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  عنایة المحدثین بنقد متن

   سنة الصادق األمین
  

  تألیف الدكتور
  عبداهللا أبوبكر علي أحمد سعید
  المدرس بقسم الحدیث وعلومھ

  في كلیة أصول الدین والدعوة بالمنصورة
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  المقدمة
َم�ُدُه، َوَن�ْسَتِعیُنُھ، َوَن�ْسَتْغِفُرُه، َوَنُع�وُذ ب�اهللا ِم�ْن ُش�ُروِر َأْنُف�ِسَنا،           ِإنَّ اْلَحْمَد اهللا، َنحْ   

  ).١(َوِمْن َسیَِّئاِت َأْعَماِلَنا، َمْن َیْھِدِه اهللا َفَلا ُمِضلَّ َلُھ، َوَمْن ُیْضِلْل َفَلا َھاِدَي َلُھ 
 َلُھ ، خ�صَّنا بخی�ر كت�اب ُأن�ِزل ، وش�رفنا      َوَأْشَھُد َأْن َلا ِإَلَھ ِإلَّا اهللا َوْحَدُه َلا َشِریكَ  

بخی��ر نب��ي ُأرِس��ل ، وجعلن��ا باإلس��الم خی��ر أم��ة أخرج��ت للن��اس ، ن��أمر ب��المعروف ،   
وننھى عن المنكر ، ونؤمن باهللا ، وأشھد أن س�یدنا محم�دًا عب�ده ورس�ولھ المرس�ل             

حابھ باآلیات الباھرة، والمعجزات المتواترة ، صلى اهللا وس�لم علی�ھ وعل�ى آل�ھ وأص�        
  .ومن اقتفى أثره واقتدى بحیاتھ الطاھرة 

  أما بعد ؛
ف�إن ال�سنة النبوی��ة ِلَم�ا لھ��ا م�ن المكان�ة العظیم��ة اعتن�ى ال��سلف ال�صالح بھ��ا ،        
فسعوا فى حفظھا، وتدوینھا، ونشرھا والدعوة إلیھا ، فنفوا عنھا تحریف الغ�الین ،      

 الحدیث التي تعین على وانتحال المبطلین ، وتأویل الجاھلین ، فوضعوا قواعد علوم
تنقیة السنة مما یشوبھا ، فكانت كت�ب العل�ل ، والرج�ال ، والج�رح والتع�دیل، وكت�ب        
مصطلح الحدیث، وكتب التواریخ ، وغیرھا ؛ وذلك لتمییز المقبول من المردود م�ن              

   . الحدیث عن رسول اهللا 
منھ�ا وم�ن    ولما كان للسنة ھذه المكان�ة كث�رت س�ھام األع�داء الت�ي تری�د النی�ل                   

 لل�سنة رج�اًال ی�ذبون وی�دفعون عنھ�ا كی�د           ، وم�ع ذل�ك فق�د ق�یض اهللا            صاحبھا  
  .   الكائدین وكذب المفترین

 أن أنال ش�رف ال�دفاع ع�ن    وسیرًا على نھج ھؤالء العلماء أردت بفضل اهللا   
، وال���ذود عنھ���ا ض���د م���ا یفتری���ھ المفت���رون، ویختلق���ھ      س���نة النب���ي الم���صطفى   
 ھذا البحث للرد عل�ى دع�وى تق�صیر المح�دثین ف�ي نق�دھم                المشككون، وقد خصصت  

  : للمتن، والتي افتراھا أعداء السنة على علم الحدیث، ورواتھ، وأسمیتھ
  

  )عنایة المحدثین بنقد متن سنة الصادق األمین(
  . مقدمة ، وتمھید ، وفصلین ، وخاتمة : وقد قسمتھ إلى 

                                                           

، أخرج�ھ أب�وداود ف�ي     ع�ن النب�ي   ھذا جزء من حدیث خطبة الحاجة ال�ذي رواه عب�د اهللا ب�ن م�سعود            ) ١(
أبوداود سلیمان بن األشعث بن : ، المؤلف)٢١١٨ (٢/٢٣٨ باب في خطبة النكاح -كتاب النكاح : السنن

محی��ي ال��دین محم��د : ، المحق��ق)ھ��ـ٢٧٥ت (إس��حاق ب��ن ب��شیر ب��ن ش��داد ب��ن عم��رو األزدي السَِِّج��ْستاني 
كتاب النكاح ع�ن رس�ول اهللا   : المكتبة العصریة، صیدا، بیروت، والترمذي في جامعھ : عبدالحمید، الناشر 

 -       محمد ب�ن عی�سى ب�ن    : حدیث حسن، المؤلف: وقال) ١١٠٥ (٢/٤٠٤ باب ما جاء في خطبة النكاح
: د مع�روف، الناش�ر   بشار ع�وا  : ، المحقق )ھـ٢٧٩ت  (َسْورة بن موسى بن الضحاك الترمذي، أبوعیسى        

 ب�اب  -كتاب الجمعة : المجتبى من السنن= م، والنسائي في السنن  ١٩٩٨دار الغرب اإلسالمي، بیروت،     
أبوعبدالرحمن أحمد بن شعیب بن علي الخراس�اني، الن�سائي    : ، المؤلف )١٤٠٤ (٣/١٠٤كیفیة الخطبة   

الثانی��ة، /س��المیة، حل��ب، ط مكت��ب المطبوع��ات اإل : عب��دالفتاح أب��ي غ��دة، الناش��ر  : ، تحقی��ق)ھ��ـ٣٠٣ت (
، )١٨٩٢ (١/٦٠٩ ب��اب خطب��ة النك��اح  -كت��اب النك��اح   :م، واب��ن ماج��ھ ف��ي ال��سنن  ١٩٨٦ھ��ـ، ١٤٠٦
محم�د ف�ؤاد عب�دالباقي،    : ، تحقی�ق )ھ�ـ ٢٧٣ت (اب�ن ماج�ھ أبوعب�داهللا محم�د ب�ن یزی�د القزوین�ي           : المؤلف
  .دار إحیاء الكتب العربیة، فیصل عیسى البابي الحلبي: الناشر
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  : أما المقدمة 
  .ضوع وخطة البحثففیھا الحدیث عن أھمیة المو

  : و أما التمھید
  :فیشتمل على أمرین 

  . تعریف الشبھة لغًة واصطالحًا ، وسبب تسمیتھا-أوًال 
  . تعریف النقد، وتعریف المتن،  واألسباب الداعیة لنقد المتن-ثانیًا 

 فھ�و ع�رض ل�بعض أق�وال المست�شرقین والم�ستغربین ف�ي        -وأما الفصل األول  
  . نقدھم للمتنشبھة تقصیر المحدثین في 

  :ویشتمل على مبحثین 
 ع��رض بع��ض م��ا قال��ھ بع��ض المست��شرقین ف��ي ش��بھة تق��صیر  –المبح��ث األول 

  .المحدثین في نقدھم للمتن 
 ع��رض بع��ض م��ا قال��ھ بع��ض الم��ستغربین ف��ي ش��بھة     -المبح��ث الث��اني  

  . تقصیر المحدثین في نقدھم للمتن 
  . دثین في نقدھم للمتن  فھو في تفنید شبھة تقصیر المح-وأما الفصل الثانى 

  :ویشتمل على أربعة مباحث 
  .  بنقد المتن عنایة النبي -المبحث األول 
  . عنایة الصحابة رضوان اهللا علیھم بنقد المتن-المبحث الثاني 
  . عنایة المحدثین بنقد المتن-المبحث الثالث 

  :  ویشتمل على أربعة مطالب 
  .ل نقد المتن في علم الرجا-المطلب األول 
  .  نقد المتن في علم العلل-المطلب الثاني 
  . نقد المتن في دراسة مصطلح الحدیث-المطلب الثالث 
  . االھتمام الكبیر من المحدثین بنقد السند ال ُیَعدُّ طعنًا-المطلب الرابع 

 التعارض الصریح في كالم األس�تاذ أحم�د أم�ین فی�ھ َردٌّ              –المبحث الرابع   
  .قويٌّ   لھذه الدعوى

  : ما الخاتمة وأ
  .فتشتمل على أھم النتائج التى توصلت إلیھا من خالل البحث، وأھم التوصیات

  .ثم وضعت فھرسین للبحث 
  . فھرس المصادر والمراجع-١
  . فھرس الموضوعات-٢

  :وقد نھجت فى ھذه الدراسة ما یلي
  . عزو اآلیات القرآنیة بتعیین اسم السورة ، ورقم اآلیة -١
ادی���ث م���ن مظانھ���ا، ف���إن ك���ان الح���دیث ف���ى ال���صحیحین، أو    تخ���ریج األح- ٢  

  .أحدھما، اكتفیت بالتخریج من الكتب الستة
  . عزو أقوال أھل العلم إلى مصادرھا-٣
  .  عنونت الموضوع في نقاط كي یسھل استیعابھ واإللمام بھ-٤
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 أن ی�وفقني  وبعد، فھذا جھد بشري یعتریھ الخط�أ والزل�ل ، وأرج�و م�ن اهللا                
  . ھدفي من البحثفي تحقیق 

واهللا أسأل أن أكون بھذا العمل عند اهللا تبارك وتعالى من المقبولین، ف�واهللا ل�و            
 أن  عل�ى ھ�ذه المكان�ة م�ا وفیت�ھ حق�ھ، فأحم�د اهللا        بقیت حیاتي كلھا أشكر اهللا    

  وسنتھ، وھذا شرف ال یعادلھ شرف، ومكانة ال تع�دلھا            شرفني بالدفاع عن النبي   
  . مكانة

ل أن یجعل ھذا العمل خالصًا لوجھھ الكریم، وأن یثبتنا على الح�ق ف�ي            فاهللا أسأ 
  .  الدنیا واآلخرة، إنھ ولي ذلك والقادر علیھ
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  التمھید
  

  :ویشتمل على أمرین 
 تعری����ف ال����شبھة لغ����ًة واص����طالحًا ، وس����بب   - أوًال
  .تسمیتھا
 تعری���ف النق���د، وتعری���ف الم���تن،  واألس���باب - ثانی���ًا

  .الداعیة لنقد المتن
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   تعریف الشبھة لغة ، واصطالحًا ، وسبب تسمیتھا-أوًال 
  

لم��ا ك��ان ھ��ذا البح��ث مخص��صًا لل��رد عل��ى ش��بھة تق��صیر المح��دثین ف��ي نق��دھم     
للمتن، والتي افتراھا أعداء السنة على المحدثین، كان لزام�ًا علین�ا أن نع�رف معن�ى                 

  .الشبھة، وسبب تسمیتھا بذلك
  :تعریف الشبھة لغة

: االلتب��اُس، والُم��ْشَتِبھات م��ن األم��ور: وال��ُشْبَھُة، تجم��ع عل��ى ش��بھات: ال��شبھة
التمثی���ُل، : الُمَتم���اِثالُت، وَت���َشبََّھ ف���الن بك���ذا، والَت���ْشبیھُ  : الم���ْشِكالُت، والُمت���شاِبھاتُ 

  ).١(وَأْشَبْھُت فالنًا وشاَبْھُتُھ
  : ثیروقال ابن األ

  : َما َلْم ُیَتَلقَّ َمْعَناُه ِمْن َلْفِظھ، َوُھَو َعَلى ضْرَبْیِن: اْلُمَتَشاِبُھ
  .  ِإَذا ُردَّ ِإَلى الُمْحَكم ُعِرف َمْعَناُه-أحُدُھما
ا یك�اُد   َما َلا َسِبیَل ِإَلى َمْعِرَفِة َحِقیَقِتِھ، َف�اْلُمَتَتبُِّع َل�ُھ ُمْبَت�غ ِلْلفتَن�ة؛ ِلَأنَّ�ُھ َل�                -َواْلآَخُر

  ).٢(َیْنَتِھي ِإَلى شيِء َتْسُكُن َنْفُسھ ِإَلْیِھ
  : وقال ابن منظور

ُمْشِكَلة ُیْشِبُھ بعُضھا َبْعًضا؛ وَشبََّھ : االلتباُس، وُأموٌر ُمْشَتِبھٌة وُمَشبَِّھٌة: الشُّْبھُة
  ). ٣(َخلََّط َعَلْیِھ اَألْمَر َحتَّى اْشَتبھ ِبَغْیِرِه: َعَلْیِھ

  : يوقال الزبید
  ).٤(ُھَو َما َلْم ُیْقَطْع بَفْحَواُه من َغْیِر َتردُّد ِفیِھ: والُمتشاِبُھ

  : وقال المناوي
م�شابھة الح�ق للباط�ل      : ال�شبھة : الظ�ن الم�شتبھ ب�العلم، وق�ال بع�ضھم         : الشبھة

  ). ٥(والباطل للحق من وجھ إذا حقق النظر فیھ ذھب
  .الحقیقةااللتباس، واالختالط، وعدم وضوح : وعلیھ فالشبھة

  :تعریف الشبھة اصطالحًا

                                                           

أبون��صر إس��ماعیل ب��ن حم��اد الج��وھري :  ، المؤل��ف٦/٢٢٣٦ل��صحاح ت��اج اللغ��ة وص��حاح العربی��ة ا) ١(
 بی��روت، –دار العل��م للمالی��ین  : أحم��د عب��دالغفور عط��ار، الناش��ر  : ، تحقی��ق)ھ��ـ٣٩٣ت(الف��ارابي 

  .م١٩٨٧ -  ھـ١٤٠٧الرابعة /ط
ات المب�ارك ب�ن محم�د ب�ن      مجد ال�دین أبوال�سعاد    : ، المؤلف ٢/٤٤٢النھایة في غریب الحدیث واألثر      ) ٢(

ط��اھر أحم��د : ، تحقی��ق)ھ��ـ٦٠٦ت(محم��د ب��ن محم��د ب��ن عب��دالكریم ال��شیباني الج��زري، اب��ن األثی��ر  
  .م١٩٧٩ -ھـ ١٣٩٩ بیروت، -المكتبة العلمیة :  محمود محمد الطناحي، الناشر-الزاوى 

ور األن�صاري   ، لمحمد بن مكرم بن على ، أبو الفضل، جم�ال ال�دین ب�ن منظ�          ١٣/٥٠٤لسان العرب   ) ٣(
  .ھـ١٤١٤ -الثالثة/ بیروت، ط-دار صادر : ، الناشر)ھـ٧١١ت (الرویفعى اإلفریقى 

محّم�د ب�ن محّم�د ب�ن عب�دالرّزاق الح�سیني،       :  ، المؤلف١٣/٣٢٤تاج العروس من جواھر القاموس      ) ٤(
 :مجموع�ة م�ن المحقق�ین، الناش�ر       : ، المحق�ق  )ھ�ـ ١٢٠٥ت  (أبوالفیض، الملّقب بمرتضى، الزَّبیدي     

  .دار الھدایة
زین الدین محمد الم�دعو بعب�د ال�رؤوف ب�ن     : ، المؤلف )٢٠١: ص(التوقیف على مھمات التعاریف    ) ٥(

ع�الم  : ، الناش�ر )ھ�ـ ١٠٣١ت(تاج العارفین بن علي بن زین العابدین الحدادي ثم المناوي القاھري           
  .م١٩٩٠-ھـ١٤١٠األولى، /القاھرة، ط- عبدالخالق ثروت٣٨الكتب 
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  : عرفھا الجرجاني فقال
  ).١(الشبھة ما لم یتیقن كونھ حرامًا أو حالًال

  : وعرفھا المناوي فقال
الشبھة أن ال یتمیز أحد الشیئین من اآلخر لما بینھما من التشابھ عین�ًا ك�ان أو           

  ). ٢(معنى
  : ویمكن تعریف الشبھة بأنھا
  .أمر ، فیمنع من رؤیة الحق ، أو التسلیم لھكل ما یثیر الشك في صدق 

  سبب تسمیتھا شبھة
: ، ق�ال اب�ن ق�یم الجوزی�ة       )٣(لقد سمیت الشبھة بھذا االسم ؛ ألنھ�ا ت�شبھ الح�ق           

سمیت الشُّْبَھة ُشْبَھة الشتباه اْلحق ِباْلَباِطِل ِفیَھا، فإنھا تلبس ثوب اْلح�ق عل�ى ج�سم             
اھر َفیْنظ��ر النَّ��اظر ِفیَم��ا ألب��ستھ م��ن اللَب��اس اْلَباِط��ل، َوأْكث��ر النَّ��اس أص��حاب ح��سن َظ��

فیعتقد ِصحَّتَھا، وأما َصاحب اْلعل�م َواْلَیِق�ین فإن�ھ َل�ا یغت�ر ب�ذلك ب�ل ُیَج�اوز نظ�ره إل�ى                  
  . َباِطنَھا وما تحت لباسھا، فینكشف َلُھ َحِقیَقتَھا

ِد نظ�رًا إل�ى َم�ا َعَلْی�ِھ م�ن          َوِمَثال َھَذا الدِّْرَھم الزائف َفِإنَّ�ُھ یغت�ر ِب�ِھ اْلَجاِھ�ل ِبالنَّْق�             
ِلَباس اْلفضة، والناقد اْلَبِصیر ُیَجاوز نظره إلى َما َوَراء َذِلك َفیطلع على زیفھ ف�اللفظ           
اْلحسن الفصیح ُھَو للشُّْبَھة ِبَمْنِزَلة اللَباس من اْلفضة على الدِّْرَھم الزائف، َواْلمْعَن�ى         

ا اِلاْعِت�َذار م�ن َخل�ق َل�ا یح�صیھم إال اهللا، َوِإذا              كالنحاس الَِّذي َتْحَت�ُھ، َوك�م ق�د قت�ل َھ�ذَ           
َتأمل اْلَعاِقل الفطن َھَذا اْلقدر وت�دبره رأى أكث�ر النَّ�اس یقب�ل اْلَم�ْذَھب والمقال�ة ِبَلْف�ظ،             
ویردھا ِبَعینَھا ِبَلْفظ آخر، َومن رزقھ اهللا َبِصیَرة َفُھَو یْكشف ِبِھ َحِقیَقة َم�ا َتح�ت ِتْل�َك              

حق َواْلَباِطل، َوَلا تغتر ِباللَّْفِظ، َفِإذا أردت اِلاطَِّل�اع عل�ى كن�ھ اْلَمْعن�ى َھ�ل           األلفاظ من الْ  
ُھَو حق أْو َباِطل؟ فجرده من ِلَباس اْلعباَرة وجرد َقْلب�ك َع�ن النف�رة والمی�ل، ث�مَّ أع�ط                   

سن الّنظر َحقھ َناظرًا ِبَعین اإلنصاف، َوَلا تكن ِممَّن ینظر ِفي مَقاَلة أصحابھ َومن یح�              
َظّنھ نظرًا َتامًا ِبُكل قلبھ، ث�مَّ ینظ�ر ِف�ي مَقاَل�ة خ�صومھ َوِممَّ�ْن ی�سيء َظّن�ھ ِب�ِھ كنظ�ر                        

  . الشزر والمالحظة
فالناظر ِبَعین اْلَعَداَوة یرى المحاسن مساوئ، والناظر ِبَعین اْلمحبَّة َعكسھ، َوَما  

  .سلم من َھَذا إال من أراد اهللا كرامتھ وارتضاه لقُبول اْلحق
  :قد قیلَو

  َوعین الرَِّضا َعن كل عیب كلیلة                            
                                        َكَما أن عین السخـــــط تبدي المساویا

  :َوَقاَل آخر
                                                           

، )ھ�ـ ٨١٦ت(علي بن محمد بن عل�ي ال�زین ال�شریف الجرج�اني           : ، المؤلف ١/١٢٤تعریفات  كتاب ال ) ١(
 -دار الكت�ب العلمی�ة بی�روت   : ضبطھ وصححھ جماعة من العلماء بإشراف الناشر، الناش�ر        : المحقق

  .م١٩٨٣-ھـ١٤٠٣األولى /لبنان، ط
  ).٢٠١: ص(التوقیف على مھمات التعاریف للمناوي ) ٢(
أحم�د ب�ن محم�د ب�ن عل�ي الفی�ومي ث�م        :  ، المؤل�ف ١/٣٠٣في غریب الشرح الكبی�ر  المصباح المنیر   ) ٣(

  . بیروت–المكتبة العلمیة : ، الناشر)ھـ٧٧٠ت (الحموي، أبو العباس 
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  نظـــــــُروا ِبَعین َعَداَوة َلــــــو أنھا                                                
                                  عین الرَِّضا الستحسنوا َما استقبحوا       

َفِإذا َكاَن َھَذا ِفي نظر اْلع�ین الَّ�ِذي ی�ْدرك المح�سوسات َوَل�ا ی�َتَمكَّن م�ن المك�ابرة                  
ِفیَھ��ا َفَم��ا الظَّ��ن ِبَنَظ��ر اْلقل��ب الَّ��ِذي ی��ْدرك اْلمَع��اِني الَِّت��ي ِھ��َي عرض��ة المك��ابرة، َواهللا    

  ).١(َتَعان على معرَفة اْلحق وقبولھ ورد اْلَباِطل َوعدم االغترار ِبِھاْلُمْس
  
  . تعریف النقد، وتعریف المتن،  واألسباب الداعیة لنقد المتن-ثانیًا 

  

لم�ا كان�ت ال�شبھة الت�ي س�نعرض لھ�ا ت�دور ح�ول تق�صیر المح�دثین ف�ي نق�دھم             
 ، وما األسباب الداعیة     للمتن، أردت أن أذكر نبذة عن تعریف النقد ، وتعریف المتن          

  .  إلى نقد المتن، وھذا لتیسیر الفھم ووضوح األلفاظ وإزالة الغموض
  : تعریف النقد 

تمیی��ُز ال��دراِھم وِإخ��راُج الزَّْی��ِف ِمْنَھ��ا ، أو ھ��و تمیی��ز الجی��د م��ن        : النق��د لغ��ة  
  ).٢(الرديء

  ) .٣( ُھَو َما َیْنَتِھي ِإَلْیِھ السََّند من اْلَكَلام:تعریف المتن 
 معناه دراسة المروي لتمییز جیده من ردیئ�ھ ، أو تمیی�ز المقب�ول          :ونقد المتن   

م��ن الم��تن م��ن الم��ردود م��ن خ��الل قواع��د النق��د المعتب��رة الت��ي اس��تقر علیھ��ا أئم��ة      
  .الحدیث

  :األسباب الداعیة لنقد المتن 
 وقوع الوھم والن�سیان ف�ي الح�دیث النب�وي، فال�صحابة رض�وان اهللا عل�یھم               -١

 یتمتعون بذاكرة قویة، وذھن صاٍف، لكن ال نن�سى أنھ�م ب�شر غی�ر مع�صومین                 كانوا
 . من النسیان والوھم

  .في بعض األحادیث) ٤( وقوع النسخ-٢
  ).٥( أن یقع من الراوي قلب في متن الحدیث وھو مقلوب المتن -٣

                                                           

، لمحم�د ب�ن أب�ي بك�ر ب�ن أی�وب ب�ن س�عد         ١/١٤٠مفتاح دار ال�سعادة ومن�شور والی�ة العل�م واإلرادة        ) ١(
  . بیروت-دار الكتب العلمیة :  الناشر،)ھـ٧٥١ت(شمس الدین، ابن قیم الجوزیة 

   .٤٢٥/ ٣لسان العرب ) ٢(
محمد بن سلیمان بن سعد بن م�سعود الروم�ي الحنف�ي      :  ، المؤلف  ١٥٣المختصر في علم األثر ص      ) ٣(

مكتب��ة الرش��د،  : عل��ي زوی��ن، الناش��ر : ، المحق��ق)ھ��ـ٨٧٩ت (محی��ي ال��دین، أبوعب��داهللا الك��اِفَیجي   
  .ھـ١٤٠٧األولى، /الریاض، ط

مقدم��ة اب��ن ال��صالح . ھ��و ِعَب��اَرٌة َع��ْن َرْف��ِع ال��شَّاِرِع ُحْكًم��ا ِمْن��ُھ ُمَتَق��دًِّما ِبُحْك��ٍم ِمْن��ُھ ُمَت��َأخًِّرا    : الن��سخ ) ٤(
ت (عثم���ان ب��ن عب���دالرحمن، أب��وعمرو تق���ي ال��دین المع���روف ب��ابن ال���صالح     : ، المؤل��ف ١/٢٧٧

 بی�روت، س�نة   -دار الفك�ر المعاص�ر   دار الفكر، سوریا، : نورالدین عتر، الناشر  : ، المحقق )ھـ٦٤٣
  .م١٩٨٦ -ھـ ١٤٠٦النشر 

، ١/١٣٥تیسیر مصطلح الحدیث . ھو أن یقدم الراوي ویؤخر في بعض متن الحدیث: مقلوب المتن  ) ٥(
العاش�رة،  /مكتبة المعارف للنشر والتوزی�ع، ط / ألبي حفص محمود بن أحمد طحان النعیمي، الناشر      

  .م٢٠٠٤-ھـ١٤٢٥
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 أن یقع في المتن إدراج لَبَیان معنى كلمة غریبة أو غیره، فیظن ال�سامعون   -٤
  ).١(ث أن كل ما فیھ مرفوع، وھو مدرج المتنللحدی

  . وقوع الوضع في الحدیث-٥
  
  
  

                                                                                                                                                    

ورجل « :  ففیھ.  ریرة عند مسلم، في السبعة الذین یظلھم اهللا في ظلھ یوم ال ظل إال ظلھحدیث أبي ھ: مثل 
، فھ�ذا مم�ا انقل�ب عل�ى بع�ض ال�رواة،       »تصدق بصدقة، فأخفاھا؛ حتى ال تعلم یمینھ ما تنفق شمالھ  

  .»حتى ال تعلم شمالھ ما تنفق یمینھ«: وإنما ھو
: ، واسم صحیح مسلم)٩١ (٢/٧١٥إخفاء الصدقة  باب فضل –كتاب الزكاة : أخرجھ مسلم في الصحیح 

م�سلم ب�ن الحج�اج    : ، المؤل�ف المسند ال�صحیح المخت�صر بنق�ل الع�دل ع�ن الع�دل إل�ى رس�ول اهللا            
دار إحی�اء  : محمد فؤاد عب�دالباقي، الناش�ر  : ، المحقق )ھـ٢٦١ت  (أبوالحسن القشیري النیسابوري    

  . بیروت-التراث العربي 
فتارًة یكوُن في أّولھ، وتارًة في أثنائھ، وتارًة ف�ي    . و َأْن َیَقَع في المتِن كالٌم لیَس منھُ       ُھ: ُمْدَرج الَمْتنِ ) ١(

آِخِرِه، وھو األكثُر؛ ألنَُّھ یقُع بعطِف جملٍة على ُجملٍة، أو بدْمِج موق�وٍف ِم�ن ك�الِم ال�صَّحابِة، َأو َم�ْن                   
 النظر في توضیح نخبة الفكر في مصطلح نزھة. ، ِمن غیِر فصٍل َبْعَدھم، بمرفوٍع ِمن كالِم النبي 

عبداهللا بن / تحقیق) ھـ٨٥٢ت (، ألبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقالني ١١٥أھل األثر ص 
  .ھـ ١٤٢٢األولى، /مطبعة سفیر بالریاض، ط: ضیف اهللا الرحیلي، الناشر
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  الفصل األول
عرض لبعض أقوال المستشرقین والمستغربین في شبھة تقصیر 

  .المحدثین في نقدھم للمتن
  :ویشتمل على مبحثین 

 عرض بعض ما قالھ بع�ض المست�شرقین ف�ي ش�بھة             – المبحث األول 
  .قدھم للمتن تقصیر المحدثین في ن

 عرض بع�ض م�ا قال�ھ بع�ض الم�ستغربین ف�ي ش�بھة               - المبحث الثاني 
  . تقصیر المحدثین في نقدھم للمتن 
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  املبحث األول

عرض بعض ما قاله بعض املستشرقني يف شبهة تقصري 

  احملدثني يف نقدهم للمنت 
  

والحدیث ال یوضع في میزان النق�د إال م�ن خ�الل ش�كلھ       ): ١(یقول جولد تسیھر  
خارجي، ومن َثمَّ َیَتَوقَّف الحكُم بصحة المتن على صحِة اإلسناد، ف�إذا َس�ِلَم اإلس�ناُد          ال

الذي ُرِوَیْت بھ عباراٌت مستحیلٌة مألى بالتناقضات الداخلیة والخارجیة من ھذا النقد 
  ).٢(الشكلّي، وكان متصًال، واحتمال التقاء رجالھ قائمًا، فالحدیث صحیح

ك��ل ق��صد المح��دثین ینح��صر ویترك��ز ف��ي واد   ): ٣(يویق��ول المست��شرق كایت��ان 
ج��دب ممح��ل م��ن س��رد األش��خاص ال��ذین نقل��وا الم��روي، وال ی��شغل أح��د نف��سھ بنق��د  

  .العبارة والمتن نفسھ
إن المح��دثین والنق��اد الم��سلمین ال یج��سرون عل��ى االن��دفاع ف��ي      : وق��ال أی��ضاً 

 نقد للنص إذ یرونھ التحلیل النقدي للسنة إلى ما وراء اإلسناد ، بل یمتنعون عن كل  
  ).٤(احتقارًا لمشھوري الصحابة وثقیل الخطر على الكیان اإلسالمي

                                                           

 Ignaz جول���د ت���سیھر مست���شرق مج���ري ، یلف���ظ اس���مھ باأللمانی���ة اجن���اتس جول���د ت���سیھر     ) ١(
Goldziher     م ، تعل�م ف�ي بوداب�ست وب�رلین ولیب�سیك، ورح�ل إل�ى           ١٨٥٠ھ�ـ،   ١٢٦٦، ولد س�نة

 م، فتعرف بالشیخ طاھر الجزائري وصحبھ مدة، وانتقل إلى فلسطین، فم�صر،  ١٨٧٣سوریة سنة  
وتوفي بھا سنة ) عاصمة المجر(حیث الزم بعض علماء األزھر، وعین أستاذًا في جامعة بودابست 

ھ ت��صانیف باللغ��ات األلمانی��ة واإلنكلیزی��ة والفرن��سیة، ف��ي اإلس��الم والفق��ھ اإلس��المي  ھ��ـ، ول��١٣٤٠
واألدب العربّي، ُترجم بعضھا إلى العربیة، ونشرت مدرسة اللغات الشرقیة بباریس كتاب بالفرنسیة 

) ف�ضائح الباطنی�ة  (وجزء كبیر من كتاب ) دیوان الحطیئة(في مؤلفاتھ وآثاره، ومما نشره بالعربیة  
لط�اھر  ) توجی�ھ النظ�ر إل�ى عل�م األث�ر         (المعروف بالمستظھري، للغزالي، وترجم إلى األلمانیة كتاب        

العقی��دة (للسج��ستاني، وغیرھم��ا، وت��رجم إل��ى العربی��ة م��ن كتب��ھ     ) المعم��رین(الجزائ��ري، وكت��اب  
 خیر الدین بن محمود بن محمد بن علي:  ، المؤلف١/٨٤األعالم للزركلي ). والشریعة في اإلسالم 

 -الخام�سة ع�شر   : دار العلم للمالیین، الطبع�ة : ، الناشر)ھـ١٣٩٦ت (بن فارس الزركلي الدمشقي  
  . م٢٠٠٢مایو 

ال��صدیق ب��شیر ن��صر،   .د/ ، المؤل��ف) ٣٦٤: ص(التعلیق��ات النقدی��ة عل��ى كت��اب دراس��ات محمدی��ة     ) ٢(
 المھت��دین  لن��دن، مكتب��ة –مرك��ز الع��الم اإلس��المي لدراس��ة االست��شراق   /، الناش��ر٢٠٠٨األول��ى /ط

  .اإلسالمیة لمقارنة األدیان
  ول�د ف�ي الخ�امس م�ن جم�ادى اآلخ�رة م�ن        Leone Caetani: كایتاني ھو اَألِمیر ْلیوِن�ْھ كایت�اني  ) ٣(

م ، وھ�و  ١٩٣٥ م، وقیل سنة ١٩٢٦م، وتوفي سنة ١٨٦٩ سبتمبر ١٢ ھـ، الموافق ١٢٨٦سنة  
الت إل�ى ال�شرق، وال س�یما الھن�د وإی�ران      من أھل روما، مولدًا ووفاة، تعلم في جامعتھا، وقام ب�رح    

ومصر والشام، وجمع مكتبة عربیة عظیمة، جعلھا بعد وفاتھ للمكتبة اإلیطالیة، وكان یح�سن س�بع            
، ) Annalli dell ' Islam(الف باإلیطالیة كتاب تاریخ اإلسالم . لغات، منھا العربیة والفارسیة

مین وأدب�ائھم ف�ي األن�دلس، جمعھ�ا المست�شرق          لتراجم عدد كبیر من علماء الم�سل      ) جذاذات(وكتب  
   .٥/٢٥٠األعالم للزركلي ) . ربیرا(اإلسباني 

 - األردن -محم�د بھ�اء ال�دین، عم�ان     / ، لل�دكتور )١٣٠- ١٢٩: ص(المستشرقون والحدیث النبوي  ) ٤(
  . م ١٩٩٩/ ھـ١٤٢٠دار النفائس، الطبعة األولى 



 - ٣٣٢٧ -

وتخلصوا م�ن المتناق�ضات الت�ي ظھ�رت       ): ١(ویقول المستشرق یوسف شاخت   
بالطبع في الح�دیث أكث�ر م�ن ظھورھ�ا ف�ي الق�رآن ب�نفس الوس�یلة الت�ي اتبعوھ�ا ف�ي               

كذلك بواسطة نقد اإلسناد ، ومن التخلص من المتناقضات التي وردت في القرآن ، و
  ) .٢(المھم أن نالحظ أنھم أخفوا نقدھم لمادة الحدیث وراء نقدھم لإلسناد نفسھ

بإتقان إال أن تلك الدراسة  وقد درس رجال الحدیث السنة): ٣(ویقول جاستون فییت
  . بعضھم من بعض كانت موجھة إلى السند ومعرفة الرجال والتقائھم وسماع

الُحفَّ�اظ ودوَُّن�وه إال    نقل لنا الرواة حدیث الرسول مشافھة ثم َجَمَع�ھُ لقد : ثم قال
وص�لنا كم�ا ھ�و ع�ن      أن ھؤالء لم ینقدوا المتن ولذلك ل�سنا متأك�دین م�ن أن الح�دیث    

 م�ن غی�ر أن ی�ضیف علی�ھ ال�رواة ش�یئًا ع�ن ح�سن النی�ة ف�ي أثن�اء                     - -رسول اهللا   
   ).٤(روایتھم الحدیث

                                                           

ن�دي م�ن أع�ضاء المجم�ع العلم�ي العرب�ّي        مست�شرق ھوال Joseph Schakhet: یوسف ش�اخت ) ١(
بدمشق، ول�د ف�ي مدین�ة راتیب�ور، بألمانی�ا، ودرس اللغ�ات ال�شرقیة وتخ�صص بالعربی�ة، ول�د س�نة                   

  .م١٩٧٠ھـ، ١٣٩٠ھـ ، وتوفي سنة ١٣٢٠
، وانتقل )م١٩٢٧(، ودرس اللغات الشرقیة بجامعة فرایبورغ )م١٩٢٣(ونال الدكتوراه في الفلسفة عام 

ع�ین أس�تاذًا لت�دریس اللغ�ات ال�شرقیة ف�ي        ) م١٩٣٤(، وفي ع�ام     )م١٩٣٢(كسبرج  إلى جامعة كون  
، وتج���نس )م١٩٤٥ –م ١٩٣٩(الجامع���ة الم���صریة، وعم���ل ف���ي وزارة االس���تعالمات البریطانی���ة  

) بھولن���دة(بالجن���سیة البریطانی���ة، ودرس ف���ي جامع���ة أك���سفورد وجامع���ة الجزائ���ر فجامع���ة لی���دن  
لومبیا بنیویورك، ولھ مؤلفات باللغات األلمانیة واإلنكلیزیة ، ثم في جامعة كو)م١٩٥٩ –م ١٩٥٤(

، ولھ في مجلة الم�شرق ث�الث محاض�رات    )الفقھ اإلسالمي(و ) تاریخ األدب العربيّ (والفرنسیة في   
  .٨/٢٣٤األعالم للزركلي ). تاریخ الفقھ اإلسالمي(بالعربیة في 

  ، لجن�ة ترجم�ة دائ�رة    joseph Schachtیوس�ف ش�اخت    /بقلم ) ٦٤ -٦٣: ص( أصول الفقھ ) ٢(
 -عبد الحمید یونس ، حسن عثمان ، دار الكتاب اللبناني . إبراھیم خورشید ، د/ المعارف اإلسالمیة

 .م١٩٨١ - لبنان -بیروت 
 دی�سمبر س�نة   ١٨ ف�ي   ، ول�د فرن�سي  مست�شرق ، )Gaston Wiet: بالفرن�سیة : (جاس�تون فیی�ت  )  ٣(

م في ضاحیة نییي إحدى الضواحي الغربیة ١٩٧١  أبریل سنة٢٠م، في باریس، وتوفي في ١٨٨٧
- م١٩٢٤( الق��اھرة ف��ي ل��دار اآلث��ار العربی��ة  ، وم��دیرًامتح��ف األث��ار  الراقی��ة بب��اریس، ك��ان م��دیر 

الك�ولیج   ، وأستاذ ش�رفي ف�ي  )م١٩٣٠(، وانتخب عضوًا في المجمع اللغوي في القاھرة    )م١٩٤٤ 
 .باریس في دو فرانس

الق�اھرة مدین�ة   (والتاریخ اإلسالمي، وعن مصر والق�اھرة مث�ل كت�اب     العصر المملوكي  لھ كتب كثیرة عن   
، وع��ن التح��ف الموج��ودة ف��ي المتح��ف اإلس��المي ف��ي الق��اھرة، ش��ارك ف��ي دائ��رة      )الف��ن والتج��ارة

 Les Mosquees) م�ساجد الق�اھرة  (  اإلسالمیة وألف م�ع زمی�ل ل�ھ كت�اب ض�خم ع�ن      المعارف
Du Caire .  

عب��دالرحمن ب��دوي، دار العل��م للمالی��ین، بی��روت ،  / ت��ألیف ال��دكتور) ٤٣٣: ص(موس��وعة المست��شرقین 
  .م١٩٩٣الثالثة / لبنان، ط

 ش���ارع ١٤ وھب���ة مكتب���ة: ، لمحم���د عج���اج الخطی���ب ، الناش���ر  ) ٢٥٤ص (ال���سنة قب���ل الت���دوین  ) ٤(
  ).م١٩٨٨ھـ، ١٤٠٨( القاھرة ، الطبعة الثانیة - عابدین -الجمھوریة 
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  املبحث الثاني 

 ما قاله بعض املستغربني يف شبهة تقصري عرض بعض

  احملدثني يف نقدهم للمنت 

لقد سار بعُض المستغربین على  ُخَطى بعض المستشرقین، وتابعوھم ف�ي ھ�ذه          
الدعوى؛ مما یدل على أن الھدف من كلیھما واحد وھو التشكیك في مصداقیة السنة 

  .بل وَھْدِمھا، ولكن ھیھات لھم أن یحققوا مرادھم
إن العلم�اء ق�د ُعن�وا بنق�د اإلس�ناد أكث�ر مم�ا ُعن�وا                ): ١(ستاذ أحمد أمین    قال األ 

 ال یتف��ق --بنق��د الم��تن ، فَق��لَّ أن تظف��ر بنق��د م��ن ناحی��ة أن م��ا ن��سب إل��ى النب��ي       
والظروف الت�ي قیل�ت فی�ھ، أو أن الح�وادث التاریخی�ة الثابت�ة تناق�ضھ، أو أن عب�ارة                

 أو أن الح�دیث  --مألوف في تعبیر النبيالحدیث نوع من التعبیر الفلسفي یخالف ال      
أشبھ في شروطھ وقیوده بمتون الفقھ وھكذا، ولم نظفر م�نھم ف�ي ھ�ذا الب�اب بع�شر           

  ).٢(معشار ما ُعنوا بھ من جرح الرجال وتعدیلھم
  

 وعدم والنقد، الجمع في الجد ناحیة من محامد للمحدثین كان ولئن: وقال أیضًا
  -یق�ال  والح�ق  -لھ�م  ك�ان  فق�د  ذل�ك،  ونح�و  الفق�ر،  عل�ى  وال�صبر  االكتراث بالمتاعب،

   .المعقول دون المنقول على االعتماد في المبالغة في السیئ بعض األثر
  

ال�سند   یك�ون  ب�المتن، فق�د   عن�ایتھم  م�ن  أكثر بالسند ُعُنوا أنھم علیھم یؤخذ كما
 .)٣(یأبیانھ والواقع العقل أن مع فیقبلونھ، تدلیًسا متقًنا مدلًَّسا

                                                           

ھ�و أحم�د أم�ین، اب�ن ال�شیخ إب�راھیم الطب�اخ، ع��الم ب�األدب، غزی�ر االط�الع عل�ى الت�اریخ، م�ن كب��ار              ) ١(
  ) .الطباخ(، وضاعت نسبتھ الى ) أحمد أمین(الكتاب، اشتھر باسمھ 

  ). م١٩٥٤ - ١٨٧٨=  ھـ ١٣٧٣ - ١٢٩٥(مولده ووفاتھ بالقاھرة 
م، ولى القضاء ١٩٢١قرأ مدة قصیرة في األزھر،وتخرج بمدرسة القضاء الشرعي، ودّرس بھا إلى سنة 

سنة (ببعض المحاكم الشرعیة، ثم عّین مدرسَا بكلیة اآلداب بالجامعة المصریة، وانتخب عمیدًا لھا 
واس�تمر إل�ى أن   ) م١٩٤٧س�نة  (ل�دول العربی�ة   ، وُعین مدیرًا لإلدارة الثقافیة في جامعة ا       )م١٩٣٩

توفي، وكان من أعضاء المجمع العلمي العربّي بدمشق، ومجمع اللغ�ة بالق�اھرة، والمجم�ع العلم�ي              
فخ�ري، وھ�و م�ن أكث�ر كت�اب      ) دكتور(لقب ) م١٩٤٨سنة (العراقي ببغداد، ومنحتھ جامعة القاھرة   

  . مصر تصنیفًا وإفاضة
م�دة ثالث�ین س�نة، وك�ان رئی�سًا لھ�ا، وبلغ�ت        ) ة التألیف والترجم�ة والن�شر   لجن(ومن أعمالھ إشرافھ على     

عشرة مجلدات، جمعھ�ا ف�ي   ) الثقافة(و ) الرسالة(مقاالتھ في المجالت والصحف، وال سیما مجلتي     
  . ستة أجزاء/  ط-فیض الخاطر : كتابھ 

النق�د  (و ) ی�وم اإلس�الم  (و ) ظھ�ر اإلس�الم  (و ) ض�حى اإلس�الم   (و  ) فجر اإلسالم : (ومن تآلیفھ المطبوعات  
   .١/١٠١األعالم للزركلي .وغیرھا) زعماء اإلصالح في العصر الحدیث(جزآن و ) األدبي

  .مؤسسة ھنداوي للتعلیم والثقافة، مدینة نصر، القاھرة/، ط)٢٣٨: ص(فجر اإلسالم ألحمد أمین ) ٢(
  .ثقافة، مدینة نصر، القاھرةمؤسسة ھنداوي للتعلیم وال/، ط)٣٠٠: ص(ظھر اإلسالم ألحمد أمین ) ٣(
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كان َھمُّ رجال الجرح والتعدیل محصورًا في تمح�یص       ): ١(محمود أبوریھ وقال  
رواة السنة من حیث جودة الحف�ظ وال�ضبط، وع�دم ال�شذوذ عل�ى ق�در الوس�ع وَقلَّم�ا                     
یحكمون على الحدیث باالضطراب إذا كان االختالف واقعًا في المتن، ولكن تمح�یص           

أو الف��روع الدینی��ة القطعی��ة  مت��ون الروای��ات أو مخالفتھ��ا للح��ق والواق��ع ولألص��ول   
  ).٢(الراجحة وغیرھا لم یجعلوه من صناعتھم

  

                                                           

م ، ١٨٨٩ دیسمبر عام ١٥ محافظة الدقھلیة في - مركز أجا -ولد في كفر المندره : محمود أبوریھ ) ١(
جمع بین الدراسة المدنیة والدینیة بالمدارس االبتدائیة والثانویة والمعاھد الدینیة ، قضى أكثر أیام    

م، وبقي فیھا إلى ح�ین وفات�ھ، وت�وفي    ١٩٥٧ عام  عمره في مدینة المنصورة حتى وفد إلى الجیزة       
مخط�وط ،  ) عل�ي ، وم�ا لقی�ھ م�ن أص�حاب الرس�ول      (م بالجیزة، وأھم آثاره    ١٩٧٠ دیسمبر   ١١في  

طب�ع ث�الث م�رات و        ) أب�و ھری�رة ش�یخ الم�ضیرة       (طبع ثالث مرات،    ) أضواء على السنة المحمدیة   (
  .وغیرھا) حیاة القرى(وكتاب ) السید البدوي(

ال�سید مرت�ضى   /ت�ألیف ) ١٣٢: ص) (الق�سم األول (مت�ھ ف�ي كت�اب م�ع رج�ال الفك�ر ف�ي الق�اھرة             انظر ترج 
  . الرضوي

  .  ، لمحمود أبي ریة، دار المعارف، القاھرة)٣٦٩: ص(أضواء على السنة المحمدیة ) ٢(
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  الفصل الثانى
  . تفنید شبھة تقصیر المحدثین في نقدھم للمتن 

  :ویشتمل على أربعة مباحث 
  .  بنقد المتن عنایة النبي - المبحث األول
  . عنایة الصحابة رضوان اهللا علیھم بنقد المتن- المبحث الثاني

  . عنایة المحدثین بنقد المتن- مبحث الثالثال
  :  ویشتمل على أربعة مطالب 

  . نقد المتن في علم الرجال- المطلب األول
  .  نقد المتن في علم العلل- المطلب الثاني
  . نقد المتن في دراسة مصطلح الحدیث- المطلب الثالث
ُیَع�دُّ   االھتمام الكبیر م�ن المح�دثین بنق�د ال�سند ال             - المطلب الرابع 

  .طعنًا
 التعارض الصریح في ك�الم األس�تاذ أحم�د أم�ین            – المبحث الرابع 

  .فیھ َردٌّ قويٌّ لھذه الدعوى
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  تفنيد شبهة تقصري احملدثني يف نقدهم للمنت 

  :وللرد على ھذه الشبھة أقول وباهللا التوفیق 
نھ�ا  إن ھذه الدعوى واھیة وبعیدة كل البعد عن الحقائق العلمیة والتاریخیة، وأ           

ما أرید بھا إال الكید والنیل من الحدیث الشریف وأھلھ، فالمحدثون بریئون وبعیدون 
  .كل البعد عن تھمة التقصیر في نقد المتن

 الم��تن ل��بعض  ونق��د الم��تن أس��بق تاریخ��ًا م��ن نق��د ال��سند ؛ فلق��د نق��د النب��ي      
  . الصحابة رضوان اهللا علیھم

متن ، ث�م ج�اء المح�دثون لی�ضیفوا     كما اھتم الصحابة رضوان اهللا علیھم بنقد ال 
إلى نقد المتن نقدًا ثانیًا أال وھو نقد السند، فأصبح اھتمامھم بنقد المتن والسند معًا، 

  .وھذا ظاھر في قواعد علوم الحدیث 
فمن علوم الحدیث ما یھتم بنقد السند فقط كم�ا ف�ي عل�م الرج�ال، وعل�م الج�رح                    

  . والتعدیل
م��تن مع��ًا، كم��ا ف��ي الح��دیث المنك��ر، والمع��ل،     ومنھ��ا م��ا یھ��تم بنق��د ال��سند وال   

