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Abstract: 
The scholars of Ḥadīth presented an innovative and critical 

methodology to know the validity of prophetic traditions, which 

evolved simultaneously with the emergence of the reports. 

Accordingly, no report, without any exception, is accepted 

unless it is passed through a critical analysis. 

There are so many principles laid down by the Critics of 

Ḥadīth to inspect the authenticity of Aḥdīth, such as the 

connectivity of the chain of reporters, their desired 

characteristics and the chances of mistakes. These issues are 

discussed in detail, where they divide the Report (Ḥadīth) into 

the rejected and accepted one. And thus, the validity of Ḥadīth 

has been discussed, of course, in the latter portion. 

But the scholars of the Ḥadīth do not address the matter of 

certainty and uncertainty with this specific term. And it might 

be due to that reasons their specialization does not compris it. 

The writers in Ḥadīth terminology following the Jurists’ way, 

mentions the certainty and vis-à-vis looking at the numbers of 

reporters. It seemed not perfect, because the certainty is not 

confined in the number only, but its sphere expands to 

circumstantial evidences as well, hints to which we find in a 

scattered form in the books of Ḥadīth terminology.  

Thus, a comprehensive study of the desired is needed qualities 

in the reporter and the circumstantial evidences. And so, 

this article aims: 
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1.  to induct the foundations and clues to check the certainty of the 

report. 

2.  to highlight the innovative methodology of Ḥadīth Scholars in 

this regard.    

In this article, the researcher finds several foundations and 

clues. The foundations are related to the reporters in personal, 

while the clues are connected to their relationship with 

knowledge and the circumstances surrounding the report. 

Key Words: Ḥadīth, validity of Ḥadīth, Narrations of Ḥadīth,  

        Narrators 

 
ميّثل منهج البحث ميزة علمية تربُز مظاهره وتتبّّي مثراته حسب طبيعة املنهج ونتائجه، 
وبذلك تتبّّي العملية الفكرية ألية أمة من األمم ُتربز أثرها يف تقّدم احلضارة اإلنسانية يف اجلانب 

 العلمي. 
وقد ابتكروه،  وقّدم احملّدثون منهجا إبداعيًا ونقدا عمليا حلصول العلم بصحة اخلرب،
 وطّبقوه على األخبار، ونشأ املنهج واألخبار متالزمّي مل يفارق أحدمها عن اآلخر.

وهذا املنهج احلديثي منهج نقدي ال يقبل اخلرب دون حماكمة ونقد، وال يقبل نسبة اخلرب 
إىل قائله بدون ثبوت هذه النسبة إليه بنظرة علمية، وذلك يف ضوء األسس من انحية اتصال 

ده وأهلية رواته ووقوع اخلطأ فيه، وعند النظر يف هذه الكتب يظهر أهنم تناولوا هذه القضية يف سن
ابب الكالم يف األخبار وتقسيمها، حيث قّسموا اخلرب ابعتبار القبول والرّد، أما قضية صحة 

 اخلرب فقد تناوهلا علماء املصطلح يف مبحث احلديث املقبول ببيان شروطه بياان مفّصال.
كن العلم ابخلرب من انحية القطع والظن ال يذكره احملدثون ابمسه اخلاص ) (، ولعل ذلك ل

لكونه ال تشمله صناعُتهم، كما أشار إليه ابن الصالح، وإمنا ذكره علماء املصطلح لكنهم اكتفوا 
وهذا بتقسيم اخلرب إىل قطعي وظّّن ابعتبار عدد الرواة اتباعا يف ذلك طريقة أهل الفقه واألصول، 

حمّل نظر من وجهّي: األول: إفادة العلم ابخلرب ال يتوّقف على التواتر) (، الثاين: هذا تقسيم 
منطقي مبّن على التجويز العقلي اجملّرد) (، إذًا ضابط حصول اليقّي ال ينحصر يف تعّدد الرواة، 

ستوَعبة يف مكان بل يتوّقف على القرائن واملالبسات احمليطة ابخلرب، وهذه القرائن مل ُُتمع م
 واحد، بل توجد إشارات إليها منتشرة يف مواضع خمتلفة يف كتب علوم احلديث ويف أقوال النقاد. 
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فاحلاجة ال تزال داعية إىل معاجلة القضية معاجلة شاملة جلميح اجلوانب املؤثّرة يف التوثيق 
رجية وغريها من القرائن. من خالل أهلية الراوي وخربته العلمية وظروفه الطبعية، والشواهد اخلا

 وذلك ابستقراء األسس والقرائن املنهجية يف مصادر أصول احلديث. 
 ومن هنا يتبّّي هدف البحث من نقطتّي اتليتّي :

 استقراء األسس والقرائن اليت حيصل هبا حتّقق العلم ابخلرب. -1
 إبراز اإلبداع املنهجي عند احملدثّي لتحّقق العلم ابخلرب. -2

خالل هذه الدراسة توصلت إىل أن هذه األسس والقرائن املنهجية كثرية ومتنوعة، ومن 
واستطعت جبمع عشرين أسسا أو قرينة، فأما األسس فتشمل أهلية الراوي املتمثلة يف عدالته 

 وضبطه كما تشمل أخذه اخلرب بطريقة علمية مباشرة، مع سالمة روايته من املخالفة والغرابة.
 صاحبة لتوثيق اخلرب، فهي متنوعة؛أما القرائن امل

منها ما تتعلق ابآلداب واخلربة العلمية، مثل: التفرّغ الكامل للعلم، وشدة احلرص على 
 طلبه، وحتّمل اخلرب ابلعناء، وممارسة اخلرب واملالزمة مع املصدر. 

ومنها ما تتعلق بظروف اخلرب، وهي: طواعية الظروف وجمانبته التعّصب، وترك اتباع 
 وى. اهل

ومنها ما تتعلق حبال اخلرب ومصدره، مثل: علّو مكانة اخلرب وهباء أسلوبه ونقاء مصدره 
 ومعرفة لغته. 

ومنها ما تتعلق ابالعتضاد، مثل: حكم أهل الصنعة بصّحته وتلقيهم بقبوله، وشهادة 
 النص القرآين أو السنة املتواترة للخرب، وداللة العقل السليم على موجب اخلرب.

