
 عليموزارة الت 
 جامعة املرقب

يعة  لكيتة علوم الّشت
 

 

 

 جمّلة علمّية دورّية حمّكمة نصف سنوّية

 

 

 

 اخلامسالعدد 

 م1213/ 31  - 3441/مجادى األوىل

 



 

يعةاملجل ّ ّةّالعلمي ةّلعلومّالّش 
مة دورّية نصف سنوّية

ّ
ة علمّية محك

ّ
 مجل

ريعة بجامعة املرقب. مدينة الخمس. دولة ليبيا
ّ

 تصدر عن كلّية علوم الش

ّهيئةّاتل حرير:
 أ. عصام الّصديق يعقوب

 أ. حمزة امحّمد ارفّيدة

 م. طارق علّي الحّوات

ّاالستشاري ة:ّاهليئة
 أ.د. إبراهيم عبد هللا سلطان

 د عبد الحفيظ اعليجةد. محّم 

 د. امحّمد فرج الّزائدي

 افريو محّمد د. عليّ 

 د. خليفة فرج الجّراي



 تعريف باملجّلة   املجّلة العلميّة لعلوم الّّشيعة

1 
 

 بسم هللا الّرحمن الّرحيم

ة واهتماماتها: 
ّ
: رؤية املجل

ً
 أّوال

 
 
 ة العلمي  تعنى املجل

 
مة في مجال ة لعلوم الش

 
ة املحك راسات العلمي 

لوم ع تريعة بنشر البحوث والد 

 ال
 
حرير يعر ش ة. وتحرص هيئة الت  غة العربي 

 
شر-ة بالل

 
ق شروط البحث  -من خالل إجراءات الن على تحق 

وغير ، ةالعلمي  في األعمال املنشورة، وذلك من حيث: وضوح مشكلة البحث وفكرته، واألصالة، واملوضوعي  

. مات البحث العلمي  حرير كما تحرص ذلك من مقو  عوي  ملواكبة  هيئة الت  قي  بالخطاب املعرفي  والد  على الر 

ة. ة والعلمي  رعي 
 
وابط الش حديات املعاصرة، وفق الض   الت 

ِة اويدخل ف
 
 ي نطاق اهتمامات املجل

 
  لبحوث

 
ة في مجال الل لة غة العربي  العلمي  علوم باملباشرة ة ذات  الص 

 
 
ق ،ةعير الش

 
 بالقراءات كالتي تتعل

 
ة، و  ، وكذلك بحوث ربية اإلسالمي 

 
راسات  الت

  الد 
 
ريعة املقارنة بين الش

رعي  ونحو ذلك. والقانون، 
 
ه أن يكون الجانب الش

 
 هو الغالب على البحث. ويشترط في هذا كل

ريعة
 
 في مجال علوم الش

ً
ادرة حديثا اقدة للكتب الص  عليقات الن  ة املجال لنشر الت 

َّ
الفكر و  كما تفسح املجل

ةاإلسالمي   ة الحديثة واملهم  ة الكتب العاملي    .، وبخاص 

ة في مجال  دوات العلمي  قارير عن املؤتمرات والن 
 بنشر الت 

ً
ة أيضا

 
ب املجل  بيانل ؛صهااختصاكما ترح 

دوة-املؤتمر أهداف    -أو الن 
 
مة خالله، وأهم   صاٍت وجيزة ألهم  ومحاوره، وملخ ة املقدَّ األوراق العلمي 

 التوصيات، مع ضرورة ذكر عنوان املؤتمر ومكانه وتاريخه.

 
ّ
: شروط الن

ً
 ثانيا

ّ
 ة:شر في املجل

  
ّ

 ة لكتابة البحوث:روط املنهجيّ الش

 في .1
ً
نا مشكلة واضحة أن يكون البحث أصيال ص  أفكاره وموضوعه، متضم  تدخل ضمن تخص 

ة
 
 .املجل

 يزيد  .2
 

ة ( صفحة40) أربعينعلى البحث أل مة وثبت املصادر، مع مراعاة خصوصي  ، بما في ذلك املقد 

 ملخطوط أو نحو ذلك.
ً
 بعض املواضيع، كما لو كان البحث تحقيقا

ح فيه الباحث  .3 ٍص، يوض 
 
سَبق البحث بملخ ة البحث، ويذكر فيه أن ي  ة، وأهمي  املشكلة البحثي 

 يتجاوز 
 

شتَرط أل تي تعين الباحثين على الستفادة من بحثه فيما بعد. وي 
 
ة ال للي  الكلمات الد 

ص 
 
ة-امللخ للي   ( كلمة.000خمسمائة ) -بما في ذلك الكلمات الد 

 ع .4
ً
 على كتاب أو تقريرا

ً
شر تعليقا

 
مة للن شتَرط -ن مؤتمر أو ندوةإذا كانت الورقة املقد  ه ي 

 
  فإن

 
أل

 ( صفحات.0يزيد عدد صفحاتها على خمس )
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 ة.ف عليه في كتابة البحوث العلمي  التزام املنهج العلمي  املتعارَ  .0

6.  
 
.سالمة الل

ً
ا  منطقي 

ً
 غة، ووضوح األفكار وترابطها وتسلسلها تسلسال

 باملصادر .7
ٌ
ة( قائمة

 
ثَبت في آخر البحث )في صفحة مستقل

 
  أن ت

ً
ا  هجائي 

ً
 ترتيبا

ً
 بحسب واملراجع، مرتبة

سَتغنى بذكر  اسم املصدر أو املرجع )من األلف إلى الياء(، مشتملة على معلومات النشر، وي 

شر في ثبت املصادر عن ذكرها في الهامش. وفي حال كون القرآن الكريم أحَد مراجع 
 
معلومات الن

واية ، مع بيان الر 
ً
ل ر  أو 

َ
ذك ه ي 

 
 امللتَزمة. الباحث فإن

بع الطريقة املعروفة من ذكر الكتاب والباب ورقم الحديث، مع ذكر الجزء  .8
َّ
ت
 
في تخريج األحاديث ت

فحة.  ورقم الص 

 يكون البحث قد سبق نشره .9
 

  في أل
 
 ، أو ضمَن أعمال مؤتمر، أو نحو ذلك.ة أخرى مجل

ة في نشر بحث مستل  من رسالة ماجستير أو أطروحة  .10
 
دكتوراه للباحث نفسه إذا ل تمانع املجل

شر، شرط أن يرفق صورة من قرار لجنة املناقشة
 
لبحث اد من نشر استفي   ول .استوفى شروط الن

شار  املستل  من رسالة الباحث أو أطروحته  للفائدة، وي 
ً
ر تعميما

َ
نش ما ي 

 
ة، وإن رقيات العلمي 

 
-في الت

فحة األولى من البحث عند -حال نشر البحث ة.  لهذا في الص 
 
 نشره في املجل

  
ّ
 للبحث: ّي ـشروط اإلخراج الفن

 بالحاسوب على برنامج ) .1
ً
 A4) ورق حجمب(، Microsoft Wordأن يكون البحث مطبوعا

 
 (، بخط

(Traditional Arabicأو ) (Sakkal Majalla)، ( 16( للمتن، و)16بحجم–Bold للعناوين )

ة، و) عليقات في الهوامش( 14)، وئيسة( للعناوين الر  Bold–17الفرعي    .للت 
 
شتَرط إرفاق نسخة  وي 

ه  -كما في رسم املصحف ونحو ذلك-، وفي حال استعمال خطوط أخرى (PDFعلى صيغة )
 
فإن

شتَرط إرفاق الخطوط أو رابط لتحميلها  .ي 

سم(، واألسفل  3(، واألعلى )سم 2.0(، واليسار )سم 2.0اليمين ) أن تكون هوامش البحث كالتالي: .2

 (.سم 2.0)

، ومحاذاة الفقرات على خانة )ضبط كلي   .3
ً
( 0تباعد الفقرات )و (، أن يكون تباعد األسطر مفردا

ة: قبلها )  العناوين الفرعي 
 

ئيسة: قبلها )0( وبعدها )6قبل الفقرة وبعدها، إل ( 18(، والعناوين الر 

 (.6وبعدها )

درج على .4  صفحة الغالف. أن يكون ترقيم الصفحات أسفل الصفحة في املنتصف، ول ي 

تي  .0
 
ة ال ي 

 
ة، والجامعة والكل ن صفحة الغالف عنوان البحث، واسَم الباحث، ودرجَته العلمي  تتضم 

عاد  عنوان البحث فقط  ص ومن البحث. يعمل بها. وي 
 
فحة األولى من امللخ  أعلى الص 
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: آليّ 
ً
 ة استقبال األعمال العلمّية وتقويمها:ثالثا

ة على البريد اإللكتروني للمجلة: ) .1 ستقَبل األعمال العلمي 
 
 فقط، (shareaa_j@elmergib.edu.lyت

تي ترد من 
 
ة مسؤولة عن استقبال البحوث ال

 
حرير باملجل  .أي طريق آخروليست هيئة الت 

ق ببيا .2
 
شر، ومن ذلك ما يتعل

 
ة إجراءات الن

 
ة في كاف حرير املعايير األخالقي  ات نتلتزم هيئة الت 

 تستعمل هذه البيانات ونحوها 
 

د أل الباحثين )أرقام الهواتف، والبريد اإلكتروني، ....(، حيث تتعه 

شر. 
 
