشح "والاللكائي ف  (،6360) "سنن الكربىال"والبيهقي ف  (،37510) "املصنف"وابن أيب شيبة ف  (،316) "الكبري"

 (.1137) "رشح السنة"والبغوي ف  (،2263) "أصول اعتقاد
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نةمبينيبوو ثيَم لةم شويَنةدا ئةوةى فةرمووى:  لةدواى نويَذى رِؤذطريان ثيَغةمبةر  واتة:
 ثشاندرا، تةنانةت بةهةشت و دؤزةخيش.

 :بذاردنلــَ( واتة هةريتخيـالياخود بة وشةى ) -

َم: نَْدُه، » َقاَل َرُسوُل اهللَِّ َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ ْنَيا َوَبنْيَ َما عي ُه اَّللُ َبنْيَ َأْن ُيْؤتيَيُه َزْهَرَة الدُّ َ َعْبٌد َخريَّ

نَْدهُ  َفاْخَتاَر َما «عي
(1). 

بةندةيةك خواى طةورة هةَلبذاردنى خستة بةردةمى، لةنيَوان دونيا و ثاداشتى خواى  واتة:
 طةورة خؤي، ئةويش ثاداشتى الى خواى هةَلبذارد.

بة  ئةم شيَوازانة، وة شيَوازى تريش نيشانةى وةحى خوايية بؤ شتةكان و ثيَغةمبةريش 
 فةرموودة طةياندوويةتى، كةواتة فةرموودة وةحيية.

 

 

   

                                                             

 "املوطأ"ومالك ف  (،6861) "صحيحه"وابن حبان ف  (،3660والرتمذي ) (،2382ومسلم )(، 3904رواه البخاري ) (1)

 (.3821) "رشح السنة"والبغوي ف (، 604)
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بوونى ى()وةحة لةسةر يبةلَطة هةوالَة غةيبييةكانى ثيَغةمبةر 

بة طشتى  يةكيَكى تر لة بةَلطة بةهيَزةكان لةسةر ئةوةى كة فةرموودةكانى ثيَغةمبةر 
لةسةر ئةو بابةتانةى كة هيَشتا  ، هةواَلة فةرموودةييةكانى ثيَغةمبةرة وةحيية لةاليةن خواوة 

 ، واتة هةواَلدانى بابةتيَك ثيَش رِوودانى.رِووى نةداوة

دةيانزانَيت، وةكوو  طومان نيية كة هةواَلة غةيبييةكان تةنها خواى طةورة 
 دةفةرموَيت:

 [وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ  .{A  :59}[ ەئ  ەئ  

 [  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ ں  ں  ڻ  ڻ ]{A  :50}. 

 [ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ڀ  ٺ ]{C  :188}. 

 [ٹ  ٹ   ٹ    ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ ]{p  :65}. 

 ئةم ئايةتانة هةمووى واتاى ئةوةن كة زانستة غةيبييةكان تةنها خواى ثةروةردطار دةيانزانيَت.

ئاطادار بكرَينةوة بةسةر  بةآلم هةر خؤشى ِرَيطةى داوة بةوةى كة ثَيغةمبةرانيش 
 هةندَيك شت وةكوو موعجيزة و بةَلطةى ثَيغةمبةرايةتى، وةكوو دةفةرموَيت:

 [ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ٴۇ ]{44:  4}. 

 [ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې ٴۇ  ۋ    .{179:  4}[ ۆ  ۆ       ۈ  ۈ       

 [ی   ی  ی  جئ  حئ  یىئ  ىئ   ىئ  ېئ  ۈئ ېئ ېئ ]{I  :26 ،27}. 

ئاطادارى ثيَغةمبةرانى  كةوا هةواَلة غةيبييةكان خواى طةورة  ئايةتانة بة واتاى ئةوة ديَن ئةم
دةكاتةوة بة ويستى خؤى بؤ هةر ثيَغةمبةريَك، وة هةواَلةكانيش بة رِيَطةى فةرموودة طةيشتووة، 

 .كةواتة وةحيية لةاليةن خواوة 
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 بةلــَطةية لةسةر )وةحى( بوونى هةوالــَة غةيبييةكانى ثَيغةمبةر بةشى دووةم / 

 

 بة منوونةى ئةمانة:

 :(استانبول - ةيالقسطنطين) واَلدان بة طرتنى شارىهة .1

 ...  ينِيَُّة َأوم ُروِميَُّة؟
َطنمطِ ًلا ُقسم َتُح َأوَّ  ُتفم

ِ
ِه  ...َفُسئَِل َأيُّ اْلمَِدينََتْيم َفَقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصَّلَّ اَّلُل َعَليم

َم:  ًل »َوَسلَّ «َمِدينَُة ِهَرْقَل ُتْفَتُح َأوَّ
(1). 

كام هو  ،األول عىل يد حممد الفاتح العثامين وقد حتقق الفتح»: v( األلباين)9َقاَل 

«أكثر من ثامنامئة سنة من إخبار النبي صىل اهلل عليه وسلم بالفتح معروف، وذلك بعد
(2). 

كرا: كام شار سةرةتا فةتح دةكريَت لةسةر دةستى  ثرسيار لة ثيَغةمبةرى خوا واتة: 
، ئةمةش لةدواى هةشت سةد (اْلُقْسَطْنِطيِنيَُّة)شارةكةى )هريةقل(، واتة موسوَلمانان؟ فةرمووى: 

 دا.(ح)حممد الفاتلةسةر دةستى ساأل هاتة دى 

 :سواربوونى بةلةم و ثاثؤِر لةثَيناوى خواداهةواَلدان بة  .2

  ََم:  َقاَل  ،ُأمِّ َحَراٍم بِنمِت ِملمَحانَ  نم ع تِي ُعِرُضوا َناٌس ِمْن »َرُسوُل اَّللَِّ َصَّلَّ اَّلُل َعَليمِه َوَسلَّ ُأمَّ

ةِ َعََلَّ ُغَزاًة ِِف َسبِيِل اهللَِّ، َيْرَكُبوَن َثَبَج َهَذا الَبْحِر ُملُ  : َفُقلمُت: َيا َرُسوَل اَّللَِّ،  ،«وًكا َعىَل األَِِسَّ َقاَلتم

، َفَدَعا َلَ  ُع اَّللََّ َأنم ََيمَعَلنِي ِمنمهمم َعتم  ...ا ادم َياَن، َفُُصِ ِن َأِِب ُسفم َر ِِف َزَماِن ُمَعاِوَيَة بم َبِت الَبحم
َفَركِ

ِر، َفَهَلَكتم  تَِها ِحَْي َخَرَجتم ِمَن الَبحم َعنم َدابَّ
(3). 

فةرمووى: لة خةودا ثيَم نيشان درا خةَلكانيَك  ثيَغةمبةرى خوا  دةَليَت: م(ا)أم حرواتة: 
ضؤن ثاشاكان  ووةكو دةرِؤن بةسةر دةريادا ،جيهاد ا دةضوون بؤكةم كة لة ثيَناوى خولة ئوممةتة

 ومت ئةى ثيَغةمبةرى خوا  :دةَليَت م(ا)أم حريان بوون، لةسةر كورسى و تةختةكانى خؤ
ئةمة رِوويدا،   عاوية()مسةردةمى لة ، مكرد عاى بؤودو من يةكيَك مب لةوانة،بكة  عام بؤودو

                                                             
 .255سبق خترَيه صووقال أمحد شاكر: إسناده صحيح،  (،6645) "اْلسند"رواه أمحد ِف  (1)

 .(4( حتت حديث رقم )1/33لأللباين ) "سلسلة األحاديث الصحيحة" (2)

وابن حبان ِف  (،4365) "الكربى"(، والنسائي ِف 1645(، والرتمذي )1912(، ومسلم )2788رواه البخاري ) (3)

رشح أصول "، والاللكائي ِف (18534) "سنن الكربىال"والبيهقي ِف  (،1689) "اْلوطأ"ومالك ِف (، 6667) "صحيحه"

 .(3730) "رشح السنة"والبغوي ِف (، 2/61) "احللية"(، وأبو نعيم ِف 2772) "اعتقاد
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يشيان لةطةَلدا بوو، كاتيَك م(ا)أم حربة كةشتى جيهاديان لةثيَناوى خوادا دةكرد بؤ )قربص(، 
، ثيَى هةَلكةوت و وةفاتى كرد، وة طؤرِةكةشى لةناو دةريا هاتنة دةرةوة سوارى وآلخةكةى بوو

 .هةر لةويَية

 :دووبةرةكايةتى و جياوازى نَيوان موسوَلمانانهةواَلدان بة  .3

  َم: َقاَل ِه َوَسلَّ ََتُْرُق َماِرَقٌة ِعنَْد ُفْرَقٍة ِمَن اْلُْْسلِِمنَي، َيْقُتُلَها َأْوََل » َرُسوُل اَّللَِّ َصَّلَّ اَّلُل َعَليم

ق   ق  »وِف رواية: ، «الطَّائَِفَتنْيِ بِاْْلَ الطَّائَِفَتنْيِ ِمَن  ْدَنىأَ »وِف رواية:  ،«َأْقَرُب الطَّائَِفَتنْيِ ِمَن اْْلَ

ق   «اْْلَ
(1). 

لةكاتى جياوازى نيَوان موسوَلمانان، تاقميَك دةردةضيَت، كةسانيَكن شةرِيان لةطةأل  واتة:
 دةكةن كة نزيكرتين كؤمةَلن لة حةقةوة.

  ََم: َقاَل و ُق  ...» َرُسوُل اَّللَِّ َصَّلَّ اَّلُل َعَليمِه َوَسلَّ تِي َسَتْفََتِ َعىَل ثِنَْتنْيِ َوَسْبِعنَي فِْرَقًة، َوإِنَّ ُأمَّ

اَمَعةُ  َها ِِف النَّاِر، إِلَّ َواِحَدًة َوِهَي: اْْلَ «ُكلُّ
(2). 

هةموويان لة ئاطردان بيَجطة لة تاقميَكيان ةوة، تاقم و سآ دةبن بة حةفتا مواتة: ئةم طةلة
 .شويَنكةوتووانياننهاوةآلن و نةبيَت، ئةويش كؤمةَلى موسوَلمانانن كة لةسةر رِيَرةوى 

 هاتنى كةسانَيك كة بانطةوازى ثَيغةمبةرايةتى دةكةن: .4

  َم: َقاَل اَعُة َح ـُقوُم الـَولَ تَ » َرُسوُل اَّللَِّ َصَّلَّ اَّلُل َعَليمِه َوَسلَّ ابُ ـوَن كَ ـالُ ـتَّى ُيْبَعَث َدجَّ ـسَّ  وَن،ـذَّ

                                                             

ِف  (، وأمحد6735) "صحيحه"وابن حبان ِف  (،8457) "الكربى"(، والنسائي ِف 4667(، وأبو داود )1064مسلم )رواه  (1)

والبيهقي ِف  ،(4074) "رشح مشكل اآلثار"والطحاوي ِف  (،7659) "وس األ"(، والطرباين ِف 11196) "اْلسند"

 "رشح السنة"والبغوي ِف (، 3/99) "احللية"(، وأبو نعيم ِف 1328) "السنة"، وابن أِب عاصم ِف 375ص "ًلعتقادا"

(2555). 

 "اْلسند"وأمحد ِف وقال شعيب األرنؤوط: حديث صحيح،  ،، واللفظ له(3993ابن ماجه )و (،4597أبو داود ) رواه (2)

وابن أِب عاصم  (،51) "السنة"واْلروزي ِف  (،885) "الكبري"والطرباين ِف  (،443) "اْلستدرك"واحلاكم ِف  (،16937)

 "احللية"وأبو نعيم ِف  (،150) "رشح أصول اعتقاد"والاللكائي ِف  (،266) "اإلبانة"وابن بطة ِف  (،2) "السنة"ِف 

 .(2500) "اْلختارة"والضياء ِف  (،3/52)
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ُه  ُهْم َيْزُعُم َأنَّ «َرُسوُل اهللََِّقِريًبا ِمْن َثاَلثنَِي، ُكلُّ
(1). 

بانطةشةى رِؤذى دوايي نايةت تاوةكوو نزيكةى سى كةس نةيةن لةوانةى كة  واتة:
 ثيَغةمبةرايةتى دةكةن.

اب،ُمَسيملَِمُة » بؤية هةر لة َكذَّ َعنمِسُّ  الم َوُد الم َسم لِدٍ و ،َواألم ُن ُخَويم ، َوَسَجاُح التَِّميِميَّةُ  ،ُطَليمَحُة بم

، وَ  َن َأِِب ُعَبيمٍد الثََّقِفيَّ َتاَر بم اُب وَ اْلمُخم َكذَّ َاِرُث الم «احلم
... هةتا دوايي، بانطةوازى ثيَغةمبةرايةتييان  (2)

 دةكرد.

  َم: َقاَل اًبا َوُمبرًِيا» َرُسوُل اَّللَِّ َصَّلَّ اَّلُل َعَليمِه َوَسلَّ «َأنَّ ِِف َثِقيٍف َكذَّ
(3). 

)خمتار بن أبي درؤزنيَك و خويَنرِيَذيَك دةبيَت، ئةوةبوو درؤزنةكة  )ثقيف(لة هؤزى واتة: 
 بوو. )حجاج بن يوسف الثقفي(بوو، وة خويَنرِيَذةكة  عبيد(

ا اْلُْبرُِي َفاَل إَِخاُلَك »دةَليَت:   )أسامء بن أِب بكر(وةكوو  اُب َفَرَأْينَاُه، َوَأمَّ ا اْلَكذَّ َفَأمَّ

اهُ  «إِلَّ إِيَّ
(4). 

وة طومانت نةبيَت كة خويَنرِيَذةكة هةر درؤزنةكةمان بينى كة )موختار( بوو، واتة: 
 )حةجاج(ة.

هةواَلدان بة شةهيدبوونى ئةمريةكانى شةِرى تةبووك ثَيش ئةوةى هةواَلةكة بطاتة  .5
 :مةدينة

 َم،ـَعنم َأَنٍس َرِِضَ اَّللَُّ َعنمُه، َأنَّ ال  َنَعى َزْيًدا، َوَجْعَفًرا، َواْبَن َرَواَحةَ » نَّبِيَّ َصَّلَّ اَّلُل َعَليمِه َوَسلَّ

                                                             

وابن وضاح ِف  (،8889) "اْلسند"والبزار ِف  (،8137) "اْلسند"وأمحد ِف  (،3952(، وابن ماجه )3609رواه البخاري ) (1)

 (.253) "البدع"

 .(6/617ًلبن حجر ) "فتح الباري" (2)

 (،276) "الكبري"والطرباين ِف  (،6342) "اْلستدرك"واحلاكم ِف  (،5607) "اْلسند"وأمحد ِف  (،2545رواه مسلم ) (3)

 (.3727) "رشح السنة"والبغوي ِف  (،2/57) "احللية"وأبو نعيم ِف  (،1746) "مسنده"والطيالس ِف 

 (،276) "الكبري"والطرباين ِف  (،6342) "اْلستدرك"واحلاكم ِف  (،5607) "اْلسند"وأمحد ِف  (،2545رواه مسلم ) (4)

 (.3727) "رشح السنة"والبغوي ِف  (،2/57) "احللية"وأبو نعيم ِف  (،1746) "مسنده"والطيالس ِف 
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ُهمْ  «لِلنَّاِس، َقْبَل َأْن َيْأتِيَُهْم َخََبُ
(1). 

هةواَلى شةهيدبوونى )زةيد و جةعفةر و عبد اهلل ى كورِى  ثيَغةمبةرى خوا واتة: 
 رِةواحة(ى دا، ثيَش ئةوةى هةواَلةكة بطاتة مةدينة.

 :بؤ قوِرةيش أبي بلتعة()حاطب بن ئاشكراكردنى نامةكةى  .6
  يًّا َرِِضَ اَّللَُّ َعنمُه، َيُقوُل: َبَعَثنِي َرُسوُل اَّللَِّ َصَّلَّ َعنم

ُت َعلِ ُن َأِِب َرافٍِع، َقاَل: َسِمعم  ُعَبيمُد اَّللَِّ بم

َوِد، َقاَل:  َداَد بمَن األَسم ، َواْلِقم َ َبريم َم َأَنا َوالزُّ َحتَّى َتْأُتوا َرْوَضَة َخاٍخ، َفإِنَّ ِِبَا اْنَطلُِقوا »اَّلُل َعَليمِه َوَسلَّ

ُن «َظِعينًَة، َوَمَعَها كَِتاٌب َفُخُذوُه ِمنَْها َضِة، َفإَِذا َنحم وم َتَهيمنَا إََِل الرَّ نَا َتَعاَدى بِنَا َخيمُلنَا َحتَّى انم َطَلقم ، َفانم

: َما َمِعي َتاَب، َفَقاَلتم
ِرِجي الكِ نَا َأخم ِقَْيَّ  بِالظَِّعينَِة، َفُقلم َتاَب َأوم َلُنلم

ِرِجنَّ الكِ نَا: َلُتخم َتاٍب، َفُقلم
ِمنم كِ

َم، َفإَِذا فِيِه مِ  َرَجتمُه ِمنم ِعَقاِصَها، َفَأَتيمنَا بِِه َرُسوَل اَّللَِّ َصَّلَّ اَّلُل َعَليمِه َوَسلَّ ِن الثَِّياَب، َفَأخم نم َحاِطِب بم

كِ  ِ َتَعَة إََِل ُأَناٍس ِمَن اُْلْشم ِر َرُسوِل اَّللَِّ َصَّلَّ اَّلُل َعَليمِه َأِِب َبلم ِض َأمم ُهمم بَِبعم رِبُ َة ُُيم ِل َمكَّ َْي ِمنم َأهم

َوَسلَّمَ 
(2). 

)من و زوبةير و ميقداد(ى  ثيَغةمبةر دةَليَت:  ئيمامى )عةىل كورِى ئةبو تاليب( واتة: 
دةَليَت: ، ثريةذنيَك نامةيةكى ثيَية ليَى وةرطرن، )خاخ(نة الى باخى بطة و فةرمووى: نارد

ثيَطةيشت، نامةكةمان ليَسةند و هيَنامانةوة، سةيرمان كرد طةيشتينة الى باخةكة و ثريةذنيَكمان 
 دركاندووة بؤ قورِةيش. ة تيايدا هةنديَك كارى ثيَغةمبةرى )حاطب(نامةى 

 :وة هةواَلدانى كوذرانى )كيسرا( بة نوَينةرةكةيان -
  ُكاَم َلْيَلَة َكَذا َوَكَذا» َقاَل َلاَُم: َرُسوَل اَّللَِّ َصَّلَّ اَّلُل َعَليمِه َوَسلَّمَ َفَلامَّ َأَتَيا «إِنَّ َرِّب  َقْد َقَتَل َربَّ

(3). 
                                                             

 (.14/26) "رشح السنة"والبغوي ِف  (،2017) "الكربى"(، والنسائي ِف 3757رواه البخاري ) (1)

 (،11521) "الكربى"والنسائي ِف  (،3305والرتمذي ) (،2650وأبو داود ) (،2494(، ومسلم )3007رواه البخاري ) (2)

 "مسنده"وأبو يعَّل ِف  (،530) "اْلسند"والبزار ِف  (،600) "اْلسند"وأمحد ِف  (،6499) "صحيحه"وابن حبان ِف 

 "الشعب" (، وِف18434) "السنن الكربى" والبيهقي ِف (،4437) "رشح مشكل اآلثار"والطحاوي ِف  (،394)

(8926.) 

فقه "وحسنه األلباين ِف  (،15/41لصهيب عبد اجلبار ) "اجلامع الصحيح للسنن واْلسانيد"و  ،(296/ 2) "تاريخ الطربي" (3)

 .359ص "السرية
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 بةلــَطةية لةسةر )وةحى( بوونى هةوالــَة غةيبييةكانى ثَيغةمبةر بةشى دووةم / 

 

 خواكةى من خواكةى هةردووكتانى كوشت ئةمشةو.واتة: 

ى َفَوَجُدوا اْلَيْوَم ُهَو الَِّذي ُقتَِل فِيهِ »: كة ئةوةبوو «كِْْسَ
(1). 

 هةواَلى داوة. بينييان )كيسرا( ئةو رِؤذة كوذراوة كة ثيَغةمبةر واتة: 

 :هةواَلدان بة هةموو ِرووداوةكانى ثَيش ِرؤذى دوايي .7

  :َفَة، َقاَل َم َمَقاًما، َما َتَرَك َشْيًئا َيُكوُن ِِف »َعنم ُحَذيم َقاَم فِينَا َرُسوُل اهللِ َصىلَّ اهللُ َعَلْيِه َوَسلَّ

َث بِهِ َمَقاِمِه َذلَِك إََِل قَِياِم  اَعِة، إِلَّ َحدَّ «السَّ
(2). 

