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ABSTRACT
ISLAMIC SCIENCES JOUrRNAL (ISJ ISLAMIC SCIENCES JOUrRNAL (ISJ)

Dr. Abdul Rahman bin
Nuwaifaa Faleh *

The sedition that occurred at the end of adult‘s era had its
effects on the narration and criticism of the hadith, and this study
comes to analyze the historical variables after sedition and the
development that necessitated it in the method of modern criticism
(35-90 AH).
Research methodology: the historical approach in analyzing reality
based on documented texts, revealing the changes that occurred in
the novel in this period, identifying the causes that led to those
changes, and the effects of those historical changes on modern
critical practices in that period, and clarifying the conditions and
controls that were created because of them .
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تاريخ السنة في عصر الصحابة (بعد الفتنة) التغيرات واآلثار
االستاذ المشارك الدكتور :عبد الرحمن بن نويفع فالح

قسم الكتاب والسنة ,كمية الدعوة وأصول الدين -جامعة أم القرى ,السعودية.

الخالصة:

كاف لمفتنة التي حصمت في آخر عصر الراشديف تأثيراتيا عمى ركاية الحديث كنقده ،كتأتي ىذه الدراسة

لتحميؿ المتغيرات التاريخية بعد الفتنة كما أكجبتو مف تطكر في منيج النقد الحديثي (َّٓٗ-ق).
منيج البحث :المنيج التاريخي في تحميؿ الكاقع باالعتماد عمى النصكص المكثَّقى ًة ،كالكشؼ عف التغيرات التي
حصمت في الركاية في ىذه الحقبة ،كتحديد األسباب التي أدت إلى تمؾ التغيرات ،كآثار تمؾ التغيرات التاريخية
عمى الممارسات النقدية الحديثية في تمؾ الفترة ،كاستجالء الشركط كالضكابط التي استيحدثت بسببيا.

الكممات الدالة :المنيج  ،النقد  ،الحديث  ،المحدثكف ،صيانة السنة.
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المقدمة

الحمد هلل ،كالصالة كالسالـ عمى سيدنا رسكؿ اهلل ،كآلو كصحبو كاخكانو .كبعد:

الالحؽ عف السابؽ ،كاألمانة يي ىسمِّ يميا
فإف النقد الحديثي كاف كالركاية الحديثية يتصؿ بو اإلسناد؛
ي
ُّ
كؿ جيؿ لمذم بعده كما استمميا مف الذم قبمو.
كىذه دراسةه تاريخيةه لمحقبة الثانية في تاريخ المحدثيف رضي اهلل عنيـ ،تسعى لمكشؼ عف الكاقع
التاريخي لمسنة الشريفة في حقبة ما بعد الفتنة في أكاخر الخالفة الراشدة إلى نحك سنة (َٗق)،

حقبة صغار الصحابة ككبار كأكاسط التابعيف ،الحقبة التي كان غالب مرويات رواتها عن

الصحابة ,أما صغار التابعيف الذيف أدرككا بعض مف طاؿ عمره مف الصحابة ككانت معظـ
ركاياتيـ عف التابعيف فميسكا داخميف في ىذه الدراسة ،كسكؼ نخصص ليـ دراسة مستقمة بمشيئة

اهلل تعالى؛ ألنيـ أدرككا طبيعة تاريخية حديثية مختمفة ،كركاياتيـ أقرب لركاية كبار أتباع

التابعيف ،إذ عامة ركاياتيـ عف التابعيف.

قدمت قبؿ ىذه الدراسة دراسة النقد الحديثي في عيد النبي صمى اهلل عميو كسمـ كالخمفاء
كقد ٌ
الراشديف رضي اهلل عنيـ (قبؿ الفتنة) ،كلكي نبني التطكير الذم حصؿ في كؿ مرحمة عمى
المستكل النقدم الذم تكصمت إليو المرحمة التي سبقتيا؛ فإنو ينبغي استجالء الكاقع التاريخي
لمسنة الشريفة في عصر الصحابة (بعد الفتنة)؛ لكي نبني تحميؿ التطكر النقدم عمى كعي و
كاؼ

بكاقع السنة التاريخي في ىذا العصر.
فإدراؾ كيفية تى ىش ُّكؿ ىذه المستكيات النقدية المتتابعة ،كمعرفة كيؼ تطرؽ التجكيد إلى كؿ

اجب عمى الممارسيف لمنقد الحديثي؛ ليتمكنكا مف استثمار جيكد أئمة النقد األكائؿ كفؽ
مستكل :ك ه
منيجية عادلة عممية كمكضكعية.
مشكمة الدراسة:

تأتي ىذه الدراسة الثانية الخاصة بزمف صغار الصحابة كالتابعيف ،لتجيب عمى األسئمة اآلتية:
-

ما ىي أبرز التغيرات التاريخية التي أثٌىرت في عمكـ الحديث كنقده؟
كيؼ كاف استعداد عمماء الصحابة لصيانة السنة المشرفة؟

ما ىي البمداف اإلسالمية التي كانت تتميز بحضكر عمماء السنة فييا؟

ما مدل التطكر المنيجي في نقد المركيات في ىذه المرحمة؟

ما ىي النتائج النقدية اإلضافية التي قدمتيا ىذه المرحمة لممرحمة التي تمييا؟

كيؼ تطكرت عمكـ الحديث في ىذه المرحمة؟

ما ىك تكصيؼ المنيج النقدم في زمف صغار الصحابة ككبار كأكاسط التابعيف؟
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تعبر ىذه األسئمة عف مشكمة الدراسة التي تتمثؿ في الكشؼ عف التطكر النقدم خالؿ ىذه

المرحمة ،كتكصيؼ المنيج النقدم فييا ،قبؿ اكتماؿ الصكرة النيائية لممنيج النقدم ،كالتي أنتجت

كتب الصحاح كالعمؿ كالجرح كالتعديؿ.

الدراسات السابقة لهذا البحث:

لـ أقؼ عمى دراسة سابقة تتجو إلى دراسة الكاقع التاريخي لمسنة المشرفة في عصر الصحابة
بعد الفتنة ،كلكف تكجد بحكث كدراسات تناكلت مكضكعات يمكف أف يستفاد منيا في ىذا البحث،

يمكف تقسيميا عمى النحك اآلتي:
-

دراسات تناكلت منيج المحدثيف النقدم ،كىي تصؼ المنيج النقدم الحديثي المكتمؿ،

كبعضيا تطرؽ إلى بداية النقد في عصر النبي صمى اهلل عميو كسمـ كأصحابو دكف أف يحمؿ
مف خاللو المنيج النقدم المتبع في تمؾ المرحمة ،ككانت إفادتي منيا فيما يتعمؽ بذلؾ الجانب،

كقد ذكرت ما أفدت منو منيا في فيرس المصادر.
-

دراسات تناكلت نقد المتف في زمف الصحابة ،كىي متعددة ،كمقاالت ،ككانت تسعى

خصكصا ،مف خالؿ جمع مكاقؼ
عمكما كالصحابة
إلثبات العناية بنقد المتف عند المحدثيف
ن
ن
أم مف تمؾ
نقدية في زمف الصحابة لمتكف األحاديث كاالستدالؿ بيا عمى ذلؾ ،كلـ تتكجو ٌّ
الدراسات إلى استثمار المكاقؼ النقدية في تحميؿ المنيج النقدم في ذلؾ الزمف ،ككانت استفادتي

مف تمؾ الدراسات محدكدةه في جمع األمثمة النقدية في زمف الصحابة ،حيث كانت تيسر لبحثي
الكصكؿ إلى المكاقؼ النقدية في زمف الصحابة ،كقد ذكرت ما أفدت منو الداللة عمى بعض
المكاقؼ النقدية في فيرس المصادر ،كما كانت استفادتي منو مباشرة ذكرت ذلؾ في مكضعو في

صمب البحث.

أيضا ،كبعضيا عاـ،
دراسات تناكلت تاريخ الحديث في تمؾ المرحمة ،كىي متعددة ن
كبعضيا خاص بالمدارس الحديثية :المدنية ،كالمكية ،كالككفية ،كالبصرية ،كغيرىا ،حيث تناكلت
تمؾ الدراسات تاريخ الحديث في زمف صغار الصحابة كالتابعيف في تمؾ البمداف ،ككانت

أيضا،
استفادتي منيا في الجانب التاريخي ،كقد سميت ما أفدت منو منيا في فيرس المصادر ن
كما كانت استفادتي منو مباشرة ذكرت ذلؾ في مكضعو في صمب البحث.

منهج البحث :سمكت في ىذا البحث المنيج التاريخي مف خالؿ تتبع الحكادث التاريخية كتككيف
التصكر الصحيح لمحالة التاريخية ،كرصد أبرز ما يمكف أف يككف قد تسبب في تغير في الرك ً
اية
كثير مع تراجميـ
أدل إلى تطكر في النقد ،كتتبعت عمماء الحديث في ىذه المرحمة كتكقفت نا
الستخمص ما يمكف أف نستكضح بو المنيج النقدم في زمانيـ ،كجمعت أبرز النصكص التي
اشتممت عمى تعاليـ أك مكاقؼ نقدية حديثية كقمت بدراستيا كتحميميا كاستخراج الطبيعة النقدية

201

ISLAMIC SCIENCES JOURNAL (2021) Vol 12 (1) : 101-130

التي اشتمؿ عمييا كؿ مكقؼ نقدم ثـ ربط مستخرجات تمؾ المكاقؼ ببعضيا كاستالؿ المنيجية

النقدية لذلؾ العصر مف خالؿ مجمكع تمؾ المكاقؼ ،كتكصيفو في كؿ مبحث.
خطة البحث :كقد قسمتو إلى مقدمة كمبحثيف كخاتمة

المقدمة ,كتشمؿ أىمية البحث كمشكمتو كالدراسات السابقة كالمنيج كالخطة
المبحث األول :مستكل العمـ بالسنة بعد الفتنة الكبرل

المبحث الثاني :التغيرات التي طرأت بسبب الفتنة عمى السنة النبكية

المبحث الثالث :انتقاؿ مسئكلية صيانة السنة إلى عمماء الصحابة بعد الفتنة

الخاتمة ثم المصادر.

المبحث األول :مستوى العمم بالسنة بعد الفتنة الكبرى

ألنفذ إلى تحميؿ عميؽ لتاريخ السنة في ىذه المرحمة يمكنني أف أتكصؿ بو إلى قياس مستكل
المعرفة بالسنة فييا :فإف دراسة العمماء ىي مفتاح الكلكج إلييا؛ فكفرة العمماء الجيابذة ً
الجمٌ ًة ىي
المقياس ،ىـ أكلك العمـ كأكلياؤه ،يأكم إلييـ يخدمكنو كيصكنكنو كينشركنو؛ فال يحيا العمـ إال

بحياة العمماء كال يمكت إال بمكتيـ ،كال يضيع شيء منو إال بضعفيـ.
و
كلمكصكؿ إلى معر و
أت أبرز
فة
معمقة بعمماء ىذه المرحمة التاريخية مف مراحؿ السنة المشرفة قر ي
كتب التكاريخ كالتراجـ ،كاستخرجت ممف يذكر فييا بالعمـ أبرز القكـ كأكابرىـ ،ككقفت مع كؿ
ك و
احد منيـ كقفةن مطكلة ،كحاكلت أف أنتقؿ إليو في زمانو ،كأتصكر األحداث التي عاشكىا كفؽ

معطياتيا كمؤثراتيا الزمانية كالمكانية ،كالتقطت مف خالؿ تمؾ القراءات العميقة َّ
كؿ ما ييعينني
عمى تصكر ذلؾ التاريخ كأقرب ما كاف عميو ،ليككف تحميمي لو أقرب ما يككف إلى الصدؽ ،كاهلل
ىك المكفؽ سبحانو كالمعيف.

ككاف مقصكدم مف ذكر أشير مف بقي مف عمماء الصحابة بعد الفتنة كعمماء التابعيف في كؿ
بمد ىك إبراز مدل قكة الجيش النبكم (الحارس لمسنة) ،كجاىزيتو العممية في ذلؾ الزماف لمقياـ

بحؽ السنة مف التبميغ كالصيانة.

كلذلؾ حرصت عمى ترتيبيـ حسب سني كفياتيـ ألسجؿ لكؿ عالـ جميؿ منيـ التاريخ الذم

انتيت بو ميمتو المباشرة في خدمة العمـ كالسنة بانتياء حياتو ،فمف طاؿ عمره مف المعمريف

أسبؽ كالدةن ممف تقدـ عميو في الذكر؛ ألف ىذا ىك
ذكرتيو حسب ترتيب تاريخ كفاتو كربما كاف
ى
مقصكدم في ىذا السياؽ.

كال يمكف أف ىيتصكر قارئ ىذا المطمب مدل ثراء ذلؾ التاريخ بعمماء السنة حتى يقؼ عمى تراجـ
ىؤالء األئمة كيعيش معيـ كيتصكر أحكاليـ مف خالؿ ما تكافقت عميو المصادر المعتمدة في
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أمانا عمى السنة بعد زمف الراشديف ،كلعمرم لك أف
فيعمـ أف زمانيـ كاف
تراجميـ،
أعظـ األزماف ن
ى
ي
احدا منيـ فقط كاف بيننا اليكـ لكاف العمـ كالفيـ بو في عافية كنعماء!
ك ن

كقد كاف أك يؿ معطيات الفتنة الكبرل التي كقعت بمقتؿ عثماف رضي اهلل عنو انشغاؿ الخميفة
الراشد عمي بف أبي طالب بالفتنة كمعركة الجمؿ ثـ صفيف ثـ النيركاف ثـ التحكيـ ،كفقداف
سيطرة الدكلة عمى التعميـ كالركاية(ُ).

