
  



هاّتتبيَّن:ّمةالمقدّ  ّ..األشياءّوبضدِّ

ََّّالنبوي ََّّالعلمَّهذاَّدم َّق ََّّقديم ََّّشعواء ََّّحملة ََّّيفَّالحديثَّأهلَّعلىَّحامللت َّا

ََّّولوالَّالشريف، َّلماَّثينالمحد ََّّعلىَّوتستنكرَّتشجبَّخرجتَّالتيَّاألصوات 

ََّّبلغ ََّّاآلفاق  ََّّجميل  ََّّظهرَّلماَّالطاعنينَّإ حن ََّّولوالَّملهم،ع ََّّةودق ََّّنعهمَّص  َّفضل 

ََّّمعلوم ََّّثينالمحد ََّّهؤالءَّوشرفَّثين،المحد َّ ََّّيحتاجَّالَّمعروف  َّجهد ََّّكبير ََّّباحث 

َّجهابذةَّمنَّجهبذََّّوهو-َّالبغدادي ََّّالخطيبَّفأل ََّّوقدََّّعليه،ََّّالدليلَّوجدانَّيف

َّ"َّالشهيرَّهكتاب ََّّ-المحدثين ََّّةل َّحم ََّّعنَّفيهَّدافعَّ،"الحديثَّأصحابََّّشرف 

ََّّعنَّونافحَّالحديث، َّانتماءَّصارَّممنََّّهمَّأن ََّّنوبي ََّّحالهم،ََّّمنَّاط رف ََّّوذكرَّرفهم،ش 

اَّالناسَّأكثر ََّّالرأيَّبادي ََّّفهمَّوسلم،َّعليهََّّاهللَّصلىَّالمصطفىَّإلىَّحياهتم َّلهج 

َّوامتزجتَّه،كلمات ََّّأنفاسهمَّخالطتَّقدََّّلرسمه،َّرالمتكر ََّّوالذكرَّباسمه،

َّبَّأرواحهم َّالَّكيفَّه،سيرت ََّّمالزمةَّحياهتمَّهبجةَّوصارََّّ،وسمات هَّهديهذكر

ََّّيعيشونَّمنَّوهمَّكذلكَّيكونون َّوأقوالهَََّّّعلىَّهنار ََّّليل  َّوأفعاله َّأوصافه ذكر

َّ!وسكناته؟َّحركاتهَّويروون ََّّحديث هَّويحفظونَّ،وتقريراته

َّ َّيومناَّحتىَّوصيارفتهَّالحديثَّوعلىَّوحملتهاَّالسنةَّعلىَّالهجوم ََّّهذاَّوظل 

ََّّهذا، َّاهللَّصلىََّّمحمدََّّوخليلهَّحبيبهَّعنَّيدافعونَّأقوام ََّّذكرَّاهللَّيرفعَّوسيظل 

َّثيند َّالمح ََّّلهؤالءَّظحف ََّّقدََّّاهللَّإنَّ:نقولَّأنَّالقولَّنافلةَّومنََّّوسلم،َّعليه

ثينَّلهمََّّأفهي ََّّ،َّصنيعهم َّالمْحد  ن 
ََّّوالمطاعنََّّالشكوك ََّّعليهمَّيثيرَّنَّم ََّّم  َّحينَّكل 

َّبصالحَّبالهمَّلهمَّىدع َّوي ََّّأفعالهم،ََّّوتحمدََّّسيرهتم،َّوتذكرَّذكرهم،َّي نشرََّّحتى

َّ.َّبالئهمَّوَّجهادهمَّحسنَّعلىومآلهمَّ

ّ:تمهيد

َّأجلبَّأعداءَّالسنةَّوقدََّّنبوية،الَّالسنةَّضد ََّّأخرىَّثاروت ََّّإالَّشبهة ََّّتخبوَّنإ ََّّما

َّالن َّحاولونمَّورجلهمَّبخيلهم َّبوجودَّوتارة ََّّ،تهاي َّحج ََّّعدمَّعاءباد ََّّتارة ََّّ،َّمنهاَّيل 

َّ،الحديثَّخدمةَّيفَّأعمارهمَّأوقفواَّماَّالحديثَّصيارفةَّوكأن ََّّ،فيهاَّالوضع

َّالعلماءَّهاوضع ََّّة َّق َّمختل ََّّاألسانيد ََّّأنَّبزعمَّوتارة ََّّضعيفه،َّمنَّهصحيح ََّّيمي زون



َّأن َّبَّ"Robson"َّالمستشرقَّادعىَّكماَّ،الثاينَّالقرنَّمنَّاألولَّصفالن َّبعدَّ

َّسبتون ََّّ،ةف َّمختل ََّّألحاديثَّتركيبهاَّوتم ََّّ،َّالثاينَّالقرنَّيفَّاختالقهاَّتم ََّّاألسانيد َّ

َّمعاييرََّّيفَّيكشكت َّبالَّأخرىَّوتارةَّ،(1)لرتويجهاََّّأعلىَّومراجع ََّّاتَّلشخصي َّ

ََّّمالتقد ََّّرغموَّثين،المحد َّ ََّّالتقني  َّالمعلومة َّإلى َّالوصول َّوإمكانيةوسهولة

ّقلبّعلىّصرّ يّالبعضّأنَّإالَّ،ذكيَّجهازَّعلىَّزر ََّّبضغطةَّالموضوعَّاستجالء

ََّّوإيرادَّ،الحقائق َّالعلميةَّالساحة ََّّوأشبعواَّ،العلماءَّعنهاَّأجابََّّقدََّّقديمة ََّّشبهات 

ّنقدّ ّاألكبرّهمهمّ ّكانّالحديثّعلماءّأنَّّّذلكّومنَّا،ورد ََّّاوتأليف ََّّابحث ََّّفيها

ََّّكانَّمهماَّقبلوهََّّبلَّ،المتنَّإلىَّالتفتواَّماَّذلكَّلهمَّمسل ََّّفإنَّالسند، َّامعارض 

ََّّأن ََّّدَّيج ََّّليتأم ََّّومنَّالواقع.َّأوَّالعقلَّأوَّللقرآن َّالتيَّالمعاصرةَّالمشاريع ََّّجل 

َّوننشغلَّبالسند،َّينشغلواَّأنَّفللسل ََّّكانَّ:تقولل ََّّهذاَّعلىَّكئتت ََّّالسنةَّنقد ََّّىتتبن 

ّّهناكّأنّ:نظرهمّيفّوالنتيجةَّبالمتن،َّنحن ّالتيّاألحاديثّمنّاألوفّ ّبّلّمئات 

َّتتعرضَّلمََّّ-نظرهمَّيف-َّألهناَّ؛فضعَّّتّ ّأنّيجبّالحديثّأصحابّصححها

َّمعاييرَّأنَّفرأواَّ،الخبيرَّصالفاح ََّّالطبيبَّمبضعَّفيهاَّأعملواَّقدََّّوهمَّ،المتنَّلنقدَّ

