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تـمهـيد
الحمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وعلى آله وصحبه وسلم ...وبعد
ف إ ا الحإإديث يتكإإوا فإإي اتإإه مإإن المإإتن والس إ د ،فهمإإا رك إإا الحإإديث الرسيسإإاا،
فاألول هو نص الحديث ،والثاني هو رواة الحديث إلى أا يصل إلى رسول هللا صلى هللا
عليإإإه وسإإإلم ،أ ريإإإ أا بعإإإ المحإإإد ين اهتمإإإوا كثيإإإرا بالنانإإإ الثإإإاني أيمإإإا اهتمإإإام،
وبعضهم أوصله اهتمامه إلى درجة أا أهمل النان األول أع إي مإتن الحإديث ،وبعبإارة
أخإإرإ إا بع إ المحإإد ين أهملإإوا ال قإإد الإإداخلي لمتإإوا الحإإديث ،ورك إ وا علإإى ال قإإد
الخارجي أي نقد األسانيد ،ومعلوم أا ي إ ال قإدين مختلنإاا جإدا ،ألا األول يركإ علإى
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نص الحديث ومدإ موافقته للقواعد واألسس التإي وعإعها العلمإا  ،بخإال الثإاني الإيي
يرك على رواة الحديث ومدإ عبطهم و قتهم ،يقول ابن قيم النوزيإة وهإو يتحإدن عإن
عملية نقإد المتإوا و وإنمإا يعلإم لإ مإن تضإلر فإي معرفإة السإ ن الصإحيحة ،واختلطإ
بلحمه ودمه ،وصإار لإه فيهإا ملكإة ،وصإار لإه اختصإاب عإديد بمعرفإة السإ ن وا إار،
ومعرفة سيرة رسول هللا (صلى هللا عليه وسلم) وهديإهو .1وسإ حاول فإي هإيل الصإنحات
إلقا الضو على بع اإلعكاليات التي لها صلة بمسألة نقد المتوا ،وصلة لإ بمسإألة
كوا فقه الحديث خيرا من الحديث ننسه.

علم اإلس اد
هيا العلم من العلوم التي ينتخر بها المسلموا ،فهم وحدهم أصحاب هيا العلم الني،
يقإإول ابإإن المبإإار و بي إإا وبإإين القإإوم القإإواسم  ،يع إإي اإلس إ ادو .2إلنإإه علإإم يحن إ كإإل
صغيرة وكبيرة عن رسول هللا (صلى هللا عليإه وسإلم) ،مإن مهإدل إلإى لحإدل ،ومإن مبعثإه
إلى التحاقه بربه ،ولهيا عددوا على هيا العلم وأهميته ،لكونه له صلة بالوحي ،وهإو سإ ة
رسول هللا (صلى هللا عليه وسلم) وهو المصدر الثاني بعد القإرآا الكإريم ،يقإول علإي بإن
أبي طال رعي هللا ع ه وهو في مسند الكوفة و انظروا عمن تأخيوا هإيا العلإم ،ف نمإا
هإإو ديإإنو .3وقإإال محمإإد بإإن سإإيرين و إا هإإيا الحإإديث ديإإن ،فإإانظروا عمإإن تأخيونإإهو.4
ويقول ابن المبار و اإلس اد من الدين ،ولوأ اإلس اد لقال من عا ما عا و.5
ولو لم يكن هيا العلإم دي إا ،و ا أهميإة بليغإة فإي تصإور السإلك ،لإم يكلنإوا أننسإهم
ع ا البحث ع ه ،والرحلة في طلبه ،قإال سإعيد بإن المسإي :و إا ك إ ألسإير ال إا فإي
الحديث الواحدو .6وقال أبو س اا القسلمي عن محمد بن مخلد أا جابر بإن عبإد هللا خإر
إليه إلى مصر في حديث بلغه ع ه ،فسأله ع ه فأخبرل م رجرو .7وم هم من قضى حياتإه
وعمإإرل فإإي طل إ الحإإديث ،قإإال يعقإإوب بإإن سإإنياا النسإإوي و قم إ فإإي الرحلإإة ال إإين
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س ةو .8ومإ هم مإن طإا الإبالد كلهإا فإي طلإ الحإديث ،عإن ابإن إسإحات قإال و سإمع
مكحوأ يقول طن األرض في طل العلمو .9وكإاا أحإدهم إ ا فاتإه سإما حإديث واحإد
يصيبه الح ا واألسى على ل  ،فهيا عبد هللا بن داود يقول و كاا سب دخولي البصإرة
أا ألقى ابن عوا ،فلما صرت إلى ق اطر سإردارا تلقإاني نعإي ابإن عإوا ،فإدخل ي مإا هللا
به عليمو .10وأغرب من هيل القصص جميعها ،قصة ععبة ،سمع نصر بن حمإاد يقإول
ك ا قعودا على باب ُع ْعبَة نتياكر فقل حد ا إسراسيل ،عإن أبإي إسإحات عإن عبإد هللا بإن
عطا عن عقبة بإن عإامر قإال ك إا نت إاوب رعيإة اإلبإل علإى عهإد رسإول هللا صإلى هللا
عليإإه وسإإلم ،قإإال فنئ إ ات يإإوم ،وال بإإـي صإإلى هللا عليإإه وسإإلم حولإإه أصإإحابه ،قإإال
فسمعته يقول من توعأ فأحسن الوعو إم صإلى ركعتإين فاسإتغنر هللا إأ غنإر لإه قإال
فقل بخ بخ ،قال فنيب ي رجل مإن خلنإي فالتنإ  ،فإ ا عمإر بإن الخطإاب ،قإال الإيي
قال قبل أحسإن ،قلإ ومإا  ،قإال قإال مإن عإهد أا أ إلإه إأ هللا ،وأا محمإدا رسإول هللا
صلى هللا عليه وسلم ،قيل له ادخل من أي أبواب الن ة عئ  ،قال فخر ُعإ ْعبَة فلطم إي
م رجر فت حي من ناحية م خر بعد فقال ما له بعد يبكي فقإال لإه عبإد هللا بإن إدريإس
إن أسأت إليه ،قال انظر ما يحدن عن إسراسيل ،عن أبي إسحات عن عبد هللا بن عطإا
عن عقبة بن عامر عن ال بي صلى هللا عليه وسلم قإال ُعإ ْعبَة أنإا ،قلإ ألبإي إسإحات مإن
حد قال َحد ي َعبد هللا بن عطا عن عقبإة بإن عإامر ،قإال سإمر عبإد هللا بإن عطإا