  .والمضطرب، والمدرج، والمقلوب، والمصحف، والشاذ، والموضوع، وزیادة الثقة
وم��ن عل��وم الح��دیث أی��ضًا م��ا یخ��تص بنق��د الم��تن فق��ط كم��ا ف��ي عل��م الناس��خ        

  .  والمنسوخ، وعلم مختلف الحدیث
  . وسأتناول ھذا بشيء من التفصیل إن شاء اهللا 

  .   بنقد المتن في المبحث األول  عن عنایة النبي فسأتحدث
  . وفي المبحث الثاني عن عنایة الصحابة رضوان اهللا علیھم بنقد المتن

  . وفي المبحث الثالث عن عنایة المحدثین بنقد المتن
وفي المبحث الرابع عن التعارض الصریح في كالم األس�تاذ أحم�د أم�ین وال�ذي              

  .وىفیھ َردٌّ قويٌّ لھذه الدع
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  املبحث األول

   بنقد املنت عناية النبي 

 بثقتھ في أصحابھ رض�وان اهللا عل�یھم، وعلم�ھ بع�دالتھم، ب�ل             لم یكتف النبي    
َنَقَد المتَن ِلَمن َأَصاَبُھ ِنْسَیاٌن أو سھٌو ، وھ�ذا ی�دل عل�ى أن َأوََّل َم�ْن َعلَّ�َم الن�اَس نق�َد                      

   .المتِن ھو رسوُل اهللا 
ِإَذا «: َقاَل النَِّب�يُّ    : ، َقالَ )١(اري بسنده َعِن الَبَراِء ْبِن َعاِزبٍ     روى اإلمام البخ  

اللَُّھمَّ : َأَتْیَت َمْضَجَعَك، َفَتَوضَّْأ ُوُضوَءَك ِللصََّالِة، ُثمَّ اْضَطِجْع َعَلى ِشقَِّك اَألْیَمِن، ُثمَّ ُقلْ    
َوَأْلَجْأُت َظْھِري ِإَلْیَك، َرْغَبًة َوَرْھَب�ًة ِإَلْی�َك،       َأْسَلْمُت َوْجِھي ِإَلْیَك، َوَفوَّْضُت َأْمِري ِإَلْیَك،       

َال َمْلَجَأ َوَال َمْنَجا ِمْنَك ِإلَّا ِإَلْیَك، اللَُّھمَّ آَمْنُت ِبِكَتاِبَك الَِّذي َأْنَزْلَت، َوِبَنِبیَِّك الَِّذي َأْرَسْلَت،      
َفَردَّْدُتَھ�ا  : َق�الَ . »ْجَعْلُھ�نَّ آِخ�َر َم�ا َت�َتَكلَُّم ِب�ھِ         َفِإْن متَّ ِمْن َلْیَلِتَك، َفَأْنَت َعَلى الِفْط�َرِة، َوا        

: َوَرُس�وِلَك، َق�الَ  : اللَُّھ�مَّ آَمْن�ُت ِبِكَتاِب�َك الَّ�ِذي َأْنَزْل�َت، ُقْل�تُ           : ، َفَلمَّ�ا َبَلْغ�تُ    َعَلى النَِّب�يِّ    
  ).٢(»َال، َوَنِبیَِّك الَِّذي َأْرَسْلَت«

َبَراَء ْبن َعاِزٍب دون تصحیح لم�ا وق�ع فی�ھ            ال ففى ھذا الحدیث لم یترك النبي       
 بنق��د ك��الم ھ��ذا ال��صحابي الجلی��ل م��ع ثقت��ھ  م��ن س��ھو أو ن��سیان ، ب��ل ب��ادر النب��ي 

 ھو أول م�ن نق�د الم�تن،    بعدالتھ، وھذا یؤكد لنا السبق التاریخي لنقد المتن فنبینا    
اج�ة ف�ي ھ�ذا    وأن نقد المتن أسبق تاریخًا من نقد ال�سند، فم�ا ك�ان لنق�د ال�سند م�ن ح         

الوقت لما ك�ان یتمت�ع ب�ھ ال�صحابة رض�وان اهللا عل�یھم م�ن العدال�ة، ول�یس ف�ي نق�د                          
  . المتن تشكیك أو تكذیب للراوي إنما ھو استدراك لما فات الراوي من صواب 

                                                           

: أب��وعمرو، ویق��ال : ھ��و الَب��َراء ب��ن ع��ازب ب��ن الح��ارث ب��ن ع��دي، األن��صاري، أبوعم��ارة، ویق��ال       )  ١(
، وابن صاحبھ، ن�زل الكوف�ة وم�ات بھ�ا زم�ن م�صعب ب�ن الزبی�ر،             لطفیل المدني، صاحب رسول اهللا      أبوا

ال�شعبي، وعب�د ال�رحمن ب�ن عوس�جة وع�دة،       : ، وعن بالل بن رباح وغیرھما، وعن�ھ      النبي  : روى عن 
خم�س  :  أرب�ع ع�شرة غ�زوة، وقی�ل    استصغر یوم بدر فل�م ی�شھدھا، وش�ھد أح�دًا، وغ�زا م�ع رس�ول اهللا                   

  .رة، مات في إمارة مصعب بن الزبیر سنة اثنتین وسبعینعش
أبوعمر یوسف بن عبداهللا ب�ن محم�د ب�ن عب�دالبر ب�ن            :  ، المؤلف  ١/١٥٥االستیعاب في معرفة األصحاب     

دار الجی��ل، بی��روت،   : عل��ي محم��د البج��اوي، الناش��ر   : ، المحق��ق )ھ��ـ٤٦٣ت (عاص��م النم��ري القرطب��ي   
أبوالحسن علي ب�ن أب�ي الك�رم محم�د ب�ن            : ، المؤلف ١/٢٠٥ابة  م، وأسد الغ  ١٩٩٢ -ھـ  ١٤١٢األولى،  /ط

دار الفكر : ، الناشر)ھـ٦٣٠ت (محمد بن عبدالكریم بن عبدالواحد الشیباني الجزري، عزالدین ابن األثیر           
 ، ألبي الفضل أحمد بن ١/٤١١م، واإلصابة في تمییز الصحابة ١٩٨٩ -ھـ ١٤٠٩:  بیروت، عام النشر–

عادل أحمد عبدالموجود ، وعلى محم�د  : ، تحقیق)ھـ٨٥٢ت (د بن حجر العسقالني علي بن محمد بن أحم  
  .ھـ ١٤١٥ -األولى / بیروت، ط–دار الكتب العلمیة : معوض، الناشر

، )٢٤٧ (١/٥٨ َب�اُب َف�ْضِل َم�ْن َب�اَت َعَل�ى الُوُض�وِء          -ِكَت�اُب الُوُض�وِء     : أخرجھ البخاري ف�ي ص�حیحھ     ) ٢(
:  وسننھ وأیامھ، المؤلف المسند الصحیح المختصر من أمور رسول اهللا الجامع: واسم صحیح البخاري

دار طوق : محمد زھیر بن ناصر الناصر، الناشر: محمد بن إسماعیل أبوعبداهللا البخاري الجعفي، المحقق    
اِء كت�اب ال�ذِّْكِر َوال�دُّعَ   : ھـ، ومسلم في ص�حیحھ ١٤٢٢األولى : النجاة، ترقیم محمد فؤاد عبدالباقي، الطبعة  

: ، وأب�وداود ف�ي ال�سنن    )٢٧١٠ (٤/٢٠٨١ َباُب َما َیُقوُل ِعْنَد النَّْوِم َوَأْخِذ اْلَم�ْضَجِع        -َوالتَّْوَبِة َواِلاْسِتْغَفاِر   
َأْبَواُب الدََّعَواِت َعْن َرُسوِل : ، والترمذي في جامعھ)٥٠٤٦ (٤/٣١١ َباُب َما ُیَقاُل ِعْنَد النَّْوِم -َأْبَواُب النَّْوِم 

ِكَت��اُب : ، واب��ن ماج��ھ ف��ي ال��سنن)٣٣٩٤ (٥/٣٣٦ َب��اب َم��ا َج��اَء ِف��ي ال��دَُّعاِء ِإَذا َأَوى ِإَل��ى ِفَراِش��ِھ - ِهللا ا
  ).٣٨٧٦ (٢/١٢٧٥ َباُب َما َیْدُعو ِبِھ ِإَذا َأَوى ِإَلى ِفَراِشِھ -الدَُّعاِء 
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  املبحث الثاني

  عناية الصحابة رضوان اهللا عليهم بنقد املنت

 : لھ��م حی��ث ق��ال    لق��د ثب��ت أن ال��صحابة كلھ��م ع��دول ، وذل��ك بتع��دیل اهللا      

M  -  ,  +  *  )  (  '   &  %  $  #  "  !

  :  9  8   76  5  4    3  2  1  0  /    .;  L )التوبة.(  

َخْی�ُر النَّ�اِس َقْرِن�ي، ُث�مَّ الَّ�ِذیَن َیُل�وَنُھْم، ُث�مَّ الَّ�ِذیَن             «:  بقول�ھ    كما َعدََّلُھم النب�ي     
  ). ١(» ِبُق َشَھاَدُة َأَحِدِھْم َیِمیَنُھ، َوَیِمیُنُھ َشَھاَدَتُھَیُلوَنُھْم، ُثمَّ َیِجيُء َقْوٌم َتْس

وثب��وت العدال��ة لل��صحابة ال ین��افي ال��سھو والن��سیان، فق��د یك��ون ال��راوي ع��دًال   
  . وینسى، وھذا ال یقدح في عدالتھ

وغیرھ�ا م�ن ال�صحابة رض�وان اهللا عل�یھم        ) ٢(وقد اھتمت أم المؤمنین عائ�شة     
ق�د جم�ع    ) ھـ٧٩٤ت(ى إن اإلمام محمد بن عبداهللا الزركشي        أجمعین بنقد المتن، حت   

 ف�ي كت�اب     استدراكات أم المؤمنین عائشة رض�ي اهللا عنھ�ا عل�ى بع�ض ال�صحابة                
  ) . اإلجابة إلیراد ما استدركتھ عائشة على الصحابة(أسماه 

وھذه بعض النماذج من اس�تدراكات أم الم�ؤمنین عائ�شة عل�ى بع�ض ال�صحابة              
  :   أجمعین رضوان اهللا علیھم

  : استدراكھا َعَلى َعْبداِهللا ْبن ُعَمر رضي اهللا عنھما -١
  َأْخَرَج اْلُبَخاِريُّ، وُمْسِلٌم َواللَّْفُظ َلُھ، َعْن َعْمَرَة ِبْنِت َعْبِدالرَّْحَمِن، َأنََّھا َسِمَعْت

                                                           

، )٣٦٥١ (٥/٣ َحاِب النَِّبيِّ َباُب َفَضاِئِل َأْص-كتاب أصحاب النبي : أخرجھ البخاري في صحیحھ  ) ١(
 َب�اُب َف�ْضِل ال�صََّحاَبِة ُث�مَّ الَّ�ِذیَن      -كتاب َفَضاِئِل الصََّحاَبِة َرِضَي اُهللا َتَعاَلى َع�ْنُھْم        : ومسلم في صحیحھ  

وِل اِهللا َأْبَواُب اْلَمَناِقِب َعْن َرسُ   : ، والترمذي في جامعھ   )٢٥٣٣ (٤/١٩٦٣َیُلوَنُھْم ُثمَّ الَِّذیَن َیُلوَنُھْم       
 -  ََّباُب َما َجاَء ِفي َفْضِل َمْن َرَأى النَِّبي  واب�ن ماج�ھ ف�ي ال�سنن    )٣٨٥٩ (٦/١٧٨ َوَصِحَبُھ  ، :

، كلھ��م َع��ْن َعْب��ِداهللا ب��ن )٢٣٦٢ (٢/٧٩١ َب��اُب َكَراِھَی��ِة ال��شََّھاَدِة ِلَم��ْن َل��ْم َیْسَت��ْشِھْد -ِكَت��اُب اْلَأْحَك��اِم 
   .مسعود

عب�داهللا ب�ن   : ھي بنت أبي بكر الصدیق ب�ن أب�ي قحاف�ة، واس�مھ    : ئشة رضي اهللا عنھاأم المؤمنین عا ) ٢(
 بمك�ة  عثمان بن عامر بن عمرو ، الُقَرِشي، ولدت بعد المبعث بأربع سنین، أو خم�س، تزوجھ�ا              

قبل الھجرة بسنتین، أو بثالث سنین، وھي بنت ست، أو سبع، ویجمع بأنھا كانت أكملت السادسة ، 
ل�و جم�ع عل�م    : سابعة، ودخل بھا وھي بنت تسع، ولم ینكح بكرًا غیرھا، قال الزھ�ري         ودخلت في ال  

عائشة إلى علم جمیع أمھات المؤمنین ، وعلم جمیع النساء لك�ان عل�م عائ�شة أف�ضل، روت ألف�ین            
، )١٧٤(، اتفق الشیخان منھا على مائة وأربعة وسبعین ح�دیثًا        )٢٢١٠(ومائتین وعشرة أحادیث    

، مات�ت س�نة س�بع أو ثم�ان       )٦٨(، وم�سلم بثمانی�ة وس�تین        )٥٤( بأربعة وخمسین    وانفرد البخاري 
  .وخمسین ، ودفنت بالبقیع 
  .٨/٢٣١، واإلصابة في تمییز الصحابة ٤/١٨٨١االستیعاب في معرفة األصحاب 
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» َت َلُیَع�ذَُّب ِبُبَك�اِء اْلَح�يِّ     ِإنَّ اْلَمیِّ�  «: َیُق�ْولُ ) ١( َعاِئَشَة َوُذِكَر َلَھا َعْبُداِهللا ْبُن ُعَمرَ     
َیْغِفُر اُهللا ِلَأِبْي َعْبِدالرَّْحَمِن َأَما ِإنَّ�ُھ َل�ْیَس َیْك�ِذُب وَلِكنَّ�ُھ َن�ِسَي َأْو َأْخَط�َأ،                  : َفَقاَلْت َعاِئَشةُ 

ُك�ْوَن َعَلْیَھ�ا، وإَِنََّھ�ا    ِإنَُّھ�ْم َیبْ «:  َعَلى َیُھْوِدیٍَّة ُیْبَك�ى َعَلْیَھ�ا َفَق�اَل      ِإنََّما َمرَّ َرُسْول اِهللا     
  ).٢(»َلُتَعذَُّب ِفْي َقْبِرَھا

 :  M  Ì  Ë  Êَوَحِدْیُثَھا موافق لظاھر القرآن وھ�و قول�ھ   : قال الزركشي   

Î  ÍL )وموافق ِلْلَأَحاِدْیِث اْلُأَخر ِفْي ُبَكاِء النَِّبيِّ      ) ٣ َعَلى َجَماَعٍة ِمَن اْلَمْوَتى 

 َرْحَمًة لِّْلَع�اَلِمْیَن فمح�ال أن یفع�ل َم�ا َیُك�ْوُن س�ببًا              ُبَكاِء َعَلْیِھْم َوَكاَن    َوِإْقَراُرُه َعَلى الْ  
  .لعذابھم َأْو ُیِقرُّ َعَلْیِھ

) ٤(إن َأَب�ا ُھَرْی�َرةَ    : ِقْی�َل الب�ن ُعَم�ر     : َأْخَرَج اْلُبَخاِريُّ وُمْسِلٌم ِم�ْن ِجَھ�ِة َن�اِفع َق�الَ          
َفَق�اَل اْب�ُن    » من تبع َجَناَزة فلھ قیراط ِمَن اْل�َأْجرِ       «: ُقْوُل یَ َسِمعت َرُسْوَل اِهللا    : َیُقْوُل

ُعَمَر َأْكَثَر َعَلْیَنا َأُبْوُھَرْیَرَة، َفَبَعَث ِإَلى َعاِئ�َشَة ف�َسَأَلَھا َف�َصدََّقْت َأَب�ا ُھَرْی�َرَة، َفَق�اَل اْب�ُن                     
  .َلَقْد َفرَّْطَنا ِفي َقَراِرْیَط َكِثْیَرٍة: ُعَمَر

                                                           

رسول : ھو عبد اهللا بن عمر بن الخطاب رضي اهللا عنھما الُقَرِشي، أبو عبد الرحمن ، روى عن         )    ١(
ابنھ بالل ، ونافع مواله ، وخلق ، أسلم بمكة مع أبیھ :  ، وغیرھما ، وعنھ  ، وأبیھ عمر  اهللا

 الخن�دق ، وم�ا بع�دھا، وروى    ، ولم یكن بلغ یومئذ ، واستصغر یوم أحد، وش�ھد م�ع رس�ول اهللا        
ري ، وانفرد البخا  ) ١٧٠(اتفق الشیخان على مئة وسبعین      ) ٢٦٣٠(ألفي وستمائة وثالثین حدیثًا     

  .، مات بمكة سنة أربع وسبعین ) ٣١(، ومسلم بواحد وثالثین ) ٨١(بواحد وثمانین 
   .٤/١٥٥ ، واإلصابة ٣/٩٥٠االستیعاب 

ُیَع�ذَُّب الَمیِّ�ُت ِب�َبْعِض ُبَك�اِء َأْھِل�ِھ      «:  َباُب َقْوِل النَِّب�يِّ  -ِكَتاُب الَجَناِئِز : أخرجھ البخاري في الصحیح    ) ٢(
 َباُب اْلَمیِِّت -ِكَتاُب اْلَجَناِئِز : ، ومسلم في الصحیح ) ١٢٨٩ (٢/٨٠اَن النَّْوُح ِمْن ُسنَِّتِھ ِإَذا َك» َعَلْیِھ

 - َأْبَواُب اْلَجَناِئِز َع�ْن َرُس�وِل اِهللا     : ، والترمذي في جامعھ   )٩٣٢ (٢/٦٤٣ُیَعذَُّب ِبُبَكاِء َأْھِلِھ َعَلْیِھ     
  ) .١٠٠٦ (٢/٣١٩ُبَكاِء َعَلى اْلَمیِِّت َباُب َما َجاَء ِفي الرُّْخَصِة ِفي ال

  ) .١٦٤(سورة األنعام ، اآلیة رقم ) ٣(
ھو عبدالرحمن بن صخر الدَّْوِسي، مشھور بكنیتھ، اختلف في اسمھ، واس�م أبی�ھ، وھ�ذا               : أبوھریرة  ) ٤(

، إنھ أصح، كان م�ن أحف�ظ أص�حاب رس�ول اهللا    : أشھر ما قیل في اسمھ واسم أبیھ إذ قال النووي      
زمھم لھ صحبة على شبع بطنھ ، فكانت یده مع ی�ده ی�دور مع�ھ حی�ث دار إل�ى أن م�ات ؛ ول�ذلك                     وأل

كثر حدیثھ ، كان إسالمھ بین الحدیبیة وخیبر ، قدم المدینة مھاجرًا ، وسكن الصفة ، استعملھ عمر 
، اتف��ق  ) ٥٣٧٤(خم��سة آالف ح��دیث وثالثمائ��ة وأربع��ة وس��بعین ح��دیثًا      : عل��ي البح��رین ، روى 

، وانف��رد م��سلم بثمانی��ة   ) ٩٣(، وانف��رد البخ��اري بثالث��ة وت��سعین   )٣٢٦(ري وم��سلم عل��ى  البخ��ا
 .ت��سع وخم��سین: ثم��ان وخم��سین ، وقی��ل  : ، وم��ات س��نة س��بع وخم��سین، وقی��ل   ) ٩٨(وت��سعین 

   .٧/٣٤٨ ، واإلصابة في تمییز الصحابة ٤/١٧٦٨االستیعاب 
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  ):١ ( على عمر بن الخطاب  استدراكھا-٢
َك���اَن ُعَم���ُر َی���ْضِرُب اْلَأْی���ِدَي َعَل���ى َص���َلاٍة َبْع���َد : َق���اَل) ٢(َرَوى ُم���ْسِلٌم َع���ْن َأَن���ٍس

َوِھ��َم ُعَم��ُر ِإنََّم��ا نھ��ى  : ، وأخ��رج أی��ضًا ع��ن َط��اُوْوٍس، َع��ْن َعاِئ��َشَة َقاَل��تْ  )٣(الع��صر
  ). ٤(بھا َأن َیَتَحرَّى ُطُلْوع الشَّْمس وُغُرْورسول اهللا 

َوِبَقْوِل َعاِئَشة َقاَل اْبُن ُعَم�َر َوَغْی�ره ، َوُھ�َو َم�ْذَھب َزْی�د ْب�ن              : َقاَل اْبُن َعْبِد اْلَبرِّ     
َخاِلد اْلُجَھِنّي َأْیًضا ؛ ِلَأنَُّھ رآه ُعَمر ْبن اْلَخطَّاب َیْرَكع بعد العصر ركعت�ین فَم�َشى ِإَلْی�ِھ     

َیا َأِمْیر اْلُمْؤِمِنْیَن اْض�ِرْب َف�َواِهللا َل�ا َأَدُعَھ�ا َبْع�د َأْن َرَأْی�ُت          : دَوَضَرَبھ بالدِّرَّة َفَقاَل َلُھ َزیْ    
َیا َزْید َلْوَلا َأنِّْي َأْخَشى أن َیتَِّخَذَھا النَّاُس ُسلًَّما :  ُیَصلِّْیھما، َفَقاَل َلُھ ُعَمرَرُسْوَل اِهللا 

  .َماِإَلى الصََّلاِة َحتَّى اللَّْیل َلْم َأْضِرْب ِفْیِھ
  ):٥( استدراكھا على عبد اهللا بن عمرو بن اْلَعاِص رضي اهللا عنھما-٣ 

َبَل�َغ َعاِئ�َشة َأنَّ اْب�َن َعْم�رو     : َأْخَرَج ُمْسِلٌم ِفْي َصِحْیِحِھ، َعْن عبید ب�ن عمی�ر ق�ال         
 َی�ْأُمرُ ! َیا عجبا البن َعْم�رو      «: َیْأُمُر النَِّساء ِإَذا اغتسلن أن ینقضن رؤوسھن، َفَقاَلتْ       

النَِّساء ِإَذا اغتسلن أن ینقضن رؤوسھن، أفال َیْأُمُرھن أن یحلقن رؤوسھن، َلَقْد ُكْنت 

                                                           

 الُقَرِشي، الَعَدوي، أبوحفص، أمی�ر الم�ؤمنین   ھو عمر  بن الخطاب بن نفیل بن عبدالعزي بن ریاح ، )  ١(
 وغیرھما ، ولد قبل  ، وابن عباس ابن مسعود :  ، وعنھ  ، وعن أبي بكر النبي : ، روى عن

ولد بعد الفیل بثالث عشرة سنة ، وشھد بدرًا ، والم�شاھد كلھ�ا م�ع    : المبعث النبوي بثالثین سنة ، وقیل       
 خم�سمائة وت�سعة    س�نین وب�ضعة أش�ھر ، روي ل�ھ ع�ن رس�ول اهللا           ، ولي الخالفة عشر    رسول اهللا   

، وانفرد البخ�اري بأربع�ة وثالث�ین    ) ٢٦(، اتفق الشیخان منھا على ستة وعشرین    )٥٣٩(وثالثین حدیثًا   
 ، ، وقت��ل ش��ھیدًا س��نة ث��الث وع��شرین ، ودف��ن م��ع الرس��ول    ) ٢١(، وم��سلم بواح��د وع��شرین  ) ٣٤(

  .وشھد لھ بالجنة عنھ راٍض ، وتوفي والرسول 
   .٤/٥٨٨، واإلصابة في تمییز الصحابة ٣/٦٤٢، وأسد الغابة ٣/١١٤٤االستیعاب في معرفة األصحاب 

ھو أنس بن مالك بن النَّْضر بن َضْم�َضم ب�ن زی�د ب�ن َح�َرام ، أب�و حم�زة الم�دني ، األن�صاري ، خ�ادم                ) ٢(
، وغیرھم�ا،   عن�ھ، وع�ن أب�ي بك�ر      وھو أحد المكثرین من الروای�ة   النبي  : ، روى عن    رسول اهللا   

 ابن ابنھ ثمامة بن عبد اهللا بن أنس بن مالك ، وحبی�ب ب�ن أب�ي ثاب�ت ، وآخ�رون ، كن�اه النب�ي           : وعنھ  
بأبي حمزة ببقلة كان یجتنیھا، شھد بدرًا ، وإنما لم یذكروه في البدریین؛ ألنھ لم یكن في سنِّ من یقاتل ،         

ثالث : إحدى، وقیل: ، مات بالبصرة سنة تسعین ، وقیل )٢٢٨٦(دیثًا روى ألفین ومائتین وستة وثمانین ح
  .وتسعین

   .١/٢٧٥ ، واإلصابة في تمییز الصحابة ١/١٠٩االستیعاب 
 َب��اُب اْس��ِتْحَباِب َرْكَعَت��ْیِن َقْب��َل َص��َلاِة  -ِكَت��اُب َص��َلاِة اْلُم��َساِفِریَن َوَق��ْصِرَھا  : أخرج��ھ م��سلم ف��ي ص��حیحھ ) ٣(

  ) .٨٣٦( ١/٥٧٣اْلَمْغِرِب 
 َباُب َلا َتَتَح�رَّْوا ِب�َصَلاِتُكْم ُطُل�وَع ال�شَّْمِس      -ِكَتاُب َصَلاِة اْلُمَساِفِریَن َوَقْصِرَھا     : أخرجھ مسلم في صحیحھ   )٤(

  ) .٨٣٣ (١/٥٧١َوَلا ُغُروَبَھا 
: ھو عبد اهللا بن عمرو بن العاص بن وائل بن ھاشم بن سعید ب�ن س�ھم، الُقَرِش�ي، أبومحم�د، ویق�ال               ) ٥(

  كثی�رًا، وع�ن عم�ر    النب�ي  : ، روى ع�ن كان اس�مھ الع�اص فغی�ره النب�ي        : أبوعبد الرحمن ، ویقال   
 وع�دد كثی�ر م�ن الت�ابعین، ك�ان      اب�ن عم�ر، وأبوأمام�ة، وال�سائب ب�ن یزی�د       : وخلق، وعنھ من الصحابة 

ل�م  : ی�ھ ، وقی�ل  طواًال، أحمرًا، عظیم الساقین ، أبیض الرأس واللحیة ، وعمي في آخر عمره، أسلم قبل أب        
، اتف��ق ) ٧٠٠( س��بعمائة ح��دیث  یك��ن ب��ین مول��دھما إال اثنت��ا ع��شرة س��نة، روي ل��ھ ع��ن رس��ول اهللا      

، م�ات س�نة   )٢٠(، وم�سلم بع�شرین   )٨(، وانفرد البخ�اري بثمانی�ة   )١٧(الشیخان منھا على سبعة عشر      
  .خمس، أو ثمان، أوتسع وستین 

   .٤/١٦٥بة في تمییز الصحابة ، واإلصا٣/٢٤٥ ، وأسد الغابة ٣/٩٥٦االستیعاب 
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 م��ن إَن��اء َواِح��د وم��ا أزی��د أن أف��رغ َعَل��ى رأس��ي َثَل��اث       أغت��سل َأَن��ا وَرُس��ْول اِهللا   
  ). ١(»إفراغات

  . وَقْد تابع َعاِئَشة َعَلى ِرَواَیة َذِلَك ُأّم َسَلَمَة
ُقْل�ُت َی�ا َرُس�وَل اِهللا ِإنِّ�ي اْم�َرَأٌة      : َقاَل�تْ ) ٢(ْي َصِحْیِحِھ َعن ُأّم َس�َلَمةَ َرَوى ُمْسِلٌم فِ 

َلا، ِإنََّما َیْكِفیِك َأْن َتْحِثي َعَل�ى َرْأِس�ِك   «: َأُشدُّ َضْفَر َرْأِسي أَفَأْنُقُضُھ ِلُغْسِل اْلَجَناَبِة؟ َقالَ    
  ). ٣(»َء َفَتْطُھِریَنَثَلاَث َحَثَیاٍت ُثمَّ ُتِفیِضیَن َعَلْیِك اْلَما

ویْحَتمل أن َیُك�ْون اب�ن َعْم�رو أم�ر ب�َذِلَك احتیاط�ًا َل�ا                : قال الماوردي ِفي الحاوي   
  ).٤(واجبًا وَعاِئَشة ِإنََّما أنكرت وجوب الحل

   : استدراكھا على أزواج النبي -٤
 إن أَْْزَواج النَِّب�يِّ  : اَل�ت َأْخَرَج اْلُبَخاِريُّ وُم�ْسِلٌم َع�ْن ُع�ْرَوَة َع�ْن َعاِئ�َشَة َأنََّھ�ا قَ        

ِإَل�ى َأِب�ْي َبْك�ٍر ی�َسَأَلنھ     ) ٥( أردن أن یبعثن ُعْثَم�ان ْب�ن َعفَّ�انَ      ِحْیَن توفى َرُسْول اِهللا     
َلا ُنوَرُث َما َتَرْكَنا َفُھ�َو  «: َقْد َقاَل َرُسْوُل اهللا  : ، َفَقاَلْت لھن  میراثھن ِمْن َرُسْوِل اهللاِ   

                                                           

، واب�ن ماج�ھ   )٣٣١ (١/٢٦٠ َباُب ُحْك�ِم َض�َفاِئِر اْلُمْغَت�ِسَلِة    -ِكَتاُب اْلَحْیِض  : أخرجھ مسلم في صحیحھ   )١(
  ) . ٦٠٤ (١/١٩٨ َباُب َما َجاَء ِفي َغْسِل النَِّساِء ِمَن اْلَجَناَبِة -ِكَتاُب الطََّھاَرِة َوُسَنِنَھا : في السنن

ھي ھند بنت أبي أمیة بن المغیرة الُقَرِشَیة، المْخُزوِمیة، أم المؤمنین، وأمھا عاتكة بنت :  أم سلمة)   ٢(
عامر بن ربیعة ، وكانت زوج ابن عمھا أبي سلمة بن عبد األسد بن المغیرة فمات عنھا ، فتزوجھا 

 أسلم قدیمًا ھي سنة ثالث من الھجرة ، وكانت ممن    :  في جمادى اآلخرة سنة أربع ، وقیل         النبي
إنھ�ا  : وزوجھا، وھاجرا إلى الحبشة ، فولدت لھ سلمة ، ثم قدما مكة ، وھاجرا إلى المدینة، وقی�ل   

، أول امرأة خرجت مھاجرة إلى الحبشة ، ماتت سنة تسع وخمسین ، وصلى علیھ�ا أب�و ھری�رة          
  .وھي آخر أمھات المؤمنین موتًا

   .٨/٣٤٢اإلصابة في تمییز الصحابة ، و٦/٢٨٩ ، وأسد الغابة ٤/١٩٣٩االستیعاب 
، وأبوداود في  )٣٣٠ (١/٢٥٩ َباُب ُحْكِم َضَفاِئِر اْلُمْغَتِسَلِة      -ِكَتاُب اْلَحْیِض   : أخرجھ مسلم في صحیحھ   )٣(

 ، والترمذي في) ٢٥١ (١/٦٥ َباٌب ِفي اْلَمْرَأِة َھْل َتْنُقُض َشْعَرَھا ِعْنَد اْلُغْسِل -ِكَتاب الطََّھاَرِة : السنن
، والن�سائي  )١٠٥ (١/١٦٦ َباُب َھْل َتْنُقُض اْلَم�ْرَأُة َش�ْعَرَھا ِعْن�َد الُغ�ْسِل؟            -َأْبَواُب الطََّھاَرِة   : جامعھ

 َب�اُب ِذْك�ِر َت�ْرِك اْلَم�ْرَأِة َنْق�َض َض�ْفِر َرْأِس�َھا ِعْن�َد اْغِت�َساِلَھا ِم�َن اْلَجَناَب�ِة               -ِكَت�اُب الطََّھ�اَرِة     : في السنن 
 َباُب َما َجاَء ِفي َغْسِل النَِّساِء ِمَن -ِكَتاُب الطََّھاَرِة َوُسَنِنَھا : وابن ماجھ في السنن ،  )٢٤١ (١/١٣١

  ). ٦٠٣ (١/١٩٨اْلَجَناَبِة 
: ، المؤل��ف)١/٢٢٥(الح��اوي الكبی��ر ف��ي فق��ھ م��ذھب اإلم��ام ال��شافعي وھ��و ش��رح مخت��صر المزن��ي     ) ٤(

، )ھ�ـ ٤٥٠ت (دادي، الشھیر بالم�اوردي     أبوالحسن علي بن محمد بن محمد بن حبیب البصري البغ         
دار الكت�ب العلمی�ة،     : عادل أحمد عبدالموجود، الناش�ر    / الشیخ -علي محمد معوض    /الشیخ: المحقق
   .١٩: م، عدد األجزاء١٩٩٩-ھـ ١٤١٩األولى، / لبنان، ط-بیروت 

ن ذو الن�ورین،  ھو عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمیة بن عبد شمس ، الُقَرِشي ، أمیر المؤمنی         ) ٥(
فماتت عن�ده، ث�م ت�زوج أم كلث�وم     : ، رقیة أسلم قدیمًا، وھاجر الھجرتین، وتزوج ابنتي رسول اهللا       

 ف�یھم  فماتت عنده أیضًا ، وھو أحد العشرة المشھود لھم بالجنة ، وأحد الستة الذین جع�ل عم�ر       
د دفن عمر ب�ن الخط�اب    الشورى، ُبوِیَع لھ بالخالفة یوم السبت غرة المحرم سنة أربع وعشرین بع           

، اتفق )  ١٤٦( مئة وستة وأربعین حدیثًا بثالثة أیام باجتماع الناس علیھ ، روى عن رسول اهللا 
، وقت�ل بالمدین�ة   )٥(، ومسلم بخمسة ) ٨(، وانفرد البخاري بثمانیة ) ٣(الشیخان منھا على ثالثة     

  . ثین من الھجرةیوم الجمعة سبع ، أو ثمان عشرة خلت من ذي الحجة سنة خمس وثال
   .٤/٣٧٧ ، واإلصابة في تمییز الصحابة ٣/١٠٣٧ االستیعاب 
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  ).٢(»)١(َصَدَقٌة
  .رضي اهللا عنھما بنقد المتن أیضًا) ٣(قام عبد اهللا بن عباسكما 

ُتُوفَِّی�ْت  : روى اإلمام البخاري بسنده عن َعْبداهللا ْبن ُعَبْیِداهللا ْبِن َأِبي ُمَلْیَكَة، َقالَ      
 َوِإنِّ�ي  ، ِبَمكََّة، َوِجْئَنا ِلَن�ْشَھَدَھا َوَح�َضَرَھا اْب�ُن ُعَم�َر، َواْب�ُن َعبَّ�اٍس            اْبَنٌة ِلُعْثَماَن   

 َفَق�اَل  -َجَلْسُت ِإَلى َأَحِدِھَما، ُث�مَّ َج�اَء اآلَخ�ُر َفَجَل�َس ِإَل�ى َجْنِب�ي      : َأْو َقاَل-َلَجاِلٌس َبْیَنُھَما   
َأَال َتْنَھى َعِن الُبَكاِء َف�ِإنَّ َرُس�وَل   : َعْبُداهللا ْبُن ُعَمَر َرِضَي اهللا َعْنُھَما ِلَعْمِرو ْبِن ُعْثَمانَ 

: ،َفَقاَل اْبُن َعبَّاٍس َرِضَي اهللا َعْنُھَم�ا »ِإنَّ الَمیَِّت َلُیَعذَُّب ِبُبَكاِء َأْھِلِھ َعَلْیِھ«: َقاَل اهللا 
 ِمْن َمكََّة، َحتَّى    َصَدْرُت َمَع ُعَمَر    :  َیُقوُل َبْعَض َذِلَك، ُثمَّ َحدََّث، َقالَ      َقْد َكاَن ُعَمُر    

اْذَھْب، َفاْنُظْر َمْن َھُؤَالِء الرَّْكُب، : ٍب َتْحَت ِظلِّ َسُمَرٍة، َفَقاَلِإَذا ُكنَّا ِباْلَبْیَداِء ِإَذا ُھَو ِبَرْك
اْرَتِحْل :  اْدُعُھ ِلي، َفَرَجْعُت ِإَلى ُصَھْیٍب َفُقْلُت: َفَنَظْرُت َفِإَذا ُصَھْیٌب، َفَأْخَبْرُتُھ َفَقاَل: َقاَل

َوا َأَخ��اُه َوا : َدَخ��َل ُص��َھْیٌب َیْبِك��ي َیُق��ولُ   َف��الَحْق َأِمی��َر الُم��ْؤِمِنیَن، َفَلمَّ��ا ُأِص��یَب ُعَم��ُر      
ِإنَّ الَمیِّ�َت  «: َیا ُصَھْیُب، َأَتْبِكي َعَليَّ، َوَقْد َقاَل َرُس�وُل اهللا  : َصاِحَباُه، َفَقاَل ُعَمُر    

ا َم�اَت ُعَم�ُر   َفَلمَّ� : ، َق�اَل اْب�ُن َعبَّ�اٍس َرِض�َي اهللا َعْنُھَم�ا           »ُیَعذَُّب ِبَبْعِض ُبَكاِء َأْھِلِھ َعَلْی�ھِ     
       َْرِحَم اهللا ُعَمَر، واهللا َما َحدََّث َرُسوُل       : ، َذَكْرُت َذِلَك ِلَعاِئَشَة َرِضَي اهللا َعْنَھا، َفَقاَلت

ِإنَّ «:  َق�الَ ، َوَلِك�نَّ َرُس�وَل اهللا   »ِإنَّ اهللا َلُیَعذُِّب الُم�ْؤِمَن ِبُبَك�اِء َأْھِل�ِھ َعَلْی�ھِ      «: اهللا  
َوَال َت�ِزُر َواِزَرٌة    «: َح�ْسُبُكُم الُق�ْرآنُ   : ، َوَقاَل�تْ  »ِفَر َعَذاًبا ِبُبَكاِء َأْھِلِھ َعَلْیھِ    اهللا َلَیِزیُد الَكا  
واهللا ُھ��َو َأْض��َحَك «: ، َق��اَل اْب��ُن َعبَّ��اٍس َرِض��َي اهللا َعْنُھَم��ا ِعْن��َد َذِل��كَ )٤(»ِوْزَر ُأْخ��َرى

َق���اَل اْب���ُن ُعَم���َر َرِض���َي اهللا َعْنُھَم���ا  واهللا َم���ا «: ، َق���اَل اْب���ُن َأِب���ي ُمَلْیَك���ةَ )٥(»َوَأْبَك���ى
  ).٦(»َشْیًئا

                                                           

» َال ُن�وَرُث َم�ا َتَرْكَن�ا َص�َدَقةٌ    «:  َب�اُب َق�ْوِل النَِّب�يِّ    -ِكَت�اُب الَف�َراِئِض   : أخرجھ البخاري ف�ي ص�حیحھ     ) ١(
َلا ُن�وَرُث َم�ا   «: ْوِل النَِّبيِّ   َباُب قَ  -ِكَتاُب اْلِجَھاِد َوالسَِّیرِ  : ، ومسلم في صحیحھ     ) ٦٧٣٠ (٨/١٥٠

 َباٌب -ِكَتاب اْلَخَراِج َواْلِإَماَرِة َواْلَفْيِء : ، وأبوداود في السنن)١٧٥٨ (٣/١٣٧٩» َتَرْكَنا َفُھَو َصَدَقٌة
  ).٢٩٧٦ (٣/١٤٤ِفي َصَفاَیا َرُسوِل اللَِّھ َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ َوَسلََّم ِمَن اْلَأْمَواِل 

أبوعبداهللا بدر الدین محمد : ، المؤلف)١٥٢ –٦٩(َبُة ِلِإْیَراِد َما اْسَتْدَرَكْتُھ َعاِئَشُة َعَلى الصََّحاَبِة اْلِإَجا) ٢(
المكت�ب  : س�عید األفغ�اني، الناش�ر     : ، المحق�ق  )ھ�ـ ٧٩٤ت  (بن عبداهللا بن بھ�ادر الزرك�شي ال�شافعي          

  .م١٩٣٩ -ھـ ١٣٥٨األولى :  بیروت، الطبعة-اإلسالمي
هللا ب�ن العب�اس ب�ن عب�دالمطلب ب�ن ھاش�م، أبوالعب�اس، الم�دني، ال�صحابي الجلی�ل، اب�ن ع�م                 ھو عب�دا  )  ٣(

الَحْبر والبحر ؛ لكثرة علمھ، روى : ، ولد في الشِّعب قبل الھجرة بثالث سنین ، كان یقال لھ رسول اهللا 
ري وعدة، عطاء بن َأبي رباح ، والحسن البص:  وغیرھما، وعنھأسامة بن زید    : ، وعن النبي  : عن

وھو أحد المكثرین من روایة الح�دیث ، وأح�د العبادل�ة م�ن فقھ�اء ال�صحابة ، روى ألف�ًا وس�تمائة وس�تین             
، وانفرد البخ�اري بمئ�ة وع�شرین     ) ٩٥(اتفق البخاري ومسلم منھا على خمسة وتسعین        ) ١٦٦٠(حدیثًا  

  .، مات سنة ثمان وستین بالطائف) ٤٩(، ومسلم بتسعة وأربعین ) ١٢٠(
  .٤/١٢١، واإلصابة في تمییز الصحابة ٣/٩٣٣تیعاب في معرفة األصحاب االس

  ).١٦٤(آیة رقم : سورة األنعام)  ٤(
  ).٤٣(آیة رقم : سورة النجم} َوَأنَُّھ ُھَو َأْضَحَك َوَأْبَكى{: قولھ ) ٥(
ُب الَمیِّ�ُت ِب�َبْعِض ُبَك�اِء َأْھِل�ِھ     ُیَع�ذَّ «:  َب�اُب َق�ْوِل النَِّب�يِّ     -ِكَتاُب الَجَناِئِز   : أخرجھ البخاري في صحیحھ     ) ٦(

 َب�اُب اْلَمیِّ�ِت ُیَع�ذَُّب    -ِكَتاُب اْلَجَن�اِئِز  : ، ومسلم في صحیحھ )١٢٨٦ (٢/٧٩ِإَذا َكاَن النَّْوُح ِمْن ُسنَِّتِھ    » َعَلْیِھ
 ٤/١٨اَح��ُة َعَل��ى اْلَمیِّ��ِت   النَِّی-ِكَت��اُب اْلَجَن��اِئِز  : ، والن��سائي ف��ي ال��سنن )٩٢٨ (٢/٦٤١ِبُبَك��اِء َأْھِل��ِھ َعَلْی��ِھ  

)١٨٥٨.(  
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وعلی��ھ فنق��د أم الم��ؤمنین عائ��شة وعب��داهللا ب��ن عب��اس رض��ي اهللا عنھم��ا ك��الَم    
الصحابة كما رأینا، وعدم اكتفائھما بعدالتھم، دلیل على أن اھتمام ال�صحابة ل�م یك�ن         

  .بالراوي فقط، إنما كان االھتمام بالراوي والمروي معًا
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  المبحث الثالث
  عنایة المحدثین بنقد المتن

  :  ویشتمل على أربعة مطالب 
  . نقد المتن في علم الرجال- المطلب األول
  .  نقد المتن في علم العلل- المطلب الثاني
  . نقد المتن في دراسة مصطلح الحدیث- المطلب الثالث
  .ُیَعدُّ طعنًا االھتمام الكبیر من المحدثین بنقد السند ال - المطلب الرابع
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  املبحث الثالث

  عناية احملدثني بنقد املنت

مع كون التوثیق ھو أعلى درجات التعدیل إال أن الثقة ق�د ی�صیبھ بع�ض ال�وھم                   
والخطأ والنسیان؛ لذا فقد احترز العلماء عن أوھام الثق�ات باالنتق�اء م�ن مروی�اتھم،                

ة، وف�ي ھ�ذا حج�ة عل�ى     وباشتراطھم السالمة من ال�شذوذ وم�ن العل�ة القادح�ة الخفی�        
  . ضعِف ما َظنَُّھ البعُض من أن كل إسناد رواتھ ثقات فھو صحیح

وقد ثبت عن المحدثین قیامھم بنقد المتون وفحصھا فح�صًا جی�دًا ، ول�م یكتف�وا       
  :بنقد السند فقط، ومن ذلك

 النَِّبيَّ ما رواه الخطیب البغدادي بسنده عن َعْبِد اهللا ْبِن َسْلَماَن اْلَفاِرِسيِّ، َأنَّ       
َھ�َذا َم�ا َف�اَدى ُمَحمَّ�ُد ْب�ُن َعْب�ِداهللا َرُس�وُل اهللا،        «: َأْمَلى اْلكتاَب َعَلى َعِليِّ ْبِن َأِبي َطاِلبٍ   

َفَدى َسْلَماَن اْلَفاِرِسيَّ ِمْن ُعْثَماَن ْبِن اَألْشَھِل اْلَیُھوِديِّ ُث�مَّ اْلُقَرِظ�يِّ ِبَغ�ْرِس َث�الِث ِماَئ�ِة       
  .ِعیَن ُأوِقیًَّة َذَھًباَنْخَلٍة َوَأْرَب

، َوَوالُؤُه )١(َوَق��ْد َب��ِرَئ ُمَحمَّ��ُد ْب��ُن َعْب��ِداهللا َرُس��وُل اهللا ِل��َثَمِن َس��ْلَماَن اْلَفاِرِس��يِّ       
  .»ِلُمَحمَِّد ْبِن َعْبِداهللا َرُسوِل اهللا َوَأْھِل َبْیِتِھ، َفَلْیَس َألَحٍد َعَلى َسْلَماَن َسِبیٌل

و َبْك�ٍر ال�صِّدِّیُق، َوُعَم�ُر ْب�ُن اْلَخطَّ�اِب، َوَعِل�يُّ ْب�ُن َأِب�ي َطاِل�ٍب،                  َأُب� : َشِھَد َعَلى َذِلكَ  
َوُحَذْیَفُة ْبُن َسْعِد ْبِن اْلَیَماِن، َوَأُبو َذرٍّ اْلِغَفاِريُّ، َواْلِمْقَداُد ْبُن اَألْسَوِد، َوِبالٌل َمْوَلى َأِبي 

َعِل�يُّ ْب�ُن َأِب�ي َطاِل�ٍب َی�ْوَم االْثَن�ْیِن ِف�ي ُجَم�اَدى         َبْكٍر، َوَعْبُد ال�رَّْحَمِن ْب�ُن َع�ْوٍف، َوَكَت�َب           
  .اُألوَلى ِمْن َسَنِة ُمَھاَجِر ُمَحمَِّد ْبِن َعْبِداهللا َرُسوِل اهللا 

  :وقد علََّق الخطیب البغدادي على ھذا الحدیث قائًال
 غ��زوة ف��ي ھ��ذا الح��دیث نظ��ر، وذل��ك أن أول م��شاھد س��لمان م��ع رس��ول اهللا  

نت في السنة الخامسة من الھجرة، ول�و ك�ان َتَخلُّ�ُص س�لماَن م�ن ال�رقِّ              الخندق، وكا 
، ف��إن ف��ي ال��سنة األول��ى م��ن الھج��رة ل��م َیُفْت��ُھ ش��يٌء م��ن المغ��ازي م��ع رس��ول اهللا  

، وأول من َأرََّخ بھا ُعَمر ْبن الخط�اب  التاریخ بالھجرة لم یكن في عھد رسول اهللا    
  ).٢(في خالفتھ، واهللا أعلم

                                                           

، ویع�رف ب�سلمان الخی�ر، ك�ان أص�لھ      إنھ مولى رس�ول اهللا  : ھو سلمان أبوعبداهللا الَفاِرِسي، یقال  )  ١(
، من فارس، أول مشاھده الخندق وھو الذي أشار بحفره، ولم َیُفْتُھ بعد ذلك مشھد مع رسول اهللا 

  .ثینتوفي في آخر خالفة عثمان سنة خمس وثال
   .٣/١١٨ ، واإلصابة في تمییز الصحابة ٢/٦٣٤االستیعاب 

