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 المقدمة
يقصد باحملدِّثني الرواة الذين نقلوا األحاديث النبوية مبتوهنا وأسانيدها خالل  

األو  رغالالال  القالالالروإل امسالالاللوية األوك حيالالالث اانالالالحل الروايالالالة وا  الالال   تالالال  ا قالالالا  
ظهالالور الاتابالالة ونالالذ سصالالر الوالال ة النبويالالة و وسالالا التالالدوين خالالل  القالالرنني األولالالني 
وظهور ا صن ات ا ديثية ا ر بة سلال  األسالانيد وا وعالوسات خالل  القالرإل الثالا  

 والثالث للهجرة..
وقالالد غالالاد احملالالدثوإل قواسالالد نقديالالة دقيقالالة عالالرن والالنه  واسالالا سالالر  مبصالال ل  

رين يف التنظ  والتقعيد لاي ية الت اس  وا الروايات ا ديث، وبذلك سبقوا اآلخ
ب حصالالها و  بيالالا قواسالالده  سليهالالا ل الالره ا االال  سليهالالا قبالالو إ ورداإ،  الالا أد   ك 
ااترالالالا  وعلووالالالاا  سالالالن الالالالرواة والتالالالدقيا يف أحالالالوال  والالالن حيالالالث الصالالالد  والالالالور  
ة وا لتالالما  الالالديظ، وظهالالرت واتبالالة عالالارة يف سلالال  الرفالالا ، أثالالرت يف  الالن ال  الال

لألسالالالل  يف سالالالالر العلالالالو  الالالالال ظهالالالرت يف امسالالالل . وأهالالال  احملالالالدثني الالالالذين سنالالالوا 
بأخبار الو ة النبوية ه  أباإل بن سثراإل، وسروة بن المب  بن العوا ، وساغ  بالن 
سرر بن قتادة، وحمرد بن ووالل  بالن االهال المهالرم، وووسال  بالن سقبالة، ووعرالر 

لتيرال،، والوليالد بالن ووالل  بالن رااالد، وحمرالد بالن  سالحا ، وسالليراإل بالن  رخالاإل ا
الدوشالالق،، وحمرالالد بالالن سالالالذ الدوشالالق،، وأبالالو وعشالالر الوالالندم، وهالال     يعالالاإ  والالا 

واسالالالدا أبالالالا وعشالالالر الوالالالندم   نالالال  بصالالال   –ثقالالالات أو غالالالدوقوإل سنالالالد ألرالالالة النقالالالاد 
وقد قبلحل وروياا   وا ب  ل  و وا بقيود ارالا يف  –با  ازم ععيف با ديث 

وارا يف سنعنة حمرالد بالن  سالحا  والوليالد بالن  وراسي  المهرم الال سدت ععي ة،
ووالالل ،   هنرالالا ودلوالالاإل، وبالالذلك لاالالن القالالو  بالالأإل الوالال ة النبويالالة حظيالالحل بنابالالة 
والالالالن أهالالالال  العلالالالال  دونالالالالحل أخبارهالالالالا وغالالالالن تهاث وبالالالالذلك   ح ظهالالالالا وأواالالالالن الثقالالالالة 
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 .مبعلووااا، وهذا  ا هيأه اهلل  عاك لو ة نبي  
أريخية الذين ظهروا في القرن الثاني أما األخباريون فهم رواة األخبار الت

 الهجري ومن أبرزهم:
هالالال،، 641هالال،، وسوانالالة بالالن ا االال   ت 641حمرالد بالالن الوالالالل الالالال   ت 

هالال،، 681هالال،، وساليف بالن سرالر التريرال،  ت651وأبو خمنف لوط بن حيىي  ت
هالالال،، وأبالالو سبيالالدة 611هالالال،، واليالالث  بالالن سالالدم  ت691وأبالو اليقظالالاإل النوالالابة  ت

هالالال،، واالالاإل سلالال، بالالن 666هالالال،، ونصالالر بالالن والالماح   ت619  ت وعرالالر بالالن ا ثالالى
 هال، وخامتته .666حمرد ا دالظ ايخ األخباريالني  ت

وقالد  الا األخبالاريوإل وعلووالات واسالعة سالن حراالة الالردة وال توحالات وأوعالا  
ا ياة يف سصر اخلل ة الرااالدة والدولالة األوويالة والعصالر العباسال، األو ، وبالذلك 

الابار، أوثا  خلي ة بن خياط وابن قتيبة والالبلررم وأ   وهدوا لظهور ا  رخني
حني الالة الالالدينورم واليعقالالو  وا والالعودم، و والالا  أهالال  هالالذه الصالالنعة حمرالالد بالالن فريالالر 

 هال،. 061ال ربم  ت 
مث  تالالالابا ا هترالالالا  بالتالالالدوين والتصالالالنيف يف التالالالأريخ مبالالالا يف رلالالالك  الالال ة الوالالال ة 

 روادها األوال  ون احملدثني.النبوية. وااإل ا ستراد يف نق  أخبارها سل  
 ل:من الجرح والتعدي األخباريين مكانة

اتالالالل ا الالالرع والتعالالالدي  سالالالدداإ والالالن وشالالالاه  األخبالالالارينيث  ر الالالحل لالالال     ناولالالالحل
وأحالالوال  وواالالالانته  سنالالد احملالالدثني النقالالالاد، ورلالالك عالالرن  الالالراف   غالال اا وبينالالحل 

 .باتالالرواة ومل ي ردوا 
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 د هم:األخباريين الذين تناولهم النقا وأهم

 :هـ(141بن السائب الكلبي )ت محمد .1

، والال وا ا الالديث، لالالي  االاليع،، األنوالالالخلغالالة والالا قيالال   يالال  أنالال  رأ  يف 
 .،6 بثقة

 هـ(:151هـ( أو )ت141الكلبي )ت الحكمبن  ةعوان .2

لالال  اتالالال  ال صالالحا الالالذه ا العلةوالالة األخبالالارم، الاالالويف ال الالرير أحالالد  قالالا 
  .وااإل غدوقاإ يف نقل  ،رلك التأريخ واتال س  وعاوية وبظ أوية وغ 

وشالهور االويف، اثال  الروايالة سالن التالابعني، قال ة أإل  أخبالارمابالن حجالرا   وقا 
 - ممعنالالرو  حديثاإ وونداإ، وأورد سن سبالداهلل بالن ا عتالم سالن ا والن بالن سليال  ال

 .،6 ااإل سثرانياإ.  ااإل ي ا األخبار لبظ أوية  أن  - وهو ون  لويذ ابن وعني
 :(هـ151ن يحيى )ت مخنف لوط ب أبو .3

 لالالالالي يف ووعالالالالا "خالالالالر   وقالالالالا  .بشالالالال،   لالالالالي حيالالالالىي بالالالالن وعالالالالني  يالالالال ا   قالالالالا 
 ، ،0  بثقة

منا ل  ون األخبار  ايع، حم  ، غاحل أخباره ، و  هوابن سدما   وقا 
 ، ،4 ستحل راره أالذم    ا اروهة

 الالالالالالالالالالالالالال
وا الالالالمم ا االالالالذيل الارالالالالا   6/064بالالالال  اا التالالالالأريخ ال والباالالالالارم 9/056أ  حالالالالا  ا ا الالالالرع والتعالالالالدي   ابالالالالن، 6 

و قريالالالالالالل  66/54،  6/618وابالالالالالالن حجالالالالالالر ا االالالالالالذيل التهالالالالالالذيل  6/465والالالالالالالذه  ا الاااالالالالالالف  00/611
 .6/656التهذيل 

 ا يالالماإلوابالالن حجالالر ا لوالالاإل  609 – 1/604دبالالا ويالالاقوت ا وعجالال  األ 1/616أسالالل  النالالبل   سالال الالالذه   ،6 
 .66/96 النبل س  أسل  و  081، 4/08

 4/68ا ال ع ا   العقيل، ،0 
 1/90سدم ا الااو  يف عع ا  الرفا   ابن ،4 
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 الالالف،   يوثالالا بالال ،  راالال  أبالالو حالالا   أخبالالارمابالالن حجالالر العوالالقل ا   وقالالا 
 .،6 وغ ه 

 :هـ(111)ت التميميبن عمر  سيف .4

 ووالا، ،6  ورويا اللرة النقد بالوعا يف األخبار، وون مث  راالوا أأخبارم اار  
خبالالار الوالال ة ومل يتعالالره أل، اثالال ة  وال تالالوعإل النقالالو  سنالال  يف أخبالالار الالالردة  رلالالك  الال

حالديث وناالر وخالرب يتعلالا لال  و  نالادراإ.   النبوية    نادراإ، ومل يرو أحاديث نبوية 
أحاديثال  وشالهورة،  بعال ،وقد استقرأ ابالن سالدم ورويا ال  وقالا ا  ،0 لو ة النبويةبا

  .الصد    كال عف أقرل ون    كيتابا سليها، وهو  مل،4 ونارةوساوتها 
ووالن  ،ون خل  عوابط نقد ا ال  سنالد احملالدثني نقدهاولان أإل يصار  ك 

 خل  ونه  النقد التأرخي، ا ديث.

