
 

 
 

  



 

 املقدمة: 
ز نرك   ول، الصيانة مهندس عقلية  احلديثمن أهم العقليات يف عصران  أن   عاقل   ال يشك  

نشاهد ل فلو وجلنا إىل ابطن عقلهمهارة من مهاراته،  عدستنا يف فاحتة هذا البحث على أهم  
 جند التايل: حرارة ماكينتها ارتفعت درجة   صيانة سيارة  ر يف وهو يفك   يدور هناك ما 

 ،نةي  مع  فرضيات   يف  حبثفالبحث عنه    ،دةله أسباب حمد    سيارةال  ماكينة  حرارة  ةدرج  اعارتف
 غريها. أو فيها تسريب أو املاكينة، مرب  د تلف أو التربيد، مراوح لتعط  : على سبيل املثال منها
 أخرى؛ فرضيات  إىل املهندس  ينتقل األشياء هذه كل  يف خلل وجود عدم من دالتأك   ت   فإذا

 ذلك.  غري أو نفسها  املكينة أو املكينة رأس  كتعطل
  من ةفرضي  كل   خيترب مث ،يفرتض فرضيات معينة اخلطوات  تلك  من خطوة كل     يف هو إذن

 اخللل. موضع على يقف  حىت تليها اليت إىل ينتقل مث ،الفرضيات تلك 
 اختبار مهارة وهي ة،عقلي   مهارة على يعتمد قالساب   عمله يف الصيانة مهندس   إن

  لوقوع سيناريو من أكثر وجود عند ةيف القضااي اجلنائي   قاحملق    هبا يعمل ذاهتا وهي ،الفرضيات 
  احلقيقية العلة عن يبحثون حني املرضى حلالة تشخيصهم  عند األطباء يفعل ومثله اجلرمية،
، يتهوجنس   وعمره امسه  عن  الشخصية،  معلوماته  عن  اًل أو    املريض  بسؤال  الطبيب    فيبدأ،  للمرض

 اخلاطئ ويستبعد واختبارها، واالحتماالت  الفروض جبمع بدأ هشخص   معرفة من ىانته   فإذا
 .وفحصها وحتليلها جسمه من نات عي    تشخيص إىلانتقل   مااحتمال   هل دأتك   فإذا منها،

 وهي ،الفرضيات  اختبار مهارة هي أولئك  من واحد كل  عليها يعتمد اليت العقلية فاملهارة
 قد  بل  صناعتهم،  يف  أيًضا  أهل احلديث  أعملها  وقد  حياهتم،  يف  الناس   يستخدمها  فطرية  مهارة

  فعلهم يف قدوهتم اإلهلي الوحي وكان هبا، واحتج وا هلا ونظ روا اإلسالم علماء غالب   أعملها
 .(1)ذاك

 
 السرب  العقلية  واملهارات  السلف"  بعنوان:  علمية  ورقة  :يف موقع مركز سلف للبحوث والدراسات  ينظر  (1)

 ."أمنوذجا والتقسيم



 

 كان  وإن اجلذور، يف والتقسيم السرب مهارة هي واالحتماالت  االفرتاضات  اختبار   فمهارة
 افرتاق. نقاط بينهما

 والرد القبول منهج   منها وصاغوا ، ملنهجهم صياغتهم  يف احلديث علماء لهاأعم   وقد
 الضوء ولكن ،وأروعها والنصوص األخبار مع للتعامل املناهج أدق   وأنتجوا احلديثية، للرواايت 

 صفحاهتم. من املشرق اجلانب هذا على كثريًا  طيسل   مل
 ةاملنشق    للفرق  عنايتها  أول ت  التقليدية  ةالكالمي    "الدراسات   حلمي:  مصطفى  الدكتور  يقول

 عرض يف عتوتوس   قتتعم   كما  واجلهمية، والقدرية والشيعة كاخلوارج  األوىل القرون أهل عن
 ابلقدر والفقهاء للمحدثني العقلي   للنتاج تلتفت ومل واألشعري، االعتزايل الكبريين: نياملذهب  
 خمالفيهم،  على  والرد    النقاش   يف  ومنهجهم   الدين،  أصول  من   مواقفهم   إببراز  يسمح  الذي  الكايف

 القرآنية  اآلايت   تفسري  على  قائمة  ةمنطقي    وبراهني  عقلية  ةأدل    إىل  يستندون  كانوا  أبهنم   العلم  مع
 اللغة أبسرار ودراية علًما أكثر   كانوا  الذين  األوائل بفهم أيًضا واالسرتشاد النبوية، واألحاديث

 أن نرى احلقيقة هذه ضوء ويف الدين. أبصول صلةاملت   العقائد ودقائق النزول وأسباب  العربية
  تصفهم   اليت  الفكرة  شاعت  حيث  وتقدير؛  إنصاف  نظرة    إىل  حتتاج  ةوالسن    احلديث  أهل  طريقة  
  كوصفهم  خطأ عنهم تشاع أخرى أوصاف عن فضاًل  ني(،)عقلي    وليسوا ون(ي  )نص    أبهنم

 .(1)والعامة" اخلاصة أذهان يف صورهم هتشو   صفات  من ذلك  إىل وما ابجلمود،
وبراعتهم، تهم وحذقهم  صلر ح بعبقري    -حىت من أعداء اإلسلالم-عليها  ومن سللط الضلوء  

