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 اب الثاينالب
 معرفة احلديث وزبرجيو

 
 معرفة احلديث عاما . أ

 . تعريف احلديث ونشأتو۱

احلديث  1احلديث مستق من حَدث ُحُدوًًث َحداثًَة اى اجلديد.
احلديث لغة ضد  2ث دبعٌت اجلديد.مجع من ِحداٌث واحلادث واألحادي

القدمي ويستعمل يف قليل اخلرب اى الكالم وكثَتة حلدوثو شيأ فشيأ، 
قول الدال على ادلعٌت وأخرى ادلعٌت القائم والكالم يراد بو ترة ال

عند عجاج اخلطيب يف كتابو، أن احلديث ىو اخلرب أييت  3ابلنفس.
  4على القليل والكثَت، ومجعو أحاديث.

                                                 
1

، )بَتوت: دار الفكر، القاموس احمليطرلد الدين دمحم بن يعقوب الفَتوزي آابدي:  
 .۱٩٥(، ص: ۱٩٩٩

2
 Ahmad Warson Munawwir, Kamus أنظر،". yang baru" اجلديد دبعٌت 

Al-Munawwir Arab-Indonesia (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 

1984), p. 242.   
3

 (، ص:۱٩٧٩، )بَتوت: دار الثقافة اإلسالمية، منهج ذوي النظر، دمحم زلفوظ: أنظر 

مؤسسات، بَتوت: ، )منت احلديث النبوي الشريفانظر أيضا، دمحم طاىر اجلواىب، . ٨
تدريب كر السيوطي: ر ايضا، جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بأنظ .٩٩ (، ص:۱٩٨٩
 .٥٥، ص: ادلرجع السابق، .....، الراوى

4
 .٥٩ ص: ،ادلرجع السابق.....، ،أصول احلديثب: دمحم عجاج اخلطي 
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احلديث قد عرفو مجهور العلماء إصطالحا ىو كل ما أضيف 
مود الطحان، أن احلديث إصطالحا كل ما من وعند زل .5نيب لل

أن قال السخاوى،  6من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. النيب 
قوال لو أو فعال أو  احلديث إصطالحا فهو ما أضيف إىل النيب 

  7تقريرا أو صفة حىت احلركات والسكنات يف اليقظة وادلنام.
ذىب عجاج اخلطيب، ان احلديث مرادف للسنة، ألهنا ىى  

قبل البعثة وبعدىا، ولكن إذا اطلق لفظ  كل ما أثر عن الرسول 
ة إما من قولو او بعد النبو  احلديث انصرف غالبا دلا يروي عن النيب 

ولكن عند  8فعلو او اقراره، وعلى ىذا فالسنة أعم من احلديث.
من قول أو فعل  احملدثُت أن السنة إصطالحا ىى ما أثر عن النيب 

و صفة خلقية أو خلقية أو سَتة سواء كان قبل البعثة أو أو تقرير أ

                                                 
5

. أنظر أيضا، صبحي ٨، ص: ادلرجع السابق.....، منهج ذوي النظردمحم زلفوظ:  
. جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر ٩، ص: ادلرجع السابق.....علوم احلديث الصاحل: 

 . ٥٥، ص: ادلرجع السابق، .....، تدريب الراوىالسيوطي: 

6
 حسن دمحم مقبويل أنظر أيضا،. ۱٩، ص: ادلرجع السابق، .....تيسَتالطحان:  زلمود 

 . ۱۱، ص: ادلرجع السابق، مصطلح احلديث.....األىدل: 

7
فتح ادلغيث شرح الفية الدين دمحم بن عبد الرمحن بن دمحم الشخاوى:  اإلمام مشس 
 .   ٥۱(، ص: ۱٩٩٩ علمية،، )لبنان: دار الكتب الاحلديث

 .٥٧(، ص: ۱٩٩٩، )مصر: مطبعة السعادة، اتريخ التشريع اإلسالمي احلضرى: دمحم 8
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 عند األصوليُت أن السنة إصطالحا ىى ما نقل عن النيب بعدىا، و 
ر أن السنة ىى كل ولكن يف كتاب األخ 9من قول أو فعل أو تقرير.

ولو بعد البعثة أو قبلها كتحنثو يف غار حراء من ق ما أثر عن النيب 
عند احملدثُت أن احلديث مرادف وفعلو وتقريره وصفاتو. وىكذا، 

ألهنم أْن يعرفوا احلديث والسنة ضلو ذبميع اإلخبار الذى  10للسنة.
، مث يرويو الصحابة حىت نشوء روايتو إىل سلرج أضيف للنيب 

كتب التسعة وكتب ادلسند وغَتىم حبيث   احلديث مثل ادلخرجُت يف
مثل القدوة  أن تعريف السنة واحلديث مرادفان بنظر وضع النيب 

أن السنة واحلديث كالمها زلتواين إىل كل ما من  للمسلمُت. لذالك،
ُت أن يفرقوا بينهما، إذا كانوا أن يروا . ولكن بعض احملدثالرسول 

، وأما السنة ما كان عليو العمل احلديث ما ينقل عن الرسول 
ادلأثور يف الصدر األول، ىكذا قد ترد أحاديث زبالف السنة ادلعمول 

من قول أو فعل أو  السنة رلموع ما صدر عن النيب  11هبا.

                                                 
9

   .٩٩(، ص: ۱٩٩٩القاىرة: الدار القومية، ، )السنةمصطفي السباعى:  

10
. أنظر أيضا، ۱٩، ص: ادلرجع السابق.....، أصول احلديثدمحم عجاج اخلطيب:  

(، الطبعة اخلامشة، ۱٩٨۱، )بَتوت: دار الفكر، السنة قبل التدوين عجاج اخلطيب: دمحم
 . ۱٩ص: 

11
 .٥٩، ص: نفس ادلرجع 
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رأي صبحى الصاحل أن السنة ليست مساوية للحديث، ألهنا  12تقرير.
يف  لغة دبعٌت الطريقة. فتطلق على الطريقة الدينية الىت سلكها النيب 

كان احلديث على العام شامال قول النيب   سَتتو ادلطهرة. فلذالك
ن أطلق األصوليو  .13وفعلو، فأما السنة خاصة أبعمال الرسول 

لسنة القولية الىت تتصل ابحلكم ألن عندىم إذا أطلق لفظ احلديث اب
على الواسع من القول فقط، فلذا ال يسمى ابحلديث بل ابلسنة. 

وفعلو وتقريره شلا يصلح  ألهنا عندىم أعم منو وتشمل قول الرسول 
   14ان يكون دليال حلكم شرعي.

عند احملدثُت أن احلديث مرادف للخرب الذي تعريفو أوسع من 
فقط، بل عن الصحابة  احلديث. ألن اخلرب ليس كل ما عن النيب 

والصحابة  والتابعُت. ىكذا ألهنما يشمالن إىل ما جاء عن النيب 
، والتابعُت. وقال بعضهم أيضا أن احلديث كل ما جاء عن الرسول 

وأما اخلرب كل ما جاء عن غَته. ويفرق بينهما، ألن كل حديث خرب 
قال البغوي أن اخلرب لغة ما ينقل ويتحدث بو،  15وال عكس.

