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 ملخَّص البحث
 

هَّمثياًلَّلَّاستمرارَّالعلماءَّيفَّالكتابةَّيفَّالعلومَّالشرعيةَّإىلَّوقتناَّهذاَّرغمَّوجودَّإرثَّضخمَّملَّتشهدَّاإلنسانية ََّّإن َّ
بةَّحتتمهاَّعواملَّعديدة،َّمثل:َّاالبتكارَّيفَّالتبويبَّوالرتتيب،َّوالصياغةَّاملناسَّعلمية ََّّيفَّكلَّعلمَّمنها؛َّهوَّضرورة َّ

ستشرق نَّووَّغهرهم،َّالتأثرَّابملَّعلىَّاألذهانَّنتيجة ََّّد َّر َّبهاتَّاليتَّت َّش َّألبناءَّكلَّزمان،َّوزايدةَّتوضيحَّالغوامض،َّوردَّال
ََّّهو:َّ،ة َّاليتَّبلغتَّالذروََّّ-َّووَّعلمَّمصطلحَّاحلديثَّ-الكتبَّاملعاصرةَّيفَّعلومَّاحلديثََّّم  َّوغهرَّذلك.َّومنَّوه َّ

هذاَّالبحثَّيتناولَّوَّ.َّاحلليبَّالدكتورَّنورَّالدينَّعرتَّالشيخاجلليلََّّ"َّللعالمةمنهجَّالنقدَّيفَّعلومَّاحلديث"كتابَّ
َّللمصادرَّواملرََّّ،ووربعةَّمباحثَّمنَّمقدمة َّدراسًةَّحتليليًةَّهلذاَّالكتابَّالقي م،َّويتكو نَّ َّاجع.وخامتة ،َّوفهرس 

َّاملنهج.َّالعلوم.َّاحلديث.ََّّالنقد.َّنورَّالدين.َّعرت.َّالكلمات املفتاحية:
َّ

 املقّدمة:
صوصيةَّتبيينهَّيفَّالسنةَّواحلديث،َّواختصهاَّابخلاحلمدَّهللَّالذيَّوكرمَّآخرَّاألممَّأبحسنَّاحلديث،َّوجعلَّمفاتيحَّ

الفائقةَّلصيانةَّحديثَّخامتَّونبيائهَّورسلهَّبعلمَّمصطلحَّاحلديث،َّووهلمَّالعلماءَّالرابني نَّخدمةَّهذاَّالعلمَّالعظيمَّ
منَّبريتهَّرمحتهََّّمَّعلىَّخهرتهَّمنَّخلقهَّوخنبتهىَّهللاَّوسل َّوالتعمقَّفيهَّعلىَّمدىَّاألزمانَّيفَّالقدميَّواحلديث.َّوصل َّ

َّامل ن،َّسيدانَّحممدَّبنَّعبدَّهللاَّاألم ن،َّوعلىَّآلهَّووصحابهَّومنَّتبعهمَّإبحسانَّإىلَّيومَّالدين.للع
محلةَّالعلمََّّفإنَّمنَّإكرامَّهللاَّتعاىلَّهلذهَّاألمةَّومنَّمعجزاتَّخامتَّونبيائهَّورسلهَّسيدانَّحممدََّّوماَّبعد:
متامَّحفظَّالذكرَّاحلكيمََّّ؛َّفبذلكَّيكونينفونَّعنهَّحتريفَّالغال نَّوانتحالَّاملبطل نَّوأتويلَّاجلاهل نَّاملخلص نَّالذين

مثلَّوميتَّمثلَّ:َّ»وقوله:1ََّّ«العلماءَّورثةَّاألنبياء:َّ»الذيَّتكفلَّهللاَّتعاىلَّبه،َّوبذلكَّيكونَّحتقيقَّقولَّالنيبَّ
،َّوملَّيقتصرَّكثهرَّالعلماءَّالرابنيونَّعلىَّآاثرهمَّيفَّالصدور،َّبلَّوبقوهاَّخملدةَّيف2َّ«املطرَّالَّي درىَّوولهَّخهرَّومَّآخره

َّفعكفواَّعلىَّالكتابةَّوالتصنيفَّوالتأليفَّمباَّفيهَّخدمةَّالدينَّعلىَّمرَّالعصورَّقدمياَّوحديثاً.السطور،َّ

                                                           

(،َّوالرتمذيَّيفَّجامعه،َّوبوابَّالعلم،َّاببَّماَّجاءَّيفَّفضلَّالفقه،3641َّوخرجهَّوبوَّداودَّيفَّسننه،َّكتابَّالعلم،َّاببَّاحلثَّعلىَّطلبَّالعلم،َّبرقم:َّ)1َّ
َّ(،َّحيثَّصحيح.2682َّبرقم:َّ)

 َّ(،َّوقال:َّ"حسنَّغريب".2869خرجهَّالرتمذيَّيفَّجامعه،َّوبوابَّاألمثال،َّبرقم:َّ)و2َّ
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إىلَّوقتناََّّيفَّالعلومَّالشرعيةَّونَّاستمرارَّالعلماءَّيفَّالكتابةَّيفَّالعلومَّالشرعيةَّاملتخص  ص نمماَّالَّخيفىَّعلىَّوَّ
هذاَّرغمَّوجودَّإرثَّضخمَّملَّتشهدَّاإلنسانيةَّلهَّمثياًلَّيفَّكلَّعلمَّمنها؛َّهوَّضرورةَّعلميةَّحتتمهاَّعواملَّعديدة،َّ

امض،َّوردَّالشبهاتَّاليتَّيحَّالغوَّمثل:َّاالبتكارَّيفَّالتبويبَّوالرتتيب،َّوالصياغةَّاملناسبةَّألبناءَّكلَّزمان،َّوزايدةَّتوض
ووََّّ-تردَّعلىَّاألذهانَّنتيجةَّالتأثرَّابملستشرق نَّووَّغهرهم،َّوغهرَّذلك.َّومنَّوهمَّالكتبَّاملعاصرةَّيفَّعلومَّاحلديثَّ

للعالمةََّّ"منهجَّالنقدَّيفَّعلومَّاحلديث"اليتَّبلغتَّالذروةَّوحازتَّالقصبَّاملعلىَّكتابََّّ-َّعلمَّمصطلحَّاحلديث
َّاحملد  ثَّاملؤل  فَّاحملق  قَّ َّاملرب   َّالشيخَّاجلليلَّالدكتورَّنورَّالدينََّّالعامل  اىلَّوولبسهَّثوبَّالعافية،َّإذَّحفظهَّهللاَّتعَّع رتر

َّمنَّعلمه.ََّّف،َّوخالصة َّمنَّفؤادَّاملؤل  ََّّالكتابَّقطعة َّ
رابعَّللسنةَّالنبوية،َّللمشاركةَّبهَّيفَّاملؤمترَّالسنويَّالدويلَّالَّلهَّبكتابةَّهذاَّالبحثَّدراسًةَّحتليليةًََّّفت َّوقدَّتشر َّ

والذيَّيعقدهَّمعهد َّدراساتَّاحلديثَّالشريفَّيفَّالكليةَّاجلامعيةَّاإلسالميةَّالعامليةَّبسالجنورَّيفَّماليزايَّحتتَّعنوان:َّ
َّ"منهجيةَّالتنصنيفَّوالتأليفَّعندَّعلماءَّاحلديثَّقدمياَّوحديثاً".

َّحتيتكو ََّّوالبحث ََّّ َّمقدمة َّووربعةَّنَّمن َّالدراساتَّالسابقة، َّمع َّالبحثَّوسببَّاختياره َّومهية تويَّعلى
حثَّالثاين:َّمنهجَّمصادره،َّاملبوَّ،َّاملبحثَّاألول:َّالتعريفَّابلكتاب،َّوتبويبهَّاملؤل  فمباحث:َّمبحثَّمتهيديَّعنَّ

ونَّيكونََّّوجل َََّّّعز َّمنَّهللاَّتعاىلَّالقبول،َّووسألَّهللاَّفَّيفَّكتابه،َّاملبحثَّالثالث:َّالقيمةَّالعلميةَّللكتاب،َّراجيةًَّاملؤل  َّ
ذاَّالبحث،َّراجيةَّيفَّهَّت َّقرَّف  َّفَّاجلليلَّوكتبهَّالرائدة،َّورجوَّونَّوكونَّو َّهذاَّبدايًةَّلسلسلةَّمنَّاملؤلفاتَّحولَّاملؤل  َّ

َّاإلفادةَّمنَّوهلَّالقدرةَّعلىَّاإلفادة،َّمتمثلةَّقولَّالقائل:
 إنَّجتدَّعيباَّفسدَّاخللالََََََََّّّّّّّّجلَّمنَّالَّعيبَّفيهَّوعال

 أمهية البحث: 
 دميومةَّالعملَّالعلميَّاملوضوعيَّالدقيقَّيفَّعلومَّاحلديثَّيفَّالعصورَّمجيعها.إبرازَّ (1
يفَََّّّذَّمرجعًاَّمنَّقبلَّطالبَّهذاَّالعلم،َّومنهجاًَّفرَّجليلَّيفَّهذاَّالفن،َّاّت َّضرورةَّتسليطَّالضوءَّعلىَّس َّ (2

 كثهرَّمنَّاجلامعاتَّاملرموقة.
َّإذَّهوَّع َّ (3 َّملؤلفه، يفَّالتفسهرََّّبهر َّكََّّولهَّكذلكَّابع ََّّ،يفَّاحلديثَّالشريفَّوعلومهَّجليل ََّّم َّل َّاملكانةَّالكبهرة

 رَّيفَّابقيَّالعلومَّالشرعية.،َّوتبح َّوعلومه،َّتدريساَّوتصنيفاَّوحبثاَّوحتقيقاًَّ
 أسباب اختيار البحث:

 الرغبةَّيفَّإمتامَّاالستفادةَّمنَّهذاَّالكتابَّاملتفردَّببيانَّمنهجهَّوخصوصيته. (1
ذيَّونعمَّعليَّالَّ(سيديَّالوالدَّفضيلة)فَّرغبةَّشخصيةَّيفَّالوفاءَّجبزءَّبسيطَّمنَّحقوقَّعلميةَّللمؤل  َّ (2

رواةَّاحلديث،َّفلعلَّهذاَّنًاَّبم َّي َّاينَّ"راوية"َّت  َّبتحبيبَّسيدَّاألانمَّعليهَّالصالةَّوالسالمَّوحديثهَّلقليب،َّوس  َّ
 لسلسلةَّمنَّوحباثَّحولَّكتبهَّاألساسيةَّيفَّاحلديثَّالشريفَّوعلومه.َّالبحثَّيكونَّبدايةًَّ
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َّالكتابَّببحثَّحسبَّعلمي،َّسوىَّحب  ََّّد َّس َّ (3 دمَّيفَّيثَّصغهرَّالَّيفيَّابلغرض،َّقثغرة؛َّإذَّملَّيفردَّهذا
 وحباثَّالسنةَّاألوىلَّللماجستهرَّيفَّجامعةَّدمشقَّوسوفَّوتكلمَّعنهَّآنفاً.

:َّومَّاحلديث"يفَّتقريظهَّلكتابَّ"منهجَّالنقدَّيفَّعلَّيقولَّالعاملَّاألزهريَّاجلليلَّالدكتورَّحممدَّحممدَّوبوَّشهبة (4
تكرَّهذاَّالنظامَّالبديعَّلعلومَّاحلديثَّويقارعَّاملستشرق نَّووضراهبمَّهبذهَّاحلججَّالباهرة،َّوهبذاَّوإنَّمنَّيب"

،َّوورجوَّونَّيكونَّهذاَّالبحث3َّ"البيانَّالساطعَّوالفكرَّالنهرَّينبغيَّونَّيعطىَّحقهَّويعرفَّفضله،َّوينتفعَّبه
 مؤلفه.َّمعرفةَّقدرَّسبباَّلالستزادةَّمنَّنفعَّهذاَّالكتابَّوَّ

 الدراسات السابقة:
َّللمكانةَّالعلميةَّوالدينيةَّلفضيلةَّ َّوهلَّالعلماملؤل  فنظرًا َّ،َّوملاَّوسداهَّمنَّمؤلفاتَّوخدماتَّعلميةَّجليلةَّتلقاها

والفضلَّابلقبولَّواالحرتام؛َّفإنَّهنالكَّوحبااًثَّحولهَّبشكلَّعامَّوبعضهاَّحولَّجهودهَّيفَّعلمَّاحلديثَّالشريف،َّ
َّع َّيفَّدمشقَّبعنوان:َّ"األستاذَّالدكتورَّنورَّالدينََّّكحلقةَّيفَّالسنةَّاألوىلَّمرحلةَّاملاجستهرََّّم َّد  َّومثةَّحبثَّق َّ وكتابهََّّرتر

َّمنهجَّالنقدَّيفَّعلومَّاحلديث".
ر،َّوفوائدَّعلميةَّواضحة،َّغهرَّوهناَّكأيَّعملَّبشريَّالَّنك َّيفَّتلكَّاألحباثَّمجيعهاَّجهودَّمشكورةَّالَّت َّ

رجتهَّالدنيا،َّوعينَّدّتلوَّمنَّالنقصَّوالتقصهر،َّوتشرتكَّيفَّخلوهاَّمنَّالعمقَّيفَّالبحث،َّوالوقوفَّعندَّالوصفَّيفَّ
وهذاَّالَّيعينَّالغضَّمنَّشأهناَّإمناَّغرضَّوولئكَّاألفاضلَّماَّكانَّبهَّالوصفَّالتشخيصيَّدونَّحتليلَّووَّمقارنة،َّ

َّوهللاَّوعلم.ََّّ،الدراسةَّالتحليليةَّكغرضيَّيفَّهذاَّالبحثَّفلنَّنلزمهمَّماَّملَّيلتزموه
َّمنَّتلكَّاألحباثَّابختصارَّحسبَّاملقامَّمرتبًةَّزمنياً:َّحتد ثوسأ َّعنَّكل 

َّالدكتورَّنورَّالدينَّ"م(َّبعنوان:2007َّمَّاجلامعةَّدمشقَّ)عَّترَّم َّد  َّرسالةَّماجستهرَّق َّ (1 وجهودهَّيفَّعلومََّّع رتر
عَّضَّفيهَّلدراسةَّكتابَّ"منهجَّالنقدَّيفَّعلومَّاحلديث"َّيفَّسبتعر ََّّ:لألستاذَّعبدَّالعزيزَّخلفَّ"احلديث

ةََّّماَّشأهناَّشأنَّبقيإالَّونَّ،َّوعشرينَّصفحة،َّسأخصهاَّابلكالمَّفحسب.َّفيهاَّفائدةَّعلميةَّبالَّريب
سأذكرَّمنَّوحباثَّكماَّوسلفت،َّفتجدَّسرداَّحبتًاَّملعلوماتَّالكتابَّمعَّشيءَّمنَّفوائدَّذلك،َّمعَّبعضَّ

نهجَّالنقدَّالختالفَّيفَّمَّ-َّحفظهَّهللاَّتعاىلَّ-فَّاألخطاءَّالعلميةَّيفَّهذاَّالبحث،َّكاعتبارهَّتوضيحَّاملؤل  َّ
،َّوتقصهرهَّيفَّتلخيصَّبعضَّاملسائل4َّلَّنزاعاملصطلحاتَّب نَّاملتقدم نَّواملتأخرينَّاعتبارهَّذلكَّحتريرَّحم

َّ،اليتَّتعرضَّهلاَّمنَّالكتابَّمثلَّالردَّعلىَّشبهةَّعدمَّكتابةَّاحلديثَّالشريف،َّواضطرابهَّيفَّبعضَّاملسائل
 ،َّولهَّسبقَّوجهد.املؤل  فويبقىَّالكتابَّابكورةَّاألعمالَّاليتَّتتالتَّعنَّفضيلةَّ

َّنَّالشيخَّنورَّالدي"بعنوان:ََّّ"احلديث"يفَّجملةََّّم َّحمك ََّّحبث َّ (2 للدكتورََّّ"وعلومهَّوجهودهَّيفَّاحلديثَّالنبويَّع رتر
َّيتضحَّمنَّعنوانهَّللكالمَّعنَّفضيلةَّوقدَّخص ََّّ:حممدَّعيدَّاملنصور َّمنهَّكما والسمةََّّ،املؤل  فصَّقسمًا

                                                           
،َّنورَّالدين،3ََّّ َّ.11ََّّصَّ،منهجَّالنقدَّيفَّعلومَّاحلديثع رتر
 منَّوطروحته.168َّينظر:َّص4َّ
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رَّمميزاهتاََّّعندماَّتكلمَّعنَّتدري َّالشيخَّوحماضراتهَّونَّيذكومتّن ََّّنفسهاَّاليتَّوسلفتَّوجدهتاَّفيه،َّفكنت َّ
َّوفردَّملنهجَّالنقدَّثالثَّوساهتا،َّوالَّيقتصرَّ ََّّوماَّابلنسبةَّللمؤلفات،َّجنده علىَّاألزمنةَّواألمكنةَّفقط،

مدَّوتقدميَّالشيخَّاألزهريَّاجلليلَّحممدَّحمَّ-َّحفظهَّهللاَّوعافاه-فَّصفحاتَّهيَّالواقعَّمنَّمقدمةَّاملؤل  َّ
وجدَّتعريفَّيوبوَّشهبة،َّدومناَّفائدةَّجديدة،َّوذكرَّفيهاَّونَّمنَّمزاايَّالكتابَّتعريفهَّابألعالمَّيفَّح نَّونهَّالَّ

 ،َّوغهرَّذلكَّمنَّهفواتَّالَّخيلوَّعنهاَّعملَّالبشر.5!ابألعالمَّيفَّالكتابَّالبتة
َّاألستاذَّالدكتورَّنورَّالدينَّ"حلقةَّحبثَّبعنوانَّ (3 دراسةَّحديثيةََّّ:وكتابهَّمنهجَّالنقدَّيفَّعلومَّاحلديثَّع رتر

كونَّكأيَّعملَّتَّفيهاَّفوائدَّجيدة،َّولكنَّمنَّالطبيعيَّونَّ:لطالبَّاملاجستهر:َّحممدَّمحزةَّالبيطارَّ"وصفية
َّالتناسبَّب نَّبعضَّ َّالطالبَّالَّّتلوَّمنَّاضطرابَّيفَّاخلطةَّوالصياغة،َّوعدم علميَّيفَّبداايتَّحياة

وابجلملةَّهيَّبدايةَّألعمالَّنرجوَّونَّتكونَّموفقةَّومتقنةََّّوبعضَّاملالحظاتَّالعلمية،َّالعناوينَّومضموهنا،
 وكثر.ََّّ

 :الذاتية والعلمية ِعْت نور الدين  نبذة من سرية الشيخاملبحث التمهيدي: 
لعلَّمنَّالصعوبةَّمبكانَّونَّيكتبَّاملرءَّعمنَّوخذَّمنَّالقلبَّكله،َّوصبغَّحياتهَّبعطاءاتهَّاملتجددةَّيفَّالدينَّوالدنيا،َّ
ولكنَّالتشرفَّبكتابةَّهذاَّالبحثَّجعلينَّوعزمَّونهَّإنَّيسرَّهللاَّتعاىلَّيفَّاملستقبلَّيكونَّهناكَّكتابَّوحاولَّونَّ

