اﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ ﻟﻌﻠﻢ ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﺤﺪﻳﺚ
وأﺷﻬﺮ ﻣﺎ ﺻﻨﻒ ﻓﻴﻪ

د.ﻋﻠﻲ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﻘﻀﺎة
أﺳﺘﺎذ ﻣﺴﺎﻋﺪ – ﻛﻠﻴﺔ ﻋﺠﻠﻮن
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺒﻠﻘﺎء اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ
اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻷردﻧﻴﺔ اﻟﻬﺎﺷﻤﻴﺔ
dr.aliqudah@yahoo.com

 اﻻﺳﺘﺸﻬﺎد اﻟﻤﺮﺟﻌﻲ ﺑﺎﻟﺪراﺳﺔ:
علــي مصــطفى القضــاة ،المراحــل التاريخيــة لعلــم مصــطلح
ٔ
الح ــديث واش ــهر م ــا ص ــنف في ــه -.دوري ــة ك ــان التاريخي ــة-.
الع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدد الراب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع؛ يوني ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو.٢٠٠٩
ص (www.historicalkan.co.nr) .٥٧ – ٤٨
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ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻋﻠﻢ ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﺤﺪﻳﺚ
تعري ـ ــف الح ـ ــديث :يطل ـ ــق علي ـ ــه الخب ـ ــر ،وه ـ ــو المناس ـ ــب للمعن ـ ــى
االصطالحي ،كما يطلق على الجديد ضد القديم) .القاموس ،مادة حدث(.
ٔ
ٔ
ٔ
ً ٔ
اص ـ
ـطالحا  :م ــا اض ــيف ٕال ــى النب ــي م ــن ق ــول ،او فع ــل،او تقري ــر او
ٔ
ٔ
ٔ
صفة ،خلقية،او خلقية  .وكذا ما اضـيف ٕالـى الصـحابي،او التـابعي  .وقـد
ٔ ٔ )(٧
يطلق على الحديث الخبر او االثر .
ٔ
ٔ
امـا علــم مصـطلح الحــديث فقـد عرفــه ابـن اال كـفــاني فـي كـتابــه ٕارشــاد
ٔ
المقاصــد :العلــم الــذي يعــرف بــه حقيقــة الروايــة ،وشــروطها ،وانواعهــا،
ٔ
ٔ
ٔ
واحكامها ،واحـوال الرواة،وشـروطهم ،واصـناف المرويـات ،ومـا يتعلـق

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ– اﻟﻌﺪد اﻟﺮاﺑﻊ

ﻣﻘﺪﻣﺔ
ٔ
الحم ــد هلل رب الع ــالمين  ،والص ــالة والسـ ــالم عل ــى اش ــرف الخلـ ــق
ٓ
ٔ
وســيد المرســلين وعلــى الــه وصــحبه اجمعــين ،وبعــد  :فـ ٕـان علــم مصــطلح
ٔ
الشان وهو من ٔاجل العلوم ً
نفعإ ،اذ بـه يعـرف الحـديث
الحديث عظيم
ٔ
ٔ
ٔ
الصحيح من الضعيف ،كما انه يعبر عن اصـالة االمـة ا ٕالسـالمية ،حيـث
ٔ
اس ــتطاع المس ــلمون ان يتوص ــلوا ٕال ــى ه ــذا العل ــم  ،ول ــم يقتبس ــوه ع ــن
ٔ
غي ــرهم ،وه ــو يش ــكل المرتك ــز االساس ــي لطرائ ــق البح ــث والنق ــد عن ــد
ٔ
ٔ
المسلمين ،وبه يذب الكـذب عـن احاديـث الرسـول فهـو مـن افضـل
ٔ
القربــات ٕالــى ﷲ  ،ومــن اهــم العلــوم الشــرعية الموصــلة ٕالــى رضــوان ﷲ
ـسبحانه وتعالى .
ٔ
ٔ
لــذا ينبغــي اتــن نهــتم بدراســة هــذا العلــم الن فيــه تــدعيم لمناهجنــا
ٔ
االصلية ،وهي مناهج انبثقت من تفكيرنا القادر على ا ٕالبداع واالبتكـار ،
ٔ
ٔ
ٕاذ ّيخيل لبعض الناس ان التصنيف والتاليف فـي هـذا العلـم قـد نضـج ،
ٔ
ٔوانــه مــا تــرك الســابقون لالحقــين شـ ً
ـيئا يكـتبــوا بــه  ،وهــذا خطــا شــائع مــع
ٔ
علمنا وبقيننا ان علماءنا قاموا بجهود كبيرة لخدمة السنة النبوية ،لكنـي
ٔ ٔ
ارى اننا في هذا العصر وما يليه بحاجة ٕال لى دراسة هذا العلم ،فهو يعبر
ٔ
ٔ
ٔ
عــن اص ــالتنا ،كم ــا ينبغ ــي ان يظه ــر اثــر ه ــذا العل ــم ف ــي حياتن ــا العلمي ــة
ً
والفكرية ،ابتكارا ،وا ً
واستنتاجا.
بداعا ،
ٕ
وبحثــي المتواضــع يبحــث فــي المراحــل التاريخيــة لجهــود المســلمين
م ــن الص ــحابة والت ــابعين والعلم ــاء وغي ــرهم ف ــي خدم ــة عل ــم مص ــطلح
ٔ ٔ
الحــديث  ،وال ادعــي انن ـي كـتبــت عــن كــل حاجــة فــي مراحــل هــذا الفــن
ٔ
ٔ
ٔ ٔ
ومصنفاته  ،لكنني حاولت ان ارجع واكـتب عن اغلب مراحل هـذا الفـن
ومصنفات كل مرحلة منها .
فقد ذكرت التمهيد ،وتعريف مصطلح الحديث ،ونبذة تاريخية عـن
ٔ
ٔ ٔ
هذا العلم ،وكيفية نشاته ،واهم ما الف فيه بمراحله المختلفة ،وذكـرت
ً
خصــائص بعــض المراحــل مــع االختصــار الكـثيــر مــن المســائل خوفــا مــن
ا ٕالطالــة المملــة .وســجلت فــي الخاتمــة بعــض النتــائج والمالحظــات التــي
ٔ
اســتفدت منهــا فــي البحــث ،فهــذا جهــد المقــل ،وهــذا مــا اوصــلني ٕاليــه
ٔ ٔ
ٔ
اجته ــادي ،ف ـ ٕـان اص ــبت فم ــن ﷲ تع ــالى ،و ٕان اخط ــات فم ــن نفس ــي،
ٔ ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
واس ــال ﷲ ان تك ــون ه ــذه الدراس ــة منطلق ـ ًـا لبح ــث اوس ــع واش ــمل ف ــي
المستقبل ٕان شاء ﷲ تعالى.
ان ﷲ س ــبحانه وتع ــالى ق ــد ٔارس ــل رس ــوله محم ـ ًـدا للبش ــرية هادي ــاً
ٕ
ً ٔ
ٔ
ً
ونبيا ،ليخرج البشرية من الظلمات ٕالـى النـور،وانزل عليـه كـتابـا ال ياتيـه
ٔ
الباطــل ال مــن بــين يديــه وال مــن خلفــه  ،وامــر نبيــه  ببيــان مــا فــي
َْ ْ َ ْ ُ
َٔ ْ
َ
َّ ً ُ
اسـ َٔـالوا َٔا ْهـ َـل الـ ِّـذ ْك ِر
ـوحي ِٕالــي ِهم ف
الكـتــاب ) َو َمــا ا ْر َســل َنا ِمـ ْـن ق ْب ِلـ َـك ِٕاال ِر َجــاال نـ ِ
ٔ
ا ْن ُك ْنـ ُـت ْم ال َت ْع َل ُمـ َ
ـون( النحــل،٤٣ - ٤٢ :فقــام  بــاوامر ربــه،فبين مــا
ِٕ
ٔ
ٔ
فــي الكـتــاب علــى اكمــل بيان،وشــرع فــي الســنة احكامــا جديــدة ،فكانــت
ٔ
السنة المطهرة اساس في ا ٕالسالم ومفتاح ومصباح للعلـوم الشـرعية التـي
ج ــاء به ــا الوحي،وجميعه ــا تتوق ــف عل ــى بي ــان النب ــي ـ ص ــلى ﷲ علي ــه
ٔ
وسلم ،فنهض الصـحابة ومـن بعـدهم مـن االمـة فـي كـل مرحلـة تاريخيـة
مٔــن مراحــل ا ٕالســالم رجـ ًـاال بــذلوا كــل مــا يملكــون لنقــل بيــان النبــي
الحكام الشريعة بكل مصداقية وهمة وتثبتت وتيقن ،وفـي هـذا البحـث
نتحــدث عــن المراحــل التاريخيــة التــي مــر بهــا علــم مصــطلح الحــديث منــذ
ٔ
نش ــاته ف ــي زم ــان النب ــي  م ــرو ًرا بالمراح ــل التاريخي ــة له ــذا العلـ ــم،
ٔ
والضوابط التي سار عليها في كل مرحلة تاريخية ،واهم المصنفات التـي

ص ــنفت به ــذا الف ــن لتص ــون ح ــديث النب ــي  م ــن الض ــياع والتحري ــف
ٔ
والتبديل،ليصدق نسبة االحاديث ٕاليه  ولكل مرحلة مالمـح خاصـة
ٔ
به ــا ،فمهم ــة الس ــنة عظيم ــة وجليل ــة ،ول ــوال معرفته ــا لم ــا عرفن ــا احك ــام
الدين.
ٔ
فقد نشا علم المصطلح مع صـدور الحـديث عـن رسـول ﷲ  منـذ
بدايــة البعثــة ،يبحــث فــي التثبــت مــن الخبــر الــوارد عنــه الــذي نتعبــد
بــهٕ ،اذ كــان جــل اهتمــام الصــحابة يعتمــد علــى الســماع والمشــاهدة  ،ثــم
ٔ
الرواية  ،فقد كان الصحابة يرجعون ٕالى النبي  لالخـذ منـه مباشـرة ،
واعتمــدت علــى الفهــم واالســتيعاب ومتابعــة الصــحابة لمــا يصــدر عنــه
ثــم الروايــة والحفــظ والتبليــغ ،ولــم تكــن لتتســع نطــاق الروايــة ممــا جعــل
ٔ
ه ــذه الفت ــرة بعي ــدة ع ــن الش ــك والنس ــيان ،وج ــاءت االم ــر ب ــالقران م ــن
َّ
ٓ
وجــوب التثبــت والتــيقن فــي نقــل الخبــر) َيــا َٔا ُّي َهــا الـ ِـذ َين ا َم ُنــوا ِٕا ْن َجـ َـاء ُك ْم
ْ
َ
َف ِاسـ ٌـق ِب َن َبـ ٍٕـا َف َت َب َّي ُنــوا َٔا ْن ُت ِصـ ُـيبوا َق ْو ًمــا ِب َج َهالـ ٍـة َف ُت ْصـ ِـب ُحوا َع َلــى َمــا َف َعلـ ُـت ْم
َن ِد ِم َ
ين( الحجرات٦ :
ٔ ٔ
ٓ ٔ
وتعــد هــذه االيــة اول قواعــد هــذا الفــن ،واهــم اركــان علــم مصــطلح
ٔ
الحديث ،فقد حث الرسول ـ صلى ﷲ عليه وسلم ـ اصحابه علـى ذلـك ،
ٔوامــر بضــبط مــا يســمعونه عنــه بقولــه ـ صــلى ﷲ عليــه وســلم ـ" ّ
نضــر ﷲ
امـ ً
ـرءا ســمع مقــالتي ،فوعاهــا ،وحفظهــا ،وبلغهــا  ،فــرب حامــل فقــه ٕالــى
ٔ
ٔ
مـ ــن ه ـ ــو افق ـ ــه منـ ــه" وق ـ ــد ورد ه ـ ــذا الح ـ ــديث ع ـ ــن اكـث ـ ــر م ـ ــن عش ـ ــرين
ٔ
صـ ً
ـحابيا ،(١).وجــاء حــديث النبــي ـ صــلى ﷲ عليــه وســلم ـ مــاثال امــامهم
ٔ
محـذرا فـي بيـان مصـير مـن يكـذب بقولـه ـ صـلى ﷲ عليـه وسـلم ـ " :مـن
ٔ
ٔ
ً
)(٢
كذب ّ
علي متعمدا فليتبوا مقعده من النار" وصف بانه متواتر .وقوله
ًٔ
)(٣
ـ صـلى ﷲ عليـه وسـلم ـ ":كـفـى بـالمرء كـذبا ان يحـدث بكـل مـا سـمع"
وصــح عنــه ـ صــلى ﷲ عليــه وســلم ـ ":اذا حـ ّـدثتكم حـ ً
ـديثا  ،فــال تزيــدن
ٕ
ٔ
علـ ّـي") (٤وقولــه صــلى ﷲ عليــه وســلم" :مــن كــذب عنــي بحــديث يــرى انــه
ٔ
)(٥
كذب ،فهو احد الكذابين"
ٔ
ٔ
ٓ
ٔ
ٔ
فااليــات واالحاديــث تبــين وتوجــب مبــدا التثبــت فــي اخــذ االخبــار
ٔ
وكيفي ــة ض ــبطها ،وق ــد نق ــل لن ــا الص ــحابة ه ــذا العل ــم بك ــل ثق ــة وامان ــة
و ٕاخـالص هلل تعالى،دفاع ًـا عـن دينـه وسـنة نبيـه ـ صـلى ﷲ عليـه وسـلم ـ
وتثبتـ ًـا فــي الحــديث .فقــد نقــل ٕالينــا ا ٕالمــام الــذهبي رحمــه ﷲ قولــه فــي
ٔ
ٔ
ترجمــة ابــي بكــر الصــديق رضــي ﷲ عنــه" ..وكــان اول مــن احتــاط بقبــول
ٔ
االخبـ ــار وق ـ ــال ف ـ ــي ترجم ـ ــة عم ـ ــر ب ـ ــن الخط ـ ــاب ... ":وه ـ ــو الـ ــذي س ـ ـ ّـن
للمحـدثين التثبـت فـي النقـل") ،(٦وكانـت مالمـح هـذه الفتـرة تـدور حــول
ٔ
سماع الصحابة منه ـ صلى ﷲ عليه وسلم ـ ومشاهدة احواله ،ثم الروايـة
والحفــظ والتبليــغ  .وقبــل البــدء بــذكر المراحــل التاريخيــة المهمــة ،نــذكر
ٔ
تعريف هذا العلم ،وبيان اهميته.
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دراﺳﺎت