 البحث: مشكلة
السؤال املطروح هنا: ما هو الطريق املؤديّة إىل توثيق اخلرب؟ ولإلجابة عن هذا السؤال  

حيتاج إىل الرجوع إىل كتب علوم احلديث، وعند النظر يف هذه الكتب يظهر أهنم تناولوا هذه 
وتكّلموا  القضية يف ابب الكالم يف األخبار وتقسيمها، حيث قّسموا اخلرب ابعتبار القبول والرّد،

 فيه عن اتصال اخلرب، وأهلية الراوي من انحية العدالة والضبط، كما قّسموه ابعتبار طرق اخلرب.
أما قضية صحة اخلرب فقد تناوهلا علماء املصطلح يف مبحث احلديث املقبول ببيان  

، 1اخلاصشروطه بياان مفّصال، لكن العلم ابخلرب من انحية القطع والظن ال يذكره احملدثون ابمسه 
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ولعل ذلك لكونه ال تشمله صناعتهم، كما أشار إليه ابن الصالح، وإمنا ذكره علماء املصطلح 
لكنهم اكتفوا بتقسيم اخلرب إىل قطعي وظّّن ابعتبار عدد الرواة اتباعا يف ذلك طريقة أهل الفقه 

الثاين:  ،2لتواترواألصول، وهذا حمّل نظر من وجهّي: األول: إفادة العلم ابخلرب ال يتوّقف على ا
إذًا ضابط حصول اليقّي ال ينحصر يف  ،3هذا تقسيم منطقي مبّن على التجويز العقلي اجملّرد

تعّدد الرواة، بل يتوّقف على القرائن واملالبسات احمليطة ابخلرب، وهذه القرائن مل ُُتمع مستوعبة 
تب علوم احلديث ويف يف مكان واحد، بل توجد إشارات إليها منتشرة يف مواضع خمتلفة يف ك

 أقوال النقاد. 
فاحلاجة ال تزال داعية إىل معاجلة القضية معاجلة شاملة مجيح اجلوانب املؤثّرة يف التوثيق 

وغريها من القرائن. من خالل أهلية الراوي وخربته العلمية وظروفه الطبعية، والشواهد اخلارجية 
 أصول احلديث. وذلك ابستقراء األسس والقرائن املنهجية يف مصادر 

 : اتليتّي ومن هنا يتبّّي هدف البحث من نقطتّي
 استقراء األسس والقرائن اليت حيصل هبا حتّقق العلم ابخلرب. -1
 لتحّقق العلم ابخلرب. اإلبداع املنهجي عند احملدثّي إبراز -2

 لتمهيد:ا
 تعريف املنهجية: 

ويف االصطالح: نظام طرق  املنهج يف اللغة: هو الطريق أو السبيل الواضحة البينة،
 .4البحث املسلوكة للتوّصل إىل املقصود

وهذا البحث عبارة عن دراسة استقرائية شاملة يهدف إىل إبراز منهج احملدثّي يف توثيق السنة 
من خالل القرائن احمليطة ابخلرب، وقد حاولت جاهدا مجع هذه القرائن اليت بلغ عددها إىل إثنّي 

 أمورا نظرية حبتة فحسب، وإمنا هي أمور تطبيقية وعملية يف هذا اجملال.وعشرين، مّث هي ليست 
 والبحث مشتمل على املبحثّي: 

 املبحث األول: األسس املنهجية لتوثيق اخلرب
 األسس املتعلقة أبهلية الراوي وكيفية أخذه 
 الراوي عدالة :األول  

 الراويضبط الثاين: 
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 األخذ العلمي املباشر  الثالث:
 املتعلقة بسالمة الرواية واعتضادهااألسس 

 السالمة من خمالفة الرواايت األخرى  :األول  
 السالمة من الغرابة ال أصل له الثاين:   

 الثالث: موافقة اآلخرين على رواية اخلرب
 املبحث الثاين: القرائن املصاحبة لتوثيق اخلرب 

 :ما تتعلق آبداب الراوي العلمية 
 الطلب األوىل: شدة احلرص على

 الثانية: التفرّغ الكامل للعلم
 بتكّلف العناء الثالثة: حتّمل اخلرب  
 :ما تتعلق خبربة الراوي العلمية 
 ممارسة اخلرب األوىل:  
 الثانية: املالزمة مع مصدر اخلرب  
 :ما تتعلق أبحوال الراوي وظروفه 
 ظروف عند األداءطواعية ال :األوىل  

 الشديدالثانية: جمانبة التعّصب 
 الثالثة: ترك اتباع اهلوى والبعد عن األغراض الشخصية  
 :ما تتعلق حبال اخلرب ومصدره 

 األوىل: علّو مكانة اخلرب
 هباء أسلوب اخلرب الثانية:

 نقاء مصدر اخلرب الثالثة:  
 الرابعة: معرفة لغة اخلرب  
 :ما تتعلق مبا يشهد للخرب 

 األوىل: حكم أهل الصنعة بصّحة اخلرب
 الثانية: تلقي أهل العلم اخلرَب ابلقبول  

 الثالثة: شهادة النص القرآين أو السنة املتواترة للخرب



 
 158                                                                األسس والقرائن املنهجية احلديثية لتحّقق العلم ابخلرب

 

 

 الرابعة: داللة العقل السليم على موجب اخلرب  
 األسس املنهجية  لتوثيق اخلرباملبحث األول: 

 األسس املتعلقة أبهلية الراوي وكيفية أخذه
أساس ارتكزت عليه توثيق اخلرب أهليُة الراوي يف أخذ ال خيفى على أّي دارس أّن أّول  

الرواية ونقله، ولذلك تكون أهلية الراوي أدعى إىل إفادة روايته الثقة، وابلتايل يكون سببا يف 
 زايدة الصحة به بعد انضمام القرائن األخرى.

