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تقديمر

مكهوعلىالكريمرسولهعلىوالسلاموالصلاةالعللينربدلهالحمد

أجمعيئ.وصحبه

وفاعليةتوجهاتها،توظيففيوأثرهاعلمية،مؤسسةأيةنشاطيقلم@

إبديكاتمنبهاالعا@لونيقدمهبمماالمؤهلة،بالأطر@جتمعرفد@فيدصرهما

معتنسجم
عليها..القائمونيؤملهما

منهجبدبيوالعربيةالإسلاميةساتالدرلمكليةكليتنا:سلكتوقد
المحث

مسالكعدةفلكوبرز@دافها..لخدمة@لجديوالعملالإبمحعلى

علىالتدريرهيئةدلأعضاءلعمللموورضالنقاشحلقاتإقامةفكرةمن@

ةلخطوهذهنجاحوشجعوخارجها..والكليةالعلمية،الأقساممستوى

كانأ@لوهوأوسع،قن@علىتومؤتمرلمندواتإقامةفيالتفكيرعلى

زمن.منذيراو@نا

لبحثلملشؤونالعميدعد@المليباريعبداللهحمزةالدكتورالزميلتقدم

بعيرهمدفوعأ@لكلية،إر@رةإلىالعلمي
العلماء

وحرص
ربتصولاحثين،لم

منوعلومهالشريفبالحديثتعنىللحليالمستوىعلىندوةعقدحول

منوتسجيعبدعمالفكرةوحظيتوالافاق..الواقعحيث
مديرسعارة

علىإقاصتهاإلىالطموحبناوصلحتىعبدالرحمنمحمدللأستازالكلية

علميأاإعدالهاالإعدادفتمفعلافلكعلىوعقد@لعزمالدولي،المستوى



فيوتنظيمآوتحضيريم
ولأمالحئيثة،الخطواتوكمانتوجيزة،مدة

ؤالعلمي..الحدثهذاتحقيقعلىبالاصر@رمدفوعةوالعزائمصعقورة،
م

فيوافاقواقعةالمحديثعلومحول@وليةندوةأول@ؤاقيمتالإعداد..

1لمصفر8رأ-القررلهاموعدها 4 2@-*-10/4/0 32 0

م،-.

معتزوكلالعلمية،الرحابهذهإلىمنت@لكلبهيعتزحدل@وكمانت

والحضاري.الدينيوموروثهلإصالته

للداخلات،ودققواالأبحماثوجمعواواجتهدوا،اللجانأعضاءجدوقد

لكلويقدمهايجمعهاحاوفيالعلميالنتاجهذلمعدواو@الآراء،ومحصولم

المعمورة-أرجاءمنرجاكلفيسغفف@

جدالجمعةمعاليإلىسدىكثسكرا@لسطورلمهذهختام@سكوليكن

علىإصرارهكانفقدالأمناء،صجلسورئي@العلميالصرحهذامؤلس@

حفزوالحدث،هذالإنجاحالجهدبذدعلىمشجعأعماملاالندوةحضور

الندوة..أيامانعقادطيلةبوسعهاماكلتقديمعلىلهمملم

العامرةكليتناستحتضن@لندواتمنطلقأالدوليةالندوةهذهتكونأنوأصلنا

تعالى..اللهشاءإن

لمتوكلون@فليتوكل/ا@ته@وعلى

@لدناعخليفةمحمددأ.

و@لعربيةالإسحمية@لدواستكليةعميد

3في@بي / 12/1 4 2 4@



علىوالأمين،رسولهعلىوالسلاموالصلاةالعالمن،ربدله
بعد:أماالدين،يومإلىبإحساناتبعهمومنالميامين،الغروصحبهله

فيعلماؤنالناتركهتراثأعظمومصطلحهالريفالحديثعلمفيعد
حالظهرتعلميةمشكلاتبهعالجواوالتحقيق،والتوثيقالنقدمجال

عندفاعهم
النبوية.السنة

علىالحفاظالسلف-لأولئكخلفونحناليوم-علينايجبوالذي

للأجيالتسهيلهعلىوالعملأصالته،عنوالذودالعظيم،التراثهذا

ومصطلحاته،مسائلهبتأصيلقمناإذاإلاذلكتحقيقيمكنناولااللاحقة.

نكونفإننالادومستجداته،العصرمقتضياتوفقتدريسهامنهجوتطوير

يضمالذيالعظيمالتراثهذاتهميشفينشعر-أنغيرمنأسهمنا-قد

منهجي
النقد

تدربجيا.إماتتهفيبلالتراثتحقيقو

الدوليةالعلميةالندوةجاتذلط،تحقيقفيالمثاركةمنطلقومن

الدراساتكليةرحابفيوافاق@،واقعالحديث:)علومحولالأولى

فيبدبىوالعربيةالإسلامية
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الشريفالحديثفيمتخصصاعالماعثرسبعةالندوةفيشلىكوقد

منوعلومه
حولتمحورتالتيالعلميةبأبحاثهمالإسلامديارمختلف

الاتية:الموضوعات

وعلومه.الحديثمقرراتفهمفيالطلبةيواجههاالتيالصعوباتأ-

القدماءمناهجب-
معالتعاملفي

وتضعيفا.تصحيحاالنبويةال@ة

منهجربطعلىالعملضرورةج-
النقاد@حدثيئ@

التصحيحفي
الحديث.مصطلحبمبادئوالتعديح،والجرحوالتضعيف،



علوممجالفيوالمتأخرينالمتقدمينجهودمنالاستفاثةضرورةد-

مناهجهمبينالخلطثونالحديث
@ختلفة.@

ينبغيالتيالعناصر-@
الحديث.لثرحالمقررةالكتبتتضمنهاأن

وضعتالتيالعلميةالقضايابأنلتدركللندوةالتحضيريةاللجنةإن

اروالحوالعلميالبحثواستمرارالجهودتضافرإلىتحتاجالأنظارأمام

أناللجنةارتأتلذأ،وتحقيقها.جوانبهاجميعلتجليةوالهادتالهاث

أنعسىالندوة،فيالمقدمةالأبحاثيتضمنخاصاكتاباالقارئأمامتضع

فيالمتواصلةالجهودإلىإضافةيكون
ة.المطهرالنبويةالسنةخدمة

عدمعنللقارئنعتذرفاتهالوقتوفي
تمكننا

اقح@يباتإدراجمن

ضوحووعدمتسجيلهافيخلللحدوثالأبحاثهذهضمنوالمناقشات

عنترتبوقدالصوت.
عدملأنإليه،الإشارةمنبدلاإشكالذلث

نظروجهةتعطيأنشأنهامنالتيالاعتراضاتإهمالإلىأثىإثواجها

قدأخرى
تعليق،إلىتحتاجأنهانرىالتيالارأءبعضتكملأوتصحح

الأبحاث.بعضهامث@فيفلثإلىالإشارةاقتضىماوهذا

معالجةفيالمثاركنالباحثينجميعإلىبشكرهاتتقدمواللجنة

علىسهرواالذيناللجانأعضاءوالىوتعقيبا،بحثاالندوة،موضوع

وتخصللأبحاثاللغويالتدقيقفيأسهمواوالذينأعمالها،تنظيم

مديروسعادةالكلية،مجلسأمناءرئي@الماجد،جمعةمعاليبالشكر

خليفةمحمدالدكتورستاذالا@وعميدهاعبدالرحمن،محمدالأمتاذالكلية

لناوفرواالذينالدنع،
الندوة.هذهلنجىالمتاحةالإمكانياتجميع

لتهوالحمد
العالمينرب

المليبارىاللهعبدحمزةد/

و@لعربيةابسحمية@ل@و@ستكلية

@بنبوةبجنةرئبس



الأفتتاةؤبد

1صفرالثلاثاء6يوم 4 2 2@بريل8لمو@فقا@4 0 0 م3

جمعهمعاليالأمناءمجلسرئيس:@لمة

الماجد

الدولية@لعلميةإعد@د@لندوةلجنةكلمةة

وافاقواقعالحليثعلوم

محمددأحمدالحديثم@ئ@لل@قصيدةة

القضاة





الأمناءم@سرئشىكلمة

لللجة@علياجمعة

بسم
دلهالحمدالرحيم،الرحمنالله

علىوالسلاموالصلاةالعالمينرب

أجمعين.وصحبهلهوعلىوالمرسليئنبياءالا@اشرف

الحديثعلومحولثوليةعلميةندوةأولأعماللنفتتحاليومنلتقي

وافاق(.)واقع

لأخوالذوالإخوةا
العقيدةمنرأسخةدعائمعلىالعلميالصرحهذابنيانأسسلقد

الريعة،ومقاصدالدينأصولاستيعابمنثابتةقوأعدوعلىوالإيمان،

علوموالمبنالعربيباللسانالإلمامطريقعنإلاالاستيعابهذايتأتيولا

فيساسالا"هماالمصدرانوهذانالمطهرة...النبويةوالسنةالكريمالقرآن

@أقومهيللتييهديهذا@لقران)إنتعالى:اللهقالالإسلامي.التثريع

نهاكمومافخذوهالرسولاتاكم)وماوعلا:جلوقال
فانتهوا@.عنه

الإسلاميالتشريعفيالمهمينالمصدرينبهذينللعنايةاللهسخروقد
فيووتبيينأ،و)عراباوأحكاماتفسيراالقرانعلومفيالباحثينمنأعلامأ

أفذأدعلماءوبرزواستنباطا،وتصحيحأجمعأةالحديثعلوم
جمعفي

الكتب.أنسابتعدالتيالأسانيدوثوأسةالصحاح

سنةتأسيسهامنذوالعربية،الإسلاميةالدراساتكليةوحرصت

منبتو@جقاملما6
فيالرأئد@ورهاتفعيلعلىدبيحكومةوبرعايةالله

خدمة
يعةالثربعلومالإحاطةمنطلبتهاوتمكين@ارات،ال!دولةمجتمع

منوافربنصيبالثريفالحديثحظيوقدالعربية،واللغةالدينوأصول

الساعات
في

واللغةالإسلاميةالدراساتللتخصصيئ:الدرأسيةالخطط



معحكامالا@وأحاديثوعلومهالثريفالحديثالطلبةفيدرسالعربية،

ذاعلمأبوصفهالحديثتخريجعلىالتركيز
المختصين.عنايةيوجبمنهج

تمكنالتيالكتبكللتقديمالكليةفيالمركزيةالمكتبةأعدتوقد

مناهجعلىوالوقوفالثقات،الأئمةنصوصمعالتعاملمنالطلبة

الماجدجمعةبمركزفيهاالمعلوماتأنظمةربطتوقدوتدوينهمتأليفهم

ونفاضالكتبنواثوعلىالاطلاعمنرواث@اليتمكنوالتراثللثقافة

معالتعاملأنيقينعلىونحنهذا
رسمإلىيحتاجالنبويةالسنة

طرحإلىوصولأالتدري@وطرائقالبحثساحتيفيوأضحةمعالم
محورين:إطارفيعليهامتفقمنهجية

الحديث.علومواقعأولأ:

والطموخ.لافاقاثانيأ.
الكليةدأخلالتخصصوذويالعلماءباليشغلأمرهذاأنشكولا

مماوخارجها
سانحةفرصةستكونالتيالندوةهذهإقامةإلىدعاهم

واسعةعلميةخبراتمنلديهمماضوءفيالرأيوتباولالظاهرةلدراسة

جاثةبحوثتقدمأنلنأملو)ناوبحثأ،تدريسأالحديثعلوممجالفي

حيث:منالحديثعلومواقعتشخث@

الحديث.مقرراتفهمفيالطلبةيواجههاالتيالصعوباتا-
تعدد-2

وعلومها.السنةفيالبحثمناهج
3-

القدماءمناهج
معالتعاملفي

ية.النب@السنة

ينبغيالتيالعناصرتتناولبحوثأهناكأن@حاور@خلالمنيتبينكما
الحديث.لشرحالمقررةالكتبتتضمنهاأن

ألاستفاثةضرصرةوتوضح
مجالفيوالمتأخرينالمتقدمنجهودمن

المحدثينالنقادمنهجربطعلىالعملضرورةعلىوتركزالحديث،علوم

مصطلحبمباثىءوالتعديلوالجرحوالتضعيفالتصحيحفي



تعقدالتيالدوليةالندوةلهذهلأرجوو)ني
الدراساتكليةرحابفي

الضيوفجميعأشكركماوالسداد.والتوفيقالنجعوالعربيةالإسلامية

لهذهإثراءوحضروالتزاماتهمدأعمالهموتركواالسفرعناءتجشمواالذين

سبيلفيونشاطجهدمنتبذلهلماالكليةلإثارةبالشكرأتقدمكماالندوة،

كلأنواعلموا@جالات@كلفيالعلميةالمؤلسسمةهذهمستوىمنالرفع

السموصاحبلدىتقديرمحلهووتراثهاالأمةلهذهخدمةيقدمعمل

السمووصاحبالله،حفظهالدولةرئي@نهيانلىسلطانبنزايدالثيئ

الوزراءمجلسرئيسالدولةرئيسنائبمكتومآلرالثدبنمكتومالثيخ

محمدالثيخسموأولوالفريقدبي،حاكم
وسمومكتوم،راشد+بن

فهمالعلمي،والبحثالعاليالتعليموزيرنهيانالمباركبننهيانالثيخ

إحياءيبذلجهدكلويثمنونالأمةهذهخيرفيهماتحقيقإلى@ائمأيسعون

تراثها.علىوحفاظالحضارتها

والسد@دبالتوفيقلكمدعاؤنا

وبركاتهالله@رحمةعليكموالسلام





أهإعةلجنةكلمة

ادولية:العلميةلشوة

فاق(واق@وألسيت:او")ع@
(1)

بسم
خيرعلىألاكملانالأتمانوالسلاموالصلاةالرحيم،الرحمنالله

منوعلىوالتسليم،الصلاةأفضلعليهمحمدسيدناأجمعين،الورى

الدين.يومإلىبإحسانتبعه

الإسلاميةالدراساتكليةأمناءمجلسرئي@الماجد،جمعةمعالي

)علومالأولى:الدوليةالعلميةالندوةبرعايةتكرمالذيممابدبي،والعربية

كليةسعاثةالأمناء،مجلسأعضاءالسالةوآفاق(،واقعالحديث:

ي@التدروهيئةووكيلهاالكليةعميدالسالةوالعربية،الإسلاميةالدراسات

ورحمتهعليكماللهسلامالكريم،الحفلأيهاالكرام،الضيوففيها،

وبر
ته.كا

في
موضوعلتدارسنلتقيالاغر،اليومهذا

إطارفيخاصةأهميةله

صرحقيامبهاالتيالشرعيةالعلوم
موضوعالغمة...وصرفمة،ألا@

فيهيضاهيهالاالأمم،بقيةعنالإسلاميةالأمةبهتفردتبمنهجيتعلق

أبيسنةعلىللمحافظةالحديثعلماءأبدعهالذيالمنهجهوفلكأحد،

هيتلكموسقيمه...صحيحهبينوالتمييزحياضه،عنوالذبالقاسم،

هاماتهمويرفعوابها،يفخرواأنللمسلميئيحقالتيالحديثعلوم
منأسدوهبمااعتزازاشامخة

دعاءبهااستحقواالنبويةللسنةعظمىخدمة

القانل:ثوودلهالنضرة،

صحبواأنفاسهنفسه،يصحبوالمفإنالنبيصحبالحديثأهل

لن@كيد@أ(1)
بدليليةو@لع@الإسلامية@لدر@سككليةاقلاية-@حمد

1



والرسائلالأجزاءوبطونالرجالأفواهمنحاديثالا@تتبعوا

جم@ي@إ،أدلهرسولسنةتدني@يريداثيممعتدلكلبالمرصاد

عليه؟!زادبمافكيفالواحد،الحرفضبطسبيلفيالرحلةمثاقوتحملوا

عنالنتلواشترطوا
لهامصنفاتوألفواثين،الأمرهذالأنالثقات،

قواعدهلهعلموهوالرجال،ونقدالأحاثيثعلىالحكمفيواعتباروزن

تموضوابطه،
دقائقهدابرازوشرحه،بتبيينهواعتنواجيل،بعدجيلاتناقله

بصنيعهم
سلف،لخيرخلفخيرتكوينعليهمأنيدركونهذا،

يغفلوافلمالحياة،دربلهمينيرمضيئاوقبساوهاجا،العلمبنوريمسكون

الكبار،مراجعةولاالشباب،إعدأدفييفرطواولمالصغار،تعليمعن

فيمنطلقهم
والانتهاءبالسهلالبدءكباره،قبلالعلمبصغا:البدءكلهفلث

أسلوبولكلوالمنت@،المبتديبينيمايزونالأ@وات،استكمللمنبالمعقد

الذيهدفهملكنالفكرة،تبليغفيوطريقةالتعامل،فيإليهيحتاج

فيمبسوطاتفألفواويستوعبه،المتلقييفهمهبشكلعلمهمنقلينثدونه

أنولشتاتوجمعوأضالته،فيهاويجدالمنتهيفيهايغوصالعلم،دقائق

وقواعدها،أصولهاويسرواالحديثعلوم

فهذاونظما،نثراالمبتدييستوعبهاحتىمصنفاتفيواختصروها

عياضالقاضيوهذاالروا@ا(،علمفيالكفاية@األفالبغداثيالخطيب

"ألفالسبتياليحصبي

منبينا@ا،السماعوتفييدالروايةأصولإلىالإلمح

ذلكخلال
منهج

عنهغنىلاومثلهوأدائه،الحديثتحملفي@حدثين@

عبارةهيالتيالحديثعلومفيالصححابنمقدمةوهذهالحديث،لطالب

اةنوصارتبدمشقالأشرفيةالمدرسةفيطلابهعلىيمليهاكاندروسعن

كل@ارأقلامعليهاوالتنكيتبثرحهااعتنتالحديثعلومفيمؤلفاتلعدة

الحديث.رجال



الادأبمنبجملةالالتزامإلىالطالبيحتاجالعلم،مجال@وفي

نقيبمجلسلكلفكانالثيخ،يقولهمماالإفادةمنالجميعيتمكنحتى

عندالثيخيقولهماالطلابمسامععلىيرثونومستملونبنظامه،يعتني

والمقابلة،العرضطريقعنوتصحيحهضبطهإلىيحتاجونكتبوه

العلماءنجدلذا،سوئه.أوفهمهغيابإلىيؤ@يالنصضبطعدملأن

علمنقلمنيتمكنوابهطلابهمويوصونالأمر،هذاعلىيركزون
وثاقتهم.فييؤثرفلكوغيابمضبوط،
هكذا

ربى
العلومجميعبهتأثرتمنهجوهوطلابهم،الحديثعلماء

الفهم.وسدادالمنقول،وضبطالرجال،وثاقةيعتمد

وبدهي
اثواخلهم،وخبروأالرجالمععاشواالحديثعلماءأن

اعتبروهاالأمورمنجملةعلىذلكوبنواوضعفوا،وصححواوجرحوا،

أختلافمحلوبعضهااتفاق،محلمنهامجموعةوجدت،متىمؤثرة

لتشدد
ونحنخاصةعنايةمنايتطلبأمروهذأتساهل...أوالحكمفي

هذهاستحضارفيجبللمصطلحاتواستعمالاتهمإطلاقاتهممعنتعامل

والتعاملالدقة،تنقصهاالتيالجاهزةبالتعاريفالاغتراروعدمالأبعاد،

للسنة.دراستهمفيالمتقدمينبمنهج

)علومموضوعاختيارعلىالندوةإعدادلجنةاتفقتفكر،ماجللا@
منبمبلىكةوافاقماواقعالحديث:

يشجعهافتىماالذيالكليةمديرسعا@ة

فيالمضيعلى
علوممادةوأنخصوصاوجهأحسنعلىالعملهذا

بهدفوثواسةبحثايتطلبمماعدةسبابلا@الأفهامعلىتستعصيالحديث

اتالخبرلتبادلمناسبةالمباركةالندوةهذهونعتبرعملية.بنتائجالخروج

النظر.ووجهات

هما:للندوة،محورينتحديدتمسبق،ماعلىبناء



يأتي:مايتضمنالحديثصعلومواقعالأول:@لحور
وعلومه.الحديثمقرراتفهمفيالطلبةيواجههاالتيالصعوبات@

فيالبحثمناهجتعدد@
ونتائجه-أسبابهوعلومها:السنة

مناهج@
القدماء

معالتعاملفي
وتضعيناتصحيحاالنبويةالسنة

يأتي:مايتضمنو@لطموح،الآفاقالئاني:للحور
منهجربطعلىالعملضرورة-

والتضعيف،التصحيحفيالنقاد@حدثين@

الحديث.مصطلحبأصولوالتعديلوالتجريح

الحديثعلوممجالفيوالمتأخرينالمتقدمينجهودمنألاستفاثةضرورةعلا

المختلفة.مناهجهمبينالخلطثونمن

الحديث.لشرحالمقررةالكتبتتضمنهاأدينبغيالتيالعناصر*

معاليإلىوالامتنانالشكربجزيلنتقدمأنإلاالأخيرفييسعناولا
الوسائلبكلوشجعهاالندوة،هذهتحقيقوراءكانالذيالماجدجمعة

ثانوالسوالمغربمنالمشاركنالأساتذةلجميعالخالص

البحث،و)عدأدالرحلةمثاقتحملواالذينوالإمارأتولبنانوالسعوثية

بآرائهمالندوةموضوعإثراءفيمنهمرغبةساتذةالا@منبناالتحقولمن
ة.يدلسدا

اللجانمستوىعلىبعيدأوقريبمنالعونلناقدممنكل@الى

بالحوار.الملتقىهذالتشجيعحضرمنجميعوإلىوالمؤسسات

وبركاتهاللهصرحمةعليكموالسلام



"يثال@أهل"ةقمية
(1)

بسم
الرحيم@لرحمنالله

لهعلىومحمدسيدناعلىوالسلاموالصلاةالعالمينربدلهالحمد

أجمعيئوصحبه

الندوةراعيالماجدجمعةالسيدمعالي

الكليةمديرالاستاذسعاثق

الكرامالضيوتالساثة
الكرأمالحضوروالسيداتالساثة

وبعد:وبركانهاللهورحمةعليكمالسلام

يعودالذيالصالح،العملإلىقادماالعلمخيرفإن
علىنفعه

العلميأخذالذيهوالربانيالعالمدنوالآخرة،الدنيافيالمسلمين

إلىوسيلةلكنهحرفة،أومهنةلي@فالعلمبحقه،ويقومويبلغهبهليعمل

وتعالى.سبحانهاللهبرضاوالفوزالنجاةإلىوسبيلالجاد،النافعالعمل

الكبيرالزاهداسماللهرحمهحنبلبنأحمدالإماممجلسفيذكروقد

فقالالعلم،قليلإنهالحاضرين:بعضفقالاللهرحمهالكرخيمعروف

معروف؟إليهوصلماإلاالعلممنيرادوهلأحمد:الإمام

بهليعملواالقرانيقروونالناسكانالله:رحمهالبصريالحسنوقال

عملا-القرآنقر@ثةزماننافيالناسفاتخذبه،ويقوموا

هذهانعقادبمناسبةالثريفالحديثعلماءإلىمهداةالقصيدةوهذه

ةبعنوانوهيالمباركة،الندوة

لةو@لعىالإصلاية@لدر@سككليةمحمد@لمضاة-ئحمدد(1)
لدبي
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الحديش@هل"

مختالا@افقأيثرقوالنورإجلالارأسهيحنيالمجد

سيالامتدفقابهايحدووأهلهاالعلومركبفيوالعز

نالاالكرامةرامومنعزمقامهمإنالعلمبأهلكرم

فجهوثصم
مالاالشهاثةبدمومداثصمعظيمةالعظيمعند

ورجالانسوةإليهاندعىديننافيفريضةالعلومطلب

مثالاالعلومصرحمنيبنونوجهودهمبمالهم@حسنونو@

ربمنيرجونوعطائهموببذلهمبهمأكرم
نوالاالسماء

دينهملنصرةإلاقدمواما
مالاالجنانسوىيطلبونلا

يقدم،مادأهلوهمافيهمايحسدثنتان
تتوالىحكمة

وأنالاأعطاكهبماواهنأأربابهامنكنتماإفافاسعد

وجمالامهابةالنفوستكسوفضيلةفهوالعلمبركبوالحق

قالاقدتنزيلهفيفاللهالعلاإلىالسابقينقدروتزيد

بماقدنالافخرولافضللجاهلفليسكلا،يستوي()هل

توالىالرسولعنالحديثثموأهلهالقرانأعلاهوالعلم

سلسالاطيباعذبانقلوهالورىعمونورهمالحديثأهل

والأقوالاالفعلمنهايروونأحمدسنةلنصرالنفوسبذلوأ

تعالىلديهفردوسجناتوأنالهموجوههمالإلهنضر

منهالامسلسلاالقرونعبرتوقفبغيرموصولوالخبر

إعضالاولاشذأيشتكيلاروايةصحبالوصلمسندهو

أبطالاالهدىأهلدعاولها)كرامقهبأرضعقدتندوةفي

أرسالاأتواإذتداعواولهافريضةفهوالديننصريرجون

حالاالنبوةبميراثأنعمومالكاوالإمامالنسائيورثوا

جمع
إجلالاوالتقىالسماحةأهلأقطارهافييهتزله

لاح@عزيزانصراوأثابهمقلوبهمعقدالرحمنثبتيا



أعمالهممنيرةالحديثأهل
ووجوههمأعمالهملهمضاع@

أحمدأمةرجاءالحديث،أهل

أهلهاتنكبلماأترونها

كرامةبعدالدهرعليهاأخنى

فتمزقتعزهامصالونبذت

لهافمنالضلالبأوحالغرقت

إشراقهفيللنورويقوثصا

بأمانةفلتنهضوالهاأنتم

لتنقذواالنجينهجولتنهجوا

عزكمويحفظيرعاكمالله

وعبيرهم
وجالاالبلادملأ

تمالبدررأيتحتى
كمالا

أثقالاأمرهامنحملتم

الإذلالاتجرعوأالرشادسن

شمالاالوهادأ@نىإلىفمضت

أجيالاذلهافيوتر@دت

والأغلالاالذلعنهاليزيل

وجمالابهجةفاضتغراء

توالىوالجهادولىفالنوم

الأجيالاالمرجوةبالنهضة

تعالىلديهفضلاويزيدكم





الأوكاؤال@د
42صفرالثلاثاء6يوم 0@بريل8ا@فق@41 32 0

م

ن@لعندهينتهيالني@لحدبيك

@لحديثدعلومفيو@لنقد@لاصطلاح

ناصربنعارفبنحتمالشريفد/

السعودية(القرى-أم)جامعةالعوني.

@لعصرفي@لحديثمصطلحعلممشكل

)جامعةإدريسعوضأبشرد@لحديث:

السودان(.الإسلامية،دومكأم

ووقفاتذ@نظر@@لحديثتعلومو@قع

للعلومعجمان)جامعةالخلفعوادد

جيا(.لولتكنووا





أل@بياة

والنف3ألامطلاأهلنعها@ينت@أدي

ا(يش@ال@علو"في

بسم
الرحيمالرحمنالله

سليئ،والمرالأنبياءإمامعلىوأسلاموالصلاةالعالميئ،ربدله

الدين.يومإلىبإحسانلهموالتابعينوأصحابهالهوعلى

قدالعلوم(من)كغيرهالحديثعلمأنشكفلابعد:أما
بأطوارمر

مختلفة،
)كغيرههذهأطوأرهفيكانوقدالعصر.هذاإلىنثأتهحينمن

شيئايفسفأخذثثماكتمل،حتىوترعرعونمانثأقدأيضأ(العلوممن

أنهإلافثيئأ.
الحديث،علومفيوتجديدبغثجهودتقوملاخرحينمن

تحقيقاوفنائه،موتهأخطلىعنهوتذفعحياته،مطاهرمنبعضاإليهتعيد

الدين.هذابحفظتعالىال@هلوعد

فيعليناتعالىاللهفضلمنكانوقد
فترةنعيشأنناالأيام،هذه

زملبقبلموجوثةتكنلموتعليمهابتعفمهاوعنايةالسنةلعلومانتعلئ@

وفيالان.منيسير
لخدمةكثيرةجهودانشهدنعيشها:التيائفترةهذه

السنة،
أنهاإلامنها،قريبأوالكفايةدوجةإلىتصللمو)نجهودوهي

قواعدمنتنطلقجميعهاكانتلوبركةوأعظمنفعأأكثرتكونقد

صحيحة.أصولعلىوتبنىراسخة،

و@لة-@لكبلقسممد@@الأستهناصر@لحولي-سعو@بنحاتمد@لريف(1)

@لقرىآتمبجاسة
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أمرهوخدمتهافيأوالسنةعلومتعقمفيالمعاصرالخللوهذا

غيرالأمرلكنعليها.مرتالتيالطويلةالركودلفترةنتيجةطبيعي،

الاعترافنرفضأنأوتبيناه،أنبعدالخللذلكإصرنأبىأنالطبيعي

إصلاحه.فيوالسعيببيانهالمصلحونقامأنبعدأصلابوجوور

السنةبعلومالرجوعمحاولةعلىقائمةهذهالإصلاححركةإنوحيث

مضىفيماالحديثشأنكان@ايوم@ارها،أز@زمنلىد@الصافي،نبعهاإلى

علومهوكانتوحملته.حفاظهمقا@يررفيعةطلبته،جموععظيمةعظيمأ،

فقد=(1)@ااهلةبأهلهومغانيهغضة،ببقائهمفونهوأفنانحية،بحياتهم

الحميدة،العونتلكإلىوالمنا@ونالإصلاح،هذاإلىالداعونفوجى

عنمعرضاالإصلاح،ذلكرافضأعليهم،باعتراضي
مشغباالنداء،فلك

عليه.تنبنياعتراضاتيتبعهأساس،علىالاعتراضذلك

علىيجيبأنتلك،الإصحححركةيدعمأنأرادمنعلىفكان

وقوفهعنالمعترضلرجوعثاعيأالجوابيكونأنعسىالاعتراض،ذلك

الحق.لهتبينإنفيه،الساعيئأحديكونأنلعلهبلالإصلاح،سبيلفي

.@@النبيسنةخدمةإلايقصدونلاالجميعإذبالجميع،الظنهووذلك

بنفيذكره،السابقالإصلاحىمبدأنسفعلىقائمالاعترأضذلكإن
ماعصرأحقية

وفيالعلمقواعدمعرفةفيالمرجعهثمعلماؤهيكونأنفي

هذافأصحابإليهم.يحتكمونبعدهممنوأنمصطلحاته،معانيتقرير

أنوللتطوير،قابلوأنهتطور،فييزللمالحديثعلمأنيرونالاعتراض

ثمله.وجهلاتحكمماعصرمصطلحاتمعانيأوبقواعدالناسإلزام

مثلا،حجرابنعندالتطوربهذأليقفيتناقضمنمنهم
منومنهم

فييطرد
الساعة.قيامإلىمثمعحقالتطويرأنويرىأليوم،إلىمقالته

م@اقتبلمى(1)
(6-5)الحديثعلومالصلاحابنكدمقذمة
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منخطير،رأيالرايهذاإن
نطاقتوسعلوالسنةعلوميممرأنشأنه

قدماالسلبيأثرهمنويكفيعليه،هومافوقتطبيقه
وقع

علىدلالةمنه

هوالرأيهذاإنخطورته.
المقترح()المنهجكتابيفيأسميتهكنتما

هناأريدولاوخطلهاخطرهاهناكوبينتالمصطلحات،تطويربفكرة

الموطن،هذاغيرفيذلكعنتحدثتفقدالسلبية،اثلىهاعنأتحدثأن

فلك.عنأيضأغيريوتحلث

الذيمماهوماعصنرهناككانإذاماابينأنهنا:أريدهالذيلكن

علمائهإلىيحتكم
قواعدالحديث.علممعرفةفيإليهمويرجع

غيرهمالعلماء@ونأولئكاختيارأسبابهيوماومصطلحات.
3

لاولم

بحد؟محدو@ةغيرمختلفةعصورفييكونون

عنالجوابإن
تلك،الإصلاحلخطةالأهميةغايةفيالأسئلةهذه

الخطةلهذهيمكنلنفيها=السديدغيربالجوابأوعليها،الجوابوبغير

المعترضين.أمامتصمدوأنتستمرأن

عنالإجابةليحاولالمقالهذاجاءفقدولهذا
لكيالأسئلة،تلك

المصلحين!!سبيلتتضح

وقبولوالقصد،النيةو)خلاصوالتوفيئ،العونتعالىاللهوأسأل

الأعمال.صالح

1-17يلاالممزح@نهج@يا( 78)

2



8لاولىالةلمقاا

الحديثلاطو@رعلومالنطرىالتالض

الأولالقرنخلالالسنةنقلأنفيالعلم،أهلمناثنانيختلفلا

تففتبعدمالكامل،الحفاظالسنةعلىللحفاظكافيأكانوالثالثوالثاني

بدهيأمروهذاإليها.منهالي@ماتسللوعدمالأمة،عنمنهاشيء
عند

نقلمنهجفيخللوقوعاعتقادلأنكاملة.بلغتناقدالسنةأنيعتقدمن

إلاالثانيالقرنيجدلاأنإلىسيؤديمثلا،الأولالقرنخلالالسنة

لهسبيللاإذالمختل،الإرثذلك
الناقلون.إليهيؤذيهماإلاالنقلفي

أنالعلمأهلمناثنانيختلفلاوكذلك
منهج

القرنخلادالسنةنقد

صحيحلمعرفةكافيأكانوالثالثوالثانيالأول
عنوتمييزهوثابتهاالسنة

منهجفيخللوقوعاعتقادلانمنهاثالثابتوغيرسقيمها
النقد

القرنفي

مثلا،الأول
يعني

فيالأمةأن
إلىفنسبترئها،ثينضلتقدالقرنذلك

وحي
ربها.هدايةمنهدايةردتاومنه،لي@ماالسنة

يعنيولا
رتطوبمراحلتمرلمونقدا()نقلاالحديثعلومأنذلك

الئالثالقرنفيالحديثعلومأنولاالأولى،الثلاثةقرونهاخلال
هي

علومتكونأنيلتئمفكيفهذا:وعلىالأول.القرنفيولدتالتيتلك
قدالسنة

ومعتطور،بمراحلمرت
فلك

كفيلةكانتمرحلةكلفيفهي

سقيمها؟منصحيحهاوبتمييزالسنةعلىبالحفا@

السنةعلومأنتقالأنذلك:عنالجواب
يكنلممرحلةإلىمرحلةمن

السنة،علىالحفاظبواجبالقيامعنالأولىالمرحلةفيفيهاقصوربسب

العلم.فيتطوراتستلزمالثانيةالمرحلةفيطرأتجديدةعواملنلا@ولكن
روكنلمأمرلحدوثوانماقبلءتطوره،العلملنقصيكنلمفالتطور

يقتضيموجودا
@تب@وثو@وريات،ضصفتجددالتطور.ذلك

تنتقلاروة@بر@لنىالذيهوذلككلموجوثة=تكنلمأخطاروبروز
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استحداثإلىيباثوونكانواالسنةعلماءإنحيثإلى@رحلة،مرحلةمن

تلكتحصيللهمتحققالعلممعالتعاملوفيوالتعليمالتعلمفيوسائل

خطار.لا@اهاتيكودفعالحاجيات،وتلبيةالضروريات،

السنةعلوممنالكبرىالغايةكانتوالا
هي

صافيةكاملةعليهاالحفاظ

يكنلمالصدورمحفوظاتعنالشف@التلقيكانولماالثوائب،من

أنوخوانالحفظأنمنهالأسباب)1(،المنقولصحةإلىللاطمئنانليكفي

الشفهيالتلقيفلثيرافقأنمنلابدكانالإنسان=جبلةمنالنسيان
منالصواببهيتميزنقدي،ميزأن

الخطأإذالكذب،منوالصدقالخطأ

قدلأنهمنهما.لواحدإلاالخبريردفلاالأخبار،آفتاهماوالكذب
جمع

الخطأكانو)نالوأقع،بخلافللإخبارالوحيدأنالسببانأنهمابينهما

بعمدلكنبهإخباراوالكذبعمد،بغيرالواقعبخلافإخبارأ

النبييديبينكلهاالسنةتحونأنتعالىأدلهقدولوتتصورةأنولك
إلىسنحتاجكناهلالكريم،القراننكماصعص@،

النقدي؟الميزانذلك
الكريم،القرانمعإليهنحتجلمكماإليه،مشحتاجنكنلمأننالاشك

الصدقإلافيهيضمفلاوصافيا،شاملاوعاءستكونحينهاالكتابةنلا@

لأسبابذلك،يحصللاأنبحكمتهتعالىاللهشاءلكنوالصواب.

رصيو@لفروقالصديغلدوكيفترىألا(1)
م@المصحفكتالةإلىعهما@لنه

@لك

معضياعه،منخوفأ@بكر،@الوقت
يالحزيز@لفاللهكب@ن

قد
واثررشنا@جليره

اوعاتة!!علماءالآقةصدورفيمحفوظوأعطم

إنماكلهاالصحيح،@ديث@تحريففيالمذكورةالأجلى،قبولشرو@فإنولذلك(2)

والخطأ@لكذب،الافتينمقينمن@طبرسلامةلضماد@شترطت

@تحمد@الكذبفيقوععدملضمادفالعدالة.ا-

فيقوععدملضمانوالضبط.-2
@طأ@

الاق@يكونتنلاحتمالةكلتيهماالآفتينوقوععدملضمانوالاتصال-3
م@

الافت@.إحدىفيوقوعهلضمانأهلالي@@ل@د

4-
-5@لتذودوعدم

وعدم
عدمفيهصلالا.تمنالخطأوقوععدملضمان@لحتة.

فيوقوعهمنمعصومغير@لضابطإنيذفيه،وقوعه
الخطا
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تفصيلها.أوانهذالي@شرعية،ولأسبابكونية،قدرية

ومن
يتبينهنا

تلازمعلاقةالسنةبتدوينالنقديالميزانعلافةأنلك:

وسبباللوجودسببآتكونأنإلىالعلاقةهذهتصلأندوجةإلىكامل،

التلفيهوالنقديالميزاننشوءسببأنبيناحيثسبق.كماللعدم،

كانلوالتدوينأنوبينا@لمج@إ،النبيزمنفيالتدوينشمولوعدمالشفهي

لماوأصلا،النقديالميزانذلكإلىاحتجنالما@لمجي@!النبيزمنفيشاملا

وجود،لهكان
الكريم-القرانمعوجودلهيكنلمكما

الكاملةالدرجةهذهعلىالسنةبتدوينالنتديالميزانعلاقةوما@امت

سيصيفهذاوالتلازم،الترابطمن
أيضامرتبطالنقديالميزانتطورأن

هووهذاالتدوين.بتطور
ما

كمايكونأنإلايمكنلالأنهثبالفعلوقع

بينالترابطذلكوقوععلىللاستدلالحاجةهناكأنأرىلاأني

وعد@اوجوثامنفكيئغيرأنهمابينتأنبعدالتدوين،وتطورالنقدتطور
-

لابدكانوأنهالترابط،هذاوضوحكمالعلىالحرصأغفللنأنيإلا

أن

استمراروأن@ر،النبيزمنفيالتدوينشمولعدمأنآنفأقررنا

الأخبلىإلىطرقالذيهوالصدور-حفظعلىالمعتمدةالشفهيةالرواية

بخلافالإخبارهذاوأنعمدا،أوخطأللواقع،مخالفةتكونأناحتمال

الميزانانأيضأوقررنااحتمال.مجرديكنفلمفعلأ،وقعقدالوأقع

نشأالنقدي
الاستفادةهوالراويغرضنلا@واحدةوقتفيالروايةمع

إلىيتطرقداموماللواقع،مخالفخبرملقالإفاثةتتحققولنالخبر،من

الخبروللواقعالموافقالخبرلتمئيزوضعمنفلابدالاحتمالهذاالخبر

النقدي-الميزانهووهذاللوأقع،@خالف@

)@كير@ر(خطأللواقعمخالفاالخبريكونأناحتمالأنولاشك

طلأنهد@شالأولوناقلهأصلهعنالخبرأبتعدكقماقوةسيزثاد
منراومن



السندوطالالوسائطكثرتفكلماعليه،جائزوالخطأإلاالإسنادرجال

بخلافالإخبارحالوكذلكقفتطاقلتوكقماالتجويز،مظانكثرت

الذينالناقلين،عددبزياثةوقوعهاحتمالسيزثاد)كذبا(،عمداالواقع

أنكماكتابأ.يكونأنبعدالته(العلميقبلمنهمواحدكلفييحتمل

زمنعنالناسببعدنقصابفيتزللمعمومأوالنأسالرواةفيالعدالة

"ع@ي@النبيلقولمصدافاالنبوة،
ثميلونهم،الذيفثمقرني،الناسخير

)2(،@اشهادتهويمينهيمينهأحدهمشهادةتسبققوئميجيءثميلونهم،الذين

ثاالكذبيفشولثمالرابع:فيقالاخرحديثوفي

أو)عمداالواقعبخلافالإخبارحصولاحتمالاتفيالزيادةوهذه

بسببخطأ(
فيزيالةتكنلمالزمن،امتداد

فقط،الاحتمالاتتلكعدد

فيزياثةهيبل
العدد

صوروفي
أيضأ.الاحتمالاتتلك

جيلفيليظهريكنلمالمر@ود)الإرسال(والمذموم)التدلي@(فمثلا:

لم)الإعضال(وبعدهم،ظهرو)نماعدول،كلهمالصحابةنلا@الصحابة.

عندليظهريكن
من

لا
يمكنلكنهواحدة،بواسطةإلاع@ي@النبيعنيروي

عنديظهرأن
فأكثر.بواسطتينعنهيحدثمن

بامتدادادسيز@والخطأ()الكذببآفتيهاالأخبرإصابةاحتمالوما@ام

كلايممناقبلمى(1)
(116)@نظرنزهةفيحجر@بنللحاظ

3لو@لبحاريئخرجه(2)
2 6 5،23 6 5،16 4 2،96 6 2لوكمرملم8(،5 5 من3(،3

عداللهحديث
عهاللهرضيصعودب@

2)رقموصححه@لترمذيأخرجه(3) 1 3لوماجهوابن5(،6
2 3 لوقمحبانوالن3(،6

5 7 6،45 5 8،667 1(،4/11،141151)وصححه@اكمو@2(،2،8457

فيو@لضياء
1-1/191)@ختارة@ 9 رقم3

رقم267/1)(96-98
5 71)(1/2 9 4

-2 9 5

رقم
1 بنعمرحديثمن5(،8

رضيالخطا@
الله

عبما
@لر@ريطريقغيرمنطريقلهلكنرواته،أحدعلى@ضطر@ثفيهوقع@ديثو@

الحبربهئحللامماثيهرقع@لذيالاضطر@بإدثم@يه،عليهاضطرب@لذي

2/8)للترمذي@لكبيرفانظر@للل 1 2/1)للد@رقطنيرالعللمأ،ا67 22-1 2 5

1رقم 55).
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التيالوسائلإيجادفيعنايتهمستزثادالأقةعلماءأنفلابذالزمن،

النقدي.الميزانتطؤرهووهذاالافتين،هاتينمنالأخبارتخقص

المدؤنة،غيرالشفهيةالروايةهوالافتنهاتينحصولسببكانولما

السنةحاجةمواكبأيتطور،يزللمالذيالتدوين،إلىالعلماءسارعفقد

للحفظ
(1)

الكذبمنوللحماية
(2)

الخطأأو

الميزانوتطؤرالتدوينتطوربينالعلاقةتلكتكيدإلىنعودوبذلث

فيعلاقةمنبينهماماسابقأبيتافلئنالنقدي،
استمرارتقتضيالمنثأ،

العلاقةتلكحقيقةأيضأهنابينافقدالنثأة=بعدبينهماالعلاقةتلك

لاممالكليهما،التطورمراحلخلال
تلكحصولفيللشكمجالأيدع

تطورهما.مراحلكلفيوالنقدالتدوينبينالعلاقة

مناليقينإلىانتهينافإفا
وهيالنتيجة،هذه

والميزانالتدوينأن

سيعنيفهذاالحي،بالجسدالروحتلازموتطورا،لأةمتلازمانالنقدي
أن

بقاءوبعدمالمنقولات،لجميعبشمولهنهايته،فيهالتدوينيبلغالذيالزمن

مدونبماغيررواية
الزمن-ذلكإلىالروايةلأةمنذالناقلونيذكرهكانمما

(2

(3

عداللهقال
نصور:بنإسحكوقالحفطنا"،ماالولا@لكدالملىك:س

قلث"

@لعلمكتابةكرهحمدسلا"
لملوقلت:قوم.فيه@رخصكير،قوثمكرههقال6

نحى؟شيءكنا@يولولاكتاتةنحمدقال@لحلم،ذ@ييه@

@طر

ا@

41،1)للخطيبالحلموتقييد6ئم،3رقم377)للرامهرمري@لماصل@حدث@

وففنحهم،الكتلبينمحرفةيتتمبهومحرقص@مقول@صطيئبالديإد@لتدوينجت
لثمباههبم.عليهايتهافت@لانمخهموتعرتعليم@ؤيهالود@لتحصوبحصوله

نضيجأ"،حبزابهفاخرجنا@لتور،بهوسحرنا@لكمابين،عنكبنامعيرإابنيقول

"!3حديثآلفكنآ@صي@لاحديثصاح@وتي"ويقول

1/1)عديلابنوالكامل6(،1/5)حبادلاب@جروحين@انظر@ 24)

به.خماءلاأمرلالكتاب@@لضطعلاقةإد

من@فونا@لدين@كانكتبهم،منوقوئمحفطهم،منقومحدثا"أحمد@مال!يقول

اتقنكهم
"

(115)للخ@تق@د@للم
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هذهبلوغهبعدوأنهنهايته،الزمنذلكفيبلغقدالنقدأنأيضاسيعني

يعدلموأنهاستثناء،بلاكلهاالمنقولاتتصفيةعلىقاثواسيكونالنهاية

ذلك.بعدللتطورمجالفيه

وهيالنتيجة،هذهإن
النقدي،المنهجاكتماليعنيالتدوينأكتمالأن

سبق.بعدمااستدلالإلىبحاجيمايعدلم

ثأإنماالنقديالمنهجإنفأقول:أعودلكني
روأياتوجودبسبب

قعوإنماللأخبارهذاوحصولوالكذب(،)الخطأالأخبارافةأصابتها
تمييزعلىقاثواالنقديالمنهجذلثفكانسبق(،)كماالتدوينعدمبسبب

هذايكونأفلاالمدؤنة-غيرالشفهيةالروايةأزمنةخلالغيرهمنالصواب

منكانماحصولبعدبمهقته،القيامعلىأقدوالنقديالمنهج
أنشأنه

أنهلوعنهيغنينا
أنوبعدالتدوين(،وهو)ألاالنقلثوءحينمنتم

المهقة؟!بتلكالقيامالتدوينلهسهل

لنقدهاوكافيأقاثوأكانالمنقولاتلنقدمنهجاإنأخرى:وبعبارة
يوم

لنقدوكافياقادرايكونألنمدونة،وروايةشفهيةروايةبينكفتأن

فقط؟!!مكتوبةأصبحتأنبعدالمنقولات

كانتحينماالمنقولاتتصفيةعلىقاثوأكانمنهجأإنثالثة.وبعبارة

أنبعدتصفيتهاعلىقاثوايكونألنيوم،كلوالكذببالخطاتتزايد

فيوكذبها(وخطأها)صوابهاالثاملبالتدوينانحصرت
إمعين؟!عدد

يحنيولا
الخطأننفلك

و@لكبب
يعنيولكنالسة،تدوبناكتمالدسها@تهىقد

لنأنه

لألهبحد@لدوين.لسهلنقمهوسيكونبالصواب،كتبه
يكونئ@@خمالع@حرح

ينالتدواكتمالبعدمدوثاوجولمحهبحدمصوابا،

جمكدماالبيهقيذك@؟ومذا@ا
لينوقفتلوصخت،قدالتيالأحالحيثالرهو@نقال:

بالحديث،@لعلمأهلأتمةحمحهاالتيالجوامعفيوكبتئونتقدو@لسقم=الصحة

بعصهم.علىتذمبأدجلىدانجميحهم،علىشيءمنهايذهبيجوز@نولا

عديوجدلابحديثجاء@لرمفمنحفطها@لريحةصاحبلضمان
لمحميعهم،

1نهئقبل
@@مناف.00

2/3)للبيهقيافعي 21).
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منهجيوجدأنيمكنهلوأخيرا:
منأفضلللنقد

الذيالمنهجذلك

أنلاحديمكنهلوجوث@ا؟!مراحلأخطرفيالسنةتصفيةاستطاع
يدحكي

المنهج؟!!ذلثلاكفلهمابهلنايكفلالمنهجلذلثمخالفأمنهجأ

@

أنلاشك

أفضلهوكلها،يدفاوأنخطار،الا@تلكيواجهأناستطحالذيالمنهج

يقالماأقلاخر،منهجأبهيستبدلأنأرادمنوأنالإطلاق.علىالمناهج

.(61لبقرة:)اخير@هوبالذيأدنىهوالذي)أتستبدلونله:

منهجعلىيتعرفأنأرادفمنالأهم:السؤاليأتيوهنا
السنةنقد

ومصطلحات(قواعدمن)المكونالمنهجذلكأهلهممنيأخذه؟عمن

منهجندرسأنأردناإنالذين
لاوأننتجاوزهملاأنلزمناالسنةنقد

تخطئته؟أوالمنهجتصويبفيإليهميحتكمالذينهمومننخالفهم؟

منويذممنهجهمعلىسارمنويمدح
خالفه؟

عنالجوابمنكمأحدعلىيخفىلا
الأسئلة(.)أوالسؤالهذا

أنوهوئقغ،قدالجوابإنإذ
منهج

السنةنقد
عمنيؤخذأنيجب

لاءوه@اكتمل،وبناهأشسه
يحتكمالذينالمنهج،ذلكأهلهم

خالفهممنويذممنهجهم،علىسلىمنويمدحإليهم،
قدوهنا

إلىيحتجلكنهسابقا،عنهأجبتقدكنتسؤال،ينقدح

المنهج؟اكتمالعاصروأالذينالعلماءعلىتقتصرلملمةوهوبيان،زياثة

أدخلتلم
معسبقهم؟منمعهم

زمنهمفيالمنهجيكنلمسبقهممنأن

أهلأزمنةاختلافبسببالمناهجتعثداحتمالذلكيطرقألامكتملا!!

إليه؟!ترجعناالذيالعلمأطواراختلافوبسببإليهم،تحيلالذينالمنهج

@لنقدوأهل(1)
نقييداللغويينلمحابأنفكمابلغتهم،يحتغالذب@اللعةكاهللمحلكفيهم

ي@الخاخرمنالحديثعلومفيالمصنميرثابيكونتنيغيفككهزلاكا،لحة
@ن

حئاككالني@،فيوقواعدهمأرلتكلعةتقييدثأبهميكون
يحتبونلاينهم،

عندأد@لمةببين@لئبهفوبومصطلحاتهالفاطهلهملرجممنبل@يخه

عنداللغةوحياة@ديثط@أهل
للغتهميحتجمن
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منأقتصرأنحقيمنليسإنه
عند

دودطعصرعلىنفسي

مركماالعلم،تطورلمراحلالعميقالدرسعلىقلتهمابنيتلقدعصر،

تختار.التيهيوالارتقاءالتطؤرسنةنماديختار،بالذيفلستآنفا.بكم

انتقالأنمنسابقأ،قررتهكنتماإلىينتبهلمالسائلهذاإنثانيأ:

منهج
النقد

لتجح@نماد@الأول،الطورفيلنقصيكنلمطورإلىطورمن

أنتقالخلاليحصلكانالذيفكلفقط.إليهالإضافةاقتضتأمور
المنهج

يمكنهماالأولالطورإلىيضيفالثنيالطورأنهوطور،إلىطورمن

لمالأولالطورخلالالمنهجفقواعدفيه.المستحدثةخطارالا@مواجهةمن

جديدة.قواعدإليهاوانضافتالثاني،المنهجخلالبهامعمولأتزل

أهله=وبينالمنهج،أهلأزمنةخلالالمنهج،اختلافعندعوىوكل

عنالبفدكلبعيدةباطلة،دعوى
المسألة،فقه

فيالتدبروعن
المنهجنثأة

ره.اوأطوعيهودوا

لحمايةثأإنماوالمنهجالمنهج،فياختلافحصوليتصوروكيف

هناكهلوالكذب؟!الخطأآفتيمنالمنقولات
هناكهلالخطأ؟!يقبلمن

هناكهلالكذب؟!يقبلمن
هلخطأ؟!أنهالظنعلىبغلبمايقبلمن

هناك
كذب؟!أنهالظنعلىيغلبمايقبلمن

المنهج:فيالخلاففيهاادعيالتيللمسائلأمثلةضربتإنأما

الثذوذ،عدمواشتراطالثقة،وزيادةالبدع،أهلعنوالروايةكالمرسل،

عدمواشترا@
الخلاف.فيهاحكيالتيالمسائلمنونحوهاالعتة---

لنافتبينمسالة،مسألةوغيرهاالمسائلهذهثوسنالقدلك:أقولفإني

أيضأكثرهفينقلوالذيالمدحى،الخلاتفلكوجودصحةعدم

بالخلاف!!اقولالمتأخرينعندأشتهرو)نالإجماع،

منوالوضوحبالظهورأولىوهويخفى،لاالمنهجيالخلافإنثم

فيالاختلاف
تقومبأنوأحرىبالنقل،وأولىالجزئية،المسائلآحاد

له
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هذاالرثود...عليموالردودالرثودفيهتصنفوبأنالعلمية،المعارك
هو

المعتاد
من

اختلاتنهلا@جميعاثالعلومممنه
اختلافعليهينبنيمنهجي

الجزئية.المسائلمنكثيرفيعظيم

هوفأينوبغد.--
التالية:الصثورفيالمنهجيالاختلافهذا

-

شعبةزمنمنالحديث،نقادبينالعجيبالتوافقفيهوأين

بعدهم:ومنحاتموأبيومسلمالبخاريزمنإلىمهدي،وابنوالقطان

أحداوجدتمهلوالتعديل؟والجرحوالتعليلوالتضعيفالتصحيحفي

المنهج؟اختلا@بدعوىاخرمنحكمأردمنهم
-

فيهوأين
و@تةواطلاعهعلمهفيالمتقدمعلىمنهمالمتأخرثناء

عقدالتيوالتعديل(،الجرح)تقدمةفيحاتمأبيابنفعلكماأحكامه؟

فيالأئمةمواقععظيملبيانأبوابأفيها
مننمافجفيهاينقلالنقد،

همولهم.والتعظيمالإجلالوجهعلىوالرواةحاديثالا@علىأحكامهم
منهجإنواحدة:مرةيقلولمطبقاتهم.متباينةأعصلىهم،مختلفةأئمة
هذهفيالخاصمنهجهإلىننتبهأنعلينايجبأومقبول،غيرفلان

تلك.أوالمسائل

@جروحين،@مقلمةفيحبانكابنجماعة:حاتمأبيابنمثلوفعل

الكامل.مقحمةفيعديوابن
-

الأغلب،الأعثمفيوالتعديعالجرحبعضمنبعضهميقبلوكيف

كانأولوالمسائل؟جزئياتفيإلايختلفونولا
منهج

النقد
بينهم

مختلفأ

الراويعلىالحكمأوليسالرواة؟!فيأحكامهمبعضهممنسيقبلونكانوا

مرتبطاحديثهعلىوالحكمحديثه؟!علىبالحكمالارتباطكلمرتبطا

المسألة؟!!!هذهفيالمناهجاختلافأينعليه؟!بالحكم

-

حاديثالا@فيويتناظرونبينهم،فيماالعلميتذاكرونيكونواأولم

للآخر:أحدهمقالأنهقطلناينقلولمبعض،كلامبعضهمويفهموالرواة،
ش@.الجشالمسائلغيرفييختلفونكانواأنهمأومنهجي،هولي@منهجك
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-

يفعلأولمزمنه؟حفاظبعضعلىصحيحهالبخارييعرضأولم

فيوالدارميزرعةوابيالبخاريأقوالالترمذييجمعأولممسلم؟ذلك

منهوأكثرذلكنحويفعلأولمواحد؟كتابفيوالتعديلوالجرحالتعليل

كانهل)المراسيل(؟ووالتعديع()الجرحو)العلل(كتابهفيحاتمأبيابن

أنتسنىكيفمختلفين،كانواإنمتفقين؟أمالمنهجمختلفيالقوماولئك

الذينهمهؤلاءكانند@واحدا؟مساقاتساقوأنجميعأ،بأقوالهميؤخذ

ياهؤلاء،بعدالقومفمنقلنا:سواهم،لهمالمخالفينوأناتفقوا،

إ!إرجل؟
جليسهم.بهميشقىلاالقومهم

فيكثيراختلافالمحدثينعننقللقد-
والأحاديث،الرواةآحاد

منكثيرفيبعضابعضهموناقث@
لاالمنهجفيالاختلافبالفماذلك.

لىأوالمنهجاختلاتنقلأنوالحاصلاعتراض؟!ولانقاشفيهعنهمينقل

سبق(.)كماوأحرى

يلحكليدانماالمنهج،باتحاديقطعوغيرههذاكل
يرللممنالاختلاف

مذاهبعليهاليبنيالمشتبهة،العباراتبعضعندووقفالكليات،تلك

ومنوماهج!!
فيأتيمنأتيهنا

المشتبهاتتلكرثواولوالباب.هذأ

أرتياب.بلاالحقلهملتبينوأمثالها،المحكماتهاتيكإلى

لعلومالنظريالتأريخمنفيه:كناماإلىالاستطرادهذابعدوتعود

هوالسنةتدوينفيهاكتملالذيالزمنأنإلىمهخلصناوالذيالحديث،

كانلذلكوأنهالحديث،نقدفيهاكتملالذينفسه
منهج

ينبغيالذيالنقد

أن
اكتمل.حتىوتطورنثأالذيالمنهجذلكهوإليهيرجع

أخيرأ.إليهوصلناكناماهذا

له.نعرضأنلابدالنظري،التويخيالعرضلذلكبقيةهناكولكن

منهجبلوغأنفلك
أنهلاشكما،زمنفيالاكتمالدرجةالنقد

سيعني
فيالكونيةللسنةاتباعا@اكتمل،حيثمنستبدأالنقصبدايةأن

ماإذاشيءلكلل@ذلك:
النكوص،إلاالغايةبلوغبعدفمانقصانتم
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صعودبعدوما
الهبوط.إلاالقمة

لاالنقصهذاولكن
يصح

يبلغأنيتصورأن
القح،فيالهويحد

يكونأنلابدبلبدأ،حيثإلىبصاحبهاتعودالتيالواحدةالقفزةولا

يبقىفقدالعصر،ذلكعلماءكليشمللاقدأنهكماتدريجيا.نقصأ

عليه.محافظأالقديمإرثهعلىبعضهم

فقدولذلك
يصح

نضجاكتمالبعدالأولالزمننعتبرأننظرئالنا

علمهم؟إلىويحتكمإليهميرجعالذيالمنهجذلكأهلأزمانمنالعلم،

المنهج،فيهأكتملالذيللزمنحقيقئاامتدأثايكونواأناستطاعوالأنهم
تمامفيأصحابهيثاركواأنبلالمنهج،لذلثوعاءمجرديكونوالاوأن

فيه.الأهليةوكمالبهالعلم

علماع@تعتبرالذيالزمنذلكحذولمعرفةلذلك،يهدوقد
أهلمن

وطبقواالعلم،أصولفيصنفواقدالعلماءأولئكوجدنالوماالمنهج:

الاجتهادرتبةلبلوغهميشهدتطبيقأسبقهمعمنورثوهالذيالمنهجذلك

فيه.المطلق

منعصورمنالمنهجاكتماللزمنالتاليالزمناعتبارعلىوسنستمر

اثار@ظهرتقدالتدريجيالنقصذلكأنلنايبدوأنإلىبمنهجه،يحتج

ذلثعلماءأهليةفيالنقصظهورحذإلىةواتضحتملامحهوقويت

اليسوأنهمعلمائهإعلانحدوالىفيه،المطلقالاجتهادرتبةعنالعصر

منتلمسخطاهماثاريتلمسونوأنهمسبقهم،منلعلوممترجمينسوى

مدارجهم.بعضعليهتخفى

العلمانتقالإنإذطبيعي،أمرالعلومتطؤرمرأحلفيالتدرجهذاإن
لامرحلةإلىمرحلةمن

العلميكونبأنبالتدريج.يتمولكنفجأة،يتم

منلثيءيبتدئ.@قدانثمتميزه،التيخصائصهلهولىألا@المرحلةفي

@روأ@أ@لتحلالتيالتالية،المرحلةخصائصلصالحخصائصه
ثوجةإلىالتناقصهذأيصلحتىالاءولى.الخصالص
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خصائصنصفطياتهافيتحملمرحلةبلغقدالعلمفيكونالانتصاف،

المرحلةهيالمرحلةوهذهالثانية.المرحلةخصائصونصفولىالا@المرحلة

بعدثممرحلةعنمرحلةتفصلأنمعهايمكنلاالتيالانتقالية،

بصورخصائصهاوتتضحبالرجحان،الجديدةالمرحلةكفةتبتدئذلك
ة

منتيقناهذابوضوحهاوالتيالكامل.الاتضاحدرجةتصلحتىكبر،

مرور
كلخصائصنعرفأنأستطعناهذاوبوضوحهابمراحل،العلمذلك

نؤرخأناستطعنا)أخيرا(هذاوبوضوحهاغيرها،عنتميزهاالتيمرحلة
العلملذلث

بيانفيأدخلجفافه،منأعتذرالذيالطويل،البيانهذاوبعد

ةالمنثو@الئمرةالعرضلذلكليكونالمراحل،لتلكالزمنيالتحديد

حمعو@لدين@حمرص،@@سمالاتقاليةالمرحلةمدهلأصحا@الأ@باءلقد@بتدع(1)
ا

ثي

و@لعامةالأ@ويةعاصررا@لدولت@كال@راء@لديدرمبر،خصانصبينشعر@حصائصي

منأنهإلىأنيهوهنا(2)
ئوالا@تقالية،المرحلةملامحوصوحعدممىنحعلدل@(الخطأ@

مرورعدمعلى@ليلامرحلتينب@علمائهاتأرححمن
مختلفة،بمراحلالعلمفلك

يكىفلمعلممنهيحلولاالمرحلةلهدهدالمرورعلم،@ودسحلميختصلاهذالأد

مرورحقيقةعلىبقاضفلك
معولاكلراحلى،الحلومتلك

دحدووضعمننلك

كلاد@فاصلة،حدودأنهامهانحذيفهمولم@ر@حل،@لتلكزمانية
تقريهحدودهي

كادوالمرحلتين،بإحدىالاتقالهالمرحلةأصحا@بعضإلجكعندي@ست@فلئن

لإحدىتخري@ايمإلحلىعديلةاصا(=ولميةأنرهذا@لمحضلإلحك

شكنال@ىفيهمولا@فكالمرحتين،

@لنةعظيم@لغال@الأصلعلىعديمها،ئر@لتمرةقليل@لنادرلالقليل@لشنبفلم

1!3واضحها 1

هافسأكتميولذلكوحديثا،قديماو@لاحث@الحلماءمنكثيرللنة@رخ(3)
بعرص

فيإلى@لدر@ماتمحيلامختصر،
روضررأيتماإلا@لتالية،الإحمالةالإحالة@لك

ة

له-لاستثمهادا

1ا-ما/3)للهرويون@له@لكرمذتمفانظر الأثيرلابنالأصولوحامع0(،5

(1/39-4،)3
@لريومدي3(،4-1/35)رحبلالن@لترمذيعللوسرح

وثو@سكالح@،عججمحمدللدكتور@لتدوينقبلوالنة9(،-8)حجرلالن

في
(65-13)المقرحالمهحكبيومهاوغيرها،للاعظمي،النبوي@ديث@

3



المقالة

الحديثلاطوارعلومقعطلو@التار-

سنةعنهاللهرضيعثمانمقتلإلى@@النبيوفاةبعدالأولى:المرحلة

(35@).

لعدموالكذب،الخطأأسبابعنوبعدهابصفائهاالمرحلةهذهوتتميز

التبليغفيالاحتياطوشتةالفق،ظهوروعدمالحافظة،وقوةالإسناد،

فيالتدوين
نماد@التخليد،بغرضيكنولمقليلا،المرحلةهذه

الحفظعلىالإعانةبغرضكان
الصدور.في

رضيعثمانمقتلمنالثانيفالمرحلة
جيلانتهاءإلىعنه،الله

أ.@.)سنةنحوذلكوكانكالبهم،بموتالصحابة،

وشيعا،أحزابأالمسلمينفرقتالتيالفتنةبحصولالمرحلةهذهوتميزت

وغربأ.شرقأالبلدانفيالصحابةوبانتثارالبدع،بعضوبظهور

وفي
)1(،بالإسنادالمطالبةظهرتالفترةهذه

علىدليلبهالمطالبةوفي

الإسنادمن@حذوف@بحالالجهلأنوفي)2(،والتعديلالجرحعلمنثوء

الخبربهيردعلة

(1

(2

مقتمة
1/1)مسلمصحيح

في@واقف@@نربومن
التبعير،@حد@صتحلافذلك

رسولمنسمعههللحديث،رو@يهفيعه،@لثهرضيلحلياللماني،عبيدةوهو

لوقمبمد@لبز@رمو@زنة)2/747(،ملمصحيحانظر.جمت!،دثه@
5 81)

الأخدعنمسحودسوعبد@لتهالخطبب@عمرفقد@هى
@ثهعبد@فف@ترصاغر،الا.عن

بن
8لرالجلركلابن@لزمدفان@ص.البدع،نملعن@لرواية@أنهفلك@بلىك@ 1 5،)3

و@

بلى@@لق@لإخل
2لوفمللبيهفي @لة@مللصرلوشرح5(،7

3لوللالكئي

اصا@
مقمةفانظرالمر@سيل،منعبلى@بنمرقفعليهثل

-12/1)ص@ح



القيامالصدورحفظلإمكانقليلأ،الجيلهذافيالتدوينيزلولم
الكامل.النقلبواجب

الثالثة:المرحلة
نحو@منةمنيبتدئوالذيالتابعين،عصروهي

التبعيئ.غالببموتأهأ،40)سنةنحوإلىهأ80)

الأسانيد،ولتشعبالمرحلة،هذهفيالإسنادطوللبدايةكانوقد

بدعونثوءالبدعفيالغلووزياثةالسنة،أنتثلىزيادةمعروأتها،واختلاف

كانأنروايته-إلىللاطمئنانبأهلليىمنيرويأنإلىأثىمماأخرى،

منشيءتفلتخوفهو:حينهاالتابعينعلماءلدىألاكبرالهاجس
السنة،

المنقول.ضبطفيالاختلالووقوعالنقل،علىيؤمنلامنوتحديث

منخطركلفواجهوا
يدفعه:بماالأخطارهذه

-

منشيءتفلتفخوف
منها:بأمور،واجهوهالسنة

الذينالتابعينعددكثرةمنيظهروذلكالسنة،لجمعالأمةاستنفارأ-

منشيءفواتيجعلالحملةكثرةإنإذةالسنةنقلوا
علىالسنة

مستبعدا.جميعهم

فيوذلكعبدالعزيز،بنعمرقبلمنرسمئاأمرأالسنةبكتابةالأمر-2

لذلك،التابعينوانمتمارالثاني،أولأوالأولالهجريالقرناخر

السنةكتبواالذينالتابعينعددكثرحتى

الحفظعلىتعينأنبغرضغالبأكانتالعصرهذامدوناتلكن
في

بعديغسلهأويكتبمايمحوالتابعينبعضكانولذلكالصد@ر،

منهمالقليلإلاللتخليديكتبولمحفظه
فيمختصرة:مصنفات

سك،والمنالطلاق،)كالأحكاماابأبووبعضلسيرة،والتفسير،ا

فيالأعظميمصطمىمحمد@حصى@لدكتور(1)
كر@لنمي(الحديتفي)لمحراسككتاله

ييرسيءهوإكلالكنهالحد@مذاكثرةومع@ون،تمنتابجئا(150)من
يمتلتما

هدافوصولنقلها،@لعلماءيعقلملأخبارمتقصي،غيرإحصاءأولأفهو@لراقع،

ما@راعصعلىيدذبلساد@لحه

1/3)للخطيب@امع@انظر:(2) 53)



ة(لصلاوا

منويظهر
أصحابها،علىالتفثتهاجىاستيلاءالمدوناتتلك

فيهاويختلطوالتبويب،الترتيببحسنالعنايةعنتكونماأبعدكانت

والمقطوع.بالموقوفالمرفوع
السنةانتثارواقعلمواجهةالحديث،طلبفيالرحلةظاهرةزياثة-3

.(2)الآفاقفي

وفي
أحداعلمت@امامسروق:عنالشعبييقولذلك

كانالناسمن

مسروقمنالافاقمنأفقفيلعلمأطلب

العلمطلبفيرضالا@@اطفتالثمامي:مكحولوقال
-

منها:بأمور،واجهوهالنقل،علىيؤتمنلامنتحديثوخطورة

بالإسناد.المطالبةفيالتشديىا-

سيرينابنعبارةتأتيوهنا
هذاإن"ةقالعندماالعصر،لهذاعلمأ

دينكمتأخذونعمنفانظروادين،العلم
.(3)@ا

.(4)@حذوف@بحالللجهلالمرأسيل،ردتعنيبالإسنادوالمطالبة-2

بنوعروةوالشعبي،سيرين،كابنةالتابعينمنجماعةالمرسلرذفقد

هري.لزوابير،لزا

العدولالرواةبينميزماإفابالإسنادالمطالبةمنيستفادنماد-3

وتعديلا.جرحاالرواةفيالكلاميستلزموهذأالمجروحين،والروأة

فلماالإسناد،عنيسألونيكونوا@المسيرين:أبنيقولذلكوفي

فيؤخذالسنة،أهلإلىفينظررجالكم،لناسمواقالوا:الفتنة،وقعت

(1)

ابطرا
ت

3

@لنبوي2الحد8يث2ي
1)1/841،للأعطمي 4،91 5،11 59-1،6

(2)

إ
ا@رظر

4لحي9حلة
4،54)رقمللحطيب@ديث@طب 74،84،95،25،35،4

الإأثسلمصخيحمقدمة(3)
4-442)للحطيباصظر@لكناية(4) 43)

4



حديثهميؤخذفلاالبدعأهلإلىوينظرحديثهم،
@ا

نظروارجل،عنيأخذواأنأرا@واإفا@اكانواالنخعي:إبراهيمويقول

هيئتهوالىسفتهدالىصلاتهإلى
@ا

وسعيدمميرين،كابنالتابعين:منجماعةالرواةفيتكلمفقدولذلث

وأيوبوالزهري،الزبير،بنوعروةاليماني،وطاوسالمسيب،بن

هم.وغيرلأعمش،واني،لسختياا

الرواة.منالعدولوغيرالفساقعنالروايةترك-4

وخلفهاالأمةسلفمنعليهمجمعأمروهذا

-

منها:بأمور،التابعونواجههالمنقولات،ضبطفيالاختلالووقوع

غالبأكانللسنةالتابعينكتابةفإنسبق،فكماالسنة،بكتابةا-

نالوا.إلاالتأليفبقصديكنولمالحفظ،تجويدبغرض

)4(،الإعجامبابتدلالكتابة:تجويد-2
)5(،الكتابوبتصحيح

عنهكتبماالشيخعلىوبالقراكة)6(،أصلهعلىالمكتوبوبمعارضة

جماعة،منالوأحدالحديثبسماعوالتحريالمتابعات،طلب-3

منخشيةالحديث،غريبروايةوكراهية
بالضبط.والإخلالالغلط

وغريبالكلامغريبيكرهون@اكانواالنخعي:إبرأهيميقول

@االحديث

مقدمة
(1/15)ملمصحيح

أ(يع@للخطيبالكفاية

1/3اللجروحيرحبان@برمنهمجماعة،الإحماعنقل 5،1)@لكايةو@نطب5(،0

روالجامع
1 4 43).

لرقمللخطبالجامع
5 81)

لرقمللخطب@بامع
5 86)

3لوللحطي@والحامع8(،77لوقمللبيهقيإلى@لنالمدحل
5 7،75 78)

7لو@لدثقيررعةأليتلىيخ 9 63)
(171)للخ@@لكفاية
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حبيب:أبيبنيزبدوقال
تنثدكمافانثدهالحديث،سمعتإفالا

افدعماالادعرف،فإنالضالة،

لهلماراوعلىالسختيانيأيوبعندأححصمأثنىوعندما
الغرائب،من

مننفرقأونفرإنما@اةأيوبلهقال
@االغرائبتلك

قاعدةالرواةمنعدداباالثثرالترجيحقاعدةفإنولذلث
مجمع

السنةعليهاودلت)3(،عليها

وعدمالمتن،نقد-4
السند.بنقدالاكتفاء

الحديث،فيصيرفياالنخعي-يعنيإبراهيم-كان@@ةالأعمشقال

"عليهفأعرضعليه،طريقيفأجعلالرجال،منأسمعوكنت

أسبابمنفهيعنها(،الحديثممبق)وقدالحديثلطلبالرحلة-5

وهذاالوهم،احتمالتقليلأسبابمنالوسائطوتقليلالوسائط،تقليل

الأسانيدفيالعلوعلىالحرصسبب

منوتبدأالتابعين،أتبحمرحلةوهي@لرابعؤالمرحلة
اهأ،40)سنة

وتنتهي
هأ.200)سنة

كانمماأكثرالإسنادطالأنمنهابخصائم@:المرحلةهذهوتميزت

يتغوماعليه،
ذلك

معالروأة،واختلافالأسانيدتشعبزيادةمن
ما

يصحب
ذلك

خصائصبعضأيضازادتقدأنهكماالحفظ.تعسرمن

السنةكانتشاروضوحأ:السابقةالمرحلة
وغلؤالبدعوظهورالآفاق،في

.(1/19)حاتمآبيلابنواقحديلو@برح@)ما(مكةاملإلىثاودأبيرسالة

مفلمة
(23/1)مسلمصحبح

2)رالكبرى@لن@ل@المدخلفي@لميقبالإجماعنقل 33)
العلماء@ستبطهاالمواتد@تنآحدفهذا

@لى@لسقالمدخلانظر@ليدين،فيحديثمن

فيكماالاستنبا@هذاصحةفييخالف@لحلاتيكاندلن9(؟لوقملل@يهقي@لكرى
2-223)ائدنظم 25)

(2/17)يحر@لتىالحرح

(116)حجرلالن@لن@نرهة
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الجيلمنمباركةجهو@اورثتقدالمرحلةهذهأنكمافيها.أصحابها
جمعفيالسابق

فيالأثركبرلهكانكاسبق،كماوتدوينا،حفظأالسنة
المسيرة.إتمامعلىالمرحلةهذهعلماءإعانة

بهاواجهالتيالأموربنفسالمرحلةهذهأخطلىالعلماءواجهوقد

ةأموراعليهاوزا@واأخطارهم،السابقةالمرحلةعلماء

-

إلىكاملامماالتدوينعلىالحرصصارالسنة:تدوينمجالففي

أنثوجة
ثقةالتابعينجلةأحدحديثيتركبأنالحجاجبنشعبةيهم

القطان:سعيدبنيحمىقالوحتىيكتبيكنلمأنهجللا@و)تقانأ،

ماليمثللييكونأنمنإليأحبأسمعماكلكتبتأكونلالئن
@ا

لامنعلىالتحديثعندكتابإلىيرجعمنروايةترجمحإنوحتى

يرجع
كباربينالترجيجعفيحتىظاهرا،أمراأصبحكتابإلىتحديثهعند

نهلا.خطأ،أقل@اسفيانوشعبة:الثوريعنالقطانقالكماالنقاد،
يرجع

@اكتابإلى
إلاالحديثيأخذيعدلمأنهإلىببعضهمالأمرووصل

وانتثرتإملاء،
الإملاءمجال@لذلك()

نشوءهوذلكفيللنظراللافتلكنجحا،كثيرةالعنايةهذهومظاهر

فيالمبوبالتصنيف
المبوبةغيرالنسخكتابةاز@ادتحينففيالجيل.هذا

منوأحدبابفيالكتابةوانتشرتالسابقة،المرحلةفيعليهكانتماعلى

)8(،ائضلفروا)7(،سكوالمنالصلاة،وا)كالطهارة،لعلماابأبو

4سنة@@حو@للذهبيالإسلامتلىيخانظر(1) (13)ا@3

1/1)مذيعللشرح(2) 70)

7)رقمالكبرىإلى@لسقالمدخل(3) 81)

.(178/1)الترمذيعللشرح(3

(5)@@

(2،93لرقمللممحانيوالاستملاءالاملاءب

3لومعيناب@تريخان@.للا(
24،وو22،ووا 9 للحطيبوالحامع9(،0،154

1لوقم 1 6،91 1 7،01 1 71).

وطبحتمنهقطعةعروبة-أبيلابنالمناسككبوصلنا(7)

قطحةوصتا(8)
للثورياتضكتابمن
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و
و)2(،هدلزوا)1(،لتفسيرا

فقدها(ونحورلقدوا)3(،دلجهاا

منأولومنالمبوب،التصنيفهوجديى،أسلوبنشوءذلكإلىانضاف

أبنكجامعغيره،صنفثم)6(،الموطأكتابهفيمالكالإمامبذلثقام

الثوريوكجامعمطبوعان@،)وهمامعمروجامعوهب،

هاج@أنوالىإليه،الحاجةظهورعلىيدلالترتيبهذأمثلإن

ابتدأالترتيبعنويثهيهمتدوينهمفيالتابعينيشغلكانالذيالتفلت

للسنةاستيعاباأكثرأصبحالتدوينبأنالشعوربدايةوأنويضعف،يخفت

أخذال@فهيةالروايةمن
إلىانتفتواولذلكالعلماءثقلوبفيالنشوءفي

)7(،التسهيلمنهالغرضالذيالتبويب،
ضر@رةفيليستحاجةوهي

الحفظ
سبق.مالولالتبرزتكنلمولذلكالضياع،من

عدمالمصنفات:هذهعلىويلاحظ
عدموالموضوعي،الترتيبدقة

والموقوفالمرف@عبينفيهاوجمعهموالضعيف،الصحيحبينفيهاتمييزهم

الجمع.إلىعصرهمفيتحتاجكلهاإذةوالمقطوع
لها،اللاحقةالكتبضخامةفيليستأنهاعليها:يلاحظأنهكما

والمصتفاتالأوائلللمصنفينمعروفةسمةفهيطبيعي،أمركلهوهذا

فن.كلفيالأولى

مماالحديثية،الموسوعاتبعضتظهرابتدأتالجيلهذاآخرفيلكن

لدىدالجهوإتمامإلىالمباثوةوالىالجيل،هذاخلالالبناءلسرعةيشهد

للاملنوليحىولحبد@لرزاق،للثوري،@لتفيروصلات

موسىبنوأمدووكيعارك@@لاب@الرهدكبوصنا

الجلرك.لابنالجيادكتابوصلما

دتهلحد@@لقدركبوصلما
وهب.ب@

2392)يان@لصحالةصحائصانظر 52)

6رقمك@941للهروي@لكرمل@مبوتمنأولمالكابنقيل هاكو@كن0(،1
س

1/2،83)للاعظمي@طديثفيفا@ظر@ر@ستنلكإلىمالكاسبقإنهيل 06)

المقل@ي@،@وط@@)بمالككتبتميةمنظاهروهوواصح،وهدا
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فلكعلىأثلولافيه.السنةعلماء
لعبدالرزاق)المصنف(كتابمن

لمالتصمنيف،فيجديداأسلوبأالمحتثونابتكرالجيلهذااخر
السابق.فيموجو@ايكن

@و@المدوناتتلكإلىالمحتثوننظرلقد
افوجدووالمصنفات،جامغ

شملتأنها
فاتوالموقوالمرفوعاتمنالمنقولات،أن@لجميع

لاهاأووالأقسام،أهمهوالمرفوعةالأخبارقسمأنولاشكوالمقطوعات.

فيأسلوبإلىفبالوواالتفلت.منعليهبالخوفوأحرأهابالجمع،

هووالمسانيد.طريقةعلىالتصنيفوهوالمرفوعات،إلايضملاالتصنيف

خثيةالجمعلغرضإلايكنلمابتكلىهأنعلىيدلالتصنيففيأسلوب

ند@الأبواب،علىالتصنيفتيسيرفيهليمىترتيبهأسلوبلأنالضياع،

منالرواةأسماءعلىالترتيبوهوالتيسير،منضعيفونجهفيهكان

بنبكر
ماالمسندةطلبوأحينمهديبنعبدالرحمن@اقالةخلف

ثاالثقاتغيرعنيكتبواأنهذايحملهمأنأخافأنيإلاهذا،أحسن

المنحىهذانحوعاماستنفلىعلىتدلالتي)طلبوا(قولهإلىترىألا

أبنخيأنإلى@وجةفيهالرغبةقوةمنكانوالذيالتصنيف،من

الثقات.غيرعنالروايةفيالثرهمنشيءإلىيقودانمهدي

الذيالحماني،عبدالحميدبنليحيىانتقاثهسياقفيأحمدالإماموقال

انهادعى
وقتأي@اعلية:ابنبابعلىمسنداحديثاأحمدالإماممنسمع

تلكنكنلموالأبواب،الفقهنتذاكركناإنماعلية؟ابنبابعلىالتقينا

(2)المسند@انتذاكريامالا@
توفيعليةوابن

العنايةأنيبينفهذااهأ،93)سنة

به.بالعنايةابتحئيكنلمبقليلقبلهأوالعامهذاإلىبالمسند

3/6)للفويو@لتاريح@عرفة@يا(

3)ر@لحلل(2)
0،47س 1لا/والتعديحوالحرح(804 69)
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للتدوين:تأريخهفيحجرابنالحافظويقول
بعضرأىأنإلى@ا

المائتين.رأسعلىوذلكخاصة،ع@ي@النبيحديثيفردأنالأئمة

الكوفيالعبسيموسىبنعبيداللهفصنف
مستدوصنفمسندا،

بن

أسدوصنفم@دأ،البصريمسرهد
سىم@بن

بننعيموصنفمسندا،

مصرنزيلالخزاعيحماد
فقلأثرهم،فلكبعدئمةالا@إقتفىثتممسندا.

منإمام
و)سحاقأحمد،كالإمامالمسانيد،علىحديثهوصنفإلاالحفاظ

صنفمنومنهمالنبلاء،منوغيرهمشيبة،أبيبنوعثمانراهويه،بن

@اشيبةأبيبنبكركأبيمعأوالمسانيدالأبوابعلى

يواجهواأنللعلماءتيسروالتدوين،الجمعفيالهائلالثاطوبهذا

المتونفيالرواةاختلافيضبطواوأنللأسانيد،الهائلالتشعبذلك

النقدكمالعلىأعانهمماوهذاوالأسانيد،
في

المرحلة.هذه
النقدملامحاكتملتلقد-

في
أسبابه.تحققتحيثالمرحلة،هذه

البالغةالإحاطةعلىالاعتمادكليعتمدالحديثيالنقديالميزانإنحيث

يستلزموهذاحديث.كلنقدعندجملةاستحضارهاوعلىبالمنقولات،
جهولولايتتمأنالحفظلذلكيكنولمالصدور،فيمحفوظةتكونأن

د

والتدوينالجمعفيالعلماء

@حيط@المتقنالحفظفلكالصدور،فيلهابالحفظالسنةنقدعلاقةإن

وشموليةوعمقه،النقدذلكحقيقةعرفمنعلىيخفىلاالواسع،

الكهانةفيهيثبهحذإلىيصلالذيالمعيلى،ذلكودقةالنقدي،معيلىه

.(8)@لسلريمدي(1)

فيوالاستقصاءالجمعوهذا(2)
حفظ

@لتفردتد@حتماليرون@لعلماءجحلهو@لذي@لنة

بلىالأمروصلوبعد@بيل،ما@متد@لزمنكلصعفهيزثادلال@ة@لراويمن

ر@لى@تنسن،أتجمعصغارحماطلحضمنأتها@فلريدلمجردالمملريدرذدرحة
ارو

بحدهمتمنمطلقا

(78-77)للدهبيالموقطةاسظر:
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بهالعلمأصحابغيرعند

الحفظهذااتيحوقد
نقدفجاءالمرحلة،هذهلأئمةالواسع

بملامحصم
التامة.النهائيةلصورتهواضحة

أئمةبثلاثةأذكرأنالعجالةهذهفيويكفي
من

لوجةبلغواالمرحلة،هذه

النقدأساتذةالحقيقةفيكانوابلالنقد،فيسامية
المرحلة،هذهفي

بنشعبةإنهم:النهائيألاكتمالفلثبعدالنقدأكتملوجهودهموبعلمهم

النقدمدرسةإنهامهدي.بنوعبدالرحمنالقطان،سعيدبنويحيىالحجج،

كله.الحديثيالنقدعلىالكبيرالفضلذاتالبصرية،

أحداتعرفمعين:بنليحىقلتد@شيبة:بنيعقوبقال
التابعينمن

لا.أي:برأسه،فقالينتقجهم؟سيرينابنكانكماالرجالينتقيكان

الحديثفيينظرتمنكانةيقولالمدينيبنعليوسمعتيعقوب:()قال

كانثمسيرين،بنمحمدمنه:أولأحدانغلملاالإسناد،عنويفتش

وعبدالرحمن.سعيدبنيحىكانثمشعبة،كانثمعون،وابنأيوب،

بنسفيانأخبرنيفقال:أن@؟بنفمالكلعلي:قلتيعقوب:()قال

@اللرجالمالكانتقاءأشدكانماقال:عيينة،

فيبالنقدالعنايةبلغتلقد
النقلكمالإلىوالاطمئنانالمرحلة،هذه

حدإلىوالرواية،
تقديم

الرواية!!علىوتعلمهالنقد

ميتحصى@نمنكر@تأخرينو@المتقدمين@لعلماءوأقو@ل
عليقال@لكرلملفلك،

بن
@دينب:@

"خطؤهيتين@طرقهتجمعلمإفا@لبد"

3رللخ@)الحامع

1 7 عقلاه!ماوجهاثلاثيرمن@ديث@صكتبلمالومحين.بنيحىوقال1(،0

لعنو@د@لبعد@اليالخطيبعقدهالذيوانظر@لفصل
تلقيا،ليتلالحديثالمعرفةأن"

3الر@ري.لأءق)ابء"،@لتلبفياللهئحدثهعلم@إممامو 8 2 /2-3 85)

قه@زم@إلالهيقومولا@.(92)هة@لنضفي@لللعلمحجرصابنالحامظقالولهدا

لالأسانيدقويةوملكة@لرواةبمراتبتاتةومعرفةواسحاوحفظاثاقبافهماتحال@دثه@

"التانهذا@ملمنإلا@لتليعفيهيتكنملمولهذاوالمتون،

.(1/52)رج@لابنالترمذيعللشرح
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خلفيقول
عندنرىكنايقول:عليةابنداسمعتالمخرمي:سالمبن

والرجلين،الرجلعونوأبنالتيمي()يعنيوسليمانالطويل()يعنيحميد

الحديثأصحابكانة(خلف)قالعليه.الناسفنرىشعبة،فنأتي

المعنىهذاكانوهكذا،الحديث...وبمعرفةبالرجالالمعرفةحسنيريدون

@االلهشاءإنشعبةبينأفي

حديثعلةأعرفنلا@د@فيقول:مهدي،بنعبدالرحمنبذلثويصرح

@اأحاديثعثرةأستفيدأنمنإليأحبواحد،

فيالعظيمةالجهودولهذه
السنةسلامةعلىالاطمئنانباتالنقد،

من

الغيورينأحديأتيحتىالعلماء.قلوبفيمستقراثابتأإليهاالكذبتطرق

المبارك،بنعبداللهإلىالموضوعة،الأحاديثمنعليهافزعأالسنة،على

لهليقول
ابنفيجيبه@ا،المصنوعة؟!!!الأحاديث@اهذهووجل:حيرةفي

اثاكترعدمعلىيدلالذيالمسترخي،المطمئنالجوأبذلكالمبارك

@االجهابذةلها@ايعيشقائلا:لذلك،

منينجولم
التشئ@

في
كبارالشكمواضعإنكارعلىوالجرأةالنقد

@عقنفضلاالحقاظ،

بحديثتفردإذابالحافظيصيحونكانواحتىونهم.

ضابط!!روايتهفيصالتىوهويتركه،

مستبعدا.كانو)نوالخطأ،للوهماحتمالكليغفللاالذيالاحتياطإنه

الظن:حمنفيهمايستقيملاداخصلتانةمهديبنعبدالرحمنيقول

@اوالحديثالحكم

عصرالسنة،عصورأعظمببدايةمؤذنةالمرحلة،هذهانتهتلقد

النهائي.والنضجالاكتمال

.(17للاو@تحديلالحرحتقدمة(

)
1/1)رصلابنالترمديعللسرح 99)

(3)و@تحديلالجرحتقدمة(

1لرقمللخطيبالجامعفيفلكقصصمن@نظر( 1 4 2

(269)للحطي@و@لكاية5(،2/3)والتعديلالحرح(



الخامسة:المرحلة
الثالث.الهجريالقرنوهي

منمتتابعةعظيمةجهودبعدالثالثالهجريالقرندخللقد
علماء

مةالا4
السنةتدوينفي

وفيوجمجها،
وتعديلابم،وجرحأثتعليلانقدها

الحديثفإنولذلكالنظير.منقطعيو)قبالبقوةالجليلةالعلومتلكوتلقى

عن
فيجهوثهوعنالقرنهذأ

أقيولامقالة،بهاتقوملاالسنةخدمة
منإمامكلإنوكتب!!ببحوثحقيقهوبلكتاب،أوبحث

هذاأئمة

ئمةالا@أكثر)وماعظمىمدرسةذاتهبحدلهوالقرن
في

القرن!!!(هذا

حولوالدراساتالبحوثيقيمواأنالسنةلعلومالدارسينعلىيجب

فيأنيغيرالسنة.علومعلىوأثرهمنهجه
بعضسألم@المفالهذا

فيتبرزالتيالجوانب
علمائهجهودالقرنهذا

علماءجهودتكميلفي

القمةالحديثبعلمالقرنهذأعلماءبلغحتىله،السابقينالقرنين

والنقد.النقلفيمنهجهاعلىيزادأنيمكنلاالتيالسامقة،

أما
وأمهاتالعظامالسنةأصولعصرفهذأالسنة،تدوينمجالفي

السنةمصاثومنبهايلتحقوماالستةالكتبألفتففيهفيها،المصنفات

طريقةالسابقة،الطريقةعلىبالتصنجفالقرنهذابدأولئنالأسامسية-

داسحاق،لأحمد،)المسند(@والآثلى،للأحاديثالجامعةوالكتبالمسانيد

عنسبق)كماوغيرهاالعدنيعمرأبيوابنشيبةأبيوابن
ابنالحافظ

منحىأنإلامنصوربنسعيدوسنشيبة،أبيابنوكمصنفحجر(،

فيالتكميل
منواتساعاشمولأأعظمكونهامنيظهرالمصنفاتهذه

ايستفيدوأنلمؤلفيهاقدولأنهثالتصنيففيطريقتهاعلىالسابقةالكتب

تلكتقييدوهوممبقوهم،الذينهدفبتحقيقليقومواالسابقة،الجهودمن

منعليهاخوفاوألاثارالأحاديث
عنللباحثيئوتيسيراالتفلت

عناءالسنة

امتطاعالتيالاقةالمهمةتلكالأرض،أقطارفيرواتهامنالسنةتجميع

بها.والقيامأدائهاإلىيسبقهمأنكيرهم

فيوأينعتثمارها،وأثمرتثورها،الكبارالجوامعتلكأدتوقد



سوىاخرشيءإلىتفتفتالعلماءأنظارابتدأتبأنالقرن،هذامنتصف

الجمع،
منشيءضياعبخوفالشعورأنإلىيشهدمما

أوزالقدالسنة

فيجديدةوجوهإلىيتجهونالعلماءجعلماوهذاكاد،
تدوينخدمة

فييقتصرلاالسنة،
السابقالجمعيستثمربلالجمع،مجردعلىخدمته

أبعد.وغايةأخرهدفإلىللوصول

منالصحيحبتمييزيعتنلمالذيالجمعذلكبعدالمتوقعةوالخدمة

فيالموسعالجمعيعتبرونكانوابهقامواالذيفلأنالسقيما
المرحلةتلك

هذابلالسقيم،منالصحيحبتمييزيعتنىأنهوبالتحقيق-ولىالا@هو

إنحيثالجمع.أكتمالبعدفعلاالعلماءبهيقومأنيجبكانالذيهو

يؤديممال@الجمعهذا
للعملمنهيصلحمابيانبغيرخيرالا@هدفه

فيالبخاري،الإمامإليهسبقماوهذالذلك.يصلحلامماوألاحتجاج

منبإشارة)الصحيح(،كتابه
الكبار(الجوامعأصحاب)أحدشيوخهأحد

راهويهبنإسحاقوهو

يسمهكتابوفيالإبدل،ذلكمثلعلىالبخاريإقبالمجردإن

وأنهاعنده،السنةبهاتمرالتيالمرحلةملامحاتضاحعلىليدلبالمختصر=

محتاجةأصبحتقد
السابقة،الجمعجهودبتكميلتقوممباثوةإيى

الصحيحة.بالأحاديثخاصمختصركتاب@اخراج

ضياعهاجسكانلوالعملبهذاليفكريكنلمالبخاريأنولاشك
لوفيه(فكرلو)حتىعليهليقدريكنلمبلتفكيره،منتولياعلىالسنة

جمعبضرورةالسابقةالجهودتقملم
السنة-

مسلماإنثم
سائرأالصحيح،فيمختصركتابجمعفيالبخاريتغ

نفسه-الهدفتحقيقفيشبخهخطىعلى

فيحدثةا@التصنيفوجوهمناخروجهإلىألانتقالأرثنافإذا
كانتالذيالخدث@منالجديدالوجهببيانذلكأقدغالقرن،هذامنتصف

.(9-8)@لسلىيهدي(1)
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التيالكبيرةالسابقةالجمعجهودبعدالمرحلة،هذهفيإليهمحتاجةالسنة
السنةحفظبواجبقامت

الضياع.من
حاجةراعى)المسانيد(علىالتصنيفأسلوبأنسابقأذكرنالقد

للحفظخاصتةالمرفوعات
لىأوهيالمرفوعةحاديثالا@لأنالضياع،من

فلماوأصلها.النةعلومأساسهيبلعليها،والحفاظبالنقلالأخبلى

فيالعلمأهلبعضنظربجمعها،العلماءقام
المرفوعة،الأحاديثهذه

مافيهاهل
عملبهارتبطماأنولاشكعناية؟بمزيدبعضهامنأولىهو

الأحكامأحاديثوهوألاعليه،الاطلاعتيسيرومحاولةبالجمعأوبيمنها

أسلوبجعلماوهذاوالحرام.والحلالالفقهمسائلمنهاتستنبطالتي

منهجعلى@لتصنيف
الفرن،هذامنتصففيأيضأيبرز)السنن(كت

علىمرتبةالمرفوعة،الأحاديثعلىوباقتصارهامؤلفاته،بسعةمتميزا

الفقه.أبواب

أبو@اودهوالتصنيفمنالجديدالنوعهذأإلىبادرمنوأول

عنهقالالذيالسن،كتابهفيالسجستاني

مكم@:أهلإلى)رسالتهفي

أحدأأعرت@اولا
غيريالاستقصاءعلىجمع

@ا

متحتثأداودأبووقال
السنكتابفيأصنف@اولمكتابه:موضوععن

وغيرها،الأعمالوفضائلالزهدكتبأفيه(أصنفولمالأحكام،إلا

صحاحكثيرةأحاديثفأماحكام.ألا@فيكلهاوالثمانمائةالافالأربعةفهذه

أخرجها@افلمهذاغيرمنوغيرهاوالفضائلالزهدفي

يكنولمالحد،هذاعند@اودلأبيالسنكتاب3إبدمظهريقفولم

السنةبهاتمرالتيللمرحلةخدمتهجنب
العنايةعندمنتهيأزمنهفي

اثنتين:حاجتنتحقيقإلىذلكتجاوزبلفقط،الأحكامبأحاثيث

للاعتبار،أوللاحتجاجصالحأأوحخةكانمابإبرازالعنايةالأولى:

(35)مكةبلى@ملثاودأبيرسال@(1)

(5دمكةبلى@ملثاودأبيرسالة(2)
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الضعفالثديدمنالفقهاءبعضبهاحتجمابعضعلىوالتنبيه

لهالرد،أوالقبولثوجةإلىالراجعوالانتقاءالتمييزهذاإن
من

السنةبهامرتالتيالمرحلةواقععلىالدلالة
في

التيكالدلالةالفترة،هذه

لصحيحه.البخاريتصنيفمناستنبطناها

الأحاديثأصلحبيانهوالاكبرثاودأبيغرضكانلىالثانيؤ

مثلإلىأحديسبقهلمإنهوحيثالأحكام،مسائلفيبهاللاحتجاج

جمعفياستقصائه
مامنهاالأحاثيثإنوحيثالأحاثيث،منالنوعهذا

احادبروايتهتفردغريبهوومانقلهعلىالرواةتتابعمشهورهو
منهم،

الخصوم=علىبالحجةوالأقومالصحةإلىالأقربهوالمشهورإنوحيث
الغرأئب،@ونبالجمعالأحكامأحاديثمنالمثاهيرداودأبوخصكفهلذلث

بها.الاحتججصحةإلىالأقربلكونهابالجمع،الأولىهيلأنها

وضعتهاالتيوالأحاديثد@مكة(:أهلإلى)رسالتهفيداودأبويقول

وهيمثاهير،أكثرهاالسنكتابفي
الحديث،منشيئاكتبمنكلعند

لأمثاهير...أنهاوالفخرالناس.كلعليهيقدرلاتمييزهاأنإلا

لاأنتعمدأنهداودأبويذكرفهنا
معبالغرأب،يعتني

الغرالبأن

منكلعند)هيالتيالمثاهيرمن@حذثينعند@أشهى
منشيئاكت

هووللاحتجج،يصلحماالفقهاءإفا@ةمنهالقصخدجمعألأنةالحديث(

أول
لمنيحقبلالإغراب،شهوةوراءيشاقأنبهيليقلامستقص-جمع

مثاهير@ا.أنها@اوالفخرةيقولأنالغرضلذلكالجمعهذامثلإلىعمد

سننه،ماجهوابنجامعه،الترمذيصنفداودأبيعصروفي

كثير-وغيرهموالصغرى،الكبرىسننهالشائيوبعدهما

فيالتدوينأستمرلقد
هذاأواخرفيلترىأنكحتىالقرن،هذا

منهج@لىالتصنيفبمثلالسنة،تدوينفيعلميترتبواثوالقرن

(37)مكةنملإلى@اودئيرمالة(3)

ابيرسالة(1)
(47)مكةأهلإلى@رد@
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يلحظيعدلمالتدوينأنعلىيدلالعلميالترتوهذا)1(،المشيخات

السنةعلىخطرأ
هذاإلىالسنةعلماءيصلولنمنها.شيءتفلتمن

أوعيةالسنةكتبوأصبحتتمامأ،السنةتدويناكتملإذاإلاالثمعور،

السنةقرونخلالالرواةتناقلهاالتيوالشفهيةالمدونةالرواياتلجميعشاملة

مدونة.غيرشفهيةروايةهناكتعدلموأنههذه،الئلاثة

الحدثلاثمائةسنةرأسججلحيثالذهبي،الإمامأرخهماوهذا

ممنبعدهاومنالشفهيةالرواياتأصحاببينالفاصل
إلايروونلا

وناتلمدا

فيإننا
نهايةوهيالتدوين،بابفيالنهايةمرحلةنصلالقرنهذا

السنةحفظتناولت
يسمحيعدفلمالضياع،من

وجوديذعيأرلأحد

فيمزبورةغيرلديهشفهيةرواية
الدوأوين.أحد

بلوغيعنيالتدويناكتمالأننظرياقررناأنفبعدالنقد:بابفيأما-

منهج
واقعئا.فلكبيانفيبقىأيضأ،الاكتمالمرحلةالنقد

منالثالث،القرنخلالالنقدلمنهجواقعأذلكحصولعلىأدلولا

منولالا@النصفأن
معيارهو)الذيالعللعلمفيهشهدقدالقرنهذأ

برويحيىالمديغ،بنعليأمثاليدعلىعظيمأ،وتطورابالغأثراءالنقد(

ماخلالمنظاهروهذاوغيرهم،حنبلبنوأحمدمعين،
وماعنهمجمع

منلهم،التاليةالطبقةيدعلىثموالتعديل.والجرحالتعليلفيألفوه

هموغيرحاتم،وأبيزرعة،وأبيلدارمي،واومسلم،لبخاريمما،اأمثال:

طبقتهم.أهلمن

صتحدثث(1)
ثيالمجدعلم@راشيالمحنى@يهذاعلىالمئيختدلالة

مقلضة

@لث@رخنحاديثتحميئ
1/2)الأنمويلكرلأبي@لقت 23-2 25)

(1/4)@الاعتد@ميزاد(2)

لصخشهواشدلل@ث)2555(،@قترح@المنهحكتابيفيهدا@لتحديدعنتكلمتوقد

علرممعر@ةنيللحاكمآخركلاماهاكماعلىوئفو@لبيهقي،للحاكمبكلا!

ل@4(الإكليلإلىالمدخلوفي7(،1ا-للاللحديث
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الرأزي:حاتميقول
وعندهسقيمه،منالحديثصحيحبحسنكاند@

معين،بنويحىحنبل،بنأحمدالحديث=عللويحسنذلك،تمييز

يحسنكانزرعة،أبووبعدهمالمديني،بنوعلي
لابي)فقيلذلك.

لاثاقال:أحدا؟(اليومتعرفهؤلاء،فغيرحاتم.

بنعبداللهأبوويقول
حفاظيذكروهوالأئمة(،)شروطكتابهفيمنده

منالعصورمرعلىالسنة
منجميععلمانتهى@ثمالبلدان:مختلف

الأئمة،هؤلاءإلىالمتقممينمنذكرناهم
وهم

بنأحمدة
محمد

بن

ابنا@بيوعثمان:بكر،وأبوالمديني،بنوعليمعين،بنويحىحنبل،
ومننمير.بنعبداللهبنومحمدحرب،بنزهيرخيثمةوأبوشيبة،

بلىالبلدانوأئمةالأمصارأهلمنذكرناهممنجميععلمانتهىبعدهم.

محمدهؤلاء:وهموالصحيح،المعرفةأهلوهمالنفر،هؤلاء
بن

الذهلي،يحىبنومحمدالحلواني،عليبنوالحسنالبخاري،إسماعيل
بنومسلمحاتم،وأبوزرعة،وأبوالسمرقندي،عبدالرحمنبنوعبدالله

شعيببنأحمدعبدالرحمنوأبوشعثالا@بنسليمانداودوأبوالحجاج،

سالرعلىيحتجوبعلمهمبالاتفاق،المقبولةالطبقةفهؤلاءالنسائي.

@االناس

عصره،قبلجميعهاقد@ونتالسنةأنذكرأنبعدالبيهقي،وهذا

منيقبللاوأنه
أحد

الاسانيدوأنمدونة،غيرشفهيةروايةادعاءزمنهفي

الإسنادخصيصةإبقاءمنهايقصدو)نماالخبر،إثباتبهأيقصدلازمنهفي

فيالحديثأنةهاهخاذكرهينبغي@اوالذييقول:هذابعدالأمة-لهذه
منيأخذونهكانواالابتداء

احتياطأ،بعضهمكتبهثمحفظأ،@حدث@لفظ

لمجماعةوسقيمهصحيحهبينوالتمييزرواته،ومعرفةبجمعه،قامثم

حالآبياخركلامأ@ظرو@(2/23)والتعديلالجرح(1)
بينمن@لنقادندرةعلىيدل3

فيالحديثحماط
.(356)و@يعديلالجرحتقدمة

.(68-67)مندهلاب@الأئمةشروط(2)
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خطأولارواتهمنالمتقنينإتقانعليهميخف
أخطأمن

روايته،فيمنهم

منهنقصأوحرف،حديثفيزيدلوحتى

يغيرلفظمنهغيرأوشيء،

هذهأوائلتركتواريخهم،فيودونوهوتبينوه،عليه،وقفواالمعنى-

سلكفمنالواضحة.علىالله-بحمدأواخرها-الأمة
مننوعكلفي

ثينمدامنبينةعلىصاربهم-وأقتدممماسبيلهم،العلومأنلا

ديوالنقول
عنهامستغنونألحقيقةفيونحن)2(،كثيرةالبابهذا

لهالاستدلالعنأيدينا،بينالحاضرالعلماءأولئكوبعلمالوجود،بثاهد

سبقوا(.)كالذينالمعاصرمنقريبأومعاصرشاهدبكلام

منهجبلوغعلىأوللافإنهسبق،ماإلىفإضافة
ثوجةالسنةنقد

منالقرن،هذاخلالالكاملالنضج
يمثلتأليفأشهدالذيالقرنأنه

فيبالتأليفوذلكمثاهدة،حقيقةويجعلهاالنقدي،المنهجذلثخلاصة
بلغحيثومسلم،البخاريالشيخين:يديعلى@لجرد،الصحيحالحديث

قمةكتاباهمامعهاعتبرالذيالحدإلىلديهماالنقديالمنهجوضوح

الذيالصحيح،الحديثمعرفةفىالنقديالمنهجوقمةالحديثيالتصنيف

أنينسىأنأحدأيستطيعكثه.النقديالمنهجوثمرةخلاصةهو

عليهاتفقتماهذاتعالى؟!!ال@هكتاببعدالكتبأصحالصحيحين

وفيوحديثأ.قديمأالعلماءعليهوأجمعمة،الا4
منإجماغالإجماعهذا

علىالاتفاقذلكفيبلعليه،سلىاالذيالمنهجذلكصخةعلىالأمة

أصحمنهجهماأنعلىاتفاقتعالىاللهكتاببعدالكتبأصحكونهما

الإطلاق.علىالمناهج

نعم..
أنعلىالإجماعبنقلإذنخرجنالقد

منهج
النقد

في
هذا

التطؤر!!!قمةبلغقدالقرن

نريد!!!ماغايةوهذا

2/3)للبيهقي@لئمبمنقبلا( 21-3 22)

قريأيخرحأرأرحول،هدهعاتةيخهحمحمثبحتلي(2)
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السادسة.المرحلة
الهجري.الرابعالقرنوهي

قدومنكانلقدوثقيلا،عظيمأإرثأيحملوهوالرابعالقرندخللقد

إلاالاكتمالبعدولي@الاكتمال،بعدمامرحلةيكونأنلهتعالىالله

فيغرابةفلاالنظري،تاريخنافيعنهاالكلامسبقسنةوهذهالنقص.

وغيرهم:العصرشهودبعضلهاأرخ

3)تحبانابنفهذا 5 فييقولهأ4
يكن@اولم)@لجروحن(:مقتمة

منهأوجبتعلمهقطزمانفيالعلمهذأ

كانمنلذهابهذا،زماننافي

يحسن
العلمفياشتغلوالأنهمةبهالعلمطلبةاشتغالوقلةالشأن،هذا

فيهايرحلونالذينخبارألا@طلبةفمنهمةحزبينوصارواهذا،زماننافي

وتمييزبهوالعلمالحفظثونوالجمع،الكتابةهمتهموكثرالأمصار،إلى

الاخر:والحزبحثوية.العوامسماهمالسقيم،منالصحيح

لماالمتفقهة...

علمدخولإلىمثيراه@،3ول)تالخطابيالإمامالنقصلهذأوأرخ

عصرهفيالخللأسبابمنكسب@لحدثين،بعضعلىالكلام

شاهدكلهذلكعنوعبر
ثالث،عصر

بنالحسنمحمدأبووهو

إلىمثيرامنثدا،فقالهأ،3لأ)ت.الرأمهرمزيخلادابن@كبحالرحمن

مستنداجئتهإفاخلأدلابنقل
الجامعالمسجدفي

نافععنالأعمشحدثنابهيحظىليسزمانهذا
(3)

جمنومعبرمؤثرموقفرابععصرولشاهد
أبووهوالنقص،ذلك

3)تمندهابنعبدالله 9 فقدهأ،5
منوقراأربعونومعهسفرةفيرئي

(1/11)@حروحيى@(1)

(10-5/1)للحطبي@لنمعالم(2)

(422/3)للئعلي@لدهرييمة(3)
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@اهذاةفقالعنها،فسئلالأحمال،
فيفيهيرغبمنقلمتاع

هذا

إثالمجاللهرسولحديثهذاالزمان،

ثيرألا@ابنالدينمجدشها@ةمتأخر،لإمامالمهمةالشهاداتومن

6)ت 0 البخاريعصرذكرأنإلىالسنة،علوممراحلذكرحيثها،6

الذيالعصرذلكانقرضأن@قال:ثمالصحيح،فيوكتابيهماومسل@
أبيمثلوألفوا.جمعواقدوالعلماء،الأئمةمنجماعةعنحميدافيهكانا

رحمةالنسائي،عبدالرحمنوأبيالسجستاني،@اودوأبيالترمذي،عيسى

العصرذلكوكأقكثرة.يحصونلاالذينالعلماءمنوغيرهمعليهم،الله

بعدهمنثمالمنتهى.واليهالعلم،هذاتحصيلفيالعصورخلاصةكان

مننوعكلوكذلكالهمم.وفترتالحرص،وقلبغد،الطلبذلكنقص

اليزولاقليلا،قليلايبتدئفإنهوغيرها،والدولوالصنائعالعلومأن@ل

هوأمدإلىويبلغمنتهاه،هيغايةإلىيصلأنإلىعظموويزيد،ينمي

كانومنومسلمالبخلىيإلىانتهتالعلمهذاغايةفكأنيعود.ثمأقصا@

منعصرهمافي
وسيزدادهذا،زمانناإلىوتقاصرنزلثمالحديث،علماء

اللهسنةقصورا،والهممتقاصرأ
تبديلا@االلهل@ةتجدولنخلقه،في

وقدكتبهمنكتابماغيرفيالذهبيالإمامالنقصلهذاوأرخ

عنتحدثتكنت
المقترح(.)المنهجكتابيفيوأسبابهالنتصهذا

قلناأنممبقلكن
لمالنقصهذاإنالمراحل:لهذهالنظريالتلىيخفي

المتصورفإنولذلثتدريجئا.نقصأكانبلالقاع،إلىسريعأهوئايكن

فييبقىأنهو
وستثبتالسابق،القرنخصائصمنكثيرشيءالقرنهذا

فيأولهكانند@ازث@اره.ملامحمنكثير
حظاأسعدذلك

آخره،من

والملامح!الخصائصهاتيكمنغالباحظانالم@اخركانلربماوآخره

(37/17)النبلاءنحلامسير(1)

(41-40)صولالا.جامع(2)

2/6)الحفاطتدكرة@ظر@(3) (32)العلمورغل7(،2
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هذامظاهرومن
علماءلكلشاملايكنلمأنهالنقص،فيالتدرج

الرابعالقرنخلالالسنةعلماءفييزللمبلالرابع.القرنخلالالسثة

هممن
منالوجود،شواهدذلكعلىدتتالثالث،القرنلعلماءامتداد

لاوفنونهومختلفالعلمأصولفيخلفوها،التيوالمصنفاتالمؤلفات

أهلمنهمالتناقصلذلثأرخوامنبعضأنمنأيضاذلكعلىأدل

بالتنزهيكتفوافلمالنقص،ذلكمظاهرعرفواأنهمومنالقرن،ذلك

مقاومتها.إلىبعضهمسعىبلعنها،

السنةطلبةعلىيعيبحبانابنفهذا
بحفظالعنايةعدمزمنهفي

منالصحيحتمييزعدمأيضاعليهمويعيبكتابة،بالجمعوألاكتفاءالسنة،

ترتيبعلىوالأنول()التقاسيمكتابهيؤلفهاهوثمالسقيم.
بهينتفعلا

منإلا
فيالمقصدبهذاحبانابنويصرخحفظه،

وكتابهكتابهمقدمة

ماإلىيخالفلمأنهعلىبذلكدالأعنده،المجردبالصحيحخصئههذا

عنهنهى
السقيم-منالصحيحتمييزعدممن
38)تالدأرقطنيالإماموهذا )كماالعللمعرفةختمبهالذيهأ،5

عنيتنزه)3(،الذهبي(الإماميقول
السنةعلومتناقصأسبابأحد

في
ما"فيقول:)4(،الكلامبعلمالعنايةوهوالرأبع،القرن

شيءالدنيافي
الكلاممنإليئأبغض

@ا

3)تالرامهرمزيالإماموهذا 6 @حدث@)الأصيلكتابهيؤلفهأ0

فلكيلىتبة(1)
توثيق@حدتين@كايةكتابه@يسفنورمحمدأحمد@لدكتورقلمن

@لةأصولفي@د@لتصنيفقرن:آخرهوالقرد@لرابعاعتبرحيثلا(،المرويات

له@لابقة@لقرونومصفاتمصنفاتهولد@همة،@
هي

عمدة
بحدممجاءمن

1/1)الإحساد(2) 50-1 51).

رقم209)للذهيو@تحديلالجرحفيقرلهيحتمدمىذكر(3)
5 01)

لمه(-69)المقرحالمنهجفي@لكعنتحدتت(4)

4لوقمللد@رقطني@لسلميؤالات@@ه@ فيالمقدسيطامرابنطريقهمنوالمنده2(،3
(1/52)لأفر@دواالغرانبأطرا@



زمنه،فيالنقصمظاهرمقاومةلغرضوالواعي(،الراويبينالفاصل

عليهمالمحدثينخصوملتثنغسبباكانتالتي
4)تعبداللهأبوالحاكموهذا 0 ذلكآخريمئليكادالذيهأ،5

أيضا،الغرضلهذاالحديث(علوم)معرفةالجليلكتابهيؤلفالجيل،

كثرت،زماننافيالبدعرأيتلمافإنيبعد:أما"مقدمته:فييقولحيث

قلت،السننبأصولالناسومعرفة
وكثرةالأخبلىكتابةفيإمعانهممع

خفيف،كتابتصنيفإلىذلكدعانيوالإغفال،الإهمالعلىطلبها

الحدبث@ا(علومأنولذكرعلىيشتمل

إلىيصللمالرابعالقرنخلالالسنةعلومفيالنقصفذلكإفن

هذأالثالث،القرنفي@ارهاز@اثاراندراسدرجة
جهةومنجهة.من

جميعيفقدلمفهوأخرى:
السنةعلماء

أ@واتمنشيئأالعصرذلكفي

النقدأهلومنبه،العلمفيمجتهدونأئمةفيهميزلفلمفيه،الاجتهاد

روأتهوتعديلوجرحروأياته،وتعليلسقيمه،منصحيحهبتمييزفيه:

(162159)الماعل@حدت@

(2-1)للحاكمالحديثعلوممعرفة

@لسخاويرهفئوكمامعرو@،هوكماالقرد@لرايع،سحدوالتحديلالجرحاستمر@رومع

ة@لتىئ@إلاالتلىبح(.دنملمنليئ)الإعلارضلقامهالنيكاب@في

تختلفقبلهوماد@لراسع@يو@لتعديلالجرحنهايظلئ@لتي
دعنها@ي

لى،الأوالأرلحةودمن@لصا@رواقحديل@برحئنلمحلكلحدهفماالحص

لكونراو،لكل@رويدمر@علىيح@مدماعالباقبلهلحما@لنالث@لقرنوخاصة

منالحكىفحلىلحده،فماالخامىأتا@لقررشفاهةتتلقىتزللمكنت@لروايك

سهظعصرهملأهلالخامىعلماء@لقردتحديللر@سترضتلحإلكولذلكدلك.