أب��و بك��ر أحم��د ب��ن عل��ي ب��ن ثاب��ت ب��ن أحم��د ب��ن مھ��دي الخطی��ب  : المؤل��ف ) ٥١٧/ ١(ت��اریخ بغ��داد ) ٢(
 -دار الغ��رب اإلس��المي : ب��شار ع��واد مع��روف، الناش��ر /ال��دكتور: ، المحق��ق)ھ��ـ٤٦٣ت (البغ��دادي 

  .م٢٠٠٢ -ھـ ١٤٢٢األولى : بیروت، الطبعة
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َوَھَكَذا اْلَحِدیُث اْلَواِرُد ِفي َأنَّ�ُھ َل�ْیَس َأَح�ٌد َی�ْأِتي            : قالھ الحافظ ابن كثیر     وأیضًا ما   
َیْوَم اْلِقَیاَمِة َراِكًبا ِإلَّا َأْرَبَعٌة رسول اهللا َعَلى اْلُبَراِق، َوَصاِلٌح َعَلى َناَقِتِھ، َوَحْمَزُة َعَل�ى     

 اْلَجنَِّة رافعًا صوتھ بالتھلیل، وكذلك ما في أف�واه          اْلَعْضَباِء، َوَعِليٌّ َعَلى َناَقٍة ِمْن ُنوقِ     
خذ بعلي، أعطني بعل�ي، ونح�و ذل�ك ك�ل ذل�ك ال      : الناس من الیمین بعلي یقول أحدھم  

أصل لھ ب�ل ذل�ك م�ن نزع�ات ال�روافض ومق�االتھم وال ی�صح م�ن ش�ئ م�ن الوج�وه،                        
ومن وھو من وضع الرافضة ویخشى على من اعتاد ذلك سلب اإلیمان عند الموت،            

  ). ١(حلف بغیر اهللا فقد أشرك
كما نرى عنایة المحدثین بنقد المتن أیضًا في علوم الحدیث وذلك كما  في عل�م   

  .الرجال، وعلم العلل، وعلم مصطلح الحدیث

                                                           

أبوالف��داء إس��ماعیل ب��ن عم��ر ب��ن كثی��ر القرش��ي الب��صري ث��م   : المؤل��ف) ٣٩٢/ ٧(البدای��ة والنھای��ة ) ١(
األول�ى  / دار إحی�اء الت�راث العرب�ي، الطبع�ة        : علي شیري، الناش�ر   : ، المحقق )ھـ٧٧٤ت  (الدمشقي  

  .م١٩٨٨ -ھـ ١٤٠٨
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  اطب اول

  د ان  م ارل

  . جرح الراوى ألجل مرویاتھ -١
والتع�دیل ال یتكلم�ون ف�ي    إن كل راو مرھون بما رواه ؛ حیث إن علماء الجرح         

راٍو إال م�ن خ��الل مرویات��ھ، ف��إن ك�ان  ف��ي حدیث��ھ بع��ض المنك�رات فإنھ��ا ت��ؤدي إل��ى    
  .جرحھ

ومعن��ى ھ��ذا أن األص��ل ف��ي الج��رح والتع��دیل إنم��ا ھ��و نق��د الم��تن لك��ل راٍو م��ن    
الرواة، وبناًء علیھ تتفاوت أحكام علماء الجرح والتعدیل في الرواة، فیحكمون عل�ى     

خالل مرویاتھ بما یلیق بحالھ من تمام الضبط، أو س�وء الحف�ظ، أو بأن�ھ    كل راٍو من    
ی��روي المنك��رات أو غی��ر ذل��ك مم��ا ی��ؤدي إل��ى ج��رح ال��راوي أو تعدیل��ھ، بن��اًء عل��ى    

  .مرویاتھ
ف��ي كتاب��ھ الكام��ل ف��ى  ) ھ��ـ٣٦٥ت(وق��د فع��ل ذل��ك عب��داهللا ب��ن ع��دى الجرج��اني  

َوَعامَّ��ُة َم��ا َیْرِوی��ِھ  : ْقُب��ِريض��عفاء الرج��ال، فق��ال ف��ي ترجم��ة عب��داهللا ب��ن س��عید اْلمَ    
َوُمُت��وُن َأْخَب��اِر : ال��ضعف علی��ھ َب��یِّن، كم��ا ق��ال ف��ي ترجم��ة محم��د ب��ن عم��ر الواق��دي    

  ).١(اْلَواِقِديِّ َغْیُر َمْحُفوَظٍة، َوھو َبیُِّن الضَّْعِف 
  .فھذا نقد صریح للمتن حیث جرح ابن عدي الراوي لضعف مرویاتھ 

ي وتق�واه وورع�ھ، فق�د یك�ون ص�الحًا ورع�ًا لكن�ھ             ولیست العبرة ب�صالح ال�راو     
ضعیف الحدیث ، ال كما یتوھم البعض أن صالح الراوى یكفي لقب�ول روایت�ھ ، فلق�د             

روى أحادی�ث  : جرح اإلمام أبوحاتم أحد الرواة وھو أحمد ب�ن محم�د ب�ن غال�ب فق�ال           
 مناكیر عن شیوخ مجھولین ولم یك�ن محل�ھ عن�دي مم�ن یفتع�ل الح�دیث وك�ان رج�الً           

  . ، فقد جرح أبوحاتم ھذا الراوي مع صالحھ)٢(صالحًا
َوُغ�الُم اْلَخِلی�ِل َأَحاِدیُث�ُھ َمَن�اِكیُر ال ُتْح�َصى      : كما ق�ال اب�ن ع�دي ع�ن ھ�ذا ال�راوي        

  ). ٣(َكْثَرًة، َوھو َبیُِّن األمر في الضعفاء
ض��عیف الح��دیث : وق��ال أبوح��اتم ع��ن أب��ي ص��یفى ب��شیر ب��ن میم��ون الواس��طي   

  ).٤(اكیر یكتب حدیثھ على الضعفوعامة روایتھ من
ح���صین ب���ن عم���ر، أب���و عم���ر : وق���ال البخ���اري ف���ي كتاب���ھ ال���ضعفاء ال���صغیر 

منك���ر : األحم���سي، منك���ر الح���دیث، كم���ا ق���ال أی���ضًا ف���ي ترجم���ة زی���ادة ب���ن محم���د   

                                                           

، )ھ�ـ ٣٦٥ت (ن عدي الجرج�اني  أبوأحمد ب:  ، المؤلف٧/٤٨٤ ، ٥/٢٧١الكامل في ضعفاء الرجال  ) ١(
الكت��ب العلمی��ة، بی��روت، لبن��ان،  : ع��ادل أحم��د عب��دالموجود، عل��ي محم��د مع��وض، الناش��ر : تحقی��ق

 .م١٩٩٧ھـ، ١٤١٨األولى، /ط
أبى محمد عبد الرحمن بن أبى حاتم ب�ن إدری�س ب�ن المن�ذر            /  ، لشیخ اإلسالم   ٢/٧٣الجرح والتعدیل   ) ٢(

 الطبع��ة األول��ى ،  - بی��روت - دار إحی��اء الت��راث العرب��ي  -) ھ��ـ٣٢٧ت( التمیم��ى الحنظل��ى ال��رازي 
  .م ١٩٥٢ - ھـ ١٢٧١

  .١/٣٢٢الكامل في ضعفاء الرجال ) ٣(
  .٢/٣٧٩الجرح والتعدیل البن أبي حاتم ) ٤(
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  ).١(الحدیث
تكون في المتن، فالتضعیف ھنا عن طریق المتون الت�ي      ) ٢(ومعلوم أن النكارة  

ت المت���ون س���ببًا ف���ي ج���رح بع���ض ال���رواة ، وع���دم قب���ول  رواھ���ا ال���راوي؛ ل���ذا كان���
  .مرویاتھم، وھذا من صمیم نقد المحدثین لمتن الحدیث

  . الحكم على الراوي بأنھ وضاع ألجل مرویاتھ -٢
وذلك من خالل نقد العلماء للمتون الموض�وعة فق�د حكم�وا عل�ى رواتھ�ا ب�أنھم                  

  . وضاعون
  : اع وِممَّْن َحَكَم العلماُء علیِھ بأنھ َوضَّ

  .إسحاق بن نجیح أبوصالح الملطي* 
  :روى لھ ابن عدي في الكامل جملة من األحادیث منھا

َم��ن َق��ال ِف��ي ِدیِنَن��ا ِبَرْأِی��ِھ   «: َق��ال َرُس��وُل اهللا : م��ا رواه ع��ن اْب��ِن ُعَم��ر، َق��ال  
  .»فاقتلوه

َكْرُتَھ�ا  َوَھ�ِذِه اَألَحاِدی�ُث الَِّت�ي ذَ      : ثم قال ابن عدي بعد سرده لجملة م�ن األحادی�ث          
َم��َع َس��اِئِر الرَِّواَی��اِت ِعْن��َد ِإْس��َحاَق ْب��ِن َنِج��یٍح َعمَّ��ن َرَوى َعْن��ُھ، َفُكلَُّھ��ا َمْوُض��وَعاٌت،       
َوَض��َعَھا ُھ��َو، َوَعامَّ��ُة َم��ا َأَت��ى ع��ِن اْب��ِن ُج��َریج، َوِإْس��َحاُق ْب��ُن َنِج��یٍح َب��یُِّن اَألْم��ِر ِف��ي      

  ).٣(یَثالضَُّعَفاِء، َوھو ِممَّْن َیَضُع اْلَحِد
  : وأیضًا ِممَّْن َحَكَم العلماُء علیِھ بأنھ َوضَّاع

وھب بن وھب بن كثیر بن عب�د اهللا ب�ن زمع�ة أب�والبخترى القرش�ي الم�دني،                  * 
  ). ٤(َیَضُع الَحِدْیَث: َقاَل َأْحَمُد، َواْبُن َمِعْیٍن، وابن عدي

  : ومن أحادیثھ المكذوبة
:  لج�اریتي بری�رة  ال رسول اهللا ق: ما رواه عن عائشة رضي اهللا عنھا، قالت  

اكنسي المسجد یوم الخمیس، فإن من أخرج من مسجد یوم الخمیس بقدر ما ترى          «
  ). ٥(»العین كان كعدل رقبة

                                                           

أحم��د ب��ن إب�راھیم ب��ن أب��ي العین�ین، مكتب��ة اب��ن   : تحقی�ق ) ٦٥، ٤٨: ص(ال�ضعفاء ال��صغیر للبخ��اري ) ١(
  .عباس

ِفیِھ َنَظٌر َوَس�َكُتوا َعْن�ُھ ِف�یَمْن َتَرُك�وا َحِدیَث�ُھ، َوُیْطِل�ُق ُمْنَك�ُر اْلَح�ِدیِث َعَل�ى َم�ْن َل�ا َتِح�لُّ                   : ْطِلُقاْلُبَخاِريُّ یُ ) ٢(
عبدالرحمن بن أبي بكر، :  ، المؤلف١/٤١٠تدریب الراوي في شرح تقریب النواوي . الرَِّواَیُة َعْنُھ

  .دار طیبة: بة نظر محمد الفاریابي، الناشرأبوقتی: ، حققھ)ھـ٩١١ت (جالل الدین السیوطي 
  .١/٥٣٥الكامل في ضعفاء الرجال ) ٣(
أبو زكریا یحیى بن معین بن عون ب�ن زی�اد   :  ، المؤلف ١٨٣ /٣  روایة الدوري -تاریخ ابن معین    ) ٤(

أحمد محمد نور سیف، /د: ، المحقق)ھـ٢٣٣ت(بن بسطام بن عبدالرحمن المري بالوالء، البغدادي 
 -ھ��ـ١٣٩٩األول��ى، / مك��ة المكرم��ة، ط -مرك��ز البح��ث العلم��ي وإحی��اء الت��راث اإلس��المي     : رالناش��

شمس الدین :  ، المؤلف٨/١٠٧، وسیر أعالم النبالء ١/٢٩٢م، والكامل في ضعفاء الرجال ١٩٧٩
 الق�اھرة،  -دار الحدیث: ، الناشر)ھـ٧٤٨ت(أبوعبداهللا محمد بن أحمد بن عثمان بن َقاْیماز الذھبي       

  .م٢٠٠٦-ھـ١٤٢٧ :الطبعة
أبوالف���ضل أحم���د ب���ن عل���ي ب���ن محم���د ب���ن أحم���د ب���ن حج���ر  : ، المؤل���ف)٤٠٠/ ٨(ل���سان المی���زان ) ٥(

: دار الب��شائر اإلس��المیة، الطبع��ة  : عب��دالفتاح أبوغ��دة، الناش��ر  : ، المحق��ق)ھ��ـ٨٥٢ت(الع��سقالني
  . م٢٠٠٢األولى، 
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م�ن حف�ظ عل�ى أمت�ي أربع�ین ح�دیثًا مم�ا        «: وما رواه ع�ن أب�ي ھری�رة مرفوع�اً     
  ). ١(»ینفعھا اهللا بھ، بعثھ اهللا یوم القیامة فقیھًا عالمًا

َمْن َزوََّق َبْیَت�ُھ َوَزْخ�َرَف َم�ْسِجَدُه َل�ْم یم�ت أو ت�صیبھ              «: ه جابر مرفوعاً  وما روا 
  ). ٢(»قارعة

  ).٣(وھذه أحادیث مكذوبة : قال الذھبي

                                                           

، )ھـ٩٨٦ت(لھندي الَفتَِّني   محمد طاھر بن علي الصدیقي ا     : المؤلف) ٢٧: ص(تذكرة الموضوعات   ) ١(
  .ھـ١٣٤٣األولى، : إدارة الطباعة المنیریة، الطبعة: الناشر

جمال الدین أبوالفرج عبدالرحمن بن علي : ، المؤلف)٤٠٢/ ١(العلل المتناھیة في األحادیث الواھیة ) ٢(
یة، فی�صل  إدارة العلوم األثر : إرشاد الحق األثري، الناشر   : ، المحقق )ھـ٥٩٧ت(بن محمد الجوزي    

  .م١٩٨١/ھـ١٤٠١الثانیة، : آباد، باكستان، الطبعة
شمس الدین أبوعبداهللا محمد ب�ن أحم�د ب�ن عثم�ان     :  المؤلف٤/٣٥٣میزان االعتدال في نقد الرجال     ) ٣(

دار المعرف��ة للطباع��ة  : عل��ي محم��د البج��اوي، الناش��ر  : ، تحقی��ق)ھ��ـ٧٤٨ت (ب��ن َقاْیم��از ال��ذھبي  
 .م١٩٦٣ -ھـ١٣٨٢لى، األو/والنشر، بیروت، لبنان، ط
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ب اطا  

  د ان  م ال

 ِھ��َي ِعَب��اَرٌة َع��ْن َس��َبٍب َغ��اِمٍض َخِف��يٍّ َق��اِدٍح ِف��ي اْلَح��ِدیِث َم��َع َأنَّ    :تعری��ف العل��ة
  ). ١(لظَّاِھَر السََّلاَمُة ِمْنُھ ا

 ُھَو اْلَحِدیُث الَِّذي اطُِّلَع ِفیِھ َعَلى ِعلٍَّة َتْق�َدُح ِف�ي ِص�حَِّتِھ،     :تعریف الحدیث الُمَعّل    
  ).٢(َمَع َأنَّ َظاِھَرُه السََّلاَمُة ِمْنَھا

حًا والعلة المقصودة ھنا ھي التي تَتَطرَُّق ِإَلى المتن الذي قد یظنھ البعض ص�حی  
  .لثقة رجال إسناده

وإذا كان األمر كذلك فالعلة الخفیة إنما تكون في أحادیث الثق�ات، وعلی�ھ فالنق�د     
  .للحدیث ھنا إنما یتوجھ للمتن دون السند 

وأم�ا الفقھ�اء المت�أخرون، فكثی�ر     : ق�ال الح�افظ عب�دالرحمن ب�ن أحم�د ب�ن رج�ب       
ل ح�دیث رواه ثق�ة َفھ�َو    ِمنُھم نظر إلى ثقة رجالھ فظن صحتھ، وھؤالء یظن�ون أن ك�   

  ).٣(صحیح، وال یتفطنون لدقائق علم علل الحدیث
  :مكان وقوع العلة 

  :تقع العلة في 
  . السند -١
  . المتن -٢

، وق�ْد تق�ُع   - وھ�و األكث�ُر   -ُثمَّ قْد تقُع الِعلَُّة في إسناِد الحدیِث      : قال ابن الصالح    
  . في متِنِھ

في صحَِّة اإلسناِد والمتِن جمیعًا، كما في التعلی�ِل     ُثمَّ ما یقُع في اإلسناِد قْد یقدُح        
  . باإلرساِل والوْقِف

  ).٤(وقْد َیقدُح في ِصحَِّة اإلسناِد خاصًَّة من غیِر َقْدٍح في ِصحَِّة المتِن
  :تقسیم ابن حجر ألماكن وقوع العلة

 الحدیِث ُثمَّ قْد تقُع الِعلَُّة في إسناِد: (یقول ابن حجر معلقًا على قول ابن الصالح
  ...)، وقْد تقُع في متِنِھ- وھو األكثُر -

  . إذا وقعت العلة في اإلسناد قد تقدح وقد ال تقدح
                                                           

 ) .١/٢٩٥(تدریب الراوي ) ١(
 ).٩٠: ص( ت عتر -معرفة أنواع علوم الحدیث = مقدمة ابن الصالح ) ٢(
زی�ن  : ف�تح الب�اري ش�رح ص�حیح البخ�اري، المؤل�ف        : ، اس�م الكت�اب    ٣٦٣/ ١فتح الباري البن رج�ب      ) ٣(

ث��م الدم��شقي، الحنبل��ي  ال��دین عب��دالرحمن ب��ن أحم��د ب��ن رج��ب ب��ن الح��سن، ال��َسالمي، البغ��دادي،      
محمود بن شعبان بن عبدالمقصود، ومجدي بن عبدالخالق الشافعي، وإبراھیم :، تحقیق)ھـ٧٩٥ت(

ب��ن إس��ماعیل القاض��ي، وال��سید ع��زت المرس��ي، ومحم��د ب��ن ع��وض المنق��وش، وص��الح ب��ن س��الم    
رب�اء  مكتب�ة الغ : المصراتي، وعالء بن مصطفى بن ھمام، وصبري بن عبدالخالق الشافعي، الناش�ر      

األول���ى، :  الق���اھرة، الطبع���ة–مكت���ب تحقی���ق دار الح���رمین :  المدین���ة النبوی���ة، الحق���وق-األثری���ة 
  .م١٩٩٦ -ھـ ١٤١٧

  ).١٨٨: ص(معرفة أنواع علوم الحدیث = مقدمة ابن الصالح ) ٤(
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  .وكذا القول في المتن سواء. وإذا قدحت، فقد تخصھ وقد تستلزم القدح في المتن
  :فاألقسام على ھذا ستة

  :  فمثال ما وقعت العلة في اإلسناد ولم تقدح مطلقًا-١
ًال م��ن ح��دیث م��دلس بالعنعن��ة، ف��إن ذل��ك عل��ة توج��ب التوق��ف ع��ن  م��ا یوج��د م��ث

  .قبولھ، فإذا وجد من طریق أخرى قد صرح بالسماع تبین أن العلة غیر قادحة
  .وكذا إذا اختلف في اإلسناد على بعض رواتھ، فإن ظاھر ذلك یوجب التوقف عنھ
س�ناد  فإن أمكن الجمع بینھما عل�ى طری�ق أھ�ل الح�دیث ب�القرائن الت�ي تح�ف اإل                

  .تبین أن تلك العلة غیر قادحة
 ومثال م�ا وقع�ت العل�ة فی�ھ ف�ي اإلس�ناد وتق�دح فی�ھ دون الم�تن م�ا مث�ل ب�ھ                    -٢

 م��ن إب��دال راٍو ثق��ة ب��راٍو ثق��ة وھ��و بق��سم المقل��وب - یعن��ي اب��ن ال��صالح -الم��صنف 
  .ألیق

يِّ َع�ْن َعْم�ِرو ْب�ِن ِدیَن�اٍر،     َما َرَواُه الثَِّقُة َیْعَلى ْبُن ُعَبْیٍد َعْن ُسْفَیاَن الثَّ�ْورِ      : مثالھ  
  . اْلَحِدیَث» ...اْلَبیَِّعاِن ِباْلِخَیاِر«:  َقاَلَعِن اْبِن ُعَمَر، َعِن النَِّبيِّ 

َفَھَذا ِإْسَناٌد ُمتَِّصٌل ِبَنْقِل اْلَعْدِل َعِن اْلَعْدِل، َوُھَو ُمَعلٌَّل َغْیُر َص�ِحیٍح، َواْلَم�ْتُن َعَل�ى                
، ِإنََّما ُھ�َو َع�ْن َعْب�ِداهللا ْب�ِن        »َعْن َعْمِرو ْبِن ِدیَنارٍ   «:  َواْلِعلَُّة ِفي َقْوِلھِ   ُكلِّ َحاٍل َصِحیٌح،  

  . ِدیَناٍر، َعِن اْبِن ُعَمَر، َھَكَذا َرَواُه اْلَأِئمَُّة ِمْن َأْصَحاِب ُسْفَیاَن َعْنُھ
ِإَلى َعْمِرو ْبِن ِدیَناٍر، َوِكَلاُھَم�ا  َفَوِھَم َیْعَلى ْبُن ُعَبْیٍد، َوَعَدَل َعْن َعْبِداهللا ْبِن ِدیَناٍر          

  ).١(ِثَقٌة
 فإن أبدل راٍو ضعیف ب�راٍو ثق�ة وتب�ین ال�وھم فی�ھ اس�تلزم الق�دح ف�ي الم�تن           -٣

  .أیضًا إن لم یكن لھ طریق أخرى صحیحة
  .ومن أغمض ذلك أن یكون الضعیف موافقًا للثقة في نعتھ

  : ومثال ذلك
ك�وفي أح�د الثق�ات،عن عب�دالرحمن ب�ن         ما وقع ألب�ي أس�امة حم�اد ب�ن أس�امة ال            

یزید بن جابر ، وھو من ثقات الشامیین قدم الكوفة، فكتب عنھ أھلھا ولم یسمع منھ 

                                                           

  :وقد أخرجھ عن عبداهللا بن دینار وھو الصحیح: قلت ) ١(
 ٤/٥٠٤اْلَبیَِّعاِن ِباْلِخَیاِر َما َل�ْم َیْفَتِرَق�ا    :  باب َمْن َقاَل- َواْلَأْقِضَیِة   ِكَتاُب اْلُبُیوعِ : ابن أبي شیبة في مصنفھ      

أب�وبكر ب�ن أب�ي ش�یبة،     : الكتاب الم�صنف ف�ي األحادی�ث واآلث�ار، المؤل�ف      : ، اسم الكتاب  )٢٢٥٦٤(
كم�ال یوس�ف   : ، المحق�ق )ھ�ـ ٢٣٥ت(عبداهللا بن محمد بن إبراھیم بن عثمان ب�ن خواس�تي العب�سي          

  .ھـ١٤٠٩األولى، :  الریاض، الطبعة-مكتبة الرشد : الحوت، الناشر
أبوعبداهللا أحمد بن محمد بن حنبل ب�ن ھ�الل ب�ن    : ، المؤلف)٤٥٦٦ (٨/١٧٣:  واإلمام أحمد في مسنده  

:  الق�اھرة، الطبع�ة   -دار الح�دیث    : أحم�د محم�د ش�اكر، الناش�ر       : ، المحق�ق  )ھـ٢٤١ت(أسد الشیباني   
  . م١٩٩٥ -ھـ ١٤١٦األولى، 

 ب�اب ِذْك�ُر اِلاْخِتَل�اِف َعَل�ى َعْب�ِد اللَّ�ِھ ْب�ِن ِدیَن�اٍر ِف�ي َلْف�ِظ َھ�َذا اْلَح�ِدیِث                     -ِكَتاُب اْلُبُی�وِع    : والنسائي في السنن    
٤٤٨٠ (٧/٢٥١.(  

أب�و  : المنتق�ى م�ن ال�سنن الم�سندة، المؤل�ف      : ، اس�م الكت�اب    )٦١٧ (١/١٥٧: وابن الجارود ف�ي المنتق�ى       
عب�داهللا عم�ر   : ، المحق�ق )ھ�ـ ٣٠٧ت(ي بن الجارود النیسابوري المجاور بمك�ة    محمد عبداهللا بن عل   

  .م١٩٨٨ -ھـ ١٤٠٨األولى، :  بیروت، الطبعة-مؤسسة الكتاب الثقافیة : البارودي، الناشر
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أبوأسامة، ثم قدم بعد ذلك الكوفة عبدالرحمن بن یزی�د ب�ن تم�یم ، وھ�و م�ن ض�عفاء                    
عبدالرحمن بن یزی�د، فظ�ن   : الشامیین، فسمع منھ أبوأسامة وسألھ عن اسمھ؟ فقال       

  .أسامة أنھ ابن جابرأبو
ح�دثنا عب�دالرحمن ب�ن یزی�د ب�ن          : فصار یح�دث عن�ھ وین�سبھ م�ن قب�ل نف�سھ، فیق�ول              

  .جابر
فوقعت المناكیر ف�ي روای�ة أب�ي أس�امة، ع�ن اب�ن ج�ابر وھم�ا ثقت�ان فل�م یفط�ن                   

  .لذلك إال أھل النقد، فمیزوا ذلك ونصوا علیھ كالبخاري وأبي حاتم وغیر واحد
  : في المتن دون اإلسناد وال تقدح فیھما  ومثال ما وقعت العلة -٤

ما وقع م�ن اخ�تالف ألف�اظ كثی�رة م�ن أحادی�ث ال�صحیحین إذا أمك�ن َردُّ الجمی�ع              
  . إلى معنى واحد، فإن القدح ینتفي عنھا

  :  ومثال ما وقعت العلة فیھ في المتن واستلزمت القدح في اإلسناد-٥
مراد بلفظ الح�دیث غی�ر ذل�ك،    ما یرویھ راٍو بالمعنى الذي ظنھ ویكون خطأ، وال        

  .فإن ذلك یستلزم القدح في الراوي، فیعلل اإلسناد
 یعن�ي اب�ن   - ومثال ما وقعت العلة في المتن دون اإلسناد ما ذكره الم�صنف      -٦
ال ی�ذكرون ب�سم   «:  وھ�ي قول�ھ   من أحد األلفاظ الواردة في ح�دیث أن�س       -الصالح

  . فإن أصل الحدیث في الصحیحین» ااهللا الرحمن الرحیم في أول قراءة وال في آخرھ
  .»كانوا یفتتحون بالحمد هللا رب العالمین«فلفظ البخاري 

  .ولفظ مسلم في روایتھ لھ نفى الجھر، وفي روایة أخرى نفى القراءة
 على ھذا الموضع بما ال      -یعني الحافظ العراقي  -وقد تكلم شیخنا    : قال ابن حجر  

  ).١(تحتاج إلى التنبیھ علیھامزید في الحسن علیھ، إال أن فیھ مواضع 
وما یخصنا ھنا بالنسبة لحدیثنا عن نقد المتن ھو وقوع العلة القادحة  : قلت
  .في المتن

َح��دََّثَنا : وھ��و َم��ا انف��رد ب��ھ ُم��ْسِلٌم ِف��ي َص��ِحیِحِھ ِم��ْن ِرَواَی��ِة اْلَوِلی��ِد ْب��ِن ُم��ْسِلمٍ          
َصلَّْیُت «:  ُیْخِبُرُه، َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك َأنَُّھ َحدََّثُھ َقالَ       اْلَأْوَزاِعيُّ، َعْن َقَتاَدَة َأنَُّھ َكَتَب ِإَلْیھِ     

اْلَحْم��ُد هللا َربِّ { َوَأِب��ي َبْك��ٍر، َوُعَم��َر، َوُعْثَم��اَن، َفَك��اُنوا َی��ْسَتْفِتُحوَن ِب��ـ   َخْل��َف النَِّب��يِّ 
َأوَِّل ِق���َراَءٍة، َوَل���ا ِف����ي   ف����ي } ِب����ْسِم اهللا ال���رَّْحَمِن ال���رَِّحیمِ  {، َل���ا َی���ْذُكُروَن   }اْلَع���اَلِمینَ 

  ). ٢(»آِخِرَھا
َفَعلََّل َق�ْوٌم ِرَواَی�َة اللَّْف�ِظ اْلَم�ْذُكوِر َلمَّ�ا َرَأُوا اْل�َأْكَثِریَن ِإنََّم�ا َق�اُلوا         : قال ابن الصالح 

 َتَعرٍُّض ِلِذْكِر ، ِمْن َغْیرِ »اْلَحْمُد هللا َربِّ اْلَعاَلِمینَ   «َفَكاُنوا َیْسَتْفِتُحوَن اْلِقَراَءَة ِبـ     «: ِفیِھ
اْلَبْسَمَلِة، َوُھَو الَِّذي اتََّفَق اْلُبَخاِريُّ َوُمْسِلٌم َعَلى ِإْخَراِجِھ ِف�ي ال�صَِّحیِح، َوَرَأْوا َأنَّ َم�ْن          

                                                           

أبوالف�ضل أحم�د ب�ن عل�ي ب�ن محم�د ب�ن أحم�د ب�ن          :  ، المؤلف٢/٧٤٩النكت على كتاب ابن الصالح    ) ١(
عمادة البحث العلمي :  ربیع بن ھادي عمیر المدخلي، الناشر: ، المحقق)ھـ٨٥٢ت(حجر العسقالني 

األول�����ى، : بالجامع�����ة اإلس�����المیة، المدین�����ة المن�����ورة، المملك�����ة العربی�����ة ال�����سعودیة، الطبع�����ة      
  ).١٨٩: ص(م، ومقدمة ابن الصالح ١٩٨٤/ھـ١٤٠٤

  .١/٢٩٩لة ال یجھر بالبسم:  باب حجة من قال –كتاب الصالة : أخرجھ مسلم في صحیحھ ) ٢(
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ُحوَن َك�اُنوا َی�ْسَتْفتِ  : َرَواُه ِباللَّْفِظ اْلَمْذُكوِر َرَواُه ِباْلَمْعَنى الَِّذي َوَقَع َل�ُھ، َفَفِھ�َم ِم�ْن َقْوِل�ھِ            
  . ِباْلَحْمِد َأنَُّھْم َكاُنوا َلا ُیَبْسِمُلوَن

َفَرَواُه َعَلى َما َفِھَم َوَأْخَطَأ؛ ِلَأنَّ َمْعَناُه َأنَّ ال�سُّوَرَة الَِّت�ي َك�اُنوا َیْفَتِتُح�وَن ِبَھ�ا ِم�َن              
  .السُّوِر ِھَي اْلَفاِتَحُة، َوَلْیَس ِفیِھ َتَعرٌُّض ِلِذْكِر التَّْسِمَیِة

  :  ِإَلى َذِلَك ُأُموٌر، ِمْنَھاَواْنَضمَّ
َأنَُّھ ُسِئَل َعِن اِلاْفِتَتاِح ِبالتَّْسِمَیِة، َفَذَكَر َأنَُّھ َلا َیْحَفُظ ِفی�ِھ َش�ْیًئا   : َأنَُّھ َثَبَت َعْن َأَنسٍ   

  ).١(، َواهللا َأْعَلُمَعْن َرُسوِل اهللا 
ل ھ��ذا وق�د ذك��ر ال��سیوطي لح��دیث م�سلم ت��سع عل��ل ، وذل��ك بع�د كالم��ھ ع��ن عل��   

  :الحدیث وما أعلھ بھ الحفاظ فقال
  : َوَتَبیََّن ِبَما َذَكْرَناُه َأنَّ ِلَحِدیِث ُمْسِلٍم السَّاِبِق ِتْسَع ِعَلٍل

  . اْلُمَخاَلَفُة ِمَن اْلُحفَّاِظ َواْلَأْكَثِریَن-١
  .  واِلاْنِقَطاُع-٢
  .  وَتْدِلیُس التَّْسِوَیِة ِمَن اْلَوِلیِد-٣
   . واْلِكَتاَبُة-٤
  . وَجَھاَلُة اْلَكاِتِب-٥
  .  واِلاْضِطَراُب ِفي َلْفِظِھ-٦
  .  واْلِإْدَراُج-٧
  .  وُثُبوُت َما ُیَخاِلُفُھ َعْن َصَحاِبیِِّھ-٨
  ).٢( وُمَخاَلَفُتُھ ِلَما َرَواُه َعَدُد التََّواُتِر-٩

  :وقد َردَّ الحافظ ابن حجر على علة تدلیس الولید فقال
س الولید؛ ألنھ صرح بسماعھ من األوزاع�ي، وص�رح ب�أن            ال یتجھ تعلیلھ بتدلی   

، األوزاعي ما سمعھ من قتادة وإنما كتب إلیھ قتادة ، وقتادة قد س�معھ م�ن أن�س            
  .وذكر أدلة على ذلك

فرجعت روایة األوزاعي إلى أنھ�ا ع�ن ش�خص مجھ�ول كت�ب إلی�ھ       :  إلى أن قال 
لیس الولی�د ال�ذي ح�صل      ، فھ�ذه العل�ة أش�د م�ن ت�د          بإذن قتادة عن قتادة عن أن�س        

  ).٣(األمن منھ بتصریحھ بالسماع، وبمتابعة من تابعھ من أصحاب األوزاعي
  

                                                           

  ).٩٢: ص(معرفة أنواع علوم الحدیث = مقدمة ابن الصالح ) ١(
   .٣٠٢/ ١تدریب الراوي ) ٢(
 ).٧٥٦ - ٧٥٣/ ٢(النكت على كتاب ابن الصالح البن حجر )٣(
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  اطب اث

  د ان  درا ط ادث

لو نظرنا إلى تعریف مصطلح الحدیث، لوجدناه یبین مدى اھتمام المحدثین بكل 
  .من السند والمتن على حد سواء
  .سة متن الحدیث ، ودراسة سندهفالتعریف یشتمل على درا
علم بقوانین یعرف بھ�ا أح�وال ال�سند    : علم الحدیث«: قال عز الدین بن جماعة    

  . »والمتن، وموضوعھ السند والمتن، وغایتھ معرفة الصحیح من غیره
ِل اْلَقَواِع��د اْلمعرَف��ة ِبَح��ا: َأْوَل��ى التََّع��اِریِف َل��ُھ َأْن ُیَق��اَل: َوَق��اَل الح��افظ اب��ُن َحَج��ٍر 

  .الرَّاِوي َواْلَمْرِويِّ
ِعْلٌم َیْشَتِمُل َعَل�ى َنْق�ِل َأْق�َواِل    : ِعْلُم اْلَحِدیِث اْلَخاصُّ ِبالرَِّواَیِة: وَقاَل اْبُن اْلَأْكَفاِنيِّ  

  . َوَأْفَعاِلِھ، َوِرَواَیِتَھا، َوَضْبِطَھا، َوَتْحِریِر َأْلَفاِظَھاالنَِّبيِّ 
ِعْل��ٌم ُیْع�َرُف ِمْن��ُھ َحِقیَق��ُة الرَِّواَی��ِة؛ َوُش��ُروُطَھا،  :  ِبالدَِّراَی��ِةَوِعْل�ُم اْلَح��ِدیِث اْلَخ��اصُّ 

  .َوَأْنَواُعَھا، َوَأْحَكاُمَھا، َوَحاُل الرَُّواِة، َوُشُروُطُھْم، َوَأْصَناُف اْلَمْرِویَّاِت، َوَما َیَتَعلَُّق ِبَھا
َنْقُل السُّنَِّة َوَنْحِوَھا : ُة الرَِّواَیِةَفَحِقیَق: وقد فسر السیوطي كالم اْبن اْلَأْكَفاِنيِّ فقال

  . َوِإْسَناُد َذِلَك ِإَلى َمْن ُعِزَي ِإَلْیِھ ِبَتْحِدیٍث َأْو ِإْخَباٍر َأْو َغْیِر َذِلَك
َتَحمُّ��ُل َراِویَھ��ا ِلَم��ا َیْرِوی��ِھ ِبَن��ْوٍع ِم��ْن َأْن��َواِع التََّحمُّ��ِل، ِم��ْن َس��َماٍع َأْو  : َوُش��ُروُطَھا

  . ْو ِإَجاَزٍة َوَنْحِوَھاَعْرٍض َأ
  . اِلاتَِّصاُل َواِلاْنِقَطاُع َوَنْحُوُھَما: َوَأْنَواُعَھا
  . اْلَقُبوُل َوالرَّدُّ: َوَأْحَكاُمَھا

  .اْلَعَداَلُة َواْلَجْرُح، َوُشُروُطُھْم ِفي التََّحمُِّل َوِفي اْلَأَداِء: َوَحاُل الرَُّواِة
  .ُمَصنََّفاُت ِمَن اْلَمَساِنیِد َواْلَمَعاِجِم َواْلَأْجَزاِء َوَغْیِرَھااْل: َوَأْصَناُف اْلَمْرِویَّاِت

  ). ١(ُھَو َمْعِرَفُة اْصِطَلاِح َأْھِلَھا: َوَما َیَتَعلَُّق ِبَھا
ول�ئن ك�ان أص�حاب عل�م الح�دیث درای�ة ق�د أص�ابوا         : یقول الشیخ أمین الخولي  

یلتمس نقد المتن، وال یكتفى من نقد المتن، ووضعوا قواعده ، فلیس عندھم وحدھم 
ف��ي الحك��م عل��ى ذل��ك بعملھ��م، ب��ل إن ذل��ك یكث��ر عن��د النظ��ر ف��ي محتوی��ات الح��دیث       
ومشتمالت متنھ، وھذا عمل العلم الثاني من علوم الحدیث، وھو علم الحدیث روایة              

 ویبین كیفی�ة االقت�داء ب�ھ ف�ي     الذي یصون عن الخطأ في نقل ما أضیف إلى النبي  
لبحث تتعدد میادینھ فتتنوع، فتارة تكون فقھیة، وطورًا تكون خلقیة ،          أفعالھ، وھذا ا  

وآنًا تكون اعتقادیة، وحینًا تك�ون ف�ي تف�سیر الق�رآن ، وم�ا إل�ى ذل�ك م�ن الدراس�ات                        
ولعلھ بالنظر في ذلك یتضح وج�ود روح نقدی�ة قوی�ة ظ�اھرة     : إلى أن قال  .... الدینیة

ھ��م مم��ن لزم��وا الح��دیث واش��تھروا      و-للم��تن، فف��ي الفقھ��اء ت��رى المالكی��ة م��ثًال      

                                                           

: المؤل��ف) ٧٥: ص(، وقواع��د التح�دیث م�ن فن��ون م�صطلح الح�دیث     )٢٦ - ١/٢٥(ت�دریب ال�راوي   ) ١(
دار الكت�ب  : ، الناش�ر )ھ�ـ ١٣٣٢ت( ب�ن قاس�م الح�الق القاس�مي        محمد جم�ال ال�دین ب�ن محم�د س�عید          

 . لبنان- بیروت-العلمیة 
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 یخالفون في تقریر األحكام الفقھیة غیر قلیل مما یرویھ اإلمام مال�ك            -بالمحافظة فیھ 
ولی�ست تل�ك المخالف�ة إال العتب�ارات ف�ي تمح�یص             : إلى أن ق�ال   .... نفسھ في الموطأ  

  ) .١(المتن وفحصھ
 والم�تن  ھو دراسة أحوال السند ) مصطلح الحدیث ( إذن فموضوع علم الحدیث     

  . معًا من حیث الصحة والضعف وغیرھما
  . كما یدرس أحواًال تخص المتن من حیث الرفع والوقف والقطع وغیر ذلك

كم���ا ی���درس أح���واًال تخ���ص ال���سند م���ن حی���ث االت���صال واالنقط���اع واإلرس���ال    
  . واإلعضال والعلو والنزول وغیره

سند فق�ط كم�ا زع�م       فھذا العلم یھتم بدراسة كافة أحوال السند والمتن، ولیس ال�          
  . الزاعمون

  :وھذا توضیح لكیفیة اھتمام مصطلح الحدیث بنقد المتون
  : نقد المتن في شروط الحدیث الصحیح -١
، وھ��ذا ال��شرط خ��اص بال��سند، ول��یس معن��ى ات��صال ال��سند  )٢( ات��صال ال��سند-أ

صحة المتن، فقد یكون ال�سند مت�صًال والم�تن ض�عیفًا ؛ ل�شذوذ أو عل�ة ، وق�د یك�ون                
؛ ل�وروده م�ن ط�رق أخ�رى ص�حیحة، وھ�ذا األم�ُر            )٣(ن صحیحًا وال�سند منقطع�اً     المت

                                                           

 ، لجن�ة ترجم�ة دائ��رة   joseph Schachtیوس�ف ش��اخت   /بقل�م  ) ٧٧ -٧٥ص�ـ  ( أص�ول الفق�ھ   ) ١(
 .المعارف اإلسالمیة

ال�شذا  . أن ك�ل واح�د م�ن روات�ھ ق�د س�معھ مم�ن فوق�ھ حت�ى ینتھ�ي إل�ى منتھ�اه                   : اتصال السند معناه    ) ٢(
، إلب��راھیم ب��ن موس��ى ب��ن أی��وب، برھ��ان ال��دین أبوإس��حاق  ١/١٣٨الفی��اح م��ن عل��وم اب��ن ال��صالح 
مكتب�ة الرش�د،   : صالح فتح�ي ھل�ل، الناش�ر   : ، المحقق )ھـ٨٠٢ت  (األبناسي، ثم القاھري، الشافعي     

 .م١٩٩٨ھـ ١٤١٨األولى /ط
حدثنا أبوحم�اد الحنف�ي ، ع�ن       : قال) ٣٧٢ (١/١٤٠: مثل ما أخرجھ یحي بن آدم في كتاب الخراج          ) ٣(

م�ا َس�َقت ال�سماُء ، أو ُس�ِقَي     «:  ق�ال أشعث بن َسوَّار ، عن محم�د ب�ن س�یرین ، یرفع�ھ أن النب�ي         
  .»فتحًا ، فالعشُر ، وما ُسِقَي بَغْرٍب ، أو َداِلیٍة ، نصُف العشِر

 عیاض بن موسى بن  للقاضي أبي الفضل٢/١٣٠مشارق األنوار على صحاح اآلثار . أي بالدلو : الغرب
  . ، المكتبة العتیقة ودار التراث) ھـ٥٤٤ت (عیاض المالكي 

ل��سان الع��رب  . ش��يء یتخ��ذ م��ن خ��وص وخ��شب ی��ستقى ب��ھ بحب��ال ت��شد ف��ي رأس ج��ذع طوی��ل       : الدالی��ة
١٤/٢٦٦.  