مإإن عقبإإة ،قإإال فغضإإ ومسإإعر بإإن كإإدام حاعإإر ،فقإإال قإإد أغضإإب التإإيخ ،قلإإ
ليصححن هيا الحديث ،فقال مسعر بن كدام عبد هللا بن عطا بمكة ،قإال ُعإ ْعبَة فرحلإ
إلى مكة ،فلقي عبد هللا فسألته ،فقال سعد بن إبراهيم َحد ي ،قإال ُعإ ْعبَة إم لقيإ مالإ
بن أنس ،فقال سعد بالمدي ة لم يحج العإام ،قإال ُعإ ْعبَة فرحلإ إلإى المدي إة ،فلقيإ سإعدا
فسألته ،فقال الحديث مإن ع إدكم زيإاد بإن مخإراتَ ،حإد ي ،قإال ُعإ ْعبَة فلمإا كإر زيإاد،
قل إ أي عإإي هإإيا الحإإديث بي مإإا هإإو كإإوفي إ صإإار مكيإإا ،إ صإإار مإإدي يا ،إ صإإار
بصإإريا ،قإإال ُع إ ْعبَة فرحل إ إلإإى البصإإرة فلقي إ زيإإاد بإإن مخإإرات فسإإألته ،فقإإال لإإيس
َحد ي به قال أ تريدل ،قل حد ي به ،قإال حإد ي عإهر بإن
الحديث من بابت  11قل
حوع عن أبي ريحانة عن عقبة بن عامر عإن ال بإي صإلى هللا عليإه وسإلم ،قإال ُعإ ْعبَة
فلما كر عهر ،قل دمر علإي هإيا الحإديث ،لإو صإض لإي هإيا عإن رسإول هللا صإلى هللا
عليه وسلم كاا أح الي من أهلي ومالي وال اس أجمعينو.12
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وسب تتدد علما السلك تنال الس ة ورواتها ،لظهور الطواسك التي أكثإرت مإن
رواية األحاديث بغإ الطإر عإن صإحتها وعإعنها ،وخاصإة أا بعضإها قصإدت مإن
ورا هإإيل األحاديإإث -مإإر كونهإإا كا بإإة  -نصإإرة رأيهإإا ومإإيهبها .لإإيل يقإإول ابإإن عبإإاس
رعإإي هللا ع إإه و إنإإا ك إإا نحإإدن عإإن رسإإول هللا (صإإلى هللا عليإإه وسإإلم) إ لإإم يكإإن مإإن
يكيب عليه ،فلما رك ال اس الصع واليلول ترك ا الحديث ع هو.13
والدليل علإى مإا كإرل ابإن عبإاس مإا كإرل ابإن لهيعإة بقولإه و سإمع عإيخا مإن
الخوار وهإو يقإول إا هإيل األحاديإث ديإن ،فإانظروا عمإن تأخإيوا ديإ كم ،ف نإا ك إا إ ا
هوي إإا أمإإرا صإإيرنال حإإديثاو .14وقإإد اعتإإر بعضإإهم بوعإإر األحاديإإث علإإى رسإإول هللا
(صلى هللا عليه وسلم) فعن جعنر بن سليماا ،قال سمع المهدي يقول أقر ع دي رجل
من ال نادقة أنه وعر أربعماسة حديث فهإي تنإول فإي أيإدي ال إاسو .15وأ جإرم أا مإة
أسبابا عديدة دفع بع الطواسك وأعياعها إلى وعر األحاديإث ،وهإو موعإو كتبإ
فيه رساسل ،وص ن فيه مص نات و مؤلنات مستقلة قإديما وحإديثا ،والغريإ أا بعضإهم
كالصإوفية يضإعوا األحاديإث ،ويقولإوا نحإن أ نإيك علإى رسإول هللا ،بإل نإيك لإه،
وهإإيا أ يحإإدن فرقإإا ،فإإاألمراا مرفوعإإاا ،وي طب إ عليإإه قإإول ال بإإي (صإإلى هللا عليإإه
وسلم)و من كيب علي متعمدا ،فليتبوأ مقعدل من ال ارو .16فعإن المؤمإل بإن إسإماعيل قإال
حد ي عيخ به فقل للتيخ من حد فقال حإد ي رجإل بالمإداسن وهإو حإي فصإرت إليإه
فقل من حد فقال حد ي عيخ بواسط وهو حي فصرت إليه فقال حد ي عيخ بالبصرة
فصرت إليه فقال حد ي عيخ بعباداا فصرت إليه فأخإي بيإدي فإأدخل ي بيتإا فإ ا فيإه قإوم
من المتصوفة ومعهم عيخ فقال هيا التيخ حد ي فقل يا عيخ من حد فقال لإم يحإد ي
أحد ولك ا رأي ا ال اس قد رغبوا عن القرآا فوعع ا لهم هيا الحديث ليصرفوا قلوبهم إلإى
القرآا ،17أي أحاديث في فضل بع سور القرآا الكريم.
وأ يع ي هيا أا تل األحاديث أ ت ال موجودة أ أحد يعر كيبها وععنها ،بل
إا هللا قي رجاأ يبي وا لل اس حقيقتها ،أخإر ابإن عسإاكر عإن الرعإيد أنإه جإي إليإه
ب نإإدي فإإأمر بقتلإإه ،فقإإال يإإا أميإإر المإإؤم ين أيإإن أنإ عإإن أربعإإة آأ حإإديث وعإإعتها
فيكم ،أحرم فيهإا الحإالل ،وأحلإل فيهإا الحإرام مإا قإال ال بإي (صإلى هللا عليإه وسإلم) م هإا
حرفإإا ،فقإإال الرعإإيد أيإإن أنإ يإإا زنإإدي مإإن عبإإد هللا بإإن المبإإار وأبإإي إسإإحات النإ اري
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ي خالنها فيخرجانها حرفا حرفاو .18قيل أبن المبار و هيل األحاديث المص وعة ،فقإال
تعيش لها النهابيةو.19
بإل لقإد كإاا بعضإهم يحنإ األحاديإث الموعإوعة بإدل الصإحيحة للإيود عإن سإ ة
رسول هللا (صلى هللا عليإه وسإلم) يقإول إسإحات بإن راهويإه و أحنإ أربعإة آأ حإديث
م ورةو .20ويقول أبو زرعة و أنا أحن ستماسة ألك حديث صحيض  ،وأربعة عتإر ألإك
حإديث مإ ورة ! قيإل لإه مإا بإال المإ ورة
إس اد في التنسير والقإرا ات  ،وعتإرة ا
21
تحن ؟ قال إ ا مإر بإي م هإا حإديث عرفتإه و  .فالمحإد وا حإراس األرض ،وسإالحهم
اإلس اد يقاتلوا به كما قال سنياا الثوري22و.
