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SELEF VE HALEF ALİMLERİNİN HADİS 

TENKİDİ METODU 

Ali MUSTAFA 

Özet 

Sonَ zamanlarda bilimsel ortamlarda, hadis tenkidinde 

münekkitleri halef ve selef olarak ayırma ve aralarındaki metod 

farklıkları konusu yaygınlaştı. Bu husus bu farklılıkları kabul eden ve 

etmeyen ilim adamları ve araştırmacılar arasında tartışılır hâle geldi. Bu 

meselenin kökleri, halef ve selef kavramınından kastedilen mânâyı tespit 

etmeye, sonra iki grubun teori ve pratik açıdan gösterdikleri gayretler 

üzerinde durup mukayese yapmaya, daha sonra da tenkitte iki grubun 

en önemli ihtilaf sebeplerini bulmaya kadar gitmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Hadis tenkidi, Halef münekkitler, Selef 

münekkidler, Rivayet asrı. 

*** 

 واملتأخرين املتقدمني بني احلديث نقد منهج

 ملخص

شاعل يف األوساط العلمية مكخرا قضية تقسيم النقاد إ  متقدمني ومتأخرين والتباين ادلنهجي 
بينهم يف نقد احلديث، وصارت هذا القضية مثار أخذ ورد بني عدد من قالب العلم والباحثني بني موافق 

 الوقو  على جهود وسلالف، وترجع أصول هذا ادلسألة إ  ضبط ادلقصود قصطلح ادلتقدمني وادلتأخرين، مث
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الفريفني يف اجلانت النظري التأصيلي واجلانت العملي التطبيقي وادلوازنة بينها، مث الوقو  على أهم اسباب 
 اسختال  بني الفريقني يف النقد.

 نقد احلديث، النقاد ادلتقّدمون، النقاد ادلتاخرون، عصر الروايةالكلمات املفتاحية: 

*** 

Methodology of Criticism of Hadith in Accordance with the 

Precedent and the Lat 

Abstract 

The issue of dividing critics into two categories of precedent and 

late has recently been widespread among scholars as well as a 

methodological variety of criticism of Hadith; this issue has been a debate 

among a number of students and researchers divided into proponents 

and opponents; the origins of this issue refer to setting what is meant by 

the terminology of the precedent and the late, then reviewing the efforts 

of both of them in the theoretical founding side and the practical applied 

side, making balance between the two parties and exploring the most 

important reasons of difference between both in criticism. 

Key Words: Criticism of Hadith, precedent critics, late critics, the 

era of narration. 

 مقّدمة

احلمد هلل رب العادلني، والصالة والسالم على سيدنا زلمد وعلى اله واصحابه 
 أمجعني، ومن اتبع سنته إ  يوم الدين.

وبعد: فقد شاعل يف األوساط العلمية مكخرا قضية تقسيم النقاد إ  متقدمني 
ومتأخرين والتباين ادلنهجي بينهم يف نقد احلديث، وصارت هذا القضية مثار أخذ ورد بني 
عدد من قالب العلم والباحثني بني موافق وسلالف، فأردت أن أحبث هذا ادلسألة ألقف على 

أت أقرأ وأحبث وجدهتا مسألة أك  من أن ػلتويها حبث موجزإ وجه الصواب فيها، ودلا بد
فهي متشعبة الفروع، ومقيق ادلسائل فيها ػلتاج إ  جهد ووقل أك  شلا يسعه حبث هذا 
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ادلادةإ فقررت أن أقف على أصول هذا القضية بعغلاز ضمن هذا البحثإ وقد قّسمته إ  
 ما يلي:مقدمة، ومتهيد، وأربعة مطالت، وخامتة، وهي ك

 أما ادلقدمة: فذكرت فيها منها البحث.

 و التمهيد: عرضل فيه إ  قبيعة التطور يف العلوم الشرعية.

 ادلطلت األول: ادلقصود بادلتقدمني وادلتأخرين.

 ادلطلت الثا : اجلانت التأصيلي النظري يف نقد احلديث بني ادلتقدمني وادلتأخرين.

 نقد احلديث بني ادلتقدمني وادلتأخرين. ادلطلت الثالث: اجلانت التطبيقي يف

 ادلطلت الرابع: أسباب اسختال  يف نقد احلديث بني ادلتقدمني وادلتأخرين.

 اخلامتة: ّسجلل فيها أهم النتائا.

 مث فهرس ادلراجع .

وبعد، فهذا جهد ادلقّل، فعن كان صوابا، فاحلمد هلل، وإن كان غري ذلك، فاهلل يغفر 
 لعادلني. ، واحلمد هلل رب ا

 َتهيد

إن من سنن هللا تعا  الت أودعها الكون، سنة التغرّي والتحّول من قور إ  قور، فال 
 تلزم األشياء حاسً واحدة، وإظلا يكون ذلا أقوار سلتلفة، منذ النشأة حىت اسنتهاء.

وما غلري على األشياء غلري على العلوم كلها، فكل علم كانل حاله عند نشأته، 
له عند كماله ونضجه، وهو ؽلّر قراحل قوة ومراحل ضعف تبعاً لعّدة عوامل ذاتية ليسل كحا

 تعود إ  قبيعة العلم ذاته، وعوامل غريية تعود إ  تأثر هذا العلم بعوامل أخرى من خارجه.
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جري عليها هذا القانون، وهذا أمر يعرفه كل من شدا شيةًا منهاإ 1والعلوم الشرعية
هناك مذهت السلف ادلتقدمني، ومذهت اخللف ادلتأخرين، ويف باب الفقه ففي باب اسعتقاد 

هناك منها الفقهاء ادلتقدمني القائم على اسجتهاد والدليل، وهناك منها ادلتفقهة ادلتأخرين 
 الذين س يعرفون من الفقه إس ادل تصرات واحلواشي، والتعصت ألهلها.

الرواية ذلم اهتمامات، وتصرفات نقدية  وكذلك احملدثونإ فالنقاد ادلتقدمون يف عصر
هتلف عن اهتمامات ادلتأخرين من احملّدثني وتصرفاهتم النقدية يف ما بعد عصر الرواية، فما 
مدى هذا اسختال ؟ وما أهم جوانبه؟ وما اثارا على نقد احلديث؟ وما أهم أسبابه؟ هذا ما 

ر فال غلوز أن ينتقص من منزلة أحد سو  تبّينه هذا الدراسة إن شاء هللا، ومهما كان األم
الفريقني، أو يغض من قيمة جهدا، فكٌل قد خدم هذا العلم من زاويةإ فكان مأجوراً أصاب 
أم أخطأ، وكل منهم يتمتع قيزات منهجية سد هبا ثغرة يف ادلكتبة احلديثية، وأثرى ميدان 

 صد  عند مليك مقتدر.النقدإ فبارك هللا يف اجلميع، ومجعهم يف جّنات وهنر، يف مقعد 

 املقوةد باملتقدمني واملتأخرين: املطلب األول

كثريا ما يرد هذان ادلصطلحان يف ثنايا كالم احملّدثني وهم يعاجلون مسائل مصطلح 
 احلديث وعلومه، فيقولون: غالت استعمال ادلتقدمني كذا، أما ادلتأخرون فريون كذا.

احلد الفاصل بني الفريقني؟ وهل التباين  فمن هم ادلتقدمون؟ ومن هم ادلتأخرون؟ وما
 بينهم زمّن أم منهجي؟!.