لقبــــي ســــحيم واســــمي عــــامر بــــن   ــــ   ةالنســــاباليقظــــان  أبــــو .5
 :هـ(191)ت

، ياالالره الشالالعوبية، وخيالالالف غالاللة أوويالالةي  سالالاب بالبصالالرة، ويولالال  متالالوالالن والالوا  
 الالالال ف  لالالالال  اتالالالالل ا الالالالرع والتعالالالالدي   الالالالا يالالالالد  سلالالالال  سالالالالد  سنايتالالالالال   ومل ،،5 الشالالالاليعة

راالره  عالرن  نابار احملدثني بالني االيوخ  الالذي  ونباألحاديث، رغ  وفود سدد 
 وصادره..
 :هـ(211)ت الطائيبن عدي  الهيثم .1

 الالالالالالالالالالالالالال
 .4/496حجر ا لواإل ا يماإل  ابن ،6 
 .061 – 065ا اذيل الارا   وا مم،  050– 056/  0ا ويماإل ا ستدا   ذه ال ،6 
 .0/050ويماإل ا ستدا  للذه   ،0 
 .061ا اذيل الارا   ا مم ،4 
 . 66العررم ا وقدوت  ل بقات خلي ة بن خياط ص ار أ ،5 
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 سالالدمبالالن  اليالالث ا  -هالالال،604وهالالو ناقالالد ابالال   ت –ا  سنالال  ابالالن ا الالديظ قالال
أوثالالالالا سنالالالالدم والالالالن الواقالالالالدم، و  أرعالالالالاه يف ا الالالالديث، و  يف األنوالالالالال، و  يف 

 . ،6 ا،  
الباالارما سالالاتوا  وقالا ، ،0 د الوجوالتا و دا وأبالالو ،،6 حيالىي بالن وعالني واذبال 

 .،5 وغ هسنده، و را  النوال، ، وهذه أدىن ا را ل .،4 سن 

 هـ(:219بن المثنى )ت معمرعبيدة  أبو .1

يف سل  اللوالاإل  لتوسع أورد    و منايان غاحل حديث،  ملالذه ا   قا 
 واالالاإل   سليالال ال ريالل وأيالالا  العالالرل أغلالالل  االالاإلابالالن قتيبالالةا   وقالالا  .وأيالا  النالالا   

 يالالالالالالالالالالالالذهل والالالالالالالالالالالالذهل اخلالالالالالالالالالالالالوار   يرالالالالالالالالالالالالا يقالالالالالالالالالالالالا ، و ياإ يالالالالالالالالالالالالب   العالالالالالالالالالالالالرل، باالالالالالالالالالالالالعو 
 .،1  أسل  واهلل

 :هـ(212)ت الكوفيبن مزا م  نصر .1

ا االيع، يف حديثال  اعال رال العقيلال، وقالا فلد،  راوه  ،  الذه ا را   قا 
هالالال، ا الالالديث، اا و حالالالا أبالالالو  وقالالالا ا االالالاإل االالالذاباإ. خيثرالالالةأبالالالو  وقالالالا وخ الالالأ اثالالال . 

 وقالالا  .ا لالالي  بثقالالة و  والالأووإلالعجلالال، وقالالا ا عالالعيف. ق ظالالالدار  وقالالا . والال وا
أحاديث وقا ا هذه وغ ها ون  سدمل  ابن  ورارا  اظ فداإ ع   عا اخلليل،

 الالالالالالالالالالالالالال
 .64/56، اخل يل ا  أريخ ب داد 6 
 .9/85وعني ا التأريخ ، وانظر ا رع والتعدي   بن أ  حا   ابن، 6 
 .64/50ا  أريخ ب داد  اخل يل ،0 
 .9/85ا التأريخ الاب   الباارم، 4 
 .4/064والذه  ا ويماإل ا ستدا   646النوال،ا ال ع ا  ، 5 
 . 9/441.وانظر ا الذه  ا س  أسل  النبل  669 - 616هناد ا وس  ا أبو سبيدة وعرر بن ا ثى ، 1 
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 .،6 أحاديث  غالبها غ  حم وظ
 هـ(:225محمد المدائني )ت بنالحسن علي  أبو .9

ابالالن وعالالني،   وثقالال   رلالالكيف  بالالال توع وا  الالازم والشالالعر، غالالدوقاإ   الالاإ سا االالاإل 
 .،6 وقا  ابن سدما لي  بالقوم يف ا ديث 

 :هـ(212يري )تشبة النم بنزيد عمر  أبو .11

  وثقالالالالالحمالالالالالد، ثقالالالالالة، االالالالالاإل غالالالالالاحل أدل واالالالالالعر وأخبالالالالالار ووعر الالالالالة بالنالالالالالا ، 
، وروايا الالال   عالالالدة  ا دينالالالةيبالالالا والالالن و ل ا الالال  الاثالالال ة سالالالو  أخبالالالار  ومل. ،0 الالالالدارق ظ

والالالالن  ظهالالالالر، وينيالاألخباريالالالالفوانالالالالل والالالالن الصالالالالورة التأرخييالالالالة الالالالالال  قالالالالدوها روايالالالالات 
 بت صي . ا ر خبار   ألأخبار البصرة أن   عرةه  ي  ا قتباسات سن اتاب

ني، وأحالالوال  والالن ا الالرع والتعالالدي ، و مبالالاا  اليف  الالراف  األخباريالال  أولنالالا و را
إل الصالورة التأرخييالة الالال قالدووها سالن القالروإل الجريالة   ال ،ذهبيالةوا  وال اريةالقبلية 
بعالال  األحالالدا، ان الالرد أحالالالده   و  سالاليرا أإلسالالو  اتالالم أواونالالا،  الثلثالالةاألوك 

حينالاإ "خالر،  احينالاإ وحمالدود اإ وااإل ا قارنالة وعالدوو سنها،  ا جيع   بتقدمي األخبار
البالا ظ امجيالا  والوالل  للوغالو   نأواونا سو  النقدي لي وسل  أية حا    ن  
 .التأرخيية ك وقاربة للحقيقة 

ان الرد   ر ، إل ال ربم استرد يف أخبار غ ني سلال  أ  خمنالف لالوط بالن حيالىي 

 الالالالالالالالالالالالالال
ا  والعقيلالالالال، 8/418ا ا الالالالرع والتعالالالالدي   حالالالالا أ   وابالالالالن 6/191  الالالالظوا  1/64ا ستالالالالدا   ويالالالالماإل، الالالالالذه  ا 6 

 .0/611ا ال ع ا  وا  واني  ق ظ والدار 4/011الاب    ا عال 
 .4/650ا لواإل ا يماإل  حجر. وابن  6/454وا  ظ يف ال ع ا   61/411ا س  أسل  النبل   لذه ا، 6 
ا االالالالالذيل  حجالالالالالر. وابالالالالالن  66/019سالالالالال  أسالالالالالل  النالالالالالبل  . الالالالالالذه  ا  66/618 ا  الالالالالاريخ ب الالالالالداد اخل يالالالالالل، 0 

 .1/41التهذيل 
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اثالال اإ يف   ال الالربم و استرالالد، اتابالالاإ يف غالال ني  أبالالو خمنالالف لالالف قالالد أ ،سنهالالا بروايا الال 
لالالالف اتالالالال الالالالردة الالالالذم أبالالالن سرالالالر التريرالالال،  سالالاليفأخبالالالار الالالالردة وال تالالالوع سلالالال  