بهــا .وعرفــه عــز الــدين بــن جماعــة :علــم بقــوانين المرويــات ومــا يتعلــق بهــا
ٔ
ٔ
ٔ
من احوا السند والمتن  (٨).وقال الحـافظ ابـن حجـر  :اولـى التعـاريف ان
ٔ ٔ
يقــال  :معرفــة القواعــد المعرفــة بحــال الـراوي والمــروي عنــه  .واكـثــر اهــل
)(٩
الحديث على ذلك .
ٔ
وقــد اطلــق عليــه عــدة مســميات  ،منهــا  :علــوم الحــديث  ،مصــطلح
ٔ
الحــديث  ،علــم اصــول الحــديث  ،علــم الحــديث درايــة  ،وينــدرج تحــت
هذا العلم مسميات كـثيـرة لعلـوم متفرعـة مـن هـذا العلـم  .سـتظهر خـالل
ٔ
المراحل التاريخية  (١٠).وتسمية هذا العلم  :بعلم دراية الحـديث او علـم
ٔ
الحـديث درايـةٕ ،انمــا هـو اصــطالح المتـاخرين ،ممـن جــاء بعـد الخطيــب
ٔ
البغــدادي ،ومــن عصــر ابــن اال كـفــاني ومــن بعــده ،وعلــى هــذا االصــطالح
)(١١
جالل الدين السيوطي.
ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ
ٔ
السند من حيث سلسـلة الـرواة ،وذلـك ببيـان اتصـاله،او انقطاعـه،
ٔ
ٔ
او علــوه ،او نزولــه  .والمــتن مــن حيــث الصــحة والضــعف ،ومــا يتبعهمــا
ٔ
من احكام.
ﺛﻤﺮﺗــﻪ
ٔ
تمييــز االحاديــث المقبولــة فيعمــل بهــا ،والمــردودة فــال يعمــل بهــا.
ٔ
فق ــد اق ــيم عل ــم مص ــطلح الح ــديث لغاي ــة عظيم ــة وجليل ــة ،وه ــي حف ــظ
ٔ
الحديث النبوي من الخلط فيـه او الـدس واالفتـراء عليـه ،وهـذه الوظيفـة
ٔ
غاية في االهمية وتشتمل على فوائد كـثيرة.

دور اﻟﺒﺪء واﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ﻓﻲ ﻋﻬﺪ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ
اﻟﻘﺮن اﻟﻬﺠﺮي اﻷول)٩٩ -١ﻫـ(
ٔ
لقــد بــدا هــذا الــدور بعــد وفــاة النبــي  وانقطــاع الــوحي وانتشــار
ٓ
الصــحابة فــي االفــاق ،وبــرزت الحاجــة الملحــة لهــذا العلــم ،وازداد شــعور
الصــحابة بــذلكٕ ،اذ لــم يمكــنهم مــن الرجــوع ٕالــى النبــي ـ صــلى ﷲ عليــه
وســلم -كمــا بــرزت الحاجــة ٕالــى علــم النحــو عنــد فســاد اللســان العربــي،
ٔ
واعتب ــر م ــن اه ــم مراح ــل الح ــذر ،والت ــيقظ والتثب ــت والتح ــري ،وزي ــادة
ٔ
الحفـ ــظ ،وبـ ــدات الرحلـ ــة فـ ــي طلـ ــب الحـ ــديث ،واشـ ــتهر مجموعـ ــة مـ ــن
الصحابة في ذلك لحرصهم الشديد على نقل حديثه
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أﻫﻤﻴﺘﻪ
ٔ
 .١حف ــظ ال ــدين ا ٕالس ــالمي م ــن التحري ــف والتب ــديل ،فق ــد نقل ــت االم ــة
ٔ
ٔ
الحــديث النبــوي باالســانيد ،وميــزت صــحيحه مــن ســقيمه ،ولــوال ان
ٔ ٔ
ﷲ هيـ ــا لالمـ ــة ا ٕالسـ ــالمية هـ ــذا العلـ ــم اللتـ ــبس الحـ ــديث الصـ ــحيح
بالضعيف والموضوع ،والختلط كالم الرسول ـ صلى ﷲ عليه وسـلم
بكالم غيره.
ٔ
 .٢اســتخراج المعــاني واســتنباط االحكــام مــن تعاليمــه  مــن خــالل
ثبوت الحديث وصحته ،ليكون المسلم على بينة من فهم دينه.
 .٣وضع الضوابط التي تمكن المسلم مـن خاللهـا االطمئنـان ٕالـى معرفـة
الحديث المقبول من المـردود ،والصـحيح مـن الضـعيف ،والمتصـل
من المرسل.
ٔ
 .٤المس ــاهمة ف ــي حف ــظ اص ــول ال ــدين وس ــنة رس ــوله  ع ــن طري ــق
الدراية والبحث والنقد والتثبت.
ٔ
 .٥بيان تميز االمة بخاصية ا ٕالسناد في هذا الدين.
ٔ
ٔ
ٔ
 .٦منـ ــع اهـ ــل البـ ــدع واالهـ ــواء وا ٕال لحـ ــاد مـ ــن وضـ ــع االحاديـ ــث وقلـ ــب
ٔ
االسانيد.
 .٧بواسطته يتم
حسن ا ٕالقتداء بالرسول ٔ
ٔ
 .٨تنقيــة وصــيانة االذهــان مــن الخرافــات واالســاطير التــي تفســد العقائــد
ٔ
والعبــادات ،وتفــت فــي عضــد الشــعوب ،وتمــزق االمــةٕ ،اذ تجعلهــا
ٔ
فرقـ ًـا واحزابـ ًـا ،ال تميــز بــين الحــق والباطــل ،فيســهل انقيادهــا لكــل
ناعق يدعو ٕالى الضالل.
 .٩معرفــة المســلم لقواعــد هــذا العلــم تجنبــه خطــر الوعيــد العظــيم لــذي
يقــع علــى مــن يتســاهل فــي روايــة الحــديث فــي قولــه ـ صــلى ﷲ عليــه
ٔ
ٔ
وس ـ ــلم ـ ـ ـ" مـ ـ ــن ك ـ ــذب عن ـ ــي بحـ ـ ــديث ي ـ ــرى ان ـ ــه كـ ـ ــذب فه ـ ــو احـ ـ ــد
)(١٢
الكذابين"

اﻹﺳﻨﺎد ﻣﻦ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻫﺬه اﻷﻣﺔ
ٔ ٔ ٔ
ســبق وان اش ـرنا ان موضــوع مصــطلح الحــديث يــدور علــى ا ٕالســناد.
ٔ
ويعرف لغة  :المعتمـد ،وسـمي بـذلك الن الحـديث يسـتند ٕاليـه ،ويعتمـد
ً
اصطالحا  :سلسلة الرواة الموصلة للمتن.
عليه  .وعرف
ّ
ول ــذا ف ـ ٕـان ﷲ  -س ــبحانه وتع ــالى  -ق ــد تكـف ــل بحف ــظ كـتاب ــه ،وه ــذا
ٔ
يستلزم حفظ ما يوضح ويبين ويفسر ويشرح ،وهو الحديث ،ومن اجل
ـدوال ،نقلــوا هــذا الــدين جـ ً
ذلــك فقــد هيـ ٔـا ﷲ لهــذه ٔاالمــة رواة عـ ً
ـيال بعــد
جيــل ،فحفظــوا علــى النــاس ديــنهم ،وقــد قــاموا بجهــود عظيمــة فــي نقلــه
وتمحــيص مروياتــه منــذ عصــر الصــحابة ـ رضــي ﷲ عــنهم ـ حتــى تكامــل
ٔ
تــدوين الحــديث بــالطرق التــي روي بهــا ،كمــا دون مصــطلحه علــى ادق
ٔ
مــنهج يمكــن ان يوجــد للتثبــت مــن النصــوص المرويــة وتمحيصــها ،ولمــا
ٔ
ٔ
كان ا ٕالسناد هو االساس في هذا العلم فقد نبه العلماء على اهميـة السـند
ٔ
منـذ صـدر ا ٕالسـالم،النه عـن طريقـه نقلـت مصـادر الشـريعة ،فهـذا ا ٕالمــام
ٔ ٔ
محمــد ب ــن ســيرين ،اح ــد ائم ــة الت ــابعين يق ــولٕ ":ان هــذا العل ــم دي ــن،
ٔ
فانظروا عمن تاخذوا ديـنكم" (١٣).وقـال عبـد ﷲ بـن المبـارك" :ا ٕالسـناد
من الدين ،ولوال ا ٕالسناد لقال مـن شـاء مـا شـاء" (١٤).وعـن كـون ا ٕالسـناد
ٔ
م ــن خص ــائص االم ــة ا ٕالس ــالمية فق ــد ق ــال ش ــيخ ا ٕالس ــالم اب ــن تيمي ــة:
ٔ
)(١٥
"ا ٕالسناد من خصائص هذه االمة".
ٔ
ٔ
وقــد هيــا ﷲ تعــالى االســباب لحفــظ الســنة ،فســخر لــذلك جهابــذة،
ٔ
قضــوا جــل اوقــاتهم فــي جمعهــا وحفظهــا وتــدوينا والعنايــة بهــا ،والبحــث
عن رواتها ،ونقد مروياتهم ،واوجدوا موازين يعرف بهـا صـحيح الحـديث
ٔ
من سقيمه ،فنشا لذلك علم مصطلح الحديث بفنونه المتنوعة ،وحفظ
سنة نبينا محمـد ـ صـلى ﷲ عليـه وسـلم ـ حتـى قـال العلمـاء فـي ذلـك":لـو
ٔ
ٔ
ً
شخصا كذب على النبي في الصباح الفتضـح امـره فـي المسـاء" ،ولمـا
ان
ٔ
ســئل عبــد ﷲ بــن المبــارك عــن االحاديــث الموضــوعة علــى النبــي ـ صــلى
ٔ
ٔ
ﷲ عليــه وســلم ـ اجــاب فقــال" :يعــيش لهــا الجهابــذة"  .وقــال ابــو نعــيم
الفضل بن دكين :قال سفيان الثـوري" :مـن كـذب فـي الحـديث افتضـح،
ٔ
ٔ ٔ
وانا اقول :من هم ان يكـذب افتضـح"  (١٧).وقـال ابـن الجـوزي" :ولقـد رد
ٔ
ٔ
ﷲ كي ـ ــد الوض ـ ــاعين والك ـ ــذابين باحب ـ ــار اخي ـ ــار فض ـ ــحوهم ،وكش ـ ــفوا
ٔ
ٔ
)(١٨
قبائحهم،وما كذب احد قط ٕاال افتضح".
ولــذا فقــد يســر ﷲ ـ ـ ســبحانه وتعــالى ـ ـ جهابــذة لهــذا العلــم وضــعوا
قواعــده وقوانينــه ،فحفظــوا حــديث نبيــه ـ صــلى ﷲ عليــه وســلم ـ وردوا
ٔ
ٔ
كيــد اعدائــه منــذ عهــد النبــوة حتــى ايامنــا هــذه .ومــن هنــا يمكــن تحديــد
المراحل التاريخية لعلم مصطلح الحديث بمراحل متعددة:
ٔ
المرحلة االولى:
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ٔ
ٔ
ومن باب االمانة ،والخـوف مـن ﷲ ٕاذ كـان احـدهم يسـمع الحـديث
ٓ
منــه ص ـلى ﷲ عليــه وســلم هــو وصــحابي اخــر فيرحــل ٕاليــه ليتثبــت مــن
ٔ
صحة ما سمع  ،فقـد رحـل جـابر بـن عبـد ﷲ ٕالـى مصـر حتـى سـال عقبـة
بـن عــامر عــن حــديث واحــد  ،وعــاد ٕالـى المدينــة ،وذكــر ا ٕالمــام محمــد بــن
ٔ
ٔ
ٕاسماعيل البخاري انه رحل مسيرة شهر ٕالى عبد ﷲ بن انـيس فـي الشـام
ٔ ٔ ٔ
ليس ـ ــمع من ـ ــه ح ـ ـ ً
ـديثا واح ـ ــد ا (١٩).وم ـ ــن تثب ـ ــتهم العظ ـ ــيم ان اب ـ ــا اي ـ ــوب
ٔ
ٔ
االنصاري رضي ﷲ عنه رحل ٕالى عقبة بن عـامر بمصـر مـن اجـل حـديث
ٔ
واحد لم يبق احد سمعه من النبي صلى ﷲ عليه وسلم سواهما .
ٕاضافة ٕالى انقطاع مجموعة من الصحابة في التفرغ للرواية ،واشتهر
ف ـ ــي بع ـ ــض ال ـ ــبالد م ـ ــن يق ـ ــوم به ـ ــذه المهم ـ ــة ،فف ـ ــي مك ـ ــة ك ـ ــان اب ـ ــن
عب ــاس)ت٦٨ه ـ ـ( ،وف ــي الكوف ــة عب ــد ﷲ ب ــن مس ــعود )ت٣٢ه ـ ـ( ،وف ــي
المدينـ ــة عبـ ــد ﷲ بـ ــن عمـ ــر )ت٧٤٠هـ ـ ـ( ،وفـ ــي مصـ ــر عقبـ ــة بـ ــن عـ ــامر
)ت٥٨هـ( ،وفي بيت المقـدس عبـادة بـن الصـامت )ت٣٤ه ـ( ـ رضـي ﷲ
ٔ
عــنهم ـاجمعين ــ ،وظهــرت فــي هــذه المرحلــة طلــب ا ٕالســناد ،فــي الوقــت
ٔ
ٔ
الـذي لـم يكـن الصـحابة يسـالون عـن السـندٕ ،اذ انهـم سـمعوا مـن النبـي ـ
ٔ ٔ
ص ــلى ﷲ علي ــه وس ــلم ـ ـ مباش ــرة ،او ان ثق ــتهم ببعض ــهم عالي ــة ،حت ــى
حصــلت الفتنــة بمقتــل عثمــان ،حيــث ظهــرت الفــرق الكـثيــرة ،فكانــت
الحاجة ملحة للتثبت والسؤال واالستفسار عن ناقل الخبر ،وهـذا يعنـي
ٔ
ٔ
التاكيــد علــى التثبــت فــي نقــل الخبــر ،وقــد ثبــت انهــم طلبــوا الســند مــن
ٔ
ٔ
بعضهم الـبعض ،وسـار مـن بعـدهم التـابعين ،واصـبح هـذا االمـر موضـع
اهتمــام مــن المســلمين علــى مــر العصــور ،حتــى وضــعت القواعــد العلميــة
ٔ
والمنهجيــة النقديــة لنقــل وتمحــيص االخبــار والروايــات ،ولــم يكــن ذلــك
اتهاما لبعضهم ،ولكنه من باب التثبت والتيقظ والحذر واالحتياط.
ٔ
وقــد روي عــن ابــي بكــر وعمــر وعثمــان وعلــي ـ رضــي ﷲ عــنهم ـ فــي
ٔ
طلــبهم للشــاهد،او اليمــين علــى صــحة الســماع ،وهــذا يعــد مرحلــة مهمــة
ٔ
لمنهجية علمية دقيقـة فـي تمحـيص ونقـل االخبـار التعبديـة  ،فقـد ثبـت
ٔ ٔ
ان ابا بكرـ رضي ﷲ عنه ـعنه طلب الشاهد من المغيرة بن شعبة ـ رضـي
ﷲ عنــه ـ فــي خبــر توريــث الجــدة فلــم يقبلــه حتــى شــهد معــه محمــد بــن
مسلمة (٢٠) .كما ثبت طلب عمر بن الخطاب ـ رضي ﷲ عنـه ـ البينـة مـن
ٔ
ٔ
ٔ
ابي موسى االشعري ـ رضي ﷲ عنـه ـ فـي حـديث االسـتئذان وشـهد لـه ابـو
ٔ
ٔ
ٔ ٔ
ســعيد الخــدري ،وقــال لــه عمــر" :امــا انــي لــم اتهمــك ولكنــي خشــيت ان
ٔ
ٔ
يتقــول النــاس علــى رســول ﷲ" ) (٢١اميــر المـؤمنين علــي بــن ابـي طالــب
يقــول" :كنــت اذا ســمعت مــن رســول ﷲ صــلى ﷲ عليــه وســلم حــديثاً
ٕ
نفعني ﷲ بما شاء منه ،و ٕاذا حدثني عنه غيره استحلفتهٕ ،فاذا حلف لي
)(٢٢
صدقته" .
ٔ
ٔ ٔ
ٕان الصحابة ـ رضــي ﷲ عــنهم ـ ارادوا ان يســتوثقوا مــن االخبــار حتــى
ٔ
ولــو كانــت مــن اوثــق النــاس لــديهم وغيــر مــتهم لــديهم ،فطلــب الشــاهد
ٔ
ٔ
مــنهم علــى ذلــك ان نحقــق فــي نقــل االخبــار ونســتوثق ،فــال نقبــل النقــل
ٔ
على ٕاطالقه (٢٣) .وفي هـذه المرحلـة بـدا رفـض قبـول الخبـر بغيـر ٕاسـناد،
ٔ
وخاصة بعد ان وقعت فتنة مقتل عثمـان بـن عفـان ـ رضـي ﷲ عنـه ـ فقـد
ٔ
روى ا ٕالمــام مســلم فــي صــحيحه عــن محمــد ســيرين انــه قــال" :لـم يكونــوا
ٔ
يسالون عن ا ٕالسناد ،فلما وقعت الفتنة ،قالوا سـموا لنـا رجـالكم فينظـر
ٔ
ٔ
ٕال ــى اه ــل الس ــنة فيؤخ ــذ ح ــديثهم  ،وينظ ــر ٕال ــى اه ــل الب ــدع ف ــال يؤخ ــذ
)(٢٤
حديثهم .وبعد مقتل عثمان زاد احتياط الصحابة وتثبتهم".
وكذلك روي عن عمـر بـن الخطـاب ـ رضـي ﷲ عنـه ـ لمـا سـمع فاطمـة
ٔ
بنــت قــيس – وقــد طلقهــا زوجهــا ثالثـ ًـا – ان رســول ﷲ لــم يجعــل لهــا
ٔ
ســكنى وال نفقــة ،قــال ":ال نتــرك كـتــاب ربنــا وســنة نبينــا لقــول ام ـراة ال