ت األثبات ممف كانكا
كنتيجةن لفقداف ىذه السيطرة ،فإف االمتناع عف الركاية قد انتيى ،فركل الثقا ي
قد منعكا في زمف الراشديف بسبب التنظيـ التعميمي ،كركل مف العدكؿ مف ىك ُّ
أقؿ منيـ تثبتنا
ي

طا ،كركل ممف كقع في البدعة مف ال ييتَّيـ عمى الكذب ،كركل مف المبتدعة مف ييتَّيـ ،كال
كضب ن
شؾ أنو ييحتمؿ أف يككف قد يكذب في ىذه المرحمة مع أنيا مبكرة؛ ألف الفتنة أثبتت أحداثييا أف
خفيا في إذكاء نارىا سنيف عديدة.
اؽ قد لعبكا كال شؾ نا
النفاؽ كالفي ٌس ى
دكر ن
العمماء مف أصحاب رسكؿ اهلل عميو كسمـ كتالمذتيـ المنتشريف في كافة
األمر الذم كضع
ى
البمداف اإلسالمية في مكقع المسئكلية المباشرة لخدمة العمـ كصيانة السنة كنشرىا كحراستيا مف
خالؿ جيكدىـ ىـ كتالميذىـ ،فقامكا بعمؿ جميع االحتياطات الالزمة لصيانتيا مف الضياع

كالتحريؼ ،كمنذ ذلؾ الزمف صار العمماء ىـ حراس العمـ كالسنة(ِ) ،كارتفعت يد السمطة عف
تنظيميا بشكؿ كامؿ ،كىذا ىك الفارؽ الرئيس بيف عيد الراشديف كعيد ما بعد الراشديف بالنسبة

جدا بأىؿ العمـ (العظيـ) بالسنة،
لمسنة النبكية خاصة كلمعمـ بصفة عامة .كقد كاف الكاقع ثرنيا ن
كقد ذكر اإلماـ مسمـ في طبقات مف رككا عف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ ممف صحبو أك
رآه في سائر البمداف فبمغ عدادىـ مف الرجاؿ كالنساء (َٕٔ) ركاة عامتيـ بقكا إلى ما بعد

الفتنة(ّ) ،كمف أكابر عمماء الصحابة الذيف بقكا بعد الفتنة(ْ) :أمير المؤمنيف عمي بف أبي طالب

(ُ) كك ػ ػػاف منتي ػ ػػى م ػ ػػا يقدم ػ ػػو الخميف ػ ػػة لص ػ ػػيانة العم ػ ػػـ ى ػ ػػك إص ػ ػػدار التعميم ػ ػػات كم ػ ػػا ج ػ ػػاء ف ػ ػػي كص ػ ػػية عم ػ ػػي
كمعاكية بشأف التعميـ ،كتعييف القضاة.

(ِ) ككػ ػػاف نتيجػ ػػة ىػ ػػذا أف بػ ػػادر الصػ ػػحابة إلػ ػػى ممػ ػػب المسػ ػػاجد التػ ػػي كانػ ػػت مػ ػػدارس المسػ ػػمميف بتعمػ ػػيـ الق ػ ػرآف
عمم ػػا ى ػػك ش ػػيخ
كالس ػػنة كأحك ػػاـ الشػ ػريعة حت ػػى ك ػػاف يجم ػػس الجماع ػػة م ػػنيـ ف ػػي المس ػػجد الكاح ػػد ،كك ػػاف أكث ػػرىـ ن
المسجد ،كشيخ البمد.

الحجاج (ُِٔق) ،الطبقات (صُِْ.)ِِّ-
(ّ) اإلماـ مسمـ بف ٌ
ػت ى ػ ػػذه األس ػ ػػماء م ػ ػػف المص ػ ػػادر التاريخي ػ ػػة الت ػ ػػي اعتن ػ ػػت ب ػ ػػذكر عمم ػ ػػاء الص ػ ػػحابة؛ كأبرزى ػ ػػا كت ػ ػػاب
(ْ) انتخب ػ ػ ي

الطبق ػ ػػات الب ػ ػػف س ػ ػػعد ،كالطبق ػ ػػات لخميف ػ ػػة خي ػ ػػاط ،كمش ػ ػػاىير عمم ػ ػػاء األمص ػ ػػار الب ػ ػػف حب ػ ػػاف ،كطبق ػ ػػات الفقي ػ ػػاء

ألبػ ػػي إسػ ػػحاؽ الشػ ػػيرازم ،كطبقػ ػػات الحفػ ػػاظ لمػ ػػذىبي ،كسػ ػػير أعػ ػػالـ النػ ػػبالء لمػ ػػذىبي ،كطبقػ ػػات عممػ ػػاء الحػ ػػديث
ػرت ك ػ ػ َّػؿ م ػ ػػف يركم عن ػ ػػو أكث ػ ػػر م ػ ػػف أربع ػ ػػيف ح ػ ػػديثنا ع ػ ػػف رس ػ ػػكؿ اهلل ص ػ ػػمى اهلل عمي ػ ػػو
الب ػ ػػف عب ػ ػػد الي ػ ػػادم ،كذك ػ ػ ي
كسػ ػػمـ فػ ػػي الكتػ ػػب السػ ػػتة مػ ػػف خػ ػػالؿ فيػ ػػرس تحفػ ػػة األش ػ ػراؼ الػ ػػذم عممػ ػػو الشػ ػػيخ عبػ ػػد الصػ ػػمد شػ ػػرؼ الػ ػػديف؛
فيك كال شؾ يستحؽ أف ييذكر بعد أربعيف حديثنا حفظيا لنا عف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ.
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(َْق) ،كعبد اهلل بف سالـ (ّْق) ،كمحمد ابف مسممة (ّْق) ،كعمرك بف العاص (ّْق)،
كأبك مكسى األشعرم (ْْق) ،كزيد بف ثابت (ْٓق) ،كالحسف بف عمي (ْٗق) ،كالمغيرة بف

شعبة (َٓق) ،كعبدالرحمف بف سمرة (َٓق) ،كسعيد بف زيد بف عمرك بف نفيؿ (ُٓق) ،كجرير
بف عبد اهلل البجمي (ُٓق) ،كأبك بكرة الثقفي (ِٓق) ،كعمراف بف حصيف (ِٓق) ،كأبك أيكب

األنصارم (ّٓق)ً ،
كعتباف بف مالؾ (نحك ّٓق) ،كأسامة بف زيد بف حارثة (ْٓق) ،كأبك قتادة
الحارث بف ربعي األنصارم (ْٓق) ،كثكباف مكلى رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ

(ْٓق)،

كسعد بف أبي كقاص (ٓٓق) ،كعائشة بنت أبي بكر الصديؽ (ٕٓق) ،كأبك ىريرة (ٕٓق)،
كعبد اهلل بف مغفؿ المزني (ٕٓق) ،كعقبة بف عامر الجيني (ٖٓ) ،كجبير بف مطعـ بف عدم

(ٗٓق) ،كسمره بف جندب (ٗٓ) ،كمعاكية بف أبي سفياف (َٔق) ،كمعقؿ بف يسار (َٔق)،

كأبك حميد الساعدم (َٔق) ،كالحسيف بف عمي بف أبي طالب (ُٔق) ،كشداد بف أكس بف ثابت

أمية (ِٔق)،
(نحك َٔق) ،كجندب بف عبد اهلل البجمي (بعد َٔق) ،كأـ سممة ىند بنت أبي ٌ
كبريدة بف الحصيب (ّٔق) ،كعبد اهلل بف عمرك
كعبد اهلل بف زيد بف عاصـ األنصارم (ّٔق) ،ي
بف العاص (ٓٔق) ،كالنعماف بف بشير (ٓٔق) ،كزيد بف أرقـ (ٔٔق) ،كعبد اهلل بف عباس

(ٖٔق) ،كأـ عطية نسيبة بنت الحارث األنصارية (َٕق) ،كالبراء بف عازب (ِٕق) ،كرافع بف
خديج (ّٕق) ،كعبد اهلل بف الزبير (ّٕق) ،كأسماء بنت أبي بكر الصديؽ (ّٕق) ،كسممة بف

األككع (ْٕق) ،كعبد اهلل بف عمر ابف الخطاب (ْٕق) ،كأبك سعيد الخدرم (ْٕق) ،كالمسكر
بف مخرمة بف نكفؿ (ْٕق) ،كجابر بف سمره (ْٕق) ،كجابر بف عبد اهلل األنصارم (ٖٕق)،
كزيد بف خالد الجيني (ٖٕق) ،ككاثمة بف األسقع (ّٖق) ،كقيس بف سعد بف عبادة (ٖٓق)،
كعبد اهلل بف الحارث بف جزء الزبيدم شيخ المصرييف (ٖٔق) ،كسيؿ بف سعد الساعدم

(ُٗق) ،كأنس بف مالؾ (ّٗ) ،كغيرىـ ،رضي اهلل عنيـ أجمعيف.

كيكفي كجكد ىؤالء الجمة الكبار مف الصحابة لمبرىاف عمى األىمية الكاممة لدل العمماء لمقياـ

بحراسة السنة كنشرىا(ُ).

ثـ إف ىذه الكفرة الكبيرة مف عمماء الصحابة في ذلؾ العصر تقضي بأف التكاتر كاف ينتظـ عامة
ٌ
كثيرا ،كال يخرج عف حدكد التكاتر إال المسائؿ
المسائؿ الكبرل في الشريعة ككذا التي تتكرر ن

بعضيـ فأخذت عنو.
الخالفية أك فركع المسائؿ التي تفرد بيا ي

(ُ) ذك ػ ػػر اب ػ ػػف حب ػ ػػاف ف ػ ػػي كتاب ػ ػػو مش ػ ػػاىير عمم ػ ػػاء األمص ػ ػػار (ُْٕ) عالمػ ػ ػ ػػنا م ػ ػػف مش ػ ػػاىير عمم ػ ػػاء الص ػ ػػحابة
في األمصار كغالبيـ ممف تكفكا بعد الفتنة مما يدؿ عمى قكة العمـ كحصانتو في ذلؾ العصر الكريـ.
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ِ
بعامة ما يحتاج إليه الناس من السنة إلقامة دينهم في عصر صغار
اتر يفي
إذن كان المتو ُ
الصحابة ،كال شؾ أف الناس كانكا يقيمكف دينيـ عمى عمـ متف و
ؽ عميو في األصؿ.
كجميعيا كاف فييا مف أىؿ العمـ بالديف
كقد تفاكتت البمداف اإلسالمية في أحكاليا بعد الفتنة،
ي
كالسنة ما يفي ببقاء التكاتر في أكثر مسائؿ السنة ،كلك أننا فقط استحضرنا أسماء جمة أىؿ العمـ

في كؿ بمد منيا لبمغنا َّ
حد اليقيف بحفظ السنة كتكاتر معظـ مسائميا في ىذا الزمف.
حال الرواية في المدينة النبوية:

كانت المدينة بعد خركج الفتنة منيا إلى العراؽ ىي دار العمـ كالسنة لكثرة مف بقي بيا مف
اكيا مف الرجاؿ
الصحابة رضي اهلل عنيـ ،فقد ذكر مف اإلماـ
مسمـ في طبقاتو بالمدينة (َِٔ) ر ن
ه
كالنساء ،ككاف آخر الصحابة مكتنا بالمدينة سيؿ بف سعد الساعدم (ُٗق) ،كمالؾ بف أكس بف
الحدثاف كىك مختمؼ في صحبتو كقيؿ لو رؤية (ُٗق) ككاف فييا مف عمماء التابعيف :محمد بف

عمي بف أبي طالب (ّٕق) ،كأسمـ مكلى عمر (َٖق) ،كعمقمة بف كقاص الميثي (نحكَٖق)،

كسعيد بف المسيب سيد التابعيف (ّٗق) ،كعمي بف الحسيف زيف العابديف (ّٗق) ،كعركة بف

الزبير بف العكاـ (ْٗق) ،كأبك سممة بف عبد الرحمف بف عكؼ (ْٗق) ،كعبيد اهلل بف عبد اهلل
بف عتبة (ٖٗق) ،كعمرة بنت عبد الرحمف بف سعد بف ز اررة (ٖٗق) ،كخارجة بف زيد بف ثابت

(ٗٗق) ،كالحسف بف محمد بف عمي بف أبي طالب (ََُق) ،كأبك أمامة بف سيؿ بف حنيؼ
السماف (َُُق) ،كعامر بف سعد بف أبي كقاص (َُْق)،
(ََُق) ،كذككاف أبك صالح
ٌ
كأباف بف عثماف بف عفاف (َُٓق) ،كحميد ابف عبد الرحمف بف عكؼ (َُٓق) ،كالقاسـ بف
محمد بف أبي بكر الصديؽ (َُٔق) ،كعطاء بف يسار مكلى أـ المؤمنيف ميمكنة (َُّق)،
كأخكه سميماف بف يسار كىك أفقو مف عطاء (َُٕق) ،كسالـ بف عبد اهلل بف عمر بف الخطاب

(َُٔق) ،كنافع مكلى ابف عمر (ُُٕق) ،كعبد الرحمف بف ىرمز األعرج (ُُٕق) ،كسعيد

بف أبي سعيد المقبرم (َُِق) ،كمحمد بف مسمـ بف شياب الزىرم (ُِٓق) ،كمحمد بف

المنكدر التيمي (َُّق) ،كغيرىـ كثير(ُ).
حال الرواية في مكة المكرمة:

اكيا مف الصحابة مف الرجاؿ كالنساء مف أىؿ مكة ،كقد زاد
ذكر اإلماـ
مسمـ في طبقاتو (ّٗ) ر ن
ه
جدا كالركاية لمػٌا انتقؿ إلييا حبر األمة كبحر العمـ عبد اهلل بف عباس (ٕٔق) رضي
فييا العمـ ن
اهلل عنو في كالية معاكية ،كعنو أخذ تالمي يذه مف التابعيف :سعيد بف جبير (ٓٗق) ،كمجاىد بف

(ُ) جمػ ػػيعيـ كػ ػػانكا عممػ ػػاء فػ ػػي نحػ ػػك سػ ػػنة (َٗق) كغالػ ػػب ركايػ ػػتيـ كانػ ػػت ع ػ ػػف الص ػ ػحابة م ػ ػػا ع ػ ػػدا الزىػ ػػرم؛
مػ ػػع أنػ ػػو كػ ػػاف عالم ػ ػػنا مػ ػػف زمػ ػػف شػ ػػبابًو ،كلعممػ ػػو ذكرتػ ػػو ،أمػ ػػا سػ ػػعيد بػ ػػف أبػ ػػي سػ ػػعيد المقبػ ػػرم (َُِق) كمحمػ ػػد
ب ػ ػػف المنك ػ ػػدر التيم ػ ػػي (َُّق) ،فأح ػ ػػدىما راكيػ ػ ػةي أب ػ ػػي ىريػ ػ ػرة كاآلخ ػ ػػر راكيػ ػ ػةي ج ػ ػػابر ب ػ ػػف عب ػ ػػد اهلل ،كيمك ػ ػػف أف

ييذك ار بيذا االعتبار في ىذا السياؽ ،كاهلل أعمـ.