 وال توع.
مبا رواه ا ثناإل  أبو خمنف وسيف، ون أخبار الصحابة يف   و الوثلان  و 

الالالأالتالالال رلالالالكال الالال  الالالالال فالالالرت يف  دة الالالالال   األخبالالالار ا  الالالر ريخ ا باالالالر، وينب الالال،  لر 
وأخبالالالالار  ،خبالالالالار ا دينالالالةأو  ،خلي الالالة بالالالالن خيالالالاط و الالالالأريخ ،وردت يف اتالالالل ا الالالديث

 خمنف وسيف. أ للرقارنة وا أخبار  ثالبصرة لعرر بن ابة
 وسالمتالدراسات التأرخيية ا ديثة سل   أريخ ال ربم والالبلررم  حلنيبوقد    

إل يف سالالالرد ليهرالالالا دوإل التحقالالالا والالالن أثالالالر الالالالرواة الالالالذين استرالالالده  ا ثنالالالا األخبالالالار 
والا  شالبا  ،وااإل  أث  الرواة ا نحالازين سلال  األخبالار ا نقولالة سالنه  و  ،حدا،األ

 ماهتها يف اهاداا سل  األحدا،.المبة   لان الوثو  بنحوت بروعوعظره  
ريخ امساللو، ا باالر يف العصالر ا الديث أأإل اتابة حقل الت يظهرهنا  وون

وللوغالالو   ك وقاربالالة أاالالرب للصالالد  ، لتقولهالالا سلريالالاإ  ابالال  تالالا   ك سرالال  نقالالدم  
  وا قيقة.

ووالن ال بيعالال، أإل يشالال ا  الا والالن احملالالدثني واألخباريالالني يف حيالالازة الوغالال نيا 
احملالالالالالد، واألخبالالالالالارم، حيالالالالالث يتوسالالالالالا احملالالالالالد، يف  الالالالالا األخبالالالالالار خالالالالالار  ن الالالالالا  

هالالال،، 656األحاديالالث النبويالالة وأحالالدا، الوالال ة، ارالالا  عالال  حمرالالد بالالن  سالالحا   ت
 هال،. 641هال،، وخلي ة بن خياط  ت 614 ت وحمرد بن سرر الواقدم 

وقالالالد أ الالالا ا صالالالن وإل يف سلالالال  الرفالالالا   الالالراف  األخباريالالالالني ودرسالالالوه  عالالالرن 
 الالراف  احملالالدِّثني، وبالالذلك قالالدووا وعلووالالات وهرالالة سالالنه ، و  سالاليرا أإل األخباريالالالني 
مل   الرد  الالرا ه  يف وصالالن ات ووالتقلة. وبع الاله  نالالأ  بن وال  سالالن روايالالة ا الالديث 
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، يف حالالالالالني غلبالالالالالحل األخبالالالالالار التأرخييالالالالالة سلالالالالال  ثقالالالالالا ته . بالالالالال   إل النبالالالالالوم    سرعالالالالالاإ 
اهتراوه  مبوعوسات الو ة النبوية قلي ، حيث جنالد لواليف ابالن سرالر يف  الاريخ 

، ووالالالن ،6 ، روايالالالات  تعلالالالا بالالالردة األسالالالود العنوالالال، و ليحالالالة وووالالاليلرة1ال الالالربم  
وأل  الالالراف  أهنالالا والالن اتابالال   الالالردة وال تالالوع، وبو الالاة النالال  غالالل  اهلل سليالال  وسالالل ، 

خمنف لوط بالن حيالىي  روايتالاإل،  تنالاو  حادثالة الو الاة، ومل ينقال  ال الربم سالن وعرالر 
بن ا ثى و  أ  سبيدة و  اليالث  بالن سالدم و  أ  اليقظالاإل النوالابة أيالة روايالة يف 
الوالال ة النبويالالة، و را  حصالالنا أثالالر األخباريالالالني يف قوالال  الوالال ة النبويالالة، والالن اتالالال 

هال،   إل عآلة األخبار   االد أإل األخباريالالني 114ث   ت البداية والنهاية   بن ا
مل يهتروا بالو ة النبوية  ر نق  سن أ  سبيدة وعرر بن ا ثى أخباراإ قليلة  تعلالا 

 تعلالالا بالالأزوا   ،6 بالوالال ة، حيالالث غالالن ف أبالالو سبيالالدة االالراري  يف بعالال  ووعالالوسااا
يف بالن سرالالر النال  غالل  اهلل سليال  وسالالل ،  صالن ف اراسالة يف رلالك، ونقالال  سالن سال

يتعلالا بو الاة النال  غالل  اهلل سليال   ،4 خرباإ يتعلالا بقا ال  وواليلرة و"خالر ،0 الترير،
 تعلالالالا بأزوافالالال  غالالالل  اهلل سليالالال  وسالالالل ، ونقالالال  سالالالن اليالالالث  بالالالن  ،5 وسالالالل ، وأخبالالالاراإ 

حالالو   هالالارة أوها الال  غالالل  اهلل سليالال  وسالالل ،  ،1 وحمرالالد الوالالالل الالالال  ،1 سالالدم

 الالالالالالالالالالالالالال
 .681-684-0/641ال ربم ، 6 
 .416،  601،  661،  8/661، 651،  641/  1،  4/654ابن اث  ا البداية والنهاية  ،6 
 .5/015ا صدر الوابا ، 0 
 .650-656،  664-660،  8/618 ا صدر الوابا ،4 
 .601،  661،  619،  8/616ا صدر الوابا  ،5 
 .608،  4/16ا صدر الوابا ، 1 
 .0/014ا صدر الوابا ، 1 
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بالن حيالىي ونصالر بالن والماح  وأ  اليقظالاإل  ومل ينقال  سالن لالوط ،6 وسن هوا ف ا ن
النوةابة ايئاإ يتعلا بالو ة النبوية، واذلك   إل اتالل االروع األحاديالث    نقال  
سالالن األخباريالالالني    نالالادراإ، ويت الال  رلالالك والالن ورافعالالة االالرع غالالظ بالالالنقو  واآلثالالار، 
هو  ت  البارم  بن حجرث   ن  نق  سن األخباريالالني يف حادثالة و الاة النال  غالل  

 سليالالالالال  وسالالالالالل  وأحالالالالالدا، اخلل الالالالالة الرااالالالالالدة، ومل ينقالالالالال  أخبالالالالالار الوالالالالال ة    سالالالالالن اهلل
احملالالالدثني. ووعظالالال  األخباريالالالالني   يالالالوثقه  النقالالالاد احملالالالدثوإل، و  ين الالالا الت تالالالي  يف 
أسانيد رواياا ، ب  متحل حماارة رواياا ،   را وا قالوا الالرواة العالدو  قبلالحل، و را 

بع الها دالد  النقالد التالأرخي،، و الا يعالني خال وه  ر  حل، مث  إل وقارنة رواياا  ب
يف هذا اجملا  وعر ة ويول  واجتاهاا  العقدية وا ذهبية،  ال إل اانالحل الروايالة دالد  

 وذاهبه  لم  التوقف يف قبولا.
وخلغة القو ا أن  لي  أوا  الناقد يف اثال  والن األخبالار سالو  احملاارالات 

 العقلية لقبو  وروياا  أو ر  ها.
ععف وشاراة وعظ  األخباريالني يف  قييد أخبار الو ة النبويالة وهذا يوع  

هالالال، وسلالال، بالالن حمرالالد ا الالدالظ 619والتصالالنيف  يهالالا، باسالالتثنا  وعرالالر بالالن ا ثالالى  ت
هال، الل ذين غن ا اراري  يف ووعوسات خمتل الة والن الوال ة النبويالة. و الة 666 ت

قالدم مبقارنتهالا ووعو  حيتا   ك دراسة واسالعة يتعلالا ب سالادة  حالو ورويالات الوا
وا روايات اآلخالرين للاشالف بت صالي  سالن األسالبال الالال أدت  ك   العي   والن 