ذكر الذهيب يف مقدمة ادليزان منهجه يف إيراد الرواة ادلتكّلم فيهم يف كتابه، 
:"وكذلك من قد تكّلم فيه من ادلتأخرين س أورد منهم إس من قد تبنّي ضعفه، واتضح 2فقال

يس على الرواة، بل على احملّدثني وادلقّيدين والذين عرفل أمرا من الرواةإ إذ العمدة يف زماننا ل

                                                             
 (.8م.من مقدمة احملدث عبد هللا السعد للكتاب،صا2001هي، 1422، 1انظر، ناصر الفهد، منها ادلتقدمني يف التدليس، مكتبة أضواء السلف، الرياض، ط - 1

 (.1/4الذهيب، زلمد بن أمحد بن عثمان، ميزان اسعتدال يف نقد الرجال، مقيق علي زلمد البجاوي، دار الفكرا - 2
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عدالتهم وصدقهم يف ضبط أ اء السامعني. مث من ادلعلوم أنه س بد من صون الراوي وسرتا، 
فاحلد الفاصل بني ادلتقدم وادلتأخر هو رأس سنة ثالمثةة، ولو فتحل على نفسي تليني هذا 

كثر س يدرون ما يروون، وس يعرفون هذا الشأن، إظّلا الباب دلا سلم معي إس القليلإ إذ األ
ّ عوا يف الصغر، واحتيا إ  علو سندهم يف الك ، فالعمدة على من قرأ ذلم، وعلى من 

 أثبل قبا  السماع ذلم.".

ثالثة أحوال: أحدها أهنا قنزلة حدثنا وأخ نا بالشرط  "عن":"للفظة 3وقال ابن حجر
سل بتلك ادلنزلة إذا صدرت عن مدّلس، وهاتان احلالتان سلتّصتان السابق، الثا : أهنا لي

بادلتقدمني. وأما ادلتأخرون يي وهم من بعد اخلمسمائة وهلم جرا يي فاصطلحوا عليها لإلجازة، 
 لكنه إخبار مجلي كما سيأ  تقريرا يف الكالم على اإلجازة، وهذا هي احلالة الثالثة. ".

حجر أن هناك اختالفًا بينهما يف مديد الفاصل الزمّن  يتبنّي من كالم الذهيب وابن
بني احملّدد بني ادلتقدمني وادلتأخرين: فالذهيب على أنه رأس سنة ثالمثةة، بينما ابن حجر يرى 

 أنه سنة ،سمائة.

وإذا جّتاوزنا هذا التحديد الزمّن، ونظرنا يف أسباب هذا التحديد عندعلا يتبنّي أهنما 
لوم احلديث، واهتمامات احملّدثني ادلتقدمني وادلتأخرينإ فادلتقدمون كانوا نظرا إ  قبيعة ع

يتناقلون الروايات شفاهاً، فكان جل اهتمامهم يتصل بعلوم الرواية من الضبط، والعدالة، 
وألفاظ التحّمل، واألداء، ورلالس التحديث، أما ادلتأخرون فقد كانوا يتناقلون الروايات 

عل هذا الروايات، فهم يسمعون هذا الكتت وغلازون بسماعها بوساقة الكتت الت مج
حفاظاً على خصيصة اإلسناد يف هذا األمة، فهي مرحلة رواية كتت س رواية أحاديثإ لذلك 

 ك تتوفر يف رواة ادلتأخرين عناصر الضبط والعدالة كما هي عندا ادلتقدمني.

                                                             
 (.226يي 225ابن حجر، أمحد بن علي العسقال ، النكل على كتابت ابن الصالح، مقيق زلمد السعد  وزلمد فارس، دار الكتت العلمية، بريوت، صا - 3



 منها نقد احلديث بني ادلتقدمني وادلتأخرين | 348
 

-----------Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt 16, sayı 1, 2014----------- 

من الرواة، فعن هذا  4وادلتأخرينوبناء على اختال  اجلو العلمي لدى ادلتقدمني 
اسختال  سو  يكثر على النّقاد يف كال العصرين، فالنقاد ادلتقدمون عاصروا الرواة، وخ وا 
أحواذلم، وس وا أحاديثهم، مّكنهم من ذلك سعة احلفأ، ودقة ادلقارنة، وغريها من الصفات 

قد الرواة على ما الت س تنفك عن أهل ذلك العصر، أما النّقاد ادلتأخرون فاعتمادهم يف ن
 وصلهم من كالم ادلتقدمني، وقدرهتم على س  األحاديث ليسل كقدرة ادلتقدمني.

:"وليعلم أن مسني ادلتأخرين وتصحيحهم س 5قال احملّدث زلمد أنور شاة الكشمريي
يوازي مسني ادلتقدمنيإ فعهنم كانوا أعر  حبال الرواة لقرب عهدهم هبم، فكانوا ػلكمون ما 

به بعد تثّبل تام ومعرفة جزئية، أما ادلتأخرون فليس عندهم من أمرهم غري األثر بعد ػلكمون 
عني، فال ػلكمون إس بعد مطالعة أحواذلم يف األورا ، وأنل تعلم أنه كم من فر  بني ا ّرب 
واحلكيم؟ وما يغّن السواد الذي يف البياض عند ادلتأخرين عما عند ادلتقدمني من العلم على 

م كالعيان، فعهنم أدركوا الرواة بأنفسهمإ فاستغنوا عن التسا ل، واألخذ من أفواا الناس، أحواذل
 فهكسء أعر  الناس، فبهم الع ة.".

أن ادلتقدمني هم نّقاد عصر الرواية، وادلتأخرين هم نّقاد ما بعد عصر  وخالصة القول
  قريقة النّقد ورلاست اسهتمام.الرواية، والتباين بينهم ليسل زمانياً فحست وإظلا هو تباين يف

لكن استوقفّن كالم لإلمام الذهيب يف ترمجة اإل اعيلي صاحت ادلست رج على 
قالعته، وعلقل منه، وابتهرت  -رضي هللا عنه -: "صّنف مسند عمر6صحيح الب اري،قال

 حبفأ هذا اإلمييام، وجزمل بأن ادلتأخرين على إياس من أن يلحقوا بادلتقدمني".

الذهيب اإل اعيلي بأنه متقدم رغم أنه حدد رأس ثالمثةة حدًا فاصاًل لنهاية  وصف
( هي، شلا يدلك على أن التباين بني الفريقني 371عصر ادلتقدمني، واإل اعيلي تويف سنة ا

                                                             
 (.58م، صا2001هي، 1422، 2محزة عبد هللا ادلليباري، ادلوازنة بني ادلتقدمني وادلتأخرين يف تصحيح األحاديث وتعليلها، دار ابن حزم، بريوت، ط انظر، - 4

 (.4/414الكشمريي، زلمد أنور، فيض الباري على صحيح الب اري، نيودذلي، االطبعة اذلندية (، ا - 5

 (.3/948م. ا1998الذهيب، زلمد بن أمحد بن عثمان، تذكرة احلفاظ، وضع حواشيه زكريا عمريات، دار الكتت العلمية، بريوت،  - 6
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منهجي أكثر منه زما ، فمن حذا حذو ادلتقدمني فهو منهم وإن تأخر زمانه، مثل ابن رجت 
( هي، فقد أكثر من مرير مسائل علوم احلديث من كالم النقاد 795ا احلنبلي ادلتوىف سنة

 ادلتقدمني، خاصة يف شرح علل الرتمذي، فهو متأخر زماناً، متقدم منهجاً.

