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ُ مة  د ِّ
 ألمق 

 
ِ
ُ  هلل و  صفلِّ  و  سفلِّ  ، وال عفُوب ر َّلال  علفا بنلف نَ ا، َّ ِّ بن  نَ ابنحَ

ومفا بف     يس نف  ل َّلنفا وف   ، وعلا آن  وصح   وبنتف ي  ا، علا ن  ِّ  بألم ا

 بنُوا.

 : م  ي ُ

-المستشرقوَن وبعُض َمْن سلك سبيَلهم منن بباناا المسنلمين  فقد حاول

التشننكيَك ث وبننوح ايحا  نن   -مننن لننجل همننومهم سلننا السننا  الابو نن 

ف   ومِن َومَّ التشكيك ث حّميتها.، المذكورة ث  واو ن السا  المشرَّ

ننر   و سنواُهم ث للننك  ن ث وقنن   مبك  السننّيما ث س ننر ، بنَّ السنناَ  لننم َُّنندوَّ

 بل ولجَل المائِ  ايولا كل ها!!، الابّوة والخجف  الراشدة

 التدو ن ُمط وم  بد  هؤالء
ُ
، سواٌا سلا المسنتو  الفنر    الخناّ  ، الق  نفي

 العاّم!
 
 بم سلا المستو  الرسمي

؛ فقند بوبتنِ  فقد جنانبوا فينا ال نواَج جملن   وَّف نيج   بّما زسُمهم ايوُل  

ةُ  ٍ  حد يّين   كيينرة  جند   الدراساُح الِعلميُ  الما َّ نن   اُوجوَ  ُصُحف  وُنَسن ُ و 

 لجَل المائ  ايولا من الهمرة الابو  !

 هذا سلا المستو  الفر ّ .

                                      
(1 ): ُُّ كت    للدكتور/محمد م طفا ، «دَّبس تغ يف بنحُوث بنن  ي وب َّوخ بُوون » و  

سالج هذا الموضوَع بماهمي   سلمي    -حسَب اّطجسي-بفضَل كتاج   ايسظمي 

ا ُ ذكُر فُيشكُر ، فر دة   ا سظيم  ُفا ُجهد  ا سلا ، حيُ  بذل فيا مؤل  َفا لم ُ عّرْج كيير  لكنَّ مؤل 

 كما فعل ث  راستا للاقط  ايولا. -موضوِع بحيي هذا  -اليانيِ    راس  الاقط ِ 
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ننا سلننا المسننتو  الرسننمي ْن َّنندو ا  ، بمَّ نن اف ننحيٌ  بنَّ السنناَ  لننم َُّنندوَّ  اسام 

ْْ كلههنا ث كتناج  واحند  ، شامج    -كمنا ُ ّون القنرُُن الكنر ُم وُجمنْ-ولم َُّمَمن

؛ لكننَّ للنك كنان يسنباج   لجَل س ر الابنوة والخجفن  الراشندة سلنا ايقنل 

 كييرة  حالْ   وَن للك.

لِهنا؛ ، َبْيَد بن َّلك ايسباَج  ُ دِرك الَفطُِن اللبينُب ساند الوقنوِع سليهنا وَِّمه

اقتضننْتها وننروُع المرحلنن  وطبيعننُ  َّلننك الفنن ة ، َوجيهنن    ابهنننا كاننن  بسننباب  

 ومجمُحها.

ث َّلنك الفن ة كنان بسنلَم وبحكنَم بل لو قال قائٌل  إنَّ سدَم َّندو ن السنا  

ْجحان وال واج؛ لما سناذكر  بعنُد ، لما ببعَد الاهْمع َ  ولكان لقولا َحظٌّ من الره

   .من ايسباج

وبن بَّحندَّ  ساهنا ، بن ببني ن َّلنك ايسنباج وقد حاولنُ  ث هنذا البحن 

ُُ َّعنالا  - بشيا  من التف يل؛ ُبغيَ  الوصول إلنا نتنائَج حسنا   ث  -إن شناا ا

ومِنن َونمَّ َهنْدُم الند ِن ، التي ُ را  منن ورائهنا َهنْدُم السنا ، هذ  القضّي  الخطيرة

   .وَّقو ُض بركانا، كل ا

بمننرا هم هننذا  ون حينناا  وال  بعننُض المفتننونين مننن العننرِج  ولقنند صننّر 

  ومِن للك نعلم بنَّ » فكان مما قالوا ، ُموارب   
َّ
ََ سانا  الابي ن لم ُ ِرْ  بن ُ بلَّ

الذ  َّكّفل اُ َّعالا بحفظا؛ ، سو  القرُن الشر ف، للعالمين شيٌا بالكتاب 

                                      
َ ستمده ماهما حياََّا ،  قوم سلا م درْ ن بساسْين -كما ال  خفا  -يّن الد َن  ذنـ؛ (1)

.هما  ، وقواَما  بنكت    وبنننة 
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فلننو كننان  ينننُر ، ﴾ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ﴿ث قولننا جننّل شننُِنا  

 بتقييد  كتابن    االقرُن ضرور   
ه
ُُ بحفظنا، ث الد ن؛ يمر الابي ولمنا ، ولتكّفنل ا

ا  إليا فهُما اروا ُتا بحيان  جاز يحد    .!!«سلا حسب ما ب َّ

ُُ ايستاَل/ محمد بسد إنَّ العمنَل بسنا  رسنول »حيُ   قنول   و رحُم ا

مننا وإنَّ َّننرَك السننا  هننو ، اُ هننو سمننٌل سلننا حفننظ َكيننان اتسننجم وسلننا َّقده

َر بنحُوفُي   انحجُل اتسجم. لقند كانن  السنا ُ  النذ  قنام سلينا َصنرُ   بن  كف

َض للك البااُا كِننا ، وإنك إلا بزلَ  هيكَل بااا  ّما، اتسجم بفُيدهُشك بْن  تقوَّ

 .«!بيٌ  مِن َوَرق

 -ولنو بشنيا   سنير   -اتسهاَم ، من وراا كتاب  هذا البح  هذا وقد بر ُح 

التني ، ضندَّ الهممناح الشرسن ، والدفاع سن سلف ايمن ، ث الذج  سن السا 

                                      
 (.9ُ   )، سورة الحمر (1)

 .9/515، «ممل  الماار» (2)

، م يبو ن  هو  ين1900ولد ث بولادا سام، سجمي وسياسيكاَّب ومفكر إ محَُ  سُ: (3)

وبحبَّها ، م1926استاق اتسجم ث المز رة العربي  سام ، «ن  ي نُ ف وس»وكان اسما  

واَّ ل  ، وَّوطَّدح سجقُتا مْ الملك سبد العز ز ، وبحبَّ بهَلها واستربها موطاَا

وبلَّف مؤلفاح  جليل   ماها  َّرجم  ، ايم َّفاسل مْ كل قضا ا ، موّ َُّا بِوال   من بعد 

، و)اتسجم سلا مف ق الطرق(، و)الطر ق إلا مك (، معاين القرُن إلا اتنمليز  

ع، و يرها ، إلا بن استقرَّ با المقام ث إسبانيا، وحلَّ ث كيير  من بج  اتسجم، رحل وطوَّ

 م. 1992وفيها َّوث سام 

، «ل ل ايسجم»، و2/44، لمحمد لير رمضان  وسف، «جمَّتم  ايس» بنل  ب جَت  يف: 

، للدكتور/نزار بباو  ومحمد ر اض المال ، «إَّمام ايسجم»، و166يحمد العجون ،  

 339. 

 .87  ، «اتسجم سلا مف ق الطرق» (4)
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 منْ ِسْلمني التنام  ، ََّرمي إلا َّشكيك الااس ث الوحي الياين )السنا  الابو ن (

ال َ  نل  إاّل لمنن َقنِوَ  ث العلنم ، المااقشناحبِنَّ الولنوَج إلنا سناِ  النر و  

السني ما بنَّ مااقشن  المستشنرقين َّحتناج إلنا ب بّيناح  ، وَكُيَر فيا اّطجُسنا، باُسا

ننا. لكننْن مننا معّيانن    ننا ال ُ نن ك كله ُُ وحننَد  المسننتعانُ ، ال ُ نندرك كله وبننا ، وا

 وال حول وال قوة إال باُ.، المستغاُ  

 
ه
مُ  المعل مي ٍُ هنو النذ  إلا ح نل لنا العلنُم »  قال العجَّ العنالُم الراسن

                                      
َ  ونفزل علا َّس ل بهلل » قال حساُن بُن سطي  ( 1) ي نننة كَ  ونفزل عل    ملسو هيلع هللا ىلصك   ج  ئ 

، للخطيب البغدا  ، «الكفا   ث سلم الروا  » «.و لَِّ  َّلو ه  كَ  و لَِّ  بن  آ ر ، ي ن  آ 

 12. 

ا سّما    ( كت2َ) مُخَ َّلنا من ج من  شة ش   ت بنَنتش   ا »ب. . سبد اُ الرحيلي بحي ا قيم 

هن، وقد 1409(، رمضان وشوال 471)سد  « ممل  الماهل»ُنشر ث «   ل بُووا بنننة بنن  وة

 بجا  فيا وبفا .

الدكتور/ م طفا بن سمر حلبي ماابْ الدراساح االستشراقي  ولّخ ها ث بحيا  كَ  يّ ا 

 .13-10   «من يق بنَنتش   ا يف دَّبسة بنننة بنن  وة»للدكتورا   القّيم 

هو سبد الرحمن بن  حيا بن سلي بن محمد المعل مي الَعْتمي  فقيا من العلماا.  :بنَ لَِّ ( 3)

( ونشِ ث ستم ، وَّر   هن1313 نسبتا إلا )باي المعل م( من بج  َسْتم ، باليمن. ولد )سا 

هن( ث إمارة محمد 1329هبا. وسافر إلا جيزان )سا  إلا بج  الحمر   )وراا َّعز( وَّعلم 

وبعد موح  سي، بعسير، وَّولا رئاس  القضاة ولقب بشيٍ اتسجم.بن سلي ات ر 

( سافر إلا الهاد وسمل ث  ائرة المعارع العيماني  بحيدر ُبا ، هن1341ات ر سي سا  )

ا كتَب ال ح  ( زهاا ربْ قرن، وسا  إلا مك  هن1345حد   والتار ٍ حوالي )سا  م ح 

( إلا بن ُشوهد فيها ماكب ا هن1372المكّي )سا لمكتب  الحرم  هن( فُعي ن بميا ا1371)سا  

ِرْكلي.  سلا بعض الكتب وقد فارق الحياة. كذا قال الز 

ترن  :  بعد بْن صلا الفمَر ث المسمد الحرام وسا  ، بل َّوف ي سلا سر ر  َضحوة   و  ل ن  خر

 إلا  رفتا. واُ بسلم.
= 
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ُك فيها، الشاث بقضي   َلِزمها بل إما بن ُ عنِرَض سنن َّلنك ، ولم  بال بما قد  شك 

كاح لها ث ضوا منا قند وبن ، المشك  ، فههانا َمنْن َّندبَّر كتناَج اُ، وإما بن  تِمَّ

ونظنر إلنا منا جنر  سلينا العمنُل العنامه ث سهند بصنحابا ، وَّتبَّْ هدَ  رسولا

وبهننا منن ُصنلب ، ملسو هيلع هللا ىلصبوجوج العمل بِلبنار اليقناح سنن الابني ، وسلماا بمتا

بمنالا؟  ؟لم َُّكتْب ايحا  نُ  ورا   قول  لمالا ، فَمن بسرَض سن هذا، الد ن

وإّمننا بن ، وإّمننا بن َّكننون شننالة  ، إّمننا بن اّل َّيبنن  -لمننالا؟ وَ تبننْ قضننا ا ُجزئينن   

َمن كان هذا شُِنا فج ر نَب ث  - كون لها َمْحَمٌل ال  خالف المعلوَم الواضَ  

 .«َز غا

 و ُ ب تضٌت ط   ة  بن حث    وك  ر علا بننح  بنت ن :  

مة: ُِّ  وماهمي فيا.، وسااصر البح ، وفيها بيان بهمي  الموضوع بنَ 

وفيا ِلكُر بقنوال المشنّككين ث وبنوح ايحا  ن  الابو ن   بنَ حث بألول:

 من المستشرقين وبَّباسهم.
                                      

 وُ فن بمك .، هن(1386كان  وفاَُّا ساَ  ) 

ط( وهو مقدم  كتابا )التاكيل بما ث َِّنيب  -)طليع  التاكيل   من  ، بص ن ف  كع  ةغ ن   

ط( ث الر  سلا كتاج  -و)اينوار الكاشف  ، ط( ث مملد ن -الكوور  من ايباطيل 

وكتاج )العبا ة  ،ط( ث كتب الرجال -)بضواا سلا السا ( لمحمو  ببي َرّ  ، و )محاضرة 

بياها )  وان  ،ما زال  مخطوط  ،ائل ث َّحقيق بعض المسائلورس ،خ( مملد كبير -

ا من كتب ايمهاح ماها بربْ مملداح من كتاج )اتكمال( البن  ،شعر ( وحقق كيير 

ا ث ممموع   .وبربْ مملداح من )اينساج( للسمعاين ،ماكوال وقد صدرْح ُواُر  بلير 

ا.25 قْ ث )  ( مملد 

 .342/  3ايسجم للزركلي  بنل : 

 .40 ، «اينوار الكاشف »( 1)
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وفيا كشُف بهداع المستشرقين وبَّباسهم من وراا َّلنك  بنَ حث بنع ين: 

 مْ مااقش  َّلك الدساو  بالت ار.، الدساو 

وفيا بياُن ايسباج الموضنوسي  التني حالنْ   وَن جمنْ  بنع نث:بنَ حث 

وهننو ُلننبه البحننِ  ، السننا  الابو نن  كل هننا ث   ننوان  واحنند  لننجَل للننك الع ننر

 وجوهُر .

 لكرُح فيها بهمَّ نتائج البح . بنخ بَة:

 من ج  يف َّلعُبد بن حث: 

 قمُ  بإسدا  هذا البح  َوْفَق الماهج التالي  

 إلا مواضعها من الم حف الشر ف. سزوُح اآل اح 

   ونقلنُ  بحكناَم العلمناا سليهنا ، امخت ر   الّرجُ  ايحا  َ  َّخر م

.، اصح   وضعف    سو  ما ور  ث ال حيحين بو بحِدهما بساد  مت ل 

  ر ن سنواٌا بكنانوا منن العنرج بم منن  -لم بَّنرجْم إاّل لعسنجم المتنِل 

ويّن حنالهم قند ، بن  هنذا البحن وللك يهننم المعاّينون بكتا ؛-المستشرقين

 ول عوب  الوصول إلا َّراجم بعضهم.، اَّخفا سلا معظم الااس  الب  

  سنو  منا ُكتنب بغينر ، نقلُ  ايقواَل ووّوقُتهنا منن م نا رها ايصنيل

فقنند نقلننُ  َّرجمَتهننا مننن الكتننب  -وماهننا كتابنناُح المستشننرقين -العربينن  

 والدراساح العربي  الموووق .

   ُبالمماساح والِفَرق.سّرف 

  .  شرحُ  الم طلحاح العلمي  التي َّحتاج إلا شر  
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ِة ، )َّلعال   بألرٌعال  :و ُ سَ ت  هذب بن حثر  ن ِة بنن ر و  ِق بننُّ ٌَ ِ  جر ُر يأٌس  ِ  عر

َِّ بإلٌسال ( ٌُ ٌص ِ صر  .يف عر

 َّلنف   كف    ، ن ج   بنكف و   ووج لر  خ نص  ،    ونعقر ي ذب بن ََ وبهللر  سأل  

 .و َّجا مأم ل، منئ ل

ُِ بهلل ُِ يففِا ع فف وعلففا آنِفف  ، وصففلا بهلل  علففا خفف ب   ن   ئفف  وَّسففل ؛ محَفف

 وسل  .  وصح ِ 

 

 

                  وكتب  

    َُ يا عل  يا   َُ بن رٌ ين

              ملسو هيلع هللا ىلصيف مُونة بنن  ِّ      

                    هف 1438 

 

 

  

                                      
، وَّاتهي بمقتل سلي بن ببي ملسو هيلع هللا ىلصُ ق د با الف ة التي َّبدب ببعي  الم طفا  عص  صَُّ بإلسال :( 1)

 .15الشعر اتسجمي ث صدر اتسجم  للحامد   :بنل  ( للهمرة.40سام ) طالب 

ها   فلُيعلْم.، لكنَّ مرا   هاا المائُ  ايولا كله
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ُ حث   ُُالمب 
 
ول  الأ 

كنَي يفأق  ثمبوَت األحاديِث  والم املشكِّ
 انلبويِة مَن املسترشقنَي وأتباِعِهم
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ُ
 
ول ُألأ  حث    ألمب 

كنَي يف  أقوالم املشكِّ
 ثمبوَت األحاديِث انلبويِة مَن املسترشقنَي وأتباِعِهم

َْ منن المستشنرقين وَمنن َّنِور هبنم منن الماهنزمين  س ق    ذكٌ ن  بنَّ طجئن

كوا ث وبنوح ايحا  ن  الابو ن ، منن بباناا المسنلمين اونفسني   افكر    ، قند شنكَّ

وُحّمُتهم ث للك هي  سدُم َّدو ِن السا  الابو   بو جمِعهنا ث كتناج  واحند  ث 

!!، س ر صدر اتسجم  بل وبعد للك بزمن  طو ل 

َر َّدو ن السنا  ال  سنتلزم سندَم وهذا استدالٌل  يُر صحي    ؛ للك يّن َِّله

كمنا سنيِت َّف نيُلا ساند لكنر بسنباج سندم جمنْ السنا  ث المبحن  ، هاحفظ

 إن شاا اُ َّعالا.، اليال 

َ    ف بل  ونئفـ بن ف   بنتف  صفّ   ب   ٌ ن ن  يف هذب بنَ حث ه  ن ف وبنذي ور

 ف    ي ذه بنُع ى بنخ طئة.

ففٌ و » ق  َنتشفف فف ل بن إنننا ال َّوجنند هانناك ممموسننٌ  كتابيننٌ  » :«ِوٌنفف رٌ  م 

                                      
ٌ و » (1) ، بمضا ف ة  طو ل   من حياَّا ث  «:ِوٌن رٌ  م  ٌر ومووٌف إ ار ٌّ انمليز ٌّ مستشرٌق وما  

الهاد، َّعلم فيها اللغ  العربي ، وُساي بالتار ٍ اتسجمي، كان شد َد التع ب للمسيحي ؛ 

ولهذا اش ك بحماس   شد دة  ث بسمال التبشير بالمسيحي  التي كان  َّقوم هبا البعي  التا ير   

ث مد ا  بكرا بشمال الهاد، كما بن بسمالا العلمي  التي كتبها ث السيرة والتار ٍ كان  العامل  

 مليئ   برو  التعّ ب، لالي   من الموضوسي ، ومن بجل هدع َّبشير  لبي .

، «موسوس  المستشرقين»و، 2/59، لاميب العقيقي، «المستشرقون» بنل  ب جَت  يف: 

  .405-404 ، للدكتور/ سبد الرحمن بدو 
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 .!!«موووقٌ  قبَل مات ف القرن الياين

فف ٌخت»و فف ل بنَنتشفف ق   إنَّ ايحا  ننَ  الفقهيننَ  مننن » :«ج  ِزوففٌف شر

 بن ُ عترب واحٌد ماها صحيح  
وهي قند ُوضنع  للتنداول بنين ، اال عوب  بمكان 

 .!!«الااس من الا ف ايول من القرن الياين وما بعد 

َ  ي   » : و  ل  وض    ال صحَّ
ّ
وإّن بقدم ما بنين ب ند اا ، حد    ماسوج  للابي

                                      
للدكتور/ محمد م طفا ، « راساح ث الحد   الابو  وَّار ٍ َّدو اا» نقج  سن كتاج ( 1)

للدكتور/حاكم سبيسان ، «َّار ٍ َّدو ن السا  وشبهاح المستشرقين»و، 1/72ايسظمي 

 .111المطير   

للتدر س ث مستشرٌق بلماينٌّ متخ صٌّ ث الفقا اتسجمي، انُتدج  «:ج  ِزوٌف شر ٌخت» (2)

م. ولما قام  الحرج العالمي  الياني  انتقل من م ر إلا لادن، 1934المامع  الم ر   سام 

وَّماَّس فيها بالماسي  الرب طاني ، وبلذ  عمل ث اتلاس  الرب طاني  ضدَّ وطاا بلمانيا، ومْ 

ا ث إحد  جامعاهت ا، ر م ليانتا للك لم َّكافئا بر طانيا سلا هذا ال ايْ، فلم َّعياْا بستال 

 لوطاا بلمانيا لحساج بر طانيا وحلفائها!

