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بين قواعد المحدثين وروايات األخباريين
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المقدمة
يقصد باحملدِّثني الرواة الذين نقلوا األحاديث النبوية مبتوهنا وأسانيدها خالل
الق الالروإل امس الاللوية األوك حي الالث اان الالحل الرواي الالة وا ال ال تال ال ا ق الالا األو رغال ال
ظهالالور الاتابالالة ونالالذ سصالالر الو ال ة النبويالالة و وسالالا التالالدوين خالالل الق الرنني األولالالني
وظهور ا صن ات ا ديثية ا ر بة سلال األسالانيد وا وعالوسات خالل القالرإل الثالا
والثالث للهجرة..
وقالالد غالالاد احملالالدثوإل قواسالالد نقديالالة دقيقالالة عالالرن والالنه واسالالا سالالر مبصال ل
ا ديث ،وبذلك سبقوا اآلخرين يف التنظ والتقعيد لاي ية الت اس وا الروايات
ب حصالالها و بيالالا قواسالالده سليهالالا ل الالره ا ا ال سليهالالا قبالالو إ ورداإ ،الالا أد ك
ااتر الالا وعلوو الالاا س الالن ال الالرواة والت الالدقيا يف أح الوال و الالن حي الالث الص الالد وال الالور
وا لت الما الالالديظ ،وظهالالرت واتبالالة عالالارة يف سل ال الرفالالا  ،أثالالرت يف الالن ال الة
لألس الالل يف س الالالر العل الالو ال الالال ظه الالرت يف امس الالل  .وأهال ال احمل الالدثني ال الالذين سنال الوا
بأخبار الو ة النبوية ه أباإل بن سثراإل ،وسروة بن المب بن العوا  ،وساغ بالن
سرر بن قتادة ،وحمرد بن ووالل بالن االهال المهالرم ،وووسال بالن سقبالة ،ووعرالر
بالن رااالد ،وحمرالد بالن سالحا  ،وسالليراإل بالن رخالاإل التيرال ،،والوليالد بالن ووالل
يعالاإ والالا
الدوشالالق ،،وحمرالالد بالالن سالالالذ الدوشالالق ،،وأبالالو وعشالالر الوالالندم ،وهال
ثقالالات أو غالالدوقوإل سنالالد ألر الالة النقالالاد – واسالالدا أبالالا وعشالالر الوالالندم ن ال بص ال
با ازم ععيف با ديث – وقد قبلحل وروياا وا ب ل و وا بقيود ارالا يف
وراسي المهرم الال سدت ععي ة ،وارا يف سنعنة حمرالد بالن سالحا والوليالد بالن
ووالالل  ،هنرالالا ودلوالالاإل ،وبالالذلك لاالالن القالالو بالالأإل الوال ة النبويالالة حظيالالحل بنابالالة
و الالن أه ال ال العل ال ال دونال الالحل أخباره الالا وغال الالن تهاث وب الالذلك ح ظه الالا وأواال الالن الثقال الالة
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مبعلووااا ،وهذا ا هيأه اهلل عاك لو ة نبي .
أما األخباريون فهم رواة األخبار التأريخية الذين ظهروا في القرن الثاني

الهجري ومن أبرزهم:
حمرالد بالالن الوالالالل الالال ت 641هالال ،،وسوانالالة بالالن ا اال ت 641هالال،،
وأبو خمنف لوط بن حيىي ت651هالال ،،وساليف بالن سرالر التريرال ،ت681هالال،،
وأبالو اليقظالالاإل النوالالابة ت691هالال ،،واليالالث بالالن سالالدم ت611هالال ،،وأبالالو سبيالالدة
وعرالالر بالالن ا ثالالى ت 619ه الال ،،ونصالالر بالالن و الماح ت666ه الال ،،واالالاإل سلالال ،بالالن
حمرد ا دالظ ايخ األخباريالني ت666هال ،وخامتته .
وقالد الا األخبالاريوإل وعلووالات واسالعة سالن حراالة الالردة وال توحالات وأوعالا
ا ياة يف سصر اخلل ة الرااالدة والدولالة األوويالة والعصالر العباسال ،األو  ،وبالذلك
وهدوا لظهور ا رخني الابار ،أوثا خلي ة بن خياط وابن قتيبة والالبلررم وأ
حني الالة الالالدينورم واليعقالالو وا والالعودم ،و والالا أهال هالالذه الصالالنعة حمرالالد بالالن فريالالر
ال ربم ت  061هال.،
مث تالالابا ا هترالالا بالتالالدوين والتصالالنيف يف التالالأريخ مبالالا يف رلالالك ال ة الو ال ة
النبوية .وااإل ا ستراد يف نق أخبارها سل روادها األوال ون احملدثني.

مكانة األخباريين من الجرح والتعديل:
ناولالالحل اتالالل ا الالرع والتعالالدي سالالدداإ والالن وشالالاه األخبالالارينيث ر الالحل ل ال
وبينالالحل غ ال اا وأح الوال وواالالانته سنالالد احملالالدثني النقالالاد ،ورلالالك عالالرن الراف
الرواة ومل ي ردوا باتال.
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وأهم األخباريين الذين تناولهم النقاد هم:

 .1محمد بن السائب الكلبي (ت141هـ):
خلغالالة والالا قي ال ي ال أن ال رأ يف األنوالالال ،االاليع ،،و ال وا ا الالديث ،لالالي
بثقة .،6
 .2عوانة بن الحكم الكلبي (ت141هـ) أو (ت151هـ):
قالالا الالالذه ا العلةوالالة األخبالالارم ،الاالالويف ال الرير أحالالد ال صالالحا ل ال اتالالال
التأريخ واتال س وعاوية وبظ أوية وغ رلك ،وااإل غدوقاإ يف نقل .
وقا ابالن حجالرا أخبالارم وشالهور االويف ،اثال الروايالة سالن التالابعني ،قال ة أإل
رو حديثاإ وونداإ ،وأورد سن سبالداهلل بالن ا عتالم سالن ا والن بالن سليال العن المم -
وهو ون لويذ ابن وعني  -أن ااإل سثرانياإ .ااإل ي ا األخبار لبظ أوية .،6

 .3أبو مخنف لوط بن يحيى (ت 151هـ):
ق الالا حي الالىي ب الالن وع الالني ي ال ال ا ل الالي بش الال . ،وق الالا يف ووع الالا "خ الالر لال الالي
بثقة ،،0
وقا ابن سدما هو ايع ،حم  ،غاحل أخباره  ،و منا ل ون األخبار
ا اروهة الذم أستحل راره ،،4
ال ال ال ال ال ال ال

 ،6اب الالن أ ح الالا ا ا الالرع والتع الالدي  056/9والبا الالارم ا الت الالأريخ الابال ال  064/6وا الالمم ا ا الالذيل الار الالا
 611/00وال ال الالذه ا الاااال الالف  465/6واب ال الالن حج ال الالر ا اال الالذيل التهال الالذيل  54/66 ، 618/6و قريال الالل
التهذيل .656/6
 ،6الالالذه س ال أسالالل النالالبل  616/1ويالالاقوت ا وعج ال األدبالالا  609 – 604/1وابالالن حجالالر ا لوالالاإل ا ي الماإل
 081، 08/4وس أسل النبل .96/66
 ،0العقيل ،ا ال ع ا 68/4
 ،4ابن سدم ا الااو يف عع ا الرفا 90/1
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وقالالا ابالالن حجالالر العوالالقل ا أخبالالارم الالالف ،يوثالالا ب ال  ،را ال أبالالو حالالا
وغ ه .،6
 .4سيف بن عمر التميمي (ت111هـ):
أخبارم اار ألرة النقد بالوعا يف األخبار ،وون مث راالوا ورويا ال  ،،6ووالا
رلالالك ال إل النقالالو سنال يف أخبالالار الالالردة وال تالالوع اثال ة ،ومل يتعالالره ألخبالالار الوال ة
النبوية نادراإ ،ومل يرو أحاديث نبوية نالادراإ .ولال حالديث وناالر وخالرب يتعلالا
بالو ة النبوية ،،0وقد استقرأ ابالن سالدم ورويا ال وقالا ا بعال أحاديثال وشالهورة،
وساوتها ونارة ،4مل يتابا سليها ،وهو ك ال عف أقرل ون ك الصد .
ولان أإل يصار ك نقدها ون خل عوابط نقد ا ال سنالد احملالدثني ،ووالن
خل ونه النقد التأرخي ،ا ديث.
 .5أبـ ــو اليقظـ ــان النسـ ــابة لقبـ ــي سـ ــحيم واسـ ــمي عـ ــامر بـ ــن ـ ـ
(ت191هـ):
والالن والوا متالي سالالاب بالبصالالرة ،ويولال أوويالالة ،ياالالره الشالالعوبية ،وخيالالالف غالاللة
الشال الاليعة  ،،5ومل ال ال ف ل ال ال اتال الالل ا ال الالرع والتعال الالدي ال الالا يال الالد سل ال ال سال الالد سنايت ال ال
باألحاديث ،رغ وفود سدد ون ابار احملدثني بالني االيوخ الالذين راالره عالرن
وصادره..
 .1الهيثم بن عدي الطائي (ت211هـ):
ال ال ال ال ال ال ال

 ،6ابن حجر ا لواإل ا يماإل .496/4
 ،6الذه ا ويماإل ا ستدا  ، 050– 056 / 0وا مم ا اذيل الارا .061 – 065
 ،0ويماإل ا ستدا للذه .050/0
 ،4ا مم ا اذيل الارا .061
 ،5أار العررم ا وقدوت ل بقات خلي ة بن خياط ص. 66
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ق الا سن ال ابالالن ا الالديظ – وهالالو ناقالالد اب ال ت604ه الال-،ا اليالالث بالالن سالالدم
أوثال الالا سنال الالدم وال الالن الواقال الالدم ،و أرعال الالاه يف ا ال الالديث ،و يف األنوال الالال ،و يف
ا.،6 ،
واذبال حيالىي بالن وعالني  ،،6وأبالالو داود الوجوالتا  ،،0وقالا الباالارما سالالاتوا
سن  ،.،4وهذه أدىن ا را ل سنده ،و را النوال ،وغ ه .،5
 .1أبو عبيدة معمر بن المثنى (ت219هـ):
قا الذه ا مل يان غاحل حديث ،و منا أورد لتوسع يف سل اللوالاإل
وأيالا النالالا  .وقالالا ابالالن قتيبالالةا االالاإل ال ريالل وأيالالا العالالرل أغلالالل سليال واالالاإل
اال ال ال ال ال الالعوبياإ يال ال ال ال ال الالب العال ال ال ال ال الالرل ،ويال ال ال ال ال الالذهل وال ال ال ال ال الالذهل اخل ال ال ال ال ال الوار يرال ال ال ال ال الالا يقال ال ال ال ال الالا ،
واهلل أسل .،1

 .1نصر بن مزا م الكوفي (ت212هـ):
قا الذه ا را  ،فلد ،راوه وقالا العقيلال،ا االيع ،يف حديثال اعال رال
وخ الالأ اث ال  .وق الالا أبالالو خيثرالالةا ا الالاإل االالذاباإ .وقالالا أب الالو حالالا ا واهالال ،ا الالديث،
و ال وا .وقالالا الالالدارق ظا عالالعيف .وقالالا العجلالال،ا لالالي بثقالالة و والالأووإل .وقالالا
اخلليل،ا عع ا اظ فداإ ورار ل ابن سدم أحاديث وقا ا هذه وغ ها ون
ال ال ال ال ال ال ال

 ،6اخل يل ا أريخ ب داد .56/64
 ،6ابن وعني ا التأريخ  ،وانظر ا رع والتعدي بن أ حا .85/9
 ،0اخل يل ا أريخ ب داد .50/64
 ،4الباارم ا التأريخ الاب .85/9
 ،5النوال،ا ال ع ا  646والذه ا ويماإل ا ستدا .064/4
 ،1هناد ا وس ا أبو سبيدة وعرر بن ا ثى .669 - 616وانظر ا الذه ا س أسل النبل . 441/9
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أحاديث غالبها غ حم وظ .،6
 .9أبو الحسن علي بن محمد المدائني (ت225هـ):
االالاإل سا الاإ بالالال توع وا الالازم والشالالعر ،غالالدوقاإ يف رلالالك وثق ال ابالالن وعالالني،
وقا ابن سدما لي بالقوم يف ا ديث .،6
 .11أبو زيد عمر بن شبة النميري (ت212هـ):
حمال الالد ،ثقال الالة ،ا ال الالاإل غال الالاحل أدل واال الالعر وأخبال الالار ووعر ال الالة بالن ال الالا  ،وثق ال ال
الالالدارق ظ  .،0ومل يبالالا والالن و ل ا ال الاث ال ة سالالو أخبالالار ا دينالالة ،وروايا ال ع ال ةد
فوان الالل وال الالن الص الالورة التأرخييال الالة ال الالال ق الالدوها رواي الالات األخباريال ال الني ،ويظه الالر وال الالن
عره ي ألخبار ا ر بت صي .
ا قتباسات سن اتاب أخبار البصرة أن ة
و را أولنالالا يف الراف األخباريال الني ،وأح الوال والالن ا الالرع والتعالالدي  ،و مبالالاا
القبلية وال ارية وا ذهبيالة ،ال إل الصالورة التأرخييالة الالال قالدووها سالن القالروإل الجريالة
األوك الثلثالالة سالالو اتالالم أواونالالا ،و سالاليرا أإل بع ال األحالالدا ،ان الالرد أحالالده
بتقدمي األخبار سنها ،ا جيع وااإل ا قارنالة وعالدوواإ حينالاإ وحمالدودا حينالاإ "خالر،
وسل أية حا ن لي أواونا سو النقدين البالا ظ امجيالا والوالل للوغالو
ك وقاربة للحقيقة التأرخيية.
إل ال ربم استرد يف أخبار غ ني سلال أ خمنالف لالوط بالن حيالىي ،ر ان الرد
ال ال ال ال ال ال ال

 ،6ال الالذه ا وي ال الماإل ا ست الالدا  64/1وا الالظ  191/6واب الالن أ ح الالا ا ا الالرع والتع الالدي  418/8والعقيل الال ،ا
ال ع ا الاب  011/4والدار ق ظ ا ال ع ا وا واني .611/0
 ،6الذه ا س أسل النبل  411/61وا ظ يف ال ع ا  . 454/6وابن حجر ا لواإل ا يماإل .650/4
 ،0اخل يال الالل ا ال الالاريخ ب ال الالداد  . 618/66الال الالذه ا س ال ال أسال الالل النال الالبل  . 019/66وابال الالن حجال الالر ا اال الالذيل
التهذيل .41/1
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بروايا ال سنهالالا ،قالالد ألالالف أبالالو خمنالالف اتاب الاإ يف غ ال ني ،و استرالالد ال الالربم اث ال اإ يف
أخب الالار ال الالردة وال ت الالوع سل ال س الاليف ب الالن سر الالر الترير الال ،ال الالذم أل الالف ات الالال ال الالردة
وال توع.
و لان الوثو مبا رواه ا ثناإل أبو خمنف وسيف ،ون أخبار الصحابة يف
ال ال الالالال فالالرت يف رلالالك الت الأريخ ا باالالر ،وينب الال ،لر ال األخبالالار ا الالردة الالالال
وردت يف ات الالل ا الالديث ،و الالأريخ خلي الالة ب الالن خي الالاط ،وأخب الالار ا دين الالة ،وأخب الالار
البصرة لعرر بن ابةث للرقارنة وا أخبار أ خمنف وسيف.
وقد بنيحل الدراسات التأرخيية ا ديثة سل أريخ ال ربم والالبلررم وسالمت
األخب الالار ليهر الالا دوإل التحق الالا و الالن أث الالر ال الالرواة ال الالذين استر الالده ا ثن الالاإل يف س الالرد
األحدا ،،و وااإل أث الرواة ا نحالازين سلال األخبالار ا نقولالة سالنه  ،والا شالبا
وعظره بروع وتحمبة لان الوثو بنالماهتها يف اهاداا سل األحدا.،
وون هنا يظهر أإل اتابة حقل التأريخ امساللو ،ا باالر يف العصالر ا الديث
تالالا ك سرال نقالالدم ابال لتقولهالالا سلريالاإ ،وللوغالالو ك وقاربالالة أاالالرب للصالالد
وا قيقة.
ووالن ال بيعالال ،أإل يشال ا الا والالن احملالالدثني واألخباريالالني يف حيالالازة الوغال نيا
احمل ال الالد ،واألخب ال الالارم ،حي ال الالث يتوس ال الالا احمل ال الالد ،يف ال الالا األخب ال الالار خ ال الالار ن ال الالا
األحاديالالث النبويالالة وأحالالدا ،الوال ة ،ارالالا عال حمرالالد بالالن سالالحا ت656ه الال،،
وحمرد بن سرر الواقدم ت 614هال ،،وخلي ة بن خياط ت  641هال.،
وق الالد أ الالا ا ص الالن وإل يف سلال ال الرف الالا ال الراف األخباريال الالني ودرس الالوه ع الالرن
الراف احملالالدِّثني ،وبالالذلك قالالدووا وعلووالالات وهرالالة سالالنه  ،و سالاليرا أإل األخباريالالني
مل الرد الرا ه يف وصالالن ات ووالتقلة .وبع الاله نالالأ بن وال سالالن روايالالة ا الالديث
7