201

ISLAMIC SCIENCES JOURNAL (2021) Vol 12 (1) : 101-130

جبر (َُُق) ،كطاكس بف كيساف اليماني (َُُق) كعامة إقامتو في اليمف ،كعكرمة مكلى ابف
عباس (َُْق) ،كعطاء بف أبي رباح (ُُْق) ،كعبد اهلل بف عبيد اهلل بف أبي مميكة التيمي

(ُُٕق) ،كغيرىـ.

حال الرواية في البصرة:

اكيا مف الرجاؿ كالنساء ،كقد ظفرت
ذكر اإلماـ
مسمـ في طبقاتو مف الصحابة بالبصرة (ْٔ) ر ن
ه
البصرة بأنس بف مالؾ آخر المكثريف عف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ مكتنا مما أسيـ في
عمك إسناد أىميا؛ ككاف فييا مف كبار عمماء التابعيف :صفكاف بف محرز المازني (ْٕق) ،كحميد
بف عبد الرحمف ً
الحميرم (نحكُٖق) ،كأبك العالية رفيع بف ميراف الرياحي (َٗق) ،كأبك رافع
الصائغ نفيع المدني مكلى آؿ عمر (بعد َٗق) ،كأبك الشعثاء جابر بف زيد (ّٗق) تمميذ ابف

كمطرؼ بف عبد اهلل بف الشخير العامرم (ٓٗق) ،كأبك عثماف عبدالرحمف بف ىم ٌؿ
عباس،
ِّ
ً
الجرمي (َُْق) ،كأبك رجاء عمراف بف ممحاف
النيدم (ٓٗق) ،كأبك قالبة عبد اهلل بف زيد ى
العطاردم (َُٓق) ،كالحسف البصرم (َُُ) كمحمد بف سيريف (َُُ) كطاؿ بيما العمر كىما
ي
شيخا البصرة.
حال الرواية في الكوفة:

اكيا مف الرجاؿ كالنساء ،ككاف آخر مف مات بيا
ذكر اإلماـ
مسمـ فييا مف الصحابة (ََُ) ر ن
ه
مف الصحابة عبد اهلل بف أبي أكفى (ٖٗق) ،ككاف عمماؤىا مف التابعيف مف تالميذ ابف مسعكد
ىـ شيكخ البمد بعد عصر الراشديف (ُ) :عمقمة بف قيس النخعي (ِٔق) ،كالربيع بف يخثيـ الثكرم

كعبيدة السمماني
(ُٔق) ،كمسركؽ بف األجدع (ِٔق) ،كعمرك بف شرحبيؿ اليى ٍمداني (ّٔق) ،ى
(قبؿ َٕق)(ِ) ،كعبد اهلل بف عتبة بف مسعكد اليذلي (ّٕق) ،كأبك عبد الرحمف السُّممي (بعد
ْٕق) ،كعمرك بف ميمكف األكدم كقد لزـ معا نذا مف اليمف حتى دفنو بالشاـ ثـ لزـ ابف مسعكد

كم ٌرة بف شراحيؿ اليمداني (ْٕق) ،كاألسكد بف يزيد بف قيس النخعي ابف
حتى مات! (ْٕق) ،ي
أخي عمقمة كىك أسف منو (ٕٓق) ،كشريح بف ىانب (ٖٕق) ،كسكيد بف غفمة النخعي المعمر
قيؿ ىك مف أسناف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ

(َٖق) ،كعبدالرحمف بف أبي ليمى

كزر بف يحبيش أبك مريـ (ُٖق) ،كشريح بف الحارث بف قيس القاضي (ُٖق) ،كعبد
(َٖق)ٌ ،
الرحمف بف يزيد بف قيس النخعي أخك األسكد (ّٖق) ،كأبك كائؿ شقيؽ بف سممة (ّٖق تقر نيبا)،
عاما ،كقيس بف أبي حازـ البجمي (َٗق) ،كسعد بف
كالمعركر بف سكيد (نحك ٖٓق) كلو َُِ ن

(ُ) الذىبي ،السير (ْ.)ْٓ/
(ِ) المصدر السابؽ (ْ.)ّْ/
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عاما ،كابراىيـ بف يزيد النخعي (ٔٗق) (ُ) ،كعبد الرحمف بف
إياس الشيباني (ٓٗق) كلو َُِ ن
أبي بكرة (ٔٗق) ،كزيد بف كىب الجيني (ٔٗق) ،كربعى بف حراش العبسي (ََُق) ،كعامر
بف شراحيؿ الشعبي اليمداني (بعد ََُق) ،كغيرىـ.

حال الرواية في الشام:

اكيا مف الرجاؿ كالنساء،
ذكر اإلماـ
مسمـ في طبقاتو ممف ركل مف الصحابة بالشاـ (َٔ) ر ن
ه
كأبرز مف بقي بالشاـ مف الصحابة الكراـ :النعماف بف بشير أمير حمص (ْٔق) ،كعبد الرحمف

أس
بف يغنـ األشعرم (ٖٕق) بعثو عمر إلى الشاـ ليفقو الناس ،قيؿ لو صحبة كقيؿ رؤية كقيؿ ر ي
الت ابعيف ،كقد تفقو عميو عامة التابعيف مف أىؿ الشاـ ،كآخر مف مات فييا مف الصحابة عبد اهلل

بف بسر المازني (ٖٖق) كفييا مف أكابر التابعيف :قىبيصة بف ذؤيب الخزاعي الفقيو المدني ثـ
الدمشقي كلو رؤية (ٖٔق) ككاف عمى ديكاف عبد الممؾ بف مركاف ،كزاىد العصر التابعي الجميؿ
أبي مسمـ الخكالني (ِٔق) ،كأبك إدريس الخكالني (َٖق) عالـ أىؿ الشاـ بعد أبي الدرداء،
ككثير بف مرة الحضرمي الحمصي (قبؿ َٖق) ،كجبير بف نفير الحضرمي الحمصي (َٖق)،

كأـ الدرداء (الصغرل) يى ىجيمة الكصابية الحميرية زكجة أبي الدرداء (ُٖق) ،كعبد اهلل بف
الج ىمحي (ٗٗق) ،كعمر بف عبد العزيز بف مركاف (َُُق) ،كخالد بف معداف أبك عبد
يمحيريز ي

الرقي الجزرم (ُُٕق).
اهلل الكالعي الحمصي (َُّق) ،كميمكف بف ميراف َّ

ككانت الركاية في الشاـ مراسيؿ غير ممتزمة بذكر اإلسناد حتى سكنيا الزىرم رحمو اهلل أياـ بني

مركاف نحك سنة (ّٖق) ككاف يتردد عمى الحجاز ،كمنو تعمـ أىميا صناعة الحديث كسياؽ

اإلسناد.

عف الكليد بف مسمـ قاؿ" :خرج الزىرم مف الخضراء مف عند عبد الممؾ ،فجمس عند ذلؾ
العمكد ،فقاؿ :يا أييا الناس! إنا كنا قد منعناكـ شيئا قد بذلناه ليؤالء ،فتعالكا حتى أحدثكـ .قاؿ:

فسمعيـ يقكلكف :قاؿ رسكؿ اهلل ،كقاؿ رسكؿ اهلل  -صمى اهلل عميو كسمـ  .-فقاؿ :يا أىؿ
الشاـ ،ما لي أرل أحاديثكـ ليست ليا أزمة كال خطـ؟! قاؿ الكليد :فتمسؾ أصحابنا باألسانيد مف

يكمئذ"(ِ).

حال الرواية بمصر:
اكيا مف الصحابة مف الرجاؿ ،أبرزىـ عقبة بف عامر الجيني
ذكر اإلماـ
مسمـ بمصر (ِٗ) ر ن
ه
شاعر كبير القدر ،كتكلى إمارة مصر مدةن في زمف معاكية ثـ عزلو،
نا
ككاف عالمػنا مقرنئا فقيينا
ػددا
(ُ) إبػ ػ ػراىيـ ب ػ ػػف يزي ػ ػػد النخع ػ ػػي م ػ ػػف أكاس ػ ػػط الت ػ ػػابعيف ،كل ػ ػػيس ل ػ ػػو ركاي ػ ػػة ع ػ ػػف الص ػ ػػحابة م ػ ػػع أن ػ ػػو أدرؾ ع ػ ػ ن

كبير منيـ ،كلتقدـ كفاتو ذكرتو ىنا.
نا
(ِ) الذىبي ،السير (ٓ.)ّّْ/
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تكفي (ٖٓق) كقبره في المقطٌـ ،كمف عممائيا عبد اهلل بف الحارث بف ىجزء الزبيدم شيد فتح
مصر كسكنيا كمات بيا سنة (ٖٔق) كىك شيخ المصرييف كآخر الصحابة مكتنا بمصر ،كمف

التابعيف :مرثد بف عبد اهلل اليزني المصرم (َٗق) ككاف عند أىؿ مصر كعمقمة عند أىؿ
الككفة ،كعبد الرحمف بف شماسة الميرم (َُُق).
حال الرواية في بقية البمدان:

مسمـ
كاف معاذ قد بث العمـ في اليمف في حياة رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ  ،كذكر اإلماـ
ه
في طبقاتو (ٓ) مف الصحابة ممف ركل فييا جميعيـ مف الرجاؿ ،كقد بقي في اليمف مف التابعيف

بعد عصر الراشديف :طاككس بف كيساف اليماني (َُُق) ،ككىب بف يم ىنبِّو أبك عبد اهلل الذمارم
الصنعاني عالـ أىؿ اليمف (ََُّْ-ق).

ثـ انتقؿ ىعمي
كنزؿ ركيفع بف ثابت رضي اهلل عنو برقة بأفريقيا ككاف نا
أمير عمييا كتكفي (ٔٓق)ٌ ،
بف رباح المخمي المصرم إلى أفريقيا مرابطنا حتى مات (ُُْق).

الحصيب (ّٔق) مرك كتكفي بيا ،كخمفو ابناه عبد اهلل كسميماف (ُٓق-
كنزؿ يبريدة بف ي
َُٓق) ،تكليا قضاء مرك ،كىما تكأماف كقيؿ تكفيا في يكـ كاحد ،كيحيى بف يعمر قاضي مرك
(نحك ََُق) ،كبقية البمداف بيا حظه مف العمـ ،كحظٌيا مف السنف بقدر حظيا مف نزكؿ

كثير منيـ في البمداف لمجياد كالتعميـ
أصحاب النبي صمى اهلل عميو كسمـ
فييا ،فقد تفرؽ ه
أيضا مف عمماء التابعيف فييا ،ككذلؾ العمـ
كالقضاء كنشركا اإلسالـ كالقرآف كالسنة ،كبقدر حظيا ن
يزدىر في البالد بفضؿ نزكؿ العمماء فييا كجيكدىـ في التعميـ كالركاية.

كلكف جميع البمداف بما فييا الشاـ عاصمة الخالفة األمكية كانت دكف ىذه البمداف األربعة :مكة،
ٌ
كالمدينة ،كالبصرة ،كالككفة؛ في العمـ كالركاية في تمكـ المرحمة؛ قاؿ اإلماـ الجميؿ عمي بف
المديني بعد أف استق أر الركايات كأحصاىا كحمميا كحدد أصكؿ مخارج الحديث" :نظرت فإذا
(ُ)

اإلسناد يدكر عمى ستة"

فذكر أئمة الحديث في طبقة صغار التابعيف في المدينة كمكة كالبصرة

كالككفة فقط؛ فيذه البمداف األربعة ىي حكاضر العمـ كالركاية في عصر الصحابة كالتابعيف

رضكاف اهلل عمييـ أجمعيف.

كدكراف اإلسناد يتبع المكثريف مف الركاية كالمكثريف في البمداف في زمف صغار التابعيف كانكا

نتاج محصكؿ بمدانيـ الحديثي الغزير.