 قب  احملدثني.
ونظالالالراإ لظهالالالور احملالالالدثني ا باالالالر سلالالال  ظهالالالور األخباريالالالالني،  الالال هن   قالالالدووه  يف 
وعا قوانني الرواية، وقلةده  األخباريوإل يف  رالا العره،  المها يهت  بالوند 

 الالالالالالالالالالالالالال
 .516/ 0ا صدر الوابا ، 6 
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الالالالواتس رواة  عالالالالر  سالالالال ه  و تريالالالالم والالالالن حيالالالالث الظالالالالاهر، لاالالالالن أ سالالالالانيد احملالالالالدثني حا
أاااغالاله ، أوالالا أسالالانيد األخباريالالالني  الال د  يهالالا رواة   جنالالد لالال  يف اتالالل الالال اف  

هالالال، ل الالرورة وعالالا قواسالالد للرالال رخني، لاالالن 116راالالراإ. وقالالد انتبالال  الوالالبا،  ت 
 .،6 حماولت  اانحل وتأخرة وناقصة

، واسالالعاإ واالالاولإ، للتعاوالال  والالا  إل احملالالدثني قالالدووا لننوالالانية ونهجالالاإ وتاالالاولإ 
الرواية قب  ثلثة سشر قرنالاإ، يف حالني ظهالر والنه  النقالد التالأرخي، سنالد ال الربيني يف 
أواخر القرإل الثاون سشر. وهذا يوعال  والد  الوالبا الالذم حققال  احملالدثوإل، وقالد 
انعا  رلالك سلال  ا يالاة األدبيالة والثقا يالة والدينيالة يف اجملترالا امساللو،، حيالث 

لعقلية النقديالة يف أوسالاط النابالة،  الا االاإل لال  أثالر ابال  يف د الا ا  الارة  او نحل ا
 امسلوية يف سصور ازدهارها.

لقالالد   الالور والالنه  النقالالد سنالالد احملالالدِّثني ونالالذ القالالرإل الثالالا  الجالالرم ل ايالالة القالالرإل 
هالال،، 916التاسا الجرم حيث مل جتاسِر  عديلت وهرة سلي  بعالد الوالااوم  ت

لقالالرإل العشالالرين أسالالادوا غالالياغة ا الالنه  بصالالورة االالاولة أو ورغالال  أإل ا تاصصالالني يف ا
فوانالالالل ونالالال ،  الالال هن  مل يقووالالالوا باسالالالتقرا   الالالا ث مسالالالادة النظالالالر يف ووالالالالل  وقواسالالالده 

 ب عا ة أو  عدي  سل  عو  وا انته   لي  البشر يف العلو  ا اتل ة.
لقالالالد انتبالالال  احملالالالدِّثوإل ونالالالذ القالالالرإل الثالالالالاون الجالالالرم ألمهيالالالة دراسالالالة الوالالال ة و الالالالا 

هجه  بنقالالد أسالالانيدها ووتوهنالالا وثالال  الالالذه  وابالالن اثالال ، لاالالنه  غل بالالوا  ارالالا  ونالالا
نقد األحاديث النبوية سل  أخبار الو ة،  ا ي  ل سلال  األحاديالث والن أحاالا  

 ارسية.

 الالالالالالالالالالالالالال
 .6/66رافا  بقات الشا عية ،6 



 11 

ووا ا وا  ن ا  التعلي  يف العصر ا اعر، وازدياد ا هترا  بالو ة النبوية 
  ربيالالالة األفيالالالا  امسالالاللوية و ديالالالد سلالالال  ن الالالا  واسالالالا، و الالالا لالالالا والالالن أثالالالر قالالالوم يف

. ًإ  قيرها، غار ون اللز  التأاد ون غحة ا علووات قب   ليلها  ربوياإ وقيرياإ
وقالالد هيالالأ العصالالر ا الالديث والالن الوسالالال  ا ديثالالة والتقنيالالات ا  الالورة والالا ي يالالالور 
وهرالالالالالة  جنالالالالالاز ا وسالالالالالوسات ا ديثيالالالالالة وووسالالالالالوسات الوالالالالال ة النبويالالالالالة وبقيالالالالالة العلالالالالالو  

 ها ببع ها لياد  بع الها بع الاإ، ويارال  وعلووا ال  ولتالت  ا قارنالة امسلوية ورب
بني الروايات و  و ها بن ا  واسا، وقد أثبتحل التجارل األولية فدو  ام ادة 
والالالن الاربيالالالو ر وبرانالالال ، و إل مل  قالالالا الالالالد  سلالالال  الوفالالال  ا  لالالالول لقصالالالور يف 

 الربنة واخلربة العلرية وعاإ.

ا الالالنه  النقالالالدم ا الالالديث، بالالالأإل الروايالالالات الالالالال  و  يالالالد الدراسالالالات ا ديثالالالة رات
أوردها الرواة ال ع ا   ع ، غورة وشوهة لبع  أحدا، الو ة النبوية، أوا أثالر 
األخباريالالالالني يف هالالالذا التشالالالوي   هالالالو حمالالالدودث لعالالالد  سنالالالايته  بالوالالال ة الالالالال سالالالظ  الالالا 

 ونهالالا احملالدثوإل،  جالا ت ورويااالالا  توال  با ديالة بعيالالداإ سالن ا بال الة واخليالالا ، واثال 
 ينقلها اهود سياإل وعرو وإل بالصد  وا رو ة.

ولاالالن دخالالو  ورويالالات الالالرواة ال الالع ا   ك اتالالل الوالال ة يظهالالر يف الاتابالالات 
ا تالالالأخرة وثالالالال  الوالالالال ة ا لبيالالالالة، ويقالالالال   أثالالالره  يف اتالالالالل الوالالالال ة ا باالالالالرة، ويبالالالالدو أإل 
ال الالالالالعف يف أسالالالالالالانيد الاتالالالالالالل ا باالالالالالالرة يرفالالالالالا  ك امرسالالالالالالا  والتالالالالالالدلي  والتعليالالالالالالا 

لغالالات، وهالال، وظالالاهر    الالوح، بالثقالالة و قت الال،  سرالالا  ا الالنه  ا الالديث،  يهالالا والب
 أسانيد ووتوناإ.
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 معالم منهج المحدثين في النقد
 أساليب النقد عند المحدثين

 :أوال: المقارنة
يال عاد   ا  ر  اخلرب أو ا ديث وا قارنة بينها ون أويالم أسالاليل احملالدثني يف 

ا   بجرالالا هالالذه الروايالالات ووقابلالالة بع الالها بالالبع  نقالالد الروايالالة، قالالا  اموالالا  ووالالل 
يتريالالم غالالحيحها والالن سالالقيرها، ويتبالالني رواة عالالعا  األخبالالار والالن أعالالداده  والالن 

 .،6 ا  اظ 
وقالالا  سبالالداهلل بالالن ا بالالاراا   را أردت أإل يصالال  لالالك ا الالديث  اعالالرل بع الال  

 .،0 ، وقا  حيىي بن وعنيا   را اتبحل  قر ، و را حدثحل   ت  ،6 ببع  

دثوإل ونالالالذ وقالالالحل وباالالالر  ك  ريقالالالة ا قارنالالالة بالالالني الروايالالالات الالالالال وقالالد سرالالالد احملالالال
وردت سالالن حالالاد، وعالالني أو  نقالال  الوالالاإ نبويالالاإ، و الالت  ا قارنالالة سالالادة بالالني سلسالال  
األسالالالانيد، مث بالالالني ا تالالالوإل للاالالالرب الواحالالالد.  رالالالن أنالالالوا  ا قارنالالالات الالالالال قالالالاووا  الالالاا 

احملالد، الواحالد يف   ا قارنة بني روايات سدد ون الصالحابة، وا قارنالة بالني روايالات
أزونالالة خمتل الالة، وا قارنالالة بالالني ورويالالات سالالدد والالن التلويالالذ لشالاليخ واحالالد، وبالالني روايالالة 

. ،4 احملد، ورواية أقران ، وا قارنة بني الاتال وا ذاارة، وبني الاتال والاتال 
. وبذلك متيمت أل اظ الرسو  غالل  اهلل ،5  ريموا الال  ا در   نوبوه  ك قالل 