                                                 
 .٩٩ص:  ،ادلرجع السابق،.....اتريخ التشريع اإلسالمي احلضرمى: دمحم 12

 .٩: ص ،ادلرجع السابق،.....علوم احلديث ومصطلحوصبحي الصاحل:  13

14
  .۱٩، ص: ادلرجع السابق.....، حلديثأصول ا: بيطاج اخلجعدمحم  

15
.....، احلديثتيسَت مصطالح ، زلمود الطحان: رأنظ. ٥٧، ص: نفس ادلرجع 

 . ۱٩ ، ص:ادلرجع السابق
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واصطالحا أنو مطابق للمذىب األول يف السنة واألثر واحلديث يف 
  16العموم والشمول. وىذا ىو األشهر واألصح.

يرادف األثر عند مجهور احملدثُت  اإصطالحوىكذا أن احلديث 
فاخلرب واحلديث واألثر ألفاظ مًتادفة دبعٌت واحد، فتطلق على احلديث 

وتطلق على احلديث ادلوقوف على الصحايب  ادلرفوع إىل النيب 
على التابعي، ويسمى كل واحد  وعلى احلديث ادلقطوع أى ادلوقوف

من ىؤالء أثرا وحديثا وخربا، ولكن األثر يستعمل خاصة فيما يروى 
األثر لذا، أن  17أو فعلو. عن الصحايب أو التابعي من قول النيب 

وما  ف للحديث واخلرب. ألن األثر كل ما أضيف إىل النيب مراد
أضيف إىل الصحابة والتابعُت، إال أن فقهاء خراسان يسمون ادلوقوف 

ألثر لغة دبعٌت بقية ر لفظ اعند زلمود الطحان بنظ 18أثرا وادلرفوع خربا.
أن األثر إصطالحا ما أضيف إىل الصحابة والتابعُت من  الشيء حبيث

  19أقوال أو أفعال.
 

                                                 
16

، )بَتوت: دار الكتب العلمية، شرح السنةأبو دمحم حسُت بن مسعود البغوي:  
 .٥٩-٥٥ص: (، ۱٩٩٥

17
 .۱۱، ص: ادلرجع السابق.....مصطلح احلديثاألىدل:  حسن دمحم مقبويل 

18
 .٥٨: ص ،ادلرجع السابق،.....علوم احلديث ومصطلحوصبحي الصاحل:  

 .۱٩، ص: ادلرجع السابق.....، مصطالح احلديث تيسَتالطحان:  زلمود، أنظر 19
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 . مكانة احلديث يف التشريع ووظائفو۲

يستقل   قد ورد يف القرأن والسنة ما يدل على ان الرسول
ابلتشريع ووجد يف السنة أحكام كثَتة مل يظهر ذلا أصل قرآين فمما 

 الرسول وأطيعوا هللا أطيعوا آمنوا الذين أيها ايورد يف قولو تعاىل، "
 إن والرسول هللا إىل فردوه شيء يف تنازعتم فإن، منكم األمر وأويل
ففي أية ادلذكورة آنفا امران إبطاعة  20.اآلخر واليوم ابهلل تؤمنون كنتم

 21هللا ورسولو.
قد كان احلديث يف الدرجة الثانية بعد الكتاب العظيم. وىو 

عليو. فشأن البيان أن يكون يف ادلرتبة  بيان للكتاب وشرح لو وزايدة
شأن التفسَت بناء عليو ادلبُت، فان النص االصلي أساس. و  الثانية من

ن كانت زايدة عليو فال اعتبار هبا اال اذا خال الكتاب . وإلبناء البيان
من  وىكذا أن حديث النيب  22منها، وذالك دليل تقدمو عليها.

وظيفة ابلنسبة للقرأن الكرمي متعددة  التشريع اإلسالمي. ألن لو 
  23ادلهام يعٍت:

                                                 
 .٩:٩٩النساء  سورة 20

21
، )بَتوت: دار الكتب، مفتاح السنة أو اتريخ فنون احلديثعبد العزيز اخلويل:  دمحم 

 .٩د.ت(، ص: 

 .٧-٩، ص:نفس ادلرجع 22

23
 .۱٩ص:  ادلرجع السابق،...، شرح السنةأبو دمحم حسُت بن مسعود البغوي:  
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 إليك وأنزلنامبُت ومفسر للقرأن، قال هللا تعاىل:  ( أن دمحم ۱
 24.يتفكرون ولعلهم إليهم نزل ما للناس لتبُت الذكر

( زلدد دلعامل احلق حُت خيتلف الناس فيها قال هللا تعاىل يف ٥
 الذي ذلم لتبُت إال الكتاب عليك أنزلنا وماالقرأن الكرمي: "

 25.يؤمنون لقوم ورمحة دىوى فيو، اختلفوا

( ادلعلم للناس أحكام التشريع وىو ادلقوم لسلوكهم وادلزكي ٩
 فيهم بعث إذ ادلؤمنُت على هللا من لقدلنفوسهم قال تعاىل: 

 الكتاب ويعلمهم ويزكيهم آايتو عليهم يتلو أنفسهم من رسوال
  26.مبُت ضالل لفي قبل من كانوا وإن واحلكمة
يغ كتاب هللا تعاىل إىل األمة. غرض مهم لتبل للرسول 

ألمتو يف ىذه الدنيا لتبيُت الكتاب الكرمي  منزلة النيب  لذالك،
كان فيو أن وشرح آايتو وتصريح اإلمجال من قوانينو وتبيُت دلا  

ادلسلمون مل ديكنوا لتفهيم القرأن من اآلايت الآلتى بعضهن مشكالت 
من التشريع  . ألن كل ما منو حقيقة اال ابلتفهيم ما من النيب 

                                                 
 .۱٩:٩٩ سورة النحل 24

25
 .۱٩:٩٩ سورة النحل 

 .٩:۱٩٩آل عمران  رةسو  26
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 27الل واحلرام.االسالمى الذى حيتاجوه ادلسلمون لتفريق ما بُت احل
مي. وذىب دمحم يونس أن للحديث غرضُت: أوال، تبيُت القرأن الكر 

ادلسلمُت  لذالك، وجب على 28األحكام. وًثنيا، االستقالل بتشريع
يدل على ثالثة   رلموع ما من النيب. ألن إلتباع ما من النيب 

ًثنيا، . براىُت: أوال، حجة لداللة ادلعجزة على صدق ما من النيب 
الينطق عن اذلوى ان ىو اال وحى يوحى   حجة لداللة رسول 

وًثلثا،  29كقولو تعاىل: وما ينطق عن اذلوى، إن ىو إال وحي يوحى".
  30وجود أمر هللا تعاىل يف القرأن اايان ابتباعو.