النبال الالوم سرع ال الاإ ،يف حال الالني غلبال الالحل األخبال الالار التأرخييال الالة سل ال ال ثقال الالا ته  .ب ال ال إل
اهتراوه مبوعوسات الو ة النبوية قلي  ،حيث جنالد لواليف ابالن سرالر يف الاريخ
ال الالربم  ،1رواي الالات تعل الالا ب الالردة األس الالود العنو الال ،و ليح الالة ووو الاليلرة  ،،6وو الالن
الالراف أهنالالا والالن اتابال الالالردة وال تالالوع ،وبو الالاة النال غالالل اهلل سليال وسالالل  ،وأل
خمنف لوط بالن حيالىي روايتالاإل ،تنالاو حادثالة الو الاة ،ومل ينقال ال الربم سالن وعرالر
بن ا ثى و أ سبيدة و اليالث بالن سالدم و أ اليقظالاإل النوالابة أيالة روايالة يف
الو ال ة النبويالالة ،و را حصالالنا أثالالر األخباري الالني يف قو ال الو ال ة النبويالالة ،والالن اتالالال
البداية والنهاية بن اث ت114هال ،إل عآلة األخبار االد أإل األخباريالالني
مل يهتروا بالو ة النبوية ر نق سن أ سبيدة وعرر بن ا ثى أخباراإ قليلة تعلالا
بالوال ة ،حيالالث غالالنف أبالالو سبيالالدة االراري يف بعال ووعالالوسااا  ،6تعلالالا بالالأزوا
النال غالل اهلل سليال وسالالل  ،صالنف اراسالة يف رلالك ،ونقال سالن ساليف بالن سرالالر
الترير ،0 ،خرباإ يتعلالا بقا ال وواليلرة و"خالر  ،4يتعلالا بو الاة النال غالل اهلل سليال
وسالالل  ،وأخبالالاراإ  ،5تعل الالا بأزواف ال غ الالل اهلل سلي ال وسالالل  ،ونق ال س الالن اليالالث ب الالن
سالالدم  ،1وحمرالالد الوالالالل الال ال  ،1حالالو هالالارة أوها ال غالالل اهلل سلي ال وسالالل ،
ال ال ال ال ال ال ال
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وسن هوا ف ا ن  ،6ومل ينقال سالن لالوط بالن حيالىي ونصالر بالن والماح وأ اليقظالاإل
النوابة ايئاإ يتعلا بالو ة النبوية ،واذلك إل اتالل االروع األحاديالث نقال
ة
سالالن األخباريالالني نالالادراإ ،ويت ال رلالالك والالن ورافعالالة االالرع غالالظ بالالالنقو واآلثالالار،
هو ت البارم بن حجرث ن نق سن األخباريالالني يف حادثالة و الاة النال غالل
اهلل سلي ال ال وسال الالل وأحال الالدا ،اخلل ال الالة الرااال الالدة ،ومل ينق ال ال أخبال الالار الو ال ال ة سال الالن
احمل الالدثني .ووعظ ال األخباري الالني ي الالوثقه النق الالاد احمل الالدثوإل ،و ين الالا الت ت الالي يف
أسانيد رواياا  ،ب متحل حماارة رواياا  ،را وا قالوا الالرواة العالدو قبلالحل ،و را
خال وه ر حل ،مث إل وقارنة رواياا ببع الها دالد النقالد التالأرخي ،،و الا يعالني
يف هذا اجملا وعر ة ويول واجتاهاا العقدية وا ذهبية ،ال إل اانالحل الروايالة دالد
وذاهبه لم التوقف يف قبولا.
وخلغة القو ا أن لي أوا الناقد يف اثال والن األخبالار سالو احملاارالات
العقلية لقبو وروياا أو ر ها.
وهذا يوع ععف وشاراة وعظ األخباريالني يف قييد أخبار الو ة النبويالة
والتصالالنيف يهالالا ،باسالالتثنا وعرالالر بالالن ا ثالالى ت619هالال ،وسلالال ،بالالن حمرالالد ا الالدالظ
ت666هال ،اللذين غن ا اراري يف ووعوسات خمتل الة والن الوال ة النبويالة .و الة
ووعو حيتا ك دراسة واسالعة يتعلالا ب سالادة حالو ورويالات الواقالدم مبقارنتهالا
وا روايات اآلخالرين للاشالف بت صالي سالن األسالبال الالال أدت ك العي والن
قب احملدثني.
ونظ الراإ لظه الالور احمل الالدثني ا با الالر سل ال ظه الالور األخباري الالني ،ال هن ق الالدووه يف
وعا قوانني الرواية ،وقلةده األخباريوإل يف رالا العره ،المها يهت بالوند
ال ال ال ال ال ال ال
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ت رواة ع الالر سال ال ه و تري الالم
و الالن حي الالث الظ الالاهر ،لا الالن أس الالانيد احمل الالدثني اح ال االو س
أاااغالاله  ،أوالالا أسالالانيد األخباريالالني ال د يهالالا رواة جنالالد لال يف اتالالل الال اف
را الراإ .وقالالد انتب ال الوالالبا ،ت 116ه الال ،ل الالرورة وعالالا قواسالالد للر ال رخني ،لاالالن
حماولت اانحل وتأخرة وناقصة .،6
إل احملالالدثني قالالدووا لننوالالانية ونهج الاإ وتاالالاولإ ،واسالالعاإ واالالاولإ ،للتعاو ال والالا
الرواية قب ثلثة سشر قرنالاإ ،يف حالني ظهالر والنه النقالد التالأرخي ،سنالد ال الربيني يف
أواخر القرإل الثاون سشر .وهذا يوعال والد الوالبا الالذم حققال احملالدثوإل ،وقالد
انعا رلالك سلال ا يالاة األدبيالة والثقا يالة والدينيالة يف اجملترالا امساللو ،،حيالث
اونحل العقلية النقديالة يف أوسالاط النابالة ،الا االاإل لال أثالر ابال يف د الا ا الارة
امسلوية يف سصور ازدهارها.
لقالالد الالور والالنه النقالالد سنالالد احملالالدِّثني ونالالذ الق الرإل الثالالا الجالالرم ل ايالالة الق الرإل
التاسا الجرم حيث مل اسجت ِر عديلت وهرة سلي بعالد الوالااوم ت916هالال،،
ورغال أإل ا تاصصالالني يف القالرإل العشالرين أسالالادوا غالالياغة ا الالنه بصالالورة االالاولة أو
فوانالالل ون ال  ،ال هن مل يقوو الوا باسالالتقرا الالا ث مسالالادة النظالالر يف ووالالالل وقواسالالده
ب عا ة أو عدي سل عو وا انته لي البشر يف العلو ا اتل ة.
لق الالد انتبال ال احمل الالدِّثوإل ون الالذ القال الرإل الث الالاون الج الالرم ألمهي الالة دراس الالة الوال ال ة و الالا
ونالالاهجه بنقالالد أسالالانيدها ووتوهنالالا وث ال الالالذه وابالالن اث ال  ،لاالالنه غلب الوا ارالالا
نقد األحاديث النبوية سل أخبار الو ة ،ا ي ل سلال األحاديالث والن أحاالا
ارسية.
ال ال ال ال ال ال ال
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ووا ا وا ن ا التعلي يف العصر ا اعر ،وازدياد ا هترا بالو ة النبوية
سل ال ن الالا واسالالا ،و الالا لالالا والالن أثالالر قالالوم يف ربيالالة األفيالالا امسالاللوية و ديالالد
قيرها ،غار ون اللز التأاد ون غحة ا علووات قب

ليلها ربوياإ وقيرياإ إً.

وقالالد هيالالأ العصالالر ا الالديث والالن الوسالالال ا ديثالالة والتقنيالالات ا الالورة والالا يي الالور
وهر ال الالة جن ال الالاز ا وس ال الالوسات ا ديثي ال الالة وووس ال الالوسات الوال ال ال ة النبوي ال الالة وبقي ال الالة العل ال الالو
امسلوية ورب ها ببع ها لياد بع الها بع الاإ ،ويارال وعلووا ال ولتالت ا قارنالة

بني الروايات و و ها بن ا واسا ،وقد أثبتحل التجارل األولية فدو ام ادة

و الالن الاربي الالو ر وبرانال ال  ،و إل مل ق الالا ال الالد سلال ال الوفال ال ا ل الالول لقص الالور يف
الربنة واخلربة العلرية وعاإ.
و يالالد الدراسالالات ا ديثالالة رات ا الالنه النقالالدم ا الالديث ،بالالأإل الروايالالات الالالال

أوردها الرواة ال ع ا ع  ،غورة وشوهة لبع

أحدا ،الو ة النبوية ،أوا أثالر

األخباري الالني يف ه الالذا التش الالوي ه الالو حم الالدودث لع الالد سن الالايته بالو ال ة ال الالال س الالظ الالا
احملالدثوإل ،جالا ت ورويااالالا توال با ديالة بعيالالداإ سالن ا بال الة واخليالالا  ،واثال ونهالالا

ينقلها اهود سياإل وعرو وإل بالصد وا رو ة.
ولاالالن دخالالو ورويالالات الالالرواة ال الالع ا ك اتالالل الوال ة يظهالالر يف الاتابالالات
ا ت الالأخرة وثال ال الوال ال ة ا لبي الالة ،ويقال ال أث الالره يف ات الالل الوال ال ة ا با الالرة ،ويب الالدو أإل
ال ال الالعف يف أس ال الالانيد الات ال الالل ا با ال الالرة يرف ال الالا ك امرس ال الالا والت ال الالدلي والتعلي ال الالا
والبلغالالات ،وهالال ،وظالالاهر
أسانيد ووتوناإ.

الالوح ،بالثقالالة و قت الال ،سرالالا ا الالنه ا الالديث ،يهالالا
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معالم منهج المحدثين في النقد
أوال :المقارنة:

أساليب النقد عند المحدثين

يال اعد ا ر اخلرب أو ا ديث وا قارنة بينها ون أويالم أسالاليل احملالدثني يف
نقالالد الروايالالة ،قالالا اموالالا ووالالل ا بجرالالا هالالذه الروايالالات ووقابلالالة بع الالها بالالبع
يتريالالم غالالحيحها والالن سالالقيرها ،ويتبالالني رواة عالالعا األخبالالار والالن أعالالداده والالن
ا اظ .،6
وقالالا سبالالداهلل بالالن ا بالالاراا را أردت أإل يصال لالالك ا الالديث اعالالرل بع ال
ببع  ،،6وقا حيىي بن وعنيا را اتبحل قر  ،و را حدثحل ت .،0
وقالالد سرالالد احمل الدثوإل ونالالذ وقالالحل وباالالر ك ريقالالة ا قارنالالة بالالني الروايالالات الالالال
وردت سالالن حالالاد ،وعالالني أو نق ال الو الاإ نبويالاإ ،و الالت ا قارنالالة سالالادة بالالني سلس ال
األس الالانيد ،مث ب الالني ا ت الالوإل للا الالرب الواح الالد .ر الالن أنال الوا ا قارن الالات ال الالال ق الالاووا الالاا
ا قارنة بني روايات سدد ون الصالحابة ،وا قارنالة بالني روايالات احملالد ،الواحالد يف
أزونالالة خمتل الالة ،وا قارنالالة بالالني ورويالالات سالالدد والالن التلويالالذ لشالاليخ واحالالد ،وبالالني روايالالة
احملد ،ورواية أقران  ،وا قارنة بني الاتال وا ذاارة ،وبني الاتال والاتال .،4
ريموا الال ا در نوبوه ك قالل  .،5وبذلك متيمت أل اظ الرسو غالل اهلل
ال ال ال ال ال ال ال
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سلي ال وس الالل س الالن أل الالاظ الش الراع واجملته الالدين ال الالال متث ال هره ال واس الالتنبا ه و الالن
ال الالنو .وا الالا أإل الت الالدقيا يف ا قارن الالة بل الالث غايتال ال سن الالد احمل الالدثني ،حي الالث ظه الالرت
و ل ات ووتقلة عظ ببياإل وا أقح يف النو األغل ،ون سبارات أ قهالا الالرواة
سل ال سالالبي الشالالرع وامي الالاع ،وأي الالة ق الرا ة يف اتالالال ال ص ال لوغ ال ا الدر يف
النق للا يل الب دادم ستاشف سن ود الدقالة يف ا بالا هالذا ا النه  ،قالد
حصر روايات اخلالرب ،وقالارإل بينهالا ،وانتهال ك ديالد اخلالرب األغالل ،ووالا أ الا بال
يرا بعد.
وب ال هالذه ا قارنالات سالر وقالالو التعالاره بالني حالديثني أحيانالاإ يتوالالاوياإل
يف الق الالوة ،ويتناق الالاإل يف ا ع الالى ،ويتع الالذر ا ر الالا بينهر الالا ،و و الالر ه الالذه الص الالورة
با ع رال  .واذلك سر وقالو التقالدمي والتالأخ يف أل الاظ ا الديث الا ي ال
ا عى ا راد وهو وا يور با قلول وهو يد سل سد عبط الراوم.
واذلك إل النقاد حددوا وا وقا ون صحيف و ريالف ،حالإ هنال حالددوا
أحياناإ سبل وقو التصحيف ااألخذ ون اتال ب مسالا  .،6ووالن التصالحيف
وا يوه صحيح  ،وون وا يتعذر با قارنة بني الروايات.
االالذلك ال إل النقالالاد حالالددوا والالا وقالالا والالن زيالالادات يف أل الالاظ بع ال الروايالالات،
وعالالعوا ع الوابط لقبالالو زيالالادة الثقالالةا االالأإل دالالالف والالا رواه الثقالالات ،وااا ال اط
عالالدد اجمللال وغ ال رلالالك والالن ال الوابط .لقالالد جن ال سالالن هالالذه ا قارنالالة ظهالالور الالرو
سديدة سر حل بعلو ا ديث ،اانحل رة وقارنة األسانيد وعر ة ا رس وا نق ا
وا وقالالو وا قلالالول وغ هالالا .و الالرة وقارنالالة ا تالالوإل وعر الالة الشالالار وا ال رل وا ناالالر
ال ال ال ال ال ال ال

 ،6ابن الصلع ا ا قدوة .466

13

وا در وغ ها.
ثانياً :إتقان أسلوب المحدث واستخدامه في النقد:
لقالد سرالد بعال النقالاد ك دراسالة نروسالالة والن ورويالات احملالد ،ومتالر يهالالا
حبيالالث يالالتران والالن وعر الالة والالا ينوالالل لي ال والالن ورويالالات بوالالبل وشالالا تها لالالا أو
خمال تها ،ورمبا يصال األوالر سنالد ا قارنالة ك متييالم أل الاظ بعال الالرواة سالن احملالد،
وود شا ها وا ا عرو سن .
قالالا سلالال ،بالالن ا الالديظ – الناقالالد ا عالالرو – وقالالد سالالئ ا اوال سالن أثبالالحل النالالا يف
حمرالالد بالالن س ال ين :قالالا ا أيالالول ،مث ابالالن سالالوإل ،مث سالاللرة بالالن سلقرالالة ،مث حبيالالل
ابالالن الشالالهيد ،مث حيالالىي بالالن ستيالالا ،مث هشالالا بالالن حوالالاإل .ووالالا قالالا يميالالد بالالن بالراهي
التوال م مسعالالحل حمرالالد بالالن سال ين أثبالالحل سنالالدم والالن خالالالد ا الالذا  .أل الالاظ ساغال
األحو وخالد ا ذا يف حمرد واحدة شب أل اظهرا أل اظ أغحا .،6
إل ه الالذا ا ال ال ال الالدقيا مل يتا الالوإل س الالرب وعايش الالة ويل الالة ألل الالاظ احمل الالد،
ووعر ة دقيقة ب قاإل روا لا و باينه يف هذا ام قاإل.
ق الالا ا الالا اب الالن رف الاللا ح الالذا النق الالاد و الالن ا الالاظ -لاث الالرة ارس الالته
للحديث ،ووعر ته بالرفا  ،وأحاديث ا ونه  -ل ه خاص ي هرالوإل بال
أإل هذا ا ديث يشب حديث لإل .،6
لقد راارحل اخلربة سند النقاد ا ولرني ل و ارسته ووناظراا و أوله
يف النصوص.
ال ال ال ال ال ال ال
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قالالا األوزاسالال،ا انالالا نوالالرا ا الالديث ونعرع ال سل ال أغالالحابنا ارالالا نعالالره
الدره المالف ،را سر وا ون أخذناه ،ووا أناروا ون راناه .،6
وقي لعبدالرمحن بن وهدما نك قو للش ،هذا غحي وهذا مل يثبحل
عرن قو رلك :قا ا أرأيحل لو أ يحل الناقد ،أريت درامهك ،قا هذا فيد
وهالالذا الالر أانالالحل والالأ سرالالن راا أو والالل ل ال األوالالر :قالالا ا أسالالل ل ال األوالالر.
قا ا اذلك ب و اجملالوة وا ناظرة واخلربة .،6
إل وعر ال الالة أسال الاللول احملال الالد ،وا قارنال الالة ب ال ال ال الالور سنال الالد نقال الالاد األدل العال الالر ،
وغارت حد وسالال النقالد الرليوالة سنالد نقالاد الشالعرا والاتالال .واالذلك ال إل
ا الالنه ال الالر يعالالظ بدراسالالة أسالاللول ا لالالف وام الالادة والالن رلالالك يف التعالالر سل ال
غحة نوبة اتال وا لي ون خل ولحظة وحدة األسلول .وقالد فالا والنه
النق الالد ال الالر ل ا الالم سلال ال دراس الالة الوثيق الالة والات الالال و الالن حي الالث التحليال ال الب الالا ظ
سالتارا اال الالالد ل الالال عر نالالا بالا لف وسصالالره  .،0بال قالالد دسالحل الدراسالالات
الل ويالالة ا لتموالالة بالالا نه البنيالالوم والتشالالرحي ،ك سالالم الالالنو سالالن و ل ال وبيئت ال مث
القيا بدراست واستلهاو .
وبنالالا سل ال رايالالم ا الالنه األورو سل ال الوثيقالالة ا دونالالة ،ن ال قالالد ي ال ر ك
ال ره والتارني عر ة أغولا ووصادرها القدلة ،يف حني أإل راالر األسالانيد يف
يور الاشف سن وصدر اخلرب  ،،4وا دقيا ا نه امساللو،
الرواية امسلوية ة
يف التأاالالد والالن ا صالالا بالالني الالالرواة النالالاقلني للاالالرب سالالرب العصالالور خو الاإ والالن وقالالو

ال ال ال ال ال ال ال
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ا نق ا الموظ ا يولد الشك يف غحة الرواية.

ثالثاً :االهتمام بشهود العيان وكثرتهم:
وف ال احملالالدثوإل نقالالده ك امسالالناد أو إ مث ك ا ال  ،وبالالذلك اختصالالروا
لقالالد ة
ا هالالد سنالالدوا يصالالرد الوالالند أوالالا النقالالد الالل حافالالة سندلالالذ للسالالتررار يف نقالالد
ا ال  .وا الالا أإل النق الالد للر ال و الالا ا ع الالاي العقلي الالة خاغ الةإ يع الالد س الالبيلإ قولال الاإ
ووحيداإ لنقد األحاديث الال يوتحي ساد إة غدورها سالن النال غالل اهلل سليال
وسل ووا رلك إل الوند يوق ها .سل أإل وعا ال الوابط العقليالة لنقالد ا ال
ااإل يواال عوابط نقد الوند ،ألإل غحة الوند وحدها يع ةدها النقاد اا ية
لتصحي ا ديث.
إل العناي الالة بامس الالناد ا الالد ك الوغ الالو ك ا الالاهد سي الالاإل غ الالاد بواس ال ة
سلوال الاللة وال الالن الشال الالهود الصال الالادقني ال ال الالاب ني .ووال الالن هنال الالا اال الالاإل عريال الالف ا ال الالديث
الصالحي ا هالالو والالا وغال لينالالا بنقال العالالد ال الالابط سالالن العالالد ال الالابط والالن أولال
ك ونتهالالاه ،والالن غ ال االالذور و سلالالة .وانتقالالد اخلالالرب را سالالقط ون ال االالاهد العيالالاإل
وغار ورسلإ ععي اإ حيتا ك عدد رق خمارف را أريد األخذ ب  .وووعو
ع الالدد ا ا الالار يتوال ال بالدق الالة ،ول الالي ا قص الالود أإل نته الال ،سلسال ال األس الالانيد ك
سلولة واحدة ،ب بد أإل يوتق بع ها سن بع حإ هناية الوند أو أسالله
الصحا أو التابع ،أو ابا التابع.،،
إل عالالدد ا االالار وحالالده هالالو الالالذم لنالالا والالن مهالالا اخلالالرب وسالالد ا ستالالداد بال
سند سقوط اس ااهد العياإل ون .
وهاالذا ال إل األخبالالار الالالال الالرها وثيقالة أو اتالالال وتالالأخر عالالد بعيالالدة سالالن
األحالالدا ،واألاالالااص ا باا الرين لل ع ال التالالارخي ،والالا داوالالحل األسالالانيد رق ال ك
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اهود العياإل .ااإل ااهد العياإل هو ا رخ ا قيق ،،وسندلذ يبظ اهاد سل
ا لحظ الالة ا باا الالرة ر ل الالي بين ال وب الالني الوق الالالا أي الالة وس الالالط .ولا الالن بق ال وهر الالة
الباحالالث يف أإل يتأاالالد والالن غالالد االالاهد العيالالاإل وغالالد ا ا الربين سن ال  ،وغالالد
غ الالاحل الات الالال أو و الالدوإل الوثيق الالة .وه الالذا ين ب الالا سل ال ا ل الالات ا ت الالأخرة ال الالال
استرالالدت سلال وصالالادر أقالالد و قالالودة ،ال إل ا ل الالات ا تالالأخرة هالال ،وصالالادر بديلالالة
سن ا تقدوة ،و عد بعيدة سن األحدا ،،ألإل ا ستراد سل ا صالادر ا تقدوالة
يف ناو ا د ،أو اخلرب.
وهاالالذا ال إل الالاريخ ب الالداد ،للا يالالل الب الالدادم سنالالدوا يتنالالاو خ الرباإ يتعلالالا
باخللي الالة العباسالال ،الراعالال ،بواس ال ة سالالناده ك أ باالالر الصالالو يعالالد وتالالأخراإ،
ألإل الصو ساغر وساار اخللي ة الراع ،هو ااهد سياإل ولان يبق الت تالي
سال الالن غال الالحة سال الالند اخل يال الالل ك الصال الالو  ،وهال الالو سال الالند نوال الالاة اتال الالال األورا
للصو  ،الال متلةك اخل يل حا روايتها.
ويف الاتالالل ا شالالهورة ا تداولالالة يتوالالاه الن ةقالالاد يف الو ال ا سالالن الالر ر ال
حمر ة ون الاتال ا شهور ا تداو بني
الاتال أو سنده ،لصعوبة مييف نواة ة
أه العل  ،ر سرساإل وا ياشف الميف و وقط النواة.
وا الالا أإل التأاي الالد يف و الالنه الت الالأليف امس الاللو ،ل الالي سلال ال اس ال الات الالال
الالالذم يالالت النقال ونال بال سلال و ل ال  ،لالالذلك اثال اإ والالا يهرال ا صالالنةف راالالر اسال
الاتال ويقتصر سل رار اس ا لف عرن سلولة امسناد دوإل أإل يشال ك
أن و لف اتال .وهاذا تولةد غعوبة وعر الة اسال ا لالف سنالدوا يالرد يف سلواللة
الوالالند راالالر سالالدد والالن ا ال ل ني ،ارالالا ياالالوإل والالن الصالالعل ديالالد اس ال الاتالالال
للر لف الذم ألةف سدة اتل يف ووعو واحد أو ووعوسات وتداخلة ،حبيث
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لان ارار روايات ن وها يف ا ونها .وهنا يلح ا عظ بأسالاليل التالأليف يف
القال الالروإل األوك أإل النظال الالرة ك الاتال الالال حال الالإ يف سصال الالر التال الالدوين الق ال الرإل الثالال الالث
بالقالدر الاالايف والن ا هترالا  ،وظلةالحل النظالرة ك ا لالف بوغال
الجرم ،مل
راوية ه ،األسا  ،رغ يالاإل الاتابالة سلال الالذاارة وااليو التالأليف يف لالك
ال ة.
رابعاً :وضع شروط للراوي والمروي:
لقد استاد احملدثوإل وبدأ التثبحل يف التعاو وا العل النقل ،الرواية .
إل وب ال الالدأ التثبال الالحل اسال الالتادو احمل ال الالدثوإل يف القال الالروإل األوك للهجال الالرة ،يق ال الالو
سبدالرمحن بن وهدم ت698هال ،أحد ابار النقادا خصلتاإل يوتقي يهرا
حون الظنا ا ا وا ديث .،6
ونظراإ لنشأة اروط غحة الرواية يف ظل الدين ،إل اروط الراوم الأثرت
بالالذلك ،لبالالد أإل ياالالوإل ووالاللراإ ليقب ال أدااه ،و إل مل يعالالد امسالالل االالر اإ سن الالد
رلال  .وقالد اختلالف احملالدثوإل واألغالوليوإل حالو سالن التحرال الوالرا الالذهل
بع الاله ك اا ال اط البلالالود ،وأ لالالا "خالالروإل الوالالن بشالالرط القالالدرة سلال عالالبط والالا
ير ويورا ولو مل يبلث ،ولانه مل خيتل وا يف عرورة أإل ياوإل بال اإ ساقلإ يالماإ
،6
وقالالحل األدا الروايالالة ، ،واالالذلك اا ال وا يف ال الراوم العدالالالة بالالأإل ياالالوإل غالالادقاإ
سليراإ ون ا غال ة دال مبرو ال ودينال حالإ صال الثقالة بروايتال  ،والشالرط الرابالا
يف ال الراوما هالالو ال الالبط ،س الوا أاالالاإل عالالبط غالالدر أ اتالالالا بالالأإل ياالالوإل سالاللي
ال ال ال ال ال ال ال
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دوإل .را اختلط أو اثرت
الذاارة وال ه را ح  ،غحي الاتابة والنق را ة
غ لت ال يف ال ة و الالا ن ال يو الالقط وثيق ال وهر الالا بل الالث ورس ال أو سالاللوة نيت ال  ،ب ال إل
ساللوة النيالالة قالالد ال دم ك الوالذافة وال لالالة الالا يال ثر يف دقالة الراويالالة ،لالالذلك قالالا
ابالالن س ال ينا مل نالالر الصالالا ني يف االال ،أاالالذل والالنه يف ا الالديث  ،،6الالل بالالد
للراوم ون الترتا بعقال ساللي  ،و صالور ووالتن  ،وقالدرة فيالدة سلال الترييالم ،ال را
اختلالالحل ق الواه الن والالية والعقليالالة ال إل روايت ال ور وعالالة .وهالالذا والالا انته ال لي ال ا الالنه
النقالالدم ا الالديث ر اا ال ط يف الباحالالث أإل ياالالوإل ن الاإ حالالإ يقالالف دوإل سنالالا
اب سل الت اغي الاوة أو الظرو األساسية الال ثر أث اإ عا إ يف الظاهرة
الال يلحظها وجيرم التجارل سليها .،6
وأوا ا روم قد اا ط أإل ياالوإل ووالروساإ سلال العلرالا ولالي والأخوراإ والن
الاتل والنوخ دوإل متلك حا روايتها ،وهذا الشرط راية الرواية ون التحريف
والتصالالحيف واخل الالأ يف ال هال  ،العالالامل هالالو الالالذم سالاليبني الن الالا الصالالحي وال هال
الصحي للرواية.
خامساً :اشتراط المالحظة العلمية:
و الالن الص ال ات الالالال اا ال حل يف ا الالاهد العي الالاإل لقبالالو ا الالهاد  ،ا لحظ الالة
العابرة ليوحل ووعا ثقة ،و منا ا لحظة الدقيقة وا سلوة ا وا وقوة الذاارة
والالن أف ال ال الالبط  .إل ا لحظالالة العلريالالة االالوإل وقصالالودة واالالر ها أ ياالالوإل
لد الباحث ااغ "خر سو ادار ا ي ة جتاه أخ ا ا لحظة الال قد و
ال ال ال ال ال ال ال
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دوإل راية الظاهرة بتراوها ،أو قد دم ك ديدها ديداإ سيةئاإ  .،6واحملدثوإل
أرادوا أإل اال الالوإل ولحظال الالة ال ال الراوم وبااال الالرة ووقصال الالودة ،وأ ي يال الالل رهن ال ال حال الالا
التلق ،،ل ينش بوو الرواية و سالق حل روايتال سالوا االاإل رلال مساسالاإ أو
ق الرا ة .ب ال هن ال أقالالاووا ا اع اللة بالالني الوالالرا والق الرا ة سل ال والالد الوا ر ا الالور
الذهظ ،و وااإل صحي وعبط الرواية يف ا التني.