والغري إ أا علمإإا السإإلك كإإانوا حريصإإين الحإإرب كلإإه علإإى الإإيود عإإن س إ ة
رسول هللا (صلى هللا عليه وسلم) ولو كلنهم الطعن في أقرب ال اس إليهم ،سإئل علإي ابإن
المدي ى عن أبيه فقال سلوا ع ه غيري ،فأعادوا ،فأطرت م رفر رأسإه فقإال هإو الإدين،
إنه ععيك ،23ويقول أبو داود صاح الس ن و اب إي عبإد هللا كإيابو .24وقإال زيإد يع إي
ابن أبي أنيسة و أ تأخيوا عن أخيو .25ويقإول جريإر عإن أخيإه أنإس بإن عبإد لحميإد أ
يكت حديثه ف نه يكيب في كالم ال اس .26حد ا عبد الخال بن م صور قال سأل يحيإى
بن معين عن علي بن قرين ،فقال لي كياب ،فقل له يا أبإا زكريإا ،إنإه ليإيكر أنإه كثيإر
التعاهد لكم ،قال يحيى صدت ،إنه ليكثر التعاهد ل إا ،ولك إي اسإتحي مإن هللا أا أقإول فيإه
إأ الح  ،هو كيابو.27
وأ ع أا الكالم في هإؤأ و مهإم جإاس عإرعا باتنإات النقهإا  ،ولإيس مإن بإاب
الغيبإإة ،ولإإوأ لإ لهلإ صإ ناا مإإن ال إإاس الحكإإام والمحإإد وا ،يقإإول ابإإن دقيإ العيإإد و
 18جإإالل الإإدين السإإيوطي تحإإيير الخإإواب عإإن أكا ي إ القصإإاب ،تحقي إ محمإإد لطنإإي الصإإبا
(بيروت ،المكت اإلسالمي ،ط8810 ،1م) ب.185-180
 19ابن النوزي الموعوعات (بيروت ،دار الكت العلمية ،د.ط.ت) .01-75/8
 20السيوطي تحيير الخواب عن أكا ي القصاب ب .181
 21ابن رج الح بلي عرح علإل الترمإيي ،تحقيإ همإام عبإد الإرحيم سإعيد(الرياض ،مكتبإة الرعإد،
ط8018 ،1هـ1118،م).511/8
 22الخطي البغدادي عإر أصإحاب الحإديث ،تحقيإ محمإد سإعيد خطيإ أوغلي(أنقإرة ،دار إحيإا
الس ة ال بوية ،د.ت) ب ،00واليهبي سير أعالم ال بال  ،تحقيإ منموعإة محققإين ب عإرا عإعي
األرناؤوط(بيروت ،مؤسسة الرسالة0791 ،م) .780/87
 23عبإإد هللا بإإن فإإودي م ظومإإة مصإإباح الإإراوي فإإي علإإم الحإإديث ،دراسإإة وتحقي إ وعإإرح محمإإد
الم صور إبراهيم( نينيريا ،دار العلم ،د.ت.ط) ب.881
 24اليهبى تيكرة الحنا .171/1
 25مسلم ال يسابوري صحيض مسلم.83/8
 26ابن النوزي الضعنا والمتروكين ،تحقيإ عبإد هللا القاعإي (بيإروت ،دار الكتإ العلميإة ،د.ط.
8011هـ) .811/8
 27الخطي البغدادي تاريخ بغداد(بيروت ،دار الكت العالمية) .58/81
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أعراض المسلمين حنرة من حنر ال ار وقك علإى عإنيرها طاسنتإاا مإن ال إاس المحإد وا
والحكامو.28
ولكن ي بغإي أا يكإوا الكإالم فإي ال إاس بعلإم وعإدل وإنصإا وموعإوعية بعيإدا
عإإن التتإ ج والعاطنإإة ،يقإإول عإإيخ اإلسإإالم ابإإن تيميإإة الحرانإإيو وهللا يحإ الكإإالم بعلإإم
وعدل ،ويكرل الكالم بنهل و لمو.29
ولقد تردد بع علما السلك في نقد رواة الحديث خوفا من أا يعد لإ غيبإة أو
طع إإا أو مإإا عإإابه لإ  ،إأ أا المحققإإين مإإن المحإإد ين عإإدوا لإ ودا ودفاعإإا عإإن سإ ة
رسول هللا (صلى هللا عليه وسلم) ،ليا لم يترددوا لحظة واحدة في نقإد الرجإال وفضإحهم،
ولو كانوا أقرب ال اس إليهم ،بل كانوا يتخولوا اللحظات الم اسبة للحديث ع هم ونقإدهم،
30
كاا عإعبة يقإول و تعإالوا حتإى نغتإاب فإي هللا سإاعةو  .يع إي نإيكر النإرح والتعإديلو
.ويقول أبإو زيإد األنصإاري ال حإوي و أتي إا عإعبة يإوم مطإر فقإال لإيس هإيا يإوم حإديث،
اليوم يوم غيبة تعالوا حتى نغتاب الكيابينو.31
قال محمد بن ب دار السبا النرجاني و قل ألحمد بإن ح بإل ،إنإه يتإتد علإي أا
أقول فإالا عإعيك وفإالا كإياب ،فقإال أحمإد إ ا سإك أنإ  ،وسإك أنإا ،فمتإى يعإر
الناهل الصحيض مإن السإقيمو .32قيإل لتإعبة بإن الحنإا يإا أبإا بسإطام كيإك تركإ علإم
رجال وفضحتهم ،فلو كنن فقإال أجلإونى حتإى أنظإر الليلإة فيمإا بي إي وبإين خإالقى هإل
يسع ى ل  ،قال فلما كاا من الغد خر علي ا على حمير له ،فقال قد نظإرت فيمإا بي إي
وبين خالقى ،فال يسع ى دوا أا أبين أمورهم لل اس والسالمو .33قال أبو بكر بإن خإالد
قل ليحيى بن سعيد القطاا أمإا تختإى أا يكإوا هإؤأ الإيين تركإ حإديثهم خصإما
ع د هللا تعالى ،فقال ألا يكوا هؤأ خصماسى أح الإى مإن أا يكإوا خصإمى رسإول
هللا صإإإإإإلى هللا عليإإإإإإه و سإإإإإإلم ،يقإإإإإإول لإإإإإإم لإإإإإإم تإإإإإإيب الكإإإإإإيب عإإإإإإن حإإإإإإديثيو.34
بل إا اإلمام الدار قط ي كاا يتحدإ أهل بغداد بقوله و يإا أهإل بغإداد أ تظ إوا أا أحإدا

 28ابن دقي العيد اأقتراح في بياا اأصطالح ،تحقي قحطاا عبد الرحمن الدوري (بغداد ،مطبعإة
اإلرعاد8811 ،م) ب.700
 29ابن تيمية الحرانإي منمإو النتإاوإ الكبيإر تحقيإ أنإور البإاز و عإامر النإ ار(د.م .دار الوفإا ،
ط 8011 ،7هـ 1115 ،م) .018/ 7
 30ابن رج الح بلي عرح علل الترميي.755/8
 31الخطي البغدادي الكناية في علم الرواية ب.05
 32السيوطي تحيير الخوب من أكا ي القصاب ب.811
 33أبو بكر الخطي البغدادي الكناية في علم الرواية ،تحقي ب.00
 34المال علي القاري ألسإرار المرفوعإة فإي األخبإار الموعإوعة ،تحقيإ محمإد الصإبا (بيإروت،
مؤسسة الرسالة 8788،هـ8838 ،م) ب.08
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يقدر يكيب على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأنا حى .35ويقول أبو بكر بإن خ يمإة و
حياة أبي حامد 36تحن بين ال اس والكيب على رسول هللا (صلى هللا عليه وسلم)و.37
والحقيقة أا المحد ين كانوا يعرفإوا صإحة الحإديث مإن عإعنه بواسإطة األسإانيد
التي كإانوا ي خلونهإا ويإدققونها ،وأ يع إي هإيا أا جميإر المحإد ين ركإ وا فقإط علإى هإيا
النان أي علم اإلس اد أو مصطلض الحديث وهو اليي يدعى بال قد الخإارجي ،بإل ركإ وا