ٔ
ندري حفظت او نسيت ،لها السكنى والنفقة " ،قال ﷲ تعالىَ ) :و َّات ُقـوا
َّاللـ َـه َر َّب ُكـ ْـم ال ُت ْخر ُجـ ُ
ـوه َّن ِمـ ْـن ُب ُيــو ِته َّن َوال َي ْخـ ُـر ْج َن ا َّال َٔا ْن َيـ ْٔـا ِت َ
ين ِب َف ِاح َشـ ٍـة
ِ
ِ
ِٕ
ُم َب ِّي َن ٍة (سورة الطالق ) (٢٥وروي عن ابن عباس رضي ﷲ عنه الكـثير مـن
ٔ
رد اقضية علـي بسـبب الكـذب الـذي حشـاه الرافضـة علـى علـي ـ رضـي ﷲ
)(٢٦
عنه ـ
ٔ
وفي هذه المرحلة المهمة المتقدمة من تاريخ علم المصطلح بـدات
ٔ
مرحلــة نقــد المــتنٕ ،اذ تعــرض اي عبــارة علــى كـتــاب ﷲ ،ومــا ثبــت مــن
سـنته ـ صـلى ﷲ عليـه وسـلم ـ مـن الحـديث الصـحيح  ،ف ٕـاذا سـلمت مـن
المعارضـ ــة قبلـ ــت و ٕاال رفضـ ــت ،وخيـ ــر مثـ ــال علـ ــى ذلـ ــك مـ ــا روي مـ ــن
المناقش ــة التام ــة ب ــين عائش ــة واب ــن عم ــر ف ــي حديث ــه ـ ـ ص ــلى ﷲ علي ــه
ٔ
وســلمٕ ":ان الميــت ليعــذب ببكــاء اهلــه عليــه" ) .(٢٧وفــي هــذا يقــول ابــن
عبــاس رضــي ﷲ عنهمــإ ":انــا كنــا مــرة ٕاذا ســمعنا رجـ ًـال يقــول :قــال رســول
ٓ
ٔ
ٔ
ﷲ ،ابتدرتـه ابصــارنا ،واصـغينا ٕاليــه باذاننـا ،فلمــا ركـب النــاس الصــعب
ٔ
والــذلول لــم ناخــذ مــن النــاس ٕاال بمــا نعــرف" .(٢٨).لقــد تكلــم عــدد م ــن
ٔ
الصـ ــحابة كـ ــابن عبـ ــاس ،وعبـ ــادة بـ ــن الصـ ــامت ،وانـ ــس ب ـ ـن مالـ ــك،
والسيدة عائشة .رضي ﷲ عنهم.
ٕان مثـ ــل هـ ــذه النصـ ــوص دالـ ــة دال لـ ــة واضـ ــحة علـ ــى شـ ــدة حـ ــرص
ٔ
الصــحابة واهتمــامهم وامــانتهم وورعهــم بالتثبــت والتــيقن مــن الحــديث
ٔ
،ممـا كــان لــه االثـر الواضــح فــي حفـظ هــذا الــدين مـن التالعــب والتزويــر .
ٔ ٔ
وكان للصحابة السبق في وضع قواعد خـذا العلـم ٕاذ انهـم اول مـن وضـع
ٔ
اسســه ومهــدوا طرقــه وســار مــن بعــدهم مــن تــبعهم ٕالــى يــوم الــدين قــد
ظهرت الفتنـة وظهـر ٔاصـحاب ٔاالهـواء والبـدع والفـتن ،وكـان لهـذا الظهـور
ٔ
المبكر االثـر ا ٕاليجـابي علـى الحـديث ٕاذ ربـح المسـلمون فـي مجـال الدرايـة
ٔ
والبحــث والنقــد والتثبــت ،ممــا ســاعدهم علــى حفــظ اصــول الــدين وسـنة
)(٢٩
النبي ـ صلى ﷲ عليه وسلم.
فكـ ــان جيـ ــل الصـ ــحابة رضـ ــي ﷲ عـ ــنهم قـ ــد سـ ــبقوا ظهـ ــور الفـ ــتن
ٔ
بالتش ـ ــديد ف ـ ــي الرواي ـ ــة ،فم ـ ــا ان الح ـ ــت ب ـ ــوادر الفتن ـ ــة ،حت ـ ــى س ـ ــابقوا
ٓ
بالمبالغة في التشدد بالرواية ،وبتحصين السنة بحصن اخر قبل مجـيء
الف ــتن وظهوره ــا .فه ــذا عب ــد ﷲ ب ــن العب ــاس ـ رض ــي ﷲ عنهما ـ ـ وض ــع
المــنهج فــي تلقــي الســنة ،عنــدما قــال رضــي ﷲ عنــهٕ " :انــا كنــا ٕاذا ســمعنا
ٔ
ً
رجال يقول  " :قال رسول ﷲ ـ صـلى ﷲ عليـه وسـلم ـ ابتدرتـه ابصـارنا ،
ٓ
ٔ
ٔ
واصغينا ٕاليه باذاننا  .فلما ركـب النـاس الصـعب والـذلول ،لـم ناخـذ مـن
)(٣٠
الناس ٕاال ما نعرف ".
ٔ
ً
وقــد نقلــت ٕالينــا المصــادر اقــواال كـثيــرة للصــحابة والتــابعين تبــين
مــدى حرصــهم ومحــافظتهم علــى النصــوص الحديثيــة وحمايتهــا والــدفاع
عنهــا ونشــرها ،وتكلــم فــي الــرواة عــدد مــنهم ،ونقــدوا بعــض مــا روي ممــا
يضيق ابحث عن ذكرها وسردها .
ٔ
فالخالصة ان مالمح هذه المرحلة تتمثل في:
ٔ
ٔ
 .١التثبــت فــي اخــذ االخبــار ،وكيفيــة ضــبطها ،باالنتبــاه لهــا ،ووعيهــا،
ٓ
والتدقيق في نقلها لالخرين.
 .٢االعتــدال فــي الروايــة عــن النبــي ـ صــلى ﷲ عليــه وســلم ـ وذلــك مــن
خالل التحذير من الكذب على رسول ﷲ ـ صلى ﷲ عليه وسلم.
ٔ
ٔ
)(٣١
 .٣نقد المتن والحذر واليقظة من اهل الفتن واالهواء.
ٔ
ٔ
ٔ
ومن هنا يظهر ان الصحابة ـ رضي ﷲ عنهم ـ كانوا هـم اول مـن بـدا
ٕبانشاء ما عرف بعد بـ )علوم الحديث ومصطلحه(.
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المرحلة الثانية :
دور اﻟﺒﻨﺎء واﻟﺘﺄﺻﻴﻞ واﻟﺘﻜﺎﻣﻞ
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اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﻟﺚ )(٣٠٠-٢٠٠ﻫـ