 في غير إجراءات الن

ة،  .3 وري  ة خالل اجتماعاتها الد 
 
ة للمجل صات البحوث الواردة على الهيئة الستشاري 

 
عَرض ملخ

 
ت

ع  )دون عرض اسم الباحث(، وي 
ً
ا ي  صات أو ويكون العرض سر 

 
ة األعضاء لقبول امللخ تَبر رأي أغلبي 

 
ً
 ورفضا

ً
 يكون املجتمعون أقل  من ثالثة أعضاء، وفي حال تساوي العدد قبول

 
رفضها، شرط أل

ه 
 
ة فإن  من أحد أعضاء الهيئة الستشاري 

ً
ما . وفي حال كون البحث مقد 

ً
عدُّ مقبول ص ي 

 
فإن  امللخ

ه ل
 
 أن

 
ة، إل عَرض بنفس اآللي  ص بحثه. ي 

 
 اعتبار لرأي العضو الباحث في ملخ

صاتهاالبحوث واألعمال  تخضع كل   .4
 
قَبل ملخ

 
تي ت

 
ص  ال ٍم متخص 

َّ
لتقويم علمي  سري  من قبل محك

م أعلى درجة علمي  
 
 ، ول يقل  عنعلى األقل   همثل أو ،ة من الباحثفي مجال البحث، ويكون املحك

 درجة محاضر. 

 كلُّ عمل  .0
ً
عدُّ مرفوضا ه مسروق، شرط أن يثبت ذلك بشكل واضح ل ي 

 
حرير أن يثبت لدى هيئة الت 

رق منه.  ه س 
 
ظن  أن تي ي 

 
ة، أو بمقابلته بالعمل ال ق اإللكتروني  حق  ا عن طريق برامج الت  لبس فيه، إم 

ص أو بعده، وسواٌء كان 
 
ويسري هذا في كل  عمٍل تثبت  سرقته، سواٌء كان ذلك قبل عرض امللخ

قويم.قبل تقويم   البحث أو بعده، مهما كانت نتيجة الت 

ة،  .6
 
حرير باملجل موذج املعد  من هيئة الت  قويم وفق الن  قويم على ويَ يكون الت  ة معتمد الت  عايير، عد 

يةأبرزها ة، وصياغة الع املشكلة ووضوح ه،وأصالت   املوضوع : أهم   نوان، والتزام املنهجالبحثي 

، و   العلمي 
 
ت  هتسلسل األفكار وترابط

 
وصيات ودق تائج والت  ة الن  هاوأصالة املراجع و ها، ـا، وأهمي  ع  ، تنوُّ

 
 
  وسالمة

 
غة وجودة

 
 األسلوب.  الل

 
م.ويعتمد قرار الن

 
 شر على توصية املحك

م الباحث  .7
َ
عل قويم  بنتيجةي  ، م بحثهة أقصاها شهران من تاريخ استال في مد  عبر البريد اإللكتروني الت 

روف
 
ستثنى من ذلك الظ قويم. وي  ر إجراءات الت 

 
ب في تأخ تي قد تتسب 

 
ة ال   القاهرة العام 

قويم تيجة نفي حال ما لو كانت  .8 ة فالت  م دو  الحق   إن  للباحثسلبي 
 
الع على تقرير املحك

 
ن في الط

قويموتوقيعه اسمه عن في نتيجة الت 
 
تي ،، كما أن  له الحق  في الط

 
عن ال

 
ل رسوم الط  على أن يتحم 

رها هيئ عن فإن  البحث تقر 
 
ه في حال الط

 
قويم؛ وذلك أن ة إلعادة الت  كلفة املالي  حرير وفق الت  ة الت 
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ابقة روط الس 
 
مين اثنين وفق الش

 
حال ملحك ل ي  م األو 

 
شر، ، غيِر املحك

 
 للن

ً
عد  البحث مقبول و ل وي 

مين كل
 
ة في تقرير املحك قويم إيجابي   هما.يكانت نتيجة إعادة الت 

م الباحث  .9
َ
عل ، ويلتزم إجراءها في مدة ل تزيد عن شهر من  -إن وجدت-عديالت املطلوبة بالت  ي 

ً
ا كتابي 

عديالت املطلوبة فإن   تاريخ إبالغه بها. وفي حال ما لو أعاد الباحث إرسال البحث دون إجراء الت 

حرير عدم  نشر البحث دون إعالم الباحث بذلك.  لهيئة الت 

10.  
 
شر في املجل

 
تي ترد إلى هيئة باب قبول البحوث للن

 
ة مفتوح طيلة أشهر العام، واألصل أن  البحوث ال

ل ربيع اآلخر إلى آخر رمضان حرير خالل الفترة من أو  تي  -الت 
 
م، والبحوث ال ر في عدد شهر املحر 

َ
نش

 
ت

ل  ال إلى آخر ربيع األو  ل شو  ه في حال ما لو كا -ترد في الفترة من أو 
 
 أن

 
ر في عدد شهر رجب، إل

َ
نش

 
ت نت

حرير الحق  في تأخير نشره إلى  اإلجراءات املذكورة أعاله تستلزم تأخير نشر بحث ما؛ فإن  لهيئة الت 

.
ً
 بإعالم الباحث مسبقا

ً
مة  فيه، وليست ملز 

 
نشر البحث  أن ي 

ً
ذي كان مرادا

 
الي للعدد ال  العدد الت 

: اعتبارات عاّمة:
ً
 رابعا

َردُّ إلى البحوث الواردة إلى امل .1
 
 نشرت أو لم تنشر. أصحابها سواءجلة ل ت

م دون الر جوع إلى الباحث، شرط  .2
 
رها املحك تي يقر 

 
فيفة ال

 
عديالت الط حرير إجراء الت  يحق  لهيئة الت 

ئيسة.  رة في صلب املوضوع وأهدافه الر 
 
عديالت مؤث  تكون هذه الت 

 
 أل

ة، وتنسيق  البحوث م .3 غوي 
 
صويبات الل حرير إجراء الت  باعة ونحوها بميحق  لهيئة الت 

 
ا ن حيث الط

ة، دون الر جوع إلى الباحث في ش يء من هذا.
 
 يالئم اإلخراج الفني  للمجل

رورة  .4 ة بالض 
 
راسات املنشورة في املجل

ر اآلراء الواردة في البحوث والد  حرير، رأي هيئة الت   عنل تعب 

ة  نه من وجهات نظر ومدى صح  ة ما تتضم  ر عن آراء كاتبيها، وتقع عليهم وحدهم مسؤولي  ما تعب 
 
وإن

 ما يرد فيها من معلومات أو بيانات.

ة، ول يعكس ترتيب البحوث  .0
 
 لعتبارات اإلخراج الفني  للمجل

ً
يتم  ترتيب البحوث املنشورة وفقا

ة أو مستو   ى الباحثين.قيمتها العلمي 

د الباحث بثالث نسخ من .6   عدد يزو 
 
. العددفيما لو تم  نشر  ة املنشور بحثه بهاملجل

ً
ا  ورقـي 

 
ً
حرير والهيئة االستشارّية: خامسا

ّ
 :هيئة الت

حرير، وسكرتير  .1 حرير، ومدير الت  : رئيس الت  ة من ثالثة أعضاء على األقل 
 
حرير باملجل ف هيئة الت 

 
تتأل

حرير   .الت 

صات  .2
 
ة، وعرَض امللخ حرير استقبال البحوث، وتنسيق اجتماعات الهيئة الستشاري  ى هيئة الت 

 
تتول
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شر وتعديلها، 
 
مة للن ق بتقويم األعمال املقد 

 
مين والباحثين في كل  ما يتعل

 
واصَل مع املحك عليها، والت 

ة.
 
شر باملجل

 
 وغير ذلك من إجراءات الن

ما ينحصر عملها في اإلجراءات  .3
 
صاِتـها، وإن

 
حرير تقويم  البحوث ول ملخ ليس من اختصاص هيئة الت 

ف  باعة، ونحِو ذلك، في اإلطار املتعار 
 
ة، وتنسيِق الط غوي 

 
شر، واملراجعِة الل

 
قة بالن

 
ة املتعل اإلداري 

 ببعض أعضائها في تقوي
َ
شعليه في هذا املجال. ول َيمنع هذا الستعانة

 
مة للن ر، م األعمال املقد 

رة.  روط املقر 
 
ة الش

 
م لكاف

 
قويم واستيفاِء املحك ة الت  ق سري   شرط تحق 

 أن يكون نشره من باب تعميم  .4
 

ة، إل
 
حرير نشر نتاجهم العلمي  في املجل ل يحق  ألعضاء هيئة الت 

ة.  ة والوظيفي  رقيات العلمي 
 
ستفاد منه في الت  الفائدة، ول ي 

ف ال .0
 
صات، تتأل خص  ع الت  راعى في اختيارهم تنو  ، ي  ة من خمسة أعضاء على األقل  هيئة الستشاري 

ة عن )أستاذ مساعد(.  ول تقل  درجة عضو الهيئة الستشاري 

 على األقل  )ويمكن الكتفاء  .6
ً
 واحدا

ً
ا  شهري 

ً
ة اجتماعا حرير والهيئة الستشاري  تجتمع هيئة الت 

ة املباش واصل بالجتماعات اإلكتروني  رة عبر اإلنترنت، أو تداول األعمال عبر غرف وسائل الت 

ات أو اقتراحات   أي  مستجد 
 
صات البحوث الواردة، ومناقشة

 
اإللكتروني(، ويتم  خالله عرض ملخ

قي  بمستواها. ة والر 
 
 من شأنها تنظيم العمل باملجل

 

 

 
ً
 وآخرا

ً
 والحمد هلل أّوال

م على سّيدنا محّمد وع
ّ
ى هللا وسل

ّ
 لى آله وصحبه أجمعينوصل
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ريف
ّ
بوّي الش

ّ
 وقفات في طرق نقد الحديث الن

 والّرد عل  شبهات املستشرقين حولها

 سعاد عقيل أوصيلةأ. 

 :مقّدمة

وأتم نعمته علينا بأن جعلنا من الباحثين في أمور شريعته، املهتمين بأمور  ،الحمد هلل الذي جعلنا مسلمين

 دينه، السالكين نهج نبيه القويم.

 وبعد:

 
ً
، وأيده بالكتاب الذي ال يأتيه الباطل من بين   فإن هللا تعالى أرسل نبيه محمدا

ً
 ونذيرا

ً
بدين الحق بشيرا

، والقرآن والسنة هما األصالن العظيمان اللذان يقوم عليهما -وهي السنة-يديه وال من خلفه، كما أيده بالحكمة 

 التشريع في الدين اإلسالمي الحنيف.