ال َّخلو من الدس  ، والرجُل لا ممموسٌ  من الدراساح والتحقيقاح معظُمها ث الفقا

 والتشو ا.

وقال ، ضمن بلطر المستشرقين المعاصر ن وقد لكر  الشيٍ م طفا السباسي 

 ساا  بلماينٌّ متع بٌّ ضدَّ اتسجم والمسلمين. 

 للدكتور/، «موسوس  المستشرقين»و، 2/469، لاميب العقيقي، «المستشرقون» بنل :

، لم طفا السباسي« االستشراق والمستشرقون»و، 255-252 ، سبد الرحمن بدو 

 49.  

للدكتور/ محمد م طفا ، « راساح ث الحد   الابو  وَّار ٍ َّدو اا» نقج  سن كتاج  (3)

بكرم  للدكتور/، «االستشراق من السيرة والسا  الابو  موقف »و، 1/72، ايسظمي

للدكتور/ حاكم سبيسان ، «َّار ٍ َّدو ن السا  وشبهاح المستشرقين»و، 38 ، العمر 

 .111 ، المطير 



13 
مع  أسب اب عدم ج   إعالم األعالم ب 

 

ة

 

سن
ل
ي ا

 
وي ةف ب 

 
عصر صدر اإلسالم الن  

 .!!«( همر   ليس إاّل 100من بحا    ايحكام ال  رجْ إال إلا سا  )

الِقسننُم ايسظننُم مننن الحنند   »  «كفف ٌَّل ي  وكلَفف  »و فف ل بنَنتشفف ق  

ومنن هانا ، المت ل بسا  الرسول لنم  اشنِ إال بعند قنرنين منن وهنور اتسنجم

كم ننندر لعقيننندة الابننني نفسنننا ث كيينننر  منننن االحتينننناط َّعنننّين اصنننطااسا 

 .!!«والحذر

ِصف ر »كَ  شّكـ بنَنتش ق    ٌُ ث صنّح  وجنو  صنحف   «َّلٌجن ٌس ك  ٌن

                                      
 .1/273، «مااهج المستشرقين ث الدراساح العربي  اتسجمي » نقج  سن كتاج  (1)

« روستوك»ولد ث ، سالٌم بتار ٍ اي ج العربي، مستشرٌق بلماينٌّ :«ك ٌَّل ي  وكلَ  » (2)

وبلذ العربي  واللغاح السامّي  سن ، ث الفلسف  والجهوح «الدكتورا »بِلمانيا ونال شها ة 

و رس العربي  ث معهد اللغاح ، و رس ث سدة جامعاح بلماني ، وُلر ن «نولدكا»

م وسمل ث المامع  1935سا  وَّقاسد ، م وَّاقل ث التدر س1900الشرقي  بربلين سا  

ا سا   ، م بميا ا لمكتب  الممعي  ايلماني  للمستشرقين1945م، وم كان سا  1937متعاقد 

وكان من بسضاا المممْ العلمي العربي وكيير  من الممامْ والممعياح العلمي  ث بلمانيا 

 وصاف بايلماني  )َّار ٍ اي ج العربي(.، و يرها

، 2/424، لاميب العقيقي «المستشرقون»، و5/211، للزركلي، «جمايس» بنل  ب جَت  يف:

 .57، للدكتور/ سبد الرحمن بدو ،  «موسوس  المستشرقين»و

 .71 ، «َّار ٍ الشعوج اتسجمي » (3)

ِص ر » (4) ٌُ ، َّعلنم ث   «َّلٌجن ٌس ك  ٌن ، «ليبسنيك»و« بنرلين»و« بو ابسن »مستشنرٌق مَمنر ٌّ  هنو  ٌّ

ع بالشنيٍ طناهر المزائنر  وصنحبا مندة ، وانتقنل إلنا 1873ورحل إلا سنور   سنا   م، فتعنرَّ

)ساصنم  « بو ابسن »فلسطين، فم ر، حي  الزم بعَض سلماا ايزهر، وُسيّن بستال ا ث جامع  

َّ ننانيف باللغنناح  ايلمانينن  واتنمليز نن  والفرنسنني  ث  م، لننا1921المَمننر( وَّننوث هبننا سننام 

اتسجم والفقا اتسجمي واي ج العربي، َّرجم بعضها إلا العربين ، ونشنرح مدرسن  اللغناح 

الشننرقي  ببننار س كتاب ننا بالفرنسنني  ث مؤلفاَّننا وُوننار ، وَُّننرجم إلننا العربينن ، مننن كتبننا )العقينندة 

 والشر ع  ث اتسجم(.
= 
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نن ملسو هيلع هللا ىلصكييننرة  ث سهنند الرسننول  بن الننذ ن  ّونننوا السنناَ  لننم َ ممعننوا مننن  ازاسم 

نظننرهم ث وُ عب ننُر سننن ُرائِهننم ووجهنناِح ، ايحا  نن  إاّل مننا ُ وافننُق بهننواَاهم

 .!!الحياة

ف ي»و  ل  وهكنذا وهنرْح للوجنو  ممموسناُح بقنوال »  «م  َّوٌس ي  كر

« سلنم الحند  » وبصبح  َّعرع اآلن ث العلوم اتسنجمي  بنن، الابي وبفعالا

وقنند ُنشننرح بوُل ممموسنن  لعحا  نن  ث العشننراح مننن السنناين التنني َّلنن  

 .!!«مباشرة  وفاَة محمد
                                      

ضمَن بلطر المستشرقين المعاصر ن وقال ساا    طفا السباسي لكر  الشيٍ م

 «.ُسرع بعدائا لإلسجم وبخطورة كتاباَّا ساا، ممر ٌّ »

ُر  بن الدكتور/سبد الرحمن بدو  بسرع ث مدحا واليااا سليا!! فِساا بذلك للِعلم يٌ 

 قبل بن  سيَا لإلسجم وبهلا.، والبح  الاز ا، الُحرّ 

، 3/40، لاميب العقيقي، «المستشرقون»، و1/84، للزركلي، «ايسجم» بنل  ب جَت  يف:

، «موسوس  المستشرقين»، و41، لم طفا السباسي،  «االستشراق والمستشرقون»و

 .119سبد الرحمن بدو ،   للدكتور/

 .376 ، للدكتور/محمد سّماج الخطيب، «السا  قبل التدو ن»  نقج  سن كتاج (1)

وفيها نشِ و رس ، ولد ث فرنسا، سالٌم وطبيٌب جراٌ  فرنسيٌّ مشهورٌ  ي  كر ي:م  َّوٌس  (2)

وكان سبب إسجما ، كان ن راني ا وم بسلم، َّعلم العربي  ث الخمسيااح من سمر ، الطب

حاضر ث سدة جامعاح ، حول القرُن الكر م مااقشتا للملك في ل بن سبد العز ز 

وهو ، ماها  )القرُن والتوراة واتنميل والعلم(، كتب ا سدةبّلف ، سربي  سن إسماز القرُن

ا وقد بين فيا سرب الدراس  التحلّيل  بن ، وَّرجم لعدة لغاح سالمي ، من بكير الكتب انتشار 

ا للتوارة واتنميل. وكتاج  )سلم  القرُن ال  تااقض مْ الحقائق العلمي  والتار خي ، لجف 

 تاج  ) راس  الكتب المقدس  ث ضوا المعارع الحد ي (،الميولوجيا والقرُن الكر م(، وك

 م.1998َّوث سام ، وكتاج  )ما بصل اتنسان؟(

 .446 ، ومحمد ر اض المال ، للدكتور/ نزار بباو ، إَّمام ايسجم بنل  ب جَت  يف:

، نقج  سن ممل  الماهل )العد  الساو  « راس  الكتب المقدس  ث ضوا المعارع الحد ي » (3)
= 
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بقني ث الموضنوع بحنٌ  ُلنر »   َّش ُ َّضف و  ل بنش خ  محَُ 

                                      
 . 59هن،  1409( رمضان وشوال 471المتخّ ص(، العد )

ٌَِّكل :( 1) محمد رشيد بن سلي رضا بن محمد شمس الد ن بن محمد هباا الد ن بن مّج    ل بنزِّ

حسياي الاسب، صاحب ممل  )الماار( وبحد سلي لليف  القَلموين، البغدا   ايصل، ال

رجال اتصج  اتسجمي، من الكّتاج العلماا بالحد   واي ج والتار ٍ والتفسير، رحل 

هن، فجزم الشيٍ محمد سبد  وَّتلمذ لا، وكان قد اَّ ل با قبل للك ث 1315إلا م ر سا  

ي واالجتماسي، وبصب  بيروح، وم بصدر ممل  )الماار(؛ لِب   ُرائا ث اتصج  الد ا

َْ الُفتيا ث التِليف بين الشر ع  وايوضاع الع ر   المد دة، ولما ُبسلن الدستور  مرج

هن زار بج  الشام، واس ضا ث  مشق وهو  خطب سلا مارب المامْ 1326العيماين سا  

ث سيارة  ايمو  بحُد بسداا اتصج ، فكان  فتا ، سا  سلا بورها إلا م ر.... َّوف ي فمِة  

ا هبا من السو س إلا القاهرة، و فن بالقاهرة.  كان راجع 

ط( اواا سشر  -مملدا، و)َّفسير القرُن الكر م  34ممل  )الماار(، بصدر ماها   ش   آث َّه:

ط( وجو  مملداح،  -مملدا ماا، ولم ُ كملا، و)َّار ٍ ايستال اتمام الشيٍ محمد سبد  

ط( و) سر اتسجم وبصول التشر ْ  -وحي المحمد  ط( و)ال -و)نداا للماس اللطيف 

 -ط( و)محاوراح الم ل  والمقل د  -ط( و)الوهابيون والحماز  -ط( و)الخجف   -العام 

 بت رع. 6/126ط(. ايسجم  -ط( وهو نفيٌس، و )شبهاح الا ار  وُحَمج اتسجم 

بنا استدل ث ُلر ب اما حتا  دا حامل لواا  الشيٍ م طفا السباسي  وقد لكر

 .30السا  وببرز بسجمها ث م ر لاص . السا  ومكانتها ث التشر ْ اتسجمي  

: ا بِنا قد رجْ سن ُرائا َّلك وَّاج ماها  لت  ا ُمذاس  ا واضح  كما هو ، ليتا صرَّ  َّ ر ح 

ا ساد َّراجعهم سن بعض المسائل التي ا وللف  ُْ العلماا سلف  وا فيها. صاي  زله

ٍُ بحمُد شاكر  بفلتْ  ماا كلماٌح  سمو سلا سلما بن  قْ »  ولذا قال ساا الشي

ا بشدَّ ايور بممال الد ن ومحمد سبد ، فيها وهما ال  عرفان ث الحد   ، ولكاا كان متِور 

ا، شيئ ا. بل كان هو بعد للك بسلَم ماهما ث لوال ايوُر الباقي ، وبوب  رب  ا، وبسلا قدم 

 (.12/127المساد «. ) واُ  غفر لاا ولا،  ليل  نفسا

 فلعلَّ هذا هو ايقرُج ث حال الرجل. واُ بسلم.

، 73، لشفيق شقير،  «موقف المدرس  العقلي  الحد ي  من الحد   الابو  الشر ف» وبنل :
= 
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  ننٌن  -و سننموهنا بسننان ايقننوال  -وهننو هننل ايحا  ننُ  ، هننو محننله الاظننر

السنيما ث ، متبع   بالعمل بج نزاع  وال لجع   اوإن لم َّكن ساا  ، وشر عٌ  سام ٌ 

 الابني ، ال در ايول؟ إن قلاا  نعم
ُ
سنن كتابن   ملسو هيلع هللا ىلصفنِكرب شنبه  ََّنِرُ  سليانا  هنني

وسندُم ساا ن  سلمنائهم ، وسدُم كتاب  ال نحاب  للحند  ، شيا  ساا  يِر القرُن

 .!«!بل ُنقل ساهم الر بُ  ساا، وبئمتهم كالخلفاا بالتحد  

كنله هنذا »  -بعدما نقل اآلوار الوار ة ث االمتااع سن الكتابن  - و  ل  وض  

، كإحراِق ببني بكنر لمنا كتبنا - يُر مما روا  ، الذ  بور   ابُن سبد الربّ وبمياُلا

وكنوِن التنابعين لنم ، وسدِم وصوِل شنيا  منن صنحف ال نحاب  إلنا التنابعين

 ؤ ند منا ور  منن بهننم كنانوا  كتبنون   دّونوا الحد َ  لاشر  إال بِمر ايمراا 

وإلا بضنفَ  إلنا هنذا منا ور  ث سندم ر بن  ، الشيَا يجل حفظا وم  محوننا

َقنِوَ  ساندك ، بل ث هننيهم سانا، بل ث ر بتهم ساا، حد  كبار ال حاب  ث الت

ن اَّرجيُ  كوهنم لم  ر دوا بن  معلوا ايحا  نَ  ِ  ا ن ن اسام  ولنو ، كنالقرُن ا ائم 

وَلممنْ ، وَيَمنروا بالكتابن ، َلَكتبنوا، بننا  ر ند للنك ملسو هيلع هللا ىلصكانوا فهموا سن الابني 

ننالهم ليبل غننو  وبرسننلو  إلننا ، وضننبطوا مننا َووِقننوا بننا، الراشنندون مننا ُكتننب سمَّ

ولم  كتفوا بنالقرُن والسنا  المتَّبعن  المعروفن  للممهنور  مر نان ، و عملوا با

 .!!«العمُل هبا

                                      
ماهج المدرس  العقلي  »، و188، لخا م حسين بخش،  «القرُنيون وشبهاهتم حول السا »و

 ، وفيا َّف يٌل جيٌد.1/182 ، للدكتور/ فهد الرومي، «الحد ي  ث التفسير

 .9/929، ممل  الماار (1)

 . 768-10/767، المرجْ نفسا (2)
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و ة بن كتابنَ  الحند   لنم ، ومما كشف ساا البحنُ  »  و  ل محَ د  ي  َّر

                                      
ففة (1) و  والايل من ، والتشكيك فيها، َسّخر قلَما للطعن ث السا ، كاٌَّب م ر ٌّ  :محَ د  ي  َّر

فقد بقذع ث حقا  ا   ، السيما ببو هر رة ، ال حاب  ايججا رضوان اُ سليهم

 !!مستبطا ا ث ولبا صاوَع ايكال ب واالف اااح، اتقذاع

و)ببو  !و)ق   الحد   الابو (، )بضواا سلا السا  المحمد  ( وهو بلبُيها مؤنع ب :ما 

ٍُ المضيرة( )مخطوط(. وقد َّوال   !و)سليه وما لقيا من بصحاج الرسول( !هر رة شي

ا.، الر وُ  سليا من سلماا السا  من وقتا إلا  وماا هذا  حتا بلغ  شيئ ا كيير 

ماها  زسُما بّن معاينَ القرُن من ساد اُ ، قبيحٌ  مستاَكرةٌ  ُرااُ  -مْ كيرة مخاز ا -كان  لا

 !!إلا السماا ملسو هيلع هللا ىلص! كما بنكر حا و  المعراج بالابي !ملسو هيلع هللا ىلصوبلفاَوا من ساد الرسول 

وكان ، فقد كان من بللص بصدقائا وبوفاهم لا !وقد كان  لا سجقٌ  قو ٌ  بطا حسين

  الب ا
 بنل  وَّدور بياهما بعُض الحواراح والمااقشاح.،  زور  كلَّ بسبوع  مساَا كل  جمع  

للدكتور/محمد الدسوقي )السكرَّير الخا  بطا حسين( «  ب ام مْ طا حسين»كتاج 

 71 ،75 ،80 ،90 ،101 ،119 ،131 ،137 ،138 ،141. 

بشهد بن ببا ر   كان بفحَش وبسوَب ب ب ا من كل من » :  ل بنش خ  مص عا بنن  ع  

ا وحد ي ا مما  دله سلا ، َّكّلم ث حق ببي هر رة من المعتزل  والرافض  والمستشرقين قد م 

ُُ بما اف   واز ر  وحّرع وشّو  من ، َ َلل  وسوِا سقيدة  وُلبِ  طوّ   وسيمز ا ا

)السا  ومكانتها ث التشر ْ « لا اُ...وسيلقا للك ث صحيفتا  وم ُ رّ  إ، الحقائق

 (. 320اتسجمي  

واي شيخي ايستاُل الدكتوُر/ ، قد ح ل لا ث العاجل طرٌع من العقوب  : لت   فقد حدَّ

ُُ بحياَّا  -محمد ضياا الرحمن ايسظمي  َْ ا ٍ  م ر ٍّ من بهل العلم ُ دَسا/  -َمتَّ سن شي

ا ث رابط  العالم اتسجمي بمك   -سبد الحكيم حما ة  بنا لما سلم  -كان  عمل معا قد م 

وقال  سِلكر لك ق    برجو بن جاا إليا ، بّن ايسظميَّ بّلف كتاب ا سن ببي هر رة 

َّاشَرها؛ ليعتربَ هبا الااُس. وهو بناي لما سمعُ  بِبي رّ َ  هذا وما صدر ساا ث حّق ببي 

 بر ُح بن بَّعّرع سليا.، هر رة 

فرفضوا بحّم  بنا مر ٌض ال  ستطيْ ، استِلنُ  بوالَ   لمقابلتا، فلّما وصلُ  إلا بيتا   ل:

ُع سليا فحْسبفقلُ  لهم  ، مقابلَ  بحد  فِِلنوا لي.، ليس لي  رٌض إاّل التعره
= 
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ب  بعد انتقال الابي إلا الرفيق ايسلنا بنِكيَر منن مائن  ، َّقْ إال ث القرن الياين

ْ  منن النرواة، سا  إل كنانوا ، وإنمنا كنان بنوازع  منن النُوالة، ولم  كن للك بداف

 ساا
ه
جون من كتابتا؛ لشيَ  بن  قعوا فيما هنا الابي  .!!« تحرَّ

ث شننبا القننارة  ) هففَ بن فف آ ( بننن االمتسننّميُ  ُزور   كمننا بوننارح المماسنن ُ 

َبا  سو  سدِم كتاب  الحد   ث س ر الرسنول ماها  ، الهاد   ممموس   من الشه

وبنَّ ايحا  َ  ُجمع  بوَل مرة  بعد مائ  سا  منن  !وس ر الخلفاا ايربع  ملسو هيلع هللا ىلص

وم ُجمعن  منن بفنوا  الاناس  !وقد ُفقدح َّلك الممموساُح  ملسو هيلع هللا ىلصوفاة الرسول 

 .!!ث القرن اليال 

                                      
وكان  !فلما  للُ  سليا وجدَُّا ُملقا  سلا سر ر  وقد اسو َّ وجُهُا حتا صار كالفْحم    ل:

ا و  يُ    قال  ف كُتا ولرجُ . إ.هن. !ها ببو هر رة !ها ببو هر رة   اظُر إلا المدار َفِزس 

َُ حسَن الختامنس، م11/12/1970هلك المذكوُر ث  واليباَح سلا اتسجم حتا ، ِل ا

 نلقا . 