علإإى النان إ ا خإإر ،وهإإو نقإإد متإإوا األحاديإإث ونصوصإإها ،وهإإو الإإيي يسإإمى بال قإإد
الداخلي للحديث ،ولقد غإدا نقإد المتإوا ع إد المحإد ين ملكإة قويإة ،وهيئإة ننسإية ،وخبإرة
اتية ،وهيا خاب بأهل الحديث وليس لغيرهم ،يقول ابن قإيم النوزيإة و وإنمإا يعلإم لإ
مإإن تضإإلر فإإي معرفإإة السإ ن الصإإحيحة ،واختلطإ بلحمإإه ودمإإه ،وصإإار لإإه فيهإإا ملكإإة،
وصار له اختصاب عإديد بمعرفإة السإ ن وا إار ،ومعرفإة سإيرة رسإول هللا (صإلى هللا
عليه وسإلم) وهديإهو .38قإال نعإيم بإن حمإاد قلإ لعبإد الإرحمن بإن مهإدي ،كيإك تعإر
صحيض الحديث من غيرل ،قال كما يعر الطبي المن واو .39يقول الربير بن خيثم أبو
ي يد و إا مإن الحإديث حإديثا لإه لمإة كظلمإة الليإل فت كإرل  ،وإا مإن الحإديث حإديثا لإه
عو كضو ال هار تعرفهو .40ويقول ابن النوزي و واعلم أا حديث الم كر يقتإعر لإه
جلد طال العلم م ه وقلبه في الغال و.41
ولقإإد عإإر طاسنإإة مإإن العلمإإا بهإإيا ال إإو مإإن ال قإإد أع إإي نقإإد المتإإوا ،مإإن غيإإر
حاجإإة أا يإإدققوا فإإي س إ د الحإإديث ورواتإإه ،وإا السإإيدة عاستإإة رعإإي هللا ع هإإا عرف إ
بإإإيل  ،وقإإإد جمإإإر ال ركتإإإي اعتراعإإإات أم المإإإؤم ين عاستإإإة (رعإإإي هللا ع هإإإا) علإإإى
الصحابة في مص ك بع واا اإلجابة إليراد ما استدركته عاستة على الصحابة.
ومإإن الإإيين عرفإإوا بهإإيا النإإن اإلمإإام التإإافعي ،فقإإد ألإإك كتابإإا أسإإمال (اخإإتال
الحإإديث) ،اعتإإرض علإإى جملإإة مإإن األحاديإإث ،فإإي كونهإإا أ ترتقإإي إلإإى درجإإة الحإإديث
المقبإإول ،وس قتصإإر علإإى مثإإال واحإإد ،حيإإث يقإإول رحمإإه هللا و بإإاب صإإالة الم نإإرد إا
رسول هللا (صلى هللا عليه وسلم) رأإ رجال يصإلي خلإك الصإك وحإدل ،فإأمرل أا يعيإد
الصالةو .قال التافعي و أرأي صالة الرجل م نردا أتنإ ي ع إه؟ فإ ا قإال نعإم ،قلإ
وصالة اإلمام أمام الصك ،وهو في صالة النماعة ،ف ا قال نعم ،قيل فهل يعدو الم نرد
 35ابن النوزي الموعوعات.01-75/8
 36هو أبو حامد الحاف بن الترقي ،المؤرخ المص ك ،أحمد بن محمد ابن الحسن ،تلميي مسلم ،روإ
عن عبد الرحمن بن بتر وطبقته توفي عام (715هـ).
 37ابن النوزي الحث على حن العلم ،تحقي فؤاد عبإد المإ عم أحمد(اإلسإك درية ،دار الإدعوة ،ط،8
8817م) ب.05
 38ابن القيم الم ار الم يك في الصحيض والضعيك ب.71-73
 39الخطي البغدادي الكناية في علم الرواية ب.038
 40المقري ي مختصر الكامل في الضعنا  ،تحقي أيمن بن عار الدمتقي (القاهرة ،مكتبة السإ ة،
8085هـ 8880 ،م) ب.58
 41ابن النوزي الموعوعات .817/8
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خلإإك المصإإلي أا يكإإوا كاإلمإإام الم نإإرد أمامإإه أو يكإإوا كرجإإل م نإإرد يصإإلي ل نسإإه
م نردا ،ف ا قيل ،فهكيا س ة موقك اإلمام والم نرد ،قيل فس ة موقنهما تدل على أا لإيس
في اأننراد عي ينسد الصالةو .42وأمإر آخإر أا بعضإهم ع إدما يإدخل المسإند ،وقإد تإم
الصإإك ،ينإإيب عخص إا داخإإل الص إك لكإإي يصإإلي معإإه ،در ا ل،ننإإراد ،مإإر كإإوا هإإيا
الحإديث عإعينا ،43فإ ا المصإلي يرتكإ خطإأ آخإر ،ألنإه يتإر فراغإا فإي الصإك الإيي
جيب م ه عخصا ،وهيا مخالك للس ة ا مرة ب تمام الصنو  ،وعلى هيا فإ ا الصإك إ ا
اكتمإإل ،جإإاز للرجإإل أا يصإإلي وحإإدل م نإإردا ،وهإإيا م طقإإي ومعقإإول ،ولإإيل رجحإإه
التافعي.
ومن اليين عرفوا بهيا النن ابن قتيبة الدي وري ،وأ جرم أا ما قدمه ابن قتيبة في
كتابه (تأويل مختلك الحإديث) يعإد موسإوعة علميإة فإية ،حيإث جمإر التإبهات التإي تثإار
حول بع أحاديث رسول هللا (صلى هللا عليه وسلم) ،وقد حاول بأسلوب علمي أا يبإين
أا تل األحاديث غير صحيحة ،كل ل عن طري نقد المتإوا ،وهإو فإي الحقيقإة عمليإة
إعمإإال للعقإإل ،والمثإإال علإإى ل إ  ،عإإن عبإإد هللا الإإدانا قإإال عإإهدت أبإإا سإإلمة بإإن عبإإد
الرحمن في مسإند البصإرة وجإا الحسإن فنلإس إليإه فحإدن عإن أبإي هريإرة عإن ال بإي
صلى هللا عليه وسلم أنه قال التمس والقمر وراا مكإوراا فإي ال إار يإوم القيامإةو فقإال
الحسن وما نبهما قال إني أحد عن رسول هللا صلى هللا عليه وسإلم فسإك قإالوا قإد
صدت الحسن ما نبهما وهيا من قإول الحسإن رد عليإه أو علإى أبإي هريإرة ،فأجإاب ابإن
قتيبة بقولهو ونحن نقول إا التمس والقمر لم يعيبا بال ار حين أدخالها ،فيقال مإا نبهمإا
ولك هما خلقا م ها ،م ردا إليها ...فما كاا من ال ار م رد إلإى ال إار لإم يقإل أنإه يعإيب،44
ومإا كإاا مإإن المسإخر المقصإور علإإى فعإل واحإإد كال إار والنلإ المسإإخر الإدوار والبحإإر
المسنور وأعبال ل أ يقإر بإه تعإيي  ،وأ يكإوا لإه إواب ومإا مثإل هإيا إأ مثإل رجإل
سإإمر بقإإول هللا تعإإالى و فإإاتقوا ال إإار التإإي وقودهإإا ال إإاس والحنإإارة و فقإإال مإإا ن إ
الحنارةو.45
 42التإإافعي اخإإتال
8811م) ب.871
 43ونص الحديث عن ابن عباس قال قال رسول هللا صإلى هللا عليإه وسإلم « إ ا انتهإى أحإدكم إلإى
الصك وقد تم  ،فلينيب إليه رجال يقيمه إلى ج بهو .أ يإروإ هإيا الحإديث عإن رسإول هللا صإلى هللا
عليه وسلم إأ بهيا اإلس اد  ،تنرد به بتر بن إبراهيم انظر الطبراني المعنم األوسإط رقإم الحإديث
 ،3811وقد ععك الحديث األلباني انظر األلبإاني سلسإلة األحاديإث الضإعينة والموعإوعة وأ رهإا
السيئ في األمة (الرياض ،دار المعار
ط 0101 ،0هـ 0771 ،م) .718/1
 44في هيل العبارة من كالم ابن قتيبة نظر ،ف ا التيطاا قد خل من ال ار ،م يرد إلإى ال إار ،ويسإمى
ل تعييبا.