 

 ب. معرفة التخريج عاما
 .  تعريف التخريج ۱

                                                 
27

، الفكر السامي يف اتريخ الفقو اإلسالميدمحم بن احلسن احلجوى الثعاليب الفاسي:  
 .۱ٓ٧(، ص: ۱٩٩٩)لبنان: دار الكتب العلمية، 

28
 .٩، ص: ادلرجع السابق.....، يثعلم مصطلح احلدزلمود يونس:  

29
 .٩٩-٩٩:٩النجم  سورة 

30
(، ٥ٓ۱ٓ، )القاىرة: دار احلديث، ادلستصفي من علم األصولدمحم الغزايل: أنظر  

 .٥۱٩ص: 
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 31يدور يف معناىا على الظهور والربوز. التخريج لغة ىو ما
عند آل محيد أن التخريج يطلق على اإلستنباط أوعلى التوجيو أوعلى 

أمرين متضادين يف شيء  التخريج يف أصل اللغة  اجتماع 32التدريب.
 33عند احملدثُت أن التخريج يطلق على عدة معان:واحد. و 
 ( يطلق على معٌت الداللة يف مصادر األصلية وعزوه إليها. ۱

 ( يطلق على إخراج األحاديث من بطون الكتب وروايتها.٥

 يطلق على ابراز احلديث لرجال اسناده الذين خرج  (٩
 احلديث من طريقهم. 

ىو  التخريج اصطالحا على ادلعٌت الثالث ديكننا أن معٌتوبناء 
 الداللة على موضع احلديث يف مصادره األصلية الىت أخرجو بسنده.   

 أمهية التخريج وغرضو وإفادتو . ۲

الشك أن معرفة التخريج من أىم ما جيب على كل مشتغل 
 ابلعلوم الشرعية أن يعرفو ويتعلم قواعده وطرقو ليعرف كيف يتوصل

أن حبيث  اليت صنفها أئمة احملدثُت إىل احلديث يف مواضعو األصلية
                                                 

31
ج طرق زبرينظر البيان عن ذلك، أبو دمحم عبد ادلهدى بن عبد القادر بن عبد اذلادي: أ 

 .۱٥ص:  (۱٩٨٧، )مصر: دار النصر للطباعة اإلسالمية، حديث

32
 نفس ادلرجع.  

33
، )الرايض: مكتبة ادلعارف، أصول التخريج ودراسة األسانيد ان: زلمود الطح 
 .٩-٧: ، ص(۱٩٧٨
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احلاجة لذالك اليسوغ دلن ان يشتهد أبي حديث أو يرويو إال بعد 
 34معرفة من رواه من ادلصنفُت يف كتابو مسندا.

الغرض من التخريج ىو معرفة مصدر األحاديث األصلية اليت 
سيبحثها الباحث لنيل صحة احلديث الصحيح أو الضعيف أو 
ادلقبول أو ادلردود الذي يريد حد الصحيح كما يلي: سند احلديث 

أو  هي إىل رسول هللا متصل بنقل العدل الضابط عن مثلو حىت ينت
إىل منتهاه من صحايب أو من دونو وال يكون شاذا وال مردودا وال 

ىكذا أن احلديث  35معلال بعلة قادحة وقد يكون مشهورا أو غريبا.
  36ىى:الصحيح لو مخسة شروط 

                                                 
34

نفس .....، طرق زبريج حديثبو دمحم عبد ادلهدى بن عبد القادر بن عبد اذلادي: أ 
 .۱٥، ص: ادلرجع السابق، أصول التخريج..... الطحان:  مودزل وانظر. ادلرجع

35
. أنظر ىذا ۱٥، ص: اختصار علوم احلديث.....ادلرجع السابقابن كثَت الدمشقي:  

تدريب ، جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي: البيان يف كتاب األخر
. انظر ايضا، أبو زكراي حيي بن شرف النووي الدمشقي: ٥٥، ص: ادلرجع السابق.....،الراوى

. فالصحيح ينقسم إىل سبعة اقسام: ۱۱، ص: ادلرجع السابق.....، التقريب والتيسَت
يعرب عنو أىل احلديث بقوذلم  )احدىا( وىو أصحها ما أخرجو البخاري ومسلم وىو الذي

متفق عليو، و)الثاين( ما انفرد بو البخاري، و)الثالث( ما انفرد بو مسلم، و)الرابع( ما ىو 
على شرطهما ومل خيرجو واحد منهما، و)اخلامس( ما ىو على شرط البخاري وحده، 

ألئمة و)السادس( ما ىو على شرط مسلم وحده، و)السابع( ما ىو صحيح عند غَتمها من ا
ادلتعمدين وليس على شرط واحد منهما. أنظر أكثر البيان من ذلك، أبو الفضل عبد الرمحن 
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( اتصال السند، فهو أن يكون الراوى قد مسع ما رواه عن ۱
ىناك راو سلذوف يف  الذى فوقو مباشرة حبيث ال يكون

السند، فيخرج هبذا الشرط ادلنقطع وادلعضل وادلعلق وادلرسل، 
 فهذا األنواع مل يتصل سندىا.

( عدالة الراوى: معناىا ملكة يف النفس ربمل صاخبها على ٥
 مالزمة التقوى وادلروءة.

( ضبط الراوى ضبطا اتما: أن يكون الراوى يقظا واعيا دلا ٩
ادلا دلا يرويو إن حدث من حفظو، مسعو وربملو حافظا ع
 فامها إن حدث ابدلعٌت.

( عدم الشذوذ: معناه أن ال يكون احلديث شاذا. وأما الشذوذ ٩
 ىو سلالفة الثقة دلن ىو أوثق منو.

أن يكون احلديث معلوال. والعلة سبب غامض ( عدم العلة: ٩
خفي يقدح يف صحة احلديث مع أن الظاىرة السالمة. 

 القادحة كاإلرسال واخلفية كالتدليس. والعلة الظاىرة

                                                                                              

. وأنظر ايضا، دمحم مجال الدين ٥٩, ص: ادلرجع السابق.....فتح ادلغيثبن احلسُت العراقي: 
 .٧٩، ص: ادلرجع السابق.....قواعد التحديثالقامسي: 

36
-۱ٓ٩،ص: ادلرجع السابق، مصطلح احلديث.....دمحم مقبويل األىدل:  حسن انظر 

، )القاىرة: مكتبة القرأن، مفاتيح علوم احلديث وطرق زبرجيو. انظر ايضا، دمحم عثمان: ۱ٓ٩
 .٩٩(، ص:۱٩٩٩
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وحالو من حيث القبول والرد، ولكن يف التخريج لو فوائد كثَتة  
 37كالتايل:
( معرفة مصدر احلديث؛ فالتخريج يستطع الباحث أن يعرف ۱

 من أخرج احلديث ومكانو يف كتب األصلية.

تخريج يتوصل ( مجع أكرب عدد من أسانيد احلديث، فبال٥
 الباحث دلواضع احلديث من مصدره.