لمارواياتهآحقيةثبوتمعفيهالر@ترالة@لع@إتبكعلىيقمد
الدو@وين،سيروي

علىأورظهور@لفسق،العدالةانعدامعلىإمافيقمدوأتا@برحسها.نسخهوصحة

سوءعلىأو@لدواوي@،لتلكروأيتهدعوىكذبأوحطأ
سهائسخه

ومن
ولىالا"الأرلحةالقرودفيوالتعديلالحرحيتطل@همابينجلثاقلكيظهرمذا

لا@رلطو@مى@لعلم@لالة،ونفيهيكفيوماالاجتهاد،الاتاكتمالمن



ومع
هوالذيمماالنقص،تدزجأنمنانفأذكرناهما

تتختفلاسنة
في

ملامحعلىيقضينقصأنتصورهلابأنيلزمعاثة،الأمورهذهمئل

منلابذوأنهفجأة،السابقةازث@اره
العمرخصائصمنكثيرعلىحفاظه

آخر.وجهمنالمعنىهذاس@نعززفإنناللسنة=الذهبي

بل@مرحلةمنبالسنةينئقلونكانواالأمةعلماءبأنقررناأنسبقفقد

ح@سبمرحلة
السنةحاجاتلهمتبدوكانتما

هيوماعصرهم،في

هيومابها،القيامإلىيباثوأنيجبالتيالضروريةخدمتهامجالات

إلى@فعيا.ليسارعوازمنهمفيمنهاالسنةعلىيخشىالتيالأخطار

ازدادت،قدالصدورحفظنقصثواعيأنلاشكالرابع:القرنوفي

أنكماوأقرب.أيسرالمكتوبعلىالاعتماديجعلمماكلها،السنةبتدوين

الحفظتعسرإلىأدىقدرواتهاواختلافوتشعبهاالأسانيدطولزياثة

السنةعلىالاطمئنانسببان:الصدورحفظلنقصفاجتمعأيضأ.
بعدم

معحفظهاوصعوبةمنها،شيءضيح
فقدولذلكالرواية.زمنامتداد

عدمكان
الحفظ

أرخمماحبان،ابنعليهنصالذيالخللهوالصدورفي

زمنه.فيالعلمطلبةفيلظهوره

أئمةيشمللمأنهإلآالصدور(حفظ)نقصالخللهذاوجودومع

النقد
في

ضغطتحتواقعونأنفسهمهمأنهممعالعصر،هذا
نقصسببي

فيتزللمالسنةأنعرفواقدهؤلاءالنقدأئمةأنفلكالآنفين.الحفظ

تتممضرورية،خدمةإلىحاجة
وهذهالسابقة،القرونعلماءخدمة

الحديث،علومفيالاجتهادلإتفيهاكتملتمنإلابهايقوملاالخدمة

=

منكرأتخجلابلحفط،بلىتحع
ماهدة

@رالحين،بأتمأو@لرذ@لقبول@واعي

عمىنقلها
شاهدها

في@تدوين؟اكمالسحدالمروياتتوثيقمنهجبيانفيالمفيدة@اتحة@الدر@سة@ظرو@
@و@شف،نورمحمدتحمدللدكتور@رويك@لرتيق@حتثين@عايةكتد

ر
خامة

(10-8)ص
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أناستطاعوأفقدولذلكبالمرويات.الصدورحفظإحاطةأهفهامنوالتي

أهلمنأسلافهمنهجعلىيستمرواوأنالحفظ،نقصسببيقاوموا

جيلهم،أهلفيالظاهرةتلكمقاومةيحاولوأأنبلفيه،الثالثالقرن
حبان.ابنعنسبقكما

مابيانإلىيحتاجالتقريرهذالصخةوالاستدلال
هي

الضرورياتتلك

وجوهمن
هيوكانتالصدور،فيالكاملالحفظتستلزمالتيالخدمة

الرابع.القرنخلالالنقدأئمةفيالاجتهادالاتاكتمالسبب
-

القرنفياكتملقدأنهقررناالذيالسنة،تدوينمجالففي

وهيمهقة،خدمةلخدمتهمجالهناكيزللمالثالث،
يستطيعلاخدمة

السنةعلىالكاملالاطلاعأصحا@الكبارالحفاظإلابهايقومأن

ها.نيدساوأ

السنةتدويناكتمالأنذلك
متعئحهومدؤناتمتفرقةمصنفاتفي

منالمنلاطمةالبحارتلكعلىالاطلاعلتيسيروحدهكاتغيركثيرة

اد،الأفروالأحاديثالغرائبلأسانيداتلكخاصةوالروأيات،الأسانيد

هيالتي
ليضمنالمصنفات،منكثيرفيتتكرربحيثالشهرةمنليست

بعضعلىالوقوففاتهلوحتىعليهاسيطلعأنهشهرتهابسببالباحث

فيسيكفيالمصنفاتبعضإنإذالسنة،مصنفات
عنالمثاهيرتلك

فيانتثارهاالقلةعليهافيخشىفراد،والا@الغراثبتلكأماالاخر.بعضها
فيعليهاالوقوتيفوتهوأنإليها،المحتاجعليهايطلعلاأنالمصئفات(

الكثيرة.السةمصنفاتمنفيهينظرمالمبعض

مثاهير،أنهاكتابهأحاديثفيالفخرأنداودأبياعتبارفإنولهذا..

ماأولىكنتلأنها
الفخرهويعدلمزمنه،فيويجمعيدونأنيجب

خدمةلتتمالغرائب،نتحتأنهوالفخربلالمثاهير.تلكثونتأنبعد

هيراثإلىالغرائببضتمالسنة،
ا

هووهذا
عموملدىالبالغالاهتمامذلكيفسرما

الرابعالقرنحقاظ
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العواليمعهيالتيالغرائب،الرواياتالروايات:منالصنفبهذا
(1)

فيواسعأانتثاراانتثرتالتيوالأماليالفوائدكتبما@ة
القرن.هذا

المعجممثل:الغرائب،تلكلجمعضخاممؤلفاتقامتلقدبل
3)تانيللطبرلأوسطا 6 )تللدارقطنيلأفرادواائبوالغرهأ،0

3 8 مطلقا.وأجلهاالغرانبكتبأكبروهماهأ،5

منبل
جمعفيأيالسق،كتبمنهجعلىالتأليفإلىعمد

انمادداود،أبوفعلكمااثماهيرجمعإلىيغمدلمالأحكام،أحاديث

فيالدارقطني،الإمامفعلكماالأحكام،أحاديثغرائبجمعإلىعمد

كتاباويؤلفثاود،أبيعمليتممبذلثوكأنه)السن(الجليلكتابه

عليهالزوائدفي

فيكبيرةعلاقةمنلهالماالغرأئب،سانيدالا@إبرازإلىالسنةحاجةإن

مامنهاولأنوالتعديل،والجرحالتعليل
كان)وإنأيضأمقبولصحيحهو

إلىيسعونالمرحلةهذهعلماءجعلالذيهوهذاكذلك(-لي@أكئرها

الثاقة.المهمةبهذهالقيام

@حدغين،@لعمومعليهمقد@رأأمرالي@والتفردبالغرابةالحكملكن

الحكملأنةالس@ةحقا@كبلىخصائصمنهوبلسواهم،عصفضلا

منإلابهيقومفلاجميعها،السنةعلىالاطلاعدعوىيتضمنبالغرابة

الدعوى.هذهلمثلأهلاكان

فيبالعو@لبالعنايةبعىتحدثت
@ثو@في@رحلف@مذه

الثوح@حعيثلكتبتي
فيالأنصلىي،بكرلآبي@لتقات

227/12)تحقيقهمق@ة 29)

27/1)تيميةالنالإم@ملتيخ@لتاوىمجموعا@ظر. وبيان@لنبويةوالة6(،6

(40-25)ضمةأبيلصد@لقع@لد@رقطنيسقلحالو@تحريفلها@ترعي

لمحقدولذلك
ففديحمل؟ننعليهماثاالق.فييمن@ئن@ئر@عدما@لبيهقيعر@

الد@وسقثاودأبييسقالكتابينهذينئزع
غالب@،مبلثرأنقلأكتابم@فيقطني(@

خلفعد@لرحمىنجمللدكور@لكبرى@لسقفيالحديثيةالصناعة@ظرو@سمثمروعير

،941(1،51 66-1 67).
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محمدقالولذلك
5)ت@قدسيطاهر@بن 0 كتابه:م@حمةفيه@7

للدارقطني:والأفرادالغرائبأطراف
يمكنفلاوالأفرادالغريبوأقا"

أحدلكلعليها@لكلام
@االحديثصنعةفيبرعمنإلاالناس،من

الخدمةبهذهللقيامالصدور،حفظاستمرارإلىالملجئةالحاجةوهذه

الاجتهادهو@الةالذيالحفظ،ذلكاستمراردواعيإحدىكانتللسنة،

فيالمطلق
الحديث.نقد

الاستقلالمنالمتأخرينالصلاحابنمنعالمتأخرينعندالالةهذهولنقص

متابعةوجودلاحتمالالسند،ضعفلمجردبالضعف،الحديثعلىبالحكم

السندفلثبغرابةالحديثأئمةأحدحكمإنإلاعليها.يقفوالم

متححثافيقولعليها،نصابالمسألةالسيوطييصرج@بل
ةالمتأخرينعن

9

يقفلمآخرطريقلاحتمالوالغرابة-بالفرديةالحكمعنالتوقفوينبغي

شرطها@الضيقكثر.العزةوعنعليه،

الحفظالصدورحفاظإلابهايقوملاالتيالغرائب،تمييزفحاجةإفن

كفتالواسع-
أنعلىالرابعالقرنعلماءاستمرارأسبابإحدىهي

فيهم.مكتملةالحديثفيالاجتهادلةتبقى
-

فيمكتملامنهجاالقرنهذاورثلئنالحديث:نقدمجالوفي
مصنفاتتوجدلمالثالث،القرنفيالمكتملالمنهجهذاأنإلاالنقد،

والرواة.الأحادبثعلىأحكامهكلتستوعب

(2)

(3)

.(1/44)طامرلابنوالأفرادالغر@ئب@طر@ف

فيطامروقد@شلر@بن
في@يأل@لنمنالأصل،فيت@فأذكرناهمابلىالمرطىهدا

محود@لدممثقينببوكلبكتاب@عىقالحيثلجهود@لسابتين،متتماجاء@@

كثر@لصحيحعن@لكلائم@مكه@لكتبينهذينجمعدفمن@لحيحى:@أطر@في

@@والأفر@يبو@لغ@

الحديث
ميبماوو@رنه)2131(،الصلاحلابن

حجرلالن@لنكت

2/7)لليرطيرخري@لبحر@لف 1/6)@لر@ريتدريبفيونحرهم@،6 31).
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هلالسقيم،منالصحيحتمييزهيالتيالنقدي،المنهجقمةفمثلا:

جميعأستوعبت
لاشلثالثالث؟القرنمدوناتفيالصحيحةحاثيثالا.

البخاريمماكتابياسمفيجاءمماذلكعلىأدذولي@كذلك.ليستأنها

ألفماأجلوهماومسلم،
الثالث،القرنخلالالصحيحفي

من

@ختصر(@)تسميتهماب

تكميلوهوالرابع،القرنعلماءبهيقومأنيجبضروريأمرنمهناكإدن

ومسلم.البخاريكتابيبعدالصحيح،الحديثتجريدفيالسابقينجهود

بالصحةالحديثعلىالحكمفإنسبق،وكما
(2)

قفةالحقيقةفيهو

موقوثحقفهوولذلكفنونه-وبجميعبهالعلموخلاصةالنقدي،الميزأن

منيقتربواأنلغيرهميمكنلاالحديث،فيالمطلقالاجتهادأهلعلى

الغاية.هذه

الاجتهادالاتأولهو@حيط@الحفظالصدورحفظأنعرفناوقد

فيالمطلق
سيتيحالذيهوالمطلقالاجتهادداموماالسنة،

القرنلعلماء

فلنالصحيح-تجريدوهوالضروريمما،الواجببذلكيقومواأنالرابع

ليؤئواتحصيلها،طلبعنيتأخرواولنالرتبة،هذهبلوغعنيعجزوأ
بعدهم.منللأمةأعناقهمفيالتيالامانة

الذي@وبالد@زمنه،فيالضروريةالخدمةبهذهحبانابنصرحوقد

بتلكالقياممنيمكنهملاممازمنهفيالحديثطلبةبعضفيظهر

عدموهوألاالخدمة،
الحدبث.طلبةعنقالعندماوالعلمالحفظ

فان@ر.الصحيحالحديثمبثفيالحديث،علومففيمثهورةمألةومذه(1)

(22-19)@لصلاحلابنالحديثعلرم

@ختصر(!!)مختصر@الصحيحكابهئسخيخزيمهابر@نهدا@لياق،لياللطي@وص
ا

للخليليالإرشادفيجاءمايل!مضيما6(،للاللكتا@اد@لصحيح@نظر.
41/3)اللاءأعلاموسير7(،1)الضياءوثت2(،3/83) 82)

و@لحتةالثذوذنميدعوىيتضمنالذيوتصيإسمهعلى@طديتالحكمئي(2)
الحديث@لمفنونعمرمفيقب@نو@لفح@عللهلحقةبه.لالحلميقصدكأنه(3)
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همتهموأكثرالأمصار،إلىفيهايرحلونالذينالأخبارطلبةلافمنهم
الحفظدونوالجمع،الكتابة

السقيممنالصحيحوتمييزبهوالعله@
ثا

أحديكونحبانابنهووها
نصبواضعاالصحيح،فييؤلفمن

لاطريقةعلىلكتابهومرتبأ)2(،الصحيحعددزيادةعلىالحرصعينيه

الخللذلكأخرى(جهة)منليقاومسبأ،)كماحفظهمنإلابهابنتفع

زمنهفيالتعلممنهجفي

كتابهيؤلفعندماصراحة،الغرضهذأإلىيقصدالحاكم،هذابل

الصحيحين(.على)المستدرك

استمرارفياخر@مببأكانتالصحيح،تمييزإلىالسنةفحاجةإذن

الرأبع.القرنعلماءعندألاجتهاداكتمال
ومن

تمييزعنضروريتهافيتقللاأخرى،حاجةإلىالحاجةهذه

وهيالمطلق،الاجتهادأهلعلىموقوفاحقاكونهافيولاالصحيح،
ة

الأحاديث.عللبيان

علمكهانةهوالعللعلمأنعلىالتأكيدإلىحاجةفيأظننيولا
ذلكإلىأحتاجأنليوأنىأمثالنا،الجهالعندالحديث

عامةتقريرمع

لذلث.المتأخرين

هيفيهالاجتهادالاتأولأنلاشكمكانته،هذهعلمأو)ن
الواسع.الحفظ

هناكفهلوبعد..
من

كتابهوالعللكتبمنبلغناماأجلأنشك

3)تللدارقطنيالعلل 8 هأ.5

(1)@@
(1/9)وحينجر

فلكتجضح(2)
كماحدب(260)كثربلغتحيثعلى@لصحيحين،روائدهكثرةبن

منتضح
منجماعةحديثبتركهللبخلىي@بطن@نقده

)الإحارصحيحهفي@لئتت

1/5 مقصدايعدلمهؤلاء@حتاطا،لحديثترد@لبخريإنيقولثكأنها-451(،2

االاخياطعلىلاعلى@لتحقيق@لصحيح@ديث@يعرف@ن@@ر@منمقبولأعند

كابه،فرتبواحبك،ابىزمنفيكنت@تن@مط@صرصرةبعد@لتهل@@تأخرود،فجاء@(3)

حاد(اسصحيحتقربفي)الإحسادلي@ل@ارسيبلبان@بنفحلكماتناوله!!ليمهل
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يجبالحديثعلوممنكتبئلاثة"هأ:4مه)تالحميدييقول

الدارقطنيكتابفيهوضعكتابوأحسنالعلل،كتاببها:التهمم
@

منعدداذكرأنبعدكثير،ابنوقال
العلل:كت

ماأزقةجمعوقد"

منوهوذلك،فيكتابهفيالدارقطنيالحسنأبوالكبيرالحافظكلهذكرناه

فيوضعرأيناهماأجلبلكتاب،أجل
مثله،إلىيسبقلمالفن،هذا

مثواما(وأكرماللهفرحمهبشكله،ياتيأنيريدمنأعجزوقد

لاالذيوالعجب
ينتهي

حفظل@3(!!!الكتابهذاأملىالدارقطنيأن

لكتابالدارقطنيإملاءذكرهبعديقول،أنللذهبيحقولذلث

العلل:
للدارقطني،العللكتابفليطالغذلث،قدريعرفأنأرادفمن@@

كتابكان@دإنآخر:موطنفيوقال@االحفاظ؟!كانكيفليعرف

منالدارقطنيأملاهقدالموجودالعلل
الحكايفماهذهعليهدلتكماحفظه،

"الدنيا...أهلأحفظأنهللدارقطنيبهيقضىعظيم،أمرفهذا

يدعيأنذلكبعديستطيعفمن
الاجتهادأهلمنلي@الدأرقطنيأق

الحديث؟!!علومفيالمطلق

أهلعصورمنيكنلمالرابعالقرنبأنيظنأنبعدهيستطيعومن

إليهم؟!!يحتكممقنالفنأهلهمالذينالحديثي،والاصطلاحالنقد
أنيكفياخر،بعالمأذكرأنالباهرة،الحججهذهغمرةفيأنسىولا

خلالالحديثعلمفيالمطلقالاجتهادأهلإلىلنضمهوكتابه،أسمحه

3)تعديابنأحمدأبووهوألاالرابع.القرن في)الكاملوكتابه5(،6

.(161)للخلىيباقوليئالإعلان(1)

(1ما/1)@طثت-@لبعثمع@ديث-@علوماخنصار(2)

عن8(،3ك@-/12)بغد@دتاريخفي@ططيبذكرهفقدب،لاشكئابتهذا@ص(3)

@لت@لبرقاني،ضيحه
تحتمللاقصتةضمنبكد@لحلل،عليهارقطني@لاء@للكب!@

الخطأ.@ر@تاويل

.(103)لمص-..-5381حو@دت.للذهبي-الإملامتارسخلكأ

16/4)@للاءأعلامشر(5) @لف@ت@،فيينك@نكاد@لدمبيوقد.(55
علبهدلتمامولش
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الحديث(.وعلل@حدئينضعفاء@

والنقدالاصطلاحأهلعصورمنالرابعالقرنأنلبيانيكفيكانولقد

فقط!!!النقادأولئكأسضيأنالحديثي=

فيالنقديمنهجهاواكتمالالسنةتدويناكتمالأنإلىنخلصوبذلك

لاالئالث،القرن
يعني

لقدبلفيه،المطلقالاجتهادأئمةزمنانقضاء

لسببواستدلالأواقعا،ذلكبينافقدالرابع.القرنخلالذلكاستمر

عه.وقو

بعده.فماالخاصالقرنوهي@لسابعة:لمرحلة

القرننهايةمعالتناقصفيابتدأتالسنةعلومأنإلىآنفاانتهينالقد

لمإنهوحيثتدريجئا،كانالتناقصهذاإنوحيثالرابع،وبدايةالثالث

هناكتزل
مناح

منإلابهايقوملاالسنةلخدمة
الاجتهادألاتفيهاكتملت

له،السابقالقرنبخصائصمستمسكأالقرنهذااستمرفقدالمطلق=

منكانفقدولذلك
مطلق،اجتهادأهلكانوامنالرابعالقرنعلماء

مصنفاتوفروعهالعلمأصولفيوأالفوا
هي

أنأرادلمنبابهافيعمدة

السنة.علوميتعلم

الرابعالقرنأولمنابتدأالذيالسنةعلمفيالتناقصفلكلكن

وقويتملامحه،اتضحتالخام@القرنبدايةإلىيصللممتدرجا،

هيوهذهأحد.منهينجويكدفلمأثره،دائرةوانتشرتأسبابه،
سنة

معلوم.هوكماالعلوم،
واختلاتوتشعبهاالأسانيدطولبلغوقدالخاصالقرنبدأفلقد

الخام@القرنقبلقد@وثتكفهاالسنةأنفلكووافقهائلا،مبلغارواتها

قصيلتقرتالرابعالقرنمصتفاتجاءتئمالزمان،منبقربط
السنة

الرابعالقرنخلالالنقدأئمةأحكامأنذلكإلىوانضاتعسيرها،وتيسر

فيفعلتهكتمارمذا(1)
(62-61)المقترح@نهج@
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=(1)والغناءبالكفايةالإشعلىدرجةإلىوالضخامة@الثر@منكانتقبلهفما

فيللسنةالحفظيتناقصلافكيف
بعدإ!الكبير؟النقصنلكالقرنهذا

صورة!!أكملعلىأسبابهوجود

أؤلهوطرقهاوأختلافالسنةسانيدلا@الصدورحفظأنعلمناوقد

فيالمطلقالاجتهادأدوات
عندالواسعالحفظذلكيتحققلمفإذاالسنة،

أهلمنالعلماءأولئكيكنلممنهم،جيلأهلفيأوالعلمأهلمنأحد

فيه.المطلقالاختهاد

الاجتهادأهلعصورمنلي@الخام@القرنفإنالتقريرهذاعلىوبناء

فيالمطلق
@ونوعلومها،للسنةالعلميالتاريخعلينايمليهماهذااسنة،

أقدارهم.ومعرفةالعلمأهلإجلالمسألةعلىمزايدة

الاجتهاداستمرهلالمسألة:تلكعلىالمزايدةإلايأبىمننسألونحن

قالفإنالعصور.منعصرعندانتهىأماليوم؟إلىالسئةعلومفيالمطلق

فيتحققتوهلالمطلق،الاجتهادالاتعنسألناهاليوم،إلىمستمرإنه
أحد

ينتهيإنهقالوانبقرون؟!!!قبلهمفيمنبلالعصر،هذاأهلمن

لناأرخبعده؟أوقبلهيكونلاولمله:قلناالفلاني،أوالفلانيالعصرفي

عليكيرفعأنلغيركيمكنثمالقول،بهذاقلتكيفلنامبينأالسنةعلوم

العلماءإجلالعلىالمزايدةهيسوأك،منعلىرفعتهاقدكنتعصأ

اخترته.الذيالعصربعدجاؤواتمنوتقديرهم

فيالاجتهادأهليةفيهمنقصتممنالخامىالقرنعلماءاعتبارإن

بالقولهوولامبتدعا،رأيألي@المطلقالاجتهادثوجةعنالسنةعلوم

وأقاله.تقريرمزيدوسيأتيله،الاستدلالسبقفقدالدليع،عنالرقي

لاعيلاأنهمتأخرارعالمارصرخ(1)
تميبرحفظهامنلأد@لغرصالأسانيدثلحفظ

مما،الحالماروهذ@نفلكمؤونةالالقودكفانا@لحلماءوقدالسقيم،منالصحيح

6)تالأتيرابنالدينمحد 0 فيهأ6
ن@رره(،لم-1/53)الأصولجامعمقذمة

6)ت@قدسي@شامة 6 .@46)@قفى@الحديثثرحكتاب@فيم@5



فيرأيهذكرحيثكبير،عالمإليهسبقفقدمبتدعأ،رأيألي@كونه
هذه

ورأيهالله(لوحمهالصلاحابنأعنيلها.العلماءفهوموأختلفتالمسألة،

في
ة.المتأخرالأعصارلأهلوالتضعيفالتصحيحمسألة

ابنتقسيمأقررأنأريدولكنيهنا،المسألةهذهكمارأدخلولن

هو-يراهكماالصلاح

فلقد
فعلماءالأعصار.مختلفيقسمينإلىالعلماءالصلاحابنقسم

الأحاديثعلىبالحكمالاستقلاللهميحقالذينهمالأولىالأعصار

ةالمتأخرالأمصاروعلماءفيهم.ألاجتهادلةلاكتمالومتونأ(،)أسانيد
هم

هذهعنأهليتهملنقصةبالحكمالامشقلالذلكلهميحقلاالذين

الرتبة

أستثمرهأنأريدولكنير@ا،أوتأييداالرأي،هذأمناقثةهناأريدولا

لاالتيالمتأخرةعصارالا"بدأيةالصلاعابناعتبرهالذيالحدمعرفةفي

أهليتهم.لنقصالحديثعلىبالحكمالاستقلاللعلمائهايحق
فيبحثاكتبتوقد

هناأختصرهلكنيللنشر.طورهفيوهوذلك،

بإيجاز.ودليلهالبحثذلكنتيجةذاكرا

أهلعصورمنهوقبلهفماالرابعالقرنأنإلىالصلاحابنف@بلقد

نقصتالتيالمتأخرةالعصورمنفهوالحام@القرنوأماالمطلق،الاجتهاد

علمائهأهلية
الرتبة.تلكبلوغعن

أمران.التحديدهذأحم@قدالصلاحابنأنعلىوالدليل

فيأحكامهمعلىيعتمدالذينالعلماءذكرلماالصلاحابنأنةالأول

منفكرهمممنفكانوالرابع،الثالثالقرنمنعلماءفكرالتصحيح،

3)تحبانأبنالرابع:القرن 5 3)توالدارقطنيهأ،4 8 وجاءهأ،5

الحاكم،بعدأحداالصلاحابنيذكرولمأ@ه.)تالحاكماخرهم

1،71-16)@لصلاحلاب@الحديثعلوم(1) 3 12)

(22-21)@لص@حلالنالحديثعلوم(2)



عندهأنهعلىيدلالتصحيحفيبالتساهللهوانتقاثهللحاكمذكرهكانبل

ارأسوعلىتكسرتالتيالموجةاخروكأنهمنها،هوالتيالمرحلةآخريمثل

الهجري!الخاصالقرن

صفات،بتحققوعللهالتقسيمهذاربطالصلاحابنأنالثاني:الدليع

يبقلمالذيالتدوينفلكالحفظ،نقصإلىألكماالذيالسةتدوينهي

مزرهيانمادالنقل،إئباتفيثوراالسنةدواوينإلىالمتأخرينلأسانيد

يتساهلفإنهولذلكتزول.لاأنعلىيحرصالمحمدية،للأمةوخصيصة

اكتفاءالمتأخرة،الأعصاررواةمع
الإسناديةالخصيصةتلكبحفظمنهم

هوالصفاتتلكفيهتتحققالذيالعصرأنالصلاحابنيعتبروبذلك

ذلك.عنعلمالهأهليةلنقصةالحديثعلىبالحكمالاستقلالعدمعصر

للبيهقيكلاماأوردمر،الا@هذاالصلاحابنقررأنوبعد
عصرهأنالبيهقيفيهيذكرهأ،4ه)ش@

الصفاتتلكفيهتحققتقد

بالحكمالاستقلالأهلمنلي@نفسه،والبيهقيالبيهقي،فعصرإفن
الأهلية.كماللعدمالصلاح،ابنعندالحديثعلى

الحدهذاإلىالرابعالقرنأخرجقدالصلاحابنيكونأنيمكنولا

لانهالحديث،علىبالحكمالاستقلالعنأصحابهالممنوع
بقبولصرح

سبق.كماأعيانه،بعضمنالاستقلالذلك

الخاص.القرنمنالأولالنصفأعلاممنعلموالبيهقي

هيوالنتيجة:
ابنعندالخامسالقرنأنمنذكرناه،أنسبقما

السنة!!فيالمطلقالاجتهادعلماءعصورمنلي@الصلاح

قو،فهومبتدعا،حماليستبنيتهالذيالحدذلكأنيتضحوبذلك

دليلا!!لغيرهأعرفولايؤيده،والدليلمعتبر،لإمام

1)6171،@لصلاحلابنالحديثعلوم(1) 2 1 1 2

لىمحجودالصلا@عابننقله@لذي@لبيهقيركم)121(،@لص@حلالن@ديث@علوم(2)

3-1/232)للبيهقي@ثفبمناف 22).
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عالم،منإليهبالسبقلهاستدلالإلىحاجةفيليىالأمرإنوتالله
التلىيخيالتوضيحذلكبعد

متبعينسوىليسواأنهمالخاصالقرنأهلاعترأتيكفيألاثم

ومقررينعلمهم،فيمصطلحاتهملمعانيمترجميئالأول،السنةلعلماء

عندهم!!لقواعده
تركاخره:فييقولالذيذلك،فيالبيهقيكلامممبقوقد

فيسلكفمنالواضحة،علىالله-بحمدأواخرها-مةالا@هذهأوائل

منبينةعلىصاربهم=واقتدىسبيلهم،العلومأنحلمننوعكل

.(1ثلأدينه

فيبذلثالخطيبويصرح
علمويرثي)2(،)الكفاية(كتابهمقممة

علماءعننلكخلالويقول)الجامع(،كتابهفيعصرهفيالحديث

كنا
القليلمنأقلفقدصارواقليلانعد@م

(3)

أنمنأكثرلهوالاستدلالواضح،فيهمرفالا@ةالخام@القرنبعدأما

ين،كبيرلعالمينكلابمبنقلأكتفيلكني@ختصر.@المقالهذايستوعبه

الثامن.القرنمنوالثانيالسا@س،القرنمنأحدهما

5)تالجوزيأبنفهوالأولأما كتابهفيذكرحيثهأ،97

@افإنقال:ثمالحاكم،عبداللهأبيكلاممنخفيةتعليلات)الموضوعات(

فيصرسختنظركقوي
فسلضعقت،ند@هذا،مثلفهفتالعلمهذا

عدمبلهذا،يقهممنقلقدكاندنعنه.
ثا

7)تالذهبيفهوالثنيوأما- 4 للقرنيؤرخوهوقالفقدهأ،8

2/3)للبيهقيالثافحيمناقب(1) 22)

(22)81،للخطب@لكفاية(2)

(91رتم168/1)للخطيب@بامع(3)

1/1)الجوزيلابن@وضوعت@(4) 45)
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منفيهولمنالهجريالثالث
نييحضرلاكثيروخلق@@ةالحديثعلماء

كانربماذكرهم،
منهمالرحلةفييجتمع

الواحد،بالبلدوالثلاثمائةالمئتان

عصرنا@افيمنكأحفظمعرفةفأقلهم

@@آخر:موطنفيأيضأالذهبيويقول

المائةفيالئأنهذاتناقصثم

منفأفضلاليوم.إلىيتناقصيزلولمالثالثة،المائةإلىبالنسبةالرابعة

فيكانمنصغارنظيرقلتهمعلىالمحلفينمنأليوموقتنافي
الزمانذلك

أفضلالقديمالزمنفيوالرأيبالفقهمشهوررجلمنوكمكثرتهم.على

بالأثرأعرفالقدماءمتكلميمنرجلمنوكمالمتأخرين،منالحديثفي

زماننا@اسنيةمن

رتبةيبلغأحدزماننامحدفيكبارفي@اولي@ثالث:موطنفيويقول

للحدثينمتقحميلمزمنعلىالردفيقالأن)إلىالمعرفة.-.فيأولئك

عنجاءماهوالنافعفالعلمبعلم،انطقأوبحلمفاسكتالفقه:(بنقص

أئمةإلىعصرنامحلغيكنسبةالفقهأئمةإلىنسبتكولكنهؤلاء.أمثال

ذوالفضللأهلالفضليعرتلانماأنت،ولانحنفلاالحديث،

@االفضل...

المقال.لاتسعالوقتضيقولولاهنا،وأقف

كفاية.تقدمفيماولكن

3رقمبحد197)يلو@لتطالجرحفيقولهيحتمدمنذكر(1) 57)

(32)للذهبيالحلمرعل(2)

2/6)للذهبيالحماطتذكرة(3) 28)
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ومنالحديث،علومصعوبةأسبابأعظممن
غموضأسبابأشذ

مصطلحاتهفيالكبيرالاختلاتذلكهوفنونه
ولذلثقواعده.بعضوفي

فيألاختلاتنلا@المستطح.قذرالاختلافهذايتقلصأنالمهتممنكان
تنبنيالتيالجزئيةالمسائلمنكبيرعددفياختلافإلىيؤثيهماالقاعدة
العلماءلكلامففمناسيغيرالمضطلحاتتفسيرفيالاختلافولأنعليهاة

أيضا.التقعيدفيالاختلا@إلىسيؤولوبالتاليوأحكامهم،

منهجيغيرالاختلا@كانلوسهلاالاختلافهذاتقليصوكان
كقه،

نثأالاختلافكانلوأي
مع

اتحاد
نشأإنماوأنهوالدرأسة،البحثمنهج

ملاحظةوعدمالبحثأدلةبعضعلىالاطلاععدمبسبب
جميع

معطياته.

@ختلف@المنهجفيالمتفقالاجتهادإنحيث
الاختلافزوالالنتائج،في

فيالبحثباستكماليكونفيه
ألاختلافأمافيها.المختلفالمسألةأدلة

علصبالاطلاعلهعلاقةفلاالمنهجي،
دانماعليها،الاطلاععدمأوالأدلة

والنظر.التأملومنحىالدرأسةبأصولمتعلقهو

ئي،جزاختلافهومامنهالحديثعلومفيالاختلافأنوالوأقع:

اختلافهوماومنه
المنهجي.الأختلا@هويعنيناوالذيمنهجي.

رته.لخطووهميته،لأ

تصحيحسبيلفيمهفةمسألةلبيانالمقالةهذهجاع@لقد
الخطأذلك

الخطأذلكتوضيحأوذالمقال،هذأعالجهالذيمرالا@بيانوقبلالمنهجي،

ةعنهنتحلثالذيالمنهجي

منمهمطرفعنتحدغتلقد
المنهجكتابيفيالمنهجيالخطأهذا

المصطلحات(،تطوير)فكرةبأسميتهبماوذلكالمقترح،
معانتقريروهي

بهذاالعلممعألاصطلاح،أهلعندمعانيهاغيرالحدبثلمصطلحات

الجديدالمعنىهذاوفقالاصطرأهلكلاممعالتعاملثمالتغاير،
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إليهومحاكمتهم

فييقعأنلنفسهالعلمأهلبعضأباحلقد
الذيالكبير،الخطأهذا

فيوهولها.وجهلاالاصطلاح،فيمثاحةحقيقتهواضعفيهو

منلي@ممنألاصطلاحلأهلمنازعةحقيقته
ذلكفيه.ينازعهمفيماأهله

وتعابيربألفا@مقرروالأصول،القواعدمكتملعلمإلىيأتيالذيأن

عنهوكماالعلمهذايأخذأنعليهينبغيكانله،سابقةأصطلاحية

مصطلحاتهتغييرإلىئاعيولاأطه،
(2)

دامتمافيه،فائدةلاذلكلأنة

العلمأصولثونتوقدالعلم،ذلكبخدمةقامتقدالقديمةمصطلحاته

بتعثالعلمذلكتعسرإلىسيؤقيالتغييرذلكبلعليها.كتبهوأمهات

معاني
اللاحقيناصطلاحوفقالسابقينكلامففمإلىأتىورتجماألفاظه،

وفقوتخطيئهمالسابقينمحاكمةإلىذلكأثىربمابلبالفعل(،وقع)كما

@خر،مئاليل@هناأحيللكي@قترح،@المهجديسحصهاذكرتمت@أمتلةلذلك(1)

@طافطموق@فانطر
-677/2)النكتفيمنكربأنهلحديث@اودأليرصفمن

6 حاأبيوصفومن8(،7
كماأيصا،سكرلأنهآخرلحديث3

و@لدصر@ليواقيتفي

1/4)للفاوي 26-4 27)

م@@صبيح@كتابهفيعلى@لغوي@لصح@بنئحدهممايذكرنيوهدا(2)
)الحساإطلاقه

ولي@لا@رف،ا@لإحفحذا@@@)قال@@لق،@صحا@حهعلى

وغيرحسنعلىتشتمل@لكتبوهذهدلك،عنعرةالحديثأملعدالحسن

1/1@لراويتدريب)انطرالانتقاد@لوويهذاعلىوويفقه 79).

1/3)@نكتفيالزركيوأيدهما صحيحةأحاديت@لقفينعم،قانلا@3(،4

نوعالحىقمفيلهاإدراجهففيالصجحين،فيليت
مثاضه.

ث@حةولالهاصطححبأنهالبغويمنوقععغاالحوابأبى@لئنقينيولدلك
في

فيبقولهالاصطلاح،
لاالاصطلاحاتئقالولا9مذا@طواب.علىرقهمقتمة

1الاصطلاع)محلنفيها"مناحة 83).

ألة@@ومده
لابنالنكتفانظر@صطلح،@كتبميالحى@طديثنامير@سائلمن

1/4)حجر 45-4 4،)6
وقح

1/9)للخري@غيت@ و@لبحر@لذي1(،9

3/1)لليوطيزخر 1 42-1 1 47).
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قد)وهذاالحادثالاصطلاحذلك
يرتقرإلىذلكبؤقيثمأيضا(،وقع

أفترضناو)فاالنقاد.الأئمةلكلامالخطأالفهمذلكعلىبناءالعلمقواعد

منشيثاأن
جديدةمعنياقترحأحدهمأنسوىيقع،لم@حافير@هذه

لهاعلاقةلابه،خاصةاصطلاحاتأثهاصراحةمبيناقديمة،لمصطلحات

غيرهأمغحقفبأيذلك،فغللأحل!أبحناإذالأسأل:أعودفإننيةبغيره

فتعددتغيره،أمنعلمافادمنه؟!
فيالخاصةالمصطلحاتمعاني

فلك

فلكتعلمفيالتعنوبلالتعسترتتصورأنفلكفيه،الكاتبينبتعددالعلم

واحد.علمفيالمتباينة@ختلفة@المعانيتلكجرآءسيحدثالذي@لعلم

وتعابيربألفاظالمقررلأصول،واالقواعدالمكتملالعلمإنقول:لا@أعود

قواعده،مناكتملماغيرتأصيليحاولأنحدلا@يحقلااصطلاحية:

شيءفعلفيلأنفبل،منعليهاتقررالتياصطلاحاتهبغيريقررهأنولا
له!!!وتدميراالعلملذلثإضاعةالأمرينهاذينمن

يكونأنينبغيقبل،منوأصولهقوأعدهاكتملتالذيفالعلمإفن

والأصول.القواعدتلكنقربرمنإليهسبقناماإلىبالرجوعتعلمهسبيل

نقص.الكمالعنوالخروجالكمال،عنخروجأعنهاالخروجفيلأن

أنينبغيمعينة،باصطلاحاتالمكتملةقواعدهقررتالذيالعلمإنثم

ماعلىبها(قواعدهتقريرإلىسبقنا)التيمصطلحاتهفهمعلىنحرص

فلنوالاثالعلمذلكوفهمالقواعدتلكففملييتستىعليه،كانت

العلمذلكأكملوامنكلامفهمتإنصحيحافهمأالقواعدتلكأفهم
مصطلحاتهمحتضاندمنها،مقاصدهمغيرعلىوالتعابيرالألفاظبتلك

منها-مرادهمبخلاف

يعني:التقريروهذا
لقواعدبتأصيلهميلتزمأنينبغيمقهناكأن

عنهمليفهممصطلحاتهممنمقاصدهمعننخرجلاأنوينبغيالعلم،

يعنيوهذأالعلم.ذلك
علىتنظيرتصويبفيإليهميحتكممنهناكأن

أحدخالفإذاالمتأخرينهؤلاءوأنبعدهم،جاؤواممنتنظير
معنىفيصم
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خالفهم.أنهلمجردبالخطأعليهقضيمصطلحاتهممنمصطلح

ومن
همالذينالعلماءأولئكهنممنلمعرفةالقصوىهميةالا@تتبينهنا

سواهم-مندونهم-كانواولموالخطأ،الصوأبمعرفةفيالحكم

المنزلة؟.هذهأصحاب

عنجوابأالبحثهذاجاءلقد
واستدلالأالجوهري،السؤالهذا

الجوأب.هذالصحة

للمنصفين:الجوابوأتركأسأل،العرضهذاوبعد

ا-
حذبلغتحتىصرخها،وبنواالسنة،علومألسواالذينهممن

لاكتمال؟ا

2-
تقعيدفيللزيادةمجالأبعدهمجاءلمنيتركوالمالذينهممن

عنهمتأخرواالذينبإمكانيعدفلمعلمهم،
تقعيدهمإلىيضيفواأن

العلمذلكعلىالحفاظواجبإلاعليهميبقولمشيئأ،المكتمل

العظيم؟
3-

الأهليةوعندهمالعلم،ذلكفيالمطلقالاجتهادأصحابهممن

بخلاففروعها؟وفيكلهامسائلهأصولفيللكلامالكاملةالعلمية

العلم،مسائلأهمبعضفيأولئكتقليديلزمهمممنسوأهم،من
رتبةعنالعلميةأهليتهملنقصانةالالتزامبهذأكثيراصرخواوقد

فيالمطلقالاجتهاد
العلم.هذا

4-
هيمصنفاتهمفكانتوفروعه،العلمأصولفيصنفواالذينهنممن

عمدة
إلابعدهممنجاؤواالذينيتمايزلاإنهحتىبعدهم؟جاءمن

عنهيصدرالذيالموردفهيالأولى،المصاثوتلكمناغترافهمبقذر

يتفاضلون.منهغئهمقدروعلىالمتأخرين،كل
5-

عرفناإنإلاالسنةبعلومالعلمإلىلناسبيللاالذينهممن

وأدركناأحكامهم،ماخذوفهمناكلامهم،فيوتفقهنامنهجهم،

منهجهمنعرفلمإفاالذينهمومناصطلاحاتهم؟فيمقاصدهم
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معانيندركولمأحكامهم،مآخذنفهمولمكلامهم،نفقهولم

بعلملهاطالبمنلهاأبعدعليناالسنةعلومكانتمصطلحاتهم-
الطب؟!!أوالفلك

-

فيومصطلحه،الحديثعلومفيالمصنفوناختلفإفاالذينهممن
قاعدةتقرير

مصطلحاته،منمصطلحتفسيرفيأوقواعده،من

تصويبفيبهاوالمستحلإليهاالمختكمهيوتصرتاتهمأقوالهمكنت

تف@ر؟علىتفسيرترجيحوفيتقريرعلىتقرير
(1)

العلمئ@للبعصمنهجاالموتقةالمواقفهذهعلىقف
لهللتعري@عيهسار@لذيمأ@نهحالحس@،الحديثمحثفى@لص@ح@بنيقول

ديالنظرأمحنتالوقد(31)
ملاحظاكلامهم،طأطر@ل@جامعاوالبحث،فلك

قماد.!@طنالحديثأدواتضحليفتنقحاستحمالهم،مواقع

6)تالمط@رالدي@رشيدويقولا 6 ه@2
يقرروهو)192(،@جموعةالمواند@عرركي

@تقدجمهور@أنعلى"المرللمعى
يمودوايةمنم@

@هساثهيضللمما

(72)تالحيد@قيقاب@
@هممنهج

الحسن،@طديثمبحثفيقاثلأالمصطلحات

أهلصماهمايحترآنلحعليهيقةهده@رادمن@الكن.(193)الاقراحكتابهفي

@يالروايةقولمحهايحص@لتيالصماترجودويحققحنا،@طديث
تلك

"لاءحاديتا

قاليحرتوها،@@لت@المصطلحاتتعري@إنكلىحذإلىللمت@تمين@لتملدصلغولما

1/1)نكتهفيركي@ل@ فيكلامهم@ستقراءمنفقصرفالخديدكاد،ما@رأيا(01
لإنكلرمهمحسفلافلك،

@(57)صقولهقطع@و@المرملب@صوىمنححراب@الحا@ط@تقدكيصوالظر
ومن

منكثيرعلى@شعمالهممو@غبلاحطلمتمىو@حل!عيرلطلق3
لاأنهم@حدنيى@

والمقطع@رسل@لينيغيرون
خاصاصطزإنهيقلرلمبالمد،تحريفهليعبد@لرابناتقدكفأيضاهو@

ولم@رفوع،د@@@قالحيثعد@لبررابحد@بن)511(إ@لنزمةفيقالعدمابص

لاومرفوعأ،@ق@كانإذا@قطعو@@عضلر@المرسلعلىيصدقفإلهللإسنديتحرص

بهقانل
"
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السنة،علومفيطريقتهمعلىسارمنيمتلحالذينهممنوأخيرا:-7

منوينتقدوينم
طريقتهم؟خالف

عنالجواب
معلوم.كفهذلك

إليهم.الرجوعإلىندعوالذينوالنقد،الاصطلاحأهلهموهؤلاء
أعلم-واللههذا..

منووصحبهلهوعلىالله،رسولعلىوالسلاموالصلاةدله،والحمد

لاهوا

فيكماالنقد،الأنمةأحكامعلىبنا:@حضل@مصطلحدلالةوستعكيفأيضاوانطره7
2/5)النكت 1بقوله:المصطلحكبفيالجديد@حنى@فلكيخفالمنتقدا9(،7

وفي
محيالاكانفلكعلىفالتنبيهالجملة

للعنصةدلالةببانيرأيضاوأنظره-8
@لنكتفيميفولقمله،أحذيدكرهالم@

@للفظة،لهذه@خرىحالةالممئففقد@اتمذاتؤرلخااد
نبهمنقلحئا،خفيةوهي

سعليها@حثيبهلمبلعليها،
يليهاا.ضتوآلحاج@معيث،@ل@علومني@صمير@

@تقةزيعةفيفحلكماالقد،أتمةيلىالعلمقواعدتقريرفييحيلكفوانظره-9

2/7)الكتللحتلفة@لروايكبين@لنرجيحوفي0(،7-69هة)@نت 12).

أيضأ!!!قليلةليت@خرىمو@فويعلىضهكثير،فلكويخر



رالمصادفهرسة

عبدالرحمن.محمدأحمدت:للسمعاني.والاستملاء:الإملاءأدب

@حمودية.@المطبعةالأولى.الطبعة

ت:المقدسي.طاهرلابنللدارقطني:والأفرادالغرائبأطراف
محمو
د

4ياالأولىالطبعةيوسف.والسيدنصار،محمد الكتبثارهأ.ا1

وت.بيرلعلمية:ا

ت:الفلىسي.بلبانلابنحبان:ابنصحيحتقريبفيالإحسان

الرسالة:مؤلسسةهأ.ا412)الأولىالطبعةرناؤو@.الا@شعيب

وت.بير

إلوي@.عمربنسعيدمحمدد.ت:للخليلي.)منتخب@:الإرشاد

4ياولىألا@الطبعة الرياض.الرشد:مكتبةهأ.ا0

ةالحثيثالباعثشرحه:)معكثير.لابنالحديث:علوماختصار

الأولىالطبعةعبدالحميد.حسنعليت:شاكر(.محمدلأحمد

الرياض.العاصمة:دارهأ.أ415)

بنأنيرد.ت:للسيوطي.زخر:الذيالبحر
الأولىالطبعةأحمد.

ة.المنورالمدينةالأثرية،الغرباءمكتبةا@(.420)

الكتابدارتدمري.عبداللامعمرت:للذهبي.الإسلام:تلىيخ

وت.بيربي:لعرا

نورمحمدأحمدد.ت:للدوري.معين:بنيحىعنالتاريخ

3لاالأولىالطبعةسيف. كليةعبدالعزيز،الملكجامعةاهأ.9

المكرمة.مكةالثريعة:

الثالثةالطبعةالفريابي.محمدنظرت:للسيوطي.الراوي:تدريب

الرياض.الكوثر:مكتبةها.ا417)

بيروت.العربي:التراثإحياءارتصوير@للذهبي.الحفاظ:تذكرة



ام(.974)الثانيةالطبعةالعش.يوسفت:للخطيب.العلم:تقسد

النبوية.السنةإحياءدارتصوير:

ولىالا"الطبعةالحافظ.مطيعمحمدد.ت:المقدسي.الضياءثبت

بيروت.الإسلامية:البشائردارها.ا420)

لىالأوالطبعةالأرناووط.عبدالقاثوةتالأثير.لابنالأصول:جامع

بيروت.البيان:ارو@والملاح،الحلواني،مكتبةهأ.ا38لا

عجاجمحمدد.ت:للخطيب-السامع:واثابالراويخلاقلاالجامع

بيروت.الرسالة:مؤسسةهأا412)الأولىالطبعةالخطيب.

3)تالأولىالطبعةحاتم.أبيلابنوالتعديح:الجرح 7 مطبعةهأ.ا1

العثمانية-المعارفائرة@مجلس

مصطفىمحمدد.تدوينه:وتاريخالنبويالحديثفيلواسات

وت.بيرالإسلامي:المكتبهأ.ا405)الأولىالطبعةالأعظمي.

أبوعبدالفتعت.للذهبي.والتعديل:الجرحفيقولهيعتمدمنفكر

حلب.الإسلامية:المطبوعاتمكتبهأ.أ410)الخامسةالطبعة

محمدبنعبداللهت:الهروي.إسماعيللأبيوأهلهالكلامفم

4لهولىالا"الطبعةالأنصاري. ة.المنورالمدينةةالغرباءمكتبةهأ.ا1

الطبعةعتر.الديننورد.ت:للخطيب.الحديث:طبفيالرحلة

.(@1395)لأولىا

الأولىالطبعةة.غدأبوعبدالفتاحت:مكة.أهلإلىدأودأبيرسالة

حلب.الإسلامية:المطبوعاتمكتبةهأ.ا417)

محمدت:للذهبي.العلم:زغل
الأولى.الطبعةالعجمي.ناصربن

الإسلامية.الصحوةمكتبة

ت.المبلىك.بنلعبداللهةالزهد
الكفدأرعظمي.الا@الرحمنحبيب

وت.بيرلعلمية:ا

الدارقطني:سقبحالوالتعريفصالشرعيمدلولهاوبيانالنبويةالسنة
المطبوعاتمكتبهأ.ا412)الأولىالطبعةغدة.أبولعبدالفتع
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حلب.لإسلامية:ا

الطبعةوجماعة.لأرناؤوط،اشعيبت:للذهبي.لنبلاء:اأعلامسير

.(@1404)الثانية

أحمدد.ت:والجماعة:السنةأهلاعتقادأصولشرح
بن

سعد
الرياض.طيبة:@ارهأ.أ415)الثالثةالطبعةحمدان.بن

المقدسي.شامةلأبيالمصطفىالنبيمبعثفيالمقتفىالحديثشرح
العلمية:العمرينمكتبةهأ.ا420)ولىالا@الطبعةعزون.جمالةت

رقة.لثاا

الرابعةالطبعةعتر.الديننورترجب.لابنالترمذي:عللشرح

الرياض.العطاء:ثارهأ.ا421)

الطبعةالفريوأئي.عبدالرحمند.ت:منده.لابنلأئمة.اذروط

الرباض.المسلم.دأر.(@1416)الأولى

الأولىالطبعةالصويان.عبدالرحمنلأحمدالصحابة:صحائف
(1410@).

الرياض.السلام:دأر.(@1417)لأولىاالطبعةالبخاري.صحيح

الأولى.الطبعةعبدالباقي.فؤادمحمدت:مسلم.صحيح

خلف.عبدالرحمننجمد.للبيهقي:البهرىالسنفيالحديثيةالصناعة

ة.المنصورالوفاء:دارهأ.أ412)ولىألا@الطبعة

الأولى.الطبعةالله.زينالرحمنمحفوظد.ت:للدارقطني-العلل:

الرياض.طيبة:د@ر

الاولىالطبعةمصطفى.ديبحمزةت:للترمذي.الكبير:العلل

عمان.الأقصى:مكتبةهأ.ا406)

الثالثةالطبعةعتر.الديننورت:الصلاح.لابنالحديث:علوم

دمثق.الفكر:دارهأ-ا404)

أحمدد.المرويات:تحقيقفيفلكوأثرالمروياتبتوثيق@حدثين@عناية

دمثق.المأمون:ثارهه.ا407)ولىالا@الطبعةسيف.نورمحمد
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اط.405)الأولىالطبعةهاشم.عمرأحمدت:للخطب.الكفاية:

بيروت.العربي:الكتابدأر

زايد.إبراهيممحمودةتحبان.لابن@جروحين:@

الطبعةالخطيب.عجاجمحمدد.ةتللرامهرمزي.الفاصل:@حدث@

بيروت.الفكر:@اره@.ا404)الثالثة

الرحمنضياءمحمدت:للبيهقي.الكبرى:السقإلىالمدخل

يت.الكوالإسلامي:للكتابالخلفاءدارالأعظمي.

@ر@أحمد.عبدالمنعمفؤادد.ت:للحاكم-الإكليل:كتابإلىالمدخل

سكندرية.ل!اة:لدعوا

حامدومحمدشاكر،محمدأحمدت:للخطابي.ةالسقمعالم
فقي.

بيروت.المعرفة:دأرها-ا400)الأولىالطبعة

حسين.معظمالسيدت.للحاكم.الحديث:علوممعرفه

لأولىاالطبعةالعمري.أكرمد.ت:للفسوي.والتلىيخ:المعرفة
المنورة.المدينةالدار:مكتبةهأ.ا410)

الطبعةشكري.بنالديننورد.ت:الجوزي.لابنالموضوعات:

الرياض.السلف:أضواءهأ-ا418)الأولى

هأ.ا412)الثانيةالطبعةة.غدأبوعبدالفتاحت:للذهبي.الموقظة:

حلب.الإسلامية:المطبوعاتمكتب

بدرةتللعلائي.الفوائد:مناليدينفيحديثتضفنهلماالفرائدنظم

الدمام.الجوزي:ابندارهأ-ا416)لأولىاالطبعةالبدر.
حجر.لابنالصلاح:ابنكتابعلىالنكت

ت:

المدخلي.ربغ
رالمنوالمدينةالإسلامية:الجامعةه@.ا404)ولىالا@الطبعة

ة.

القاهرة.الريان:دارحجر.لابنالساري:هدي

محمدت:للثعالبي.الدهر:يتيمة
الطبعةعبدالحميد.الدينمحي

بيروت.العلمية:الكتبد@رتصويرهأ.ا366)الأولى
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يتأل@مص@حع@ممثكلى

ا(يش@أل@العمرفي

سيدناالأمين،رسولهعلىوأسلموأصليالعالمين،ربدله

الدين.يومإلىبإحسانتبعهمومنوصحبهلهوعلىمحمد

فإني
مصطلحعلمفيمباحثكتابةعلىالعزمعقدتكنتقد

الدينجمالاالإمامتأليفعلىعاممائةانقضاءبمناسبةوذلكالحديث

وردإذالحديث،مصطلحفنونمنالتحديثقواعدالقيم:لكتابهالقاسمي

في
الله)بحمدقولهخاتمته

جمالمؤلفهوكتبهأصلي،علىمقابلةتم

فيالدين
1 1الحجةذي9 3 2 4@).

4العامفينحنوها 2 ا@4
علىعز@نافماالمصطفى..هجرةمن

منكتابته
الحديث-)علومندوةعضدتهوقوته-اللهبحولأنفسناعند

دبي،فيوالعربيةالإسلاميةالدراساتكليةفيوافاق(واقع
بدءاللهنسأل

التوفيق...وليإنهأمرها،علىوبالقالمينبهاينفعأنوختما...

كثيرا.تسليمأوسلموصحبهولهمحمدسيدناعلىاللهوصلى

كليةعميدالدير-أصولكليةفيالماعدالحدبت@فاذب@رير-محمدعوصنبنرد.(1)

الإسلابةثوماد-@مجمحةالرية-@لتممية
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أنالأخبارونقلالرواية،أصولفيوباحثدارسكلعندشكلا

قدالشريفالحديثعلماءالتحديدوجهوعلىالإسلاميةمةالا@علماء

إليهتسبقهملمبماالأخبارونقدنقلمنهجيةفيقواعدوققدوادعائمأرسوا

أمة
شتىفيوصغيره،أمرهاكبير)فيالرسولسنةونقلواالأمم،من

نصالتاريخيةالمباحثفيكتبمنبعضإنحتىالإنسانيةالحياةمناحي

رللب@المعروفةالدياناتكلأنعلى
ونقلالتاريخلمقاييمىأخضعت

حازتوأحداثها-لأنبائهالأتباعانقلبسببيجدوها-فلمالأخبار،

فيالإسلامظهرلقدقالوأ:ولذاالإسلامإلاالمرضيةالروايةشرو@على
وهوالتلىيخ-فيمتخصصنصرانيعالمف@ببلالكامل.التاريخضوء

أسد
علىفيهإعتمدالتاريخيةالروايةأصولفيكتاباألفأنإلىرستم-

لتصحيححديثةعلميةطريقةأصحبأنهاواعترفالحديث،مصطلحقواعد
والروايات.لأخبلىا

وجوبفكرأنبعدوالضبط()العدالةالساثسالبابفيقالوقد

منالتحقق
الإعجابفريدمعيذكر)ومماخبره،فيوالامانةالرأويعدالة

فيالسنينمثاتمنذالحديثعلماءإليهتوصلماوالتقدير
الباب،هذا

بتدقبقهمتنويهأوحذافيرهبحروفهنوردهمصنفاتهمفيجاءمابعضواليك

اخذثمالتاريخ،علىبفضلهمواعترافاالعلمي،
عننصوصنقلفي

عياضوالقاضيوالغزاليالصحيحصاحبمسلموالإماممالك،الإمام

الصلاخ(بنعمرووأبي
وجباهأعناقلسطوتهاأذعنتالتيالجبارةالضخمةالجهودهذهولكن

عصرنافىالنفسبذاتويجاريهايواكبهامنتجدلاانفاذكرناممنالعلماء

الناثو.القليلإلاالحديث

ننثدةأنلنافحق

الإسلامي@كت@مصطمى@لدكور/الإسلاسي-@تثرجفيومكانا@لة(1)
-

5لمانايخةطبعة@منق- 13-9 7 ام.8
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ن@
عنديقالالذي@ب

تتصدعبأهلهاالبلاد

العلمأهلمعمذاكرةوطرحناهالدهر،منحينأمرالا@بهذاشغلتوقد
المائةالذكرىفيتعليقاتكتابةبصددكناأسلفتوكماطلابهمعومناقثة

الدراساتلتراجعأسبابأأوسببانراهمابعضنتناولالقاسميالإماملكتاب

واللهفنقولالحلول،ذلكبعدمنثملبابها.الطارقينكثرةعلىالحديثي@

فلكأسبابمنإنالموفق
في

الاتي:نراهما
والتقسيم:الترتيبحسنإلى@لافتقلى

الكتابةمنهجيةبهماوتتميزالتأليفنسقبهمايتأثرناحيتانهناك

وهما:الفنونمنفنأيفيوالتدوين

علىواستوائهنضجهحينإلىالعلمقواعدنشوءبينالزمنيةالمدةا-

العلماءيزاللاثمومتباعدةصغيرةبقواعديبدأعلمأيفإنسوقه،

تتكاملحتىوالنظائرالأشباهبينويجمعونوينقحونويصححونيكتبون

الإنساني.العقلاجتهادحدودفيالفنذلكقواعد
يستهحفهالذيوالعلميالفكريالمجتمعفهيالثانيةالناحيةوأماب-

تعقيداداسهابا،إيجازاالمصنفاتتتباينثمومنبتصنيفه،المصنف

كلاموبمراجعةالعلوم...منبدعاليسالحديثمصطلح
الحافظ

أول)فمنفيقول:المصطلحعلمفيللتصنيفيؤرخنجدهالنخبةفي

فيصنفمن
المحدثكتابه(فيالرامهرمزيمحمدأبوالقاضيفلث:

يهذبلملكنهالنيسابوريعبداللهأبووالحاكميستوعبلمالكنهالفاصل

نعيمأبووتلاهيرتبولم
وأبقىمستخرجأكتابهعلىفعملصفهانيالا@

فينمصنفالبغداليبكرأبوالخطيببعدهمجاءثمالمتعقبعلىأشياء

لادابالجامع@سماهكتابأادأبهاوفي)الكفا@سماهكتابأالروايةقوانين

مفر@ا،كتابأفيهصنفوقدإلاالحديثفنونمنفنوقلوالسامع(الرأوي
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بنبكرأبوالحافظقالكمافكان
@حدثين@أنعلمأنصفمن)كلنقطة:

كتبه(.علىعيالالخطببعد

منفأخذالخطبعنتأخرمنبعضجاءثم
بنصيبالعلمهذا

جزءالميانجيحفصوأبو)الإلمح(سماهلطيفأكتابأعياضالقاضيفجمع

لايماسماه
يسع

اشتهرتالتيالتصانيفمنذلكوأمثالجهله(المحدث

الفقيهالحافظجاءأنإلىفهمها.ليتيسرواختصرتعلمهاليتوفروبسطت

@فقنزيلالشهرزوريعبدالرحمنالصلاحبنعئمانعمرأبوالدينتقي

فجمع
نهفنوفهذبالمشهوركتابهالأشرفيةبالمدرسةالحديثتدرب@وليلما

ثمالمتناسب،الوضععلىترتيبهيحصللمفلهذاشىبعدشيئأوأملاه

)نخبةسميتهالطيفةأوراقفيفلخصتهقال:هوكتابهعنالحافظتكلم

معانتهجتهوسبيلأبتكرته،ترتيبعلىالأثر(أهلمصطلحفيالفكر
ما

أضعأنثانياإليفرغبالفوائد،وزوائدالفرائدشواردمنإليهضممت

الخ(كنوزها...ويفتحرموزهايحلشرحاعليها

فيبالنظر
ذكرهكماالمصطلحفيالتأليفلحركةالتاريخيالموجزهذأ

بالآتي:حجرابنعندوتقسيمهاالمؤلفاتتلكوصفتراوحفقدالحافظ
ا-

والتعقيب.للزيادةمجالآتركمماالاستيعابعدم

2-
والترتيب.التهذيبعدم

والإطالة.البسط-3

عليهأخذأيضأولكنهاحتفاءأيماالصلاحابنبكتابالحافظاحتفىوقد

كانتصنيفهبأنذلكوعللالمناسبالوضععلىالترتيبلهيحصللمإنه

بهاليسدد)النخبة(حجرابنكتبفقدوعليهشيء...شيئابعدإملاء

راه.الذيالخللفاك

حبربنالحافظالامامالأثر-@ل@مصطلحفيالفكرنحبةتوصيحفيالنظرنرمة(1)

طبعةلمحمثمتى-الصبع-مطبحةعتر-الديننورالدكتور/وتعليقتحقيقالعقلاني-

5ثاثة 1 4 21-2 0 0 0

م
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@لفكر:ونخبة@لقدمةمنهجبينمقارنة

لقدحقا
وعدكماابتكرهترتيبعلىكتابهحجرابنالحافظوضع

للاتي:نخلصوأصلهالكتاببينوبالمقلىنة
الحديثأنلاشرحإلىمقدمتهأولفيالصلاحابنالإمامبالوأولأ:

حجرابنالحافظأنغيروهكذا،الضعيفالحسن،الصحيح،مباشرة،

الخبرمعنىأولافثرحالفن.بهذاتتعلقمصطلحاتتبيانفيشرع

مصطلحاتاعترضتهالمصطلحاتهذهيثرحوهواللهرحمهولكنهالأثر..

ادخلهمماشرحهاإلىاضطرأخرى
ن@نتثتتطويلةإعنرأضيةجملفي

مرادتالفنهذاعلماءعند)الخبريقولفمئلاوالدارسالقارئ

أسانيدهأيطرقلهيكونأنإماإليناوصولهباعتبلىفهوللحديث...

فيوبضمتينفعلعلىيجمعالكثرةفيوفعيلطريقجمعطرقألأنكثيرة
المتن(.طريقحكايةوالإسنادسانيدالا@بالطرقوالمرادأفعلعلىالقلة

أنوجدثمالإسنادبأنهالطريقيثرحكيفالله-رحمكفانظر-

أيضاشرحهإناللهوأيمأيضا،فشرحهشرحإلىيحتاجنفسهالإسناد

هناكهذهأيامنافيلأنشرحإلىيحتاج
طريق)حكايةمعنىيدريلامن

المق(

قالفقدالمصطلحاتشرحعنالناتجةالاعتراضيةللجملةآخرومثال

صفي
يخلوفلاالجمعيمكنلم)و)نالأحاديثتعارضعنمتكلما77

فهومنهبأصرحأوبهالمتأخروثبتعرففإنلا،أوالتاريخيعرفأنإما

عنهمتأخرشرعيبدليلشرعيتعلقرفعوالنسخانمسوخوالآخرالناسخ

قالالنسخ...عنيتكلمأخذثمالمذكور...الرفعدلماو@لنطسخ

ص
7 منالاعتراضيةالجملةامتدادفتلاحظالتاريخ...يعرفلمو)ن9

ص
صإلى77

7 مما9
الديننورالدكتور/ستاذالا.الكتاببمحققدفع

أفكاره.شتاتوالقلىئللدارسليلمالحاشيةفيذلكعنللتنبيهعتر

نفسهالمصدر(1)
ص

38.
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المصطلحكتبغالبفينجدهحجرابنالحافظعندفكرناهالذيوهذا

الإمامعندثالثمثالودونكعليهماللهرضوانالأئمةصنفهاالتي

صيقولالراوي(،)تدريبكتابهفيالسيوطي
1 1 المعلقاتعنمتكلما7

وروىوأمروفعلكقالالجزمبميغةمنهكان)فماالبخاريصحيحفي

أنيستجيزلانهلا@إليهالمضافعنبصحتهحكمفهوفلانودكر
يجزم

ص.قالحتىويفصلويحلليشرحأخذثمبذلك...
لي@وما(12

جزمفيهكانمابيز،)فالمسافةالخويحكى...ويذكركيروىجزمفيه

تقريبأ!!!صفحاتأربعجرم(فيهيكنليس)وما

عنالكلامأخرالنخبةكتابهفيحجرابنالحافظأننلاحظثانيا:

أيضاالمهم)ومنقالكتابهخاتمةإلىالروأةوأحوالوالتعديلالجرحأحكام

الخ(تعرف-..أنإماالراويلأنوجهالةوتجريحأتعديلاأحوالهممعرفة
عنتكلمالصلاحابنالإماموجدنابينما

منالأولالثلثفيالثأنهذا

صنيعولعل@قدمته
علمخلاصةأنيشعراللهرحمهحجرابنالحافظ

تصحيحفيالقولإلىالانتهاءهيالمباركةشجرتهوثمرةوزبدته،المصطلح

والتعديلالجرحبعلمبالإحاطةإلاذلكيكونولاتضعيفهاأوالأسانيد

علينامضىفقدالصح@حىابنالإماموأماقطفها...أوانإلىالثمرةفأخر

يقعلمولهذاإملاءكتابهكتبأله
هؤلاءإنثمالمتنالسب،الترتيبعلىله

تدريسهمطرائقوحسبلزمانهمصنفواقدعليهماللهرضوانالأئمة
فما

تكفيهموتوضيحهبسطهإلىيحتاجوماسهلاعندهميكونقدوعرانراه
والكلمتان.الكلمةفيه

لعصرنا:التأليفمنهج

جهودوعلىوحديثأقديمأالمصطلحعلمفيالمؤلفاتكثرةعلى
العلماء

هناكأنأعلم-واللهأظن-لاجميعاالمباركة
بعينهكتابإلىيثيرمن

وأغنى.أوفىقدالكتابهذاويقول

لزمانيخضعالتأليفأنمنأولأعليهنبهنابماونذكرذلكنقول



ومنالمؤلف.ومجتمعالتصنيف
الدارسينهمةوفيزماننافيننظرهنا

لاالتوفيق-وباللهأقول-فعليهيحتاجونه.ومابالعلوم..إلمامهمومدى

منجماعةتعاضدمنبد
للمصطلحتصنيفعلىوتوافرهمالحديثعلماء

ثوبفيتخرجثمعليهماللهرضوانالسلفعلومفيهتختزنجديد،

فينجمعهاأنيمكنمتكاملةالتأليففيومنهجيةعصريبأسلوبجديد
لآتية:ا@حاور@



8وللاالمحورا

المصطلحاتمسؤ

ولتحديدالفكرةخلالهمنتطرحالذيالتعبيريالوعاءهوالمصطلحإن

أولنجدولذلكالتطبيقوفيالفهمفيكبريأهميةدقيقأتحديداالمصطلح

نادتبفاامنوا،الذينأيهايابإالنداءفيهاوردالكربمالقرانفيآية

لاآمنواالذينأيها)ياتعالىقولهوهيالتعبيروطرائقالمصطلحبتحديد

البقرة.104@أليمعذابوللكافرينواسمعواانظرناوقولواراعناتقولوا

قدرمناليهودانتقاصضيحلت@كثيرابنالإمامتفسيرفيالنظرويمكن

منوجلعزالمولى)فمنعراعناكلمقأ)باستخدامهمال@هرسول

فيولانظرنا(وهوفيهلبسلابآخرالمثتبهالمصطلح،هذا(استعمال
السنة

من
صبأنا(.القدمثلكثيرذلك

بأننقولهالذيكلبإيرأ@ه...نطيللاسبتأ()مطرناأنسوحديث

همية.الا@فيغايةأمرالمصطلحتحديد

هذامصطلحاتمنكثيرانجدالحديثمصطلحكتبإلىوبالرجوع

يروالمبث،والفصولالكتبثنايافيومبثوثةمنتشرةالمباركالعلم
د

ذلكإلىيلتفتلاتأخر،أوشرحهتقدموقدورد...أينماالمصطلح

عندواضحةكانتالمصطلحاتهذهأنأعلم-واللهالسبب-ولعل

معوالمذأكرةبالمثافهةالطلاب
العلمهذاتدوينطورأزفوعندماالعلماء،

عندنا،الذيالإشكاليكنلموكتابته
ثارسيناعندالفهمقصورولاعندهم

طلابهم.عند

إطلاقهاعلىالمصطلحكتبأولفيتوجدكلمةنأخذذلكولتوضيح

العدل،بنقلسندهاتصل)ماهوبانهالصحيحالحديثيعرفونفهم

تامأضبطأالضابط
علة(.ولاشذوذغيرمنمنتهاهإلىمثلهعن

العالمبعقليةولي@الدارسالطالببعقليةالتعريفهذاإلىفلننظر
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أري؟فماناالطالب،شخصيةنتقمصليالمؤلف
وأطرحسابقةمعرفةعلىذلكيتوقفأثويهالكيمبهمةعبارةأجد
الاتية:الأسئلة

السند؟معنىماا-

يكون؟وكيفمتصلاكونهمحنىوما-2

3-
هيوماالعدلهوومن

صفاته؟

أعرفه؟وكيفالضابطهوومن-4

منتهاه؟معنىما-5

الثذوذ؟هوماثم-6

هيوما-7
العلة؟

عنيتكلمونمثلأفهمالمصطلحعلممباحثمنكثيراضذلكوعلى

معي@ن،غيرمعينأيجيزأنلمعين،معينأيجيزأنالسبعة،واضربها)الإجازق@

ذلثقبلولكندقيقأ،طويلاشرحأفلكيثرحونآخرهإلى@لجلىو)جازة

كله.

ماحائرأ:سؤالأيسألالدارس
نثرحأنقبلنفسها؟الإجلىةهي

أأنو

صمنسابقأفكرناهمايتناولالسيوطيالدينجلالالإمام
2 9

صوحتى
4 قالفائدة:عنوانتحتمقالهاحرفيسطرينلنايكتبثم4

أولفظأالروايةفيإذنالاصطلاع،فيالإجلىةالشمني:الإمامشيخنا

له،المجاز)@لجيز،أربعة:وأركانهاعرفأالإجماليالإخباريفيدخطا،

الإجازة(.ولفظبه@جازو@

يتقدمأنولىالا@كانأماالحديثالعصرفيالمؤلفينبمنهاجنقول:
هذا

صفحة؟عرةخمسقبل@لتعريف

كاملمسردإثباتمنلابدنقولكثير-وغيرهذلك-علىتأسيسا

فيالواردةللمصطلحات
مباحثه.شروحفيالدخولقبلكافة،العلمهذا
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اقئ،السندالرواية،الدراية،الأثر،الحديث،مثلمصطلحاتفمثلا*

الخ.الطبفة...
يرفعه،ينميه،نا،أنا،ثنا،مثلالأداء،لصيغ@حدثين@أختصارأتكا.

ذلكغيرإلىالإسناد...تحويلعلامات
وأذكرالمصطلحات...من

منسابقاذكرناهمايرىالذيالعالمولي@الدارسبعينننظرأنينبغي

توضيح.إلىتحتاجلاالتيالواضحات
*

ملحظهذافإنالإسلاميةالفرقمصطلحاتبمسردنأتيبأنبأسلاثم

يلمأنوعلومهاال@ةثارسعلىكانو)نالحديث-روايةفيمهم
ر@ويايصفونماكثيراالأنهذاأئمةفإنالعقائد-كتبمنبطرف

منهورافضيأ،كانبالارجاء،رميبالنصب،)رميب:الرواةمن

0خةلمرا 0 لخ(.ا0

مسائلسردفيالبدءقبلالدارسعلىمشكلةكلمةكلتذليلالمهم

المصطلحعلم
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نعلثا@لحيرا

نفسهالمصطلحعلممباحث

بعدفنحتاجووعورةصعوباتتذليلاستطعناإذاأما

متقنةعلميةصياغةإلى
وأيضاالعلمهذالدارسيميسرةنفسهالوقتوفي

منفريقبذلكيقوماناعلم-واللهنرى-
الاختصاصأهلالعلماء

لكتابتقديمهفيرضارشيدالثيخكلامفيولننظربعضأبعضهميكمل

أملككنتاليتنيقال:القاسميللإمامالتحديث()قواعد
وقتيمن

فيمتفرقةنهزاأوواسعةفرصةبالواجبات،الحاشدبالضروريات،الحاشك
منبهفأتذكركله،النفيىالسفرهذافيهاأقرأشهرينأوشهر

العلمهذا
بأنالحقيقفهوجهلت،مافيهالمؤلفجمعهمماوأتعلمنسيت،لعليما

الجمع،فياختيلىهوحسنالنفع،لتحريهماجمع،ويحصيماكتب،يقرأ
هذامصنفهفيوبلغوالوضع،والترتيبوالتقسيمالتعبيرفيذوقهوسلامة

منالمنتهيسدرة
بكديوعيالذيالمحض،الاصطلاحيالعلمهذا

حقائقعلىالغواصالفكريستلذهفلاالذاكرة،بقوةوشتنبطالحافظة،

فيفرفالمرالروحولاالشعريات،مواردفيالجوالالخيالولاالمعقولات،

في@حلقأو@الأدبرياض
علوممجموعةكأنهجعلهإذالإلهيات-سماء

حديثعلممنكلهامصطفاةوتصوت،وتهذيبوتاريخوأدبفنونو

اله،وعلىعليهاللهصلواتالمصطفى
المهتدينالعلماءطبقاتكتبومن

الأزهارطرأئفمنجنتهالنحل،إبكاراقرصمنقرصكأنهبه،

فلعلالشهية،الثمارطوائفمنالمثتارعسلهافيهومجتالعطرية،

ويعلهفينهلهكله،مطالعتهلهتطيبكتابافيهيجدلاالعلملهذاالظمان

الكتاب(هذاإلااللهمشعرديوانأوحبأقصوصةكأنهيمله،ولا

@ل@اسي-@لدينجمالمحمد)المقدش@-يثمى@مصطلحقردفيقواعد@لتحديث(1)

1اولىطبحةلبناد-ليروت-@لحلمية-ثار@لكتب 3 9 9@-9 7 91
م
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طاهرالشيخالأستاذألفوقدكذلكرضا:رشيدالثخأيضاويقول

وهوالنظر(أهلأصولإلىالنظر)توجيهكتاببعدهاللهرحمهالجزائري

كاناوالقاسميالجزائريوالعلامتانالتحديث()قواعدكتابموضوع
سيين

في
علىاطلاعااكثرالجزائريأنإلاالاختيار،وحسنالاطلاعسعة

وعنايةللإص@حتحرياأشدوالقاسميوالبحث،بالاستقصاءوولوعاالكتب

أقاصرأطولوهوالجزائري،كتابكانثمفمنالناس،جماهيرينفعبما

بهاينتفعقلماالتيالمحدثينوكتبالحديثبمصطلحالخاصةالمسائلعلى

حقهمسائلهابعضوفىفقدالعلم،،بهذاالمئتغلونإلا
بماالاستقصاءمن

الحديثعأعلوم)كتاببتلخيصالإطالةكلأطالوكأنهالقاسمي،يفعلهلم

وهيالنيسابوريللحاكم
كتابمنلخصهبماثمنوعا،وخمسوناثنان

فيالكلاممناستطردبماثمالرازي..،حاتمأبىلابنالحديث()علل
بلىبالترقيوتدرجهالعربي)الخطفيالكلامإلىالحديثكتابةمبحث

علائممنالكلامهذابعدإليهيحتاجوماالآن،عليهالذيللكمالوصوله
فيإطالتهعلىوهووالابتداء(الوقف

هذا@لفخفييراعهلمالفن،هذا

قسيمةفيعلمتكماالقاسميوكتابالقديمة،الكتبكأكثروكتابه

فيفهووالمراجعة،المطالعةلتسهلبينهاوالبياضعناوينهوتفصيل
وفيهذا

وأعمجمعأأكثرأنهكماالحديثة،،الكتبإليهانتهتماأحسنعلىطبعه
نفعأ(

من
كتبيبينوالموازنةرضارشيدالثيخلإفاثةألاستراضهذا

فيطيبةمؤشراتإلىنخلصأنيمكنوالجزأئري.القاسمي
ما

أنينبغي

منبدءاالحديثطلابعلىبهنيسر
بطباعةوانتهاءالعلمي@حتوى@

العلماءالسا@قعلىال@هشاءإنيخفىمالاوهذادإخراجهوالعنايةالكتاب

@إتاللهرسولسنةلخدمةتوافدواالذبن

نفهالمرحع(1)
1ص )المقدمة(8
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لث@لألثا@لحورا

والتعديل@لجرحعلممبث

بلالطلبةعندجداكبيراقصورافيهنجدخطورته،على@حوروهذا@

عندوأقول
فيبلغأنهيظنمن

ورحممبلغأالعلمهذا
الذهبيالإمامالله

والميل،الهوىمنوبرأعهتام،ورعإلىيحتجالرواةفيوالكلامقال:فقد

عباراتتحريرإلىنفتقرنحنثمورجالهوعللهبالحديثكاملةوخبرة

ذلكبينوماوالجرح@لتعديل
المتجاذب@.العباراتمن

الجهبذالإمامذلكعرفالتامبالاستقراءنعلمأنفلكمنأهمثم

الكثيرة.تهبعبارومقاصدهواصطلاحه،

لهتعرضواماأنهمفظاهرهاعنهسكتواالبخاري:قولأما
بجرح

تركوه.معنىأنهابالاستقرأءمقصدهوعلمناوتعديل،

أنهبمعنىنظر()فيهقالإذاعادتهوكذا
عندهفهوبثقة(اليسأومتهم،

يريدبالقوي(اليسحاتمأبوقالإذاوبالاستقراءالضعيف.منحالأأسوء

علىيطلقوالبخاريالثبت،القويدرجةيبلغلماليخهذاأنبها:

ضعيف.انهويريدبالقوي(الي@@لثغ

منفمنهموالتعديل،الجرححكايةصبقيلثمومن
حادنفسه

في

متساهل.هومنومنهممعتدلهومنومنهمالجرح

خراشوابنحاتم،وأبومعين،وابنسعيد،بنيحىفيهم:فالحاد

هم.وغير

ررعةوأبووالبخاري،حنبل،بنأحمدفيهم:والمعتدل

لأوشاتابعضفيوالدارقطنيوالحاكم،كالترمذي،والمتساهل:

@الرجلكعبعلوميزانوطبقاتهمبالرجالالعلمإنثم

مدارجي

النيح/تحقيق@لذهبي-الدينشمىللإمم@طديث-مصطلحعلمفي@وقظة@(1)

@عد@لق@
@و

--14د@رلىطبعةبيروت-الإسلامية-د@ر@لثانرغدة-
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علىالذهبيالإمامدخللماوالتبجيل.التوقيرينالوبهالحديثعلوم

قال:الثام،منقال:جئت؟أين)منله:قالالعيددقيقابنالإمام
بم

المخفص،له:قالالذهبي؟طاهرأبومنةقالبالذهبي،ةقالتعرت؟

قال:عينيه،بنسفيانقالالهلالي؟محمدأبومنفقال:أحسنت،فقال:

بالأسماعأعارفاراهإذحينئذالقراعهمنومكنهأقرأأحسنت،

لامنالحديثطلبةمنأليومعندنانجدأنالغريبمنألي@أقول

المتابعق@تكونكيفيدريولاوالسفيانين،الحمادينبينالتمييزيستطيع

الدراساترسائلفيوجدنابلالإسناد؟ثواسةأولياتمنذلكوغير

ةيصدقلاماالعجائبمنالدكتورام@أو)الماجستيرالعليا

فيفمئلا@ثى
المسندأحاديثبينيميزلامنوجدناأحمدالإمامممند

أبيه.علىعبداللهصزوائد

منوأكبر@
أبي...حدثنيعبداللهحدثناالإسناد،يسوقمنهناكذلك

والتعدي@.الجرحعلماءأقواليذكرثمولأبيهلعبداللهيترجميذهبئم

منواعجب@
بنعبداللهللإمامالزهدكتابأسانيديسوقمنفلك

بسنوات،المباركابنعصربعدالرواةبأحدالإسناديضعفثمالمبارك،

منذلكإلىكالشمس.المبلىكابنو)ممناد
لاالتيالطامات

الكبير...؟القصورهذاولمنلك؟كانكيفتحصى.

يرجع
منلعلأسبابجملةإلىأعلم-واللهرأينا-بحسبذلك

الاتي:أهمها
منالمعاصرينبعضلكتابات@لتامو@لتسليمالمطلقالتقليدا-

حتىووقرروه،كتبوهبماوالاكتفاءوعلومهالحديثفيوالمصنفينالباحثين

إلىبالرجوعالاكاديميةالعلميةالبحثيةالمناهجبحسباضطرواماإذا

إلىليصلواالمعاصرينكتاباتمعوأعينهمإليهارجعواالأصلية،المصاثو

العرلي-يحياء@لكتبثارالسبكي-@لدينت@للإمام@لكرى-@لثافحيةطقك(1)
ةمرلقاا
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الكتبوطبعاتالصفحاتأرقاميغيرواأنإلاعليهموماالنتائجنات

المسلكهذأوتواريخها،
عنهمحجب

والتعلم...العلممنعظيمأحظأ
نهجهم.ونهجواقلدوهممنبعضفيهاوقعأغلاطعنفضلا

أمثلةببعضنكتفيولكنالأمرهذااستقصاءنريدولا
من

ذلك:

اانتثارانتشرتعليها،والحكمالأحاديثتخريجمجالفيأولأ:

بعضبهاواحتفىالله،رحمهالألبانيالدينناصرالثيخ/كتبعظيمأ

مكتبةعلىمشرفأإنحتىوالغلو،المبالغةلدرجةعظيمأاحتفاءالناس

سنالمكتبةهذهتضمهاالتيالكتبصفوفمناستبعدعامةإسلامية

الساثسالأصلوهوالكتابهذاامستبعدتلمفسألتهماجة.ابنالإمام

للمكتبةاقتنيناوالمنةالحمددلهوقال:مذهلةالإجابةفكانتتعلم؟كما

ماإذبالكتابلناحاجةفلالباني..الا@للشيخماجة(ابن)صحيح
فيهبقي

اخذثمالعلماء..فيهقالوالضعيفالضعيف..إلا
مذاهبيشرح

بذأتالدوأئرتدورأيضاثمومنطرحهأوبالضعيفالأخذفيالعلماء

والنسائي.والترمذي@اودأبيسقعلىالمنطق
الإمامكتبهماإلىمربهتثربومنالرجلهذاننبهأنإلىدفعناهذا

تخريجفيالغرضومايقول:قائلا)ولعلقال:المدخلفيالحاكم
لاما

بصح
رواته؟بعدلولامنده

عنوالجواب
وهي:أوجهمنفلك

غبره.وجرحإمامعدلوربمافيهما،مختلفوالتعديلالجرحإنا-

منهموبه،الحجةرأيممامنالأئمةفمنفيه،مختلفالإرسالوكذلك-2

أبطلها.من

رضيالماضينلمةبالا@الإقتداءفيهوالأصل-3
الله

اكانوأجمعين،عنهم

وهذاأحوالهم،بينواعنهمسئلوافإذاوغيرهم،الثقاتعننيحدث@

مالك
أبيعبدالكريمعنروىمدافعةبلاالحجازأهلإمامأن@بن

إثويسبنمحمدعبداللهأبوثمفيهم،تكلمواممنوغيرهالبصريأمية
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مالك،بعدالحجازلأهلالإماموهوالشافعي
بنأهيمإا.صروي

الحخ@عمروبنسليمانثاودوأبيالأسلمي،يحيأبيبنمحمد
عنروىالكوفةأهلإمامحنيفةأبووهذاالمجروحين،منوغيرهما

ريالجزالمنهالبنالجراحالعطوفوأبيالجعفييزيدبنجابر

منوغيرهما
@بمإبر@بنيعقوبيوسفأبوبعدهثم@جروحن.@

عنجميعاثاحدالثيبانيالحسنبنمحمدعبداللهوأبوالقاضي

المجروحن.منوغيرهمامحرربنوعبداللهعمارةبنالحسن

عصربعدعصراأوقرنبعدقرناالمسلميئأئمةمنبعدهمامنوكذلك

منفيهمطعونمنالفريقيئأئمةمنإمامحديثيخللمهذا،عصرناإلى

رضي
الله

ظاهر:غرضذلكفيعنهم

مجروح؟أوعدلبهوالمنفردمخرجه،أينمنالحديثيعرفواأنوهو
محمدالعباسأباسمعت

محمدبنالعباسسمعتيقول،يعقوببن

سمعتيقول،الدوري
منالحديثنكتبلمالويقول:معينبنيحي

عقلناه(.ماوجهاثلاثين

أحمدحدثناببغداد،أحمدبندعلجأخبرنا
قالقال:الأبارعلىبن

خبزأبهوأخرجناالتنور،بهوسجرناالكذابين،عن)كتبناةمعينبنيحي
نضيجأ(

عندعظيمالبساأوقعتالصورةبهذهالأصولللكتبالضجزئةهذهاذا

اللهرضوانالأئمةكانفإذابالتقليد.واكتفيوالبحثالعلمبهقصبرمن

نقلدفكيفالتصحيحبتعذرقولهفيالصلاحابنالإماميوافقوالمعليهم

لمعاا
ين؟صر

اللهرحمهشاكرالشيخقال
فدانهإلىالصرابن)ذهبالباعثفي

عبد@للطي@مقزتحقيق/@طاكم-دثهعد@أبيالإممالإكليل-كتبمحرفة@لىالمدخل(1)
1لى@رطبحةمثق-دلفبحاء-ر@@@ا 4 2 2@-2 0 0 1

م



فيتعذر
الإسناداعتباربمجردالصحيحباثواكالاستقلالالأعصارهذه

هذا-علىبناءومغ-
فيبحدهلمحديثبصحةالجزممن

أحد

الحديثأئمةمصنفاتمنسئفيصحتهعلىمنصوصاولا@لصحيحين

منالحاكمصححهماإنهذا:قولهعلىوبنىالمشهورة،@عتمدة@

بأنهحكمناتضعيفأولاتصحيحاالمعتمدينمنلغيرهفيهنجدولمالأحاثيث

قولوغيرهالعراقيردوقدضعفه،توجبعلةفيهيظهرأنإلاحسن،

أوبالصحةيحكمأنمعرفتهوقويتتمكنلمنوأجازواهذا،@لصلاح@بن

الصواب.وهووعلله،إسنالهعنالفحصبعدالحديثعلىبالضعف

إليهذهبماإلىف@بالصححابنأنأراه)والذيشاكر:الثيخقال

فيالاجتهادحظروافكماالأئمة،بعدالاجتهادبمغالقولعلىبناء
الفقه

انالصلاحابن@@ر@
بمنعفالقولوهيهات،الحديث،فيالاجتهاديمغ

شبهلهنجدولاسنة،ولاكتابمنعليهبرهانلاباطل،قولالاجتهاد

ل@دليل

بعدمنللكتبسرثهبعدرسالتهفيالكتانيالإمامذكروقد

منلابد)وحينئذةقالوضعفافوةالحديثأنلامنفيهاوماالصحبحيئ

يليئ(بمامنهاواحدكلعلىليحكمكلأحاديثفي@لنظر

منإلىتعداهفقدالمبتدئيئالعلمطلبةحدودعندوقفالأمرليتبل

مؤسسةإلىكتاباأرسلتكنتفقدمدارجه،أعليفيالعلمإلىيتسب

كتابناتعرضأنالمسئولةالجهاتفرأتعربي،بلدفيرفيعةكاثيهيةعلمية

اعتراضهللمحكمبخطقرأتهفممافيه...الرأيلإبداءمحكمينعلىهذا

رسول)ياقلت:قال:أبيهعنخزامةأبيحديثوهوأ@رثناهحديثعلى

@ار@ل@نماكر-محمدأحمدللث@يغ/الحديت-علوماخنصلرشرح@ث@@لبعت(1)

-

5بيروت- 1 4 15-1 9 9 4
م

صمد@ثريف@ام/لل!المرفة-@لسةكبصهررلياد@لتطرفةالة@لر@(2)
ححوبن

5نالثةطبحةلحفى-@ار@لفكص-مطبحة@لك@ب- 1 3 ام.9ثلأ-83



قدرمنتردهلنتقيهاوتقاةبه،نتداوىودواءنسترقيها،رقىأرأيتالله،

قال:شيئأ؟الله
المؤلف-أي)أورد-ة@حكم@قالالله(قدرمنهي

الألبانيالعلامةقرركماوالحديثضعفهإلىيثرولمضعيفأحديثأ
الترمذي(.ضعيفكتابهفيوفلكضعيف،

فييرجععلمية،بحوثفيمحكمعالممننعجبممنندرولم
ضعفهالذينفسهالحديثهذأأنمننعجبأوالتقليدإلىأحكامه

لأحاديثتخريجهفيوذلككتبهمناخرمكانفيالألبانيحسنهالألباني

صالفقر()مكلةكتاب
1 )حسن(.عه:قالإد1،1برقم3

الدارسين.الطلبةصنيعبالفماالمحكمين،العلماءحالهذاكانفإذاأقول:

علىوالحكمالرواةترأجمفيوأما@ختصرالتعلى@الاعتماد-2

قولاعتمادعلىهذهأزماننافيعظيمةطائفةف@بتفقدالأسانيد..

كناو)ننهائية،تكونتكادبصورةالتهذيبتقريبفيحجرابنالحافظ

كافومفيد،جيد)والكتابالتقريبعنقولهفيالطحانالدكتورنوافق

الشخصعلىالحكمموضوعفيلاسيماالفن،فيالمبتدئينالعلملطلبة

لكنهفيهالأقوالعصارةالمرأجعيعطيفانهوالتعديل،الجرححيثمن

جدا(مضغوط

فنقول:ذلكعلىونعقب

هناكأنإلاالفن،هذافيقدرهجلالةعلىحجرابنالحافظإنا-

علىالحافظحكميتضاربكأنالتقريب،فيوقعتوهفواتهناتبعض

وقداخر،حيناويجهلهحينأيوثقهأوكتابه،فيموضعينفيرجل

فليراجععوامةمحمدالأستاذ/الهفواتهذهبعضتتبع

@للفية-دار@لكتالدكتور/الأمانيد-وثراسةالتخريجأصول(1)

تلىيخلدود
د@رعرامة-محمدالأمتاد/ولواسةتقديم@بنللإمام/تقرب(2)

1رالعه-طعهمورلا-@لرضيد- 241@-1 9 9 2
م



فيحرجولا
أبوفهذاالرجال،علمفيودققتمكنممنالتتبعهذا

الإمامقالبذاك،العلماءلهيسلمولمالرواةمنجماعةجهلحاتم

لعدمالرواةمنقومماالحفاظمنجماعة)جهلالتدريبفيالسيوطي

عندبالعدالةمعروفونوهمبهم،علمهم
ماأسردوأناغيرهم،

في
أحمدذلكمنالصحيحين:

لملأنهحاتمأبوجهلهالبلخيعاصمبن
جهلهاليسعأبووأسبا@غيره،عهروىوقدحبانابنووثقهبحالهيخبر

البخاريعنهوروىعديوابنحبان،وابنالمدينى،ابنووثقهحاتمأبو

ىوروالذهليووثقهحاتمأبوجهلهيسربنالحسنبنوالحسينوأبوزرعة

أحمدووثقهحاتمأبوجهلهالقنطريحسينبنوعباسثقات،أربعةعنه

البخاري(عنهوروىوابنه

منكثيرفيحاتمأبيبقولتغترلااللكنوي:العلامةقالولذلك

غيرهيوافقهمالممجهولأنهوغيره)الميزان(يطالعمنمايجدهعلىالرواة

من
فكثيراعندهم،مرتفعبهذاجرحهمنالأمانفإنالعدول،النقاد

عندهم،معروفهومنجهلبأنهعليهملى@وأ
حجرابنالحافظقالفقد

في
مقدمة

حاأبىابنقالالبصريعبداللهبنالحاكمالباري:فتح
عن3

رويمنبمجهوللي@قلت:مجهول،أبيه:
ووثقهثقاتأربعةعنه

مجهول.أبيهعنحاتمأبىابنقالالقنطريعباسأيضا:

الحسنوهلال،بنوموسىالبخاريمما،عنهروىفقدالعينأرادإنقلت:

بنعبداللهوثقهفقدالحالأرادو)نالمعمري،عليابن
سألتقال:أحمد

حجة،حاتمأبىتجهيليكونلاالعيد:دقيقابنوقالبخير،فذكرهأبى،

غيره.يوافقهلمما

منعلىيؤخذومما-2
يراجعولمفحسب،التقريبعلىعكف

@لىجحلللإمم/@نو@ري-تقربثرحفي@لراويتدريب(1)
تحقيق/@لشرطي-ي@

تلىيغبدردثار@لمكر-عبداللطي@-عبد@لوهب



ضعيفةتكونعندهالنقدملكةإنوالتعديل،الجرحكتبمنالمطولات

لي@لهالمترجمالرجليكونعندماجليأذلكويتبينبال،بذاتوليست

تعديلأ.أوتجريحاالحكمفيالباحثيحارعندهاالستة،الكتبرواةمن

قسمهاكماالتقريب،فيبماوالتعديلالجرحأحكامتنزيلعنأما

حتىالحثيث،الباعثكتابهفيشاكرمحمدأحمدالعلامة/الثيخ

دونضعت@جاهزة،قوالبعنعبارةوالتقسيماتالعبلىاتهذهأصبحت

إنفيهايفيدحكامالا@وهذهالتنزيلهذاأقولفيها،الفكرواعمالالنظر

الأسانيد(لواسةمنهجكتابهفيالعانيوليدالدكتور/كتبهمااللهشاء

بحالتنفصللاالمثرفةوالسنةالحديثعلومإننقولكلههذاوبعد

بذالعربية،اللغةوعلوموعقائدوفقهتفسيرمنالإسلامعلومباقيعن

العلم.فنونعلىويتدربالطالبملكةتتقوىالعلومبهذه
ماأولالذهبي.قال

علىتشتملالاعتقادفيمقدمةتقديمهينبغي

يعرفثممنه،لابدمافيهاويذكروتعالىسبحانهاللهمعرفةعلىالدليل

الحديث.سماعثمالكريم،القرانحفظثمالواجبات،

منولابد
مقدمةحفظ

العلوم،عمدةوالفقهاللسانبهايقومالنحوفي

فيالأعمارأذهبواأقوأمأأنإلاممدوحالعلوموجمع
واللغة،النحوحفظ

عنيفضلوماوالحديث،القرانغريبفيهاوأغابوا
بخذموم،لي@فلك

فاشتغلواالقرآنعلومفيأزمانهمأذهبواأقوامآفإنمنه،أهمغيرهأنغير

منهأصلحغيرهبما
فيتضييعهمنأنفسوالعمرالمهجورة،الشواذمن

ذلكأنولعمريالحديثطرقحفظفيأعمارهمأذهبواأقوامادانهذا،

يعرفونلاالمذكورينهؤلاءكثرفنرىأهم،ذلكغيرتقديمأنإلاحسن

منألزمهوالذيالفقه
السماعفيالحديثطابىأمعنومىذلك،

المهم،الحفظعلىيقدرلمالسنعلتو)ذاالحفظ،زمانف@بوالكتابة

(1)
الأردند@ر@نفائى-الحاني-حنبىوليددعليها-والحكمالأسانيد@راسةمنهج

1ئرلىطحة- 841-9 9 71.



الا@مرتبةإلىفانظرالفقهشرفتعرفأناردتذال@
فيصمعي

اللغة،

ومرتبةذلكبينكمالرجال،معرفةفيمعينوابنالنحو،فيوسيبويه

فيوالثافعيأحمد
مسنشيخحضرلوثمالفقه،

شيئايعرفلاإسنادله

من
وتكلماليئسكتمسألة:فجاءتمتفقهشابيديهبينالفقه

@لاب(

ومن
كالاهتمامبعضها،عنالحديثعلومتجزئةإننقولكلهذلك

ثونالحديث،أنلابتعريفاتالاهتمامأوالغريب،دونوالتعديلبالجرح

تجزئةإنكماالحديث،متونمنعليهوالتدريبذلكتطبيقفيالاجخهاد

تساهموغيرها.وأصولأوتفسيرأفقهأالثرععلومباقيعنالحديثعلوم

الثريف.العلمهذاطلبةعندالضعفتكري@في

وسلم...والهمحمدسيدناعلىوصلى@لت@

الكتبثارالدهي-@لدينشمسللإمام/الحماط-كباروذكر@لحلمحفطعلىالحث(1)

4@رلىطبحةبيروت-@لحلمية 0 اما@-5589





ووقماضا(ن@رأتيت:أل@و"ع@مناهج

بسم
حمنلر@لله@

حبملر@
كماللهالحمدحمده،حقللهالحمد

وعظيموجههلجلالينبغي
دلهالحمدسلطانه،

والصلاةالبيان،علمهالإنسان،خلقالذيالعالمينرب

وهاديالبثحريةومنقذالخير،الاسمعلم@،اللهرسولعلىوالسلام

للعالميئ.رحمةالمبعوثالبريةربمنةالإنسانية،

متقبلا.صالحأوعملاعلمأوزدناعلمتنا،بماوألفعناينفعنا،ماعلمنااللهم

بعد،أما

اسنةجعلالذيفسبحان
قالفقدخلقه،خيرعلىأنزلهالذيالوحيمن

هيوالحكمة@اوالحكمةالكتابعليكالله@اوأنزلاسمهتبلىكتعالى
علىالسنة

يوحى@اوحيإلاهوإنالهوىعنينطق@اوماسبحانهوقالالصحيح،

عينوالعلومبىالحديثعلمأنمسامعكمشريفعلىولايخفى

خدموقدمعارفها،
طلبهعلىنثأواجهابذةجلىخدمةالعلمهذا

فيذلكجمعواواكتملوأ،حتىالأهلةسرىتحصيلهفيوسروااكتهلوا

ويكمنحياضها،منقريحتهويسعدرياضهافيالناظريسرحمؤلفات

حكمبدائعهوالذيالبثرخيركلامودرايةروايةفيالحديثعلمشرف

السيوطي:قالببدورها،ويهتدىبنورهايستضاءكلموجوامع

ومقأحوالبهايدرىتحدقوانينفوالحديثعلم
سند

والمرثودالمقبوليعرفأدوالمقصودالموضوعفذانك
(2)

للدلومعحمانسحامعةالأماسيةر@للرم@تربيةبكيةالمعدالأشهعر@د@طلف-د(1)

لعين@جا-لتكمولوو@

ص@لرطيألفية@نطر(2)
1



طلعتكثيرةالمصطلحعلمفيوالمؤلفات
طلوعوالمغاربالممئحارقفي

مماوالكلياتالجامعاتفييدرسماغالبأنإلاالغياهب،فيالنجم

ولكنللمتأخر،المتقدمتركفكمذلكفيضيرولاالمعاصرون،كتبه

فييكمنالإشكال
التعليميةالعمليةمحاورأحديعتبرالذيالمنهجهذا

بعضأبديأنليواسمحواالمنهج(،الأستاذ-)الطالب-

الحديث.مصطلحعلمتدري@فيالمعاصرةالمناهجغالبحول

لعلناأكارم،ومتخصصينأفاضلعلماءأذاكرإنمابذلثأقومإذو)ني

عيوببعضعلىنتعرفالنقاشهذابعد
الجامعاتمنكثيرفييدرسما

للتشهيرلاوعلاجهلاستدراكهالخللأيننعرفكيالحديث،علومباسم

دلهوالحمدبه،
العالمين.رب



المعاصر@المناهحغالبعلىنبرزالملاحطات

جعترالملاحظاتهذهأنرأيتمنهاعددعلىالمحدوداط@يربعد

رئيسة:أمورخمسةإلى

والتطبيق:ية@لنظر@ولا:

أنولاأحبالكليات-فيتدرسالتيالمناهجمنكثيرفينلحظ

العمليالجانبعنبعدهالسميت-شئتولومقصوديهذأفليسأسمي

النظري.الجانبعلىوتركيزهاوالنطبيقي،

بينهربطايرىأندوننظريمماإنشاءفييستطردأحياناالقارئإنبل

بعديخرجالدارسأنفنرىعملي،كتطبيقوالتضعيفالتصحيحوبين

واقعفيأثرالهايرىأننصمعينةتعريفاتيحفظالمساقلهذاتلقيه
إعرأبولايعرفمثلامالكابنألفيةيحفظكمنذلثونظيرالتطبيق،

عمرا@ا.زيدضرب"

ين:والمتأخر@لتقدم@بن@صطححتبين@لخلطثانيما:

بهذهالحديثعلمتلقىالمنهجهذاكاتبأنعلىغالبا-يدل-وهذا

ىدعوكلامييكونلاوحتىالعملي،التطبيقعنبعيداالنظريةالصورة

إلىاللهحفظكفانظرةوالتمثيلالتدليلفيسأشرعالدليلعنعارية

مثلا،التدليحلمصطلحوتناولهاالمعاصرةالمصطلحعلممناهجغالب

ففيالمسكين،الطالبلذلكفاحشاوغبنافادحا،وخطأبينا،خلطاسترى
صفومنلكلبالسماعالتصريحيشترطالمؤلفأنترىالمناهجهذه

الخطأهذأمثلأثروترىبلتمييز،الإسناد@ونمابتدلي@
منكثيرفي

بسببحديث@يضعفمنمثلافمنهموتاليفهم،المعاصرينتحقيقات
عنعنة

معالجرميزيدبنعبدأدلهقلابةأبي
أنه

الأئمةاحتملممنالأولىالمرتبةفي

عنعنتهم
،)1(

عندبالتدليسوصفمنحديثيضعفمنومنهم

@لتت@أهلتحريف@ظر@(1)
صي@

2



ذلكوخفيا،إرسالامرسلوغيرهحجرابنالحافظعندلكنهالمتقدمين،

هؤلاء،وهؤلاءاصطلاحبينالفرقيدركلمالمعاصرالمؤلفلأن

سمععمنروىمنكلوصفوافالمتقدمون
مهيسمعهلمماعاصرهأومنه

الروايةوهيخيرةالا@جعلحجرابنوالحافظ)1(،بالتدليسالسماعموهما

يسمعولمعاصرهعمن
تمييزاوذلك)2(،خفياإرسالاالسماعموهمامنه

لذاالتقديس،أهلتعريففيقالكماالأنولبين
بالتدلي@وصفمن

فيواحدةمرةولواللقاءثبتإنعنعنتهتقبلاللقيوعدمالمعاصرةبسبب

أنيحتاجولاالحديث،هذاغير
فلش@حديث،كلفيبالسماعيصرح

يعنعنحديثكلفيبالسماعتصريحإلىبحاجةبالتدليسوصفمنكل

صنيعمنظاهرهوكمافيه
الأئمة

رحمهم
تعالى.أدله

مدل@،لأنهمعاويةبنمروانتدلي@فيهحديثايضعفمنمنهمبل

تدليسلأنهبالسماعتصريحإلىيحتاجلاأنهإلاكذلثكونهومع
.

هذهمثلفىالخلطعلىتدلالتىالأمثلةذلك.و.)3(،
عيرم@سيوح

ليين:والأصوالمححفيناصطلاحكبينالخلط

عددافترى
تقسمهطرقهعددباعتبارالحديثتقسيمهاعندالمناهجمن

اجعلوالذينالمحدثينبتقسيمليسوهذأومشهور،وآحادمتوأترإلى

إلىينقسموألاحادواحاد،متواترإلىينقسمطرقهعددباعتبارالحديث

له،قسيماولي@الآحادأقساممنقسمفالمثهوروغريب،وم@هورعزيز

اصطلاحمنليسوآحادومشهورمتواترإلىثلاثياتقسيماوتقسيمه

الأصولين.بعضاصطرمنبلشيءفي@لحدثين

صللحطبملا@لكفايةانظر(1)
3 ص@لصلاح@بنوسقدمة8

1 ةو@لتبصر6،5

و
(1/18)ةلتذكرا

3@نطرصنرهةانظر(2) 9

صالظر@لكماية(3)
3 1/1)و@لتذكرةو@لتبصرة6،5 9



@لتناقض:ر@بعأ:

مثلا،)الم@هور(يديهبينالذيالمنهجفييدرسالدارسأنترىفأنت

قهطرعددباعتبلىالحديثتقسيمهعندالفصولمنفصلفيالمؤلففترى

لاأنهإلابه،العمليجبوممامطلقا،الصحيحجن@منالمشهوريجعل

بينمشتركاالمشهوريجعلالكتابمنآخرفصلوفيجاحده،يكفر

هذاأنشكولاوالضعيف،والصحيحالحسن
يناقضأنهإلاالصوابهو

المحدثين:@صطححاتفهمعدم

لااجديىمصطلحاالمناهجدفتيبينترىلذلثونتيجة
نسبتهيصح

منبينهم،فيماالفنأهلعليهأتفقممالي@لأنهالحديثمصطلحإلى

مثلا:ذلك

عددفيالمجهولتعريففيترىأ-
من

أقلعنهروىمنالمناهجهذه

يرولمأواثنينمن
يوثق،لمأووثقأنهإلىالإشارةدونأحد،عنه

أنوالصوأبفاكثر،عنهأثنينروايةبمجردترتفعالجهالةأنيرىبل

اثنانعنهروىوإنترتفعلاالحالجهالةلكنارتفعتالعينجهالة

المتقدمينعنديطلقكانالمجهولمصطلحإننعميوثق،لمإذافأكثر

الخلطأنشكولاحجر،ابنكالحافظالمتأخرينعندمنهأوسعبشكل

خطأإلىيؤ@يخرينوالمتالمتقدمينمنهجبين
الحديثعلىالحكمفي

المتقدمينعند@جهول@مصطلحإطلاقاتللطالبيبينأنبدلالذا

@جهول@مصطلحيطلقمنالمتقدمينمنأنلهيبينوأنوالمتأخرين،

قيدمحكمبحثفيبينتهاضوأبطولذلكروايته،ويقبلراوعلى

بينيفرقولا@جهول@يدرسفالطالبتعالى-اللهشاءإنالنثر-

الص@حابنإليهوماذهبجهةمنخزيمةابنوشيخهحبانابنرأي

الحافظواختارهالقطانابنالحسنوأبو
يعرفولمأخرى،جهةمن

الطالبأننرىلذاوالمتأخرينالمتقدمينعندالحالمجهولروايةحكم



بينيخلطلأنههدىغيرعلىوغيرهالمصطلحهذامثلفييسير

مناهج
الاصطلاحلهذاأنيعلمولمالاصطلاحكلمةلاتفاقالعلماء

تراعى.أنينبغيوأولئكهؤلاءعندإطلاقات

و@حدراوعنهروىمنكلجعلالوحدانمبحثفيبعضهمإنبل-2

وئقمنبينيفرقولمصحابيا،يكنلمإفاعيئمجهولفقطعنه

الأئمةقبلممنالئقاتتجهيلإلىيؤديالذيالأمريوثق،لممنوبين

منعلىمجهولمصطلحأطلقمنالمتقدمينمنيكونوقدحديثهم

دحديثهيقبللكنهحالههذه
طل!فيالشهرةعدمبذلكعنىنما

بدفلاحاله،هذهلمنومسلمالبخاريإخراجنفسركيفوالاالعلم

عدبلوالتمثيلالتطبيقعندالأئمةمناهجبينالفروقمراعاةمن

والتضعيف،التصحيح

فيمسلمالإمامألفوقد
المنفردات@@سماهمستقلاكتابافلث

فلينظر-@اوالوحدان

كماالتيالمكتوبةمناهجهمفيالمعاصرينفغالببالتدلي@،الجرح-3

@ناالر@وييجرحونفتراهمعملية،منهاأكثرنظريةأنهاوأشرتسبق

معبالتدلير،عرف
الحديثلعلمممارسةعدمعنينمالقولهذاأن

بعضحديثضعفوانماالخفي،المنقطعأنلامننوعفالتدليس

يحتنممنكانإذابالسماع-صرحفإنالانقطعلاحتمالالمدسن

اندفعبالسماع-تصريحإلى
يخفىولاحديثه،وقبلالاحتمالهذا

إلىبحاجةبالتدليسوصفمنكللي@أنهمامعكمشريفعلى

الئلاثينعلىتربوعدةضوابطلهاالمسألةفهذهبالسمح،تصريح

أنأريدوماالبخلىي،صحيحفيالمدلسيخرواياتكتابيفيجمعتها

تعمدفيمنإلاالراويفيلاالمرويفيطعنالتدلي@أنهناإليهأشير

مجروحامدلسكلبجعلالتعميموأماالبعض،عندالتسويةتدلي@

بلغيرنايجرحهملمالرواةمنكبيرعددتجريحإلىيجرنابتدليسه



لأنأحدبهيقللموهذاومسلم،البخلىيرجالمنهومنمنهم

طعنالي@وبالتاليالاتصالشرطفيطعنالتدليس
في

العدالة
لاو

الحديثفقدإفاضبطهأوعدالتهنتهمأوالراوينجرحفكيفالضبط

الاتصال.وهوالصحةسروطمنالأولالثرط

الصحيحبينمشتركايجعلهمنالمناهجبعضفيفترىةالمعلق-4
فبعضهمالمنقطع،أنلامننوعاالمعلقكونمعوالضعيفوالحسن
معلقاتوبينالمعلقمصطلحبينيخلط

هيالتيالبخاريمما،صحيح

الحافظغلقهاأنبعدالثلاثةالأنلابينمثتركة
بلالتعليق،تغليقفي

معلقاتفيحتىيخلطمنمنهم
عنهايتحدثعندماالبخاريصحيح

بصيغةالبخلىيعلقهحديثكليصححفتراهالمعلقمبحثفي

أنهوالصوابالجزم،
منإلىصحيح

السندباقيوأمافقطعليهعلقه

والضعفوالصحةالحسنفيحتمل

كثر.لاوالتدليعللتمثيلفقطنمافج

بعديالذييقولمافيهوماكلقلتهالثرمنفيهماوماكل

فهمعدمو)ن
نتائجإلىيؤديوأسلافناعلماؤنافهمهكماالفنهذا

ون.المتأخرولاالمتقدمونبهايقللماصطلاحاتإلىبلخاطثة،

فيلاني
كتابةالمتخصصيينإخوانيعلىأقترخالكريمالجمعهذا

التيوالطريقةالأسلوبفيوالمعاصرةالمصدرفيالأصالةبينيجمعمنهج

اعىويرتحريرا،الحديثعلومأنلافيهتحررأنعلىالمعلومة،بهانوصل

والدرامميةالعمريةالمرحلةفيهوتراعىالنظري،بالجانبالعمليالجانبفيه

هذاصاحبلووياحبذاحفظهقبلوتطبيقهالمصطلحفهمعلىفيهويركز

لاقدوالتقليديالخطابيالأسلوبفإنمعه،أعدتحديثةوسائلالمنهج

خاصة.المساقهذامثلتدري@عندالمعلومةإيصالفييجدي

الحصينةالجنةهيالتيالمصطفى@ي@آ،سنةلخدمةنقدمهمااقلفهذا

1 1



ةدعوفيدخولهفضلاويكفيهتثرعها،لمنالمنيعةوالشرعةتدرعها،لمن

وأ@اها،ووع@افحفظهامقالتيسمعامرأالله@انضرةقالحيث@ه@النبي

مسعود.ابنعنالثافعيالإمامأخرجه

@لذيالحديثعلوممنهجفيالطلاببرأيتتعلقبهاقمتباستبانةملحق

سوي@و
نه:

إحدىطلابمنعثوائيةلعينةاستبانةعملتالطلابموقفلأتبينو

1علىوزعتالأساتذة،منمختلفعددعندالكليات 8 يبينطالبا2

نتائجها:أهمالتاليالجدول

للعدد@لكليلنسبةالعددالبندم

1الحديثعلوممساقفيصعوبةيجدأ 27 0

،8%

31يدرسهالذي@نهج@أسلوبفيسلاسةيجد2
،6%

التقليديةالطريقةيستخدمالأستاذأنيعتقد3

الحديثةالوسائليستخدمولاشرحهفي

1 267%

21نظرياتعلمهلماالعمليةالممارسة4
،

09%

مرأفقةإيضاحيةوسائلوجوديؤيده

مبحثلكل

1 7،493%

1المنهجتغييريؤيد6 79 6
،1%

كماو
يجدون(%70)منأكثرأنتبينالنتائجفإنالجدولمنيتضح

وبيننظرياماثوسوهبينربطوافقطا%()90،والمنهج،فيصعوبة

9حينفيالحديث،علملمصطلحاتالعمليالتطبيق 6
يؤيدمنهم1%.

المنهج.تغيير

1 1



أ@@

أم@

أمه

أ@ي

@

@ئم

@مساقفيصعوبةيجد

الحعيتعلوم
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ذكرها@لسابق@لطحببنيد@ستبانةلأهمبيانيرسم



صوالمراجعدالمصائمةقا

بنلعليالأحكام-أصولفيالإحكام
تحزم-بنسعيدبنأحمد

5سنة الجديدة-الآفاقدارشاكر-أحمدالثيختحقيقا@6

ام.ما3-2طلبنان-بيروت-

لمحمدالأصول-علممنالحقإحقاقإلىالفحولإرشاد
عليبن

ني-الثوكا
1ت 2 5 1وتبيرالمعرفة-دار-@0 3 9 9@

الزبيدي-مرتضىمحمدللسيدالقاموس-جواهرمنالعروستاج

الكويت.بدولةالإعلاموزارةطبعة

العراقيالحسيئبنلعبدالرحيمالعراقي-ألفيةشرحوالتذكرةالتبصرة
-

6ت 0 العراقي.محمدبتعليقبيروتالعلمية-الكتبدار-@8

العسقلاني-حجربنعليبنأحمدللحافظالتهذيب-تقريب

ا-طالعاصمة-دارالباكستاني-أحمدصغيرشيالألا"أبيتحقيق

1 4 1 6@.

@لدينزينللحافظالصلاح-ابنمقدمةشرحوالإيضاحالتقييد

عبدالرحمنتحقيقم@-.6تالعراقي-الحسينبنعبدالرحيم

ام.كااوالنثر-للطباعةالفكردارعثمان-محمد

لماالتمهيد
بنيوسفعمرأبيللحافظوالأسانيدالمعانيمنالموطأفي

بنعبدال@ه
محمد

4تالأندلسي-عبدالبربن تحقيق:-@63

1المغرب-البكري-ومحمدالعلويمصطفى 3 87@

الحسيني-للوزيرالأفكار(-توضيحمع)مطبوعالأنظارت@نقيح
ا-ط

1 3 6 التراث.إحياء@ار-@6

37تالأزهري-محمدمنصورلأبياللغةتهذيب 0

أحمدتحقيق-@

والترجمة.للتأليفالممريةالداروني-البر@

-

العلائيالدينص@حللحافظالمراسيل-أحكامفيالتحصيلجامع



1

1

1

-

17ت ا-ا-879طالسلفي-عبدالمجيدحمديتحقيق-@6

بيروت.الكتب-عالم

لا@الأصول-فيالحدود-
الباجيخلفبنسليمانالوليدبي

4تالأندلسى- 7 9ا-طحماد-نزيهد.تحقيق-@4 731
م

لبنان.الزغبي-مؤسسة

ماجستيررسالةوهيتأليفي-مسلم-صحيحفيالمدلسيقروايات-
-

2بيروتالبثاثر-دار 0 0 0

م.

1ا-@المناظر-وجنةالناضرروضة- 4 العلمية-الكتب@ار-01

وت.بير

بنلعبدالحيف@ب-منأخبارفيالذهبشذرات-
ا-طالعماد-

1 3 9 الفكر.دأر-@9

-

محمدعبداللهلأبيالبخاريصحيح
الجعفيالبخاريإسماعيلبن

فؤادمحمدترقيمحجر-ابنللحافظالبلىيفتحشرحهمع

1الريان-دارطبعةعبدالباقي- 9 8 8
م.

