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رب العادلُت ،كالصالة كالسالـ على ادلبعوث رٛتة للعادلُت ،خاًب األنبياء كإماـ ادلرسلُت ،سيٌدان
احلمد هلل ٌ
زلمد ابن عبدهللا ،كعلى آلو كصحبو أٚتعُت ،كاتبعيهم إبحساف إىل يوـ ال ٌدينٌ ،أما بعد:
ٌ
من هللا تعاىل على عباده أف أنزؿ إليهم أعظم كتاب كىو القرآف الكرًن ،قاؿ سبحانو :ﱣﱯ
لقد ٌ

ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺﱢ [ادلائدة.]ْٖ:

تعاىل :ﱣﱕ ﱖ ﱗ ﱘ

يبُت لنا ىذا الكتاب ،قاؿ
كمن ٘تاـ منتو تعاىل أف أرسل إلينا رسوال ٌ
ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞﱢ [النحل.]ْْ:
كما ىائال من األحاديث ،ح ٌدث هبا عنو الصحب
يب  إىل الرفيق األعلى كقد خلف ألمتو ٌ
كانتقل النٌ ٌ
الكراـ  ،كأخذىا عنهم األتباع رٛتهم هللا ،ك ٌأدكا األمانة دلن بعدىم ،ككاف شلٌن جاء بعدىم ركاة للحديث كثر،
منهم ثقات عدكؿ أتقنوا الركاية ،كمنهم ضعفاء أصحاب كىم كغفلة ،كمنهم ما بُت ذلك ،كمنهم كذبة افًتكا على
رسوؿ هللا ...
كقد قيض هللا تعاىل رجاال أفنوا أعمارىم يف الدفاع عن سنة رسوؿ هللا  ،فميٌزكا بُت األصيل كالدخيل،
كصنَّفوا الرجاؿ بتىػثىػب و
ت كيقُت ،كتركوا لنا إراث عظيما يف نقد الركاة كادلركايت ،فكانوا ْتق أصحاب صنعة ،كفرساف
ي
ميداف النقد احلديثي ،كٚتعوا ىذا العلم من أطرافو ،حىت يع َّد ذلك عند الغرابء عن ىذا العلم من الكهانة ،قاؿ
ً ً
اجلهاؿ كًهانة"(.)1
إنكاران للحديث عند ٌ
عبدالرٛتن بن مهدم رٛتو هللا " :ي
لذلك كلو لزـ ادلشتغلُت ابلنقد احلديثي التسليم ألئمة احلديث ،قاؿ احلافظ ابن حجر العسقالين
رٛتو هللا..." :كهبذا التقرير يتبُت عظم موقع كالـ األئمة ادلتقدمُت ،كشدة فحصهم ،كقوة ْتثهم ،كصحة نظرىم،
كتقدمهم ٔتا يوجب ادلصَت إىل تقليدىم يف ذلك ،كالتسليم ذلم فيو"(.)2
كلقائل أف يقوؿ :كيف يقرر احلافظ ابن حجر كجوب التسليم لألئمة النقاد ،كقد رد الرازايف كالدارقطٍت
كالشهيد ابن عمار كغَتىم على الشيخُت ،كحكم مسلم على أحاديث ركاىا شعبة ابلوىم ،إىل غَت ذلك شلا نقل
من ردكد كاعًتاضات؟
كاجلواب على ذلك من جهتُت:
أكال :أ ٌف تلك الردكد كانت معتربة عند أىل النقد لكوهنا مبنية على أسس علمية ،انٕتة عن فهم صحيح
لكالـ اإلماـ ادلردكد عليو.
اثنيا :أ ٌف فكرة ىذا البحث تكمن يف بياف إشكالية الفهم ،كذلك دلا ذلا من أعلية يف العملية التعليمية،
رد كالـ أئمة النقد ،دكف فهم ادلراد من كالمهم ،كتفسَت
كضركرة تدريب طلبة احلديث على عدـ التسرع يف ٌ
كالمهم يف إطار منهجم العاـ كاصطالحاهتم.
(ُ) علل ابن أيب حاًب (ُٖ .)ّٖٗ/تقيق فريق من الباحثُت ،بعناية الدكتور سعد احلميٌد كالدكتور خالد اجلريسي ،الطبعة األكىل (ُِْٕىػََِٔ-ـ).
(ِ)النكت على مقدمة ابن الصالحٖ .)ِٕٔ/ِ( :تقيق كدراسة الدكتور ربيع بن ىادم عمَت ،دار الراية الرايض ،الطبعة الثالثة (ُُْٓىػُْٗٗ-ـ).
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رده على منتقدم اإلماـ الًتمذم ،فقاؿ رٛتو هللا:
كقد أشار احلافظ ابن حجر إىل ذلك يف معرض على ٌ
"فإف قيل :قد صرح الًتمذم أب ٌف شرط احلسن أف يػيٍركل من غَت كجو ،فكيف يقوؿ يف بعض األحاديث :حسن
ً
عرؼ بنوع خاص منو كقع
اب :أ ٌف الًتمذم مل يعرؼ احلسن ادلطلق ،كإٌظلا َّ
غريب ال نعرفو إالٌ من ىذا الوجو؟ فاجلو ي
يف كتابو ،كىو ما يقوؿ فيو :حسن من غَت صفة أخرل ،كذلك أنٌو يقوؿ يف بعض األحاديث( :حسن) ،كيف
ً
بعضها( :صحيح) ،كيف بعضها( :غريب) ،كيف بعضها( :حسن صحيح) ،كيف بعضها( :حسن غريب) ،كيف
بعضها( :صحيح غريب) ،كيف ً
ً
بعضها( :حسن صحيح غريب).
رشد إًىل ذلك ،حيث قاؿ يف ً
كتعريفو إٌظلا ىو كقع على األكؿ فقط ،كعبارتو تي ً
آخ ًر كتابًو :كما قلنا يف
ٌ
و
ً
ًَّ
كل حديث يػيٍركل كال يكوف راكيو متٌهما بكذب،
كتابنا :حديث حسن؛ فإظلا أردان بو حسن إسناده عندان ،إذ ٌ
كييركل من غَت كجو ضلو ذلك ،كال يكوف شاذٌا؛ فهو عندان حديث حسن.
عرؼ الذم يقوؿ فيو :حسن فقط ،أما ما يقوؿ ً
فيو :حسن صحيح ،أك :حسن
فعي ًرؼ هبذا أىنَّو َّإظلا َّ
ٌ
غريب ،أك :حسن صحيح غريب؛ فلم يعرج على تعريفو؛ كما مل يعرج على تعر ً
يف ما يقوؿ فيو :صحيح فقط،
أك :غريب فقط.
ً
الفن ،كاقتصر على تعريف ما يقوؿ فيو يف كتابو :حسن فقط؛
ككأنٌو ترؾ ذلك استغناء بشهرتو عند أىل ٌ
كإما ألنٌو اصطالح جديد ،كلذلك قيٌده بقولو :عندان ،كمل ينسبو إىل أىل احلديث ...كهبذا التَّقري ًر
ٌإما لغموضوٌ ،
(ّ)
يندفع كثَت من اإليرادات اليت طاؿ البحث فيها كمل يسفر كجو توجيهها ،فللو احلمد على ما أذلم كعلٌم" .
تفسَت مصطلحاتو بفهمهم،
كالذم أكقعهم يف ىذا اإلشكاؿ ،كمن ىٍبَّ االعًتاض على اإلماـ الًتمذم
ي
ككاف ينبغي "ٛتل األمر على فهم الًتمذم كاجتهاده؛ أل ٌف األصل أنٌو ال ؼلالف ما اشًتطو يف تعريفو الذم حكاه
لعل ىذا خَت ما يعتذر بو عن اإلماـ الًتمذم رٛتو هللا"(ْ).
بنفسو عن عملو يف كتابو ،ك ٌ
حث الطالب
أىم ما ينبغي أف تيعتٌت بو ادلناىج الدراسية عرب سلتلف ادلراحل التعليمية :ى
كعليو فإ ٌف من ٌ
على ضركرة الفهم الصحيح كتدريبو عليو ،لضماف تصور العلوـ تصورا ال لبس فيو ،كلن يتحقق التصور السليم إالٌ
كل فن فهما موافقا دلرادىم ،كىذا ال يتحقق أيضا إالٌ ٔتمارسة لغتهم شلارسة طويلة،
بفهم نصوص كأقواؿ علماء ٌ
كتتبع اصطالحاهتم ،كالنظر فيها يف إطار منهجهم العاـ.
ذلك أ ٌف الفهم الصحيح لكالـ األئمة النقاد يعُت على حسن التطبيق ،كيقي صاحبو من العثرات ،فإف
من ػلفظ كالـ األئمة من دكف فهم مقصد كالمهم كجسد ال ركح لو ،كما أ ٌف حسن الفهم من أعظم النعم اليت
يتفضل هللا تعاىل هبا على عباده(ٓ) ،كما استحق عبدهللا بن عباس رضي هللا عنهما القرب من رللي أمَت ادلؤمنُت
عمر بن اخلطاب هنع هللا يضر مع صغر سنٌو إال بسبب ما آاته هللا تعاىل من حسن الفهم(ٔ).

( ّ ) نزىة النظر( :ص .)ٖٔ-ٕٔ/بعناية الدكتور نور الدين عًت ،مكتبة الضباح دمشق ،الطبعة الثالثة (ُُِْىػَََِ-ـ) ،كينظر شرح موقظة
الذىيب للدكتور الشريف حاًب العوين( :ص.)ّٗ/
(ْ ) احلديث احلسن لذاتو كلغَته للدكتور خالد الدريس .)َُْٔ/ّ( :دار أضواء السلف للنشر كالتوزيع الرايض ،الطبعة األكىل (ُِْٔقََِٓ-ـ).
(ٓ ) ينظر أعالـ ادلوقعُت لإلماـ ابن القيم رٛتو هللاٖ .)ٖٕ/ُ( :تقيق طو عبدالرؤكؼ سعد ،دار اجليل بَتكتُّٕٗ( ،ـ).
(ٔ ) ينظر البداية كالنهاية لإلماـ ابن كثَت الدمشقي .)ِٗٗ/ٖ( :دار الفكر بَتكتَُْٕ( ،ىػُٖٗٔ-ـ).
4

كالفهم الصحيح لكالـ أئمة احلديث مقوـ ىاـ من مقومات الباحث يف علوـ احلديث ،كىو أف يفهم
ىذا الفن العظيم الفهم الشامل النقي كما جاء عن فرسانو ،كالواجب يقتضي أف يبذؿ الباحث يف علوـ احلديث
–كٓتاصة يف علم العلل -اجلهد لتصحيح الفهم اخلاطئ ،كالرجوع إىل الفهم الصحيح ما أمكنو إىل ذلك سبيال.
كيف ادلقابل فإ ٌف سوء الفهم عن األئمة أصل كل اعًتاض على ترجيحاهتم كٖتريراهتم ،فما اعًتض عليهم
معًتض كال خالف حكمهم إالٌ بسبب سوء الفهم يف الغالب ،كالفهم الفاسد ىو الذم مل يستمد من معرفة لغة
القوـ.
كلعل سوء الفهم يرجع إىل أسباب ،أعلها:
 /1العصبية للموروث العلمي والبناء على معلومات مسبقة:
إ ٌف تفسَت كالـ األئمة النقاد تفسَتا بعيدا عن مرادىم ،انطالقا من موركاثت علمية اكتسبت من كتب
ادلتأخرين ٍبٌ التعصب ذلذا التفسَت ،يعد من أىم أسباب سوء الفهم ،كالباحث الذم يسلك ىذا النهج ال يرل
احلق كالصواب إال فيما جنح إليو ،حىت إذا اصطدـ مع تطبيقات كنصوص األئمة النقاد صلده يتكلف لكي
يستنطقها ابلذم يريده ،فيقع يف الفهم اخلاطئ كالبد.
 /2اجلهل بلغة األئمة النقاد:
شك أ ٌف الذم ال ؽلارس لغة أئمة احلديثًٌ ،
يؤدم بو إىل الفهم
ال ٌ
سينزؿ كالمهم على غَت مرادىم ،شلٌا ٌ
اخلاطئ – كٓتاصة يف مسائل العلل الدقيقة  ،-كما أ ٌف عدـ االستيعاب دلعٌت الكالـ ىو أصل للمخالفة
كاالعًتاض.
"فمن كجد من نفسو سلالفة كثَتة ألىل العلم يف احلكم على األحاديث ،فليعلم أ ٌف ىذا إٌظلا أٌب من
أمرين ،قد غلتمعاف ،كقد ينفرداف.
حكمو على ىكفٍق ضبط أىل العلم ذلا.
أحدعلا :ي
عدـ ضبط القاعدة اليت بٌت عليها ى
اثنيها :ضبط القاعدة نظراي فقط ،كعدـ التفقو يف كيفية تطبيقها ،كما كاف أىل العلم من الفقو كالفهم
كاخلربة ،ابلقدر الذم يؤىلهم دلعرفة مىت كأين تي َّنزؿ القاعدة ،ػو ال تنزؿ"(ٕ).
 /3اخللل يف مصادر تلقي كالم األئمة النقاد:
أىم األسباب
إ ٌف البعد عن ادلصادر اليت تنقل كالـ أئمة النقد كعد الرجوع إليها يف فهم كالمهم ،يعد من ٌ
اليت تؤدم إىل اخللل كاالضلراؼ يف الفهم ،فالنقد احلديثي لو اببو ،كمن مل أيت ىذا العلم من اببو زاغ يف الفهم،
ألنٌو مل يتلق ىذا العلم الغامض من أىلو.
 /4التسرع والعجلة:
إ ٌف التسرع كالعجلة يف تفسَت كالـ األئمة النقاد قد يؤثر على دقة فهم مرادىم ،كٓتاصة إذا شكل
الباحث فكرة حوؿ مقصود الناقد كمل غلمع كالمو يف ادلسألة.
كلعل من ادلفيد أف أسوؽ ىنا كالما للحافظ ابن حجر يبُت ضركرة فهم تصرفات األئمة يف النقد ،كعدـ
اإليراد عليهم قبل فهم مقصدىم ،قاؿ رٛتو هللا تعليقا على حديث أخرجو اإلماـ أبو عيس الًتمذم رٛتو هللا من
(ٕ) ينظ ػػر اإلرش ػػادات يف تقوي ػػة األحادي ػػث ابلشػ ػواىد كادلتابع ػػات( :ص )ّٖ/أليب مع ػػاذ ط ػػارؽ ع ػػوض هللا .مكتب ػػة اب ػػن تيمي ػػة الق ػػاىرة ،الطبع ػػة األكىل
(ُُْٕىػُٖٗٗ-ـ).
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طريق موسى بن عقبة ،عن سهيل بن أيب صاحل ،عن أيب ىريرة  ،قاؿ :قاؿ رسوؿ هللا « :من جلس يف
رللس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من رللسه ذلك :سبحانك اللهم وحبمدك أشهد أن ال إله إال أنت،
أستغفرك وأتوب إليك ،إال غفر له ما كان يف رللسه ذلك»(ٖ):
"كىو متعقب  -أيضا  ،)ٗ(-كقد عرفناه من حديث سهيل من غَت ىذا الوجو ،فركيناه يف اخللعيات
سلرجا من أفراد الدارقطٍت من طريق الواقدم :ثنا عاصم بن عمر ،كسليماف بن بالؿ ،كالعلا عن سهيل بو.
كركيناه يف كتاب الذكر جلعفر الفراييب ،قاؿ :ثنا ىشاـ بن عمار ،ثنا إمساعيل بن عياش ،ثنا سهيل.
كركيناه يف الدعاء للطرباين من طريق ابن كىب ،قاؿ :حدثٍت دمحم بن أيب ٛتيد عن سهيل.
فهؤالء أربعة رككه عن سهيل من غَت الوجو الذم أخرجو الًتمذم ،فلعلو إظلا نفى أف يكوف يعرفو من
طريق قوية؛ ألف الطرؽ ادلذكورة ال ؼللو كاحد من مقاؿ.
أما األكىل :فالواقدم مًتكؾ احلديث.
كأما الثانية :فإمساعيل بن عياش مضعف يف غَت ركايتو عن الشاميُت كلو صرح ابلتحديث.
كأما الثالثة :فمحمد بن أيب ٛتيد كإف كاف مدنيا ،لكنو ضعيف  -أيضا  ،-كقد سبق الًتمذم أبو حاًب
إىل ما حكم بو من تفرد تلك الطريق عن سهيل ،فقاؿ :فيما حكاه ابنو عنو يف العلل :ال أعلم ركل ىذا احلديث
يب  يف شيء من طرؽ أيب ىريرة  .قاؿ :كأما ركاية إمساعيل بن عياش ،فما أدرم ما ىي؟ إظلا ركل عنو
عن النٌ ٌ
إمساعيل أحاديث يسَتة.
فكأف أاب حاًب استبعد أف يكوف إمساعيل حدث بو ،ألف ىشاـ بن عمار تغَت يف آخر عمره ،فلعلو رأل
أف ىذا شلا خلط فيو ،كلكن أكرد ابن أيب حاًب على إطالؽ أبيو طريق سعيد ادلقربم عن أيب ىريرة اليت قدمناىاٍ ،ب
اعتذر عنو بقولو :كأنو مل يصحح ركاية عبد الرٛتن بن أيب عمرك عن ادلقربم.
كىذا يدلك على أ ٌهنم قد يطلقوف النفي ،كيقصدكف بو نفي الطرؽ الصحيحة ،فال ينبغي أف يورد على
إطالقهم مع ذلك الطرؽ الضعيفة  -كهللا ادلوفق –"(َُ).
ً
فأما ادلقدمة فقد بيٌنت فيها
كقد تناكلت ادلوضوع من خالؿ خطة قي ٌسمت إىل مقدمة كمبحثُت كخا٘تةٌ ،
أعلية الفهم الصحيح ،ككذا أسباب سوء الفهم ،ك ٌأما ادلبحث األكؿ فضمنتو ٚتلة من األمثلة ًب االعًتاض على
األئمة انطالقا من سوء فهم دلرادىم ،كادلبحث الثاين خصصتو للكالـ حوؿ االحتياجات التدريبية لطلبة احلديث
للتأسيس ذلذه الفكرةٍ ،بٌ ختمت البحث بذكر نتائجو كٚتلة من التوصيات.
األول :أمثلة على سوء فهم كالم بعض األئمة النقاد
ادلبحث ّ
شك أ ٌف فهم ىذا العلم اجلليل فهما
إ ٌف النقد احلديثي من أعظم العلوـ اليت خلٌفها لنا أسالفنا ،كال ٌ
صحيحا يضمن لنا سالمة السنة من التغيَت أك التبديل.
(ٖ ) أخرجو يف اجلامع ،الدعوات ،ابب :ما يقوؿ إذا قاـ من اجمللس ،حديث رقمٍ .]ِّٕٔ[ :ب قاؿ أبو عيسى رٛتو هللا" :ىذا حديث حسن غريب
صحيح من ىذا الوجو ،ال نعرفو من حديث سهيل إال من ىذا الوجو».
(ٗ ) أم متعقب يف حكمو على احلديث بقولو" :ال نعرفو من حديث سهيل إال من ىذا الوجو".
(َُ ) النكت على كتاب ابن الصلالحٖ .) ِّٕ-ِِٕ/ِ( :تقيق الدكتور ربيع بن ىادم عمَت ،دار الراية ادلملكة العربية السعودية ،الطبعة الثالثة
(ُْٗٗىػ.)ُُْٓ-
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كلبياف أعلية الفهم الصحيح لكالـ أئمة احلديث كنقاده ،سأكرد أمثلة كقع فيها االعًتاض عليهم بسبب
سوء فهم مرادىم ،كذلك اآلٌب.
األول :االعرتاض على البخاري
ادلطلب ّ