 اْلانب التأصيلي النظري يف نقد احلديث بني املتقدمني واملتأخرين: املطلب الثاِن

اإلشارة إ  ما  -علوم احلديثأثناء مرير مسائل  -الناظر يف كتت ادلصطلح يلحأ
اختارا ادلتقدمون وادلتأخرون من احملّدثني، والغالت أن ادلكلف يقول: والذي عليه عمل 

 ادلتقدمني كذا، أي أن ادلكلف استنبط مذهبهم من خالل استقراء تطبيقاهتم العملية.

 وقد اخرتت بعض مسائل علوم احلديث إلبراز هذين اسجتاهني، فمنها:

 سائل التحّمل واألداء.أوًس: م

ثالثة أحوال: أحدها أهنا قنزلة حدثنا وأخ نا بالشرط  :"للفظة عن7قال ابن حجر
السابق، الثا : أهنا ليسل بتلك ادلنزلة إذا صدرت عن مدّلس، وهاتان احلالتان سلتّصتان 

جازة، فاصطلحوا عليها لإل -وهم من بعد اخلمسمائة وهلم جرا -بادلتقدمني. وأما ادلتأخرون
 لكنه إخبار مجلي كما سيأ  تقريرا يف الكالم على اإلجازة، وهذا هي احلالة الثالثة".

ممل على السماع عند ادلتقدمني إذا  عن يتضح من كالم احلافأ أن لفظة األداء
ثبتل ادلعاصرة أو اللقاء إس يف حالة ادلدّلس، أما عند ادلتأخرين فال تدل على ذلك وإظلا تدل 

جازة، وهذا اسختال  ناتا عن اختال  اجلو العلمي لدى الطرفني، فاألولون يروون على اإل
 األسانيد، واآلخرون يروون الكتت.

                                                             
 (.225،226ابن حجر، النكل، ص ا - 7
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ونقل ابن الصالح كالم بعض النّقاد ادلتقدمني يف أقل سن يصح فيه  اع الصغري، 
احلّمال :"اختلفوا يف أول زمان يصح فيه  اع الصغري، فروينا عن موسى بن هارون 8فقال

أحد احلفاظ النّقاد أنه سةل: مىت يسمع الصيب احلديث؟ فقال:"إذا فّر  بني البقرة والدابة"، 
أنه سةل: مىت غلوز  -رضي هللا عنه -ويف رواية:"بني البقرة واحلمار"، وعن أمحد ابن حنبل

 اع الصيب للحديث؟ فقال: إذا عقل وضبط، فذكر له عن رجل أنه قال: س غلوز  اعه 
ىت يكون له ،س عشرة سنة، فأنكر قوله، وقال: بةس القول، وأخ   الشيا أبو زلمد ح

عبد الرمحن بن عبد هللا األسدي عن أيب زلمد عبد هللا بن زلمد األشريي عن القاضي احلافأ 
عياض بن موسى السبت اليحصيب، قال:قد حدد أهل الصنعة يف ذلك أن أقله سن زلمود 

ية الب اري يف صحيحه بعد أن ترجم"مىت يصح  اع الصغري؟"بعسنادا الربيع، وذكر روا ابن
رّلة رّلها يف وجهي وأنا  -صلى هللا عليه وسلم -عن زلمود بن الربيع، قال:"عقلل من النيب

ابن ،س سنني من دلو"، ويف رواية أخرى أنه كان ابن أربع سنني. قلل: التحديد عمس هو 
، ودلن ك " ع"ادلتأخرين، فيكتبون سبن ،س فصاعدًا  الذي استقر عليه عمل أهل احلديث

، والذي ينبغي يف ذلك أن يُعت  يف كل صغري حاله على "أحضر"أو  "حضر"يبلغ ،سًا 
اخلصوص، فعن وجدناا مرتفعاً عن حال من س يعقل فهماً لل طاب ورداً للجواب وضلو ذلك 

 ان ابن ،سني".صححنا  اعه وإن ك يكن كذلك ك نصحح  اعه وإن ك

يتضح من كالم ابن الصالح أن ادلتقدمني منهم من يعتمد العقل والضبط جلواز  اع 
الصغري، ومنهم من حّدا عمس سنني كما فعل الب اري حلديث زلمود بن الربيع الذي يدل 
على أن ابن ،س يعقل، أما ادلتأخرون فقد استقر العمل عندهم على كتابة  ع سبن ،س، 

ن دون ذلك، محاًل على الغالت من أن ابن ،س يعقل ما يسمع، ولعل هذا وحضر دل
ادلذهت بناًء على قبيعة الرواية يف كال العصرينإ فادلتقدمون كانوا يهتمون بتحقق العقل 
والضبط يف الصغري حىت يسمع احلديث، وهو متفاوت يف األقفال لذلك جاءت الروايات 

الح، وما ذلك إس ألعلية العقل والضبطإ ألن اسعتماد  عنهم سلتلفة أكثر شلا ذكر ابن الص
                                                             

 (.97م، صا 1995هي،  1416، 1تت العلمية، بريوت، طابن الصالح، أبو عمرو عثمان بن عبد الرمحن، ادلقدمة يف علوم احلديث، مقيق وتعليق أيب عبد الرمحن صالح بن زلمد ابن عويضة، دار الك - 8



Dr. Ali MUSTAFA | 351 

 

-----------Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt 16, sayı 1, 2014----------- 

كان على الرواية الشفهية لألسانيد، أما عند ادلتأخرين فصار اسعتماد على الكتت وك يعد 
مهمًا مقق الضبط يف الصغريإ ألن السماع كان إبان ذلك العصر حلصول الشر  بالعلو 

 باإلسناد، فاغتفر ذلك يف الصغري.

 ض الوصل واإلرسالثانياً: تعار 

:"فقال 9حبث اخلطيت يف الكفاية هذا ادلسألة، وذكر فيها مذاهت احملدثني، فقال
أكثر أصحاب احلديث: إن احلكم يف هذا أو ما كان بسبيله للمرسل، وقال بعضهم: إن كان 
عدد الذين أرسلوا أكثر من الذين وصلوا فاحلكم ذلم، وقال بعضهم: إن كان من أرسله 

ذي وصله فاحلكم للمرسل، وس يقدح ذلك يف عدالة الذي وصله، ومنهم من أحفأ من ال
قال: س غلوز أن يقال يف مسند احلديث الذي يرسله احلفاظ أنه عدلإ ألن إرساذلم له يقدح 
يف مسندا، فيقدح يف عدالته، ومنهم من قال: احلكم للمسند إذا كان ثابل العدالة ضابطاً 

لزم العمل به، وإن خالفه غريا، وسواء كان ادل الف واحدًا أو للرواية، فيجت قبول خ ا وي
 مجاعة، وهذا هو القول الصحيح عندنا".

لكن هذا ادلذاهت ليسل منقولة عن احلفاظ ادلتقدمني كما قال ابن رجت، وإظلا هي 
مذاهت ادلتكلمني والفقهاء واألصوليني ومن تأثر بكالمهم من متأخري احملدثني، قال ابن 

:"مث إن اخلطيت تناقض، فذكر يف كتاب الكفاية للناس مذاهت يف اختال  الرواة يف 10رجت
إرسال احلديث ووصله، كلها س تُعر  عن أحد من متقدمي احلفاظ، إظلا هي مأخوذة من  

 كتت ادلتكلمني".

