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...موقع الكتاب يف العملية النّقدية عند احمل ّدثني
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أهم وسائل صيانته
ّ موقع الكتاب يف العملية النّقدية عند احمل ّدثني و
()دراسة أتصيليّة
The role of the book in the critical process of Muḥaddithīn
And the important ways of its’ maintenance.

*
حممد زواي
ّ  نورة/د

Abstract:
In this research paper the method invented by the critic
scholars of hadeeth for the maintenance of quality. It is the sake
of delivering the hadeeth to us the way it was narrated by the
prophet peace be upon him. This study came to highlight the
greatness of the critical approach of the Muḥaddithīn, this
unique and precedent based approach has been opted and
enjoyed the respect of the opponents.
I have paid special regard to the timeline, which reflects
the evolution of the Muḥaddithīn criticism, from the Era of the
Prophet (PBUH) to the end of the Hadīth Narration Era.
This paper shows the extent to which the critic scholars go in
order to maintain the book; their attention is not limited to the
Oral narration as claimed by the opponents of Sunnah and their
stooges. This is done by examining the classified works of
scholars that had preserved the bases and the rules followed in
the criticism process, as explained in this study..

………………………………………………...

:مقدمة

 وعلى آله وصحبه،احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني
:أمجعني وبعد
 ومعرفاة،الرواياة ووابا ا
ّ  مبوواوت ثوثيال، اهتماماا ببا ا، اهتم الباحثون يف جماا علاوم احلادي
 وما ااع يلا ااا اي ا ا ا ه ا ا ا املووا ااوت م ا ا، الض ا اوابط الا ااي انت ج ا ااا احمل ا ا ّدثون يف نقا ااد احلا اادي
ّ األصا ااو و
 من ااا بيااان موقااع الكتاااب وأسااالي، الااي ها حباجااة ا البحا ما جوانا بثا ة،املووااوعاا امل ّماة
.األئمة الن ّقاد
ّ  يف نقد احلدي عند،صيانته
.* أستاية مساعدة بقسم احلدي وعلومه – اجلامعة اإلسالمية العاملية – سالم آابد
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وقااد جاااء ها ا البحا  ،ليبا ّاني قيمااة ودقّااة املاان ل الا ي ساالكه احملا ّدثون يف نقااد احلاادي  ،وهااو
أقر له ب لا حا اصصاوم ،ف ا ا الادبتور
السبل ،و ّ
التفوق ،و ّ
من ل أهبر العقو  ،وش دا له ابلعظمة ،و ّ
أسد رستم ،1حني اطّلع على نسخة م اإلملات للقاو عياض ،2أظ ر عجااب بب ا هبا ،واعتربها أنفس
نسخة ثصنّف يف موووع ا,وأ ّن القاو عياض قد ارثقى هبا ا آفاق العلم ،والدقّة يف زمانه ،بل اعترب
ط أايدي م أحس من ا يف بعض موووعاهتا ،رغام مارور
أنّه ليس إبمكان أبابر أهل التاريخ اليوم ،أن خت ّ
قرون عديدة علي ا ،مث ي بر بعض عناوي أبواهبا ،ويقارهنا مبا جاء يف بعض بت األروبيني واألمريكيني،
م حي الت ام الدقّة الشديدة يف من ل التفك وااستنتاج ،3مث خيلص ا نتيجة مفادها ،أنّاه لاو اطلاع
أسساوا علام امليثودولوجياا منا
األئمة احمل ّدثني ،لكانوا قد ّ
ّ
مؤرخو أورواب يف العصر احلدي  ،على مؤلفاا ّ
4
أتخروا ا هناية القرن املاو .
زم بعيد ،وملا ّ
وعلاى ال ّارغم ما أتثاّر أساد رسااتم يف بتاباه ”مصااالا التااريخ “بكتااابا الراربيني حاو النّقااد
التااارخي ّ ،ا أ ّن يلااا ن هنعااه م ا ااسااتفادة م ا بت ا ال ا ا اإلسااالم  ،والتنويااه بش ا هنا باإلملااات
قسمت البح ا مق ّدمة وثالثة مباح وخامتة.
للقاو عياض وبت اب ثيمية وغ ه ،وقد ّ
وثضمنت ثوطئة حو أمهيّة املوووت وأسباب اختياره.
املق ّدمة ّ
املبح األو :نش ة النّقد احلديث .
األئمة النّقاد.
املبح الثاين :أمهيّة الكتاب ومكانته عند ّ
املبح الثال  :أهم أسالي ووسائل حفظ الكتاب عند احمل ّدثني.
أهم نتائل البح .
اصامتة وفي ا ّ

املبحث األول

نشأة النقد احلديثي:

املطلب األول :تعريف النقد لغة واصطالحا:
النقددد يف اللغددة” :يااد ل علااى عاادة معااان من ااا :ب اراز ش ا وء وبااروزه ،والنَّا َقااد يف احلااافر ،وهااو
الضرس :ثك لسره ،ويلا يكون بتك لشاف لِّ ِّ
يااه عناه .وما البااب :ناَ دقاد الا ِّّدرهم ،ويلاا
ثق لشره .والنَّا َقد يف ِّّ
كشف ع حالِِّّه يف َجودثه أو غ يلا“ .5
أن ي َ
وااعيف ا ،واحلكاام علااى ّرواهتااا ثوثيقااا
النقددد عنددد احملددد” : :متيي ا األحادي ا
الصااحيحة م ا ّ
ّ
وجترحيا“.6
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هبا ا املعا اساتعمله احملا ّدثون فيمااا قاااموا بااه ما متحاايص الاارواايا ابلنّظاار يف متوهنااا وأسااانيدها
ردها ،ويف النّظار يف أحاوا ال ّارواة واحلكام علاي م جرحاا وثعاديال .وفيماا يلا اايج
للوصو ا قبوهلا أو ّ
م بالم أهل الف (احملدثني):
قا عمرو ب قيس(ا126:ه) ” :7ينبرى لصاح احلدي أن يكاون مثال الصا يف الا
ينتقد الدراهم ،فإ ّن ال ّدراهم في ا ،الّائف والب رج ،وب لا احلدي “.8
وقد يبر اإلمام األوزاع أنّه حني بانوا يسمعون احلدي  ،يقومون بعروه علاى العلمااء ،بماا
ثعرض ال ّدراهم امل يّفة على الصيارفة ،في خ ون منه ،ما أيخ ون ،ويدعون منه ،ما يدعون.9
الرمح ب م دي(ا198:ه)” :اختلفوا يوما عند شعبة ،فقالوا اجعال بينناا وبيناا
قا عبد ّ
حكما ،فقا قد رويت ابألحو  -يعين حيىي ب سعيد القاان  -فما برحنا ح جاء حياىي فتحاابموا
ليه فقضى على شعبة ،فقا له شعبة ،وم يايل نقدك  -أو م له مثل نقدك اي أحو “.10
11
الشاايبوين ا براداد ،فقاا أمحاد با حنبال:
وقاا عمارو النّاقاد (ا232:ه)  ”:جااء ساليمان ّ
الرجا “.12
ن ه ا سليمان ح نتعلّم منه نقد ّ
الرجا فقا :
ويبر أبو حامت الرازي (ا277:ه) مراث الرواة ّ
وبني حا م يقبل بالمه يف ّ
”فمن م الثبت احلافظ الورت املتق اجل ب النّاقد للحدي ف ا ال ي ا خيتلف فيه ،ويعتمد على جرحه
الرجا “.13
وثعديله ،وحيتل حبديثه وبالمه يف ّ
ابلساان واجلماعااة،
وب ّاني أبااو عيساى ال ّ ما ي رمحااه (ا279:ه) ،أ ّن أهال العلاام ،والعاارفني ّ
ي برون علل األحادي  ،م ابب النّصا يف ال ّدي  ،وحفظا وصوان لسانّة املصاافى ،وحرصاا مان م علاى
السا و والاوهم ،واعتارب ما يقاوم هبا ه امل ماة ،هام العااارفون
متييا الا ّدخيل علاى رواة احلادي  ،ما اصاا و ّ
بسنّة النّيب صلى علياه وسالم ح ّال املعرفاة ،النّاقادون اجل ابا ة ،احلاايقون امل ارة ،الصايارفة املميّا ون باني
األصيل وال ّدخيل ،واحلقيق وامل يّف ،واجلوهر واملدلّس.14
املطلب الثاين :أصالة النقد احلديثي :

ثضم القرآن الكرمي األسس األوا للنّقد ،م يلا قوله ثعااَ ”:اي أَيال َ ا الَّ ِّي َ َآمنوا ِّ دن
ّ
15
ِّ
ِّ
و
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
و
ِّ
ني“ .
صبحوا َعلَى َما فَا َعلدت دم َاندم َ
َجاءَب دم فَاس ٌل بنَابَإ فَاتَابَايَّانوا أَ دن ثصيبوا قَا دوًما ِبَ َ الَة فَات د
فف ه ه اآلياة الكرهاة دعاوة صارحية للتثبّات يف أخا األخباار ،والتادقيل يف نقل اا ا اآلخاري
اتم
وقد ّبني اإلمام اب بث يف ثفس ه هل ه اآلية ،أ ّن ثعاا أيمران أن نتثبّت يف أخبار الفاسال ،حا ي ّ
أخا ااحتيااا لااه ،ولتجنّا احلكاام لاارب الفاساال ،الا ي يقااود ا الوقااوت يف الكا ب أو اصاا  ،فيكااون
احلابم ب لا قد سار وراءه ،و ثعاا قد هناان أن نتّبع سبيل املفسدي .16

اإليضاح ( 36عدد)1:

موقع الكتاب يف العملية النّقدية عند احمل ّدثني...