اة، وقد كان رواة احلديث ميداان للبحث عند احملدثّي، وقد اعتنوا ببيان صفات الرو  
وبذلوا جهودا يف الكشف عن أحواهلم، واستخدموا يف سبيل احلكم على الرواة وسائل دقيقة جدا 
حبيث مل يرتكوا جانبا يف الراوي إال وتطّرقوا له، وسلكوا يف ذلك منهجية أوصلت يف النهاية إىل 

 التمييز بّي من تقبل روايته ومن ال تقبل منه.
 :الراوي عدالة األساس األول:

شروط قبول اخلرب مما يتعلق أبهلية الراوي عند مجاهري أهل العلم أن يكون من  إن من
ويسّبب الوثوق ابخلرب كما  ،6، ألن ثبوت العدالة ترتّجح به جهة صدق الراوي على كذبه5عدل

 .7أن فقد العدالة يسّبب عدم الثقة
الدين: أداء املأمورات، واالستقامة يف ، 8واملراد من العدالة استقامة املرء يف دينه ومروءته

 .9واالجتناب عن احملرمات، واالستقامة يف املروءة: أن يفعل ما يزين من اآلداب ويرتك ما يشّي
وملّا ثبت ذلك وجبت معرفة عدالة الراوي، وعدالة الراوي تثبت ابستفاضة الراوي 

 .10وشهرته بّي أهل العلم بفضله وثقته، أو بتنصيص أهل العلم على عدالته
 :الراويضبط اس الثاين: األس

الضبط هو الشرط الثاين يف قبول خرب الراوي، وعدم الضبط هو السبب الرئيسي خلطأ  
الراوي وأمارة من أمارات رّد اخلرب، وإن ثبوت العدالة يف الراوي وحدها ال تكفي لقبول روايته 

 حىت ينضّم إليها الضبط، فيتحّقق كمال األهلية هبذين الشرطّي. 
ويف االصطالح: فهم اخلرب مع اإلحاطة به،  .11الشيء يف اللغة حفظه ابحلزموضبط 

 .12واحملافظة عليه إن كان حفظا، وصيانته من التغيري إن كان كتابة
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ولكون هذين الشرطّي دعامة أساسية يف حتّقق األهلية لصّحة اخلرب وقبوله، فقد كان 
الدرجات، فال أيخذون إال حديث من يوثق به دينا احملّدثون يتثّبتون يف أمور الرواة تثّبتا يف أعلى 

 .13وورعا، وحفظا وضبطا
مث الطريق إىل معرفة ضبط الراوي التتبع لرواايته، وعرضها على أحاديث غريه من احلفاظ 

 .14الثقات لتعرف مدى املوافقة واملخالفة هلم
 :اس الثالث: األخذ العلمي املباشراألس

امليزان النقدي الذي ُتوزن به قيمة اخلرب العلمية هو كيفية حتّمل الراوي وطريقة أخذه،  
وطريقة حتّمل الراوي هلا عالقة وثيقة ابهلدف األساسي من الدراسة النقدية للحديث، وهو التوثّق 

 من صّحته، ومن هنا وجب أن يكون الراوي حتّمل اخلرب بطريقة مّتصلة، وأن يكون وقت حتّمله
عاملا مبا يسمعه، وهذا االّتصال أّول شرط اشرتطه احملّدثون لصّحة ما ينقله الراوي، وهو أخذ 
الراوي احلديث إبحدى الطرق املعتربة، وأرفع هذه الطرق أن يسمع من لفظ الشيخ، وهو األصل 

 .15يف الرواية 
 األسس املتعلقة بسالمة الرواية واعتضادها

 ى:اايت اآلخر السالمة من خمالفة الرو  :األول
مقارنة رواية الراوي برواايت اآلخرين هلا أمهية كبرية يف توثيق السنة حيث يتبّي منها 
املوافقة أو املخالفة بينهم، فيتوصل هبا إىل خطأ الراوي يف روايته أو إصابته فيها، ولذلك اشرتط 

 علماء النقد لصحة رواية الراوي أن تكون سليمة من خمالفة اآلخرين. 
روى الثقات حديثا ويرويه ثقة خمالفا ملا رواه اآلخرون مّسي شاذا، فكأنه شّذ عنهم، فإذا 

 .16وإذا خالف أحد يف روايته اآلخرين مع كونه ضعيفا مّسي منكرا
 :: السالمة من الغرابة ال أصل هلاالثاين

تكون غريه. واملراد من ال أصل هلا أن  فيه يشاركه والغرابة رواية الراوي حديثًا حبيث ال
الغرابة حبيث ال ميكن احتماهلا، ومل يرو معناه من وجه يصّح، ويسّمى ذلك احلديث فردًا أو 

 غريباً.
قال ابن الصالح يف تسمية الغريب أنه احلديث الذي يتفرَّد به بعض الرواة، وكذلك 

 .17احلديث الذي يتفرَّد فيه بعض الرواة أبمر ال يذكر فيه غريه 



 
 160                                                                األسس والقرائن املنهجية احلديثية لتحّقق العلم ابخلرب

 

 

تكون مِظّنة لوجود العلة توجب التوّقف فيه، ألن الراوي إذا روى والغرابة يف احلديث 
غريه يُظّن به أن يكون قد وهم فيه. فإذا مل يرو معناه من وجه يصّح، وتبّّي  فيه يشاركه حديثًا ال

الغريب.  احلديث ذلك صحة عند األئمة النقاد ابلقرائن املصاحبة للغرابة وهُم الراوي قضوا بعدم
 هم ابلقرائن ضبُط الراوي وظهر سالمته من الوهم قضوا عليه ابلصحة.وإذا تبّي لدي

 :الثالث: موافقة اآلخرين على رواية اخلرب
من أهم العوامل اخلارجية اليت تؤثر يف صّحة اخلرب وإفادة العلم بصدقه أن يوافق الراوي  

خربون ازداد اخلرب قوة، على روايته غريُه، فإذا شاركه راو واحد تقّوى خربه بذلك، وكلما كثُ َر امل
 .18وكّلما زادت طرقه زاد الوثوق بصحته، وأفاد العلم اليقيّن بصّحة نسبته إىل قائله

وإذا بلغ عدد املخربين إىل مبلغ حبيث تكون شواهد أحواهلم تنفي عن مثلهم االتفاق 
فمىت على الكذب حصل العلم خبربهم، وال يتقّيد بعدد معدود، وإمنا الضابط حصول القطع، 

أخرب هذا اجلمع، وأفاد خربهم العلم حصل القطع خبربهم، وذلك خيتلف ابختالف القرائن 
 .19وأحوال املخربين

وألمهية هذا العامل اخلارجي وّجه احملّدثون اهتمامهم بطرق األحاديث للتأّكد من 
ذلك جبمع صّحتها، وبعد أن تتّبعوها ألّفوا منها ماله طريق واحد، وماله أكثر، وقد اهتّموا ك