  :وللحدیث شاھدان عن عبد اهللا بن عمر بن الخطاب ، وجابر رضي اهللا عنھم
  : عنھما أما شاھد عبد اهللا بن عمر رضي اهللا

 باب العشر فیما یسقى من م�اء ال�سماء ، وبالم�اء الج�اري      -كتاب الزكاة   : فأخرجھ البخاري في صحیحھ     
أخبرن�ي ی�ونس   : حدثنا سعید بن أبي مریم ، حدثنا عبداهللا بن وھ�ب ، ق�ال       : قال  ) ١٤١٢ (٢/٥٤٠

  .  قارب بلفظ م ، عن النبي بن یزید ، عن الزھري، عن سالم بن عبداهللا ، عن أبیھ 
 ب�اب م�ا ج�اء ف�ي ال�صدقة فیم�ا ی�سقى باألنھ�ار            - كت�اب الزك�اة ع�ن رس�ول اهللا          : والترمذي في ال�سنن     

حدثنا أحمد بن الحسن ، ح�دثنا س�عید ب�ن أب�ي م�ریم ب�ھ بلف�ظ مق�ارب،              : قال  ) ٦٤٠ (٣/٣١وغیره  
  .ھذا حدیث حسن صحیح : وقال 

  . بلفظ مقارب ) ١٥٩٦ (٢/١٠٨  باب صدقة الزرع-كتاب الزكاة : وأبو داود في السنن 
) ٢٤٨٨ (٥/٤١ ب�اب م�ا یوج�ب الع�شر ، وم�ا یوج�ب ن�صف الع�شر         -كتاب الزكاة : والنسائي في السنن   

  .بلفظ مقارب



 - ٣٣٥١ -

ُمتََّفٌق علیھ لدى المحدثین، ف�المعول علی�ھ ص�حة ال�سند وص�حة الم�تن وال یل�زم م�ن                     
  .   صحة أحدھما صحة اآلخر ، وإنما النقد یكون لكل منھما على ِحَدة

س المقصود من السند كما أن الھدف من اتصال السند ونقده ھو نقد المتن، فلی
  . ذاتھ، وإنما المقصود غایتھ وھو المتن ، فنقد السند ھو نقد للمتن أیضًا

 وھ��ذا ال��شرط یتعل��ق برج��ال اإلس��ناد، لكن��ھ ق��د یت��أثر أی��ضًا    عدال��ة ال��رواة ،-ب
بالمتن، فقد یكون المتن سببًا في جرح عدالة الراوي كما عرفنا عن علم�اء الح�دیث          

  . یث الراوي منكرات كان ذلك سببًا في جرحھأنھم إذا وجدوا في أحاد
 وھذا الشرط یتعلق برجال اإلسناد ، لكنھ ال ُیْدَرك وجوده وال      الضبط التام ،   -ت

                                                                                                                                                    

كلھم عن ھارون بن )  ١٨١٧ (١/٥٨١ باب صدقة الزروع والثمار -كتاب الزكاة : وابن ماجھ في السنن 
  .سعید، عن ابن وھب بھ بلفظ مقارب 

   : جابر وأما شاھد
بلف�ظ  ) ٩٨١ (٢/٦٧٥ باب م�ا فی�ھ الع�شر ، أو ن�صف الع�شر         -كتاب الزكاة   : فأخرجھ مسلم في صحیحھ     

  .مقارب 
  :دراسة سند یحیى بن آدم 

زی�اد ب�ن عالق�ة، وأب�ي إس�حاق ،      : ھو ُمَفضَّل بن َصَدَقة بن سعید، الك�وفى، روى ع�ن        :  أبوحماد الَحَنِفي  -
ل�یس ب�شيء ،   : ویحیى بن آدم، وجماعة، قال یحیى بن معین  معن بن عیسى ،     : وغیرھما ، وعنھ    

م�ا  : مت�روك الح�دیث ، وق�ال اب�ن ع�دي      : لیس بقوي یكتب حدیثھ ، وقال النسائي       : وقال أبو حاتم    
  .ضعیف: أرى بحدیثھ بأسًا، وقال أبوزرعة، والذھبي ، وابن حجر 

   .٣٦ /٧ ، ولسان المیزان ٧/٣٥٨ ، ومیزان االعتدال ٦/٤٠٩ ، والكامل ٨/٣١٥الجرح والتعدیل 
محمد بن سیرین، والحسن البصري ، وخل�ق ،     : الِكْنِدي، النجار ، الكوفي، روى عن       :  أشعث بن َسوَّار   -

شعبة بن الحجاج، ومعمر بن راشد، وآخرون، ضعفھ محمد بن سعد ، وأحمد بن حنب�ل ، ،     : وعنھ  
دارقطني ، واب�ن حج�ر ، وذك�ره اب��ن    یكت�ب حدیث�ھ ، والن�سائي ، وال�    : واب�ن مع�ین ، والعجل�ي وزاد    

  .فاحش الخطأ كثیر الوھم ، مات سنة ست وثالثین ومائة : حبان في المجروحین، وقال
، ١/٤١٥ ، والعلل ومعرف�ة الرج�ال   ٤/٨٠) روایة الدوري( ، وتاریخ ابن معین    ٦/٣٥٨الطبقات الكبرى   

 ، ١/١٧١، والمج�روحین   ١/٢٠ ، وكتاب ال�ضعفاء والمت�روكین للن�سائي        ١/٢٣٢ومعرفة الثقات   
   .١١٣، وتقریب التھذیب ص ٢٦٤ /٣وتھذیب الكمال 

مواله أنس بن مالك ، :  ھو أبو بكر بن أبي عمرة ، األنصاري ، البصري ، روى عن:  محمد بن سیرین -
عامر الشعبي ، وھشام بن حسان ، وعدة، وثقھ أحم�د ب�ن   : وحذیفة بن الیمان ، وغیرھما ، وعنھ  

كان مأمونًا، عالیًا، رفیعًا ، فقیھًا ، إمامًا كثیر العلم ، ورعًا ، ویحیى :  سعد وزاد حنبل، ومحمد بن
ثب��ت عاب��د كبی��ر الق��در ك��ان ال ی��رى الروای��ة : ب��ن مع��ین، والعجل��ي، وأبوزرع��ة ، واب��ن حج��ر وزاد 

ك�ان م�ن أورع أھ�ل الب�صرة ، وك�ان فقیھ�ًا فاض�ًال ،        : بالمعنى، وذكره اب�ن حب�ان ف�ي الثق�ات وق�ال         
  .، من الثالثة، مات سنة عشرة ومائةحافظًا ، متقنًا، ُیَعبِّر الرؤیا ، رأى ثالثین من أصحاب النبي 

 ، ٥/٣٤٨ ، والثق�ات   ٧/٢٨٠ ، والج�رح والتع�دیل       ٢٤٠ /٢ ، ومعرفة الثق�ات      ١٩٣ /٧الطبقات الكبرى   
   .٤٨٣ ، وتقریب التھذیب ص ٢٥/٣٤٤وتھذیب الكمال 

  الحكم على الحدیث
اإلس��ناد ؛ فی�ھ أب�و حم��اد الحنف�ي ، وأش�عث ب��ن س�وار  ض�عیفان ، كم��ا أن الح�دیث مرس��ل ؛        ض�عیف بھ�ذا   

  .أرسلھ ابن سیرین 
، لكن متن الحدیث صحیح، فقد رواه البخاري عن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنھما، ومسلم عن جابر 

  .بلفظ مقارب
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یعرف إال بالنظر في متن الحدیث، وعلیھ فیعرف م�ن الم�تن م�ا إذا ك�ان ال�راوي ت�ام                    
  .الضبط ، أو خفیف الضبط ، أوسیئ الحفظ وغیر ذلك

ُف َض��ْبُط ال��راوي ِبُمَواَفَق��ِة الثَِّق��اِت اْلُمْتِقِن��یَن ال��ضَّاِبِطیَن، ِإَذا ُیْع��َر: ق��ال ال��سیوطي
اْعُتِب��َر َحِدیُث��ُھ ِبَح��ِدیِثِھْم، َف��ِإْن َواَفَقُھ��ْم ِف��ي ِرَواَی��ِتِھْم َغاِلًب��ا ، َوَل��ْو ِم��ْن َحْی��ُث اْلَمْعَن��ى،      

ْن َكُث�َرْت ُمَخاَلَفُت�ُھ َلُھ�ْم، َوَن�َدَرِت اْلُمَواَفَق�ُة،           َفَضاِبٌط، َوَلا َتُضرُّ ُمَخاَلَفُتُھ َلُھْم النَّاِدَرُة، َف�إِ       
  ).١(اْخَتلَّ َضْبُطُھ، َوَلْم ُیْحَتجَّ ِبِھ ِفي َحِدیِثِھ 

ویفھم من كالم السیوطي أن المعول علیھ ف�ي معرف�ة ض�بط ال�راوي ھ�و الم�تن          
 الذي یرویھ، فبعد عرض متون ال�راوي عل�ى مت�ون الثق�ات، ف�إن كان�ت موافق�ة لھ�م               

فھو ضابط، وإن كانت مخالفة فھ�و غی�ر ض�ابط، فك�أن الم�تن ھ�و ال�ذي یح�دد م�ا إذا                
  .كان الراوي ضابطًا أو غیر ضابط، وھذا ھو عین نقد المتن

  .  ، وھذا الشرط یشمل اإلسناد والمتن  السالمة من الشذوذ-ث
 ھو ما رواه المقبول مخالف�ًا لم�ن ھ�و أول�ى    : َعرََّف الحافظ ابن حجر الشاذ فقال     

  ).٢(منھ
وھ��ذا ی��دل عل��ى أن ال��شاذ ال یق��ع إال ف��ي ح��دیث ال��راوي الثق��ة ال��ذي ھ��و مظن��ة   
الصحة، وإذا ك�ان األم�ر ك�ذلك ف�إن النق�د ف�ي ھ�ذه الحال�ة یتوج�ھ إل�ى الم�تن لمعرف�ة                       

  .مخالفة المتن للمتون األخرى 
 ، وھ��ذا ال��شرط الخ��امس م��ن ش��روط     ال��سالمة م��ن العل��ة القادح��ة الخفی��ة   -ج

  . مل اإلسناد والمتن أیضًا، یش)٣(الصحیح 
والمعروف أن العلة الخفیة ال تقع إال في أحادیث الثقات، وإذا ك�ان األم�ر ك�ذلك                

  .فالنقد یكون للمتن؛ ألن العلة الظاھرة ال تقع في أحادیث الثقات 
 »َھ�َذا َح�ِدیٌث َص�ِحیُح اْلِإْس�َناِد، َأْو َح�َسُن اْلِإْس�َنادِ       «َق�ْوُلُھْم   :  قال ابن الصالح     -٢

َھَذا َحِدیٌث َصِحیُح   «: ِلَأنَُّھ َقْد ُیَقالُ  » َھَذا َحِدیٌث َصِحیٌح َأْو َحِدیٌث َحَسنٌ     «: ُدوَن َقْوِلِھمْ 
  .، َوَلا َیِصحُّ، ِلَكْوِنِھ َشاذا َأْو ُمَعلًَّلا»اْلِإْسَناِد

 ِإنَُّھ َص�ِحیُح اْلِإْس�َناِد، َوَل�ْم        :َغْیَر َأنَّ اْلُمَصنَِّف اْلُمْعَتَمَد ِمْنُھْم ِإَذا اْقَتَصَر َعَلى َقْوِلھِ        
َیْذُكْر َلُھ ِعلًَّة، َوَلْم َیْقَدْح ِفیِھ، َفالظَّاِھُر ِمْنُھ اْلُحْكُم َلُھ ِبَأنَُّھ َصِحیٌح ِفي َنْفِسِھ؛ ِل�َأنَّ َع�َدَم             

  ).٤(اْلِعلَِّة َواْلَقاِدِح ُھَو اْلَأْصُل َوالظَّاِھُر، َواهللا َأْعَلُم 
ة من المحدثین حیث لم یغفلوا نقد المتن اكتف�اًء بنق�د ال�سند،     وفي ھذا دق  : قلت  

والمعلوم أنھ ال تالزم بین السند والمتن فق�د ی�صح ال�سند والم�تن ض�عیف ل�شذوذ أو               
  .علة قادحة

  . نقد المتن في الحدیث المنكر -٣

                                                           

 ).٣٥٧/ ١(تدریب الراوي ) ١(
  ).٨٥: ص(لفكر نزھة النظر في توضیح نخبة ا) ٢(
ت�دریب ال�راوي   . ِعَباَرٌة َعْن َسَبٍب َغاِمٍض َخِفيٍّ َقاِدٍح ِفي اْلَحِدیِث َمَع َأنَّ الظَّاِھَر السََّلاَمُة ِمْن�ُھ       : اْلِعلَُّة  ) ٣(

)١/٢٩٥. (  
   ).٣٨ص (معرفة أنواع علوم الحدیث = مقدمة ابن الصالح ) ٤(



 - ٣٣٥٣ -

  ) .١( ھو ما رواه الضعیف مخالفًا للثقة:تعریف المنكر
  :الفرق بین المنكر والشاذ

ظرنا إلى الشاذ والمنكر وج�دنا أن الف�رق بینھم�ا ف�ي درج�ة ال�راوي جرح�ًا            إذا ن 
  .وتعدیًال، فراوي الشاذ ثقة أو صدوق، وراوي المنكر ضعیف

وُعِرَف بھ�ذا َأنَّ ب�یَن ال�شَّاذِّ والُمْنَك�ِر ُعموم�ًا وُخ�صوصًا             : قال الحافظ ابن حجر     
خالَف�ِة، وافتراق�ًا ف�ي أن ال�شاذَّ روای�ُة      ِمن وج�ٍھ؛ ألنَّ بیَنُھم�ا اْجِتماع�ًا ف�ي اْش�ِتراِط المُ      

  . ثقٍة، َأْو َصُدْوٍق، والمنَكر روایُة ضعیٍف
َوَیْفَتِرَقاِن ِفي َأنَّ الشَّاذَّ َراِویِھ ِثَقٌة َأْو َص�ُدوٌق َغْی�ُر           : وكذا قال الحافظ السخاوي     

  ).٢( َأْو َنْحِو َذِلَكَضاِبٍط، َواْلُمْنَكَر َراِویِھ َضِعیٌف ِبُسوِء ِحْفِظِھ َأْو َجَھاَلِتِھ
  :وأما عن نقد المتن في الحدیث المنكر 

فقد ذكر اإلمام مسلم رحمھ اهللا تع�الى ِف�ي ُمَقدَِّم�ِة َص�ِحیِحِھ كالم�ًا یوض�ح كیفی�ة          
َوَعَلاَمُة اْلُمْنَكِر ِف�ي َح�ِدیِث اْلُمَح�دِِّث، ِإَذا َم�ا     : نقد المتن في الحدیث المنكر ، حیث قال       

ُتُھ ِلْلَحِدیِث َعَل�ى ِرَواَی�ِة َغْی�ِرِه َم�ْن َأْھ�ِل اْلِحْف�ِظ َوالرَِّض�ا، َخاَلَف�ْت ِرَواَیُت�ُھ           ُعِرَضْت ِرَوایَ 
ِرَواَیَتُھْم، َأْو َلْم َتَكْد ُتَواِفُقَھا، َفِإَذا َكاَن اْلَأْغَلُب ِمْن َحِدیِثِھ َكَذِلَك َك�اَن َمْھُج�وَر اْلَح�ِدیِث،                 

  ).٣(َمِلِھَغْیَر َمْقُبوِلِھ، َوَلا ُمْسَتْع
وعلیھ فقد ظھر من كالم اإلمام مسلم أن ال�راوي ال یحك�م عل�ى حدیث�ھ بالنك�ارة           

  . إال بعد نقده وعرضھ على روایات الثقات فإن وافقھا فمقبول وإن خالفھا فمردود
  :مثال المنكر 

ِة، َوَت�ْشِدیِد التَّْحِتیَّ�ِة    ِبَضمِّ اْلَحاِء اْلُمْھَمَل-َما َرَواُه اْبُن َأِبي َحاِتٍم ِمْن َطِریِق ُحَبیٍِّب      
 َأِخ��ي - ِبَف��ْتِح اْلُمْھَمَل��ِة ِب��َوْزِن َك��ِریٍم - اْب��ن َحِبی��ٍب -َب��ْیَن ُمَوحَّ��َدَتْیِن، ُأوَلاُھَم��ا َمْفُتوَح��ٌة 

 َحْمَزَة الزَّیَّاِت، َعْن َأِبي ِإْسَحاَق، َعِن اْلَعْیَزاِر ْبِن ُحَرْیٍث، َعِن اْب�ِن َعبَّ�اٍس، َع�ِن النَِّب�يِّ                 
َم���ْن َأَق���اَم ال���صََّلاَة، َوآَت���ى الزََّك���اَة، َوَح���جَّ، َوَص���اَم، َوَق���َرى ال���ضَّْیَف َدَخ���َل   «:  َق���اَل

  ).٤(»اْلَجنََّة
ِل���َأنَّ َغْی���َرُه ِم���َن الثَِّق���اِت َرَواُه َع���ْن َأِب���ي ِإْس���َحاَق  ؛ ُھ���َو ُمْنَك���ٌر : َق���اَل َأُب���و َح���اِتٍم

                                                           

ش��مس ال��دین أب��والخیر محم��د ب��ن    : ، المؤل��ف١/٢٥٠ف��تح المغی��ث ب��شرح ألفی��ة الح��دیث للعراق��ي     ) ١(
علي حسین : ، المحقق)ھـ٩٠٢ت(عبدالرحمن بن محمد بن أبي بكر بن عثمان بن محمد السخاوي 

  .م٢٠٠٣/ ھـ ١٤٢٤األولى، / مصر، ط-مكتبة السنة : علي، الناشر
  .١/٢٥٠، وفتح المغیث للسخاوي )٨٧: ص(نزھة النظر في توضیح نخبة الفكر البن حجر ) ٢(
   .١/٧المقدمة : صحیح مسلم ) ٣(
ألبي القاسم سلیمان ب�ن أحم�د ب�ن أی�وب      ) ١٢٦٩٢ (١٢/١٣٦: أخرجھ الطبراني في المعجم الكبیر      ) ٤(

حم��دي ب��ن عبدالمجی��د ال��سلفي، دار : ، المحق��ق)ھ��ـ٣٦٠ت (ب��ن مطی��ر اللخم��ي ال��شامي، الطبران��ي 
أبوأحم��د ب��ن ع��دي ف��ي الكام��ل ف��ي ض��عفاء الثانی��ة، و:  الق��اھرة، الطبع��ة-مكتب��ة اب��ن تیمی��ة : الن��شر

  .٣/٣٣٠الرجال 
َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِف�ي اْلَكِبی�ِر، َوِف�ي ِإْس�َناِدِه     : وقال) ١/٤٥( وذكره الھیثمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد   

م�ع الزوائ�د ومنب�ع    مج: َحِبیُب ْب�ُن َحِبی�ٍب َأُخ�و َحْم�َزَة ْب�ِن َحِبی�ٍب الزَّیَّ�اِت، َوُھ�َو َض�ِعیٌف، اس�م الكت�اب            
: ، المحقق)ھـ٨٠٧ت (أبوالحسن نورالدین علي بن أبي بكر بن سلیمان الھیثمي : الفوائد، المؤلف

  .م١٩٩٤ھـ، ١٤١٤/ مكتبة القدسي، القاھرة، عام النشر: حسام الدین القدسي، الناشر



 - ٣٣٥٤ -

  ).٢(، َوُھَو اْلَمْعُروُف)١(َمْوُقوًفا
  عروف یطلق على ما یقابل المنكرالم

  ).٣(َوَأمَّا اْلَمْعُروُف َفُھَو ُمَقاِبُل اْلُمْنَكِر: قال الحافظ السیوطي
فإذا كان المنكر ما رواه الضعیف مخالفًا للثقة، فالمعروف ما رواه الثقة            : قلت  

  .مخالفًا لما رواه الضعیف 
  . نقد المتن في الحدیث المعل -٤

  . عن نقد المتن في علم العللسبق بیانھ في الحدیث
وعرفن��ا أن العل��ة المق��صودة ھن��ا ھ��ي الت��ي تَتَط��رَُّق ِإَل��ى الم��تن ال��ذي ق��د یظن��ھ     
البعض صحیحًا لثقة رجال إسناده، وعلیھ فالنقد للحدیث ھنا إنما یتوج�ھ للم�تن دون     

  .السند 
  . نقد المتن في الحدیث المضطرب -٥

 الرَِّواَیُة ِفیِھ َفَیْرِویِھ َبْعُضُھْم َعَلى َوْجٍھ  ُھَو الَِّذي َتْخَتِلُف:تعریف المضطرب 
  ).٤(َوَبْعُضُھْم َعَلى َوْجٍھ آَخَر ُمَخاِلٍف َلُھ

  أین یقع االضطراب؟
  :یقع االضطراب في 

  . السند -١
  . المتن-٢
  ).٥( فى السند والمتن معًا-٣

  .واعلم أن ما وقع في المتن من اضطراب ال ُیدَرك إال بنقد المتن 

                                                           

ْس��َحاَق، َع��ِن َع��ْن َأِب��ي ِإ: ق��ال) ٢٠٥٢٩ (١١/٢٧٤:  أخرج��ھ موقوف��ًا معم��ر ب��ن راش��د ف��ي جامع��ھ   ) ١(
ِإنَّا ُنِقیُم الصََّلاَة، َوُنؤِتي الزََّك�اَة، َوَنُح�جُّ اْلَبْی�َت، َوَن�ُصوُم     : اْلَعْیَزاِر، َأنَّ اْبَن َعبَّاٍس َأَتاُه اْلَأْعَراُب َفَقاُلوا    
َم�ْن َأَق�اَم ال�صََّلاَة،    «: بَّ�اسٍ َلْسَنا َعَلى َشْيٍء، َفَقاَل اْبُن عَ   : َرَمَضاَن، َوِإنَّ َناًسا ِمَن اْلُمَھاِجِریَن َیُقوُلونَ     

من�شور  (، كت�اب الج�امع   »َوآَتى الزََّك�اَة، َوَح�جَّ اْلَبْی�َت، َوَص�اَم َرَم�َضاَن، َوَق�َرى ال�ضَّْیَف، َدَخ�َل اْلَجنَّ�ةَ          
معم��ر ب��ن أب��ي عم��رو راش��د األزدي م��والھم، أب��وعروة     : ، المؤل��ف)كملح��ق بم��صنف عب��دالرزاق  

المجل��س العلم��ي : حبی�ب ال��رحمن األعظم��ي، الناش�ر  : المحق��ق، )ھ��ـ١٥٣ت(الب�صري، نزی��ل ال�یمن   
  .ھـ١٤٠٣الثانیة، : بباكستان، وتوزیع المكتب اإلسالمي ببیروت، الطبعة

أحم�د ب�ن الح�سین ب�ن عل�ي ب�ن        : المؤل�ف ) ٩١٤٧ (١٢/١٢٤: وكذا أخرجھ البیھق�ي ف�ي ش�عب اإلیم�ان           
 حقق��ھ وراج��ع ن��صوصھ وخ��رج  ،)ھ��ـ٤٥٨ت(موس��ى الُخ��ْسَرْوِجردي الخراس��اني، أب��وبكر البیھق��ي  

مخت�ار أحم�د   : عبدالعلي عبدالحمی�د حام�د، أش�رف عل�ى تحقیق�ھ وتخ�ریج أحادیث�ھ             /الدكتور: أحادیثھ
مكتب�ة الرش�د للن�شر والتوزی�ع بالری�اض      :  الھن�د، الناش�ر  -الندوي، صاحب الدار ال�سلفیة ببومب�اي       

  .م ٢٠٠٣ھـ، ١٤٢٣األولى، : بالتعاون مع الدار السلفیة ببومباي بالھند، الطبعة
أبومحم��د عب��دالرحمن ب��ن محم��د ب��ن إدری��س ب��ن المن��ذر    :  ، المؤل��ف٥/٣٥٨العل��ل الب��ن أب��ي ح��اتم  ) ٢(

فریق من الباحثین بإشراف وعنایة : ، تحقیق)ھـ٣٢٧ت(التمیمي، الحنظلي، الرازي، ابن أبي حاتم 
الحمی���ضي، مط���ابع : خال���د ب���ن عب���دالرحمن الجری���سي، الناش���ر/س��عد ب���ن عب���داهللا الحمی���د، و د / د
   .١/٢٧٩م ، وتدریب الراوي ٢٠٠٦ -ھـ ١٤٢٧األولى، /ط

   .١/١٩٥تدریب الراوي ) ٣(
  ).٩٤: ص(معرفة أنواع علوم الحدیث = مقدمة ابن الصالح ) ٤(
  .١/٣٠٨تدریب الراوي ) ٥(



 - ٣٣٥٥ -

  :لھذا سنكتفي بمثال لالضطراب في المتنو
َوِعْنِدي َأنَّ َأْحَسَن ِمَثاٍل ِلَذِلَك، َحِدیُث اْلَبْسَمَلِة ال�سَّاِبق، َف�ِإنَّ اْب�َن    : قال السیوطي  

ُك�وُن ِعلَُّت�ُھ   ِلَأنَّ�ُھ َق�ْد تَ  ؛ َعْبِداْلَبرِّ َأَعلَُّھ ِباِلاْضِطَراِب َكَما َتَقدََّم، َواْلُمْضَطِرُب ُیَجاِمُع اْلُمَعلَّلَ      
  .َذِلَك

َح��دََّثَنا : وھ��و م��ا رواه ُم��ْسِلٌم ِف��ي َص��ِحیِحِھ ِم��ْن ِرَواَی��ِة اْلَوِلی��ِد ْب��ِن ُم��ْسِلمٍ     : قل��ت
َصلَّْیُت «: اْلَأْوَزاِعيُّ، َعْن َقَتاَدَة َأنَُّھ َكَتَب ِإَلْیِھ ُیْخِبُرُه، َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك َأنَُّھ َحدََّثُھ َقالَ            

اْلَحْم��ُد هللا َربِّ { َوَأِب��ي َبْك��ٍر، َوُعَم��َر، َوُعْثَم��اَن، َفَك��اُنوا َی��ْسَتْفِتُحوَن ِب��ـ   ِب��يِّ َخْل��َف النَّ
ف����ي َأوَِّل ِق���َراَءٍة، َوَل���ا ِف����ي   } ِب����ْسِم اهللا ال���رَّْحَمِن ال���رَِّحیمِ  {، َل���ا َی���ْذُكُروَن   }اْلَع���اَلِمینَ 

  ). ١(»آِخِرَھا
 اللَّْف�ِظ اْلَم�ْذُكوِر َلمَّ�ا َرَأُوا اْل�َأْكَثِریَن ِإنََّم�ا َق�اُلوا       َفَعلََّل َق�ْوٌم ِرَواَی�ةَ  : قال ابن الصالح 

، ِم�ْن َغْی�ِر َتَع�رٍُّض ِل�ِذْكِر         »اْلَحْمُد هللا َربِّ اْلَعاَلِمینَ   «َفَكاُنوا َیْسَتْفِتُحوَن اْلِقَراَءَة ِبـ     : ِفیِھ
  ).٢(َلى ِإْخَراِجِھ ِفي الصَِّحیِحاْلَبْسَمَلِة، َوُھَو الَِّذي اتََّفَق اْلُبَخاِريُّ َوُمْسِلٌم َع

  .وقد سبق الكالم عن ھذا الحدیث في نقد المتن في الحدیث المعل: قلت 
  . نقد المتن في الحدیث المدرج -٦

  : تعریف المدرج 
ھ��و أن ت��زاد لفظ��ة ف��ي م��تن الح��دیث م��ن ك��الم ال��راوي، فح��سبھا م��ن ی��سمعھا     

  ).٣(مرفوعة في الحدیث، فیرویھا كذلك
  ). ٤(ما ُغیَِّر سیاق إسناده، أو ُأدِخَل في متنھ ما لیس منھ بال فصلھو : وقیل 

  : والمدرج قسمان 
  .وھذا یظھر بنقد السند:  مدرج اإلسناد -١
  ).٥(وُھَو َأن َیقع ِفي اْلَمْتن َكَلام َلْیَس ِمْنُھ:  مدرج اْلَمْتن-٢

ف�ِسِھ َأو َغی�ره، فیروی�ھ     كَلاما لَن- صحابیًا َأو َغیره -َأن یذكر الرَّاِوي    : َوَحاِصلھ
َمْن َبْعَدُه ُمتَِّصال ِباْلَح�ِدیِث م�ن غی�ر ف�صل یَتَمیَّ�ز َعن�ُھ، ِب�َأن یع�زوه لقائل�ھ َص�ِریًحا َأو                  

  ).٦(كنایة، َفَیتَوھَّم َمْن َلا یعرف َحِقیَقة اْلَحال َأنھ من الَحِدیث

                                                           

  .١/٢٩٩ال یجھر بالبسملة :  باب حجة من قال –كتاب الصالة : أخرجھ مسلم في صحیحھ ) ١(
، والنكت على كت�اب اب�ن ال�صالح الب�ن         )٩٢: ص(معرفة أنواع علوم الحدیث     = ن الصالح   مقدمة اب ) ٢(

  ).٢٩٧/ ١(، وتدریب الراوي في شرح تقریب النواوي )٢/٧٥٣(حجر 
أبوالفداء إسماعیل بن عمر بن كثی�ر القرش�ي الب�صري         : ، المؤلف )٧٣: ص(اختصار علوم الحدیث    ) ٣(

دار الكتب العلمی�ة، بی�روت، لبن�ان،    : محمد شاكر، الناشرأحمد : ، المحقق)ھـ٧٧٤ت (ثم الدمشقي   
  .الثانیة/ط

  ).١٣٠: ص(تیسیر مصطلح الحدیث ) ٤(
زین الدین محمد المدعو بعبدالرؤوف : ، المؤلف)٧٥/ ٢(الیواقیت والدرر شرح نخبة الفكر للمناوي) ٥(

: ، المحق�ق )ھ�ـ ١٠٣١ ت(بن تاج العارفین بن علي بن زین العابدین الحدادي ثم المناوي الق�اھري         
  .م١٩٩٩األولى، / الریاض، ط–مكتبة الرشد : المرتضي الزین أحمد، الناشر

محمد، أبو الحسن )  سلطان(علي بن : ، المؤلف)١/٤٦٧(شرح نخبة الفكر في مصطلحات أھل األثر ) ٦(
حقق�ھ  الشیخ عبدالفتاح أبو غدة، : قدم لھ: ، المحقق)ھـ١٠١٤ت (نور الدین المال الھروي القاري    

  . لبنان- بیروت -دار األرقم : محمد نزار تمیم وھیثم نزار تمیم، الناشر: وعلق علیھ



 - ٣٣٥٦ -

  .وكل ھذا إنما یظھر بنقد المتن : قلت 
  :ثمراتب اإلدراج في متن الحدی

  . أن یكون ذلك في أول المتن وھو نادر جدًا-أحدھا
  . أن یكون في آخره، وھو األكثر-ثانیھا
  . أن یكون في الوسط، وھو قلیل-ثالثھا

  ).١(ثم قد یكون المدرج من قول الصحابي أو التابعي أو من بعده
  :أمثلة لإلدراج في المتن

  : اإلدراج في أول المتن-أوًال
 ِمْن ِرَواَیِة َأِبي َقَطٍن َوَشَباَبَة، َفرََّقُھَم�ا، َع�ْن ُش�ْعَبَة، َع�ْن ُمَحمَّ�ِد            َما َرَواُه اْلَخِطیبُ  

َأْس���ِبُغوا اْلُوُض���وَء، َوْی���ٌل  «: َق���اَل َرُس���وُل اهللا : ْب���ِن ِزَی���اٍد، َع���ْن َأِب���ي ُھَرْی���َرَة َق���الَ  
  ).٣(»ِمَن النَّاِر) ٢(ِلْلَأْعَقاِب

 ُمْدَرٌج ِمْن َق�ْوِل َأِب�ي ُھَرْی�َرَة، َكَم�ا ُب�یَِّن ِف�ي ِرَواَی�ِة                 ،» َأْسِبُغوا اْلُوُضوءَ «: َفَقْوُلُھ
َأْس�ِبُغوا  : اْلُبخاِريِّ، َعْن آَدَم، َعْن ُش�ْعَبَة، َع�ْن ُمَحمَّ�ِد ْب�ِن ِزَی�اٍد، َع�ْن َأِب�ي ُھَرْی�َرَة، َق�الَ             

  ).٤(»اِرَوْیٌل ِلْلَأْعَقاِب ِمَن النَّ«:  َقاَلاْلُوُضوَء، َفِإنَّ َأَبا اْلَقاِسِم 
َوِھ��َم َأُب��وَقَطٍن َعْم��ُرو ْب��ُن اْلَھْی��َثِم الُقَطع��ي، َوَش��َباَبُة ْب��ُن َس��وَّاٍر     «: َق��اَل اْلَخِطی��بُ 

  .»اْلَفَزاِريُّ في روایتھما ھذا الحدیث َعْن ُشْعَبَة َعَلى َما ُسْقَناُه
َوْی�ٌل ِلَألْعَق�اِب   «: َوَقْوُل�ھُ َك�الُم َأِب�ي ُھَرْی�َرَة،     » َأْسِبُغوا اْلُوُض�وءَ  «: َوَذِلَك َأنَّ َقْوَلھُ  

  . َكالُم النَِّبيِّ » ِمَن النَّاِر
  ).٥( َوَقْد َرَواُه اْلَجمُّ اْلَغِفیُر َعْنُھ، َكِرَواَیِة آَدَم

  : اإلدراج في آخر المتن-ثانیًا
ما رواه الخطیب بسنده عن أبي داود ، عن ُزَھْیٌر ، َعِن اْلَحَسِن ْبِن اْلُحرِّ ، َع�ِن         

َأَخَذ َعْلَقَمُة ِبَیِدي، َوَذَك�َر َأنَّ اْب�َن َم�ْسُعوٍد َأَخ�َذ ِبَی�ِدِه، َوَذَك�َر                : اِسِم ْبِن ُمَخْیِمَرَة ، َقالَ    اْلَق
  : َأَخَذ ِبَیِدِه، فعلمھ التشھداْبُن َمْسُعوٍد َأنَّ النَِّبيَّ 

                                                           

  ).٨١٢/ ٢(النكت على كتاب ابن الصالح البن حجر ) ١(
اَد َص�اِحَب  أر: ُمَؤخَُّرھا، ُأْنثى، وَخصَّ الَعِقب ِباْلَعَذاِب؛ َألنَُّھ الُعْضُو الَّ�ِذي َل�ْم ُیْغ�َسل، َوِقی�لَ      : َعِقُب النَّْعلِ ) ٢(

َوُیَقاُل .  َوِإنََّما َقاَل َذِلَك، ِلَأنَُّھْم َكاُنوا َلا َیْسَتْقُصون َغْسَل أرُجِلھم ِفي اْلُوُضوِء. الَعِقب، َفَحَذَف اْلُمَضاَف
  .١/٦١٢، لسان العرب ٢٦٩/ ٣النھایة في غریب الحدیث واألثر . َعِقٌب وَعْقب: ِفیِھ

أبوبكر أحمد : المؤلف) ١/١٥٨(بھ الفصل للوصل المدرج في النقل أخرجھ الخطیب البغدادي في كتا   ) ٣(
محم�د ب�ن مط�ر    : ، المحق�ق )ھ�ـ ٤٦٣ت (بن عل�ي ب�ن ثاب�ت ب�ن أحم�د ب�ن مھ�دي الخطی�ب البغ�دادي           

  .م١٩٩٧/ھـ١٤١٨األولى، /دار الھجرة، ط: الزھراني، الناشر
، وم��سلم ف��ي )١٦٥ (١/٤٤ْعَق��اِب   َب��اُب َغ��ْسِل اَأل-ِكَت��اُب الُوُض��وِء : أخرج��ھ البخ��اري ف��ي ص��حیحھ ) ٤(

، والترم�ذي ف�ي   )٢٤٢ (١/٢١٤ َب�اُب ُوُج�وِب َغ�ْسِل ال�رِّْجَلْیِن ِبَكَماِلِھَم�ا      -ِكَت�اِب الطََّھ�اَرِة   : صحیحھ  
: ، وابن ماجھ ف�ي ال�سنن  )٤١ (١/٩٦ َباُب َما َجاَء َوْیٌل ِلَألْعَقاِب ِمَن النَّاِر -َأْبَواُب الطََّھاَرِة   : جامعھ
  ).٤٥٣ (١/١٥٤ َباُب َغْسِل اْلَعَراِقیِب - الطََّھاَرِة َوُسَنِنَھا ِكَتاُب

، ) ٨٢٤/ ٢(، والنكت على كتاب ابن الصالح البن حج�ر  )١/١٥٨(الفصل للوصل المدرج في النقل      ) ٥(
، وشرح نخبة الفكر في مصطلحات أھل األثر   )٣١٧/ ١(وتدریب الراوي في شرح تقریب النواوي       

  ).١/٤٦٨(للقاري 



 - ٣٣٥٧ -

َم���ُة اهللا التحی���ات هللا وال���صلوات والطیب���ات، ال���سالم َعَلْی���َك َأیَُّھ���ا النَِّب���يُّ َوَرحْ    «
َوَبَرَكاُتُھ، السَّالُم َعَلْیَنا َوَعَلى ِعَباِد اهللا الصَّاِلِحیَن، َأْش�َھُد َأْن ال ِإَل�َھ ِإلَّ�ا اهللا َوَأْش�َھُد َأنَّ        
ُمَحمَّ��ًدا َعْب��ُدُه َوَرُس��وُلُھ، َف��ِإَذا ُقْل��َت َذِل��َك َفَق��ْد َتمَّ��ْت َص��الُتَك َف��ِإْن ِش��ْئَت َفُق��ْم، َوِإْن ِش��ْئَت  

  .»ْدَفاْقُع
َكَذا َرَوى َھَذا اْلَحِدیَث َأُبو َداُوَد ُسَلْیَماُن ْبُن َداُوَد الطََّیاِلِسيُّ َعْن َأِبي َخْیَثَمَة ُزَھْیِر 

  .ْبِن ُمَعاِوَیَة اْلُجْعِفيِّ
َوَواَفَقُھ َعَلْیِھ ُموَسى ْبُن َداُوَد الضَّبِّيُّ ، َوَأُبو النَّْضـِر ھاش�م ب�ن القاس�م الكن�اني،                 

 ْبُن َأِبـي ُبَكْیٍر اْلَكْرَمـاِنيُّ، َوَأُبو غ�سـان مال�ك ب�ن ِإْس�َماِعیَل النَّْھ�ِديُّ ، َوَأْحَم�ـُد                 ویحـیى
ْبُن َعْب�ِداهللا ْب�ِن ُی�وُنَس اْلَیْرُب�وِعيُّ، َوَیْحَی�ى ْب�ُن َیْحَی�ى النَّْی�َساُبوِريُّ، َوَعِل�يُّ ْب�ُن اْلَجْع�ِد                       

  .  َعْن ُزَھْیٍر َكِرَواَیِة َأِبي َداُوَد َعْنُھاْلَبْغَداِديُّ، َفَرَوْوُه َسَبَعُتُھْم
َوَما َبْعَدُه ِإَلى آِخِر اْلَح�ِدیِث،  » َفِإَذا ُقْلَت َذِلَك َفَقْد َتمَّْت َصالُتَك«: وقولھ في المتن 
  . َوِإنََّما ھو من َقْول اْبِن َمْسُعوٍد ُأْدِرَج ِفي الحدیثَلْیَس ِمْن َكالِم النَِّبيِّ 

َنُھ َشَباَبُة ْبُن َسوَّاٍر ِفي ِرَواَیِت�ِھ َع�ْن ُزَھْی�ِر ْب�ِن ُمَعاِوَی�َة، َوَف�َصَل َك�الَم اْب�ِن                    َوَقْد َبیَّ 
  .َمْسُعوٍد ِمْن َكالِم َرُسوِل اهللا 

روى الخطیب بسنده عن الحسـین ْبن ُمْكَرٍم، نا َشَباَبُة ْب�ُن َس�وَّار، ن�ا َأُبوَخْیَثَم�َة                  
َأَخ��َذ َعْلَقَم��ُة : اْلَح��َسُن ْب��ُن اْلُح��رِّ، َع��ِن اْلَقاِس��ِم ْب��ِن ُمَخْیِم��َرَة َق��اَلُزَھْی��ُر ْب��ُن ُمَعاِوَی��َة، ن��ا 

 ِبَی�ِدي َفَعلََّمِن�ي   َأَخ�َذ َرُس�وُل اهللا   : َأَخ�َذ َعْب�ُداهللا ْب�ُن َم�ْسُعوٍد ِبَی�ِدي، َق�الَ         : ِبَیِدي، َفَق�الَ  
  :التََّشھَُّد
، ال���سَّالُم َعَلْی���َك َأیَُّھ���ا النَِّب���يُّ َوَرْحَم���ُة اهللا    التَِّحیَّ���اُت هللا َوال���صََّلَواُت َوالطَّیَِّب���اتُ «

َوَبَرَكاُتُھ، السَّالُم َعَلْیَنا َوَعَلى ِعَباِد اهللا الصَّاِلِحیَن، َأْش�َھُد َأْن ال ِإَل�َھ ِإلَّ�ا اهللا َوَأْش�َھُد َأنَّ        
  .»ُمَحمًَّدا َعْبُدُه َوَرُسوُلُھ

 َفَقْد َقَضْیَت َما َعَلْیَك من الصَّالِة، َفِإْن ِشْئَت َأْن َتُقوَم  َفِإَذا ُقْلَت َذِلكَ  «: َقاَل َعْبُداهللا 
  .»َفُقْم، َوِإْن ِشْئَت َأْن َتْقُعَد َفاْقُعْد

  . َوَكَذِلَك َرَواُه عبدالرحمن بن ثابت بن ثوبان عن الحسن بن الحر ُمَفصًَّلا ُمَبیًَّنا
یِع، نا َعْب�دالرَّْحَمِن ْب�ِن ثاب�ت        روى الخطیب رحمھ اهللا بسنده عن َغسَّان ْبُن الرَّبِ        

َأَخ�َذ  : بن ثوبان، عن الحسن ْب�ِن اْلُح�رِّ، َع�ِن اْلَقاِس�ِم ْب�ِن المخیم�رة، َأنَّ�ُھ َس�ِمَعُھ َیُق�ولُ                 
 ِبَی��ِد اْب��ِن َم��ْسُعوٍد ِف��ي  َعْلَقَم��ُة ِبَی��ِدي، َوَأَخ��َذ اْب��ُن َم��ْسُعوٍد ِبَی��ِد َعْلَقَم��َة، َوَأَخ��َذ النَِّب��يُّ   

التَِّحیَّ��اُت هللا َوال��صََّلَواُت َوالطَّیَِّب��اُت، ال��سَّالُم َعَلْی��َك َأیَُّھ��ا النَِّب��يُّ َوَرْحَم��ُة اهللا   «: ِدالتَّ��َشھُّ
َوَبَرَكاُتُھ، السَّالُم َعَلْیَنا َوَعَلى ِعَباِد اهللا الصَّاِلِحیَن َأْش�َھُد َأْن ال ِإَل�َھ ِإلَّ�ا اهللا، َوَأْش�َھُد َأنَّ        

  .»َرُسوُلُھُمَحمًَّدا َعْبُدُه َو
ِإَذا َفَرْغَت ِمْن َھَذا َفَقْد َفَرْغَت ِمْن َصالِتَك َفِإْن ِشْئَت َفاْثُبْت «: ُثمَّ َقاَل اْبُن َمْسُعوٍد

  ).١(»وإن شئت فانصرف
  . اإلدراج في وسط المتن -ثالثًا

  :وسببھ 
                                                           

  ).١١١ - ١٠٢/ ١(الفصل للوصل المدرج في النقل ) ١(



 - ٣٣٥٨ -

  .ْدِرَجُھ اْسِتْنَباُط الرَّاِوي ُحْكًما ِمَن اْلَحِدیِث َقْبَل َأْن َیِتمَّ َفُی- أ
  . َتْفِسیُر َبْعِض اْلَأْلَفاِظ اْلَغِریَبِة َوَنْحُو َذِلَك-ب
  

  :فمثال اْلَأوَِّل
َما َرَواُه الدَّاَرُقْطِنيُّ ِمْن ِرَواَیِة َعْبِداْلَحِمیِد ْبِن َجْعَفٍر، َعْن ِھَشاٍم، َعْن ُعْرَوَة، َعْن           

َمْن َمسَّ َذَكَرُه، َأْو    «:  َیُقولُ ْعُت َرُسوَل اِهللا    َسِم: َأِبیِھ، َعْن ُبْسَرَة ِبْنِت َصْفَواَن َقاَلتْ     
  ) ٢(، َأْو ُرْفَغْیِھ)١(ُأْنَثَیْیِھ

  ).٣(»َفْلَیَتَوضَّْأ
َوَوِھ��َم ِف��ي ِذْك��ِر  ، َع��ْن ِھ��َشاٍم، َك��َذا َرَواُه َعْبُداْلَحِمی��ِد ْب��ُن َجْعَف��رٍ : َق��اَل ال��دَّاَرُقْطِنيُّ
  .َعِن النَِّبيِّ ، اِجِھ َذِلَك ِفي َحِدیِث ُبْسَرَة اْلُأْنَثَیْیِن َوالرَّْفِغ َوِإْدَر

  . َواْلَمْحُفوُظ َأنَّ َذِلَك ِمْن َقْوِل ُعْرَوَة َغْیِرَمْرُفوٍع 
، َوَحمَّ��اُد ْب���ُن َزْی���دٍ ، ِم���ْنُھْم َأیُّ��وُب ال���سَّْخِتَیاِنيُّ  ، َك��َذِلَك َرَواُه الثَِّق���اُت َع��ْن ِھ���َشاٍم   

  .َوَغْیُرُھَما
  .»َمْن َمسَّ َذَكَرُه، َفْلَیَتَوضَّْأ«:  ِمْن َطِریِق َأیُّوَب ِبَلْفِظُثمَّ َرَواُه

  ). ٤(ِإَذا َمسَّ ُرْفَغْیِھ َأْو ُأْنَثَیْیِھ َأْو َذَكَرُه َفْلَیَتَوضَّْأ: َوَكاَن ُعْرَوُة َیُقوُل: َقاَل
وِء َمِظنَُّة الشَّْھَوِة، َجَعَل ُحْكَم َفُعْرَوُة َلمَّا َفِھَم ِمْن َلْفِظ اْلَخَبِر َأنَّ َسَبَب َنْقِض اْلُوضُ    

َما َقُرَب ِمَن الذََّكِر َكَذِلَك، َفَقاَل َذِلَك، َفَظنَّ َبْعُض ال�رَُّواِة، َأنَّ�ُھ ِم�ْن ُص�ْلِب اْلَخَب�ِر، َفَنَقَل�ُھ                     

                                                           

مجد الدین :  المؤلف)  ١٦٤:  ص( ، والقاموس المحیط ) ١١٢/ ٢(لسان العرب . الخْصیتاِن : اُألنَثیان) ١(
مكتب تحقیق التراث في مؤس�سة الرس�الة،   : ، تحقیق)ھـ٨١٧ت(أبوطاھر محمد بن یعقوب الفیروزآبادى  

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزی�ع، بی�روت ، لبن�ان،     : ، الناشر محمد نعیم العرقُسوسي  : بإشراف
  .م٢٠٠٥ -ھـ ١٤٢٦الثامنة، /ط
ُأُصوُل الَفِخذْیِن ِمْن َباِطٍن َوُھَما َما اْكَتَنَفا َأعالي جاِنَبي العانِة ِعْنَد ُمْلَتَقى َأعالي َبواِطِن         : الرَّْفُغ والرُّْفغُ ) ٢(

أبوالقاس�م محم�ود ب�ن عم�رو     :  ، المؤلف١/٣٢٧الفائق في غریب الحدیث واألثر . ِناْلَفِخَذْیِن وَأعلى اْلَبطْ 
عل��ي محم�د البج��اوي ، محم�د أبوالف��ضل إب��راھیم،   : ، المحق��ق)ھ�ـ ٥٣٨ت(ب�ن أحم��د، الزمخ�شري ج��اراهللا   

  .٨/٤٢٩الثانیة، ولسان العرب :  لبنان، الطبعة-دار المعرفة : الناشر
 َباُب َما ُرِوَي ِفي َلْمِس اْلُقُبِل َوالدُُّبِر َوالذََّكِر َواْلُحْكِم ِفي -َتاُب الطََّھاَرِة ِك: أخرجھ الدارقطني في السنن) ٣(

أبوالحسن علي بن عمر بن أحم�د ب�ن مھ�دي ب�ن م�سعود ب�ن النعم�ان ب�ن          :  ، المؤلف  ١/٢٦٩َذِلَك    
، ح�سن  ش�عیب االرن�ؤوط  : ، حقق�ھ وض�بط ن�صھ وعل�ق علی�ھ     )ھ�ـ ٣٨٥ت(دینار البغدادي الدارقطني    

 لبن�ان،   –مؤس�سة الرس�الة، بی�روت       : عبدالمنعم شلبي، عبداللطیف حرزاهللا، أحم�د برھ�وم، الناش�ر         
 َباٌب ِفي َمسِّ اْلُأْنَثَیْیِن -ِكَتاُب الطََّھاَرة : م، والبیھقي في السنن الكبرى٢٠٠٤ -ھـ ١٤٢٤األولى، /ط
ْوِجردي الخراساني، أبوبكر أحمد بن الحسین بن علي بن موسى الُخْسَر: ، المؤلف)٦٥٢ (١/٢١٦

 لبن�ان،  –دار الكتب العلمیة، بی�روت   : محمد عبدالقادر عطا، الناشر   : ، المحقق )ھـ٤٥٨ت(البیھقي  
  .م٢٠٠٣ -ھـ ١٤٢٤الثالثة، /ط

،  والترمذي )١٨١ (١/٤٦ َباُب اْلُوُضوِء ِمْن َمسِّ الذََّكِر     -ِكَتاب الطََّھاَرِة   : أخرجھ أبوداود في السنن   ) ٤(
: ، والن�سائي ف�ي ال�سنن   )٨٢ (١/١٣٩  َب�اُب الُوُض�وِء ِم�ْن َم�سِّ ال�ذََّكِر        -كتاب الطھارة   : معھفي جا 

ِكَتاُب : ، وابن ماجھ في السنن )٤٤٧ (١/٢١٦ َباُب اْلُوُضوِء ِمْن َمسِّ الذََّكِر  -ِكَتاُب اْلُغْسِل َوالتََّیمُِّم    
ِكَت�اُب  : ، والدارقطني ف�ي ال�سنن   ) ٤٧٩ (١/١٦١ الذََّكِر   َباُب اْلُوُضوِء ِمْن َمسِّ-الطََّھاَرِة َوُسَنِنَھا  

  ) .٥٣٧ (١/٢٧٠ َباُب َما ُرِوَي ِفي َلْمِس اْلُقُبِل َوالدُُّبِر َوالذََّكِر َواْلُحْكِم ِفي َذِلَك -الطََّھاَرِة 



 - ٣٣٥٩ -

  ).١(ُمْدَرًجا ِفیِھ، َوَفِھَم اْلآَخُروَن َحِقیَقَة اْلَحاِل َفَفَصُلوا
  :ومثال الثَّاِني

  : یقولفضالة بن عبید سمعت النبي حدیث 
 ِلَم�ْن آَم�َن ِب�ي، َوَأْس�َلَم، َوَھ�اَجَر ِبَبْی�ٍت ِف�ي َرَب�ِض               -اْلَحِمیُل: َوالزَِّعیُم-َأَنا َزِعیٌم   «
، َوَبْیٍت ِفي َوَسِط اْلَجنَِّة، َوَأَنا َزِعیٌم ِلَمْن آَمَن ِبي، َوَأْسَلَم، َوَجاَھَد ِف�ي َس�ِبیِل      )٢(اْلَجنَِّة
َبْیٍت ِفي َرَبِض اْلَجنَِّة، َوَبْیٍت ِفي َوَسِط اْلَجنَِّة، َوَبْیٍت ِفي َأْعَلى ُغَرِف اْلَجنَِّة، َفَم�ْن     اهللا بِ 

  ).٣(»َفَعَل َذِلَك َلْم َیَدْع ِلْلَخْیِر َمْطَلًبا، َوَلا ِمَن الشَّرِّ َمْھَرًبا، َیُموُت َحْیُث َشاَء َأْن َیُموَت
  . مدرٌج» والزعیم الحمیل«: أشار ابن حبان إلى أن قولھ

  ).٤(مدرٌج مْن تفسیِر ابِن وھٍب: وقال السیوطي
  بم یعرف اإلدراج في المتن ؟

  ): ٥(یعرف اإلدراج في المتن بعدة ُأُمور 
  .  َأن یْمَتنع ُصُدور َذِلك اْلَكَلام من النَِّبي -َأحدَھا