ورغم أن نظرية اإلسللناد عند علماء احلديث قد سللببت ": ث مارجليو  صللمويل املسللتشللرق  يقول
إال أن قيمللة  ،توثيق كللل راو من رواة األحللاديللثا ملللا يتطلبلله البحللث يف ا من املتللاعللب نظرً كثريً 

املسللللللمني أن   فيها، ومن حق   ة احلديث النبوي ال ميكن الشلللللك  ق بدق  نظرية اإلسلللللناد فيما يتعل  
 .(2)يفتخروا بعلم احلديث من علومهم"

 :(3)األخباريف  الفرضيات اختبار
 

 الدين. أصول يف  والسنة احلديث علماء  منهج  :كتاب  مقدمة (1)
(، نقاًل عن تقدمة العالمة املعلمي 253-234 :( املقاالت العلمية، ديفيد صموئيل مرجليوث )ص2)

 .لمعرفة لكتاب اجلرح والتعديللاليماين 
 األسس العقلية لعلم نقد السنة النبوية.في المعاصرة  الدراساتفدت من بعض أ ( 3)



 

 جمال يف اإعماهل ميكننا اجملاالت  شىت يف اخلرباء من كثري   اليوم   القاعدة   هذه لأعم   كما
 إليك  ألقى الناس  من أحًدا أن   افرتضنا فلو ،ومساء صباح كل    إلينا ترد اليت واألقوال األخبار

 هذا نقبل فهل ،الوقود سعر ابرتفاع يفيد االجتماعي التواصل برامج من برانمج أي   على خربًا
 نرد ه؟ أو اخلرب

  فطرية اآللية  وهذه صحته،  من  د والتأك   ومتحيصه اخلرب هذا لفحص آلية  إىل حنتاج هنا إننا
 ،له والناقل ،مصدره يف سننظر كما  ،اخلرب يف سننظر  أننا البديهي   فمن البشرية. النفس يف

 .اخلرب هذا لفحص ؛ةاملوثوق دراابملص هصالات    ومدى
 األوىل:، ولنبدأ ابملرحلة فحص هذا اخلرب على مراحلحنن هنا سنو 
زاد  إنو  اخلرب، ذلك قبول جانب فنضع    فإننا جمهولة صحيفة مثاًل اخلرب  مصدر كان  ول

 املخولة  كاجلهة  ؛وأكثر  أكثر  رد  ه  جانب   يقوى  نافه   تتحد ث به  مل  املوثوقة  املصادر  على ذلك أن
 ألن اخلرب؛  هذا نقبل ال فحينئذ  ؛إنتاجها يف تعمل اليت والشركة األخبار هذه مثل  إبصدار

 من التأكد إىل حنتاج وهنا ،صحيح غري للخرب فطريقه  موثوق؛ مصدر عن هأيخذ مل له الناقل
 . قالتوث   من األوىل املرحلة هي وهذه ،همبصدر  اخلرب انقل صالات  

 اشخصً   اخلرب  هذا  يروي  الذيفإن كان    :الناقل  حالالنظر يف    إىل  ننتقل  يةناثال  املرحلة  يفو 
  فحينئذ ،األخبار هلذه ومعرفته وإدراكه خربته وال ،كذبه  من ه صدق   وال حاله نعرف ال  جمهواًل 
 رد   املرج ح ويكون ،هحال   نعرف وال جمهول هوقائل   مصدره ألن اخلرب؛ هذا قبول عن نتوقف
 الشركة أو لةاملخو   اجلهة يف العاملني أحد هو اخلرب   نقل الذي هذا كان  إن وأما اخلرب. ذلك 

 شك. بال سيقوى قبوله جانب فإن ؛األخبار هذه مثل إلصدار املوثوقة
 إىل النظر ميكننا ،نعم. صحيح غري خربًا اخلرب هذا من علجت أسباب   مثة يكون قد ولكن

 أمور الرجل يف يكون قد املوثوقة الشركة يف ًفاموظ   كونه  فمع اخلرب، نقل الذي الرجل حال
 أمرين: يف  تنحصر  األمور وهذه خربه، قنصد    ال جتعلنا

 رد   لنا حيرتج   فحينئذ ،ابلكذب معروف ألنه ؛وأقواله أخباره يف موثوق غري يكون أن إما
 .خربه



 

 أخبارًا  فينقل  ،أخباره  يف  واخللط  ابخلطأ  معروف  رجل  أنه  الثقة  انعدام  سبب  يكون  أن  وإما
  فحينئذ عنها، والبيان التعبري يف خيطئ ولكنه صحيحة أشياء ويقصد حقيقتها، على ليست

 أخطأ. قد يكون أن فيمكن ،لألخبار  ضابط غري ألنه ؛خربه رد   لنا حيرتج  
  ومن   ،وأمانته  صدقه  انحية  من  فيه  اموثوقً   عنه مناتكل    الذي فاملوظ    ذلك   يكون  قد  ولكن

  به موثوق  غري أو جمهول آخر شخص  عن اخلرب نقل  ولكنه  األخبار، نقل يف زانهات    انحية
 . الثالثة املرحلة هي وهذه ،لذلك  اخلرب رد   جانب يقوى فحينئذ ،السابقة للعلل

 .الناس عند مقبوالا  اخلرب يكون حينئذوأما إذا كان انقًلا عن شخص موثوق مثله ف
 هذا اخلرب؟صحة وتثبت يف   دأتك   مزيد   ريدن انكلكن ماذا لو  و 