168

الشااوباين ق اراءثني ل يااة :األوا ه ا ق اراءة اجلم ور فتبيّن اوا م ا التبا ّاني ،والثانيااة
ويباار اإلمااام ّ
اتفحص ،واألانة وع اادم
قراءة فتثبّتا اوا م التثبّ اات ،مثّ ب ا ّاني أ ّن اجلم ااع ب ااني املعني ااني ي ااد ّ عل ااى التع ا ّارف وال ا ّ
التبصر يف أمر الواقع ،واصرب الوارد ،ح يتّضا ويظ ر.17
العجلة ،و ّ
وقااد اثّبااع املصااافى صاالى عليااه وساالم ماان ل التحا ّاري والتثبّاات يف قبااو األخبااار ،واألمثلااة
قصة عااء املؤلّفة قلوهبم ياوم فاتا م ّكاة ،حيا وجاد األنصاار يف قلاوهبم شايئا،
على يلا بث ة من اّ -:
حااني أعاااى النّاايب قريشااا م ا الرنااائم ،فلمااا بلرتااه مقااالت م ،دعاااهم ،مث س ا هلم عمااا بلرااه عاان م ،وبااانوا
ايك بون ،ف ّقروا با لا ،فقاا هلام النّايب صالى علياه وسالم بالماا بليراا ماؤثرا ،مبيّناا هلام احلكماة الاي
خفيت عان م ،فيماا قاام باه ،مثّ طما هنم وأزا خاوف م وقلق ام ما أن يرجعاوا ا املديناة ما دوناه ،وياؤثر
البقاء مع قومه يف مكة بعد أن نصر ثعاا علي م ،وأخربهم أب ّن النّاس يا بانوا قد رجعوا ابلرنائم ا
مع ام ،وها ا خا هلام وأفضال ،بال زاد علاى يلاا أنّاه يا سالا النّااس
بيوهتم ،ف م س جعون برسو
السارور علاي م ،وجعال عياوهنم ثفايض
طرقا فسيسلا طريل األنصار وشعب م ،وها ا ماا أفارح م ،وأدخال ّ
م ال ّدمع .18
فاملص ااافى صا الى عليا اه وسا الم مل ااا بلر ااه اعا ا اض األنص ااار ،ثثبّ اات ما ا قا اوهلم ّأوا بسا اؤاهلم
مباشرة ،قبل أن جييب م.
الصحابة والنقد:

الص ااحابة يف ع ااد النّب ا ّاوة يتثبّت ااون يف األخب ااار با اارق تلف ااة ،واعت اارب ال اادبتور مص ااافى
ب ااان ّ
يب صالى علياه وسالم ،قاد بادأا يف حياثاه ،ويلاا
األعظم أ ّن عملية البح والنظر يف أحادي النّ ّ
الص ااحابة الكا ارام ،ن يكونا اوا
بسا اؤا النّ اايب نفس ااه ،ا أ ّن ها ا ا األم اار ب ااان يف ح اادود و اايّقة جا ا ّدا ،أل ّن ّ
يكا بون ،ون يكا ّ ب بعضا م بعضااا ،باال بااان األماار ا يتجاااوز دائاارة التاادقيل للام نينااة القلبيااة ،وهلاام يف
ِّ ِّ
اف ديا ِّ
ب أ َِّرِّين َبدي َ
الساالم ،قاا ثعاااَ ”:وِّ دي قَاا َ ِّبدا َاراهيم َر ّ
يلا قدوة حسنة يف س ة النّيب براهيم عليه ّ
19
ِّ
لسالم يف قدرة
الد َم دوثَى قَا َ أ ََوَند ثا دؤِّم د قَا َ باَلَى َولَ ِّك د ليَاد َمئِّ َّ قَا دلِّيب“  ،وا هك أن ّ
يشا براهيم عليه ا ّ
الرسو صلى عليه وسلم،
ثعاا ،وم ه ا الباب بان يقيل ّ
الصحابة رووان علي م يف ع د ّ
ل ايدة الا نينة القلبية فقط20واألمثلة على يلا بث ة من ا:
عنااه قااا ” :مسعاات هشااام با حكاايم با حا ام يقارأ سااورة الفرقااان يف حياااة
 عا عماار روارسااو ص الى علياه وس الم فاسااتمعت لقراءثااه ،فااإيا هااو يق ارأ علااى حااروف بثا ة ن يقرئني ااا رسااو
21
الصااالة ،فصااربا ح ا س الَّم ،فلببتااه22بردائااه ،فقلاات:م أق ارأك
ص الى علي اه وس الم فكاادا أساااوره يف ّ
السااورة الااي مسعتااا ثق ارأر فقااا  :أقرأني ااا رسااو ص الى علي اه وس الم فقلت:ب ا بتف فا َّ
اإن رسااو
ها ه ّ
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صلى عليه وسلم قد أقرأني ا على غا ماا قارأا ،فانالقات باه أقاوده ا رساو صالى علياه وسالم
فقلا ااتِّّ :ين مسعا اات ه ا ا ا يق ا ارأ سا ااورة الفرقا ااان عل ا ااى حا ااروف ن ثقرأني ا ااا ،فقا ااا رسا ااو ص ا الى علي ا اه
وسا ا الم”:أرس ا االه اقا ا ارأ اي هش ا ااام“فقا ا ارأ علي ا ااه القا ا اراءة ال ا ااي مسعت ا ااه يقا ا ارأ ،فق ا ااا رس ا ااو صا ا الى عليا ا اه
وس الم”:ب ا لا أن ل اات“مثّ ق ااا  :اق ارأ اي عم اارف فق ارأا الق اراءة ال ااي أقرأني ااا فقا  :ب ا لا أن ل اات ّن ه ا ا
ثيسر منه“.23
القرآن أن على سبعة أحرف ،فاقرؤوا ما ّ
الصحابة رووان علي م ،بعظم املسؤولية الكبا ة الاي
وبعد وفاثه صلى عليه وسلم شعر ّ
ألقيت على عاثق م ،ف م محلاة السانّة النّبوياة ا التاابعني الا ي أيثاون ما بعادهم ،ثلبياة ألماره صالى
الشاااهد للرائ ا  ،24وب ا لا دعاااؤه ص الى علي اه وس الم ابلنّضااارة مل ا مسااع مقالت اه
علي اه وس الم بتبلياال ّ
ووعي ا ،مثّ بلّر ا عنه ،مثّ يبر أنّه قد يكون ما حيمال الفقاه ،وهاو غا فقياه ،وقاد يكاون فقي اا ،وحيملاه
ا م هو أفقه منه.25
هل ا ا راّاروا علااى ساااق اجل ا ّد ،وب ا لوا ج اادهم يف األخ ا بكاال وساايلة ،ثساااعدهم علااى يقياال
ثعماد ثريا أو ثباديل أو
يمال صحيحا ،وأدائ ا أداء سليما ،دون ّ
يب صلى عليه وسلم ّ
ّ
يمل سنّة النّ ّ
26
ثقص  ،أو ح ف أو زايدة .
ورو اإلمام أمحد بسنده قا  ”:حدثنا حممد ب بكر قا قا اب جريل ورب أبو أيوب ا
صالى علياه وسالم
عقبة ب عامر ا مصر فقا ّين سائلا ع أمر ن يبل نم حضره مع رساو
صلى عليه وسلم يقو يف س املؤم ر فقاا مسعات رساو
اّ أان وأنت ،بيف مسعت رسو
صلى عليه وسلم يقو :م س مؤمنا يف الدنيا علاى عاورة ،سا ه عاّ وج ّال ياوم القياماة فرجاع ا
حل رحله حي ّد ه ا احلدي “.27
املدينة ،فما ّ
النقد احلديثي يف عهد التابع ومن بعدهم:

عان م ،حيا حرصاوا أشا ّد احلار ،
الصحابة روا
لقد بان التابعون خ جيل بعد جيل ّ
علااى نقاال الساانّة النّبويااة نقااال صااحيحا ،وبااانوا س ا ّد منيعااا يف وجااه املبتدعااة ،وأهاال واأله اواء ،نمّا راماات
للرسااو ص الى علياه وس الم وهااو منااه بااريء ،فبا ّاني
أياادي م يريااف للساانّة النّبويااة ،أو نم ا أوااافوا شاايئا ّ
التابعون سا هم ،وبشافوا دوافع ام ،وط ّ اروا سااحة السانّة ما ابطل ام ،ورفعاوا لاواء السانّة وحفظ اا ،عالياا
ايب
السااماء ،بمااا رفعااه ّ
مرفرفااا يف ّ
الصااحابة ما قباال ،وزاد أمااورا يف ثوثياال الساانّة ،للتمييا بااني أحاديا النّا ّ
صلى عليه وسالم وغ هاا ،وبانات دوافع ام يف يلاا ها نفاس الادوافع الاي جعلات الصاحابة يعتناون
ابلسنّة وثوثيق ا.28
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عنااه سااببا يف أن يضاااعف التااابعون
وقااد باناات الفتنااة الااي وقعاات يف ع ااد عثمااان رو ا
يروجون لباطل م ،وم أساليب م يف يلا بياان حاا
ج دهم يف ثوثيل السنّة ،ويكشفوا ّ
الوواعني ال ي ّ
الشعيب يش د أ ّن احلار األعور أحاد الكا ّ ابني،
حيتل حبديثه وم
الرواة ملعرفة م
احيتل حبديثه ،وه ا ّ
ّ
ّ
ّ
30
29
مع أ ّن احلار بان حي ّدثه  ،ويبر قتادة أنّه ما رأ أعلم م سعيد ب املسيّ .
أجل التّابعني ،وأوسع م علما.31
وش د عل ّ ب املديين ِباللة قدر سعيد ب مسي  ،وهو عنده ّ
مرة ،ألعدوا عل ثلا الواحدة“.32
وقا اإلمام ّ
مرة ،وأخا ا ّ
الشعيب”:و لو أصبت ثسعا وثسعني ّ
الش اافع أ ّن بث ا ا م ا التااابعني ب ااب س ا ي و ب اراهيم النّخع ا وطاااوس وغ ا هم،
ويباار اإلمااام ّ
بانوا ا يقبلون احلدي اّ ع ثقة حافظ ،عاارف مباا ياروي ،وأنّاه ن يار أحادا خياالف ها ا املا ه ما
أهل احلدي .33
يرد على اب فروة (ا124ه) ملا مسعه يروي احلدي بال سند فقا له:
وه ا اإلمام ال هري ّ
”قاثلا ايب أيب فروة ماا أجارأك علاى ف أا ثساند حاديثا ر يا ّدثنا أبحاديا لايس هلاا خاام وا
34
أزمة “
ّ
عن م ،باان ّأو ما قاام ابلتبياة ،اإلماام
الصحابة رو
ويبر اإلمام ال ّ هيب أنّه بعد جيل ّ
الضعفاء
ّ
الشعيب واب س ي وحنومها ،وقد حفظ عن ما ثعديل أانس ،وجتريا آخري  ،و ّبني أ ّن سب قلّة ّ
الضاعفاء ،حيا أ ّن أبثار املتباوعني ،باانوا صاحابة عادوا،
يف يلا الّماان ،يرجاع ا قلّاة متباوعي م ما ّ
الصاحابة ثقااا صاادقون ،يعاون ماايروون وهام بباار التاابعني ،فيوجاد فاي م الواحاد بعاد
عامت م م غ ّ
و ّ
الواحااد فيااه مقااا باحلااار األعااور 35وعاصاام ب ا واامرة 36وحنومهااا ....ويف أوائاال القاارن الثاااين ،ظ اارا
الض ااعفاء ,م ا ا أوس ااا الت ااابعني وص اارارهم ,وثكلّم ا اوا ف ااي م م ا ا ج ااة حفظ اام أو لبدع ااة
مجاع ااة م ا ا ّ
40
39
38
37
عامااة
في م,بعاياة العااويف ,وفرقااد السابخ  ،وجااابر اجلعفا ,وأيب هااارون العبادي  ،وحااني انقاارض ّ
األئمة النّقاد يف التوثيل والتضعيف ،41أمثا :سفيان
التابعني يف حدود اصميس ومئة ،ثكلّم طائفة م
ّ
الرمح ب عمرو األوزاع  ،ومحّاد ب سلمة
ب سعيد الثّوري ،ومالا ب أنس وشعبة ب
ّ
احلجاج ،وعبد ّ
وساافيان ب ا عيينااة وعبااد ب ا املبااارك ،وحيااىي ب ا سااعيد القاّااان ،ووبيااع ب ا اجل اراح ،وعبااد الا ّارمح ب ا
الشااافع  ،مث أمحااد با حنباال وحيااىي معااني وعلا ّ با عبااد املاادي ،
وحممااد با دريااس املالااع ّ
م ااد ّ ،
وحمم ااد ب ا مساعي اال
وأب ااو بك اار اب ا أيب ش اايبة. ،وأب ااو زرع ااة عبي ااد ب ا عب ااد الك اارمي ب ا ي ي ااد ال ا ّارازيّ ،
السجستاين“.42
احلجاج النّيسابوري ،وأبو داود سليمان ب األشع
البخاري ،ومسلم ب
ّ
ّ
صاالت قواعااده يف القاارآن
ّن ها ا التثبّاات وااحتيااا  ،بااان أتسيسااا لعلاام نقااد احلاادي  ،الا ي أ ّ
األئمة الن ّقاد يتتبّعون األحادي  ،فيجمعون طرق ا للنّظر في ا ونقدها ،بما
الكرمي والسنّة املا ّ رة ،فنجد ّ
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يتتبّعااون أح اوا الاارواة م ا أجاال الوصااو ا صاادار احلكاام املناس ا علااى باال راو ،معتماادي يف يلااا
سيتبني يف ه ا البح التا .
أسالي ووسائل تلفة ،بما ّ

