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ABSTRACT 

Sunna criticism searches are still dominating the greatest portion in the talk and 

argument among many other theological knowledge. This indicates that this side of 

knowledge heavily requires study and research and the door of excelling haven’t 

closed yet. Avoiding and giving the blind eye to its developments will put us in a big 

trouble in the future; it is renewable realm. What was taken for granted in the past 

might cause problems now and the other way around. The concept of criticism and 

its applications are not as they were in the past. By the pass of time, the concept has 

changed as well as its application in its turn. In many instances, It took dimensions 

and shapes that escaped from rules and constraints which were taken by scientists. 

The process of Sunna criticism has gone through chronological periods which drew 

a clear picture enabling us to look through the rules of this art and its constraints and 

applications. Their criticism has taken different shapes and dimensions from those in 

the past; there is the empirical precise way in applying criticism by keeping the 

position of Sunna and its status. While others draw a new method that doesn’t depend 

on rules or scientific applicable and reliable constrictions, some have overcome legal 

excuses to false claims that aren’t right or straight and the urgent needs of scientific 

research. In order to adjust the randomness of criticism and achieve the balance 

required, we had to allocate free and big spaces to practice the preliminary shaping 

and narrow and limited spaces for practicing the modernized criticism. This is only 

given to those legible. Every science has its people, sacredness and limits. That’s 

what the mind and logic recognize, also agreed by all sciences and normal instincts. 

Therefore, this sheet of paper will tackle freeing the concept of criticism and a 

statement of problems in the concept and application along with a statement of the 

main stages of modern criticism that has passed by and the discussion of legal and 

prohibited excuses, drawing large and free spaces for practicing shaping and its 

applications which get narrower by time according to the qualification of the critic. 

Allah is the one who prosper and guide to the righteous way.    
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 خلص  امل

 
رةيِ  األخر ، شَّ ما زاَلْت مباِحُث نقِد ُمتوِن السُّنِ  النَّبويَِّ  أتخُذ احلَيِ َز األكرَب ِمَن احلديِث واجلَدِل بنَي كثرٍي ِمَن الُعةلوِم ال

راسِ ، وأنَّ غضَّ الطَّرِف ةنه والتَّعاِمي َةْن مستجدَّ  تِه سُيوِقعنا اوهذا يدلُّ ةةلى أنَّ هذا اجلانَب ما زاَل متعطًشا لةلبحِث والدِ 
ٌد؛ فما كان مَسةلًَّما به ابألمس قد يصبُح مشِكًًل يف زماننا هذا والعكس،  يف حرٍج شديٍد يف املستقبِل؛ فهو ِةةلٌم متجدِ 

شكاًًل أفمفهوُم النَّقِد وتطبيقاتُهُ مل تعْد كَما كانْت ابألمِس، فمَع مروِر الزمِن اختةلَف املفهوُم والتطبيُق تبًعا، وأخَذا أبعاًدا و 
خرجت هبما يف أحاينَي كثريٍة ةن الضَّوابِط والقواةِد الَّيت ساَر ةةليها العةلماء؛ فةلقد مرت ةمةلي  نقد متون السُّنِ  النَّبويِ  

 مبراحَل زمنيٍ ؛ رمَسْت لنا صورًة واضحَ  املعامِل تؤهةلنا لةلنَّظِر يف قواةِد هذا الفنِ  وضوابِطِه وتطبيقاتِِه. 

افظ  فيها أشكاًًل وأبعاًدا خمتةلفً  ةمَّا كان قبَل ذلك؛ فهناك الطريق  العةلمي  الرَِّصين  يف ممارس  النَّقِد مَع احمل واختَذ النَّقدُ 
ةةلى مكان  السُّنِ  النبويَِّ  ومنزلِتَها، بينَما خيط البعض اآلخر لنفسه َمنهًجا جديًدا ًل يستند إىل قواةَد أو ضوابَط ةةلميٍ  

 اًلةتماُد ةةليَها. ميكُن تطبيُقَها و 

وحَّتَّ تنضبُط َةشوائيَُّ  النَّقِد، وحنصُل ةةلى التَّوازِن املطةلوِب كاَن ًل بدَّ من وضِع مساحاٍت واسعٍ  ملمارس  اًلستشكاِل 
؛ وذلَك َحْكرًا ملْن تواَفرْت فيِه شروٌط وانتفْت  ، وِمساحاٍت ضيقٍ  ومقيََّدٍة ملمارسِ  النَّقِد احلِديثيِ  نُه موانُع، فُكلُّ ةاملبدئيِ 
 ِةةلٍم له أهةله وله َحَرُمُه وُحدوُدُه، وهذا ما يُِقرُّه العقُل واملنِطُق، وتتَّفُق مَعُه مجيُع العةلوِم والِفطُر السَّةليمُ .

لَّيت مرَّ هبا نقُد الذا ستتناوُل هِذِه الورقُ  حتريَر مفهوِم النَّقِد، وبياَن إشكاًلِت املفهوِم والتطبيِق، مع بياٍن ألبرِز املرَاحِل 
ا احلديِث، ومناقشِ  مربِ راِت النَّقِد املشروةِ  واملمنوةِ ، ورسِم مساحاٍت واسعٍ  ملمارَسِ  اًلستشكاِل وتطبيقاتِِه؛ تضيَُّق شيئً 

 فشيًئا؛ حبسب صًلحيِ  املربِ ِر، وأهةليِ  الناقِد.
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 :مقد ِّمة

ةلى خاَتَِ ُمبشِ ريَن وُمنذرِيَن، وأنزَل الكتَب هًد  لةلنَّاِس ورمحً  لةلعاملنَي، والصًَّلُة والسًَّلُم ةاحلَمُد هلِل الَّذي أرسَل الرُّسَل 
 النَّبيِ نَي وإماِم الـُمرسةِلنَي؛ نبيِ َنا ُُممٍَّد، وةةلى آِلِه وصحِبِه أمَجِعنَي.

 أمَّا بَعُد:
يقيً  لقبوِل ِ  األحاديِث النَّبويِ ، ووضعوا هلا قواِةَد نظريً  وتطبَلقْد َساَر ةةلماُء احلديِث ةةلى منهجيٍَّ  ةةلميٍَّ  يف ِدراس
ِد العةلميَِّ  ضبطًا من أقو  املناِهِج والقواةِ  -بشهادِة األةداِء  -احلديِث أو ردِ ِه، ولَتمِييِز صحيحِه من َضعيفِه، فكانت 

فسِهْم َمنهًجا بعيًدا  ةةلى طريقِ  النـُّقَّاِد ِمْن أهِل احلديِث؛ فاخَتطُّوا ألنوإتقاًًن، إًلَّ أنَّ ِفئاًما ِمَن النَّاس مل ََيةُلوا هلم السَّرَي 
 كلَّ الُبعِد ةن جادِة الصَّواِب؛ فَضةلُّوا وأَضةلُّوا.

جرَِّد النَّظِر مبُ واملشِكةلُ  احلقيقيَُّ  يف هؤًلِء تكمُن يف دةوهتم ةامََّ  النَّاِس لنقِد األحاديِث بُدوِن أيِ  منهجيٍَّ  ِةةلميٍَّ ؛ فَقْط 
؛ مما أحدَث فوَضى يف نقِد األحاديِث النَّبويَِّ ، خاصً  فيما يتعةلَُّق ابملتوِن، فجاَء هذا ، وحتكيِم العقِل الفرِديِ   املبَدئيِ 

َ أمهيََّ  اًللتزاِم ابلَقواةِد واملناِهِج الَّيت وضَعها الُعةلماُء، مَع بياِن أنَُّه ًل يُوجُد  ا ميَنُع أيَّ إنساٍن ةةلى وجِه مالبحُث؛ لُيبنيِ 
األرِض ِمَن اًلسِتشكاِل، والسُّؤاِل َةْن أيِ  شيٍء يتعةلَُّق بفهِمِه لةلحديِث؛ فهذا ًل إشكاَل فيِه طاملا أنَّ مقصوَد السَّائِل 

شأنُُه شأُن ُكلِ  الُعةلوِم األخر ؛ له  ،الز ايدُة يف الَفهِم وطةلًبا لةلِعةلِم، مَع ضُرورِة الِعةلِم املسبِق أبنَّ ةةلَم احلَديِث ةةلٌم ُمستِقل  
خلَوِض فيَما ًل ارجالُُه وقواِةُدُه وأصولُُه، َبْل إنَّه يتميـَُّز َةْن غريِه ِمَن الُعةلوِم خبصائَص كثريٍة؛ جتعُل املسةلَم العاقَل يتورَُّع ةِن 

لَقدِر الَّذي يؤِهةُلُه ِلَذلَك، ؛ فًل خَيوُض فيه خاِئٌض إًل ابَُيسُنُه، وَلعلَّ ِمْن أهمِ  تةلَك اخلصائِص كونهُ وحٌي ِمْن ربِ  الَعاملنيَ 
 وبِذلَك حُتفُظ أحاِديُث َرسوِل هللا صةلى هللا ةةليه وسةلم ِمْن حَتريِف اجلَاِهةلنَي وانِتحاِل املبِطةلنَي وأَتويِل الَغاِلنَي.

املتعةلِ قِ  مبوضوع الَبحِث،  حةِليةليَّ؛ وذلَك ابسِتقرَاِء الر ِواايتِ ولَقْد ََنَج الباِحُث مْن ِخًلِل هذا البحِث املنهَج اًلسِتقرائيَّ التَّ 
 .-بقدِر ما تتَّسُع لُه صفحاُت البحِث  -وحتةِليةِلَها، مع بياِن مقاصِدها 

مٍ ، وَفصةَلنِي  َخامتٍ  و  -شَر مطةلًبا تضمَّنا أربعَ  مباِحَث واثين ةَ  –وبِناًء ةةلى ما َسبَق فقْد َتَّ َتقسيُم البحِث إىل مقدِ 
 اشتمةلْت ةةلى أهمِ  النَّتائِج والتَّوصيَّاِت، مثَّ املصادِر واملراِجِع، مثَّ الفهرِس. 
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  (، مجيعهم مادة )نقد(.517 -514/ 3(، ولسان العرب ًلبن منظور )317/ 7(، واحملكم ًلبن سيده )777/ 1مجهرة الةلغ  ًلبن دريد ) (1)

ٍل َلُه َقْد مجََ  ةن َجاِبُر ْبُن َةْبِد هللِا: أَنَُّه َكاَن َيِسرُي َةةَلى -والةلفظ ملسةلم  -([ 714) -102(، ومسةلم ]1712، 1302إشارة إىل ما أخرجه البخاري )(2)
، «ِبْعِنيهِ »، قـُةْلُت: ًَل، مُثَّ قَاَل: «ِبْعِنيِه ِبُوِقيَّ ٍ »ْر ِمثْـةَلُه، قَاَل: َساَر َسيـْرًا ملَْ َيسِ أَْةَيا، فََأرَاَد أَْن ُيَسيِ َبُه، قَاَل: فـَةَلِحَقيِن النَِِّبُّ َصةلَّى هللُا َةةَلْيِه َوَسةلََّم َفَدَةا ِل، َوَضَربَُه، فَ 

ُتُه اِبجْلََمِل، فـَنَـَقَدين ثََ فَِبعْ  ا بـَةَلْغُت أَتـَيـْ أَتـُرَاين َماَكْسُتَك آِلُخَذ مَجةََلَك، ُخْذ » َرَجْعُت، فََأْرَسَل يف أَثَرِي، فـََقاَل: َنُه، مُثَّ ُتُه ِبُوِقيٍَّ ، َواْستَـثْـنَـْيُت َةةَلْيِه مُحًَْلنَُه ِإىَل أَْهةِلي، فـَةَلمَّ
  «.ُهَو َلكَ مَجةََلَك، َوَدرَامِهََك فَـ 

 
 الفصل األول

 مفهوم نقد املتون وإشكاالته ومراحل تطوره

 املبحث األول: نقد املتون، مفهومه وإشكاالته
 املطةلب األول: مفهوم نقد املنت احلديثي

  مفهوم النقداملطةلب الثاين: إشكاًلت يف
 املطةلب الثالث: إشكاًلت يف تطبيق النقد

 املبحث الثاين : مراحل تطور نقد املتون
 املطةلب األول: نقد املتون يف ةهد النبوة

 املطةلب الثاين: نقد املتون يف ةهد الصحاب 
 املطةلب الثالث: نقد املتون يف ةهد التابعني ومن بعدهم

 وإشكاالتهاملبحث األول: نقد املتون، مفهومه 
 املطخلب األول : مفهوم نقد املنت احلديثي

 :)1(النَّقُد لغة  

ِة َمعاٍن، وِمْن أشهرَها:  يُطةلُق النَّقِد يف الةلُّغِ  ةةلى ةدَّ
 . أْي: أْةطَانِيِه نَقًدا ُمعجًًَّل.)2(النَّقُد: ِخًلُف النَِّسيَئِ . ويف َحديِث جابٍر ومجةِلِه، قاَل: فنَقَدين ثَنهُ 
 والنَّقُد والتـَّْنقاُد: مَتييُز الدَّراهِم وإخراُج الزَّْيِف منَها؛ أنشَد ِسيبَـَوْيِه:

َقاُد الصََّيارِيفِ  ًَنِنرِي تـَنـْ  تَنِفي يََداَها احَلَصى يف َكلِ  َهاِجرٍَة     نـَْفَي الدَّ
 وًنَقدُت فًلًًن: إذا ًنقشُتُه يف األْمِر.
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  رواي  ُممد بن احلسن(. -272أخرجه مالك يف املوطأ )(3)

  (.4مقدم  الدكتور األةظمي لكتاب التمييز ملسةلم )ص: (4)

 
رُُكوَك، َوِإْن َوَرقًا َكاَن النَّاُس ًل َشْوَك ِفيِه، َوُهُم اْليَـْوَم َشْوٌك ًل َوَرَق ِفيِه، ِإْن تـَرَْكتَـ ويف َحديِث أيب الدَّرَداِء أنَّه قاَل:  ُهْم ملَْ يـَتـْ

ْأَسُه إِبصبِعي. َأي: َضَربـُْتُه. قـَْوهِلِْم: نَقْدُت ر  َوُهَو ِمنْ . معىن نقْدهتُم أي: ِةبَتهْم واْغَتبتُهم قابةُلوَك مبثةلِه. )3(نـََقْدتـَُهْم نـََقُدوكَ 
 . ونَقْدُت اجلَْوزََة أَنُقُدها: ِإذا َضَربـْتـَُها

 النقد اصطالح ا: 
 .)4(ًَياالنَّقُد يف اصِطًلِح أهِل احَلديِث: هَو متييُز األحاديِث الصَِّحيحِ  ِمَن الضَِّعيفِ ، واحلُكُم ةةلى الرُّواِة َتوثِيًقا وجَترِ 

رِة الَّيت وقَف ةةليَها الباحُث يرجُع مضموَُنا ومعَناها إىل هذا التعريفِ  ؛ وهذا تعريٌف شاِمٌل وخمتصٌر، وكلُّ التعارِيِف املتأخِ 
 فةليَس ثَ  إضافٌ  جِديرٌة ابلذ ِكِر، غرَي أن مشوليََّ  هذا التعريِف حتتاُج إىل بياٍن. 

تـََّبعِ ؛ بُغيَ  يفِ  يشَمُل البحَث والنَّظَر يف َسنِد احلديِث ومتِنِه حسَب القواةِد املفتمييُز األحاِديِث الصحيحِ  ِمَن الضَّعِ 
 الُوصوِل إىل رُتبِ  احلَديِث، واحلكِم ةةليِه مبا اصطةلَح ةةليِه أهةُلُه، مَع بياِن ِةةلَِّ  احلُكِم تصحيًحا وتضِعيًفا.