  من  دلنتأك   الراوي هذا برواية ونقارنه ،للخرب آخرين انقلني عن بحثميكننا حينئذ أن ن 
 لنا  حيرتج    موثوقني  أانس   عن  منقولة  ومجيعها  األخرى  لألخبار  موافًقا  هذا  كان  فلو  ،خربه  ةصح  
 إعماله  ميكن  وهذا  ؛هرد    لنا  حيرتج    فحينئذ   اخلرب  هذا  يف  خالفوه  قد  اآلخرون  كان  إن  وأما  ،هقبول
 سعر ابرتفاع السابق اخلرب انتشر لو فمثاًل  بعضها، مع ومقارنتها السابقة الرواايت  مجع بعد

 سعره كان  أن بعد  رايالت  مثانية إىل ارتفع  أبنه القارئ فهمه  ولكن  ،1.8 إىل  ارتفع وأنه الوقود
  من اخلطأ أن نعرف   أن نستطيع  املنقولة  األخبار بني  اجلمع  فعند كذلك،  ونقله واحًدا راياًل 
 عن ونقله لألخبار طرحه زانوات   صدقه يف موثوقًا لكونه عنه مستبعًدا اخلطأ كون  رغم فهمه

 الصحيح.  املصدر
  القبول،  جانب  ىفيتقو    ،موثوقني  غري  اآلخرين  ولكن  موثوقًا  هو  كان  لو  فيما  احلال  وخيتلف

 هو  كان  إن  وأما  اخلرب،  هذا  رد     جانب  فيتقوى  منه  أوثق  اآلخرين  ولكن  موثوقًا  هو  كان  إن  وأما
 ،موثوق مصدر إىل نصل حىت اخلرب هذا مثل يقبل فال موثوقني غري كذلك   وهم  موثوق غري

 اخلرب. ةصح   من مراحل فحص الرابعة املرحلة هي وهذه
  عنهم، وأخذه ابملصدر اتصاله من وتيق نا موثوق مصدر عن الناقل نقله اخلرب كان  فإذا

 أمثاله قوله على ووافقه ،منشوراته يف مصيًبا ونشره طرحه يف متزانً  صادقًا كان  أبن موثوقًا وكان
 احتمال مبجرد ك يشك    من إىل نلتفت وال ،فيه مبا ونعمل اخلرب هذا قنصد   فإننا الناس، من

 . معصوم غري أنه بدعوى الرجل هذا خطأ



 

نستطيع من خالهلا التأكد من   ،إذن لدينا قواعد معتمدة على مهارة اختبار الفرضيات 
 صحة األخبار اليت ابتت ترد إلينا صباح مساء.

 أهل احلديث اأعملهعنها متاًما  املراحل اليت حتدثنا بذات  ومهارة اختبار الفرضيات هذه
 من  قاعدة  فأول  ،األخبار الواردة عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  قبول  لقواعد  صياغتهم  يف

  من صحيحها األخبار متييز يف عملهم بدؤوا حني فهم ،املهارة هذه إعمال يف كانت  قواعدهم
فحصروا تلك الفرضيات وسربوا كل   ،اخلرب يف خلاًل  الفرضيات اليت تسبب نظروا يف سقيمها

 خرب من األخبار الواردة عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على كل فرضية من تلك الفرضيات،
فال تعجب حني تسمع أن أحًدا من هؤالء اجلهابذة   ،املعايري  أدق  العمليةإلجراء هذه    ووضعوا

يف سبيل التأكد   وتكب د املشاق وجتش م الصعاب وارحتل أايًما وشهورًا سافر مئات الكيلومرتات
من صحة خرب من األخبار الواردة عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وأان هنا تعم دت لفظة 

، حىت د والتوث ق من صحتهة خرب جديد مل يعرفوه، بل خرب مسعوه وأرادوا التأك  معرفد ال التأك  
. ابب اخلروج يف طلب العلم"اباًب مس اه:    أصح   كتب احلديثرمحه هللا يف    سط ر اإلمام البخاري

"، رضي هللا عنهم  إىل عبد هللا بن أنيس يف حديث واحد ورحل جابر بن عبد هللا مسرية شهر
 . (1)أمجعني

وأحذق وأحكمها املعايري أقوى  ومتييزها األحاديث النبوية لسربفعلماء احلديث قد جعلوا 
 التفصيل  إىل  احتاجوا  وإن  ،اليت هبا يبتدئون تناول اخلرب  رئيسيةال  عايريامل  ، فمنهاوأضبطها  املناهج

، أكثر تفصياًل وأشد إحكاًما  معايري  اهل  أعملوا  الثقات   يرويها  اليت  للرواايت   والسرب  التمحيص  يف
 . وهنا سنتناول تلك املعايري الرئيسية لننتقل بعدها إىل احلديث عن املعايري التفصيلية

 : احلديث  ةصح   ملعرفة ةالرئيسي   املعايري
للتأكد من صحة احلديث هو أول مرحلة من املراحل اليت ذكرانها عند التأكد    املعايري  أول

 ما وهو ،اخلرب مبصدر قلالن  اتصال من التأكدمن صحة األخبار يف مواقع التواصل، وهو 

 
 (. 26/ 1( صحيح البخاري )1)



 

 أهل احلديث  عند  املقبول  احلديث  شروط  من  شرط  فأول  ،السند  اتصال  احلديث  علماء  يهيسم  
 .(1)السند اتصال