 .23 « بضواا سلا السا  المحمد  »( 1)

امٌ  نشِح ث شبا القارة الهاد   :«جَ عة  هَ بن  آ » (2) وبالتحد د ث الهور ، حركٌ  هدَّ

المعروع بعبد اُ جكرالو  سام ، سلا  د المدسو  جم نبي، ساصم  إقليم الباماج

م الحرك  ث الهور، م1902 ا محبه الحق سظيم ببا   ، الذ  َّزسَّ م الحرك  ب ض  كما َّزسَّ

إلا نبذ السا  كلها واالستما  سلا ، وقد  س  الحركُ  فيما  س  إليا، ث هبار شرقي الهاد

 !!القرُن وحد 

َّدو ن »و، فما بعد 19 ، لخا م حسين بخش، «القرُنيون وشبهاهتم حول السا » بنل :

 فما بعد. 57 ، للدكتور/ محمد مطر الزهراين« السا  الابو  

ا ومتا ا و حض مزاسم المستشرقين وبَّباسهم»( بنل : 3) ، «اهتمام المحدوين باقد الحد   ساد 

 . 462للدكتور/محمد لقمان السلفي،  
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كمنا هنو  -وهني، التي َزَبَرَّْها بقجُم بولئك القوم هذه ط ئعةغ ما بأل  بل

، كمنا بهننا َّاطنو  سلنا بهنداع  لطينرة  ، َّابئ سنن مغالطناح  واضنح    -واهرٌ 

 ماها ث المبح  التالي إن شاا اُ َّعالا. اسابّين شيئ  

 

 

  

                                      
مون (1) وإال فما ، هذ  ايقوال التي لكرَُّها هاا هي  يٌض من فيض  مما فا  با رؤساؤهم المتقد 

ساُع  كّررون ، زال  السلسلُ  مستمرة   ما قالا بسجُفهم  -حتا اليوم  -ومافتئ ايَّباُع الرَّ

 :وما هؤالء بألب  ع -بايمس 

، وس  ُ بن شَ وي، ومص عا بنَ ُوي، وعل   نا ع ُ بن  دَّ، محَُ  ن ا ه كَ

، ونص   ي  زوُ، و  س    َُ، وَّش د خل عة، و  َُ ص ح  منص َّ، وع ُ بنج بد و س ا

فزسموا بن السا  لم َُّدّون إال ، بل زا وا ِضغي ا سلا إّبال  - ومحَُ شح وَّ، وجَ ل بن ن 

 !!وبعضهم قال  ث القرن الرابْ !ث القرن اليال 

، لعما  السيد الشربياي، «لسا  الابو   ث كتاب  بسداا اتسجم مااقشتها والرّ  سليهاا» بنل :

 اسب  كتاٌج نفيٌس للغا  .وهو بالما، 1/346-347
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ُ ي 
أن  ُألث  حث    ألمب 

 َكْشفم أهداِف املسترشقنَي وأتباِعهم
 ،اعَوىِمن َوراءِ تلَك ال  

 اعَوى باْختصارمع مناقشِة تلَك ال  
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ُ ي 
أن  ُألث  حث    ألمب 

 َكْشفم أهداِف املسترشقنَي وأتباِعهم
 اعَوى باْختصارمع مناقشِة تلَك ال  ، اعَوىِمن َوراءِ تلَك ال  

 ّتضن  لانا شنيٌا منن بهندافهم ، مِن لجل استعراضاا يقوال بولئك الافر

 مكننن ، وهنني بهننداع كبيننرة ولطيننرة، ومننراميهم مننن وراا َّلننك النندساو 

 َّلخي ها ث اآلت  

ومنن َونمَّ ، إضعاُع اليق  ب ح  ايحا    الابو ن  بن بكربَ بهدافهم -  وال  

سين ث للك بُبْعد العهد بنين  سهول  وصفها بالتزّ د وااللتجق والكذج؛ متذر 

 وبين َّدو اا! ملسو هيلع هللا ىلصُورو  الحد   سن الم طفا 

وبنف دُّ عل  ف  مفا ال ََّنروُج إال سلنا السنّذج الُبَسنطاا؛  وهذ  ُحمٌ   احض ٌ 

  وج هل:

ال  قبل الشكَّ بن السا  قد ُكتب  من قِبل بنناس   اقاطع   ابنا قد وب  وبوَّ   -  

، افِصنُل الكتابن  كنان موجنو   ، فمنا بعند ملسو هيلع هللا ىلصابتداا  منن س نر الابني ، كيير ن

 ولنيس سلنا ، لكاا كنان سلنا المسنتو  الفنر    الخنا 
 
المسنتو  الرسنمي

 العام.

                                      
إلا س ر  ابتداا  من س ر ال حاب   بلَ سدُ  الذ ن كتبوا الحد   بو ُكتب ساهم( 1)

بَّباع التابعين من لجل الدراس  القي م  التي قام هبا الدكتور/محمد م طفا ايسظمي ث 

ا بِن ب !( راو  ا450) «دَّبس ت يف بنحُوث بنن  ي وب َّوخ بُوون »كتابا  عضهم قد سلم 

َُ الر   سلا المستشرقين كتب ساا حد َيا العشراُح،  وهذ  الاتيم  الدقيق  فيها ببل

 !بل إهنا قد ق مْ  وهوَرهم، وبَّباسهم
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ولنم ُ نؤَمْر ، لكن لنم ََّشنمْل  قد وقعِ  الكتابُ  ث الممل ... قال المعل مي 

 .  اهبا بمر  

حيامننا بمننر العلمنناَا بتنندو ن السننا   بنَّ سمننر بننن سبنند العز ننز  -  

وإنمنا استمند سلنا بصنول  مكتوبن   كانن  ، لم  بدب للك من فنرا   ، وجمعها

نناَّمننع برجنناَا  بشننعلها ، مننن لننجل رو   سلمينن   نشننيط   ، العننالم اتسننجمي كل 

  .وسيِت ما ُ وض   بعَض للك، اتسجم ث بَّباسا

، بنا ال  لزم من سدم التندو ن سندُم الحفنظ؛ إل ال َّنجزم بياهمنا البتَّن  -جف 

فهااك الكييُر منن الحنوا   والق نص المعتنا ة التني حندوْ  للشنخص قبنل 

، وهو مْ للنك  تنذّكرها و سنر ها بنِ ّق َّفاصنيلها وجزئياهتنا سشراِح الساين

هنا، كِهنا قد وقعْ  لا اآلن ولنم ، بنل ولنم  تعناَن حفَظهنا، وهو مْ هذا لم  ندو 

 َ ُدْر للك بَخَلد  وقَ  وقوسها.

نن فكينف إلا كننان ايمنرُ  ، وصننفاا الننذهن، بقننوم  ُسرفنوا بقننوة الحفنظ امتعل ق 

وِحَكنَم ، وكنجَم لطبنائهم، وا شنعَر شنعرائهمحتا إهنم ث الماهلين  قند حفظن

                                      
 .38اينوار الكاشف    (1)

  السيوطيه ث ق يدَّا التي نظمها ث بسماا الخلفاا ووَفَياهتم بقولا وقد بشار إلا للك (2)

ه و ُر ،ي فففففففف  َ  ويف عَفففففففف غ ذببر بننج فففففففف
 

ب  ففف ر َر ى بلففف  م ئفففة   فففُ  ٌنحفففُوب ع  ُر  َّل ففف
 

ففف  ر ذهففف  هففف ي  خر  وٌهففف ر بنفففذي  مففف ر بنزُّ
 

ب  فففف ر  ِ  بن لففففِ   ٌ  ورجَففففقر بألخ فففف َّر وبألثر
 

 .783  ، َّار ٍ الخلفاا

لعما  السيد الشربياي ، السا  الابو   ث كتاب  بسداا اتسجم مااقشتها والر  سليها بنل : (3)

1/352. 
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حكمائهم بوسي  وإَّقنان  كناملين؟ وكينف إلا كنان المحفنو  هانا هنو حند ُ  

الذ  بحبهو  بكير مما ُ حبهون بنفَسهم؟ مْ ما ث حفنظ حد ينا منن  ملسو هيلع هللا ىلصرسولهم 

؛ ينا  نل ث كجمنا  ملسو هيلع هللا ىلصسهول   و سر  َْ الَكلِنم. كمنا بننا كنان  تمهَّ قند ُبوت جوامن

نا  علمنون منا ور  سنن الابني  اوُ عيد  وجو    ملسو هيلع هللا ىلصلكي ُ حفَظ ساا. وهم مْ هذا كل 

كمنا ، من الحّ  سلا حفظ ساتا وَّبليغها للااس كما هي بج ز ا ة  وال نق ان  

َِ ف ف ل ، و  لِّغر  سَقر من    ُوع   فحعلر   تا بنض   بهلل بم   »  ملسو هيلع هللا ىلصث قولا  ف       م

َِ ف فف ل نفف سر يع  فف ل ، َّلنففا مففا هفف   ف فف   منفف  وُقننْل ميننَل للننك ث  .«وَّ      مفف

وهكننذا ، واآللننذ ن سننن التننابعين مننن ايَّبنناع، اآللننذ ن سنناهم مننن التننابعين

 .  َ والْيك

                                      
، ماهم  ز د بن واب ، وقيل  وجوون، روا  بربعٌ  وسشرون صحابي ا هذا حد   متواَّر؛( 1)

و يُرهم. وقد لكر  ، وبنس بن مالك، وسبد اُ بن مسعو ، وببو الدر اا، ومعال بن جبل

  يُر واحد  ممن بلَّف ث ايحا    المتواَّرة. 

نظم »( و2  ) 28 ، للسيوطي، «متواَّرةقطف ايزهار المتااورة ث ايلبار ال» بنل :

ٍُ سبُد المحسن ، (3  ) 42 ، للكتاين، «المتااور من الحد   المتواَّر وقد بفر   الشي

 وهو مطبوٌع. ، العبا  بكتاج  مستقلٍّ 

   69-4/68كتاج العلم  باج فضل نشر العلم ، ببو  او  ث سااا والحد   بلرجا

كتاج العلم  باج ما جاا ث الح  سلا ، ث ساااوال مذ  ، سن ز د بن واب ، (3660)

، ( سن ز د بن واب  وسبد اُ بن مسعو 2657( و)2656  ) 5/33، َّبليَ السماع

( 5816  ) 5/363كتاج العلم  باج الح  سلا إبج  العلم ، والاسائي ث سااا الكرب 

ا، سن ز د بن واب  ( 230  )، 86 -1/84، وابن ماجا ث مقدم  سااا  باج من بّلَ سلم 

( سن ز د بن واب  وجبير بن مطعم وابن مسعو  وبنس بن 236( و)232( و)231و)

 و يُرهم. ، ( سن ز د بن واب 21590  ) 467/ 35، وبحمد ث المساد، مالك

 . 66للدكتور/محمد ب  ب صال   ، «لمحاح ث بصول الحد  » وبنل : (2)
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فهنو وسنيلٌ  ناجحنٌ  ، بنَّ الحفَظ ث ال دور قسنيُم الحفنظ ث السنطور -د 

ن، وال فنرق، مِيلها مِيل التندو ن والكتابن ، وموووقٌ  لحفظ العلم منن  ال وص 

 الحفا  ايوباح.

إنَّ النذ ن  رفعنون منن مازلن  الكتابن   قال الشيٍ ُمااور بحسن الكنيجين 

وبحندووا ، وَ حطهون منن مكانن  الحفنظ والروا ن ، لحفظ المعلوماح وال ا 

. والحقه بهنما كجهمنا ، فهؤالا سلا لطِ  ، سلا للك ضم    و تكلمون بج فهم 

وسيلتان فطر تان لحفظ العلم وال ا . وكل وسيل   َّحمل مسنؤولياح سلنا 

واسنتكمال هنذ  المسنؤولياح َّضنطّر صناحبها ، الذ ن  ستخدموهنا لليقن  هبنا

 .  اإلا بن  يق هبا َّلقائي   افطر   

ب سندم التفر نق بنين بنا قد وقْ الخلُط وسوُا الفهم ساد هؤالا؛ بسب -هف 

ن -بو بكينُرهم -حين  فهنم هنؤالا ، كتاب  السا  وبين َّدو اها بّن التندو َن  الط 

لنم َُّكتنب إال ث ، وباْوا سليا بن الساَ  وّلن  محفوون   ث ال ندور، هو الكتاب 

 !  هنا   القرن ايول الهمر  ث سهد الخليف  سمر بن سبد العز ز 

لمنا ، وب ركوا الفرَق بياهما، ومعاا التدو ن، ولو بهنم فهموا معاا الكتاب 

وقْ هذا الخلنُط وسنوُا الفهنم؛ للنك بن الكتابن  هني مطلنُق لنط  الشنيا  ون 

  ْ بمننا التنندو ُن ، مراسنناة  لممننْ ال ننحف المكتوبنن   الننَل إطننار  واحنند  جننام

 .و كون بممْ ال حف المكتوب  ث   وان   حفظها، فمرحلٌ  َّاليٌ  للكتاب 

                                      
 .224َّدو ن الحد    مااور بحسن الكيجين   (1)

 الئل »و، )كتب(128 « القاموس المحيط»و، ) ون(13/166، «لسان العرج  »بنل  (2)
= 
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سدُم اليق  بِ  صحيف   بو نسخ   حد يي   )ممموس  كتابي ( حتا  -  ث ن   

 .مات ف القرن الياين الهمر !

نن فقنند ُنقلنن  نسننٍ حد يينن  كييننرة ، سلننا قائلننا اوهننذا الكننجم مننر وٌ  ب ض 

بنل َّنواَّر بعضنها واشنتهر شنهرة َّغاني سنن ، بِسانيد صحيح  ال َّقبنل الطعنن

وُب رجن  بعضنها ، الع نور وايم ناروَّحّملها العلماا ث مختلف ، اتساا 

 ث الم افاح المعتربة كال حيحين و يرهما.

، ملسو هيلع هللا ىلصكانننن  مبكنننرة  منننن سهننند رسنننول اُ  فكتابنننُ  ايحا  ننن  وَّقيينننُدها

حتننا َحفظننْ  لاننا ، وننم التننابعين، واسننتمرح الحنناُل كننذلك ث سهنند ال ننحاب 

 الروا نناُح ال ننحيحُ  َّنندو َن التننابعين لعنند   مننن ال ننحف سننن شننيولهم مننن

وهي صحيفُ  هّمام بنن ماّبنا التني  -حتا إن )ال حيفَ  ال حيحَ ( ، ال حاب 

هنننا سننن شننيخا ببنني هر ننرة  قنند ُ ّوننن  ث مات ننف القننرن ايول  -  وَّ

 الهمر .

ْ   وكله هذا  دله  سلا بن َّدو ن الحد   من قِبل ايفرا  سلا صنعيد  واسن

قنرن ايول الهمنر ...وث سر ض  لم ََّْخُل ماا ف ٌة منن الفن اح قبنل هنا ن  ال

لرب )ال حيف  ال نحيح ( وبميالهنا الحمنُ  الدامغنُ  سلنا كنل بولئنك النذ ن 

ر ، َ لُِغون ث اتوم من مستشرقين ومستغربين فينروق لهنم بن  ّتخنذوا منن َّنِله

وزسزسن  اليقن  ، وغرة  للطعنن ب نح  الحند   -ث زسمهم -َّدو ن الحد   
                                      
السا  الابو   ث »و، 270 ، للدكتور/امتياز بحمد، «التوويق المبكر للسا  والحد  

 . 351-1/350لعما  السيد الشربياي،، «كتاب  بسداا اتسجم مااقشتها والر  سليها

  .107-2/106، يحمد بمين، «ضحا اتسجم» بنل : (1)
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عصر صدر اإلسالم الن  

 . ا ر شر ع  اتسجمببيان القرُن والم در الياين من م

التي بين ب د اا اليوم هني منن مؤلفناح الا نف  وم إّن بقدَم كتب الحد  

، وليسننن  مننن مؤلفننناح الا ننف اليننناين، ايول مننن القننرن الهمنننر  الينناين

هن( َّم جمُعا وَِّليفا ث الا ف 152-95فن)المامْ( لإلمام معمر بن راشد )

هنن( النذ  179-93لإلمام مالنك )وكذلك )الموطِ( ، ايول من القرن الياين

وكنذا ، هن(143وصافا سا  )، اقام مالك بممْ ما َّا وكتابتها ماذ بن كان شاب  

-88هنن( و)السنان( لعوزاسني )150-80)المامْ( لعبد الملك بن جر ج )

هن( و يرهنا منن الكتنب 156-80و)السان( لسعيد بن ببي سروب  )، هن(156

واقْ منن مؤلفناح الا نف ايول منن القنرن فهي ث ال، التي لم َّ ل إلياا بعدُ 

كانوا  بدبون بكتاب  الحند   وقرااَّنا سلنا الشنيوخ  االياين؛ ينَّ العلماَا قد م  

و بدبون بممْ ما ة الكتاج قبل َِّليفا وَّرَّيب  باحو سشر ن ، ث سن العشر ن

، وهؤالا العلماا بعضهم ُولد وطلب العلم ث ُلر سهند ال نحاب ، اسا  َّقر ب  

  .د بن ببي سروب  وسبد الملك بن جر ج كسعي

!! -  ث نع    بنَّ بحا  َ  ايحكام )ايحا    الفقهي ( كلَّها  يُر صحيح  

بوُل َمْن  ر ه  هنم المستشنرقون  «ُجوز ف شاْل »قالا  وهذا القوُل الذ 

كال نجة ، ين معظَمهم قد بقرَّ ب ح  العبنا اح العملين  وَّفاصنيلها ؛بنفُسهم

                                      
، وَّار ٍ 66-65، للدكتور/محمد ب  ب صال ،  «لمحاح ث بصول الحد  » بنل : (1)

َّدو ن »، و117َّدو ن السا  وشبهاح المستشرقين، للدكتور/حاكم سبيسان المطير ،  

 .306مااور بحسن الكيجين، حاشي   «  الحد  

 .113، للدكتور/حاكم سبيسان المطير ،  «َّار ٍ َّدو ن السا  وشبهاح المستشرقين» (2)
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عصر صدر اإلسالم الن  

وهذ  ُنقل  إلياا بوساط  بحا    ايحكام! بل بقنرَّ بعُضنهم ، ونحوها والزكاة

وهذ  مشنتملٌ  بنج ، ب ح  قسم  كبير  من السا  الابو   التي ُحفظ  ث ال دور

 .شكَّ سلا بحا    ايحكام

بن اّل َّوجد ب ه بحا  َ  فقهين   صنحيحِ  الاسنبِ  إلنا  وم إنا من المستحيل

ع ب َّ َّشنر ْ طنواَل فن ة الابنوة ملسو هيلع هللا ىلصإاّل إلا اف ضاا بن الابي ، ملسو هيلع هللا ىلصالابي  ، لنم ُ شنر 

وهنني وننجٌ  وسشننرون سننا   كننان َ متمننْ فيهننا مننْ ال ننحاب  كننلَّ  ننوم  لمننَس 

!! مننْ كننون ال ننحاب  اسننتطاسوا بن  حننافظوا سلننا القننرُن بكننل  قنن    مننراح 

، ع ُ ن   وهنو بكينُر منن سنت  ُال، و حفظو  كلَّنا سنن وهنر قلنب  ب َّينب  واحند  

التنني ال َّحتنناج إلننا ، فكيننف  عمننزون بعنند للننك سننن حفننظ بحا  يننا الفقهينن 

وهني ال َّبلنَ سندَس سند  ُ ناح ، وال َّحتناج إلنا حفنظ  حنرثٍّ، َّرَّيب  معين  

 .القرُن!!

لم  ستطْ ناقٌد ّمنا حتنا ب امانا هنذ  بن ُ نربهن »  قول ايستاُل محمد بسد 

َُّعتننرب  مممننوع ايحا  نن  )التنني(سلننا بن ، بطر قنن   ماظَّمنن   لاِح قواسنند

وين هني  ينُر صنحيح . إنَّ  صحيح   حسب القواسد التي وضعها بئمنُ  المحند 

كمنا  -ليس حتنا الينوم ، اجمل   واحدة  بو بقسام  ، رفَض ايحا    ال حيح 

 اقضننيٌ  َقُ ننرح سننن بن َّمعننَل مننن نفسننها بحي نن، إال قضننيُ  لوق   -سننبق القننول

                                      
 . 377 ، للدكتور/محمد سماج الخطيب«السا  قبل التدو ن» وبنل  (1)

، للدكتور/حاكم سبيسان المطير ، «َّار ٍ َّدو ن السا  وشبهاح المستشرقين» وبنل  (2)

 فما بعد. 147 

 ز ا ٌة من ساد   قتضيها السياق. (3)



 

28 
مع  أسب اب عدم ج   إعالم األعالم ب 

 

ة

 

سن
ل
ي ا

 
وي ةف ب 

 
عصر صدر اإلسالم الن  

 .«من ايهواا الال    اسلمي  

وبن ال نحاب  ، التشكيُك ث السان القولي  وبهنا ليسن  منن الند ن -  َّبي   

 كالقرُن!! ا ائم   اسام   الم ُ ر دوا بن  معلوا ايحا  َ  كلَّها ِ  ا  

وايسمنُب منن  !هذا الزسُم ايليُر هو ب رُج المنزاسم السنابق  وبسمُبهنا

بننل سننن رجننل  ُ عننده مننن جملنن   !للننك بن َ  ننُدَر هننذا الننربُ  سننن رجننل  مسننلم  

 .وم رجْ ساا، الكْن لعلا قال للك قد م   !العلماا

وللك لكيرة الا و  منن  ؛وسلا كلٍّ فقوُلا هذا ال بساَس لا من ال ح 

وهني ، والتحناكم إليهنا ملسو هيلع هللا ىلصالكتاج والسا  التي َِّمر بنالرجوع إلنا سنا  الابني 

وقند انعقند اتجمناُع ، لسناا ث حاجن   إلنا التطو نل بنذكرها، مشهورٌة معلوم ٌ 

 سلا للك ث جميْ ايس ار.