 املطخلب الثاين: إشكاالت يف مفهوم النقد
ُث أنَّ طةلحاِت حَتتاُج إىل أتمٍُّل وَنظٍر وإةادِة َتصحيٍح؛ ملا ترسََّب ِمَن تصوراتِنا جُتاَه بَعِضها، ويَر  الباحكثرٌي ِمَن املص

كلِ  َسامٍع   واحدًة ِمْن تةلَك املصطةلحاِت الَّيت تغيـََّر مفهوُم اإلنساِن جُتاَهَها هي كةلمُ  )النَّقِد(؛ فإنَّ أوََّل ما يَتباَدُر إىل ِذهنِ 
؛ ارٍئ لكةلمِ  )نَقٍد( هَو اهلَْدُم ًل البناُء واإلصًلُح، مَع أنَّ اهلدَف األمَسى ِمْن ممارسِ  النَّقِد هو الُوصوُل إىل الصَّوابِ أو قَ 

 ِمْن ِخًلِل نفي الُعيوِب وَما يُشوُب أيَّ َمنقوٍد، مَع إظهاِر الصَّواِب وإبرازِِه. 
 بَقصِد تصحيِح ارُس النَّقَد إًلَّ ويف أذهانَِنا الَبحَث َةِن الُعيوِب، وًندرًا ما منارُس النَّقدَ وملزيٍد ِمَن التَّوضيِح نقوُل: أبنَّنا ًل من

ارساٍت مم املعيوِب؛ حَّت أنَّنا اضطُررًَن لتقسيِم النَّقِد إىل نَقٍد بنَّاٍء ونقٍد غرِي بنَّاٍء، وهذا التَّقسيُم فرضْتُه احلاجُ ؛ لوجودِ 
 قِد.خاطئٍ  لعمةليَِّ  النَّ 

 وبِناءٌ حٌ فمفهوُم النَّقِد ًل يقتصُر َةةلى اهلدِم وبياِن العةلَِّ  الَقادحِ  فقْط؛ كما أصبح متبادرًا لةلَوهةلِ  األوىل، لكنَّ النَّقَد إصًل
الكًلُم بطبيعِ   اومتييٌز لةلصَّحيِح ِمَن الضَّعيِف، واحلقِ  ِمَن الباطِل، فقْد يكون النَّقُد ُماول ً لنفي ةيٍب، وليَس إلظَهارِِه، وهذ

 احلاِل ًل يَنطبُق ةةلى مَجيِع الَباحثنَي؛ فهناَك مناِذُج متارُس النَّقَد مبفهوِمِه الصَّحيِح. 
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َرُسوِل اَّللَِّ َصةلَّى هللُا َةةَلْيِه َوَسةلََّم،  ْكِثُر احَلِديَث َةنْ أَنَّ َأاَب ُهَريـَْرَة َرِضَي اَّللَُّ َةْنُه، قَاَل: ِإنَُّكْم تـَُقوُلوَن: ِإنَّ أاََب ُهَريـَْرَة يُ  (1057يشري إىل ما أخرجه البخاري )(5)

ثُوَن َةْن َرُسوِل اَّللَِّ َصةلَّى هللُا َةةَلْيِه َوَسةلََّم مبِِ  َهاِجرِيَن، َواألَْنَصاِر ًَل َُيَدِ 
ُ
 ْثِل َحِديِث َأيب ُهرَ َوتـَُقوُلوَن: َما اَبُل امل

ُ
َهاِجرِيَن َكاَن َيْشَغةُلُهْم َصْفٌق يـَْرَة، َوِإنَّ ِإْخَوِت ِمَن امل

، وَُكْنُت َكاَن َيْشَغُل ِإْخَوِت ِمَن األَْنَصاِر َةَمُل أَْمَواهلِِمْ وا، َوَأْحَفُظ ِإَذا َنُسوا، َو اِبأَلْسَواِق، وَُكْنُت أَْلَزُم َرُسوَل اَّللَِّ َصةلَّى هللاُ َةةَلْيِه َوَسةلََّم َةةَلى ِمْلِء َبْطيِن، فََأْشَهُد ِإَذا َغابُ 
إِنَُّه َلْن يـَْبُسَط َأَحٌد ثـَْوبَُه َحَّتَّ أَْقِضَي َمَقاَليِت »ثُُه: َسةلََّم يف َحِديٍث َُيَد ِ اْمرَأً ِمْسِكيًنا ِمْن َمَساِكنِي الصُّفَِّ ، أَِةي ِحنَي يـَْنَسْوَن، َوَقْد قَاَل: َرُسوُل اَّللَِّ َصةلَّى هللاُ َةةَلْيِه وَ 

، َحَّتَّ ِإَذا َقَضى َرُسوُل اَّللَِّ َصةلَّى هللُا َةةَلْيِه َوَسةلََّم َمَقالَ «َع إِلَْيِه ثـَْوبَُه، ِإًلَّ َوَةى َما أَُقولُ َهِذِه، مُثَّ ََيْمَ  َتُه مَجَْعتـَُها ِإىَل َصْدرِي، َفَما َنِسيُت ِمْن ، فـََبَسْطُت منََِرًة َةةَليَّ
  َم تةِْلَك ِمْن َشْيٍء.َمَقاَلِ  َرُسوِل اَّللَِّ َصةلَّى هللُا َةةَلْيِه َوَسةلَّ 

 
 وسنضرُب مثاًًل ةةلى نقٍد معاصٍر لقضيٍ  ظةلَّْت زمًنا طويًًل ِمزماًرا يناِدي بِه أصحاُب الشُّبهاِت، وأةداُء السُّنِ  النبويَِّ ،

 ْن خفَّ ةقةُلُه وِةةلُمُه؛ وهي قضيُ  )كثرِة مروايِت الصَّحايبِ  اجلةليِل أيب ُهريرَة رضي هللا ةنه(.وَمْن تبعَهْم ممَّ 
شاركِ  مبفِمَن التَّجارِب املتميِ زَِة يف هذا اجملاِل ما قاَم بِِه د. ُممَُّد ةبده مياين، مبساةدِة د. ُممَُّد ضياء الديِن األةظميُّ، و 

َهِ  املثارِة حوَل كثرِة مروايِت الصَّحايبِ  اجلةليِل أيب ُهريرَة بعِض الَباحثنَي يف حبِث  مع أتخُِّر إسًلِمِه؛  -رضي هللا ةنه  -الشُّبـْ
 فَنقَد املروايِت ودَرسَها وحبثها؛ فخرَج بنتائَج إَيابيٍَّ .

ِم ُصحبِتِه لةلنَِّبِ   ا تبةلُغ أكثَر ِمْن ألٍف ل -وسةلم صةلى هللا ةةليه  -يقوُل د. ُممُد ةبده مياين: ولو حسبَنا ةدَد أايَّ وجْدًَن أَنَّ
ِم وجْدًَن أنَّهُ يَرِوي ُكلَّ  وٍم ما يقارُب ي وأربعمائٍ  وِستنَي يوًما، ولو قسْمَنا ما َرْو  ةنهُ ِمَن األحاديِث الشَّريفِ  ةةَلى هذِه األايَّ

َن َيفُظ مائَ  حديٍث يف ُكلِ  َسبعٍ  وةشريَن يوًما، ( حديثًا، أو أنَُّه كا377ثًلثَ  أحاديَث ونصًفا، ويف ُكلِ  مائِ  يوٍم )
ِء، وِقصَِّ  كلَّ يوٍم أربعَ  أحاديَث، مع ما رأيَنا ِمْن ِقصَِّ  الِكسا  -رضي هللا ةنه  -فَهْل ُيستغرُب أْن َيفَظ أبو هريرة 

اةِه خِلدمِ  النَِّبِ  يفِ ، وَمع ما رأينا ِمَن انقطالدُّةاِء، وما رأينا ِمْن حرِصِه ةةَلى الِعةلِم، وِحرصِه ةةلى ِحفِظ األحاديِث الشَّر 
نيا، وَةيشِه مَع أهِل الصُّفِ ، وَصربِه ةةلى اجلُوِع يف سبيلِ  -صةلى هللا ةةليه وسةلم  -  .)5( ذلكَ ومساِع أقوالِه، وزهدِه يف الدُّ

واايِت ر  وِةندَما قمُت بَنفِسي ابلتَّحقُِّق ِمْن هذِه املسألِ  بواسطِ  فريٍق خمتصٍ  يف احلاِسِب اآلِلِ  ظهرْت لَنا حقائُق مهمَّ ٌ َةنْ 
وكةلُّهم ثقاٌت،  رَووا ةنُه احلديثَ  -صَحايبٍ  واتبعيٍ   -أيب هريرة؛ فعنَدَما تتبَّعَنا رِواايتِِه وجْدًَن أنَّ هناَك ما يزيُد َةْن ثامنائ  

كتِب   لكنَّ القضيََّ  األساسيََّ  اليت أفادتْـَنا ةنَد استخداِم احلاسِب اآلِلِ ؛ هي أنَُّه ةندَما أدخةلُت هذِه األحاديَث املرويََّ  يف
تِ  وجدًَن أنَّ أحاديَث أيب هريرَة بةلغْت ) راسِ  بواسطِ  الُكمبيو 4375احلديِث السِ  رََّر َمنَها تِر أنَّ املك(، مثَّ وجْدًَن بعَد الدِ 

(، وهذا العدُد تتبعناُه فوجْدًَن أنَّ العديَد ِمَن الصَّحابِ  قْد 1300(، وةةَلى هذا يبَقى العدُد غرُي املكرَِّر )5075هو )
 َرَووا نفَس هِذِه األحاديِث ِمْن غرِي طريِق أيب هريرَة؛ هذا ِمْن ًنحيٍ . 

ِ ؛ وجْدًَن حبذِف األحاديِث الَّيت ُرِويْت ِمْن غرِي َطريِق أيب هريرَة يف كتِب الصِ حاِح السِ توِمْن ًنحيٍ  أخَر : وبعد أْن ُقمَنا 
 أنَّ ما انفرَد بِه أبو هريرَة ومل يروه أيُّ صحايبٍ  آخَر هو أقلُّ ِمْن ةشرِة أحاديَث.
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  (.2217م العدد )1004أكتوبر  13 -هـ. 1517رمضان  10جريدة الشرق األوسط اخلميس  أبو هريرة: أمان  الرواي  وصدقها(6)

 
تِ  إىل الكتِب التِ سمثَّ شاءَ هللاُ أْن نطوِ َر العمَل يف أحاديِث أيب هريرَة؛ فانتقةلَنا ِمَن ا عِ ؛ وقْد ًلحْظَنا أنَّ األحاديَث لُكتِب السِ 

( حديثًا بسنٍد 540( بسنٍد متَّصٍل، و)2410( حديثًا؛ منها )2270يف الكتِب التِ سعِ  املنسوبَ  إىل أيب هريرَة هي )
 منقطٍع. 

هي  -بعَد حذِف املكرَِّر  -وبعَد التَّدقيِق: انتهيَنا إىل أنَّ األحاديَث الَّيت رَواَها أبو هريرَة يف كلِ  هذِه الكتِب التِ سعِ  
 ( حديثًا، وقِد اشرتَك يف روايتَها معُه ةدٌد ِمَن الصَّحابِ . 1574)

 أبو هريرَة يَن وصةلَنا إىل حقيقٍ  مهمٍَّ ؛ وهي أنَّ ما أتى بهِ اليت ُرويْت َةْن طريِق َصحابٍ  آخر  األحاديثَ  فتُ ذَ وةندَما حَ 
( حديثًا، مث إنَّ األحاديَث اليت انفرَد هِبَا أبو هريرَة بدوِن َتكراٍر ومل 143مَع املكرَّراِت يف كتِب احلديِث التِ سعِ  هي )

 البحَث.  ( حديثًا، وما زِلَنا نواصلُ 51يروها أحٌد غريُُه يف الكتِب التِ سعِ  هي )
يتهمونَُه و لكنَّ هذِه األموَر وهذِه احلقائَق أزالْت كلَّ تةلَك الشَُّبِه والتـَُّهِم الَعقيمِ  واملغرضِ  الَّيت كانْت تةلصُق أبيب هريرَة، 

( 4000  )( حديٍث مبفرِدِه، وبعضُهْم يقوُل: إنَُّه روَ 2000أنَُّه رَو  ) -رضي هللا ةنه  -فيَها ابإلكثاِر، ويقولوَن ةنُه 
 .(6)حديٍث مبفرِدِه؛ هكذا دوَن رويٍَّ  أو تدقيٍق أو متحيصٍ 

فاِع ةْن أيب هريرةَ  ٌر أَتى مبا مل أيِت بِه األوائُل، وَلو َسةلََّم هذا الباحُث ِلَما هو ُمسطٌَّر يف الدِ  ا وصةلَنا  ؛إًذا هذا ابحٌث متأخِ 
َ
مل

امغِ  الَّيت برَّأْت ساحَ   األدلَِّ  الَّيت  الصَّحايبِ  اجلةليِل، وأزالِت الةلَّبَس واإلشكاَل، وأضافْت دليًًل إىل تةلكَ هلِذِه احُلجِ  الدَّ
 ليَس اهلَدِم؟!فةِلَما ًل نفتِ ُش يف بعِض األحاديِث بقصِد الِبناِء، و  -صةلى هللا ةةليه وسةلم  -تنِصُف صحابَ  رُسوِل هللا 

 املطخلب الثالث : إشكاالت يف تطبيق النقد
ِِ لةلنَّقِد؛ فقْد ُوجَد ِمْن بنِي َمْن تصدُروا لةلنَّقِد احلديثيِ  َمْن ياإلشكاُل يف بحثوَن َةِن  تطبيِق النَّقِد مبين  ةةلى املفهوِم اخلاِط

 اإلشكاًلِت فيزيُدوا ةةلى الُعقدِة ةقدًة بدًًل ِمْن أْن يةلتِمُسوا الِبناَء لةلحديِث؛ خصوًصا إذا ما صحَّ سنُدُه.

 شكاًلِت املتعةلِ قِ  ابلتَّطبيِق: وإنَّ ِمْن أبرِز اإل
ا  -1 عةلُم يةدُم معرفِ  النَّاقِد مبنهِج العةلماِء يف التَّعامِل مَع األحاديِث الَّيت قْد ًل تتفُق مع بعِض مقاييِس السًَّلمِ ، أو ُرمبَّ

، ولكناه ةمةلياا ًل يطبِ ُق منَها شيًئا؛ فهَو ينقُد احلديَث بقصدِ  بدُأ ابلَغوِص يف إشكاًلتِِه، اهلدِم؛ في تةلَك القواةَد نظرايا
 ًلو والبحِث َةْن أيِ  دليٍل؛ ليهدَم بِه هذا احلديَث، بغضِ  النَّظِر ةْن ِصحَِّ  سنِدِه ِمْن َةدِمَها؛ فهذا ًل يعنيِه ِمْن قريٍب، 
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  (.173هذا ديننا حملمد الغزاِل )ص: (7)

  (.71/ 1احملةلى ًلبن حزم )(8)

  ([. 172) -22أخرجه مسةلم ](9)

  (.43/ 1« )اجملتىب»سنن النسائي (10)

  ( من طريق األةرج ةن أيب هريرة رضي هللا ةنه.171أخرجه البخاري )(11)

  

يهاِت القرآِن ابتداًء ما أنَّنا استحضرًَن توج وَلوْ »ِمْن بعيٍد، أو غرُي ُمعتربٍ ما داَم أنَّ يف املنِت ِةةلًَّ ، حَّت قاَل بعُضهْم: 
 . )7(«احتْجَنا إىل مناقشِ  السَّنِد وتوهيِنِه؛ يكِفي أْن يكوَن املعتمُد خمالًفا لةلقرآِن لرُيدَّ أشدَّ الرَّد ِ 

ْم أُيوِ لوَن أيَّ إشكاٍل يف وهْم بصنيعِهْم هذا جتاَوُزوا منهَج العةلماِء يف مثِل هذِه احلالِ ؛ حينَما يكوُن السَّنُد صحيًحا؛ فإَنَّ 
فإْن تعارَض فيما يَر  املرُء »ه(: 547منِت احلديِث أتويًًل مقبوًًل؛ فإنَّ ذلَك أفضُل ِمْن ردِ  احلديِث؛ يقوُل ابُن َحْزٍم )

 الوجوِب؛ يف آيتاِن، أْو حديثاِن صحيحاِن، أو حديٌث صحيٌح وآيٌ ، فالواجُب استعماهلَُما مجيًعا؛ ألنَّ طاةتَـُهما سواءٌ 
 .(8)«فًل َِيلُّ ترُك أحدمُها لآلخِر، ما ُدمَنا نقدُر ةةلى ذلكَ 

ا ضعُفوا جزًءا ِمَن احلديِث، وأةةلُّوا بعَض ألفاِظِه و  حَُّحوا صبْل إنَّ نقَّاَد احلديِث ِمْن حرِصهْم وضبطِهْم لعمةليَِّ  النَّقِد ُرمبَّ
ِ  إسناِدِه،  َثيِن قال:  (9)واألمثةل  ةةلى ذلك كثرية، فِمنها ما رواُه اإلماُم مسةلٌم يف صحيِحهِ بقيََّ  متِنِه؛ احرتاًما لصحَّ َةةِليُّ  َحدَّ

ثـََنا َةةِليُّ ْبُن ُمْسِهٍر، َأْخبَـَرًَن اأْلَْةَمُش، َةْن َأيب َرزِيٍن، َوَأيب َصاِلٍح، َةنْ   َأيب ُهَريـْرََة، قَاَل: قَاَل َرُسولُ  ْبُن ُحْجٍر السَّْعِديُّ، َحدَّ
. فَمَع التَّسةليِم بصحَِّ  احلديِث إًلَّ «ِإَذا َوَلَغ اْلَكةْلُب يف ِإًَنِء َأَحدُِكْم فـَةْلرُيِْقهُ مُثَّ لِيَـْغِسةْلُه َسْبَع ِمرَارٍ »هللِا َصةلَّى هللاُ َةةَلْيِه َوَسةلََّم: 

 . «فـَةْلرُيِْقهُ »أنَّ مجاةً  ِمَن احلُفَّاِظ أةةلُّوا لفظَ  

كذِلَك اإلماُم البخاريُّ   (10)«هُ فـَةْلرُيِقْ »الرَّمحِن النَّسائيُّ: ًل أةةلُم أحًدا اتبَع ةةليَّ بَن ُمسِهٍر ةةلى قولِِه:  قاَل اإلماُم أبو ةبدِ 
 . فمَع أنَّ هؤًلِء احلفَّاَظ وغريَُهْم أةةلُّوا هذِه الةلَّفظَ  ابلتَّفرِد إًلَّ أنَّ (11)مل يورْدَها يف َصحيِحِه؛ مَع أنَُّه أخرَج أصَل احلديثِ 

ُمِل مَع اأحًدا ِمنهْم مل يـَُردَّ احلديِث، أو َيشكَّ يف صحِتِه؛ وهذا وهللِا قمٌَّ  يف اإلنصاِف والعدِل؛ وهو املنهُج السَّةليُم يف التَّع
 األحاديِث الصَّحيحِ  بُكلِ  ِحيطٍ  وَترٍو وَحذٍر.