-

فؤادمحمدوترقيمتحقيقالحجاج-بنلمسلممسلمصحيح

1لبنان-بيروت-العلمية-الكتبدارعبدالباقي- 9 9 2
م.

-

7تشرف-بنيحمىالنوويبثرحمسلمصحيح 6 المطبعة@7

ومكتبتها.المصرية

حجر-بنعليبنلأحمدالبخاري-صحيحشرحالباريفتح-
ت

5 ام.هلاالقاهرة-الريان-دارطبعةم@-2
البغدا@يىالخطيبثابتبنعليبنأحمدبكرلأبيوالمتفقه-الفقيه-

-

لبنان.بيروت-العلمية-الكتبدار

بمصر.السعادةمطبعةالفيروزأبادي-الدينلمجد@حيط-@القاموس-

تالنسفيأحمدالبركاتلأبيالمصنف-شرحالأسراركت-

7 1 0

ام.لمابيروت-6العلمية-الكفثار-@



2

2

2

2

2

2

2

2

4تالبغدادي-للخطيبالروايةعلمفيالكفاية- ا@ز-@63

ابادبحيدرالمعلىفدائرةالعليا-العلميةالجمعيةمطبعةالعلمية-

الدكن.

7تمنظور-بنالدينجمالالفضللأبيالعرب-لسان- 1 1@-

وت.بيرصادر-دار

5تالنووي-شرفبنالدينلمحيالمهذب-شرحالمجموع- 67 6

-

القاهرة.العاصمة-مطبعة

أحمدالإماممذهبعلىالفقهأصولفيالمختصر-
لعليحنبل-بن

مظهر-محمدتحقيقاللحام-بابنالمعروتالبعليمحمدبن
دمشق.الفكر-دأرأم-لما.

تالنيسابوري-الحاكمالبيعلابنالحديث-أصولفيالمدخل-

4 0

حلبالعلمية-المطبعةالطباخ-راغبمحمدتحقيق-@

حامدلأبيالأصول-علمفيا@تصسفى-
5تالغزألي- 0 5@-

م@بولاق-الأميرية-المطبعة
ر-

1ا-ط 3 2 2@

د@رالزهراني-عبداللهد.تحقيقالسجستاني-داودلأبيالمراسيل-

2السعوثية-الصميعي 0 0 1
م.

حمدلا@للرافعي-الكبيرالثرحغريبفيالمنيرالمصباح-
بن

محمد

7تالمقري-عليبن 7 0

بيروت.العلمية-المكتبة-@

تصحيحالنيسابوري-الحاكمالبيعلابنالحديث-علوممعرفة-
أباد-بحيدرالعثمانيةالمعارفدائرةحسين-معظمالسيدوتعليق
1 3 9 7@.

بنعثمانعمرولأبيالحديث-علومفيالصلاحابنمقدمة-

6تالشهرزوري-عبدالرحمن 4 ح@يروتالعلميةالكتبثار-@2
-

ام.لبنان-879

1 1



3

3

3

3

حزملابنالفقه-أصولفيالنبذ-
5ت ث@-6

د.وتحتيقتقديم

القاهره.الأزهرية-الكلياتمكتبةاملمااا-طحجازي-أحمد

العسقلاني-حجرابنللحافظالفكر-نخبةشرحالنظرنزهة-

ام.لما4المنورة-المدينةطيبة-مكتبة
العسقلاني-حجرابنللحافظالصلاحابنكتابعلىالنكت-

د.تحقيق

الإسلامية-الجامعةام-كثاا-طهادي-بنربيع

ة-المنورالمدينة

إحسانتحقيقخلكان-لابنالزمان-أبناءوأنباءالأعيانوفيات-

لبنان.بيروت-صاثو-دارعباس-





الثانيةؤال@د

1صفرالاريعاء7يوم 4 2 2@بريل9المو@فق@4 . 8 م3

@لتعاملفيالقدماءمناهجفيفو@ئد

مع
وتشعيفأ:تصحيحأ@لسنة

)كليةيدعبحالكريمالرحمندعبد

الخيمة(.رأسالعربية-واللغةالشريعة

جهودمن@ستقر@ر@لاستفا@ةضههرة

علوممجالفيو@لتلخرين@لتقدمين

يالمليباصاللهصب@حمزةد@لحديثت

و@لقخرين:@لتقدمينبين@لحديثعلوم

للعلومعجمك)جامعةدخكد@بدالعزيز

و
جيا(.لولتكنوا

صطححيلا@لضبطر@ستقر@@ضيهرة

خحلمنو@لخفي@لجليلحهوسال

ينو@لتأخرجهود@لتقدمينمن@لأستفا@ة

خلفعبل@الرحمئدطجم@لحدثيةمن

والتكنولوجيا(.للعلومعجمك)جامعة





نةأدم@التعاملفيميةللتفمناهحفيفوأئة

تمعيعاوتضعيمل@1(

كمافيهمباركاطيباكثيرأحمدالله
أحمدهويرضى،ربنايحب

اللهإلاإلهلاأنوأشهدتترى،التيونعمهالائهعلىوأشكرهسبحانه

أنوأشهدوالنجوى،أسرعالمالرحيمالرحمنلهشريكلاوحده

عليهأدلهصلىوالهدى،بالحقالمبعوثرسلهوخاتمورسولهعبدهمحمدا

كثيرا.تسليمأوسلموصحبهوعلى@له

وجل،عزاللهكتاببحدالعلومأشرفمنالحديثعلمفإنبعد:أما

أدلهنضركرأمأ،وهداةأعلامأأئمةع@رسولهلسنةتعالىاللههيأولقد

عنوالذبنبيهعنبالبلاغوجوههم
أو@اتهمفبذلوالدينه،والحفظسنته

عناللهفجزاهمنهارهم،وواصلوأليلهموسهرواأجساثصموأتعبوا

اء.الجزخيروالمسلمينالإسلام

في
نقفالبحثهذا

طرائقهم،منوفرائدمناهجهممنفوائدمع

منطريقسلوكفيواللهفالخير-أثرهملنقتفي
سلف

العلمأهلمن

المستقيم.والهدي
لبحشاراختيا@سبب

بدببالإسلاميةالدراساتبكليةالمقامةالندوةفيمثاركةالبحثهذا

"حول

فيالمثاركةعليعرضتلمافإنه@اوافاقوأقعالحديثعلوم
أحد

معالتعاملفيالقدماء@مناهجموضوعاثرتموضوعاتها
تصحيحآالسنة

لتخصصي.موافقنفسيإلىقريبموضوعفهووتضعيفأثا،

فيالعربيةواللحةالنريعةلكية@تريحةقسمرتيىالزيد-يمعبد@لرحمىد(1)

بقسمسعد@ت@يمة-@رأس
محمدالإمامجامعة@لديىآصولبكلية@لة

ب@

الإسلاميه.سعود
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الكاملكتابمنالأولالقسمالماجستير@اتحقيقفيلرساليكانولقد

بكتبأرتباطيفيالأثرلهاكانعدي،أبنللحافظثاالرجالضعفاءفي

فيوائللا@االمتقدمين
تعلقيزادمماالحديثوعلومالرواةوتراجمالسنة

والإسناد.الحديثبعلوميتعلقماخاصةالجانبلهذاوحبي

@استقر@إلىيحتجوشائكودقيقطويلالموضوعهذاأنشكولا

واستخراجزواياهافيوالبحثالقومكتبفيللقراءةو)دمانطويل
منهيتمكنلاقدوهذأخباياها،

البحث.هذامثلفي

أطول،تامللىدلثرتوسعإلىيحتاجالموضوعفهذكتبتهماورغم

للمتأملوقفاتالموضوعففيكفيت،إنيأقولولااستوفيتأنيأزعمفلا

مناهجفي@افوائدالبحث:يسمىأنأرىفإنيولذاالمبصر،للناقدوثغرات
معالتعاملفيالمتقدمين

وتضعيفأ".تصحيحاالسنة

منالبحثكتبتكنتوقد
صفحة(65)فيمسائلوتحتهامباحثستة

المتقدمينعنونقولبالحديثالاحتجبىلثروطفيهتعرضتالفهارسمع

اختصارمنيطلبالمنظمةللجنةالبحثقدمتولمابهاالمتعلقةالمائلفي

أرىمباحثبثلاثةالاكتفاءفرأيتصفحةعشرخمسةقرأبةالىالبحث

وهي:مهمةأنها

بالمتقد@ينالمقصودتمهيد:

وع:فروتحتهبالثذوذ،المتعلقةالمسائلالأول.المبحث
والمنكر.الثاذبينأ-
والنكلىة.والثذوذالتفرد-2

الثقة.زيادة-3

منبالسلامةالمتعلقةالمسائل@لثاني:المبحث
القادحة.العلة

الحديث.بتقويةالمتعلقةالمسائلالثالث:المبحث

لييجعلهوأنلوجههخالصاعملييجعلأنتعالىاللهوأسألهذأالخاممؤ
يحسنوأنذخرا

فالمرءعليهخطأذكرتفيمارأىومنالعاقبة،لنا

بإخوانهقويبنفسهضعيف
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8قمهيد

4نوالمتقدمينبالقدماءالمقصود

المتقدمينبينزمنيفلىقعلىنصمنالعلمأهلمنأجدلم

قبلكانمنالمتقدمينأنالعلمطلاببيناشتهرأنهإلاوالمتأخرين

وكأن)1(،تعالىاللهرحمهالذهبيللحافظالقولوهذاللهجرة،الثلاثمائة

النبيعنهاقالالتيالمفضلةالقرونعصرفلكأنعلىاعتمدالقولهذا
@@:"

يلونهمالذينثميلونهمالذينثمقرنيخيركم
ثا

فيالمشهورةالكتبأصحابالستةالأئمةاخرلان@و
قريبأوفاتهكانتالسنة

أحمدالإماموهوالثلاثمائةمن
توفيحيثالشائيشعيببن

3سنة 0 3@

حظولهوجيهالرأيوهذا
الجهابذةعاشالقرونتلكففيالقوة،من

فيالسبققصبلهمكانالذين
صحيحهاوبيانعنهاوالذبالسنةحفظ

والعللوالرجالالحديثفيالضخمةالمؤلفاتلهموكانمعلولها،من

المتقدمينمنهجعلىسارمنالأئمةمنالثلاثمائةبعدوجدأنهإلاوغيرها

قطنيالداركالإمامبهمملحقفهووطرائقهمقواعدهمعلىوحذا
وغيرهم.رجبوابنالبغدا@يوالحطب

فقالالمتقدمينمنحبانابنتعالىاللهرحمهحجرابنالحافظعذوقد

@امكحولقال:مكحولعنكلامهفيالتقديس(أهل)تعريفكتابهفي

اث
نفرعنإلاالصحابةمنيسمعلمإنهيقالتابعيالمشهورالفقيهمي

أرهولميدلسكانأنهالذهبيوأطلقحبان،ابنبذلكووصفهقليل

لماحبانابنقولفيإلاللمتقدمين
(3)

@ا.

@1/4الاعد@ديز@ن(1)

لا@الها@ات،كالب@خاري،@ظر@حصينبنعمر@نحديتمنعليهمتمق(2)

جورحعلىتهد
تمالصحابةفصل@@لصحالة،@ضائعكوملم،)1562(،

(2535)ح:يلونهم،لذينا

صليح،لال@@وصوفين@بمرات@لتقديسملتمريف(@ظر:@(3)
1 @لترجمةرقم5،6

داركي.@ط:.(108)
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الحديثأئمةعنوالمنقولقال:الثقةزياثةعنتكلملماالنظرنزهةوفي

قطني-..الدارمنهموفكرالمتقدمين...
@ا

زيادةمبحثفيقولهوسيأتي

اللهرحمهحجرابنأنعلىيدل
فبنالمتقدمين،دائرةيوسع

توفياللهرحمهحبان
لص385)سنةماتقطنيوالدارلص354)سنة

لي.يظهرفيماعليهمتفقضابطلهاليسفالمسألةكلوعلى
أما

ضوابطهمعلىفينبنيوالتضعيفالتصحيحفيالمتقدمينمنهج

وهذهوعدمهاللحديثالقبولشروطتحققفيوطرائقهموقواعدهم

مننكرهاالتيالثروط
علىبناءوحديثأقديماالحديثمصطلحفيألف

معوتعاملهمصنيعهممناستقراءاأوالمحدثينمنالمتقدمينمننص

خمسة:الصحيحللحديثفكروهاالتي

الرواة.عدالةا-

الضبط.-2

السند.اتصال-3

الثذوذ.منالسلامة-4

منالسلامة
لغيره.الحسنويزيدالقادحةالعلة

أوشاهدمنهأقوىأومثلهاخربطريقالمنجبرالضعيفيتقوىأن-6

كذلك.

مننكرهاالتيالشروطوهذه
ألف

وحديثاقديمأالحديثمصطلحفي

وتعاملهمصنيعهممناستقراءاأوالمحدثينمنالمتقدمينم@نصعلىبناء

مع
للحاجةالأخيرةللثلاثةالبحثهذاخلالأتعرضأنيوقدرأيتالسنة

لتجليتها-الطلابولحاجةفيهاألاضطرابولكثرةلها
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الشي@مقالسلامةبشر@طالمتعلقلاالاو@ثالمسائل@لبحث

منفمنهمأقوال،علىالثاذضابطفياختلفواالعلماءأنالمعلوممن

ماالثاذإنقال:حيثالمطلقوالفردالثاذبينسوىحيثكالخليليعممه

منهوأخصثقة،غيرأوكانثقةشيخبذلكلدواحدإسنادإلالهليس

منفيلزمالثقةغيرتفردفيخرجالثقةتفردإنهيقول:لأنهالحاكمتعريف

الشافعيكلاممنهوأخصالثاذوغيرالثاذالصحيحفييكونأنقوله
منهأرجحهومنبمخالفةالثقةتفردإنهةيقولحيث

(1)
الثافهيوتعريف

اللهرحمهالص@حابنأماوغيره،اللهرحمهحجرأبنمنهمالكثيررجحه

@خالف،الفرد@الحديثأحدهما:قسميئ:الثاذجعلأنهكلامهفمن

منراويهفيليسالذيالفردوالثني:
ماوالضبطالثقة

يوجبهلماجابرايقبم

قالحيثالعيددقيقابنوتبحهوالضعفالنكارةمنوالثذوذالتفرد

في
ا!روأيةخالفماهوالثاذ:

@

أنحالهيحمللامنبهأنفردماأوقات

بهتفردمابقبل

فيحجروابنوالإيضاحالتقييدفيالعراقيأوردوقد
النكت

المجالوليرالصلاحوابنوالحاكمالخليليتعريفعلىالاعتراضات

علاقةلهالمسائلسأعرضو)نماذلكعرض
المتقدمين:بمنهج

والمنكر:الشاذبينا-

الثقةفيهخالفماالثاذبأنبينهمافرق
@اوالمنكر:منه،أولىهومن

منكثيرعليهالذيالاصطلاحوهذأمنه،أولىهومنالضعيففيهخالف

الاذبينإنقال:حيثحجربخنذكرهكمابينهماالتفريقالمتأخرين

المخالثةاشترا@فياجتماعأبينهمالأنوجهمنوخصوصاعموماوالمنكر

ع@ملوقدضعيف،روايةوالمنكرصدوق،أوثقةروايةالثاذأنفيو@فتراقا

2/6)@لصلاحابنعلى@لنكت(1) لحدهاوما(52

صوالإيضاح،@تتييىمع@لصلاح@بنمقدمة(2)
م@

صالاقتراح،(3)
2 صبري.عامرت1،1

1 2



بينهماسوىمن
(1)

تعريفهفيالمنكريدخلحيثالصلاحابنبذلكيعني

عنبعيداكاناندةقالولأنهالثاني
ذلك-

يعني
لرلعناوالضبط-الحفظ

والمنكر.الشاذقبيلمنوكانبهانفردما

ثاالثقاتفيهخالفما"علىالمنكرإطلاقوردةأقول

كلأ@في

ابنعنيحىبنهمامحديثعنقالاللهرحمهداودفأبوالمتقدمين،

أبوقالالخلاء،دخولعندالخاتموضعفيأنسعنالزهريمماعنجريج

بنزيادعنجريجابنعنيعرفدانمامنكرحديثداود:
سعد

عن

خاتمااتخذم@النبيأنأنسعنالزهري
فيهوالوهمألقاه،ثمورقمن

هماممن

معالمنكرم@هماممخالفةداودأبوعذفهنا
يحىبنهمامأن

ثقة

بهذاوالإيضاحالتقييدفيالعراقيمثللماولذلك)3(،ال@ئيخانلهروى

فيحجرابنتعقبهللمنكرالمثال
شاذفإنهفقال:النكت

إذالحقيقةفي

حجرفابنالصحيحشرطمنبهالمنفرد
التفريقفيبقاعدتهتمسكهنا

المتقدمينمنكثيراأنالىيتنبهأنللطالببينماينبغيوالمنكرالثاذبين

بينهما.لايفرقون

ومن
أبيطريقمنالكبرىفيالنسائيأخرجهحديثأيضأالبابهذا

عنالاحوص
سماك

نياربنبرثةعنأبيهعنعبدالرحمنبنالقاسمعن

أبوقالتسكروا.ولاالظروففياشربوا:@اللهرسولقالقال:

بنسلامالأحوصأبوفيهغلطمنكرحديثوهذا)الشائي(عبدالرحمن

فييخطىالاحوصأبوكانقال:أحمدعننقلثمسليم،
الحديث،هذا

الكوفيالأحوصأبوسليمبنوسلامولفظهإسنادهفيذريكخالفه
صالنظر،نزهة(1)

فيفصلوقد3،6
مذا

2/6)النكتفي 7،46 75)

ح:الحلا-بهيدخلاللهدكريكود@بهالخاتملب@لطهارفوكب@رد@أيسنن(2)
1 9

ص@تقريب،فيترحمتهانطر(3)
5 عوامةت.74

الكت،لى(
ص

6 77

3(،3/12)@لكبرىسن(5)
ح

13)اخرحمنالاو@نلىكسرويت.8715 23)

1 2



ال@ائيحكمكيففانظر)1(،التقريبفيكماحديثصاحبمتقنثقة
معبالنكارةالأحوصأبيمخالفةعلى

شاذ،أنهالمتأخريناصطلاحأن

عليهجرىكماالثذوذعلىالنكارةيطلقونالمتقدمينبعضأنوالمقصود:

فيوالأمثلةالله،رحمهالصلاح@بن
تأمل.لمنكثيرةالبابهذا

منكرا؟أونثماذايعدراوبهتفردماكلهلل@والنكارةو@لشفوذ@لتفرد-2

لا:يخالفلمولو

مهمالمبحثهذا
لا

يستغني
مبحثوهووالمتخصصونالباحثونعنه

ولهومؤلفاتببحوثمستقلايخصأنوحقيقكثيرون،فيهاضطربثقيى

اللهرحمهفالخليليأقوى،بالثاذعلاقتهنلا@هناذكرتهولكنيبالعلةعلاقة

تعقبواوقدشذوذأالثقةتفردجعلوالحاكمشذوذأالتفردمطلقجعل

سابقأ.اشرتكماعليهما

علىوالنكارةالشذوذأطلقواأنهميجدالمتقدمينلكلامالمتأمللكن

ال@هرحمهالصححابنفالولذلكمخالفةبدونالثقاتبهانفردمابعض

فيموجودالثذوذأوالنكارةأوبالردالتفردعلىالحكم@)طلاقتعالى:

الحديثأهلمنكثيركلام

فيللنكارةواستعمالهمأقول:
لأنأعلمواللهوهذاأكثر،البابهذا

عليهالمنكركانولوغيرهعليهوأنكرهاستنكرماكلفيعامالإنكلى""لفظ

ومن
شاذ،وهوصحيحإسناثهعنه:يقولونماالبابهذا

للتفرديعني

كما
مرةبنعمروعنشعبةطريقمنوالبيهقيالحاكمأخرجهحديثفي

سبعخلقالنياللهتعالى:أقولهفيعباسابنعنالضحىأبيعن

ومنسماوأت
وا@مكنبيكمنبيأرضكلفيقال:)3(،@مثلهنرض@اناع

ص@لتقريب،(1)
2 61.

صوالايضاح،@لتمييدمع@لصرابنمقدمة(2)
م@

(12الآيةمن)@لطلاق.(3)

1 2



عنشريكطريقمنورواهإلخ،كادم...
عطاء

ابيعنالسائببن

تصحيحمتعجبامنأزلولمالسيوطيقالالحاكموصححهبه،الضحي

هذاإسناديقول:البيهقيرأيتلهالحاكم
وهوصحيحعباسأبنعن

لا@أعلملابمرةشاذ
كذلكمتابعل@عليهالضحىبي

حديثالحاكماخرج

جو@دالحساب:عنديهلكون@اثلاثةة@لمج@!اللهرسولقالقال:هريرةأبي

وعالموشجاع
وهوشرطهماوعلىالإسنادصحيححديثهذأوقال:@ا

شاذغريب

بهدأنفرماعلىالنكلىةإطلاقفيرجبلابنكلاماهناوسأنقل

اللهرحمهرجبأبننقلفقدالثقة،
يحىليقالقال:أحمدالإمامعن

عنلنافعواحدحديثفيإلاأخطأعمربنعبيدأدلهأعلملاسعيد:ابن

الحديث،أيام....ثلاثةفوقأمرأةتسافرلا@@قال:@حالنبيأنعمرابن

ليفقالعبدالله:أبوقالعليه،سعيدبنيحىفأنكرهعبدالله:أبوقال
@بنعننافععنالصغيرالعمريبهحدثقدفوجدتهسعيد:بنيحمى

عنبلغهفلماعبداللهمنإلايسمعهلمةعبداللهأبوقالمثله،عمر

عندالنكارةأنعلىيدلالكلاموهذاصححه،العمري
لاالقطانيحمى

قالوذلك.منقريبأحمدوكلاماخروجهمنالحديثبمعرفةإلاتزول

المواقيت؟حديثيرويالذيعليبنحسينعنأبيسألتعبدالله:
محمدجعفرأبيأخوهوفقال:

الموايتفيروىالذيوحديثهعلي،بن

بريدفيأحمدوقالغيره،صفاتهبعضعلىوأفقهقدلأنهبمنكر.لي@

بنمحمدفيأحمدوقالمناكير،أحاديثيرويبرثةأبيبنعبدأللهابن

فيبالنياتالأعمالحديثبروايةالمتفردهوالتيمي:الحلىثبنإبراهيم
أبيبنزيدفيوقالمنكرة،ةقالأومناكيرأحاديثيرويذيء،حديثه

كثروتفمير@بن(233/1)@تدريبفيو@ليوطي(93/24)المتدرك@ظر@(1)

(4/3 86)

1/1)ركلمتدا(2) 89)



فلتالأثرم.وقالالنكارة،بعضفيهااندمقاربلحسنحديثهإنأنيسة:

نعم.قال:غرائب؟فهيمناكيرتكنلمإنأحاثيثلهإنلأحمد:

استنكروقدالصحيح،فيبحديثهمألاحتجبععلىمتفقالئلاثةوهؤلاء

وفيمناكير،لهالحارث:بنعمروفيقالوكذلكبه،واانفر@ماأحمد
بنوخالد@اودبنالحسين

مابعضالصحيحفيلهمخرجوجماعةمخلد

ماوأنهذاخلافعلىفيدلوالاكثرينالشيخينتصرفوأمابه،ينفر@ون

عنالثقةرواه
فيخرجاوقدبمنكر،فليسعلةلهوليىمنتهاهإلىالثقة

محمدوحديثبرثةأبيبنعبداللهبنبريدحديثالصحيحيئ
إبراهيمبن

رجبابنكلامانتهىأنيسة.أبيبنزيدوحديثالتيمي

منالتفردعلىالنكارةإطلاقإنعلىيدلوهذا
سبقفيماالثقة

اممتعمله
ومسلمالبخاريالإمامأما)2(،أحمدوالإمامسعيدبنيحى

منوالاكثرون
ذكروقدمنكرأ،يعدونهولايصححونهبخلافهم@حدثين@

اللهرحمهرجبابن
أنكرتلأحاديثكئيرةأمثلةللعللشرحهاخرفي

الثقاتبعضعلى

الثقاتوتفرد
بوجوبالقولللزموالابعلةلي@الأصلفي

اةالروتعدد

ص@طنلي،رحبلالنالترمذيعللشرح(1)
2 5،42 5 @لامر@ئيت5

لنيزيدترجمةفي@لسلىيهديفيحجرلنثكر@طامظ(2)
ئنسعدخصيمةلندتهعد@

عى@ر@@أبيعنيالآصوروى@لو@نقب،حقمواليمحس@بىعنتوثيقهنقل

يعر@منعلىأحمديطلقهالمظةهده@افط(@)قلتالحديثمنكرقالأنه@حمد

@بالامشقر@فلكعرلابالحديث@هأقر@على

صن
مالكخصمةسبناحتحوقدحاله

انهميوذكر@لخل@.(453)صالسلىي،هديكلهموالأتمة
الصكريطلقودقد

فسليمانقطنيللدارالحاكمقالكما@لضحفاءعنالمناكيرروىيثاعلى@لثقة@طديشه

قومعنبهايحدثقالماكير؟عندهأليىقلتئقة،قالسرحبيللتابن

نأماضحماء
هو

ثقة.
نتح

(375/1)@غيث@

صرص،لالن@لترمذيعللانطر-ح(3)
منقومذكرفيعنرادتحت3،8

أوالأوقكبعضفيإماحديثهم،صحفوقدالحرحكتبفيكثرمميذكرلا@لثقات

@ثيوحلحضعنأوالأماكنبحص@ي



طالفةلكنالعلم،أهلعامةبهذايقلولمالصحةشرطفي
المتقدمينمن

تفرديكونفمتىمنكرا،أوشاذأويجعلونهالثقةبتفردالحديثيعلونقد

الثقة
عندهم

علة؟

أبرزها:أذكرحالاتفييكونذلكأنالتتغخلالمنلييظهرفيما

مانثرعلىحريصعطمراوعنتفردالثقةالمتفرديكونأنالأولى:

عنده
وقدمشهورونكثيرونطلابالعالمولذلكوتدوينهالحديثمن

علىحريصينحفاظاتلامذتهوكانفيهاحديثهقيدمعروفةكتبلهيكون

لامافروىهؤلاءعنالرأويهذاشذفإنوكتابة،حفظاحديثهضبط

القرائنحسببحفظهالظنزوالتوجبقدريبةهذافإنيروونه
(1)

بين@ا

الشاكلةهذهعلىلي@عمنبحديثراوانفردلو
هناكفليسمثايخهمن

أدلهرحمهمسلمالإمامإليهأشارماوهذاالأمرفيريبة
في

صحيحهمقدمة

فأماقال:حيث
أصحابهوكثرةجلالتهفيالزهريلمثليعمدتراهمن

عندوحديثهماعروةبنهئامكمثلأوغيرهوحديثلحديثهالمتقنينالحفاظ

اتفاقعلىحديثهماعنهماأصحابهمانقلوقدمثترك،مبسوطالعلمأهل

العددأحدهماعناوعنهمافيرويالكثرة،فيمنهم
لاممنالحديثمن

أحديعرفه
عندهمالذيالصحيحفيشلىكهمقدممنولي@أصحابهمامن

الناسمنالضربهذاحديثقبولجائزفغير

وفي
الصدوقمفرديعدوقدالموقظة:فيالذهبييقولأيضأهذا

منجماعةيسمىوقدآخرموضعفيوقالمنكرا،
الذيالحديثالحفاظ

منكريغياثبنوحفصهثيممثلبهينفرد
@3)

علىالذهبيكلامفيحمل
ا

الدكتورأحسنوقدللشاذ،الحاكمتعريفأيضاعليهويحملسبق،ما

فيالحاكمعن@افعحيثالمليباريحمزة
الحاكميقصدولمفقال:هذا

(383/1384)للصنعانيالأفكلىتوصيح@ر@(1)

مقدمة(2)
(7/1)ملمصحيح

ص@وفطة،@(3)
4،27
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منهخاصأنوعأقصدبلإطلاقه،علىالثقةتفردبذلث
نفسفيوينقدح

غلطأنهالناقد

ومن
محمدبهتفردماأمثلته

عنالزنادأبيعنالحسنبنعبدأدلهبن

كمايبركفلاأحدكمسجدإذا@اقال:ع@ي@النبيأنهريرةأبيعنالأعرج

فمحمدالسق.أهلرواهركبتيما(قبليديهوليضعالبعيريبرك
بنعبداللهبن

لاوةقالعليهيتابعلافقال:بتفرلهالحديثالبخاريأعللكنثقةالحسن

فصلوقدلاأوالزنادأبيمنحسنبنعبداللهبنمحمدأسمعأدري

فيالقول
بنحمزةالدكتورالفاضلالثيخوأضحببيانوبينهالمثالهذأ

فيينوالمتأخرالمتقدمينبينالموازنة@االفائقكتابهفيالمليباريعبدالله

كتابهفيحمزةالدكتورالثيختطرقوقد)3(،وتعليلها@االأحاديثتصحيح

منه.استفدتقدموثقجيدبكلامبالأمثلةبيانهافيوتوسعالتفردلمسألة

ومن
السعدعبدأدلهالمحدثالشيخذكرهماكثيرةوأمثلتهأيضأأمثلته

اللهوفقه
خالدتفردمنالمسجلةأشرطتهبعضفي

عنثويكبن
عائثة

رضي
يصحلمالمحيضالمرأةبلغتإفادابحديث:عنهاأدله

إلامنهايرىأن

عنالرواةفأينقال:وكفيها@اوجهها
بنوالأسودعروة،أختهاكابنعائثة

الحديث؟-هذاراويتهاعنوعمرةيزيد

ومن
عنروادأبيبنعبدالمجيدتفردأيضاأمثلته

مالك
بنيزيدعن

عنأسلم
عطاء

عمالألا@إنما"بحديث:الخدريسعيدأبيعنيسلىبن

عنوتلاميذهمالكأصحابفأينثابالنيات
يرووه؟لمالحديثهذا

منالمتفرديكونأن@لثانيؤالحالة
همهوتبينلكنهالكبارالحفاظالثقات

النقادذلكعلىفينبهبتفرورخطؤهأو
من

ظهرتلقرأئن@حدثين@حفاظ

لهم.

صوتعليلها،الأحا@يثتصحيحفيو@تأخريىالمتقدمينبينالمو@زنة(1)
2 2

1/1)@لت@يخ(2) 39).

صالمذكور،@لكتاب@@(3)
4
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الحفاظأكثروأماقوله:فياللهرحمهرجبابنيثيرهذاالى@

الثقاتيرولمو)نوأحد،بهتفردإذاالحديثفييقولونفإنهمالمتقدمين

ممنيكونأنإلااللهمفيه،علةذلكويجعلونعليه،يتابعلاإنهخلافه

يستنكرونوربماونحوه،كالزهريوحديثهعدالتهواشتهرتحفظهكثر

وليسخاص،نقدحديثكلفيولهمأيضأالكبارالئقاتتفر@اتبعض

عندهم
يضبطهضابطلذلك

ودلالاتلقرائنالكبلىالثقاتتفرداتبعضيستنكرونإنماأقول:

كلاممارسمدققمحققكلامأدلهرحمهرجبأبنوكلاملهم،ظهرت
وخبرهالمتقدمين

منوجدعديابنوكاملالعللكتبتأملومنكثيرة،أمثلةولهذا

أبيبنإسماعيلعلىعديابنأنكرهاأحاديثذلكفمنكثيرا،ذلك
عنرواهاأويس

مالكخاله
ثقةو)سماعيلعليهايتابعلاوقال:أنسبن

مخرج
له

ومنوغيرهماالصحيحينفي
أبيعمروبنتفردأيضاأمثلته

لوطفومعمليعملرأيتموهإن@ابحديثعبامىابنعنعكرمةعمروعن

@والمفعولالفاعلفاقتلوا
@مبنابن@ليهوورأوركرهالأر@قوأحمدارواها

معوغيرهموالنسائي
ثقةأنه

تفردأيضأذلكومنالجماعةبهاحتج

معاذبحديثالليثعنسعيدبنقتيبة
السفر،فيالصلاتينبينالجمعفي

الثيخذلثبيانفيوتوسعبذلثوأبو@اودحاتموأبوالبخلىيأعلهفقد
كتابهفيالمليباريحمزةالدكتور

(4)

فليرأجع.
فيوهناك

وهيالذهبياليهااشلىثالثةحالةالبابهذا
يكونأن

الروايةبعدانتثارالمتأخرةالطبقاتالمتفرثمن

ص@لترمدي،عللشرح(1)
2 8

ت(324/1)عديلابن)@لكامل(2)
محتريحى

تهذبعمارةت.(2ول/3)للمنذريالترغي@(61فى/@طيرا@طر@لتلخجص(3)

3/2يط@لتم 9 7/2)الأوطلرنيلومرسدالزيبقلمت4 86)

(48)صوتعيلهاالأحا@يثتصحيحفيوالمتأخرينالمتقدمينب@@وارنة@(4)

.(77)صالمرقطة(5)
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الثقثرزيادة

مهممبحثوهو
وبحثكتبوقدوالنكارةوالتفردبالشذوذعلاقةله

زياداتحيالالمتقدمينلطريقةملخصاهذأفيسأنقللكنيكثيرافيها

فيخللاالمتأخرينعندترىلأنكوفلكالئقات،
فيطلقونالبابهذأ

هوانماد)1(،للمحدثينذلثيشبونوقدمطلقأالثقةزياثةبقبولالقول

حبانوابنالكفايةفيالبغداديكالخطيبتبعهمومنالفقهاءقول

كملحاوا

الأمربلالزيا@ةقبوليطلقونلاأنهمالمتقدمينمذهبمنوالصحيح

الحفظفيمبرزاالزائديكونكأنوالمرجحاتالقرائنحسبعندهم

لمأنهقطعألهتبينالبخلىيتاريخكتابتأملمنرجبابن

ثقةكلزيادةأنيرىيكن
فييذكرقطنيالداروهكذامقبولة،الإسنادفي

منالزيا@ةأنالمواضعبعض
زيا@اتالمواضعأكثرفييردثممقبولةالثقة

منكثيرة
الثقات

@مرا@أنعلىفدلالإسناد،علىالإرسالويرجح

زيادةم

الئفة
في

فيمبرزاالثقةكانإدأوهيالمواضعالخاصةتلك
الحفظ

حفظه،علىيعتمدممنالزيا@ةتقبلانمادالعلل:فيالترمذيوقال

لسناخزيمة:ابنوقال
منمقبولةالزيا@ةتكونأنندفى

الحفاط

إذاأنهأكثرهمأوالحديثأهلعنمنالعيد:دقيقأبنوقال

للزائدالحكمأنوزأئدناقصأووواقفورافعومسندمرسلروايةتعلىض

فييصبفلم
أحكامهموبمراجعةمطرداقانونألي@ذلثفإنالإطلاقهذا

نقولماصوابيعرفالجزئية

حجرابنعيهصردالنوويفلكفعلكما(1)
مثلا(/2)النكت

2/6)@لنكت(2) 87)

صالتر@ذي،عللشرح(3)
2 4 4

2/6)@نكت(4) 89).

نقله(5)
(343/1)الأ@كارتوضيحفي@لنعفب
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فيالمتقدمينالائمةعنالمنقولالنزهة:فيحجرابنوقال
الفنهذا

والبخلىيحنبلبنوأحمدالقطانسعيدبنويحىمهديبنكعبدالرحمن

والنسئيحاتموأبيزرعةوأبيالمدينيبنوعليمعينبنويح@ى

يعرفولاوغيرها،بالزيا@ةيتعلقفيماالترجيحاعتباروغيرهموالدأرقطني

عن
أحد

الزيادةقبولإطلاقمنهم

يحكمونلاأنهمالمحدثينقواعدعلىيجريوالذيحجر:ابنوقال

يعنيعليه-
وقالبالقرائن،يرجحونبلمستقلبحكمالثقات-زا@هما

وابنقطنيكالدارالأئمةبعضعنكلامأنقلأنبعداخر-موضعفي

حافظايكونممنتقبلإنماالزياثةأنهؤلاءكلامفحاصلقال:عبدالبر-

غيرمنقبولهافيالحديثأهليتوقفالتيالزيادةو)نماقال:أنإلىمتقنا

ابنعننافععنكمالكمخرجهيتحدالذيمماالحديثفييقعحيثالحافظ

منجمعةالحديثروىإذأعنهمااللهرضيعمر
العارفينالأثباتالحفاظ

كانتلوفإنهابزياثةروأتهبعضدونهموانفردالثيخذلكبحديث

معثونهمبهاعنهوأحدفتفردعنها،روأتهمنالجمهورغفللمامحفوظة

عنهالأخذعلىثواعيهمتوافر

التوقفتوجبريبةيقتضيحديثهوجمع

عنها

فيمحققجيدكلاموهذا
الأئمةبعضأنالىواشيرهناالبابهذا

جبرابننقلالثقاتمنحتىالزياثةقبولفينيتر@الىقدأحمدكالامام

@ا-المسلمين@امنمالكحديثأتهيبكنتأحمد:عن

حدبفيزياثتهيعني

العمريينحديثمنوجدهحتىيعنيالفطر-صدقة
(3)

واللهبهذا،وأكتفي

أعلم.

صالظر،نزهة(1)
34.

ملا،7/2)@لصلاحعلى@بن@نكت(2)

(3)
ص.مديعللسرح

2 4

6،96 92)

1 3



بالعلقا@لتعلقلاالمسائلفىالثانى،@لبحث

ةمختصرمهمةنقاطأفيهأذكرإنمافيهالكلاميطولواسعبابوهذا

ةالحديثإعلالفيالمتقدمينمنهجحول

الكشففيالمتقدمينطريقةا-
عن

العلة
الحديثطرقجمعهي

المدين@بنعليقالكلامهممنواضحوهذاالرواةاختلاففيوالنظر
خطؤهيتبينلمطرقهتجمعلمإفاالبابالله:رحمه

أنالحديثعلةمعرفةإلىالسبيلالبغداثي:الخطبوقال
بينيجمع

فيبمكانهمويعتبررواتهاختلاففيوينظرطرقه
فيومنزلتهمالحفظ

والضبطالإتقان

لهغيرهبمخالفةالرأويبتفردالعلةوتدركالعراقي:الحافظوقال
مع

علىأطلاعهإلىبذلثالناقدأيالجهبذيهتديفلكإلىتنضمقرائن

أوحديثفيحديثدخولأوالمرفوعفيوقفأوالموصولفيإرسال

ذلكوغيروهمه

النقادأن-2
من

عباراتهمتقصروقدبالعلةيصرحونلاقد@حدثين@

النقادحذاقمهمة،قاعدةالله:رحمهرجبابن
من

الحفاظ

لهممنهمواحدكلوأحاثيثبالرجالومعرفتهمللحديثممارستهملكثرة

حديثولاثبهفلانحديثيثبهالحديثهذاأنبهيفهمونخاصفهم

يعبرلامماوهذابذلك،الأحاديث@لونفلان
دانمانحضرهبعباراتعنه

أهلسائرعنبهاخصواالتيوالمعرفةالفهممجردإلىأهلهفيهيرجع

العلم

صالحدي@علوم(1)
8 2

1/2)لر@ري@تدرب(2) 83)

(3)
1/2)الحدبث@لفي@سرح 60)

(4)
ص@لترمذي،عللسرح

29.

1 3



رجبابنوذكر
يشبهسنان:بنسعيدفيأحمدقالهمالذلكمثالأ

التيالأحاديثأنومراورأن@،أحاديثيثبهلاالحسنحديثحديثه
قالومرأسيله،أوالبصريالحسنكلامتشبهإنمامرفوعةأن@عنيرويها

ان@عنالناسأحاديثتثبهلاواهيةأحاثيثهالجورجاني.

3-
اعلالدالمتوننقدوالتعديلالجرحأئمةعندالعلةطرائقمن

بها.الأسانيد

الذيالكلاممن@لمجي@!النبيكلاميشبهالذيالكلاميعرفونلأنهموفلك
بعد@ل@الحديثصحةنعلمةأبيهعنحاتمأبيابنقالكلامه،يثبهلا

سقمهونعرفالنبوة،كلاممثلهيكونأنيصلحكلامأيكونوأنناقليه

تصحلممنبتفردو)نكلىه
بروايتهعدالته

فيالذيالحديثيضغفونماكثيراتجدهمولذلك
لوووغرابةنكارةمتنه

رضيعليحديثذلكفمنالصحة،ظاهرهإسنادهكان
الطويلعنهالله

إ

منالترمذيأخرجهالحديثفهذا@االقرانلحفظوالدعاءأربعاالصلاةفي

عطاءعنجريجأبنحدثنامسلمبنالوليدطريق
وعكرمةربعأبيبن

واخرجهغريبحسنالترمذي:قالبهعباسابنعنعباسابنمولى

صحيحوقال:أيضأ،الوليدطريقمنبسندهالمستدركفيالحاكمعبداللهأبو

أحمدأبوأعلهكماالترمذياستغربهالحديثفهذا)4(،الشيخينشر@على

الحاكم
()

القصاصأحاديثيثبهإنهفقال:
(6)

الحافظالمتأخرينمنوأعله

اللقالموضع(1)

1/3)والتعديلالجرح(2) 51)

ص(3)
@

(5ى/5)مدي

1/4)@سئدرك@(4) 61)

محمدالحالظهو(5)
محدت3@اأحمد@أبو@لدهيقال@لكراليسي،ريب@

تيخوموالكير،الحاكممووهدا@لتصايخت،صاحب@طهذالحادظالإمامخر@ماد
@

@و

مى@ل@حالحيننبر@حطكاننبوعبد@لتهتلميدهعهنال@يدرك،صسبالحاغعد@لته
السل@س@على@لثابتين

3/9)@طفاظتذكرة@نظر.@نصفير.ومن 7،79 78).

لا(
صرحص،لابنالعللسرح

3 9
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والحاكم-الترمذيكلامنقلبعدقال-القرانفضائلكتابفيكثيرابن
سندهأنشكولا

بالسمعالوليدصرححيثالشيخينشرطعلىالوليدمن

جريج،ابنمن
نكلىتهبلغرابتهالبينمنفإنهأعلم،فالله

ومن
@@ةحديثأيضأالبابهذأ

كالمحمكمالمأرضكلفي
سبقوقد@ا

@لك@
ومنالسابق.المبحثفيعليهم

سمجالحديثمقيكونأنأيضاذلك

فإنهبالعدس@اعليكمورد:مامثلبذلكفيعفونهللقرآنمخالفأأو@عنى@

الإمامأعلهفهذانبيالاسبعونفيهفدسالدمعةويكثرالقلبيرققمبارك

أنهالعدسفيشيءأرفععنه:سئللمافقالاللهرحمهالمباركبنعبدالله

شفاءلكانواحدنبيفيهقدصىولواليهودشهوة
بسبعينفكيفالأ@واءمن

@اأدنع@االلهسماهوقدنبيأ؟
والسلوىالمنعلىاختارهمنعلىونعى

لسوءالقولهذاالمبلىكابنأعلكيففانظرالبصلالثومقرينوجعله

الله.لكتابومخالفتهمعناه

وبهاعتنىوقدكثيرة،وأمثلتهواسعبابهالمتقدمينعندالمتونونقد
ألف

نقد@امقايي@الجيد.كتابهفيالدمينياللهغرممسفرالدكتورشيخنافيه

ثاالسنةمتون

فليرأجع.
أوالأحاديثيصححمنالمتأخرينمنتجدأنتعجبفإنكهذاوبعد

اللاليكتابهفيالسيوطيعندكثيراتراهكماالجانبهذامغفلأيحسنها

إذا@اةحديثفيقالأنهذلكفمنالموضوعة،الأحاثيثفيالمصنوعة

الاسمحسنالوجهحسنفابعثوهبريدابعثتم
فيالحديثوهذاقال:@ا

حسنهقدوأيضأ)3(،جزءفيطرقهجمعتوقدصحيححسنمعتقدي

المناوي
(4)

مع
فييظهرما

متنه
فيأور@هالقيمابنالحافظإنبلنكارةمن

صكئير،ابنتفسيرمعمطبوع@لقر@ن،فضانل(1)
5،65 7

ص@ني@،المار@في@لتيمابنعهفكره(2)
6 4

لم@ا/2)للسيرطيالمصنوعةاللالئ(3)

.(312/1)@لقديرفيضللأ
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الحديث،يضعحبان:ابنقالراشد،بنعمرووفيهوقال:المنيفالمنار

البزاررواهالهيثمي:وقالالموضوعاتفيالجوزيبنالفرجأبووذكره

العجليوثقهراشدبنعمرالطبرانيإسنادوفيالأوسطفيوالطبراني

جمهوروضعفه
فمثلضعيفةالبزاروطرقثقات،وبقيقرجالهئمةالا@

يصحح.كيفهذا

فيالمعاصرينمنبعضمنأيضاالتساهلووقع
ولعليالباب،هذا

برحمتم@اللهتغمدهالألباني@حدث@الثيختصحيحاتمنلذلكأذكر

فيالضخمةجهولهفرغم
الشيخسماحةشيخناوسمعتال@ةخدمة

فيأحيانأيتساهلاللهرحمهأنهإلاكثيرا،عليهيثنيبلىبنعبدالعزيز

فقدالتصحيح
الثلاثة(شرالزنى@اولدصحح

(3)

معنىوحمل

@اأبويهبعملعملإذا@االرواية:علىالحديث

مع
حيثالروايةهذهضعف

الطحاويحملهكماالحديثيحملأنالأولىوكاننفسهالألبانيضعفها

وهي:والحاكمالطحاويلروايةوذلكبعينهشخصعلىالقيموابن
"

بلغ
عائثة

رضي
ولد@لزنى@د:اللهرسولقاليقول:هريرةأباأنعنهاالله

فقالت:الثلاثة،سر
يرحم

يكنلمإجابة،فأساءسمعأأساءهريرةأباالله

فقال:ع@!اللهرسوليؤذيالمنافقينمنرجلكانإنماهذاعلىالحديث

معإنهاللهرسولياقيلفلان؟منيعذرنيمن
فقالزنى،ولدبهما

أخرى.@زروازرةتزرولايقول:واللها،الثلا@اشر@د@وع@ي@:اللهرسول

مسلمشرطعلىالحاكمصححه
(4)

الفضلبنسلمةفيهبأنالذهبيوتعقبه

هذاذكروقدراهويه،ابنوضعفهوثقوقدمسلم،بهيحتجلمالأبرش

(63)ايخفالمار(1)

(2)
محمع

.(8/47)ئدوالز@

2/2)@لصحيحةالأحعيتمللةانظر:(3) 6رقم5(،2 و@حمدثاودلأبي@وعز@7،2

والحاكموالطحلىي
(4/10)ركلمتدا(4)



قالبلعليهاالحديثيحملولمالروايةهذهوضعفالالبانيكله

منأولىضعيفةوهيالروايةهذهعلىالحديثوحملأقول:بعمومه.

ففيمنها،ضعفأأشدلأنهاأبويطبعملعملإنحاد@رواية:علىحمله
أحد

ابنأنمعناهنكلىةيؤيدوممانفسه،لبانيالا@ذكركمامتروكراوطرقها

لماالثلاثةشركان@الوقال:الحديثهذابلغهلماعنهاللهرضيعبلم@

(1)لأتضعهحتىبأمه@ستؤني

منالحاملبإمهالالوارثةالأحاديثيعني

صحيحة.وهيتضعحتىالزنى

ففهم
عائثة

معللقرانالحديثعموممعارضةعنهااللهرضي
يؤيدهما

بعمومالقولمنأولىعباسابنقولمن
تأويلهفيوالتعسفالحديثهذا

النقطةإنبلوالديهبفعلالجنةيحرملمذكرأنهحيثالألبانيفعلكما

فإنطيبة،نفىإلاالجنةيدخلولاالغالبفيطيبمنهايتخلقلاالخبيثة

فيكانت
العاممنالحديثوكانالجنة،دخلتطيبةالجن@هذا

للخصوص
(2)

ولد@اولازيا@ة:فقوىذكرهمايؤيدأناللهرحمهالألبانيأرادثم

ثققلمنبقويةوليستإلهاعاق...الجنةيدخللا"ةحديثفيزنيطا

أيضلأفتعسفيؤولهاأنحاولثموتأمل،
3)

مع
أنه

صحح
رواهما

عنعبدالرزاق
ولاتعالى:قالأبويه،وزرمنعليه@اماقالت:أنهاعائثة

الحديث.هذاروىمنعلىرداقالتهداأخرىصزروازرةنزر

ومن
يموتمنأكثر@الحديث:تصحيحهلييظهرفيماأيضاالبابهذا

نفسبالا@وقدرهوقضائهاللهكتاببعدأمتيمن
@ا

بالعيئ()يعني
(4)

معفهو

ما
في

متنه

ففي
الأنصاريسهلبنعمروبنحبيببنطالبسنده

صالصحابة،علىعاتة@تدركتهفيما@الإجابة@نظر.(1)
1 1 9

2/2)@لصحيحةالأحاديقسللة(2) 28)

(2/23)السبق@رجع@ظر@@(3)

ر)2/903(،@لصحيحة@للل@لك@
7 4 7
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لكنهوهوصدوق
يهم

البخاريعنعديابنونقل)182(،التقرببفيكما
عديابنذكركمابهتفردوقدنظر،فيهقال:

(1)
إلاوثققدكاننل@فهو

رواه.فيماالتوقفيقضيالوهممعالتفردأن

منوأعجب
أحدثأنليأذناللهإن@الحديث:تصحيحهذلك

عن

يقول:وهوالعرشتحتمنثنوعنقهالأرض،فيرجلاهمرقتقدثيك

ذلكيعلمماعليهفيردربنا،أعظمكماسبحانك
من

حلف
كاذبا"بي

تتغ@لجالولي@
كثيرة.والامثلةالإطالة،خوفسبقبمافأكتفيذلك

4-
معنىعلىث@إفاالحديثإعلالالمتقدمينعندالإعلالطرقومن

الصحيحة:الأحاديثعليهدلتالذيالمعنىيخالف

فيبأيديهاعذابهاجعلمرحومةأمةأمتيحديث:لذلكمثالآوأذكر
اللهرحمهالبخاريالإمامطرقهذكرالحديثفهذاالدنيا@ا

التاريخكتابهفي
فيلمج@النبيعنوالخبربقولهأعقهثمالكبير

ثميعذبونقوماوأنالشفاعة
وأسهروأبينأكثريخرجون

(3)
البخلىيوالعللالحديثإمامتعليلفهذا@.1

مخالفةإلىفيهنظراللهرحمه
الأحاديثفيثبتلماالحديثهذأمعنى

طائفةدخولتثبتالتيالأخرىالكثيرةالصحيحة
من

النارع@محمدأمة

اسنيعابها،يطولالحديثإعلالفيكثيرةطرائقفللمتقدمينكلوعلى

المتأخرون.عنهماكفللإبرزأشرتإنما

الصحيحين:في@لعنةالاحا@يثحولتنبيه

اللهرحمهماومسلمالبخاريعلىأنتقدتأحاثيثهناكأنالمعلوممن

وجهفيهيكونومسلمالبخاريعلىانتقدماكللي@لكنعلللهاوذكر

(119/4)عديلابنصعفاء@لرجالفي@لكاملفيترحمته@لظرلا(

وعزاه1،5رقم)1/852(،@لصجحةاللسلة(2)
(1/39)@لحلىيللإمام@لكيرالتلىيح(3)

1(،4/50)ثاودألو@خرجهالحديث(4)
ح:

4 2 78
4/4)المشدركفيوالحاكم 91)

يخرجاه.ولمالإيسدصحيحوقال
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معالحق
منفيهاكانوماالبخلىي،خاصةمعهماكثيرأيكونبلالمنتقد

خطئهم.قبلمنبلالرواةثقةقبلمنلي@فهومنتقد
جمهوركان@اولهذاتعالى:اللهرحمهتيميةابنيقول

علىأنكرما

بخلافنازعهمنقولعلىراجحأفيهقولهيكونصححهمما@لبخاري

نازعه،منمعفيهاالصوأبوكانخرجهامماأحاديثفينوزعفإنهمسلم

وبأربعركوعاتبثلاثصلىكيمالنبيأنالكسوفحديثفيروىكما
خلقمسلم:روىوكذلثبركوعينإلايصللمأنهوالصوابركوعات،

منهأعلمهومنفيهونلىعهالسبتيومالتربةالله
والبخلىيمعينبنيحى

هؤلاءمعوالحجةك@ي@النبيكلاممنلي@غلطهذاأنفبينواوغيرهما
(1)

فيفصلثم
ال@ه.رحمهكلامهإلخذلث

ومنأقول:
ماالبابهذا

منالصحيحفيللباحثيقع
ألفاظ

يجزم

طلاببعضبهناكرنيمسلمصحيحفيحديثنلكفمنخطأ،أنها

وماباللهآمنا@اقولواالفجر:ركعتيفيالقراءةحديثوهوطلابنامنالعلم

وبينكمبييناسواءكلمةإلى@اتعالواعمران:الفيوالتيإلينا@اأنزل
هذا@ا

عثمانعنالأحمرخالدأبيطريقمنصحيحهفيمسلمأخرجهالحديث

خطأيظهرفيمافهذاعبلى،ابنيسارعنبنسعيدعنحكيمبن

معاويةبنمروانطريقمنمسلمأخرجهاالتيالأخرىالروايةوالصواب

فيالفجرركعتيفييقرأ@اكانبلفظ:بهحكيمبنعثمانعنالفزاري

فيوالبقرة،فيالتيالآيةإلينا"أنزلومابالثهامناقولوامنهما:االأولى

@امسلمونبأناواشهدباللهامنادامنها:الاخرة

علىمعاويةبنمروأنوتابع

اللفظهذا
رحمهمسلمأخرجكماحكيم،بنعثمانعنيونسابنعيسى

الله
(2)

فيأحمدعندنميرابنوتابعهما
.(1934)المسند

1/2)تيميةابنفتلىى(1) .(236/17)فيأيصانح@هوانظر6(،2

(2)
ركقياستحببد:المسا@ر،صحةكتابمسلم،صحيح

عليها،والحتالمجرسنة

ج
1 1 9 العالميةترفبم6
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فيذكروقدحيان(بن)سليمانالأحمرخالدأبوخالفهمثلاثةفهؤلاء

وبيكمأبينناسواءكلمةإلىتعالواةإالآيةفذكريخطىأنهترجمته
هي:الايةوأنالجماعةروايةوالصوابفأخطأ،

منهمعيسىأح@لافلما

بالثهآمنااللهأنصارنحنالحواريونقالاللهإلىأنصاريمنقالالكفر

مسلمون(.بأناواشهد

الكتابأهليا@اقلاية:لأنمرالا@عليهاشتبهالأحمرخالدأباولعل

مسلموظبأنااشهدوافقولواتولوادافإنآخرها:سواء..كلمةإلىتعالوا

منينقصلاهذاأنفالمقصودأعلموأدلهخرى.الا@بدلآيةفذكرفأخطأ

القولينافيلاأنهكماحاديثهما،لا@بالنسبةوناثوقليلفهوالصحيحينقدر

فليتنبهالصحح،ابنذكركمامنهمستثنىذلكفإنبالقبولتلقتهماالأمةإن

أعلم.واللهالعلمطالبلذلك
د@@خرى@لشو@@@بالطرقلحديث@بتقوية@لتعلقة@لسائل@لثالش@@لبحث

تكلموقدوالمعاصرين،المتأخرينبعضفيهيضطربمهممبحثوهذا
كفاناوقدوالعلل،التخاريجكتبوفيالمصطلحكتبفيالعلمأهلفيه

في
فقدالباحثين،أحدالموضوعهذا

فيجمع
الدكتورالثيخالبابهذا

الح@ةالأحاديثتقويةفي@حدثين@@امناهجكتابهأحمدالزينالمرتضى

مقدمةدكتوراهرسالةالأصلفيوهوالرشد،مكتبة@اط:والضعيفة

عنما@ردمؤلفهفيهجمعجيدكتابوهوبالمدينةالإسلاميةللجامعة

أ،خيراللهجزاهوأفادفأجادالبابهذافيوالمتأخرينالمتقدمين@حدثين@

أنيإلااللهرحمهالأنصاريحمادالمحدثالثيخالكتابعلىأثنىوقد
نقطتيئ:علىسأنبههنا

اجتمعتفإذاحا@يث،الا@تقويةفيتساهلواالمتأخرينبعضأنا-

صالحةغيريعنيمعتبرة-غيركانتولوللحديثكثيرةطرقعندهم

واهيةهياومتهمأومتروكهومنأسانيدهافييكونكأنللانجبار-

وصيحسنونه،أوفيصححونهبذلكالحديثيقوونفإنهمالضعفشديدة
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بعثتمإنا@@لحديث:السيوطيتصحيحمنسابقاإليهأشرتماالقبيلهذا

@ا،الاسمحسنالوجهحسنفابعثوابريدأ
ويقع

له
من

كتابهفيالوعهذا

المصنوعة.اللالي

شدداللهرحمهحجروابن
في

هذا
فقال:النزهةفي

توبع

ثالا@ونه..مثلهأوفوقهيكونكأنبمعتبرالحفظ@لسيء
(1)

يرلمأنهفلاحظ

ناشىضعفهالذيالحديثأنعنهالمرتضىالدكتورونقلبالأثني@لتقوية

لاالذيوالمنكرالمر@ودمرتبةعنارتقىطرقهكثرتإفاجهالةأوتهمةعن

فضائلفيبهالعمليجوزالذيالضعيفرتبةإلىبحالبهالعمليجوز

ا

ورودمنيلزملاعمرو:أبوالثيخقالقال:كثير،ابنعن

مافمنهيتفاوت،الضعيفلأنحسنأيكونلاأنمتعددةطرقمنالحديث

بالمتابعةيزولضعفومنهوالمتروكيئ،الكذابينكروايةبالمتابعاتيزوللا

سيءرأويهكانإناكما
تنفعالمتابعةفإنمرسلاالحديثرويأوالحفظ

الصحةأوالحسنأوجإلىالضعفحضيضعنالحديثويرفعحنيئذ

الطرقبكثرةالتقويةمنالمتأخرينبعضطريقةخطأيتبينوبهذاأقول:

واهية.كانتولو

ضعفه؟عنيقوىهلضعيفوهوبالقبولالأمةتلقتهإفاالحديث-2

المسألةلهذهالمرتضىالدكتورتعرض
ورجح

ضعفهعنيرتفعلاأنه

منالعلماءجماهيرعليهوالذيأقول:
شيخفكركماوالخلفالسلف

أهلقولأنهوذكرالقطع-يعنيالعلم-يفيدأنهتيميةابنالإسلام

(3)

ص@نظر،نزمة
5،15 2

"كابمنبالأدلى@لتقويةفصل@ف@.@

@سه@الأحالمحيثتقويةفيللحدثينمامح

صو@لضيفقه،
9 مع@ديث@علوم@حتصارب@ظر@لصو@بحدما،وما2

@لت

ص@طنبت،
33

ص@حدنين،@فامج
2
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والسيوطيحجروابنعبدالبر،وابنالشافعيبهوقالقاطبة،الحديث

رحمهتيميةوابنعبدالبروابنالشافعيكلامأنقلهناولعليوالزركثمي،

ة)ملخصأ(للها

ومنالفتياأهل@اووجدناالرسالة:فيفقالالثافعيأما
عنهحفظنا

من

الفتح:عامقال@سي@!النبيأنفييختلفونلابالمغازيالعلمأهل
وصيةلاد@

منلقواممنالعلمعنهحفظواعمنويأثرونهبكافر@امؤمنيقتلولالوارث

عامةالنقلهذافكانبالمغازي،العلمأهل
عن

بعضفيأقوىوكانعامة

مجمعين.عليهالعلمأهلوجدناوكذلكواحد،عنواحدنقلمنالأمر

بماقبلناهانمادقال:ثمالحديثأهليثبتهلابإمنادوردأنهالشافعيذكرثم

عليهالعامةاجماع@المغازيأهلنقلمنوصفت

الديكفيحزمبنعمروبعدحديثفقالعبدالبرابنالحافظالإمامأما

وهو
عبد@لبرابنقالمرسلا@2(،مالكرواهوقدله،ع@ح@!النبيكتبهكتا@

أهلعندفيهمامعروتالسيرأهلعندمشهوركشابوهوالله:رحمه

لتلقيمجيئهفيالتواترأشبهلأنهالإسنادعنبشهرتهايستغنىمعرفةالعلم

بالقبوللهالناس

تلقتهإذاالخبرقال:قالهمافألخصذلكتقريرفيفأطالتيمجةابنأما

منالعلماءجماهيرعندالعلمأفادبموجبهوعملالهتصديقأبالقبولالأمة

(3

ساله،
ص

1 شاكرأحمد.@91،4،-3

و@بر(4/4)المصممففيعد@لرراقوأخرحهالررقطيلرح(3/21مالكموطأ

يقطرمنرغيره(57ل@/@لسنفيموصرلأ@لنمئيورواهمرسلا،(4/19)حريمة

بنبكرأبيعن@لزهريعنداودبنسليماد
محمد

عن@بيهعنحزمبنعمرولن

هناالمذكورد@ردبنوسيمادجده
وهم

أنما
للحققونرححهكمانرقمبنسليمانمر

فلاضحيفأرقملنوسليمانالعلم،ئملمن
دد@ر@بوقالكماموصولأالحديثيصح

3/2)الاعدالوميز@ن8(،4/1)الحيرالظر@يلحيصويمره طارالأوويخل7(،8

(7/1 63)

(17/338)التمهيد
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الفقهأصولفيالمنصفينجمهورذكرهالذيوهووالخلف،@لسلف

طائفةوذكركالسرخسي،
أهلأكثرقولوهوفال:ثمصول@ن،الا@من

فيلاحا@ابنما@كرهمعنىوهوقاطبةالحديثأهلمذهبوهو@لكلام
ثمالأئمة،هؤلاءفيهوافقاممتنباطأذلكفذكرالحديث،علومإلىمدخله

مننكر
أنوعمدتهمقال:عقيلوابنوالغزاليكالباقلانيهذافيخالف

الأئمةإجمحإنبقوله:عليهموأجاببمجرده،العلميفيدلاالواحدخبر

عنمعصوم
الخطأ

علىكإجماعهمالخبرتصديقعلىو)جماعهمالباطنفي

اللهرحمهكلامهالخبه...العملوجوب

الحافظونقل
عننقلهابنقولوأيدهتيميةابنكلاماللهرحمهحجربن

طائفة
الصرابنكتابعلىالنكتكتابهفيالعلمأهلمن

(2)

فيجمعهليتيسرماهذا
واسدادالتوفيقاللهوأسألالموضوع،هذا

يدرسونالذينالعلملطلابوصايابعدةالبحثهذا

الحديثعلومفيأويتخصصون

وتقعيدا،واستنباطأقراءةالمتقدمينالعلمأهلبكتبالعنايةأولأ:

وأبوحاتموأبومعينوابنالمدينيبنوعليوالبخاريأحمدالإمامككتب

الحديث.أهلمنوغيرهمزرعة

المتقدمينطريقةعلىسلىواالذينالمتأخرينكتببقراعهالعنايةثانيأ:

وابنالموقظةكتابهفيالذهبيكالحافظوطرائقهمأقوالهممنواستفاثوا

وغيرهم.الباري،فتحوكتابهالترمذيلعللشرحهفيرجب
النظريعنىالعملي،-وتطبيقهمالنظريالمتقدمينكلامبينالربطثالثأ:

علىبأحكامهمذلكومقارنةوالأحاثيثالرواةفيوألفاظهمقواعدهمفي

@لتي@اب@تلمدهعنهونقلهبحدها،لحما(18/40)تيمية@بنالإسلامشيخفترى@لظر(1)

صالمرسلة،@كلقفي
4 81)

1/3)@لصدحابنكتبعلى@نكت(2) 74)
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أحمدالإمامضعفهحديثأمثلاالباحثوجدفإذادرجتها-وبيانالأحا@يث

فبهذاصححه.إذاوكذاالحديث،هذاسندرواةفيالإمامأقوالفليراجع

بعضفيهاوقعالتيالإشكالاتمنويسلمطريقتهمعلىالتعرفيستطيع

فصححمقبولةالثقةزياثةبأنالمتقدمينبعضتصريحقرأكمنالمتأخرين

خطأ.وهذازياقكل

ملىسلمنيتبينوجهأووجوهعلىتحملقدالمتقدمينبعضفإطلاقات

أحكامهم.وعرتطريقتهموخبركلامهم

تضعيفا،أوتصحيحأالأحاديثعلىالحكمفيالتعجلعدمرابعا:

الكبلىالعلمأهلكلامفيوالنظرالتأنيمنبدلابلخطير،مزلقفهذأ

يصححمنالعلمطلاببعضمنالآننجدفكموتعليلاتهم.المتقدمينمن

لاالمتقدمون:فيهقالحديثأ
لاأوبوجهيصح

فييصح
شيء.البابهذا

@ينبغيبلالمتساهلين،المتأخرينبعضتصحيحاتمنالحذرخامسا:

منللتوثقالعلمأهلوكلامالمصالوإلىوالرجوعوالبحثالفحص
فلك،

التيالصحيحةللأحاديثالمتثدلمحينبعضتضعيفمنالحذركذلط
إلىالخطأبليخطئون،لاأنهمأزعمولاوقبلوها،الكبارالأئمةصححها

أقرب.بعدهممن

الحديثةالعلميةالدراساتمنللاستفادةلجانتثونأنأقترحسادسا:

المحققةالمؤلفاتمنوغيرهاوالدكتوراهالماجستيركرسائل
العلماءكتبمن

الأسانيدوثواسةوالتخريجالحديثعلوملموأدوموثقةدقيقةمناهجلوضع

الثرعية.والأقسامالجامعاتفيلتدرسالمحدثينومناهج

لخدمةالثرعيةوالدراساتالبحوثمراكزتتوجهأنأقترحكماسابعأ:

فيالبحوثوتشجيعالحديثوعلومالسنةفيالمتقدمينكتب
الباب.هذا

وأنلي،حجةيجعلهوأنعلمنيبماينفعنيأنالعلياللهوأسألهذا

مجيب.سميعإنهوأفعالناأقوالنايسددوأنوالعملالقولفيالإخلاصيرزقنا

اللهوصلى
لنهوالحمدأجمعبئوصحبهوالهمحمدنبيناعلىوسلم

@لعالم@لنرب
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ميغالمتفج@وهمغتمامةأث@فرورة

يش@(أل@علو"م@الفيوللتأخريغ

وسيئاتأنفسناشرورمنباللهونعوذونستعينهنحمدهلتهالحمدإن

له،مضلفلااللهيهدهمنأعمالنا،
أنوأشهدله،هاديفلايضللومن

بلغورسوله،عبدهمحمداأنوأشهدله،سريكلاوحدهالله،إلاإلهلا
ليلهابيضاءمحجةعلىوتركهمالأمة،ونصحالأمانةوأسالرسالة

لاكنهارها
هالك.إلاعنهايزيغ

ومنوصحبهلهوعلىالمرسلينأشرفعلىوباركوسلمصلاللهم

بإحسان-يتبعهمممناجعلنااللهمالدين،يومإلىبإحسانتبعهم

بعد:أما

فيمداخلتيفموضوع
جهودمنالاستفاثة@اضرورةةالندوةهذه

المختلفةمناهجهمبينخلطدونالحديثعلومفيوالمتأخرينالمتقدمين

فيتدرسوكانتالشريعة،كليةمقرراتأهممنالحديثعلومتعد

تعقدخاصةعلميةدوراتجانبإلىمستوى،منأكثرفيالكلياتبعض

العلمهذاثواسةعلىالطلبةإقبالوكانشتى،مناسباتفيلتدريسها

ومعمستمر،بتزايد
جهاتمنالحديثعلومبتدري@البالغالاهتمامهذا

فينلمسفإنناعديدةسنواتمنذمختلفة
إلىيدعوناشيئاالعلميةالساحة

مدىفيوالتباحثالحديث،علومتدري@أسلوبفيالمراجعةأهمية

فيالخللوتحديدسلوب،الا@هذافاعلية
فلك.

ماذا
@لعلمية؟الساحةفيبجري

مجالفياليومالأسواقبهاتغصالتيوالدراساتالأبحاثتتبعمن

لدبيوالعربيةالاسلامية@لدر@مككليةي-@ليبم@عبد@للهحمزة(1)
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التعصبعنبعيدأو)نصاف،بإمعانفيهاوتأملوعلومها،السنة

يتعاملإذالحديث،علومبقواعدمنضبطةغيرمنهاكئيراوجدوالتقدي@،

غيربصورةالعلميةومصطلحاتهمالنقادالمحدثيننصوصمعأصحابهافيها

مافيطلقونمحملها،غيرعلىويحملونهامنهجية،
يقيدونأومقيد،هو

مطلقا،كانما
ومن

هنا
مناهجبينوازدواجيةخلطبحاثالا@تلكفيوقع

حتىالمسائل،ترجيحأوالقواعدتنظيرفيذلككاناسواءمختلفة،

لاالمعاصرينلدىمألوفاأمراالحديثنقادعلىالتعقيبظاهرةأصبحت

اتتصورمنلديهمبماغرورابلوجدوه،لوهمولااكتشفوه،لخطأ

لهاتكونالتيالقاعدةفيطلقونالحديثعلوممبالئحولسطحية

أستثناءات
يجب

الذيالحديثعلىتعقيباكقولهمالاعتبار،بعينأخذها
راويه:بتفردالنقادأعله

ثقةلأنهتفردهيضر@الا

المصطلحكتبفيمقررهوكمامقبولةالثقةأو@ازيا@ة

النقاد:صححهفيماوقولهم

الثالئةالطبقةفيوهوالمدل@،لعنعنةمنقطعإسناد@اهذأ
التدلي@من

أنقطاعه:ثبتالذيالحديثفيوقولهم

@ا،الرواةبينمعاصرةلوجودمتصلالإسناد@ا

ومحمولةمقبولةفعنعنتهالتدلي@منالثانيةالطبقةمنالراويأو@اهذا

الانصالعلى

حاتم-:أبيالإمامعلىرثهمعرضفيوهوالباحثين-أحدوقال
لماوافيةدراسةالبخلىيالأئمةمنغيرهأوحاتمأبودوس@الو

دتهوالحمدإليها،توصلتالتيالنتائجتجاوزوا
."@حدثينقواعد@طبقتإني

المديني:ابنالإمامأعلهحديثعلىيعقبوهواخر،باحثوقال
المديني!ابنياالحديثتعل@اهكذا
ذلكوغير

عنفضلاالمبتدئين،الطلبةعلىيخفىلابماالتعفيبمن



النقاد.@حدثين@

أما
سهلةطريقةعلىفعندهموتحسينهاوتضعيفهاالأحاديثتصحيح

النقادلدىمألوفةتكنلم
منالحديثرواةترجمةفيالنظروهيقبل،من

فإذاحجرةابنللحافظالتقريبكتابلا@ميماالتراجم،كتبخلال

و)نالنقاد،أعلهوإنحتىالحديث،صححواثقاتكلهمالروأةوجدوا

ضعيففيهمكانوإنلذاته،حسناالحديثأصبحصدوقفيهمكان

يطلقونوهكذالغيره،فحسناخرطريقمنجاءواذاضعيف،فالحديث

منفيماويقيدونمقيد،هوفيماالحكم
الإطلاق.شأنه

منألغى-قدالمعاصرالباحثيكونالدراساتمنالجديدالنوعوبهذا

والمكر.والمعلولالشاذلا@ميماالحديث،مصطلحاتمنكثيرايشعر-أنغير

هذا
والأساتذةالكتاببعضنثاهدأنناأخرىجهةوصجهة،من

النقاد@حدثين@لمنهجفهمهميسيئونالجامعيين
وتعليله،الحديثتصحيحفي

لاوأنهمالسند،وظواهرالشكلياتفيالنظروكثرةالفقه،بقلةويتهمونهم

العلماءاتفقالتيالأحاديثبعضإنكارفيطلبتهمأمامحرجايجدون

فيوحجتهمالماضية،القرونطوالصحتهاعلى
الأحاديثتلكأنذلك

معتتعارض
لعقولهم.تخضعلمأنهاأوالقرانمنفهمواما

قدجميعاوالأساتذةوالكتابالباحثينهؤلاءأنبالذكروالجدير
لوسو
ا

في

غيرها.أوالمعهدمقرراتأوالجامعةمقرراتضمنالمصطلحكتبالماضي

خطورةفيالنبويةالسنةعلىغيورمنصفعالميثكلاالظاهرةهذه

البعيد.المدىعلىنتائجها

ثاهدوروهمالأيدي-مكتوفيالسنةعلىالغيورونيقفمتىإلى

لهميحلووكيفالمبتدئين-؟الباحثينأوساطفيتنتثرالخطيرةالظاهرةهذه

علاجها؟.سبلعنوالبحثمواجهتها،فيالتساهل

نتساءل:أنعليناهنايجب

لم@اوالمعاهد!الجامعاتفيوعلومهالحديثلمقرراتتدريسناقيمةما



الفساد،ويصلحالخلل،ذلكيعالج
المفاهيم؟ويصحح

ومال؟ووقتجهدمنالمقرراتهذهتدري@فييبذلكم

الباحثين؟بينالخطيرةالظاهرةهذهاليومأنتثمرتكيف

منالطلبةيستفيدمانا
المقررات؟هذه

المصطلحاتعلىالتعرفمجردالمصطلحكتبتدري@منالهدفهل

الجوهرية؟القضايامنتتضمنهلمافقه@ون

منالهدفأم
منهجعلىالتعرفهوفلك

التصحيحفيالنقاد@حدثين@

النقدية؟.مصطلحاتهموفقهوالتضعيف،

ومصطلحاتهمالنقادنصوصتجمعإذالمصطلحكتبإنالواقعفى

فلثخلالمنتقدمفإنهامضامينهاوتثرحالعلمية
منهج

النقاد@حدثيئ@

في
فيالمتأخرينومنهجالأحالمحيث،نقد

يفالتحرمندواوينهاحفظ

الباحثبنمنكثيرتعاملفيالخللمرجعفإنلذلثوالانتحال،والتصحيف

مع
أسبابولهالحديث،علوملقواعدأستيعابهمعدمهوالنجويةالسنة

فيالمثاركينالأساتذةلعلعدة،
ضو.فيإليهاأشارواقدالندوةهذه

واجتهاده.رأيهحسبكلتجاربهم،

وراءتقفاليسبابالا@أهمبعضعلىهناأركزأنأودأنيغير

وهو:المقرر،هذاصعوبة

ا-
موضوعيا.ترتيباوموضوعاتهاالمصطلحاتترتيبعدم

2-
الطالب.يعيشهاالتيالوأقعيةالأمثلةأستخدامعدم

الحديثعلومفيوالمتأخرينالمتقدمين@حدثيئجهود@بينالخلط-3

المختلفةومناهجهم
تعارفبماالنقادمصطلحاتوتفسيرتطبيقها،في

عليهاصطلحبماالمتأخريننصوصتفسيرأوالمترون،عليه

بحئييكونأناثرتلذاالمتقدمون،
الاستفادةضرورة"عنوانتحت

علممجالفيوالمتأخرينالمتقدميئالنقادالمحدثينجهودمن
لحديثا
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وعنومكان،زمانكلفيالعلومأوعيةتعدوالمصطلحاتالكتب

وبقدربأصالتها،الاحتفا@وبقدرجيل،إلىجيلمنالعلومتنتقلطريقها

قة@لى
التغييرعنبعيداوحفظهاالمبدعين،أصحابهاإلىعزوهافي

ربها.بإذنحينكلأكلهاتعطيوجليةحيةالعلومتبقىوالتبديل،

جهودتعكسناصعةمراةوالمصطلحاتالكتبهذهتشكلكما

الموضوعفيتخصصهمومدىوالإبدل،والثقافةالعلممجالفيأصحابها

بمحيطهميتصلوماوأهتمامهموتفكيرهمتكوينهموطبيعةتناولوه،الذي

امصدرالعلميألانتبعمنللأجيالتركوهمايكونلذلثعموما.@لعلمي

.3والإبدالعلممجالاتجميعفيتاريخهملتدوينريسا

العلميةالفائدةتتحققالحقيقة،لهذهالدارسأوالباحثإدراكوبقدر

العلميتحصيلهسيكونوالاوالمصطلحات،الكتبتلكدواسةمنالمرجوة

منالعلميمحيطهيقتضيهبماوالنهوضالاستنتاجعلىيساعدهلاعقيما

تدريسها.وطرقالعلومفيوالتجديدوالإبدلالإصر

نمالنجه:وبعض@لأئمةبين@لعرفي@لتفاوت

فيهمايبرزواسعينمجالنالتوضيحمنلمزيدالمثالسبيلعلىهناأنكر

فيوالمتأخرينالمتقدمينبينومنهجيمعرفيتفاوت
الحديثخدمة

وهما:عموما،المصطلحكتبفيالتفاوتهذاواثاروعلومه،

الحديث.نقلطريقةا-

الحديث.علىالحكم-2

ةالمباشروالروايةالأسانيديعتمدونالمتقدمونكانفإذاالأول@جالأما@

والدواوين،الكتباعتمدواالمتأخرينفإنحديثا،حديثاالأحاديثنقلفي

تداولهالذيالإسنادوأصبحبطونها،فيتستقرالأحاديثأخذتأنبعد

مناكتفوابلالمتأخرين،عملفيمالوفغيرالروايةعصورفي@تقدمون@

تحريفوقوعمنوحمايتهاالكتبتلكحفظلهميكفلمابقدرالإسناد
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حديثروايةفيإسناداأحدهماستخدمإذاحتىوانتحال،وتصحيف

السائدالعلميالعرفبخلاف
الرواية،عصرأواخرفيوحتىعصره،في

المثبتالمتقدمينإسناديكونانمادعليه،يعولمماتعدلمالروايةهذهفإن

عملفيعيبالي@وهذاوأخيرا،أولاذلكفيالمعتمدهوكتبهمفي

طعناولاالمتأخرين
بهانهضوالذيفلكبلشأنهم،منتقليلاولافيهم

السةحمايةسبيلفي
عليهم.الوأجبهو

البيهقي-الإماميقولبجلاء.ذلكعلىتدلالنصوصبعضهذه
والرواياتسانيدالا@علىالعلماءفيهتعودالذيالروايةعصرأواخرفيوهو

ة-:شرلمباا

يحفظونلاالذيفزمانهمحدثببعضمنالسماعفيتوسعمن@اتوسع

أنبعدعليهميقرأمايعرفونولاكتبهممنقراعتهيحسنونولاحديثهم

فدالتيحاثيثالا@بأنذلكووجهسماعهم،أصلمنعليهمالقراءةتكون

التيالجوامعفيوكتبتقد@ونتوالسقمالصحةبينوقفتأوصحت
جلىو)نجميعهمعلىمنهاشيءيذهبأنيجوزولاالحديثأئمةجمعها

البيهقي:قالحفظها.الثريعةصاحبلضمانبعضهمعلىيذهبأن
عنديوجدلابحديثاليومجاءفمن

منهيقبللمجميعهم
جاءومن

بحديئهقائمةوالحجةبروايتهينفردلايرويهفالذيعندهممعروفبحديث

مسلسلاالحديثيصيرأنمنهوالسماعروايتهمنوالقصدغيرهبرواية

لنبيناشرفاالأمةهذهبهاخصتالتيالكرامةهذهوتبقىوأخبرنابحدثنا

أعلمواللهلمج@.المصطفى
@ا

ضحأوبصورةالبيهقيفكرهمافيهتجلىالصلاحابنعصرجاءولما
مقدمته:فيوقالوأوسع،

مجموعاعتبارعنالمتأخرةالأعصارهذهفيالناسأعرض@ا
منبيناما

مقدتهفي@لصلاحالنسقله(1)
1ص 2
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لتعذررواياتهمفيبهايتقيدوافلمومايخهالحديثرواةفي@لشروط

مانحوعلىبذلكالوفاء
تقدممنعليهوكانتقدم،

"
قدمناهماذلكووجه

هذأكتابناأولفي
إلىآخراالالمقصودكونمن

الأمةهذهخصيصةعلى@حافظة@
انقطاعمنوالمحالؤةالأسانيدفي

تجرثه،علىالغرضبهذايليقماالمذكورةالثروطمنفليعتبرسلسلتها،

بالفسقمتظاهرغيرعاقلابالغامسلمابكونهالثيخأهليةفيوليكتف

منوبروايتهمتهم،غيربخطمثبتاسماعهبوجودضبطهوفيوالسخف،

@اشيخهلأصلموافقأصل

أمصدريعدلامثلا-النووي-للإمامالصالحينرياضفكتابلذلك

لاوالمتقدمين،كتبمنمختارةأحاديثمجردلأنهالحديث،فيأصيلا

طعناذلكيعد
مثلاأحمد-للإمامالمسندكتابأماالنووي،الإمامفي

يكونالتفاوتوهذاالتخريج،فيويعتمدالحديثفيأصيلايعدفإنه

بينهماالفصلفائدةوتكمنالبيهقي،كلامسياقفيوردماتأملناإذأطبيعيا

يشكلفيماالنظربإعاثةوذلكوتحقيقها،المعلوماتتوثيقضر@رةفي

ةالأصيلمصدرهمعومقارنتهمساعدا،مصدرا
يجهلبينهمايفرقلاومن

إلىينتبهلاوبالتاليأصلا،يجعلهمابلصل،الا@علىالفرععرضأهمية

ذلكاثار
وتفكيره-تكوينهفي

افئمفبين@لنهجيهنا@لتفاوتعلى@لأثلر@لترتبة

الحديثنقلطريقةفيخرينوالمظالمتقدمينبينالمنهجيالتباينهذا

معاليهاتوسيعأوجديدة،مصطلحاتالمتأخريناستخدامإلىأدى@روايته

فمصطلحوالتحمل،التلقيطريقةفيالعلميةأعرافهممعيتناسببحيث
)الحافظأ،والسماعات(،)طبافو)الحاكم(والنون()بكسرالمسند

لذلك.أمثلةتعد)الحجة(و)المحدث(،و

@لصدر@لمق(1)
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الرواية،عصرفييطلقلمجديدفمصطلحالنون-بكسرالمسند-أما

يطلقولملما،الرأويهو@االروايةعصرفيسابقاالمشهوروالمصطلح

مصطلح
عصرفيإلاالمسندثا@ا

معناهليكونالروأية،بعدما
يرويمن

ة،المباشروالروايةالإسنادفيهانقطعالذيالوقتفيبإسناثهالحديث

بعدماعصرفيحاديثالا@بروأيةمتميزاكانإذامسند@ا@افلانيقال:

عمرينبينللفصلوذلكالحديث(،)راويعليهيطلقأن@ونالرواية،

@االرواية@اعصرمختلفين:
الروايقابعدماو@سصر

عصرفيالمحدثونجعله)الحاكم(مصطلحوكذلث
لقباالروايةبعدما

علماأحا@الذيللمحدث
إلامنهايفوتهلاحتىالأحاديثبجميع

فيوجودلهليىالمصطلحوهذااليسير-
سيمالاالنقا@@لحدثينلغة

والتعديع.الجرحصغ

معناهتغيرلكنقديم،فمصطلح)المحدشأاما
عصرفي

بعدما

ولواية،روايةبالحديثاشتغلبمنخاصالقبا@حدثوصار@الرواية،

فيوتميزعصره،فيوالرواياتالرواةمنكثيرعلىواطلع
حتىذلث

@اللحدثوقيل:ضبطه،فيهواشتهرخطه،فيهعرت
الحديثتحملمن

ذلكغيروقيلثوا@اا،بهوأعتنىرواية
يفيدكلهذلكأنغيرالمعاني،من

تمامامختلفاواحدأمعنى
الرواية،عصرفي@حدث(@)مصطلحمعنىعن

لوايةلهكانتأسواءوكتابة-سماعا@روايةحاثيثبالا@يهتممنكلوهو

لماضابطامتقناكانسواءلا،أم
تتبعخلالمنذلكويتجلىلا-أميرويه

والتعديل.الجرحألفا@

معناهمااستحدثفقد)الحجة(،و)الحافظ(مصطلحيمنكلكذلك

من)الحافظ(معنىفصارالروايفبعدماعصرفيالجديدالعرفحسب

وعللهاالأحاثيثمنيعرفهمايكونبحيثوفنونه،الحديثفيتوسع

ذلكغيروقيليعرفه.لامماأكئر
مصط@يكنلملكنالمعاني،من

بثيءمعهوثاالروايةعصرفي)الحافظ(
علىيطلقبلالمعاني،منذكرمما
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ينبغيالتيالأحاثيثعددتحديدو@ونوالناقد،والمحدتو@لضعيف،@لئقة

حافظا.الراويليعذحفظها

عصرفيأصبحت)الحجق@كلمةأنكما
خاصالقباالروايةبعدما

منكثروعىالذيبالحافظ
مائةثلاثبهيحيطماوأصبحألف،مائة

فكلذلك،فيهيشترطفلمالروايةعصرفيوأمامسندة،حديث@لف

سواءحجة،يعديرويهفيماالخطأوندرةوالضبطبالإتقانمتميزاكانمن

لا،أمفقيهاكانأوسواءلا،أمحاديثالا@منالعددذلكحفظأ

مرادفة)الثقة(كلمةوتعدالكتاب.علىامالحفظعلىاعتمدوسواء

)الحجة(.لكلمة

الحديثعلوممسائلفيجوهريةنقاطاتشكلالتيالمصطلحاتكذلك

والثاذ،والمعلول،والحسن،كالصحيح،المتأخرين،استعمالفيتغيرت

البأحومعانيهاربطوالإنهموغيرها،والمعروت،والمحفوظ،والمنكر،

عندهمفالصحيحثالرواة
الصدوق،أوالثقاتمروياتعلىإلايطلقلا

الضعيفرواهفيماإلايطلقلاوالمنكربها،أيضامقيدانذوان@علولو@

بلبذلك،يتقيدوالمالروايةعصرفيالنقاد@حدثونبينما@للثقة،مخالفا

فيوالضعفاءالثقاتمروياتعلىيطلقونهاكانوا
فيها.أصابواإذاماحالة

مصطلحاتبمباثئانمحدثينمنهجربطفوائدأهممنالأموروهذه

يفاتها.وتعرالحديث

ومقابلةوروايتها،وكتابتهاالكتببضبطتتصلالتيالقواعدوأما

منفيهااستخدموماوالطباق،السماعوحلقاتبالأصل،الفرعية@لنسخة

عصرفيإلاالكاملةبصورتهاتظهرفلمالمصطلحات
الرواية.بعدما

هوووالمتأخرين-المتقدمينبينالمنهجيللتفاوتالثاني@جالأما@

الوأحوالأسانيديعتمدونعموماالمتأخرونكانفإذاالحديث@على@طكم

تابعةالأحكامويجعلونبينهما،ويفصلونالحديث،علىالحكمفيرواتها

الحديثخلومدىعلىفيهيعتمدونلنقادالمتقدصينفإنالرواة،طلأحو@
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السندظاهريكونذلكمعرفةالأمر@ونحالو)ذاوعلة،شذوذمن

والتضعيف.التصحيحفيعليهالمعولهوالرواةوأحوال

المتأخرين:والأصوليينالفقهاءمنهجواصفاالعيددقيقابنيقول

صفةعلىوالأصوليينالفقهاءأصولبمقتضىالصحيح(ييعنيومداره@@

فيالراويعدالة
فعالالا@

الشهادفقبولفيالمثترطةالعدالةالتيقظ،مع

فيقررماعلى
يكونأنذلكفيزادمنهمالمرسليقبللمفمنالفقه،

مسندا@ا

الإلمام:شرحفيأيضابينهكما
منلكلإن@ا

والحديثالفقهأئمة

العمدةأنوالفقهالأصولقواعدتقتضيهالذيفإنالاخر،طريقغيرطريقا

اعتبارإلىيميلونظرهمبالرواية،وجزمهالراويعدالةالحديثتصحيحفي

وعدمالراويصدقمعهيمكنالذيالتجويز
ذلك،حصلفمتىغلطه،

منوروايةروايتهبينالجمعوأمكنغلطا،يكونألاوجلى
منبوجهخالفه

حديثهيتركلمالجائزة،الوجوه

عليه:معقباالصنعانيوقال

الحديثمنالصحيحمسمىفيالاصطلاحيئاختلاففيصريح@اوهو

@اقررناهكما

الأئمة.بينعليهمتفقوالتضعيفالتصحيحفيالمنهجيالتباينوهذا

إسناده@ايقول:كانالحديثفيتكلمممنالمتأخرينمعظمفإنلذلك

صحيح
فإنهمالقدامى،النقادبخلافصحيها،@سديثيقول:وقلماثا،

صحيح@احديثيقولون:
الأول:معنىإذواضح،فرقالقولينوبينثا،

فييخطىلمالراويأنالثانيومعنىمتصل،السندوظاهرثقات،رواته
فوقه.عمنالحديثنقل

1ص.الاصطلاحبيادديالاقتراح(1) 8 صري،عامرد)تحمق6
1شة1،0ط 4 1،7

بيروت(الإسلاميضالبشنرثار

2الأفكلىتوصيح(2) 3 /1.
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للحافظالمختلىة()الأحاديثكتابتتبعتإفاوأنت
علىالمقدسي-

صحيح(،)إسنادبقوله:إلاالحديثيصححيكادلاوجدتهالمثال-سبيل
ويجعلبينهما،يفرقلاالمعاصروالباحثصحيح(.)حديثيقولولا

النقادعلىبهيردبلالنقاد،المتقدمينتصحيحمثلالمتأخرينتصحيح

السند.بظاهرلغروره

من
يقعلكيلاللغايةالمهمةالنقطةهذهبيانالمصطلحكتبفيجاءهنا

عموالمطخرينأسلوبوبينالنقادالمتقدمينأسلوببينخلطلدينا
ما

في

أبنيقولةذلكفييستخدمونهاالتيوالمصطلحاتوالتضعيف@لتصحيح

هذاقولهم:@ونحسن،أوالإسنادصحيححديثقولهمة@لص@ح

حسن،حديثأوصحيححديث
الإسنادصحيححديثهذايقالقدلأنه

المعتمدالمصنفأنغيرمعللا،أوشاذالكونهيصحولا
اقتصرإفامنهم

منهفالظاهرفيهيقدحولمعلةلةيذكرولمالإسنادصحيحإنهقولهعلى

فيصحيحبأنهله@طكم
عدملاننفسه

الأصلهووالقادحالعلة

هرلظاوا

)إسناثهوصحيح(،)حديثالقولين:بينخلافوجودالنصهذايفيد

علىيتعودونالمتقدمينالنقادوجدناالسابقينكتبتتبعناو)فاصحيح(،

صوالإيصع@لتق@د(1)
قالاب@هنا@لنص،على@لخريالحاظتدلمقانظر5،8

منيتوق@لممنوأما@
ماتمميةو@لفقاء@يالمتأحرين(ييحني@حدثيى@

يحمع

علةأوشذوذظهرإد3صحيحا،والاتصال(و@لصطالحدالة)وهينة@ن@@نروط

فيالإمحادقللالصحة@ديتعلى@يحكمحيتوهر@سزواح،ثاذ،رد@

الابئحعيتعنفضلاو)تجاتانفياو@لحلةالذوذبهايحلم@تنطرقهولغ@لنحص

فيإليهاربما@خيج@لتيكله
لذلكمتمكااقصحيحإلىتطرقورممافلك،

س
لا

يحن،
لصحة@كمظهور@الصلاحاب@تحليلئئراددمذا@ببد@الاحسن@

@الجث@لمينى.تجلالحكمبجو@رالإسدصحة@حتمد@الإمميطلاقمن@لق

عدملأر
معيد@حسلالاشزاطقصريحه@لطاهرالأصلموادحو@ل@@لحلة

قصرأن

@لفقهاءبهميحياتهىمى@لفقاء"يسلملا@حق-كاندانالإسناد-علىالحكم

شكبدون@لاخري@
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فيالقولينبينالتمييزفإنوبالتاليالثاني.علىوالمتأخرينول،الا"اللفظ
غيروأماالإنصاف،عينهوالحقيقيمحملهعلىمنهماكلوحملالمعنى،

إصلاحه.العلماءعلىيجبخطيراانحرافافيعدذلك

ماالحديثعلومأنحلبينمن
بعدماعصربمستجداتتأئراكثرهو

هذينتجدلذاوالأداء،التحملوطرقوالتعديلالجرحوهوالرواية،

والأصول،الفقهعلماءلدخولواسعامدخلاالمصطلحكتبفيالنوعن

لكوننظراوذلكأقوالهم،بعضترجيحإلىيميلونالمتأخرينتلحظبل

وعمليا.نظريابهوانشغلوأتناولوهمماالموضوعينهذين

منالمتأخرونانشغلالتيالشهاثةمسألةبابفمنوالتعديلالجرحأما

خللمنيضرهاوماالثاهدبعدالةيتصلمابتحريرالأصولوأئمةالفقهاء

فيلهاتطبيقهمخلالفمنوالأثاءالتحملطرقوأماوعقدي،سلوكي
فيتساهلفيهالهموقعحتىعصرهم،فيتطورتالتيالتعليميةنظمهم
النقادشروطتطبيق

البيهقيالإمامعنذلكسبقكماالكتبأسانيدفي

طياتهافيتحملوالمصطلح،الحديثكتبفإنالوأقعهذاضوء

هذهلأطواردقيقتحديىمعالحديث،علوممجالفيالمحدثيئجهود

هموتفكيرتكوينهمفيواثارهاوتجدث@ا،تطورهاوعواملالمرحلية،الجهود

تحليليةدراسةعلىكلهذلكمعرفةيتوقفلكنالعلمية،وانشغالاتهم

التفديم@وظواهرالعواطفعنبعيداوالمصطلحات،الكتبلتلكومنهجية

بسببوقتهملضيقإماالعصر،هذافيالباحثنمنكثيربهايتقجدالتي

قدالعلمهذابأنلاقتناعهمأوأخرى،بامورالانشغال
ولمواحترقنضج

كماالحديثعلوميستوعبوالملأنهمأوشيئا،للاحقهالسابقيترك
ينبغي،

لدىمسلمةالقضايامنالمصطلحكتبتضمهماكلأنإليهميتخيلبحيث
النقاد.@حدثين@

الحديثمجالفيوالمتأخرينالمتقدميئلكتبمنهجيةفراعةخلالمن



الآتية:الأمورتتبينوعلومه
منوحمايتهاوثواوينهم،المتقدمينكتبحفظفيأبدعواالمتأخرينأنا-

فانصبتالمتقدمونوأماوالانتحال،والتصحيفالتحريفأنلاجميع

وكثفالنقدجانبفينقاثصموأبدعالحديث،روايةعلىعنايتهم

عنها،والذبالسنةبحفظقامواالجميعوأنوأوهامهم.الرواةاخطاء

عصره.مستجداتحسبكل

معانيوتغيرتالمتأخرين،عصرفيالمصطلحاتبعضظهرت-2
ينبغيفلاوعليهبعضها-

كلحملمنبدلابلانماهج،بينالخلط

منهجعلىمصطلح
قائله.

تحقيقفيرائععلميمنهجظهورعنالمتأخرينجهودأسفرت-3

عنالمتقدمينجهودأسفرتكماوتصحيحها،وضبطها@خطوطات@

فيعظيمعلميمنهج
فيونحنالمرويات.نقد

الزمنيةالمرحلةهذه

المنهجين.هذينمعرفةإلىملحةبحاجة

بقواعدالانضباطعدممناليومالعلميةالساحةمنهتعانيماأما

النقادللحدثين
في

الرئي@فسببهالتراثتحقيقفيالمتأخرينوقواعدالنقد،

أبدعفيماأصيلةمصاثوالمتأخرينواعتبارالأئمة،هؤلاءجهودبينالخلط
غيره،قصدهماعلىومصطلحاتهبعضهمنصوصوحملالمتقدمون،فيه

لافإنهوعلومهاالنبويةالسنةخدمةأردناللؤا
فيالأوقاتنضجعأنينبغي

وتعقيداالحقيقةعنبعداإلاتزيدنالاالتيوالشكلياتبالسطحياتالاهتمام

أسبابحقيقةحولالتباحثعلينايجببلالفهم،فيوغموضاالمنهجفي

الموفق(:تعالى)وال@هيأتيماأقترحولذاوالتقصير،@طلل

@لقتهح:@لحل

ومصادرمختلفةمناهجبينالخلطبيانعلىمرتكزابحثيكانإن

لكونهالحديثعلوموقوأعدالحديثمصطلحاتفهمفيومساعدةأصيلة

فإنيوالتعديح،والجرحوالتعليلالتصحيحفيالخللوقوعأسبابأهممن



حلايكونماأقترحبلفحسببذلكيتصلماذكرعلىهناأقتصرلا

علومتسهيلسبلفيجهودهموأقدروالمعاصرين،السابقينأشكر

أحداستثناءدونالمبتدئين،الطلبةعلىالحديث
أنأعتقدلافإنيمنهم،

تتغيرالتيالعلميةالأعرافكلفيوصالحةمتكاملةكانتالمجهو@اتهذه

ولاطعنابذلكأقصدأنثونيأتي،ماأقترحلذلكالزمن،بتغيروتتطور

شأنهم.منتقليلا
فيالمقررالكتابيتضمنهاأنينبغيالتيالمواصفاتفكريأتيوفيما

الحديث.علوم

مصالرعلىالتعرتباهميةالطلابلتوعيةمدخلأوتمهيدوضعأولا:

اعتمادوضرورةلها،المساعدةالمصادرعنوتمييزهاالأصيلةالحديثعلوم

يأتيماكثيراالذيالتبريرمنهجنتجفبهذاالاختلاف.عندالأصيل
فيالعلميالبحثمعيتناسبلابالتاكيدمنهجوهوللأهواء،استجابة

الإسلامية.العلوم

الموضوعية.وحداتهاحسبالمصطلحاتترتيبثانبا:

الحديثعلوممواضيعلثرحالواقعيةالأمثلةاستخدامثالثا:

التصحيحفيالنقادالمحدثينمنهجربطعلىالعملضرورة

الحديث.مصطلحبمبالئوالتعديلوالجرحوالتضعيف

والتعليلالتصحيحفيالنقادالمحدثينمنهجبلورةعلىالتركيزخامسا:

كماوالتعديلوالجرح
الفقهية.بالجوانبعنايتهمعلىالتركيزينبغي

نستفيدوالمتأخرون،المتقدمونالأئمةلناتركهمماالاستفادةنستطيعبهذأ

فيمنهجهمالمتقدمينمن
تحقيقفيمنهجهمالمتأخرينومنالمنقولات،نقد

لترا

ةكالآتيالنقاطهذه
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التعرفبأهميةالطلابتوعيةعلىالتركيزفينبغيالأولىالنقطةأما

والمصادرالحديث،علومقواعدمنهاانبثقتالتيالأصيلةالمصاثوعلى

جمعفيثحرهايتمثلالتيالفرعيةالمساعدة
الأصيلة،المصاثوفيتناثرما

الجرحمباحثفيسيمالاالأصول،وعلماءالفقهاءنصوصجانبإلى
المصدرإلىبالرجوعالترجيحليتموذلكوالأداء،التحملوطرقوالتعديى

منمصطلححولشبهةأوغموضأوخلافوقوعحينالأصيل

قدالنقطةهذهكانت
دراسةبعدالمصطلحكتببعضمنتفهم

المؤلفينفإنوالتقديسية،العاطفيةالقراعةعنبعيداتحليلية،وقراعةمقلىنة

ضعوخلالمنإبرأزهاإلىيتطرقواولماهتمامايولوهالمالمعاصرين

مصاثوهابينيخلطالمصطلحكتبفيأسلوبهمكانبللها،مستقلعنوان

النقادعلىالردمعرضفيالباحثينبعضنرىلذاوالمساعدة،الأصيلة

يقول.الحديثعلومفيأصيلةمصاثويعدونالذين

المصطلحكتبفيمقررهوكمامقبولةالثقة@ازيادة
الإماموحتىالأئمةمنوغيرهحاتمأبوثوس@الواخر:باحثيقول

ال@هبحمدانيدإليها،توصلتالتيالنتائجتجاوزوألماوافيةثواسةالبخلىي

هوطبقهالذيبالمنهجيقصدثاالمحدثينمنهجطبقت
كتبفيتقررما

الموضوعيةوحداتهاحسبالمصطلحاتترتيبوهيالثانية-النقطة
-

موضوعيةوحداتأربعتحتجميعهاالحديثعلومأن@لتوزيعفيمكن

وهيرئيسة،
يلي:كما

الرواية.علما-

والتعليل.التصحيحقواعد-2

والتعديل-الجر@علم-3

الحديث.فقه-4
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بينتفريقغيرمنالنمط،هذاعلىالحديثعلومأنولفبتنسيق

موضع،فيبعضهاذكرأووالحكم،المعنىفيتشتركالتيالمصطلحات

موضعفيواخر
المصطلحكتبفيالحالهوكمامتباعدين،يكونانقد

منكثيرافإنعموما،
التيوالشبهالعقد

تلقائيا،تتبددالعلمهذاتكتنف

فيالمحدثينمنهجويصبح
الجميع.لدىالمعالمواضحالأحاديثنقد

الأولى:حدة@لو

التالية:المسائلالرواية-علموهيالوحدة-هذهتحوي

تحملوطرقالحديث،طالبآدابومعرفة@حدث،@آدابمعرفة

وشروطها،الحديثوروايةالكتاب،وضبطالحديث،وكتابةالحديث،

معونزوله.الإسنادعلوومعرفة
فيفيهااستحدثماإلىالانتباهلفت

عصر
وحكم.مصطلحمنالروايةبعدما

العلم،أهلمنوغيرهمالمحدثينعندرفيعةمكانةالوحدةهذهوتحتل
التأليفوظهورأنواعها،مراعاةعلىقائمةالنعليمفينظمهملأنوذلك

فيومستقلامبكرا
كتابمئلالحديث-علوموحداتمنالوحدةهذه

علىواضحدليلوالواعي(-الراويبينالفاصل)المحدثالرامهرمزي

التربوي.الجانببهذااهتمامهممدى

مواضيعمنكثيركانو)ن
@@والأ@التحملطرقمثلالوحدة-هذه

عليهايغلبونزوله-الإسنادعلوومعرفةالكتابوضبطالحديثوكتابة

مدىفينظرناإذافائدةكبيراليومثواستهافييوجدولاالتاريخي،الجانب

كئيرعلىكاشفةأضواءتلقيلكنهاالتعليم،فينظمنافيتطبيقهاإمكانية

والجرحوالتعليلالتصحيحفيالحديثنقادعليهايعتمدالتيالحيئياتمن
ضمناليوماثواستهافيالكبيرةالأهميةتظهرالجهةهذهومنوالتعديل،

الحديث.علومماثة

الثانيؤالوحدة

ة-الو@هذهتحوي
الاتية:الأنولوالتضعيف-التصحيحقواعدوهي



لمنقطع،واسل،لمروافى،لمدوالضعيف،والحسن،والصحيح،ا
لمقلوب،والمنكر،اوذ،لمئاوالعلة،والثقة،اثةوزيالمعضل،والمعلق،وا

و
لمدا

ورج،
ضوع.لمواولمضطرب،اولمصحف،ا

منهجفينظرناإذا
النقاد@حدثين@

أساساالقائموالتعليل،التصحيحفي

لي@بماأوأصللهبماوتفرلهلهومخالفتهللواقعالراويموافقةمدىعلى
وعلةشذوذمنالحديثخلومدىعلىأخرى:بعبلىةأصل،له

(1)
وجدنا

الاتي:الشكلعلىموضوعاتثلاثةإلىتنقسمالأن@لهنه
صحته.ثبتتالذيالحديثا-

خطؤه.ثبتالذيالحديث-2

ذأك.ولاهذافيهيثبتلمالذيالحديث-3

ذلك:بيانيليوفيما

@اصحيحمصطلحعا@قعليهفيطلقولالا@الموضوعأما
يطلقوقد@ا،

مصطلحعليه
@@

حسن
@احسنكد@ةبعضهمعليهيصطلحبينما)2(،@ا

صحيح

)شاذ(،)معلول(،)ضعيف(،عليه:فيطلقالثانيالموضوعوأما

الىد)موضوع(.)مضطرب(،)مصحف(،)مدرج(،)مقلوب،)منكر(،

وهي:كثيرا.النقاديستعملهاصريحةألفا@جانبها

به)تفرد)خطأ()وهم(،)باطل(،محفوظ(،)غيرغريب(،)حديث

يحةالصرالعباراتمنوغيرهايجيء(الافلان(حديثيثبهالافلان(،

وغيرها.الضعفاءوكتبالعللكتببهاتزخر@لتي

تعتمدعموما@صطلح@كتبالذكر@ن@بديرمن(1)
أحو@لعلىنلانيا@ديت@تقسيمني

مطرلا،أمرااعبارهيمكىلالهف@الأحو@لبعصفيراقميامرالا.مداكاناند@لرو@ف

دلكيلى@لطلبة@نتباهلفتيخعينلذا

صح.فيمايقولودقدإنهم@لذهبياظ@@يقول(2)
كابوانظرحسنحديثهدا

@لنقادلصوصمنتطيميةلئلةفميهللمت،(26-23)ص.جديدق@@)نظر@
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)مدل@(،)مرسل(،)1((،)ضعيففيه:يقالالثالثوالموضوع

مننوعتقوىذاد@يمعلق()معضل(،)منقطع(،
بعواضدالأنلاهذه

ئابت،بأنهالناقدشعورحدإلىيصلولمذكرها،سيأتيالتيبالرو@

)صحيح(أيضاعليهيطلقوقدبه(،بأسالا)جيد(،)حسن(،يقال:

الأولالموضوعبهيريدولاتجوزا،

ثلاثيا:تقسيماالأنولعهنهتقسيموجه

آنفا-،رأيتكماأقسام-ثلاثةعلىالمصطلحاتهذهقسمنالقد

الحديثينقسملاالواقعففيلا@الحديث.تجاهالنقادشعورحسبوذلك

قسمين:سوى

وخطأ.صحيح

ماذادومايعرفأنالناقدبمقدوريكونلنلكن
أوخطأالواقع،في

ذلث.معرفةعلىيساعدهماالمعلوماتمنلديهيتوافرلاقدلأنهصواب،

عنيعبرالحديثصحةالناقدعلمفإذا
)ذاوالألفاظ،منعليهيدلبمانلث

خطأهعلم
يعبر

ذاكولاهذايعلملماذادالعبارات،منعليهيدلبماعنه

عنفتعبيره
الحديث.تجاهشعورهبقدريكونذلك

الناقد،شعورإلىبالنسبةأقسامثلاثةإلىينقسمالحديثفإنوعليه

وصواب.خطأ،قسمان:إلالهيكونفلاالأمرواقعفيوأما

لانسمعهالذيالخبرإذواقعيا،التقسيمهذانجدأنفسناإلىرجعنالاذا

هذانعرفأنبمقدورنالي@لكنخطأ،أوصوابا،إلاالواقعفييكون

الصحيفأن@لكلعلىيطلى)صعي@(مصطلح(1)

لالأمثلةالموضوعمذاشرح@سق(2)
للبعت،@ديث(@علومفيجديدة)لظراتكتبفي

بهاالناقدومقصود@صطلحات،@بين@لماوت@لكفهم@نإله@لنظرلفتيسبغيومما

ولالها،@صتعمالهم@ناسبةوفقهبمنهحهم،وثو@بةو@سحة،حرةعلىكبيرلقدريتوقف

لكتذكرفإنهاكليا،اعتمعاالمصطلح@كلتادتفلكفييصلح
من

@عاني@
موما

لاستعمالأغد@ا
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@ائما،الواقع
إلى@خاطبشعور@إلىبالشبةالخبرهذاينقسموبالتالي

لاأوخطأ،أنهأوصواب،الخبرأنيعرفقدلأنهثالثلاثةالأقسامتلك

كاندانشيئا،يعرف
يتنوع

ما
فييجولعماالمخاطببهيعبر

تجاهخلده

منقسمعنيخرجلاأنهبيدسمعه،الذيالخبر
الأقسام.هذه

صحةبمعرفةالمتعلقةالمسائلجميعيضمالأولالموضوعكانلانا

جميعيشملولالا.مقابلباعتبارهالثانيالموضوعفإنوئبوته،الحديث

الخطأبمعرفةصلةلهاتكونالتيالأن@ل
الرأويكانأسواءالحديث-في

فيمتعمدا
هي:والأنلامتعمد-غيرأمخطئه

ولمدرج،والمقلوب،والمنكر،واذ،لثاوالعلة،ا
ولمصحف،ا

لمضطرب،ا

لكونخاص،بابفيبذكرأنيجب)الموضوع(نوعأنغير@وضوع.و@

مثلنهلا"فسقه،بسببالمتروكرواهمابهويلحقووضاعا.كذاباراويه

عنه.الروايةجو@زعدمفيالوضاع

عاموضويشكل)المعلول(أو)العلة(مصطلحأنبالذكرالجديرومن

عاما
يندرج

وهي:قسيما،نوعاودي@المذكورة،الأن@ل@بقيةتحته
ثاذ،اد

لمداوقلوب،@و@لمنكر،وا
لمضطرب.اولمصحف،اورج،

الموضوعين،هذينبينمتوسطةدرجةفيمثلالثالثالموضوعوأما

مابقدرالمعلول،أوالصحيحالفرفيئ:أحدأحيانايجذبهاإذوعريضة،

الصحيح،إلىيرتقيلاأنهغيرالحلىجية،العواضدمنالحديثفيتتوافر
ومنخطؤه.تبينالذيالضعيفإلىينزللاكما

موقفيكونقدهنا

يندرجالذيالحديثتجاه@لنقاد
اضطربكمامضطربا،النوعهذاتحت

الدرجةهذهأساسهيكونالذي)الحسن(مصطلحمعنىتحديدفي@تأخرون@

وشملالمنجبر@ا،الضعيفهو"الموضوعهذايطابقالذي

التالية:الأنول

الضعيفرواهوماوالمعضل،والمنقطع،لمدلس،واوالمعلق،سل،المر
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وأماخطئه،ولاصحتهعلىيدلماللناقديظهرلاأنلرطالمتروكغير

مننوعتقوىإذا
عهفيقالتفصيلهاسيأتيالتيبالوجوهن@لالا@هذه

)صالح(وبه(بأسوالا)جيد(مثلأخرى،ألفا@فيهوتستعمل)حسن(
و

الثقةزياثةفإنالثقة،زياثةمسألةتصنيفلنا
كونهاحيثمن

والمعلول،والحسنالصحيحمسائلعنمستقلاخاصانوعاتشكللامسألة

معلولة،أوحسنة،أوصحيحة،تكونأنإمامنخارجةولا

كلمةكونهاحيثمنوأمابها.@حتفة@القرائنلدلالةتبعاذلككلويكون

لهاسنخصصفلكولتوضيحتعريف،إلىيحتجنوعافتظلاصطلاحية

الثالثة-الوحدة
ةمايلىوالتعديل-الحرحعلموهي

ال@@لوحده

لتبعين،اوأتباعوالتابعون،بة،والصحاوطبقاتهم،لحديث،ارواة

منكلبهيختلوماوالضبط؟العدالة،الرواية:قبولوشروط
العد@ل@

الحديث،ردفيوأثرهاوالجهالة،العدالة،فيوأثرهاوالبدعةوالضبط،

العدالة،فيوأثرهوالكذب،
الجرحوتعلىضوالتعديح،الجرحوصيغ

العلم.هذاومصادروالتعديل،الجرحوعلماءذلك،وأسبابوالتعديل،
تمخضالتيالنتائجأهممنوالتعديلالجرحعلمأنإلىالإشارةوتجدر

فيالمحدثينجهدعنها
وتعليلا.تصحيحاالاحاديث،نقد

ابعؤلرا@لوحدة

ماالرابعةالوحدةتضم
يلي:

ومحكمه،الحديثومشكلالحديث،فيوالمنسوخالناسخمعرفة

ه.ورو@وأسبابالحديثمناسبةومعرفةالحديث،وغريب

ندمجهاأنينبغيالحديثفقهلمعرفةالمحدثونطبقهاالتيالمسائلوهذه

اهتماممدىالطالبذهنفييترسخحتىالحديث،علومضر@اتفي
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بعدفيماتطورتالتيوهيللأحاديث،الفقهيةبالجوانبالنقادللحدثين

الفقه.أصولبعلماستقلتحتى

الثالثة-النقطةوأما
مواضيعلثرحالواقعيةمثلةالا@استخداموهي

هنافأنقلومصطلحاتها-الحديثعلوم
ضوءفيالحديث)علومكتابمن

الصحيحالحديثوهو@الذلك،نموذجاالنقاث@المحدثينتطبيقات
@ا

شرحقبل
أسلوبهفيالقارئيتأملأنالأفضلمنيكونالموضوعهذا

وسائلعبرذلككانأسواءيسمعه،الذيالخبرمعالجةفي@لشخصي

يلي:ماليتضحوذلكفردي،طريقعنأمالإعلام،
عموما.الصحيحمعنى*

خطئه.أويعالجه،الذيالخبرصحةمعرفةفيطريقته@@

ذلكموضوعفيعلميتخصصأوعلمية،خلفيةإلىذلكحاجة*

ملابساته.فيأوالخبر،

منيكونفلاالجاهلالشخصوأما
الخبر،إليهينقاىمنتقليدإلاعاثته

فيواعتدالهوخطئه،صوابهمعرفةعنبعيدايكونوبالتالي
ذلك.

نفسه:علىأسئلةيطرحأنالقلىئينسىلاكما

دأئما؟كلهاالأخبارأحدنابصدقهل@

دائما؟يكذبهاهل،

حيناناكولاهذأيعلملاأواخر،حيناويصدقحينا،يكذبلاأكأ

ثالثا؟

إذن؟فلكمعيلىوما*

مدى.علىاعتمادهةهوذلكمعيلىيكونألا*

ملابساته.يعرفأويعرفهالذيللواقعالخبرموافقةأ-

له.مخالفتهأوب-

أصل.لهليسبماأوأصل،لهبماالتفردأوج-

لهيتبينلمإذاالناقل،الرجللذلكالعامةالحالةاعتمادأود-
شيء
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الخبر؟ذلكملابساتمن

منهووخطئهالخبرصحةمعرفةبمقدورهيكونالذيمماأنجازماتعتقدألاث.