 أسانيد احلديث الواحد، ملا لذلك من أمهية كبرية يف ميزان النقد احلديثي.
 املبحث الثاين: القرائن املصاحبة لتوثيق اخلرب

 :ما تتعلق آبداب الراوي العلمية
املراد ابآلداب العلمية املواصفات واألخالق يف الراوي املنسبة لشرف العلم املطلوب، 

النبوي، فمنها: أن يكون الراوي حريصا على طلب العلم، وقد تفرّغ حلصوله، وهو علم احلديث 
بتكّلف العناء. وهذه اآلداب واألوصاف أمور أساسية إلجادة عمل  ّمل اخلربوأن يكون حت

أحوال الراوي هذا ومل يكتف احملّدثون أبهلية الراوي لألداء الصحيح، بل راعوا التحصيل، 
 .وأوصافه املطلوبة للتحصيل
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 :األوىل: شدة حرص الراوي على الطلب
إن أّول ما ينبغي أن يَ ّتصف به الراوي شّدة احلرص على طلب احلديث، والشغف يف 
تعّلمه، فإن مل يكن له حرص مل ُُيد احلفظ والضبط ومل حُيسن الرواية، وكّلما كان الراوي أشّد 

 .20حيصل له من العلم أجود وأحسنحرصا يف العلم وكانت رغبته وإرادته يف ذلك أمّت، كان ما 
 .21وعن أىب هريرة رضي هللا عنه قال النيب صلى هللا عليه وسلم: احرص على ما ينفعك

وقد حرص الصحابة على تلّقي احلديث عن الرسول، فأكثروا مالزمته، وآثروا جمالسته 
ويدّل على على أعمال الدنيا، ورمبا أانب أحد من حيضر جملسه ويبّلغه ما فاته من العلم، 

 .23وذهاهبم يف طلب احلديث ،22حرصهم كثرة سؤاهلم النيب صلى هللا عليه وسلم
 :الثانية: تفرّغ الراوي الكامل للعلم

الراوي إذا تفرّغ حلصول احلديث والرواية وُيصِرف إليه شَغله، وُُيِمع مهّه كان أقدر على 
 .24لّتفرغحصوله من غريه، وابلتايل ُيعله مصدرا أوثق ممن مل يّتصف اب

 .25قال اإلمام أبو يوسف: "العلم شيء ال يعطيك بعضه حىت تعطيه كّلك" 
 .26وقال اإلمام ابن معّي: "من يطلب احلديث أن ال يفارق حمربته ومقلمته"

 :بتكّلف العناء الثالثة: حتّمل الراوي اخلرب
من أوصاف طالب احلديث أن يقاسي عناء الطلب ومشّقة الرحلة وصعوبة التحصيل  

وهذا ممّا يساعد على رسوخ الكالم يف الذهن، فإذا استقّر احلديث يف للّتثّبت من األحاديث، 
 الذهن كان أقرب إىل الصواب وأبعد من الوهم. 

ناية فائقة، وحتّملوا ولذلك فقد اعتىن الصحابة والتابعون ومن بعدهم بطلب احلديث ع
 .27يف سبيل ذلك عناء مشقة، وحصلت هلم هبا قوة يف أخذ احلديث

 :ما تتعلق خبربة الراوي العلمية
ال شّك أّن مدار صّحة اخلرب غالبًا أهلية الراوي املتمثّلة يف العدالة والضبط، لكّن خربة 

فوق ذلك احلكم األصلي املستفاد الراوي العلمية تزيد اخلرب قوة يف الصحة، وترفع قيمته العلمية 
 من العدالة والضبط.

فالراوي إذا كان مّتصفا ابألوصاف العلمية كان أوثق ممن ليس كذلك، وكان خربه أصّح 
 مما مل يكن راويه كذلك، وابلتايل تزيد يف الثقة على صّحة خربه. 
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 :األوىل: ممارسة الراوي اخلرب
ه كاألجنيب، وال حتصل له فيه ملكة إال بعد إن اآلخذ يف طلب علم من العلوم يكون عن 

ممارسة طويلة، وعلم احلديث ال بّد فيه من طول املمارسة، وكثرة املذاكرة، فاملمارسة تعّي على 
 .28ثبوت احملفوظ ودوامه وهي من أقوى أسباب االنتفاع به

  .29ورد عن ابن مسعود رضي هللا عنه أنه قال: "تذاكروا احلديث فإن حياته املذاكرة"
واهتمامهم  ،30من أجل حفظه وإتقانهولذلك اهتم احملّدثون مبمارسة احلديث ومذاكرته  

هبذا األمر جعلهم يتابعون الرواة فيقسموهنم ابعتبار قلة املمارسة وكثرهتا، وهبذه اخلربة يتمكن 
الناقد من متييز األحاديث عند املعاينة، ويشبه يف ذلك معرفة الصرييف حيث يعرف جودة الدينار 

 .31والدراهم اخلالص واملغشوش منها عند املعاينة
 :ي مع مصدر اخلربالثانية: مالزمة الراو 

إذا الزم الراوي شيخه زماان، وطالت مصاحبته له تصري له بذلك ملكة قوية حبديثه،  
 وُتعله مصدرا موثوقا ملا يرويه، ويكون أحسن سياقا واستقصاء حلديثه وأتقن له ممن ليس كذلك.

كثروا وألمهية هذا األمر فقد كان الصحابة أطالوا جمالسة النيب صلى هللا عليه وسلم وأ
مالزمته لتلّقي احلديث، وهكذا كان شأن أهل احلديث ومحلته أهنم الزموا من رووا عنه مالزمة 

 طويلة، فحصل هلم بذلك االختصاص بشيوخهم، وهذا األمر يزيد حديث الراوي قوة يف الصحة.
ه مث إّن هؤالء الصحابة الكرام ِمن ابلغ حرصهم رمبا الواحد منهم الزم النيب صلي هللا علي

وبعضهم رمبا كانت تشغله  ،32وسلم، فهاجر األهل واألوطان، كما الزم أبو هريرة رضي هللا عنه
طلب املعيشة لكّنه يتناوب على النيب صلى هللا عليه وسلم كي اليفوته من حديث النيب صلي هللا 