 الالالالالالالالالالالالالال
 .616وول  ا اتال الترييم ، 6 
 .00حمرد وص    األسظر، ا وقدوة اتال الترييم ، 6 
 .6/40اخل يل ا  اريخ ب داد  ،0 
  را بعدها. 06سظر، ا وقدوة اتال الترييم حمرد وص    األ، 4 
 .6/619، والويو ، ا  دريل الراوم  6/54الصنعا  ا  وعي  األ اار ، 5 
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سالالالن أل الالالاظ الشالالالراع واجملتهالالالدين الالالالال متثالالال   هرهالالال  واسالالالتنبا ه  والالالن سليالالال  وسالالالل  
الالالالنو. وا الالالا أإل التالالالدقيا يف ا قارنالالالة بلالالالث غايتالالال  سنالالالد احملالالالدثني، حيالالالث ظهالالالرت 
و ل ات ووتقلة  عظ ببياإل وا أقح  يف النو األغل، ون سبارات أ قهالا الالرواة 

در  يف سلالالال  سالالالبي  الشالالالرع وامي الالالاع، وأيالالالة قالالالرا ة يف اتالالالال  ال صالالال  لوغالالال  ا الالال
النق   للا يل الب دادم ستاشف سن ود  الدقالة يف ا بالا  هالذا ا النه ،  قالد 
حصر روايات اخلالرب، وقالارإل بينهالا، وانتهال   ك  ديالد اخلالرب األغالل، ووالا أ الا بال  

  يرا بعد.
وب  ال  هالذه ا قارنالات سالر  وقالالو  التعالاره بالني حالديثني أحيانالاإ يتوالالاوياإل 

عالالالذر ا رالالالا بينهرالالالا، و والالالر  هالالالذه الصالالالالورة يف القالالالوة، ويتناق الالالاإل يف ا عالالالى، ويت
 با ع رال . واذلك سر  وقالو  التقالدمي والتالأخ  يف أل الاظ ا الديث  الا ي ال  

 ا عى ا راد وهو وا يور   با قلول  وهو يد  سل  سد  عبط الراوم.
واذلك   إل النقاد حددوا وا وقا ون  صحيف و ريالف، حالإ  هنال  حالددوا 

. ووالن التصالحيف ،6 ااألخذ ون اتال ب   مسالا   أحياناإ سبل وقو  التصحيف
 وا يوه   صحيح ، وون  وا يتعذر    با قارنة بني الروايات.

االالذلك  الال إل النقالالاد حالالددوا والالا وقالالا والالن زيالالادات يف أل الالاظ بعالال  الروايالالات، 
 وعالالعوا عالالوابط لقبالالو  زيالالادة الثقالالةا االالأإل   دالالالف والالا رواه الثقالالات، واااالال اط 

ال الالوابط. لقالالد جنالال  سالالن هالالذه ا قارنالالة ظهالالور  الالرو   عالالدد اجمللالال  وغالال  رلالالك والالن 
سديدة سر حل بعلو  ا ديث،  اانحل  رة وقارنة األسانيد وعر ة ا رس  وا نق ا 
وا وقالالو  وا قلالالول وغ هالالا. و الالرة وقارنالالة ا تالالوإل وعر الالة الشالالار وا  الال رل وا ناالالر 

 الالالالالالالالالالالالالال
 .466ابن الصلع ا ا قدوة ، 6 
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 وا در  وغ ها.
 :ثانيًا: إتقان أسلوب المحدث واستخدامه في النقد

قالد سرالد بعال  النقالاد  ك دراسالة نروسالالة والن ورويالات احملالد، ومتالر   يهالالا ل
حبيالالالث يالالالتران والالالن وعر الالالة والالالا ينوالالالل  ليالالال  والالالن ورويالالالات بوالالالبل وشالالالا تها لالالالا أو 
خمال تها، ورمبا يصال  األوالر سنالد ا قارنالة  ك متييالم أل الاظ بعال  الالرواة سالن احملالد، 

 وود   شا ها وا ا عرو  سن .
وقالالد س الالئ ا واالالنس أثبالالحل النالالا  يف  –ناقالالد ا عالالرو  ال –قالالا  سلالال، بالالن ا الالديظ  

 حمرالالد بالالن سالال ين:  قالالا ا أيالالول، مث ابالالن سالالوإل، مث سالاللرة بالالن سلقرالالة، مث حبيالالل 
ابالالن الشالالهيد، مث حيالالىي بالالن ستيالالا، مث هشالالا  بالالن حوالالاإل. ووالالا قالالا  يميالالد بالالن  بالالراهي  
التوالال م مسعالالحل حمرالالد بالالن سالال ين أثبالالحل سنالالدم والالن خالالالد ا الالذا . أل الالاظ ساغالال  

 .،6 ا ذا  يف حمرد واحدة    شب  أل اظهرا أل اظ أغحا   األحو  وخالد
 إل هالالالذا ا الالال  الالالالدقيا مل يتاالالالوإل    سالالالرب وعايشالالالة  ويلالالالة ألل الالالاظ احملالالالد، 

 ووعر ة دقيقة ب  قاإل روا   لا و باينه  يف هذا ام قاإل.
لاثالالالالرة  ارسالالالالته   -قالالالالا  ا الالالالا   ابالالالالن رفالالالاللا  حالالالالذا  النقالالالالاد والالالالن ا  الالالالاظ

ل   ه  خاص ي هرالوإل بال   -ا ، وأحاديث ا  ونه للحديث، ووعر ته  بالرف
 .،6 أإل هذا ا ديث يشب  حديث  لإل 

لقد  راارحل اخلربة سند النقاد ا ولرني ل و   ارسته  ووناظراا  و أوله  
 يف النصوص.

 الالالالالالالالالالالالالال
 . 11-6/59ال ووم ا ا عر ة والتاريخ ، 6 
 .1مها  سعيد ا العل  يف ا ديث ، 6 
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قالالالا  األوزاسالالال،ا  انالالالا نوالالالرا ا الالالديث ونعرعالالال  سلالالال  أغالالالحابنا ارالالالا نعالالالره 
 . ،6 وا أناروا ون   راناه الدره  المالف،  را سر وا ون  أخذناه، و 

وقي  لعبدالرمحن بن وهدما   نك  قو  للش،  هذا غحي  وهذا مل يثبحل 
 عرن  قو  رلك:  قا ا أرأيحل لو أ يحل الناقد،  أريت  درامهك،  قا  هذا فيد 
وهالالذا  الالر  أانالالحل  والالأ  سرالالن راا أو  والالل  لالال  األوالالر: قالالا ا أسالالل  لالال  األوالالر. 

 .،6 ناظرة واخلربة  قا ا اذلك ب و  اجملالوة وا 
 إل وعر الالالالة أسالالالاللول احملالالالالد، وا قارنالالالالة بالالالال    الالالالور سنالالالالد نقالالالالاد األدل العالالالالر ، 
وغارت  حد  وسالال  النقالد الرليوالة سنالد نقالاد الشالعرا  والاتالال. واالذلك  ال إل 
ا الالنه  ال الالر  يعالالظ بدراسالالة أسالاللول ا  لالالف وام الالادة والالن رلالالك يف التعالالر  سلالال  

حدة األسلول. وقالد فالا  والنه  غحة نوبة اتال وا  لي  ون خل  ولحظة و 
النقالالالد ال الالالر  ل االالالم سلالالال  دراسالالالة الوثيقالالالة والاتالالالال والالالن حيالالالث التحليالالال  البالالالا ظ 

. بال  قالالد دسالحل الدراسالالات ،0  سالتارا  اال  الالالد ل  الالال  عر نالالا بالا  لف وسصالالره
الل ويالالالة ا لتموالالالة بالالالا نه  البنيالالالوم والتشالالالرحي،  ك سالالالم  الالالالنو سالالالن و ل الالال  وبيئتالالال  مث 

 تلهاو .القيا  بدراست  واس
وبنالالا  سلالال   رايالالم ا الالنه  األورو  سلالال  الوثيقالالة ا دونالالة،   نالال  قالالد ي الال ر  ك 
ال ره والتارني  عر ة أغولا ووصادرها القدلة، يف حني أإل راالر األسالانيد يف 