َّلوارثَّاحملمدي،َّوسيكونَّالكالمَّهناَّخمتصرًاَّجدًاَّمباَّيناسبَّاملقام،َّإذَّلب َّيتناسبَّمعَّقدرَّهذاَّالعاملَّالرابينَّوا
َّ."منهجَّالنقدَّيفَّعلومَّاحلديث"البحثَّعنَّكتابهَّ

 : السرية الذاتية:املطلب األول
 النسب والنشأة:   -أ

النسبةَّلسيدَّاألانمَّعليهَّالصالةَّوالسالم،َّمنَّجهةَّوبويهَّكليهما،َّمنَّجهةَّوبيهَّمنََّّشرف ََّّللعال مةَّاملؤل  ف
َّ.َّرضيَّهللاَّعنهماَّورحيانتهَّاحلسنَّبنَّعليَّبنَّوبَّطالبَّخاللَّسبطَّرسولَّهللاَّ

َّ"عائلةََّّونسبة َّ ورحيانتهَّاحلس نَّبنََّّ،َّولوالدتهَّمنَّخاللَّسبطَّرسولَّهللاََّّةَّالنيب  َّع رتر َّإمناَّوتىَّمنََّّ"ع رتر
َّ.َّرضيَّهللاَّعنهماَّيَّبنَّوبَّطالبعل

"نورَّالدينَّبنَّحممدَّبنَّحسنَّبنَّحممدَّبنَّحسنَّ"َّ:وماَّنسبهَّالقريبَّفهو َّ.ع رتر
لبَّارَّسوقَّ"املدينة"َّيفَّمدينةَّحرفَّابحلاجَّحممد،َّوكانَّمنَّرؤساءَّوعيانَّجت  َّوالدهَّالشيخَّحممد،َّوالذيَّع َّ

َّوال َّوالبذل َّاألخالق، َّومكارم َّوالورع، َّابلتقى َّموصوفًا َّواالستقامةَّالشهباء، َّابلوالية َّله َّمشهودًا سخاء،
اللَّالدروسَّغ،َّولكنهَّمنَّخصَّاملتفر  َّوالكراماتَّالظاهرة،َّاشتغلَّابلعلمَّاشتغالَّالطالبَّاحملبَّالَّاملتخص  َّ

                                                           
عالمَّالذيَّذكرواَّيفَّهذاَّابلتعريفَّابألالعنايةَّ"هَّيفَّذلكَّونَّالدكتورَّحممدَّوبوَّشهبةَّيقولَّيفَّتقريظهَّالكتابَّيفَّمعرضَّكالمهَّعنَّمزاايَّالكتاب:َّوعذر 5ََّّ

للتطورََّّةالكتابَّبتواريخَّوفياتَّالعلماء:َّوهذاَّمنَّاألمورَّاملهمةَّاليتَّينبغيَّونَّيعّنَّهباَّاملؤلفونَّيفَّويَّفن،َّوبذلكَّيضعَّومامَّالقارئَّصورةَّصادق
َّالكالمَّالذيَّيتلوَّاجلملةَّاألوىل.َّفسهاَّعنَّمنَّالكتاب،9ََّّصََّّ".العلمي،َّوالتدرجَّيفَّالتأليفَّيفَّهذاَّالفنَّوغهرهَّمنَّالعلوم..َّاخل
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،َّمثَّإنه6َّاهلامةَّاليتَّحضرهاَّووبرزهاَّدروسَّالعاملَّالرابينَّالكبهرَّالشيخَّجنيبَّسراجَّالدينَّحص لَّعلمًاَّمجاًَّ
ةَّهدفهاَّ،َّفكانتَّوسرةَّحتياَّحياةَّغاي"دريةَّسراجَّالدين"وكرمهَّهللاَّابلزواجَّمنَّابنةَّالشيخَّالوحيدةَّالسيدةَّ

رضاَّاملوىلَّعزَّوجل،َّزادهاَّيفَّذلكَّالعلمَّوالتقوى،َّوث رتَّتلكَّالبيئةَّالصاحلةَّاملباركةَّيفَّشخصَّالشيخَّوبلغَّ
الرجلَّالصاحلَّقدَّنذرهَّللعلمَّهوَّووخاهَّالشيخََّّاألثرَّمنَّقبلَّوالدته!َّوذلكَّونَّوالدهَّالشيخَّحممدَّذلك

،الدكتورَّحسنَّضياءَّالدينَّ فوقَّيفَّالعلمَّوصارَّهلماَّماَّعرفَّمنَّالتَّ،فتقبلهماَّهللاَّتعاىلَّبقبولَّحسنَّع رتر
َّوبلوغَّالغاية.َّ

كانَّلذلكَّاملنبتَّاحلسنَّأتثهرَّعظيمَّيفَّتوجههَّللعلمَّبلَّوعشقهَّله،َّواجلديرَّابلذكرَّونَّالناسَّآنذاكَّحبكمََّّ
قرييبَّعهدَّابحلرب نَّالعامليت نَّوغهرَّذلكَّمنَّالظروفَّالقاسية؛َّمعظمهمَّماَّكانواَّيقيمونَّللعلمَّكبهرََّّكوهنم

وزن،َّوقدَّاستغربواَّاستغراابَّشديداَّعندماَّورسلهَّوهلهَّطالباَّلألزهرَّيفَّعمرَّالسابعةَّعشر،َّوكانواَّيقولونَّلهَّ
َّطريقَّالداهَّيثبتانهَّويقواينهَّللسهرَّيفولوالده:َّ"ماَّنتيجةَّهذاَّالعناء!؟َّهلَّسيكونَّمغسلَّوموات؟"َّفكانَّوَّ

َّالنور.
 صفاته وخصاله: م  أه   -ب

َّنورَّالدينََّّاملؤل  فَّالشيخكلَّمنَّيعرفَّفضيلةَََّّّإن َّ الربية،ََّّرضيةَّعندَّرب َّهَّابلصفاتَّالعاليةَّامليعلمَّاتصاف َّع رتر
َّومنَّوبرزَّذلك:

 َّ َّاألمةَّجيمعَّتلكَّاملعاينَّالعظيمةَّماَّعربَّبهَّحربرَّأبمورَّمتعددة،َّوَّتزكيةَّالنف :َّمصطلحَّقرآينَّفس
وهذاَّبفضلَّهللاَّتعاىلََّّ(،7رَّالتزكيةَّبطاعةَّهللاَّواإلخالص)،َّإذَّفس َّرضيَّهللاَّعنهماَّبنَّعباسعبدَّهللاَّ

،َّوالَّيلقيَّاباًلَّجل َّوََّّ،َّفرتاهَّالَّيكرتثَّسوىَّملاَّيرضيَّهللاَّعز َّاملؤل  فومعونتهَّمنَّوسىَّساتَّفضيلةَّ
عبادَّهللاَّهللَّلَّطاهرَّالفؤاد،َّعفوٌّ،َّصفوح ،َّحمبٌََّّّمعيناَّعلىَّاآلخرة،َّنقيَّالسريرة،للدنياَّإالَّإنَّكانتَّ

 تعاىل.
 َّ مارَّأبوامرهواالئتَّ،وجل ََّّسيماَّالعلماءَّالعامل نَّاملخلص نَّالوقوفَّعندَّحدودَّهللاَّعز ََّّالتقوى:َّإن،َّ

عاىلَّمنَّخيارَّاألتقياء،ََّّتنَّحنسبهَّعلىَّهللامم  ََّّاملؤل  فواالنتهاءَّعنَّنواهيه،َّوالتعظيمَّلشعائره،َّوفضيلةَّ
العامل نَّبعملهم،َّالذينَّالَّيعرفونَّطعمَّاحلياةَّسوىَّبطاعةَّاملوىلَّوالتماسَّرضاهَّيفَّكلَّصغهرةَّوكبهرة،َّ

 قائماَّليلهَّماَّومكنه،َّصائماَّالسننَّوالنوافل،َّذاكراَّربهَّتعاىلَّيفَّكلَّحال.
 َّ وجل ََّّيًةَّهللَّعز َّخيشعَّوالع نَّتدمعَّخشةَّالقلبَّول نَّاجلانب:َّتلكَّالرقةَّاحملمودةَّاليتَّجتعلَّالقلبَّق َّر،َّ

َّووَّتذكرًاَّلنعمه،َّووَّطمعًاَّيفَّعظيمَّماَّعنده.َّولعليَّإنَّقلتَّإنَّبكاءهَّأتثرًاَّحبديثَّرسولَّهللاَّ
 عندماَّي قروَّعليهَّهليَّمماَّنقلَّابلتواترَّالَّوكونَّقدَّابلغتَّيفَّذلك.َّ

                                                           

َّخبطَّيدهَّمماَّومالهَّفضيلةَّالعاملَّالكبهرَّالشيخَّجنيبَّسراجَّالدينَّيفَّالعقيدة،َّفكا6َّ َّبعضَّماَّكتبهَّجد يَّاحلاجَّحممدَّع رتر كالماَّعلمياَََّّّنوذكرَّونينَّقروت 
َّجداَّالَّيستطيعَّفهمهَّسوىَّاملتخص  صونَّيفَّهذاَّالفنَّّتصصاَّدقيقاَّعال َّ.ياًَّعلىَّمستوىَّعال 

َّ(.1/445َّتفسهرَّالقرآنَّالعظيم،َّ)وَّ(،َّوابنَّكثهرََّّعمادَّالدينَّوبوَّالفداءَّالدمشقي،2/357َّينظر:َّالرازيَّفخرَّالدين،َّمفاتيحَّالغيب،َّ)7َّ
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قوايَّالعلمَّكأهنمَّوبناءهَّويدعوَّهلمَّيفَّسجوده،َّبلَّوينويَّالطعامَّتَّتلكَّالرقةَّويضاَّجعلتهَّحيبَّطالب َّ
َّ نَّضعيفهم.ع َّعلىَّخدمتهم،َّويبذلَّحملتاجهم،َّوي َّ

تالزمَّذلكَّمعَّومرَّعظيمَّمنَّاللطفَّوالرفقَّول نَّاجلانب،َّإضافةَّإىلَّماَّحباهَّهللاَّتعاىلَّمنَّاهليبة،َّ
َّاجلزيلة.َّواجتماعهماَّيندرَّإالَّمنَّوخلصَّهللَّتعاىلَّفوهبهَّهللاَّمنَّعطاايه

 َّ مامَّموقفهَّوَّهنالكَّمواقفَّكثهرةَّجدًاَّتدلَّعلىَّوفائهَّألهلَّالفضل،َّلكينَّوقفَّحائرةًََّّالوفاء:َّإن
اجئ،َّفقالَّيفَّحادثَّمفَّ-َّوكانَّنعمَّالولدَّالبارَّقرةَّع نَّوبويهَّ-املتفردَّعندماَّتويفَّولدهَّالبكرَّ

فكلَّمصيبةََّّدمتمَّخبهرماَّ"لشيخهَّشيخَّاإلسالمَّالشيخَّعبدَّهللاَّسراجَّالدينَّرمحهَّهللاَّورضيَّعنه:َّ
 ."هتون

  :علمية: السرية الاملطلب الثاين
 مسريته العلمية وأهم أساتذته:  -أ

َّالشرعية"يفََّّفضيلة َّاملؤل  فَّدرس بقَّيفَّالعلمَّوالعملَّمنَّقَّوالسزَّابلتفو َّومتي ََّّحبلب،َّ)اخلسروية(َّ"الثانوية
ََّّ.وقتها
امعةَّجبَّحائزاَّالرتبةَّاألوىل،َّمثَّالتحقَّمباشرةًََّّم1954َّعام(َّاخلسروية)َّالش رعيةَّالث انويةَّالش هادةَّعلىَّحصل

هَّمنَّوساتذتَّوكانَّموضع ََّّ.دفعتهَّعلىَّاألو ل ََّّاخلريج ََّّوكانَّم،1958َّعامَّ،َّحازَّالليسان 8األزهرَّيفَّمصر
ملوىلَّاإلفادةَّمنَّمَّلهَّاوالتقى،َّوقدَّقس ََّّفيهَّمنَّخمايلَّالنجابةَّواجلد ََّّاالزهرَّوعلمائهَّملاَّرووََّّجامعةَّوجالءَّشيوخ

وهابَّماحي،َّوالشيخَّعبدَّالالشيخَّحممدَّحممدَّالس َّوَّلماءَّعامل نَّرابني نَّمنهم:َّالشيخَّمصطفىَّجماهد،َّع
َّحهري،َّوالشيخَّحممدَّحمييَّالدينَّعبدَّاحلميدَّرمحهمَّهللاَّتعاىلَّووعلىَّمقامهم.َّالب َّ

سالمَّاألمةَّيفَّعقودهاَّاألخهرةَّشيخَّاإلَّصاحبَّاألثرَّاألكربَّيفَّتكوينهَّالعلميَّوالروحاينَّهوَّسراج ََّّإالَّون َّ
وختهََّّن َّابفضيلة َّاملؤل  فَّق،َّوَّ،َّاحلافظَّاملفسر،َّوالعارفَّاحملق  9َّالعالمةَّالشيخَّعبدَّهللاَّسراجَّالدينَّاحلسيين

 ابنته.ََّّهَّزوج َّوصهر َّ
جبامعةََّّم،1964َّعامَّواحلديثَّالت فسهرَّشعبةَّمنَّ،"(الد كتوراه)َّوستاذَّدرجةَّمنَّالعال مية"َّالش هادةَّعلىَّحاز

َّبتقدير َّالشرف،َّاألزهر َّمع َّوطروحتهَّقد مَّحيثَّممتاز َّوب نَّينهبَّواملوازنةَّجامعه،َّيفَّالرتمذيَّطريقة":
فيها،َّغدتََّّبلَّإنَّطريقتهَّيفَّالتبويبَّ؛تعد َّمنوذجاَّفريداَّمنَّحيثَّاملضمونَّواملنهجَّ،َّواليت10"الص حيح ن

ةَّلفرتةَّيسهرة،َّمثَّدر سَّيفَّاملرحلةَّالثانويوَّباشرة،َّطريقةَّكثهرَّمنَّالباحث نَّيفَّمناهجَّاحملدث ن؛َّوعادَّلسورايَّم
َّ َّوومت ََّّالص الةَّفضلوَّساكنهاَّعلىَّ-ابملدينةَّاملنو رةََّّاإلسالميةَّاجلامعةَّيفَّالن بوي  ََّّاحلديثَّملادةَّمدر  ساًََّّع  ن  
ََّّ.م1967َّعامَّإىلَّم،1965َّعامََّّ-َّالس الم

                                                           
َّ.آنذاكَّماَّكانَّمثةَّجامعاتَّللعلومَّالشرعيةَّيفَّسوراي8َّ
َّ."عبدَّهللاَّسراجَّالدينَّاحلسيينَّرضيَّهللاَّعنهصفحاتَّمنَّحياةَّإلمامَّشيخَّاإلسالمَّالشيخَّ"يفَّكتابه:َََّّّاملؤل  فترجمَّلهَّفضيلة9ََّّ

ََّّ".اإلمامَّالرتمذيَّواملوازنةَّب نَّجامعهَّوالصحيح ن"لَّاسهاَّبعدئذَّإىلَّعد 10ََّّ
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ََّّم،1967َّعادَّإىلَّدمشقَّعامَّمث َّ َّكلياتََّّيفَّسودر ََّّفيها،َّدمشقَّجبامعةَّالش ريعةَّكليةََّّيفَّمدر  ساًََّّوستاذاًََّّوع  ن  
َّ،11وحلبَّكماَّدر سَّماديتَّاحلديثَّوالتفسهرَّيفَّجامعاتَّعربيةَّوإسالميةَّكثهرةَّدمشقَّجامعيتَّيفَّاآلداب

إىلََّّوالَّزالَّيباشرَّعملهَّيفَّالتدري َّاجلامعيَّ،وغهرمهاَّمنَّاملعاهدَّواجلامعاتَّالشرعية،َّوكذلكَّيفَّاملساجد
َّالعامَّاملنصرم.َّ

 أهم إجنازاته العلمية:  -ب
َّ-َّلئنَّكانَّّتليدَّالعلمَّيفَّالسطورَّمنَّاألمهيةَّمبكانَّعظيم؛َّفإنَّّتليدهَّيفَّالصدورَّالَّيقلَّعنه،َّوللشيخ

َّيفَّكلَّمنَّاألمرينَّابعَّطويل.َّ-َّحفظهَّهللاَّتعاىل
 َََّّّتالميذه: 

همَّمنَّوعضاءَّومه َّوََّّهموبرزَّس ن،َّمنهمَّخنبةَّمتميزةَّمنَّالعلماءَّواألساتذة،َّوذكرَّاملدر  ََّّجَّعلىَّيدهَّآالف َّّتر َّ
 اهليئةَّالتدريسيةَّيفَّكلياتَّالشريعة:

 عميدَّكليةَّالشريعةَّجبامعةَّدمشق،َّوهوَّيفَّاحلديثَّالشريفَّوعلومه.َّ:الدكتورَّبديعَّالسيدَّاللحام (1
َّاملتخص  صَّاملتعم  قَّيفَّالقرآنَّالكرميَّ (2 َّالشريعة، َّالوكيلَّالعلميَّلكلية الدكتورَّعبدَّالعزيزَّحاجي:

 وعلومه.
 ص ارَّن ص ار:َّاملتخص  صَّيفَّاحلديثَّالشريفَّوعلومه.َّالدكتورَّن َّ (3
 الدكتورَّسيدَّعبدَّاملاجدَّالغوري:َّاملتخص  صَّيفَّاحلديثَّالشريفَّوعلومه. (4
 الدكتورَّعليَّالب  ق اعي:َّاملتخص  صَّيفَّاحلديثَّالشريفَّوعلومه. (5
احلديثَّيفََّّوَّالدكتورةَّمّنَّالعس ة:َّاملتخص  صةَّيفَّاحلديثَّالشريفَّوعلومه،َّرئيسة َّقسمَّعلومَّالقرآنَّ (6

 كليةَّالشريعةَّجبامعةَّدمشق.
َّالدكتورةَّمؤمنةَّالباشا:َّاملتخص  صةَّيفَّاحلديثَّالشريفَّوعلومه. (7

َّولكنَّهذاَّماَّيناسبَّاملقام.َّوغهرهمَّمنَّاألفاضلَّالكرامَّكثهر َّ
 َّ:كتبهَّومؤلفاته 

لومه،َّمثانيةَّومخسونَّكتاابَّب نَّأتليفَّوحتقيق،َّالقسمَّاألكربَّمنهاَّيفَّاحلديثَّالشريفَّوعَّاملؤل  فلفضيلةَّ
 يتلوهَّيفَّالتفسهرَّوعلومَّالقرآن،َّمثَّبقيةَّالتخصصاتَّالشرعية.َّ

َّاملؤل  فزتَّكتبَّمتي َّ َّثروةًََّّفضيلة َّيفَّكلَّانحبق  ََّّعلميةًََّّمبيزاتَّجعلتها َّنورها َّيسطع َّمنَّمناحيَّ، حية
شرائعهََّّاَّودرايتها،َّمنقوهلاَّومعقوهلا،َّتشرفاَّخبدمةَّاحلقَّالذيَّوقامَّهللاَّتعاىلَّعليهالتحقيقَّوالبحث:َّروايته

مباَّيقتضيهَّاحلق،َّفيهاَّمنَّغررَّالنقولَّيفَّابهباَّمنَّمظانَّالبحثَّوغهرَّمظانه،َّمنَّاملطبوعَّواملخطوطَّ
جًةَّووفكاراَّضوجيدَّالقارئَّيفَّحتليلَّكلَّموضوعَّآراءَّانواملكتباتَّالدوليةَّمماَّالَّي نالَّإالَّبشقَّاألنف ،َّ

                                                           

 .لفرتاتَّوجيزةَّكأستاذَّزائر،َّفهوَّقدَّرفضَّعروضاَّكثهرةَّللعملَّالدائمَّخارجَّبلده؛َّألنهَّوعطىَّعهداَّألحدَّمشاخيهَّاباللتزامَّإبفادةَّبلده11َّ
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ََّّالعلم،َّإضافةًَّمماَّالَّيقومَّمبثلهَّإالَّالراسخونَّيف ،َّوسعي َّمتواصل َّوافر ََّّوعلم َّ طويل ََّّحبث ََّّصائبةَّكانَّنتيجة َّ
عمومًاَّابالبتكارَّيفَّالتبويب،َّوتكثيفَّاملعلوماتَّمعَّوضوحهاَّللمتخصصَّيفَّآن،َّإىلَّاتصافَّكتبهَّ

مقرراََّّلباب.َّواختهرَّالكثهرَّمنَّمؤلفاتهوهذاَّقلَّماَّجيتمع،َّفالَّميكنَّتلخيصَّكالمهَّإذَّكلهَّصفوةََّّوَّ
َّجامعياَّلكلياتَّالشريعةَّيفَّوشهرَّاجلامعات،َّكجامعةَّدمشقَّواألزهرَّوغهرها.