ٍُ محمد محمد ببو َزْهو ث معِرض الرّ  سلا محمد رشيد رضنا   قال الشي

. ا ائم   اسام   افهموا سن نبيهم بنا  ر د بن َّكون الساُ  ِ  ا   إنَّ ال حابَ  

وهنو  قننول لهنم ث حمنن  النو اع قبننل وفاَّننا  ملسو هيلع هللا ىلصوكينف ال  فهمننون للنك ساننا 

ُر يأَّضفك » بقليل   ونكفٌا َّضف     و  ف ع ف َف  ، َّل   بنش    ر  فُ وفئسر    و   ف

َّلين ب كففت  ففف ك  مفف  َّلٌ  ، وب ففذَّوب، سفف ى ذنففـ مَفف  بحفف  ر و  مففا  عَفف نك 

  ُ ، وا  الحناكم وصنّححار كت  ر بهلل وسنةر ن    :ببعتصَت   ي  فلا بضلُّ ب  ي

                                      
 .97-96 « اتسجم سلا مف ق الطرق» (1)

 سفا اُ ساا وساا!، هذا رب  الشيٍ/ محمد رشيد رضا! وقد سبق بن فّ لاا القول ث حالا (2)

قد احتجَّ »وقال  ، بلفظ  مقارج  لما لكر  الشيٍ هاا، 1/93 بلرجا الحاكم ث المستدرك (3)

وهذا  ،وسائُر رواَّا متفقٌّ سليهم ،   سكرم  واحتج مسلٌم بِبي بو سالبخار ه بِحا 
= 
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عصر صدر اإلسالم الن  

وكينف ال  فهنم ال نحابُ  سنن نبنيهم للنك وهنو  .ولا بصنٌل ث )ال نحي (

فنت  فلف سر منِّف » القائُل  ٌا َِّ َ عفا س  إلنا  ينر للنك منن ، روا  مسنلم «مر

ايحا    الكييرة المشهورة. الحقه بن ال حاب  فهموا بنَّ الساَ    ٌن سامٌّ  ائنٌم 

بل هنو ضنرورٌة ، سادهم ال  حتاج إلا استدالل   ابَدهي   ابمر  وكان هذا ، كالقرُن

 ساند سامن  المسنلمين ث جمينْ ايزمنان حتنا ، من ضنروراح الند ن
ٌّ
وبنَدهي

 .اليوم

ُُ سانا -فهذ  الندسو  منن الشنيٍ، وبعدُ  إلا بن قال  ال بسناَس  -سفنا ا

سننن بهنننا َّخننالف ن ننوَ  القننرُن  فضننج  ، بننل هنني هتنندم نفَسننها بافِسننها، لهننا

وال َّتفنق ومنا بجمنْ ، وَّتعارض مْ ما َّواَّر من سا  الرسول ايمنين، الكر م

 .إلا اليوم سليا المسلمون ث كاف  ايزمان من سهد الابي 

الهندُع ماهنا إسنقاُط  -كما َّنر -بن هذ  الدساو  الخطيرة  :وبنخالصة  

بمنا ث للنك الكتنُب السنتُ  ، بشنيا  ماهناوسندُم اليقن  ، االحتماج بالسنا  كلهنا
                                      

و   و   بنن س َّلين  ُ ب كت  )  متفٌق سلا إلراجا ث ال حي  ملسو هيلع هللا ىلصالحد   لخطب  الابي 

( ت  منئ ن   عن  فَ   نت    ئل  ؟و ن ،ف ك  م  نا بضّل ب ي ُه َّل  بعتصَت  ي  كت  ر بهلل

ا من ، الخطب   ر ٌب وُ حتاج إليهاوِلكُر االست ام بالسا  ث هذ   وقد وجدُح لا شاهد 

 وم لكر .« حد   ببي هر رة

، ملسو هيلع هللا ىلصفقد بلرجا مسلم فيا ث كتاج الحج  باج حم  الابي ، «صحي  مسلم» عاي  (1)

2/886 (1218.) 

، كتاج الاكا   باج استحباج الاكا  لمن َّاق  نفسا إليا ووجد مؤن ، «ال حي »ث  (2)

 (.1401) 2/1020، سن المؤن بال ومواشتغال من سمز 

 .237 ، «الحد   والمحّدوون» (3)

 . 242المرجْ نفسا   (4)
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ِص ر »كما بشار إلا للك ، ايصوُل  ٌُ  .« راساح إسجمي »ث كتابا « ك  ٌن

 

 

 

 

 

  

                                      
 .250 ، للدكتور/محمد سماج الخطيب، «السا  قبل التدو ن» بنل : (1)
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ُ ألث   ُألث  حث    ألمب 
 األسبابم اليت َحالْت دوَن َجعِ 

 السنِة انلبويِة يف عِْص َصْدرِ اإلسالم
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ُ ألث   ُألث  حث    ألمب 
 دونَ  حالْت األسبابم اليت 

 َجِع السنِة انلبويِة يف عِْص صْدرِ اإلسالم
حالننْ   ون جمننْ السننا  الابو نن  كلهننا ث  هانناك بسننباٌج موضننوسيٌ  كييننرةٌ 

نل   -وقند حاولنُ  ،   وان  واحد  لجل للنك الع نر  وَِّمه
 -بعند طنول بحن  

نلُ  ، استق اَاها ث هذا المبح  وهني َّؤكند بممموسهنا الحقيقنَ  التني َّوصَّ

ث  وهنني بنننا ال ُ مكننن بن ُ ننؤو ر، ث هننذا البحنن  -بحمنند اُ وفضننلا  - إليهننا

فهني ، صح  السا  الابو   ووبوهتا وحّميتها كوهنا لم َُّممْ كلهها ث َّلك الف ة

لكوهنننا  ؛وال  مكننن بن  ننذهَب ماهننا شننياٌ ، محفووننٌ  بحفننظ اُ َّعننالا لكتابننا

كمنا سنيِت إ ضناحا  - ويهننا المبي انُ  لكتناج اُ ، ايصَل الياين لهذ  المّل 

 لما  ندن حولا المستشرقون وبَّباُسهم ث هذ  المسِل .  الجف  ، -بعُد 

إلا بنا قد َّّم الدمُج بين ايسباج وبين الِحَكم  وال  فوَّاي بْن ُبشير هاا

 ،وللك لشدة ال ل  واالرَّباط بياها ؛والم ال  الم َّب  سلا َّلك ايسباج

 واُ الموفق. 

  :وَّلن ـ م   ّدبين بجت  دي َّلنا بحُوُه ما بلـ بألس   
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ُ
 
ول ُألأ  ث    ألسن 

َْ السا  ث َّلك الف ة  ر   اكان بمر   بنَّ جم للك ين الساَ  كان   ؛ِشبَا متعذ 

ق   ال ُ مكن جمُعها كّلها بيقين    .ماتشرة  متفر 

ولفاح الكييُر ، اكبير   الُدّون  ناق    نق    ولو بهنا ُ ّون  ث َّلك الف ة 

مْ ، للك ينا قد َّوجد ساد بعض ال حاب  ساٌن ليس  ساد اآللر ن ؛ماها

بنا ال ُ در  سن كل  ال وص  ، صعوب  جمْ ال حاب  بو َّتّبعهم ث ايم ار

 ؟فر   فر   من ال حاب  بساد  شيٌا من السان بم ال

  
 
بن  ستحضَر جميْ السان التي  -الغالبث - كما بنا ال ُ مكن لل حابي

 طوارُئ فيتذّكر سا   بو ُ سُِل ،  حفظها ث وق   واحد  
 
وإنما َّطرب لل حابي

وإنما كانوا ، وللك ين معظَم ال حاب  لم  كونوا  كتبون ؛ساها فَيذكُرها

  حفظون.

 وهي مخت رةٌ  وينا ربما ُ ّون  روا ٌ  موجو ةٌ  
ٍّ
بياما ، لد  صحابي

 ُلَر مطول   َّكو
ٍّ
ولد  وال   فيها سبُب ، ن َّلك الروا   موجو ة  لد  صحابي

                                      
 .51 ، «اينوار الكاشف »  بنل  (1)

حدواا محمد بن جعفر، حدواا شعب ، وحماج،   قال ،اتمام بحمد ما بلرجا ن للك ميج  م (2)

ل ت  مق َّس ل بهلل ص»قال  حدواي شعب ، قال  سمع  قتا ة  حد ، سن بنس بن مالك قال  

ب من   و   :  ملسو هيلع هللا ىلص  ُ . قال حماج  «﴾ٻ ٻ ٻ ٱ﴿و ي  يك  وعَ  وععَ  ، فل   سٌَق   

 ستفت  القرااة؟  ملسو هيلع هللا ىلصقال شعب   قال قتا ة  سِل  بنس بن مالك  بِ   شيا  كان رسول اُ 

 .(12810( رقم )199/  20مساد بحمد ) .«نك لتسِلاي سن شيا  ما سِلاي ساا بحدٌ إ»فقال  

ق  إساا   صحي  سلا شرط الشيخين.  قال المحق 
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ه وقَتها  ائب  ، إلٍ ...الق  
سن للك  بو لاهج  ، اوقد  كون للك ال حابي

فتفوُح بسبب للك بلفاٌ  كييرٌة مهّمٌ  ، بو لغير للك من ايسباج، الحد  

ُْ  .ال حي لها بوٌر ث فقا للك الحد   وفهما سلا الوجا  فلما ُ ّون الممي

ُِمن بذلك ضياُع شيا  ماها، اجتمع  الساُن وايلفاُ  كلهها، بعد للك  .ف

ٍُ اتسننجم ابننُن َّيمينن    »  قننال شنني
ه
 ؛بو ُ فتنني ؛ُ حنند   ملسو هيلع هللا ىلصكننان الابنني

وُ بّلغنا بولئنك ، افَيسمعا بو َ را  َمْن  كنون حاضنر   ؛َ قضي؛ بو َ فعل الشياَ  بو

ُُ َّعنالا منن ، ُ بل غوننالمنن  -بو بعُضهم  - فياتهني سلنُم للنك إلنا َمنْن شناا ا

، قند ُ حند    وم ث مملس  ُلرَ  .من ال حاب  والتابعين وَمْن بعدهم، العلماا

سننن للننك  اوَ شننهد  بعنُض َمننْن كننان  ائب ن، ابو َ فعنل شننيئ  ، بو َ قضنني، بو ُ فتني

فيكوُن ساند هنؤالا منن العلنم منا لنيس ساند  .وُ بل غونا لمن بمكاهم، المملس

 .وساد هؤالا ما ليس ساد هؤالا، هؤالا

وإنما َ تفاضل العلماُا من ال حاب  وَمْن بعدهم بكيرة العلم بو جو َّا. وبما 

 .ملسو هيلع هللا ىلص «فهذا ال  مكن ا ساُؤ  َقطه ، ملسو هيلع هللا ىلصإحاطُ  واحد  بمميْ حد   رسول اُ 

سلننا ب نند   -لمننا اكتمننل َّنندو اُها فيمننا بعنند  ولهنذا فإنننك َّمنند بن السننا َ  

                                      
د بن وبو ت( 1) ُُّ  :نلحُوث بنن  ي ن   س   غ كع  ةغ  ب 

وماها الت ار ، ث الحفظوماها َّفاوح الرواة ، وماها الروا   بالمعاا، ماها َّعده  الحا و 

 ... إلا  ير للك من ايسباج.وماها حضور الراو  بعَض الحد  ، الراو  للحد  

 ، للدكتور/«بسباج َّعد  الروا اح ث الحد   الابو  الشر ف» بنل  بعص َ ذنـ يف كت  :

 شرع محمو  القضاة.

 .9رفْ المجم سن ايئم  ايسجم    (2)
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عصر صدر اإلسالم الن  

كان الحد ُ  الواحُد النذ   نذكر  بولئنك ، سلا مد  قرون  سّدة   -الم ا فين 

 شتمل ث كيير  من ايحينان سلنا بلفنا   وز نا اح  موجنو ة  لند  ، الم افون

وايميلننُ  سلننا هننذا كييننرٌة معلومننٌ  فننج ُنطيننل ، بعضننهم  ون بعضننهم اآللننر

 .بِذكرها

 

 

 

 

  

                                      
لتمَد بن معظَم ايحا    فيا ، بو كتب العلل ميج  ، من كتب التخر ج  كفي بن َّفت  كتاب ا (1)

ا ث م ا ر الحد   المختلف  ا كبير  م  ماها ، قد َّعد ح روا اَُّها وبلفاُوها َّعده   المتقد 

 والمتِلرة. 
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ة

 

سن
ل
ي ا

 
وي ةف ب 

 
عصر صدر اإلسالم الن  

ُ ي 
أن  ُألث  ث    ألسن 

 -السّيما ث س ر الابوة - ث َّلك الف ة بنَّ َّكليَف ايم  بكتاب  السا  

  ؛بمٌر ث  ا   الحَرج والمشقَّ 
 
َْ بقواِل الابي وبفعالِا  ملسو هيلع هللا ىلصوللك يهنا َّشمل جمي

بل َّحتاج إلا ، وهذ  َ  عب جمُعها  فع   واحدة  ، إلٍ وبحوالِا وَّقر راَِّا...

 َْ . ؛بجيال  حتا َُّمَم  ْ  طو ل  وسمل  كيير  وح ر  وَّتبه
 يهنا َّحتاج إلا وق  

كما بنَّ ، َ ادر فيهم من  قرب بو  كتب بّم   بّمّي    السّيما بن العرَج كان 

وكان ال حابُ  محتاجين مْ ، ب واِح الكتاب  ث للك الوق  كان  شحيح   

كما بنَّ ال حاب  قد ، مللك إلا السعي ث م الحهم والعمل ث بمواله

ّ ة وبفتو   -ث س ر الخجف  الراشدة  -انشغلوا بعد للك  بحروِج الر 

فكان َّكليُفهم بعد ، ليسا بالهي اْين اووقت   اوهذ  بلذْح ماهم ُجهد  ، ايم ار

ُُ ، ث  ا   الحرج والمشقَّ  اكّل هذا بكتاب  السا  مْ كيرهتا وانتشارها بمر   وا

 سن هذ  ايم  كما ث قولا َّعالا  َ  ڌ ڍ ڍ﴿ قد رفْ الحرَج والمشقَّ

 ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ﴿ وقولا ، ﴾ڈ ڎ ڎ ڌ

إلا  ير ، ﴾ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ﴿ وقولا ، ﴾ڭ ڭ ڭ

كان من رحمتا بعبا   بنا لم  كلفهم مِن حفظها بما  لذا ؛للك من الا و 

  شقه سليهم مشق   بالغ  .

                                      
 (.6ُ   )، سورة المائدة (1)

 (.78ُ   )، سورة الحج (2)

 (.286ُ   )، سورة البقرة (3)
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َُ »  حي  قال م  المعل مي العجَّ وهذا ما قّرر   كما  إنَّ ا

برا  سبحانا بن اّل  كّلف سباَ   من حفظها إال بما ال ، برا  لهذ  الشر ع  البقااَ 

 وم هو سبحانا  حوُطها و حفُظها بقدرَّا.،  شقه سليهم مشقَّ   شد دة  

 
ه
  ملسو هيلع هللا ىلصكان الابي

ُ
ل بقرااة ما ُ وَحا إليا قبل فرا ا  إلا نزل سليا الوحي ُ عم 

ُُ سليا، مااا بن َ اسا شيئ   لشي َ   ڀ ڀ پ پ پ پ﴿  فِنزل ا

 ی ىئ ىئ ىئ ېئ﴿ وقولا، ﴾ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ

، ﴾حت جت يب ىب مب خب حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی

 ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ﴿  وقولا

، وجوُ  من  قرب بو  كتب ماهموكان  العرُج بّم   بّمي   َ ادر ، ﴾ې

وكان ال حابُ  محتاجين إلا ، ب  سز زٌة والسيما ما ُ كَتب فياوب واُح الكتا

وماهم من ، فكانوا ث المد ا  ماهم من  عمل ث حائطا، السعي ث م الحهم

فاقُت ر ماا سلا كتاب  ما ، افكان التكليف بالكتاب  شاق  ،  با ْ ث ايسواق

ث قطع   من جر د الاخل بو ، ولو مرة  واحدة   افشيئ   اشيئ   ازل من القرُن 

و ير  من حد   ز د  َّبقا ساد الذ  كتبها. وث صحي  البخار ، نحو 

فتتّبعُ  القرَُن بجمُعا من »  بن واب  ث ق   جمعا القرَُن بِمر ببي بكر

 حتا وجدُح ُلَر سورة التوب  مْ ببي، الُعُسب والل خاع وصدور الرجال

                                      
 (.114ُ   )ورة طا س (1)

 (.19-16ُ   )، سورة القيام ( 2)

 (.8-6ُ   )، سورة ايسلا (3)

 (.4701  ) 4/1907كتاج فضائل القرُن  باج جمْ القرُن  (4)
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 ے ے ھ ھ﴿، لم ب جدها مْ بحد   ير ، لز م  اين ار 

 .«حتا لاَّم  سورة برااة ﴾ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ

وبنَّ الل خناَع الحمنارُة ،   بنَّ الُعُسنَب جر نُد الاخنل«فنت  البنار »وث  

قاُق  ، الَقَ نب والُعُسنب والكرانينف وجرائند الاخنل  وإننا وقنْ ث روا ن   ، الر 

قاع وقَِطْ اي  م وال حف.ووقْ ث روا اح  ُبَلر   لكُر الر 

  
ه
ننن بعننَض بصننحابا ملسو هيلع هللا ىلصوكننان الابنني ننن  ُ لق  ُُ مننن القننرُن وننم  لق  مننا شنناا ا

ن، جمل   ث صندورهم افكان القرُُن محفوو  ، ابعُضهم بعض   بالكتابن   اومحفوو 

ق   سادهم ْ  مفرَّ َط
 .ث قِ

إل كان بكيُر ماا  ؛بنا اقُت ر من كتاب  القرُن سلا لاك القدر :وبنَ ص د  

ُُ ، سليهم اشاق   ل ا فلم َ تلْف ، بحفظا ث صدورهم وث َّلك الِقَطْ وَّكفَّ

حتا ُكتب  ، وم لم َ تلْف ماها شياٌ ، حتا ُجمعْ  ث سهد ببي بكر، ماها شياٌ 

 ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ﴿وقد قال َّعالا ، ساها الم احُف ث سهد سيمان

ُلا سبحانا بحفظا ال ، ﴾ڱ ُ عِفي المسلمين بن  فعلوا ما ُ مكاهم وَّكفه

 .«وم ث سهد سيمان، ث سهد ببي بكر -بتوفيقا لهم  -كما فعلوا 

وكان التزاُم »  -ث معِرض كجما سن َّدو ن السا   -إلا بن قال المعل مي

َْ بقنوال الابني  ؛اجد   اكتابتها ث العهد الابو  شاق   وبفعالنا  ملسو هيلع هللا ىلصيهنا َّشمل جمي

                                      
 (.128ُ   )، سورة برااة (1)

(2) 9/14. 