الرواية امسلوية يوةر الاشف سن وصدر اخلرب
، وا  دقيا ا نه  امساللو، ،4 

لنالالاقلني للاالالرب سالالرب العصالالور خو الالاإ والالن وقالالو  يف التأاالالد والالن ا  صالالا  بالالني الالالرواة ا
 الالالالالالالالالالالالالال
 .401اخل يل ا الا اية ، 6 
 .616يل الراوم الويو ، ا  در ، 6 
 .11 جنلوا وسينوبو  ا النقد التارخي، ، 0 
 .614حمردسثراإل ووايف ا ونه  النقد التارخي، امسلو، وا نه  األورو   ،4 
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 ا نق ا  الموظ  ا يولد الشك يف غحة الرواية.
 :ثالثًا: االهتمام بشهود العيان وكثرتهم

الالال  احملالالالدثوإل نقالالالده   ك امسالالالناد أو إ مث  ك ا الالال ، وبالالالذلك اختصالالالروا  لقالالالد وفة
يف نقالالد ا هالالد سنالالدوا   يصالالرد الوالالند أوالالا  النقالالد  الالل حافالالة سندلالالذ للسالالتررار 

ا الالال . وا الالالا أإل النقالالالد للرالالال  و الالالا ا عالالالاي  العقليالالالة خاغالالالةإ   يعالالالد سالالالبيلإ قولالالالاإ 
ووحيداإ لنقد األحاديث الال   يوتحي  سادةإ غدورها سالن النال  غالل  اهلل سليال  
وسل  ووا رلك   إل الوند يوق ها. سل  أإل وعا ال الوابط العقليالة لنقالد ا ال   

غحة الوند وحدها   يعدةها النقاد اا ية ااإل يواال عوابط نقد الوند، ألإل 
 لتصحي  ا ديث.

 إل العنايالالالة بامسالالالناد االالالد   ك الوغالالالو   ك االالالاهد سيالالالاإل غالالالاد  بواسالالال ة 
سلوالالالاللة والالالالن الشالالالالهود الصالالالالادقني ال الالالالاب ني. ووالالالالن هنالالالالا االالالالاإل  عريالالالالف ا الالالالديث 
الصالحي ا هالالو والالا وغالال   لينالالا بنقالال  العالالد  ال الالابط سالالن العالالد  ال الالابط والالن أولالال  

غالال  االالذور و  سلالالة. وانتقالالد اخلالالرب  را سالالقط ونالال  االالاهد العيالالاإل   ك ونتهالالاه، والالن
وغار ورسلإ ععي اإ حيتا   ك  عدد  رق   خمارف    را أريد األخذ ب . وووعو  
 عالالالدد ا االالالار  يتوالالال  بالدقالالالة، ولالالالي  ا قصالالالود أإل  نتهالالال، سلسالالال  األسالالالانيد  ك 

أو أسالله سلولة واحدة، ب   بد أإل يوتق  بع ها سن بع  حإ هناية الوند 
  الصحا  أو التابع، أو  ابا التابع،،. 

 إل  عالالدد ا االالار  وحالالده هالالو الالالذم لنالالا والالن  مهالالا  اخلالالرب وسالالد  ا ستالالداد بالال  
 سند سقوط اس  ااهد العياإل ون .

وهاالذا  الال إل األخبالالار الالالال   الالرها وثيقالة أو اتالالال وتالالأخر     عالالد  بعيالالدة سالالن 
داوالالالحل األسالالالانيد  رقالالال   ك  األحالالالدا، واألاالالالااص ا بااالالالرين لل عالالال  التالالالارخي، والالالا
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اهود العياإل.  ااإل ااهد العياإل هو ا  رخ ا قيق،، وسندلذ يبظ اهاد   سل  
ا لحظالالالة ا بااالالالرة  ر لالالالي  بينالالال  وبالالالني الوقالالالالا أيالالالة وسالالالالط. ولاالالالن  بقالالال  وهرالالالة 
الباحالالث يف أإل يتأاالالد والالن غالالد  االالاهد العيالالاإل وغالالد  ا االالربين سنالال ، وغالالد  

وهالالالذا ين بالالالا سلالالال  ا  ل الالالات ا تالالالأخرة الالالالال غالالالاحل الاتالالالال أو والالالدوإل الوثيقالالالة. 
استرالالدت سلالال  وصالالادر أقالالد  و قالالودة،  الال إل ا  ل الالات ا تالالأخرة هالال، وصالالادر بديلالالة 
سن ا تقدوة، و   عد  بعيدة سن األحدا،، ألإل ا ستراد سل  ا صالادر ا تقدوالة 

 يف  ناو  ا د، أو اخلرب.
  خالالرباإ يتعلالالا وهاالالذا  الال إل   الالاريخ ب الالداد، للا يالالل الب الالدادم سنالالدوا يتنالالاو 

باخللي الالة العباسالال، الراعالال، بواسالال ة  سالالناده  ك أ  باالالر الصالالو    يعالالد  وتالالأخراإ، 
ألإل الصو  ساغر وساار اخللي ة الراع،  هو ااهد سياإل ولان يبق  الت تالي  
سالالالالالن غالالالالالحة سالالالالالند اخل يالالالالالل  ك الصالالالالالو ، وهالالالالالو سالالالالالند نوالالالالالاة اتالالالالالال  األورا   

 للصو ، الال متلةك اخل يل حا روايتها.
 الاتالالالل ا شالالالهورة ا تداولالالالة يتوالالالاه  النقةالالالاد يف الوالالال ا  سالالالن  الالالر   رالالال  ويف

الاتال أو سنده، لصعوبة  مييف نواة حمرة ة ون الاتال ا شهور ا تداو  بني 
 أه  العل ،  ر سرساإل وا ياشف الميف و وقط النواة.

وا الالالا أإل التأايالالالد يف والالالنه  التالالالأليف امسالالاللو، لالالالي  سلالالال  اسالالال  الاتالالالال 
نقالال  ونالال  بالال  سلالال  و ل الال ، لالالذلك اثالال اإ والالا يهرالال  ا صالالنةف راالالر اسالال  الالالذم يالالت  ال

الاتال ويقتصر سل  رار اس  ا  لف عرن سلولة امسناد دوإل أإل يشال   ك 
أن  و لف اتال. وهاذا  تولةد غعوبة وعر الة اسال  ا  لالف سنالدوا يالرد يف سلواللة 
 الوالالالند راالالالر سالالالدد والالالن ا الالال ل ني، ارالالالا ياالالالوإل والالالن الصالالالعل  ديالالالد اسالالال  الاتالالالال
للر لف الذم ألةف سدة اتل يف ووعو  واحد أو ووعوسات وتداخلة، حبيث 
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لان  ارار روايات ن وها يف ا  ونها. وهنا يلح  ا عظ بأسالاليل التالأليف يف 
القالالالالروإل األوك أإل النظالالالالالرة  ك الاتالالالالالال حالالالالالإ يف سصالالالالر التالالالالالدوين  القالالالالالرإل الثالالالالالالث 

ظالرة  ك ا  لالف بوغال   الجرم، مل    بالقالدر الاالايف والن ا هترالا ، وظلةالحل الن
 راوية  ه، األسا ، رغ    يالاإل الاتابالة سلال  الالذاارة وااليو  التالأليف يف  لالك 

 ال  ة.
 :رابعًا: وضع شروط للراوي والمروي

 لقد استاد  احملدثوإل وبدأ التثبحل يف التعاو  وا العل  النقل،  الرواية . 
 هجالالالالالرة، يقالالالالالو   إل وبالالالالالدأ  التثبالالالالالحل  اسالالالالالتادو  احملالالالالالدثوإل يف القالالالالالروإل األوك لل

هال، أحد ابار النقادا  خصلتاإل   يوتقي   يهرا 698سبدالرمحن بن وهدم  ت
 .،6 حون الظنا ا ا  وا ديث 

ونظراإ لنشأة اروط غحة الرواية يف ظل  الدين،   إل اروط الراوم  الأثرت 
بالالالذلك،  لبالالالد أإل ياالالالوإل ووالالاللراإ ليقبالالال  أدااه، و إل مل يعالالالد  امسالالالل  االالالر اإ سنالالالد 