َّة:َّقوسأذكرَّهناَّبعضاَّمنَّوهمَّكتبهَّومؤلفاتهَّيفَّاحلديثَّوعلومهَّخاصة،َّفمنَّوهمَّكتبهَّاحملق َّ
َّلإلمامَّابنَّالصالحَّالش هرزوري.َّ:علومَّاحلديث (1
َّلإلمامَّمش َّالدينَّالذهيب.َّ:املغينَّيفَّالض عفاء (2
َّ.العسقالينَّللحافظَّابنَّحجرَّ:نزهةَّالن ظرَّيفَّتوضيحَّخنبةَّالفكر (3

َّفاته:َّومنَّوبرزَّمؤل َّ
َّاإلمامَّالرتمذيَّواملوازنةَّب نَّجامعهَّوب نَّالص حيح ن. (1
َّوصولَّاجلرحَّوالت عديل. (2
َّحملاتَّموجزةَّيفَّوصولَّعلمَّالعلل. (3
َّعلمَّاحلديثَّوالد  راساتَّاألدبية. (4
َّاألانمَّشرحَّبلوغَّاملرام.إعالمَّ (5

 َّ:وعمالَّعلميةَّمهمة 
َّمناهجَّتقوميلَّالشيخَّالدكتورَّخبهراَّخمتصاًََّّابإلضافةَّإىلَّعملهَّوستاذاَّجامعياَّألكثرَّمنَّنصفَّقرن،َّعمل

َّيفَّتعد  دةمَّجامعاتَّيفَّالشريعةَّكلياتََّّالعلياَّيفَّالدراساتَّمرحلةَّومناهجَّاألوىلَّاجلامعيةَّالدراسات
مَّللماجستهر،َّوهوَّحمك  ََّّرسالة 100ََّّوَّ،دكتوراهللَّرسالة50ًََّّوشرفَّعلىَّوكثرَّمنََّّكماََّّالعاملَّاإلسالمي.

لبحوثَّالرتقيةَّملدر سيَّاجلامعةَّترسلَّإليهَّالبحوثَّمنَّدولَّمتعددة،َّوعرفَّبدقتهَّالشديدةَّيفَّحتكيمه،َّ
 لذلكَّكانواَّيصرونَّعلىَّاختيارهَّرغمَّكثرةَّوعبائه.َّ

 

 : رهمصادو وتبويبه  علوم احلديث"كتاب "منهج النقد يف املبحث األول: التعريف ب
  التعريف ابلكتاب:املطلب األول: 

ألحاديثَّيفَّاحلكمَّعلىَّاَّعلومَّاحلديثكيفيةَّاستخدامَّالعلماءَّلقواعدَّموضوعَّالكتابَّكماَّهوَّواضحَّمنَّعنوانهََّّ
واعدَّهذاَّالعلمَّقكتابَّيفَّعلومَّاحلديث،َّيربزَّجبالءَّوفاءَّ"فَّحفظهَّهللاَّتعاىل:َّ،َّوهوَّكماَّقالَّاملؤل  َّمنَّقبولَّووَّرد

،َّومتييزَّصحيحهَّمنَّمنحوله،َّضعَّمنَّوجله،َّوالَّوهوَّالذبَّعنَّحديثَّرسولَّهللاَّابلغرضَّالعظيمَّالذيَّو َّ
َّ.12َّ"ومقبولهَّمنَّمدخوله

                                                           

 .15،َّص:َّمنهجَّالنقدَّيفَّعلومَّاحلديثعرتَّنورَّالدين،12ََّّ
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لَّحبثَّعلىَّاملسائلَّاليتَّهلاَّوثرَّيفَّاحلكمَّعلىَّاحلديث،َّففصلَّفيها،َّمثَّ-حفظهَّهللاََّّ-َّف َّزَّاملؤل  َّوقدَّرك َّ
فلمَّيذكرهاَََّّّوغهرَّذلك،َّوماَّالفروعَّاليتَّتبعدَّعنَّهذاَّ"التدلي "،َّو"احلسنَّلذاتهَّولغهره"،َّو"الصحيحَّلذاتهَّولغهره"

اختصرتَّالفروعَّ"حَّيفَّاملقدمةَّبعدَّكالمهَّعنَّغايةَّهذاَّالعلمَّاألوىلَّوهيَّ"معرفةَّاملقبولَّمنَّاملردود"َّبقوله:َّكماَّصر َّ
َّ.13"واملسائلَّاليتَّالَّتتصلَّصلةَّوثيقةَّابلغايةَّاليتَّذكرانهاَّآنفاًَّ

َّملستوىَّفوقَّاملتوس  َّ َّهو َّبل َّمناسبالكتابَّلي َّللمبتدئ، َّابألحرىَّهو َّووللمستوىَّاجلامعَّط، َّي،
َّللدراساتَّالعلياَّكماَّفعلتَّجامعاتَّعديدة.

 تبويبه:املطلب الثاين: 
َّابهَّوسنةَّنبيه؛يفَّكتَّوجل ََّّإنَّوصالةَّالعلومَّالشرعيةَّوكونَّبناءهاَّالراسخَّإمناَّيقومَّعلىَّاستمدادهاَّمنَّوحيَّهللاَّعز َّ

الَّمينعَّالتجديدَّواالبتكارَّفيها،َّوالتجديدَّاحملمودَّهوَّالذيَّيزيدَّمعلوماهتاَّجالًءَّووضوحاً،َّوجيعلهاَّوقربَّمنااًلَّ
وورسخَّفهمًاَّواستظهاراً،َّمعَّاإلفادةَّمنَّمستجداتَّالعصورَّاملختلفة،َّمباَّخيدمَّتلكَّالعلومَّوالَّينالَّمنهاَّابلعبثَّ

ف،َّوتشييدَّنراهمَّمستمرينَّيفَّالتأليفَّوالتصنيَّ-َّمنَّفضلهَّالعظيمَّزادهمَّهللاَّ-والتغيهر،َّولذلكَّنرىَّعلماءَّاألمةَّ
َّافَّابلفضلَّألهلَّالفضل.َّع رترَّسهَّالسابقون،َّمعَّاالماَّوس َّ

ملعاينَّوقدَّقالوا:َّينبغيَّونَّالَّخيلوَّتصنيفَّمنَّوحدَّا"لدينَّالقاسيَّرمحهَّهللاَّتعاىل:ََّّمجالَّاَّالشيخَّيقول
يبَّمعدوم،َّووَّمجعَّمفرتق،َّووَّتكميلَّانقص،َّووَّتفصيلَّجممل،َّووَّهتذالثمانيةَّاليتَّتصنفَّهلاَّالعلماءَّوهي:َّاخرتاعَّ

َّ.14"مطول،َّووَّترتيبَّخملط،َّووَّتعي نَّمبهم،َّووَّتبي نَّخطأَّكذاَّعدهاَّوبوَّحيانَّميكنَّالزايدةَّفيها
ََّّ:،َّوهيةَّمقاصدَّمنَّتلكَّاملذكورةوربعقدَّاحتوىَّعلىََّّ"منهجَّالنقدَّيفَّعلومَّاحلديث"وكتابَّ

ََّّالتتيب: ن  سْ ح  ) أ ( 
قسيمَّمادةَّالكتابَّتقسيماَّجديداَّمنَّشأنهَّونَّيع نَّالقارئَّعلىَّاستخالصَّماَّيبتغيهَّبيسرَّوسهولةَّمعَّربطهَّتَّإن َّ

تابَّينقلَّمسائلَّإنهَّك":َّيفَّاملقدمةَّمطواًلَّحرفياََّّمثَّوعقب،َّيقولَّفهمؤل  ََّّوسأنقلَّكالمابملوضوعاتَّاألخرىَّفيه،َّ
يهاَّونواعَّاجلزئياتَّإىلَّالنظريةَّالكاملةَّاملتناسقة،َّاليتَّتتآلفَّفهذاَّالعلمَّمنَّالتفرقَّإىلَّالتكامل،َّوأيخذَّابلقارئَّمنَّ

عَّالكتابَّلقدَّتتب َّ".َّمثَّيقول:15َّ"علومَّاحلديثَّكافة،َّلتبدوَّيفَّجمموعهاَّمنطلقةَّبتسديدَّوإحكامَّحنوَّالغايةَّاملنشودة
،َّونظرَّفيماَّيتبعََّّاًَّمعربَّواالختبارَّكلَّاحتماالتَّالقوةَّووَّالضعفَّاليتَّقدَّتطروَّعلىَّالسندَّووَّاملنتَّووَّعليهماَّابلس َّ

كلَّواحدَّمنهاَّمنَّونواعَّاحلديث.َّمثَّقسمَّاألنواعَّعلىَّوبوابَّرئيسيةَّخيتصَّكلَّمنهاَّبركنَّمنَّوركانَّالبحثَّيفَّ
لَّبذلكَّإىلَّنتيجةَّهامةَّسيح َّهباَّالقارئَّيفَّمتابعةَّوحباثَّالكتاب،َّوالَّوهيَّمشولَّهذهَّاألنواعَّاحلديث،َّفتوص َّ

حليلَّالشاملَّ،َّإىلَّالتواحداًََّّ،َّمنَّالبحثَّيفَّرواةَّاحلديثَّواحداًَّوكلياًََّّئياًَّجلميعَّاالحتماالتَّاليتَّوشرانَّإليهاَّجزَّ
                                                           

َّ.17َّاملرجعَّالسابق،َّص:13ََّّ
،َّوقد17َّ:َّ"،َّصاالرتشاف"،َّوكالمَّوبَّحيانَّيفَّكتابه38َّص:ََّّ،قواعدَّالتحديثَّمنَّفنونَّمصطلحَّاحلديثالقاسيَّمجالَّالدينَّالدمشقي،14ََّّ

َّ.1/35َّ:َّ"كشفَّالظنون"َّ.َّانظر:ولعلهَّرآهَّضمنَّتفصيلَّاجململَّ،جعلهاَّحاجيَّخليفةَّسبعاَّملَّيذكرَّفيهاَّتعي نَّاملبهم
 .15ََّّ،َّص:منهجَّالنقدعرت،15ََّّ
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ديةَّدقيقة،َّعلىَّوصولَّنقَّملقوماتَّاحلديثَّيفَّالسندَّواملنتَّمجعيها،َّوبذلكَّيصدرَّاحلكمَّعلىَّاحلديثَّمعتمداًَّ
َّلوحظَّفيهاَّاملعّنَّمعَّاملبّن،َّواملنتَّمعَّالسند،َّمعَّاالستنادَّيفَّذلكَّإىلَّمقتضياتَّالعقلَّواحل .

دَّكتابناَّللدارسَّالسبيلَّمنَّوجلَّتكوينَّفكرةَّشاملةَّووَّنظريةَّمنتظمةَّلقواعدَّهذاَّالعلمَّالعظيم،َّوهكذاَّمه َّ
َّ.16َّ"تتبعَّفيهاَّالفروعَّوصوهلا،َّوتتضحَّالوجهةَّيفَّكلَّقاعدَّمنَّقواعده،َّويفَّكلَّمسألةَّمنَّمسائله

يناَّعليهاَّنظامَّالكتابَّاليتَّبنَّحاصلَّالنظرية":َّ،َّويقولفَّوجهةَّنظرهَّيفَّابتكارهَّتقسيمَّالكتابويشرحَّاملؤل  َّ
دَّوداهَّكماَّونَّنعلمَّونَّروايةَّقَّوترتيبهَّيقومَّعلىَّقضيةَّواحدةَّمسلمة،َّهيَّونهَّالَّبدَّلكيَّيكونَّاحلديثَّمقبوالًَّ
َّملتعلقةَّابلرواة.منَّحبثَّالعلومَّاَّسعه،َّوهذاَّالَّيتحققَّإالَّإذاَّاستوىفَّالراويَّالشروطَّالكافيةَّلذلك،َّفكانَّالَّبدَّووالًَّ

اويَّعنَّوساتذتهَّلهَّوحوالَّووحكام،َّوكذلكَّتبليغهَّالعلمَّيعتورهَّوحكامَّويضا،َّفكانتَّدراسةَّمثَّإنَّوخذَّالرَّ
َّعلمَّالروايةَّمكملةَّملاَّسبقَّومتممةَّله.

َّعنَّاآلخرَّحىتَّيبلغواَّقائلها،َّفإنَّمنَّالواجبَّوملاَّونَّاألحاديثَّقدَّوصلتَّإليناَّبنقلَّرجالَّالسندَّواحداًَّ
ََّّ،يفَّتعريفَّالصحيحَّواحلسنَّونَّندرسَّشروطَّالقبولَّيفَّالسندَّواملنت،َّوذلك ثباتَّسالمةَّاحلديثََّّكفايتهاَّإلونب ن  

َّ بتَّسالمةَّملاَّفيهَّمنَّفقدَّاملعيارَّالذيَّيثََّّونَّاختاللَّشيءَّمنهاَّجيعلَّاحلديثَّضعيفاًَّوودائهَّكماَّسع،َّكماَّنب ن  
َّاحلديث.
تَّالضعفَّالربَّوالدرسَّلكلَّجوانبَّاحلديث،َّونوضحَّاحتمانَّمثَّفإنناَّننتقلَّعلىَّضوءَّماَّسبقَّإىلَّالس َّوم َّ

َّوالقوةَّفيها،َّمعَّبيانَّحكمَّكلَّمنها.
سنادَّاألسانيد،َّمثَّأييتَّبعدَّذلكَّالبحثَّيفَّتسلسلَّاإلَّونبدوَّبدراسةَّوحوالَّاملنتَّفإنهَّاملقصودَّمنَّحبث َّ

،ََّّووَّغهرَّذلك،َّمثَّنتبعهَّابألنواعَّاملشرتكةَّب نَّالسندَّواملنتَّدَّسند َّوماَّيعرضَّلهَّمنَّاتصالَّووَّانقطاع،َّومنَّتعد َّ
َّ.17َّ"لطربَّواملعل َّكالشاذَّواملض

َّنظراَّملاَّسبقَّجندَّونَّخطةَّالكتابَّكانتَّكالتايل:
البابَّاألول:َّيفَّالتعريفَّالعامَّمبصطلحَّاحلديث:َّوهوَّكالبابَّالتمهيديَّإذَّيب نَّفيهَّمصطلحاتَّوساسية،َّ

َّوي تبعهاَّببحثَّودوارَّهذاَّالعلمَّالتارخيية،َّوساهتاَّووهمَّكتبَّكلَّمنهاَّبشكلَّمبتكر.
رواةَّاحلديث:َّبدوَّابلفصلَّاألولَّوهوَّالعلومَّاملعرفةَّحبالَّالراويَّمنَّالقبولَّووَّالرد،ََّّالبابَّالثاين:َّيفَّعلوم

َّفهوَّاملقصودَّوولياَّهنا،َّمثَّثّنَّابلفصلَّالثاين:َّيفَّعلومَّالرواةَّاليتَّتب نَّشخصَّالراوي.
البابَّالثالث:َّيفَّعلومَّروايةَّاحلديث:َّحتملهَّوودائهَّوكتابه.َّوآدابَّذلك،َّومصطلحاتَّكتابَّاحلديث.َّ

َّوَّهامَّلبيانَّذلكَّالتنظيمَّالبديعَّالذيَّكانَّعليهَّوهلَّالرواية.وه

                                                           

 16:َّاملرجعَّالسابق،َّص16َّ
 .17َّ،18َّ:َّاملرجعَّالسابق،َّص17َّ
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البابَّالرابع:َّيفَّعلومَّاحلديثَّمنَّحيثَّالقبولَّووَّالرد:َّبدوَّابلفصلَّاألول:َّيفَّونواعَّاحلديثَّاملقبول؛َّ
فاحلديثَّاملقبولَّمعيارَّملعرفةَّاملردود،َّوثّنَّابلفصلَّالثاين:َّيفَّونواعَّاحلديثَّاملردود،َّدومناَّ

َّذلكَّيفَّاألبوابَّالتالية.تعرضَّألنواعهَّإ َّذَّب ن 
الفصلَّالثاين:َّوََّّول:َّيفَّعلومَّاملنتَّمنَّحيثَّقائله.البابَّاخلام :َّيفَّعلومَّاملنت:َّوهوَّفصالن:َّالفصلَّاأل

َّيفَّعلومَّاملنتَّمنَّحيثَّدرايته.
َّالبابَّالسادس:َّيفَّعلومَّالسند:َّوهوَّفصالن:َّ

َّالفصلَّاألول:َّيفَّعلومَّالسندَّمنَّحيثَّاالتصال.
َّالفصلَّالثاين:َّيفَّعلومَّالسندَّمنَّحيثَّاالنقطاع.َّ

َّالبابَّالسابع:َّيفَّعلومَّاحلديثَّاملشرتكةَّب نَّالسندَّواملنت:َّوهوَّثالثةَّفصول:
َّدَّاحلديث.الفصلَّاألول:َّيفَّتفر َّ
َّدَّروايةَّاحلديثَّمعَّاتفاقها.الفصلَّالثاين:َّيفَّتعد َّ

َّالفصلَّالثالث:َّيفَّاختالفَّروايةَّاحلديث.
تَّونتائجَّعامة.َّتضمنتَّاخلامتةَّردوداَّعلىَّشبهاتَّللمستشرق نَّومنَّأتثرَّهبم،َّخامتةَّالكتاب:َّمناقشا

َّبشكلَّعلميَّموضوعي،َّوهذاَّمماَّيربزَّمواكبةَّالكتابَّلعصرهَّووفاءهَّحباجاتَّطالبه.ََّّ
والالفتَّللنظرَّإهناءَّكلَّفصلَّخبامتةَّفيهاَّخالصةَّذلكَّالفصلَّونتائجه،َّمعَّصلةَّماَّوردَّفيهَّمبنهجَّاحملدث نَّ