: َق�اَل َرُس�وُل اهللا   : َكالَحِدیث الذي رواه البخ�اري ب�سنده َع�ن أب�ي ُھَرْی�َرة َق�الَ            
ِلْلَعْبِد الَمْمُلوِك الصَّاِلِح َأْجَراِن، َوالَِّذي َنْفِسي ِبَیِدِه َلْوَال الِجَھاُد ِفي َسِبیِل اهللا، َوالَح�جُّ      «

  ).٦(»َوِبرُّ ُأمِّي، َلَأْحَبْبُت َأْن َأُموَت َوَأَنا َمْمُلوٌك
  .»إلخ...َوالَِّذي َنْفِسي ِبَیِدِه «:  َفَقولھ 

ا من َكَلام أبي ُھَرْیَرة أدرج في المتن؛ ِلاْمِتَناع تمن�ي اْلُم�ْصَطفى ال�ّرّق، َوأم�ھ        ھذ
  . لم تكن ِإْذ َذاك َمْوُجوَدة َحتَّى یبرھا

: وق��د بین��ھ حی��ان ب��ن موس��ى، ع��ن اب��ن المب��ارك، ف��ساق الح��دیث إل��ى قول��ھ           

                                                           

  )  .٢٦٩/ ١(، وسنن الدارقطني )٣١٨/ ١(تدریب الراوي ) ١(
ْلَب�اِء، َم�ا َحْولھ�ا َخاِرًج�ا َعْنَھ�ا، َت�ْشبیھا باألْبِنَی�ة الَِّت�ي َتُك�وُن َح�ْوَل الُم�ُدن َوَتْح�َت               ِبَف�ْتِح ا  : َرَبِض الجنَّ�ة  ) ٢(

  ).٢/١٨٥(النھایة في غریب الحدیث واألثر . الِقَالع
اب�ن  ، و)٣١٣٣ (٦/٢١ باب َما ِلَمْن َأْسَلَم َوَھ�اَجَر َوَجاَھ�َد   -ِكَتاُب اْلِجَھاِد   : أخرجھ النسائي في السنن   ) ٣(

 ِذْك�ُر َف�ْضِل اْلُمَھ�اِجِر ِإَذا َجاَھ�َد ِف�ي َس�ِبیِل       - َباُب َفْضِل اْلِجَھاِد  -كتاب السیر   : حبان كما في اإلحسان     
محمد بن حبان بن أحمد ب�ن حب�ان ب�ن مع�اذ ب�ن َمْعب�َد،       : المؤلف) ٤٦١٩ (١٠/٤٧٩اللَِّھ َجلَّ َوَعَلا    

مؤس��سة : ش��عیب األرن��ؤوط، الناش��ر: المحق��ق، )ھ��ـ٣٥٤ت(التمیم��ي، أبوح��اتم، ال��دارمي، الُب��ستي  
ِكَت��اُب اْلِجَھ��اِد  : م، والح��اكم ف��ي الم��ستدرك ١٩٩٣ -ھ��ـ١٤١٤الثانی��ة، :  بی��روت، الطبع��ة-الرس��الة 

على ش�رط  : َھَذا َحِدیٌث َصِحیٌح َعَلى َشْرِط ُمْسِلٍم َوَلْم ُیَخرَِّجاُه ، وقال الذھبي   : وقال) ٢٣٩١ (٢/٨١
أبو عبد اهللا الحاكم محمد بن عبداهللا بن محمد بن حمدویھ بن ُنعیم ب�ن   : البخاري ومسلم ، المؤلف     

م�صطفى عب�دالقادر   : ، تحقیق )ھـ٤٠٥ت(الحكم الضبي الطھماني النیسابوري المعروف بابن البیع        
  .م١٩٩٠ -ھـ ١٤١١األولى، :  بیروت، الطبعة-دار الكتب العلمیة : عطا، الناشر

: المؤل��ف) ٤٥ص (، والم��درج إل��ى الم��درج )٨٢٧/ ٢(ب��ن حج��ر النك��ت عل��ى كت��اب اب��ن ال��صالح ال ) ٤(
ص��بحي الب��دري : ، حققھ��ا وق��دم لھ��ا)ھ��ـ٩١١ت(عب��دالرحمن ب��ن أب��ي بك��ر، ج��الل ال��دین ال��سیوطي  

  . الكویت-الدار السلفیة : السامرائي، الناشر
 ، والف��صل للوص��ل الم��درج ف��ي النق��ل للخطی��ب   ٢/٨٢الیواقی��ت وال��درر ف��ي ش��رح نخب��ة اب��ن حج��ر   ) ٥(

  . وما بعدھا١/٢٨البغدادي 
 ٣/١٤٩  َباُب الَعْبِد ِإَذا َأْحَسَن ِعَباَدَة َربِّ�ِھ َوَن�َصَح َس�یَِّدُه    -ِكَتاب الِعْتِق  : أخرجھ البخاري في صحیحھ   )  ٦(

)٢٥٤٨.(  
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  .إلى آخره» ...والذي نفس أبي ھریرة بیده«: فقال فیھ» أجران«
  ).١(ي روایة ابن وھب عند مسلموھكذا ھو ف

  ).٢(وھذا من فوائد المستخرجات: قال الحافظ ابن حجر
  . َأن ُیَصرح الصََّحاِبّي ِبَأنَُّھ َقاَل َذِلك-َثاِنیَھا

من َماَت َوُھَو َل�ا ُی�ْشرك   «: َكَحِدیث اْبن َمْسُعود َعنُھ َعَلْیِھ أفضل الصََّلاة َوالسََّلام       
  ). ٣(»ة، َومن َماَت َوُھَو ُیْشرك ِباهللا َشْیئا دخل النَّارِباهللا َشْیئًا دخل اْلجنَّ

  . َكَذا َرَواُه أْحَمد بن عبداْلَجبَّار العطاردي ، َعن أبي بكر بن َعیَّاش
َس�ِمعت  : َوَرَواُه اْلأسود بن َعامر َشاذان َوَغیره، َعن أب�ي بك�ر ب�ن َعیَّ�اش ِبَلْف�ظ                 

: ، وأخ�رى أقولھ�ا َول�م أس�معھا ِمْن�ھُ     » النَّ�ار من جعل هللا ن�دًا دخ�ل   «: َرُسول اهللا َیُقول  
  ).٤(من َماَت َلا َیْجَعل هللا ندًا دخل اْلجنَّة

 َأن ُیَصرح بعض الرَواة بتفصیلھ َكَحِدیث اْبن َمْسُعود ِفي التََّشھُّد الَِّذي -َثاِلثَھا
  .تقدم 

ومما تق�دم یتب�ین لن�ا جھ�د المح�دثین ف�ي نق�دھم للم�تن فل�م یقت�صر جھ�دھم ف�ي                    
مدرج على نقد اإلسناد فقط، ب�ل ق�اموا بنق�د الم�تن أی�ضًا م�ن أول�ھ، وم�ن أوس�طھ،                    ال

، وكیف قاموا بتمییز ك�الم      ومن آخره، حتى یكون المتن صحیح النسبة إلى النبي          
  . عن كالم غیره حتى لو كان غیره صحابیًاالنبي 

  . نقد المتن في الحدیث المقلوب -٧
  :ینقسم القلب إلى قسمین 

  . وھو ما وقع اإلبدال في سنده، وھذا یظھر بنقد السند: في اإلسناد القلب-١
  . وھو ما وقع اإلبدال في متنھ، وھذا یظھر بنقد المتن:  القلب في المتن -٢

  ):٥(ولھ صورتان 
  . أن یقدم الراوي ویؤخر في بعض متن الحدیث-الصورة األولى 

  : ومثالھ
: ، َقاَلَعْن َأِبي ُھَرْیَرَة، َعِن النَِّبيِّ مارواه اإلمام مسلم رحمھ اهللا تعالى بسنده 

اْلِإَماُم اْلَعاِدُل، َوَش�ابٌّ َن�َشَأ ِبِعَب�اَدِة اِهللا،    : َسْبَعٌة ُیِظلُُّھُم اُهللا ِفي ِظلِِّھ َیْوَم َلا ِظلَّ ِإلَّا ِظلُّھُ «
 اْجَتَمَع�ا َعَلْی�ِھ َوَتَفرََّق�ا َعَلْی�ِھ،        َوَرُجٌل َقْلُبُھ ُمَعلَّ�ٌق ِف�ي اْلَم�َساِجِد، َوَرُجَل�اِن َتَحابَّ�ا ِف�ي اهللاِ              

ِإنِّي َأَخاُف اَهللا، َوَرُج�ٌل َت�َصدََّق ِب�َصَدَقٍة         : َوَرُجٌل َدَعْتُھ اْمَرَأٌة َذاُت َمْنِصٍب َوَجَماٍل، َفَقالَ      
                                                           

ِدِه َوَأْحَسَن ِعَباَدَة اِهللا   َباُب َثَواِب اْلَعْبِد َوَأْجِرِه ِإَذا َنَصَح ِلَسیِّ-ِكَتاُب اْلَأْیَماِن : أخرجھ مسلم في صحیحھ)  ١(
، » ِلْلَعْبِد اْلَمْمُلوِك اْلُمْصِلِح َأْجَراِن«: َقاَل َرُسوُل اِهللا: َقاَل َأُبو ُھَرْیَرَة: ، ولفظھ) ١٦٦٥ (٣/١٢٨٤

مِّ�ي، َلَأْحَبْب�ُت َأْن َأُم�وَت َوَأَن�ا     َوالَِّذي َنْفُس َأِبي ُھَرْیَرَة ِبَیِدِه، َلْوَلا اْلِجَھاُد ِفي َسِبیِل اِهللا، َواْلَح�جُّ، َوِب�رُّ أُ    
  .»َمْمُلوٌك

  .٢/٨١٣النكت على كتاب ابن الصالح البن حجر ) ٢(
أبویعلى أحمد بن علي بن المُثن�ى       : المؤلف) ٥١٩٨ (٩/١٢٦: أخرجھ أبویعلى الموصلي في مسنده    ) ٣(

: أس�د، الناش�ر  حسین سلیم : ، المحقق )ھـ٣٠٧ت(بن یحیى بن عیسى بن ھالل التمیمي، الموصلي         
  .م١٩٨٤ -ھـ ١٤٠٤األولى :  دمشق، الطبعة-دار المأمون للتراث 

  ).٣٨١١ (٦/٣٦٠: أخرجھ أحمد في مسنده ) ٤(
  ).١٣٥: ص(تیسیر مصطلح الحدیث ) ٥(
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ا، َفَفاَض���ْت َفَأْخَفاَھ���ا َحتَّ���ى َل���ا َتْعَل���َم َیِمیُن���ُھ َم���ا ُتْنِف���ُق ِش���َماُلُھ، َوَرُج���ٌل َذَك���َر اَهللا َخاِلًی���   
  ) .١(»َعْیَناُه

مم�ا انقل�ب عل�ى بع�ض ال�رواة،        » َحتَّى َلا َتْعَلَم َیِمیُنُھ َم�ا ُتْنِف�ُق ِش�َماُلھُ         «: فقولھ  
  ).٢(»حتى ال تعلم شمالھ ما تنفق یمینھ«: والصحیح

َل��َم َوَرُج��ٌل َت��َصدََّق ِب��َصَدَقٍة َفَأْخَفاَھ��ا َحتَّ��ى َل��ا َتْع« : َقْوُل��ُھ : ق��ال اإلم��ام الن��ووي
  . َھَكَذا َوَقَع ِفي َجِمیِع ُنَسِخ ُمْسِلٍم ِفي ِبَلاِدَنا َوَغْیِرَھا» َیِمیُنُھ َما ُتْنِفُق ِشَماُلُھ

َل��ا َتْعَل��َم َیِمیُن��ُھ َم��ا ُتْنِف��ُق  «َوَك��َذا َنَقَل��ُھ اْلَقاِض��ي َع��ْن َجِمی��ِع ِرَواَی��اِت ُن��َسِخ ُم��ْسِلٍم   
  .»ِشَماُلُھ

َھَك�َذا َرَواُه َماِل�ٌك ِف�ي    » تَّى َلا َتْعَلَم ِشَماُلُھ َما ُتْنِفُق َیِمیُنُھَح«َوالصَِّحیُح اْلَمْعُروُف   
، َواْلُبَخ��اِريُّ ِف��ي َص��ِحیِحِھ َوَغْیُرُھَم��ا ِم��َن اْلَأِئمَّ��ِة، َوُھ��َو َوْج��ُھ اْلَكَل��اِم ِل��َأنَّ      )٣(اْلُمَوطَّ��ِأ

  ).٤(اْلَمْعُروَف ِفي النََّفَقِة ِفْعُلَھا ِباْلَیِمیِن
َھَكَذا ِف�ي َجِمی�ِع النُّ�َسِخ الَِّت�ي َوَص�َلْت ِإَلْیَن�ا ِم�ْن َص�ِحیِح ُم�ْسِلٍم َوُھ�َو               : َیاٌضَقاَل عِ 

  .َمْقُلوٌب ، َوُیْشِبُھ َأْن َیُكوَن اْلَوْھُم ِفیِھ ِممَّْن ُدوَن ُمْسِلٍم 
ْل ُھ�َو ِم�ْن   َوَلْیَس اْلَوْھُم ِفیِھ ِممَّْن ُدوَن ُمْسِلٍم َوَلا ِمْنُھ بَ  :  وقال الحافظ ابن حجر     

  ). ٥(َشْیِخِھ َأْو ِمْن َشْیِخ َشْیِخِھ َیْحَیى اْلَقطَّاِن 
َوُیمك���ن َأن یك���ون َھ���َذا اْلقل���ب م���ن اْلَكاِت���ب  : وق���ال الح���افظ ب���در ال���دین العین���ي 

  ).٦(واستمرت الرَواة َعَلْیِھ
  : ومثال آخر

َذُروِن�ي َم�ا   «:  َرُس�وُل اهللا  َق�الَ : َما َرَواُه الطََّبَراِنيُّ بسنده َعْن َأِبي ُھَرْیَرَة َق�الَ       
                                                           

، وابن خزیمة ) ١٠٣١ ( ٧١٥/ ٢   َباُب َفْضِل ِإْخَفاِء الصََّدَقِة -ِكَتاب الزََّكاِة : أخرجھ مسلم في صحیحھ) ١(
أب�وبكر محم�د    : ، المؤل�ف  )٣٥٨ (١/١٨٥...  َباُب َفْضِل اْنِتَظاِر ال�صََّلاةِ     -ِكَتاُب الصََّلاِة   : یحھفي صح 

. د: ، المحق�ق )ھـ٣١١ت (بن إسحاق بن خزیمة بن المغیرة بن صالح بن بكر السلمي النیسابوري  
ِكَت�اُب  : برى بیروت ، والبیھقي في السنن الك–المكتب اإلسالمي : محمد مصطفى األعظمي، الناشر   

  ).٧٨٣٦ (٤/٣١٩ َباُب َفْضِل َصَدَقِة السِّرِّ -الزََّكاِة 
، والترم�ذي ف�ي   )١٤٢٣ (٢/١١١ َباُب الصََّدَقِة ِبالَیِمیِن   -ِكَتاُب الزََّكاِة   : أخرجھ البخاري في صحیحھ   ) ٢(

  ).٢٣٩١ (٤/١٧٦ َباُب َما َجاَء ِفي الُحبِّ ِفي اللَِّھ -َأْبَواُب الزُّْھِد : جامعھ
 ب��اب المتح��ابین ف��ي اهللا  -كت��اب الج��امع ) : روای��ة أب��ي م��صعب الزھ��ري (أخرج��ھ مال��ك ف��ي الموط��أ  ) ٣(

، )ھ��ـ١٧٩ت(مال��ك ب��ن أن��س ب��ن مال��ك ب��ن ع��امر األص��بحي الم��دني    : ، المؤل��ف)٢٠٠٥ (٢/١٣١
مؤس�سة زای�د ب�ن س�لطان آل نھی�ان لألعم�ال الخیری�ة        : محمد م�صطفى األعظم�ي، الناش�ر    : المحقق

  .  م٢٠٠٤ - ھـ ١٤٢٥األولى، /  اإلمارات، ط– أبوظبي - واإلنسانیة
المنھ�اج ش�رح ص�حیح م�سلم ب�ن الحج�اج، ألب�ي         : ، اس�م الكت�اب    )٧/١٢٢(شرح النووي على م�سلم      ) ٤(

 -دار إحی��اء الت��راث العرب��ي  : ، الناش��ر)ھ��ـ٦٧٦ت(زكری��ا محی��ي ال��دین یحی��ى ب��ن ش��رف الن��ووي   
  .ھـ١٣٩٢الثانیة، /بیروت، ط

أحمد بن علي بن حجر أبوالفضل العسقالني   : ، المؤلف )٢/١٤٦(شرح صحیح البخاري    فتح الباري   ) ٥(
محمد فؤاد عبدالباقي، ق�ام بإخراج�ھ وص�ححھ وأش�رف عل�ى      : الشافعي، رقم كتبھ وأبوابھ وأحادیثھ   

  ھـ،١٣٧٩ بیروت، -دار المعرفة : محب الدین الخطیب، الناشر: طبعھ
أبومحمد محمود بن أحمد ب�ن موس�ى ب�ن          : ، المؤلف )١٧٩/ ٥(عمدة القاري شرح صحیح البخاري      ) ٦(

 –دار إحیاء الت�راث العرب�ي   : ، الناشر)ھـ٨٥٥ت(أحمد بن حسین الغیتابى الحنفى بدرالدین العینى  
  .بیروت
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َتَرْكُتُكْم، َفِإنََّما َأْھَلَك َمْن َكاَن َقْبَلُكُم اْخِتَلاُفُھْم َعَلى َأْنِبَیاِئِھْم، َفِإَذا َأَم�ْرُتُكْم ِب�َشْيٍء َف�ْأُتوُه،     
  ). ١(»َوِإَذا َنَھْیُتُكْم َعْن َشْيٍء َفاْجَتِنُبوُه َما اْسَتَطْعُتْم

َم�ا َنَھْی�ُتُكْم َعْن�ُھ َف�اْجَتِنُبوُه، َوَم�ا      «: ْعُروَف َم�ا ِف�ي ال�صَِّحیَحْینِ    اْلَم: قال السیوطي 
  ).٣(»)٢(َأَمْرُتُكْم ِبِھ َفاْفَعُلوا ِمْنُھ َما اْسَتَطْعُتْم

  . َأْن ُیْؤَخَذ ِإْسَناُد َمْتٍن َفُیْجَعَل َعَلى َمْتٍن آَخَر، َوِباْلَعْكِس -الصورة الثانیة 
ُد ِبِھ اْلِإْغَراُب، َفَیُكوُن َكاْلَوْضِع، َوَقْد ُیْفَعُل اْخِتَب�اًرا ِلِحْف�ِظ اْلُمَح�دِِّث،            َوَھَذا َقْد ُیْقصَ  
  .َأْو ِلَقُبوِلِھ التَّْلِقیَن

  .ومن ذلك ما فعلھ أصحاب الحدیث مع اإلمام البخاري رحمھ اهللا تعالى
دََّة َم�َشاِیَخ َیْحُك�وَن   َس�ِمْعُت ِع�   : روى اْلَخِطیُب بسنده عن أبي َأْحمد ْبِن َعِديٍّ ق�ال         

َأنَّ ُمَحمََّد ْبَن ِإْس�َماِعیَل اْلُبَخ�اِريَّ َق�ِدَم َبْغ�َداَد، َف�َسِمَع ِب�ِھ َأْص�َحاُب اْلَح�ِدیِث، َف�اْجَتَمُعوا،                     
ْس�َناٍد  َوَعَمُدوا ِإَلى ِماَئِة َحِدیٍث، َفَقَلُبوا ُمُتوَنَھا َوَأَساِنیَدَھا، َوَجَعُلوا َمْتَن َھ�َذا اْلِإْس�َناِد ِلإِ           

آَخَر َوِإْسَناَد َھَذا اْلَمْتِن ِلَمْتٍن آَخ�َر، َوَدَفُع�وُه ِإَل�ى َع�َشَرِة َأْنُف�ٍس ِإَل�ى ُك�لِّ َرُج�ٍل َع�َشَرًة،                       
َوَأَمُروُھْم ِإَذا َحَضُروا اْلَمْجِل�َس ُیْلُق�وَن َذِل�َك َعَل�ى اْلُبَخ�اِريِّ، َوَأَخ�ُذوا اْلَوْع�َد ِلْلَمْجِل�ِس،          

َس َجَماَع��ُة َأْص��َحاِب اْلَح��ِدیِث ِم��َن اْلُغَرَب��اِء ِم��ْن َأْھ��ِل ُخَراَس��اَن َوَغْی��ِرِھْم، َفَح��َضَر اْلَمْجِل��
َوِمَن اْلَبْغَداِدیِّیَن، َفَلمَّا اْطَمَأنَّ اْلَمْجِلُس ِبَأْھِلِھ اْنُتِدَب ِإَلْیِھ َرُجٌل ِمَن اْلَعَشَرِة، َفَسَأَلُھ َع�ْن             

َلا َأْعِرُف�ُھ،  : َلا َأْعِرُفُھ، َفَسَأَلُھ َعْن آَخَر، َفَقالَ     : َقاَل اْلُبَخاِريُّ َحِدیٍث ِمْن ِتْلَك اْلَأَحاِدیِث، فَ    
َل��ا : َفَم��ا َزاَل ُیْلِق��ي َعَلْی��ِھ َواِح��دًا َبْع��َد َواِح��ٍد َحتَّ��ى َف��َرَغ ِم��ْن َع��َشَرِتِھ، َواْلُبَخ��اِريُّ َیُق��ولُ  

:  َیْلَتِف��ُت َبْع��ُضُھْم ِإَل��ى َبْع��ٍض، َوَیُقوُل��ونَ َأْعِرُف��ُھ، َفَك��اَن اْلُفَقَھ��اُء ِممَّ��ْن َح��َضَر اْلَمْجِل��سَ  
الرَُّجُل َفِھَم، َوَمْن َكاَن ِمْنُھْم َغْیَر َذِلَك َیْقِضي َعَلى اْلُبَخ�اِريِّ ِب�اْلَعْجِز َوالتَّْق�ِصیِر، َوِقلَّ�ِة                 

ِدیٍث ِم�ْن ِتْل�َك اْلَأَحاِدی�ِث      اْلَفْھِم، ُث�مَّ اْنُت�ِدَب ِإَلْی�ِھ َرُج�ٌل آَخ�ُر ِم�َن اْلَع�َشَرِة، َف�َسَأَلُھ َع�ْن َح�                    
َلا َأْعِرُفُھ، َفَلْم َیَزْل ُیْلِقي ِإَلْیِھ َواِحدا َبْعَد َواِحٍد َحتَّى َفَرَغ ِمْن            : اْلَمْقُلوَبِة، َفَقاَل اْلُبَخاِريُّ  

اِبُع ِإَلى َتَم�اِم اْلَع�َشَرِة،      َلا َأْعِرُفُھ، ُثمَّ اْنُتِدَب ِإَلْیِھ الثَّاِلُث َوالرَّ      : َعَشَرِتِھ، َواْلُبَخاِريُّ َیُقولُ  
َل�ا َأْعِرُف�ُھ، َفَلمَّ�ا      : َحتَّى َفَرُغوا ُكلُُّھْم ِمَن اْلَأَحاِدیِث اْلَمْقُلوَبِة، َواْلُبَخاِريُّ َلا َیِزیُدُھْم َعَلى         

ا َح�ِدیُثَك اْل�َأوَُّل، َفُھ�َو    َأمَّ� : َعِلَم اْلُبَخاِريُّ َأنَُّھْم َقْد َفَرُغوا، اْلَتَفَت ِإَل�ى اْل�َأوَِّل ِم�ْنُھْم، َفَق�الَ        
َكذا، َوَح�ِدیُثَك الثَّ�اِني َفُھ�َو َك�ذا، َوالثَّاِل�ُث، َوالرَّاِب�ُع َعَل�ى اْل�َوالِء، َحتَّ�ى َأَت�ى َعَل�ى َتَم�اِم                       

َل َذِل�َك،  اْلَعَشَرِة، َفَردَّ ُكلَّ َمْتٍن ِإَلى ِإْسَناِدِه، َوُك�لَّ ِإْس�َناٍد ِإَل�ى َمْتِن�ِھ، َوَفَع�َل ِباْل�آَخِریَن ِمْث�                 
َوَردَّ ُمُتوَن اْلَأَحاِدیِث ِإَلى َأَساِنیِدَھا، َوَأَساِنیَدَھا ِإَل�ى ُمُتوِنَھ�ا، َف�َأَقرَّ َل�ُھ النَّ�اُس ِب�اْلِحْفِظ،                   

                                                           

س�لیمان ب�ن أحم�د ب�ن أی�وب ب�ن            : ، المؤل�ف  )٢٧١٥ (٣/١٣٥: أخرجھ الطبراني في المعجم األوسط    ) ١(
، طارق بن عوض اهللا بن محم�د  : ، المحقق)ھـ٣٦٠ت( الطبراني   مطیر اللخمي الشامي، أبوالقاسم   

  . القاھرة-دار الحرمین : عبدالمحسن بن إبراھیم الحسیني، الناشر
   َب�اُب اِلاْقِت�َداِء ِب�ُسَنِن َرُس�وِل اللَّ�ِھ      -ِكَتاُب اِلاْعِتَصاِم ِبالِكَت�اِب َوال�سُّنَِّة      : أخرجھ البخاري في صحیحھ   ) ٢(

 ِب��اِهللا َتَع�اَلى َوِش��دَِّة َخ��ْشَیِتِھ    َب�اُب ِعْلِم��ِھ  -كت��اب اْلَف��َضاِئِل : سلم ف��ي ص�حیحھ ، وم� )٧٢٨٨ (٩/٩٤
 ٥/١١٠ َب���اُب ُوُج���وِب اْلَح���جِّ -ِكَت���اُب َمَناِس���ِك اْلَح���جِّ : ، والن���سائي ف���ي ال���سنن)١٣٣٧ (٤/١٨٣٠
  .كلھم َعْن َأِبي ُھَرْیَرَة ) ٢٦١٩(

   .١/٣٤٤تدریب الراوي ) ٣(
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  ).١(َوَأْذَعُنوا َلُھ ِباْلَفْضِل 
  . نقد المتن في الحدیث المصحف -٨

ي الصَِّحیفِة، اسم مفعول من التصحیف، وھو الَخَطُأ ِف: تعریف المصحف لغة
  ).٢(الَِّذي َیْروي الَخَطَأ َعْن ِقَراَءِة الصُُّحِف بَأْشباه الحروِف: والُمَصحِّف والصََّحِفيُّ

  : المصحف اصطالحًا
تحوی�ل الكلم�ة م�ن الھیئ�ة المتعارف�ة      : عرفھ السخاوي، واألمیر ال�صنعاني بأن�ھ    

  ).٣(إلى غیرھا
  :الفرق بین المصحف والمحرف

  . أن المصحف والمحرف بمعنى واحدیرى أكثر العلماء
  :إال أن الحافظ ابن حجر ھو الذي فرََّق بینھما كما یلي

 َما ُغیَِّر ِفیِھ النَّْقُط، أو ما كانِت الُمخالفُة بَتْغییِر حْرٍف، َأو ح�روٍف،    :فالمصحف  
  ).٤(َمَع بقاِء صورِة الَخطِّ في السِّیاِق وكاَن ذلك بالنِّسبِة ِإلى الَنْقِط

ة المصحف كثیرة كما سیأتي بیانھ في أقسام المصحف بالتفصیل إن شاء وأمثل
  .اهللا تعالى

  .َما ُغیَِّر ِفیِھ الشَّْكُل َمَع َبَقاِء اْلُحُروِف : والمحرف
  :مثالھ

، )٥(»ُرِمَي ُأَبيٌّ َیْوم اْلَأْحَزاب على َأْكَحِلھ فك�واه َرُس�ول اهللا     «:َحِدیث َجابر   
َأِب�ي، ِباْلِإَض�اَفة، َوِإنََّم�ا ُھ�َو ُأب�ّي ب�ن       : َوَق�اَل ِفی�ھِ  ) ن جعف�ر ھ�و محم�د ب�   (صّحفھ ُغْن�َدر    

  ).٦(َكْعب، َوَأُبوَجابر َكاَن قد اْستْشھد قبل َذِلك بأُحد
  :أقسام المصحف 

  :للمصحف أقسام من عدة حیثیات
  :  أقسام المصحف من حیث مكان وقوعھ -أوًال

  :قسمین
  .لسندوھذا یظھر بنقد ا:  تصحیف في اإلسناد-أ

  ).٧(وھذا یظھر بنقد المتن :  تصحیف في المتن -ب
  ): ١(وأمثلتھ كثیرة منھا

                                                           

   .١/٣٤٥، وتدریب الراوي )٨٦٩/ ٢(ى كتاب ابن الصالح البن حجر النكت عل) ١(
   .٩/١٨٧لسان العرب  ) ٢(
 ، لمحمد بن إسماعیل بن صالح ٢/٢٤٠ ، وتوضیح األفكار لمعاني تنقیح األنظار ٤/٥٧فتح المغیث ) ٣(

، )ھـ١١٨٢ت  (بن محمد الحسني، الكحالني ثم الصنعاني، أبوإبراھیم، عزالدین، المعروف باألمیر           
األول�����ى / لبن�����ان، الطبع�����ة-بی�����روت ، ص�����الح محم�����د عوی�����ضة، دار الكت�����ب العلمی�����ة : المحق�����ق

  .م١٩٩٧/ھـ١٤١٧
  .٢/٦٥١، وتدریب الراوي )١١٨: ص(نزھة النظر في توضیح نخبة الفكر ) ٤(
 ٤/١٧٣٠َلاِة  َب�اُب التََّع�وُِّذ ِم�ْن َش�ْیَطاِن اْلَوْسَوَس�ِة ِف�ي ال�صَّ       -كتاب ال�سََّلاِم    : أخرجھ مسلم في صحیحھ   ) ٥(

  ). ٣٤٩٣ (٢/١١٥٦  َباُب َمِن اْكَتَوى -ِكَتاُب الطِّبِّ : ، و ابن ماجھ في السنن)٢٢٠٧(
  ).٤٩٠: ص(شرح نخبة الفكر للقاري ) ٦(
  ).٦٤٨/ ٢( ، وتدریب الراوي ٢/٤٦٩الشذا الفیاح من علوم ابن الصالح ) ٧(
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، َوُھ��َو )٣(» اْحَتَج��َر ِف��ي اْلَم��ْسِجِدَأنَّ النَِّب��يَّ «) : ٢( َح��ِدیُث َزْی��ِد ْب��ِن َثاِب��تٍ -١
  .اتََّخَذ ُحْجَرًة ِمْن َحِصیٍر، َأْو َنْحِوِه ُیَصلِّي ِفیَھا: ِبالرَّاِء َأِي
  .ِباْلِمیِم؛ لكونھ أخذه من كتاب بغیر سماع) ٤)(اْحَتَجَم: (ُھ اْبُن لِھیَعَة َفَقاَلَصحََّف

َوَھِذه ِرَواَیة َفاِسَدة م�ن  : قال اإلمام مسلم رحمھ اهللا تعالى عن روایة ابن لھیعة     
  . كل ِجَھٍة، َفاحش خطؤھا ِفي اْلَمْتن واالسناد َجِمیًعا

  .  اْلُمَغفَّل ِفي إسنادهَواْبن َلِھیَعة اْلُمصحف ِفي َمتنھ
  » احتجر ِفي اْلَمْسِجد بخوصة َأو َحِصیر ُیَصلِّي ِفیَھاَأن النَِّبي «: وإنما الَحِدیث 

َواْبن َلِھیَع�ة إنم�ا َوق�ع ِف�ي اْلَخَط�أ م�ن َھ�ِذه الرَِّواَی�ة َأن�ھ َأخ�ذ الَح�ِدیث م�ن كت�اب                          
ى عل�ى م�ن َأخ�ذ الَح�ِدیث م�ن        ُموَسى بن عقَبة إلی�ھ ِفیَم�ا ذك�ر َوِھ�ي اآلف�ة الَِّت�ي نخ�ش                

  .اْلكتب من غیر َسماع من اْلُمحدث َأو عرض َعَلْیِھ
َفِإذا َك�اَن أح�د ھ�َذْین ال�سماع َأو اْلع�رض فخلی�ق َأن َل�ا َی�ْأِتي َص�احبھ التَّ�ْصِحیف                     

  . اْلَقِبیح َوَما أشبھ َذِلك من اْلَخَطأ اْلَفاِحش إن َشاَء اهللا
: كتب إليَّ ُموَسى بن عقَبة َیُق�ول      : ة اْبن َلِھیَعة َفَقولھ   َوأما اْلَخَطأ ِفي إسناد ِرَوایَ    

  . َحدثِني بسر بن سعید
  ).٥(وُموَسى إنما سمع َھَذا الَحِدیث من أبي النَّضر یرویِھ َعن بسر بن سعید

  
َم��ْن َص��اَم « :  َق��اَل، َأنَّ َرُس��وَل اِهللا )٦( َوَح��ِدیُث َأِب��ي َأیُّ��وَب اْلَأْن��َصاِريِّ -٢

                                                                                                                                                    

، ٢/٤٦٨ا الفی�اح م�ن عل�وم اب�ن ال�صالح      ، وال�شذ ٤/٥٨فتح المغیث بشرح ألفیة الحدیث لل�سخاوي     ) ١(
  .٢/٦٤٩وتدریب الراوي 

أب�و خارج�ة، ص�احب    : ھو زید بن ثاب�ت ب�ن ال�ضحاك ب�ن زی�د ، األن�صاري ، أب�و س�عید ، ویق�ال                )     ٢(
 المدین��ة ، وھ��و اب��ن إح��دى ع��شرة س��نة ، وك��ان یكت��ب ال��وحي     ، ق��دم رس��ول اهللا رس��ول اهللا 
ابنھ خارجة ، وأنس وعدة ، وأول : أبي بكر ، وعنھ : ، وعن النبي :  ، روى عن لرسول اهللا 

 الخندق، وھو ابن خمس ع�شرة س�نة ، ومناقب�ھ وف�ضائلھ كثی�رة ج�دًا ،         مشھد لھ مع رسول اهللا      
م��ات س��نة اثنت��ین ، أو ث��الث ، أو خم��س  ) ٩٢( اثن��ان وت��سعون ح��دیثًا روي ل��ھ ع��ن رس��ول اهللا 

  .وأربعین
  .٢/٤٩٠تمییز الصحابة، واإلصابة في ٢/٥٣٧االستیعاب 

 ٨/٢٨ َب�اُب َم�ا َیُج�وُز ِم�َن الَغ�َضِب َوال�شِّدَِّة ِل�َأْمِر اللَّ�ِھ          -ِكَت�اُب اَألَدِب  : أخرج�ھ البخ�اري ف�ي ص�حیحھ    ) ٣(
 َباُب اْسِتْحَباِب َصَلاِة النَّاِفَل�ِة ِف�ي   -ِكَتاُب َصَلاِة اْلُمَساِفِریَن َوَقْصِرَھا     : ، ومسلم في صحیحھ     )٦١١٣(

 َب�اٌب ِف�ي َف�ْضِل    -ِكَتاب الصََّلاِة : ، و أبوداود في السنن)٧٨١ (١/٥٣٩ِھ، َوَجَواِزَھا ِفي اْلَمْسِجِد     َبْیِت
  ).١٤٤٧ (٢/٦٩التََّطوُِّع ِفي اْلَبْیِت 

َح�دََّثَنا ِإْس�َحاُق ْب�ُن ِعی�َسى، َح�دََّثَنا اْب�ُن           : ق�ال ) ٢١٦٠٨ (٣٥/٤٨٤:  أخرجھ اإلمام أحمد في م�سنده       ) ٤(
َأنَّ «: َكَتَب ِإَل�يَّ ُموَس�ى ْب�ُن ُعْقَب�َة ، ُیْخِبُرِن�ي َع�ْن ُب�ْسِر ْب�ِن َس�ِعیٍد، َع�ْن َزْی�ِد ْب�ِن َثاِب�ٍت                     : َة، َقاَل   َلِھیَع

َل��ا ، ِف��ي َم��ْسِجِد «: ِف��ي َم��ْسِجِد َبْیِت��ِھ؟ َق��اَل  :  ُقْل��ُت ِل��اْبِن َلِھیَع��َة»  اْح��َتَجَم ِف��ي اْلَم��ْسِجِدَرُس��وَل اِهللا 
  .»الرَُّسوِل 

: ، المحق�ق  )ھ�ـ ٢٦١ت  (، لمسلم بن الحجاج أبوالح�سن الق�شیري النی�سابوري           ) ١٨٧: ص(التمییز  ) ٥(
  .ھـ١٤١٠الثالثة، / السعودیة، ط- المربع -محمد مصطفى األعظمي، مكتبة الكوثر /د

ھو أبو أیوب األنصاري خالد بن زید بن كلیب ب�ن ثعلب�ة ب�ن عب�د ع�وف ، الخزرج�ي ، ش�ھد ب�درًا ،            )  ٦(
 ح�ین ق�دم المدین�ة ش�ھرًا ،      ، ون�زل علی�ھ رس�ول اهللا    عقبة ، والمشاھد كلھا مع رس�ول اهللا     وال



 - ٣٣٦٥ -

  ).١(»  ُثمَّ َأْتَبَعُھ ِستا ِمْن َشوَّاٍل، َكاَن َكِصَیاِم الدَّْھِرَرَمَضاَن
: ِبالسِّیِن اْلُمْھَمَلِة َوالتَّاِء اْلَفْوِقیَِّة َلْفُظ اْلَعَدِد، َصحََّفُھ أبوَبْكٍر ال�صُّوِليُّ َفَق�الَ            ) ستًا(

  . ِباْلُمْعَجَمِة َوالتَّْحِتیَِّة) ٢)(َشْیًئا(
ال ِإَلَھ ِإلَّا اُهللا َوَك�اَن ِف�ي ْلِب�ِھ ِم�َن     :  َیْخُرُج ِمَن النَّاِر مْن َقالَ   ُثمَّ«:  حدیث أنس    -٣

بال�ضم والتخفی�ف ون�سب فی�ھ إل�ى          ) ُذَرة: (، ق�ال فی�ھ ش�عبة        )٣(»اْلَخْیِر َما َیِزُن َذرَّةً   
  ).٤(التصحیف
  :  أقسام المصحف من حیث منشئھ-ثانیًا

  :قسمین
  .یعة ، وذلك ھو األكثر تصحیف البصر كما سبق عن ابن لھ-أ

ع�ن واص�ل   :  تصحیف السمع نحو حدیث لعاصم األح�ول رواه بع�ضھم فق�ال     -ب
األحدب، فذكر الدارقطني أنھ من تصحیف السمع ال م�ن ت�صحیف الب�صر كأن�ھ ذھ�ب           
واهللا أعل��م إل��ى أن ذل��ك مم��ا ال ی��شتبھ م��ن حی��ث الكتاب��ة وإنم��ا أخط��أ فی��ھ س��مع م��ن    

  ).٥(رواه
  :ن حیث اللفظ والمعنى أقسام المصحف م-ثالثًا

  :قسمین
  . تصحیف اللفظ، وھو األكثر -أ

  . وأمثلتھ كثیرة كما سبق
  ).٦( تصحیف المعنى -ب

 : مثالھ
نحن قوم لنا شرف نحن من عنزة، «: قول محمد بن المثنى أبي موسى العنزي

  . » إلیناقد صلى النبي 

                                                                                                                                                    

س��عید ب��ن : أب��ي ب��ن كع��ب ، وعن��ھ :  ، وع��ن النب��ي : حت��ى بنی��ت م��ساكنھ وم��سجده ، روى ع��ن 
  .إحدى وخمسین: المسیب، وعبد اهللا بن عمرو بن عبد القارئ وخلق ، مات سنة خمسین وقیل 

   .٢/١٩٩ ، واإلصابة في تمییز الصحابة ٥/٢٥ ، وأسد الغابة ٤/١٦٠٦االستیعاب 
 َباُب اْسِتْحَباِب َصْوِم ِستَِّة َأیَّاٍم ِم�ْن َش�وَّاٍل ِإْتَباًع�ا ِلَرَم�َضاَن     -كتاب الصیام : أخرجھ مسلم في صحیحھ   ) ١(

َیاِم ِستَِّة َأیَّاٍم ِمْن َشوَّاٍل  َباُب َما َجاَء ِفي ِص-َأْبَواُب الصَّْوِم : ، والترمذي في جامعھ)١١٦٤ (٢/٨٢٢
٧٥٩ (٢/١٢٤.(  

، ألبي بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن )٦٣٣ (١/٢٩٦الجامع ألخالق الراوي وآداب السامع ) ٢(
 -مكتب��ة المع��ارف  : محم��ود الطح��ان، الناش��ر  /د: ، المحق��ق)ھ��ـ٤٦٣ت(مھ��دي الخطی��ب البغ��دادي   

  .الریاض
، و )١٩٣ (١/١٨٢ َب��اُب َأْدَن��ى َأْھ��ِل اْلَجنَّ��ِة َمْنِزَل��ًة ِفیَھ��ا -اُب اْلِإیَم��اَن ِكَت��: أخرج��ھ م��سلم ف��ي ص��حیحھ) ٣(

 سورة ص جزء من -}  ِلَما َخَلْقُت ِبَیَديَّ{:  َباُب َقْوِل اللَِّھ َتَعاَلى-ِكَتاُب التَّْوِحیِد : البخاري في صحیحھ
 َباُب َما َجاَء َأنَّ ِللنَّاِر -ِصَفِة َجَھنََّم َأْبَواُب : ، والترمذي في جامعھ)٧٤١٠ (٩/١٢١ -)٧٥(آیة رقم 

  ).٢٥٩٣ (٤/٢٩٢َنَفَسْیِن، َوَما ُذِكَر َمْن َیْخُرُج ِمَن النَّاِر ِمْن َأْھِل التَّْوِحیِد 
  .٢/٤٦٨الشذا الفیاح من علوم ابن الصالح ) ٤(
  ).٦٤٨/ ٢( ، وتدریب الراوي ٢/٤٦٩الشذا الفیاح من علوم ابن الصالح ) ٥(
 ، وت�دریب ال�راوي   ٢/٤٦٩ ، والشذا الفیاح من علوم اب�ن ال�صالح   ٢٩٥/ ١الجامع ألخالق الراوي   ) ٦(

)٦٤٨/ ٢.(  



 - ٣٣٦٦ -

  ). ١(» صلى إلى عنزةأن النبي «: یرید ما روي 
  .سى أنھ صلى إلى قبیلتھم توھم أبو مو

  .وإنما العنزة ھا ھنا َحْرَبٌة َكاَنْت ُتْحَمُل َبْیَن َیَدْیِھ َفُتْنَصُب َفُیَصلِّي ِإَلْیَھا
  . نقد المتن في الحدیث الشاذ -٩

  :تعریف الشاذ 
ال���شَّاذُّ َأْن َی���ْرِوَي الثَِّق���ُة َح���ِدیًثا ُیَخ���اِلُف َم���ا َرَوى      :  فق���العرف���ھ ال���شَّاِفِعيُّ  

  ).٢(لنَّاُسا
: م�ا رواُه المْقب�وُل ُمخاِلف�ًا ِلَم�ْن ُھ�و َأول�ى ِمن�ُھ، وق�ال                : وعرفھ ابن حجر بقولھ     

  ).٣(وھذا ُھو الُمْعَتَمُد في تعریف الشاذ، بحَسِب االصطالح
  :أنواع الشاذ

  : الشاذ نوعان 
  ).٤( وقوع الشذوذ في اإلسناد، وھذا النوع ُیْدَرُك بنقد السند-أحدھما 
  .وقوع الشذوذ في المتن، وھذا النوع ُیْدَرُك بنقد المتن -ثانیھما

                                                           

، ومسلم )٣٧٦ (١/٨٤ َباُب الصََّالِة ِفي الثَّْوِب اَألْحَمِر    -كتاب الصََّالِة   : أخرجھ البخاري في صحیحھ   ) ١(
ِكَت��اب : ، وأب��وداود ف��ي ال��سنن)٥٠٣  (١/٣٦٠ي  َب��اُب ُس��ْتَرِة اْلُم��َصلِّ-كت��اب ال��صََّالِة : ف�ي ص��حیحھ 

 َب�اُب َص�َلاِة   -ِكَت�اُب ال�صََّلاِة   : ، والنسائي في ال�سنن  )٦٨٨ (١/١٨٣ َباُب َما َیْسُتُر اْلُمَصلَِّي      -الصََّلاِة  
  .كلھم عن َأِبي ُجَحْیَفَة) ٤٧٠ (١/٢٣٥الظُّْھِر ِفي السََّفِر 

  ).٧٦: ص(م الحدیث معرفة أنواع علو= مقدمة ابن الصالح ) ٢(
  ).٨٥: ص(نزھة النظر في توضیح نخبة الفكر ) ٣(
َما َرَواُه التِّْرِمِذيُّ، َوالنََّساِئيُّ، َواْب�ُن َماَج�ْھ ِم�ْن َطِری�ِق اْب�ِن ُعَیْیَن�َة، َع�ْن َعْم�ِرو ْب�ِن ِدیَن�اٍر، َع�ْن              : مثالھ) ٤(

 َوَل�ْم َی�َدْع َواِرًث�ا ِإلَّ�ا َعْب�ًدا ُھ�َو       ى َعْھ�ِد َرُس�وِل اهللا       َأنَّ َرُجًل�ا َم�اَت َعَل�      «: َعْوَسَجَة، َعِن اْبِن َعبَّاٍس     
  ). أ(» ِمیَراَثُھَأْعَتَقُھ َفَأْعَطاُه النَِّبيُّ 

  ).ب(َفِإنَّ َحمَّاَد ْبَن َزْیٍد َرَواُه َعْن َعْمٍرو ُمْرَسًلا ِبُدوِن اْبِن َعبَّاٍس
  ).ت(ِھ اْبُن ُجَرْیٍجَلِكْن َقْد َتاَبَع اْبَن ُعَیْیَنَة َعَلى َوْصِل

  .اْلَمْحُفوُظ َحِدیُث اْبِن ُعَیْیَنَة َھَذا: َوِلَذا َقاَل َأُبو َحاِتٍم
م�ن  : فحماد بن زید من أھل اْلَعَداَلة والضبط، َوَمَع َذِلك رجح َأُبو َحاِتم ِرَواَیة من ُھَو َأكثر ع�ددًا ِمْن�ُھ ، َأي        

  ).ث(َحمَّاد
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) ٢١٠٦ (٤/٤٢٣ َب��اٌب ِف��ي ِمی��َراِث الَم��ْوَلى اَألْس��َفِل -كت��اب اْلَف��َراِئِض : أخرج��ھ الترم��ذي ف��ي جامع��ھ ) أ(
ِإَذا َماَت الرَُّجُل َوَلْم َیْت�ُرْك َع�َصَبًة َأنَّ    : َھَذا َحِدیٌث َحَسٌن ، َوالَعَمُل ِعْنَد َأْھِل الِعْلِم ِفي َھَذا الَبابِ          : وقال
 َباُب َمْن َلا َواِرَث َلُھ -ِكَتاُب اْلَفَراِئِض  : ُھ ُیْجَعُل ِفي َبْیِت َماِل الُمْسِلِمیَن، وابن ماجھ في السنن           ِمیَراَث

 ِإَذا َم�اَت اْلمَعِت�ُق َوَبِق�َي اْلُمْعَت�ُق          -ِكَتاُب اْلَفَراِئِض   : ، والنسائي في السنن الكبرى      )٢٧٤١ (٢/٩١٥
رحمن أحم���د ب���ن ش���عیب ب���ن عل���ي الخراس���اني، الن���سائي    أبوعب���دال: ، المؤل���ف)٦٣٧٦ (٦/١٣٢
ش�عیب األرن�اؤوط، ق�دم    : حسن عب�دالمنعم ش�لبي، أش�رف علی�ھ     : ، حققھ وخرج أحادیثھ   )ھـ٣٠٣ت(