ما أشكَل ةةليِه، ويعرُف نفَسُه النَّظَر يف أقواِل الُعةلماِء ِفي وِمَن اإلشكاًلِت يف ةمةليَِّ  نقِد املتوِن أنَّ الَبعَض ًل يُكةلِ فُ  -1
ِم يزيُل  ةلذلَك ِمْن ختبُِّطِه وَخةلِطِه ةنَد نَقدِه لةلحديِث املشَكِل يف نظرِِه، واحلقيقُ  أنَّ النَّظَر يف أقواِل السَّةلِف ِمْن أهِل الع

 .-يف أغةلِب األحواِل  - كثريًا ِمَن اإلشكاًلِت، ويصُل ابلباحِث املنِصِف لًلطمئنانِ 
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  ( من حديث جابر بن ةبد هللا رضي هللا ةنه.337أخرجه أبو داود )(12)

   (.31/ 1صحيح البخاري؛ كتاب العةلم )(13)

  ([.1277) -72(، ومسةلم ]103أخرجه البخاري )(14)

  ( .127/ 1فتح الباري )(15)

 
أَُلوا سْ وليَس الوقوُف ةةلى أقواِل أهِل العةلِم منهًجا ُمبتدًةا، بْل هَو منهٌج َرابين  أمَر هللُا بِه يف كتاِبِه فقاَل ةزَّ وجلَّ: ﴿فَا

ُهْم لَ [. وقال تعاىل: ﴿َوَلْو َردُّوُه ِإىَل ال53أَْهَل الذ ِْكِر ِإن ُكنُتْم ًَل تـَْعةَلُموَن﴾ ]النحل:  َعةِلَمُه الَِّذيَن رَُّسوِل َوِإىَلٰ أُوِل اأْلَْمِر ِمنـْ
ُهْم﴾ ]النساء:  َا َأًَل َسأَُلوا ِإَذا مَلْ يـَْعةلَ »حيُث قاَل:  –صةلى هللا ةةليه وسةلم  -[. وأمر به رسوله 23َيْسَتنِبطُونَهُ ِمنـْ ُموا؟! فَِإمنَّ

 .(12)«ِشَفاُء اْلِعيِ  السَُّؤالُ 

 مراحل تطور نقد املتوناملبحث الثاين: 

 املطخلب األول: نقد املتون يف عهد النبوة
 -درَيياا بعَد وفَاتِِه مل يكْن هناَك ممارسٌ  لنقِد املتوِن ابلشَّكِل الَّذي بدأَ ابلتَّطوِر ت -صةلى هللا ةةليه وسةلم  -يف حياِة النَِّبِ  

ْم واستشكاًلهِتْم، بينُهْم يسمُع أراَءهْم، وَييُب ةةَلى تساؤًلهتِ يعيُش  -أبيب هَو وأِمي  -؛ فةلقْد كاَن -صةلى هللا ةةليه وسةلم 
َل، فةلم يثبْت أنَّ هناَك ِمْن َبنِي القوَل الفص -صةلى هللا ةةليه وسةلم  -ويفِصُل بينُهْم فيَما كانُوا فيِه خيتةلُفوَن، وكاَن قولُُه 

ا النَّ  -صةلى هللا ةةليه وسةلم  -الصَّحابِ  َمْن ردَّ قوَلُه  سِتشكاٍل وسؤاٍل؛ قُد الذي كاَن موجوًدا يف ةهِد النُّبوَِّة هو جمرُد اوإمنَّ
 ِمْن أجِل طةلِب الِعةلِم وبياِن العةلَِّ . 

ةلَّى َزْوَج النَِّبِ  صَ  -َأنَّ َةاِئَشَ  . مثَّ أسَنَد (13)بوََّب البخاريُّ يف َصحيِحِه فقاَل: )ابٌب َمْن مَسَع شيًئا فراجَع فيِه حَّت يعرَفُه(
ًئا ًَل تـَْعرِفُُه ِإًلَّ رَاَجَعْت ِفيِه َحَّتَّ تـَْعرَِفُه، َوَأنَّ النَِّبَّ  -  َةةَلْيِه َوَسةلَّمَ هللاُ  قَاَل:  -َصةلَّى هللاُ َةةَلْيِه َوَسةلََّم  -َكاَنْت ًَل َتْسَمُع َشيـْ
َسااًب َيِسريًا  ]اًلنشقاق: تـََعاىَل: }َفَسْوَف َُيَاَسُب حِ قَاَلْت َةاِئَشُ : فـَُقةْلُت أََولَْيَس يـَُقوُل اَّللَُّ «. َمْن ُحوِسَب ُةذِ بَ »
َا َذِلِك الَعْرُض، َوَلِكْن َمْن نُوِقَش احِلَساَب يـَْهةِلكْ »[؟! قَاَلْت: فـََقاَل: 2  .(14)«ِإمنَّ

َن املراجعِ  يف مِ  مل يكْن يَتضجَّرُ  -صةلى هللا ةةليه وسةلم  -ه(: ويف احلديِث أنَّ النَِّبَّ 241) (15)قاَل احلافُظ ابُن حجرٍ 
نُه يف ة الِعةلِم، وفيِه جواُز املناظرِة، ومقابةلُ  السُّنِ  ابلكتاِب، وفيِه: أنَّ السؤاَل َةْن مثِل هذا مْل يدخْل ِفيما َنَي الصَّحاب ُ 

  ةةليهصةلى هللا -وَل هللِا [، ويف حديِث أنٍس: كنَّا َنينا أْن نسأَل رس101﴾ ]املائدة: ًَل َتْسأَُلوا َةْن َأْشَياءَ قولِِه تعاىل: ﴿
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   (.11أخرجه مسةلم )(16)

  ( من حديث أم مبشر رضي هللا ةنها.5121(، وابن ماجه )17051، 17550أخرجه أمحد يف املسند )(17)

   ([ من حديث ةبد هللا بن مسعود رضي هللا ةنه.115) -127(، ومسةلم ]31أخرجه البخاري )(18)

  ( .127/ 1فتح الباري )(19)

  بنحوه.( 1774(، ومسةلم )5457أخرجه البخاري )(20)

  (، وقال: غريب من حديث ةائش  ًل نعرفه إًل من هذا الوجه وةبد هللا بن ةمر تكةلم فيه َيىي بن سعيد من قبل حفظه. اهـ.1124أخرجه الرتمذي )(21)

 

ا لـمَّا مسعْت: (16)َةْن شيءٍ  -وسةلم   ُل النَّاَر أحٌد ًل يدخ». وقْد وقَع حنُو ذلَك لغرِي ةائشَ ؛ فِفي حديِث حفصَ  أَنَّ
ي مُثَّ نـَُنج ِ فأِجيبْت بقولِِه: ﴿[؟! 71﴾ ]مرمي: َوِإْن ِمْنُكْم ِإًلَّ َوارُِدَهاقالْت: أليَس هللاُ يقوُل: ﴿ «.ممَّْن شهَد بدًرا واحلديبي َ 

[: أيُّنا مل 21﴾ ]األنعام: الَِّذيَن آَمُنوا َوملَْ يـَةْلِبُسوا. وسأَل الصَّحابُ  َلمَّا نزلْت: ﴿ (17)[71﴾ اآليَ  ]مرمي: الَِّذيَن اتَـَّقْوا
 .(18)يظةلْم نفَسُه؟! فُأِجيُبوا أبنَّ املراَد ابلظُّةلِم الشركُ 

: َُيمُل ما ورَد ِمْن َذمِ  َمْن َسأَل َةِن املشكًلِت (19)ذمَّ السؤاِل ةةلى َمْن سأَل متعنًتا؛ فقالَ  –هللاُ  رمحهُ  –ومحَل ابُن حجٍر 
َن ِ فََأمَّا الَِّذيَن يف قـُةُلوهِبِْم َزْيٌغ فـَيَـتَِّبُعوَن َما َتَشابََه ِمْنُه ابْتِ ةةلى َمْن سأَل تعنًتا؛ كما قاَل تعاىل: ﴿ [ 7ن: ﴾ ]آل ةمراَغاَء اْلِفتـْ

 .(20)«فإَذا رأيتْم الَّذيَن يسألوَن ةْن ذلَك فُهُم الذيَن مسَّى هللاُ فاحذُروهمْ ». ويف حديِث ةائشَ : 

ا قالْت:  -نها رضي هللا ة -حديُث ةائشَ   -أيًضا  -واألمثةلُ  ةةلى اًلستشكاِل يف ةهِد النُّبوِة كثريٌة؛ فِمْن ذلَك  أَنَّ
قةلُت: اي رسوَل  ، قالْت:«يكوُن يف آخِر هذِه األمَِّ  خسٌف وَمسٌخ وَقذفٌ »: -وسةلم  صةلى هللا ةةليه -قاَل رسوُل هللِا 

 .(21)«نعْم؛ إذا ظهَر اخلَبثُ »هللِا أَنةِلُك وِفيَنا الصَّاحلوَن؟! قاَل: 

 ةةليه وسةلم صةلى هللا –كيَف يهةِلُك الناُس وفيهُم الصاحلوَن؟! فأخربَها النَِّبُّ   –رضي هللا ةنها  –فقِد اسُتشِكَل ةةليَها 
أبنَّ اخلَبَث إذا كثـَُر واستطاَل فإنَّ هللَا يُهةِلُك الناَس ةامً ؛ وإْن كاَن فيهُم الصاحلوَن؛ وذلَك لسكوهِتْم ورضاُهْم وةدِم  –

 إنكارِهْم ةةَلى هؤًلِء.

ا بقَي احلديُث  –رضي هللا ةنها  –وَلوًل وُروُد هذا اًلسِتشكاِل ِمْن أمِ  املؤمننَي  لبعِض، وحلَصَل اخلًلُف مشِكًًل ةنَد افةُلرمبَّ
 فةليَس ألحٍد قوٌل يف هذا احلديِث. –صةلى هللا ةةليه وسةلم  –يف متِنِه، ولكْن مَع بياِن النَِّبِ  
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  (.2/ 1تذكرة احلفاظ لةلذهِب )(22)

(، والنسائي 1101، 1100(، والرتمذي )1225وأبو داود )(، 17220رواي  َيىي بن َيىي(، وأمحد يف املسند ) -413/ 1أخرجه مالك يف املوطأ )(23)
  .(1715(، وابن ماجه )7311، 7307، 7307، 7304يف السنن الكرب  )

  ( والةلفظ ملسةلم.1145، 1143(، ومسةلم )7154أخرجه البخاري )(24)

 

 املطخلب الثاين: نقد املتون يف عهد الصحابة 
وسيستمُر إىل األبِد  -سةلم صةلى هللا ةةليه و  -النَِّبِ  استمَر هذا اًلستشكاُل والسُّؤاُل بقصِد طةلِب الِعةلِم، والَفهِم بعَد وفاِة 

ولْن خيةلَو زمٌن أو  -سبحانه وتعاىل  -ما داَم هذا الديُن قائًما، وَما داَم النَّاُس يقرُءوَن ويسمعوَن ويبحثوَن يف ديِن هللِا 
ئٍ  متخصِ صٍ  ِمْن فًل بُدَّ ِحينَها ِمْن وجوِد فِ  مكاٌن ِمَن اسِتشكاٍل وسؤاٍل؛ ألنَّ نصوَص الشَّرِع ِفيها الـُمحكُم والـُمتشابُه؛

 أهِل الِعةلِم يفقِ ُهوَن النَّاَس يف ديِنهْم وَييبوَن ةةلى اسِتشكاًلهِتْم.

 حلديثَ ا أمَّا يف ةهِد الصَّحابِ  الكراِم فكاَن أكثُر النَّقِد بقصِد التَّثُبِت ِمَن الر ِوايِ ؛ فالَّذي كانُوا يسمعوَن وينهةُلوَن منهُ 
جُل منهْم مباشرًة مْل يُعْد بينهْم؛ فبقَي أنَّ اخلطَأ والَوهَم قْد يقُع ِمَن الصَّحابِ  الكراِم؛ فُهْم بشٌر ليُسوا معُصومنَي؛ فكاَن الرَّ 

ا القةليُل ِمَن الصَّحابِ ، فيقُف السَّامُع لةلَخرِب موقَف املتثبِ ِت  ُ لُه ِصحَُّ  حيرِوي احلديَث الَّذي َما مسَعُه غريُُه، أو ُرمبَّ َّتَّ يتبنيَّ
 هذا القوِل َةِن النَِّبِ  صةلى هللا ةةليه وسةلم.

ْخَباِر؛ كاَن أوََّل َمِن احَتاَط يف قَبوِل األ  -رضي هللا ةنه  -ه(: أنَّ أاَب بكٍر الصِ ديَق 752) (22)وقْد ذكَر احلافُظ الذَّهِبُّ 
َة جاءْت إىل أيب بكٍر الصِ ديِق تةلتمُس أْن تُورَث، فقاَل: َما أجُد ل  يف  كِ فَرَو  ابُن ِشهاٍب َةْن قَِبيَصَ  بِن ُذؤيٍب: أنَّ اجلدَّ

، فقاَم الـُمغريُة فقاَل: ذكَر لِك شيًئا، مثَّ سأَل النَّاسَ  –صةلى هللا ةةليه وسةلم  –مُت أنَّ رُسوَل هللِا ِكتاِب هللِا شيًئا، وَما ةةلِ 
مَ  مبثِل يعِطيَها السُّدَس، فقاَل َلُه: هَل معَك أحُد؟ فَشهَد ُممَُّد بُن َمْسةلَ  –صةلى هللا ةةليه وسةلم  -حضرُت رسوَل هللِا 

ياِط ذلَك إًلَّ لةلتثبُِّت يف الر ِوايِ ، واًلحت -رضي هللا ةنه  –. وما فَعَل (23)–رضي هللا ةنه  – ذلَك، فأنَفذُه هلَا أبُو بكرٍ 
 يف الضَّبِط، ًل لُتهمٍ  أو ُسوِء َظنٍ . 

وَسى ئَذاِن أيب مُ ِمْن َخرِب اًلستئذاِن؛ كَما يف حديِث أيب َسعيٍد يف است -رضي هللا ةنه  -كذِلَك تثبََّت ةمُر بُن اخلطَّاِب 
ًئا، فََأْحبَـْبُت َأنْ وقاَل: سبحاَن هللِا  -رضي هللا ةنهما  -األشَعريِ   ْعُت َشيـْ َا مسَِ  .(24)أتثبَّتَ  ِإمنَّ

 وكاَنْت هناَك طرٌق لةلتثبُِّت ِمَن الر ِوايِ  يف زَمِن الصَّحابِ ، فِمنها َةةلى سبيِل املثاِل:
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  .( والةلفظ ملسةلم 254(، ومسةلم )1313أخرجه البخاري )(25)

  (.124/ 3فتح الباري ًلبن حجر )(26)

  (.10172، 10174(، والنسائي يف السنن الكرب  )3007، 507(، والرتمذي )1411(، وأبو داود )47، 1أخرجه أمحد يف املسند )(27)

  (.13/ 1أخرجه مسةلم يف مقدم  الصحيح )(28)

  ( والةلفظ لةلبخاري.231(، ومسةلم )3220أخرجه البخاري )(29)

 
 –ةلى هللا ةةليه وسةلم ص –أنَُّه قاَل: مسعُت رسوَل هللِا  -رضي هللا ةنه  -؛ كَما يف حديِث أيب هريرَة طخَلُب الشَّاهدِّ  -3

َنا أَبُو ُهَريـْرََة، فـَبَـ «َمْن تَِبَع َجَنازًَة فـَةَلهُ ِقريَاٌط ِمَن اأْلَْجرِ »يقوُل:  َقْت َعَث ِإىَل َةاِئَشَ ، َفَسَأهلََ ، فـََقاَل اْبُن ُةَمَر: َأْكثـََر َةةَليـْ ا، َفَصدَّ
. قاَل احلافُظ ابُن حجٍر: قولُُه: أكثَر ةةليَنا أبُو هريرَة. قاَل ابُن (25)أاََب ُهَريـْرََة، فـََقاَل اْبُن ُةَمَر: َلَقْد فـَرَّْطَنا يف قـَرَارِيَط َكِثريَةٍ 

 .(26)التِ نِي: مل يتَّهْمُه ابُن ةمَر، بْل َخشَي ةةليِه السَّهوَ 

ْعُت ِمْن َرُسوِل اَّللَِّ ِإين ِ ُكْنُت َرُجًًل ِإذَ قاَل : مسعُت ةةلياا يقوُل:  مْسَاَء ْبِن احلََْكِم اْلَفزَارِيأَ ؛ فَعْن االستِّحالفُ  -1  -ا مسَِ
ُ َةةَلْيِه َوَسةلََّم  َثيِن َرُجٌل مِ  -َصةلَّى اَّللَّ َفَعيِن بِِه، َوِإَذا َحدَّ ُ ِمْنهُ مبَا َشاَء َأْن يـَنـْ ْن َأْصَحابِِه اْسَتْحةَلْفُتُه، فَِإَذا َحةَلَف َحِديثًا نـََفَعيِن اَّللَّ

َثيِن أَبُو َبْكٍر، َوَصَدَق أَبُو َبْكرٍ  قْـُتُه، َوِإنَُّه َحدَّ  .(27)... احلَديثَ ِل َصدَّ