وتسـ ــمى هـ ــذه المرحلـ ــة بالعصـ ــر الـ ــذهبي ،عص ـ ــر تميـ ــز بالنض ـ ــوج
ٔ
والرسوخ والقـوة ،ببيـان ان مصـطلح الحـديث بلـغ قمـة تطـوره مـع وجـود
قوة كبيرة للفرق الضالة والمنحرفة التي تعاظم خطرها وازداد .وفـي هـذه
ٔ
المرحلــة بــرز هــذا العلــم ،وظهــرت كـتاباتــه مدون ـة وموثق ـة ،وهيــا ﷲ فــي
ٔ
هـذه المرحلـة اكـابر العلمـاء،منهم يحي ــى بـن معـين )ت٢٣٣ه ـ(،صـنف
ٔ
فــي موضــوعات عــدة ومتنوعــة كــان ابرزهــا كـتــب التــاريخ والتـراجم ،وعلــي
ٔ
بــن المــديني )ت٢٣٤ه ـ( ولعلــه اقــدم مــن صــنف فــي موضــوعات مختلفــة
ٔ
بمجموعــة كبيــرة مــن المصــنفات فــي الفنــون الحديثيــة بلغــت اكـثــر مــن
ٔ
مائتي كـتاب لم يسبقه احد من المصـنفين فـي موضـوعاته ،لكنهـا فقـدت
ٔ
ٔ
في اكـثرها ،ومنهم ٕامام اهل السنة احمد بن حنبل )ت٢٤١ه ـ( ،صـنف
ٔ
في مئات االجزاء في معظم موضوعات مصطلح الحـديث ،ومـنهم محمـد
بــن ٕاســماعيل البخــاري )ت٢٥٦ه ـ( صــنف فــي الضــعفاء والتــاريخ والكنــى
والعلــل ،فكــان بارعـ ًـا ومتعمقـ ًـا فــي علــم العلــل ،حتــى قــال عنــه ا ٕالمــام
ٔ
ٔ
مسـ ــلم بـ ــن الحجـ ــاج :اسـ ــتاذ االسـ ــتاذين ،وسـ ــيد المحـ ــدثين ،وطبيـ ــب
)(٣٥
الحديث في علله.
ومنهم ا ٕالمام مسلم بن الحجاج )ت٢٦١هـ(مجموعة مـن المصـنفات
ٔ
فــي العلــل ،واالق ـران ،والتــاريخ ،وذكــر فــي مقدمــة صــحيحة حــول هــذا
ٔ
الموضوع ،ومنهم عبيد ﷲ بـن عبـد الكـريم ابـو زرعـة الـرازي )ت٢٦٤ه ـ(
فــي الضــعفاء والمتــروكين ،الصــغير ،ومــنهم محمــد بــن يزيــد ابــن ماجــة
ٔ
القزويني)ت٢٧٣هـ( ومنهم ابوداود السجسـتاني )ت٢٧٥ه ـ( رسـالة ٕالـى
ٔ
اهــل مكــة ومــنهم محمــد بــن عيســى بــن ســورة الترمــذي )ت٢٧٩ه ـ( قــد
ٔ
صــنف فــي العلــل ،وم ــنهم اب ــو حــاتم ال ـرازي )ت٢٧٧ه ـ ـ( ص ــنف كـت ــابي
العلــل ،والجــرح والتعــديل ،وقــد عــرف بالنقــد البــاهر للرجــال والعلــل.
ومنهم ٔابو بكر البزار )ت٢٩٢هـ( صنف ً
مصنفا سماه " مـن يتـرك حديثـه
ٔ
ٔ
او يقب ــل " .وص ــنف اب ــو بك ــر البرديج ــي )ت٣٠١ه ـ ـ( كـتاب ـ ًـا س ــماه معرف ــة
ٔ
اصول الحديث.
ٔ
ٔ
وفـي هـذه المرحلـة دونـت االحاديـث ،وافـرد علمـاء هـذا العصـر علـم
ٔ
ٔ
المص ـ ــطلح بالت ـ ــاليف بانواع ـ ــه المختلف ـ ــة المتخصص ـ ــة ،فص ـ ــنف ف ـ ــي:
المرســل ،والعلــل ،وتــاريخ الرجــال ،والثقــات ،والضــعفاء ،والطبقــات،
والكنــى ،والناســخ والمنســوخ .وكانــت الصــفة الغالبــة فــي هــذه المرحلــة
رغم كـثرتها وتنوعها متخصصة في نوع واحد.
وقــد بــين ا ٕالمــام الحــاكم فــي كـتابــه "معرفــة علــوم الحــديث" مجموعــة
مــن الكـتــب المختلفــة فــي موضــوعاتها الخاصــة بعلــوم الحــديث ،والتــي
ٔ
تدل داللة واضحة عن نشاة الكـتب في العصر الذهبي لعلم المصطلح.
المرحلة الرابعة:
ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ واﻻﺳﺘﻜﻤﺎل
ﻓﻲ اﻟﻘﺮون اﻟﺮاﺑﻊ واﻟﺨﺎﻣﺲ واﻟﺴﺎدس
ﻣﻦ ﺳﻨﺔ )  ٣٠٠ﻫـ( إﻟﻰ ﺳﻨﺔ ) ٦٠٠ﻫـ(

ٔ
وهــي مرحلــة واســعة فــي التــاليف بهــذا العلــم ،وهــي مرحلــة كـتابــة
ٔ
مص ــطلح الح ــديث ف ــي كـت ــب خاص ــة ،وتع ــد المرحل ــة الثالث ــة له ــا االث ــر
ٔ
الواضــح فــي مصــنفات هــذه المرحلــة فقــد تتلمــذ اصــحاب المصــنفات فــي
هذه المرحلة على من سبقهم في المرحلة الثالثة ،وبـرز فـي هـذه المرحلـة
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ب ـ ٔـدا عص ــر الت ــابعين ،بعـ ــد ٔان انته ــى الجي ــل ٔاالول ،وذه ــب قـ ــرن
الصحابة رضي ﷲ عنهم  .فتحمل التابعون ٕباحسان عن الصحابة ـ رضـي
ﷲ عـنهم ـ العلـم وا ٕاليمــان ،والشـعور العميـق بعظــم المسـؤولية الملقــاة
ٔ
ٔ
عليهم بتبليغ العلم وا ٕاليمـان لالجيـال مـن بعـدهم ،كمـا بلغـتهم .وبـدات
ٔ
بعد وفاة كبار التابعين ،بعد ان طلـب ا ٕالسـناد ،وتشـعب وانتشـر وظهـر
ٔ
التثبــت مــن الروايــة ،ودقــق فــي النقــل ،واصــبحت منهجيــة نقــد واضــحة
ٔ
ف ـ ــي نق ـ ــل االخب ـ ــار والرواي ـ ــات ،ف ـ ــي الوق ـ ــت ال ـ ــذي زادت في ـ ــه البـ ـ ــدع
والخراف ــات ،وب ــرزت الف ــرق الض ــالة ،وظه ــرت ب ــدعتها ،وكـث ــر ٕاتباعه ــا،
وانتشـ ــرت النحـ ــل والعصـ ــبية ،حتـ ــى ظهـ ــر مـ ــن يتعمـ ــد الكـ ــذب ووجـ ــد
ٔ
ٔ
المتعصــبون للمــذاهب ،فاصــبحوا يــروون احاديــث مــذهبهم وبــدعتهم،
فظه ــرت الحاج ــة الملح ــة ٕال ــى المزي ــد م ــن البح ــث والدراس ــة والتثب ــت
والرحلـ ـ ــة فـ ـ ــي طلـ ـ ــب الحـ ـ ــديث للشـ ـ ــام،والمدينة،والحجاز والكوفـ ـ ــة،
ٔ
والبصــرة ،وكـثــرت االخبــار فــي رحــالت العلم ـاء لطلــب الحــديث وتعلــم
ٔ
ٔ
ٔ
السـنة حتـى انهـا تفـوق الحصـر ول ٕالمـام ابـي بكـر احمـد بـن علـي بـن ثابـت
المعــروف بالخطيــب البغــدادي )ت ٤٦٣هـ ـ( ،كـتــاب بهــذا العنــوان وهــو
ٔ
حافل باخبار الرحلة في طلب الحديث .وفي هـذه الحقبـة دوت صـرخات
ٔ
ٔ
مـن ائمــة التــابعين ،لمواجهـة كــل هــذه االخطـار المحدقــة بالســنة وتجنــد
ٔ
للــدفاع عــن الســنة ائمــة ومــن هــذه الصــرخات ،كلمــة محمــد بــن ســيرين،
ٔ
التي حفظتها االجيال ،وهي قولـه ٕ " :ان هـذا العلـم ديـن ،فـانظروا عمـن
ٔ
)(٣٢
تاخذون دينكم"
ٔ
وظهــر الكـتابــة فــي الجــرح والتعديل،الــذي يبحــث فــي احــوال الــرواة
م ــن حي ــث القب ــول وال ــرد ،وظه ــر م ــن العلم ــاء مجموع ــة ف ــي الوالي ــات
ٓ
واالف ــاق ،فاض ــطر العلم ــاء الجهاب ــذة م ــن علم ــا الج ــرح والتع ــديل ٕ ،ال ــى
اتساع النظر ،واالجتهاد في البحث عن الرواة ونقد ا ٕالسناد فظهـر مـنهم:
محمـ ــد بـ ــن مسـ ــلم بـ ــن شـ ــهاب الزهـ ــري )ت١٢٤هـ ـ ـ( ومعمـ ــر بـ ــن راشـ ــد
ٔ
الصنعاني )ت١٥٣هـ( ،وشعبة بن الحجاج )ت١٦٤هـ( ومالك بن انس
)ت١٧٩هـ( وعبد ﷲ بن المبارك ويحيــى بـن سـعيد القطـان )ت١٧٩ه ـ(
وسفيان بن عيينة )ت١٩٧هـ( ،وسفيان الثوري وعبد الرحمن بن مهدي
ٔ
)ت١٩٨ه ـ ـ(،وعب ــد ال ــرحمن ب ــن عم ــرو االوزاع ــي)ت١٥٧ه ـ ـ( وع ــامر ب ــن
ٔ
ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـراحيل الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعبي)ت١٠٣هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ( ،وايـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوب بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن كيس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان
السختياني)ت١٣١هـ( ،وهشام بن عبد ﷲ الدسـتوائي )ت١٥٤ه ـ( .ممـا
ٔ
جعل هذه المرحلة بحق مرحلة البناء القوي المنيع ،ومرحلة التاصـيل،
ٔ
ووضــعت القواعــد لهــذا العلــم ،حتــى قــال ا ٕالمــام االوزاعــي" :كنــا نســمع
ٔ
الح ـ ــديث فنعرض ـ ــه عل ـ ــى اص ـ ــحابنا كم ـ ــا يع ـ ــرض ال ـ ــدرهم المزي ـ ــف عل ـ ــى
ٔ
الصــيارفه ،فمــا عرفــوا منــه اخــذنا ،ومــا تركــوه تركنــا" ) (٣٣وظهــر فــي الفتــرة
التخصــص فــي علــم واحــد مــن العلــوم ويعــد ا ٕالمــام الشــافعي)ت٢٠٤هـ ـ(
ٔ
اول م ــن ص ــنف وكـت ــب ف ــي قواع ــد عل ــم مص ــطلح الح ــديث ف ــي كـتاب ــه
ٔ
ٔ
ٔ
)الرسالة(.وهو كـتاب في اصله في اصول الفقه ،لكن حوى اهم مباحـث
مصــطلح الحــديث ،كشــرط الحــديث الصــحيح ،وشــرط حفــظ ال ـراوي،
والروايــة بــالمعنى ،وبحــث فــي الحــديث المرســل ،والحســن ،حتــى عــد
ٔبانــه ٔاول مــن صــنف بــذلك لكنــه لــم يكــن متخصصـ ًـا وال شـ ً
ـامال لــبعض
ً ٔ
ٔ
وتا ً
صيال ،وكان لهذه المرحلة التي برز فيهـا علـم الجـرح اثـ ًرا
العلوم تقعيد
ً
)(٣٤
واضحا في حفظ السنة النبوية .

المرحلة الثالثة

א
دورﻳﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ.ﻣﺤﻜﻤﺔ.رﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ

٥٢

دراﺳﺎت

لقد تميزت هذه المرحلة التاريخية لعلم المصطلح بجهود زاخرة من
ٔ
ٔ
العلم ــاء ف ــي البح ــث والت ــاليف والتص ــنيف والنق ــد والتحري ــر ،حت ــى ان
الحافظ ابن حجر وصف كـتب هذه المرحلة بقولـه " :كـ ّل فـن مـن فنـون
الحـديث اال وقــد صـنف فيــه كـتابـ ًـا مف ً
ـردا" .ولــم تقتصــر هـذه المرحلــة علــى
ٕ
هــذه الكـتــب بــل كــان هنــاك مئــات مــن الكـتــب التــي صــنفت فــي الرجــال
ٔ
والثقات والضعفاء والطبقات واالطراف.
المرحلة الخامسة:
ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺠﻤﻊ واﻟﺘﺮﺗﻴﺐ واﻟﺘﻤﺤﻴﺺ
واﻟﻨﻀﺞ واﻻﻛﺘﻤﺎل ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ) ٦٠٠ﻫـ(
ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﺴﺎﺑﻊ إﻟﻰ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺎﺷﺮ

وهــذه المرحلــة التاريخيــة مــن مراحــل هــذا العلــم بــالرغم مــن طولهــا
ٔ
ٔ
وامتــدادها ٕاال انهــا تعــد عالــة علــى المرحلــة الســابقة ،مــع االخــذ بالضــبط
ٔ
والنقــد والتمحــيص بــالرغم مــن كـثــرة العلمــاء ،وقــد اشــتهر التــاليف فــي
هذه المرحلة وجاءت هذه الكـتب لتسـتفيد مـن كـتـب المرحلـة السـابقة،
ٔ
فرتب ـ ــت ،وه ـ ــذبت،وحوت جمي ـ ــع م ـ ــا س ـ ــبقه .واطلـ ــق عليه ـ ــا المرحل ـ ــة
ٔ
التعليمية ،ومن اهم كـتب هذه المرحلة:
ٔ
علــوم الحــديث ،ويعــرف ب"مقدمــة ابــن الصــالح " ،تقــي الــدين ابــو
عم ـ ـ ـ ـ ــرو عثم ـ ـ ـ ـ ــان ب ـ ـ ـ ـ ــن عب ـ ـ ـ ـ ــد ال ـ ـ ـ ـ ــرحمن المش ـ ـ ـ ـ ــهور ب ـ ـ ـ ـ ــابن الص ـ ـ ـ ـ ــالح
ٔ
ّ
الشــهرزوري٦٤٣)،ه ـ( صــنفه عنــدما ولــي التــدريس بالمدرســة االشــرفية،
ويعـد العمــدة فــي هــذا الفــن ،وقــد جمــع ابــن الصــالح كـتابــه مــن تصــانيف
الخطي ــب البغ ــدادي ،ومعرف ــة عل ــوم الح ــديث للح ــاكم  ،وغيرهم ــا م ــن
العلماء ممن سـبقه فـي المرحلـة السـابقة ،فهـذبها وجمعهـا ،وكـان يمليهـا

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ– اﻟﻌﺪد اﻟﺮاﺑﻊ

ٔ
الكـتــب المســتقلة التــي تجمــع قواعــد اصــول الحــديث مجــردة عــن غيرهــا
ٔ
بوصــفها علمـ ًـا قائمـ ًـا لذاتــه لــه منهجــه ومرتكزاتــه .وفــي هــذه المرحلــة بــدا
ٔ
االهتمــام فــي انــواع علــم المصــطلح المختلفــة ،وصــنف فــي جميــع هــذه
ٔ
االنــواع ،وبــرز لكــل نــوع علمــاء مصــنفين مختصــين ،بــرزوا فــي جانــب
ٔ
معين من هـذه الجوانـب ،مـع ان هـذه العلـوم كـثيـرة ومتنوعـة ،ال يمكـن
ٔ
ذكرهــا فــي هــذا البحــثٕ ،اذ انهــا ال تعــد وال تحصــى ،حتــى قــال عنهــا ا ٕالمــام
ٔ
محمد بن موسى الحازمي )ت٥٨٤هـ( " :علم الحديث يشتمل على انـواع
ٔ
كـثيــرة تبلــغ مائــة ،كــل منهــا علــم مســتقل لــو انفــق الطالــب فيــه عمــره لمــا
ٔ
ٔ
ٔ
ادرك نهايته" (٣٦).ومن اهم هذه العلوم المتعددة االنواع:
) (١علم الجـرح والتعـديل :علـم يبحـث عـن الـرواة مـن حيـث مـا ورد فـي
ٔ
ٔ
ٔ
شــانهم ممــا يشــينهم او يــزكيهم بالفــاظ مخصوصــة  ،وقــد تكلــم بــه
الكـثيــر ممــن اشــتغل بعلــم الحــديث ،وصــنف المصــنفات فــي ذلــك
ٔ
كالطبقــات الكبــرى البــن ســعد )ت٢٣٠ه ـ( ،وكـتــب التــاريخ الكبيــر
ٔ
)(٣٧
واالوسط والصغير للبخاري ،والتاريخ ليحيــى بن معين وغيره.
ٔ
) (٢علــم رجــال الحــديث :علــم يعــرف بــه رواة الحــديث مــن حيــث انهــم
ٔ
رواة للحــديث ،واول مــن عــرف عنــه االشــتغال بهــذا العلــم ،ا ٕالمــام
البخ ـ ــاري ،وص ـ ــنف في ـ ــه اب ـ ــن حب ـ ــان ف ـ ــي كـتابي ـ ــه المج ـ ــروحين،
والثق ـ ـ ــات ،واب ـ ـ ــن ع ـ ـ ــدي )ت٣٦٥ه ـ ـ ـ ـ( ف ـ ـ ــي كـتاب ـ ـ ــه الكام ـ ـ ــل ف ـ ـ ــي
)(٣٨
الضعفاء.
ٔ
) (٣عل ــم مختل ــف الح ــديث :عل ــم يبح ــث ف ــي االحادي ــث الت ــي ظاهره ــا
ٔ
التعــارض ،مــن حيــث ٕامكــان الجمــع بينهــإ ،امــا بتقييــد مطلقهــا،او
ٔ
تخصـ ــيص عامهـ ــا ،او حملهـ ــا علـ ــى تعـ ــدد الحادثـ ــة التـ ــي ورد فيهـ ــا
الحـ ــديث .وقـ ــد صـ ــنف فيـ ــه الشـ ــافعي )ت٢٠٤هـ ـ ـ( ،وابـ ــن قتيبـ ــة
)(٣٩
الدينوري )ت٢٧٦هـ(،وابن الجوزي )ت٥٩٧هـ(.
ٔ
) (٤علم علل الحديث  :علـم يبحـث فـي االسـباب الخفيـة الغامضـة التـي
ٔ
تقــدح فــي صــحة الحــديث مــن ان الظــاهر الســالمة منــه  ،كوصــل
منقطــع ،ورفــع موقــوف ،و ٕادخــال حــديث بحــديث  .وممــن صــنف
)(٤٠
علي بن عمر الدارقطني ت)٣٨٥هـ( .
) (٥علــم غريــب الحــديث :علــم يبحــث فيمــا وقــع فــي مــتن الحــديث مــن
لفظ ــة غامض ــة بعي ــدة ع ــن الفه ــم لقل ــة اس ــتعمالها ،ومم ــن ص ــنف
)(٤١
الزمخشري )ت٥٣٨هـ(
ٔ
) (٦عل ـ ــم ناس ـ ــخ الح ـ ــديث ومنس ـ ــوخه  :عل ـ ــم يبح ـ ــث ع ـ ــن االحادي ـ ــث
المتعارض ــة الت ــي ال يمك ــن التوفي ــق بينه ــا م ــن حي ــث الحك ــم عل ــى
ٓ ٔ
ٔ
بعضها انه ناسخ ،وعلى بعضها االخر انه منسوخ ،فما ثبـت تقدمـه
ٔ
يقال له منسوخ ،وما ثبت تاخره يقـال لـه ناسـخ .وممـن صـنف فيـه
ٔ
)(٤٢
احمد بن ٕاسحاق الدينوري )ت٣١٨هـ( .
ٔ
ٕاضــافة ٕالــى مجموعــة كبيــرة زاخــرة مــن امهــات الكـتــب ،والمؤلفــات
المتنوع ــة ف ــي ف ــن مص ــطلح الح ــديث ،والت ــي تع ــد بح ــق م ــن المؤلف ــات
الجامعة التي ٔاصبحت مصد ًرا ٔا ً
ساسيا لكل من صنف فـي هـذا العلـم مـن
ٔ
ٔ
المراح ـ ــل المت ـ ــاخرة حت ـ ــى ايامن ـ ــا ه ـ ــذهٕ ،اذ نض ـ ـ ـجت العل ـ ــوم واس ـ ــتقر
ٔ
االصــطالح وصــنفت الكـتــب والمصــنفات ،وقــد امتــازت هــذه الكـتــب انهــا
ٔ
لم تكن متكررة لما قبلها .ومن اهم هذه الكـتب والمصنفات:
ٔ
) (١المحــدث الفاصــل بــين الـراوي والــواعي ،القاضــي ابــو محمــد الحســن
ٔ
بن عبد الـرحمن بـن خـالد الرامهرمـزي )ت٣٦٠ه ـ( والـذي يعـد اول
ٔ
مص ــنف ف ــي ه ــذا المج ــال ،لكن ــه ل ــم يس ــتوعب فق ــد جم ــع ابح ــاث
المصــطلح ،فقــد كانــت البدايــة ،ومــا زال التصــنيف فــي هــذا العلــم
ينمو.