 -ھ��ـ ١٤٢١األول��ى، / بی��روت، ط-مؤس��سة الرس��الة: عب��داهللا ب��ن عبدالمح��سن الترك��ي، الناش��ر: ل��ھ
  .م٢٠٠١

َھَكَذا َرَواُه َحمَّاُد ْبُن َزْیٍد :  َقاَل اْلَقاِضي: وقال) ١٢٣٩٦ (٦/٣٩٧: أخرجھ البیھقي في السنن الكبرى ) ب(
  .ُمْرَسًلا، َلْم َیْبُلْغ ِبِھ اْبَن َعبَّاٍس

  ) .٣٣٦٩ (٥/٣٦٥:  أخرجھ اإلمام أحمد في مسنده ) ت(
  ).٣٣١: ص( ، شرح نخبة الفكر للقاري ١/٢٤٥فتح المغیث للسخاوي ) ث(
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  ):١(ومثالھ
َما َرَواُه َأُبو َداُوَد، َوالتِّْرِمِذيُّ ِمْن َحِدیِث َعْبِداْلَواِحِد ْبِن ِزَیاٍد، َعِن اْل�َأْعَمِش، َع�ْن      

َأَح�ُدُكُم ال�رَّْكَعَتْیِن َقْب�َل    ِإَذا َصلَّى «: َقاَل َرُسوُل اهللا : َأِبي َصاِلٍح، َعْن َأِبي ُھَرْیَرَة َقالَ     
  ). ٢(»الصُّْبِح، َفْلَیْضَطِجْع َعَلى َیِمیِنِھ

َخاَلَف َعْبُداْلَواِحِد اْلَعَدَد اْلَكِثیَر ِفي َھَذا، َف�ِإنَّ النَّ�اَس ِإنََّم�ا َرَوْوُه ِم�ْن      : َقاَل اْلَبْیَھِقيُّ 
  ). ٣( َلا ِمْن َقْوِلِھِفْعِل النَِّبيِّ

  ). ٤(ْبُداْلَواِحِد ِمْن َبْیِن ِثَقاِت َأْصَحاِب اْلَأْعَمِش ِبَھَذا اللَّْفِظَواْنَفَرَد َع
  المحفوظ یطلق على ما یقابل الشاذ

 ِبَأْرَجَح ِمْنُھ ِلَمِزی�ِد َض�ْبٍط َأْو     -الرَّاِوي  :  َأيِ -َفِإْن ُخوِلَف   : قال الحافظ السخاوي    
اْلَمْحُف�وُظ، َوُمَقاِبُل�ُھ    :  التَّْرِجیَحاِت، َف�الرَّاِجُح ُیَق�اُل َل�ھُ       َكْثَرِة َعَدٍد َأْو َغْیِر َذِلَك ِمْن ُوُجوهِ      

  ).٥(الشَّاذُّ: َوُھَو اْلَمْرُجوُح، ُیَقاُل َلُھ
فإذا كان الشاذ ما رواُه المْقبوُل ُمخاِلفًا ِلَمْن ُھو َأولى ِمنُھ ، فالمحفوظ ما : قلت 

  .رواه األوثق مخالفًا لما رواه الثقة
  .تن في زیادة الثقات  نقد الم-١٠

  : معنى زیادة الثقة 
ھي عبارة عما زاد من ألفاظ الحدیث في روایة ثقة عن روایة الثقات اآلخ�رین            

  .لھذا الحدیث
  : حكم زیادة الثقة في المتن 

  :اختلف العلماء في ذلك 
                                                           

  .١/٤٢٣قیت والدرر شرح نخبة الفكر للمناوي  ، والیوا١/٢٧١تدریب الراوي ) ١(
 ١٦٧/ ٢ َباُب اْسِتْحَباِب اِلاْضِطَجاِع َبْعَد َرْكَعَتِي اْلَفْجِر -ِكَتاُب الصََّلاِة : أخرجھ ابن خزیمة في صحیحھ ) ٢(

اِلاْض�ِطَجاِع َبْع�َد    ِذْك�ُر اْل�َأْمِر بِ  - َباُب النََّواِفِل -ِكَتاُب الصََّلاِة : ، وابن حبان كما في اإلحسان       )١١٢٠(
 ب�اب  -كت�اب ال�صالة   : ، وأبوداود في ال�سنن  )٢٤٦٨ (٦/٢٢٠َرْكَعَتِي اْلَفْجِر ِلَمْن َأَراَد َصَلاَة اْلَغَداِة      

َح�ِدیُث َأِب�ي    : وق�ال ) ٤٢٠ (٢/٢٨١:  ، والترم�ذي ف�ي جامع�ھ        )١٢٦١ (٢/٤٤٣االضطجاع بعدھا   
 َباُب -ِكَتاُب الصََّلاِة :  َھَذا الَوْجِھ، والبیھقي في السنن الكبرى ُھَرْیَرَة َحِدیٌث َحَسٌن َصِحیٌح َغِریٌب ِمْن

ِكَتاُب الصَّالِة : ، والبغوي في شرح السنة)٤٨٨٧ (٣/٦٤َما َوَرَد ِفي اِلاْضِطَجاِع َبْعَد َرْكَعَتِي اْلَفْجِر  
 ال�سنة، أبومحم�د الح�سین ب�ن     محی�ي : ، المؤل�ف )٨٨٧ (٣/٤٦٠ َباُب الضَّْجَعِة َبْعَد َرْكَعَتِي اْلَفْجِر    -

محم�د زھی�ر   -ش�عیب األرن�ؤوط  : ، تحقی�ق  )ھ�ـ ٥١٦ت(مسعود بن محمد بن الفراء البغ�وي ال�شافعي          
  .م١٩٨٣ -ھـ ١٤٠٣الثانیة، / دمشق، بیروت، ط-المكتب اإلسالمي : الشاویش، الناشر

اَألْیَم�ِن َبْع��َد َرْكَعَت�ِي الَفْج��ِر     َب��اُب ال�ضِّْجَعِة َعَل�ى ال��شِّقِّ   -كت��اب التھج�د  : أخرج�ھ البخ�اري ف��ي ص�حیحھ   ) ٣(
 ِإَذا َص�لَّى َرْكَعَت�ِي   َك�اَن النَِّب�يُّ     «: بسنده عن َعْن َعاِئَشَة َرِضَي اللَّ�ُھ َعْنَھ�ا، َقاَل�تْ          ) ١١٦٠ (٢/٥٥

 َب�اُب  -ا ِكَت�اُب َص�َلاِة اْلُم�َساِفِریَن َوَق�ْصِرھَ    : ، وم�سلم ف�ي ص�حیحھ    »الَفْجِر اْضَطَجَع َعَلى ِشقِِّھ اَألْیَمنِ 
 ١/٥١١ ِفي اللَّْیِل، َوَأنَّ اْلِوْتَر َرْكَعٌة، َوَأنَّ الرَّْكَعَة َصَلاٌة َص�ِحیَحٌة         َصَلاِة اللَّْیِل، َوَعَدِد َرَكَعاِت النَِّبيِّ      

، والن�سائي  )١٣٣٦ (٢/٣٩ َب�اٌب ِف�ي َص�َلاِة اللَّْی�ِل     -َأْبَواُب ِقَیاِم اللَّْیِل : ، وأبوداود في السنن )٧٤٣(
: ، واب�ن ماج�ھ ف�ي ال�سنن        )٦٨٥ (٢/٣٠ ِإیَذاُن اْلُم�َؤذِِّنیَن اْلَأِئمَّ�َة ِبال�صََّلاِة         -ِكَتاُب اْلَأَذاِن   : ي السنن ف

 ١/٣٧٨ َباُب َما َجاَء ِفي الضَّْجَعِة َبْعَد اْلِوْتِر َوَبْعَد َرْكَعَتِي اْلَفْج�ِر        -ِكَتاُب ِإَقاَمِة الصََّلاِة، َوالسُّنَُّة ِفیَھا      
)١١٩٨.(  

   .٣/٦٤السنن الكبرى للبیھقي ) ٤(
  .١/٢٤٥فتح المغیث للسخاوي ) ٥(



 - ٣٣٦٨ -

، َس�َواٌء َوَقَع�ْت ِممَّ�ْن        َمْذَھُب اْلُجْمُھوِر ِمَن اْلُفَقَھ�اِء َواْلُمَح�دِِّثیَن َقُبوُلَھ�ا ُمْطَلًق�ا           -١
َرَواُه َأوًَّلا َناِقًصا َأْم ِمْن َغْیِرِه، َوَسَواٌء َتَعلَّ�َق ِبَھ�ا ُحْك�ٌم َش�ْرِعيٌّ َأْم َل�ا، َوَس�َواٌء َغیَّ�َرِت                       

  . َلااْلُحْكَم الثَّاِبَت َأْم َلا، َوَسَواٌء َأْوَجَبْت َنْقَض َأْحَكاٍم َثَبَتْت ِبَخَبٍر َلْیَسْت ِھَي ِفیِھ َأْم
  .َلا ُتْقَبُل ُمْطَلًقا ، َلا ِممَّْن َرَواُه َناِقًصا، َوَلا ِمْن َغْیِرِه:  َوِقیَل-٢
  .ُتْقَبُل ِإْن َزاَدَھا َغْیُر َمْن َرَواُه َناِقًصا، َوَلا ُتْقَبُل ِممَّْن َرَواُه َمرًَّة َناِقصًا:  َوِقیَل-٣

نَّ�ُھ َس�ِمَع ُك�لَّ َواِح�ٍد ِم�َن اْلَخَب�َرْیِن ِف�ي َمْجِل�َسْیِن،         ِإْن َذَكَر أَ  : َوَقاَل اْبُن الصَّبَّاِغ ِفیھِ   
ُكْنُت : ُقِبَلِت الزَِّیاَدُة، َوَكاَنا َخَبَرْیِن ُیْعَمُل ِبِھَما، َوِإْن َعَزى َذِلَك ِإَلى َمْجِلٍس َواِحٍد، َوَقالَ         

  .ُف ِفیَھاُقِبَل ِمْنُھ، َوِإلَّا َوَجَب التََّوقُّ؛ ُأْنِسیُت َھِذِه الزَِّیاَدَة 
ِإْن َكاَن��ِت الزَِّی��اَدُة ُمَغیِّ��َرًة ِلْل��ِإْعَراِب، َك��اَن اْلَخَب��َراِن ُمَتَعاِرَض��ْیِن، َوِإلَّ��ا     :  َوِقی��َل-٤

  .ُقِبَلْت، َحَكاُه اْبُن الصَّبَّاِغ، َعِن اْلُمَتَكلِِّمیَن، َوالصَِّفيُّ اْلِھْنِديُّ َعِن اْلَأْكَثِریَن
  .ِإْن َغیََّرِت اْلِإْعَراَب ُمْطَلًقاَلا ُتْقَبُل :  َوِقیَل-٥
  .َلا ُتْقَبُل ِإلَّا ِإْن َأَفاَدْت ُحْكًما:  َوِقیَل-٦
  .ُتْقَبُل ِفي اللَّْفِظ ُدوَن اْلَمْعَنى، َحَكاُھَما اْلَخِطیُب:  َوِقیَل-٧
َماَع�ًة َل�ا َیُج�وُز    ِإْن َزاَدَھا َواِحٌد، َوَكاَن َم�ْن َرَواُه َناِق�ًصا جَ    :  َوَقاَل اْبُن الصَّبَّاغِ   -٨

  .َعَلْیِھُم اْلَوْھُم، َسَقَطْت
  .َأْن َیُكوَن ِممَّا َیَتَواَفُر الدََّواِعي َعَلى َنْقِلِھ: َوَقاَل اْبُن السَّْمَعاِنيِّ ِمْثَلُھ، َوَزاَد

  .ُیْشَتَرُط ِفي َقُبوِلَھا َكْوُن َمْن َرَواَھا َحاِفظًا: َوَقاَل الصَّْیَرِفيُّ، َواْلَخِطیُب
  :وقد َقسََّم ابن الصالح َما َیْنَفِرُد ِبِھ الثَِّقُة ِإَلى َثَلاَثِة َأْقَساٍم

َأْن َیَقَع ُمَخاِلًفا ُمَناِفًیا ِلَما َرَواُه َساِئُر الثَِّق�اِت، َفَھ�َذا ُحْكُم�ُھ ال�رَّدُّ َكَم�ا َس�َبَق ِف�ي              : َأَحُدَھا
  .َنْوِع الشَّاذِّ

اٌة َوُمَخاَلَفٌة َأْصًلا ِلَما َرَواُه َغْیُرُه َكاْلَحِدیِث الَِّذي َتَفرََّد ِبِرَواَیِة َأال َتُكوَن ِفیِھ ُمَناَف: الثَّاِني
ُجْمَلِتِھ ِثَقٌة، َوَلا َتَعرَُّض ِفیِھ ِلَم�ا َرَواُه اْلَغْی�ُر ِبُمَخاَلَف�ٍة َأْص�ًلا، َفَھ�َذا َمْقُب�وٌل، َوَق�ِد ادََّع�ى           

  ).١(َلْیِھاْلَخِطیُب ِفیِھ اتَِّفاَق اْلُعَلَماِء َع
َما َیَقُع َبْیَن َھاَتْیِن اْلَمْرَتَبَتْیِن ِمْثَل ِزَیاَدِة َلْفَظٍة ِفي َحِدیٍث َلْم َیْذُكْرَھا َساِئُر              : الثَّاِلُث

  .َمْن َرَوى َذِلَك اْلَحِدیَث
 َزَك�اَة   َف�َرضَ َأنَّ َرُس�وَل اهللا  «: َما َرَواُه َماِلٌك، َعْن َناِفٍع، َعِن اْبِن ُعَمرَ   : ِمَثاُلُھ

  .»اْلِفْطِر ِمْن َرَمَضاَن َعَلى ُكلِّ ُحرٍّ َأْو َعْبٍد، َذَكٍر َأْو ُأْنَثى ِمَن اْلُمْسِلِمیَن
ِم��َن «: َف��َذَكَر َأُب��و ِعی��َسى التِّْرِم��ِذيُّ َأنَّ َماِلًك��ا َتَف��رََّد ِم��ْن َب��ْیِن الثَِّق��اِت ِبِزَی��اَدِة َقْوِل��ِھ

                                                           

یوم عرفة ویوم النح�ر وأی�ام الت�شریق عی�دنا           «: في حدیث » یوم عرفة «زیادة  :مثال للزیادة المنافیة  ) ١(
؛ فإن الحدیث من جمیع طرقھ ب�دونھا، وإنم�ا ج�اء بھ�ا موس�ى       »أھل اإلسالم، وھي أیام أكل وشرب     

  . ، عن أبیھ، عن عقبة بن عامر، والحدیث أخرجھ الترمذي وأبو داود وغیرھمابن علي بن رباح
  :مثال الزیادة التي لیس فیھا منافاة

، ما رواه مسلم من طریق علي بن مسھر، عن األعمش، عن أبي َرِزیٍن وأبي صالح، عن أبي ھریرة، 
ر الحف�اظ م�ن أص�حاب األعم�ش،     في حدیث ولوغ الكلب، ولم یذكرھا سائ      » َفْلُیِرْقُھ«من زیادة كلمة    

، فتك�ون ھ�ذه الزی�ادة كخب�ر     »إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فلیغسلھ س�بع م�رار   «: وإنما رووه ھكذا  
  ).١٧٤: ص(تیسیر مصطلح الحدیث . تفرد بھ علي بن مسھر، وھو ثقة، فتقبل تلك الزیادة
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  .»اْلُمْسِلِمیَن
 ْب��ُن ُعَم��َر، َوَأیُّ��وُب، َوَغْیُرُھَم��ا َھ��َذا اْلَح��ِدیَث َع��ْن َن��اِفٍع، َع��ِن اْب��ِن َوَرَوى ُعَبْی�ُداهللا 

ُعَمَر ُدوَن َھِذِه الزَِّیاَدِة، َفَأَخَذ ِبَھا َغْیُر َواِحٍد ِمَن اْلَأِئمَِّة َواْحَتجُّوا ِبَھ�ا، ِم�ْنُھُم ال�شَّاِفِعيُّ                 
  .، َواهللا َأْعَلُمَوَأْحَمُد 

ُجِعَل���ْت َلَن���ا اْل���َأْرُض َم���ْسِجًدا، َوُجِعَل���ْت ُتْرَبُتَھ���ا َلَن���ا  «:  َذِل���َك َح���ِدیُثَوِم���ْن َأْمِثَل���ِة
َفَھِذِه الزَِّیاَدُة َتَفرََّد ِبَھا َأُبو َماِلٍك َسْعُد ْبُن َطاِرٍق اْلَأْشَجِعيُّ، َوَساِئُر الرَِّواَیاِت           . »َطُھوًرا
  .»َطُھوًراَوُجِعَلْت َلَنا اْلَأْرُض َمْسِجًدا َو«: َلْفُظَھا

َفَھَذا َوَما َأْش�َبَھُھ ُی�ْشِبُھ اْلِق�ْسَم اْل�َأوََّل ِم�ْن َحْی�ُث ِإنَّ َم�ا َرَواُه اْلَجَماَع�ُة َع�امٌّ، َوَم�ا                   
َرَواُه اْلُمْنَفِرُد ِبالزَِّیاَدِة َمْخُصوٌص، َوِفي َذِل�َك ُمَغ�اَیَرٌة ِف�ي ال�صَِّفِة َوَن�ْوٌع ِم�َن اْلُمَخاَلَف�ِة                

  .اْلُحْكُمَیْخَتِلُف ِبِھ 
  .َوُیْشِبُھ َأْیًضا اْلِقْسَم الثَّاِنَي ِمْن َحْیُث ِإنَُّھ َلا ُمَناَفاَة َبْیَنُھَما

َوالصَِّحیُح َقُبوُل َھَذا : وقد رجح اإلمام النووي قبول ھذا النوع الثالث فقال: قلت 
  .اْلَأِخیِر 

 اْلَوْصِل َواْلِإْرَساِل ِمَن اْلُمَخاَلَفِة َنْح�َو َم�ا       َوَأمَّا ِزَیاَدُة اْلَوْصِل َمَع اْلِإْرَساِل َفِإنَّ َبْینَ      
َذَكْرَناُه، َوَیْزَداُد َذِلَك ِبَأنَّ اْلِإْرَساَل َنْوُع َقْدٍح ِفي اْلَحِدیِث، َفَتْرِجیُح�ُھ َوَتْقِدیُم�ُھ ِم�ْن َقِبی�ِل      

ُق�دَِّم ِلَم�ا ِفی�ِھ ِم�ْن ِزَی�اَدِة اْلِعْل�ِم،       َتْقِدیِم اْلَج�ْرِح َعَل�ى التَّْع�ِدیِل، َوُیَج�اُب َعْن�ُھ ِب�َأنَّ اْلَج�ْرَح            
  ).١(َوالزَِّیاَدُة َھاُھَنا َمَع َمْن َوَصَل، َواهللا َأْعَلُم

أبعد كل ھذا یأتي من یتھم المحدثین بالتقصیر في نقد المتن وقد رأینا أن : قلت
ن ھذه الزیادة الواردة في المتن إنما ھي من  راٍو ثقة ، فلو كان اھتمام المحدثی

بالسند فقط لقبلوا منھ كل ما جاء بھ لكونھ ثقة، ولكننا رأینا كیف أنھم مع كون 
الراوي ثقة إال أنھم لم یكتفوا بذلك بل فحصوا المتن ونقدوه، وما وجدوه مخالفًا 

  .منھ رفضوه
  . معرفة المحدثین للوضع في الحدیث النبوي عن طریق نقد المتن -١١

دیث یكون عن طریق النظر في حال ال�راوي    إن إدراك المحدثین للوضع في الح     
ت��ارة أخ��رى، وذل��ك م��ن خ��الل األم��ارات    ) م��تن الح��دیث (ت��ارة، وف��ي ح��ال الم��ْرِوي   

والعالمات التى وضعھا المحدثون لمعرفة الوضع في الحدیث، وھذا یدل على اھتمام 
  .المحدثین بنقد السند والمتن معًا

تح��ري والدق��ة والتثب��ت، فھ��م ولق��د امت��از ال��صحابة رض��وان اهللا عل��یھم ب��شدة ال
  .بعیدون كل البعد عن الكذب على رسول اهللا 

  . ومن شدة تثبتھم أنھم ُیْعِرُضون عن سماع حدیث من ارتابوا في روایتھ
ِإنََّم�ا ُكنَّ�ا َنْحَف�ُظ    «: روى اإلمام مسلم ف�ي ص�حیحھ ب�سنده َع�ِن اْب�ِن َعبَّ�اٍس، َق�الَ           

، َفَأمَّ���ا ِإْذ َرِكْب���ُتْم ُك���لَّ َص���ْعٍب َوَذُل���وٍل،  َرُس���وِل اِهللا اْلَح���ِدیَث، َواْلَح���ِدیُث ُیْحَف���ُظ َع���ْن

                                                           

  ).١/٢٨٧(لراوي ، وتدریب ا)٨٦: ص(معرفة أنواع علوم الحدیث = مقدمة ابن الصالح ) ١(
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  ).١(»َفَھْیَھاَت
  .وكذا ما فعلھ عبداهللا بن عباس مع بشیر بن كعب رضي اهللا عنھما

َج��اَء َھ��َذا ِإَل��ى اْب��ِن  : روى اإلم��ام م��سلم ف��ي ص��حیحھ ب��سنده َع��ْن َط��اُوس، َق��الَ  
ُع�ْد ِلَح�ِدیِث َك�َذا    :  َفَجَع�َل ُیَحدُِّث�ُھ، َفَق�اَل َل�ُھ اْب�ُن َعبَّ�اسٍ      -ٍب  َیْعِني ُبَشْیَر ْبَن َكْع�     -َعبَّاٍس  

َم�ا َأْدِري  : ُعْد ِلَحِدیِث َكَذا َوَكَذا، َفَعاَد َل�ُھ، َفَق�اَل َل�ھُ   : َوَكَذا ، َفَعاَد َلُھ، ُثمَّ َحدََّثُھ، َفَقاَل َلھُ 
 َأْنَكْرَت َحِدیِثي ُكلَّ�ُھ، َوَعَرْف�َت َھ�َذا؟ َفَق�اَل َل�ُھ اْب�ُن       َأَعَرْفَت َحِدیِثي ُكلَُّھ، َوَأْنَكْرَت َھَذا؟ َأمْ   

 ِإْذ َل�ْم َیُك�ْن ُیْك�َذُب َعَلْی�ِھ، َفَلمَّ�ا َرِك�َب النَّ�اُس            ِإنَّا ُكنَّا ُنَحدُِّث َعْن َرُسوِل اِهللا       «: َعبَّاٍس
  ) .٢(» الصَّْعَب َوالذَُّلوَل، َتَرْكَنا اْلَحِدیَث َعْنُھ

  . نقد َجِلٌي وصریح للمتن في عصر الصحابة وفي ھذا: قلت 
ل��یس م��ن ال��سھل علین��ا أن نت��صور ص��حابة : یق��ول ال��دكتور م��صطفى ال��سباعي

 بأرواحھم وأموالھم وھجروا في س�بیل اإلس�الم    الذین َفَدْوا الرسول رسول اهللا  
أوطانھم وأقرباءھم، وامتزج حب اهللا وخوفھ بدمائھم ولح�ومھم، أن نت�صور ھ�ؤالء       

 مھما كان�ت ال�دواعي إل�ى ذل�ك بع�د      حاب یقدمون على الكذب على رسول اهللا  األص
ِإنَّ َكِذًبا َعَليَّ َلْیَس َكَكِذٍب َعَلى َأَحٍد،       « : أن استفاض عندھم قول حبیبھم ومنقذھم       

  ). ٣(»َمْن َكَذَب َعَليَّ ُمَتَعمًِّدا َفْلَیَتَبوَّْأ َمْقَعَدُه ِمَن النَّاِر
ِعیَن فال شك أن الكذب كان ف�ي عھ�د كب�ارھم أق�ل من�ھ ف�ي عھ�د          وأما عصر التَّابِ  

، وعامل التقوى والت�دین أق�وى ف�ي ذل�ك     صغارھم، إذ كان احترام مقام رسول اهللا     
الع��صر من��ھ ف��ي الع��صر الث��اني، وأی��ضًا فق��د ك��ان الخ��الف ال��سیاسي ف��ي أول عھ��ده،  

  .  التالیةفكانت البواعث على الوضع في الحدیث َضیَِّقًة بالنسبة للعصور
ویضاف إلى ذلك أن وجود الصحابة وكبار التَّ�اِبِعیَن الم�شھورین ب�العلم وال�دین          
والعدالة والیقظة، من شأنھ أن یقضي على الَك�ذَّاِبیَن ویف�ضح نوای�اھم وم�ؤامراتھم،               

  ).٤(أو أن َیُحدَّ نشاطھم في الكذب 
  عالمات الَمْتِن الموضوع 

  :ِفي َمْتِن الحدیث منھا وضع المحدثون أمارات لمعرفة الوضع 
  . ركاكة لفظ الحدیث-أ

فمن خ�الل ألف�اظ م�تن الح�دیث ی�درك الع�ارف بالل�سان العرب�ي الف�صیح أن ھ�ذا                      
اللفظ ال یصدر من فصیح فضًال عن أفصح الفصحاء، وأبلغ البلغاء سیدنا رسول اهللا        

                                                           

 َب��اٌب ِف��ي ال��ضَُّعَفاِء َواْلَك��ذَّاِبیَن َوَم��ْن ُیْرَغ��ُب َع��ْن َح��ِدیِثِھْم        -المقدم��ة : أخرج��ھ م��سلم ف��ي ص��حیحھ    ) ١(
  ).٥٨٣٨ (٥/٣٧٤ ِحْفُظ اْلِعْلِم -ِكَتاُب اْلِعْلِم : ، والنسائي في السنن الكبرى)٨(١/١٣

ال��ضَُّعَفاِء َواْلَك��ذَّاِبیَن َوَم��ْن ُیْرَغ��ُب َع��ْن َح��ِدیِثِھْم       َب��اٌب ِف��ي  -المقدم��ة : أخرج��ھ م��سلم ف��ي ص��حیحھ    ) ٢(
٧(١/١٢.(  

) ١٢٩١ (٢/٨٠ َباُب َما ُیْكَرُه ِمَن النَِّیاَحِة َعَلى الَمیِِّت       -ِكَتاُب الَجَناِئِز   : أخرجھ البخاري في صحیحھ     ) ٣(
َك�ِذِب َعَل�ى َرُس�وِل اِهللا َص�لَّى اُهللا      َباُب ِف�ي التَّْح�ِذیِر ِم�َن الْ     -في المقدمة   : بلفظھ ، ومسلم في صحیحھ    

  .كالھما عن المغیرة بن شعبة ) ٤ (١/١٠َتَعاَلى َعَلْیِھ َوَسلََّم 
: ، الناش��ر)ھ��ـ١٣٨٤ت(م��صطفى ب��ن ح��سني ال��سباعي : ، المؤل��ف١/٧٦ال��سنة ومكانتھ��ا لل��سباعي ) ٤(

  .م١٩٨٢ -ھـ ١٤٠٢الثالثة، / لبنان، ط– سوریا، بیروت -المكتب اإلسالمي، دمشق 



 - ٣٣٧١ -

أي ضعیف عن قوة فصاحتھ : ، ومعنى ركیك١( في اللفظ والمعنى معًا.(  
وَق�ْد ُوِض��َعْت َأَحاِدی��ُث َطِویَل��ٌة َی�ْشَھُد ِبَوْض��ِعَھا َرَكاَك��ُة َأْلَفاِظَھ��ا   :  اب��ن ال��صالحق�ال 
  ).٢(َوَمَعاِنیَھا

واعُتِرَض على ھذا بأن ركاكة اللفظ ال تدل على الوضع؛ حی�ث ج�وزت الروای�ة                
  .بالمعنى

وال��ذي : وق��ال الح��افظ اب��ن حج��ر ردًا عل��ى االعت��راض عل��ى ق��ول اب��ن ال��صالح  
ھر أن المؤلف ل�م یق�صد أن ركاك�ة اللف�ظ وح�ده ت�دل كم�ا ت�دل ركاك�ة المعن�ى، ب�ل                       یظ

  ).٣(ظاھر كالمھ أن الذي یدل ھو مجموع األمرین 
، ِإنَّ ِم�َن اْلَح�ِدیِث َح�ِدیًثا َل�ُھ َض�ْوٌء َك�َضْوِء النََّھ�اِر َنْعِرُف�ُھ          «: َقاَل الرَِّبیُع ْبُن ُخَثْیمٍ   

  ).٤(» َلُھ ُظْلَمٌة َكُظْلَمِة اللَّْیِل ُنْنِكُرُهَوِإنَّ ِمَن اْلَحِدیِث َحِدیًثا
واعلْم أنَّ الحدیَث الُمنكَر یقشعرُّ لھ جلُد طال�ِب للعل�ِم، وَیْنُف�ُر     : وقال ابُن الجوزيِّ  

  ).  ٥(ِمْنُھ قلُبُھ في الغالب
 ِباْعِتَب�اِر ُأُم�وٍر   -  َأْي ِباْلَوْض�عِ -َوَكِثی�ًرا َم�ا َیْحُكُم�وَن ِب�َذِلَك     : وَقاَل اْبُن َدِقیِق اْلِعیدِ 

َتْرِج��ُع ِإَل��ى اْلَم��ْرِويِّ، َوَأْلَف��اِظ اْلَح��ِدیِث، َوَحاِص��ُلُھ َیْرِج��ُع ِإَل��ى َأنَّ��ُھ َح��َصَلْت َلُھ��ْم ِلَكْث��َرِة     
ُك�وَن   َھْیَئٌة َنْفَساِنیٌَّة، َوَمَلَك�ٌة َقِویَّ�ٌة َیْعِرُف�وَن ِبَھ�ا َم�ا َیُج�وُز َأْن یَ             ُمَحاَوَلِة َأْلَفاِظ النَِّبيِّ    

  ).٦(ِمْن َأْلَفاِظ النُُّبوَِّة، َوَما َلا َیُجوُز
  مثال ما بھ ركاكة 

َأْرَبٌع ال َتْشَبُع ِمْن َأْرَبٍع، ُأْنَثى ِمْن َذَكٍر ، َوَأْرٌض ِمْن َمَطٍر، َوَعْیٌن «ما ُرِوَي كذبًا 
  ).٧(»ِمْن َنَظٍر، َوُأُذٌن ِمْن َخَبٍر

  .سنة المتواترة مخالفة الحدیث لصریح القرآن أو ال-ب
ول��د الزن��ا ال ی��دخل الجن��ة إل��ى س��بعة     «: وم��ن أمثل��ة المخ��الف للق��رآن ح��دیث   

                                                           

اإلم�ام ش�مس ال�دین محم�د ب�ن عب�دالرحمن ب�ن              : ، المؤل�ف  ١/٢٩٣فتح المغیث ش�رح ألفی�ة الح�دیث         ) ١(
صالح محم�د محم�د عوی�ضة، دار الكت�ب     : ، خرج أحادیثھ وعلق علیھ)ھـ٩٠٢ت (محمد السخاوي   

  . العلمیة، بیروت، لبنان
  ).٩٩: ص( ت عتر -معرفة أنواع علوم الحدیث = مقدمة ابن الصالح ) ٢(
  .١/١٢٥النكت على كتاب ابن الصالح البن حجر ) ٣(
أبوبكر أحمد بن عل�ي ب�ن ثاب�ت ب�ن أحم�د ب�ن مھ�دي        : ، المؤلف )٤٣١: ص(الكفایة في علم الروایة     ) ٤(

: إب��راھیم حم��دي الم��دني، الناش��ر، أبوعب��داهللا ال��سورقي : ، المحق��ق)ھ��ـ٤٦٣ت(الخطی��ب البغ��دادي 
  . المدینة المنورة-المكتبة العلمیة 

، )ھ�ـ ٥٩٧ت(جمال الدین عبدالرحمن بن علي ب�ن محم�د الج�وزي           : ، المؤلف ١٠٣/ ١الموضوعات  ) ٥(
محم��د عب��د المح��سن ص��احب المكتب��ة  : عب��دالرحمن محم��د عثم��ان، الناش��ر: ض��بط وتق��دیم وتحقی��ق

  .األولى: السلفیة بالمدینة المنورة، الطبعة
  ).٣٣١/ ١(فتح المغیث للسخاوي ) ٦(
، لمحمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد شمس الدین )٩٩: ص(لصحیح والضعیف المنار المنیف في ا) ٧(

مكتب�ة المطبوع�ات اإلس�المیة،      : عبدالفتاح أبوغدة، الناش�ر   : ، المحقق )ھـ٧٥١ت(ابن قیم الجوزیة    
  .م١٩٧٠/ھـ١٣٩٠األولى : حلب، الطبعة
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  ).٢(  : MÎ  Í  Ì  Ë  ÊLفإنھ معارض لقولھ ، )١(»أبناء

ِإَذا َح�دَّْثُتُكْم َعنِّ�ي ِبَح�ِدیٍث      «:ومثال ما ھو مخالف للسنة المتواترة ما روي كذبًا          
فإن�ھ مخ�الف للح�دیث المت�واتر        ) ٣(»ْثُت ِب�ِھ َأْو َل�ْم َأَح�دِّثْ       ُیَواِفُق الَح�قَّ َفُخ�ُذوا ِب�ِھ َح�دَّ        

  ). ٤(»َمْن َكَذَب َعَليَّ ُمَتَعمًِّدا َفْلَیَتَبوَّْأ َمْقَعَدُه ِمْن النَّاِر«
  .  مخالفة الحدیث للعقل -ت

  .وذلك بأن یخالف الحدیث العقل وال یقبل تأویًال
  ). ٥(»ْیِت َسْبًعا َوَصلَّْت ِعْنَد الَمَقاِم َرْكَعَتْیِنِإنَّ َسِفیَنَة ُنوٍح َطاَفْت ِبالَب«: مثل

ك�ل َح�ِدیث َرَأْیَت�ھ ُیَخ�الف اْلَمْعُق�ول، َأو ُیَن�اقض            « : وما أروع قول اب�ن الج�وزي      
  ).٦(»اْلُأُصول، َفاْعَلم َأنھ َمْوُضوع

  . مخالفة الحدیث للحس والواقع المشاھد -ث
ف��الحس ) ٧(»ْنَج��اُن ِش�َفاٌء ِم��ْن ُك�لِّ َداءٍ  اْلَباِذ«: حی�ث ال یقب��ل التأوی�ل وذل��ك مث�ل   

  .والتجارب العلمیة ُتَكذِّب ذلك
َلْو ُأِكَل اْلَباِذْنَجاُن للحمى وال�سوداء الغالب�ة َوَكِثی�ٍر ِم�َن اَألْم�َراِض              : قال ابن القیم  

ى، َأْو َجاِھ�ٌل ِلَی�َتَعلََّم َل�ْم ُیِف�ْدُه     َلْم َیِزْدَھا ِإال ِشدًَّة، َوَلْو َأَكَل�ُھ َفِقی�ٌر ِلَی�ْسَتْغَنى َل�ْم ُیِف�ْدُه اْلِغَن�               
  .اْلِعْلُم

ِإَذا َعَط���َس الرَُّج���ُل ِعْن���َد اْلَح���ِدیِث َفُھ���َو َدِلی���ُل  «: وك���ذا ق���ال بع���د م���ا ُرِوَي ك���ذباً 
، وھ��ذا وإن ص��حح بع��ض الن��اس َس��َنِدِه، َف��اْلِحسُّ َی��ْشَھُد ِبَوْض��ِعِھ؛ َألنَّ��ا      )٨(»ِص��ْدِقِھ

َكِذَب َیْعَمُل َعَمَلُھ ولو عطس مئة َأْلِف َرُجٍل ِعْنَد َحِدیٍث ُیْرَوى َع�ِن            ُنَشاِھُد اْلَعطَّاَس َوالْ  
  . َلْم ُیْحَكْم ِبِصحَِّتِھ ِباْلِعَطاِس َوَلْو َعَطُسوا ِعْنَد ِشَھاَدِة ُزوٍر َلْم ُتَصدَّْقالنَِّبيِّ 

                                                           

نور الدین، علي ب�ن     : ، المؤلف )٢/٢٢٨(تنزیھ الشریعة المرفوعة عن األخبار الشنیعة الموضوعة        ) ١(
، عب�دالوھاب عب�داللطیف   : ، المحق�ق )ھ�ـ ٩٦٣ت(محمد بن علي بن عبدالرحمن بن ع�راق الكن�اني           

  .ھـ١٣٩٩األولى، :  بیروت، الطبعة-دار الكتب العلمیة : عبداهللا محمد الصدیق الغماري، الناشر
  ) .١٦٤(سورة األنعام ، اآلیة رقم ) ٢(
عب�دالرحمن ب�ن أب�ي بك�ر، ج�الل      : ، المؤل�ف )١٩٥/ ١(یث الموضوعة  الآللىء المصنوعة في األحاد   ) ٣(

دار : أبوعب�دالرحمن ص�الح ب�ن محم�د ب�ن عوی�ضة، الناش�ر            : ، المحقق )ھـ٩١١ت(الدین السیوطي   
  .م١٩٩٦ -ھـ ١٤١٧األولى، :  بیروت، الطبعة–الكتب العلمیة 

) ١٢٩١ (٢/٨٠َرُه ِمَن النَِّیاَحِة َعَلى الَمیِِّت     َباُب َما ُیكْ   -ِكَتاُب الَجَناِئِز   : أخرجھ البخاري في صحیحھ     ) ٤(
 َباُب ِف�ي التَّْح�ِذیِر ِم�َن اْلَك�ِذِب َعَل�ى َرُس�وِل اِهللا َص�لَّى اُهللا          -في المقدمة   : بلفظھ ، ومسلم في صحیحھ    

  .كالھما عن المغیرة بن شعبة ) ٤ (١/١٠َتَعاَلى َعَلْیِھ َوَسلََّم 
   .١/٢٥٠األخبار الشنیعة الموضوعة تنزیھ الشریعة المرفوعة عن ) ٥(
، وت�دریب  ١/١٢٥ ، والنكت على كتاب ابن الصالح البن حج�ر         ١٠٦/ ١الموضوعات البن الجوزي    ) ٦(

   .٣٢٨/ ١الراوي في شرح تقریب النواوي 
  ).٢/٣٠١(الموضوعات البن الجوزي ) ٧(
: ، المؤل�ف  )٤٢٦: ص (األسرار المرفوعة في األخبار الموضوعة المع�روف بالموض�وعات الكب�رى          ) ٨(

محم�د  : ، المحق�ق )ھ�ـ ١٠١٤ت(علي بن سلطان محمد، أبوالحسن نور الدین المال الھروي الق�اري            
  . بیروت-دار األمانة، مؤسسة الرسالة : الصباغ، الناشر



 - ٣٣٧٣ -

َلى َأنَُّھ َلْیَس ِمْن َكالِم  َأْن َیُكوَن اْلَحِدیُث َباِطال ِفي َنْفِسِھ َفَیُدُل ُبْطالِنِھ َع-ج
  . الرَُّسوِل 

ِإَذا َغ�����ِضَب ال�����رَّبُّ َأْن�����َزَل اْل�����َوْحَي ِباْلَفاِرِس�����یَِّة َوِإَذا َرِض�����َي َأْنَزَل�����ُھ «كَح�����ِدیِث 
  ).١(»ِباْلَعَرِبیَِّة
  . َأْن َیُكوَن ِفي اْلَحِدیِث َتاِریُخ َكَذا َوَكَذا -ح

 َكَذا َوَكَذا َوَقَع َكْی�ُت َوَكْی�ُت، َوِإَذا َك�اَن َش�ْھُر َك�َذا َوَك�َذا         ِإَذا َكاَن َسَنةُ  «: ِمْثُل َقْوِلِھ   
  .»َوَقَع كیت وكیت

  . َأْن َیُكوَن اْلَحِدیُث ِممَّا َتُقوُم الشََّواِھُد الصَِّحیَحُة َعَلى ِبْطالِنِھ-خ
َم�ا َأْبَط�َأ ِب�ِك؟    :  َفَق�الَ  َفَأْبَط�َأْت َعَلْی�ھِ  َكاَنْت ِجنِّیَّ�ٌة َت�ْأِتي النَِّب�ّي    «ومن َھَذا َحِدیِث   

َماَت َلَھا َمیٌِّت ِباْلِھْنِد، َفَذَھْبُت ِفي َتْعِزَیِتِھ، َفَرَأْیُت ِفي َطِریِقي ِإْبِلیَس ُیَصلِّي َعَلى : َقاَلْت
: َدِع��ي َھ��َذا َعْن��ِك ُقْل��ُت: َم��ا َحَمَل��َك َعَل��ى َأْن َأْض��َلْلَت َبِن��ي آَدَم؟ َفَق��اَل: َص��ْخَرٍة َفُقْل��ُت َل��ُھ

ُتَصلِّي، َوَأْنَت َأْنَت؟ َقاَل َیا َفاِرَغُة، ِإنِّي َألْرُجو ِمْن َربِّي ِإَذا َبرَّ َقَسَمُھ َأْن َیْغِفَر ِلي، َفَما           
  ).٢(» َضِحَك ِمْثَل َذِلَك اْلَیْوِمَرَأْیُت َرُسوَل اهللا

 اشتمال الحدیث على المبالغات التي تقلل من قیمة األعمال العظیمة، وذلك -د
  .إلفراط بالوعید الشدید على األمر الصغیر، أو الوعد العظیم على الفعل الیسیربا

َمْن َصلَّى الضَُّحى َكَذا َوَكَذا َرْكَعًة ُأْعِطَي َثَواَب َس�ْبِعیَن    «وذلك ِمْثَل ما روي كذبًا      
  . »َنِبیا

َكِلَم�ِة َط�اِئًرا َل�ُھ َس�ْبُعوَن     َمْن َقاَل َل�ا ِإَل�َھ ِإلَّ�ا اهللا َخَل�َق اهللا ِم�ْن ِتْل�َك الْ            «: وما ُرِويَ 
  ).٣(»َأْلَف ِلَساٍن ِلُكلِّ ِلَساٍن َسْبُعوَن َأْلَف ُلَغٍة َیْسَتْغِفُروَن اهللا َلُھ

  . »َمْن َلْم ُیَداِوْم َعَلى َأْرَبٍع َقْبَل الظُّْھِر َلْم َتَنْلُھ َشَفاَعِتي«: وما ُرِوَي
  ).٤( َلُھَلا َأْصَل: َقاَل ابن حجر اْلَعْسَقالِنيُّ 

  . كون الحدیث مما ُیْسَخُر ِمْنُھ ، أو یكون كالمًا تقبح إضافة مثلھ إلى نبي-ذ
َل���ْو َك���اَن اَألُرزُّ َرُج���ًال َلَك���اَن َحِلیًم���ا َم���ا َأَكَل���ُھ َج���اِئٌع ِإال     «: مث���ل م���ا ُرِوَي ك���ذباً 

  ). ٥(»َأْشَبَعُھ
َصاُن عنھ كالم العقالء ف�ضًال ع�ن        َفَھَذا ِمَن السَِّمِج اْلَباِرِد الَِّذي یُ     : قال ابن القیم    

  .كالم َسیِِّد اَألْنِبَیاِء
علیكم بالوجوه الم�الح، والح�دق ال�سود، ف�إن اهللا ی�ستحیي             «: ومن قبیح كذبھم  

                                                           

  ).٤٣٣: ص(المصدر السابق ) ١(
  ).٧٨: ص(المنار المنیف ) ٢(
  ).٤٢٤: ص(األسرار المرفوعة في األخبار الموضوعة ) ٣(
علي ب�ن   : ، المؤلف ) ١٩٣: ص) (الموضوعات الصغرى   ( المصنوع في معرفة الحدیث الموضوع      ) ٤(

عب��دالفتاح : ، المحق��ق)ھ��ـ١٠١٤ت(س��لطان محم��د، أبوالح��سن نورال��دین الم��ال الھ��روي الق��اري      
  .ھـ ١٣٩٨الثانیة، :  بیروت، الطبعة-مؤسسة الرسالة : أبوغدة، الناشر

مرعي بن یوسف بن أبى بكر بن : ، المؤلف)٩٠: ص(حادیث الموضوعة الفوائد الموضوعة في األ  ) ٥(
دار : محم�د ب�ن لطف�ي ال�صباغ، الناش�ر     . د: ، المحق�ق  )ھ�ـ ١٠٣٣ت(أحمد الكرمى المقدسي الحنبلى     

  .م١٩٩٨ -ھـ ١٤١٩الثالثة، :  الریاض، الطبعة-الوراق 
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  ).١(»أن یعذب وجھًا ملیحًا بالنار
  . أن یكون الحدیث مخالفًا لحقائق التاریخ المعروفة في عصر النبي -ر

َض��َع الِجْزَی��ِة َعَل��َى َأْھ��ِل َخْیَب��َر َوَرَف��َع َع��ْنُھْم اْلُكْلَف��َة      أن النَِّب��يَّ َو«ح��دیث : مث��ل 
، م�ع أن الثاب�ت ف�ي    »َواْلسُّْخَرَة ِبَشَھاَدِة َسْعِد ْبِن ُمَعاٍذ َوِكَتاَبِة ُمَعاِوَیَة ْب�ِن َأِب�ي ُس�ْفَیانَ      

الت�اریخ أن الجزی��ة ل��م تك��ن معروف��ة وال م��شروعة ف��ي ع��ام خیب��ر، وإنم��ا نزل��ت آی��ة  
ة بعد ع�ام تب�وك، وأن س�عد ب�ن مع�اذ ُت�ُوفَِّي قب�ل ذل�ك ف�ي غ�زوة الخن�دق، وأن                  الجزی

فحقائق التاریخ ترد ھذا الحدیث وتحكم علی�ھ بالوض�ع   . معاویة إنما أسلم َزَمَن الفتح 
)٢.(  

 أن یكون الحدیث موافقًا لمذھب الراوي وھو متعصب ُمَغاٍل في تعصبھ، كأن -ز
  .ل البیت، أو مرجٌئ َحِدیًثا في اإلرجاءیروي رافضي َحِدیًثا في فضائل أھ

َعَبْدُت اَهللا َمَع َرُسوِلِھ «:  َقاَلَسِمْعُت َعِلیا «: مثل ما رواه َحبَُّة ْبُن ُجَوْیٍن قال
: ، ق�ال اب�ن حب�ان   )٣(»َقْبَل َأْن َیْعُبَدُه َأَحٌد ِمْن َھِذِه اُألمَِّة َخْم�َس ِس�ِنیَن َأْو َس�ْبَع ِس�ِنینَ             

  ).  ٤(» َغاِلًیا ِفي الَتَشیُِّع، َواِھًیا ِفي الَحِدیِثَكاَن َحبَُّة«
  .  أن یكون خبرًا عن أمر جسیم-س

  ).٥(كحصر العدو للحجاج عن البیت ثم ال ینقلھ منھم إال واحد 
وبالنظر في ھذه القواعد التي وضعھا العلماء لنقد المتن نراھم لم ُیَقصُِّروا ف�ي              

  .اھتمامھم بنقد السند تمامًا نقد المتن بل اھتموا بنقد المتن ك
ولك��ي ت��زداد یقیًن��ا أس��وق ل��ك بع��ض ُنُق��وِد    «: ق��ال ال��شیخ أبوش��ھبھ رحم��ھ اهللا 

الُمَح��دِِّثیَن للمت��ون، وس��تتأكد أنَّ دع��وى ح��صر العنای��ة بالنق��د ف��ي ال��سند دون الم��تن    
  :  دعوى مردودة 

َد َعْیِن�ي َفَق�اَل     َشَكْوُت ِإَل�ى ِجْبِری�َل َرَم�      «: قال ابن الجوزي في الحدیث الموضوع     
  . »َأِدْم النََّظَر ِإَلى الُمْصَحِف: ِلي