 ( معرفة اإلسناد بتتبع الطرق، فبالوصول إىل طرق احلديث.٩

( معرفة حال احلديث بناء على كثَت الطرق، فقد نقف من ٩
 طريق ضعيف أوبوجود الطرق األخري صحيحة.

 ( ربديد من مل حيدد من الرواة.٩

 ( زوال احلكم ابلشذوذ.٩

 احلديث.( بيان أعالم ٧

 ( بيان ادلدرج.٨

 ( بيان النقص.٩

 سبييز ادلهمل من رواة االسناد.(  ۱ٓ

 تعيُت ادلبهم يف احلديث. ( ۱۱

 بيان معٌت الغريب.  (۱٥
                                                 

37
 .۱٤-۱۱ ، ص:نفس ادلرجع 
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 ج. اجلرح والتعديل
ىو أثر فيو ابلسالح واصطالحا ىو بيان لعيوب  اجلرح لغة

رواة احلديث اليت ألجلها تسقط عدالتهم ويكون حديثهم يف عداد 
اجلرح عند احملدثُت ىو الطعن يف راو احلديث دبا يسلب  38لضعاف.ا

وذىب عجاج اخلطيب أن اجلرح لغة  39أو خيل بعدالتو أو ضبطو.
مصدر من جرحو جيرحو، إذا احدث يف بدنو جرحا يسمح بسيالن 
الدم منو، واصطالحا ىو ظهور وصف يف الراوى يثلم عدالتو أو خيل 

اجلرح  40حبفظو وضبطو شلا يًتتب عليو سقوط روايتو أو عدم قبوذلا.
بضم اجليم ىو اسم للجرح، ولكن لفظ اجلرح بفتح اجليم لغة وىو 
التأثَت يف اجلسم ابلسالح واصطالحا فهو وصف الراوى دبا يقتضي 

  41تليُت روايتو أو تضعيفها أو ردىا.

                                                 
دراسات يف قواعد اجلرح والتعديل وعلم حسن عبد الغفار:  سهيلأنظر ذلك البيان،  38
 .۱٩، )بَتوت لبنان: دار الصدق، د ت( ص: الرجال

39
وت: دار الفكر، دت(، ص: ، )بَت منهج النقد يف علوم الديننور الدين عًت:  أنظر 

٩٥ . 

40
 .٥٩ٓ ، ص:ادلرجع السابق، يث.....أصول احلد دمحم عجاج اخلطيب: 

)ادلدينة:  ،ضوابط اجلرح والتعديلعبد العزيز بن دمحم بن ابراىيم العبد اللطيف:  41
 .۱۱-۱ٓ(، ص: ى ۱٩۱ٓاجلامعة اإلسالمية ابدلدينة ادلنورة، 
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التعديل مثتق من مادة "عدل". العدل لغة ىو ما قام يف 
النفوس أنو مستقيم وىو ضد اجلور. العدل اصطالحا ىو من مل يظهر 
يف أمر دينو ومروءتو ما خيل هبما فيقبل لذلك خربه وشهادتو إذا 

التعديل لغة ىو التسوية: أى تقومي و  42شروط.توفرت فيو بقية ال
الشيء وموازنتو بغَته واصطالحا ىو وصف الرواى دبا يقتضي قبول 
روايتو، والقبول ىنا على اطالقو فيشمل على وجهُت يعٍت: من تقبل 

ومرتبة احلسن لذاتو. ولكن روايتو وتعترب يف مرتبة الصحيح لذاتو 
أن  يف اإلصطالح ىو دبعٍت التوثيق. لذالك، استعمال لفظ التعديل

اصول لفظ التعديل ىو احلكم بعدالة الراوي ولكن ىذا قد استعملت 
ىنا دبعٌت أمشل ىو التوثيق: أى احلكم بعدالة الراوي وضبطو معا ألن 

التعديل متعلق ابلعدالة أى ملكة  43ىذا أساس قبول خرب الراوي.
ربمل ادلرء على مالزمة التقوى وادلروءة، والعدل أى ادلسلم البالغ 

 44العاقل السامل من اسباب الفسق وخوارم ادلروءة.
                                                 

42
 .٥٩ٓ ، ص:ادلرمع السابق.....أصول احلديث عجاج اخلطيب: دمحم 

43
ضوابط اجلرح بد العزيز بن دمحم بن ابراىيم العبد اللطيف: أنظر أكثر البيان، ع 
 .۱۱-۱ٓ، ص: ادلرجع السابق.....والتعديل

44
ملكة ىى الصفة الراسخة، وأما التقوى فهو فعل ادلأمورات . ادل۱٥، ص: ادلرجعنفس  

واجتناب ادلنهيات، وادلروءة ىو آداب نفسانية ربمل مراعاهتا على التحلي دبحاسن األخالق 
ومجيل العادات ويرجع يف معرفتها إىل العرف، فيختلف ابختالف األشخاص والبلدان، 
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كان يف علم اجلرح والتعديل احلكم على رجال اإلسناد الذي 
عرفة قواعد اجلرح ال ديكن أبدا البدء بدراسة االسناد إال بعد م

والتعديل ومعرفة شروط الراوى ادلقبول وكيفية ثبوت عدالتو وضبطو 
واألمور األخرى ادلتعلقة هبذه ادلباحث. وأما تلك الرواية تشًتط يف 
قبول الراوى أربعة شروط، األول: أن يكون الراوى ابلغا أى ما حيصل 

ين: أن يكون بو البلوغ وىذا الشرط لؤلداء ال للتحمل إمجاال. والثا
عاقال، وىذا البد منو يف حال األداء والتحمل. والثالث: أن يكون 

لرابع: ان مسلما وىذا الشرط لؤلداء وجيوز أن يكون ربمل مارواه. وا
 45اخلامس: أن يكون الراوى ضابطا دلا يرويو.يكون عدال مستورا. و 

ولكن أمجع أئمة احلديث شرطُت أساسيُت عن قبول الراوى كما يلي: 

                                                                                              

شرىا غَتىم لعد خرما للمروءة. انظر، عبد فحكم من بلد جرت عادة أىلو دبباشرة أمور لو اب
، )الرايض: مكتبة ربقيق الرغبة يف توضيح النخبةالكرمي بن عبد هللا بن عبد الرمحن اخلضر: 

 .  ٩٨-٩٧(، ص: ى ۱٩٥٩دار ادلنهاج، 

45
-۱۱٩، ص: بقادلرجع السا.....، توضيح األفكارزلِت الدين عبد احلميد:  دمحم 

، )بَتوت: جار ابن حزم، ظفر األماين. انظر البيان عن ذلك، دمحم عبد احلي اللكنوي: ۱۱٩
أصول احلديث  عجاج اخلطيب: دمحم. انظر ايضا، ٩ٓ٩(، ص: ۱٩٩٧

 .٥٩٥-٥٥٩ ، ص:ادلرمع السابق.....ومصطلحو
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قال سليما من أسباب أى أن يكون الراوى مسلما ابلغا عا 46العدالة
أى أن يكون الراوى غَت سوء  47الفسق وخوارم ادلروءة، والضبط

احلفظ وال فاحش الغلط وال سلالفا للثقات وال كثَت األوىام وال 
 48مغفال.