إف السبب الرئيس يف الفهم اخلػاطئ ،ىػو تفسػَت كػالـ نقػاد احلػديث ٔتػا اسػتقر لػدل ادلنتقػد مػن خلفيػات علميػة
بعيػػدا عػػن لغػػتهم كاصػػطالحاهتم ،كقػػد يػػزداد عمػػق سػػوء الفهػػم حينمػػا يؤخػػذ ذلػػك التفسػػَت يم ىسػلَّما ،حػػىت إذا مػػا جػػاء
ىمػػن يريػػد أف يكشػػف عػػن حقيقػػة اصػػطالحات كلغػػة األئمػػة صػػعب ذلػػك عليػػو ،لقػػوة مػػا اسػػتقر يف األذىػػاف بسػػبب
الفهم اخلاطئ.
كفيما يلي أذكر مثالُت ًب االعًتاض فيهما على صنيع اإلماـ البخارم رٛتو هللا:
األول:
ادلثال ّ

عبدالسػػالـ بػػن حػػرب ،عػػن أيب خالػػد الػػداالين(ُُ) ،عػػن
قػػاؿ اإلمػػاـ الًتمػػذم رٛتػػو هللا" :ح ػ ٌدثنا ىنٌػػاد ،ح ػ ٌدثنا
ٌ
ط  -أك نفػ ٍ -بٌ قػػاـ يصػػلي،
ػيب  انـ كىػػو سػػاجد حػ ٌػىت غ ػ ٌ
قتػػادة ،عػػن أيب العاليػػة ،عػػن ابػػن عبٌػػاس :أنػٌػو رأل النٌػ ٌ
قلت :اي رسوؿ هللا! إنٌك قد ظلت ،قػاؿ« :إ ّن الوضوء ال جيب إالّ على من انم مضطجعا ،فإنّهه إذا انم اسهرت ت

(ُِ)
زلم ندا عن ىذا احلديث؟ فقاؿ :ىذا ال شيء؛ ركاه سعيد بن أيب عركبة ،عن قتػادة ،عػن ابػن
سألت
.
مفاصله»
ي
ٌ

ػت :أبػػو خالػػد كيػػف ىػػو؟
عبػػاس قولػػو ،كمل يػػذكر فيػػو أاب العاليػػة ،كال أعػػرؼ أليب خالػػد الػػداالين مساعػػا مػػن قتػػادة .قلػ ي
كعبدالسالـ بن حرب صدكؽ"(ُّ).
زلمد:
قاؿ :صدكؽ ،كإٌظلا يهم يف الشيء .قاؿ ٌ
ٌ
قػػاؿ اإلم ػػاـ اب ػػن دقيػػق العي ػػد رٛت ػػو هللا تعليق ػػا علػػى ق ػػوؿ البخ ػػارم( :كال أع ػػرؼ أليب خالػػد ال ػػداالين مساع ػػا م ػػن
قتادة)" :إشارة إىل احملكي عن البخارم أك غَته من اشًتاطو يف االتصاؿ السماع كلو مرة"(ُْ).
اع ،كلو مرة"(ُٓ).
كقاؿ احلافظ الزيلعي رٛتو هللا" :ككاف ىذا على مذىبو يف اشًتاطو يف االتصاؿ السم ى
ىػػذا مػػا فهمػػو ابػػن دقيػػق العيػػد كالزيلعػػي رٛتهمػػا هللا مػػن كػػالـ البخػػارم ادلشػػار إليػػو ،إالٌ أ ٌف البخػػارم رٛتػػو هللا ال
يريد بقولو" :كال أعرؼ أليب خالد الداالين مساعػا مػن قتػادة"  -كىػو ابػن دعامػة السدكسػي – احلكػم علػى احلػديث

(ُُ ) ىو يزيد بن عبدالرٛتن األسدم الكويف ،كاف مرجئيا ،كثقو العجلػي ،كقػاؿ ػلػِت بػن معػُت" :لػيس بػو أبس" ،كقػاؿ أبػو حػاًب الػرازم" :صػدكؽ ثقػة"،
كجرحو ابن سعد ،كابن حباف .كخلص احلػافظ القػوؿ فيػو فقػاؿ" :صػدكؽ ؼلطػئ كثػَتا ،ككػاف يػدلس مػن السػابعة" .ينظػر :الطبقػات الكػربل،)ُِّ/ٗ( :
كالتػ ػػاري الكبػ ػػَت ،)ّْٔ/ٖ( :كالعلػ ػػل كمعرفػ ػػة الرجػ ػػاؿ ،)ِّْ/ُ( :كاجلػ ػػرح كالتعػ ػػديل ،)ِٕٕ/ٗ( :كمعرفػ ػػة الثقػ ػػات ،)ّٗٗ/ِ( :ككتػ ػػاب اجملػ ػػركحُت:
(ّ ،)َُٓ/كتقريب التهذيب( :ص.)ّٔٔ/
(ُِ) أخرجػػو الًتمػػذم يف اجلػػامع أيضػػا أبػواب الطهػػارة ،ابب :مػػا جػػاء يف الوضػػوء مػػن النػػوـ ،حػػديث رقػػم ،]ٕٕ[ :كأبػػو داكد يف سػػننو ،كتػػاب الطهػػارة،
ابب :يف الوضػػوء م ػػن النػػوـ ،ح ػػدث رق ػػم ،]َِِ[ :كالبيهقػػي يف الس ػػنن الك ػػربلٚ ،تػػاع أب ػواب احلػػدث ،ابب :م ػػا ركد يف ن ػػوـ السػػاجد ،ح ػػديث رق ػػم:
[ََٔ].
(ُّ) العلل الكبَت (ص )ْٓ/حديث رقمٖ .]ّْ[ :تقيق رلموعة من الباحثُت ،عامل الكتب بَتكت ،الطبعة األكىل (َُْٗىػُٖٗٗ-ـ).
(ُْ)اإلماـ يف معرفة أحاديث األحكاـٖ .)ِِِ/ِ( :تقيق سعد بن عبدهللا آؿ ٛتيد ،درا احملقق للنشر كالتوزيع الرايض ،الطبعة األكىل (َُِْىػ).
(ُٓ) نصػب الرايػة ألحاديػث اذلدايػػة .)ُٕٕ/ُ( :بعنايػة دمحم عوامػة ،دار القبلػة للثقافػػة اإلسػالمية جػدة ،كمؤسسػة الػرايف بػَتكت ،كادلكتبػة ادلكيػة ،الطبعػػة
األكىل (ُُْٖىػُٕٗٗ-ـ).
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ابالنقطػػاع ،كإٌظلػػا أشػػار إىل كقػػوع اخلطػػأ كالػػوىم ،فػػإ ٌف أاب خالػػد الػػداالين ،عػػن قتػػادة شلػٌػا يسػػتغرب عنػػده ،فهػػو سػػند
مركب بسبب كقوع الوىم من أحد الركاة ،كإليو ذىب اإلماـ أٛتد بن حنبل.
قػػاؿ أبػػو داكد رٛتػػو هللا(ُٔ)" :ذكػػرت حػػديث يزيػػد الػػداالين ألٛتػػد بػػن حنبػػل ،فػػانتهرين اسػػتعظاما لػػو ،كقػػاؿ :مػػا
ليزيد الداالين يدخل على أصحاب قتادة؟! .كمل يعبأ ابحلديث".
ق ػػاؿ البيهق ػػي رٛت ػػو هللا" :يع ػػٍت ب ػػو أٛت ػػد م ػػا ذك ػػره البخ ػػارم م ػػن أنٌػػو ال ييع ػػرؼ أليب خال ػػد ال ػػداالين مس ػػاعه م ػػن
قتادة"(ُٕ).
كذلػػذا قػػاؿ اإلمػػاـ أبػػو داكد رٛتػػو هللا" :ىػػو حػػديث منكػػر ،مل يػػركه إالٌ يزيػػد أبػػو خالػػد الػػداالين عػػن قتػػادة ،كركل
ٌأكلو ٚتاعة عن ابن عباس كمل يذكركا شيئا من ىذا"(ُٖ).
فظهر ٔتا تق ٌدـ أ ٌف علة احلديث عند اإلماـ البخارم ال عالقة ذلا ابنقطاع السند ،كإٌظلا تتلخص يف نقطتُت:
التفرد كادلخالفة ،فقػد نػص غػَت كاحػد مػن األئمػة علػى تفػرد الػداالين بركايػة احلػديث عػن قتػادة ،مػنهم اإلمػاـ أبػو

"تفرد بو أبو خالد الداالين كال يصح"(ُٗ).
داكد كما تق ٌدـ آنفا ،كقاؿ اإلماـ الدارقطٍت رٛتو هللاٌ :
ك ٌأما ادلخالفة فظاىرة يف كالـ اإلماـ البخارم ادلتق ٌدـ" :ىذا ال شيء ،ركاه سػعيد بػن أيب عركبػة ،عػن قتػادة ،عػن
ابػػن عبػػاس قولػػو ،كمل يػػذكر فيػػو أاب العاليػػة"ٍ ،بٌ سػػألو الًتمػػذم عػػن حػػاؿ أيب خالػػد ،فقػػاؿ" :صػػدكؽ ،كإٌظلػػا يهػػم يف

الشيء".
فالظاىر أ ٌف اإلماـ البخارم يػتهم الػداالين هبػذا السػند ،لػوىم كقػع منػو فػركل احلػديث عػن قتػادة ،عػن ابػن عبػاس
رضي هللا عنهما مرفوعا ،كقد نقل الًتمذم عنو أنٌو قػاؿ يف يزيػد الػداالين" :كػاف يزيػد أبػو خالػد الػداالين يقػوؿ :أبػو
س ػ ػػفياف مل يس ػ ػػمع م ػ ػػن ج ػ ػػابر إالٌ أربع ػ ػػة أحادي ػ ػػث .كم ػ ػػا يدري ػ ػػو! أكال يرض ػ ػػى أف ينج ػ ػػو رأس ػ ػػا بػ ػ ػرأس ح ػ ػػىت يق ػ ػػوؿ

مثل ىذا"(َِ).
قػاؿ احلػػافظ ابػن رجػػب احلنبلػػي رٛتػو هللا" :يشػػَت البخػػارم إىل أف أاب خالػد يف نفسػػو لػػيس بقػوم ،فكيػػف يػػتكلم
يف غَته"(ُِ).

ػعيد بػػن أيب عركبػػة حيػػث ركاه موقوفػػا عل ػػى ابػػن عب ػػاس
كإىل جانػػب كقػػوع الػػوىم مػػن الػػداالين ،فقػػد خػػالف سػ ى
رضي هللا عنهما ،كابن أيب عركبة من الثقػات األثبػات النػبالء ،كىػو مػن أثبػت النػاس يف قتػادة ،يقػوؿ ػلػِت بػن معػُت

(ُٔ) أخرجو يف سننو كما يف موضع التخريج.
(ُٕ) ينظر ادلوضع ادلتقدـ من سننو كما يف ٗتريج احلديث أيضا.
(ُٖ) ينظر السنن كما يف موضع ٗتريج احلديث ادلتقدـ.
(ُٗ) السنن ،كتاب الطهارة ،ابب :ما ركم فيمن انـ قاعدا أك قائما كمضطجعا ،حديث رقم .]ٓٗٔ[ :حققو كضبط نصو كعلق عليو شعيب األرنؤكط
كٚتاعة ،مؤسسة الرسالة بَتكت ،الطبعة األكىل (ُِْْىػََِْ-ـ).
(َِ) العلل الكبَت( :ص.)ّٖٖ/
(ُِ) شرح علل الًتمذم ِٖٓ/ِ( :علاـ).
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رٛتو هللا" :أثبت النٌاس يف قتػادة :سػعيد بػن أيب عركبػة ،كىشػاـ ال َّدسػتوائي ،كشػعبة ،فمػن حػ ٌدثك مػن ىػؤالء الثالثػة
ْتديث – يعٍت عن قتادة – فال تبايل أف ال تسمعو من غَته"(ِِ).
عبدالسػالـ بػن حػرب أبػو بكػر ادلالئػي الكػويف ،ففػي كاقػع
كال يبعد أف يكوف اخلطأ كقع شلٌن دكف الػداالين ،كىػو
ٌ
األمر ىو من تفرد ابحلديث عن الداالين ،قاؿ أبػو أٛتػد احلػاكم الكبػَت رٛتػو هللا" :ال أعلػم أحػدا ركل ىػذا احلػديث
عبدالسالـ بن حرب ،عن أيب خالد الداالين ،عن قتادة"(ِّ).
غَت
ٌ
كقػػاؿ ابػػن عػػدم رٛتػػو هللا" :كىػػذا هبػػذا اإلسػػناد عػػن قتػػادة ال أعلػػم يركيػػو عنػػو غػػَت عػػن أيب خالػػد ،عػػن أيب خالػػد

السالـ"(ِْ).
ي
عبد ٌ
(ِٓ)
كعبدالسالـ بن حرب سلتلف فيو ،قاؿ عنو ابن ادلبارؾ" :قد عرفتو" ،ككاف إذا قػاؿ :قػد عرفتػو ،فقػد أىلكػو ،
ٌ
(ِٕ)
(ِٔ)
كقػػاؿ ابػػن سػػعد" :كػػاف بػػو ضػػعف يف احلػػديث"  ،كقػػاؿ ػلػػِت بػػن معػػُت" :صػػدكؽ"  ،كقػػاؿ أبػػو حػػاًب ال ػرازم:
"ثقة صدكؽ"(ِٖ).

عبدالسػػالـ بػػن حػػرب ،فإنػٌػو قػػد كقػػع يف بعػػض الػػوىم(ِٗ) ،كالبخػػارم رٛتػػو هللا سػػكت عنػػو يف
كمهمػػا تكػػن حػػاؿ
ٌ
و
عبدالسالـ بن حرب ،عن سعيد ،عن قتادة كقىػلىبىػوي ،فقػاؿ :عػن أيب مسػلم ،عػن
حديث" :ركاه
اترؼلو(َّ) ،كقاؿ عن
ٌ
أيب شريح"(ُّ).

ػك ،كقػد عػ ٌد ركايػة أيب خالػد عػن
كالذم يعنينا يف دراسة ىذا احلديث أ ٌف البخارم رٛتػو هللا أع ٌػل احلػديث بػال ش ٌ
قتادة قرينة على كقوع اخلطأ كالوىم(ِّ).
(ِِ) ينظر هتذيب الكماؿ للمزم ،)ٗ/ُُ( :كسَت أعالـ النبالء للذىيب.)ُْْ/ٔ( :
(ِّ) كتاب األسامي كالكٌت.)ِٓٓ/ْ( :
عبدالسػالـ بػن حػرب يػركم عػن
(ِْ) الكامل .)ِٕٕ/ٕ( :كينظر الناس كادلنسوخ يف احلديث البػن شػاىُت( :ص .)ُِّ/كقػد ذكػر ػلػِت بػن معػُت أ ٌف
ٌ
لعل ىذا احلديث منها .ينظر الكامل البن عدم.)ُّّ/ٓ( :
أيب خالد الداالين نسخة ،ك ٌ
(ِٓ) ينظر العلل كمعرفة الرجاؿ لإلماـ أٛتد.)ْٖٓ/ّ( :
(ِٔ) الطبقات الكربل.)َٖٓ/ٖ( :
(ِٕ) اتري الدارمي( :ص )ُٕٓ/ترٚتة رقم .]َٓٓ[ :كقاؿ مرة :ثقة كما يف سؤالت ابن زلرز ترٚتػة رقػم ،]َْٓ[ :كأخػرل :ال أبس بػو يكتػب حديثػو،
كما يف هتذيب الكماؿ.)ٔٗ/ُٖ( :
(ِٖ) اجل ػػرح كالتع ػػديل .)ِٕٖ/ٗ( :بعناي ػػة عب ػػدالرٛتن ب ػػن ػل ػػِت ادلعلم ػػي اليم ػػاين ،طبع ػػة دار ادلع ػػارؼ العثماني ػػة ْتي ػػدر آابد ال ػػدكن اذلن ػػد ،الطبع ػػة األكىل
(ُُّٕىػُِٗٓ-ـ).
ِٗ
غس ػػاف النٌه ػػدم ،ع ػػن
( ) ينظ ػػر عل ػػى س ػػبيل ادلث ػػاؿ :عل ػػل اب ػػن أيب ح ػػاًب )ِٔٗ/ُ( :فق ػػرة رق ػػم ،]ُٕٓ[ :فق ػػد س ػػئل أب ػػو زرع ػػة ع ػػن ح ػػديث ركاه أب ػػو ٌ
هّ  يف ادلسه علهى اخلفها والعمامهة،
ٌ
عبدالسالـ بن حرب ،عن سعيد بن أيب عركبة ،عن قتادة ،عن أيب مسلم ،عن أيب يشىريٍح ،عن سلماف ،عن النّ ّ

عبدالسالـ بن حرب" ،كذكر الصواب.
فقاؿ أبو زرعة" :ىذا احلديث كىم فيو
ٌ
عبدالسالـ بن حرب ابلوىم ،فقاؿ" :كىم فيو كعلا غليظا" .العلل.)ِِٓ/ُّ( :
كحكم الدارقطٍت على حديث آخر ركاه
ٌ
(َّ) (ٔ.)ٔٔ/
(ُّ) ينظر العلل الكبَت للًتمذم( :ص.)ٕٓ/
(ِّ) ينظر :علوـ احلديث للمليبارم( :ص ،)ُّْ/كٖترير علوـ احلديث للجديع.)ُٕٕ/ِ( :
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ادلثال الثاين:
قػػاؿ الًتمػػذم يف العلػػل الكبػػَت أيضػػا( :ص )ِِْ/رقػػم" :]ّْٗ[ :حػ ٌدثنا احلسػػُت بػػن يزيػػد ،حػ ٌدثنا حفػػص بػػن

اصهطْ ْدُووو و و هو لهي فكلهو  ،ومها
ػيب  ،قػاؿ« :مها ْ
غياث ،عن ابن أيب ذئػب ،عػن أيب الػزبَت ،عػن جػابر ،عػن النٌ ٌ
وجدُو ْم ْيهتًا طافيا فال أتكلو »(ّّ).
زلمدا عن ىذا احلديث؟ فقاؿ :ليس ىذا ٔتحفػوظ ،كيػركل عػن جػابر خػالؼ ىػذا ،كال أعػرؼ البػن أيب
ي
سألت ٌ
(ّْ)
ذئب عن أيب الزبَت شيئا" .