املبحث الثاين

أمهية الكتاب ومكانته عند األئمة النقاد

ّن ثتبّااع بااالم األئمااة النّقاااد الا ي ثضا ّامنته مؤلّفاااهتم ،هااو الارياال الا ي يوصاالنا ا الكشااف عا مكانااة
بتاب ال ّاراوي عناد احملا ّدثني؛وم النصاو ال ّدالاة علاى أهنام باانوا حي ّكموناه عناد ااخاتالف ،قاو اإلماام
مساالم ”:حاادثنا احللاواين قااا مسعاات ي يااد با هااارون يقااو  :أدرباات البصاارة ،و يا اختلفاوا يف حاادي ،
ناقوا بكتاب عبد الوار “.43
الرواة ،و يا اختلفاوا وباانوا يف درجاة واحادة ،قلادم ما
بما بانوا يق ّدمون صاح الكتاب م َّ
بااان حيااد م ا بتاب ااه علااى غ ه؛قااا اب ا أيب حااامت :س ائّل أيب ع ا مهَّ اام 44وأابن العاَّاار45م ا ثق ا ّدم
من مارق ااا ” :مهّ اام أح ا ّ ّ ماح ا ّد م ا بتاب ااه ،وايا ح ا ّد م ا حفظ ااه ف م ااا متق ااارابن يف احلف ااظ
والرلط“.46
وب لا يتكلمون فيم يتساهل يف حفظ بتابه وصيانته بما سي يت يف النمايج التالية:
األو للا ي بااانوا
قساام احلااافظ ابا حجاار الا ّارواة الا ي ّ
للصاحيا علااى قساامني:فجعل القساام ّ
ّ
يعتماادون علااى حفظ اام للحاادي  ،وجعاال القساام الثاااين ملا بااانوا يعتماادون علااى بتااابت م ملااا يساامعونه،
وحيافظون عليه ،وا خيرجونه م أيدي م
األو  ،ا أن حيا ّد أحادهم
أقل ومها وغلاا نما باان ما القسام ّ
وحي ّدثون منه ،وهؤاء بانوا ّ
األئماة فايم حاد لاه
م غ بتابه ،أو أعار بتابه ا غ ه ،ف اد فيه ونقص ،وهو ا يعلم ،وقد ثكلّام ّ
يلا من م.47
وقا الدوري مسعت حيىي يقو ” :حممد ب مسلم الااّائف ن يكا باه أبس ،وباان سافيان با
عيينة أثبت منه وم أبيه ،وم أهل قريته بان يا ح ّد م حفظه يقو ب نّه خياىء ،وبان يا ح ّد
م بتابه فليس به أبس “.48
وقا ” :مسعت حيىي يقو عقبة األصم ليس بثقة ،قا أبو سلمة التبويب أخربين احلسني با
عدي قا نظران يف بتاب عقبة األصم ،فاإيا أحاديثاه ها ه الاي حيا ّد هباا عا عاااء ،اا ها يف بتاباه
ع قيس ب سعد ع عااء “.49
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وقا أباو بكار املارويي ” :قلات ألمحاد با حنبال ثقولاون ناّه ن يارو ها ا احلادي اّ شاايان،
فقا ثنا عفان ثنا عبد الصمد ب بيسان ع محااد با سالمة قلات يقولاون ن يسامع قتاادة ما عكرماة،
فرض وأخرج بتابه فيه مسات قتادة م عكرمة ستة أحادي “.50
وقا الدارقاين ”:ومعاوية الصديف وعيف ،حدث م ابلري أبحادي ما حفظاه ،وهام في اا علاى
ال هري .و ّأما روايته ع ال هري ،ف م غ طريل سحاق مستقيمة ،يشبه أن يكون م بتابه“.51
قااا عبااد ” :حاادثين أيب قااا حاادثنا حجاااج با حممااد ال ما ي عا با جااريل قااا أخااربين
أبااو جعفاار حممااد با علا أن باراهيم با الناايب صاالى عليااه وساالم ملااا ماااا محاال ا قااربه علااى منساال
الفرس قا أيب بان حيىي وعبد الرمح أنكراه عليه فاخرج لينا بتابه األصل قرطااس فقاا هاا أخاربين أباو
جعفر حممد ب عل “.52
وقااا أبااو بكاار اصااال ” :قلاات أليب عبااد  :حاادي أيب صااادق ،عا ربيعااة با انجا و .رواه
أبو عوانة  -يعين :ع عثمان اب املر ة ع أيب الصادق ،ع ربيعة ب انج و ،ع عل وّ أنه قيل له :مبا
ورثت اب عمار.
وقا أبو عبد  ” :وه ا نما أخا فيه .وقا لنا موسى ب مساعيل هك ا حدثنا به أبو عوانة
م حفظه ،وأخا فيه وحدثنا به م بتابه ،ع عثماان با املرا ة ،عا ساان با أيب اجلعاد ،عا ميسارة
الكندي ،ع عل “.53
وقاا حيااىي ابا معااني ”:ماا بتباات عا عبااد الاارزاق حااديثا واحاادا ا ما بتابااه بلّاه “ ،وقااا
أصا “.54
البخاري  ”:عبد الرزاق ب مهام ما ح ّد م بتابه ،ف و ّ
قا أبو داود  ”:مسعت أمحد يبر الدراوردي فقا بتابه أصا م حفظه “.55
وساائل أمحااد با حنباال عا أيب عوانااة الوواااح با عبااد اليشااكري فقااا  ”:يا حااد أبااو
عوانة م بتابه ف و اثبت و يا حد م غ بتابه فرمبا وهم “.56
قا اب أيب حامت” :س لت أىب ع أىب عوانة فقا ” :بتبه صحيحة ،و يا حدي م حفظه
غلط بث ا وهو صدوق ثقة....وقا  ”:سئل أبو زرعة ع أىب عوانة فقا  ” :بصر ثقة يا حد م
بتابه “.57
أئمة النّقد .
فجملة ه ه النّصو ّ
ثبني أ ّن الكتاب هثّل ربي ة أساسية يف العملية النّقدية عند ّ
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املطلب األول :صيانة الكتاب:
يصاابا الكت اااب عن ااد احمل ا ّدثني بعااد املقابل ااة ،أص ااال م ا أصااو الرواي ااة ،ل ا لا أح اااطوه بعناي ااة
يتارق ليه التري والتحريف وال ايدة والنقصان.
شديدة ،فال ه ّك صاحبه منه أحدا ،خشية أن ّ
األو  ،باانوا اخيرجاون بتاب م ما أيادي م ،خشاية أن
وقد يبر اإلمام ال هيب ،أ ّن أهل الصدر ّ
ثدس فيه األيدي شيئا ،ن يسمعوه.58
ّ
وبني القاو عياض أ ّن العلماء احمل ّققني ،يهباوا ا أنّاه اجيا علاى احملا ّد أن حيا ّد ا مباا
ّ
حفظه ،أو م بتابه ،ويكون صونه فيه بصونه يف حفظاه ،حا يكاون بعيادا عا دخاو الريا والشاا
يف أنّه بما مسعه ،أما يا بان لالف يلا ،وساوره شا ،وداخلاه ريا  ،فإنّاه اجياوز لاه أن حيا ّد باه،
ألهنم أمجعاوا علاى أنّاه احيا ّد ا مباا ح ّقالّ ،أماا يا شاا ،فيكاون قاد حا ّد مباا ن حي ّقال أنّاه قاو النّايب
ّ
يب
صالى علياه وسالم ،ورّمبااا بااان قااد غا ّ شاايئا فيااه ،فيناباال عليااه الوعيااد ملا حا ّد ابلكا ب عا النّا ّ
صلى عليه وسلم وصار حي ّد ابلظ ّ  ،وهو أب ب احلدي .59
الرواياة
األئمة الن ّقاد بنماايج رائعاة ،ثاد ّ علاى ماد حرصا م ّ
ولقد أيفنا ّ
الشاديد ،علاى حفاظ ّ
بل ثري ويريف ،م يلا:
وصوهنا ،م ّ
 -1ماارواه ابا عساابر بساانده عا جماهااد قااا ” :دخلات علااى عباد با عمارو با العااا
فتناولت صحيفة يات رأساه فتمناع علا فقلات متنعاين شايئا ما بيتاا فقاا ن ها ه الصاحيفة الصاادقة
صلى علياه وسالم لايس بياين وبيناه أحاد ،فاإيا سالم بتااب  ،وسالمت
الي مسعت ا م رسو
ه ه الصحيفة والوهط ،60ن أاب ما صنعت الدنيا “.61
الرمح ب م دي ماع ما رام اساتعارة بتاباة حا نساخ مناه وقاا  ”:خصالتان
 -2جلس عبد ّ
ا يستقيم في ما حس الظ ّ احلكم واحلدي “ .62
الرمح ب م دي ” :مسعت أان وغندر حديثا م شعبة فباثت الرفعة عند غندر
 -3قا عبد ّ
فحدثت به ع غندر ع شعبة “.63
فاب م دي رو احلادي بنا و أل ّن الرقعاة الاي بتا في اا احلادي  ،خرجات ما ياده ،وها ا
حري وااحتيا يف صيانة الرواية.
منت ى الت ّ
تعريف املقابلة لغة واصطالحا:

املطلب الثاين :املقابلة

املقابلة لرة  ”:امل َقابلَة املواج ة و التَّا َقابل مثله ،ومقاباَلَة الكتاب معاروته.64“ ..
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و اات بت ااايب بكتاب ااه أَي قابلت ااه......م
وعار د
”...وع ا َاار َ
ض الشا ا ءَ ابلشا ا ءَ معاروا اةً قاباَلَ ااهَ ،
وة امل ِّ
املعار ِّ
قابلة “.65
َ
”....ثقااو قابلاات الكتاااب قباااا ومقابلااة ،أي جعلتااه قبالتااه ،وص ا ا يف أحاادمها با ّال مااا يف
اآلخر ،ومنه مناز القوم نتقابل ،أي ثقابل بعض ا بعضاا ،وعاروات ابلكتااب الكتااب ،أي جعلات ماا
يف أحدمها مثل ما يف اآلخر ،م خوي م عاروت ابلثوب ،يا أعايته وأخ ا ثواب غ ه.66 “...
املقابلة يف االصطالح:

املراد ابملقابلة يف ااصااالح ،هاو ” أن يقابال الاالا بتاباه ،بكتااب شايخه الا ي يروياه عناه
السمات ،أو بفارت
مساعا ،أو جازة ،أو أبصل أصل شيخه املقابل به أصل شيخه ،أو بفرت مقابل أبصل ّ
مقابال بفاارت قوبال با لا ،واهلاادف ما ها ا أن يكااون بتااب الاالا ماابقااا لكتااب شاايخه الا ي رواه
عنه ،ي ا جيوز للمسلم الرواية ما ن يقابل ،أل ّن سابيل ما أراد العمال أو ااحتجااج ابحلادي أن يرجاع
ا أصل قد قابله هو ،أو ثقة غ ه ،أبصو صحيحة “.67
أصالة املقابلة يف منهج النقد احلديثي:

رو الاارباين يف األوسااط ما حاادي أيب الااااهر با الساارح قااا  ”:وجاادا يف بتاااب خااا
حدثين عقيل ب خالد ع ب ش اب قا حدثين سعيد ب سليمان ع أبيه سليمان ب زيد با ببات
 ،وبان يا ن عليه أخ ثه برحاء شديدة،
ع جده زيد ب ببت قا  :بنت أبت الوح لرسو
وعرق عرقا شديدا ،مثل اجلمان ،مث سري عنه فكنت أدخل عليه بقاعة الكتف أو بسرة ،ف بت وهاو
هل عل  ،فما أفرغ ح ثكاد رجل ثنكسر م ثقل القرآن وح أقو ا أمش على رجل أبدا ،فإيا
فرغت قا اقرأه ف قرأه ،فإن بان فيه سقط أقامه ،مث أخرج به ا الناس “.68
* وما أخرجه اب أيب شيبة  ،ع هشام ب عروة قا  ”:قا أيب :أبتبت ر قلت :نعم قا
:عاروت رقلت :ا ،قا فلم ثكت “ .69
* واش اإلمام مالا يف قبو اإلجازة أن يكون الفرت معاروا ابألصل ح ب نه هو“.70
* وأخاارج اصاي ا البراادادي يف” الكفايااة “ ع ا أفلااا ب ا بسااام قااا  ” :بناات عنااد القعناايب
فقا  :بتبتر قلت نعم قا :عاروت قلت :ا  ،قا :ن ثصنع شيئا “.71
* وقا األخفش ” :يا نسخ الكتاب ون يعارض مث نسخ منه ون يعارض خرج أعجميا “.72
ويبر بعض م أ ّن م بت ون ي تم ابملقابلة ،فمثله بمثل م غ ا ون يقاثل.73
وقا اصال احلنبل  ” :م ن يعارض ن يدر بيف يضع رجله “.74
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عالقة املقابلة بصحة الرواية:
قا القاو عياض ”:وأما مقابلة النسخة أبصل السمات ومعاروت ا به ،فمتعينة ا بد من ا،
حيل للمسلم التق الرواية ،ما ن يقابل أبصل شايخه أو نساخة يقال ووثال مبقابلت اا ابألصال،75 ...
وا ّ
فكالم القاو عياض يد على أن املقابلة شر لصحة الرواية ،ول لا هل جيوز رواية الراوي م بتابه
عارض ر.
ال ي ن ي َ
ض ،ف ه مج ور احمل ّدثني ا منع الرواية
عار د
اختلفوا يف جواز رواية الراوي م بتابه ال ي ن ي َ
اييين و أيب بكاار اإلمساااعيل ّ  ،وب ا لا
عنااد عاادم املقابلااة ويه ا ا اجل اواز با ّال م ا أيب سااحاق اإلساافر ّ
اصاي البردادي شر أن ثكون نسخته نقلت م األصل ،وأن يبني عند الرواية أنّه ن يعارض.76
قا اب الصالح :واب َّد م شر بل  ،وهو أَ دن يكون انسخ النّسخة ما األصال غا ساقيم
السقط.77
النقل ،بل صحيا النقل ،قليل ّ
س أبو عباد أاب رجااء الابرالين  -يعاين :قتيباة  -خاراج أحاديا ابا عييناة ،فقاا  :منا
بتبت ااا مااا عرواات ا علااى أحااد ،فااإن احتساابت ونظاارا في ااا ،وعلماات علااى اصا ا من ااا فعلاات ،و ا ن
أحد هبا ،ألين ا آم أن يكون في ا بعض اصا  ،ويلا أن ال حام بان بث ا ،وبان النااس يعارواون
بتب م ،فيصحا بعض م م بعض ،وثربت بتايب بما هو ،فسر البخاري ب لا ،وقا  :وقفت ،مث أخ
خيتلف ليه بل يوم صالة الرداة ،فينظر فيه ا وقت خروجه ا اجمللس ،ويعلّم على اصا منه.
رد علااى أيب رجاااء يومااا حااديثا ،فقااا ” :اي أاب عبااد  ،ها ا نمااا بتا عااين
فساامعت البخاااري ّ
أهل برداد ،وعليه عالمة حيىي ب معني وأمحد ب حنبل ،فال أقدر أغ ه “ .
فقا له أبو عبد  ” :ا بت أولئا عنا ألنا بنت جمتازا ،وأان قد بتبات ها ا عا عادة
على ما أقو لاا ،بتبتاه عا حياىي با بكا  ،وابا أيب مارمي ،وباثا الليا عا الليا .فرجع أباو رجااء،
وف م قوله ،وخضع له “.78
نالحظ َّ
للرواية ،لكنّ ا اثرين ع املقابلة.
أن ه ه الشرو ي ّقل قدرا م التوثيل ّ
مثَّ يا نسااخ الكتاااب فااال يثباات مساعااه عليااه ،وا ينقلااه اَّ بعااد العاارض واملقابلااة ،وب ا لا ا
ني يف النقل واإلثباا أ َّ
َن النسخة غ مقابلة.79
ينبر ثباا مسات على بتاب اَّ بعد املقابلة ،اَّ أ دن يابَِّّ َ
أنواع املقابلة و املعارضة:

النوع األول:

أن هسا هو وشيخه بتابي ما حا التسميع.

قااا القاو ا عياااض” :وأفضاال العاارض أن يقاباال بتابااه بنفسااه ،مااع شاايخه بكتابااه ،يف حااا
يديثه به “.80

اإليضاح ( 36عدد)1:

موقع الكتاب يف العملية النّقدية عند احمل ّدثني...

176

رج اا اب ا الصااالح ه ا ا النّاوت ملااا حيصاال فيااه غالبااا م ا وجااوه ااحتيااا م ا اجلااانبني ،مااا ا
وّ
حيصل يف غ ه .81
النوع الثاين :

أن يقابل مع نفسه.

فيقابل نسخته ابألصل حرفا حرفا ،ح يكون على ثقة ويقني م ماابقت ا له.82
وقد يه ا ثرجيا ه ا النوت أبو الفضل اهلروي اجلارودي ،يف قوله  ”:بل أصدق العارض،
يعااين خا ه ،مااا بااان مااع نفسااه ،يعااين حرفااا حرفااا ،لكونااه حينئا ن يقلّاد غا ه ،ون جيعاال بينااه وبااني بتاااب
شيخه واساة ،وهو ب لا على ثقة ويقني م ماابقت ما ،وب ا اش بعض م م أهال التحقيال ها ا،
صحة مقابلته مع أحد غ نفسه “.83
فج م بما حكاه عياض عنه بعدم ّ
لص احيا عدمااه ،أل ّن الفكاار يتشا ّاع ابلنّظاار يف
قااا اب ا الصااالح” :ه ا ا م ا ه م ا وك ،وا ّ
األو
النّسختني ،لالف ّ
ارب ما عادثااه  -مل يااد
الساخاوي :واحلا ّال بمااا قااا ابا دقياال العيااد ،أ ّن يلااا خيتلااف ،فا ّ
وقااا ّ
السا و عناد نظاره في ماا ،ف ا ا مقابلتاه بنفساه أوا  ،أو عادثاه -جلماود حربتاه وقلّاة
يقظته وحفظاه عادم ّ
الس و ،ف ا مقابلته مع غ ه أوا “.84
حفظه ّ -

النوع الثالث :
أن يقابل له ثقة آخر ،يف أي وقت حا القراءة أو بعدها .85
قااا ابا دقياال العيااد  ”:مقابلااة نسااخته أبصاال الا ّاراوي ،و ن ن يكا يلااا حالااة القاراءة ،و ن
بانت املقابلة على يدي غ ه يا بان ثقة موثوقا بضباه “.86
التحم ا ال عنا ااد احمل ا ا ّدثني ،فيا ااه عا اادة
نما ااا ثق ا ا ّدم نالحا ااظ أ ّن بيفيا ااةثوثيل الكتا اااب وثدقيقا ااه بعا ااد ّ
األو هو
أنوات؛وبلّ ا ي ّقل الررض املالوب ،املتمثّل يف ثبليل احلدي ساملا م التحريف  ،ا أ ّن النّوت ّ
األبثر استعماا عند احمل ّدثني.87