سادساً :االنتخاب عمل نقدي:
إل ا الالنه النقالالدم امسالاللو ،ارالالا أاالالرت والالن قبال اسالالتاد والالا األحاديالالث
نالالادراإ يف ن الالا الروايالالة
واآلثالالار ا ر وسالالة وا وقو الالة سلال الصالالحابة ،ومل يوالالتعر
التأرخييالالة واألدبيالالة ،حيالالث مل ياالالن ا رخالالوإل يف القالالروإل األوك امسالاللوية ينقالالدوإل
اخلرب التأرخي ،ب االانوا يقووالوإل بالا را الشالاو وا نتقالا  ،و ريالل أإل ا نتقالا
ا نتاالالال ،يالالدخ عالالرن األسرالالا النقديالالة با رلالالة ،ولاالالن رلالالك يتوقالالف سل ال
والالد دقالالة وقاي الالي ا نتاالالل واالالرو يف اتاب ال  .ووالالن هنالالا الالل لاالالن القالالو أإل
اريخ ال ربم ،خا ون أم سرال نقالدم والا دا ال الربم قالد انتاالل واد ال والن
ا اتبالالة التأرخييالالة الالالال وقالالف سليهالالا يف سصالالره .ولاالالن والالن فهالالة ثانيالالة لاالالن سالالد
ال الالربم قالالد قالالا بعر ال نقالالدم لألسالالانيد وا تالالوإل وث ال سر ال الباالالارم وووالالل يف
غالالحيحيهراث ألنال مل يشال ط الصالالحة يف اتابال  ،بال مل يشالالأ أإل يتحرال ووال ولية
األخبار الال غرع بأإل العهدة يها سل الراوم ولي سلي .

ال ال ال ال ال ال ال
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المحدثون والنقد الباطني السلبي
اه ال الالت النق ال الالاد احمل ال الالدثوإل بالاش ال الالف س ال الالن اجتاه ال الالات الال ال الراوم وويولال ال ال العقدي ال الالة
والوياسالية ،ونظالالروا ك ورويا ال حبالالذر ،را وا قالالحل هالواه ،ور الوا ورويا ال را االالاإل
والالن الالالدساة ك البدسالالة والالالو  ،وهالالو رأم أمحالالد بالالن حنبال ث ورهالالل الشالالا ع ،ك
قب الالو ا الالهادة أخب الالار ،أه ال ال األه ال الوا  ،اخل ابي الالة و الالن الرا الالةث ألهنال ال ي الالروإل
الشهادة بالمور وا قيه  ،وير اموا والك ر

ورويات أه األهوا .،6

والرأم ا عتد هو الرا الالدساة ك بالدسه  ،ألإل محاسالته ودسالوا ال ثر يف
روايته  ،وأوا غال الالدساة ال اه با رلالة يوالقط اثال اإ والن الروايالات دوإل وو ِّالود
وون هنا قا ناقد اب هو سل ،بن ا ديظا لو راحل أه البصرة الا القالدر،
ولالالو راالالحل أهال الاو الالة لالالذلك الالرأم – يعالالظ التشالاليا – خربالالحل الاتالالل  .قولال ا
خربال الالحل الاتال الالل يعال الالظ لال الالذهل ا ال الالديث  .،6ب ال ال إل بع ال ال

الال الالدساة ك البال الالد

الرد ورويالالاا  ،ألإل بالالدسته جتالالره ك لالالي فريالالرة الاالالذل ،ه ال
االالاخلوار مل ال ة
يا ِّ الالروإل ور ا الالل الاب ال ة والا الالذل اب ال ة  ،،0وا قص الالود وعر الالة ال الالدوا ا الن و الالية
للراوم وود أث ها يف دقة الرواية.
إل لي ااصية الرواة ودوا عه سبا لي ا نه امسلو ،،وفا ا نه
النقدم ا ديث ي ت سن ود حياد أو ووعوسية الراوم أو ا لف  ،،4حيث
ال ال ال ال ال ال ال
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ااال ال ط أ ينو الالا لعوا ال ال اخللقي الالة والعقدي الالة وال لوال ال ية  ،،6وأإل جت الال ،روايتال ال
ووالتقلة قالالدر ا والالت ا سالن قاللهالالا ،الالل لازفهالا االال ،والالن ويولال وأهوالال ونمسا ال
الذا يالالة ،ولالالي للباحالالث العلرالال ،أإل خيتالالار والالن الش الواهد لبحثال والالا خيالالد رغبالالة يف
ن و  ،أو أإل حيقا وثلإ أسل يترناه .،6
إل ليال ن والالية الالراوم ،ووعر الالة أثالالر ال الالرور وحالالل الشالالهرة يف دقالالة ورويا ال ،
والالن ا وانالالل الالالال أو ه الالا ا الالنه امسالاللو ،اهتراو ال  ،يقالالو االالعبة ب الالن ا ج الالا
ت611ه الال،ا جييئ الالك ا الالديث الش الالار و الالن الرف ال الش الالار  ،،0وا الالديث
الش الالار ه الالو أإل ي الالروم الثق الالات ح الالديثاإ يش الالذ س الالنه واح الالد يا الالال ه  ،وه الالذا و الالا
خالالتل ال الالبط أو للرغبالالة يف الشالالهرة مبعر الالة أحاديالالث غريبالالة نالالادرة .وقالالد وغالالف
اخل يل أاثر لبة ا ديث يف سصره ب لبة اتل ال ريالل سلاليه دوإل ا شالهورة،
ومسالا ا ناالالر دوإل ا عالالرو  ،،4واالالاإل أبالالو يوسالالف القاعالال ،قالالد نبال والالن قبال سلال
خ ورة رلكا ون ا با غريل ا ديث اذل .،5
إل والالنه النقالالد ا الالديث يالالر التعلالالا بروايالالة االالارة ،وي الالالل رالالا سالالالر
الروايال الالات ا تعلقال الالة حبال الالاد ،وعال الالنيث لتاتر ال ال الصال الالورة ،ويعال الالر ا جتال الالاه العال الالا يف
ا صادر ،و اتشف حماولة التموير ،و مياليف اخلرب .وسند اذور وصدر وعني ربز
ة دوا ٍ ااو  ،وه ،ون أبرز ومايا ا را الااو والتقري التا .
إل دراسالة ا الالالة الصالحية والعقليالالة للالراوم ووالالا ي الرأ سليال والن يال اهالت الالا
ال ال ال ال ال ال ال
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ا النه النقالدم امسالاللو ،وحالاو ديالالد وقالحل ا الره ،االالا ختلط الالذم يال دم
ك ر الرواية ونذ اريخ وقوس دوإل أإل يتعد أثره الاريخ الالراوم الوالابا ،و
اك أإل ععف الذاارة واثرة ال لط دم ك التوقف يف قبو الرواية.
وفالالا ا الالنه النقالالدم ا الالديث ي االالد سل ال أمهيالالة ال حالالو سالالن دقالالة ال الراوم
وحالت العقلية والن وية سند التحر واألدا  ،،6هو حيذر أإل ياوإل ا لف قد
أسا ا لحظة نتيجة لدوا ا با نية أو اعورية هلوسة أو وه .،6 ،
وقد قرر احملدثوإل أإل غحة الوند قت  ،غحة ا  ،لذلك هن نقدوا
ا ال أي الاإ ،ورلالالك سالالن ريالالا صالالحيح قب ال و ال ه و ليل ال  ،وقالالد اش ال وا سالالن
أخ ا و ري ات و صحي ات ا يف و ل ات ووتقلة رالدة ون أاهرها و لف
العوارم صحي ات احملدثني.،
إل فهابالالذة نقالالاد الوالالند ه ال فهابالالذة نقالالاد ا ال يف "إل واحالالد ،وث ال اموالالا
الباارم واموا وول يف الترييم حيث سا األخال األحاديالث ا نقولالة سلال
الوه يف وتوهنا دوإل أسانيدها ،وبني وف الوه بالذار والا ااالتهر والن األحاديالث
ا اال الالة ل الالا يف ا ال  .،0و تابع الالحل ا ه الالود لص الالياغة و الالنه نق الالد ا ال  ،وظه الالرت
عوابط دقيقة رار بع ها ابن القي وث ااترا ا توإل سل اجملاز ات وخمال تها
للحال ال ومساف الالة ا ع الالى ورااا الالة األس الاللول وا ناق الالة للو الالنة الص الالرحية أو لصال الري
القر"إل أو ألهنا شب ال الرسو غل اهلل سلي وسل أو ادسااها سل الن
علإ ظاهراإ مبح ر الصحابة وأهن ا قوا سل اتران .،4

ال ال ال ال ال ال ال
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بالن
=

ووا راره ابن القالي يالد ا سالتقرا سلال غالحت  ،ارالا الد الدراسالات سلال
أإل بع هذه ال وابط اسالتادوها الصالحابة رعالواإل اهلل سلاليه  ،ارالا عال سلال،
رع ،اهلل سن وسالشة رع ،اهلل سنها وابن سرر رع ،اهلل سن وابن سبالا رعال،
اهلل سنهرا ون سره ا ديث سل القر"إل ،ال را ظهالرت خمال تال للقالر"إل ردوه ،والا
مل االالن لالالك ا اال الالة ظاهريالالة وليوالالحل حقيقيالالة ،االالأإل خيصالالو ا الالديث العالالا يف
القالالر"إل أو يقيالالد ا لالالا الالل ياالالوإل الالة عالالاره حقيقالال ،بالالني ا ثنالالني والالا دا ا رالالا
انالاإ  ،،6وأوالالا وعارعالالة ا الالديث لصالري الوالالنة قالالد سرال الصالالحابة سلال الالرفي
أحد ا ديثني ا اتل ني باوإل غاحب أسل بذلك ا ا وأخو ب ون اآلخر،
أو ألن غاحل القصة ،واذلك سرلوا سلال الرفي أحالد ا الديثني ألنال س الد
رواية أو روايات أخر وا االف و يالد لال  ،،6واتالال الالداتور الالدويظ رلتال
ا الالرع و ص الالي ومتثي ال لا الالل ا الالا اب الالن الق الالي يف ا ن الالار ا ني الالف ،ق الالال سلال ال
ا ستقرا  ،وقد جيرا بني األحاديث الال ظاهرها التعاره بتعدد الواقعة.
لقد أخذ النقاد ون التابعني وون بعده الذا ا النه يف نقالد ا تالوإل و وسالعوا
يف رلك ،والرا ا وا ن ا النقد ظهرت قواسد فديدة عاب ة ،و نوسالحل الرو
النقالالد وسلالالو ا الالديث وسلال أغالالو ال قال  ،وبا رلالالة ال إل النقالالاد سالالعوا ونالالذ وقالالحل
وباالالر ك التو يالالا بالالني النصالالوص الالالال ظاهرهالالا ا خالالتل والتعالالاره الالا را بالالني
الروايات الصحيحة والعر ا أوك ون سقاط بع ها.
= ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال

أ حا  056و الا اية للا يل  ، 406 ، 61وأوا حو است ادة الدراسات ا ديثة ون ا نه رافا
األنوار الااا ة للرعلر ،اليرا .1 – 1
 ،6د .وو ر الدويظ ا وقايي نقد وتوإل الونة .58-51
 ،6ا صدر الوابا .18
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وهاالالذا ظهالالرت ا ل الالات يف وعر الالة خمتلالالف ا الالديث ،وهالال ،لجالالأ للتو يالالا والالا
ب ثبات أإل التعاره يف الظاهر قالط وأإل بينهالا سرووالاإ وخصوغالاإ أو ا رال سلال
النوخ أو ال في بينهرا مبرف .
ورمبا ااإل اتال أوي خمتلف ا ديث للشا ع ،هو أقد ا صن ات يف هالذا
ال الالن مث أسقبال ابالالن قتيبالالة واآلخالالروإل .وقالالد الالت حماارالالة ا ال ونقالالده بالالالعره سلال
الوق الالالا التارخيي الالة الثابت الالة ال ال را سارع الالها ر ال ال ا ال ال  ،،6أو ب الالالعره سلال ال قواس الالد
الشريعة العاوالة وأغالولا الثابتالة احملارالة ،ال را خال هالا بانالحل ناار ال ألإل االل اهلل
ورسول يناق بع بع اإ ،ارا أإل ال الرسو غل اهلل سليال وسالل خيلالو
و الالن اجملاز الالات وا بال الالات يف قي الالا األق الوا واألسر الالا  ،وقواس الالد الشال الريعة قبله الالا
العقالالو الو الالليرة و ر الالاع ل الالا الن الالو ا و الالتقيرة واألومف الالة ا عتدل الالةث ألهنالالا قواس الالد
سادلالة ووعتدلالة ،أو إل اانالحل ا تالوإل خمال الالة لوالنن ال بيعالة ولقالوانني ا فترالا الالا
يوتحي وقوسال أو يناالر العقال الصالحي وقوسال للنالا العاديالالني ال هن ر الوها.
أوالالا األنبيالالا يجالالل خالالر العالالادة ل ال يف ا عج المات الالالال نقلالالحل بالالالتوا ر ،واالالذلك
بالنوبة لاراوات األوليا  .وهذا ا انل يتقبل ونه البحث ال ر ا الديثث
ألن ال ير االالم ك لو ال ة وادي الالة ال ون باحملوالالو هالال ،الالر س الالامل ال ي الالل
بروت  .وهذا ر أساس ،بني ا نهجني ،ولع هذا ا ختل ي ور بع وعا
ة
وقولة فولد ويهر سن احملدثني وه،ا وون الوه أإل ي ه أإل وفهات نظره
النقدية ليوحل اوفهات النظر سندنا ،الالال جتالد لالا نالا إ ابال اإ يف النظالر يف لالك
األحادي الالث ال الالال س الالدها النق الالد امس الاللو ،غ الالحيحة غال ال وش الالاوا يه الالا ،ووق الالف
ال ال ال ال ال ال ال
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حيالالالا حيالالرا سالالااناإ  ،،6و إل االالاإل وقصالالود فولد والاليهر أوسالالا والالن هالالذاث هالالو
يقالالرر عالالعف والالنه نقالالد ا ال سنالالد احملالالدثني ،وانصالرا ه ك نقالالد األسالالانيد ،وهالال،
ارالالة وفههالالا الدارسالالوإل والالن ا وتشالالرقني للحالالديث النبالالومث ألهن ال مل ينظالالروا ك
ا الالنه امسالاللو ،االالاولإ ،ب ال نظالالروا لي ال والالن خالالل والالنه احملالالدثني وحالالده ،وهالالو
قصور اب ث ألإل احملدثني يشالب سرلهال سرال فالاوع ،الوثالالا وووثقيهالا ،ويارال
سرله األغوليوإل وال قها  ،ارا يار ا رخوإل سر ا وثقني .ولان يبق أإل
الل سلال امسالناد ،وبدرفالة
ا هد األارب يف صحي النو ون قب احملالدثني انص ة
أق ال سل ال ا تالالوإل ،ويف رلالالك اختصالالار للجهالالدث ألإل والالا ثبالالحل نوالالبت للرسالالو
غالالل اهلل سلي ال وسالالل يوالالتحا دراسالالة وتأنيالالة تن ال و ال اإ واسالالتنبا اإ أو اش ال اإ
سن الناارة والشذور ،وسيول ا عى األخر  .ولان احملدثني ال وا ا يقا ال ويموا
بالالني النقالالد الشالالاو للوالالند وا ال  ،وبالالني نقالالد الوالالند وحالالده ،الال ،ا الالالة األخ ال ة
قيدوا ا اال بالوالند قالالواا غالحي امسالناد .أوالا النقالد الشالاو قالالواا حالديث
غحي  .ارا أهن ردوا أحاديث اث ة ظالاهر أسالانيدها الصالحة  ،،6ولاالن وعظال
وا ردوه اواراد بأسانيد واهية أو ععي ة.
أوا لك الروايات الال غي حل بأسلول رايك واستعرلحل أل اظاإ غريبة سل
أل اظ النبالوة ،قالد اهالت احملالدثوإل بنقالدها بنالا إ سلال وعايشالته ألساللول ا الديث
النبوم ،وهو أسلول فاوا وانا وتريم ،ولان النقاد راسالوا يف هالذه ا الالة فالواز
الروايالالة بالالا عى بشالالرو ها احملالالددة ،احتالالا وا اث ال اإث خو الاإ والالن رد حالالديث غالالحي
ال ال ال ال ال ال ال
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بوالبل وقالالو امدرا يف ا الالديث ،ويف ا الالالتني ينب الال ،متييالالم االالل النال غالالل اهلل
سلي وسل وسد رد ا ديث بروت .
اشتراط تملك حق الرواية:
مل جيم احملدثوإل الرواية ألحد را متلك حا الرواية ،وهو حالا ينالال
الا وهال ،الوالرا سلال الشاليخ أو القالرا ة سليال أو
ون ر العل ب ريقة وع
امفالالازة أو ا ناولالالة أو الوفالالادة .وورا الالل التحر ال هالالذه ت الالاوت يف قواالالا حوالالل
ولو ال رارهالالا .و االالك أإل ال الالرورة هالال ،الالالال اقت الالحل ا س ال ا بال ال الوفادة
وه ،األخذ ون نواة أو اتال غحي ووثا بالوراسات أو وشهور بالني أهال
العل ال  .اث الالرة الات الالل ا ل الالة و ع الالدد النو الالخ وغ الالعوبة لقيه الالا بالو الالرا والقال الرا ة
الع الالره  .ول الالو ه الالذه ا رونال الة يف التعاوال ال و الالا ا الالنه لتع ل الالحل ا ل الالات .وق الالد
اس ابن الصلع بأإل الوفادة هال ،ال ريقالة ال البالة سلال ِّلقال ،العلال يف سصالره
لتعذر الرواية الش هية .،6
ولقد سد ونه البحث ا ديث النو ا اتول أساساإ لتلق ،العل وااك
يف ا صالالادر الش ال هية ،وسالالد ا لحظالالة هالال ،البدايالالة الصالالحيحة لا ال حبالالث سلرالال،
وسر ه الالا بأهن الالاا وش الالاهدة دقيق الالة لظ الالاهرة و الالا  ،و الالا ا س الالتعانة بأس الالاليل البح الالث
والدراسالالة الالالال الالتل والالا بيعالالة هالالذه الظالالاهرة  ،،6ووالالن البالالديه ،أإل حيقالالا ا الالنه
امس الاللو ،يف التعاوال ال و الالا ال الالنو وقال الاإ سلال ال و الالنه البح الالث ال الالر يف ن الالا
الدراسات التارخيية ،حيث يتران ونه البحث التارخي ،ال الر والن ا صالو
ال ال ال ال ال ال ال
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سل ال ا الالهود سي الالاإل يف وعظ ال ا الالا ت ،يلج الالأ ك التايال ال يف اس الالتعادة الص الالورة
التارخييال الالة با سترال الالاد سل ال ال اال الالهود غ ال ال وباا ال الرين .الوقال الالالا التارخييال الالة واأل عال الالا
امنوال الالانية ال رديال الالة وا راسيال الالة والوقال الالالا الن وال الالية لال الالك هال الال ،ووعال الالوسات ا عر ال الالة
التارخيية ،وهال ،شالاهد وبااالرة بال الهالا تايال  ،وا رخالوإل الهال قريبالاإ ،دوإل
أإل يشعروا ،وعتقدين أهن يشاهدوإل حقالا واقعية ،يعرلوإل يف غور .،6
لقد اا ط احملدثوإل سند التحر ون نواة أو األخذ والن اتالال أإل ياالوإل
وقالابلإ والالا األغال وصالححاإ سليال  .ورهالالل محالالاد بالن سالاللرة واألوزاسالال ،والشالالا ع،
ك والالني صالالحي الات الالال ووالالا يقالالا ي ال و الالن سالالقط ،ق الالا محالالاد ألغالالحال
ا الالديثا وحيا ال غ ال وا وقيالالدوا واعالالب وا  ،وقالالا األوزاسالال،ا بالالأ ب غالاللع
اخل الالأ واللحالالن والتحريالالف يف ا الالديث  ،وقالالا الشالالا ع،ا را رأيالالحل الاتالالال يال
ا و غلع ،ااهد ل بالصحة .،6
أوا والنه البحالث ا الديث هالو يالر أإل أو خ الوات نقالد الالنو ترثال يف
صحيح ون التحري ات الال رأ سل األغ يف نواة ونقولة وه ،الال متال
اختل ات النق سببها وا التمياليف أو ال لط ،وا النواخ قريباإ ار ابوا أغل الاإ
يف النق ال ال ورفعهال الالا ك امدراا ،أو قال الالد ال الالد ،سرع ال الاإ ،ال الالاألغلط الرافعال الالة ك
امدراا قالالا حينرالالا ياونالالوإل أنصالالا وتعلرالالني ،أو أنصالالا أرايالالا  ،واألغالاللط
العرعية د ،حينرا يوعوإل يف قرا ة األغ  ،أو يعر وإل أإل يقراوا أو حينرا
يو الاليئوإل الو الالرا وهال ال ياتب الالوإل ،أو حينر الالا ير اب الالوإل س الالن غال ال قص الالد س الالق ات
ال ال ال ال ال ال ال
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قلرية .،6

حول الرواية بالمعنى:
لقالالد اا ال ط بع ال النقالالاد الروايالالة بالالالل الالالذم مسالالا دوإل ي ال بالالاللحن أو
اخل أ وهذا وا نق سالن حمرالد بالن سال ين وسالليراإل بالن وهالراإل األسرال وغ مهالا،
وقالالد انتصالالر لالالذا الالرأم القاعالال ،سيالالاه يف ام الالا وأوالالا ا والالن البصالالرم وسالالاور
الشع وغ مها أفازوا الرواية با عى  ،،6وهالو الالرأم الالذم سالاد أخال اإ بشالرط أإل
ياوإل الراوم قيهاإ بص اإ بد ت العربية وأساليبها  ،0حإ حيي ا عى .وهذا
ه الالو رأم ا ره الالور و الالن ال قه الالا وس الالدد و الالن احمل الالدثني  .،4وق الالد انتص الالر ل الالذا الال الرأم
اخل يالالل الب الالدادم يف الا ايالالة واسالالتقر العر ال سلي ال  .ولاالالن الشالالرط يف ف الواز
حل اتالل العلال صالاليلإ حيقالا ا قصالالد ونال
الروايالة بالالا عى اسالالترر ولموالاإ ،بال و صاللا س
ال را مل ياالالن الالراوم سا الاإ باألل الالاظ ووالالدلو اا ووقاغالالدها ،خب ال اإ مبالالا حيي ال والالن
وعانيه الالا ،بص ال اإ مبق الالادير الت الالاوت بينه الالا ،مل اجت ال سالم ل ال الرواي الالة الالا مسع ال ب الالا عى ب الالل
خل .،5
وقالالا الورخوالال،ا اخلالالرب والالا أإل ياالالوإل حمارالاإ أو ظالالاهراإ وشالالالإ أو وشال ااإ
أو نراللإ أو وتشالالا اإ ،أو أإل ياالالوإل والالن فواوالالا الالال  ،أوالالا احملاال يجالالوز نقلال
با عى لا ون ااإل سا اإ بوفوه الل ة ،وأوا الظاهر ل جيوز نقل با عى الن
ا ك العل بالل ة العل ب ق الشريعة ،وأوالا ا شالا وا شال ا الل جيالوز يهرالا
ال ال ال ال ال ال ال
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بالتأويال  ،والتأويال ياالالوإل بنالالو
النقال بالالا عى أغاللإ ،ألإل ا الراد رالالا يعالالر
ون الرأم االقيا ل ياوإل حجة سل غ ه ،وأوا اجملر الل يتصالور يال النقال
بالالا عىث ألن ال يوقالالف سل ال ا عالالى ي ال بالالدلي "خالالر ،وا تشالالاب االالذلك ،ألنالالا
ابتلينا بالالاف سالن لالل ا عالى يال  ،ايالف يتصالور نقلال بالا عى :وأوالا والا ياالوإل
ون فواوا الال اقول غل اهلل سلي وسل ا اخلرا بال راإل ووا أاب رلك
قالد فالوز بعال وشالاخينا نقلال بالالا عى سلال الشالرط الالذم رارنالاه يف الظالالاهر .،6
و اك أإل هذه الشروط الدقيقة قد حا ظحل سل الروايالة وونعالحل ميي هالا ،وهالو
وا يوع ا نه ال ر ا ديث ك قيق بواس ة قواسد ا .
النقد الباطني اإليجابي:
وأوا النقالد الالداخل ،امجيالا ا تعلالا بت وال الالنو ،قالد وعالا ا واللروإل لال
ونهج الاإ أمسالالوه ب ال أغو ال ق ال  ،وأسالاله احملالالدثوإل سالالهاواإ وناسالالباإ يف و ال ا ال
و ديد وعناه ام ا يف اتل غريل ا ديث ،ووعناه العا ووا يوالتنبط بال والن
أحاال الالا وق ال الالي وأ اال الالار ال الالا ال ال ب ال ال اتال الالل اال الالروع ا ال الالديث ،ولا ال الالن ال قه ال الالا
واألغ الوليني ه ال الالالذين وعالالعوا ا نظووالالة العقليالالة الااولالالة للتعاو ال والالا الالالنو والالن
حي الالث الت و ال ل الاليلإ و رايب الاإ ،ظه الالرت سل الالو اجملر ال وا ص ال والع الالا واخل الالاص
وا لالالا وا قيالالد والناسالالخ وا نوالالوخ وخمتلالالف ا الالديث ،ووالالا قالالاووا بال والالن صالالحي
ا ال و وال ه الالا إ و صالاليلإ وا سالالتنباط الل الالوم وال قهالال ،ونال  ،وهالالو والالا يعالالر
يف ا نه ا ديث بال و النو .
و االالك أإل الشالالرع الل الالوم وا الالريف يوالالبا ال ه ال العالالا للالالنو سنالالد احملالالدِّثني

ال ال ال ال ال ال ال
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والنقاد ال ربيالني وعاإ .ويت قاإل أي اإ يف ا نتقا بعد رلك ك وعر ة الصحي ون
المالالالف يف ا ال للتأاالالد والالن غالالحة نوالالبت للالالرواة بتراو ال سنالالد ا والاللرني ،أو والالن
غحة نوبت للر لف سند ال ربيني .،6

ال ال ال ال ال ال ال
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مرونة المنهج النقدي للمحدثين في التعامل مع الروايات
التاريخية واألدبية
لقد ا و ونه النقد ا ديث ،با رونالة يف التعاوال والا الروايالات واألحاديالث
را يتعلا ونهالا بالعقيالدة أو الشالريعة عالره لنقالد االديد ،يف حالني خي الف ا النه
ون ارو أوا أحاديث الرقا وال غيل وال هيل والروايات التارخيية واألدبية.
إل أغحال ا نه ا ديث ،مل يوالعوا ك بيقال يف ن الا ا رويالات األدبيالة
واألخبار التارخيية بيقاإ حر ياإ ،ال نوإل األدبيالة لالا عالواب ها هال ،األخالر  ،قالا
براهي بن سبداهلل بن ا نيدا سألحل حيىي بن وعني سن حمرد بن ونارر الشاسر
قالالا ا مل ياالالن بثقالالة و والالأووإل ،رف ال سالالو ن الال ،والالن البصالالرة ،وراالالر ون ال نون الاإ
وغ ال ال ال ال رلال ال ال الالك ،قلال ال ال الالحلا منال ال ال الالا ياتال ال ال الالل سن ال ال ال ال اال ال ال الالعر وحاايال ال ال الالات سال ال ال الالن اخللي ال ال ال ال
ابالالن أمحالالد ال راهيالالدم ،قالالا ا هالالذا نع ال  .اأن ال مل يالالر الالذا بأس الاإ ،ومل يالالره ووعالالعاإ
للحديث .،6
و را درسالالنا الالاريخ بيالالا ا الالنه باسالالتعراه ا ل الالات الالالال التموالالحل ب ال ال إل
ات الالل ا الالديث و س الاليرا غ الالحيح ،البا الالارم ووو الالل والو الالنن األرب الالا ووو الالأ
والك ،بدو أد التماواإ بقواسد هالذا ا النه  .أوالا الاتالل التارخييالة ال إل ابالن سالعد
وخلي الالة بالالن خيالالاط وال والالوم يق الالوإل يف وقدوالالة ا ال رخني ا عنيالالني بت بيالالا قواسالالد
والالنه احملالالدثني يف الروايالالة بالالالتما راالالر األسالالانيد والالا انتاالالال الروايالالات وا رونالالة يف
التعاو والا ا النه بالنوالبة للروايالات الالال تعلالا بالالدينث ولالذلك ال إل ووالتو
ا لال ال الالرواة يف العدال ال ال الالة ودرف ال ال الالته يف ال ال ال الالبط با رل ال ال الالة رق ال ال ال ك وص ال ال الالا رواة
الصحيحني والاتل الوالتة ،و إل االاإل الة سالدد ابال يشال اوإل يف الروايالة ا ديثيالة
ال ال ال ال ال ال ال

 ،6اخل يل  ،الا اية .651
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والتارخيية واألدبية رلإ وأدا إ.
الحاجة إلى مراجعة المنهج النقدي عند المحدثين وشروطها
نظرة إلى إحياء علوم السنة في النصف الثاني من القرن
العشرين

.6
.6
.0
.4

.6
.6
.0
.4

اإليجابياتا
أثالالر ا اوعالالات امسالاللوية يف حيالالا سلالالو الوالالنة ،وخاغالالة أقوالالا الدراسالالات
العليا و قيقها ألوهات الاتل يف ا ديث وسلوو .
وزارات األوقالالا ونشالالرها للعديالالد والالن أوهالالات اتالالل ا الالديث أو ووالالاسداا
سل رلك.
اجتاه لبة العل بقوة حنو ا ديث وسلوو ا ولد حراة سلرية واسعة
ظهور النشر املا و وا وسوسات ا ديثية وال اثية األخر  ،ا لاالن والن
حصال ال الالر الروايال ال الالات والنظال ال الالر ك ا علووال ال الالات بشال ال الالرو  ،وال ال الالا واال ال الالاإل ا قارنال ال الالة
املا ونية ،وهذا ال ا ي حب وشالت اث ة سالقة.
السلبياتا
سد الوير سلال وصال ل ا الديث مبرافعالة ووالالل  ،و والني الر العالره،
ونقد ا نه ووقارنت مبناه البحث سل ا وتو العا .،
سالالد الوغالالو ك ووسالالوسة االالاولة للحالالديث الالالال صالالر األحاديالالث و ا ال
سليهاث رغ وفود دراسات متهيدية اث ة لان أإل صل يف هذا ا جتاه.
قلالالة الدراس الالات الالالال شالالرع األحاديالالث سل ال عالالو التق الالد الاب ال يف ا عر الالة
امنوانية.
سد الوغو ك ووتو وناسل يف النشر املا و .
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نظرة تأريخية:
مل ياالالن بنالالا والالنه النقالالد سنالالد احملالالدثني ون صاللإ سالالن البيئالالة العلريالالة والثقا يالالة
الال متث وع يات اخلربة امنوالانية يف بيئالته الالال متثال ووالتو إ راقيالاإ يف التح الر
سند اتابة ا ل ات األوك يف سلال ا صال ل  ،ورلالك يف القالرإل الرابالا الجالرم والا
ظهور اتا الراوهرومم ت011هال ،وا اا ت415هال .،وقد استررت سرلية
الت وير سل يد اخل يل الب دادم ت410هال ،ك أإل ظهرت الاتالل ا درسالية
سل ال يالالد ابالالن الصالاللع وأسيالالدت الصالالياغة سل ال يالالد ا تالالأخرين ارالالا ااتر ال الالا
و الردات ال الالن والالن نهالالود الوالالابقني سلال يالالد الوالالااوم ت916هالال ،والوالاليو ،
ت966هال ،مث مل رافا هذه ا هود العظيرة الال ه ،رة أسرا وتلحقة سالرب
والالعة قالالروإل بوالالبل الراالالود الثقالالايف والعلرالال ،الالالذم سالالاد العالالامل امسالاللو ،خالالل
القالالروإل األربعالالة ونالالذ بدايالالة القالرإل العااالالر حالالإ هنايالالة القالرإل الثالالالث سشالالر الجالالرم،
ووا بداية سصر النه ة يف العامل امسلو ،ظهرت فهود محيا سلو ا ديث
ومتثلحل يف النشر الواسا ألوهات اتل ا ديث وسلوو  ،وحماولة يو ا ص ل
ل لبالالة الدراسالالات امسالاللوية يف ا رحلالالة ا اوعيالالة ،ظهالالرت و ل الالات سنيالالحل ب الالرع
ا نه بأسلول سه ونظا واعال دوإل الالدخو يف وناقشالة ق الاياه سلال عالو
قالالد ونالالاه العل ال وا عر الالة امنوالالانية ،ارالالا فالالرت دراسالالات وحبالالو ،يف ق الالايا
ا ص ال ل تو ال بالدقالالة وث ال لالالك ا هالالود الالالال اش ال حل سالالن اغ ال لحات النقالالاد
ونوالالبتهاث ر يت الالرد الناقالالد باغ ال لحات خاغالالة احتافالالحل ك ديالالد دقيالالا والالن
خل ا ستقرا ألقوال يف ا رع والتعدي  ،واذلك ا روايات بع احملالدثني،
والنظالالر يهالالا عر الالة والالد دقت ال يف الروايالالة ،وحوالالل ا صالالادر الالالال الوا رت بصالالورة
و الالردة سالالرب الق الرإل العش الرين ،ولاالالن نظ الراإ لعالالد ااترالالا النش الالر لاتالالل ا الالديث
34

وسلوو ال والرفالالا  ،ال إل ا سالالتقرا مل ياتر ال سنالالد الدارسالالني واحملالالدثني ،و إل االالاإل
ح ا تأخرين ونه أارب.
وسندوا ياتر بنا ا وسوسات ا ديثية إل ب وااإل القال باسالتقرا االاو
أإل حيقا ورافعة ارب ألقوا النقاد وأحااوه سل الرفا واألحاديث ،ولي
ا قصالود هالد البنالا و نيالد النتالال بال ا سالتيثا والتثبالحل ،الاهلل سالم وفال الالالف
األوة مبا يا ،وقد بذ سلرااها خل القروإل ا تعاقبة فهوداإ ارب يف شالييد
غالالرع العلالالو امسالاللوية حوالالل واانالالات سصالالره  ،أوالالا يف الوقالالحل ا اعالالر ال إل
الوسالالال ايالالأت للوالالي رة سل ال ا علووالالات والتثبالالحل والالن قواسالالد ونالالاه البحالالث،
وسو يتران سلرا ا ولرني يف ا ي ا ا ون القيا مبرافعالة ووليالة للعلالو
امسالاللوية وعالالرنها ا الالديث وسلووال  ،وسالالو يال دم رلالالك ك قلالاليو اخلالالل
ال قهالال ،،وزيالالادة الوعالالوع يف العل ال امسالاللو ،با رلالالة ،و ن ال الالن اخل ال لألوالالة أإل
يال سقال ال ِالد ا سل ال ال جتديال الالد البنال الالا سلرال الالا خملصال الالوإل هلل ولرس ال الول ولدين ال ال وال الالن أإل يقال الالد
ا تلسب الالوإل ا الالدد سلال ال ش الالييد بن الالا يش الالب وو الالجد ال ال الرار بالت الالأويلت البعي الالدة
والتوفيه الالات ا رع الالة لمسمس الالة سقي الالدة األو الالة و قاده الالا الثق الالة مباع الاليها وحاع الالرها،
وبالتا بذااا.
إل الالة دراسالالات حديثالالة تعلالالا بوالالياولوفية الالالذاارة لاالالن أإل دالالد احملالالاور
ا تعلقة بتحرال الروايالة وأدالهالا  ،،6و الة ورافعالات حديثالة نالاه البحالث و ديالد
ق ايا ا قيقة والصد لاالن أإل دالد هالذا احملالور يف سلالو ا الديث  ،،6وليوالحل
ال ال ال ال ال ال ال
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هذه ا رافعة باألور اليو ه ،حبافة ك سقو اب ة وتوسل الرا ،األوالة يف
اال دصالالو ،و والالتوسل والالا وغالاللحل ليال ا عر الالة امنوالالانية يف رات التاصالالو.
و قو بتجديد الصاحل ،ونقد ال ار ا نهج ،ا عاغر ،و قدمي ا ق احات بصالدد
الت ال الالوير بال الالروع سلريال الالة وت تح ال الالة سل ال ال ا قيقال الالة والص ال الالد بعيال الالدة سال الالن التعص ال الالل
وا ن الالل  .وبالالذلك لاننالالا سالالادة غالالياغة سلال ا صال ل و ذيتال بقواسالالد فديالالدة
نبثا سن ا ستقرا ا ديد والن ناحيالة ،وسالن ام الادة والن الت الور العلرال ،والثقالايف
الذم حققت امنوانية.