 :السند والتأكد من صحة النقل عن املصدراتصال 
 يروي  ممن  مسعه  قد  أيًضا  واآلخر  ،عنه  يروي  ممن  مسع  قد  الراوي  أن  من  دالتأك    ذلك   ومعىن

 املقال:  يتضح وابملثال وسلم، عليه هللا صلى النيب إىل وهكذا ،عنه
 قال: سفيان، حدثنا قال: الزبري، بن  هللا عبد احلميدي حدثنا" البخاري: صحيح أول يف
  بن علقمة  مسع أنه التيمي، إبراهيم بن  حممد أخربين قال: األنصاري، سعيد بن حيىي حدثنا
 هللا رسول مسعت قال: املنرب على عنه هللا رضي اخلطاب بن عمر مسعت يقول: الليثي، وقاص
 .(2)"«...ابلنيات األعمال »إمنا يقول: وسلم عليه هللا صلى

 واحلميدي احلميدي، من احلديث مسع قد البخاري اإلمام أن من التأكد إىل حنتاج فهنا
 إبراهيم،  بن  حممد  من  مسعه  سعيد  بن  وحيىي  سعيد،  بن  حيىي  من  مسعه  وسفيان  ،سفيان  من  مسعه

 اخلطاب بن  عمر من همسع وقاص بن وعلقمة وقاص، بن علقمة من  همسع إبراهيم بن وحممد
 .وسلم عليه هللا صلى النيب من وهو ،عنه هللا رضي

 ونكون  ،وسلم  عليه  هللا  صلى  النيب  عن  وأخذه  الراوي،  ذلك   مصدر  صحة  من  دنتأك    وهبذا
 اخلرب.  مبصدر الرواية اتصال من التأكد وهي ،األوىل املرحلة جتاوزان قد

 الوقود  سعر  ارتفاع  خرب  نقل  قد  األول  الشخص  أن  من  دالتأك    أردان  حني  فعلنا  ما  عينه  وهو
 عنده. من وليس موثوق، مصدر من

 
معرفة أنواع علوم احلديث البن الصالح   ،(189/ 2ينظر: اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع ) ( 1)

،  (58نزهة النظر يف توضيح خنبة الفكر )ص: ، (25التقريب والتيسري للنووي )ص:  (،13)ص: 
 . (61/ 1تدريب الراوي يف شرح تقريب النواوي )  ،(28/ 1فتح املغيث بشرح ألفية احلديث )

 (. 6 /1) البخاري صحيح (2)



 

فأما األحاديث املسندات إىل النيب صلى هللا عليه رمحه هللا: " يقول اخلطيب البغدادي
وما اتصل منها سنده وثبتت عدالة رجاله  ،ومنها تستفاد األحكام ،وسلم فهي أصل الشريعة

 .(1)"والراد له آمث ،والعمل به الزم ،فال خالف بني العلماء أن قبوله واجب
كما    الثانية  املرحلة  إىل  احلديث  علماء  ينتقل  فحينئذ   اخلرب،  مبصدر   ةمتصل  الرواية  تكان  فإن

 ،وهو البحث يف حال الراوي وحال الناقل للخرب ،ذكر اخلطيب البغدادي يف النص السابق
 حيث ؛وهو ما كان يف مثالنا يف املرحلة الثانية من مراحل فحص األخبار يف مواقع التواصل

 ذات على وكذلك أهل احلديث يعملون ،والكذب  الصدق مع وحاله الناقل اتريخ عن حبثنا
 خربه.  قبول من مينعنا ما هفي يكون فقد ،الراوي ذلك  حال يف النظر وهو ،املعيار

 :فيه اخللل  ومواطن  حال الراوي يف النظر
 حاالت: ثالث  عن خترج ال فهي الراوي نا افرتاضها يفميكن اليت اخللل أنواع يف تفكران لو
 عليه احلكم ميكننا ال فحينئذ بكالمه، الوثوق نستطيع وال الرجل، حال هلجن أن إما -1

 اخلرب. هذا  قبول عدم هو حج  املر  فيكون خربه، قبول وال
  لن فحينئذ ،الكذب  وهو كالمه،  يف اخلطأ دبتعم   معروفًا الرجل هذا يكون   أن وإما -2
 خربه.  نقبل

  نقل يف الدقة  وعدم اخللط وهو  ،املتعم د غري  ابخلطأ معروفًا الرجل هذا يكون  أن وإما -3
 أيًضا. خربه نقبل  فلن ،األخبار

 وهي ،مع أخبار مواقع التواصل مثالنا يف الثانية املرحلة هي هاعين   الثالث  احلاالت  وهذه
 الراوي. حال يف نظروا حني أهل احلديث أعملها اليت ذاهتا

 حاالت: على وقفوا قبول روايتهم موانع يف نظرواو  الرواة حال سربوا ملا فهم
  وهلذا   ،هخرب   يقبلون  ال  كذلك   كان  منو   اجلهالة،  ىتسم    وهذه  جمهواًل،  حاله  يكون  أن  فإما
 . وحاله الراوي عني معرفة اشرتطوا

 
 (.189/ 2اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع ) (1)



 

 .(1) عدالا  يكون أن اشرتطوا ولذلك  رواايته؛  تقبل فال ابلكذب، معروفًا يكون أن وإما
 اشرتطوا ولذلك  ؛ أيًضا رواايته  تقبل  فال ،األخبار يف واخللط طأ ابخل معروفًا يكون أن وإما

