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 األهداف
 :علىيتوقع من الطلبة في نهاية الدرس أن يكونوا قادرين 

 .تتبع مراحل اهتمام العلماء بالسنة النبوية الشريفة( 1

 .تعريف مصطلح تدوين السنة( 2

 .ذكر جهود العلماء في القرن الثاني الهجري( 3

 .شرح جهود العلماء في القرن الثالث الهجري( 4

 .والمسانيدالتفريق بين كتب الجوامع والسنن ( 5

 



   مقدمة                                 

نقل لنا الصحابة رضوان هللا عليهم سنة نبينا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص وهديه، سواء 

أكان ذلك في حال إقامته أو سفره، في سلمه أو حربه، في رضاه 

، حتى في حياته الخاصة مع زوجاته أمهات المؤمنين أوغضبه

 . رضي هللا عنهم، بل وفي أحواله كلها ملسو هيلع هللا ىلص

 

 فائدة                                  
 .تعريف السنة النبوية الشريفة

هي كل ما ورد عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص من قول، أو فعل، أو تقرير، أو صفة 

 .َخلقية أو ُخلقية

 



ما هي مراحل جهود العلماء في الحفاظ على السنة 
 .النبوية الشريفة



انقسمت مراحل جهود العلماء في الحفاظ على السنة النبوية 
 :.هيالشريفة إلى ثالثة مراحل 

 المرحلة األولى

مرحلة 

 التصنيف

مرحلة الحفظ 

 في الصدور

 المرحلة الثانية المرحلة الثالثة

مرحلة التدوين 

القرن في نهاية 

 (هـ1)



 

 .مرحلة الحفظ في الصدور: املرحلة ألاولى
   

ففي العهد النبوي كان الصحابة رضوان هللا عليهم يحرصون ( 1

على الجلوس عند النبي ملسو هيلع هللا ىلص وحفظ حديثه، وكانوا أخلص الناس 

في طلب العلم وفهمه، فهذا أبو هريرة رضي هللا عنه 

يا رسول هللا، إني أسمُع منك حديثاً كثيراً أنساه “:قلت:يقول

هُ فضممتُهُ :قال أبسط رداءك فبسطتُهُ قال فغرف بيديه ثم قال ُضمَّ

 .بعًدهُ فما نسيُُت شيئاً 

 

 

وقد امتدت هذه المرحلة من عهد النبوة، وحتى نهاية الخالفة 

 .الراشدة

 



 

 .مرحلة الحفظ في الصدور: املرحلة ألاولى
   

أما الصحابة الذين أمن عليهم االلتباس أو الخلط فقد سمح النبي (3

ملسو هيلع هللا ىلص لبعضهم أن يكتبوا ألنفسهم بعض األحاديث عنه ملسو هيلع هللا ىلص في صحائف 

خاصة بهم كعلي بن أبي طالب، وعبد هللا بن عمرو بن العاص، 

وجابر بن عبد هللا، وأبي ( بالصحيفة الصادقة)صحيفته وُسميت  

 .موسى األشعري رضي هللا عنهم

اهتم صحابة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص بالسنة النبوية الشريفة، وحفظوها في ( 2

غير أنهم لم يدونوها ألن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قد نهى عن كتابة صدورهم، 

ال تكتبوا “: خشية أن يختلط بالقرآن الكريم، قال ملسو هيلع هللا ىلص(أعلل)؛ الحديث

       .“فليْمُحهُ عنّي ومن كتب عنّي غيَر القرآِن 



 