تطوير المنهج:
ويشال ط الاليرن يقالالو بت الالوير ا الالنه و عالالا ة قواسالالد فديالالدة ،أو نقالالد القواسالالد
القدلة ،أو سادة غياغة ا نه أو بع فوانب وا يل،ا
 .6ال ه العريا ص ل ا ديث وأغو ال ق وعاإ.
 .6الترر يف بيقات قواسد ا ص ل يف اتل ا ديث واروح .
 .0ا الالل الواسالالا سل ال سل ال العل ال  ،وا الالرع والتعالالدي  ،و بقالالات الالالرواة وسل ال
الرفا .
 .4ا نش ا الاث بتتبا وناه النقاد يف التعدي والتجالري للالرواة ،والتصالحي
والت عيف لألحاديث سنداإ ووتناإ يف اتل ا ديث واروحها.
 .5امحا ة مبصادر ا ديث وسلوو واروح .
 .1ام الالادة يف ا رافع الالات األوليال الالة و الالن النش الالر األلا ال ال و وس الالوسات ا ال الديث
و اإ للوقحل.
 .1أإل يتصف بالور واليقظة وا ي ة والصرب ال وي  ،وا الذاا وحون ال نة
والدربة سل التعاو وا هذا ال ن.
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 .8اح ا اآلرا ا اتل ة ،واح ا أغالحا ا ،وسالد نبالمه أو الالتهج سلاليه أو
التقلي ون قيرته وقيرة "راله .
 .9رع الق ايا بوعوع ودقة وووعوسية.

محاوالت فاشلة:
ونظراإ لعد وا ر هذه الشروط نترعة لد أغحال احملاو ت النقدية هنا
ب الالا ت بال شال ال  ،ر الالن احمل الالاو ت ال الالال ق الالدوحل ولحوظ الالات س الاللبية ح الالو و الالنه
احملالالدثني حماولالالة أ ريالالة يف اتاب ال ا أع الوا سل ال الوالالنة احملرديالالة وقالالد رد سلي ال
احملققوإل ردوداإ بل حل أربعة سشالر و ل الاإ .لال بالا الة حافالة لالرد فديالد ،لالو أإل
"را ه س الالادت ك الظه الالور ن الالدداإ سن الالد أ با الالر غ الالاحل و مساسيال ال ا الالردم وس الالاور
ستانبو وغ ه .
قد قا أبو بار غاحل مبحاولة ثانية يف اتابال األعالوا القر"نيالة يف ااتوالاع
األحاديالالث امس الراليلية و ه ال الباالالارم ونهالالا وتتبع الاإ خ ال أ ريالالة ،وياشالالف
اتابال سالالن عالالعف وعلووا ال يف وصال ل ا الالديث ،هالالو يالالر أإل روايالالة الصالالحا
سن ابع ،سن غحا ابهة د سل الد يف ا الديث ،االذلك روايالة التالابع،
سالالن أحالالد أ بالالا التالالابعني ،والالا أإل هالالذه الظالالاهرة وعرو الالة سنالالد سلرالالا ا الالديث وقالالد
حبثوهالالا الالحل سن الواإل روايالالة األاالالابر سالالن األغالالاغر حيالالث يقالالا أإل الصالالحا
يلق ال الصالالحا الالالذم حيالالد ،حبالالديث بعين ال  ،ورلالالك بوالالبل الالر الصالالحابة يف
األوصار ،يأخذه ون ابع ،يروي بدوره سن الصحا  ،ولي يف رلك أية ابهة
د سل الد يف ا ديث.
ارا ياشف اتاب سن سد حا ت با رويات ،هو يالر أإل ا خالتل يف
روايالالة األحاديالالث ا تعلقالالة مبوعالالو واحالالد يالالد سلال الوعالالا والالالد  ،اواوثال ا لالالذلك
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بعالالدة أوثلالالة ،ونهالالا والالا رواه الباالالارم يف غالالحيح سالالن سلالال ،رعالال ،اهلل سنال سنالالدوا
سالالئِ ا ه ال سنالالده اتالالال غ ال القالالر"إل ،أفالالال ب فابالالات خمتل الالة يف الالاإل روايالالات
سالالاقها الباالالارم يف اتالالل خمتل الالة والالن غالالحيح  .وقالالد اسالالتد ا لالالف بالالذلك سلال
التنالالاق والوعالالا الالالذم الالات سلال الباالالارم الالالذم غالالح الروايالالات الثرالالاإل دوإل
أإل ي الالن غالالاحل أبالالو باالالر ك أإل سلي الاإ رعالال ،اهلل سن ال االالاإل يبالالني للوالالال والالا يف
الصحي ة الال اتبها ،والال اانحل يف ف الن سالي رم ال قالار رالرة يالذار أإل يهالا
الع سقال و االاا األسال  ،ووالرة يالالذار أإل يهالا ديالالد حالر ا دينالالة وسقوبالة احملالالد..،
ا
وا رلك يف الصحي ة .و منا حد ،سل ،رع ،اهلل سن ورة ب قرة ا يها ،وورة
ب ق ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالرة أخ ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالر غ ه ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالا .ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالأين التن ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالاق يف رل ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالك:
ووا دلي الوعا :هذه الشبهة سرعحل للر لف لعد استقصال أور الصحي ة.
وقد استرد ا لف اث اإ سل أ رية يف اتاب أعوا سل الونة احملرديالة ،
واقتالالب ونال  ،واستقالالد غالالحة والالا ورد يال وتجالالاهل الالالردود الاثال ة سليال الالل سالالن
األحبا ،العلرية الال أسقبت  ،والال ند وا ورد ي .
وها الالذا ره الالل ا ل الالف وتابع الاإ أب الالا ري الالة ك أإل ا الالديث د ِّوإل ب الالأور سر الالر ب الالن
،6
سب الالدالعميم يف خل تال ال 616-99هال الال ،ومل يا الالن ق الالد د ِّوإل أو الالا قبال ال رل الالك
و اك أإل الدراسات العديدة يف اريخ دوين ا ديث قد أثبتحل أإل التالدوين
يف فيال ال ال الص ال الالحابة والت ال الالابعني و ال الالن قبال ال ال أإل ي ال الالأور سر ال الالر ب ال الالن سب ال الالدالعميم ر ال الالا
ا الديث .،6
غمطي لجهود العلماء في تنقية السنة:

ال ال ال ال ال ال ال

 ،6األعوا القر"نية .05
 ،6رافا اجمللد األو ون اريخ ال ا ،العر ل اد سماني.
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وقالالد ص ال ا لالالف يف أسالالبال وعالالا ا الالديث وعترالالداإ سل ال أ ريالالة ودال الرة
ا عار ليتوغ بذلك ك التشايك با ديث لة  ،6و لإ فهود العلرا ون
فهابذة احملالدثني يف نقيالة الوالنة ودلاليو الصالحي والن ا وعالو  ،بال إل ا لالف
يو الالو سب الالارة أ ري الالة سلال ال س الالبي امقال الرار ل الالا يف انتق الالاد سلر الالا ا الالديث ال الالذين
اختصوا بتحقيا األسانيد راوياإ ياه با ه واقتنا الاتل ال ريبة ليومهالوا النالا
بأهن للاوإل القدرة سل قيا الوند و قرير حالة الرفا .،6
وهذه الاتل غريبة سل أ رية وا لف ،ولانها وعرو ة يف أوساط العلرا
احملققني ،اتل سل الرفا وا رع والتعدي يص أإل وغف بال ريبة ،وه،
و ارة لألوة امسلوية الالال سر الحل للعلال قالدره وللعلرالا واالانته  ،الا يوفالد
يف را ،أم أوة أخر .
إل و الالا أورده ا ل الالف نقال اللإ س الالن أ ري الالة و الالن أس الالبال الوع الالا وا الاليوس أو الالر
وعرو يف أوساط الباحثني يف ا ديث و ارخيال ولاالن ا لالف وأبالا ريالة يوالت لإل
رلك للتشايك ارا رارت و رارا يعظ وعا سنواإل اهالذاا اسال ا غالري
ون الباارم بوعا ا ديث  ،0يها الوذ والتدلي سل النا و ه
أنار أحد ون العلرا وقو الوعا ليحت سليه بذلك :بال إل اال والا اسالتد
ب ال سل ال الوعالالا والالن الروايالالات ا وعالالوسة الالا نب ال العلرالالا سل ال وعالالع وراالالروه يف
اتل ا وعوسات ،ب وغرع باااو أل هريرة بوعا ا ديث ص.،696
واذلك حماولة مساسي الاردم حنو صالي قواسالد نقالد وال ا الديث ثبالحل
ال ال ال ال ال ال ال
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أإل ون يقد سل وير ا نه دوإل أهي سلر ،اا ٍ يقا يف أخ ا احشة.
ووالالن أوثلالالة رل الالك أي الاإ حماولالالة س الالاور سالاللوبو ا ريالالر العق ال والالن النق ال
وقال الرا ة نقدي الالة جملروس الالة و الالن أحادي الالث البا الالارم ووو الالل  ،،6وه الال ،أوهال ال بن الالا إ،
وأعالالعف ون ق الاإ ،وأق ال سلرالاإ والالن حماولالالة مساسي ال الاالالردم ،هالالو ينتقالالد أحاديالالث
الصال الالحيحني دوإل أإل ي ه ال ال وال الالنه احملال الالدثني يف التصال الالحي والت ال الالعيف ،واي يال الالة
اخلرو ون التعاره الظاهرم با را را أوان و ال في  ،مث القو بالنوالخ
سند وا ر ارو .
ويبالالدو أإل ااالالتداد حمالالاو ت الت الالوير واسالالتهدا الباالالارم يف هالالذه الظالالرو
لثال ال سرال اللإ ونظرال الاإ ار الالن خل ال ال ق الالو إ وعين الالة ،ق الالد تابع الالحل ا ل الالات يف ه الالذا
ا وعو .

ال ال ال ال ال ال ال
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خلو منهجي من الصناعة الحديثية:
ووالالنه ا لالالف خيلالالو والالن الصالالناسة ا ديثيالالة ،ال را مل يعجب ال ا الالديث أو مل
يقنع ال وغ ال بأن ال و الالن د اليه الالود دوإل دلي ال سلر الال ،،وها الالذا ساو ال أحادي الالث
غحيح ،الباارم ووول .،6
اقتصاره على األدلة التي تخدم هدفي:
وقد عره ا لف لاتابة ا ديث يف حياة النال غالل اهلل سليال وسالل ال را
بال يالالأأ بأدلالالة النهالال ،سالن دوينال وي ال  6أحاديالالث امرإل بالاتابالة الالا يالالد سلال
سد ا باس ا نه العلر ،يف استقصا األدلة والوغالو ك النتيجالة الالال قررهالا.
هو ي ا النتيجة مث خيتار األدلة الال يدها وي سواها.
اضطرابي في الحكم على الرواة:
إل ا ه بالصناسة ا ديثية فع ا لف ي رل يف أقوال هالو يقالو ا إل
اموالالا ووالالل الالرف سنالالده االالذل ساروالالة والالوك ابالالن سبالالا  .مث يقالالو ا إل ووالاللراإ
خر ل حديثا قوية ديث سعيد بن فب يف ا وعو ن و  .،0ايف يقالوم
حديث ابن فب برواية اذال::
جهلي بالحقائق التاريخية:
و الالا يو الالت رل ل ال أنال ال وع الالا  -لع الالد رواي الالة البا الالارم س الالن األلر الالة الص الالاد
والااظ  -سنواناإ هو أثر الباارم حبا األوويالني للشا  ،،4وا أإل الباالارم
ال ال ال ال ال ال ال
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ساب يف العصر العباس ،األو  ،وهو سصر يعادم بظ أوية ،ويقرل وب يه .
إســقا ي لمــنها المحــدفين فــي نقــد الروايــات وتحكيمــي للعقـ والــذو

في نقدها:
إل الرأم الذم سرع ا لف يف متحيو األحاديث بعرعها سل القر"إل
الارمي واستباره الوند القاع ،بقبو ا ديث أو بر  ،وغ النظر سن سند
الرفا حإ صب اتل ا ديث ا االف نظ ة للقر"إل نا و ا ا
والقو  .،6و لي اخلل يف سره ا ديث سل القر"إل وسد قبول را ااإل
خمال اإ لصري القر"إل حبيث حيتر التأوي  ،هذا أغ ون أغو النقد سند
احملدثني  ،،6لان اخلل يف ل ا لف العبارة وسد قييدها ب وااإل
التأوي والتو يا ،وأه العل نرعوإل سل أإل الونة الصحيحة دالف اتال
اهلل را فا يف بع األحاديث ون أحاا دال ه ،وردودة با ا .،0
واألنا ون رلك دسو ك غ النظر سن سند الرفا  ،مبعى ر جملهود
احملدثني سرب القروإل ال ويلة يف متييم ا ديث وبياإل الصحي ون ال عيف ،وه،
دسوة خ ة يها شايك بالونة القولية لة ،و اي العق امنوا يف قبولا
أو ر ها بعاإ لتقديره ا وا قة أو ا اال ة للقر"إل الارمي ،و منا يعرد ا لف ك
رلك ليص ك وراده وهو أإل القر"إل الارمي والونة العرلية ا توا رة ا ،
ا ولرني و حافة ل بعد رلك ك األحاديث أغلإ  ،،4وهو أور دسا لي
ال ال ال ال ال ال ال
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أبو رية والداتور و يا غدق ،6 ،وقلدمها يف رلك ا لف ،وه ،دسوة اد
امسل ث ألإل الونة ه ،الال ص نر القر"إل و بين ودصو ساو و قيد
و لق بامعا ة ك استقللا يف شريا بع األحاا  ،وبدوهنا لان وعر ة
اغي األحاا وبياإل وراد الشار ألإل القر"إل رن أغو الدين وقواسد
َ ُ
األحاا العاوة ارااإ للونة البياإل وا أور اهلل عاك با باسها َ و َما َءاتىٰك ُم
ُ َ َ
َ
َّ ُ ُ َ ُ
خ ُذ ُ
وهَ و َما ن َهىٰكم عن ُه فٱنتَ ُهوا [ ا شرا ،]1وقا غل اهلل
ٱلرسول ف
سلي وسل ا أل ني أحدا وتائاإ سل أرياة يأ ي األور ون أورم ا أورت
ب أو هنيحل سن يقو أدرم وا وفدناه يف اتال اهلل ا بعناه .،رواه أبو داود
وابن واف وال وذم وأمحد .،6

تقليده أبا رية وعدم ابتكاره:
وهذا الاتال يااد ياوإل نواة ثانية والن اتالال أعالوا سلال الوالنة أل
رية حاو ي ا لف حيا أ اار أ رية وبعثها ون فديالد بعالد أإل الد رارهالا
بوالالبل الالالردود القويالالة سليهالالا ،يظهالالر هالالذا يف اثالالرة ا قتباسالالات و ولالالا حالالإ لتبلالالث
الصال ال حات العديال الدة ار الالا ظه الالر يف ا الالنه ال الالذم اس الالتادو ا ل الالف وال الالذم
خيتلال الالف سال الالن وال الالنه أ ريال الالة ،لان ال ال وسال الالا يف ا ال الالم الثال الالا وال الالن اتاب ال ال يف سال الالرد
األحادي الالث ال الالال رده الالا وحاال ال سليه الالا بالوع الالا واله الالا يف غ الالحي البا الالارم .ومل
ا ،ب أ ك ا عاي العقلية
يوتاد يف ردها الصناسة ا ديثية ألن يع
وحارهالالا يف األحاديالالث ونظالراإ لنوالالبتها واختل هالالا والالن نوالالاإل آلخالالر ال إل اال والالا

ال ال ال ال ال ال ال
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ر

ألسبال روقية أو سقلية لان أإل ياوإل وقبو إ سند غ ه.

تهافت نقده ألبي هريرة :
وأوالالا الوال يف حالالا الصالالحا ا ليال أ هريالالرة الالل يعالالدو والالا سالالبق ليال أبالالو
ريالالة ،قالالد أخالالذ سلي ال اثالالرة األحاديالالث ال الال رواهالالا والالا الالأخر سالاللو وقصالالر والالدة
غحبت للرسو غل اهلل سلي وسل ووالا رلالك بل الحل أحاديثال  5014حالديثاإ،
ارا أخذ سلي ر ع أحاديث ه ،يف استقاد ا لف سراليليات أخذها أبو هريرة
سن اعل األحبار.
وا أخذ األو وتها حل ألإل بع احملالدثني والن األفيالا الالال لالحل الصالحابة
بل حل حم وظا وئات األلو ون األحاديث هذا الباارم حي سالترالة ألالف
حالالديث بأسالالانيدها ،وهالالذا ووالالل حي ال ثل الالالة ألالالف حالالديث بأسالالانيدها ،الالل
يوت رل ح أ هريرة لال 5014حديث دوإل أسانيد وا رغ للح حالوا
الونتني.
وأوالالا ا أخالالذ الثالالا ال إل ا لالالف غالالالط يف ا الالديث الالالذم أورده الباالالارم سالالن
أ هريرة ور وساإ يف خلا األره والوروات حيث نقال سالن الباالارم وابالن اثال
أإل أبا هريرة لق هذا ا الديث سالن اعالل األحبالار .وقالد نبال الباالارم وابالن اثال
سلال رلالالك لبيالالاإل الالالوه الالالذم وقالالا يال الالالرواة يف ر الالا ا الالديث ،ولالالي االالا أ
هريرة بالاذل  ،،6حيث خر ل الباارم يف غحيح اث اإ.
عدم تحققي من صحة األ كام التي أ لقها األئمة ال قهاء:
مل ت لأللرة األربعة رغة ام ادة ون األسرا النقدية ا تأخرة سنه والال

ال ال ال ال ال ال ال
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أ الالرت الالا األحاديالالث الصالالحيحة سل ال يالالد الباالالارم وووالالل أغالالدروا أحااوالالا
سلال ال بعال ال األحادي الالث حبو الالل الالاقته دوإل اس الالتقرا ا الالاو لل الالر  ،استر الالد
ا لف سل أقوال دوإل التحقا ونها سل عو وا حالد ،بعالده والن قالد يف
ا رالالا لألحاديالالث ونقالالدها ،رالالن رلالالك نقل ال لاالالل اموالالا الشالالا ع ،يف حالالديث
سالشة انحل أغو ا ظ ون ثول رسالو اهلل ياالر ك الصاللة و إل بقالا ا الا
يف ثوب ونص ا وهذا لي بثابحل سن سالشة ،وه خيا وإل يال غلالط سرالرو بالن
ويرالالوإل ....منالالا هالالو رأم سالالليراإل بالالن يوالالار ،االالذا ح ظ ال سن ال ا الالاظ أن ال قالالا ا
غول أحل وقد روم سن سالشة خالل هالذا القالو  .ومل يوالرا سالليراإل
ون سالشة حر اإ قط ،ولو رواه سنها لااإل ورسلإ .،6
وقالالد رو ابالالن سالالعد دخالالو سالالليراإل سل ال سالشالالة  ،،6ورا الر العللالال ،وابالالن
حجر أن رو سنها  ،،0وخر الباارم  ،4ووول روايت سنها.
واال الالذلك وال الالا نقل ال ال الاال الالردم وال الالن خمال ال الالة أ حني ال الالة ال الالالتني وال الالن أحادي ال الالث
الصحيحني  ،5ورده رواية أن بن والكا أإل يهوديالاإ رعالخ رأ فاريالة حبجالرين
أ ا أهلها رسو اهلل وه ،يف "خر روا ،وقالد أغالرتحل قالا لالا رسالو اهللا
وال الالن قتلال الالك :ال الاللإل ،:ل ال ال الال الالذم قتلهال الالا .أاال الالارت أإل  .قال الالا ا ال الاللإل،:
أاالالارتا أإل نع ال  .الالأور ب ال رسالالو اهلل غالالل اهلل سلي ال وسالالل رعالالخ رأس ال بالالني
ال ال ال ال ال ال ال