 45ابإإن قتيبإإة الإإدي وري تأويإإل مختلإإك الحإإديث تحقيإ محمإإد زهإإري ال نإإار (بيإإروت ،دار الكتإ
العلمية8811 ،م) ب.811
الحإإديث ،تحقيإ محمإإد أحمإإد عبإإد الع يإ (بيإإروت ،دار الكتإ العلميإإة ،ط،8
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ومن اليين عرفوا ب قإد األحاديإث نقإدا داخليإا أي نقإد المتإوا وال صإوب قبإل نقإد
رواة األحاديث وأسانيدها عيخ اإلسالم ابن تيميإة الحرانإي ،وقإد سإمال الطباطبإاسي بال قإاد
الكبيإإر 46ومإإر أا ابإإن تيميإإة الحرانإإي لإإم يصإ ك كتابإإا كغيإإرل فإإي هإإيا النإإن ،ولكإإن كتبإإه
ومؤلناته ورساسله مليئة باألمثلة ،وس يكر بع األمثلة على ل
األول حديث ومن لم ت هه صالته عن النحتا والم كر لم يإ دد مإن هللا إأ بعإداو
قال ابن تيمية الحراني و فالصالة أ ت يد صاحبها بعدا ،بل اليي يصلي خير من الإيي أ
يصلي ،وأقرب إلى هللا ،وإا كاا فاسقاو.47
الثاني حديث من أكل مر مغنور له غنر له .قال ابن تيمية الحرانإيو فقإد يأكإل
مر المسإلمين الكنإار والم إافقواو .48أقإول ومإن يإدري أنإه مغنإور لإه؟ فإيل غيإ لإيس
ل،نساا سبيل إلى معرفته ،بل التهادة على ل رجم بالغي  ،وتناوز للحدود.
أما ابن قيم النوزية فقد وعر القواعد واألسس التي يمكن اأنطالت م هإا لمعرفإة
الحإإديث الصإإحيض مإإن السإإقيم ،بمع إإى آخإإر يمكإإن الحكإإم علإإى الحإإديث فإإي كونإإه عإإعينا
بمنرد ال ظر والتنكير والتدقي في نص الحديث ومت ه ،كل ل حتإى أ يكإوا هإيا النإن
مرتعا لكل من ه ودب ،ومن هيل القواعد
 ركاكة اللن  .قال ابن قيم النوزية و ومن ل حديث من فارت الإدنيا وهإو
سكراا ،دخل القبر سكراا ،وبعث من قبرل سكراا ،وأمر به إلى ال إار سإكراا ،إلإى
جبل أو نهر يقال له سكرااو.49
 فساد المع ى .مثال حديث و من لم يكن له مال يتصإدت بإه ،فلإيلعن اليهإود
وال صارإ ،قال ابن القيم عقبه و ف ا اللع ة أ تقوم مقام الصدقة أبإداو .50وقإال يحيإى
بن معين و هيا كإيب باطإل ،وأ يحإدن بهإيا أحإد يعقإلو .51ومثإال آخإر مإا روال أبإو
إس تغل ميتإإا اغتسإإل ،ومإإن حملإإه توعإإأو .فبل إ ل إ عاستإإة
هريإإرة أنإإه قإإال و مإإن غإ َ
52
رعي هللا ع ها ،فقال أو ننس موتى المسلمين؟ وما على رجل لو حمل عوداو .

 46مصطنى طباطباسي المنكروا المسلموا في مواجهة الم ط اليوناني ،ترجمإه مإن النارسإية عبإد
الرحيم البلوعي (بيروت ،دار ابن ح م ،ط8081 ،8هـن8881م) ب.18
 47ابن تيمية الحراني منمو النتاوإ الكبير .15/5
 48ابن تيمية الحراني أحاديث القصاب ،تحقي محمد لطني الصإبا (بيإروت ،دار اتلكتإ العلميإة،
ط8815 ،1م) ب.37
 49ابإإن قإإيم النوزيإإة نقإإد الم قإإول والمح إ الممي إ بإإين المإإردود والمقبإإول ،تعلي إ حسإإن سإإامي
سويداا(بيروت ،دار القاوري ،ط8881 ،8م) ب.13
 50ابن قيم النوزية الم ار الم يك ب.51
 51المصدر الساب والصنحة ننسها.