لهفليسغيرهأماملابساته؟أوالخبرموضوعحولعلميةخلفيةلديه

فيناقة
جمل؟.ولاذلك

لأحوالتابعايكنلمالتصحيحبأنالتأملهذابعدنقتنعأنيمكنألاعيم

فقط؟.الناقلين

فنقول:صحيح()حديثقولهممعنىنثرحذلكضوءوفي

أنهللناقدتبينإفا
غيرمنغيره،أو@سح@آالنبيعنالحديثنقلتم

يعبرفإنهوهم،ولاخطأ
يعبروقد)صحيح(،بأنهغالباعنه

بأنهعنه

فيالترمذيالإماميستعملبينما)حسن(،
صحيح(.)حسنلفظةذلك

الناقدلدىيتوافرماوبقدر
إلىيصلحتىشعوره،يتقوىالقرائنمن

تموأنهمصدره،عنثابتالحديثبأنالعلم
غيرمنرواتهعبرعنهنقله

خطأ،ولاوهم
أبدابذلثالجزميتوقفولاالإحاد،خبرمنكونهمع

فيينظرونالذينالمثقفينمنكثيرلدىالثائعهوكماتواتره،على

أهلهاحترامثونثقافتهم،زاويةمنالحديث
من

ودونالقدامى،النقاد

الحديث.تجاهشعورهماعتبلى

للجميعيكونأنيمكنلافإنهالخاصة.علممنالأمرهذأأنوبما

ولذاوالعلم،اليقيئإفاثتهومدىالحديثتجاهو)حساسهمالنقادشعور

لا.أمالظنعندهذلكأفادسواءبذلك،التسليمغيرهمعلىيتعين

النقادالمحدثينمنهجربطعلىالعملضرورةوهيالرابعة-النقطةوأما

الحديثمصطلحبتعريفوالتعديل،والجرحوالتضعيف،التصحيحفي

علوماستيعابعلىالطلبةتساعدلأنهاالأهمية،غايةففيومبا@ئه-

معالتعاملواستقامةالحديث
علومدراسةمنالهدفإذثالقوممصطلحات

فهمخلالمنوالتعليلالتصحيحفيالمحدثينمنهجمعرفةهوالحديث

محملها.غيرعلىتحمللاحتىعليها،اطلقوهاالتيومعانيهامصطلحاتهم



معانيهاأنثارسهاإلىيتخيلقدالمصطلحات،منكثيرةأمثلةوهناك

بهاقاممستقلةثواساتخلالومنالتعريفات،فيوردبمامقيدةالنقادعند

والثاد،كالمنكر،المصطلحات،أهمحولالعلياالدراساتطلاببعض

تبينوقلصدوالثقة،والمجهول،والمضطرب،والصحيح،والحسن،وا

ذلك.خلاف

معناهاستقر)المنكر(مصطلحكانإفاواحداةمثالاهناونذكر
كتبفي

دبتفرأومنه،أوثقهولمنالضعيفبمخالفةتعريفهواشتهرالمصطلح،

والضعيفوالصدوقالثقةرواهماعلىأطلقوهالنقادلكنالضعيف،

ايتقيدوأن@ونأصل،لهليىبماتفردأوالراجح،خالفإذاوالواهي

أليومالباحثيئمنفكئيرذلكوضوحمنالرغموعلىالضعفاء،بمرويك
كلامعليهويحملونالمصطلح،كتبفياستقربمامتقيدينيزالونلا

بمنهجوتعربفاتهاالمصطلحاتربطعلىالعملفإن
القاد

في
وخلطهتخبطهعلىالطالببقىالادالأهمية،غايةفيأمراستخدامها

السليم.المنهجعنوخروجه
الخامسة-النقطةوأما

النقادالمحدثينمنهجبلورةعلىالتركيزوهي
في

كماوالتعديلوالجرحوالتعليلالتصحيح
عنايتهمعلىالتركيزينبغي

@حدثين@تجاهالمواقفتصحيحعلىالطلبةتساعدفإنهاالفقهية-بالجوانب

وفقهه.الحديثفيترائهمواحترامالنقاد،

لتهالحمدأندعواناوآخر
العالمينرب
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(1)والمتفخريغالمتقئميغبيغالسيت@و"@

بسم
@لرحيمالرحمن@لله

للعالمين،رحمةالمبعوثعلىوالسلاموالصلاةالعالميئ،ربدلهالحمد

أجمعين.وصحبهلهوعلىمحمدسيدنا

بعد:أما

لا
فييسعني

ولكنحقه،الموضوعأفيأنالوقتمنالعجالةهذه

بعضواستيضاحجوانبهبعضاستجلاءفيالمثاركةشرفأنالأنعزائي

العلميةالندوةهذهإقامةفيسبباكانلمنالجزيلشكريمقممامراتبه،

العلممنقواعدترسيأنالجميع-يرجوكماأرجو-التيالمباركة،

وتبنيراسخة
حسنةوسنةخيرفاتحةتكونوأنشامخةالمعرفةمنقلاعا

القيامة.يومإلىبهاعملمنوأجرأجرهالصاحبهااللهيكف

الساحةأننظرفيملاحظوكلوبصرلبفيكلعلىيخفىلا

نشهدحيثوالنثر،التأليفمجالفيكبيرةحركةتعيشاليومالعلمية

منكثيرونشطتوالفنون،العلومشتىفيالمؤلفةالكتظهوريوميا

جميعفيالأمةهذهتراثوخدمة@خطوطات،@تحقيقفيالبحثمراكز

كبيرةبسرعةومراجعهالبحثمصادرجميعالعلملطالبوتوقرتجوانبه،

علماؤنايكنلمالذيالأمروهوأصلا،مشقةبدونوأحياناأقل،وبمشقة

منه.قليلبجزءيحلمونالسابقون

يمغ-لمكلههذاولكن
الأمراضمنكثيرظهورمنالديد-للأسف

معالتعاملطريقةوفيالحاليالعلميالإنتاجطبيعةفيوالأعراض

الصالح.السلفوتراثوالسنةالكتابنصوص

والكولوحيا.للعلومعجمادجامعةدخاد،صعيرعبد@لحزيزد(1)
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منالحديثلعلومكانوقد
الاكبر.والقدرالأوفرالنصيبالأمرهذا

فيالمبذولةالجهودمننرىمافبقدر
فوضىنرىوعلومها،السنةخدمة

جوانبها،بعضفهمفيواضحأوقصورامعها،التعاملكيفيةفيفكرية

إطارها.وفيخلالهامنتفهمأنيجبالتيالمناهجفيوخلطا

عننتجوقد
العلوم،بهذهالمشتغلينمناهجفياضطرابكفهفلك

بعضفيشكلحتىقيوثه،وتجاوزحدوفى،الاضطرابهذاوتعلى

يجبوماالعدمأهلبأخلاقيذهبيكادصهل@فيهايحتدمحدبةالأحيان

منالعلم-رحمالرحم-هذهعليهمتفرضهوماأدبمنعليهيكونواأن

بعضهمإنبلجناح،وخفضجابولينوتواضعموقة
ماحملهقد

وشدة-بقسوةلسانه-سيفسلإلىالسنةعلىوحرصأصدقأنحسبه

معهيقفونمنعلى

والخروجبالابتدلإياهممتهمأعنهاالدفاعخندقفي
منهجعلى

فلثوغيرالسلف،
منعلىتخفىلاالتيالاتهاهاتمن

وأقعمنطرفأيعيشى
أوالكتبفينقرأهاالتيوالمساجلاتالمناقثاتهذه

الانترنت.مواقععبرنتصفحها

المشكلةهذهوأنتجتالأمرهذاأوجبتالتيسبابالا.أهممنوإن

اثنين:ممببين

الحديث،علومقواعدثاخلالخلافيةالقضايامنكثيروجودالأول:

ماغرارعلىالان،إلىفيهاالحسميتملموالتي
الشريعةعلومفييقع

أن@ونزمن،إلىزمنمنترحلالقضايامنكثيرتزالماحيثالأخرى،

عندوالتباسحيرةعليهيترتبمماقاطع،إجماعأوفاصلبرأيفيهايقضى

منالقواعد،لهذهاستيعابهمصعوبةمنيزيدالذيالأمرالعلم،طلاب

والتعديلالجرحومباحثالرواية،قبولشروطمباحثفيالاختلافمثل

ذلكوغيرومراتبهما،وألفاظهما
ظاهرةنراهاالتيوالمسائل،القضايامن

الحديث.علوممباحثأغلبفي

قليلةغيرمجموعةفيوالمتأخرينمينالمتقدبينالمنهجاختلافالثني:

بينالخلطمراعاتهعدمعلىيترتبالذيالأمرالحديث،علومقواعدمن



أحدتطبيقعلىالمترتبةوالأحكامالآلاراختلافثتمومنالمنهجين،

الاخر.إلىأحدهمامحاكمةأوالمنهجين

يعتبرذكرتهالذيولالا@السببإنقلتإذاالنجعةأبعدتأظننيولا

الحسميمكنكانالحديثعلومقضايامنفكثيرالثاني،السببلهذانتيجة
المنهجين.بينالفرقمراعاةتملوفيها،

تنثأاليومالحديثكتبدراسةفييتعمقمنكلإن
في

أسئلةنفسه

فييطويوقدأقرانه،بعضبهافيحدثأحياناالشجاعةيملكقدكثيرة
قدمماوخوفأبالواقع،رضاويسكتوعقلهقلبهعليهاالأحيانمنكثير

فلكعليهيجره
من

فييجدلاأوحادة،ألسنة
فيللاستمرأرالقدرةنفسه

والتنقيب.البحثفلك

بعضهاوردحيثة،جديىليستوالإشاراتالأسئلةهذهأنمنوبالرغم

والمعتميوالصنعانيحجركابنالمحققيئالحديثعلماءكتبفيمنهاكئيرأو
محددةبمنهجيةالتدرش@استمرارأنإلاوغيرهم،

لممحددة،كتبخلالمن

العلم.وطلابالعلماءمنالكثيرأذهانفيوتتبلورتبرزأنالأسئلةلهذهبسمح

فيمرتفعبصوتالتفكيرمناليومإخوأننابعضيحاولهماولعل
هذه

المسألة-
فيالكتابةأوالتأليفخلالمن

البدايةهوالمتخصصة-@جلات@

العلمهذاأهلبينالظنحسنداذاالطويل.الطريقحهذاعلى@لصحيحة
فسيكونالأحكام،أستصدارإلىاستباقدونللآخرمناواحدكلواصغى

منكثيرعلىوإجابةالعلمهذاوتطويرتجديدفيكبيرأثرالنقاشلهذا

سواء.حدعلىالعلموطلابالعلماءرؤوسفيتدورالتيالأسئلة

يشكلاثنينأمريننوضحأنبنايحسنوتوضيحهالأمرهذاولتجلية

وهما:الموضوع،هذأصلبمجموعهما

والمتأخرين؟بالمتقحمنالمرادماا-
2-

منهجبينللتمييزملاحظتهايمكنالتيالعامةالملامحماهي

هذافيهايظهرالتيالامثلةبعضوذكرالمتأخرين،ومنهجالمتقدمين

المنهجين؟بينالاختلاف
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خمنه،لمتأا@ق@"لمتقدا

الثالثالقرنعاشواالذينهمالحديثعلماءاصط@حفيالمتققمون

حدالذهبيالإمامأنمنوبالرغمالهجري،الرابعالقرنمنوجزءا

ذلك،بعدالحديكونأنيمكنأنهإلا)1(،الثالثالقرنبرأسعصرهم

وضعيمكنلاأنهاعتبارعلى
حد

حقيقي
بقيقالأنيمكنولكنلذلث،

بنااقتروكلماوالمتأخرين،المتقحمينبينالأولىسنواتهفيجمعالرابعالقرن

نماوالانقراض.فيالمتقدفبئمنالأعلامهؤلاءبدأالرابعالقرننهايةمن

المستخرجصاحبالإسماعيليأدرجنفسهالذهبيالإمامأدفلكعلىيدل

37سنةالمتوفىالبخاري،صحيحعلى صنف"ةفقالالمتقحمين،ضمن@1

رضيعمرمسندالإسماعيلي()يعني
وانبهرتمنهوعلقتطالعتهعنه،الله

ايلحقوأنمنإياسعلىالمتأخرينبأنوجزمتالإمام،هذابحفظ

@االمتقدمين

أقيعنجميعالنعرفحمينالمت@هؤلاءأسماءبعضنق@أنويكفي

شعبةأمثالإنهمنتحدث،وعمالقةجبالأيوعننتكلم،وجهابذةفحول

و@بنمعينوابنالمدينيوابنوأحمدمهديوابنالقطانسعيدبنويحى

زمنإلىوهكذاوالنسائي،حاتموأبيزرعةوأبيوالبخاريراهوية

اللهحفظانذينالجبالمنوغيرهموالبيهقيوالخليليالدارقطني
بهم

الشة

والغالن.والمبطلينالمنتحلينبهموقمعالدينبهموأعز

منكثيرأستقرتعندماأيذلك،بعدجاؤواالذينفهمالمتأخرونوأما

الرواية،عصروانتهىعليها،الاعتمادإلىالأمروآلالكتب،فيالعلوم

كثير،وابنتيمية،وابنعياضا،القاضيمنهم:نذكرأنويمكن

و@بنوالنووي،الحاجب،وأبنالصلاح،وابنوالذهبي،وعبدالغني،

الدينوزكيالمقدسي،الدينوضياءالفاسي،القطانوابنعبدالهادي،

.1/4@لذهي،@،الاعتد@ميز@د(1)

لمه.9@لدهبي،الحماط،تدكرة(2)
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العيد،ثقيقوابنالسبكي،الدينوتقيالدمياطي،الدينوشرفالمنذري،

بعدهم.جاءمنثموالمزي،
للمنهجيرالعاملا@لامح@

أشيرأنأودالمنهجينبينللاختلاف@لعامةالملامحعنأتكلمأنقبل

وهيالأهميةغايةفينقطةإلى
ينوالمتأخرالمتقحمينبينالمناهجاختلافأن

الثريعةعلومأغلبفينظيرهيوجدبلالحديث،بعلومخاصاأمرالي@

مقارنةوالمعرفةالعلمفنونجميعفيالمتقدمونعليهكانماأعنيواللغة.

مرالا@عليهاستقربما
المتأخرين-عند

منهجعليهاستقرعماقواعدهااختلفتالمتقدمينعندمثلاالبلاغةفإن
فيالاختصاصأهلبهقالماهذا@تأخرين.@

الشأن.هذا

أنوفروعهاالعربيةاللغةلعلومالدارسونعليهيجمعيكادالذيإن

القديمهاللغويةالدراساتعنبينأاختلافأتختلفالحديثةاللغويةالدراسات

بالدرساللغويةالظوأهرتناولفيوأساليبهاومناهجهاطرائقهافي

وكتاباتهمللغة،التأصيليةثواساتهمفييجمعونالأولونكان

منهمالمتأخرينأننجدالعملية،وتطبيقاتهاالنظريةالأصولبين@للغوية

جاعتوبذلكالتعبير-هذاصغإناالتقنيني-التنظيريبالجانباكتفوا

حبهتغرسولالهتنطرولاتعقمه،للعلمتقننجاقة،ورسائلهمكتاباتهم

في

البلاغي.بالدرسلذلكنمثلالإيضاحمن
أمثالالمتقئمينالبحشينوكتاباتكتبأنعلىاثنانيختلففلا

وابنالقيروانيرشيقوأبنالعسكريهلالوأبيجعفرب@وقدامةالجاحظ

للبلاغةالتأصيلفيوالزمخشريالجرجانيالقاهروعبدالخفاجيسنان

وهيومضمونا،شكلاالجوزاءوتناطحالعلياءإلىتسمووفنونهاالعربية

وأيالرازيالدينشأمثالالمتأخرينكتاباتعنكبيرااختلافاتختلف
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بعدهم.جاءومنالقزوينيوالخطيبالسكاكييعقوب

تتسمعموماالمتقدمينكتاباتأنالمنهجينبينالاختلافومظهر

عةوروالسبكومتانةالعبلىاتوقوةالألفاظوجزالةالابتكارةوجدبالأصالة

الادبي@اللغويةكتاباتهمأخرى:وبعبرةالبلاغية.للظواهرالبيانيالتحليل

وتعليمها.لهاالتأصيلإلىيسعونالتيالبلاغيةالمعانيتعكس

والتفريعوالتنظيرالتقنيئجانبالمتأخرينكتاباتعلىغلببينما

منالمستخلصةالمصطلحاتعليهاوطغتوالنظائر،الأشباهبينوالتفريق

فيوفنونهاالعربيةالبلاغةبأصولكبيراهتممدونماالسابقين،كلام

متونببعضأشبهوصارتالإلغاز،بهاوأحاطالجمودفاكتنفهاكتاباتهم،

رموزهالفلثوالحواشيالروحمنمزيدإلىقارئهايحتاجالمختصرةالفقه

غموضها.و)زالة

لفخرالإعجازثوايةفيالإيجلىنهايةكتابي:منذلكعلىأدلولا

السكاكي.يعقوبلأبيالعلومومفتعالرازي،الدين

وفي
للبلاغةأرخالذيعتيقالعزيزعبدالدكتوريقولالمعنىهذا

الذيالقاهرعبدبينوسطأيجيءنثأتها:أطوارعبرالعربية

بينوالعامليئ،البلغاءمنوأمثالهوالعملالعلمبينالبلاغةفيجمع

ية،@لنظرالعلوممسلكبالبلاغةسلكواالذينالمتأخرينمنالمتكلفيئ

فيتنافسواثماللغوية،المفر@اتيفسترونكماأصطلاحاتهاوفستروا

بالمعمياتأشبهالبلاغةكتبصارتحتىوالإيجاز،الاختصار

لألغازثاوا

متحتثااخر،موضعفيويقول
علىوعكوفهالبلاخيالفنجفافعن

اعدالقواستنباطسبيلفي@اوهوالسكاكي:لدكماالمستحدثةالمصطلحات

يحويلاالذيالجافوأسلوبهوألفاظهبأصولهالمنطتىاستخدمقدوالقوانين

صعتيق،يزيف@لإعةتلىيخ(1)
2 7
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ويققدهاالبلاغةيقننأنهمهكانفقدذلك،فيعجبولاجمال.أي

@ابالمنطقعليهيستعانأمروهذاالأخرى،العلومكسائر

فيينوالمتأخرالمتقلميئبينالمناهجاختلافقضيةمنصورةهذه
أنعلىللتكيدذكرتهواللغويةالثرعيةالدراساتجوانبمناخرجنب

عامة،المسألةهذه
التفصيل.أوالاستيعابأردولمجلية،واضحةوهي

منكلاتميزالتيالعامةالملامحبيانوهيالأساسيةالنقطةإلىونعود

المتأخرين.ومنهجالمتقدمينمنهج

يأتي:فيمالمنهجهمالعامةالملامحنحددأننستطيعللمتقممينبالنسبة
ساعدهموقدالرواة،أحوالفيالعميقوالتفتيشالدقيقالنظرا-

اثنان:أمرانذلثعلى

قدالأسانيدتكنلمحيتالرواة،منالزمنيقربهمالأول:الأمر

يرىحاضرشهاثةيشحونجعلهمممابعد،فيماحدثكماكثيراطالت

الرجال:فيالمتقدمينكلامقيمةلبيانالقصةهذه

بنبقيالمشهورالإمامذكر
2-@201)الأندلسبمخلد 7 قدمأتههأ6

مالبغداددخلفلماالرجال،وملاقاةالعلمطلبفيندلحالا@منبغداد

فيجالسامعين،بنبيح@هوفإفابها،الجامعالمسجدإلى
حلقة

من

@افسألتهقال:وتعديلا،جرحاالرجالفييتكلمالعلم
لقيتمنبعضعن

جرح.وبعضازكى،فبعضاالحديث،أهلمن
فسألته

عنالسؤالاخرفي

منأكثرتقدوكنت@البخاريشيخعمار-بنهثام
فقال:منه،الأخذ

@م@قي،صلاة،صاحبعمار:بنهشامالوليدأبو
لوالثقة،وفوقثقة

@اوفضلهلخيرهشيئاضرهماكبراتقلدأوكبررثائهتحتكان

يعي@ت@رجلمنتصدرالتيالتزكية،وهذهالشهاثةهذهقيمةإلىفانظر

بقلار@لمصدا(1)

13/2@نرء،أعلامسير(2) 9
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عليهايطلعلاالتيأمورهممنكثيراويعرفأحوالهمويلاحظالرواةمع

الرو@وعلىالحكمفيفيجتهدذلث،بعديأتيممنهذاأينالمعاصر،إلا

فييجتهدأوالعلماءكتبمنينقلهاالتيوالنقولالأقوالخلالمن

وتأويلها-تفسيرها

الثاني:الأمر
فاقتالتيالثاملةوالإحاطةالعميقوالفهمالوافرالحفظ

الأمثال.مضربوكانتوصف،كل

جمعلوإئهشعبة:عنقالوالقد
واحدصعيدعلىكلهمالرواةله

علىتعديلأوجرحمنفيهوماونسبتهأبيهواسمباسمهراوكللسمى

@وبسنينبعدهميأتيلمنويتسنىيتأتىفكيفوالتفصيل.الاستيعابوجه

تفاصيله؟نقلفيإليهميحتاجأمرفيعليهميستدركأنقرون

موضعلتحديدالأسانيدملاحظةودقةالنظرو)معانالمقارنة-2
العلة

منالراويصدقوتبينسقيمها،منالرواياتصحيحوتمييزالقادحة

حرصهمومبلغالقومهؤلاءعظمةلتتبينالعجيبةالقصةهذهإلى

الراويمنيكتفونيكونوالمأئهموكيفأنظرهمودقةملاحظاتهمةوشد

الظاهرة:بأحواله

بلىنختلفكناالحورقي:إبراهيمبنأحمدبناللهعبدالعباسأبوقال

أحمدوأبي:أناومئتين،عثرةستسنةالليثأبيابننصر:بنإبراهيم

مجلس،غيرفيحنبل،بنوأحمدنوحبنومحمدمعينبنويحى

نسمع
اللهعبيدالأشجعي-تفسيرمنه

المتوفىالكوفي،الرحمنعبيدبن

2ةنة@ 3 كبيرة-صحيفةمنعلينايقرأهفكان@ء4

هذهإسحاق،أبايافقال:أبي،كذاب-أنهأيله-فطنمنفأول

ليفوهبنسختانلهكانتنعم،قال:الأشجعي؟أصلكأنهاالصحيفة
أبي.فسكتنسخة،

منخرجنافلما
هذاإلىعناؤناذهببنيئ،أيأبي:ليقالعنده



وسمعنارأيناهوقديوصل،وكانفقيرارجلاكانالأشجعيباطلا،@لثيخ

فلمواسكت.شيئاتقلفلانسختان؟!لهيكونأنيمكنهكانأينمنمنه،

الرؤية،فيجابرعنالزبيرأبيبحديثحذثحتىمستوراأمرهيزل

لاالناس،حديثيسرقخبيثداكذابفقال:معين،بنيحىفكنبه

@االلهحفظه

أبيبنإبراهيمأنذلكبعدظهرالذيوالمقصودالقصخة.خلاصةهذه
ورثته،منفاشترأهانسختهإلىعمدنمادالأشجعيمنيسمعلمالليث

فافتضح.منها،يحلثصارثم

فيوأخبارهم
منثورة.وحكاياتهممشهورةهذا

3-
قاعدةيلتزمونيكونوالمأنهمالمتقدمينمنهجيميزكانماأهممن

فيلهمبلالرواية.أوالراويعلىالحكمفيمطرثة
وأحكامنظراتذلك

اعتبارعلىتقومبلخرين،المطقواعدمعمعظمهافيتنسجملامختلفة

آخرعلىولاثائما،بالتوثيقراوعلىيحكمونفلاوالأحوال،القرائن

الوصلىتعارضعندواحدةقاعدةلهمولي@الأحوال،كلفيبالضعف

فيالزيادةحصولعندولاوالوقف،الرفعتعارضعندولاوالإرسال،

منهأوالواحدالراويمنسواءالنقصان،أو@طديث
كلبلغيره،ومن

رغمبالردثقةزياثةعلىيحكمونفقدللقرائن،خاضعذلك
فيهاليسأنه

لمنوالإرسالالوصلتعارضعنديحكمونوقدغيره.رواهلمامخالفة

فعله.صوابعلىالقرأئندلتإفاضعيفاكانولوأرسللمنأووصل،

منهجهمفيكثرذلكأجلومن
الراوي،حديثإلىيعمدونالانتقاء،

ولمفيهأصابأنهلديهمترجحأوظنهمعلىغلبمامنهفيأخذون

فيكثيروهذايضبطه،لميرونهماحديثهمنويتركونيخطى،

فاتهم.تصر
كثر@اوأماالمسألة:هذهتقريرفيالحنبليرجبابنالحافظالإمامقال
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ويرلمو)نوأحدبهانفردإذاالحديثفييقولونفإنهمالمتقدمينالحفاظ

يكونأنإلااللهمفيهعلةنلكويجعلونعليه،يتابعلاإنهخلافهالثقات

يستنكرونوربماونحوه،كالزهريوحديثهعدالتهواشتهرتحفظهكثرممن

ولي@خاص،نقدحديثكلفيولهمأيضأالكبلىالثقاتتفرداتبعض

عندهم
@ايضبطهضابطلذلك

نسبيةأحكامهيالرواةعلىالمتقدمينأحكامأنالملاحظفإنولذلث

مطلقة،وليست
يعني

ثقةإنهراوفيغيرهأوالحجاجبنشعبةقالإذاأنه

بلرث@ا،أومروياتهجميعقبوليوجبمطلقاحكماليسفهوضعيفأو

أوخاصظرتأومعينبثيخأومعينةبحالةخاصاالحكمهذايكون

ثقة،كانولوفيهأخطأيرونهماحديثهمنفيضعفونبعينه،حديث

حديث@سائرويبقىضبطه.قديرونهماالضعيفحديثمنويصححون

والتدقيق.للنظرخاضعا

الإمامعنوالتعديلالجرحألفاظتعارضبجلاءلنايفسرهذاولعل

الأمثلة.بهذهحافل)التاريخ(وكتابهمثلا،معينبنكيحىالواحد،

كانعلة،مسالكالتعارضهذاإزالةسبيلفياتمأخرونسلكولذلك

يكونفقدإليه.وتجهالذيالسؤالطبيعةبحسبذلكيقولالإمامأنمنها

ولكنضعيف،أنهأوثقة،أنهالجوابفيكونمجردا،الراويعنالسؤال

منزلةمنهوأرفعدرجةمنهأعلىهولمنبالنسبةالراويعنالسؤالكانإذا

بالنسبةعنهالسؤاليكونأوضعيف.أنهالجوابفيكونمرتبةمنهوأوثق

ثقة،أنهالجوابفيكونالدرجةفيهو@ونهلمن
مع

أنه
الأصرحقيقةفي

بكثير.المرتبةتلك@ون

الدارمي،سعيدبنعئمانأورثهمافلكعلىالأمثلةومن
سألفقد

بهليسيحى:فقالأبيه،عنالرحمنعبدبنالعلاءعنمعينبنيحمى

يحى:فقالالمقبري؟سعيدأوإليكأحبهوعثمان:لهفقالبأس.
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التوثيقألفاظمنبأس(بهالي@ولفظ@اضعيفوالعلاءأوثقسعيد"
معروف.هوكمامعين،ابنعند

بنالعلاءفيمعينابنقولعلىكلامهبمناسبةاللكنويالإمامقال

كثرسابقا-ثكرناهالذيالتأويلهذاعلىأييحمل-وعليه"عبدالرحمن:

قت،وفيرجلاوثقممنوالتعديل،الجرحأئمةاختلافمنما@رد

اخر@اوقتفيوجرحه

حدثماأواخر،دونبلدفيالراويبهحدثعماالسؤاليكونأو

غيرهم،@ونأشياخهلعضعقبهحدثماأوآخر،بلد@ونأهلعنبه
منبهحدثماأواخر،دونوقتفيبهحدثماأو

كتابه،منأوحفظه

الثكيبعثمادماسنا@هروايتهخلالفعلأو
فيجمعلوكماروايتهفي

عددبينالإسناد
ابالجويكونونحوهاالحالاتهذهكلففيشيوخه،من

يكونولالذلك،تبعاالجوابيختلفولذلكالسؤال،بحدودمتعفقا

أحاثيثه.لجميعبا@نسبةأوللراويبالنسبةعاماالحكم

ةذكرناهاالتيالحالاتعلىالأمثلةبعضوهذه

بنالرحمنعبدآخر:بلد@ونفيالراويبهحدثماالأولى:فمن

الزناد.أبي

عبدبهحدتمايضعفالمدينيبنعليسمعتشيبة:بنيعقوبقال

ويصححبالعراق،الزنادأبيبن@لرحمن
بالمدينة.بهحدثما

عياشبنإسماعيلاخر:دونبلدأهلعنبهحدثما@لثانية:ومن

محمد
وأماالاميين،عنروىفيما@اثقةشيبة:أبيبنعثمانبن

فخلطضاعكتابهفإنالحجلىأهلعنروايته
في

حفظه
عنهم

مضروقال@ا

حدثإفا@االأسدي:محمدبن
مستقيمفحديثهالخبروذكرالاميينعن

صمعير،لنيححىركرياعى@بيسحيد@لد@رميبنعت@انتاريخ(1)
1 73-1 7 4

صالحديث،مصطلحليالجرحليالد@نريفمخصرلرحالأمنيظفر(2)
8
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"شئتماخلطوالعراقينالحجازيينعنحدثلاذا

ومن
بنجعفرغيرهم:ثونأشياخهبعضعنبهحدثماالثالثة.

يمما.الجزرالله،عبدأبومولاهم،الكلابيبرقان

فأماالزهري،غيرعنكانماحديثهمن@ايؤخذأحمد:الإمامقال
عن

فلا@االزهري

بالرو@ةهناالأمرويتعققاخر:@ونوقتفيبهحدثماالرابعؤومن

الاختلاطقبلسمعهاأحاديثلهراوفكلحديثهم،فيخلطواالذين

فيميزيعرف،لاوقدالاختلاطزمنيعرفوقداختلاطه،بعدوأخرى

فلاالاختلاط،بعدسمعهوماالاختلاطقبلسمعهمابينالمقثونالعلماء

عندهمتبتماإلاعنهيروون
اختلاطه.قبلسمعهأنه

ومن
أحمدالإمامقالهماهذا

الصنعانيالرزاقعبدالإمامشيخهفي
عنهالسماعأجلمنالمثاقوتحملالديلىوفارقالمفاوزقطعالذي

في
معولكنهاليمن،صنعاء

كانبلعنه،حديثهفيليلحاطبيكنلمفلث

بصددعنهقالالدقيقة.أحكامهفيهاويصدرويغربلها،أحاديثه،بينيميز

منبحديثيعبألاالرزاق@اعبدعمره:اخرفيأحاديثهقيمةعنالحديث

سمع
عنحدثوقدباطلة،أحاثيثيلقنكانبصره،ف@بوقدمنه

بخلافهالأ.جاعواينظروهوكتابهأصلمنكتبناهاأحاديثالزهري

تقبلالتيأحاديثهبينللتمييزحداالمائتينمنةأحمدالإماملقدبل

سمعفمنتقبل،لاوالتي
ضعيف.فحديثهالمائتينبعدمنه

سعيدبنسويدكتابه:منأوحفظهمنبهحلثماالخامسة.ومن

لحدثاا
ني-
فأمامنها،وأكتأصولهأتتغكنتفصحاح،كتبه@دأماةزرعةأبوقال

حلثإذا
فلا@ا.حفظهمن
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يمكنلاالمسألةوهذهالأعلام.هؤلاءمنالعجيبةالدقةهذهإلىفانظر

حلفالتيالطريقةويحددعنهويتلقىالراويمعيعيشممنإلابدراكها

منذلككانهلبها،
أبدايتيسرلاأمروهذاكتابه،منأوحفظه

وقرون.بقرونبعدهمجاءمنشيثامنهينالأنعنفضلاللمتأخرين،

ومن
الثكيبعثماو)سنادهروايتهخلاليفعلأن@لسادسؤ

في

بعضيوماذاكرتقال:الخليلي،يعلىأبوذكرهمالكوصنروايته:

حمادعنيخرجلمالبخاريفقلت:الحفاظ
بن

سلمة
وهوالصحيحفي

لأنهفقال:ثقة.@دز@
حدثنافيقول:أنى،أصحابمنجماعةبينجمع

ذلثبعضفييخالفوربماصهيب،بنالعزيزوعبدوثابتقتادة

حدثنافيقولأسانيد،بينيجمعوهوعليهاتفقواو@ابنألي@فقلت:

بنوالليثالحلىثبنوعمرومالك
بينويجمعبأحاثيثوالأوزاعيسعد

ثالهوأحفطيرويهلماأتقنوهبابنفقال:غيرهم؟.جماعة

إفاالرجلأنهذاالرواية:هذهأوردأنبعدرجبابنقال

لملفظهمأنفالظاهرواحدةسياقةالحديثوساقجماعةحديثبينجمع

منإلاالجمعهذايقبلفلميتفق،
شيوخهاتفاقيعرفلحديثهمتقنحافظ

شيوخبينيجمعالزهريكانكماواختلافهم،
الإفكحديثفيله

@اوغيره

الأمثلةهذهخلالمنالمتقدمينعندالراويعلىالحكمفيفالاعتبار

والأحوال.للقرائنتابعوغيرها

المتكلمينمنهجعنيتكلمالمتأخرين-منوهوكئير-ابنالإمامقال

بمامقاصدهميفهمالقومعباراتعلىلاوالواقفوالتعديل:الجرحبابفي

@افلثإلىترشدوبقرأئنالأحوال،غالبفيعبلىاتهممنعرف

1/4طليلي،يحلى@أبوالارشا@(1) 1 7
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ين،والمتأخرالمتقدمينبينالفرقعلىواضحتأكيدالحقيقةفيوهذا

لمحيثالتطبيقية،الناحيةمنأيضاو)نماالنظرية،الناحيةمنفقطليى

إلىالأمرلىأنبعدالرواة،باحواليحيطواأنالمتأخرينمقدورفييعد

فيالنظر
إلاغالباتدركلاالتيالخفيةالعللعلىالاطلاعوتعنوالكف

الطويلة.والتجربةالثاقبوالنظرالدقيقوالفحصالميدانيةبالملاحظة

يردماوأماالعامة،وملامحهمنهجهممرتكزاتأهمباختصارهذه

منعنهم
تطبيقإطاروفيالمنهجهذاضمنكانفقدتباينأوأختلاف

ته.ادمفر

@المتقدم@منهحعلىالمتأخريقثناء

افوواعترالمتأخرونسطرهالذيهوالمتقدمينمنهجعننقولهالذيمماوهذا

يعدلممنهجهمأنوأوضحوابهؤلاء،اللحاقفيعجزهمعنوأبانوابه

ورحمالمتقدمين.منهجثبه
ابفكانفقدالمبارك،بناللهعبدالإمامالله

منأخلاقذكر
أثد:سلف

كالمقعدإذامثىالصحيحليىذكرهملذكرنامعلاترضن

ومن
إلىيثيروهوالحنبليرجبابنالإمامقالهماالاعترافهذا

أئمةقد@ونهالتواريخوالعللفيالكلام@اوكذاالمتقممين:هؤلاءفضل

فيهجروقدالحفاظ
وثوسالزمانهذا

التصانيففلولاوفهمه.حفخله

كلامونقلفيهالتصنيفففيبالكلية،اليومالعلمهذاعرفلمافيهالمتقدمة

معالصالحالسلفكانوقدجدا،عظيمةمصلحةالمتقدمينالأئمة
سعة

الحفظوكثرةحفظهم
بزماننافكيفللحفظ،بالكتابةيأمرونزمانهمفي

كانماإلامنهايبقولموأئمتهامةالا@سلفعلومفيههجرتالذيهذا

وحفظها@االاراءبمدارسةالزمانأهللثاغلالكتبفيمحونأ

ومن
7)تالذهبيالإمامقالهماذلك 4 زماننا-في@اوهذاهأ:8

المحدث،علىنقدهيغسرالسابع-القرنهوالذيالذهبيزمانلاحظ:
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اوعرفوالأصولعاينواداودوأبيحاتموأبيكالبخاريالأئمة،أولئكفإن

بمثلوالمتيقنة،العبلىاتوفقدتالأسانيدعلينافطالتنحنوأماعللها،
@االمستدركفيتصرفهفيالحاكمعلىالذخلدخلونحوههذا

لهذاالمنتصبينالأئمةهؤلاءكلامأما@اكثير:ابنالإمامقالهماومنه

مسلمايؤخذأنفينبغيالرواة(جرحفي)أئنالثأن
أسباب،فكرغيرمن

واتصافهمالشأن،هذافيواضطلاعهمواطلاعهم،بمعرفتهم،للعلموذلث
تضعيفعلىأطبقواإناسيمالاوالنصح،والخبرةوالديانة،بالإنصاف

فيلايتخالجهالماهرفالمحدثذلكنحوأوكذابأأومتروكأكونهأو@لرجل
نصحهمووأمانتهملصدقهمموأقفهم،فيوقفةهذامثل

@ا

كلامموقععظميتبينالتقرير@اوبهذاحجر:ابنالحافظقالهماومنه
وتقدمهمنظرهم،وصحةبحثهم،وقوةفحصهم،وشدةالمتقدمين،الأئمة

فيتقليدهمإلىالمصيريوجببما
@افيهلهموالتسليمذلث،

حدأ،عسراالمتأخرينمنالحكمكان@اولذاالسخاويقالهماذلكومن

منحهمالذينالمتقدمينالأئمةبخلافمجال،فيهوللنظر
علمفيالتبحرالله

وأصحابهمونحوهممهديوابنوالقطانكعبةحفظهفيوالتوسعالحديث

مثلأصحابهمثمطائفة،وراهويهوابنمعينوابنالمدييوابنئحمدمثل

الدارقط@يزمنإلىوهكذاوالنسائي،والترمذيشاودوأبيومسلمالبخاريمما

وقال:العلائي،أفادهمقارب.ولالهممساوبعدهميجئولموالبيهقي

اللهأعطاهملمامعتمداكانبهالحكمالمتقدمينأحدكلامفيوجدنافمتى
من

عنهمالنقلاختلفاندالغزير@طفظ
الترجيحإلىعدل

ا@@ا

@اليعلمةالباريفيضكتابهفيالكشميريشاهأنورمحمدالعلامةوقال

2@لدهبي،@وقظق@@لا( شرحالحمطةكمايةشرحها-معالمطبوعة0،1
الموقطةالمقتمة

3-34مذا@لحت،لماحبيت،@مىعلومختصار@شرحبلى@نبت@لي(2) 0 5
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وتصحيحهم،المتأخرين،تحسيئأن
اكانوفإنهمالمتقدمينتحسينيوازيلا

لمجمايحكمونمايحكمونفكانوابهم،عهدهملقربالرواةبحالأعرت

غيرأمرهممنعندهمفليسالمتأخرونأماجزئية.ومعرفةتام،تثبتبعد

أنتوالأوراق،فيأحوالهممطالعةبعدإلايحكمونفلاالعين،بعدالأثر

فيالذيالسواديغنيوماوالحكيم،@جرب@بيئفرقمنكمأنهتعلم

كالعيان،أحوالهمعلىالعلممنالمتقدمينعندعماالمتأخرين،عندالبياض

@أفو@عنوالأخذالتساؤل،عنفاستغنوابأنفسهم،الروأةأثوكوأفإنهم

مثلاالنووفيوجدتإنوحينئذالعبرة،فبهبمالنلمى،أعرففهؤلاءالناس،

ولمالترمذي،إليهف@ببمافعليكيحسنه،والترمذيحديث،فييتكلم

الحافظئحسن
لاالقواعدعلىمبناهفإنالترمذي،تحسيئقبولعدمفي

هوهذاو)نالصحيح،والوجدأنالذوقعلىيبنىالترمذيوحكمغير،

الأعمى@اعصاالضوابطو)نماالعلم،

للإمامالجامعةالمقولةبهذهذكرناهاالتيالمعانيهذهنطرزأنبناويحسن

هذهتكيدفياللهرحمهيقولالمشهور،الأندلسيالباجيالوليدأبي

والفحصالدقيقالنظرمنالمت@قمونعليهكانماوبيانالسابقةالحقائق

يقولقدأنه@اواعلمالرواة:علىالحكمفيالعبارأتواختلافالخاص

لافلانويقول:بحديثه.يحتجممنأنهبهيريدولاثقة،فلانةالمعحى

أنهويريدبه،بأس
حسبعلىذلكنمادبحديثه،يحتج

ما
فيه،هو

فيالمتوسطدينه،فيالفاضلالرجلعنيسألفقدله.السؤالووجه
فلانفيقول:وفلان؟فلانفيتقولمافيقال:بالضعفاء،فيقرنحديثه،

منليسأنهيريدثقة،
نمط

وقدغيره.إلىبالإضافةثقةوأنهبه،قرنمن

ثقة؟أهوقيل:فإذابه،بأسلاةفيقولالوجههذأغيرعلىعنهيسأل

تصدرذلكفي@لناظهمأنعلىيدذكلهفهذاغيرالثقةقال:

إضافةبحسبوتكونذلك،بحسبوتختلفالسؤال،حسبعلى

4/4الباري،@يض(1) 1،44 1
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بمعنىالرجلعلىبالجرحةيحكموقدبعض.إلىبعضهمعنهمالمسؤول

يحتملحالهوأنوعلمهفضلهمنشهرلمابهيجرحلمغيرهفيوجدلو

أقوالهمفهممدقوالتعديىالجرحألفاظيحملهذافعلىذلك.-.مثل
بهذاوالعلمالصناعةأهلمنكانلمنإلاذلكيكونولاوأغراضهم،

عندهوليسذلك،يعلملممنوأماالثأن.
ماإلاالمحدفيئأحوالمن

منيأخذه
سنةولدالباجيفإقللتذكيروالتعديل-الجرحأهلألفاظ

وتوفيثص.3
4سنة 7 يمكنهلافإنهنفود!!؟-أننحنعسانافما@4

بشيءاعتبارهاولاالتنزيل،هذاالألفا@تنزيل
فييتبعو)نمافكرنا،مما

عندويقفعليه،الاتفاقوقعفيماالفاظهمظاهرنلك

اختلافهم،
عبلىاتهم(و@ختلاف

قوفالوضرورةيؤكدونكيفالأعلامهؤلاءكلامإلىترىأنتفها

اجاؤومنقواعدإلىمحاكمتهأوتجاوزهوعدموفهمهالمتقدمينكلامعند

قررهمالردعلمهمينهضفلنالعلممنبلغوامهماالمتأخرينوأقبعدهم،

منأحاثيثهمعلىيطرأوماالرواةبأحواليتعلقفيماخاصة@تقدمون،@

الخفية.العلل

قد@ؤنتتكنلمزمنفيكانواالذينهمالمتقدمونالأئمةوهؤلاء

هؤلاءولكنأليوم،عليهاهيالتيبالصورةوالمصطلحاتالقواعدفيه

علىويطبقونهايرفونهاالتيومصطلحاتهمقواعدهملهمكنتالاعلام

واة.والر@لروايات

@يقالمتأخرلمنهحالعامة@للامح

منهجهم:يميزمابعضوبيانالمتأخرينإلىالاننأني

اةالروفيكثيرةوأقوالاغزيراعلماالمتقحمينعنفورثوا@تأخرونجاء@

كانوالكثيرة،قوالالاهذهتحكمقوأعدوضعمنلابدوكانو@لروايات،

بينهميقعأنالطبيعيمنكانلذلكمحضا،اجتهادياعملهم
فيالخلاف

@ل@و@تحريح،يل@تص(1)
حب،

لاحتصاربحدهاوماهأ1/3
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منولضبطه،وضعوهاالتيالقواعدفيثتمفهمه،أوالمتقدمينكلامتفسير

الكبير.التحولبدأهنا

عنونقلناهسابقاسطرناهماتذكرنافإفا
أقو@طأنمنالشأنهذاعلماء

منيصبحفإنهوالأحوال،القرائنمعيدورنسبياأكثرهاكانمنالمتقد

هذاأدىوقدلذلك،محددةوضوابطمانعةجامعةتعاريفوضعالصعوبة

تصويبها@ووبالتاليالمتأخرين،قواعدإلىالمتقحمينأقوألمحاكمةإلىكفه

معانسجامهاعلىبناءتخطئتها،
لها-مخالفتهاأوالقواعدهذه

فيذكرهايمكنالتيالقريبةمثلةالا@فمنا-
التيالقاعدةةذلك

وهيالمتأخرينعندأشتهرت
الثذوذ،عدمبشرطمقبولةالثقةزياثةأن

فإفاالرواة.جميعفيأيضا-والمعاصرونالمتأخرون-طرث@االقاعدةوهذه

يخالفلمأنهوالحالتفرثه-بسببلراوالمتقحمينمنتضعيفعلىعثروا

التيالقاعدةإلىمرألا@وردالقول،هذأتوهينمنبحايجدوالم-
وهيوضعوها،

تفر@ه.يضرهولامقبولة،الثقةالرأويزيا@ةأدط

وبسبب
المخالفةالاراءمنجملةالمتأخرينعندثأهذا

بسبب
محاكمة

يصححالبعضنجدفصرناالمتأخرين،قواعدإلىالمتقمينأقوال
تكقمما

أصلا.ببطلانهصرحوامافيهابلالمت@ممون،فيه

تمعتاوإذأ
في

مجرلاتصبحذلكعندالمسألةفإنجيدا،الأمرهذا
د

دانماالجميع،عندمعلومةقواعدتطبيقفيالاجتهادفياختلافقضية

لحديثاتمأخريعرضفعندماالمنهج،فياختلافاالحقيقةفيالامريصبح

معغيره،يروهولمبهتفردالثقةراويهأنبسببالمتقحمونفيهتكلم
لاأنه

قاعدته:تطبيقإيىالمتأخريبادرفهناالثقات،منغيرهروىلمافيهمخالفة

صخةويقررالمتقدمينقوليردأنالنتيجةوتكونتفرثه،يضرلاثقةهذا

يحكمونلاأتهمتقررالذينالمتقدمنلمنهجإغفالاهذافيفإنالحديث،

خالف-ولوتفرثه-يقبلونفقدأحاديثه،جميعفيواحدبحكمراوعلى

الأحاديث.منغيرهدونهذاحديثهبهاير@ونعلة@تفر@يعتبرونوقد



أخطأقدالراوييكونأنشبهة:يعتبرالمتقدمينعندالراويتفردإن

المتقممنبينالمنهجيالخلافيتجلىوهناثقة،كونهرغمحديثهفي

الحديثنفسإلىحديثعلىالحكمعندينظرونفالمتقحمونوالمتأخرين.

أخطالراويأنمعينةقرائنخلالمنلهمظهرفإفاراويه.إلىلا
في

هذا

قامتأوالحديث
النظربغضهذا،حديثهر@وافلكفيقويةشبهةعندهم

ثقة.غيرأوثقةالراويكونعن

الجرحوألفاظوضعوهاالتيلقواعدهمتبعافإنهمالمتأخرونأما

ثبتفإدأرأويه،إلىبلالحديث،إلىينظرونلاقعدوهاالتيوالتعديح

عندهم
سلمتإذأالأحاديث،منبهيتفردمافلكبعديضرهلمئقة،أنه

من

علىخطرهوبينالأمر،هذاإلىاللهرحمهتيميةابنالإمامنبه

هيأحاثيثإلىعمدواالمتأخرينبعضأنذثرفقدالسنة.
بعضعندخطأ

الثابتةالنصوصبهاعارضواثمالمتأخرونهؤلاءفصححهاالمتقدمينالأئقة

هذهبينالجمعفيمستنكرةبأوجهفجاؤوابينهاالجمعإلىفاحتاجوا

المتابعاتأبوابفيالمتأخرونعقدهماأيضاهذاعلىالأمثلةومن

القاعدةفإقوالواهد.
الحديثتقويةفيينفعالطرقتعلاأنعندهم

فييشترطواولم@لضعيف،
الثديىالضعفبينالتفريقإلانلك

عندهموالثديدو@طفيف،
اتهامهأوكذبهأوالراويفسقممببهكانما

يكونالذيالخفيفالضعفأماالطرق.دتعدمعهينفعلافهذابالكذب،

ناشئا
سوءمن

إسنادانقطحأواختلاطهأوغفلتهأووهمهأوالراويحفظ

ويرتفعالطرق،بتعتديزولونحوهالضعفمنالنوعفهذا@طديث،

الاحتجاج.ثوجةإلىالحديث
اثن@كنتوقد

تدريسي
هذهعندأقفللطلابالحديثمصطلحمادة

معهمأخلصثمعنهم،إخفاح@ااستطيعلاحيرةوتنتابنيطويلا،النقطة



فيالاطمئنانبهيحصلالذيأنإلى
لقواعداحتراماالمسألة-هذه

بذلالانماثلاث،أوبطريقيئالحديثتقويةفينكتفيألاهوالمتأخريزا-

لي@إذالحديث،بقوةالغالبالظنتورثبالغةكثرةالحديثطرقتكثرأن

مسألةتقريرفييستدلأنالمعقول@المقبولمن
حكمأوالعقيدةمسائلمن

الضعفمنجميعاتسلملاثلاثأوطريقانلهبحديثالئريعةأحكاممن

عنيردلمكانإذاسيمالاالخفيف،
لىوأوتصحيحه،يفيدمامينالمتقد

من
عنهموردإفاذلك

ما
فيه.الطعنيقتضي

ذلك،فيالمدارهيليستقلتهاأوالطرقكثرةأنذلكبعداقتنعتثم

تقويتهفتقتضيالحديثبهذأتحتفالتيوالأحوالالقرائنهوالمدارو)تما

كثرالحديثتوهينفيسبباالطرقهذهتكونأنتقتضيأوالطرق،بهذه

إلىترجعالنهايةفيكانتأوالحديث،فيأخرىعللعنكشفتإ@ا

واحد.طريق

ومن
خطأيتبينهنا

علىبناءحديثضعفعلىالحكمإلىيعمدمن

للعلماءفإنواحد،طريقمنجاءكونه
في

@نظر@ولهممناهج،ذلك

منجملةدلتإناوأحد-طريقمنجاءولوالحديث-تحسينتقتضي

صالنص@منعضدهأوراويه،ضبطعلىالقرائن
ماالعامة

قبولهيوجب

به.والاحتجاج

3-
تواضعالتيالمصطلحاتبعضأنأيضاذلكعلىمثلةالا@ومن

عندكذلكتكنلممحددمعينمعنىعلىتدلوجعلوهاالمتأخرونعليها

وأشمل.أوسعكانتبلالمتققمين،

توثيقعلىالمتأخرينعنداستقرالذيالثقةمصطلحمثلاذلكفمن

الضعفأوالضعفعلىيدلبمامقروناالمتقحمينعنديردكانالراوي،

منهمالرواة،منجملةفيشيبةبنيعقوبقالهماذلك
مثلا:

وهوالحديثضعيفد@فيه:قالفقدأنعم،بنزيادبنالرحمنعبد
ئفة
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صالحرجلصدوق
@

صبيح،بنالربيعأيضا:ومنهم
"فيه:قال

صالح
مظانها.فيمذكورةأخرىوأمثلةجدا@ضعيفثقةصدوق

استقرمادائمابهيراداصطلاحايكنلمالثقةلفظأنعلىيدذوهذا

واسعا،استعمالاعندهميستعملهوبلالمتأخرين،عندالثقةمعنىعليه

اصطلاعفيالمستقرالمعنىثونالراويفيالصلاحجانببهيرادوقد
ين.@تأخر@

جمعالذينالرواةمنجملةاليمانيالمعقمي@لحققالإمامذكروقد

ألفاظمنولفظالثقةلفظبينحقهمفيالمتقدمينمنوالتعديلالجرحأهل

واحدةجملةوفيواحدنسقعلى@برح

ومن
منيقعأنيمكنمايظهرهنا

الخطأ
ماالمتقدمينألفاظتحميلفي

عندفيجبالمتأخرين،عندالمصطلحقواعدإلىنحاكمهاعندماتحتمللا

بعيدأالمتقحميناراءبنقلالاكتفاءوعدموالأحوال،القرائنفيالنظرذلك

بها.أريدتالتيوالمعانيفيهقيلتالذيالجوعن

4-
ومن

الراويفيالمتأخرونذكرهاالتيالقاعدةأيضاذلكأمثلة
وهي@جهول،@

عنيخرجهلاأنه
يرويأنإلآالجهالةحد

اثنانعنه

القاعدة.بهذهينضبطلاماوكلامهمالمتقدمينتصرفاتفيوجد

رجلعنالثقاتروايةعنأبيسألتقال:حاتم،أبيابنأوردفقد

معروفاكان@لإذاقال:يقؤيه-هذاهليعني:يقويه؟-مماثقة:كبر

عنم@ا.الثقةروايةنفعهمجهولاكاندافاعنه،روايتهتقؤهلمبالضعف

منوقريب
قال:شيبة،بنيعقوبعنرجبابننقلهماالمعنىهذا

ةقالكم؟.عنهروىإذامعروفا،الرجليكونمتىمعين:بنليحىقلت

املا1/،1@لكمال،تهدبب(1)

6/1الك@ال،تهذب(2) 3/2@لتهذيا،تهذيب4،4 1 5

لماالكيل@ن@.(3)
7-1/69الأباطل،منثريتأنيبفي
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فهوالعلم،أهلوهؤلاءوالشعبي.سيرينابنمثلالرجلعنروىإذا

سماكمئلالرجلعنروكمافإناقلت:مجهول.غير
و@بيحرببن

مجهولن.عنيروونهؤلاءقال:إسحاق؟.

يخالفوهوحسن،تفصيل@اوهذابقوله:هذأعلىرجبابنعققثم

محمدإطلاف
لاأتهالمتأخرون:عليهتبعهالذيالذهلييحمىبن

يخرج

ثاعنهفصاعدارجليئبروايةإلاالجهالةمنالرجل

ومن
اعتبارفيالمتقدمينمنهجعنالبغداديمماالخطيبقالهمانلك

مر@ودمجروحابذلكويصبرالراويمروءةفييقدحالذيالضابط

عندناوالذيقال:االرواية.
في

إلىالمباحاتفاعليخبرردالبابهذا

فييقوىبماذلكفيوالعملالعالم
ظنهعلىغلبفإننفسه.

أفعالمن

معبه،والتساهلذلكفعلعلىمطبوعأنهللمروعةالمسقطالمباحمرتكب

يرى@حظمبلوشهادتهخبرهفيالكذبعلىنفسهيحمللاممنكونه
العالمنفسفيالحالهذهضعفتو)نخبره.قبلعنهوالتنزهوتحريمهذلك

عندهاواتهمه
ثاشهادتهوردبخبرهالعملتركعليهوجب

ثأفمتىالمروءة،لسقوطالموجبالفعلقوةاعتبارعلىيدلفهذا
في

اندقبلالراويفيأصيلاولي@علىضالفعلهذاأنالعالمنفس

فيقوي
للقرائنتبعاروايته،وردحديثهبتركحكمفلثعكسنفسه

ذلك.فيوالاءحوال

6-
فيهاوقعفقدالعلم،علىالأجرةأخذمسألةأيضاذلثومن

اللهوسابقا،ذكرناهماهوأقوالهمبينالجمعوطريقالمتقدمين،بينالخلاف

للر@ويتنزيهافلكمنمنعواإنما@اةالمسألةهذهفيالخطيبقال

علىعثرالروايةعلىالأجريأخذكانمنبعضلأنبه،الظنسوءعن

1/3ر@،الن@لترمذي،عللشرح(1) 77-3 7 8

1@ث!@لفى@ططي@@لرواية،علمفيالكفاية(2) 82.
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يعطىلأكانمالاجليسمعلمماوادعائهتزيده

ومن-7
عباراتاختلفتفقدالبدع،أهلعنالروايةأيضاذلك

في@تقدمين@
ذلكتجفىوقدذلك،

اثنين:أمرينفي

البدعة.وطبيعةالمبتدعتحديدفيأ-

المبتدعة.رواياتمعالتعاملطريقةفيب-

المتقدمين:عندمثلاالثغعنحجرابنالحافظقولاستصحبنافإنا

"

علياوأنعثمانعلىعليتففيلاعتقادهوالمتقدمينعرففي@لتشيع

وتفضيلهما،اليخيئتقديممعمخطىمخالفهوأنحروبهفيمصيباكان

كانافاد@إ،@اللهرسولبعدالخلقأفضلعلياأنبعضهماعتقديربما

كانإنسيمالابهذا،روايتهتردفلامجتهداصاثقاثيناورعاذلثمعتقد

نقبلفلا@حض،@الرفضفهوالمتأخرينعرتفيالتثغوأماداعية،غير

@اكرامةولاالغاليالرافضيرواية

طبيعةفيسواءالرأي،و)عمالللاجتهادمجالفيههذاعلىفالثغ

الأمركانفإفاالرواة،منراوفيوثبوتهاصحتهافيأووحقيقتها،البدعة

معالراويوكانكذلث،
منالمانعفمامجتهدا،صادقا،ثينا،صرعافلك

بحديثه؟والاحتجاجروايتهقبرل

وعائثةوالزبيروطلحةعثمانفييتكلمكمنفلك،علىزادمنوأقا

لاالذيهوفهذاويسبهم،فيهمويطعنالصحابة،أفاضلمنوغيرهم

الإمامعنصردالذينالرافضةهموهؤلاءغالبأ،حديثهالمتقدمونيقبل

شهادتهم.تقبللاأنه@لشافعي

هوالبدعأهلعنالروايةبابفيالمتقدمينعندفالعبرةهذا،وعلى

قبولفييترثلوالمولذلكالصدق،وظهورالدينقوةفيأحوالهماعتبلى

الدعاةرواية
ثلاثةحطانبنلعمرانأخرجقدالبخاريوهذاالخوارج،من

2@لرواية،علمفي@لكنابة(1) 41.

.1/94حجر،ابن@لتهديبصمذيب(2)
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رغمالأصول،فيبعضهاصحيحه،فيأحاثيث
بد@عإلى@اعيةكانأنه

الخوارج.رووسمنرأساكانبل
الر@ريبصدقالروايةفيالعبرة@االله:رحمهشاكرأحمدالئيخقال

أهلمنكئيرايرىالرواةلأحوالالمتتغأنكماوخلقه،بدينهوالثقةوأمانته

كنبراويرىرأيهم،يوافقماروواو)نوالاطمئنان،للئقةموضعاالبدع

منهم
يرويهشيءباييوثقلا

@ا

@نمامطلقا،روايتهلقبولمبررايكونانلاالأمانةوهذهالصدقهذاوحتى

عندهماكانإنابعضهمعندنلكإلىيضات
بلىالحاجةتشتدمماالحديثمن

كانإذاالداعيةالمبتدعأنالعلماءبعضعنالذهبينقلولذلثومعرفته.أخذه

السنةتلكتركيسوغلافإنهبها،تفردسنةوعندهصادقا،

القر@ئنجملةملاحظةإلىيعودالاعتبارأنالنهايةفيترىفأنت

ومنوالرواية،الراويفيوالأحوال
عنما@ردنعدلاقدفإنناهنا

غالبهفيهوو)ئماالقواعد،فياختلافاالمتباينةالأقوالمنالمتقحمين

بحسبالتطبيقفياختلات
ما

والملاحظات،القرائنخلالمنيترجح

والرواة.الروايةبأحوالمنهمواحدكلعلمومبلغ

محمدالثيخقال
بن

الأئتةبعضوجدناإذا"الله:رحمهشهبةأبومحمد

ببعضكتابهفيلهمأخرجفيمنيتقيدلمومسلمالبخاريأمثالمنالكبلى

الكذبعلىالصدقجانبرجحتلهمظهرتلاعتباراتفذلكالقواعد،

فيمنالصحيحينصاحبيوكلامالناقدكلامتعلىضوافاالتهمة.علىوالبراعة

علىللراويواعتبارهماكلامهماقدمالبدع،أهلمناليخانلهمأخرج

غيرهما"منبالرجالأعرفلأنهماكيرهما،كلام

المدلس:بالحديثيتعلقاناثنينبأمريننختمكثيرة،أموروبقيت-8

ث@.ثاكر،أحمدالحثيث،@لباعث(1)

7/1الذهبي،@نرء،أعلامشرانطر.(2) 53-1 54.

3@ديت،@ومصطلحعلومفيسيط(3) 9

1 9



المدلح.تعريففيالأؤل:

أوالمدتىحديثلقبولالمتأخرونوضعهاالتيالقاعدةفيو@لئاني:

قبوله.عدم

فأقا
المدلستعريفالثافعيالإمامعبارةفيوردفقدالأول:الأمرعن

يسمعلممالقيعمنيحدث"أن:بأئه
امنما

هذه
عنهنقلتالتيالشافعيعبارةهي

وهيالتدلي@،تعريففي

منهنصرأتهافيهاماغايةو)نماللتدليى،شاملاتعريفاتكونالآنحتمل

وسمعلقيهعمنالراويروايةهوالذيالتدليحنوعيأخفىعلى
مامنه

يسجعلم
ماعلىمنه،

عمنالراويروايةوهوظهوراوأكثرخفاءأقلهو

به.يلتقولمعاصرهأنهثبت

يثتر@الثافعيأقحجرابنالحافظمنهافهمالتيهيالعبارةوهذه

اللقاء
منوأخذالتدلي@،في

التدليصبينالتفريقمنإليهف@بماذلك

الراويروايةوجعلباللقاء،مخصوصاالتدلي@فجعلالخفي،والمرسل

المتقدمينجميععلقالمنقولبينماالخفي،المرسلمنيلقهولمعاصرهعمن

التدليى-مسمىضمنكلهنلثيجعلحجرابنالحافظسبقمنوكل

@فابتد@
نجدنكادلاوغيرهماوالعراقيالصححبابنومروراالخطيبمن

سمعالذيشيخهعنالراويروأيةهوالتدلي@أقفيخلافأ
لممامنه

يسمع
يلقه.ولمعاصرهعمنالراويوروايةمنه،

ئمةالا"هؤلاءعندذكرهوردفقدالخفي،بالمرسلحجرابنسماهماأما

فيحصلانقطاعكلبهيريدونو)نماالمعنى،هذاأبدابهيعنونلاولكنهم

فيالمتمرسونالجهابذةالحذاقإلآيدركهولايعرفهلابحيثوخفيالإسناد
هذا

ولزومأهميتهلبيانهإفر@إلىوغيرهالصلاحابندعاالذيالأمروهوالشأن،

الحديث.علومأنحلمنمستقلنوعأوللتدلي@قسيمأنهعلىلابه،الاهتمام

هناالمراد@الي@الخفي:بالمرسلالمرادتوضيحفيالعراقيالحافظقال

@نمفحي،@لرمالة،(1)
(101)رقملحقرة37،1
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فيالمشهورهوكماالصحابي،مهسقطمابالإرسال
و)شماالمرسل،حد

وظاهرنوعيئ:علىالإرسالثمالانقطاع،مطلقهناالمراد

باتصالهإرسالهيشتبهلابحيثيعاصره،لمعمنيرويأنهوفالظاهر:

سمععمنيرويأنهووالخفيالحديث....أهلعلى
يسمعهلممامنه

يسمعولملقيهعمنأومنه،
فدفهذايلقه،ولمعاصرهعمناومنه،

وهذاواحد،عصرجمعهماقدلكونهماالحديث،أهلمنكثيرعلىيخفى

نوععنبالذكرالصلاحابنأفردهوقدالمدلسن،برواياتأضبهالنوع

"ذلكعلىفتبعتهالمرسل،

المفهومالمعنىيعانقللتدلي@تعريفهفيالبزارعنحجرابننقلهوما
قدعمنيرويأن@اةقالحيثالثافعي،تعريفمن

سمع
يسمعلممامنه

منه،
فهمحيثامنماسمعهأثهيذكرأنغيرمن

@لبز@رأنحجرابنمنه

فيالتدليىمعنىيحصر
الر@ويبيناللقاءفيهاحصلالتيالصورةهذه

عنه.ثل@الذيوشيخهالمدق

وهيالمقام،هذافيأخرىملاحظةإلىيجرناوهذا
تعاريفبعضأن

منطوقلهايكونأنيمكنبحيثالثرعيةالنصوصمثلأصبحتالعلماء

هذهغيرأنومفهومهالمذكور،هوفمنطوقهالتعريف،هذاومنهاومفهوم،

لاالمذكورةالصورة
تدليسا.يسمى

يخالفمفهوملهيكونأنيمكنللبزارآخرتعريفافإنبهذاسلمناولو

قالفقدالخفي،والإرسالالتدلي@بينالتفريقمنحجرابنإليهف@بما

ذلكفإنموهم،بلفظيدركهلمعمنروىإنحاالشخصإن@اأيضا:البزار

المشهورلماالصحيحعلىبتدلي@،لي@

صحإنبمفهومه-الكلام-هذافإن
الشخصأنمفهوم-لهيكونأن

2/3العرافي،و@يذكرف@نصرة(1) 6-37.

9العراقي،لإبضع،وا@لنف@د(2) 7

3العجمي،ابنلبطالمدليرلأسماء@تن(3) 4
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صورتاعندئذفيهفيدخلتدليسا،يعتبرفلكفإنأدركهعمنروىابق

والثانية.الأولىالتدليس

لأنبلمفهوم،لأتهلاالصحيحهوالمفهوموهذا
كثيروالمتقتمينمنهج

عليه.تدلكلهاوألفاظهمحجر-ابنالحافظوبعدقبلالمتأخرين-من

للتدلي@،تقييدبأنهالمذكورالبزارتعريفالعراقيالحافظانتقدولذلك

المحتثيئ.عندعليهالمتعلىفيخالفبمايشملهاالتيللصوروتضييق

بينأنبعدوقال-
المصنف-فكره@اوماالفهم:هذاخطأ

ابنيعني

في@لصلاح-
قولنكرتنماد@الحديث،أهلبينالمشهورهوالتدليىحد

أهلموافقةفيظنعليهما،وقفمنبهمايغتركيلاالقطانوابنالبزار

لذلث،@لثأن

ةالإشارالمقصودولكنالمسألة،لهذهتفصيلمقامهناالمقامولي@

كتبهمفيالعلماءكلامإلىالرجوعذلكبعدتستدعيالتيالعابرة

رود
ستها

عنداشتهرتالتيالقاعدةفإنالتدلي@:بمبحثالمتعلقالثانيالأمر

هيعليهاوتواضعواالمتأخرين
بالسماع.صرحإذايقبلالمدل@حديثأن

فيالباحثولكنضعيفا،يكونحديظفإنالموهمةبالصيغةروىإناأما
تخرمأمثلةالمتققهينكلامفييلحظالأمرهذا

لالأمروتعودالقاعدةهذه

والأحوال.القرائنملاحظةإلىجديدمن

مثاليئ:لذلكوأسوق

عنيرويكانالوليدبنبقيةأنالرازيحاتمأبوالإمامذكرلقدا-

.98والإيضاح،@لتتييد(1)

رالدكتوالموضوعمذاحولكتبهاجيدةإلى@و@سةالتفصيلمننجوع@لرجوعيمكن(2)

فيوهيلي@،بالتهرعلاقهالحميالمرسلكتابه.لحينيعلر@بنحتم@لريف

لماأنمردج@طققة
دته@فحز@همذا@لبا@،في@للي@الدر@ماتعليهتكودأنيجب

خيرا
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شيوخ
سمعهأنهأصحابهفيظنمنهم،يسمعهلمما

عنهفيروونمنهم،

ذلكيضبطونولامنهم،لهابسماعهويصرخونالأحاثيثتلك

بناءكذبا،لاعتبرناهالمتأخرينقواعدإلىحاكمناهلوالحقيقةفيوهذأ

يردكذابا،يكونفإنهيسمعهلمفيمابالتحديثصرحإذاالمدلعأنعلى

الذيهوفليمىلب@قية،يشبلاهناالكذبولكنوتفصيلا،جملةحديثه

فلكيفعلوالمكذلكلأنهمأصحابهإلىأيضايشبولاذلك،فعل

الخطأسبيلعلىذلككانو)نماعمدا،
أعلم.واللهالضبط،وعدم

ةوضوحاويزيدهاالمسألةهذهيؤكداخرمئال-2

بنعرأكعنقال:منقولأحمدللإمامذكروالقد
سمعتمالك،

منسمعأينمنعراكوقال:وأنكره،خطأ،هذافقال:عائثة.
عائثة؟

عنعروةعنيرويإتما
عائثة

خطأ.محضوهوبالسماعتصريحفيهالإسنادفهذا

ذكرناها:التيالأمثلةهذهعلىتعليقارجبابنالإمامقالولذلك

والتحديثالسماعذكربمجرديغترولاالأمور،لهذهالتفطنينبغي@افحينئذ

سانيد@االا@في

وضحإنا
المتقثيممنوغيرهالبخاريالإماممنهجمنطرفأعرفناهذأ

البخاريصنيععنالاعتذارإلىحاجةلاوعندئذالمدلسين،عنالروايةفي

صنيعهمقبولبأنمعنعنةإلالاتوجدللمدلسخأحاديثإيرادفيوغيره
منأعمقالمسألةنمادبهم،للظنإحساناإلالي@هذا

مسألةإئهاذلك.

تتضحمنهج
هؤلاءتصرئاتملاحظةفيتعمقمنلكلوتفاصيلهمعالمه

أعليم.واللهالكبار،النقادالأئمة
بينالاختلافملاحظةوجوببوضوحتبينالتيالأمثلةهذهبعد

(1)
كاه/2رجب،ابن@لعلل،سرح

و@يالابق-@صدر@(2)
هداعلىأحرىأ@لةالكنا@

@صدر@لبغ@(3)



الذيالخللمنجرءاأنكذلثوتبينوالمتأخرين،المتقتمينمصطلحات

الغفلةعنناتجاليومنعيشه
إخواننامعنساهمأنلزامانرىالأمر،هذاعن

لذلك.علاجانراهمابعضتقديمفي

@لنهج:مسألةفي@لحسموجوبنؤلا:

التيالجالةالدراساتتشجيعبه:والمقصودالنظري:الجانبهووهذا
تحديدفيواضحةومنهجيةجيدةبصورةالعلمهذأقواعدإبرازإلىتهدت

بعدحصلماوبيانالمتقدمون،عليهامضىالتيوقواعدهالعلمهذامعالم

لها.تطويرأوبهاإخلالأوفيهااجتهادمننلك

العلمبهذاالاختصاصأهلاجتماعجداوالمهمالضروريمنإنه
التساولاتمنكثيرحولوالنقاشالعلوم،هذهتدري@منهجيةفيللتداول

وتلاحقهم،الحديثعلومقواعدفيالباحثينمنالكثيرعقولتسكنالتي
فيالباحثإنحيث

وثواسةنظرإلىتحتاجكثيرةأمورايلحظالمضمارهذا

ذلك.وغيرالتهموكيلالظنسوءعنبعيداعميقة،متأنية

العلم:هنات@ويسفيالصحيحةالمنهجيةالطريقةمراعاةثانيا:

الما@ة،هذهالطلابعلىتقررعندماالجامعاتمنكثيرأأنفالملاحظ

منقدرأللأستاذوتحددالمصطلحكتبمنكتابأمعهاتقرر
الزمنيةالساعات

يكونأنوضرورةالماثةهذهصعوبةملاحظينغيرفيها،ينهيهأنيجب

علىشؤماالعلمهذاعادوالآوحذر،وأناةتؤدةعلىللطلابتلقينها

وأهله.صاحبه

فيهاينطلقالرياضيات،قواعدمثلالحديثعلومقواعدأقأتصوروأنا

فيويأخذالمعارفأبسطمن@لطالب
ويتتمالوقتمنالوافرالقسطذلك

ومنلاحقة،مرحلةكلفيبهاوالتذكيرعليهاالطالبوتدريبمراجعتها

بصفةهضموقدالأصعبإلىالطالبوينطلقوالقواعدالمعارتتترتبهنا

افالانحرفيالوقوعمنعليهوامنولى،الا@المبادئكلوصحيحةسليمة

استعمالها،إساعةأوالتاليةالقواعدفهمفي



بهاتغرسكانتالتيالطريقةعلىنتعرفأنهذاعلىيعينوالذي

إلىيحتاجوهذاأظافرهم،نعومةمنذالأباءنفوسفيالعلمهناقواعد

طلابنفوسفيوغرسهالعلمهذاتلقينفيالمتقدميئأساليبتلمس

المختصينأحدلعلطويلآخرحديثإلىيحتاجالأمروهذاالعلم،

منهجوبيانمفردأتهلوضعيتصى
فيه.العلماء

يأتي:بماالاهتمامينبغيفإنههذا،علىوبناء
الحديثعلوملمباحثجديداترتيبايتضمنجديدكتابوضعا-

قاعدةأونوعكلفيهايجمعمنهجية،ئطريقةومراتبها،وأنواعها
مع

ما

نلك.وغيرمعهايتداخلأويوافقهاأويثاركها

الماثةهذهتبسيط-2
علىيسهلأنأجلمنالأولى،مراحلهافي

منوالإكثارقواعدهاوحفظفهمهاالمبتدئالطالب
يةالنظرالأمئلة

القواعدعليهاليبنيينطلقثممنها،الطالبيتمكنوالعملية،

ى.لأخرا

حقهوإعطاؤهبالحفظالاهتمام-3
في

منكثيرافإنالعلوم،هذه

فيويراعىبالحفظ،إلاتدركلاتفاصبلها
وموزمرتبأيكونأنالحفظ

عا

منجزءيصرفحيثأمور،عدةبين
بأسانيدها،الأحاديثلحفظذلك

فإنمعانيه،ولاحروفهيعقللاوهوالقرآنبحفظالولديؤمركماتماما

أمرين:علىالطالبيعودالأسانيدحفظ

علىلاحقأيعينهمماالأسانيد،رجالمنممكنعددكبرحفظالأول:

واستحضارحاديث،الا@وتخريجالأسانيددراسةأثناءذلكاستحضار

منهجإلىجزئيةعودةهذاوفيالحديث،علومأنولمننوعلكلالأمثلة

وتحصيله.العلمهذاتلقيفيالمتقدمين

مماالأسانيد،فيالرواةمواقعمراقبةعلىالتعؤد@لئاني:
فييربي

فييقعخللاوالسندفييحصلانقطاعلأقيالانتباهملكةالطالب
سلسلة

تحديىعلىالمستقبلفيتعينهالتيالذهنيةالمعرفةمنجزءوهذاالإسناد،
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منها.الخفيإدراكعلىوتدلهالأسانيدفيالواقعةالعلل

الجسيمةالأخطاءمنفإنللطلاب،الماثةهذهإعطاءفيالتدرج-4

للعامةيبذلهأنالعلمهذايدرسمنبعضفيهايقعالتي
فيالناسمن

الطلابعلىأو@فرنحهوالصلاة،الوضوءأحكاميحسنونلاممنالمساجد،

مماواحدة،مرة
مابعضتطبيقفيالجرأةإلىويدفعمبالغروريشعرهم

الأحاديث.علىالقواعدمنعرفوه

بطلابهمويسلكونالتدرقيهذأيراعونالسابقونعلماونايزلولم
المراحليحرقأنيريدمنكلوينتهرونالعلمطلبفيالاعتدالمسالك

واحدةبقفزةالوصوليبغيالسلمثوجاتعلىيقفزأو

حجر:ابنقال
لأنبالتدريج،يكونأنينبغيالعلمتعليموكذا@@

بانبساط،وتلقاهفيهيدخلمنإلىحببسهلاابتدائهفيكانإذاالثيء

اماضدبخلافالازدياد،غالباعاقبتهوكنت

المنظوماتتحفيظهمطريقعنللصغاروتلقينهالعلمبهذاالاهتمام

فيوحديثاقديماالعلماءوضعهاالتي
البيقونيةمثلمنوقواعده،العلمهذا

فيمبتدئينوالسيوطي،للعرأقيالحديثوألفيةالغزليةوالقصيدة
ذلك

منها.الألفياتإلىالانطلاقثموجز،والا@والأخصرمنهابالأسهل

أنهإلا
منفإنالعلم،هذاتدري@استكمالوجوبإلىالتنبيهيجب

المصطلحاتتدريسعلىالحديثعلومتدري@فيالاقتصارالمنهجيالخطأ

هذهصلبتشكلالتيالمهمةالأخرىبالمراحلالاهتمامثونالأولى،

ودراسةوالتخريجوالتعديحالجرحعلموهيالحقيقية،وثمرتهاالعلوم

نيد.لأساا

منالأولىالمراحلفيوخاصةاللجوء-الضروريمنإنه-6
هذا

واممتيعابه.الطالبفهمتضمنالتيالوسائلإلى@لعلم-

ويتمالذهن،فيلترسخالمعانيتصويرالتعليمفيالوسائلأنجعمنإن

(41)
حجر،@س@لبلىي،قح
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فيالفكرولتحديدبالمثل،والمثلبالثبيهالثبيهومقارنةمثالالا@بضربذلك
والأشباه.المعانيمنالمتماثلاتفيالنظر

منبالأمثلةمطق@شيق،بأسلوبالمادةهذهتقدي@الضروريمنإنه

الحفظعلىالطلابذلكليعينبحياتهم؟صلةلهماأوالنطى،واقع

ينظمونفكانواذلك،فينمافجالسابقونعلماؤناسجلوقدوالاستيعاب.

منيخلولابأسلوبمعانيهايسوقونأوالغزل،بأسلوبالقواعدهذه

بسهولةالنفوسفيالمعانيهذهتستقرأنأجلمنوالنكتة،والمرحالدعابة

معين:ابنقولمثلمنالمعنىهذاتقريبفيالعلماءكلاممثلا

لهالذيالرجل@ا
إذاواحدة،امرأةلهكالرجلواحدطريقالحديثفي

غيرها.يجدلمأي:بقيحاضت

حمادوقول
مثلاللغةيعرفولاالحديثيطلبالذي@امثلسلمة.بن

فيها@ا.شعيرلامخلاةبحملالحمار

دخلالذيمثليقابلولايكتبالذي@امثلوغيره.الأ@زأعيوقول
ذلكوغيريستنها،ولمالخلاء

هذاغرسومنهابهايرأدالتيمثلةالا@من

وقوية.متينةبصورةالطلابنفوسفيالعلم

أثناءكنتلقد
توضيحأجلمنألجأللطلابالمادةلهذهتدريسي

أن@لشروطتوضيحفيأوانقطاعها،أووأتصالهاوارتباطهاالأسانيد
التدريى،أثناءللطلابذلكتطبيقإلىألجأكنتذلك،وغيرالحديث

الصفهذامثلا:فأقول
سندايمثلالقسممن

وأحتدالأسانيدمن

أومتصلاالصفهذايكونأنيمكنكيفبتوضيحأقومثئمأسماعصم،

ومافاتحدث،أنيمكنالتيوأنواعهالانقطاعأشكالهيومامنقطعا،

بنوعضعيفأأوالاسممجهولأفرادهأحديكونعندماالصفلهذايحصل

التطبيقفيأستمروهكذافوقه،تمنيسمعلمأوالضعف،أنولمن

تحققتافالدتينهاكأنرأيتوقدالعلم،هذالمباحثالعملي
@رمن

اء



ذلكبعدنذكرهماجيدوبشكليفهمونكانواالطلابأن
قواعدمن

ومباحثها.الحديثعلوم

مثلفيغالبأتحصلالتيوالسامةالمللطردفيسبجاكانهذاأنب-
داخلالحيويةمننوعفيحصلالدقيقة،والمعارفالمجرثةالعلومهذه

وسلامةألاستيعابوجودةالاستماعحسنفياخرعاملايكونالفصل

يقللاوهوإليه،الإشارةقبلحديثنانختمأننرىلااخرأمر

بتدري@ألاهتماموهوسبق،عماأهمية
العلماءومناهجالحديثفقه

في
حطهمكانالعلمطلابمنكثيرأأنفلكمنه.الثرعيةالأحكام@ستنباط

انعدمت-أوبضاعتهم-وقلتالأسانيد،معرفةالعلمهذأدراسةمن
في

ومنهجالحديثفقهباب
اوقعوأنفكانالمتقحمين،عندبهالاستدلال

في
فيالانحراف

أحدإليهف@بماتخطئةإلىأحدهميعمدحيثالباب،هذا

جملةفيضعيفبحديثالاستدلالأوصحيححديثرذمنمين@تقد@

فعلهأيدتالثريعةمنوقواعدومرخحاتله،ظهرتوأحوالقرائن

الكثير.عنهيعجزفليسغيرهوأماالفقه،هوالحقيقةفيوهذاوتصرفه،

ألآوزملائناإخوانناأفانفيأهمسأن@ونالمكانهذأأغاثوولا-8

نفوسفيفيثأالمتكامل،ومنهجهحيثياتهعنمجرداالعلمهذايعطوا

معالأدبسوءأبنائنا
كامناالسببولي@العلماء،

في
دانماالعلم،هذأ

منالتركيزعدمأوالإهمالمنناتجالخلل
العلملهذأالمتصدينالعلماء

عنيصدرأحياناإنهبلالتربية،جوانبعلى
@حدثأو@العالمهذا

من

العقليةهذهتشكيلفيسببايكونماوالكلماتوالإشارأتالعبارات

معالأدبمنالخاليةالمنحرفة
مةالا@هذهسلف

من
والمحدثينالعلماء

إيمانهم.أودينهمأوأخلاقهمفييطعنبماوالمشحونةبلوالفقهاء،

يحرصأنالمقامهذافيويجب
وجوبإلىأبنائهتنبيهعلىستاذالا@



فيالشجاعةبينالتفريق
بينووالأقوالالاراءمنالسابقونأوردهمامناقشة

المفلسين.تجلىةهذهفإقعليهموالطعنفيهموالوقيعةمعهمالأدبسوء

الحسنةالقدوةوجودمنبدلاعليهوتأسيسأطبعأهذاوقبل
في

تعالى،اللهعندمابهيطلبعلمفإنهالعلم،هذاتدريرعلىالقائمين

العلمطلابكانوقدوالاهتداء.للالتزاممثالأإلاأهلهيكونأنينبغيفلا
قالودينه.وسمتههديهإلىينظرواحتىالعالممنيأخذونلاسابقا

حي:بنصالحبنالحسن
عنهسألناالرجلعننكتبأنأرثناإذا@اكنا

تزوجوهأنأتريدونيقال:
ثا

فيمتواضعةمساهمة
بهاوالمئاركةبتقديمهاأسعدالموضوع،هذا

في
عامرأيإنشاءفيأخوأتها-معتساهم-أناملاالمبلىكة،الندوةهذه

لحفظسبباجعلهاإذلها،اللهأوجبهالذيحقهاويعطيهاالعلومبهذهيهتم

وسلم-عليهاللهصفىنبيهوسنةكتابه

لثهالحمدأندعواناواخر
العالمنرب

.26المحنمي،وأهميتمى@لرحالعلم(1)
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مالللإرألامطلاجاالمب@استقرأرف@ورة

ج@وهمةأثشماثةخلالمغوالخميمالج@يم

()تيغل@ىمةوالمتفخريغالمت@ميغ

البحثمرمقدملا4نولا

وصحبه،اله،وعلىالله،رسولعلىوالسلاموالصلاةدله،الحمد

بعد:أماوالاه،ومن

هناكما@اموتتطوروتنموتطردالعلومجميعفإن
معها،يتفاعلمن

هذهعليهاتسريوفنونهالحديثوعلوموصدق.بحماسةفيهاويشتغل

يفوالتعروالاصطلاحالتصنيفحركةلسيرفالمتتبعشك،دون@لقاعدة

قدمناه.لماتمامامطابقاالأمريجدالعلمهذاومفرداتلأنلا

والواعيالراويبينالفاصل@حدث@ا@لكتابوالمتصفح
ثا

للإمام

3)تالرامهرمزي 6 ثاالحديثعلوم@امعرفةوكتابهأ0

الحاكمللإمام

4)تالنيسابوري 0 4)تالبيهقيبكرأبيالإمامومداخله@5 5 هأ8

كمدخل
دلائلو@امدخلوالآثار"السنمعرفةمدخلو"الكبرى@االسق@

فيهأ،463)البغداثيالخطيبالإماممصنفاتوكذاالنبوماا
الفنهذا

@االحديثعلوممقدمة"لكتابالمتصفحوكذامباركة.كئيرةوهي

ابنللإمام

6)تالصلاح 4 68)تالعراقيالإماموألفيةهأ3 والإمامهأ0

9)تالسيوطي 1 رأسها@افتحوعلىعليها،قامتالتيوالثروحهأ،1
"@غيث@

9)تالسخاويللإمام 0 حجرابنالحافظعندتبلوروماهأ،2

8)تالعسقلاني 5 وهكذاالأثرلماأهلمصطلحفيالفكر@انخبةفيهأ2

1)تاللكنويالحيعبدالإمامكتبهبمامروراالجهودتتوالى 3 0 هأ4

حامحةالأساسية-والحلوم@لتربيةلكليةارك@تاذ@الأ@خلف-عبد@لرحمننجمد(1)

و@لتك@نرلوجياللحلومعجماد
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33)تالقاسميالدينجمالوالإمام الدراساتأثمرتهبماوانتهاءهأا2

منالدكتوراهشهادةلنيلأطاريحشكلعلىالمعمقةالحديثةالعلمية

المصنفاتلهذهالمتصفحإنوالإسلامية.العربيةالبلادفيالمتعدثةالجدكات

والمضمونالشكلفيوطرائقوأساليبومناهج،برنامجمنحوتهوما

اخذأنواعهبجميعالعلمهذاأنبوضوحيجد
معوالتبلورالتطورفي

في@جتهدة@الأجيالتوالي
ومقدرته.اجتهادهحسبكلخدمته

إنماوالتهذب،الجمعفيالرامهرمزيالإمامابتدأهالذيالمباركوالجهد

ضخمهائلجهدعلىأقامه
منالنبلاءسبقهقد

لهالتأسيسفيالعلماء

1)تشعبةكالإمامثرائه،دإشاعتهعلىوالعمل 7 المدينيوابنهأ،0
2)ت 3 2)تمعينوابنه@،4 2أ)تحنبللنوأحمد@(،33 هأ،4

2)توأبوزرعة 6 2)تحاتموأبوها،4 7 والبخاريهأ،5

2)ت 5 2)تمذيلترواهأ،6 7 لنساواهأ،9
33)تئي بنواهأ،0

13)تخزيمة 3)تحبانوابنهأ1 5 3ه)تعديوابنهأ،4 هأ،6

العلم،غزيرةالقدر،جليلةجمهرةهؤلاءوبعدهؤلاءومعهؤلاءوقبل

فيهائلاجهدابذلتالحماسةعظيمة
الثريفالنبويالحديثخدمة

خلاص.دوعزيمةصدقبكلالمبلىكةالسنةوعلوم

كبير،سهمفيهاولناحاضرة،باردةغنيمةالمتقدم@هؤلاءجهودوفي

الناس،انتهىحيثمنيبدأالذيهوالعاقلوالحصيفكثير،وتعويل

علمابهويحيطالكرام،الأسلافهؤلاءلناخلفهفيماالتأملعلىفيعمل

زيادةمنعليهاللهيفتحبماالعلمبهذايمضيأنيحاولثموجمعا،وفهما

المنهجفيتطويرأوخطأ،علىتنبيهأولجديد،إضافةأوضبطفي

منلهالابدثمللمتأخرالمتقدمتركفكمالعلوملهذهالشكليالتنظيمي

معويتواكبالعصر،تطورمعيتناسببماوالمضمونالبناءفيالتطوير

إلىتحتجالواقعيةهذهإنحيتالمسلمين،منوغيرهمالعلمطلبةأحوال

العلم،هذاإلىجديدمنالناستثدودعويةوتسويقيةتشويقيةبرامج



سلفبمنأسوةوتجمعهم
خفاقةرايتهتبقىوبهذاأسلافهم،كراممن

عنمباشرةمسؤوليةالمؤلونهماليومالسنةوعلماءمرفوعة،
الأمر،هذا

المستعان.واللهبتحقيقه،المكلفونوهم

الاستفادةفيتتلخصإنماإليهاندعوالتيالحركةوهذه
جهومن

د

الأمنية.هذهلتحقجقالمثلىالصورةوهي@تأخرين،و@المتقدمين

إلىونتنبهاللاحق،فيالسابقأثرونرصدنرفالأعمالغالبفينحن

منجانبولكنهومطلو@،مهموهذاخلفهم،منعلىالأسلاففضل

الخلفأضافهماهذاإلىيضمأنالكاملةالاملةوالصورةالمرادة،رة
في

السلفقدمهماإلىجيلكل
والتأملالوقفةيقتضيكثيروهوجهود.من

ويذهبوالإبدل،التطويريكونالنظرةهذهأساسوعلىوالمتابعة،والرصد

فيوالإغفال@لهدر
ينكرللسلفألافالأصلالمتواصل.العلميالبناءهذأ

للخلفولافضلهم،
المطلوبالإنصافهووهذاجهدهم،

كتبهبماالإحاطةفيالواسعةالجهودبذلإلىمناتحتاجالنظرةوهذه

السنةعلماءبما@ونهأخرىإحاطةمعالعصور،تواليعلىالسلف
في

بالجمعحريعظيمجهدوهوعثر،والخام@عثرالرابعالقرنينهذين

أنهكماوالتتبع
هذهتطويرفيوالتوظيفوبالامشفالةوالتأمل،بالنظرحريمما

الشريف.الحديثلعلومالمباركةالعلميةالمسيرة

هذاومطالعالمنصرمالهجريعشرالرابعالقرننهايةفيقامتوقد

فيواسعةعلميةنهضة@لفرن
منللكثيرطبعمنالنبويةالسنةعلومخدمة

زامنتكماومرأجعها،مصادرهاأهممنجملةوتوثيقوتحقيقمؤلفاتها،

منالصحيحلتمييزوفحصهاالمروياتلنقدعلميةجهودالحركةهذه

المرثود.منوالمقبول@لضعيف

ةوالمعاصرالسابقةالعلميةالحركةهذهلرصدالمتصدينأنشكولا
في

النقادالمحدثينمنالنبويةالسنةخدمة
ةضروراعتبارهمفييضعواأنينبغي

منالمنظرينهؤلاءمناهج@ستصحاب
منوالخلفالسلف

الحديثعلماء
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فييقعوالئلا
هذاإلىأحياناادتوالتي@لختلفةمناهجهمبينالخلط

والنتائج.الصورفيالواقعالتفاوت
والفحصوالدرسالجمعإثرالعلميةالعمليةهذهثمارأهممنن@@
الد@رسلتعينأمكنماالحديثيةالمصطلحاتنوحيدإلىنصلأنالناقد

وعدمالفهمسرعةعلىالمعاصر
التعريفاتمنسيلوسطالثتت

المختلفةوالعبارات
الجهدوتهدروالنفور،السآمةإلىبالطالبتنتهيوألتي

ورائه.منطائلولاجدوىلافيماوالطاقة

البحثملأمو@له@ثاتيا،

فيأعالجوسوف
الاصطححيالاستقرارغيابالمتواضعالبحثهذا

أن@ل@بعضثواسةخلادمنالحديثعدومفيدلكتابةالمتصدينلدىأحيانا

علىالضوءتسليطوسأحاولالخفيوالإرسالالإرسالمثلالحديثعلوم
ضياعتلم@حيث@حدثين@تعريفاتفيوالتشابكالتدأخلمنبينهماما

منسواهعنيميزهبمامصطلحلكلوالضوابطالحدوديضعالذيالفيصل

تثتتالتيالمتضاربةالتعريفاتمنالمتدفقالسردهذاونقطعالمصطلحات،

تنفيره.فيوتساهموتربكهالطالب،ف@ن

اعتمدتوقد
الملاحظاتتسجيلفي

كتبعلىالحلولووضع

النماذجوسردالأمثلةاختيارفيوركزتوالمحدثة،القديمةوالأئرالمصطلح
أحمدبكرأبيالحافظللإمامالكبركماثاالسن@اكتابعلى

الحسينبن

4)تالبيهقي 5 استعمالمنكثرقدفوجدتهخبرتهقدإنيحيثهأ8

منضعفهإليهوضمثاودأبيمراسيلاستوعبفقدالمرسلالحديث

محدثالبيهقيالإمامإنثمونقدها،عليهاالتنبيهمعالأخرىالمراسيل

لأجلالقدرجليلالثأنكبيرفقيهأنهكماالصناعة،هذهفيبارعجليل
شغلههوالحديثيةالنموصمنالشرعيالحكمإلىالوصولكانذلك

فكانتقان،د@وبراعةتفقمنيتطلبهوماالحديثيالمنهجوفقالاغل

حكمهليبنييرجحثموينقديوازن
ذلك.أسلم@علىالفقهي



محضة،أحكامفإنهالأبواب،أجل@امنالمرسلالحديثأنورغم

(1)@اغيرهبخلافاستعماله،ويمثر
التيالمصطلحاتمنواحدأنهإلا

المعضل،الحديثبهوأختلطفيهدخلحدإلىواتسعتتعريفاته،تداخلت

هذاأنبحجةالخفي،والإرسالالخفي،والمنقطعوالمنقطع،والمعلق،
سائغ

في
جميعوأناللغة،

وكذأفيهاالانقطاعوقوعيجمعهاحاديثالا@هذه

ضبطأضاعماوالاتسعالترهلمنأصابهفقدللمنقطعبالنسبةالحال

المحدثين.منالبعضعندحدولهورسمتعريفه،وحبك@صطلاحه،

الحاصلللتطوروجدناماعلىالصورةتكونأنالماضيفيسخلافا

لافإنهالاصطلاح،في
يصح

ماعلىالحاليبقىأن
وفيعليههو

قتنا

لكلوالحدودوالضوابطالقواعدووضستالعلوم،استقرتوقدالحاضر،

بغيرها.تختلطلاحيثالحاسمةالدقيقةمعالمهايرسمبمامنها

)2(،المرسلالحديتتعريفثالثا@

سبعحجرابنالحافظاستغرق
فيالمتواصلالكلاممنصفحات

نكته

الصلاحأبنكتابعلى
(3)

منوأنتهىالمرسلتعريفعنالحديثإطارفي

ألاأقوساقثمساقها،ثمأوجه،أربعةعلىأنهلهالأئمةتعلىيفاختلاف

ذلككلمنانتهىثمتعريفه.فيوالأصوليونالفقهاءحكاهمماأخرى

مما@لىالنبيإلىالتابعيأضافه@امامانعا:جامعاتعريفاتعريفهفيبقوله

سمعه
اغيرمامن

(4)
الاصطلاح.والستقرارالأمر،حسمفييكفيوهذا

1المغيثقح@لسخلىي-(1) 5 5 /1.

وعدمالإطلاق،منمأخوذوأصلهأيضا،وحدفهاالياء،ياثبتمر@صيلوجمعه(2)
@@

ع

(83مريم/)سورة"على@لكافرينالتياطينارسلنا@ماتعال@9كقرله

أيمرسال،طقةقولهم-من@ومحروتبر@ويقيدهولمالإشادأطلئ@رسل@فكأن

فحذ@عحلا،فيه@سرع@رسل@كأن@لسيرسريعة
جاءقولهممن@وإسنا@ه،بعص

قح)الحاوي-بقيتهمنمنقطعالإسندبحضلأدمتمرقي،ئي@رسالا@لقوم

المغيث:1/431531(

صالص@حابنكتبعلىحجر@لنكت@طر@بن@(3)
5 40-546

ص@صدر@لابق@لى(
5 46.



ذاتقضيةوالردالقبولحيثمنالمرسلالحديثحكمفيالخوضأنكما

يومناإلىوالطرائقالمناهجفيالاختلافلوقوعكذلكوظلتشجون،

قدوالأمرهذأ.
حسم

من@حققينعند@
لكنيريحلوأنهإلاالسنيئمثات

جميعإلىيعودأنالحديثعلومفيصنفممن
المتشابكةالاراءهذه

أنبيدمنفرة.مريكةمملةبطريقةالناشئينالطلبةعلىفيسر@اوالمتعلىضة

هنا.حديثنامحورهوليسالمرسلالحديثحكم

@اكلبأنه:الاصطلاححيثمنالمرسلالحديثالبيهقيعرفوقد

لموك@ي@إ،النبيعنفرواهالأتباع،أوالتابعينمنوأحدأرسلهحديث

منيذكر
@اعنهحمله

ومن
بلىنظرتهفييتوسعالبيهقيأنلنايتبينالصريحالتعريفهذا

@ا

شألهأبعد،مدىويعطيه@ا،المرسل
في

منالمتقدمينجمهورشأنذلك

التبعينيعممونإذالحديث،أهلوبعضصول@ن،والا@الفقهاء

هموغير

مسمى@لرسل:فيتدخلالتيالحديثاتواع-2

منسبقهومنالبيهقيالإماموجدتوالتتبعالاستقراءخلالومن

على:المرسليطلقونبعدهجاءأوعاصرهمنوبعضالمتقدمينالأئمة

صغيرأ.أمكانكبيرأالتابعي،حديث

الأتبح.تبعحديث
المنقطع.الحديث
كالموقوفات.المرفوع،غيرالحديث

سيأتيكماالثوكانيقالكماالزيديةمذهبوهوالمعضلالحديث
قريبا.تفصيله

يلي:فيماذلكوبيان

10/3ةلر@لائلدلبيهقي-@(1) 9

4الخيتالاعتكنبرالن(2)

2 1



صغيرا:ئمكبيراأكك@سو@التابعيمرسلا-

انفاقلمناكماالمرسل،استعمالفي@حلغينعند@المشهوروهو

من
رسولقالقال:جبلقيأبيبنحبانحديثساقأنبعدقوله-ذلك

"@لمج@!:دله@
أجمعينوالناسوولده،والده،منبمالهأحقأحدكل

منالقرشيجبلةأبىبنحبانمرسل،@اهذاالبيهقي:قال

-.(1)@ا@لتابعين

المسيب،بنسعيدكمرسلا@وذلكالبيهقي،عندكثيرالنوعوهذا

أبيبنوعطاءالزهري،شهابوابنالبصري،والحسنالعالية،وأبي

ذلث.وغيرربع،

عليهأستقرالذيهوالإرسالتعريففيالمعنىهذاوعلى

ونخرلمتأا

:(3)التابعببنأتباعمرسل-2

فإنهتصريحا،المرسلللحديثالبيهقيتعريففيدأخلالنوعوهذا

تباعالا"أوالتابعين،منواحدأرسلهحديث@اكلقال:
وشوأهدهثا

فيكثيرة
الكبركما@ا.السن@ا

طريقمنالعشر@ا@اوجوبحديثساقأنبعدقوله-ذلكمن

هذاالبخلىي:@اقالمرفوعأ-:المتقيسيارةأبيعنموسى،بنسليمان

أحدايدركلمموسىبنوسليمانمرسل،حديث
لىلمجالنبيأصحابمن

ا

يصحشىالعسلزكاةفيولي@

3@لكبرى@لق@لبيهقي-(1) 1 9 / 1 0

سهجعتر-الديننوردانطر(2)
3@لقد 7

مى@لصحابةأحدأيدركرالم@لدبن@ي(3)

3@لرفنل@لبيهقي-*فى( 9 منلخحهصرحوممن1،/
فإله3،الحاالإمام@حدثير،@

فيقال
@كقولالمو@دخلال@

تبع@ربي،
@ن

سعي
وتاسحهجم@ها،اللهرمولقال

دشرحفي@لبري
الماويقال@لةا.

في-3@ا@أيعليه-ثى@لديولكن"

1@غيث@)@تحفلكاخلاتعلومه 3 7 /1).

2 1



عائثقايدركلمعمربنإسحاقمرسل،@اوهذاةقولهوكذلث

ان@،عنكثير-أبيابنأييححى-يسمعهلممرسل،@ذا@ةوقوله

ويقال:زينب،بنعمروله:يقالالبصرة،أهلمنرجلعنسمعهإنما

@اأن@عنزينبابن

المنقطع:الحديثعلى@لإرسالاطل@ق-3

@االتابعينأتباع@امرسلالثانيالنوعإن
أفردناولكنناالمنقطع،منهو

البيهقيلتنصيصكالثانيحقيقتهفيكاناندبالذكر،الثالثالنوعهذا

المنقطع.@يالإرساللفظاستعمالعلى
وقعوقد

فإنهمعموما.للمتأخرينوقعكماالبيهقي،للإمامهذا

أو!@@النبيإلىيغزىأكانسوأءيتصل،لاما@اكلبأنه:المرسلعرتوا

@اغيرهإلى

وابدن@فطب،الفعهاء،إليهذهبالذيداوالصحيح@لنووي:وقال

أيعلىإسنالهيتصللمماالمنقطعأنالمحدثين:منوغيرهماعبدالبر،

اأنقطا@اكانوجه

صنيعيرىوهوالباحثذهنفييرتسمالذيالاستغرابيزولوبهذا

اصطلاحاممتعمالفيالبيهقي
@االمرسل@ا

موضعفي
@ا

المنقطعو@ا@ا،المنقطع
"

موضعفي
"

الدقيقة-بهذو@حيطغير@القارئ-يجعلمضاالمرسل!

الكبرىإالسق@اكتابهفيالبيهقيلدىكبيرااضطراباهناكأنيلاحظ

وبينجريج-ابنأيبينه-إرسال@اوفيهقوله:ذلك،ومثال

يملكراعبد
@ا

10/4المقالصدر(1) 3 5

4/2المصدر@لبق(2) 4

(3)@
لماالتمهيدعبد@لر-@ن

2@سانيدو@@لىالموطأسفي 1 / 1

7التقري@.@لنرويالم(

1@لكبرلى@لن@ليقب-(5) 2 6 / 4

لمصثوا(6)
"

8/3خدش

2 1



-

الدرداعا(أبيمنيسمعلمزكرياأبيابنمرسل،هذا@@ةوقوله
-

عمر@ايدركلميساربنشعيبمرسل،داوهذاقوله:ذلكومن
(2)

فلث.علىالدليلساقثم

أيسعيد-أبايدركلمربيعةمرسل،أنهإلآ@اأيضأ:حوقوله
لخدري-ا

@ا
(3)

-

فهوالصتامت،بنعبا@ةيدركلميحىبنإسحاق@اوقوله:

مرسل
@ا

كثيرةفلثفيوالشواهدمثلةوالا@

الاتلر:منالمرفوعغيرعلىلهلا@لرسلبطل@ق-4

المنقطعو@ا@االمرسلإلى@@نظرتهفيالبيهقيمنهجيؤكدوهذا
بينهماوما@ا

فيرأيهويجلىوخصوص،عموممن
مصطلحأستعملقدفإنهذلك،

أحيانأ،المرسلموضعفيالمنقطعاستعملكماالمرفوع،غيرفيالإرسال

تصدقجميعأالاوصاففهذهأخرى،أحيانأالمنقطعموضعفي@رسلو@

إسناده.يتصللاماكلعلى

الفقهاءمنطوائفإليهصارأقربالمذهب@اوهذاالصر:ابنقال

@اكفايتما(فيالخطيبأبوبكرالحافظفكرهالذيوهووغيرهم،

@اهذاقوله:البيهقي،عندالمرفوعغيرعلىالإرسالإطلاقومثال

فينلا"وذلكعبلس،ابنقولعقبذلكقالوقد)7(،@اموقوفمرسل
انقطاعا.@لسند

3@صدر@لمق@(1) 6 / 9 0

1@صدر@لبق@(2) 3 9 / 4 0

4/77السمق@صدر@(3)

6/5@صدر@لبئ.@(4) 7س@/ا4 4

1المصدر@لبغ(5) 2 5 /،14/2،0333 /،52 4 7 /،61 1 8 فلكوعير743،/

من
@ر@ضع@

5دقدمة@نص@ح-@@بن(6) 8
0

7/1@لكبرىالن@لبيهقي-(7) 9

2 1



عبدالرحمنبنالقاسمعنالمسعوديطريقمنمسعودلابنقولأوساق

مسعود(بنعبداللهعلىموقوتوهومرسل،قال-اثمعنه،

@ابابوفي

طريقمنعمرقولساقالمهورلمافيالتغاليعنالنهي

شاهدالهساقثمبكر،
قال:ثمقوله،منعمرعنالشعبيطريقمن

جيد@امرسل@اهذا

غيرعلىالمرسلإطلاقفيالبيهقيعلىيردأعتراضثمةولي@

شاملينكليهماوجعلالمنقطع،معاملةالمرسلعاملأنهباعتبارالمرفوع،

يتصللامالكلشاملالمنقطعنلا@وذلكإسناده،يتصللامالكل

غيره.إلىأمع@ي@النبيإلىيعزىأكانسواءإسناده،

@سو@يتصل،لاماكلعدي:المنقطعالأندلسى:اعبدالبرابنقال

@اغيرهإلىأو@@النبيإلىيعزىكان

@لعضل:الحديثعلى@لرسلاطلاق-5

سقطماأنه@االمرسل:حقيقةفيالوكنيقال
أكثرأوراوإسنادهمن

هووواحد،والمعضلوالمنقطع،المرسل،هذأفعلىموضمع،أيمن

(4)@االزيذيةمذهب

وغير@المنقطععلىبطلاقهمق@لحدثينمموقف@لرسل،حقيقة@@بعأ@

التابعيرواهماعلىالمرسليطلقونالمحدثينجمهورأنققمناأنمبق
أما@@النبيعن

هذاعلىيطلقونهفإنهمالمحدثيئمنالباقيةالبقيةصنيع

أيضا.المنقطععلىويطلقونهالنحو،

ينتهجالبيهقيوجدتوقد
أحيانأفهومنحاه،وينحوالمنهج،هذا

فيه،يتوسعكثيرةأخرىوأحيانأالمحدثين،لدىالثائعألاصطلاعيستعمل

1المصدر@للق(1) 6 5 / 5

7/2@صدر@للق@(2) 33

2@تمهيدعد@لر-الن(3) 1 / 1

2الأ@كلرئوصيحالمسالي-رر( 8 6 /

2 1



وغيره.المنقطععلىالمرسلفيطلق

المرسل-:تعريففي@حدثين@أقوالساقأنبعدالنووي-قال

فيالوالمشهور
والخطيب،قطعوبهمرسل،الكلأنوالأصولالفقه

هذا

اوالعبارماالاصطلاحفياختلاف

)2(،أبوزرعةأئمتنامنالمنقطععلىالمرسلأطلق@او@نةالسخاويقال

حديثفيالبخاريصرحبلالبيهقي،ثمالدارقطني،ثم)3(،حاتموأبو

لكونمرسل،بأنهالخدريسعيدأبيعنالنخعي،يزيدبنإبراهيم

حديثفيوأبو@اودهوصرحوكذاسعيد،أبيمنيسمعلم@يمإبر@

لكونهمرسل،بأنهمسعود،ابنعنمسعود،بنعتبةبنأد@هعبدبنلعون

والترمذيمسعود،ابنيدركلم
(4)

بنحكيمعنسيرين،لابنحديثفي

بنيوسفعنسيرينابنروأهو)نمامرسل،بأنهحزام،
ماهك،

عن

)5(،@ا@امرامميلهفيأبودأودعليهمثىالذيوهوحكيم،
@ااخرينفي

السخاوي.كلامانتهى

يصنعألفيتهوممن
ذلك

السخاوي:ذكرمنعلىزيا@ةئمة،الا"من

فقدخزيمة،ابنالإمام
عطاء،حديثفيبذلثصرح

الخليل،أبيعن

مرفوعأ-قتادةأبيعن

أبيبينمرسل،حديثهذأخزيمة:بنأبوبكر@اقالالبيهقي:قال

رجلقتا@ةأبيوبين@طليل
@ا

(1)@
وي-

.7-6ب@

@@طر@المراميل@(2)
حتم:أبي@بن

1 2 7

اسمإطلاقفيوهداالآسانيد،منيضلمالمفيهإذ@دخل@راسيل!@كتاب@!في@ي(3)

علىالانقطحاسمأطلقفإله@لكس،فيصرحوكدلك@نقطععلى@الإرسال

.7المراسل.حاتم-أبيابنانظر.@رسل@

2وجامعهاقرمذي@امال!عتر-نور@لدين@لا( 1 2 0

1@لكبرى@لق@لبيهقي(5) 2 0 / 6
0

1المغيتفتح@لسحاوي(6) 3 7 /1-138

2الكبرى:الن@لبيهقي(7) 2 4 /

2 1



فيوجدتهاالتيخرىالا@الواهدومن
خ@لالكبرى!السن"

السخاوي:فكرهماعلىزيادةفيها،المرسلللحديثاستقرائي
ما

فيالبخاريممابهصرح
هذا"قال:إذالعشرلما،وجوبحديثد@

أحدايدركلمموسىبنوسليمانمرسل،حديث
النبيأصحابمن

يصحشئالعسلزكاةفيولي@دهلمج
ثا

بنعمرعنيسلىبنشعيبروايةعلىالإرسالأطلقأنهكما

عمريدركلمشعيبأنلا@الخطاب،

إبراهيمحديثفيقالفإنهئجستاني،ال@أبوداودصرحأيضأوبهذا

منيسمعلمالتيميإبراهيممرسل،@اهذأعائشة:عنالتيمي،

عائشقا(

عليهوتابعهالمبهمات،علىالمرسلفأطلقذلك،فيأبودأودتوسعبل

الأئمة.أكثرعليهماخلاتوهوالنووي،الإمام

وداود،أبوالمراسيل،فيالمبهماتأخرج@اوممنالسخاوي.قال
كذا

هذينمنوكلمرسلا،المبهمروايةعلىموضعغيرفيالنوويأطلق

@االروايةعلماءمنالاكثرونعليهماخلافالقولين

فقدالدارقطني،الإمامالمنقطععلىالمرسلأطلقوممن
فيصرح

لمعامرمرسل،@اهذاةفقالالخطاب،بنعمرعنالثعبي،عامرحديث
عمر@ايدرك

ذلكفيتابعهموممن
الكيكلديالعلائيالحافظالمتأخرينالأئمةمن

علىفيهتكلمفقد@ا،المراسيلبأحكامالتحصجل@اجامعالحافلكتابهفي

المنقطعة.الأسانيدلمالمدلسين،أسماءأوردثمالمنقطع،الحديثأن@ل

4/1الالقالمصدر(1) 2 6

1@صدر@لب@4/@(2) 39.

1@صدر@لسبق@(3) 2 7 / 1

@حالحوي-(4)
1المحست 5 1 / 1

3الكبرى@لن@ل@هفي-(5) 2 2 /

2 1



يخصهمنفمنهمرجل،إسنادهمنيسقطماوكذلكتيمية:إابنقال

يسميمنفيهمأنكماالمرسل،اسمفييدرجهمنومنهمالمنقطع،باسم

كلهوهذامنقطعأ،مرسلكل
@االلغةفيسائغ

ماكلوهلقلت:
فيسائغهو

اللغة
استعمالهيسوغ

المصطلح؟!في
المصطلح؟علمفائدةفما

وضعإنما
فقووتقصروتحصردقيقا،ضبطامفرداتهلتضجطالعلمهذا

جميعسردساغفا@التداخلوتدفعالاشتراكتمغحدود
التعريفاتهذه

لقواعدالعلميالتدرجلمعرفةالعلياالدراساتمرحلةفيبتفاصيلهاوتسجيلها

المرحلةفيبحاليقبلولايجوزلافإنهأصحابهمناهجودراسة@صطلح@

علمبغيروالمختصينالمثقفينلعمومتكتبالتيالمصنفاتفيولاالجامعية،
يحسمقطعيانهائياتعريفاالحديثيةالمصطلحاتتعرفأنالأصلبل@طديث،

@حدثين.جمهور@عليهومشىالاصطىعليهاستقرماوفقوالترددالحلاف

الخفالاالمرسلتعريفضبط8خاسمأ

نقادإلاوحديثأقديمأفيهيتكلملمالمسالك،عميقمهم،نوعوهو

وجهابذته@طديث

لخفي:@سللر@يفتعر

العلماءاراءاختلفتوقد
الخفيالمرسل@اتعريففي

كثيرااختلافا@ا
(3)

حجرابنتعريفالسخاويالإماميرجح
المعتمدعلىهودابلفقال:له،

العسقلاني-:حجرأبنويعنيشيخنا-إليهأشارحسبماتعريفه،في

منكانموضعأيفيالانقطح
يلتقيا،لممتعاصرينراويينبينالسند

فييندرجمخصوص،انقطاعفهوسماع،بينهمايقعولمالتقيالووكذا

@ابسقطالمرسلفييتقيدلممنتعريف

3@لفترى.محموعتيية-@بن(1) 8 / 1 8

30/8المجث@تح@لسخلىي-(2) 5.

مهجعر-نور@لديند(3)
2القد 8 6

86-3/85المعيتقح@لخلىي-(4)
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مناهجمعيلتقيجديداأصطلاحيامنهجالنفسيأنتهجأنرأيتوقد

ة،والعبارالاصطلاحفيالزائدةالدقةفيهقصدتالفحوى،فيالمتقدمين

منوغرضي
ومطابقالمسماه،موافقاضبطاالاصطلاحأضبطأنذلك

الخفيالمرسل@افجعلتلفحواه
الصحابيعنالتابعيروايةعلىمقصورا@ا

يسمعولمعاصره،الذي
الذيفإنعنه.وروىيعاصره،لمأومنه،

@الإرسال"صيغةاستعمالالمتأخرة-أزمنتافيسيماالحفاظ-عليهاستقر

الصحابي.منهسقطالذيالحديثفي
طهالإمامقال

بن
البيقوني:محمد

(1)فقطراوروىماغريبوقلسقطالصحابيمنهومرسل

سقطالذيالحديثفيالظاهر@االإرسال@الفظأقصرأنأحببتولهذا

الحفاظعندومسلمثابتأمروهذافحسب،الصحابيمنه
في

المرسلأ"

لعاا

في
الخفيالمرسل@ا

علىوصرفوهواسعا،اختلافافيهاختلفوافقد@ا

فيالمتقدمينتوسعيمنعولاالاصطلاحي،لفظهأصلعنبعيدةأوجه
@االإرسال@ااستعمال

فيموضعأيفيعموما-الانقطاعبمعنى
أنالسند-

الخفيالمرسل@اتعريفنضبط
@بالمرسلأسوة@ا

استقرالذيالظاهر@ا

لامفماالصحابي،منهسقطالذيالحديثعلىإطلاقهفيالاصطلاح
ساقط.صحابيفثمإرسالهناك

قسميئ:عندي-الإرسال-يكونهذاوعلى

منالصحابيبسقوطالمعروفالظاهرالإرسالأولهما:
الحديثسند

.@كأفيإلىالحديثبرفعالتابعيويقومعينيا،حقيقياسقوطا

الخفيالمرسلداثانيهما:
@ا

بهمصرحاالصحابييكونالذيالحديثوهو

تدرببوا@ظر@لسيوطي-الأثريق@032.)التحل@قات@لبمونيةالمظومةني(1)

5@لر@وي / 19،1
2الأفكر:توضيحالصمحالي 83 /1-2 عجاجود8،7

1الرحير@ختصر@الخطيب 4
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@االعنعنة@ابصيغةالتابعيعنهويرويهالإسناد،في

يسمعولم
هذهمنه

هناالصحابيفيكونيسمع،لمأممنهأسمعسواء@لرواية
حكمفي

فرتولعدموذلك@ا،الخفيالإرسالعلى@امشتملاالحديثويكون@لساقط،

ولماحكما،وساقطلفظا،ثابتهنافالصحابيعنه،روكمامنعندالسماع

لاختصاصهبالمرسلتسميتهاستحسناالصحابي،علىالانقطاعمداركان

أسميهأنناسبمنقطع-حقيقتهفيحوهوالاتصالظاهرهكانولمابه،

"

الحالةهذهبخصوصأطلقناهالذياصطلاحنايكونوعليهبالخفي(،
من

عليهغبارلاالباطنالإرسال
(1)

دله.والحمدتعالى،اللهشاءإن

منالموضعهذاغيرفيالانقطاعوأما
وتعريفهاصطلاحهفلهالسند

منقطعقدمنا-ماوفقيكون-أنويمكنالأنلامنغيرهعنيميزه@لذي

ال@هوصلىأعلمواللهخفي،ومعضلظاهرومعضلخفي،ومنقطعظاهر

العالمن.ربدلهوالحمدوصحبهوعلى@له،محمد،ورسولنانبيناعلى

الابقينمنآحدعندعليهوقفاوما@لباحث،بهانفردفهممذا(1)
1ا إعدادالجة1

@ندوة(
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المصاد@والم@جعفهرس

ةطهمحمدالبيقوني.

لعليالأثريةالتعليقات)أنظر:البيقونية،المنظومة

4)تالحسينبنأحمدالبيهقي: 5 هأ:8

العلمية،الكتبثارقلعجي،المعطيعبدد.تحقيقالنبوة،دلائل-

1الأولىط.بيروت، 4 0 5@/1 9 8 5

ىأخرطبعةوهناكم.

الإسلامية،للشؤونالأعلى@جلحى@طغصقرأحمدالسيدبتحقيق

1المتحدةالعربيةالجمهورية 3 8 9@/09 71
بينميزتوقدم.

وتركتمنها،اقتبستكلماالأعلىالمجلسطبعةفكرتبأنالطبعتن

غفلا.الأخرى

الطبعةالهند،الدكن،ابادبحيدرالعثمانيةالمعارفدارالكبرى،السنن-

1سنةالأولى 3 4 3@.