 (.9ُ   )، سورة الحمر (3)

 .39-38 ، «اينوار الكاشف » (4)
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  . قولا  ينُر  بحضنرَّا بو  فعلنا و ينِر للنك وبحوالا وما
ه
والمق نوُ  الشنرسي

ينننا كننجُم اُ بلفظننا  ؛ليسنن  كننالقرُن المق ننوُ  لفُظننا ومعاننا ، ماهننا معانيهننا

ال ، بتجوَّنا بلفظنا بندون ب ننا َّغيينر   ومتعبَّندٌ ، ومعمنٌز بلفظنا ومعانا ، ومعاا 

نف اُ سناهم واكتفنا منن َّبلينَ السنا   الب ن َْ سليهنا بعنَض  اَجنَرَم لفَّ بنِن ُ ْطلِن

ُُ َّعالا حفَظهنا وَّبليَغهنا بقدرَّنا التني ال ُ عمزهنا شنياٌ ، ال حاب  ، وُ كمل ا

 
َّ
ََ النذ   ملسو هيلع هللا ىلصفالشُِن ث هذا ايمر هنو العلنُم بنِنَّ الابني قند بلَّنَ منا ُبمنر بنا التبلين

ُُ ماا وبن للنك َمظِاَّنَ  بلو نا إلنا منن  حفظنا منن ايمن  و بل غنا ساند ، رضيا ا

نُل اُ َّعنالا بحفنظ   انا  معنل َّلنك ، بين ايم  الحاج  و بقا موجو   ا وََّكفه

ق إلنا ، فتمَّ الحفُظ كما برا  اُ َّعالا، النَمظِاَّ  مِئِاَّ  ُْ ما  تطرَّ ل ُ دَف وهبذا التكفه

واحتمناِل ، كاحتماِل َّلف بعض الِقَطْ التني ُكتبن  فيهنا اآل ناح، َّبليَ القرُن

 .كان  ساد  ونحو للك بن ُ غي ر فيها َمن

من التابعين فَمْن بعَدهم وَّدبَّر ما َُّاهم  وَمْن طالْ َّراجَم بئم  الحد   

ُُ َّعالا من قوة الحفظ والفهم والر ب  ايكيدة ث المد  والتشمير لحفظ  ا

ل اُ َّعالا ، باَن لا ما ُ حي ر سقَلا، السا  وِحياطتها وسلم بن للك ومرة َّكفه

 .«اوشُِنهم ث للك سظيٌم جد  ، بحفظ   اا

  

                                      
  .40-39المرجْ نفسا   (1)

 .8 ، «السار هد    »وبنل 
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ُ ألث   ُألث  ث    ألسن 
ُْ ما بمكاهم َجْمُعا من السا  مْ   َلْشيُ  ال حاب ِ  بن  كوَن َجْم

ر جمِعها كل ها ث س ر  واحد   لر   َمْن بعَدهم ما فاهتم  اسبب   -كما َّقدم -َّعذه

 ماها.

ث  كما قال سمر ، لذا فقد كانوا إلا هّموا بممعها ربوا بنا لن  كون

 ليرٌ » جمْ القرُن 
ِ
 . ب  ليٌر محٌض ال   َّب سليا محذورٌ  «هو واُ

ه المليُل ببو بكر ال د  ُق  وقد بشار إلا هذا المعاا
 - ال حابي

 .-فيما ُ رو  ساا 

قننال الحنناكُم   «مسنناد ال نند  ق» قننال الحننافُظ سمنناُ  النند ن ابننُن كييننر ث

رْ فياي بمنروسبد اُ ا ببو حندواا موسنا ، نيسابور   حدواا بكر بن محمد ال ه

ل بن  سان، بن حما  حندواا موسنا بنن ، حدواا سلي بن صال ، حدواا المفضَّ

حندواا ، سن إبراهيم بن سمرو بن سبيند اُ التيمني، سبد اُ بن حسن بن حسن

 ملسو هيلع هللا ىلص جمنْ ببني الحند َ  سنن رسنول اُ»  قال  سائش ُ   القاسم بن محمد قال

اني  قالنْ  ، افبناح ليلن    تقلَّنب كيينر  ، فكانْ  لمسنمائِ  حند       فقلنُ  ، فغمَّ

َهُلّمني ايحا  نَ   !بْ  ُبايَّن   َّتقلَّب لشكو  بو لشيا  بلغك؟ فلما بصب  قنال

لشنيُ  بن بمنوَح وهني   وقنال، فندسا بانار  فِحرقهنا، فمئُتنا هبنا، التي ساندك

                                      
 ے ھ ھ﴿كتاج التفسير  باج قولا  ، «ال حي »بلرجا البخار  ث  (1)

من  ﴾ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے

 (. 4402) 4/1720، الربف 

 .51 ، «اينوار الكاشف » ( بنل :2)
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عصر صدر اإلسالم الن  

وايسادك فيكوُن فيها بحا  ُ  سن رجل   ، اْئتماُتا وووقُ  با ولم  كْن كمنا حندَّ

 .«فِكوُن قد َّقّلدُح للك

سنن ، ببو بمي  ايحو  بن المفضل بن  سان الغجبني وقد روا  القاضي 

سن موسنا بنن سبند اُ بنن الحسنن بنن الحسنن بنن ، سن سلي بن صال ، ببيا

القاسنم حندواي ، سن إبراهيم بن سمر بن سبيند اُ التيمني، سلي بن ببا طالب

قالن    قنال - شنكَّ موسنا فيهمنا -بن محمد بو اباا سبد الرحمن بن القاسنم

و كننوُن قنند بقنني ، فننِكوُن قنند َّقّلنندُح للننك»  وزا  بعنند قولننا .فننذكر   سائشنن ُ 

 سلنا ببني بكنر   ملسو هيلع هللا ىلصلو كان قالا رسوُل اُ   فُيقال، حد ٌ  لم بجْد 
َ
إين  !ما َ بني

وُتكم الحد َ  وال ب ر  لعل ي لم بَّتبْعا حرف    .«احرف   احدَّ

  

                                      
 (.29460)1/1323، «كاز العمال»و، /ج1/1066، «جمْ الموامْ» (1)

ا  لكن قال ابُن كيير َسِقبا ، وسليه بُن صال  ال ُ عرع، هذا  ر ٌب من هذا الوجا جد 

ُْ َّلك ، بكير من هذا المقدار بِلوع   ملسو هيلع هللا ىلصوايحا  ُ  سن رسول اُ  ولعلا إنما اَّفق لا جم

 فقط وم رب  ما رب  لما لكرُح.

:  ملسو هيلع هللا ىلصبو لعلا جمْ ما فاَّا سماسا من الابي   قال ججُل الد ن السيوطي   لت 

وا ساا با بعُض ال حاب  ة ونحِو ، وحدَّ والظاهر بن للك ال  ز د سلا هذا ، كحد   المدَّ

، وساد  من ايحا    ما لم  كن ساد بحد ماهم، ينا كان بحفَظ ال حاب  ؛المقدار

فار ن  ٌّ َّلال   ث  و   رض  »كحد    وا َوِهم «م  د  د ، وم لشَي بن  كون الذ  حدَّ فكر  َّقله

 وللك صر ٌ  ث كجما. ، للك

 .1/5، «َّذكرة الحفا » .هذا ال      وقال الذهبي

 .43 ، «اينوار الكاشف » .الخرب ليس ب حي  وقال المعل مي 

ا وال متا ا وهو لربٌ ماكرٌ   وقال بّشار سّوا  معروع من َّعليقا سلا  .هذا الخرب ال    ه ساد 

 .232لمااور بحسن الكيجين   «  َّدو ن الحد  »
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عصر صدر اإلسالم الن  

ُ ع  ُالراب  ث    السب 
ُْ السا  ث الكتب  -با َئ ايمر - َلْشيُ  ال حاب   بْن  ؤ    جم

وُهمران ، إلا إقبال الااس سلا َّلك الكتب، قبَل استحكام بمر القرُن

و ِكِلوها إلا حفظ اُ ، المشافه لذا ربوا بن  كتفوا باشرها بطر ق ، القرُن

 . َّعالا

من  وببي موسا فالحاصُل بنَّ ما ُرو  سن سمر» قال المعل مي 

حا با لشيَ  بن َ ُكبَّ الااُس سلا الكتب و َدسوا  الكراه  إنما كان كما صرَّ

ا َمْن ساش بعَدهما من ال حاب ، القرُن فماهم ببو سعيد بقي سلا ، وبمَّ

ُْ ، وماهم ابُن سباس  امتاْ ورّلص، االمتااع وماهم َمْن رب  بنا قد زال المان

ْح مر رَُّا»كما قال سروة الراو  امتااَع سمر  ... «إنَّ كتاَج اُ قد استمرَّ

                                      
 .51 ، «اينوار الكاشف » بنل : (1)

وقال ( 343) 275-1/274، «جامْ بيان العلم وفضلا»ايور بلرجا ابن سبد الرب ث ( 2)

ُقام  .«وايوُر صحيٌ  ، إسااُ   ضعيٌف »  حق 

 282و1/276، ث موضعين ماا، «جامْ بيان العلم وفضلا»ايور بلرجا ابن سبد الرب ث  (3)

قا وقال ( 356و) (347)  .«إساا   صحي »وسن الياين   .«إساا   حسن»سن ايول  محق 

قال  ، قال  حدواا ببو حامد بن جبل  176/  2، «حلي  ايولياا»ايور بلرجا ببو نعيم ث  (4)

سن ابن ببي ، قال  واا ايصمعي، قال  واا محمد بن سمرو الباهلي، واا محمد بن إسحاق

، فمحوح كتبي، كاا نقول  ال نتخذ كتاب ا مْ كتاج اُ»  قال  قال سروة بن الزبير، الزنا 

 . «إن كتاج اُ قد استمرح مر رَّا، اُ لو  ح بن كتبي ساد  فو

 . 40/258، «َّار ٍ مد ا   مشق»ومن طر قا ابن سساكر ث 

بااا  سلا  ؛ب يغ  المزم فهو مقبوٌل ساد 20/19، «هتذ ب الكمال»وقد لكر  المز  ث 

وابن حمر ث ، 4/436، «السير»وكذا الذهبي ث ، 1/153قاسدَّا التي لكرها ث المقدم  
= 
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عصر صدر اإلسالم الن  

وبقاُا ، ينَّ ال حابَ  قد قلهوا ؛وربْوا بنَّ الحاجَ  إلا الكتاب  قد َقو ْ  

فربْوا للااس ، ال  ؤَمُن معا الخلُل ايحا    ََُّتااقل بالسماع والحفظ فقط 

 .كما مّر سن ببي هر رة وببي بمام  وبنس  ، الكتاب َ 

ا التابعون فغلبْ  فيهم الكتاب ُ    إالَّ بنَّ َمْن كان لا حافظ   نا رة  ، وبمَّ

  والزهر   وقتا ةَ 
لكْن  كتب ما  سمْ ، كانوا ال َ رون إبقاَا الكتب، كالشعبي

ظا كسعيد بن جبير   وبكيُرهم كان  كتُبا باقي   ساد ، بَّقاا محا فإلا ، وم  تحفَّ

ة الهمداين وببي قِجب  الَمْرمي وببي  والحسن الب ر  وَسبيدة السلماين وُمرَّ

ة ورجاا بن َحْيوة ْختياين ومعاو   بن ُقرَّ ، الملي  وَبشير بن َنهيك وب وج السَّ

 .«و يِرهم

 

 

  

                                      
 وسكتا سليا. 3/93، «هتذ ب التهذ ب»

 ،وَّقرر ث بلهان الااس بنا ايصل، وُسلم  مزّ تا،  عاي قد استقرَّ بمر » قال المعل مي 

والسا  بياٌن لا. فزال ما كان ُ خشا من بن ُ ؤ   وجوُ  كتاج  للحد   إلا بن َ ُكبَّ الااُس 

 .44 ، «اينوار الكاشف . »«و َدسوا القرُن ،سليا

 .48 ، «اينوار الكاشف » (1)
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ُ أمس  ُألح  ث    ألسن 
َر جمْ السا  وَّدو اهابنَّ  فقد سا  ، ومزا ا كييرة، كان لا فوائد سظيم  َِّله

، بل وسلا العلوم اتسجمي  كل ها، للك بايور الحسن سلا السا  الابو   نفِسها

وللك لقل  معرفتهم بالسا   ؛وهذ  الفوائد لم  درْكها بولئك الطاساون ث السا 

 !بو لعدم فهمهم لها، وسلومها

 بنع بئُ:  وِما بلـ 

ا  ، َّعده  الم ا ر التي  ّون  السا  -  حي  هند طائفٌ  كبيرٌة من الحفَّ

حا  والسان والمسانيد ، ايوباح لممْ السا  وَّدو اها فقاموا بتِليف ال  

 .والمعاجم و يرها

ُ  كع  ةغ  د ك   ن  ف بئ ُُّ ونحو  والَقْلب بمُن التْ حيف :من  ، وهذب بنت 

فقند  نِر  ث ، القنوا   التني َّقند  ث بسنانيد ايحا  ن  بو ث متوهنناللك منن 

فنج ، بعض م ا ر السا  َّْ نحيٌف بو َّْحر نٌف بو َقْلنٌب ث السناد بو ث المنتن

ن من معرف  للك كلنا إاّل بنُورو   ث الم نا ر ايلنر  سلنا ال نواج ، نتمكَّ

                                      
 هو َّغير الاْقط ث الكلم . وقيل  َّغير نْقط الكلم  بو حركاهتا بو سكااهتا. بنتصح ف: (1)

معمم م طلحاح » :بنل َّ حيٌف ث اتساا ، وَّ حيٌف ث المتن.  َّلنا  نَ ا:وون ن  

 ، للدكتور/«معمم سلوم الحد   الابو »، و80، للدكتور/سلي زو ن،  «َّوويق الحد  

 . 219سبد الرحمن الخميسي،  

ٌلَ: (2)  و متاا بتقد م  بو َِّلير  ونحو .هو إبداُل لفظ  بآلَر ث ساد الحد   ب بن ر

، «معمم سلوم الحد   الابو »مقلوج الساد، ومقلوج المتن.  َّلنا  نَ ا: وون ن 

، لسليمان «معمم م طلحاح الحد  » :وبنل ، 228للدكتور/سبد الرحمن الخميسي،  

 .147الحرش وحسين الممل،  
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عصر صدر اإلسالم الن  

ُ  الم ننا ر التنني جمعننِ  السنناَ   معلاننا نننِمن مننن حنندو  شننيا  مننن  فتعننده

 اتشكاالح بسبب للك.

 ما بلرجا ابن حبان ث )صحيحا( فَا  معلة بنتصح ف يف بإلسن د: 

حدواا ، حدواا الحسن بن سلي الخجل، قال  بلربنا محمد بن إسحاق اليقفي

سن وائل بن ، سن ببيا، سن ساصم بن كليب، بنبِنا إسرائيل،  ز د بن هارون

 »قال  ، حمر
َّ
َْ ُركبتْيا قبَل  دْ ا ملسو هيلع هللا ىلصرب ُ  الابي َْ ، إلا سمَد وض وإلا هنَض رف

 .« دْ ا قبَل ُركبتْيا

كما ، بياما ال واج  شر ك، إسرائيل فقد جاا ث مخطوطاح الكتاج 

وقد بشار إلا للك محققا ، ور  ث الم ا ر ايلر  التي بلرج  الحد  

 الكتاج. 

 «الموار »ث  وقْ  بقولا الشيٍ ايلباين  اكما نبا سلا للك ب ض  

ٌِ من الااسٍ وليس من الطابْ، «شر ك»بدل  «إسرائيل» فقد ، و هو لط

، رجعُ  إلا ايصل المخطوط ث المكتب  المحمو    ث المد ا  الماورة

 .فتابَّا، كما ث المطبوس  ساا «إسرائيل»(  1/  35فرب تا ث )ق 

قال  بلربين ببو بكر  ما بلرجا الحاكم وما  معلة بنتصح ف يف بنَتا:

، قال  حدواي ببي، قال  بلربنا صال  بن مقاَّل بن صال ، بن إسحاق اتمام

                                      
 (.487)205-2/204، للهييمي، «موار  الظمآن إلا زوائد ابن حبان» (1)

 .426/  2، «سلسل  ايحا    الضعيف » (2)

 .34-33 ، يبي إسحاق الحو اي، «هني الُ حب  سن الازول بالركب » وبنل :

 .148 ، «معرف  سلوم الحد  »ث ( 3)
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سن ، سن سمرو بن   اار، سن نضر بن طر ف، قال  واا محمد بن الزبرقان

، فطرحْتا ساها، َوَقَ ْ  با راحلُتا ابنَّ ُمحِرم    سن ابن سباس، سعيد بن جبير

ْدر ملسو هيلع هللا ىلصفماح  فِمرهم رسوُل اُ  او  ث ووبْيا، بن  غسلو  بالماا والس  ، وبن ُ كف 

روا وجَها  فإنا ُ بعُ   وَم القيام  ُ لب ي.، وال َُّخم 

روا وجَها» فقولا   وال ََُّغطهوا »وال واج  ، َّ حيٌف ث المتن« وال َُّخم 

ِلْكر   ولذا قال الحاكُم َسقَبا، و يِرهما كما جاا ث ال حيحين« ربَسا

تجماع اليقاح ايوباح من بصحاج سمرو بن  ؛الوجا َّ حيٌف من الرواة

 .وهو المحفو « وال ََُّغطهوا ربَسا»  اار سلا روا تا ساا  

قال   «صحيحا»ما روا  ابن حبان ث  وما  معلة بن رٌلَ يف بإلسن د:

، لوار حدواا سبد ا، حدواا إبراهيم بن الحماج السامي، بلربنا ببو  علا

قال  كاُ  ، حدواا سبدالمبار بن وائل بن حمر، حدواا محمد بن جحا ة

قال  ، سن وائل بن حمر، فحدواي وائل بن سلقم ، ال بسقل صجة ببي ا جم  

وم التحف ، رفْ  د ا وكبَّر، فكان إلا  لل ال جةَ ، ملسو هيلع هللا ىلصصّليُ  للَف الابي 

بلرج  د ا ، بن  ركْوإلا برا  ، فِ لل  د  ث ووبا فِلذ شماَلا بيمياا

، رفْ  د ا وم كبَّر فسمد، فإلا رفْ ربسا من الركوع، ورفعهما وكبَّر وم ركْ

 وم وضْ وجها بين كفيا

                                      
، (1206)426-1/425كتاج الماائز  باج الكفن ث ووبين ، «صحي  البخار » (1)

 ( 1206)2/865كتاج الحج  باج ما  فعل بالمحرم إلا ماح، «صحي  مسلم»و

 .291-2/290، «التلخيص الحبير» وبنل : (2)

 (.489)2/207، «موار  الظمآن إلا زوائد ابن حبان» (3)
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وجنناا سلننا ، وائننل بننن سلقمنن   فقنند جنناا ث مخطوطنناح الكتنناج هكننذا 

 بحمنند« مسنناد»وماهننا ، ث الم ننا ر ايلننر ، ال ننواج  سلقمنن  بننن وائننل

قا الكتاج. مسلم« صحي »و  كما نبَّا سلا للك محق 

قننال   «ال ننحي »مننا بلرجننا مسننلم ث  ومففا  معلففة بن لففَ يف بنَففتا:

قنال  -، سن  حينا القطنان اجميع  ، ومحمد بن المياا، حدواي زهير بن حرج

، بلربين لبيب بنن سبند النرحمن، سن سبيد اُ -حدواا  حيا بن سعيد   زهير

سف  ةغ و للُّ ف  بهلل  »  قنال ملسو هيلع هللا ىلص سنن الابني، سن ببني هر نرة، سن حفص بن ساصم

. وشفف  ٌّ  يف فف : بإلمفف    بن فف دل  َ  َّلاّل ظِلُّ فف  وفف  ر ال ظِفف َغ  ظِلِّ . وَّجفف
ِ
نشففأ ي  فف دِة بهلل

ففقغ يف بنَنفف جُ. وَّجففالِ  بح ي فف  يف بهلل  ل  فف  بجتَ فف  عل فف  وبع   فف  عل فف . ، م ل 

َل وجَ لل  َغ دعٌت  بم  ةغ ذبت  منص ق ف ف ل: َّلين ، وَّج  ُ َغ بصف  خف    بهللر. وَّجف

َغ ذكفف ر بهللر خ ن  فف نعففق  شففَ ن  . وَّجفف  فأخع هفف   تففا ال ب لفف ر وَ ن فف  مفف  ب 
  يصفُ ةل

 «.فع ضٌت ع ن ه

 فأخع ه   تا ال ب ل ر »فقد وقْ فيا قلٌب ث قولا   
ق يصُ ةل  ُ َغ بص وَّج

  وال واُج كما جاا ث م ا ر التخر ج ايلر  !«وَ ن   م  بنعق  شَ ن  

 فأخع ه   تا ال ب ل ر شَ ن   م  ب نعق  وَ ن  و»
ق يصُ ةل  ُ َغ بص  .«َّج

وكذا نقلنا ، هكذا وقْ ث جميْ نسٍ مسلم ث بج نا و يرها قال الاوو ه 

                                      
(1) 31/157 (18866.) 

  1/301 ث كتاج ال جة  باج وضْ  د  اليماا سلا اليسر  بعد َّكبيرة اتحرام... (2)

(401.) 