هةواَلى ثيَداين هةر لة سةردةمى خؤيةوة ضى رِوو دةدات تا رِؤذى  ثيَغةمبةرى خوا واتة: 
 .، لة يةك دانيشتنداييدوا

)عمر بن اخلطاب  داوة بة هةواَلى شةهيدبوونى هةروةكوو لة ذيانى هاوةآلندا ثيَغةمبةر 
 لةالى رِووبارى فورات و ... هةتا دوايي. )حسني(و  وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب(

 وة هةواَلى دةسةآلتدارانى دواى خؤى داوة: -

  :َم ِه َوَسلَّ َفُة: َقاَل َرُسوُل اَّللِ َصَّلَّ اَّلُل َعَليم ُة فِيُكْم َما َشاَء اهلُل َأْن »َقاَل ُحَذيم َتُكوُن النُُّبوَّ

ةِ، َفَتُكوُن َما َشاَء اهللُ ءَ َتُكوَن، ُثمَّ َيْرَفُعَها إَِذا َشا  َأْن َأْن َيْرَفَعَها، ُثمَّ َتُكوُن ِخاَلَفٌة َعىَل ِمنَْهاِج النُُّبوَّ

ا، َفَيُكوُن َما َشاَء اهللُ َأْن  َيُكوَن، ُثمَّ َتُكوَن، ُثمَّ َيْرَفُعَها إَِذا َشاَء اهللُ َأْن َيْرَفَعَها، ُثمَّ َتُكوُن ُمْلًكا َعاضًّ

ًة، َفَتُكوُن َما َشاَء اهللُ َأْن  يَّ َتُكوَن، ُثمَّ َيْرَفُعَها إَِذا َيْرَفُعَها إَِذا َشاَء َأْن َيْرَفَعَها، ُثمَّ َتُكوُن ُمْلًكا َجَْبِ

ةٍ  َشاَء َأْن َيْرَفَعَها، ُثمَّ َتُكوُن ِخاَلَفةً  ُثمَّ َسَكَت  ،«َعىَل ِمنَْهاِج ُنُبوَّ
(3). 

ثشتاوثشت  ةوى ثيَغةمبةرايةتى، ثاشانديَت لةسةر رِيَرِ )خالفة(لةثاش ثيَغةمبةرايةتى واتة: 
 رِيَتةوة لةسةر رِيَرِةوى ثيَغةمبةرايةتى.دةطة )خالفة(ديَت، ثاشان دةسةآلتدارانى ستةمكار، ثاشان 

                                                             

 (.36626) "اْلصنف"رواه ابن أِب شيبة ِف  (1)

 (.8499) "اْلستدرك"واحلاكم ِف  (،4240وأبو داود )واللفظ له،  (،2891(، ومسلم )6604رواه البخاري ) (2)

وصححه األلباين ِف  (،2796) "اْلسند"والبزار ِف  ،، وقال شعيب األرنؤوط: إسناده حسن(18406) "اْلسند"رواه أمحد ِف  (3)

 .(2لصهيب عبد اجلبار ) "اْلسند اْلوضوعي"، وِف (5378) "اْلشكاة"(، و 5) "الصحيحة"
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 دايو هاوةاَلن نووسينةوةى فةرموودة لة سةردةمى ثَيغةمبةر 

تِي َثاَلُثوَن َسنَةً »وةكوو خؤى دةفةرمويَت:  لةثاش وةفاتى ثيَغةمبةر  اَلَفُة َبْعِدي ِِف ُأمَّ
، اْْلِ

«ُثمَّ ُمْلٌك َبْعَد َذلَِك 
(1). 

ثاش ئةوة ثاشايةتى لةثاش من سى ساأل دةبيَت، لةسةر رِيَرِةوى ثيَغةمبةرايةتى  )خالفة(واتة: 
 دةبيَت.

بوو بة ثاشايةتى و ثشتاوثشت، هةر  ( عاويةم)ضوار خةليفةى رِاشيدين و ئةوةبوو لةثاش 
نةوة، وة ثاش ئةمان دةسةآلتدارانى لة سةردةمى ئةمةوييةكان و عةبباسييةكان و عومسانييةكا

 ديَت، وة ثاش ئةوانيش خةالفةت لةسةر رِيَرِةوى ثيَغةمبةرايةتى دةطةرِيَتةوة. )جبابرة(ستةمكار و 

ثيَغةمبةر ئةمانة و زؤر بابةتى تر لة هةواَلةكانى رِابوردوو و داهاتوو و كةسانى دياريكراو ... 
 .هةواَلى داوة، كة هةمووى بة رِيَطةى وةحى ثيَى طةيةنراوة 

 

 

   

                                                             

والطرباين ِف  (،3828) "اْلسند"والبزار ِف  (،6943) "صحيحه"وابن حبان ِف  (،2226والرتمذي ) (،1821رواه مسلم ) (1)

 "الْشيعة"واآلجري ِف  (،8/205) "اإلبانة"وابن بطة ِف  ،333ص "عتقاداًل"والبيهقي ِف  (،6442) "الكبري"

 (.2313) "اجلامع"الرب ِف  وابن عبد (،4/1759)



 
164 

 هةوالــَى زانستى لة فةرموودةكانى ثَيغةمبةر بةشى دووةم / 

 

 ثيَغةمبةر  كانىفةرموودة هةوالَى زانستى لة
 (اإلعجاز العلمي يف األحاديث النبوي)

زؤرن، بة شيَوةيةكى  لة فةرموودةكانى ثيَغةمبةردا  )اإلعجاز العلمي(هةواَلى زانستى 
وةحيية و  كورت ئاماذةى ثآ دةكةين، تا ببيَتة بةَلطة لةسةر ئةوةى كة فةرموودةى ثيَغةمبةر 

 .لةاليةن خواوةية 

«... َما ِمْن ُكلِّ اْلَْاِء َيُكوُن اْلَوَلُد،»لة هةموو ئاويَك منداأل نابيَت، وةكوو دةفةرمويَت:  .1
(1). 

ُجِل َمنِيَّ اْلَْْرَأةِ، »ى ئاوةكان، وةكوو دةفةرمويَت: وة بوونى كورِ و كض لة جؤر َفَعََل َمنِيُّ الرَّ

ُجِل، آَنَثا بِإِْذِن اهللِ «َأْذَكَرا بِإِْذِن اهللِ، َوإَِذا َعََل َمنِيُّ اْلَْْرَأةِ َمنِيَّ الرَّ
(2). 
 .ئةو رِةطةزة بة ئيزنى خوا واتة: زاَلبوونى هةر اليةكيان دةبيَتة هؤكارى دروستبوونى 

كاتيَكى  سكى دايكيدا و لة وة هةواَلدان بة دروستبوون و رِؤح كردن بة بةرى منداَلدا لة
 دياريكراودا.

ُه »جومطة لة الشةى ئادةميزاددا، وةكوو دةفةرمويَت:  (360)هةواَلدان لةسةر بوونى  .2 إِنَّ

«َبنِي آَدَم َعََل ِستِّنَي َوَثََلثِِِمَئِة َمْفِصلٍ ُخلَِق ُكلُّ إِْنَساٍن ِمْن 
(3). 

وة ئامؤذطاريكردن بة ئاونةخواردنةوة بةثيَوة و طةدة كردنة سآ بةشةوة لةكاتى خواردندا، وة 
 خةوتن لةسةر الى رِاست ... .

                                                             

 (،2289) "مسنده"والطياليس يف  (،8104) "وط األ"والطرباين يف  (،11778) "املسند"وأمحد يف  (،1438رواه مسلم ) (1)

 .(285) "األطامء والصفات"ويف  (،14311) "سنن الكربىال"والبيهقي يف  (،3704) "رشح مشكل اآلثار"والطحاوي يف 

 "الكبري"والطرباين يف  (،3/548) "املستدرك"واحلاكم يف  (،232) "صحيحه"وابن خزيمة يف  (،315رواه مسلم ) (2)

 (.2659) "رشح مشكل اآلثار"والطحاوي يف  ،(467) "األوط "، ويف (1414)

 "الشاميني"، ويف (405) "ألوط ا"والطرباين يف  (،837) "عمل اليوم والليلة"والنسائي يف  (،1007رواه مسلم ) (3)

 (،10647) "الشعب"يف و (،7822) "السنن الكربى"يف  والبيهقي (،816) "تعظيم قدر الصالة"واملروزي يف  ،(2864)

 .(90) "التوحيد"(، وابن منده يف 5/1620) "العظمة"وأبو الشيخ األصبهاين يف 
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 دايو هاوةاَلن نووسينةوةى فةرموودة لة سةردةمى ثَيغةمبةر 

ئاماذةدان بة نةخؤشى تازة كة لةوةوثيَش نةبووة، ئةويش لة ئةجنامى تاوانكاريدا، وةكوو  .3
، َحتَّى ُيْعلِنُوا ِِبَا، إَِّلَّ َفَشا فِيِهُم الطَّاُعوُن، َواْْلَْوَجاُع »دةفةرمويَت:  ْ َتْظَهِر اْلَفاِحَشُة ِِف َقْوٍم َقطُّ ََل

«ُم الَِّذيَن َمَضْواالَّتِي ََلْ َتُكْن َمَضْت ِِف َأْسََلفِهِ 
(1). 

تاوان لة هةر طةليَكدا بآلوبيَتةوة و بة ئاشكرا بيكةن دةبيَتة هؤكارى نةخؤشى تاعون و واتة: 
 .وةنزا ...(دا نةبووة، بة منوونةى )ئايدز و ئةنفلووجؤرة دةرديَك كة لة طةالنى ثيَش

«َأْمَثَل َما َتَداَوْيُتْم بِِه احِلَجاَمةُ إِنَّ » ئاماذةدان بة كةَلةشاخ طرتن، وةكوو دةفةرمويَت: .4
(2). 

ْوَداءِ »ئاماذةدان بة رِةشكة خواردن، وةكوو دةفةرمويَت:  .5 بَِّة السَّ «َعَلْيُكْم بِاحْلَ
(3). 

إَِذا َوَقَع »هةواَلدان بة هةَلطرى دةرد و دذةكةى لةسةر باَلى ميَش، وةكوو دةفةرمويَت:  .6

اِب  َباُب ِِف ََشَ «َأَحِدُكْم َفْلَيْغِمْسُه ُثمَّ لَِينِْزْعُه، َفإِنَّ ِِف إِْحَدى َجنَاَحْيِه َداًء َواْلُْخَرى ِشَفاءً الذُّ
(4). 

 ةسيَكتانةوة با نوقمى كات تيايدا، ثاشان فرِيَىـواردنةوةى كـةوتة ناو خـةر ميَشيَك كـطواتة: 
                                                             

إ ُُيإِرَجاهُ  ، وقال:(4/582) "املستدرك"واحلاكم يف  (،4019رواه ابن ماجه ) (1) نَاِد، َوََل طإ
ِ ، ووافقه َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اْلإ

، (4671) "ألوط ا"والطرباين يف  (،6175) "املسند"البزار يف رواه و ،قلت: بل هو حسن اْلطناد وقال األلباين: ،الذهبي

وصححه األلباين يف  (،8/333) "احللية"وأبو نعيم يف  (،3042) "الشعب"والبيهقي يف  ،(1558) "الشاميني"ويف 

 (.7978) "صحيح اجلامع الصغري"(، و 106) "الصحيحة"

 "املسند"وأمحد يف  (،7537) "الكربى"والنسائي يف  (،1278والرتمذي ) (،1577(، ومسلم )5696رواه البخاري ) (2)

وابن أيب شيبة يف (، 2831) "األوط "ويف  (،6784) "الكبري"والطرباين يف  (،3758) "مسنده"وأبو يعىل يف  (،12045)

رشح "والبغوي يف  (،644) "طب النبويال"وأبو نعيم يف  (،19509) "سنن الكربىال"والبيهقي يف  (،23438) "املصنف"

 (.8/20) "السنة

، وقال شعيب (25067) "املسند"وأمحد يف  (،6071) "صحيحه"وابن حبان يف  (،7535) "الكربى"رواه النسائي يف  (3)

وصححه األلباين يف  (،5842) "مسنده"وأبو يعىل يف  (،2096) "املسند"والبزار يف  ،األرنؤوط: حديث صحيح

 (.1905) "الصحيحة"

 "املسند"والبزار يف  (،105) "صحيحه"وابن خزيمة يف  (،3844وأبو داود ) (،3505(، ومسلم )3320رواه البخاري ) (4)

 "رشح مشكل اآلثار"والطحاوي يف  (،2398) "وط األ"والطرباين يف  (،986) "مسنده"وأبو يعىل يف  (،9873)

 "رشح السنة"والبغوي يف  (،693) "طب النبويال"وأبو نعيم يف  (،1191) "سنن الكربىال"والبيهقي يف  (،3291)

(2813.) 



 
166 

 هةوالــَى زانستى لة فةرموودةكانى ثَيغةمبةر بةشى دووةم / 

 

 شيفا هةية.لةبةر ئةوةى لة باَليَكيدا دةرد و لة باَلةكةى تريدا بدات، 

 كتَيبةكانى: ؤ، طةِرانةوة بوة بؤ زياتر شارةزابوون لةم بوارةدا

 "البن القيم  "لطب النبوياv. 

 "أليب نعيم األصفهاين  "لطب النبوياv. 

 "ضياء الدين املقديسل "األمراض والكفارات والطب والرقيات v. 

 سةرضاوة تازةكان، وةك: لة وة

 "لصالح بن أمحد "النبويةْلعجاز العلمي يف السنة ا. 

 "عبد اهلل املصلحل "ْلعجاز العلمي يف القرآن والسنةا. 

 "حمد كاململ "ْلعجاز العلميا. 

 "ليل ببراهيمخل "صابة يف حديث الذبابةْلا. 

 "رطالة ماجستري -بن حسن  ألمحد "النبوية حاديثألا. 

 "عيل مؤنسل "النبوي طبلا  .... 
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 دايو هاوةاَلن نووسينةوةى فةرموودة لة سةردةمى ثَيغةمبةر 

 لةاليةن خواوة ثيَغةمبةر  ثاريَزراوى
 (معصومية النيب )

لةاليةن خواوة بةتايبةت، كة ئةمة دَلنيايي  لة هةمووى طرنطرت ثاريَزراوى ثيَغةمبةرى خواية 
لة رِووى  ثيَغةمبةر  ىةكان)صحيح(و متمانةيي تةواو دةدات بة وةرطرتنى هةموو فةرموودة 

 ثةيوةستى تةواويان بة ثيَغةمبةرةوة  هاوةآلن  ةوةباوةرِ و كاركردنةوة، هةر بةو هؤكارةش
 ثاريَزراوى يَذووى ذيانيشى شاهيدحاَلى تةواوىلة هةموو بوارةكانى دين و دونيادا، وة م هةبووة

 .بؤ ثيَغةمبةرةكةى  خواى خؤيةتى (ية)معصوم

ثاراستنى ثيَدابيَت لة زيانى خةَلكى، وةكوو دةفةرمويَت: هةواَلى  ئةطةر خواى طةورة 

ى و زانستى و ئةوا ثاراستنى لة بوارة دين ؛{67:  8}[ ڑڑ ژ  ژ]
بؤية كؤدةنطى زانايان لةسةر ئةوةية كة ثاراستنى فةرموودة لة لةثيَشرتة،  ثيَغةمبةرايةتييةكةيدا

ڱ  ڱ     ڳ  ڳ  ڳ  ڱ ]دةفةرمويَت:  ضوارضيَوةى ثاراستنى قورئانداية، خواى طةورةش 

 ، لةبةرئةوةى شيكةرةوة و رِوونكةرةوة و جيَبةجيَكارى قورئانة.{S  :9}[ ںڱ  

ثيَويستييةكى ثيَغةمبةرايةتى و ثشتيوانييةكة بؤ طةياندنى دين، وة ثيَناسةى  ؛بوونى )معصوم(وة 
رهم من التلبس حفظ اهلل عز وجل لألنبياء بواطنهم وظواه يه»يش بريتيية لة: (ية)معصوم

«مع بقاء االختيار حتقيقًا لالبتالء ،حال الصغر ولو يفكراهة  يبمنهى عنه، ولو هن
(1). 

ثاراستنى ناوةرِؤك و دةرةوة لة هةموو خراثةيةك، ، ثاراستنيَكى خوايية بؤ ثيَغةمبةران واتة: 
بؤ تياياندا  ايةتىهيَشتنةوةى ئازادى مرؤظ، لةطةأل وهةكانيشولة كارة مةكر تةنانةت لة منداَليشدا

 زياتر تاقيكردنةوة.

آلن و زانايان لةسةر كةواتة دةبيَت كامَلرتينى كةسانى ئادةميزاد بن، بؤية كؤدةنطى هاوة
ُصوُموَن َعن  ال كَ ـَفإِنَّ ال  »دةَليَت:  v (بن تيمية)اوو ـئةمةية، وةك بَِياَء َمع  َن  َل بَِأنَّ اْل   َبائِِر ُدونَ ـَقو 

                                                             

 .20لعامد السيد الرشبيني ص "ضوء السنة النبوية الرشيفة صىل اهلل عليه وسلم يف يعصمة النبرد شبهات حول " (1)
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اَلمِ  س  ِ َثِر ُعَلََمِء اْل  ُل َأك  َغائِِر ُهَو َقو  «الصَّ
ُهوُر »وة دةَليَت:  .(1) ُل الَِّذي َعَلي ِه ُُج  النَّاِس َوُهَو َوال َقو 

َلًقا ُنوِب ُمط  َراِر َعََل الذُّ ق  ِ َمِة ِمن  اْل  َباُت ال ِعص  َلِف إث  َثاِر اْل َن ُقوَلِة َعن  السَّ «اْل َُوافُِق لِْل 
(2). 

قسة لةسةر ئةوةى كة ثيَغةمبةران ثاريَزراون لة تاوانى طةورة بيَجطة لة بضووك، قسةى واتة: 
 .استنيانة لة بةردةوامبوون لةسةرىدةقةكاندا كة ثارلةطةأل ، وة طوجناوة زانايانى ئيسالمة

َحاَبِة َوالتَّابِِعنَي َوَتابِِعيِهم  إالَّ َما ُيَوافُِق »وة دةَليَت:  ِة َوالصَّ َئِمَّ َلِف َواْل  َبل  ُهَو ََل  َين ُقل  َعن  السَّ

َل  «َهَذا ال َقو 
(3). 

بةَلكوو لة هاوةآلن و شويَنكةوتووانيان و ضينى دواى ئةوان و زانايانى ثيَشوو هيض  واتة:
 شتيَك نةوتراوة، بةدةر لة طوجناوى لةطةأل ئةم قسةيةدا.

اطبِي  ) ال  ق  و   َلم  َأنَّ النَّبِيَّ » :v (اْلشَّ د   َصَلَّ اهللُ َعَلي ِه َوَسلَّمَ َفاع  ُضود   ُمَؤيَّ َمِة َمع  بِال ِعص 

 َ ِة َما َبنيَّ ِق َما َقاَل َوِصحَّ الَِّة َعََل ِصد   الدَّ
ِجَزةِ «بِاْل ُع 

(4). 
كراوة بة موعجيزة، تا بةَلطة بيَت كراوة بة ثاراسنت و بةهيَزثشتيوان بزانة كة ثيَغةمبةر  واتة:

 .و تةواوى رِوونكردنةوةكانى وتةكانى لةسةر رِاستطؤيي

ال   ق  ل   َوال َكاَلُم يِف َهَذا اْل ََقاِم َمب نِي  » :v (بن تيمية)او  بَِياَء َصَلَواُت َعََل أَص  َن  : َوُهَو َأنَّ اْل 

 ُ وَن بِِه َعن  اهللَِّ ُسب َحاَنُه َويِف َتب لِيِغ ِرَسااَلتِِه بِاتَِّفاِق اْل  ُصوُموَن فِيََم ُُي ِِبُ َذا َوَجَ  اهللَِّ َعَلي ِهم  َمع  ِة َوَِهَ مَّ

يََمُن بُِكلِّ َما ُأوُتوُه  ِ َمُة الثَّابِ  ...اْل   ال ِعص 
ةِ َوَهِذهِ ُصوُد النُُّبوَّ ا َمق  بَِياِء ِهَي الَّتِي ََي ُصُل ِِبَ َن  َتُة لأِل 

َساَلِة؛  لِِمنيَ  ...َوالرِّ َتِقرُّ يِف َذلَِك َخَطأ  بِاتَِّفاِق اْل ُس  ُغوَنُه َعن  اهللَِّ َثابَِتة  َفاَل َيس  َمُة فِيََم ُيَبلِّ «َوال ِعص 
(5). 