أحمدالعباسأبوليميه.ابن
7)تالحليمعبدبن 2 ه@:8

-

محمدالئخورتبهاجمعهاالفتاوى،مجموع
بنالرحمنعبدبن

محمدابنهومساعدهقاسم
بن

محمد
المعارف،مكتبةالرحمنعبدبن

ام.هاأسنةالثانية،الطبعةالرباط،

3)تحاتمأبيبنعبدالرحمنحاتم:أبيابن 2 هأ:7

قوجاني،اللهنعمةاللهشكرتحقيقببغداد،المثنىمكتبةالمرأسيل،-
1الثانيةالطبعةبيروت،الرسالة،مؤسسة 4 0 ام.لما2/@2

أحمدالعسقلاني:حجرابن
8)تعليبن 5 هأ2

د.تحقيق-

التراث،لاحياءالعلميالمجلسالمدخلي،هاليبنربيع

مم@91سنةالأولىالطبعةالمنورةالمدينة
م.
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محمدةالسخاوي"
9)تمحمدبنعبدالرحمنبن 0 ه@:2

الطبعةبيروت،العلمية،الكتبدارالحديث،ألفيةشرحالمغيثفتح-

ىأخروطبعةمجلدات،ثلاثفيم/9831@3041سنةالاولى،

وقدبمصر،طبعتواحد،مجلدفيربيعسليمانالثيخبتحقيق

مصرطبعةبذكربينهماوميزتالأولى،الطبعةعلىأصلااعتمدت

منها-اقتبستأوعليهاأحلتكلما

9)تبكرأبيبنعبدالرحمنالدينجلادالسيوطي:" 1 ه@:1

العلمية،الكتب@ارالنواوي،تقريبشرحفيالراويتدريب-

1الثانيةالطبعةبيروت، 3 9 9@/97 91
عبدتحقيقأخرى،طبعةم،

1سنةبمصرالقاهرةمكتبةاللطبف،عبدالوهاب 3 7 9@/9 5 ام9

القاهرة.طبعةعلىبالتنبيهبينهمافرقتوقد

6)تعبدالرحمنبنوعثمانعمرأبوالصر:ابنيم@ 4 هأ:3

الطبعةدمق،الفكر،دارعتر.الديننورد.تحقيقالحديث،علوم-

9/@4041سنة@لثالنة 8 ام.4
1)تالأميرإسماعيلبنمحمدالصنعاني:يم@ 1 8 هأ:2

محمدتحقيقالأنظار،تنقيحلمعانيالأفكارتوضيح-
عبدالدينمحي

1سنةالأولىالطبعةالتراث،ضياءدارالحميد، 3 6 6@

4)تعبداللهبنيوسفالبر:عبدابنئم@ هأ:63

بالمغرب.الأوقافوزارةوالمسانيد،المعانيمنالموطأفيلماالتمهيد-

الدين:نورعتر:د.،

لجنةمطبعةالصحيحين،وبينجامعهبيئوالموازنةالترمذيالإمام-

1ولىالا@الطبعةوالنثر،والترجمة@لتأليف 3 9 0@/1 97 0

م.

-

منهج
النقد

الثالثةالطبعةدمثق،الفكر،دارالحديث،علومفي

1 4 0 1@/1 9 8 1
م.
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الخطيب:عجاجمحمدةالخطيبعجاجد.كا:

سنةالثانيةالطبعةالفكر،دارومصطلحه،علومهالحديثأصول-

1 9 7 1
م.

عبدالحميد:عليحسنعليكأ

عمان،الإسلامية،المكتبةالبيقونية،المنظومةعلىثريةالا@التعليقات-

1سنةولىالا@الطبعة 4 0 م-ا/ما2@3

77)تعمربنإسماعيلالدينعمادكثير:ابن؟ هأة4

محمدأحمدتحقيقالحديث،علوممختصرشرحالحثيثالباعث-

1بيروتالعلمية،الكتبثارشاكر، 4 0 3@.

6)تشرتبنيحىزكرياأبوالنووي.ج 7 ةها6

ني،الحلبومكتبةالصلاح،لابنالحديثعلوممختصرالإرشادتقريب-
دمثق.
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الثالثةالطسة

1صفرالاريعاء7يمم 4 2 2@بريل9اثو@فق@4 0 0 م3

@لاسباب@لحديثةعلومفهمصعوبة:

)كليةمعتهقيوسفصالح@و@لعلاج:

والعربية(.مية@لإسلااللواسك

علوممادةفيو@لإفهام@لفهممسألةء

)كليةاقلاينةأحمدبنالمكيد.@لحديثت

والعربية(.الإسلاميةاسكاللى

فى@لطلبةيو@ج@@لتى@لصعوبات:

وعحجها:نسبابها@لحديثعلوممساق

)جامعةالكبيسيشاكرالعزيزعبدد

مارات(.ل!ا





يثأل@علو"مف@معوبة

(1)والعلاف@بابالأ@

علىوالمرسلين،خاتمعلىوالسلاموالصلاةالعالمن،ربدله

بعد.أماالدين،يومإلىبإحسانتبعهمومنأجمعيئ،وأصحابه

لأشكلولولاهاالإسلام،فيللتشريعالثانيالمصدرهيالنبويةالسنةفإن
الإلهية.الشريعةوكملتالنعمة،تمتوبهاالقرانية،@لنموصمنكثيرفهمعلينا

بطرقإلينافوصلبحفظه،تعالىاللهتكفلقدالكريمالقرانكانواذا
قدالدخيلمنالنبويةالسنةحفظفإنشبهة،أوشكأدنىإليهايتطرقلا

أنبعدعلمائهاعلىففتحذلك،إلىتعالىاللهوفقهاأليالأمةإلىوكل

أسةوثووالمروياتالأخبارتوثيقعلوممنأبوابأوجهو@صم-اخلاصهمر@ثما

جمعفتموالمتون،الأسانيد
والقوأعدالضوابطو@ونتوتدوينها،السنة

أرقىعندمعروفأيكنلمممارثصاوالأخبارقبولفياتبعت@لتي

أوالحديثعلوماسمالعلمهذاعلىوأطلقانذاك،@طضارات

الأمم.جميعالمسلمينعلماءبهايباهيمفخرةالعلمهذاوباتمصطلحه،
منصبةالعلماءجهودباتتمصنفات،فيوعلومهاالسنةتدوينوبعد

والتقعيدوالضبطالتنقيحوعلىالتالية،الأجيالإلىالكتبهذهإيصالعلى

يليه،منإلىالعلمهذامثاعليحملجيلكلوأضحىوالتمحيص،

ويرله.يضعفهأوويصوبه،رأيايدعمأوجديدة،لبنةيضيفوقد

لهذاأنفسهمنذرواالذينالعلماءعددقلالزمنتقدمكلماوكان

الهجريعشرالرأبعالقرنفيأصبحأنإلى@لعلم،
(2)

نوافلمنيعتبر

راست@لىكيةليرعلومه@طديثفيالمنلركالأشادمحتوق-بوسفصالحد(1)

@بب.فيو@لعرديةالإملامية
في@طةنهصةفيهاالأخيرةالتلاتةالقرودفيظهرفقدبلاد@لهندفلكمنينى(2)

علوعلىتدلحليلةكتبأصنفوابهلرئكللامفيهاوظهروشروحها،ال@ةعلوممجال

فيها.قدمهم@رسوحكعبهم
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التعريفات،حفظعلىتقتصرسطحيةدراسةإلايدرسولاالعلوم،

يليهالناسلحاجةالفقه،بعلمالاشتغالإلىأيضأالعلماءبلالطلبةوانصرت

هؤلاءعندوشاعالقضاء،منصبفيوطمعأالمستجدة،النوازلفي

واحترقنضجالحديثعلمإن"ةمقولةالمتأخرين

للنبوغمجاللاعلمثواسةعنالطلبةعزوفإلىالمقولةهذهوأدت

عليه.الزيالةأوفيه،

هذابتدرش@الاهتماممظاهرعادتالسابقالقرنمنالئانيالنصفوفي

وعلومالقرآنوعلومالسنةعلومتدرسكلياتفأنثئتالعلم،

الدراساتمرحلةفيوافتتحتالدين،أصولكلياتباسموعرفتالعقيدة،

حملواأناسمنهاوتخرجالمذكورة،العلوممنعلمكلفيتخصصاتالعليا

فيوثكتوراقأ)ماجستيرعاليةشهالات
بتدرشمهاوقامواوعلومها،السنة

علومفيمتخصصأيبذلكيقومكانأنبعدالرعيةالكلياتفيللطلبة

طالبلكلرئيساومتطلباضروريأ،علمأالعلمهذاواعتبرعموما،الثريعة

يتابعونمتخصصونفيهيكونأنينبغيالإسلامية،الدراساتفيجامعي

أعلامبر@زالاهتمامهذانتائجمنوكانعليها،ويبنوناسابقيئمسيرة

فيمبجهوث@أسماؤهمارتبطت
وتصنيفا.تدريسأالسنةعلومخدمة

منوبالرغم
أنهإلاالعلم،هذاإحياءإعا@ةفيالمشكورةالجهودهذه

يدركواولميفهموه،لمالطلبةمنكثيرافإنتدريسه،فيمشكلاتظهرت

بعدونسيواهملفقط،للنجعفدرسوهالأخرىللعلومبالنسبةأهميته

منتمكنهموعدمالعلم،هذاصعوبةمنالطلبةوشكاذلث،

هذهالطلبةوتناقلوموضوعاته،مفاهيمهعليهمواختلطتاستيعابه،

فيالنجاحأنلأخلافهموورثواالمشكلات،
حفظعلىيعتمدالعلمهذا

وألاستنباط.الفهمعلىلاالمصطلحات

فيفوضظهورأيضاالعلمهذاإحياءرافقتالتيالمشكلاتومن

منالأحا@يثعلىالحكمفيالاجتهادبابواقتحامصرث@ا،الأحاديثتصحيح
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منقبل
لهأهليةلا

ا@ا@قونا@فقطدرالسةأعادواالذيفوالمؤلفيئالمصنفينمن

ممابعض@ردواالأولون،الأئمةردهمابعضفصححوارثه،أوقبولهعلى

ولمكت؟بضعةأوواحد،كتابسوىيقرألممنالميدانهذاوولجفبلو@

العلماءوتحقيقاتالعلمهذادقائقعنهوغابتمراميها،يدركولممر@دها،يفهم

بسببوحيرةضياعفيالمصنفاتهذهقراءفأصبحوتمحيصاتهم،
الفوضى.هذه

الأيديمكتوفيونقفالطلبةتواجهالصعوباتهذهنرىأنيجوزولا

علىتساعدهموسائلعنونبحثإزالتها،فيجهودانبذلأنكيرمن

علىودب@منتجرؤمنالناسونخلصالحديث،علوم@ستيعاب

حمىاستباحةوعلىالأحاثيث،علىحكمهإصدار
مخالفتهابحجةاسنة

ناعق.كلقبلمنللعقل

اءو)جرومؤتمرات،وندواتلقاءاتعقدبمكانالأهميةمنكانلذا

عنللدفاعومناقثات،حوارات
ولابدحياضها،عنوالذودوعلومها،السنة

لأحلوتضعالاختصاصأهلتبلمنومقالاتبحوثبحدادمن

منها.يعانىالتيللمشكلات

النتئجتكونوأنتالية،ومؤتمراتلندواتنواةالندوةهذهتكونأنو@هل

تعالى.أدلهشاءإنالمتوخاةللأهدافمحققةعنهاستصدرالتيصياتو@لت@

سئلة:الا@بعضأطرحأنأودبدءذيوبادى

لا؟أمصعبومصطلحهالحديثعلوممقررهلأ-

العلوم؟سئرمنأصعبهووهل-2
مريب؟أمرماعلمصعوبةوهل-3

للجميع؟سهلايكونأنعلمكلفييفترضوهل-4
5-

قديمة؟أمحديثةالشكوىهذهوهل

الصعوبة؟هذهأسبابوما-6

المشكلات؟لهذهالمناسبةالحلولوما-7

تعالى.اللهبإفأالتاليةالصفحاتفيعنهالإجابةسأحاولماهذا
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صع!الحديثمقررعلومهل

وهذهمتعددة،موضوعاتطياتهفييضمالحديثعلوممقررإن

وتكمنالصعوبة،أوالسهولةمنوأحدةدرجةعلىليستالموضوعات

فصلفيكونهاجلها-أوكلهاالموضوعات-هذهاستيعابفيالصعوبة

فصلين.فيأووأحدثواسي

دائماالذهنحضوردارسهمنتتطلبالعلمهذاوطبيعة
مع

الذكاء

ما-نوعأعاليأ-مستوىيتطلبإنهوالانتباه،
علو@فيكماالطلبة،من

نسبةطلبتهاقبولفييشترطالتيالعلوممنونحوهماوالصيدلةالطب

العامة.الثانويةفيالنجاحمنعالية

لهذاالمتحملالطالبيقررهأمرعدمهاأوالعلمهذاصعوبةأنوبما

طلبتيأشركأنرأيتفقدالعلم
(1)

عنبالإجابةطالب@112)
هذه

العلم؟هذأفهمفيصعوبةتجدهل
رأيك؟فيالصعوبةأممبابما-2

الصعوبة؟هذهاقترأحاتكما-3

الاتي:النحوعلىالأولالسؤالعنالجوابنتيجةفكانت
8أ- 0

هؤلاءونصف1%،5.7بنسبةأيبلنعم(،أجابواطالباثمانون

فهمه.فيكبيرةصعوبةوجدواأنهمفكروا

3ب- 2بنسبةأيالا(،أجابوابطالبأوثلاثوناثنان2 8
ومنهم%5،.

متعةيجدونيإنهمقالواطلاب()عشرة
ومنهمالعلم(هذاثوأسةفي

الأمرسهلفترةوبعدالبدايةفيصعوبةوجدوااخرون()عضرة

عليهم

(1)
لحيالمتجدي@منوهم

3الأولى@لة 7وطالبا5 ذ@عدمنهموطلتطالبة،7

إحراحهمخنيةأممانهم
موضحهما.فيالأخيرين@لين@لثعنالإجابةتيجةمأورد(2)



إلىوصلواالذينالطلبةجلانلاحظتالعلملهذاتدريسيواقعومن

الموقوفمنالمرفوعيميزونفلاالعلم،هذامباثئنسواالتخرجمرحلة

الحديثبينولاوالمرسل،والمقطوعالمنقطعبينيفرقونولا@قطوع،و@

وقالهموالخريجينالدارسينوحالذلك،وغيرالحديثوغريب@لزيب
والاستيعاب.الفهمصعبالعلمهذابأنبشهد

سائرالعلمه@مقنصعبالعلع@هذاهلولكق

فيالمتواضعرأي
صعباكانوإنالحديثعلوممقررأنالموضوعهذا

ليىفهوالعلوم،بأصعبلي@أنهإلاالطلبةمنمعينأمستوىيتطلب

تدنيمنالشكوىوإنالنحو،مقررمنولاالفقه،اصولمقررمنئصعب
أنمنبالرغممريرة،لهاستيعابهموعدمالنحوعلمفيالطلبةمستوى

الدرأسية.المراحلجميعفيالعلمهذايدرسالطالب

أمرمعي!العلمصعوبةص

علملكلو)نوأهميته،قدرهمنتنقصولاتعيبهلاماعلمصعوبةإن
البشرأنوكمابعض،@ونالعقليةالمستوياتبعضتنا@سب@لتيطبيعته

منواحدةدرجةعلىليسوا
فيهاالعلومفكذلكالغباءثأوالذكاء

أنأقتضتالإلهيةالحكمةأنوبماالصعب.وفيهاالمتوسط،وفيهااسهل،

أنأيضأاقتضتوالوعيوالإدواكالذكاءنسبةفي@جتمعأفراد@يتفاوت

فلاالعقلي،مستوأهيناسبمافردكلليجدالعلوم،مستوياتتتفاوت

كماسهلة،العلومجميعتكونأنالحكمةمنفليسأحد،علىأحذيبغي

لا
كانإذاالبثريةالحياةتستقيم

والإدرأك.الفهمفيمتساوينالثرجميع

يفتحأنفيالعيبكلالعيببلالعلم،هذاصعوبةفيلي@العيبإن
بدراسةسمحلوفيماوتخيلالعقلية.المستوياتلجميعفيهالتسجيلباب

فلكيؤثرألنالعامة،الثانويةفيالنجاحثوجةنالمنلكلمئلاالطب
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هذاتعسرمنشكوىهناكتكونوألنعمومأ؟التدري@مستوىعلىسلبا

علىسلبيتأثيرإلىهؤلاءوجودديي@وألاالطلبة؟أفهامعلىالعلم

صعوبته؟.منالطلبةشكىإفاالطبعلميعابوهلالمتفوقين؟الطلبة

قديمث@ئمحديثلاالعلمصعوبلاهدنامقالشكوىهل

منوقلةوصعوبته،العلمهذاجديةمنالشكوىأننعلمأنينبغي

ليستأعماقهفيالغوص@ونوظواهرهبقشورهالطلبةوانشغالله،يتأهل

فينقرأفإنناجدا،قديمةبلالعصر،هذاوليدةجديدة
علومكتابمقدمة

الصححلابنالحديث
(1)

6المتوفى 4 قال:لذلكيشهدكلامأ@3

يحبهالنافعة،الفنونوأنفعالفاضلة،العلومأفضلمنالحديثعلمإن@ا

منيكرههولاوكملتهمالعلماءمحققوبهويعنىوفحولتهم،الرجالذكور

لافنونها،فيتولجأالعلومأكثرمنوهووسفلتهم.رفالتهمإلاالناس

منمنهالعاطليئغلطكثرولذلكعيونها،إنسانهوالذيالفقهسيما

العلماء.منبهالمخلينكلامفيالخللوظهرالفقهاء،مصنفي

رفيعةطلبته،جموععظيمةعظيمآ،مضىفيماالحديثشأنكانولقد

ببقائهمفنونهوأفنانحية،بحياتهمعلومهوكانوحملته،حفاظهمقادير
اندر@مى،فييزلولمانقراضفييزالوافلمآهلة،بأهلهومغانيهغضة،

ضعيفةالعدد،قليلةشرفمةهمإنماأهلهصارأنإلىالحالبهاضتحتى

تتعنىولاغقلا،سماعهمنبأكثرتحملهفىالأغبعلىتعنىلاالعح@،

قدره،جلبهاالتيعلومهمطرحينعطلا،كتابتهمنبأكثرتقييدهفي

أمر@ا(.فخمبهاالتيمعارفهمباعدين

لم@75سنةالمتوفىاللهرحمهالذهبيالإمامشكايليهالذيالقرنوفي

فيللتأهلاللازمالجهدبذلهموعدمالحديث،طلبةكسلمن
العلم،هذا

عرنور@لديندتحقيق6-5صالحديثعلوم(1)
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فيفقالوأبوابه،ميادينهولوجعلىلهالمتأهلينغيرتجرىمنشكاكما
(1)الحفاظتذكرةالقيمكتابه

إلىسبيلولاالحديث:طلبةينصح

يزكيالذيالعارفيصير@ن
لإثمانإلاجهبذاويجرحهمالأخبارنقلة

عنوالفحص@لطلب،
والتيقظ،والسهر،المذاكرةوكثرةالثأن،هذا

مجال@إلىوالترددوالإنصاف،المتن،والدينالتقوى،معو@لفهم

تفعل:لاد@والإتقان،والتحري@للاء،

بالمدادوجهكسؤدتولومنهالستالكتابةعنكفدع

وجل:عزاللهقال
تعلمونلاكنتمإنالذكراهلفاسألوا"

هذاياتنستفمان
من

فلالال@وورعا،ودينأ،هضدقا،فهمأ،نفسك

.

لا--،فاللهولمذلراوالعصسةالهوعلحكغل@ان)2(،.@
سعبيى.-ل@.-س@

أنجكعرفتو)ن
قليلفبعدمنك،فأرحنااللهلحدودمفملمخبظمخلط

وينكبالبهرج،ينكشف
(3)

فقدبأهله،إلاالسيءالمكريحيقولاالزغل،

أنتىأهله؟وأينالحديث؟علمفأين)4(،صلفالحديثفعلمنصحتك.

ترابتحتأوكتابفيإلالا@راهم

العلمهذاأمرإليهلىماعلىيتأسفاخرموضعفيوقال
(5)

ة

بهايهزأبطلبةالناسوتبدلوتلاشوا،الحديثأصحابتفانىفلقد9

منهمويسخرونوالسنة،الحديث@أعد@

أئمةعلىالبعضتطاولمناليوم-نحنمنهنشكومماأيضا-وشكا

منهموتنقصهوجهابذتهم،@حدثين@
ياعليكفباللهفقال

النظرالحفاظهؤلاءإلىتنظرولاالإنصاف،والزمبنفسك،ارفقشيخ،

(1)
ابر

4

@@وتحبنصب@يتعنى@لرجل:لأ(
عنا9ماثة2/633سيطجم

3ميط@عحم@لغق.@لزغل:يمل.يخب.@ا@ 9 5 / 9وول@زغلاماثة1 النكباسادة5

1/5@لرسيطالمحجمصعب.علمأنه@@ر@و@ررحصثقلتصلفالأ 2 صل@ه.ممةإ1

2/5طفاظ@ةكرتذ(5) 29-5 3

6طفا@2/@ةنذكر(6) 27-628
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محدئيجن@منأنهمفيهمتعتقدولاالنقص،بعينترمقنهمولاالثئزر،

بصيروهوإلاالحمدوللهأحدسقيتفيمنفماوكلا!!حاشازماننا،

رتبةيبلغأحدزماننامحدثيكبارفيوليسالنجاة،بسبيلعالمبالدي@،

أعوزكإنالحالبلسانتقولهواكلفرطأحسبكفإنيالمعرفة،فيأولئك

منالمقال:
هؤلاءد@ود؟وأبوزرعةأبوشيءوأيالمديني؟ابنوماأحمد؟

لهمعلمولاالرأي،يفقهونولاأصوله؟وماالفقهمايدرونولان

اللهيعرفونولاوالمنطق،بالبرهانلهمخبرةولاوالدقائق،والمعانيبالبيان

الملة.فقهاءمنهمولابالدليع،

أمئالعنجاءماهوالنافعفالعلمبعلم،انطقأوبحلم،أسكت

أئمةإلىعصرنامحدثيكسبةالفقهأئمةإلىنسبتكولكنهؤلاء،

الفضل،ذوالفضللأهلالفضليعرفو)نماأنت.ولانحنفلاالحديث.

اووبالجهلبالجاهتكلمومنبنقصه.واعترفاللهراقباللهاتقىفمن

اللهنسألوبال.إلىفعقباهغيه،فيونوهعنه،فأعرضوالبأوبالثر

والسلامةالعفو

@افقد:(1)النبلاءأعلامسيرفيوقال
الغفلة،وشملتالبلاء،عم

علىعتبفلاالمسلمون،إليهميركنالذين@حدثينعلى@الدخلودخل

.@أ.الكلاموأهلالفقهاء

معينأصنمستوىيتطلببطبيعته،صعبالحديثعلمإنقلناو)نا

البحثوعدمالصعوبة،لهذهألاستكانةإلىبذلكندعولافإنناةالفهم

وتذلللطلبته،غوامضهوتوضحفهمه،تيسرووسائلطرقعنوالتنقيب

وسائلمنبالاستفاثةنطالبإننابليواجهونها.التيالصعوباتلهم

علومنا.معيتلاءمبماوأساليبهالحديثةالتعليم

وقفةنقفأنبنايجدرالصعوباتتذليلوسائلعنالبحثوقبل
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واستيعابهمفهمهموبينالطلبةبينتحولالتيوالعوائقالأسبابفيهانحدد
العلم.هذا

ائق:لعووا@لأسباب

له،وبغضهمنهنفورهأوله،وحبهمالعلمالطالب@رتياحأسبابإن

وهي:التعليمية،العمليةمنهاتتكونعناصرأربعةمنواحدإلىترجع
بالطالب.تتعلقأسبابا-

بالمدرس.تتعلقأسباب-2

العلم.بطبيعةتتعلقأسباب-3
المقرر.بالكتابتتعلقأسباب-4

رتدوإجاباتهموجدتالطلبةمنتلقيتهاالتيالإجاباتخلالومن

:(1)يليماحول

بالطالب:بنعلقماا-

الطلبة(.أكثر)ذكرهبهالسابقوجهلهمالعلمهذاجدةا-

الامتحان.ليلةإلاوالمذاكرةالتحضيروعدمالإهمال،2

3-
منالاستثسمارعدم

الخجل.بسببغامضهوعماستاذالا@

بسببللطالبحصلوخوتوفم-4
المقررهذاصعوبةعنسمعهما

السابقين.زملانهمن

المحاضرات.حضورعنالتأخيرأوالغياب،كثرة-5

ب-
بالأستاذ:ينعلقما
ا-

مستوىمعيتناسببشكلالمعلومةتوصيلعلىالقدرةعدم

الطلبة.

2-
بالقديم-الجديدربطعدم

الزائدة.المدرسجدية-3

لسب.مىكثردكروبعضهمو@حدا،فكر@سا@لطلا@بعض(1)
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ج-
بالمقرر:يتعلقما

الطلبة(.كثر)ذكرهوتداخلهاالموضوعاتوكثرةالمنهاج،طولا-

@عنى@لاختلمنهاكلمةنقصتلوبحيثودقتها،التعاريفتثابه-2

د.المرا

ضبطها.وصعوبةوغرابتها،الرواة،أسماءكثرة-3

بالكتالتينعلقدحما
صياغته.ودقةعباراته،صعوبةا-

2-
المقرر.المنهاجوفقموضوعاتهترتيبعدم

تحملانينبغيأسبابوهيالطلبة،ذكرهاالتيالأسبابمجملتلك

بماغيرهممنأعرفوهمالأمر،بهذاالمعن@نأولنهملا@الجد،محملعلى

عوائق.منيواجهونه

ى:أخرأسباب

تجربتيخلالمنإليهاتوصلتأخرى،وعوائتماأسباباأضيفأنأريد

وهي:اخرين،طلبةمنأوزملائي،منسمعتهومماالعلم،هذاتدري@في
فيالقديمةالطريقةعلىيدرسالأفاضلالأساتذةبعضيزاللاا-

يقرأأوالكتاب-منيقرأالوقت،طولالكرسيعلىالجلوس

كضربإيضاحيةوسيلةأييستخدمولاعباراته،ويثرحعليه-

السبورة.استخدامأوالأمثلة،

انمادالدقيق،الاختصاصأهلمنلي@المقررهذايدرسمنبعضإن-2

لنصابه.تكملةبهكلف

3-
عدومأن@ل@دبعضدلتمئيلالمعاصرةالواقعيةالأمثدةضربعدم

والأ@!التحملوصيغالغريب،أوالمنقطعأوكالمتواترالحديث،

الطالببواقعترتبطلاجداقديمةكلهاكانتإذاالأمثلةفإنوغيرها،

بلأالحفظطريقعنإلادراكهال@تصورهاعليهفسيصعبوعصره

وسهلومخيلته،ذهنهفيانطبعتواقعيةبأمثلةربطتماافادفهم،
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لادراكها.فهمهاعليه

الزفما)الجامعية(الجديدةالعلميةالمرحلةمعالطابتأقلمعدم-4

ونظامها.الثانويةبالمرحلةف@نيامرتبطأ

5-
الحديثشرحمقرردراشعندالمحمهذامفرداتتطبيقعدم

فلا@لئمريف،
ايةالروبصيغولاوانقطاعها،الأسانيداتصالببيانيهتم

لهصلةلاالعالمهذابأنالطالبيشعرمماذلك،ونحوبينهاوالتفرقة

الأخرى؟!.الشرعيةبالعلومفكيفالحديث،بدراسةنسبولا

عموما،الإسلاميالدينعلومتدريىفيالغربيةالتعليملنظماتباعنا-6

عددبتحديدخصوصا،الحديثوعلوم
من

جميعفيهاتدرسالساعات

تعلمه،مالأ@اءمؤهلابعدهاالطالبويعتبرالعلم،هذاموضوعات

العلوم.هذهطبيعةإلىالنظمتلكملالمةإلىغير@لنظرمن

وبينالعلمهذابينحالتالتيالعواملكبرمنالسببهذاأنوأعتقد

له-الطلبةفهم

فهمصعوبةأسبابفكرناأنوبعد
الأوانآنالطلبة،عندالعلمهذا

العلمهذأوجعلالصعوبات،هذهلتذليلالمقترحةالحلولبيانفيللشروع

لهم-ميسرأ

@لقترح@@لحلهل

ثم)1(،الطلبةاقترحهاالتيالحلولبإيرادتعالى-اللهبعونسأبدأ-

هذهوسأوزعالتدريسية،تجربتيخلالمنإضافيةحلولببيانفلك@ردف

الأربعة:التعليميةعناصر@لعمليةعلى@طلول

بالطالب:يتعلقماأ-

بعده.والمذاكرةالدرس،قبل@لتحضيرا-

منالإكثلى-2
منالخجلوعدمالاستيضاحيفالأسئلة

ذلك.

سهل.بمقرر@خراشبد@ل@أو@قرر@لعاء@مثلحلاكونهالعدم@لول@بعض@نفلت(1)

@لصربئبر@لةحلأيبفنرحوا3@لطبةبحضكما@ن
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الوقت.أولفيالحضورعلىالحرص-3

ب-
بالأستاذ:يتعلقما

@اير@دوفضله،وثوابهأهميتهببيانالعلمبهذاالطلبةترغيبأ-

والجمود.للمللإزالةطلبه،فيالسابقينجهودمنقصص

التأكدقبلالجديدالموضوعشرحإلىينتقلألا-2
الطلبةفهممن

السابق.للموضوع

للتأكدللطلبةالأسئلةتوجيهمنالإكثار-3
وتدريبهمفهمهم،من

السليمة.الإجاباتعلى

والحوار@ت،المناقثاتفيإشرأكهموالضعفاءبالطلبةالاهتمام-4

المجتهدين.علىالتركيزوعدم
تقوية.ثووسإعطاء-5

ج-
بالمقرر:يتعلقما

الطلبة(.أكثررأي)هذاالمقررةالموضوعاتكميةتقليلا-

مألوفة.بألفا@التعرينماتصياغةإعاثة-2
3-

اسية.صفصولعدةعلىالعلمهذاموضوعاتتقسيم

بالكتاب:يتعلقماد-
ومختصرا.ملخصأيكونأنا-

ة.المقررالموضوعاتوفقمرتبأيكونأن-2

يتمكنبحيثو)يضاحاتهالأستاذشرحيتضمنكتابيؤلفأن-3

الاستغناءمنالطالب
الأستاذ.عن

الحديث،علومفهمهمصعوبةلتذليلالطلبةاقتراحاتمجملتلكم

مناهجظلفيتطبيقهيتعذربعضهاكانو)نوجيهة،اقتراحاتوهي
لية.لحاالتدري@ا

الأسئلةتلكأنوأرى
فيطلبةإلىوجهتلوالطلبةعنهاأجابالتي

ىوالشكوواحد،الهملأنكثيرا،عنهاالإجاباتأختلفتلماىأضمتةب
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أنالعلمهذأبتدري@القائمينفعلىمتقارب،الطلبةومستوىو@حدة،

معبتجاوبوا
للطلبة.نفعاأمكنماالمقترحكهذه

أخرى:مقترحات

فيرأياليأنإلاأور@وهمماكثيرفيالطلبةمعأتفقإذإني
هذه

اقتراحات:عدةويمثلمكمل،بللهممخالفاليس@لقضية

ينبغيأولأ:
اعدالقوأنوتكرارا-مراراللطلبة-يبينأنالمقررلأستاذ

الإفادةيمكنرلهأوالحديثلقبولالحديثعلماءوضعهاالتيوالضوابط

يقرأخبرأيردأولقبولمنهجأتتخذأنويمكنالعملي،الواقعفيمنها

ملكةلديهتصبحالعلمهذايتقنمنوأنإعلامية،وسيلةمنيسمعأو
في

المبالغات،ولاألاكافيبولاالائعاتعليهتنطليفلاالأخبار،تمحيص

الخبرمنالإعلاموسائلعليهاتفقتالذيالخبرقيمةيميزانوشتطيع

إحداها.بهأنفردتالذيالخبرومنالاختلات،هذأونوعيةفيه،@ختلف@

التواتر،بطريقأفغانستانإلىالأمريكيةالقواتدخولخبرإلينا

نقلهففد
لأنهمالكذب،علىاتفاقهمالعاثةتحيلالإعلاميينمنجمع

المثلىب،مختلفةمتعد@ة،إعلاميةوسائلأوأنباءوكالاتلدىيعملون

علىلاالمثاهدة،وهوالح@علىاعتمدالخبروهذاالمصالح،ومتضاربة

أحد.الخبرهذاقبوليرفضفلاوالاجتهاد،الاممتنباط

فإذاغيرها،خبر@ونبنثرإعلاميةوسيلةتنفردالأحيانبعضوفي

فييثقالسامعكان
صدقويعتقدالكذب،عليهايجربولمالوسيلةهذه

للحديثمثالأفيكونالخبر.هذاسيتقبلفإنهأمانتهووثقتهمر@سلها

لصحيح.@لغريبا
يثقلاأوالخطأ،كثرةمنهاواعتادالوسيلةبهذهيثقلاالسامعكانو)ذا

قسوالضعيف،للغريبمثالأهذاويكونالخبر.هذايصدقفلنبمر@سلها

ذلك.على
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شاهدهخبراالمراسلنقلإذافيماوالانقطاعالاتصالبابمنونستفيد

منقطعفالإسنادمصدرهأغفلفإذااخر،مصدرعبرأوبنفسه،سمعهأو

ويزعزع
وتتوقفمتصل،فالإسنادمصدرهذكرو)ذابالوسيلة،المتلقيثقة

المصدر.مصداقيةعلىصحته

بالإنسانقادحةعلةوفيهالصحةظاهرهالذيللحديثيمثلأنويمكن

لابمرضمصابلكنهبذلك،يشعرولاللمرضأثرأيعليهيظهرلاالذي

يتم
العلةيكتشفلاالطبيبوهذاحاذق،طبيبمراجعةبعدإلاأكتثافه

ذلك.ونحوصوتيةأوإشعاعية،وصورمخبرية،فحوصاتإجراءبعدإلا

إعلاميةوسيلةبهتنفردأنالخبرصحةفيتشككالتيالعلاماتومن

تنتميالتيالجهةأوالحزبلمصلحةيكونأوبثه،فيمصلحةلهاويكون
فتنةلإيقحاوإليها،

فلكونحوعقاثديأأوقوميأأوسياسيأيخالفهابلدفي

أنيمكنكئيرةأمثلةذلكعلىوضوالتعديل.الجرحبابفييدخلمما

@حدثين.@مصطلحاتعليهاتتنزل

يستفيد@اور@النبويةالأخبارقبولفيالحديثعلومقواعديتقنفمن

خبار.الا@سائرقبولفيمنها

فياخرىمرةالدرسشرحإعادةأنبالتجربةليتبينأ-ثانيأ:
سبقمالإعاثةأسبوعينكلفيمحاضرةتخصيصأوالتالية،المحاضرة

هذافائدةليوتثدأف@انهم،فيالمعلوماتورسخكثيرا،الطلبةأفاد

أحدوجدتحيئالتكرار
أسئلةوشألجيدا،يفهمطلابي

فه@عنتنم
فسألتهلاثواك،

فيالعلمهذادراسةلهسبقبأنهفأخبرنيفلك،سببعن
أخرى.جامعة

الموضوعاتإنها.عدمخثيةطلابي؟معالتجربةأواصللمأننيإلا

المدرس.عليهيحاسبأمروهوالمقررة،

الانقطاعمواضعوبيانالسبورة،علىالأسانيدشجرةرسمإنب-
والنكارة،لواهد،واوالمتابعاتلتواتر،والعزة،واد،لتفراأوعه،ابأنو



هووالمصطلحات،لمعانيالطالبتصورفيكثيراساعدوالعللوالشذوذ،

ذلكتطبيقتعذرو)نكسابقه.إضافيوقتإلىيحتاجلا@مر
بعضفي

لاكلهيدركلامافإنبالكلية،تركهإلىذلكيدعوناأنينبغيلاالأوقات

جله.ينرك

بأنفسهم،المتصلةبأسانيدهاالأحاديثكتابةعلىالطلبة@تدريبج
فأموقوأومعلقأأومرسلاأومعضلاأومنقطعأالسندليكونيحذفىنوماذا

والقاصرةالتامةالمتابعةفيهايبينونبأسانيدهاأحاديثويعطونمقطوعأ،@و

صيغويبينونو@لشواهد،
نلك.ونحوودلالاتها،الأداء

الحكمعمليةأنأف@انهم-فيليرسخالطلبة-أمامالتكرارينبغيثالثأ:

ثواستهموأنالسهل،بالأمرلشتالأسانيدعلى
فبيانله،تؤهلهملاهذه

)وهوفقطوضبطهالراويوعدالةالسنداتصالبمعرفةليستالحديثلرجة

منلابدبلوجوثم@إثباتمنالبعضيتمكنقدظاهرأمر
الثذوذفقد

يعرفولاساتذة،الا@نحنعلينابلالطلبةعلىلامتعذرأمروهذاو@لعلة،

منإلاذلك
منرجالهاومواقعوأسانيدها،السنةبمجملأحاط

سانيد،الا@

فيهم،غيرهممنأوئقهمالذيفشيوخهمومعرفةوضبطهم،وعد@لتهم،

والمرويات.الروأةبينالترجيحأسبابمنوغيرهاوعكسه،

أهلاليسواباباقتحامعلىالطلبةتجرؤعدمنأمنالمفاهيمهذهفبتكر@ر

له،
تيعترفونأساتذفإنعيبا،أونقصأأنفسهمفييرواأنغيرمن

أيضا.بذلك

الموضوعيةالوحداتحسبالحديثعلومفيكتابتأليفر@بعأ:

الأمثلة،فيهتكثرله،تبعأالمقررالمنهاجموضوعاتترتثمالمنقاربة،

وتميزه.المصطلحاتمننوعكلتوضحالتيالاسانيدشجرةفيهوترسم

إذمختصر،كتابتأليفاقترحواالذينالطلبةبعضمعولست

الغموض،يجليالذيالبسطمعولكنيالغموض،إلىيؤديالاختصار

المشكلات.وبحل
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بعضفيموجود)وهوالسنةبعلومخاصةكلياتإنثاءخامسأ:

معدليقلوألاعديدة،فصولأالعلمهذافيهاالطابىيدرسالجامعات(

8علىالعامةالثانويةفيالطالب

الساعات،عددبزياثةيكمنالحلأنترىألاراءمنكثيرأإنسادسا:

لاصطد@مهنرجو،كماالتنفيذإمكانيةعدمأرىأنيإلامعها،أتفقإذلاني

منأيضا-يشكون-فأصحابهاالأخرىالعلومبمقررات
ةوكثرساعاتها،قلة

منلديهمبمايتشبثونعلمكلوأهلبثيء،يمدونافلنموضوعاتها

بالمزيد-ويطالبونساعات

فتنتقلالأخرى،المقرراتحسابعلىمثمكلتنانحلأنيجوزلاكما

المشكلة
فيفنقعآخرإلىعلممن

مفرغة.حلقة

هيوالطلبة،عندالحديثعلومفهمصعوبةلإزالةالحلولمجملتلك

الطالب،منالمؤلفةالأربعةالتعليميةالعمليةعناصرإلىموجهةحلول

فلنفيهاالإصلاحاتتمتو)ذاالمقرر،والكتابالمقرر،والمنهاجوالأستاذ،

العلم،هذاصعوبةمنالطلبةبشكوىذلكبعدتعالى-أدلهبإذننسمع-
منه.ضجرهموبتبرمهمولا

علىتساعدالجامعيالتدريسلنظامالحاليةالظروتهلولكن

جميعتطبيق
أشكإنيالحلول؟هذه

ذلك.تحقيقإمكانيةفي

وسبب
فيمحكومونالمتخصصين-ساتذةالا@نحنأننا-الثكهذا

فييطبقالذيالغربيالتعليمبنظامعمومأالإسلاميلعلومتدريسنا
يمنحمعدودة،وساعاتمحدودة،بسنواتمقيدالنظاموهذاجامعاتنا،

أوالعلوم،هذهلتدري@أهلاصارأنهتفيدشهادةإنجازهابعدالطالب

ليسواهؤلاءجملةأنيقيننامعتعالى،اللهإلىالدعوةأوللإفتاء،للتصدي

العام.مستواهموتدنحالعلمية،حصيلتهملقلةله،رشحوالماأهلا
فقط،امحديثعلومفيالطلبةمستوىتدنيإلىيؤدلمالنظامهذاإن

والتفسيروأصوله،كالفقهالشريعةعلومجلفيعامضعفإلىأسبل
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هذاأدى@اوا@كة،واللاغةوالصرفكالنحوالعربيةوعلوموالتوحيد

إلىيحتاجونأناسوالتعليموالإرشادالفتوىسدةتبوأأنإلىالنظام

الأقوبينوالترجيحالنوازل،فيللاجتهادتجرأأندمالىإرشاد،وتوجيه

ألاجتهادشروطفيهتجتمعلممنالعقيدةوعلماءوالمفسرين@لفقهاء

الهجري-:اسادسالقرنعلماءمنالثتريي-بكرأبويقولذلك

جةدريبلغوالمالذينالمتقدمينالفقهاءمنجماعةرأيت@ولقد

منمسائلفيتكلمواقد@جتهدين@
ذلكولي@فيها،فأخطأواالفقه

فيلضعفهمولكنمحفوظاتهم،لقلةولاأفهامهم،لقصور
العلم-هذا

بهاستقلالهموعدم@لنحو-بعني
@ا

:(2)تعالى-اللهرحمهزهرة-أبومحمدالشيخويقول

"
الجملة،في)اللغة(أسرارهامعرفةعنالمجتهدعلميتقاصرألايجب

الكتبأ@توعاؤهالاستنباطهاالمجتهديتصدىالتيالأحكاملانوذلك

اربأسرعليمأيكونأنمنالاحكاميستخرجلمنولابدو@بلغها،

فهمقدرعلىو)نهأحكام،منعليهاشتملماإثواكإلىليتسامى@لبلاغة،

استنباطعلىقدرتهتكونوثقائقهالعربيالبيانسرارلا@الثريعةفيالباحث

النصوصمنالأحكام

منالعربيةاللغةتدري@وتولى
قرأءةصفحةنصفقراعةيتقنلا

بسببعم،والبلاءاستشرى،فالمرضالأخطاء،منخاليةسليمة
هذه

وفي@لناهج،
:(3)تعالى-اللهرحمهالطناحي-محمودالدكتوريقولذلك

تقديرفيغلامهماأحديستطيعفلنبرأسها،أطلتقدالفتنةنذر

4محمود@لط@@لعلامةمقالات(1) 3 8 / عىسقلأ2
فصانلعلىالألا@تبيهكتا@

@الاعر@

@لفقهلمول(2)
ص

38

مفا@(3)
1/1محمود@لطاحي 3
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يزعمأنمعهدهأوكليته
فيمتخرجاطالباأن

الكليةتلكأوالمعهد،هذا

أويفهممعأنعنفضلاسيبويه،كتابمنسطرايقرأأنالانيستطيع

يفرأأنواثابهاالعربيةباللغةتعنىكليةخريجيستطعلملانارموزه،يحل

يقرؤط.فمتىدراستهسنيفييقرأهلمو)فايقرؤه؟الذيذافمنسيبويه،

التعليمية،العمليةلعناصرفقطليسشاملايكونأنينبغيالناجعفالعلاج

العح@يقتصروألاأيضأ،التعليملأنظمةبل
راحدعلممشكلةحلعلىج

الواحدكالجسدوالعربيةالثرعيةالعلومفإنبه،المرتبطةالعلومبقيةو)همال

الأعضاء.سائرحسابعلىأعضالهمنعضبىعلاخلايجوز

يا،جذرالمشكلةتعالجلاجزثية،حلولأولأذكرتالتيالحلولإن

عامأ.إصلاحأوننثدنطمحأنوينبغي

رسملإعاثةالإخوة-أيهاالأوان-انلقد
الجامعيةالتعليمومناهجخطط

إخضاعهاوعدمطبيعتها،معيتلاءمبماوالعربيةالشرعيةالتخصصاتفي

@لتيالساعاتعلملكلفيخصصعنها،الغريبةالغربيةالتعليملأنظمة
عددزيادةإلىالتخطيطهذاأدىولوحقيقة،وتدريسهلحملهالطالبتؤهل

تزيدعلميةتخصصاتفهناكبدعالي@فهذاالجامعية،المرحلةفيالسنوات

@بسنو@التخصصاتهذهأهليلزملمفلماناأربع،علىسنواتهاعدد

لتأهيلالمدةتلكتكفيهالاودقتهاالعلومهذهطبيعةأنوالجوابأربع؟

عدديحددواأنوحدهمللمختصيئينبغيالثرعيةالعلوموكذلكالطالب،

عليهم.ضغطأيسةغيرطمنالطالبتؤهلالتيالسنوات
كما

فيمايحددواأنسواهم-دونالعلوم-هذهفيللمختصيئينبغي

أوفصلي،أوسنوي،نظاموفقالدراسةتتمأنوالأجدىنفعالا@كانإذا

بعضفينجاحهأثبتقدالاخيرالنظامكانو)فامعتمدة،ساعاتنظام

فيها.ونجاحهالعلومسائرعلىتطبيقهصلاحيةمنهيلزمفلاالعلوم

طبيعةعنالبعيدالحالي،التعليميالنظامظلفيإصريتمولن

تأهيليمكننالالأنهمعدودة،ساعاتعظيمعلمفيهيدرسالذيعلومنا،
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هذاسيبقىبلثلاث،أوساعتيئفيالحديثلعلوممستوعبعالمإنسان

نفسهعلىالاعتمادالتفوقيروممنوعلىله،مفهوموغيرغامضا،@للم

الجامعة-أسوارخارجمتخصصيئعلماءعلىدراستهفي

الحاليالوضعفيالعلمهذاواستيعابهالطالببفهممطالبتناإن
نحويأ،يكونأنساعاتبضعفيالنحوعلمدرسلإنسانكمطالبتنا

لىمطبقأو@وا.ف،ومباححهالعلمهذالموضوعاتمدركا
في

باته!!وى@قه

القائل:كمثلمثلناويكودمستحيلا،يكنلمإنمتعذرالمطلبهذاتحقيقإن

أولأرويداويكونئميالوليدجملاأمتسألني

هذه
أنهإلاحاليأ،المنالبعيدكانإنوهوالثامل،للحلرويتي

يجب

تحقيقهيتمبه،ونناديله،ونطمحإليهنسعىوأننغفله،ألاعلينا

ولهتعالى،أدتهفمنأصبتفإنالضعيفللعبدرويةوهيحيئ.بعدولو

أخطأتو)نوألهم-وفقماعلىوالمنةو@لشكرالحمد
الشيطانومنفمني

منه-أدله@حاننا-

وحسبي
بلاثماكل،هذهإزاءسلبيايكنلمموقفيأن

وفيالمقل-جهدوهوجهديمما-وبذلتيمما،بدل@ليت@@
إنأجر-ذلك

تعالى-.اللهفاء

العح@يكونولن
بدفلاقدره،علامهماواحدشخصعندوالحلولخ

بحلوللنخرجةتمحيصهاوودراستهاالآراءومناقثةتضافر@بهود،من

ألاختصاصأهلمنواحد-فردإلىلامجموعة-إلىتشبلاجعة

الجماعة.علىاللهويدالصوأب،إلىأقربالجماعةرأيفإنوالخبرة،

ويجنبناالصواب،ويلهمناجميعأيوفقناأنالقديرالعلياللهأسأل

فييباركوأنومناقثاتنا،وكتاباتناوأعمالناأقوالنافي@لزلل
الندوةهذه

لندواتالفاتحةيجعلهاوأندعمها،فيساهمأوفيهاشلىكمنوكل

فيتعملأخرى،ومؤتمرات
وعلومالحديثعلومللطلبةوتيسرالاتجاههذا

عمومأ.@لثربعة

لتهالحمدأندعواناواخر
@لعالمينرب
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مامةفيوالإف@ا"للم@ممألة

يش@1(أل@ع@و"

بسم
حمنلر@لله@

حيملر@

4لق@يد

الفهمإيجادبغرضالتعليميةالعمليةتبتغيههدفأهمالإفهاميعتبر
أماوالمعرفة،العلمفيالتقدميستطيعبهالذيمماالطابىلدى

التلقنمجرد

أيالنفسفييخلقلافإنهالعلمية،للمادةاستبعابيحصلأندونمن

للفكر.إصححأوتغيير

فةالمعروخلقالتعليمعلىقائمةالإسلاميةالثريعةأنعلمناو)ذا

أجدمنالذيالسببعلمناالهوى،علىلاالدلي@علىالمبنيةالصحيحة

هدايةلمج@الرحمةرسولعلىنزلتسورةأولفيبالقراعةالأمركان

إليه،نزلماللناسليبينبعثالرسولأنعلىالدالةالاياتوهذهللناس،

والتعليمالتربيةفيجميهج@هالرسولسلوكإنثملذلك.وشلىحمبلغفهو
يوضحبذلكوهوواضح،بشكلالباحثيلمسه

الناس.إفهامألسصلنا

فيجاءوقدبه.رهينةالفردمكانةفإنلذا،التكليف،شرطوالفهم

الحكمةتفسير
@الحكمة)واتيناهتعالى:قولهفي

(2)

أعطيعباسابنعن

)3(،@لفهم
تعالى:قولهتفسيرفيالطبريعنهرواهفيماإبراهيموعن

يؤتيأ
الحكمة

يثاء،من
(")

الحكمةقال:
الفهمهي

لة-و@لع@الإسلاميةالدر@ستبكلية@ستاذأحمد@قرية-بن@كيد@أ.(1)
ير

ص،سورة(2)
2لآيةا 0

حتمأبيابنتعشر(3)
03 2 3 8 / 1

2لآيةالسقر@@سورةلم(ا 6 9 0

3/9@لؤآدايتأويلعن@لبيانجمع@لطبري(5)
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القضاء:فيالأشعريموسىلأبيالخطاببنعمررسالةوفي

والسنة،القرانفييبلغكلممماصدركفييختلجفيماالفهمالفهم

1فلكعندالأمورضثموالأشباهمثالألا@فتعرف
0 0 البخاريوعنون)1(،0

لما.العلمفيالفهم@ابابةالعلمكتابفيصحيحهفي

)@ف@ميتهماوالإف@امالفهممدلولا-

تقتنصقوةوالذهنالذهن،@اجوثةبأنه:الفهمالعينيالدينبدرعرت

@اوالحسيةالعقليةالإثواكاتوتشملوالمعاني،الصور

عنالبيهقيروىفلكوفيوالحفظ،العلمتلقيبينمنزلةهوو

ثمالحفظ،ثمالفهم،ثمالاستماع،العلم:أول@اقوله:عيينةبنسفيان

النثر@اثمالعمل،

مايفقهلأنهالعلماءعندممدوحاكانفهمفاكانمنو
ويظهريسمع،

منالكاتب،الكلابافينصرأبوفهذاالعمل،فيأثره
أبوفيهقالالحفاظ،

الإمامفيالذهبيوقال)4(،ثاوالمعرفة...الفهم@احسنالحاكم:اللهعبد
محمد

بن
مخلد

الفهممعكثرة،يوصفلاما@كتبالحافظ:حفصبن

داالتصانبفوحسنوالمعرفة

بنعفانفهذافيه،مقدوحاكانالسليمالفهمعنرتبتهنزلتومن

ابنعنهرواهفيماحرببنسليمانفيهقالالصغارعثمانأبومسلم

رديءبطيئاكانعدي:
الفهمبطيءالحفظ،

النجارابنوقال)6(،لما

4/2الد@رقطميسنن(1) 0 6
ح

1 5
4/2و 0 7

ح
/10@لكبرى@بيهقيوسنن1،6

1 1 2خ@5431
1/1و 5

خ
3 0 3 24..

ذلكذكر2/5،2يصحيحثرحالقلىيعمدة@لعيني(2)
علىر@همعرضفي

لأ،المعلومكبثو@ك)بابقالكأنه@علوم،@مى@لحلم@الر@"قال:عدما@لكرمني

2/3مفيثرح@لخري 9

2/2الإيمانشمص@لبيهقي(3) 8 9
خ

1 7 97.

3/2@طفاطتذكرةيكأ@لذمبي: 9تر701 56.

النلاء51/652.علامسير(@لذمي.(5)

1ترمم@3ه/ضحفاء@لرجالفي@لكاملعدي@بن(6) 5 5



في
قليلوكانكثيرا،منهسمعتوقدالكركي:طلىقبنأحمد

@االسماع...صحيحولكنهالفهم،منبعيدا@عرفة،@

فيوصنفواوالإفهام،الفهمبجو@ةيهتمونالعلماءزاللاو
ذلك

عدةمصنفات
يتمكنحتىالعلممجلسداخلالتربويبالسلوكتهتم

الفهمحسنمن@لطالب

عامة،الرعيةالعلومفيالموضوعأهميةندركبهذا،
علوموفي

اثنين.بأمرينلارتباطهاأهمهامنلأنهاخاصة@طديث

الرواياتفحصإلىالمؤديةالطرقمنعليهينبنيوماالنقليالمنهجا-

والسقيم.الصحيحبينالتمييزبهدتونقدها
نهلكوالواقععلىوتنزبلهبمقتضاهالعملبغيةالمنقولالنصدلالةوفهم-2

للمسلمين.تشربعا

فالصحة،ناقلاكنتإن@@جليلة:قاعدةالعلماءبنىذكر،مالأجل

فالدليلمدعياكنتو)ن

بسبب
بهاالعنايةوجبتالحديث،علومتكتسيهاالتيالأهميةهذه

الحديثعلماءجعلالذيمرالا@وتطبيتها،وتدريساثواسةكاملةعناية

والفهمالاستيعابلحسنالاهتماممننصيبهاالأولىالعهودمنذيولونها

فيبننا
وآفاق(،واقعالحديث:)علومالدولية:العلميةالندوةهذه

واقعإبرازإلىأساسانهدف
والوسائلالطلاب،صفوففيالماثةهذه

وماعليهم.وتيسرهاالتعليميةالعمليةتعوقالتيالعراقيلبتجاوز@لقمينة

كراهيته.نقللمإنهجرهيولدالثيءاستصعابأنشكمن

ترامها/الميز@نلانحجر.@بن(1)
5 7 9

يمالبغد@والح@والهى،وشحد@لذصللجال@،بهجةعبد@لبر.ابنير@جع:(2)

وكابا.@لسامع،تذكرة@لكنفيح@اعةرابن@لامع،@و@م@@لر@ريلأحلاق@بمع

الأولىثة@ثهونفي@حدنيىعد@@تحليية@نم
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و
المادةتبليغأحاولوانايسيرغيرزمناذهنيشغلالموضوعهذا

عندماأوالعليا،الدراساتبحوثفيهفوأتعلىأقفعندماأولطلابي،

فيحتجالشأنهذاأهلمنلي@ممنالجمعةيومخطبتهيلقيخطيباأسمع

متفطنغيرموضوعاته،فيالجوزيابنأخرجهبأنهعليهويعقببحديث

المكذوبة.حاديثبالا@خاصأنهالكتابمنالمقصودأنإلى

حصلواالذيالتكوينطبيعةإلىيعودهؤلاءمنحصلالذيوهذا

أتمثلكتماوكثيراللعيان.أثرهاظهرالمواضيعلبعضالفهموسوءعليه،

إسماعبللحديثتخاريجهبعضفيالحاكمأدلهعبدأبيللحافظحصلبما

فيالقيسرانيابنإليهنبهكماالصنعانيالمقدامبنمطعمعنعياشابن

@اتفردةعقيبهقالإذ@ا،والمختلفالمؤتلف@اكتابتاليفهسببيانهمعرض

هذامطعماأنفاعتقدثااليمانيينعنالثاميونبه
@انمااليمن،صنعاءمن

أبوقالوفيهالصحابة،منجماعةنزلهاثفق،ببابقريةصنعاء،منهو

بنبالمطعممصيبتهمصبأعظمالثامأهلأصيب@اماالأوزاعي:عمرو

الصنعانيالمقداد
لاللحاكمحصلالذيوهذاثا

علمه،قلةإلىيرجع

أن@لمنالرجالأنسابومعرفةعنه؟!يعرىومنالوهم،مجردإلىبل

غفلةوتكفيهعنها،للمحدثغنىلاالتيالحديثعلوم
عن

الأمرهذا

مجروحا!يوثقأوثقةليجرح

التيالحديثعلومتبليغكيفيةفيالنظرلإمعانكافياهذايعتبرأفلا
هووفهمه؟!وحسنالحديثسلامةعلىالمحافظةفيالإسلاميالمنهجتمثل

ولغةوأدبوعقيدةوأصولوفقهتفسيرمنالميادينباقيبهتأثرتمنهج

ونثرهاالمعرفةتيسيرعلىيعملالغربيالمجتمعوهذاوتاريخ...ونحو

السلفعلماءعملإلىيعودوالذيلذلكمخصصةكتبفي
رحمهم

@تفقةبالأند@@عرو@@@ختلف،و@المزتل@@لقيسر@هي@بن(1)
فيالمتمائلة@فط،في

صوالص@@لمفط
2 4 2 3 0

راحع(2)
لاهحا@33ل-5سللة+
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فييقصروالميجدهمالله،
الحديثعلومتيسيرفيوجهدواالباب،هذا

الثأنلهذاللمتفرغنكانتو)نالعلممجال@فيونشرهالطالبين،على

عامة،الإسلاميةالمكتبةبهتزخرماذلكفيوألفواخاصة،مجال@

طاتالمبسوباختصاريولعونالمحدثيننجدعدماغرابةفلاوالحديثية

لتعذرالعلمطلابعلىتيسيراالمصنفاتبطونمنالعلمقواعدوجمع

فيصنفتالتيالكتبهذهخلالمنواحدةدفعةذلككلعلىوقوفهم

عنايةتستدعيحاجةتظهرزمانكلوفيالحديث.علومأنلامننوعكل

فيالنظرإعاثةإلىدفعايدفعناهذا،وزمانناالعلم.أهللدنمنخاصة

العلومأصعبمنهيالتيالحديثوعلومعموما،المعرفةنقلكيفية

خاص.بشكل

العمليةمكوناتجميعرصدإلىحاجةفينحنالمسألة،لأهميةنظرا

واقتراحالتعليمي،الجانبفيالسلفعملمنوالاستفاثة@لتعليمية،

منللتخفيفالممكنة@طلول
والإفهام-الفهممشكلةحدة

الطالبلدىالفهممعوقات-2

لاالفعالةمشلىكتهغيابوفيالتعليمية،العمليةمكوناتأحدالطالب

أثررظهوبعدإلايدركلاذلكلأنوالإفهام،الفهمعنالحديثيمكن

التعليمي.@لفل
معوينفعليتفاعللكيو

مستوىعلىيكونأنيفترضالعملية،هذه

ممانسبةيفهمبهالذيالإلواكمنمعين
يعبرأنويستطيعإليهيقدم

عنه

يفهموسلسواضحبأسلوب
المراد.منه

العامالتكوينظلفيذلكيفعلأناليومالطالبيستطيعحدأيفإلى

خضع@لذي
له؟

معتجاوبهيظهرحدأيإلىثم
خاصة؟الحديثعلوممادة

العاليالتعليمفيتجربتيأولاأستلهمالسؤالينهذينعنللإجابة

التيألاستمارةعنإجابةمنبهتوصلتبماوأستنيروالإمارات،بالمغرب
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الإسلاميةالدراساتبكليةالشأنلهذاخصصتهاالأسئلةمنجملةتضمنت

معبرةغيركلاشتند@الطلبة،منمجموعةلهااستجاببدببوالعربية

الأساتذفرصدهاالتيالملاحظاتافقت@لكنهاالدقيق،العلميبالمعنى

الآتي:الشكلعلىوهي
مادةفيحصرهيمكنلابحيثالمواد،جميعفيالعامالتكوينضعفكبم

فقط،الحديثبعلومخاصالي@المشكلفإنهذأ،جللا@أخرى.@ون

لاوهذاأخرى.إلىجهةمنويتفاوتالموادجميعفيعامهوبل
يمنع

كليةبأنعلماللاغلب،الحكمأنإلامتميزين،طلبةوجودمن

معدلاتتثترطوالعربيةالإسلاميةالدراسات
علىحاملهابأنتوحي

2لسنةالتسجيلفيالطلبةقبولشروطمنوكانجيد.مستوى 0 02-

2 0 الثانويةأوالشرعيةالثانويةشهاثةعلىحاصلايكونأنا-:03
العامة

عنيقللابمعدليعادلها،ماأوأدبي(أو)علمي
للطلاب60%

علىمضىقديكونألاشريطةالمواطناتللطالبات%70والمواطنين،

مجل@دولأبناءمنيقبل-2سنوأت.خمسمنكثرالشهاثة

شريطةيعادلهماأوالعامةالثانويةعلىحاصلاكانمنالخليجيالتعاون
ألا

%75وبمعدلسنتينمنكثرالشهادةعلىحصولهعلىيمضي

وللطلاب
تنافسي.أساسعلىالقبولويتمللطالبات،80%

منذلاحظتهوالإملائيوالنحوياللغويالمستوىفيشديدضعفجم@

خضعالذيالتكوينطبيعةإلىمرثهبالإمارات،التحاقي
الطلاب.له

فلكتفسيرجاءوقد
منالعربيةاللغةماثةأنالاستماراتإحدىفي

ودرجةوالنحو،والخطوالتعبيروالشعرالأدبعلىموزعةدرجةمائة

نظرابهايهتمونلاالطلبةفكانعثرين،إلىحمسةمنالنحومادة

منهذاالعربية،اللغةوحدةمكوناتمنبغيرهاويعتنونلصعوبتها

فيالمحليةاللهجاتالاساتذةمنجملةاستعمالثانيةجهةومنجهة،
أثرثالثةجهةومنالتعليمية،العمليةعلىسلباذلكفيؤثرالتدريم@،
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لهامفعولهاكانالمستقبلمفتاحلالإنجليزي@الأجنبيةاللغةأن@لدعوى

الجمعياتإحدىحرصنفهمهذاولأجلالعربية.اللغةإهمالفي

يومجعلعلىالعربية-اللغةحمايةجمعيةوهيبالإمارات-
2 1

فهمفياللغويالضعفوأثرالعربية.للغةالوطنياليومفبراير)شباط(

جلالقالذلكجلولا@الخطاب.يفهمباللغةإذيمارى،لاجلي@لطابى

بها:اللهحباهالتيالعلومعنكلامهمعرضفيالسيوطيالدين

مع
علىيطلعالذيكالتفسيرالعلوممنبهتعالىاللهأمدنبما

الوجيز،تحريرهاإلىأسبقولمدونتهاالتيوعلومهالعزيز،الكتابفهم

مدارعليهاالتيواللغةوالتميز،الرفعةلهفأنىجهلهمنالذيوالفقه

يفتضحالذيوالنحووالقرآن،السنةفهم
يصلحولاالزلل-بكثرةفاقده

ذلكغيرإلىللحان-@طديث
لبلاغةالتيوالبيانالمعانيعلوممن

0تبيانوالحديثالكتاب 0،0

محاولتهموعدمالمقررالكتابعلىالأعمالغالبفيالطلبةاقتصار

مستواهمفييؤثروهذاعليها،والتعرفالمصادربقراعةمداركهمتوسيع

فيوالأصلإطاره.عنيخرجلاالذي
مرالا@هذاعلىتشجيعهمذلك

منهجادلكوأعتبارالشيوختعدي@فيوغيرهم@لحدثيننهجعلىشرا

عنهمعريممامنعلىيعابتعليميا
عندالثاطبيالإمامإليهنبهكما

إلىوالعوثةأدلهرحمهحزمابنلسانسلاطةسببتفسيرمحاولته

منتقللالثيوخ،تعوضلاكانتو)نالان،@لكتب
الضعفهذاحدة

يعني@لذي
الطلبة.منه

قدلهاختصارعلىالتعويليتمالكتاب،علىالاقتصارجنببلح
يقوم

-1/39@لنواويتقربشرحفي@لر@ريتدرب@ليرطي(1)

1/9@ثريعة@صولفي@و@فقك@الاطبي(2) 5 حزمالنرسالتاوانظر9،3

عد@لتلييةوكتابنا@لنظم8،2-69الحديثي@1/ات@الدر@فيوأترهالأندلسي

صالأولى،@لثلاتةونفي@حدتين@
له@83
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صححاختصرإذوليتهبلة.الطينيزيدمماالطلبةأحدبه
وصكتب،ما

معإليهويطمئنالأمشاذشرحمنزميلهكتبماعلىيعوليتغيب
أنه

ضبطفييخطىأويصحف،أوسديد،غيرفهمايكتبقد

الأخطاءفتنتشرالكلمة...
وتصبح

عامة،حالة
ضبطفيوهو

ورحمأنم@.بهالديهليسلانهوأكثرأفظعالحديثيةالمصطلحات
الله

الخفيف()منالبيت:بهذأيتمثلماكثيراكانفقدالجراح،بنوكيع
(1)

رجالاللحديثاللهخلق
مملاكأ

التصحيفلآفةورجالا

مماالحديثعلومأنولمنوضبطهاالرواةبأسماءالعلمأدومعلوم

مشافةيؤخذ
يدركلامماالعلماءمنجلةفيهصنفوقدالشيوخ،عن

الذاتية.والقراعةالشخصيالمجهودعلىبالاعتماد
-

4الاشتاذلدىالإفهاممعوقات

قسطاالأستاذيتحمل
المادةوتبليغالإفهامفيالتقصيرحالالمسؤوليةمن

منوتمكنهبالتدري@،خبرتهمدىإلىتعودسبابلا"وجههاعلى
المادة،

لتقديمتؤهلانهوحنكتهالاستاذخبرةأنشكولاطلابه.معوتجاوبه
فيهايعانيالتيالمستوياتفإنلذا،وجه.أحسنعلىالعلميةالماثة

محنك،أستاذإلىغيرهممنأكثريحتاجونضعيفتكوينمنالطلبة

منللتخفيفجهدهسيعملولكنهسليمان،خاتميملكلاأنهعلى
حدة

المشكلة.

بها،يلتزمأنيجبالتيالواجباتآكدمنالعربيةباللغةوالالتزام

الماثةفيمتخصصايكونأنذلكإلىيضاف
والعيبيدرسها،التي

خموصاالتخصصأصحابلغيرالموادإسنادهوالتعليمفييؤثرالذي

عندنفسيعلىليتوقدالحديث.علومفي

قسمرئاسةبمهامقيامي
المملكةبتطوان/الإنسانيةوالعلومالادأببكليةالإسلاميةالدراسات

المث@ههتلخيصكتب@ثي@لمفىالخطيب(
بو@ثرعننهما@شكلوحماية@لرسمفي

2والو@1/@لقصح@
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منوالفن.أهلمنيكونأنإلابتدريسهاأحداأكلفلاأنالمغربية،

سببيرجعونالطلبةمنمجموعةوجدتللاستمارات،تفريغيخلال

سنةفيلهافهمهمعدم
كانأنهإلىالسنواتمن

يدرسهم
بعيدأستاذ

التخصص.عن

اعتقاداالعمل،ساعاتبعددمثقلاالأستاذنجدفلك،إلىبضاف
من

أنهوالواقعأكثر،خبرتهمنتستفيدالطريقةبهذهأنهامعهالمتعاقدة@بهة

كانلمامخالفةالنتيجةوتكونمر@وديتهوتضعفالقوىمنهوكيصبح

لذلكالسانحةالفرصةلهوفرتإذاعملهفييبدعوالإنسانمنه.ينتظر

الملائمة.والظروف

يخرجلامقرركتاببتدريىويكلف
بالغرضيفيلاقدأنهعلماعنه

قديمةمعلوماتأوعلمية،أخطاءفيهتكونقدثانيةجهةومنجهة،من

أحديستفيدلاالكيفية،بهذهالعلمي.البحثمستجدأتتواكبلا
من

مدرس،مجردأخرىوبكلمةغيره،لأقوالمرثدمجرديكونو)نماخبرته

يدرسونعندماالحديثوعلماءبثا.يكونأنالأستاذفيالمطلوببينما

أقوالهيثرحونبلقال،مانقلحدودعنديقفونلاالعلماءلأحدكتابا

منجملةببيانعليهوينكتونويوجهونها
ممااللطائف

الطالبافاقيفتح

والحواشيالطرركنابةويتعودالرصينة،النقديةالقراعةعلىبذلكويتعود

يعتنيوقدجديد،لكتابنواةبدورهاتكونيدرسهالذيالكتابعلى

فيوفعالامئلىكابذلكفيكونكتابفيويجعلهاشيخهأقوالبجمع

ةاخرزالحديثي@والمكتبةفيها.الأسلسالمحوريمثلالتيالتعليميةالعملية

لعلي،عثمانبنمحمدسؤالاتأمثالإليهاألمعناالتيالأعمالهذهبمثل

التيوالشروحشيبة،أبيأبنوسؤالات@اود،لأبيعبيدأبيوسؤالات
نثراعليهاتعليقاتهممعيدرسونهاكانواالتيالكتبعلىالعلماءوضعها

شروحوماشعرا،أو
التيوالمنظوماتببعيدةعناالصلاعابنمقدمة

جودتها،فيالطعنعلىأحديجرؤلاممافلكسبيلفيالعلماءوضعها
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رجاله.زمانلكلبأنعلما

*

منىجدويرىلامنالأساتذةمننجدالجديدة،التقنياتظلفي

خذالا@ضرورةنرىكناو)نونحنمنها.الاستفاثة
@لشيوخ،أفواهمن

لاذلكأنإلا
اختز@لوفوائدمنيحققهلماالأمرينبينالمزاوجةمنيمنع

فيالحاسوبواستعمالالإفهام.فيالوقت
يفيدالحديثوعلومالسنة

النعامليلزمهبحيثإسفافدوناستعمالهأحسنإذاكبيربشكلالطالب

لاجزئيةمعرفتهكانتوالاذلك،جانبإلىالحديثيةالمصادرمعالمباشر

فيالمباشربحثهفيالطابىيحصلبينماعنه،يبحثكانماتتعدى
مافلكإلىأضفالحسبان.فيلديهيكنلممماوفيراعلماالكتب

في
منالمدمجةالأقراص

مماكثيروتصحيفسقط
إلىويحتاجالعمليعيب

أجلمنالعلمخدمةبهايبتغىالتيالمثلىيعهذهمثلفيالنظرإعادة

فيعملاتفاقياتعقدبضرورةأنصحهذا،لأجلمتقن.عملإخراج
المجال.هذافيمستثلىينوالتماسالمتخصصيئ،معالبابهذا

المقررللكتابالفهممعوقات-4

الكتابإلىالأقلعلىالإماراتثولةفيالنظركيفيةعنالكلامسبق

ةخبرمنيستفادلاوأنهفلثنتائجوبيناالأستاذ،بهيلزموأنهالمقرر،

الكيفية.بهذهالأساتذة

ماسةالحاجةأننعتقدتجعلناالتيالأسبابمنجملةنذكربالمناسبة،و

ىمسضوعلىتعديلاتمر@ادخالالا@هذافيجديدةلمحماءإضافةإلى

تعاملتألفتالتيالمصنفاتعامةإن
نهجنفسعلىالحديثعلوممع

متميزين،لباحثنجيدايكونقدعملوهوسلوب،الا@فيالمتقدمين

فيعامضعفمنويعانونمتمرسينكيرطلبةعلىيعرضأنهوالحال
كمامنهيعانونأمروهوالغالب.

بشكلالاستماراتفيبهالتصريحتم

مماإجماعمحليكونيكاد
بجدية.المسألةفيالبحثيستدعي
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فينحنمماوهامالا@منبهابأسلاجملةنجدالمقررالتخريجكتابفي@@
لاجهاتفيمقرراالكتابوكونالان.ذكرهاعنغنى

يرفع
ذلك.عنه

في8
دونللتعلىيفالكتابصاحبانتقاءالباحثيلمسالحديثعلوممادة

العلماءإطلاقاتعلىالتكيدمحاولة
فيبينهمالموجودالخلافوتوضيح

والشاذوالحسنللصحيحلهقدمالذيللتعريفالطالبفيسلمذلك،

حملهاالعلماءأحدلسانعلىالمصطلحاتهذهوجدوكلما@علل...و@

ماعلى
في

ذهنه
صاحبينفردولايسلم.لاوفلكلها،تعريفمن

ممنالأساتذةمنجملةبينسائراالأمرهذأنجدفإننابذلك،@لكتاب

منأنفسهميريحون
الاخرين.عنالنقلبمجردويكتفونالجادالبحثعناء

قدأنفسهمالقدامىأنعلمناو)فا
ألاعتمادعندأوهامفيمنهمجملةوقع

توفرهاعندالمصادرإلىالعودةبضرورةأحسسناالنقل،مجردعلى

فيالمؤلفةالكتبعامةوقوفثم@
النظري،الجانبحدودعندالبابهذا

بالجانببربطهاالماثةفهمإلىيحتاجالذيالطالبهوالمستهدفبينما

فيالجاتهذأعلىيعلقونوالطلبةالمقال،يفهمبهإذالتطبيقي،
والتطبيقي.النظريالجانببينالجمعبأهميةويحسونالاستمارة،

@لن@اعرفهممعوقات-5

ضعهوحينالاعتباربعينفيهيؤخذأنيجبالطلبةعلىالمفروض@نهاج@إن

فيوالملاحظله.@خصصة@الزمنيةوالمدةالعلمي@ممستو@
يأتي:ماالجانبهذا

يمروصال،الا"مبتوريكملهأنبيننفسهستاذالا@فيجدالمنهاج،طول*

يثرحأنوبينيسعف،لاالوقتلأنالكراممرعليه
عاتقهعلىالتيالمادة

سلبية.النتيجةفتكونتبليغها،مسؤوليةتقع

فيير@جع(1)
@لفئلا@لرممالمألةهذه

و@للكنريو@لسخري@ليوطيمنلكلحصلي

ليمعتمدينمطلقابالضعيف@لحملليلنلكرلأبينبراين@حاصريى@لفر@
@لك

فيالدولةثكرراهليلبحئنافيفلكبياوقدحجر@لحسقلاي،@بنعنعلى@نفل

5همه/2الحدثة@لدر@مكميوجهوثه@لربيبنبكرآبوموضوع 9
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فصلينفيتدرسحيثولىالا@السنةعدافيماالحديثعلوممادةغياب*

فيالتخريجبماثةليفاجأبعدهاالطالبينساهايتيمين
مع@لرابعةالسنة

للفقيه،بالنسبةالفقهأصولبمثابةهيإذبها،وثيقاارتباطامرتبطةأنها

قدنفسهيجدمعهاالطالبينعاملفلما
بعلوميتعلقماكلنسي

ممابذلكيذكرهأنإلىحاجةفينفسهالأستاذويجدالحديث،
يؤدي

الوقت.منجزءضياعإلى

المكثفالتعامليفترضوهذاتطبيقية،الحديثعلوممالةإن*
المكتبةمع

الأهداف.لتحقيقباليسيرليسووقتاالمصادر،فيالمباشرالبحثبهدت

خصوصاوالحديثيةعموما،الثرعيةالموادساعاتعددتقليصإن*

عدمبسببالطلابيالمستوىفيالتراجعمنمزيدإلىمحالةلاسيؤدي

كماوفهمهاالما@ةاستيعاب

فيضئيلولوبشكلتفيدعساهامقترحاتتقديمسنحاوليأتيفيما

بالتعليم:مشتغلكلمضجعتقضالتيالفهممكلةحل
الطالب:يخصفيماا-

أنيجبالكليةفيالطلبةقبولإن*
بهيستدلأمتحاناجتيازعلىبناءيتم

هاظاهرفيكانتدنللقبول،المشترطةالمعدلاتنلا@مستواهم،على

الاولهم،الفعليالمستوىعلىالأمرواقعفيتدللاأنهاإلامرتفعة،

القصور.هذافيهملمسنالما

الطلبة-لفائدةلغويدعمتنظيم*

*
مواهبهم،ابرازدالعلمأهلإلىوالجلوسالمصاثرإلىالعودةعلىتشجيعهم

فيومسابقاتوعلومه،الحديثفيتكوينيةثوراتتنظيمكأ
للجالهذا

الكريم.القرآنوتجويدلحفظبالنسبةالأنهوكما
@لأستاذيخصفيما-2

العصر،معطياتلمسايرةالحديثةالتقنياتعلىتدريبية@وراتتنظيم*
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التدري@.فيواستعمالها

التخصص.لصاحبخاصةالحديثعلوممادةإسنادمم@

من@لتخفيف@@
الأستاذيتمكنالعملساعاتعدد

من
فإنهوإلاالجيد،العطاء

للبحث.لهالكافيالوقتوجودلعدميؤخرولايقدملامدرصمجردسيصبح

أخرىممالرجانبإلىتدرشهالاولمأعماله،وينشرليبدعله@لجالفسح*

الاستفاثةثانيةجهةومنجهقيمنالطابىأفقتوسيعبهدف
الأستاذ.خبرةمن

الإيضاح.وسائلاستعمال*
@لقهر:@لكتابفيمايخص-3

ذلكفيولنااليسير،تعتمدالحديثعلومفيكتبتأليفعلىالعمل@@

فيوغيرهم@حدثين@سلوكمنسند
يؤلفونكانواإدالباب،هذا

معرضفيالعراقيفهذاالمذكور،للسببيختصرونهاثممبسوطات،

المستفاد@اكتابتأليفهسببيانه
نكروالإسناد@االمقمبهماتمن

منمصنفاتفيالباحثيجدهاالتيالصعوبة
ألف

كتبمثلذلكفي

أنإلىبشكوالوابنالبغداليىوالخطيبسعيدبنالغنيعبدمحمدأبي

فوفقنيقال:
جمعإلىالاستعانة،وبهتعالى،الله

الكتبهذه

علىمنهالكشفليسهلالفقهيةالأبوابعلىوترتيبهواحد،مصنففي

تأليفهسببتبيينأرادلمابلبانابنوهذا@افلك---أرادمن

منرفعأنبعدقالحبان،ابنصحيحبترتيبالاحسان
شأنه:

صنعه،لبديعلكنه
مجانبه،فكثرجانبه،عزقدوضعه،ومنغ

أنفرأيته،وموار@فوائدهمنالاقتباسفتعذرشوارده،اقتناصتعسر

علىوأسهلهوترتيبه،بتهذيبهاللهإلىوأتقربلتقريبه،أتسبب

التقريب@االحديث:علومفيكتابهسمىالنواويوهذا)2(،@اطلابه.-.

كلالحديثعلومبتيسير@حدثين@عنايةبذلكفظهرتو@لتيسير"...

9-1/92@سادوال!@تت@مبهمكمنالممهكتب@لر@تي(1) 3

9-1/95جادابنصحيحبترتي@الإحسادبلبان.@بر(2)
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المسلك،بهذااننا،دارتضاها.التيوالكيفيةرآهاالتيالحبةحسب

الشرعية.العلومطلابعلىتقتصرلاحديثيةثقافةخلقفينشلىك

لاحتىأصحابهالسانعلىوردتكماالمصطلحاتضبط@
@طلطيقع

العلماء،إطلاقاتبين
فلكاستعمالمغبةإلىالطلبةتنبيهويتم

غيرفي

الفكرة.تثويهإلىيؤديلأنهوجهها،

مقبول.مستسغبشكلالصعبإلىاليسيرمنالتدرج*

والتطبيقي.النظريالجانبينبينالربطء
وفهمها.استيعابهايتمحتىموضوعيةوحداتإطلىفيالحديثعلوملواسة*

منمجموعةفيهيثاركأوباحثيؤلفهكتابلأحسنجائزةاستحداث@

والتيسير.الجدةفيهيتوخىالباحثين

@لنهاج:يخصفيما-4
-

وبهذهالدراسفسنواتجميععلىالحديثعلوممحاورتوزيعوجوب

لها.وفهمهواستيعابهمعها،الطالبتواصلاستمرارنضمنالكيفية

الحجممنأكبريكونلابحيثفصلكلمعالمقررمفرثاتتنالسبمملآ
منه،أصغرولاعليهيكونأنيجبالذي

الطابى.إثواكمستوكماوفي
إليها.@حتاجالمصاثو@بكافةمزوثةللتخريجقاعةتخصيص@
فيالزيالة*

المعتمدةالساعاتعدد
والتخريج.الحديثعلومفي

تتميزالتيخصوصياتهالهاالثرعيةالعلومإنالأحوال،جمجعفي

لأنناعندنا،التعليمبمستوىأخلالتدري@فيالغربيةالطريقةواتباعبها،

فيها،الطابىونجاحالدراسةسنواتعددعلىبناءالشهادأتنقدمأصبحنا

علماءتكوينفإنهذا،جللا@الشرعية.العلوممنالتمكنحسنعلىلا

التعليمفيصالحةكنتإننهالا"التعليمية،السياسةتغييريتطلبمعتمدين
الشرعية.للعلومخلافازمنيةمدةفيحصرهايمكنعلومهافلأنالغربي

مرحلةفيدوماأنفسهميعتبرونأنهمالمحدثينميزةأقول:وأخيرا

الطلب.
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جعلمراروأالمصادلائحة

-

الكريم.القران
-

مؤلسةالأرنؤوط-شعيبت.بلبان-ابنصحيحبترتيبالإحسان

لة-سالرا
4وت-بير 2 41/1 9 93.

-

البخاري(صحيحشرحفيالدراري)الكواكبالكرمانيبثرحالبخاري
-

1-2طبيروت-العربي-التراتإحياء@ار 4 01/1 9 81.

-

بنالمكيد.أ.الحديثية:الدراساتفيوجهوثهالعربيبنبكرأبو

والعلومابلا@اكليةالدولة-دكتوراهأطروحةاقلاينة-أحمد
1المغرب-بتطوان/الإنسانية 9 93.

-

عبدتالدين-جلالالسيوطي،النواوي:تقريبئرحفي@لراويتدريب

مصر-التراث-داراللطيف-عبدهاب
1-2ط 3 92/97 21

-

محمدال@هعبدأبوالذهبي،الحفاظ:تذكرة
بن

أحمد
@ارعثمان-بن

الإسلامية-المعارفدائرةمصورةبيروت-العربي-التراثإحياء

1-3طالهند- 377/5 891.

-

بنالرحمنعبدالرازي،حاتمأبيابنتفسير
أسعدت.محمد-

ت.د.صيدا-العصرية-المكتبةالطيب-محمد

-

دارجرير-بنمحمدالطبري،القرآن:ايتأويلعنالبيانجامع

1وت-بيرلفكر-ا 4 0 5-

-

حزمابن
بنالمكيد.أ.الحديثية:الدراساتفيوأثرهندلسىالا@

أحمد

كليةثالثة(-حلقة)دكتوراهالعلياالدراساتبلوم@رسالةاقلاينة-

ا.الالاالمغرب-بالرباط/الإنسانيةوالعلومالآداب

عمر-بنعليالدارقطني،سنا-
يمنيهاشمال@هعبدالسيدت.

1المعرفة-دارالمدني- 386/9 6 61-

مكتبةعلي-بنالحسنبنأحمدالبيهقي،الكبرى:البيهقيسننا-

1المكرمة-مكةالباز-دار 4 14/1 9 94.

ا-
الأرنؤوطشبالجزء51:حققالذهبي-النبلاء:أعلامسير

2 6



1

1

1

1

4041/1-2طبيروت-الرسالة-مؤسسةالزيبق-و)براهيم 9 84.

-

زغلول-بسيونيبنالسعيدمحمدت.البيهقي-الإيمان:شعب

1ا-طبيروت-العلمية-الكتبدار 4 10/1 9 9

-

منهأشكلماوحمايةالرسمفيالمتثابهتلخيصكتاب
بوادرعن

ثابت-بنعليبنأحمدالبغدادي،الخطيبةوالوهمالتصحيف

ا.ها5دمثق-الشهابي-سكينةت.

-

المستفادكتاب
ابنأحمدزرعةأبوالعراقي،والإسناد:اقئمبهماتمن

ود@رالوفاءدارالبر-الحميدعبدالرحمنعبدت.الرحيم-عبد

1ا-طالسعودية-مصر-الخضراء-لأندل@ا 4 14/1 9 94.

-

بنمحمودالدينبدرالعيني،البخلىي:صحيحشرحالقاريعمدة

دتبيروت-التراث-إحياءدارأحمد-

الأعلميمؤسسةمنشوراتالعسقلاني-حجرابنالميزاد:لسان-
عات-للمطبو

01-2طوت-بير 39/97 11.

-

المتفقةبالأنسابالصروفوالمختلف،المؤتلف
في

فيالمتماثلةالخط،
محمدالفضلأبوالقيسراني،ابنةوالضبطالنقط

تقديمطاهر-بن

اطبيروت-العلمية-الكتبثارالحوت-يوسفكمالوفهرسة:

-1 4 11/1 9 91.

-

موسىبنإبراهيمإسحاقأبوالاطبي،الشريعة.أصولفيالموأفقات

ت.د.التجارية-المكتبةدراز-اللهعبدالشيخت.اللخمي-

-

المكيد.أ.ةالأولىالثلاثةالقرونفيالمحدثينعندالتعليميةالنظم
2الرباط-بريى-طوبمطبعةاقلاينة-أحمدابن 0 02.

الوثائق
بدبي.والعربيةالإسلاميةالدراساتكليةطلابعلىوزعتأستمارةا-
والعربيةالإسلاميةالدراساتكليةعنصادرةالقبول،شرو@وثيقة-2

بدبي
2سنة 0 02-2 0 03.
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ال@لبةايولج@التيمالمعوبل@

أ(ئسبلب@او@ث@ل@علوءالسيتلق@في

البحت@لأملامقد

محمدسيدناعلىالتسليموأتمالصلاةوأفضلالعالمن،ربدلهالحمد

أجمعيئ-وصحبهلهوعلى

وأحقهاوأجلها،الإسلاميةالعلومأهممنالحديثعلومفإنبعد:أما

الحديثيعرففبهاوعناية،اهتمامبكلوأولاهاوالتعلم،بالتعليم

تعالىألتهلكنبالبيانعلىنقفخلالهاومنالسقيم،من@لحيع

وتوضيحاياته،وتفصيل
أحكامه.

حروفها،منيروأسمعتناجميهيو،النبيأحاديثلناأدتالتيالعلوموهي

فيالحيةالأسوةلناومثلتالاقتداء،معالموبصرتناالعبر،مواقعوأرتنا
@سيا!-شخصه

الكافبين،كذبمنالثريعةوحمتالدين،حرلستالتيالعلوموهي

فائقةعنايةالعلومهذهلقيتولهذاالمسلمين،وجهلالمبطلين،وافتراء
من

فصنفتزمان،وألا@الاجيالمداروعلىالعصورمنعصركلفي@لعلماء

وخدمتوالتحقيقات،الدراساتفيهاوكتبتالكثيرة،المصنفاتفيها

كثيراأنيلاحظمماولكنثواستها،علىالناسوتواترومبادئهافواعدها

فهمفيصعوبةيعانونطلبتنامن
والمصطلحات،والمبادئالقواعدتلك

استيعابها.فيواضحاضعفاونلمس

@لدراسكبقماعد@@@ديث@ستاذ@حمد@د@لكيي-شاكرعبد@لعزيزد(1)

@تحدة@لعرية@لإمر@اجامعةالاسلامية-
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هونفسهيطرحالذيوالهمؤال
ما

هي
يواجههاالتيالصعوباتتلك

هووماضعفهم؟أسبابهيوماالحديث؟علوممقررأتفهمفيطلبتا

تساعدهمأنيمكنالتيالعواملهيوماالصعوبات؟تلكلعلاجالسبيل

تجاوزها؟في

ي
المولىداعياالمطروح،التساؤلهذاعلىالإجابةنحاولالورقةهذه

مجيب.سميعإنهالعلاج،سبيلتلمسفييوفقناأنوتعالى،سبحانه

العالمين.ربدلهالحمددعواناواخر

@ثمرتها،الحديثبعلومالتعريففيلقهيد

درايؤالحديثعلمتعريف

الأصبهايرفبقوانينداعلمالحديثعلمجماعة:ابنالدينعزقال

والمقالسند

بالإسنادالمتعلقةالحديثيةوالمباحثالقواعدمجموعهواخروبتعبير

ترد.أوتفبلحيثوالمرويبالروايأووالمق،

ال@لموالحديث!مصطلحالحكللمهي:عديدةتسمياتلهالعلموحذا
الحديثأصول@و@يثالحطعلومو@@دايث@الحط

ع@موضو

@قو@السندأووالمرويالراويعلىيشتملثوايةالحديثعلمموضوع

الروايةحقيقةفييبحثفهوالتوقف،أوالردأوالقبولحيثمن

الرواةحالفييبحثكماأحكام،منبهايتصلوماوأنواعهاوشروطها

وأحكام.مسائلمنبهايتعلقوماالمروياتوأن@لوشروطهم،

المقبولوبمعرفةالمردود،منالمقبولمعرفةفيالعلمهذاثمرة

حكمبهيفصلأوالثرعي،الحكمبهيثبتالذيبهالمعمولالحديثيعرف

وهكذا.مبهم،أمربهيفسرأوالكريم،القرانفيمجملاورد
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فيتركبهيعمللاالذيالضعيفأوالموضوعالحديثيعرفالمردودوبمعرفة

يعملونولافيه،جاءبمايحتجونولابهيغترونفلاالمسلمونإليهويمتبه

فيالعلمهذاثمرةوتتركزبه،
الإسلامية،الثريعةعلىالحفاظ

لتها.دوأمها،حكاوأ

اكأولالمبحث

الحديثعلوممساقفيالطلبةيواجه@االت@الصعوباتئسباب

جامعاتنافيالحديثعلوممساقلواقعوالاستقراءالتتغخلالمن

طلبتنايواجههاالتيالصعوباتأسبابنقسمأنيمكنناالطلبةآراءواستطلاع

يأتي:ماإلىالحديثعلوممساقمقرراتفهمفي

بالمنهج.تتعلقأسبابأولا:

بالمدرس.تتعلقأسبابثانيا:

التعلبمية.العمليةمحوروهوبالطالبتتعلقأسبابثالثا:

متفرقة.أخرىأسبابر@بعا:

لمنهه@بالتعلقة@لاسباب@8ئولا

استيعابعدمفييهمالتيالرئيسةالعناصرمنالأسبابهذهوتعد

الأسبابوهذهوقواعده،الحديثمصطلحلمبادئالكاملالاستيعابطلبتنا

هي:
@لنهج:@ثافة

كثافةالمساق،تدرش@فيالعمليةالتجربةخلالمنوجدتجث

انالمعلومفمنواحد،دراسيفصلفيتغطيتهايمكنلا@لتي@قررات@

وبماأسبوعا،عرستةعلىيشتملالغالبفيالواحدالدراسيالفصل

ساعة.وأر@حينثمانيةبعادل
بعدفقطساكةأربعينتعا@لحقيقتهافيوهي
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منهاالاستراحةأوقاتطرح

منطرحناماو)ذا
الامتحاناتأسبوععشر:الستةالأسابغتلك

والذيالفصل،نهايةفيالمراجعةوأسبوعوالمنتصف(السعي)امتحان

أسبوعاعشرأربعةلديناسيتبقىحيانالا@أغلبفيالطلبةعنهيتغيب

فقط.ساعة(35)فيمتمثلة

علوممقرراتاستيعابإلىتؤديأنالساعاتلتلكيمكنهلترىفيا

منجيلتخريجفيتسهمأنالعجافالساعاتتلكباستطاعة

وقواعده؟الحديثمصطلحفهمعلىقادرالطلبة

@لقهر:الدر@سيحالكتابب

الكتابمنهججزئياتارتباطعدمالجانب:بهذابتعلقومما

اخر.جانبمنخل@والإيجاز@جانب،منببعضبعضهاوموضوعاته

فيالمقررالكتابةالمثالسبيلعلىأخذناولو
بجامعةقسمنا

"الحديثعلوماختصارإلىالحثيثالباعث@اكتابوهوالإمارات،

للشيخ
كثير.ابنللحافظالكتابوأصلتعالى-اللهرحمهشاكر-أحمد

بكتابهاختصرقدتعالى-اللهرحمهكثير-ابنالحافظأنالصروتومن

جاءو@دا@رح،ابنبمصدمةاثمهورا@علابن@االحديثهذا@اعلوم

الاختصاص،أهلعلىيخفىلاكماالأحايين،منكثيرفيمخلااختصاره

قدأنهنلكفيوعذره
وضع

شاكر-أحمدالعلامةفأرادعصرهلأهلذلك

الباعثوسماها@اعليه،تعليقاتهفكتبالاختصار،هذايعالجاناللهرحمه

بهكتبالذيسلوبالا@أنشكولا@االحديثعلوماختصارإلىالحثيث

كثير.ابنالحافظأسلوبعنيختلفتلكتعليقاته

ومكانةقدر@جلالةعلىتعالى-اللهرحمهكثير-ابنالحافظكتابإن

الطلبةعندنجدلكننامختص،كلعلىلاتخفىالتيالعلميةصاحبه

بسببوذلكنظاميةمنهجيةدراسةدرأستهفيكثيرةصعوبات
يأتي:ما
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ابنلكتابمختصرالكونهوفلكالمنهجي،الترتيبإلىالكتابافتقارا-

تولىعندمافثيئاشيئاكتابهأملىالذيتعالى-اللهرحمهالصلاح-

ترتيبهيحصللمولهذابدمشق،الأشرفيةبالمدرسةالحديثتدري@

كأصله.كثيرابنالحافظكتابفجاءالمناسب،الوجهعلى

2-
فيأوردهاالتيالمصطلحاتمنلكثيرالتوضيحيةالأمثلةذكرعدم
قوفوالمووالمرفوعوالحسن،الصحيح،الحديثفيالحالهوكماكتابه

والمدرج.والمضطرب،لمنكر،والثافواسل،لمرواوالمقطوع،
3-

كماأحيانامظانهذكرو)غفالما،بمصطلحالمتعلقالحكمذكرعدم

المضطرب.الحديثفيفعل

4-
نوععنالحديثعندالتعريفذكرعدم

ما
مكتفياالحديث،أنول@من

والمسلسل-المقلوبالحديثفيفعلكمابعضها،أوأقسامهبذكر
عبلىته.صعوبة-5

4رسبالمد@لتعلقةلاشباباثانيا@

يمكنالمساقبتدري@ينهضالذيبالمدرستتعلقالتيالأسبابوهذه

فيإجمالها
نقاط،عدة

هي:
أ-

بتدريمىينهضونالذينالمدرسينبعضأننجدحيثالتخصص:عدم

فيالمتخصينمنليسواجامعاتنافيالحديثعلوم
كماالمجال،هذا

)نو@ختصغير@أنيخفىولاالإسلاميةالجامعاتبعضفيالحالهو

إلىالعلميةالمالةيوصلأنلهيمكنلالكنهالفصل،إدارةمنتمكن

كماالطلبةأذهان
ينبغي.

فعرعلىالحرصوعدمالضعفاء،بالطلبةالمدرسينبعضعنايةعدمب-

الاخرين.بزملائهمللحاقمستواهم

فقط.الحفظعلىالطلبةالمدرسينبعضتعويدج-

منالمساقموضوعاتطرحفيالعلميةوالإثارةالتثويقمعانيفقداند-

المدرسين.بعضقبل
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التطبيقيالجنبداهمالالتدريسفيالنظريالجانبعلىالاقتصار-@

وتضعيفهاالأحاثيثتصحيحفي@حدثين@مناهجبينالربطوعدم

يفقدمماوقواعده،الحديثمصطلحبمبادىءوتجريحهمالروأةوتوثيق

تمكنهالتيالحديثيةالملكةلهتكونأنعلىالقدرةالطابى
استيعابمن

وتذوقها.المساقموضوعات

لب@ابالطاالمتعلقة)اكأسبابثالثا

هي:الأسبابوهذه
الطلبة.بعضقبلمنالخاطئةالاستذكارطريقةا-

للمساق.الدراسية@حاضراتحضور@عنالطلبةبعضغيابكثرةب-

ج-
ممافيها،التسجيلفيالطالبةاوالطالبيقومالتيالدراسيةالموادكثافة

صزحمةالإرهاق.بسببالاستيعابفيالقدرةعلىسلباذلكينعكس

الواحد.اليومفيوكثافتهالدراسيالجدول

د-

الدراسي،الفصلفيالمدرسلثرحالطالبةاوالطالبمتابعةعدم

عنوالثاغل
الطلابيةالكثافةذاتالفصولفيسيماولا@حاضرة،@

الكبيرة.

متفرققلأأخرىئسباب8@@بعا

أهمها:ومن

@ل@و@سيفالفصولكثافة

حيثالواحدة،الشعبةفيالمسجلينالطلبةأعدادكثرةنلاحظحيث

طالبة.أوطالباخمسيئإلىأربعينبينثماعديصل

الكثافةهذهأنشكولا
بعضتمكنعدمإلىتؤديالواحدالفصلفي

منالمساقمدرستمكنوعدمجهة،منالموضوعاتاستيعابمنالطلبة

أخذناإذاوبخاصةأخرىجهةمنالطلبةجميعإلىالعلميةالماثةإيصال

العلمية.وطاقاتهمالاستيعابية،قدراتهمفيالطلبةتفاوتالاعتبلىبنظر

2 6



الثانى@لبحث

الصعوباتتلكلعلاجوتوصياتمقترحات

ووقفناالسطور،علىوالحروفالحروف،علىالنقاطوضعناأنوبعد

مساقمقرراتفهمفيالطلبةيواجههاالتيالصعوباتأسبابعلىمعا

التيوالمقترحاتالتوصياتمنمجموعةيديكمبينأضعالحديث،علوم
وهيعلاجها،فيتسهمانيمكن

ة

الاستفادةإلىالدعوةأولا:
رالثووأ@واتالمعاصر،التعليمتقنياتمن

ة

خلالها،منالتعلمعمليةوتفعيلاليوم،كمهدهااقيالهائلةللعلوماتية

فيالتدريرطرقوتطويرالحديث،علوممساقتدريسفينلكوتسخير
الحديثة.الإيضاحوسائلمنوالانتفاعالتقنية،المتغيراتهذهضوء

الدوليةالمعلوماتشبكةعلىالحديثعلوممساقطرحئانيا:

صولالومنالطالبتمكنالتيالوصلاتالمساقموقعوتضمين)الانترنتمأ

الشبكة.علىالموجودةالحديثيةالمواقع@لح

بهاوالاستعانةالحديث،علومفيالمختصةالبرمجياتاستخدامثالئا:

منها؟الاستفادةالىالطلبةوتوجيهالبحث،عنفضلاالتدري@،في

رالمتطووالمعرفةالمعلوماتمعالتعاملبمهاراتوتزويدهم
ة.

الطلبة،نفوسفيالحديثيةالقوأعدحبغرسعلىالتركيزرابعا:

هذهتعلمفيالعميموالاجرالكبير،الفضلبيانخلالمنوذلك

والتشرفالكريمالنبويالميراثعلىالحصولفيتسهموكونها@لقواعد،

@ح@ي@.اللهلرسولالوراثةلقببحمل

منهجربطعلىالعملضرورةخامسا:
تصحيحفيالنقاد@حدثين@

الحديثمصطلحبمبادىوتجريحهمالرواةوتوثيقوتضعيفهاالأحاديث

فيالنظريالجنبعلىالاقتصاروعدموقو@كلده
الميدان.هذا

تحتمتتالينثواسيينفصلينفيالحديثعلوممساقطرحسادسا:

منالطلبةلتمكينونلث)2(،الحديثوعلوم(1)الحديثعلوممسمى:
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فيالمطلوبةالكثيرةالمقرراتاستيعاب
المساق-هذا

فيالمثاركةمنالطلبةليتمكنالدراسيةالفصولكثافةخفضسابعا:
والمناقشة.الاسئلةمنحظهموأخذمعها،والتفاعلالدراسية،الحصة

إلىالحديثعلوممساقبتدري@ينهضونالذينالأساتذةدعوةثامنا:

تدريسهم،طرقفيالعلميةالإثارةواصطحابالمثوقة،الاساليباتبح

الطلبة.نفوسفيالحديثيالتذوقمعانيوغرس

تاسعا:
المصطلحأبحاثجميعاستيعابعلىيقوملواسيكتابوضع

المصطلحاتفهممنويمكنهمالدراسي،الطلبةمستوىيناسببكل

بتعريفالبدءعلىتقوممنهجيةخلالمنوذلكوامشيعابهاالحديثية

أقسام،لهكانإنأقسامهبيانثمتوضحه،أمثلةذكرثمأولا،المصطلح

وهكذا.فيه،صنفتالتيالمصنفاتبيانثمحكمه،بيانعلىالعروجثم

الطحانمحمودالدكتورالحصر-لاالمثالسبيلعلىفعله-ماوهذا

فقرأتألىبحثكلبتقسيمقامحيثالحديثطامصطلح@اتيسيركتابهفي

يختتمهوهكذابأقسامه،ثمبمثاله،ثمبتعريفه،مبتدئامتسلسلةمرقمة

لاوفيهتعقيدلاواضحاعلمياأسلوبامتبعافيه.المصنفاتأشهربذكر

الأفهام.إلىقريبةسهلةوعبلىةغموض،
إعا@ةمنالرغمعلىمؤلفه-أنالكتابهذاعلىيؤخذمماولكن

عاممنذفيهالنظريعدلمكثيرة-مراتللكنابطبعه
يفكرولمام،ها5

هذا.يومناوحتىالفترةتلكمنذطبعتالتيالمصنفاتببيان

الأخر.بالبعضبعضهاالمنهججزيئاتربطعلىالحرصعاشرا:

عيةتوإلىالمساقتدريسفيالمختصينالمدرسيندعوةعشر:حادي

وقواعده.الحديثمصطلحمباثئلدراسةالمثلىبالطريقةالطلبة

سئلةالا@وتوجيهالضعفاء،بالطلبةالاهتمامإلىالدعوةعثر:ثاني

الدراسية.الحصةفيالمشاركةعلىوتشجيعهملمستواهم،المناسبة

2 7



والاستفاثةالحديثيةالمكتبةإلىالرجوعإلىالطلبةتوجيهعشر:ثالث

فقط.المقررالدراسيالكتابعلىالاقتصاروعدممنها

أقول:المطافنهايةوفي

أنشكلامماإن
يكونالسليمالعلميوالبناءالتعليميةالعمليةدعم

رائدهيكنلمماالعملوأنوالأخلاق،العقيدةأسسعلىدائما

نفعايثمرلمالاخرين،نفعومحبةالعلمية،الغزارةومستودعهالإخلاك.،

تحقيقعلىالجميعيعينأنتعالىاللهنسألومستقبليه،رواثهبينوقبولا

النصير.ونعمالمولىنعمإنهوتطبيقها،المعاني،هذه

اللهالحمدأندعواناوآخر
العالميئرب
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الرأبعةةال@د@
4صفر8الخميسييم 2 0@بريل01المو@فق@41 32 0

م

@لحديثي:@لدوستر@جعئسبابمن
الحسن)جامعةبلافريجالعابدينزينل.

التني(

فييو@ج@ما@لطلبة@لتي@لصعوبات

عليدوعلوم@@لحديث@مقهر@فهم

الإسلاميةالدعوة)كليةالبقاعينايف

لبنك(.الجامعي-طرابلسومعهد

ون@وة@لصطلحفضفضةب@ين@لححيثعلوم

@لطاهرلبابةأبودوعسر@لت@بيق.@لتمثيل

الإملرات(.)جامعةحسينصالح

في@لتقدمينمن@لتأخرينبفا*كيفية

الجم!عبدالحزاقد@لحديث:علوم

المغرب(الخامس-محمد)جامعة





السيثيماسرسترلج@بل@أ@مغ
()

بسم
الرحيم@لرحمنالله

أتبعومنوصحبهو@لهالله-رسولعلىوالسلاموالصلاةدلهالحمد

فيرتبتهوتصنيفاليوم،الحديثيالدرسحالةوصفنرومحين
فاكأسبابفماتراجعهثبتوإنتراجعأ،أوتقدمالهالطلبةتحصيل

عنالحديثطالبتعيقأوتعترضالتيالصعوباتهيوما@لتراجع،

وطرائقومميزاته،العلمهذاخصائصبامشحضارمرغمونفإناتحصيله،

أعلامهوتراجمتاريخهفيوالنظرالأقدمين،أهلهعندتحصيله
فيوسيرهم

بمدهتعلقوماكله،ذلكوضوابطوالتعليمالتعلموقواعدونثره،أخذه

والعوائقالأسبابتحديدإلىشيءأقربفإنوخفقانه،تقدمهوجزره

العصورأزهىعلىعرضههوالعلم،لهذامستشكلأومتراجعلوافع

الطلبةأنجبخرجتالعلميةفعصورهمفهما،وأحسنهاإدراكاوأعمقها

العمليةفيالإخفاقجوانبمعرفةعلىمقبلينكناذاد@العلماء،وكمل

علمخصائصمعرفةإلىبحاجةفإناوعلومه،الحديثلمادةالتعليمية
منابتعاثصمأوالمتعلميئاقترابمدىلاستجلاءومميزاته،@طديث

هذا

ومن@لعلم،
نلك

وأقومالبحثصفاءإلىوالعودةالرجوعأسبابتستخرج

هوالحديثيالدرسواقعإليهلالماويكونتعلمه،في@جدية@الطرق
ما

المتعلمين،صفوففيوحيويتهقوتهعونوأنالأمور؟هذهفلكفيدأر

بن@لحابدين@مند.أ.(1)
@لثب@طسنجامحة@لعالي-أستاذ@لتعليمبلافريج-محمد

ح@لد@ر@لضاء@نغعينالإنانية.مو@لحل@الآثاب@لية
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الأرومةتلكمراجعةفييكمنصعوباته،وتجاوزقضاياهوأستيعاب

صعوباتهوتيسيرتقريبهفيالحديثةبالوسائلبالاستعانةبأسولاالقديمة،

سيأتي.كما
فيوسأحاول

بعدالحديثيالدرستراجعأمسبابحصرالإدلاءهذأ

طريقفيعوالقأوصعوباتمنليتبينماعرضثمترأجعه،تقرير

سالكاتحصيله،
بمناهجوربطهالحالي،الواقعوتحديدهفلثالتماسفي

وأسبابالعلومضوابطمستعرضأالحديث،علموخاصةالعلمتعلم

ومدلياالنتائج.مستنتجاببعضهماالحالينمقرنأعندهم،المثاليالتحصيل

منذلهمالمادةهذهتدري@توليتالذينالطلبةواقعمنالأحوالببعض

سنةعشرةثمان
داشرافأ.تدرشاالعلياالدراساتوفيالكليةمرحلةفي

ومدىاهلهاوأحوألببيئتهامطبوعةكتابةكلأنالبيانعنوغني

منفيهميكثرأوالمدارك،منعليهميغلبوماالعلم،لهذاأحتياجهم

فقه@اردارهموهلالعلوم،
لغةأموأئرحديثدارأموفروع

محاور:وثلاثةتوطئةعلىاشتملتالمداخلة

وخصانصهاالحديثعلوممميزاتفيالأول@حور@

مباحث:وفيهالحديثي،الدرسترأجعأسبابفيالثاني@حورو@

الطالبفيالأول:المبحث

المدرسستاذالا@فيالثاني:المبحث

ةالثالثالمبحث

المطبقالمنهجفي

الحديئيالدرسمستوىلرفعاقتراحاتالثالث:المحور
المتاح.قتال@بحسبفيهالنظرتيسرماهذا
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8ئصهاوخصاالحديثعلوم@ممي@4@لحيراكأ@د

مافبقدربها،التحصيلمناهجلعلاقةالفنخصائصتعرضإنما

نجاعةإلىيهتدىمابقدرالحديثعلمبهايتسمالتيالخصائصتسنوعب

اليوم،للتطبيققابلةوأنهاإليه،الطرقأقوموأنهاأخذهفيالأقدمينمناهج
كيفيةفيالنظرهوالمفيدو)نماجديدة،مناهجاختلاالإمكانفيفليس

الوسائلواستعمالجديد،بكساءوكسوهاالعتيدة،القديمةالمناهجتطبيق

الحديث.طالبوتفهيمإفهاممنالمرتجىإلىالوصولفي@طديثة

الإسناد:خاصية

ألسه،لكلوالأسلسلعلومه،الوثيقوالركنخصائصهأمهذه

مةلا@يكنولمقيامه،وممبب
أبدعهمانحوعلىبهعهدسابقالأمممن

فيهأثرولاالخاطر،وجودالفؤادإملاءمنمحضابتكارفهو@حدثون،@

مثللدأرسيهيكنولمالعلوم،بينتفرثهظهرثمومنأجنبية،لعلوم

همالمثرعوبابهالمفتقة،مدرستهبلعليه،فيقيسونهمحتذى
المنثؤونأهله

له

اتصالهمنورجاله،الإسنادعلىالحديثعلومقواعد

ومنوعلته،شذوفهأوو@نقطاعه،
أساسهومماوضعفهم،الرجالثقة

أهلهاعنمنهاالمرادوفهمالقواعدهذهأخذوكانرده،أوالحديثقبول

إياها.وتطبيقهملهااستعمالهمومجالمصطلحاتهموبمقاصدبها@لعلىفيئ

النظريوربطبه،المعمولوالمطبقمنها،المدونالمكتوبملاحظةفيكون

فيعملكللعرضبهاالاتصالودوامبالتطبيقي،منها
علىللجالهذا

قوانينه.إلىوالتحاكمالحديثعلم@دقو@

علىكانومنالمشرقينمنالمسلمينعد@لحلملاريخ@ؤرخين@وتبقى@طلاقك(1)

العلماءنصبحالوهكداقولهثلكفمنرصزئال،يفعلكمالحفيققطغيرفو@لهم

اتتمذوالذينالمسلمينعد@لحلمحقولمنحقلكلفيالأعلى@تل@يونيرن

ص@سلمين@لحلماء@نامجعليهما
4 5.
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فيالأسانيدنقدوعملية
خاصةالنقد،لعناصرالمستوفيالدقيقمعناها

ماوالطرق،وتقويةوالتدلي@،والاختلاف،العللكأبواببعينهاأل@لفي

العللعلماءإلالهأحدكلتأهلوعدمفيه،المسلكوعورةيعلممماإليها.

همالذين
إلىفنكلفيالرجوععلىاتفقواوقدالحديث.أهلخاصة

متعنيفهوفنهغيرفنتحريرتعاطىومنأهله،

علىالصبرعليهتعينالحديثتعلمرامومنمتشعبة،الإسنادوعلوم

قليلهبفهمتزوللاصعوباتهأنإذصعوباتهومنلىلةبهالمتعلقالعلمهذا

أماوعلومه،أبوابهمعظميحكمأنمنبدلابل
فهمهفيالتقدمعدممع

إشكالا.المبتدئيزيدفذاك

علىوعميقةمتأنيةثواسةعلومهكلبدراسةإلايتأتىلافتحققه

أصحابه.ومخالطةبمجالسهوملازمةومراسمكثوطولالفن،أصحاب

اةالروجرحفيالمتباينةومدارسهمالأسانيدرواةفيالنقادمذاهبومعرفة

حيثمنكلوثوجاتوالردالقبولوعباراتالنقدوألفاظوتعديلهم،

بلىنفتقرنحنثمالذهبيقالصعب،دقيقبابفهذاوالرتبة،القوة

ذلكبينوماوالجرح،التعديلعباراتتحرير
ثمالمتجاذبة،العبواتمن

منأهم
واصطلاحهالجهبذالإمامفلكعرفالتامبالاستقراءنعلمأنذلك

داالكثيرةبعباراتهومقاصده

والمر@رألفاظهممنلنمافجالذهبيتعرضثم

فيوالمتساهلوالمعتدلالحادوبينالاستقراء،طريقمنمنها

الجر@000
لهاالناقدامشعمالحسبموجهةوالتجريحالتعديلألفا@تكونوقد

ذلك،فيمذهبهمعرفةفوجب
وعدم

هذاويفتقرفيه،غيرهبمذهبخلطه

الذهبيقالللاستعمالتاماستقراءإلىالباب
)سكتواالبخاريقولدأما@

لهتعرضواماأنهمفظاهرهاعنمأ
بهامقصدهوعلمناتعديع،ولابجرح

(1)
1/2)للسخاويالمحيثقح 74)

3الموقظة(2)
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أنهبمعنىنظر()فيهقالإناعاثتهوكذاتركوه.بمعنىأنهابالاستقرأء
متهم

حالأأسوأعندهفهوبثقة،ليسأو
أبوقالإناوبالاستقراءالضعيف.من

الثبت،القويثوجةيبلغلمالثيخهذاأنبهايريدبالقوي(الي@حاتم

ثمومنضعيف،بأنهويريدبالقوي(الي@الشيخعلىيطلققدوالبخاري

والتعديلالجرححكايةتجبقيل

البعضتاهوقدالعلوم،منلعلملي@ماالخصوصيةمنفيهبابوهذا

منأقفالفتحفي
المعرفةقوامهإذالمراد،يصبولموخبطالباب،هذا

يسبرونالناسزألفلاالساعة،حدإلىمنهينتهلمبابوهذاوالاستقراء.

فيمستمراالاجتهادبابيجعلممامنه.والمرادحقائقهويتلمسون@شواره
أوالإسناد،روأةمنراوحكمفيالاجتهاديغيرأمريظهروقدالعلم،هذا

للرجالالنقاد@امذاهبالخطيبقالقبل.ماردأوردماقبولعليهينبني

عنفتوقفمغمزالراويفيبعضهمسمع@ربمادقيقةغامضة

لاوالحديث،لردموجبأسمعهالذييكنلمو)نبخبره،الاحتجاج

@اللعدالةمسقطأ

علومتطبيقاتمواترة،بلالمستفيضةالتاريخيةالشواهدفيثبتوقد

منوالفضةالذهبصيارفةكصناعةصناعةفيهالهمأصبحالتيالإسناد

فيكلامهموأنالمغشوش،والردلمج@الجيدمعرفة
كمامتفق.وأحدالنقد

في
فكانمواطأةغيرمنواحدشيءعنزرعةوأباحاتمأباسألمنقصة

متفقاجوابهما
لماوالروايةالإسنادخللتحديدوفي

الرحمنعبدشرح

الوضوءفليعدالصلاةفيضحك@امنحديثفيحصلمامهديبن

أبيعنسيرينبنتحفصةإلايروهلمالحديثهذاإنقال:و@لصلاظ،
الدارفيوكانحفصةمنحسانبنهشامفسمعهع@ي@،النبيعنالعالية

ص@لوقطة(1)
4 3 9

ص@لكفاب@(2)
1 0 9

3حتملبيلابنيلو@لتط@برحمقدمة(3) 49-3
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اللهرسودقالفقال:الحسنبهفحدثالحسن،هثامبهفحدثمعها،

يختلفأرقمبنسليمانكانةقالالزهري؟سمعهاأينفمنقال.@@

ففالالزهري،بهفذاكرالحسن،منفسمعهالزهريوالىالحسنإلى

مثله@سي@آاللهرسولقالالزهري

هامدارفكانالمجدية،التحصيلبمناهجالعلمي@حدثيئ@تاريخوحفل

علىالمواظبةبثدةإلايكونلاتقانهد@العلمهذابزمامالأخذأنعلى

أهله،ومخالطةوالنظرالممارسةوطولتحصيله،
يصبححتى

صناعة

غيرهبهيخلطولمكليتهأعطاهإذاإلاصناعةيكونولالصاحبه،

ةوكثرالممارسة،طولمنالعلمهذافيبد@اولارجب:ابنوقال

المطالعةطالبهفليكثربه،المذاكرةعدمفإفاالمذاكرة،
الأئمةكلامفي

كأحمدعنهتلقىومنالقطان،سعيدبنكيحىبهالعرفين
وابنحنبلبن

فيه،نفسهوفقهتوفهمه،ذلكمطالعةرزقفمنوغيرهما.المديني

الحاكم:وقالفيهيتعلمأنلهصلحوملكةنفس،قوةفيهلهوصارت
والحفظ،بالفهم،يعرفنمادفقط،بروايتهيعرفلاالصحيحالحديثلا

السماعوكثرة
ثا

يحدث@علمهوو)نماتلقينألي@بالحديثالمعرفةإن@االخطيب:وقال

الله
ونقدالصرفمعرفةالحديثبعلمشياءالا@أشبهالقلب.في

لاوصس،ولابلون،والدرهمالدينلىجوثةيعرفلافإنهوالدرأهم،

بلحولاكبر،أوصغرإلىتقودصفةولانقش،ولاولا@ن@،طراوة،

الزائف،البهرجفيعرفالمعاينة،عندالناقديعرفهنماد@سعة،أوضيق

فيتعالىاللهيخلقهعلمفإنهالحديث،تمييزوكذلكوالمغشوش،والخالص

3@لفاصل@حدت@(1) 1 2

(1/40)حبانلابنللجروحين(2)

33مذيعللشرح(3) 1332.

5الحديثعلوممعرفة(4)
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يهوالاعتناءلهالممارسةطولبعد@لقلوب

متشعبعلمعليهمقامحاديثالا@أسانيدبهمتتسلسلالذينو@لرواة

كلروايةقيمةلمعرفةومقارنتهامروياتهماستقراءمناهجيعتمددقيق

بوأسطة@ار@أوالرأويمروياتقبولعلىالاطلاعيكونوقدواحد.