 .(2) ضابطاا الراوي يكون أن
وصفة احلديث الصحيح أن يرويه عن  : "رمحه هللا يقول أبو عبد هللا احلاكم النيسابوري

وهو أن يروي عنه اتبعيان  ،اجلهالةرسول هللا صلى هللا عليه وسلم صحايب زائل عنه اسم 
 .(3)"إىل وقتنا هذا كالشهادة على الشهادة عدالن، مث يتداوله أهل احلديث ابلقبول

  لعقوهلم  إبعماهلم  استنتجوها  احلديث  لصحة  الشروط    هذه  استنتجوا  حني  أهل احلديثإذن  
 عشواء. خبط أو الزب  ضربةوال   ،جمر د تقليد منهم ذلك  يكن ومل ،ترى كما  العقلية وللقواعد

ال جيوز أن يصدق خبرب منقول عن الرسول أو رمحه هللا: " ابن تيميةوما أحسن ما قال 
غريه إال بداللة تدل على صدقه، وال جيوز أن يكذبه إال بداللة تدل على كذبه، وعلى هذا 

 والتعديل يف الرجال واألحاديث،ا كثرية يف اجلرح العلماء وصنفوا كتبً  العلم والدين، وقد تكلم
فمن الناس من يعرف ابلصدق والضبط، فهذا هو العدل املقبول خربه، ومنهم من يكون 
صدوقاا لكنه قد ال حيفظ وال يضبط فيقولون يف مثل هذا: هو صدوق تكلم فيه من قبل 
حفظه، ومنهم من ُعرف ابلكذب، وإذا روى احلديث من هو سيئ احلفظ أو من قد يكذب 

مث اترة يقوم الدليل على كذبه، واترة يتوقفون فيه ال  ومل يثبتوه.  حيكموا بذلك احلديثمل
 .(4)"يعلمون أصدق هو أم كذب، ومثل هذا ال يعتقد وال يثبت، وال حيتج به

 
(، 12علوم احلديث البن الصالح )ص:  (،  189/  2( ينظر: اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع )1)

تدريب   ،(28/ 1فتح املغيث بشرح ألفية احلديث ) ،(58نزهة النظر يف توضيح خنبة الفكر )ص: 
 .(61/ 1الراوي يف شرح تقريب النواوي )

فتح   ،(58نزهة النظر يف توضيح خنبة الفكر )ص: (، 12علوم احلديث البن الصالح )ص:  ( ينظر:2)
 . (61/ 1تدريب الراوي يف شرح تقريب النواوي )  ،(28/ 1املغيث بشرح ألفية احلديث )

 (. 62( معرفة علوم احلديث )ص: 3)
 (. 462/ 6( اجلواب الصحيح )4)



 

 القواعد  تلك استقوا    كذلك هم  فهذه الضوابط،    ووضعواأعملوا عقوهلم    كما  أهل احلديثو 
  وظفروا بكل أنواع  فجمعوا بني داللة العقل وداللة اخلرب احلق،  ،واملهارات العقلية من كتاب هللا

اخلرب قد يعلم أنه صدق، "يوض  ح لنا ابن تيمية ذلك حيث يقول: و  ،يف ذلك  مصادر املعرفة
األحاديث املعلوم بطالهنا على نوعني: اترة و  ...وقد يعلم أنه كذب، وقد ال يعلم واحد منهما 

يعلم أن صاحبها تعمد الكذب، واترة يكون قد غلط، والصحابة مل يعرف فيهم من يتعمد 
الكذب على النيب صلى هللا عليه وسلم، وكذلك مجهور التابعني مل يعرف فيهم من يتعمد 

{ وان  يل  بل  تل  فل   إ  ب  نل  ب   ق  اس  ف   م  ك  اء  ج   ن  إ  : }وهلذا قال تعاىل ...الكذب، ولكن طائفة قليلة من الشيعة 
 ؛أخرب الفاسق خبرب، ومل أيمر بتكذيبه مبجرد إخباره فأمر ابلتبني والتثبت إذا ...[6: احلجرات]

ألنه قد يصدق أحيااًن، وملا أمر هللا سبحانه ابلتبني والتثبت يف خرب الفاسق دل  ذلك على أنه 
عرف ال جيوز تصديقه مبجرد إخباره، إذ كان فاسًقا قد يكذب، وال جيوز أيًضا تكذيبه قبل أن ي  

  س  ي  ا ل  م    ف  ق   تل  ال  و  }  :وقد قال تعاىل  ...ألن الفاسق قد يصدق  ؛أنه قد كذب، وإن  كان فاسًقا
 .(1) "وهذا هني عن التكلم بال علم، وهو عام يف مجيع أنواع األخبار،  [36:  اإلسراء]{  م  ل  ع    ه  ب    ك  ل  

حينئذ  ف الراوي، حال من وأتكدان املوثوق، صدرامل عن اخلرب نقل صحة من دانأتك   إذاو 
  بكوهنم ،كحاله  حاهلم آخرين نقلة عن  نقل  أنه من  التأكد يوه ، الثالثة املرحلة إىل ننتقل

 ؛(2)منتهاه" إىل أوله "من بقوهلم: أهل احلديث عليه نص ما وهذا والضبط. ابلعدل معروفني
 ضابطني.  عدواًل  اإلسناد سلسلة يف الرواة مجيع يكون حبيث