جاَء بعدُهْم ِمَن التَّابعنَي،  زاَد التَّثبُُّت ِمَن الصَّحابِ ، وَمنْ   -رضي هللا ةنهما  -وبعَد أْن وقَعِت الفتَن ُ مبْقتِل ةثماٍن وةةليٍ  
رضي هللا  -اٍس بوزاَد اهتماُمهْم بسنِد احلَديِث، وِمَن األمثةلِ  ةةلى ذلَك َما َجاَء َةْن ُبَشرْيٍ الَعَدِويِ  لـمَّا قِدَم َةةلى ابِن ة

ُث َةْن رسوِل هللِا  -ةنه  اَي اْبَن فقاَل:  - ةنه رضي هللا -وًل ينظُر إليِه ابُن ةباٍس  -صةلى هللا ةةليه وسةلم  -وكاَن َيدِ 
ُثَك َةْن َرُسوِل هللِا  َوًَل َتْسَمُع، فـََقاَل اْبُن َةبَّاٍس:  - َصةلَّى هللاُ َةةَلْيِه َوَسةلَّمَ  -َةبَّاٍس، َما ِل ًَل أَرَاَك َتْسَمُع حِلَِديِثي!! ُأَحدِ 

ْعَنا َرُجًًل يـَُقوُل: قَاَل َرُسوُل هللِا  َنا ِإلَْيِه ِِبَذانَِنا، فـَةَلمَّا ابـْتَ  -َصةلَّى هللُا َةةَلْيِه َوَسةلََّم  -ِإًنَّ ُكنَّا َمرًَّة ِإَذا مسَِ َدَرْتُه أَْبَصاُرًَن، َوَأْصَغيـْ
 . (28)ُلوَل، مَلْ ََنُْخْذ ِمَن النَّاِس ِإًلَّ َما نـَْعِرفُ رَِكَب النَّاُس الصَّْعَب َوالذَّ 

اًلستشكاُل يف معىَن  :–رضواُن هللِا ةةليهْم أمجعنَي  –وِمْن صوِر النَّقِد واًلسِتشكاِل الَّيت ظهرْت يف َةهِد الصَّحابِ  
َرِضَي  -ِن اْبِن ُةَمَر ةَ ذلَك: حديُث قةليِب بدٍر: احلديِث ومقصوِدِه، أو خمالفِتِه لصريِح القرآِن، أو ملقصوِد الشَّرِع؛ ومثاُل 

ُهَما  ُ َةنـْ ؟ مُثَّ «َهْل َوَجْدَُتْ َما َوَةَد َربُُّكْم َحقاا»َةةَلى قةَِليِب َبْدٍر فـََقاَل:  -َصةلَّى هللُا َةةَلْيِه َوَسةلََّم  -قَاَل: َوَقَف النَِّبُّ  -اَّللَّ
َا قَاَل النَِّبُّ «أَُقولُ ِإنَـُّهُم اآلَن َيْسَمُعوَن َما »قَاَل:  ِإنَـُّهُم اآلَن : »-ى هللُا َةةَلْيِه َوَسةلََّم َصةلَّ  -، َفذُِكَر ِلَعاِئَشَ ، فـََقاَلْت: ِإمنَّ

ْوَتى  ]النمل: «لَيَـْعةَلُموَن َأنَّ الَِّذي ُكْنُت أَُقوُل هَلُْم ُهَو احَلقُّ 
َ
 .(29)قـَرََأِت اآليَ َ [ َحَّتَّ 20، مُثَّ قـَرََأْت: }ِإنََّك ًَل ُتْسِمُع امل
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  ( .14/ 1أخرجه مسةلم يف مقدم  صحيحه )(30)

ر: الرد ةةلى قد ةصمهم هللا من الكذب ةةلى رسول هللا. انظ –رضي هللا ةنهم  –ومما ًل بد من التنبيه ةةليه هنا: هو أن البحث الدقيق أثبت أن الصحاب  (31)
  (.545/ 7(، واجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح لشيخ اإلسًلم ابن تيمي  )127اإلخنائي لشيخ اإلسًلم ابن تيمي  )ص: 

  (.51أبو نعيم يف املستخرج ةةلى صحيح مسةلم ) أسنده(32)

  (.142أسنده اخلطيب البغدادي يف الكفاي  يف ةةلم الرواي  )ص: (33)

 .(2410، 2412([، والنسائي يف السنن الكرب  )1077) -147أخرجه مسةلم ](34)

 

 املطخلب الثالث : نقد املتون يف عهد التابعني ومن بعدهم
يف منهِجهْم  -هْم أمجعنَي رضواُن هللِا ةةلي –مْل خيتةلِف الَوضُع كثريًا يف ةهِد التَّابعنَي ةمَّا كاَن ةةليِه الصَّحابُ  الكراُم 

ِث بَرزْت يف منها، إًلَّ أنَّ احلاجَ  لةلتثبُِّت ومعرفِ  سنِد احلديِث و وطريقِتهْم يف نَقِد املتوِن ومتِحيِصها والتَّثبُِّت  ةقيدِة احملدِ 
ودخوَل   ،هذِه الُعصوِر وَما بعَدها أكثُر ِمْن ِذي قبُل؛ وذلَك ألسباٍب كثريٍة، ولعلَّ ِمْن أمِهَها الِفتن َ الَّيت وقعْت بنَي املسةلمنيَ 

َكانُوا ًل  ه( قَاَل:110) ينَ ُُمَمَِّد ْبِن ِسريِ  َر النَّقُل واخلطأُ بقصٍد وبدوِن َقصٍد. فَعنْ كثرٍي ِمَن الشُّعوِب يف اإلسًلِم؛ فكثُـ 
َنُ  ، قَاُلوا : مَسُّوا لََنا رَِجاَلُكْم، فـَيـُْنظَُر ِإىَل أَْهِل ال ىَل أَْهِل َحِديثـُُهْم، َوإِ  فـَيـُْؤَخذُ نَِّ  سُّ َيْسأَُلوَن َةِن اإِلْسَناِد، فـَةَلمَّا َوقـََعِت اْلِفتـْ

 .(30)يـُْؤَخُذ َحِديثـُُهمْ اْلِبدَِع َفًل 
رضي  – لقْد اشتدَِّت احلاجُ  لنقِد متوِن السُّنِ  يف ةصِر التَّابعنَي، وحتديًدا بعَد الِفتنِ  الَّيت حدثْت بنَي َةةلي بِن أيب طالبٍ 

ىل أربعِ  ِفَرٍق: فريٌق يناِصُر سةلموَن يف ذلَك الَعصِر إ؛ فِحينَها تفرََّق امل-رضي هللا ةنه  –وُمعاويَ  بِن أيب ُسفياَن  -هللا ةنه 
ِمْن أهِل الشَّاِم،  -ةنه  رضي هللا -ِمْن أهِل احِلجاِز والِعراِق، وفريٌق يناصُر سيَدًن ُمعاويَ   -رضي هللا ةنه  -سيَدًن ةةلياا 

كتاِب وِمَن ْن أظهُروا اإلسًلَم ِخداًةا ِمْن أهِل الوفريٌق اثلٌث خرَج ةةلى هؤًلِء وأولئَك، وفريٌق رابٌع ِمَن املنافقنَي ممَّ 
 –صةلى هللا ةةليه وسةلم  –الشُّعوبيِ نَي، فبدَأ بعُض أنصاِر ُكلِ  فريٍق يف اختًلِق أحاديَث ينسُبوََنا كذاًب إىل رُسوِل هللِا 

 .(31)يؤيِ دوَن هبا َفريَقهمْ 
رهَم الزَّائَف َةةلى الصَّيارِفه(: كنَّا نسَمُع احلدي142يقوُل اإلماُم األْوزَاِةيُّ ) ِ ؛ َث فَنعِرضُه ةةلى أصَحابَِنا كَما نعرُض الدِ 

ه(: إنَّ هذا العةلَم ِديٌن؛ فانظُروا ةمَّْن 172. ويقوُل مالُك بُن أنٍس )(32)فَما َةرُفوا ِمنُه أخْذًَن، وَما أنكُروا ِمنُه َتركَنا
 .(33)أتخذوَن ديَنكمْ 

 -التَّابعيِ  الَكبرِي  -ِتحًلُف اس: -صةلى هللا ةةليه وسةلم  -وِمْن أبرِز األمثةلِ  ةةلى تثبِ ِت التَّابعنَي يف حديِث رسوِل هللا 
 صةلى هللا ةةليه -َن النَِّبِ  يف روايِتِه حلديٍث، هْل مسَعُه مِ  -رضي هللا ةنه وأرضاُه  -ُةَبيَدَة السَّةلَماين ِ لعةليِ  بِن أيب طاِلٍب 

 .(34)؟! -وسةلم 
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َرِضَي هللُا  -ِذيَن َساُروا ِإىَل اخْلََوارِِج، فـََقاَل َةةِلي  الَّ  -َرِضَي هللُا َةْنُه  -ِش الَِّذيَن َكانُوا َمَع َةةِليٍ  واحلديث املشار إليه: َةْن َزْيِد ْبِن َوْهٍب اجْلَُهيِنُّ، أَنَُّه َكاَن يف اجْلَيْ 
ْعُت َرُسوَل هللِا -َةْنُه  ْرآَن، لَْيَس ِقرَاَءُتُكْم ِإىَل ِقرَاَءهِتِْم ِبَشْيٍء، َوًَل َصًَلُتُكْم مَّيِت يـَْقَرُءوَن اْلقُ خَيْرُُج قـَْوٌم ِمْن أُ »يـَُقوُل:  -َصةلَّى هللاُ َةةَلْيِه َوَسةلََّم  -: أَيُـَّها النَّاُس، ِإين ِ مسَِ

ْسًَلِم َكَما مَيُْرُق السَّْهُم  زُ ُهَو َةةَلْيِهْم، ًَل جُتَاوِ ِإىَل َصًَلهِتِْم ِبَشْيٍء، َوًَل ِصَياُمُكْم ِإىَل ِصَياِمِهْم ِبَشْيٍء، يـَْقَرُءوَن اْلُقْرآَن ََيِْسُبوَن أَنَُّه هَلُْم وَ  َصًَلتـُُهْم تـَرَاِقيَـُهْم مَيْرُُقوَن ِمَن اإْلِ
  وهذا لفظ مسةلم.« ِمَن الرَِّميَّ ِ 

 ديث؛ جملردحالدين اإلسًلمي َيل العقل، وهو معترب يف ةمةلي  النقد احلديثي ، وإمنا نقصد ابلعقل املفرد: هو أن ينفرد شخٌص، أو بعُض األشخاص برد (35)
(: الشرع ًل ميكن أن 127/ 4خمالفته لعقوهلم، دون اةتبار لبقي  العقول اليت تتقبةلها دوَن حرٍج؛ يقول شيخ اإلسًلم ابن تيمي  يف درء تعارض العقل والنقل )

  خيالفه العقل الدال ةةلى صحته، بل مها متًلزمان يف الصح .

  (.532سنًدا ومتًنا ودحض مزاةم املستشرقني وأتباةهم لةلدكتور ُممد لقمان السةلفي )ص: ملزيد من التفصيل ينظر: اهتمام احملدثني بنقد احلديث (36)

  (.53/ 1إةًلم املوقعني ةن رب العاملني ًلبن القيم )(37)

 
وهَو ةصُر التَّدويِن والتَّصنيِف؛  -العصِر الذَّهِبِ  لةلسُّنِ  النبويَِّ   -وبَقَي احلاُل ةةَلى ما هَو ةةليِه حَّتَّ القرِن الثالِث اهلجريِ  

ا، ومتييِز صحيِحها ِمْن سِقيِمها، متوَنِ حيُث اهتمَّ احملدثوَن بتدِويِن السُّنِ  النبويَِّ  أكثَر ِمْن ِذي قبُل، وكذلَك دراسِتَها، ونقِد 
فِفي هذِه املرحةلِ  وما َجاَء بعَدها ظهرْت بعُض املصنفاِت الَّيت بدأْت تتناوَل جانَب نقِد املتوِن ودراسِتِه بشكٍل أوَسَع، 

لضبِط ةمةليَِّ  النَّقِد، والَّيت  ؛وابستقًلليٍَّ  يف بعِض األحياِن، وبدأَ التَّأصيُل هلذا العةلِم، ووضُع األسِس والقواةِد واملقاييسِ 
ْن بَدأْت خترُج َةِن السَّيطرِة؛ بسبِب انتشاِر اإلسًلِم وتغةلغةِلِه يف بعِض الشُّعوِب واجملتمعاِت؛ الَّيت ليَس لديَها َما لَد  مَ 

 َسبقُهْم ِمَن الضَّوابِط والقواةِد الَّيت حَتوُل بينُهْم وبنَي العبِث ابلَوْحي.
 أثرًا دراساٍت لبعِض املستشرِقنَي يف بداايِت القرِن الرابَع ةشَر، وبثُّها لةلشُّبهاِت بنَي املسةلمنَي؛ ممَّا أحدثَ  وكذِلَك ظهورُ 

 اليت  ثِ ابلًغا يف ظهوِر مناذَج ِمْن أبناِء املسةلمنَي اخنَدةوا هِبْم، وةاونُوُهم يف بثِ  مُسوِمهْم، ويف التَّشكيِك بكثرٍي ِمَن األحادي
 .(36)وابهلَو  (35)مً  ةنَد املتأخرِيَن؛ ففي هذه املرحةلِ  توسََّع النَّقُد حَّتَّ صاَر احلديُث َياَكُم ابلعقِل املْفردِ كانْت مسةلَّ 

وِل هللِا بِه، وًل يسُعَنا غريُه؛ أنَّ احلديَث إذا َصحَّ َةْن رس –تبارَك وتعاىل  -ه(: والَّذي نديُن هللَا 741يقوُل ابُن الَقيِ ِم )
َفُه، ومل يصحَّ ةنُه حديٌث ينسُخُه، أنَّ الفرَض ةةليَنا وةةَلى األمَِّ  األخُذ حبديثِه، وترُك ما خال - ةةليه وسةلم صةلى هللا -

وًل َْيُضرُه  وًل نرتُكُه خلًلِف أحٍد ِمَن النَّاِس كائًنا َمْن كاَن؛ ًل رَاِويِه وًل َغريِِه؛ إْذ ِمَن املْمكِن أْن يْنَسى الرَّاوي احلديثَ 
َيا، أو ًل يتفطَُّن لَدًلَلتِه ةةَلى تةلَك املسألِ ، أو يَتأوَُّل فيه أتويًًل مرجوًحا، أو يكوُن يف ظنِ ِه ما يعارِضُه و  وقتَ  ًل يكوُن الُفتـْ

ا خالَفُه ِلَما هوَ  َر أ معارًضا يف نفِس األمِر، أو يقةلِ ُد غريَُه يف فتواُه خبًلِفه؛ ًلةتقاِدِه أنَُّه أةةلُم منُه، وأنَُّه إمنَّ قو  منُه، وَلو ُقدِ 
ُته ِلَما َرواُه سقوَط مل يكْن الرَّاوي معصوًما، ومل تُوجْب خمالفَ  -وًل سبيَل إىل العةلِم ابنتفائِه وًل ظنِ ِه  -انتفاُء ذلَك كةِلِه 

 . (37)ةدالَتِه حَّتَّ تغةلَب سيئاتُُه حسناتِِه، وخبًلِف هذا احلديِث الواحِد ًل َيصُل لُه ذلكَ 
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 الفصل الثاين 

 مربرات نقد املتون وحدوده
 املبحث األول : مربرات نقد املتون     

 املطةلب األول : مربرات النقد بني اهلدم والبناء     
 املطةلب الثاين : مربرات مشروة      
 املطةلب الثالث : مربرات ممنوة      

 املبحث الثاين : حدود نقد املتون     
 دود اًلستشكال املطةلب األول : ح     
 املطةلب الثاين : حدود البحث والدراس      
 املطةلب الثالث : حدود القبول والرد     

 املبحث األول: مربرات نقد املتون

 املطخلب األول : مربرات النقد بني اهلدم والبناء
فْت يف زماٍن َةْن غريِِه؛ فِفي املربِ راِت تنوةْت واختةلبعَد النَّظِر يف مراحِل تطوُِّر نقِد املتوِن فإنَّنا خنةُلُص بنتيجٍ ؛ وهَي أنَّ 

 -عَد وفاتِِه كاَن املربِ ُر الرئيُس هَو طةلُب العةلِم والفهِم، ويف حاًلٍت قةليةلٍ  كان لغرِض التثبُِّت، وأمَّا ب  -مثًًل  -ةصِر النُّبوَِّة 
ُر ممَّا كاَن يف ةهِد بُُّت ِمَن احلديِث وطةلِب العةلِم والَفهِم أكثفقْد كاَن مربِ ُر النَّقِد األوَُّل هَو التث -صةلى هللا ةةليه وسةلم 

ربراِت يف هذا بعُض امل -أيًضا  -النُّبوَِّة؛ وذلَك نظرًا ألنَّ احلاجَ  لذلَك كانْت أشدَّ ِمْن ِذي قبُل، ومَع ذلَك ظهرْت 
 القرآِن، وتعارِض سرية؛ وذلَك مثَل تعارِض احلديِث معَ العصِر ًل تكاُد تكوُن موجودًة يف ةصِر النُّبوِة إًل بعُض األمثةلِ  اليَ 