 .مرحلة الحفظ في الصدور: املرحلة ألاولى
   

االلتباس )ثم بعد أن استقرت الدعوة، وارتفعت المحاذير المتوقعة( 5

 .،نُسخ النهي وسمح رسول ملسو هيلع هللا ىلص بالكتابة(والخلط مع القرآن الكريم

كنُت أكتُب كلَّ شيٍء أسمعُهُ : قال عبد هللا بن عمرو رضي هللا عنه

تكتُب :من رسول ملسو هيلع هللا ىلص أريُد حفظهُ فنهتني قريٌش عن ذلك وقالوا

ورسوُل ملسو هيلع هللا ىلص يقوُل في الغضِب والرضا فأمسكُت حتى ذكرُت ذلَك 

    .“حقٌ نفسي بيده ما خرج منهُ إالّ  فوالذيأُكتب :لرسوِل ملسو هيلع هللا ىلص فقالَ 

بلغوا ”: فقالوقد حثهم النبي ملسو هيلع هللا ىلص على النقل عنه وتبليغ دعوته، ( 4

 عليه،، كما حذر ملسو هيلع هللا ىلص تحذيراً شديداً من الكذب “عنّي ولو آية

          “النّارمن كذب علّي متعمداً، فليتبوأ مقعدهُ مَن “:فقال 



 .وفي عهد الخالفة الراشدة استمر هذا املنهج     



 

 (هـ1)القرن مرحلة مرحلة التدوين في نهاية : املرحلة الثانية

. 
   

 

 :.أعلل
   ؛(هـ1)القرن جاء االهتمام بالتدوين في نهاية 

 .خوفاً من ضياع السنة بموت كثير من حفاظها1)

 .ضعف ملكة الحفظ2)

  .حتى ال يتركوا مجاالً للكذب على رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص3)

 .اختالط بعض األحاديث ببعض يأمنوا4)

    .الناسثم تعميم الفائدة على 5)

 

كتابة األحاديث وجمعها في : المقصود بالتدوين في هذه المرحلة

 .مدونات وكتب، وتداولها بين الناس



 

 (:.هـ1)القرن مرحلة مرحلة التدوين في نهاية : املرحلة الثانية

. 
   

أوعز إلى واليه على المدينة المنورة أبي بكر بن حزم 

بجمع السنة النبوية الشريفة، والذي أوكل بدوره هذه 

المهمة لإلمام دمحم بن شهاب الزهري، ويُعد هذا أول 

تدوين رسمي للسنة النبوية، ثم تم نسخها وتوزيعها في 

 .البالد اإلسالمية

 في هذه المرحلة   ما دور عمر بن عبد العزيز رحمه هللا



 

 :.التصنيفمرحلة مرحلة : املرحلة الثالثة

 
   

 التصنيف في القرن الثاني الهجري: األول

 ـ:تنقسم إلى قسمين

اتخذ جمع السنة النبوية الشريفة في هذه المرحلة نهجاً 

جديداً يقوم على تدوينها مع أقوال الصحابة،وفتاوى 

 .التابعين ضمن مصنفات مرتبة على أبواب فقهية

موطأ اإلمام : من أشهر المصنفات في هذه المرحلة

شهاب  إبنمالك بن أنس، وهو من أخذ العلم عن 

 .الزهري



 

 :.التصنيفمرحلة مرحلة : املرحلة الثالثة

 
   

 التصنيف في القرن الثالث الهجري: الثاني

 ـ:تنقسم إلى قسمين

في هذه المرحلة تم تجريد األحاديث النبوية وتميزها 

عن غيرها، بعد أن دونت في القرن الثاني أقوال 

الصحابة وفتاوى التابعين؛وذلك حتى ال يختلط كالم 

النبي ملسو هيلع هللا ىلص بكالم غيره،مع االعتناء ببيان درجة الحديث 

 .من حيث الصحة والضعف



 
 

 :.التصنيفمرحلة مرحلة : املرحلة الثالثة

 
   

وصنف في هذا العصر كتب الجرح والتعديل وهو علم 

 يبحث في معرفة أحوال الرواة من حيث القبول أو الرد 



 
 :.العصرألامثلة على مصنفات هذا 

 

 
   

وقد صنفت فيها األحاديث حسب : الجوامع والسنن( 1 

المواضيع، حيث تجمع األحاديث في الموضوع الواحد تحت 

كتاب الصالة، : عنوان كتاب، ويقسم الكتاب إلى أبواب، مثال

 .باب مفتاح الصالة الطهور

 