فالسنة وإن جاءت في املرتبة الثانية من أصول التشريع، إال أنها أصل معتمد مستوجب لألخذ به في أمور 

 ها وحي يوحى.األحكام، فقد تبين بالنص القرآني الذي ال يقبل الشك أن واستنباطالشريعة 

 في الصدور وكتابة في املصاحف،  وقد تعهد هللا 
ً
 بعد جيل حفظا

ً
كتابه بالحفظ، فتناقلته األجيال جيال

 من غير تحريف وال تبديل.

 وأئمة احتاطوا لها، فقّعدوا  وأما السنة فقد اختلط صحيحها بسقيمها، غير أن هللا 
ً
سخر لها جنودا

القواعد التي تعين على تمييز نصوصها، ولم يتركوا ألحد املجال ألن يستدرك عليهم طريقتهم في حفظ سنة 

 والصحيح من اآلثار. -عليه الصالة والسالم-املصطفى 

روط ونقد ما خالف ش ،وجهود األولين في حفظ نصوص السنة مبنية على التفحص والتمعن في املرويات

.
ً
 ومتنا

ً
 الصحة منها سندا

تقديم صورة واضحة ومختصرة عن نقد الحديث الشريف  -إن شاء هللا-وفي هذا البحث الوجيز سأحاول 

 ل البسيط.مع بعض التحلي ،ونشأته وكيفيته كما أسس له أسالفنا األولون، متبعة في ذلك املنهج التوثيقي

 دة مباحث ومطالب كالتالي:هذا وقد قسمت هذا البحث إلى ع

o  ::وفيه: ،نقد الحديث وعالقته بعلوم الحديثاملبحث اوأو 

- .
ً
 واصطالحا

ً
 املطلب األول: تعريف النقد لغة

 املطلب الثاني: نشأة علم نقد الحديث. -
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- .
ً
 واصطالحا

ً
 املطلب الثالث: مفهوم السنة والحديث لغة

 املطلب الرابع: أهمية علوم الحديث والسنة. -

 لخامس: علوم الحديث وعالقتها بنقد الحديث.املطلب ا -

o  :وفيه: ،نقد متن الحديثاملبحث الثاني 

.املطلب األول: تع -
ً
 واصطالحا

ً
 ريف املتن لغة

 املطلب الثاني: نقد متون األحاديث عند الصحابة. -

 املطلب الثالث: منهج التابعين ومن بعدهم في نقد متون األحاديث. -

o  :وفيه: ،نقد سند الحديثاملبحث الثالث 

.املطلب األول: تع -
ً
 واصطالحا

ً
 ريف السند لغة

 املطلب الثاني: شروط قبول الرواية وردها عند املحدثين. -

 د علماء الحديث.ناملطلب الثالث: مراتب الجرح والتعديل ع -

 املطلب الرابع: أمثلة لنقد بعض أئمة الحديث لرجال السند. -

 مصطلح الحديث.املطلب الخامس: العالقة بين نقد الحديث وعلم  -

o  :وفيه: ،نقد املستشرقين ملسلك املحدثين في نقد الحديث الشريفاملبحث الرابع 

 ت أوردها املستشرقون للطعن في منهج املحدثين في نقد الحديث والرد عليها.ذكر ثالث شبها
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 املبحث اوأو:: نقد الحديث وعالقته بعلم الحديث

 املطلب اوأ 
ً
 و:: تعريف النقد لغة

ً
 واصطالحا

  :تعريف النقد 
ً
 أخرج منها :نقد الدراهم وانتقدها :تمييز الدراهم وإخراج الزائف منها، يقال :النقد لغة

 
ً
 .(1)ضربها :ناقشه في األمر، وناقد الجوزة :الزيف، وناقد فالنا

  :ن م املعنى اللغوي للنقد يبين أنه يتضمن الكشف عن الش يء وفحصه، وتمييز جيدهالنقد عند املحدثين

 ما تسفر عن ترجيح رأي وتضعيف 
ً
رديئه، وهو كذلك في املناقشة؛ ألنها تكشف عن رأي املتناقشين وغالبا

 فوه بوضوح.وبهذا املعنى اللغوي استخدم املحدثون النقد وإن لم يعرّ  .آخر أو رفضه

  :بألفاظ خاصة ذات دالئل معلوم»فعلم الحديث هو 
ً
 وتعديال

ً
عند أهله،  ةالحكم على الرواة تجريحا

 من 
ً
والنظر في متون األحاديث التي صح سندها لتصحيحها أو تضعيفها، ولرفع اإلشكال عما بدا مشكال

 .(2)«صحيحها ودفع التعارض بينها بتطبيق مقاييس دقيقة

 لب الثاني: نشأة علم نقد الحديثاملط

من  آلى الرسول »قال:  عن أنس  :ومن الروايات الدالة على ذلك، ظهر نقد الحديث منذ عهده 

 
ً
  وكانت انفكت قدمه، فجلس في علية له، فجاء عمر  ،نسائه شهرا

َّ
 ،: ال نساءك؟ فقال َت ْق فقال: أطل

 
ً
 .«ولكني آليت منهن شهرا

 .(3)وطلبه االستيثاق هو نقد ملا وصله من خبر بطريق السماع فسؤال عمر 

 املطلب الثالث: مفه
ً
 وم السنة والحديث لغة

ً
 واصطالحا

 السنة في اللغة: الطريقة، فتطلق على الطريقة 
ً
، فمن إطالقها على الخير قوله تعالى:خيرا

ً
 ﴿ كانت أو شرا

     ﴾  :[11]اإلسراء.
ً
 ، وال تكون سنة الرسل إال خيرا

           ﴿ ومن إطالقها على الشر قوله تعالى:

                                                           

 ھ.7479 ،7، ت: باسل السود، الناشر دار الكتب العلمية ،ط2/291ظر: أساس البالغة للزمخشري ( ين1)

 :مؤسههههههههههسههههههههههة عبد الكريم عبد هللا، ط(جهود املحدثين في نقد متن الحديث، رسههههههههههالة دكتوراه ملحمد طاهر الجوابي، الناشههههههههههر: 2)

 م.7916بدون، 

 بههههاب الغرفههههة املشهههههههههههههرفهههههة على السهههههههههههههطوح ، كتههههاب املظههههالم/البخههههاري  أخرجههههه، والحههههديههههث 96وابي ص ج(  جهود املحههههدثين لل3)

 ھ.7441 ،بيروت - دار ابن كثير ،2/114/2221
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 ﴾  :[721]آل عمران.
ً
 ، فسنن املكذبين ال تكون إال شرا

قي،  وفي اصطالح املحدثين: تطلق على ما أثر عن النبي 
ُ
ل
ُ
قي أو خ

ْ
ل
َ
من قول، أو فعل، أو تقرير، أو وصف خ

 لحكم شرعي أو لم يصلح.
ً
 سواء صلح دليال

وبعض أهل الحديث يطلقها على كل مروي، فتكون بهذا أعم من الحديث والخبر واألثر، فتشمل املروي عن 

 .(1)الصحابة والتابعين وأتباع التابعين

 على غير القديم.وأما الحديث في اللغة: يطلق على الكال 
ً
 أو غير مفيد، ويطلق أيضا

ً
 م سواء كان مفيدا

 يطلق على أمرين:وفي اصطالح املحدثين: 

  ::أقوال النبي االو ؛ أي السنن القولية وحدها، فهو بهذا اإلطالق يحمل على الحقيقة؛ ألن الحقيقة

و ذكر أفعال فعلها،  فيطلق على أ هالذي تحدث به إلى الناس، أما وصف (2)؛ ألنها من حديثهأقوال النبي 

 . فهذا من أقوال الناس، وليس من حديثه ؛ما جاء منها بلفظه فقط، وليس على ما تناقله الناس

 :أي إطالقه على كل ما يروي عن النبي ،إطالق الحديث على ما يرادف السنة الثاني . 

ال واألفعال والتقريرات واألوصاف فاإلطالق األول يجعل الحديث أخص من السنة؛ ألن السنة تشمل األقو 

 .(3)الخلقية والخلقية

 لرابع: أهمية علوم الحديث والسنةاملطلب ا

لهذا اهتم بها العلماء، ووضعوا  ؛تكمن أهمية الحديث وعلوم السنة في اإلفادة في األحكام التشريعية

الضوابط والقواعد التي تمكن من دراستها وتمييز صحيحها من ضعيفها، فظهرت املصنفات املختلفة الخاصة 

 بعلوم الحديث، وذلك منذ بداية عصر تدوين الحديث في أوائل القرن الثاني الهجري وحتى يومنا هذا.

 الحديث قتها بنقداملطلب الخامس: علوم الحديث وعال

 قسم علماء الحديث علم الحديث إلى قسمين:

سواء بين األقران املتعاصرين،  ،وهو علم موضوعه نقل األحاديث واألخبار وتداولهاعلم الحديث رواية:  -1

                                                           

 باب السين. ،7/722، والتعريفات  للجرجاني (س ن ن)مادة  ،7/411( أساس البالغة للزمخشري 1)

 دمشق - ، مؤسسة الرسالة24، 29البن حجر العسقالني، تحقيق: عزالدين ُضلي، ص ،نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر (2)

 م.2472 - ه7422، 7ط ،سوريا -

 .27، 24البن حجر، ص ،( نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر3)
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أو بين األجيال من السلف إلى الخلف، والهدف من هذا العلم حفظ الخبر ونقله، وال يدخل في موضعه 

من حيث القبول والرد، وال يقف علم الرواية عند صحيح الحديث ومستقيم تمحيص الخبر والحكم عليه 

 
ً
 مختلقا

ً
 .(1)يحذروهلكي يتقيه الناس و  ؛األخبار، بل قد يتناول في نطاقه كل قول وخبر، حتى ولو كان مصنوعا

 وقد اتبع رواة الحديث طرق
ً
، بمختلفة لتحمل الروايات وحفظها وأدائها، منها حفظ الصدر وحفظ الكتا ا

 والوجادة واإلجازة واملناولة واإلعالم.