كان يف علم اجلرح والتعديل إحتاج طرق ربمل احلديث وأدائو 
الذين ادلذكورين فيما يلي؛ أوال، السماع ىو أن يقرأ الشيخ من حفظو 
أو من كتاب واحلضور يسمعون حلفظو سواء أكان التحمل لؤلمالء أم 
لغَته كحدثنا ومسعنا ومسعت وأخربان وانبأان وانبأين وغَتىم. ًثنيا، 

                                                 
46

العدل يف علم احلديث ىو ان يكون الراوي مسلما ومكلفا اى ابلغا عاقال ولو عبدا  
أو امرأة، فال يقبل كافر ورلنون وصيب، ومل يًتكب فسقا والخرم مروءة. أنظر، دمحم زلفوظ بن 

 .٩ص:  ،ادلرمع السابق،.....منهج ذوي النظرعبد هللا الًتمشي: 

47
الضبط يف اصطالح احلديث ىو، "يقظة احملدث عند ربملو ورسوخ ما حفظو يف  

منت احلديث ذاكرتو وصيانة كتابو من كل تغيَت إىل حُت األداء". انظر، دمحم طاىر اجلوايب: 
، أن الضبط فهو بخلطيعند عجاج ا. ۱٧٨ص:  ،ادلرمع السابق، ،.....النبوي الشريف

تيقظ الراوى حُت ربملو وفهمو دلا مسع وحفظو لذلك من وقت التحمل إىل وقت األداء 
ويتنول الضبط احلفظ يف الصدر كما يتنول احلفظ يف الكتاب، ىكذا فادلراد أن يكون الراوى 
حافظا إن حدث من حفظو وحافظا لكتابو من دخول التحريف أو التبديل أو النقص عليو 

أصول :  بن حدث من كتابو. أنظر أكثر البيان من ذلك، دمحم عجاج اخلطيإ
 . ٥٩٥ ، ص:احلديث.....ادلرجع السابق

48
 .۱٩٥-۱٩۱، ص: ادلرجع السابق، أصول التخريج.....زلمود الطحان:  
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الشيخ ىى يسمعها أكثر احملدثُت "العرض" أو "عرض  القراءة على
القراءة"، ألن الطالب يعرض القرأن عل العامل ما يقرؤه كما يعرض 
القرأن على ادلقرى ضلو قرأت على فالن. ًثلثا، اإلجازة ىى التحمل 
يف السماع من لفظ العامل ويف القراءة بلفظ ادلتحمل خربان وحدثنا 

ا، ادلناولة ىى أن يعطي احملدث تلميذه حديثا إجازة انبأان إجازة. رابع
أو أحاديث أو كتااب لَتويو عنو كأن يناول الشيخ تلميذه كتااب من 
مروايتو كناولنا وانولٍت. خامسا، ادلكاتبة ىى أن يكتب العامل حبفظو 
أو يكلف بغَته أبن يكتب عنو ببعض حديثو لطالب حاضر عنده أو 

من يتق بو ضلو كتب إيّل فالن  لشخص غائب عنو ويرسل الكتاب مع
واخربين بو مكاتبة. سادسا، إعالم الشيخ ىو أن يعلم الشيخ تلميذه 
أبن ىذا احلديث أو الكتاب من مروايتو. سابعا، الوصية ىى أن 
يوصى العامل قبل سفره أو قبل موتو بكتاب من مروايتو لشخص 

ن عاصره بروايتو عنو. ًثمنا، الوجادة ىى أن جيد شخض كتااب خبط م
كان يف و يلقو أو خبط من مل يعاصره. و وعرف خطو سواء لقيو أ

التعارض ثالثة أقوال يعٍت: أوال، تقدمي اجلرح على التعديل ولو كان 
ادلعدلون أكثر من اجلارحُت. ًثنيا، يقدم العدل على اجلرح إذا كان 
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ال يرذبح بينهما إذا تعارض  ارحُت. ًثلثا،ادلعدلون أكثر من اجل
 49ا اال دبرجح.أحدعم

ليس مجيع الرواة الذين نقلوا احلديث على درجة واحدة من 
احلفظ والعلم والضبط. وىكذا، كان يف ذلك مراتب التعديل واجلرح. 
وأما مراتب التعديل كتايل: ادلرتبة األوىل، تكون بكل ما يدل على 

ضلو: أوثق الناس وأضبط  ادلبالغة يف التعديل بصيغة أفعال التفضيل
الناس وليس لو نظَت وغَت ذلك. وادلرتبة الثانية، كأن يقال فالن ال 

ادلرتبة الثالثة، تكون دبا أتكد توثيقة بصفة ثلو. و يسأل عنو أو عن م
من الصفات الدالة على العدالة والتوثيق ضلو: ثقة ثقة وثقة مأمون 

ا يدل على العدالة بلفظ وثقة حافظ وغَتىم. وادلرتبة الرابعة، تكون دب
عدل حافظ وعدل ضابظ شعر ابلضبظ مثل ثبت ومتقن وحجة و 

ادلرتبة اخلامسة، تكون بكل ما يدل على التعديل والتوثيق وغَتذلك. و 
ادلرتبة ضلو صدوق ومأمون وال أبس بو. و دبا ال يشعر ابلضبط واإلتقان 

دلرتبة السادسة، تكون بكل ما يشعر بقربو من التجريح كقرن صفة ا
السابقة ابدلشيئة، مثالو: شيخ وليس ببعيد من الصواب وصويلح 

 50وصدوق ان شاء هللا.
                                                 

49
 .٥٩٩-٥٩٩ ، ص:نفس ادلرجع  

50
 .٥٧٩-٥٧٩ ، ص:أصول احلديث.....ادلرجع السابق:  بدمحم عجاج اخلطي 
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وأما مراتب اجلرح يعٍت: ادلرتبة األوىل، تكون بكل ما يدل على 
ة الثانية، تكون ادلبالغة يف اجلرح كأكذب الناس وركن الناس. وادلرتب

ابجلرح ابلكذب أو ابلوضع ضلو كذاب ووضاع. وادلرتبة الثالثة، تكون 
بكل ما يدل على اهتامو ابلكذب أو الوضع ضلو متهم ابلكذب أو 

و ىالك ومًتوك أو الوضع أو يسرق احلديث أو يدل على تركو ضل
ادلرتبة الرابعة، تكون بكل ما يدل على ضعفو الشديد ضلو ليس بثقة. و 

رد حديثو وطرح حديثو وضعيف جدا وليس بشيئ وال يكتب حديثو. 
وادلرتبة اخلامسة، فيها كل ما يدل على تضعيف الراوي أو اظطرابو يف 

ضعفو أو ضعيف أو لو  احلفظ كمظطرب احلديث أو ال حيتج بو أو
وصف الراوي بوصف يدل على مناكَت. وادلرتبة السادسة، تكون 

ل ضلو ليس بذاك القوي وليس حبجة ب من التعديير و قضعفو ولكن
  51وفيو ضعيف وغَته أوثق منو.