  -:"كالم األئمة ادلتقدمني يف هذا الفن11أما قريقة ادلتقدمني فقد بّينها العالئي بقوله
 -لرمحن ابن مهدي، وػلىي بن سعيد القطان، وأمحد بن حنبل، والب اري، وأمثاذلمكعبد ا

                                                             
 (.411العلمية، بريوت، منشورات ادلكتبة العلمية بادلدينة ادلنورة، صا اخلطيت البغدادي، أبو بكر أمحد بن علي، الكفاية يف علم الرواية، دار الكتت - 9

 (.2/638ما1987هي، 1407، 1ابن رجت، زين الدين عبد الرمحن احلنبلي، شرح علل الرتمذي، مقيق د. علام عبد الرحيم سعيد، مكتبة ادلنار، الزرقاء، ط - 10

 (.237ابن حجر، النكل، ص ا - 11
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يقتضي أهنم س ػلكمون يف هذا ادلسألة حبكم كّلي، بل عملهم يف ذلك دائر مع الرتجيح 
 بالنسبة إ  ما يقوى عند أحدهم يف كل حديث حديث".

سستقراء من :"فاحلق حست ا12وقال الس اوي بعد أن استعرض مذاهت احملّدثني
عدم ادلراد حكم كّلي، بل  -كابن مهدي، والقطان، وأمحد، والب اري  -صنيع متقدمي الفن

ذلك دائر مع الرتجيح، فتارة يرتّجح الوصل، وتارة اإلرسال، وتارة يرتّجح عدد الذوات على 
 الصفات، وتارة العكس، ومن راجع أحكامهم اجلزئية تبنّي له ذلك".

 ثالثاً: زيادة الثقة

لزيادة الثقة صور عّدة يف اإلسناد وادلت، فتشمل وصل ادلرسل، ورفع ادلوقو ، وادلزيد 
يف متصل األسانيد إن وقعل يف السند، وتشمل زيادات األلفاظ لبعض الرواة على بعض يف 

 ادلت.

وقد سرد اخلطيت مذاهت احملّدثني يف حكم هذا الزيادة، واختار قوًس ودافع عنه، ورّد 
 صرفه يدل على أنه يقصد بزيادة الثقة زيادة ألفاظ من قبل رواة على اخرين .غريا، و ت

:"قال اجلمهور من الفقهاء وأصحاب احلديث: زيادة الثقة مقبولة إذا 13قال اخلطيت
انفرد هبا... وقال فريق شلن قبل زيادة العدل الذي ينفرد هبا: إظلا غلت قبوذلا إذا أفادت حكماً 

ك يتعّلق هبا حكم فال، وقال اخرون: غلت قبول الزيادة من جهة اللفأ  يتعّلق هبا، وأما إذا
دون ادلعن، وحكي عن فرقة شلن ينتحل مذهت الشافعي أهنا قالل: تقبل الزيادة من الثقة إذا  
كانل من جهة غري الراوي، فأما إن كان هو الذي روى الناقص، مث روى الزيادة فعهنا س 

حلديث: زيادة الثقة إذا انفرد هبا غري مقبولة ما ك يروها معه تقبل، وقال قوم من أصحاب ا
احلفاظ، وترك احلفاظ لنقلها، وذهاهبم عن معرفتها، يوّهنها ويضعف أمرها، ويكون معارضاً 

                                                             
 (.1/175ما1983هي، 1402، 1ين زلمد بن عبد الرمحن، فتح ادلغيث شرح ألفية احلديث، دار الكتت العلمية، بريوت، طالس اوي، مشس الد - 12

 (.424،425اخلطيت البغدادي، الكفاية يف علم الرواية، ص ا - 13
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ذلا، والذي طلتارا من هذا األقوال أن الزيادة الواردة مقبولة على كل الوجوا، ومعموٌل هبا إذا  
ومتقنًا ضابطاً". مث أخذ يستدل على ما رّجحه، ويرد على  كان راويها عدًس حافظاً 

 ادل الفني.

وقد تعرض اخلطيت بسبت ما قررا إ  مجلة اعرتاضات من النّقاد الذين جاءوا بعدا، 
 والذي يعيننا هنا عدم ذكرا دلذهت النّقاد ادلتقدمني.

ض رواية :"من حكى عن أهل احلديث أو أكثرهم أنه إذا تعار 14قال ابن دقيق العيد
أن احلكم للزائد، ك يصت يف هذا  -مسند ومرسل، أو رافع وواقف، أو ناقص وزائد

 اإلقال إ فعن ذلك ليس قانوناً مطرداً، ومراجعة أحكامهم اجلزئية تعر  صواب ما نقول".

:"كالم األئمة ادلتقدمني يف هذا الفن كعبد الرمحن ابن مهدي، وػلىي 15وقال العالئي
وأمحد بن حنبل، وأمثاذلم يقتضي أنه س ػُلكم يف هذا ادلسألة حبكم كّلي، بن سعيد القطان، 

 بل عملهم يف ذلك دائر على الرتجيح بالنسبة إ  ما يقوى عند أحدهم يف حديث حديث".

:"والذي غلري على قواعد احملّدثني أهنم س ػلكمون عليه حبكم 16وقال ابن حجر
رائن كما قّدمناا يف مسألة تعارض الوصل مستقل من القبول والرد، بل يرّجحون بالق

 واإلرسال".

 رابعاً: تفّرد الثقة باحلديث

استقر يف كتت ادلصطلح أن تفّرد الثقة باحلديث س يضر إذا ك ؼلالف من هو أو  
:"إذا انفرد الراوي بشيء، ُنظر فيه، فعن كان 17منه، وهذا تأصيل ابن الصالح يف ادلقدمة، قال

دلا رواا من هو أو  منه باحلفأ لذلك وأضبط، كان ما انفرد به شاذاً  ما انفرد به سلالفاً 
                                                             

 (.1/343،344دنية ادلنورة، مقيق زلمد زلي الدين عبد احلميداالصنعا ، زلمد بن إ اعيل األمري، توضيح األفكار دلعا  تنقيح األنظار، ادلكتبة السلفية، ادل - 14

 ادلصدر السابق. - 15

 (.282ابن حجر، النكل، ص ا - 16

 (.63ابن الصالح، ادلقدمة، ص ا - 17
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مردوداً، وإن ك تكن فيه سلالفة دلا رواا غريا، وإظلا هو أمر رواا هو وك يروا غريا، فينظر يف هذا 
 الراوي ادلنفرد، فعن كان عدًس حافظاً موثوقاً بعتقانه وضبطه قُبل ما انفرد به، وك يقدح اسنفراد

وإن ك يكن شلن يوثق حبفظه وإتقانه لذلك الذي انفرد به، كان  -كما سبق من األمثلة  -فيه
انفرادا خارمًا له، مزحزحًا له عن حّيز الصحيح. مث هو بعد ذلك دائر بني مراتت متفاوتة 
حبست احلال فيه، فعن كان ادلنفرد به غري بعيد من درجة احلافأ الضابط ادلقبول تفّردا 

حديثه ذلك، وك ضلطّه إ  قبيل احلديث الضعيف، وإن كان بعيدًا من ذلك رددنا  استحسّنا
 ما انفرد به وكان من قبيل الشاذ وادلنكر".