غير أن علم الحديث رواية ال يندرج فيه نقد الحديث، ألنه وإن كان يهتم بمعرفة طريقة األداء والتلقي 

 للمرويات إال أنه ال يبحث في صحتها.

 نقيبوالت كلمة )دراية( تدل على علم عميق ببواطن األمور التي ال تعلم إال بالبحثعلم الحديث دراية:  -2

والحيلة، ولقد استخدم علماء الحديث هذه الكلمة لتدل على مبلغ الجهد العلمي الذي يحتاج إليه املحدث 

 للوصول إلى بغيته في إصدار األحكام على األحاديث التي قدمها له علم الرواية.

 للمعلومات؛ ويقدر على ذلك األمي والطفل الصغير، فإن الد
ً
حث راية فهم وتتبع وبوإذا كانت الرواية نقال

ومعرفة بالتراجم والطبقات وأحوال الرواة، وخبرة باملتون واأللفاظ وأنواع الترجيح، وإدراك عميق للعلل 

 الخفية، ورؤية واسعة للحركة الحديثية عبر العصور وعلى اختالف األقطار.

 وبذلك فإن علم الحديث دراية يشمل الجوانب التالية:

 علم الجرح والتعديل. .7

 علم العلل. .2

 .(2)نقد املتن .2

 هو نقد، حيث إن النظر في 
ً
وبما أن البحث في املتن داخل في نقد الحديث، فإن علم الجرح والتعديل أيضا

ن علم العلل يقوم على التنبيه على علل املتن أحال الراوي لقبول الحديث أو رده هو نقد لسند الحديث، كما 

، فهو بهذا يجمع نقد املتن
ً
. والسند معا

ً
 والسند معا

 وبهذا نجد أن نقد الحديث يتضمن الجوانب الثالثة لعلم الحديث دراية.

  

                                                           

ت: عبد اللطيف هميم وماهر الفحل، دار الكتب العلمية  ،7/92،97لزين الدين األنصاري  ،( فتح الباقي بشرح ألفية العراقي1)

لهمام عبد الرحيم سهعيد، رئاسة املحاكم والشؤون الدينية، قطر،  ،الفكر املنهجي عند املحدثين :، وينظر7422 ،لبنان –

 .ه7441، 7ط

، لهمام سهههههههههههههعيد ،الفكر املنهجي عند الحدثين، و  7/92،97لعراقي بشهههههههههههههرح ألفيهة ا ( علم الحهديهث روايهة ودرايهة عن  فتح البهاقي 2)

 . 62ص
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 ث: نقد متن الحدياملبحث الثاني

 املطلب اوأ 
ً
 واصطالحا

ً
 و:: تعريف املتن لغة

به املتن من األرض املتن: 
ُ
ن ال(ما صلب وارتفع منها)هو ما اكتنف الصلب من الحيوان، وبه ش

ُ
قوي  :ش يء، ومت

 .(1)جمع املتن على متون وأمتانومنه حبٌل متين، ويُ  ،متنه فهو متين

 :
ً
 .(2)«غاية ما ينتهي إليه اإلسناد من الكالم»عرفه ابن حجر فقال: واصطالحا

 : نقد متون اوأحاديث عند الصحابةاملطلب الثاني

كما في  ،أول من تعرض لنقد متون األحاديث، وقد حدث ذلك حتى في عهده  مه كان الصحابة 

، ومن تتبع الحوادث واملواقف التي صاحبت املروريات التي تعرضت إلى النقد حديث اإليالء املروري عن عمر 

 والتي كانت: ،التعرف على املقاييس التي اعتمدوها لنقد املتن هفي عصرهم يمكن

: املقاييس ا
ً
 وهي: ،ملستندة إل  دالئل حسيةأوال

 عرض الحديث على القرآن الكريم واملحفوظ من السّنة. .7

 عرض الحديث على القرآن الكريم. .2

 عرض الحديث على املحفوظات الثابتة من السنة. .2

 عرض الحديث على الوقائع واملعلومات التاريخية. .4

 (3)وسنوضح باألمثلة كيفية اعتبار الصحابة لهذه املقاييس

:
ً
 عرض الحديث عل  القرآن الكريم واملحفوظ من السنة: أوال

o .موضوع النقد: الحديث املتضمن تعذيب امليت ببكاء أهله عليه 

o الناقد: السيدة عائشة أم املؤمنين . 

o املستدرك عليه: عمر بن الخطاب وابنه عبد هللا . 

 نص الحديث وصيغة النقد:

إن امليت ليعذب ببكاء أهله »: قال  رسول هللاأن   بن عباس عن عمر بن الخطاب عبد هللا روى

                                                           

، بيروت -، دار لسههان العرب يوسههف الخياط ونديم مرعشههلي :ترتيب ،، مادة )متن(425، 2/424 البن منظور  ،لسههان العرب (1)

 ط: بدون.

 .724( نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر، البن حجر، ص2)

 .456للجوابي، ص( جهود املحدثين، 3)
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  .«عليه

 .«إن امليت ليعذب ببكاء الحي»وفي رواية عبد هللا بن عمر: 

 
ُ
ولكن  ،رواية عمر وابنه فقالت: إنكم لتحدثونني عن غير كاذبين وال مكذبين كر عند السيدة عائشة ذ

  .السمع يخطئ

 بالنسيان، ورواية تصفه فيها بالخطأ.وذكر عنها أربع روايات تصف فيها عمر 

أتوقد 
ّ
أن  رحم هللا عمر، وهللا ما حّدث رسول هللا »فقالت:  ،القرآن نصَّ الرواية ملخالفتها   خط

 ببكاء أهله :ولكنه قال ،امليت ليعذب ببكاء أهله عليه
ً
: م القرآنحسبك»وقالت:  .«إن هللا ليزيد الكافر عذابا

﴿    ﴾  :[71]فاطر. 

وهو ة الّسنّ كتب في وقوعه، ألنها واردة في أصح  لم يشك أحد  وابنهونقد السيدة عائشة لرواية عمر 

يه بالبكاء عل ملت على تعذيب امليت الذي أوص ى)صحيح البخاري(، وهو ال يقتض ي إلغاء رواية عمر، وإنما ح

 .(1)أو كان النوح من شأنه

: عرض الخبر عل  القرآن الكريم:
ً
 ثانيا

o  :موضوع النقد 
ً
 .وسكناها الحديث املتضمن إسقاط نفقة املطلقة ثالثا

o  :عمر بن الخطابالناقد . 

o :فاطمة بنت قيس. املستدرك عليه 

 نص الحديث وصيغة النقد: 

، فقال عمر: لم يجعل لها نفقة حينما طلقت  قول فاطمة بنت قيس أن رسول هللا  سمع عمر »
ً
ثالثا

  :﴿ قال هللا ؛لها السكني والنفقة ،ال نترك كتاب هللا وسنة نبينا لقول امرأة لعلها حفظت أو نسيت

  ﴾  :[7]الطالق. 

 ثالث
ً
 ا

ّ
 ة النبوية:: عرض الحديث عل  السن

o  :حرمة التطيب عند اإلحرام.موضوع النقد 

o  :عائشة أم املؤمنينالناقد . 

o  :ابن عمراملستدرك عليه . 

                                                           

األمثلههة ، و  7/422/7226/ عليهه بكهاء أهلههببعض يعهذب امليهت  : كتهاب الجنههائز/ بهاب قولههه ،: صهههههههههههههحيح البخهاري ( الحهديهث1)

 .469 - 467جهود املحدثين، للجوابي، ص :من ةمختار 
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 نص الحديث وصيغة النقد: 

 بقطران أحب »
ً
عن إبراهيم بن محمد بن املنتشر عن أبيه أنه قال: سمعت ابن عمر يقول: ألن أصبح مطليا

 
ً
 أنضخ طيبا

ً
،  رسول هللا بُت قال فدخلت على عائشة فأخبرتها بقوله، فقال: طيَّ  .إلي من أن أصبح محرما

 
ً
 .«فطاف على نسائه ثم أصبح محرما

فدل حديث عائشة على استحباب الطيب عند اإلحرام، وجواز استدامته بعده، وحرمة ابتدائه في اإلحرام، 

 .(1)وهو قول الجمهور 

 املقياس الرابع: عرض الحديث أو الخبر عل  املعلومات التاريخية:

o  :وعدد عمرات النبيالخبر املتضمن بيان زمن موضوع النقد . 

o  :عائشة أم املؤمنينالناقد . 

o  :عبد هللا بن عمراملستدرك عليه . 

 نص الحديث وصيغة النقد: 

دخلت أنا وعروة بن الزبير املسجد فإذا عبد هللا بن عمر جالس إلى حجرة عائشة والناس »عن مجاهد قال: 

قال له عروة: يا أبا عبد الرحمن، كم اعتمر ف يصلون الضحى في املسجد، فسألناه عن صالتهم فقال: بدعة.

