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 ملخص البحث
 

 رسوال للناس كافة، و جعل فيو األسوة احلسنة ذلم، و أنزل عليو الكتاب تبيانا أرسل اهلل سبحانو نبيو زلمد 
و كان ما ". كان قرآنا ديشي: " إنو  النموذج التطبيقي للقرآن حىت اختصر وصفو يف القوللكل شيء، فكان 

 – مبا انفردت بو من التشريعات   مبينة للكتاب و شارحة جململو و مقيدة دلطلقو، و زائدة عليو–يصدر عنو من سنن 
 .األصل الثاين من أصول األحكام يف االسالم

 .و كان جلميع ادلسلمُت عرب األعصار حاجة إىل االطالع على تلك السنن للتعبد هبا، و التأسي بصاحبها 

 من أخبار ، إليو فقد ابتدع علماء احلديث النبوي منهجا لنقد ما ينسب و لضمان صحة النقل عن النيب  
 اخلرب مقرونا إيراد ضرورة توثيق تلك األخبار عن طريق إىلو متييز صحيحو من سقيمو ، فنبهوا منذ عصر الصحابة 

بذكر أمساء من ينقلونو عنو ، و طرق نقل بعضهم عن بعض ، مث نقبوا عن أولئك الرواة ، و عرفوا عن أحواذلم من 
 حقيقة أن إىلالعدالة و الضبط ، و قد ردوا احلديث بضعف يف أحد رواتو ، مث ىدهتم ادلمارسة العملية للنقد احلديثي 

ة قد خيطئ ، و قد يصيب الراوي الضعيف ، و قد جييئ احلديث ق ال تستلزم صحة ادلنت ، فالراوي الثاإلسنادصحة 
بسند ظاىره السالمة مث يرد من قبل االطالع على علة قادحة يف متنو ، فنبههم ذلك أن للمنت دورا يف نقل احلديث 

 . فاشًتطوا أن يكون خاليا من الشذوذ و العلةو احلكم عليو ، و زادوا يف حد احلديث الصحيح

و مع ذلك كلو فقد وجد من اهتم منهج علماء احلديث النقدي بالقصور بسبب تركيزىم على الدراسات 
و قام بعض الباحثُت ادلسلمُت بالرد على تلك االهتامات، و زلاولة دحضها . االسنادية، و إمهاذلم لنقد ادلنت احلديثي

 .مستشهدين يف ذلك بنماذج متفرقة لتطبيقات عدد من علماء النقد يف ادليدان

و رأيت أن أتتبع النماذج التطبيقية يف نقد ادلنت احلديثي لدى واحد من علماء النقد من خالل كتبو يف زلاولة 
و كان اإلمام . للوقوف على معامل ادلنهج ادلتكامل يف النقد، و حدود اعتبار كل من السند و ادلنت يف العملية النقدية

الشافعي من العلماء الذين مجعوا بُت علمُت احلديث و الفقو، و أحد الذين أصلوا دلنهج النقد احلديثي اإلسالمي و 
 .مادة حبثي- رمحو اهلل- مارسوه، فاخًتت أن تكون كتبو



و بناء على ادلعطيات السابقة ديكن طرح رلموعة من األسئلة حول موضوع الدراسة، فبداية ما ىي ادلعايَت 
النقدية اليت اعتمدىا اإلمام الشافعي عموما يف نقده للحديث النبوي و احلكم عليو قبوال و ردا؟ ىل اكتفى اإلمام يف 
النقد مبعايَت نقد اإلسناد و استغٌت هبا عن اعتبار حال ادلنت؟ و ىل حدث أن استغٌت مبعطيات ادلنت يف احلكم على 

 احلديث بعيدا عن اعتبار اإلسناد؟

لقد كان لكل من الفقهاء و احملدثُت منهج و معايَت خاصة يف النقد احلديثي عموما، و كان اإلمام الشافعي 
 زلدثا و فقيها، فإىل أي ادلنهجُت كان ميلو؟ و أي ادلعايَت طغت على طريقتو يف نقد متون األحاديث؟ 

ىل كان اإلمام يهدف بنظره يف متون األحاديث إىل احلكم عليها من خالذلا؟ أم أنو كان يعول يف ذلك على 
 اإلسناد، و كانت تقوده علل ادلتون إىل التعرف على أخطاء الرواة؟

عرف يف أواسط النقد أن اإلمام الشافعي يرفض عرض احلديث على القرآن كواحد من ادلعايَت ادلعتربة يف نقد 
قولُت " مقاييس نقد متون السنة" متون األحاديث منذ عصر الصحابة، و نسب إليو مسفر الدميٍت يف كتابو 

متعارضُت يف ادلسألة، و قال إن رفضو العرض على القرآن ىو ادلتأخر، و ىو القول الثابت عنو، فما الذي تشهد بو 
 شلارستو النقدية يف ادلوضوع؟ 

اشتهر عن اإلمام حده للحديث الشاذ، و هنيو عن األخذ و االحتجاج بو، فما مدى مطابقة تطبيقاتو 
 لتأصيالتو يف ىذا ادلوضوع أيضا؟

تربز علل ادلتون بشكل أوسع يف رلال سلتلف احلديث، عن استعمال معيار عرض متون األحاديث بعضها على 
 أيضا قصب السبق يف التأليف فيو، فما معناه عنده؟ و ما ىي مسالكو يف فك  بعض، و ىو رلال كان لإلمام