لكن يبدو أن للمتقدمني من النقاد نظرًا اخر إ  تفّرد الثقة باحلديث، قال اإلمام 
بول ما يتفّرد :"حكم أهل العلم، والذي يُعر  من مذهبهم يف ق18مسلم يف مقدمة صحيحه

به احملّدث من احلديث أن يكون قد شارك الثقات من أهل العلم واحلفأ يف ما رووا، وأمعن 
يف ذلك على ادلوافقة ذلم، فعذا ُوجد كذلك، مث زاد بعد ذلك شيةًا ليس عند أصحابه، قبلل 

حلديثه زيادته. فأما من تراا يعمد دلثل الزهري يف جاللته وكثرة أصحابه احلفاظ ادلتقنني 
وحديث غريا، أو دلثل هشام بن عروة، وحديثهما عند أهل العلم مبسوط مشرتك، قد نقل 
أصحاهبما عنهما حديثهما على استفا  منهم يف أكثرا،فريوي عنهما، أو عن أحدعلا العدد 
من احلديث شلا س يعرفه أحد من أصحاهبما، وليس شلن قد شاركهم يف الصحيح شلا عندهم، 

 بول حديث هذا الضرب من الناس".فغري جائز ق

يتضح من كالم اإلمام مسلم أن تفّرد الثقة س يُقبل على إقالقه، وإظلا يُنظر إ  قرائن 
اإلكثار عن ذلك اإلمام الذي انفرد عنه ومالزمته لهإ فيقبل تفرد ادلكثر ادلالزم للشيا، ويُرد 

ابه ادلكثرون ادلالزمون له عن هذا تفّرد غري ادلكثر وس ادلالزم لذلك الشيا، وإس فأين أصح
 احلديث، يفوهتم وػلّصله هو؟!.

                                                             
 (.1/19ما1997هي، 1418، 4مسلم بن احلجاج النيسابوري، صحيح مسلم، مقيق الشيا خليل شيحا، مطبوع مع شرح النووي، دار ادلعرفة، بريوت، ط - 18
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:"وأما أكثر 19وقد أوضح ابن رجت قريقة ادلتقدمني يف النظر إ  تفّرد الثقة، فقال
احلفاظ ادلتقدمني فعهنم يقولون يف احلديث إذا انفرد به واحد وإن ك يرو الثقات خالفه أنه س 
يتابع عليه، وغلعلون ذلك عّلة فيه، اللهم إس أن يكون شلن كثر حفظه، واشتهرت عدالته 

يف كل  وحديثه كالزهري، وضلوا، ورقا يستنكرون بعض تفردات الثقات الكبار أيضاً، وذلم
 حديث نقد خاص، وليس عندهم ضابط بضبطه". 

وهبذا يتبنّي أن متقدمي احلفاظ ك يرّدوا تفّرد الثقة مطلقاً، وك يقبلوا تفّردا مطلقاً، وإظلا 
قبوله أو ردا يكون بناًء على رلموعة قرائن متف بتفّردا، وذلم يف كل حديث نقد خاص، 

 وهذا ؼلتلف عن نظر ادلتأخرين كثرياً.

 اْلانب التطبيقي يف نقد احلديث بني املتقدمني واملتأخرين: طلب الثالثامل

الناظر يف كتت الت ريا ودراسة األسانيد يلحأ أن كثرياً من احملّدثني ادلتأخرين يغلت 
عليهم تصحيح أحاديث أعلها ادلتقدمون أو تضعيف أحاديث صححها ادلتقدمون، فمثاًل 

لنقاد ادلتقدمني يف إعالل احلديث، مث يرد عليهم بناًء على ترى احملّدث ادلتأخر يسرد أقوال ا
قواعد ادلتأخرين وأصوذلم، كقوذلم: تفّرد به فكان ماذا؟ وتفّرد الثقة س يضر، أو الوصل مقدم 

 .20على اإلرسال، أو زيادة الثقة مقبولة، والغالت أهنم ينقلون كالم ادلتقدمني للرد عليهم

نان اسختال  يف احلكم على األحاديث بناًء على وقد اخرتت مثالني واضحني يبيّ 
اختال  التقعيد والتأصيل النظري الذي سبق بيانه يف ادلطلت السابق، أحدعلا يف تعارض 

 الوصل واإلرسال، واألخر يف تفّرد الثقة.

 

 

                                                             
 (.2/582ابن رجت، شرح علل الرتمذي ا - 19
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 ادلثال األول:

قال الرتمذي:" حدثنا هناد، حدثنا زلمد بن فضيل، عن األعمش، عن أيب صاحل، 
عن أيب هريرة، قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:"إن للصالة أوًس واخراً..." قال أبو 
عيسى: و عل زلمداً يقول: حديث األعمش عن رلاهد يف ادلواقيل أصح من حديث زلمد 

يث زلمد بن فضيل خطأ، أخطأ فيه زلمد بن فضيل. حدثنا ابن فضيل عن األعمش، وحد
هناد، حدثنا أبو أسامة، عن أيب إسحق الفزاري عن األعمش عن رلاهد، قال: كان يقال: إن 

 . 21للصالة أوسً واخراً، فذكر ضلو حديث زلمد بن فضيل، عن األعمش ضلوا قعناا" 

عمش مرفوعاً، وأن احملفوظ يتضح أن الب اري قد غّلط ابن فضيل يف الرواية عن األ
 رواية أيب إسحق الفزاري عن األعمش عن رلاهد.

وك ينفرد أبو إسحق الفزاري ق الفة ابن فضيل، وإظلا تابع أبا إسحق الفزاري ثقتان، 
وعلا زائدة بن قدامة، وعبثر بن القاسم، ف الف ابن فضيل هكسء الثالثة، فرفع احلديث وهو 

 من قول رلاهد.

إضافة إ  الب اري، ابن معني، وابن ظُلري، وأبو حاذ  22لرواية ادلرفوعةوقد أعل ا
 الرازي، والبزار، والعقيلي، والدارقطّن.

:"هذا احلديث عند مجيع أهل احلديث منكر، وهو خطأ ك يروا 23قال ابن عبد ال 
 عن األعمش هبذا اإلسناد إس زلمد بن فضيل، وقد أنكروا عليه".

:"ابن فضيل ثقة، وغلوز أن يكون األعمش قد  عه من 24لكن ابن اجلوزي قال
 رلاهد مرساًل، و عه من أيب صاحل مسنداً".