به فقال: أربع عمر إحداهن في رجب. ؟رسول هللا 
ّ
عائشة في  استنان ونرد عليه، وسمعنا فكرهنا أن نكذ

 قال: يقول:قالت: وما يقول؟ الحجرة، فقال عروة: أال تسمعين يا أم املؤمنين إلى ما يقول أبوعبد الرحمن؟ 

إال وهو  ما اعتمر سول هللا  ،أربع عمر إحداهن في رجب، فقالت: يرحم هللا أبا عبد الرحمن اعتمر النبي 

 .(2)«معه، وما اعتمر في رجب قط

 
ً
 : املقاييس الذاتية:ثانيا

قترحة اختلفت امل ةعلى مقاييس ذاتية في نقد املتن، وفي األمثلة الثالث في هذا الجانب اعتمد الصحابة 

 هذه املقاييس الذاتية:

 حصل لعدم علم الناقد بالحديث الذي انتقده.األول:  -

 استند فيه الناقد إلى رأيه.الثاني:  -

 قصور فهم الناقد.الثالث:  -

                                                           

 .2/149/7792 مسلم/ كتاب الحج/ باب التطيب للمحرم عند اإلحرام أخرجه،  والحديث 416، 415، صدثينجهود املح (1)

 . 2/976/7255 باب بيان عدد عمر النبي مسلم كتاب الحج/ أخرجه، والحديث 414 ،419( جهود املحدثين، ص2)
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 واألول: تراجع عن رأيه واعترف بتفوق من استدرك عليه.

 على رأيها.  ل ، لتقديم سنة الرسو  الثاني: توقف في النقد الصادر عن عائشةو 

 نفسها نقد من اعتمد على رأيه فأخطأ.  الثالث: رد السيدة عائشةو 

 اوأمثلة:

 املثا: اوأو:: 

o .سبب النقد: عدم علم الناقد بالحديث 

o .
ً
 موضوع النقد: االستئذان ثالثا

o الناقد: عمر . 

o  املرجع: أبوسعيد الخدري . 

o  واملستدرك عليه: أبو موس ى األشعري . 

 وصيغة النقد:نص الحديث 

، حتى »قال:   عن أبي سعيد الخدري 
ً
كنا في مجلس عند أبي بن كعب، فأتى أبو موس ى األشعري مغضبا

 يقول: االستئذان ثالث، فإن أذن لك وإال فأرجع. وقف فقال: أنشدكم هللا هل سمع أحد منكم رسول هللا 

ب
ُ
ت، فلم يؤذن لي فرجعت، ثم جئته اليوم ذاك؟ قال: استأذنت على عمر بن الخطاب ثالث مرا : وماّي قال أ

، ثم انصرفت، قال
ً
ال: لو استأذنت حتى يؤذن لك؟ ق :فدخلت عليه، فأخبرته أني جئت باألمس فسلمت ثالثا

 .قال عمر: فوهللا ألوجعن ظهرك وبطنك أو لتأتين بمن يشهد لك على هذا. رسول هللا  كما سمعُت  استأذنُت 

 أصغرنا، فقام أبوسعيد فقال: كنا نؤمر بهذا، فقال عمر: خفي علي هذا من ال يشهد لك على هذا إال :فقالوا

 .(1)«، ألهاني عنه الصفق باألسواقأمر سول هللا 

لعدم علمه بالحديث، ولذا فمقياس   ما قاله أبو موس ى األشعري  وفي هذا املثال انتقد سيدنا عمر 

 النقد هنا ذاتي يخص سيدنا عمر وحده، وهو عدم علمه بالحديث.

 املثا: الثاني:

o  :اعتماد الرأي.سبب النقد 

o  :الحديث املتضمن النهي عن املش ي بنعل واحدة.موضوعه 

                                                           

/ 2/7694 مسلم، كتاب اآلداب/ باب اإلستئذان أخرجه، والحديث 49 ،41لهمام سهعيد، ص ،( الفكر املنهجي عند املحدثين1)

2752. 
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o :عائشة الناقد . 

o :أبو هريرة املستدرك عليه . 

 نص الحديث وصيغة النقد:

 »أنه قال:  أبو هريرة عن النبي  روى
ً
 أو ليخلعهما جميعا

ً
 .«ال يمش أحدكم في نعل واحدة، لينعلهما جميعا

 ووافق جابر أبا هريرة في هذا الحديث، وعارضته عائشة.

 .ض بالرأيألن السنن ال تعارَ  ؛ولم يلتفت أهل العلم إلى ذلكقال ابن عبد البر: 

ول: إذا انقطع شسع يق ني أشهد لسمعت رسول هللا إروايته فقال: أال و وعلم أبو هريرة أن هناك من ينكر 

 .(1) قدهنرد على من  هووتأكيد أبو هريرة لروايته  .في األخرى حتى يصلحها أحدكم فال يمش

 :املثا: الثالث

o  :قصور فهم الناقد.سبب النقد 

o  :من أحب لقاء هللا أحب هللا لقاءه»حديث موضوعه». 

o  :شريح بن هانئ.املراجع أو الناقد 

o  :عائشة أم املؤمنيناملرجع . 

o  :أبوهريرةاملستدرك عليه . 

 نص الحديث وصيغة النقد:

من أحب لقاء هللا أحب هللا لقاءه، ومن كره لقاء هللا كره » :قال: قال   عن شرح بن هانئ عن أبي هريرة

 .«هللا لقاءه

، إن كان كذلك حدي يا أم املؤمنين، سمعت أبا هريرة يذكر عن رسول هللا  :قال: فأتيت عائشة فقلت
ً
ثا

وليس منا أحد إال فذكر الحديث، وقال:  ، وما ذاك؟فقد هلكنا، فقالت: الهالك من هلك بقول رسول هللا 

 ،دقشعر الجلن إذا شخص البصر، وحشرج الصدر، وافقالت: ليس بالذي تذهب إليه، ولك وهو يكره املوت!

 .(2)ن أحب لقاء هللا أحب هللا لقاءه، ومن كره لقاء هللا كره هللا لقاءهموتشنجت األصابع، فعند ذلك 

واملالحظ في املثال الثاني أن نقد السيدة عائشة توقف فيه العتمادها رأيها في نقد الحديث، وحديث أبي 

 لم يؤبه له؛ أل 
ً
قده نه نشأ عن عدم فهم الناقد، فتراجع عن نهريرة صحيح، ونجد في املثال الثالث أن النقد أيضا

                                                           

  أخرجههههه، والحهههديههههث 417( ينظر: جهود املحهههدثين ، ص1)
ً
مسهههههههههههههلم/ كتهههاب اللبهههاس/ بهههاب اسهههههههههههههتحبهههاب لبهههاس النعههههل اليمنى أوال

2/7664/2491 . 

 . 4/2466/2615 مسلم /كتاب الذكر والدعاء/ باب من أحب لقاء هللا أخرجه الحديثو ، 412( ينظر: جهود املحدثين، ص2)
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 بمجرد الفهم الصحيح للنص.

: املقياس العقلي:
ً
 ثالثا

 ،، ومنه األحاديث املوضوعةوهو إخضاع املروري للعقل ليميز إمكانية صدور مثل هذا الخبر عنه 

  ،واستدل على وضعها بالعقل، إما لركاكة ألفاظها
ً
مد لتي تذكر فضل اسم محكاألحاديث ا ،أو لعدم جوازها عقال

وغيرها كثير من  ،أوص ى لعلي بالخالفة وأمره بكتمان األمر وأحمد وأنهما ال يعذبان، وكذلك أحاديث أن النبي 

حيل كونها من كالم النبوة.
ُ
روى وألفاظها ومعانيها ت

ُ
 األحاديث التي ت

، كما يهذا ومن تتبع منهج الصحابة النقدي 
ً
 جدهم ال يكذب بعضهم بعضا

ً
أنهم ال يستخدمون ألفاظا

، بل أن غاية األمر أن يصف أحدهم اآلخر بالخطأ أو النسيان، حيث إن 
ً
جارحة في نقدهم لبعضهم بعضا

 ،همكإني ال أت» :هدفهم األسمى هو حفظ السنة، وهذا الذي قاله عمر ألبي سعيد الخدري في حديث االستئذان

 .(1)«بل خفت أن يتقول الناس على رسول هللا

 طلب الثالث: منج  التابعين ومن بعدهم في نقد متون اوأحاديث:امل

وحاول هؤالء الترويج  ،اختلف عصر التابعين عن عصر الصحابة في ظهور الفرق واملذاهب املختلفة

ن بالكذب، معروفو  قد ظهر في عصر التابعين خلق كثيرالتجاهاتهم بوضع األحاديث التي تؤيد معتقداتهم، ف

 الشيعة
ً
 باتفاق أهل العلم، لذا يعتبر نقد الحديث أهم ما قام به علماء  ،وخاصة

ً
فإنهم أكثر الطوائف كذبا

عه ابن ومنها ما وض ،اإلسالم للحفاظ على السنة نقية كما جاءت، فوضعوا الضوابط التي يعرف بها حال املتن

 مثل: ،حزم في معرفة عدم صحة املتن

 مخالفة الحديث صريح القرآن. .7

 مناقضة الحديث  .2
َ
 ملا ثبت بالسنة الصريحة مناق

ً
 بينة. ضة

 املخالفة الصريحة للحس واملشاهدة. .2

 للفصاحة التي  .4
ً
كون الحديث مما ال يشبه كالم النبوة من ركاكة ألفاظه ومجيئه غير بليغ أو منافيا

 ، وسماجة معناه وامتالئه باملجازفات.يتصف بها 

 مخالفته لإلجماع القطعي الذي ال يقبل التأويل. .5

 لفته ملقصد من مقاصد الشريعة.مخا .6

                                                           

أول كتههاب  هههذا البحههث في روايههة أخرى لههه في موطههأ اإلمههام مههالههك  سهههههههههههههبق وروده فيجههاء هههذا في حههديههث االسهههههههههههههتئههذان الههذي  (1)

 .2/964/7127االستئذان 
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مخالفته لحقائق التاريخ املعروفة في عصر النبي  .1
(1). 