املطلب الثالث:عرض مؤلفاهتم على كبار النقاد املعاصرين هلم:
األئم اة الن ّق ااد بش ا ّدة التح ا ّاري ،والدقّ اة املتناهي ااة يف ب ا ّال مرحل ااة م ا مراح اال نق اادهم
متيّ ا م اان ل ّ
للحدي  ،فمابانوا يكتفون ابجت اداهتم وآرائ ام ،بال يراجعاون أهال العلام شايوخا وأقاراان ،لسامات آرائ ام
ومشاورهتم ومناقشت م ،وم مثّ استخال النتائل الي يظ ر صواهبا ورجحاهنا بك ّل ن اهة ،الش ء ال ي
جيعلنا ان ّدد يف القو َّ
أن ماا وصال لياه احملا ّدثون ما ااازاا عظيماة يف بنااء مان ل نقادي متميّا  ،هاو
األئماة الن ّقااد مصاانّفاهتم علااى
ج اد مجاااع  ،ولايس ج اادا فاارداي ،وما أووااا الا ّدائل علااى يلااا عارض ّ
علماء عصرهم:
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رو اصاي البردادي بسنده ع الوليد ب مسلم  ”:قاا مسعات األوزاعا يقاو بنّاا نسامع
احلاادي  ،ونعروااه علااى أصااحابنا ،بمااا نعاارض الا ّدرهم الّائااف ،فمااا عرفاوا منااه أخ ا انه ،ومااا أنكااروا منااه
ثربناه “.88
وع أيب غسان قا  ”:قا جرير بنت يا مسعت احلدي جئت به اا املر ة ،فعروته عليه،
فما قا القه ألقيته “.89
وأسند احلابم عا األعماش قاا  ”:باان باراهيم صا يف احلادي  ،فكنات يا مسعات احلادي
م بعض أصحابنا ،أثيته فعروته عليه “.90
قا حي اب معني ” :رمبا عاروت أبحادي حيىي ب هان أحاديا النّااس ،فماا خاالف في اا
النّاس وربت عليه “.91
 قااا اإلمااام مساالم ” :وعالمااة املنكاار يف حاادي امل َحا ِّّد  :يا مااا ِّعرواات روايتااه للحاادي
على رواية غ ه ما أهال احلفاظ والرواا ،خالفات روايتاه روايات م ،أو ن ثكاد ثوافق اا ،فاإيا باان األغلا
92
م حديثه ب لا ،بان م جوراحلدي  ،غ مقبوله ،وا مستعمله “
وقا اامام مالا ” :عروت بتايب ه ا على سبعني فقي ا ما فق ااء املديناة ،فكلّ ام واطا ين
93
الصحيا ،عروه على
عليه ،فسميته املوطّ “  ،وقا أبو جعفر العقيل  ”:ملا صنّف البخاري بتاب ّ
ابلصحة ا أربعة أحادي ،
ب املديين وأمحد ب حنبل وحيىي ب معني وغ هم ،فاستحسنوه ،وش دوا له ّ
قا العقيل والقو في ا قو البخاري ،وه صحيحة “.94
وقا م ّك ب عبدان ” :مسعت مسلما يقو  :عروت بتايب ه ا ” املسند “ على أيب زرعة،
بل ما قا  :نّه صحيا لايس لاه علّاة ،ف او
فكل ما أشار عل يف ه ا الكتاب أ ّن له علّة وسببا ثربته ،و ّ
ال ي أخرجت “.95
قا أبو عيسى ”:صنّفت ه ا الكتاب ،فعروته علاى علمااء احلجااز والعاراق وخراساان فرواوا
بااه ،96“ .....وقااا احلااابم ” :مسعاات أاب علا احلااافظ يقااو ثقا ّدم مكا با عباادان علااى أقرانااه ،فقااا
لاايس فااي م أثباات منااه ،انتقياات عليااه ببرااداد جملسااا ألصااحابنا وفيااه حاادي حملمااد ب ا حيااىي أنكرثااه ي ن
فلما انصرفت ا نيسابور محل أصل بتابه وعروه عل  ،ف عجبين يلا منه “.97
أعرفهّ ،
ونقل اب ماجه ع أيب زرعة ملا عرض السن عليه  -أناه قاا  ” :أظا ّ ن وقاع ها ا يف أيادي
النّ ااس ثعاّلاات ه ا ه اجلوامااع أو أبثرهااا ،مثّ قااا  :لعا ّال ا يكااون فيااه متااام ثالثااني حااديثا نمااا يف سااناده
وعف“.98
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وعرض أبوداود كتابه السنن على اإلمام أمحد بن حنبل
السن “ قدها ،وعروه على أمحد ب حنبل،
قا اصاي أبوبكر” :يقا نّه صنّف بتابه ” ّ
فاستجاده ،واستحسنه “.99
األئماة الن ّقااد ما ثواواع ،ودقّاة ،وجت ّارد ما األهاواء ،طلباا
ف ه النّمايج ثعكس لنامابان عليه ّ
الصواب.
ّ
للحل و ّ

اخلامتة :وفيها أهم نتائج البحث
ثوصلت خال ه ا البح ا النتائل التالية:
َّ
َّ -1
ابلرواية الشفاهية ،ايعين مهاهلم للكتاب.
أن اهتمام احمل ّدثني ّ
َّ -2
أن ااهتماام ابلكتاااب يف العمليااة النقديااة ،باادأ مبكارا ،ف ااو يرجااع ا زما النّا ّيب صاالى
عن م ،مث التابعني وم جاء بعدهم ،بما يبرا يف النّمايج التابيقية.
الصحابة رو
عليه وسلم مثّ ّ
 -3أظ اارا الدراس ااة َّ
أئم اة النّق ااد يف نق اادهم للكت اااب ،املقابل ااة أبنواع ااا ،مثّ
أن أه ا ّام مس ااالا ّ
عرض مؤلّفاهتم ومسموعاهتم على املعاصري هلم م العلماء.
َّ -4
أن مااا وصاال ليااه احمل ا ّدثون م ا اااازاا عظيمااة يف بناااء ماان ل نقاادي متميّ ا  ،هااو ج ااد
مجاع وليس ج دا فرداي.
حممد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما
وصلى هللا تعاىل على خري خلقه نبينا َّ

اهلوامش:
 -1هو أسد ب جربائيل رستم جماعص ،دبتور يف الفلسفة :مؤرخ لبناين (مسيح ) .ولد سنة 1897م يف قرية
 ،15دار املاليني ب وا2002 ،م،

الشوير اللبنانية (ا 1965:م )  -األعالم ،خ الدي  ،ال ربل ،
297/1
 - 2عياض ب موسى ب عياض ب عمرو ب موسى ب عياض اليحصيب األندلس  ،مث السبي املالك  ،ولد
يف سنة 476ها ،قا اب خلّكان :مام احلدي فيوقته ،وأعرف الناس بعلومه ،وابلنحو ،واللرة ،وبالم
العرب وأايم م وأنساهبم ....وقا خلف ب بشكوا  :هو م أهل العلم والتفن وال باء والف م ،استقض
بسبتة مدة طويلة ....ثويف رمحه يف سنة 544ها انظر :الديباج امل ه يف معرفة أعيان علماء
امل ه  ،اب فرحون)101-100: ( ،
 -3انظر مصالا التاريخ ،الدبتور أسد رستم ،1 ،املكتبة العصرية ب وا،
 - 4انظر املرجع السابل13 ،
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 -5معجم مقاييس اللرة ،أبو احلسني أمحد ب فارس ب زبراي ،اا :عبد السالم حممد هارون طبعة دارالفكر،
1399ه) 467/5( ،
 -6من ل النقد عند احمل ّدثني نش ثه واترخيه ،مصافى األعظم  ،3 ،مكتبة الكوثر ،الرايض 1410ها،
.5
7
الرمح ب أيب حامت حممد ب دريس ب املن ر احلنظل الرازي ،دار الكت العلمية
 اجلرح و التعديل ،عبد ّيف ب وا ع طبعة دار املعارف العثمانية يف اهلند1371ها)232/1( ،

 -8املرجع السابل18/2 ،
 -9انظر املرجع السابل21/2 ،
 -10اتريخ برداد ،أمحد ب عل أبو بكر اصاي البردادي ،دار الكت العلمية – ب وا)41/9( ،
11
هو أبو عثمان عمرو ب حممد ب بك ب سابور الناقد البردادي بان م احلفاظ املعدودي وبان فقي اًماا ببرداد يف يي احلجة سنة اثنتني وثالثني ومائتني  .الناقد :بفتا النون وبسر القاف ويف آخرها الدا
امل ملة ،وه ه اللفظة جلماعة م نقاد احلدي وحفاظه ،لقبوا به لنقدهم ومعرفت م.
ومجاعة م الصيارفة حدثوا فنسبوا ا يلا العمل انظر :األنساب لإلمام أيب سعد عبد الكرمي ب حممد
السمعاين ،يقيل عبد عمر البارودي ،1 ،مرب اصدماا وااحبا الثقافية ،دار اجلنان  -ب وا -
لبنان 1988 ،م ()448/5و:طبقاا احلفا للسيوط 37/1

 -12اجلرح و التعديل ،اب أيب حامت الرازي ()232/1
 -13املرجع السابل10/1 ،
14
الرحيم سعيد ،1 ،املنار ،األردن 1987م،
 انظر شرح علل ال م ي ،اب رج احلنبل  ،ا:مهام عبد ّ. 894/2

 -15احلجراا اآلية .6
16
حممد سالمة ،2 ،دار طيبة
 انظر ثفس القرآن العظيم ،أبو الفداء مساعيل ب عمر ب بث  ،ا:سام ّللنشر والتوزيع1999 ،م.370/7 ،
17
حممد الشوباين ،1 ،دار اب بث  ،دار الكلم الاي  ،دمشل،
حممد ب عل ب ّ
 انظر فتا القديرّ ،ب وا 1414ها71/5 ،
 -18انظر اجلامع الصحيا املختصر حممد ب مساعيل البخاري ،ا :د .مصافى دي البرا ،3 ،دار اب
بث  ،اليمامة ،ب وا1987م ،بتاب مناق األنصار ،ابب مناق األنصار ،1377/3 ،رقم 3567
 -19سورة البقرة ،اآلية 260
 -20انظر من ل النقد عند احملدثني ،مصافى األعظم ،

7:
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21
الرمح ب عل ب اجلوزي ،ا:عبد
 أساوره :أي أواثبه وأقاثله ،انظر :غري احلدي  ،أبو الفرج عبد ّالعا قلعج  ،1 ،دار الكت العلمية ،ب وا 1985م ،508/1 ،انظر :النّ اية يف غري احلدي
حممد الاناح  ،املكتبة العلمية ،ب وا
حممد اجل ري اب األث  ،ا:أمحد ال اوي ،حممود ّ
واألثر املبارك ب ّ
1979م310/2 ،
 -22لببته:جررثه ابلرداء املتعلِّّل بنحره  ،انظر :غري احلدي  ،اب اجلوزي.310/2 ،