                                                             
 (.14(، أبواب الصالة، باب رقم ا1/398مية، بريوت االرتمذي، زلمد بن عيسى بن سورة، السنن وهو بشرح ادلباركفوري، زلمد بن عبد الرمحن، مفة األحوذي بشرح جامع الرتمذي، دار الكتت العل - 21

 (.1/278ما1994ديث اخلال ، مقيق مسعد عبد احلميد السعد  وزلمد فارس، دار الكتت العلمية، بريوت، انظر، ابن اجلوزي، أبو الفرج عبد الرمحن، التحقيق يف أحا - 22

 (.8/86ما1967، األوقا  والشكون اإلسالمية، الرباطابن عبد ال ، أبو عمر يوسف األندلسي، التمهيد دلا يف ادلوقأ من ادلعا  واألسانيد، مقيق مصطفى العلوي وزلمد البكري، وزارة عموم  - 23
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:"وهذا التعليل منهم خطأإ ألن زلمد ابن فضيل ثقة 25وأيدا أمحد شاكر، فقال
حافأ... والذي أختارا أن الرواية ادلرسلة أو ادلوقوفة تكيد الرواية ادلتصلة ادلرفوعة، وس تكون 

  ذلا أصاًل".تعليالً 

:"هذا إسناد صحيح على شرط الشي ني، وقد أعلوا بأن غري ابن 26وقال األلبا 
فضيل من الثقات قد رووا عن األعمش، عن رلاهد مرساًل، وهذا ليسل عّلة قادحة 
سحتمال أن يكون لألعمش فيه إسنادانإ أحدعلا عن أيب صاحل عن أيب هريرة، واآلخر عنه 

ثل هذا كثري يف أحاديث الثقاتإ فمثله س يرد به احلديث، سسيما وكل عن رلاهد مرساًل، وم
 ما فيه قد جاء يف األحاديث الصحيحةإ فليس فيه ما يستنكر".

يتبنّي من النظر يف اخلال  بني الفريقني أنه ناتا عن اختالفهم يف حكم تعارض 
م ػلكمون تبعاً للقرائن، الوصل واإلرسال وقبول الزيادة، فقد سبق بيان مذهت ادلتقدمني، وأهن

ويف هذا احلديث رّجح أهل احلديث من ادلتقدمني رواية اإلرسال، ألهنا أقوى من حيث عدد 
الثقات، ومن حيث سلالفتها للجادة، وحكموا على ابن فضيل بالوهم وإن كان ثقةإ ألنه 

 هريرة. خالف من هو أو  منه، وألنه سلك اجلادة يف إسناد األعمش عن أيب صاحل عن أيب

أما ادلتأخرون فهم يقبلون الزيادة فيحكمون لرواية الوصل دائماإ ألهنا زيادة ثقة، 
والزيادة من الثقة مقبولة. وبناء على هذا األصل صاروا يعّضدون رأيهم باسحتماست 

 والتجويزات العقلية كما يظهر من كالمهم.

 

 

 

                                                                                                                                         
 (.1/278ابن اجلوزي، التحقيق يف أحاديث اخلال  ا - 24

 (.1/284،285ما1937رة، الرتمذي، أبو عيسى زلمد بن عيسى بن سورة، سنن الرتمذي وهو اجلامع الصحيح، مقيق وشرح أمحد شاكر، مطبعة مصطفى البايب احلليب، القاه - 25

 (.1696(، رقم ا4/272م ا1980حاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها، ادلكتت اإلسالمي بريوت، لبنان، األلبا ، زلمد ناصر الدين، سلسلة األ - 26
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 ادلثال الثا :

عبد هللا بن احلسن، عن أيب الزناد، عن  أخرج اإلمام الرتمذي من قريق زلمد بن
األعرج، عن أيب هريرة  رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :" إذا سجد 

 .27أحدكم فال ي ك كما ي ك اجلملإ وليضع يديه مث ركبته."

أعل هذا احلديث الب اري، والرتمذي بتفّرد زلمد بن عبد هللا ابن احلسن عن أيب 
:"س يتابع عليه، وس أدري  ع من أيب الزناد أم س"، وقال 28دإ فقد قال الب اريالزنا

:"حديث أيب هريرة حديث غريت س نعرفه من حديث أيب الزناد إس من هذا 29الرتمذي
 الوجه".

لكن ادلباركفوري أقال يف الدفاع عن هذا احلديث، وعصوص هذا العّلة، 
:"وأما قول الب اري: زلمد بن عبد هللا بن احلسن س يتابع عليه، فليس قضّرإ فعنه 30قال

ثقة... قال ابن الرتكما  يف اجلوهر النقي: زلمد بن عبد هللا وثقه النسائي، وقول الب اري 
س يتابع على حديثه ليس بصريح يف اجلرحإ فال يعارُض توثيق النسائي. انتهى، وكذا س 

أدري أ ع من أيب الزناد أم سإ فعن زلمد ابن عبد هللا ليس قدّلس، و اعه  يضّر قوله س
،س وأربعني ومةة وهو ابن ،س وأربعني، وأبو 145من أيب الزناد شلكنإ فعنه قتل سنة 

ثالثني ومةةإ فيحمل عنعنته على السماع عند مجهور احملّدثني."  130الزناد مات سنة 
مث هو قد عاصر أبا الزناد، وأدركه زمنًا قوياًل... فاحلديث : " 31وأّيدا األلبا ، فقال
 صحيح س ريت فيه".

                                                             
 (.198مفة(، أبواب الصالة، باب ا 2/119الرتمذي، السنن ا - 27

 (.418(، رقم ا1/139الب اري، زلمد بن إ اعيل، التاريا الكبري، دار الكتت العلمية، بريوتا - 28

 مفة(. 2/120الرتمذي، السنن ا - 29

 (.2/123،124ادلباركفوري، مفة األحوذي ا - 30

 (.2/79ا1985هي، 1405، 2األلبا ، زلمد ناصر الدين، إرواء الغليل يف هريا أحاديث منار السبيل، ادلكتت اإلسالمي، بريوت، ط - 31
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يظهر دلن تأمل أقوال الفريقني أن خالفهم يعود إ  تأصيل مسألة تفّرد الثقة، 
فادلتقدمون نظروا إ  إسناد أيب الزناد عن األعرج عن أيب هريرة، وهو إسناد مشهور يتسابق 

أصحاب أيب الزناد ادلالزمني له عن هذا احلديث، فهل يفوهتم هذا الرواة إ   اعه، فأين 
 وهذا مستبعد. 32احلديث، وػلصله راٍو "قليل احلديث، كان يلزم البادية وػلت اخللوة"

وفو  كل هذا ك يثبل  اع زلمد بن عبد هللا أليب الزناد، وس يصح اسستدسل 
ا ُعر  عن زلمد بن عبد هللا من حت بادلعاصرة الطويلة بينهما لرتجيح السماع بسبت م

 اخللوة وعدم استصال بالناس.

ولعل إعالل هذا احلديث بالتفرد مثال تطبيقي واضح على ما أصله مسلم وابن رجت 
يف حكم تفرد الثقة.أما ادلتأخرون فيكفي أن يكون الراوي ثقة كي يُقبل تفّردا دون النظر إ  

 ادلالبسات السابقة.

 أسباب اَلختالف يف نقد احلديث بني املتقدمني واملتأخرين: املطلب الرابع

إن التأمل يف اختال  منها نقد احلديث عند ادلتقدمني وادلتأخرين ؽلكن أن يقودنا 
 إ  إدراك بعض أسباب هذا اسختال ، فمنها:

 33أوًس: اختال  البيةة العلمية

اد عصر ما بعد الرواية، إذا كان ادلتقدمون هم نقاد عصر الرواية، وادلتأخرون هم نق
فعن اختال  اجلو العلمي بني العصرين سو  يكدي إ  تأثر النقاد وتكيفهم مع بيةتهم 

 وحاجاهتا.