ن خالل وذلك م ،هذا وقد وضع شيخ اإلسالم ابن القيم قواعد في معرفة الحديث املوضوع املخالف للشريعة

 :(2)منها ،النظر في متنه

قال ال إله إال هللا خلق هللا من تلك الكلمة من »مثل:  ،اشتماله على مجازفات ال يقول مثلها رسول هللا  .7

 له سبعون لسان لكل لسان سبعون ألف لغة يستغفرون له
ً
 .«طائرا

 .«الباذنجان ملا أكل له» :كحديث ،تكذيب الحس له .2

 »سماجة الحديث وكونه مما يسخر منه، كحديث:  .2
ً
 لكان حليما

ً
 .«لو كان األرز رجال

 ظا أّن النبي عى دَّ أن يُ  .4
ً
 وأمرهم بكتمانهفعل أمرا

ً
 .لتوصية لعلي كا، هرا

 إذا كان سنة كذا وقع كيت وكيت. ،أن يكون في الحديث تاريخ كذا وكذا مثل .5

6. .
ً
 األحاديث التي تذكر أن الخضر ال يزال حيا

لى آخر أيام إ ،وليلة األحد ويوم االثنين وليلة االثنين أليام والليالي، كصالة يوم األحدأحاديث صلوات ا .1

 األسبوع.

 م الحبشة والسودان كلها كذب.ذأحاديث  .1

 م الترك وأحاديث ذم املماليك.ذأحاديث  .9

 .«مقدار الدنيا سبعة آالف ونحن في األلف السابعة»مخالفة الحديث صريح القرآن، كحديث:  .74

 .(3)ركاكة ألفاظ الحديث وسماجتها .77

رواه  الحتمال أن يكون الراوي  ؛اللفظاملدار في الركة على ركة املعنى ال »واعترض ابن حجر على األخير فقال: 

 .(4)«باملعنى فغير ألفاظه بغير فصيح

ومن خالل هذه الضوابط التي وضعها علماء الحديث ملعرفة مدى صحة املتن من عدمه نرى أنهم متى وجدوا 

 للعقل، معتّد 
ً
 به في الدين، يوافق ما جاء به القرآن واملأثور الثابت من السنة، مالحديث موافقا

ً
 شروط ستا

ً
كمال

 قبلوه، وما عدا هذا فهو عندهم محل نقد ورد. -الصحة

                                                           

، دراسهههههة 14بن حزم في نقد متون األحاديث(، صام )منهج 2441 ،7عدد  ،24( دراسهههههات في علوم الشهههههريعة والقانون، مجلد 1)

 .www.ahlalhadeet.comت للدكتور: مشهور علي قطيشا

غههدة، النههاشهههههههههههههر: مكتبههة املطبوعههات  ، ت: عبههد الفتههاح أبو(قيم الجوزيههةبن )ا( مختصهههههههههههههر من املنههار املنيف ملحمههد بن أبي بكر 2)

 م.7914/ 7294، 7اإلسالمية، حلب، ط

 من كتاب املنار املنيف البن القيم. ة( النقاط ملخص3)

 .272ين عتر، صلنور الد ،( منهج النقد في علوم الحديث4)
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 نقد سند الحديث: املبحث الثالث

 املطلب اوأو:: تعريف 
ً
 واصطالحا

ً
 السند لغة

  :جدار أو غيره، يقال سند الش يء وأسنده من ما ارتفع وعال من الجبل، وكل ما استند إليه السند في اللغة

ء والسند واإلسناد ش ي .معتمد عليه :أي ،فالن سند :ركن إليه، واعتمد عليه، ويقال :إليه، وتساند إليه

 .(1)واحد

 :(2) هو حكاية طريق املتن وفي االصطالح. 

 به األول.حأي سلسلة الرواة الذين نقلوا املتن عن صا

 ما يتوصل عن » ؛وكما انتقد املحدثون متون األحاديث فقد انتقدوا رواتها
ً
ى نقد طريق السند إلألنه كثيرا

فمن علل املتن ما ال يمكن الوصول إليه إال عن طريق البحث في السند، وقد بذل املحدثون غاية الجهد  ،املتن

، حتى رحلوا من أجلها في البالد، وجالوا في اآلفاق، لكي يعثروا على سند أو لكي يبحثوا وتقّصيهافي تتبع األسانيد 

 .(3)«في سند صُعب عليهم أمره

نطلق أئمة الجرح والتعديل يعدلون ويجرحون، يقصدون بذلك حفظ السنة وتطهيرها املواقف ا همن هذ»

زيل ،من كل املندسين بين أهلها
ُ
قال الحاكم: إن اإلجماع على  .يمكن أن يقدح في مشروعية الجرح شّكٍ  كلُّ  وأ

رح من ليس من أهل الحديث، عدم جواز االحتجاج في أحكام الشريعة بغير حديث الثقات دليل على جواز ج

 .(4)«ويستنج أن اإلخبار عما في الرجل على الديانة ليس بغيبة؛ ألنه طريق ملعرفة الحديث

سناد سالح اإل »ولقد اعتبر املحدثون اإلسناد سالح املسلم للدفاع عن دينه وعقيدته، قال سليمان الثوري: 

 .(5)«املؤمن، إذا لم يكن معه سالح فبأي ش يء يقاتل

 .(6)«اإلسناد عندي من الدين، لوال اإلسناد لقال من شاء ما شاء» :وقال عبد هللا بن املبارك

 قبو: الرواية وردها عند املحدثيناملطلب الثاني: شروط 

 في من يؤخذ عنه الحديث
ً
أبرزها ما ذكره الرامهرمزي املصنف األول في علوم  ،وضع علماء الحديث شروطا

                                                           

 .2/275لسان العرب البن منظور، مادة )سند(  (1)

 .44البن حجر، ص  ،( نزهة النظر2)

 .245لنور الدين عتر، ص ،( منهج النقد في علوم الحديث3)

 .م7991تونس/  -، الناشر: شركة أوربيس للطباعة 277( الجرح والتعديل، ملحمد الجوابي، ص4)

 .244عتر، صنورالدين ل ،الحديث( منهج النقد في علوم 5)

 .244املصدر نفسه، ص( 6)
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 منها: ،عن اإلمام مالك أيضاالحديث، ووردت 

 ال يؤخذ من صاحب هوى يدعو الناس إلى هواه. .7

 . وال من سفيه معلن بالسفه يكذب على رسول هللا .2

وال من رجل يكذب في أحاديث الناس وإن كنت ال تتهمه أن يكذب على رسول هللا  .2
(1). 

ديث فقد وضع علماء الح ؛وزيادة في التوثيق لرواية الحديث وصيانة للسنة من التحريف وعبث العابثين

 يبحث في نقد اإلسناد، أي نقد رواة الحديث الشريف
ً
 خاصا

ً
اسموه )علم الجرح والتعديل(،  ،والسنة علما

واختلفت مراتب الجرح والتعديل للرواة، والتي تنوعت في ذاتها، إلى عدالة وتجريح لشخص الراوي بحسب ورعه 

 فة الضبط أو االختالط.وتدينه وصدقه وكذبه، وعدالة وتجريح بسبب خ

 الجرح والتعديل عند علماء الحديثاملطلب الثالث: مراتب 

: مراتب التعديل:
ً
 أوال

 .(2)هو من له ملكة تحمله على مالزمة التقوى واملروءة الراوي العد::

 ومراتب العدالة كالتالي:

 :ثبيت، أوفالن إليه املنتهى في التما دل على املبالغة في التوثيق أو كان على وزن أفعل: وهي أرفعها، مثل:  .7

 فالن أثبت الناس.

 ثقة ثبت. :ما تأكد بصفتين من صفات التوثيق: كثقة ثقة، أو :ثم .2

 حجة. :أو ،ما عبر عنه بصفة دالة على التوثيق من غير تأكيد: كثقة :ثم .2

 وهذه املراتب الثالثة يحتج بأهلها وإن كان بعضهم أقوى من بعض.

  :أو ،ما دل على التعديل من غير إشعار بالضبط: كصدوق  :ثم .4
ُّ
ال بأس به عند غير  :أو ،ه الصدقمحل

 إذا قالها ابن معين في الراوي فهو عنده ثقة. «ال بأس به»ابن معين؛ ألن 

 فالن روى عنه الناس. :أو ،ما ليس فيه داللة على التوثيق أو الجرح، مثل: فالن شيخ :ثم .5

  تحتج بأهلهما ولكن يكتب حديثهم ويختبر، وإن كان أهل املرتبة الخامسة دون الرابعة.وهاتان املرتبتان ال

ج وهذه املرتبة ال يحت ،يكتب حديثه :ثم ما أشعر بالقرب من التجريح، مثل: فالن صالح الحديث، أو .6

 .(3)بأهلها لظهور أمرهم في عدم الضبط

                                                           

 .www.ahlalhadeet.comبعنوان )نشأة علم نقد الحديث(  ،( عن بحث للدكتور محمد لقمان1)

 .51البن حجر، ص، ( نزهة النظر2)

 .751، صاملصدر نفسه (3)
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: مراتب الجرح و 
ً
 لفاظها:أثانيا

 فيه مقال. :أو ،فالن لين الحديث :وهي أسهلها في الجرح، مثل ،ما دل على التليين .7

 له مناكير. :فالن ال يحتج به، أو: ضعيف، أوح بعدم االحتجاج به وشبهه، مثل: ما صر  :ثم .2

 وهاتان املرتبتان ال يحتج بحديثهم، لكن يكتب لالعتبار، وأهل املرتبة الثانية دون األولى.

ضعيف  :ما صرح بعدم كتابة حديثه ونحوه، مثل: فالن ال يكتب حديثه، أو: ال تحل الرواية عنه، أو :ثم .2

، أو
ً
 واه بمرة.: جدا

أو:  أو: يسرق الحديث، ،متهم بالوضع :ما فيه اتهام بالكذب أو نحوه، مثل: فالن متهم بالكذب، أو :ثم .4

 أو: متروك، أو ليس بثقة. ،ساقط

 أو: يضع. ،كذب ونحوه، مثل: كذاب، أو: دجال، أو: وّضاع، أو: يكذبما دل على وصفه بال :ثم .5

ها، مثل: فالن اكذب الناس، أو: إليه املنتهى في الكذب، أو: أوهي أسو  ،ثم ما دل على املبالغة في الكذب .6

 هو ركن الكذب.

