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 نبذة تاريخية عن كتابة الحديث

 :أو صحابً أو تابعً إما   الحدٌث = هو ما نُقل عن النبً *

إما موافقة أو استحسانا أو صمتا  ←أداء الفرائض ، مناسك الحج  أو   . تقرٌرا  ←أو   . فعال  عمال بالنٌات .." إنما األ"  ←. قوال     

     نُقل عن غٌر النبً .. عن صحابً أو تابعً (        الخبر = ما، ) الحدٌث = الُسنة = األثر = الخبر) اختالف : األثر

  )موضوع الحدٌث(متن الحدٌث   -            )رواة الحدٌث( سند الحدٌث  -   ٌتكون الحدٌث من : *  

              " إنما األعمال بالنٌات ... " عن" ا " عن "ب" عن "ج"  أن النبً قال                                        

 * طبقات كتابة الحدٌث :

 الطبقة األولى )عهد الصحابة( :  -         

 )صفاء األذهان وقوة الحفظ( نقلت إلٌنا األحادٌث من الصحابة عن طرٌق الحفظ  . في بداية عصر النبوة                      

 اختالط األحادٌث بآٌات القرآن ... أحادٌثه خوفا من لنهً النبً عن كتابة                                                     

       :بدأ بعض الصحابة فً كتابة أحادٌث النبً فً صحائف خاصة مثل .  . في نهاية عصر النبوة                     

 ، )ألف حدٌث( لعبد هللا بن عمرو بن العاص   " الصحٌفة الصادقة "                                                    

 ..، وأخرى ألنس بن مالك  وصحٌفة لجابر بن عبد هللا                                                      

 )البخاري(خطبته ٌوم فتح مكة ألبً شاه " اكتبوا ألبً شاه.."  . أمر النبً بكتابة                                               

   بتها  . أمر النبً بكتابة أحكام الزكاة وأنص                                               

 الطبقة الثانية )عصر التابعين( :  -  

    على رأس أحادٌث رسول هللا تدوٌنا رسمٌا  كان الخلٌفة "عمر بن عبد العزٌز"  أول من أمر بتدوٌن    

 وموت أكثرهم  مٌة وانتشار الصحابة فً األمصارحٌن رأى اتساع الفتوحات اإلسال المائة عام من البعثة وذلك    

 الثالثة ) تابعي التابعين ( :الطبقة   -     

 مرتبا حسب أبواب الفقه  كان التدوٌن ٌقوم على جمع أحادٌث رسول هللا مختلطا بؤقوال الصحابة وفتاوى االتابعٌن    

 بالمدٌنة " مالك بن أنس " مام لالمثال : " الُمَوّطؤ "  -    

 عام من الهجرة ( :  الطبقة الرابعة )على رأس المائتي  -

  ا، وإن تعدد الموضوع ، مع  مزج األحادٌث الصحٌحة بغٌره دٌث كل صحابً على حدىانٌد" بجمع أحاسَ ت " المَ لفَ أُ    

 حمد بن حنبل "أ مام "لإلد أحمد "  نَسْ مثال : " مُ  -    

 الطبقة الخامسة ) تدوين الحديث الصحيح المجرد ( :  -

 "  " اإلمام مسلم  تاله ثم  "  " صحٌح البخاريفرد الحدٌث الصحٌح فقط فً كتابه كان " اإلمام البخاري  " أول من أ   
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 " : ًّ شقِ مَ الدِ  يّ وِ وَ النَ  شرفبن  ىٌَ حْ ً الدٌن ٌَ ٌِ حْ لإلمام مُ  * " رياض الصالحين "

 عدٌدة  ٌع ، فً مواض اح والكتب المعتمدة فً الُسنةحَ حدٌث من كتب الّصِ  0915ٌحتوي على حوالً  -   

      تلزم كل مسلم فً حٌاته العادٌة      

      قلما ٌخلو بٌت مسلم منهف كتب هللا له القبول بٌن الناس ،  -  

      ه وبساطته ، كان طالب العلم ٌحفظونه عن ظهر قلبعكف الدارسون وطالب العلم على دراسته لسهولة تناول -  

 العصر س فً معظم مساجد العالم بعد الفجر وبعدٌُدر   -  

     م للعدٌد من اللغاتتُرجِ  -  

 من أكثر الكتب طباعة بعد المصحف الشرٌف -  

 :      ح رٌاض الصالحٌنوشرمن  -  

 "دمحم بن عالّن" ←. " دلٌل الفالحٌن فً شرح رٌاض الصالحٌن "          

 محً الدٌن  –مصطفى البُغا  –ن مصطفى الحِ "  ←. " نزهة المتقٌن فً شرح رٌاض الصالحٌن "          

 دمحم أمٌن لطفً " –علً الشوربجً  –ِمستو                                                                     

 للشٌخ "ابن ُعثٌمٌن " ←. " شرح رٌاض الصالحٌن "          

 

 :  ي* أشهر مإلفات اإلمام النوو

 " رٌاض الصالحٌن "  -     ح مسلم "           ح صحٌ" شر -                      

 "من كالم سٌد األبرار " األذكار -                  " األربعٌن النووٌة " -                      

 فقه الشافعً(ال)" المجموع فً شرح الُمهذّب"  -                  "" المنهاج فً الفقه  -                      