َّمنََّّهمَّعواوترب َّ،(2)"الموضوعةَّاألحاديثَّألوفَّبدخولَّسمحت"َّثينالمحد َّ

ََّّتنقيحبَّأنفسهمَّعندَّ َّوَّالبخاريصحيح َّامبعدهَّاألربعةَّوالسننَّمسلمصحيح

َّنقدَّعربَّوذلكَّ،والتالفَّالموضوعَّمنهاَّويخرجواَّ،األخرىَّالحديثَّوكتب

ّّهّلّولكنَّالمتن. ّمنّكانواّوهّلّالمتن؟ّنقدّإلىّثونالمحدِّّّيتطرقّلمّفعل 

ّّإلىّينظرونّيجعلهمّمابّالعلميةّالسذاجة أهلّّرواتهّوكانّصالهاتِّّّصحَّّّفإنّندالسَّ
ّوضبطّ  ّبعكسّاألمرّأنّأمّعليه،ّغبارّالّصحيحّحديثّهذاّنعمّ:قالواّعدالة

اّذلك َّّ؟تمام 

ََّّإليهَّسبقَّقدََّّلهَّصحيحَّمعيار ََّّوضعَّيفَّويتخبطونَّاليومَّفعلهَّيحاولونَّماَّن َّإ

َّقبلَّالعملَّهذاَّوكانَّبلَّالمتون،َّيفَّقواودق ََّّففحصواَّ،طويلةَّقرونَّقبلَّالقوم

ََّّالبالغَّثينالمحد ََّّاهتمامَّيكنَّلمَّبلَّالسند!َّنشوء َّ ََّّالمتن،َّأجلَّمنَّإالَّندَّبالس 

 

 (. 52ص: لشفيق وينغرا ) ،نقد منت احلديث اترخيه ومقاييسه ومناهج العلماء فيه :( انظر1)
 (.11ص: من األحاديث اليت ال تلزم ) البخاري ومسلم  جتريدينظر: ( 2)



ََّّفاإلسناد َّعليهَّاهللَّصلىَّبيالن َّسن ةَّهوَّالذيَّالمتن ََّّلناَّينقلَّلمَّإذاَّلهَّقيمةَّالَّهنفس 

َََّّّوسلم.

ََّّفتل َّأ ََّّوقدَّ ََّّكثيرةََّّكتب  َّهاأمام ََّّيملكَّالَّ،ثينالمحد ََّّعندََّّالمتنَّقدَّن ََّّحول 

َّ ل  ََّّيقفَّأنَّإالَّالمتأم  ثين ََّّجهلَّةشد ََّّمنَّمذهوال 
أوََّّثينالمحد َّيفََّّاعنينالط ََّّالمْحد 

َّذلك:َّفمنَّالكتب،َّلهذهتجاهلهمَّ

َّمحمدََّّمصلحَّلمحمدََّّ،الكربىَّالسننَّيفَّالنسائيَّاإلمامَّعندََّّالمتنَّنقدَّ .1

َّ.َّالزعبي

َّ.َّاألعظميَّمصطفىَّلمحمدََّّ،وتاريخهَّنشأتهَّالمحدثينَّعندََّّالنقدََّّمنهج .2

َّ.َّاإلدلبيَّالدينَّلصالح،َّالنبويَّالحديثَّعلماءَّعندََّّالمتنَّنقدََّّمنهج .3

َّ.الدمينيَّمسفرلَّ،السنةَّمتونَّنقدََّّمقاييس .4

ََّّالجرحَّعلماءَّعندََّّالحديثَّرواةَّعلىَّبالحكمَّوعالقتهَّالمتنَّنقدَّ .5

َّ.َّالدريسَّلخالدََّّ،والتعديل

ََّّطاهرَّلمحمدََّّ،الشريفَّالنبوي ََّّالحديثَّمتنَّنقدََّّيفَّثينالمحد ََّّجهود .6

َّ.َّالجوابي

َّ.َّالسلفيَّلقمانَّلمحمدََّّ،اومتن اَّسند ََّّالحديثَّبنقدََّّثينالمحد ََّّاهتمام .7

ََّّأنَّالورقة ََّّهذهَّيفَّناهدف ََّّكانَّلذلكَّالكثيرة؛َّالكتبَّمنَّوغيرها ََّّنقف  َّوقفات 

اَّ؛ثينالمحد ََّّعندََّّالمتنَّنقدََّّمعَّمختصرة َّ َّوسلمَّعليهَّاهللَّصلىَّالنبيَّةسن َّعنَّدفاع 

َّوبيان اَّونقدها،َّالمتونَّفحصَّيفَّثينالمحد ََّّطريقةَّةصح ََّّوبيانَّتها،يحج ََّّبإثباتَّ

ََّّالمتنَّنقدََّّيفَّثينالمحد ََّّمنهجََّّلخصائص َّهبا،َّالتزمواَّدقيقةََّّعلمية ََّّأصولَّوفق 

َّعلماءَّأن ََّّمنَّينالحداثي ََّّمنَّتبعهمَّنوم ََّّالمستشرقينَّمزاعمَّمنَّلهؤالءَّاوإنصاف َّ

ََّّوأن ََّّا،نقد ََّّللمتنََّّيعرفواَّلمَّالحديث َّمعَّيدورََّّكانَّعندهمَّوالتضعيفَّالتصحيح 

َّ َّفقط!ََّّندَّالس 

ّ:عوىالدَّّّصّلأّ 



َّحديث اَّالحداثيونَّهاتدوير ََّّوأعادَّاقديم ََّّالمستشرقونَّقهاأطل ََّّالتيَّىعو َّالد َّ

اّالمتنّبنقدّرفعواّماّالحديثّعلماءّأنَّّّهي اّلهّأقامواّوالّ،رأس  َّذلكَّونتيجةَّ،وزن 

َّرحلة ََّّنحنَّلنبدأَّةالحديثي ََّّومعاييرهمَّوموازينهمَّثينالمحد ََّّاعتبار ََّّسقطن ََّّأن

َّ:أحدهمَّيقولَّوكماَّنشاء،َّماَّوندعَّ،نشاءَّماَّمنهاَّنختارَّ،المتونَّنقدَّمعَّجديدة َّ

َّإن ََّّ،والتعديلََّّالجرحَّعلماءَّيمسكهَّكانَّالذيَّبالميزانَّاألحاديثَّمنقو ََّّالَّنحن"

ََّّلنا َّ(1)"امغاير ََّّامقياس  ََّّيقبلونَّكانواَّنظرهمَّيفَّثونفالمحد َّ. َّ،َّاءجَّكيفماَّالحديث 

ََّّأنَّالوحيدََّّوشرطهمَّ ع ََّّوقدَّ" َّأمين:َّأحمدََّّيقولَّ،السندََّّلهمََّّيصح  َّالعلماءَّوض 

ََّّهناَّليسَّقواعد ََّّوالتعديلَّللجرح َّوان َّع ََّّ-يقالَّوالحق-َّولكن همَّذكرها؛َّمحل 

ََّّالمتن،ََّّبنقدََّّنواع ََّّمماَّأكثر ََّّاإلسنادَّبنقدَّ َّن سبَّماَّأنَّناحيةَّمنَّبنقد ََّّتظفرَّأنَّفقل 

ََّّفقيت ََّّالَّوسلمََّّعليهَّاهللَّصلىَّبيالن ََّّإلى َّالحوادثَّأنَّأوَّفيه،ََّّقيلتَّالتيََّّوالظروف 

َّكتابهَّمنَّ"caetani.l"َّعنَّشاختَّالمستشرقَّنقلو،َّ(2)َّ" تناقضهَّالثابتةَّالتاريخية

َّ"َّقوله:َّ(annali dell islam)َّاإلسالميةَّالحولياتَّ َّثينالمحد ََّّقصدََّّكل 

َّج ََّّواد ََّّيفَّزويرتك ََّّينحصر َّمَّْم ََّّدب 
َّ،المروي ََّّنقلواَّالذينَّاألشخاصَّسردَّنم ََّّلح 