د اختلالف احملالدثوإل واألغالالوليوإل حالو  سالن التحرال   الوالرا    الالذهل  رلال . وقال
بع الاله   ك ااالال اط البلالالود، وأ لالالا "خالالروإل الوالالن بشالالرط القالالدرة سلالال  عالالبط والالا 
ير  ويورا ولو مل يبلث، ولانه  مل خيتل وا يف عرورة أإل ياوإل بال اإ ساقلإ  يالماإ 

بالالأإل ياالالوإل غالالادقاإ  ، واالالذلك ااالال  وا يف الالالراوم العدالالالة،6 وقالالحل األدا   الروايالالة،
سليراإ ون ا  غال ة دال  مبرو  ال  ودينال  حالإ  صال  الثقالة بروايتال ، والشالرط الرابالا 
يف الالالراوما هالالو ال الالبط، سالالوا  أاالالاإل عالالبط غالالدر أ  اتالالالا بالالأإل ياالالوإل سالاللي  

 الالالالالالالالالالالالالال
 وا ا  ا الق ا  . .6/01ابن أ  حا  ا ا رع والتعدي  ، 6 
 .611،  11،  54،  06،  06اخل يل ا الا اية ، 6 
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الذاارة وال ه   را ح  ، غحي  الاتابة والنق   را دوةإل.   را اختلط أو اثرت 
قالالال  وهرالالالا بلالالالث ورسالالال  أو سالالاللوة نيتالالال ، بالالال   إل غ لتالالال  يف  الالال ة والالالا   نالالال  يوالالالقط  وثي

ساللوة النيالالة قالالد  الال دم  ك الوالذافة وال  لالالة  الالا يالال ثر يف دقالة الراويالالة، لالالذلك قالالا  
،  الالالل بالالالد ،6 ابالالن سالالال ينا  مل نالالالر الصالالالا ني يف االالال،  أاالالذل والالالنه  يف ا الالالديث 

للراوم ون الترتا بعقال  ساللي ، و صالو ر ووالتن ، وقالدرة فيالدة سلال  الترييالم،  ال را 
قالالواه الن والالية والعقليالالة  الال إل روايتالال  ور وعالالة. وهالالذا والالا انتهالال   ليالال  ا الالنه   اختلالالحل

النقالالدم ا الالالديث  ر ااالالال ط يف الباحالالالث  أإل ياالالوإل   نالالالاإ حالالالإ يقالالالف دوإل سنالالالا   
اب  سل  الت اغي  الاوة أو الظرو  األساسية الال   ثر  أث اإ  عا إ يف الظاهرة 

 .،6 الال يلحظها وجيرم التجارل سليها 
ا روم  قد اا ط أإل ياالوإل ووالروساإ سلال  العلرالا  ولالي  والأخوراإ والن وأوا 

الاتل والنوخ دوإل متلك حا روايتها، وهذا الشرط  راية الرواية ون التحريف 
والتصالالحيف واخل الالأ يف ال هالال ،  العالالامل هالالو الالالذم سالاليبني الن الالا الصالالحي  وال هالال  

 الصحي  للرواية.
 :خامسًا: اشتراط المالحظة العلمية

ات الالالالال ااالالال  حل يف االالالاهد العيالالالاإل لقبالالالو  االالالهاد  ،  ا لحظالالالة والالالن الصالالال 
العابرة ليوحل ووعا ثقة، و منا ا لحظة الدقيقة وا سلوة ا وا  وقوة الذاارة 
والالن أفالال   ال الالبط .  إل ا لحظالالة العلريالالة  االالوإل وقصالالودة واالالر ها  أ   ياالالوإل 

 قد  و  لد  الباحث ااغ  "خر سو  ادار ا ي ة جتاه أخ ا  ا لحظة الال

 الالالالالالالالالالالالالال
 .60وقدوة غحي  وول  ، 6 
 .611 – 615حمرود قاس  ا ا ن ا ووناه  البحث ، 6 
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دوإل راية الظاهرة بتراوها، أو قد   دم  ك  ديدها  ديداإ سيةئاإ 
. واحملدثوإل ،6 

أرادوا أإل  االالالالوإل ولحظالالالالالة الالالالالالراوم وبااالالالالالرة ووقصالالالالودة، وأ   ي يالالالالالل رهنالالالالال  حالالالالالا  
التلق،،  ل ينش   بوو  الرواية و   سالق حل روايتال  سالوا  االاإل  رلال  مساسالاإ أو 

لة بالالني الوالالرا  والقالالرا ة سلالال  والالد   الالوا ر ا  الالور قالالرا ة. بالال   هنالال  أقالالاووا ا  اعالال
 الذهظ، و وااإل  صحي  وعبط الرواية يف ا التني.

 :سادسًا: االنتخاب عمل نقدي
 إل ا الالنه  النقالالدم امسالاللو، ارالالا أاالالرت والالن قبالال  اسالالتاد  والالا األحاديالالث 
 واآلثالالار ا ر وسالالة وا وقو الالة سلالال  الصالالحابة، ومل يوالالتعر     نالالادراإ يف ن الالا  الروايالالة
التأرخييالالة واألدبيالالة، حيالالث مل ياالالن ا  رخالالوإل يف القالالروإل األوك امسالاللوية ينقالالدوإل 
 اخلرب التأرخي، ب  االانوا يقووالوإل بالا را الشالاو  وا نتقالا ، و  ريالل أإل ا نتقالا  
 ا نتاالالال، يالالدخ  عالالرن األسرالالا  النقديالالة با رلالالة، ولاالالن رلالالك يتوقالالف سلالال  

ووالالن هنالالا  الالل لاالالن القالالو  أإل  والالد  دقالالة وقايالالالي  ا نتاالالل واالالرو   يف اتابالال .
  اريخ ال ربم، خا  ون أم سرال  نقالدم والا دا  ال الربم قالد انتاالل واد ال  والن 
ا اتبالالة التأرخييالالة الالالال وقالالف سليهالالا يف سصالالره. ولاالالن والالن فهالالة ثانيالالة   لاالالن سالالد  
ال الالربم قالالالد قالالا  بعرالالال  نقالالالدم لألسالالانيد وا تالالالوإل وثالالال  سرالال  الباالالالارم وووالالالل  يف 

الصالالحة يف اتابالال ، بالال  مل يشالالأ أإل يتحرالال  ووالال ولية غالالحيحيهراث ألنالال  مل يشالال ط 
 األخبار الال غرع بأإل العهدة  يها سل   الراوم  ولي  سلي .

 الالالالالالالالالالالالالال
 .610حمرود قاس  ا ا ن ا ووناه  البحث ، 6 
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 المحدثون والنقد الباطني السلبي 
اهالالالالالت  النقالالالالالاد احملالالالالالدثوإل بالاشالالالالالف سالالالالالن اجتاهالالالالالات الالالالالالراوم وويولالالالالال  العقديالالالالالة 

يا الال   را االالاإل والوياسالية، ونظالالروا  ك ورويا الال  حبالالذر،  را وا قالالحل هالالواه، ور  الالوا ورو 
والالن الالالدساة  ك البدسالالة والالالو ، وهالالو رأم أمحالالد بالالن حنبالال ث ورهالالل الشالالا ع،  ك 
قبالالالالو  االالالالهادة  أخبالالالالار، أهالالالال  األهالالالالوا ،    اخل ابيالالالالة والالالالن الرا  الالالالةث ألهنالالالال  يالالالالروإل 

 .،6 الشهادة بالمور  وا قيه ، وير  اموا  والك ر   ورويات أه  األهوا 
 ، ألإل محاسالته  ودسالوا   ال ثر يف والرأم ا عتد  هو  الرا الالدساة  ك بالدسه

روايته ، وأوا غال  الالدساة  ال اه  با رلالة يوالقط اثال اإ والن الروايالات دوإل ووالوِّد 
وون هنا قا  ناقد اب  هو سل، بن ا ديظا  لو  راحل أه  البصرة  الا  القالدر، 

خربالالحل الاتالالل . قولالال ا  –يعالالظ التشالاليا  –ولالالو  راالالحل أهالال  الاو الالة لالالذلك الالالرأم 
. بالالالال   إل بعالالالال  الالالالالدساة  ك البالالالالد   ،6   يعالالالالظ لالالالالذهل ا الالالالديث خربالالالالحل الاتالالالالل