  .وأین كان في العھد النبوي مصحف حتى ینظر فیھ؟: قال ابن الجوزي
َأَت�اِني ِجْبِری�ُل ِب�َسَفْرَجَلٍة،    «وقال الحافظ ابن حجر في تزییف الحدیث الموضوع       

الوض��ع علی��ھ : ق��ال الح��افظ. »... ُة ِبَفاِطَم��َة َفَأَكْلُتَھ��ا َلْیَل��َة ُأْس��ِرَي ِب��ي، َفَعِلَق��ْت َخِدیَج�� 
  .ظاھر، فإنَّ فاطمة ولدت قبل اإلسراء باإلجماع
ِإَذا َعَطَس الرَُّجُل ِعْنَد الَحِدیِث َفُھ�َو     «: وقال ابن القیم في نقد الحدیث الموضوع      

 ھذا، وإْن َصحََّح بعض الناس سنده فالِحسُّ یشھد بوض�عھ، ألنَّ�ا ن�شاھد        : قال» ِصْدٌق
العطاس والكذب یعمل عملھ، ولو عطس ألف رجل عند ذكر حدیث ُیْرَوى عن النَِّب�ي               
لم یحكم ِبَصحَِّتِھ بالعطاس، فانظر إلى َأيِّ مبلغ اعتماد أئم�ة الح�دیث عل�ى نق�د الم�تن        

                                                           

  ).١٠٢- ٥٠: ص(والمنار المنیف ) ١٦١/ ١(الموضوعات البن الجوزي ) ١(
  .١/١٠٠السنة ومكانتھا للسباعي ط المكتب اإلسالمي ) ٢(
  .١/٢٩٥الآللىء المصنوعة في األحادیث الموضوعة ) ٣(
  .١/١٠٠السنة ومكانتھا للسباعي ط المكتب اإلسالمي ) ٤(
   .١/١٢٥النكت على كتاب ابن الصالح البن حجر ) ٥(
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  ).١(»حتى وإْن كان السند غیر َواٍه ساقط أو ضعیف
  . نقد المتن في الناسخ والمنسوخ -١٢

  :تعریف النسخ 
  ).٢(إبَطال الشَّْيء َوِإَقاَمة الشَّْيء مَقامھ: نَّْسُخ لغةال

  ).٣(ھو ِعَباَرٌة َعْن َرْفِع الشَّاِرِع ُحْكًما ِمْنُھ ُمَتَقدًِّما ِبُحْكٍم ِمْنُھ ُمَتَأخًِّرا : واصطالحًا 
  :عالمات النسخ في الحدیث

كن�ت نھی�تكم   «: الق ، كحدیِث ُبَریدَة أن رسول اهللا  أن ُیَصرَِّح بھ النبيُّ -١
 وغی�ره م�ن الن�صوص الت�ي ص�رح فیھ�ا النب�ي            ) ٤(»عن زیارِة القب�وِر فزوروھ�ا     

  .بالنسخ
َأنَّ اْلُفْتَی�ا الَِّت�ي َك�اُنوا       «:  أن ُیَصرَِّح صحابي بالنسخ، كح�دیث ُأَب�يِّ ْب�ِن َكْع�بٍ            -٢ 

 ِفي َبْدِء اْلِإْس�َلاِم، ُث�مَّ   وُل اهللا َیْفُتوَن، َأنَّ اْلَماَء ِمَن الَماِء، َكاَنْت ُرْخَصًة َرخََّصَھا َرسُ     
  ).٥(»َأَمَر ِباِلاْغِتَساِل َبْعُد

 أن ُیْعَرَف النسُخ من خالل الت�اریخ، كح�دیِث َش�دَّاِد ْب�ِن َأْوٍس، َأنَّ�ُھ َك�اَن آِخ�ًذا             -٣
َأْفَط�َر اْلَح�اِجُم    «: َزَم�َن اْلَف�ْتِح َفَم�رَّ ِبَرُج�ٍل َیْح�َتِجُم ِف�ي َرَم�َضاَن َفَق�الَ        ِبَیِد َرُسوِل اِهللا   

 اْح����َتَجَم َوُھ����َو َص����اِئٌم َأنَّ َرُس����وَل اهللا«، وح����دیِث اْب����ِن َعبَّ����اٍس، )٦(»َواْلَمْحُج���ومُ 
  ). ٧(»ُمْحِرٌم

َوَأوَُّل َسَماِع اْب�ِن َعبَّ�اٍس َع�ْن َرُس�وِل اهللا           : َقاَل الشَّاِفِعيُّ ُعَقْیَب َحِدیِث اْبِن َعبَّاسٍ     
     َیُكْن َیْوَمِئٍذ ُمْحِرًما، َوَلْم َی�ْصَحْبُھ ُمْحِرًم�ا َقْب�َل َحجَّ�ِة اْلِإْس�َلاِم، َف�َذَكَر           َعاَم اْلَفْتِح، َوَلْم

 َع��اَم َحجَّ��ِة اْلِإْس��َلاِم َس��َنَة َع��ْشٍر، َوَح��ِدیُث َأْفَط��َر اْلَح��اِجُم  اْب��ُن َعبَّ��اٍس ِحَجاَم��َة النَِّب��يِّ 
َنَة َثَم�اٍن َقْب�َل َحجَّ�ِة اْلِإْس�َلاِم ِب�َسَنَتْیِن، َف�ِإْن َكاَن�ا               َواْلَمْحُجوُم َعاَم اْلَفْتِح، َواْلَف�ْتُح َك�اَن َس�        

                                                           

، لمحمد بن محم�د ب�ن س�ویلم       )٤٨ص  (المعاصرین  دفاع عن الُسنَّة ورد شبھ الُمْسَتْشِرِقیَن والكتاب        ) ١(
 -ھ���ـ١٤٠٦الثانی���ة، /مجم���ع البح���وث اإلس���المیة، الق���اھرة، ط: ، الناش���ر)ھ���ـ١٤٠٣ت (أبوُش���ھبة 

  .م١٩٨٥
، )ھ��ـ٤٥٨ت (أبوالح��سن عل��ي ب��ن إس��ماعیل ب��ن س��یده :  ، المؤل��ف٥/٨٤المحك��م والمح��یط األعظ��م ) ٢(

 ٢٠٠٠ - ھ�ـ  ١٤٢١األول�ى،  / بیروت، ط-العلمیة دار الكتب  : عبدالحمید ھنداوي، الناشر  : المحقق
  .م

   .١/٢٧٧مقدمة ابن الصالح ) ٣(
 َباُب َبَیاِن َما َكاَن ِمَن النَّْھِي َعْن َأْكِل ُلُحوِم اْلَأَضاِحيِّ َبْعَد      -كتاب اْلَأَضاِحيِّ   : أخرجھ مسلم في صحیحھ   ) ٤(

، وأب��وداود ف��ي )١٩٧٧ (٣/١٥٦٤َباَحِت��ِھ ِإَل��ى َمَت��ى َش��اَء  َثَل��اٍث ِف��ي َأوَِّل اْلِإْس��َلاِم، َوَبَی��اِن َن��ْسِخِھ َوإِ 
َأْب�َواُب  : ، والترم�ذي ف�ي جامع�ھ    )٣٢٣٥ (٣/٢١٨ َب�اٌب ِف�ي ِزَی�اَرِة اْلُقُب�وِر        -ِكَت�اب اْلَجَن�اِئِز     : السنن

ِكَتاُب :  السنن، والنسائي في)١٠٥٤ (٢/٣٦١ َباُب َما َجاَء ِفي الرُّْخَصِة ِفي ِزَیاَرِة الُقُبوِر -اْلَجَناِئِز 
  ).٢٠٣٢ (٤/٨٩ ِزَیاَرُة اْلُقُبوِر  -اْلَجَناِئِز 

، والترمذي في جامع�ھ  ) ٢١٥ (١/٥٥ َباٌب ِفي اْلِإْكَساِل    -ِكَتاب الطََّھاَرِة   : أخرجھ أبوداود في السنن     ) ٥(
  ).١١٠ (١/١٧١لَماِء  َباُب َما َجاَء َأنَّ الَماَء ِمَن ا-َأْبَواُب الطََّھاَرِة َعْن َرُسوِل اللَِّھ : 

 ِذْك��ُر اِلاْخِتَل��اِف َعَل��ى َخاِل��ِد ْب��ِن ِمْھ��َراَن اْلَح��ذَّاِء   -ِكَت��اُب ال��صَِّیاِم : أخرج��ھ الن��سائي ف��ي ال��سنن الكب��رى ) ٦(
٣١٤٠ (٣/٣٢٣.(  

، واب�ن ماج�ھ   )٢٣٧٣ (٢/٣٠٩ َباٌب ِفي الرُّْخَصِة ِفي َذِلَك -ِكَتاب الصَّْوِم   : أخرجھ أبوداود في السنن   ) ٧(
  ).٣٠٨١ (٢/١٠٢٩ َباُب اْلِحَجاَمِة ِلْلُمْحِرِم -ِكَتاُب اْلَمَناِسِك : في السنن



 - ٣٣٧٦ -

  ).١(َثاِبَتْیِن َفَحِدیُث اْبِن َعبَّاٍس َناِسٌخ َوَأْفَطَر اْلَحاِجُم َواْلَمْحُجوُم َمْنُسوٌخ
أى بانعق�اد اإلجم�اع عل�ى ت�رِك العم�ل        :  أن ُیْعَرَف النسُخ عن طریق اإلجماع      -٤

َق�اَل َرُس�وُل اهللا     : رِب الخمر ف�ي الم�رة الرابع�ة، فع�ن ُمَعاِوَی�ة َق�الَ             بھ، كحدیِث قتل شا   
 :»٢(»َمْن َشِرَب الَخْمَر َفاْجِلُدوُه، َفِإْن َعاَد ِفي الرَّاِبَعِة َفاْقُتُلوُه. (  

واإلجماع ال َینَسخ وال ُینسخ لكن یدل على        : قال اإلمام النووي رحمھ اهللا تعالى     
  ).٣(ناسخ واهللا أعلم

جمی��ع م��ا ف��ي ھ��ذا الكت��اب م��ن الح��دیث ھ��و   : ل اإلم��ام الترم��ذي ف��ي َجاِمِع��ھِ وق��ا
  :معمول بھ، وبھ أخذ بعض أھل العلم ماخال حدیثین

 جم�ع ب�ین الظھ�ر والع�صر بالمدین�ة، والمغ�رب        أن النب�ي    : حدیث ابن عب�اس   
  .والعشاء من غیر خوف والسفر، وال مطر

ه ف��إن ع��اد ف��ي الرابع��ة    إذا ش��رب الخم��ر فاجل��دو  :  أن��ھ ق��ال وح��دیث النب��ي  
  .فاقتلوه

  ).٤(وقد بینا علة الحدیثین جمیعًا في الكتاب
وعلیھ فقد رأینا ھذه المعركة بین المتون التي َیْنَسُخ َبْع�ُضَھا َبْع�ضًا، وال              :  قلت

عالقة لإلسناد بھذا األمر ؛ ألن النسخ م�ن خ�صوصیات الم�تن ، أی�أتي بع�د ذل�ك م�ن                     
أرى في ھذه الدعوى افت�راًء عل�ى      !  السند دون المتن    إن العلماء قد اھتموا ب    : یقول

الحدیث وأھلھ الذین ما تركوا ش�اردة وال واردة م�ن م�تن الح�دیث إال وتكلم�وا فیھ�ا،             
ومعلوم أن النسخ ال یكون إال ب�ین ح�دیثین ص�حیحین، فبالن�سخ ُیْت�َرُك العم�ل بح�دیث          

                                                           

أب�وبكر محم�د ب�ن موس�ى ب�ن         : المؤل�ف   ) ١٤٠ ،   ٨: ص(االعتبار في الناسخ والمنسوخ من اآلثار       ) ١(
ر  حید-دائرة المعارف العثمانیة : ، الناشر )ھـ٥٨٤المتوفى (عثمان الحازمي الھمداني، زین الدین 

  ).٢٧٨: ص(ھـ، ومقدمة ابن الصالح ١٣٥٩الثانیة، : آباد ،الطبعة
 َب��اُب َم��ا َج��اَء َم��ْن َش��ِرَب الَخْم��َر  -َأْب��َواُب اْلُح��ُدوِد َع��ْن َرُس��وِل اللَّ��ِھ  : أخرج��ھ الترم��ذي ف��ي جامع��ھ  ) ٢(

َوِف�ي الَب�اِب   : اَل الترم�ذي شاكر، وَق/ تحقیق) ١٤٤٤ (٤/٤٨َفاْجِلُدوُه، َوَمْن َعاَد ِفي الرَّاِبَعِة َفاْقُتُلوُه      
َعْن َأِبي ُھَرْیَرَة، َوالشَِّریِد، َوُشَرْحِبیَل ْبِن َأْوٍس، َوَجِریٍر، َوَأِبي الرََّم�ِد الَبَل�ِويِّ، َوَعْبِداللَّ�ِھ ْب�ِن َعْم�ٍرو،         

، ْن ُمَعاِوَی�َة، َع�ِن النَِّب�يِّ    َحِدیُث ُمَعاِوَیَة َھَكَذا َرَوى الثَّْوِريُّ َأْیًضا، َعْن َعاِص�ٍم، َع�ْن َأِب�ي َص�اِلٍح، َع�       
 َوَرَوى اْبُن ُجَرْیٍج، َوَمْعَم�ٌر، َع�ْن ُس�َھْیِل ْب�ِن َأِب�ي َص�اِلٍح، َع�ْن َأِبی�ِھ، َع�ْن َأِب�ي ُھَرْی�َرَة، َع�ِن النَِّب�يِّ                       

ا َأَص�حُّ، ِم�ْن َح�ِدیِث َأِب�ي      ِف�ي َھ�ذَ  َحِدیُث َأِبي َصاِلٍح، َعْن ُمَعاِوَی�َة، َع�ِن النَِّب�يِّ           : َسِمْعُت ُمَحمًَّدا َیُقولُ  
، َوِإنََّما َكاَن َھَذا ِفي َأوَِّل اَألْمِر ُثمَّ ُنِسَخ َبْع�ُد، َھَك�َذا َرَوى ُمَحمَّ�ُد    َصاِلٍح، َعْن َأِبي ُھَرْیَرَة، َعِن النَِّبيِّ      

ِإنَّ َمْن َشِرَب الَخْمَر «:  َقاَلِن النَِّبيِّ ْبُن ِإْسَحاَق، َعْن ُمَحمَِّد ْبِن الُمْنَكِدِر، َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد اللَِّھ، عَ 
 َبْع�َد َذِل�َك ِبَرُج�ٍل َق�ْد َش�ِرَب الَخْم�َر ِف�ي        ُثمَّ ُأِتَي النَِّب�يُّ  : ، َقاَل»َفاْجِلُدوُه، َفِإْن َعاَد ِفي الرَّاِبَعِة َفاْقُتُلوهُ 

:  َنْحَو َھَذا َقاَلْھِريُّ، َعْن َقِبیَصَة ْبِن ُذَؤْیٍب، َعِن النَِّبيِّ      الرَّاِبَعِة َفَضَرَبُھ َوَلْم َیْقُتْلُھ، َوَكَذِلَك َرَوى الزُّ      
َفُرِفَع الَقْتُل، َوَكاَنْت ُرْخَصًة، َوالَعَمُل َعَلى َھَذا الَحِدیِث ِعْنَد َعامَِّة َأْھِل الِعْلِم َلا َنْعَلُم َبْی�َنُھْم اْخِتَلاًف�ا ِف�ي           

َلا َیِحلُّ َدُم «:  ِمْن َأْوُجٍھ َكِثیَرٍة َأنَُّھ َقاَلِممَّا ُیَقوِّي َھَذا َما ُرِوَي َعِن النَِّبيِّ َذِلَك ِفي الَقِدیِم َوالَحِدیِث َو
ال�نَّْفُس ِب�النَّْفِس، َوالثَّیِّ�ُب    : اْمِرٍئ ُمْسِلٍم َیْشَھُد َأْن َلا ِإَل�َھ ِإلَّ�ا اللَّ�ُھ، َوَأنِّ�ي َرُس�وُل اللَّ�ِھ ِإلَّ�ا ِبِإْح�َدى َثَل�اثٍ                  

  .»اِني، َوالتَّاِرُك ِلِدیِنِھالزَّ
أبوزكری��ا : ، المؤل��ف)٨٨: ص(التقری��ب والتی��سیر لمعرف��ة س��نن الب��شیر الن��ذیر ف��ي أص��ول الح��دیث  ) ٣(

محم�د عثم�ان الخ�شت،    : ، تقدیم وتحقی�ق وتعلی�ق  )ھـ٦٧٦ت (محیي الدین یحیى بن شرف النووي  
  .م١٩٨٥ -ھـ ١٤٠٥األولى، /دار الكتاب العربي، بیروت، ط: الناشر

  .٦/٢٣٠سنن الترمذي ) ٤(
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ي الُمَرجَِّح�ُة للعم�ِل   صحیح َنَسَخُھ حدیث صحیح آخُر بأحكام أخرى، فلیست الصحة ھ     
 إل�ى األم�ة    بالحدیِث ، وإنما ال بد مع الصحة من نقد المتن حتى یبلغ حدیث النبي               

  .كما أراد 
  . نقد المتن في ُمْخَتِلِف اْلَحِدیِث-١٣

  :تعریف المختِلف
ُھ���َو َأن ُیوج���د ح���دیثان مت���ضادان ِف���ي المعن���ى ِف���ي الظَّ���اِھر َفیجم���ع َأو ی���رجح    

  ).١(َأحدھَما
  ).٢( ھو الحدیث المقبول المعارض بمثلھ، مع إمكان الجمع بینھما:وقیل

وإذا نظرنا إلى علم مختلف الحدیث وجدنا فی�ھ ال�رد الق�اطع عل�ى المست�شرقین                  
والمستغربین في دعواھم بتقصیر المحدثین في نقد المتن، حیث إن ھذا العلم یتجلى            

ادی��ث المقبول��ة والت��ي فی�ھ جھ��د كبی��ر للعلم��اء ف��ي نق��د الم�تن، فھ��و عل��م خ��اص باألح  
  . ظاھرھا التعارض، وھذا عمل خاص بالمتن وال عالقة لھ باإلسناد

 َل��ا َأْع��ِرُف َأنَّ��ُھ ُرِوَي َع��ِن النَِّب��يِّ   : ق��ال اإلم��ام ُمَحمَّ��ِد ْب��ِن ِإْس��َحاَق ْب��ِن ُخَزْیَم��ةَ  
  ) . ٣(َفْلَیْأِتِني ِبِھ ِلُأَؤلَِّف َبْیَنُھَماَحِدیَثاِن ِبِإْسَناَدْیِن َصِحیَحْیِن ُمَتَضادَّْیِن، َفَمْن َكاَن ِعْنَدُه 

اخ��تالف (ومم��ن اھ��تم بھ��ذا العل��م اإلم��ام ال��شافعي رحم��ھ اهللا تع��الى ف��ي كتاب��ھ     
، واإلم��ام )٥)(تأوی��ل مختل��ف الح��دیث (، واإلم��ام اب��ن قتیب��ة ف��ي كتاب��ھ   )٤)(الح��دیث

لح�دیث  مشكل ا(، وابن فورك في كتابھ     ) ٦)(شرح مشكل اآلثار  (الطحاوي في كتابھ    
  ).٨)(كشف المشكل من حدیث الصحیحین(، وابن الجوزي في كتابھ )٧)(وبیانھ

  :أقسام مختلف الحدیث
  :قسمان

 َأْن ُیْمِك���َن اْلَجْم���ُع َب���ْیَن اْلَح���ِدیَثْیِن، َوَل���ا َیَتَع���ذََّر ِإْب���َداُء َوْج���ٍھ َیْنِف���ي :الق���سم األول
  .َلى َذِلَك َواْلَقْوُل ِبِھَما َمًعاَتَناِفَیُھَما، َفَیَتَعیَُّن ِحیَنِئٍذ اْلَمِصیُر ِإ
                                                           

، ألبي عبداهللا محمد بن إبراھیم بن س�عد  )٦٠: ص(المنھل الروي في مختصر علوم الحدیث النبوي   ) ١(
محی�ي ال�دین عب�د    . د: ، المحق�ق )ھ�ـ ٧٣٣ت(اهللا بن جماع�ة الكن�اني الحم�وي ال�شافعي، ب�در ال�دین             

  .ـ ھ١٤٠٦الثانیة، /دار الفكر، دمشق، ط: الرحمن رمضان، الناشر
  ).٧١: ص(تیسیر مصطلح الحدیث ) ٢(
  ).٢٨٥: ص( ت عتر -معرفة أنواع علوم الحدیث = مقدمة ابن الصالح ) ٣(
  ).٢٦/ ٦(األعالم للزركلي ) ٤(
: ، الناشر)ھـ٢٧٦ت (أبومحمد عبداهللا بن مسلم بن قتیبة الدینوري : تأویل مختلف الحدیث، المؤلف) ٥(

  .م١٩٩٩ -ھـ ١٤١٩ -الثانیة: الطبعة مؤسسة اإلشراق، -المكتب االسالمي 
أب�وجعفر أحم�د ب�ن محم�د ب�ن س�المة ب�ن عب�دالملك ب�ن س�لمة األزدي           : شرح مشكل اآلثار ، المؤل�ف     ) ٦(

مؤس�سة  : ش�عیب األرن�ؤوط، الناش�ر    : ، تحقی�ق  )ھـ٣٢١ت  (الحجري المصري المعروف بالطحاوي     
  .ھـ١٤٩٤ ھـ، ١٤١٥ -األولى : الرسالة، الطبعة

ت (محم��د ب��ن الح��سن ب��ن ف��ورك األن��صاري األص��بھاني، أب��وبكر   :  وبیان��ھ ، المؤل��فم��شكل الح��دیث) ٧(
  .م١٩٨٥الثانیة، :  بیروت، الطبعة–عالم الكتب : موسى محمد علي، الناشر: ، المحقق)ھـ٤٠٦

جمال الدین أبوالفرج عبدالرحمن بن علي بن محم�د     : كشف المشكل من حدیث الصحیحین ، المؤلف      ) ٨(
  . الریاض–دار الوطن : علي حسین البواب، الناشر: ، المحقق)ھـ٥٩٧ت (الجوزي 
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َلا ُیوَرُد ُمْم�ِرٌض َعَل�ى      «: ، َمَع َحِدیثِ  )١(»َلا َعْدَوى َوَلا ِطَیَرةَ   «: َحِدیُث: َوِمَثاُلُھ
  ).٣(»ِفرَّ ِمَن اْلَمْجُذوِم ِفَراَرَك ِمَن اْلَأَسِد«: ، َوَحِدیِث)٢(»ُمِصحٍّ

  :َوْجُھ اْلَجْمِع َبْیَن الحدیثین 
ِذِه اْل��َأْمَراَض َل��ا ُتْع��ِدي ِبَطْبِعَھ��ا، َوَلِك��نَّ اهللا َتَب��اَرَك َوَتَع��اَلى َجَع��َل ُمَخاَلَط��َة        أنَّ َھ��

  .اْلَمِریِض ِبَھا ِللصَِّحیِح َسَبًبا ِلِإْعَداِئِھ َمَرَضُھ
 وَِّل َنَف�ى   ُثمَّ َقْد َیَتَخلَُّف َذِلَك َعْن َسَبِبِھ َكَما ِفي َساِئِر اْلَأْسَباِب، َفِفي اْلَح�ِدیِث اْل�أَ              

  . »َفَمْن َأْعَدى اْلَأوََّل؟«: َما َكاَن َیْعَتِقُدُه اْلَجاِھِليُّ ِمْن َأنَّ َذِلَك ُیْعِدي ِبَطْبِعِھ، َوِلَھَذا َقاَل
اْعَلْم ِبَأنَّ اهللا ُسْبَحاَنُھ َجَعَل َذِلَك َسَبًبا ِلَذِلَك، َوَحذََّر ِمَن الضََّرِر الَّ�ِذي        : َوِفي الثَّاِني 

  .ِلُب ُوُجوُدُه ِعْنَد ُوُجوِدِه، ِبِفْعِل اهللا َیْغ
  : َأْن َیَتَضادَّا ِبَحْیُث َلا ُیْمِكُن اْلَجْمُع َبْیَنُھَما، َوَذِلَك َعَلى ضْرَبْیِن:اْلِقْسُم الثَّاِني

اِس�ِخ َوُیْت�َرُك    َأْن َیْظَھَر َكْوُن َأَحِدِھَما َناِسًخا َواْلآَخِر َمْنُسوًخا، َفُیْعَمُل ِبالنَّ        : َأَحُدُھَما
  .اْلَمْنُسوُخ

َأْن َلا َتُقوَم َدَلاَلٌة َعَلى َأنَّ النَّاِسَخ َأیُُّھَما َواْلَمْنُسوَخ َأیُُّھَما، َفُیْفَزُع ِحیَنِئ�ٍذ   : َوالثَّاِني
اِة، َأَوِب�ِصَفاِتِھْم  ِإَلى التَّْرِجیِح، َوُیْعَمُل ِباْل�َأْرَجِح ِمْنُھَم�ا َواْلَأْثَب�ِت، َك�التَّْرِجیِح ِبَكْث�َرِة ال�رُّوَ         

  ).٤(ِفي َخْمِسیَن َوْجًھا ِمْن ُوُجوِه التَّْرِجیَحاِت َوَأْكَثَر، َواهللا ُسْبَحاَنُھ َأْعَلُم
  

                                                           

: ، وم�سلم ف�ي ص�حیحھ   )٥٧٠٧ (٧/١٢٦ َب�اُب الُج�َذاِم   -ِكَتاُب الطِّبِّ     : أخرجھ البخاري في صحیحھ     ) ١(
 ف��ي ، وأب��وداود)٢٢٢٣ (٤/١٧٤٦ َب��اُب الطَِّی��َرِة َواْلَف��ْأِل َوَم��ا َیُك�وُن ِفی��ِھ ِم��َن ال��شُّْؤِم  -كت�اب ال��سََّلاِم  

   .كلھم عن أبي ھریرة) ٣٩١١ (٤/١٧ َباٌب ِفي الطَِّیَرِة  -ِكَتاب الطِّبِّ : السنن
: ، وم�سلم ف�ي ص�حیحھ   )٥٧٧١ (٧/١٣٨ َباُب َال َھاَم�َة    -ِكَتاُب الطِّبِّ   : أخرجھ البخاري في صحیحھ     ) ٢(

َفَر، َوَلا َنْوَء، َوَلا ُغوَل، َوَلا ُیوِرُد ُمْمِرٌض  َباُب َلا َعْدَوى، َوَلا ِطَیَرَة، َوَلا َھاَمَة، َوَلا َص-كتاب السََّلاِم 
 ٤/١٧ َب��اٌب ِف��ي الطَِّی��َرِة    -ِكَت��اب الطِّ��بِّ  : ، وأب��وداود ف��ي ال��سنن  )٢٢٢١ (٤/١٧٤٣َعَل��ى ُم��ِصحٍّ  

   .كلھم عن أبي ھریرة) ٣٩١١(
  .عن أبي ھریرة) ٥٧٠٧ (٧/١٢٦ َباُب الُجَذاِم -ِكَتاُب الطِّبِّ  : أخرجھ البخاري في صحیحھ ) ٣(
  ).٢٨٦ - ٢٨٤: ص(معرفة أنواع علوم الحدیث = مقدمة ابن الصالح ) ٤(
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راب اطا  

ًط د  دد ا ندن ا رم اا  

 ال إن ھ�ذا الجھ�د ال�ذي بذل�ھ المح�دثون ف�ي نق�د ال�سند          : وبعد كل ما سبق أقول      
  .یقدح في المحدثین، فنقد السند أصًال ھو في ذاتھ نقد للمتن 

نح�ن ال ننك�ر أنَّ الُمَح�دِِّثیَن توسَّ�عوا ف�ي نق�د       : قال الشیخ أب�و ش�ھبھ رحم�ھ اهللا         
  .السند أكثر من توسُّعھم في نقد المتن، وذلك ِسرٌّ نحب أْن ُنْجِلَیُھ للُقرَّاء والَباِحِثیَن

دیث كانوا أبعد غورًا، َوَأَدقَّ نظرًا، وأھدأ باًال حینما ل�م  وفي الحق أنَّ علماء الح  
َیْجُروا في نقد المتن األشواط البعیدة التي َجَرْوَھا في نقد السند، وذلك العتبار دین�ي        
َالَحُظ��وُه ف��ي ال��ُسنَِّة عن��د االكتف��اء ب��صالح ال��راوي وتق��واه وعدالت��ھ ظ��اھرًا وباطن��ًا       

 ف�ي  - َص�َلَواُت اِهللا َوَس�َالُمُھ َعَلْی�ِھ    -رس�ول اهللا    وضبطھ وحفظھ وتوقِّی�ھ الك�ذب عل�ى         
َنصٍّ ھو أصل ومرجع في الدین، فمتى توفَّرت العدالة بشروطھا مع ال�ضبط والحف�ظ     
واألمانة والتحرُّج من التزیُّد والتغییر كان احتمال الكذب واالختالف بعیدًا ج�دًا إْن ل�م      

اج��ة للُمبالغ��ة ف��ي نق��د الم��تن وذل��ك ألنَّ م��تن   یك��ن ُمْمَتِنع��ًا، وإذًا فل��م یب��ق َبْع��ُد م��ن ح  
  :الحدیث
 لتحك�یم  - م�ع ھ�ذا االحتم�ال        - قد یكون متشابھًا غیر مفھوم العبارة فال َمَحلَّ          -أ

النقد العقلي الُمَجرَِّد في المتن، إذ مثل ھذا المت�شابھ ِممَّ�ا ال ت�ستقلُّ العق�ول بإدراك�ھ،                 
 الُمَبلُِّغ عنھ، والواجب إمَّا   -- أو عن رسولھ     --وال ُیدَرك الُمَراُد منھ ِإالَّ من اهللا        

 والتنزی��ھ ع��ن الظ��اھر --اإلیم��ان ب��ھ كم��ا ورد م��ع تف��ویض عل��م حقیقت��ھ إل��ى اهللا  
المستحیل، وإمَّا التأوی�ل بم�ا یواف�ق العق�ل وم�ا أحك�م م�ن النق�ل، وذل�ك مث�ل أحادی�ث                       

  .الصفات ونحوھا
-بل من قبیل المجاز فرْفُضُھ  وقد یكون متن الحدیث لیس من قبیل الحقیقة -ب

باعتبار حملھ على الحقیق�ة اس�تنادًا إل�ى أنَّ العق�ل أو الِح�سَّ والم�شاھدة ال ُتِق�رُُّه م�ع            
 َتَھجُّ�ٌم َوَتَنكُّ�ٌر لقواع�د البح�ث العلم�يِّ           -إمكان حملھ على المجاز المقبول لغًة وشرعًا        

  . الصحیح
جودھا تح�ت الع�رش الَم�ْرِويِّ       حدیث ذھاب الشمس بعد غروبھا وس     :      وذلك مثل   

  ). ١(في الصحیح 
فلو حملناه على حقیقتھ َألدَّى ذلك إلى الُبطالن، على حین لو حمل على المج�از          
الُمْسَت��َساِغ لظھ��ر م��ا فی��ھ م��ن س��ر وبالغ��ة، ف��سجود ال��شمس الم��راد ب��ھ خ��ضوعھا     

ل��ذي فطرھ��ا اهللا  وع��دم َتَأبِّیَھ��ا ع��ن النظ��ام ال��دقیق الُمْحَك��ِم اوس��یرھا ِطْب��َق إرادت��ھ 

                                                           

بسنده َع�ْن َأِب�ي َذرٍّ   ) ٣١٩٩ (٤/١٠٨ َباٌب ِفي النُُّجوِم   -روى البخاري في صحیحھ ِكَتاُب َبْدِء الَخْلِق        ) ١(
 ََقاَل النَِّبيُّ   : ، َقال :    ُاللَّ�ُھ َوَرُس�وُلُھ    : ، ُقْل�تُ  »َأَت�ْدِري َأْی�َن َت�ْذَھُب؟     «: ِلَأِبي َذرٍّ ِحیَن َغَرَبِت الشَّْمس

َفِإنََّھا َتْذَھُب َحتَّى َتْسُجَد َتْحَت الَعْرِش، َفَتْسَتْأِذَن َفُیْؤَذُن َلَھا َوُیوِشُك َأْن َتْسُجَد، َفَال ُیْقَب�َل            «: َأْعَلُم، َقالَ 
: اْرِجِعي ِمْن َحْیُث ِجْئِت، َفَتْطُلُع ِم�ْن َمْغِرِبَھ�ا، َف�َذِلَك َقْوُل�ُھ      : َھاِمْنَھا، َوَتْسَتْأِذَن َفَال ُیْؤَذَن َلَھا ُیَقاُل لَ      

  ).٣٨(اآلیة : سورة یس» }َوالشَّْمُس َتْجِري ِلُمْسَتَقرٍّ َلَھا َذِلَك َتْقِدیُر الَعِزیِز الَعِلیِم{



 - ٣٣٨٠ -

علیھ واستمرارھا علیھ من غیر انقطاع وال ُفُتوٍر ومث�ل ھ�ذا الح�دیث یق�صد ب�ھ َح�ّث         
الخلق على الخضوع واإلذعان هللا رب العالمین، فإذا كانت الشمس على عظمھ�ا ف�ي     

 - وبخاص��ة عاب��دوھا   -غای��ة الخ��ضوع هللا فم��ا أج��در اإلن��سان المخل��وق ال��ضعیف       
  .بالخضوع هللا واإلیمان بھ

مثل ھذا التمثیل البدیع قد جاء في القرآن المتواتر الذي ال یتط�رَّق إلی�ھ ال�شك       و
  .فلیس ِبِبَدٍع أْن تجيء بھ األحادیث) ١(}َوُیَسبُِّح الرَّْعُد ِبَحْمِدِه{: مثل قولھ

 وق��د یك��ون م��تن الح��دیث م��ن قبی��ل الُمَغیََّب��ات ك��أحوال القیام��ة والی��وم اآلخ��ر -ج
 ل��یس م��ن  -عق��ل فیھ��ا وبن��اء عل��ى قی��اس الغائ��ب عل��ى ال��شاھد        تحكیم��ًا لل-َفَردَُّھ��ا 

اإلنصاف، وذلك كاألحادیث الواردة ف�ي ص�فة الجن�ة ونعیمھ�ا والن�ار وع�ذابھا ونح�و              
  .ذلك

 وقد یكون متن الحدیث من األخبار التي كشف العلم عن مساتیرھا واعتبرت   -د
: ل الح�دیث ال�صحیح  من المعجزات النبویَّة إل�ى أْن ج�اءت األی�ام بت�صدیقھا وذل�ك مث�            

  ). ٢(»ِإَذا َوَلَغ اْلَكْلُب ِفي ِإَناِء َأَحِدُكْم َفْلَیْغِسْلُھ َسْبًعا ِإْحَداُھنَّ ِبالتَُّراِب«
فقد أثبت بعض األطباء أثر الت�راب الَفعَّ�اِل ف�ي قت�ل وإزال�ة المیك�روب المتخل�ف               

ة وتعنُّتًا في عن ُسْؤِر الكلب، على حین كان بعض المارقین یعتبرون مثل ھذا مجازف     
  .التشریع، وأما المؤمنون فكانوا یعتبرونھ من قبیل الَتَعبُِّد حین خفیت عنھم الحكمة

أرأی���ت أیھ���ا الُمْن���ِصُف ل���و أنَّ العلم���اء الُمَح���دِِّثیَن َتَم���سَُّكوا ب���النظر ال���سطحي       
وت�سرَّعوا ف�ي الُحْك�م ب��بطالن ھ�ذا الح�دیث وأمثال��ھ ِممَّ�ا خف�ي وج��ھ الحكم�ة فی�ھ، ث��م          

 بعد ذلك الحكمة واضحًة، أَال یكون ذلك جھالة في البحث وقصورًا في النظر،    ظھرت
 ؟ثم أال ترى معي أنَّ الُمَحدِِّثیَن كانوا على َح�قٍّ ف�ي      َوِإْجَحافًا بحق صاحب الرسالة     

  ). ٣(المسلك الذي انتھجوه؟

                                                           

  ).  ١٣(سورة الرعد، جزء من اآلیةرقم ) ١(
، وأب�وداود ف�ي   )٢٧٩ (١/٢٣٤ َباُب ُحْكِم ُوُل�وِغ اْلَكْل�ِب    -ِب الطََّھاَرِة ِكَتا: أخرجھ مسلم في صحیحھ  ) ٢(

َأْب��َواُب : ، والترم��ذي ف��ي جامع��ھ)٧٣ (١/١٩ َب��اُب اْلُوُض��وِء ِب��ُسْؤِر اْلَكْل��ِب -ِكَت��اب الطََّھ��اَرِة : ال�سنن 
 َب�اُب  -ِكَت�اُب اْلِمَی�اِه   : ل�سنن ، والن�سائي ف�ي ا  )٩١ (١/١٥٠ َباُب َما َجاَء ِف�ي ُس�ْؤِر الَكْل�ِب           -الطََّھاَرِة  

  . كلھم عن أبي ھریرة) ٣٣٨ (١/١٧٧َتْعِفیِر اْلِإَناِء ِبالتَُّراِب ِمْن ُوُلوِغ اْلَكْلِب ِفیِھ 
  ).٥١ - ١/٤٩(مجمع البحوث /دفاع عن السنة ورد شبھ المستشرقین ط) ٣(
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  املبحث الرابع

 
ٌّ
 قوي

ٌّ
د
َ
التعارض الصريح يف كالم األستاذ أمحد أمني فيه ر

  هلذه الدعوى

وأخیرًا فقد وقفنا على ما ثبت من تعارض صریح في ك�الم األس�تاذ أحم�د أم�ین          
: وھو من المدعین لھذه الشبھة، فق�د اتَّھ�َم المح�دثین بالتق�صیر ف�ي نق�د الم�تن فق�ال              

 السند مدلًَّسا یكون بالمتن، فقد عنایتھم من أكثر بالسند ُعُنوا أنھم علیھم یؤخذ كما
 .)١(یأبیانھ والواقع العقل أن مع یقبلونھ،ف تدلیًسا متقًنا

ث�م ی��نقض كالم�ھ واتھام��ھ ھ��ذا دون أن ی�شعر؛ وذل��ك عن��د اس�تداللھ عل��ى رق��ي     
عقل الشعراء وأنھم ُیَمیِّزوَن ما یسمعون بقصة الطَُّفْیل ْبن َعمرو الدَّْوِسّي عندما قام  

  . حتى َیْقَبلھ أو َیْتُركھبالنقد والتذوق لكالم النبي 
إن الشعراء كانوا من أرقى الطبقات عق�ًال ، ب�دلیل    :  األستاذ أحمد أمین     فقد قال 

ما صدر عنھم من ش�عر ، وب�دلیل أحادی�ث مبعث�رة تراھ�ا ت�دل عل�ى اعت�داد ال�شعراء                        
أن الطَُّفْی�ل ْب�ن     : (بأنفسھم من ناحیة الرقي العقلي، كالذي جاء ف�ي س�یرة اب�ن ھ�شام              

- اهللا ِبَھا، فحذره ِرَجاٌل ِمْن ُقَرْیٍش من سماع النب�ي  َعمرو الدَّْوِسّي َقِدَم مكَة َوَرُسولُ 
-      َفَما َزاُلوا ِبي َحتَّى أجمعُت أال َأْسَمَع ِمْنُھ َش�ْیًئا،     :  حتى ال یتأثر بقولھ، قال الطُّفیل

 َواهللا إنِّي َرُجٌل َلِبیٌب َشاِعٌر َما َیْخَفى عليَّ الحسُن ِمنْ         ! واُثْكَل ُأمِّي : ثم قلُت ِفي َنْفِسي   
اْلَقِبیِح، َفَما َیْمَنُعِني من َأْن أسمَع ِمْن َھ�َذا الرَُّج�ِل َم�ا َیُق�وُل؟ َف�ِإْن َك�اَن الَّ�ِذي َی�ْأِتي َب�ْھ                       

  ).٢) (َحَسًنا َقِبْلُتُھ، َوِإْن َكاَن قبیًحا تركتھ
وفي ھذا رد قاطع من جنس كالمھم على دعوى تقصیر المحدثین في نقد  : قلت

أحمد أمین ھذه القصة ف�ي ھ�ذا الموض�ع م�ن كتاب�ھ دون أن      المتن ، فقد ذكر األستاذ    
الطَُّفْی�ل  (یتنبھ إلى أنھا دلیل على اھتمام األمة بنقد المتن؛ حیث إن الصحابي الجلی�ل       

، فوج�ده ال  لم یدخل في اإلسالم إال بعد نقده لم�تن ك�الم النب�ي            ) ْبُن َعمرو الدَّْوِسيُّ  
  .یخالف العقول وال یناقض األصول 

  د األستاذ أحمد أمین للمحدثین باالھتمام بنقد السند ونقد المتنكما شھ
إن : (ق�دیمًا ق�الوا     : وذلك عند كالمھ عن داللة الشعر عل�ى الحی�اة العقلی�ة فق�ال             

َیعُن��وَن ب��ذلك ِس��ِجًال ُس��جَِّلت فی��ھ أخالقھ��م وع��اداتھم ودی��انتھم  ) ال��شعر دی��وان الع��رب
أن ُیعَن�ى العلم�اء   لالنتفاع بھ�ذا ال�دیوان    وكانت الطریقة المثلى    : وعقلیتھم ، ثم یقول   

بجمع ما َصحَّ عندھم من الشعر الجاھلي مع نقد السند والمتن، وإبعاد م�ا ل�م ی�صح،          
كم��ا فع��ل المح��دثون ف��ي الح��دیث، فل��یس ل��دینا مجموع��ة م��ن ال��شعر الج��اھلي ُذِك��َر       

اري وم�سلم  َسنُدھا، وُعِنَي ببیاِن رجاِلھا عنایًة تامًة، كال�ذي عن�دنا م�ن ص�حیح البخ�              
، وك��ان یج��ب أن ُیْعَن��ى بال��شعر الج��اھلي ھ��ذه العنای��ة مت��ى ع��ددناه دیوان��ًا    وغیرھم��ا

                                                           

  .ثقافة، مدینة نصر، القاھرةمؤسسة ھنداوي للتعلیم وال/، ط)٣٠٠: ص(ظھر اإلسالم ألحمد أمین ) ١(
   . ٦٥فجر اإلسالم لألستاذ أحمد أمین ص ) ٢(
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  ).١(نسجل فیھ الحوادث والعادات، ونظرنا إلیھ كأنھ وثائق تاریخیة
فكأنھ بكالمھ ھ�ذا ُیْثِن�ي عل�ى المح�دثین وَی�شھد وُیب�اھي باھتم�امھم بنق�د ال�سند                    

ر الج��اھلي بنق��د س��نده ومتن��ھ كم��ا فع��ل    والم��تن، ویح��ث العلم��اء عل��ى توثی��ق ال��شع   
المحدثون، فكیف َیتَِّھم المحدثین قبل ذلك بالتقصیر ف�ي نق�د الم�تن وی�أتي ھن�ا ِلَیُح�ثَّ         

  .الشعراَء على االقتداء بالمحدثین في نقدھم للسند والمتن؟

                                                           

   . ٦٥المرجع السابق ص ) ١(
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  الخاتمة
  الحمد هللا الذي ھداني لھذا ، وما كنُت ألھتدي لوال أن ھداني اهللا ، وبعد ،،، 

فقد ظھر لنا جلیًا مما سبق أن المحدثین بریئون وبعی�دون ك�ل البع�د ع�ن تھم�ة          
التقصیر في نقد المتن، وأنھا ما أرید بھ�ا إال الكی�د والنی�ل م�ن ال�سنة وأھلھ�ا ، وق�د                      

 رأینا أن نقد المتن أسبق تاریخی�ًا م�ن نق�د ال�سند ؛ وق�د َتَجلَّ�ى ھ�ذا ف�ي نق�د النب�ي            
هللا عل��یھم، وك��ذلك م��ا ورد م��ن اھتم��ام ال��صحابة    الم��تن ل��بعض ال��صحابة رض��وان ا  

رضوان اهللا علیھم بنقد المتن ، ورأینا أن المحدثین ل�م یھمل�وا نق�د الم�تن لألحادی�ث                  
النبویة، بل أعطوه اھتمامًا كبیرًا، كما اھتموا بنقد السند أیضًا، وھذا واضح وظ�اھر          

ق�د ی�صح ال�سند والم�تن     بشكل عملي؛ ألنھ قد ثبت أنھ ال تالزم بین اإلس�ناد والم�تن ف    
ض��عیف ل��شذوذ أو عل��ة أو غیرھم��ا ، وق��د یك��ون ال��سند ض��عیفًا لك��ن الم��تن ص��حیح     
لوروده من طرق أخرى، فلو كان زعم ھؤالء الزاعمین صحیحًا ، فما فائدة مثل تلك 
القاعدة العملیة التي وضعھا المحدثون فیحكمون على س�ند بأن�ھ ص�حیح وف�ي نف�س          

  السند بالضعف، أبعد ھذا االھتمام من تھمة؟ الوقت یحكمون على متن ھذا 
ویدل أیضًا على اھتمام العلماء بنقد الم�تن وال�سند مع�ًا م�ا وج�دناه ف�ي تعری�ف                    
عل��م م��صطلح الح��دیث وال��ذي یق��وم بدراس��ة الح��دیث روای��ة ودرای��ة، وم��ا ك��ان م��ن     
شروط صحة الحدیث والتي منھا ما یختص بالسند، ومنھ�ا م�ا ی�شمل ال�سند والم�تن                

 وعرفن��ا أن ال��راوي ال یثب��ت ض��بطھ إال بموافق��ة متون��ھ لمت��ون الثق��ات األثب��ات  مع��ًا،
وھذا ھو صمیم نقد المتن، وقد یقدح في الراوي روایتھ فُیَضعَّف من أجلھا كما فع�ل          
ذلك أئمة الجرح والتعدیل مع بعض الرواة، كما سبق قول أبي حاتم عن أب�ي ص�یفى      

امة روایتھ مناكیر یكتب حدیث�ھ عل�ى   ضعیف الحدیث وع  : بشیر بن میمون الواسطي   
، وم��ا ك��ان ھ��ذا إال الھتم��ام أئم��ة الج��رح والتع��دیل بنق��د مت��ون ال��راوي     )١(ال��ضعف

والحكم على الراوي من خاللھا، كما وجدنا في أبواب علوم الح�دیث االھتم�ام الكبی�ر        
بنقد المتن، وھذا ظاھر بشكل واضح، فمن ھذه العلوم ما یھ�تم بنق�د ال�سند فق�ط كم�ا         

ي علم الرجال والجرح والتع�دیل، وم�ن عل�وم الح�دیث م�ا یھ�تم بنق�د ال�سند والم�تن               ف
مع����ًا، كم����ا ف����ي الح����دیث المنك����ر، والمع����ل، والم����ضطرب، والم����درج، والمقل����وب، 

  .والمصحف، والشاذ، والموضوع، وزیادة الثقة
الناس�خ والمن�سوخ،    : ومن علوم الحدیث أیضًا ما یختص بنق�د الم�تن فق�ط مث�ل             

  . یثومختلف الحد
وبناء علي ما تقدم یمكن أن أستخلص أھم النتائج التي توصلت إلیھا من خالل 

  .ھذا البحث
  :وھي كما یلي 

  . براءة المحدثین من تھمة التقصیر في نقد المتن-١
  . إن نقد المتن أسبق تاریخیًا من نقد السند-٢
  . االھتمام الكبیر من الصحابة رضوان اهللا علیھم بنقد المتن-٣

                                                           

  ).٣٧٩/ ٢(الجرح والتعدیل البن أبي حاتم ) ١(
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  . جل علوم الحدیث خادمة لنقد المتن  إن-٤
  .   اھتمام المحدثین بنقد السند والمتن معًا-٥