 .33عليه وسلم، كما صنع عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه

 ما تتعلق أبحوال الراوي وظروفه:
ن أحوال الراوي النفسية والظروف اليت أحاطت به من العوامل اليت تتوقف عليها قيمة رواية إ 

 .فالبّد من كشف أحوال الراوي وظروفه ،34الراوي واثقة وأمانة، وابلتايل تؤثّر يف توثيق روايته
استقامة واملنهج النقدي احلديثي منهج موضوعي شامل، حيث مل يكتف احملّدثون مبجّرد 

 ، بل الحظوا العوامل الداخلية، واهتّموا ابلكشف عن اُتاهاته وميوله.الراوي يف دينه ومروءته
 



 
 163                                   (2019 ديسمرب)                               (2)عدد:  37 اإليضاح

 
 

 :طواعية ظروف الراوي عند األداء :األوىل
إن من األمور املهمة يف نقد رواية الراوي دراسة الظروف املصاحبة للراوي عند أدائه  

فإذا كان  ،35كان يف ذلك أم طائعا؟  الرواية، فينبغي أن تُفحص هذه الظروف لنعرف أمكرها
عمل الراوي برضاه غري مكره عليه، أبن يكون عند حتّمل احلديث طائعا، وحّي أدائه خمتارا، كان 

 ذلك دليال الستقامة عمله، وقرينة لصيانة نقله.
هذا وقد كان عمل احملدثّي يف كّل العصور يف ظروف مواتية مّكنتهم أن يؤّدوا ما حتّملوه 

 ار من غري إكراه.عن اختي
 :الثانية: جمانبة الراوي التعّصب الشديد

األحوال الطبعية للراوي من األمور األساسية اليت تؤثّر يف ثقة الراوي وأمانته، فإذا كان  
الراوي متعّصبا ملذهب تعّصبا شديدا وروى حديثا يؤيّد رأيه ومل يرد من غري طريقه كان ذلك 

  مظنة هتمة، ولزم أن يسرتاب به.
وذلك؛ ألن إفراط عصبية اإلنسان ألحد وشدة ميله إليه حيمله على التغيري يف احلديث، 

 .36وهذا مما يبعث على االسرتابة بنقله، ومن كان هبذه الصفة ال يؤمن عليه الكذب
وإذا كان الراوي بريئا عن العصبية كان ذلك أكثر ضماان لرباءته عن التهمة. ولذلك   

لهم األحاديث يف غاية البعد عن امليل الشديد والعصبية، ومل يؤثّر فيهم كان علماء احلديث يف نق
 ميلهم إىل رأي أو مذهب يف نقل األحاديث والكالم على الرواة. 

 :الثالثة: ترك اتباع اهلوى والبعد عن األغراض الشخصية
اهلوى  من األمور اليت تبعث على االسرتابة برواية الراوي اتباُعه هوى نفسه، ألّن اتباع 

يغرّي اُتاه صاحبه، وُيعل اهلدف عنده هو حتقيق هوى نفسه، فال يكون الراوي معتَمدا يف عمله 
 وال أمينا يف روايته إال إذا كان جُمانِبا للهوى ومتحّراي للّصواب. 

وقد كان احملّدثون يف أداء احلديث ونقده يف غاية التجّنب عن األهواء النفسية  
تغلبهم األهواء أن تصّدهم عن احلّق، وهذا مما ُيعل منهجهم موضوعيا  واألغراض الشخصية، فال

 وعلميا.
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 ما يتعلق حبال اخلرب ومصدره
 :األوىل: علّو مكانة اخلرب

إن العناية ابلشيء تكون ابعتبار مكانته علوا ونزوال، فكلما كانت مكانته عالية كانت  
 العناية أبخذه أكثر، واالهتمام بضبطه أشّد. 

نة هي املصدر الثاين من مصادر الشريعة بعد القرآن، ومن هنا علم السنة النبوية من والس
أشرف العلوم وأجّلها، ولعلّو مكانة السنة عنيت األمة اإلسالمية بتحصيلها وحفظها وفهمها 

ق عناية ابلغة، وحِظيت هبذه العناية البالغة ما مل حيظ هبا خرب نيب من األنبياء وال وثيقة من الواثئ
 التارخيية. 

وقد نقل لنا الرواة أحاديث النيب صلى هللا عليه وسلم يف الشؤون كّلها، وهذه العناية 
 .37بدأت يف العهد النبوي، واستمّرت بعد وفاته جيال بعد جيل

 هباء أسلوب اخلرب: الثانية:
 إن كالم الرسول صلى هللا عليه وسلم عليه من النور والبهاء يف العبارة والقّوة يف 

 األسلوب واحلسن يف البيان ليست لغريه من الناس، ألنّه قد أُويت جوامع الكلم.
قال الربيع بن خثيم: "إن من احلديث حديثا له ضوء كضوء النهار، وإن من احلديث 

  (.38حديثا له ظلمة كظلمة الليل"
ولذلك يعرف نقاّد احلديث الكالم مثل كالم النيب صلى هللا عليه وسلم من الكالم 
الذي ال يشبه كالمه. كما قال ابن أيب حامت الرازي عن أبيه: "نعلم صّحة احلديث بعدالة انقليه، 

 (.39وأن يكون كالماً يصلح أن يكون مثله كالم النبوة"
وهذه اخلربة العلمية وامللكة النقدية حتُصل بطول املذاكرة وزايدة احلفظ والتمّرس املستمّر 

ما ُيوز أن يكون من ألفاظ النيب وما ال ُيوز، فيميز كالم رف يف ذلك هو الذي ُيعل الناقد يع
 (.40 الرسول من كالم غريه

 نقاء مصدر اخلرب: الثالثة:
إن مصدر اخلرب ال يكون على حالة واحدة، بل له أحوال خمتلفة، فاملصدر إما أن يكون 

أسهل تناوال، وأما قد نّقي ورّتب، أو يكون املصدر مشّوشا، ومصدر اخلرب إذا كان نقّيا يكون 
 (.41إذا كان مشّوشا فيحتاج إىل جمهود أكثر
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واملتأمل يف املصادر احلديثية يف شىّت اجملاالت ُيد أهنا مع كثرهتا يف أعلى درجات الِقّمة  
من انحية حسن الرتتيب العلمي وجودة التنسيق الفّّن، كما أهنا متتاز بتنوّع طرقها وتفّنن 