َّثينالمحد ََّّإن ََّّ:قلناَّأنَّسبقَّنفسه...َّوالمتنَّالعبارةََّّبنقدََّّهنفس ََّّحد َّأَّيشغلَّوال

َّماَّإلىََّّللسنةَّقديالن َّحليلالت ََّّيفَّاالندفاعَّعلىَّيجسرونَّالَّالمسلمينَّقادوالن 

ََّّعنَّيمتنعونَّبلَّ،اإلسنادَّوراء َّلمشهوريَّااحتقار ََّّيرونهَّإذَّ،للنصَّنقدََّّكل 

َّ ََّّاآلخر ََّّيقرأَّحينَّحتىََّّبلَّ،(3)َّ" حابةالص  اَّمواقد ََّّالمحدثينأن  َّاَّز َّمتمي ََّّانقدي ََّّمنهج 

َّلقد"َّليقول:َّ"Muir William"َّالمستشرقَّينربيَّالمروياتََّّبنقدََّّقيتعل ََّّفيما

ََّّلناَّضحتات َّ ََّّثون،المحد ََّّاتخذهاَّالتيَّقدَّالن َّطرق  ََّّجعلوهاَّالتيَّدةوالش  َّنصب 

َّواظن ََّّإذاَّينخدعونَّيناألوربي ََّّولكنَّاألحاديث،َّمنَّ%٩٩ََّّأسقطواَّحتىَّنهمأعي َّ

َّحقيقةَّلمعرفةَّاكافي ََّّكانَّ-ةالشد ََّّمنَّفيهَّماَّرغم-َّالنقدََّّمنَّالنوع ََّّهذاَّأن

ّّهرواتّ ّيكونّ ّأنّالحديثّةلصحَّّّيكفيهمّكانّهمإنََّّّاألحاديث، ّصالاتِّّّمّعّعدوال 

 

 (.343 /1( الصحابة واجملتمع )1)
 (. 238ص: ( فجر اإلسالم )2)
 (.66-65ص: ليوسف شاخت ) ،أصول الفقه :( انظر3)



َّمارغ ََّّيخوضواَّلمَّهمإن ََّّ،قّلالعّ ّيستبعدهّالمضمونّكانّولوّ،صحابيّ ّإلىّالسند

َّيجرؤواَّولمَّ،حيدةالو ََّّالقاعدةَّبتلكَّكينمتمس ََّّأصبحواَّبلَّ،وشمولَّةي َّبحر ََّّالنقد َّ

َّمحمودََّّذلكَّعلىَّوتبعهمَّ،(1)"ةالداخلي ََّّالشهاداتََّّىعلَّبناء ََّّالحديثَّنقد ََّّعلى

َّوغيرهم.ََّّ،البهيَّالمنعمَّعبدََّّوأحمدََّّ،خانَّأحمدََّّوالسيدََّّ،ريةَّأبو

ّ:األولّالفجرّمنذّالنقد

ََّّأنَّثينالمحد ََّّعندََّّالمتنََّّنقدََّّقيمة ََّّمعرفةََّّيفََّّيكفيك ََّّهذََّّأن ََّّتعرف  َّدج َّو ََّّالفعل 

ََّّوانتشرَّوالسالمَّالصالةَّعليهَّيف َّتو ََّّحينَّهفإن ََّّوسلم،ََّّعليهَّاهللَّصلىَّالنبيَّوفاةَّمنذَّ

ّوسلم:َّعليهَّاهللَّصلىَّالنبيََّّةوصي ََّّقلوهبمَّيفَّمعهمَّحملواَّاألمصارَّيفَّالصحابة َّ

ّاهلل ّامرأ ّسمعّمقالتيّ» ر  ّنضَّ بَّ ،ّور 
ّليسّبفقيه  ّفقه  ّحامل  بَّ ّر  ه  اهاّفبلَّغ ها،ّفإنَّ ع  فو 

ّمنه ّإلىّمنّهوّأفقه 
ّفقه  ََّّهَّأقوال ََّّوسلمََّّعليهََّّاهللَّصلىَّالنبيَّعنَّغوافبل ََّّ،(2)َّّ«حامل 

َّومعَّاإلسالمي،َّالتاريخَّبدايةَّمنذََّّالحديثيةَّالمدارسَّونشأتََّّوتقريراته،َّوأفعاله

ََّّكانواَّالوصيةَّلهذهََّّحملهم ََّّقلوهبمَّيفَّيحملونَّاأيض  َّاهللَّصلىَّللنبيَّآخرَّقوال 

اعليَّّّبكذّ ّنمّ »َّوهو:َّوسلمَّعليه د  َّهمألن َّوَّ.(3)«النارّمنّمقعدهّأفليتبوَّّّّمتعمِّ

َّعليهَّاهللَّصلىَّالنبيَّعنَّثوايحد ََّّأنَّقبلَّتواتثب ََّّقدََّّفإهنمَّتينالوصي ََّّمعنىَّفقهوا

َّمنها:ََّّعديدةَّبطرقَّوذلكَّوسلم،

َََّّّلسببين:َّوذلكَّ،ذلكَّعنَّوهنيهمَّالروايةَّمنَّاإلكثارَّنعَّامتناعهمَّ-1

لَّأحد ََّّيغلطَّأنَّخشيةَّ:أحدهما ََّّفيقو  ََّّلمَّماَّوسلمَّعليهََّّاهللَّصلىَّاهللَّرسول 

َّأبيهَّعنَّالزبير،َّبنََّّاهللَّعبدََّّبنَّعامرَّرواهَّماَّذلكَّنوم ََّّ،طالغل ََّّةَّن مظ ََّّوالكثرةَّ،لهيق َّ

َّكماَّوسلمَّعليهَّاهللَّصلىَّاهللَّرسولَّعنَّثَّتحد ََّّأسمعكَّالَّإينَّللزبير:َّقلتَّقال:

 

اترخيه ومقاييسه   حبث له بعنوان: نقد منت احلديثشفيق وينغرا ف  "حياة حممد"( نقل عنه من كتابه 1)
 ومناهج العلماء فيه. 

هذا حديث من حديث عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه، وقال: "( 2657) الرتمذي( أخرجه 2)
 ."حسن صحيح

 (.2(، ومسلم )107( أخرجه البخاري )3)



ّعليَّّّكذبّمن»َّيقول:َّسمعتهَّولكنَّأفارقه،َّلمَّإينَّأماَّقال:َّوفالن!َّفالنَّيحدثَّ

ََّّ.(1)َّ«ارالنَّّّمنّ ّهدّ مقعّ ّأفليتبوَّّ

َّمنَّإليهَّتاجحيَّالَّبماَّالحديثَّأهلَّمنَّليسَّمنَّإشغالَّعدمَّ:والثاين

َّ.الحديث

َّاهللَّصلىَّاهللَّرسولَّعنَّالرواية ََّّوال َّأق َّ"َّعنه:َّاهللَّيضرَّعمرَّقولَّذلكَّومن

ََّّأن ََّّيفيدََّّبطولهَّوالحديثَّ.(2)َّ" شريككمَّوأناَّوامضواَّوسلم،َّعليه َّبنََّّعمرَّهني 

َّعنهَّهمَّيصرف ََّّأنَّردَّي ََّّفلمَّ،بالقرآنَّعرفواَّقوم ََّّأجلَّمنَّكانَّعنهَّاهللَّرضيََّّالخطابَّ