الجامع الصحيح لإلمام البخاري، وسنن أبي داود، :مثالها

 وسنن النسائي 



 
 :.العصرألامثلة على مصنفات هذا 

 

 
   

فقد صنفت فيها األحاديث على أسماء الصحابة، :المسانيد( 2 

 .فجمعت أحاديث كل صحابي في مكان واحد

 

 :المسانيدمن أشهر كتب 

 .مسند اإلمام أحمد بن حنبل



 
 :.الحاضرالعصر 

 

 
   

ثم تتابعت القرون، وتعاقبت األجيال، وقد سخر هللا 

تعالى لكتابه وسنة نبيه من يحفظها من التبديل 

والتحريف، وقد بذل العلماء جهوداً عظيمة جداٍ في 

حفظهما ورعايتهما، ووقفوا سداً منيعاً في وجه العابثين 

  وحديثاً،قديماً 



 
 :.الحاضرالعصر 

 

 
   

ومن مظاهر اهتمام المسلمين بالسنة النبوية الشريفة في 

 :الحاضرالعصر 

استثمار التكنولوجيا المعاصرة في نشر الكتب ( أ
 (.cd)والموسوعات عبر األقراص الصلبة

  

المواقع اإللكترونية، فهناك مواقع متخصصة بالحديث ( ب

 .النبوي وتخريجه

 

 .مواقع المكتبات الشاملة( ج



 اسئلة اللجنة على هذا الدرس

    الصحابة؟ماذا نُسمي الكتب التي ُرتبت حسب أسماء 

    

 الهجري؟ما أشهر المصنفات في القرن الثاني 

 

      .داودسنن أبي .ب     .حنبلمسند اإلمام أحمد بن .أ

     .أنسموطأ اإلمام مالك بن .د                  .النسائيسنن .ج

    .سنن .ب                              .مصنفات.أ

   .جوامع .د                              .مسانيد .ج



 اسئلة اللجنة على هذا الدرس

كتب عظيمة في أسماء الرواة يُعلم منها حال كل راٍو من    

رواة األحاديث ومنزلته في الدين من حيث القبول أو 

 الرد؟

    

 بالسنة؟بم تميز عهد الخالفة الراشدة في اهتمامه 

 

  

      .كتابتهاحفظ األحاديث دون .ب    .وكتابتهاحفظ األحاديث .أ

    .وتوزيعهانسخ األحاديث .د   .الصحيحةتدوين األحاديث .ج

     .الحديثعلم  .ب             .والتعديلعلم الجرح .أ

   .الفقهعلم  .د               .الفقهعلم أصول  .ج



 اسئلة اللجنة على هذا الدرس

في أي عهد كان أول تدوين رسمي للسنة النبوية  

 الشريفة؟

    

 الموطأ؟من مؤلف كتاب 

 

       .النسائي.ب                    .أنسمالك بن .أ

    .حنبلأحمد بن .د                .البخارياإلمام .ج 

    .العزيزعمر بن عبد  .ب                  .الصديقأبو بكر .أ

    .عفانعثمان بن  .د               .الخطابعمر بن  .ج



 اسئلة اللجنة على هذا الدرس
  :يليعرف ما 

    المسانيد .التدوين   

 

 

 

  

 .مثّل على الجوامع والسنن  

 

 

 

 

 

 

 

 :يأتيعلل ما 

تجريد األحاديث النبوية وتميزها عن غيرها في 1)

 .القرن الثالث الهجري

نهى النبي عليه السالم الصحابة في تدوين السنة 2)

 في المرحلة األولى من عهد النبوة 

 

 سؤال

 سؤال

 سؤال



 املهام التعليمية
بااااولرإلى مصااااا عرااااوكت املفرفااااة    تاااا   اااا  ة   

 عااس سااامة اعاارمة عناالمة عااس النااال  واحاادة 
 .الرولح وكوتهو في خدعة املجتمع

 

 
 

 