 .(1)واملراتب األربع األخيرة ال يحتج بحديثهم، ولكن يكتب، وال يعتبر به

 من عارف بأسبابهإوالجرح مقدم على التعديل 
ً
ألنه إن كان غير مفسر لم يقدح فيمن ثبت  ؛ن صدر ُمبّينا

 .(2)عدالته

ف
ّ
عنى بنقد رجال اإلسناد منها: ولقد أل

ُ
 علماء الحديث الكثير من املصنفات التي ت

 (.247ألحمد بن حنبل )ت  ،الجرح والتعديل .7

 (.256)ت  البخاري الصغير، ملحمد بن إسماعيل الضعفاء  .2

 (.259، ألبي إسحاق الجوزجاني )ت الجرح والتعديل .2

 (.242حمد بن شعيب النسائي )ت أل  ،الضعفاء واملتروكون  .4

 (.222، ألبي جعفر محمد بن عمرو العقيلي )ت الضعفاء الكبير .5

 (.221)ت  ، لعبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي الجرح والتعديل .6

 (.141الذهبي )ت تدال، لشمس الدين ميزان االع .1

 (.147إبراهيم بن محمد الحلبي )ت  االغتباط بمعرفة من رمي باالختالط، لبرهان الدين .1

 .(152)ت  ألحمد بن علي بن حجر العسقالني، لسان امليزان .9

                                                           

 .759 ،751( نزهة النظر، البن حجر، ص1)

 .نفسهاملصدر  (2)
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 .، البن حجرتهذيب التهذيب .74

بن روف با، املعالكواكب النيرات في معرفة من اختلط من الرواة الثقات، ألبي البركات محمد بن أحمد .77

 .(1)(929الكيال )ت 

 سنادهاملطلب الرابع: أمثلة لنقد بعض أئمة الحديث لرجا: إ

يل بي داود، أورد ش يء منها على سبأبعض الرواة في كتبهم، مثل الترمذي والنسائي و  انتقد أصحاب السنن

 التمثيل ال الحصر:

عن ثابت بن أبي صفية قال:  ،شريكحدثنا إسماعيل بن موس ى الفزاري، حدثنا »جاء في سنن الترمذي:  .7

 توضأ مرّ  حدثك جابر: إن النبي  :قلت ألبي جعفر
ً
  ة

ً
  تينومرّ  مّرة

ً
 ثالثا

ً
 .(2)«قال: نعم ؟مّرتين وثالثا

 ؛وهذا أصح من حديث شريك ... وروى وكيع هذا الحديث عن ثابت بن أبي صفية»قال أبوعيس ى الترمذي: 

 .«حو رواية وكيع، وشريك كثير الغلطألنه قد روي من غير وجه هذا عن ثابت ن

حدثنا مسدد، حدثنا عبد الواحد بن زياد، عن عبد الرحمن بن زياد الكوفي، عن »بي داود: أما جاء في سنن  .2

 .«أبو هريرة: أخذ األكف على األكف في الصالة تحت السرة : قالعن أبي وائل قال ،سيار أبي الحكم

 .(3)«يضعف عبد الرحمن بن إسحاق الكوفيسمعت أحمد بن حنبل »داود:  قال أبو

أخبرنا عبدة بن عبد هللا، قال حدثنا زيد بن الحباب قال: حدثنا بريدة بن سفيان بن »جاء في سنن النسائي:  .2

وأبو بكر، فقال لي أبوبكر: يا  فروة األسلمي عن غالم لجده يقال له مسعود فقال: مر بي رسول هللا 

ئت موالي، ا، فجفقل له يحملنا على بعير ويبعث إلينا بزاد ودليل يدلن -موالهيعني - ت أبا تميمايمسعود 

 .«ي ببعير ووطب من لبن، فجعلت آخذ بهم في إخفاء الطريق، وحضرت الصالة ...فأخبرته، فبعث مع

 .(4)قال النسائي: بريدة هذا ليس بالقوي في الحديث

 ،مهبل حصول اللبس في اس -أي في سند الحديث-وأقول قد يكون سبب النقد ليس الطعن في عدالة الراوي 

 مثل: ،فيذكر من يوجه إليه النقد

                                                           

 .771 – 775املحدثين، للجوابي، ص( جهود 1)

 -دار احياء التراث العربي  ت:أحمد شهههههههههههههاكر/، 7/65/46 ابهاب الوضهههههههههههههوء مرة ومرتين وثالثه ( جهامع الترمهذي، أبواب الطههارة /2)

 بيروت.

 .بيروت -دار الفكر ، 264/151/ 7 باب وضع اليمنى على اليسرى في الصالة / ( سنن أبي داود، كتاب الصالة3)

مكتب ، 2/14/144 ذا كانوا ثالثة واالختالف في ذلك/ باب موقف اإلمام إ )سهههههن النسهههههائي الصهههههغرى(، كتاب اإلمامة تبىاملج (4)

 ه.7446، حلب –املطبوعات اإلسالمية 
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ما قاله اإلمام النسائي عقب حديث إلسماعيل بن مسلم عن محمد بن واسع عن مطرف بن عبد هللا  

 . الحديث «تمتعنا مع رسول هللا»قال عمران:  قال:

قال النسائي إسماعيل بن مسلم ثالثة: هذا أحدهم ال بأس به، واآلخر يروي عن ابن الطفيل ال بأس به 

، والثالث يروي عن الزهري والحسن متروك الحديث
ً
 .(1)أيضا

نرى استعمال األئمة لبعض ألفاظ الجرح التي ذكرناها في نقدهم للحديث مثل: كثير  ومن خالل هذه األمثلة

 به، ليس بالقوي، ضعيف، متروك وغيرها.الغلط، ال بأس 

 املطلب الخامس: العالقة بين نقد الحديث وعلم مصطلح الحديث

عند النظر في أسباب نقد الحديث نرى بوضوح أن السبب يكون وجود العلل، والتي إما أن تكون في سنده أو 

.
ً
 في متنه، أو فيهما معا

 لتصنيف علماء املصطلح للحديث نجد
ً
أنهم أطلقوا عليه من التسميات ما يوافق وجود هذه  وبالنظر أيضا

العلل، وأن تقسيم العلماء ألنواع الحديث في علم املصطلح كان بحسب النقد الطارئ على كل نوع منه، ويمكن 

 تفصيل ذلك كالتالي:

 وهو )الجرح والتعديل في علم املصطلح(. ،ما يصنف حسب نقد الرواة .7

ي األسماء والكنى( فه)أسمائهم وتواريخ وفاتهم وأماكنهم، وهو ما يعرف بما يكشف عن غموض الرواة، مثل  .2

 املصطلح.

 )طرق التحمل واألداء(. ، وهونقد الحديث من حيث أخذ الراوي وأداؤه للحديث .2

 نقد الحديث بتقسيمه إلى مقبول ومردود: .4

  وهو عدة أنواع:  :: املقبو: القسم اوأو:  .أ

 .الصحيح لذاته -

 .لصحيح لغيرها -

 .لذاتهالحسن  -

 الحسن لغيره. -

 وهو عدة أنواع:املردود: القسم الثاني:  .ب

ف الختالل العدالة -  املطروح.و املتروك، و ومنه: املوضوع،  ،ما انتقد وُضّعِ

                                                           

 .5/749/2121 باب القران كتاب مناسك الحج/ ،سنن النسائي الصغرى  (1)
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وب، املقلو املصحف، و املضطرب، و املنكر، و ومنه: الضعيف،  ،ما انتقد وضُعف الختالل الضبط -

 املدرج.و 

ف لفقد االتصال -  املعلق املرسل الخفي.و املعضل، و املرسل، و ومنه: املنقطع،  ،ما انتقد وُضّعِ

ف لفقد شرط عدم الشذوذ -  املنكر.و : الشاذ، ، وهوما انتقد وُضّعِ

ف لفقد شرط عدم العلة - اوي، ما بوهم الر إ: املعلل بأي وجه؛ ألن العلة فيه تكون ، وهوما انتقد وُضّعِ

 أو تبين انقطاع سند ظاهره االتصال.

 املشترك بين املقبو: واملردود: القسم الثالث: .ج

 على صفات 
ً
في هذا النوع يكون سبب النقد عدم ثبوت درجات الصحة والقبول، فهذا النوع ال يشتمل دائما

 
ً
 وتختل أحيانا

ً
املعنعن، و املسند، و املتصل، و املقطوع، و املوقوف، و ومنه: املرفوع،  ،القبول، بل تجتمع أحيانا

زيادة و ور،  املشهو العزيز، و الفرد، و الغريب، و املزيد في متصل السند، و النازل، و العالي، و املسلسل، و املؤنن، و 

 .(1)الثقة

  

                                                           

 .451 ،456وم الحديث، لنور الدين عتر، صعناصر الفقرة مقتبسة من خاتمة كتاب منهج النقد في عل (1)
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 نقد املستشرقين ملسلك املحدثين في نقد الحديث الشريف: املبحث الرابع

من أصول التشريع،  اثابت باعتبارها أصال بذل علماء الحديث ما وسعهم من جهد لحفظ سنة املصطفى 

وتكبدوا في سبيل ذلك أشد العناء، وركبوا أعتى الصعاب، ولكنهم لم يسلموا من النقد ومحاربة أعداء اإلسالم، 

، ومن هذه االنتقادات ما أورده نصوص السنّ  وتصنيِف  لذين صوروا منهجهم في نقِد الحديثا
ً
 مشوها

ً
ة تصويرا

علماء الحديث في حفظ السنة والتي نورد منها الشبهات جولد تسيهر وبعض املستشرقين في نقد مسلك 

 :(1)التالية

 الشبهة اوأول :

الصحيح، وقد  سنة حتى يدون الحديث 244أحد عاش سنة لم يدون، وال يوجد  244الحديث بقى قالوا: 

ال فن موقفه صحيح من اإلسالم ... أكل فريق من الفرق السياسة أن يدلل  حتى يتمكنأحاديث مزورة  تظهر 

 أستطيع أْن أجزم أنَّ هذا الحديث صحيح، أو أنَّ هذا الحديث مكذوب.