 52بدر الإدين ال ركتإي اإلجابإة إليإراد مإا اسإتدركته عاستإة علإى الصإحابة ،تحقيإ سإعيد األفغإاني
(بيروت ،المكت اإلسالمي ،ط8815 ،0م) ب.888
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 مخالنة القرآا الكريم .53مثاله ،أخر البخاري ومسلم واللن له عن عمرة
ب عبد الرحمن أنها سمع عاستة ،و كر لها أا عبد هللا بن عمر يقول و إا الميإ
يعيب ببكا الحي ،فقال عاستة يغنر هللا ألبي عبد الرحمن أما إنإه لإم يكإيب ،ولك إه
نسي أو أخطأ ،إنما مر رسإول هللا (صإلى هللا عليإه وسإلم) علإى يهوديإة يبكإى عليهإا،
فقال إنهم يبكوا عليها ،وإنها لتعيب في قبرهإاو ،قإال ال ركتإي معقبإا و وحإديثها –
از َرة
أي عاستة
رعي55هللا ع ها -مواف لظاهر القرآا ،وهإو قولإه تعإالى َو َأ تَإ ر ُر َو ر
54
رو ْز َر أُ ْخ َرإ} و  ،.وهيا يع ي أا ما روال ابن عمر مخالك للقرآا الكريم من حيإث
اهر ال ص ،وإا كاا للحديث تأويالت أخرإ مقبولة ،وهي أولى باألخإي مإن رفإ
الحإإديث جملإإة ،ومث إال آخإإر حإإديث و س إ أصإإحابي ن إ أ يغنإإرو ،قإإال اب إن تيميإإة
الحراني و هيا كيب على ال بي (صلى هللا عليه وسلم) وقإد قإال هللا تعإالى إرا هللاَ َأ
ع َإال تأ
يَ ْغنر ُر أَ ْا يُ ْت َر َ برإ ره َويَ ْغنرإ ُر َمإا ُد َ
عإل َ
إر ْ برإاهللر فَقَإ ْد َ
وا َ لرإ َ لر َم ْإن يَ َتإا ُ َو َم ْإن يُ ْت ر
بَ رعيدتا}56و.57
 أا يكوا الحديث فيه دعوة للنساد ،مثاله و ال ة ت يإد فإي البصإر ،ال ظإرة
إلى الخضرة ،والما الناري ،والوجه الحسنو .قال ابن القيم معقبا و وكل حديث فيإه
كر حساا الوجه أو الث ا علإيهم أو األمإر بإال ظر إلإيهم أو التمإاس الحإواسج مإ هم أو
أا ال ار أ تمسهم فكيب مختل وإف منترإو.58
 أا يكإوا الحإديث مخالنإإا للحإس والمتإاهدة .مثإإال إ ا عطإس الرجإل ع إإد
الحإإديث فهإإو دليإإل علإإى صإإدقه .قإإال ابإإن القإإيم و فإإالحس يتإإهد بوعإإعه ألنإإا نتإإاهد
العطاس والكيب يعمل عمله ،ولوعطس ماسة ألك رجل ع د حإديث يإروإ عإن ال بإي
(صلى هللا عليه وسلم) لم يحكم بصحته بالعطاس ،ولوا عطسوا ع إد عإهادة الإ ور لإم
تصدتو.59
 أا يكوا مخالنا للط  .مثاله البا نناا لما أكل له .وفي روايإة البا ننإاا
عنا من كل دا  .قال ابن القإيم و قإبض هللا واعإعهما ،فإ ا هإيا لإو قالإه يإوح س أمهإر
 53وأ يستدلن أحد بحيث و إ ا سمعتم ع ي حديثا فاعرعإول علإى كتإاب هللا ،فإ ا وافقإه فإاقبلول ،وإأ
فردولو .قال العنلوني لم يثب فيه عئ  ،وهإيا الحإديث مإن أوعإر الموعإوعات  ،بإل صإض خالفإه،
َاب َو رم ْثلَهُ َم َعهُو وسإيأتي تخرينإه .انظإر العنلإوني كتإك الخنإا
ويقصد حديث و أَأَ إرن:ى أُوتري ُ ْال ركت َ
وم يإإل األبإإاس عمإإا اعإإتهر مإإن اأحاديإإث علإإى ألسإ ة ال إإاس (د.م.ط.ت.دار إحيإإا التإإران العربإي)
.017/1
 54سورة فاطر ا ية .81
 55ال ركتي اإلجابة إليراد ما استدركته عاستة على الصحابة ب.81-88
 56سورة ال سا ا ية .881
 57ابن تيمية الحراني األحاديث الموعوعة ،تخقي محمد األرناؤوط (الكوي  ،مكتبإة العإروة ،ط،8
8811م) ب.35
 58ابن القيم الم ار الم يك ب.18-11
 59المصدر الساب ب.01
9

األطبإإا لسإإخر ال إإاس م إإه ،ولإإو أكإإل البا ننإإاا للحمإإى والسإإودا الغالبإإة وكثيإإر مإإن
األمراض لم ي دها إأ عدة ،ولو أكله فقير ليستغ ي لم يندل الغ إى ،أو جاهإل ليإتعلم لإم
يندل العلمو .60ومثال آخر حول هيل القاعدة عليكم بالعإدس ف نإه مبإار يرقإ القلإ ،
ويكثر الدمعة ،قدس فيه سبعوا نبيا .قال إسإحات بإن إبإراهيم سإئل ابإن المبإار عإن
الحديث اليي حدن في أكل العدس أنه قدس على لساا سبعين نبيا؟ فقإال أ وأ علإى
لساا نبي واحد ،إنه لمؤ ي نخ ،من حإد كم؟ قإالوا سإلم بإن سإالم ،فقإال عمإن؟ قإالوا
ع ؟ قال وع ي أيضاو .61وقد كر ابن القيم بع مضار العدس المحسوسة.62

فقه الحديث خير من حنظه
ه ا من رك علإى جمإر األحاديإث وحنظهإا وكتابتهإا وجمإر طرقهإا وأسإانيدها،
من غير أا يرك ولو قليال على نص الحديث ومادته وعرحه وتنسإيرل وتأويلإه ومإا إلإى
ل  ،وهيل الظإاهرة كانإ تمثإل خطإرا علإى السإ ة ننسإها ،ومإن أجإل لإ وقإك السإلك
بتدة تناهها وانتقدوها بأقوالهم ،وس ورد بع تل األقوال لعلما السلك ،فم ها
63
يقول الحسن البصإري و همإة العلمإا الرعايإة ،وهمإة السإنها الروايإةو  .وقإال
مصع ال بيرإ و سمع مال بن أنإس وقإد قإال أب إى أختإه أبإي بكإر وإسإماعيل اب إى
أبى أويس أراكما تحباا هيا التأا وتطلبانه ،يع إى الحإديث ،قإاأ نعإم قإال إا أحببتمإا
أا ت تنعا ،وي نر هللا بكما ،فأقال م ه وتنقهاو.64
وقال وكير و يا فتياا ،تنهموا فقه الحديث ،ف نكم إا تنهمإتم فقإه الحإديث ،لإم يقهإر
عليكم أهل الرأيو.65
أ ع أا بعضهم قد أفرط في اأهتمام بالسإ ة ورجاأتهإا ورواتهإا إلإى درجإة أا
نسي مضموا الحديث ومادتإه ولبإه وفقهإه ومع إال ،ولهإيا قإال الحإاكم ال يسإابوري و مإن
 60المصدر الساب ب .01-03
 61أبإو إسإحات النورجإاني أحإوال الرجإال تحقيإ صإبحي السامراسي(مؤسسإة الرسإالة،د.ت.م.ط)
ب.111
 62ابن القيم الم ار الم يك ب.08-01
 63الخطي البغدادي النامر ألخالت الراوي وآداب السامر .871/8
 64القاعي عياض اإللما إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السما ب.181
 65الخطي البغدادي نصيحة أهل الحديث ب.08
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علم الحديث معرفة فقه الحديثو .66ألا فقه الحديث هو اليي سيحدد المع ى الدقي  ،وهو