إ ٌف ادلتأمػػل يف كػػالـ البخػػارم رٛتػػو هللا يلحػػظ أ ٌف احلػػديث معلػػوؿ عنػػده لغرابػة سػػنده ،كلػػذا قػػاؿ رٛتػػو هللا" :لػيس
ىذا ٔتحفوظ" ،كمل يقصد بقولو" :ال أعرؼ البن أيب ذئب عن أيب الزبَت شػيئا" احلكػم علػى احلػديث ابالنقطػاع بػُت
ابػػن أيب ذئػػب كأيب ال ػزبَت  ،كإٌظلػػا أشػػار رٛتػػو هللا إىل كقػػوع اخلطػػأ "يف ىػػذا احلػػديث شلٌػػن دكف ابػػن أيب ذئػػب...
حيػػث إ ٌف ركايػػة ابػػن أيب ذئػػب عػػن أيب الػزبَت غػػَت معركفػػة إالٌ يف ىػػذا السػػند ،فالظػػاىر أ ٌف الػراكم الػػذم أخطػػأ دخػػل
عليو إسناد يف إسناد"(ّٓ).
كىنا أيضا تع ٌقب ابن الًتكماين اإلماـ البخارم ،فقاؿ رٛتو هللا" :كقوؿ البخػارم( :ال أعػرؼ البػن أيب ذئػب عػن
ػلم ذلػػك
أيب ال ػزبَت شػػيئا) ،ىػػو علػػى مذىبػػو يف أنػٌػو يشػػًتط التصػػاؿ اإلسػػناد ادلعػػنعن ثبػػوت السػػماع ،كقػػد أنكػػر مسػ ه

إنكػػارا شػػديدا ،كزعػػم أنػٌػو قػػوؿ سلػػًتع ،كأ ٌف ادلتفػػق عليػػو أنػٌػو يكفػػي لالتصػػاؿ إمكػػاف اللقػػاء كالسػػماع ،كابػػن أيب ذئػػب
أدرؾ زماف أيب الزبَت بال خالؼ ،كمساعو عنو شلكن"(ّٔ).
ادلالحظ أ ٌف العالٌمة ابن الًتكماين رٛتو هللا قد ىؽلَّم ضلو مسألة مل يتعػرض ذلػا البخػارم ىنػا أصػال ،كىػي مسػألة عنعنػة
ادلعاصػػر ،كبغػػض النظػػر عػػن الػراجح فيهػػا ،كمالبسػػات قػػوؿ مسػػلم حوذلػػا" ،فػػإ ٌف تع ٌقػػب البخػػارم بقػػوؿ مسػػل وم ...دليػػل

علػػى عػػدـ فهػػم كجػػو إعػػالؿ اإلمػػاـ البخػػارم ذلػػذا احلػػديث؛ فػػإ ٌف البخػػارم عليػػو رٛتػػة هللا ال يقصػػد اإلعػػالؿ ابالنقطػػاع
يرد عليو أب ٌف إمكانية مساعو منو كافية للحكم ابالتصاؿ.
حىت َّ
يصح أف ٌ
بُت ابن أيب ذئب كأيب الزبَتٌ ،
ػحح
بػػل لػػو ذكػػر الػراكم لفػػظ السػػماع بينهمػػا ،فقػػاؿ – مػػثال ( :-عػػن ابػػن أيب ذئػػب ،حػ ٌدثنا أبػػو الػزبَت) ،دلػػا صػ ٌ
أعل البخارم احلػديث هبػا؛ ذلػك أل ٌف البخػارم
البخارم احلديث أيضا ،كدلا كاف رليءي لفظ السماع دافعا للعلة اليت ٌ

(ّّ) كأخرجػو أيضػا اإلمػاـ البيهقػي يف السػنن الكػربل ،كتػاب الصػيد كالػػذابئح ،ابب :مػن كػره أكػل الطػايف :حػديث رقػمٍ .]ُُٖٗٓ[ :بٌ قػاؿ رٛتػػو هللا:
ػلتج بو .كركاه عبدالعزيز بن عبيدهللا ،عن كىب بن كيسػاف ،عػن
"كقد ركاه أيضا ػلِت بن أيب أينػىٍيسة ،عن أيب الزبَت مرفوعا ،كػلِت بن أيب أينيسة مًتكؾ ال ٌ
تفرد بو بقيٌػة ،فكيػف ٔتػا
ػلتج بو .كركاه بقيٌة بن الوليد ،عن األكزاعي ،عن أم الزبَت ،عن جابر مرفوعا ،كال ٌ
جابر مرفوعا ،كعبدالعزيز ضعيف ال ٌ
ػلتج ٔتا ٌ
ؼلالف فيو".
(ّْ) ينظر أيضا السنن الكربل للبيهقي)ِْٓ/ٗ( :
(ّٓ) من كالـ الشي أيب معاذ طارؽ عوض هللا حفظو هللا ،ينظر اإلرشادات( :ص.)ُِٕ/
(ّٔ) اجلػوىر النقػػي ادلطبػػوع هبػامن السػػنن الكػػربل للبيهقػي .)ِٓٔ/ٗ( :كقػػد اعػػًتض الزيلعػي أيضػػا علػػى البخػارم يف ىػػذا ادلوضػػع كمػا يف نصػػب الرايػػة:
(ْ.)َِّ/
11

يؼلطٌئ يف ىذا احلػديث كاحػدا شلٌػن دكف ابػن أيب ذئػب يف اإلسػناد ،فمهمػا ذكػر ذلػك ادلخط يػئ يف ركايتػو تصػريح ابػن
ي
أيب ذئب ابلسماع من أيب الزبَت ،فإ ٌف ذلك ال يدفع عنو اخلطأ عند اإلماـ البخارم"(ّٕ).
ادلطلب الثاين :أمثلة عند غري البخاري تؤكد على صنيعه.

ما تقدـ ذكره عن اإلماـ البخػارم رٛتػو هللا ىػو صػنيع غػَته مػن األئمػة ،كسػأكرد أمثلػة تبػُت اتفػاقهم مػع البخػارم
يف لغة النقد ،كمن ذلك اآلٌب:
ض ٍػمىرىة،
أوال :يقوؿ اإلماـ ابن أيب حاًب رٛتو هللا:
"مسعت أيب يقوؿ :ركل أبو عوانة ،عن احلى ىكم ،عن عاصم بػن ى
ي

التشهد ،فقد ُّت صالته.
علي ،قاؿ :إذا قعد ادلصلي مقدار ّ
عن ٌ

قاؿ أيب :ىذا حديث منكر؛ ال أعلم ركل احلكم بن عتبة عن عاصم بن ضمرة شيئا ،كقػد أنكػر شػعبة علػى أيب
عوانػ ػػة ركايتػ ػػو عػ ػػن احلكػ ػػم ،كقػ ػػاؿ :مل يكػ ػػن ذاؾ الػ ػػذم لقيتػ ػػو احلى ىكػ ػػم .قػ ػػاؿ أيب :كال ييشػ ػػبو ىػ ػػذا احلػ ػػديث حػ ػػديث
احلى ىكم"(ّٖ).
مػراد اإلمػػاـ أيب حػػاًب الػرازم رٛتػػو هللا بيػػاف الػػوىم يف ركايػػة احلػػديث عػػن احلكػػم بػػن عتبػػة عػػن عاصػػم بػػن ضػػمرة،
كقولػػو" :ال أعلػػم ركل احلكػػم بػػن عتبػػة عػػن عاصػػم بػػن ضػػمرة ش ػيئا" قرينػػة علػػى كقػػوع اخلطػػأ؛ أل ٌف ىػػذا السػػند شلٌػػا
ييستغرب عنده ،كمل يستند اإلماـ أبو حػاًب علػى إمكانيػة اللقػاء بػُت احلكػم كضػمرة لثبػوت ادلعاصػرة بينهمػا ،فادلسػألة

ليست ذلػا صػلة بػذلك ،كال عالقػة ذلػا ابتصػاؿ كانقطػاع ىاىنػا ،كإٌظلػا اإلشػكاؿ يف السػند نفسػو ،فهػو مركػب بسػبب
الوىم كاخلطأ من طرؼ أيب عوانة ،كىذا ما يؤكده قوؿ أيب حاًب رٛتو هللا" :كال يشبو ىذا احلديث حديث احلكم".
الوضاح بن عبدهللا اليشكرم ،سئل اإلماـ أٛتد :أبو عوانة أثبت أـ شػريك؟ فقػاؿ رٛتػو هللا" :إذا
كأبو عوانة ىو ٌ

ح ٌدث أبػو عوانػة مػن كتابػو فهػو أثبػت ،كإذا حػ ٌدث مػن غػَت كتابػو فرٔتػا كىػم"(ّٗ) ،كقػاؿ أبػو حػاًب الػرازم رٛتػو هللا:
(َْ)
ػتقر
س
"ا
هللا:
ػو
ٛت
ر
ػذىيب
ل
ا
ػافظ
حل
ا
ػاؿ
ق
ك
،
"كتبو صحيحو ،كإذا ح ٌدث مػن حفظػو غلػط كثػرا ،كىػو صػدكؽ ثقػة"
ٌ
ػب إلػيهم مػن إسػرائيل ،كٛتٌػاد بػن سػلمة ،كىػو
احلاؿ على أ ٌف أاب عوانة ثقة .كما قلنا إنٌو ٌ
كحماد بن زيػد ،بػل ىػو أح ٌ
أكثق من فيليح بن سليماف ،كلو أكىاـ ٕتانب إخراجها الشيخاف"(ُْ).
كهبػػذا يظهػػر أ ٌف مػراد أيب حػػاًب الػرازم اإلشػػارة إىل كقػػوع أيب عوانػػة يف الػػوىم ،كالتنصػػيص علػػى عػػدـ ركايػػة احلكػػم
عن عاصم بن ضمرة شيئا إٌظلا ىو قرينة على ىذا الوىم كاخلطأ.

(ّٕ) طارؽ عوض هللا ،اإلرشادات( :ص.)ِِٕ/
(ّٖ) العلل )ُْٗ-ُّٗ/ِ( :فقرة رقم.]َّٔ[ :
(ّٗ) ينظر اجلرح كالتعديل.)ُْ/ٗ( :
(َْ) ادلصدر نفسو .كقاؿ أبو زرعة الرازم رٛتو هللا يف ادلوضع نفسو أيضا" :بصرم ثقة إذا ح ٌدث من كتابو".
(ُْ) سَت أعالـ النبالء.)ُِِ/ٖ( :
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"سألت أيب عن حػديث ركاه عبدالواحػد بػن زايد ،عػن عاصػم بػن
اثنيا :قاؿ ابن أيب حاًب الرازم رٛتو هللا أيضا:
ي

ػت ابػن مسػعود يقػوؿ :قػاؿ رسػوؿ هللا :
زلمد ،قاؿ :ح ٌدثٍت معاكية بن إسحاؽ ،عػن عطػاء بػن يسػار ،قػاؿ :مسع ي
ٌ

«سيكون بعدي أمراء يقولون ما ال يفعلون ،ويفعلون ما ال يؤمرون ،فمن جا د م »...احلديث(ِْ)؟

ابن مسػعود يقػوؿ؛ فػإ ٌف عطػاء مل يسػمع عبػدهللا بػن مسػعود .كػذا ىػو عنػدم،
قاؿ أيب :ىذا خطأ ،قولو :مسعت ى
مل يسمع من ابن مسعود"(ّْ).
السػػماع ادلػذكور يف إسػػناد
ىػذا ادلثػاؿ يف غايػػة الوضػوح ذلػػذه ادلسػألة؛ فػإ ٌف أاب حػػاًب الػرازم رٛتػػو هللا مل يعتػ ٌد بلفػظ ٌ

احلػػديث بػػُت عطػػاء بػػن يسػػار كابػػن مسػػعود  ،كاعتػػرب ذلػػك كعلنػػا مػػن أحػػد الػػركاة ،كىػػذا يػػدؿ علػػى أنػٌػو مل يقصػػد
إعالؿ احلديث ابالنقطاع.
كىػذا الػػذم ذىػب إليػػو أبػو حػػاًب الػرازم كافقػػو عليػو ابنيػػو عب يػدالرٛتن كمػػا تقػ ٌدـ ،كىػػو أيضػا مػػذىب اإلمػاـ البػزار،

فقد قاؿ رٛتو هللا" :كىذا احلديث ال نعلمو يركل هبذا اللفظ عػن عبػدهللا إالٌ هبػذا اإلسػناد ،كال نعلػم ركل عطػاء بػن
يسار عن عبدهللا غَت ىذا احلديث ،كال نعلمو مسع منو كإف كاف قدؽلا"(ْْ).
ىذا ...كقد نقل احلافظ ادلػزم عػن اإلمػامُت ابػن سػعد كالبخػارم رٛتهمػا هللا قوذلمػا بسػماع عطػاء بػن يسػار مػن
زلمد بن سعد كالبخارم مسع من ابن مسعود"(ْٓ).
عبدهللا بن مسعود  ،فقاؿ رٛتو هللا يف ترٚتتو" :قاؿ ٌ

كػذا قػػاؿ رٛتػو هللا ...كفيػػو نظػر؛ فػػإ ٌف اإلمػاـ البخػػارم مل غلػزـ بسػػماع عطػاء مػػن ابػن مسػػعود ٓ تػالؼ اإلمػػاـ
ابن سعد.
قاؿ ابن سعد رٛتو هللا..." :كمسع عطاء بن يسار من أ ىييب بن كعب ،كعبدهللا بن مسػعود ،"...كذكػر ٚتاعػة مػن

الصحب الكراـ .)ْٔ(
ك ٌأمػػا اإلمػػاـ البخػػارم فقػػاؿ رٛتػػو هللا" :مسػػع أاب سػػعيد كأاب ىريػػرة رضػػي هللا عنهمػػا ،كيقػػاؿ ابػ ىػن مسػػعود كابػ ىػن عمػػر
مهنع هللا يضر"(ْٕ).
كقد نقل احلافظ الذىيب عن اإلماـ أيب داكد رٛتو هللا أنٌو قاؿ" :مسع عطاء من ابن مسعود"(ْٖ).
(ِْ) ك٘تاـ احلديث« :فمن جا د م بيد فهو مؤمن ،ومن جا هد م بلسهانه فههو مهؤمن ،ومهن جا هد م بقلبهه فههو مهؤمن ،ال إميهان بعهد » .أخرجػو
أٛتػ ػػد يف ادلس ػ ػػند )ّْٕ/ٕ( :ح ػ ػػديث رق ػ ػػم ،]ّّْٔ[ :كاب ػ ػػن حب ػ ػػاف يف ص ػ ػػحيحو )َّْ/ُ( :ب ػ ػرقم ،]ُٕٕ[ :كالب ػ ػزار يف مسػ ػػنده )ُِٖ/ٓ( :رقػ ػػم:
الس ٍػمط ،عػن
زلمد ،عن عامر بػن َّ
[ُٖٔٗ] .كالظاىر أ ٌف يف السند الوارد يف ادلراسيل البن أيب حاًب سقط؛ فإ ٌف أٛتد كابن حباف أخرجاه عن عاصم ابن ٌ
معاكية بن إسحاؽ .كأخرجو البزار عن احلسن بن عمرك ال يف ىقٍيمي ،عن معاكية بن إسحاؽ.
(ّْ) كتاب ادلراسيل( :ص )ُٓٔ/فقرة رقم .]ِٕٓ[ :كقاؿ ابن أيب حاًب نقال عن أبيو" :كمل يسمع من ابن مسعود" .اجلرح كالتعديل.)ّّٕ/ٔ( :
ْْ
الزخار.)ُِٖ/ٓ( :
( ) البحر ٌ
(ْٓ) هتذيب الكماؿ .)ُِٕ/َِ( :كتبعو احلافظ رٛتو هللا يف هتذيب التهذيب ،)ُُُ/ّ( :كىو قوؿ النوكم رٛتو هللا قبلو يف هتذيب األمساء كاللغات:
(ُ.)ّّٓ/
(ْٔ) (ٕ )ُِٕ/ترٚتة رقم.]ُّْٓ[ :
(ْٕ) التاري الكبَت )ُْٔ/ٔ( :ترٚتة رقم .]ِِٗٗ[ :كقريب من قوؿ البخارم قوؿ ابن معُت رٛتو هللا" :يقولوف إ ٌف عطاء بن يسػار قػد دخػل علػى ابػن
مسعود" .التاري بركاية الدكرم )ْٔ/ُ( :فقرة رقم.]َّّ[ :
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كمهمػػا يكػػن األمػػر ،فػػإ ٌف علػػة احلػػديث عنػػد اإلمػػاـ أيب حػػاًب ال عالقػػة ذلػػا ابنقطػػاع السػػند ،كإٌظلػػا مقصػػوده بيػػاف
خطأ من ركل احلديث عن عطاء بن يسار ،عن عبدهللا بن مسعود كإف كرد بلفظ السماع ،بػل إ ٌف ىػذا السػماع
قرينة عنده على كقوع الوىم كاخلطأ ،أل ٌف عطاء عن ابن مسعود شلٌا ييستغرب عنده(ْٗ).
اثلثهها :سػػئل اإلمػػاـ أبػػو احلسػػن الػػدارقطٍت عػػن حػػديث طػػارؽ بػػن شػػهاب ،عػػن ابػػن مسػػعود  ،قػػاؿ ،:قػػاؿ

ػيب « :اقرتبههت السههاعة وال ي ه داد النههاس علههى الههدنيا إالّ رصهها ،وال ي ه داد مههنهم إالّ بعههدا ،وبهها يههدي
النٌػ ٌ
الساعة تسليم اخلاصة ،ويفشو التجارة ىت تعا ادلهرأة زوجهها ومهن أصهابته فاقهة ف ن ذلها مللنهاس ا يسهد فاقتهه،
ومن أن ذلا ملهلل أوشك هللا له مللغا»؟

فقاؿ رٛتو هللا" :يركيو بشَت بن سلماف ،عن سيٌار ،كاختلف عنو:
فػركاه ٚتاعػػة ،مػنهم :سللػػد بػن يزيػػد ،كككيػع ،كػلػػِت بػػن آدـ ،كعبػدهللا بػػن داكد اخلػرييب ،كأبػػو أٛتػد الػزبَتم ،فقػػالوا