 -23اجلامع الصحيا ،البخاري ،بتاب فضائل القرآن ،ابب أن القرآن على سبعة أحرف ،1909/4 ،رقم
 ،4706واجلامع الصحيا ،مسلم ب احلجاج ،دار األفاق اجلديدة ب وا .بتاب صالة املسافري
وقصرها ،ابب بيان َّ
أن القرآن ن على سبعة أحرف ،202/2 ،رقم  ،1936و سن أيب داود سليمان ب
السالم ،الرايض 1999م ،بتاب الصالة ،ابب أن القرآن على سبعة
األشع السجستاين ،1 ، ،دار ّ
أحرف ،549/1 ،رقم  ،1477و سن النسائ الصرر ( اجملتع ) أمحد ب شعي  ،يقيل الشيخ عبد
الفتاح أبو غدة 2 ،مكتبة املابوعاا اإلسالمية حبل  1406 ،ه ،بتاب جامع ما جاء يف القرآن،
ابب ما جاء أن القرآن أن على سبعة أحرف ،150/2 ،رقم 936

 -24اجلامع الصحيا ،البخاري ،بتاب العلم ،ابب ليبلل العلم الشاهد الرائ  ،51/1 ،رقم  ،104ع أيب
عنه بلفظه ج ء م حدي  ،وأخرجه مسلم ،اجلامع الصحيا،بتاب القسامة واحملاربني
بكرة رو
والقصا والدايا ،ابب ثرليظ يرمي ال ّدماء واألعراض واألموا  ،107/5 ،رقم 4477
-25انظر سن أيب داود,بتاب العلم،ابب فضل نشر العلم ،360/3 ،رقم  3662بلفظه ،وأخرجه حممد ب
عيس ب سورة ال م ي ،اجلامع ،يقيل حممد فؤاد عبد الباق وأمحد شابر ،طبعة دار الفكر  1414ها
السمات ،34/5 ،رقم  ،2658وأخرجه اب ماجة حممد ب ي يد الق ويين
,بتاب العلم ,ابب احل ّ على ثبليل ّ
يف السن  ،يقيل حممد فؤاد عبد الباق  ،طبعة دار حياء الكت العربية بتاب اإلهان وفضائل الصحابة
والعلم ،ابب م بلّل علما ،86/1 ،رقم 236
وأخرجه احلابم يف املستدرك ،ا :مصافى عبد القادر ،1 ،دار الكت العلمية ,ب وا 1999م ،بتاب
الصحيا  ،وقا ال ّ هيب يف
العلم ،،164/1 ،رقم ،297وقا احلابم :حدي النّعمان ب بش م شر ّ
لشيخ األلباين :صحيا انظر  ،:صحيا سن أيب داود ،حممد انصر
التلخيص على شر مسلم،وقا ا ّ
الدي األلباين ،697/2 ،وصحيا سن اب ماجة ,45/1،وصحيا سن ال م ي  ،338/2وقا شعي
األرنؤو  :حدي صحيا لر ه ،وله سنادان وعيفان .اإلسناد األو  :ن يصرح اب اسحاق بسماعه
م ال هري ،ويف اإلسناد الثاين  :عمرو ب أيب عمرو موا املال تلف فيه  ،انظر:املسند ،اإلمام أمحد،
ا :شعي األرنؤو  ،مؤسسة قرطبة ،القاهرة ،82/4 ،رقم 16800

 -26انظر ثوثيل السنة ،فوزي رفعت ،1 ،مكتبة اصاا  ،مصر 1981م،
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27اإلمام أمحد ب حنبل ،املسند ،ا :شعي األرنؤو  ،حدي عقبة ب عمار اجل ين ع النيب صلى عليه
وسلم ،4/159 ،رقم  ،17490قا شعي األرنؤو  :املرفوت منه صحيا لر ه وه ا سناد وعيف
انقااعه فإن اب جريل ن يدرك أحدا م الصحابة -.
 -28انظر ثوثيل السنّة يف القرن الثاين اهلجري ،رفعت فوزي  ،1مكتبة اصاا  ،مصر 1981م.56 ،
 -29س أعالم النبالء ،رس الدي أبوعبد حممد ب أمحد ب عثمان ب قَ داهاز ال هيب ،9 ،مؤسسة
الرسالة ب وا  1993 -م 154/4
-30املرجع السابل222/4 ،
 -31انظر س أعالم النبالء ،ال هيب222/4 ،
 -32ث برة احلفاظ ،حممد ب أمحد ب عثمان ال هع ،دراسة ويقيل :زبراي عم اا ،1 ،دار الكت العلمية
ب وا-لبنان1419 ،ه82/1 ،
33
الرب القرطيب ،ا :مصافى
 انظر التم يد ملا يف املوط م املعاين واألسانيد ،يوسف ب عبد ب عبد ّحممد
وحممد عبد الكب البكريّ ،
مؤسسة قرطبة ،39/1,.وانظر :السنة قبل التدوي ّ ،
ب أمحد العلو ّ ،
عجاج اصاي  ،5 ،دار الفكر ،ب وا1981 ،م.237 ،
34
األزمة مجع زمام,وخامت البع أي
بل ما يووع على أنف البع ليقاد به ,و ّ
 اصام مجع خاام ،وهو ّزنمته،لسان العرب.861/1،
35
الشعيب يف
 هو احلار ب عبد اهلمداين -بسكون امليم  -الكويف ،أبو زه  -صاح عل  -ب ّ به ّابلرفض ،ويف حديثه وعف ،ماا يف خالفةاب ال ب انظر :ثقري الت ي  ،أمحد ب عل ب
رأيه ،ورم ّ
حجر أبو الفضل العسقالين الشافع  ،يقيل حممد عوامة ،دار الرشيد 1986م ،سوراي،
والتعديل .449/2

 ،86:واجلرح

 -36هو عاصم ب ومرة السلو  ،رو ع سحاق واحلكم وع ّدة ،وثّقه اب املديين ،وقا النّسائ ليس به
أبس ،وليّنه اب عدي ،وقا اب حبّان :بان رديء احلفظ فاحش اصا  ،ماا سنة 74ها  ،التقري
 ،228اجملروحني  ،125/2واجلرح والتعديل  ،345/6الكامل يف وعفاء الرجا  ،عبد ب عدي ب
عبد ب حممد أبو أمحد اجلرجاين ،ا:حيىي تار غ اويط :دار الفكر ب وا 1988م.386/6 ،
 -37هو عاية ب سعيد ب جنادة العويف اجلد الكويف أبو احلس  ،صدوق خيا بث اً ،وبان شيعيّاً مدلّسا،
حممد عجاج اصاي  ،5 ،دار الفكر ،ب وا1981 ،م ثقري
ماا سنة 111ها  ،السنة قبل التدوي ّ ،
 ،333اجلرح والتعديل .382/6
 -38هو فرقد ب يعقوب السبخ  -بفتا امل ملة واملوحدة ولاء معجمة  -أبو يعقوب البصري ،صدوق
عابد ،لكنّه ّلني احلدي  ،بث اصا  ،ثويف سنة 131ها  .التقري

 ،381اجلرح والتعديل .81/7
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الكويف ،وعيف رافض  ،ماا سنة  ،127وقيل

 -40هو عمارة ب جوي  ،أبو هارون العبدي ،مش ور بكنيته ،م وك ،ومن م م ب ّ به ،شيع  ،ماا سنة
134ها ,التقري  ،347 ،اجلرح والتعديل .363/6
 -41انظر ال هيب ،رسالة يبر م يعتمد قوله يف اجلرح والتعديل )162 -159( ،
-42انظر :اجملروحني م احملدثني والضعفاء وامل وبني حممد ب حبان ب أمحد البسي ،ا :حممود براهيم زايد،
 ،2دار الوع  ،سوراي 1402 ،ها 38/1ومابعدها.

-43التميي  ،اامام مسلم14/1 ،
هو مهام ب حيىي ب دينار العويي البصري ،ثقة رمبا وهم ثويف سنة 164ها أو 165ها  574/2ثرمجة
-44.)7319
هو أابن ب ي يد العاار البصري ،ثقة له أفراد ،ثويف سنة 160ه  87/2ثرمجة-45.143
اجلرح و التعديل-46.108/9
 -47انظر النكت على بتاب اب الصالح ،أبو الفضل أمحد ب عل ب حجر العسقالين ،ا :ربيع ب
هادي عم املدخل  :1 ،عمادة البح العلم ابجلامعة اإلسالمية ،املدينة املنورة1404 ،م229/1 ،
 -48اتريخ اب معني (رواية الدوري) ،حيىي ب معني أبو زبراي ،يقيل د .أمحد حممد نور سيف : ،مرب
البح العلم و حياء ال ا اإلسالم  ،مكة املكرمة1979 ،م)76/3( ،
 -49املرجع السابل )135/ 4( :

 -50الكامل يف وعفاء الرجا  ،عبد ب عدي ب عبد ب حممد أبو أمحد اجلرجاين ،ا:حيىي تار غ اوي
:دار الفكر ب وا 1988م)261/2( ،