 
 

 د. نقد احلديث
النقد لغة فهو خالف النسيئة، وسبييز الدارىم وغَتىا والوازن 

النقد لغة ىو  52من الدراىم واختالس النظر ضلو الشيء وَلدْغ احلية.
                                                 

51
 . ٥٧٧-٥٧٩ ، ص:نفس ادلرجع 

52
القاموس وزي آابدي: انظر ذلك ادلصدر، رلد الدين دمحم بن يعقوب الفَت  

 .٥٩٥، ص: ادلرجع السابق.....، احمليط
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من نقد ينقد نقدا وتنقدا الدراىم وغَتىا: ميزىا ونظرىا ليعرف جيدىا 
النقد فهو انتقاد اليت  53من رديئها واظهرما بو من العيوب او احملاسن.
وبكذا أن نقد  .54يصلنا من خالذلا ما يروى عن رسول هللا 

ييز األحاديث الصحيحة من الضعيفة واحلكم على احلديث ىو سب
 55الرواة توثيقا وذبرحيا.

 

 . معرفة نقد السند عاماى
 . تعريف نقد السند وغرضو وأمهيتو۱

احلديث يستند إليو السند لغة: ادلعتمد ومسي كذالك ألن 
عند  56ويعتمد عليو، وإصطالحا ىى سلسلة الرجال ادلوصلة للمنت.

                                                 
53

 ، )بَتوت: دار ادلشروق،ادلنجد يف اللغة واألعالمأنظر أكثر البيان، لويس مألوف:  
 .٨٩ٓ(، ص: ٥ٓٓ٩

54
، )بَتوت: منهج نقد ادلنت عند علماء احلديث النبويصالح الدين بن امحد األدليب:  

 .٩ٓ(، صفحة: ۱٩٨٩دار األفاق اجلديدة، 

55
، )الرايض: مكتبة منهج النقد عند احملدثُت نشأتو واترخيودمحم مصطفى األعظمي:  
 .٩(، ص:۱٩٩۱الكوثر، 

56
أنظر أيضا، . ۱٩، ص: ادلرجع السابق.....، أصول احلديثدمحم عجاج اخلطيب:  

(، ص: ٥ٓٓٓ، )الرايض: دار علوم السنة، طرق زبريج احلديثسعدبن عبد هللا آل محيد: 
إلعتماد احلفاظ يف صحة احلديث وضعفو عيليو، السند يسمي اإلخبار عن طريق ادلنت . ٥٩

ولكن اإلسناد فهو رفع احلديث إىل قائلو. ىكذا فهما متقارابن يف معٌت اعتماد احلفاظ يف 
صحة احلديث وضعفو عليهما، وقال ابن مجاعة: احملدثون يستعملون السند واإلسناد لشيء 
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السند ىو اإلخبار  57ابن منظور أن السند لغة ما ارتفع من األرض.
معتمد، فسمى سندا  عن طريق ادلنت، من قوذلم فالن سند أى

اإلسناد ىو رفع اظ يف صحة احلديث وضعفو عيلو. و إلعتماد احلف
احلديث إىل قائلو. فعلى ىذا السند واإلسناد يتقارابن يف معٍت 

واإلسناد عرفو بعضهم أبنو، "رفع احلديث إىل قائلو  58اإلعتماد.
قال ابن مجاعة: احملدثُت يف نفس معٍت السند"، و واستعملو مجهور 

  59احملدثون يستعملون السند واإلسناد لشيء واحد"."
أما الغرض يف حبث صحة اإلسناد الذى يفعلو الباحث ألْن 

 .61أو الضعيف 60يعّرف األحاديث ويلخصهم بُت الصحيح

                                                                                              

تدريب بن أيب بكر السيوطي:  واحد. أنظر اكثر البيان من ذلك، جالل الدين عبد الرمحن
 .٥٥، ص: ادلرجع السابق، الراوى.....

(، ٥ٓٓ٩، )بَتوت: دار الكتب العلمية، لسن العرب بن مكرم ابن منظور: دمحم 57
 .٩۱٩اجمللد الثاين، ص: 

عمل الرجال نشأتو وتطوره من القرن األول إىل هناية القرن بن مطر الزىراين:  دمحم 58
عزم  مسفر .۱٥(، الطبعة األوىل، ص: ۱٩٩٨والتوزيع،  ، )الرايض: دار اذلجرة للنشرالتاسع

، )الرايض: جامعة اإلمام دمحم بن سعود االسالمية، مفاييس نقد متون السنةهللا الدميٍت: 
 .٩٩(، ص: ۱٩٨٩

59
 .٨٧ ، ص:ادلرجع السابقدمحم طاىر اجلوايب.....،  

60
احلديث يقال لو صحيحا إذا كان متصاًل سنده أبن سلم من سقوطو فيو حبيث  
ل من رواتو مسع ذلك ادلروي من شيخو بنقل عدل ضابط عن مثلو ومل يكن شاذ يكون ك
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للداللة على أمهية اإلسناد من اإلسالم الىت ستذكر فيما يلي 
 62طائفة من أقوال السلف رمحهم هللا. ىذه الداللة يعٍت:

 ( لوال اإلسناد لقال من شاء ما شاء.۱

                                                                                              

. ٩، ص: .....ادلرجع السابق،منهج ذوىوالمعلال. أنظر، دمحم زلفوظ بن عبد هللا الًتمشي: 
بكذالك أن الصحيح ىو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثلو وسلم عن شذوذه 

جواىر الفيض دمحم بن دمحم بن علي الفارسي:  وأبوعلة. وأنظر أيضا أكثر البيان، 
اختصار علوم ، ابن كثَت الدمشقي: وانظر. ٩٩، ص: األصول.....ادلرجع السابق
قواعد التحديث . وأنظر، دمحم مجال الدين القامسي: ۱۱، ص: احلديث.....ادلرجع السابق
 . ٧٩ص: (، ى ۱٩٥٩، )بَتوت: دار احياء السنة النبوية، من فنون مصطلح احلديث

احلديث  لغة من الضعف بضم الضاد وفتحها: ضد القوة واصطالحا ىوف يالضع 61
الذي سنده عن صفة احلسن خال اى أبن مل جيتمع فيو صفات احلديث احلسن ادلتقدمة 
فضال عن صفات الصحيح، ولذا مل يذكره فإنو ما مل جيمع صفة احلسن فهو عن صفات 

أيب زكري حيي بن شرف  إلمامنظر ايضا، اا. ٩۱، ص: ادلرجع الصحيح أبعد. أنظر، نفس
. ولكن عند أبو ۱٩، ص: ادلرجع السابق،التقريب والتيسَت دلعرفة.....النووي الدمشقي: 

الفيض الفارشي أن الضعيف ىو ما مل جيمع شروط الصحيح واحلسن ويتفاوت درجتو يف 
و ابن كثَت الدمشقي يف الضعف حبسب بعده من شروط الصحة، ىكذا أيضا كما قال

جواىر الفيض دمحم بن دمحم بن علي الفارسي:  أبواختصار علوم احلديث. أنظر، 
اختصار علوم ايضا، ابن كثَت الدمشقي:  وانظر. ٩٩، ص: األصول.....ادلرجع السابق
. جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي: ۱٩، ص: احلديث.....ادلرجع السابق

 . ۱٩٩(، ص: ۱٩٨٩)بَتوت: دار الكتاب العريب،  ،تدريب الراوى

62
 .۱٩-۱٧ص: ، ادلرجع السابق.....، علم الرجالدمحم مطر الزىراين:  
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( إن اإلسناد وسيلة لتمييز األحاديث الصحيحة من الضعيفة ٥
 شلا يًتتب عليو معرفة أحكام أو تعاليم الدين.