 الرد:

أمثال  ،لبعض الصحابة بتدوينه إنَّ تدوين الحديث بدأ منذ العصر األول لإلسالم، وقد أذن الرسول  .7

 سعيد بن العاص.

هه، 244 تصنيف الحديث على األبواب والجوامع مرحلة متقدمة من تدوين الحديث ظهرت قبل سنة .2

 مثل جامع هشام بن حسان )ت ،ومن هذه املصنفات من مات مصنفوها في منتصف املائة الثانية

 (.767سفيان الثوري )ت  (، وجامع754(، وجامع معمر بن راشد )ت 754(، وجامع ابن جريج )ت 741

 تكفل نقله عبر األ إن علماء الحدي .2
ً
 جيال بأمانة وضبط.ث وضعوا شروطا

انتبهوا إلى عوامل الرواية املكتوبة، فاشترطوا فيها شروط الحديث الصحيح، فنجد إن علماء الحديث  .4

طات تسلسل سند الكتاب وإثبات السماعات وخط املؤلف أو الشخص الذي يروي و على املخط

 النسخة عن نسخة املؤلف أو فرعها.

 ده ومتونه.رواته و أسانيإن التنوع الكبير في الحديث ليس بسبب القبول والرد فقط، بل يتناول أبحاث  .5

 إن املسلمين لم يغفلوا عن دسائس أهل البدع، فوضعوا قيود .6
ً
دع، كقيود رواية املبت، لصيانة السنة ا

 وأسباب الوضع، وعالمات الحديث املوضوع.

 تجمع أفراده من أحاديث، أو أسانيدإن علماء املسلمين قد أفردوا لكل نوع من الحديث وعل .1
ً
 ،ومه كتبا

                                                           

 بتصرف. ،411 - 462 ص ،منهج النقد في علوم الحديث، لنور الدين عتر، والتي أوردها في خاتمة كتابه :( الشبهات من1)
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 أو رجال.

 الشبهة الثانية:

إن وجهات النظر التي تبناها النقد اإلسالمي للسنة لم يكن في إمكانها أن تساهم في تشذيب املادة قالوا: 

املحترمة لألحاديث من الزيادات، ففي النقد اإلسالمي للسنة تهيمن النزعة الشكلية في القاعدة التي انطلق منها 

 هذا العلم.

 ن اهتموا بنقد أسانيد الحديث يومقصود الشبهة هنا أن املسلم
ً
 شكلّيا

ً
 -(لخارجيا النقَد وهو ما أسموه )-نقدا

 .)النقد الداخلي( وهو ما أسموهولم يهتموا بنقد املتون، 

 الــرد:

إن رجال الحديث قسموا الحديث إلى أنواعه املختلفة بحسب النقد الداخلي والخارجي )أي بسبب نقد  .7

نهم يقسمون النوع الواحد حسب محل النقد إوليس بحسب النقد الخارجي فقط، حتى  ،سنده ومتنه(

 .املدرج إلى مدرج سند ومدرج متن، و إلى مقلوب سند ومقلوب متنفهم يقسمون املقلوب  ،املوجه إليه

 ن،ال تالزم بين صحة السند وصحة املت هن علماء الحديث احتاطوا من النظرة الشكلية، فاتفقوا على أنإ .2

 ضعف السند وضعف املتن.ال بين و 

، حيث ظهر منذ عصر الصحابة. .2
ً
 إنَّ النقد الداخلي كان أول علوم الحديث وجودا

ة الراوي ألن إثبات ثق ؛إن النقد الخارجي لألحاديث )أي نقد السند( يتصل بالنقد الداخلي )أي نقد املتن( .4

 بل من اختبار مروياته. ،ال يثبت بمجرد عدالته

 لثة:الشبهة الثا

 بين بعض األحاديث مثل
ً
إذا تواجه املسلمان بسيفيهما فالقاتل واملقتول »: حديث زعموا أن هناك تعارضا

 بالجنة وقد قاتل معاوية يكون علي   -بزعمهم-من املبشرين بالجنة، فكيف  عليّ ، ثم يقول: (1)«في النار
ً
 ؟مبشرا

 «هذا القاتل فما بال املقتول؟»عندما سئل:  تأويل هذا الحديث أنه إذا التقى الباغيان وذلك معنى قوله 

 على قتل صحابه»قال: 
ً
 .«كان حريصا

 عن النفس أو املال فهو شهيد،  ومّما يشهد لصّحة هذا الّتأويل أّن 
ً
 آخر دفاعا

ً
ه كما نّص عليمن قتل مسلما

 »الحديث: 
ُ
 . «فهو شهيد تل دون مالهمن ق

بهة محمول 
ّ
أي  «في النار»: معنى قوله عند أهل العلم على القتل عصبية ونحوها، و  فالحديث موضوع الش

                                                           

 .4/2272/2111باب إذا تواجه املسلمان بسيفيهما  كتاب الفتن/ ،(صحيح مسلم1)
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 وقد يجازيه هللا تعالى وقد يعفو عنه. ،مستحق لها

وذكروا أحاديث أخرى متعارضة، والرد على النقد املوجه لها أن بعضها موضوع، والبعض ناسخ ومعارضه 

 منسوخ.
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 الخاتمــة

 .والصالة والسالم على رسول هللا ،الحمد هلل

الوجيز الذي تناول نقد الحديث النبوي الشريف وأهميته الكبيرة في حفظ  عرضفإنه بعد هذا الوبعد: 

 للشك أن النقد الحديثي الذي بدأه أسفالنا منذ القرن األول الهجري وامتد ملا  -السنة
ً
تبين لنا بما ال يدع مجاال

ن العصور قد استوفى جميع الضوابط واملعايير التي تجعله حجة قوية تتصدى لكل ما يعتري السنة من بعده م

طعون وشبهات، وأن هذا النقد كان هو السالح الذي دافع به األوائل عن مذهب السلف وأهل السنة وحفظوا 

 أن جندهم هللا 
ً
 وشرفا

ً
كما وأنه ال يخش ى على منهج  .للهذا األمر الجل ووثقوا به عرى الدين، وحسبهم فخرا

أهل السنة من ش يء ما دامت هناك طائفة هي امتداد لذلك السلف، تحافظ على السنة وتنشر علومها وتقف 

 في وجه ما تعانيه األمة من زيغ عن مذهب السلف، وانصراف عن الحق.

لعمل الصالح، إال بالتقوى وافال مكان في اإلسالم للفرق وال للطوائف، كما ال مكان فيه للتفاضل بين البشر 

افترقت اليهود على » :رسول هللا  ومن دعا في اإلسالم لفرقة فقد خالف منهج أهل السنة والجماعة، قال

ن فرقة كلها يلى ثالث وسبععلى اثنتين وسبعين فرقة، وتفترق أمتي عإحدى وسبعين فرقة، وافترقت النصارى 

 . (1)«؟ قال: الجماعةمن هم ،يا رسول هللا :قيل .في النار إال واحدة

خطيب ال، والبخاري، و كابن املبارك، ويزيد بن هارون، وابن املديني، وابن حنبل- وقد فسر أئمة اإلسالم

هذه الفرقة الناجية بأنهم أهل الحديث ومن دان بمنهجهم، وأكثر تفسيراتهم  -البغدادي، وابن تيمية، وابن رجب

وال من خالفهم حتى يأتي  هرين على الحق ال يضرهم من خذلهمأمتي ظا التزال طائفة من» :وردت عند قوله 

 .(2)«أمر هللا وهم على ذلك

الحديث هم الفرقة الناجية، مما يدل على فضل تعلم هذا العلم وتعليمه،  فقصد بهذا أن أهل السنة وأهَل 

 وضرورة اقتفاء منهج أهله للفوز بخير الدنيا واآلخرة.

 هذا البحث إل  النتائج التالية: هذا وقد خلصت في نهاية

 كما يزعم املستشرقون. .7
ً
 مستحدثا

ً
 إن علم نقد الحديث ليس علما

 ما يستدل على علة املتن من خالل السند، وبالعكس ،إن نقد املتن له عالقة وثيقة بنقد السند .2
ً
قد  ؛فكثيرا

 وذلك من خالل النظر في مرويات الرواة. ،يستدل على علة السند من املتن

                                                           

 دار احياء الكتب العربية.ي، ، ت : محمد فؤاد عبد الباق2/7222/2992ق األمم/باب افترا كتاب الفتن / ،(سنن ابن ماجة1)

والحههديههث  .ه7472، 2ط( منهج أهههل السهههههههههههههنههة والجمههاعههة في نقههد الرجههال والفرق والطوائف، لربيع بن هههادي عمير املههدخلي، 2)

 .2/7522/7924التزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق  : باب قوله / مسلم،  كتاب اإلمارة أخرجه



 العدد اخلامس   ة لعلوم الّّشيعةـاملجّلة العلميّ  

 سعاد عقيل أوصيلة.أ                  وقفات يف طرق نقد احلديث النّبوّي الّّشيف والّرّد عىل شبهات املستّشقني حوهلا

-330- 

 

 إ .2
ً
 كما أن الوضع في امل ،ن أغلب النقد املوجه للمتن يكون بسبب االضطراب واملخالفة والتفرد غالبا

ً
تن غالبا

 ما يكون بدافع سياس ي أو مادي أو ديني.

بوية الغرض منه التشكيك في السنة الن -أو حتى لألحاديث نفسها-إن نقد املستشرقين ملسلك املحدثين  .4

 حدثين لألحاديث الغرض منه حفظ السنة وإثبات حجيتها وضرورة العمل بها.وإبطال حجيتها، بينما نقد امل

فقت في عرض موضوع البحث، وأن أكون قد حققت أن أكون قد وُ  وفي نهاية هذا البحث أسأل هللا 

 املطلوب، ووقفت على املقصود، وما توفيقي إال باهلل.
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