َّ.إليهَّيحتاجونَّالَّلما

َّرضوانَّالصحابةَّكبارَّفعلهَّقدَّوهذاَّعليه،َّشاهد ََّّبإتيانَّالخربَّنمَّتهمتثب ََّّ-2

َّأنَّستلتم ََّّة َّجد ََّّجاءتهَّقدََّّعنهَّاهللَّرضيَّبكرََّّفأبوَّ،َّالروايةَّمنَّاتثبت ََّّعليهمَّاهلل

ََّّوماَّا،شيئ ََّّاهللَّكتابََّّيفَّلكَّأجدََّّماَّبكر:َّأبوَّفقالَّث،تور َّ ََّّأنَّعلمت  َّاهللَّرسول 

ََّّوسأسألَّا،شيئ ََّّرذك ََّّوسلمَّعليهَّاهللَّصلى َّيفَّقامََّّالظهرَّصلىَّافلم ََّّ،ة َّالعشي ََّّالناس 

َّوسلمَّعليهَّاهللَّصلىَّاهللَّرسولَّسمعتَّقدََّّشعبة:َّبنَّالمغيرةَّقالَّفسألهم،َّالناس

َّفقال:َّمسلمةَّبنَّدَّمحم ََّّفناداهّ؟أحدّ ّمعكّذلكّسمّعّهّلّقال:َّالسدس،َّيعطيها

َّالسد ََّّيعطيهاَّوسلمَّعليهَّاهللَّصلىَّاهللَّرسولَّسمعتَّقدَّ َّأبوَّذلكَّفأنفذََّّ،س 

َّاألشعري ََّّموسىَّأبوَّجاءهَّفقدَّعنهَّاهللَّرضيَّالخطابََّّبن ََّّعمر ََّّوأماَّ.(3)َّبكر

ََّّوجدهَّهفكأن ََّّ،عليهَّفاستأذن ََّّأسمعَّألمَّعمر:َّفقالَّع،فرج ََّّمشغوال  َّاهللَّعبدََّّصوت 

َّاكن َّإناَّفقال:َّصنعت؟َّماَّعلىَّحملكَّماَّفقال:َّله،َّيع َّفد ََّّله،َّائذنواَّقيس؟!َّبن

َّمنَّمجلس ََّّإلىَّفانطلقَّبك،َّألفعلن ََّّأوَّنةببي ََّّهذاَّعلىََّّفأتنيَّقال:َّهبذا،َّؤمرن َّ

َّاكن َّقدََّّفقال:َّالخدريَّسعيدََّّأبوَّفقامَّأصاغرنا،َّإالَّيشهدََّّالَّفقالوا:َّاألنصار،

 

 (.107البخاري )( أخرجه 1)
 /2وحسنه ابن كثري ف مسند الفاروق )(، 347احلاكم ) (، وصحَّحه28ابن ماجه ) ( أخرجه2)

624). 
 (.6306( أخرجه النسائي ف الكربى )3)



ََّّيخف ََّّ:عمرَّفقالَّهبذا،َّرنؤم َّ َّألهاينَّوسلم،َّعليهَّاهللَّصلىَّالنبيَّأمرَّمنَّهذاَّعلي 

َّ ََّّسمعَّمنَّاس:الن َّنشدََّّعمرَّأن ََّّعروة ََّّوعنَّ،(1)َّباألسواقَّفقالص  َّاهللَّصلىَّالنبي 

ة :بغ ََّّفيهَّقضىَّسمعتهَّأناَّالمغيرة:َّفقالَّقط؟الس ََّّيفَّقضىَّوسلمَّعليه َّأوَّعبد ََّّر 

َّعلىَّأشهدََّّأناَّمسلمة:َّبنَّمحمدََّّفقالَّهذا،َّعلىَّمعكَّيشهدََّّمنَّائتَّقال:َّ،أمة

َّمنَّالتثبتَّمنشؤهَّالروايةَّمنَّالتثبتَّوهذاََّّ.(2)هذاَّبمثلَّوسلمَّعليهَّاهللَّصلىَّبيالن 

ََّّيفََّّضحيت ََّّكماَّ،المتن َّ.عنهَّاهللَّرضيَّبكرَّأبيَّةقص 

َّطالبَّأبيََّّبنَّعليَّقولَّذلكَّومنَّالحديث،َّرواة ََّّبعضَّاستحالفَّ-3

َّينفعنيَّاحديث ََّّوسلمَّعليهَّاهللَّصلىَّاهللَّرسولَّمنَّسمعتَّإذاَّكنتَّعنه:َّاهللَّرضي

ََّّبكرََّّأباَّوإن ََّّقته،صد ََّّفَّحل ََّّفإذاَّ،استحلفتهَّغيرهَّعنهَّثنيحد ََّّوإذاََّّ،منهَّشاءَّبماَّاهلل

ّرجلّ ّنمّ ّما»َّوسلم:َّعليهَّاهللَّصلىَّاهللَّرسولَّقالَّقال:َّبكر،َّأبوَّوصدقَّثنيحد َّ

ّاهللّغفرّإالّ،اهللّويستغفرّركعتينّيصليّثّمّ،الوضوءّفيحسنّفيتوضأّاذنب ّّذنبيّ 

َّ.(3)َّ«له

ََّّيكونَّأنَّشرط اَّوليسَّ،الروايةَّيفَّتالتثب ََّّأنواعَّمنَّنوع ََّّهوَّذكرهَّسبقَّوما

اّموجودّفالتثب تَّالمتن،ََّّنقدََّّمنشؤه ّّبشكّلّأيض  ر  دة ّواسعّوصو  َّكانَّبلَّ،متعدِّ

َّعنهاَّاهللَّرضيَّعائشةَّكانتَّحيثَّوسلمَّعليهَّاهللَّصلىَّالنبيَّزمنَّمنذََّّاموجود َّ

َّعنهاَّاإلشكال اَّفرتجعَّإلىَّالنبيَّصلىَّاهللَّعليهَّوسلمَّليزيل  َّأمور  َّومنَّ،تستشكل 

َّعائشة:َّقالتَّ«عذبّحوسبّنمّ »َّقال:َّحينَّوسلمَّعليهَّاهللَّصلىَّالنبيَّأن ََّّذلك

َّ َّ}َّتعالى:َّاهللَّيقولَّأوليس  ْوف  ََّّف س  ب  اس  اب اَّي ح  س 
اَّح  ير 

َّقالت:؟!َّ[8َّ]االنشقاق:َّ{ي س 

ّّذلكّإنما»َّفقال: ّّشنوق ّّمّنّولكّنّ،العرض  َّتفعلَّوكانتَّ.(4)َّّ«يهلكّالحساب 

ََّّذلك َّاهللَّصلىَّالنبيَّعنَّيروونهَّفيماَّعليهمَّفتستدركَّالكرامَّالصحابةَّمعَّاأيض 

 

 (.7353( أخرجه البخاري )1)
 (.6907( أخرجه البخاري )2)
(، وابن ماجه 11078الكربى )(، والنسائي ف 406(، والرتمذي )1521أبو داود )( أخرجه 3)

 (.104 /2، وحسنه ابن كثري ف تفسريه )(2(، وأمحد )1395)
 (.103( أخرجه البخاري )4)