َّ-الرد،َّوهذاَّمنَّوحسنَّماَّيكونَّيفَّإيصالَّالعلمَّابستخدامَّالرتكيبَّمثَّالتحليلَّواخلتمَّابلرتكيبَّيفَّالقبولَّووَّ
َّ،َّووَّحسبَّتعبهرَّعلمائناَّاملسلم نَّاإلمجالَّوالتفصيل.َّ-حسبَّاملصطلحَّالغرب

َّمنَّومثلتهَّالكثهرة:َّيفَّختامَّفصلَّعلومَّوساءَّالرواةَّوونواعَّذلكَّاليتَّقدَّيسرحَّالفكرَّيفَّتفاصيلهاَّبعيداً؛
ديدهَّمنَّمجيعَّلَّبهَّإىلَّمعرفةَّشخصَّالراويَّوحتيعلنَّيفَّنتيجةَّالفصلَّبعدَّذكرَّاستيفاءَّاحملدث نَّلكلَّماَّي توص َّ

النواحيَّالزمانية،َّواملكانية،َّواالسية؛َّيعلنَّوهنمَّ"وتواَّعلىَّكلَّووجهَّالبحث،َّوتوصلواَّإىلَّنتائجَّهامةَّفيماَّيقبلَّمنَّ
ليوضعَّحتتََّّقاًَّدقيَّابلغاًََّّقطع،َّوميزواَّكلَّراوَّعماَّسواهَّمتييزاًَّحديثَّالراويَّوماَّيرفضَّوماَّيتصلَّمنَّسندهَّوماَّين
مثَّربطتَّكلَّنوعَّمنَّونواعَّ"،َّوهذاَّماَّعناهَّبقولهَّيفَّاملقدمة:18َّمنظارَّاجلرحَّوالتعديل،َّوينزلَّيفَّموضعهَّاملناسب

ملقبولَّمنَّاملردود".َّاعلومَّاحلديثَّابلبابَّالذيَّووردتهَّفيهَّوإبطارَّالعلمَّالعام،َّوعينَّغايةَّالعلمَّاألوىلَّوهيَّ"معرفةَّ
َّاملناسبَّيفَّجمالَّ َّموضعها َّويفيدَّيفَّوضعَّكلَّقاعدة َّاألساسية، َّالنظرية َّمبعامل وبذلكَّيظلَّالدارسَّعلىَّصلة

َّ.19"تطبيقها
 

                                                           
 .187:َّاملرجعَّالسابق،َّص18َّ
َّ.17َّاملرجعَّالسابق،َّص:19ََّّ
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َّوكذلكَّفمنَّمقاصدَّالتصنيفَّاملذكورةَّاليتَّتوافرتَّيفَّالكتاب:َّ
ََّّ:20تبيني خطأ) ب (  

نَّعلىَّزعمَّم ََّّهالكتاب،َّووَّيفَّثناايَّاألحباثَّاملختلفة،َّكرد  َّبرزَّذلكَّجلياَّيفَّردودهَّعلىَّاملستشرق نَّإماَّيفَّخامتةَّ
َّ.!21قدَّوخذواَّعنَّكعبَّاألحبارَّماَّنسبوهَّلرسولَّهللاََّّ-َّرضوانَّهللاَّعليهمَّ-نَّالصحابةَّوزعمَّ

ََّّل:م  تفصيل م  ) ج ( 
َّوهذاَّكثهرَّمثالهَّماَّجندهَّيفَّفقرةَّوهليةَّالتحملَّمثاًل،َّوتصحيحَّاملتأخرينَّوحتسينهمَّلألحاديث.

ََّّل:طوَّ هتذيب م  ) د (  
فَّونهَّلنَّيذكرهاَّلعدمَّتعلقهاَّابلغرضَّاألصليَّهلذاَّالعلمَّوهوَّمتييزَّاملقبولَّمنَّاملردود،َّكمسائلَّكثهرةَّوعلنَّاملؤل  َّ

َّمثلَّتفاصيلَّكثهرةَّيفَّطرقَّالتحملَّواألداء.
َّ:َّمصادره) هـ ( 

َّوعافاهَّحفظهَّهللاَّ-فَّاملؤل  ََّّمنَّوهمَّمقايي َّصحةَّاملعلوماتَّودقةَّالبحث:َّمصادرَّالبحثَّووَّالكتاب،َّوقدَّبذل
جهدًاَّعظيمًاَّيفَّاإلفادةَّمنَّمصادرَّمتنوعةَّمهمةَّمنَّبلدانَّخمتلفةَّمتوزعةَّاترخييًاَّألكثرَّمنَّاثينَّعشرَّقرانً؛ََّّ-

فتميزتَّمصادرَّالكتابَّابلشمولَّواالستيفاءَّملتطلباته،َّماَّب نَّقدميَّوحديث،َّوخمطوطَّومطبوع،َّومرجعَّشاملَّ
صادرَّاألصلية،َّوقدَّعولتَّيفَّوحباثيَّعلىَّامل"فَّيفَّاملقدمة:َّقسمَّمنها.َّيقولَّاملؤل  ََّّيفَّألنواعَّعلومَّاحلديثَّوخمتص َّ

فاتَّاحلديثيةَّاخلاصةَّبكلَّنوعَّمنَّعلومَّاحلديث،َّوفقَّخطةَّعلميةَّاترخييةَّتالحظَّاالبتداءَّمنَّورجعتَّإىلَّاملصن َّ
َّ.22"فاتَّخمطوطَّووَّيفَّحكمَّاملخطوطَّلندرتهاألقدمَّفالذيَّيليه،َّوكثهرَّمنَّهذهَّاملصن َّ

َّ،َّواليت23كتب َََّّّ(204،ََّّوماَّاملطبوعَّمنَّالكتبَّففوقَّ)كتاابًَََّّّ(26املخطوطاتَّ)َّالكتبَّمنَّوصلَّعدد
تنوعتَّزمانياَّحبيثَّمشلتَّمعظمَّكتبَّعلومَّاحلديثَّمنَّوولَّودوارهَّالتارخييةَّحىتَّكتابةَّالكتاب.َّوكانتَّإفادتهَّمنَّ

يدَّالعلم"َّللدكتورَّالتصدير،َّمثلَّتصديرَّ"تقيتلكَّاملصادرَّواملراجعَّدقيقةَّامتدتَّللمقدمةَّوحياانَّيفَّكتبَّاملعاصرينَّوَّ
،َّومقدمةَّكتابَّ"اإلكمالَّيفَّرفعَّاالرتيابَّعنَّاملؤتلفَّواملختلفَّمنَّاألساءَّوالكّنَّواألنساب"24َّيوسفَّالعش

َّ.25للشيخَّعبدَّالرمحنَّاملعلميَّاليماين
لَّموضحَّثوتنوعتَّتلكَّاملصادرَّويضاَّعلمياَّفتضمنتَّماَّكانَّمتخصصاَّيفَّنوعَّمنَّونواعَّعلومَّاحلديثَّم

يفََّّابقيََّّووَّ"،مقدمةَّابنَّالصالح"ووهامَّاجلمعَّوالتفريقَّللخطيبَّالبغدادي،ََّّووَّعامًاَّيفَّعلومَّاحلديثَّمثل:َّ

                                                           
َّللمناسبةَّبينها.هَّابختصارَّشديدَّمعَّماَّيليهَّمعَّكوهناَّوموراَّليستَّمنَّالتبويبَّذكرت 20ََّّ
َّ.155:َّصعرت،َّمنهجَّالنقد،21ََّّ
 .20َّ:َّاملرجعَّالسابق،َّص22َّ
 هذاَّالعددَّمنَّحلقةَّالطالبَّحممدَّمحزةَّبيطار.ََّّوفدت 23ََّّ
 وغهرها.50ََّّمنهجَّالنقد،َّوكذلكَّصَّ،42َّ،َّص1تنظرَّحاشية24ََّّ
 .184َّصََّّ،َّمنَّمنهجَّالنقد،1َّتنظرَّحاشية25ََّّ
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ألسرارَّيفَّوصولَّكشفَّا"وَّ،"َّللشيخَّعبدَّالعليَّاللكنويفواتحَّالرمحوتَّشرحَّمسلمَّالثبوت"العلومَّالشرعيةَّمثل:َّ
َّوغهرَّذلك..َّ"للبزدويَّالفقه

 

 ف يف كتابه:املؤلِّ املبحث الثاين: منهج 
ََّّمنهجه يف التعاريف:املطلب األول: 

إنَّضبطَّالتعاريفَّوحتريرهاَّبدقةَّمنَّوهمَّاملهماتَّيفَّويَّعلمَّوفن،َّوكتابَّ"منهجَّالنقدَّيفَّعلومَّاحلديث"َّوتىَّيفَّ
َّفأفادَّمنهاَّمجيعاَّيفَّالتعاريفَّوغهرها.َّ،مرحلةَّزمنيةَّمتأخرةَّعماَّسبقهَّمنَّومهاتَّالكتبَّيفَّهذاَّالفن

 منَّالتعاريفَّعندَّاالختالفَّماَّمنَّشأنهَّونَّخيدمَّاملقصدَّاألساسيََّّ-حفظهَّهللاَّتعاىلََّّ-ملؤل  فَّاَّوخيتار
وهو:َّمتييزَّاملقبولَّمنَّاملردود،َّووَّماَّهوَّودقَّيفَّالداللةَّعلىَّاملقصود،َّووَّحيو رَّقليالَّليكونََّّ،منَّهذاَّالفن

َّالتعريفَّوكثرَّدقًةَّووضوحاً.
َّش اف ه َّو صرح اب َّللتابعي،َّوهوَّ"مثالَّاألول:َّاختيارهَّلتعريفَّاحلاكمَّ َّاّلل  ََّّم نر ووضاف:ََّّ،"26َّر س ول 
.َّفاختارهَّعلىَّغهرهَّمنَّالتعاريفَّمثلَّتعريفَّاخلطيبَّالبغدادي27َّويَّمعَّكونهَّمؤمناًَّ

َّالص ح اب  " ب  منََّّ،َّوعلىَّتعريفَّالعراقي:َّ"منَّلقيَّواحدا28ًَّوغهره:َّ"الت اب ع ي َّم نرَّص ح 
َّاالختيارَّيفَّاحلاشيةَّ،َّفلمَّيشرتط29َّالصحابةَّفأكثر" املشافهة،َّمثَّيب نَّسببَّهذا

لسند،َّفإنَّث نَّاليتَّمنهاَّاتصالَّااخرتانَّتعريفَّاحلاكمَّألنهَّووىفَّأبغراضَّاحملد  َّ"يقول:َّ
َّ.30"إالَّابلواسطةَّمنَّملَّأيخذَّعنَّالصحابَّالَّيكونَّسندهَّإىلَّالصحابَّمتصالًَّ

َّفيهصر َّمثالَّالثاين:َّاختيارهَّتعريفَّاحلافظَّابنَّحجرَّللحسنَّلذاتهَّمعَّت ،َّفعر فهَّأبنه:َّ"احلديث31َّف 
َّشاذ  َّ َّغهر َّخفَّضبطه َّعدل َّبنقل َّسنده َّاتصل َّالذي َّاحلديث َّهو والََّّاحلسن:

تعريفَّالذيَّلكنَّال".َّوعللَّاختيارهَّبقولهَّبعدَّتعرضهَّلتعريفَّابنَّالصالح:32َّ"ل َّعل َّم َّ
اخرتانهَّجاءَّخمتصراَّودقيقاً؛َّألنهَّميزَّاحلسنَّعنَّالضعيفَّابلشروطَّاليتَّتضمنها،َّمثَّ

َّ.33"ميزهَّعنَّالصحيحَّأبنهَّقلَّضبطه

                                                           
َّ.42َّصََّّ،احلديثَّملوَّمعرفةَّعاحلاكمَّالنيسابوريَّوبوَّعبدَّهللا،26ََّّ
َّ.42"وحفظَّعنهمَّالدينَّوالسنن"،َّاحلاكم،َّمعرفةَّعلومَّاحلديث،َّص:َّوهوَّماَّيقتضيهَّاملعّنَّاملرادَّوسياقَّكالمَّاحلاكمَّإذاَّيقولَّبعدَّكالمهَّاألول:27ََّّ
 .22:َّيفَّعلمَّالرواية،َّصَّالكفايةاخلطيبَّالبغدادي،َّعليَّبنَّاثبت،28ََّّ
ََّّ(.2/159َّ)َّالتبصرةَّوالتذكرة:األلفيةَّوشرحهاَّالعراقيَّعبدَّالرحيم،29ََّّ
 .147ص:ََّّ،منهجَّالنقدَّيفَّعلومَّاحلديثعرت،30ََّّ
َّالضبط ،َّويَّق ل 31ََّّ َّالقوم َّخ فوفاً:َّق  ل وا-عبارةَّاحلافظَّيفَّشرحَّالنخبةَّبعدماَّتكلمَّعنَّالصحيح:َّ"فإنرَّخ ف   تقد  م ة ََّّ-ي قال:َّخ ف 

َّامل  راد َّمع َّبقي ة َّالش روط 
وامل

َّفه َّ  .65وَّاحلسن َّلذات ه "َّنزهةَّالنظر:َّيفَّحد  َّالص حيح 
َّ.264ََّّ،َّص:منهجَّالنقدعرت،32ََّّ
َّ.264َّ:َّاملرجعَّالسابق،َّص33َّ
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ََّّالسندَّووَّاملنتَّسهواًَّآبخرَّيفَّفيهَّراويهَّشيئاًََّّل َّد َّبرَّمثالَّالثالث:َّتعريفهَّاملقلوبَّونه:َّ"احلديثَّالذيَّو َّ
.َّوذلكَّون34َّووَّعمداً".َّوعقبَّبقوله:َّ"وهذاَّفيماَّيبدوَّلناَّوضبطَّتعريفَّللمقلوب"

،َّوقالَّابن35َّملقلوبَّالسندَّفقطإمناَّاقتصراَّعلىَّومثلةََّّ،ابنَّالصالحَّوالنوويَّملَّيعرفاه
َّو وإ"حجر:ََّّ َّاملخالفة َّبتقدمي  َّكان ت  َّ.36"..َّويَّيفَّاألساءَّفهوَّاملقلوب.نر

 َّ:التنبيهَّعلىَّاختالفَّالتعريفَّهلَّهوَّاختالفَّاصطالحَّومَّاختالفَّاجتهادَّيفَّاحلكم:َّيقولَّيفَّاملقدمة
هرَّاملعّنَّالذيَّيستعملهَّملعّنَّيغَّاًَّمنَّاخلالفاتَّيرجعَّإىلَّاختيارَّكلَّفريقَّمنَّالعلماءَّاصطالحَّفإنَّكثهراًَّ"

التنبهَّإىلََّّر"،َّوقدَّوقعَّكثهرونَّيفَّاللب َّبسببَّعدميستعملهَّفيهَّالفريقَّاآلخر،َّمثلَّاخلالفَّيفَّ"املنك َّ
َّ.37"االختالفاتَّاالصطالحيةَّيفَّهذاَّالفن

 َّوكانَّغالباَّيقتصرَّعلىَّالتعريفَّاالصطالحي،َّوالَّيذكرَّالتعريفَّاللغويَّمعهَّإالَّيفَّمواضعَّقليلة،َّوذلك
يفَّثالثةَّعشرَّموضعًاَّفقط،َّوكأنَّذلكَّكانَّلبيانَّالصلةَّالوثيقةَّب نَّالتعريفَّاللغويَّواالصطالحيَّيفَّ

َّتلكَّاملواضع،َّوتبعاَّلشيخَّالصنعةَّابنَّالصالحَّكذلك،َّوهللاَّوعلم.َّ
 لَّاخلفي َّ َّواملرس َّالتوضيحَّحرصَّعلىَّالتمييزَّب نَّاملصطلحاتَّاملتشاهبةَّمثلَّاملدل ََّّوزايدةَّيف

38. 
 بيانَّمصطلحاتَّخاصةَّببعضَّالعلماءَّفقط.ََّّ

 منهجه يف حترير املسائل العلمية: املطلب الثاين: 
 َّ زاعَّيفَّاملسائلَّاخلالفية:َّحتريرَّحملَّالن 

َّونهَّالَّخالفَّب نَّالعلماءَّونَّاجلاهلَّواملومنَّومثلته:َّقضيةَّالروايةَّابملعّن؛َّقبلَّاخلوضَّفيهاَّ بتدئَّومنَّب ن 
لفا َّملَّميهرَّيفَّالعلمَّوالعربيةَّحيرمَّعليهَّالروايةَّابملعّن،َّلكنهمَّاختلفواَّيفَّالروايةَّابملعّنَّألهلَّالعلمَّمبعاينَّاأل

اَّكانَّمناخلالفَّيفَّالروايةَّابملعّنَّإ".ََّّمثَّوض حَّبعدَّبيانَّاآلراءَّوالرتجيحَّبينهاَّونَّهذا39َّومواقعَّاخلطاب
يفَّعصورَّالروايةَّقبلَّتدوينَّاحلديث،َّوماَّبعدَّتدوينَّاحلديثَّيفَّاملصنفاتَّوالكتبَّفقدَّزالَّاخلالفَّ

باعَّاللفظ،َّلزوالَّاحلاجةَّإىلَّقبولَّالروايةَّعلىَّاملعّن،َّ"وقدَّاستقرَّالقولَّيفَّالعصورَّاألخهرةَّعلىَّووجبَّات َّ
ملعّن،َّ.َّفالَّيسوغَّألحدَّاآلنَّروايةَّاحلديثَّاب.َّوإنَّوخذَّبعضَّالعلماءَّابجلوازَّنظراًَّمنعَّالروايةَّابملعّنَّعمالًَّ

                                                           
َّ.435َّ:َّاملرجعَّالسابق،َّص34َّ
،َّوكذلكَّصنيع107َّ:َّ،َّصإرشادَّطالبَّاحلقائقَّوالنوويَّحيىيَّبنَّشرف،َّ،102و101ََّّ:،َّصعلومَّاحلديثَّابنَّالصالحَّالشهرزوري،َّينظر:35َّ

َّ(.1/548)التقييدَّواإليضاح:ََّّ:انظرَّ،العراقي
َّ.94:َّ،َّصنزهةَّالنظرابنَّحجرَّالعسقالين،36ََّّ
 .114َّ:َّوماَّبعدها،َّوكذلكَّتعرضَّهلاَّص430َّصَّ"،منهجَّالنقد"ينظرَّيفَّبيانَّمسألةَّاملنكرَّيف37ََّّ
 .387َّ:َّ،َّصمنهجَّالنقدعرت،38ََّّ
َّ.227َّ:َّاملرجعَّالسابق،َّصينظر:39ََّّ
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إالَّعلىَّسبيلَّالتذكهرَّمبعانيهَّيفَّاجملال َّللوعظَّوحنوه،َّفأماَّإيرادهَّعلىَّسبيلَّاالحتجاجَّووَّالروايةَّيفَّ
 .40"املؤلفاتَّفالَّجيوزَّإالَّابللفظ

 َّ:التوفيقَّماَّومكنَّذلك 
:َّنص هَّقريظهَّهلذاَّالكتابَّمايفَّتَّأبسلوبَّعلميَّومنهجَّموضوعي،َّيقولَّالعالمةَّحممدَّوبوَّشهبةوذلكَّ
ومنَّحماسنَّهذاَّالكتابَّدقةَّالتحريرَّلألقوالَّواآلراءَّاليتَّكثرتَّفيهاَّاخلالفات،َّوالتوفيقَّب نَّاآلراءَّاليتَّ"