( ومل يكن يف أمة من األمم منذ خلق هللا آدم أمناء حيفظون ٩
 آًثر الرسل إال يف ىذه األمة.

( إن اإلسناد سالح ادلؤمن فإذا مل يكن معو سالح فبأي شيء ٩
 يقاتل.

 أكرم ىذه األمة وشرفها وفضلها ابإلسناد وليس ألحد ( إن هللا٩
من األمم كلها قدديهم وحديثهم إسناد، وإمنا ىى صحف يف 
أيديهم وقد خلطوا بكتبهم أخبارىم وليس عندىم سبييز بُت 
ما نزل من التوراة واإلصليل شلا جاءىم بو أنبياؤىم وسبييز بُت 

 ن غَت الثقات.ما أحلقوه بكتبهم من األخبار اليت أخذوىا ع

مع اإلتصال، نقل خص  ( نقل الثقة عن الثقة يبلغ بو النيب ٩
هللا عز وجل بو ادلسلمُت دون سائر أىل ادللل كلها. وأما مع 
اإلرسال واإلعتضال فمن ىذا النوع كثَت من نقل اليهود بل 

  يو من موسى ىو أعلى ما عندىم إال أهنم ال يقربون ف
 .كقربنا فيو من دمحم 

 

 . قواعد الصحة ومقايس يف نقد السند٥
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وضع العلماء قواعدة دقيقة دلعرفة احلديث إما الصحيح أو 
ن احلسن أو الضعيف. وىكذا، ذكروا أىم القواعد لتمييز ادلوضوع م

 63صحيح السند إبجياز ىذه العالمات فيما يلى:
 ( أن يعًتف راوى احلديث بكذبو ويقر إبختالقو.۱

كأن يروى عن   ( وجود قرينة تقوم مقام اإلعًتاف ابلوضع٥
شيخ مل يلقو أو يروى عن شيخ يف بلد مل يرحل إليو أو 
يروى عن شيخ ولد بعد وفاتو أو تويف ىذا الشيخ والراوى 

 صغَت اليدرك.

( أن يتفرد راو معروف ابلكذب برواية حديث وال يرويو ثقة ٩
 غَته فيحكم على روايتو ابلوضع.

 حال الراوى.( والقرائن اليت يدرك هبا الوضع ما يؤخذ من ٩
 

 و. معرفة نقد ادلنت عاما
 . تعريف نقد ادلنت وغرضو وأمهيتو۱

ادلنت  اإصطالحة ىو ما صلب وارتفع من األرض و ادلنت لغ
ادلنت ىو ما اكتنف الصلب  64دبعٌت ما ينتهى إليو السند من الكالم.

                                                 
63

. انظر ايضا، ٥٩ٓ-٥٩٩ص: ، ادلرجع السابق.....، السنةدمحم عجاج اخلطيب:  
 .٥ٓ٧-٥ٓ٩: ،ادلرجع السابق.....، صالح الدين بن امحد األدليب
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من احليوان وبو شبو ادلنت من األرض، وَمنُتَ الشيُء قوي متُنو، ومنو 
 65حبل متُت، فمنت كل شيء ما يتقوم بو ذلك الشيء.

وأما الغرض يف حبث صحة اإلسناد الذى يفعلو الباحث ألْن 
 67وادلردود. 66يعّرف احلديث ادلقبول

                                                                                              
64

. أنظر أيضا، ۱٩، ص: ادلرجع السابق.....، مصطالح احلديث تيسَتالطحان:  زلمود 
، ص: ادلرجع السابق.....تدريب الراوىن أيب بكر السيوطي: جالل الدين عبد الرمحن ب

، )بَتوت: دار الكتب العلمية، تقريب التدريب. وأنظر أيضا، صالح دمحم دمحم عويضو: ٥٩
. ولكن عند القاموس، ادلنت لغة: النكاح، واحللف، والضرب، أو شديده، ٨(، ص: ۱٩٨٩

فع. رلد الدين دمحم بن يعقوب والذىاب يف األرض، وادلد، وما صلب من األرض وارت
 .۱۱۱۱، ص: ادلرجع السابق.....، القاموسالفَتوزي آابدي: 

د ولكن عن. ٨ٓ٩السابق، ص:  ع.....ادلرج،لسن العرب بن مكرم ابن منظور: دمحم 65
السيوطي أن ادلنت فهو ألفاظ احلديث اليت تتقوم هبا ادلعاين، وقال ابن مجاعة أنو ينتهي إليو 
غاية السند من الكالم، من ادلماتنة وىي: ادلباعدة يف الغاية، ألنو غاية السند. جالل الدين 

 .٥٩، ص: ادلرجع السابق....، .تدريب الراوىعبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي: 

66
ادلقبول ىو ما ترجح صدق ادلخرب بو، وحكمو ىو وجوب اإلحتجاج والعمل بو.  

( ، ص: ۱٩٨٩، )سورابيا: شركة بنكول انداه، تيسَت مصطلح احلديثأنظْر زلمود الطحان: 
يف الكتاب األخر أن ادلقبول ىو ما حيتج بو وذلك ىو ما وجدت فيو شروط الصحة أو . ٩٥

احلسن وىو أربعة اقسام: أوال، صحيح لذاتو ىو ما رواه عدل اتم الضبط متصل السند غَت 
معلل وال شاذ وتتفاوت رتبو بتفاوت ىذه األوصاف. وًثنيا، صحيح لغَته ىو ما اشتمل من 

لى أدانىا ولكن وجد ما جيرب القصور كأن ورد من طريق آخر أو صفات القبول السابقة ع
طرق. وًثلثا، حسن لذاتو فهو ما نقلو عدل خفيف الضبط متصل السند عن مثلو غَت معلل 
وال شاذ. ورابعا، حسن لغَته ىو ادلتوقف يف قبولو ولكن وجد فيو ما يرجح جانب القبول  
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 . قواعد الصحة ومقايس يف نقد ادلنت٥
أما من أىم القرائن اليت تدذلا احملدثون لتمييز ادلوضوع يف 

 68صحيح ادلنت:
ر النيب ( كل حديث خيالف احلقائق التارخيية اليت جارت يف عص۱

 .أو اقًتن بقرائن تثبت بطالنو 

( فساد ادلعٍت، كاألحاديث اليت يكذهبا احلس مثل حديث: ٥
 الباذصلان دلا أكل لو وىو شفاء من كل داء.