ّ:أسماهّكتابّيفّاستدراكاتهاّالزركشيّالدينّبدرّاإلمامّجمّعّوقدَّوسلم،َّعليه

َّوثالثينَّة َّسبعَّقرابة ََّّفيهَّذكر،َّالصحابة(ّعلىّعائشةّاستدركتهّماّإليرادّ)اإلجابة

َّأبيَّعلىَّراكهدَّاستَّيفََّّماعنهَّاهللَّرضيَّعباسَّابنََّّفعلهََّّماَّوكذلكَّا.استدراك َّ

ََّّالتيَّاألمثلةَّمنَّذلكَّوغيرَّ،عنهَّاهللَّرضيَّهريرة َّكانَّالمتنَّنقدَّأنَّلناَّحتوض 

َّيفَّكانواَّماَّوأهنمَّالكرام،َّالصحابةَّعهدََّّيفَّاحاضر َّ َّعنََّّالمتنَّينظرون ا د  مجر 

َّالشرعيةَّ َّاألدلة َّمنظومة َّينظرونَّيفَّالمتنَّيفَّإطار َّكانوا َّوإنما َّاألخرى، األدلة

ََّّ.(1)َّبأكملهاَّ

ََّّالحديث،َّعلمَّشاعَّالكرامَّالصحابةَّعصرَّوبعدَّ ََّّفاحتاجَّ،الروايةَّوانتشرت 

ََّّيفََّّالرحلةَّنشطتَّالثاينَّالهجريَّالقرنَّويفََّّونقده،ََّّالسندََّّعلمَّإلىَّالناس َّطلب 

َّمدارسَّةعد ََّّونشأتََّّيرتحل،َّلمَّمنَّثينالمحد ََّّبينَّمنَّيكونَّأنَّفندرَّ،الحديث

َّ،وعائشةَّ،هريرةَّأبوَّ:أعالمهاَّوأبرزَّالمنورةَّالمدينةَّكمدرسةَّ؛كربىَّحديثية

َّمكةَّومدرسةَّاألنصاري،َّاهللَّعبدََّّبنَّوجابرَّ،الخدريَّسعيدََّّوأبوَّ،عمرَّوابن

َّ:أعالمهاَّمنوَّالبصرةَّومدرسةَّوتالمذته،َّعباسَّبنَّاهللَّعبدََّّ:أعالمهاَّأبرزَّومن

َّأبيَّبنَّسعدََّّأعالمها:َّمنوَّالكوفةَّمدرسةوَّمالك،َّبنَّوأنسَّ،غزوانَّبنَّعتبة

َّانتشارَّومعَّ.(2)عنهمَّاهللَّرضيَّاألرتََّّبنَّوخبابََّّ،طالبَّأبيَّبنَّوعليَّ،وقاص

َّكلَّكحالَّارويد ََّّارويد ََّّينشأَّالتطبيقيَّالحديثَّعلمَّبدأَّالحديثيةَّالمدارس

ََّّهكل ََّّهذاَّعنَّونتجَّفيها،َّفيؤل ََّّثمَّة َّتطبيقي ََّّتنشأَّإذَّ؛العلوم َّالجرحَّمؤلفات 

َّالَّالعللَّوكتبَّا،سابق ََّّاموجود ََّّكفن ََّّكانَّوإنَّالثالثَّالقرنَّأولَّيفَّوالتعديل

َّالروايةَّعللَّعنَّتبحثَّبلَّ،فحسبَّالرواةَّعللَّعنَّوالتنقيبَّبالبحثَّتكتفي

ََّّتفصيلَّوسيأتََّّوالتحريف،َّواإلدراجَّكاالضطرابََّّالمتنَّعللَّومنهاَّككل،

َّهأن ََّّإلىَّهناَّونشيرَّفيها،َّبالتأليفَّالعلماءَّاهتمامَّمدىَّومعرفةَّالمتنَّنقدََّّلعلوم
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َّالقيمَّابنَّكتابََّّالمتنََّّلنقدََّّمنهاََّّينطلقَّالتيََّّالقواعدََّّبيانََّّيفَّالكتبَّأوسعَّمن

َّاأربع ََّّذكرَّقدَّفََّّ،"والضعيفَّالصحيحَّيفَّالمنيفََّّالمنار"َّ:ـبَّالموسومَّاهللَّرحمه

ََّّمجردَّمنَّبطالهناَّوجهَّنبي ََّّاحديث ََّّوسبعينَّبمئتينَّلهاَّلومث ََّّ،قاعدةَّوأربعين

َّ.السندََّّنقدََّّعلىَّيعرجََّّولمََّّالمتنَّنقض

ّالمتن؟ّنقدّالمحدثونّرأىّكيف

َّبأبسطَّجاهلَّأنهَّاإم ََّّالمتونَّبنقدَّالحديثَّعلماءَّاهتمامَّعدمَّعنََّّثَّتحد َّيَّمن

َّوالحديثيةَّاعموم ََّّالشرعيةَّبالعلومََّّعالقةَّأيَّلهَّوليسَّالحديث،َّعلومَّكتب

َّ َّيقيمونَّالَّدعوىَّمجردَّفحديثهمَّأخرى!َّلمآربََّّالكذبََّّدَّيتعم ََّّأنهَّأوَّ،اخصوص 

ََّّللداللةَّوالتعديلَّالجرحَّكتبَّهوَّإليهَّشيرونيَّماَّوقصارىَّعلمي،َّدليل ََّّأيَّعليه

َّأوَّويجهلونَّفقط،َّالنوعَّهذاَّعلىَّمقتصرَّالمحدثينَّعندَّالنقدََّّأن ََّّعلى

َّوإذاَّبالحديث،َّالمتعلقةَّكثيرةلاَّالعلومَّأنواعَّمنَّواحدََّّنوعَّهذاَّأنَّيتجاهلون

ََّّنجدََّّأنفسهمَّالحديثَّعلماءَّإلىَّوجهناَّأدرنا وقدَّ"ابنَّالقيمَّرحمهَّاهللَّيقول:

َّلصحةَّ َّمنَّشروطَّصحةَّالحديث،َّوليستَّموجبة  َّاإلسنادَّشرط  ل مَّأنَّصحة  ع 

َّسنده،ََّّ ة َّصح  َّمنها: َّأمور  َّيصحَّبمجموع َّالحديثَّالصحيحَّإنما َّفإن الحديث،

َّ َّيكونَّراويهَّقدَّخالفَّالثقاتَّأوَّشذ  وانتفاءَّعلته،َّوعدمَّشذوذهَّونكارته،َّوأال 

والحكمّبالصحةّأوّالحسنّعلىّاإلسنادّ" نَّكثيرَّرحمهَّاهلل:َّابويقولََّّ،(1)َّ"عنهم

ّ اّأوّمعلل  َّابنَّ،َّويقولَّ(2)"الّيلزمّمنهّالحكمّبذلكّعلىّالمتن؛ّإذّقدّيكونّشاذًّ

َّمنَّوهيَّ،والنفعَّالجدوىَّكثيرةَّ،النقلَّعزيزةَّمهمةَّفائدة"َّاهلل:َّرحمهَّحجر

ّيحسنّأوّندالسَّّّيصحّقدّإذّ؛والمتنّاإلسنادّبينّتلزمّالّأنّهَّعندهمَّالمقرر

َّ،َّ(3)َّ"علةّأوّلشذوذّالمتنّدونّوالضبطّوالعدالةّاالتصالّمنّشروطهّالجتماّع

ََّّقدَّ"َّالسخاوي:َّويقول ََّّيصح  َّاالتصالَّمنَّشروطهَّالستجماعَّيحسنَّأوََّّندَّالس 
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ََّّوالعدالة ََّّ.(1)َّ" ةعلّ ّأوّلشذوذ ّّالمتنّدونَّ،بطوالض  َّاهللَّالجوزيَّابنوهذا َّرحمه