منهج
ثقتهومعرفةرواياتهومعاينةالملاحظة،

وووطنه،موضعهفي
قد

فذاكالدينيةوشرتهعدالتهأماحفظه،وسلامةعقلهقوةلملاحظةيمتحنونه

قالخلافه،منأحوالهوسلامةالثرععلىاستقامتهظاهرمنيعلمونهأمر

عندناالعدلداالمبارك:@بن
هذأيثربولاالجماعة،يشهدخصال،فيهمن

فييكونولايكذب،ولاخربة،دينهفيتكونولا@لراب،
عقله

لا-(2)!"
وعرفواوخالطوهمالرواةإلىرحلواذلكقيق@جلو@سيء.

وسائروتلاميذهم،وشيوخهمورحلاتهم،وأنسابهمومواليدهمأحوالهم

برواياتهم...الصرفةيحققما

ناتجفذاكالحديث،نقادبينالرواةبعضفيخلاتهناككانلاذا

إلاالمنهجيزيدلاالرواةفيوالخلافوالضوابط،الأحكامتلكتطبيقعن

فيالناظرمداركتوسيععلىويعينوندىثراء
معهويدركالعلم،هذا

النقادعملوحقيقةقواعده،قوةعلىويقفوغوامضه،خفاياهبعض
في

@اوقدالترمذي:وقاليخفى،لاماالنقديةالعلوممنففيهتنقيد@لرواة.

سوىفيمااختلفواكماالرجال،تضعيففيالعلمأهلمنالأئمة@ختلف

ذلك
العلممن

نيوليسالرواةمنتسمنيهوبكاالخلافووجود)3(،"

الاجتهادإلىفيهممرالا@لىفقدهؤلاءفيالخلاتثبتذاد@جميعهم،

الحديثأهلمنأحديقلفلمتجريحهم،أوتوثيقهمعلى@تفق@@ون

فيهم.الأحكامبمراجعة
إلىوالتعديلالجرحفيالرجوععلىاتفقوافقد

(255/2)@بمع(1)

@لكفايةء97.(2)

5/4)الجامعباخر(3) 11)
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الرواةبأحوالالعالمونلأنهمالمحدثيئأقوال

ومرجع
كلماتوتباينأحوالهمتثابهالرواةمنقسمفيالاختلاف

فيالعباراتهذهاختلافبأنقائموالعلمفيهم،النقادوعبارات
الرواةنقد

تشعبالاختلافسببفيكونوأحوالهم،رواياتهمملاحظةعلىمبني

مرينالا@وورودالرواةأولئكأحوال
معا

صحيحالراوي،في
أن

منهج

الرواة،فيالاختلافمنشيثاأيضايفرزانأويبرزانالتشددأوالتساهل

فيالمستقيمةالمذاهبإلىحينئذفيرجع
الاعتد@ىوملازمةالرواة،نقد

بةصعوفيهالمبحثوهذابالاستعمال.وأولاهاوأقومهاالمناهجخير

فيللنظرالمحؤمةشدةمراميهو)لواكفهمهبحيازةوالكفيلوتشعب،

ومداومةكله،ذلكفيالنظرودقةالأحاثيث،وأسانيدالرواةأحوال

النقادأعمالمطالعة
في

قواعدهم.واممتخراجذلك،

وملاحظةذلكوحقيقةالراويفيألاختلافمعانيإدواكفالواجب

تجريحفيهيقبللمعدالتهثبتترجل@كلالمروزي:قالوعدمه،الاتفاق
أحد

@ا.جرحةغيريكونأنيحتمللابأمرذلكيتبينحتى
مثلوفي

وكيفالباب،بفذاالاشتغالدقائقعنيسفرماعباسأبنمولىعكرمة

رغمبهوالاحتجاجقبولهعلىالحديثرؤساءإجمحكان
قالفيه،قيلما

@االىوزي:

واتفقعكرمة،بحديثالاحتججعلىالعلمأهلعامةأجمع

منهمعصرناأهلمنبالحديثالعلمأهلرؤساءذلكعلى
حنبلبنأحمد

الحافظوقال@امعيئ...بنويحىثوروأبوراهويهبنسحاق@@

تكلمومنبه،الاحتجبععلىأجمعوا@اةحازمابيبنقيسفيالذهبي
الهوى@اوتركالعافيةاللهنسألنفسه،آفىفقدفيه

فيوالكلامالتفسيفعلىالحاملةالأسبابتدرسالاختلافوعند

(1)
2المغ@ت.@نح 7 4 / 1

4@للريهدي(2) 2 9

3/3)لاعدالاميراد(3) 93)
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الرواةوأحوالالراوي،فيرأيسوءعلىأحدهميحملوماالراوي،

ينسببمافلكعلاقةوماالأقران،وعلاقةوضبطهم،وديانتهموعقائدهم

الدقةوتحريحقيقته،وماإليهم،
حكامالا"أوالهوىعنوالنزاهةذلكفي

مماذلكإلىوماالمذهبيةالبواعثأوالمسبقة
ويوقعالعلمقواعدعنيخرج

ومنالراوي،تجاهالصحيحالحكمومجانبةوالتيهالخبطفي
اعتبارذلك

@بمذ@
الرجلبهغمزماومراعاةواعتدالأ....وتثدداتساهلاالنقاد

النسائيتضعيفقصةوفيروايته.فيمؤثرامغمزأيكونلافقد
3)ت 0 ماالمصريصالحبنأحمدهأ3

يحرر
بينوافقدالموضع،هذا

استندوأنهلهالنسائيتضعيفعلىالباعث
حكاهماإلىتضعيفهفي

عن

وهموهومعين،بنيحى
اعتقاثهعلىحملهمنه

أحمدفيرأيهسوء
بن

أحمدوأنفيه،رأيهسوءعلىلهالحاملالسببحجرأبنفذكرصالح
بن

0النسائي.يحدثأنامتغصالح 0 0

المز@حمؤيقبللا@لحديت

المتعلقةالعلوممنعليهوقامبالإسنادتميزتالحديثعلومأنبما

لأحدعهدلاأنهخرىألا@العلوملأهلظهرماوالروايةوالمرويممابالراوي

العلوم.منعلميشبههفلاالدقيق،والتنقيدالمبتكرةالاصطلاحاتبهذه

القبولفيالبحثنمادوالثروحبالمعانيعلاقةلهالي@الإسنادوعلوم

إتقانهأنالعلمهذايتطلبهفمماهذاعرتإذاوعدمه،والثبوتوالرد

غيرمنعليه،داقبالهله،كليتهإلا@اخلاصيكونلافيهالمرادوبلوغ

@اهذايقولالهرويإسماعيلأبوالإسلامشيخكانوقدغيره،مزاحمة

سوىشأنهليىمنشأن@لشأن
وصففيالخطيبوقال@االثأنهذا

الحديثعلمبمعاناةالرواةحالفيالنظرأمعنقد@اويكونالحديث:علم

غيرهيضمولمعليه،نفسهوقفبمنإلايعلقلاعلملأنهسواه،مانس

3@للىيمدي(1) 8 6

فةتطر@@لةسالر@(2)
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اللهرحمهالثافعي-أنساقثم@ا،إليهالعلوممن
بنعمروبنبيوسفمر

الحديثتحفظأنتريديوسفيافقال:الحديث،منشيئأيذكروهويزيد

كلهعمرهيجعللممنهلىون:ابنعمروقالهيهات.الفقه؟!وتحفظ

حديثصاحبيكنلمالحديثطلبفي

فيهوإنمايذكرونهالذيهذاإنقيلفإن
أهلرسمعلىالحفظ

منالحديث
لمبهاشتغلإفاكبيرعلموذلثبها.والمذاكرةالأبوأبحفظ

لاكذلكواردكونهفإن)2(،البيهقيقالهكماالفقهإلىيفرغ
منيمغ

ويكونذلك،منأ@نعبحدولوله،التفرغمنالمطلوبالقدراستفاثة

هوعلىالا@الحد
الحديثلطلبالتفرغأنوالمقصودإليه،يشيرونما

الحفظبينوجمعهمسالكهلصعوبةيطلبإنماغيرهمزاحمةغيرمنوعلومه

للطالبيصبحبحيثغيرهإلىتعديهمعيكونلاو)تقانهوالفهم.

منأنإلاالحديث:أئمةوصففيحبانأبنقالكماصناعة،

لهمصناعةذلكجعلواعليها،مواظبةوأكثرهمللسننانتقاءأشدهم
أيضا:وقالوشعبقهوالثوريمالكأنفس:ثلائةاخربثيءثوبونهالا

معغيرها،إلىيتعدوهالملهم،صناعةالثأنهذاجعلواحتى

سعيدبنيحىرجلان:السقفيوالتفقهالثديدوالورعالدينلزوم

مهدي...بنالرحمنعبدالقطان،
منقدرإحرازوالمرادثا

هذا

العلملهذاالتفرغفيالأثمةأولئكومحاكاةالفن،هذاراملمنالمذكور

طلبه.منهجذكرعندلهالتفرغعلىكلاموسيأتي

ث.العلوسائرلأصحاببالنسبةالأزمكفيقليلهن@لحديتئ@ل

سنةأحيىرجلالمسلمنلاأفضلالبخاري:قال
قدع@ي@النبيسقمن

قالالناسأ،أقلفإنكماللهرحمكمالسنأصحابيافاصبرواأميتت،

1/8)رر.و@لىر@مرانظر@ا@@

(1/8)و@لدررالحو@مر@2@

.(54-52-1/40)@جروحين:@(3)
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@@روايته:بعد@ططيب
بطرقه،العالمينللحديثالحفا@بذلكالبخاريعنى

لماعتبرتإذالأنكقوله،فيصدقوقدسقيمه،منلصحيحهالمميزين
متفقهأوفقيهمنيخلوالمسلمينبلدانمنبلداتجد

إليه،عصرهأهليرجع

صاحبمنخاليةالكثيرةمصارالا@وتجدعليه،فتاويهمفيويعولون

منوقلةوعزته،علمهلصعوبةإلافاكومافيه،مجتهدبهعارفحديث

غضأالبخاريوقتفيالعلمكانوقدوكتبته،سامعيهمنفيهينجب

أكثر،فيهوالرغبةأكبر،إليهوالدواعيشهيأ،محبوبابهوالاتسامطريا،

فييقولفكيفعنه،حكيناهماوقال
وقلةالطالبعدممعالزمانهذا

فيزمانناأهلمنبهالمتخصصينقلةوصفالثاعروكأنالر@ف؟!

ا@القليل.منأقلفقدصارواقليلا
(1)

ورحمالسخاوي:قال
زماننا؟!أثوكلوكيفالخطيب،الله

(2)

زماننا؟!أثوكوالوكيفزماننا:إلىالسخاويبعدمنويقول

زماننا؟!أدركوالوكيفاليوم:ونقول

النووي:قال
الأعصارفيبالحديثالعلماءاشتغالأكثركانولقد"

كانلقدحتىالخاليات،
ألوفالطالبيئمنالحديثمجلسفييجتمع

آثارهممنآثارإلايبقفلمالهمم،وضعفتذلك،فتناقصمنكاثرات

@االبلياتمنوغيرهاالمصيبةهذهعلىالمستعانواللهقليلات،

حجر@بنوقال
وقعقدعلمبكلالاشتغالنقصأنشكلا"عنده:

منالثريفالعلمهذاحظلكنقطر،بكل
أنوذلكأزيد،النقصهذا

عمنخلتقدالإسلاميةالبلادمنكئبرا
اية،الدرعنفضلارواية،تحققه

يحصلمامحاولةعنهممهموقصورالتقليد،إلىلركونهمإلاذلكوما

1/1)@بامع.(1) 12-1 13).

(87-1/86)ةو@لدررالجو@مر(2)

مقدت(3)
1لنروي@لبخريعن
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بعضدونبعضفيولوالاجتهادلوجة
"

زمانناوفيالأزمان،كلفيظاهرأمروعلومهبالحديثالمشتغلينوقلة

منأطرافبعضفيباقيةبقيةلهبقيتهذا
أفر@دغيرهاوفيرض،الا"

الطائفةهذهعدنريدوعندماالعلوم،وسائربالفقهالمشتغلينوفرةمعندر،

هذاغيرهم،منأقلنجدهمزماننافي
مع

نحواتجاهايشهدالوقتأن

سننبعضو)حي@مؤلفاته،ونثرعليه،الطلبةو)قبالوعلومهالحديث

وضعيفها.السنبصحيحالوعيوانتثرتعلمه،

مبتكريها:عنإلاتؤخذلامبتكرةصرفةالحديثعلوممصطلحات

ماووضعهاأصلومابمصطلحاتهم،المحدثينمقاصدلمعرفةالمتعين

الأوائل@حدثينإلى@الرجوعمنشئيها،عندطبقتوكيفله،وضعت

كئيفعلميتلىيخأمامأنناإذبه،وعملواالعلمهذأأسسواالذينالقدامى

عنإلايؤخذلادقيقاصط@حيوموضوع
ولذلكبه.القائمينأهله

بإرشادالكفيلهوتطبيقهاوطرقالاصطلاحمعانيطلبفيفالعلو

الفهومعنبمعزلوطراوته،غضاضتهفيلفهمهالعلمهذاإلىالقاصد
فيالعلممعرفةيخولالذيفهذامنضبطة.الغيرالتطبيقاتأوالطارئة
به.أهلهومقاصدأصالته

فيالعلوالمرادأنفالجوابهذا؟فيهايتعينبأسرهاالعلومإنقيلفإن
بذعليم@القائمينالعلوممنعلمأهلإلىالرجوعمطلقلاالمرأجعة

منالمتقدمينبينالواحدالعلمتطورمعلوم
يخرجوقدوالمتأخرين،أهله

علمأنذلكإلىيضافالمتقدمين.لدىمقاصدهبعضعنالمتأخرون
المنثأةالإسنادعلومأنإذالعلوم،منغيرهمنأكثربهذايقضيالحديث

علميشبههلاكلهذلكومعانيالاصطلاحاتو)طلاقاتالرجالو@واوين
تربكقدالعلمهذافصعوبةالأخرى،العلومنالماينالهيقالحتىاخر

الفقه.أصولفينجدكماتربكلاقدغيرهوصعوبةحقله،فيالعامل

.(1/87)و@لدرر-الجراهر(1)
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الناقددرودله
الحديثفعلمنصحتكفقدةهأ)ش@47الذهبي

أوكتابفيإلاأراهملاأنكدتأهله؟وأينالحديث؟علمفأينصلف،

@اتراب...تحت

قررهماخالفتعليهموأحكامهمرجالفيالمتأخرينبعضوكلام

نفسهالعلملهذاالمبتغيفحصروائل،ألا@الحديثأهلفيهم
أحكامهمفي

دقائقإثواكعنويبعدهالحديث،علمتحصيلمنهجفيسحيقةفجوةيوقع

يونسبنإسرائيلترجمةفيحجرابنقالالمرضية.ونتائجهوحقائقهالفن

يطلقأنتقدممنحالبحقيقةلهخبرةلامتأخرمنيحمل@الاة@لسبيي

يرويها@االتيالصحيحةالأحاديثويردالضعف،إسرائيلعلى

@الحديث@الدرستراجعئسبابمق@لحهرالثانلا

ذلكفإنالحدتني،الدرسلترأجعأ@سباباأذكرلما
حقيقةإثباتيعني

هاوغيرالجامعاتفيالحديثيالدرسلأنذلكملحوظأ،ووأقعأملموسة،

يعنىوتدريسامعمقةثوأساتتجدقلمافأنتتناقص،التعليممراكزمن

وهواليوم،الناسألفهماوغايةالغامضة،ومباحثهالحديثعلمبدقائق

الحدهذاعندالعرضويقفوأمثلتها،تعريفاتشكلعلىتدريسه@لغالب،

لتوقفالمتشعبة،وأحرأجهالفنأغوارإلىتنفذلاسطحيةالدرأسةيجعلمما

رزقوكيفقواعده،ابتكارفيالمهارةومظاهرالدقةمكامنعلىالدارس

سابق.مثالغيرعلىالقواعدهذهإحكامالهمتنفاذةعقولاالنقادهؤلاء

إلىالإجمالوجهعلىالحديثيالدرستراجعأسبابإرجاعويمكن

مناهجعنوالتنكبوتعلمهاالعلوم،تعليمفيالصوابوجهعن@لعزوف

تاريخعنوقطيعةفجوةو)حداثوعلومه،الحديثتعليمفيالأقدمن

بمناهجعنهااستعاضةو)ماإهمالاإما@لعلم،
محدثة.

.(1/4)@طفاظ.تذكرةمقدمة(1)

7لسلىي@مدي(2)
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عط@نقصاسبابمعرفةفإنالأسباب،بعضحصروأحاول
درس

نحوسعياالواقعهذالتجاوزتدبيرهيجببماالعلميورثالحديثعلوم

ماإلىالأسبابتقسيمويمكنمرثوثيته.تحسين
أوالطالبإلىيرجع

المسلوك.المنهجأوالأستاذ

لب:لطااأولا:

التعليم،نظاممنهيأتلفالذيالثلاثيمنركنهوالحديثعلمطالب
لبلوغبهمايتوسلإليهوسيلتانوالمنهجوالأستاذالدرس،منالغايةوهو

وتحصيلا.فهماإليهالدرسايصالدتعليمه

الطالبجهةمنالحديثعلومثوستراجعأسبابعننبحثكناو)فا

ومنها:مستوا@ونقصانأنحسارهفيثورلهكانإليهترجعأمورأنجدفإننا

الر@بطوانفصامالعلم،تعلمعلىلهالحاملةغراضالا@تناسيالأول:

وصدقطلبم@فيالنيةاستحضاروالواجبوالتعلم،المتعلمبينالشرعي

الطالبقصديكونأنالخطيب:قالبه.أدلهوجهو)راثةالتوجه

"،والتبيينالإيضاحفيللمسلمينوالنصيحةتعالىاللهوجهأبتغاءبالحفظ

أيضا:وقالنيته(قدرعلىالرجليحفظإنما@اعباس:ابنعنوأسند

بذلكقصدهويكونطلبه،فينيتهيخلصأنالحديثطالبعلى@ايجب

بالنيةالأعمالإنماداالخطاب:بنعمرحديثوأوردسبحانهاا،اللهوجه

ىماشلا@رئانما@
ثا

وتقويمالئمريعة،عنالكذبلنفيالحديثعلومتعلمأنويستحضر
منوالمكذوبوالضعيفالصحيحبيانفيمفيدامرجعأوليكونالغلط،

@ماةالثوريقالوقدحاديث.الا.هذه
منه-عنديأخوتشيء

يعني
بهاللهأرادلمنيعدلهشيءمنوماالحديث-

@ا

3/2)الجامع(1) 57)
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علملكلبدفلا"الحديث:طالبيتعلمهالذيالعلمغايةبيانفيتعين

ويتحفزبه،يشتغللمذلكولولابها،ويتبجحمتعاطيهيحددهاغايةمن

لا"السلف:بعضقالكماوالاخرة.الدنيافيوعزتهالعلمصولةبمثل

حكاموالعلماءالناس،علىحكامالأمراءالعلم،منأعزالدنيافيشيء

الأمراءلماعلى

العلمفيوالترغيبوالعلماءالعلممدحفيالوارثةالآياتوشستحضر

منهمفرقةكلمننفرفلولاتعالى:إكقوله
الدينفيليتفقهواطائفة

)إنماوقوله:يحذرون،لعلهمإليهمرجعواإفاقومهمولينذروا

والذينمنكمالذينءامنواال@ه)يرفع)3(،العلماء@عبا@همناللهبخشى

سهلعلمافيهيلتمسطريقاسلك@امنوقوله:ثوجت،العلم@وتوا

الجنقا(إلىطريقالهالله

هليؤلأانيا:ثا

ينظرالبدايةوفيضرورية،العلوممنعلمفيالراغبينالطلبةمعاينة

في
تكونوقدله،طبعهوقبولللعلم،فكرهاستجابةومدىاستعداده

فيالعلمتقبلتنميةبعدإلاعليهيحملفلاضعيفة،أومنعدمةفيهرغبته

الطابىأهليةوعدمإليه،ونحبيبهفيهوترغيبهالتعلم،لقبولوتهيئهلفسه،

بأمرين:يكون

بعيدايكونأنوهووالتحصيل،الأخذجهةمنالإنسانفي@الأول:

فتعليمهوالحفظالفهمعنبعيداالمدارك،عنالفكرنائيالطبع،جافي

العالمفحقالصلاب،الصمعلىأوالسباخفييبذركمنوتكلف،عت

سيليو@قنون(1)
3 04-3 0 5

1@لتوبة(2) 2 2 0

.28فاطر:(3)

1@جادلة@(4) 1

وعلى@لذكرالقرتنتلاوةعلىالاجتماعفضلبد@لدعرات،كتبملم،@خرجه(5)

(17/21لنووى@)شرخ
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وهوأمكنه،ماهذامثليتجتأن
العناء)ومنقيلكمابهابتليلمنمحنة

فلكيكونوقدجميلا...صرفاعنهوليصرفهالهرم(،رياضة
العلمفي

يقبلهمماغيرهإلىفيصرفهمخصوص،فنفييكونوقدالإطلاق،على

فهمه...ويدركهطبعه،

كرب:معديبنعمروقال

ماتستطيعهإلىوجاوزهشيئافدعهتستطعإذالم

-

@نهمنهيعلمالهمة،خسي@يكونبأنالخلق،سائرجهةمنالثاني:

فريتوأنيجبالحديثطالبأنوالمقصودتساقطاإلابالعلميزثادلا

إليه،محفزأفيه،راغبالهمحبأبطبعه،إليهمائلافيكونله،الأهليةفيه

إدراكمنفيهخلقومافكرهيبذلأنالحديثعلمعلىالمقبلهذافثمان

بناصيته.للاستمساك

والآراءلاكتسابالمستعدةالمهيأةالنفم@قوةملاحظةمنبدفلا
حدهذا

منحدسجودةالذكاءوحدالقوة،لهذهالتهيءجودةالفهموحدالذهن،

ممهلغيرقصيرزمانفيتقعالقوةهذه

قسمين:تنقسمالعلاماتهذهالجوزي:ابنقالعلامات،ولذلك

أحدهما
والأفعال.والأحوالالمعنىحيثمنوالثانيةالصورة،حيثمن

جو@ةوالعقلقوةعلىدليلالمتناسبةوالبنيةالمعتدلالخلققال:ولألا@فذكر

وخفضوسكونه،بسكوتهالعاقلعقلعلىيستدلوالثاني:الفطنة.

داللعواقبومراقبتهبهااللائقةأماكنهافيوحركاتهبصره

الأهليةهذهملاحظةالاختيلىوتوجيهالآكاديميالإرشادمكاتبورو@

حسبطالببكليليقوما
ينبغيالحديثوطالبالذهني،استعدأده

تمتعه

الإسنادعلوملصعوباتمستجيبإليه،بطبعهمائلالحفظعلىقادربذهن

3الحلم.احكامفي@لقنون(1) 5 2 3 5 1

ريالجولاب@الأذكياء(2)
9

.11لأدكياء01-ا(3)
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أوالطالبعقلقوةالمتخصصةاللجنةفتلاحظالاصطلاح.ودقائق

المتوجه،وصدقالصوارف،منوالسلامةالصفاءبحسبوذلكضعفه.

كلهفلثضدوبحسبشبيهه،إلفأوإلفهوكثرةالمدرك،ووضوح

الهمة:صعصثالثا:

الحقجانبإلىالروحانيةقواهبجميعوقصدهالقلبتوجه@لهمة

إلىيدعوالذيالشرع@اعيالهمةويكونلغيرهأوالكماللحصول

اهتمامعنهنثأالذيالعلمفيالشلىعلترغيباستجابةفهيالعلم،طلب
ماثمرةفهيالهمة،تكونثمورغبةحبثموقناعة

علىالمقبلبهينتفع

طلبه.فيالمرغبةالساميةالمعانيتلكفكرهفيتجتمعحين@لعلم

لهاوالإنسان،فيالمخلوقةالأمورمنالعقلوتكاملالمزاجواعتدال

منبةالمقرالمطالبإلىوألاهتداءللعلا،وطلبهجدهفيالمباشرالأثر

المزاج،أعتدلالجوزي:ابنقالالتعلم.على@حرضة@@لربوبية

يطلبفتراهصغره،حالمنالصبييقظةفلكأوجبالعقل،وتكامل

منلأنفهمه،قصورعلىالدنيا@لرفعةطبفإنالأمور،معالي

فطلبأوامره،وأمتثالطاعتهعليهوجبتخالقعلىدلهعقله@ستحضر

فلكتحصيلفيفجدوالعمل،بالعلمإلايقربلاأنهوعلمإليه،@لتقرب

صفةفهذهالعلم...فيالغايةيطلبفتراهمحرض،ولاامرغيرمن

ثمقاعد،وهوبهتميهمتهنلا@محرضإلىيحتاجلاوذلكالغاية،

الاكأ،وهممحرضإلىيحتبممنفمنهمذلك،بعدالصبيانيتفاوت

تقبللاوجبلتهالرائضمعهيتعبمنومنهمتنبيه،بأيسرتنبههمنومنهم

.(3لأضةيالر@

عقىتحثههمةلهيكنولمالصبيبلغومتىأيضا:وقال

لليوسي@للملحكامفين(1)
3 2 1

3@لتعري@ات:(2) 2 0

1على@طفظ@طت(3) 60-17
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@الهفلاحفلابعدالعلماكتساب

ولعلالعلوم.منغيرهمنأكئرالحديثعلومطلبفيالهمةوفتور

لاالذيالإسنادبعلومواختصاصهالعلمهذاصعوبةذلكأسبابمن

الأزمان،كلفيلهالمتعاطنوقلةالأخرى،الثرعيةالعلومسائرتثابهه

له،تفرغايتطلبوأنه
معبغيره.مزاحمتهوعدم

الزمانأبناءعلىغلبما

عليهم.يسهلماواختيلىوالكسل،الدعةإلىميولمن

علىلهالحاملةبالأسبابالطالبتذكيروشحذهاالهمةبرفعوكفيل

الدنيافيالمتعلممكانةو)برازبالديانة،العلمربطوإعادةالعلم،هذاتعلم

عنهويذبونالحديثعنبهينافحونماتعلمإلىالناسوحاجةوالاخرف

منذلكفإنوالافتراء،الزيف
تجاهواجبهواستشعارهبدوره،تحسيسهشأنه

الثريعة.

يثتالحدعلومصعوباترابعا:

أقسام:إلىوأهدافهاموضوعاتهابح@سبالحديثعلومتنقسم

@لقسم
وأنواعه.الحديقأقساملأول.ا

وتعديلهم.الرواةجرح@لئاني:@لقسم

وضبطه.وتقييدهونقلهالحديثتحملطرقالثالث:القسم

وأسبابومنسوخهوناسخهومختلفهوغريبهالحديثفقهالرابع:القسم

نقدإلىراجعةنقدية،بطبيعةتتسمكلهاالأولالثلاثةوالأقسام

ألفاظهسلامةعلى@حافظةو@وتقويمهتصحيحهأورده،أولقبولهالحديث

ومعالجةمطبقة،نقديةمصطلحاتفيالخوضيتطلبوهذاومعانيه،

فحسب،تاريخيانصاولي@شرعينصإثباتاولنفينقدية،ثروس

ماوكلفطنة،وقوةذكاء،وسيولةفكر،إعمالإلىيحتاجنلكوكل

النفسوقوةالذهن،ويقظةالعقل،تكاملمنالطالبأهليةفيتقدم

كياء71لأذا(1)
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إلافيهالخوضيتمولاالحديثيالنقديالدرسيتطلبهفإنه@ستعدة،@@هيأة@

لهيصلحفلا@ؤهلات.@بهذه
لاوالنقدية،العقلبعلومإلفلهلي@من

المتميز.العقليالاستعدأدبهذاإلاصاحبهيطاوعولاينقادولايلين

هذايجعلدينيةشرعيةماثةعلىالمنقولاتاشتمالفإناخروجهومن

مانفيفإنالنقد،قواعدتطبيقفيصعوبة
منقولايكنلمإفاثابتهو

نفيأماميهونفأنهخطأأنهرغمثينيا
ما

ماإثباتأوثابتهو
مزورهو

الحديثي.الثرعيالنصتهيببحكمشريعة،يكونحين
أخرىصعوبةتقدمكماالنقلةبالرجالوتسلسلهاالأسانيدواقعوأيضا

جامعة،ملخصاتولاعابرةقراءاتعلىمتوقفافليمىالصعوبات،من

مابل
والنظرالتعمقيعوزهوتحريرهاوتحقيقهاإلاقضاياهمنقضيةمن

علمبهتميزماالإسنادعلىالكلامفيتقدموقدالنافذة،والدراسة@آمل@

علىوأحكامهمالنقاداصطلاحاتمنالمرادإدراكفيصعوبةمن@لرجال

هذهوالصحيحة،الدقيقةالنتائجلحصادالاستقراءإلىالامروافتقار@لرواة،

يقول:الزهريكانوقدالرواة،منوالهولالمرويةالأسانيدمنالألوف

مخنثوهمويبغضهالرجالذكوريحبهذكرالحديث9
لصلافتهوذلث@ا

الحديثفعلمالذهبي:قالكماوهوالنقدي@،مسالكهووعورة

أوكتابفيإلاأراهملاأنكدتأهله؟وأينالحديث؟علمفأينصلف،

سائرإلىالمنتسبينبينقلتهمعلىالكلامتقدموقدثاتراب...تحت

هذاتقلولاقليلا،لهالمستشكليئإسعافيجعلأيضاوهو@لعلوم،
في

فيحبان@بن@خرحه(1)
فير@لرامهرمزي6(،1/2)@جروحين@مقدمة

@لفاصل@حد@@

1 في3والحا7،9
3/3)الحليةفينعيموأبو3،الإكليل@لى@دخل@ عدو@بن5(،6

-70الحديثلصحا@شرتنيو@ن@5(،2/3)لا/95(؟@بامعني@لر

7،1
1-014يا/الجامعودي و@لتاصي4،6و@لنرول@لحلوفيطامروابن1(،4

ميعاكروابن2،5@لر@مهرمزي:طريقمنالألمحفيعاض
3/1)@ققاريختا 5

5 2/7)@لكلامذمفيريى@ل@بسماعبلوأبو"،/11 6 75)

.(1/4)طفاظ@ةتذكر(2)
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هرمزبنالرحمنعبدقالهافقدقلتهمشهدتكلهازمانالا@فإنالقديم،

بلحالخامس،القرنفيالخطيبعصرإلىوهكذاومالك،نكوانأبو

قلةمنالناسيعانيأيضاواليوموهكذا،الثامن،القرنفيالذهبيعصر

الاصابع.رؤوسعلىعدواوقدبه،المشتغلين
فيتقدموقد

ةالكثيرالأمصار@اوتجدالخطيب:قولالحديثأهلقلة

علمهلصعوبةإلافاكومافيه،مجتهدبهعارفحديثصاحبمنخالية

الخوكتبته...سامعيهمنفيهينجبمنوقلةوعزته،
@ا

الحديثةطلبفيشبابهمبادرةعنالطالبتباطؤخامسا:

العلم،هذاطلبفيالطلبةتبكيرنجدالتحديثتاريخاستعراضعند
عنالذهنفركحيثمبكرة،سنفيأهاليهمقبلمنحضارهم@@

حفظفيرسخالفطرة،وبديهةالحافظة،وقوةالعقل،وصفاءالثواغل،

بلحمهيختلطحتىفيهوينثأبنفسه،ويعلققلبهفيعلومهوتعلمالحديث

منهجوهذابخاطره.ويمتزجودمه،
فيأنهإلاكلهاالرعيةالعلومساد

العقولعلىواعتمادهمأشهر،للحدثينمناهجفيوظهورهاكدالحديث

المزاجاعتدل@اومتىالجوزي:ابنقالكثر.مستفيضالموعبةالصغيرة

معمافليجتهدولدارزقفمنالصبي،يقظةذلثأوجبالعقل،وتكامل

ذلك،وراءمنوالتوفيق
فينبغي

الصغر،منوالطهارةالنظافةيعوثهأنله

فيماوسنبنالعلم،بحفظأخذهسنينخمسبلغفإذابالآداب،ويثقفه

الحفظفإنالمحفوظات،ترتيببعد
بلغومتىحجر،فينقشالصغرفي

@الهفلاحفلابعدالعلماكتسابعلىتحئههمةلهيكنولمالصبي

الصغر،محفوظاتتحصيلفييتجهوالمالجامعاتفيطلابناوأكثر

الم@وتنجفلالحفظ،عنيجفوالطبعفكأنمبكرا،علومهموتأسيس

لامحدوداستعدادمعهاويبقىبجدية،التحصيلرياضةعن
يتع

1/1)الحامع(1) 12-1 13)

1على@طفظالحت(2)
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كماالاصطلاحيةالعلوملاستيعاب
ينبغي.

فيللملقالنفسأممتعدأدالصغرفيالعلمأخذفوائدمنأنكما
فيالتواضععنبهتستنكفوماوالزهوإليهاالاعتداد@بياقبلطلبه،

أحدالعلمهذايطلبلايقول:،اللهرحمهالشافعيوكان@لطلب،

العيش،وضيقالنفسبذلةطلبهمنولكنفيفلح،النفمىوعزبالتملك

أفلحوالتواضعالعلماءوخدمة
@ا

لأنهاقالواالحديثلطلبالعشرينسن@حدثين@بعضحددوقد

مخصوص.بسنالتقيدعدموالصوابذلك.كيروقيلالعقل،مجتمع

الأنصاري:الخيرسعدالحسنأبوقالوضبطه.فهمهإلىموكولالأمربل
الحديثيكتبلايقلىبه،وماالتابعينعصرفيعليهالمواظبالأمركان9

عدأدفيوصارالبلوغ،حدجاوزمنإلا
العلماءلمجالسةيصلحمن

ماعلىالحديثيكتبكانمن@اكلفقال:الخطيبوسبقهومذاكرتهم،

عدأدفيوصارالبلوغحدجاوزمنإلامنهوقريباالتابعينعصرفيبلغنا

الص@ح:ابنوقالوسؤالهمومذاكرتهمالعلماءلمجالسةيصلحمن
الصغيربإسماعيبكرأنالإسنادسلسلةإبقاءالملحوظصارأنبعد

وتحصيلهالحديثبكتبةالاشتغالوأماسماعه،فيهيصحزمان@ولفي

يختلفوذلكله،ويستعدلذلثيتأهلحينفمنوتقييدهوضبطه

مخصوصزمنفيينحصرولي@الأشخاصباختلاف
@ا

9)تالسخاويويتحسر 0 8)تحجرابنشيخهعلىهأ2 5 هأ2

عزمه@اوفترفقال:سنةعرةسبعبعدإلابحزمالحديثيطلبلمحيث

لهيكنلمأنهاجلمنالاشتغالعن
إلايشتغلفلمذلك،علىيحثهمن

استكمالبعد
لأثوكصغرهفيبهيعتنيمنوجدولوسنة...عثرةسبع

(93/2)@تفقهو@@لفقيهفيو@فطبما(،/1)الجامعفيعبد@لبر@بنئسنده(1)

2/1)المعيثفتح4،5@لكفاية(2) 38)

2الاصطلاحمحلسنمع@دبث@علوم(3) 4 2
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0أصحابهمعنأخذممنخلقأ 0 00)
(1)

بعلو.الروايةيردوالسخاوي

اجتماعبعدهوالكليةإلىالطالبفيهيأتيالذيالسنأنوالملاحظ
ينصحالذيالوقتوهووبلوغه،عقله

إلا@نهفيه.الحديثبتعلمالعلماء

ينبغيفلاالعلم،وتحملوالإدراكللفهممؤهلافيهيكونقدالبلوغقبلما

ومعهالجامعةإلىحضرإذاللطابى،تكوينفترةفهيو)هماله،إهداره

فيالتحملولهذاالتحصيل.فيمتقدمأيكونفسوفالتكوينمنقدر

فكانيشابوأناحفظتماأما@اعلقمة:قالالذاكرة،فيرسوخالصغر
@لصغرفيالحديثطلب9ةالحسنوقال@اورقةأوقرطاسفيإليهأنظر

العلمابغبنييا"لابنه:الحكيملقمانوقالالحجرثاعلىكالنقش

الكبير(علىيثقالعلمابتغاءفإنصغيرا،

1)تاليوسيأجملوقد 0 منهافذكرالعلمعوالقمنجملةاهأ2

وتضعفالثواغل،فتتزايدالمستقبلبالزمانويغترأمله،ويطوليماطل،أن

الزمنفيالكثيرسيحصلوأنهبالذكاء،الوثوقومنهاالتحصيل،أسباب

ذلك(ثونفينقطعاليسير،

ويعرفالحديث،علوملطلبنفسهتفريغعلىالطالبتعويدوينبغي

العلائقعنأمكنماوالاستغناءوقته،استثمارفيليجدبصعوباتها،

وتقليلالنسبيةوالعزلةالهم،وتوحيدالقلبتفريغقصدوفلكوالثواغل،

صفاءتكديرمنبهويتبرمبالاشتغال،الوقتملءفيمفيدالناسخلطة

النفس.وهمالقلب

سحار،الاللحفظالأوقات@اوأجودقالوا:أزمانه،ويرتبأوقاتهويوزع

الليل(والمذاكرةوللمطالعةالنهار،وسطوللكتابةالأبكلى،وللبحث

1/1)و@لدرر@رالحو@(1) 24).

.(1/82)الجامعفيالخطي@أدسدهما(2)

(1/86)عد@لبرلابنالجامع(3)

377-376@لحلم.في@لقلرد(4)

2/2)للخطيبالحامعلدلكانظر(5) 64-2 لليوسي@لقنون6
379.
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والرفقة:البيئةسادسا:

مكانفيمجتمعةتعيشالتيالعناصريضمالذيالوعاءهيالبيئة

ماعليهينطليأنويغلبببيئته،التأئرإليهيسرعوالإنسانواحد.
يسود

و)قبالمنتثرا،يجعلهبهأهلهاوعنايةوتعظيمهفيهاالعلمومكانةفيها،

فيالترغيبفيالبليغالأثرلهاالعلميةفالأوضاعمتزايدا.عليه@لناس

فإنيتعلم،لاأنمتعلمةبيئةفييعيشالذيبالعاقليليقولا@لعلم،

بتركه،والبطالةالجهلمغبةفيالوقوعوخثيةقوي،تعلمهعلى@حفز@

مبوأوتبوؤاوعلوا،بهاوسموازمانهأهلبهاتزينالتيالتعلملذةوتفويت

عز

فترأتهمختلفعلىالواقفالمسلميئ،عندالعلميللتاريخ

لتلكتبعأيكونطلابه،ووفرةالعلم،علىالإقبالشدةأنيلحظوحقبه،

لهالعلميفالمجتمعتفاضلت،أوتفاوتتمهماالنشيطة،العلميةالأوساط

الدرسكانفإفاحيازته،فيوهمتهللعلموحبهالطالبتحصيلفيأثر

بعلومه،ويلهجونحضوره،فييتسابقونوالناسمنتثرا@طديثي

المستدلقويوقفونومطرحه،بضعيفهالاستدلالوينتقدونفيه،ويتناظرون

الحدسظاهرةالناسعندفيتولدبه،الاحتجاجعنويقاطعوهمبالضعيف

للخاصةلتدريسهبالحديث@ختصون@وينتدبالرواية،فيوالتثبتالنقدي،

البيئةأهميةتثبيتفيالتاريخيالنصهذاولنتأمليتفشى.حتىوالعامة

الرشيدهلىونولدأمأشرفت@@خاصة،الحديثوعلمالعلمتحصيلفي

ذاتبالرقة
أنقطعت،قدوالنعالارتفعت،قدالغبرةفرأتالقصرمنيوم

اللهعبدلهيقالخراسانمنعالمقالواهذا؟مافقالت:الناس،وانجفل

لاالذيهارونملكلاالملك،واللههذاقالت:@بارك.@بن
الناسيجمع

@اوالخثببالسوطإلا

1/1)تريخهفي@طيب@مدما@(1) فيو@لذهبي)3/33(،حلكانوفكرما@بن.(56

8/3)@لنلاء@كللام 4
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@اامتلا@فإنالعلم،علىالطالبتحفيزفيثورالعلميةللبيئةكانو)ذا

مماالشريف،العلملهذاتفرغهدونوحيلولتهاوالعلائق،الثواغلبكثرة

له.المطلوبالاستعدادعنوالنفسالتام،الصفاءعنالذهنيصرف

الحديثوطالبالعلمطالبتحفيزفيأهميتهاتخفىفلاالرفقةوأما

الجدعلىوحملهالطالبتنثيطعلىمساعدةأداةإنهاإذخاصة،

التعلمفيبرفاقهللتأثرقبولاأكثرطلبهبدايةفيفالطالبوالطلب،

يندفىفبالرفقةوالتحصيل،
لها،السالكينبوجودالطريقوحشةعنه

بهم.يستأن@بمنوحظوته

التحصيل،علىالتعاونفيوثورهابالرفقةيثيد@حدثين@وتلىيخ

كلهذلكوفيوالمحاصرة،المذاكرةوحصولالمنافسة،وقيامالكسل،وطرد

ينوالمتأخرالمتقدمينفمنلدرجته،وارتفحالطالب،لمواهبصقل

معين،وابنأحمدالمتقدمينفيترافقفقدالطلب،فيترافقواجماعات

فيالسخاويوقالوالبرزالي،والمزيوالذهبيتيميةابنالمتأخرينوفي
الرفاقومنهاالعلمتحصيلعلىحجرابنشيخهساعدماتحديد

بفنونه،والاهتمامبالثأنوألاعتاءوالتواضعالديانةفيغايةكانواالذي

ماذكروتكرروالكتمان،والحسدالغلفيالتوغلعنوالبعد
يقتضي

بالعارية،وأخرىبالكتابة،ومرةبالقراعةنوبةرفيقهيعينفهذاالامتنان،

@ابالمذاكرةووقتا

استيحاث@وبدونهاللمبتدئ،معيئخيرالعلملهذاالطلبفيفالرفقة

الرفقةفوائدمنالسخاويعددكممعيولاحظوفرار،وتقاصوففور،

مناليوموطلابناوالمنافع،العوائدمنبهايتحققوكمالحديث،طلبفي

ببعضهملهموصارتالرفقةإلىمنهماهتدى
وخصوصية،مدأخلة

الرفقة،عوائدعليهمبدتتعلمهم،فيوترافقوابعضهمعلىوتر@الوا

الأستاذلمناقشةطالبتدخلو)ذايتذاكرون.فتراهم
أستفسارهأوشيءفي

1/1)والدرر@رالجو@(1) 69).
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مابعضإرسالفيينطلقونثمهؤلاء،منواحدايكونلثيء،تذكيره@و

الإعجاببعينزملاؤهمإليهموينظرمداخلتهم،خلالمنحصلوه

مثلهم.معلوماتأحرزوالوأنويو@ون

هذاالطالب،تحصيلبهيتراجعالطلبفيرفقةاتخاذلاغفال
مع

أن

منبالتقليلهذهبإزاءينصحون@ماء@
فبهاالعزلة،و)يثلىالناسخلطة

منكئيرمنيسلم
الأوقاتعمارةمنبصدلههولماويتفرغالآفات

طلبعلىمتعاونةورفقةخلطةأماالخلطة،مطلقعنتنهيوصيةفهذه

مطلوب.هذافإنسلفكماالثيمومحاسنالاثابعلىمستقيمة@لعلم،

الثانطر@لركق
لدوس:ذ@ستالأ@نيا:ثا

يبذلالذيالمغذيالمحلوهوالتعليم،أركانمنالثانيالركنهذا

ومنارالمستبصرين،ملجأالنبيلة،للغايةالاكبروالسببللمتعلمين،@للم

كنتمبماربانيينكونواولكن@تعالى:قالالخير.الناسومعلم@لتائهين،

@تدرسونكنتموبماالكتابتعلمون

لهبهمختصاالعلم،منتولىفيماللتدريسمؤهلايكونأنوثرطه

محققالهأهلايكونكانأياللعلمينتصب@افلاوممارسة،دوبةفيه

معفيه،الخوضيريد@لذيللفن
الرأي..-.وحصافةالنفسذكاء

@ا

والتقرير،الإملاءوكينيةالتدريى،صفةيحسنأنالاهليةتمامومن

يحسنولالفنمحصلربفإنوالتفكير،والتحرير
فيفيقعالصنعةهذه

.(4))وتثيتتخليط

لليوسي@لقانون(1)
3 7 9

0

.79عمر@ن+(2)

لليوسي@لفلرن(3)
33 5

نفسه@صدرللما@
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منيكونانلهيتصدىمنشرطالاصطلاحيالحديثيالدرسوفي

غوامضها،علىوتمرسبها،القالمينأهلهاعنخبرهاالصناعة،هذهأهل

قدبهاالمختصغيرتوليفإنأعماقها،إلىونفذ
فيالتخليطفييوقع

الصنعةغوامضحلعنيعجزوقدونضارتها،قوتهاويفقدهامباحئها،

ومعالطابى-تكوينفيفجوةفتبقى
كماالصناعةبهذهالمعتنيقلة

تقد@
شيءالحديثأهلعننقلوقدأهلها،عنالبحثفيالحرصمزيدتكد
مالكعننقلماذلكومنالمختصين،المدرسينعنالبحثمنكثير

عمنفانظرواثينالعلمهذاإن@اةقالالحديث،عنهيؤخذفيمناللهرحمه

مسجدإلىوأشلىالأساطن،هذهعندسبعينأدركتلقددينكم،تأخذون

أخذتفما@لىأللهرسولقاليقولونع@ي@أللهرسول
لانشيئا،عنهم

أهلمنيكونوالمأنهمإلاأمينا،بهلكانمالبيتعلىائتمنلوأحدهم
محمدعليناويقدمالأن،هذأ

فنزدحمشابوهوشهاببنمسلمبن
@اعليه

(1)

بالمدين@أثوكتلالقدهرمز:بنالرحمنعبدالزنادأبويقولوهكذا

منليسيقالالحديثمنشيءعنهميؤخذمامأمونكلهممائة
"أهله

محمدإلىمالكرسالةوفي
أخذه-@اثمله:قالمطرفبن

يعني
هذا

كلماتأخذولابذلك،يقيناقبلهمكانممنورثوهالذينأهلهمنالعلم-

كلمنولامحدثكلمنيؤخذأنينبغيليسفإنهوله،قائلا@تسع

من
@ا

بالعلو@تعلقمالكلصالحوهووسماعهالحديثروايةفيواردوهذا
مصلحةإلىوالنظروالواقعيالعقليألاقتضاءأنعلىالحديث،وخاصة

التعليمبةالعمليةتؤتلموالاشرطا،وتجعلهفلكتحتموالتعلمالعلم

1@لكفابة(1) 5 9

1@لكفاية:(2) 5 9

1نفهالمصدر(3) 56-1 6



لاأوأكلها
كلفيالرجوععلىاتفقوا@اوقدالمطلوبة.المثاليةبالهيئةتتم

أهله،إلىفن
متعنيفهوغيرهفنتحريرتعاطىومن

علىيدلومما@ا
فييقولونهمافنونفيتفقممنغيرهمنبهأقعدبعلمللختص@ن

@اماةالهرويعبيدأبوقال@ناظرة.@
مفنناوكانقطرجلناظرني

في
فيغلبنيإلاواحدفننوناظرنيولاكلبته،إلا@لعلوم

ذلكفنه

للناقدكلمةوفي
7)تالذهبي 4 لزومإلىبالمفهومفيهايثيرهه8

غيره،عنمقصرفنفيإماممنفكميقول:فنهفنصاحبكل

الحديثفيإمامووكغالحديث.مايدريوماالنحوفيإماممثلاكسيبويه

وعبدغيره،عنعريالشعرفيرأسنواسوكأبيالعربية،يعرفولا

الحسنبنومحمدالطب،يدريلاالحديثفيإماممهديبنالرحمن

فيرأس
تالفالقراءاتفيإماموكحفصالقراءات،مايدريولاالفقه

لأالحديثفي

المعانيهذهاستشعارإلىبحاجةالحديثيالدرسإزاءاليومونحن
منأتيالدرسهذافإنالتخصص،احترامترسيخومحاولة

الناحيةهذه

بنضرتهالحديثيالدرستراجعفيأساسسببوهوغيرها،منكثر

لاوهوالإساعةفييقعللإحسانمريدمنفكموشموله،وعمقهولمعانه

فيالمتخصصينقلةفمعيدري.
فيحصلإليهغيرهمدخوليقعالعلمهذا

والتحكموجهتها،غيرعلىالمصطلحاتمعانيوتوجيهوالتشتيت،الخلط

في
5)تالجوزيابنالفرجأبوالناقدلنا 9 الفترةاللهرحمههأ7

المتقدمة@لتاريخية
علومتحصيلعنالكسلحصلوكيفالمتأخرة،عن

والحدبثالقرانأهلهمالزمانقديمفيالفقهاءكانفيقول:،@طديث

.(232/1)المغيثفتح(1)

2لإلمحا(2) 2 10.

3/1)فاظ:@@ةكرتذ(3) 31)



منالأحكاماياتنعرفأنيكفيناالمتأخرونقالحتىيتناقصالأمرفمازال

دلاوأبيكسننالحديثفيالمشهورةالكتبعلىنعتمدوأنالقرآن،

يعرفلابايةيحتجأحدهمفصارأيضا،الأمربهذااستهانواثمونحوها،

يعلىضقياسعلىاعتمدصربمالا!أمهوأصحيحوبحديثمعناها،

الفقهدانماالنقل،معرفةإلىالتفاتهلقلةيعلم،ولاصحيححديث

قال:يعرفه؟!لاشيءمنيستخرجفكيفوالسنة،الكتابمناستخراج

الحديث،علميطالعواأنعنبالمرةالكسلالمتأخرينعلىغلبولكن

عنتصنيفهفيويقولالفقهاءمنالاكابربعضرأيتإنيحتى
ألفاظ

في

عنالجوابويجعلكذا،قالع@ي@!اللهرسوليكونأديجوزلاالصحاح

صحيححديث
"،يعرفلاالحديث@اهذايقول:أنخصمهبهاحتجقد

الإسلامعلىجنايةكلهوهذا
ثا

فيالمشاركةنفيبالتخصصالأستاذالمدرسأهليةطلبيعنيولا

فالرحمممتدة،وجسورهاببعضهامرتبطةالشرعيةالعلومفإنالعلوم،

قالوا:ببعضهاالعلومولارتباطوصهرا،نسبأعلومهاجعلت@كاواحدة

منهاثاواحدفييكمللمفيهايشلىكلم@امن

المتعاطينتصدرإلىعائدالحديثيالدرستناقصفيالخللو)نما

فيفدخللغة،أوفحسبمناهجقضيةالقضيةأنبعضهمفحسبأحيانأ،
عنيعرفهلممنالفنهذا

حظكانإنوهذامشيخة،فيهلهمولاأهله

العلمية،المشيخةضرورةمنهاالتيلخصاثصهنظراكثرمنهالحديثعلوم

البلية.بهذهمنيتالرعيةالعلومسائرفإن

هذا
لاالعلوممنعلمخصائصتجليةأنإلىالتبهضرورةمع

يعني

علمخصائصيبينو)نماالمتعلم،نفسفيتقبيحهقصدولابغيرهالاستهانة
لا"كما@نهالأخرى،للعلوميتعرضولافيهالنقديةالصناعةودقائقالحديث

1إبليى:تلمي@(1) 18-1 19-

ميلير@لونقا(2)
4 2
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العجائزشأنوهوبحتوسماعمحضنقلبأنهالحديثعلموصفينبغي

ويركبالمتعلمين،أذهانيفسدمنشأنذلكفإن)1(،في@ا(للعقلنظرولا

بأهلها.والاستخفا@احتقلىهاعلىويحملهمللختلفة،العلومإزاء@لضغينة

ماالإشارةتقدمتوكما
الحديثعلمتدري@فيمطلوبأساسمن

منهاختلإذا

تراجعفيممبباكانإلاالمطلوبةبالهيئةيقدملمأوشيء
ومنانعدامها.أوجدواهوقلةوتناقصه@لدرس

مشيخةضرورةذلك

عنالعلمتلقىنهوك@الحديثمدرس
أهله،

وحصلتأثواجه،فيوتدرح

عنينهونوالعربيةالثرعيةالعلومفيكانواوقدفيه.ومرأسملازمةله

قالوا:مثافهة،الثيوخعنالاخذحقهوإنماالصحف@ن،عن@خذ@لعلم

حرمفيوالتصحيفالزيغعنيكنمشافهةشيخعنيأخذالعلممن

كالعدمالعلمأهلعندفعلمهصح@منللعلماخذايكنومن

عنالنهيفيالشهيرةعباراتهمتواردتوقد
علىوالحثالمنهجهذا

قواعدهومعرفةمضبوطا،محرراالعلملتحملالمثافهة،فيالقويم@نهج@

الرواة،أسماءفيوالاكثرالعلوم،كلفيوهذاعلمائه،قبلمنمطبقة

النقدية--.المادةوطبيعةالنقدية،المصطلحاتوفرةومع

الألفية:فيفال

وادأبفاسمعللتصحيفأدفعالكتبلاأفواههممنوالأخذ
(2)

عنالقرآنتأخذواولاصحفي،عنالعلمتحملوا@الاقالوا:وقد

مصحفي!
والتحققالعلمأخذإنقيل:بهذا؟الحديثروايةعلاقةماقيلفإن

فيهبماعلمكلفيمطلوبحقائقهعلىوالوقوتمحررا.صحيحأمنه

الحديثعلمخصائصذكرمنتقدمماإنبلوالحديث،@لروايةعلم

(131/1)@بجد@لحلرم(1)

3/1)@لخريشرحمعالالفية(2) 58)

(7/1)للحكريللحدثينتصحيفك(3)
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أهله،بمراجعةإلاتخطيهاإلىسبيللاوصعوباته

غلبوالمايوماباقلاناظروالوروايتهمكراريسبطونومن

طنبولاسقفلهلي@كالبيتمسندهإسنادفاتهإنوالعلم
(1)

مبلغاإليهاينتمونالتيعلرمهمفيالعلماءمراتبتقويممنهجوبلغ

الدرجةوحدودلا،ومالهيتأهلوماواحدكلبمرتبةفعرفواثقيقأ،

تستحقوحدهاوهذهله،انبرىلماهليةالا@فيوتقويممناقثةفهذهالعلمية،

@نفلكومنالمسلمين،عندالعلمتريخفيبالقليلةليستفالنماذجبحثأ

3)تشاهينابن 8 الصناعةدقالقإلىيرقلملكنهالإسلام،راويةهأ5

الذهبي:قالالحديثية،
راويةولكنهالصنعة،غوامضفيبالبلىعكانما"

الإسلام
4)تالمالينيسعدأبوحكمولما@ا 1 كتابعلىهأ2

الشيخين-علىالمستدرك@اطالعتفقال:@،ه.)تللحاكمالمستدرك

شرطهما@ا،علىحديثافيهأرفلماخره،إلىأولهمنالحاكم-صنفهالذي

وجملةشرطهما،علىوافرةجملةفيهبلو)سرف،غلووهذأالذهبي:قال

مجموعولعلأحدهما،شرطعلىكبيرة
نحووفيهالنصف،نحوذلك

صحالربع
@نكر@فيهالرابعوهوبقيوماقال:علة،فيهكاناندسنده

وقالبهذاثايحكمأنسعيدأبيرتبةوليستوالموضوع،والضعيف

إلاعنهأخذممنأحدالقيت@اماالدجوي:الدينتقيالعلامةفيالسخاوي

الحفظ،فيعجيبةامراعنهوفكر
ومع

الترجمةصاحبفيهقالفقدنلث

منالكثيريستحضركانحجر(:اابن)أي
فيهلهلي@انهإلاالفن،هذا

منوالنازلالعاليمعرفةولابالتخريج،عنايةلهكانتولاالقومعمل

@بذلكلتحققهعليهالشرائحيابنالدينجمالالحافظوقدمالأسانيد،

06يةلكظ@21،2صل:لفا@حدت@@(1) 3،1
قح

.(3/561)غيث.@@

16/4)سير@لنلاء(2) 34).

ار1(،-43-2/131).1)71/571-671(،@سرلنلاء(3)

2 2 1 / 1@

نكت
لزكينك@ححرب@

.(1/89)و@لدرر@ريو@(4)



بعضهم:قالفقدالأنصاف،إلىالفتواولربما
الدنيا:يفسدماأكثر@ا

يفسدهذانحوي،ونصفمتطبب،ونصفمتفقه،ونصفمتكلم،نصف

اللسان(يفسدوهذاالأبدان،يفسدوهذاالبلدان،يفسدوهذاالأديان،

أهلهعنوأخذهبعلمه،وقيامهبفنه،الأستاذاختصاصأنفلاصةو@

أهلهطرائقفلكفيوسلوكهبه،والتحققمعرفتهدرجةإلىيصلأنيل@

أهممنالعام،بعدالخاصفإنهالحديثعلوموخاصةعلمائه،ومناهج
يحصلماوبقدرالعلم،هذافيوتقدمهالطالبتحصيلفيالأسباب

بشيءالإخلال
منه

فإنيكاد،أوالزماموينفلتبحسبه،العوائقتقع

إلىعائدوهزالتهنقصانهأقدرماأكثراليومالحديثيالدرستر@جع
شيءإلىفحولهأهله،منلي@منبعضاقتحمهحيثله،@درسين@

تحصيلهوأساليبالعلمتاريخبعرضإلاالخللمعرفةيمكنلا

هوفالمسبببالنتائج،والمقدماتبالمسببات،الأسبابلربطأهله،عند

كانهزلأوالمسببتعطلفمتىالتماسه،وسيلةهووالسببالعلمحصول

عدمأولهإهمالاسببهإلىمرجعه
المطلوبة.بالصفةأثائه

المنههاالثالث@االركق

فيوالمنهاجالمنهجأصل
أدوالمروالمستمرة،البينةالواضحةالطريقةاللغة

واعتمادالعلم،تدري@فيمستمرةواضحةطريقةالاصطحح:فيبه

والبداعةمعينة،ترتيباتكاعتمادالمتعلم،لاستيعابالمناسبةالأسباب

وقابليةوأحوالالمدروسالعلمخصائصمراعاةمعفالانسب،بالأنسب

ينتظمان،بهإذوالطالب،الأستاذونظامالأخير،الثالثالركن

إلىبهالأستاذيوصلالركنينبينألوصلةفهويلتقيان،أساسهوعلى

(1)
1ا-اي@5)تيمةابنقلىىمجموع 19).



منهويقربالمدارك،مسالكفيويولجهالتفكيرإلىويدفعهالعلومالطالب

وتشتيت،وخبطخلطفتركهعنه،للعلومغنىولاالتبصر-..أسباب

لنجمقوياسبباكانمجربامحكمايكونماوبقدرللتحصيل،وتعويق
وحسنرياضة،إلىبحاجةالعلوماستقبالفيفالنفوسالتعليم،عملية

للمتجانسات،جمعوصلامةلفقراتها،عرضواستقامةلموادها،ترتيب

مألوفغيرعلىتعويدهافيوالتدرجفوقه،فماسهلبالا@البداءةومراعاة

لها.

هز@لةاوللعدمالتعليمعمليةيعرضوضعفه،نقصانهأوالمنهجوفقدان

@ختلفة@بالمناهجحافلالمسلمينلدىالعلموتاريخالجدوى،
تدريسفي

ذلكفيالمكتوبومنواللغوية،الشرعيةالحلوم
ومنيعد،يكادلاشيء

الموادمتميزدرأستهالمرادالعلمكانوكلماكذلك،المجربالمطبق

فاتالمصطلحية،النقديةكالموادوذلكبه،أليقمنهجإلىافتقروالطبيعة،

علىيلوولمالشطط،فيوقعيعرفهالممنالتيوالأحراجالشعب

مابقدرالماثقصعوبةفبقدرشيء،
لتلكملبياناجعاالمنهجيكونأنيجب

المدروسةالمادةبهاتتحلىالتيالطبيعة

الأستاذلنجعقويسببالمحكمفالمنهج
فيوالطالبتدريسه،في

واستقباله.تعلمه

وطرقالطلبة،علىالعلمإلقاءفيمسلوكةمناهجالمتقدمينوللعلماء
تستجيبماتحريمنالتحصيل،منالطالبتمكينفيانتهجوهامستحسنة

المعينةالأسبابهيوماوالتدرج،البداع@تكونوكيفالمبتدئ،قابليةله

لخصائصتبعامنهجيةخصائصوللمحدثينوفهمه،العلمحفظعلى

والمناهجوالمصطلحات،والنقدوالرجالالإسنادعلومهمفإنعلومهم،
التحليلومنهجالاستقرائي،والمنهجالملاحظة،كمنهجمتنوعة،المستخدمة

العقلي....والمنهجالتاريخي،والمنهجالمقارنة،ومنهجوالتفسير،
النقدية،مناهجهوتكاثفتالحديث،علومخصائصتعددتوحين
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يسبقولمالأخرى،العلومفيالمعهودةغيروالابتكاربالجدةوتحلت

تليقللتدريسمناهجذلككلتطلبالإسناد،علومتأسيسفيالمسلمون

النقدية.طبيعتهامعتتوافقلاستيعابهاوطرقاالخصائص،بتلك

ولمتحصيله،طريقةللناسولقنواطبقوهالعلمهذاصنعواوالذيف

التحصيلوطرقالطلبادابفيكتبالهمفإنفقط،النظريعلىيقصروه

واستنطاقبذلك،حافلةوتراجمهموتاريخهموالتطبيق،النظربينتوفق

فلك.عنيفصحالصحيحةالتاريخشواهد

علومتحصيلفيالمفيدةالأصيلةالمناهجبعضاستحضاروعند

لناتتراءى@طديث،
صور

هائلأ.تراثاتعكسساطعة

العلم:مر@تب

ثمالعملثمالحفظثمالاستماعثمالإنصاتثمالنيةالعلمأولفكروا

فيويدخلالنثر،
عندناالحفظ@اقالوا:ولذلكالفهم،الحفظ

تمالفهم@ثمفقال:السياق،فيالفهمذكرمنومنهمالمعر@

ثاالحفظ..

فقال:العلمبهينالالذيالسببعنالحكماءبعضسئلوقد

دهوبالحبيتبع،عديهلبالحرص
دهوبالفهل@يستمع،

يجتمع
ثا

والمناهجوالتعلم،العلما@ابفيوكتبهم@لحدثينتواريخفيوبالنظر

المعتمدة
واداب:طرائقإلىاستندوانجدهمتحصيلهفيعندهم

و@لعرفة:@لحفظ

منهجترسيخعلىالحديثكتبتتفق
طرائقفيوالمعرفةالحفظ

المؤهلاتقائمةيتصدرفهووالمعرفةالإتقانعندهموالحفظالتحصيل،

.(318/3)للسحلىي@غيث@فتع(1)

@لحلم.في@لقنون(2)
3 61.

4نفهالمصدر(3) 0 1

)ثأ
3/3)المغيثقح (1/89)والدررالجو@مر8(،1
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سببوهوالعلم،هذالنيل
@لىفالمدخلعلومه،واكتساببزمامه،الأخذ

دالقعوباكثاروذلكالحفظ،علىالطالبتمرينفيتعيئحفظه،الحديث

مامنفعةالعلمأحضر@اقالوا:فقدالبطالة،شهوةعنالنفسوحبس

ماالعلمإنماالقمطر،حواهماالعلم@اليس"،اللسانولاكهالقلبوعاه

بعضهم:وقالالصدر@احواه

لاينفعللكتبفجمعكواعياحافظأتكنإذالم

مستودعالبيتفيوعلميمجلسفياشاهدبالعي

فييكومن
يرجعالقهقرىث@رهيكنهكذاعلمه

ةاخروقال

المفاخرفخرإنهايحةبالقروكاثرفافخر

الضمائرصحففيأوعيتماالعلمبأنوأعلم
(2)

ذلك،فييتفاوتونوالناسة،الإعا@كثرةالحفظإحكامفيوالطريق

مع@حفوظ@معهيثبتمنفمنهم
بعدإلايحفظلامنومنهمالتكرار،قلة

@لحفو@،معهليثبتالحفظبعديعيدأنللإنسانفينبغيالكثير،التكرار

صدور@لرجالمنتفصياأشدفإنهالقران@اتعاهدوامج@ي@!:النبيقالوقد

مائةالدرسيعيدالشيرازيإسحاقأبووكانعقلها@امنالنعممن

الكياوكانمرة،
(*)

النيسابوريبكرأبيبنالحىوقالمرة.سبعينيعيد

مرةخمسينيعادحتىإليالحفظيحصللاالفقيه:
"

لهمعينةأموراعلومهوتعلمالحديثحفظعدللحديثالطالبويعلم

الحفظيريدلمنالجوزي:ابنقاللذلك،وأسباباوادأبأالحفظعلى

2/2)للحطيبالجامع(1) 50)

.(252/2)سمه@صدر@(2)

@لإي)فتح@ستذكار@لقر@نبب@لفضائل،في@لبخاريلخرجهعليه،متفق(3)
6/7@لووي)شرحكند@لةفيوملم(9/79 678)

@الأصولى@الفميما@لا@عي@لطريالكيا@لهراسيلعأ
و@.ر

2الحفظعلىالحث(3
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تركالقلبمشغولنفسهرأىومتىالهم،جمعوقتفيبهيتئماغلان

وقديحصل،لاوالكثيريثبت،القليلفإنيمكن،ماقدرويحفظ@طفظ،

مدح
نصفوعندالبكر،وفيالهم،جمعلموضعالسحرفيالحفظ

أنوينبغي@لليل...
يريح

نفسه
ذلكليكونيومينأويوماالحفظمن

ليستقر@ايراحالذيكالبناء

بحسبقليلاقليلايؤخذأنللمحفوظالتمكيئفييفيدومما
طاقته

د@الزهري:فعنو)تقانه،حفظهليحكم
جملة،فاتهجملةالعلمطلبمن

أخذتهإنادعدمهذاإن@اأيضا:وعنه@ا،وحديثانحديثالعلميدركللكا

خذهولكنغلبك،لهبالمكاثرة
اتظفر@ارفيقاأخذاواللياليالأياممع

معذاكريجدلمفإنالطلبةبهفاكرحفظلاذا
قلبه،علىوكررنفسه

به.الانتفحأ@مبابأقوىمنوهي@حفوظ،@ثبوتعلىتعيينفالمذاكرة

رضيعليقال
يدرستفعلوالاإنالحديثهذا@اتذأكرواعنه:الله

رضيسعيد-وأبيمسعودابنعنونحوه
بنالخليلوقالعنهما-.الله

@اعندكلي@ماوتستفيدعندك،ماتذكربعلمكف@ثر"@ح@ى:

دوخموالشيانوقوعقبلالمجل@،افتراقعقبالمذاكرةوينبغي

يحصلأنهغيرصحاب،ألا"وافتراقوالعقول،العقائدواختلاط@لقرائح،

غيرمنالقرائحتجمريثماتأخيرهافيتعيئوملل،فتورطالإفاللجلسمن

ومنطول...
اللهيرزقهأننجحهوتباشيرالطالبسعاثة

منأويذاكرهمن

حريصلزفهمأمنهينعلم

ينبغيوكذلث@@ةالعلومابجدفيوقال
المتعلمعلىتطوللاأنلك

إلىفويعةنهالا"بينها،ماوتقطعالمجال@،بتفريقالواحدالفنفي

2نفسهالمصدر(1) 2 0

.(316315/3)@لغبتقح(2)

(3)
قح

(317316/3)@جت:@

4@لعلمقنون(4) 0 وتصر@باخصار1



@لكة@حصولفيعسربعض،منبعضهاالفنمسائلوانقطاعالنسيان،

الفعلتنوسيو)ذاوتكراره،الفعلبتتابعتحصلالملكةنلا@ةقالبتفريقها،

عنمداالنائثةالملكةتنوسيت

يتتابعفصلهاوعدمالحديثدروستوأليفإنالطلبةمعمجربوهذا
ماإلىطريقوهذاوالاستيحاش،النفورويبددالتحصيلمعه

أعلىهو

يصبحوأكمل
منوانطلاقاملكة،

لما@ةالأصيلالتعليميالمنهجهذا

انقطاع،غيرمنيوميةمتواليةحصصفيالحديثتدري@يقترحالحديث

الساعكونظامأكمل،لكانأخرىموادتزاحمهاولمانفردتأنهاولو

فيفصلاالطابىيدرسفقدذلك،علىيساعد
ىأخرومادةواحدة،ما@ة

دوريةعلميةبدوراتأيضاذلكويعضدوهكذا....،الاخرالفصلفي

الحديثفيعلمية@دورةمثلا.فيقالللطالب،وتقويتهانفعهابانفقد

وهكذا.-..@ا،المعلالحديثفيعلمية@اثورة@ا،الصحيح

متمشمحؤولشيخ()اللوس@فهةمشا

الكلامعندالحديثعلومفيالمثافهةضرورةإلىالإشارةتقدمتقد

عنوالن@ستاذ،الا"على
مشيخق@غيرمنالصحفعنالعلمأخذ

فيفالمشافهة
العلمدقائقفهممعهايتحققالحديثعلومأخذ

ويتجاوزأصحابها،عنمحررةصحيحةالمعلوماتويتلقىوغوامضه،

وتنقادالعلمصعوباتتليئوبالمثافهةالفهم،فيالزللمواضعبذلك

عدماووقوفهلهاوشرحهالأستاذبعرضأصبحتإنهاإذالمتعلموتطاوع

لاووالرسوخ،للهضمقابليةأكثرالمستشكلينوبسؤالوقوفإلىيحتج

منلهلماأوسعالأولفإنكالكاتب،لي@المثافهالثلىحانبساطأنيخفى

التأليف.قوانينمراعاةمنللثانيولماالإفهام،حاجة

رغمهذا،يومناإلىقائمةزالتلاالعلوممثافهةمنهجوجدارة
قلة

تفوقلظهرالمنهجينمنطلاببينقارنافلوبها.المعتنينلهاالسالكين



الثقةترسخبالمثافهةوكأنيالمثافهيئ.
عنهموتزيلالطلبة،نفوسفي

للشيخالبروزبسببوالعي،الانقباضعنهموترفعالتحصيلعواثق
ذلكثبتكماويحاورهميسائلهموقدمجلسهفيو@طضور

تواريخفي
حازأنبعدإلاللتدري@التأهلدرجةإلىالشيخوصلفما@لحدئين،

فيمرأحلعليهوتطوىتحصيله،منيستفيدعليهوالمثافهوضبطه،العلم

لا@حدثين@تاريخمنالحئيثالمنهجهذايجلى
فمنله،حصر

أحمدعنالمرزبنياللهعبيدأبوفكرهماذلك
أباأنالعروضيمحمدبن

أراكليفقالمجلسه،أفارقفلمعيينةابن@الزمتيقول:كانمحلم

منتحظىأراكولاالمحؤمة،حسن
فلث

فقلت.تكتب،لالأنكبشيء،

قلت.حفظته؟بهحدثتكمافكلةقالأحفظ،أنا
إنساندفترفأخذنعم،

أعدلي:فقاليدي@بين
حرفا،منهأخرمتفمااليوم،بهحدثتماعلي

مةوالملازالمثافهةمنهجفأعطى@اعليهفأمررتهالماضيمنمجلسافأخذ

تحصيلهم،علىوالاطمئنانالمتعلمين،أحوألومرأقبةالتقويم،فيدرسأ
للمناهجاستحمالهمومدىالاممتمرار.علىوقدرتهماستعداثصمومتابعة
يمتقوووالكتابة،الحفظبينوالجمعواثمافهة،الملازمةفنلاحظ@لجدية.

فيلتلميذهالاستاذ
القديم-النصهذا

لاأنهممنهمرتفعةحدو@اوالبالغيئالعلمفيالمتقدمينفيويذكرون

قالالمحدثين،تاريخفيمستفيضشيءوهووقتهم،لثوخإلايتخرجون

الفضلأبيالدينرينالعصربحافظ@اواجتمعحجر:ابنعن@لسخاوي

وانتفعبه،وتخرجأعوامعثرةفلازمهالعراقيالحسينبنالرحيمعبد

فيوالأصلبحثا@الهوشرحهالهالألفيةعليهوقرأبملازمته،
ذلك

الدنيا.علماءتخرجواحتىيديهبينوتعلمهم@سما!للنبيالصحابةملازمة

.(1/84)و@لدرر@بر@مر(1)

.(126/1)نفه@صدر@(2)



ووجود
ر.محصوولامحصيغيرالمحدثينفيالمنهجهذا

التحصيلضعفالتعلمفيالأقدمينطراثقعنالناساستغنىولما

نلكبسببوحرمواوالمدرسين،الطلبةبينالشقةوبعدتوهزل،
من

وأخذاعتياثية،إداريةالعلاقةوأصبحتالكثير،وفاتهمالرصين،التكوين

وحظفيهم،النبوغوقلةللطلبةالعلميالمستوىضعفمنيشتكونالناس

منالحديثبالدرس
ذلث

بحسب
منهجيهتجعلخصائصهأنمنتقدمما

منأدرىفهمأهله،مناهجمنالأمربهذاأقعدولي@خاصة،تدريسه

طالبيه.شأنيصلحبماغيرهم

ماالتعليميةالتربويةالدروسمنلهاوالطابىالأمتاذبينالعلاقةإن

وقدرتهبذاتهالطالباسعاردالطالب،تكوينويقويالمالةمستوىيرفع

وتنميةالمخزونقيومهاراتهقدراتهواستخراجالمرغوبة،المرتبةبلوغعلى

فيالتناف@وبثوالفتور،الكسلومجابنةنفسه،فيوحبهبالعلمالشغف

العلم،ركابلحوقفيبالأستاذالاقتداءفيوالرغبةإليه،والمسابقةالعلم
فلك.وغيروسمته،علومهفيبهوالتثبه

العلاقةأنالحديثمصطلحمادةتدريسفيلاحظتوقد
الطلبةمع

صمتهمعنو)خراجهمومساءلتهمومحاورتهمالدروسفيشراكهم@@

عادتهتظهرللدرس،متميزأدأءعلىيساعدممافقط،السماععلىوالتعود

@بنشيخهمعمحلمأبيقصةتقدمتوقدصعوباته،بهوتتبدد@م

حجر-ابنأيممارايته-السخاوي:وقالوتقويمه،لهومساءلتهعيينة

يقولمااسمعواالحلققاخارجوهوليءشابتكلموقديقول-مرة

هذامقالةةيقولماوطالجيدا.يفولفإنهالثاب
كونهمعالصواب،هي

محاباقاوعدمو)نصافاالحق،إلىمنهرجوعاخلافهاقررنى

أنهى،أنهظنالأولىترقىمندرجات،ثلاثالعلمأنسضهموذكر

كاندانقال:إليها،سبيلفلاالثالثةوأماأنهى،أنهعلمالثانيةترقىومن

2/4)و@لدرر@ر@و@@ا@@ 214 31)
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والتجهيل،والتزييفالتعنيفبصورةعليهيرثهأنينبغيفلاباطلاعنده
ويكسبهمالمتعاطيئ،قرائحيخمدفلكلأنمتعنتا،لامتعلماكانلان

بلوالحرمان،الجمودطريقةوهيالمدارك.فيالتلجلجعنأبعدخورا

@اكلامكمثلاةفيقولبلطافة،
فييفعلوهكذاكذا@ا،منسلملوحسن

ويصرفالعنان،لهمويرخيوالبحث،الفهمعلىفيجرؤهم@تعاطن،@

عنبلطف@منتهم
@شحإنثموالخطل،الخطأ

أوالكلام،فيبحثله

أعرضوالاتبلغه،الحاضرينعقولكانإنبهفليشتغلبحثعليه@رد@
معيكونحتىعه

أهلعقولتوافقبعبارةذلككلويكونأهله،
@اأوجبحقهملأن@جلس،@

الأهمية.غايةفيتعليميةتربويةقواعدعلىاحتوىالنصفهذا

ماالأستاذمةومحضالمثافهةطريقةوفي
يتيح

للتقويم،السؤالفرصةله

فيوالأصل
كماأصحابهعلىالمسألة@تالنبيطرحفيالنبويالمنهجهذا

و)نهاورقهايسقطلاشجرةالشجرمنإن@امرفوعا:عمرابنحديثفي

فحدثونيالمسلممنل
ما

هي؟
ةقسميئعلىالمسألةطرحويكون@ا

@حدهما
أولأصحابه،وامتحاناتمرينامنهفلكويكونبها،العالممن

والتنشيطالتنبيهنلكفوائدومنبذلك-بأسولامباسطة.أومداخلة

الثاني:عاثة.ينساهلاعليهامتحنمافإنذهان،الا@فيوترسيخالأمثالها

المؤمنينأميركانوقدفيها،إشكالولافيها،مذاكرأوعنهاسائلمن

يسألأنالعالميستكنففلاكثيرا،أصحابهيسألعنه-اللهرضيعمر-

الحيثيةبطريقالعالموهوحينئذوالمسؤولجلساعا،

33@لملمفي@لقفون(1) 6

في@لبخ@ري@حرجه(2)
ئححرناأوحدنشا@حدت@قولبا@كتد@لدلم،في@مواضععدة

1/1)@لبلىي)فتح@ر@نبأنا 4،)5
1/1)المسألةالإمامطرحببومي 47)

وي

(1/1 الأطحمةوفي3(،كلاي@/@لتفيروفيلهأ،.3/0@لبيوعوفي(65

و523/1)الأد@وفي)9/965(،
5 36)
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نصيحةأيضامنهايستفيدالشيخأوالمدرسللأستاذالطالبوم@نىمة

السخاوي:قالالوقت.شيوخمنغيرهعلىالحديثعلمبتلقيلهشيخه

و)عطاؤهالرواية،سيوخمنببلدهمنعلىحجر-ابنأيتنبيهه-@اوأما

جملقيذلكفيأخبارهمنفعنديلهم،المرويةوالكتبالأجزاءإياهم

ماوطال
الفرات.ابنالعزعلىبقراءتهايأمرنيالعاليةالأجزاءإليدفع

لهفيكتبأرومه،لماالقراعةفيليطواعيتهوعدمجفوتهإليهشكوتوربما

بثأنيالاهتمامفيعليهويؤكدعليه،ويحثهالتحديثفييرغبه
ثا

مناصلامتعينفثيئأشيئاالعلمالطالبوأخذالتدرج

دخولهإلىسبيللاماأنمنوالعقولالنفوسعليهجبلتلمامنه،

منأنتقدموقدمتفرقأ،يدخلأنفيجبجملة
جملةالعلمأخذ

ويتعينويكل-فيملللذهنمغالبةومكاثرتهجملة،عنهف@ب

فيالتدرج
القنوجي:قالكلها.الحديثيةالعلوموأخذالحفظ

وقدد@

فالاهم،الأهمفقدمواالتعليممنالعلوممراتبعلماؤناذكر

المقصد@ا...علىالوسليةفقدمواالتعليم،فيالتدريجوسلكوا

علىالتمرينلغرضإلامنهالثيءلاعلمعلىعلميقدموربما

طائفةأنكماالمعقولات،إثواك
من

علمتعليمقدمواالقدماء

المصنفونقدمولذاهون.فالا@هونالا@يقدمونماوكثيراالحساب،

فيراعواولعلهمالصرف،علىالنحوكتبهمفي
الحاجةأنذلك

لأأصالنحوإلى

فيإلا@ليوممهجورةأصبحتوقدفلكفيالأقدمينمناهجومن
منمسائلأولاالطلبةعلىالمدرسالأستاذيلقيأنالجهات،منالنادر

سبيلعلىشرحهالهمويقربالباب،ذلكأصولهوالفنمنبابكل

3/1)والدررالجوامر(1) 31)
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مالقبولواستعداث@معقولهمقوةذلكفيويراعيالإجمال،
عليهميرد

المفيد،التعليموجه@اهذاالعلوم:أبجدفيقالالفن،آخرإلىينتهواحتى

أقلفيللبعضيحصلوقدتكراراتثلاثفييسهلإنمارأيتكماوهو

من
بحسبنلك

لهيخلقما
المعلميئمنكثيراشاهدناوقدعليه،ويتيسر

المتعلمويحضرونفادته@التعليمطرقيجهلونأثوكناالذيالعهدلهذا
المقفلةالمسائلتعليمه@ول

العلم...من
@ا

إلىللعلمالتقريبطريقسلوكبالطالبالتدرجفي@جدية@تلكمفمن

تقريبه،قبليكونلاللعلمالاستيعابفإنالاستيعاب.إلىيصلأن

@اويكونالإجمال.وجهعلىوشرحهاالبابأصولأخذهووالتقريب

فيهالاستعداديزاللاثمالا@فيإلابالجملةالفهمعنعبزا@تعلم@

فيهاوالانتقالعليهوتكرأرهاالفنذلكمسائلبمخالفةقليلا،قليلايتدرج

تتمحتىفوقه،الذيالاستيعابإلىالتقريبمن
الملكة

ثمالاستعدادفي

البدايات،فيالغاياتعليهألقيتوإناالفن.بمسائلويحيطالتحصيلفي

ف@نهكلله،الاستعدأدعنوبعيدوالوعي.الفهمعنعاجزحينئذوهو

وحسبعنها،
ذلك

ليالعلمصعوبةمن
عنوانحرفعنهفتكاسلنفسه،

التعليمسوءمنذلكأتيو)نماهجرانه،فيوتمادىقبوله،
@ا

اللائقةالعمليةالتحصيلمناهجعلىالنفيسالنصهذااشتملوقد

أمور:وهيبالطالب،

هووالإجمالسبيلعلىوشرحهاالأبوابأصولالمدرسإلفاءأ-

يب.

إلىالتقريبمنفيهاوالانتقالالطالبعلىالفنمسائلتكرارب-

فوقه.الذيالاستيعاب

مالقبولالذهنيواستعداثهالطالبقوةمراعاةج-
ينتهيحتىعليهيرد

(118/1)نمهللصدر(1)
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الفن.اخرإلى

العلم.منالمقفلةالمسائلالمبتدىالمتعلمإحضارتجنبد-
الفن.بمسائلوالإحاطةالتحصيلثمالاستعدادفيالملكةحصولمرحلة-@

@اوينبغيأليوسي:وقال
له

لاأنالبدايةفي
الخلافاتعلىيهجم

عقله،مدىيعرفأنبلللختلفة،الفنونعلىولابلوالسمعية،العقلية

بمافليشتغل@،الفهوممضلةالفنونكثرةد@ةقيلولذاتحير،أوضلفربما

إدر@كيرامالذيالعقلأنوليعلمغيره،علىيقوىالفنونمنيطيق

التدريجفالواجبللاصطياد....يربيهالذيالحيوانمثالمثالهبهالعلوم

الكبير@اإلىالصغيرمن

فيتدرجإلىتحتاجالحديثوعلوم
ثمبالمختصراتفيبدأأخذها،

زفيجونفسهعلىشقفقدبالمطولاتبدأفإنالمطولات،ثمالمتوسطات

سلفوقدانقطاعه.ثموملالهكلاله
في

فيالتدرجالحفظ
الحديثحفظ

بحسب
فيهمختمرأفيأخذالحديثعلومفهمفيوأماتسمح،التيالطاقة

هذاإليهقربقدفيكونالإجمالسبيلعلىوتثرحبوابالا@أصول

ومحاولةالأصول.تلكفروعو)ثارةالمفصلالثرحفييدخلبعدهالعلم،

الانتهاء.إلىوهكذاالمستعصيةالأمورو)برارالاستقصاء،

والاختيلر:العلميةالرغبة

وماقوتهامجالعنوتبحثالمتعلم،نفسمعتدورالعلممناهجإن

عليه،وجبلتلهخلقتوماالطباعفإسعافله،وتصلحعليه،تقدر

الموضعفيوضعهافيالتوفيقبدأيةله،وتطربتحبفيماومجاملنها

واشتغلعليهأكبإليهمائلاطبعهرأىإنالحديثفطالبيناسبها.الذي

طلبةفاختيلىبغيرهواشتغلأعرضعنهنافراطبعهرأىو)نبه،

ونفوره،جموثهدونالطبع،وانشراحالنفسلميوليخضعوعلومهالحديث

3ألقلرد(1) 94.
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استعدا@انفسهمنيأن@لمفمن
أنيمكنلاالحديثلعلومالبدايةمن

الاكا@ييالإرشادوهذا@وربه،نلزمه
(1)

الرغباتيصنفالذيفهو

يميللاتخصصفيإدخالهحاولناومتىأصحابها.بحسبوالاستعدادات

عدمفالغالببليه
بعائدتهيحسولمفيهدخلفإنفيه-حالهاستقامة

غيره.إلىوالذهابتركهعليهتعينعليه،

إليهتميللابمايلزمحينتعلمهبدايةعندالطالبيركبضعففأول

كيفالمسلمين،عندالعلمتلىيخفيونتأملطبعه،معينسجمولانفسم@

بهالقائمونعلمكلفيوجدوكيف@ختلفة،@العلممدارسنشات

العلممنعندهمومافريقكلفيتنظروأنكبه،@ختصون@وكبراؤه
ماتقوليجعلكماوتعظيمهفيهوالانهماك

إلىن@بتفإنشيء،بقي

ماوقلتفاتهالشيءنفسكفيانطبعغيرهم
وهكذا...شيءبقي

ميسركلابانيقتنعمتأملا@ختلفة@الثرعيةالعلومأهلطبقاتفيو@لناظر

وهكذا...للفقه،والفقهاءللحديث،خلقوافالمحدثونله،خلقلما

فقد
صعه!يقبلهمااختيارفيالإصابةعدمبسببالطالبأهليةتنعدم

مهاراته،وتنطمسقدراتهوتهدرعليهالجنايةفتتحققفهمه،بليهويصل

كرب:معديبنعمروقالد@ره.ويجمد

ماتستطيعإلىوجاوزهشيئافدعهتستطعإذالم

بحسبالعبادبيناللهقسمهاالقوتكأرزاقأرزاقوالعلوم
أوحما

طبعهيقبلهوماطاقتهمراعاةالإنسانفعلىمنها،لثيء@ستعدادمنفيهم

بنلصرالفتحأبوالفقيهوقالنفسه.لهوتنشرح
إنالمقدسي:احمد

ئرو@لوالابالأرزاققسمكماعباثهبينالعلومقسمقدتعالىدثه@

منالصحيحوبيانالشريعة،أصوللحفظقومافوفقالأحكام،
نلك

فيعملتحينفلكحربت(1)
الأستاددث@ىأمبجامحةالاكا@يهيالإرشادلجة

وحملفة،@@لخصصاتإلى@ونيخظروكي@@تعلمين،@لطلبة@@حواليعرئ@درعى@
ما

ومكذا..ميولهمبو@ثهي
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منهلهالأحكامواستنباطذلكمعانيلمعرفةقوماووفقوالفاسد،

وحملهاالنفوسوملاينةطلبته،علىوترويضهبرغبته،الطبعفإسعات

الأسبابعلىمدارهفإنالتعليميالمنهججماعهووتدركه،تقبلهماعلى

ملاطفتهافتعينالقابلإلمحلفهيالنفوس،إلىالعلمبواسطتهاينفذالتي

ترفض.وماتقبلفيما

اثملىكة،يختلىوقدبعلم،والتفردالتخصصإلىالطابىيميلوقد

وعليهالقرآنبتحصيلأولاتكونالطلبفيالبدأحةأنذكروأوقد

فليبدأالعلومفيشاركفإنبالعربية.وقيلبالحديث،وقيلالاكثرون،

فالا"بالأهم
الثيخإشارةالترتيبفيوليتغقرب،فالا@قربوالا@هم

فيويذكرون
نلك،تحقيقعنالعمرقصرالعلومفيركةاث

وعد@
ئمالربية،ثمالعزيز،الكتابيحصلأنفيناسبجميعا،لهاانفساحه

فيه.منهبدلاوماأحسنهفنكلمنوليأخذالثرعية،العلوم

الهمموفتورالعمرقصرالمتأخرونفيذكرودوايةروايةالحديثأما

عمرهلذهببالروايةطالباشتغلفلوإثواكه-عنالشواغلوكثرة

الطويل،الوقتوتطلبهالحديثعلملصعوبةمنهمإثواكوهذافيها.

منالأقدمينطريفةعلىللتحصيلالسياقهذاأنخافوغير
حفظ

وثوايتها.فيهاوالنظربأسانيدهاالمرويات

العلماءبعضنصحثمومن
وقتفياومطلقأعلميئبينالجمعبعدم

القنوجي:قالغيره،منينتهيحتىعلمفييدخللابلالطلب،بدأية
العلمينبينالجمععدمالمتعلمعلىالواجبةوالطرقالجميلةالمذاهب@اومن

وانصراف@االبالتقسيممنفيهلمامنهما،بواحديظفرأنقلفإنهمعا،

"ةالزرنوجيالإسلامبرهانوقال

أستاذ،علىويصبريثبتأنوينبغي

(76-1/75)ر@لدررالجواهر(1)
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أنقبلاخربفنيشتغللاحتىفنوعلىأبتر،يتركهلاضىكتابوعلى

الأول(ينقن

ومع
العلوم،طرأفلا"جامعونعلماءالإسلامتلىيخفيبرزفقدهذا

يمةخزوابنكمالكوالفقهالحديثجمعلمنإلايقاللاالأئمةإمامفلقب

أوعيةوا@لوبةمتواوضالهمملما@فتعلومفيمنهمجماعةوبرعمثلا،

أدلهفإنيدفعهم،النيةوحسنوالإخلاصفسيحة،
يهب

يثاء،لمنلاءما

المتعلمبجولةعلومبينالجمعيربطونو)نمااستثناء.لهاقاعدةوكل
البلادمختلفأخذنافلووأحد.انفيبينهاالتوفيقعلىوقدرتهونشاطه

التعليمفييراعونفأهلذلك،فييتفاوتونلوجدناهمو@بهات
وتجويدالعربيةبقوانينوأخذهموالترسلالشعرروايةمعلكنأولا@لق@آن

الغالبفيبالحديثالقرانللولدانيخلطونإفريقيةوأهلوالكتاب،@طط

فيخلطونالمثرقأهلوأمامسائلها،بعضوتلقينالعلومقوانينومد@رسة

وأخذهمفقطالقرانتعليمعلىيقتصرونالمغربوأهلكذلك،@لتعليمفي
مجالسفيبغيرهالقرانيخلطونلاومسائله،بالرسم@دارسةأثناء@

والشعرالعربيةتعليمتقديمإلىفذهبالربيابنبكرأبوأماتعليمهم.

ديوانالشعرلأنقال.الأندلس،أهلمذهبهوكماالعلومسائرعلى

اللغة،فسادضرورةالتعليمفيالعربيةوتعليمتقديمهإلىويدعوب،

إلىينتقلثمالقوانين.يرىحتىفيهفيتمرنالحسابإلىمنهينتقلثم

الدين،أصولفيينظرثمقال:المقدمة،بهذهعليهيتيسرفإنهالقرأنثوس

معالعربيابنونهىوعلومه.الحديثثمالجدل،ثمالفقه،أصولئم

بجو@ةلذلكقابلاالمتعلميكونأنإلاعلمانالتعليمفييخلطأنذلك

لنشاطلفوا@

المختلفةالعلومبأخذالجامعاتفيالتعليميةالمناهج@ستقر@رومع
ح

للزرنوجي@لتعلمطريقالمتحلمتعليم(1)
5-594)خلدود@بنمفدمة(2) 1-1/011)العلومألجد(96 12)
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يوجدماوغايةوختمه،فيهبالانتهاءعلمإفرادغيرمنفثيئاشيئابعضها

فكليةالتخصص.لموادأبلغواهتماماكثروقتاالمتخصصةالكليةإيلاء

علىتركزالدينأصولوكليةكثر،والأصولالفقهعلىتركزالشريعة

وهكذا.أكثروعلومهالحديثعلىتركزالحديثوكليةوالتفسير،العقيدة

التاكدبعدتخصصهإلىالطابىتوجيهالمناسبمنيبدولذا
ميولهمن

@حناو@وعلومهالحديثفييرغبفالذيطبعه.وموافقةالذهنيواستعداثه

بلوغعلىساعدناهله،استعداثهعلىملىاتالا.ودلتناعليه،القدرةفيه

العلومجمعمنهجفيالنظرإعادةمنتقديريفيمانعلاأنهعلىمراده.
تلكتحقيقمنتمكنالتيالخطواتبعضإدخالومحاولةواحدة،دفعة

الحديث.علومصعوباتوتجاوزلاممتيعابالسالفةالمعاني

@لقهر@والكتبالتدريسطريقة

صنعتان:والتصنيفالدرسعندللناس

فرغإناحتىلفظأ،لفظأفيفسرهاالمفردةالألفاظيلتقطأنإحداهما.

ففسرها.التراكيبإلىرجعمنها

مفر@اتهتبينتركيبكلففيضربة،ويضربهاالكليخلطأنثانيها:

ماعلىالمفرداتبتحريرأحظىوالأولى
منتخلولاولكنينبغي،

والثانيةوالمنتهي،بالمتوسطلائقةفهيعليه،وتهويلالمبتدئعلىصعوبة

0أرفق 0 0 0

الطلبة،فهومتفاوتيراعيالتدريسصنعةيحسنالذيوالمدرس

لافقدبها،يليقماحالةلكلويعطيلفهمهم،الطرقأنسبويتحرى

إلىالنزولمنبدفلاالمحكمة،العبارةفهمإلىلقصورهالطالبيبلغ

فيعيبولابحاله،تليقوتراكيبمتدأولة،بالفاظأوضحعبلىة
ذلك

الكبيريبتلىأنيتفقحيثهوإنماوذلكالإفهام،المقصودكانحيث

33لليومي@لقانون(1)



عليهيثقالمبتدىفإنبالجنس،الجنسفالأسبهوالاالصغير،بتعليم

الصبيان،مقاصدإلىالنزولعليهيشقوالفحلالفحول،عباراتبثو@ث

هذا:نحوفيالبناءابنالعباسأبوقالوفد

الاختصارفيبالصوابلعلميكلاميفيالوجلىةإلىنصدت

الكبلىإزراءخفتولكنفهميدونفهومأأحرزولم

الصغارتعليمالبسطوشأنشأنيالعلماءفحولفئأن

لانتقاصخاطرهمإرهافطلابه،إزاءالمدرسعلىالواجبو@لقدر

تغذي@ومرادهالعلوم،ميدانفيللركضفكرهمجوادوارتياض@لفهوم

يليقبماكلفيعاملمطلقا،بالمداركحاصلوفلكفكرته،وتنميةروحه

@حطا@@يز@هما@سطكانطبيجايكنلمإذا@درسو@به،

أوالكلام،شرحقبلوالإيرادالبحثعلىيقفزأنالمدرسالوليحذر

احتاجومتىتقريره،قبلسؤالأوبحثأوثمبهةأومذهبردإلىيشارع

أوشاهدأوثليعإلىالجوابأوفيهالبحثأوتركيبا،أوإفراثا@لكلام

فيبهالإتيانمنبدفلامثال،
بماإخلالغيرمنالحاجة،قموعلىمحله

ومتىالحاضرين،أفكاريحيرإغرابولاوالتبيين،التصحيحمنيكون

أوالفهمعلىبهايستعانومقدمةتوطئةإلىفلكمنشيء@حتاج

المدرسكلاميكونواختصار،بيانبحسنبهاالبدءتعين@لتصديق،

مقبولا@االرصفحسنتصنيفأكانسطرلوبحيث

وظفالحديثوعلومجميعها،الثرعيةالعلومفيتسريطريقةوهذه

لدىمستوعباليكونالطرقكللهفبذلوابصعوبتهوأيقنواهذاعلماؤهفي

نترسمأنأحوجنافماطلابه،
اليوم.الحديثثوسفيالخطواتهذه

الطلبةبهويغريوغيره،الحديثيالدرسجمالفييسهمومما

وشنهويهم،
فوضوحعرضه،وترتيبوفصاحته،الاستاذلغة

وبيانهلغته

@تحلم@فنون(1)
0
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كث@.نفه.@صدر@(2)

3 2



العلم،إلىقيادتهمفيأزمتهمفيمتلكعقولهم،علىوتستحوذالطلبةتثير
مابذلثويسهل

بعد.ماويقربصعب،

فيودرجتهالطالببمرتبةيليقماالمقررةالكتفيالمدرسويراعي
مختمرةثحثة:إلىوتنقسمالعلوم،لكثرةكثيرةالعلم@اوكتبالتحصيل.

والتوفيق،الذكاءساعدهإنالمبتدىبهاوينتفعللمنتهي،تذكرةتكون

تطوبلالمبتدئعلىوفيهاالفريقان،بهاوينتفعللمطالعة،تجعلومبسوطة

وقدالجملة،فيوأسلمأحسنوهيعام،ونفعهامتوسطةمادلاملال،

فيعتبر@اصحيحدل@شيءإدىيدعو

يفوتلأنه)2(،تكميلهقبلاخرإلىكتابمنينتقللاأنأوصواوقد

وضعوقدوالمباحث،الفوائداستكمال
كذلث

منه،لينتهىثواسيبحجم

فاتوماوالنقص،التعثرفيالطالبيوقعالمقرراتإكمالوعدم
في

يستقبل.فيمااستدراكهيصعبالمنهجيةالدروس

مماغيرها،منالأحسنفنها،فيالجديرةالكتبالمقرراتفيويتحرى

تامةملكةفوتأليفهاتولى
وتحريرترتيبحسنعلىواشتملتالفن،في

فائدتهثبتتوماالمصححة،المهذب@والعلوم،للمسائل
التدري@في

فيأولىأسلوبهوألفواالطلبةبهاستأنىوماغيره،علىمقدمبالتجربة
غيره.منالبداية

هيأليومالحديثعلومومقررأت
صورتالتي@خلة@المختصرأتتلك

فيتغصولماومثالهالنوععلىقصرتهقاصرا،تصويراالحديثعلوم
عمقلامختصراتالجامعاتطلبةمنكثيرعندصورتهفأصبحتأعماقه،

الأوالل،النقادكتبمنتأصيلهاولاالنقد،صناعةلدقائقإثارةولافيها

ينقلونتجدهمولاطرية،غضةوتطبيقاتهمأعمالهممنواستحراجها

النقادنصوص
نقديةثروةيعدمماوالرجال،الأسانيدعلىالحكمفي

3نفهالمصدر(1) 4 3 0
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استمدا@االمقصودو)نماالمادة،بسطإلىالدعوةهناأقصدولستمائلة.

علىللطلبةالحديثعلوممذكراتتقديمفيالاقتصاروعدمأصولها،من

ندر،فيماإلاواحدةماثتهاتكونوتكادتتثابهالتيالمتأخرينمختصرات

فيهاتوجيهولابالعلم،التامةوالدرايةالكافيةالملكةفيهلشتوبعضها

إلىالعائدبالتمثيلتتعلقإضافيةفوائدولاوغوامضه،الفنلخفايا

بعضهاحالكانفإذاجملة،منهاوهذهالمؤلف،قبلمنوالتتغالاستقراء

هو
ترمولمعنها،تنقلالتيالمعاصرةبهذهفكيفالحال،هذا

فيهما

بعضيجعلكانالمتأخرينبعضولعلمنها.محققةعلميةإضافة

عليها.الطلبةواعتمادلتعميمهالانفسه،لمراجعةالعلومفيمختصرات

منأوتيبماالتأليفحسنعلىيقدرمنأنكما
الرصففيوذوقذكاء

فيصنيعهفيشكرللفن،وامتلاكثوايةصاحبيكونلاقدتيبو@لت@

الاصطلاح،لعبلىاتوالمالكالملكة،عباراتإلىالافتقارويبقى@لتأليف

التنقيد.لدقائقالمستخرجالأسانيدأحراجفي@لغائص

ش@وتوصياحاتقتراللحهرالثللثد@

لناغنىلاالحديثعلوملتدري@منهجيقترححين
أمرين:اعتبارعن

وعلومهم،ومدارسهمالمحدثيئ،وطرائقالحديثعلومتاريخالأولذ

عندهم،التحصيلومناهج
طريقهم.إلالأحدطريقفلا

بقدروالحديثالقديمبينالتوفيقومحاولةاليوم،الطلبةواقع@لثاني:

التيالمعاصرةومراعاةالمؤسسة،وجذورهالقديمأصول@اءالإمكان،!

فتستثمرالحاضر-بعينالطالبوالىالماضيبعينالعلمإلىتنظرأنبنبغي

لصالحه.الحديثةسائل

ةالاقتراحاتبعضوهذه

تحجرلااجتهاديةابتكاريةالتعليمفيوالمسالكالمناهجقضاياإن@ولا:

وماداموعمقها،جدواهاثبوتبعدلكنواسعا،
حافلعلميتاريخعندنا
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الا@تاريخفينظيرهقل
فريدا،جيلاوخرجترفيعأ،مستوىشهدتمم،

الساعةحدإلىبمثلهمجادماالزمانأنعلىالواقعوول
ا@قبتواليمع

السنة.حفظتومناهجهموبعلومهموالأزمنة،

نعليمعمليةفيالأساسهوالقديمةالمناهجأثراقتفاءفإنكذلكماثام
المناهجمنوجدنافإنمركبة.خسلىةعنهاوالإعراضوعلومه،الحديث
فييكونوقدقبلناه،جدواهوثبتتتحصيلهعلىيساعدناماالحديثة

علومخدمةفيالحديثةالتقنيةكاستخداممساعدة،مزيدالحديث@الوسائل

اجموترالحديثتواريخعلىالمشتملةالحاسوبوأقراصالحديث،

يجوتخرجال،الر
لأحاديث.ا

عد@والمتخصصين،إلىوعلومهالحديثمالةتدري@إسنادثانيا:

قدفيهاالمتخصصيكونماوبقدربها.القائمينغيرإلىبإسنادهاالتساهل

أخذها
رتبةإلىويوصلهاللطلبةيفهمهاسوتفإنهويفهمهامشيختهاعن

بها.تليق

متخصصةلجانبواسطةالحديث،علومإلىالميالالطالبانتقاءئالثا:

من
وانفساحمزاجه،اعتدالومدىالحفظ،علىقدرتهومراعاةالأساتذة،

مثلهنجعوتقديرللمالة،طبعه
بتخصصاقتغمنفإنتحصيلها.في

أتدريكونالجامعةفيوانتظامهتعلمهطريقسلوكهقبلوعلومهالحديث

مجرب-واقعوهذاتوفيقأ،وكثرعليه،

الكتبفتقررمتخصصة،لجنةبواسطةالمناسبةالمقرراتاختياررابعا.

فيهاولهمبالعلم،ومعرفةملكةأصحابألفهاالتيالحديثعلومفي

تولىإذاوخاصةمتميزة،الفنكتبسائربينوثوجتهاالمتقنين،يراتش

طلبةعندمألوفةوصارتطلبتهم،علىمدارسهمفيتقريرهاالأسلاف

لأنهاالحديث،مصطلحفيالمعاصرةبالمختصراتيبدأولاالحديث.

كماوخصوصيتهقوتهالعلمهذاأفقدت
للأنهلتعريفاوأصبحتتقدم

تلكوخاصةقديمةمختصراتفالأولىمسلمة.تكونلاقدلهاوأمثلة

3 2



علمائه.وكلامبتاريخوربطهأهلهعنالعلمهذاأصولعلىاحتوت@لتي

المختصريؤخذبلللتخرج،دراسيةسنواتأربععبرالمقرريوزعولا

منهالأعلىغيرهإلىوينتقلويختم،

وهكذا...فيختم

فهناكبها،يليقمافئةلكلويقرراستعداث@م،حسبالطلبةويصنف

هذهبحسبالطلبةويتصنفمنتهية،وكتبمتوسطة،وكتبمبتدئة،كنب

اتالمقرراختيلىفيالمنهجهذاترسيخالمناهجمراقبةقسمويرعىالأقسام،

مجربمدرسإشرافتحتالتجربةحديثالمدرسويعمل@للابية،

المناسبومنالحديث،علومفيالمتونمنمقبحفظالطالب
فيماالمذكراتتجنبومحاولةالمثروح،المقررمع@حفوظ@المقيتلاقى@ن

أومحموعألي@فيماالمذكراتو)نماالفن،مصادرمنمقرركتابفيه

لاستيعابالتطبيقيةالأمثلةوتكثيرفيهلماترسيخأالمقررللكتابتكيداكلت

فيعطيالاستيعاب،قبلالتقريبطريقةالكتابتدريىفييسلكوأن
واستيعابوالتفصيلالشرحإلىرجعانتهىفإذاأصوله،بابكلمن

المقرراتسيرفيالنظرتدقيقتوليالمقرراتعلىالساهرة

واستخلاصمعها،التجاوبومراقبةالطلبة،عندالاستيعابونسبة

أنخفاضه.أوالمستوىلارتفحبالنسبة@@بحصا@

تدري@ومناهجبمقرراتختصة@@العلميةاللجنةارتأتإذاخامسا:

ترتبفييدامسلكأبفيهاتتوخىجامعةمذكرةتضعأنالحديثعلوم

منهولهممثلهالوقتطلبةألفقدمعاصربشكلالتأليفوتنظيم@و@د،@

ذلك،تمليالعلمتقريبمصلحةكانتولربمالتواليف،صن@فمباه

وضعيوكلفلابذلك،اقتنعتفإنومكذا،
منلمجموعةإلاالمذكرةهذه

موحد.أصيلمنهجوفقويكون@ختصين،@الأساتذة
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وعلومه،الحديثبدراسةللمعن@نعلياهيثةإنشاءأقترحسادسا:

بينهمالتنسيقويكونمتنوعة،عالميةجامعاتمنللختصينمنتتألف

@والخلافيةتلكوخاصةوعلومه،الحديثقضايافيمعمقةبحوثلوضع

علومحر@سةالهيئةهذهأدوارومنغيرها،منأكثرالغموضيكتنفهاالتي
منيالتيوالمنهجيةالعلميةوالأغلاطترتكبالتيالجهالاتمنالحديث

وأعلامولىالا@ومدارسهالعلمهذابأصولوالتذكيرالحديثي،الدرسبها
منهمخرجالذينالمتقدمينالحديثبأهلالناسوربطالأوائل،النقاد

هذا

نشاطلهاويكونالعلم،
@مؤتمر@وتنظمالعالمفيالعلميةالجهاتمع

فيعلميةودوراتوندوات
العلم.هذا

مختلفقعجهاتمنيكونواأنفيهاوالعامليئالهيئةأعضاءفيويرأعى

متكامل.بطابعوالعملالإنتجيطبعذلكفإنمتنوعة،مثلىبومن

مابإزاحةالحديثعلومتجديدضرورةسابعا:
فيعلى@لعملخيم

الأسلاف،كلاممرامياكإصعنوبعدفهموسوءجهالةمنحقلها

المتقدمين،المحدثينأصولعلىبهبالعملوالغفصفاؤهإليهوليرجع

المختلفةللتعصباتوالتصدي
أوإثباتأحاديثالا@علىالمتعسفةحكامالا@في

فيهالخلاتكانبماوالاعتدادسديدة.غيرداملاءأتأجنبيةبدوافعنفيا

الواهية.الاختلافاتو)زاحةمعتبرا،

بلىالنظريةالقواعدو)خراجالتطبيقية،النواحيعلىالتركيزثامنا:

مامستمرةالأحاديثعلىالحكمعمليةبأنالطالبو)شعارالعمل،حيز

تفرزهاأحاديثهناكولانحاديث،الا@ثوجةمعرفةإلىالناساحتاج

اختلاقاامادقديم،أصلمنلهاإحياءإمامستجدةونوازلمعينةأحداث

لجداننادالسياسية،أوالمذهبيةأوالقبليةالبواعثلبعضاشجابةلها

اليوم
ا

لهافمنفيها،لهاذكرولاالموضوعات،كتبفيتوجدلاأحاديث

بعدمالمسلمين،وعامةالعلمطلبةعندالنقديالحستركيبناسعأ:
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ماكلقبول
لماأصلوجودمنوالتحققالرواية،منوالتثبتيروى،

فلكلأنالحديثيالنقديالدرسينعشمماكانذلكحصلو)فايروى،

نثاطهلهفيعودوالسؤال،البحثإلىيدفع
ووجوثه.

إلىوالمجتمعالطلبةلفتلأجلتدريبيةعلميةدوراتإقامةعلثرا:

النقدمناهجإلىالرجوع@ممية
تمحيحفيا@صورروطاليوم.الحدشي

مختصةتكون@حرةوكلالحديث،مصطلحبقواعدوتضعيفهاالأحاديث

والنكلىة،للشذوذمثلافوأحدةالعلم،هذاموضوعاتمنبموضوع

فيالبحثأستقصاءمحاولةمعوهكذا،والانقطح،...للاتصالوأخرى

هذاجربناوقدالدورات،بينالعهديطولأنينبغيولاالمقترح،@لوضوع

لاطلابعندنقديح@تركبفقدالعلمية،الدوراتفيأوربافيالأ@ر

وأ@عا@لم،هذأمباحثفيقليلاوتعمقواالثرعية،بالعلوملهمصلة
وسؤالعنهوبحثلهفحصغيرمنحديثعليهميمرأن@لصعبمن

ةالغيرذويمنوغيرهمالطلابيالمجتمعيثركوبهذاالاختصاص،ئمل

فيمتخصصاشاباأنوأذكرالناس.نفوسفيالنقديالحدسهذأبثفي

وكانبريطانيا،فيالمصطلحثوسفيعنديجلسالعصرية@لعلومبعض

فيرمضانمنيوماأفطر@امنبحديث.فمثلتالمنكرالحديثعلىالكلام

فلماصامهلانالدهرصيامعنهيقضلملهاللهرخصهارخصةغير

وا@شراحالصعداءالثابذاكتنفسبضعفه،الحكمفيالعلماءكلامنقلت

صوتهورفعصدره،علىجاثمكابوسمن
فإن@ا،الله...الله،الله،"

المكلفين،أحوالومراعاةوالعقلالفطرةخلاتالثرعأصولخلاف

منالشابهذايعانيكانولذلك
المنكرالحديثهذأ

77@ه/2)عمداتل@رفيمن@لتفيأبب@لصوم،فيد@ود@بو@خرجه(2) مديو@لت@(89

4ساحهو@من1،ك@31كذلث 5 1 3 / / و386/2)وأحمد11،5
4 4 ر2

4 5 و.8،74

1/4و@لد@رمي 5للجروحير/فيحبادوالن238،3خزيمة/وابى33 73،1

و@لطيالسي122-2/112و@لد@رقطني
33 4/2والبيهقي1 2
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قبلمبكرةمرحلةفيالحديثمصطلحمادةبتقريرالبدءعشر:حادي

الجامعق@فيأعلىلمستوىالطالبلتهمىوغيرهالشرعيالتعليمفيالجامعة

فيهحفظبلعليه،وتعرفالعلمهذامبادئمعهاأخذقدويكون

متون.وورقاتمنظومات

منتتكونلجنةبخلقيوصىعشر:ثاني
الحدبثعلومفي@ختصين@

للفتوى@لفقهبةوهيئاتلجاناهناكأنكماوالاثار،الأحاديثعلىللحكم

بهاعمأوإليهاترفعالتيالأحا@يثأحكامتبيئهيئةتكوننظيرهافعلى

وتقويم.بيانإلىفيهاالأمرواحتاجالاستدلال

شرحكتابعليهايشتملأنينبغيالتيالعناصرإلىنظرتيوهذه
الحدثحض

كاملا.تخريجاوتخريجهاوالحسنة،الصحيحةحاديثألا"انتقاء-

بابها.فيوأصولاجامعةحاديثالا@تكونأن-

والالابالأحكاممنوأبوابه،الحديثكتبمنكتابكلمنتكونأن-

الأحاثيث.أبوابوسائروالناروالجنةالقيامةوأبوابوالرقاق

المستعملةالمصطلحاتلبيانمفتاحأومدخلعلىالكتابيشتملأن-

الأحاثيث.وقيمةرموز،هناككانتإنوالرموزالكتابومنهج

والتعقيد.الصعبةساليبالا@وتحاشيالواضحةالعبارةالثرحيتوخىأن-

منالحديثعلومفيالطالبيدرسهلماموافقةالمنتقاةالأحاديثتكونأن-

موضوعاته.علىاشتمالهاحيث

ئبوابأصوليحفظواأنوأفضلالطلبةعلىأحاديثحفظيقرر-

2بينمابمعدلالصحيحين، 5 0

و.
5 0

مستوىوهذاسنة،كلحديث

2أوأعلى، 0 0

1أومتوسط،مستوىوهذاسنة،كلحديث 0 0

سنةكلحديث
الأخير.المستوىوهو

عنالمسؤولفيقدرالاستعدادبحسبأقلأوكثريقدرقدوالعدد-

قينالمتفولدرجاتمميزاالحفظهذاويجعليصلح،ماالطلابيةالمناهج
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يحفظوا.لمممنأكثرفيعطون

وأثباءالفقه،وفيالحديث،علومفيمختصونالكتابوضعفييثترك

أنرجاء
الحديثفشرحجوانبها،كلفيقويةكتابةفلكعنينتج

الحديث.علومإلىإضافةمسترسلةجيدةعبارةلىد@فقهإلىبحاجة

الحديثهدرسعليهايشتملئنينبغيو@لعناصر@لتي

كاملاالحديثتخريجأولا:
ويشمل:أموربعضإضافةمع

فيموضعهبيانوأثناءالمسندة.الأحاديثكتبمنموضعهبيان-
هذه

شرطوليفالتوطرائقالمصنفينبمناهجيعرفالمسندة،المصادر

لهعلمكانإنالمصنف
هذاومكانةأحاثيثه،وثوجةكتابه،فيصنيع

العلماءعندومصنفه@صنف@
في

النقد
أوتساهلهأومذهبهاعتدالمن

تشدور،
المسلمين-عندالمنقولاتتوثيقومنهج

الصحيحيئ.خارجكانإفاثوجتهبيان-

وشرحالروأة،فيالنقادعبارأتمنالوارثةالنقديةالموادشرحمع
وضبطالإسناد،ولطائفالنقاد،ومناهجالأن@ل،مصطلحات

ذلث.إلىوماوردتإفاالأنساب

المحدثين:عندالتوثيتمامناهجخصيصةإلىيثار-

الحفظقاعدةوشرح
ومقارنةعمليا،المروياتوتوثيقالأسانيدمن

@حدئين،لدى@التوثيققواعدنفردلإظهارعند@لغربيينبماذلك

فيالإسلاميالمنهجبجدارةالطلبةنفوسفيالاطمئنانوزيادة
النقد،

الحديث.بعلومالعنايةعلىاليومالطلبةيحفزمماوهذا

الحديث.صحابيترجمة-

عرضولانصافبأمانةالخلاتبينخلات-الحديثفيكانإن-

هيوالخلاف،شرحوعمقالحياد،ولزمالحديث،فيقيلماكل

الفهم.إشكالاتازاحةدالمصطلح،قواعدلتطبيقسانحةفرصة
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يثرحوهناومتابعات.شواهدلهتكونفقدالإسمنادضعفثبتإن-6

ومنالرواةمنبهيعتبرومنالاعتبار،بابفيوالمتابعالئاهدقضية

ضعيفكلوهلالتقوية،فيللحتملالضعفهوومايعتبر،لا

العلماءوكلامبه،يقوى
الجبريقبللاوأنهضعفهثبتفإنذلك،في

ذكرالفضائلفيكانان@والعقائد،الأحكامفيكانإنطرحه

فيبالضعيفالعملموضوعوعرضالفضائل،فيبهالعملشرو@

مايذكرأنولهذلك،فيوالخلاتنوعه؟ماالفضائل
بهاقتغ

إليه.اخوأستر

@درس@قرأهمنجبرا،ضعيفاأوحسناأوصحةالحديثثبتإذاثانيا:

ريدوالتيالحديثموضوعفكرةوطرحبين،بصوتبهالاعتدادقراءة

ماأوإليها،الناسبحاجةمقارنةقضيةوجعلهاعليها،
منالناسمنيقع

غفلةأوالموضوع،لهذافهمسوء
وفلكوا@ابه،بأحكامهخذالا@عن

به،ألاهتمامإلىالطلبةأنظارولفتالموضوع،أهميةعلىللتدليل

يفتحوقدصحيحا،فهماوفهمهالدرس،إثراءقصدللمشلىكةوتهيئتهم
منوأحكامهالإيمانكقضيةكبيرةقضايالمناقثةواسعامجالاالحديث

انحسارأوبالمعصيةنزعهفيغلومنيقعومافيه،العملودخولحقيقته

عنه

واسعا.دوسافيكونعنه،العملبنزع

الشرح.فيمنهجانلهثالثا:
منانتهىفإفامنفرثة،وشرحهاوالكلماتالفقراتتفكيكا-

ذلك

بالثرح.كلهاجمعها
وكلاوهكذاأخرىإلىيمرثمويشرحها،ويفككهافقرةكليأخذ-2

فثرحالمسلمينعندالتعليممناهجكتبفيمذكورمقبولالمنهجين

علىويقفبينها.العلاقةويبينوالمعانيالجملويربطالغريب،

الا@وزادذلكالأمراستدعىإفاالإعراب
امفتقرالسياقكانأوبيانامر

إليه.
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منالحديثعناصرأستيعابإلىمتنبهاللحديثالإجماليالمعنىيذكر

يكون)أنالرسالةصاحبعنالإخبارفحقمنها،شيءإسقاطغير
قرانيةباياتالحديثمعنىويعززبالثرح،عنهمؤدلأنهأخبر،كما

أخرى.أحاديثأوكانتإن

العمليورثبالسببالعلمفإنفكره،ورودسببللحديثكانإن

بعمومالعبرةكانتإنوهوبالمسبب،
فإنالسبب،بخصوصلااللفظ

العلماء:قالكماأمرانمنهيستفادالحديثسببمعرفة
تحديىعدم

السياق.منالمعنىفهمأوالسببمحل

عندهتوقفالمباشر،المعتادعنخرجالحديثأسلوبكانإن
شرحو

بدفلامثل،علىمشتملاالحديثكانفإنالحديث،كأمثالالأمر،

فيالأمثالنظيرالحديثفيالأمثالوأنالمثللمعنىالتعرضمن

بعضإفالةلاجلاستعمالهايستدعيحينالأسلوبوأن@لقران،

ويلفتالنفسفييرسخالذيالمثلبطريقوترسيخهاالدينية،المطالب

الأساليببعضفيهاتؤثروالنفوسإليها،يرميالتيالمعانيتحقيقإلي

فلاأخرى،أحاديثأووحديثالحديثبينظاهرياختلاتظهر

رفعلبيانالثرح،فيإغفالهينبغي
وتكونللختلف،الظاهرهذا

ومناهجه،ومؤلفاتهالحديثمختلفعلمعنخلاصةلإعطاءفرصة

عندالخلافثبوتعندالترجيح،أوالنسخأوالجمعوطريقة

لقارئيعنظاهرأيلمجردالأحاديثبينالاختلافادعاء

خطأفهوالحديث
عليه.التنبيهيجب

مختلفةبعباراتالغرضوتكرارأخرىمرةالإجماليالمعنىعرض

لاأصولهفإنالعلماءذكرهكماالتلخيصفنوليلاالشلىح،تسعف

فيوليهولالترهيب،أوالترغيبمنحقهاللمعانيوليعطوقواعد.
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يجافي،ولايغاليلاومستحقهحقهللأمروليعطالنهويلموطن

استطراداتأوبفروعينشغلولاالأساسةالأغراضعلىوليحافظ

للحديث.الرئيىوالمعنىالأصلتغمر

ذلكغيرمنوأماالثرح،إليهاحتاجإنامفيدايكونقدوألاستطراد

للمتعلمين.وشاغلاللأساسمضيعايكونفإنه

الحديث.منلاد@بوالأحكامااستنباطرابعا:

علىالمساعدالفقهأصولعلممنصالحقدرمنللمستنبطبدلا

ومعرالدلالة،أنولبينللتمييزوالآداب،الشرعيةالأحكاماستنباط
فة

والخصوص،والعموموالتحريم،اهةوالكرلاستحباب،واالوجوب

وهكذا....والقياسوالتعارضالترجيحوقواعدوالتقييد،لإطلاقوا

معنىإلىالظاهرويصرفالمقيدإلىوالمطلقالخاصإلىالعامفيرد

التعارض،ظاهرهمابينبالتأليفويعتنيبذلث،القاضيةالقرينةعندبعيد

يوجبولا
ما

يحرمولاواجب،هومابندبيحكمولامستحب،هو
ما

مابكراهةيحكمولاتنزيه،كراهةمكروههو
حرام.هو

الأوليةحسبذلكويرتبالحديث،منوالا@ابالأحكاموليستنبط

القرآنمنالحديثمعنىبهيعضضماوجدو)نالآداب،قبلفالأحكام

فعل.أخرىأحاديثمنأو

فيها.الفقهاءكلامفيوردخلافيةالمسألةكانتإنالمقارنبالفقهوليعتن

الحديث:أسلوبفيلأدبيةواالبلاكيةالوجوهملاحظةخامسا.