 احلديِث مَع احلديِث.
، أو غرِي ذلَك ِمْن تةلَك املربِ راِت غرِي املشروةِ ؛ فُكلُّ ذل  ظهَر تدرَيياا كَ وأمَّا النَّقُد جملرَِّد اهلَو ، أو حَتكيِم العقِل ةةلى النَّصِ 

لةلَعقِل، وخيضُع احلديُث  سَع شيًئا فشيًئا؛ فأصبَح احلديُث يُردُّ جملرَِّد خمالَفِتِه لةلَهو  أوبعَد ةصِر الصَّحابِ ؛ حَّتَّ تطوََّر واتَّ 
راسِ  ألوَهِن األسباِب.  لةلنَّقِد والدِ 
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   .( إىل ابن أيب حاَت، وقال: هذا سياق فيه غرائب ةجيب14 -11/ 4(، وةزاه ابن كثري يف تفسريه )521/ 17أخرجه الطربي يف تفسريه )(38)

 
ْن صنََّف يف نقِد مَ ونظرًا لعدِم احلاجِ  لةلنَّقِد يف العصوِر اأُلوىل فإنَّنا ًل جنُد مؤلًفا واحًدا ُمستقًًل يف نقِد املتوِن، ولعلَّ أوََّل 

ثنَي مل يتناَولُوا «املَناِر الـُمِنيِف يف الصَّحيِح والضَّعيفِ »املتوِن بَشكٍل ُمستقٍل هَو ابُن الَقيِ ِم يف ِكتابِِه:  ، وًل يَعين هذا أنَّ احملدِ 
ا كاَن ذلَك داخًًل ِضمَن حِديثِهم ةةَلى ةةَلِل احلَديِث إمجاًًل   .هذا العةلَم ِفيَما سبَق، وإمنَّ

تاُج لقْد مرَِّت األمَُّ  اإلسًلميَُّ  مبراحَل وظروٍف ومؤثراٍت َةديدٍة؛ كاَن هلَا األثُر البالُغ يف ظهوِر جمموةٍ  ِمَن األحاديِث حت
 إىل ِدراسٍ  وحبٍث ونقٍد؛ لبياِن َصحيَحَها ِمْن َسِقيَمها؛ وِمْن أبَرِز تةلَك املؤثراِت: 

 الصَّحابِ  رضواُن هللِا ةةليهم أمجعني.الِفتنُ  الَّيت كانْت بنَي  -1
يعُ  واخلَوارُج واملرِجئُ  واملعتزلُِ  والَقدريَُّ ... وغريَها. -1  ظهوُر بعِض الِفرِق، وِمْن أشهرَِها: الشِ 
 توسُُّع نفوِذ الدَّولِ  اإلسًلميَِّ ، وُدُخوُل النَّاِس يف ديِن هللِا مَع جهةلِهْم بضوابِط أخِذ العةلِم وتعةِليِمِه. -3
 بشَّتَّ مقاصِدِه وأشكالِِه. -صةلى هللا ةةليه وسةلم  -الكذُب ةةلى رسوِل هللِا  -5

أْت ولقْد وجَد سةلُفَنا الصَّاحلُ املربِ راِت املشروةِ  لةلوقوِف ةةلى بعِض األحاديِث تصحيًحا وتضعيًفا، إًل أنَّ تةلَك املربِ راِت بد
راسِ  ألوَهِن األسبابِ  تتوسَُّع َشيًئا فَشيًئا؛ حَّتَّ خَضَع احلديُث الصَّحيحُ  ، وليَس هذا فَحسْب، بْل لةلبحِث والتَّنقيِب والدِ 

 أصبَح احلديُث الصحيُح الثابُت َسنًدا ومتًنا ًل يصمُد طويًًل جملر ِِد خمالفٍ  واهيٍ  لةلعقِل أو اهلََو .
ِ  ِ  اإلسراِء واملعراِج محينَما جاَءُه َمْن خُيربهُ بِقصَّ  -رضي هللا ةنه  -فأيَن حنُن ِمْن َكًلِم الصِ ديِق  ستْنِكرًا حصوَل هذا؛ حبجَّ

يُق مدويًَّ : إْن كاَن قْد قاَل فَقْد صَدقَ   .(38)خمالفِ  العقوِل، فقاهلَا الصِ دِ 
ُر ويتأمَُّل ويبح  َةْن أيِ  ثغرٍة ثُ والَيوَم يثُبُت احلديُث مبا ًل يدُع جماًًل لةلشَّكِ  لكنَّ بعَض النَّاِس ًل يقتنُع وًل يسةلِ ُم، بْل يفكِ 

ِ  النَّقِد املشروِع، وهَو يف احلقيقِ  يهِدُم املشروَع.  يضعِ ُف هبا احلديَث، أْو يشكِ ُك يف ِصحتِه حبجَّ
وٌع،  نلقْد تصدَّ  ةةلماؤًَن هلذِه الظَّاهرِة الدَّخيةلِ ، ووضُعوا أسًسا وضوابَط لةلنَّقِد؛ فِمنَها ما ُهَو َمشروٌع، وِمنَها َما هَو مم

 لَك تكةلَُّموا يف أهةليَِّ  النَّاقِد، فًل بُدَّ مَع وجوِد املربِ ِر املشروِع ِمْن وُجوِد النَّاقِد املؤهَِّل.كذ

 املطخلب الثاين : مربرات مشروعة
ٌ ًل ُغموَض فيِه، وًل يوجُد سؤاٌل يف ديِننا ميةِلُك املسةلموَن اإلجابَ  ةةليِه مثَّ خُيفونَُه ةِن النَّا ؛ إًلَّ َما خِفيْت سِ ديُن هللِا بنيِ 

اٍل يَعرتُضهْم، ؤ ةةلَُّتُه، وَما اسَتأثـََر هللاُ بعةلِمِه ممَّا هَو ِمْن ِةةلِم الَغيِب مثًًل، وَما ةَدا ذلَك فاملسةلموَن ًل خيشوَن مواجهَ  أيَّ س
 ْلَنا ِمَن اْلبَـيِ َناِت َواهْلَُدٰ  ِمن بـَْعِد َماوَن َما أَنزَ بْل حنُن مأموروَن بتبةليِغ الِعةلِم وةدِم ِكتمانِِه؛ قاَل هللاُ تعاىل: ﴿ِإنَّ الَِّذيَن َيْكُتمُ 
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(، 1752(، والرتمذي )3742(، وأبو داود )10427، 10527، 10510، 2732، 2433، 2052، 7253، 7471أخرجه أمحد يف املسند )(39)

  (، والةلفظ ألمحد.177وابن ماجه )

   (.512الكفاي  يف ةةلم الرواي  )ص: (40)

  (.75التنبيهات اجملمةل  ةةلى املواضع املشكةل  لةلعًلئي )ص: (41)

   (.2 -2حتقيق الشيخ املعةلمي لكتاب الفوائد اجملموة  لةلشوكاين )ص: مقدم  (42)

  ( .101 -40املنار املنيف )ص: (43)

 
ِةُنوَن﴾ ]البقرة:   [، وقال تعاىل: ﴿ َوِإْذ َأَخَذ اَّللَُّ ِميثَاَق 142بـَيـَّنَّاُه لةلنَّاِس يف اْلِكَتاِب أُولَِٰئَك يـَةْلَعنـُُهُم اَّللَُّ َويـَةْلَعنـُُهُم الًلَّ

ةِليًًل فَِبْئَس َما َيْشتَـُروَن ﴾ ]آل ةمران: لَتـُبَـيِ نـُنَّهُ لةلنَّاِس َوًَل َتْكُتُمونَهُ فـَنَـَبُذوهُ َورَاءَ ُظُهورِِهْم َواْشتَـَرْوا بِِه َثًَنا قَ الَِّذيَن أُوتُوا اْلِكَتاَب 
َم بةِِلَجاٍم ِمْن ًَنٍر يـَْوَم جلِْ َمْن ُسِئَل َةْن ِةةْلٍم َفَكَتَمُه، أُ »قاَل: قاَل رسوُل هللِا:  -رضي هللا ةنه  -[. وَةْن أيب ُهريرَة 127
 .(39)«اْلِقَياَم 

ا ُهْم مينعوَن إوليَس منُع كثرٍي ِمَن العةلماِء اخَلوَض يف نَقِد متوِن السُّنِ  هَو ِمْن ابِب أنَّ النََّظَر ممنوٌع أْو أنَّ الَبحَث ُموَصٌد،  منَّ
اطِ راِح املنكِر ِمنَها؛ صرَّح كثرٌي منهْم بوجوِب النَّظِر يف األحاديِث ونقِدَها، و وَيُجروَن َةةلى كلِ  ُمتسوِ ٍر ًل ِةةلَم لُه، وإًلَّ فقْد 

هـ( يف كتاِبِه الِكَفايِ  فقاَل: )ابٌب يف ُوجوِب اطِ رَاِح املنَكِر واملسَتحيِل ِمَن 573فقْد بوََّب اخَلطيُب الَبغداِديُّ )
. (41)ِديِث ابلوْهِم أْوىَل ِمْن أتويةِلِه ابملستْنكِر ِمَن الُوجوِه، وهللُا أةةلمُ ه(: ردُّ احل771. وقاَل الَعًلئيُّ ) (40)األَحاديِث(

ْم يَتطةلَّبوَن لُه ِةةلًَّ ، فإذَ 1327وقاَل الـُمعةلِ ِميُّ ) ا مل ه(: إذا اسَتنَكَر األئِمُ  احملقِ قوَن املنَت، وكاَن ظاهُر السنِد الصِ حِ ؛ فإَنَّ
ذلَك  أةةلُّوُه بعةلٍَّ  ليسْت قادحً  مطةلًقا، ولكنَّهْم يروََنا كافيً  لةلَقدِح يف -يُث وقعْت ح -َيُدوا ةةلًَّ  قادحً  مطةلًقا 

 .(42)املنكرِ 
اِةي واملربِ ِر املشروِع؛ لذلَك  هتمَّ اُكلُّ هذا يدلُّ ةةلى أنَّ أهَل العةلِم ًل يتحرجوَن ِمْن ردِ  احلديِث وتضعيِفِه ةنَد وجوِد الدَّ

 والرَّدِ ، ثًا بِدراسِ ، وحصِر املربِ راِت الَّيت تستدِةي النَّظَر يف منِت احلديِث الشريِف؛ ِمْن حْيُث القبولِ الُعةلماُء قدميًا وحدي
 وُكلُّ ذلَك وفًقا لةلَقواةِد والضوابِط املتبعِ ، فةليسْت املسألُ  ات ِباَع َهًو ، أِو اجتهاًدا ممَّْن ًل َُيسُن اًلجتهاَد. 

ملا ُسئَل: هْل ميكُن معرفُ  احلديِث املوضوِع بضابٍط؛ ِمْن غرِي أْن  (43)راِت َما ذكرَها اإلماُم ابُن الَقيِ مِ وِمْن أهمِ  تةلَك املرب ِ 
 يُنظَر يف سنِدِه؟ فأجاَب: حنُن ننبِ ُه ةةَلى أموٍر كةليٍَّ  يُعرُف هبا كوُن احلديِث موضوًةا؛ فِمنَها:

 .-ةلمصةلى هللا ةةليه وس -اشتمالُه َةةلى مثِل هذه اجملازفاِت الَّيت ًل يقوُل مثةَلها رسوُل هللِا   -1
 تكذيُب احلسِ  لُه. -1
 مساَجُ  احلديِث، وكونُُه ممَّا ُيسخُر منُه. -3
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ظةلٍم، أو  ومناقضُ  احلديِث ملا جاءْت بِه السُّنُ  الصرََيُ  مناقضً  بيِ نً ، فُكلُّ حديٍث يشتمُل ةةَلى فساٍد، أ -5

، أو حنِو ذلَك؛ فرسوُل هللِا    بَريٌء.منهُ  -صةلى هللا ةةليه وسةلم  -َةبٍث، أو مدِح ابطٍل، أو ذمِ  حقٍ 
ْم اتفُقوا أنَُّه فعَل أمرًا ظاهرًا مبحضٍر ِمَن الصَّحابِ  كةل ِ  -صةلى هللا ةةليه وسةلم  -أْن يُدََّةى ةةلى النِبِ   -4 ِهْم، وأَنَّ

 ةُلوُه.ةةلى ِكتمانِِه، ومل ينقِ 
 أْن يكوَن احلديُث ابطًًل يف نفِسِه. -7
الذي ُهو  -م صةلى هللا ةةليه وسةل -أْن يكوَن كًلُمُه ًل يشِبُه كًلَم األنبياِء؛ فضًًل ةْن كًلِم رسوِل هللِا  -7

 وْحٌي يُوَحى.
وإَذا كاَن شهُر كَذا إذا كاَن سنُ  كذا وقَع َكْيَت وَكْيَت.  مثُل قولِِه: أْن يكوَن يف احلديِث اتريُخ كذا وكذا؛ -2

 وكَذا وقَع كيَت وكيَت.
 أْن يكوَن احلديُث بوصِف األطبَّاِء والطُرِقيَِّ  أْشبَه وأليَق. -2

 أْن يكوَن احلديُث ممَّا تقوُم الشَّواهُد الصَّحيحُ  ةةلى بطًلنِِه. -10
 خمالفُ  احلديِث صريَح القرآِن. -11
 َفِطِن.السَّمُع، ويدفـَُعها الطَّبُع، وَيْسُمُج معَناها لةل ركاكُ  ألفاِظ احلديِث ومساَجتـَُها ، حبيُث مَيُجُّها -11
 ما يقرتُن ابحلديِث ِمَن الَقرائِن الَّيت يعةلُم هبا أنَّه ابطٌل. -13

ثةلً  أم -رمحه هللُا  -وقِد انتقيُت ِمْن كًلِم ابِن القَّيِم املربِ راِت العامَِّ  الَّيت تستْدِةي النَّظَر دوَن َتفصيٍل؛ وإًلَّ فقْد ذكَر 
 وشواهَد لكلِ  حالٍ ، كذلَك ذكَر بعَض األحاديِث املعيَّنِ  يف موضوٍع أو حَدٍث َما.

 ويف َِنايِ  هذا املطةلِب َيدُر بَِنا التَّنبيُه ةةلى التَّاِل:
ربِ ٍر بشيٍء ِمَن مأنَّ هذِه مربِ راٌت ةامٌَّ ، وقْد تتَداخُل يف بعِض األحَياِن، ولوًل ِضيُق املقاِم لتوقَّفَنا ةنَد كلِ   -1

 البياِن والتَّفصيِل وضرِب املثاِل.
 وجوُد املربِ ِر ًل يستةلزُم منُه سقوَط احلديِث؛ فقْد َُيمُل ةةلى َُمامَل كثريٍة، ويـَُتأوَُّل لُه بتأويًلٍت مقبولٍ  ًل -1

 تكةلَُّف ِفيَها.
هناك استثناءاٌت اختًلٍف حوَل بعِضها، و  أنَّ هذهِ الكةلِ ياِت ليسْت قاطع ً وًل صادق ً ةةلى كلِ  أفراِدها، فثمَّ ُ  -3

يف بعِضها اآلخِر، وهناك أحاديُث َُيمُع العةلماُء ةةلى ةدِم دخوهِلا حتَت هذه الكةليَِّ  أو تةلَك، كَما يف 
ا قْد تبُدو خمالفً  لةلعقِل والواقعِ   ،أحاديِث املعجزاِت والكراماِت الَّيت توافَرْت ِفيها صفاُت الَقبوِل مثًًل، فإَنَّ

غيِب  قوَن مبتوَِنا، وكَما يف أحاديِث فضائِل األةماِل والرتَّ ُح احملدثوَن أسانيَدها ويصدِ   ومَع ذلَك ُيصحِ 
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   (.114 -115رد احلديث من جه  املنت لةلدكتور معتز اخلطيب )ص: (44)

  (.733( رقم )572 -577/ 3شرح أصول اةتقاد أهل السن  واجلماة  لًللكائي )(45)

  .( 50/ 2فتح الباري )(46)

  (.173التعارض يف احلديث لةلدكتور لطفي الزغري )ص: (47)

   (.27/ 5التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد ًلبن ةبد الرب )(48)

  (.242/ 3العدة يف أصول الفقه لةلقاضي أيب يعةلى الفراء )(49)

 
هيِب الَّيت يتساهُل بعُض احملدثنَي يف رِوايِتها واًلةتماِد ةةليَها، وقْد تبُدو يف بَعِضها مبالغاٌت، أو جمازفاتٌ  ، وهي والرتَّ

 . (44)ِع ةنَد ابِن القَّيِم، وهكذاةًلمٌ  ِمْن ةًلماٍت الَوض

 املطخلب الثالث: مربرات ممنوعة 
اخلَوِض  بدايً  ينبِغي أْن يُعةلَم أنَّ اخلوَض يف نقِد املتوِن َخطرٌي، وقْد تظاَفرْت أقواُل أئمِ  احلديِث وغريِِهْم ةةَلى التَّحذيِر ِمنَ 

 صةلى -ه(: َمْن َردَّ َحديَث النَِّبِ  151فإنَّهُ خُيَشى َةةليِه، قاَل اإلماُم أمحُد )يف ِمثِل هَذا بدوِن أهةليٍَّ ، وَمْن كاَن هذا حالُهُ 
 .(45)فهَو ةةَلى شَفا َهةلك ٍ  -هللا ةةليه وسةلم 