ففي عصر الرواية كان اسهتمام بالنقل الشفهي للروايات، ونقدها بناًء على سعة 
عصر الرواية، احلفأ، وقوة الربط واسستنتاج حفاظًا على السنة من الوضع والوهم، أما بعد 

                                                             
 (.9/225اابن حجر، أمحد بن علي العسقال ، هتذيت التهذيت، دار الفكر - 32

 (.20انظر، ادلليباري، ادلوازنة، ص ا - 33
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عندما مجعل السنة يف ادلصنفات احتاجل هذا ادلصنفات إ  صيانة، فابتكر احملّدثون فن 
 رواية الكتت عوضاً عن رواية األحاديث، ولكل منهما خصائصها الت متّيزها عن األخرى. 

:"أعرض الناس يف هذا األعصار 34وقد ّسجل ابن الصالح هذا اسختال ، فقال
بار رلموع ما بيّيّناا من الشروط يف رواة احلديث ومشاؼله، فلم يتقّيدوا هبا يف ادلتأخرة عن اعت

رواياهتم لتعذر الوفاء بذلك على ضلو ما تقّدم، وكان عليه من تقّدم، ووجه ذلك ما قّدمناا يف 
أول كتابنا هذا من كون ادلقصود ال اخرا إ  احملافظة على خصيصة هذا األمة يف األسانيد، 

من انقطاع سلسلتها، فليعت  من الشروط ادلذكورة ما يليق هبذا الغرض على جتّردا،  واحملاذرة
وليكتف يف أهلية الشيا بكونه مسلما، بالغا، عاقال، غري متظاهر بالفسق والس ف، يف 

 ضبطه بوجود  اعه مثبتا عط غري مّتهم، وبروايته من أصل موافق ألصل شي ه".

سأذكرها بعد  -اشرة، جتددت للنقاد اهتمامات أخرىوكلما ابتعد عصر الرواية ادلب
 شلا أثّر على قريقتهم يف النقد واحلكم على األحاديث. -قليل

 .35ثانياً: تأثر ادلتأخرين بأقوال ادلتكلمني والفقهاء واألصوليني

من العوامل الت أسهمل يف وقوع التباين ادلنهجي بني الفريقني شيوع كتت الفالسفة 
ُعرّبل يف عصر ادلأمون، ودلا ذهت عصر الرواية، اجتهل اهتمامات الناس إ   وادلناققة الت

هذا الكتت، فتأثروا هبا على اختال  بينهم يف مدى تأثرهم، ومن العلوم الشرعية الت تأثرت 
 بالكالم وادلنطق علم أصول الفقه وعلم احلديث.

طقي لعلوم احلديث، وصار أما احملّدثون فقد صاروا ؽليلون إ  التقعيد والتأصيل ادلن
جل اهتمامهم ضبط ادلصطلحات احلديثية باحلدود والرسوم ادلنطقية، لذلك كثرت ادلناقشات 

                                                             
 (.93ابن الصالح، ادلقدمة، ص ا - 34

 (.67،85ه صا1416، 1الشريف حاذ بن عار  العو ، ادلنها ادلقرتح لفهم ادلصطلح، دار اذلجرة،السعودية، ط انظر، - 35
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الطويلة للتعريفات ومدى كوهنا جامعة مانعة، وقد ظهر هذا اسجتاا بقوة لدى ابن الصالح يف 
 مقدمته، أما بوادرا األو  فقد ظهرت يف كتاب الكفاية لل طيت البغدادي.

وهذا اسهتمام أدى إ  تأثر قريقتهم يف النقد، فصارت تعتمد على اسحتماست 
والتجويزات العقلية أكثر من اعتمادها على النقد اجلزئي التطبيقي على الرواة والروايات، كما 
هو احلال عند ادلتقدمني الذين عايشوا الرواة، وخ وا أوهامهم فجاء نقدهم أكثر التصاقاً بواقع 

 ة وادلرويات.الروا

وقد أسهمل دراسات الفقهاء واألصوليني لعلوم نقد احلديث إ  تأثر احملّدثني 
ادلتأخرين هبا، فتجد كتت ادلصطلح مشحونة بلراء الفقهاء واألصوليني، وصلد احملّدثني ينصرون 
اراءهم ويتبنوهنا، وساعد على ذلك عدم اشتغال ادلتقدمني بصياغة التعريفات وضبط 

 .ادلصطلحات

فهذا ابن رجت ينقد قريقة اخلطيت يف دراسة بعض علوم احلديث، ويقرر بعدا عن 
:"مث إن اخلطيت تناقض، فذكر يف كتاب الكفاية للناس (2ا 36منها ادلتقدمني فيها، فيقول

مذاهت يف اختال  الرواة يف إرسال احلديث ووصله كلها س تعر  عن أحد من متقدمي 
ت ادلتكلمني، مث إنه اختار أن الزيادة من الثقة تقبل مطلقاً،  احلفاظ، إظلا هي مأخوذة من كت

، وقد عاب "متيز ادلزيد"كما نصرا ادلتكلمون وكثري من الفقهاء، وهذا ؼلالف تصّرفه يف كتاب 
بعض زلّدثي الفقهاء، وقمع فيه، دلوافقته ذلم يف كتاب  "متيز ادلزيد " تصرفه يف كتاب 

 الكفاية".

:"فحكى اخلطيت أن أكثر أصحاب 37عارض الوصل واإلرسالوقال ابن الصالح يف ت
احلديث يرون احلكم يف هذا وأشباهه للمرسل، وعن بعضهم أن احلكم لألكثر، وعن بعضهم 
أن احلكم لألحفأ، فعذا كان من أرسله أحفأ شلن وصلهإ فاحلكم دلن أرسله، مث س يقدح 
                                                             

 (.2/638ابن رجت، شرح علل الرتمذي ا - 36

 (.58ابن الصالح، ادلقدمة، ص ا - 37
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حديثًا قد أرسله احلفاظ،  ذلك يف عدالة من وصله وأهليته، ومنهم من قال: من أسند
فعرساذلم له يقدح يف مسندا، ويف عدالته، وأهليته، ومنهم من قال: احلكم دلن أسندا إذا كان 
عدًس ضابطاًإ فيقبل خ ا، وإن خالفه غريا سواء كان ادل الف له واحدًا أو مجاعة، قال 

 األصول".اخلطيت: هذا القول هو الصحيح، قلل: وما صححه هو الصحيح يف الفقه و 

وشلا يدل على تباين النظر النقدي بني احملّدثني والفقهاء قول ابن دقيق العيد عن 
:" ومدارا ققتضى أصول الفقهاء واألصوليني على صفة عدالة الراوي يف 38احلديث الصحيح

األفعال مع التيقأ، العدالة ادلشرتقة يف قبول الشهادة على ما قرر يف الفقه، فمن ك يقبل 
منهم، زاد يف ذلك أن يكون مسنداً، وزاد أصحاب احلديث أن س يكون شاذًا وس  ادلرسل

معلاًل، ويف هذين الشرقني نظر على مقتضى مذهت الفقهاء، فعن كثرياً من العلل الت يعلل 
 هبا احملّدثون احلديث س جتري على أصول الفقهاء".