كى ػ هػم ،كإٌظل ػػا ى ػػو س ػػيٌار أب ػػو ٛت ػػزة الك ػػويف .ك ػػذلك ركاه
كلٌه ػػم :ع ػػن س ػػيٌار أيب احلك ػػم .كق ػػوذلم :س ػػيٌار أب ػػو احلك ػػم ٍ
عبدالرزاؽ ،عن الثورم ،عن بشَت ،عن سيٌار أيب ٛتػزة؛ كسػيٌار أبػو احلكػم مل يسػمع مػن طػارؽ بػن شػهاب شػيئا ،كمل
ٌ
يرك عنو"(َٓ).
فاإلماـ الدارقطٍت رٛتو هللا ال يريد بقولو" :كسػيٌار أبػو احلكػم مل يسػمع مػن طػارؽ ابػن شػهاب شػيئا كمل يػرك عنػو"
كى هم ،كإٌظلا ىو سيٌار أبو ٛتزة الكويف" فائدة.
إعالؿ احلديث ابالنقطاع؛ كإالٌ دلا كاف لقولو" :سيٌار أبو احلكم ٍ
كالظػػاىر أ ٌف اإلمػػاـ الػػدارقطٍت يعػ ٌػل احلػػديث ابلقلػػب نتيجػػة خطػػأ كقػػع مػػن بعػػض الػػركاة ،كىػػذا مػػا يفسػػره قولػػو
رٛتو هللا" :فركاه ٚتاعة ،منهم :سللد بػن يزيػد ،كككيػع ،كػلػِت بػن آدـ ،كعبػدهللا بػن داكد اخلػرييب ،كأبػو أٛتػد الػزبَتم،
كى هم".
فقالوا كلٌهم :عن سيٌار أيب احلكم .كقوذلم :سيٌار أبو احلكم ٍ
كدليػػل الػػدارقطٍت علػػى كقػػوع الػػوىم :أ ٌف سػػيٌار أاب احلكػػم ال ييعػػرؼ ابلركايػػة عػػن ىػػذا الشػػي الػػذم كردت الركايػػة
عنو ،كىو طارؽ بن شهاب ،فمجيء الركاية هبذا السند قرينة عنده على كقوع اخلطأ.
كىذا الذم ذكرتو عن الدارقطٍت أشار إليو اإلماـ أٛتد رٛتو هللا بقولو" :إٌظلا ىو سيٌار أبو ٛتػزة ،كلػيس ىػو سػيٌار
أبو احلكم؛ أبو احلكم مل ػل ٌدث عن طارؽ بشيء"(ُٓ).
كقاؿ أبو داكد رٛتو هللا" :ىو سيٌار أبو ٛتزة ،كلكن بشَت كاف يقوؿ :سيٌار أبو احلكم ،كىو خطأ"(ِٓ).
(ْٖ) سَت أعالـ النبالء .)ْْٗ/ْ( :كينظر تذكرة احلفاظ.)ُٗ/ُ( :
(ْٗ) ينظ ػػر أيضػ ػػا األمثليػ ػػة التالي ػػة مػ ػػن كتػ ػػاب العل ػػل )ُِٖ/ّ( :مس ػػألة رقػ ػػم )َِٓ/ْ( ،]ٖٖٔ[ :مس ػػألة رق ػػم )ُٓٗ/ٔ( ،]َُُٔ[ :مس ػػألة رق ػػم:
[ِٖٖٕ] )َٔٔ/ٔ( ،مسألة رقم.]َِْٖ[ :
(َٓ) العلل )ُُٔ-ُُٓ/ٓ( :سؤاؿ رقم.]ِٕٔ[ :
ُٓ
ادلزم رٛتو هللا" :كقاؿ أٛتد بن حنبل :ىو سيٌار أبػو ٛتػزة كلػيس قػوذلم سػيٌار أبػو
( ) العلل كمعرفة الرجاؿ )ِّٗ/ُ( :فقرة رقم .]ٖٖٓ[ :كقاؿ احلافظ ٌ
احلكم بشيء ،أبو احلكم مػا لػو كلطػارؽ ابػن شػهاب ،إٌظلػا ىػو سػيٌار أبػو ٛتػزة" .هتػذيب الكمػاؿ .)ُّٔ/ُِ( :كىػذه الركايػة أقػول يف الداللػة علػى كقػوع
قلب يف السند.
(ِٓ) ينظر هتذيب الكماؿ .)ُّٔ/ُِ( :كقد ركاه يف سننو عن سيٌار أيب ٛتزة ،كتاب الزكاة ،ابب :يف االستعفاؼ ،حديث رقم.]ُْٔٓ[ :
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كقػػد ذكػػر اإلمػػاـ البخػػارم رٛتػػو هللا أ ٌف سػػيٌار أاب احلكػػم قػػد ركل عػػن طػػارؽ بػػن شػػهاب(ّٓ) ،كتعقبػػو الػػدارقطٍت
بقولو" :قوؿ البخارم :إنٌو مسػع طػارؽ بػن شػهاب كى هػم منػو كشلٌػن اتبعػو علػى ذلػك(ْٓ) ،كالػذم يركيػو عػن طػارؽ ىػو
سيٌار أبو ٛتزة ،قاؿ ذلك أٛتد بن حنبل ،كػلِت بن معُت ،كغَتعلا"(ٓٓ).
هاب ورسهول
رابعا :كسئل الدارقطٍت أيضا عن حػديث عػركة ،عػن أـ ادلػؤمنُت عائشػة ل ،قالػت :اسهتفتحت الب ْ

وإما عن يسار ّ ،ىت فت الباب ،مثّ رجع إىل مصالّ ؟
هللا  قائم يصلي ،فمشى يف القبلةّ ،إما عن ميينهّ ،
فقػػاؿ رٛتػػو هللا" :يركيػػو بػيػرد بػػن سػػناف ،كاختيلػػف عنػػو :فػػركاه يزيػػد بػػن زريػػع ،كحػػاًب بػػن كرداف ،كعبػػداألعلى بػػن
كعلي بن عاصم ،عن بيرد ،عن الزىرم ،عن عركة ،عن عائشة.
عبداألعلى ،كٛتاد بن سلمةٌ ،
ضػبًط ،عػػن يزيػػد بػن زريػػع ،عػػن بػيػرد،
زلمػد بػػن شػػعبة ،ال يى ٍ
كحػ ٌدث بػػو شػػي  -كػاف ٔتصػػر – يقػػاؿ لػو :بكػػار بػػن ٌ
عن ىشاـ بن عركة ،عػن أبيػو ،عػن عائشػة ،ىكىكًى ىػم فيػو علػى يزيػد بػن زريػع .كاحملفػوظ :عػن بيػرد ،عػن الزىػرم؛ كبيػرد مل

يسمع عن ىشاـ شيئا"(ٔٓ).
الشاىد من ىذا ادلثاؿ قوؿ اإلماـ الدارقطٍت رٛتو هللا" :كبيػرد مل يسػمع عػن ىشػاـ شػيئا" ،كلػيس مقصػوده إعػالؿ
ػتدؿ علػػى كقػػوع اخلطػػأ أب ٌف بػيػرد ال يػلفػػظ لػػو مسػػاع مػػن
ىػػذه الركايػػة ابالنقطػػاع بػػُت بػيػرد بػػن سػػناف كىشػػاـ ،كإٌظلػػا اسػ ٌ
زلمد بن شعبة ،كىذا ما يؤكده قولو" :ككىػم فيػو علػى يزيػد بػن زريػع" ،كىػذا الػوىم
ىشاـ ،كقد ا ٌهتم بذلك بكار بن ٌ

زلمد دلا يركيو كما أشار إىل ذلك الدارقطٍت أيضا(ٕٓ).
انتج لقلة ضبط بكار بن ٌ
ٍبٌ إ ٌف قػػوؿ الػػدارقطٍت رٛتػػو هللا" :كاحملفػػوظ :عػػن بػيػرد ،عػػن الزىػػرم" ،لػػيس تصػػحيحا لركايػػة بػيػرد عػػن الزىػػرم ،كإٌظلػػا
مقصوده أ ٌف بيردا معركؼ ابلركاية عن اإلماـ الزىرم.
كقػد ذكػر احلػافظ ابػن رجػب احلنبلػي عػن اجلوزجػاين رٛتػو هللا أنٌػو ذكػر قومػا رككا عػن الزىػرم قلػيال أشػياء يقػع يف
قلػب ادلتوسػػع يف حػػديث الزىػرم أ ٌهنػػا غػػَت زلفو ػة ،مػػنهم :بػيػرد بػن سػػناف(ٖٓ) ،كذلػػذا قػاؿ ابػػن أيب حػػاًب رٛتػػو هللا" :مل
يب  غَتي بي ورد ،كىو حديث منكر ،ليس ػلتمل الزىرم مثل ىذا احلديث"(ٗٓ).
يرًك ىذا
ى
احلديث أح هد عن النٌ ٌ

(ّٓ) ينظر التاري لكبَت )ُُٔ/ْ( :ترٚتة رقم.]ِّّّ[ :
ْٓ
البخارم ،فقاؿ يف الثقات :سيٌار بن أيب سيٌار أبو احلكػم الواسػطي العنػزم ...ركل عػن طػارؽ
ابن حبٌاف
َّ
( ) قاؿ احلافظ ابن حجر رٛتو هللا" :كقد تبع ي
ػدكاليب ،كغػَتي كاحػد ،كىػو ىكٍى هػم كمػا قػاؿ الػدارقطٍت" .هتػذيب
بن شهاب ...كتبع البخ َّ
ػائي ،كال ،
ػلم يف الكػٌت ،كالنٌس ،
ػارم أيضػا يف أنٌػو يػركم عػن طػارؽ :مس ه
التهذيب .)ُّْ/ِ( :كينظر الكٌت كاألمساء لإلماـ مسلم )َِْ/ُ( :ترٚتة رقم ،]َٖٗ[ :كالثقات البن حباف .)ُِْ/ٔ( :كالظاىر أ ٌف احلافظ
رٛتو هللا ىكًى ىم يف ع ٌده الدكاليب شلٌن تبع البخػارم؛ فقػد ركل يف الكػٌت )َُّ/ُ( :عػن عبػدهللا بػن أٛتػد قػوؿ أبيػو ادلتقػدـ دكف أف يعػًتض عليػو ،كشلٌػن تبػع
البخػػارم علػػى قولػػو اإلمػػاـ أبػػو حػػاًب الػرازم أك ابنػػو ،فقػػد قػػاؿ يف اجلػػرح كالتعػػديل (ْ" :)ِْٓ/سػػيٌار أبػػو احلكػػم ،كىػػو سػػيٌار بػػن كرداف العنػػزم ،ركل عػػن
ػت بعػػض
طػارؽ بػػن شػهاب ،كأيب كائػػل ،كالشػػعيب ،كعبػدهللا بػػن يسػار ،كأيب ىبػػَتة .ركل عنػػو الثػورم ،كشػػعبة ،كعبيػدهللا بػػن عمػػر ،كبشػَت بػػن سػلماف ،مسعػ ي
ذلك أيب ،كبعضو من قًبىلي".
(ٓٓ) ادلؤتلف كادلختلف.)َُِِ/ّ( :
(ٔٓ) العلل )َُٖ-َُٕ/ُْ( :سؤاؿ رقم.]ّْٓٓ[ :
(ٕٓ) مل أجد من ترجم لبكار ىذا ،إال ما ذكره احلافظ رٛتو هللا عن ابن القطاف أنٌو ال ييعرؼ .ينظر لساف ادليزاف )ّّّ/ِ( :ترٚتة رقم.]ُُٓٓ[ :
(ٖٓ) ينظر شرح علل الًتمذم البن رجب ّْٖ/ِ( :عًت).
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ؤدم إىل فهػػم خػػاطئ دل ػرادىم – كٓتاصػػة يف مسػػائل العلػػل الدقيقػػة
فممػػا سػػبق تبػ ٌػُت أ ٌف الغفلػػة عػػن لغػػة األئمػػة ي ػ ٌ
ٌ
كهػػذه  ،-فػػإ ٌف مسػػائل العلػػم بعامػػة ينبغػػي أف ٖتػػرر كفػػق مػػنهج علمػػي ،كلػػو كػػاف ادلعػ ٌػوؿ عليػػو يف ٖتقيػػق أم مسػػألة
علميػة علػػى أقػواؿ الرجػػاؿ كشػػهرهتم بػُت األكسػػاط العلميػػة ،دلػػا تػػردد طالػػب علػم  -فضػػال عػػن عػػامل  -يف تقػػدًن قػػوؿ
اإلماـ البخارم كأمثالو من النقاد على غَتىم.
ادلبحث الثاين :اال تياجات التدريبية لطلبة احلديث للت سيس ذلذ الفكرة

يعتػػرب ىػػذا ادلبحػػث ى ػو احملػػور األسػػاس يف ىػػذه الدراسػػة ،إذ الفكػػرة قائمػػة علػػى "االىتمػػاـ برصػػد االحتياجػػات
التدريبيػػة للمتخصصػػُت كادلتعلمػػُت كادلهتمػػُت بعل ػػوـ الس ػنة النبويػػة ...حرصػػا عل ػػى ٖتقيػػق التك ػػوين العلمػػي الشػػامل
كالراس يف ىذا اجملاؿ ،الذم يقوـ على أركاف ثالثة؛ كىي:
أوال :البنػػاء ادلعػػريف لعلػػوـ السػػنة النبويػػة ،كمػػا تتضػػمنو مػػن حقػػائق كمفػػاىيم كتعميمػػات كنظػرايت ،إذ إ ٌف اكتمػػاؿ

العلم ال يتحقق إال ابلفهم العميق كامتالؾ منهج التفكَت العلمي الصحيح.

اثنيا :اإلتقاف ادلهارم ألسػاليب التعامػل مػع علػوـ السػنة النبويػة ،مػن حيػث امػتالؾ مهػارات التخػريج ،كمهػارات

احلصوؿ على ادلعرفة كنقدىا كتوليدىا كتو يفها.
اثلثهها :التمثػػل الوجػػداين ك ً
القيمػػي القػػائم علػػى تقػػدير قيمػػة السػػنة النبويػػة ،كاحلػػرص علػػى نشػػرىا ،كالػػدفاع عنهػػا،
ػذب عػ ػػن حياضػ ػػهأ ،تنهجيػ ػػة علميػ ػػة راسػ ػػخة ،تػ ػػرد – ابلػ ػػدليل كالربىػ ػػاف – الشػ ػػبهات كاألابطيػ ػػل الػ ػػيت تشػ ػػاع
كالػ ػ ٌ
حوذلا"(َٔ).
كسػػأتناكؿ ىػػذا ادلبحػػث يف مطلبػػُت ،ادلطلػػب األكؿ أعػػرج فيػػو علػػى مقػػدمات نظريػػة مهمػػة حػػوؿ االحتياجػػات
التدريبي ػػة م ػػن حي ػػث ادلفه ػػوـ كاذل ػػدؼ كاألعلي ػػة ،كأم ػػا ادلطل ػػب الث ػػاين س ػػأتناكؿ في ػػو اجلان ػػب التطبيق ػػي م ػػن الت ػػدريب
ادلنشود.
ادلطلب األول :مقدمات نظرية.
 /1مفهوم اال تياجات التدريبية:

سػأنقل رلموعػػة مػػن النصػػوص الػواردة يف بيػػاف مفهػػوـ االحتياجػػات التدريبيػػة الو يفيػػةٍ ،ب أقتػػبس منهػػا مػػا يصػػلح
أ ٌف ينزؿ على رلاؿ النقد احلديثي(ُٔ).

(ٗٓ) العلػػل )ََْ/ِ( :س ػؤاؿ رقػػم .]ْٕٔ[ :كيراجػػع أط ػراؼ الغرائػػب كاألف ػراد للمقدسػػي )ْٖٕ/ٓ( :حػػديث رقػػم .]ُِٔٓ[ :كبػ يػرد بػػن سػػناف ضػػعفو
علي بن ادلديٍت كما يف هتذيب الكماؿ ،)ْٔ/ْ( :ككثقو ابن معُت ،كقاؿ أٛتد :صاحل احلديث ،كقاؿ أبو زرعة :ال أبس بو ،كقاؿ أبو حاًب الرازم :كػاف
صدكقا .ينظر اجلرح كالتعديل .)ِِْ/ِ( :كقاؿ ابن حباف رٛتو هللا" :كاف ردئ احلفظ" .مشاىَت علماء األمصار( :ص.)ِْٓ/
(َٔ) االحتياجات التدريبية لطلبة علوـ السنة النبوية( :ص ،) ٔ/إعداد مركز إحساف للدراسات السػنة النبويػة ،طبػع مركػز إحسػاف لدراسػات السػنة النبويػة
ابدلملكة العربية السعودبية ادلدينة –جدة ،الطبعة األكىل (ُّْٖقَُِٕ-ـ).
(ُٔ) لألمانة العلمية فقد اىتديت ذلذه النصوص من خالؿ رسالة علمية مقدمػة لنيػل درجػة العادليػة العاليػة (دكتػوراه) ،مػن إعػداد الطالػب سػلطاف مسػفر
مبػارؾ الصػاعدمٖ ،تػػت اإلشػراؼ الػدكتور أٛتػػد عبػدالفتاح ضػليمي ،بقسػػم الًتبيػة بكليػػة الػدعوة كأصػوؿ الػػدين ابجلامعػة اإلسػالمية ابدلدينػػة ادلنػورة ،للعػػاـ
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يقوؿ حسن أٛتد الطعاين" :ىي رلموعة األىداؼ كالتغَتات ادلطلوب إحػداثها يف معلومػات كخػربات العػاملُت،
جلعلهم قػادرين علػى شػغل ك ػائفهم كأداء كاجبػاهتم علػى الوجػو االكمػل ،كتطػوير مهػاراهتم كإتاىػاهتم ،كالوصػوؿ هبػا
إىل درجة عالية من الكفاءة"(ِٔ).
كعرفها دمحم عبدالرحيم عدس أب ٌهنا" :الفرؽ بُت األداء ادلطلوب كاألداء ادلوجود"(ّٔ).
كيقػوؿ دمحم احلمػػامي" :ىػػي أنػواع التغيػَتات أك اإلضػػافات ادلطلػوب إدخاذلػػا علػػى السػلوؾ الػػو يفي للفػػرد ،كعلػػى
أسلوب أدائو عن طريق التدريب"(ْٔ).

كيعػػرؼ عمػػر اجلػػوىرم التػػدريب بقولػػو" :نشػػاط سلطػػط لػػو ،يهػػدؼ إىل إحػػداث تغػَتات يف الفػػرد كاجلماعػػة ،مػػن
انحية ادلعلومػات كاخلػربات كادلهػارات ،كمعػدالت األداء كطػرؽ العمػل كالسػلوؾ كاالٕتاىػات ،شلٌػا غلعػل ىػذا الفػرد أك
تلك اجلماعة الئقُت للقياـ ألعماذلم بكفاءة ،كمقدرة كانتاجية عالية"(ٓٔ).
تتفػق ىػػذه التعريفػػات علػى ضػػركرة إدخػػاؿ تغيػَتات علػػى األداء احلػػايل مػن أجػػل ٖتقيػػق مػا ىػػو أفضػػل ،كأ ٌف ذلػػك
يتحقق من خالؿ التدريب ادلستمر حىت ٖتقيق الغاية ادلنشودة.
كانطالقا شلٌا تق ٌدـ ؽلكن تعريف االحتياجات التدريبية يف رلاؿ ْتثنا كاآلٌب:

"اجلهههود التنظيميههة الهههت فههد اىل قسهها قههدرة البا ههث يف رلههال النقههد احلههديثي علههى التعامههل ااجيهها مههع

نصوص األئمة النقاد ،وتشكيل ربة عميقة من الل تدريب مستمر على كتبهم ،تؤ لهه إىل الفههم الصهحي
لنصوصهم".
 /2األ دا من التدريب:
انطالقا من التعريف ادلختار لالحتياجات التدريبية ،ؽلكن أف نلخص األىداؼ من التدريب يف النقاط التالية:
ُ /االىتم ػػاـ برف ػػع مس ػػتول ال ػػوعي ل ػػدل الب ػػاحثُت كطلب ػػة العل ػػم ،م ػػن خ ػػالؿ ترس ػػي مكان ػػة نق ػػاد احل ػػديث يف
نفوسهم.
ِ /إعداد ابحثُت كطلبة للقياـ بثػورة علػى ادلػوركث العلمػي غػَت ادلبػٍت علػى أسػس علميػة متينػة ،كذلػك مػن أجػل
تصحيح ادلسار العلمي يف رلاؿ النقد احلديثي.
ّ /تطوير قدرات الطالب كمهاراتو ،كذلك من خالؿ التحليل ادلستمر لنصوص النقاد.
ْ /توثيق العالقة بُت الطالب كنقاد احلديث.
ٓ /التأكيد على التزاـ منهج األئمة النقاد ،كالفهم عنهم فيما يكتبوف ،كالتزاـ التأين يف البحث كادلدارسة(ٔٔ).