لىلمجالنبيلغةعلىبهيتعرفأنهإذللطالبمفيدأمرهذا

آ

البينة،

ومكامنالخطاب،ومحاسنالكلم،جوامعأوتيوقدالفصيح،ولسانه

ويوقفبهذايعنىأنبالمدرسفحريوأجناسه،الكلاموأفنانالإشارات،

الفريدة.وفصاحتهع@ي@!النبيبيانعلىالطالب
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4)تبكرأبوالخطيببغداد:تاريخ- ة،القاهرالخانجي،مكتبةه@.63

11،ط 3 49-1 931.

5)تالقاسمأبوعساكرابنثق:@@تلىيخ- 7 أصلعنمصورةهأ.1

بدمثق.الظاهريةالكتبدار

الدكن/ابادحيدرهأ.74@@)اللهعبدأبوالذهبيالحفاظ.تذكرة-

1ط،الهند، 37 53-1 9 0

الزرنوجي.التعلم:طريق@تلم@تعليم-
4)تالبرعبدابنوفضله:العلمبيانجامع- 6 الطباعة@ارةهأ.!3

مصر.المتيرية،

4)تبكرأبوالخطيبالسامع:وآثابالراويلأخلاق@بامع- هأ.63

1الرياضالمعارتمكتبةالطحان،محمودتحقيق 4 0 ا.لما30-3

3)تحاتمأبيابنوالتعديل:الجرح- 2 الدكن/ابادحيدرطهأ.7

ا.طالهند،

الرحمنعبدبنمحمدالسخاويحجر:ابنترجمةفيوالدررالجواهر-

9)ت 0 حزمابن@ار@جيد،عبد@باج@إبراهيمتحقيقهأ.2
ا/@

1 4 19-1 9 99.

5)تالجوزيابنةالحفاظكباروذكرالحفظعلىالحث- 9 داره@.7
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1طالعلمية،الكتب 4 0 بيروت..51-1985

4)تصبهانيالا@نعيمأبوالأصفياء:وطبقاتالأولياءحلية- 3 دارهأ.0

21@بيروت/العربي،الكتاب 3 87-1 9 67.

عبدالرحمنعبدتحقيقه@.ام@)تإسماعيلأبوالهرويةالكلامفم-

1المدينةوالحكمالعلوممكتبةا/طالثل-العزيز 4 .19لما-18

1)تجعفربنمحمدالكتانيالمستطرفة:الرسالة- 3 4 الكتبدارهأ.5

2/1طوت.بيرلعلمية،ا 4 0

-

7)تالذهبيالنبلاء:أعللامسير 4 وفمعرعوادبئارتحقيقه@.8

1@4،الرسالة،مؤلسمةوجماعته، 4 06-

7)ترجبابنالترمذي:عللشرح- 9 عتر،الديننورتحقيقهأ.5

1/1طالملاخ،دار 3 98-9 9 81.

-

بازبنالعزيزعبدالشيخإشرأفالباري(:فتح)معالبخاريصحيح

بيروت.الفكر-ثارالباقي.عبدفؤادمحمدوترقيم

-

2طالفكردار/2طالنووي(:شرح)معمسلمصحيح

1 3 92-9 7 21.

2)تالترمذيالجامع:باخرالصغيرالعلل- 7 الوهابعبدتحقيقهأ.9

31،طالفكر/داراللطيف،عبد 3 98-9 7 81.

أحمد،مقبولالدينصلاحتحقيقالمقدسي.طاهرابنوالنزول:العلو-

الكويت-تيمية،ابنمكتبة

9)تالسخاويالحديث:ألفيةشرحالمغيثفتح- 0 عليتحقيقهأ.2
1@1،السنة،مكتبةعلي،حسين 4 15-1 9 9

المواهبأبواليوسيوالمتعلم:والعالمالعلمأحكامفيالقانون-

1)ت 0 1الرباطشالة،مطبعةحماني،حميدتحقيقاهأ.2 4 19-

1 9 98.

4)تبكرأبوالخطيبالرواية:علمفيالكفاية- تبادحيدرطبعةهأ.63
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1لدكن،ا 3 57.

-
3)تمحمدحاتمأبوحبانابن@جروحين:@ 5 محمودتحقيقه@.4

بيروت.المعرفة،دارزايد،إبراهيم

3)تالرامهرمزيوالواعي:الراويبينالفاصل@حدث@- 6 تحقيقه@.0

1الفكر/دارالخطيب،عججمحمد 3 91-1 9 71.

4)تال@هعبدأبوالحاكمالإكليل:إلىالمدخل- 0 جيم@نثره@.5

ربسوم
1سنة 3 72-9 531.

حسين،معظمالسيدتحقيقالله.عبدأبوالحاكمالحديث:علوممعرفة-

1-2طالهند/الدكنابادحيدر 3 97-9 7 71.

محمدخلدونابنخلدون:ابنمقدمة-
مص(..7)تالرحمنعبدبن

6)تللنوويالبخاري:صحيحعنممدمة- 7 حسنعليتحقيقه@.6

عمان.الفكردأرمكة،البازدأرالحميد،عبد

لذهبي.الموقظة:ا-
فيالاعتدالميزان-

البجاوي،محمدعليتحقيقالذهبي.ةالرجالنقد

بيروت.الصرفة،دار

مدخلى.هاببنربغتحقيقحجر.ابنةالصلاحابنعلىالنكت-

9-1/4041طبالمدينة.الإسلاميةالجامعةطلعة 8 41.

ه@.7كا)تبهالوبنمحمدالزركثيالصلاح:ابنعلى@لنكت-

بنالعابدينزينتحقيق
بلافريج.محمد

الرياضالسلفأضواءاط

1 941-9 9 81.

ترقيمباز،بنالعزيزعبدإشراتحجر.ابنةالساريهدي-
فؤادمحمد

الفكر.ار@الخطب.الديفمحبإخراجالباقي،عبد
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ال@دبةايوأج@تيمل@المعوبات

()و@ومهيثأل@مقرراتف@مفي

بسم
@لرحيمالرحمنالله

محر@و@لعصر

اوعملوآمنواالذينإلا3خسرلفيالإنسانإن

بالصبر@.وتواصوابالحقوتواصوا@لصالحات

الحكيم.العليمأنتإنكعلمتناماإلالناعلملاسبحانك
شئتإناالحزنتجعلوأنتسهلاجعلتهماإلاسهللاسبحانك

عقدةواحللأمري،ليويسرصدري،لياشرح
لسانيمن

قولي.بفقهوا

أوأظلمأوأزل،أوأزلأوأضل،أوأضلأنبكأعوذإني@للهم

علي.يجهلأوأجهلأوأظلم،

محمد-..لالوعلىمحمدعلىصلاللهم
حميدإنكالعالميئفي

علومندوةإعدادلجنةوأعضاءرئيسإخوانيأشكرفإنيوبعد:

باحثينشمللجمعطيبجهدمنبذلوهماعلىوافاقواقع@طديث

واقعليتدارسوأالحديث،علومفيمتخصصين
فيويفكرواالعلوم،هذه

مجتمعاتنا.فيالعلومهذه@ورتفعيلمنإليهيطمحونماإلى@لوصول

د(1)

@لسطر@ومحهدالإسلايةةكليةفي@ساعدايلاساد@بقسي-نايفعلي

بيروت.في@لريحةوكلية@بمعي

قو@لمى(جمعهدامماميهوبةمر@جعإلى@لبتفيهيرجعلمو@قعيبحتومو

مهعلوو@ثري@الحديتتدريرمنسنةعرةائنتيخحلهووملاحظاته@لطلاب
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الإسلامبةالدراساتكليةالعلميالصرحهذاعلىالقيميئأشكركما

دبي.فيوالعربية

به.وأمغتعالىاللهحفظهالماجدجمعةالسيدسعاثةرأسهموعلى

فيه:المشاركةأنويالذيالمحورإنالكرام،إخوأني

الحديث،علومواقعةالأولالمحورهو

هو:فيهكتبتالذيالموضوععنوانو)ن

وعلومرالحديثمقرراتفهمفيالطلبةيو@جههاالنيالصعوبات

فيالطلبةيواجههاالتيالمثمكلات-قلتشئتو)نالصعوبات-إن

علوممو@دطبيعةإلىبعضهايعودالحديثعلوألواسةفيبالأحرىأوفهم

أسئلةطرحوطريقةالطلبةعلىالمقررةالكتبإلىوبعضهاالحديث،

المدرسإلىيرجعالأخيروبعضهاالطالب،إلىوبعضهاألامتحانات،

والمجتمع.والمعهد
الحديشاعلومموادطبيعةبلىترجعالتحالمشكلات)أ(

الحديثتمصطلحمادةجفافا-

هيبلالقانون،موأدجفافالماثةهذهجفافيشبه
عرفها@بنكما

والمق-السندأحوالبهايعرفقوانينجماعة

بدونحفظهايصعبمانعة،جامعةبتعاريفمصوغةالقوانينوهذه

وضربلعناصرها،وتفكيكطويل،شرحإلىفهمهاويحتاجبدقة،فهمها

الموضحة.للأمثلة

الايمفيبعضهاوتثابهفيها،المصطلحاتكثرةجفافهايزيدومما
فقط،

الغريب،والحديثالحديثكغريبالتعريف،فياختلافهامع

الخفي،والمرسلوالمرسلوالوحدان،المفردةوالأسماءوالمنقطع،والمقطوع
ذلك.وغيروالمضعف،والضعيف

لاواليومية،حياتهفيالإنسانيطالعهالاماثةأنهاجفافهاأسبابومن

يعقدأنويمكنهالانتباهشديدكانإذاإلااللهمالعملية،حياتهفييواجهها
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لهيعرضماوبينمصطلحاتهابعضبيندقيقةمقارنة
ويريدالأشخاصمن

ذلك.غيراوجهالةأوتعديلاأوجرحاعليه@طكم

فيها:الاختلافاتوكثرةالمصطلحمادةسعة-2

مادةأيةسعةإن
كانتلوبهاالإحاطةمنالطالبتمنعالموادمن

يفتعركاختلافكثيرة!اختلافاتوفيهاقوانين،كانتإذافكيفسلة،

العلماءواختلافوالخليلي،والحاكمالشافعيبين@لشاذ
قولمعنىفي

المتقدمينبينالمنكرمعنىوأختلافصحيح،حسنحديث@لترمذي:

غيروالحسن،الحديثتعريففيوالترمذيالخطابيواختلافو@لتأخرين

الاختلافات.منذلك

الطالبإحباطإلىيؤديانقدفيهاالاختلافاتوكثرةالمادةسعةإن

فيها.التخصصعنالابتعادوبالتاليفيهاالنجاحمنو@ليأس

الأحكام:أحاليثمادةتشعب-3
فيأوالأئمة،كتبفيواختلافهاالواحدالحديثرواياتكثرةعدا
الأحكامأحا@يثفإنوالنسائي،كمسلمأحيانأالواحدالإمامكتاب

والفقهالفقهوأصولكاللغةأخرىموأدفيولوجإلىيحتاجوثرحها

العلومفيواسعةخلفيةإلىفيهالطالبيحتاجمماوغيرها،و@لتفسير@قارن@
ى.خرلاا

فيواختلافهمتعليله،أوالحديثتصحيحفيالأئمة@ختلافإنئم
علىفيهالأمرفهمأوبعمومه،العملأووتخصيصهتقييده،اوإطلاقه

المادةتشعبمنيزيدذلككلفلك،غيرأوالسنيةأوالوجوببفالة

بها.الإحاطةمنالطلبةو)يلم@فيهاالمقررةالكتبوتطويل

حديثهوتعليلاأوتصحيحافبهاختلفمماواحدمثالإلىوأشر

والمالكيةالحنفيةوأعلهبه،وعملوأوالحنابلةالثافعيةصححه@قلتين

مماواحدمثالإلىأشيركمابه.يعملواولمومتنا،سندابالاضطراب

@خنلف
عنالن@حديثهوعمومهعلىفيهالنهيبقاءأوتخصيصهفي
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فاختلتتغرب،حتىالعصروبعدالشمستطلعحتىالصبحبعدالصلاة

فيالنوافلحكمفيالأئمة
علىيصعبكبيرأاختلافأالأوقاتهذه

إحصاؤه.الطالب

والامتحانات@المقررةالكتببلىترجعالت@المشكلاتب(أ

الحديثتعن@لصطلحفصلا-

عليهاوالحكممنهايؤخذوماالأحكامأحاديثمعانيفهميمكنلا

بدونالحديثمصطلحفهميمكنلاكماالحديث،مصطلحمعرفةبدون

أصولتربطلاالمصطلحكتبومعظمالأحاديث،علىتطبيقهكيفيةمعرفة

الموضحةالامثلةمنخاليةفتجدهاالعملي،بالتطبيقالنظريةالحديث

عنبعيدأيكونمافكثيرامثالأفيهاوجدتلوحتىالعملية،والتطبيقات

نهملحكامالا"أحاديثشروحكتبمعظمأنكماالأحكام،أحاديث

التفقه.ملكةتنميةمنالطالبفتحرمالأحكام،علىالحديثدلالةكيفية

منمجموعةأحاديثالأحكاملتدريىتختارالكلياتبعضإنبل

هذهأسانيددراسةفيالعمليةالتطبيقاتمنالطالبفتحرمالصحيحين،

غالبأ.صحيحةأسانيدهانلا@الأحاديث،

فييقال
أن@انفيالحديثمصطلحترسيخأر@ناإذأإنناالمقام:هذا

التوضيحيةبالأمثلةتعجتطبيقية،المصطلحكتبنجعلأنبدلاالطلبة،

بطرتوضحالحديثشروحكتبنجعلأنينبغيوكذلكوالتطبيقات،

الكتب.هذهتدرسهاالتيبالأحاديثالمصطلحقواعد

اختيارمنبدلابلالصحيحنمنأحاثيثباختيارالاكتفاءينبغيفلا

اختلفأحاديثواختيارأيضأ،لغيرهاوحسنةلغيرهاصحيحةديثأط

@حدثين@الأئمةاجتهادكيفيةعلىالطالبليتدربتصحيحهافيالأئمة

الأحاديث.هذهفيالفقهاء

فيالمبتدئالطالبحاليراعىبحيثفيهالتدرجمنبدلاذلكلكن
العليا.الدراساتفيوالمنتهيالجامعيق@الكلياتفيوالمتوسطالشرعيقيالثانويات



بالطالب:تت@هجالتي@لناهجأ@ياب
الذيالطابىمستوىغالباالاعتبارفييؤخذلابالذاتلبنانفيعندن@

بينتنسيقهناكوليسالحديث،علومفيالدراسيةالكتبإليهنوجه

يدرسطالبأترىبحيثالعليا،والمعاهدالجامعيةوالكلياتالثانوية@عاهد@

في
منهجكتابالثانوية@رحلة@

النقد
كليةإلىينتقلثمالحديث،علومفي

منهجفيدرسجامعية
لدراسةعالمعهدإلىانتقلإفاثمأيضأ،النقد

منهجفيدرس@لاجستير
السلامسبلكتابفييقالوكذلككذلك،النقد

بعينخذالا@منبدلاالمشكلةهذهعلىوللتغبالأنامإعلام@ركتاب

للمنتهيتذكرةيصلحفماالكتابإليهيوجهالذيالطالببمستوىالاعتبار
مبتدئ.لطالبيصلحلا

المبسط،التطبيقيوالتخريجالوظيفي،المصطلحفيكتتأليفينبغي

فيهايكونلابحيثللمبتدئينالأحاديثلدراسةالعمليوالمنهج

بعضعلىتعرجبحيثللمتوسطينغيرهاكتبيؤلفثم@ختلافات،

ويستفيدبالاختلافاتتعجبحيثللمنتهينغيرهايؤلفثمالاختلافات،

الاجتهاد.ملكةتنميةفيفكرهنضجالذيالمتخصصالطالبمنها

فهمها:الطالبعلىيصعب@لقديمة@لكتب@عظم3

تحملاكثيرابالحديثفيهايشتغلونكانواعصورفيكتبتلأنهاوفلك

الحديثإلىبالإشارةيكتفونمافكثيراذلك،وغيرومذاكرةورحلة@و@ال@

يصعببحيثوهكذابها،التصريحثونعلتهإلىبالتلميحأوذكره،دون

بماربلالإشارة،منالمقصوديفهمأنيستحيليكادأوالطالبعلى

بالمؤلفاتويستعنويفتشيبحثلمإفاذلكفهمالمتخصصعلىبصعب

كثيرة.أحيانفيشيوخهويراجع@لكئبرة

ناممياصلاتهفيالمتكلمصلاةبطلانعدمالمؤلف:يقولقد

ين@لي@ذيحديث
ذكرما@اكليقول:أوالحديث،هذهمقيذكرأندون"

واجبفهوصلاتهالمسيءحديثفي
الصبحقنوتفي@اجاءيقول:أولما
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الأحاديث.هذهمتونيذكرأن@ونذلككلماهانبنعيسىحديث

توضحكتبتأليفمنبدلا
الكتبرموزوتفكالإشلىات،هذه

الحافظفيهألفقداليدينذيحديثأنعلمناإناخاصةالقديمة،
العلائي

وهذاالفوائد،مناليدينذيحديثتضمنهلماالفرائدنظمسماهكتابا

منأكثرفيطبعقدالكتاب
9 0 صفحة.0

أما
أخيعليكباللهحرج!ولافحدثالقديمةالمصطلحكتبعن

طلأبإرشادفيتعالىاللهرحمهالنوويالإمامكلاميفهمكيفالكريم

جملةيكونانةالثانيالقسمقائلا:الحديثفيالمدرجبحثهعندالحقائق

منفيدرجهآخر،بإسنادعندهفإنهمنهطرفأإلالإسنادالرأويعندالحديث

يفهمكيفالأول،بالإسنادالحديثينفيرويالأول،الإسنادعلىعهرواه

يوضحه.مثاللهيذكرلمإذاالإثواجمنالنوعهذاالطالب

لدلا
أدوعليناوصعوبتها،القديمةالكتبمشكلاتعلىالقضاءمن

منالتوضيحيةالطرقذلكفينستخدم
@رسومومشحراتكافيةأمثلة

صولالموالحديثفلنوضحالحديث،أنلاإيضاحفيوالحلقاتالدوائر

متصلةحلقاتباستخداموالمعضلوالمرسلوالموقوفوالمقطوعوالمنقطع

والغريبوالعزيزوالمتابعالشاهدولنوضحيأتي.كماهكذاومنقطعة

يأتي:كماهكذابمشجرات
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لا@دعغبئلصخليلييصفي

حتي

@
ر

@هدىحمعثما@بو

يريلخر@عبمس

مانسهنلابنحثحبيبىنوصفي

علىخفيفتك
فىتغدلتك@للسه

@
@ليز@ن@

ا،
@لقحبيبتك

عبد@للىبنبر@يبم
يرةهرنبو

عثمكبن@لضحاك

فديكنبي@بن@يم@بر@بنمسلم

زرعة@بو

@لقعقلعبنغملرة

@فع@@@ا

@لغريبشجرة@تابعة@لشاهدو@شجرة

@@@
@لر

@
مئن

يمات=ت--تإتت==--!تإ=@@

أ@ا@
اا

تابعي@
ا+،

@@@@
@لرسلشجرة@لعضلشجرة@لعنقشجرة@لنقطعشجرة

3 4



وانعد@موالتسلسل،المنهجيةغيابالقديمةالكتبومثاكلصعوباتمن

تحريرغفالد@لها،عناوينبدونكثيرةتفريعاتووجودالكلمات،شكل

أئمةاستدلالبيانفيتقصرماوكثيرامصاثوها،منالأحاديثنصوص

بالمعنىعباراتتنقلوأحيانامصاثوهمإلىالرجوعأوالكبرى،المذاهب

خطأ.فليخطحديث:فيحصلكماالمعنىفتغير

أحمد.صححهالثوكني:وقالأحمد،ضعفهالخطابي:قال

ضعفهالسيوطىقالبينماالبيهقي،صححهأيضاةالثوكانيوقال

تضعيفممافىولاتصحيحهفيصريحالي@البيهقينصأن

تعالى.اللهشاءإنالحكمهذامثلفيبهبأسلاقال.فإنه

الامتحاناتذ@شكلات4

لةمحلونموذجيةأسئلةالحديثكتبولافيالطلابأيديبينيوجدلا

لاعندماوخاصةصعوبة،الامتحاناتيزيدوهذاومنظم،مدروسبشكل

لاقدالطلاببعضفإنامتحانهم،فيالطلابمراقبةالمادةمدرسيحضر

تمامأ.الأسئلةمنالمطلوبيفهم

أننسفقط،الذاكرةمنمعلوماتسردعلىسئلةالا@تقتصروقد

والتحليلالتفكيرعلىالطالبمقدرةمعرفةعلىيساعدمابينهامنيكون

ستنتاج.لاوأ
ذا

الامتحانقاعةإلىالمادةمدرسيحضرأنينبغي
يوم

الامتحان،

يوعوأنالدراسي،العامأثناءفينموذجيةأسئلةللطلابيحلوأن
الاسئلة

حفظأسئلةإلى
تحليلاأيضأالعلياالعقليةللقدراتوأختبلىوتطبيق،وفهم

شروط؟ماعد@انكر،متنوعا:أسئلتهاستفتاحفليكنوتقويما،وتركيبآ

هلفي؟رأيكماوتحل؟توفقكيفلماذا؟حلل،صف،علل،قارن،

على؟.توأفق

%25وللتطبيق%29وللفهممثلا،%25والتذكر@طفظلأسئلةوليجعل
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مثلا.%7وبالتركيب%7وبالتقويم%7بالتحليلالعلياالعقليةالقدراتولاختبار

الطالبمربلىترجعالتى@لشكلاتيج(

النت@رعية:بلى@لكلياتمستوى@لتوجهينا@معف

إلىغالبايتوجهونالثانويةدراستهمفيالمتفوقيئأنلبنانفييلحظ

يتوجهونالذينوأنالحاسوب،وعلوموالصيدلةوالهندسةالطبدر@سة

علوموفيالثقافي،المستوىفيعامضعفلديهمالثرعيةالكلياتبلى
الذهني.المستوىفيضعفلديهوبعضهموالتعبير،العربية@للنئ

عندويلحظ
تصحيح

بينيميزونلاالطلاببعضأنالامتحانات

ثواستهمفيعليهاويركزونالفروعبعضوراءفينساقونوالفرعالأصل

فيجعلونهاأساسيةتكونلاقدغريبةمعلومةنظرهمتلفتأوللأمتحان،

كأنهموالإثاء،للخطابةمنبراالإمتحانورقةويحولوندراستهم،محور
الحديث.علومفييكتبونأنهميعرفونلا

الذيفالربغيرمنالطلبةبعضوجودأحيانأالضعفمستوىويزيد

معانيعنليستفسرواالمدرسمقاطعةفيكثرونالعربيةاللغةيحسنونلا
يفهموها.لمعربية@لفاظ

الرعيةالكلياتفيتسجلواقدالطلابهؤلاءبعضيكونوقد

الشريعة.لدراسةلاللعملوالتفرغفقطالبلدإقامةعلىللحصول

النجباءاختيارمنالمشكلة-هذهعلىللتغلببد-لاكانلذا

يلزمهم-مابتأمينواستقطابهم-الثانويةدراستهمفيالمتفوقين

الريعة.لدراسةوتفريغهم

التفون:وعدمالانتسابمشكلة-2

المتوجهيئمستوىفيالعامالضعفمنبالرغمواقعالانتسابنظامإن

المنتسبينقبولإلىالثرعيةالكلياتمعظموتضطرالثرعية،الكلياتبلى

قدالطلابيكونأنبعدمسائيأ،الدراسة@واموتجعليتفرغوا،أنبدون

امتأضصفهإلىيصلوقدمرهقأ،الطابىفيأتيووظائفهمأعمالهم@هوا@
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العائلية.لمثاغلهالدروسحضورعنيتغيبماوغالباالدرس،بدايةعن

الثوخعلىالحضوربدونأنفسهم،علىالطلابمعظميدرسوهكذا

بروحالطالبيتثغ
يقعوالمادة،فيالأولوياتيعرفولاالماثة،

التناقضاتكئرةمنشيوخغيرمنأنفسهمعلىدوسوامنفيهوقعفيما

ئب.لعجاوا

نقصإلىللدرسالتفرغوعدموالأعمالبالوظائفالانشغالويؤدي

فيضعفوإلىومخالطتهم،العلماءزيادةفينقصالىدالمذاكرةفي
الشيخمنبد،الكتابلثيخإلىيؤديذلكوكلالصفية،المثاركة

ةقالواوقديماالشرعية،الكلياتطلبةبينالجهلوفثموالعالم،
أعظممن

الصحيفة.تثييخالبلية

والأخذالعلماءمجالسعنبهايستغىولاللمذاكرة،عونالكتبإن

رضيالثافعيقالولقدعنهم،
عنه:الله

من
تفقه

ضيعالكتببطونمن
ا

ديوانه:لي

تفصيلهاببيانعنسأنبيكإلابستةالعلمتناللنأخي

ذكاء
زمانأستاذوطولوصحبةوبلغةواجتهادوحرص

مشكلةإن
يدرسأنأرادلمنمشكلةأعظمهيالعلملطلبالتفرغعدم

قدالطالبأنتعقيداالمشكلةهذهويزيدالحديث،علوم
منويتخرجينجح

نفسهتمكيئإلىالالتفاتمنبدلأثملاخرأولسببالكلية
علومفي

جهتخربعدترإهالكلية،إلىالانتسابأيامفاتهماوتحصيلالحديث

وينصرفوسيلىة،وأثاثمنزللثراءالدنيويعملهمنيضاعفمباشرة،

لوسه،لمامذاكرةثونواللياليالأياموتمرأسرة،وبناءزوجةعنللبحث

فاته،لماتحصيلنوص
علمرأىماوكأنهفيهاكانماذاكرتهمنفيمسح

مصطلحاته.منشيئاسمعأوشيئاشاهدولاحياتهفيالحديث
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علمإنهلتحصيله،التفرغبدونفيهالتمكنيمكنلاالحديثعلمإن
ساعة.يتركلاأنينبغي

اساعة.فليتركهساعةيتركهأنأرادمنفيه:قيلالذيالعلمإنه

فيوأحيل
أبوالفتععبدالثيخجمعهماقراعةإلىالحديثطلبةالمقامهذا

صفحاتكتابهفيتعالىاللهرحمهكدة
العلمشدائدعلىالعلماءصبرمن

والتحصيل.

8@المجتمعوالكليةالمدرسبلىترجعالت@@لشكلاتد(

بها:غير@لتخصصينالحديثموادا@دريس

والنخريجكالمصطلحالحدبثموادتدريىلبنانفييسندماكئيرا
فيمتخصصإلىالأحكامو@حاديث

ذلك،غيرأوالتفسيرأوالفقه
بسبب

الكلياتجميعفيالتدريسلتغطيةالحديثعلومفي@تخصصين@قلة

@عاهدو@
الأخطاءاكتشافيمكنهلاالمتخصصغيرأنومعلومالبلد،في

يخلوولاوالمصطلحات،الأسماءفيوالتصحيفوالسقط،@لطباعية،

منمطبوعكتاب
بلة.الطينفيزثادمور،الا@هذه

الطلابيصرفقدبلإيضاحأ،الكتابزياثةيمكنهلا@تخصصوغير@

فيمتخصصأالمدرسكانفإنمنه،الأعظمالمقصودعن
حصةحولالفقه

فيحصةإلىالحديث
إلىحولهاالتفسيرفيمتخصصاكانو)نالفقه،

لعلوموتميزبخصوصيةالطالبيشعرلاحتىوهكذاتفسير،حصة

حسابه.فيمهمشةفتصير@طديث،

والمجتمع:الكليةفيالححيثعلوم@هر@هميش2

هذهوتعتبرالحديث،علوم@ورتهمشلبنانفيالكلياتمعظمإن

والاجتماعالنفسعلمموادتعطىمئلماقصيرأوقتافتعطىثانوية@ا@ة@

الطالبفإنالحديث،لعلومالمقررةالتدري@ساعاتكفايةعدم

فيفيهيحتاجأعلىصفإلىفيترفعكلها،المصطلحماثقدراسةيكمللا
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كمايفهمهافلاالأحكام،أحاديثليفهمالماثةهذه
استكمالهلعدمينبغي،

الحديث.أصولدرأسة

وقدفيها،الحديثتدريسيهملونالمساجدمدرسيفإنثانيةجهةومن

غيرالشريفالحديثماثةيجعلوهذاالحديث،إلاشيءكليدرسون

الكلياتفيفيهاالاهتماميكثرالتيالأخرىالفكريةالموادبعكسشعبية

لأجلها.والمؤتمراتالندواتعقدويكثروالمساجد

الفقهموادمدرسيبينالتنسيقعدمالحديثعلوم@ورتهميشومن

الطالبيدرسهاالتيفالموضوعاتالحديث،وعلومالأحكامأياتوتفسير

الأحكام.اياتتفسيرفيويدرسهاالفقهفيالطالبيدرسهاالحديثفي
الطالبمللإلىيؤديممامختلفة،بأسماءالواحدةالماثةتتكرروهكذأ

المواد.بيئالتمييزعلىقدرتهوعدم

فئةإلىالحديثعلوم@ورتهميشيعودوربما
في

إنتقول:@جتمع@

المذا@كلفيالثمرةعلىحصلناأنناوطالماالحديث،علمثمرةهوالفقه

الحديث-علومفيللتوسعثاعيفلاالفقهية

منأكثرضررهكلاموهذا
الحديثأهلبينتنافرإلىويؤدينفعه،

الشريعة،أدلةبمعرفةالطالبافاقتومميعمنبدلاالفقه،أهلوبين

متعدلة،توجيهاتلهيكونقدالواحدالدليعنلا@مذهبه،بغيروالأنس

وهلالكراهة،اوالتحريمالنهيافاثة@السنية،أوالوجوبالأمركإفاثة

إطلاقه؟علىبقيأوقيدالمطلقوهلعمومه؟علىبقيأوخصصالعام

موقعهالتحتلالحديثعلوم@ورتقديمبمكانالأهميةمنكانلذا

الحديثعلومتأخذلمدافاالأخرى.بالعلومالثديدلارتباطهاالمنالسب،

كلها.العلومتتقدمفلنالعلومبقيةبينالصدارةمكان

@يهمشوكيف
اللهلكتابالمبينوهووعلومه!الشريفالحديثور

وتعالى!.تبارك
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علىالتطبيقاتإدخالالمصطلحما@ةجفافلترطيبأقترح

التوضيحيةالوسائلباستخدامالكتبهذهوتسهيلفيها،المؤلفة@لكتب

والحلقات.والدوائركالممنمجرات

مختلفةكتبثلاثةتأليفثانيأ:
التيالمرحلةلمراعاةالحديثمصطلحفي

الطالب.بدرسها

لابحيثالثانويةللمرحلةالأولالكتاب(1)
قوانينكليحوي

فقط،أهمهابلالمصطلح
مع

يكونولامبسطة،وتطبيقاتأمثلة

مسائلالكتابفي

معالمصطلحقوانينيحويبحيثالجامعيةللمرحلةالثفيالكتاب(2)

الطالبليعرفالخلافية،المسائلوبعضأوسع،وتطبيقاتأمثلة

الاجتهاد.علىمبنيالعلمهذاأن

الطالبيتوسعبحيتالعلياالدراساتلمرحلةالثالثالكتاب(3)

والثائكةالخلافيةالمصطلحمسائلبعضبحثفيويتعمق

والمتأخرين.المتقدمينمناهجإلىويتعرف

الحديثموادإسنادبعدمالشرعيةالكلياتعلىالقيمينأوصيئالئأ:

الحديث.علومفيالمتخصصينلير

-

بالموادالتخصصعلىالوسائلبثتىالنابهيئالطلابوتشجيع

علماءإلىمجتمعاتناحاجةفإنمنها،الحديثعلموخاصةالرعية

والمهندسين.الأطباءإلىمنهااكثرالحديث

-

وحذفالمساء،الصباحمنللدرسالنهارطوالالطلابوتفريغ

البرامج.منالثانويةالمواد
منأكبرعددايدرسونولكنثونهم،بوابالا@تقفلفلاالمنتسبونأما-

متمكنيئ.للتخرجيتأهلواويمتحنونالسنوات

بالمسؤولياتالشعورأنفسهمفيينموابأنالطلبةإخوانيأوصير@بعأ:
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العلومنف@ملل،ثونومثبرةبجديعملواوأنعاتقهم،علىالملقاةالكبيرة
مسألة.مسألةتدركولكنهاواحدة،دفعةتدركلا

الدائمبالدعاءتعالىاللهإلىوالتوجهبالإخلاص،ونفسيأوصيهمكما
وسلم.عليهاللهصلىمحمدبسيدنالهميفتحأن

المرسلينعلىوسلاميصفونعماالعزةربربكسبحان

للهوالحمد
@لعالمينرب



المص@لح@مضةبيغيثال@ع@و""

()"التعبيقروع@التمثيلىرةونة

أقةتعنلم
الإسلاميةالأقةعنايةوتعاليمهنبيهابميراثالأمممن

صفةلاوإقراراولافعلاولاقولاتدعفلممحقد@،رسولهابمير@ث

عنهصدرتسكنةولاحركةولا

أوالإقامةحالفيالمنامفيأواليقظةفي

الا@حالفيالظعن
حفظتإلاالخوف،أومن

فيوقيدتالصدورفي
للتصنيهففتهيأتكبيرة،دواوينفيدونتأنلبثتماثم@لسطور،

الحركةهذهعنونثأوالتمحيص،والنقدوالدراسةوالترتيبوالتبويب

علموهوالأخرى،الأممعندمثيللهيعرفلمفريدعلمالمباركةالعلمية
فيولعلالمصطلح،علمأوالحديثأصولعلمأوالحديث

التسميةهذه

وتعاريفهمبعلمهمالحديثأهلعنايةعلىواضحةدلالةالأخيرة

بالمصطلح.علومهمأوعلمهمسمواحتىومصطلحاتهم
تعالىاللهكتابفيمبثوثةالكبرىوأصولهالعلمهذابذوركانتولئن

ثواسةعلىانكبواالأولالقرنمنبدايةالعلماءجحافلأنإلانبيهوسنة

منمناصلامقدسةفريضةذلكفيرأواوقدوتمحيصها،وحفظها@لسنة

يرضيالذيالوجهعلى@دائها
المصطلحاتمنشذراتفظهرتالله،

ولىالا@القرونمصنفاتفيمبثوثةالعلمهذانفاضمنونبذو@لتعريفات،

منومريدوهمتلاميذهمتداولهوماأحمدوالإمامالثافعيالإمامكمؤلفك

صحيحه،بهاصدوالتيمسلمالإماممةوكمقدومحاورات،وأجوبة@سئلة

الترمذقيالإماموكجامعمكة،أهلإلىالسجستنيثاودأبيوكرسالة
ميلادشهدايزمنمنشوطاالرابعالقرنقطعماإذاحتىوغيرها..وعلله

تعلىيفمنتفرقمافيهجمعالثريفالعلملهذاممحضكتاب@ؤل

رنى-ح@-عالع@لطامرد@بولبالةا.(1)
لإملىاتابجامحةالإسلا@يةر@سك@لى



النافع.الغيثانهماريسبقالذيالقطرفكانوقواعد،ومصطلحات،

تلكفيفتجفتالقرون،عبرالحديثعلومفيالتاليفوتوالت

والتوضيحوالشرحالنقدفنونمنأبدعوهبماالأمةعلماءمواهبالتآليف
مسيرفيعليهم،والاستخرأجفاتهمماعلىوالاستدراكأسلافهملمقالات

ة

علمبائهالعلوممؤرخويصفهأنإلىالعلمبهذاانتهتثؤوبةتطويرية

كمال.منبلغهماإلىإشلىةواحترقنضج

بمنهجتأثروقد
اصولوضبطالرواياتقبولقوأعدتحريرفي@حدثن@

واللغةالتلىيخكعلماءالنقليةالفنونأكثرعلماءالتاريخي،الإثبات

منللتوثققواعدهموتطبيقوالتثبتالاجتهادفيفققدوهموالأدب..

شاكرأحمدالشيخملحظعلىالحديثعلمأصبححتىمنقولانهم،صخة

الشيختعبيرحدعلىهوبل@ا،النقليةالعلوملكلأساسا@االله-رحمه-
وأضحىالأخبار".تصحيحوميزانالمنقول@امنطقحمزةعبدالرأزقمحمد

الثأن.هذاأهلمنإثناننفعهوجليلأهميتهحوليختلفلا

فماذاوالشمولوالدقةالرفعةمنالثريفالعلمهذأشأنهذاكانو)نا

هذه؟ندوتنافينضيفأنعسانا

وهامين:كبيرينعنصرينعلىقامتالحديثعلومإن

منهارصدالتيالعلومهذهلأنلاوالحدودالتعاريفهومنهما:الأول

لتصلنوعا،وخمسينإثنينالرابعالقرنفيالنيسابوريالحاكمعبداللهأبو

ونوعا،وتسعينثلاثةإلىالعاشرالقرنفيالسيوطيالإماميديعلى
قد

لهاواختيرتمعينةدلالاتذاتمصطلحاتوضبطهابنائهافياستخدمت

والتصؤرات.الحدودتلكتدعمتطبيقيةأمثلة

منللتحققوالتمحيصالنقدقواعدهووالثني:
وصخةالراويثقة

وصوالتاريخيةالنصوصثبوتومنبها،للاحتجاجوصلوحيتهاالرواية
لا

الغوامض.وحلالحقيقةمعرفةإلى

الأولالقسمهوالمتواضعةالورقةهذهفيالضوءعليهسنسقطماان@
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مافنلاصأمثلةمنلهاحشدوماوالمصطلحات@لتعريفاتأي
بعضهافي

الذهبيالشرطمعتنضبطلاجعلهاتماإطلاقأوقصورأوفضفضةمن
مانعا@ا،جامعايكونأنوهو@اوصحتهالحدلسلامةالأصوليونوضعهي@لف

ماأوالنظرية،معالمتطابقةغيرالأمثلةبعضعلىنقفكما
منهتعاني

أوالحدعلىالمثالتطبيقوعسرالتمثيلشحمنالحديثعلومأنحلبعض
النصوصوتمحيصالروأياتنقدأصولوهوالثانيالقسمأما@ل@اعدة.

منبلغقدفهذاوتعديلهمالرجالجرحوقواعد
يتعنوشأواوالفاعليةالحق@

للنقدمنهايتسللثغرةعلىفيهيعثرأنالموضوعيالمنصفالناقدعلىمعه

وأهميته.جدواهمنالغضأو

لنابدلاالموضوعغمارخوضوقبل
الحذأوالتعريفصلةتجليةمن

المانعالجامعاللفظ@اهوبقولهم.الحدالعلماءعرففقدبالاصطلاح؟.
أي@ا

ديخولفيمنعجميعه،علىويشتملالمحدودبهيتميزماال@و
إليهمنهلي@ما

كما
شيءأقيخروجيمغ

اليونانمناطقةعندالحدغايةكانتافادعنمدا.منه

أرسطولما@اأنالمعرت،الثيءماهيةمعرفةإلىالوصولهيوفلاسفتهم

أعتبرالميلادقبلالراجالقرنفياليونانفلاسفةأشهرأحدأرسطاطاليس@و

@طد
فإنالفكر،غايةهوبالحدالماهيةإلىوالتوصلالعلم،قمةهو

وغيرهم..-والمعتزلةسعريةالا"الطوائفجميعمنالنظلىوسائرالأصول@ن
وغيره.المحدودبينالتمييزيفيدالحدانيرونتيمية-ابنيقولكما

منفريقحملهاالتياللغويةالعبارةفهو@فا@لصطلح:
العلماء

فدقفي

منمضمونفيهيوضعوعاءفهيخاصتة،دلالةالعلمفنونمنمعين

ةعمارمحمدد.تعبيرحدعلىالمعنى-رسالةتحملوأثاة@

الله.حفظه

وتصوراتهمواجتهاداتهمرؤاهموتباينالعلماءمداركلاختلافونظرا

فقدالمطروقة@وضوعات
فيوالاختلافالتفاوتمنشيءبينهميقع

موضوعحسمواقدالعلماءكانداذاالمصطلحات،تلكمعالمنحديد
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مشاحةلاالشهيرة:إبقاعدتهموالاصطلاحالتعريففيالاختلاف
في

بحيثالدلالةفيوالترهلالمعنىفيالتوسعمشكلةفإن@ا،ألاصطلاح

يضمفضفاضاالتعريفأوالمصطلحيصبح
أستاتا

بماوالدلالاتالمعانيمن

أومثالالهنجدلاالذيالمصطلحأوالتعريفوكذلكأحيانا،المتنافرةفيها

ةالإشارإلىتحتبعمشكلةتبقىالقاعدة،علىتطبيقهيعسرمئالالهنجد

وحتىالطريقمعالمتتضححتىقصورمنفيهاماوبيانبهاوالتنويهإليها

يصبح
يخدمنظريالاوحقائقها،شياءالا@واقعمعيتساوقتطبيقياالعلمهذا

دالجهوكلتكرسأنينبغيالتيالعلميةالماثةواقععنبعيدةقضايا

بهتتعلقوحتىوخيرها،بعطائهاينتفعواللناسوتيسيرهالخدمتها

عبرعلمائهجهودمنوالإفادةبهللإحاطةالتواقةالشاتةالطلبةنفوس

الطويل.تلىيخه

الماق،هذهتدري@يكابدمنيلمسهاإنماالعويصةالمشكلاتوهذه

فيخدموهابها،يتعلقوألهموتيسيرهالطلابهمفاهيمهالتقريبويسعى

العلمية.بحوثهمفيويطبقوهاويستخدموها

التمثيل:وندرة@لصطلحفضفضة

لي@مافيهيدخلبحيثالمصطلحتعريففيالاتسعبالفضفضةالمراد

وتمنعفيهثاخلهوماتجمعمحررةبعباراتيصغلمالتعريفأنأيمنه،
ما

عنهخارجهو
فيالحديثلعلمالدارسيلاحظهوممافيه.الدخولمن

تحدثالتي@حررةغير@الفضفاضةالمصطلحاتمنجملةوجودالمجالهذا

ومندقيق،وجهعلىوتصؤرهالمصطلحفهمفيإرباكا
المصطلحاتهذه

العلماءأنظاراختلفتلقد
@اوسطاباعتبارهالحسنتعريففي

لاالناظرنظرفيوالضعيفالصحيحبين
عنهالتعبيرفعسرالأمر،نفسفي

ثيءنسبي،أمرنهلا@وذلكالصناعة،هذهأهلمنكثيرعلىوضبطه

هذاكثيرابنعتلهكذاعنطا،عبلىتهتقصرربماالحافظعندينقدح
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ابنأوردوقدالحديثعلوماختصاركتابهفيالتعريففيالاضطراب

2أتالترمدفيمنكلتعاريف@لصلاح 7 ا@طابي@ليمانوأبي(@9
38أت 5أتالجوزيابنالفرجوأبي(@0 بالنقدكلهاعليهاوكر@،97

@@فقال:
ذلككل

مستبهم
مذفيافهىفيما@ولي@الغليل،يشفيلا

و@ططابي
الصحيحمنالحسنيفصلما

أباالحافظمعاصرهأنكما@ا

6أتالمواقابنعبدالله 4 فضفضةمنالترمذقيتعريففيبماشعر(@2

بصفةالحسنالترمذييخمق@المفقال:الحسنفييدخلالصحيحجعلت

الصحيحعنتميزه
منالحسنروايةفياشترطهمالأن)3(،@ا

الثقة
عدمو

ابنكذلكواعترضالصحيح.فيكذلكمشترطالاتهاموعدم@لذوذ

تعريفعلى(@733أتالمصريجماعةوابن@،،207أتالعيدثتبق

واشتهرمخرجهعرفالصحيحلأقأيضاالصحيحعلىيصدقبأنه@ططابي

لاالخطابيئتعريفأنيذكرجماعةابنإقبلبالثقة.رجاله
الضعيفيمنع

رحالهواشتهركذلثمخرجهعرفالضعيفنلا@فيه@لدخولمن

بالضعف.

(3)

محمدأحمدتألفكنير-النللحافظالحديثعلوم@خصارشرح@طثيث،@ل@عث

3رولاتلريخ)لدودبيروت@للي@-لار@لكت@شاجمر-
طعت@

صلبلقيي-الاصطرومحممى@لصلاح@بنمقدمة
3 عد@لرحمنعائةتحقيق5

اويتدريبتويخها(-ولاالطعةعددلياد)@ردمصرالمملى@د@ر@لتاطئ،لت

1/1@لسيوطي-عبد@لرحمنالدي@حروللحالحطاوي،تقربشرحفي 5 حققه5

لاوعدد@لطبةثكر)بدودبممر@،الحادةمطعةح@عبد@لل@يت-عد@لرماب

منبنادهفييكونلايروى،حديتكلهوبقولهالحنمذيأعرتنلإيخها(

وعر@تخروحهمنفلكنحوريررىشاقايكونولابالكذب،يهم
@طبي@ه

يق@لهالذيوهو@ديت،كتر@مد@روعيهرجالهواشتيرمخرجميعرفماموبقوله

صحفيهمو@لديبقولهالجوري@بنوعر@ه@لفقهاءعامةويستعملهكثر@للطء،

مخمل(قريب

1/1@لر@ويندرب 5
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لذاتم@حسناقسميئ:فقسمهالحسن،تعريفالصلاحابنوحاول

أنإلاظنه-فيمانعا-جامعاتعريفامنهماكلاعرفثئملغيره.وحسنا

الحسنتعريفعلىاعترضفقدالمؤاخذة،منيسلمالمهذينتعريفيه

والأمانة،الصدقمنذكرهبمارجالهاشتهرالذيالمرسلعليهيردبأنهلذاته

فيالذيوالمنقطعالمرسلعليهيردبأنهلغيرهالحسنعلىاعترضكما
ويروىمستور،رجاله

آخروجهمننحوهأومثله

نف@الحسنتعريفعبارةتحريروعدمالفضفضةهذهإلىوبالإضافة

الأمرعندهم،عليهنعثرلالغيرهللحسنأولذاتهللحسنواحدامثالا

المنال.عزيزمطلباالواقععينعلىتصورهيجعلالذي

فهذامحلم@غيرفيالحسنمصطلحاستخدممنالعلماءمنوهناك

5أتالبغويمسعودبنالحسيئ 1 فيأطلق(@6
"السة@ا@ابيحكتا،

والشالي،داود،أبيسقحاديثصنكتابهضمنهماعلى@االحسن@ا

الصحيحفيهاأقعلىمجمعونالثأنهذاأصحابأنوالحالوالترمذي،

اصطلاحيصفالصلاحابنجعلالذيالأمروالضعيف،بلوالحسن

عنعبارةالحديثأهلعندالحسنولي@يعرف،@الابقولهالبغوي
."فلك

منوللخروج
لنابدلاوألاختلافات،الفضفضةوهذهالإطلاقاتهذه

واضحةأمثلةاستعراضمعبقسميهللحسنمانعجامعتعريفصياغةمن

أيتروقدالمبتدئين،الطلابلاسيماالدارسين،نفوسلهاتطمئنلهمابينة

محررثقيقاتعريفاثراه-اللهطيبالتازي-أمينمصطفىالثيخلأستاذنا
ا

أنإلاالأقسام،هذهبينالفروقبيانمعبقسميهوللحسنبقسميهللصحيح

نصبومادرجةإلىترقىلاالعمليةجعلكافيةموضحةمثلةلا@إيرا@هعدم

الكمالمنإليه

4@لديى@لعر@تيلزينلإيضاحواالتقييد(1) 7

@محاضر@انظر(2)

1لار@لتأليفمطبحة-3)ط2/7،6201@طدبثعلرم@ي 9 7 1

2/7،49الحديتوفيالقديمفيالحديثمقاصدر(-@ ثار@لتالبفمطبعة)ط9

ممر(لالمالة-
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حولواختلفتتعريفاتهتعحرتالتيالحديثيةالمصطلحاتمنالمسند:

ةلأالمسند@االآراء:ماهيتهتحديد

بابنالمشهورالنيسابوريالحاكمعبداللهبنمحمدعبداللهلبوفهذا-

4هأت@لبغ الله-رسولإلىالسندالمتصلالحديثهوالمسندأنيرى@،0

يحصرأنه@ي
والسلام.الصلاةعليهالرسولإلىالمرفوعالمتصلفيالمسند

6أتالبغداديالخطيبأحمدأبوبكرويذهب- المسندأنإلىثص،3

هوالحديثأهلعند
يدخلوبذلكمنتهاه-إلىراويهمنإسنالهاتصلما

ماأكثرأنإلىيشيرأتهإلاوالمقطوع،والموقوفالمرفوعالتعريففي

المسندمصطلحيستخدم
.@@النبيئإلىالمرفوعالمتصلفي

4أتعبدالبرابنيوسفأبوعمرأفا- 6 هوالمسندأنإلىفيذهب(@3

عنحكىأنهإلامنقطعا.أومتصلاالسندكانسواء!@@النبيإلىرفعما

لىجمالنبيإلىمرفوعااتصلماعلىإلايقعلاالمسندأنقوم

وح@سبالثلاثةالعلماءهؤلاءتبناهمافحسب
غيرهمعنحكوهما

التالية:الدلالاتللمسنديكون

قوفالموالمتصل-30المرفوعالمنقطع-20المرفوعالمتصلا-

المقطوعالمتصل-4

العسقلانيحجرابنورجح
هوالمسندأنمنالحاكم،إليهف@بما

ما

وغلقالوضوحلصالحاختياروهو@إ،@النبيإلىمرفوعاسندهاتصل

المجدية.غيرالاختلافاتباب

وضوحرغمالمرلوع:
رسولإلىأضيفماعلىالمالالمصطلحهذا

فيبمامنقطعاأومتصلاالسندكانسو@مدله-لجيم@
فإنالمرسل،ذلك

الرسولإلىالصحابيرفعهفيماالمرفوعيحصراللهرحمهالبغداثيالخطيب

للحاكم،@طديثعلرممعرفة(1)
للبلقييلاصطححاومحاص@لصلاح@بنمقدمة-17

1 @لغد@ثيالخ@بكر@حمدلآبي@لكفاية9
الحديثةثار@ل@2ط-58

1لمحغد@ثأ،اثمنىومكتبةل@لقامرق@ 9 7 1/1@لراويتدريب2 8
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المرسلعليهيدلبمااكتفاءذلكفعلولعله)1(،التابعيمرسلفأخر@و@

بلىالحديثصغيراأوكانكبيراالتبعيئرفعمن@حلفيئ@اصطلاحفي

مج@رو.اللهرسول

منعليهمموقوفاالتابعينعنجاءمابأنهالمقطوعيعرتالمقطوع:

وأفعالهم.أقوالهم
بعضعندالمنقطعمعالمصطلحهذاتداخلرصدالصلاحابنأنإلا

الموصولغيرالمنقطععنبالمقطوعالتعبيروجدت@اوقديقول:فهوالعلماء

وغيرهما(الطبرانيئ،القاسموأبيالثافعي،الإمامكلامفي
(2)

روكر@أبي

والدأرقطني.الحميدي

هوالذيالمنقطعبينأنومعلوم
تو@طبدونأكثرأورجلمنهسقطما

المنقطععنفالتعبيرشاسع،بونالمقطوعوبينالصحابيقبلأبهمأو

شرطمعيتعلىضلأنهتفاديهيحسمنالمفاهيمفيإرباكايحدثبالمقطوع

التريف.أوالحد

المفاهيم:معهاتتداخلتعريفات،ةعدلهنجدالمصطلحوهذاالمنقطع:
انقطاعه،كانوجهأيمأعلىإسنا@ايتصللم@اماأنهةبهعرففمماا-

الصحابيئعنالتابعي@ونمنروايةفييستعملماوأكثر
انقطاعطاكانوجهأيوعبارة

والمعضلالمرسلأمامالبابتفتح

وجهعلىانقطاعاجميعهافينلا@التعريفضمنتدخلكيوالجعفق،

معين-

مبهماأوكانمحذوفاالتابعيئقبلرجلمنهاختلما@اهووقيل-2

@ا،جل@
صفةإطلاقمنالمانعفماقصور،منيخلولاتعريفوهو

@ا

المنقطع
@ا

هذهوقعتو)فاالتابعي!؟هوواحدراومنهسقطسندعلى

عليها؟نطلقهالذيالمصطلحفمافعلا،الصورة

@لص@ابنمقدمةانطر(1)
1الاصطلاحومحاسنح 93.

1السبقالمصدر(2) 9
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مال@ووقيل:-3
أوقولهمنعليهموقوفاثونهمنأوتابعيعنروي

ةعنهفقالالصوأبعنببعدهالصرابنشعرالتعريفوهذا"فعله

@اوهذافقال:وضعفهبغرابتهالنوويشعركمابعيد@ا،غريبوهذا"

ثاضعيفغريب،
ماأفاالمقطوع،هوإنماالتابعيعلىالموقوفلأن(1)

دونعليه،الموقوفالراويهذاعلىموقوففهونهصمنعلىوقف

معين.بلقبيوصفأن

@عضل:@

كادحتىشديدانيلاالفضفضةمنهنالتالمصطلحوهذا
مفهومأيصبح

به.الخاصةملامحهتبينلاعائمأ

سقطعفاعبلىة@اهوبقوله:الصلاحابنعرقهفقد
أثنانإممناثهمن

يسقطأنصورهمنلأنالمنقطعفيهمعهيدخلوصفوهوفصاعدا"

سقطماهوالذيالمعلقفيهيدخلكماتوال،بدوناثنانإسنادهوسطمن

فيالنوويعبروقدالتواليعلىكثرأواثنانأوراوإسناثهأؤلمن
9

يب
فقال:الفضفضةهذهيفيدبماالمعضلتعريفعقبثا

الفقهاء@ا.عندمرسلايسقىومنقطعا،

@افكلفقال:والمرسلالمنقطعمعيتقاطعالمعضلجعلالصرابنبل

مرسلا@ايسمونهوقوممعضلا،منقطعكلولي@منقطع،معضل
(3)

على

مرسلا.يتصللاماكليسميمنمذهب

ملحظعلىالحديث-أصحابيعتهبلغنيالراويقولوهوو@لبلاغ

معضلا.نصر@لسجزقي-@بي

رسولقالوغيرهم:الفقهاءمنالمصنفينقولأنالصلاحابنروىو

ا@لى.قبيلمنكلهذلك،ونحووكذاكذأم@@لثه

1/2@لر@ريتدرب(1) 0 8

الاصطلاحومحلسالصحح@بنمقدمة(2)
2 16.

الاصطلاحومحلن@قدمة@(3)
2 19.
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منأغربإلىذهبالحاكمإنبل
عنتبعروايةسمىحيثذلك

ع@ي@والرسولالصحابيذكرعدمباعتبارمعضلا،عليهموفوفأحديثاتابع

أخذ@االبصري:الحسنإلىالمتصلبسندهيرويهبحديثلهوقد@حثلمعأ،

عنالمؤمن
وهوقتر@ا...عليهقترناد@وسععليهوسعإفاحسنأأدبأالله

عند
جمهور

@امقطوعالحديثعلماء
بيانه.سبقكماثا

على:التأكيدمنالمعضلتعريففيلابدالحلطهذاولتجنب

المنقطع.مناحترازاأكثرأوالراويينسقوطفيالتوالي
هوالذيالمعلقمنأحترازأالسقوطموقعوتحديد

سقطما
أولمن

لشيخهالسندأولفيالراويإسقا@هوالذيالبلاغومنفاكثر،رأوإسنا@ه

بمعناهللمعضلفأكثرمثالإيرادمعالاحترازاتهذهوضعنافإذافوقه.فمن

أصبحالمانعالجامع
@االمعضل@ا

الفهمالميسورةالواضحةالمصطلحاتمن

للشاذالتعريفاتأوضح
الإمامبهعرفهماالمحدغيئاصطلاحفي

2أتاللهرحمهالشافعي 0 الثاذ@اليىقال:فقد@،4
أنالحديثمن

يرويمما
لاماالثقة

يرويأنالشاذإنماغيره،يروي
مايخالفحديثأالثقة

النيسابوريالحاكميحدثتقريباالزمنمنقرنينبعدأنهإلاالناسروى

4هأت عنبهيبعدللشاذجديداتعريفا@،0
وهوعليهالمتعارفمعناه

ثقة،بروايتهينفردالذيالحديثويجعلهمنه،أوثقهولمنالثقةمخالفة

ثقةبهينفردالذيالحديث@@وةاللهرحمهعبارتهوهذه
من

الثقات،
وليمح@

يصبحوبذلك@ا،الثقةلذلثبمتابعأصلله
عندهالثاذ

ثمالتفرد.يعني

4أتالقزوينيالخليليعبداللهبنالخليليعلىأبوبعدهيأتي 4 ليزيد@،6

لي@ماالثاذأنالحديثحفاظعليهالذيدافيقول:غموضاالثاذتريف

شيخ،بذلكيثذوأحدإسنادإلاله
غيرعنكانفماثقة،غيرأوكانثقة

عنكانومافمتروكثقة
الثيخشعروقدا،بهايحتجولافيهيتوقفثقة
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ماببيانالموقفحسمفأرادالمصطلحاتفيالتداخلبهذاالصلاح@بن
هو

بالثذودعليهالثافعيئحكمماأما@افقال:بالغموضمثوبهووماواضح

فيإشكالفلأ
الحاكمأيأغيرهعنحكيناهماوأقامقبول،غيرشاذأته

عندالصحيحوهوالضابط،الحافظالعدلبهينفردبمافيشكلوالخليلي،

تعريففيالصححأبناختارهالذيالوضوحهذاأنإلا@االحديث@ل@

لنوعمبحثهخلاصةفينقضهأنيلبثلمالثماذ
قال:حيثالثاذ@ا@ا

منالنخرج
قسمان:المرثودالثاذأنذلك

خالف.@الفرد@الحديثأحدهما:-

منراويهفيلي@الذيالفردوالثاني:-
ماوالضبطالثقة

لماجابرايقع

ثاوالضعفالنكارةمنوالثذوذ@لتفرديوجبه

التوقف:إلىيدعوماالإيهاممنفيهانلاحظالخلاصةوهذه

دفرحديثأتهطالما@خالفة،@توجبلاالفرد@االحديث"فعبارةا-

غريب.

فقطفالذوذشانا،بالروايةمتفردكلفليسبالمخالفةسلمناواذا-2

بابمنولكنضعيفاليىالثقةوحديثللأوثق،الثقةمخالفة

السيوطيالإماميقولكماوأصغ،صحيح
منكانإذاالتفردإنثثم-3

اذادمقبول،صحيحفهوأحدايخالفلمثقة

الحالينكلافيلهعلاقةولاضعيفا،حديثهيكونضعيفمنكان

وذ.لثذبا

المنكر:

البرديجيهارونبنأحمدبكرأباالحافظالمنكرعرفمنأقدممنإن

3أت 0 لاوالرجل،بهينفردالذيالحديث@اهوبقوله:عرقهفقد@،،1

2@حامنو@@فلضة@(1) 38.

2@لصدر@لبق(2) 34.

.1/65@لر@ريندرب)كا
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متنهيعرف
جهومنولامنهرواهالذيالوجهمنلاروايته،غيرمن

آخر@ا

فينلاحظو
معيستقيملاإطلاقاالتعريفهذا

فيالمطلوبةالدقة
الرجل@اعبارةفإطلاقالتعاريف:

@ا

منثوجتهتحديدوعدم
يجعلالثقة

أن:ذلثهلاميا،التعريف

صحيح.حديثفهوقيمته،منيقلللاالحديثبروايةالثقةتفرد-

بالضعف.عليهيحكمبهالضعيفوتفرد-

فيهيإنماالثذوذشأنشأنهاالنكارةفيفالعبرة-
@خالفة،@

مع

@لخالفدرجةاعتبر
من

خالفو)ناشافاكانالأوثقالثقةخالففإذاالثقة

منخلاالبرديجيوتعريفمنكرأ،كانالثقةالضعبف
لافأصبحالمعنىهذا

قالحتىالحديثأهلمنالكثيرفيهاوقعالهلاميةوهذهالمراد.عنيعبر

النووي:
الصحح:ابنقبلهوقال@ا،كثيرونأطلقهوكذا@@

الحكمداطلاق"

أهلمنكثيركلامفيموجودالذوذأووالنكلىةبالردالتفردعلى

فيورأى@ا،الحديث
فيهوالصواب"فقال:الصوابعنبعداال@هرحمههذا

الثاذ@ا.فيتقمالذيالتفصيل

أنهإلا
اسمان@اعندهأنهمايبدوإذوالشاذالمنكربينخلطتفصيلهفي

لأ@ما@اسيانإالنوويالخلطهذافيشاركهوقدوأحد@ا،لمسمى
(2)

عنده

له:بقوللأولومثلقسمين،المنكرالصلاحابنجعلفقدكذلك-

لهمثلوقدالثقاترواهلما@خالفالمنفرد@هوالأؤل:@اومثال

زيدبنأسامةحديثوهوالمنكرعلىلاالشاذعلىينطبقبحديث

المسلمالكافرولاالكافرالمسلميرث@الامرفوعا:
الزهريعنمالكرواه@ا

أسامةعنعثمانبنعمرعنحسينبنعليعن
كلأنوفكرزيد،بن

بنالعين،أبفتحعمروعنرووهإنماالزهريأصحابمنرواهمن
عثمان

2وللحاسن@لصلاحالنمقدمة(1) .1/238@لتدريبفيونحوه-44

1/6@تدريب(2)
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الثقات.مخالفاثقةوهومالكفثذ

@بقوله:فعرفهالثانيالقسمأما
منرواتهفيلي@الذيالفرد@و

الثقة

اتفرثمامعهيحتملماوالإتقان
البلح@اكلوامرفوعا:عائثةبحديثلهومثل

ثابالتمر..
(1)

محمدبنيحمىزكيرأبوبروايتهتفردالذي
عنقي@بن

زيرأبي@ف@فيثالح@فهذاعائثة.عنلبيهعنعروةبنهثمام

منكرا.وليىبروايتهتفرد@لذي

وهوالحديثعلومأنولمنالنوعهذأثواسةمننخرجوهكذا

يصدقتطبيقيلمثالولاللمنكرمانعجامعبتعريفنظفرأندون@نكر،@

طلابا.أف@انعلىاثارهتخفىلاأمروهوعليم@

و@لشاهد:@لتابع

رالعصوفيالحديثيةالمصطلحاتأممتقرارقبلالمصطلحانهذانكان

الصححابنفهذأالثاني.علىأحدهماأطلقأنلدرجةمتداخليئ@تأخرة@
يسمىأن@اويجوريقول:التابععلىمثالايوردأنبعدأدلهرحمه

نلك

أيضا@ابالشاهد
(2)

الخلطهذاإلىسبقهقدأليسابوريالحاكمأنويبدو

فقدببنهما،
اللهرحمهسمى

الصحيحإلىالمدخلفي
شواهد@االمتابعات@ا

)3(،شاهدا@االمتابعةالتقريب:فيفقالخطاهماعلىوفي

8هأتالبلقينيالدينسراجحفصأباأنكما الاصطرمحاسنفي(@0

الصلاح:ابنقولعلىيعقق
والاسمتضهاد@ا،المتابعةبابفييدخلد@

تغايرهما@ا.يقتضيالمتابعةعلىالاستشهادعطفيقاللافائدة:9بفوله:

شيخسارالمنوالنفسوعلىواحد.شيءأنهمايرىسابقيهمثلفهو

يرويهفيمافقالالعسقلانيحجر@بنالإسلام
التدريب:فيالسيوطيعنه

أيضا@ا.متابعةالثاهديسفىالوقد

2الاصطلاحومحاسن@لصلاحابنمقدمة@نظر(1) 44-2 4 5

2@فدت@(2) 47.

1/2@ندربمق@ننرب(3) 43.
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كماأمروهذا

نريمما
قد

للمسألةنظرناإذايستقيم
اللغوية،الناحيةمن

التعريفاعتمدناإذاأثاالموافق،بمعنىمنهماكلوالتابعهدفاك

منكلوظيفةإلىونظرناالاصطلاحيئ
القد@مىخلطفإنوالتابعالشاهد

العلميئ.المنهجمعمستقيموغيرمربكايصبحوالثاهدالتبعبين
فيأوقعناأنهإلاالمصطلحينبينالتمييزالسيوطيالإمامحاولوقد
اختصاصحصلفقدد@يقول:فهوسابقه،عنجسامةيقللاآخرخلط

والشاهدلا،أمالصحابيذلكروايةمنكانسواءباللفظكانبماالمتابعة

@اكذلكبالمعنىكانبمامخصوصهووقيلأعم،

الخلطوهذاالفضفضةلهذهمايخفىولا
فيالوضوحوعدم

مسألة

معرفةعلىالقائمةالتخريجعمليةعلىسلبيةاثارمنوالواهدالمتابعات

دراستهالمرادالحديثعلىاسديدالحكمإلىللوصولوالثواهدالمتابعات

هوبماعليهوالحكم
شيخناتعبيرحدعلىالعلمإكسيرهووالتخريجأهله،

ثراه-اللهطيبصقرأحمدسيد

كثبوت@حتمل@الخفيفالضعفجبرهيالمتابعةوظيفةأنعلمنالاذا

أالمتابعفيالمدل@الراو@عنعنةبدلفاعل،اسمأالمتابعفيالسماع
اسيم

وكتبينوالنسيان،والخطأالسهوكثيرأوالمختلطبدلالثقةوكروايةمفعول(،

اسمأالمتابعفيمبهماكانأنبعدالراويكمعرفةأوالانقطاعبدلالوصل

فلثوغيرمفعول(،
بالحديثفترتقيالمتابعةتحدثهاالتيالجبرأن@لمن

لغيرهالحسنأولغيرهالصحيحدرجةإلىالضعيفمفعول،اسمأالمتابع

القوة.منالتابعثوجةبحسب

الثاهدوظيفةانكذلكعلمنالاذا
أ@سمالمتابعالحديثمقدعمهي

تخرجهأوالشهرةمجالإلىالغرابةدائرةمنتخرجهبأنلمفحسب،مفعول

بحسبالحسنأوالصحةإلى@ائرةالضعف@ائرةمن
به.رويتالذيالسند

@صدر@لمقنفى@(1)
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ضعومنبذولاوالشاهدالمتابعةبينالتفريقمنبدفلاهذاعلمناإذا

أحدهمايميزحدةعلىمنهماواحدلكلمنعجامع@صطلاح
الثاني.عن

أمينمصطفىالشيخشيخناتعريفوأمنعهاالتعريفاتأجمعمنولعل

الحديثوفيالقديمفيالحديثمقاصد"كتابهفيي@ق

تفرقهيظنكانالذيالحديثراوييوافقأن9بقوله:التابععرففقد

أوبلفظهمعهالحديثفلكروايةفيللاعتبارحديثهيصلحآخرراوبه،

واحد@ا.صحابيإلىينتهيبحيثفوقهعقنأوشيخهعنبمعناه

بهتفرتهيظنكانالذيالحديثراوييوافقأن"ةبقولهالثاهدوعرت

عنبمعناهأوبلفظهالحديثذلكروايةفيللاعتبلىحديثهيصلحاخرر@ر

اخر،صحابي

و@لتعديل:الجهحفيموهمة@عبار@

بعضاطلقهاالتيالموهمةالعباراتبعضوجودإليهالتنبيهيجدرومما

خاضةمعانعلىللدلالة@لعلماء
ماهوالذيمثلاالمنكر"داكعبارةبهم

رو
اه

يغربمنعلىيطلقهاأحمدالإمامفإنثا،الثقةرواهمامخالفأ@لضعيف

لماالحديث@امنكرعنهفيقولبالغرائبيأتيهمبأنالحديثفيأقر@نهعلى
(2)

لافهومناكير،أحاديثاللهأو
علىالمناكيريطلقو)نماتضعيفهبذلثيعني

روكأتهالمعروفة،غيرالغريبةالأحاديثأيلها،متابعلاالتيالأفر@ر
حمه

المعروف.غيرالنكرةوهوللمنكراللغويالمعنى@كلتمددله@

بذلكيريدفإتماالحديث،منكر"يطلقحيئالبخاريالإماملينما

منهماكلاأنإلاواحدةفالعبارة)3(،عنهالروايةتحللاالذي@لر@ري

مختلف.معنىعنللتعبيربسنخدمها

1قيل()بتصرت@ديثمقاصد@(1) 15-1 1 7

1/3@لر@ريندرب(2) 4 7

1/3@لر@ريندرب(3) 4
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"أولأالحديثمنكر"العبارةنفسالمحدثينبعضويستخدم
ويير

منكر،حديث"قالواإذاحينفيالراوي،تفردكثرةعلىللتدليلالمناكير@ا

الثقة.مخالفاضعيفرواهواه،حديثأنهيقصدونفإنهم

بثي@الي@وكعبارة
2أتمعينبنيحىفإناعا 3 يستخدمها(@4

لتضعيفه.لاالراويحديثقلةعلىللتدليع

2أتالرازيإثوي@بنمحمدحاتمأبوأما علىأطلقإذافإته@،77

بثي@اليسعبلىةراو
متهم،متروكوأنهشديداضعفأضعيفأنهفيريدعاا

@االحديث@امتروكقوله:بثيء@الي@@@عبارةإلىيضيفأحيانأأنه

ذلكفعلمثلما
@الي@ةعنهقالفقدالثاذكونيدأودبنسليمانمع

ثاالحديثمتروكبشيء،

2أتمعينبنيحمىفإن@ابأسبه@اليسعبارةأما 3 علىيطلقها(@4

الإمامفإنبلفثققا(.بأس،به@الي@قلت:إذاأدله:رحمهقالفقدالثقة

2أتالرأزيإثويسبنمحمدحاتمأبا أو"@اصدوقبقوله:يعبر@،77

بهلابأس@@
@ا

التوثيق.دوجاتأعلىعن

متثدالعلماءببعضالخاصةالمصطلحاتهذهدلالاتعلىفالوقوف

الخطأنتجنبحتى
تجريحهم.أوالرواةتعديلفي@ممرا@فهمفي

الكتب:عناوينطالتالفضفضة

حيثالكفعناوينطالتالمصطلحاتبعضفيالفضفضةهذهو)ن

لاالكتابعنوانأصبح
ومنمضمونه،يترجم

ذلك:أمثلة

الدلرمي:مسند
يجمعالذيالروايةكتابتسميةعلىالحديثعلماءاصطلحلقد

مسندا.حدةعلىصحابيقيحديث

لا@السن("كتابأنإلا
بي

أتالدارميعبدالرحمنبنعبداللهمحمد

2 5 غيرعلىبالمسنداشتهرفقدالأبوابعلىمؤلفأتهرغم(@5

@لابنو@لتحديلالجرح(1)
4/1حتم@ي 1
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المسانيد،كتببينعتهالصلاحابنعمروأباأنحتى@حدغين،@@صطلاح

فيأوقعه
مسندباسمالعلماءعنداشتهارههذا

الدارمي.
سميولعله

البخاريتسميةغرارعلىمتصلةمسندةأحاديثهنلا@مسندا
مشهو@لجيدهاللهرسولأمورمنالمختصرالمسندالصحيحبالجاصعكتابه

مهياوأ

2أتمولاهم@لتيمي@سامةأبيبنمسند@لحارث 8 2@):

سميوإنالمسندهذاأنكما
أنهإلامسندا

معجمالحقيقةفي
أننلث

شأنشيوخهعلىرتبهال@هرحمهمؤثفه
المعاجم.علىالتأليفمنهج

مسندفالعنوان)2(،هارونبنيزيدشيخهمسندالمسندهذاوأول

معجم.و@لضمون

3أت@لطبر@نياللخميئئحمدبنسليمان@لقاسملأبي@لكبيرللعجم 6 0@):

فقدالصحابةعلىالكبيرمعجمهالطبرانيالإمامرت
كلحديثجمع

فيه،يدخلهفلمإفرا@هنوىفكأتههريرةأبيمسندسوىحدةعلىصحابيئ

بالمعجم.العلماءعندأشتهرأنهإلاأولىبالمسانيدفهو

وعسر@لتطبيق:@لتمثيلشغ

التمثيلبندرةتتسمالعلمطلابأيديبينالمتداولةالمصطلحكتبإن

فيالمدروسةالحديثعلوممنان@لعلى
الطابععليهافغلبالكتبتلك

أثهوالحال@لنظري،
يقومأنينبغي

مالواقعالتطبيقأساسعلىالعلمهذأ

المعالم.واضحةتكونحتىموضوعاتهمنبدرس

منشرطبكليحترزماويذكرالصحيحيعرفالصلاحابنفهذا

ناحي@لثيئمحرتمتحمدللدكتررللحلغين.ناهجعنالمبين@لضوء@للامع(1)
3 1 7 /2-

1اط 4 مصرالامانة-مط@عةالماه/77

1المياميرو@صحابها@لرالحديثكتببيانفي@حدغن@بتان(2) بنعدالعزيرللإمام4،4

ا-طوقي-@لىكرممحمد@لفلىسيةعننقلها@،،أش@32@لدهلوقي@لثهوليئالامم

2 ب-02
بيروت.لإسلامي-ا
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@لىوينتقلحاديث،الا@بعضصحةفيالعلماءاختلافوسببشروطه،

عليهليطبقواحدلاأ(مثالأيذكرأندونالمهمة،الفوائدمنجملةفكر

الفوائد.منوملحقاتهالتعريف

الإماموحتىالتقريب،فيالنوويالإمامسلكهالصنيعونفسى

منجملةوذكرهمحترزاتهوبيانالتعريفشرحفيتوسعهرغمالسيوطي

الصجيح.علىواحدامثالأيوردلمأنهإلاالمفيدةالتنبيهات
واحدأتطبيقيامثالأفإنومسائلهقضاياهتنوعرغمالحسنموضوعوفي

فابنفالخطبيالترمذيمنبدايةكثرتهمرغمدرسوهممنأحديطرحهلم

رحمهمالسيوطيئالإماموحتىالصلاح،
لذاتهالصحيحإنقيلفادالله،

نف@والسن،الصحاحكتبفيسريعةبنظرةتعرفهمايمكنلذاتهوالحسن

الضعفموطنلمعرفةوتدبرلدراسةيحتاجانلغيرهوالحسنلغيرهالصحيح

الحسنالحديثيرتقيحتىالضعفهذاتجبرالتيالمتابعاتعلىالوقوفثم

لغيره.الحسنإلىأولغيرهالصحيحإلىوالضعيفلغيرهالصحيحإلى

يوردفلمالنظريالطابعالصلاحابنعلىغلبالضعيفدوأسةوفي

منواحدشرطاختلالبتصورولدهاالتيالكثيرةأقسامهعلىواحدامثالأ

الأولمنمركبثالثشرطثمشرطين،ثمالحسن،أوالصحيحشروط

صفةإلىيعمدأنالبسطأرادمن@اوسبيليقول:فهووهكذا..والثاني

حسبعلىجبر،يخلفهاغيرأنمنفيهعدمتمافيجعلمنهامعينة
ما

الصفةتلكفيهعدمتماثموأحدأ،قسماالحسن،نوعفيتقرر
مع

صفة

قسماثالثا،معينتينصفتينمعفيهعدمتماثمثانيأقسمأمعينةأخرى

مماالتصوراتوهذهوهكذا...
لها.تطبيقيةأمثلةإيجاديعسر

والنلىل،العاليالإسنادموضوعالتطبيقعسرعلىالأمثلةومن

شهبةأبيمحفدمحمدالثيخمحاولةهناولنذكر
(2)

مثالإيراداللهرحمه

1لاصطلاحومحمسن@لص@ح@ب@مقدمة(1) 51-1 52.

4ا-@@طديثومصطلحعلرمفيسيط(2) 0 لننر@عرفة@عالماملماا@/33

و
ا

ةحدلوفيع-
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(1)أقسامهيذكرالعلو،يعرفأنفبعدالعلو،أقساملبعضتطبيقي

وحتى

الكتبأحدروايةإلىبالنسبةالعلووهوالثالثالقسمإلىوصلماإذا
وهي:الأربعة،أقسامهيذكرالمعتمدة،الكتبمنغيرهاأوالستة

0 والمصافحة.د.والمساواةج.لإبدالواب.الموافقة1

"بقوله:الموافقةيعرفثم

هي
فيحديئاالراوييرويأن

الكتبأحد
لنفسهلإسنادمثلأ@لستة

يجتمعبحيثالكتابصاحبطريقغيرمن
معه

هذهأصحابأحدطريقمنروأهلوماعلىالطريقهذاعلومعشيخهفي

@لكتب

فيقول:حجرابنعننقلاللموافقةتطبيقيمثالعرضيحاولثم
مالكعنسعيدبنقتيبةعنالبخلىيروىمثاله:حجر:ابنالحافظقال"

قتيبةوبينبينناكانالبخلىي(طريقمنأيأطريقهمنرويناهفلو

2السرأجالعباسأبيطريقعنبعينهالحديثنلكرويناولو 1 81-

3 1 قتيبةوبينبيننالكانومسلم،البخاريعنهوتلقىالبخلىيتلميذ3

الإسنادعلؤمعبعينهشيخهفيالبخارقيمعالموافقةلناحصلتفقد

اعسيريبدوالواقععلىتطبيقهأنإلانظريأمقبولأكانولئنالمثال

متعذرا:يكنلمإن

(1)
وهي

ا-أقام.خمسة
ومو

@
@سادل!@لثهرسولمن

2نطيفصجح
و-

منإماممن@لفرب
دوال@ر@لنوريومالكشحبةأنل@طديتأنمة

كنراندحي،

د@لحهبحده
منغيرهااو@لةأحد@لكتبرو@يةيل@بالشبة@لعلؤ-3@لتهرسولمن

ئحمدكمد@حتمدة@@ل@
الإبد@ط-ب-@وافقة@أ-أ@لىيتفريخوهذا@لقميم

ده@لح@فيتلىياداداريوفاةتقدمالحلو-40@صافحة(@د-للاو@قج-

سمعتمىآعلىكادمتقدماسمحهفمن@ئن،من@لماعبتقدغ@لحلو-
بحدهمه
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هوفما
مالك؟عنسعيدبنقتيبةعنالبخاريرواهالذيالحديثهذا

هووما
لكانالبخارقيطريقعنبهالحديثروينالوالذيالسندهذا

الثمانية؟هؤلاءهمومنثمانية؟سعيدبنقتيبةوبينبيننا

هووما
السرأجالعباسأبيعنبعينهالحديثبهرويناإذاالذيالسند

السبعة؟هؤلاءهمومنسبعة؟فيهقتيبةوبينبينناكان

بوضوح.عنهابالإجابةإلاللتعريفالتطبيقيالمثالفهميتأتىلاأسئلة

والمصافحة.المساوأة،وفيالإبدالفييقالالموافقةفييقالوما

وبيانتعريفهاحيثمننظريأبحثأقتلتاندالحديثعلومأنحلوجل

مثلةالا@شحمنتعانيأنهاإلافيها،العلماءأقوالواستعراضأنواعها،

للتطبيق،قابلةغيرتقديريةأمثلةمنهافالكثيروجدتوإنالتطبيقية

المطلوب.الوضوحبعدممشوبةفأضحت

وبعد:

ظنيفييقومالوسائلعلومأغلبشأنشأنهدرايةالمصطلحعلمإن
منالميامينأسلافناو)نوالعقل،المنطقعلى

ابذلىالبررةالعلماء
جهو

دا

قوتهفيفريداعلماأصبححتىوخدمتهالثامخالصرحهذأبناءفيمضنية

يرتحرحولآرائهموتزاحمالعلماءأنظلىاختلافأنإلاالعلومبينوأهميته

لثيءتتعرضتعريفاتهبعضجعلتمتعمثةبطرقعنهاوالتعبيرمصطلحاته
جامعايكونأنوهوللتعريفالجوهريالشر@تفقدهاالتيالإخلالمن

أمثلةإلىالوصولعمليةعسروالتصؤرالتحليلفيتوسعهمأنكمامانعا.

يضنيهملاالمتمرسونالعلماءكانو)فاالمصطلح.واقععنتعبرتطبيقية

يجدونخاصةالمبتدئينالعلمطلبةفإنالمراد،إلىوالوصولعنهاالبحث

عنها.يشيحونيجعلهمقدمافهمهافيالعسرمن

منلابذفيهولتحبيبهملطلابناالسريفالعلمهذاثماكأجنيولتقريب

وأمثلته،بمصطلحاتهبينا،واضحا،إليهمالعلمهذأوصوأتيسير

ويحضرني
كتابهووالناجحةالواضحةالتعليميةالكتبعلىمثالهنا
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رحمهماأمينومصطفىالجارم،عليمؤلفاهسلكفقدالواضحقه@لبلاغة"

البلاغة:علمأنولمننوعكلثواسةعندفيبدآنواضحأتعليميأنهجأالله

الأمثلة.منجملةبعرض

ودراستها.الأمثلةتلكبحثفيثرعانثم

فيصوغانهاالقواعدأوالقاعدةاستخلاصإلىالبحثمنويخلصان

مانعة.جامعةمحررةبعبارات

عليها.القاعدةلتطبيقنمافجيعرضانثم

التطبيقية.التمريناتمنجملةيوردانثم

والجلاء.الوضوحمنكبيرةثوجةعلىالموضوعفييصبح

@ميحولالكتابهذاغرارعلىالحديثعلومفيلكتابوضعناقل@

للمصطلح،محررةصيغعلىتقومواضحةمسائلإلىالمصطلحأنحل
إلىالهامشفيدائماالإشلىةمعالنظرية،يصمقفأكثرمثاليدعمها

مامغاليقونفتحمرادهمنفهمحتىالعلماءببعضالخاصة@صطلحات@

فينسهموبذلكوالدرأسة.البحثمسيرةفيمنهابواجهنا
هذاخدمة

المسلمينأبناءمنواسعةشريحةإلىتقريبهعلىونعملالثريف،@لعلم

سنةلدراسةالمتعطشين
لاوماللاحتجاجمنهايصلحماومعرفةنبيهم

وسلم.وصحبهآلهوعلىمحمدسيدناعلىالله
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لمراجعد@يالمصائمةقا

كثيرابنللحافظالحديثعلوماختصارشرحالحثيث،الباعث

77أت 4@)

يبدونبيروتالعلمية-الكتبثارشاكر.-محمدأحمدتأليف-

مكانها(.ولاتاريخهاولاالطبعةعددبيان

الميامين.الغروأصحابهاالحديثكتببيانفيالمحدثينبستان

2أتالدهلوياللهوليالإمامبنعبدالعزيزالإمام- 3 نقلها@(،9

2ا-طالندوي-أكرممحمدالفلىسية،عن 0 الغربدار-02

سلال!ا
وت.بيرمي-

6أتالنواويتقريبشرحفيالراويتدريب 7 6.،@

9أأتالسيوطيعبدالرحمنالدينجلالالحافظ- 1.،@

بمصر.السعادةمطبعةالفكر-دارعبداللطيف-عبدالوهابحققه-

تدربانظرللنوويالبشيرسننلمعرفةوالتشيرالتقريب

الرا
وي.

شرحوالإيضاحالتقييد
الصلاح.ابنمقحمة

-

8أتالعراقيعبدالرحيمالدينزين 0 6.،@

1ا-طعثمان-محمدعبدالرحمنحققه- 38 9@/9 6 المكتبةام-9

المنورة-بالمدينةالسلفية

والتعديل.الجرح

3أتالرازيحاتمأبيبنعبدالرحمنمحمدأبو- 2 7@).

1الهندالدكن-آبادحيدرا-ط- 37 1@/9 5 ام.2

@حدثين.@مناهجعنالمبيناللامعالضوء

ناجي.الثيخمحرتمأحمدالئيخ/الدكتورالأستاذ-
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1

4ا-ط- 0 الأمانة-مطبعةام-لماا@/77
مصر.

الرواية.علومفيالكفاية

4أتالبغداثيالخطيبأحمدبكرأبو- الحافظمحمدتقديم@،-63

التيجاني.
1-2ط- المثنىمكنبةالقاهرة،-أالحديثةالكتبدارالناشر-/972

د،.بغداأ

الحديث.علومفيمحاضرات

1التأليفدارمطبعة-3طالتازي-أمنمصطفى- 9 مصر-71

الحديث.علوممعرفة-

معظمالسيدتحقيقثص،-ه.أتالنيسابوريالحاكمعبداللهأبو-

1-2ط- 9 77
م.

بيروت.والنثر-والتوزيعللطباعةالتجلىيالمكف

الحديث.وفيالقديمفيالحديثمقاصد-

مصر.بالمالية-التأليفدارمطبعةطالتازي.أمينمصطفى-

6أتالصلاحابنمقدمة- 4 3،@

لا@الاصطلاحومحاسن
البلقينيالسراجرسلانبنعمرحفصبي

8هأت 0،@

القاهرة.المعارت-ار@الثاطى،-بنتأعبدالرحمنعائثةتحقيق-

الحديث.ومصطلحعلومفيالوسيط-

بنمحمدالثيخالدكتورالأستاذ-
شهبة.أبومحمد

4ا-ط- 0 جحة.والتوزيع-للنثرالمعرفةعالمام-لما3ا@/3
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المت@ميغمةللتلخريئإفامةكيمية

يش@(ال@@و"في

ةقولاوحولولانستعين،وتعالىسبحانهوبهالعالمين،ربدلهالحمد

الناسومعلمالرحمة،نبيعلىوالسلاموالصلاةالعظيم،العليباللهإلا

محمد@طير،
بهديه.هتدىوصنوصحبهولهعبداللهبن

بعد،أما

علومندوةراعيالماجدجمعةالسيدلمعاليشاكراالدعوةلبيتفقد
منأنهلأنراجياونائبه،وعميدهاالكليةولمدير@ا،وآفاق@اواقعالحدبث:

منجمعتالتيالمباركةالندوةهذهوحياضمعينمنوأرتويمعارفكم

لاكيففرسانهم،العلماءومنأئمتهم،الأفاضل
الحديثفرسانوهم

عنيدفعون@لذين
الكذب.عنهاويذبونالدساضالسنة

الكلمةبهذهالتحدثعلىجرؤتإفالياسمحواالكريم،الحضورأيها

أنالسنة،هذهعلىغيوركلمنترومتساؤلاتعنعبارةوهي@نواضعة،@

السبيل.المبتدئللطالبويضيءالغليل،يشفيجوابعنيبحث

زحمةفيالعملية،الظروفأملتهالي،عتالخواطربعضهذه

مناملاالمتباينة،المثحاكل
فتحايرزقناأنوجلعزالله

من
عنده-

فتح

الصناعات،وأدقالمياثين،أخطرمنميدأنفييبدل@مدلياب@العارفين

ونثرا.وفهماوأخذا،تلقيناالريفالحديثصناعةفيذلكويتجلى

والسداد.العونومنهالتوفيقوباللهأقول

@@كليةوعلومها-@ستذ@لسنةاي-@@عبد@لرز@قد.(1)
@

الحام@-محمدحامعة

قصىلااالمغر@@لرباط-
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اختياروبعدالجامعي،المستوىإلىالعلمطلابمنكبيرةأعداد

فييوفقونفقدالعلمي،مسلىهم
يفشلون.وقدالاختيارهذا

والثانويالأساسيالتعليمبينتكاملبوجودقمينةالتوفيقونسبة

بينالمنهجيالتباعدبسببتكونالفشلنسبةأنكماالعالي،والتعليم

شمولية.بصفةالجامعيوالتكوينالجامعة،قبلالتكوين

أهممنعلمفيوخاصةالفشل،أسبابعلىالوقوفوراءوسعيا

المتواضعالبحثهذافإنومتعلقاته،السنةعلموهوالثرعية،العلوم
فيالنظرةتعميقيحاول

قيللرالمناسبةالأفكلىبعضواقتراحالأمر،هذا

فهمبمستوى
والمبتدي.المنتهيعندالثريف،العلمهذا

المغرييقلأالجامعةف@السنةلعلمالطالبتلق@@لخع

هوالحديثعلومفيالمتقدمينمنالمتأخرينإفاثةكيفيةعنسؤالناإن

إلى:يمطصحيسؤال

بالجامعة.الحديثعلومتدريسوأقعرصدا-

العلوم.هذهفهمعلىطرأالذيالخللضبط-2
العلوم.هذهلدراسةالمفيدةوالطرقالخللهذاعلاجوسائلببان-3

نظرةإلقاءأقترحوالتحليل،بالدرسالقضاياهذهتناولأجلومن

فيوعلومهاالسنةماثةفيهاتؤخذالتيالسنواتمقرراتعلىموجزة
محمدجامعةالباكالوريوس(أوالإجازة-سنوأت)خلالالمغربيةالجامعة

نموذجا.الا@ابكليةالخامى-

فيالأساسيةالعلومبعضعلىالطالبيقفالأولى:@لسنةففي
الحديث،السنة،مصطلحات:مثل:السنة

لأثر.الخبر،ا

دراية.الحديثعلمرواية،الحديثعلم

لضعيف.الحسن-الصحيح-ا

7 @لأ6



وعدالةوالتعديعالجرحعلمالطالبيدرسالثانية:السنةوفي

فيوالتعديلالجرحعلموأثروطبقاتهمالصحابة
وضعيف.وحسنصحيحإلىالخبرتقسيم

@لئالثة:@لسنةفيأما
السنة،علومفيهاالطابىيتلقىسنةاخروهي

وتخريجه،طرقهوتتبعالحديثعللفيتعلم

ثمومنومنسوخهوناسخهوغريبهومشكله
إلىبتوصلهالحديثثواسةاستكملقديكون

الثمرةوهيالفقهيةوالأحكامالفوائداستنباط

كلها.العلومهذهمنالعظمىوالغايةالكبرى،

بها،لهمقبللابعلومسنةأولفييصطدمونالطلبةبعضأنإلا

والمراجع،المصادراختيارإلىوكلواإذاخاصةوالدراية.الروايةعلممثل
واحد.كلظروفحسبواحد،بكتابلبعضهمالكفايةتحصلوقد

ومن
والمراجع.المصاثومعالطالبتعاملمسألةترضهنا

منمعلوماتهيأخذالطالبأنالتجربة-موقعمنأجزم-أكادإنني

أفكلىعرضنفسهيكلفلاحيثالمستسلم،المسلمأخذالمرجعأوالمصدر

بعده.أوقبلهألفماعلى@لكتاب

منويعتبرهاأستافه،بمحاضراتالطالبيكتفيوقد
لاالتيالمسلمات

وضيائه.العلمنجورتذهبافةوهذهالمذاكرة.أوالمناقثةتقبل

الذكبالمناسبالوقتعنفيهانتساع@أخرىمحطةإلىيسوقناوهذا

الحديث.فيهالطالبإخذ

وعلوممم@لحديثيأخذ@لطالب@ه

نظرهموجهاتوتباينتالمنهج،لهذافطنواقدعلماعناأنشكلا

العلمية.بيئاتهمحسب

قال
الكوفةوأهلسنينلعشريكتبونالبصرةلاأهلهارون:بنموسى
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ثالثلاثينالثاموأهللعشرين

الرجل)كانيقول:حوصالا@أبا@اسمعتةيعقوببننعيموقال

@االحديث(يكتبثمسنةعشرينيتعبد

لأنهاالعشرينمنالحديثكتبدايستحبالزبيري:عبداللهأبووقال

القرآنبحفظ@ونهايشتغلأنإليوأحبالعقل...مجتمع

ئضألفروا
@ا

أنناإلا
المستحيلمنصلىالإدارية،الثواهدعصرهذا،عصرنافي

أهلايكونمنوتمييزغيرهم،منالشريفالعلمطلابمنالصالحضبط

لذلث.بأهللي@ممنللطب

الحديثدطلب@لقع

الاتية:المظاهرالتعليميالواقعأفرزالذاتي،العلميالمنهجغيابفي

علىالعمليستوجبوهذاثالطلابلدىالحديثيالمحصولضعفأ-

لمحة(.المستورالاالذاتيةالعلميةبالمناهجالمحصولهذاإنماء

العلم:أخذطرقغيابب-
ثمالفهمثمالإنصاتثمالسماعالعلمأول"

والتبليغالنثرثمالحفظ

الشعبة.أوالوحدةموأدكثرةج-

إلىيؤديالأستاذ،او@حاضر@قبلمنالدرستقديممناهجاختلافد

أنفيهشكلاومماالشريف،الحديثمحبةمنالطلبةمواقفتباين

فهمثوبفيناجحةخطوةأولهيالعلممحبة
@والارتو@العلمهذا

عادامأ.شيئاكره)ومنمعينه.من

لهذهوعلومهاالسنةماثةتلقيئأسسعنالبحثإلىهذابنايصل

الفئة
العلمي.ومستواهمواقعهمعلىالتعرفسبقالذينالطلابمن

ص@لماصل@حدت@(1)
1 87

صالفاصل@حدث@(2)
1 8 7

ص@لماصل@حدت@(3)
1 81 8
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وعلومها:@لسنةمادةتلقينيسس

يةوالحرالعلم،هذااختيارفيبالحريةالطالبيشعرأنبدفلاالحريؤا-

في
يراهغبشمنفهمهيشوبماعرضفيوالحريةقضاياه،مناقثة

معينة.عباراتعليهنفرضلاأخرىوبلغةصوابا،

ةمذاكرفيالأدبمعتتنافىلافالحريةالنبوي:الحديثمداكرةأدب-2

إنبلبه،المرتبطةوالعلوموأحكامهقضاياهومناقثةالشريفالحديث

الشريف.العلممذأكرةفيالحريةمستلزماتمنيعدالأدب

هذهيناث@أنيمكنلافالطالبالدرس:بتحضيرالمذاكرة@رتباط-3

فيويتذاكرالقضايا
علىومطلعابهاملمايكنلمماالأحكامهذه

ومصادرها.عيونها

وللمثقفينعامةللأمةالفكريالواقعلأنالمستمر:التكوينوجوب-4

وضعإلىيدعوخاصة،
الفكريالتكوينبتجديدتهتمتعليميةخطة

تحاربمنوالإفا@ةباستمرأر،التربويةساليبالا@ومراجعةوتطويره،

@اوالحكمةأوالإسلاميالعالماخلسواء@العلمية@ؤسسات@

بها@ا.أحقفهووجدهاأنىالمسلمضالة

علمهممنللإفاثةالمياثينمنميدانفيالخبراءاستدعاءأنريبولا

المستمر.التكوينصميممنيعدوخبرأتهم،

المعارفيتلقىفالمسلمالإسلامي،التربويالفكرعنبغريبلي@وهذا

حتىالمحبرةاللحد@ا@امعإلىالمهدمنالعلمأطلبوأاللحد@@إلىالمهدمن

@قبرة@

مالكالإمامروى
(1)

)يافقال:ابنهأوصىالحكيملقمانأنالموطأفي

اللهفإنبركبتيك،وزاحمهمالعلماءجال@بني،
بنورالقلوبيحي

كما@طكمقي
يحي

السماع@.منبوابلالميتةرضالا@

تقد(1)
-@@لتالن@541الرشاد-وثارالاما@@ارسعد@فلىو@وتشيقجةرمر@3

9 8 5

صام
8 4 )الرقم9

2 25)
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دونالصغاروعلىأخرى،ثونفئةعلىحكرالي@بالسنةوالعلم

الأعملى.لكلوشاملعامالعلمبطلبالأمرلأنالكبار

الا@مناليومأصبحوقد
العلومفيالمستمرالتكوينمفهوممراجعةزم

يأخذمتكاملمنهجإلىفالحاجةالخصوص.وجهعلىالسنةوعلمكافة،

@لتيوالاجتماعيةوالاقتصاديةالفكريةالجوانب:جميعالاعتباربعين
جهو@اتبذلأنالعلميةالمؤسساتعلىلزاماوأصبحفرضأ،نفسهاتفرض

منظمة
فيللخلافةيؤهلهالذيالمستوىإلىبالمسلمالارتفاعأجلمن

ا

ربطناهإفاخاصةمعمقأ،يكونأنيجبالمستمرالتكوينبهدت

بدوافع
الدراسة:إلىيعودالمنتهيتجعلمختلفة

الاجتماعي.المركزتغيير-
الوظيفة.سلمفيالترقي-

فيها.رأسايكونالحديثيةالصدمةأسرارمنالاستزا@ةأو-

قال:عندماالشاعروصدق

لئاماباءولدتهولوكريمصاحبهالعلمرأيت
الكرامالقومأمرهيعظمأذ،إلىيرفعهيزالولي@

السوامتتبحهالضأنكراعيحالكلفيويتبعونه
امالحرولاالحلالعرفولارجالسعدتماالعلمفلولا

العلمي،@لتحصيلجانبإدىالمستمر،التكوينحسناتمنولعل
الثعورويبثللحياة،متجدثاطمعايورثحيثالطلبفيالاسشمرار

هذهعلىإقبالهخلالمنيفهمالطالبلأنبالنفم@،الثقةويجددبالنشاط

ممنغيرهويحاورالقديمةمعلوماتهويصقلجديدة،أشياءالعلميةالحلقات

أثناءبهيلتقي
الحجةلمقارعةويضطرالبر،علىالتعاونويتعلمالتلقي،

الأثرإلىبالإضافةحديدا،قالبالهاويحعلأفكلىهيرتبأنهكمابالحجة،
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محيطه.فييحدثهلذي

ماعلىوبناء
نقرر:تقدم

لهتوفرجديدة،معالميجدقطيعةبعدالحلقاتهذهإلىيعودالذيأن

جديد.منالانطلاقفرصة

اقتصرإناوالخمولالكسليعتريهعندمايفسدالعقلأنأيضاونقرر

فصاحبالمرجع،أحالمحيةأخرىوبعبارةالوحيدة،النظرةأوالقليل،على

قالكماوالتقليدالببغاء،مثلغيرهأفكاروير@رأفكارهتتبلدالإتجاههذا

بخير.يأتيلاالله-رحمهالصديق-بنعبداللهشيخنا

ويحللليبدعللعقلالعنانويطلقالفهم،يحررالمستمرالتكوينإن

ويرجح.ويبنيوينتقد

نسألأنعليناسهلطلبتنا،فيالروحهذهنبثأناستطعنافإذا

معهم:ونتساعل

ف@ن؟صححهمعنىما@

فلانه؟ضعفهمعنىءما

المتقدمين؟لتصحيحنسلمهل@

المتقدمين؟لتضعيفنسلمهل،

المتأخرينلتصحيحنسلمهل@
3

المتأخرين؟لتضعيفنسلمهل"

والتضعيف؟التصحيحفيوالتساهلالتشددمعنىما@ه

كلوشرطقصدعلىالاطلاعغيابفيعليهمتفقمعنىما"

تتباين؟أوللرجالالمصنفينرؤىتتحدهل،

الباقي؟ثونحديث@اخراجالمصنفينأحدينفردلماذا،
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انفردالذيمجالدبنإسماعيلبنعمر
(1)

الترمذيالإمام

فيحديثهبتخريج
سننه.

عمر
متروكأنه:لماالتهذيبداتقريبفيحجرابنالحافظوصفههذأ

ثاالتهذيبإلى@قهذيبرجعناو)ذا
(2)

نلحظفيه،العلماءأقواللاستعراض

جرحه،علىاتفقتقدأقوالهمأن
بثيء@الي@وقال:معينابنكذبهفقد

سوءرجلخبيث،كذاب
حدث

العلممدين@أنا"بحديث:معاويةأبيعن

بئقةليسالنسائيالإماموقال@اأصللهليىحديثوهوبابها@اوعلي

عديابنواتهمهوالدأرقطنيالرازيحاتمأبووضعفهالحديث،متروك

بالمتابعة.يتقوىولابيقيئتالفالراويفهذاالحديث،بسرقة

ماحديثه؟بتخريجالترمذيأنفردلماذاإنن
مقبولهوهلقصده،هو

مر@ود؟أمعنده

موضعه،فيحديثكلنضعأنالإنصافمنإنالقول:وصفوة

أعلم.وال@همخرجه.وشرطمقصدفيوننظر

المبتدئالطالبعلىالحديثتيسيرعلومكيفية

العلماء:قالقديما

فقدالمتونحفظ@امن
نصححأنأرثنافإذا@االفنونجمع

أفسدتهما

مكانته،المتون-حفظللحفظ-نعيدأنيجبزمان،الا"وتوالييام،الا@

علىيعرضهاثمالبيقونيةمقبحفظالطالبيبدأفمثلابأبسطها،نبدأوأن

@لر@ويتدريبعلىويعرضهاالعراقيألفيةثمالصرابنمقدمةكتاب

والمعرفة.العلممدارجفيالطالبيترقىوهكذاللسيوطي،

2/5@ظره@ت،لرمز/@تمربنيححر@بنالحاظبلي@ئشلرمماهذالائن@(1) (3لمهلح2

03الجزء7/انطر(2) 613 6@

ع
4 -51451الأولى@لعلمية@ار@ل@طبعة3،5

9 9 عطاعبد@لقعومصط@ىتحقيقام4
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الطالبحفظإفافمثلا:

يعلأويشذولمإسناوراتصلماهوالصحيحأولها

مثلهعنضابطعدليرويه
ونقلهضبطه

(1)

بنصهعنهنقلهيحسنبماويقارنالصلاحابنعندالقاعدةهذهيقرأ

بنقلإسنالهيتصلالذيالمسندالحديثفهوالصحيح:الحديثاما@ا
لاوشافايكونولامنتهاهإلىالضابطالعدلعنالضابط@لعدل

سللا@ا

ةالاتيةبال@ريقةالتعريفهذاصورةلهنقربالمبتدئالطالبعلىوتسهيلا

أدناه.المبينةالثروطاستوفىإفاإلاصحيحاالحديثيكونلا

الصفةأوالتقريرأوالفعلأوالقولينسببحيثمسندا:يكونأنأ-

بسند.غ@يا!النبيبلى

فيالمذكورينالرواةمنراوكلأنأيالسند:متصليكونأن-2
قداسند

سمع
التحملطرقمنبطريقأخذهأوشيخهمنالحديثهذأ

المحدثين.عندالمعروفة

راوكليكونبحيثوالضبط،بالعدالةمتمتعينرواتهيكونأن-3

الثقة.فهوالصفتينهذينبينجمعومنضابطا،عدلاالرواةمن

المقاميقتصيهموجزاتعريفاوالضبطبالعدالةلنعرفقوسيننفتحوهنا

هيىوالتقووالمروءة،التقوىملازمةعلىالمرءتحململكة

بدعة.أوفسقأوشركمنالسيئة:الأعمال@جتناب

إذأبحبثويعيهثيخهمنالحديثالراوييحفظأنهوو@لضب@

عليه-سمعهالذيالوجهعلىبهحدثعنهبهحدث

المصطلحفي@ليقويةالممظومةعلىرقني@لفشرحرقني-محمد@ل@محمدعدالله@بر(1)
55الأولى@ل@اية@ليهبمؤيسةط- 1 4

ص
22-23

عر-لرر@لدلنتحق@ىالحدلتعلرم@لصلاح-اس(2)
دمىالمكر-ثارط

65 صام14-986
ا-21ا

3 8



كتابوضبطصدرضبطقسمان:@حدثينعند@والضبط

أهلاصطلاحوفيالتفرد،لغةوالشذوذشاذا،يكونلاأن-4

منه.أوثقهومنالراويفيهيخالفماالحديث:

صحته.فيتقدحخفيةعلةفيهيكونلاأيمعللا:لايكونأن-5

تترسخسبق،لماالموضحةالأمثلةبعضالطالبمعنستعرضثم

لبه:منوتتمكنالصنعةهذهمعالم

ماباب:والسير/الجهاد)كتابصحيحهفيالبخاريالإمامأخرج
ذيعو

سمعتقالى:معتمر،حدثنامسدد،حدثناقال:الجبن(من
قالابي،

مالك-بنأن@سمعت
يقول:@@النبيكانقال:عنه-اللهرضي

@ا

بكوأعوذوالهرم،الجبئووالكسل،العجزمنبكأعوذإنياللهم

من
القبرلما.عذابمنبكوأعوذوالممات،@حيا@فتنة

الصحةشروطالحديثهذااممتوفىفقد
وهي

ة

@يه@ي@ه!.النبيإلىإسنا"ا-
السنداتصال-2

النبيسمعصحابيمالكبنفأن@اخره،إلىأولهمن
قدالمعتمر-حوالدطرخانبنوسليمان@@ت،

منبالسمحصرح

قدالمعتمرومثلهأنس،
البخلىيشيخوكذلكأبيه،منبالسماعصرح

قد
قدالله-رحمهوالبخاري-معتمر،منبالسماعصرح

صرح

شيخه.منالحديثهذابسماع

السندرواةفيوالضبطالعدالةتوفر-3
بنأن@الصحابيلدنمن

مالك

الله-.رحمهالبخاري-الإماممخرجهإلىعنهاللهرضي

مالك-ابنفأن@كل!
عنه-:اللهرضي

عدولالصحابةوكلصحابي،

اللهرضيلهم-اللهبتعديل
أجمعين-.عنهم

بئ

عابد.ثقةالمعتمر-والدطرخان-بنوسليمان

تحقيقغدة-ت@وعبد@لقعاليختقديم@لفكى-نخبةشرح@لقلىيعليالإمامراجع(1)

2صالأرقم@ار@تميمنزاروهثمتميمنز@رمحمدوتعليق 47-248-249.
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ثقة.المعتهوابنه@

ثقةمسرهد.بنومسدد@

طبيبوالأستاذينوأستاذالحديثفيالمؤمنينأميرخاريالب@والإمام"
العلل.@حدثين@
شاذ.غيرالحديثفهذاكذلك-4

معللهوولا-5

صحيحهفيالبخاريأخرجهولذلكالصحة،شروطبذلثفاستوفى

لشرطه.وفاقا

ةبكثرإلاالطالبيتقنهلاالعلمهذاأننثكلاهذا-حبعدفنحن

فيهيتحركجامدأ،علماكانوالاوالدراسة،والممارسةوالقراعةالنظر

فلاجافة،مصطلحاتبينالطالب
مماوهذأالنظر،جهةمنإلايرجح

دمجركانالخبرالخبريوافقلماندكالمعاينةالخبرفليسالقصور،يلحقه

الغاية.علىغالبظنأوحكاية

في:تكمنالسابقمناللاحقإفاثةعدمأسبابأهمولعل

فيالمحدثينمذاهبلاختلافالطالباستيعابعدم
اويالرعدالة

إلى:تتفرعومسائلها@حدثين@بينالاختلافقاعدةأهموهذهوضبطه،

الراوي.عدالةثبوتكيفيةفى@حدثين@اختلاتا-

وأحد.بقولوالتعديلالجرحثبوتفياختلافهم-2

المعدل.تسميةغيرمنالابهامعلىالتعديلحكمفياختلافهم-3

الثقةروأيةفياختلافهم-4
توثيقه.علىتدلوهلسماه،رجلعن

5-

عنروىفيمناختلافهم
فنفاه.عنهالمرويفسئلحديثائقة

فياختلافهم-6
التحديث.علىالأجرةأخذ

علىالحكمأنعلىفتنبنيالراويضبطفيأختلافهمقاعدةأهمأما

اجتهاثيهوالرواةضبطمبلغ

صدلحدئينبد@ختلا@@@الاحدب-خلدون@ظر@لا(
9
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أختلافعلىالباحثسيقفالحديث،أصولكتبفيموجزةوبنظرة

تحملوجوهفيواختلافهموقواعدهالحديثعلومبيانفي@حدثين@

والرد.القبولفيوأثرهوأثائه،الحديث

فيوالفقهاءالمحدثينأنظارمنهتسلملمالتباينوهذا
الكشف

عن
العلة

وعدمه.الحديثبصحةالقدحفيأثرهافيواختلافهم

العيد:دقيقابنالفتحأبوالحافظقال

والأصول@نالفقهاءأصولبمقتضىومدارهةالصحيحالأول،اللفظ@ا

فيقررماعلىالشهادةقبولفيالم@ترطةالعدالةالراوي:عدالةعلى
فيزادمنهمالمرسليقبللمفمنالفقه،

مسندا.يكونأنةذلك

هذينوفيمعللا،ولاشانايكونلاأنالحديث:أصحابوزاد

بهاعللالتيالعللمنكثيرافإنالفقهاء،مقتضىعلىنظرالشرطين

الفقهاءلماأصولعلىتجريلاالحديثالمحدثون

لاالعلمأنخلدهمفييضعواأنيجباليومالعلمفطلبةثمومن

واحد،لشيخيسلملاالحديثعلىالحكموأنوأحد،مصنففييوجد

العلماءيتفقلمماالأنظار،وتضاربللاجتهاد،خاضعةأحكامهيانما@

ضعيف.علىيجمعواأوصحيحعلى

@عليمعلمذيكل)وفوق

وصحبهوالهمحمدسيدناعلىوباركوسلماللهوصلى

@لىقحطانتحقبق@لعبددقيئلاسالاقراحانطر(1)
1صوري- 5 لعدماوما2

38



@خ@@حميم@ير

الغامسةةال@د@

1صفر8الخميسيوم 4 2 2@بريل01المو@فق@4 0 0 3
م

مصطلحفهمفى@لصعوباتتكمنئين:

)وزارةالقرشياحمددصحمدالحديث؟
بي(.دوقاف-لأا
فى@لنبويالحديثشهحعناصرة

و@لطمهح:@لو@قعبين@لجامع@
اسكاللى)كليةمعتحقيوسفصالحد

دبي(والعربية-@لإسحمية
عندتطبيقه@لمكانيةعند@لحدتين@لسبرة

(@الإملى@)جامعةعزيأحمدد@لعاصرين:

و@لتوصياته@لختامى@لبيكة

@لدنمعخليفةمحمدالأستاذ@لدكتيركلمةة
والعربيةالإسلاميةالدواسككليةعميد-

معتيق-يوسفصالح@لدكتهركلمةة

النحوةإعحادلجنةعنبالنيابة





()المم@لح؟ف@مفيالمعوبةتكمةأيى

بسم
الرحيم@لرحمن@لله

دلهالحمد
أدلهأرسلهمنعلىوالسلاموالصلاةالعالميئرب

حمةر

أجمعيئوصحبهلهوعلىمحمدسيدناالمنيروالسرأجالنذيرالبثيرللعالميئ

عندماالإنسانبهيتألمماكثرفإن
كماثأهلهغيرعندالمعروفيضع

في

علىيحسبممنكثيرحالوهوحنظلا(وجدالحصادوعندأترجة)زرع@لنل

سبيلفىجهدمنبذله@اأنالزمنمنبرهةبعدفيجدالأساتذةمنالعلم

الملاهىفيهكثرتالذىالحاضرعصرنافىسيماسدىف@بقدالعلمإيصال

منوالأهمواثماغل
ذلك

عندالصادقةوالرغبةالخالصةالنيةوجودعدم

وعلومه.الثريفالحديثومنهالثرعىالعلمتلقىفى@لطالب

الذىالتائهذلككماالمطافأخرفىالأحيانمنكثيرفىالأمرفينتهى

الجبل؟بقربالذىالجملذلكاترىله:فقالسائلاةفسألالسبيلضل

الجبل؟وأينقال
الأستاذيسألالحديث()مصطلحبتدري@قامممنكثيريجدهماهذا

حديثأىفيقول:الحديثإسنادعن@للالب
3

فقس.هذاوعلى

صعبةالمالةوهلالما@ة؟فهمفىالصعوبةتكمنأبنهنا،المطروحالسؤال

والكليات؟الجامعاتطلابخاصةالعلمطلابمنكثيريستصعبهاحتىجدا

العلمية؟الماثةأوالطالب؟أوستاذ؟الا@هوهلفلك؟فىالسببمن

3العلميةالماثةإلىبالإضافةوالطالبستاذالا@الجميع،أو

هناكأنأم

آخر؟سببا

والأوتالإسلاميةوالزونالعدلوز@رةمحمد@حمد@لقرشي-د(1)
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يكنلماخرعنصرهناكالثلاثةالعناصرإلىإضافةالتوليقوباللهأقول

منالعلمطلابكثيرمنيجدهفيماالأهمالسببولعلهأسلافنافى

فهمفىالصعوبة
الجامعاتبعضولوائحوقوانينأنظمةوهوألاالمادة

المدرسيةالمناهجبذلكوأقصدالدراسيةالتعليممناهجذلكقبلووالكليات

والكليات.الجامعاتبعضمقرراتوأيضا

واخرللأستاذ)أثاب(شروطاوضعواالمصنفيئالعلماءأنمعلومهوكما

فإنوالتلميذالأستاذفىتتوافرأنلابد)الآ@اب(الثروطوهذهللتلميذ

العلممنالبركةتنزعوعندئذخرىالا@الثرو@اختلتواحدشرطاختل

وكثرةوالقالالقيليبدأثمعلميةومشكلاتمتاهاتفىالجميعودخل

ذلك.فىالسببعنالسؤال

بسببإلالتعقدولالتنظمكانتماهذهوندوتنا
الثروط،هذهمخالفة

وندامة.بحسرةنراهاالتىالنتيجةفكانتالطالبقبلمنخاصة

العظيمالعرشربالكريماللهلأسألالمتواضعالبحثهذاأقدمإذانى@
المثايخمنالركبعلىحلقاتهمفىجلستمنميزانفىيجعلهأن

مجيب.سميعإنهوالأموات،منهمحياءالا@الكرام،

وخاتمة.مباحثأربعةعلىالمقدمةهذهبعدالمتواضعالبحثهذااشتملوقد

الاشتاذ@الشيخ-8الاولالمبحث

نبراسالتكونللأستاذ)ألاداب(وقواعدشروطاالمصنفونالعلماءوضع

ومنالعلمولطالبلهم
)الآداب(:-والقواعدالشروطهفه

ا-
ماإمرئلكلو)نمابالنياتعمالألا@)إنماع@ي@قالكماالنيهتصحيح

أىتثوبهالاتعالىدتهخالصةالأستاذنيةتكونأنفيجبنوى..(

الثرعية-الفواثدوبثالعلمنثرينوىبأنوذلكشائبة

الإستخارة.ركعتييصلىالعلمحلقةفىالجلوسقبل-2

إمكن.إنالعلمحلقةفىجلوسهعندالقبلةيستقبلأن-3
والسيادةالمنصبكحبوحطامهاالدنياأعراضمنالقلبتطهير-4
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ر،الزووقولوالنميمةوالغيبةوالحسدوالجدالوالرياءوالسمعة

والجاه.المالعلىوالتناف@والكذب

الشبهات.مواضععنالإبتعاد-5

أسحلفعليهكانوماالسمتوحسنالفاضلةبالأخلاقالتحلي-6

اللحية،وتسريحوالتطيباللبسمنالحسنبالمظهروالظهورالصالح،

الأفاضلوتوقيرالجلساءمعوالتلطفوهيبةبوقاروالجلوسوالإستياك

الضحك.وكثرةالمزاحويتقىوالصلاحوالشرفبالسن

وآله5لمجرأنبيهعلىوبالصلاةاللهبتحميدمجلسهالأسناذيفتحأن-7

عنويترضىوأصحابه
والصلاةبالتحميدأيضاويختمهالمسلمينأئمة

مع
للمسلمين.الدعاء

طالبعلىكبيراتأثيرابحويبسيؤثرالقواعدبهذهالإخلالفإنلذلك

فهمفىصعوبةالطالبيجدثمأولا@العلممنالبركةفتنزعالعلم
فيجبالماثة

ماوهذابحذافيرهاويطبقهابالنواجذاعدالضهذهعلىيعضأنالأستاذعلى

الحمد.وللهالمثايخمنوغيرهممثايخيمنكثيرفىرأيته

الطالبد-4الثانى@لبحث

وضسواللأ@شاذ)ا@اب(وشروطاقواعدالثأنأصحابوضعفكما

ة-منهاثوحفظهالعلمفهممنشمكنليللطالبيآداب(وشروطالواعد

تعالىاللهوجهبهيقصدبأنالعلمطلبفىتعالىدتهالنيهإخلاصا-

وثره.بهوالعمل

منىمطلبأىعنالإبتعاد-2
ومالومنصبجاهمنالعلمخلال

ذلك.وغير

وخلق.نيةوسوءوحسدوغلوثنسغث@منقلبهيطهرأن-3

لبسمنالحسنبالمظهروالظهوركالتواضعالفاضلةبالخلقيتخلقأن-4

وغيرهما.وطب

منسمعهبمايعملأن-5
أستافه.
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يضجره.ولاأستاذهيوقرأن-6

ألا-7
السؤال.منيستحي

أوالعلمفي@ونههممنأوأقرانهمنكيرهيحتقرولايتكبرألا-8

السن.