 ّية تسّهل يف تناول اخلرب ونقده، وتساعد يف تقريب نفعه.تصنيفها، وهذه الصفة العلم
 :معرفة لغة اخلرب الرابعة:

ال خيفى أن األلفاظ دالّة على املعاين، ومعاين اللغة ختتلف حبسب القائل وموضع القول،  
كما ختتلف ابعتبار العصور واألقاليم، ومعرفة مدلول اللفظ تتوّقف على معرفة لغته، وهلذا ينبغي 

 ة لغة اخلرب لتحديد املعىن احلقيقي.معرف
ومن هنا اشرتط احملّدثون يف الراوي أن يكون عاملا مبعىن الكالم وموضوعه، وكان 
الصحابة أرابب اللسان وأعلم الناس مبعاين الكالم، وقد مسعوا كالم الرسول وشهدوا أفعاله، 

 (.42 فكانوا أعلم اخللق أبحوال األقوال واألفعال

 يشهد للخرب:ما يتعلق مبا 
واملراد هبذه القرائن أمور خارجة غري مالزمة للخرب دائمًا بل تشهد لصّحة اخلرب، وهذه  

 القرائن إذا انضمت إىل اخلرب تفيد العلم بصحته وتقّوي صدق اخلرب.
 :وىل: حكم أهل الصنعة بصّحة اخلرباأل

من األمارات اليت تؤيّد صّحة رواية الراوي أن يزّكي أهل الصنعة خرب الراوي وحكموا 
بصّحته، وهذه الشهادة من انقد من نّقاد احلديث إبتقان حفظ الراوي أو صّحة حديثه تفيد 

 زايدة العلم خبربه. 
يقول اإلمام مسلم: إن صناعة احلديث ومعرفة أسبابه من الصحيح والسقيم، إمنا هي 

 (.43ألهل احلديث خاصة؛ ألهنم احلفاظ للرواايت، العارفون هبا دون غريهم"

 :الثانية: تلقي أهل العلم اخلرَب ابلقبول
من أقوى القرائن اليت تُفيد يف توثيق اخلرب وصّحة نسبته إىل قائله أن يتلّقى األمة خرب  

مر اجتمعت األمة على الراوي ابلقبول، واملراد من تلقي األمة ابلقبول أن يكون خربا عن أ
 تصديقه أو تلقته الكافة ابلقبول وعملت مبوجبه. 
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قال اخلطيب عند ذكر أقسام األخبار وطرق صّحة اخلرب: "وقد يستدّل أيضا على 
صحته أبن يكون خربا...اجتمعت األمة على تصديقه أو تلقته الكافة ابلقبول وعملت مبوجبه 

 (.44ألجله"
مجهور أهل العلم يف حكم خرب الواحد إذا تلقته األمة ذكر العالمة ابن تيمية مذهب 

 (.45ابلقبول تصديقا له أو عمال به أنه يوجب العلم
ولذلك مل يكن أخذ احلديث مقصورا ابلرواية فقط، بل كان املقصود من األحاديث العمل 

العصر، وحّي هبا، وعلى هذا فقد استمّر عمل األمة على سنة النيب صلى هللا عليه وسلم إىل هذا 
 يقرتن احلديث ابلعمل يزداد العلم بصحته ويرتفع من إفادة الظن إىل درجة إفادة القطع.

 :الثالثة: شهادة النص القرآين أو السنة املتواترة للخرب
من األمور املتعلقة ابخلرب اليت تؤيّد صدق اخلرب وتفيد العلم بصحته أن يكون اخلرب  

يقتضيه النص القرآين أو السنة املتواترة، أو يكون اخلرب موافقا ملا  مشتمال على أمر يشهد ملعناه أو
  (.46هتدف إليه الشريعة

ومثل هذه الشهادة تعترب قرينة قوية يستدّل هبا على صّحة اخلرب، وذلك؛ ألّن األخبار 
الشرعية خترج من مشكاة واحدة، فإذا كان خربا مطلواب صحته وشهد له خرب اثبت صحيح كان 

 (.47دليال على صحتهذلك 
ومما ينبغي أن يعلم أنه ال يؤخذ ذلك كمقياس عام، فاحملاكمة ليست بوحدها مقياساً 
ملعرفة ثبوت األحاديث أو عدم ثبوهتا، ألنه ال يلزم أن يكون ما وافقه النص القرآين من املروايت 

منها ملنطوق القرآن ال قد قاله النيب صلى هللا عليه وسلم ابلضرورة، وكذا كّل ما تظهر يف خمالفة 
يشرتط فيه عدم تعارضه صلى هللا عليه وسلم له ابلقول فيه، ألن املخالفة هنا ال تعّن جمرد عدم 

 (.48التعرض له من قبله صلى هللا عليه وسلم التفاق األمة على أنه يبّّي مقصود القرآن

 :الرابعة: داللة العقل السليم على موجب اخلرب
على موجب اخلرب من القرائن اخلارجية اليت تفيد العلم بصّحة  إن داللة العقل السليم

لكن داللة العقل وحده ال يصلح . 49اخلرب، وذلك ألن السمع الصحيح ال خيالف العقل الصريح
أن ُيعل مقياسا عاما ومعيارًا مستمرًا ملعرفة صّحة األحاديث أو عدم صحتها؛ ألّن يف 
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غيبيات واملعجزات والصفات، وال يصلح يف شئ منها األحاديث ما هو متشابه أو ما يتصل ابل
 االستعانة ابلعقل البشري احملدود.