  (.1031) 2/715 ،ث كتاج الزكاة  باج فضل إلفاا ال دق  (3)
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 «ال ب لفف ر وَ ن فف  مفف  بنعففق  شففَ ن  »  القاضنني سننن جميننْ روا نناح نسننٍ مسننلم

هكنذا روا  مالنٌك  « تا ال ب ل ر شَ ن   م  بنعفق  وَ ن ف »  وال حي  المعنروع

وهنو وجنُا ، و يُرهمنا منن ايئمن  «صنحيحا»والبخنار ه ث  «الموطِ»ث 

 . ين المعروَع ث الافق  فعُلها باليمين ؛الكجم

فهذ  ايميل  َّبين لاا مزا ا َّعد  َّلك الم ا ر والفوائد العظيم  الااَّم  

 من وراا للك.

وللننك لمننا   َّننب سلننا السننعي ث جمننْ السننا   ؛َّكييننُر ُبجننور ايمنن  - 

ومننا  سننتتبْ للننك مننن الرحلنن  ث طلننب ، وَّنندو اها مننن بننذل المهنند والطاقنن 

وهننذ  ث حننّد لاهتننا سبننا ٌة مننن بجننّل ، ومفارقنن  ايهننل والننوطن، الحنند  

 وُقْربٌ  من بسظم الُقَرج.، العبا اح

النذ ن حفظنوا ، فرساُن هذا العلم»  قال ببو حاَّم ابُن حبان سن المحّدوين

َْ ، وَهنَدْوُهم إلنا ال نراط المسنتقيم، سلا المسلمين الند ن النذ ن ُونروا قطن

م ث الننند ار وايوطنننان، المفننناوز والقفنننار ث طلنننب السنننان ث ، سلنننا التننناعه

حتنا إن ، والندَوران ث جمينْ ايقطنار، وجمعها بالَوَجل وايسفار، ايم ار

 ٍَ الكلمنن  الواحنندة وث ، البعينندةَ  بحننَدهم ليرحننل ث الحنند   الواحنند الفراسنن

وإْن فعَل فهم الذابهون ، ُ ِضله با ا؛ لئج ُ دِلَل ُمِضلٌّ ث السان شيئ  اي اَم الكييرةَ 

                                      
 .2/952ث كتاج الشعر  باج ما جاا ث المتحابين ث اُ (1)

وفضل المساجد  ،ث كتاج المماس  واتمام   باج من جلس ث المسمد  اتظر ال جة (2)

1/234 (629.) 

 .7/123« الماهاج شر  صحي  مسلم بن الحماج» (3)
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عصر صدر اإلسالم الن  

 .«والقائمون با رة الد ن، للك الكذَج  ملسو هيلع هللا ىلصسن رسول اُ 

وبذلك  تبين بن ، هو سبا ٌة من بسظم العبا اح وبشرفها» وقال المعل مي 

، الم َّب  سلا َّرك كتاب  ايحا    كل ها ث العهد الابو  للك من الم ال 

 ڄ ڄ ڄ﴿إل لو ُكتب  النسدَّ باُج َّلك العبا ة وقد قال اُ َّعالا  

 .«﴾ڃ ڃ ڃ

 ! التي ربما جاوزِح المائ َ ، َّعده  طرق الحد   الواحد -جف 

ُ  عل َةغ   من  : ، وهذب ف   ف بئ

 وجا.فقا الحد   وفهما سلا بحسن  -1

والحند ُ  ، الحد ُ  إلا لم َُّممْ طرُقنا لنم َّفهْمنا» قال بحمد بن حابل 

ر بعُضا بعض    .«اُ فس 

نن» وقننال  حيننا بننن معننين  مننا  الننو لننم نكتننب الحنند َ  مننن وجوننين وجه 

 .«سقلاا 

سننِلُ  شننعبَ  سننن » وقننال ببننو الولينند هشننام بننن سبنند الملننك الطيالسنني 

 .«حد    فقال  واُ ال حدوُتك با! لم بسمْعا إال مرة  

                                      
 .1/27، «الممروحين» (1)

 (.56ُ   )، سورة الذار اح (2)

 .40 ، «اينوار الكاشف » (3)

 . 2/212، للخطيب البغدا  ، «المامْ يلجق الراو  وُ اج السامْ» (4)

 .1/33، «الممروحين»و، الم در نفسا (5)

 .148/ 7يبي نعيم ايصبهاين ، «حلي  ايولياا» (6)
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بننِن ايمنن  قنند حفظنن  هننذا الحنند    بّن للننك  ماحاننا اليقنن  الكاملنن  -2

نن ومعرفنن  لطننِ مننن بلطننِ مننن ،  معلاننا نطمننئن إلننا صننح  بلفاوننا امتقا نن احفظ 

 فيا. الرواة

سد   كبير  من الرواة إنَّ وجوَ  » قال الدكتور محمد م طفا ايسظمي 

؛ ستمرة ث كاف  اي وار المتعاقب وجهوَ  العلماا الم، من مختلف المااطق

ح قّلل  بل كا ، للكشف سن ايلطاا التي قد ََّاُمم ث روا   ايحا   

 .َّقضي سلا إمكاني  وضْ ايسانيد

قااها وهي من م ا ر اتمام  كذلك فإناا نمد بعَض المخطوطاح التي حقَّ

بعُض م ا ر البخار   اإضاف   إلا للك  وجد اآلن مطبوس  ، «موطئا»ث مالك 

بل م ا ُر بعض شيوخ البخار  ، سبد الرزاق« م اف»الحميد  و« مساد»كن 

بل بكيُر من هذا نمد بعَض كتاباح ، ابن وهب« موطِ»ابن وهب و« جامْ»كن 

للك. اليور  وابن جر ج وايسمش و ز د بن ببي حبيب والزهر  وما شاكل 

وسادما نقارن ايحا  َ  ث هذ  الم ا ر المتعد  ة لاِح اي وار المختلف  

، َّتكّشف لاا ب لٌ  كافيٌ  لقبول هذ  ايحا    والوووق هبا، والبلدان المتبا ا 

وين ايوائللاص   إلا وضعاا ث ب ... وإلا الحظاا بن الطلب  لهاناا نشاَط المحد 

وكانوا  ستعملون ث المااقش  ، ََّهم ث الدروسبِنفسهم كانوا  ااقشون بساَّذ

َّبين لاا بن سمليَ  الاقد والفحص كان  مستمرة  ث ، كتَب شيولهم وروا اهتم

 .«كاف  ايوساط العلمي  وث جميْ اي وار

                                      
 بت ّرع. 2/439، « راساح ث الحد   الابو  وَّار ٍ َّدو اا» (1)
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وون  حرصون بشدَّ الحر  سلا جمْ طرق ايحا     ولذا كان المحد 

حتا كان الرجُل ماهم  رحل ث ، مباشرة  وَّلّقيها من بفوا  رواهتا ، وَّتّبعها

لعلمهم بّن الخطِ ث الاقل بمٌر ، وربما بكير! اطلب الحد   الواحد شهر  

 وبّن التيبَ  فيا بمٌر الزٌم. ، وار ٌ 

 بُن المد اي  
ُ
 .«الباُج إلا لم َُّممْ طرُقا لم  تبيْن لطُؤ » قال سلي

سِلُ  إبراهيَم بَن سعيد الموهر  » وقال سبُد اُ بُن جعفر بن لاقان 

  بْلرجي لي المزَا اليالَ  فقال لمار تا، سن حد    يبي بكر ال د ق

، ا  ببو بكر  ال   ّ  لا لمسون حد ي  فقلُ  لا، والعشر َن من مساد ببي بكر  

  كله حد    ال  كون ساد  من مئ  ا؟! فقالمن ب ن وجوٌ  وسشرون جزا  

 .!«فِنا فيا  تيمٌ ، وجا

فإن لا ُفاح   ؛اكتْب الحد َ  لمسين مرة  » وقال  حيا بُن معين 

 .«كييرة  

سمع  محمد بن إبراهيم بن ببي شيٍ المَلطي  قول  » وقال ابُن حّبان 

فقال لا  ما ، جاا  حيا بن معين إلا سفان ليسمْ ماا كتَب حما  بن سلم 

                                      
نمالَج من للك. مْ ايلذ « د  الرحل  ث طلب الح»ث كتابا   البغدا  لكر الخطيب  (1)

ٌص لمن رحل ث طلب الحد   الواحد ث وليس لمطَلق  !االستبار بنَّ كتاَبا هذا مخ َّ

 فتابَّْا.، الرحل 

 .2/212، للخطيب البغدا  ، «المامْ يلجق الراو  وُ اج السامْ» (2)

 . 6/94 ، «َّار ٍ بغدا » (3)

 .12/150 ، «سير بسجم الابجا»وبنل : 

 الم در نفسا.( 4)
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عصر صدر اإلسالم الن  

، سن حما  بن سلم  انفس  حدواي سبعَ  سشَر ، قال  نعم ؟سمعَتها من بحد  

ْْ من ، فقال  واُ ال حّدوُتك! فقال  إنما هو وهمٌ  وانحدْر إلا الب رة واسم

، وجاا إلا موسا بن إسماسيل، فقال  شُِنك. فانحدَر إلا الب رة، التبولكي

ْْ هذ  الكتب سن بحد    فقال لا موسا سمعُتها سلا الوجا من   قال ؟لم ََّْسم

إنَّ حما    فقال  ومالا َّ اْ هبذا؟ فقال .وبن  اليامَن سشر اسبعَ  سشَر نفس  

َِ  من لطِ  ير ، بن سلم  كان ُ خطئ فإلا رب ُ  بصحاَبا ، فِر ُح بْن بميَز لط

َِ من حما   نفِسا وإلا اجتمعوا سلا ، قد اجتمعوا سلا شيا  سلمُ  بن الخط

َِ ماا ال، شيا  ساا ،  من حما   وقال واحٌد ماهم بخجفهم سلمُ  بن الخط

َِ هو بافسا وبين ما ُبلطَئ سليا  .«فِميز بين ما بلط

وسلم المر  ، كعلم الرجال، ُنُشوُا سلوم  وفاون  كييرة  َّحتاجها ايم ُ  -د

و يِرها من ، وفن  التخر ج و راس  ايسانيد، وسلم طبقاح الرواة، والتعد ل

ر َّدو ن السا .العلوم والفاون الاافع  التي ما كان  لتكون لوال   َِّله

  وَوّم م الُ  بلر » قال المعل مي 

فهننذ  اليننروة العظيمنن  التنني بينند ، َّاشننئُ  سلننوم  َّحتنناج إليهننا ايمنن ُ  ماهننا 

إنما جااح من احتيناج المحندوين إلنا معرفن  ، المسلمين من َّراجم قدمائهم

َّنبعهم وم ، وجمْ التوار ٍ والمعاجم، فاضطروا إلا َّتبهْ للك، بحوال الرواة

 . يُرهم

وم ، كان بدُؤ  ث الحد  ، اتساا  الذ  ُ عرع با حاُل الخرب وماها 

                                      
 .1/32، «الممروحين» (1)
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 .«سر  إلا التفسير والتار ٍ واي ج

، والمختلف، والماكر، كالشالّ ؛وهوُر بنواع  كييرة  من سلوم الحد   -هف 

 حي  إنَّ المحدوين قد وضعوا هذ ، إلٍ وز ا ة اليق ...، والمعلَّل، والمدَرج

من بجل التفر ق بين ايحا    المقبول  وايحا     ؛اينواَع وماَ زوا بياها

ر التدو ن. ؛المر و ة   وللك ينا قد طرب سلا الروا اح ما طرب بسبب َِّله

ين السناَ  لمنا َّنِلر  ؛معرفُ  مراَّب الرواة من حي  الضبط واتَّقنان -و

والنراو  الضنعيُف والنراو   النراو  اليقن ُ   َوَلَج إلنا ِحَمنا الروا ن ، َّدو اُها

نن، الكننّذاُج   بن  مي ننزوا بننين هننؤالا افكننان لِزام 
حما نن    ؛سلننا المحنندوين حيائننذ 

فاشننِ َجننّراَا للننك مننا ُسننرع بمراَّننب ، للسننا  مننن الننرواة الضننعفاا والكننّذابين

 المر  والتعد ل.

 لرواُة  اقسمون بربع  بقسام  ا» قال ابُن رجب 

 .َمن ُ تَّهم بالكذج بحدها 

وهذان ، لكْن الغالُب سلا حد يا الوهُم والغلطُ ، َمن اّل ُ تَّهم  والياين

 .القسمان ُ  ك َّخر ُج حد يهم إال لممرَّ  معرفتا

وهذا قد  .َمن هو صا ٌق وَ كير ث حد يا الوهم وال  غلِب سليا  واليال 

 .الُتلف ث الروا   ساا وَّركا

ُِ ث حد يهم الحّفاُ  الذ ن َ ادُر بو َ قله   والرابْ وهذا ، الغلُط والخط

 . «القسُم المحتجه با باالَّفاق

                                      
 .40 ، «اينوار الكاشف » (1)

 بت رع. 159-1/158، «شر  سلل ال مذ » (2)



 

54 
مع  أسب اب عدم ج   إعالم األعالم ب 

 

ة

 

سن
ل
ي ا

 
وي ةف ب 

 
عصر صدر اإلسالم الن  

مّمن  مب و، قد وقعِ  الروا ُ  مّمن  مب قبوُل لرب » وقال المعل مي 

وهيهاَح بن ُ عرع ما هو من الحق الذ  بّلغا ، مّمن  مب التوقُف فياو، ر ه 

ُُ ورسوُلاوما هو من الباطل الذ  ، لاَُّم اينبياا سن ربا  إاّل ، ُ ربَّب ساا ا

  .بمعرف  بحوال الرواة

 ؛بننل حاجُتهننا إلننا معرفنن  بحننوال رواهتننا بشننده ، بن  فف ئق  بنت َّوخ ففة  وهكننذا 

لغلب  التسناهل ث نْقلهنا. سلنا بنَّ معرفنَ  بحنوال الرجنال هني نفُسنها منن بهنم 

بنِن ، منن بياهننافنج بندَّ ، وإْل كان ال بدَّ من معرف  بحنوال النرواة .فروع التار ٍ

و قند قامن  ايمنُ  هبنذا  .ليعلمنا الاناس ؛ُ خبَِر كله منن سنرع حنال راو  بحالنا

 .  «الفرض كما  ابغي

ين َِّّلر التدو ن جعل ايمَ  هتتم  ؛َّامي  ملك  الحفظ ساد ايم  -ز 

 حفظ ، حتا صار فيها حّفاٌ  كباٌر جهابذةٌ ، بحفظ السا  وَّدبج ث للك

و عرع بحواَل ، مئاِح اآلالع من ايحا    واآلوار بِسانيدهاالواحُد ماهم 

 ُالع الرواة.

سمعُ  ببا زرس  الراز   قول  كان »  قال سبد اُ بن بحمد بن حابل

، قال  لاكرَُّا ؟فقيل لا  وما  در ك، بحمد بن حابل  حفظ بلَف بلَف حد    

 .«فِلذُح سليا ايبواج

سمعُ  ببا جعفر محمد بن بحمد الراز  »  وقال ببو سبد اُ الحاكم

                                      
 .17 ، «الرجال وبهميتا سلم» (1)

 .4/419، «َّار ٍ بغدا » (2)
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، كا  ساد إسحاق بايسابور  سمع  محمد بن مسلم بن وارة قال   قول

ُْ   فقال رجٌل من العراق سمعُ  بحمد بن حابل  قول  ص َّ من الحد   سب

قد حفظ س َّ مئ   - عاي ببا زرس   -وهذا الفتا ، مئ  بلف حد    وكسر  

 .بلف حد    

سمعُ  ببا العباس محمد بن جعفر » اُ بن ماد  الحافظ  وقال ببو سبد

بن ببا   بن حمكو ا بالر    قول  ُسئل ببو زرسَ  سن رجل  حلف بالطجق

 بلف حد    هل حا 
ْ
 «.!ال  فقال ؟زرس   حفظ مئتي

 بلف حد    كما  حفظ اتنساُن )ُقْل ُهَو »وم قال ببو زرس   
ْ
بحفظ مائتي

ُُ َبَحٌد( وث الم  .«!ذاكرة وجَ  مئ  بلف حد    ا

 
ه
بغي اع  في بمذاكرة مائ  بلف » وقال ال   كاَّا نقول  إن ببا سمرو الخفَّ

 .«!حد    

اع» وقال ببو العباس السراج  وكان ، ما رب ُ  بحفَظ من ببي سمرو الخفَّ

 .«!حتا المقاطيْ والمراسيل اَ سر  الحد   سر   

سمعُ  إسحاق بن إبراهيم » المد اي  وقال محمد بن  حيا بن لالد

 .«)ابن راهو ا(  قول  بحفظ سبعين بلف حد    وُبلاكر بمائ  بلف حد    

                                      
 .13/69، «سير بسجم الابجا» (1)

 .13/68الم در نفسا (2)

 .656-2/655، «َّذكرة الحفا »( 3)

 الم در نفسا.  (4)

 .6/352، «َّار ٍ بغدا » (5)
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وبحفظ  !بسرع مكاَن مائ  بلف حد    كِين بنظر إليها»  اوقال ب ض  

رة !سبعين بلف حد    سن وهر قلبي  مزوَّ
فقيل  !وبحفظ بربعَ  ُالع حد   

إلا مّر بي ماها حد ٌ  ث ايحا      ! قال؟رةما معاا حفُظ المزوَّ   لا

 .«اال حيح  َفَلْيُتا ماها َفْلي  

بملا سلياا إسحاق بن راهو ا بحَد سشَر بلِف »  وقال ببو  او  الخّفاع

 .«!اوال نقص حرف   اوم قربها سلياا فما زا  حرف  ، حد    من حفظا

ا   الساّ  قد ُ ّون  كلهها فكيف لو كان  ، هذا طرٌع من نبِ بولئك الحفَّ

؟ الشكَّ بن الااس سوع َّركن إلا ما ث َّلك الاسخ  ر  ولن ، ث وق   مبك 

 
ه
 !كما هو حاُلاا اليوم، سليا ملسو هيلع هللا ىلصهتتمَّ بعد للك بالحفظ الذ  حيَّها الابي

 

 

  

                                      
 الم در نفسا. (1)

 .1/136البن سد ، «الكامل» (2)
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ُ ُألسأدس  ث    ألسن 
ميننُل حنند   ببنني سننعيد ، ُوجننوُ  ايحا  نن  التنني َّاهننا سننن كتابنن  السننا 

نِّ »  قال ملسو هيلع هللا ىلصبن رسول اُ   الخدر   ٌكت    ب عر ٌ ف ر ، ال بر نِّف   ر َر عر ترف ٌا كر ومر

ح  ٌ  ٌَ ٌل ر ٌ آِ  فر  .الحد   ..«.بن  

ن  ب بنن فف   »وحد ُيننا اآلَلننُر   فف  بٌسففترٌأذر ٌ   ملسو هيلع هللا ىلص ن    ففٌأذر ففٌ  ور لر ٌكت   فف ب عنفف  فر يف  ٌ  ور

 . «نر   

كننوِن هننذ  ايحا  ننِ  معاَرَضنن  بمننا هننو بصنن ه ماهننا فعلننا الننره م مننن 

 ،وبصرُ  

                                      
وحكم كتاب  ، باج التيب  ث الحد  ، كتاج الزهد والرقائق« ال حي »بلرجا مسلم ث  (1)

 (.3004) 2299-4/2298، العلم

 (.457) 1/126، «سااا»بلرجا الدارمي ث  (2)

 راساح ث »مال الدكتور/محمد م طفا ايسظمي إلا َّضعيفا ث كتابا  وهذا الحد  

 .1/77، «الحد   الابو  وَّار ٍ َّدو اا

إلا َّ حيحا،  30-29،  «صحائف ال حاب »/بحمد ال وّ ان ث كتابا ولهب الشيٍ

وبما بقي   ...وال    ه ث هذا الباج إال حد يا ببي سعيد الخدر  »  وم قال

 «.ايحا    ففي بسانيدها مقاٌل 

رجٌل من بهل  -قام ببو شا  ف» وفيا ، الطو ل ما جاا ث حد   ببي هر رة  :( من  3)

. بلرجا ««بٌكت    ب أِلريِ  شر ه»  ملسو هيلع هللا ىلصفقال رسول اُ  .فقال  اكتبوا لي  ا رسول اُ -اليمن 

 858-2/857 لقط  بهل مك باج  كيف َّعرع البخار  ث ال حي ، كتاج اللقط ، 

(2302.) 