عن العالئي قوله:"فأما إذا كان رجال  39ويزيد هذا القول توضيحًا ما نقله ابن حجر
اإلسنادين متكافةني يف احلفأ أو العدد، أو كان من أسندا أو رفعه دون من أرسله أو وقفه 
يف شيء من ذلك مع أن كلهم ثقات زلتا هبم فههنا رلال النظر واختال  أئمة احلديث 

ة مانعة من احلكم والفقهاءإ فالذي يسلكه كثري من أهل احلديث بل غالبهم جعل ذلك عل
بصحة احلديث مطلقًا، فريجعون إ  الرتجيح إلحدى الروايتني على األخرى، فمىت اعتضدت 
إحدى الطريقني بشيء من وجوا الرتجيح حكموا ذلا وإس توقفوا عن احلديث، وعللوا بذلك، 
ث ووجوا الرتجيح كثرية س تنحصر وس ضابط ذلا بالنسبة إ  مجيع األحاديث، بل كل حدي

يقوم به ترجيح خاص، وإظلا ينهض بذلك ادلمارس الفطن الذي أكثر من الطر  والروايات، 
وذلذا ك ػلكم ادلتقدمون يف هذا ادلقام حبكم كلي يشمل القاعدة، بل ؼلتلف نظرهم حبست 
ما يقوم عندهم يف كل حديث قفردا، وهللا أعلم. قال: وأما أئمة الفقه واألصول، فعهنم 

                                                             
 (.186هي.صا1417، 1ابن دقيق العيد، تقي الدين القشريي، اسقرتاح يف بيان اسصطالح، مقيق عامر حسن ص ي، دار البشائر اإلسالمية، بريوت، ط - 38
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ويلزم على  -40يعّن كما تقدم تفصيله عنهم -حلديث ورفعه كالزيادة يف متنهجعلوا إسناد ا
ذلك قبول احلديث الشاذ... قال العالئي:... إن التعليل أمر خفي س يقوم به إس نقاد أئمة 

 احلديث دون الفقهاء الذين س اقالع ذلم على قرقه وخفاياها".

والفقهاء يف نقد احلديثإ فعذا تبنّي أن من يتبنّي شلا سبق التباين ادلنهجي بني احملّدثني 
احملّدثني من تبّن منها الفقهاء واألصوليني يف النقد، علمنا سبت اسختال  العميق بني 

 ادلنهجني.

 اْلاَتة

 بعد هذا اجلولة القصرية تتبنّي احلقائق التالية:

قاد ما بعد ادلقصود بالنقاد ادلتقدمني أي نقاد عصر الرواية، وأما ادلتأخرون فهم ن (1)
 عصر الرواية إ  وقتنا هذا.

وقع هناك تباين يف منها نقد احلديث بني ادلتقدمني وادلتأخرين يف اجلانت  (2)
التأصيلي: فاختلفل أنظار الفريقني يف مسائل عّدة، مثل مسائل التحّمل واألداء، وتعارض 

 الوصل واإلرسال، وزيادة الثقة، وتفردا باحلديث، وغريها.

ال  يف التأصيل تباينل أحكام ادلتقدمني وادلتأخرين بشكل عام نتيجة ذلذا اخل (3)
 يف تعليل األحاديث وتصحيحها.

 من أهم األسباب الت أدت إ  اسختال  بني الفريقني عامالن: (4)

 األول: اختال  اجلو العلمي لدى الفريقني.

 الثا : تأثر ادلتأخرين بأقوال ادلتكلمني والفقهاء واألصوليني.

                                                             
 أي أهنم يقبلون الوصل والرفع حبجة أهنما زيادة ثقة مقبولة. - 40
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 جعفهرس املرا

األلبا ، زلمد ناصر الدين، إرواء الغليل يف هريا أحاديث منار السبيل، ادلكتت 
. سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها 1985، هي1405، 2طاإلسالمي، بريوت، 

 .م1980وفوائدها، ادلكتت اإلسالمي بريوت، لبنان، 

 العلمية، بريوت.الب اري، زلمد بن إ اعيل، التاريا الكبري، دار الكتت 

الرتمذي، أبو عيسى زلمد بن عيسى بن سورة، سنن الرتمذي وهو اجلامع الصحيح، 
 .م1937مقيق وشرح أمحد شاكر، مطبعة مصطفى البايب احلليب، القاهرة، 

ابن اجلوزي، أبو الفرج عبد الرمحن، التحقيق يف أحاديث اخلال ، مقيق مسعد عبد 
 .م1994ر الكتت العلمية، بريوت، احلميد السعد  وزلمد فارس، دا

 ابن حجر، أمحد بن علي العسقال ، هتذيت التهذيت، دار الفكر.

محزة عبد هللا ادلليباري، ادلوازنة بني ادلتقدمني وادلتأخرين يف تصحيح األحاديث 
. نظرات جديدة يف علوم احلديث، م2001هي، 1422، 2طوتعليلها، دار ابن حزم، بريوت، 

 .م2003هي، 1423، 2طبريوت، دار ابن حزم، 

اخلطيت البغدادي، أبو بكر أمحد بن علي، الكفاية يف علم الرواية، دار الكتت 
 العلمية، بريوت، منشورات ادلكتبة العلمية بادلدينة ادلنورة.

ابن دقيق العيد، تقي الدين القشريي، اسقرتاح يف بيان اسصطالح، مقيق عامر 
 .هي1417، 1طمية، بريوت، حسن ص ي، دار البشائر اإلسال
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الذهيب، زلمد بن أمحد بن عثمان، تذكرة احلفاظ، وضع حواشيه زكريا عمريات، دار 
. ميزان اسعتدال يف نقد الرجال، مقيق علي زلمد م1998الكتت العلمية، بريوت، 

 البجاوي، دار الفكر.

ابن رجت، زين الدين عبد الرمحن احلنبلي، شرح علل الرتمذي، مقيق د. علام عبد 
 م.1987 –هي 1407، 1طالزرقاء،  –الرحيم سعيد، مكتبة ادلنار 

الس اوي، مشس الدين زلمد بن عبد الرمحن، فتح ادلغيث شرح ألفية احلديث، دار 
 .م1983هي، 1402، 1طالكتت العلمية، بريوت، 

بن عار  العو ، ادلنها ادلقرتح لفهم ادلصطلح، دار اذلجرة، السعودية، الشريف حاذ 
 .م1996هي، 1416، 1ط

ابن الصالح، أبو عمرو عثمان بن عبد الرمحن، ادلقدمة يف علوم احلديث، مقيق 
، 1طوتعليق أيب عبد الرمحن صالح بن زلمد ابن عويضة، دار الكتت العلمية، بريوت، 

 .م 1995هي،  1416

ا ، زلمد بن إ اعيل األمري، توضيح األفكار دلعا  تنقيح األنظار، ادلكتبة الصنع
 السلفية، ادلدنية ادلنورة، مقيق زلمد زلي الدين عبد احلميد. 

ابن عبد ال ، أبو عمر يوسف األندلسي، التمهيد دلا يف ادلوقأ من ادلعا  واألسانيد، 
م األوقا  والشكون اإلسالمية، الرباط، مقيق مصطفى العلوي وزلمد البكري، وزارة عمو 

 .م1967

الكشمريي، زلمد أنور، فيض الباري على صحيح الب اري، نيودذلي، االطبعة 
 اذلندية(.
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ادلباركفوري، زلمد بن عبد الرمحن، مفة األحوذي بشرح جامع الرتمذي، دار الكتت 
 العلمية، بريوت.

الشيا خليل شيحا، مطبوع مع مسلم بن احلجاج النيسابوري، صحيح مسلم، مقيق 
 .م1997هي، 1418، 4طشرح النووي، دار ادلعرفة، بريوت، 

، 1طناصر الفهد، منها ادلتقدمني يف التدليس، مكتبة أضواء السلف، الرياض، 

 .م2001هي، 1422

 