ٔ
) (٢معرفــة علــوم الحــديث ،ابــو عبــد ﷲ ،محمــد بــن عبــد ﷲ بــن منيــع
ٔ
الحاكم النيسابوري )ت٤٠٥هـ(  .جمـع فيـه ابحـاث مختلفـة فـي هـذا
ٔ
الفن ،لكنه لم يهذب هـذه االبحـاث ،ولـم يرتبهـا الترتيـب المطلـوب
ٔ
ٔ ٔ
ٔ
مع انه تميز بانه اول من اوجد التعريف لمصطلحات علـم مصـطلح
الحديث.
ٔ
) (٣المس ـ ـ ــتخرج -بكس ـ ـ ــر ال ـ ـ ـ ـراء -عل ـ ـ ــى كـت ـ ـ ــاب الح ـ ـ ــاكم ،اب ـ ـ ــو نع ـ ـ ــيم
ٔ
ٔ
االص ـ ــبهاني،احمد ب ـ ــن عب ـ ــد ﷲ )ت٤٣٠ه ـ ـ ـ( ،عم ـ ــل عل ـ ــى كـت ـ ــاب
ٔ
ً
مستخرجا زاد فيه اشياء على ما كـتبه.
الحاكم
ٔ
ٔ
) (٤الكـفاية في معرفة قوانين الرواية ،ابو بكـر احمـد بـن علـي بـن ثابـت
البغــدادي)ت٤٦٣ه ـ( ،وهــو كـتــاب جــامع لمســائل هــذا الفــن ،بــين
ٔ
في ــه الق ــوانين المهم ــة ف ــي الرواي ــة ،وتن ــوع ف ــي ك ــل ن ــوع م ــن ان ــواه
مصطلح الحديث.
ٔ ً ٔ
ٓ
ٔ
يضا البي بكـر احمـد بـن ثابـت
) (٥الجامع الداب الشيخ والسامع ،وهو ا
ٓ
ٔ
البغ ــدادي ،جم ــع في ــه االداب الت ــي ينبغ ــي ان يتحل ــى به ــا ك ــل م ــن
طالــب العلــم والمــتعلم .وقــد اشــتهر الخطيــب البغــدادي بكــل فـ ّـن
ً
فنا اال له بـه كـتاب ًـا ً
مفردا،حتـى
من فنون علم الحديث ،حتى ال تجد ٕ
ٔ
ٔان ٔاكـثر من جاء بعده كانوا ً
عياال عليه ،فكـان كمـا قـال الحـافظ ابـو
بكــر نقطــة محمــد بــن عبــد الغنــي البغــدادي )ت٦٢٩هـ ـ(  :كــل مــن
ٔ
)(٤٣
انصف علم المحدثين بعد الخطيب عيال علي كـتبه.
ٓ
) (٦ا ٕال لماع في اداب الرواية وتقييـد السـماع ،القاضـي عيـاض بـن موسـى
اليحصبي )ت (٥٤٤اقتصر فيه على الضبط وتقييد السماع.
ٔ
) (٧ما ال يسـع المحـدث جهلـه ،ابـو حفـص عمـر بـن عبـد المجيـد القرشـي
ٔ
الميانجي )ت٥٨٠هـ( مختصرة لكنها لها اهميتها في موضوعاتها.
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ٕاذ توق ــف االجته ــاد ف ــي مس ــائل العل ــم واالبتك ــار والتص ــنيف دون
اجته ــاد ف ــي مس ــائل العل ــم ،وق ــد امت ــد ذل ــك ٕال ــى مطل ــع الق ــرن الهج ــري
)(٤٦
الحالي
المرحلة السابعة:
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ٔ ٔ
فقد تنبهت االمة لالخطار نتيجة اتصـال الغـرب بالشـرق  ،والصـدام
العنيــف العســكري والفكــري  ،وقــد وضــعت الدســائس واثيــرت شــبهات
ٔ ٔ
حــول الســنة اقتضــت تــاليف ابحــاث حولهــا  ،كمــا اقتضــى تجديــد طرائــق
)(٤٧
التدوين في علوم الحديث
ٔ
ومــن هــذه التص ــانيف ف ــي الم ــرحلتين االخي ـرتين م ــن مراح ــل ه ــذا
جمل ــة كـثي ــرة ومتنوع ــة س ــنذكر بع ــض الش ــيء ع ــن بعض ـ ًـا م ــن الكـت ــب
ٓ
الحديثة بشيء من التوضيح مع ذكر بعضها االخر.
) (١االقتراح ،تقي الدين محمد بن علي بن دقيق العيد )ت٧٠٢هـ(.
ٔ
) (٢الخالص ــة ف ــي اص ــول الح ــديث ،ش ــرف ال ــدين حس ــن ب ــن محم ــد
ّ
الطيبي )٨١٦هـ( .
ٔ
ٔ
) (٣تنقــيح االنظــار ،محمــد بــن ٕاب ـراهيم المعــروف بــابن الــوزير الزيــدي
ٔ
)ت٨٤٠ه ـ ـ ـ( وق ـ ــد ش ـ ــرحه محم ـ ــد ب ـ ــن ٕاس ـ ــماعيل االمي ـ ــر الحس ـ ــني
ٔ
الصنعاني )ت١١٨٢هـ(.لكـتابه توضيح االفكار.
) (٤المختصـ ــر للشـ ــريف الجرجـ ــاني )ت٨١٦هـ ـ ـ(  ،شـ ــرحه محمـ ــد بـ ــن
ٔ
عبــدالحي اللكنــوي )١٣٠٤ه ـ( ســماه "ظفــر االمــاني بشــرح خالصــة
الجرجاني ".
ٔ
ٔ
ٔ
) (٥نخبــة الفكــر فــي مصــطلح اهــل االثــر ،للحــافظ احمــد بــن علــي بــن
حجــر العســقالني )ت ٨٥٢ه ـ ـ ( ســماها "نخبــة الفكــر فــي مصــطلح
ٔ
ٔ
ٔ
اهـ ــل االث ـ ــر" – ابـ ــن حج ـ ــر – جـ ــزء صـ ــغير جـ ــدا لكـ ــن مـ ــن انفـ ــع
ٔ
المختصرات واجودها ترتيبا ،وقد شرحها في كـتـاب " نزهـة النظـر "
وق ــد لق ــي ه ــذا الكـت ــاب ش ــروحات ،وحواش ــي علي ــه بش ــكل واس ــع
وكبي ــر ،فم ــن الحواش ــي حاش ــية للق ــاني المت ــوفي )ت١٠٤١ه ـ ـ(،
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ٔ
علــى طالبــه بالمدرســة االشــرفية ،فلــم تكــن قــد ظهــرت بمظهــر المصــنف
ٔ
والمرتب والمنسق ،حيـث انـه لـم يـذكر مـا لـه عالقـة بالسـنة وحـده ،ومـا
ٔ
يتعلق بالمتن وحده ،ولـم يفصـل بـين كيفيـة التحمـل واالداء ،وبـين مـا
يخـ ــص صـ ــفات الـ ــرواة وحـ ــدهٕ .اذ حـ ــرص علـ ــى ٕالقـ ــاءه علـ ــى طالبـ ــه فـ ــي
المدرسة ،فقد جمع ما تفرق في مؤلفات مـن سـبقه ،وضـم ٕاليـه مـا يجـب
ضمه من الفوائد ،ومع ذلك فقد اشتمل كـتابه على خمسـة وسـتين نوع ًـا
ٔ
من انواع العلوم الخاصة بعلم المصطلح .وقـد جـاء ا ٕالمـام السـيوطي مـن
بع ــده فاعت ــذر ف ــي كـتاب ــه الت ــدريب ع ــن اب ــن الص ــالح ف ــي ع ــدم ترتيب ــه
ٔ
وتنســيقه فقــال" :بانــه جمــع متفرقــات هــذا الفــن مــن كـتــب مطولــة .وقــد
وج ـ ــد ه ـ ــذا الكـت ـ ــاب العناي ـ ــة والرعايـ ـ ـة م ـ ــن حي ـ ــث الش ـ ــرح والتوض ـ ــيح
ٔ
والنظم،جهــودا متعــددة مــن العلمــاء ،حتــى ان كــل مــن خلفــه ســار علــى
ذلــك ،فمــنهم شــرحه ،ومــنهم مــن نظمــه ،ومــنهم مــن اختصــره ،ومــنهم
مــن اقتصــر علــى بعــض مــا جــاء فيــه ،ومــنهم مــن اســتدرك عليــه بعــض مــا
فاتـه وجعـل لــه حواشـي ،فكـان هــذا الكـتـاب ح ً
ـدثا جديـ ًـدا شـغل العلمــاء
والب ــاحثين ،وفي ــه ق ــال الحـ ـافظ اب ــن حج ــر :ف ــال يحص ــى ك ــم ن ــاظم ل ــه
ومختصر ،ومستدرك عليه ومقتصر ،ومعارض له ومنتصر".
وممن شرحه واختصره مع التهذيب والزيادات البلقيني )ت٨٠٥هـ(
فــي كـتــاب ســماه " محاســن االصــطالح وتضــمين كـتــاب ابــن الصــالح "،
ٔ
ومم ــن ش ــرح كـتاب ــه وعل ــق علي ــه الح ــافظ اب ــو الفض ــل عب ــد ال ــرحيم ب ــن
الحســين العراقــي)ت٨٠٦هـ ـ( فــي كـتــاب ســماه "التقييــد وا ٕاليضــاح لمــا
ٔ
ٔ
اطلــق واغلــق مــن علــوم ابــن الصــالح" .وهــو شــرح نفــيس قــيم قــدم فيــه
ٔ
ٕايضـ ـ ــاحات وتفسـ ـ ــيرات وزيـ ـ ــادات اضـ ـ ــافت ٕالـ ـ ــى الكـتـ ـ ــاب كـثي ـ ـ ـ ًرا مـ ـ ــن
ٔ
ا ٕاليضـ ـ ــاءات .ونظمـ ـ ــه فـ ـ ــي كـتابـ ـ ــه " الفيـ ـ ــة الحـ ـ ــديث " وزاد عليـ ـ ــه فـ ـ ــي
ٔ
ٔ
الفيتــه"نظــم الــدرر فــي علــم االثــر "وشــرحها بشــرحين مطــول ومختصــر،
ٔ
والمختصــر ســماه" فــتح بشــرح الفيــة الحــديث " ،وعلــى شــرحه حاشــية
لبرهان الدين عمر البقـاعي )ت٨٨٥ه ـ( بلـغ بهـا نصـفه ،وتسـمى" النكـت
ٔ
الوفيــة بمــا فــي شــرح اال لفيــة" .وحاشــية لقاســم بــن قطلوبغــا )ت٨٧٩ه ـ(.
وممــن شــرحها محمــد بــن عبــد الــرحمن الســخاوي )ت٩٠٢ه ـ( فـي كـتــاب
ٔ
ٔ
ســماه "فــتح المغيــث شــرح الفيــة الحــديث" ،وهــي مــن اوفــى الشــروح٠
ومم ــن ش ــرحه ج ــالل ال ــدين عب ــد ال ــرحمن ب ــن الكم ــال الس ــيوطي )ت
٩١١ه ـ( فــي كـتــاب ســماه "تــدريب الـراوي" ويعتبــر شـ ً
ـرحا للتقريــب علــى
الخصوص ثم لكـتاب ابن الصالح وغيره من كـتب الفن على العموم.
ٔ
فمــن ثــم جــاء كـتــاب "التــدريب" اوفــى مــا كـتــب فــي علــم مصــطلح
ٔ
ٔ
الحــديث و اصــوله ،وعليــه المعــول لكــل مــن الــف فــي الفــن بعــده  .وقــد
ٔ
اكـث ـ ــر في ـ ــه م ـ ــن النق ـ ــول والنص ـ ــوص .تارك ـ ـ ًـا لم ـ ــن ج ـ ــاء بع ـ ــده التحقي ـ ــق
ٔ
والتمحــيص .والموازنــة والتــرجيحٕ .اضــافة ٕالــى ان الســيوطي كــان قــد قــام
بــنظم كـتــاب ابــن الصــالح شــع ًرا بمنظومــه ســماها " نظ ـم الــدرر فــي علــم
ٔ
ٔ
االثــر " وشــرحها بشــرح ســماه " قطــر الــدرر" ،ونظمــه فــي كـتابــه " الفيــة
الحـ ــديث " وشـ ــرحها بنفسـ ــه ،وممـ ــن شـ ــرحه الشـ ــيخ زكريـ ــا ٔاالنصـ ــاري
ٔ
)ت٩٢٨هـ ـ( فــي كـتــاب ســماه " فــتح البــاقي شــرج الفيــة العراقــي " وعلــى
ٔ
شرحه حاشية لعلي بن احمد العدوي )ت١١٨٩هـ( في مجلد واحد.
ٔ
ٔ
امــا اختصــار الكـتــاب فقــد اختصــره ابــو زكريــا محيـ ــي الــدين النــووي
)ت٦٧٦ه ـ( فــي كـتــاب ســماه "ا ٕالرشــاد" ،واختصــر المختصــر فــي كـتــاب
سماه"التقريـب والتيسـير لمعرفـة سـنن البشـير النـذير" ،وممـن اختصـره
تقــي الــدين بــن دقيــق العيــد )ت٧٠٢هـ ـ( فــي كـتابــه"االقت ـراح فــي بيــان
االصــطالح" ،وممــن اختصــره بــدر الــدين محمــد بــن ٕاب ـراهيم بــن جماعــة
الكنـ ــاني )ت٧٣٣هـ ـ ـ( فـ ــي كـتـ ــاب سـ ــماه "المنهـ ــل الـ ــروي فـ ــي الحـ ــديث

النب ــوي" ،ومم ــن اختص ــره الح ــافظ عم ــاد ال ــدين ٕاس ــماعيل ب ــن كـثي ــر
الدمشــقي )ت٧٧٤ه ـ( فــي كـتــاب ســماه " الباعــث الحثيــث شــرح اختصــار
الح ـ ــديث" ،حي ـ ــث اس ـ ــتدرك علي ـ ــه اس ـ ــتدراكات نافع ـ ــة ،وب ـ ــين بع ـ ــض
ٔ
الزيــادات والتوضــيحات الهامــة ،وقــد شــرحه احمــد محمــد شــاكر .وممــن
ٔ
اختصــره ابــو حفــص س ـراج الــدين عمــر بــن رســالن بــن نصــير البلقينــي
)ت  ٨٠٥ه ـ( فــي كـتــاب ســماه" :محاســن االصــطالح فــي تضــمين كـتــاب
ٔ
ٔ
اب ــن الص ــالح" ومم ــن اختص ــره اب ــو الفض ــل احم ــد ب ــن عل ــي ب ــن حج ــر
العسقالني المصـري)ت ٨٥٢ه ـ ( كـتـاب سـماه "نخبـة الفكـر فـي مصـطلح
ٔ
ٔ
)(٤٤
اهل االثر" وله كـتاب "النكت على ابن الصالح" .
وبــالرغم مــن العنايــة واالهتمــام بكـتــاب ابــن الصــالح المتقــدم الــذكر
فقد تميز بمميزات عده في هذه المرحلة منها:
ً ٔ
نوعا من انواع علم مصطلح الحديث.
 -١اشتماله على خمسة وستين
ٔ
ٔ
 -٢االستنباط الدقيق لمذاهب العلماء وقواعدهم من اقوالهم الماثورة.
ٔ
 -٣ضبط التعاريف وحررها ،واوضح مصطلحات لم يصرح بها قبله.
 -٤هذب عبارات المتقدمين وبين وجوه االعتراض على بعضها.
ٔ
)(٤٥
 -٥عقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب علـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى اقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوال العلمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء بـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالتحقيق والتـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرجيح.
المرحلة السادسة:

א
دورﻳﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ.ﻣﺤﻜﻤﺔ.رﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ

٥٤

دراﺳﺎت

ٔ
وحاشـ ــية البـ ــن قطلوبغـ ــا .ومـ ــن الشـ ــروح  :المصـ ــنف  ،علـ ــي بـ ــن
ســلطان القــارئ )ت١٠١٤ه ـ(  ،و"اليواقيــت والــدرر فــي شــرح نخبــة
ٔ
االثر" عبدالرؤوف المناوي)،ت ١٠٢١هـ( ،تحقيق :مرتضـى الـزين
احم ـ ـ ـ ـ ــد " وبهج ـ ـ ـ ـ ــة النظ ـ ـ ـ ـ ــر" محم ـ ـ ـ ـ ــد ص ـ ـ ـ ـ ــادق ب ـ ـ ـ ـ ــن عب ـ ـ ـ ـ ــد ﷲ
الســندي).ت١١٣٨ه ـ( وقــد نــال ترتيــب ابــن حجــر وتحريــره موضــع
ٕاعجـ ــاب العلمـ ــاء ،ممـ ــا كـ ــان جعلهـ ــم يقبلـ ــون عليـ ــه فـ ــي الـ ــدروس
والشروح واالختصار.
) (٦مقدمــة فــى اصــول الحــديث ،المحــدث الجليــل الشــيخ عبــد الحــق
الدهلوى )ت ١٠٥٢هـ( ،تقديم و تعليق :سلمان الحسينى ْ
الندوى
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) (٧المنظومــة البيقونيــة ،عمــر بــن محمــد بــن فتــوح البيقـوني الدمشــقي
)ت١٠٨٠هـ( ،شرحها محمد بن صـعدان الحـاجري )ت١٢٢٩ه ـ(،
وشــرحها محمــد بــن صــديق بــن حســن بــن خــان البخــاري القنــوجي
)ت١٤٠٧هـ(بكـتاب سماه " شرح العرجون في شرح البيقون" .
) (٨قواعد التحديث من فنون مصـطلح الحـديث ،الشـيخ محمـد جمـال
الدين القاسمي )ت١٣٣٢هـ( جمع فيه فوائد جمـة عبـارة عـن نقـول
من كالم العلماء السابقين في هذا العلم  ،وله فيها فضل الترتيب
والتبويب ،والجمع والتهذيب ،والترجيح ٔا ً
حيانا.
) (٩توجيــه النظــر ٕالــى ٔاصــول ٔاالثــر ،الشــيخ طــاهر بــن صــالح الجزائــري
ٔ
)ت١٣٣٨ه ـ( جمــع فيــه الخالصــة مــن اقــوال العلمــاء الســابقين فــي
عرضا ً
علم مصطلح الحديث وعرض علوم الحديث ً
دقيقا.
) (١٠الطراز الحديثٔ ،البي الفضل الجيزاوي شيخ الجامع ٔاالزهر ً
سابقا.
ٔ
) (١١مفتـاح السـنة او " تـاريخ فنـون الحـديث" للشـيخ محمـد عبـدالعزيز
الخولي وهو كـتاب وسـط ونـافع ومفيـد عـرض فيـه لمنزلـة السـنة مـن
ٔ
ٓ
ٔ
القـران وابتـداء التـدوين ،واشـهر الكـتـب المؤلفـة فـي القـرون االولـى
والسيما القرن الذهبي لتدوين كـتب الحـديث ودواوينـه وهـو القـرن
الثالث ،كما عرض فيه لتواريخ علوم الحديث.
ٔ
) (١٢احسن الحديث  .للعالمة الشـيخ عبـد الـرحمن المحـالوي ،اختصـر
فيه البيقونية وشروحها وحواشيها.
) (١٣مصطلح الحديث للعالمة الشيخ عبد الغني محمـود  ،اختصـر فيـه
النخبة وشروحها.
ٔ
ٔ
) (١٤االس ــلوب الح ــديث ف ــي عل ــوم الح ــديث " للعالم ــة الش ــيخ " ام ــين
الشــيخ"  .اعتمــد فيــه علــى كـتــب الســابقين والســيما كـتــاب " ظفــر
ٔ
ٓ
االماني" شرح مختصر الجرجاني" و" مفتاح السنة " وذكـر فـي اخـره
ٔ
جمل ـ ــة ع ـ ــن االحادي ـ ــث المش ـ ــكلة وا ٕالجاب ـ ــة عنه ـ ــا وع ـ ــدتها واح ـ ــد
وعشرون ً
حديثا.
) (١٥ضوء القمر في توضيح نخبة الفكر"و " الموجز فـي علـوم الحـديث"
ٔ
الشيخ " محمد بن علي احمدين ".
) " (١٦المنهــل الحــديث فــي علــوم الحــديث" للعالمــة الشــيخ محمــد بــن
عبد العظيم الزرقاني.
) (١٧الرفــع والتكميــل فــي الجــرح والتعــديل ل ٕالمــام " اللكنــوي " ،وفيــه
ٔ
عرض جيد البحاث هذا العلم.
ٔ
ٔ
ٔ
) (١٨االجوبــة الفاضــلة لالســئلة العشــرة الكاملــة" للكنــوى" ايضــا ،وفيــه
ٔ
ٕاجابــات علــى اســئلة عشــرة تتعلــق بعلــوم الحــديث ،منهــا مــا يتعلــق
بالصــحيح والحســن فــي كـتــب الســنن والمصــنفات والمســتدركات،
ٔ
ومنها ما يتعلق بدرء التعارض بين اقوال المحدثين.