ئةويش ئةوةية كة ثيَغةمبةران ثاريَزراون لةوانةى كة قسة ليَرةدا لةسةر بنةمايةكة،  واتة:
وةكوو ثةيامى خوا، ئةمة شويَنى كؤدةنطى هةموو  لةاليةن خواوة بة خةَلكى دةطةيةنن

                                                             
 .(4/319البن تيمية ) "الفتاوى جمموع" (1)

 .(10/293)البن تيمية  "جمموع الفتاوى" (2)

 .(4/319البن تيمية ) "جمموع الفتاوى" (3)

 .(4/470للشاطبي ) "املوافقات" (4)

 .(290، 10/289البن تيمية ) "جمموع الفتاوى" (5)
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ئةوة دةبيَت باوةرِ بيَنن بةوةى كة ثيَيانة، ئةمة ثاراستنيَكى تايبةتة بة ثيَغةمبةران، موسوَلمانانة، لةبةر
ى و ثةيامةكةى ديَتة دى، ئةمة هةَلةى تيَدا نابيَت بة كؤدةنطى هةموو بةمة مةبةستى ثيَغةمبةرايةت

 موسوَلمانان.
خواى طةورة كة بة ئيجتيهاد كردوويانة و  يةدالةو كارانةوة ليَخؤشبوونيش بؤ ثيَغةمبةران 

لة  فاعة()شلةسةرى، وة تةنانةت نةتوانينى  بيَت و بةردةوامى نةك تاوان، ويستى ترى تيَدا بووة
، نةك تاوانبار بن، وةكوو خواى رِؤذى دواييدا لةاليةن ثيَغةمبةرانةوة هةر بةو هؤكارةوةية

 .{G  :55}[ ژ  ڑ  ڑ  ک   ک  ک  ک]ثةروةردطار دةفةرمويَت: 
 .داواى ليَخؤشبوون بكة بؤ تاوانةكانتواتة: ئارام بطرة، وادةى خوا حةقة، 

تَِك ... »دةَليَت:  v (قرطبي)اليمامى ئئةم داواى ليَخؤشبوونة بؤ تاوان  قِيَل: لَِذن ِ  ُأمَّ

وُز َقاَل: َهَذا َتعَ  بَِياِء. َوَمن  َقاَل اَل ََتُ َن  َغائَِر َعََل اْل  ُز الصَّ ِسَك َعََل َمن  ُُيَوِّ بُّد  لِلنَّبِيِّ َوقِيَل: لَِذن ِ  َنف 

اَلُم بُِدَعاء   «َعَلي ِه السَّ
(1). 

 ،ثيَى تاوانى طةلةكةيةتى، وة دةَليَن: مةبةست ثيَى تاوانى خؤيةتى زانايان دةَليَن: مةبةستواتة: 
بةَلكوو جؤريَكة لة وة دةَليَن: كة تاوانى بضووك لةسةر ثيَغةمبةران هةية، لةسةر ئةو رِايةى 

 .كردنليَخؤشبوون ، بة داواىعيبادةتةكان بؤ ثيَغةمبةر 

ڀ]وة دةفةرمويَت:  ڀ  ڀ  ڀ    .{W  :2}[ پ  پ  پ  
كة ثيَغةمبةر )ئةمة ئاماذةية بؤ ئةوةى  ثيَشووت خؤش بيَت تاوانةكانىواتة: تاوةكوو خوا لة 

  بؤية ثيَويستى بة ليَخؤشبوون دةبيَت(ئادةميزاديَتى دةرناضيَت، لة بةندايةتى و. 

ِفُر »دةفةرمويَت:  ياخود ثيَغةمبةر  َتغ  بِي، َوإِِّنِّ َْلَس  ُه َلُيَغاُن َعََل َقل  ِم ِماَئَة إِنَّ اهللَ، يِف ال َيو 

ة   «َمرَّ
(2). 

                                                             
 .{G : W  :55}يف تفسري سورة  (15/324) "تفسري القرطبي" (1)

وأمحد يف  (،931) "صحيحه"وابن حبان يف  (،10203) "الكربى"والنسائي يف  (،1515وأبو داود ) (،2702مسلم )رواه  (2)

 والبيهقي (،1833) "دعاءال"ويف  (،888) "الكبري"والطرباين يف  (،1882) "املستدرك"واحلاكم يف  (،17848) "املسند"

رشح "والبغوي يف  (،1127) "حاد واملاايناآل"وابن أيب عاصم يف  (،631) "الشعب"يف و (،13341) "السنن الكربى"يف 

 .(1140) "الزهد"وابن مبارك يف  (،1287) "السنة
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تارماييةكة بةسةر دَلمدا ديَت، منيش لة رِؤذيَكدا سةد جار داواى ليَخؤشبوون لة خوا واتة: 
 دةكةم.

ال   و َعن غري قصد َوَيَقع ِمن ُهم َأي ضا قصد »: v (بن حزما)ق  ه  بَِياء السَّ َن  َأنه َيقع من اْل 

ء ُيِريُدوَن بِِه  َوجه اهلل َتَعاََل والتقرب ِمن ُه فيوافق خالف ُمَراد اهلل َتَعاََل إاِلَّ َأنه َتَعاََل اَل الَّشَّ 

ِ أصال َهني  ء من هَذي ن ال َوج  «يقرهم عَل ََش 
(1). 

وة هةنديَك شتى تريشيان ىلَ ليَتيَكضوونيَك بةبآ مةبةست دةبيَت،   دالة ثيَغةمبةران واتة:
ليَى بةو هؤكارة، بةآلم مةبةستى خوا  يةنزيكبوونةوة و رِوو دةدات، كة مةبةستيان خواية 

و ثيَضةوانة دةبيَت، لةطةأل ئةمةشدا خواى طةورة بةردةوام نايانهيََليَتةوة لةسةر ئةم دوو  جياواز

ٱ  ]نايانهيََليَتةوة، وةكوو بةسةرهاتى  جؤرة كارة، بةَلكوو ئاطاداريان دةكاتةوة و بةو شيَوةية

 ، ياخود بةندييةكانى بةدر.[ٻ

كَم ذه  إليه أكثر الفقهاء  -وينبغي تقييد السهو منهم »دةَليَت:  (حسني بن حممد)

باْلفعال دون اْلقوال، ْلن اْلدلة إنَم جاءت يف سهوهم يف اْلفعال، دون  -واْلتكلمني 

وهذا هو الصواب  ،اْلقوال، وقد حكى العالمة القايض عياض اْلُجاع عَل امتناع السهو فيها

«الذي ال حميد عنه
(2). 

ثيَويستة ئةم ليَتيَكضوونة تايبةت بكةين، وةكوو زؤرى زانايان باسيان كردووة بة واتة: 
 ؛نةك فةرموودةكانى، لةبةرئةوةى هةرضى بةَلطةى ليَتيَكضوون هةية كردارةكانى ثيَغةمبةرةوة 

كؤدةنطى زانايانى لةسةر  v )قاضي عياض(نةك قسةكردنةكان، ئةمة  ،لة كردارةكاندا بووة
 باس دةكات.

واتة ئةم ئيجتيهادانةش بةس لة كرداردا بووة، وةكوو: ليَتيَكضوونى نويَذ، ياخود كة

ى لةسةر هاتة خوارةوة، [ٱ  ٻكة ] )ابن أم مكتوم(وةكوو  ،مامةَلةكردن لةطةأل كةسيَكدا
                                                             

 .(4/2البن حزم ) "فصل يف امللل واألهواء والنحلال" (1)

للقايض  "املصطفىالشفا بتعريف حقوق "، و 20حلسني بن حممد ص "السنة النبوية وحي من اهلل حمفوظة كالقرآن الكريم" (2)

 .675عياض ص
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كة مرد، ياخود داواى  كاتيَك )ابن سلول(ياخود بةندييةكانى بةدر، ياخود نويَذكردن لةسةر 
خواردنيَك لةسةر خؤى لةبةر  ةرامكردنى، ياخود ح)أبو طالب(كردن بؤ مامى ليَخؤشبوون

 و دةرنةضوون لة بةندايةتى بؤ ئةوةى ئادةميزاديَتى، {1:  6}[ ٻ    ٻ  ٻ  پ  پ  پ]خيَزانيَكى 
لة رِوانطةى  بؤ خةَلكى بسةمليَنريَت و فةرموودةكةى خواى ثةروةردطاريش ثيَغةمبةر 

واتة: ئةى  ،{Y  :110}[ خب      مب  ىب  يبيئ جب حب ]بيَتة دى كة ثيَى دةفةرمويَت:  خةَلكةوة
()  بَلآ منيش كةسيَكم وةكوو ئيَوة، واتة وةكوو ئيَوة ئادةميزادم، تايبةمتةنديَتيم لة ئادةميزاديَتى

 .دةرناضيَت، جطة لةوة نةبيَت كة من )وةحى(م بؤ ديَت لةاليةن خواى ثةروةردطارةوة

بة هيض شيَوةيةك هةَلةى تيادا نةبووة، لةبةر  ؛وتار و قسة و رِيَنمايي دينى و طةياندنى بةبةآلم 
كة بةرنامةى رِاست و دروست و بآ هةَلةى خواى ثةروةردطارة، ضؤن  ،هؤكارى ثاراستنى دين

 دةبيَت بة هةَلة بطةيةنريَت؟!

ال   ُكر  يِف كَِتابِِه َعن  َنبِي  » :v (ابن تيمية)ق  َبَتُه ِمن هُ  ََل  َيذ  ًبا إالَّ َذَكَر َتو  بَِياِء َذن  َن  «ِمن  اْل 
(1). 

باسى  هةر لةطةَليدا ،ى هيض ثيَغةمبةريَكى نةكردووةورئاندا باسى هةَلةخواى طةورة لة ق واتة:
 نيشى لةسةر كردووة.ليَخؤشبوو

 v )الشنقيطي(، وةكوو وة ئةوانةيش كة بة ئيجتيهاد هةذمار دةكريَت لةسةر ثيَغةمبةر 

، َوَعَلي ِه فَ »دةَليَت: 
تَِهادِ ي  ِمَن اهللَِّ َيأ َذُن َلُه بِِه يِف َذلَِك ااِلج  َتِهُد بَِوح  ُه إِنَََّم َُي  َتَهَد، َفإِنَّ تَِهاُدُه إِِن اج  اج 

ي  َفاَل ُمنَاَفاةَ  «بَِوح 
(2). 

 ثيَدراوة. ىرِيَطة و بة وةحى بووة، لةاليةن خواوة ؛طةر ئيجتيهاديش بيَتواتة: 

و تةواوبوونى ياساكانى ئيسالم بووة لةو كارانةدا،  تشريع()وة هةنديَكيش لةو بابةتانة بؤ 
لةبةرئةوةى طةر رِووى نةداية نةدةزانرا ضى بكريَت، وةكوو ليَتيَكضوونى نويَذ، يان داواى 

 ... . بيَربِوا، ياخود نويَذكردن لةسةر دوورِووةكانليَخؤشبوون بؤ 

                                                             

 .(15/148البن تيمية ) "جمموع الفتاوى" (1)
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ة دينييةكة و ارة و ثاراستنيَكى تايبةتى هةبووة بؤ طةياندنى بو)معصوم( ثيَغةمبةر  بة كورتى:
لة هةردووال لةذيَر ضاوديَرى و ثاريَزراويَتيدا بووة، وة طةر لة  ،رِوونكردنةوةكانى دونياش
رِازيبوونى خواى ئةوا ئيجتيهادى كردووة، طةر  ؛لةدواى ضاوةرِوانى بواريَكدا وةحى نةبووبيَت

 ؛، وة طةر نائةوا وةكوو خؤى ماوةتةوة و هيض لة بارةيةوة نةهاتووةتة خوارةوة ةر بووبيَتلةس
 .بوون دةرنةضووة )معصوم(دواى رِووداوةكة لةسةرى هاتووةتة خوارةوة و لة 

بة ئيجتيهادى خؤى بؤ زياتر  )بين نضري(برِينى دارخورماكانى جوولةكةكانى  وةكوو:
دَلنيابوونيان كة دوورِووةكان ثشتطريييان ناكةن و درؤ دةكةن، خواى ثةروةردطاريش ثشتيوانى 

ٹ ٹ ]كرد و فةرمووى:  ٹ  ڤ  ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ  ٿ  ٹ  

 .{s  :5}[ ڤڤ  
لةطةأل ئةوةشدا واتة: هةر دارخورمايةكتان برِيبيَتةوة يا وازتان ليَهيَنابيَت بة ئيزنى خوا بووة، 

 هيض ئايةتيَك لةوةوثيَش نةهاتبووة خوارةوة.

 دابةشكردنى سوننةت بؤ كارة دينييةكان و كارة دونياييةكان
 (أو غري تشريعية تقسيم السنة إىل سنة تشريعية)

قؤستنةوةى هةنديَك رِاى زانايان ئةم دابةشكردنة لةم دواييةدا هاتووةتة كايةوة، بة هؤكارى 
كة دةَليَن: تاوانى بضووك لةسةر ثيَغةمبةران ، لةسةر بوونى تاوانى بضووك لةسةر ثيَغةمبةران  

صغائر خسة، »: ياخود دةيكةن بة دوو بةشةوةبةردةوامنةبوون لةسةرى،  بة مةرجى ،دةشيَت

ع اْلراذل والسفلة ... أما وصغائر غري خسة. فصغائر اخلسة هى التي ينسلك ِبا فاعلها م

وقد ذكر القايض عياض أن العلَمء إزاء  ... صغائر غري اخلسة، فقالوا إهنا التي ال تشعر بنقص،

 الفئة اْلول أجازت صدور هذه الصغائرالصغائر عَل اْلنبياء ثالث فئات: َتويز هذا النوع من 

وقفوا عن القول بالوقوع، فلم يثبتوه، وَل ولكنهم ت... أما الفئة الثانية فتقول باجلواز العقيل، ... 

 الثة فتقول بعصمتهم من الصغائر كعصمتهم منـفئة الثـأما الارض اْلدلة عندهم ... ـينفوه لتع
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«الكبائر
(1). 

كة  تاوانيَكى بضووكتاوانى بضووك كة لةكةداريان بكات وةكوو تاوانباران، وة واتة: 
زانايانةوة سآ لة  v )قاضي عياض(هةست نةكريَت بة ناتةواوى ثيَيانةوة، لةكةداريان نةكات و 

 رِا دةطوازيَتةوة لةم بارةيةوة:

 دةشيَت تاوانى بضووك لة ثيَغةمبةران بووةشيَتةوة. يةكةم:

بةآلم وةستاون لة برِيارداندا لةسةر بة عةقأل دةشيَت هةبيَت، دةَليَن:  )متكلمني( دووةم:
 دذايةتيكردنى بةَلطةكان لةطةأل يةكرت. ، لةبةرثيَغةمبةر 

 ثاريَزراوييان لة تاوانى بضووك وةكوو طةورة. سَييةم:

 ئةوةى كة ثيَغةمبةر بةناوى  ،هيَناوةتة كايةوةهةر بةم هؤكارةيشةوة دابةشكردنيَكى تريان 
 دوو بةشة، وة ئيجتيهاديَكى ثيَكاويةتى و ئيجتيهاديَك نةيثيَكاوة.خاوةنى 

 ة بؤ ثيَغةمبةرخوايى لةسةركة ئاطاداركردنةوةى دراوة لةسةر بنةماى ئةو دةقانةى  ئةم برِيارة
 ، :و بةندييةكانى بةدر و حةرامكردنى خواردنيَك  دائيزندانى دوورِووةكان لة جيهادوةكوو

سةركردةى  ىلةسةر خؤى و داواى ليَخؤشبوون بؤ مامى و نويَذكردن لةسةر )ابن سلول(
دوورِووةكان ... هةمووى خواى طةورة ئاطادارى كردووةتةوة و بةردةوامى نةكردووة لةسةرى، 

ەئ  ەئدةفةرمويَت: ] ثيَى لةبةر وادةكةى خؤى كة . تا {105:  6}[ وئ  وئ  ۇئ ائ 
نيت دةكات، بؤية وكارةكانت لةنيَوان خةَلكيدا بةو شيَوةية بيَت كة خواى طةورة رِيَنمو

ڎ  چچچڇڇڇڇڍڍڌڌڎ ]دةفةرمويَت: 

ې   ۈ  ۈ  ]، {G  :43}[ ڈ ۉ  ۉ  ې   ۅ   ۅ   ، {E  :67}[ ٴۇ   ۋ  ۋ   

ٹ     ٿ  ٿ]، {1:  6}[ ڀ  ڀ ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ ] ٿ  ٹ  ٹ  

ڦ ڦ  ڦ   ڦ  ڄ ڤ  ڤ   ڤ   [ ڃڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ٹ  ڤ  

{G  :113} ،[ ڭ  ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ے  ۓ] {G  :84} ،[ٻ    ٻ   ٱ ]{Y  :1}و ، 
                                                             

يف كتوردل "يف ضوء العصمة واالجتهاد آيات عتاب املصطفى صىل اهلل عليه وسلم" (1)  .70 - 66ص عويد بن عيَّاد بن عايد املطر 
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 .{128:  4}[ ہ  ہ      ہ  ھ   ھ]دووعاكردن لة بيَربِوايان لة قنووتدا: 
)السنة التشريعية وغري ئةوانيش لة ئةجنامى ئةم دابةشكردنةدا سوننةت كرا بة دوو بةشةوة، 

ئةمةش ئةو ماناية دروست دةكات كة هةنديَك لة سوننةت نابيَتة ياسا و شةرع بؤ ، التشريعية(
 موسوَلمانان.

 وةآلمى ئةم دابةشكردنة دةوترَيت:بؤ 
بةو ماناية لة زانايانى ناودارانى ثيَشووى ئةهلى سوننةتدا نةهاتووة،  ئةم جؤرة دابةشكردنة -1

بوونى ثيَغةمبةران لة تاوانى طةورة و بضووكدا ئةم )معصوم(بةَلكوو وةكوو بامسان كرد لة باسى 
نةتةكانى ... بةَلكوو ئةم جؤرة باس و بةآلم نةيانطةياندووةتة سةر سونبابةتة باسكراوة، 

 ، وةكوو:و بةدواى خؤيدا سةرى هةَلداوة vوة )حممد رشيد رضا(دابةشكردنة لة سةردةمى 

  ى سوورةتى (43)لة تةفسريى ئايةتى  ة، و(858/9) "جملة املنار" لةحممد رشيد رضا

{G}  ُن اْل َُعاتَ »دةَليَت: دا ذ  ِ تَِهاًدا ِمن هُ ُ  َعَلي ِه َوَقد  َكاَن اْل  فِيََم اَل َنصَّ   اهللَُّ َعَلي ِه َوَسلَّمَ َصَلَّ  اج 

ُصو بَِياِء َصَلَواُت اهللِ َوَساَلُمُه َعَلي ِه، َوَلي ُسوا بَِمع  َن  ِي، َوُهَو َجائِز  َوَواقِع  ِمَن اْل  ِمنَي ِمَن فِيِه ِمَن ال َوح 

َمُة اْل ُتَّفَ  َطأِ فِيِه، َوإِنَََّم ال ِعص  ِي بَِبَيانِِه َوال َعَمِل بِهِ اخل َ ة  بَِتب لِيِغ ال َوح  «ُق َعَلي َها َخاصَّ
(1). 

ة شتيَكدا كة دةق نةبيَت لبوو،  ئيزندانى بيَربِوايان لة جيهاددا ئيجتيهادى ثيَغةمبةر واتة: 
بووة.  ثاريَزراوييان لة طةياندنى ديندا ثيَغةمبةران نةثاريَزراون لة هةَلة لةم بوارانةدا، ،لةسةرى

 خواى طةورة طةر نا،  ،ة لةسةر ثيَغةمبةر ثاريَزراوى النةضوو ، ضونكةية)هةَلةكة ليَرةدا
 ؟(ضؤن ئاطادارى دةكاتةوة

 كيف نفهم اإلسالم" لة الغزايل مدحم" . 

 41ص "السنة مصدرا للمعرفة" لة يوسف القرضاوي. 

  مقاصد الرشيعة" لة عاشورابن طاهر حممد" . 

باسى دا  53"العصريون معتزلة اليوم" صلة كتيَبى  )يوسف كمال(ئةمانة و ضةندةهاى تر كة 
 .ليَيانةوة كردووة

                                                             

 .{G : W  :43}يف تفسري سورة  (10/402)ملحمد رشيد رضا  "املنارتفسري " (1)
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 ؛)ضوابط(هيض بةستنةوة و ياسا و مةرجيَكى شةرعي هةر ياسا و بنةمايةك دابنريَت بةبآ  -2
 لةذيَر ناونيشانى ئةوة كارى بيدعةكارانة، وةكوو فريةقة طومرِاكان لة ناو و سيفةتى خوادا 

بضيَت( باوةرِيان بة سيفاتةكانى خوا نةماوة بةبآ هيض  "خملوق"لة  "خالق")نابيَت سيفاتةكانى 
)تنزيه اهلل تعاىل ، وة هةروةها قةدةرييةكان لة بيَطةردكردنى خوا لة ستةم سنووردارييةكى زانستى

ُصوُد ُهنَا: »باوةرِيان بة قةدةر نةما،  ؛من الظلم( ُسوُل َصَلَّ اهللَُّ َعَلي ِه َوَسلََّم اَل َواْل َق  َأنَّ َما َجاَء بِِه الرَّ

ِسيمِ  ِظ التَّج  َمَلِة َكَلف  َل َفاِظ اْل ُج  َفُع بِاْل  «ُيد 
(1). 

رِةت نةكريَنةوة بة هةنديَك ووشةى   مةبةست ليَرةدا ئةوةية كة سوننةتةكانى ثيَغةمبةرواتة: 
 كورت و ماناى شاراوة.

بة ض ثيَوةريَك كارة دينييةكانى لة ى تيَدا نيية، )ضوابط العلمية(بؤية ئةم دابةشكردنةش هيض 
دونياييةكانى جيا بكةينةوة؟ لة كاتيَكدا كارة سروشتيية دونياييةكانى نةبيَت وةك برسييةتى و 

 سوننةتة و باشرتين رِيَى كامَلبوونة. تةوةهةرضى ماوةتينووييةتى ... 