 : احلديث  صحة ملعرفة الدقيقة املعايري
 ،ضابط  عدل  موثوق  نفسه  يف  وهو  ،صحيحة  مصادر  عن  نقل  الراوي  كون  من   قالتوث    فبعد
أهل  ولكن املنقولة، الرواية هذه ةبصح   االطمئنان إىل نصل نكاد ؛عنه روى من حال وكذلك 
 املقارنة إىل جتاوزوها بل للرواايت، والسرب واالستقراء التوث ق من  احلد هذا عند يقفوا مل احلديث

 ينطلقون السابقة واختبارهم هلااختبار فرضيات اخلطأ  فبعد ،بعض مع بعضها الرواايت  بني
من  الرابعة املرحلة هي وهذه ،مع بعضها اهنويقارنو  ذاته للنص األخرى الرواايت  جيمعون

 
 (. 454/ 6( اجلواب الصحيح )1)
 .(58(، نزهة النظر يف توضيح خنبة الفكر )ص: 12علوم احلديث البن الصالح )ص:  ( ينظر:2)



 

 :احلديث  علماء  عليه  أطلق  ما  ووه  ،مراحل فحص اخلرب يف مثالنا مع أخبار مواقع التواصل
 شاًذا. وال  مع اًل  احلديث يكون أال فيشرتطون الشذوذ،  وانتفاء لةالع انتفاء

 اغامضً  اخفيً  سبًبا احلديث علماء فيه يكتشفاحلديث الذي  :فهو املعلول احلديث فأما
 يف تقدح علة على فيه اطلع الذي هو املعل   فاحلديث ،منه السالمة ظاهره أن مع فيه اقادحً 

 ونقدها الرواايت  على احلديث علماء س لتمر   وذلك  ؛منها السالمة ظاهره أن  مع صحته
  إحاطتهم   طريق  عن ذلك   يكون  ما  وغالًبا  ،وأسباهبا  اخلفية  عللها  على  يقفون  ومتييزها  وفحصها

 اإلسناد إىل ذلك  ويتطرق بينها، واملقارنة مجعهاو  ومروايهتم مجيًعا ابلرواة اخلاصة ابملعلومات 
 السالمة،  ظاهره  خرب  املعل  فاخلرب  ،الظاهر  حيث  من  الصحة  لشروط  اجلامع  ثقات   رجاله  الذي

 .(1)قادح على التفتيش بعد فيه عل  اط  
ويوقفنا اخلطيب البغدادي على عناية أهل احلديث هبذا النوع من الفحص الدقيق لألخبار؛  

ألن أعرف علة حديث ": قوله رمحه هللا عبد الرمحن بن مهدي احملد  ث  ينقل عن اإلمام ثحي
 .(2)"من أن أستفيد عشرة أحاديث أحب إيل  
 كتابه  يف حات أيب ابن اإلمام نص   فقد ،مراأل هذا حقيقة على لنقف املثال هذا ذولنأخ  

  فهو احلديث، علم يف هو من وهو- الرازي حات أبو اإلمام والده هبا أخربه ةعل   على "العلل"
 عن الزهري، عن معمر، عن، الرزاق عبد حديث يذكر أيب مسعت" :قال -النقاد أئمة من

 هذه  الرزاق  عبد   اختصر  أيب:  قال  .إبصبعه  الصالة  يف  أشار  صلى هللا عليه وسلم  النيب  أن  أنس:
 فجاء  ابلناس،  يصلي  بكر  أاب  مفقد    ضعف،  أنه:  صلى هللا عليه وسلم  النيب  حديث  من  الكلمة

 هذه اختصاره يف الرزاق عبد أخطأ أيب: قال احلديث. فذكر ...صلى هللا عليه وسلم النيب
 يف إبصبعه  يشري كان  من ابب  يف وأدخله الكلمة، هذه اختصر الرزاق عبد ألن الكلمة؛
 قلت  هو.  كذاك  وليس  التشهد،  يف  بيده  أشار  إمنا  صلى هللا عليه وسلم  النيب  أن  وأوهم،  التشهد

 
 على املعلول العلماء بعض إطالق وأيضا والشاذ، املعلول تعريف  يف العلماء اختالف املعلوم ومن (1)

  لعلو حجر ابن تقريرات على فيه سرت ولكن ،ذلك تفصيل حمل   البحث هذا وليس الظاهرة، للالع  
  الصالح ابن على النكت (،114: )ص واإليضاح  التقييد  (، 81: )ص احلديث  علوم ينظر: كعبه،

 وغريها.، (209 /1) املغيث   فتح ،(710 /2)
 .(191/ 2( اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع )2)



 

صلى   النيب  دخول  قبل   أو  الصالة،  يف  كان  بكر  أيب  إىل  صلى هللا عليه وسلم  النيب  فإشارة  أليب:
 من شيء على يدل ال الزهري، عن شعيب حديث يف أما فقال: الصالة؟ يف هللا عليه وسلم

 .(1)"هذا
 وقارن  احلديث،  هذا  يف  الواردة  الرواايت   سرب  قد  الرازي  حات  أاب  اإلمام    جند  النص  هذا  ففي

 ولكن ،احلديث   هذا صراخت   هللا رمحه الرزاق عبد اإلمام أن وهو ،النتيجة هبذه وخرج بينها؛
 وهو ،"التشهد يف إبصبعه يشري كان  من ابب " يف  وضعه هو مث ابملعىن، خماًل  كان  االختصار