 ،6حنو عي قواسد نقد و ا ديث.
 ،6ال بقات .614 /5
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حجرين .،6
أوالالا خمال الالة أ حني الالة الالالتني والالن األحاديالالث لالالي عن الاإ ون ال بروايالالة هالالذه
األحاديث ،هناا أسبال اث ة لعالد األخالذ با الديث ،ولالو ا عالنا أنال عالعف
روايتهالالا ،ياالالوإل رلالالك افتهالالاداإ ونال حوالالل ال اقالالة ر مل ياالالن الصالالحي قالالد أ الالرد
بعد.واخلرب ورد يف أريخ ب داد  ،،6ولالي يال والا يشال ك أإل هالذه األحاديالث
ا خر يف الصحيحني يرا بعد.
رده ال ارالا بينهالا حمرالد زاهالد الاالوثرم ال
وأوالا رده حالديث رعالخ ا اريالة علالة ِّ
ارن يف سنعنة قتادة سن أن  ،وه ،وع أإل القا اس  ،وقد غرع قتادة
بالورا يف حد روايات الباارم للارب ،ما امااا .،0
ونق قو أ حني الةا أقلالد يالا الصالحابة ،و أستحوالن خل هال بالرأم
ثلثة ن را أن بن والك ،وأبو هريرة ،ومسرة بن فنالدل .قيال لال يف رلالك.
قا ا أوا أن اختلط يف "خر سرره ،وااإل ي ال ون سقل وأنالا أقلالد سقلال ،
وأوا أبو هريرة ،ااإل يالروم اال والا مسالا ،والن غال أإل يتأوال يف ا عالى ،ووالن غال
أإل يعالالر الناس الالخ وا نو الالوخ  ،4ه الالو خي الالالف و الالنه أ حني الالة يف ا لت الما ب الالآرا
الص الالحابة را افترعال الوا وس الالد اخل الالرو س الالنه يعال الاإ را اختل ال الوا دوإل أإل يو الالتثظ
والنه أحالالداإ .ولالو االالاإل رأم أ حني الة بالصالالحا أنال بالالن والالك والصالالحا أبالالو
هريالالرة لالالي حوالالناإ الالا اسالالتدلحل اتالالل ال قال ا ن الال ،بأحاديثهرالالا  ،5قالالد اسالالتدلحل
ال ال ال ال ال ال ال

 ،6أخرف الباارم حديث رق  5695ووول حديث رق .65
،6اخل يل ا أريخ ب داد.
،0الباارم ا الصحي . 6564/1
 ،4أبو ااوة ا قدس،ا خمتصالر ا وال يف الالرد ك األوالر األو  10-16الحل سنالواإل نصالوص اموالا أ حني الة
يف ا با الونة و أسي وذهب  ،قيا غلع الدين وقبو أمحد ،نشر واتبة الصحوة امسلوية ،الاويحل.
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بأقوا أن بن والك يف  ،81ووألة .،6

مرتضى العسكري وكتابه خمسون ومائة صحابي مختلق(:)2
ناو القوال األو والن الاتالال دراسالة لثلثالة وسشالرين غالحابياإ متيريالاإ يالر
ا لف أإل سيف بن سرر التريرال ،األخبالارم ت611هالال ،اخالتلقه  ،ولالي لال
وفالالود الالارخي ،حقيقالال ،،وقالالد بالالني ا لالالف أإل دوا الالا سالاليف لالالذلك ترثال يف ثلثالالة
أوورا
األولا عص الالب لقبيل الالة مت الالي ال الالال ينتر الال ،ليه الالا ،الالا اف الالره ك اخ الالتل ه الالذه
الشاصيات التريرية ونوبت ب و ت ليها و يالراد أرافيالم ال االر وا راسالة سلال
لواهنا ونوبة أناد ال ت امسلو ،ك دورها ،وهو بذلك يع  ،قبيلة متي دوراإ
عالالار ا إً خيالي الاإ ،واالالاإل سالاليف وتالالأثراإ بالعصالالبية القبليالالة الالالال ااالالتدت يف العصالالر
الذم ساب ي .
الثــانيا ااالالا ابالالن حبالالاإل ل ال بالمندقالالة ،وبالتالالا هالالو يوالاله والالا المنادقالالة يف
ا خالالتل والاالالذل والالالد لتشالالوي التالالاريخ امسالاللو ،وحجالالل الثقالالة سالالن يالالا
ورويا ا يوودها ون اع رال و ناق .
الثالثا أإل سيف بن سرر عالعيف سنالد فهابالذة احملالدثني النقالاد وأنال والته
بالاالالذل سنالالد بع الاله  ،وبنالالا سلال رلالالك قالالرر ا لالالف أإل اال خالالرب ان الالرد بال يعالالد
ووعوساإ.
وقد ن احملدثوإل ك ععف سيف ونبهوا سلال رلالك .قالا ابالن حجالر سالن
= ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال

الصيررم ا أخبار أ حني ة وأغحاب 69 -68
 ،6رافا فاوا ال ق امسلو ،س وانة ودنة .،
 ،6ال بعة الثانية  ،و بعة دار الت اون  ،ب داد . 6919
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سالاليفا عالالعيف يف ا الالديث سرالالدة يف التالالاريخ ،أ حال ابالالن حبالالاإل القالالو يال ،،6
وقالالا ابالالن سالالدما ولوالاليف بالالن سرالالر غ ال والالا راالالرت أحاديالالث ،وبع ال أحاديث ال
وشال الالهورة وساوتهال الالا وناال الالرة ومل يتال الالابا سليه ال الالا ،وهال الالو ك ال ال الالعف أقال الالرل ون ال ال ك
الصد  ،،6وقا اخل يل الب دادما ولي سيف بن سرر حجة يرالا يرويال را
خالف ،رلك قو أه العل  ،،0وقا سن الذه ا ااإل خبارياإ سار اإ .،4
ا سبا ون األقوا يلح أإل فهابذة النقاد احملدثني استربوا سيف ععي اإ
يف ا الديث ،ولالالذلك مل دالالر لال اتالالل الوالالتة أحاديثال سالو حالالديث الالرد أخرفال
ال وذم  ،5ولي ون ار يف التاري أإل ياوإل ا ديث غحيحاإ.
إل ابالالن سالالدم نب ال سل ال الالرد سالاليف بالالن سرالالر مبعظ ال الروايالالات الالالال يرويهالالا
وشهورة وهذا يد سل أإل ابالن سالدم ووالن قدوال والن النقالاد قالارنوا بالني روايالات
سيف وروايات اآلخرين ونبهوا سل رده مبعظرها ،ووعالعوا قاسالدة لالذلك وهال،
سد ا حتجا بروايا الال دالف قو أه العل  .ولاالن والا العرال والا روايا ال
الالالال ان الالرد الالا والالالال دالالالف قالالو أه ال العل ال  ،إل الالالذه وابالالن حجالالر أوعالالحا
غ المارة وعلووالالات سالاليف التارخييالالة ،وقالالد ياالالوإل الالرده بأخبالالار التريريالالني يرفالالا ك
سنايت ال اخلاغالالة برفالالا قبيلت ال واهتراو ال حبصالالر أخبالالاره  ،استرالالد ا رخالالوإل يرالالا
يتعل الالا ال سل ال س الاليف ب الالن سر الالر و الالا قاس الالدا يف التو الالاه يف رواي الالة األخب الالار
ال ال ال ال ال ال ال

 ،6قريل التهذيل  044/6ال بعة الثانية  ،و بعة دار الت اون  ،ب داد . 6919
 ،6ابن سدم  ،الااو 10/0أ.
،0ووعا أوها ا را والت ريا .611-615/6
 ،4ويماإل ا ستدا .655/6
 ،5اخلمرف ، ،خلغة اذيل الارا .601
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والتشدد يف روايالة ا الديث ،ووالن مث ال هن يالروإل ساليف بالن سرالر االذاباإ وعالاساإ
ارالالا يصالالوره ا لالالف ،ولان ال لالالي حبجالالة را خالالالف أه ال العل ال  .والواقالالا أننالالا لالالو
ساولنالالا الروايالالات التارخييالالة الالذه الشالالدة ال إل وعظ ال ا الالادة التارخييالالة والالقط و قالالا
راغات واسعة يف ارخينا ،ألإل وعظ األخباريالني الالذين نقلالوا لينالا ا الادة التارخييالة
يرقالالوإل ك ووالالتو الثقالالات سنالالد احملالالدثني ،ولاالالن هالالذا لنالالا والالن بيالالاإل ال
ا لف يف ي اع وا أاار لي احملدثوإل ون رد سيف مبعظ ورويا .
لقالالد نب ال ا وتشالالرقوإل سل ال وبال الالات سالاليف بالالن سرالالر يف دور متالالي  ،وفالالا ت
دراسة ا لف د سل رلك بنرار واسعة ،وأوا ااا سيف بالمندقة ل دلي
سليال سالالو قالالو ابالالن حبالالاإل الالالذم وغال ابالالن حجالالر بالالال ح  ،لاالالن أبالالرز ق الالية
اهت ا ا لف ه ،دور ابن سبأ يف ال تنة ،حيث ير أإل سيف بن سرر خمتلا
لالالذه الشاصالالية ،وقالالد حبالالث ا والالألة ب جيالالاز يف هالالذا الاتالالال ألنال أ الالرد بالالن سالالبأ
دراسالة ووالتقلة عترالد ا النه ن وال  .وغالحي أإل أوسالا ا علووالات سالن ابالن سالالبأ
فالالا ت والالن ريالالا سالاليف ،لا الن ا صالالادر أاالالارت ك الالر أخالالر ثبالالحل وفالالود
ااصالالية ابالالن سالالبأ ارخييالاإ ،ويف هالالذا اجملالالا أاال ك الاشالال ،قالالد راالالر بأسالالانيده
ك األلرة سل ،بن زين العابدين بن ا وني بن سل ،ت94هال ،وحمرد بن سل،
الباقر ت664هال ،وفع ر بن حمرد الصاد ت648هالال– ،والهال وتقالد سلال
سالاليف بالالن سرالالر – روايالالات ثبالالحل وفالالود ااصالالية سبالالداهلل ابالالن سالالبأ ارخييالاإ و بالالني
غلالالوه وادسالالا ه النبالالوة ونوالالبت األلوهيالالة لنوالالا سلالال ،رعالال ،اهلل سنال واذبال سليال .،6
لالالذلك لاالالن س ال ةد ااصالالية ابالالن سالالبأ أس ال ورية ،لاالالن هالالذا لنالالا والالن وفالالود
وبال ة يف دوره ،واتاإل بني األورين.
ال ال ال ال ال ال ال

 ،6الاش،ا رفا الاش.616 ، 611 ، 99 ، 98 ،
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وختاوال الاإ أق الالو أإل وعاول الالة الروايال الات التارخيي الالة ااألحادي الالث النبوي الالة ،وااال ال اط
ا وتو ن و ون الصحة وسدالة الرواة وعب ه يولد جوات واسعة يف ارخينا
إل مل ي د بنا ك ال يا  ،وليوحل واريخ األو األخر وروية باألسالانيد ووعر الة
الرواة ووا رلك ه ،عترد سليها يف الدراسة التارخيية ،و لجأ ك الورب وا قارنة
ب الالني وت الالوإل الرواي الالات ق الالط ،وبوس الالعنا أإل نق الالارل ب الالني رواي الالات األخباري الالني يعال الاإ
للوغو ك وا هو أقرل ك الواقا التارخي ،بد ر ا رويات يعاإ.
إل الصالورة الالالال يعرعالها سالاليف بالن سرالالر سالن األحالالدا ،و الايرة متاوالاإ للصالالورة
الال عاوها روايات أ خمنف وثلإ ...را ر نا ورويالات ساليف ألنال عالعيف
يف ا ديث ولوفود ا بال ة يف روايا ولتعصب لتري  ،ور نا ورويات أ خمنالف
لتعا ال والالا العلوي الالني وورويالالات أ وعشالالر الوالالندم لت الالعي والالن قب ال احملالالدثني
رارا يبق ون التاريخ :إل ونه الولف يف التعاو ا رإل والا الروايالات التارخييالة
هو األفد .
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أحمدددد أمدددين ومدددا أوردي عدددن الحدددديث فدددي كتابيددده :فجدددر

اإلسالم ( )1و ضحى اإلسالم"(.)2
يال الالر أمحال الالد أوال الالني أإل احمل ال الالدثني والعلر ال الالا مل يعتن ال الوا مب ال ال ا ال الالديث سن ال الالايته
بالوالند  ،،0وأإل بعال األحاديالث ال و إل اانالحل غالحيحة الوالند ال ال إل وتنهالا يالد
سل ال الوعالالا را والالا سرعالالحل للتجربالالة أو سل ال العق ال أو الواقالالا ،واسالالتد لالالذلك
بأحاديالالث والالن غالالحي الباالالارم وث ال حالالديث الارالالأة والالن ا الالن ووااهالالا ا ال ا
للعالالني  ،،4وحالالديث العجالالوة والالن ا نالالة وهالال ،اال ا والالن الوال  ،5و والالا أمحالالد
أوالالني قالالاللإا هال اجتهالوا يف نقالالد ا الالديث ك اوتحالالاإل الارالالأة :وهال يهالالا والالادة
ش  ،العني ،:أو العجوة :وه يها ريا .،1 :
ويبالدو أإل األسالتار مل ي لالا سلال والا اتبال االراع هالذين ا الديثني ،حيالث بالالني
ابالالن حجالالر احملالالاو ت ا تاالالررة والالن العلرالالا واأل بالالا ا والاللرني ونالالذ سصالالر الرسالالالة
والعصالالور الالالال لتهالالا للاشالالف سالالن أثالالر الارالالأة  ،1والعجالالوة  ،8يف وعا الالة أو الراه
العني و ور ا و  ،قد راالر جتربالة أ هريالرة رعال ،اهلل سنال للارالأة ،وفالدها
نا عالة ،ارالالا أاالالار اال والالن ابالالن ا الوزم وابالالن العالالر ك الالالداا ال بيالالة وحالالدها أو
ال ال ال ال ال ال ال

 ،6جر امسل .651-649/6
 ،6عح امسل .601-611/6
 ،0جر امسل  ، 611/6وعح امسل .601/6
 ،4الباارم ا الصحي اتال ال ل بال ا ن ا ا للعني.
 ،5ابن حجر ا ت البارم اتال ال ل بال ا ن ا ا للعني.
 ،1عح امسل .601/6
 ،1نبات ون ال ريات ينرو داخ ال بة بصورة بيعية بدوإل غر .
 ،8ون أحون متور ا دينة.
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خبل ها مبواد أخر  ،وارا فربحل يف زون النووم اانحل نا عة ،ورار ابالن القالي
اس ا ابار قداو األ با ونه ا وبح ،وابن سينا ب الداا ال بية.
أوالالا العجالالوة ،قالالد وفال العلرالالا ا الالديث وفيهالاإ خاغالاإ ،قالالا اخل الالا ا إل
رلك برباة دسا الن غل اهلل سلي وسالل لترالر ا دينالة ،خلصيصالة يف الترالر،
وقا ابن التنيا حيتر أإل ياوإل ا راد خنلإ خاغالاإ با دينالة يعالر اآلإل .وقالا
ا الالازرما وحيترال أإل ياالالوإل رلالالك خاغالاإ بالالمون النال غالالل اهلل سليال وسالالل را مل
يثب الالحل اس الالتررار وق الالو الش ال ا يف زوانن الالا .ورا الالر سي الالاه أإل ه الالذه الص ال ة خاغ الالة
بعجالالوة ا دينالالة لتالالأث البيئالالة يف النبالالات  ،،6وهاالالذا ال إل العلرالالا واأل بالالا حالالاولوا
س الالرب أفي الالا خمتل الالة اختب الالار األث الالر ال ال للار الالأة والعج الالوة ومل يهرل الوا نق الالد ا ال ال
و عري ال للختبالالار العلرالال ،و الالا الوسالالال العلريالالة ا يوالالرة ل ال يف سصالالوره  ،وقالالد
احتالالا وا يف وفيال ا الالديث حبيالالث لالالو أثبالالحل ال الالل ا الالديث سالالد الالالدة الارالالأة
ادوا للعالني أو العجالوة االدوا للوال مل يتعالاره رلالك والا ا الديث الا قيالدوا بال
ا الالديث والالن الالأث ات البيئالالة والالالمون ،ايالالف وقالالد أثبالالحل ال الالل القيرالالة ال ذالي الالة
للعجوة و باداا للديداإل الال رز الورو يف ا و .،6
إل احملالالدثني سن الوا بترييالالم ا الالديث ونقالالده سنالالايته بالوالالند ونقالالده و إل اتالالل
اروع ا ديث ا حة بالنقد توإل ا ديث وبياإل وا يقا يهالا والن االذور وسلال
واع ال رال و درا  ،و ا الال ،أم نظ الالرة يف الالت الب الالارم ب الالن حج الالر عر الالة و الالد
اهترا احملدثني بنقد وال ا الديث ،وأوالا ا اال سلاليه بالتقصال يف رلالك لالي
ال ال ال ال ال ال ال

 ،6انظر ت البارم اتال ال ل بال .609/61
 ،6ابالالن حجالالر ا الالت البالالارم اتالالال ال الالل بالالال  ، 614/61والوالالباس،ا الوالالنة وواانتهالالا يف التش الريا -661
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غحيحاإ ب هو وهال وقالا يال ا وتشالرقوإل و الابعه أمحالد أوالني واآلخالروإل ،ولعال
سبل رلك سد امحا ة بدقالة بالنتالا ال االرم ال الا يف ا الديث ،وهالو نتالا
يص الالعل امحا الالة ب ال و حص ال بدق الالة الالا أد ك ا ا ال الظ الالاهرم سل ال و الالنه
احمل الالدثني و الالن خ الالل ولحظ الالة اري الالة الات الالل ا ل الالة يف سلال ال الرف الالا وا تعلق الالة
باألس الالانيد ،وه الال ،ظ الالاهرة بيعي الالة يف الالاريخ ا را الالة ال اري الالة يف امس الالل  ،بو الالبل
المي الالادة ا ال الالردة يف س الالداد رواة ا ال الالديث بتت الالابا األفيال الالا  ،وه الال ،نتيجال الالة بيعيال الالة
ستر الالاد الرواي الالة و الالر التحرال ال ا عت الالربة يف نقال ال األحادي الالث ح الالإ بع الالد ورحل الالة
التالالدوين الواسالالا يف الق الرنني الثالالا والثالالالث الجري الالني ،ر اسالالتررت الالر التحر ال
وعتالربة حالالإ ال ة وتالالأخرة ،لرالا حال ا وتشالرقوإل غالمارة امنتالا يف سلال الرفالالا
حار الوا سل ال احمل الالدثني با جت الالاه ك نق الالد الو الالند و مه الالا ا ال  ،ر لا الالن بع الالد
ال حالالو الالالدقيا لاتالالل االالروع ا الالديث واتالالل ا صال ل الالالال حالالوت سنالالاوين يف
ا عل ال والشالالار وا الالدر أإل ينتهالال ،ك هالالذه النتيجالالة  ،،6ال الوابط الالالال وعالالعوها
ق سن ال وابط الال وععوها لنقد الوند.
لنقد ا

ال ال ال ال ال ال ال

 ،6انظالر منالالار والن نقالالد ا ال يف اتالالال د الا االالبهات سالالن ا الديث واحملالالدثني للالداتور الوالاليد أمحالد رو الالاإل ا وال
 118وحمرد لقراإل الول ،ااهترا احملدثني بنقد ا ديث سندا ووتنالا وووال ر سبالداهلل الالدويظ اوقالايي نقالد
وتوإل الونة.
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فددد اد سددداكين وانتقدددادي للبخددداري فدددي كتبددده تددداري التدددراث
العربي .،6
يعالالد هالالذا الاتالالال أوسالالا و لالالف يف الالاريخ ال ال ا ،العالالر  ،وهالالو يف األغ ال
عليقات سل اريخ األدل العر للروتشر االار بروالرالاإل مث اسالتق سنال ،
لا الالن و ل ال ال وس الالا يف ا اال ال سل ال ال ا ل الالات و ق الالدلها ،و الالا س الالره لص الالحي
الباالالارم سالالج بعال ا لحوظالالات الالذار أإل امسالالناد مل يعالالر االالال األارال
سند الباارم الواقا أن بدأ ون الباارم ي قد واانت  .،6وقد استرد يف بالدا
ه الالذه ا لحوظ الالة سلال ال اث الالرة التعليق الالات يف غ الالحي البا الالارم واث الالرة ا ال الواد الل وي الالة
والتارخيي الالة ا ص الالدرة ب ال ال قا و را الالر و رو دوإل س الالناد ،وا الالاإل ينب الال ،ل ال ال أإل
يلت الالحل ك أإل اال والالا أورده الباالالارم يف غالالحيح لالالي سلال االالرط الصالالحي
يعالالد ون ال  ،وقالالد نب ال الباالالارم سل ال رلالالك يف سن الواإل اتاب ال الالالذم اختالالاره ا الالاوا
ا والالند الصالالحي ووالالن مث يص ال القالالو بالالأإل امسالالناد بالالدأ والالن الباالالارم ي قالالد
واانتال ث ر إل الباالارم اسالالتعر األسالانيد بالأد وأارال وظاهرهالا .ووالن ا الالدير
التنبي ال سلي ال أإل سالالماني قالالد ح الالذ هالالذه اآلرا يف ال بع الالة الالالال أغ الالدراا فاوع الالة
اموا حمرد بن سعود امسلوية ،و منا أورد يف البحث لتنبي ون يرافا ال بعة
األوك و سيرا أإل ا ذ فر بدوإل وعي أو نبي .