كة لة ئيجتيهادة دونياييةكاندا ثيَكاويةتى ياخود نةيثيَكاوة؟  ض ثيَوةريَك بزاننيوة هةروةها بة 
دى لةطةأل ئةوةشدا طةر هةَلسةنطاندن بؤ ئةو كارانةى ثيَشوو بكةين، دةبينني ثيَكاندنى تيَدا بة

، تا موسوَلمانان لة كؤسث و تةطةرةيان دادةكريَت، وةكوو ئيزندانى دوورِووةكان لة جيهاد
وة ...،  كة لة شةرِى ئوحوددا سآ سةد كةسى طيَرِايةوة )ابن سلول(بن، وةكوو دوور 

دواجار هةموويان موسوَلمان بوون، وة نويَذكردن بةدر، لة كاتيَكدا طؤرِينةوةى بةندييةكانى 
بؤ دَلنةواييكردنى دَلى كورِةكةى و كةس و هؤزة موسوَلمانةكةى، ياخود  )ابن سلول(لةسةر 

دان بؤ بةآلم هةوَل ،كة كاتى تر هةية بؤ ثيَطةيشتنى )ابن أم مكتوم(هةَلكردن لة ثشت
هةر  ئةمانة ثيَغةمبةر وسوَلمانبوونى طةورةكانى قورِةيش، تا ببنة ثشتيوانى طةورة بؤ ئيسالم، م

 ئةوةندةى لةسةرة كة غةيب و دوارِؤذى كارةكان نازانيَت.

 :دةسةنطَيندرَيتــَبةم شَيوةية هةللةسةرى ئاطادار كراوةتةوة  هةموو ئةو كارانةى كة ثَيغةمبةر 

طةر كامَلى بؤ كةسى تر نيية، بةس خواى ثةروةردطار كامَلة و دا )توحيد( لة ضوارضيَوةى أ.
 ثيَغةمبةريش بيَت قابيلى رِةخنةية.

                                                             

 .(5/433)البن تيمية  "جمموع الفتاوى" (1)
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 دةركةويَت. دةبيَت لة ثيَغةمبةردا  )عبده ورسوله(بةندايةتى و ثيَغةمبةرايةتى  .ب

و ثيَويستى بة ليَبوردةيى داواى ليَخؤشبوونة  )عبادات(جؤريَك لة جؤرةكانى ثةرسنت  .ت
ِفُر »دةفةرمويَت:  خوايية، وةكوو ثيَغةمبةر  نُِبوَن َيغ  ًقا ُيذ  َلَق اهللُ َخل  نُِبوَن خَلَ اَل َأنَُّكم  ُتذ  َلو 

م   «ََهُ
(1). 

ئةوا خواى طةورة كةسانيَك دروست دةكات تاوان بكةن تا  ؛طةر ئيَوة تاوان نةكةنواتة: 
 ى خوايى كار بكات(. "غفور"ت )بةو مانايةى دةبيَت ليَبوردةيى ليَيان خؤش بيَ

، وة ئةم دوانةش وادةى خوايى )اخلطأ والنسيان(زانايان دةَليَن ئةمانة هةَلة و لةبريضوونة  .ث

:  2}[ ائ ېې ې ىىائ]لةسةرة بة ليَخؤشبوون، وةكوو دةفةرمويَت: 

286}. 

لةسةرة و كار و كردةوةكانى  طةيةنيَت كة ضاوديَرى تةواوى خوايىوة ئةمانة ئةوة دة .ج

، {K  :112}[ ڈ  ژ  ژ]، خواى ثةروةردطار دةفةرمويَت: لةذيَر ضاوديَرى وةحيداية

ڦ]  .{e :48}[ حئ  مئ  ىئ  ی  جئ ]، {1:  6}[ ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  

وة وة خواى طةورة ضاوديَريكارتانة، و شيَوةيةى كة فةرمانت ثيَدةكةين جيَبةجيَكار بة، واتة: بة
 ( ئارامطر بة لةسةر ياساكامنان، تؤ لةذيَر ضاوديَرى ئيَمةدايت.)ئةى 

ِ نَّ  ال  ََل إِ  َف ي  ِض ا أُ مَ »لة ثيَناسةى فةرموودةدا زانايان دةَليَن:  -3  و  أَ  الً و  قَ  مَ لَّ َس وَ  هِ ي  لَ عَ   اهللَُلَّ َص  يِّ ب

«ةيَّ قِ ُخلُ  و  ة أَ يَّ قِ ِخل   ةُ فَ ِص  و  أَ  اً رَ ي  رِ ق  تَ  و  أَ  الً ع  فِ 
(2). 

ر و بيَدةنطبوونى لةسةر لة قسة و كا فةرموودة ئةوةية كة دةطةرِيَتةوة بؤ ثيَغةمبةر واتة: 
 كاريَك، يان سيفاتة دروستكراوةكانى، ياخود سيفاتةكانى رِؤذانةى.

                                                             

وابن أيب شيبة  (،3991) "الكبري"والطرباين يف  (،23515) "املسند"وأمحد يف  (،3539والرتمذي ) (،2748مسلم )رواه  (1)

 .(6698) "الشعب"والبيهقي يف  (،34201) "املصنف"يف 

 "فتح املغيث"(، و 1/156البن رجب ) "رشح علل الرتمذي"، و 24ألبو ُشهبة ص "الوسيط يف علوم ومصطلح احلديث" (2)

 .5للعايمني ص "مصطلح احلديث"و (، 1/47للسباعي ) "السنة ومكانتها"و (، 1/22للسخاوي )
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كة سوننةتة كردارى و هةَلسوكةوتةكانى رِؤذانةى ذيانة،  ة(يَِّقُل)صفة ُخمةبةست ليَرةدا 
كة سوننةت نيية كةواتة طةر وابيَت ئةوا ئةو كارانةى سوننةت و ياسا و شةرعة بؤ موسوَلمانان، 

 لةطةأل ئةوةشدا ثيَضةوانةى رِاى زانايانة. ية،)غري التشريعية(

، كة تةواوبوونى ياسا و شةريعةتى ئيسالماليةكيشةوة ئةو كارانة هةمووى بوون بة لة -4
 حوكمى نويَذكردنة لةسةر دوورِووةكان و داواى ليَخؤشبوونكردن بؤيان و ... .

ليَدانى سوننةت و لةكارخستنيةتى بة ناويَكى ئةوةى ئاشكراية لةم دابةشكردنةدا  -5
فريةقة  وةكوو ضؤن خةوارجةكان بة ئاشكرا سوننةتيان ثةراويَز خست، وةزانستييةوة، 

نةطوجناندنى  )ظين الداللة(بةناوى  يشةوة، وة ثامشاوةكانى تر)خرب اآلحاد(بةناوى  يشعةقالنييةكان
 لةطةأل بوارة زانستييةكاندا ... .

 ئةو فةرموودةيةية كة ثيَغةمبةر  لةم دابةشكردنةدا وة سةرةتا و كؤتايي بةَلطةيان -6
ِر »دةفةرمويَت:  َلُم بَِأم  ُتم  َأع  َياُكم  َأن  «ُدن 

(1). 
 ئيَوة شارةزاترن لة كارى دونياييتاندا.واتة: 

كاتيَك ئةمةى فةرموو كة بينى خةَلك خورما موتوربة دةكات، وة مةبةستيش  ثيَغةمبةر 
إِن  َكاَن َين َفُعُهم  َذلَِك »كة دةفةرمويَت:  لة رِيوايةتيَكدا هاتووة، وةكوو فةرمان و ئيجتيهاد نةبوو

نَُعوُه، َفإِِّنِّ إِنَََّم َظنَن ُت َظنًّا، َفاَل ُتَؤاِخُذوِِّن بِالظَّنِّ  «َفل َيص 
(2). 

 ئةطةر سوودى هةية با بيكةن، من طومانيَك بوو بردم، طومانةكةم لةسةر دامةنيَن.واتة: 

وهذا احلديث مما طنطن به ملحدو مرص وصنائع » دةَليَت: v )أمحد شاكر(وةكوو 

ون به أهل السنة  أوربة فيها، من عبيد اْلسترشقني، وتالمذة اْلبرشين، فجعلوه أصال َيِجُّ

                                                             
وأبو يعىل يف  (،12544) "املسند"وأمحد يف  (،22) "صحيحه"وابن حبان يف  (،2471وابن ماجه ) (،2363رواه مسلم ) (1)

 (.3480) "مسنده"

والطياليس  (،639) "مسنده"وأبو يعىل يف  (،937) "املسند"والبزار يف  (،1395) "املسند"وأمحد يف  (،2361رواه مسلم ) (2)

والشايش يف  (،4/372) "احللية"وأبو نعيم يف  (،1720) "رشح مشكل اآلثار"والطحاوي يف  (،230) "مسنده"يف 

 .(7) "مسنده"
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وأنصارها، وخدام الرشيعة ومحاهتا، إذا أرادوا أن ينفوا شيئًا من السنة، وأن ينكروا رشيعة من 

وغريها، يزعمون أن هذه من شؤون الدنيا،  رشائع اْلسالم، يف اْلعامالت وشؤون االجتَمع

، واهلل يعلم أهنم ال يؤمنون بأصل الدين، وال "أنتم أعلم بأمر دنياكم"يتمسكون برواية أنس: 

باْللوهية، وال بالرسالة، وال يصدقون القرآن، يف قرارة نفوسهم، ومن آمن منهم فإنَم يؤمن 

ن ثقة وطمأنينة، ولكن تقليَدًا وخشية، فإذا ما جد لسانه ظاهرًا، ويؤمن قلبه فيَم ُييل إليه، ال ع

اجلد، وتعارضت الرشيعة، الكتاب والسنة، مع ما درسوا يف مرص أو يف أوربة، َل يرتددوا يف 

َبت ه قلوِبم!  ِ لوا ما أخذوه عن سادهتم، واختاروا ما ُأرش  اْلفاضلة، وَل َيجموا عن االختيار، فضَّ

نسبهم الناس، إَل اْلسالم!! واحلديث واضح رصيح، ال ثم ينسبون نفوسهم بعد ذلك، أو ي

يعارض نَصًا، وال يدل عَل عدم االحتجاج بالسنة يف كل شأن، ْلن رسول اهلل ال ينطق عن 

، وإنَم كان يف قصة تلقيح [ٺ  ٿ  ٿ]اَهوى، فكل ما جاء عنه فهو رشع وترشيع 

َل ينه، وَل ُيِب عن اهلل، وَل يسن يف فهو َل يأمر و "ما أظن ذلك يغني شيئاً "النخل أن قال َهم: 

«ذلك سنة، حتى ُيتوسع يف هذا اْلعنى إَل ما ُُيدم به أصل الترشيع
(1). 

واتة: ئةم فةرموودةية بيَربِواكانى ميسرِ كردوويانةتة هيَنان و بردن، ئةوانة دةستكردى ئةوروثا 
بنةمايةك بؤ تانةدان لة كردوويانةتة و بةندةى رِؤذهةآلتناس و بآلوكةرةوانى مةسيحييةتن، 

فةرموودةكةش رِوونة و دذايةتى هيض دةقيَك ناكات و لة ئيجتيهادةكانيدا،  ثاريَزراوى ثيَغةمبةر 
ناكات و بةَلطةش نيية بؤ كارنةكردن بة  ثيَضةوانةى ثاريَزراويَتى و ئيجتيهادى ثيَغةمبةر 

سوننةتةكان، ياخود بةَلطة بيَت لةسةر ئةوةى كة وةحى نيية، فةرموودةكة باس لة موتوربةى 
رييةك و هةواَليَكى خوايي تيَدا نيية و ياسا و تةشريعيَكيشى و رِيَط ، كة هيض فةرمانخورما دةكات

 يةكى شةريعةت.بنةما لةسةر رِووخاندنىلةسةر بنياد نةنراوة، تاوةكوو بيكةنة بةَلطة 

لة زانستى بوارة دونياييةكاندا ثاريَزراو  وة ئةمةش نابيَتة بةَلطة لةسةر ئةوةى كة ثيَغةمبةر 
بةو هؤكارةوة كارةكانى بكريَتة دوو بةش و هةركةسة بة ئارةزووى نيية و دةشيَت نةيثيَكيَت و 

                                                             

 .(1935لإلمام أمحد رقم ) "املسند"هامش  (1)
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ةزى ىلَ نةكرد و بةباشى نةزانى بيخاتة ئةم بكات و ئةوةى عةقَلى نةيطرت و ح خؤى ثؤليَنى
 بوارةوة و دةريكات لة سوننةت و جيَبةجيَكردن.

لة بوارى الشة و جةستة و نةخؤشييةكانيدا رِيَنموونييةكى  لةطةأل ئةوةشدا ثيَغةمبةر 
جؤرى مامةَلة لةطةأل خةَلكاندا و يةكجار زؤرى هةية، وة لة بوارة كؤمةآليةتييةكاندا 

 ؛دنى منداأل و مامةَلة لةطةأل خيَزان و ذنهيَنان، وة كاروبارى رِؤذانة و كيَشةكانداثةروةردةكر
 ؛ى بضووكئةو هةموو الية و خويَندنةوةى خاَل ضارةسةر و رِيَنمايي ووردى هةية، ثةراويَزكردنى

 ماناى طومرِايية.
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 بةشى سيَيةم

 فةرموودة بةلَطةكان لةسةر بةلَطةيةتى
 (أدلة حجية السنة)

 .دالة بريوباوةرِى ئيسالمي وودة بنةمايةكى دينيية و بواريَكةبةَلطةيةتى فةرم

َرَة »: v( ْوَكاِني الش  )َقاَل  نََّة اْلَُْطهَّ ُه َقِد اتََّفَق َمْن ُيْعَتدُّ بِِه ِمْن َأْهِل اْلِعْلِم َعََل َأنَّ السُّ اْعَلْم َأنَّ

َراِم، ...  ِريِم اْْلَ ََلِل َوََتْ لِيِل اْْلَ َا َكاْلُقْرآِن ِِف ََتْ يِع اْْلَْحَكاِم َوَأَّنَّ ٌة بَِتْْشِ اِصُل َأنَّ ُثُبوَت ُمْسَتِقلَّ َواْْلَ

الُِف ِِف َذلَِك إِ ُحج   ينِيٌَّة َوََل ُُيَ
وَرٌة دِ يِع اْْلَْحَكاِم ََضُ ا بَِتْْشِ َرةِ َواْستِْقََلََلَ نَِّة اْلَُْطهَّ َلَّ َمْن ََل َحظَّ يَِّة السُّ

«َلُه ِِف دِْيِن اإِلْسََلمِ 
(1)

. 
لةسةر ئةوةية كة سوننةت  بة زانا لة ئيسالمدا، كؤدةنطى ئةوانةى هةذمار دةكريَن واتة:

ئةمة وةكوو قورئان واية لة حةآلأل و حةرامكردندا، سةربةخؤية لة ياساكانى ئيسالمدا و 
 المدا نيية.لةوانةى كة هيض بةشيَكيان لة ئيس ثيَويستييةكى دينيية، كةسيَك ثيَضةوانةى نيية بيَجطة

 ئايةتة قورئانييةكان لةسةر بةلَطةيةتى سوننةت:

 .ثَيغةمبةرةوة  ىــَلى خوا بة طوَيِرايةــَثةيوةستكردنى طوَيِرايةل. 1

 .{80:  6}[ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ]قال اهلل تبارك وتعاىل: 
 طويَرِايةَلى خواى كردووة. ؛بكات ئةوةى طويَرِايةَلى ثيَغةمبةر  واتة:

 ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی  یی  جئ  حئ   مئ  ىئ  يئ ۈئ ېئ]تعاىل: قال و

ختمت  ىت  يت  جث  مث    جب       حب  خب  مب  ىب        .{59:  6}[ ىثيب  جت  حت  

                                                             

 .(97، 1/96للشوكان ) "إرشاد الفحول إيل حتقيق احلق من علم األصول" (1)
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 . ثَيغةمبةر هةِرةشة بة نةبوونى ئيمان لةكاتى جَيبةجَينةكردنى فةرمانى. 2

ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ      ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې    ې  ې  ]قال اهلل تبارك وتعاىل: 

 .{65:  6}[ وئې      ى  ى  ائ  ائ   ەئ  ەئ  وئ  

أقسم تعاىل بنفسه الكريمة أَّنم َل يؤمنون حتى حيكموا رسوله فيام »: v (السعدي)َقاَل 

ثم َل يكفي هذا التحكيم حتى ينتفي اْلرج من قلوهبم والضيق، وكوَّنم شجر بينهم، ... 

حتى يسلموا ْلكمه تسلياما بانْشاح صدر،  ثم َل يكفي ذلكحيكمونه عَل وجه اإلغامض، 

الباطن، ... فالتحكيم ِف مقام اإلسَلم، وانتفاء اْلرج ِف مقام وطمأنينة نفس، وانقياد بالظاهر و

فَمن استكمل هذه اْلراتب وكملها، فقد استكمل مراتب  ،يامن، والتسليم ِف مقام اإلحساناإل

«الدين كلها
(1). 

خواى طةورة سويَند بة نةفسى بةرِيَزى خؤى دةخوات، ئيمان ناهيَنن تاوةكوو ثيَغةمبةر  واتة:
  نةكةنة يةكالكةرةوة لة نيَوانتاندا، وة بةوةش تةواو نابيَت تا بة سنط كراوةيي و دَلنيايي

 .نةبيَت بة رِووكةش و ناوةرِؤكةوةثةيوةستبوونى نةفسى و 

خؤ ئةمة ثلةى ئيمانة و  ؛ئةمة ثلةى ئيسالمة، وة نةبوونى دوودَلى ؛وةرطرتنى ياساكةى
 و ثلةكانى ئيمان بةدةست ديَنيَت.بةدةستةوةدانى ثلةى ئيحسانة، بةم شيَوةية هةمو

 . ثَيغةمبةر ةرمانةكانىفهةموو جؤرى كردنى فةرمان دراوة بة جَيبةجَي. 3

 .{s  :7}[ ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ    ہ  ہ]قال اهلل تبارك وتعاىل: 

هذا شامل ْلصول الدين وفروعه، ظاهره وباطنه، وأن ما جاء به »: v (السعدي)َقاَل 

العباد اْلخذ به واتباعه، وَل َتل خمالفته، وأن نص الرسول عَل حكم اليشء الرسول يتعني عَل 

«كنص اهلل تعاىل، َل رخصة ْلحد وَل عذر له ِف تركه، وَل جيوز تقديم قول أحد عَل قوله
(2). 

                                                             

 .{W  :65 : 6}يف تفسري سورة   ،184للسعدي ص "ريم الرمحن يف تفسري كالم املنانتيسري الك" (1)

 .{s : W  :7}يف تفسري سورة   ،850للسعدي ص "ريم الرمحن يف تفسري كالم املنانتيسري الك" (2)
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ثيَى طةياندن وةرى بطرن، وة ئةوةى رِيَطرى ليَكردن كؤتايي  ئةوةى كة ثيَغةمبةر  واتة:
 ثيَبيَنن.

ثيَضةوانةيةتى ئةمة هةموو دين دةطريَتةوة، بة بنةما و ثةلةكانةوة، دةبيَت وةرطرييَت و 
نةكردنى وةكوو دةقى خوا واية، هيض كةسيَك ثاساوى نيية لة جيَبةجيَ نةكريَت، دةقى ثيَغةمبةر 

 و ثيَشخستنى قسةى بةسةريدا.

 .طوَيِرايةلــَيكردنيانة  مةبةست لة ناردنى ثَيغةمبةران . 4

 .{64:  6}[ ہڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ       ہ  ہ]قال اهلل تبارك وتعاىل: 

يي )َقاَل  ُد َرُسوَلا إَِلَّ َفَرْضُت َطاَعَتُه عَ وَ »: v (اْلط ََبِ  ... ،ََل َمْن َأْرَسْلُتُه إَِلْيهِ ََلْ ُنْرِسْل َيا ُُمَمَّ

ُسِل الَِّذيَن َفَرْضُت َطاَعَتُهْم َعََل َمْن َأْرَسْلُتُه إَِلْيهِ  ُد ِمَن الرُّ «َفَأْنَت َيا ُُمَمَّ
(1). 

بؤ ئةوة نةبيَت كة طويَرِايةَلى بكريَت لةاليةن  مةطةرثيَغةمبةريَكم نةناردووة  ؛()ئةى  واتة:
ثيَغةمبةرانةى كة فةرمامن داوة بة ( لةو ئةوانةى كة بؤيان نيَردراوة، وة تؤش ئةى )

 طويَرِايةَليكردنت لةاليةن ئةوانةى كة بؤيان نيَردراوى.