وينِفُروَن  - ةةليه وسةلم صةلى هللا -وأهُل العةلِم ةموًما وأئم ُ النَّقِد واحلَديِث خصوًصا يعظِ موَن الصِ حاَح ِمْن حديِث النَِّبِ  
ِم اخَلطَّايبِ  وَقعْت منُذ طةلبُت احلديَث ووقفُت ةةَلى كًلْن يُهوِ ُن ِمْن شأِن ِصحِتها وثُبوهِتا؛ يقوُل احلافُظ ابُن حجٍر: ممَّ 

 .(46)نُفرًة؛ إلقداِمِه ةةلى خَتِطئِ  الر ِواايِت الثَّابتِ  ُخصوًصا َما يف الصَّحيحنيِ  ِةنِدي ِمنهُ 
ضةِّ العقلِّ أوِّ الرَّأيِّ أوِّ دْعَوى ُمعار ملربِ راِت املمنوةِ  ميكنـَُنا إمجاَل أهمِ  تةلَك املربِ رات يف وِمْن ِخًلِل النَّظِر يف بعِض ا

 .  (47)«ألَنُما ثرٌة ِمْن ثراِت الَعقلِ »، وأضْفنا الرأي والقياس إىل العقل؛ القِّياسِّ 
صةلى هللا  -هللِا  حتكيُم العقِل ذريعً  لردِ  حديِث رسولِ  ويف تقديِر الباحِث أنَّ هَذا هَو املربِ ُر األهمُّ واألخطُر؛ فقْد صارَ 

وهَذا ممَّا ةمَّْت بِه الَبةلَو  يف زمانِنا هذا، وًل حوَل وًل قوََّة إًلَّ ابهلِل؛ فقْد ُأخِضعْت ةدٌد ِمَن األحاديِث  -ةةليه وسةلم 
 العاِم، فمَّتَّ كاَن لفٍ  لةلعقِل أِو الرَّأي أْو حَّتَّ الذَّوقِ الصحيحِ  ملوازيِن العقوِل الَقاصرِة، وُحِكَم ةةليها ابلنكارِة ألدىن خما

 العقُل والرأُي ميزاًًن لةلقبوِل أو الردِ  ؟!.
. وقاَل (48)ه(: قْد تضيُق صدوُر العةلماِء ةنَد مثِل هَذا، وهَو ةنَدهم ةظيٌم؛ ردُّ السنَِّ  ابلرَّأيِ 573قاَل ابُن ةبِد البَـرِ  )

، وَيُب العمُل بِه صحيًحا، ونقةَلُه الثِ قاُت فهَو ُسنَّ ٌ  -صةلى هللا ةةليه وسةلم  -اإلماُم أمحُد: إَذا كاَن اخلرُب َةْن رسوِل هللِا 
 .(49)ةةَلى َمْن َةَقةلُه وبةلَغُه، وًل يةلتَفُت إىل َغريِِه ِمْن رأٍي وًل ِقياسٍ 
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  (.127 -127/ 1سةلسةل  األحاديث الصحيح  )(50)

  (.177 -173لطفي الزغري )التعارض يف احلديث لةلدكتور (51)

 
ؤسِف أنَُّه قِد انَتشَر يف الَعصِر احلَاضِر انتشارًا خميًفا ردُّ األحاِديِث الصحيَحِ  هـ(: 1510يقول الشَّيُخ األْلَباينُّ )و 

ُ
وِمَن امل

ْم يعامةلوَن أحاديثَه  معامةلَ  أحاديِث  -ةليِه السًلُم ة -ألدىَن ُشبهٍ  ترُِد ِمْن بعِض الناِس، حَّت لَيكاُد يقوُم يف النَّفِس أَنَّ
 وا معصومنَي، فُهْم أيخذوَن ِمنَها ما شاُءوا، ويدةوَن ما شاُءوا، وِمْن أولئَك طائفٌ  ينتموَن إىلغريِِه ِمَن البشِر الَّذيَن ليسُ 

 .(50)الِعةلم، وبعُضهْم يتوىلَّ مناصَب شرةيًَّ  كبريًة! فإًنَّ هلِل وإًنَّ إليِه راجعونَ 
ا يصعُب حتقِ  ثًا صحيًحا أمجَع النَّاُس ةةلى يُقها؛ ألنََّك لْن جتَد حديإنَّ حَتكيَم العقِل يف ُمقابِل النَّصِ  لهُ ِنطاقاٌت ضيقٌ  جدا

ِمَن  خمالفتِه لةلعقوِل السَّةليمِ ، كَما أنَّ العقَل املعترَب يف مصادَمِ  النقِل ًل َيوُز أْن يُقصَر ةةَلى ةقةليٍَّ  مفردٍة مهَما بةلغتْ 
كانَِ ، وًل يف طَائفٍ  أو ِفرقٍ  َما؛ ألنَّنا بذلكَ 

َ
 بوِل هذِه الر ِوايِ  أو تةلَك.نةلِغي بقيََّ  العقوِل الَّيت ًل جتُد حرًجا ِمْن قَ  الِعةلِم أو امل

إنَّ تعارَض احلديِث مَع العقِل ًل ضابَط لُه؛ والسَّبُب يف ذلَك هَو اختًلُف العقوِل وتباينـَُها ِمْن شخٍص آلخَر، وهلَذا »
ضتِه لةلنصوِص؟ اُت العقِل الَّذي سُيعتمُد ةةليِه لةلحكِم مبعارضتِه أو مناقفإنَّ سؤاًًل كبريًا يُطرُح َها ُهنا وهَو: َما هَي مواصف

ِسيَّما وأنَّ َما قْد َيستشكةُلُه شخٌص ًل يكوُن كذلَك ةنَد آخَر، وَما يستغربُُه ةقٌل يكوُن ةادايا ومقبوًًل ةنَد ةقٍل آخَر 
يًما ِمَن َع احلديِث فإنَّنا نطةلُب ةقًًل خالًيا ِمَن املؤثراِت، سةل... وهكذا، مثَّ إنَّنا إذا أرْدًن أْن حَنُْكَم بتعارِض العقِل م

 .(51)«اآلفاِت، غرَي متشيٍع لَشيٍء ِمَن اآلراِء واًلةتقاداِت، وأىنَّ جَنُد هذا العقَل ؟!

 املبحث الثاين: حدود نقد املتون

 املطخلب األول: حدود االستشكال
ُيعةلِ َم الناَس الكتاَب واحلكمَ ؛ نبياا ورسوًًل ل -صةلى هللا ةةليه وسةلم  -بَن ةبِد هللِا ُممَد  -سبحانهُ وتعاىل  -لقْد بعَث هللاُ 

يِهْم َويـَُعةلِ مُ  ةُلو َةةَلْيِهْم آاَيتِِه َويـُزَكِ  ُهْم يـَتـْ ِمن  ُم اْلِكَتاَب َواحلِْْكَمَ  َوِإن َكانُواهُ قاَل تعاىل: ﴿ُهَو الَِّذي بـََعَث يف اأْلُمِ يِ نَي َرُسوًًل مِ نـْ
َ هلْم مَ  -صةلى هللا ةةليه وسةلم  -[. وِمْن واجباتِِه 1قـَْبُل َلِفي َضًَلٍل مُِّبنٍي﴾ ]سورة اجلمع :  ا أشكَل جُتَاَه أمَّتِه أْن يبنيِ 

َ لةلنَّاِس َما نـُز َِل إِلَْيِهْم َوَلَعةلَُّهْم يـَتَـَفكَّ  [. ولذلَك كاَن 55وَن﴾ ]النحل: رُ َةةليهْم؛ قاَل تعاىل: ﴿َوأَنزَْلَنا ِإَلْيَك الذ ِْكَر لِتـُبَـنيِ 
ُل ةةليهْم ِمْن أموِر ِدينِهْم، يف كلِ  َما ُيشكِ  -صةلى هللا ةةليه وسةلم  -يرجعوَن إليِه  -رضواُن هللِا ةةليِهْم أمجعنَي  -الصَّحابُ  

 شرًة مْل يكْن ينتابـُُهمْ مبا -صةلى هللا ةةليه وسةلم  -بْل حَّتَّ يف األخباِر واألحكاِم الَّيت كانُوا يسمعوََنا ِمَن النَِّبِ  
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  ([، والةلفظ ملسةلم.1103) -42(، ومسةلم ]1277أخرجه البخاري )( 52)

  ( .104/ 5فتح الباري )(53)

  ([، والةلفظ ملسةلم.334) -72(، ومسةلم ]311أخرجه البخاري )(54)

 
ٍر أو َييُبهْم وَياِورهُ  -صةلى هللا ةةليه وسةلم  -حرٌج يف السؤاِل َةِن املقصوِد واحِلكمِ  وغرِي ذلَك، وكاَن   ْم دوَن أيِ  تضجُّ

 مةَلٍل. 
ِ  ِمَن التَّشريِع ًل ضرَي فيِه، واحِلكم دلَّ ذلَك ةةلى أنَّ اًلستشكاَل املبينَّ ةةلى الرَّغبِ  يف طةلِب العةلِم والفهِم وبياِن الدًَّلل ِ 

وسنضرُب مثاًًل لُكلِ  ةهٍد؛  -أيًضا  -وًل يًلُم صاحُبُه؛ وقْد ثبَت وتكرََّر ذلَك كثريًا يف ةهِد النُّبوِة، ويف ةهِد الصحابِ  
 لةلبياِن وليَس احلصِر: 

 «.ولكنََّك تُواِصلُ »يف ةهِد النُّبوِة:  -1
ُكْم َواْلِوَصالَ »قال:  -صةلى هللا ةةليه وسةلم  -أنَّ النَِّبَّ  -رضي هللا ةنه  -رَو  أبُو هريرَة  ، قَاُلوا: فَِإنََّك تـَُواِصُل اَي «ِإايَّ

 . )52(«ا ِمَن اأْلَْةَماِل َما ُتِطيُقونَ و ِإنَُّكْم َلْسُتْم يف َذِلَك ِمْثةِلي، ِإين ِ أَبِيُت يُْطِعُميِن َريبِ  َوَيْسِقييِن؛ فَاْكةَلفُ »َرُسوَل هللِا، قَاَل: 

َ هلْم بعدِم الِوصاِل بي -صةلى هللا ةةليه وسةلم  -يف هَذا احلديِث استشكَل الصَّحابُ  ةةلى أمِر النِبِ   نَما هَو يواصُل؛ فبنيَّ
ا يُطعُمُه ربُُّه ويسِقيِه.  -صةلى هللا ةةليه وسةلم  -هلم النِبُّ   أنَُّه ليَس كهيئتِهْم إمنَّ

الفِ ، وفيِه خقاَل احلاِفُظ ابُن َحَجٍر: ِفيِه جواُز معارضِ  املفيِت فيَما أفََّت بِه؛ إذا كاَن خبًلِف حالِه، وملْ يعةلْم املستفيِت بسرِ  امل
 . (53)اًلستكشاُف َةْن ِحكمِ  النَّهي

 ؟«أحروري »ويف َةهِد الصَّحابِ : حديث ةائش   -1
صًََّلَة؟! فـََقاَلْت: ْت: َسأَْلُت َةاِئَشَ  فـَُقةْلُت: َما اَبُل احْلَاِئِض تـَْقِضي الصَّْوَم، َوًَل تـَْقِضي القَالَ َةْن ُمَعاَذَة بِنَت َةبِد هللِا 

ًَل نـُْؤَمُر ِبَقَضاِء  ِبَقَضاِء الصَّْوِم، وَ َكاَن ُيِصيبـَُنا َذِلَك، فـَنـُْؤَمرُ »َأَحُرورِيٌَّ  أَْنِت؟ قـُةْلُت: َلْسُت حبَُرورِيٍَّ ، َوَلِكينِ  َأْسَأُل، قَاَلْت: 
 . (54)«الصًََّلةِ 

ِب الِعةلِم وغريِهْم؛ ِحينَما يناقشوَن حديثً  ا ِمْن ابِب وِمَن األخطاِء الَّيت تقُع يف هذِه اجلُزئيَِّ  هَو َنُر بعِض السَّائةلنَي ِمْن طًلَّ
صةلى  -ى حديِث رسوِل هللِا يف َغريهِتْم ةةلَ  ممَّن ًل نشكُّ  -طةلِب العةلِم واًلستشكاِل، بْل ينقُل بعُض املصنِ فنَي والباحثنَي 

 ْنهرُُه بعَض اآلاثِر الَّيت يف ظاهرَِها أنَّ السَّائَل يسأُل ِمْن أجِل طةلِب العةلِم والِعةلَِّ  ِمْن هذا التَّشريِع، في -هللا ةةليه وسةلم 
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ِم أبنَُّه ًل يظهُر ِمْن كًلِم ! مَع الِعةل -صةلى هللا ةةليه وسةلم  -املسُئوُل بشدٍَّة وِغةلظٍَ ؛ حبجَِّ  أنَُّه يردُّ حديَث رسوِل هللا 

 السَّائِل أيَّ ِةبارٍة ِفيها رد  لةلحديِث. 
ا َخفَي ةةليَنا ِمن أمِر السَّائِل بعَض األموِر واملًلبساِت الَّ  ا يكوُن يت اقتضْت َردََّة الِفعلِ َصحيٌح أنَُّه رمبَّ  العنيفِ  هذِه، فُرمبَّ

لَّذيَن االسائُل ِمْن أهِل األهواِء والبدِع وغرِي ذلَك، وَما أراَد ِمْن ُسؤالِه إًلَّ أْن يثرَي الشُّبهاِت حوَل حديٍث َما، ولكْن حنُن 
َ أبنَّ هذ ا كاَن صادَق الِنيَِّ ،  -ا املنهَج يف التعامِل مَع السائِل مل نقْف ةةلى مًلبساِت تةلَك الِقصَِّ  ًل بُدَّ أْن نبنيِ  الَّذي ُرمبَّ

صةلى هللا  -ي النَِّبِ  منهٌج غرُي سةليٍم، بْل وخمالٌف هلدْ  -وَيتاُج َمْن يُزيُل تةلَك الشُّبهَ ، أْو ذلَك اإلشكاَل الَّذي وقَع فيِه 
ِقْف ةةلى تفاصيَل ِم قطُّ، مثَّ لَنا أْن نعتِذَر َةْن َردَِّة الِفعِل هذِه أبنَّنا مْل نوهَو الَّذي َما ََنَر سائًًل وطالًبا لةلعةل -ةةليه وسةلم 

ا تبنيَّ لةلمسُئوِل ِمْن أمِر السَّائِل َمامل يتبنيَّ لَنا، والَغريُة ةةلى حديِث رسوِل هللِا  صةلى هللا ةةليه وسةلم  -هذِه القصَِّ ، ولُرمبَّ
 اجِ  إليَها يف زمانَِنا هذا دوَن أيِ  زماٍن آخَر.ُممودٌة، بْل إنَّنا يف أمسِ  احل -

فيً ؛ افاًلسِتشكاُل ًل حرَج فيِه وًل بُدَّ ِمْن اإلجابِ  ةةلى َمِن اسُتشِكَل ةةليِه حديثًا أْو َخِفيْت ةةليِه ةةلَُّتُه، إجابً  شافيً  ك
ٍر أْو مَتةلُمٍل ِمَن السَّائِل كَما َيُب ا ِم أو ةدِم ظهوِر الِعةلَِّ ، ًلةتذاُر َةِن اإلجابِ  ةنَد ةدِم الِعةلتزيُل ةنُه كلَّ لَبٍس دوَن تضجُّ

صةلى هللا ةةليه وسةلم  -مَع تنبيِه السَّائِل أبنَّ لُه أْن يستشكَل كَما شاَء، ولكْن ليَس لُه أْن يردَّ حديثًا صحَّ َةْن رسوِل هللِا 
ا، وأنَّ لكُ  -  -وِل هللِا لِ  إنساٍن مبةلُغُه ِمَن الِعةلِم، فًل تتَجرأُ ةةلى حديِث رسوهو غرُي مؤهٍَّل لذلَك، وأنَّ األمَر خطرٌي جدا

اْلَبَصَر َواْلُفَؤاَد  وًل تتحدَُّث فيَما ًل حُتِسُن؛ قاَل تعاىل: ﴿َوًَل تـَْقُف َما لَْيَس َلَك بِِه ِةةْلٌم ِإنَّ السَّْمَع وَ  -صةلى هللا ةةليه وسةلم 
 [ .37﴾ ]اإلسراء: ُكلُّ أُولَِٰئَك َكاَن َةْنُه َمْسُئوًًل 

 املطخلب الثاين: حدوُد البحثِّ والد ِّراسةِّ 
ةلِم عهذِه املرحةلُ  متقدمٌ  ةةلى سابَقِتها؛ فاملفرتُض يف َمْن وصَل إىل هذِه املرحةلِ  أنَُّه تضةلََّع نوًةا َما، وَةةِلَم قواةَد هذا ال

يف ِدراسِتها والتأمُِّل يف  بيقاهِتْم ومصنفاهِتْم، وبذَل جهًداوضوابطَُه، ودرَس مناهَج احملدثنَي النُّقاِد، ووقَف ةةلى كثرٍي ِمْن تط
 َدقيِق مسائةلَها، وبذلَك يكوُن قْد امتةلَك القدرَة ةةلى السَّرِي ةةلى طريقِتهْم واقتفاِء أثرِهْم. 