(ُ) العمؿ البف المديني (صٕٓ).
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وفي نهاية هذا المطمب يمكن أن نستخمص النتائج اآلتية:
-

كاف عيد صغار الصحابة ككبار التابعيف كالذم يمتد مف سنة َْق إلى نحك سنة َٗق

-

نشأ مع صغار الصحابة كبار التابعيف فتعممكا معيـ كترأسكا معيـ كجمسكا لمتعميـ كالصحابة

ثرنيا بأكابر عمماء الصحابة مما يقضي بأف السنة كانت في زمانيـ في حصكف حصينة مف
الضياع أك التحريؼ.
متكافركف مما يشيد بأنيـ كانكا عمى ىس ىن ًف الصحابة كعمى سنة النبي صمى اهلل عميو كسمـ .
 كانت السنة منتشرة في سائر البالد اإلسالمية ،ككانت البمداف األربعة :مكة ،كالمدينة،كالبصرة ،كالككفة؛ ىي مراكز العمـ كالركاية الكبرل ،ثـ تمييا الشاـ ،فمصر ،فاليمف ،فخراساف

(مرك) ،فشماؿ أفريقيو.
-

كاف ترتيب ىذه البمداف مف حيث عدد العمماء في ىذا العصر عمى ىذا النحك :المدينة ،ثـ

الككفة ،ثـ البصرة ،ثـ مكة.
-

تميزت مكة كالمدينة مف سائر البمداف بسبب كجكد أكابر عمماء الصحابة كالمكثريف مف

الحديث فييا :عائشة (ٕٓق) ،كأبي ىريرة (ٕٓق) ،كابف عباس (ٕٔق) ،كابف عمر (ْٕق)،

كأبي سعيد الخدرم (ْٕق) ،كجابر بف عبد اهلل (ٖٕق) ،كتميزت البصرة بعمك اإلسناد عمى

سائر البمداف لمكاف أنس ابف مالؾ (ّٗق) رضي اهلل عنو.
-

كاف بعض عمماء التابعيف ينتصبكف لمعمـ فيجمس في حمقاتيـ بعض الصحابة؛ مما يدؿ

عمى كجكد تقييـ مكضكعي دقيؽ لمعمـ كالعمماء في ذلؾ الزمف كأف التعميـ لـ يكف يخضع

لمقاييس كاسعة فضفاضة.

تداخ يؿ جيؿ الصحابة ككبار التابعيف كأكاسطيـ م ٌك ىف مف انتقاؿ السنة إلى التابعيف عمى طكؿ
ي
فتككف الممخص الكافي الذم تحتاجو األمة مف السُّنة كشيد عمى تككنو
زمف كفؽ احتياجيـٌ ،
الممخص
كتكاممو مف بقي مف الصحابة ،كىذا أعمى درجات الحراسة كالتأميف ،ثـ صار ىذا
ٌ

ىـ األجياؿ الالحقة يجمعكنو
المككف مف مركيات محددة معدكدة عند عمماء التابعيف ىك ٌ
ٌ
كيحفظكنو كيرككنو كينقدكنو.

المبحث الثاني :التغيرات التي طرأت بسبب الفتنة عمى السنة النبوية.

مما تكاترت بو المصادر أف زمف الفتنة انفمتت فيو األمكر ،كلـ تعد سمطة الخالفة تممؾ القدرة

عمى منع الناس مف الركاية عف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ  ،كما كاف الحاؿ قبؿ الفتنة ،كال

ؾ أف ىذا سيفضي بالعمماء إلى تكلي صيانة السنة ،ككضع منيجية كقائية لقبكؿ ركايات
شٌ
الحديث النبكم.
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تغير في الركاية
كمف أبرز النقكؿ التاريخية في كصؼ التغيرات التي طرأت بعد الفتنة فأحدثت نا
كتطكر في نقدىا ما جاء عف ابف سيريف (َُُق) قاؿ" :لـ يككنكا يسألكف عف اإلسناد،
نا
الحديثية

فمما كقعت الفتنة قالكا :سمكا لنا رجالكـ؟ فينظر إلى أىؿ السنة فيؤخذ حديثيـ ،كينظر إلى أىؿ

البدع فال يؤخذ حديثيـ"(ُ).

أم الفتف يريد ابف سيريف؟
كأكؿ ما نحرره في ىذا النص :تحديد ُّ

فتف متتابعة ،كأكجو ما قيؿ في أييا المقصكد قكالف ،األكؿ :أنيا ما تبع مقتؿ الخميفة
فقد كانت ه
الراشد عثماف بف عفاف مف أحداث ،كالثاني :أنيا فتنة تكلي المختار الكذاب الككفة كظيكر
الكذابيف المحتميف بسمطتو (ٕٔٔٔ-ق) ،كقد قمت بعمؿ مكازنة مف خالؿ المرجحات الداخمية

أن مقصود ابن سيرين كان الفتنة الكبرى األولى :فتنة
كالخارجية ليذا النص ،وتوصمت إلى ّ
مقتل عثمان رضي اهلل عنه ،كفيما يأتي عرض تمؾ المرجحات:
-

ً
الفتف الفتنةي الكبرل التي تمكج كمكج البحر كما في حديث حذيفة(ِ) ،كالتي
كاف أكؿ

اشتعمت بمقتؿ عثماف رضي اهلل عنو (ّٓق) كبقكا في أحداثيا إلى عاـ الجماعة (ُْق) ككانت
فتنة عامة ،ككؿ ما جاء بعدىا مف الفتف المترتبة عمى بيعة يزيد بف معاكية؛ كجريمة قتؿ

الحسيف بف عمي عميو السالـ (ُٔق) ،ثـ كقعة الحرة كاستباحة المدينة (ّٔق) ،ثـ فتنة المختار
بف أبي عبيد الثقفي الكذاب (ٕٔق) كظيكر الكضع في أتباعو بالككفة ،كفتنة بني مركاف كابف

فتنا خاصة
الزبير كالتي انتيت باستباحة الحرـ كمقتؿ ابف الزبير رضي اهلل عنو (ّٕق)=كانت ن
اضح لكثيريف ،كلـ تكف مثؿ الفتنة األكلى التي التبست فييا
ببمداف كقعت فييا ،كاألمر فييا ك ه
األمكر كلـ يكد يسمـ منيا أحد؛ فاألصؿ أف تككف الفتنة األكلى الكبرل ىي المقصكدة في إطالؽ

السمؼ كال تصرؼ إطالقاتيـ إلى غيرىا إال بقرينة.

صغير حيف كقكع فتنة مقتؿ عثماف
نا
يخ يؤيد أف تككف الفتنة األكلى ،فابف سيريف كاف
 التار يو
شيء فعمو السابقكف لو مف شيكخو الذيف شيدكا ىذا التغير الذم
ث عف
رضي اهلل عنو ،كىك يي ىح ِّد ي
(ُ) مقدمة صحيح مسمـ ،كنقمت ىذه العبارة كثير مف كتب األئمة المتقدميف رحميـ اهلل.
(ِ) أخرجػ ػػو البخػ ػػارم (كتػ ػػاب الفػ ػػتف ،بػ ػػاب الفتنػ ػػة التػ ػػي تمػ ػػكج كمػ ػػكج البح ػ ػػر َٕٔٗ كغي ػ ػره) ،كمس ػ ػػمـ (ُْْ)،
كغيرىمػ ػػا ،كلفظػ ػػو :عػ ػػف حذيفػ ػػة قػ ػػاؿ" :بينػ ػػا نحػ ػػف جمػ ػػكس عنػ ػػد عمػ ػػر ،إذ قػ ػػاؿ :أيكػ ػػـ يحفػ ػػظ قػ ػػكؿ النبػ ػػي صػ ػػمى

اهلل عميػ ػػو كس ػ ػػمـ ف ػ ػػي الفتن ػ ػػة؟ قػ ػ ػاؿ« :فتن ػ ػػة الرج ػ ػػؿ فػ ػػي أىم ػ ػػو كمال ػ ػػو ككل ػ ػػده كج ػ ػػاره ،تكفرى ػ ػػا الص ػ ػػالة كالص ػ ػػدقة،
كاألم ػػر ب ػػالمعركؼ كالني ػػي ع ػػف المنك ػػر» ق ػػاؿ :ل ػػيس ع ػػف ى ػػذا أس ػػألؾ ،كلك ػػف الت ػػي تم ػػكج كم ػػكج البح ػػر ،قػػػاؿ:
لػ ػػيس عميػ ػػؾ منيػ ػػا بػ ػػأس يػ ػػا أميػ ػػر المػ ػػؤمنيف ،إف بينػ ػػؾ كبينيػ ػػا بابػ ػػا مغمقػ ػػا ،قػ ػػاؿ عمػ ػػر :أيكسػ ػػر البػ ػػاب أـ يفػ ػػتح؟
قػ ػػاؿ :بػ ػػؿ يكسػ ػػر ،قػ ػػاؿ عمػ ػػر :إذا ال يغمػ ػػؽ أبػ ػػدا!؟ قمػ ػػت :أجػ ػػؿ .قمنػ ػػا لحذيفػ ػػة :أكػ ػػاف عمػ ػػر يعمػ ػػـ البػ ػػاب؟ قػ ػػاؿ:
نعػ ػػـ ،كمػ ػػا يعمػ ػػـ أف دكف غػ ػػد ليمػ ػػة ،كذلػ ػػؾ أنػ ػػي حدثتػ ػػو حػ ػػديثا لػ ػػيس باألغػ ػػاليط .فيبنػ ػػا أف نسػ ػػألو :مػ ػػف البػ ػػاب؟

فأمرنا مسركقا فسألو ،فقاؿ :مف الباب؟ قاؿ :عمر".
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فشددكا في التمييز بيف أىؿ السنة كبيف أىؿ البدعة ،فنشأ ىك
لـ يدركو ىك كما ييفيـ مف عبارتوٌ ،
شيئا حضره ىك كساىـ فيو ،بينما كاف ابف سيريف في زمف المختار عالمػنا يبمغ
عميو ،كليس ن
بضعا كثالثيف مف عمره(ُ).
ن
ؼ الفتنةى مرةن فقاؿ" :ىاجت ً
أصحاب رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو
الفتنة ك
كص ى
ي
 أف ابف سيريف قد ىٌ
ً
يف"؛ كال ريب أنو يقصد الفتنة
كسمـ
عشرة ى
خؼ ًفييىا ًم ٍنييـ ى
آالؼ فما ٌ
مائة بؿ لـ ي
يبمغكا ثى ىالث ى
ى
الكبرل كما حصؿ بيف الصحابة بعد مقتؿ عثماف رضي اهلل عنو(ِ).
-

كذكر الفتنة مرة أخرل كأراد الفتنة الكبرل ،فعف ابف سيريف قاؿ" :كاف محمد بف أبي حذيفة

مع كعب في سفينة (...كفي الركاية أف كعب األحبار قاؿ لمحمد) :أجد فييا أف رجال مف قريش

أشط الناب ينزك في الفتنة كما ينزك الحمار في قيده فاتؽ اهلل كال تكف أنت ىك" ،قاؿ محمد بف

سيريف( :فكاف ىك!) (ّ) ،كمحمد بف أبي حذيفة بف عتبة بف ربيعة ىك الذم أرسؿ الجيش مف

يتيما في حجره(ْ)!
مصر فقتمكا عثماف رضي اهلل عنو ،ككاف عثماف بف عفاف رضي اهلل عنو رباه ن
أيضا كيقصد مقتؿ عثماف.
فبئس ما جزاه .فابف سيريف ىنا يذكر الفتنة ن
أيضا ،فعف محمد بف سيريف ،قاؿ :قاؿ رجؿ" :ما منا أحد
 كذكر الفتنة مرةن ثالثةن كأراد الكبرل نأدركتو الفتنة إال لك شئت لقمت فيو غير ابف عمر"(ٓ).

أيضا ،فعف محمد بف سيريف قاؿ :قاؿ حذيفة" :ما أحد تدركو
 كذكرىا مرة رابعو كأراد الكبرل نالفتنة إال كأنا أخافيا عميو إال محمد بف مسممة ،فإني سمعت رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ

يقكؿ لو :ال تضرؾ الفتنة(ٔ)".
-

كلـ أقؼ كلك عمى مكضع كاحد ذكر ابف سيريف الفتنة كقصد غير الكبرل مما يؤيد ككف

يقصد ىنا الكبرل.

َّف (الفتنة التي كقعت) بالفتنة الكبرل.
 كيؤكد ذلؾ أف الحسف البصرم قريف ابف سيريف ىعي ىاد
قص ًفي ىى ىذا اٍل ىم ٍس ًجد
ككاف ييسمى ىح َّم ي
قاؿ الحسف :ى
ى
"عف ٍاألسكد بف سريع ىك ىك ى
اف مف أكؿ مف ٌ
ت النكراء فمست لكـ
ات بيىا فقاؿ لىييـ إًذا ىأرٍىي ي
ربو ىفمى َّما ىكقعت اٍل ًفتٍىنة ٍانطمؽ إلى فىارس حتى ىم ى
(ُ) كقد سمع ابف سيريف مف عكرمة تمميذ ابف عباس في الككفة أياـ المختار.
(ِ) العمؿ كمعرفة الرجاؿ ألحمد ركاية ابنو عبد اهلل (ّ.)ُِٖ /

(ّ) أخرجػ ػػو ابػ ػػف أبػ ػػي شػ ػػيبة فػ ػػي المصػ ػػنؼ (ِِّْٖ) ،كابػ ػػف شػ ػػبو فػ ػػي تػ ػػاريخ المدينػ ػػة (ِ ،)ُِٗ/كالطب ارنػ ػػي
في الكبير (ُُٕ).
(ْ) أبػ ػػك عبػ ػػد اهلل محمػ ػػد بػ ػػف يحيػ ػػى المػ ػػالقي األندلسػ ػػي (ُْٕى ػ ػػ) ،التمييػ ػػد كالبيػ ػػاف فػ ػػي مقتػ ػػؿ الشػ ػػييد عثمػ ػػاف
ص (ٖٗ).