قال اخلطيب البغدادي: "فالطريق إىل معرفته )يعّن اخلرب(.....أن يكون مما تدّل العقول 
 (.50 على موجبه

 بعض نتائج البحث:
 ويف النهاية أوّد أن أذكر بعض النتائج اليت توصلت إليها بعد الدراسة: 

إن منهج احملدثّي يف توثيق السنة منهج متكامل من مجيع اجلوانب، وذلك؛ ألنه قائم  .1
أحواله النفسية والظروف احمليطة به، كما أنه مبّن على أهلية الراوي وأوصافه العلمية و 

 على مالبسات اخلرب وشواهده. 
ألمور األساسية لصّحة اخلرب وقبوله هي عدالة الراوي والضبط واالتصال وسالمة اخلرب ا .2

 من املخالفة والغرابة. 
منهج احملدثّي يف توثيق السنة مبّن على جمموعة من القرائن اليت يعرفها الناقد ابخلربة  .3

 العلمية والصناعة احلديثية، واليت تكسب ثقة حول صدق احلديث.
جهود احملدثّي يف التوثيق، وهي جهودة عزيزة يف وجودها وفريدة يف نوعها، ومن هنا تربز  .4

حبيث مل تعن أّمة من األمم بدراسة األخبار التارخيية أو بتوثيق الرواايت املنقولة عن 
 (.51 األنبياء عناية األّمة اإلسالمية بسّنة نبّيها

لسنة النبوية وعلى إفادهتا املنهجية املوضوعية املتكاملة عند احملدثّي تدّل على حفظ ا .5
العلم واليقّي، وال يبقى أي وجه للنقاش يف قطعية السنة أوظنيتها على أساس التواتر 
واآلحادية أو على كوهنا معمولة وغري معمولة هبا؛ ألن التواتر والعمل من ضمن القرائن، 

مجيع وليسا مها األساس الوحيد، بل مها من أجزاء منهج التوثيق، وهو مشتمل على 
 القرائن احملتّفة ابخلرب.
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 احلواشي واملصادر:
                                                 

وأهل احلديث  ،ومن املشهور املتواتر الذي يذكره أهل الفقه وأصوله: "34ص قال ابن الصالح ف كتابه  - 1
ففي كالمه ما يشعر  ،وإن كان احلافظ اخلطيب قد ذكره ،ال يذكرونه ابمسه اخلاص املشعر مبعناه اخلاص

 .وال يكاد يوجد يف رواايهتم ،ولعل ذلك لكونه ال تشمله صناعتهم ،أبنه اتبع فيه غري أهل احلديث
: "ال يتوّقف حصول العلم بصدق املخربين على حّد حمدود وعدد معدود، ولكن اجلويّن قال إمام احلرمّي - 2

، 1/374ل الفقه، عبد امللك أبو املعايل اجلويّن، إذا ثبتت قرائن الصدق ثبت العلم به". الربهان يف أصو 
 .ه 1418حتقيق: د. عبد العظيم حممود، دار الوفاء، املنصورة، مصر، الطبعة الرابعة، 

 .33علوم احلديث يف ضوء تطبيقات احملدثّي النقاد، ص   - 3
الطبعة الثالثة، ، ه 1414دار صادر، بريوت، ، مادة هنج، 2/383لسان العرب البن منظور انظر:   - 4

 الطبعة، ه 1429، م2008، الكتب عامل، 3/2291، خمتار أمحد .د، املعاصرة العربية اللغة معجم
 .األوىل

ايسّي، دار الكتب العلمية، بريوت،  ماهرو عبد اللطيف حققه  ،34ص علوم احلديث البن الصالح   - 5
 ه ، الطبعة األوىل.1423م، 2002

 خليل: ققي، حت184، ص ه 430 م عمر بن هللا عبد زيد أيبللدبوسي  ،الفقه أصول يف األدلة تقومي  - 6
 .األوىل الطبعة، ه 1421، م 2001،العلمية الكتب ،الدين حميي

ث الفاصل بّي الراوي احملدّ . حيىي بن معّي: "آلة احلديث: الصدق والشهرة والطلب"قال اإلمام الناقد   - 7
 .406ص  والواعي للرامهرمزي

 مدينة ،العلمية ملكتبة، امحدي إبراهيمو  السورقي هللا عبد أبو حققه ،80انظر: الكفاية للخطيب ص   - 8
 .125، واملستصفى للغزايل ص املنورة

 . ه1403 األوىل، الطبعة، العلمية الكتب دار، 1/325انظر: فتح املغيث   - 9
 .213علوم احلديث البن الصالح ص   - 10
، دار صادر، بريوت، الثالثة، 7/341، لسان العرب مادة ضبط، 3/1139الصحاح مادة ضبط،   - 11

  ه .1414
 .212انظر: علوم احلديث البن الصالح ص   - 12
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، ه 1418، م1997، دمشق ،الفكر دار، 55، صعرت الدين نورل احلديث علوم يف النقد منهجانظر:   - 13
أخرجه اإلمام  ".فانظروا عمن أتخذون دينكم إن هذا العلم دين،"بن سريين: وورد عن ا ،الثالثة الطبعة

 .1/14مسلم يف مقدمة الصحيح 
"يعرف كون الراوي ضابطًا أبن نعترب رواايته برواايت بقوله:  ص اإلمام ابن الصالح هذه الطريقةوقد خلّ   - 14

 .217علوم احلديث البن الصالح ص  .الثقات املعروفّي ابلضبط واإلتقان"
 .52علم الرواية للخطيب ص  انظر: الكفاية يف  - 15
 .80 -76انظر: علوم احلديث البن الصالح ص   - 16
 .157املرجع السابق ص   -17

 .ه 1490  ،م2008 بريوت، احلياة، مكتبة، اإلمام ابن تيمية، 29، ص التفسري أصول يف مقدمةانظر:  - 18
 .3/297بدر الدين الزركشي  ،البحر احمليط، و 1/374، لجويّنينظر: الربهان ل  - 19

ه . 1403 الرايض، ،املعارف مكتبة، ت: د. الطحان، 2/182أنظر: اجلامع ألخالق الراوي للخطيب   - 20
احملّدث الفاصل للخطيب،  "إنه ال ينفع هذا العلم إال من كان له طبع يف العلم"قال سفيان بن عيينة: 

 .الثالثة الطبعة ه ،1404، بريوت ،الفكر دار، عجاج حممد ، الدكتور558ص 
 (2664ح) ابب ىف األمر ابلقوة وترك العجزيف الصحيح، كتاب القدر،  مسلم أخرجه اإلمام  - 21

 .العريب الرتاث إحياء ،بريوت، فؤاد حممد، حققه الشيخ 4/2052

لقد : رسول هللا صلى هللا عليه وسلم له قالرضي هللا عنه على احلديث ما أيب هريرة  ويدّل على حرص  - 22
. ل منك ملا رأيت من حرصك على احلديثسألّن عن هذا احلديث أحد أوّ يأن ال  !ظننت اي أاب هريرة