اجلػػامعي (ُُّّْْْٓ-ىػػ)ٖ ،تػػت عنػواف" :االحتياجػػات التدريبيػػة إلعػػداد ك ىيػػل ادلصػػلحُت األسػريُت يف ادلملكػػة العربيػػة السػػعودية مػػع تقػػدًن بػرانمج
مقًتح لإلعداد كالتأىيل".
ِٔ
عماف األردف ،طبعة (ََِِـ).
( ) التدريب :مفهومو كفعالياتو( :ص .)ِٗ/دار الشركؽ ٌ
(ّٔ) ادلعلم الفاعل كالتدريس الفعاؿ( :ص .)ُْ/درا الفكر بَتكت ،الطبعة األكىل ( ُٔٗٗـ).
(ْٔ) التدريب أثناء اخلدمة يف اجملاؿ الًتبوم( :ص .)ُٔ/مركز الكتاب القاىرة ،طبعة سنة (ُٗٗٗـ).
(ٓٔ) اإلدارة( :ص .)ُِٔ/شركة الطوخي للنشر القاىرة (ُُٖٗـ).
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 /3أمهية معرفة اال تياجات التدريبية:
تكمن أعلية معرفة االحتياجات التدريبية يف النقاط التالية:
ُٖ /تسُت مستول التحليل كالًتكيز لدل الطالب من خالؿ احلصص التدريبية.
ِ /زايدة الفعالية ٕتاه نصوص األئمة النقاد كمصنفاهتم.
ّ /تقليص نسبة االعًتاض على األئمة النقاد يف أحكامهم.
ْ /استقرار الطالب على منهج علمي قوم ،مبٍت على تفسَت أقواؿ األئمة النقاد يف إطار منهجهم العاـ.
ٓ /رفع معنوايت الطالب ،من خالؿ اكتساب القدرة على فهم نصوص األئمة النقاد.
ادلطلب الثاين :اجلانب التطبيقي من التدريب ادلنشود

لقػػد كردت نصػػوص كثػػَتة عػػن أىػػل العلػػم تؤكػػد علػػى أ ٌف النقػػد مبػػٍت علػػى عػػدة عناصػػر منهػػا الفهػػم ،كمػػن ذلػػك

اآلٌب:
رده علػػى ىمػػن تعجػػب ًمػػن اتفػػاؽ أئمػػة النقػػد يف أحكػػامهم" :كإظلػػا قلنػػاه
يقػػوؿ اإلمػػاـ أبػػو حػػاًب الػرازم يف معػػرض ٌ
بعلم كمعرفة قد أكتينا"(ٕٔ).
يق ػػوؿ احل ػػاكم النيس ػػابورم رٛت ػػو هللا" :إف الص ػػحيح ال يع ػػرؼ بركايت ػػو فق ػػط ،كإظل ػػا يع ػػرؼ ابلفه ػػم كاحلف ػػظ ككث ػػرة
السماع ،كليس ذلػذا النػوع مػن العلػم عػوف أكثػر مػن مػذاكرة أىػل الفهػم كادلعرفػة ،ليظهػر مػا ؼلفػى مػن علػة احلػديث،
فػػإذا كجػػد مثػػل ىػػذه األحاديػػث ابألسػػانيد الصػػحيحة غػػَت سلرجػػة يف كتػػايب اإلمػػامُت البخػػارم كمسػػلم ،لػػزـ صػػاحب
احلديث التنقَت عن علتو كمذاكرة أىل ادلعرفة بو لتظهر علتو"(ٖٔ).
فػإذا كػػاف النقػد صػػادرا عػن فهػػم عميػق ،كمعرفػػة اتمػة ابلواقػػع احلػديثي أساسػػا ،فالواجػب أف يػيػدرب الطالػب علػػى
فهم كالـ األئمة النقاد ،كعدـ التسرع إىل تفسَته تفسَتا خاطئا أك سلالفتو.
كتتلخص النظرة االستشرافية من أجل تكوين الطالب تكوينا علميا مؤسسا يف العناية ٔتحورين أساسيُت ،كعلا:
احملور األول :اجلانب الذ ين للطالب.
العناية هبذا احملور ؽلكن أف تتلخص يف النقاط التالية:
أوال :اإلكثػػار – أثنػػاء عمليػػة التػػدريب  -مػػن إي ػراد النصػػوص الدالػػة علػػى تفػػوؽ األئمػػة النقػػاد كسػػبقهم يف رلػػاؿ

النقػد ،شلٌػا يشػكل لػدل الطالػب القناعػة التامػة بضػركرة التسػليم ذلػم ،كذلػك أ ٌف الشػيء إذا تكػرر تقػرر ،كمػن األقػواؿ

يف ذلك اآلٌب:

(ٔٔ) البنػػد األخػػَت مقتػػبس مػػن كتػػاب التحػػذير مػػن التػوارد علػػى قػػوؿ دكف الرجػػوع إىل مصػػادره( :ص ،)ٓ/للػػدكتور زل ٌمػػد عوامػػة .دار ادلنهػػاج جػػدة ،كدار
اليسر ادلدين ادلنورة ،الطبعة األكىل (ُّْٖىػ.)َُِٕ-
(ٕٔ) اجلرح كالتعديل.)َّٓ/ُ( :
(ٖٔ) معرفة علوـ احلديثٖ .)ِّٓ/ُ( :تقيق أٛتد فارس سلوـ ،دار ابن حزـ بَتكت ،الطبعة األكىل (ُِْْىػََِّ-ـ).
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ُ /قػػاؿ احلػػافظ ابػػن حجػػر رٛتػػو هللا..." :فمػػىت كجػػدان حػػديثا قػػد حكػػم إمػػاـ مػػن األئمػػة ادلرجػػوع إلػػيهم بتعليلػػو،
فاألكىل اتباعو يف ذلك كما نتبعو يف تصحيح احلديث إذا صححو"(ٗٔ).
ِ /مػػاؿ نقلػػو احلػػافظ السػػخاكم رٛتػػو هللا ع ػن احلػػافظ العالئػػي رٛتػػو هللا يف معػػرض كالمػػو عػػن األئمػػة النقػػاد:
"مػػنحهم هللا تعػػاىل التبحػػر يف علػػم احلػػديث كالتوسػػع يف حفظػػو ،كشػػعبة كالقطػػاف كابػػن مه ػدم كضلػػوىم ،كأصػػحاهبم
مثػػل :أٛتػػد كابػػن ادلػػديٍت كابػػن معػػُت كابػػن راىويػػو كطائفػػةٍ ،ب أصػػحاهبم مثػػل :البخػػارم كمس ػلم كأيب داكد كالًتمػػذم
كالنسائي ،كىكذا إىل كمن الدارقطٍت كالبيهقػي ،كمل غلػئ بعػدىم مسػا وك ذلػم كال مقػارب ،أفػاده العالئػي ،كقػاؿ :فمػىت
كجػدان يف كػػالـ أحػػد ادلتقػػدمُت احلكػػم بػػو كػػاف معتىمػػدا؛ دلػػا أعطػػاىم هللا تعػػاىل مػػن احلفػػظ الغزيػػر ،كإف اختلػػف النقػػل
عنهم عيدؿ إىل الًتجيح"(َٕ).
ّ /كقاؿ احلافظ ابن كثَت رٛتو هللا" :أما كالـ ىؤالء األئمة ادلنتصبُت ذلػذا الشػأف ،فينبغػي أف يؤخػذ مسػلمان مػن
غػػَت ذكػػر أس ػػباب ،كذلػػك للعل ػػم ٔتعرفتػػو ،كاطالعه ػػم كاضػػطالعهم يف ىػػذا الشػػأف ،كاتص ػػافهم ابألنصػػاؼ كالداين ػػة
كاخلربة كالنصح ،ال سيما إذا أطبقوا على تضػعيف الرجػل ،أك كونػو مًتككػان ،أك كػذاابن أك ضلػو ذلػك .فاحملػدث ادلػاىر
ال يتخاجلو يف مثل ىذا كقفة يف موافقتهم ،لصدقهم كأمانتهم كنصحهم"(ُٕ).
اثنيهها :تعميػػق التحلػػي ٓتلػػق الصػػرب لػػدل الطالػػب كعػػدـ التسػػرع يف تفسػػَت كػػالـ األئمػػة النقػػاد ،كىػػذا كفيػػل أبف

ينمي يف الطالب ىذا اخللق الفاضل ،الذم ىو من أخالؽ النفس ؽلتنع بو من فعل ما ال ػلسن كال غلمل(ِٕ).

(ّٕ)
ػك أ ٌف التواضػػع
اثلثهها :تعميػػق التحلػػي ٓتلػػق التواضػػع ،كيف احلػػديث« :مهها تواضههع أ ههد هلل إال رفعههه»  ،كال شػ ٌ
يقود الطالب إىل االستسالـ للحق كترؾ االعًتاض عليو ،كما قاؿ ِ « :
الك ْرب بطر احلق وغمط الناس»(ْٕ).

رابع هها :حس ػػن الظ ػػن ابألئم ػػة النق ػػاد ،ذل ػػك أف الظ ػػن احلس ػػن داع ػػي للوف ػػاؽ ،كحام ػػل عل ػػى حس ػػن التعام ػػل م ػػع

نصوصهم كمصطلحاهتم.
ىذه بعض اجلوانب اليت ينبغي أف تنمى يف الطالب أثناء عملية التدريب ،كننتقل بعد ذلػك للحػديث عػن احملػور
الثاين ،كىو اجلانب التطبيقي من التدريب.

(ٗٔ) النكت على كتاب ابن الصالح.)ُُٕ/ِ( :
(َٕ) فػػتح ادلغيػػث شػػرح ألفيػػة احلػػديث .)َُِ/ِ( :دراسػػة كٖتقيػػق الػػدكتور عبػػدالكرًن اخلضػػَت ،كالػػدكتور دمحم بػػن عبػػدهللا آؿ فهيػػد ،مكتبػػة دار ادلنهػػاج
الرايض ،الطبعة األكىل (ُِْٔىػ) .كينظر النكت البن حجر.)ْٖٕ/ِ( :
(ُٕ) اختصار علوـ احلديث مػع الباعػث احلثيػث ألٛتػد شػاكر .)ِٖٔ/ُ( :تعليػق الشػي األلبػاين ،كعنايػة علػي احلسػن احللػيب ،مكتبػة ادلعػارؼ الػرايض،
الطبعة األكىل (ُُْٕىػُٗٗٔ-ـ).
(ِٕ) ينظر مدارج السالكُت البن القيم .)ُّٔ-ُِٔ/ُ( :دار الكتاب العريب بَتكت ،الطبعة الثانية (ُّّٗىػ).
(ّٕ) أخرجػػو الًتمػػذم يف اجلػػامع مػػن حػػديث أيب ىريػػرة  ،كتػػاب الػػرب كالصػػلة ،ابب :مػػا جػػاء يف التواضػػع ،حػػديث رقػػم ، ]َِِٗ[ :كقػػاؿ :حػػديث
حسن صحيح.
(ْٕ) أخرجو مسلم يف صحيحو من حديث عبدهللا بن مسعود  ،كتاب اإلؽلاف ،اببٖ :ترًن الكرب كبيانو ،حديث رقم.]ُٗ[ :
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احملور الثاين :اجلانب التطبيقي من التدريب
شلػٌػا ال شػػك فيػػو أف أعظػػم عمػػل قػػاـ بػػو األئمػػة النقػػاد ىػػو احلفػػاظ علػػى سػػنة رسػػوؿ هللا  صػػافية نقيػػة ،فبين ػوا
األصيل من الدخيل ،كىذا معلوـ عند العاـ كاخلاص ،فكػاف الواجػب علػى ادلهتمػُت ابلنقػد احلػديثي العنايػة ابحلفػاظ
علػػى فهػػوـ النقػػاد يف ىػػذا اجملػػاؿ ،كىػػو جانػػب عظػػيم مػػن جوانػػب االىتمػػاـ بسػػنة رسػػوؿ هللا  أيضػػا ،إذ االضلػراؼ
عن فهوـ النقاد قد يؤدم إىل نتائج عكسية يف عملية النقد ،فيقبػل ادلعلػوؿ أك يعػل ادلقبػوؿ ،كىػذا اجلانػب – الفهػم
الصػػحيح – ىػػو العاصػػم مػػن الشػػطط يف تفسػػَت كػػالـ األئمػػة النقػػاد ،كىػػو مػػن األعليػػة ٔتكػػاف ،كت ػزاد أعليتػػو يف ىػػذا
الزمن الذم كثرت فيػو االعًتاضػات علػيهم ،ككػاف األكىل إعمػاؿ النظػر بعمػق للكشػف عػن مػرادىم ،كتتأكػد احلاجػة
إىل مثل ىذه التدريبات أماـ ٕترؤ غَت ادلتخصصُت على اخلوض يف تفسػَت كػالـ األئمػة النقػاد علػى غػَت بينػةٔ ،تػا ال
يتفػػق مػػع أسػػس الفهػػم الصػػحيح ،األمػػر الػػذم يسػػتوجب ٖتػػرؾ أىػػل االختصػػاص إىل دفػػع األض ػرار النإتػػة عػػن ىػػذا
العبث ابلًتاث النقدم عند علماء احلديث ،من خالؿ بياف ادلنهج العلمي يف تفسَت نصوصػهم ،إىل أف يصػبح ىػذا
ادلػنهج جػػزءا مػػن ثقافػة األكسػاط ادلهتمػػة ابلدراسػػات النقديػة ،ككسػػيلة لتحصػػُت الطالػػب مػن ادلفػػاىيم اخلاطئػػة لكػػالـ
األئمة النقاد.
كفيما يلي بياف اجلانب التطبيقي لتمكُت الطالب من فهم صحيح لكالـ كنصػوص نقػاد احلػديث ،كيػتلخص يف
النقاط اآلتية:
أوال :تػػدريب الطالػػب علػػى الًتيػػث كعػػدـ االسػػتعجاؿ يف تفسػػَت مػػا ييقػرأ ،كضػػركرة التأمػػل فيمػػا يىقػرأ ،مػػن خػػالؿ

تك ػرار ق ػراءة للػػنص ،لكػػي يػػتمكن مػػن الوصػػوؿ إىل ادلعػػٌت ادل ػراد للناقػػد ،كػلضػػرين يف ىػػذا ادلقػػاـ مػػا نقلػػو اخلطيػػب
البغػػدادم عػػن أئمػػة النقػػد أ ٌهنػػم مل يكون ػوا يتعجلػػوف احلكػػم علػػى احلػػديث ،قػػاؿ رٛتػػو هللا" :مػػن األحاديػػث مػػا ٗتفػػى
علتو ،فال ييتوقف عليها إال بعد النظر الشديد ،كمضػي الػزمن"ٍ ،ب ركل بسػنده عػن ابػن ادلػديٍت رٛتػو هللا قولػو" :رٔتػا
أدركت علة حديث بعد أربعُت سنة"(ٕٓ).
كؽلكػػن أف يتحقػػق ذلػػك مػػن خػػالؿ ٘ترينػات مسػػتمرة ،يطلػػب فيػػو األسػػتاذي مػػن الطالػػب قػراءة نػػص مػػن النصػػوص

النقدي ػػةٍ ،ب يق ػػوـ األس ػػتاذي بط ػػرح ٚتل ػػة م ػػن األسػ ػئلة ال ػػيت يس ػػتطيع م ػػن خالذل ػػا التع ػػرؼ عل ػػى م ػػدل فه ػػم الطال ػػب
للنص(ٕٔ).
اثنيا :طرح أسئلة ذات طبيعة تعليمية كتوجيهيػة ،كادلقصػود مػن ذلػك :أسػئلة تقػود الطالػب إىل فهػم كػالـ األئمػة

النقػػاد فهمػػا موافقػػا دلػرادىم ،أك علػػى أقػػل تقػػدير تشػػكك الطالػػب فيمػػا جػػنح إليػػو مػػن تفسػػَت بعيػػد عػػن مػراد النقػػاد،
كمػػن يفسػػر قػػوؿ الًتمػػذم رٛتػػو هللا" :حسػػن صػػحيح" بػػوركد احلػػديث مػػن طػريقُت ،أحػػدعلا بسػػند صػػحيح كاآلخػػر
ٕٓ
زلم ػد عويضػػة ،دار الكتػػب العلميػػة بػػَتكت ،الطبعػػة األكىل (ُُْٕىػ ػ-
( ) اجلػػامع ألخػػالؽ ال ػراكم كآداب السػػامع( :ص .)ّٗٗ/بعنايػػة صػػالح بػػن ٌ
ُٔٗٗـ).
(ٕٔ) كىنا أيضا أنبو إىل أف األستاذ ادلرجو منو التأسيس إىل فهم صػحيح ينبغػي أف يكػوف متمرسػا يف رلػاؿ النقػد احلػديثي ،ذا عالقػة متينػة بكػالـ النقػاد،
خبَتا بلغتهم كمصطلحاهتم ،كإال كاف أداة للهدـ كليس أداة للبناء ،كمن ٍب سنقع يف حلقة مفرغة ،كفاقد الشيء ال يعطيو.
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بسند حسن ،رغم أ ٌف ىػذا التفسػَت بعيػد عػن مػراد الًتمػذم ،فيػورد األسػتاذ سػؤاال علػى الطالػب مفػاده :كيػف ؽلكػن
تفسػَت قػػوؿ الًتمػذم بػػوركد احلػديث إبسػػنادين أحػدعلا صػػحيح كاآلخػر حسػػن إذا مػا قػػاؿ" :حسػن صػػحيح غريػػب"
كالغريب ما كرد من طريق كاحد؟
ػك أف مثػػل ىػػذه األسػػئلة التوجيهيػػة تقػػود الطالػػب إىل التفكػػَت كالًتاجػػع عػػن العجلػػة يف تفسػػَت نصػػوص
فػػال شػ ٌ
ػيب  يف التعلػيم ،فرٔتػا
النقاد كمصطلحاهتم ،كالنظر فيها نظرة اثقبة فاحصة ،كىذا النوع من األسئلة من أساليب النٌ ٌ
س ػػأؿ "أص ػػحابو ع ػػن الش ػػيء كى ػػو يعلم ػػو ،كإٌظل ػػا يس ػػأذلم ليث ػػَت فط ػػنهم ،كػل ػػرؾ ذك ػػاءىم ،كيس ػػقيهم العل ػػم يف قال ػػب
احملاجاة ،كليخترب ما عندىم من العلم.