 .بةدةستهَينانى ثلةكانى ئيمان ثةيوةست كراوة بة شوَينكةوتةيى ثَيغةمبةرةوة . 5

ٴۇ  ]قال اهلل تبارك وتعاىل: بؤ هيدايةتى خوايى:  أ. ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  

ۉ   ۅ  ۉ    .{C  :158}[ ېۋ  ۋ   ۅ  
 باوةرِ بة خوا و ثيَغةمبةرةكةى بيَنن، ... تاوةكوو هيدايةت وةرطرن. واتة:

 .{k  :56}[ ڱڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ]تعاىل: قال  ى خوايى:بؤ بةزةي .ب
 طويَرِايةَلى خوا و ثيَغةمبةرةكةى بن، بةَلكوو بةزةيى خوا بتانطريَتةوة. واتة:

[ ڄ   ڄ  ڄ   ڄ  ڦ ڦ  ڦ  ڦ ]تعاىل: قال  خوايى: خؤشةويستىبؤ ت. 
{4  :31}. 
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شويَنكةوتةى من بن، ئةوا خؤشةويستى  ؛ئةطةر ئيَوة بانطةوازى خؤشةويستى خوا دةكةن واتة:
 خوا دةبن.

جب       حب   جئ  حئ   مئ  ىئ  يئ  ]تعاىل: قال  وايى:بؤ باوةِربوون بة خوا و ِرؤذى د ث.

خت  خب  مب  ىب        .{59:  6}[ يب  جت  حت  
دووبةرةكايةتييةك كةوتة نيَوانتان، بيطيَرِنةوة بؤالى خوا و ثيَغةمبةرةكةى، طةر ئةطةر  واتة:

 باوةرِتان هةية بة خوا و رِؤذى دوايى.

 طومِرايية.   ثَيضةوانةيةتى فةرمانةكانى ثَيغةمبةر. 6

ڃ ]قال اهلل تبارك وتعاىل:  ڦ ڦڦڦڄڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ 

چ  ڇ  ڇڇ  ڇ   ڍ   ڻ  ڻ   ۀ  ]، {115:  6}[ ڍچ  چ  چ  

ہ  ھ  ھ  ھ  ھ   ے  ے    .{E  :13}[ ۓۀ  ہہ  ہ  

أي: ومن ُيالف الرسول صَل اهلل عليه وسلم ويعانده فيام جاء به »: v (السعدي)َقاَل 

 [چڃ ڃ ڃ ]، َلئل القرآنية والرباهني النبويةبالد [ڦڄڄ ڄ ڄ ڃ]

أي: نرتكه وما اختاره لنفسه،  [چچچ] ،وسبيلهم هو طريقهم ِف عقائدهم وأعامَلم

«ونخذله فَل نوفقه للخري، لكونه رأى اْلق وعلمه وتركه
(1). 

دةخيةينة  ؛و دذايةتى بكات بكات هةركةسيَك ثيَضةوانةيةتى فةرمانةكانى ثيَغةمبةر  واتة:
لة رِيَرِةوى موسوَلمانان دةردةضيَت، طومرِاى  سةر ئةو رِيَطايةى كة بؤ خؤى هةَليبذاردووة،

 دةكةن و هيدايةتى نادةن بؤ رِيَطةى رِاست.

گ  گ  ڳ      ڳ  ڳ  ]تعاىل: قال و گ   ک  ک   گ   [ ڳڑ  ک    ک  
{k  :63}. 
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ُسوِل َباطِناا َأْو »: v (بن كثريا)َقاَل  يَعَة الرَّ اَأْي: َفْلَيْحَذْر وليْخَش َمْن َخاَلَف ََشِ  ،َظاِهرا

گ  گ] َأْي:  [گ  ڳ      ڳ  ڳ    ]َأْي: ِِف ُقُلوهِبِْم، ِمْن ُكْفٍر َأْو نَِفاٍق َأْو بِْدَعٍة،  [گ  

ْنَيا «ِِف الدُّ
(1). 
دةبن تووشى بةآليةكى  ئاطادار بن و برتسن، ئةوانةى ثيَضةوانةى بةرنامةى ثيَغةمبةر  واتة:

 دوورِوويى و بيَربِوايى و بيدعةكارى و سزاى سةخت بنب.

 .{36:  2}[ ڤٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ    ٹ  ٹ     ٹ  ]تعاىل: قال و
ئةوا طومرِا دةبيَت بة طومرِاييةكى  ؛بشكيَنيَت ئةوةى فةرمانى خوا و ثيَغةمبةر  واتة:
 ئاشكرا.

ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ]تعاىل: قال و  .{32:  4}[ ژڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ  ڍ  
ثيَيان بَلآ طويَرِايةَلى خوا و ثيَغةمبةر بن، ئةطةر ثشتى ىلَ هةَلكةن ئةوا خواى  واتة:

 ثةروةردطار بيَربِوايانى خؤش ناويَت.

 .فةرمان دراوة بة ثَيشنةخستنى ِراوبؤضوونةكان. 7

ک  ک  ک  گ  گ ]قال اهلل تبارك وتعاىل:   .{Y  :1}[ گ  گ  ڳ ک  
 مةكةون. واتة: ئةى ئةوانةى باوةرِيان بة خوا هيَناوة، ثيَش فةرمانةكانى خوا و ثيَغةمبةر 

ٺ  ٺ  ]تعاىل: قال و ڀ  ڀ  ڀ   ڀ   ٱ  ٻ   ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ  

 .{36:  2}[ ٺ

ٍء، َفَلْيَس »: v (ابن كثري)َقاَل  ِْلََحٍد خُمَاَلَفُتُه َوََل اْختَِياَر ِْلََحٍد إَِذا َحَكَم اهللَُّ َوَرُسوُلُه بيَِشْ

«َهاُهنَا
(2). 
 يض كةسيَك لة ثياو وـؤ هـب ؛اريَكـات لةسةر كـه اى خوا و ثيَغةمبةر ـاسـةر يـئةط واتة:
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 ئافرةتة ئيماندارةكان نيية ويست و هةَلبذاردنى خؤيان.

ۈ  ۈ    ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉ   ېې   ې  ]تعاىل: قال و

 .{E  :24}[ ۇئې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ       وئ  
 بدةنةوة بؤ كاريَك كة مايةى ذيانةوةى ئيَوةية. واتة: ئيمانداران وةآلمى خوا و ثيَغةمبةر 

ائ  ائ    ەئ  ەئ  وئ     وئ   ۇئ  ۇئ    ۆئ  ۆئۈئ  ]تعاىل: قال و ې  ې ې  ى  ى    

 .{k  :51}[ ېئۈئ  ېئ  ېئ  

َأْخرَبَ َتَعاىَل َعْن ِصَفِة اْلُْْؤِمننَِي اْلُْْسَتِجيبنَِي هللَِِّ َولَِرُسولِِه، الَِّذيَن ََل »: v (ابن كثري)َقاَل 

يناا ِسَوى كَِتاِب اهللَِّ َوُسنَِّة َرُسولِهِ 
«َيْبُغوَن دِ

(1). 
خوا دةدةنةوة، بةوةى خواى طةورة هةواأل دةدات لةسةر سيفةتى ئيمانداران كة وةآلمى  واتة:

 هيض دينيَك بيَجطة لة قورئان و فةرموودة نةبيَت وةرى نةطرن.

ىئ  ی]تعاىل: قال و ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ     ېئ ىئ  ىئ   ۆئ    2}[ وئ  ۇئۇئ  ۆئ  

 :21}. 
بؤ كةسيَك مةبةستى  منوونةى بةقةدر و بةها هةية لة شويَنكةوتةيى ثيَغةمبةردا  واتة:

 رِةزامةندى خوا و رِؤذى كؤتايى بيَت.

 .ةكردن بة ِرَيز و ئةدةبةوة كراوة لةطةَل ثَيغةمبةردا ــَتةنانةت داواى ئةوثةِرى مامةل. 8

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ    ھ  ھ  ]قال اهلل تبارك وتعاىل: 

ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ    ڭ    .{Y  :2}[ ۇھ  ھ    ے   

هذا متضمن لألدب، مع اهلل تعاىل، ومع رسول اهلل صَل اهلل عليه »: v (السعدي)َقاَل 

عباده اْلؤمنني، بام يقتضيه اإليامن، باهلل  اهلل ، واحرتامه، وإكرامه، فأمروسلم، والتعظيم له
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 وبرسوله، من امتثال أوامر اهلل، واجتناب نواهيه، وأن يكونوا ماشني، خلف أوامر اهلل، متبعني

«لسنة رسول اهلل صَل اهلل عليه وسلم، ِف مجيع أمورهم
(1). 

ئةمة ئةدةبة لةطةأل ثيَغةمبةرةكةيدا كة دةنط بةرز نةكةنةوة بةسةريدا وةكوو مامةَلةى  واتة:
 دةبيَتة هؤكارى سرِينةوةى ضاكةكانتان.يةكرتيتان، 

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ    ]تعاىل: قال و ٱ   

ڤ   ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ     ٹ  ٹ  ٹڤ  ڤ  ڤ   

 .{k  :62}[ چڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ     ڄ   ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  
ثشت هةَلمةكةن و برِؤن، تا  ؛ئيمانداران طةر كاريَكتان بوو لةكاتى كارة طشتييةكاندا واتة:

بؤ كارة  ئةم داواكاريية بؤ ئيزن وةرطرتنة لة ثيَغةمبةر  نةطرن،وةر ئيزن لة ثيَغةمبةر 
 .بؤ كارة دينييةكان هيض بواريَك نيية بؤ دةرضوون ئةوة دونياييةكان،

ې  ې  ې  ې  ى  ]تعاىل: قال و [ ىۅ  ۉ  ۉ   
{W  :9}. 

أي: تعزروا الرسول صَل اهلل عليه وسلم وتوقروه أي: تعظموه »: v (السعدي)َقاَل 

أي: تسبحوا هلل  [ې]وجتلوه، وتقوموا بحقوقه، كام كانت له اْلنة العظيمة برقابكم، 

أول النهار وآخره، فذكر اهلل ِف هذه اآلية اْلق اْلشرتك بني اهلل وبني  [ې  ى]

لتعزير والتوقري، واْلختص باهلل، وهو رسوله، وهو اإليامن هبام، واْلختص بالرسول، وهو ا

«التسبيح له والتقديس بصَلة أو غريها
(2). 

بكةن، وة ئةو مافةى بدةنآ كة لة طةردنتانداية  بة رِيَز و قةدرةوة سةيرى ثيَغةمبةر  واتة:
. ... 
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 بةبةلَطةكردنى سوننةت لة فةرموودةكاندا:

َأََل إِِّن  أُوتِيُت اْلكَِتاَب، َوِمْثَلُه َمَعُه َأََل ُيوِشُك َرُجٌل »: َوَسل مَ َقاَل َرُسوُل اهلل ِ َصَّل  اهلُل َعَلْيِه . 1

ْدُتْم فِيِه َشْبَعاُن َعََل َأِريَكتِِه َيُقوُل َعَلْيُكْم هِبََذا اْلُقْرآِن َفاَم َوَجْدُتْم فِيِه ِمْن َحََلٍل َفَأِحلُّوُه، َوَما َوَج 

ُموهُ  َم اهللَُّ» رواية:يف و، «ِمْن َحَراٍم َفَحر  َم َرُسوُل اهللَِّ َصَلَّ اهللُ َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَم َحرَّ  «َوإِنَّاَم َحرَّ
(1). 

واتة: من قورئان و هاوشيَوةكةيم بؤ هاتووة، رِةنطة كةسيَكى تر بيَت و ثاأل بداتةوة بة 
أل و حةرام بوو ثاَلثشتةكةيةوة و بَليَت: ثةيوةست بن بةم قورئانةوة، هةرضييةكى تيادا حةآل

حةرامى كردووة وةكوو ئةوة واية كة خوا حةرامى  جيَبةجيَى بكةن، ئةوةى كة ثيَغةمبةر 
 كردبيَت.

ََل ُأْلِفنَيَّ َأَحَدُكْم ُمتَّكِئاا َعََل َأِريَكتِِه َيْأتِيِه اْْلَْمُر ِمْن » لة طيَرِانةوةيةكى تردا دةفةرمويَت:وة 

َّا َأَمْرُت بِِه  َبْعنَاهُ َأْمِري ِِم «َأْو ََّنَْيُت َعنُْه َفَيُقوُل ََل َنْدِري َما َوَجْدَنا ِِف كَِتاِب اهللَِّ اتَّ
(2). 

كة خراية  ةيةوة و فةرمانيَك لة فةرمانةكانى منواتة: كةسيَكتان ثاأل نةداتةوة بة ثاَلثشتةك
خوادا هاتووة نازامن، ئةوةى كة لة كتيَبى : ئةوكات بَليَت ؛بةردةستى ياخود رِيَطرييةكم

 شويَنكةوتةى دةبني.

ا » :َقاَل َرُسوُل اهلل ِ َصَّل  اهلُل َعَلْيِه َوَسل مَ . 2 ْمِع َوالطَّاَعِة، َوإِْن َعْبدا ُأوِصيُكْم بَِتْقَوى اهللَِّ َوالسَّ

ا، َفَعَلْيُكمْ  ا َكثرِيا ى اْختََِلفا ُه َمْن َيِعْش ِمنُْكْم َبْعِدي َفَسرَيَ نَي  َحَبِشيًّا، َفإِنَّ َلَفاِء اْلَْْهِدي  بُِسنَّتِي َوُسنَِّة اْْلُ

وا َعَلْيَها بِالنََّواِجذِ  ا َوَعضُّ ُكوا هِبَ اِشِديَن، ََتَسَّ «الرَّ
(3). 
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، طةر بةندةيةكى حةبةشيش بيَت، ثةروةردطار طويَرِايةَليكردنى ن دةكةم بةيتائامؤذطارواتة: 
ئةوةى لة ذياندا بيَت جياوازييةكى زؤر دةبينيَت، ثةيوةست بن بة سوننةتى من و خةليفة 

 دةطرن بةو شيَوةية ثةيوةست بن ثيَوةى. وةكوو ضؤن بة خريَكانتان طاز لة شتيَكرِاشيدينةكانةوة، 

ا: كَِتاَب إِِّن  َقْد َتَرْكُت » :َقاَل َرُسوُل اهلل ِ َصَّل  اهلُل َعَلْيِه َوَسل مَ وَ  وا َبْعَدُُهَ فِيُكْم َشْيَئنْيِ َلْن َتِضلُّ

«اهللَِّ َوُسنَّتِي
(1). 

من لةدواى خؤم دوو شتم بؤ بةجيَهيَشتوون كة لة طومرِايى دةتانثاريَزيَت، ئةوانيش واتة: 
 قورئان و سوننةتةكامنن.

«َرِغَب َعْن ُسنَّتِي َفَلْيَس ِمن يَوَمْن » :َقاَل َرُسوُل اهلل ِ َصَّل  اهلُل َعَلْيِه َوَسل مَ . 3
(2). 

 لة من نيية. ؛ئةوةى ثشت هةَلكات لة سوننةتى منواتة: 

َم، َقاَل: . 4 َدُعوِِّن َما َتَرْكُتُكْم، إِنَّاَم َهَلَك َمْن »َعْن َأِِب ُهَرْيَرَة، َعِن الن بِيِّ َصَّل  اهلُل َعَلْيِه َوَسل 

ءٍ َكاَن َقْبَلُكْم  ْم َواْختََِلفِِهْم َعََل َأْنبَِيائِِهْم، َفإَِذا ََّنَْيُتُكْم َعْن ََشْ َأَمْرُتُكْم بِأَْمٍر  َفاْجَتنُِبوُه، َوإَِذا بُِسَؤاَِلِ

«ْأُتوا ِمنُْه َما اْسَتَطْعُتمْ فَ 
(3). 

                                                                                                                                                             

 (،4201) "املسند"والبزار يف  (،329) "املستدرك"واحلاكم يف  (،96) "هسنن"والدارمي يف األرنؤوط: حديث صحيح،  =

والطحاوي يف  (،69) "السنة"واملروزي يف (، 437) "الشاميني"(، و 66) "األوسط"ويف  (،617) "الكبري"والطَبان يف 

وابن وضاح يف (، 7110) "الشعب"ويف  (،20338) "سنن الكَبىال"والبيهقي يف  (،1186) "رشح مشكل اآلثار"

 "رشح أصول اعتقاد"والاللكائي يف  (،1706) "الرشيعة"واآلجري يف  (،142) "اإلبانة"وابن بطة يف  (،73) "البدع"

 (،102) "رشح السنة"والبغوي يف  (،2311) "اجلامع"الَب يف  وابن عبد (،5/220) "احللية"وأبو نعيم يف  (،81)

 (.2549) "صحيح اجلامع الصغري"(، و 2735) "الصحيحة"وصححه األلبان يف 

 .31سبق خترجيه ص، وواللفظ له (319) "املستدرك"(، واحلاكم يف 4606) "السنن"رواه الدارقطني يف  (1)

يف  (، والدارمي13534) "املسند"يف  (، وأمحد5305) "الكَبى"(، والنسائي يف 1401(، ومسلم )5063رواه البخاري ) (2)

 (.2186) "الكبري"(، والطَبان يف 14) "صحيحه"(، وابن حبان يف 197) "صحيحه"(، وابن خزيمة يف 2215) "سننه"

وابن  (،2وابن ماجه ) (،3585) "الكَبى"والنسائي يف  (،2679والرتمذي ) (،1337(، ومسلم )7288رواه البخاري ) (3)

 (،9523) "املسند"وأمحد يف (، 996) "املوطأ"ومالك يف  (،19) "صحيحه"وابن حبان يف  (،2508) "صحيحه"خزيمة يف 

 "السنة"واملروزي يف  (،2715) "وسطاأل"والطَبان يف  (،6305) "مسنده"وأبو يعَّل يف  (،9877) "املسند"والبزار يف 

 =      "الصغري"ويف  (،8214) "سنن الكَبىال"والبيهقي يف  (،1472) "رشح مشكل اآلثار"والطحاوي يف  (،124)
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تياضوون كة واز بيَنن لةوةى كة بةجيَم هيَشتووة و باسم نةكردووة، ئةوانةى ثيَشوو بةوة واتة: 
زؤر ثرسيار و جياوازييان لةطةأل ثيَغةمبةراندا هةبوو، ئةوةى من رِيَطريم ليَكردوون ليَى دوور 

 يَى توانا جيَبةجيَى كةن.كة فةرمامن ثيَداون بةث كةونةوة، ئةوةيشى

َأَلَ ... »رمووى: طةياندنى فةرموودةكانى، فةلة وتارى ماَلئاواييدا فةرمانيدا بة  ثيَغةمبةر . 5

اِهُد ِمنُْكُم الَغائَِب  «لُِيَبل ِغ الشَّ
(1). 

واتة: با ئةوةى كة ليَرةية بيطةيةنيَت بةوةى كة ليَرة نيية، كةواتة وةكوو قورئان ثيَويستى بة 
 ئاماذةية بؤ كؤكردنةوة و نووسينةوةى فةرموودة. ةو ،طةياندنة

«َعَصاِِّن َفَقْد َعََص اهللَََّمْن َأَطاَعنِي َفَقْد َأَطاَع اهللََّ، َوَمْن ». 6
(2). 

وة ئةوةى فةرمانى من ئةوةى طويَرِايةَلى من بكات ئةوا طويَرِايةَلى خواى كردووة، واتة: 
 بشكيَنيَت فةرمانى خواى شكاندووة.

َم، َقاَل: . 7 تِي َيْدُخُلوَن اجَلنََّة إَِلَّ َمْن ُكلُّ »َعْن َأِِب ُهَرْيَرَة َأن  َرُسوَل اهلل ِ َصَّل  اهلُل َعَلْيِه َوَسل  ُأمَّ

«، َوَمْن َعَصاِِّن َفَقْد َأَبىَمْن َأَطاَعنِي َدَخَل اجَلنَّةَ »، َقاُلوا: َيا َرُسوَل اهلل ِ، َوَمْن َيْأَبى؟ َقاَل: «َأَبى
(3). 

                                                                                                                                                             

 "اجلامع"الَب يف  وابن عبد (،176) "رشح أصول اعتقاد"والاللكائي يف  (،658) "اإلبانة"وابن بطة يف (، 1472) =

 .(91) "مسنده"واسحاق بن راهويه يف  (،98) "رشح السنة"والبغوي يف  (،1814)

وابن  (،2973) "صحيحه"وابن خزيمة يف  (،4/189) "الكَبى"والنسائي يف  (،1679(، ومسلم )105رواه البخاري ) (1)

 "املستدرك"واحلاكم يف  (،195) "هسنن"والدارمي يف  (،2036) "املسند"وأمحد يف  (،3848) "صحيحه"حبان يف 

 "األوسط"ويف  (،3572) "الكبري"والطَبان يف  (،1589) "مسنده"وأبو يعَّل يف  (،3617) "املسند"والبزار يف  (،5982)

وابن (، 5102) "الشعب"ويف  (،9614) "سنن الكَبىال"والبيهقي يف  (،37266) "املصنف"وابن أِب شيبة يف (، 963)

 (.1965) "رشح السنة"والبغوي يف  (،1052) "حاد واملثاناآل"أِب عاصم يف 

وابن حبان يف  (،2859وابن ماجه ) (،7768) "الكَبى"والنسائي يف  (،1835(، ومسلم )2957رواه البخاري ) (2)

 (،8232) "املسند"والبزار يف  (،4641) "املستدرك"واحلاكم يف  (،9015) "املسند"وأمحد يف  (،4556) "صحيحه"

والطحاوي  (،2700) "مسنده"والطياليس يف  (،32529) "املصنف"وابن أِب شيبة يف  (،9210) "وسطاأل"والطَبان يف 

وابن أِب عاصم يف  (،6964) "الشعب"يف و (،16603) "السنن الكَبى"يف  والبيهقي (،5643) "رشح مشكل اآلثار"يف 

 (.1069) "رشح السنة"والبغوي يف  (،2289) "رشح أصول اعتقاد"والاللكائي يف  (،1066) "السنة"

 =   واحلاكم يف (،8728) "املسند"وأمحد يف  ،َعْن َأِِب َسِعيٍد اخْلُْدِريِّ  (17) "صحيحه"(، وابن حبان يف 7280رواه البخاري ) (3)
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هةموو طةلةكةم دةضنة بةهةشتةوة بيَجطة لةوانة نةبيَت كة ثشت هةَلدةكةن، وتيان: واتة: 
وة ئةوةى طويَرِايةَليم بكات دةضيَتة بةهةشتةوة، ؟ فةرمووى: ئةوانة كيَن ئةى ثيَغةمبةرى خوا 

 ئةوةى فةرمامن بشكيَنيَت ئةوةية كة ثشتى ىلَ هةَلكردووم.