 احلديث. مقصود خالف   موأوه   احلديث موضوع   غري   ما
 فيض من غيض وهذا ترى، كما  والتمحيص الفحص بعد الناقد اإلمام هذا اكتشفه وقد

 يف وأذهاهنم عقوهلم إلعماهلم  وحيًدا  املثال هذا فليس الباب، هلذا  أهل احلديث  إعمالمن 
 ،للناس  نشروهاو  مجعوها قد بل وعللها، إشكاالهتا واستخراجهم رواايهتا مجع بعد األحاديث

  الذين النق اد انتشار ذنوم مةاملتقد   القرون ذنم الكتب عشرات  مثة بل ،واحد كتاب   يف ليس
 .أكثرها وما االسم بنفس ألفت اليت العلل كتب  ودونك  واألحاديث، الرواايت  مجعوا

 األحاديث تلق  يهم يف عقوهلم لواعم  ي   مل احلديث علماء   أن زعمي   من على كاف    رد   اوهذ
 ذاهتا وهي وقبوله، احلديث لنقد العقلية ةاألساسي   الضوابط عواوض   قد فهم ودراستها، النبوية  

عن كل منهج وكل   تفر دوا مث واألوطان، األزمان كل  يف الناس  بني املتداولة املعروفة الضوابط
 والتمحيص  والفحص  بني األخبار  واملقارنة  جلمعكوهنم عنوا اببعقول البشر أمجع    اخرتعهاقاعدة  
 مبجرد يكتفوا ومل اخلفيات، وعللها اآلاثر أغمار يف ونق بوا الرواايت، أغوار يف فغاصوا الدقيق،

 .فحص األخبار يف األساسي واملنهج الظاهر النقد
 بكنهها  العلمو   وأقواهلم  الناس   أخبار  مع  التعامل  يف  كافية  اليت أعملوها  األساسية  فالضوابط

 ؛أهل احلديث عن العقالنية ينفي من زغل ملعرفة يةكاف  ، وهي يف ذات الوقتحقيقتها وإدراك
 امتازوا مبا ال عني رأت وال أذن مسعت وال خطر على قلب بشر يف عامل  فما ظن ك والقوم قد 
   قواعد متييز األخبار.

 
 (. 379 /2) احلديث علل (1)



 

وإمنا خص    ،مضت أمة ألي هللا  يكتبه مل أمر   يف التعامل مع األخبار الدقيق  املنهج  هذاف
ر  و إ ان  ل ه  حل  اف ظ ون  } تعاىل: أهل بيان ذكره احملفوظ كما قال أهل احلديث { إ ان  حن  ن  نل ز ل ن ا الذ  ك 

 .[9]احلجر: 
 واليت ،عقاًل  احلديث ةصح   نعرف هبا اليت املراحل تلك  آخر عن مونتكل   ناحبث   إىل ونعود

 الشروط  تلك   كل    بعد  اشرتطوا  فقد  ،ألباهبم  إبداعاتو   احملدثني  عقول  اخرتاعات   من  أيًضا  كانت
 الشذوذ.  انتفاء أيًضا الدقيقة

  كان  إن نتأكد مث فيها؛ والنظر فحصها مث احلديث رواايت  مجع يتم   أن بذلك  واملقصود
  الثقة يروي أن احلديث من الشاذ ليس" الشافعي: اإلمام يقول كما  الشاذ ومعىن ال، أو شاًذا
 .(1)"الناس  خيالف احديثً  الثقة يروي أن الشاذ إمنا غريه، يروي ال ما احلديث من

 وقد ،املنت يف الشذوذ يكون وقد ،(2) منه أوىل هو ملن خمالًفا املقبول يروي أن إذن فالشاذ
 أقوى هو ممن غريه انقل فيه خيالف خربًا جند فكوننا كليهما،  يف يكون وقد ،السند يف يكون

 علماء فص ل وقد إطالقه، على نقبله وال واملالحظة لالتأم   موضع   نضعه جيعلنا منه وأوثق منه
 هم قوم عن منها كان  ما فأما" هللا: رمحه مسلم اإلمام يقول ،تفصيل أمي ا األمر هذا احلديث

  وأشباههم  ...حديثهم  بتخريج  نتشاغل  فلسنا  منهم،  األكثر  عند  أو  همون،مت    احلديث  أهل  عند
 ؛الغلط أو املنكر حديثه على الغالب من وكذلك  ،األخبار وتوليد األحاديث، بوضع اهتم ممن

 للحديث روايته عرضت ما إذا احملدث  حديث يف املنكر وعالمة حديثهم، عن اأيضً  أمسكنا
 كان  فإذا توافقها، تكد مل  أو روايتهم، روايته  خالفت والرضا احلفظ أهل من  غريه رواية على

 على  نعرج  فلسنا  ...مستعمله  وال  مقبوله،  غري  احلديث  مهجور    كان  كذلك   حديثه  من  األغلب
 ديتفر   ما قبول يف مذهبهم من نعرف والذي العلم، أهل حكم ألن ؛به نتشاغل وال حديثهم،

 رووا، ما بعض يف واحلفظ العلم أهل من الثقات  شارك قد يكون أن احلديث من ث احملد   به
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 أصحابه عند ليس شيئا ذلك  بعد زاد مث كذلك،  وجد فإذا هلم، املوافقة على ذلك  يف وأمعن
 .(1)زايدته" قبلت