ِ
هل ادلسههلم فْ ْحه ِّدو ِوين ْمهها ِ ه ْهي؟
كمػػن ظلػػاذج ذلػػك :قولػػو « :إن مههن ال ّ
شههجر ْشه ْ
هج ْرة ال يسههقط ْوْرقوه ْههها وإنها ْمثْه و
ِ
اسهتْ ْحيْه ْيت مث قهالوا ْ ه ِّدوْنا مها هي اي
فْه ْوقْ ْع النّاس يف شجر البْه ْوادي .قْال عبداَّلل :ووقع يف نفسي أنّها النخلهة فْ ْ

ول اَّلل قال ي النخلة»"(ٕٕ).
رس ْ

اثلثا :القراءة ادلستمرة يف كتب النقد اليت ألفها األئمة النقاد ،كىذا كفيل أبف ػلقق اآلٌب:

ُ /التحقػػق مػػن ثبػػوت الػػنص الػػذم ي ػراد فهػػم مدلولػػو عػػن الناقػػد ،كذلػػك مػػن أجػػل اسػػتجالء احلقػػائق؛ فإنػٌػو قػػد

ييتوارد على نقل قوؿ أحد النقاد دكف الرجوع إىل ادلصادر األصيلة اليت نقلتو ،فيقع ٖتريػف يف النقػل بسػبب التقليػد،
كىػ ػػذا يػ ػػدعو حقيقػ ػػة إىل ضػ ػػركرة التػ ػػيقظ كالتحػ ػػرم ،كقػ ػػد قػ ػػاؿ اإلمػ ػػاـ أبػ ػػو بكػ ػػر احلػ ػػازمي رٛتػ ػػو هللا" :آفػ ػػة العلػ ػػوـ
(ٖٕ)
عربت عنو ابلتوارد ،ك ً
أخذ قوؿ العامل ابلتسليم ،فيتوارد اخلالف مع السػالف علػى أمػر
التقليد" " ،يريد :ىذا الذم َّ ي
ػأخر يريػد أف يكشػف عػن جليٌػة ىػذا القػوؿ ،صػعب عليػو سلالفػة
ما ،ال سيما إذا كاف ٌ
األكؿ إماما ،حىت إذا جػاء مت ه

قوم أمامو توارد األئمة على خالفو"(ٕٗ).
(تيٌار) ٌ
كمن ذلك توارد اإلماـ البيهقي مع شيخو احلػاكم النيسػابورم يف نقػل كػالـ اإلمػاـ البخػارم يف عكرمػة بػن عمػار
اليمامي ،كبيانو كاآلٌب(َٖ):
ػألت ػلػػِت بػػن سػػعيد عػػن أحاديػػث عكرمػػة بػػن
قػػاؿ احلػػاكم رٛتػػو هللا عنػػد ترٚتػػة عكرمػػة" :قػػاؿ ابػػن ادلػػديٍت :سػ ي
عمار ،عن ػلِت بن أيب كثَت ،فضعفها ،كقاؿ :ليست بصحاح.
كقاؿ عبدهللا بن أٛتد :قلت أليب :ىذا من ػلِت أك عكرمة؟ فقاؿ :ال ،بل من عكرمة.
كقاؿ البخارم :مل يكن عنو كتاب ،فاضطرب حديثو"(ُٖ).

(ٕٕ) الدكتور أٛتد قوشيت عبػدالرحيم ،أثػر السػنة النبويػة يف تكػوين العقليػة العلميػة( :ص .)ُٓٓ/مركػز إحسػاف لدراسػات السػنة النبويػة ،ادلدينػة ادلنػورة –
جدة ،الطبعة األكىل (ُّْٖىػَُِٕ-ـ) .كاحلػديث أخرجػو البخػارم يف صػحيحو يف مواضػع ،منهػا :كتػاب العلػم ،ابب :قػوؿ احملػ ٌدث حػ ٌدثنا أك أخػربان
مثل النخلة ،برقم ]ُُِٖ[ :من حديث ابن عمر رضي هللا عنهما.
مثل ادلؤمن ي
أكٖٕأنبأان ،برقم ،]ُٔ[:كمسلم يف صحيحو ،كتاب اجلنة كالنار ،ابب :ي
( ) شركط األئمة اخلمسة( :صٖ .)ُِِ/تقيق الشي عبدالفتاح أبو غدة ،مكتبة ادلطبوعات اإلسالمية ،حلب ،الطبعة األكىل (ُُّْىػ).
(ٕٗ) التحذير من التوارد على و
قوؿ دكف الرجوع إىل مصادره ،حملمد عوامة( :ص.)ٗ/
َٖ
زلمد عوامة( :ص.)ُٔ/
( ) اىتديت إىل ادلثاؿ من كتاب التحذير من التوارد للدكنور ٌ
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"ىكذا جاء كالـ احلاكم كترتيبو للنقوؿ ،كحكاية األقواؿ ،كعكرمػة بػن عمػار ىػذا ركل لػو مسػلم عػدة أحاديػث
عػن أيب زميػل مسػاؾ بػن الوليػد احلنفػي ،عػن ابػن عبػاس ،كمنهػا :حػديث عػرض أيب سػفياف زكاج ابنتػو أـ حبيبػة علػػى
النيب .)ِٖ("
ٌ

كقػػاؿ البيهقػػي رٛتػػو هللا عقػػب ٗت ػريج احلػػديث" :ركاه مسػػلم يف الصػػحيح عػػن عبػػاس بػػن عبػػدالعظيم كأٛتػػد بػػن
جعفػر .فهػػذا أحػػد مػا اختلػػف فيػػو البخػػارم كمسػػلم بػػن احلجػػاج ،فأخرجػػو مسػػلم كتركػػو البخػػارم ،ككػػاف ال ػلػػتج يف
عمار ،كقاؿ :مل يكن عنده كتاب فاضطرب حديثو".
كتابو الصحيح بعكرمة بن ٌ
"ىػػذا ىػػو لفػػظ احلػػاكم السػػابق ،أخػػذه البيهقػػي كمل يعػػزه إليػػو ،كلػػو أ ٌف البيهقػػي كػػاف ينقػػل عػػن (الضػػعفاء الكبػػَت)
عمػػن ينقػػل عػػن البخػػارم ابلسػػند كػػالعقيلي ،كالػػدكاليب ،كابػػن عػػدم دلػػا كقػػع يف ىػػذا الت ػوارد
مباشػػرة للبخػػارم ،أك ٌ
ادلخػ ٌػل ،فلفػػظ البخػػارم عنػػد العقيلػػي كابػػن عػػدم فيػػو تقييػػد اضػػطراب عكرمػػة بػػن عمػػار فيمػػا يركيػػو عػػن ػلػػِت بػػن أيب
كثػػَت خاصػػة ،كحػػديث عػػرض زكاج أـ حبيبػػة مػػن ركايػػة عكرمػػة عػػن أيب زميػػل مسػػاؾ بػػن الوليػػد احلنفػػي ،فسػػلم إسػػناد
مسلم من اخللل"(ّٖ).
كعن ػػد الرج ػػوع إىل الض ػػعفاء الكب ػػَت(ْٖ) للعقيل ػػي ،صل ػػده ينق ػػل بس ػػنده ع ػػن البخ ػػارم قول ػػو" :عكرم ػػة ب ػػن عم ػػار
يضرب(ٖٓ) يف حديث ػلِت بن أيب كثَت ،كمل يكن عنده كتاب".

ككػذا احلػػافظ ابػػن عػػدم ،فقػػد ركل بنػده عػػن البخػػارم أنػػو قػػاؿ" :عكرمػػة بػن عمػػار أبػػو عمػػار اليمػػامي العجلػػي،
مضطرب يف حديث ػلِت بن أيب كثَت كمل يكن عنده كتاب ،كقد ركل عنو سفياف الثورم"(ٖٔ).
شك أ ٌف توارد البيهقي مع شيخو احلاكم النيسابورم فيما نقػاله عػن البخػارم ؼلتلػف بػُت مػا أسػنده العقيلػي
فال ٌ
أعل حػديث مسػلم مػن جهػة ،كادعػى أ ٌف البخػارم قػد تػرؾ
كابن عدم عنو ،ككانت النتيجة أ ٌف البيهقي رٛتو هللا قد ٌ
عكرمة بن عمار ،بينما الواقع غَت ذلك ٘تاما ،كعليو فػإ ٌف تػدريب الطالػب علػى التثبػت مػن النقػوؿ الػيت يقػف عليهػا
ألئمة النقد من الضركرة ٔتكاف.
ِٖ /تصيل ادللكة النقدية ،من خالؿ ادلطالعة ادلستمرة لكالـ النقػاد ،للتفقػو بفقههػم ،كالػتفهم بفهمهػم(ٕٖ) ،كيف
ىػػذا يقػػوؿ احلػػافظ ابػػن رجػػب احلنبلػػي رٛتػػو هللا" :كال بػػد يف ىػػذا العلػػم مػػن طػػوؿ ادلمارسػػة ككثػػرة ادلػػذاكرة ،فػػإذا عيػ ًدـ
ذاكر بػػو فليكثػػر طالبػػو ادلطالع ػةى يف كػػالـ األئمػػة العػػارفُت بػػو ،كيحػػِت القطػػاف ،كمػػن تلقػػى عنػػو ،كأٛتػػد ،كابػػن
ادل ػي ي

(ُٖ) ادلػػدخل إىل الصػػحيح )ُُٕ/ْ( :ترٚتػػة رقػػمٖ .]ُٔ[ :تقيػػق الػػدكتور ربيػػع بػػن ىػػادم عمػػَت ،دار اإلمػػاـ أٛتػػد القػػاىرة ،الطبعػػة األكىل (َُّْى ػ-
ََِٗـ).
(ِٖ) زلمد عوامة ،التحذير من التوارد على و
قوؿ دكف الرجوع إىل مصادره ،حملمد عوامة( :ص.)ُٔ/
ٌ
(ّٖ) ادلرجع نفسو( :ص.)ُٕ/
(ْٖ) (ّ )َُٕٗ/ترٚتة رقمٖ .]ُُْٖ[ :تقيق ٛتدم بن عبداجمليد السلفي ،دار الصميعي الرايض ،الطبعة األكىل (َُِْىػَََِ-ـ).
(ٖٓ) ىكذا كرد ىذا اللفظ ،كما ذكره ابن عدم يبُت ادلراد.
(ٖٔ) الكامل يف ضعفاء الرجاؿٖ .)ِِٕ/ٓ( :تقيق ػلِت سلتار غزاكم ،دار الفكر بَتكت ،الطبعة الثالثة (َُْٗىػُٖٖٗ-ـ).
(ٕٖ) ينظر اإلرشادات يف تقوية األحاديث ابلشواىد كادلتابعات( :ص.)ّٔ/
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ت نفسػو فيػو ،كصػارت لػو فيػو قػوة نفػس كملكػة صػلح لػػو أف
ادلػديٍت ،كغَتعلػا ،فمػن رزؽ مطالعػة ذلػك كفهمػو كفىػ يق ىهػ ٍ
يتكلم فيو"(ٖٖ).
ؼ الطالػػب علػػى كيفيػػة
ّ /التعػػرؼ علػػى ادلصػػطلحات النقديػػة الػػيت يسػػتعملها النقػػاد ،كىػػذا أيضػػا كفيػػل أبف يػي ىعػًٌر ى
تطبيقهم لقواعد نظرية ،كمعرفة تنزيلها على الركاايت كاألسانيد ،كىذا ينتج عنو الدقة يف استخداـ ادلصطلحات مػن
جانب ،كمن جهػة أخػرل فيػو إعػادة لتصػحيح بعػض ادلفػاىيم اخلاطئػة ،شلٌػا يػؤدم إىل ضػبط احلركػة العلميػة ،كترسػي
معايَت دقيقة يف تناكؿ قضااي النقد احلديثي ،كىذا البد منو يف ضبط عملية الفهم(ٖٗ).

ْ٘ /تك ػػُت الطال ػػب م ػػن االط ػػالع عل ػػى نص ػػوص األئم ػػة بص ػػورة مباش ػػرة ،كال ش ػػك أ ٌف ى ػػذا في ػػو س ػػيس حل ػػب
االطالع كالقراءة يف كتب النقاد.
ػك أف مث ػػل ى ػػذه
رابع هها :االط ػػالع عل ػػى الدراس ػػات ال ػػيت هت ػػتم ببي ػػاف من ػػاىج األئم ػػة يف النق ػػد احل ػػديثي ،ف ػػال ش ػ ٌ

الدراسػػات تنػػَت الػػدرب للطالػػب للوقػػوؼ علػػى مقاصػػد األئمػػة ،كتسػػاعده علػػى فهػػم نصوصػػهم يف علػػوـ احلػػديث
عموما كرلاؿ النقد خصوصا ،كإلقاء الضوء على احلقائق العلمية ادلتعلقة بنصوصهم.
كأقصد بذلك الدراسػات ذات النظػرة العميقػة الفاحصػة ،الػيت تعتمػد يف كشػف مػراد النقػاد مػن خػالؿ تطبيقػاىم
يف كتػػبهم أك الس ػؤاالت الػػيت كجهػػت إلػػيهم ،ال تلػػك الدراسػػات السػػطحية ادلسػػتعجلة ،الػػيت تنطلػػق مػػن مسػػلمات

مسبقة غَت قائمة على ْتث عميق.
كم ػػن الدراس ػػات اجل ػػادة ال ػػيت ؽلك ػػن للم ػػدرب أف يوج ػػو إليه ػػا الطال ػػب :كت ػػاابت ال ػػدكتور ٛت ػػزة عب ػػدهللا ادلليب ػػارم
زلمػػد عوامػػة ،كغػػَتىم ،ككػػذا األطركحػػات اجلامعيػػة ادلتميػػزة الػػيت
عمومػػا ،كالػػدكتور الش ػريف حػػاًب العػػوين ،كالػػدكتور ٌ
تسَت يف ىذا اجملاؿ.
امسهها :الثنػػاء علػػى الطالػػب ادلتميػػز يف فهػػم كػػالـ األئمػػة النقػػاد كتشػػجيعو ٔتختلػف الوسػػائل ،كلػػيس الثنػػاء علػػى

أصحاب الفهم الصػحيح "ٔتػانع مػن تصػحيح خطػأ يف مسػألة علميػة مػا ،سػواء يف فهػم الػنص ،أك معرفػة احلكػم ،أك
تنزيلػػو علػػى الواقػػع"(َٗ) ،بػػل ذلػػك كفيػػل ببػػث ركح ادلنافسػػة عنػػد غػػَته مػػن أجػػل بػػدؿ اجلهػػد مػػن أجػػل الوصػػوؿ إىل
الفهم الصحيح ،مع ضركرة مراعاة الفركؽ الذىنية بُت الطلبة ،ذلك "أ ٌف ىناؾ فركقا ،كاختالفات ،كتفاكات كبػَتا بػُت
النػػاس يف قػػدراهتم العقليػػة ادلتنوعػػة مػػن الػػتعلم ،كالتػػذكر ،كالتحليػػل ،كالًتكيػػب ،كغَتىػػا مػػن الو ػػائف العقليػػةٌ ...أمػػا
ِ
ِ
ِ
هب
ػيب « :فْه ْليوهبْهلّه ْ الشهها ود الْغْائه ْ
تفػػاكت القػػدرات العقليػػة فهمػػا كحفظػػا كاسػػتنباطا ،فمػػن األدلػة عليهػػا :قػػوؿ النٌػ ٌ

(ٖٖ) شرح علل الًتمذمٖ .)ْٔٗ/ِ( :تقيق نور الدين عًت ،درا ادلالح للطباعة كالنشر ،الطبعة األكىل (ُّٖٗىػُٖٕٖ-ـ).
(ٖٗ) ينظر أثر السنة النبوية يف تكوين العقلية العلمية للدكتور أٛتد قيوشيت عبدالرحيم( :ص.)ْٔ/
(َٗ) ينظر ادلرجع السابق( :ص.)َُِ/
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فِْإنهههو ورب ومبْهلِّه يهوبْهلِّغوهههو لِ ْمه ْهن و ه ْهو أ ْْو ْعههى لْههه»(ُٗ) ،كقولػو « :نْضه ْهر هللاو ْامه ْهرأً َِْسه ْهع ِمنهها ْ ه ِهديثًا فْ ْح ِفظْهههو ْ ههىت يهوبْهلِّغْهههو،
ِ
ِ ِ
ِ ِ ِ
س بِْف ِقيه»"(ِٗ).
فْه ورب ْ ام ِل ف ْقه إ ْىل ْم ْن و ْو أْفْه ْقهو م ْنهوْ ،وورب ْ ام ِل ف ْقه لْْي ْ
سادسهها :تػػدريب الطالػػب علػػى الػػركح النقديػػة ،كتعويػػده علػػى الفهػػم كالتػػدبر دلػػا يقػػف عليػػو مػػن نصػػوص األئمػػة
النقػػاد" ،كيػػدخل يف ىػػذا البػػاب مػػا عيػػرؼ عنػػو  مػػن االعتمػػاد علػػى احملػػاكرة ،كادلسػػاءلة يف التعلػػيم ،مػػن أجػػل إاثرة
كحضهم على إعماؿ الفكر للجواب"(ّٗ).
انتباه السامعُت كتشويق نفوسهم إىل اجلوابًٌ ،

سههابعا :ضػػرب األمثػػاؿ للطالػػب لتقريػػب الفهػػم إليػػو ،كٓتاصػػة إذا مل يسػػتوعب تصػػرفات األئمػػة النقػػاد ،ذلػػك أ ٌف
ضرب األمثاؿ كسيلة انفعة لتوضيح ادلعٌت" ،كإيصالو إىل ذىن السػامع ،كإحضػاره يف نفسػو بصػورة ادلثػاؿ الػذم ىمثَّػ ىل
بػػو ،فإنػػو قػػد يكػػوف أقػػرب إىل تعقلػػو كفهمػػو كضػػبطو كاستحضػػاره لػػو ابستحضػػار نظػػَته ،فػػإ ٌف الػػنفس نػػس ابلنظػػائر
كاألش ػػباه األن ػػس الت ػػاـ ،كتنف ػػر م ػػن الغرب ػػة كالوح ػػدة كع ػػدـ النظ ػػَت؛ فف ػػي األمث ػػاؿ م ػػن ن ػػيس ال ػػنفس كس ػػرعة قبوذل ػػا
كانقيادىػػا دلػػا ضػػرب ذلػػا مثلػػو مػػن احلػػق أمػػر ال غلحػػده أحػػد كال ينكػػره ،ككلمػػا هػػرت لػػو األمثػػاؿ ازداد ادلعػػٌت هػػورا
ككض ػ ػػوحا ،فاألمث ػ ػػاؿ ش ػ ػواىد ادلع ػ ػػٌت ادل ػ ػراد ،كمزكي ػ ػػة ل ػ ػػو ،فه ػ ػػي

ﱣﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ

ﱬﱢ [الفتح ،]ِٗ:كىي خاصة العقل كلبو ٙترتو"(ْٗ).