َّوإنماَّفقطَّبالسندََّّيختصَّالَّالوضعَّأنَّوبينَّالموضوعات،َّيفَّكامالَّاكتاب ََّّأل ف

َّويكونَّ،ثقاتََّّهكل ََّّاإلسنادَّيكونَّوقدَّ"َّاهلل:َّرحمهَّيقولَّبالمتن،ََّّكبيرةَّعالقةَّله

ّوالّاألحوالّأصعبّوهذاَّ،تدليسَّفيهَّجرىَّقدََّّأوَّ،امقلوب ََّّأوَّاموضوع ََّّالحديث

َّ.(2)َّ"قادالن ّّإالّذلكّيعرف

ََّّيمكنََّّالَّهأن ََّّويرونَّ،بهَّونعن ي ََّّكانواَّ،المتنَّنقدََّّمعَّالحديثَّعلماءَّحالَّفهذا

َّأهلَّيعرفهَّلمَّاشيئ ََّّالحداثيونَّعرفَّفهلََّّ،بصحتهَّإالَّالحديثَّيصحَّأن

َّ!َّالصنعة؟

َّمنَّهوَّوإنماَّاعرضي ََّّااهتمام ََّّفقطَّليسَّالمتنَّبنقدََّّالحديثَّعلماءَّواهتمام

َّالمحدثين.ََّّعندََّّالمتنَّنقدََّّمظاهرَّببيانَّيتبينَّماَّوهوَّالحديث،َّعلمَّصميم

ّ:المحدثينّعندّالمتنّنقدّمظاهر

ََّّكلََّّيفَّوإيرادهاَّ-المتنَّبنقدََّّاالهتمامَّعدمَّوهي-َّالدعوىَّهذهَّشهرةَّمع

َّوإالَّدها،يرد ََّّمنَّلدىَّالعميقَّلبالجهَّوتنبئَّ،األدلةَّمنَّيةخالَّأهناَّإالَّ،محفل

َّكانَّالمتنَّنقدََّّأن ََّّاتمام ََّّيدركَّالحديثَّعلماءََّّخلفهَّماَّيقرأَّمنصفََّّقارئَّفأي

ّمنّ،عديدةّمظاهرّالمتنّبنقدّالحديثّعلماءّالهتماموَّعالية،َّمنزلة ََّّعندهمَّيتبوأ

َّيبينَّومماَّ،المتنّإلىّهنتجاوزوّبلّالسندّعندّيقفواّلمّأنهمّكيفّنعرفّخللها

َّ:َّذلك

ََّّفإن ََّّ،المتنّنقدّ:ةالمختلفّالفقهيةّالمذاهبّشأةنّأسبابّمنّأنَّ-1

ََّّفيهاَّوردَّمسألةَّيفَّاالختالف َّأوَّسنده،َّخاللَّمنَّالنصَّلضعفَّيكونَّقدََّّنص 

َّمنَّفمنهمَّه،ونقد ََّّالمتنَّقراءةَّيفَّذلكَّبعدََّّالعلماءَّفيختلفَّاإسناد ََّّاثابت ََّّيكونَّقدَّ

َّم ََّّيراهََّّمنَّومنهمََّّبه،َّيأخذَّ َّأقوىَّاعارض  َّأخرى ََّّيراهَّمنََّّومنهمَّ،ألدلة َّمشكال 
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َّالعملَّمنَّجزءَّالواحدََّّصللن َّالمختلفةَّالقراءاتََّّهذهَّوكلَّ،تفسيرَّإلىََّّيحتاج

َّ.للمحدثينَّالنقديَّالفكري

َّماَّأكثرَّوهذاَّ،الحديثّلصحةّوالعلةّالشذوذّعدمّالمحدثينّاشتراطَّ-2

َّحديث اَّالحديثَّعلماءَّيصححَّأنَّيمكنََّّالََّّهوأن ََّّالمحدثين،َّعندََّّالمتنََّّنقدََّّدَّيؤك َّ

َّهو:َّالمحدثينَّكلَّعندََّّالصحيحَّفالحديثَّمتنه،َّإلىََّّينظرواََّّأنَّدونَّاواحد َّ

َّ ََّّإلىََّّالضابطَّالعدلَّعنَّالضابطَّالعدلَّبنقلَّإسنادهَّصليت ََّّالذيَّالمسندََّّالحديث 

ََّّوالَّا،شاذ ََّّيكونَّوالَّمنتهاه، ّهوّلمنّامخالفّ ّالمقبولّروايةّهوّوالشاذَّ.(1)معلال 

ّأحدكمّىصلَّّّإذا»َّا:مرفوع ََّّهريرةَّأبيَّعنَّرويَّكماَّالمتنَّيفَّيقعَّوهوَّ،منهّأوثق

ّ َّالعدد ََّّالواحدََّّعبدََّّخالف"َّالبيهقي:َّقالَّ،«يمينهّعنّّعفليضطجّ ّالفجرّركعتي 

َّمنَّالَّوسلمََّّعليهَّاهللَّصلىَّالنبيَّفعلََّّمنَّرووهََّّإنماَّالناسَّفإن ََّّهذا،َّيفَّالكثيرَّ

ّّوأماَّ.(2)َّ"اللفظَّهبذاَّاألعمشَّأصحابََّّثقاتََّّبينَّمنَّالواحدََّّعبدََّّوانفردَّقوله،

َّأنَّمعَّصحته،َّيفَّتقدحَّخفي ةَّعلةَّعلىَّفيهَّاط ل عَّالذيَّالحديثَّفهوَّمعلولال

َّالصحيحَّالحديثَّفشروطََّّ.(3)َّالمتنَّأوَّالسندََّّيفَّيكونَّوقدََّّ،منهاَّالسالمةَّالظاهر

َّمتنه.َّتمحيصَّدونَّحديثَّيصحَّأنَّيمكنَّالَّنهإَّإذَّالدعوىَّهذهَّعلىَّتردَّنفسها

َّبنقدَّالعلماءَّاهتمامَّمظاهرَّمنَّالحديث:ّعلومّمنّكثيرةّعلومّانبثاقَّ-3

َّتفت ََّّالمتن ََّّاالهتمامَّولوالَّالحديث،َّعلومَّمنَّوهيَّبالمتنَّتتعلقَّكثيرةَّعلومَّق 

َّومنها:َّالعلوم،َّهذهَّتَّنشأََّّلماََّّالمتنَّنقدَّبَّالمحدثينَّمنَّالبالغ

ََّّابعضهَّيخالفَّالتيَّاألحاديثَّوهيَّ،الحديثّمختلف - ََّّ،(4)َّالظاهرَّيفَّابعض 

ََّّبعض،َّعلىَّضهاعبَّوعرضَّالمتونَّبجمعَّإالَّالمعارضةَّمعرفةَّيمكنَّوال

ََّّوهو ََّّعمل  ََّّمنَّدقيق  َّهذاَّيفَّفأل ََّّومماَّالعلمي،َّالفحصَّأعمالَّأجل 
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َّللدينوري،َّالحديثَّمختلفَّوتأويلَّللشافعي،َّالحديثَّاختالفَّالباب:

ََّّالفقهاءَّبينَّالحديثَّمختلفَّكتاب:َّمثلَّمعاصرةَّكتبَّوهناك

َّالحديثَّمختلفَّبينَّوالرتجيحَّالتوفيقَّمنهجوَّحسين،َّلنافذََّّوالمحدثين

َّاإلسالمي َّالفقه َّيف َّإسماعيلَّالمجيدََّّلعبدََّّوأثره َّ،السوسوةَّمحمد

 وغيرها.