َّيرجعَّإىلَّاالختالفَّيفَّاألنظارَّ َّإمنا َّوبيانَّونَّاالختالفَّب نَّالعلماءَّيفَّالعبارات، َّالتعارض، ظاهرها
َّثَّماَّعسىَّونَّأيخذهَّعليهمَّمنَّملَّيتبحرَّيفَّهذاَّالفن،َّوملَّيقفواالعتبارات،َّوبذلكَّرفعَّعنَّوئمةَّاحلدي

علىَّاجتهاداهتمَّفيه،َّفهرميهمَّابلتناقضَّوإهنمَّخيالفَّبعضهمَّبعضاً،َّوذلكَّمثلَّماَّفعلَّيفَّحبثَّاملنقطع،َّ
َّ.َّففيَّحبثَّاملرس َّ"ر،َّوغهرها،َّواملنك َّاذ َّل،َّوحبثَّالش َّوحبثَّاملرس َّ 41َّطيبَّالبغداديَّونَّاملتقدم نَّكاخللَّب ن 
لَّمبعّنَّاملنقطع،َّوهوَّمذهبَّالفقهاءَّواألصولي ن،َّبينماَّاصطلحَّاملتأخرونَّكانواَّيطلقونَّاملرس 42َََّّّوابنَّاألثهر

َّ.43َّالتابعي َّعلىَّإطالقهَّعلىَّماَّرفعهَّ
 َّذكرَّودلةَّكلَّفريقَّمثَّترجيحَّماَّعليهَّاجلمهورَّمدلالَّعليه،َّووَّترجيحَّماَّكانَّوقربَّللغايةَّاملنشودةَّمنَّهذا

 الفن:َّ
َّم َّاألول: َّفرج َّمثال َّالعملَّابحلديثَّالضعيف، َّابلضعيفَّيفَّسألة َّالقائل نَّابلعمل حَّمذهبَّاجلمهور

َّالعلماءَّللعملَّابحلديثَّ"الفضائلَّبشروطَّمعلومةَّقائاًل:َّ إذاَّأتملناَّالشروطَّاليتَّوضعها
الضعيف،َّفإنناَّنالحظَّونَّالضعيفَّالذيَّنبحثَّفيهَّملَّحيكمَّبكذبه،َّلكنَّملَّيرتجحَّفيهَّ

تماًل،َّوهذاَّاالحتمالَّقدَّتقوىَّبعدمَّوجودَّمعارضَّلهَّوابنضوائهَّجانبَّاإلصابة،َّإمناَّبقيَّحم
َّ.44"لذلكَّ،َّرعايةًَّومقبوالًََّّضمنَّوصلَّشرعيَّمعمولَّبه،َّمماَّجيعلَّالعملَّبهَّمستحباًَّ

َّمسألةَّاالحتجاجَّابملرس َّ َّالعلماءَّودليلَّكل َّل؛َّفومثالَّالثاين: َّذكرَّآراء ونََّّالَّوانَّنالحظ"قال:ََّّبعدما
َّاحتفَّبقرائنَّتقويهَّينبغيَّونَّلَّدائرَّب نَّاحتمااحلديثَّاملرس َّ يلَّالصحةَّوالضعف،َّفإذا

 .45"يعملَّبهَّوحيتج،َّوذلكَّفيماَّنرىَّمنتهىَّالعملَّيفَّهذهَّاملسألةَّب نَّاألئمةَّالفقهاء
 َّ  ةَّفَّيفَّمقدمتهَّونهَّاختصرَّالفروعَّواملسائلَّاليتَّالَّتتصلَّصلةَّوثيقةَّابلغايةَّاألساسياالختصار:َّذكرَّاملؤل

 :46ولَّمنَّاملردود.َّوكانَّهذاَّاالختصارَّعلىَّضرب نمنَّعلمَّاملصطلحَّوهيَّمتييزَّاملقب
                                                           

 .228َّ:َّاملرجعَّالسابق،َّص40َّ
 .384:َّيفَّعلمَّالرواية،َّصَّالكفايةَّاخلطيبَّالبغدادي،َّينظر:41َّ
َّ.64َّ:َّمنَّوحاديثَّالرسول،َّصَّجامعَّاألصولَّابنَّاألثهر،َّينظر:42َّ
َّ.370:َّ،َّصمنهجَّالنقدعرت،43ََّّ
 .294َّ:َّاملرجعَّالسابق،َّص44َّ
 .373َّ:َّاملرجعَّالسابق،َّص45َّ
ََّّوجهودهَّيفَّعلومَّ"ينظرَّيفَّأتصيلَّالفكرة:46ََّّ َّ.176ََّّ،َّص:لألستاذَّعبدَّالعزيزَّخلفَّ"احلديثالدكتورَّنورَّالدينَّع رتر
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العلماءَّيفََّّعدَّعنَّاإلحالةَّلكتبَّوخرى،َّكماَّيفَّونواعَّاإلجازةَّاليتَّتوس َّق:َّويَّاجملر َّاألول:َّاالختصارَّاملطل َّ
عنهاَّوعنَّوجهََّّل  ف َّاملؤَّمَّمباَّيبلغَّوكثرَّمنَّعشرَّصفحات،َّبينماَّتكل ََّّالكالمَّعليهاَّوالتفصيلَّفيها

 .47حجيتهاَّبشكلَّعام،َّوذكرَّونواعهاَّيفَّاحلاشيةَّإبجيازَّشديدَّجداًَّ
كثهراَّماَّيذكرَّاملسألةَّابختصار،َََّّّف َّ:َّكانَّاملؤل  48َّالثاين:َّاالختصارَّاملقرونَّابإلحالةَّعلىَّكتبَّغهرهَّووَّكتبه

وحالَّوََّّوحييلَّالقارئَّللمصادرَّووَّاملراجع،َّمثلَّمسألةَّاملفاضلةَّب نَّالصحيح ن،َّذكرهاَّابقتضاب
،َّومسألةَّوقسامَّالوالءَّذكرَّبعضهاَّووحالَّيفَّاحلاشية49َّ"َّللحافظَّابنَّحجرهديَّالساري"إىلَّ
َّ.50السماحيَّحممدَّلشيخلَّ"املنهجَّاحلديثَّيفَّعلومَّاحلديث"َّكتابإىلََّّ

لرتمذيَّيقولَّ:َّعندَّا"وهذاَّكثهرَّويضاَّمثل:َّتوضيحَّمصطلحَّ"حسنَّصحيحَّ،كماَّكانَّحييلَّالقارئَّلكتبه
حبثَّذلكَّبتوسعَّيفَّكتابَّاإلمامَّالرتمذي،َّووفضناَّيفَّمناقشةَّوهمَّتلكَّاآلراء،ََّّوقدَّحققنا"يفَّذلك:َّ

حىتَّخلصناَّإىلَّنتيجةَّنطمئنَّإليهاَّعلىَّضوءَّقواعدَّالعلمَّودراسةَّتصرفَّالرتمذيَّيفَّهذهَّالعبارات،َّ
تفصيلَّالكالمَّيفَّروايةَّعمروَّبنَّشعيبَّعنَّوبيهَّعنَّجده،َّوحالَّالكالمَّفيها51ََّّ"...نلخصهاَّفيماَّيلي

،َّوتفصيلَّمسألةَّعدالةَّالصحابةَّوحالَّفيهاَّلكتابهَّ"وصول52َّيفَّالصلواتَّاخلاصةَّهديَّالنيبََّّلكتابه
َّعي.للدكتورَّمصطفىَّالسباَّ"السنةَّومكانتهاَّيفَّالتشريعَّاإلسالمي"،َّوكذلكَّلكتاب53َّاجلرحَّوالتعديل"

ََّّمنهجه يف عرض األمثلة:املطلب الثالث: 
ةَّبضربَّاألمثلةَّألنواعَّعلومَّاحلديث،َّوعدمَّاالقتصارَّعلىَّاألمثلاالعتناءَّ"يلخصَّذلكَّالعالمةَّوبوَّشهبةَّبقوله:َّ

َّ.54"اليتَّذكرهاَّاألئمةَّالقدامى،َّكماَّجندهَّيفَّاملؤلفاتَّاألخرى،َّمعَّاالعتناءَّبشرحَّاألمثلةَّاعتناًءَّجيداًَّ
 يفَّعرضَّاألمثلة:َّ-حفظهَّهللاَّتعاىلََّّ-وهذهَّبعضَّوبرزَّخصائصَّمنهجَّاملؤل  فََّّ
 َّ:التجديدَّيفَّاألمثلة 

فلمَّيقتصرَّعلىَّومثلةَّاألئمةَّالسابق ن،َّإمناَّوتىَّأبمثلةَّموضحةَّألنواعَّعلومَّاحلديثَّكلها،َّمثاًل:َّيفَّنوعَّ
،َّوكذلكَّاألمرَّيفَّمواضع55ََّّوتىَّمبثالَّمنَّسننَّالرتمذيَّلي َّموجوداَّيفَّكتبَّالسابق نَّ"احلسنَّلغهره"

                                                           
َّ.216ََّّ،َّص:منهجَّالنقدَّ:َّعرت،ينظر47َّ
َّاقتصرَّالباحثَّعبدَّالعزيزَّعلىَّاإلحالةَّعلىَّماَّيفَّكتبهَّرغمَّوجودَّاآلخرَّبكثرة.48ََّّ
َّ،7:َّ،َّصهديَّالساريَّابنَّحجر،َّ،َّوينظر:256:َّ،َّصمنهجَّالنقدعرت،49ََّّ
َّ.209َّإىل207ََّّ:َّيفَّعلومَّاحلديث،َّصَّملنهجَّاحلديثاَّ:َّالسماحي،،َّوينظر175:َّ،َّصمنهجَّالنقدعرت،50ََّّ
 .271:َّ،َّصمنهجَّالنقدعرت،51ََّّ
َّ.160َّ:َّاملرجعَّالسابق،َّص52َّ
َّ"السنةَّومكانتهاَّيفَّالتشريعَّاإلسالمي".َّووحالَّكذلكَّلكتاب47َّإىل29ََّّ:َّ،َّص،َّووصولَّاجلرحَّوالتعديل124:َّ،َّصمنهجَّالنقدَّعرت،َّينظر:53َّ

َّ.353َّإىل305ََّّ:َّ،َّصللدكتورَّمصطفىَّالسباعي
 .8َّ:َّ،َّصمنهجَّالنقدعرت،54ََّّ
 .270:َّاملرجعَّالسابق،َّصَّ:ينظر55َّ
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َّا َّاملثالَّللحديثَّالضعيفَّيفَّالفضائلَّالذيَّيعملَّبهَّالستيفائه َّمثل: ليتَّنصَّعليهاَّلشروطَّاكثهرة،
 وغهرَّذلك.57،َّواملثالَّللمزيدَّيفَّمتصلَّاألسانيد56العلماء

 َّ:توضيحَّاألمثلةَّوبياهنا 
َّيقولَّاملؤل  َّوذلكَّ ََّّف َّألجلَّشرحَّالنوعَّالذيَّسيقتَّألجله: َّمنهجه: َّإليضاَّ"شارحًا حَّضربتَّاألمثلة

لىَّالنظرَّيفَّمبثابةَّتدريبَّعالتعاريفَّوالقواعد،َّوووردتَّبعضًاَّمنهاَّبنصهَّكاماًلَّمنَّكتبَّالسنة،َّليكونَّ
 .58َّ"األحاديثَّوالبحثَّفيها

ومنثلَّللحسنَّلغهرهَّمبثالَّنسوقهَّمنَّجامعَّالرتمذي:َّقالَّالرتمذي:َّ"حدثناَّ"وهذاَّمثالَّعلىَّذلك:َّيقول:َّ
عليَّبنَّحجر،َّحدثناَّحفصَّبنَّغياث،َّعنَّحجاج،َّعنَّعطية،َّعنَّابنَّعمرَّقال:َّ"صليتَّمعَّالنيبَّ

َََّّّكعت ن".َّقالَّوبوَّعيسى:َّ"هذاَّحديثَّحسن،َّوقدَّرواهَّابنَّوبَّليلىالظهرَّيفَّالسفرَّركعت نَّوبعدهاَّر
َّليلى،َّثناَّعليَّبنَّهاشم،َّعنَّابنَّوبثناَّحممدَّبنَّعبيدَّاحملارب،َّحد َّحد ََّّفعَّعنَّابنَّعمر:عنَّعطيةَّوان

يفَّاحلضرَّوالسفر:َّفصليتَّمعهَّيفَّاحلضرَّالظهرََّّعنَّعطيةَّوانفعَّعنَّابنَّعمرَّقال:َّ"صليتَّمعَّالنيبَّ
وَّعيسى:َّهذاَّحديثَّ..َّقالَّوب.وبعدهاَّركعت ن،َّوصليتَّمعهَّيفَّالسفرَّالظهرَّركعت نَّوبعدهاَّركعت نَّوربعاًَّ

َّحسن".َّانتهى.
ََّّفاحلديثَّيفَّإسنادهَّاألولَّ"احلجاج"َّوهوَّابنَّورطأة.َّقالَّاحلافظَّابنَّحجرَّيفَّتقريبَّالتهذيب:َّ"صدوق َّ

،َّونهَّشيعياًَّوهوَّكسابقهَّويضاَّمعَّكوهوَّابنَّسعدَّبنَّجنادةَّالعويف،ََّّ:اخلطأَّوالتدلي ".َّوفيهَّعطيةَّكثهر َّ
َّزلَّعنَّرتبةَّاالعتبار.َّمَّابلكذبَّوملَّينرَّه َّت  َّمنهماَّملَّي  ََّّالاَّلكنَّك َّ
ألنهَّاعتضدَّبروايتهَّمنَّوجهَّآخرَّكماَّرويت،َّوهذاَّالطريقَّاآلخرَّفيهَّابنََّّ؛نَّالرتمذيَّحديثهماوقدَّحس َّ
ىَّبورودهَّمنَّهذاَّو َّلكنَّاحلديثَّتقلَّحفظه.َّب َّثونَّمنَّق َّمَّفيهَّاحملد  َّلكنَّتكل ََّّ،وهوَّفقيهَّجليلَّ،وبَّليلى

َّ.59"نهَّالرتمذيالطريق،َّومنَّهناَّحس َّ
 َّمنهجه يف النقل والتوثيق:املطلب الرابع: 

منَّالبداهةَّونَّوصلَّمعلوماتَّالكتابَّمستقىَّمنَّاملصادرَّاألصليةَّهلذاَّالفن،َّومتتَّاإلفادةَّكذلكَّمنَّاملراجعَّ
وثيقَّمباَّكتابَّوالسنةَّابختصارَّوتوثيقهاَّويضاً،َّومتيزَّالعزوَّوالتاحلديثةَّاليتَّميكنَّاإلفادةَّمنها،َّمعَّذكرَّاألدلةَّمنَّال

 يلي:َّ
 َّالغالبَّيفَّالتخريجَّهوَّاالقتصارَّيفَّّتريجَّاألحاديثَّمنَّالصحيح نَّووَّوحدمهاَّعندَّوجودَّاحلديث

فيهماَّووَّوحدمها،َّوقدَّيضمَّإليهَّمصادرَّاحلديثَّاألصليةَّاألخرى.َّمثالَّاحلالةَّالغالبة:َّماَّجعلهَّمثااًلَّ
                                                           

َّ.295:َّاملرجعَّالسابق،َّصينظر:56ََّّ
َّ.364:َّاملرجعَّالسابق،َّصينظر:57ََّّ
 .17َّ:َّاملرجعَّالسابق،َّص58َّ
 .270َّ،271َّ:َّاملرجعَّالسابق،َّص59َّ
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إذاَّحكمَّاحلاكمَّمثَّاجتهدَّفأصابَّفلهَّوجران،َّوإذاَّحكمَّ»عندَّاألصولي ن،َّوهوَّحديث:َّللمشهورَّ
فعزاهَّللحاشيةَّللصحيح نَّفقطَّرغمَّوجودهَّيفَّالكتبَّالستة،َّوهذهََّّ،«فاجتهدَّمثَّوخطأَّفلهَّوجر

ث نَّإالَّلفائدةَّتوجدَّيفَّالرواايتَّاألخر.َّومثالَّاحلالةَّقليلةَّالوجودَّيفَّالكتاب:َّطريقةَّغالبَّاحملد َّ
َّ،«وانَّوغّنَّالشركاءَّعنَّالشرك،َّمنَّعملَّعمالَّوشركَّفيهَّمعيَّغهريَّتركتهَّوشركه»جَّحديث:َّّتري

 .60عزاهَّملسلمَّوابنَّماجه
وماَّماَّملَّيكنَّيفَّوحدَّالصحيح نَّفكعادةَّاحملدث نَّإنَّكانَّيفَّالسننَّاألربعةَّعزاهَّإليهاَّوهذاَّهوَّ

 الغالبَّإالَّمواطنَّسوفَّوذكرهاَّيفَّاملبحثَّالثالث.
 ََّّعنَّاألئمةَّوالعلماءَّالنقلَّابملعّن،َّإالَّلسببَّيقتضيَّالنقلَّابللفظ،َّمثالَّاألولَّكثهرالغالبَّيفَّالنقول

يفَّاجلرحََّّالرفعَّوالتكميل"اللكنويَّيفََّّاإلمامَّعبدَّاحليَّجدًاَّيفَّالكتاب،َّومثالَّالثاين:َّنقلهَّكالم
،61َّهرويقعَّيفَّوكثرَّمنَّصفحة؛َّوذلكَّألمهيتهَّالبالغة،َّوذكرَّيفَّاحلاشيةَّونهَّابختصارَّيسَّوالتعديل"،

َّعنَّابنَّالصالحَّجوابَّاستشكالَّاجلرحَّاجململَّيفَّكتبَّالرجال؛َّوذلكَّألنهَّجوابَّ ونقلهَّحرفيًا
 ؛َّفنقلهَّحرفياَّوكثرَّفائدة.62حسنَّارتضاهَّالعلماء

 َّ،الغالبَّيفَّالكتابَّهوَّالتوثيقَّالعلميَّاملعروف،َّوومثلتهَّكثهرة،َّلكنَّوحياانَّملَّيكنَّمثةَّعزوَّللمصدر
 :63َّوذلكَّيفَّثالثَّحاالت

سنةَّوالسندَّسوىَّتعريفَّاحلديثَّوال‘َّا:َّالتعريفاتَّاللغويةَّملَّيتمَّعزوهاَّللمصادرَّاللغويةَّوبداًَّإحدامه
.َّوالسببَّيفَّذلكَّهوَّاعتمادهَّعلىَّكتبَّاحملدث نَّالذينَّنقلواَّلناَّتعاريفَّاللغوي ن،64َّفقط

َّفلمَّيرَّحاجةَّللتوثيقَّمنَّكتبَّاللغة.َّوهللاَّوعلم.
،َّروايةَّاآلابءَّعن66َّ،َّوالسابقَّوالالحق65نسبياَّمثل:َّاملدبجفقراتَّمتكاملةَّصغهرةَّاحلجمََّّوالثانية:َّ