كاُ  بكتُب كلَّ شيا  بسمعا من رسول اُ »  قال حد   سبد اُ بن سمرو   ومن  

بشٌر  ملسو هيلع هللا ىلصورسوُل اُ ، وقالوا  بَّكتُب كلَّ شيا  َّسمُعا، فاهْتاي قر ٌش ، بر ُد حفَظا ملسو هيلع هللا ىلص

ضا فِومِ ، ملسو هيلع هللا ىلصفذكرُح للك لرسول اُ ، ! فِمسكُ  سن الكتاج؟ تكلَّم ث الغضب والر 
= 
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 ،وكوِن هذ  ايحا    قد بجاج ساها العلمااُ 

                                      
ُِصبعا إلا فِيا فقال قٌّ »  ب ج  من   َّلال   ر ِه مر  ورخ  

ُِ
ٌَ فر ر بنِذي نٌعن  يِ ر بلرجا ببو  او   «.«بٌكت 

حا ايلباين (، 3646) 61-4/60ث كتاج العلم   باج، كتاج العلم، «سااا»ث  وقد صحَّ

 . (1532  ) 4/45، «سلسل  ايحا    ال حيح »ث 

وكتُبا ، وكتُبا إلا ُسمالا وبمرائا سلا ايقاليم، إلا ملوك وسظماا ايمم ملسو هيلع هللا ىلصكتُبا  :ومن  

إسجم السائلين سن كتب سيد المرسلين   »بنل وكتُبا إلا بعض ايفرا . ، إلا القبائل

ممموس  الووائق »و، حي  لكر فيا نحو لمسين كتاب ا، البن طولون الدمشقي، «ملسو هيلع هللا ىلص

 للشيٍ محمد حميد اُ.« الابو  والخجف  الراشدةالسياسي  للعهد 

ٌَّء بنت  َّض (1) ـ  بن لَ ء يف در دٌت من ن  ُ بين ايحا    التي َنَهْ  سن كتاب  السا   ب 

 وايحا    التي بباحْتها.

، منلـ بنجَق  فوجدُح بهنا ال َّخرج سن وجو  مسالك، وقد ُقمُ  بتتبهعها وَحْ رها

ولوال لشيُ  اتطال  لذكرح كلَّ قول  وَمْن قال با من  بنت ج ح.ومنلـ ، ومنلـ بنننخ

ر ن مين والمتِل  ص  واع  ، وم دَر كل  قول  ماها، المتقد  لكااي سِكتفي هاا بذكر ملخَّ

  فِقول وباُ التوفيق، لهذ  المسِل  إن شاا اُ َّعالا

ٌَّء بنت  َّض ي ا هذه بأل  دوث َّلنا  :ذهَ بن لَ ء  يف در

ة   :منلـ بنجَق -    وقد التلفوا ث كيفي  الممْ بياها سلا بقوال  سدَّ

، لشيَ  التباِسا سلا القارئ ؛بنَّ الاهَي لا ٌّ بكتاب  القرُن مْ السا  ث صحيف   واحدة   -1

 والتجِط الوحي الذ  ُ تلا بالوحي الذ  ال ُ تلا.

ولذا لم  ِمر الابيه ، لمن كتبها لافسا واتلنُ ، بنَّ الاهَي كان سن التدو ِن العام  كالقرُن -2

ا بكتاب  الحد   كما بمر بكتاب  القرُن. ملسو هيلع هللا ىلص  بحد 

واتلُن لمن لم ، فُيضاَها بكتاج اُ  يُر  ؛لشيَ  بن  شتغَل الااُس بالسا  سن القرُن -3 

.، عبد اُ بن سمرو ك، َ شغْلا للك سن القرُن  الذ  كان َ ختم القرَُن كلَّ  وم 

واتلُن لمن لم َ يق ، مخافَ  االَّّكال سلا الكِتاج ؛بنَّ الاهَي إنما كان لمن َووِق بحفظا -4

 بحفظا.

، واتلُن لمن كان ُمتقا ا،  -5 بنَّ الاهَي لمن كان بّمي ا ال  كتب، بو بنا  كتب لكاا  يُر متقن 

ا للكتب السابق ، وكان  كتب العربيكعبد اُ بن سمرو  ر انيَ .؛ ينا كان قارئ   َ  والسه
= 
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ٍُ  ؛ملسو هيلع هللا ىلصبنَّ الاهَي لا ٌّ بحياة الابي  -6 ٍَ َ طرُب ث كل وق   فَيختلُط الااس ينَّ الاس

 واتلُن كان بعد وفاَّا.، بالماسوخ

 الاهَي لئّج ُ حِرَج الابيه  -7
وينَّ معظَمهم ال  مد ، يّن بكيَرهم كان بّمي ا ؛بمَتا ملسو هيلع هللا ىلصبنَّ

 واتلُن لمن َقِدر سلا للك.، الوقَ  الكاثَ لتدو ن السا 

وللك لشيَ  بن  ختلَط  ؛بنَّ الاهَي لا ٌّ بُكّتاج الوحي الذ ن كانوا  كتبون القرُنَ  -8

 سليهم القرُُن بغير .

 .وهو بنَّ بحا  َ  الاهي ماسولٌ  بِحا    اتباح  :منلـ بنننخ - 

ٍُ اتسجم ابُن َّيمي  سن جمهور العلماا. وهو قوُل  ا حكا  شي كيير  من العلماا قد م 

بل قد ، بنا َُّستحبه كتابُ  الحد   ؛وهو الذ  انعقد سليا اتجماُع بعد للك، وحد ي ا

. ؛َّمُب  َْ  حفظ ا للسا  من بْن َّضي

حوا بحا  َ  اتلن سلا بحا    الاهي :منلـ بنت ج ح -جف بدسو  بنَّ  ؛وهؤالا رجَّ

 .بحا  َ  الاهي ضعيف ٌ 

ا حد ُ  ببي سعيد الخدر   كما ، إنا موقوٌع سليا  الذ  روا  مسلٌم فقالوا ساا بمَّ

 .قال البخار ه وببو  او 

 ال اعاينه وبحمُد شاكر. ورّ  للك

البن « جامْ بيان العلم وفضلا»و، للخطيب البغدا  « َّقييد العلم» بنل  ينطر بنَنأنة يف:

، للدكتور/محمد سماج الخطيب« التدو ن السا  قبل»و، فما بعد 1/268، سبد الرب

للدكتور/ محمد ، « راساح ث الحد   الابو  وَّار ٍ َّدو اا»و، فما بعد 303 

للدكتور نور الد ن « ماهج الاقد ث سلوم الحد  »و، فما بعد 1/71، م طفا ايسظمي

ر للسا  والحد  »و، فما بعد 39 ، س  بحمد للدكتور/امتياز ، « الئل التوويق المبك 

، لعمين ال ا ق ايمين، «موقف المدرس  العقلي  من السا  الابو  »و، فما بعد 211 

للدكتور/ناصر ، «بين الاهي واتلن ملسو هيلع هللا ىلصكتاب  الحد   ث سهد الابي »و، 2/109-117

كجهما ، للدكتور/بحمد بن محمد حميد، «كتاب  الحد   بين الاهي واتلن»و، العبو  

المملك  العربي  السعو    بالسا  والسيرة الابو   التي سقدح ث من بحو   ندوة ساا   

 هن. 17/3/1425-15 المد ا  الماورة ث الف ة من
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إال بنَّ ، سلا لجفها -فيما بعُد  -وكوِن اتجماع العملي قد انعقد 

 بسببها زما  
َ
حتا بعَد انقضاا س ر  ؛طو ج   االخجَع ث كتاب  الحد   قد بقي

 إلا ُلر س ر التابعين ؛الخجف  الراشدة
َ
 .بل بقي

ُُ وإ اك! بن ُواَر الابي » قال ابُن حمر  لم َّكن ث س ر  ملسو هيلع هللا ىلصاسلْم سّلماي ا

  يمر ن ؛وال مرَّب   ، بصحابا وكبار َّبعهم مدون   ث الموامْ

كما وب  ث -بهنم كانوا ث ابتداا الحال قد ُنهوا سن للك  بحدهما  

 لشيَ  بن  ختلط بعُض للك بالقرُن العظيم. ؛-صحي  مسلم

                                      
ث كتاب  الحد    فماهم من كر  كتاب   التلف ال دُر ايوُل » قال ابُن ال ج   (1)

الخجُع .. وم إنا زال للك .الحد   والعلم، وبمروا بحفظا. وماهم من بجاز للك

وبجمْ المسلمون سلا َّسو َ للك وإباحتا، ولوال َّدو اا ث الكتب لَدَرَس ث ايس ر 

 .183-181 ، «سلوم الحد  «. »اآللرة

فمن السلف من ماْ كتاب   ؛جااح بحا  ُ  بالاهي سن كتاب   ير القرُن» وقال الاوو ه 

الماهاج «. »سلا استحباباوم بجمع  ايمُ  بعَدهم ، وقال جمهوُر السلف بمواز ، العلم

 .9/133  ،«شر  صحي  مسلم بن الحماج

اإ»  وقال ابُن حمر سن كتاب  العلم وإْن كان ايمُر  ،نَّ السلَف التلفوا ث للك سمج  وَّرك 

بل ال َ بعُد وجوُبا سلا  ،بل سلا استحبابا ،استقرَّ واتجماُع انعقد سلا جواز كتاب  العلم

َُ العلممن لشَي الاسياَن ممن  ت  .1/246 فت  البار «. عيَّن سليا َّبلي

سلْم بنا قد كان هااك ا»  11ث َّعليقا سلا كتاج العلم يبي لييم    وقال ايلباينه 

ُْ وماهم المبيُ  ، لجٌع قد ٌم بين السلف ث كتاب  الحد   الابو  .. وم استقرَّ .فماهم المان

  هبا ث  ير ما حد    واحد  كقولا ملسو هيلع هللا ىلصيمر الابي ، بل وجوهبا، ايمُر سلا جواز الكتاب 

 .«بلرجا البخار  «ٌكت    ب أِلي  شر ةب»

َْ كتاج  َّااول هذ  المسِل  بالتف يل، للخطيب البغدا   «َّقييد العلم» ُ عده كتاُج  (2) ، بوس

 العلم.وقد لكر فيا بسماَا بكير من سشر ن صحابي ا وَّابعي ا كلههم َ رْون كراهيَ  كتاب  

 و راساح ث الحد   الابو  وَّار ٍ َّدو اا لعسظمي، فما بعد 36َّقييد العلم   بنل :

 فما بعد. 1/74

 َّقدم َّخر ما. (3)
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وينَّ بكيَرهم كانوا ال  عرفون ، وَسَيجن بلهاهنم، لسع  حفظهم ووانيهما  

ا ، وَّبو ُب ايلبار، وم حد  ث بوالر س ر التابعين َّدو ُن اآلوار، الكتاب َ  لنمَّ

وكير االبتداُع من الخوارج والروافض وُماكر  ، انتشر العلماُا ث ايم ار

 .«ايقدار

 
َّ
نفَسا لم ُ ْعَن بكتاب  السا  كما استاا بكتاب   ملسو هيلع هللا ىلصبضْف إلا للك بن الابي

 .بل اكتفا بحفظهم لها ث صدورهم كما هو معلوم، القرُن

إنَّ الساَ  لو ُجمعْ  ث م در  واحد  وم ضاع للك   اولقائل  بن  قوَل ب ض  

ْح سلا ايم  ث َّار خها ، لضاسِ  الساُ  بضياسا، الم درُ  ال سّيما وقد َمرَّ

لذا فإنا لما ُفقدح بعُض الم ا ر التي  .وبج ا َس يب ، الطو ل مِنَحٌن َصعيب 

َْ الساِ  ُكل ها بو ُجل ها  بِن  -ولم َّوجْد إلا اليوم ، حاولْ  جم
 
كمساد بقي

 
 
للك ينَّ كلَّ ما فيا  ؛لم  كن لذلك الفقد بوٌر لو بال   -  ميج   َمْخلد القرطبي

 الم دَر الوحيدَ ، موجوٌ  ث كتب السا  ايلر 
ٍّ
لذهب   ؛فلو كان مساُد بقي

ث الكتب ايلر  لم َ ُضرَّ فقُد   الكْن لّما كان ما فيا موجو   ، الساُ  بذهابا

 . واُ بسلم. اشيئ  

  

                                      
 .8هد  السار    (1)

 .6الرسال  المستطرف    وبنل :

 .51 « اينوار الكاشف » بنل : (2)

و راستها بستاُلنا الدكتوُر/بكرم وقد قام بتحقيقها ، لم   ْلاا من مساد  سو  مقدمتا (3)

 العمر . ضياا
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ُ ع  ُألسأب  ث    ألسن 
كما ، ث س ر صدر اتسجم بنَّ الحاجَ  لم َّكن ماّس   إلا َّدو ن السا 

فإنَّ القرَُن كان قد استحرَّ القتُل بُحّفاوا من  ؛هو الحاُل بالاسب  للقرُن

ْْ إاّل بعَد لشيتهم ، ال حاب  قبل بن  تلّقا  ساهم التابعون كما بنا لم ُ مَم

 .والساُ  ليس  كذلك، بين ايم  االلتجَع 

لم  ّتفق لها ) عاي الساّ ( ث سهد ال حاب  ما » قال العّجمُ  المعل مي  

، القتُل بحّفاوا من ال حاب  قبل بن  تلّقا  التابعون إِل استحرّ  ؛اَّّفق للقرُن

ماهم قبل ولم  ت فق بِن استحرَّ القتُل بُحّفا  السا  ، افإنَّ ال حابَ  كانوا كيير  

 .«َّلّقي التابعين

ُِمروا بحفظا بطر قين ب»  اوقال ب ض    ما القرُُن ف

 وسليها كان استماُ هم ث الغالب. ، حفُظ ال دور ايولا 

ْ  صغيرة  من جر د ، بالكتاب  الياني   فكان ُ كتُب ث العهد الابو  ث قط

استحرَّ ، بقليل   ملسو هيلع هللا ىلصفلما  زا المسلمون اليمامَ  بعد وفاة الابي ، الاخل و يِرها

اا قبل بن  ِلَذ ساهم التابعون فكان للك َمظِاََّ  نقص  ث الطر ق ، القتُل بالُقرَّ

فِشار ، بتكميل الطر ق الياني ، فرب  سمُر المبا رَة إلا َّعو ض للك، ايولا

كيُف نفعُل »وقال  ، ا ببو بكر  فافر ماه، سلا ببي بكر  بممْ القرُن ث ُصُحف  

                                      
. واْسَتَحرَّ القتُل، ب   َكُيَر ( 1) ومشارق ، (184/ 3معمم   وان اي ج  للفارابي ) بنل :اْشَتدَّ

 (.187/ 1لليح بي )  اينوار

 .51اينوار الكاشف    (2)
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 ليرٌ »  ؟! فقال سمر«ملسو هيلع هللا ىلص ما لم  فعْلا رسوُل اُ
ِ
 ر د بنا سمٌل  تمه  «هَو واُ

إنما كان لعدم  ؛لا ملسو هيلع هللا ىلصوسدُم فعل الابي ، با مق وُ  الشرع من حفظ القرُن

ق المقتضي َق ، َّحقه فهو ليٌر ، وال   َّب سلا الممْ محذورٌ  .وقد َّحقَّ

 محٌض. 

وم ساد اباتِا ، وم ساد سمرَ ، بقيْ  ساد ببي بكر  ، القرُُن ث صحف  فُممْ 

 وكتب الم احَف.، حتا طلبها سيماُن ث لجفتا، حف َ  بم  المؤماين

لم ََّْبُد حاجٌ  إلا َّلك  التي، بنا طول َّلك المدة، ومعاا هذا 

اا  بل غون القرَُن من صدورهم، ال حف َ الُقرَّ
من  وماهم من كتب، بل بقي

 ؛احتيج إلا َّلك ال حف، فلما كان ث زمن سيمان، لافسا اصدر  ُم حف  

 ون ، اللتيار الوجا الذ   سِ  الحاجُ  إلا َقْ ر الااس سلا القرااة با

ال لتبليَ ، وبع  هبا إلا ايم ار، وكتب سيماُن بضعَ  م احف،  ير 

 . «بخجع ما فيهابل لماْ بن  قرب بحٌد ، القرُن

 

 

 

  

                                      
 َّقّدم َّخر ما. (1)

 يهنا َّخّل بسياق الكجم.وبون بن ] التي [ زائدة؛ ، كذا ث المرجْ (2)

 .50 « اينوار الكاشف » (3)
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ُ أمن  ُألث  ث    ألسن 
وال ُ خشا ، ال   َّّب سليا ب ه ضرر  البت َ  بنَّ َِّّلَر جمْ السا  وَّدو اها

ْيع ُ  قد َّكّفل بحفظ السا  كما َّكّفل  للك ين اُ  ؛سليها بذلك الضَّ

َلا بحفِظ بيانِا وهو السا ُ ، بحفظ القرُن َلا بحفظ القرُن  ستلزم َّكفه ، ينَّ َّكفه

، والهدا   باقي   ، إِل المق وُ  بقاَا الحم  قائم    ؛وهو العربي ُ  وحفِظ لسانِا

، وشر عُتا لاَّمَ  الشرائْ، لاَُّم اينبياا اينَّ محمد   ؛بحي   االها من  طُلبها

فحفظ اُ الساَ  ث صدور ، ﴾حت جت يب ىب﴿ بل  ّل سلا للك قوُلا 

فالمق وُ  بنا ال  ضره ث  .حتا ُكتبْ  وُ ّونْ  فيما بعدُ ، ال حاب  والتابعين

ْْ إال ث بوالر المائ  ايولا  كوُنها لم َُّدّوْن ولم َُّمم
وللك يهنا  ؛شيا 

 .وما َّكّفل اُ بحفظا فج بّد بْن ُ حفظَ ، محفووٌ  بحفظ اُ لها

ٍُ اتسجم ابُن َّيمي   ُُ »  قال شي ساَ  رسول اُ  ا[ ب ض  وَحِفَظ ]ا

بما بقاما من سلماا بهل ، ابو لط   اسمد  ، سما ليس فيها من الكذج ملسو هيلع هللا ىلص

وسلموا من للك ، الذ ن فح وا ساها وسن نَقَلتها ورواهتا، الحد   وحّفاوا

 احتا صاروا ممتمعين سلا ما َّلّقْو  بالقبول ماها إجماس  ، ما ال َ علم  يُرهم

وسلموا هم  .يسباج   طول وصُفها ث هذا الموضْ ؛من الخطِ امع وم  

ما صانوا با الد َن سن بن ، اوسائُر سلماا ايم  بل وساّمُتها سموم   ال وص  

ميلما سلموا بنا لم ُ فرْض سليهم ث اليوم والليل  إال ، ُ زاَ  فيا بو ُ اقَص ماا

                                      
 (.19ُ   )، سورة القيام  (1)

 .50و ، 39  ، «اينوار الكاشف » بنل : (2)
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، وبنَّ مقا  َر ركعاهتا ما بين الياائي واليجوي والرباسي، ال لواُح الخمُس 

ومن الحج إالَّ حجه البي  ، من ال وم إالَّ شهُر رمضان وبنا لم ُ فرْض سليهم

 .إلا نحو للك، ومن الزكاة إالَّ فرائُضها المعروف ُ ، العتيق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      
 .361/  22ممموع الفتاو   (1)
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ُ مة 
ات   الح 
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م
أت  ُألح   ة 

َُ َّعننالا سلننا سونننا ، بعنند هننذا التطننواع ث  مننار هننذا البحنن  بحمننُد ا

نلُ  إليهنا منن  امختتم  ، وَّوفيقا وَّسد د  كجمي بذكر بعض الاتائج التني َّوصَّ

 وقد لخ ُتها ث الاقاط التالي   ، لجل البح 

َْ ايسظننَم وراا إوننارة هننذ  الشننبه  مننن قِبننل المستشننرقين  (1 بنَّ الننداف

بغينَ  إسنقاطِها  ؛هو التشكيُك والطعُن ث صح  السا  الابو   ووبوهتا، وبَّباسهم

 وإسقاِط العمل هبا.

كمنا جنا    ارفَض ايحا    ال نحيح  جملن   واحندة  بو بقسنام  بنَّ  (2

كمنا قنال ايسنتاُل محمند ، لنيس إال قضنيَ  لوق   -إليا المستشرقون وبَّبناُسهم 

 .بسد 

بننا ال  مكنن بن ، بوهرِح ايسباُج التي ُلكرْح َّح  المبح  اليال  (3

َر سلنا وبنوح السنا  الابو ن  وحّميتهنا كوُنهنا لنم َُّندّوْن  ممموسن   ث س نر  ؤو 

 صدر اتسجم.