ََّّ،الحديثّمشكّل - َّما، َّإشكال  ََّّالكتبَّومنوهيَّاألحاديثَّالتيَّيفَّمتنها

ََّّإلىَّالعوارفََّّمنهاجََّّوكتابََّّللطحاوي،َّاآلثارَّمشكلَّشرحََّّفيه:َّالمؤلفة

 ََّّعياض.َّللقاضيَّالحديثَّمشكلَّيفَّالمعارفَّروح

َّمنها:َّكتبَّعدةَّفيهَّوكتبَّ،(1)مقبولَّغيرَّراو ََّّبهَّانفردَّماَّوهوَّ،المنكر -

ََّّالرحمنَّلعبدََّّوتطبيقيةَّنظريةَّدراسةَّالحديثَّنقادَّعندََّّالمنكرَّالحديث

ََّّعللَّكتابََّّيفَّتطبيقيةَّنظريةَّسةاردََّّالمنكرَّالحديثوَّالسلمي،ََّّنويفعََّّبن

 سمحة.َّأبوَّالسالمَّلعبدََّّحاتمَّأبيَّالبنَّالحديث

ََّّرجحانَّدونَّمختلفةَّأوجهَّعلىَّروىي ََّّالذيالحديثََّّوهوَّ،المضطرب -

ََّّثَّتتحد ََّّالحديثَّمصطلحَّكتبَّكلَّوَّ،(2)َّمنهاَّوجه َّأل فَّفيه:ََّّعنه، ومما

َّاألربع َّالسنن َّعلى َّتطبيقية َّدراسة َّالمضطرب َّعمرََّّ الحديث ألحمد

بازمول،َّومفهومَّالحديثَّالمضطربَّعندَّاإلمامَّالرتمذيَّلعبدَّالعزيزَّبنََّّ

 عبدَّاهللَّالهليل.

ف - َّإنَّ:وقيلَّاألصلي،َّشكلهاَّعنَّالكلمةَّتغييرَّهوَّوالتصحيفَّ،المصحَّ

ََّّالمحرف،َّفهوَّالشكلَّبتغييرََّّغيرَّوماَّالمصحف،َّفهوَّالنقطََّّبتغييرَّغيرَّما

ََّّليإََّّكتبَّقال:َّلهيعةَّابنَّعنَّ"التمييز"َّكتابهَّيفَّمسلمَّرواهَّماَّكلذَّومثال

َّرسولَّأن ََّّثابتَّبنََّّزيدََّّعنَّ،سعيدََّّبنَّبسرَّحدثنيَّ:يقولَّعقبةَّبنَّموسى

ََّّروايةَّوهذه"َّمسلم:َّقالَّالمسجد.َّيفَّاحتجمَّوسلمَّعليهَّاهللَّصلىَّاهلل

ََّّ،جهةََّّكلَّمنَّفاسدة ََّّوإنماَّجميعا...ََّّسنادَّواإلَّالمتنَّيفَّخطؤهاَّفاحش 
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ََّّأوَّبخوصةَّالمسجدََّّيفََّّاحتجرَّوسلمَّعليهَّاهللَّصلىََّّالنبيََّّأن ََّّالحديث

َّيحيىَّبنَّأحمدََّّسمعتَّ:قالَّالحاكمَّذكرهَّماَّومنهَّ.(1)َّفيهاَّيصليَّحصير

ََّّشيخناَّقصدناَّيقول:َّالمقرئَّعبدوسَّبنَّمحمدََّّسمعتَّيقول:َّالذهلي

ّّهنواادَّّ»َّقال:َّوسلمََّّعليهَّاهللَّصلىَّاهللَّرسولَّأنََّّكتابهَّيفََّّوكانَّمنه،َّلنسمع

 َّ.(2)َّ«اعنَّّّبوااذهّ »َّوسلم:َّعليهَّاهللَّصلىَّاهللَّرسولَّقالَّفقال:َّ«اغبًّّ

ََّّعندهَّمنَّكالماَّالراويَّيقولَّأنَّوهو:َّ،المدرج - ََّّصلىَّبيَّالن َّبكالمََّّمتصال 

َّوهذاَّ.(3)َّوالسالمَّالصالةَّعليهَّالنبيَّكالمَّمنَّهأن ََّّمفي توه ََّّ،وسلمَّعليهَّاهلل

ََّّدقيقَّفحصَّودونَّآخره،َّأوَّوسطهَّوأَّالمتنَّأولَّيفَّيقعَّقدََّّاإلدراج

ََّّدرجم َّالََّّْإلىَّدرجم َّالََّّْفيه:َّالمؤلفةَّالكتبَّومنَّمعرفته؟َّيمكنَّكيفَّللمتن

 .َّللسيوطيَّ

ََّّيأتََّّأنَّوهوَّ،الثقةّزيادة - ََّّغيره،َّيروهاَّلمَّزيادةََّّفيهاَّبروايةََّّوينفردَّعدل 

َّ َّمنَّنوع ََّّهذاَّأن ََّّإالَّ(4)هارد ََّّأوَّقبولهاَّيفَّالعلماءَّاختالفَّعنَّالنظرَّوبغض 

 المتون.ََّّبجمعَّإالَّذلكَّمعرفةَّيمكنَّالَّإذَّ؛المتنَّنقدَّ

َّلوالَّلتظهرَّكانتَّماَّوالتيَّبالمتن،َّالمتعلقةَّالكثيرةَّالعلومَّمنَّذلكَّوغير

َّبالسند.َّاالكتفاءَّوعدمَّبالمتنَّالحديثَّعلماءَّاهتمام

ّالسند؟ّنقدّكثرّلماذاّإذن

ََّّ،َّالمتأخرةَّالعصورَّيفَّخاصة ََّّالمتنَّنقدََّّمنَّأكثرَّالسندََّّنقدََّّبالفعلَّنقول:

َّمنها:َّأسبابََّّعدةَّإلىَّيرجعَّوذلك
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ََّّشفناتاكَّماَّفمتىَّالبحث،َّبدايةَّمنَّالحديثَّيلغيَّالسندََّّضعفَّأن ََّّ-1 َّخلال 

َّوالجمعَّودالالتهَّالحديثَّعنَّالبحثَّيفَّالمضيَّيفَّأنفسناََّّنتعبَّلمَّالسندََّّيف

َّغيره.ََّّوبينَّبينه

َّقيلَّفإن ََّّمثالَّالقرآنَّنصوصَّمعَّمتسقَّغيرَّأنهَّرأيناَّإنَّالمتنَّفكذلك:

َّالبداية.ََّّمنذََّّطرحناه

َّالمتنَّأنَّترىَّفقدََّّوعورة،َّأكثرَّوالطريقَّصعوبة،َّأكثرَّالمتنَّمعَّاألمرَّنقول:

َّوقدََّّاآلخر،َّالنصَّوبينََّّبينهََّّيجمعَّوقدََّّيعارضه،َّالَّوهوَّآخرَّاحديث ََّّيعارض