َّ،َّوغهرَّذلك.67األبناء
َّ.68"الصحيحَّلغهره"والثالثة:َّفقراتَّتتعلقَّمباَّقبلها،َّفلمَّيوثقهاَّاكتفاءَّابلتوثيقَّالسابق،َّمثلَّ

                                                           
 .186َّ:َّ،َّصاألستاذَّعبدَّالعزيزَّخلفهَّمنَّوطروحةَّ.َّوهذاَّاملثالَّوسابقهَّوفدت 324َّ:َّاملرجعَّالسابق،َّص60َّ
 .96َّ:َّ،َّصمنهجَّالنقدعرت،61ََّّ
َّ.99َّ:َّ،َّصمنهجَّالنقدعرت،62ََّّ
َّ.29ص:ََّّ،حممدَّمحزةَّبيطارَّاألستاذَّتنظرَّحلقةَّحبث63َّ
 ،َّمعَّالتنبيهَّإىلَّونهَّجعلَّتلكَّاملواضعَّالثالثةَّللسنةَّفقط.29ص:ََّّ،حممدَّمحزةَّبيطارَّاألستاذَّتنظرَّحلقةَّحبث64َّ
 .154َّ:َّص،َّمنهجَّالنقدعرت،65ََّّ
 .157:َّاملرجعَّالسابق،َّص66َّ
 .158َّ:املرجعَّالسابق،َّص67َّ
َّ.267َّ:املرجعَّالسابق،َّص68َّ
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ثلََّّمرابعةَّلي َّهلاَّضابط،َّوهيَّاندرةَّيفَّالكتاب،َّوهيَّعدمَّعزوَّالقولَّملصدرَّكتابَّلقائله،ََّّةويتلوهاَّحال
،َّوكلمةَّالذهيبَّاملعروفةَّيفَّعدمَّاجتماع69َّكالمَّالبيهقيَّعنَّاألحاديثَّاليتَّالَّتوجدَّيفَّالدواوينَّاملعروفة
،َّوكالمَّابنَّحجرَّعلىَّركةَّاملعّنَّيف70َّاثن نَّمنَّعلماءَّهذاَّالشأنَّعلىَّتوثيقَّضعيفَّاوَّتضعيفَّثقة

َّعملَّبشري،َّوهللاَّتعاىلَّ،َّوغهرَّذلكَّمنَّمواضعَّاندرَّوجودها،َّوهذاَّسهوَّالَّخيلوَّمنه71احلديثَّاملوضوع
 وعلم.َّ

 َّعلى الشبهات: دّ الرَّ منهجه يف املطلب اخلامس: 
لئنَّمتيزَّالكتابَّابلردَّعلىَّاألفكارَّالباطلةَّوالشبهاتَّاملروجَّهلا،َّفقدَّمتيزَّويضًاَّابلتفننَّالعلميَّيفَّتلكَّالردود،َّ

 ووف  قَّيفَّالردَّالعلميَّاملنهجيَّمباَّالَّيدعَّجماالَّللحهرةَّوالريب.َّ
 َّعلىَّالشبهاتَّالناجتةَّعنَّاآلراءَّاالستشراقيةَّووَّغهرهاَّعلىَّقسم ن:َّكانَّالرد

األول:َّالردَّالصريحَّاملباشر:َّبعرضَّالرويَّاملبطلَّمثَّالردَّعليهَّمفصاًل،َّمثلَّالقضاايَّاليتَّانقشهاَّيفَّ
َّخامتةَّالكتاب،َّكتدوينَّاحلديثَّالشريف،َّوشكليةَّعلمَّاملصطلحَّوغهرَّذلك.

ووفكارَّمهمةَّوتتَّيفَّسياقهاَّالعلميَّاملناسب،َّوهيَّمعَّذلكَّالثاين:َّالردَّغهرَّاملباشر:َّمعلوماتَّ
َّانَّهللاَّعليهمرضوََّّ-تتضمنَّرداَّقوايَّعلىَّشبهةَّمتوقعة،َّمثلَّالعواملَّاليتَّساعدتَّالصحابةَّ

،ََّّضم نَّفيهاَّكلَّسببَّكانَّعاماًلَّمهمًاَّيفَّقوةَّحفظ72َّعلىَّحفظَّاحلديثَّالشريفَّ-
،َّالصحابةَّللحديثَّالشريف،َّسواءَّماَّيتعلقَّابلبيئة،َّووَّابلصلةَّب نَّالصحابةَّورسولَّهللاَّ

َّوَّريبَّبعدَّذلك.َّوَّوَّطبيعةَّاحلديثَّالنبويَّنفسه،َّمباَّالَّيدعَّجمااًلَّأليَّشك َّو
 َّملتعم دَّفَّيفَّردودهَّعلىَّاألابطيلَّال  َّاملوضوعيةَّواإلنصاف:َّكانتَّاملنهجيةَّالعلميةَّهيَّرائدَّاملؤ

َّاستطاعَّاملؤل  َّ فَّمنَّخاللهَّنسفَّالدعاوىَّالباطلة،َّدونَّنشرها،َّفاحلجةَّوالربهانَّسالحَّماض 
جلوءَّلألساليبَّالعاطفية،َّوالعباراتَّاإلنشائية،َّفالدالئلَّالعلميةَّالواضحةَّهيَّماَّدحضَّبهَّويَّ

اليتَّالتأخرَّيفَّتدوينَّاحلديثَّالشريفَّوَّفريةَّووَّشبهةَّدومناَّمجوحَّوالَّاحنياز،َّويكفيَّونَّشبهةَّ
،َّاللهمَّإالَّمزيداَّمنَّالتفصيل،73َّفتثارَّاآلنَّمرةَّوخرى،َّلنَّجيدَّالباحثَّلردهاَّفوقَّماَّذكرهَّاملؤل  َّ

إالَّعندماَّيتطلبَّاألمرَّذلك،َّمحيًةَّللحقَّوحده،َّجتاهَّآراءَّالََّّكالماَّخشناَّقاسياَّيفَّالرد َََّّّوالَّجند
وصحاهباَّسوىَّنشرَّالضاللَّمعَّفنونَّالكذبَّوالغش،َّقيمةَّهلاَّيفَّميزانَّالعلم،َّولي َّهدفَّ

يقولَّمثالَّيفَّمعرضَّردهَّعلىَّفريةَّجولدَّتسيهر،َّواليتَّتتلخصَّيفَّونَّالرواةَّإمناَّاستخدمواَّنسبةَّ

                                                           
َّ.68َّ:املرجعَّالسابق،َّص69َّ
 .101ََّّ:املرجعَّالسابق،َّص70َّ
 .312:َّاملرجعَّالسابق،َّص71َّ
َّ.39إىل37ََّّ:َّاملرجعَّالسابق،َّصَّينظر72َّ
 .466إىل463ََّّوََّّ،50و49َّ:َّ،َّصمنهجَّالنقدَّ:َّعرت،ينظر73َّ
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؛َّلهروجواَّملاَّيشاؤونَّمنَّبدعَّاعتقاديةَّوآراءَّمذهبية،َّومث لَّلذلكَّحبديثَّالكالمَّلرسولَّهللاَّ
خالَّمنَّالزمنَّوتساءلَّعنَّهؤالءَّالناقدينَّونََّّوقدَّكنتَّفيما"منَّكتبَّاملوضوعات!َّيقول:َّ

يكونواَّاطلعواَّيفَّكتبَّاألحاديثَّاملوضوعةَّوالتالفةَّعلىَّبعضَّتلكَّاألحاديثَّاليتَّيتذرعونَّهباَّ
-فحسبواَّمباَّووتواَّمنَّالسعةَّيفَّعلمَّاحلديثَّونَّهذهَّالكتبَّهيَّمصادرَّالسنةَّالنبوية؟!َّفقدَّ

ديثَّحيثَّخمرقواَّعلىَّالعاملَّحبَّ،هَّسقوطاًَّهبمَّعلىَّوفحشَّوضعَّووبينَّوجدتَّذلكَّواقعاًََّّ-وهللا
 74ََّّ"ثونَّونفوهَّمنذَّاللحظةَّاألوىلَّلصدورهَّمنَّآفكه!بهَّاحملد  َّموضوعَّكذ َّ

 املبحث الثالث: القيمة العلمية:  
 : مزااي الكتاب: املطلب األول

 َّاالبتكار: -أ
عنصرَّاالبتكارَّمنَّوهمَّالعناصرَّاليتَّمتي زَّالبحثَّالعلمي،َّويقو مَّبناءَّعلىَّتوافره،َّوكانَّهذاَّالعنصرََّّإن َّ

 وبرزها:ََّّ،واضحاَّجلياَّيفَّكتابَّ"منهجَّالنقدَّيفَّعلومَّاحلديث"َّمنَّحيثياتَّكثهرة
 َّ:التبويبَّوالتقسيم 

إنَّحسنَّالتبويبَّوالتقسيمَّيفَّهذاَّالكتابَّكانَّميزةَّعظيمةَّوعالمةَّفارقة،َّبرزَّمنَّخالهلاَّكمالَّ
هذاَّالعلمَّودقةَّالقائم نَّعليه،َّوكانتَّعاماًلَّمساعداَّعلىَّاستيعابَّالقارئَّاألنواعَّكلهاَّوربطهاَّ

مدَّوبوَّحمببعضهاَّمعَّالغايةَّمنها،َّوبنظرةَّللفهرسَّميكنهَّاستحضارها.َّيقولَّالعالمةَّالدكتورَّحممدَّ
فإنَّاملؤلفَّالفاضلَّقدَّابتكرَّيفَّتقسيمَّوتنويعَّ"علومَّاحلديث"َّووَّ"وصولَّاحلديث"َّ"شهبة:َّ

فصاغهَّصياغةَّجديدة،َّيفَّنظريةَّعلميةَّكاملةَّتربزَّكمالَّهذاَّالعلمَّودقته،َّوجتعلَّاألنواعَّاملتعلقةَّ
يثَّدبكلَّجانبَّمنَّاحلديثَّجمتمعةَّيفَّاببَّخاص،َّفجعلَّماَّيتعلقَّابملنتَّمنَّونواعَّعلومَّاحل

ووَّقواعدَّاحلديثَّعلىَّحدة،َّوماَّيتعلقَّابألسانيدَّعلىَّحدة،َّوماَّجيمعَّب نَّاألسانيدَّواملتونَّ
علىَّحدة،َّابإلضافةَّإىلَّالدراسةَّالتارخييةَّاملبتكرةَّألدوارَّهذاَّالعلم،َّوكيفَّكانَّاحلديثَّحياطَّ

 .75"يفَّكلَّعصرَّمباَّيكفلَّحفظهَّمنَّالدسَّووَّاخللط
 َّ:فصولَّعلميةَّجديدة 

ولعلَّمنَّووائلَّمنَّكتبََّّ،76يفَّهذاَّالكتاب،َّمثل:َّ"ودوارَّعلومَّاحلديث"كانَّينعهاَّونضجهاَّ
كتبَّعنَََّّّ،َّحيث77"ثوناحلديثَّواحملد  َّ"يفَّموضوعَّمقاربَّجداَّالدكتورَّحممدَّوبوَّزهوَّيفَّكتابهَّ

هذاَّوملاَّكانتَّ"َّ:السنةَّاملطهرةَّبوجهَّعامَّيفَّودوارهاَّاملختلفةَّكتابةَّمفصلةَّجامعة،َّيقولَّيفَّذلك
                                                           

َّ.477َّ:،َّصمنهجَّالنقدعرت،74ََّّ
 .8َّ:َّاملرجعَّالسابق،َّص75َّ
َّ.36َّ:َّاملرجعَّالسابق،َّص76َّ
 .444َّإىل46ََّّ:َّاحلديثَّواحملدثون،َّوالكتابَّكلهَّكانَّقائماَّعلىَّتوضيحها،َّمنَّصَّ:َّحممدَّوبوَّزهو،ينظر77َّ
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اردتَّعليهاَّعصورَّخمتلفة،َّوتدرجتَّيفَّوطوارَّمتباينة،َّولكلَّطورَّمنهاَّطابعهَّالسنةَّالنبويةَّقدَّتوَّ
وكتبَّيفَّاخلامتةَّنبذةََّّ.78"اخلاص؛َّرويتَّونَّورتبَّهذاَّالكتابَّعلىَّمقدمةَّوسبعةَّودوارَّوخامتة

عنَّعلمَّاملصطلح،َّومنَّالطبيعيَّونَّّتتلفَّتلكَّاألدوارَّعنَّودوارَّعلمَّاملصطلح.َّوماَّحبثَّ"ودوارَّ
َّبعلومَّاحلديثَّووَّعلمَّاملصطلح،َّقسمَّاملؤلفَّعلومَّاحلديث"َّيفَّم نهجَّالنقدَّفقدَّكانَّخاصًا

املراحلَّالتارخييةَّلهَّإىلَّسبعةَّودوارَّذكرَّاملرحلةَّالزمنيةَّلكلَّمنها،َّمعَّوهمَّاملميزاتَّواخلصائصَّ
لكلَّمرحلة،َّووبرزَّالعلماءَّواملؤلفاتَّيفَّكلَّدورَّوآاثرَّوولئكَّالعلماءَّوتلكَّاملؤلفاتَّيفَّتطورَّ

يم،َّمعَّتوضيحَّكلَّماَّحيتاجَّلتوضيحَّمباَّينهرَّالعقلَّاحلرَّويزيلَّالشبه،َّويظهرَّدقةَّهذاَّالعلمَّالعظ
العلماءَّاملسلم نَّوتفردهم،َّوونَّجهودهمَّتلكَّمستقاةَّمنَّاملنهجَّالنبويَّالكرمي،َّمثلَّتوضيحَّ

 قوان نَّالروايةَّيفَّعصرَّالصحابة،َّوكتابةَّاحلديثَّالشريف،َّوغهرَّذلك.ََّّ
 َّ:األمثلة 

عَّعلومَّاحلديثَّكانَّمنَّمميزاتَّالكتاب،َّ"وبذلكَّزادَّيفَّالعلمَّزايداتَّإضافةَّومثلةَّجديدةَّألنواَّ
،َّوهذاَّمماَّيوضحَّونواعَّعلومَّاحلديثَّوخاصةَّابلطريقة79َّوثرتَّهذاَّالعلمَّوجعلتهَّصاحلاَّللتجديد"

اليتَّوسلفتها،َّ"سهلَّلهَّهذاَّاطالعهَّعلىَّكتبَّاحلديثَّورواايتهَّاملشهورة،َّوهذاَّومرَّيلمسهَّمنَّ
 .80ََّّ"يقروَّهذاَّالكتابَّبتمعن

 َّالشخصية العلمية املستقلة: -ب
َّالكتابَّبشكلَّواضحَّللعياََّّ-َّحفظهَّهللاَّ-فَّبرزتَّالشخصيةَّالعلميةَّاملتفردةَّللمؤل  َّ ن،َّمنَّيفَّهذا

 خاللَّكلَّماَّذكرانهَّسابقاً،َّوكذلكَّمنَّخاللَّماَّيلي:َّ
 َّ:االستدالالتَّالعقليةَّالفذة 

جندَّيفَّهذاَّالكتابَّالفريدَّاستدالالتَّمهمةَّغهرَّمسبوقة،َّتوصلَّالقارئَّإىلَّدقيقَّصنيعَّاحملدث نَّ
قدَّوونهَّماَّفَّ"الضعيف"احلديثَّيقولَّمثاًلَّبعدَّتعريفََّّ،والنقادَّيفَّصيانةَّحديثَّرسولَّهللاَّ
لَّوهناَّيتضحَّلناَّاحتياطَّاحملدث نَّالشديدَّيفَّشروطهمَّلقبوَّ"شرطاَّمنَّشروطَّالصحيحَّووَّاحلسن:َّ

َّلردَّاحلديثَّواحلكمَّعليهَّابلضعف،َّمعَّ نَّفقدَّواحلديث،َّحيثَّجعلواَّجمردَّفقدَّالدليلَّكافيًا
علىَّاخلطأَّووَّالكذبَّيفَّروايةَّاحلديث،َّمثلَّضعفَّاحلديثَّبسببَّاًلَّالدليلَّلي َّدلياًلَّحمتم

بلَّحيتملَّونََّّ،سوءَّحفظَّالراويَّوغلطه،َّمعَّصدقهَّوومانته،َّفإنهَّالَّيعينَّونهَّقدَّوخطأَّفيهَّحتماًَّ
يكونَّقدَّوصاب،َّلكنَّملاَّطروَّهذاَّالتخوفَّالقويَّمنَّوقوعَّاخلطأَّفيهَّحكمناَّعليهَّابلرد.َّكذلكَّ
ضعفَّاحلديثَّبسببَّفقدَّاالتصالَّفإنهَّيضعفَّللجهالةَّحبالَّالواسطةَّاملفقودة،َّفيحتملَّونَّ
                                                           

َّ.7َّ:َّ،َّصاحلديثَّواحملدثونحممدَّوبوَّزهر،78ََّّ
َّ.8َّمنَّتقريظَّالشيخَّوبوَّشهبة:ََّّعرت،َّمنهجَّالنقد،79َّ
 .8:َّملرجعَّالسابق،َّصا80َّ
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يكونَّمنَّالثقاتَّوونَّيكونَّمنَّالضعفاء،َّوعلىَّفرضَّونهَّضعيفَّفإنهَّحيتملَّونَّيكونَّوخطأَّ
َّقبولَّيفَّثونَّبع نَّاالعتبارَّاحتمالَّاالحتمال،َّوجعلواَّذلكَّقادحاًَّ..َّفأخذَّاحملد  َّ.يهَّووَّحرفهف

 .81"احلديث،َّوذلكَّغايةَّماَّتكونَّاحليطةَّاملنهجيةَّيفَّالنقدَّالعلمي
 َّ:االستدراكاتَّوالتنبيهات 

دَّلكلَّاإنَّاإلفادةَّمنَّاملراجعَّالقدميةَّواحلديثةَّيفَّالفنَّهليَّمماَّحيسبَّأليَّكتاب،َّشريطةَّوالَّينق
ماَّيكتب،َّفاملؤلفَّاملتمكنَّهوَّالذيَّينبهَّالقارئَّملواضعَّاخلطأَّعندماَّجيدَّذلكَّمهمًاَّعلمياً،َّ

َّألخطاءَّملؤلف نَّمعاصرينَّمعَّبيانَّوََّّففيهوهذاَّماَّجندهَّيفَّهذاَّالكتابَّعلىَّومتَّوجه،َّ جهَّنقد 
َّ:َّصحيفةَّسعدَّبنَّعبادةَّالصحابذلكَّودليله،َّمنهاَّمثاًلَّقولهَّعنَّصحيفةَّسعدَّبنَّعبادةَّ

ونَّالنيبََّّسعدَّكتابوخرجَّالرتمذيَّيفَّسننهَّعنَّابنَّسعدَّبهَّعبادةَّ"وجدانَّيفَََّّّ،ه(15)تاجلليلَّ
ََّّ:وقدَّوهمَّمنَّقال:َّويرويَّالبخاريَّونَّ"قضىَّابليم نَّوالشاهد"َّمثَّذكرَّيفَّاحلاشيةَّماَّيلي

بيده،ََّّالذيَّكانَّيكتبَّاألحاديثَّ،هذهَّالصحيفةَّكانتَّنسخةَّمنَّصحيفةَّعبدَّهللاَّبنَّوبَّووىف
فإنَّلفظَّالبخاريَّبسندهَّعنَّساملَّوبَّالنضرَّموىلَّعمرَّبنَّعبيدَّهللا،َّوكانَّكاتباَّلهَّونَّعبدَّهللاَّ