كؽلكن االستئناس بقصة أيب حاًب الرازم رٛتو هللا مع من سألو عن حكم بعػض األحاديػث ،فضػرب لػو األمثػاؿ
ػوؿ :جػػاءين رجػػل مػػن ًجلػ ًػة أصػ ً
ػحاب
ػت أىب رٛتػػو هللا يقػ ي
ليقػػرب لػػو الفهػػم ،قػػاؿ ابػػن أيب حػػاًب الػرازم رٛتػػو هللا" :مسعػ ي
ه
ً
ػديث خطػػأ قػػد ىد ىخ ػل لصػػاحبو
ػت يف بعضػػها :ىػػذا حػ ه
ال ػرأم م ػ ٍن أىػ ًػل الفهػػم مػػنهم ،ىكىم ىع ػو دفػػًته فعرضػػو علػ َّػى ،فقلػ ي
ػت يف بعضػ ًػو:
ػت يف بعضػػو :ىػػذا ح ه
ػت يف بعضػو :ىػػذا حػ ه
ح ه
ػديث منكػػر ،كقلػ ي
ػديث ابطػػل ،كقل ي
ػديث يف حػػديث ،كقلػ ي
ػت أ ٌف ىػذا خطػأ ،ك َّ
أف ىػذا ابطػل ،كأ ٌف ىػذا
كسائر ذلك
ىذا
ه
ي
أحاديث صحاح ،فقاؿ :مػن أيػن علم ى
حديث كذب ،ي
ػت :ال مػػا أدرم ى ػذا اجلػػزء مػػن
ػذبت يف حػػديث كػػذا؟ فقلػ ي
ػت كأين كػ ي
كػػذب ،أخػػربؾ راكم ىػػذا الكتػػاب أبين غلطػ ي
ركاية ىم ٍن ىو ،غَت أىن أعلم أف ىذا خطأ ،كأ ٌف ىذا احلديث ابطل ،كأف ىذا احلػديث كػذب ،فقػاؿ :تػدعى الغيػب؟
ػت مػن ػلسػن مثػل مػا أحسػن
اؿ قلت :ما ىذا ادعاء الغيب ،قى ى
قى ى
ػت :س ٍػل عمػا قل ي
اؿ :فما الدليل علػى مػا تقػوؿ؟ قل ي
ػاؿ:
فإف اتفقنا
اؿ :من ىو الذم ػلسن مثل مػا ٖتسػن؟ قلػت :أبػو زرعػة ،قى ى
علمت َّأان مل صلازؼ كمل نقلو إال بفهم ،قى ى
ى
ػاؿ :ىػذا عجػب .فأخػذ فكتػب يف كاغػذ ألفػا ي يف تلػك األحاديػث،
ػت؟ قلػت :نعػم ،قى ى
كيقوؿ أبو زرعة مثل ما قل ى
ُٗ
ب مبلػػأ أكعػػى مػػن سػػامع"،
"ر ى
ػيب  :ي
( ) ىػػذا جػػزء مػػن حػػديث طويػػل أخرجػػو البخػػارم يف صػػحيحو يف مواضػػع ،منهػػا :كتػػاب العلػػم ،ابب :قػػوؿ النٌػ ٌ
حػديث رقػم ،]ٕٔ[ :كمسػلم يف كتػاب القسػامة كاحملػػاربُت ،ابب :تغلػيظ ٖتػرًن الػدماء كاألعػراض كاألمػواؿ ،حػديث رقػم ]ُٕٔٗ[ :مػن حػديث أيب بكػػرة
 ،كاللفظ للبخارم.
(ِٗ) ينظػر أثػػر السػػنة النبويػة يف تكػػوين العقليػػة العلميػػة( :ص ،)ُْٗ-ُْٖ/كحػديث" :نضػػر هللا" أخرجػػو أبػػو داكد يف سػننو ،كتػػاب العلػػم ،ابب :فضػػل
نشر العلم ،حديث رقم ،]َّٔٔ[ :كالًتمذم يف اجلامع ،كتاب العلم ،ابب :ما جاء يف احلث على تبليأ السماع ،حديث رقم ،]ِٔٓٔ[ :من حديث
زيد بن اثبت  ،كقاؿ الًتمذم" :حديث حسن".
(ّٗ) ينظر ادلرجع نفسو( :ص.)ُٓٓ-ُْٓ/
ْٗ
رب العػػادلُت .)ِْٓ/ِ( :بعنايػػة أيب عبيػػدة مشػػهور بػػن حسػػن آؿ سػػلماف ،دار ابػػن اجلػػوزم الػػدماـ ،الطبعػػة
( ) اإلمػاـ ابػػن القػػيم ،أعػػالـ ادلػػوقعُت عػػن ٌ
األكىل (رجب ُِّّىػ).
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ػاؿ أبػػو زرعػػة :ىػػو
يل كقػػد كتػػب ألفػػاظ مػػا تكلػػم بػػو أبػو زرعػػة يف تلػػك األحاديػػث ،فمػػا قلػػت إنػػو ابطػػل ،قىػ ى
ٍب رجػػع إ ٌ
ػاؿ :ىػو
اؿ أبو زرعة :ىو ابطل ،كما قلػت إنػو منكػر قى ى
قلت :الكذب كالباطل كاحد ،كما قلت إنو كذب ،قى ى
كذب ،ي
ػاؿ أبػو زرعػة :ىػو صػحاح ،فقػاؿ :مػا أعجػب ىػذا تتفقػاف مػن غػَت مواطػأة
قلت ،كما قلػت إنػو صػحاح قى ى
منكر كما ي
فيما بينكما ،فقلت :فقد علمت أان مل صلازؼ ،كإظلا قلناه بعلػم كمعرفػة قػد أكتينػا ،كالػدليل علػى صػحة مػا نقولػو أبف
ديناران نػىٍبػ ىهىرجا(ٓٗ) ػلمل إىل الناقد فيقوؿ ىذا دينار نبهرج ،كيقوؿ لدينار :ىو جيػد ،فػاف قيػل لػو :مػن أيػن قلػت إف
ػاؿ :ال فػإف قيػل لػو فػأخربؾ الرجػل الػذم هبرجػو أين هبرجػت
ىذا نبهػرج ىػل كنػت حاضػرا حػُت هبػرج ىػذا الػدينار؟ قى ى
ػت
قلت إف ىذا نبهرج؟ قى ى
ىذا الدينار؟ قى ى
اؿ :علمان رزقت ،ككذلك ضلػن رزقنػا معرفػة ذلػك ،قل ي
اؿ :ال ،قيل :فمن أين ى
لو :فتحمل فص ايقوت إىل ك و
احد من البصراء من اجلوىريُت فيقوؿ :ىذا زجاج ،كيقوؿ دلثلو :ىذا ايقوت ،فإف قيػل
ٌ
ػاؿ :ال ،قيػل
لو :من أين علمت أف ىذا زجاج كأف ىذا ايقوت ىل حضرت ادلوضع الػذم صػنع فيػو ىػذا الزجػاج؟ قى ى
ػاؿ :ىػػذا علػػم رزقػػت،
ػاؿ :فمػػن أيػػن علمػػت؟ قىػ ى
ػاؿ :ال ،قىػ ى
لػػو :فهػػل أعلمػػك الػػذم صػػاغو أبنػػو صػػاغ ىػػذا زجاجػػا ،قىػ ى
ككػػذلك ضلػػن رزقنػػا علمػػا ال يتهيػػأ لنػػا أف طلػػربؾ كيػػف علمنػػا أب ٌف ىػػذا احلػػديث كػػذب كىػػذا حػػديث منكػػر إال ٔتػػا
نعرفو"(ٔٗ).
اثمنا(ٕٗ) :اٗتاذ احلوار كسيلة للتعليم كتقريب الفهم ،كىذا من أىم الوسائل لتقريػر الفهػم الصػحيح لكػالـ األئمػة

النقػػاد" ،كيف السػػنة النبويػػة ظلػػاذج كثػػَتة مػػن حػوارات الرسػػوؿ  ،كمػػن ذلػػك حػػديث جربيػػل الطويػػل ادلشػػهور"(ٖٗ)،
كأعظم ميزة يف احلوار بُت الطالب كاألستاذ ىو التبادؿ اآلين كادلباشر لألفكار كادلفػاىيم ،كىػذا مػن دكف شػك كفيػل
بتصحيح الفهم للطالب.
اتسههعا :ىػػذا آخػػر عنصػػر أقًتحػػو ضػػمن االحتياجػػات التدريبيػػة لطالػػب احلػػديث لتمكينػػو مػػن الفهػػم الصػػحيح
لكالـ األئمة النقػاد ،كأسػتهدؼ ىنػا ابخلصػوص األسػتاذ أك ادلػدرب ،كذلػك ابلعنايػة كالرجػوع إىل مػا جػاء يف كتػاب
االحتياجات التدريبية لطلبة السنة النبوية يف رلاؿ مهارات النقد احلػديثي كغػَته ،مػن إعػداد مركػز إحسػاف لدراسػات
السػػن النبويػػة ،كىػػو عبػػارة عػػن دليػػل مهػػم جػػدا ؽلكػػن أف ييعػ َّػد "مصػػدرا تػػدريبيا متمي ػزا ،كمرجعػػا للمهػػارات الضػػركرية
لعلوـ السنة النبوية؛ كذلك نظرا دلا تضمنو من مهارات متعددة ،جاءت موصوفة بصورة علمية كمنهجية"(ٗٗ).

(ٓٗ) النبهرج :ىو الباطل ،كالردمء من الشيء ،ينظر لساف العرب (ِ .)ُِٕ/دار صادر بَتكت ،الطبعة األكىل (َُُْىػ).

(ٔٗ) تقدمة اجلرح كالتعديل (صّْٗ .)ُّٓ-بعناية عبدالرٛتن بن ػلِت ادلعلمي اليماين ،طبعػة دار ادلعػارؼ العثمانيػة ْتيػدر آابد الػدكن اذلنػد ،الطبعػة
األكىل (ُُّٕىػُِٗٓ-ـ).
(ٕٗ) لألمانة العلميػة اسػتنتجت ىػذا البنػد كالػذم قبلػو مػن كتػاب أثػر السػنة النبويػة يف تكػوين العقليػة العلميػة للػدكتور أٛتػد قوشػيت ،ينظػر( :ص،)ُٖٓ/
ك(ص.)َُٔ/
(ٖٗ) ينظر ادلرجع نفسو( :ص.)ُُٔ/
(ٗٗ) ينظر الكتاب ادلذكور( :ص.)ٗ/
24

فمػػن أنبػػل مػػا تبنػػاه مػػرؾ إحسػػاف لدراسػػات السػػنة النبويػػة كٛتلػػو علػػى عاتقػػو" :إنتػػاج ادلعرفػػة ادلتخصصػػة يف علػػوـ
السنة كتوليدىا ،كالعناية بتطبيقها ،كتطويل أساليب عرضها؛ لتتواءـ مع احتياجات العصػر ،كتكػوين العقليػة الناقػدة
كادلبدعػػة ،القػػادرة علػػى االسػػتجابة دلتطلبػػات الواقػػع ،كالتفاعػػل معػػو منهجيػػة علميػػة صػػحيحة ،قوامهػػا الفهػػم العميػػق
للكتاب كالسنة ،كتقدير جهود العلماء ،كإبراز كنوز احلضػارة اإلسػالمية الفػذةٔ ،تػا جػادت بػو مػن إبػداعات كعلػوـ،
جامعا بذلك مكوانت ادلعرفة كادلهارة كالقيم"(ََُ).

(ََُ) ينظر ادلرجع نفسو( :ص.)ٔ/
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اخلاُة
كيف اخلتاـ أسجل نتائج البحث ،مع ذكر بعض التوصيات أراىا مهمة يف رلاؿ الدراسات النقدية احلديثية.
أوال :نتائج البحث:
ُ-
ِ-
ّ-
ْ-

أعلية نصوص النقاد يف صنعة األحاديث ،ككجوب العناية هبا.
كجوب الفهم الصحيح لنصوص النقاد يف إطار منهجهم العاـ ،كمعرفة اتمة بلغتهم النقدية.
عمػػا أري ػػد هبػػا ،كال ٖت ػػرؼ ع ػػن
ضػػركرة تو ي ػػف نصػػوص النق ػػاد يف موضػػعها الص ػػحيح ،كال يقصػػر هب ػػا ٌ
ٖتمل فوؽ معناىا.
معناىا ادلراد عندىم ،كال ٌ
التمثيل عن اخلطأ يف فهم نص الناقد ،أك تنزيلو يف غَت زللو ،أك التقصَت يف تو يفو.
اثنيا :أ م التوصيات:

شلٌا يوصي بو اآلٌب:
ٌأكال :االس ػػتمرار يف تق ػػدًن بػ ػرامج تدريبي ػػة لتلبي ػػة احتياج ػػات طلب ػػة احل ػػديث الشػ ػريف ،كٓتاص ػػة يف رل ػػاؿ النق ػػد
احلديثي ،كما لو عالقة بصنيع األئمة النقاد لفهم كالمهم.
اثنيا :ضركرة االنتقاؿ من اجلانب النظرم يف رلاؿ التدريب إىل اجلانب التطبيقي.
اثلثا :ضركرة االستعانة يف إعداد الربامج التدريبيػة ابدلتخصصػُت يف ىػذا اجملػاؿ .لضػماف الطريقػة الصػحيحة أيضػا
إلصلاح التدريب.
ىذا ...كأسأؿ هللا تعػاىل أف ؽل ٌػن علينػا ابلفهػم الصػحيح ،كالقلػب السػليم ،كالنيػة الصػادقة ،كأف غلعػل ىػذا العمػل
زلم ػػد كعل ػػى آل ػػو
خالص ػػا لوجه ػػو الك ػػرًن ،كآخ ػػر دع ػواان أف احلم ػػد هلل ٌ
رب الع ػػادلُت ،كص ػلٌى هللا عل ػػى نبيٌن ػػا كس ػػيٌدان ٌ
كصحبو أٚتعُت.
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فهرس ادلصادر وادلراجع
ُ-

أثػػر السػػنة النبويػػة يف تكػػوين العقليػػة العلميػػة للػػدكتور أٛتػػد قوشػػيت عبػػدالرحيم .مركػػز إحسػػاف لدراسػػات
السنة النبوية ،ادلدينة ادلنورة – جدة ،الطبعة األكىل (ُّْٖىػَُِٕ-ـ).

ِ-

االحتياجػػات التدريبيػػة لطلبػػة علػػوـ السػػنة النبويػػة ،إعػػداد مركػػز إحسػػاف للدراسػػات السػػنة النبويػػة ،طبػػع
مركػ ػػز إحسػ ػػاف لدراسػ ػػات السػ ػػنة النبويػ ػػة ابدلملكػ ػػة العربيػ ػػة السػ ػػعودبية ادلدين ػ ػػة –ج ػ ػػدة ،الطبعػ ػػة األكىل
(ُّْٖقَُِٕ-ـ).

ّ-

اختصػػار علػػوـ احلػػديث لإلمػػاـ ابػػن كثػػَت مػػع الباعػػث احلثيػػث ألٛتػػد شػػاكر .تعليػػق الشػػي األلبػػاين،
كعناية علي احلسن احلليب ،مكتبة ادلعارؼ الرايض ،الطبعة األكىل (ُُْٕىػُٗٗٔ-ـ).
اإلدارة لعمر اجلوىرم .شركة الطوخي للنشر القاىرة (ُُٖٗـ).
اإلرش ػػادات يف تقوي ػػة األحادي ػػث ابلشػ ػواىد كادلتابع ػػاتأليب مع ػػاذ ط ػػارؽ ع ػػوض هللا .مكتب ػػة اب ػػن تيمي ػػة

ْ-
ٓ-
ٔ-
ٕ-
ٖ-

القاىرة ،الطبعة األكىل (ُُْٕىػُٖٗٗ-ـ).
نصػػار
زلمػػد زلمػػود حسػػن ٌ
زلمػػد بػػن طػػاىر ادلقدسػػيٖ ،تقيػػق زلمػػود ٌ
أط ػراؼ الغرائػػب كاألف ػراد للحػػافظ ٌ
كالسيٌد يوسف ،دار الكتب العلمية ،طُ (ُُْٗىػُٖٗٗ-ـ).

رب العادلُت لإلمػاـ ابػن القػيم .بعنايػة أيب عبيػدة مشػهور بػن حسػن آؿ سػلماف ،دار
أعالـ ادلوقعُت عن ٌ
ابن اجلوزم الدماـ ،الطبعة األكىل (رجب ُِّّىػ).
اإلمػػاـ يف معرفػػة أحاديػػث األحكػػاـ لإلمػػاـ تقػػي الػػدين ابػػن دقيػػق العيػػدٖ .تقيػػق سػػعد بػػن عبػػدهللا آؿ
ٛتيد ،درا احملقق للنشر كالتوزيع الرايض ،الطبعة األكىل (َُِْىػ).