(ٓ) سنف سعيد بف منصكر (ِْٕٗ).
(ٔ) المصنؼ البف أبي شيبة (ّّّٖٗ).
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بًص ً
األسكد سفينةن كحمؿ معو
احب"(ُ)" .كركل الباكردم عف الحسف قاؿ :لما قيتؿ عثماف ىركب
ي
ى
(ِ)
أىمو كعيالو ،فانطمؽ فما يرئى بعد" .
نص فييا ابف عباس عمى أنو
 كيؤكد ذلؾ نأيضا قصة ابف عباس مع يبشير بف كعب ،كالتي ٌ
زمنا يكذب فيو عمى رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ  ،كما سيأتي(ّ).
أدرؾ ن
كزجاني قد فيـ عبارة ابف سيريف عمى أنيا تقع عمى الخكارج
الج ٍ
 كيؤكد ذلؾ أف أبا يعقكب ىالذيف خرجكا عمى أمير المؤمنيف عمي بف أبي طالب رضي اهلل عنو ،كذكر أسماء عدد منيـ

مي ليـ كنفي ابف سبأ ،حتى كصؿ إلى
ممف تيرؾ حديثيـ ،ثـ ذكر بعدىـ السَّبئية كاحراؽ ع ٌ
أصحاب المختار الثقفي؛ في كتابو أحكاؿ الرجاؿ(ْ).

أبدا كما كانت قبميا ،فانفمت
 كيؤكد ذلؾ أف ىذه الفتنة ىي الفتنة التي لـ تعد األمة بعدىا نكحدث ُّ
كؿ أحد ،كال شؾ أف عمماء السنة مف صغار أصحاب رسكؿ اهلل صمى اهلل
زماـ الركايةٌ ،
عميو كسمـ ككبار التابعيف قد احتاطكا لمسنة في ىذا الزمف ،فمايزكا بيف الركاة الثقات كبيف أىؿ
البدع ،كحذركا مف الركاية عف أىؿ البدع.
-

أنو ال تعارض بيف ىذا التفسير ألثر ابف سيريف كبيف األثر المركم عف إبراىيـ النخعي:

"إنما يسئؿ عف اإلسناد أياـ المختار" ،فيذا األثر يخص السؤاؿ عف اإلسناد أم اتصاؿ اإلسناد،
بينما أثر ابف سيريف يخص السؤاؿ عف (رجاؿ اإلسناد) أم بداية التمييز بيف التابعيف الثقات
كبيف أىؿ البدعة ،كىذا نشأ لما بدأ كبار التابعيف يحدثكف كتحديثيـ رافؽ نشكء البدع ،أما التدقيؽ

عمى اتصاؿ األسانيد فإنو لف يككف في زمف ركاية كبار التابعيف؛ ألف عامة ركايتيـ عف
الصحابة ،كلكف ينبغي أف يككف بعد ركاية أكاسط التابعيف بعد أف ظيرت ركاية التابعي عف

التابعي كفشا الكذب في الككفة فإف المطالبة بإبراز اإلسناد أضحت كاجبة.

أيضا أنيـ بعد أف نفركا لالحتياط كاستعدكا لو بمدة قصيرة بدأ كضع الحديث
 كيؤكد ذلؾ نيستشري في أتباع المختار بف أبي عبيد الكذاب في الككفة ،فمكال أف العمماء كانكا مستعديف

بمنيج التمييز بيف الركاة لما طبقكه بشكؿ مباشر عند السؤاؿ عف اإلسناد ،كالحقيقة ىي أف َّ
كؿ

عمنا بما كانكا
ما فعمو المختار ىك أنو ٌ
قدـ الحماية كالرعاية لمكذابيف فظيركا عمى الناس كحدثكا ن
ييسركف بو في خاصتيـ.

(ُ) العمؿ كمعرفة الرجاؿ ألحمد ركاية ابنو عبد اهلل (ِ)ُِْ /
(ِ) ابف حجر اإلصابة (ُ.)ّْ/

(ّ) في المبحث اآلتي (صُٗ).
(ْ) أحكاؿ الرجاؿ (صّّ.)َْ-
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كلقد قمت ببحث سريع عف الخكارج الحركرية الذيف خرجكا عمى عمي رضي اهلل عنو ممف يمكف
(ُ)

فما كجدت

أف ييركل عنيـ العمـ مف كبار التابعيف؛ كفتشت مضاف كجكدىا في كتب التراجـ
ركم عف أحد منيـ غير ىش ٍب ًث ً
بف ربعي (نحكَٖق) ،كىك مف سادات بني تميـ كاف مع الخكارج
أكؿ أمره ثـ تاب(ِ).

كىذا ما يؤكد أف سبب ىجراف الركاية عنيـ ىك أف عمماء السنة مف طبقة الصحابة ككبار

التابعيف قد حذركا منيـ كمف أخذ العمـ عنيـ ،كىذا تصرؼ طبيعي في كقت كفرة الثقات ،كالبدع

عـ بيا البمكل.
كقتيا لـ تكف قد ٌ
كقد فتشت عف أئمة كبار التابعيف ىؿ كاف فييـ مف يحذر مف الركاية عف الخكارج الحركرية

مكلكد في حياة رسكؿ اهلل صمى اهلل
مي كىك تابعي كبير
لبدعتيـ؛ فكجدت أبا عبد الرحمف ُّ
ه
السمى ٌ
عميو كسمـ  ،ككاف يي ً
قريء القرآف في المسجد األعظـ في الككفة مف زمف عثماف قبؿ الفتنة إلى
قرب كفاتو (ْٕق) قد حذر مف شقيؽ الضبي القاص الككفي كىك خارجي حركرم قديـ؛ مما
يؤكد أف التحرم كالتشديد كالتحذير مف األخذ عف غير أىؿ العمـ المأمكنيف كاف قد بدأه عمماء

الصحابة ككبار التابعيف بعد الفتنة الكبرل مباشرة ،كأكؿ مف نيكا عف األخذ عنو ىـ الحركرية:

عف أبي ىحصيف قاؿ" :دخؿ يعمر (بف فالف) عمي أبي ىعبد الرحمف السممي ،فقاـ إليو أىبك ىعبد
الرحمف ليضربو ،فحيؿ بينو كبينو؟ فقاؿ :ال يجالسني أحد يجالس شقيقنا الضبي"(ّ).

كعف عاصـ بف أبي النجكد قاؿ" :كاف أبك عبد الرحمف إذا ابتدأ مجمسو قاؿ :ال يجالسنا رج هؿ
يجالس شقيؽ الضبي ،ال يجالسنا حركرم"(ْ).

ككاف مف نتائج ىذا التحذير ما ركاه الدكرم عف ابف معيف قاؿ" :كاف بالككفة رج هؿ يقاؿ لو:
ىش ًقيؽ الضَّبِّي ،كلـ ييرك عنو الحديث ،ككاف يجمس مع القيصَّاص"(ٓ).
خصكصػ ػػا كت ػ ػػاب أح ػ ػكاؿ الرجػ ػػاؿ لمجكزجػ ػػاني ألن ػ ػػو مػ ػػف مظػ ػػاف الج ػ ػػرح
(ُ) بحثػ ػػت فػ ػػي عامػ ػػة كت ػ ػػب الرجػ ػػاؿ،
ن
بالبدعة ،كالجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ ،كميزاف االعتداؿ لمذىبي ،كلساف الميزاف البف حجر.
(ِ) كمػ ػ ػػف العجػ ػ ػػب أف كػ ػ ػػاف يتقمػ ػ ػػب مػ ػ ػػع كػ ػ ػػؿ فتنػ ػ ػػة كيػ ػ ػػؤكب ،كقػ ػ ػػد لخػ ػ ػػص حالػ ػ ػػو الحػ ػ ػػافظ ابػ ػ ػػف حج ػ ػ ػر فقػ ػ ػػاؿ:
"مخض ػػرـ ،ك ػػاف م ػػؤذف س ػػجاح ثػػػـ أس ػػمـ ،ث ػػـ ك ػػاف مم ػػف أع ػػاف عم ػػى عثمػػػاف ،ثػ ػػـ ص ػػحب عمي ػػا ثػ ػػـ صػػػار مػ ػػف
الخػ ػكارج عمي ػػو ،ث ػػـ ت ػػاب ،فحض ػػر قت ػػؿ الحس ػػيف ،ث ػػـ ك ػػاف مم ػػف طم ػػب ب ػػدـ الحس ػػيف م ػػع المخت ػػار ث ػػـ كل ػػى ش ػػرط

الككفة ،ثـ حضر قتؿ المختار ،كمات بالككفة في حدكد الثمانيف" .التقريب.
(ّ) يعق ػ ػػكب بػ ػ ػػف س ػ ػػفياف الفسػ ػ ػػكم (ِٕٕق) المعرفػ ػ ػػة كالت ػ ػػاريخ (ِ ،)ٕٕٗ/ابػ ػ ػػف عػػ ػػدم (ّٓٔق) الكامػ ػ ػػؿ فػ ػ ػػي
الضعفاء (ٔ.)ُٖٓ/
(ْ) اإلم ػ ػ ػػاـ أحم ػ ػ ػػد العم ػ ػ ػػؿ كمعرف ػ ػ ػػة الرج ػ ػ ػػاؿ ركاي ػ ػ ػػة الم ػ ػ ػػركذم كغيػ ػ ػ ػره (ِّٕ) ،العقيم ػ ػ ػػي (ِِّق) الض ػ ػ ػػعفاء
الكبير (ِ.)َِّ/

(ٓ) التاريخ ركاية الدكرم (َِٖٕ).
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حرقيـ عمي رضي اهلل عنو ،فمـ يردنا عنيـ
كاجتنبت الركاية عف غالة الشيعة مف السبئية الذيف ٌ
شيء مما ييركل مف العمـ.
ه
إذف مف الطبيعي أف يككف رأم عمماء صغار الصحابة ككبار التابعيف في أكؿ ىذا العيد ىك
محاكلة اإلبقاء عمى نقاء الركاية مف خالؿ التحذير مف ركاية مف ليس ليا بأىؿ مف أىؿ البدع،

كاهلل أعمـ.

أن الفتنة التي ظهر بعدها خطر تحديث أهل البدع هي ما تال مقتل الخميفة
فالنتيجة هيّ :
الراشد الشهيد أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي اهلل عنه ,وخروج الحرورية ,والتشيُّع

والنصب.

كبذلؾ تدؿ األدلة المتضافرة عمى أف الصحابة بعد كفاة رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ

مركا في سياستيـ مع الركاية كنقدىا بمراحؿ:

قد

األكلى :في عيد الراشديف لـ يكف يركم إال أكابر عمماء الصحابة كفي نطاؽ محدكد مدركس،
فكانت الركايات آمنة ،كمع اشتراطيـ العدالة إال أنو لـ ينتشر التمييز بيف الركاة بعد ألف كؿ

المحدثيف في عصر الراشديف كانكا عدكال ،كال المطالبة باإلسناد إال بعد عصرىـ ألنيـ أصحاب

رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ

كركايتيـ عنو متصمة.

الثانية :في زمف صغار الصحابة ككبار التابعيف بعد الفتنة :انتشر التمييز بيف الركاة ،مف جية

شيكدا عمى السُّنة
العدالة ،كمف جية الضبط ألنو قد حدث كبار التابعيف في ىذا الزماف كليسكا
ن
لكنيـ ركاة يبمغيـ الخبر فيضبطكنو ،كتي يش ِّد ىد في ركاية المبتدعة مف الخكارج كغيرىـ ،كاعتمدكا
اإلسناد ألف التابعي ال يصؿ إلى النبي صمى اهلل عميو كسمـ

إال بكاسطة ،كقد اعتاد كبار

التابعيف عمى الركاية باإلسناد في األصؿ ،كلذلؾ نجد عامة مركيات كبار التابعيف في مصادر

فحفظ عنيـ ،كقيبؿ منيـ إذا دلت قرائف الركاية عمى أنيا عف
الحديث مسندة ،كربما رككا مرسال ي
الصحابة ،كمثؿ مراسيؿ سعيد بف المسيب ،كقد كانت عامة ركايات سعيد مسندة؛ كقبمكا ركايات
أيضا ألنيا عف كسائط مكثكقة ،كالمحصمة أف مرسؿ كبار التابعيف عندىـ
طاككس عف معاذ ن
أقرب إلى القبكؿ مف م ارسيؿ مف بعدىـ بسبب أف عامة ركاياتيـ كانت عف الصحابة ،كحتى
ركاياتيـ عف التابعيف كانت عف عمماء المخضرميف ككبار التابعيف كىـ فكؽ سائر الطبقات التي

بعدىـ في الكثاقة(ُ).

الثالثة :بعد فتنة المختار الثقفي (ٔٔق) كظيكر الكذب الصريح في الككفة :تشددكا في إبراز

أسانيد الككفة كالتدقيؽ في اتصاليا ثـ عممكا ذلؾ عمى سائر البمداف كالتزمكا بمعرفة مخارج

(ُ) نػ ػػص أئمػ ػػة الحػ ػػديث عمػ ػػى أف طبقػ ػػة التػ ػػابعيف فػ ػػكؽ سػ ػػائر الطبقػ ػػات فػ ػػي الكثاقػ ػػة ،كأف األصػ ػػؿ فػ ػػي الػ ػػركاة
منيـ أنيـ ثقات ،تقدمة الجرح كالتعديؿ (صٖ).
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الحديث كالنيي عف السماع مف المتيميف كأىؿ البدعة ،كبدأ تقصي طرؽ الحديث بغرض

المقارنة كالنقد ،كقد تفاكتت المخاطر عمى السنة بحسب البمداف ففي الحجاز (مكة كالمدينة)
كانت الركاية آمنة؛ لكثرة الصحابة كعمماء التابعيف كخمكىا مف البدع في ىذه المرحمة كقدرتيـ

عمى السيطرة عمى الركاية.