وبعد ھذه الرحلة من الرد على شبھة تقصیر المحدثین في نقد المتن، أوصي 
  :من یسلك ھذا الطریق بما یلي

  . اإلخالص وتصحیح النیة في كل عمل علمي-
  . راجع التحلي باألمانة في النقل من المصادر والم-
  . االھتمام بالدفاع عن السنة النبویة بالرد على الشبھات المثارة حولھا-
  . التحلى بالصبر والموضوعیة أثناء الرد-
  . ضرورة استخدام األدلة الصریحة في الرد على الشبھات-

  :وفي الختام أقول
ِث؛ ِلما بھ ما ِمْن ِعلٍم َبَلَغ من الدقِة وشدِة التحري أعلى الدرجاِت مثل علِم الحدی

  . من االھتمام الكبیر بنقد السند والمتن جمیعًا
**********  
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 ).٢(والمراجع  ) ١(فھرس المصادر 

 .القرآن الكریم .١

أبوعب�داهللا ب�در ال�دین    : اْلِإَجاَبُة ِلِإْیَراِد َما اْسَتْدَرَكْتُھ َعاِئَشُة َعَلى الصََّحاَبِة ، المؤل�ف        .٢
س��عید : ، المحق��ق)ھ��ـ٧٩٤ت (ل��شافعي محم��د ب��ن عب��داهللا ب��ن بھ��ادر الزرك��شي ا    

 -ھ���ـ  ١٣٥٨األول���ى  :  بی���روت، الطبع���ة  -المكت���ب اإلس���المي  : األفغ���اني، الناش���ر 
 .م١٩٣٩

أبوالف�داء إس�ماعیل ب�ن عم�ر ب�ن كثی�ر القرش�ي          : اختصار علوم الح�دیث ، المؤل�ف       .٣
دار : أحم��د محم��د ش��اكر، الناش��ر  : ، المحق��ق)ھ��ـ٧٧٤ت (الب��صري ث��م الدم��شقي  

 .الثانیة/وت، لبنان، طالكتب العلمیة، بیر

أبوعمر یوسف بن عبداهللا بن محم�د ب�ن   : االستیعاب في معرفة األصحاب، المؤلف   .٤
عل�ي محم�د البج�اوي،    : ، المحق�ق )ھـ٤٦٣ت (عبدالبر بن عاصم النمري القرطبي  

 .م١٩٩٢ -ھـ ١٤١٢األولى، /دار الجیل، بیروت، ط: الناشر

رم محمد بن محمد ب�ن عب�دالكریم   أبوالحسن علي بن أبي الك    : أسد الغابة ، المؤلف    .٥
دار : ، الناش�ر )ھ�ـ ٦٣٠ت (بن عبدالواحد ال�شیباني الج�زري، عزال�دین اب�ن األثی�ر        

 . م١٩٨٩ -ھـ ١٤٠٩:  بیروت، عام النشر–الفكر 

األس��رار المرفوع��ة ف��ي األخب��ار الموض��وعة المع��روف بالموض��وعات الكب��رى ،        .٦
لم��ال الھ��روي الق��اري  عل��ي ب��ن س��لطان محم��د، أبوالح��سن ن��ور ال��دین ا    : المؤل��ف

 -دار األمان�ة، مؤس�سة الرس�الة    : محم�د ال�صباغ، الناش�ر     : ، المحقق )ھـ١٠١٤ت(
 .بیروت

اإلصابة في تمیی�ز ال�صحابة، ألب�ي الف�ضل أحم�د ب�ن عل�ي ب�ن محم�د ب�ن أحم�د ب�ن                 .٧
ع��ادل أحم��د عب��دالموجود ، وعل��ى محم��د : ، تحقی��ق)ھ��ـ٨٥٢ت (حج��ر الع��سقالني 

 .ھـ ١٤١٥ -األولى / بیروت، ط–میة دار الكتب العل: معوض، الناشر

إب�راھیم  / یوسف شاخت، لجنة ترجم�ة دائ�رة المع�ارف اإلس�المیة     /أصول الفقھ بقلم   .٨
 - بی�روت   -عبد الحمید یونس ، حسن عثم�ان ، دار الكت�اب اللبن�اني              . خورشید ، د  

 .م١٩٨١ -لبنان 

  . أضواء على السنة المحمدیة ، لمحمود أبي ریة، دار المعارف، القاھرة .٩

                                                           

ھ��ي المراج��ع األص��لیة وھ��ي أق��دم م��ا یح��وي م��ادة ع��ن موض��وع م��ا ، وھ��ي الت��ي یج��ب    : الم��صادر ) ١(
: المخطوط��ات وغیرھ��ا ، وأم��ا المراج��ع فالمق��صود بھ��ا  االعتم��اد علیھ��ا ف��ي الرس��ائل ، وھ��ي مث��ل 

. المراجع الثانویة وھي التي أخذت مادة أصلیة من مراجع متعددة ، وأخرجتھا في ثوب آخر جدید            
 - دار مكتبة النھضة المصریة –أحمد شلبي /  للدكتور - ٧٩كیف تكتب بحثًا أو رسالة ص : انظر 

  . م ١٩٦٨ –الطبعة السادسة 
 في الترتیب الھجائي عدم التفرقة بین ھمزة الوصل وھمزة القطع ، وعدم التفرقة بین الھمزة راعیت) ٢(

ف�ي أول كلم�ة ف�ي اس�م     ) أل ( المكسورة والھمزة المفتوحة، وعدم االعتبار بالتحلیة باأللف وال�الم          
  .الكتاب
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االعتبار في الناسخ والمنسوخ من اآلثار ، ألبي بكر محمد ب�ن موس�ى ب�ن عثم�ان          .١٠
 -دائ�رة المع�ارف العثمانی�ة    : ، الناش�ر  )ھ�ـ ٥٨٤ت  (الحازمي الھمداني، زین ال�دین      

 .ھـ ١٣٥٩الثانیة، : حیدر آباد ،الطبعة

خی�ر ال�دین ب�ن محم�ود ب�ن محم�د ب�ن عل�ي ب�ن ف�ارس               : األعالم ، المؤلف   .١١
الخام�سة  : دار العل�م للمالی�ین، الطبع�ة      : ، الناش�ر  )ھ�ـ ١٣٩٦ت  (قي  الزركلي الدمش 

 . م٢٠٠٢ مایو -عشر 

أبوالفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي الب�صري         : البدایة والنھایة ، المؤلف    .١٢
دار إحی��اء الت��راث  : عل��ي ش��یري، الناش��ر  : ، المحق��ق)ھ��ـ٧٧٤ت (ث��م الدم��شقي  

 .م١٩٨٨ -ھـ ١٤٠٨األولى / العربي، الطبعة

محّم��د ب��ن محّم��د ب��ن عب��دالرّزاق  : ت��اج الع��روس م��ن ج��واھر الق��اموس ، المؤل��ف  .١٣
: ، المحق���ق)ھ���ـ١٢٠٥ت (الح���سیني، أب���والفیض، الملّق���ب بمرت���ضى، الزَّبی���دي     

 .دار الھدایة: مجموعة من المحققین، الناشر

أبو زكریا یحیى بن معین ب�ن ع�ون   :   روایة الدوري ، المؤلف  -تاریخ ابن معین     .١٤
، )ھ���ـ٢٣٣ت(ب���سطام ب���ن عب���دالرحمن الم���ري ب���الوالء، البغ���دادي  ب���ن زی���اد ب���ن 

مرك�ز البح�ث العلم�ي وإحی�اء الت�راث         : أحمد محم�د ن�ور س�یف، الناش�ر        /د: المحقق
 .م١٩٧٩ -ھـ١٣٩٩األولى، / مكة المكرمة، ط-اإلسالمي

أب��و بك��ر أحم��د ب��ن عل��ي ب��ن ثاب��ت ب��ن أحم��د ب��ن مھ��دي   : ت��اریخ بغ��داد ، المؤل��ف  .١٥
: ب�شار ع�واد مع�روف، الناش�ر       /ال�دكتور : ، المحق�ق  )ھ�ـ ٤٦٣ت  (الخطیب البغدادي   

 .م٢٠٠٢ -ھـ ١٤٢٢األولى :  بیروت، الطبعة-دار الغرب اإلسالمي 

أبومحم�د عب�داهللا ب�ن م�سلم ب�ن قتیب�ة ال�دینوري          : تأویل مختل�ف الح�دیث، المؤل�ف       .١٦
 -الثانی��ة:  مؤس��سة اإلش��راق، الطبع��ة -المكت��ب االس��المي  : ، الناش��ر)ھ��ـ٢٧٦ت (

 .م١٩٩٩ -ھـ ١٤١٩

عب��دالرحمن ب��ن أب��ي بك��ر، : ت��دریب ال��راوي ف��ي ش��رح تقری��ب الن��واوي ، المؤل��ف  .١٧
: أبوقتیبة نظر محمد الفاریابي، الناش�ر : ، حققھ)ھـ٩١١ت  (جالل الدین السیوطي    

 .دار طیبة

محم��د ط��اھر ب��ن عل��ي ال��صدیقي الھن��دي الَفتَِّن��ي   : ت��ذكرة الموض��وعات ، المؤل��ف  .١٨
 .ھـ ١٣٤٣األولى، :  المنیریة، الطبعةإدارة الطباعة: ، الناشر)ھـ٩٨٦ت(

ال�صدیق ب�شیر ن�صر،      .د/ التعلیقات النقدیة عل�ى كت�اب دراس�ات محمدی�ة، المؤل�ف            .١٩
 لن��دن، –مرك��ز الع��الم اإلس��المي لدراس��ة االست��شراق    /، الناش��ر٢٠٠٨األول��ى /ط

 .مكتبة المھتدین اإلسالمیة لمقارنة األدیان

:  ف��ي أص��ول الح��دیث ، المؤل��ف   التقری��ب والتی��سیر لمعرف��ة س��نن الب��شیر الن��ذیر     .٢٠
، تق��دیم وتحقی��ق  )ھ��ـ٦٧٦ت (أبوزكری��ا محی��ي ال��دین یحی��ى ب��ن ش��رف الن��ووي      

األول��ى، /دار الكت��اب العرب��ي، بی��روت، ط: محم��د عثم��ان الخ��شت، الناش��ر: وتعلی��ق
 .م١٩٨٥ -ھـ ١٤٠٥
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، )ھ���ـ٢٦١ت(التمیی���ز ، لم���سلم ب���ن الحج���اج أبوالح���سن الق���شیري النی���سابوري    .٢١
 ال���سعودیة، - المرب���ع -طفى األعظم���ي، مكتب���ة الك���وثر   محم���د م���ص /د: المحق���ق

 .ھـ١٤١٠الثالثة، /ط

ن�ور ال�دین،   : تنزیھ الشریعة المرفوعة عن األخبار ال�شنیعة الموض�وعة، المؤل�ف        .٢٢
: ، المحق�ق  )ھ�ـ ٩٦٣ت(علي بن محمد بن علي بن عب�دالرحمن ب�ن ع�راق الكن�اني               

دار الكت��ب : ناش��رعب��داهللا محم��د ال��صدیق الغم��اري، ال   ، عب��دالوھاب عب��داللطیف  
 .ھـ١٣٩٩األولى، :  بیروت، الطبعة-العلمیة 

محمد بن إسماعیل بن ص�الح ب�ن   / توضیح األفكار لمعاني تنقیح األنظار ، المؤلف  .٢٣
محمد الح�سني، الكحالن�ي ث�م ال�صنعاني، أب�وإبراھیم، عزال�دین، المع�روف ب�األمیر                

 - بی��روت ،ص��الح محم��د عوی��ضة، دار الكت��ب العلمی��ة   : ، المحق��ق)ھ��ـ١١٨٢ت (
 .م١٩٩٧/ھـ١٤١٧األولى /لبنان، الطبعة

زین الدین محمد المدعو بعب�دالرؤوف      : التوقیف على مھمات التعاریف ، المؤلف        .٢٤
ت (ب��ن ت��اج الع��ارفین ب��ن عل��ي ب��ن زی��ن العاب��دین الح��دادي ث��م المن��اوي الق��اھري     

األول���ى، /الق���اھرة، ط- عب���دالخالق ث���روت ٣٨ع���الم الكت���ب  : ، الناش���ر)ھ���ـ١٠٣١
 .م١٩٩٠-ھـ١٤١٠

/ تیسیر م�صطلح الح�دیث، ألب�ي حف�ص محم�ود ب�ن أحم�د طح�ان النعیم�ي، الناش�ر                     .٢٥
 .م٢٠٠٤-ھـ١٤٢٥العاشرة، /مكتبة المعارف للنشر والتوزیع، ط

معم��ر ب��ن أب��ي عم��رو  : ، المؤل��ف)من��شور كملح��ق بم��صنف عب��دالرزاق (الج��امع  .٢٦
: ، المحق��ق)ھ��ـ١٥٣ت(راش��د األزدي م��والھم، أب��وعروة الب��صري، نزی��ل ال��یمن     

المجل��س العلم��ي بباك��ستان، وتوزی��ع المكت��ب    : بی��ب ال��رحمن األعظم��ي، الناش��ر  ح
 .ھـ١٤٠٣الثانیة، : اإلسالمي ببیروت، الطبعة

الجامع الصحیح وھو سنن الترمذي ألبى عی�سى محم�د ب�ن عی�سى ب�ن س�ورة ب�ن              .٢٧
: بشار ع�واد مع�روف، الناش�ر     : ، المحقق )ھـ٢٧٩ت(موسى بن الضحاك الترمذي     

 . م١٩٩٨، بیروت، دار الغرب اإلسالمي

الجامع ألخالق الراوي وآداب السامع ، ألبي بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحم�د            .٢٨
: محم��ود الطح��ان، الناش��ر/د: ، المحق��ق)ھ��ـ٤٦٣ت(ب��ن مھ��دي الخطی��ب البغ��دادي 

 . الریاض-مكتبة المعارف 

أبومحم��د عب��دالرحمن ب��ن أب��ى ح��اتم ب��ن إدری��س ب��ن   / المؤل��ف: الج��رح والتع��دیل  .٢٩
 بی�روت  - دار إحیاء الت�راث العرب�ي   -) ھـ٣٢٧ت( تمیمى الحنظلى الرازي المنذر ال 

 .م ١٩٥٢ - ھـ ١٢٧١ الطبعة األولى ، -

الح��اوي الكبی��ر ف��ي فق��ھ م��ذھب اإلم��ام ال��شافعي وھ��و ش��رح مخت��صر المزن��ي،            .٣٠
أبوالحسن علي بن محمد بن محمد بن حبیب البصري البغ�دادي، ال�شھیر           : المؤلف

عادل أحم�د   / الشیخ -علي محمد معوض    /الشیخ: حقق، الم )ھـ٤٥٠ت  (بالماوردي  
-ھ�ـ  ١٤١٩األول�ى،   / لبن�ان، ط   -دار الكتب العلمی�ة، بی�روت       : عبدالموجود، الناشر 

  .١٩: م، عدد األجزاء١٩٩٩
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محم�د ب�ن    : دفاع عن الُسنَّة ورد شبھ الُمْسَتْشِرِقیَن والكت�اب المعاص�رین، المؤل�ف            .٣١
مجم��ع البح��وث اإلس��المیة،  : اش��ر، الن)ھ��ـ١٤٠٣ت (محم��د ب��ن س��ویلم أبوُش��ھبة  

 .م١٩٨٥ -ھـ١٤٠٦الثانیة، /القاھرة، ط

 ش��ارع ١٤مكتب�ة وھب��ة  : ال�سنة قب��ل الت�دوین ، لمحم��د عج��اج الخطی�ب ، الناش��ر     .٣٢
 ).م١٩٨٨ھـ، ١٤٠٨( القاھرة ، الطبعة الثانیة - عابدین -الجمھوریة 

، )ـھ� ١٣٨٤ت(مصطفى بن حسني ال�سباعي      : السنة ومكانتھا للسباعي ، المؤلف     .٣٣
ھ�ـ  ١٤٠٢الثالثة،  / لبنان، ط  – سوریا، بیروت    -المكتب اإلسالمي، دمشق    : الناشر

 .م١٩٨٢ -

ت (لإلم���ام الح���افظ أب���ى عب���د اهللا محم���د ب���ن یزی���د القزوین���ى  : س���نن اب���ن ماج���ھ  .٣٤
دار إحیاء الكت�ب العربی�ة، فی�صل        : محمد فؤاد عبدالباقي، الناشر   : تحقیق) ھـ٢٧٣

 .عیسى البابي الحلبي

لإلمام الحافظ أب�ى داود س�لیمان ب�ن األش�عث السج�ستانى األزدى             : د  سنن أبي داو   .٣٥
المكتب�ة الع�صریة،   : محم�د محی�ي ال�دین عبدالحمی�د، الناش�ر       : المحق�ق ) ھـ٢٧٥ت(

 .صیدا، بیروت

أبوالح��سن عل��ي ب��ن عم��ر ب��ن أحم��د ب��ن مھ��دي ب��ن   : س��نن ال��دارقطني ،  المؤل��ف .٣٦
، حقق�ھ وض�بط ن�صھ       )ھـ٣٨٥ت(مسعود بن النعمان بن دینار البغدادي الدارقطني        

شعیب االرنؤوط، حسن عبدالمنعم شلبي، عبداللطیف ح�رزاهللا، أحم�د         : وعلق علیھ 
 -ھ���ـ ١٤٢٤األول���ى، / لبن���ان، ط–مؤس���سة الرس���الة، بی���روت  : برھ���وم، الناش���ر

 .م٢٠٠٤

أحم�د ب�ن الح�سین ب�ن عل�ي ب�ن موس�ى الُخ�ْسَرْوِجردي              : السنن الكب�رى ، المؤل�ف      .٣٧
: محمد عبدالقادر عط�ا، الناش�ر  : ، المحقق)ھـ٤٥٨ت(الخراساني، أبوبكر البیھقي   
 .م٢٠٠٣ -ھـ ١٤٢٤الثالثة، / لبنان، ط–دار الكتب العلمیة، بیروت 

أبوعب��دالرحمن أحم��د ب�ن ش��عیب ب�ن عل��ي الخراس��اني،   : ال�سنن الكب��رى ، المؤل�ف   .٣٨
: حسن عبدالمنعم شلبي، أشرف علیھ    : ، حققھ وخرج أحادیثھ   )ھـ٣٠٣ت(النسائي  

مؤس��سة : عب��داهللا ب��ن عبدالمح��سن الترك��ي، الناش��ر   : ، ق��دم ل��ھ ش��عیب األرن��اؤوط 
 .م٢٠٠١ -ھـ ١٤٢١األولى، / بیروت، ط-الرسالة

شمس ال�دین أبوعب�داهللا محم�د ب�ن أحم�د ب�ن عثم�ان        : سیر أعالم النبالء ، المؤلف     .٣٩
-ھ�ـ ١٤٢٧:  القاھرة، الطبع�ة   -دار الحدیث : ، الناشر )ھـ٧٤٨ت(بن َقاْیماز الذھبي    

  .م٢٠٠٦

إب��راھیم ب��ن موس��ى ب��ن أی��وب،  : اح م��ن عل��وم اب��ن ال��صالح ، المؤل��ف ال��شذا الفی�� .٤٠
: ، المحق�ق  )ھ�ـ ٨٠٢ت  (برھان الدین أبوإسحاق األبناس�ي، ث�م الق�اھري، ال�شافعي            

 .م١٩٩٨ھـ ١٤١٨األولى /مكتبة الرشد، ط: صالح فتحي ھلل، الناشر

محیي السنة، أبومحم�د الح�سین ب�ن م�سعود ب�ن محم�د ب�ن          : المؤلف: شرح السنة  .٤١
محم���د زھی���ر -ش���عیب األرن���ؤوط: ، تحقی���ق)ھ���ـ٥١٦ت(اء البغ���وي ال���شافعي الف���ر
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 -ھ��ـ ١٤٠٣الثانی��ة، / دم��شق، بی��روت، ط-المكت��ب اإلس��المي : ال��شاویش، الناش��ر
 .م١٩٨٣

أب�وجعفر أحم�د ب�ن محم�د ب�ن س�المة ب�ن عب�دالملك             : شرح مشكل اآلثار ، المؤلف     .٤٢
: ، تحقی�ق )ھ�ـ ٣٢١ت (بن س�لمة األزدي الحج�ري الم�صري المع�روف بالطح�اوي           

 ھ���ـ، ١٤١٥ -األول���ى : مؤس���سة الرس���الة، الطبع���ة : ش���عیب األرن���ؤوط، الناش���ر 
 .ھـ ١٤٩٤

علي بن سلطان محمد، أب�و      : شرح نخبة الفكر في مصطلحات أھل األثر ، المؤلف         .٤٣
ال�شیخ  : ق�دم ل�ھ   : ، المحق�ق  )ھ�ـ ١٠١٤ت  (الحسن نور الدین المال الھروي القاري       

:  محمد نزار تمیم وھیثم نزار تمیم، الناش�ر :عبدالفتاح أبو غدة، حققھ وعلق علیھ   
 . لبنان- بیروت -دار األرقم 

أحمد بن الحسین بن علي بن موسى الخراساني، أب�وبكر  : شعب اإلیمان ، المؤلف  .٤٤
عب�دالعلي  /ال�دكتور : ، حقق�ھ وراج�ع ن�صوصھ وخ�رج أحادیث�ھ          )ھ�ـ ٤٥٨ت(البیھقي  

ار أحم��د الن��دوي، مخت��: عبدالحمی��د حام��د، أش��رف عل��ى تحقیق��ھ وتخ��ریج أحادیث��ھ  
مكتب��ة الرش��د للن��شر والتوزی��ع  :  الھن��د، الناش��ر-ص��احب ال��دار ال��سلفیة ببومب��اي  

ھ�ـ،  ١٤٢٣األول�ى،   : بالریاض بالتعاون مع الدار السلفیة ببومب�اي بالھن�د، الطبع�ة          
 .م ٢٠٠٣

أبون���صر إس���ماعیل ب���ن حم���اد : ال���صحاح ت���اج اللغ���ة وص���حاح العربی���ة، المؤل���ف .٤٥
دار : أحم��د عب��دالغفور عط��ار، الناش��ر  : ، تحقی��ق)ھ��ـ٣٩٣ت(الج��وھري الف��ارابي  

 .م١٩٨٧ -  ھـ١٤٠٧الرابعة / بیروت، ط–العلم للمالیین 

والم��سمى ) ھ��ـ٧٣٩ت(ص��حیح اب��ن حب��ان بترتی��ب ع��الء ال��دین عل��ي ب��ن بلب��ان        .٤٦
محم�د ب�ن حب�ان ب�ن أحم�د أب�ي       / لإلم�ام ) : اإلحسان في تقری�ب ص�حیح اب�ن حب�ان     (

مؤس��سة / الناش��ر-ش��عیب األرن��ؤوط : ی��قتحق) ھ��ـ٣٥٤ت(ح��اتم التمیم��ي الب��ستي  
 . م١٩٩٣ -ھـ ١٤١٤الثانیة / ط- بیروت-الرسالة

صحیح ابن خزیمة، ألبي بكر محمد بن إسحاق بن خزیم�ة ب�ن المغی�رة ب�ن ص�الح                  .٤٧
محم�د م�صطفى األعظم�ي،      . د: ، المحقق )ھـ٣١١ت  (بن بكر السلمي النیسابوري     

 . بیروت-المكتب اإلسالمي : الناشر

الج�امع الم�سند ال�صحیح المخت�صر م�ن أم�ور رس�ول              :  واس�مھ    صحیح البخ�اري،   .٤٨
محم�د ب�ن إس�ماعیل أبوعب�داهللا البخ�اري الجعف�ي،       :  وسننھ وأیامھ، المؤل�ف   اهللا  

دار ط�وق النج�اة، ت�رقیم محم�د         : محمد زھی�ر ب�ن ناص�ر الناص�ر، الناش�ر          : المحقق
 .ھـ١٤٢٢األولى : فؤاد عبدالباقي، الطبعة

 ال��صحیح المخت��صر بنق��ل الع��دل ع��ن الع��دل إل��ى   الم��سند: ص��حیح م��سلم، واس��مھ  .٤٩
ت (م��سلم ب��ن الحج��اج أبوالح��سن الق��شیري النی��سابوري  : ، المؤل��فرس��ول اهللا 

 -دار إحی��اء الت��راث العرب��ي : محم��د ف��ؤاد عب��دالباقي، الناش��ر : ، المحق��ق)ھ��ـ٢٦١
 .بیروت



 - ٣٣٩٠ -

 محمد بن إسماعیل بن إبراھیم ب�ن المغی�رة البخ�اري،   : الضعفاء الصغیر ، المؤلف  .٥٠
أبوعب��داهللا أحم��د ب��ن إب��راھیم ب��ن أب��ي العین��ین،   : ، المحق��ق)ھ��ـ٢٥٦ت(أبوعب��داهللا 

 .م٢٠٠٥/ھـ١٤٢٦األولى /مكتبة ابن عباس، ط: الناشر

مؤس��سة ھن��داوي للتعل��یم والثقاف��ة، مدین��ة ن��صر،  /ظھ��ر اإلس��الم ألحم��د أم��ین ، ط  .٥١
 .القاھرة

 المن��ذر أبومحم��د عب��دالرحمن ب��ن محم��د ب��ن إدری��س ب��ن : عل��ل الح��دیث ، المؤل��ف .٥٢
فری���ق م���ن : ، تحقی���ق)ھ���ـ٣٢٧ت(التمیم���ي، الحنظل���ي، ال���رازي، اب���ن أب���ي ح���اتم 

خال�د ب�ن عب�د ال�رحمن        /س�عد ب�ن عب�داهللا الحمی�د، و د         / الباحثین بإشراف وعنای�ة د    
  .م ٢٠٠٦ -ھـ ١٤٢٧األولى، /مطابع الحمیضي، ط: الجریسي، الناشر

دین أبوالفرج عب�دالرحمن  جمال ال: العلل المتناھیة في األحادیث الواھیة ، المؤلف       .٥٣
: إرش�اد الح�ق األث�ري، الناش�ر    : ، المحق�ق  )ھ�ـ ٥٩٧ت(بن علي بن محمد الج�وزي       

 .م١٩٨١/ھـ١٤٠١الثانیة، : إدارة العلوم األثریة، فیصل آباد، باكستان، الطبعة

أبومحم��د محم��ود ب��ن أحم��د ب��ن  : عم��دة الق��اري ش��رح ص��حیح البخ��اري، المؤل��ف  .٥٤
: ، الناش�ر )ھ�ـ ٨٥٥ت(الحنفى بدرالدین العین�ى  موسى بن أحمد بن حسین الغیتابى      

 . بیروت–دار إحیاء التراث العربي 

أبوالقاسم محمود بن عمرو بن أحم�د،  : الفائق في غریب الحدیث واألثر ، المؤلف   .٥٥
عل���ي محم���د البج���اوي ، محم���د أبوالف���ضل    : ، المحق���ق)ھ���ـ٥٣٨ت(الزمخ���شري 

 .٨/٤٢٩نیة، ولسان العرب الثا:  لبنان، الطبعة-دار المعرفة : إبراھیم، الناشر

أحم�د ب�ن عل�ي ب�ن حج�ر أبوالف�ضل       : فتح الباري شرح ص�حیح البخ�اري، المؤل�ف     .٥٦
محم��د ف��ؤاد عب��دالباقي، ق��ام    : الع��سقالني ال��شافعي، رق��م كتب��ھ وأبواب��ھ وأحادیث��ھ    

دار المعرف�ة   : محب الدین الخطیب، الناشر   : بإخراجھ وصححھ وأشرف على طبعھ    
 .ھـ ١٣٧٩ بیروت، -

زی�ن ال�دین عب�دالرحمن ب�ن أحم�د        :  شرح ص�حیح البخ�اري ، المؤل�ف          فتح الباري  .٥٧
، )ھ��ـ٧٩٥ت(ب��ن رج��ب ب��ن الح��سن، ال��َسالمي، البغ��دادي، ث��م الدم��شقي، الحنبل��ي    

محم��ود ب��ن ش��عبان ب��ن عبدالمق��صود، ومج��دي ب��ن عب��دالخالق ال��شافعي،     :تحقی��ق
وإب���راھیم ب���ن إس���ماعیل القاض���ي، وال���سید ع���زت المرس���ي، ومحم���د ب���ن ع���وض  

 وصالح ب�ن س�الم الم�صراتي، وع�الء ب�ن م�صطفى ب�ن ھم�ام، وص�بري              المنقوش،
 المدین���ة النبوی���ة،  -مكتب���ة الغرب���اء األثری���ة  : ب���ن عب���دالخالق ال���شافعي، الناش���ر  

 -ھ���ـ ١٤١٧األول���ى، : مكت���ب تحقی���ق دار الح���رمین، الق���اھرة، الطبع���ة : الحق���وق
 .م١٩٩٦

ب�والخیر محم�د    ش�مس ال�دین أ    : فتح المغیث بشرح ألفیة الحدیث للعراقي، المؤل�ف        .٥٨
، )ھ�ـ ٩٠٢ت(بن عبدالرحمن بن محمد بن أبي بكر بن عثمان بن محمد ال�سخاوي               

/ ھ�ـ  ١٤٢٤األول�ى،  / م�صر، ط -مكتب�ة ال�سنة   : علي حسین علي، الناشر   : المحقق
 .م٢٠٠٣



 - ٣٣٩١ -

مؤس��سة ھن��داوي للتعل��یم والثقاف��ة، مدین��ة ن��صر،   /فج��ر اإلس��الم ألحم��د أم��ین ، ط  .٥٩
 .القاھرة

لنقل ، ألبي بكر أحمد ب�ن عل�ي ب�ن ثاب�ت ب�ن أحم�د ب�ن        الفصل للوصل المدرج في ا     .٦٠
محم���د ب���ن مط���ر الزھران���ي، : ، المحق���ق)ھ���ـ٤٦٣ت (مھ���دي الخطی���ب البغ���دادي 

 .م١٩٩٧/ھـ١٤١٨األولى، /دار الھجرة، ط: الناشر

مرعي بن یوسف بن أب�ى  : الفوائد الموضوعة في األحادیث الموضوعة ، المؤلف     .٦١
محم��د ب��ن  . د: ، المحق��ق)ھ��ـ١٠٣٣ت(بك��ر ب��ن أحم��د الكرم��ى المقدس��ي الحنبل��ى    

 -ھ���ـ ١٤١٩الثالث���ة، :  الری���اض، الطبع���ة-دار ال���وراق : لطف���ي ال���صباغ، الناش���ر
 .م١٩٩٨

مجد الدین أبوط�اھر محم�د ب�ن یعق�وب الفیروزآب�ادى       : القاموس المحیط ، المؤلف    .٦٢
محم�د  : مكتب تحقیق التراث في مؤسسة الرس�الة، بإش�راف        : ، تحقیق )ھـ٨١٧ت(

مؤسسة الرسالة للطباعة والن�شر والتوزی�ع، بی�روت ،        : ، الناشر نعیم العرقُسوسي 
 .م٢٠٠٥ -ھـ ١٤٢٦الثامنة، /لبنان، ط

محمد جمال الدین بن محم�د  : قواعد التحدیث من فنون مصطلح الحدیث ، المؤلف       .٦٣
 -دار الكت��ب العلمی��ة  : ، الناش��ر)ھ��ـ١٣٣٢ت(س��عید ب��ن قاس��م الح��الق القاس��مي     

 . لبنان-بیروت

، )ھ�ـ ٣٦٥ت(أبوأحم�د ب�ن ع�دي الجرج�اني       :  الرج�ال ، المؤل�ف     الكامل في ضعفاء   .٦٤
الكت��ب العلمی��ة، : ع��ادل أحم��د عب��دالموجود، عل��ي محم��د مع��وض، الناش��ر : تحقی��ق

 .م١٩٩٧ھـ، ١٤١٨األولى، /بیروت، لبنان، ط

عل��ي ب��ن محم��د ب��ن عل��ي ال��زین ال��شریف الجرج��اني   : كت��اب التعریف��ات ، المؤل��ف .٦٥
ع��ة م��ن العلم��اء بإش��راف الناش��ر،    ض��بطھ وص��ححھ جما : ، المحق��ق)ھ��ـ٨١٦ت(

 .م١٩٨٣-ھـ١٤٠٣األولى / لبنان، ط-دار الكتب العلمیة بیروت: الناشر

 .السید مرتضى الرضوي/تألیف) القسم األول(كتاب مع رجال الفكر في القاھرة  .٦٦

جمال الدین أبوالفرج عب�دالرحمن     : كشف المشكل من حدیث الصحیحین ، المؤلف       .٦٧
: عل�ي ح�سین الب�واب، الناش�ر    : ، المحق�ق  )ھ�ـ ٥٩٧ت  (بن علي بن محمد الجوزي      

 . الریاض–دار الوطن 

أب�وبكر أحم�د ب�ن عل�ي ب�ن ثاب�ت ب�ن أحم�د ب�ن                : الكفایة في علم الروایة ، المؤل�ف       .٦٨
إب��راھیم ، أبوعب��داهللا ال��سورقي  : ، المحق��ق)ھ��ـ٤٦٣ت(مھ��دي الخطی��ب البغ��دادي  

 . المدینة المنورة-المكتبة العلمیة : حمدي المدني، الناشر

عبدالرحمن بن أب�ي بك�ر،     : لآللىء المصنوعة في األحادیث الموضوعة ، المؤلف      ا .٦٩
أبوعب�دالرحمن ص�الح ب�ن محم�د ب�ن          : ، المحق�ق  )ھـ٩١١ت(جالل الدین السیوطي    

 -ھ���ـ ١٤١٧األول���ى، :  بی���روت، الطبع���ة–دار الكت���ب العلمی���ة : عوی��ضة، الناش���ر 
 .م١٩٩٦



 - ٣٣٩٢ -

ى ، أب�و الف�ضل، جم�ال ال�دین     محمد بن مكرم بن عل  / لإلمام العالمة : لسان العرب    .٧٠
 -دار ص���ادر : ، الناش��ر )ھ��ـ ٧١١ت (ب��ن منظ��ور األن��صاري الرویفع��ى اإلفریق��ى      

 .ھـ١٤١٤ -الثالثة/بیروت، ط

أبوالف�ضل أحم�د ب�ن عل�ي ب�ن محم�د ب�ن أحم�د ب�ن حج�ر            : لسان المیزان ، المؤلف    .٧١
دار الب����شائر : عب����دالفتاح أبوغ����دة، الناش����ر : ، المحق����ق)ھ����ـ٨٥٢ت(الع����سقالني

 .م٢٠٠٢األولى، : میة، الطبعةاإلسال

المجتبى من السنن لإلمام أبي عبد الرحمن أحم�د ب�ن ش�عیب ب�ن عل�ي الخراس�اني                    .٧٢
مكتب����ة المطبوع����ات /  ط-عب����دالفتاح أب���ي غ����دة  /تحقی����ق) ھ����ـ٣٠٣ت(الن���سائي   
 . م ١٩٨٦ ھـ ، ١٤٠٦ -الثانیة /  ط- حلب -اإلسالمیة 

ورالدین عل�ي ب�ن أب�ي بك�ر ب�ن       أبوالحسن ن : مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، المؤلف     .٧٣
مكتب��ة : ح��سام ال��دین القدس��ي، الناش��ر  : ، المحق��ق)ھ��ـ٨٠٧ت (س��لیمان الھیثم��ي  

 .م١٩٩٤ھـ، ١٤١٤/ القدسي، القاھرة، عام النشر

أبوالح��سن عل��ي ب��ن إس��ماعیل ب��ن س��یده       : المحك��م والمح��یط األعظ��م ، المؤل��ف     .٧٤
 بی�روت،   -علمی�ة   دار الكت�ب ال   : عبدالحمید ھن�داوي، الناش�ر    : ، المحقق )ھـ٤٥٨ت(
 . م٢٠٠٠ - ھـ ١٤٢١األولى، /ط

محمد بن سلیمان بن سعد ب�ن م�سعود الروم�ي    : المختصر في علم األثر ، المؤلف     .٧٥
عل��ي زوی��ن،  : ، المحق��ق)ھ��ـ٨٧٩ت(الحنف��ي محی��ي ال��دین، أبوعب��داهللا الك��اِفَیجي    

 .ھـ١٤٠٧األولى، /مكتبة الرشد، الریاض، ط: الناشر

عب�دالرحمن ب�ن أب�ي بك�ر، ج�الل ال�دین ال�سیوطي        : المدرج إل�ى الم�درج ، المؤل�ف        .٧٦
 -الدار ال�سلفیة  : صبحي البدري السامرائي، الناشر: ، حققھا وقدم لھا  )ھـ٩١١ت(

 .الكویت

أبوعب��داهللا الح��اكم محم��د ب��ن عب��داهللا ب��ن   : الم��ستدرك عل��ى ال��صحیحین ، المؤل��ف  .٧٧
ف ب�ابن  محمد بن حمدویھ بن ُنعیم بن الحكم الضبي الطھماني النیسابوري المع�رو           

 -دار الكت�ب العلمی�ة      : مصطفى عبدالقادر عطا، الناش�ر    : ، تحقیق )ھـ٤٠٥ت(البیع  
 .م١٩٩٠ -ھـ ١٤١١األولى، : بیروت، الطبعة

 دار  - األردن   -محمد بھاء الدین، عم�ان      / المستشرقون والحدیث النبوي، للدكتور    .٧٨
 .م ١٩٩٩/ ھـ١٤٢٠النفائس، الطبعة األولى 

 أحمد بن محمد بن حنبل بن ھ�الل ب�ن أس�د ال�شیباني              أبوعبداهللا: المسند ، المؤلف   .٧٩
:  الق�اھرة، الطبع�ة  -دار الحدیث : أحمد محمد شاكر، الناشر : ، المحقق )ھـ٢٤١ت(

 . م١٩٩٥ -ھـ ١٤١٦األولى، 

أبویعلى أحمد بن عل�ي ب�ن المُثن�ى ب�ن یحی�ى             : المؤلف: مسند أبي یعلى الموصلى      .٨٠
ح�سین س�لیم أس�د،    : ، المحق�ق  )ھ�ـ ٣٠٧ت(بن عیسى بن ھالل التمیمي، الموصلي       

 .م١٩٨٤ -ھـ ١٤٠٤األولى :  دمشق، الطبعة-دار المأمون للتراث : الناشر



 - ٣٣٩٣ -

مشارق األنوار على ص�حاح اآلث�ار ، للقاض�ي أب�ي الف�ضل عی�اض ب�ن موس�ى ب�ن                 .٨١
 .، المكتبة العتیقة ودار التراث) ھـ٥٤٤ت (عیاض المالكي 

ف���ورك األن���صاري  محم���د ب���ن الح���سن ب���ن    : م���شكل الح���دیث وبیان���ھ ، المؤل���ف    .٨٢
ع��الم : موس��ى محم��د عل��ي، الناش��ر  : ، المحق��ق)ھ��ـ٤٠٦ت (األص��بھاني، أب��وبكر  

 .م١٩٨٥الثانیة، :  بیروت، الطبعة–الكتب 

أحم��د ب��ن محم��د ب��ن عل��ي  : الم��صباح المنی��ر ف��ي غری��ب ال��شرح الكبی��ر ، المؤل��ف  .٨٣
 –المكتب���ة العلمی���ة : ، الناش���ر)ھ���ـ٧٧٠ت (الفی���ومي ث���م الحم���وي، أب���و العب���اس  

 .بیروت

أبوبكر ب�ن أب�ي ش�یبة، عب�داهللا ب�ن محم�د       : المصنف في األحادیث واآلثار، المؤلف  .٨٤
كم�ال یوس�ف    : ، المحق�ق  )ھ�ـ ٢٣٥ت(بن إبراھیم بن عثم�ان ب�ن خواس�تي العب�سي            

  .ھـ١٤٠٩األولى، :  الریاض، الطبعة-مكتبة الرشد : الحوت، الناشر

عل�ي  : ؤل�ف ، الم) الموضوعات ال�صغرى (المصنوع في معرفة الحدیث الموضوع      .٨٥
، )ھ��ـ١٠١٤ت(ب��ن س��لطان محم��د، أبوالح��سن نورال��دین الم��ال الھ��روي الق��اري        

الثانی�ة،  :  بی�روت، الطبع�ة  -مؤسسة الرس�الة   : عبدالفتاح أبوغدة، الناشر  : المحقق
 .ھـ١٣٩٨

سلیمان بن أحمد بن أیوب ب�ن مطی�ر اللخم�ي ال�شامي،       : المؤلف: المعجم األوسط    .٨٦
، ط��ارق ب��ن ع��وض اهللا ب��ن محم��د     : محق��ق، ال)ھ��ـ٣٦٠ت(أبوالقاس��م الطبران��ي  

 .   ھـ١٤١٥ القاھرة، –دار الحرمین : وعبدالمحسن بن إبراھیم الحسیني، الناشر

سلیمان ب�ن أحم�د ب�ن أی�وب ب�ن مطی�ر اللخم�ي ال�شامي،             : المعجم الكبیر ، المؤلف    .٨٧
حم��دي ب��ن عبدالمجی��د ال��سلفي، دار  : ، المحق��ق)ھ��ـ٣٦٠ت (أبوالقاس��م الطبران��ي 

 .الثانیة:  القاھرة، الطبعة- ابن تیمیة مكتبة: النشر

محم�د ب�ن أب�ي بك�ر ب�ن          :مفتاح دار السعادة ومنشور والیة العلم واإلرادة، المؤلف        .٨٨
دار الكت��ب : ، الناش��ر)ھ��ـ٧٥١ت(أی��وب ب��ن س��عد ش��مس ال��دین ب��ن ق��یم الجوزی��ة    

 . بیروت–العلمیة 

ین عثم��ان ب��ن عب��دالرحمن، أب��وعمرو تق��ي ال��د    : مقدم��ة اب��ن ال��صالح ، المؤل��ف    .٨٩
دار الفك�ر،   : نورالدین عتر، الناشر  : ، المحقق )ھـ٦٤٣ت  (المعروف بابن الصالح    

 .م١٩٨٦ -ھـ ١٤٠٦ بیروت، سنة النشر -سوریا، دار الفكر المعاصر 

المنار المنی�ف ف�ي ال�صحیح وال�ضعـیف، لمحم�ـد ب�ن أب�ي بك�ر ب�ن أی�وب ب�ن س�عد                         .٩٠
: أبوغ�دة، الناش�ر  عب�دالفتاح   : ، المحق�ق  )ھ�ـ ٧٥١ت(شمس الدین ابن قیم الجوزیة      

 .م١٩٧٠/ھـ١٣٩٠األولى : مكتبة المطبوعات اإلسالمیة، حلب، الطبعة

أب��و محم��د عب��داهللا ب��ن عل��ي ب��ن الج��ارود  : المنتق��ى م��ن ال��سنن الم��سندة، المؤل��ف  .٩١
: عبداهللا عمر الب�ارودي، الناش�ر  : ، المحقق)ھـ٣٠٧ت(النیسابوري المجاور بمكة   

 .م١٩٨٨ -ھـ ١٤٠٨ األولى، : بیروت، الطبعة-مؤسسة الكتاب الثقافیة 



 - ٣٣٩٤ -

المنھ��اج ش��رح ص��حیح م��سلم ب��ن الحج��اج ، ألب��ي زكری��ا محی��ي ال��دین یحی��ى ب��ن      .٩٢
 بی����روت، -دار إحی����اء الت����راث العرب����ي : ، الناش����ر)ھ����ـ٦٧٦ت(ش����رف الن����ووي 

 .ھـ ١٣٩٢الثانیة، /ط

المنھل الروي في مختصر علوم الحدیث النب�وي، ألب�ي عب�داهللا محم�د ب�ن إب�راھیم          .٩٣
، )ھ���ـ٧٣٣ت( جماع���ة الكن���اني الحم���وي ال���شافعي، ب���در ال���دین  ب���ن س���عد اهللا ب���ن

دار الفك���ر، دم���شق، : محی���ي ال���دین عب���د ال���رحمن رم���ضان، الناش���ر . د: المحق���ق
 .ھـ ١٤٠٦الثانیة، /ط

عب��دالرحمن ب��دوي، دار العل��م للمالی��ین، / موس��وعة المست��شرقین، ت��ألیف ال��دكتور .٩٤
 .م١٩٩٣الثالثة / بیروت ، لبنان، ط

جم��ال ال��دین عب��دالرحمن ب��ن عل��ي ب��ن محم��د الج��وزي    : فالموض��وعات ، المؤل�� .٩٥
محمد عبد  : عبدالرحمن محمد عثمان، الناشر   : ، ضبط وتقدیم وتحقیق   )ھـ٥٩٧ت(

 . األولى: المحسن صاحب المكتبة السلفیة بالمدینة المنورة، الطبعة

مالك بن أن�س ب�ن مال�ك ب�ن ع�امر            : ، المؤلف )روایة أبي مصعب الزھري   (الموطأ   .٩٦
: محم���د م���صطفى األعظم���ي، الناش���ر : ، المحق���ق)ھ���ـ١٧٩ت(دني األص���بحي الم���

 – أب��وظبي  -مؤس��سة زای��د ب��ن س��لطان آل نھی��ان لألعم��ال الخیری��ة واإلن��سانیة        
 .  م٢٠٠٤ - ھـ ١٤٢٥األولى، /اإلمارات، ط

شمس الدین أبوعبداهللا محم�د ب�ن أحم�د    : میزان االعتدال في نقد الرجال ، المؤلف  .٩٧
: علي محم�د البج�اوي، الناش�ر   : ، تحقیق)ھـ٧٤٨ت   (بن عثمان بن َقاْیماز الذھبي    

 .م١٩٦٣ -ھـ١٣٨٢األولى، /دار المعرفة للطباعة والنشر، بیروت، لبنان، ط

نزھة النظر في توضیح نخبة الفكر في مصطلح أھل األثر، ألب�ي الف�ضل أحم�د ب�ن       .٩٨
عب��داهللا ب��ن ض��یف اهللا الرحیل��ي،  /تحقی��ق) ھ��ـ٨٥٢ت (عل��ي ب��ن حج��ر الع��سقالني  

 .ھـ ١٤٢٢األولى، /مطبعة سفیر بالریاض، ط: الناشر

أبوالف�ضل أحم�د ب�ن عل�ي ب�ن محم�د ب�ن        : النكت على كت�اب اب�ن ال�صالح، المؤل�ف      .٩٩
ربی�ع ب�ن ھ�ادي عمی�ر الم�دخلي،          : ، المحق�ق  )ھـ٨٥٢ت(أحمد بن حجر العسقالني     

عم��ادة البح��ث العلم��ي بالجامع��ة اإلس��المیة، المدین��ة المن��ورة، المملك��ة        : الناش��ر
 .م١٩٨٤/ھـ١٤٠٤األولى، : عودیة، الطبعةالعربیة الس

ألب��ي ال��سعادات المب��ارك ب��ن محم��د   : النھای��ة ف��ي غری��ب الح��دیث واألث��ر    .١٠٠
 محمود  -طاھر أحمد الزاوى    : ، تحقیق )ھـ٦٠٦ت  (الجزري المعروف بابن األثیر     

 . م ١٩٧٩ -ھـ ١٣٩٩ - بیروت -المكتبة العلمیة :  الناشر -محمد الطناحي 

زی�ن ال�دین محم�د    :  نخب�ة الفك�ر للمن�اوي، المؤل�ف    الیواقیت والدرر ش�رح   .١٠١
الم��دعو بعب��دالرؤوف ب��ن ت��اج الع��ارفین ب��ن عل��ي ب��ن زی��ن العاب��دین الح��دادي ث��م       

مكتب�ة  : المرتضي الزین أحم�د، الناش�ر     : ، المحقق )ھـ١٠٣١ت  (المناوي القاھري   
 .م١٩٩٩األولى، / الریاض، ط–الرشد 

  