أْن يتناوَل تةلَك  إًلَّ أنَّ النَّاقَد يف هذِه املرحةلِ  مفتقٌر لةلدَّربِ  واخِلربِة الَّيت تؤِهةلُه لةلُحكِم ةةلى األحاديِث وتعةليِل املتوِن؛ فةلزِمهُ 
جيِح، وإْن رجََّح فيجبُ  ةليِه أًلَّ َيزَم ة املسائَل بشيٍء ِمَن احلِيطِ  واحلذِر والرتِوي والَورِع، وةدِم اًلستعجاِل يف احلكِم والرتَّ

لِِه َيتمُل وًل يقطَع هبذا احلكِم؛ فيتواضُع يف إبراِز نتائِجِه، ويصر ُِح أبنَّهُ جمتهٌد وهذا َما ظهَر لهُ ِمْن خًلِل ِدراستِه وحبثِه، وقو 
َ لُه خطؤُه، وظهَر له َزلـةلُ   ، كَما ةةليِه أًلَّ َيمَل هُ اخلطأَ والصواَب، وليجعْل لنفسِه طريًقا لةلعودِة والرَّجعِ  يف حاِل تبنيَّ
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(: َفَجاَء 3121لفظ رواي  البخاري )([، من حديث سهل بن حنيف رضي هللا ةنه، و 1724) -25(، ومسةلم ]5255، 3121أخرجه البخاري )(55)

، قَاَل: «بـَةَلى» اجلَنَِّ  َوقـَْتًَلُهْم يف النَّاِر؟ قَاَل: فـََقاَل: أَلَْيَس قـَْتًَلًَن يف «. بـَةَلى»ُةَمُر ْبُن اخَلطَّاِب، فـََقاَل: اَي َرُسوَل اَّللَِّ، أََلْسَنا َةةَلى احَلقِ  َوُهْم َةةَلى الَباِطِل؟ فـََقاَل: 
نَـُهْم؟. فـََعًَلمَ  نَـَنا َوبـَيـْ ُ بـَيـْ نِيََّ  يف ِديِنَنا، أَنـَْرِجُع َوَلمَّا ََيُْكِم اَّللَّ   نـُْعِطي الدَّ

  (.357/ 4فتح الباري )(56)

  ( من حديث ةمر بن اخلطاب رضي هللا ةنه.152) -البحر الزخار  -أخرجه البزار يف مسنده (57)

   (.152أخرجه البزار يف مسنده )(58)

  (.1731البخاري )أخرجه ( 59)

(، والًلمع الصبيح بشرح اجلامع 52/ 11(، والكواكب الدراري يف شرح صحيح البخاري لةلكرماين )151/ 11انظر: شرح النووي ةةلى صحيح مسةلم )( 60)
  (.  311/ 2الصحيح لةلربماوي )

َح ويضعِ َف ويرجِ َح يف  ملسائِل االنَّاَس ةةلى قولِه وكأنَُّه ميةلُك احلقَّ املطةلَق، واألهمُّ ِمْن هذا وذاَك أًلَّ يغرَت بعةلِمِه فُيصحِ 
 زلَّْت أقداٌم يف هذِه دْ الدقيقِ  الَّيت يرتتُب ةةليَها تصحيُح الضعيِف أو تضعيُف الصَّحيِح؛ فيخالَف بذلَك اجلمهوَر، ولق

 املرحةلِ  حَّتَّ رأيَنا َمْن خيالُف إمجاَع األمَِّ ، وليَس مجهوَر احملدثنَي فقْط.

إنَّ البحَث والتَّنقيَب حوَل بعِض املسائِل الَّيت ُتشكُل ةةلى املتعةلِ ِم أمٌر مشروٌع، وًل ميكُن أْن َُيجَر ةةلى أحٍد يف هذا 
راجعِ  املتخصصوَن، ولكْن ابلضوابِط والشروِط الَّيت ذكرًنَها، ونستطيُع أن مُنثِ َل ةةلى ذلَك مب اجلانِب ًل سيَّما طًلُب العةلمِ 

؛ فبعَد أن ذكَر (55)ديبي ِ يف ُصةلِح احلُ  -صةلى هللا ةةليه وسةلم  -لةلنِبِ   -رضي هللا ةنه  -أمرِي املؤمننَي ةمَر بِن اخلطاِب 
 .(56)هَر املعىنالصُّةلِح قاَل: ويستفاُد ِمْن هذا الفصِل َجواُز البحِث يف الِعةلِم حَّتَّ يظِقصََّ   -رمحه هللا  -احلافُظ ابُن حجٍر 

ا ردَّ ةةليِه بُكلِ  أدٍب فإنَُّه مل ينَهْر ةمرَ  -صةلى هللا ةةليه وسةلم  -ِحةلُم رسوِل هللِا  -أيًضا  -ويستفاُد ِمْن هذِه الِقصَِّ   ، وإمنَّ
اَي ». ويف روايٍ  لةلبَـزَّاِر قاَل لُه: «اَي اْبَن اخلَْطَّاِب، ِإين ِ َرُسوُل هللِا َوَلْن ُيَضيِ َعيِن هللُا أَبًَدا» وُلطٍف، وما زاَد إًلَّ أن قال له:

 . وهَذا َما ينبِغي أْن يكوَن ةةليِه املْفيِت مَع املسَتفيِت.(57)«ُةَمُر تـَرَاين َقْد َرِضيُت َوأَتََْب أَْنَت؟

ُموا »َةْن رأيِه وندمِه ةةلى ذلَك؛ أخرج البَـزَّاُر ِمْن حديِث ةمَر خمتصرًا قوَلُه:  - ةنه رضي هللا -كذِلَك رجوُع ةمَر  اهتَِّ
 ِ يِن، فـَةَلَقْد َرأَيـُْتيِن يـَْوَم َأيب َجْنَدٍل أَُردُّ أَْمَر َرُسوِل اَّللَّ  (.58)«َةِن احلَْق ِ  ِبرَْأِيي َوَما أََلْوتُ  -ةَلْيِه َوَسةلََّم َصةلَّى هللاُ ةَ  -الرَّْأَي َةةَلى الدِ 

: ومْل يكْن ذلَك شكاا ِمْن ُةمَر، بْل طةلًبا (60). قال بعُض الُشراحِ (59)«فـََعِمةْلُت ِلَذِلَك أَْةَماًًل »وقاَل الزُّْهرِيُّ: قاَل ةمُر: 
 َصةلِ ي َوأُْةِتُق، أُ َما زِْلُت أََتَصدَُّق َوَأُصوُم وَ وكاَن ةمُر يقوُل: »لكشِف ما َخِفَي ةةليِه. ويف رِوايِ  ابِن إسَحاَق: 
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  (.317/ 1انظر: سرية ابن هشام )( 61)

ن ةن ةمَر بةلفظ: َوَلَقْد َةتَـْقُت ِفيَما َدَخةَليِن يـَْومِئٍذ رِقَااًب، َوُصْمت َدْهًرا.اهـ. ورواي  ابن ةباس ةنده لك( ةن أيب سعيد اخلدري 707/ 1مغازي الواقدي )( 62)
  بةلفظ خمالف.

 (. 71/ 7الروض األنف لةلسهيةلي )( 63)
  (.357 -357/ 4فتح الباري )(64)

ه رضي هللا ةن -. وةنَد الَواقِديِ  ِمْن حديِث ابِن ةبَّاٍس (61)«ِمْن الَِّذي َصنَـْعُت يـَْوَمِئٍذ؛ خَمَاَفَ  َكًَلِمي الَِّذي َتَكةلَّْمُت بِه
الشكُّ هَو َما ًل يستمُر صاحبه هَذا . وقاَل السَُّهيةِليُّ: (62)«قاَل ةمُر: لقْد أةتقُت بسبِب ذلَك رقااًب، وُصمُت دهًرا: »-

قاَل احلافُظ ابُن حجٍر: والَّذي يظهُر أنَّهُ توقٌُّف منُه؛ ليقَف َةةلى احِلكمِ  يف الِقصِ ، . (63)ةةليه وإمنا هو من ابب الوسوس 
 . (64)يهِ ف وتنكشَف ةنُه الشَّبهُ ... وإًلَّ فجميُع ما صدَر منُه كاَن معذورًا فيِه، بْل هَو مأجوٌر؛ ألنَُّه جمتهدٌ 

َم، ممَّْن خبطِئِه، ونِدَم ةةلى اجتهاِدِه، وهذا الَّذي حنتاجُه ِمْن بعِض إخوانَِنا اليو  -رضي هللا ةنه  -فانظْر كَيف أقرَّ ةمُر 
ْ  غروٍر وِكرٍب، فإذا مَ ةًلنيً ، وبكل ِ  -صةلى هللا ةةليه وسةلم  -جترَّأُوا ةةلى نقِد األحاديِث الصحيحِ  الثابتِ  ةِن النِبِ   ا تبنيَّ

 اٍن.لُه خطُؤُه، وظهَر له زَلـةُلُه رجَع ةَن قولِه بيَنُه وبنَي نفسِه، وترَك شبهَتُه يف نفوِس ةوامِ  املسةلمنَي دوَن إيضاٍح أو بي

 املطخلب الثالث: حدوُد القبولِّ والرد ِّ 
ا، وهَي ليسْت أليِ  أحٍد؛ فهَي لةلمتخصصنَي واحملققنَي الَّذيَن أفَنوا أةماَرهْم يف دراسِ  حديِث  هذِه املنزلُ  حساسٌ  جدا

ٌة، فقْد ِمْن مجيِع جوانبِه؛ وذلَك ألنَُّه ينبيِن ةةلى احلكِم ةةلى احلديِث قراراٌت خطري  -صةلى هللا ةةليه وسةلم  -رسوِل هللِا 
ُح حديثًا ض عاقُل هو عيًفا وتُدِخةُلُه يف دائرِة القبوِل، أو ُتضعِ ُف حديثًا صحيًحا وتُدخةُلُه يف دائرِة الردِ ، واملسةلُم التصحِ 

 وإْن كاَن أهًًل لًلجتهاِد، فكيَف مبْن هْم ليُسوا أبهٍل لذلَك؟!.  -قدَر املستطاِع  -الذي يتورَُّع ةْن هَذا 
فـََهَذا ُسَؤاٌل َةِظيُم اَل: ق ِكُن َمْعرَِفُ  احلَِْديِث اْلَمْوُضوِع ِبَضاِبٍط ِمْن َغرْيِ َأْن يـُْنَظَر يف َسَنِدِه؟َهْل ميُْ وملَـّا ُسِئَل ابُن الَقيِ ِم: 

َا يـَْعةَلُم َذِلَك َمْن َتَضةلََّع يف َمْعرَِفِ  السََّنِن الصَِّحيَحِ ، َواْختَـةَلَطْت بةَِلْحِمِه َوَدمِ هِ  َلُه ِفيَها َمةَلَكٌ ، َوَصاَر َلُه  ، َوَصارَ اْلَقْدِر، َوِإمنَّ
ُ َةةَليْ  -اْخِتَصاٌص َشِديٌد مبَْعرَِفِ  السَُّنِن َواآلاَثِر َوَمْعرَِفِ  ِسريَِة َرُسوِل اَّللَِّ  َوَهْديِِه ِفيَما أَيُْمُر ِبِه َويـَنـَْهى َةْنُه،  -ِه َوَسةلََّم َصةلَّى اَّللَّ

َكَواِحٍد ِمَن   -َصةلَّى اَّللَُّ َةةَلْيِه َوَسةلََّم  -بُُّه َوَيْكَرُهُه، َوُيْشرُِةُه ِلألُمَِّ ؛ حبيث َكأَنَُّه خُمَاِلٌط لةلرَُّسوِل َوخُيْربُ َةْنُه َويَْدُةو إِلَْيِه، َوَيُِ 
ِه، َوَما ََيُوُز َأْن خُيْربَ بِِه، َوَما ًل َكًلمِ َوَهْديِِه َو  -َصةلَّى اَّللَُّ َةةَلْيِه َوَسةلََّم  -َأَصَحابِِه؛ َفِمْثُل َهَذا يـَْعِرُف ِمْن َأْحَواِل الرَُّسوِل 

ُبوِةِه؛ فَِإنَّ ِلأَلَخصِ  بِِه احْلَرِيَص َةةلَ  رُُه؛ َوَهَذا َشْأُن ُكلِ  ُمتَِّبٍع َمَع َمتـْ  تـَتَـبُِّع أَقْـَوالِِه َوأَفْـَعاِلِه ِمَن اْلِعةْلِم  ىََيُوُز، َما ًل يـَْعرِفُُه َغيـْ
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 ( .55 -53املنار املنيف )ص:  (1)
 (.1/320النكت ةةلى مقدم  ابن الصًلح لةلزركشي ) (1)
 ( .2/50فتح الباري ) (3)

 
ِتِهْم؛ بـَنْيَ َما َيِصحُّ َأْن يـُْنَسَب إِلَْيِه، َوَما ًل َيِصحُّ، َما َلْيَس ِلَمْن ًل َيُكوُن َكَذِلَك، َوَهَذا َشْأُن اْلمُ هِبَا، َوالتَّْمِييِز  َقةلِ ِديَن َمَع أَئِمَّ

ُ أَْةةَلمُ   .(1)يـَْعرُِفوَن أَقْـَواهَلُْم َوُنُصوَصُهْم َوَمَذاِهبَـُهْم، َواَّللَّ
أمٌر َخطرٌي ينبِغي اإلةراُض  -دوَن مربِ ٍر مشروٍع وأهةليٍ  لةلنَّقِد  -يفِ  تصحيًحا وتضعيًفا وإةًلًًل فالعبُث ابألحاديِث الشَّر 

 يتةلقَّه اِبْلقُبوِل َوملْ  -صةلى هللا َةةَلْيِه َوسةلم  -َمْن ردَّ َما َصحَّ ِمْن َقوِل الرَُّسول ه(: كل 477ةنُه؛ قاَل أبو طاهٍر السةَلِفيُّ )
 . (1)ًَل يْنطق َةِن اهْلَو  -َةةَلْيِه الصًََّلة َوالسًََّلم  -ْذ َكاَن قْد ضلَّ وَغو ؛ إِ 

نُذ طةلبُت احلديَث ووقفُت موُكلُّ َمْن كاَن هذا حالُهُ فإنَّ القةلَب ينِفُر منهُ وإْن كاَن صاحلُ يف نفِسِه؛ قاَل احلافُظ ابُن حجٍر: 
 . (3)حيحنيِ نُفرًة؛ إلقداِمِه ةةلى خَتِطئِ  الر ِواايِت الثَّابتِ  ُخصوًصا َما يف الصَّ  ةةَلى كًلِم اخَلطَّايبِ  وَقعْت ِةنِدي ِمنهُ 

 اخلامتة
احلمُد هلِل الَّذي بنعمتِه تتمُّ الصَّاحلاِت، به بدأًَن وبِه خنتُم، لُه احلمُد ولُه الفضُل ربِ  األرِض والسمواِت، والصًلُة     

 ةةليِه لرساًلِت، وهَد  هللُا بدةوتِه أممًا مَن الضًلًلِت، نبيِ َنا ُممِد بِن ةبِد هللِا، صةلى هللاُ والسًلُم ةةلى مْن ختَم هللُا بِه ا
 وةةلى آلِه الشرفاِء وصحابتِه النجباِء، وسةلَّم تسةليًما كثريًا.

 أما بعُد:
 توصَّل إليها البحُث، ِت اليتنسفُر ةن جممِل النتائِج والتوصيا -سبحانه وتعاىل  -وبعَد متاِم البحِث بعوٍن من هللِا    

 وهي كالتاِل : 
 النَّتائُج:

أوًًل: احنراُف مفهوِم النقِد وتطبيقاتِِه؛ مما يستوجُب إةادَة النظِر يف تطبيقاِت نقاِد احلديِث املتقدمنَي وإبراِز جهوِدهم، 
 ودراسِ  مناِهِجهم وبياَِنا .

ديِث النبويِ ، وتزيُل  صِ  يف نقِد املتوِن ختفِ ف من التخبِط يف التعاُمِل مع األحااثنًيا: وجوُد املرجعيِ  العةلميِ  املؤهةلِ  واملتخص
كثريًا من الةلَّبَس واإلشكاِل الذي لْن ينتهَي ما داَم يف األرِض متعةلِ ٌم وابحٌث ومرتبٌص، وذلك يوجُب ةةلى العةلماِء إبراَز 

 اهِتْم.املتخصِ صنَي، وتوجيَه طًلِب العةلِم؛ لًلستفادِة ِمْن ِخرب 
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هي ُملُّ ثقٍ  وتقديٍر،  -قبوًًل أو رداا  -اثلثًا: األحكاُم الَّيت توصََّل إليها أئمُ  النقِد املتقدموَن يف احلكِم ةةلى األحاديِث 
 فًل ينبغي العبُث هبا، أو مساواهُتا مع غريِها ممَّا وقَع بينهم فيها من ِخًلٍف ةنَد إخضاِةها لعميةلِ  النقِد.

 ُط لنقِد األحاديِث توفُر شرطنِي أساسينِي، ومها:رابًعا: يشرت 
 . الناقُد املؤهُل. 1. املربُر املشروُع.                 1

خامًسا: وجوُد املربِر املشروِع ًل يعين سقوَط احلديِث، فقد َُيمُل ةةلى ُمامَل وأتويًلٍت مقبولً ، فاملربراُت ليست ةمةليً  
ى بعِض األحاديِث دوَن بعٍض، وهنا أيِت دوُر الناقِد املؤهِل؛ فقد يتجرُأ البعض ةةلرايضيً ، فقد يصحُّ إسقاطُها ةةلى 

 اإلشكاُل، حبجِ  وجوِد املربِر لكنَُّه يغفُل ةْن كونِه ليَس أهًًل لةلنقِد فيقعُ  -صةلى هللا ةةليه وسةلم  -حديِث رسول هللِا 
 وَمْن كان هذا حالُُه فهو آمِثٌ وإْن أصاَب.