خصكصا الغمك في التشيع ،فقد انتشر بعد الفتنة فييا
مخاطر بسبب البدع
كفي الككفة كاف ىناؾ
ن
ه
عددا مف الصحابة إلى الخركج منيا(ُ) ،كلكف كاف فييا
سب عثماف رضي اهلل عنو ،مما دفع ن
ٌ
كبير مف الصحابة كعمماء التابعيف ،فاستطاعكا أكؿ األمر َّ
الحد مف ىذه المخاطر مف خالؿ
ه
عدد ه
التحذير مف الركاية عف المبتدعة ،كلكف بعد فتنة المختار كظيكر الكذب بسبب سيطرة المختار
عمى حكـ الككفة؛ انتيج عمماؤىا منيج التشديد في الركاية باألسانيد ،كانشغمكا بالفقو ،فراج في
ركايات الككفة مناكير كأفراد مستغربة عف قكـ لـ يككنكا معركفيف بالكذب ،فاتيميـ بعض النقاد

ثـ ىح ٌرر القكؿ فييـ بعد بحث ىذه األحاديث بعض
بالكذب ،كتجنب ه
قكـ الركاية عنيـ احترنازاٌ ،
كرجحكا كجكد كسائط غير مسماه في
النقاد ،فأثبتكا عمى بعضيـ الكذب ،كاتيمكا آخريف بوٌ ،
أحيانا أنو مف ًقىب ًؿ الركاة عنيـ كليس مف ًقىبًميـ ،ككاف لنقاد
األسانيد في بعض الحاالت ،كرجحكا
ن
عظيـ في المساعدة عمى تمييز حديث الككفة.
دكر
البصرة ه
ه
كفي البصرة كاف ىناؾ ردة فعؿ لما حصؿ في الككفة في زمف المختار ،كاستعاف عمماؤىا

السنة مف
بركايات الحجاز الكفيرة النقية كركايات البصرة كركايات ثقات أىؿ الككفة عمى صيانة ٌ
الكذب كالخطأ كالتدليس ،كتمكنكا مف ممارسات نقدية كاضحة في زمف التابعيف ،كقد كاف ابف
سيريف رائد النقد في ىذه المرحمة ،فكاف في زمف المختار يجكؿ في الككفة يسمع األحاديث

(ِ)
عده نقاد الحديث أكؿ مف فتش الركايات كتتبعيا لممارسة النقد الحديثي.
كيقارف كيفتش  ،حتى ٌ
أحدا مف التابعيف كاف ينتقي الرجاؿ ،كما
قاؿ يعقكب بف شيبة" :قمت ليحيى بف معيف :تعرؼ ن

كاف ابف سيريف ينتقييـ؟ فقاؿ (برأسو) :أم ال.

كقاؿ يعقكب :كسمعت عمي بف المديني يقكؿ :كاف ممف ينظر في الحديث كيفتش عف اإلسناد،

كال نعرؼ أحدا أكؿ منو"(ّ).

كاستعمؿ الزىرم الكتابة في مكاجية األحاديث المشككؾ فييا ،كذلؾ بكتابة غير المشككؾ فيو،

كتطكر ذلؾ بعده إلى اصطالح ،فكاف الراكم المتيـ ال ييكتب حديثيو عند المحدثيف.
(ُ) قػ ػػاؿ ابػ ػػف حبػ ػػاف فػ ػػي ترجمػ ػػة جريػ ػػر بػ ػػف عبػ ػػد اهلل البجمػ ػػي" :فممػ ػػا كقعػ ػػت الفػ ػػتف خػ ػػرج ىػ ػػك كعػ ػػدل بػ ػػف حػ ػػاتـ
كحنظمػ ػػة الكاتػ ػػب كقػ ػػالكا ال نقػ ػػيـ ببمػ ػػدة ييشػ ػػتـ فييػ ػػا عثمػ ػػاف فخرج ػ ػكا إلػ ػػى قرقيسػ ػػياء كسػ ػػكنكىا "...مشػ ػػاىير عممػ ػػاء
األمصار (ص ٕٔ).

(ِ) كقد لقي عكرمة مكلى ابف عباس في الككفة زمف المختار فسمع منو.
(ّ) ابف رجب الحنبمي ،شرح عمؿ الترمذم (ُ.)ّٓٓ /
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عف أبي الزناد قاؿ" :كنت أطكؼ أنا كابف شياب ،كمع ابف شياب األلكاح كالصحؼ .قاؿ :فكنا
نضحؾ بو .قاؿ :كقاؿ الزىرم :لكال أحاديث سالت عمينا مف المشرؽ ننكرىا ال نعرفيا ،ما كتبت

حديثنا ،كال أذنت في كتابو"(ُ).

المبحث الثالث :انتقال مسؤولية صيانة السنة إلى عمماء الصحابة بعد الفتنة.

سنعرض في ىذا المبحث الكاقع التاريخي النتقاؿ مسئكلية نشر السنة كصيانتيا لعمماء الصحابة

عمماء األمة ،فكانت الخالفة ىي
بعد الفتنة ،فقد كاف الخمفاء الراشدكف ىـ ككزراؤىـ كمستشاركىـ
ى
المسئكلة عف نشر الديف كصيانة السنة ،كبعد عيد الخالفة الراشدة صار العمماء ىـ المسئكلكف

عف نشر العمـ كصيانة السنة ،دكف أف تتدخؿ الدكلة بشكؿ مباشر في التعمـ كالتعميـ.

تكصمنا في المبحث السابؽ إلى أف األخطار التي استجدت عمى السُّنَّة بعد الفتنة تتمثؿ في
كقد
ٌ
ظيكر بكادر الركاية عمف ال يستحؽ.
ط التي يمكف بيا مكاجية ىذا االنفالت ييحتمؿ أف تتجو في زمانيـ إلى كجيتيف
طى
الخ ى
كعميو فإف ي
رئيستيف :األكلى تتمثؿ في محاكلة االستمرار عمى منيج الراشديف في االمتناع مف الركاية عف

رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ كمحاكلة منع ركاية مف ال يستحؽ ،كالثانية :بركز العمماء
المؤىميف لمركاية عف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ مع التحذير مف أخذ العمـ كالحديث عف
غير أىمو ،كىذه تمثؿ سياسة ممب الفراغ بالعمماء كعدـ ترؾ الفرصة لغيرىـ ،كال شؾ أف انتشار
و
شيء مف اختالؼ كجيات نظر عمماء الصحابة في
عمماء الصحابة في البمداف سكؼ يؤدم إلى
أم الخطتيف أصمح ،كقد نجد بينيـ اختالفنا في أكؿ ىذه المرحمة في رؤاىـ ،كىك المنتظر مف
أيضا أف ييػختمؼ في تفاصيؿ
قكـ يحكطكف السنة بجميع أسباب الحفظ كالعناية؛ بؿ مف المنتظر ن
الحد مف التكسع في ذلؾ
الخطة الكاحدة ،كأف ىيرل بعض مف يؤيد الجمكس لمركاية كالتحديث ٌ
خشية الكقكع في الخطأ ،كفي ىذا السياؽ نرصد بعض المكاقؼ التي تيرِّجح كقكع ىذا االختالؼ.

فقد أخذت عائشة رضي اهلل عنيا عمى أبي ىريرة كثرة تحديثو كسياقو الحديث كسرده خكفنا مف
أف يقع الخم يؿ في الركاية عف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ بسببو .فعف عركة بف الزبير" :أف
ِّب ىؾ أبك ىريرة جاء فجمس إلى جنب يح ٍج ىرتي يحدث عف النبي صمى اهلل
عائشة قالت :أال يي ىعجي

إف
ِّح ،فقاـ قبؿ أف أقضي سبحتي كلك أدركتو لرددت عميوٌ :
يسب ي
عميو كسمـ ييسمعني ذلؾ! ككنت أ ى
رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ لـ يكف يسرد الحديث كسردكـ"(ِ).

(ُ) محمد بف سعد (َِّق) ،الطبقات الكبرل (ٕ.)ّّْ/

(ِ) أخرجػ ػ ػػو البخػ ػ ػػارم (كتػ ػ ػػاب المناقػ ػ ػػب ،بػ ػ ػػاب صػ ػ ػػفة النبػ ػ ػػي صػ ػ ػػمى اهلل عميػ ػ ػػو كسػ ػ ػػمـ رقػ ػ ػػـ ّٖٔٓ) ،كمسػ ػ ػػمـ
(ِْٖٔ) ،كغيرىما.
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أيضا في ركاية أخرل؛ قاؿ :كاف أبك ىريرة ِّ
ث كيقكؿ :اسمعي يا ربة
يحد ي
كيبيف عركة ىذه القصة ن
الحجرة ..اسمعي يا ربة الحجرة ،كعائشة تصمي ،فمما قضت صالتيا قالت لعركة :أال تىسمع إلى
عدهي العاد ألحصاه"(ُ).
ىذا كمقالتو آنفا؟ إنما "كاف النبي صمى اهلل عميو كسمـ يحدث حديثنا ،لك ٌ
كىنا يتبيف أف النقد لـ يتكجو إلى جرح أبي ىريرة في عدالتو ،كال إلى خطأ في ركايتو ،كال إلى

كلكنو تكجو إلى أسمكبو في الركاية كطريقتو في التحديث ،كىذا يعني
نيكضو لمجمكس كالركايةٌ ،
أف عائشة كأبا ىريرة يرياف فتح باب الركاية لمف يستحؽ ،كلكف تخالفو عائشة في طريقتو في
سرد الحديث ،كلعميا خشيت مف كقكع شيء مف الخمؿ في ركاياتو بسبب ىذا السرد كىذه

الطريقة.

كىذه الحادثة كقعت بعد الفتنة التي أشار إلييا ابف سيريف ،فعركة بف الزبير (ِّْٗ -ق) ،كاف

عمره حيف كقعت الفتنة (ُِ) عاما ،كىي ٌّ
سف ال تمكنو مف أف يككف قد تييأ لمتعجب ممف ىيسرد

ثـ
ثـ إف أبا ىريرة كاف قبؿ الفتنة ممف ال يتصدل لمتحديث لنيي عمر رضي اهلل عنوٌ ،
الحديثٌ ،
ل ٌػمػػا كقعت الفتنة كاحتاج الناس بعد إلى التحديث برز لمركاية ،كقد كاف يحدث في زمف عمر

فمنعو عمر لمػٌا منع الناس مف الركاية.
قاؿ سعيد" :كقاؿ عمر ألبي ىريرة رضي اهلل عنو :لتتركف الحديث عف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو
كسمـ أك أللحقنؾ بأرض الطفيح يعني أرض قكمو"... ،

(ِ)

 ،كلـ يكف منع عمر ِّ
لشكو في أىمية

كحساف ينشد فقاؿ :كنت أنشد
"مر عمر في المسجد
ٌ
أبي ىريرة؛ فعف سعيد بف المسيب ،قاؿٌ :
فيو؛ كفيو مف ىك خير منؾ! ثـ التفت إلى أبي ىريرة ،فقاؿ :أنشدؾ باهلل ،أسمعت رسكؿ اهلل

صمى اهلل عميو كسمـ يقكؿ :أجب عني ،الميـ أيده بركح القدس؟ قاؿ :نعـ"(ّ).

فس ير تخصص سعيد بف المسيب بعد ذلؾ
كىذا يدؿ عمى قبكؿ عمر حديث أبي ىريرة ،كىك ما يي ٌ
معا.
في عمـ عمر كقضائو كفي حديث أبي ىريرة ن
كلما تك ٌش ً
ليسد حاجة طالبي
فت الفتنةي عف خطرىا عمى السنة الشريفة بادر أبك ىريرة بالركاية ٌ
السنة النبكية ،كلسعة محفكظات أبي ىريرة رضي اهلل عنو كاف يسرد الحديث؛ لما كثر عميو

الطالبكف ،كىي الطريقة التي مشى عمييا المحدثكف فيما بعد(ْ).

(ُ) أخرجو مسمـ (ُٕٗٔ) ،كغيره.
شبة (ّ.)ََٖ/
(ِ) تاريخ المدينة البف ٌ

(ّ) أخرجػ ػػو البخ ػ ػػارم فػ ػػي الص ػ ػػحيح (كتػ ػػاب ب ػ ػػدء الخمػ ػػؽ ،ب ػ ػػاب ذك ػ ػػر المالئك ػ ػػة رق ػ ػػـ ُِِّ) ،كمس ػ ػػمـ (كت ػ ػػاب
فضائؿ أصحاب النبي صمى اهلل عميو كسمـ ،رقـْٕٔٔ) ،كغيرىما.