 اإلمجاع القطعي.( ما يناقض نص الكتاب أو السنة ادلتواترة أو ٩

                                                                                              

فظ. انظر عن ذلك، علوى عباس ادلالكي كأن يكون يف إسناده مستور احلال أو سوء احل
 .  ۱٩-۱٩، )دط، دت( ص: اابنة األحكاموحسن سليمان النوري: 

67
ادلردود ىو ما مل يًتجح صدق ادلخرب بو، وأن حكمو الحيتاج بو وال جيب العمل بو.  

شروط . وذىب ادلالكي والنوري أن ادلردود فهو ما مل تتوفر فيو نفس ادلراجعانظر ايضا، 
الصحة وال شروط احلسن فهو ال حيتج بو، وىو قسمان: ادلردود بسبب السقط من االسناد 
وسبب الطعن يف الرواة. فادلردود بسبب السقط مخسة انواع: معلق ومرسل ومعضل ومنقطع 

 نفسومدلس. وأما ادلردود بسبب الطعن اربعة انواع: موضوع ومًتوك ومنكر ومعلل.  
 .  ۱٩-۱٩، ص: ادلرجع

68
أمحد . انظر، ٥٩٧-٥٩٥، ص: ادلرجع السابق.....السنة قبلدمحم عجاج اخلطيب:  

 ،، )بَتوت: منشورات ادلكتبة العصرية، دت(السنة النبوية يف مواجهة التحديعمر ىاشم: 
منهج نقد ادلنت عند علماء . انظر، صالح الدين بن امحد األدليب: ۱۱٧-۱۱٩ص: 

. انظر، دمحم ٥ٓ٨-٥ٓ٧(، صفحة: ۱٩٨٩، )بَتوت: دار األفاق اجلديدة، احلديث النبوي
 . ٩٩٩-٩٩٩، ص: ادلرجع السابق.....اصول احلديثعجاج اخلطيب: 
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ابة على كتمان أمر وعدم ( كل حديث يدعي تواطؤ الصح٩
 نقلو.

 موافقة احلديث دلذىب الراوى وىو متعصب مغال يف ( ٩
 تعصبو.

فعند احملدثُت أن يف نقد متون احلديث مقاييس كما ادلذكور 
 69اآليت:

 70( عرض احلديث على القرأن.۱

وبكذا   71عرض رواايت احلديث الواحد بعضها على بعض.( ٥
 72كان ىذا العرض ينتاج على وجهُت: اإلدراج

 73واإلضطراب

  74( عرض احلديث بعضها على بعض.٩

                                                 
69

 .۱۱٩-۱۱٧، ص: ادلرجع السابق.....مقاييس نقدمسفر عزم هللا الدميٍت:  

 .نفس ادلرجع 70

71
 .۱٩٩-۱٩٩، ص: نفس ادلرجع 

72
يف اصطالح احملدثُت وىو ما يدخلو الراوى على األصل ادلروي متصال بو  اإلدراج 

ميع من ذلك دون فصل بذكر قائلو حبيث يلتبس على من مل يعرف احلال فيُتوفهم أن اجل
 .۱٩٩، ص: نفس ادلرجعاألصل ادلروي. انظر، 

مسي مضطراب إذا  اإلضطراب فهو احلديث الذي يروي على أوجو سلتلفة متقاربة، وإمنا 73
فإن رجحت إحدامها إبي وجو من أوجو الًتجيح فاحلكم للراجحة، وال تساوت الرواايت. 

 . ۱٩ٓ، ص: ادلرجعنفس انظر،  يوصف احلديث حينئذ ابإلضطراب.



 36 
 

 75( عرض منت احلديث على الوقائع وادلعلومات التارخيية.٩

ىو شلا اليشبو كالم األنبياء وبعد ( ركاكة لفظ وبعده معناه ٩
إما لسخفو وتفاىتو أو   عٌت وكونو شلا ال يقولو النيبادل
األمر بو أو النهي   اللتو على أمر ليس من عادة النيبد

  76ألن احلس والتجربة اإلنسانية تدل على بطالنو.عنو أو 

 77شرعية والقواعد ادلقررة.( سللفة احلديث لؤلصول ال٩

  79أو "مستحيل". 78( اشتمال احلديث على "أمر منكر"٧

بنظر البيان فيما تقدم قد صرح اخلاطب البغدادي معايَت نقد 
 80ادلنت يف احلاالت التالية:

                                                                                              
74

 .۱٩٩، ص: نفس ادلرجعانظر،  

75
 .۱٨٥، ص: نفس ادلرجعانظر،  

76
 .۱٩٩، ص: نفس ادلرجعانظر،  

77
 .٥۱٨-٥ٓ٧، ص: نفس ادلرجعانظر،  

78
أو من غَته من األنبياء ألن إدياهنم  راد أبمر منكر ىو ما ينكر صدوره من النيب ي 

 .٥٥۱، ص: ادلرجع نفسابهلل تعاىل دينع من نسبة ادلنكر إىل أحد منهم.  

راد ابدلستحيل ىنا ما ىو مستحيل يف ذاتو وما ىو مستحيل ابلنسبة للبشر وإن  يو  79
 .٥٥۱، ص: نفس ادلرجعكان ليس مستحيال يف قدرة هللا تعاىل.  

80
منهج نقد عن معايَت نقد احلديث، صالح الدين بن امحد األدليب:  لبيانك انظر ذلا 

. ولكن عنده يلخص ٥٩٩، صفحة: ادلرجع السابق.....ادلنت عند علماء احلديث النبوي
معايَت نقد احلديث يف أربعة وجوه ىى: أوال، عدم سلالفة القرآن العظيم. وًثنيا، عدم سلالفة 
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 ( إذا كان منافيا حلكم العقل.۱

( إذا كان منافيا حلكم القرأن الثابت احلكم: أى إذا كان ٥
 احلكم ادلستفاد من النص القرأين ًثبتا زلكما.

للسنة ادلعلومة: أى إذا كانت السنة قد تثبت  ( إذا كان منافيا٩
 بطريق العلم ال ابلظن

 ( إذا كان منافيا للفعل اجلاري رلرى السنة.٩

 ( إذا كان منافيا ألى دليل مقطوع بو.٩

 ( إذا كان معارضا خلرب آحادي آخر. ٩

 
 
 
 
 
 

 
 

                                                                                              

لنبوية. وًثلثا، عدم سلالفة العقل أو احلس أو التاريخ. ورابعا،  الثابت من احلديث والسَتة ا
 . ٥٩٨، ص: نفس ادلرجعكونو شلا يشبو كالم النبوة. 