َّمنَّكبيرَّجزءَّفيصحَّامدرج ََّّيكونَّوقدََّّالبعض،َّعندَّمقبولةَّوهيَّثقةَّزيادةَّتكون

َّندالس ََّّمرحلةَّمنَّأكدَّالت ََّّبعدََّّمتأخرة ََّّمرحلة ََّّيفَّيأتََّّالمتنَّيفَّفالبحثَّالحديث،

َّالطريق.ََّّيسلمَّأنَّبعدََّّالدقيقةَّالعلومَّهذهَّيفَّالدخولَّيكونَّحتىَّوصحته

ََّّكالخللَّيصحح،ََّّقدََّّبلَّالحديث،َّتضعيفَّفيهَّيشرتطََّّالَّالمتنَّيفََّّالخللََّّ-2

َّبالقلب.َّأوَّباإلدراج،ََّّأوَّ،بالتصحيفَّالوارد

َّالحداثيينَّمعَّفخالفناَّأحد،َّكلَّيستطيعهَّالَّدقيقَّعلم ََّّالمتنَّنقدَّأنَّ-3

َّعوا.اد ََّّماَّحسبَّوجودهَّعدمَّيفَّوإنماَّ،وصعوبتهَّالعلمَّهذاَّقلةَّيفَّليسَّوأمثالهم

ّالمحدثين:ّعندّالنقدّسمات

َََّّّبناَّمر ََّّالذيَّالمتنَّنقدَّ َّومنها:َّهبا،َّتميزَّسماتََّّلهَّالورقةََّّهذهَّيفَّمنهَّطرف 

ََّّاألحاديثَّتنقيةَّيفَّإيجابيَّدور ََّّلهَّكانَّوهذاَّالنقد،َّةَّلعملي ََّّالمبكرةَّالبدايةَّ-1

َّأيَّأمامَّامبكر ََّّوصيارفتهَّالحديثَّعلماءَّفوفوقَّوتنتشر،َّتتغلغلَّأنَّقبلَّامبكر َّ

َّآالفَّإليهَّحوكمتَّواضحةَّبمعاييرَّدقيقاَّاعلم ََّّلناَّأنتجَّللوضعَّمحاولة

َّبدقة.َّمنهاَّوالمكذوبََّّالموضوعَّإبعادَّوتمَّ،األحاديث

ََّّيخالفَّوهوَّالمعالم،َّواضحَّدقيقَّمنهجَّالمتنَّنقدََّّيفَّالمحدثينَّمنهجَّ-2

َّورقةَّيفَّذكرست ََّّجهاتَّعدةَّمنَّالمتنَّنقدَّبَّينادونَّممنَّالحداثيينَّمناهجَّاتمام َّ

َّأنَّالفروقَّتلكَّأبرزَّومنَّالمعاصرة،َّالنقدََّّمشاريعَّقراءةَّحولَّمستقلةَّعلمية



َّبلَّثين،المحد ََّّلدىَّموجودة ََّّتكنََّّلمَّالمعاصرينَّلدىَّالموجودةَّاالرتجالية

َّقادم.ََّّمقالَّيفَّوسنذكرهاَّاألحاديثََّّليهاإَّحاكمواَّواضحةََّّمعاييرَّلهمَّكانت

ََّّأنَّ:الحداثيينَّومشروعَّالنقدََّّيفَّالمحدثينَّمشروعَّبينَّالفروقَّأبرزََّّمنَّ-3

َّإلىَّيعمدونَّوإنماَّالحداثيون،َّيفعلَّكماَّفقطَّالمتنَّبنقدََّّيكتفونَّالَّالمحدثين

َّتضعيفه،َّأوَّردهَّقبلَّأكثرَّفيهَّواتثبتَّسندهَّصحَّفماَّومتن ا،َّاسند ََّّالحديثَّدراسة

اَّالعكسَّبينماَّسابقا،َّبيناَّكماَّالسندََّّمنَّالمحدثينَّعندََّّالنقدََّّيفَّواالنطالق َّتمام 

َّالسند،َّإلىَّالنظرَّدونَّمباشرةَّبالمتنَّنقدهمَّيبدؤونَّإذَّ؛الحداثيينَّعندََّّنجده

ََّّنظيرهَّيفَّوقعواَّقدََّّفهمَّالمتنَّنقدََّّأغفلواَّبأهنمَّالمحدثينَّهمونيت ََّّكانواَّإنَّفهم

َّهباَّمنيَّالتيَّالنقديةَّالفوضىَّذلك:َّونتيجةَّالسند،َّنقدََّّأغفلواَّقدََّّأهنمَّوهو

َّفقات ََّّوكيفماَّشاءَّماَّاألحاديثَّمنَّفيضع ََّّواحدََّّكلَّفرتىَّ،الحداثيَّالمشروع

َّإذَّماََّّكلهاَّحاديثاألَّنقدََّّذلكَّمجموعونتجَّعنََّّ،واشتهى َّالسنةَّبأسرها؛ ورد 

هَّبعقلهَّوهواه َّ.َّمنَّحديثَّإالَّوقامَّمنهمَّمنَّيعارضهَّويرد 

َّاهللَّالبيهقيَّيقولّا:وأخيرّ  َّمنَّيأخذونهَّكانواَّاالبتداءَّيفَّالحديث"َّ:رحمه

ثََّّلفظ َّرواتهَّومعرفةَّبجمعهََّّقامَّثمَّ،ااحتياط ََّّبعضهمَّكتبهََّّثمَّ،احفظ ََّّالمحد 

ََّّلمَّجماعة ََّّوسقيمهَّصحيحهَّبينَّوالتمييز َّ،رواتهَّمنَّالمتقنينَّإتقانَّعليهمَّيخف 

يَّلوَّحتىَّروايته،َّيفَّمنهمَّأخطأَّمنَّخطأ ََّّوال ََّّيفَّد َّز  ََّّحديث  َّمنهَّصنق ََّّأوَّحرف 

يرَّأوَّشيء ب ي ن وه،َّعليهَّوقفواَّالمعنىَّريغي ََّّلفظَّمنهَّغ  نوهَّوت  َّ،تواريخهمَّيفَّودو 

ََّّت ركَّحتى هاَّاألمةَّهذهَّأوائ ل  ة.ََّّعلىَّاهللَّبحمدََّّأ واخر  ح 
اض  ََّّيفَّسلكَّفمنََّّالو  َّكل 

َّاهللَّنسألَّدينه.َّمنَّب ي نهَّعلىَّصارَّهبمَّواقتدىَّسبيل همَّالعلومَّأنواعَّمنَّنوع

َّ.َّ(1)َّ"ومن هََّّبفضلهَّوالعصمةَّالتوفيق

ََّّكماَّغفلواَّعنهي ََّّولمََّّ،َّالمتنَّنقدََّّيفَّبرعواَّقدََّّثينالمحد ََّّأنَّ:الكلمّوخلصة

ج َّعلمَّدقائقَّمنَّشتىَّعلوم ََّّي ةقدَّالن َّصنعتهمَّمنَّلناَّتخرجَّبلَّالحداثيون،َّيرو 

ََّّالسنةَّلناَّاهللَّتعالىَّأبقىَّهباَّالحديث، َّ.َّمحفوظة َّمصونة 
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َّأجمعين.ََّّوصحبهَّآلهَّوعلى،َّمحمدََّّسيدناَّعلىَّوسلمَّاهللَّوصلى