(ْ) ب ػ ػ ػ ٌػكب أب ػ ػ ػػك داكد ف ػ ػ ػػي كت ػ ػ ػػاب العم ػ ػ ػػـ م ػ ػ ػػف س ػ ػ ػػننو :ب ػ ػ ػػاب س ػ ػ ػػرد الح ػ ػ ػػديث كأخ ػ ػ ػػرج في ػ ػ ػػو الح ػ ػ ػػديثيف الس ػ ػ ػػابقيف
(ّْٓٔ ،)ّٔٓٓ،كأنو يستدؿ بفعؿ أبي ىريرة عمى طريقة المحدثيف.
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أكثر أبك ىريرة عف النبي صمى اهلل عميو
كجاء عف أبي ىريرة (ٕٓق) أنو قاؿ" :إنكـ تقكلكف :ى
كسمـ ! كاهلل المكعد! إنكـ تقكلكف ما باؿ المياجريف ال يحدثكف عف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو
كسمـ

بيذه األحاديث؟ كما باؿ األنصار ال يحدثكف بيذه األحاديث؟ كاف أصحابي مف

المياجريف كانت تشغميـ صفقاتيـ في األسكاؽ ،كاف أصحابي مف األنصار كانت تشغميـ
أرضكىـ كالقياـ عمييا ،كاني كنت امرنئا معتكفنا ككنت أكثر مجالسة رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو
يكما فقاؿ :مف
كسمـ أحضر إذا غابكا كأحفظ إذا نسكا ،كاف النبي صمى اهلل عميو كسمـ حدثنا ن
أبدا ،فبسطت
يبسط ثكبو حتى أفرغ مف حديثي ثـ يقبضو إليو فإنو ليس ينسى ن
شيئا سمعو مني ن
شيئا سمعتو منو ،كايـ اهلل لكال آية في
إلي ،فكاهلل ما نسيت ن
ثكبي أك قاؿ نمرتي ،ثـ حدثنا فقبضتيو ٌ
كتاب اهلل ما حدثتكـ بشيء أبدا ،ثـ تال  :ﭽ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﭼ اآلية

كميا"(ُ).
كث بت ضبط أبي ىريرة عندىـ لما اختبركا حديثو فإذا بو قد حفظ؛ كمما كرد في تأكيد ذلؾ أنو:
"قيؿ البف عمر إف أبا ىريرة يقكؿ سمعت رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ يقكؿ مف تبع جنازة

فصدقت أبا
فمو قيراط مف األجر فقاؿ ابف عمر أكثر عمينا أبك ىريرة! فبعث إلى عائشة فسأليا
ٌ
فرطنا في ق ارريط كثيرة"(ِ).
ىريرة ،فقاؿ ابف عمر لقد ٌ
كال شؾ أف ابف عمر كاف يعمـ أف في شيكد الجنازة فضال ،كلكنو كاف يفكتو ىذا الحديث النبكم

حدد ىذا الفضؿ العظيـ (قيراط) ،فيذا كأمثاليو ىك ما كاف يغيب عف صحابي دكف آخريف
الذم ٌ

في ذلؾ الزمف الكريـ ،كىك الحافز الذم جعؿ محدثي المرحمة اآلتية ينشطكف في طمب الحديث

كي ال يفكتيـ منو حديث؛ حيث ظيرت التخصصية ،كما سيأتي.

إذف ظير بعد تحديث الصحابة حاجة بعضيـ لما عند اآلخريف مف سنف في تفريعات األحكاـ
كالترغيب كالترىيب ،فسعكا إلى سماع ما ليس عندىـ ،كرحؿ أبك أيكب األنصارم لمقاء عقبة بف

معا(ّ) ،ككاف قدكمو مصر سنة ٍّ
ست كأربعيف(ْ).
عامر يتحقؽ مف دقة حفظو لحديث سمعاه ن
ثـ اجتمع رأم الصحابة بعد و
زمف مف الفتنة عمى التحذير مف أخذ العمـ مف غير أىمو ،مما
أفضى إلى مطالبة الثقات بالبركز كقطع الطريؽ عمى الكذابيف كالضعفاء ،ككاف مآؿ ُّ
كؿ ذلؾ

(ُ) أخرجػ ػػو البخػ ػػارم (كتػ ػػاب المزارعػ ػػة ،بػ ػػاب الغػ ػػرس رقػ ػػـ َِّٓ كغي ػ ػره) ،كمسػ ػػمـ (كتػ ػػاب فضػ ػػائؿ أصػ ػػحاب
النبي صمى اهلل عميو كسمـ ،رقـَْٖٔ) ،كغيرىما.
(ِ) أخرج ػ ػػو البخ ػ ػػارم (كت ػ ػػاب الجن ػ ػػائز ،ب ػ ػػاب فض ػ ػػؿ اتب ػ ػػاع الجن ػ ػػائز رق ػ ػػـ ُِّّ) ،كمس ػ ػػمـ (كت ػ ػػاب الجن ػ ػػائز،
رقـُُِٓ) ،كغيرىما.

(ّ) معرفة عمكـ الحديث لمحاكـ (صٕ).
(ْ) كما نص عميو ابف يكنس ،السير (ِ.)َْٔ/
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المطالبة بجمع الركايات عف الثقات كالمقارنة بينيا ،فالمقارنة هي وسيمة استفادة الزوائد

والكشف عن أخطاء الثقات.

كىذا ما يفسر إنكار بعضيـ عمى أبي ىريرة في أكؿ األمر ،ثـ اإلفساح لو بعد ذلؾ كانتشار

تبعا ألبي ىريرة ككثير عمييـ الطالب
تحكؿ األصحاب إلى التحديث عف رسكؿ اهلل ن
حديثو ،ثـ ٌ
شيء مف الحديث لـ يسمعكه فكاف محفكظنا
كانتشرت الركايات ،كعمٌمكا تالميذىـ أنيـ ربما فاتيـ
ه
عند غيرىـ مف الصحابة.

كىذا مثاؿ لما فات أبا ىريرة مف السنف" :عف الزىرم ،قاؿ :أخبرني أبك بكر بف عبد الرحمف بف

الحارث بف ىشاـ ،أف أباه عبد الرحمف ،أخبر مركاف ،أف عائشة كأـ سممة أخبرتاه :أف رسكؿ اهلل

صمى اهلل عميو كسمـ كاف يدركو الفجر كىك جنب مف أىمو ،ثـ يغتسؿ ،كيصكـ .كقاؿ مركاف لعبد
الرحمف بف الحارث :أقسـ باهلل لتقرعف بيا أبا ىريرة! كمركاف يكمئذ عمى المدينة ،فقاؿ أبك بكر:

فكره ذلؾ عبد الرحمف! ثـ قي ِّد ىر لنا أف نجتمع بذم الحميفة ،ككانت ألبي ىريرة ىنالؾ أرض ،فقاؿ
ذاكر لؾ أمرا؛ كلكال مركاف أقسـ عمي فيو لـ أذكره لؾ ،فذكر قكؿ
عبد الرحمف ألبي ىريرة :إني ه
كى َّف أعمـ"(ُ).
عائشة كأـ سممة :فقاؿ :كذلؾ حدثني الفضؿ بف عباس ي
كىذا مثاؿ لما غاب عف ابف عباس مف السنف التي حفظيا غيره" :عف يحيى بف سعيد قاؿ:
أخبرني أبك سممة قاؿ :جاء رجؿ إلى ابف عباس كأبك ىريرة جالس عنده فقاؿ :أفتني في امرأة
آخر األجميف ،قمت أنا :ﭽ ﯪ ﯫ ﯬ
كلدت بعد زكجيا بأربعيف ليمة؟ فقاؿ ابف عباس :ي
ﯭ ﯮ ﯯ ﭼ  ،قاؿ أبك ىريرة :أنا مع ابف أخي -يعني أبا سممة -فأرسؿ ابف عباس غالمو

كر نيبا إلى أـ سممة يسأليا ،فقالت :قيتؿ زكج سبيعة األسممية كىي حبمى ،فكضعت بعد مكتو
فخطبت فأنكحيا رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ  ،ككاف أبك السنابؿ فيمف
بأربعيف ليمة ،ي

خطبيا"(ِ).

كمما استفاده أبف عباس مف أبي ىريرة :ما ركم عف ابف عباس ،قاؿ :ما رأيت شيئا أشبو بالمٌمـ
مما قاؿ أبك ىريرة ،عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ " :إف اهلل كتب عمى ابف آدـ حظو مف الزنا،
أدرؾ ذلؾ ال محالة ،فزنا العيف النظر ،كزنا المساف المنطؽ ،كالنفس تمنى كتشتيي ،كالفرج

يصدؽ ذلؾ كمو كيكذبو"(ّ).

(ُ) أخرجو البخارم (كتاب الصكـ ،باب الصائـ يصبح يج ننبا رقـ ُِٔٗ) ،كغيره.
(ِ) أخرجو البخارم (كتاب التفسير ،رقـ َْٗٗ) ،كمسمـ (ُّٕٔ) ،كغيرىما.

(ّ) أخرجػ ػ ػ ػػو البخػ ػ ػ ػػارم (كتػ ػ ػ ػػاب االسػ ػ ػ ػػتئذاف ،بػ ػ ػ ػػاب زنػ ػ ػ ػػا الج ػ ػ ػ ػكارح دكف الفػ ػ ػ ػػرج رقػ ػ ػ ػػـ ِّْٔ) كغي ػ ػ ػ ػره ،كمسػ ػ ػ ػػمـ
(ْٕٖٔ) ،كغيرىما.
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كقد ركل ابف عباس عف أبي ىريرة ،قاؿ :قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ " :مف أدرؾ مف
العصر ركعة قبؿ أف تغرب الشمس ،فقد أدرؾ ،كمف أدرؾ مف الفجر ركعة قبؿ أف تطمع الشمس

فقد أدرؾ"(ُ).

كركل أبك ىريرة عف عائشة ،قالت" :فقدت رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ ليمة مف الفراش
فالتمستو فكقعت يدم عمى بطف قدميو كىك في المسجد كىما منصكبتاف كىك يقكؿ :الميـ أعكذ

برضاؾ مف سخطؾ ،كبمعافاتؾ مف عقكبتؾ ،كأعكذ بؾ منؾ ال أحصي ثناء عميؾ أنت كما

أثنيت عمى نفسؾ"(ِ).

أحاديث يركييا أبك ىريرة :ما ركل يشريح بف ىانب عف أبي ىريرة،
تممتو عائشة في فيـ
ى
كمما ٌ
قاؿ :قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ " :مف أحب لقاء اهلل أحب اهلل لقاءه ،كمف كره لقاء اهلل
كره اهلل لقاءه" ،قاؿ :فأتيت عائشة ،فقمت :يا أـ المؤمنيف ،سمعت أبا ىريرة يذكر عف رسكؿ اهلل

صمى اهلل عميو كسمـ حديثنا إف كاف كذلؾ فقد ىمكنا ،فقالت :إف اليالؾ مف ىمؾ بقكؿ رسكؿ اهلل
صمى اهلل عميو كسمـ  ،كما ذاؾ؟ قاؿ :قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ  :مف أحب لقاء اهلل

أحب اهلل لقاءه ،كمف كره لقاء اهلل كره اهلل لقاءه؛ كليس منا أحد إال كىك يكره المكت! فقالت :قد

ص البصر،
قالو رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ  ،كليس بالذم تذىب إليو ،كلكف إذا ى
شخ ى
اقشعر الجمد ،كتشنجت األصابع ،فعند ذلؾ مف أحب لقاء اهلل أحب اهلل لقاءه،
كحشرج الصدر ،ك ٌ
كمف كره لقاء اهلل كره اهلل لقاءه"(ّ).

كىذا ما يدؿ عمى التعاكف كالتكامؿ الحديثي بيف أصحاب رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ في
تمؾ المرحمة التاريخية ،فقد قادكا عممية مزدكجة لخدمة السنة تدكر بيف استفادة الجديد كنقده ،كىـ

عمما مكتمال مف السنة النبكية،
بذلؾ يييئكف إلكماؿ الممخص الكافي مف السُّنة كتسميـ التابعيف ن
كضربكا ليـ المثؿ في التعاكف كالتكامؿ لخدمة السنة المشرفة ،ككرث التابعكف ىذه الركح
التعاكنية التكاممية مف شيكخيـ مف الصحابة كساركا كما سار مف قبميـ كما سيأتي في المطالب

اآلتية.

(ُ) أخرجػ ػػو مسػ ػػمـ (كتػ ػػاب القػ ػػدر ،رقػ ػػـ َُِّ) ،كأبػ ػػي داكد (كتػ ػػاب الصػ ػػالة بػ ػػاب فػ ػػي كقػ ػػت صػ ػػالة العصػ ػػر
رقـ ُِْ) ،كغيرىما.

(ِ) أخرجو مسمـ (كتاب الصالة ،رقـ َُِْ) ،كغيره.
(ّ) أخرجو البخارم (كتاب الرقاؽ ،باب مف أحب لقاء اهلل أحب اهلل لقاءه رقـ َٕٓٔ).
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الخاتمة وأهم النتائج:
كحدث الناس عمى كؿ أحد ،مما استدعى العمماء لمبدء في
 ظيرت البدع كاألىكاء بعد الفتنة ٌالتمييز بيف أىؿ العمـ الذيف يستحقكف أف يركل عنيـ كبيف أىؿ البدع كاألىكاء كمف ليس مف
أىؿ العمـ كالدراية كقامكا بالتحذير مف الركاية عنيـ ،فابتدأ الجرح كالتعديؿ ،ككاف أكؿ الجرح

الجرح بالبدعة.

حضكر لصيانة القرآف كالسنة كعمكـ الشريعة في كافة الحكاضر
نا
 كاف عمماء الصحابةاإلسالمية ،ككانت المدينة حصف السنة الحصيف كدرعيا المتيف.
-

تأتي مكة المكرمة كالككفة كالبصرة بعد المدينة في انتشار السنة ككفرة العمماء فييا ،إال أف

شيء مف الدخؿ بسبب األىكاء التي عصفت بكثير مف أىميا في ذلؾ الزمف
الككفة دخؿ ركاياتيا
ه
خصكصا إباف فتنة المختار بف أبي عبيد الثقفي.
ن
-

كانت السنة في مأمف حصيف بسبب حضكر جيؿ الصحابة كسعة المتكاتر في زمانيـ.