 -51العلل الواردة يف األحادي النبوية ،أبو احلس عل ب ع َمر الدارقاين ،ا :حمفوظ الرمح زي
دار طيبة الرايض1985 ،م)95/6( ،
عباس -1 ،املكت اإلسالم ,
 -52العلل ومعرفة الرجا  ،أمحد ب حنبل أبوعبد الشيباين ،ا:وص
دار اصاين -ب وا ,الرايض1988 ،م344/1 ،
 -53املنتخ م علل اصال 27/1
 -54الضعفاء الكب  ،احلافظ أيب جعفر حممد ب عمرو العقيل  ،ا :عبد املعاى أمني قلعج  ،دار الكت
العلمية ب وا – لبنان108/3 ،
 -55سؤااا أيب داود لإلمام أمحد ب حنبل يف جرح الرواة وثعديل م ،أمحد ب حنبل ،ا زايد حممد منصور،
1 ،

:مكتبة العلوم واحلكم ،املدينة املنورة1414 ،ه()221/1
56ا جلرح و التعديل ،اب أيب حامت الرازي40/9 ،
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-57املرجع السابل)40/9( ،
 -58انظر اتريخ اإلسالم ووفياا املشاه واألعالم ،رس الدي حممد ب عثمان ال هيب ،ا:عمر عبد
السالم ثدمري ،1 .دار الكتاب العريب ب وا1987 ،م ()129/10
 -59انظر:ااملات ،القاو عياض125/1 ،بشئ م التصرف .
ِّ
ِّ
ِّ 60
الودهط وهو ما ٌ بان َلع دمرو ب د العا
 الوَها  :املَواوع املاد َمئنَّة واحدها َ :ودهط وبه مسّ َ َابلاائف انظر :الن اية يف غري احلدي واألثر ،أبو السعاداا املبارك ب حممد اجل ري ،ا :طاهر أمحد
ال او  -حممود حممد الاناح  ،املكتبة العلمية  -ب وا1979 ،م ،مادة (وهط) ،ابب الواو مع اهلاء،
()521/5
 -61اتريخ دمشل اب عسابر()262/31
 -62فتا املري  ،السخاوي233/2 ،
-63املرجع السابل233/2:
 -64تار الصحاح ،حممد ب أيب بكر الرازي ،ا  :حممود خاطر،

:مكتبة لبنان ،ب وا1995م ،ابب

القاف ()560/1
 -65لسان العرب ،حممد ب مكرم ب منظور األفريق املصري ،1 ،دار صادر – ب وا ،مادةعرض
(. ،)165/7و العني ،اصليل ب أمحد الفراهيدي ،ا :م دي املخ وم و .براهيم السامرائ  ،دار مكتبة
اهلال  ،مادة عرض( )273-271/ 1
 -66رس الدي حممد ب عبد الرمح السخاوي ،فتا املري شرح ألفية احلدي  ،دار الكت العلمية –
لبنان187/2(1403 ،1 ،
-67ينظر :طاهر اجل ائري ،ثوجيه النظر ا أصو األثر ،عبد الفتاح أبو غدة  ،1مكتبة املابوعاا
اإلسالمية – حل 1416ها ()775-772/2
 -68الارباين ،املعجم األوسط ،257/2 ،ح. 1913وقا اهليثم عق دك هدا احلدي  :رواه الارباين يف
األوسط ورجاله موثقون ا أن فيه وجدا يف بتاب خا ف و وجادة ،انظر ،:جممع ال وائد ومنبع الفوائد،
:دار الفكر ،ب وا – 1412ه ابب عرض الكتاب بعد مالئه ،381/1 ،ح684:
-69اب أيب شيبة ،املصنف)337/5( ،
 -70القاو عياض ب موسى اليحصيب ،اإلملات ا معرفة أصو الرواية وثقييد السمات ،ا :السيد أمحد
صقر ،1 ،دار ال ا  ،املكتبة العتيقة  -القاهرة1970 - ،م95/ ،
 -71أمحد ب عل ب ببت أبو بكر اصاي البردادي ،ا :أبو عبد السورق و براهيم محدي املدين :
املكتبة العلمية  -املدينة املنورة بدون اتريخ ( )237:
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 -72فتا املري شرح ألفية احلدي  ،رس الدي حممد ب عبد الرمح السخاوي ،1 ،دار الكت العلمية
– لبنان1403 ،ها
)189-185/2
 -73انظر املرجع السابل186/2
-74املرجع السابل186/2

 -75اإلملات ا معرفة أصو الرواية وثقييد السمات ،القاو عياض ب موسى اليحصيب ،ا :السيد أمحد
صقر ،1 ،دار ال ا  ،املكتبة العتيقة  -القاهرة1970 - ،م.)159-158( ،
 -76علوم احلدي  :أبو عمرو عثمان ب عبد الرمح الش رزوري1 ،مكتبة الفارايب 1984م105/1 ،
 -77انظر :علوم احلدي  ،أبو عمرو عثمان ب عبد الرمح الش رزوري ،1 ،مكتبة الفارايب (1984م)،
 ،105/التقييد و اايضاح زي الدي عبد الرحيم ب احلسني العراق  ،ا :عبد الرمح حممد عثمان،
 ،1املكتبة السلفية ابملدينة املنورة1969 ،م211/1 ،وانظر :ثدري الراوي يف شرح ثقري النواوي ،عبد
الرمح ب أيب بكر السيوط  ،ا :عبد الوهاب عبد اللايف ،مكتبة الرايض احلديثة – الرايض79/2 ،
 -78س أعالم النبالء ،رس الدي أبوعبد حممد ب أمحد ب عثمان ب قَ داهاز ال هيب (املتوىف 748 :ها)،
 ،9مؤسسة الرسالة ب وا  1993 -م.427/12 ،
 -79انظر :فتا املري شرح ألفية احلدي  ،رس الدي حممد ب عبد الرمح السخاوي ،1 ،دار الكت
العلمية – لبنان1403 ،ها()326/2
 -80املرجع السابل)185-189/2 ،

 -81ثوجيه النظر ا أصو األثر ،طاهر اجل ائري الدمشق يقيل  :عبد الفتاح أبو غدة ،1 ،مكتبة
املابوعاا اإلسالمية – حل 1416 ،ها ()775-772/2
 -82املرجع السابل ()774/2
 -83فتا املري  ،189-188/2 ،وانظر:ااق اح ،اب دقيل العيد()44
 -84فتا املري  ،السخاوي ()188/2
 -85ثيس مصالا احلدي  ،حممود الاحان ،مكتبة املعارف للنشر والتوزيع90/ ،
-86التقييد واايضاح ،لتقييد واإليضاح شرح مقدمة اب الصالح ،زي الدي عبد الرحيم ب احلسني العراق ،
ا :عبد الرمح حممد عثمان ،املكتبة السلفية ابملدينة املنورة الابعة األوا ا1969م ( )210 /
-87اجلرح و التعديل ،اب أيب حامت الرازي)40/9( ،
 -88الكفاية يف علم الرواية ،أمحد ب عل ب ببت ،أبو بكر اصاي البردادي ،ا  :أبو عبد السورق ،
براهيم محدي املدين : ،املكتبة العلمية  -املدينة املنورة)431/ ( ،
 ،-89املرجع السابل431/ ،
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 -90معرفة علوم احلدي  ،أبو عبد حممد ب عبد احلابم النيسابوري ا :السيد معظم حسني  ،2دار
الكت العلمية – ب وا1397 ،ه(  )52/وانظر:هت ي الكما  ،للم ي ()238-233/2
رقم265:
 -91اتريخ اب معني،رواية الدوري319|3(،
 -92مقدمة صحيا مسلم ،مسلم2/1 ،

 -93املوط  ،مالا ب أنس أبو عبد األصبح  ،ا :ثق الدي الندوي1 ،دار القلم دمشل،1991 ،
( ،)29/1وانظر:ااست بار اب عبد الرب ،ا :قلعج  ،)168/1( ،وثنوير احلوالا ،السيوط ( )7:

 -94فتا الباري شرح صحيا البخاري ،أمحد ب عل ب حجر أبو الفضل العسقالين: ،دار املعرفة -
ب وا489/ ،1379 ،و انظر :واتريخ برداد ( ،)11/2و س أعلم النبالء( ،)432/12وهت ي
الت ي ()46/9
 -95هد الساري مقدمة فتا الباري ،اب حجر العسقالين ،)347/1( ،س أعالم النبالء ،ال هيب
( ،)568/12مقدمة شرح مسلم للنووي)15/ ( ،
 -96ث برة احلفاظ ،حممد ب أمحد ب عثمان ال هع ،دراسة ويقيل :زبراي عم اا ،1 ،دار الكت العلمية
ب وا-لبنان1419 ،ه)154/2( ،
 -97ا لتقييد ملعرفة رواة السن واملسانيد ،حممد ب عبد الرين البردادي أبو بكر ،يقيل بما يوسف احلوا،
 :دار الكت العلمية1408 ،ه ،ب وا )450/ (.
 -98ث برة احلفاظ ،ال هي  ،155/2 ،اتريخ دمشل ،اب عسابر) 272-271/2 (,
 -99اتريخ برداد ،)56/9( ،و س أعالم النبالء ()209/13