ةَ ». 8 ةَ  - َوإِنَّ َهِذهِ اْلِْلَّ ُق َعََل َثََلٍث َوَسْبِعنَي: ثِنَْتاِن َوَسْبُعوَن ِِف النَّاِر، َوَواِحَدٌة ِِف  - اْْلُمَّ َسَتْفرَتِ

اَمَعةُ  نَِّة، َوِهَي اجْلَ «اجْلَ
َواَد اْْلَْعَظمَ »: روايةويف  ،(1) «إَِلَّ السَّ

 َأَنا َعَلْيهِ َما »: روايةويف ، (2)

«َوَأْصَحاِب 
(3). 

دةبنة حةفتا و سآ بةشةوة، حةفتا و دوويان لة ئاطردان بيَجطة لة يةكيَكيان ئةم طةلة  واتة:
نةبيَت، ئةويش ئةوانةن كة لةسةر رِيَرِةوى من و هاوةآلمنن، وة رِيَرِةوى هاوةآلنيش النةدان بووة 

 لة سوننةت.

 فةرموودة: يةتىلةسةر بةلَطة وتةى ثيَشووة سالَحةكان

، َكاَن َجالًِسا َوَمَعُه َأْصَحاُبُه َفَقاَل َرُجٌل ِمَن اْلَقْوِم: ََل َعِن احْلََسِن، َأن  عِ . 1 ْمَراَن ْبَن ُحَصنْيٍ

ُثوَنا إَِل  بِاْلُقْرآنِ  دِّ ْلَت َأْنَت َوَأْصَحاُبَك إىَِل »، َفَقاَل: ، َقاَل: َفَقاَل َلُه: اْدُنْه، َفَدَناحُتَ َأَرَأْيَت َلْو ُوك 

ا  اْلُقْرآِن َأُكنَْت جَتُِد  ا َوَصََلَة اْلَعْْصِ َأْرَبعا ، َواْلَْْغِرَب َثََلثاا، َتْقَرأُ ِِف اْثنََتنْيِ فِيِه َصََلَة الظُّْهِر َأْرَبعا

ا َوالطَّ  ْلَت َأْنَت َوَأْصَحاُبَك إىَِل اْلُقْرآِن َأُكنَْت جَتُِد الطََّواَف بِاْلَبْيِت َسْبعا َفاَأَرَأْيَت َلْو ُوك   َواَف بِالصَّ

                                                                                                                                                             

 (.8757) "املسند"والبزار يف  (،7626) "املستدرك" =

وابن  (،50) "السنة"واملروزي يف  (،884) "الكبري"والطَبان يف  (،443) "املستدرك"واحلاكم يف  ،(4597أبو داود )رواه  (1)

رشح أصول "والاللكائي يف  (،29) "الرشيعة"واآلجري يف  (،268) "اإلبانة"(، وابن بطة يف 2) "السنة"أِب عاصم يف 

 .(2641) "صحيح اجلامع الصغري"(، و 204) "الصحيحة"(، وصححه األلبان يف 150) "اعتقاد

البيهقي يف و (،56) "السنة"واملروزي يف  (،8054) "الكبري"والطَبان يف (، 37892) "املصنف"ابن أِب شيبة يف  رواه (2)

 "السنة"(، وابن أِب عاصم يف 27) "الرشيعة"واآلجري يف  (،532) "اإلبانة"، وابن بطة يف (16783) "سنن الكَبىال"

 .(19/242(، وقال شعيب األرنؤوط يف حتقيق سنن أِب داود: إسناده حسن، وكذلك يف املسند )69)

(، 111) "الرشيعة"واآلجري يف  (،250) "البدع"وابن وضاح يف  (،62) "الكبري"والطَبان يف (، 2641الرتمذي )رواه  (3)

 "الصحيحة"وصححه األلبان يف  (،1/213) "رشح السنة"والبغوي يف (، 147) "رشح أصول اعتقاد"والاللكائي يف 

 .(2641التحقيق الثان ) "املشكاة"(، ويف 1348)
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«، َواهللَِّ إَِلَّ َتْفَعُلوا َلَتِضلُّنَّ ْوُم ُخُذوا َعنَّا َفإِنَُّكمْ ، ُثمَّ َقاَل: َأْي قَ َواْلَْْرَوةِ 
(1). 

هاوةَلى بةرِيَز، لة كؤرِيَكدا لةطةأل هاوةَلةكانيدا دانيشتبوون،   )عمران بن حصني( واتة:
وتى: ليَم نزيك  )عمران(ؤ مةكةن، يةكيَكيان وتى: بة ئايةتةكانى قورئان نةبيَت باسى هيضمان ب

ئةطةر خؤت و هاوةَلةكانت رِوو بكةنة قورئان ئايا دةبينن نويَذى بةرةوة، نزيك بووةوة، وتى: 
نيوةرِؤ ضوار رِكاتة و نويَذى عةسر ضوارة و نويَذى مةغريب سيَية و دوو رِكاتى خويَندن تيايدا بة 

وة ئةطةر رِوو بكةنة قورئان، ئايا لة قورئاندا دةبينن تةواف حةوتة و سةعى سةفا و  دةنطى بةرزة؟
 مةروة حةوتة؟ ثاشان وتى: ئةى خةَلكينة ليَمان وةرطرن، طةر وا نةكةن طومرِا دةبن.

ان ْبنُ َعْن َح  .2 ي ة س 
ََلُم َينِْزُل َعََل َرُسوِل اهللَِّ» :v َعطِ يُل َعَلْيِه السَّ َصَلَّ اهللُ َعَلْيِه  َكاَن ِجرْبِ

نَّةِ  اَها َكاَم  ،َوَسلََّم بِالسُّ ُمُه إِيَّ ُمُه الُْقْرآنَ َكاَم َينِْزُل َعَلْيِه بِاْلُقْرآِن، َوُيَعل  «ُيَعل 
(2). 

سوننةتى بة رِيَطةى وةحى بؤ ثيَغةمبةر   )جربيل(دةَليَت:  v َعِطيَّة( )َحسَّان ْبُنواتة: 
 .دةناردة خوارةوة، وةكوو ضؤن قورئانى دةهيَناية خوارةوة 

ْختَِياِني  َعْن َأييوَب  .3 ُثوَنا إَِل   ،اْلس  دِّ رِي: ََل حُتَ خِّ ِف ْبِن َعْبِد اهلل ِ ْبِن الشِّ َُطرِّ
َأن  َرُجاًل َقاَل ملِ

ٌف:  ،بِاْلُقْرآنِ  «بِاْلُقْرآِن َبَدَلا َوَلكِْن ُنِريُد َمْن ُهَو َأْعَلُم بِاْلُقْرآِن ِمنَّاَواهللَِّ َما ُنِريُد »َفَقاَل َلُه ُمَطرِّ
(3). 

ى وت: هيضمان بؤ باس مةكةن بيَجطة بة قورئان نةبيَت، )مطرف الشخري(ثياويَك بة واتة: 
بةآلم ئةويش ثيَى وت: سويَند بة خوا مةبةستمان بةوة نيية بيَجطة لة قورئان بكةينة بةرنامة، 

 بة قورئان )واتة فةرموودة(. كيَية مةبةستمان لةوةية شارةزاترين كةمسان

ُه قَ  َعنْ  .4 ، َأن  ْختَِياِنِّ نَِّة َفقَ »اَل: ـاأْلَْوَزاِعّي، َعْن َأييوَب السِّ ُجَل بِالسُّ ْثَت الرَّ  اَل: َدْعنَا ِمنْ ـإَِذا َحدَّ

                                                             

(، ويف 3098) "املطالب العالية"(، وابن حجر يف 245) "إحتاف اخلرية"والبوصريي يف ، 15ص "الكفاية"طيب يف رواه اخل (1)

 "منهج النقد"، و 20ملحمد آل مطر الزهران ص "تدوين السنة النبوية"، و 324للسامل البهنساوي ص "السنة املفرتى عليها"

 .22لدكتور نور الدين عرت ص

 .145(، وسبق خترجيه ص608) "السنن"رواه الدارمي يف  (2)

السنة "يف و، 36ص "مفتاح اجلنة"والسيوطي يف  (،2349) "اجلامع"الَب يف  ابن عبد، 331ص "املدخل"البيهقي يف رواه  (3)

ملحمد آل  "تدوين السنة النبوية"، و 79ملحمد عجاج خطيب ص "السنة قبل التدوين"(، و 1/387للسباعي ) "ومكانتها

 .21مطر الزهران ص
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ْثنَا ِمَن اْلُقْرآنِ  ُه َضالٌّ ُمِضلٌّ ، َفاْعَلْم َهَذا َوَحد  «َأنَّ
(1). 

ئةطةر باسى سوننةتت كرد بؤ ثياويَك، ئةويش وتى: دةَليَت:  v)ئةيوبى سةختيانى(  واتة:
 واز لةمة بيَنة، باسى قورئامنان بؤ بكة، بزانة كة ئةوة طومرِا و طومرِاكةرة.

َأْحَوُج إىَِل اْلُقْرآُن »قال األوزاعي ومكحول والَبهباري وحييى بن أِب كثري وغريهم:  .5

نَِّة إىَِل اْلُقْرآنِ  نَِّة ِمَن السُّ نَّةِ الْ وَ ، السُّ نَُّة َقاِضَيٌة َعََل اْلكَِتاِب َوَلْيَس الْكَِتاُب بَِقاٍض َعََل السُّ «سُّ
(2). 

قورئان نيية، سوننةت سوننةت ثيَويستى بة  ؛ئةوةندةى قورئان ثيَويستى بة سوننةتة واتة:
 .بؤ سوننةتشيكار نيية قورئان ياسا، ياساشيكارة بؤ قورئان

نَُّة َقاِضَيٌة َعََل اْلكَِتاِب الْ »ثرسيارى ئةو قسةيةى  .6 ، v )أمحد بن حنبل(كرا لة ئيمام  «سُّ

ُ اْلكَِتاَب َوُتَبي نُهُ »قال:  نََّة ُتَفُس  «َما َأْجُُسُ َعََل َهَذا َأْن َأُقوَلُه، َوَلكِن ي َأُقوُل: إِنَّ السُّ
(3). 

ناتوامن ئةوة بَليَم )واتة بةو جؤرة دارِشتنة(، بةآلم  وتى: v )أمحد بن حنبل( ئيمام واتة:
 دةَليَم: سوننةت شيكةرةوةى قورئانة و ثيَناسةكار و رِوونكةرةوةيةتى.

  )أبو موسى األشعري(لة نامةكةيدا بؤ   )عمر بن اخلطاب(خةليفةى رِاشيدين  .7
ا َبْعُد، َفإِنَّ اْلَقَضاَء َفِريَضٌة  َسََلٌم َعَلْيَك، َفإِِّن  »نووسى:  َأْْحَُد إَِلْيَك اهللََّ الَِّذي ََل إَِلَه إَِلَّ ُهَو، َأمَّ

«ُُمَْكَمٌة، َوُسنٌَّة ُمتََّبَعةٌ 
(4). 

                                                             

، والذهبي يف 16ص "الكفاية"(، واخلطيب يف 7/137) "الطبقات الكَبى"(، وابن سعد يف 65) "املدخل"البيهقي يف رواه  (1)

احلاكم يف و ،35ص "مفتاح اجلنة"( عن أِب قالبة، والسيوطي يف 4/472) "السري"(، ويف 3/193) "تأريخ اإلسالم"

الغنية لطالبي طريق " ادر اجليالن يف(، و عبد الق2/307) "اآلداب الرشعية"، وابن مفلح يف 65ص "معرفة علوم احلديث"

 .21ملحمد آل مطر الزهران ص "تدوين السنة النبوية"(، ويف 1/166) "احلق

 .93سبق خترجيه ص(، و88) "اإلبانة"(، وابن بطة يف 104) "السنة"رواه املروزي يف  (2)

(، وابن 1/12) "علل احلديث"، وابن أِب حاتم يف 14ص "الكفاية"واخلطيب يف  (،2354) "اجلامع"الَب يف  رواه ابن عبد (3)

(، و 1/388للسباعي ) "السنة ومكانتها"يف و(، 213) "ذم الكالم"(، واهلروي يف 1/252) "طبقات احلنابلة"أِب يعَّل يف 

 .22ملحمد آل مطر الزهران ص "تدوين السنة النبوية"، و 324للسامل البهنساوي ص "السنة املفرتى عليها"

معرفة السنن "(، و 3259) "الصغري"ويف  (،20460) "سنن الكَبىال"والبيهقي يف  (،4471) "السنن"رواه الدارقطني يف  (4)

 =       (، والشاذيل يف2/547) "مسند الفاروق"(، وابن كثري يف 2628) "ترتيب األمايل"(، والشجري يف 19792) "واآلثار
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ياساكانى حوكمكردن لةنيَوان خةَلكيدا يا ئايةتيَكى قورئانى جيَطرية، ياخود سوننةتيَكى  واتة:
 ى شويَنكةوتةية. ثيَغةمبةر 

َم َقاَل: َعْن َعْبِد اهلل ِ ْبِن َمْسُعوٍد، .8 َلَعَن اهللُ اْلَواِشاَمِت » َأن  الن بِي  َصَّل  اهلل ُ َعَلْيِه َوَسل 

اِت َخْلَق  َ َصاِت، َواْلَُْتَفل َجاِت لِْلُحْسِن اْلَُْغري  َقاَل: َفَبَلَغ  ،«اهللَِواْلُْْسَتْوِشاَمِت، َوالنَّاِمَصاِت َواْلَُْتنَم 

ِديٌث َبَلَغنِي َذلَِك اْمَرَأًة ِمْن َبنِي َأَسٍد ُيَقاُل هَلَا: ُأمي َيْعُقوَب َوَكاَنْت َتْقَرُأ اْلُقْرآَن، َفَأَتْتُه َفَقاَلْت: َما َح 

َصاِت َواملُْتَفَ  اِت َخْلَق َعنَْك َأن َك َلَعنَْت اْلَواِشََمِت َواملُْْسَتْوِشََمِت، َواملَُْتنَمِّ َ لَِّجاِت، لِْلُحْسِن املَُْغريِّ

َوَما ِِل ََل َألَْعُن َمْن َلَعَن َرُسوُل اهللِ َصَلَّ اهللُ َعَلْيِه َوَسلََّم؟ َوُهَو ِِف كَِتاِب »اهللِ، َفَقاَل َعْبُد اهللِ: 

َلئِْن ُكنِْت َقَرْأتِيِه َلَقْد  "ََم َوَجْدُتُه َفَقاَل: َفَقاَلِت املَْْرَأُة: َلَقْد َقَرْأُت َما َبنْيَ َلْوَحِي املُْْصَحِف فَ  ،«اهللِ

 : ، (1)« {s  :7}[ ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ    ہ  ہڻ]َوَجْدتِيِه، َقاَل اهللُ َعزَّ َوَجلَّ

«... الَواِشاَمِت َواْلُْسَتْوِشاَمِت  َأنَّ النَّبِيَّ َصَلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم َلَعنَ »ويف رواية: 
(2)

. 
ئةو فةرموودةيةى طيَرِايةوة كة نةفرةت كراوة لة خاَلكوتني و برؤ   )ابن مسعود( واتة:

)أم هةَلطرتن و دان شاشكردن و طؤرِانكارى لة دروستكراوةكانى خوادا، ئةمة طةيشتة الى 
و وتى: ئةو فةرموودةية ضيية  )ابن مسعود(كة ئافرةتيَكى قورئاخنويَن بوو، هات بؤالى  يعقوب(

نةفرةتى  لةسةر نةفرةتكردن؟ ئةويش وتى: بؤ نةفرةت نةكةم لة كةسيَك كة ثيَغةمبةرى خوا 
ةتةش وتى: هةموو قورئامن خويَندووةتةوة لةنيَوان رئةو ئاف ؟، وة لة كتيَبى خوادا هةيةليَكردووة

 ةورةـة خواى طـبينى كـويَندايةتةوة دةتـختـةر بـى: ئةطـوت )عبد اهلل(يدا نةمبينيوة، ـهةردوو بةرط
                                                                                                                                                             

وصححه  140للباقالن ص "إعجاز القرآن"(، ويف 32/70) "تأريخ دمشق"(، وابن عساكر يف 14442) "كنز العَمل" =

 . (2619) "إلرواءا"األلبان يف 

وابن حبان يف  (،11515) "الكَبى"والنسائي يف  (،4169وأبو داود ) (،2125(، ومسلم )4886رواه البخاري ) (1)

وأبو  (،1469) "املسند"والبزار يف  (،2689) "هسنن"والدارمي يف  (،4129) "املسند"وأمحد يف  (،5505) "صحيحه"

 (،5103) "املصنف"وعبدالرزاق يف (، 2144) "الدعاء"ويف  (،9466) "الكبري"والطَبان يف  (،5141) "مسنده"يعَّل يف 

 "الرشيعة"واآلجري يف  (،68) "اإلبانة"وابن بطة يف  (،7427) "الشعب" ، ويف(14833) "سنن الكَبىال" والبيهقي يف

 (.3191) "رشح السنة"والبغوي يف  (،2337) "اجلامع"الَب يف  وابن عبد (،103)

 (.1468) "املسند"والبزار يف  ،وصححه األلبان (2782رواه الرتمذي ) (2)
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ہ  ہڻ]دةفةرمويَت:   .{s  :7}[ ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ    

يةكيَك لة )ئيحرام(دا كة جلى خؤى فةرمانى كرد بة  )عبد الرمحن بن يزيد(بة هةمان وةآلم 
اهللَِّ َتنِْزُع هِبَا ْئتِنِي بِآَيٍة ِمْن كَِتاِب ا»ئيحرام بثؤشيَت، ئةويش وتى: جلى لةبةردا بوو اليبات و 

ہ  ہڻ]: ، َفَقَرَأ َعَلْيه«ثَِياِب  « {s  :7}[ ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ    
(1). 

 واتة: ئايةتيَكم بؤ بيَنة لة قورئاندا كة جلةكامن البةرم، ئةويش ئةو ئايةتةى بؤ خويَندةوة.

وةآلمى كةسيَكى دايةوة كة  اتيَكهةية ك vوة هةمان وةآلميش لة ئيمامى )الشافعي(يةوة 
َء »وتى: ئةطةر كةسيَك لة ئيحرامدا بوو، زةردةواَلةيةكى كوشت، ضى لةسةرة؟ وتى:  َلَ ََشْ

ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ڻ] َفَقَال: َقاَل اهللُ َتَعاىَل  ،«َأْيَن َهَذا ِِف كَِتاِب اهللِ؟»، َفَقاَل: «َعَلْيهِ 

« {s  :7}[ ۀ    ہ  ہ
(2). 

هيضى لةسةر نيية، ئةويش وتى: ئةمة لة كويَداية لة فةرموودةكانى خوادا؟ ئةويش ئةو  واتة:
ى )عمر بن اخلطاب(ئايةتةى بؤ خويَندةوة كة لة فةرموودةدا باسى نةكردووة، ثاشان قسةكةى 

 اِب َرِِضَ اهلُل َعنْهُ كرد كة: بؤ باس ُه َأَمَر اْلُْْحِرَم بِ » :َعْن ُعَمَر ْبِن اخْلَط  ْنُبورِ َأنَّ «َقْتِل الزُّ
، كة (3)

 فةرمانى بة كوشتنى زةردةواَلة داوة لة حةجدا.

 

 

   

                                                             

 .(82) "اإلبانة الكَبى"(، وابن بطة يف 100) "الرشيعة"(، واآلجري يف 2338) "اجلامع"ابن عبد الَب يف رواه  (1)

 .17ألبو ُشهبة ص "دفاع عن الُسن ة"، و 401لعبد الغني املرصي ص "من ينكر حجية السنةالرد عَّل " (2)

 "تأريخ دمشق"(، وابن عساكر يف 10758) "معرفة السنن واآلثار"(، ويف 10057) "السنن الكَبى"البيهقي يف رواه  (3)

 .(7/334للنووي ) "جمموع رشح املهذب"، ويف  "طبقات الشافعيني"(، وابن كثري يف 51/272)
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 ثلة و كارى سوننةت لة ياساكانى ئيسالمدا
 (منزلة السنة يف التشريع)

لةسةر ئةوةية كة فةرموودة  (1))حمقق(كؤتا برِيارى زانايانى بةدواداضوو كؤدةنط و 
، هةموو بوارةكانى شةريعةت و ياساى ئيسالميداةكان بةَلطةن لةسةر موسوَلمانان لة )صحيح(

بة بنةماى دووةم  ؛لةسةرىقورئان و فةرموودة و ثيَشينة ساَلحةكان  لةدواى ئةو هةموو ئاماذةيةى
 دادةنريَت لةثاش قورئان بؤ ياساكانى ئيسالم.