الزخار ،ادلعػركؼ ٔتسػند البػزار لإلمػاـ أٛتػد بػن عمػرك بػن عبػداخلالق الب ٌػزارٖ ،تقيػق زلفػوظ الػرٛتن
ٗ -البحر ٌ
زين هللا ،مكتبة العلوـ كاحلكم ابدلدينة ادلنورة ،طُ (ُُْْىػُّٗٗ-ـ).
َُ -البداية كالنهاية لإلماـ ابن كثَت الدمشقي .دار الفكر بَتكتَُْٕ( ،ىػُٖٗٔ-ـ).
ُُ -التاري الكبَت ،لإلماـ زل ٌمد بن إمساعيل البخارم ،دار الكتب العلمية بَتكت.
زلمػد نػور سػيف ،نشػر كليػة
ُِ -اتري عثمػاف بػن سػعيد الػدارمي عػن ػلػِت بػن معػُتٖ ،تقيػق الػدكتور أٛتػد ٌ
الشريعة ّتامعة ادللك عبدالعزيز ٔتكة ادلكرمة ،طبع دار ادلأموف للًتاث بَتكت.
زلمػػد نػػور سػػيف ،مػػن
ُّ -اتري ػ ػلػػِت بػػن معػػُت ركايػػة أيب الفضػػل عبػػاس الػػدكرم ،بعنايػػة الػػدكتور أٛتػػد ٌ
مطبوعات كلية الشريعة ّتامعة ادللك عبدالعزيز ٔتكة ادلكرمة ،طُ (ُّٗٗىػُٕٗٗ-ـ).
ُْٖ -ترير علوـ احلديث للجديع للدكتور يوسف اجلديث ،مؤسسػة الػرايف للطباعػة كالنشػر كالتوزيػع بػَتكت،
الطبعة األكىل (ُِْْىػََِّ-ـ).
ُٓ -التدريب أثناء اخلدمة يف اجملاؿ الًتبوم ،حملمد احلمامي .مركز الكتاب القاىرة ،طبعة سنة (ُٗٗٗـ).
عماف األردف ،طبعة (ََِِـ).
ُٔ -التدريب مفهومو كفعالياتو حلسن أٛتد الطعاين .دار الشركؽ ٌ
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زلمد بن أٛتد الذىيب ، ،دار الكتب العلمية بَتكت.
ُٕ -تذكرة احلفاظ للحافظ عبدهللا ٌ
ُٖ -تقدم ػػة اجل ػػرح كالتع ػػديل لإلم ػػاـ عب ػػدالرٛتن ب ػػن أيب ح ػػاًب الػ ػرازم .بعناي ػػة عب ػػدالرٛتن ب ػػن ػل ػػِت ادلعلم ػػي
اليماين ،طبعة دار ادلعارؼ العثمانية ْتيدر آابد الدكن اذلند ،الطبعة األكىل (ُُّٕىػُِٗٓ-ـ).
زلمػػد عوامػػة ،دار الرشػػيد حلػػب،
ُٗ -تقريػػب التهػػذيب لإلمػػاـ أٛتػػد بػػن علػػي بػػن حجػػر العسػػقالينٖ ،تقيػػق ٌ
طّ (ُُُْىػُُٗٗ-ـ).
َِ -هتذيب األمساء كاللغات لإلماـ أيب زكراي ػلِت بن شرؼ النوكم ،دار الكتب العلمية بَتكت.
ُِ -هتػػذيب التهػػذيب للحػػافظ أٛتػػد بػػن علػػي بػػن حجػػر العسػػقالين ،بعنايػػة إب ػراىيم الزيبػػق كعػػادؿ مرشػػد،
مؤسسة الرسالة بَتكت ،طُ (ُُْٔىػُٗٗٔ-ـ).
ِِ -هت ػػذيب الكم ػػاؿ يف أمس ػػاء الرج ػػاؿ لإلم ػػاـ يوس ػػف ب ػػن عب ػػدالرٛتن ادل ػػزم ،بعناي ػػة ال ػػدكتور بش ػػار ع ػ ٌػواد
معركؼ ،مؤسسة الرسالة بَتكت ،طّ (َُّْىػُّٖٗ-ـ).
زلمػد عوامػة .دار ادلنهػاج جػدة ،كدار اليسػر ادلػدين
ِّ -التوارد على قوؿ دكف الرجوع إىل مصادره ،للدكتور ٌ
ادلنورة ،الطبعة األكىل (ُّْٖىػ.)َُِٕ-
كسػػننو ك ٌأايمػػو ،ادلشػػهور بصػػحيح البخػػارم
ِْ -اجلػامع الصػػحيح ادلسػػند ادلختصػػر مػػن حػػديث رسػوؿ هللا  ي
لالمػػاـ ايب عبػػدهللا دمحم لػػن امساعيػػل البخػػارم بعنايػػة أيب صػػهيب البكرمػػي ،بيػػت األفكػػار الدكليػػة للنشػػر
كالتوزيع الرايضُُْٗ( ،ىػُٖٗٗ-ـ).
ػيب  كمعرفػػة الصػػحيح كادلعلػػوؿ كمػػا عليػػو العمػػل ،ادلعػػركؼ سػػنن
ِٓ -اجلػػامع ادلختصػػر مػػن السػػنن عػػن النٌػ ٌ
زلم ػػد ش ػػاكر ،مطبع ػػة
زلم ػػد ب ػػن عيس ػػى ب ػػن س ػػورة الًتم ػػذمٖ ،تقي ػػق كش ػػرح أٛت ػػد ٌ
الًتم ػػذم ،لإلم ػػاـ ٌ

مصطفى البايب احلليب ،الطبعة الثانية (ُّٕٗىػُٕٕٗ-ـ).
زلم ػػد عويض ػػة ،دار
ِٔ -اجل ػػامع ألخ ػالؽ الػ ػراكم كآداب الس ػػامع للخطي ػػب البغ ػػدادم .بعناي ػػة ص ػػالح ب ػػن ٌ
الكتب العلمية بَتكت ،الطبعة األكىل (ُُْٕىػُٗٗٔ-ـ).
ِٕ -اجلرح كالتعديل لإلماـ عبدالرٛتن بن أيب حاًب الرازم .بعناية عبدالرٛتن بن ػلػِت ادلعلمػي اليمػاين ،طبعػة
دار ادلعارؼ العثمانية ْتيدر آابد الدكن اذلند ،الطبعة األكىل (ُُّٕىػُِٗٓ-ـ).
ِٖ -اجلػػوىر النقػػي ادلطبػػوع هبػػامن السػػنن الكػػربل للبيهقػػي لإلمػػاـ علػػي بػػن عثمػػاف ادل ػارديٍت ،الشػػهَت اببػػن
الًتكماين ،دائرة ادلعارؼ العثمانية ْتَتد آابد الدكن اذلند ،طُ (ُِّٓىػ).
ِٗ -احلديث احلسن لذاتو كلغَته للدكتور خالد الدريس .دار أضواء السلف للنشر كالتوزيػع الػرايض ،الطبعػة
األكىل (ُِْٔقََِٓ-ـ).
َّ -السػػنن الكػػربل لإلمػػاـ أٛتػػد بػػن احلسػػُت بػػن علػػي البيهق ػي ،دائػػرة ادلعػػارؼ العثمانيػػة ْتػػَتد آابد الػػدكن
اذلند ،طُ (ُِّٓىػ).
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ُّ -السنن لإلماـ أيب داكد السجستاين ،حققو كضبط نصػو كعلػق عليػو شػعيب األرنػؤكط كٚتاعػة ،مؤسسػة
الرسالة بَتكت ،الطبعة األكىل (ُِْْىػََِْ-ـ).
ِّ -السػػنن لإلمػػاـ سػػليماف بػػن األشػػعث السجسػػتاين ،بعنايػػة فريػػق مػػن بيػػت األفكػػار الدكليػػة ،طبعػػة بيػػت
األفكار الدكلية الرايض.
زلمد بن أٛتد بػن عثمػاف الػذىيب ،بعنايػة شػعيب األرانؤكط ،كحسػُت األسػد،
ّّ -سَت أعالـ النبالء لإلماـ ٌ
مؤسسة الرسالة بَتكت ،طّ (َُْٓىػُٖٗٓ-ـ).
ّْ -شػػرح علػػل الًتمػػذم للحػػافظ ابػػن رجػػب احلنبلػػيٖ .تقيػػق نػػور الػػدين عػػًت ،درا ادلػػالح للطباعػػة كالنشػػر،
الطبعة األكىل (ُّٖٗىػُٖٕٖ-ـ).
ّٓ -شرح موقظة الذىيب للػدكتور الشػريف حػاًب العػوين ،دار ابػن اجلػوزم الػدماـ ،الطبعػة األكىل (ربيػع األكؿ
ُِْٕىػ).
ّٔ -شػركط األئمػػة اخلمسػػة لإلمػػاـ أيب بكػػر احلػػازميٖ .تقيػػق الشػػي عبػػدالفتاح أبػػو غػػدة ،مكتبػػة ادلطبوعػػات
اإلسالمية ،حلب ،الطبعة األكىل (ُُّْىػ).
زلمػد بػن عمػرك بػن موسػى العقيلػيٖ ،تقيػق ٛتػدم بػن عبداجمليػد السػلفي ،دار
ّٕ -الضعفاء الكبػَت ،لإلمػاـ ٌ
الصميعي الرايض ،طُ (َُِْىػَََِ-ـ).
ّٖ -العلػػل الػواردة يف األحاديػػث النبويػػة لإلمػػاـ علػػي بػػن عمػػر الػػدارقطٍتٖ ،تقيػػق كٗتػريج زلفػػوظ الػػرٛتن زيػػن
هللا السلفي ،دار طيبة الرايض ،طُ (َُْٓىػُٖٗٓ-ـ).
ّٗ -العلل لعبدالرٛتن بن أيب حاًب الػرازمٖ .تقيػق فريػق مػن البػاحثُت ،بعنايػة الػدكتور سػعد احلميٌػد كالػدكتور
خالد اجلريسي ،طُ (ُِْٕىػََِٔ-ـ).
زلمػد
َْ -العلل كمعرفة الرجاؿ لإلماـ أٛتد بن حنبل الشيباين ،ركاية ادلركذمٖ ،تقيق الدكتور كصػي هللا بػن ٌ
عباس ،الدار السلفية بومبام اذلند ،طُ (َُْٖىػُٖٖٗ-ـ).
ُْ -العلػػل كمعرفػػة الرجػػاؿ لإلمػػاـ أٛتػػد بػػن حنبػػل الشػػيباين ،ركايػػة عبػػدهللا بػػن أٛتػػدٖ ،تقيػػق كٗتػريج الػػدكتور
زلمد عباس ،دار اخلاين الرايض ،طِ (ُِِْىػََُِ-ـ).
كصي هللا بن ٌ
ِْ -علػوـ احلػػديث يف ضػػوء تطبيقػػات احملػدثُت النقػػاد للػػدكتور ٛتػػزة عبػدهللا ادلليبػػارم ،دار ابػػن حػػزـ للطباعػػة
كالنشر كالتوزيع بَتكت ،طُ (ُِّْىػََِّ-ـ).
زلمػػد بػػن عبػػدالرٛتن السػػخاكم .دراسػػة كٖتقيػػق
ّْ -فػػتح ادلغيػػث شػػرح ألفيػػة احلػػديث للحػػافظ ػػس الػػدين ٌ
الػػدكتور عبػػدالكرًن اخلض ػػَت ،كالػػدكتور دمحم بػػن عب ػػدهللا آؿ فهيػػد ،مكتبػػة دار ادلنه ػػاج ال ػرايض ،الطبع ػػة
األكىل (ُِْٔىػ) .كينظر النكت البن حجر.)ْٖٕ/ِ( :
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ْْ -الكامػ ػػل يف ضػ ػػعفاء الرجػ ػػاؿ ٖ ،تقيػ ػػق الػ ػػدكتور سػ ػػهيل زكػ ػػار ،دار الفكػ ػػر بػ ػػَتكت ،طّ (َُْٗىػ ػ ػ-
ُٖٖٗـ).
ْٓ -الكامل يف ضعفاء الرجػاؿ للحػافظ ابػن عػدم اجلرجػاينٖ .تقيػق ػلػِت سلتػار غػزاكم ،دار الفكػر بػَتكت،
الطبعة الثالثة (َُْٗىػُٖٖٗ-ـ).
زلمػػد بػػن أٛتػػد بػػن إسػػحاؽ احلػػاكم الكبػػَت ،دراسػػة كٖتقيػػق
زلمػػد بػػن ٌ
ْٔ -كتػػاب األسػػامي كالكػػٌت لإلمػػاـ ٌ
زلمد الدخيل ،مكتبة الغرابء األثرية ،ادلدينة ادلنورة ،طُ (ُُْْىػُْٗٗ-ـ).
يوسف ابن ٌ

زلمػد عمػر ،نشػر
زلمد بن سعد بن منيع الزىرم ٖ ،تقيق الدكتور علي ٌ
ْٕ -كتاب الطبقات الكربل لإلماـ ٌ
مكتبة اخلاصلي ابلقاىرة ،طباعة الشركة الدكلية للطباعة مصر ،طُ (ُُِْىػََُِ-ـ).
زلمػػد بػػن عيسػػى بػػن سػػورة الًتمػػذم ،بًتتيػػب أيب طالػػب القاضػػيٖ ،تقيػػق
ْٖ -كتػػاب العلػػل الكبػػَت ،لإلمػػاـ ٌ
رلموعة من الباحثُت ،عامل الكتب بَتكت ،ط ُ (َُْٗىػُٖٗٗ-ـ).
زلمد بن أٛتد بن حباف البسيتٖ ،تقيػق زلمػود
ْٗ -كتاب اجملركحُت من احملدثُت كالضعفاء كادلًتككُت لإلماـ ٌ
إبراىيم زايد ،دار ادلعرفة بَتكتُُِْ( ،ىػُِٗٗ-ـ).
زلمػػد بػػن أٛتػػد ب ػن حبػػاف البسػػيتٖ ،تقيػػق
َٓ -كتػػاب اجملػػركحُت مػػن احملػػدثُت كالضػػعفاء كادلًتككػػُت لإلمػػاـ ٌ

ٛتدم عبداجمليد السلفي ،دار الصميعي الرايض ،الطبعة األكىل (َُِْىػَََِ-ـ).
ُٓ -كتػػاب ادلراسػػيل لإلمػػاـ عبػػدالرٛتن بػػن أيب حػػاًب ال ػرازم ،بعنايػػة شػػكر هللا نعمػػة هللا قوجػػاين ،مؤسسػػة
الرسالة بَتكت ،طِ (ُُْٖىػُٖٗٗ-ـ).
زلم ػػد القش ػػقرم،
ِٓ -الك ػػٌت كاألمس ػػاء لالم ػػاـ مس ػػلم ب ػػن ٌ
احلج ػػاج النيس ػػابورم ،دراس ػػة كٖتقي ػػق عب ػػدالرحيم ٌ
مطبوعات اجلامعة اإلسالمية ابدلدينة النبوية.
زلمػػد الفػػاراييب ،دار ابػػن حػػزـ
زلمػػد بػػن أٛتػػد الػػدكاليب ،حققػػو كقػ ٌدـ لػػو أبػػو قتيبػػة نظػػر ٌ
ّٓ -الكػػٌت كاألمسػػاء ٌ
بَتكت ،طُ (ُُِْىػَََِـ).
ْٓ -لساف العرب لإلماـ ابن منظر اإلفريقي .دار صادر بَتكت ،الطبعة األكىل (َُُْىػ).
ٓٓ -لسػػاف ادليػزاف للحػػافظ أٛتػػد بػػن علػػي بػػن حجػػر العسػػقالين ،بعنايػػة الشػػي عبػػدالفتٌاح أبػػو غػ ٌدة ،مكتبػػة
ادلطبوعات اإلسالمية ،طُ (ُِّْىػََِِ-ـ).
ٔٓ -مدارج السالكُت لإلماـ ابن القيم .دار الكتاب العريب بَتكت ،الطبعة الثانية (ُّّٗىػ).
ٕٓ -ادل ػػدخل إىل الص ػػحيح للح ػػاكم النيس ػػابورمٖ .تقي ػػق ال ػػدكتور ربي ػػع ب ػػن ى ػػادم عم ػػَت ،دار اإلم ػػاـ أٛت ػػد
القاىرة ،الطبعة األكىل (َُّْىػََِٗ-ـ).
احلجػػاج النيسػػابورم ،بعنايػػة أيب صػػهيب
ٖٓ -ادلسػػند الصػػحيح ادلشػػهور بصػػحيح مسػػلم لالمػػاـ مسػػلم بػػن ٌ
الكرمي ،بيت األفكار الدكلية للنشر كالتوزيع الرايضُُْٗ( ،ىػُٖٗٗ-ـ).
31

ٗٓ-

َٔ-
ُٔ-
ِٔ-

ّٔ-
ْٔ-
ٓٔ-
ٔٔ-

ٕٔ-

زلمد بن أٛتػد بػن حبػاف
ادلسند الصحيح على التقاسيم كاألنواع ،ادلعركؼ بصحيح ابن حباف ،لإلماـ ٌ
البس ػػيت ،بًتتي ػػب اب ػػن بلب ػػاف ،بعناي ػػة ش ػػعيب األرن ػػؤكط ،مؤسس ػػة الرس ػػالة ب ػػَتكت ،طِ (ُُْْى ػ ػ-
ُّٗٗـ).
ادلسند لإلماـ أٛتد بن حنبل الشيباين ،بعناية شعيب األرانؤط كعادؿ مرشػد ،مؤسسػة الرسػالة بػَتكت،
الطبعة األكىل (ُُْٔىػُٗٗٓ-ـ).
زلمد بن أٛتد بن حباف البسػيت ،دار الوفػاء للطباعػة كالنشػر كالتوزيػع،
مشاىَت علماء األمصار للحافظ ٌ
ادلنصور مصر ،طُ (ُُُْىػُُٗٗ-ـ).
معرفة الثقات من رجاؿ أىل العلم كاحلػديث كمػن الضػعفاء كذكػر مػذاىبهم كأخبػارىم ،لإلمػاـ أٛتػد بػن
عبػدهللا العجلػػي ،بًتتيػػب اإلمػػامُت نػػور الػ ٌدين اذليثمػي كتقػػي الػ ٌدين السػػبكي ،دراسػػة كٖتقيػػق عبػػدالعليم
عبدالعظيم البستوم ،من دكف ذكر دار الطبع.
معرفة علوـ احلديث للحاكم النيسابورمٖ .تقيق أٛتد فارس سلوـ ،دار ابن حزـ بػَتكت ،الطبعػة األكىل
(ُِْْىػََِّ-ـ).
ادلعلم الفاعل كالتدريس الفعاؿ ،حملمد عبدالرحيم عدس .درا الفكر بَتكت ،الطبعة األكىل (ُٔٗٗـ).
ادلؤتلػػف كادلختلػػف للحػػافظ علػػي بػػن عمػػر الػػدارقطٍت ،دراسػػة كٖتقيػػق الػػدكتور موفػػق ب ػػن عبػػدهللا بػػن
عبدالقادر ،دار الغرب اإلسالمي ،بَتكت لبناف ،طُ (َُْٔىػُٖٗٔ-ـ).
الناس ػ كادلنسػػوخ يف احلػػديث لإلمػػاـ عمػػر بػػن أٛت ػد بػػن عثمػػاف ،ادلعػػركؼ اببػػن شػػاىُت ،حققػػو كعلٌػػق
زلمػػد معػػوض ،كعػػادؿ أٛتػػد عبػػدادلوجود ،دار الكتػػب العلميػػة بػػَتكت ،طُ (ُُِْىػ ػ-
عليػػو علػػي ٌ
ُِٗٗـ).
نزىة النظر يف توضيح طلبة الفكر للحافظ ابن حجر العسقالين .بعناية الدكتور نػور الػدين عػًت ،مكتبػة
الضباح دمشق ،الطبعة الثالثة (ُُِْىػَََِ-ـ).

ٖٔ -نصػػب الرايػػة ألحاديػػث اذلدايػػة لإلمػػاـ الزيلعػػي .بعنايػػة دمحم عوامػػة ،دار القبلػػة للثقافػػة اإلسػػالمية جػػدة،
كمؤسسة الرايف بَتكت ،كادلكتبة ادلكية ،الطبعة األكىل (ُُْٖىػُٕٗٗ-ـ).
ٗٔ -النكت على مقدمة ابن الصالح للحافظ ابن حجر العسقالينٖ .تقيق كدراسة الدكتور ربيع بػن ىػادم
عمَت ،دار الراية الرايض ،الطبعة الثالثة (ُُْٓىػُْٗٗ-ـ).
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