وس نر الخلفناا  ملسو هيلع هللا ىلصث س ر الابني  اَّبيَّن بنَّ بصَل التدو ن كان موجو    (4

ولنيس سلنا المسنتو  ، لكاا كان سلا المستو  الفنر    الخنا   ، الراشد ن

.   العام 
 الرسمي

ال ، وب  بنَّ الحفَظ ث ال ندور وسنيلٌ  ناجحنٌ  وموووقنٌ  لحفنظ العلنم (5

 الحفظ بوساط  الكتاب . فرَق بياها وبين

َْ السا  ث س ر الابوة والخجف  الراشدة كان بمر   (6 ر   ابنَّ جم ، شنبَا متعنذ 

 كما بيَّاُ  للك ث موضعا.، وفيا مشقٌ  بالغٌ  سلا الااس
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حي  لافنوا بن  ؛و ّقِ  فهمهم، ِسَظُم فقِا ال حاب  رضوان اُ سليهم (7

َْ ما بمكاهم جمُعا من السا  ، لر   َمْن بعدهم ما فاهتم ماها اسبب   ؛ كوَن جم

ُْ السا  ث الكتب قبل استحكام بمر القرُن اكما لافنوا ب ض    ؛بن  ؤ   جم

لذا ربوا بن  كتفوا باشرها  ؛إلا إقبال الااس سلا َّلك الكتب وُهمران القرُن

 لما   َّب سليا من المحذور. ؛وبن   كوا جمَعها وَّدو اها، بطر ق المشافه 

َر جمْ السا  وَّدو اها كان لا فوائُد سظيم ٌ بنَّ  (8 فقد ، ومزا ا كييرةٌ ، َِّله

 وسلا العلوم اتسجمي  جمعاَا.، سا  بايور الحسن سلا السا  الابو   نفِسها

والدفاع ، وهوُر المهو  الكبيرة لعلماا اتسجم ث الذج  سن السا  (9

 .ضدَّ همماح بسداا الد ن من المستشرقين وبَّباسهم، ساها

ُُ بسلمُ  وسلا ُلا وصحبا ، وصلا اُ وسلم سلا نبياا محمد، هذا وا

 وبَّباسا إلا  وم الد ن.
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ع ُالمصادرُوالمراج  دة  ري 
 ج َ

 .القرُن الكر م (1

)ل نٌل لكتناج ايسنجم لخينر الند ن الزركلني(   . ننزار  إَّمام ايسجم (2

 و ار -بينننروح-  ار صنننا ر، 2ط، ومحمننند ر ننناض المنننال ، بباوننن 

 هن.1424 مشق ، الفكر

   . شرع محمو  بسباج َّعده  الروا اح ث الحد   الابو  الشر ف (3

 هن.1405سمان ،  ار الفرقان، 1ط، القضاة

،    . م نطفا السنباسياالستشراق والمستشرقون مالهم ومنا سلنيهم (4

 هن.1420، بيروح،  ار الوراق، 1ط

 . سمنر   ين نقلنا إلنا العرب، محمد بسند  اتسجم سلا مف ق الطرق (5

 م.1971، بيروح،  ار العلم للمج ين، 7ط، فروخ

،  ار المعنارع، 4ط، محمنو  ببنو ر ن   بضواا سلا السنا  المحمد ن  (6

 م ر.

، بيننروح،  ار العلننم للمج ننين، 6ط،   ليننر النند ن الزركلننيايسننجم (7

 م.1984

  محمنند بننن طولننون ملسو هيلع هللا ىلص إسننجم السننائلين سننن كتننب سننيد المرسننلين (8

، مؤسسننن  الرسنننال ، 2ط، محمنننو  ايرننننؤوطَّحقينننق  ، الدمشنننقي

 هن.1407، بيروح

اينوار الكاشف  لما ث كتاج بضواا سلا السنا  منن الزلنل والتضنليل  (9
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المكتنننب ، 2ط، سبننند النننرحمن بنننن  حننني المعلمننني  والممازفننن 

 هن.1405، بيروح، اتسجمي

و حنننض منننزاسم  اومتا ننن ااهتمنننام المحننندوين باقننند الحننند   سننناد   (11

 هن. 1408، 1ط،    . محمد لقمان السلفيمالمستشرقين وبَّباسه

،  مشنق،  ار القلنم، 1ط،    . محمند الدسنوقيب اٌم منْ طنا حسنين (11

 هن.1423

َّ نو ر  ار الكتنب ،   بحمد بن سلي الخطيب البغدا  َّار ٍ بغدا  (12

 بيروح.، العلمي 

نقلنا إلنا العربين   نبينا ،   كارل بروكلمانَّار ٍ الشعوج اتسجمي  (13

، بيننروح،  ار العلننم للمج ننين، 5ط، البعلبكننيومايننر ، بمننين فننارس

 م.1968

َّحقينق  ،   سلي بن الحسن بن سسناكر الدمشنقيَّار ٍ مد ا   مشق (14

 هن.1416، بيروح،  ار الفكر، سمر بن  رام  العمرو 

 ار ابنن ، 1ط،   محمند لينر رمضنان  وسنفَّتّم  ايسجم للزركلي (15

 هن. 1418، بيروح، حزم

َّرجمنننا سنننن ، بحسنننن الكنننيجين  السنننيد ماننناور َّننندو ن الحننند   (16

، راجعنا   . بشنار سنوا  معننروع، ايور  ن    . سبند النرزاق اسننكادر

 م. 2004، بيروح،  ار الغرج اتسجمي، 1ط

 ار ، 2ط،    . محمننند بنننن مطنننر الزهنننراينَّننندو ن السنننا  الابو ننن  (17

 هن.1419، المد ا  الماورة، الخضير 
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، ال ا  العربني ار إحياا ،   محمد بن بحمد الذهبيَّذكرة الحفا  (18

 بيروح.

َّحقينق   وسنف ،   بحمند بنن سلني الخطينب البغندا  َّقييد العلنم (19

 م. 1974،  ار إحياا السا  الابو  ، 2ط، العش

َّحقينق   . ،   بحمد بن سلني بنن حمنر العسنقجينالتلخيص الحبير (21

 القاهرة.، مكتب  ابن َّيمي ، شعبان محمد إسماسيل

َّحقيننق  ، العسننقجين  بحمنند بننن سلنني بننن حمننر هتننذ ب التهننذ ب  (21

، بينننروح، مؤسسننن  الرسنننال ، 1ط، وسنننا ل مرشنند، إبننراهيم الز بنننق

 هن.1416

َّحقيق   . بشار سوا  ،   جمال الد ن  وسف المز هتذ ب الكمال  (22

 هن.1403، بيروح، مؤسس  الرسال ، 2ط، معروع

َّحقيق  ببني ،    وسف بن سبد الرب القرطبيجامْ بيان العلم وفضلا (23

 هن.1419، الدمام،  ار ابن الموز ، 4ط، ايشبال الزهير 

  بحمند بنن سلني الخطينب يلجق الراو  وُ اج السامْ، المامْ (24

، الر نناض، مكتبنن  المعننارع، َّحقيننق   . محمننو  الطحنان، البغندا  

 هن. 1403

نسخ  م نورة ، ججل الد ن سبد الرحمن السيوطي  جمْ الموامْ (25

الااشر  الهيئ  الم ر   ( 95رقم )، سن مخطوط   ار الكتب الم ر  

 العام  للكتاج.
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وون (26 ،  ار الكتناج العربني، محمد محمد ببو زهو  الحد   والمحد 

 هن.1404، بيروح

 ار ، 5ط،   ببننو نعننيم بحمنند بننن سبنند اُ ايصننبهاينِحلينن  ايولينناا (27

 هن. 1407، بيروح، الكتاج العربي

 . محمنند م ننطفا    راسنناح ث الحنند   الابننو  وَّننار ٍ َّدو اننا (28

 هن. 1405، بيروح، المكتب اتسجمي، ايسظمي

ر للسنا  والحند   (29 نقلنا إلنا ،    . امتيناز بحمند الئل التوويق المبك 

، الما نننورة،  ار الوفننناا، 1ط، العربيننن    . سبننند المعطننني قلعمننني

 هن.1410

 هن.1418، جدة،  ار الماارة، 1ط، بحمد العجون  ل ل ايسجم  (31

  محمند بنن كتنب السنا  المشنرف  الرسال  المستطرف  لبيان مشنهور (31

 هن. 1406، بيروح،  ار البشائر اتسجمي ، 4ط، جعفر الكتاين

مكتبن  ،   محمند ناصنر الند ن ايلبناينسلسل  ايحا    ال نحيح  (32

 هن.1415، الر اض، المعارع

  سلسننل  ايحا  نن  الضننعيف  والموضننوس  وبورهننا السننيئ ث ايمنن  (33

، الر ننناض،   المعنننارعمكتبننن، 2ط، محمننند ناصنننر الننند ن ايلبننناين

 هن.1420

، مكتبن  وهبن ، 1ط،    . محمند سمناج الخطينبالسا  قبل التدو ن (34

 هن. 1383، م ر
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  سمنا  مااقشنتها والنر  سليهنا، السا  الابو   ث كتاب  بسنداا اتسنجم (35

 هن.1423، الما ورة،  ار اليقين، 1ط، السيد الشربياي

، 4ط، السنباسي    . م نطفاالسا  ومكانتها ث التشنر ْ اتسنجمي (36

 هن.1405، بيروح، المكتب اتسجمي

َّحقيق  محمند فنؤا  سبند ،   محمد بن  ز د القزو ايسان ابن ماجا (37

 استانبول.، المكتب  اتسجمي ، الباقي

َّحقيننق  سننزح ،   سننليمان بننن ايشننع  السمسننتاينسننان ببنني  او  (38

 هن.1393، بيروح،  ار الحد  ، 1ط، وسا ل السيد، سبيد الدساس

َّحقينق  بحمند محمند ،   محمند بنن سيسنا ال منذ ال مذ سان  (39

 مك  المكرم .،  ار الباز، شاكر وُلر ن

َّحقيننق   . ،   سبنند اُ بننن سبنند الننرحمن النندارميسننان النندارمي (41

 هن. 1412،  مشق،  ار القلم، 1ط، م طفي   ب البغا

َّحقيننق  مكتننب ، 1ط،   بحمنند بننن شننعيب الاسننائيالسننان الكننرب  (41

 هن. 1421، بيروح، ؤسس  الرسال َّحقيق ال ا  ث م

بشنرع سلنا َّحقيقنا  ،   محمد بن بحمد النذهبيسير بسجم الابجا (42

 هن.1409، بيروح، مؤسس  الرسال ، 6ط، شعيب ايرنؤوط

،   سبند النرحمن بنن بحمند بنن رجنب الحابلنيشر  سلل ال منذ  (43

 هن.1398،  ار المج ، 1ط، َّحقيق   . نور الد ن س 

، 1ط،    . سبننند اُ الحامننندصننندر اتسنننجمالشنننعر اتسنننجمي ث  (44

 هن.1400
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ف  (45   بحمنند سبنند صننحائف ال ننحاب  وَّنندو ن السننا  الابو نن  المشننرَّ

وّ ان  هن.1410، 1ط، الرحمن ال ه

َّحقينننق   . ،   محمننند بنننن إسنننماسيل البخنننار المنننامْ ال نننحي  (46

 هن.1410،  مشق،  ار ابن كيير، 4ط، م طفي   ب البغا

َّحقيق  محمد فؤا  ، ماج القشير   مسلم بن الحالمامْ ال حي  (47

 م ر.،  ار إحياا الكتب العربي ، سبد الباقي

 بيروح.،  ار الكتاج العربي، 10ط،   بحمد بمينضحا اتسجم (48

َّحقيننق  ،   سبنند الننرحمن بننن  حنني المعلمننيسلننم الرجننال وبهميتننا (49

 هن.1417، الر اض،  ار الرا  ، 1ط، سلي حسن سبد الحميد

بننند النننرحمن الشنننهرزور  )ابنننن   سيمنننان بنننن سسلنننوم الحننند   (51

،  مشنننق،  ار الفكنننر، 3ط، َّحقينننق   . ننننور الننند ن سننن ، ال نننج (

 هن.1404

إشنننراع  ،   بحمننند بنننن سلننني بنننن حمنننر العسنننقجينفنننت  البنننار  (51

 بيروح.،  ار الفكر، العز ز بن باز سبد

َّحقينق  ، 8ط،   محمد بن  عقوج الفيروز ُبنا  القاموس المحيط (52

 هن.1426، بيروح، الرسال  مكتب َّحقيق ال ا  ث مؤسس 

مكتبن  ، 1ط،   لنا م حسنين بخنشالقرُنيون وشبهاهتم حول السنا  (53

 هن. 1409، الطائف، ال د ق

  جنننجل الننند ن قطنننف ايزهنننار المتاننناورة ث ايلبنننار المتنننواَّرة (54
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المكتنننب ، 1ط، َّحقينننق  للينننل المنننيس، النننرحمن السنننيوطي سبننند

 هن. 1405، بيروح، اتسجمي

 ار ، 2ط،   سبند اُ بنن سند  المرجناينالالكامل ث ضنعفاا الرجن (55

 هن.1405، بيروح، الفكر

َّحقينق  محمند ،   ببنو لييمن  زهينر بنن حنرج الاسنائيكتاج العلم (56

 هن.1403بيروح،، المكتب اتسجمي، 2ط، ناصر الد ن ايلباين

منن ،    . بحمند بنن محمند حميندكتاب  الحد   بنين الاهني واتلن (57

العربين  السنعو    بالسنا  والسنيرة الابو ن  بحو  ندوة ساا   المملك  

 هن17/3/1425-15التي سقدح ث المد ا  الماورة ث الف ة من

   . ناصنننر بنننين الاهننني واتلن ملسو هيلع هللا ىلصكتابننن  الحننند   ث سهننند الابننني  (58

منن بحنو  نندوة ساا ن  المملكن  العربين  السنعو    بالسنا  ، العبو  

-15 الفنن ة منننوالسننيرة الابو نن  التنني سقنندح ث المد انن  الماننورة ث

 هن17/3/1425

المكتبن  ،   بحمد بن سلي الخطيب البغندا  الكفا   ث سلم الروا   (59

 المد ا  الماورة.، العلمي 

استاننا بننا  إسننحاق ،   سلنني بننن حسننام المتقنني الهانند كاننز العمننال (61

 م.2005، اير ن، بي  ايفكار الدولي ، 2ط، الطيبي

،  ار صننا ر، قنني  محمنند بننن مكننرم بننن ماظننور اتفر لسننان العننرج (61

 بيروح.
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المكتنب ، 4ط،    . محمد ب  ب صنال لمحاح ث بصول الحد   (62

 هن.1405، بيروح، اتسجمي

َّحقيننق  محمننو  إبننراهيم ،   محمنند بننن حبننان البسننتيالممننروحين (63

 مك  المكرم .،  ار الباز، زا د

  - راس  نقد ن  مقارنن   ماابْ المستشرقين ث  راس  السا  الابو    (64

 هن.1432، 1ط ، م طفا بن سمر حلبي . 

مطبعن  المانار ، بنشنِها الشنيٍ محمند رشنيد رضنا،   )مملن (الماار (65

 بم ر.

بسسننها سبنند ،   )مملنن ( شننهر   لننا اج والعلننوم واليقافنن الماهننل (66

 َّ در من جدة.، القدوس اين ار 

  محمند ممموس  الووائق السياسي  للعهد الابو  والخجف  الراشدة  (67

 هن.1403، بيروح،  ار الافائس، 4ط، حميد اُ

  محمننند بنننن سبننند اُ )الحننناكم( المسنننتدرك سلنننا ال نننحيحين (68

 بيروح.،  ار المعرف ، الايسابور 

 القاهرة.،  ار المعارع، 4ط،   نميب العقيقيالمستشرقون (69

  َّحقيننق  مكتننب التحقيننق بمؤسسنن  مسنناد اتمننام بحمنند بننن حابننل (71

 هن.1421، 1ط، بيروح، الرسال 

،   شنر  الشنيٍ بحمند محمند شناكرلإلمام بحمد بن حابنلالمساد  (71

 هن.1392، م ر،  ار المعارع
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 ار ، 1ط،    . سبد الرحمن الخميسنيمعمم سلوم الحد   الابو  (72

 هن. 1421، جدة، ايندلس الخضراا

وحسننين ،   سننليمان مسننلم الحننرشمعمننم م ننطلحاح الحنند   (73

 هن.1421، الر اض، مكتب  العبيكان، 2ط، إسماسيل الممل

سننالم ، 1ط،    . سلنني زو نننمعمننم م ننطلحاح َّوويننق الحنند   (74

 هن. 1407، بيروح، الكتب

َّحقينق  ،   محمد بن سبد اُ الحاكم الايسنابور معرف  سلوم الحد   (75

 هن.1397، المد ا  الماورة، المكتب  العلمي ، 2ط، معظم حسين

  ممموسن  منن مااهج المستشرقين ث الدراساح العربي  اتسنجمي  (76

ومكتنب ال بين  ، الماظم  العربين  لل بين  واليقافن  والعلنوم، الباحيين

 هن.1405، الر اض، العربي لدول الخليج

،   محني الند ن الانوو الماهاج شنر  صنحي  مسنلم بنن الحمناج (77

 هن.1421، بيروح،  ار المعرف ، 7ط، َّحقيق  لليل مِمون شيحا

بن سبند النرحمن     . فهدماهج المدرس  العقلي  الحد ي  ث التفسير (78

 هن.1407، بيروح، مؤسس  الرسال ، 3ط، الرومي

،  ار الفكنر، 3ط،    . ننور الند ن سن ماهج الاقد ث سلوم الحند   (79

 هن. 1406،  مشق

  ننور الند ن سلني بنن ببني بكنر موار  الظمآن إلنا زوائند ابنن حبنان (81

 ار ، 1ط، وسبند  سلني كوشنك، َّحقيق  حسين سنليم بسند، الهييمي

 هن.1411، العربي اليقاف  
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 ار العلننم ، 2ط،    . سبنند الننرحمن بنندو موسننوس  المستشننرقين (81

 م.1989، بيروح، للمج ين

، َّحقيق  محمد فؤا  سبند البناقي،   مالك بن بنس ايصبحيالموطِ (82

 هن.1406، بيروح،  ار إحياا ال ا  العربي

   . بكنننرم ضنننياا موقنننف االستشنننراق منننن السنننيرة والسنننا  الابو ننن  (83

 هن.1417، الر اض،  ار اشبيليا، 1ط، العمر 

  موقننف المدرسنن  العقلينن  الحد ينن  مننن الحنند   الابننو  الشننر ف (84

، بينروح، المكتنب اتسنجمي، 1ط، شفيق بن سبد بنن سبند اُ ُشنقير

 هن.1419

،   ايمنين ال نا ق ايمنينموقف المدرس  العقلي  من السا  الابو ن  (85

 هن. 1418، الر اض، مكتب  الرشد، 1ط

، 1ط،   جعفنر الحسناي الكتناينالمتااور منن الحند   المتنواَّرنظم  (86

 هن.1403، بيروح،  ار الكتب العلمي 

  بحمنند بننن سلنني بننن حمننر هنند  السننار  مقدمنن  فننت  البننار  (87

 بيروح.،  ار الفكر، العسقجين
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 ف

 

 

مة ُِّ  3 ................................................................... بنَ 

كيَن ث :بنَ حففففث  بألول   الابو ننننِ  مننننَن ُوبننننوَح ايحا  ننننِ   بقننننواُل المشننننك 

 11 ................................................... المستشرقيَن وبَّباِسِهم

مِنننن َوراِا َّلنننَك  َكْشنننُف بهنننداِع المستشنننرقيَن وبَّبننناِسهم :بنَ حفففث  بنعففف ين

ساَو ، مْ مااقشِ  َّلَك  ساَو  باْلت ارالدَّ  21 ............................ الدَّ

ِْ  ايسباُج التي حالْ   ونَ  :بنَ حث  بنع نث   الساِ  الابو ِ  ث س نِر صنْدِر  جم

 32 ................................................................. اتسجم

َ  بألول    33 ............................................................ بنن 

َ  بنع ين  36 ............................................................. بنن 

َ  بنع نث    40 ........................................................... بنن 

َ  بن بيق    42 ............................................................ بنن 

َ  بنخ مس    44 ......................................................... بنن 

َ  بنن دس    57 ......................................................... بنن 

َ  بنن يق    62 ........................................................... بنن 

َ  بنع ما    64 ............................................................ بنن 
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 67 ................................................................. بنخ بَة

 69 ............................................... جر وُة بنَص دَّ وبنَ بجق

 79 ........................................................ ف  س  بنَ بض قِ 
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