 وة كارةكانى سوننةتيش لة ياسا و بنةماكانى ديندا لةم بوارانةداية:

 :)املبني واملفسر للقرآن( ةقورئان ر و شيكارىسوننةت ِروونكا .1

وُسنَُن رسول اهلل مع كتاب اهلل وجهان: أَحُدمها: نص كتاب، »: v( ي  ع  اف  الش  )َقاَل 

َ رسول اهلل فيه عن اهلل معنى ما أراد باجلملة،  َبَعه رسول اهلل كام أنزل اهلل، واآلخر: مجلة، َبَّيَّ َفاتَّ

اً  أو خاصًا، وكيف أراد أن يأيت به العباد، وكالمها اتبع فيه كتاب وأوضح كيف فَرَضها عامَّ

«اهلل
(2)

. 
 لةطةأل قورئاندا دوو رِووة: سوننةتةكانى ثيَغةمبةر  واتة:

 هاتووةتة خوارةوة. بةو شيَوةيةى كةشويَنكةوتةى بووة  ثيَغةمبةر  ؛دةقى قورئان يةكةميان:
كورتةكانى قورئان بووة، بة رِوونكردنةوةى ى مةبةستة رِوونكار ثيَغةمبةر  دووةميان:

 فةرزةكان و تايبةتكردنى طشتييةكان، بؤ مةبةستى ئةوةى ضؤن بةندةكانى خوا جيَبةجيَى بكةن.

 [ھڻ    ۀ     ۀ  ہ  ہ  ہ            ہ  ]ال اهلل تبارك وتعاىل: ـق»وة دةَليَت: 

                                                             

وَرٌة ِدينِيٌَّة َوََل »دةَليَت:  v)الشوكاين(  ئيمامى )إمجاع(بؤ  (1) َكاِم ََضُ َحم يِع اْلم ِ ا بِتَْشم تِقماَلََلَ َرِة َواسم نَِّة اْلمُطَهَّ يَِّة السُّ َأنَّ ُثبُوَت ُحجِّ

، واتة: كةسيَك ثيَضةوانةى ئةمة نيية، مةطةر يةكيَك (1/97) "الفحولإرشاد " «مِ اَل سم الِ  نِ يم  دِ ُُيَالُِف ِِف َذلَِك إَِلَّ َمنم ََل َحظَّ لَُه ِِف 
 .كة هيض بةشيَكى لة ئيسالمدا نةبيَت

 .90للشافعي ص "الرسالة" (2)
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 ثلة و كارى سوننةت لة ياساكانى ئيسالمدابةشى سَييةم / 

 

[ ڭ  ڭۓ  ڭ  ]وقال:  ،{43:  2}[ ڱ  ڱ  ڱ   ں]وقال: ، {103:  6}

ثم بَّي عىل لسان رسوله عدد ما فرض من الصلوات، ومواقيَتها وسننها، وعدَد ، {196:  2}

، ُت، وختتلف سننه وَتاَتِفُق الزكاة ومواقيَتها، وكيف عمُل احلج والعمرة، وحيث يزول هذا ويثبُ 

«وَلذا أشباٌه كثرية ِف الُقَرآن والسنة
(1)

. 
وةكوو خواى طةورة داواى نويَذ و زةكات و حةج و عومرة لةو ئايةتانةدا دةكات،  واتة:

رِوونى كردووةتةوة كات و ذمارة و سوننةتةكان و  ثاشان لةسةر زمانى ثيَغةمبةر 
 ضؤنيَتييةكانى.

ُتُموِِن ُأَصّلِّ »بؤ نويَذ فةرموويةتى:  بؤية ثيَغةمبةر  وا َكاَم َرَأيم «َصلُّ
وة هةروةها بؤ حةج ، (2)

«ُخُذوا َعنِّي َمنَاِسَكُكمم »فةرموويةتى: 
، وة هةروةها بؤ زةكات و حةج و عومرة و ... لة (3)

 جؤرةها فةرموودةدا رِوونى كردووةتةوة.

ٺ  ٺ  ٺ   ]خواى ثةروةردطار باسى دزى كردووة كة دةفةرمويَت: 

شويَنى برِينى دةستةكةى نةكردووة، وة بةآلم باسى رِيَذةى ثارةكة و  .{38:  8}[ ٿ

ٺ  ٺ    ٿ ڀ  ڀ  ڀ  ٺ   ]باسى زيناى كردووة و دةفةرمويَت:  ، بةآلم {k  :2}[ ٺ    
باسى جؤرى كةسةكانى نةكردووة، وة باسى رِةمجى نةكردووة بؤ خاوةن خيَزانةكان و 

بؤ طةجنةكة، وة باسى عةرةق خواردنى كردووة و دةفةرمويَت:  )تغريب(دووركةوتنةوةى ساَليَك 

باسى ، بةآلم {90:  8}[ ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ ٻ ]
 دياريكردنى سزاكةى نةكردووة.

                                                             

 .31للشافعي ص "الرسالة" (1)

 "هسنن"والدارمي يف  (،1658) "صحيحه"وابن حبان يف  (،397) "صحيحه"(، وابن خزيمة يف 6008رواه البخاري ) (2)

 "سنن الكربىال"والبيهقي يف  (،1725) "رشح مشكل اآلثار"والطحاوي يف  (،1068) "السنن"والدارقطني يف  (،1288)

 (.2/296) "رشح السنة"والبغوي يف (، 4604) "معرفة السنن واآلثار"ويف  (،3856)

 (،721) "اجلامع"الرب يف  وابن عبد(، 9943) "معرفة السنن واآلثار"ويف  (،9524) "سنن الكربىال"رواه البيهقي يف  (3)

صحيح "و  ،31ص "حجة النبي"ويف  (،1074) "روا اإل"وصححه األلباين يف  (،7/184) "رشح السنة"والبغوي يف 

 (.7882) "اجلامع الصغري
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 :(ختصيص العام) دةكات تايبةتكردنى طشتىكارى سوننةت  .2

ڳ  گ  گ   گ  ڳڳ  ڳ   ]لة ئايةتى مرياتيدا خواى ثةروةردطار دةفةرمويَت: 

 .{11:  6}[ ڱ  ڱ

 ئةم ئايةتة طشتيية، هةموو جؤرة بةجيَهيَشتنى ماَليَك دةطريَتةوة كة مردوويةك بةجيَى بهيََليَت.

«المَقاتُِل ََل َيِرُث »دةردةكات: ننةت تايبةتى دةكات و ئةمانةى ىلَ بةآلم سو
(1). 

 واتة: ئةوةى باوكى يان دايكى بكوذيَت مرياتى ىلَ نابات.

لِمَ َلَ »ياخود:  لُِم الَكافَِر َوَلَ الَكافُِر اْلُسم «َيِرُث اْلُسم
(2). 

 .نابات بيَربِوا مرياتى لة موسوَلمان نابات، وة هةروةها موسوَلمانيش لة باوكيَكى بيَربِواواتة: 

نَاُه َصَدَقةٌ »: ياخود ثيَغةمبةران  نَاُه »، ويف رواية: «ََل ُنوَرُث َما َتَركم ََل ُنوَرُث َما َتَركم

«َصَدَقةٌ 
(3). 

 مرياتيمان ىلَ نابريَت، ئةوةى بةجيَمان هيَشت بؤ خيَر و خيَراتة.واتة: 
                                                             

والدارقطني يف  (،2645وابن ماجه ) (،6335) "الكربى"والنسائي يف  (،2109والرتمذي ) (،4564رواه أبو داود ) (1)

(، 2306) "الصغري"ويف  (،12243) "سنن الكربىال"والبيهقي يف  (،8690) "وس األ"والطرباين يف  (،4147) "السنن"

 (.4436) "صحيح اجلامع الصغري"(، و 1671) "روا اإل"وصححه األلباين يف  (،2233) "رشح السنة"والبغوي يف 

 (،6344) "الكربى"والنسائي يف  (،2107والرتمذي ) (،2909وأبو داود ) (،1614(، ومسلم )6764رواه البخاري ) (2)

 "املسند"وأمحد يف  (،6033) "صحيحه"وابن حبان يف  (،2985) "صحيحه"وابن خزيمة يف  (،2729وابن ماجه )

والطرباين  (،2581) "املسند"والبزار يف  (،8008) "املستدرك"واحلاكم يف  (،4065) "السنن"والدارقطني يف  (،21820)

 (،665) "مسنده"والطياليس يف  (،9851) "املصنف"وعبدالرزاق يف (، 2738) "األوس "ويف  (،391) "الكبري"يف 

ويف  (،12224) "سنن الكربىال"والبيهقي يف  (،5294) "اآلثار عاينرشح م"والطحاوي يف  (،388) "السنة"واملروزي يف 

رشح "والبغوي يف  (،3/144) "احللية"وأبو نعيم يف  (،454) "واملثاين حاداآل"وابن أيب عاصم يف (، 2305) "الصغري"

 .13ص "الكفاية"اخلطيب يف و (،2231) "السنة

والبزار يف  (،26260) "املسند"وأمحد يف  (،4823) "صحيحه"وابن حبان يف  (،1610والرتمذي ) (،1757رواه مسلم ) (3)

 "حاد واملثايناآل"وابن أيب عاصم يف (، 1402) "الشعب"ويف  (،12729) "سنن الكربىال"والبيهقي يف  (،975) "املسند"

 (.868) "مسنده"وإسحاق بن راهويه يف  (،3839) "رشح السنة"والبغوي يف  (،61)
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َ اَّلل ُ َعنُْه، َقاَل: ملَ ا َنَزَلْت وةكوو: 
 {A  :82}[ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ]َعْن َعْبد  اَّلل   َرِض 

نَا الَ َيْظل ُم َنْفَسُه؟ َقاَل:  ٻ  ٻ  ]َليمَس َكاَم َتُقوُلوَن »إ يََمََنُْم ب ُظْلٍم، ُقْلنَا: َيا َرُسوَل اَّلل  ، َأي 

نِِه  {A  :82}[ ٻ پ اَمَن َِلبم ِل ُلقم َمُعوا إىَِل َقوم م َتسم ٍك، َأَوََل ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ]بِِْشم

«{x  :13}[ ڄ    ڄ  ڄ
(1). 

دةَليَت: كاتيَك ئةو ئايةتة دابةزى، كة موذدة دةدات بةوانةى كة   مسعود()ابن واتة: 
آلن وتيان: ئةى ثيَغةمبةرى خوا كيَمان ستةمى لة خؤى باوةرِيان هيَناوة و ستةميان نةكردووة، هاوة

بة طشتى وةريان طرت، كة ستةم سآ جؤرة: ستةم لة مافى خوا، وة لة خؤت، وة لة نةكردووة؟ 
بةو شيَوةية نيية تى كرد بةس بة مافى خواوة، بؤية فةرمووى: ةبتاي بةآلم ثيَغةمبةر  مافى خةَلكى،

ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ]: بؤ كورِةكةى كة دةفةرمويَت )لقمان(كة دةيبينن، ئةى نابيسنت قسةى 

واتة لة مافى خوادا هاوبةش برِياردان بؤ خوا ستةمى  ،{x  :13}[ ڄڄ ڄ
 طةورةية.

[ ٺ  ٺ  ٿٺٺ]خواى ثةروةردطار دةفةرمويَت: ةتدا رئاف وةكوو لة حةآلَلبوونى
{6  :24}. 

 ةتيَك ثاش ئةوانةى كة بامسان كرد حةآلَلن.رواتة: هةموو ئاف

َمُع »دةفةرمويَت:  لةطةأل ئةوةشدا بة فةرموودة ثوور حةرام كرا، وةكوو ثيَغةمبةر  َلَ ُُيم

 َ تَِها، َوَلَ َبَّيم َأةِ َوَعمَّ َ اْلَرم َأةِ َوَخاَلتَِهاَبَّيم «اْلَرم
(2). 

                                                             

وابن حبان يف  (،11326) "الكربى"والنسائي يف  (،3067والرتمذي ) (،124(، ومسلم )3360رواه البخاري ) (1)

وأبو  (،1493) "املسند"والبزار يف  (،3648) "املستدرك"واحلاكم يف  (،3589) "املسند"وأمحد يف  (،253) "صحيحه"

والاللكائي يف  (،20743) "سنن الكربىال"والبيهقي يف  (،268) "مسنده"والطياليس يف  (،5159) "مسنده"يعىل يف 

 (.40) "رشح السنة"والبغوي يف  (،1/30) "احللية"وأبو نعيم يف  (،1989) "رشح أصول اعتقاد"

ومالك  (،4113) "صحيحه"وابن حبان يف  (،5397) "الكربى"والنسائي يف  (،1408(، ومسلم )5109رواه البخاري ) (2)

 "سنن الكربىال"والبيهقي يف  (،8668) "املسند"والبزار يف  (،9952) "املسند"وأمحد يف (، 1947) "املوطأ"يف 

 (.2277) "رشح السنة"والبغوي يف  (،13943)
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، بةآلم {3:  8}[ ٱ  ٻ  ٻ]وة وةكوو خواى ثةروةردطار كة دةفةرمويَت: 
 فةرموودة تايبةتى كردووة بةوةى كة دوان لة مردارةوةبووةكان دةخوريَن، كة ثيَغةمبةر 

ا اْلمَيمَتَتاِن، » دةفةرمويَت: َماِن، َفالمَكبُِد ُأِحلَّتم َلُكمم َميمَتَتاِن َوَدَماِن، َفَأمَّ ا الدَّ َراُد، َوَأمَّ وُت َواجلمَ َفاحلمُ

«َوالطَِّحاُل 
(1). 
مردارةوةبووةكان ماسى و بوو و دوو خويَن، ة كراوة بؤتان دوو مردارةوحةآلألواتة: 

 ، وة دوو خويَنةكةش سثأل و جطةرن.كوللةن

 :(تقييد املطلق) طشتييةكان تايبةت دةكات ئايةتة فةرموودة .3

ٿ]وةكوو ئايةتى:  ، لة كاتيَكدا لة {38:  8}[ ٺ  ٺ  ٺ   
تى كردووة و شويَنةكةى تايبةثةجنةوة تا سةرشان ثيَى دةوتريَت دةست بة طشتى، بةآلم فةرموودة 

 لة مةضةكةوة بؤ ديارى كردووة، كةواتة لة مةضةكدا دةبرِدريَت.

وئ  ]ثيَداوة، وةكوو لة ئايةتى: ياخود لة وةسيةتكردندا بة رِةها رِيَطةى  وئ     ائ  ەئ  ەئ  

، بةآلم لة فةرموودةدا ديارى كردووة بة يةك لةسةر سيَى ماَلةكةى، وةكوو {11:  6}[ ۇئ  ۇئ
«الثُُّلُث َوالثُُّلُث َكثرِيٌ »دةفةرمويَت: 

(2). 

رِيَذة و جؤرى زةكات لة بةروبوومدا، لةطةأل ئةوةشدا ئايةتةكة بة رِةها ياخود دياريكردنى 
 .{A  :141}[ ڭ  ڭ  ۇ     ۇ]هيَناويةتى، وةكوو دةفةرمويَت: 

مَ »دةفةرمويَت:  وة ثيَغةمبةريش  ، َوَما ُسِقيَ ـفِياَم َسَقِت السَّ ُ ا الُعْشم  اُء َوالُعُيوُن أَوم َكاَن َعَثِريًّ

                                                             

 (،3047) "صغريال"ويف  (،1196) "السنن الكربى" والبيهقي يف (،5723) "املسند"وأمحد يف  (،3314رواه ابن ماجه ) (1)

 (.3803) "رشح السنة"والبغوي يف 

والبزار  (،1488) "املسند"وأمحد يف (، 3627) "الصغرى"ويف  (،6285) "الكربى"(، والنسائي يف 2742رواه البخاري ) (2)

 "املصنف"وعبدالرزاق يف  (،1147) "وس األ"والطرباين يف  (،803) "مسنده"وأبو يعىل يف  (،1085) "املسند"يف 

رشح "والبغوي يف  (،217) "حاد واملثايناآل"وابن أيب عاصم يف  (،12565) "سنن الكربىال"والبيهقي يف  (،1658)

 (.1458) "السنة
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ُف  ِح نِصم ِ  بِالنَّضم «الُعْشم
(1). 

ئةطةر بة ئاوى باراناو و كانياو ئاو درابيَت ئةوا يةك لةسةر دة زةكاتييةتى، وة ئةطةر بة واتة: 
 بري و دؤلكة ئاو درابيَت ئةوا نيوةى يةك لةسةر دة زةكاتييةتى.

، (اثبات حكم مسكوت) داِرشتنى ياسايةك قورئان بَيدةنطة لَيى بة نةكردن و كردن .4

 :جَيطةى دةبَيتةوة (العلة واملفهوم)هؤكار و تَيطةيشتنةكاندا ئةطةرضى لةذَير 

رى خيَزانت و رِيَطرى وحةرامكردنى طؤشتى طويَدريَذى ناو خةَلكى و حةرامكردنى ثو وةكوو
، هةنديَك )فطر(وة واجبكردنى زةكاتى لة مرياتى بردنى باوكيَكى بيَربِوا، ياخود نةوةيةكى بيَربِوا، 

لة جؤرةكانى كرِين و فرؤشنت و السايى كردنةوةى بيَربِوايان لة كارة دينييةكانياندا و جل و 
بةرط و ...، زةكاتى هةنطوين و بانطدان و قامةتكردن و نويَذةكانى جةذنى رِةمةزان و قوربان و 

سوجدةى ردوو و تةواف و سةعى نيَوان سةفا و مةروة و رِةمجى جةمةرات و نويَذى مدياريكردنى 
ن وةرطرتن بيَجطة لة سةفةر و مرياتى نةنك ...، وة حةرامكردنى سةهو و نويَذى ويرت و رِةه

ََنَى َرُسوُل »دةفةرمويَت:  طياندارة رِاوكةرةكان كة خاوةنى كةَلبة و ضنطن، وةكوو ثيَغةمبةر 

ِ اهللِ َصىلَّ اهللُ َعَليمِه َوَسلََّم َعنم ُكلِّ ذِي َناٍب ِمَن  َباِع، َوَعنم ُكلِّ ذِي ِِممَلٍب ِمَن الطَّريم «السِّ
(2). 