مسندا عف شيخو مف
حدث التابعي الكبير ،كركل في األغمب
 بعد الفتنة في نحك (ّٓق) ٌن
الصحابو ،كربما تخفؼ فركل عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ مباشرة ألف الكاسطة بينو كبيف
النبي صمى اهلل عميو كسمـ في األصؿ صحابي كبير فإف نزؿ ركل عف صغار الصحابة،
فمراسيميـ قكية ،ككانكا ربما احتجكا بيذه المراسيؿ إذا لـ تحفيا قرائف ىك ىىف.

حدث أكاسط التابعيف ،فتشددكا في مراسيميـ؛ ألنو ظير
 بعد مدة قصيرة في نحك (ٓٔق) ٌمتيما ،كمف كقتيا نشأ التشديد في تتبع
عندىـ الركاية عف التابعيف ،كربما كاف مف يرككف عنو
ن

اتصاؿ األسانيد.
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القرآن الكريم:

المصادر والمراجع:

ُ -مالؾ بف أنس األصبحي (ُٕٗق) ،المكطأ ،ركاية يحيى الميثي تحقيؽ أد .بشار عكاد طبع دار الغرب

اإلسالمي الثانية ُُْٕق ،كركاية أبي مصعب الزىرم المدني تحقيؽ أد بشار عكاد كد .محمكد خميؿ طبع

مؤسسة الرسالة.
ِ -عبد الرزاؽ بف ىماـ الصنعاني (ُُِق) ،المصنؼ ،طبع دار التأصيؿ= كطبعة المكتب اإلسالمي.
ّ -عبد الرزاؽ بف ىماـ الصنعاني (ُُِق) التفسير ،تحقيؽ مصطفى محمد مسمـ ،الرشد ،الرياض ،األكلى،
َُُْ.

ْ -عبد اهلل بف الزبير الحميدم (ُِٗق) ،المسند ،تحقيؽ حسيف سميـ أسد الداراني ،دار السقا،األكلى،
ُٔٗٗق
ٓ -محمد بف سعد بف منيع (َِّق) ،الطبقات ،مكتبة الخانجي ،القاىرة.
ٔ -يحيى بف معيف (ِّّق) ،التاريخ ركاية الدكرم ،تحقيؽ أد .أحمد محمد نكر سيؼ ،إحياء التراث اإلسالمي،

مكة ،األكلىُّٗٗ ،ق.

ٕ -أبك بكر بف أبي شيبة (ِّٓق) ،المصنؼ ،تحقيؽ محمد عكامة.
ٖ -عمي بف المديني (ِّْق) ،العمؿ ،طبع دار الفاركؽ الحديثة ،األكلىُِْٕ ،ق.
ٗ -أحمد بف محمد بف حنبؿ (ُِْق) ،العمؿ كمعرفة الرجاؿ ،ركاية ابنو عبد اهلل ،تحقيؽ أد .كصي اهلل عباس.

َُ -أحمد بف محمد بف حنبؿ (ُِْق) ،العمؿ كمعرفة الرجاؿ ،ركاية المركذم كغيره ،تحقيؽ أد .كصي اهلل
عباس.
ُُ -أبك أحمد ابف زنجكيو (المتكفىُِٓ :ىػ) ،األمكاؿ البف زنجكيو ،تحقيؽ الدكتكر :شاكر ذيب فياض ،مركز
الممؾ فيصؿ لمبحكث كالدراسات اإلسالمية ،السعكدية ،الطبعة :األكلى َُْٔ ،ىػ
ُِ -عبد اهلل بف عبد الرحمف الدارمي (ِٓٓق) ،المسند ،تحقيؽ حسيف سميـ أسد.
ُّ -البخارم (ِٔٓق) ،الجامع الصحيح ،تحقيؽ زىير الناصر.
ُْ -البخارم (ِٔٓق) ،التاريخ الكبير،
ُٓ -إبراىيـ بف يعقكب الجكزجاني (ِٗٓق) ،أحكاؿ الرجاؿ ،تحقيؽ عبد العميـ البستكم ،حديث أكادمي،
باكستاف.

ُٔ -مسمـ بف الحجاج (ُِٔق) ،المسند الصحيح ،دار التأصيؿ ،القاىرة.
شبة (ِِٔق) ،تاريخ المدينة ،تحقيؽ فييـ شمتكت ،جدةُّٗٗ ،ق.
ُٕ -عمر بف ٌ
ُٖ -محمد بف يزيد بف ماجة (ِّٕق) ،السنف ،طبع دار التأصيؿ.
ُٗ -أبك داكد سميماف بف األشعث (ِٕٓق) ،السنف ،تحقيؽ محمد عكامة ،طبع دار القبمة ،الثانية.

َِ -يعقكب بف سفياف الفسكم (ِٕٕق) ،المعرفة كالتاريخ ،تحقيؽ خميؿ المنصكر ،دار الكتب العممية.
ُِ -محمد بف عيسى الترمذم (ِٕٗق) ،الجامع الكبير ،تحقيؽ شعيب األرنؤكط ،دار الرسالة.
ِِ -أبك بكر بف أبي خيثمة (ِٕٗق) ،التاريخ ،تحقيؽ صالح فتحي ىالؿ ،طبع دار الفاركؽ ،القاىرة.
ِّ -محمد بف أحمد أبك عبد اهلل المقدمي (َُّق) ،التاريخ كأسماء المحدثيف ككناىـ ،تحقيؽ المحيداف ،دار
الكتاب كالسنة ،األكلىُُْٓ ،ق
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ِْ -أحمد بف شعيب النسائي (َّّق) ،السنف الكبرل ،طبع دار الرسالة= كطبعة أخرل دار التأصيؿ.
ِٓ -محمد بف إسحاؽ بف خزيمة (ُُّق) ،الصحيح ،تحقيؽ الشيخ محمد مصطفى األعظمي.
ِٔ -أبك عكانة اإلسفراييني (ُّٔق) ،المسند المستخرج عمى صحيح مسمـ ،طبع الجامعة اإلسالمية بالمدينة
المنكرة.

ِٕ -أبك جعفر الطحاكم (ُِّق) شرح مشكؿ اآلثار ،تحقيؽ شعيب األرنؤكط ،دار الرسالة ،األكلىُُْٓ ،ق.
ِٖ -عبد الرحمف بف أبي حاتـ (ِّٕق) ،التقدمة ،كالجرح كالتعديؿ ،طبع دائرة المعارؼ العثمانية ،اليند،
ُُِٕق.

ِٗ -أبك حاتـ ابف حباف (ّْٓق) ،الصحيح بترتيب ابف بمباف ،طبع مؤسسة الرسالة.
َّ -ابف حباف (ّْٓق) ،مشاىير عمماء األمصار ،دار الكفاء ،المنصكرة.
ُّ -سميماف بف أحمد أبك القاسـ الطبراني (المتكفىَّٔ :ىػ) ،األحاديث الطكاؿ ،تحقيؽ حمدم السمفي ،مكتبة
الزىراء ،المكصؿ ،الثانيةَُْْ ،ق.

ِّ -عبد الرحمف بف خالد الراميرمزم (َّٔق) ،المحدث الفاصؿ بيف الراكم كالكاعي ،تحقيؽ محمد عجاج
الخطيب ،دار الفكر ،بيركتَُْْ ،ق.
ّّ -عبد اهلل بف عدم (ّٓٔق) ،الكامؿ في الضعفاء ،تحقيؽ مازف السرساكم.
ّْ -الحاكـ النيسابكرم (َْٓق) ،المستدرؾ ،طبع دار التأصيؿ ،األكلىُّْٓ ،ق.
ّٓ -أبك يعمى الخميمي (ْْٔق) ،اإلرشاد إلى معرفة عمماء البالد ،محمد سعيد عمر إدريس ،مكتبة الرشد.

ّٔ -البييقي (ْٖٓق) ،الخالفيات بيف الشافعي كأبي حنيفة كأصحابو ،تحقيؽ النحاؿ كآخركف ،طبع الركضة
لمنشر كالتكزيع ،القاىرة.
ّٕ -البييقي (ْٖٓق) ،معرفة السنف كاآلثار ،تحقيؽ قمعجي.
ّٖ -ابف عبد البر النمرم (ّْٔق) ،جامع بياف العمـ كفضمو ،تحقيؽ أبك األشباؿ الزىيرم ،دار ابف الجكزم،
األكلىُُْْ ،ق.

ّٗ -الخطيب البغدادم (ّْٔق) ،الجامع ألخالؽ الراكم كآداب السامع ،تحقيؽ د .محمكد الطحاف ،مكتبة
المعارؼ ،الرياض.
َْ -الخطيب البغدادم (ّْٔق) ،الرحمة في طمب الحديث ،تحقيؽ نكر الديف عتر ،دار الكتب العممية ،األكلى،
ُّٓٗق.

ُْ -أبك اسحاؽ إبراىيـ بف عمي الشيرازم (ْٕٔىػ) ،طبقات الفقياء ،تحقيؽ إحساف عباس ،دار الرائد العربي،
َُٕٗـ.
ِْ -أبك عمرك بف الصالح (ّْٔق) ،مقدمة ابف الصالح تحقيؽ الدكتكرة :عائشة بنت الشاطب ،تصكير المكتبة
الفيصمية ،طبعة عاـ ُُْٓىػ ،محررة= طبعة ثانية معرفة أنكاع عمـ الحديث البف الصالح ،تحقيؽ نكر الديف

عتر.

ّْ -أبك الحجاج يكسؼ المزم (ِْٕق) ،تيذيب الكماؿ ،تحقيؽ :بشار عكاد معركؼ ،الطبعة األكلى ،مؤسسة
الرسالة ،بيركت ،عاـ ََُْىػ.
ْْ -أبك الحجاج المزم (ِْٕق) ،تحفة األشراؼ بمعرفة األطراؼ ،المكتب اإلسالميَُّْ ،ق.

ْٓ -طبقات عمماء الحديث البف عبد اليادم (ْْٕق) ،تحقيؽ أكرـ البكشي كابراىيـ الزيبؽ ،الرسالة ،بيركت،
لبنافُُْٕ ،ق.
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ْٔ -شمس الديف الذىبي (ْٖٕق) ،تذكرة الحفاظ ،دار إحياء التراث العربي ،األكلى.
ْٕ -شمس الديف الذىبي (ْٖٕق) ،تاريخ اإلسالـ ،تحقيؽ بشار عكاد معركؼ ،دار الغرب ،األكلىُِْْ ،ىػ
ْٖ -شمس الديف الذىبي (ْٖٕق) ،سير أعالـ النبالء ،أشرؼ عمى تحقيقو :شعيب األرنؤكط ،مؤسسة الرسالة،
الطبعة الحادية عشرُُْٕ ،ىػ.

ْٗ -أبك الفداء بف كثير (ْٕٕق) ،البداية كالنياية ،طبع دار ىجر ،األكلىُُْٖ ،ق.
ىماـ سعيد ،مكتبة المنار ،الزرقاء،
َٓ -ابف رجب الحنبمي (ٕٓٗق) ،شرح عمؿ الترمذم (ُ ،)ّٓٓ/تحقيؽ دٌ .
األردف ،األكلىَُْٕ ،ق.
ُٓ -ابف حجر العسقالني (ِٖٓق) ،تيذيب التيذيب ،ضبط كمراجعة :صدقي جميؿ العطار ،دار الفكر،
األكلى ،بيركتُُْٓ ،ىػ.
ِٓ -ابف حجر العسقالنيِٖٓ( ،ق) ،اإلصابة في معرفة الصحابة ،طبع دار ىجر ،األكلىُِْٗ ،ق.
ّٓ -أميف القضاة ،مدرسة الحديث بالبصرة حتى القرف الثالث اليجرم ،طبع دار ابف حزـ.

ْٓ -شرؼ القضاة ،مدرسة الحديث بالككفة ،كمية الشريعة ،الجامعة األردنية ،رسالة دكتكراه.
ٓٓ -عمي عبد الباسط مزيد ،منياج المحدثيف مف القرف األكؿ اليجرم كحتى عصرنا الحاضر ،الييئة العامة
المصرية لمكتاب.
ٔٓ -مناع خميؿ القطاف ،تاريخ التشريع اإلسالمي ،مكتبة كىبة ،الخامسةُِِْ ،ق.
ٕٓ -ع بد الرحمف بف نكيفع السممي ،منيج المحدثيف النقدم كعالقتو بالمناىج النقدية التاريخية ،طبع مركز نماء
لمبحكث كالدراسات.

األبحاث المنشورة في الدوريات والمؤتمرات:

ٖٓ -د .محمد القكفي ،مدرسة الحديث في الككفة ،منشكر في مجمة جامعة األمير عبد القادر العدد (ُْ)،
قسنطينة ،الجزائر.
 -95أبحاث مؤتمر الصحابة كالسنة النبكية بتنظيـ مف جامعة العمكـ اإلسالمية العالمية بالتعاكف مع جمعية
الحديث الشريؼ كاحياء التراث األردنية بتاريخ/ َُ-ٗ :محرـ ُّْٓ/ىػ  -المكافؽ ُّ/ُْ-تشريف الثاني

َُِّ/ـ ،كىي منشكرة عمى مكقع الجمعية ،كأبرزىا:

-

أصكؿ الركاية في عيد الصحابة رضي اهلل عنيـ إعداد :د .فتح الديف محمد أبك الفتح بيانكني كمية

التربية الممؾ سعكد
-

الصحؼ كالنسخ الحديثية عند الصحابة رضي اهلل عنيـ نشأتيا كمدل صحتيا كتخريج أىؿ العمـ منيا

في كتبيـ خالد الحايؾ
-

كتابة الصحابة لمسنة د .إبراىيـ المغالج

-

كتابة الحديث في عصر الصحابة كدالالتيا الخاصة بالركاية أد محمد عيد محمكد الصاحب الجامعة

األردنية.
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