المقصود األول من قوله صإلى هللا عليإه وسإلم و نَضإ َر هللاُ ا ْمإ َرأت َسإ رم َر رم إا َحإ رديثتا فَ َحنرظَإهُ
ْس برنَقريهو.67
َحتى يُبَلَ :غهُ فَرُب َحا رم رل فر ْقه إرلَى َم ْن هُ َو أَ ْفقَهُ رم ْهُ َورُب َحا رم رل فر ْقه لَي َ
68
ولهيا قال سنياا الثوري و تنسير الحديث خيإر مإن الحإديثو  .و يقإول ابإن عبإد
البر األندلسي و أما طل الحديث علإى مإا يطلبإه كثيإر مإن أهإل عصإرنا اليإوم دوا تنقإه
فيإإه ،وأ تإإدبر لمعانيإإه ،فمكإإرول ع إإد جماعإإة أهإإل العلإإم .....والإإيي عليإإه جماعإإة فقهإإا
المسلمين وعلماؤهم م اإلكثار دوا تنقه وأ تدبرو.69
م يحير الخطي البغإدادي أا و اإلكثإار مإن كتإ الحإديث وروايتإه أ يصإير بإه
الرجل فقيها ،إنما يتنقه باست باط معانيه وإنعام التنكر فيإهو .70وكإاا يحيإى بإن يمإاا يلإوم
هؤأ ساخرا م هم بقوله و يكت أحدهم الحديث وأ ينهم وأ يتدبر ،ف ا سئل أحدهم عن
مسألة جلس كأنه مكات و.71
وسب هيا الموقك المتتدد من علما السلك تنال هيل الظاهرة الخو و من أا
يرتنر التدبر والتنهمو كما يقول ابن عبد البر.72
أما ابن النوزي ف نه تتدد أكثر عد أعيا هيل النكرة ،حيث يقول و ولقد تتإاغل
خلإ كثيإإر مإإن أصإإحاب الحإإديث بعلإإوم الحإإديث ،وأعرعإإوا عإإن النقإإه ،فلمإإا سإإئلوا عإإن
مسألة في األحكام افتضحواو.73
و كر اليهبي قصة غريبة وطرينة تبين األمر وتوعحه و قإال البرقإاني قإال لإي
النقيه أبو بكر األبهري ك ع د ابن صاعد فنا ته امرأة فقال له أيهإا التإيخ ،مإاتقول
في بئر سقط فيها دجاجة فماتإ  ،هإل المإا طإاهر أو ننإس؟ فقإال يحيإى ويحإ كيإك
سقط الدجاجة ،أأ غطيته؟ فقال األبهري فقل لها إا لم يكن الما تغيإر ،فهإو طإاهر،
ولم يكن ع د يحيى من النقه ما يني و.74
 66الحاكم أبإي عبإد هللا محمإد بإن عبإد هللا الحإاف ال يسإابوري معرفإة علإوم الحإديث ،تحقيإ
عني الكبي (د.م.ط.ت ،دار إحيا العلوم) .881
 67روال أبو داود عن زيد بإن ابإ  ،بإاب فضإل نتإر العلإم رقإم الحإديث  ،7111والترمإيي فإي بإاب
الحث على اأستما رقم الحديث , ،1151احمد في مس دل رقم الحديث  87730وابن ماجة فإي كتإاب
الم اس رقم الحديث  .7151بألنا مختلنة.
 68أبو سعيد عبإد الكإريم بإن محمإد بإن م صإور التميمإي السإمعاني أدب اإلمإال واأسإتمال  ،عإرح
ومراجعة سعيد منمد اللحام (بيروت ،مكتبة الهالل ،ط0117 ،0هـ 0797 -م) ب.35
 69ابإن عبإد البإر مختصإر جإامر بيإاا العلإم وفضإله ومإا ي بغإي فإي روايتإه وحملإه اختصإرل أحمإد
البيروني ،تحقي حسن إسماعلي مروة (بيروت ،دار الخير ،ط8881 ،8م) ب.787
 70الخطيإ البغإدادي نصإيحة أهإل الحإديث ،تحقيإ عبإد الكإريم الوريكإات (األردا ،مكتبإة الم إار،
ط8811 ،8م) ب.73
 71ابن عبد البر مختصر جامر بياا العلم وفضله ب.783
 72المصدر الساب ب.781
 73ابن النوزي الحث على حن العلم ب.78
 74اليهبي سير أعالم ال بال .31/11
زهيإر
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ويحإإد ا الخطي إ البغإإدادي عإإن قصإإة أخإإرإ بقولإإه و جإإا رجإإل إلإإى األعمإإش،
فسإإأله عإإن مسإإألة ،وأبإإو ح ينإإة جإإالس ،فقإإال األعمإإش يإإا نعمإإاا ،قإإل فيهإإا فأجابإإه ،فقإإال
األعمش من أين قل هيا؟ فقال من حإديث الإيي حإد ت ا ،قإال نعإم نحإن صإيادلة وأنإتم
أطبا و.75
ولقد كإاا السإلك الصإالض ينمعإوا بإين الحإديث وفقهإه ،فبقإدر اهتمإامهم باإلسإ اد
اهتموا بالمتوا ،م خلك من بعدهم خلك ركإ وا علإى السإ د دوا الإ ص ،فقإ َل تغ النقهإا ،
وكثإإر المحإإد وا ،يقإإول ابإإن النإإوزي و وقإإد كإإاا المحإإد وا قإإديما هإإم النقهإإا  ،إإم صإإار
النقها أ يعرفوا الحديث ،والمحد وا أ يعرفوا النقهو.76
ولقإإد وصإإل األمإإر ببعضإإهم إلإإى بغإ أهإإل الحإإديث ،لتإإدة تركيإ هم علإإى جمإإر
األحاديإإث وحنظهإإا ،دوا التركيإإ علإإى المعإإاني وفقههإإا ،أي بعبإإارة أخإإرإ ،اأهتمإإام
بالمبإإاني أ المعإإاني ،باألسإإانيد أ المتإإوا ،يقإإول عإإعبة و ك إ إ ا رأيإ رجإإال مإإن أهإإل
الحديث يني أفرح به ،فصرت اليوم ليس عي أبغ إلي من أا أرإ واحدا م همو.77
ولقد أدر اإلمام يوسك بن عدي هيين الصإ نين مإن ال إاس فقإال أدركإ ال إاس
فقيهإإا غيإإر محإإدن ،ومحإإد ا غيإإر فقيإإه ،خإإال عبإإد هللا بإإن وهإ  ،فإ ني رأيتإإه فقيهإإا محإإد ا
زاهدا ،صاح س ة وآ ارو .78وقال ال ووي وهو يتحدن عن أبي إور و أبإو إور النقيإه
اإلمام ،النامر بين علمي الحديث والنقهو.79
وأ إخإإإال أا مإإإة مإإإن ي كإإإر كإإإوا اإلمإإإام مالإإإ وأبإإإي ح ينإإإة والتإإإافعي وأحمإإإد
والثوري واألوزاعي جمعوا بين علمي النقه والحديث أي كانوا محد ين وفقها .80

الخـــاتـمة
ه إإا صإإلة و يقإإة وعالقإإة وطيإإدة بإإين عمليإإة نقإإد المتإإوا (ال قإإد الإإداخلي) وفقإإه
األحاديث ،فالتركي على ال قد الداخلي للحديث أع إي  -نقإد المإتن وقرا تإه قإرا ة متأنيإة-
يسإإاعد بتإإكل طبيعإإي عملي إة فقإإه الحإإديث وفهمإإه وبيانإإه وعإإرحه ،أمإإا ال قإإد الخإإارجي

 75الخطي البغدادي نصيحة أهل الحديث ب.05
 76عقيإل بإن محمإد زيإد المقطإري النصإام المبتإد بإين أهإل النقإه وأهإل الحإديث (بيإروت ،دار ابإن
ح م ،ط8885 ،8م) ب.50
 77ابن عبد البر مختصر بياا العلم وفضله ب.781
 78ابن فرحوا الديبا الميه في معرفة أعياا علما الميه .37/8
 79ال ووي تهيي األسما واللغات ،تحقي مصطنى عبد القادر عطا(د.م.ط.ت).337-331/8.