البخاري يف الصحيح، كتاب العلم،  أخرجه اإلماميوم القيامة؟  تهمن أسعد الناس بشفاعوذلك ملا سأله ع
، بريوت كثري،  ابن دار، حققه الدكتور مصطفى ديب، 1/49 (99ح) احلرص على احلديثابب 

 .الثالثة الطبعةه ، 1407 ،م2008
رسول هللا صلى هللا عليه  وفات بعد ابن عباس رضي هللا عنهما، لرجل من األنصار يدل عليه ما قاله  - 23

أخرجه الدارمي يف م اليوم كثري. فلنسأل أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم، فإهنّ  هلمّ  !اي فالن :وسلم
 . 1/467، ابب الرحلة يف طلب العلم واحتمال العناء فيهالسنن، 

 الطبعة، ه 1402، م1982، بريوت، املكتب اإلسالمي، 1/343بتصّرف، للسباعي  ومكانتهاالسنة   - 24
  .الثالثة

 .558احملّدث الفاصل للخطيب ص   - 25

 .2/184اجلامع ألخالق الراوي للخطيب   - 26
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عن ابن عباس  ،1/467، ابب الرحلة يف طلب العلم واحتمال العناء فيهأخرج اإلمام الدارمي يف السنن،   - 27
. فأسأله عن احلديث ....فيخرج، ....رضي هللا عنهما، قال: إن كان ليبلغّن احلديث عن الرجل فآتيه، 

من أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم، رحل  يف رجلرضي هللا عنه  عبد هللا بن بريدة ويدل عليه ما رواه
 .1/468املرجع السابق  لسماع حديث واحد. إىل فضالة بن عبيد رضي هللا عنه وهو مبصر

 .2/381فتح املغيث للسخاوي   - 28

، بريوت، اإلسالمي املكتب، عباس حممد هللا وصي: ، احملقق2/376، لإلمام أمحد الرجال ومعرفة العلل  - 29
 .األوىل الطبعةه ،  1408 م،1988

فكنا نتذاكر  ،بن معّي وأصحابنااكنت أجالس ابلعراق أمحد بن حنبل و "سحاق ابن راهويه: إقال   - 30
 .1/293اجلرح والتعديل البن أيب حامت . احلديث من طريق وطريقّي وثالثة

كيف تعرف صحيح   :لعبد الرمحن بن مهدي قيل. 2/255اجلامع ألخالق الراوي للخطيب البغدادي   - 31
 إحياء، 1/252اجلرح والتعديل البن أيب حامت . انظر: كما يعرف الطبيب اجملنون  :قال ؟احلديث من غريه

 .األوىل الطبعة، ه  1271، م1952، بريوت ،العريب الرتاث
أن أاب هريرة، يكثر احلديث عن رسول هللا صلى هللا  ازعمو  حّي رضي هللا عنه هريرةماروي يف جواب أيب   - 32

أخرجه  ...كنت رجال مسكينا، أخدم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على ملء بطّن،  فقال:عليه وسلم، 
اإلمام مسلم يف الصحيح يف كتاب فضائل الصحابة، ابب من فضائل أيب هريرة رضي هللا عنه 

 .بريوت، العريب الرتاث إحياء ردا، الباقي عبد فؤاد حممد، ت: 4/1939

رضي هللا عنه عمر  ، عن1/46أخرج اإلمام البخاري يف الصحيح يف كتاب العلم، ابب التناوب يف العلم  - 33
 .النزول على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم نتناوابيمن األنصار  هوجار ل ان هوك  أنه

 .434الكفاية يف علم الرواية للخطيب ص ينظر:   - 34
، ترمجه: عبد الرمحن بدوي، وكالة املطبوعات، 127النقد التارخيي، الجنلو وسينوبوس، ص انظر:   - 35

 م.1981الكويت، الطبعة الرابعة، 
 مكتبة ،الفتاح عبد ، احملقق: الشيخ2/751 للشيخ طاهر اجلزائري توجيه النظر إىل أصول األثر  - 36

 .األوىل الطبعة، ه 1416 ،م1995، حلب ،اإلسالمية املطبوعات

 .الرابعة الطبعة، بريوت ،بساط، 20، ص العمري ضياء أكرم، د. املشرفة السنة اتريخ يف حبوث  - 37
 .431، واخلطيب يف الكفاية ص 316ص ث الفاصل احملدّ يف لرامهرمزي رواه ا  - 38
 .1/351اجلرح والتعديل   - 39
 .بريوت ،العلمية الكتب دار، 25، ص االقرتاح يف بيان االصطالحينظر:   - 40
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 .89النقد التارخيي، الجنلو اوسينوبوس، ص انظر:  - 41
 .198الكفاية يف علم الرواية للخطيب ص   - 42

 حممد:  احملقق ،1/333 للسمعاين، قواطع األدلة يف األصولوانظر: (. 218سلم )ص لإلمام مالتمييز   - 43
 .األوىل الطبعة، ه 1418 /م1999، بريوت العلمية، الكتب دار، مساعيلإ حسن

املراد كل األمة من خاصة وعامة كما هو ظاهر اإلطالق وليس ، 16الكفاية يف علم الرواية للخطيب ص   - 44
بن  صالح الرمحن عبد أبو ، حققه1/93للصنعاين،  األفكار وضيحت . انظر:اجملتهدون من األمة بل

 .األوىل الطبعة، ه 1417 ،م1997، بريوت ة،العلمي الكتب دار، عويضة
 .28، ص التفسري أصول يف مقدمة  - 45
، دار طيبة، الرايض، الطبعة 77أخبار اآلحاد يف احلديث النبوي، عبد هللا بن عبد الرمحن اجلربين، ص   - 46

 ه .1408م/1987األوىل، 
القرآن  نصّ ن يكون خربا عن أمر اقتضاه أب ة اخلربأيضا على صحّ  وقد يستدلّ قال اخلطيب البغدادي: "  - 47

 .16الكفاية يف علم الرواية للخطيب ص ". و السنة املتواترةأ
حماكمة األحاديث إىل القرآن ، حتت عنوان: 29ص، ليباريشيخ املنظرات جديدة يف علوم احلديث لل  - 48

 .والعقل
 ،األدبية الكنوز دار، سامل رشاد حممد: حتقيق، 3/310البن تيمية،  والنقل العقل تعارض درءأنظر:   - 49

 ه .1391 الرايض،
 .16الكفاية يف علم الرواية للخطيب ص   - 50
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