قال:َّوهذاَّظاهرَّيفَّونَّابنَّوبَّووىفَّكتبَّإىلَّعمرََّّبنَّوبَّووىفَّكتبَّإليهَّفقروتهَّونَّرسولَّهللاَّ
،َّمثَّإنَّسعداَّ؟خةَّمنَّصحيفةَّابنَّوبَّووىففمنَّوينَّجاءَّالزعمَّونَّصحيفةَّسعدَّنسَّ،بنَّعبيدَّهللا

،َّعهدهََّّ،َّوملَّيعرفَّعبدَّهللاَّابلكتابةَّيفووفاةًََّّمعروفَّابلكتابةَّمنذَّاجلاهليةَّوهوَّوسبقَّإسالماًَّ
واألعجبَّمنهَّونَّبعضَّمعاصريناَّسرىَّعليهَّالوهمَّووحالََّّ،فكيفَّيكونَّسعدَّهوَّالكاتبَّعنه

دونَّونَّينظرَّووََّّ-ندَّالقتالَّ.َّاببَّالصربَّع2ج143علىَّصحيحَّالبخاريَّبشرحَّالسنديَّص
ووردتَّالنصَّبتمامهَّألنهَّمثالَّعلىَّالغالبَّيفََّّ"،يتأملَّلفظَّروايةَّالبخاريَّالذيَّذكرانه..!!.َّ

الكتابَّعندَّاالستدراكَّوهوَّإهبامَّمنَّوقعَّيفَّاخلطأ،َّمعَّالتعبهرَّاملهذبَّالرفيق،َّيقولَّالدكتورَّوبوَّ
،َّفلمَّيوافقواََّّالذينَّولفواَّيفَّهذاَّالفنالردَّعلىَّبعضَّاملؤلف ن"شهبةَّيفَّحديثهَّعنَّمزاايَّالكتاب:َّ

الصواب،َّبعبارةَّعفةَّمهذبة،َّوبذلكَّسارَّعلىَّهنجَّوئمةَّاحلديثَّيفَّالنقدَّمنَّومثالَّاإلمامَّومحدَّ
والبخاريَّومسلمَّوغهرهم.َّوهذاَّمنَّوحسنَّاملناهجَّيفَّالنقدَّاملوضوعي،َّولي َّودلَّعلىَّذلكَّ

 .83"1"403وهامشَّص"38382َّمثلَّماَّذكرهَّيفَّهامشَّص
                                                           

 .287َّ:َّ،َّصمنهجَّالنقدعرت،81ََّّ
يفَّاحلاشية:َّ"َّوماَّقولَّبعضَّاألفاضل:َّ"وكانَّالشافعيَّيردَّمطلقاَّمنَّعرفَّابلتدلي َّيفَّاإلسنادَّولوَّمرةََّّ-َّحفظهَّهللاَّ-يقصدَّبذلكَّقولَّاملؤلف82ََّّ

َّالفنَّهوَّماَّذكرانَّوعاله"َّوهي َّمنَّابنَّكثهرَّيفَّاختصارهَّلعلومَّاحلديث.َّففيهَّنظرَّوالصوابَّاملنصوصَّعليهَّيفَّسائرَّمراجعَّهذا َّواحدة".َّوخذا
َّيفَّطبعيت.َّ،384:ص

ومنَّهناَّفإانَّالَّنوافقَّبعضَّالكاتب نَّاألفاضلَّعلىَّقولهَّ"ومنَّعلماءَّاحلديثَّمنَّالَّيرىَّأبساَّيفَّونَّيكونَّاملتواترَّاملعنويَّيفَّ"َّيقصدَّقولَّاملؤلف:83َّ
روهَّإالَّعمرَّبنَّيفَّعدادَّماَّتواترَّمعّن،َّمعَّونهَّملَّيَّ«إمناَّاألعمالَّابلنيات»وولهَّآحادايَّمثَّيشتهرَّبعدَّالطبقةَّاألوىل،َّويستفيض،َّفيسلكونَّحديثَّ

اَّطروتَّمناب،َّوملَّيروهَّعنَّعمرَّإالَّعلقمة،َّوملَّيروهَّعنَّعلقمةَّإالَّحممدَّبنَّإبراهيمَّالتيمي،َّوملَّيروهَّعنَّالتيميَّإالَّحيىيَّبنَّسعيدَّاألنصاري،َّوإاخلط
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َّيكونَّمثةَّخطأَّومعَّسةَّ العفةَّوالرتفقَّيفَّالنقدَّكانَّهناكَّصرامةَّواضحةَّوحزمَّشديدَّعندما
هذاَّوقدَّتنكبَّجادةَّالصوابَّبعضَّمنَّنصبَّنفسهَّللحديثَّ"علميَّلهَّعواقبه،َّمثاًلَّيقول:َّ

إذَّضعفَّحديثَّعبدَّالرزاقَّالذيَّيفَّمصنفهَّيفَّصالةَّالرتاويحَّأبنَّعبدَّالرزاقَّقدَّاختلط،َّ
ودائهاَّعشرينَّركعة،َّفقدَّعرفتَّونَّكتبهَّصحيحة،َّوإنَّالتخليطَّليسلمَّلهَّدعواهَّعدمَّمشروعيةَّ

وضرَّمباَّسعَّمنهَّمماَّكانَّحيدثَّبهَّمنَّحفظه.َّلكنَّالرجلَّضحىَّهبذاَّاجلامعَّالعظيمَّمنَّجوامعَّ
 .84"احلديثَّالنبويَّيفَّسبيلَّفكرتهَّاليتَّيصرَّعليها

 َّ:املصداقيةَّوالوفاء 
وهذاَّدوبَّوهلَّالعلمَّوالفضل،َّوهوَّعندماَّيكونَّمعَّاألقرانَّوسىََّّ،منَّبركةَّالعلمَّنسبتهَّألهله

وفدانَّيفَّحبثَّمراتبَّاجلرحَّوالتعديلَّوشرحَّولفاظهاَّمنَّتعليقاتَّاألستاذَّعبدَّ"وونقى،َّيقولَّمثاًل:َّ
َّفوائدَّكثهرة َّاشتملتَّعلى َّوقد َّوالتكميل، َّالرفع َّعلى َّغدة َّوبو َّ"قواعد85َّ"الفتاح َّعن َّويقول .

َّ َّالدين َّمجال َّللشيخ َّالتحديث" َّمنَّ"القاسي: َّالفن َّهذا َّيف َّللكاتب ن َّقدوة َّذلك َّيف كان
.َّوهذاَّاألسلوبَّكماَّيدلَّعلىَّالرقيَّاألخالقي،َّفإمناَّيدلَّويضاَّعلىَّالثقةَّاحملمودة86َّ"املعاصرين

بعلمهَّوفكرهَّوإنتاجه،َّعلىَّشخصيةَّعلميةَّمتكاملةَّانضجةَّتنسبَّالفكرَّوالفضلَّألهلهَّدومناَّويَّ
 حترجَّووَّعناء.َّ

 ألدبية:َّالصياغةَّاللغويةَّوا 
يقاتَّذلكَّاجلمعَّب نَّالقدميَّواحلديثَّلي َّفقطَّيفَّالتحقَّ-َّحفظهَّهللاَّ-املؤل  فَّمنَّميزاتَّكتبَّ

العلميةَّالدقيقةَّإمناَّيفَّالصياغةَّواللغةَّويضاً؛َّفنجدَّاملقدرةَّاللغويةَّالعاليةَّاليتَّساعدتَّعلىَّالتعبهرَّ
السليمَّعنَّودقَّاملسائلَّابلتكثيفَّواالختصارَّاملعهودَّيفَّكتبَّاألقدم ن،َّمعَّماَّيلزمَّمنَّالتوضيحَّ

بَّعصرانَّهذا،َّبلغةَّفصيحةَّجزلةَّبليغة،َّدومناَّغموضَّوالَّتكلفَّووَّتعسف.َّوالبيانَّاملالئمَّلطال
وماَّوشدَّحاجةَّطالبَّالعلمَّيفَّاجلامعاتَّاإلسالميةَّوغهرهاَّإىلَّهذهَّ"يقولَّالدكتورَّوبوَّشهبة:َّ

                                                           

 َّمبتواترَّدفعاَّيلهَّالشهرةَّمنَّعندَّحيىي".َّفإنَّوحداَّمنَّاحملدث نَّملَّيقلَّبذلكَّوإمناَّنبهَّابنَّالصالحَّوالنوويَّوالسيوطيَّوغهرهمَّعلىَّهذاَّاحلديثَّونهَّل
وهَّيفَّكلَّطبقةَّعددَّرَّلتوهمَّتواترهَّبسببَّكثرةَّرواتهَّيفَّاألزمنةَّاملتأخرةَّفإنَّهذهَّالكثرةَّملَّتستمرَّيفَّكلَّالطبقات،َّفنبهواَّعلىَّونهَّليسبَّمبتواترَّألنهَّملَّي

)عرت،ََّّ".َّعلمناَّيقلهَّوحد،َّوملَّيقصدهَّوحدَّيفالتواتر.َّولي َّقصدهمَّونَّوحداَّمنَّاحملدث نَّيعتربَّمثلَّهذاَّمنَّاملتواترَّاملعنويَّكقاعدةَّعامة،َّفذلكَّماَّمل
َّ(.406:َّ،َّصمنهجَّالنقد

 .406عتر، منهج النقد، ص:  84
وهيَّغهرَّموجودةَّيفَّالطبعةَّالثالثةَّلدي!َّوقدَّوفدهتاَّمنَّحلقةَّحممدَّمحزةَّبيطارَّمشكوراً،ََّّ،(36يفَّالطبعةَّ)1َّت108ََّّ،َّص:منهجَّالنقدعرت،85ََّّ

َّ(.36َّوقارنتَّابلطبعةَّالثالثةَّاملعدلةَّووَّرقمَّ)
 .71َّ:َّاملرجعَّالسابق،َّص86َّ
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التآليفَّاملبسطةَّواملقدمةَّيفَّوسلوبَّسهل،َّواليتَّتعاجلَّماَّاثرَّمنَّشبهاتَّحولَّهذاَّالفن.َّوقدَّ
 .87"قيامقامَّاملؤلفَّبذلكَّخهرَّ

 َّالتكامل واالنسجام: -ت
َّعلىَّعاتقهَّيفَّهذاَّالكتابَّتقريبَّعلومَّاحلديثَّلألذهان،َّوحتبيبهاَّللقارئَّ-َّحفظهَّهللاَّ-َّفوخذَّاملؤل  َّ

ويضاً،َّوذلكَّمنَّخاللَّربطَّاألفكارَّاملتعلقةَّببعض،َّوجعلَّهذاَّالعلمَّكلهَّوحدةَّفكريةَّمتكاملة،َّففيَّ
َّالعالبدايةَّكانَّالبابَّاألولَّوفيهََّّالتعريفَّالعامَّ لمَّمبصطلحَّاحلديثَّوماَّيتعلقَّبه،َّمثَّحبثَّودوارَّهذا

التارخيية،َّمثَّالبابَّالثاينَّوهوَّعمنَّحتملَّاحلديثَّومنهَّانطلقتَّالروايةَّ)علومَّرواةَّاحلديث(،َّمثَّالبابَّ
َّالعلمَّوغايتهَّ)يفَّعلومَّاحلديثَّمنَّحيثََّّ،الثالث:َّ)يفَّعلومَّروايةَّاحلديث( مثَّالرابعَّوهوَّوساسَّهذا

تتالتَّاألبوابَّمتسلسلةَّبشكلَّمنطقي؛َّحبيثَّيصلَّالقارئَّلنهايةَّالكتابَّمستوعباَّوََّّ،القبولَّووَّالرد(
وساسياتَّهذاَّالعلم،َّهذاَّبوجهَّإمجايل،َّوماَّمنَّالناحيةَّالتفصيليةَّفكانتَّاألمثلةَّمعَّشرحهاَّالوايفَّخهرَّ

َّللنوعَّاملطلوبَّووَّالفكرةَّاملقصودة،َّيتلوَّذلكَّبيانَّفوائدَّكثهرَّمنها،َّوذكرَّوهمَّالكتبَّامل صنفةَّيفََّّمب ن 
كلَّنوع،َّمثَّالنتائجَّلكلَّفصلَّتلخصَّفكرتهَّواهلدفَّمنه،َّوهكذاَّفقدَّطبقَّاملؤلفَّخهرَّتطبيقَّماَّذكرهَّ

مثَّربطتَّكلَّنوعَّمنَّونواعَّعلومَّاحلديثَّابلبابَّالذيَّووردتهَّفيهَّوإبطارَّالعلمَّالعام،َّ"يفَّمقدمتهَّبقوله:َّ
َّاملقبولَّمنَّاملردود".َّوبذلكَّ َّالعلمَّاألوىلَّوهيَّ"معرفة َّالنظوعينَّغاية ريةَّيظلَّالدارسَّعلىَّصلةَّمبعامل

َّ.88"األساسية،َّويفيدَّيفَّوضعَّكلَّقاعدةَّموضعهاَّاملناسبَّيفَّجمالَّتطبيقها
 

 َّإبرازه كمال هذا العلم العظيم: -ث
لعلَّمنَّالصعوبةَّونَّيتذوقَّالقارئَّاجلمالَّوالفنَّفيماَّيتعلقَّابلعلومَّالنظريةَّذاتَّاألفكارَّاملتسلسلة،َّلكنَّ

ليتذوقَّمجاالَّمنَّنوعَّفريد،َّكأنهَّينظرَّإىلَّلوحةَّفنيةَّمتناسقةَّاأللوانَّدقيقةََّّهذاَّالكتابَّأيخذَّبيدَّالقارئ
الصنع،َّوذلكَّإببرازهَّكمالَّهذاَّالعلم،َّواستنادهَّلألدلةَّالعقليةَّوالنقلية،َّوكمالَّتطبيقهَّعندَّوئمتهَّووصحابَّ

نهجَّالنقديَّالدقيقَّإبرازهَّدقةَّتطبيقَّاملسلم نَّهلذاَّامل"صنعته،َّويعتربَّالدكتورَّوبوَّشهبةَّمنَّمزاايَّالكتاب:َّ
الكاملَّالشاملَّكلَّجوانبَّالنقد،َّودحضهَّمزاعمَّاملستشرق نَّالذينَّتقو لواَّاألقاويلَّالباطلةَّيفَّهذاَّاملوضوع،َّ

 ."ودعمَّذلكَّابحلججَّالقاطعةَّوالرباه نَّالساطعة
 
 
 

                                                           
َّ.8َّ:َّاملرجعَّالسابق،َّص87َّ
 .17َّ:َّاملرجعَّالسابق،َّص88َّ
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 االنتقادات املوجهة إليه: املطلب السادس:
إالَّيؤخذَّمنَّقولهَّوي رتكَّإالَّرسولََّّقالَّابنَّعباسَّوجماهد:َّ"لي َّوحدَّبعدَّرسولَّهللاَّ"يقولَّاإلمامَّالبخاري:َّ

املنصف،َّإذنَّمنَّالطبيعيَّونَّتوجهَّانتقاداتَّللكتاب،َّوكفىَّأبيَّكتابََّّ،َّوهذاَّعمدةَّالباحثَّاحلر "89َّهللاَّ
َّإتقاانَّوحسناَّونَّتعدَّهفواته.َّ

 انتقادات موضوعية: ) أ ( 
نَّوونهَّمثةَّخللَّيفَّّتريجَّبعضَّاألحاديثَّاملوجودةَّيفَّالسننَّاألربعةَّلكنهَّملَّخيرجَّمتنحصرَّيفَّمسألةَّالتوثيق،َّ
قررب  ة ،َّو احلر م ام َّ»ومثالهَّحديث:ََّّ،مظاهناَّكلها،َّوهوَّاندر َّالرم  د ،َّإ ال  َّك ل ه اَّم سرج  ،َّفقدَّذكرهَّمثااًلَّلغريب90َّ«األر ررض 

 بعضَّاملنت،َّوذكرَّّترجيهَّمنَّالرتمذيَّفقط.َّ
َّه،َّولهَّسببعزوَّالقولَّلقائلهَّضمنَّكتبَّ-َّاندراًََّّ-فتهَّيفَّمنهجهَّيفَّالتوثيق،َّوهوَّإغفالهَّوكذلكَّماَّوسل

هوَّكونَّالكثهرَّمنَّالكتبَّاملطبوعةَّاآلنَّخمطوطًاَّآنذاك،َّإضافةَّلصعوبةَّاحلصولَّعلىَّتلكََّّ،يفَّبعضَّاملواضع
ع نَّعاماً،َّملَّيكنَّالزمنيةَّمنذَّستةَّوورببةَّلتلكَّاحلقبةَّنساملخطوطات،َّبلَّيعتربَّماَّوفادهَّمنَّخمطوطاتَّومراَّهائالَّابل

َّن!العامل َّفيهاَّقريةَّصغهرةَّكماَّهوَّاحلالَّاآل
 انتقادات غري موضوعية: ) ب ( 

 ويَّإهناَّإذاَّوزنتَّمبيزانَّاحليادَّوالتجردَّالعلميَّسنجدَّوهناَّليستَّحمقة،َّوسأذكرَّوبرزَّماَّاطلعتَّعليه:
 َّأتهَّواترخيه:َّنشث نالنقدَّعندَّاحملد  ََّّمصطفىَّاألعظميَّيفَّمقدمةَّكتابهَّ"منهجَّحممدَّيقولَّالدكتور"

متحداًثَّعنَّكتابَّ"منهجَّالنقدَّيفَّعلومَّاحلديث"َّبعدماَّذكرَّثناءَّالدكتورَّوبوَّشهبةَّعلىَّحسنَّ
َّعلىَّكلَّماَّعملهَّالدكتورَّنورَّالدينَّ"التقسيمَّوالتفصيل،َّيقول:َّ مصطلحََّّبويب ََّّتهوَّونهَّغهر ََّّع رتر

 النقدَّيفَّعلومَّاحلديث".َّمنهج ََّّ:اهاحلديثَّمثَّس  َّ
َّواألمرَّالذيَّيالحظََّّيفَّكتابةَّنورَّالدينَّ ثَّونهَّملَّيفرقَّب نَّاألدوارَّاملختلفةَّملصطلحَّاحلديَّع رتر

وخواصَّكلَّعصرَّمنها،َّهذاَّمنَّجهة،َّومنَّجهةَّوخرىَّملَّيفرقَّب نَّمنهجَّالنقدَّونتيجةَّالنقد،َّوماَّ
ث ن،َّد  َّوائل،َّبلَّهوَّمنهجَّاملتأخرينَّمنَّاحملذكرهَّابسمَّمنهجَّالنقدَّلي َّهوَّمنهجَّالنقدَّعندَّاحملدث نَّاأل

َّ.َّانتهىَّحبروفه.91"الذيَّهوَّيفَّالواقعَّنتيجةَّالنقدَّعندَّاملتقدم ن
َّكمَّالتفصيل:،َّوهاَّاًَّيلَّنسفَّجهداَّجباراَّوعمالَّفريدإمجااًل:َّجبملَّبسيطةَّهيَّعبارةَّعنَّدعوىَّبالَّدل