ال ال ال ال ال ال ال

 ،6غدر بالل ة األ انية سن بعة بري بليالدإل سالنة  6911غالدرت ال الة العربيالة ألو الاتالال سالنة 6910
ر ة الداتور هر ،أبو ال .
 ،6سماني ا اريخ ال ا ،العر ص .649
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محاوالت معاصرة:
أوالالا احملالالاو ت ا عاغالالرة لت الالوير والالنه النقالالد سنالالد احملالالدثني ب سرالالا العق ال يف
أحاديث تعلا بعامل ال يل ،وال عن يها حبجة أهنا ت ا والا القواسالد العقليالة
إل رلك يولد الش ط وينأ سن قواسالد النظالر الصالحي  ،الل لاالن قيالا سالامل
ال ي الالل بعا ن الالا ،و لا الالن رد الرواي الالات الص الالحيحة حبج الالة أهن الالا وا الالا ا ال ال ،
الالا يعرال ال يف دنيان الالا ،والعقال ال وهي الالأ للتعاوال ال و الالا سا ن الالا األرع الال ،،وأو الالا بن الالا
ي  ،وقد ااال مساسيال الاالردم أبالا هريالرة
العقيدة ل لان اي العق وا
رع الال ،اهلل سن ال بالنق ال س الالن اع الالل األحب الالار س الالدداإ اب ال اإ و الالن األحادي الالث ا تعلق الالة
بال يبيات وعتقداإ أهنا ون امسراليليات الال يرويها اعل األحبار نقلإ سن التوراة
أو الال ا ،اليهالالودم ،والالا أإل أبالالا هريالالرة ن ال أإل ياالالوإل اعالالل األحبالالار حيالالد ،والالن
التوراة أو أن يروم سن غ رسو اهلل غل اهلل سليال وسالل  .،6وقالد رد مساسيال
الاردم سدداإ ون أحاديث ا ا سلال خرافهالا الباالارم وووالل ووالتنداإ أحيانإالا
يف وهينه الالا سلال ال اغ الالي وردت يف الت الالوراة ،ب ال أورد و الالا ي ي الالد أهن الالا ونقول الالة و الالن
امس ال ال الراليليات  ،6ولع ال ال ال الشال ال الالبهة وقعال ال الالحل بوال ال الالبل التشال ال الالاب يف قصال ال الالو التال ال الالوراة
واألحاديث ،وا أإل التشاب يف القصو يورم سل القر"إل ،هال يعالظ رلالك أإل
القالالر"إل أخالالذها والالن التالالوراةنن :أو أإل التشالالاب يقالالا بوالالبل وحالالدة وصالالدر التلقالال،
الالالوح ،املالال ،،يرالالا مل يقالالا سلي ال التحريالالف والالن التالالوراة .ويلالالم أإل حنالالاا التالالوراة
ال ال ال ال ال ال ال

 ،6راف الالا مساسي ال ال الا الالردم ا حن الالو عيال ال قواس الالد نق الالد و ال ال ا الالديث ث دراس الالة بيقي الالة سلال ال بعال ال
الصحيحني ص.644
 ،6ا صدر الوابا ص .691 – 694
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أحادي الالث

سل عو وا ورد يف القر"إل وا ديث الصحي ولي العا .
وأحيانالاإ أخالالر رد أحاديالالث تعلالالا بالالأوور غيبيالالة بعرعالالها سلال العقال وقوانينال
،6
وهو غ و ه للن  ،وامثبات يف هذا اجملا .
ارا نق مساسي الاردم  ،6سن أ حني ة قول سن الصحا ا لي أن
بن والالك أنال اخالتلط "خالر سرالره ،ووصالدره اتالال وتالأخر هالو خمتصالر ا وال يف
الرد سلال األوالر األو أل االاوة ت115هالال .،0 ،ولالي يف الراف أنال رعال،
اهلل سن  ،يف اتل الرفا والا يشال ك اختل ال  .،4بال ورد والا ي يالد احتيا ال يف
الروايةا قي ل ا أ دثنا :قا ا نال ليرنعالظ أإل أحالدثا حالديثاإ اثال اإ أإل النال
الل ،وتعرداإ ليتبوأ وقعده ون النار .،5
غل اهلل سلي وسل قا ا ون اذل س ة
وقي ورة ألن ا أ دثنا :قا ا يا بظ ون ياثر ياهجر.
والاا الالل وريالالل خيلالالط ا الالا بالبا ال متويه الاإ سل ال القالالارء وقالالد غالالرع بالثنالالا
سل حمرود أبو رية يف اتاب أعوا سل الونة احملردية  ،1وأبد سجابال مب لالف
"خال الالر هال الالو غال الالاحل أبال الالو باال الالر واتاب ال ال األع ال الوا القر"نيال الالة يف ااتوال الالاع األحاديال الالث
امسراليلية و ه الباارم ونها  .،1ووغف أفوبة األلرةا ابالن خملالة وسيالاه
وا الالازرم يف أوي ال وشالالا حالالديث ل ال ووس ال سالالني ولالالك ا الالوت بأهنالالا أفوبالالة
ال ال ال ال ال ال ال

 ،6حنو عي قاسدة نقد و ا ديث ص . 646 – 611
 ،6حنو عي قاسدة نقد و ا ديث  ،ص.658
 ،0أبو ااوة  ،خمتصر ا و يف الرد ك األور األو  ،ص.10-16
 ،4رافا مساسي الاردم ا وصدر سابا ص  ، 658وانظر ر ة أن بن والك يف اذيل الارا للرمم.
 ،5ا ديث يف غحي الباارم .56/6
 ،1أعوا سل الونة احملردية ص .614
 ،1ا صدر الوابا  ،ص 615
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وتال ة وساي ةننن
وهذه الدراسات الال قا ا أمحد أوني وأبو رية مث أبو بار غاحل و مساسيال
االالردم وسالالاور سالاللوبو الهالالا وتالالأثرة بدراسالالة ا وتشالالر اجملالالرم اولالالد والاليهر يف
اتابي ال ال دراس الالات س الاللوية و العقي الالدة والش ال الريعة  .و يا الالادوإل خيرف الالوإل س الالن
ام الالار الالالذم رمس ال  ،و ابع ال ي ال سالالدد والالن ا وتشالالرقني اآلخ الرين أبالالرزه فوزيالالف
ااخحل .،6

ال ال ال ال ال ال ال

 ،6يف اتاب اThe Origins of Muhammadan Jurisprudence
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أثر منهج المحدثين في تصحيح صورة السيرة النبوية
 -1النبوة والوحي
إسالم ورقة بن نوف .
نق الشيخ حمرالد بالن حمرالد أبالو االهبة ،6حالديث النال ة غالل اهلل سليال وسالل
أن ا ويف ورقة قا ا لقد رأيحل الق ة – وهو رف الدين النصالرا – يف ا نةالة
سلي ال ثيالالال ا ريالالر ،ألن ال "والالن وغالالدقظ رواه أبالالو نعالالي والبيهقالال ،يف الالالد ل
الصحي ا قا أبو نعي ا هذا ونق ا .وقا ابن اث ،6ا ورس و يال غرابالة وهالو
اوإل ال ا ة أو وا نم .،0
عالقة ورقة باإلسالم:
يقالالو والالونتجررم واطا ووالالن األ ال ا ال اه بالالأإل حمرالالداإ االالاإل قالالد سقالالد
غ الاللت وو الالتررة و الالا ورق الالة ون الالذ وق الالحل وبا الالر ،و علة ال أا الاليا اث ال ة ،وق الالد الالأثرت
التعالالالي امسالاللوية اللحقالالة اثال اإ بأ االالار ورقالالة ،وهالالذا يعالالود بنالالا ك الالرع وشالالالة
العلقة بني الوح ،الذم نم سل حمرد والوح ،الوابا ل .
الصحيحا وع رواية الباارم أإل لقا إ واحالداإ بالني ا ثنالني ،وأنال احتالا
ك دخ ون خدجية ال رع ،اهلل سنها  -ابنة س ورقة.
وقد الوح ،ووات ورقة بعد ثل ،سنوات ون بد الوح ،ووقو اللقا ،
وبقال ،الرسالالو غالالل اهلل سليال وسالل يتلالالو والالا يتنالالم والن قالالر"إل ثلثالاإ وسشالرين سالالنة
حإ ار التنالمي يف سصر يو ا رعة بعر ات يف رم ا جة سنة61هال.
ال ال ال ال ال ال ال

 ،6اتاب “الو ة النبوية يف عو الاتال والونة “ ص84
 ،6البداية والنهاية .9/0
 ،0أبو نعي ا الد ل .659 – 658
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عالقة اإلسالم ببحيرى الراهب:
يقالالو ا وتشالالرقوإل أإل النال غالالل اهلل سليال وسالالل علةال والالن حبال الراهالالل.
ثبالالحل أوالالا النقالالد ا الالديث ،،ولالالو ا عالالنا فالالد إ أهنالالا وقعالالحل ال إل
وقصالالة حب ال
اللقالالا بينهرالالا يعالالدو الوالالاسة أو الوالالاستني ،وسرالالر الن ال ة غالالل اهلل سلي ال وسالالل
اثنتا سشرة سنة .ولو حدثحل قصة اللقالا ألثالارت فالد إ يف قالري  .لاننالا جنالد
غالد لالا الا ي االد ب لهنالالا .ووالارا يتحرال غال يف الثانيالالة سشالرة والن سرالره سالالن
حب  :وقد افترا ب حب ور قري ساسة ون زواإل:
وأوالالا األخالالذ سالالن التالالوراة وامجني ال ال إل التالالوراة وامجني ال مل ي الالا االالاولني ك
العربيالالة بعالالد ق الرنني والالن سصالالر الرسالالالة  ،6واالالاإل يهالالود ا دينالالة يف سصالالر الرسالالالة
يقراوإل بالعربانية ،و إل ااإل ورقة قد رف ايئاإ ون جنيال العربانيالني .ولالو ا عالنا
فالالد إ أهنرالالا ر الالا يف سصالالر الرسالالالة ال إل ِّأويت ال الثابتالالة الالو دوإل اد ال ونهرالالا.
والنا يعل أإل أحداإ والن ا شالراني مل يشالاك يف ِّأويةالة النال ة غالل اهلل سليال وسالل
وا وا ر الدواس ،لالذلك سنالده ث االذيباإ للقالر"إل ،و شالايااإ بصالد النال غالل
اهلل سلي وسل  .وأقو سند يف قصة حب وا أخرف ال وذم وغحح ا اا
و عقب الذه قاللإا أظن ووعوساإ وبع با .
الرد على مونتجمري واط في ت سير تغاير أسلوب القرآن والحديث:
وأإل رل الالك يع الالود ك أإل وص الالدر ا الالديث ه الالو العق ال ال ووص الالدر الق الالر"إل هال الالو
اللاعور  .و را قبلنا هذه ال ارة ا والتوحاة والن ودرسالة التحليال الن وال ،،ال إل
ا نواإل لتلك ووتويالالنيث ووالتو للالوس ،وووالتو للوسال ،،لرالارا مل يالنج

ال ال ال ال ال ال ال

 ،6ابن الندمي ا ال هرسحل.00/6
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سن رلك وفود أسلوبني وت ايرين ا الت اير سند األدبا والشعرا حبيث والقط
ا ع الالاي األدبي الالة النقدي الالة ال الالال اش الالف س الالن ا تع الالا يف الش الالعر والنث الالر ال الالظ ألإل
اخلصالالو األساللوبية ال رديالة وترالايمة ،حبيالث ياتشالف الناقالد أإل قالال البيالحل هالو
اوالالرا القالالي  ،واالالاإل الظالالن سنالالد لس ال ة غ الربيني ابالالار أإل ييالالل الالالوس ،العق ال ،
با االالدرات ي الال ،ك الترالالا والالا ون قالالة اللوسالال ،حيالالث يتجل ال امبالالدا ا الالر
بعي الالداإ س الالن قي الالود العق ال ال واواحب ال ال  .وق الالد فرب ال الوا رل الالك ،ووع الالعوا أفه الالمة و الالجي
لالوه ون خالل ون قالة اللوسال ، ،لال حيصاللوا سلال بالدا نن والا العلال أإل
ون قة اللوس ،ا اعية وليوالحل حقيقيالة سلريالة .ويف امسالل استالربت الالن
واح الالدة و إل اان الالحل تح الالو و الالن ال الالن األو الالارة ك ال الالن اللواو الالة ك ال الالن
ا رئنة بعاإ ا تلقاه ون و ثرات ربوية قو أحد فانبيها ون اخل أو الشر.
 -2التشكيك بالرسالة

الرد على مقولة أن اإلسالم تعبير عن "الالوعي" الجمعي العربي:
Arabic Collective Unconsciousness

ا يعظ أن انعاا لثقا ة واتنالمة يف عر األوة العر  ،و عبال سالن "والالا
و لعااا يف الوحالدة والنه الة و قيالا الالذات ..و الة والن يالذهل ك أإل امسالل
مل يالالأت ديالالد ،بال بالالى نظال ا اهليالالة يف العبالالادة والالن حال وغالالو وغالالدقة ،ويف
أغل الربا ون ال نال حيالوزه االيخ القبيلالة ،واالور
ا عاولت ون ديات و
عال الالود ك ارسال الالات القبيلال الالة يف خيرال الالة الشال الاليخ ،6 ،ويتناس ال ال ه ال ال وال الالا أحدث ال ال
امسل ون نقلة هاللة يف سامل العقيدة ..سالن التشالبي والترثيال والتع يال  .وحالإ
العبالالادات القدلالالة وثال ا ال زوالالن ب الراهي سليال الوالالل  ،،الالالذم الرأ سليال يال
ال ال ال ال ال ال ال
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وابتالالدا  ،ال إل امسالالل أسالالاده ك نقال ال وأزا ون ال بالالد ا اهلي الالة و ري ااالالا الالالال
ويالالمت قريش الاإ سالالن العالالرل وحققالالحل لال ونالالا ا افتراسيالالة واقتصالالادية واعالالحة وث ال
س الالد الوق الالو بعر الالة ب الالمس أهنال ال أهال ال ا الالر الالل ي الالادروإل ك ا ال ال سر الالات،
صالالل
واحتاالار بيالا الثيالال للحجالالا بالمس أهنال اخلرال  ،وأإل ثيالال ا جالا
لل الوا  ،وب ناالالاره أدا العرالالرة يف ووس ال ا ال حالالإ تاالالرر وواس ال التجالالارة،
و نااره التجارة يف ا  ،،6وحب الاظه سلال  011غالنراإ حالو الاعبالة لثلالوإل
القبالال ال  ،وحب الالاظه سلال ال غ الالورة و الالرمي وسيوال ال سليال ال الو الالل  ،وغ الالورة بال الراهي
يوتقو ال بالالاألز سل ال فالالدراإل الاعبالالة ،ويتناسالالوإل والالا أحدث ال امسالالل والالن ثالالورة
سل ا قتصاد ا اهل ،القال سل الربا وا حتاار وا يور ووالا أحدثال والن يال
هال يف سلقات الرفا والنوا ...
والقصالالد والالن هالالذا التحريالالف والتشالالوي للحقيقالالة القالالو بالالأإل الرسالالو غالالل اهلل
سلي ال وس الالل وص الالل افتر الالاس ،ق الالاد الع الالرل حن الالو الوح الالدة والنه الالة وعتر الالداإ سل ال
استلها راارا ا رعية ووتوحياإ الالنظ ا اتل الة والن الرا ،ا اهليالة ،لالي الة
وح ،يوح واتال ينالم  ،ب اانحل األوة وهيأة للنهوه حا ظهور القالد وقد
علحل عرن سنن ا فترا وقوانني التاريخ العاوة.
بيان أن القرآن رد على اتهام مشركي قريش للنبي صلى اهلل عليي وسلم
َ َ َ َ َ ُ َ َّ ُ َ ُ ُ َ
ون إ َّنماَ
بأخذ العلم من مصادر أعجميةولقد نعلم أنهم يقول
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 ،6الواي  ،و "يات األحاا  ، 641/6 ،وقد ااتهرت نوبة الاتال للواي  ،والصحي أإل الاتال
ل ني ثلثة وه حمرد العر ة  ،وسبدالول العوارم  ،وأمحد محيالدة  ،وأوالا الوالاي أاالر سلال نقيحال
قط  ،ارا يف بعة سنة . 6900
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ُّمبِي [١٠٣النح ا ]610وقد ةبني الصحا سبداهلل بن وول ا رو ،أن ااإل
رر را
ل غبياإل سبداإل يصقلإل الويو – يقر"إل التوراة ،مها يوار وخ  ،ة
رسو اهلل غل اهلل سلي وسل ومها يقر"إل اتاباإ لرا .قا ا شراوإلا منا
يتعل ونهرا أنم اهلل هذه اآلية .
والوال ا الالالذم ي الالرع ن وال ب الالاع هالالوا أإل ال لوالالني اانالالا يقالالر"إل بالعربانيالالة،
واانا غبيني ،وأإل غاحبهرا أسل  ،ه االاإل ليوالل لالو سلال أإل غلويال وصالدر
القر"إل:

 -3أخبار اائفة:
ون ا عرو أإل النقد ا ديث ،أثبحل سد غحة قصة ال رانيالا الالال المس أإل
الن ال غالالل اهلل سلي ال وسالالل يف أسقالالال هجالالرة ا بشالالة األوك غ اللة يف ا و الالجد
ا را قرأا لك ال رانيا العل و إل ا استهن ل جتال والا "يالات والن سالورة الالنج
وأإل ا شراني ا سجد سجدوا وع ألن أثى سل "لته .
وقالد بالالني الوا  Fueckأإل بعال ا وتشالرقني غالالد القصالة وبع الاله االالذ ا
حول الو  ،وأوا واط مس أإل القصة غالحيحة ألهنالا يف غايالة ال رابالةنن ال دم
بع ال األخبالالار الالالال يرويهالالا سالاليف بالالن سرالالر سالالن سصالالر الو ال ة النبويالالة ك شالالوي
واع ألحاا ارسية ولولوا بع الصحابة رعواإل اهلل سلاليه ا عنالدوا يالذار
سيف بن سرر بأإل الن غل اهلل سلي وسل سني وعار بن فب سل الاليرن يف
سنة 61هال قب حجة الودا  ،وأن أباع لال أخالذ الالدايا والن النالا  ،ووالن الواعال
أإل هذا خمالف لتعالي الن  ،6غل اهلل سلي وسل .
ال ال ال ال ال ال ال