  من  قس م قد هللا رمحه فهو ،ورد  ها الرواايت  قبول  يف ماحملك   العقلي   التفصيل هذا فتأمل
 أصاًل. روايتهم من  يقرب  فال املوضوعات  برواية عرف من فأما أقسام؛ إىل األحاديث يروون
 أهاًل   يكن  ومل  بذلك   وعرف  الرواية  أهل  من  املوثوقني  فيها  خيالف  اليت  األحاديث  يروي  من  وأما

 موثوقًا  خالف  الذي  كان  لو  وأما  املخالفة.  هذه  منه   تقبل  فال  به  الثقة  مستوى  لنزول  ملخالفتهم
 منه. فيقبل بزايدة تفر د مث للثقات  املوافقة الصحيحة األحاديث بروايته ومعروفًا وضبطه بعدالته
 ذلك كل   يف يعتمد  وجدانه هللا رمحه  مسلم اإلمام  أعملها اليت املنهجية هذه  يف لناأتم   لو

 على  احلال  بطبيعة  أنمنه  ال  واملكذوابت   املوضوعات   بروايته  عرف  فمن  ة،حبت    عقلية  معايري  على
 مؤشر فهو ابلقبول منه أوىل هو ملن املخالفة األحاديث بروايته عرف ومن ،النبوية األحاديث

 وعدالته لألحاديث بضبطه عرف موثوق  من التفر د كان  لو  ما بعكس  ،شك   بال  فيه ضعف
 التفرد.  منه  فيقبل

 ذلك  يف "األمر :حيث يقول هللا  رمحه الصالح ابن احلافظ تفصياًل  األمر ذلك  يف انويزيد  
 رواه ملاا خمالفً  به انفرد ما كان  فإن ؛فيه نظر بشيء الراوي انفرد إذا فنقول: نبينه تفصيل على
 خمالفة فيه يكن مل وإن ،امردودً ا شاذً  به انفرد ما كان  وأضبط، لذلك  ابحلفظ منه أوىل هو من
  عداًل  كان  فإن ؛املنفرد الراوي هذا يف فينظر ،غريه يروه ومل هو رواه أمر هو وإمنا غريه رواه ملا

 ،األمثلة من سبق  فيما كما  فيه االنفراد يقدح ومل  به انفرد ما بل ق   وضبطه إبتقانها موثوقً ا حافظً 
 لها مزحزحً  له ا خارمً  به انفراده كان  به انفرد الذي لذلك  وإتقانه حبفظه  يوثق ممن يكن مل وإن
 املنفرد  كان  فإن  فيه،  احلال  حبسب  متفاوتة  مراتب    بني  دائر  ذلك   بعد  هو  مث  ،الصحيح  حيز  عن
 احلديث قبيل  إىل حنطه  ومل ذلك  حديثه ااستحسن   تفرده املقبول الضابط درجة  من بعيد  غري به

 من فخرج املنكر، الشاذ قبيل من وكان به انفرد ما رددان ذلك  من ابعيدً  كان  وإن الضعيف،
 يف ليس الذي الفرد والثاين املخالف، الفرد احلديث أحدمها قسمان: املردود الشاذ أن ذلك 
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 وهللا والضعف، النكارة من والشذوذ دالتفر   يوجبه ملا اجابرً  يقع ما والضبط الثقة من راويه
 .(1)"أعلم

 ولكل  ،حكًما  حالة  لكل  وضعوا  وإمنا  جزافًا،  الرواايت   على  احلكم  أهل احلديث  يطلق  فلم
 على منهم واحد كل   مروايت  وسربوا ،الرجال أحوال  يف  ظروافن ،مناسًبا عقلًيا حكًما وضع
 كان  ومن ،الثقات األثبات املأمونني مبنزلة يكون أن ميكن ال ابلوضع معروفًا كان  فمن حدة،
 خيطئ كمن  ليس اخلطأ كثري   كان  ومن اثنتني، أو مرة  خيالفهم  كمن  ليس للثقات  املخالفة كثري
 وهكذا.  اثنتني أو مرة

 اخلامتة: 
 أذهاهنم أعملوا وقد  وذكاء، فطنة وأوفرهم ،عقواًل  الناس  أكمل من احلديث أهل كان  لقد

 من احلديث نقلة بني من وجدوا فحني أمجع، العامل به  هبروا  الذي احلديثي منهجهم بناء يف
 اختالف ظهر وحني واألحاديث، األخبار فحص خمتربات  أنواع أقوى اخرتعوا ويهم خيطئ

  وكثري  الواهم من الضابط متييز ضوابط أمنت وضعوا وسلم عليه هللا صلى النيب عن الرواايت 
 الكذب عواصف بدأت  وحني ،والرواايت  األخبار تلك  بني الرتجيح قواعد وأفضل ،اخلطأ

 نو والوضاع نو الدجال احملدثني بني وانسل   وسلم عليه هللا صلى النيب حديث يف والوضع
 هللا صلى هللا رسول على والدجل الكذب دون قواعدهم سيوف أهل احلديث سل   نو والكذاب

 ،واملكذوابت   املوضوعات   سيل  من  الصحيح  احلديث  لتصفية  املناهج  أفضل  ونصبوا  وسلم،  عليه
 املردود. من املقبول ومعرفة

 وصلى هللا وسلم وابرك على نبينا حممد، وعلى آله وصحبه أمجعني.
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