ٔ
) (١٩قواع ـ ــد ف ـ ــي عل ـ ــوم الح ـ ــديث " للعالم ـ ــة " ظف ـ ــر احم ـ ــد العثم ـ ــاني
ٔ
ٔ
التهــانوي ،تحقيــق عبــدالفتاح ابــي غــدة ".والســبب فــي تــاليف هــذا
الكـتــاب هــو مــا وقــع فــي الهنــد مــن طعــن بعــض النــاس بالعلمــاء،
ٔ
ٔ
فــالف كـتابــه ٕاعــالء الســنن ســماه بعــد ذلــك الشــيخ عبــد الفتــاح ابــو
ٔ
غ ــدة "قواع ــد ف ــي عل ــوم الح ــديث" بع ــد اذن المؤل ــف ،وه ــو كـت ــاب
عظيم النفـع وا ٕالفـادة ،جميـل الترتيـب والنظـام ،فريـد المعرفـة فـي
كـثي ــر م ــن جوانب ــه وفص ــوله ،ت ــدارك ب ــه مؤلف ــه قس ـ ًـما كبي ـ ـ ًرا م ــن
المباحــث المغفلــة فــي كـتــب مصــطلح الحــديث وعلومــه ،فنظمهــا
ٔ
ٔ
خيــر تنظــيم ،وقعــدها احســن تقعيــد ،تصــحبها ادلتهــا وشــواهدها
وامتـ ــاز باالسـ ــتقراء واالستقصـ ــاء لكـثيـ ــر مـ ــن المسـ ــائل فيـ ــذكر فيـ ــه
ٔ
ٔ
مس ــائل ش ــائكة ومستعص ــية م ــن ان ــواع مص ــطلح الح ــديث ق ــل ان
ٔ
تجــدها عنــد المعاصــرين ،فقــد اســتطاع ان يجمــع قسـ ًـما كبي ـ ًرا مــن
المباحث المغفلة في كـتب المصطلح ،فنظمها خير تنظيم.
) (٢٠المنهج الحديث في علوم الحديث " للدكـتور الشـيخ " محمـد محمـد
الس ــماحي" ،قص ــد في ــه ٕال ــى ٕاع ــداد موس ــوعة جامع ــة ف ــي عل ــوم
ً
الحديث.
) (٢١مقاصـد الحـديث فـي القـديم والحـديث " للـدكـتور الشـيخ " مصـطفى
ٔ
ٔ
ٔ
امين التازي" وهو يتالف من جزاين عـرض فيهمـا لمسـائل مـن هـذا
ٔ
العلــم ،وهــو فــي عرضــه يتميــز بسالســة العبــارة وجمــال االســلوب
ودقة التحقيق.
) (٢٢الوس ــيط ف ــي عل ــوم ومص ــطلح الح ــديث " لل ــدكـتور الش ــيخ " محم ــد
ٔ
محمــد ابــو شــهبة " وهــو خالصــات محــررة لمــا يوجــد فــي متفرقــات
كـتب الفـن مـن لـدن الرامهرمـزى ٕالـى عصـرنا هـذا  .كمـا يقـول الشـيخ
رحمه ﷲ.
ٔ
) (٢٣اصول الحديث :علومـه ومصـطلحه للـدكـتور محمـد عجـاج الخطيـب
ٔ
ٔ
وق ــد تنـ ــاول في ــه اهـ ــم القواعـ ــد واالس ــس التـ ــي اتبع ــت فـ ــي قبـ ــول
ٔ
الح ــديث ورده ،وف ــي تحمل ــه وادائ ــه ،وم ــا يلح ــق به ــذا م ــن عل ــوم
ٔ
مختلفة تتعلق باحوال الرواة والمرويات ،وما يترتب على ذلك مـن
ٔ
احكام بين القبول والرد.
) (٢٤علوم الحديث ومصطلحه للدكـتور صبحي الصـالح ،وهـو كـتـاب كمـا
ق ــال ص ــاحبه يجم ــع طائف ــة م ــن المباح ــث العلمي ــة ت ــنفض غب ــار
ٔ
ٔ
الســنين عــن تراثنــا الخالــد ،وتعــرض انفــس روائــع الفكــر باســلوب
ٓ
ٔ
واضــح بســيط اقــرب ٕالــى ذوق العصــر ،ثــم هــو يجمــع فــي ان واحــد
ٔ
بين التاليف والتحقيق  ،ويحاول ٕاحكام الـربط بـين النتـاج القـديم
والم ـ ـنهج الجديـ ــد فقـ ــد درس فيـ ــه المؤل ــف علـ ــوم الحـ ــديث دراسـ ــة
ٔ
تحليليــة ،وحــاول ان يســتخلص مــن ذلــك المقــاييس النقديــة التــي
نــادى بهــا علماؤنــا مــن خــالل المصــطلحات الكـثيــرة المتفرقــة ،وقــد
ٔ
عقــد فــي نهاي ــة خاتمــة ح ــوالي احــد عشــرة ص ــفحة اســتخلص منهــا
ٔ
مــنهج المحــدثين فــي النقــد ،وبــين ان مــنهجهم قــائم علــى تمحــيص
الحق ــائق ال عل ــى تنمي ــق المظ ــاهرٕ ،اذ المض ــمون ه ــو ال ــذي يعن ــي
ٔ
هـ ــؤالء ،وتعـ ــرض لشـ ــبهات المستشـ ــرقين ال ـ ــذين قـ ــالوا ان علمـ ــاء
الحديث اهتموا بالشكل دون المضمون) .انظر ص ٣٠٦من الكـتاب(
) (٢٥مـنهج النقـد فـي علـوم الحـديث للـدكـتور نـور الـدين عتـر ،وهـو يمتـاز
بمميـزات كـثيــرة ،منهــا حســن التقســيم والتفصــيل ،ودقــة التحريــر
ٓ
ٔ
لالقوال واالراء التـي كـثـرت فيهـا الخالفـات ،وعمـق الـرد علـى بعـض
ٓ
ٔ
االراء االستش ـراقية التــي لــم تقــم علــى اســاس علمــي ســليم ،حيــث
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دراﺳﺎت

ابتك ـ ــر في ـ ــه تقس ـ ـ ً
ـيما جدي ـ ـ ًـدا لعل ـ ــوم الح ـ ــديث ف ـ ــي نظري ـ ــة علمي ـ ــة
متكاملة ،وفي الكـتاب دراسة تاريخية الدوار علوم الحديث.
ٔ
ٔ
) (٢٦لمح ـات ف ــي اص ــول الح ــديث لل ــدكـتور محم ــد ادي ــب ص ــالح ،وه ــو
كـتاب يمتاز بحسن العرض وعمق الفكرة وغزارة الفائدة.
ٔ
) (٢٧يس ــال ع ــن الح ــديث النب ــوي مص ــطلحه ،بالغت ــه ،علوم ــه ،كـتب ــه.
محمـ ــد الصـ ــباغ ،وفيـ ــه خالصـ ــة علـ ــم لمصـ ــطلح وكـتبـ ــه لكنـ ــه لـ ــم
يستوعب جميع مسائل الحديث ،و ٕانما ذكر هذه المسائل فقط.
) (٢٨تيسـ ــير مصـ ــطلح الح ـ ــديث د .محم ـ ــود الطح ـ ــان ،يمتـ ــاز بس ـ ــهولة
ٔ
العبـارات والتلخـيص واالسـتيعاب لجميـع ابحـاث المصـطلح بشــكل
مختصر ،حيث سهل ويسر فهم هذا الفـن علـى المبتـدئين وال يـذكر
ٔ
الخالفات ،وال االقوال في المسائل المختلف فيها.
ٔ
ٔ
) (٢٩المنهــل اللطيــف فــي اصــول الحــديث ،القواعــد االساســية فــي علــم
مصطلح الحديث محمد بن علوي المالكي الحسنى.
) (٣٠ا ٕاليضــاح فــي علــوم الحــديث و االصــطالح ،دكـتــور مصــطفى ســعيد
الخن ودكـتور بديع السيد اللحام.
ٔ
وهن ــاك كـت ــب اخ ــرى للمعاص ــرين ف ــي ه ــذا الف ــن ،وهك ــذا توال ــت
سلســلة هــذا العلــم متــواترة لحمــل الحــديث النبــوي وتبليغــه علمـ ًـا وعمـ ًـال
ودراســة وشـ ً
ـرحا ،منــذ عهــده صــلى ﷲ عليــه وســلم ٕالــى عصـرنا الحاضــر،
ٔ
ٔ
ٔ
ويســتطيع اي ٕانســان فــي اي وقــت ان يجــد الســبيل ٕالــى معرفــة الحــديث
الصحيح وتمييزه عن غير الصحيح ،حيث كانت كل مرحلـة تتعامـل مـع
مس ــتجدات وقته ــا ،فتض ــع له ــا الض ــوابط المناس ــبة والع ــالج الص ــحيح.
فكانت الضوابط والمؤلفات تواكب هذا التغير.