 التعارض بُت األحاديث ادلختلفة؟ 

و لإلجابة على رلموع األسئلة السابقة، و من أجل إيفاء ادلوضوع حقو من الدراسة، فقد استدعى البحث 
مث . اعتماد ادلنهج االستقرائي عند تتبع و مجع النماذج التطبيقية اليت مارس فيها اإلمام الشافعي نقد ادلتون يف كتبو

استعمال ادلنهج التحليلي يف فحص و حتليل كل منوذج على حدى، لغرض الوقوف على مجلة ادلعايَت اليت اعتمدىا يف 
 .ذلك، و معرفة طرق و حدود استعماذلا يف النقد

 :بعد البحث و التقصي إىل النتائج اآلتية-  بعون اهلل–و خلصت 
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إن كون اإلمام الشافعي قد مجع بُت علمي احلديث و الفقو قد أثر يف منهجو النقدي، فكان يعتمد مجيع  -
 .معايَت النقد اليت استعملها احملدثون، كما اعتمد معايَت النقد اليت يستعملها الفقهاء

غالبا ما كان اإلمام يزاوج يف نقده للحديث الواحد بُت ادلعايَت ادلتعلقة بسنده و متنو على حد السواء، لكن  -
على -  يف حدود اطالعي–تعويلو عند إرادة احلكم عليو قبوال أو ردا كان على معايَت االسناد، فلم أقفو لو 

حديث واحد عول يف قبولو أو رده على معطيات متنو و اكتفى هبا، غَت أنو يكتفي يف احلكم على احلديث 
 .بقوة اسناده دون التفات إىل معطيات متنو

إن أكثر ما عول اإلمام  على معايَت نقد ادلنت كان يف ميدان اختالف احلديث، خاصة عند تعذر اجلمع بُت  -
األحاديث ادلتعارضة، حيث تكون تلك األحاديث مقبولة من جهة أسانيدىا فتدلو نتائج العرض على 

 .مقاييس ادلتون على أي األحاديث يكون راجحا و أيها يكون مرجوحا

اجلمع بُت -  عند النظر–ال يسمي اإلمام الشافعي التعارض الظاىري بُت األحاديث اختالفا، و ما أمكن  -
األحاديث ادلتعارضة بوجو من أوجو اجلمع ادلعروفة، فإنو يقدمو على غَته من مسالك فك التعارض، و ال 

 .يسمي ذلك التعارض اختالفا إال إذا كان من كل وجو، حبيث ال ديضي حديث إال بسقوط معارضو

إن نتائج استعمال اإلمام دلعايَت الفقهاء يف نقد متون األحاديث بعرضها على أصول األحكام ادلعتمدة، قد  -
كانت عنده حبسب ترتيبو لتلك األصول، و موقع السنة بينها، فكان عند التعارض يقدم القرآن و اإلمجاع 

على حديث األحاد، ألن القرآن متواتر كلو، و مستند اإلمجاع عنده ىو األحاديث ادلتواترة، لكن عند 
 .تعارض حديث األحاد مع قول الصحايب أو القياس، فإنو يقدمو عليهما لتقدمو عليهما يف احلجية

إن ما نقلو مسفر الدميٍت عن الشافعي بأنو جييز عرض السنة على القرآن يف أحد قوليو ىو خطأ من قبلو،  -
إىل اإلمام "- األم"الذي أورده لو اإلمام يف كتاب –حيث نسب قول أيب يوسف صاحب أيب حنيفة

و يرفض اإلمام رفضا قاطعا االستغناء مبعيار العرض على القرآن عن دور اإلسناد يف احلكم على . الشافعي
و . احلديث، و يؤكد أن ال سلالفة بُت صحيح السنة و نصوص القرآن قطعية الداللة دلنزلة السنة من القرآن



يستعمل اإلمام العرض على القرآن كمرجح ضمن رلموعة مرجحات يتقوى هبا احلديث الراجح على معارضو 
 .يف حال االختالف

اشتهر عن اإلمام الشافعي تعريفو للحديث الشاذ بأنو ما خيالف فيو الثقة ما يرويو الناس، و ىو قول رواه عنو  -
و نسب محزة ادلليباري النهي عن االحتجاج باحلديث الشاذ إىل . يونس بن عبد األعلى و ال وجود لو يف كتبو

، و نسبة ىذه العبارة إىل اإلمام الشافعي خطأ ..."إياك و احلديث الشاذ: " اإلمام الشافعي، و ذلك يف قولو
و يشهد صنيع . أيضا، فهي من مجلة كالم أيب يوسف الذي نقلو عن اإلمام يف كتاب األم، مث توىل الرد عليو

اإلمام يف رلال اختالف احلديث بأنو قد يرجح حديثا على آخر بسبب سلالفتو لألوثق أو لألكثر عددا، مث 
يعود فيجمع بُت احلديثُت ما وجد إلمضائهما معا وجها زلتمال، و حيتج بكل منهما يف موضع االحتجاج 

 . بو

                

 

رقمية
تبة ال

 المك

المية
 اإلس

علوم
در لل

د القا
ر عب

األمي
معة 

جا


	1-Ø§Ù„Ø´ÙƒØ±
	2-Ù…Ù‚Ø¯Ù…Ø©