يتركأن-9
أ

وجهل.سوءكأصحابالسئيةالعشرة

المعاصى.سائرعنويبتعدللحرماتإلىالنظرمنبصرهيحفظأن-10

ومثربهمطعمهيكونأنا-أ

فيالغالبفىتكمنالمشكلةأنالأسطرهذهكاتالفقيرللعبدويبدو

العلملنيللاوالكلياتالجامعاتببعضيلتحقونالذينالعلمطلاب

تسمىوالتىالجامعيةالشهاثةلنيلبلالخصوصوجهعلىالشرعى

عديدة:-لأسبابوذلكبالإجازة

الطالبتقبلالشرعيةوالكلياتالجامعاتأكثرأنيلاحظا-

كماللقبوأ)المعدل(للنجاحالمئويةالنسبةتحددأنثونبهاللإلتحاق

تتعدكمالاضئيلةفبشبةحددتدانخرىالا"الكلياتفىالحالهو

فيالستين
المئة.

علىالحصولخلالمنعملهمكانفىثوجةأوترقيةلنيلالسعى-2

الشهاثة.هذهمثل

أنهااثنانيختلففلاالشهادةعلىالحصولهىالطالبنيةكانتفإن

وزينتهاالدنيابراثنفىالطالبيقعثمومنتعالىاللهلوجهخالصةليست

علىللحصولالسعىعلىالنفسفثبوالجاه.المالحبمنالزأئفة

شاء.طريقةبأىالدنياحطام

العلميقاةالماد4الثالتالمبحث

تساعدلاوالكلياتالجامعاتبعضوأنظمةوقوانينلوأئحأنيلاحظ

لأسبابوذلكالمطلوبالوجهعلىطلابهإلىالثرعىالعلمإيصالعلى

منها:كثيرة.
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وقدالحديثعلومفيمختصراكتاباتقررالشرعيةالكلياتبعضأن

عندذلكرأيت

تدريسي
وكانكليةمنأكثرفيالحديثعلوممادة

الحديثعلوممصطلحاتمنلكثيرومهملامخلا@ختصارالكتاب

الما@ةلتدري@المقررالوقتذلكفيالسببولعلولتعريفاتهاة
في

عملياتطبيقاالمصطلحاتمنكثيرتطبيقعدمومنهاوالكلياتالجامعات

هاغيرووالالواجوالمتابعهدواكوالبدلوالموافقةوالمساواةكالمصافحة

العبدرأىوقدمضامينها،واستيعابفهمهافىبالغةصعوبةالطابىفيجد

فقدلذلكحيامثالاالأسطرهذهكاتبالضعيف
العلمطلبةأحدناقثني

نهايةفىليفاتضحوضعفاثصحةحاثيثالا@علىيحكمونالذينمن

كالمصافحةالدراسةأثناءالمصطلحاتتلكيفهملمالطالبهذأأنالأمر

الماثةفلفهم@ساواةو@
مصطلحكلعملياتطبيقاالمصطلحاتتطبقأنيجب

العملى:-للتطبيقفقطواحدمثالذكرمنمانعولاحدةعلى

أحدتلميذإسنادمعآخرهإلىالراويمنالإسنادعدداستواء

منبينبالمصافحةالغالبفيجرتالعادةلأنالمصافحةوسميت@صنفين.@

المتأخرينكتبإلىنرجععملياتطبيقاالمصطلحهذأ

الحرانى:النجيبيقولالمثالسبيلفعلىوالأثباتوالبرأمجكالمشيخات

النسائىمنسمعتهكأننىالعددحيث)ومنبإسناده:حديثاروىانبعد

وصافحته

الحرانىاللطيف

الحرانىأبوشجاعالشائى

عبدالسلامبنأبوالحسنيزيدبنعبداللهمحمدبن

هزارمردأبومحمدبنيزيدبنعبدالله

حبابهبنأبوالقاسمعمروبنعئمان
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البغوىسعيد

الجعدبنعلىإبراهيم

شعبةالهادابن

أبوإسحاقأبوإسحاف

البراءالبراء

معيستويالبراءإلىشجاعأبيمنالمتكونالحرانيعبداللطيففإسناد

منسمععبداللطيففكأنالعددفيالبراءإلىالنسائيمنالمتكونالإسناد

العددحيثمنصافحهوالنسائي

يجدلاالطالبأنأرىفإننيعملياتطبيقاالأسانيدهذهمثلطبقفإن

فهمفىصعوبة
بتعريفاتتكتفي@ختصرات@كتبمنوكثيرالمصطلحهذا

إلىالمصطلحاتهذهأجلتولوتطبيقيةأمثلةفكر@ونالمصطلحاتهذه

أفضللكانالعلياالمستويات

والكلياتلاالجامعاتبعضوقو@نينولو@ئح@نطمة4ال@بعالمبحث

منحالبأىتناسبلاوالكلياتالجامعاتوقوانينولوائحأنظمةإن

لسويعاتالدراسةالقاعاتفىالجلوسمنبدءاالشرعيةالعلومالأحوال

لأىالمعتمدةالساعاتتتعدىلاحيثالواحدالدرأسىالفصلفىمعدوثة

3ماثة فهممنللطالبفأنىالمصطلحومنهاثواسيةساعة0
فهماالمالة

أيقربمنمقارنةالوجيزةالمدةهذهخلالاستيعابهامنيتمكنوكيفجيدا

فييدرسالذيالطالببينقارنافإنالتقليدية،حلقتهفىشيخعلى
الطالبأنوجدناللشيخالتقليديةالحلقةفييدرسالذيوالطالبالكلية

3مقدارهابحصيلةيخرجالكليةفييدرسالذي فيثوأسيةساعة0
مادة

فيالشيخعلىيدرسالذيالطالببينماسنوات4فيالحديثعلوم
1مقدارهابحصيلةيخرجالتقليديةحلقته 0 0 فيثواسيةساعة0

علومماثة
ساعات5بمعدلالحديث

سنوات.4فيالأسبوعفي

الجامعاتقاعاتوبينالتقليديةالحلقاتبينللمقارنةوجههناكفهل

لكليات؟وا
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حسنها-اللهأسألالخالقثرو

المقترحات:بعضفيهاأسجل

الحديث.لماثةالمعتمدةالساعاتعددزيادةا-

للتدريى-القدامىالعلماءكتبمنكتابتخصيص-2

ثواسةالخصوصوجهوعلىعملياتطبيقاالحديثيةالمصطلحاتتطبيق-3

والتخريج.الأسانيد
تعالى.دلهالنيةإخلاصعلىالطلابحث-4

5-

منأقلمعدلهكانمنيقبللابحيثالقبولمعدلرفع
8

بأول.أولاالخطأمكامنلمعرفةدوريةبصفةوالمؤتمراتالندواتإقامة-6

سمعوا.بماالعملوعلىالثريفةبالسنةالتمسكعلىالطلابحث-7

خلفيتهلصرفةشرعيةكليةلأييتقدمطالبلكلشخصيةمقابلةاجراء-8

بعضفيالحالهوكماالعلمطلبفيرغبتهمدىوالثرعية

المعظمة.بمكةالقرىأمكجامعةالجامعات
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ال@امعاتفيالنبوييثال@@عنامر@

موحيوال@الواق@بيغ
()

دله
أجمعين،للنلىوهدىنوراكتابهأنزلالذيالعالمن،رب

كتابمنإليهاوحيلماوالمبينالشارحالكريمرسولهعلىوالسلاموالصلاة

الدبن.يومإلىوأتباعهوأصحابهلهوعلىالعالمن،رب

بعد،أما

مما
ةومفسرومبينةشارحةجاءتالنبويةالسنةأنالمسلمينلدىمعلومهو

لماومؤكدة
فيه.ذكرهايردلمبتثريعاتأيضأ-وأتت-الكريم،القرانفي

وتلاوةحفظابه-العنايةخصلقيقدوجل-عزربنا-كتابكانو)ذا

الحديثفإنآخربكتابيعقلمماوشرحأ-تفسيراثموتدوينأوجمعأ

وتدوينأحفظاالأمةعلماءمنكبيرةعنايةأيضأ-لقي-@لشريف@لنبوي

ومتونه-لأسانيدهودر@سة

شرأحمناهجتفاوتتتعالىاللهلكتابالمفسرينمناهجتفاوتتوكما
ومنهامختصرفرشروحمطولة،شروحفهناكالعصور،مرعلى@لسنة

كتبوهناكسانيد،الا@ثواسةذلكإلىأضيفماومنهابالمتونخاصةشروح

توجتثمذلك،وغيرومنسوخهاومختلفهامشكلهابيانأوكريبها،لثرح

العسقلانيحجرابنللحافظالباريفتحهما:شرحينبأعظمثروحها
العيني.الدينبدرللحافظالقلىيوعمدة

الشريفالحديثشرحوأصبحيومنا،بعدهماالشروحتوالتثم

سعاتلهوخصصتوالجامعات،المعاهدفييدرسبذاته،قائمأعلما

كليةفيوعلومهالشريف@طديثفيالمثلىكالاستاذمحتوق-يوسفصالحد(1)

بدبب.والحريةالإسلامبة@لدراسك
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جامعةمنمناهجهاتتفاوتكتبلهواختيرتالجامعية،المناهجفيتدريسية

وبعضهاالأحكام،أحاديثشرحتدرسمثلاالجامعاتفبعضأخرى،إلى

ذلث.وغيرالأبوابمتنوعةأحاديثشرحوبعضهاالرقائق،أحاثيثشرح

المتون.شرحعلىتقتصرعلمي-حسبالثروح-هذهوأغلب

فيالمتنشرحوطريقة
علىيقتصرفبعضهاأيضا،متفاوتةالمقررةالكف

بالمعنىيهتموبعضهاات،المفر@وشرحالثرعيةوالأحكامالفوائدبيان

كلإغفالفيجميعهاوتتفقذلك،وغيروالبلاغةالإعرابوبيانالإجمالي

بالأسانيد.يتعلقما

وئ@ميت@اختيار@لوضوعسبب

يشكومشكلةالباحثيعالجأنعلميبحثأينجاحعواملأهممن

فئةأوالمجتمعمنها
من

تدفعوالمعاناةالشكوىفوجودفئاته،
إلىالعلماء

والمعاناةالشكوىوعدمالمشكلات،إزالةفيتسهموأجوبةحلولعنالبحث

وجودعدمعلىقاطعأدليلاليست
مشكلة.

عدمولكنبالألم،يشعرأنبعدإليهيأتيالذيالمريضيعالجفالطبيب

لالمبالا@الإحساس
اضهاأعرتظهرلاأمراضفهناكالمرض،منالخلويعني

إلاوقتهاقبليكتشفهاولاالإنسان،جمفيتوطنهامنسنواتبعدإلا

ذلك.ونحومخبريةوفحوصوأشعةتحاليلإجراءبعدالمتخصصونالأطباء

منهوالشكوىظاهرةفيهالمثكلةهلالنبويالحديثشرحلمقرروبال@بة

هيأمعامة؟
المتخصصون؟الاساتذةإلايدركهالاكامنةمشكلة

جامعةمنأكثرفيالعلمهذايدرسودالذينالطلبةآراءتتبعتلقد

أحداوجدتفماالأساتذة،بعضوسألت
خللوجودمنيعانيالطلبةمن

في
رمقرفيقائمةوالمعاناةالشكوىو)نماصعوبته،منيشكوأوالمقررهذا

لاالتحصيلسهلالعلمهذاأنيرونالطلبةكثرإنبلالحديث،علوم

علميةأ@واتدارسهمنيتطلبولاكبير،ذهنيجهدإلىفيهالطابىيحتاج

فيخللوجودعدمعلىقطعأيدللاالشكوىوجودعدملكنمساعدة،
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اكإدرعنلقصورهمالخللهذالاكثافأهلاالطلبةيكونلافربما@ناهج،@

سمعتفقدالمتخصصونالأساتذةأماذلك،
منالشكوىمنهمالكئيرمن

السنةموضوعاتعنواضحةفكرةلإعطاءصلاحيتهاوعدمالمناهجقصور

شروحها.تتضمنهأنينبغيوماالنبوية

هذاأهميةوتكمنالندوة.محاورمن@حورهذا@فيالكتابةاخترتلذا

فيالبحث
المناسبةالحلولويضعالبعض،لدىظاهرةغيرمشكلةيعالجأنه

كاتبه.اجتهادحسبلها

الجامعاتتفي@لحديثنثميحمناهجحال

أحاثيثشرحتدري@جامعاتنافيالحديثشرحمناهجعلىيغلب

الطالب.لدىالفقهيالاستنباطملكةلتنميةالفقهية،الأحكام

منها:العيو@بعضالطريقةولهذه

والدعوية.العمليةحياتهفييحتاجهاالتيالسنةموضوعاتبباقيالطالبجهلا-

2-
غيرأساتذةالأحيان-منكثيرفيالمقرر-هذابتدري@يقوم

فيمتخصصين
ثوسالدرسيجعلمماالنبويةالسنة

لافقه

إحدىفيمرةحدثوقدالفقه.علمفيالطالبدرسهلماتكر@رايكون-3

الأحكامأحاثيثشرحوأسئلةالفقهأممئلةتشابهتأنالثرعيةالكليات

بنحوالعباثاتفي
5

رديفالشريفالحديثشرحعلمأنفكرةالطالبعقلفيترسئخ-4

بذاته.قائمأعلمأولي@الأخرىللمقرراتومساعد

واقعإن
تخرجلاالمناهجهذه

مستقل،كتخصصالنبويةبالسنةعالمأ

آخر،فنلأيتبعيتهوعدمالعلم،هذااستقلاليةالمناهجتبرزانوطموحنا

لاوهذا
متونشرحفيحصورة@@الضيقةدائرتهمنأخرجناهإذاإلايتم

أنينبغيالتيالفقرأتأوالعناصرتحددوأنواحدة،صبغةفات@حا@يث

الثرح-عليهايشنمل
تعالى.ال@هشاءإنالتاليالمبحثفيبالتفصيلسنتاولهماوهذا
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@لحديثةشيحعليهايشتملأنينبغيالتيالعناصرأهم

علىالد@رسليطلعالمقررةالأحا@يثتعالجهاالتيالموضوعاتتويع

ويستحسنالحياة،مناحيلجميعشمولهافيدركالسنةموضوعاتمجمل

أوالحالي،منها@لجتمعيعانيمشكلةيعالجماالأحاثيثأختيارفي

بأحاديثلذلكوأمثلخطأ،تفهمالتيأوالشبهات،حولهاتثلىالتي

والفرس(والدارالمرأةثلاثفي)الشؤموودين(عقل)ناقصات

بطنفيالإنسانخلقيمرإحلوالذبابق)وقوعومج@إ(النبي)سحرو

أهلمع)التعا@لو)النظافة(والعمال(أوالإنسان)حقوقوأمه(

الطالبيعينحاديثالا@منالنوعهذاوتدري@كثير.ذلكوغيرالذ@

في
وأمتهمجتمعهخدمة

تشملأنينبغيبلالصحيحة،الأحاديثعلىالاختيارفييقتصرألا

والضعيف،بقسميه،والحسنولغيرم@الذاتهبقسميهوالصحيحالمتواتر،

تقاعدهأسبابأوعلىالا@للقسمالحديثارتقاءأسبابللطلبةويوضح

ذلك.عن

تعويدذلكوفائدةتاما-ضبطأويضبطومتنأ،سندأالنصيوردأن

هذهفيألف@الرواةلأسماءالمضبوطةالصحيحةالقراءةعلىالطالب

سماء،الا"
وتثرح

وغيرها.ح(أنا،نا،)ثنا،الرموزله

التيالشبهاتبعضردمعباختصارالأولىالمرةفيللصحابيالترجمة
مثلا.مروياتهككثرةحولهتثار

أوى،تدلي@أوانقطح،اوعنعنة،فيهيكونكأنالإسناد.لطائفبيان

أوأحسنها،أوسانيد،الا@أصحإنهافيهاقيلبسلسلةروىأوإرسال،

ذلكونحوائمةأومكيونكلهمرجالهاوبناءالا@عنالآباءروايةفيها

منها.واحدمنإسناديخلولاالياللطائفمن

أسباببيانمعالمعتمدين،الأئمةأقوالبنقلالحديثلوجةبيان

تضعيفه.أوتحسينهأوتصحيحه



والشوأهد،المتابعاتوبيانالمصنفات،أصحابمنأخرجهمنذكر-7

اقئ.فيوالاختلافالاتفاقمواطنوذكر

8-
وجد-.إنالحديث-ورودسبب

تحتملالتيأوالمشكلةالكلماتعرابد@الغريبةاللغويةالألفاظشرح-9
الإعراب.فيوجهمنكثر

والأمثالالبديعية،والمحسناتوالمعانيالبيانمنالحديثبلاغةبيان-10

)وهذأالكلمجوامعأوتيوأنهمج@يم،فصاحتهعلىبهالنبوية،

بالمعنى(.يرولمفيما

المستفادةابوالا@الأحكام-11
سلوكية،عقائدية،)فقهية،الحديثمن

العلماءأقوالتذكروغيرها(بالمغيباتإخبلىالنبوة،دلائلصحية،
مع

شواهده.أوالحديث@ليلمنموضعبيان

النص.علىالوارثةوالشبهاتالإشكالاتعنالإجابة-12

ةالمعاصرالأحداثبعضوتنزيلالإمكان،قدربالواقعالحديثربط-13

عليه.

أنيمكنالتيوالمراجعالمصاثوفكروأخيراا-4
شرحفيالطالبإليهايرجع

لحديث-ا

كاملةتوجدلاانفأأورثتهاالتيالعناصرهذهإن
يشرح،حديثكلفي

إشكالفيهيوجدلاأولوروثه،سببلامثلا-الأحا@يث-فبعض

إلىالعناصرعددفينقصنكره،قد@مبق@منادال!أوالصحابيإنأونحوي،

حسبكثر،أوأقلأوعشرة
الحديث.يقتضجهما

@لشهح:في@لعناصرهفهوجود@مية@

النظريبالجانبالطالبتربطالحديثدراسةفيالموسعةالطريقةتلك

فيويرسخهالحديث،علوممقررفيدرسه@لذي
الطالبأماموتفتحن@نه،

الحياة.منعيلجميعوشموليتهاحاديثالا@لاتفيتفاقأ@رحب

اللغةبعلومالثريعةعلومارتبا@مدىعمليأ-فيها-الطالبيدرككما



التمزينثدمنوعلىالعلوم.هذهبينأبداالفصليجوزلاوأنهالعربية،

المساعدةالعلوممنالاستفا@ةوالتفوق
النصفإنالنبوي،الحديثفهمفي

لاحديثا(أمقرانأأكان)سواءالثرعي
الآلة.علومباستخدامإلافهمهيتم

غيرهإلىعلمكلحاجةفكرةلطالبنصنفيالطريقةهذهتغرسكما

وعدم
أشدالعربيةالعلومإلىالثرعيةالعلومحاجةو)نسواه،عمااستغنائه

يلحنوالاكيالنحوتعلمعلىالطلبةيحثونأسلافناكادوقدالعكس.من

وأستفادالعربيةعلومدرسوقدإلاعلمائنامنعالممنوماحا@يث،الا@في

الشرعية.دراستهفيمنها

سمعتقال:الطبريجعفرأبيالإمامعنالمفسرالقرطبيالإمامنقل

الفقهفيالناسافتيسنةثلاثينمنذأنا@ايقول:الجرمي
من

سيبوجماا.كتا@

محمدقال
صاحبكادالجرميعمرأباأنوذلكالمبرثأ:)أييزيدبن

تفقهسيبويهكتابعلمفلماةحديث
سيبويهكتابكانإذالحديث،في

ع@ي@إ،رسولهعنالثابتةالمأثورةالسنفيينظرثموالتفسير،النظرمنهيتعلم

أحكاملهتفتحوهيكتابه،فيوجلعزأدلهمرأدإلىالطالبيصلفبها
(2)@أ.فتحأالقرأن

المقررحاديثالا"كميةتقليلإلىتؤديالطريقةهذهإنةيقولقائلاولعل

الواحد.الدراسيالفصلفيشرحها

النحوهذاعلىواحدفصلفيأحاديثعرةلواسةبأنعليهرد@

لاحديثأثلاثينثواسةمنالطالبعلىوالفائدةبالنفععولاكثرالشمولي

غيروتجعلهالمق،فوائدبعضثواسةعندبهوتقفالحديث،بعلومتربطه

تثلىالتيالشبهاتعلىيردكيفيعرفولاالسنة،موضوعاتبتنوعملم

لفهمالمساعدةبالعلومالاهتمامعنوتصرفهالأحاديث،بعضحول
النبوية.النصوص

مابدالمقدمة،2،2-1/21تفسير@لقرطي(1)
بهنفسهيأخد@دالقر@نلصاحبيخغي

عه.يغملولا



سلوك(أوعقيدة،أو)فقهواحدةصبغةفاتأحا@يثمتونشرحإن

متخصصايتطلبولاالعلوم،تلكفيمتخصصأستاذأيبهيقومأنيمكن

بهاالوفاءمنيتمكنلاذكرتهاالتيالطريقةوفقالشرحأماالسنة،علومفي

بلاالثريفالحديثأهلإلا

لذا
فيالشريفالحديثشروحمناهجصياغةفيالنظرإعادةينبغي

الشرحنوعيةبقدراثمروحةحاديثالا@عددكثرةهمهايكونفلاالجامعات
به.المختصينبأهلهالتصاقهومدكماله،اللازمةللعناصراستيعابهومدى

الغرض؟بهناتفيمعاصرةمؤلفاتتوجدهل

شروحإن
سابقأ-المذكورة-العناصروجودفيتتفاوتالقديمةالسنة

بثرحيقمتهاإلىووصلتالعصورعبرتطورتالثروحولكنفيها،

هدانوالعيني،الدينوبدرالعسقلانيحجرابنللإمامينالبخاريصحيح

)الشريعة(،الغايةوعلومالالةبعلوممؤلفيهماإحاطةعلىيدلانالكتابان

جميعكتابيهماأودعاوقد
إلاوترتيبا،تنظيماأكثرالعينيوكتابفكرت،ما

فيللتدري@وتصلحعصرنافيالجامعيالطالبمستوىفوقاسلوبهماأن

الجامعية.المرحلةلاالعليااساتالد:مرحلة

اطلاعيحسبأعلم-فلاالجامعاتفيالمقررةالمعاصرةالثروحأما

الأنامإعلامكتابدلكإلىأقربهاولكنالعناصر.تلكحوىجامعيأكتابأ

عتر-الديننورالدكتورالفاضللأستافناالمرامبلوغشرح
تعالىأدلهحفظه

-

ولوالأحكام،بأحاثيثخاصأنهالكتاب-عنوانحسبنعلم-انناد

شرحالفاضلأستافنايلتزملم
متنوعةأحاديثواختارالكتابهذا

الذيالكتابهولكانسابقأ-نكرتهالذيالبيانحسبالموضوعات-

إليه.ونطمحننشده

وجودضرورةعلىالاتفاقتمإنأقترح-لذا
الشرحفيالعناصرهذه

بهذاليقومواةغيرهممنأوالحاضرينمنمتخصصةلجنةتشكلأن-

ويعممالمشروع
والعملالجهودتضافرمنبدفلاالجامعات،علىذلك



به.يقومأنواحدفردعلىيصعبلأنهالمقترحهذالإنجاحالمثارك

اهلعلىوتطرحهالمثروع،هذاخيريةأوعلميةمؤسسةتتبنىأنوأتمنى

الحديثشرحفيتصنيفبأحسنيتقدملمنقيمةجائزةوترصدالعلم،

الجامعية.المرحلةفيالطلبةمستوكمامعيتناسب

غ@ي@،النبيوسنةالكريمالقرانخدمةفيهماإلىو)ياكمتعالىاللهوفقنا

فيواستخدمناوأحبابه،أتباعهزمرةفيوحثرنا
انتحالعنهاننفيحبيبهسنة

الجاهلين.وتأويلالمبطلين

لثهوالحمد
ومختنمبدءفي@لعالمبنرب



ثيةألىعنةأدصبر

(1)المعلمريغعنةبيقهت@وبمكانية

بسم
@لرحيمالرحمنالله

أنفسنا،شرورمنباللهونعوذونستغفره،ونستعينهنحمدهللهالحمدإن

أعمالنا.وسئيات
له،مضلفلااللهي@لىمن

وأشهدله.هاديفلايضللومن

ورسوله.عبدهمحمداأنوأشهدله،شريكلاوحدهاللهإلاإلهلاأن

وأنتمإلاتموتنولاتقاتهحقاللهاتقواامنوأالذينأيهاياأ
@مسلمون

منهاوخلقواحدةنفسمنخلقكمالذيربكمأتقوأالناسأيها)يا

والأرحامبهتساءلونالذياللهواتقواونساءكثيرارجالامنهماوبثزوجها
رقيبا@عليكمكاناللهإن

أعمالكملكميصلحسديداقولأوقولوأاللهأتقوأامنواالذينأيها)يا
عظيما@فوزافلىفقدورسولهاللهيطعومنذنوبكملكمويغفر

تطبيقهو)مكانيةالمحدثينعندالسبر@ابعنوان:موجزبحثفهذاوبعد:

@االمعاصرينكد

المنعقدة@اوافاقواقعالحديث:@اعلومندوةإلىمقدم

1-8بتاريخ 0

2أبريل 0 0 3
بدبب،والعربيةالإسلاميةالدراساتكليةفيم

هي:أساسيةمحاورحولفيهالحديثويد@ر
منعليهللتطبيقالمنتقىنمونجوالا@السبر،إلىالحاجةيتناولتمهيد*

المتقدمين.

فيالسبربيان*
قوامه.وبيانوالاصطلاح،اللغة،

د@حمد(1)
الع@ىالاللامة-الدر@مكقمالإمرأت-جامعةعزي

عمر@نالسورةمن(102)اية(2)

الاء.سورةمن(1)@ي@(3)

الأحزا@سورةمن(72)17،@ية(4)



"

فيقوتهومدىالحديث،سبرفيعديابنمنهج
ذلك.

بيانوإليه،والحاجةالمتقدمين،لسبرالمعاصرينتطبيقإمكانيةمدىبر"

لذلث.المطلوبةالوسائل

فيأجملماتفصيلأوأنوهذا
المذكورة.@حاور@

السبؤبلىالحاجة4التمهيد

إليها،يحتكموقواعدعليها،يبنىأصولالشرعيةالعلوممنعلملكل

علميكنولموشوأفه.استثناءاته،وتحديدمسائله،وضبطدعائمه،لتثبيت

منخلواالنبويالحديث
وبلغالسبق،قصبحازبلشافعا،أوذلك،

بهعنيومماركان.والا@القواعدإرساءووالبنيان،الألسسإحكامفيالغاية

ذلكضمنالمحدثون
وفرزالرواة،أحاديثفيللنظردقيقميزأنوضع

راوكلإعطاءثمومنكرها،غريبها،عنوالكشفوسقيمها،صحيحها،

هذاتولدوقدالتعديل.أوالجرح،سلمفييستحقهاالتيالرتبة
عن

فيجزءأهملاستكمالطلبلحاح@حاجة،مسيس
البنيان.ذلك

فيالناظرويجد
تعددتقدالنقادوسائلأنهذا

حالعنالفحصفي

عليهموحكمحالهم،فخبروصحبهم،عاصرهممنفمنهمالرواة،

خرمأووتيقظ،صدقمنعنهمعرفهمابمقتضى
ما

في
ضبط.أوعدالة،

جحروفليا،وفلاهاالرجال،فيالمتكلميئالأئمةأقوألجمعمنومنهم

الأقوال.لتلكاستناثامرتبةللراويوأعطىفيها،ختلت@@بين

ذلكلتصورخاضعتانالراويعلىالحكمفيالوسيلتانوهاتان

يعلقمابعضيعتورهاقدولذلثنفسه،ونوازعوميوله،وعلمه،الناقد،

ذلكونحوتساهل،وأوثددحيف،وميلمنبالإنسان
العوارض.من

فيهميعرفلاأخص-بوجهمنهمالمتقدمينالروأة-منكثيراأنكما
ما

معالعملفكيفتعديلأوجرح،عنهموصلولاحالهم،جهالةيرفع

طريقهممنتروىإنماالأحاديثمنوالكثيرهؤلاء؟
3



من
عليه،أولهللحكمالراويمروياتسبرإلىالحاجةجاع@هنا

مدىومافيه؟طريقتهموماعندهم؟ألفاظهوماهيترى؟ياالسبرهوفما

ضعفه؟أوقوته

الا@اروسببالمنتقىالاتموذجبياق

أعمالاستقراءنلا@ونظرا
جميع

عزيزأمرالسبرفيهاامشعملالتيالنقاد

@االرجالضعفاءفيالكامل@اكتاباخترتفقدالمرام،صعبالمنال،

لألي
فيلأنه-لذلككأنموذج@(365)الجرجانيعديبنعبداللهأحمد

الرواة،منجماعدداوعالجكتابه،فيالسبراستخدممنأكثرتقديري-

تطبيقإمكانأبينأنالوسعقدرحاولتثمالعلل،متنوعةأحاديثفي

المعاصرين.عندذلك

ابنفيماقيلبعضأوردأنيحسنالموضوعتفاصيلفيألجأنوقبل

الاختيار،لسببإشارةالرجالماضعفا:فيالكاملد@كتابهوفينفسه،عدي

للقارئ.مضيئةوالماعة

منشخصهوفيعدي،ابنكاملفيماقيلأنوالحق
ك@ر،الثناء

وول.ماقلمنهأجتزئوفير،

أحمدأبو@اكانقائلا.نصحيثالسهميتلميذهذكرهمافيهقيلفمما

@اعديمالحليلى.وقال@امثلهزمانهفييكنلممتقناحافظاعديابن

الناقدالحافظالإمام@اهوالذهبي:وقال@اوجلالةحفظا،النظير

وعلل،وصححوعدل،وجرحإسنا@ه،وعلاعمره،طالالجوال...

فيوتقدم
فحافظوالرجالالعلل،في@اوأماأيضا:وقالالصنا@ااهذه

ىرلايجا
"

(367)جرجادتاريخ(1)

2/7)لإرشادا(2) 94)

(154/14)@لسير(3)

لص365)دسةث@حر@الاسلامنلريحلى(



بنعليالحسنأبوالهمامالإمامهوبأهميتهشهدمنفأولكتابهوأما

ضعفاءفيكتابايصنفأنالسهميسأله@(385)الدأرقطنيعمر

عدي؟ابنكتابعندكأليس@اله:فقال@حدثين؟@
فيه"قال:نعم.فقلت:ثا

الضعفاءمعرفةفيالكاملكتابله@@ةالذهبيوقالعليمدايزأدلاكفاية

أحمدأيضا:وقال@االحسنغايةفي
الكامل،كتابعديبن

فيوأجلهاالكتبأكملهو
الكامل@اوكتابالسبكي:وقال@اذلك

المنتجعون،انتجععينهمنفحواه،لفظهووافقمعناه،أسمهطابق

"والمتأخرونالمتقدمون،رجعيقولماوالىالمحكمون،حكموبشهادته

عديابنأننجدفيهاوالتمعنالأقوال،هذهاستعراضخلالومن

كماذلك.فيوحدهنسيجعصرهفيكانبلوالإتقان،بالحفظ،وصف

التعديل،حيثمنالحديثيةالصناعةفيبرعالذيالمقتدربالناقدنعتأنه

إلىابتداءيؤهلهوهذاللأحاديثوالتعليلوالتصحيح،للرواة،والتجريح

بأحكامهم.العنايةينبغيالذينالكبارالنقادمصاف
ريبفلاثاالرجالضعفاءفيالكامل@اكتابهوأما

أنه
ماصنفأفضلمن

العلل،فيالمشهودةوبراعتهجلالته،علىالدارقطنياعتبرهفقدبابه،في

ماقالهفحوىمؤكداالذهبيكلاموجاءوافيا.كافيا،الرجالومعرفة

بعدل.عنهوتكلمبعلم،عليهاطلعمنكلوكذاسابقوه،

وممي@تمرإجمالاالكاملفىعدى@بقمنهح

هيالكاملفيعديأبنخطةكانت
اقواليوردئمبالراوي،يعرفأن

وأحمد،معين،كابنعليهالسابقينللأئمةوالتعديلالجرحعلماء

منالراويعلىأنكرمايسوقثموغيرهم.والفلاس،والبخاري،

(367)جرجانتلريخ(1)

ل@365)@سةثسحو@الإسلام،تويح(2)

(2/1)ايز@ن(3)

(315/3)@لكبرى@ل@فجةطمقك(3



أنبعدعليهيحكمثمأحاديث،
فيه،لاوكسحكماحديثهيسبر

ترتيبمنذكرتالذيوهذاالمعتدلين.منعديابنيعدإذولاشطط،

الغالبسبيلعلىهوإنماالترجمةعناصر

أهمهاومتعددةكثبرف@لكاملكتابفيوالمميزات
ضاعتئمةلا"والتعديلالجرحنصوصمنكبيرلعددحفظهاولا:

سعيدبنويحيوالفحعى،شعبة،مثللهملامصنفاتأومصنفاتهم،

وغيرهمالحراني،عروبةأبيوابن@لقطان،
مالكلالأسانيداستعمالهثانيا:

نلكأكانسواءيورده
عناصرفي

الاثارأمالأحاديث،أمفيه،والتعديلالجرحأقوالأمبالراويمما،@لتعريف
ترجمتهفي@سوقة@

جداالنفسأطالحيثلهمالمترجملأحاديثالجملةفياستيعابهثالثا:

اخرهإلىالكتابأولمنظاهرينو@أبحكلمبر،فيالراويعلىينكرفبما

ماكثرةفيلا@يمااخركتابأيأعلمفيمالايدانيه-بحيث
منيورله

اتلمنكرواأث،لغرا

@@ر@ترحمةكلفيبينو@صحومذا

عهبلحهلمإلاستقريا@ليهصفي
@ص،

@عدد@بل@قياساقليلرهم
الكاملمنلاو@مطرالكتدنىلهمترحم

(1/1 8،)9(2/46،)2(3/8 2،)1(4/5 64،)1(5/1 8 1،)6(178/62)

)ك@9221(،)1/831(،)1/811(،1(،9/10)1(،1/8)مثلا@لكامل@طر@

(4/1 4 5،)1(5/1 8 40)

قريبا،فكرمماترجمةني@ظر@
@

قةالمو@لصوصلكللالإلسادالروايهعيرما@ستجدو

3هحم@واسال@لصع@اء"،فيلم@322)الحقيليو@ينبينهلالمرارنةفلكيطهر فيلم@6
إيراد@طديثعلىغالبايمتصرانح@تالصحفاءبدفينطرانهمنوهما@جروحير"@@

شتا،نلايورصوئحياناورمما@تحنفوالاثنين،@لو@حد،
عديأد@رحمىلي

قد

شاسعفالودا!الواحدللرارير@لستب@فمسين،بلوالعثمرين،الحترفيذكر
كماتولاهاوحهةو@حدلكلبلنهما،تقصيرامذاولايعدنلزحةوللحلةبينهما،

ممرات،للكلآخر،دونلكتا@@طلق@الكمالبدمنليىبليهالملر@لتيزفلك@د

ليعديابنوكادضع@،لرقرفرجو@ص
أعلم=والله@لقري@،نقطعفذا،مذا



وموازنتهادقيق،لفحصداخضاعهابسبرالمرويات،قيامهرابعا:

معللا.ومدللا،الرأويعلىالحكمإرسالثمالمتقنين،الأثباتبروايات

قريبا.بالتفصيلعنهالحديثسيأتيماوهذا

منفكتاب
سائراومثلابابه،فيأنموذجايجعلأنحقيقالطرازهذا

محاولةثمصنيعه،فيللنظراختيارهتمولهذاأعلم،وال@هتخصصه،في

منالاستفاثة
المعاصرين.لدىذلك

اللغة،حيثمنالسبربتعريفولنبدأالمقصود،فيالشروعأوانوهذا

السبر،وألفاظالمحدثين،عند)طلاقاتهوقوامه،بيانثموالاصطلاع،

فيه.عديابنومنهج

فلانعندماخبرتيقال:قدره،وتعرفمرالا@هو@اروزلغة:السبر

وقالالمسبارإالجراحة:قدربهايعرفالتيللحديدةويقالوسبرته.

@اوغيرهالجرح،غورأمتحان@االمحيط:القاموسصاحب

فمادة
والتجريب.القدر،ومعرفةلامتحان،والاختبار،امعانيها:منإذنسبر

ولكنها)3(،الأصولينعندشيوعاأكثرالسبر-أعنيالكلمة-هذهولعل

(3)

(3)

@تاللوقواكفى@حديث@يلهيوردفلمصعفاء@لحقيليشريد@يترحمةوالطر

عدي@بنلكسيمايه،الحلماء
دتهعد@ترحمةرفيمحلولة،حدلالللا(له

لهيعةب@

(53)عديوابنأحاثيت،(3)العقيليلك
عيلت@أبيبنأبانترجمةولي

ترجمةوفيحديثا،(25)عديوابنحدل@،(2)للحروحينفيحباد@لنلهروى

عدي@نو@ما@فيص@لرجالأقو@لموىشيئالهجانابنيرولمالجحفييزيدلنحمر

عداحديتا(13)عليهيكرممالهفك
سجدترحمةريريى،و@لتىالحرحلصوص

و@يخهتكلممماحديتا(23)عديوابنأحاثيت،(3)حاداب@لهأسندبثميرلن

ا@
حم

ركود@@
ة

(127/3)دلىسلابنمقاييى@للعةمعجم

3/5)أحمد@لراويالطاهرترتب@حيط@@لتاموس مختلى@لصحاحأيضا@و@9(،0
اللر

1)121،ري 99)

للحكم@حقلىنةالأوصفصلاحيةاحتلىبها.إويعنودعدهم،لد@لقيلمىفيترد
=(298)في@لدينجمالمصطفىعرفهاكذالقمهاإ.بعدعلةقكود



مع
أحيانا.نفسهباللفظأومتعددة،بإطلاقات@حدثينعند@مستعملةذلك

وتتبعالواحد،الحديثرواياتاستفصاءهو@ااصطححا:السبر

الثقاتبرواياتوموازنتهااختبارها،ثمطرقه،

هما:أمرانالتعريفلهذااستنا@افقوامه

يعنيوهذاالحديثذرواياتاستقصاءالأول:
أن

يجمع
روأياتالناقد

جمعالواحدالحديث
لذلكالوسائلشتىمستعملاو)حاطة،استقصاء،

فيبالبحثمستعيناللنسخ،وجمعومساءلة،ومكاتبة،سماع،من

والمعاجم،المصنفات،فيمنقباوالمسندة،المبوبة،السنةدواوين
ليقيناينبعثحتىوغيرها،اء،لأجزواوالفوائد،مالي،لا@واوالمشيخات،

يديه.بينمعظمهاأوالحديث،طرقكلبأنفيه

شوركنيمنوالنظرالروايات،تلكاعتبارأيالاختبار،الأمر@لثني:

لمكمتابحاتمعرفةيقتضيوهذاثخالفأوتفرد،ممنوتوبعرواتها،من

عليهوالحكمالراوي،مروياتمعموازنتهاثموشواهدها،@لروالمجي

السبر:لاصطلاحالمحدثينبطلاقات

السبرإطلاقاتأعددأنلزاماأرىالوجيزةالمقدمةهذهأغالوأنقبل

العلم.أهلعد
فبعصهمله،واحدةكلمةعلىيتفقوالمالحديثأهلأنوالملاحظ

فيعليهاصطلحالذيوهو)1(،حبانابنمثلالسبرسماه
البحثهذا

منومنهم
هوكماالمعارضةسماه

كماالمقابلةأو)2(،معينابنعنداللفظ

=

يقومثمأي،باث@فيللحليةتصلحالتيالصماتبحصريقومالأصوليأن@ي

تصلحملمهاواحدةكلباختلر
3لاأولدلك

فيتعيى@لقيمها،يصبحمالافيبطل

2/9)لنوك@يالفحولبرشادأيضا.@ظرو@للعية لم@2

في(1)
1/3)@حروحين@ إلراقهتهيألاموصوعا،خبراضحيعادروى@اوإثاقال(14

البر!بعدإلاالاخربأحدمما@ود

وري@لىبرواية@لتاريخفي(2)
2/6)عه يمادسبحيىلأحاثيثعلىصترمماقالإ(67

عليمه.ضردتالان@فيهاخالففما@لنمس،أحا@يث



المعاصرينوبعض)2(،الاعتبارعليهأطلقواوآخرون)1(،مسلمعندجاء

فيهمروالا@المعاني،متقاربةإطلاقاتوهذهالموازنةأو)3(،المقارنةسماه

أعلم.واللهسعة،

هيوما@لسبر؟عديابناستعملفهل
عنده؟ألفاظه

فيعديابنأشار
الكتابمقدمة

(5)
ماراولكلسيذكرأنهإلى

لهبروايتهيلحقهأوأجله،منيضعف
إلىلمحةوهوالضعف،اسم

أماالسبر.
الأصلهوبلواسعا،استعمالااستعملهفقدالكتابثنايافي

أنهكماكتابه،عليهبنىالذي
المختلفالرواةمنالكثيرحالفيبهرجح

منسيتضحكمافيهم
قريبا.مسلكه

منتيسرمااستللتوقد
مفهوما،أونصا،السبرعلىالدالةألفاظه

لآتي:افوجدت
1عليه.ينكرمماشيئالحديثهاستقصائيبعدأجد@اولما(

0 0 0

منكرا@اشيئاحديثهفيأر@اولم(2

لافبجمعقالب(20لا@لتم@زمي
عص،لعضها@ومقابلةوايات،هذه

منضد@دهممن(الأخبوضحافرو@ةولتيىمقيمها،منصحيحها
"الحفاظ

وفي
والاعتلىالحمع،وهما@لسبر،عنمريدته-@رحمهلين-النصهدا

لرضاددا(،ك@2)@لصلاحالنمقدمةانظر.@صطدح@كتبعا@ةبخةالإطلاقوعدا

1/2)للنووي@طقثقطلا@ @لصلاحابنمقدمةعلىوالكت1(،2

2/1)للرركثي 1/2)للميوطي@لر@ريوتدريب9(،6 المغيثوفتح1(،8

(1/2 وعيرها1(،4

عندوالاعتلر@لمطرلالةد@@لنني@بخه@يمفنورئحمدالأشهالنحأطلقهكذا

نملجامعة@لحلميالبحثبمجلة@نثور@و@لتعديل!،الجرحمراتبفي@حدئين@
ثالعدد@ا(5ررىلقر@

5(1399)ني

(67)@حدثيرعد@النقدحاشةانطر

(1/1،516)انظر@لكا@ل

عفيربنكثيربنسجدترجمة)3/7421(،المصدر@لسبقانظر:

1/1)المصدر@لمبقا@ظر @حمدترجمة5(،7
البصري.أوفىبن
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وأحاديثهمحتملة،كلهاأذكرهومالمحديثه،منماذكرتوسائرد@(3

ثامستقيمةعامتها

الحدجاوزقدحديثاحديثهفينردالم(4
الإنكار،في

5)9
جدا@اضعيفوهوغيره،يرويهالاذلكوكل

يعنيأذكره-لموالذيذكرت،والذي@(6
غيركلهالأحاديث-ا

أرولمفكرته.الذيمنأنكرأذكرهلمالذيولعلمناكير،محفوظة،

كلاما@افيهللمتقدمين

وسرقأحاديث،وأوصلغيره،عننكتبهالمبأحاديثحدث7(إ

لايتابعهأحاثيثماذكرتغيروللأحدبالمتون...فيوزادأحاديث،

عليها@االثقات

ما@وعامة@(8
ارواياتهاعلىتتنوالضعفمحفوظ،غيريرويه

متنا@اولاإسنادا،لاجدامنكرأحديثالأسامةأجدولم9(ا

عديابنأحكاموأكثرنصا،التراجمبعضفيعليهوقفتماهذا

منه.قريباأوالمعنى،هذاحولتدور

وهي
لحنهأوالخطاب،بفحوكمادالة

أنه
عليه،يتابعوالممماعليهتوبعواماوميزالرواة،هؤلاءحديثسبر

أعلم.والله

1/4)البقالمصدر يوسىبنإمرايلترحمة6(،1

الأبرشبى@لنض@لمة@ترجمةك@(،8)للمقرلزيمخصر@لكامل:

سحدترحمةا(،الم@)ك@@لكامل
الإمك@طري@بن

.

للجاشعي-يمودبنمعلىترجمةللأ/9632(،@صدر@لسبق@
2للأ/المصدر@لسبق: س@لفضلترحمة3(،4

الأحدبمحمد

1/3)@صدر@للق@ @شعثترجمة7(،6
لرارب@

@سامةترحمةه@3(،/1)السبقالمصدر
بنزيدبن

لمأ@
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سبرالحديش@فععدى@بقمنهج

منغيرهعنالراويحديثسبرفيعديابنمنهجيختلفلم

التالي:النحوعلىجاءوقدالمحدثين،
ببعض:بعضهاالشيخمهوياتأ@عارضة

ثمسماعا،راويهعنالحديثالناقديكتبأنالمسلكهذاوصورة

حرفايغادرلموجدهفإننفسه،الحديثعنلسؤالهبرهةبعدإليهيعود

علىأووهمالروايات،بينخلطقدوجدهدانثبت،متقنأنهعلمواحدا

منيليقبماعليهحكمالوهم،كانصورةأي

واحدأحديثارجلعنرويت@اماقال:شعبةإلىبسندهعديابنروى

عثرمنأكثرأتيتهأحاديثعشرةعنهرويتوالذيمرة.منأكثرأتيتهإلا

والذيمرة.خمسينمنأكثرأتيتهحديثاخمسينعنهرويتوالذيمرار.

منأكثرأتيتهحديثمئةعنهرويت
فإنيالبلىقيحيانإلامرة،مئة

وقال@اماتقدفوجدتهإليهعدتثمالأحاديثهذهمنهسمعت

يعتدلممرتينالحديثيسمعلمإفاكانشعبةإن@اشيبة:بنيعقوب

به
@ا

فالحالث@ربينهماكانإذاأماحيا،الرأويكونحالفييكونإنما

فيالأخرىبرواياتهالراويروايةتعارضحيثالسماع،عنحينئذيختلف
ذحي@الضبطمدىفيظهرتعتبر،ثمنفسه،الحديث

أوأوخفة،قوة،من

وأضطراب.ضعف

قرابة@(174)لهيعةأبنوبينفبينهمثلا،لم@354)حبانابنخذ

مروياتهمعلىضةهوحينئذحديثهسبرفيفالسبيلالزمان،منقرنين

@اقدةترجمتهفيقالببعض،بعضها
روايةمنلهيعةابنأخبلىممبرت

تحريما،فيهإلا@نم@(/1)الكاملفيوالنص(6لاللمقريريمختصرالكاملانطر(1)

وتصحيما

1/1)رجبلالنعلا@ل@رمذيشرحانطر.(2) عر.نور@لدين@تيختحقيق(76
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عنهالمتأخرينروايةفيالتخليطفرأيتعنه،المتأخرينوالمتقدمين

لهأصللاوماموجودا،
داكثيرا......المتقدمينروايةمن

نفسهالمنوالعلىسارالله-رحمهعدي-وابن
الذينالرواةمع

بشيربنسعيدترجمةففيسبقوه،
(2)

عائثةحديثذكرمثلا
قصةفي

بنسعيدطريقمنلمجصاللهرسولعلىشاميةثيابفيأسماءدخول

عنبثير،
عنقتالة،

خالد
عندريك،بن

بنتأسماءدخلتقالت:عاثة

@كاللهرسولعلىبكرأبي عنها...فماعرضرقاق،شاميةثيابوعليها!

عنرواهأعلم@اولاعدي:ابنقالثمالحديث.
بتير.بنسعيدغيرقتاثة

عنفيه:مرةوقال
خالد

عائثطابدلسلمة،أمعنثويك،بن
(3)

ويعني
وتبينالثانية،معالأولىسعيدروايةعارضعديابنأنهذا

يرويهفتارةإسناده،فييضطربأنهله
هكذا...أخرىوفيهكذا،

الزبيديسعيدأبيبنسعيدترجمةفيوذكر
(4"

قال:طريقهمنحديثا

السكوني،قيسبنعمروحدثخيالسكوني،سعيدبنأيوب@احدثني

بنعمرسمعتيقول.السكونيعبداللهبنالمشمعلسمعتيقول.

رسوسمعتيقول:الخطاب
يقول:@لمج@آالله

عليكمستفتحإنها@ا

@لثام...
الحديث.@ا

ثم
فيه:وقالطريقهمنثانياالسندأعاد

أيوببنسليمانبنأيوب@ا

ني
هكذا.ومرةهكذا،مرةيقولحيثاضطرابهإلىإشارة@ا

ب
الرامهوياتعارضة@

لثقات:اياتبهواوي

صنيعاممتدعى
ثمبه،المعتبرتمبه،@حتج@الراويلمعرفة@حدثين@

تخقيراعسهموينقرنخلا،الرواةفيهينخلدقيقميزانوضعالساقط

(12/2)للجروحينكتبانظر(1)

)ك@921(.الكامل@ظر.@(2)

الابقالمصدرانظر(3)

3/1)المبق@صدرالطر@ل@ 2 41)
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لحديثالمعارضةهوالميزانهذاوكانفيهم.الفصلالقولإلىللوصول

الصلاح:ابنقالالراوي.
رواياتهتعتبربأنضابطاالراويكونيعرف"

لووموافقةرواياتهوجدنافإنوالإتقان،بالضبطالمعروفينالثقاتبروايات

نادرة،@خالفةو@الأغلب،فيلهاموافقةأولرواياتهم،المعنىحيثمن

اختلالعرفنالهم،@خالفةكثير@وجدناهدانثبتا.ضابطاكونهحينئذعرفنا

أعلموأدلهبحديثه،نحتجولمضبطه،
ثا

فيممارسةالاكثرهوالصلاحأبنعنهكشفالذيالدقيقالمنهجوهذأ

صنيع
النقاد

ضبطفةلمعرالمثلىالومميلةوهووالاخرين،الأولين،من

منجملةتتبعتوقدوانتثارا.شهرة،الاكثروهيلحديثه،الرأوي

ليفظهرالمعارضةبابفيمسلكهوفحصتعدي،ابنكاملفيالتراجم
لهالقاعدةلهذهالمؤلفتطبيقأن

صور
فيجملتهافيتتلخصمتعدثة

الكشف
عن

أكثرأناعلمداثمالذهبي:قالالثقات.ومخالفةالعلة،

فيهمالمتكلم
@االأثباتلمخالفتهمإلاالحفاظضعفهمما

بحيثوتكاثرالكامل،كتابفيتناثرالظاهرةبالعللالتعليلأنوالحق

المؤلف.منتعليقصاحبهماخصوصاإليهألاهتداءالمطلععلىيسهل

متعلقواحدقسميئ:إلىتعليلهعنالكلامقسمتفقدلطولهاونظرا

بالمن.وآخربالسند،

عنوكشفهسبره،مننماذجذكريليوفيما
العلة

في
المق:ثمالسند،

يلي.ماعلىوقفتمنوعة،أن@لوهوبالسند:@لتعلقالقسمأ-
فصيرهعونابنعنرواه@اولاأعلمةتلىةيقولحيثالموقولمحترفعأ-

وغيرهماالمؤنن...الهيثمبنوعثماننوح،بنسالمإلاالمسندشبه

د@يقول:وقد@اعبداللهعلىفأوقفوهعونابنعنرووه

ولاأعلم

(230)المقدسةاسظر(1)

(52)الموقظة(2)

3/1)الكا@لانطر.(3) 1 85)
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@اعبدالرحمانبنسعيدغيراللهعبيدعنرواهأحدا

ابنعنعونبنجعفروصلهوهذا@@مثلا:يقولكأن@رسل:@وصل-2

يعلهثمموصولاالحديثيسوقوأحيانا"أرسلهوغيرهعروبة،ابي

@افأرسلهوكغبنسفيانغيررواهلاوهذاةمثلاكقولهبالإرسال

اختلفالحدبث@اوهذأةمثلاكقولهالسند:فيرجلعلىالاختلاف-3

@امنه...قريبأوألوانعشرةعلىنافععلىفيه

فيهالاختلافوكلسعيد،بنيحعىعلىاختلف@اوهذاكقوله:أو

بمحفوظقا(ليستعليه

حديثفيقالفقدالأول.عنمعروفوالحديثباخر،صحابيإبد@ل-4

أبويرويه@اهكذاالبيت:فيالصلاةرخصةطلبفيمكتومأمابن

ورواههريرة،أبيعنرزين،أبيعنمرةبنعمروعنسنان،

ةفالأنهمكتومأمابنعنرزين،أبيعنالنجود،أبيبنعاصم

لماال@ه...يارسول

قال.الأمةزنافيهريرةأبيحديثعلىعقبفقدباحر:راوإبدال-5

حبيبعنالثوريهوإنمامحفوظ،غيرعمشالا@وذكر9
نفسهدا

6-
في@لشيوخجمع

معواحدااقئوجعلو@حد،سند
فيالاختلاف

"مئلا:كقولهرواياتهم:

اللبثوذكرالأولى،الصدمةالليثيذكرولم

في
بنوعمروالليثبينجمعوهبابنعملمنهوبكاالإسنادهذا

جميعا،عنهمافقال:صاحبه،علىأحدهماحديثفحملالحلىث

3/1)لصدر@لابق@(1) 2 36)

3/2)للصدر@لسق(2) 331)

(1254/3)للصدر@لسبق(3)

1)ق@لظامريةنسحة@لكامللك@ 7 ب(2

3/1)،@لكاكل(5) 2 39)

.(1200/3)@صدر@لسبق@للأ(

(11ثا)ك@@صدر@لسبئ@(7)
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بنسنانعنحبيب،أبيبنيزيدعن
سعد،

@اأن@عن

فيقالفقدآخر:حديثالأصلفيبهيروىبسندحديثرواية
منرويالذيالغائطأوبالبول،القبلةاممتقبالعنالنهيحديث

عنورقاء،طريق
سعد

أبيعنثابت،بنعمرعنسعيد،بن
عدي:ابنقالالنبيعنأيوب،

هذاغريبغريب،فهو@@

مضان،رصاممنإلايعرفلاالإسنادبهذألأنالإسنادبهذاالمق

@االمتننبينجمعورفاءحديثوفي

الحديث@اوهذاةجعفرلالالطعامصنعحديثعقبأيضاوقال

هذايروىو)نماالإسناد،بهذاجداغريب
جعفرعنعيينة،ابنعن

بن
خالد،

جعفرلمابنعبدأدلهعنأبيه،عن

وقعوقدالجادفعلىجرياالسندبعضإبدال
هذا

بنسفيانترجمةفي

كغ،وبنسفيانفيهزلقد@اوهناعديمما:ابنفقالالجراحبنوكيع
عنيونس،عنوهب،ابنحدثناقال:حيثتعمدأولقن،أو

ابنيرويهو)نماعليه،أسهلالطريقهذأوكانالزهري،

با(الإعلاد
(4

سفيان@افسواهةالفزاريسفيانترجمةفيكقودهلتلوية:

محمد،بنجعفرعنفقال:الفزاري
و)نماجابر....عنأبيه،عن

يروي
هذا

محمد،بنجعفرعن
النبىعنبدر،أهلمنجماعةعن

-.(5)@ا@شيا...

فيولهعنده،التعليلأنلاأكثروهوبالتفرد:الإعحل-
ذلك

شتى.استعمالات

(1193/3)البق@صدر@

3/1)المبق@صدر@ 1 89)

3/1)السبق@صدر@ 2 46)

3/1)السبئ@صدر@ 2 54)

3/1)الملق@صدر@ 2 5

4 1



@@مثلا:يقولكأن-

أحديقلولم
عنالمنكدر،ابنالحديثهذافي

الأحمر"سلمةغيرأن@
-

عنوالحسن،ابنهغيرالقزازفراتعنرواهأعلمولا"يقول:أو

سلمةالحسن
سلمةوعنرجاء،بن

كاسبطابن
-

أعلمولانوح،بنسالمالإمشادبهذايونسعن@ايرويهيقول:أو
محمدغيرسالمعنرواه

حفصبنعبداللهبن
@ا

-

عن@اوهذايقولأو
قتا@ة

بنسعيدغيرقتاثةعنيرويهلاأن@،عن

بثير@ا

-

بشيربنسعيدحديثمنإلاالزبيرأبيعنيعرف@الاةيقولأو

@اعنه

-

حميدعنمشهور@اوهذايقول:كأنالشهرةبذكرالتفرديقابلوقد

قتاثةحديمثومنجماعة،عنهرواههلال،بن
هلالبنحميدعن

عنيرويهأعلمهلاغريب،
لير@ابنسعيدغيرقتادة

-

عنمعروف@اوهذايقول:أو
فأماأوفى،بنزرارةعنقتالة،

عن

سالمغيرعنهأعلمفماعبيد،بنيون@
@ا

-

ترجمةفيكقولهفلان:حديثمنأ@للهلي@بأنهالحديثيعلوقد

كثيره.أسكر@اماحديثأسانيدذكرأنبعدالفزأريسفيان
قال@ا

بنمحمدحديثمن@اوأما
@اأصللهفليسعروةعنات-،

@صدر@

للصدر

@صدر

@صدر

المصدر

(3/1 77

1 83

1 83

(255/3
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رويحديثعلىتعليقهفيعبدانشيخهعلىآخرموضعفيردوقد

فلكمصوباقالفيه،تلقنعماربنهثاميكونأناحتملوجهمن

منأصوبالزهري،عنبثير،بنسعيدعن@اوالحديثالوجه:

عنبشيربنسعيد
لهليسقتادةحديثفيالحديثهذالأنقتاثة،

بنسفيانالزهريعنرواهقدأصللهالزهريحديثومنأصل،

أيضا@احبيب

)3(،مثلافلانمنجماعةسرقهأنهأو)2(،سندهفيبالخطأيعلهوقدأ-2

)4(،غرباء000قوميرويهو)نمامثلا،فلانعنمصرييرويهلاأنهأو

أنينكشفالبحثوبعديصرح،ولاإيماءالعلةإلىيومىءوأحيانا

فيقويةعلةهناك
صلىعباس:ابنحديثفيمثلا-قال-فقدسنده،

هذامنصورعنيرويأعلم@الاةقالخمسا.بالناس@اللهرسول

سنده.فيقلباهناكأنظهرثملثر"بنسعيدغيرالحديث

أبيعنيرويه@اوهذاثا:بالسواكنؤمرلاكناحذيفة:حديثفيوقال
المخالفةظهرتالبحثوبعد)6(،هذا(سفيانأبوحصين

منه.موضعيئفي

بالمت.@لتعلقالقسمب-

مقبأنهسوقهبعديعلهفتارةنسبيا،الأولمنأقلالنوعوهذا

أو)1(،غريبأو)9(،والمقالإسنادمنكرأو)8(،منكرباطلأو)7(،منكر

3/1)البق@صدر@(1) 2 09)

.(1199/3)@صدر@لبق@(2)

(12سا/3)السبق@صدر@(3)

3/1)الابق@صدر@(4) 2 56)

3/1)السبق@صدر@(5) 2 12)

3/1)البق@صدر@للا( 2 00)

3/1)المصدر@لبق(7) 2 1،)0(3/1 2 54).

3/1)@صدر@لممق@ي@( 2 55)

.(12)مابقلسالمصدر@الا(

3/1)@صدر@لبق@(10) 2 1،)0(1211/3)

4 2



لي@بأنهلهشيخعنينقلاوزيا@ةمتنهفيأنأو)1(،بمحفوظلي@

عندهم
بالبصرةالحديثهذا

الثقاتروايةعلىلهالمترجمروايةبعرض@لخالفةيكشفماوكثيرا

كانتسواء
بلعلة،أيإلىإشلىةثونلاأمالصحيحينفيروايتهم

مثلاخذ@ختص.لتمييز@ذلكتاركايسكتثمالمنكرة،الروايةيسوق

الجنقادخلمخلصااللهإلاإلهلاأنشهد@دنحديث
(4)

ابنأخرجهحيث

سلمةطريقمنعدي
معاذأتانيقال:مالكبنأنىحدثناوردان،بن

بن

فقلت:جبل،
منقال:أين؟من

قالحدثكم؟فماقلت:الله.رسولعند

"@إة@قال
قلت:قال:الجنطا.دخلمخلصااللهإلاإلهلاأنشهدمن

إناللهرسوليافقلت:@سمأالنبيفأتيتبلى.قال:فأسمعه؟اتيهأفلا

معاذ
الجنطا.دخلاللهإلاإلهلاأنشهد@امنقلت:أنكحدثنيجبلبن

بل)5(،الشيخاررواهشتهدمعاذ@ا.صدقمعاد،صدقمعاذ،صدق"قال:

فيه؟العلةفأينمتواتر،هو

تماما،العللمنالسلامةظاهره
بأنأن@تصريحهوفيهالعلةوموضع

قتادة@اعنفهي:الشيخانخرجهاالتيالصحيحةالروايةأماحدثه،معاذا

بنأن@حدثناقال:
الرحل-علىرثيفهومعاذ@س@!-النبيأنمالك،

معاذياقال
الاءخرىالبخاريوروايةجبلبن

(6)

هي
كرشقال:أنساأن

1@لصدر@للق 2 2،)3(1242/3)

(1225/3)@صدر@لبق@

(1185/3)@صدر@لسبق@

3/1)@صدر@لسبئ@ 1 81).

فيرمسلما(،لأ/226/1)@لحلمكتابلي@لبخاري@خرجه
الإيمادكتد

(1/3 2 / ص@لدشو@نيهامطريقمنكلاهما(61
لننن@حدثاقالقاثة

ليكقالجبلمعاذسياقالعلى@لرحل-رلمحيفهومعادعيه@-@د@لبيمالك،

الحديث.وسحديك..@لثهيلرسول

(129/227/1)@لعلمكتبفيصحيحهفي
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وأن@،معاذبينواسطةهناكإنأيلألمعاذ...قالع@ي@!النبيأنلي

وتغالصحيحة،الروايةفيطويت
سلمة

سماعافساقهاالجا@ةوردانبن

بنأنسحديث
عبدي...كريمتيأخذتإفا@@مالك:

@ا
(1)

ابنقابل

البخاريأخرجهاالتيالثقاتوروايةالضبعيسليمبنسعيدروايةبينعدي

قوله:هيمنكرة،زياثةزادالراويهذأأنفتبيئشواهده،وكذا)2(،وغيره

نلث.علىالتنبيهثونساقهاالمؤلفولكنا،واحدماكانت@او)ن

فيلهمالمترجممنتفردهيحتمللامنتفردعديمماأبنيكشفوأحيانا
التفردذلكفيظهروغيرهم،أقرانه،منالمتقنينروايةعلىبعرضهاكامله

جليا.واضحا

ومن
عديابنأخرجهماذلكأمثلة

(3)

العطار،نوحبنسالمطريقمن

!@النبيأنهريرة،أبيعنأوفى،بنزرارةعنعبيد،بنيونسثنا

قال.ثمالحديث.@اأنفسها-.بهحدثتعمالامتيتجاوزاللهإن@اقال:

عنمعروت@اوهذا
قتاثة،

فأماأوفى،بنزرأرةعن
فماعبيدبنيونسعن

تخريجأبانوقدسالمغيرعنهرواهأعلم
أئمةتسعةأنالحديثهذا

عنالروايةفجعلواالعطارسالماخالفوأأثباتتقات
قتاثة،

منهمأن@،عن

الشيخيئعندوهثاممسعر،هم:الصحيحفيروايتهمأئمةخمسة

وشيبان.عروبة،أبيبنوسعيدعوانة،أبووهم:والباقون

(2)

(3)

3/1)@لكامل 2 38)

1/615)المرصىكبفيو@لبخلىي)3/382(،ئحمدئخرجه 3 / كلاهما(165

بحبيبتيهعديابتل@تيناقالاللهإنيه@@لتهرلولإلىمرفوعاأن@حديثمى

الخلىيروايةرهذه@نطمنهما@عوصته

3/1)الكامل 1 83)

ديالبخلىياحرحه
5/2)@لعتقكتا@ 5 2 8 / 1 الإيمادكتابفيومسلم0(،6

الشكاحكتبفيالمخلىيوأخرجهمعرطريقمنكلاهما(117/1)
5مهلا/ 2 6 9 هثمطريقمنكلاهما(117/1)الإيمادكبديومسلم3(،/
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سلمة،بنوحمادأحمدعندهماموالباقون:)1(،وحدهمسلمعند

عندالبيهقيوأبانوعفان،
الأمثلةأسوقف@بتولو

الأمرلطالالتفردبابفيعديابنكاملمن
غنية.تعالىال@هشاءإنذكرتوفيماجدا،

نوضعفماعدىسبر@بققوةمدى

محدثلأييمكنسهلةعمليةلي@السبرأنابتداءالقولمنلابد

هذابلبه،القيام
أعمارهممنجزءاأفنواالذينالجهابذةالنقادعملمن

الضعفاء،تتبعالطويلةرحلاتهمفيهمهموكانالروأيات،جمعفي

بلغت.مابالغةنسخهموكتابةأنبائهم،عنو@لتنقير

يكفي،لاوحدههذأفإنالأسبابهذهعندهتوفرتمحدثاأنوهب
تمكنهقويةنقديةحاسةالسبرعمليةعلىللقائميكونأنينبغيبل

من

موضعتحديد
فيالأمثالوضرببدقة.العلة

هذا
فيالتومععنيغني

بنيعقوبطريقمنعديأبنأخرجهواحداحديثامثلا

أبيعنأبيه،عنالفرات،بنالحسنعنرجاء،بنسلمةثناكاسب،

أوبعظم،يستنجىأننهى@س@!الله-رسولأنهريرةأبيعنحازم،

@ايطهرانلاإنهما@اوقال:روث.
(4)

علقوقدضعيف.منهالأخيرفالجزء

رواهأعلم@اولافقال:رواتهبعضتفردإلىمثيراالله-رحمهعدي-@بن

سلمةالحسنوعنالحسن،ابنهغيرالقزازفراتعن
وعنرجاء،بن

سلمة

@اكاسبابن

@خرح(1)
@خرجه(2)

@خرخ(3)
@لكاول(4)
@صدر@(5)

1/1)الإيمانكبفيملمروايتهم 1،61 17)

2/4)@حمد ع@ممام،طريقمن(91
قتاثة

(2لما/7)@لكرى@لقفي@لبيهميررايتهم

(1179/3)

@لالق
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فيالباحثيجدو
نسقضعفاعكللىثلاثةفيهأنالحديثهذاسند

كاسب،بنويعقوبرجاء،بنوسلمةالفرات،بنالحسنهم:واحد

منهم.يلا"متابعيوجدلاأنهلاسيمابأحدهمالوهمإلصاقجدافيصعب

اليتيم...علىرحمةأقلهممعلموكم،@اشراركمعباسابنوحديث
"

الحديث
(1)

في
سعدسنده

بالوضع،بعضهمواتهمهساقط،طريفبن

وعنهبالزندقة،واتهمالحديثيضعالتميميعمربنسيفعنهوالراوي

يمكنسندههذاوحديثفكيفواحد،غيرتركهالعطارإسحاقبنعبيد

أثوي@افلافقال:عدي،ابنفيهترددلذلكبه؟هوالمتهمفلانابأنالجزم

@اأومنه؟منهماالبلاء
(2)

يعني
سعد

طريف-بن

أحيانانفسهيجدللسبرالممارسأنعراوت@اعتياصا،مرالا@يزيدومما

سيمامثتتين،واضطرابتناقض،أوشديدين،مشغلاقوااستبهام،أمام

التفتيشيسفرفتلىةواحد،نسقعلىحديثكلفيمطردغيرالأمروأن

ضعفعن
الراويضبطسلامةعنينبلجوأحيانا)3(،الحديثطرقجميع

مالتجان@
)4(،المتقنينئمةالا@رواياتمعيرويه

هذايختلطأخرىوفي

(1الم@/3)البق@صدر@(1)

المصدر@لمق(2)

باله@وعلي@للم،مديةتنا9مرفوعاعبلىالنحديت(12ممه/3)انظر@لكامل(3)

آنليفتبينطرقهتمحتوقدالببهفليأتالعلمئرادفمن
@ديت@طرقجميع

علىضحفهعلىمجمعود@تقدمينئنويكفيأو@صطرابشديد،ضعفلاتحلرمن

ونبرصرعق@و@لبخلىي،و@حمد،معين،و@لنالقطان،معيدبنيحيمثليهمتفرت

كالدهبي،بمدمموخلقوالد@رقطني،عدي،وابنحان،والنومطير،وأبوحاتم،
1(،13/7لهالقلىىعليلملاالمرفوعةالأسرارفيالأقو@طهذهسحضوا@طروعبره

(3)ووللثوكني@جموعةو@لفو@ثد@
حاشيقالمحلمي@ع

3/1)الكامل@نظر(3 "مرفوعاجابرحديث(235

حصىثلالجمارحص
الخذ@ه.

عن@لزبير،أبيعنجربج،@بنعن@لقداح،سالملنسحيدطريقمنعدي@بى@رو@

بهجريجابنعنبكر،بنبمحمدسالمبنسعيدالترجمةصببعوقدتصلهجبر

)2/449/9921(،الحجتفيملمعد
وبيحي

كتبفيعند@لرمذي@لقطان

فيتابحهكمالمأ97/233/2)أيضا@طج
رب@(3/33،7137)أحمدمند

لهيحة.وابنالمكي،
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والأوجهالطرق،كثرةهذاإلىأضيفو)فاينكر.ومايعرف،ماأيبهذا

قدالليلأنفاعلمالواحدللحديث
وفيحندس،قدوالظلامعسعس،

ابنووأحمد،المديني،ابنكأمثالالمتقدمينسوىتجدلنالمضمارفلك

وأحكامهمبأقوالهم،واستضاءسبيلهم،استنهجومنوالبخلىي،معين،
ين.والمتأخرالمتقدمين،من

إفاوالناقدالسبر،عمليةإجراءفيكبيرةصعوبةهناكأنوالحاصل

عكفثمالمدار،لبيانوأوجههالواحد،الحديثطرقجمعفياجتهد

آخذاالثقات،رواياتمعبالحكمالمقصودالراويروايةمعلىضةعلى
في

واستنفدالراوي،فيالمتكلميئأقوالإغفالدونالنقد،قواعدالاعتبلى

فيوسعه
أنذلكبعدتبينفادبرئت،قدحينئذتكونذمتهفإنذلك،

أعلم.وال@هنلك،يضرهفلافاتهقدماشيئاهناك

سبره؟فيضعفمواطنتوجدهلسبرهفيلننظرعديابنإلىونأتي

وقدبذلث،ملآنفكتابهمبره،قوةمواطننوردأنالقولمكررمن

عديمماابنأنعلىعنهتأخرممنوغيرهكالدارقطني،الكبارالنقادلهشهد

المحتجالرواةوكذاالضعفاء،روأياتمعالجةفيواضطلاعاغناء،أظهر

يتركولاومتنا،مشداوتتبعهالمنكراته،تصدىراوإلىجاءإفافنراهبهم.

ذلك.بعديحكمثمأوضحه،إلاوهناولابينه،إلاوهيا

فيهاظهرالمواطنبعضوجدتوقدالغالب،هوبكاذكرتالذيهذا

صورومنالضعف.--مننوعاعتراهسبرهأن
يلي:ماالضعفذلك

أن@:حديطففينكارففيهامنهاأجزاءأومنكرفأحاديثتفوتهقدا-

العلويسلماأنعلىنصالحديث@االحجاب...ايةنزلتلما

فينكارةهناكأنالحديثطرقجمعليوبينمنكر،مقلهليى

بنييا@رائك"هما:موضعيئ
قرعفيهابمرفة@افجئتهوقوله:ثا

بذلكمخالفاوحدهالعلويسلمالزيادةبتلكتفردالأولفالموضع

3/1)@لكاصل@ظر:@(1) 1 76).
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(2)

مئةجاءلو)1(،الصحيحفيجميعاروايتهمأئمةخمسة
أشكالمن

مجلز،أبووهم:ثونهمحديثهلقبلمنهمواحدمقابلالعلويسلم

وثابت.وحميد،صهيب،بنالعزيزوعبدوالزهري،

فيهابمرقة@افجئتهيقول:فمرةفيه،اضطربفقدالثاني:الموضعوأما

قرع
@ا

@اأخرى:وفي

يسملمماعلىبالبناء@ابقصعةأتي
وبمقارنةفاعله،

الصحيحيئروايةمعالمؤلفنص
(2)

الذيمماإذمنكر،أنهظهرأن@عن

أنس.كيراخررجلهوبالمرقةجاء
سندهوفيضعيف،ترجمةفيحديثايسوققد

منؤأضعفهومن

@االقرانحملةأمتيأشراف@امرفوعا:عباسابنفحديث
(3)

ساقه
في

سعدترجمة
وفيالجرجاني،سعيدبن

كذب@القرشينهشلسنده:

راهويهوابنالطيالسي،

لماالله..أمرتغالبوا@الاعمر:ابنوحديث
(5)

لعيدترجمةفيأور@ه

محمدوفيهسنان،بن
أحمدبن

عديابننقلالمروذي،حمدانبن

نفسه
وجهاأصفقالكذابينفيأر@المفيه:قولهعروبةأبيابنعن

ةترجمتهفيعديابنوقالالا@ه
@االحديثلايضع

)1974،،رقمالتفيركتدفي@لبخوي@خرحها@لتيحان.و@لرهريمحك،ابيرواية

2/1)@نك@كتبفيحميعاومملم)6615(،رقمكد@لكعوفي 0 50)

3رالتفشركتابفيوحميدصهيب،ب@عبد@لعزيزروايةوحدهالح@يوآحرح
طريق(41)هأرقم@لنكعكتم@فيوحدهملموأحرح.(47)مماورقم(4793)

فيالبخلريواية
الاطحمة@ف

3ر
5لا لةالأتركتبفيمسلمصرواية3(،4

(1194/3)@ظر@لكاول@

01/4)@لقذيبتهذبانطر @وخلاصة9(،7
(3.4@زرجي

)ك@7911(@لكا@ل@ظر.@

6/2)اسو@لكاكل 2 99)

6/2)@لكاملانطر: 2 99)
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غير@علىفيهالحملفيمعمتكلمترجمةفيحديئايوردقد-3

أدثهرسولكان@اماعائثة:حديثفيكما
(1)"القول...بهذايبوح

لهجدعلاالحمصيالجبارعبدبنسعيدترجمةفيعديابنأ@رثه
من

أنهالمغيرة،بنعمرعنروأهحيثخطئه
عنأيوب،عنحدثهم

تويععبدالجبلىبنسعيدأنإلابه.عائثةعنمليكة،بنعبدالله

الذهبيقالكماراهويه،بنبإسحاق
(2)

مناكيرمنالحديثجعلالذي

المذكور.سعيدشيخالمغيرةبنعمر

قد-4
كذلك:لي@والأمرمثلا،فلانعلىالحديثمداربأنيصرح

حبا@اككسرهالميتعظممرفوعا@اكسرعائثةحديثففي
(3)

أنعلىلص

سعدعلىمداره
هم:ومتهسند@علىرواةأربعةتابعهوقدسعيد،بن

بنوعمارة)4(،عبدالرحمانبنوسعيدحلىطي
)5(،محمد

سعيدبرويحي

فاكثر.ترجمتينفيالواحدالحديثيورددد-5

@االخلقفيالنبينأول@اكنتمرفوعا.هريرةأبيحديثذكرفقد
(7)

بنخليدترجمةفيرواهقدوكانبشير،بنسعيدترجمةفي

يلتزق؟فبأيهما)8(،دعلج

اللهرسولعلىالألوانأحب@اكانأنس:حديثفيفعلذلكومثل

@طضر@ا
(9)

الكاملفيإبراهيمبنسويدترجمةفيأعادهفقد

(1223/3)@لكا@ل@ظر.@(1)

3/2)@يز@د@@نظر.(2) 24)

3/1)@طر@لكامل@(3) 1 89)

فيعد@لرراقروايقماأحرجللما
3/4)@مخف@ عمرة،كلاهماص(44

بهعحرةص(3/38)الآتارمشكلفي@لطحاويرواية@خرج(5)

@@رواية@خرج(6)
7/4)الإحانفيكماحبان@ن بهعمرةص(37

3/1)انطر@لكامل(7) 3 09).

3/9)@لكاملانطر.ي@( 19)

(1211/3)@لكامل@ظر.@(9)

)ك@8521(@لكاكلانظر.(10)
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الرواة،عددإلىقياسايسيروهوأحيانا،سبرهضعفمننماذجهذه

فيعالجهاالتيحاديثالا@وعدد
قدراختصرتهاوقدالكتاب،هذا

عديابنعملمنولاالكتابقيمةمنتغضلاأنهاشكولاالإمكان،

أعلم.واللهتعالى،اللهرحمه

رلسبرالمتقدم@المعاصريقتطبيق@مكانية

علميةمسألةفيالمتقدمينالأفذاذمنواحدمعالقصيرةالجولةهذهبعد

ذلكتطبيقيمكنهلنتساءل:أنلنايسوغوالتعليلالسبر،هيواحدة
من

أمالامر؟بهذاللقيامطاقةالعصرهذاوأساتذةلعلماء،وهلالمعاصرين؟

لهذاوالفضلالعلم،أهلمنعصبةتوجهتلووهلبه؟لهملاقبل

العملهذاأنأوإليها؟يفوضبماللاضطلاعالحاليسعفهاهلالموضوع،

الخيال؟منضربهوأوالقتاد؟حرطدونه

لقد
عنالحوابفيكبيرترددانتابني

عزمتثم@همة،@المسألةهذه

الجوابثمالتالية،الأسئلةبإيرادمسامعكمعلىالموضوعهذاطرحعلى

هلهوذلك،تطبيقإمكانيةعنالجواببعدنفسهيطرحسؤال
فماذلثتاكدو)فاالأمر؟بهذاللعنايةحاجةهناك

الكفيلةالوسائلهي

بالاتبحوالأولىالأمثل،العلميالمنهجوماهووجه؟أحسنعلىبتحقيقه
ألاكمل؟إلىللوصول

عنالجوابولنحاول
التوفيق.وليواللهالوسع،قدرالأسئلةهذه

الأحاديثتلسبرالمعا@رينتطبيقإمكانيةمدى-1

فيعنهماوفرعوالتضعيف،التصحيح،أسلسالسبرأنالمعلوممن
بقيتإذأفل،قدرأيفذلكالمتقدمين،علىقصرأنهالقولولايصحان،

أحياناوتقوىأحيانا،تضمرتقريباعصركلفيقائمةالحديثيةالصناعة

أنجباالهجريينوالتاسعالثامن،القرنأنلوجدناقليلاتأملناولوأخرت.
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اوزيفووضعفواوحسنوا،صححواالذينالنبهاء@لحدثينمنكوكبة

أوبقلة،لايرجععصرنافيالمتأخرينمنومنالأحاثيث.من@لعشرات

حجر؟؟؟ابنأوالعراقى،أوالذهبي،أوالنووي،الإمامأقوالإلىكئرة
العلماءمنالكثيرأنفلثإلىأضف

العلموطلبةالعصر،هذافي
أحياناتنقصهكانتو)نأصلاقائمفهوفيه،وتسابقواالمضمار،هذاوردوا

الناحيةمنممكنهذاأنوالخلاصةالعالية.والأخلاقالكافية،الدربة

ولابدعا،بهالقولولي@الأقل،على@لنظرية

الأمر:بهذاإلى@لعناية@طاجة-2
القراعةالطلابكتعليمإجمالاالحدبثبعلومللعنايةماسةحاجةهناك

والآداب،والفقهية،العقدية،الأحاديثمنمناسبعددوحفظالحديثية،

الحاجةأنكماثانيا.والاحتجاجللاستدلال،ثمأولا،للتعبدوغيرها

وتعلمالأحاديث،بسبرالقيامعلىالطلابتدريبإلىبسواءسواءقائمة
التالية:للاسبابالحديثية@لصناعة

بيندوالرالأخذ،بينملىالتالتيالأحاديثمنبهلابأسعددوجود-

وغيرهم.والفقهاء،@حدثين،@بينوكذاأنفسهم،@لحدثين
الاستدلال،فيالفقهيةالمذاهببينالخلافشقةتضييقمحاولة"

حتجا@.لاوا
وفيبحسبه،عصركلفيالامةحاجةتجدد"

قضايا،ظهرتالعصرهذا

النبوي.الحديثجهةمنالثغرةهذهسدإلىفيحتاججديدةومشكلات

"
فيالقائمةالفوضىحسم

والضوابطالقواعد،بتعلمالإسلاميةالساحة

العلم.بهذاالخاصة
*

بهذاالنهوضفيلتسهمالحديث،بعلمعلميةدرايةلهاأجيالتخريج

@لفن.

@لنبوي:الحديثفيعلميةبنهضةللقيامالمطلوبة@لوسائل-3

وأعلى.أ@نى،مستوىهما:أساسيينمستويينإلىتقسيمهايمكن
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يدرسمازالالنبويالحديثمقررأنلاربالأدنى.المستوىأ-

ويقدمالروح،فيهتنعدمحيثالتربويةالمؤسساتمنكثيرفيباهتةدراسة

الوجدان،تربيةإلىمنهاوالتلقيئالحشو،إلىأقربهيبارثةبصورة

وغدامضمونه،منتفريغهإلىأدىوهذاالعلم.بلهالسلوك،وتقويم

منأوالمدرس،منسواءظاهرةبمنكرأتللطلابتدريسهعندأحيانايقترن

للسنةو)حياءالعطاء،دأء،الا@علىالمؤثرةالسلبياتلهذهودفعاالطابى.

مايلي:مراعاةينبغيالغراء
التربوية،المؤسساتجميعفيالنبويللحديثأكثرساعاتتخصيصح@

أنالمعلوممنإذمنهاالجامعيةولاسيماالمستويات،مختلفوعلى

الماثةاختزالإلىالأحيانمنكثيرفيألكماللحديثالمقررالزمنتضييق

فيالعلمية
جوع.منولاتغنيلاتسمن،نقاط

فيالعمقبينتجمعالنبويالحديثفيعلميةمقرراتوضعبز
المادة،

مرحلةكلحسبفهاموالاالعقول،وتنالسبالعبارة،فيوالسهولة

سية.ادر

فيالحديثعلومبأنلاالخاصةالعلميةوالمراجعالحديثية،المصادرتوفير*

منهاقدمماوتجديدالخصوص،وجهعلىوالجامعيةالمدرسية،المكتبات

العصر.لطبيعةمناسبةحديثةبنسخ

تعنىالتيالليزروأشرطةالحاسوب،مثلالمساندةالحديثةجهزةالا@توفيرفي

مععليها،الطلابوتدريبالنبوي،الحديثبتخربج
منالتحفظ

أحيانا.الكثيرةأخطائها

والعليا.الجامعية،المراحلفيالماثةهذهتدريسعندبالتأصيلالعنايةش

علىواطلاعهموالتضعيف،التصحيح،عمليةعلىالطلابتدريب*

المرحلةامتوفواإنوذلكالمتقدمين،النقدأئمةعندالأحاديثسبركيفية

لذلكتؤهلهمالتي
والمناهج.والضوابط،القواعد،استيعابحيثمن

المعاني،لمعرفةمنهمالمتقدمينلاسيماالمحدثينكتبفيالقراءةتكثيف*



العبلىأت.وتذوقالمستغلق،وفكالمصطلحات،واستيعاب

معالديت،وخدمةع@ي@أ،النبيومحبةتعالى،اللهبتقوىذلككلربط@

النيات.بتصحيحدوماالتذكير

النبويةالسنةإحياءفيجادةرغبةهناككانتإناالأعلى:المستوىب-
منجميعمنوتظافرهاالجهود،تكاتفمنفلابدوسلوكاعلما،

يدله

منعليا
بالقياموغيرهمدعوة،ورجالومتخصصين،وأساتذة،علماء،

ةالاتيعلى

هيئةمنماتحتاجهوتوفيرالنبوية:السنةبخدمةخاصةمراكزإنشاء@لا

كلهدلكمنوالأهمومعنوي.مالي،ودعموخدمات،إ@ارية،
هو

فيومتخصصين،علماء،تفريغ
العلوموكذاالحديث،علوممختلف

حيسةملىالتالتيالنبويةالسنةكنوزلطبعلهالمساندةالأخرى

ا،دوغرقا،شرطاتالمخطوقسحاموأوايا،لزوالتكايا،واالمكتبات،

أعجبومنبها.يليقنحوعلىالمطبوعةالسنةكتبطغولإعادة

تالهوماطغعلىيقوممنتجدلمالعظيمةالأمةكهذهأمةأنالعجب

معروفة،خطيةنسخعلىموثقةطباعةهميةالا@فيالكريمللقران

ألامتخصصينلعلماءومسموعة
موردهيالتيالستةالكتبوهي

علىويضعفونيصححون،الناسومازألحكام.الامداروعليهاالأنام،

مندعكموطنها،ولامالكها،ولاولاقارئها،ناسخها،لايعرتنسخ

جدا،قليلموثقامنهاطغوماخطها.ونوعوحبرها،نسخها،تاريخ

والزلل.للخطأ،عرضةفردياعملاتبقىفيهاالمبذولالجهدمعوهي

بهالوثوقيصعبالآنمايطبعبعضأنإبالةعلىضغثاالأمرجعلومما

لاوالنبوي،الحديثفيمتخصصينليسواعليهالقائميننلا@تامةثقة

العلممنلهملي@كتبتجاربعضهمبلالرعية،العلومفيحتى
ما

فهذاكثيرانبعدلناوماالمستعان.واللهالتعليق،أوللتحقيق،يؤهلهم

تحقيقاالآنإلىيحققلمعديلابن@االرجالضعفاءفيالكامل@اكتاب
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أنهجلىموأناهذاأقولأعلم.فيماالسادسةطبعتهطغكونهمعسليما

سطركلفيبلأوتحريف،تصحيف،وقوعمنفيهصفحةلاتخلو

إلىتصلمتواليةتراجمفيالحاصلالسقطعلىعلاوةهذاأحيانا،

الموأطن.بعضفيالعشرة

فيمتخصصةأقساماتشملالنبوي:الحديثفيمتخصصةكلياتإقامة@

ويتبعالحديث،علومأن@لأهم
للدراساتعلميةأقسامإنشاءذلك

للقيامبهاالالتحاقعلىالطلبةوتشجيعباستمرار،وتطويرهاالعليا،

دقيقة.وتحقيقاتجادة،بدراسات

اكفاءأساتذةتكوين@
الكافيالعلمبينيجمعونالنبوي:الحديثعلمفي

واكتشافاتهوحاجياته،العصر،ضروراتوفهمتخصصهم،في

لتطبيقية.والعلمية،ا

بياناتوقواعدبرامج،استحداثعلىتقومةمدربةعلميةجهةإنثاء*

المراحلفيكثيراإليهاالمرجوعالمصادرادخالدالنبوي،الحديثلعلم

إلىوتقسيمهاالاخيرة،المراحلفيبالحديثماتعلقكلثمالأولى،

الإمكانقدرالاستفادةوينبغيوالمراجع.الباحث،حاجةبحسبأنع

نلك.وغيروالتخزين،والطباعة،الكتابة،فيالمعاصرةالتقنياتمن

عديابنمنهجفيطوفناحيثالعجالةهذهفيإيرادهماتيسرهذاالخاتمؤ

عندطريقتهتطبيقمحاولةرمتثموتعليله،سبره،حيثمنكتابهفي

المسلكأنعينيئفيلكلوتبينالمعاصرين،
المطلبسلسالملتمس،@اني

سوىبهلاينوءكبيرالعبنعمالنيات.وصحتالشروط،توفرتإفا

يأخذوهلالعالمن،ربومرضاةالدين،خدمةفيالراغبونالاكفاء،

بلىيها؟؟؟إلاالقوس

دلهوالحمد
علىومحمد،نبيناعلىوالسلاموالصلاةالعالمن،رب

أجمعيئ.وصحبه
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(1)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

المصاد@والمراجعفهرس

بنيحيزكرياأبوالخلائق،خيرسقمعرفةإلىالحقائقطلابإرشاد

ا،@السلفي،البلىيعبدتحقيقالنووي،شرف
البثائرداربيروت:

1ميةسلال!ا 4 0 8@

محمدالأصول،علممنالحقتحقيقإلىالفحولإرشاد
عليبن

1للطباعةالمعرفةداربيروت:الشوكاني، 3 9 9@

بنعبداللهبنالخليليعليأبوالحديث،علماءمعرفةفيالإرشاد

الرياض:ا،طإثويى،عمربنسعيدمحمدتحقيقالخليلي،أحمد
4سنةوالتوزيعللنشرالرشدمكتبة 0 ا@9

عةالمرف@سر@رالا@
سلطانمحمدسبنعليالموضوعة،الأخبلىفي

محمدتحقيقالقاري،عليبملاالمشهور
2،طالصباغ،لطفيبن

1الإسلاميالمكتببيروت: 4 0 6@

تحقيقالغطفاني،معينبنيحيزكرياأبوالدصري،روايةالتاريخ،

الملكجامعةالمكرمة-مكةولى-الا"الطبعةسيف،نورمحمدأحمد

1القرى()أمالعزيزعبد 3 9 9@-1979
م

محمدوالأعلام،المثاهيرووفياتالإسلامت@يخ
بن

الذهبي،أحمد
العربيالكتابداربيروت:ا،طتدمري،السلامعبدعمرتحقيق
1 4 1 2@

الرابعةالطبعةالسهمي،يوسفبنحمزةالقاسمأبوجرجان،تلىيخ
-

9-@7041الكتعالمبيروت: 7 81
م

السيوطي،الرحمنعبدالنوأوي،تقريبشرحفيالراويتدريب
4الكوثرمكتبةالرياض:الفاريابي،محمدنظرتحقيق 1 ا@5

بيروت:ا،طالعسقلاني،حجربنعليبنأحمدالتهذيب،تهذيب
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(2

(3

(4

(5

(6

(7

(8

(9

تاريخ.دونصاثو،دار
مصطفىمحمدتحقيقالنيسابوري،الحجاجبنمسلمالتمييز،أ(

1العربيةالطباعةشركةالرياض:2ط،الأعظمي. 4 0 2@

عبداللهبنأحمدالرجال،أسماءفيالكمالتهذيبتذهيبخلاصةا(

1الإسلاميةالمطبوعاتمكتببيروت:2،طالخزرجي، 3 9 1@

والتعديلالجرحمرأتبفيالمحدثينعندوالاعتبار،النظردلالةا(

(54)القرىأملجامعةالعلميالبحثبمجلةالمنثورسيفنورلأحمد

.@(1399)الثانيالعدد

مكتبةشركةمصر:2،طشاكر،محمدأحمدتحقيقالترمذي،سقأ(

1وأولا@هالحلبيالبابيمصطفىومطبعة 3 9 8@

@اربيروت،البيهقي،الحسينبنأحمدبكرأبوالكبرى،السنأ(

تلىيخ.بلاالمعرفة،
بنعثمانالدينشمسالنبلاء،أعلامسيرا(

أشرفالذهبي،أحمد

الرسالةمؤسسةةبيروت4،طرناؤوط،الا@شعيبتحقيقهعلى

1 4 0 6@

نورتحقيقرجب،ابنأحمدبنالرحمنعبدالترمذي،عللشرحأ(

1لماوالإفتاءالعلميةالبحوثإثارةرئاسةطبعةعتر،الديى 3@

أ(
إسماعيلبنمحمدالباري،فتحشرحهمعالمطبوعالبخلىيصحيح

تاريخ.بلاالحديثة،الرياضمكتبةةالرياضالبخاري،
أ(

النيسابوري،القشيريالحجاجبنمسلمالحسينأبومسلم،صحيح

بلاالعربي،التراثإحياءثارةبيروتالباقي،عبدفؤادمحمدتحقيق

تاريخ.
محمدالكبير،الضعفاءا(

عبدتحقيقالعقيلي،جعفرعمروأبوبن

4العلميةالكتب@اربيروت:أ،طقلعجي،أمينالمعطي 0 ا@4

تحقيقالسبكي،عليبنالوهابعبدالكبرى،الثافعيةطبقات(2

4 3



محمد

البابىعيسىالقاهرة:أ،طالحلو،الفت@وعبدالطناحي

5الحلبي 1 38 4

محمدالدينشمسالحديث،ألفيةشرحالمغيثفتح(21)
عبدالرحمنبن

ا،طالسخاوي،
1العلميةالكتب@ارةبيروت 4 0 3@

محمدالموضوعة،حاديثالا@فيالمجموعةالفوائد(22)
عليبن

2،طالمعلمي،يحيبنالرحمنعبدتحقيقالشوكاني،
بيروت.

1الإسلاميالمكتب 3 9 2@

بيروت:2،طابالبى،الفيروزيعقوبمحمد@حيط،@القاموس(23)

1الرسالةمؤسسة 4 0 7@

الدين.جماللمصطفىالقيلم@(24)

داربيروت:2،طعدي،بنعبدأدتهالرجال،ضعفاءفيالكامل(25)

4الفكر 0 ا@5

1)قالظاهريةالنسخةالكامل(2للأ 7 عدي.لابنب(2

محمدوالمتروكن،والضعفاءالمحدثينمنالمجروحينكتاب(27)
حبانبن

الوعيدأرحلب:زايد،إبراهيممحمودتحقيق2،طالبستي،
1 4 0 2@

2طالرازي،ابكرأبوالصحاح،محتلى(28)
العربيالفكرار@ةبيروت

أحمدالضعفاء،فيالكاملمختضر7(29)
الطبعةالمقريزي،عليبن

السنةمكتبةالقاهرة:الدمشقي،علىفبنأيمنتحقيقالأولى،

1 4 1 5@

أحمدالمسند،(30)
4الإسلاميالمكتببيروت:2،طحنبل،بن 0 ا@5

الرحمنحبيبتحقيقالصنعاني،الهمامبنالرزاقعبدالمصنف،(31)

لإسلامياالمكتببيروت:2،طلأعظمي،ا
1 4 0 3@

(32)
تحقيقزكريا،بنفارسبنأبوالحسناللغة،مقايي@معجم
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تاريخ.دونالعلمية،الكتبدارقم:هلىون،محمدعبدالسلام
عائشةتحقيقالاصطلاح،محاسنمعالصلاحابنمقدمة(33)

1الكتبدارمطبعةعبدالرحمن، 97 4
م

فيالاعتدالميزان(34)
محمدعبداللهابوالرجال،نقد

أحمدبن
بن

المعرفة،داربيروت:البجاوي،محمدعليتحقيقالذهبي،عئمان

تلىيخ.بدون
تحقيقالزركثي.بهاثوبن@كلبدال@هالصلاحابنمقدمةعلىالنكت(35)

السلفأضواءمكتبةالرياض:اط،محمد،بنالعابدينزين
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لدناةخليمةمح@العكتورتاهاف@كلمة
بدبىوالعرييلاالإسلاميةالدر@ساتكليلاعميد

بسم
حيم@لر@لرحمنالله

سلينالمروالأنبياءخاتمعلىوالسلاموالصلاةالعالمين،ربدلهالحمد

الطاهرين..وصحبهلهوعلى

هجرإلىالتمركمبضعكنتالثريفالحديثعلومفيتحدثتإذا

العربيةعلومفيتحدثتو)ذاأكفاء،وألباءعلماءبذةجهاأمامأقفلأنني

تسجبلها.أودنقا@لدفيحالأيةوعلىإليئ،ردتبضاعتيأنشعرت

فييستعملأولأ:
الجلسةقولهم:الجلسةهذهلمثلوصفأالعاثة

نلا"التوصيات،تنفيذفيالشروعجلسةنقول:أنأرىوأناالختامية..

منالأدراجفيتوصياتهاوحفظتعقدت،والندواتالمؤتمراتمنكثيرا

أننعلمأنويكفيتنفيذ،أومتابعةدون
مجمع

القاهرةفيالعربيةاللغة

فيأصدر
عاما،ثلاثينفي@جمع@قراراتالماضيالقرنمنالسابعالعقد

3منهانفذالذيماعامأ:ستينمروربعدنفسهيطرحالذيالسؤالولكن

نريدولالناتعنلأسبابالتنفيذفيالسلبيةإلىستجنحبالطبعالإجابة

تفصيلاتها..فيالولوج

فيالتقجناالأرحام..كصلةالعلماءصلةثانيأ:
العلميةالرحابهذه

انطلاقونقطةتواصل،بدايةالملتقىهذايكونانويجبأيام،ثلاثة

منوهذاأرحب،فكريلالتق@
ويغذيالنتاجوينميالإبدليثريأنشأنه

سامية.ومعالمحضارةالإسلاميالدينبروح@لعقول

جدوىيمثلالذيالقاليعلىأبيأماليفيخبرأقراتأننيهناواذكر
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إلىالقرطبيموسىبنهارونحضرفقدالأمة.علماءبينالتواصل

يومفيحلقته
أصابهاقدوثيابهالحضارة،قرطبةعلىينهمرالغيثفيهكان

لهحدثمماثلاموقفاوسردعليأبوعليهفهونوالوحلالبلل
الخدبمع

قال:ثمالنحوى،

ابذلىقدوالساعونللمجددببت

ازرالا4وألقوأ@ونهالمقلجهد

ملحتى@جدوكابد@

صبرأومنأوفىمنالمجد

أنتتمراالمجدتحسبلا

الصبراتلعقحتى@جد@تبلغ

وهي:النحو،أصولفيقضيةلديناثالثآ:

بألفسيبويهاستشهدفقدالشريف،بالحديثالاستشهادقضية

العددهذاوبمثلقرانية،ايةوخمسيئ
أحجمولكنهالشعرية،الأبياتمن

أحاديثستةإلاالكتابفييردلمإذالنبويبالحديثالاستشهادعن

وتر@دالفطرة...(،علىويولدإلامولودمن)مامرتينمكرورأحدها

السابع،القرنإلىالنحومجالفيبالحديثألاستشهادفيبعدهجاءمن
قرون@اخمسةالزمنعمرفيطويلةمدةوهذه

بمعالجتهاالعلميالرأيبداءدوتناولهاعليهاالتركيزأرجوقضيةإنها

مالكابنمثلبالحديثالاستشهادفيتوسعواالذينرأيعلىوالوقوف

اللهوفقكموأبيالضائعابنمثلالمعارضينورأيخروف،وابن

وبركاته.أدله@رحمةعليكموالسلام
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معتوقيم@فمالحادكلتوركل@مة

للندوةالمنطمةاللجنةعقبالنيابة

دلهالحمد
لهعلىومحمدسيدناعلىوالسلاموالصلاةالعالميئ،رب

أجمعيئ.وأتباعهوأصحابه

بعد-..أما

المليباري-حمزةالدكتورالأخللندوةالمنظمةاللجنةرئي@عنوبالنيابة
وأخصالندوة،هذهحضرمنلجميعبالشكرأتوجهأنأودالله-حفظه

الصرحهذأمؤلسستعالى-اللهحفظهالماجد-جمعةمعاليبالذكر

بدعمتكفلالذي@لعلمي،
يتكررأنعلىموافقتهأعطىوالذيالندوةهذه

فيالندوةهذهعقد
الشكر،جزيلفنشكرهسنتينكلفيمرةالكليةهذه

صحيفةفييجعلهوأنذلكعلىيثيبهأنوتعالىسبحانهأدلهونسأل

وعميدهاعبدالرحمنمحمدالأستاذالكليةمديرإلىبالشكرأتوجه

وهذاالمثروعهذادعمااللذينالدناعخليفةمحمدالدكتورالأستاذ

ةحمزالدكتورالأخالندوةهذهفكرةصاحبإلىخاص

فقدواجهته،التيوالمعوقاتالمشقاترغمعقدهاعلىأصرالذيالمليباري

بنفسهقامفقدعقدها،علىالموافقةتمتأنمنذفأولأأولأيتابعهاكان

تكونحتىمتابعتهافيكبيراعناءوتحملوالمثاركنبالجامعاتبالاتصال

كبير،جهدمنبذلماعلىجزيلاشكرافأذكرهالمرضيالوجهعلى

الثوأب.خيريثيبهأنوجل-عزالمولى-وأسال
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مكيالدكتورالأخالتنظيميةاللجنةأعضاءلباقيأيضاالشكرثم
إدلبيسعيدمحمدالدكتوروالأخالقرشي،محمدالدكتوروالأخأقلانية،

الإعدادفييعاونناكانالذيإدلب@الدينصلاحالدكتورالأخأنسىولا

العلمي.الصرحهذايغادرأنقبلالماضيالعامفيالندوةلهذه
العمل،هذاإنجازفيساعدتالتياللجانإلىبالشكرنتوجهكما

لجنةفنشكرالوجههذاعلىتموماالنجاح،العمللهذاكتبماولولاهم

القاعة،تجهيزولجنةالصياغة،ولجنةالعامةالعلاقاتولجنةالاستقبال،

وثناء.شكركلمنافلهمالإعلامولجنة

دعمفيشلىكتالتيالثركاتنشكرأنبدولا
شركةالندوة:هذه

المعارف.ومطبعةحرف،وشركةالتراث،وشركةالعري@،

ة،الندوهذهفعالياتتابعواالتيساتذةألا@منالزملاءالأخوةونشكر

البعضحضوروإنللإفادة،حضرواالذينوالطالباتالطلابوكذلث

فيمنهم
العلمطلبهمصدقعلىدليعإجلىة-يوموهوأليوم-هذا

معاليومهذاقضاءعلىوالاستماعالحضوراثروافقدفيه،لاخلاصهم

منوحباهمخيركلاللهفجزاهموعائلاتهمأسرهم
وفضله.علمه

بالنقصمشوبةالإنسانأعمالفإنمنا،وقعتقصيرأيعنونعتذر

وسعأندخرولمالمقل،جهدوهوجهدنابذلناأناحسبناولكنوالتقصير،

ولكم-لنايغفرواللهالعمل،هذأإنجاحسبيلفي

وبركاته.الله@رحمةعليكمو@لسلام



"والتومياتتلمهل@االبيل@"

بسم
الرحيم@لرحمنال@ه

دلهالحمد
الأنبياءخيرمحمدسيدناعلىوالسلاموالصلاةالعالمينرب

وبعد.والمرسليئ

وافاق(واقعالحديث)علومالدوليةالعلميةالندوةلأشغالالمتابعةبعد

معاليبرعايةبدببوالعربيةالإسلاميةالدراساتبكليةوقائعهاجرتالتي
ومتابعةإشراتوتحتاللهحفظهالكليةأمناءمجلسرئي@الماجدجمعة

معالصياغةولجنةالمنظمةاللجنةاجتمعتالكلية،مدير
المثاركينالأساتذة

ارتياحهموسجلواووقائعهاالندوةموضوعلتدأرسالندوةفي
ةيليلما

وقلأالند@قائعئولأ،

يومالندوةافتتحت
1صفرمنالسادسالثلاثاء 4 2 أبريل8الموافق@4

2 0 0 3
الأمناءمجلسرئيىكلمةتلتهاثمالكريم،القرانمنبآياتم

الإسلاميةالثقافةوخدمةالعلميالبحثمجالفيالعلماءبجهودنوهالذي

في
بينتالتيالمنظمةاللجنةكلمةوتلتهاخاصةالكليةوهذهالبلدهذا

ثمبالكليةيعرفمصورشريطذلكبعدوعرضوأهدافها،الندوةفكرة

أشغاللتستأنفالافتتعحفلوختمللندوة،المصاحبالمعرضزيارةتمت

فيالندوة
ثلاثةخلالتناولتالتيالعلميةالبحوثبتقديمنفسهاليوممساء

الاتية:الموضوعاتمتواليةأيام

ينتهيالذيالحدبيانا-
فيالاصطلاحأهلعنده

الحديث.وعلومالنقد

العوني.عارفبنحاتمالثريفللدكتور
أبثرللدكتورالحديث.العصرفيالحديثمصطلحعلممشكل-2

إدريس.عوض
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3-
الخلف.عوادللدكتورووقفات.نظراتالحديثعلومواقع

القدماءمناهج-4
معالتعاملفي

للدكتوروتضعيفا.تصحيحاالسنة

الزيد.الكريمعبدعبدالرحمن

ألاستفاثةضرورة
علوممجالفيوالمتأخرينالمتقدمينجهودمن

المليباري.حمزةللدكتورالحديث.
دخان.العزيزعبدللدكتوروالمتأخرين.المتقدمنبينالحديثعلوم-6

الاستفادةخلالمنوالخفيالجليساللبرالاصطلاحيالضبطضرورة-7

خلف.الرحمنعبدنجمللدكتوروالمتأخرين.المتقدمينجهودمن

يوصالحللدكتوروالعلاج.الأسبابالحديثعلومفهمصعوبة-8
سف

معتوق.

فيوالإفهامالفهممسألة-9
أحمدبنالمكيللدكتورالحديث.علوممادة

أقلانبة.

أسبابهاالحديثعلوممساقفيالطلبةيواجههاالتيالصعوبات1

الكبيسي.العزيزعبدللدكتوروعلاجها.
11-

بلافريج.العابدينزينللدكتورالحديثي.الدرستراجعأسبابمن
وعلومه.الحديثمقرراتفهمفيالطلبةيواجههاالتيالصعوبات-12

البقمكي.عليللدكتور
التطبجق.وعسرالتمثيلوندرةالمصطلحفضفضةبينالحديثعلوم-13

حسين.لبابةأبوالدكتورللأستاذ

رللدكتوالحديث.علومفيالمتقدمينمنالمتأخرينإفا@ةكيفية-14

ي.أبعبدالعزيز

محمدللدكتورالحديث.مصطلحفهمفيالصعوباتتكمنأين1

أحمد
القرشي.

والطموح.الواقعبينالجامعاتفيالنبويالحديثشرحعناصر-16
معتوق.يوسفصالحللدكتور

4 4



أحمدللدكتورالمعاصرين.عندتطبيقهو)مكانية@حدثينعند@السبر-17

عزي.

العلميقاالندوةب@اخرجتالتحالتوصيات4ثانيأ

أحتوتهومافيهاقدمتالتيالأبحاثضوءفيالندوةأعمالتقييمبعد

يلي:بماالندوةتوصياقتراحاتمن
كليةفيسنتينكلمرةوعلومهالحديثفيثوليةالندوةتنظيمأستمرارأ-

بدببوالعربيةالإسلاميةالدراسات
عنوانها.يحملكتابفياخراجهادالندوةأعمالطغ-2

القادمةالندوةموضوعتحديىعلىالتحضيريةاللجنةتعملأن-3

فيتداولهاالتيالعلميةبالمواصفاتيأخذالتخصصفيكتابتأليف-4
وهي:فيهاالمثاركونالأساتذةالندوة
الموضوعي.والتقسيمالترتيبفيهيعتمدأنأ-
المستوياتحسبلهاالمبلغةوالوسائلالكتابمنالأهدأفمراعاةب-

العلمية.

ج-
زتعزوأنالحديثيةالمؤلفاتأصولمنالعلميةمادتهتستقىأن

منها.المأخوذةالتطبيقيةبالنمافج

لفهمه.الميسرةسالبالا@فيهتراعىأند-

فيعملأحسنيقدملمنماليةتحفيزيةجائزةتخصيص
اسياقهذا

جماعة.أوكانفردا

الإسلاميةالجامعاتفيالجهودلتتضافرالندوةفكرةتعميمعلىالعمل-6

يكلفعليهوبناءالحديث.علومفيالتدري@صعوباتتذليللأجل

الجامعاتإلىالندوةأعمالنتائجبإرسالالندوةعلىالمثرفون

الإسلاميةالعلومفيالمتخصصةوالمراكزالإسلامية

الحديثعلومتدري@طرائقفيمتخصصةتكوينية@رات@تنظيمعلىالعمل-7

4 4



منالإسلاميةالدراساتطالبتمكينعلىالعمل-8
ليتيسرالعربيةاللغة

فيالبحثله
ناجعة.علميةبصورةالمطهرةالنبويةالسنة

يخدمالذيالتأليفوتشجيعوطبعهاالسنةكتبتحقيقعلىالعمل-9
الندوة.أهداف

ألاستفادة1
الحاسبسيمالاوالبحثالتدريسفيالحديثةالوسائلمن

منيقدمهلماالالي
فيفغالةعصريةخدمة

يوجهأنعلىالمجال،هذا

الكتبمنيعتمدونهاالتيوالنصوصالمعارفمنالتحققإلىالطلبة

المحققة.الأصلية

وعلومه.الثريفالحديثفيطلابيةمسابقاتتنظيم-11

اللغويةالمجامعغرارعلىعلميمجمعتاسيسعلىالعمل-12

والفقهية.

يؤشكيوتقد4لثأثا

لاوأخيرا
المشكلةالتوصياتلجنةيع

جميعمن
كيئاثمارساتذةالا@

رئي@الماجدجمعةمعاليإلىالوفيرالشكرتسجلأنإلاالندوةفي

ومنالندوفتنظيمعلىاثمرفةواللجنةالكلية،ومديرالأمناء،مجلس

كرمعلىثبيحاكموالىالمتحدة،العربيةالإمارأتثولةإلىخلالهم
كبيرةإمكانياتمنالعلميةللندوةوفرتهوماالاستقبال،وحسنالضيافة،

إنجاحها-علىتعالىاللهبحولساعدت

@لسبيل..يهديوهو@راء@لقصدمنوالله

لنهالحمدأندعواناوآخر
@لعالمين.رب
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يدمثتو@@دترف@

الموضوع
-

نقديم
@لقدمة-

الأمناءمجلسرئيسكلمة-

ةالندوإعدادلجنةكلمة-

الحديثما(لاأهلقصيدف-

القضاةأحمدد.

ينتهيالحد@لذيليان-
فيوالنقدالاصطلاحأهلعنده

علوم
العونيناصربنعلىفبنحاتم@لئريف

الحديثالعصرفيالحديثمصطلحعلممشكل-

عوضأبثرد

ووقفات:@نظر@الحديثتعلوممناهج-

الخلفعوادد.

مع@لتعاملفيالمتقدمينمناهجفيفوائد-
تصحيحأالسنة

الزيدالرحمنعبد

فيينوالمتهخرالمتقدمينجهودمنلاستفادةاضر@رة-

الحديث:علوممجال

المليباريعبداللهحمزةد-

ين:والمطخرالمنقدمبنبينالحديثعلوم-

دخانالعزيزعبدد.

4 4
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الموضوع

الجليللإرساللاصطلاحيااستقرار@لضبطضر@رة-

ينوالمطخرالمتقدمينجهودمنالاستفادةخحلمنوالخفي

من

خلفالرحمنعبدنجم

والعلاج:لأسباباالحديث:علومفهمصعوبة-
معتوقيوسفصالحد.

فيوالإفهامالفهممسألة-
الحديثتعلوممادة

بنالمكيد.أ.
اقلاينةأحمد

الحديث:علوممساقفيالطلبةيواجهها@لتيالصعوبات-

وعلاجها:أسبابها

الكبيسيشاكرالعزيزعبدد.
-

الحديثي:@لدرستراجعأسبابمن
فريجبلاالعابدينزيند.أ.

الحديطمقرارتفهمفيالطلبةيواجههاالتيالصعوبات-

بقحينايفعلي
عسروالتمثيلوندرةالمصطلحفضفضةبيئالحديثعلوم-

حسينصالحالطاهرلبابةأبود

الحديثتعلومفيالمتقدمينمنالمتأخرينإفادةكيفية-

الجايالرزاقعبدد.

المصطلح؟:فهمفي@لصعوباتتكمنأين-
القرشيأحمدمحمدد.
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لموضوعا
النبوي:الحديثشرحعناصر-

معتوقيوسفصالحد.

المعاصرين:عندتطبيقهوإمكانية@حدثينعند@السبر-
أحمدد.

عزي

لاختتام:اكلمات-
الدناعخليفةمحمدد.أ.
محتوقيوسفصالحد.

والتوصياتالختامي@لبيان-

ياتحتو@@ستفهر-

4 4

الصفحةرقم
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