 وطةلُب العةلِم ًل حدوَد له، وليَس ِحكرًا ةةلى أحٍد، ولكنَّ احلكَم والفتو  هلا أهةُلها وضوابطُها.سادًسا: السؤاُل 
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 املصادر واملراجع

 القرآن الكرمي -1
 أبو هريرة أمان  الرواي  وصدقها  -1

 (.2217م العدد )1004أكتوبر  13 -هـ. 1517رمضان  10مقال يف جريدة الشرق األوسط اخلميس 
املؤلف: تقي الدين أبو العباس أمحد بن ةبد احلةليم بن ةبد السًلم بن اإلخنائي  )أو الرد ةةلى اإلخنائي(  -3

هـ( احملقق: أمحد بن 712ةبد هللا بن أيب القاسم بن ُممد ابن تيمي  احلراين احلنبةلي الدمشقي )املتوىف: 
 م. 1000 -ـ ه1510جدة، الطبع  األوىل  –مونس العنزي دار النشر: دار اخلراز 

  املؤلف: أبو ةبد هللا ُممد بن أيب بكر بن أيوب املعروف اببن قيم اجلوزيإةًلم املوقعني ةن رب العاملني  -5
هـ(. قدم له وةةلق ةةليه وخرج أحاديثه وآاثره: أبو ةبيدة مشهور بن حسن آل سةلمان.  741)املتوىف: 

 شارك يف التخريج: أبو ةمر أمحد ةبد هللا أمحد. 
 هـ.  1513الناشر: دار ابن اجلوزي لةلنشر والتوزيع، املمةلك  العربي  السعودي ، الطبع  األوىل 

كتور ُممد لقمان املؤلف: الد ، اهتمام احملدثني بنقد احلديث سنًدا ومتًنا ودحض مزاةم املستشرقني وأتباةهم -4
 ه. 1510السةلفي.الناشر: دار الداةي لةلنشر والتوزيع، الطبع  الثاني  

 
املمةلك  العربي   -املؤلف: الدكتور لطفي بن ُممد الزغري.الناشر: مكتب  العبيكان، لتعارض يف احلديثا -7

 م.1002 -ه1512السعودي ، الطبع  األوىل 
صري مث املؤلف: أبو الفداء إمساةيل بن ةمر بن كثري القرشي البتفسري ابن كثري )تفسري القرآن العظيم(  -7

قق: سامي بن ُممد سًلم . الناشر: دار طيب  لةلنشر والتوزيع، الطبع  هـ(. احمل775الدمشقي )املتوىف: 
 م.  1222 -هـ 1510الثاني  

اآلمةلي،  املؤلف: ُممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالبتفسري الطربي )جامع البيان يف أتويل القرآن(  -2
سس  الرسال ، الطبع  األوىل هـ(. احملقق: أمحد ُممد شاكر. الناشر: مؤ 310أبو جعفر الطربي )املتوىف: 

 م.  1000 -هـ  1510
بن  املؤلف: أبو ةمر يوسف بن ةبد هللا بن ُممد بن ةبد الربالتمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد  -2

 هـ(. حتقيق: مصطفى بن أمحد العةلوي, وُممد ةبد الكبري البكري. 573ةاصم النمري القرطِب )املتوىف: 
 هـ.  1327املغرب  –الناشر: وزارة ةموم األوقاف والشؤون اإلسًلمي  
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هـ(. احملقق: د. ُممد 171املؤلف: مسةلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي النيسابوري )املتوىف: ،التمييز  -10
 م.1221 -هـ 1501الناشر: وزارة املعارف ابملمةلك  العربي  السعودي ، الطبع  الثاني  األةظمي.مصطفى 

 املؤلف: صًلح الدين أبو سعيد خةليل بن كيكةلدي بن ةبد هللا، هات اجملمةل  ةةلى املواضع املشكةل التنبي -11
 هـ(. احملقق: مرزوق بن هياس آل مرزوق الوهراين. 771الدمشقي العًلئي )املتوىف: 

 هـ. 1502ذواحلج   -رجب - 10( السن  20، 72الناشر: اجلامع  اإلسًلمي  ابملدين  املنورة، العددان )
هـ(. احملقق: رمزي منري 311املؤلف: أبو بكر ُممد بن احلسن بن دريد األزدي )املتوىف: ، مجهرة الةلغ  -11

 م.1227بريوت، الطبع  األوىل  –بعةلبكي. الناشر: دار العةلم لةلمًليني 
لسًلم ااملؤلف: تقي الدين أبو العباس أمحد بن ةبد احلةليم بن ةبد ، جلواب الصحيح ملن بدل دين املسيحا -13

هـ(. حتقيق: ةةلي 712بن ةبد هللا بن أيب القاسم بن ُممد ابن تيمي  احلراين احلنبةلي الدمشقي )املتوىف: 
محدان بن ُممد. الناشر: دار العاصم ، السعودي ، الطبع  الثاني   -ةبد العزيز بن إبراهيم  -بن حسن 

 م.1222هـ / 1512
هللا  أبو العباس أمحد بن ةبد احلةليم بن ةبد السًلم بن ةبداملؤلف: تقي الدين ، درء تعارض العقل والنقل -15

 هـ( حتقيق: الدكتور ُممد رشاد712بن أيب القاسم بن ُممد ابن تيمي  احلراين احلنبةلي الدمشقي )املتوىف: 
 
 

 - هـ 1511سامل. الناشر: جامع  اإلمام ُممد بن سعود اإلسًلمي ، املمةلك  العربي  السعودي ، الطبع  الثاني   
 م. 1221

 املؤلف: الدكتور معتز اخلطيب.، رد احلديث من جه  املنت دراس  يف مناهج احملدثني واألصوليني -14
 م.1011بريوت، الطبع  األوىل  -الناشر: املكتب  العربي  لألحباث والنشر 

د املؤلف: أبو القاسم ةبد الرمحن بن ةبد هللا بن أمح، يف شرح السرية النبوي  ًلبن هشامالروض األنف  -17
ريوت، ب –هـ(. احملقق: ةمر ةبد السًلم السًلمي. الناشر: دار إحياء الرتاث العريب 421السهيةلي )املتوىف: 

 م. 1000هـ/ 1511الطبع  األوىل 
املؤلف: أبو ةبد الرمحن ُممد ًنصر الدين، بن ، وشيء من فقهها وفوائدهاسةلسةل  األحاديث الصحيح   -17

هـ(. الناشر: مكتب  املعارف لةلنشر والتوزيع 1510احلاج نوح بن جناِت بن آدم، األشقودري األلباين )املتوىف: 
 الرايض، الطبع  األوىل.  -
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د )املتوىف: ياملؤلف: ابن ماجه أبو ةبد هللا ُممد بن يزيد القزويين، وماجه اسم أبيه يز ، سنن ابن ماجه  -12
 بايب احلةلِب.فيصل ةيسى ال -هـ(. حتقيق: ُممد فؤاد ةبد الباقي. الناشر: دار إحياء الكتب العربي  173

املؤلف: أبو داود سةليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن شداد بن ةمرو األزدي سنن أيب داود  -12
 –احلميد. الناشر: املكتب  العصري ، صيدا هـ(. احملقق: ُممد ُميي الدين ةبد 174السِ ِجْستاين )املتوىف: 

 بريوت. 
املؤلف: ُممد بن ةيسى بن َسْورة بن موسى بن الضحاك، الرتمذي، أبو ةيسى )املتوىف: ، سنن الرتمذي -10

(، وإبراهيم ةطوة 3(، وُممد فؤاد ةبد الباقي )جـ 1، 1هـ(. حتقيق وتعةليق: أمحد ُممد شاكر )جـ 172
مصر،  –(. الناشر: شرك  مكتب  ومطبع  مصطفى البايب احلةلِب 4، 5يف )جـ ةوض املدرس يف األزهر الشر 

 م.1274 -هـ 1324الطبع  الثاني  
ين، املؤلف: أبو ةبد الرمحن أمحد بن شعيب بن ةةلي اخلراساالسنن الصغر  لةلنسائي )اجملتىب من السنن(  -11

حةلب،  –ب املطبوةات اإلسًلمي  هـ(. حتقيق: ةبد الفتاح أبو غدة. الناشر: مكت303النسائي )املتوىف: 
 م.1227 –هـ 1507الطبع  الثاني  

 هـ(. 303املؤلف: أبو ةبد الرمحن أمحد بن شعيب بن ةةلي اخلراساين، النسائي )املتوىف: ، السنن الكرب   -11
بد هللا بن ةبد ة حققه وخرج أحاديثه: حسن ةبد املنعم شةلِب، وأشرف ةةليه: شعيب األرًنؤوط، وقدم له:

 م. 1001 -هـ  1511بريوت، الطبع  األوىل  –الناشر: مؤسس  الرسال  الرتكي.احملسن 
 

املؤلف: ةبد املةلك بن هشام بن أيوب احلمريي املعافري، أبو ُممد، مجال الدين السرية النبوي  ًلبن هشام  -13
هـ(. حتقيق: مصطفى السقا وإبراهيم األبياري وةبد احلفيظ الشةلِب. الناشر: شرك  مكتب  113)املتوىف: 

 م.  1244 -هـ 1374ومطبع  مصطفى البايب احلةلِب وأوًلده مبصر، الطبع  الثاني  
املؤلف: أبو القاسم هب  هللا بن احلسن بن منصور الطربي الرازي أهل السن  واجلماة   شرح أصول اةتقاد -15

، السعودي  –هـ(. حتقيق: أمحد بن سعد بن محدان الغامدي. الناشر: دار طيب  512الًللكائي )املتوىف: 
 م. 1003 -هـ 1513الطبع  الثامن  

ىي املؤلف: أبو زكراي ُميي الدين َيجاج( شرح صحيح مسةلم لةلنووي )املنهاج شرح صحيح مسةلم بن احل -14
 هـ.1321بريوت، الطبع  الثاني   –هـ(. الناشر: دار إحياء الرتاث العريب 777بن شرف النووي )املتوىف: 

 صحيح البخاري )اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول هللا صةلى هللا ةةليه وسةلم وسننه وأايمه(.  -17
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قق: ُممد زهري بن ًنصر احمل، هـ147البخاري اجلعفي )املتوىف  بو ةبدهللااملؤلف: ُممد بن إمساةيل أ
الناشر: دار طوق النجاة )مصورة ةن السةلطاني  إبضاف  ترقيم ُممد فؤاد ةبد الباقي( الطبع  األوىل الناصر. 
 هـ.1511

 سةلم(. و  صحيح مسةلم )املسند الصحيح املختصر بنقل العدل ةن العدل إىل رسول هللا صةلى هللا ةةليه -17
احملقق: ُممد فؤاد ةبد الباقي. هـ(.171ي النيسابوري )املتوىف: املؤلف: مسةلم بن احلجاج أبو احلسن القشري 

 بريوت –دار إحياء الرتاث العريب الناشر: 
املؤلف: القاضي أبو يعةلى ُممد بن احلسني بن ُممد بن خةلف بن الفراء )املتوىف العدة يف أصول الفقه  -12

ةلق ةةليه وخرج نصه: د. أمحد بن ةةلي بن سري املباركي، األستاذ املشارك يف كةلي  هـ(. حققه وة542
 1510جامع  املةلك ُممد بن سعود اإلسًلمي . الناشر : بدون ًنشر، الطبع  الثاني   -الشريع  ابلرايض 

 م. 1220 -هـ 
 هـ(. 1140املؤلف: ُممد بن ةةلي بن ُممد الشوكاين )املتوىف: ، د اجملموة  يف األحاديث املوضوة الفوائ -12

 . لبنان –الناشر: دار الكتب العةلمي ، بريوت الرمحن بن َيي املعةلمي اليماين. احملقق: ةبد 
املؤلف: أبو بكر أمحد بن ةةلي بن اثبت بن أمحد بن مهدي اخلطيب البغدادي الكفاي  يف ةةلم الرواي   -30

املدين   -هـ( احملقق: أبو ةبدهللا السورقي, وإبراهيم محدي املدين. الناشر: املكتب  العةلمي  573)املتوىف: 
 املنورة. 

 
 

الدين  ساملؤلف: ُممد بن يوسف بن ةةلي بن سعيد مشالكواكب الدراري يف شرح صحيح البخاري  -31
 -هـ 1347لبنان، طبع  أوىل  -هـ(. الناشر: دار إحياء الرتاث العريب، بريوت727الكرماين )املتوىف: 

 م.1221 -هـ 1501م، وطبع  اثني  1237
ن املؤلف: مشس الدين الربْماوي، أبو ةبد هللا ُممد بن ةبد الدائم بالًلمع الصبيح بشرح اجلامع الصحيح  -31

هـ(. حتقيق ودراس : جلن  خمتص  من احملققني  231املصري الشافعي )املتوىف:  موسى النعيمي العسقًلين
 م.  1011 -هـ  1533إبشراف نور الدين طالب. الناشر: دار النوادر، سوراي، الطبع  األوىل، 

املؤلف: ُممد بن مكرم بن ةةلي أبو الفضل مجال الدين بن منظور األنصاري الرويفعي لسان العرب  -33
 هـ. 1515بريوت، الطبع  الثالث   –هـ(. الناشر: دار صادر 711توىف اإلفريقي )امل
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احملقق: ةبد هـ(. 542املؤلف: أبو احلسن ةةلي بن إمساةيل بن سيده املرسي )املتوىف احملكم واحمليط األةظم  -35
 م. 1000 -هـ  1511بريوت، الطبع  األوىل  –الناشر: دار الكتب العةلمي  احلميد هنداوي. 

املؤلف: أبو ُممد ةةلي بن أمحد بن سعيد بن حزم األندلسي القرطِب الظاهري )املتوىف: احملةلى ابآلاثر  -34
 بريوت. –هـ(. الناشر: دار الفكر 547

املؤلف: أبو ةبد هللا أمحد بن ُممد بن حنبل بن هًلل بن أسد الشيباين مسند اإلمام أمحد بن حنبل  -37
ةادل مرشد، وآخرون، إبشراف: د ةبد هللا بن ةبد احملسن  -ؤوط هـ(. احملقق: شعيب األرن151)املتوىف: 

 م.  1001 -هـ  1511الرتكي. الناشر: مؤسس  الرسال ، الطبع  األوىل 
املؤلف: أبو بكر أمحد بن ةمرو بن ةبد اخلالق بن خًلد بن ةبيد هللا العتكي مسند البزار )البحر الزخار(  -37

(، وةادل 2إىل  1قق: ُمفوظ الرمحن زين هللا، )حقق األجزاء من هـ(. احمل121املعروف ابلبزار )املتوىف: 
(. الناشر: مكتب  12(، وصربي ةبد اخلالق الشافعي )حقق اجلزء 17إىل  10بن سعد )حقق األجزاء من 

 م(.1002م، وانتهت 1222املدين  املنورة، الطبع  األوىل )بدأت  -العةلوم واحلكم 
املؤلف: أبو نعيم أمحد بن ةبد هللا بن أمحد بن إسحاق بن م مسةلم املسند املستخرج ةةلى صحيح اإلما -32

 هـ(. احملقق: ُممد حسن ُممد حسن إمساةيل الشافعي. 530موسى بن مهران األصبهاين )املتوىف: 
 م. 1227 -هـ 1517بريوت، الطبع  األوىل  –الناشر: دار الكتب العةلمي  

املؤلف: ُممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين ابن قيم املنار املنيف يف الصحيح والضعيف  -32
ةلب، ح –هـ(. احملقق: ةبد الفتاح أبو غدة. الناشر: مكتب  املطبوةات اإلسًلمي  741اجلوزي  )املتوىف: 

 م 1270 -هـ1320الطبع  األوىل 
 

ملدين ألصبحي ار ااملؤلف: مالك بن أنس بن مالك بن ةامموطأ مالك برواي  ُممد بن احلسن الشيباين  -50
بع  الثاني ، َمزَِيدة الط -تعةليق وحتقيق: ةبد الوهاب ةبد الةلطيف. الناشر: املكتب  العةلمي  هـ(.172)املتوىف: 
 منقَح .

: املؤلف: مالك بن أنس بن مالك بن ةامر األصبحي املدين )املتوىفموطأ اإلمام مالك برواي  َيىي بن َيىي  -51
هـ(. صححه ورقمه وخرج أحاديثه وةةلق ةةليه: ُممد فؤاد ةبد الباقي. الناشر: دار إحياء الرتاث 172

 م.  1224 -هـ  1507لبنان  –العريب، بريوت 
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كشي ن ةبد هللا بن هبادر الزر املؤلف: أبو ةبد هللا بدر الدين ُممد بالنكت ةةلى مقدم  ابن الصًلح  -51
الرايض،  –هـ(. احملقق: د. زين العابدين بن ُممد بًل فريج. الناشر: أضواء السةلف 725الشافعي )املتوىف: 

 م1222 -هـ 1512الطبع  األوىل 
  م.(.الناشر : دار َنض  مصر، الطبع  األوِل.1227ه/ 1517هذا ديننا املؤلف: ُممد الغزاِل )املتوىف  -53
 

 

 

 

 

 

 