 ،80 80وإا كاا الطبري أ يعد اإلمام أحمد فقيها ،وهيا اجتهاد م ه ،وإأ فإ ا فقإه أحمإد فإي كثيإر مإن
المساسل أعم وأدت من غيرل من المياه  ،فهو بح محدن وفقيه .وبسس موقإك الطبإري تعإرض
رحمإإه هللا لحملإإة ع ينإإة مإإن قبإإل بع إ متعصإإبي الح ابلإإة ،يقإإول ابإإن خ يمإإة و فمإإا أعلإإم علإإى أديإإم
األرض أعلم من بن جرير ،ولقد لمته الح ابلةو انظر ابن حنر العسقالني لساا المي اا ،تحقيإ
داسإإرة المعإإر ال ظاميإإة – اله إإد (بيإإروت ،مؤسسإإة األعلمإإي للمطبوعإإات ،ط8011 ،7هإإـ8811 ،م)
.811/5
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للحديث ،وأع ي بيل  -نقد األسانيد -ف نه أ يساعد على فهم ال ص ،بل إنه يتناهل مادتإه
ونصه ،لكونه عملية خارجية بعيدة عن متن الحديث ونصه ومادته.
ومإإر أهميإإة الس إ د فإإي علإإم الحإإديث ،إأ أا أهميإإة المإإتن وفقإإه الحإإديث أ يمكإإن
تناهلها وإغنالها ،وليل ألني إا المحققإين مإن المحإد ين يهتمإوا بهإيا النانإ الإرسيس فإي
تعاملهم مر الحديث ال بوي ،ويصنوا الحنا وكتبة الحديث بأوصا سإاخرة ،لكإونهم أ
يهتموا بالنان ال صي بقدر اهتمامهم بالنان الس دي.
ومعلإإوم أا عمليإإة نقإإد المتإإوا ليس إ سإإهلة ميسإإرة لكإإل مإإن ه إ ودب ،بإإل هإإي
صإ اعة المختصإإين والمهتمإإين بالحإإديث ال بإإوي ،فلهإإيا النإإن قواعإإدل وأسسإإه وعإإوابطه،
وععها العلما المحققوا بدقة وع اية ،فليس عملية مب ية على الهوي والتتإهي والإيوت
والكتك ومإا عإاكل لإ  ،إم إا منإرد رفإ الحإديث ونقإدل مإن غيإر تعويإل علإى هإيل
األسإإس والقواعإإد بحنإإة مخالنتإإه العقإإل ،أمإإر فإإي غايإإة الخطإإورة ،وأ يمكإإن قبولإإه فإإي
الوسط العلمي ،ألا العقول متناوتة ومختلنإة ،فعقإل العإالم أ يضإاهي عقإل مإن هإو أدنإى
م إإه مسإإتوإ ،وعقإإل المتضإإلر النقيإإه فإإي الس إ ة أ يضإإاهي عقإإل المتصإإنض المثقإإك ،لإإيا
يتإإترط للعقإإل ال اقإإد للحإإديث ال بإإوي أا يكإإوا مؤم إإا بالحإإديث ال بإإوي فإإي كونإإه مصإإدرا
للمعرفة والتريعة والعقيدة ،و لإ حتإى أ ي طبإ عليإه قولإه صإلى هللا عليإه وسإلم و أَأَ
ُوع إ ُ َر ُجإإل َع إ ْب َع ُ
اا َعلَإإى أَ رري َكتر إ ره يَقُإإو ُل َعلَإ ْي ُك ْم برهَإ َيا
إرن:إإى أُوتري إ ُ ْال ركتَإ َ
إاب َو رم ْثلَإهُ َم َع إهُ ،أَأَ ي ر
ْالقُإإرْ
آا فَ َمإإا َو َج إ ْدتُ ْم فري إ ره رمإ ْإن َح إالَل فَإإأ َ رحلهولُ َو َمإإا َو َج إ ْدتُ ْم فري إ ره رمإ ْإن َح إ َرام فَ َحرُ :مإإولُو .81وفإإي
ر
روايإإة و « َوإرا َمإإا َحإإر َم َر ُسإإو ُل هللار َك َمإإا َحإإر َم هللاُ و .82فالحإإديث يبإإين أا السإ ة كإإالقرآا
الكريم من حيث وجوب اتباعها والعمل بها ،ولقد أكد السإيوطي أا السإ ة كإالقرآا الكإريم
باعتبار الحنية ووجوب اأتبا  ،فالقرآا والس ة في ل سوا  ،وقد بإوب لإيل الخطيإ
البغدادي فقال باب ما جا في التسوية بين حكم كتاب هللا تعالى ،وحكم رسول هللا (صلى
هللا عليه وسلم) في وجوب العمل ول وم التكليكو.83
وقال البيهقي و هيا الحديث يحتمل وجهين أحدهما ،أنه أوتإي مإن الإوحي البإاطن
غيإإر المتلإإو مثإإل مإإا أوتإإي مإإن الظإإاهر المتلإإو ،والثإإاني أا مع إإال أنإإه أوتإإي الكتإإاب وحيإإا
يتلى ،وأوتي مثلإه مإن البيإاا أي أ ا لإه أا يبإين مإا فإي الكتإاب فإيعم ويخإص ،وأا ي يإد
عليه ،فيتر ما ليس في الكتاب له كر ،فيكوا ل في وجوب الحكم ،ولإ وم العمإل بإه
كالظاهر المتلو من القرآاو.84
 81روال أبو داود باب ل وم السإ ة رقإم الحإديث  .0111روال أحمإد فإي مسإ دل مإن حإديث المقإدام بإن
معد يكرب رقم الحديث .83187
 82روال الترميي ما نهي ع ه أا يقال ع د حديث ال بي صلى هللا عليه و سلم رقم الحديث 1110
 83السيوطي البدور السافرة في أمور ا خرة ،تحقي أحمد إبراهيم أحمد (د.م.ت.ط).83/8
 84أبإإو الطيإ محمإإد عإإمس الحإ العظإإيم آبإإادي عإإوا المعبإإود عإإرح سإ ن أبإإي داود،تحقيإ عبإإد
الرحمن محمد عثماا (المدي ة الم ورة ،المكتبة السلنية،ط0899 ،1هـ 0799 ،م) .0907/7
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تم البحث بحمد هللا
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