                                                             

 "صحيحه"وابن خزيمة يف  (،1816وابن ماجه ) (،639والرتمذي ) (،1596وأبو داود )(، 1483رواه البخاري ) (1)

والدارمي يف  (،14666) "املسند"وأمحد يف (، 928) "املوطأ"ومالك يف  (،3285) "صحيحه"وابن حبان يف  (،2308)

، ويف (13109) "الكبري"والطرباين يف  (،7213) "املسند"والبزار يف  (،2032) "السنن"والدارقطني يف  (،1709) "هسنن"

سنن ال"والبيهقي يف  (،10081) "املصنف"وابن أيب شيبة يف  (،7232) "املصنف"وعبدالرزاق يف  ،(4943) "األوس "

 (.1580) "رشح السنة"والبغوي يف (، 1184) "الصغري"ويف  (،7485) "الكربى

 (،3234وابن ماجه ) (،4842) "الكربى"والنسائي يف  (،1474والرتمذي ) (،3803وأبو داود ) (،1934رواه مسلم ) (2)

 "هسنن"والدارمي يف  (،2192) "املسند"وأمحد يف (، 644) "املوطأ"ومالك يف  (،5280) "صحيحه"وابن حبان يف 

ويف  (،12994) "الكبري"والطرباين يف  (،2690) "مسنده"وأبو يعىل يف  (،4197) "املسند"والبزار يف  (،2025)

 "مسنده"والطياليس يف  (،19868) "املصنف"وابن أيب شيبة يف  (،8707) "املصنف"وعبدالرزاق يف (، 1383) "األوس "

(، و 3050) "الصغري"ويف  (،93) "سنن الكربىال"والبيهقي يف  (،2657) "رشح مشكل اآلثار"والطحاوي يف  (،2868)

 (.2795) "رشح السنة"والبغوي يف  (،4/95) "احللية"وأبو نعيم يف (، 5238) "الشعب"



   
201 
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و ثاريَزراوة لة هةَلة و ناتةواوى، وة فةرمانى طةياندنى  )معصوم( لةبةرئةوةى ثيَغةمبةر 

[ چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ]دينى ثيَدراوة، وةكوو خواى ثةروةردطار دةفةرمويَت: 

رِوونكردنةوة لةسةر شانييةتى و  ، وة{U  :44}[ ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ، ]{67:  8}
 .(1)ياساى شةرعني و جياوازى نيية لةطةأل قورئاندا

َماُم )َقاَل   فلم أعلم من أهل العلم ِمالفًا ِف أن ُسنن النبي من ثالثة»: v( ي  ع  اف  الش  اإل 

ع، فاجتمعوا منها عىل وجهَّي وجوه، َتِمعان ويتفرَّ فيه ان: أحدمها: ما أنزل اهلل والوجهان ُيم

َ رسول اهلل مثَل ما نصَّ الكتاب، واآلخر: مما أنزل اهلل فيه مجلَة كتاب، فبَّيَّ عن  نص كتاب، فَبَّيَّ

والوجه الثالث: ما سنَّ رسول اهلل فيام ، لوجهان اللذان َل ُيتلفوا فيهاماهلل معنى ما أراد؛ وهذان ا

«ليس فيه نص كتاب
(2)

. 
لة سآ  جياوازى نيية لةنيَوان زاناياندا لةسةر ئةوةى كة سوننةتةكانى ثيَغةمبةر  واتة:

 رِووةوةية:

 رِوونى كردووةتةوة وةكوو خؤى. ئةوةى كة دةقى ئايةتى لةسةرة و ثيَغةمبةر  يةكةميان:

 رِوويةكى ترى ئةوةية كة بة كورتى لة قورئاندا باسى هاتووة و ثيَغةمبةر  دووةميان:
 تيادا رِوون كردووةتةوة، ئةم دوانة جياوازى زانايانى لةسةر نيية. كانى خواى مةبةستة

 دايرِشتووة و دةقى ئايةتى لةسةر نيية. ئةوةى كة ثيَغةمبةرى خوا  سَييةميان:

                                                             

يان  )صحيح(دةبيَت لةدواى ثلةى  ؛زانايان بة مةرجيان طرتووة ئةم جؤرة ياسايانةى كة دةقى قورئانيان لةسةر نيية بة ئاشكرا (1)
ل قايةتى دةقةكةى تيادا نةبيَت، )شاذ(ى سةنةدةكةى دذايةتى ئايةت و فةرموودة طشتييةكان و جياوازى هاوةآلن و )حسن(

ا أَن يكون ُُمَالفا لكتاب اَّلل َتَعاََل َأو لسنة َمْشُهوَرة َعن »: vالرسخيس(  َطاع ب َدل يل مَعارض فعىل َأْربََعة أوجه إ م  ْنق  ُثبُوت اال 

يثا شاذا مل يْشتَهر ف يََم تعم ب ه  اْلبلوى َوحْيتَاج اخْلَاص َواْلَعام إ ََل َمْعرَفته َأو يثا قد أعرض َعنُه  َرُسول اَّلل َأو يكون َحد  يكون َحد 

يث َثة َومل جتر َبينهم املحاجة بذلك احلَد  ْخت اَلف يف  ت ْلَك احْلَاد  نُْهم اال  ْدر األول ب َأن ظهر م  ة من الص  م 
 "أصول الرسخيس". «اأْلَئ 

(1/364). 

 .90للشافعي ص "الرسالة" (2)
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 :سوننةت تةفسريى قورئان دةكات .5

دووةم سةرضاوةى تةفسريكردن لةدواى قورئان بة قورئان، تةفسريى قورئان بة فةرموودة 
ديَت، لةبةرئةوةى شارةزاترين كةس بةسةر قورئاندا ئةو كةسةية كة بؤى هاتووةتة خوارةوة، كة 

 .ثيَغةمبةرى خواية 

بة جوولةكة و طاوور،  .{7:  0}[ ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ]وةكوو تةفسريى: 
الََِّّي النََّصاَرى» وةكوو دةفةرمويَت: ُضوَب َعَليمِهمم المَيُهوُد وإنَّ الضَّ «إِنَّ اْلمَغم

(1). 

بة رِةشايى شةو و سثيايى  .{187:  2}[ ڃ  ڃ  چ  چ  چ]لة تةفسريى: وة 
يمِل، َوَبَياُض » رِؤذ، وةكوو دةفةرمويَت: «النََّهارِ َلَ َبلم ُهَو َسَواُد اللَّ

(2). 

ٻ  ٻوة لة تةفسريى: ]  فةرمووى: .{238:  2}[ ٱ  ٻ  ٻ  
« ِ َطى َصاَلُة المَعصم «َصاَلُة المُوسم

(3). 
 واتة: نويَذى ناوةرِاست، نويَذى عةسرة.

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ] لة ئايةتى: [ٺ  ٿ] وة لة تةفسريى :  4}[ ٺ  

ًة »َقاَل:  .{110 وَن َسبمِعََّي ُأمَّ ُتمم ُتتِمُّ ُ َأنم ُتمم َخريم َرُمَها َعىَل اهللََِّأنم «َها َوَأكم
(4). 

                                                             

 "املسند"وأمحد يف  (،7206) "صحيحه"وابن حبان يف  (،1/381) "التوحيد"وابن خزيمة يف  (،2954رواه الرتمذي ) (1)

(، 3263) "الصحيحة"وصححه األلباين يف  (،1135) "مسنده"والطياليس يف  (،237) "الكبري"والطرباين يف  (،19381)

 (.8202) "صحيح اجلامع الصغري"و 

 (.178) "الكبري"والطرباين يف  (،1926) "صحيحه"(، وابن خزيمة يف 4510رواه البخاري ) (2)

عن َسُمرة  (20129) "املسند"وأمحد يف  (،1746) "صحيحه"وابن حبان يف  ،عن عبد اَّلل بن مسعود (181رواه الرتمذي ) (3)

 (،6825) "الكبري"والطرباين يف  (،2064) "املسند"والبزار يف  ،بن  ُجندب، وقال شعيب األرنؤوط: صحيح لغريه

 "سنن الكربىال"والبيهقي يف  ،عن أيب هريرة (1039) "اآلثار عاينرشح م"والطحاوي يف  (،159) "مسنده"والطياليس يف 

(، 790) "مسنده"والروياين يف  (،388) "رشح السنة"والبغوي يف (، 2867) "معرفة السنن واآلثار"ويف  (،2164)

 (.3835) "صحيح اجلامع الصغري"(، و 634) "شكاةامل"وصححه األلباين يف 

ْ  ، وقال:(6987) "املستدرك"واحلاكم يف  (،4288وابن ماجه ) (،3001رواه الرتمذي ) (4)  َومَل
ْسنَاد  يُح اإْل  يٌث َصح   َهَذا َحد 

َجاهُ   (.2301) "صحيح اجلامع الصغري" يف(، و6294) "شكاةامل"ه األلباين يف حسنو (،1023) "الكبري"والطرباين يف ، ُُيَرِّ
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 وة باشرتين و بةرِيَزترينيانن الى خوا.ئيَوة تةواوكارى حةفتايةمني طةلن، واتة: 

يئ  جب  حب  خب  مب      ىب   يب  : ]كورتكردنةوةى نويَذ لة سةفةرى ترسدا وة لة تةفسريى

َق اهللَُّ»فةرمووى: . {101:  6}[ جت َبُلوا َصَدَقَتهُ  َصَدَقٌة َتَصدَّ ا َعَليمُكمم َفاقم «ِِبَ
(1). 

 واتة: خيَريَكة خوا ثيَى كردوون، خيَرةكةى ىلَ وةرطرن.

، َقاَل: َسَأْلُت َرُسوَل اَّلل   َصىل  . {G  :3}[ ڦ  ڄ  ڄوة لة تةفسريى: ] ٍّ
َعْن َعِل 

َم َعْن َيْوم  احلَجِّ األَْكرَب  َفَقاَل:   َوَسل 
رِ »اَّلل ُ َعَلْيه  ُم النَّحم «َيوم

(2). 
 واتة: رِؤذى حةجى طةورة، يةكةم رِؤذى جةذنى قوربانة.

ڈوة لة تةفسريى: ] ِهَي »َقاَل:  ،ُسئ َل َعنَْها .{W  :79}[ ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  

َفاَعةُ  «الشَّ
(3). 

 تكاكاريية بؤ طةلةكةى. ؛واتة: ئةو ثلةوثايةيةى رِؤذى دوايى بؤ ثيَغةمبةر 

الُغاَلُم الَِّذي َقَتَلُه اخَلِِضُ » ، فةرمووى:كوشتى  رضر(اخل)ئةو منداَلةى كة  وة لة تةفسريى

َم ُطبَِع َكافًِرا «ُطبَِع َيوم
(4). 

                                                             

يٌح  ، وقال:(3034والرتمذي ) (،1199وأبو داود ) (،686رواه مسلم ) (1) يٌث َحَسٌن َصح   "الكربى"والنسائي يف  ،َهَذا َحد 

 "صحيحه"وابن حبان يف  (،945) "صحيحه"وابن خزيمة يف  (،1065وابن ماجه )(، 1433) "الصغرى"ويف  (،1904)

وعبدالرزاق يف  (،181) "مسنده"وأبو يعىل يف  (،1546) "هسنن"والدارمي يف  (،174) "املسند"وأمحد يف  (،2739)

والبيهقي يف  (،1646) "رشح مشكل اآلثار"والطحاوي يف  (،8159) "املصنف"وابن أيب شيبة يف  (،4275) "املصنف"

 .(562) "الصغري"ويف  (،5378) "سنن الكربىال"

 (.957) "وضعيف سنن الرتمذيصحيح " يف(، و1101) "روا اإل"وصححه األلباين يف  (،3088، 957رواه الرتمذي ) (2)

 "املصنف"وابن أيب شيبة يف  (،9735) "املسند"وأمحد يف  (،2/725) "التوحيد"وابن خزيمة يف  (،3137رواه الرتمذي ) (3)

 "السنة"وابن أيب عاصم يف  (،296) "الشعب"والبيهقي يف  (،1020) "رشح مشكل اآلثار"والطحاوي يف  (،31745)

 "رشح السنة"والبغوي يف  (،2096) "رشح أصول اعتقاد"والاللكائي يف  (،1098) "الرشيعة"واآلجري يف  (،784)

ُسول  َصىل  اَّلُل َعَليْه  َوَسل مَ  (15/152)  الر 
 (.784) "الظالل"(، و 2369) "الصحيحة"وصححه األلباين يف  ،َباُب َشَفاَعة 

يٌب، وقال: (،3150والرتمذي ) (،4705وأبو داود ) (،2661رواه مسلم ) (4) يٌح َغر  يٌث َحَسٌن َصح  وابن حبان يف  َهَذا َحد 

 =      "مسنده"والطياليس يف وقال شعيب األرنؤوط: حديث صحيح،  (،21122) "املسند"وأمحد يف  (،6221) "صحيحه"



 
204 

 ثلة و كارى سوننةت لة ياساكانى ئيسالمدابةشى سَييةم / 

 

 ئةو منداَلة هةر لة يةكةم رِؤذةوة بؤى نووسرابوو كة بيَربِوا دةردةضيَت.واتة: 
 ،)البخاري ومسلم والرتمذي ...(تةنانةت ئةطةر بطةرِيَينةوة بؤ كتيَبة فةرموودةييةكانى وةكوو 

هةمووى  هةية كة بة سةنةد تةفسريةكانى ثيَغةمبةر  )أبوات التفسري(دةبينني بةتايبةت 
 طيَرِدراوةتةوة.

 ؤتاييدا:ـلة ك

 لةنيَوان موسوَلماناندا. بةزيندوو رِاطرتنى ثيَغةمبةرةكةى ئيسالمة  سوننةت

رِيَطايةكى دروستكردنة لةسةر بنةمايةكى رِاست و دروست و بآ زيادةرِةوى و  سوننةت
 كةمرِةوى.

 ، هةر لة سةرةتاوة تاوةكوو لوتكة.و ثةروةردةكردنى كؤمةَلطاية كارى قؤناغربِين سوننةت

كة ثيَغةمبةرة لة خاوةنةكةيدا  نيشانةى ثيَبةخشينى توانا و كامَلى و موعجيزةى خواية سوننةت
. 

 كةشيَكى ثرِ رِؤحى و متمانةيى و دَلنيايى و ئارامى بة شويَنكةوتةى دةبةخشيَت. سوننةت

و بانط و  )شهادة(بةسة خاوةن سوننةت ناوى لةطةأل ناوى خواى ثةروةردطاردا دانراوة لة 
 .قامةت و طويَرِايةَلييةكانى قورئان و ... بةبآ يةكرت ناوتريَت و وةرناطرييَت

 (1) ُمَحمٍَّد َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّْم ىَدُه ىَداْلُه َوَخْيُر

 

   

 
                                                                                                                                                             

(، 92) "القضا  والقدر"ويف  ،138ص "عتقاداال"والبيهقي يف  (،3125) "رشح مشكل اآلثار"والطحاوي يف  (،540) =

 (.1075) "رشح أصول اعتقاد"والاللكائي يف  (،194) "السنة"وابن أيب عاصم يف 

 (.202) "دخلامل"والبيهقي يف  (،2119) "مسنده"وأبو يعىل يف  (،867رواه مسلم ) (1)
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 ناوةِرؤك
 

 ةِرةــالث                    ةتــابــــــب

 
 7.......  ..................................................................................  ثيَشةكى

 15.......  ............................................................................  بةشى يةكةم

 15......  .................................................................  فةرموودة و نووسينةوةى

    .....  ..15وتةى زانايان لةسةر طومانةكانى نةنووسينةوةى فةرموودة لة سةردةمى ثيَغةمبةردا 

 16.......  ....................................  ئايا نووسينةوة مةرجيَكة لة بوون بة بةَلطة؟ يةكةم:

 17..  ............................  لةسةر بةمةرجنةطرتنى نووسني لة بةَلطةدا ى زياترنةوةرِوونكرد

 23   ....  فةرموودة و بةهيَزى تواناى لةبةركردنيانوتةى هةنديَك لة زانايان لةسةر نةنووسينةوةى 

 29...  ...........................  ئايا نةنووسينةوةى فةرموودة هؤكارة بؤ بةبةَلطةنةبوون؟ دووةم:

 32..  ...............................................................  حيكمةتى نووسينةوةى قورئان

 35  .........  بة هاوشيَوةى قورئان حيكمةتى نةنووسينةوةى فةرموودة لة سةردةمى ثيَغةمبةردا 

 37.......  ...................................  فةرمان و رِيوايةتةكان لةسةر نووسينةوةى فةرموودة

 40.  ........................................  فةرمان و رِيوايةتةكان لةسةر نةنووسينةوةى فةرموودة

 43...  ............   يةكالبوونةوةى نووسينةوة و نةنووسينةوةى فةرموودةبؤضوونى زانايان لةسةر 

 43...  ......  كؤكردنةوةى هةردوو جوَرة فةرموودةكان لة مانا و مةبةستيَكى دياريكراودا يةكةم:

 50.  .........................................................  واتة سرِينةوة ،)نسخ( ىرِيَطة دووةم:



 
208 

 ناوةِرؤك

 

 52...  .....................  ، واتة بةهيَزكردنى اليةك بةسةر الكةى تردا)الرتجيح(رِيَطةى  سَييةم:

 56..  ........................  بةَلطةكان لةسةر نووسينةوةى فةرموودة و طرتنةبةرى هؤكارةكانى

 59...  .......................................................................  جؤرى نووسينةوةكان

 61....  .........................................................  ثةرِاوطةو نووسينةوةكانى هاوةآلن

 76..  .....................................................   نامة و فةرموودة نووسينةكانى هاوةآلن

 83....  ................................................  بةدةستهيَنانى فةرموودةطةرِانى هاوةآلن بؤ 

 91....  ..............................................  طةرِانى تابعييةكان بؤ بةدةستهيَنانى فةرموودة

 95....  ......................  و زانستى شةرعى فقهقوتاخبانةكانى جيهانى ئيسالمى لة فةرموودة و 

 95.  ..............................................................  قوتاخبانةى شارى مةدينة يةكةم:

 97  . .............................................................  قوتاخبانةى شارى مةككة دووةم:

 98..  .....................................................................  كوفة قوتاخبانةى ةم:سَيي

 99.......  .......................................................  بةسرِة قوتاخبانةى شارى ةم:ضوار

 99.....  ..............................  قوتاخبانةكانى )شام و ميصر و خوراسان و يةمةن( ثَينجةم:

 102..  .........................................................................   ثةرِاوطةكانى تابعني

 501.  .................................................................................   ةمبةشى دوو

 105...  ................................   زانستى بؤيانطومانةكانى سةر فةرموودة و وةآلمدانةوةى 

 105..  ......  كوَكردنةوةى فةرموودة لة كوَتايى سةدةى يةكةمدا كارى بؤ كراوة طومانى يةكةم:

 106..  .........................................................  قؤناغةكانى نووسينةوةى فةرموودة

 111...  ......   دا)الزهري(هؤكارةكانى نووسينةوة و كؤكردنةوةى فةرموودة لة سةردةمى ئيمامى 

 113....  ..........................  و هاوةآلنى طيَرِةرةوةى فةرموودة ميَذووى وةفاتى ثيَغةمبةر 

 124...  ........................   وادةى ثاراستنى خوايى بؤ قورئان بةبآ فةرموودة ةم:طومانى دوو



   
209 

 دايو هاوةاَلن نووسينةوةى فةرموودة لة سةردةمى ثَيغةمبةر 

 سوننةتثيَويستنةبوونى  ةم:سَييطومانى 
 127.......  .........................  هيض شتيَكى لة قورئاندا نةثةرِاندووةى طةورة خوا بةوةى كة

 بةَلطةكانى دين دةبيَت دَلنيايى و متمانةدار بيَت، ةم:طومانى ضوار
 129..  ...............................................  شويَنى دَلنيايية لةطةأل ئةوةشدا بةس قورئان 

 130..  .........................................  ضةند طومانيَكى ترى جؤراوجؤر ةم:طومانى ثَينج

 131..  .........................................................  )حجية السنة( بةَلطةيةتى فةرموودة

 135.  .........................................................................  فةرموودة )وةحي(ية

 136..  ........................................   فةرموودةبةَلطةكانى قورئان لةسةر )وةحى(بوونى 

 143.  .......................................   بةَلطةكانى فةرموودة لةسةر )وةحى(بوونى فةرموودة

 147...  .......  كة بةَلطةية لةسةر بة )وةحى(بوونى شيَوازى دارِشتنى فةرموودةكانى ثيَغةمبةر 

 148...  ...................................   هاتبَيت )الـوحي(هةرضييةك كة بة وشةى وةحى  أ.

 150..  ...................................  هاتبَيت )األمر(هةرضييةك كة بة شَيوةى فةرمان  ب.

 152...  ...........................................  ةوة هاتبَيت)وعد(هةرضييةك كة بةناوى  ج.

 153....  ....................................  وة هاتبَيتةهةرضييةك كة بة وشةى خستنة دَل د.

 153...  ......................   واتة ثَيبةخشني هاتبَيت )أعطيت(هةرضييةك كة بة وشةى  هـ.

 154..  .............................   واتة ِرَيطةثَيدان هاتبَيت )إذن(هةرضييةك كة بة وشةى  و.

 155..  ..........................  واتة ِرَيطريكردن هاتبَيت )النهي(هةرضييةك كة بة وشةى  ز.

 155..  .....................................................  خةوبينني )الرؤيا(ياخود بة شَيوةى 

 155..  .................................................................   (الرؤية)ى بة وشةياخود 

 156.  ...............................................   واتة هةَلبذاردن (التخيري) بة وشةىياخود 

 157...  ...........................  بةَلطةية لةسةر )وةحى(بوونى هةواَلة غةيبييةكانى ثيَغةمبةر 



 
210 

 ناوةِرؤك

 

 158.......  .............................   (استانبول - القسطنطينية) هةواَلدان بة طرتنى شارى

 158....  ...............................   هةواَلدان بة سواربوونى بةلةم و ثاثؤِر لةثَيناوى خوادا

 159.....  ...........................  جياوازى نَيوان موسوَلمانان هةواَلدان بة دووبةرةكايةتى و

 159....  .................................  هاتنى كةسانَيك كة بانطةوازى ثَيغةمبةرايةتى دةكةن

 160..  ..................................   هةواَلدان بة شةهيدبوونى ئةمريةكانى شةِرى تةبووك

 161...  ............................   بؤ قوِرةيش )حاطب بن أبي بلتعة(ئاشكراكردنى نامةكةى 

 161....  .........................................   هةواَلدانى كوذرانى )كيسرا( بة نوَينةرةكةيان

 162......  .................................  هةواَلدان بة هةموو ِرووداوةكانى ثَيش ِرؤذى دوايي

 162....  .................................................  هةواَلى دةسةآلتدارانى دواى خؤى داوة

   ...........................................  ...164هةواَلى زانستى لة فةرموودةكانى ثيَغةمبةر 

 167..  ......................................  لةاليةن خواوة ى ثيَغةمبةر )معصومية(ثاريَزراوى 

 172......  ..........................  دابةشكردنى سوننةت بؤ كارة دينييةكان و كارة دونياييةكان

 180.  ................................................................................   ةمبةشى سيَي

 180.  ......................................................   بةَلطةكان لةسةر بةَلطةيةتى فةرموودة

 180  ................................................  ئايةتة قورئانييةكان لةسةر بةَلطةيةتى سوننةت

 187....  ..............................................  بة بةَلطةكردنى سوننةت لة فةرموودةكاندا

 190.....  ...................................  وتةى ثيَشووة ساَلحةكان لةسةر بةَلطةيةتى فةرموودة

 195...  ...............................................  كارى سوننةت لة ياساكانى ئيسالمداثلة و 

 720.......  .............................................................................    ناوةرِؤك