 ،6ابالن حجالالر  ،الالت البالالارم  ، 611/60أخرفال ال والالذم والالن روايالالة قالالي بالالن أ حالالاز سالالن وعالالار بالالن فبال قالالا
صالالي االاليئا ب ال ر نال غلالالو  ،وابالالن األثال ،
بعثالالظ رسالالو اهلل غالالل اهلل سليال وسالالل ك الالاليرن قالالا
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يف الوقحل الذم ذار اتل ا ديث بوعوع حمو الن غل اهلل سلي وسالل
لاال الصالالور داخال الاعبالالة ا شالالر ة ،ال إل اتالالال أخبالالار واالالة ،لألزرقالال ،يالالذار أإل
الن غل اهلل سلي وسل وعا يده سلال غالورة سيوال وأوال وأوالر مبوال الصالور
األخر ا خي با وقف الشرس ،ون التصوير وخباغة صوير األنبيا ووا وفود
رلك يف وااإل اريف للعبادة .،6
ووالالن رلالالك بالاللد للمهالالرم يش ال ك أإل الن ال غالالل اهلل سلي ال وسالالل ه ال ة أإل
ي د ون ا بالا الا أغالاب والن اعال رال سنالد و افالأة الالوح ،األوك لال يف غالار
حرا  .والمهرم وا اب  ،لاالن الروايالة بقال عالعي ة حوالل قواسالد احملالدثني ألنال
ابع ،غ ومل يذار سند الرواية.
 -4السياسة الشرعية:
ا عاهالالدة والالا يهالالود ا دينالالة صالالل للدراسالالة التأرخييالالة ،لانهالالا صالالل دلالاليلإ
ارسياإ لعد ثبواا حديثياإ.
لالالي ا ال والالا يف الوثيقالالة سل ال درفالالة واحالالدة والالن الصالالحة ،ألإل بع الالها ورد
بش الالا أحادي الالث وت رق الالة يف ا ص الالادر ا ديثي الالة وث ال البا الالارم ووو الالل  ،وبع الالها
أورد اتل الو ة والتأريخ دوإل أسانيد أو بأسانيد وعلولة.
= ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال

أسالالد ال ابالالة  ، 016/4وانظالالرا ووسال االالاهني االالني ،الالت ا الالنع االالرع غالالحي ووالالل  ،94/6وسبدا ريالالد
حمرود هراز  ،وعار بن فب  ،ص . 56والا أإل الرمي أخالذ الالو ة وا صالدقني للهالدايا واعال يف األحاديالث
الصحيحة ابن حجر  ،ت البارم .611/60
 ،6األزرقالال ، ،أخبالالار واالالة  ، 618 ،611/6 ،والالالذه  ،الو ال ة النبويالالة  ،ط القدسالال ،ص ، 01وف الواد سلالال،،
ا ص يف اريخ العرل .116،111
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القو بأإل ا نا قني حراة سياسية ،وأإل ا ر دين وعارعة سياسية.
أل بار رع ،اهلل سن وهذا موير واشو للتاريخ ،ا ر دوإل الت وا حو
ودس ،النبوة بوبل العصبية القبلية ،ومحلوا الويف يف وف الدولة امسلوية..
ووعظره ار د سن امسل لةإ و صيلإ ،والقلي ونه بع رو متي وث
بظ يربو وقو والك بن نويرة ،اوتنا سن د ا المااة وا البقا سل امسل ،
وهذا ا وتنا هو ناف سن أوي – ارا ورد سن اموا اخل ا ت088هال،
َ
ََ
َ َ َ َُ ُُ َُ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
ٰ
لآلية خذ مِن أمول ِ ِهم صدقة تط ِهرهم وتزك ِي ِهم بِها وص ِل علي ِهم
َ َّ
َّ
َ َ َ
إِن َصل ٰوتك َسك َن ل ُهمر[التوبةا .]610حيث رأوا أإل اخل ال للن غل اهلل
سلي وسل لي أل بار أإل يأخذ زااا  .،6والقو بالتأوي لآلية مل أفد ل
سنداإ ،وبني اخل ا والردة وا يقارل أربعة قروإلن ومل ر ا حراات الردة أم
اعارات عرب سن وعارعته خلل ة أ بار رع ،اهلل سن .
وحماولة موير حقالا التالأريخ و سالادة اتابتال خلدوالة أغالراه وذهبيالة وسياسالية
لالن النج  ،والصالحي ا سال ا با قيقالة التارخييالة والتماوهالا .و االك أإل فهالود
األخباريالالني ستنصالالل سلال حراالالة الالالردة و هالالدااا ا ترثلالالة يف و الالاة النال غالالل اهلل
سلي وسل .
القالو بالالأإل ا هالاد د الالا سالن الالالن بينرالالا هالو لثال العقيالدة العوالالارية لألوالالة
وهو اس ا يجية ثابتة حإ قيا الواسة ،ولان الت بيا يتو با رونة العالية .هو
ير بط بالدولة ه ،ونظرة لال أو والر بال بعالاإ الوازين القالو وأحالوا ا واللرني
ووصالالا ه  ،ونظ الراإ لتنالالو أدوا ال هالال ،دتالالار "ليالالات التن يالالذ والالن ا هالالاد بالالرالالة
ال ال ال ال ال ال ال

 ،6ابن حجر ا ت البارم  ،وانظر ووس ااهني اني  ،ت ا نع ارع غحي وول .660/6
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وا الالا والالالن  ،ويوالالا األ الراد والالا يوالالا الدولالالة والالن التصالالر ات ،ولاالالن رلالالك
ور بط ب رإل الدولة أي اإ إً إً.

 -5تطلعات لمستقبل دراسات السيرة:
نأو أإل يالت يف هالذا العقالد بنالا ووسالوسة الوال ة النبويالة سلال أسال سلريالة،
وأإل ي الالت وع الالعها سل ال أس ال وانة لي الالمر ،و ا الالوإل ويو الالرة أله ال األره س الالن ري الالا
امن نحل.
نأوال ال أإل ي الالت س الالره – ب حا الالا – ألح الالدا ،الوال ال ة س الالن ري الالا الوس الالالط
وو سل اس وانة ليمر.
ا تعددة  Multimediaغو اإ وغورة واتابة وأإل ة
نأوال أإل صالالدر دراسالالات سلريالالة ووثقالالة سالالن الو ال ة توال بالقالالدرة التحليليالالة
ودقالالة ا علووالالات وفالالودة العالالره و قالالو الالذه ا هالالا سالالادة ورااالالم البحالالث حيالالث
يعج الالم األ ال الراد س الالن ن ي الالذ ا ش الالروسات الا الالرب  ،وق الالد ب الالني ه الالذا العج الالم خ الالل
الونوات العشالرين ا اعالية رغال احملالاو ت ا شالاورة الالال قاوالحل بال االراات برنالة
سديالالدة .ولاالالن أإل تحالالد هالالذه الشالالراات يف االالراة واحالالدة و الالدس والي الاإ لتن يالالذ
ا شرو .

65

ثبت المصادر
 -6أب الالو سبيالالدة ،وعر الالر ب الالن ا ثالالىا هنالالاد ا وس ال  ،دار العلالالو  ،الريالالاه ،ال بع الالة
األوك6414 ،ه ال .6985
 -6أخبار واة ،األزرق.،
 -0ا ست نا يف وعر ة الاى ،ابن سبدالرب ،أبو سرر يوسف بن سبداهلل بن حمرد
القال الالر 410ه ،،ا اتال الالل امسال الاللو ،،لبنال الالاإل ،ب ال ال وت ،ال بعال الالة الثانيال الالة،
6091ه.
 -4أسد ال ابة يف وعر ة الصحابة ،ابن األث  ،أبو ا ون سل ،بن حمرد ا مرم
تا101ه ،،القاهرة6081 ،ه.
 -5أس ال ال ورة ام ال الالار ،اال الالارا بال الالوير ،ر ال الالة لال الالظ ا ال الريف اخلال الالو  ،سال الالامل ا عر ال الالة،
الاويحل ،ال بعة األوك6464 ،ه ال . 6110
 -1أغو الورخو ،،أبو الو الا األ الا  ،نالة حيالا ا عالار النعرانيالة ،حيالدر
اباد ،الدان ،الند.
 -1األع الوا القر"نيالالة يف ااتوالالاع األحاديالالث امس الرليلية و ه ال الباالالارم ونهالالا،
أبو بار بن غاحل ،و ابا حمر القاهرة. 6914 ،
 -8أعوا سل الونة احملردية ،أبو رية ،القاهرة.
 -9األنوار الااا ة وا يف اتال أعوا سل الوالنة والن الملال والتقليال واجملاز الة،
سبدالرمحن ا علر ،اليرا  ،ا اتل امسلو ،،ب وت.
 -61اهتر الالا احمل الالدثني بنق الالد ا الالديث س الالنداإ ووتن ال الاإ ،الري الالاه ،ال بع الالة األوك،
6418ه ال . 6981
66

-66

-66

-60
-64
-65
-61

-61
-68

-69

البداي الالة والنهاي الالة ،اب الالن اث ال  ،سر الالاد ال الالدين أب الالو ال الالدا مساسي ال القرا الال،
الدوشال الالق ،تا114ه ،،سب ال الالداهلل ب ال الالن سبداحملو ال الالن ال اال الال ،،دار هج ال الالر
القاهرة ،ال بعة األوك6461 ،ه ال . 6991
ب يال الالة الوسال الالاة يف بقال الالات الل ال الالويني والنحال الالاة ،الوال الاليو  ،،فال الالل الال الالدين
سبالالدالرمحن بالالن أ باالالر تا966ه ،،و بعالالة الوالالعادة ،ال بعالالة األوك،
6061ه.
الالاريخ الال ال ا ،الع الالر  ،ال ال اد س الالماني ،ر الالة هر الال ،أب الالو ال ال ال  ،اليئ الالة
ا صرية العاوة ،القاهرة ،ال بعة األوك. 6916 ،
اريخ ال ربم ،ال ربم ،حمرد بن فرير تا066ه ،،حمرد أبو ال
براهي  ،ال بعة األوك 6911 ،ال 6081ه.
اريخ ال لو ة ا ديثة ،ار  ،يوسف ،القاهرة.
التالاريخ الابال  ،الباالارم ،أبالالو سبالداهلل حمرالالد بالن مساسيال تا651ه،،
و بعال ال ال الالة دالال ال ال الالرة ا عال ال ال الالار العثرانيال ال ال الالة ،حيال ال ال الالد "بال ال ال الالاد ،الال ال ال الالدان ،النال ال ال الالد،
6011ال6016ه.
الالأريخ ب الالداد ،اخل يال الالل الب الالدادم ،و بع الالة اخل الالاجن ،،وص الالر ،الق الالاهرة،
6049ه.
الت الالاريخ ،اب الالن وع الالني حي الالىي ت600ه ،،أمح الالد ن الالور س الاليف ،ورا الالم حي الالا
ال ال ال ال ا ،العلرال ال الال ،باليال ال الالة الش ال ال الريعة واال ال الالة ،ال بعال ال الالة األوك6099 ،ه ال ال ال ال
. 6919
ريالالر العق ال والالن النق ال  ،امسالاللوبو  ،سالالاور ،األوال ال  ،سالالوريا ،ال بعالالة
األوك. 6999 ،
67

 -61الالدريل ال الراوم االالرع قريالالل النالالووم ،سبالالدالوهال سبالالدالل يف ،ا اتبالالة
العلرية ،ا دينة ا نورة ،ال بعة األوك6019 ،ه.
 -66و "يات األحاا  ،الواي  ،سل ،،القاهرة.
 -66قدوة ا رع والتعدي  ،سبدالرمحن بن حيىي ا علرال ،اليرالا  ،و بعالة دالالة
ا عار العثرانية ،حيدر "باد ،الدان ،الند.
 -60قريالالل التهالالذيل ،ابالالن حجالالر ،قيالالا سبالالدالوهال سبالالدالل يف ،ا اتبالالة
العلرية ا دينة ا نورة6081 ،ه.
 -64اذيل التهذيل ،ابن حجر ،أمحد بن سل ،تا856ه ،،و بعة دالرة
ا عار العثرانية ،حيدر "باد ،الدان ،الند ،ال بعة األوك6001 ،ه.
 -65اذيل الارا يف أمسا الرفا  ،ا الدين أبو ا جا يوسالف ا المم
تا146ه ،،بش ال س الواد وعالالرو  ،و سوالالة الرسالالالة ،ب ال وت ،ال بعالالة
األوك6411 ،ه ال . 6981
 -61وع الي األ االالار ع الالا نق الالي األنظالالار ،الص الالنعا  ،حمر الالد ب الالن مساسي ال
األو ال ا والالظ ،قيالالا حمرالالد حمالال ،الالالدين سبدا ريالالد ،و بعالالة اخلالالاجن،،
وصر ،القاهرة ،ال بعة األوك6011 ،ه.
 -61ا الالذور التارخيي الالة للشال الريعة امس الاللوية ،فليال ال سب الالدالارمي ،س الالينا للنش الالر،
القاهرة ،وا نتشار العر  ،ب وت ،ال بعة الثانية. 6991 ،
 -68ا الالرع والتعالالدي  ،ابالالن أ حالالا الالرازم ،أبالالو حمرالالد بالالن سبالالدالرمحن بالالن أ
حا تا061ه ،،قيا سبدالرمحن بالن حيالىي ا علرال ،اليرالا  ،و بعالة
دالرة ا عار العثرانية ،حيدر "باد ،الدان ،الند6016 ،ه.
68

-69
-01
-06
-06
-00
-04
-05
-01
-01
-08

خلغ الالة ا الالذيل الار الالا  ،اخلمرف الال ،،غال ال  ،ال الالدين أمح الالد ب الالن سبال الداهلل،
ا بعة اخل ية ،وصر ،ال بعة األوك6000 ،ه.
ووإل ووالة غحا خمتلا ،العوارم ،ور  ،و بعة دار الت اون،
ب داد ،ال بعة الثانية. 6919 ،
الالالد ا سالالن ا الالديث واحملالالدثني ،سالاليد أمحالالد رو الالاإل ا و ال  ،دار ال باسالالة
احملردية ،وصر ،القاهرة ،ال بعة األوك6094 ،ه ال . 6914
د لال النبالالوة الصالالحي أنال ونتاالالل ونال  ،،أبالالو نعالالي  ،أمحالالد بالالن سبالالداهلل
تا401ه ،،دار الباز ،واة ا اروة.
رفالالا الاشالال ،،الاشالال ،،أبالالو سرالالر حمرالالد بالالن سرالالر بالالن سبالالدالعميم ،أمحالالد
ا ويظ ،و سوة األسلر ،للر بوسات ،العرا  ،اربل .
الرسالة ،الشا ع ،،حمرد بن دريال تا614ه ،،قيالا أمحالد االاار،
و بعة البا ا ل  ،وصر ،القاهرة ،ال بعة األوك.
سلوال الاللة األحاديال الالث ال ال الالعي ة وا وعال الالوسة ،األلب ال الالا  ،واتب ال الالة ا عال الالار ،
الرياه ،ال بعة األوك6418 ،ه ال . 6981
الونة وواانتها يف التشريا امسلو ،،وص حوني الوباس ،،الدار
القووية ،وصر ،القاهرة ،ال بعة األوك6019 ،ه.
س ال أسالالل النالالبل  ،الالالذه  ،قيالالا االالعيل األرن ال وط وحوالالني األسالالد،
و سوة الرسالة ب وت ،ال بعة األوك. 6986 ،
الو ال ة النبوي الالة ،ال الالذه  ،أب الالو سب الالداهلل و ال ال الالدين حمر الالد ب الالن أمح الالد ب الالن
سثراإل تا148ه ،،القدس ،،القاهرة.
69

-09
-41
-46
-46
-40
-44

-45
-41

-41
-48

سالاليالوفية الالالذاارة ،حمرالالد قاس ال سبالالداهلل ،حمرالالد لقرالالاإل الوالالل  ،،سالالامل
ا عر ة ،الاويحل. 6116 ،
االالرع التبصالالرة والتالالذارة ،العراقالال ،،أبالالو ال ال زيالالن الالالدين سبالالدالرحي ابالالن
حوني الاروم تا811ه ،،ا رل ،ا 6054 ،ه.
الصحي  ،ا اتل امسلو. 6919 ،،
الصالالحي  ،اموالالا ووالالل  ،قيالالا حمرالالد ال اد سبالالدالباق ،،القالالاهرة ،ال بعالالة
األوك6014 ،ه ال . 6954
عح امسل  ،أمحد أوني ،القاهرة.
ال الالع ا الاب ال  ،العقيلالال ،،أبالالو فع الالر حمرالالد بالالن سرالالرو ا االال ،،قي الالا
سبال الالدا ع  ،أوال الالني قلعجال الال ،،ا اتبال الالة العلريال الالة ،ب ال ال وت ،ال بعال الالة األوك،
6414ه ال . 6984
ال الالع ا وا واالالني ،الالالدارق ظ ،سلالال ،بالالن سرالالر أبالالو ا والالن 085ه،،
و بعة دالرة ا عار العثرانية ،حيدر "باد ،الدان ،الند.
ال الالع ا وا وا الالني ،النو الالال ،،أب الالو سب الالدالرمحن أمح الالد ب الالن سل الال ،ا الالعيل
تا010ه ،،و بع الالة دال الالرة ا ع الالار العثراني الالة ،حي الالدر "ب الالاد ،ال الالدان،
الند.
العقيدة والشريعة ،فولد ويهر ،ر ة ،القاهرة.
العل يف ا ديث ،مها سعيد ،سراإل ،األردإل ،ال بعة األوك6411 ،ه
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األوك6410 ،ه ال . 6980
وعجال ال ال األدب ال الالا  ،ي ال الالاقوت أب ال الالو سب ال الالداهلل ي ال الالاقوت ب ال الالن سب ال الالداهلل ا ر ال الالوم
تا166ه ،،قيا ورغليو ،،دار ال ار6411 ،ه ال . 6981
ا عر ة والتاريخ ،ال ووم ،يعقول بن س ياإل تا011ه ،،قيا أار
عيا العررم ،و بعة امرااد ،ب داد ،ال بعة األوك. 6984 ،
ا ظ يف ال ع ا  ،الالذه  ،قيالا نالور الالدين سال  ،دارة حيالا الال ا،،
ق ر ،ال بعة األوك.
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ا ص يف اريخ العرل قب امسل  ،فالواد سلال ،،دار العلال للرليالني،
ب وت ،وواتبة النه ة ،ب داد ،ال بعة الثانية. 6911 ،
وق الالايي نق الالد وت الالوإل الو الالنة ،وو ال ال ر ال الالدويظ ،الري الالاه ،ال بع الالة األوك،
6414ه ال . 6984
وقدوالالة بقالالات خلي الالة ب الالن خيالالاط ،قي الالا أاالالر العرالالرم ،أاالالر عالاليا
العررم ،و بعة العا  ،ب داد ،ال بعة األوك. 6911 ،
ا نالار ا نيالف يف الصالالحي وال العيف ،ابالالن القالي  ،حمرالد بالالن أ باالر بالالن
سالالعد المرسالال ،الدوشالالق156 ،ه ،،قيالالا سبالالدال تاع أبالالو غالالدة ،سالالوريا،
دوشا ،ال بعة األوك6091 ،ه.
ا ن ا الوعع ،،زا ،جنيل حمرود ،القاهرة.
ا ن ا ووناه البحث ،حمرود قاس  ،القاهرة.
والالنه النقالالد التالالارخي ،امسالاللو ،وا الالنه األور  ،سثرالالاإل و الوايف ،حمرالالد،
دار ا عر ة ا اوعية ،وصر ،امساندرية ،ال بعة الثالثة. 6984 ،
ووعالالا أوهالالا ا رالالا والت ريالالا ،و بعالالة دالالالرة ا عالالار العثرانيالالة ،حيالالدر
"باد ،الدان ،الند6019 ،ه.
وي الماإل ا ستالالدا يف نقالالد الرفالالا  ،الالالذه  ،قيالالا حمرالالد سلالال ،البجالالاوم،
و بعة سيو البا ا ل  ،وصر ،ال بعة األوك6086 ،ه.
حنو عي قواسد نقد و ا ديث ،الاردم ،مساسي  ،األوال  ،سوريا،
دوشا ،ال بعة األوك. 6116 ،
نقد النو التارخي ،،بو وا  ،ر ة سبدالرمحن بدوم ،القاهرة ،ال بعة
األوك. 6911 ،
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 -18ال ال ال ال الوا يف بالو يال ال ال الالات ،الص ال ال ال ال دم ،غال ال ال الاللع الال ال ال الالدين خلي ال ال ال ال بال ال ال الالن أبيال ال ال الالك
تا114ه ،،هيلر الالوت ريال ال وزو الاللاه ،قرانما الالاينيم ،يو الالبادإل ،ال بع الالة
الثانية 6916 ،ال 6086ه.
 -19و يالالات األسيالالاإل ،ابالالن خلاالالاإل ،أبالالو العبالالا وال الالالدين أمحالالد بالالن حمرالالد
اب الالن أ با الالر ب الالن خلا الالاإل تا186ه ،،قي الالا حو الالاإل سب الالا  ،دار
غادر ب وت. 6918 ،
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