َّعلىَّكلَّماَّعملهَّالدكتورَّنورَّالدينَّ":َّاألعظميَّوماَّقول احلديثَّمثََّّمصطلحََّّتبويب َّونهَّغهر َّهوَّع رتر
فهوَّجيعلَّمنَّوهمَّمقاصدَّالتصنيفَّعندَّاألقدم نَّواملعاصرينَََّّّ"؛منهجَّالنقدَّيفَّعلومَّاحلديث:ساه

ذاكراََّّ"خنبةَّالفكر"كماَّوسلفتَّيفَّاملبحثَّاألولَّالَّشيء،َّوكأنهَّنسيَّقولَّاحلافظَّابنَّحجرَّعنَّ
                                                           

 .14ََّّص:،َّالقراءةَّخلفَّاإلمامالبخاريَّحممدَّبنَّإساعيلَّاجلعفي،89ََّّ
 .(317)َّيفَّجامعه،َّوبوابَّالصالة،َّاببَّماَّجاءَّيفَّاألرضَّكلهاَّمسجدَّإالَّاملقربةَّواحلمام،َّبرقم:َّوخرجهَّالرتمذي90َّ
َّ.7َّ:َّصَّنشأتهَّواترخيه،ََّّمنهجَّالنقدَّعندَّاحملدث ناألعظميَّحممدَّمصطفى،91ََّّ
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بلَّإنَّكلَّمنَّوتىَّبعدَّابنَّحجرَّوشادََّّ،92"…علىَّترتيبَّابتكرته،َّوسبيلَّانتهجته"وهمَّميزاهتا:َّ
ظََّّبرتتيبهَّاملبتكرَّوتبويبهَّاجلديد،َّيقولَّالدكتورَّإبراهيمَّحممدَّنورَّسيفَّبعدماَّتكلمَّعنَّمجاليةَّبدءَّاحلاف

ت ت ح ه َّ"كالمهَّابخلرب:َّ بعدَّخطبتهَّ-ولقدَّاستوقفينَّكونَّاحلافظَّرمحهَّهللاَّاختارَّلكتابهَّهذا:َّونَّي  فر
َّفصد قَّذلكَّعنديَّقول ه :َّ)علىَّترتيبَّابتكرته(،َّولوَّملَّيكنَّفيهَّابلكالمَّعنَّ)اخلرب(،َّ-ومقدمتهَّ

َّب  ي ان ه :َّلكانَّابتكارًاَّرائعًاَّح ق يقًاَّابإلشادةَّبه ،َّولعمريَّإنَّالناظرَّيف93َّ"منَّاالبتكارَّإالَّماَّقد مت 
تيبَّماَّجيدَّفيهَّمنَّالعبقريةَّالفذةَّيفَّاالبتكارَّيفَّحسنَّالتبويبَّوالرتََّّيفَّعلومَّاحلديث"َّمنهجَّالنقد"
َّوَّحريَّفعاًلَّونَّيكونَّموضعَّإفادةَّودراسة.ه

َّواألمرَّالذيَّيالحظََّّيفَّكتابةَّنورَّالدينَّ"ووماَّقوله:َّ فةَّملصطلحَّقَّب نَّاألدوارَّاملختلونهَّملَّيفر  َّع رتر
فإينَّالَّينقضيَّعجيبَّمنه؛َّولنَّوضعَّمنوذجًاَّمنَّذلكَّالبحثََّّ"؛احلديثَّوخواصَّكلَّعصرَّمنها

القيمَّعنَّ"ودوارَّعلومَّاحلديث"َّبلَّوحيلَّالقارئَّعلىَّالكتابَّذاتهَّليتعرفَّوينتفعَّمنَّخاللَّقرابةَّ
األربع نَّصفحةَّفيهاَّحتديدَّدقيقَّجدًاَّلألدوارَّوخلواصهاَّوعلمائهاَّواملؤلفاتَّاليتَّكتبتَّفيها،َّوكلَّ

َّماَّيتعلقَّهبا.
ومنَّجهةَّوخرىَّملَّيفرقَّب نَّمنهجَّالنقدَّونتيجةَّالنقد،َّوماَّذكرهَّابسمَّمنهجَّالنقدَّلي َّ":َّووماَّقوله

هوَّمنهجَّالنقدَّعندَّاحملدث نَّاألوائل،َّبلَّهوَّمنهجَّاملتأخرينَّمنَّاحملدث ن،َّالذيَّهوَّيفَّالواقعَّنتيجةَّ
جَّحنوَّمعرفةَّرَّفليتَّشعريَّإنَّملَّتكنَّتلكَّاملعلوماتَّاليتَّأتخذَّبيدَّالقارئَّبتدَّ"؛النقدَّعندَّاملتقدم ن

املقبولَّواملردودَّابلطريقةَّاليتَّوسلفتهاَّيفَّالفقرةَّالسابقةَّوغهرهاَّإنَّملَّمتثلَّمنهجَّالنقدَّفماَّهوَّمنهجَّ
َّلكليةابَّعنَّنتيجتهَّانفكاكاَّكلياً؟َّوهلَّمنهجَّاملتقدم نَّخيتلفَّ"منهجَّالنقد"للنقدَّإذن!؟َّمثَّهلَّينفكَّ

هجَّكانَّعليهَّاملتقدمونَّمماَّخيتلفَّعنَّمنعنَّمنهجَّاملتأخرين؟؟َّورغمَّذلكَّفالكتابَّفيهَّبيانَّملاََّّ
َّابلغرض َّواف  َّ.94َّالذيَّسيقَّألجلهَّاملتأخرينَّوهوَّبيانَّكاف 

 ةَّونَّيذكرََّّونَّالشيخَّكانَّعليهَّيفَّالبدايَّ:مفادهاَّ،مثةَّانتقاداتَّشفهيةَّوصلتينَّمنَّبعضَّطالبَّالعلم
والَّاملنقدةَّمنَّألقكلَّالتقاريظ،َّويتساءلونَّبتعجبَّمل  َّملرَّي ربزها،َّمثَّينتقدونَّعدمَّإظهارَّوصحابَّا

 املعاصرين،َّوكذلكَّابلنسبةَّلتخريجَّاألحاديث،َّوالعزوَّوالتوثيق،َّوبعضَّاألخطاءَّاملطبعية.َّ
َّوماَّابلنسبةَّللتقاريظَّفمنَّيعرفَّ ف ،َّوإنَّكانَّهَّعلىَّهضمَّالنيعرفَّحرص ََّّ-حفظهَّهللاََّّ-املؤل  ف 

َّه.ي غينَّعنَّغهرَّتقريظَّالدكتورَّوبوَّشبهةَّقدَّاستوىفَّمزاايَّالكتابَّفرمباَّروىَّالشيخَّونهَّ
ووماَّعدمَّذكرَّوساميَّاملنتق دةَّآراؤهمَّفهذاَّمنَّمزاايَّالكتابَّاليتَّتضافَّإليه،َّمثَّإنَّالغايةَّهيَّنقدَّ

َّالفكرةَّالَّالتشههرَّبقائلها.َّ
                                                           

 .40،َّص:َّنزهةَّالنظرَّشرحَّخنبةَّالفكرَّيفَّمصطلحَّوهلَّاألثرالعسقالينَّابنَّحجر،92ََّّ
 .123َّ:َّصَّ"،جملةَّاجلامعةَّاإلسالميةَّابملدينةَّاملنورة"ضمنََّّ"خنبةَّالفكرَّدراسةَّعنهاَّوعنَّمنهجها"حبثَّبعنوان93ََّّ
 .454:َّوص367َّ:َّ،َّوص114:َّعلىَّسبيلَّاملثال:َّص94َّ
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نهجاَّحمدداَّيفَّاملقدمةَّملَّيلتزمَّمَّفعلىَّونهَّينبغيَّونَّاملؤل  ََّّ؛ووماَّابلنسبةَّللتخريجَّفاالنتقادَّيفَّموضعه
َّوالكتابَّلي َّوطروحةَّجامعيةَّحىتَّيعاملََّّ،لتخريجَّاألحاديث َّلي َّبسديد، َّيلتزمه َّمل َّما فإلزامه

َّمعاملتها.
 ي العلماء له ابلقبول:تلقِّ  املطلب السابع:

الكثهرََّّهر َّهلَّالعلمَّالراسخون،َّووفادَّمنهَّالكثوالكتابَّقبواًلَّعظيمًاَّيفَّاألوساطَّالعلميةَّكلها،َّووثّنَّعليهََّّهذاَّانل
َّ:ذلكنَّوبرزَّماَّيدلَّعلىَّمنَّطالبَّاحلديثَّالشريف،َّوم

 يفَّكثهرَّمنَّاجلامعاتَّالعريقة،َّوذكرَّمنهاَّماَّبلغين:ََّّهذاَّالكتابَّيفَّاملناهجَّالدراسيةَّاملقر رةَّسي در َّ (1
َّ.للدراساتَّالعلياَّ"جامعةَّدمشق"كليةَّالشريعةَّ -
َّ.يالطالبَّالدراساتَّالعلَّ"َّابلرايضجامعةَّاإلمامَّحممدَّبنَّسعودَّاإلسالمية"كليةَّالشريعةَّيفَّوَّ -
َّ.يفَّبهروتَّمرحلةَّالليسان َّ"كليةَّاإلمامَّاألوزاعيو" -
َّ.لطالبَّالدراساتَّالعلياَّشعبةَّاحلديثَّ"َّبلبنانجامعةَّطرابل و" -
َّبعضَّالكلياتَّالتابعةَّلألزهرَّيفَّمصر.َّوَّ -
ملصطلحَّوجودَّوطروحاتَّهلاَّصلةَّابَّقلنفعَّهذاَّالكتابَّووصابَّالناسَّمنهَّخهراَّكبهراً،َّبلَّإنهَّيَّم َّوهكذاَّع َّ

 تابَّضمنَّمراجعها،َّفسبحانَّذيَّالفضلَّالعظيم.والَّيكونَّهذاَّالك
مثلةَّقبولَّواستحسان،َّومنَّاألَّيفَّنفوسَّالعلماءَّالراسخ ن،َّوالقىَّمنهمَّكل ََّّعظيم ََّّكانَّللكتابَّوقع َّ (2

 :الكتابيةَّلذلك
ديثَّمنذَّمثانيةَّعشرَّكتاابَّيفَّعلمَّوصولَّاحلَّم َّوه ََّّعتربهَّوحد َّاونَّفضيلةَّالدكتورَّحممدَّعجاجَّاخلطيبَّ -

 .95َّ(َّإىلََّّيومناَّهذاه360امهرمزيَّ)تالر ََّّاحلسنَّبنَّعبدَّالرمحنَّعهدَّالقاضي
يفَّالتصنيفَّيفََّّألخهرة َّاَّلَّاملرحلة َّالكتبَّاليتَّمتث  ََّّم َّمنَّوه َّامَّض َّح َّالدكتورَّبديعَّالسيدَّالل ََّّهَّفضيلة َّوعد َّ -

احيَّممعَّكتابَّاألستاذَّالدكتورَّحممدَّالس َّابنَّحجرَّالعسقالين،ََّّاحلافظَّعلومَّاحلديثَّبعدَّمرحلة
َّاحلديث" َّ"الطريقةَّ"َّ:"املنهجَّاحلديثَّيفَّعلوم َّميكنَّتسميته َّما َّالفضلَّيفَّابتكار وقدَّكانَّهلما

املنهجية"َّيفَّالتأليفَّيفَّهذاَّالعلم،َّحيثَّقسماَّعلومَّاحلديثَّإىلَّوقسام،َّب نَّوفرادَّكلَّقسمَّمنَّهذهَّ
ديثَّمنَّحيثَّاألقسامَّقاسمَّمشرتك،َّفقسمَّيفَّعلومَّالرواة،َّوقسمَّيفَّعلومَّالرواية،َّوقسمَّيفَّونواعَّاحل

 .96"..َّوهكذا.القبولَّوالرد،َّوقسمَّيفَّعلومَّاملنت
ن َّ - مر َّكماَّذكرَّتلميذ هَّالدكتورَّسيدَّعبدَّاملاجدَّالغوريَّيفَّكتابهَّ"املنهجَّاملفيدَّلطلبَّعلمَّاحلديث"َّض 

 .97الكتبَّاملفيدةَّيفَّعلومَّاحلديث،َّحتتَّعنوان:َّ"املنهجَّالعلميَّلقراءةَّكتبَّعلومَّاحلديث"
                                                           

َّ.220ََّّ،َّص:حملاتَّيفَّاملكتبةَّوالبحثَّواملصادرَّاخلطيبَّحممدَّعجاج،َّينظر:95َّ
َّ.23َّ،َّص:ديثَّواالصطالحاإليضاحَّيفَّعلومَّاحلاللحامَّبديعَّالسيد،96ََّّ
 .111الغوريَّسيدَّعبدَّاملاجد،َّاملنهجَّاملفيدَّلطلبَّعلمَّاحلديث،َّص:97ََّّ
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 :خامتة
َّنتائج،َّومه  ها:َّدراسيتَّلكتابَّ"منهجَّالنقدَّيفَّعلومَّاحلديث"َّإىلَّعدةمنَّخاللََّّتوص لت َّ
لرابنيةَّنسباَّممنَّالحظتهَّالعنايةَّاَّون َّالشيخَّالدكتورَّنورَّالدينَّعرتَّوحدَّوبرزَّعلماءَّاحلديثَّيفَّهذاَّالعصر، (1

 .وسبباَّوتوفيقاَّيفَّالعلمَّوالعمل،َّفكانَّلهَّآاثرَّعلميةَّالَّمتحوهاَّاألايم
مبراحلَّعديدة،َّكانَّآخرهاَّمرحلةَّمنَّالكتبَّاملعاصرةَّاليتَّقامتََّّقدَّم ر ََّّلومَّاحلديثالتأليفَّيفَّعَّون َّ (2

والشبهاتَّالعالقةََّّلَّاألوهام َّيزَّإبعادةَّرونقَّهذاَّالعلمَّلهَّحبيثَّيبدوَّللناسَّصافياَّكجوهرهَّنقياَّكأصله،َّوت َّ
 .هذاَّالزمانَّتناسبَّوهل ََّّة َّل َّبهَّيفَّح َّ

3) ََّّ فضيلةَّالشيخَّلَّ"منهجَّالنقدَّيفَّعلومَّاحلديث"َّكتاب َََّّّاملعاصرةَّيفَّعلومَّاحلديث:َّالكتبَّووه م ََّّوبرزوون 
جداَّيفَّذلك،َّمصادرهَّكثهرةََّّق َّموف َّوَّمبتكرَّالتبويبَّوالرتتيب،َّفهوََّّ،الدكتورَّنورَّالدينَّعرتَّحفظهَّهللاَّتعاىل

 .متنوعةَّمفيدة
ايةَّاألساسيةَّنتقاءَّماَّيتناسبَّمعَّالغابلدرجةَّاألوىلَّعلىَّاَّقائم َّالكتابََّّأتليفَّهذاَّيفَّاملؤل  فَّمنهجَّوون ََّّ (4

وهيَّ"متييزَّاملقبولَّمنَّاملردود"َّيفَّالتعاريفَّويفَّاملسائلَّالعلميةَّاملختلفَّفيها،َّولذلكََّّ،املصطلحَّلعلم
املسائلَّوملَّيذكرها،َّوكانَّهنالكَّجتديدَّيفَّاألمثلةَّمعَّشرحهاَّشرحاَّوافياَّيب نَّالغرضَّمنهاََّّاختصرَّبعض َّ
 .ويوضحَّنوعها

فهَّملؤل  ََّّبروزَّالشخصيةَّالعلميةَّاملستقلةَّ-َّماَّخالَّاالبتكارَّوالتجديدَّ-ايَّهذاَّالكتابَّاجلليلَّنَّمزام َّون َّوََّّ (5
بشكلَّظاهرَّللعيان،َّوالتكاملَّواالنسجامَّب نَّكلَّاجلزئياتَّالواردةَّفيه،َّوإبرازهَّللقارئَّمقدارَّدقةَّهذاَّ

اجلامعات،ََّّم ََّّوه َّرًاَّيفر َّق َّم َّالعلمَّودقةَّتطبيقَّعلماءَّاملسلم نَّلقواعده.َّتلكَّاملزاايَّوغهرهاَّجعلتَّالكتابَّ
َّ َّمنَّاملتخصص نَّاألفذاذَّيفَّهذا َّاستحسااًنَّعظيمًا العافية،ََّّهَّثوب َّوولبسَّ،هف َّ،َّحفظَّهللاَّمؤل  َّالعلمحائزًا

.َّوآخرَّدعواانَّوجعلَّيفَّاألمةَّمنَّيتشرفَّخبدمةَّوحيَّهللاَّتعاىلَّاملتمثلَّيفَّكتابهَّسبحانه،َّوحديثَّنبيهَّ
َّونَّاحلمدَّهللَّربَّالعامل ن.ََّّ

 ـــــــــ
 :املصادر واملراجع

َّشرَّيفَّجملةَّاجلامعةَّاإلسالميةَّابملدينةَّاملنورة.حبثَّن ََّّ.الفكر دراسة عنها وعن منهجها خنبةإبراهيمَّبنَّحممدَّنورَّسيف.َّ (1
.َّحتقيق:َّعبدَّجامع األصول من أحاديث الرسولم(.1972َّه/1392ابنَّاألثهرَّاجلزري،َّجمدَّالدينَّوبَّالسعاداتَّاملباركَّبنَّحممد.َّ) (2

َّ.1َّالقادرَّاألرانؤط.َّدمشق:َّمكتبةَّالبيان.َّط
نورَّالدكتورَّ:َّحتقيقَّ.نزهة النظر يف توضيح خنبة الفكر يف مصطلح أهل األثرابنَّحجرَّالعسقالين،َّوبوَّالفضلَّومحدَّبنَّعليَّبنَّحممد.َّ (3

َّ.3.َّطمطبعةَّالصباحَّ.َّدمشق:الدينَّعرت
 .َّمصر:َّاملنهرية.َّد.ت.الساري مقدمة فتح الباري هديابنَّحجرَّالعسقالين،َّوبوَّالفضلَّومحدَّبنَّعليَّبنَّحممد.َّ (4
.َّدمشق:َّدارَّالفكر.َّنورَّالدينَّعرتَّ.َّحتقيق:َّالدكتورعلوم احلديث.َّم(2008ابنَّالصالحَّالشهرزوري،َّوبوَّعمروَّعثمانَّبنَّصالحَّالدين.َّ) (5

َّ.3طَّ
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َّإساعيلَّبنَّعمرَّبنَّكثهر (6 َّ)ابنَّكثهر، حتقيق:َّساميَّبنَّحممدَّسالمة.ََّّتفسري القرآن العظيم.م(.1999َّه/1420َّالقرشيَّالدمشقي.
َّ.2الرايض:َّدارَّطيبة.َّط

َّ.1.َّالرايض:َّدارَّالسالم.َّطالسننم(.1999َّه/1420ابنَّماجه،َّوبوَّعبدَّهللاَّحممدَّبنَّيزيدَّالربعيَّالقزويين.َّ) (7
َّ.1َّ.َّالرايض:َّدارَّالسالم.َّطالسننم(.1999َّه/1420وبوَّداودَّالسجستاين،َّسليمانَّبنَّاألشعثَّبنَّإسحاقَّاألزدي.َّ) (8
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