ٔ ٔ
ٔ
ٔ
وفي النهاية اسال ﷲ ان ينفعنا بما تعلمنا ،وان يعلمنا ما ينفعنا
ٕانه سميع مجيب الدعوات ،والحمد هلل رب العالمين
اﻟﻬﻮاﻣﺶ
) (١جــامع الترمــذي – العلــم -بــاب  (٢٦٦٣) ٣٤\٥ - ٧ســنن ابــن ماجــة مــا جــاء فــي
الحث على تبليغ السماع  ٨٤\١مسند ٔاحمد ٨٠\٤، ٤٣٧\١
) (٢صــحيح مســلم بشــرح النــووي – المقدمــة  -تغلــيظ الكــذب علــى رســول ﷲ صــلى
ﷲ عليه وسلم (٢٢)٦٤/١
) (٣رواه صحيح مسلم  -المقدمة  -النهي عن الحديث بكل ما سمع ١١/١
) (٤مسند ٔاحمد ١١/٥
) (٥صــحيح مســلم  -المقدمــة، ٩/١ -عــن ســمرة بــن جنــدب والمغيــرة بــن شــعبة،
والترمذي _العلم -ما جاء فيمن يروي ً
حديثا وهو يرى ٔانه كـذاب ٢٢٦٦٢سـنن ابـن
ماجة , ٣٩مسند ٔاحمد ١٤،١٩،٢٠/٥
) (٦تذكرة الحفاظ  ٢/١شمس الدين الذهبي تحقيق المعلمي اليماني
) (٧موسوعة الحديث الشريف
) (٨تدريب الراوي  ٤٠\١منهج النقد في علوم الحديث .٢٧
ٔ
) (٩تدريب الراوي  ٤٠/١فتح المغيث توضيح االفكار ٦٠\١
) (١٠الكـفايــة فــي علــم الروايــة ، ٧\٣اختصــار علــوم الحــديث  ، ١٨علــوم الحــديث
ومصــطلحه  ١٠٨صــبحي الصــالحٔ ،اصــول الحــديث علومــه ومصــطلحه محمــد عجــاج
الخطيب ط ٤ص ، ٤٥منهج النقد في علوم الحديث نور الدين عتر . ٣٢
) (١١مقدمة تدريب الراوي عبد الوهاب عبد اللطيف ص.٥
) (١٢سبق تخريجهٔ .وانظر :علوم الحـديث ومصـطلحه د صـبحي الصـالح  ، ١٥مـنهج
النقد في علوم الحديث نور الدين عتر ٔ ٣٤اصول الحديث محمد عجاج ص١٠
ٔ
) (١٣ص ــحيح مس ــلم المقدم ــة )  ،(١٤/١وس ــنن ال ــدارمي ) رق ــم  ،(٤٢٥واب ــن اب ــي
حاتم في الجرح والعديل ) (١٥/٢
) (١٤مقدمة صحيح مسلم  ١٥|١ابن ٔابي حاتم ٣١|٢
) (١٥منهاج السنة النبوية . ٣٧\٧
) (١٧الكـفاية في علم الرواية ١١٧
) (١٨الموضوعات
) (١٩صـحيح البخــاري ـ العلــم –تعليقـ ًـا بصـيغة الجــزم  ١٧-١وانظـر شــرح القســطالني
 ،١٧٧-١تذكرة الحفاظ . ٤٣/١معرفة علوم الحديث للحاكم .٩
) (٢٠جــامع الترمــذي -الف ـرائض –بــاب  (٢١٠٥) ٤٢٠/٤ ١٠معرفــة علــوم الحــديث
للحاكم .١٥
) (٢١صحيح البخاري مـع الفـتح –االسـتئذان – التسـليم واالسـتيذان ثالثـا ٣١/١١
)(٥٤٢٦
ٔ
) (٢٢مسند احمد  ٥٦ ،٢،٤٧والترمذي  ٤٠٦وسنده صحيح
) (٢٣السنة قبل التدوين محمد عجاج الخطيب ١١٥-١١٢
) (٢٤صحيح مسلم بشرح النووي -المقدمة -بيان ٔان ا ٕالسناد من الدين . ٧٨\١
) (٢٥مسلم في المقدمة  ،الطالق ٔ ١٩٤/٤ابو داود  , ٨٨/٢النسائي ١١٦/٢
) (٢٦مقدمة صحيح مسلم
) (٢٧صـ ــحيح البخـ ــاري  ١٥١\٣وانظـ ــر الفكـ ــر المنهجـ ــي عنـ ــد المحـ ــدثين د همـ ــام
ص ٥٥وانظر ٕالى كـتاب بـدر الـدين الزركشـي فـي كـتابـه "ا ٕالجابـة ٕاليـراد مـا اسـتدركـته
عائشة على الصحابة
) (٢٨صحيح مسلم  ، ١٣\١والصعب  :الجمل الذي ال يركب
) (٢٩الفكر المنهجي عند المحدثين د همام سعيد٥٦
) (٣٠صــحيح مســلم فــي مقدمــة )  ، (١٣-١٢/١والــدارمي فــي الســنن ) رقــم ،٤٣٢
(٤٣٣
) (٣١المــدخل ٕالــى علــم الحــديث د .نــور الــدين عتــر بمقدمــة كـتــاب علــوم الحــديث
ٔ
البن الصالح المكـتبة العلمية بالمدينة ط. ٢،١٩٧٢

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ– اﻟﻌﺪد اﻟﺮاﺑﻊ

اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ
فقـ ــد تعرفنـ ــا وهلل الحمـ ــد والمنـ ــة،من خـ ــالل البحـ ــث علـ ــى تـ ــاريخ
ٔ
مص ــطلح الح ــديث ومراحل ــه الت ــي م ــر به ــا عب ــر العص ــور ،ومن ــذ نش ــاته
ٔ
ٔ
االول ــى ،وان ك ــل مرحل ــة كان ــت تتعام ــل م ــع مس ــتجدات وقته ــا  ،تض ــع
ٔ
الضــوابط والقواعــد لتلــك الفتــرة ،وان العلمــاء قــد بــذلوا قصــارى جهــدهم
فــي تطبيــق هــذه القواعــد والضــوابط التــي وضــعوها مــن تفكيــرهم القــادر
على ا ٕالبداع واالبتكار القائم على حرصهم لحفظ حديث النبـي ـ صـلى ﷲ
ٔ
عليه وسلم ـ من التبديل والتغيير والزيادة والنقصان ،وان هذه القواعـد
ق ــد امت ــازت بالدق ــة والمنهجي ــة ،والت ــي تمي ــزوا به ــا ع ــن غي ــرهم ف ــي نق ــد
ٔ
ٔ
االخبار ،وتوصلت ٕالى اهم النتائج التالية:
ٔ
ٔ
ٔ
 ان عل ــم مص ــطلح الح ــديث م ــر بمراح ــل متع ــددة ب ــدات من ــذ نش ــاة
ٔ
الحديث ،وان لكل مرحلة ميزاتها وخصائصها.
ٔ
 ان الحاجــة قائمــة بشــكل مســتمر للتصــنيف والتوضــيح والبيــان لهــذا
ٔ
الفن ،وان التصنيف ما زال يتوالى حتى يومنا الحاضر.
ٔ
 امتـ ــازت كـتـ ــب المصـ ــطلح المتـ ــاخرة ٕالـ ــى سـ ــهولة العبـ ــارة والترتيـ ــب
والتبويب الفني المناسب ٕاذا ما قورنت مع المصنفات المتقدمة.
ٔ
 اهمي ــة عل ــم مص ــطلح الح ــديث ف ــي حي ــاة المس ــلمين لتميزه ــا ب ــين
ٔ
االحاديث الضعيفة والصحيحة.
 حاج ــة الحي ــاة المعاص ــرة للتص ــنيف به ــذا العل ــم بعب ــارات واض ــحة
وسهلة بعيدة عن التعقيد وعدم الوضوح.
 بيان شـدة حـرص الصـحابة والتـابعين ـ رضـي ﷲ عـنهم ـ ومـن تـبعهم
من المسلمين عبر مراحل الحياة لحفظ وصيانة حديث النبي 

ٔ
ٔ
 ان علــم مصــطلح الحــديث قــد بــدا منــذ بدايــة الــدعوة ا ٕالســالمية يهــتم
بدراسة السند والمتن ً
معا.
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دراﺳﺎت

) (٣٢سبق تخريجه
) (٣٣السنة قبل التدوين  ،محمد عجاج الخطيب دار الفكر ط٢٢٨ ٥
) (٣٤الرسالة ل ٕالمام الشافعي ص . ٤٨
) (٣٥معرفة علوم الحديث .١١٤
) (٣٦التدريب ٩
ٔ
) (٣٧توضــيح االفكــار للصــنعاني ،٢٤٢\٢النكــت علــى نزهــة النظــر ١٠٣ى تــدريب
الراوي ٢٥\١
)(٣٨المصادر السابقة
) (٣٩المصادر السابقة
ٔ
) (٤٠توضيح االفكار ٢٠\٢
) (٤١توضيح  ، ٢٥٣\٢تدريب الراوي ٢٣٧الباعث الحثيث ٤٦٤\٢
) (٤٢المصادر ٕالى\سابقة  ،النكت على نزهة النظر ١٠٥
) (٤٣شرح نخبة الفكر ١١
ٔ
) (٤٤مقدمة عتر لكـتب علوم الحديث البن الصالح ص٢٠
) (٤٥منهج النقد في علوم الحديث ص٦٦
) (٤٦المصدر السابق ٦٩
) (٤٧منهج النقد ص٢٠

ﻣﻦ ﺇﺻﺪﺍﺭﺍﺕ ٢٠٠٩

ﺼﺩﺭ ﻟﻠﻜﺎﺘﺏ ﻭﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻭﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺨﻠﻴل ﺇﺒـﺭﺍﻫﻴﻡ
ﻭﻋﻥ ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻜﺘﺎﺏ ﺼﺎﻟﻭﻥ ﺭﻓﻌﺕ ﺍﻟﻤﺭﺼﻔﻰ ﻜﺘﺎﺒﻪ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ
 ..ﺍﻟﺒﻁل ﺍﻷﺴﻁﻭﺭﺓ  ..ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﺩﻡ ﺒﻁﻭﻟﺔ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻷﺤـﺩ
ﺃﺒﻁﺎل ﺍﻟﺼﺎﻋﻘﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺨﻼل ﻤﻌﺎﺭﻙ ﺍﻻﺴﺘﻨﺯﺍﻑ :ﻭﻤـﺎ
ﺒﻌﺩﻫﺎ ،ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺒﻁل ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺠﻭﺍﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﻤﺴﻌﺩ ﺴﻭﻴﻠﻡ ،ﺍﻟﺫﻱ
ﺃﺸﺘﺭﻙ ﻓﻲ  ١٨ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻋﺒﻭﺭ ﺨﻠـﻑ ﻭﺩﺍﺨـل ﺍﻟﺨﻁـﻭﻁ
ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﺨﻼل ﻤﻌﺎﺭﻙ ﺍﻻﺴﺘﻨﺯﺍﻑ .ﻭﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺘـﺩﻤﻴﺭ
 ١٦ﺩﺒﺎﺒﺔ ﻭ ١١ﻤﺩﺭﻋﺔ ﻭ ٢ﻋﺭﺒﺔ ﺠﻴـﺏ ﻭ ٢ﺒﻠـﺩﻭﺯﺭ
ﻭﺃﺘﻭﺒﻴﺴ ﹰﺎ ،ﻜﻤﺎ ﺃﺸﺘﺭﻙ ﻤﻊ ﺭﻓﺎﻗﻪ ﻓﻲ ﺘـﺩﻤﻴﺭ  ٦ﻁـﺎﺌﺭﺍﺕ

اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﻠﻲ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻋﻠﻲ اﻟﻘﻀﺎة ﻓﻲ ﺳﻄﻮر:
ٔ
باحــث وكاتــب اردنــي مــن مواليــد عــين جنــة عــام  .١٩٦٠حصــل
على البكـالوريوس مـن الجامعـة ا ٕالسـالمية -المدينـة المنـورة عـام
ٔ
 .١٩٨٣حص ــل عل ــى الماجس ــتير م ــن الجامع ــة االردني ــة  /كلي ــة
ٔ
الش ــريعة  .١٩٩١حص ــل عل ــى درج ــة ال ــدكـتوراه م ــن جامع ــة ام
ٔ
درمان ا ٕالسالمية  /كلية اصول الدين .١٩٩٥

ﺒﻤﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﻠﻴﺯ .ﻭﺒﻌﺩ ﺇﺼﺎﺒﺘﻪ ﺒﺼﺎﺭﻭﺥ ﻤﻤﺎ ﺴﺒﺏ ﺒﺘﺭ ﺴﺎﻗﻪ
ﺍﻟﻴﻤﻨﻰ ﻭﺃﻴﻀﺎ ﺍﻟﻴﺴﺭﻯ ﻭﺴﺎﻋﺩﻩ ﺍﻷﻴﻤﻥ ﻜﻤﺎ ﻓﻘـﺩ ﻋﻴﻨـﻪ
ﺍﻟﻴﻤﻨﻰ ﻤﻊ ﺠﺭﺡ ﻜﺒﻴﺭ ﻏﺎﺌﺭ ﺒﺎﻟﻅﻬﺭ ،ﺒﻌﺩ ﺃﺼـﺎﺒﺘﻪ ﺒﻬـﺫﻩ
ﺍﻹﺼﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺴﻴﻤﺔ ﺭﻓﺩ ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻌﺴـﻜﺭﻴﺔ
ﻭﻭﺍﺼل ﻜﻔﺎﺤﻪ ﺤﺘﻰ ﺤﺭﺭﺕ ﺴﻴﻨﺎﺀ ﻓﻲ ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ .١٩٧٣
ﻭﻴﻌﺩ ﺍﻟﺒﻁل ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺠﻭﺍﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﻤﺴﻌﺩ ﺍﻟﺠﻨـﺩﻱ ﺍﻟﻤﺼـﺭﻱ
ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻨﺎل ﺸﺭﻑ ﺍﻟﺘﻜﺭﻴﻡ ﻤﻥ ﺭﺅﺴﺎﺀ ﻤﺼﺭ ﺠﻤـﺎل
ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻨﺎﺼﺭ ،ﻭﻤﺤﻤﺩ ﺃﻨﻭﺭ ﺍﻟﺴـﺎﺩﺍﺕ ،ﻭﻤﺤﻤـﺩ ﺤﺴـﻨﻰ
ﻤﺒﺎﺭﻙ ،ﻭﺃﻴﻀﺎ ﺍﻟﺠﻨﺩﻱ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴـﺘﻭﻯ ﺍﻟﻌـﺎﻟﻤﻲ
ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺎﺘل ﻭﻫﻭ ﻤﺼﺎﺏ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻋﺠﺯ ﻤﺎﺌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺌﺔ.
ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻴﻘﻊ ﻓﻲ  ١٣٥ﺼﻔﺤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻁﻊ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻭﺼﺩﺭ
ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺨﻠﻴل ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ  ١٥ﻜﺘﺎﺒﺎ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ ﻭﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻲ
ﻭﺍﻟﻨﻘﺩﻱ .ﻭﺃﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﺩﺓ ﺃﻟﻘﺎﺏ ﻤﻨﻬﺎ :ﺍﻷﺩﻴﺏ ﺍﻟﺸـﺎﻤل،
ﻭﻤﺅﺭﺥ ﺤﺭﺏ ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ ،ﻭﻋﻨﺩﻟﻴﺏ ﺍﻷﺩﺏ.

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ– اﻟﻌﺪد اﻟﺮاﺑﻊ

ﻓﻲ ﻁﺒﺎﻋﺔ ﻓﺎﺨﺭﺓ .ﻫﺫﺍ ﻭﻗﺩ ﺼـﺩﺭ ﻟﻸﺩﻴـﺏ ﻭﺍﻟﻤـﺅﺭﺥ

א
دورﻳﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ.ﻣﺤﻜﻤﺔ.رﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ
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