االالاخلوار  مل  الالردة ورويالالاا ، ألإل بالالدسته  جتالالره   ك   لالالي  فريالالرة الاالالذل،  هالال  
الالالروإل ور االالالل الابالالال ة والاالالالذل ابالالال ة ، وا قصالالالود وعر الالالة الالالالدوا ا الن والالالية ،0 يا ِّ

 للراوم وود   أث ها يف دقة الرواية.
ه  سبا  لي  ا نه  امسلو،، وفا  ا نه   إل  لي  ااصية الرواة ودوا ع

، حيث ،4 النقدم ا ديث ي ت  سن ود  حياد أو ووعوسية الراوم أو ا  لف

 الالالالالالالالالالالالالال
 .661اخل يل ا الا اية ، 6 
 .669ا صدر الوابا ا ، 6 
 .601ا صدر الوابا ا ، 0 
 .669/606 جنلوا وسينبو ا ودخ  ، 4 
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،  وأإل جتالالال،  روايتالالالال  ،6 ااالالال ط أ  ينوالالالا  لعوا  الالالال  اخللقيالالالة والعقديالالالة وال لوالالالال ية
ووالتقلة قالالدر ا والالت ا  سالن قاللهالالا،  الالل لازفهالا االال،  والالن ويولال  وأهوالالال  ونمسا الال  

 يالالة، ولالالي  للباحالالث العلرالال، أإل خيتالالار والالن الشالالواهد لبحثالال  والالا خيالالد  رغبالالة يف الذا
 .،6 ن و ، أو أإل حيقا وثلإ أسل  يترناه 

 إل  ليالال  ن والالية الالالراوم، ووعر الالة أثالالر ال الالرور وحالالل الشالالهرة يف دقالالة ورويا الال ، 
والالالن ا وانالالالل الالالالال أو هالالالا ا الالالنه  امسالالاللو، اهتراوالالال ، يقالالالو  االالالعبة بالالالن ا جالالالا  

، وا الالالديث ،0 جييئالالالك ا الالالديث الشالالالار    والالالن الرفالالال  الشالالالار هالالالال،ا    611 ت
الشالالالار هالالالو أإل يالالالروم الثقالالالات حالالالديثاإ  يشالالالذ سالالالنه  واحالالالد  ياالالالال ه ، وهالالالذا  والالالا 
 خالالتل  ال الالبط أو للرغبالالة يف الشالالهرة مبعر الالة أحاديالالث غريبالالة نالالادرة. وقالالد وغالالف 
اخل يل أاثر  لبة ا ديث يف سصره ب لبة اتل ال ريالل سلاليه  دوإل ا شالهورة، 

، واالالاإل أبالالو يوسالالف القاعالال، قالالد نبالال  والالن قبالال  سلالال  ،4 ا  ا ناالالر دوإل ا عالالرو ومسالال
 .،5 خ ورة رلكا  ون ا با غريل ا ديث اذل 

 إل والالنه  النقالالد ا الالديث يالالر   التعلالالا بروايالالة االالارة، وي الالالل  رالالا سالالالر 
الروايالالالالالات ا تعلقالالالالالة حبالالالالالاد، وعالالالالالنيث لتاترالالالالال  الصالالالالالورة، وي عالالالالالر  ا جتالالالالالاه العالالالالالا  يف 

حماولة التموير، و مياليف اخلرب. وسند اذور وصدر وعني  ربز ا صادر، و  اتشف 
  ة دواٍ   ااو ، وه، ون أبرز ومايا ا را الااو  والتقري  التا .

 إل دراسالة ا الالالة الصالحية والعقليالالة للالراوم ووالالا ي الرأ سليالال  والن   يالال  اهالت   الالا 
 الالالالالالالالالالالالالال
 .610حمرود قاس  ا ا ن ا ووناه  البحث ، 6 
 .6/46ل حمرود ا ا ن ا الوعع، زا، جني، 6 
 .646اخل يل ا الا اية ، 0 
 .646اخل يل ا ا صدر الوابا ، 4 
 .646ا صدر الوابا ، 5 
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دم ا النه  النقالدم امسالاللو، وحالاو   ديالالد وقالحل ا الره، االالا ختلط الالذم يالال  
 ك ر   الرواية ونذ  اريخ وقوس  دوإل أإل يتعد  أثره  الاريخ الالراوم الوالابا، و  

 اك أإل ععف الذاارة واثرة ال لط   دم  ك التوقف يف قبو  الرواية.
وفالالالا  ا الالالنه  النقالالالدم ا الالالديث ي االالالد سلالالال  أمهيالالالة ال حالالالو سالالالن دقالالالة الالالالراوم 

ر  أإل ياوإل ا  لف قد ،  هو حيذ،6 وحالت  العقلية والن وية سند التحر  واألدا 
 .،6 أسا  ا لحظة نتيجة لدوا ا با نية أو اعورية  هلوسة أو وه ، 

وقد قرر احملدثوإل أإل غحة الوند    قت ، غحة ا  ، لذلك   هن  نقدوا 
ا الال  أي الالاإ، ورلالالك سالالن  ريالالا  صالالحيح  قبالال    والال ه و ليلالال ، وقالالد اشالال وا سالالن 

ت ووتقلة رالدة ون أاهرها و ل ف أخ ا  و ري ات و صحي ات ا   يف و ل ا
 العوارم   صحي ات احملدثني،.

 إل فهابالالذة نقالالاد الوالالند هالال  فهابالالذة نقالالاد ا الال  يف "إل واحالالد، وثالال  اموالالا  
الباارم واموا  وول  يف  الترييم  حيث سا  األخال  األحاديالث ا نقولالة سلال  

ن األحاديالث الوه  يف وتوهنا دوإل أسانيدها، وبني وف  الوه  بالذار والا ااالتهر وال
. و تابعالالالحل ا هالالالود لصالالالياغة والالالنه  نقالالالد ا الالال ، وظهالالالرت ،0 ا اال الالالة لالالالا يف ا الالال 

عوابط دقيقة رار بع ها ابن القي  وث  ااترا  ا توإل سل  اجملاز ات وخمال تها 
للحالالال  ومسافالالالة ا عالالالى وراااالالالة األسالالاللول وا ناق الالالة للوالالالنة الصالالالرحية أو لصالالالري  

  غل  اهلل سلي  وسل  أو ادسااها سل  الن  القر"إل أو ألهنا    شب  ال  الرسو 
 .،4  علإ ظاهراإ مبح ر الصحابة وأهن  ا  قوا سل  اتران 

 الالالالالالالالالالالالالال
 .669 – 668 جنلوا وسينبو  ا النقد التارخي، ، 6 
 .608 -605ا صدر الوابا ، 6 
 .609،  608،  600الترييم ، 0 
و   قدوة ا رع والتعدي    بالن  099   الرسالة  للشا ع، ثاث  وورافا وصادر أقد  ب 099ا نار ا نيف ، 4 

= 
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ووا راره ابن القالي  يالد  ا سالتقرا  سلال  غالحت ، ارالا  الد  الدراسالات سلال  
أإل بع  هذه ال وابط اسالتادوها الصالحابة رعالواإل اهلل سلاليه ، ارالا  عال  سلال، 

سنها وابن سرر رع، اهلل سن  وابن سبالا  رعال، رع، اهلل سن  وسالشة رع، اهلل 
اهلل سنهرا ون سره ا ديث سل  القر"إل،  ال را ظهالرت خمال تال  للقالر"إل رد وه، والا 
مل  االالن  لالالك ا اال الالة ظاهريالالة وليوالالحل حقيقيالالة، االالأإل خيصالالو ا الالديث العالالا  يف 
القالالر"إل أو يقيالالد ا  لالالا  الالل ياالالوإل  الالة  عالالاره حقيقالال، بالالني ا ثنالالني والالا دا  ا رالالا 

، وأوالالا وعارعالالة ا الالديث لصالالري  الوالالنة  قالالد سرالال  الصالالحابة سلالال   الالرفي  ،6 اإ  انالال
أحد ا ديثني ا اتل ني باوإل غاحب  أسل  بذلك ا ا  وأخو ب  ون اآلخر، 
أو ألن  غاحل القصة، واذلك سرلوا سلال   الرفي  أحالد ا الديثني ألنال  س الد   

الالدويظ  رلتال   ، واتالال الالداتور،6 رواية أو روايات أخر  وا االف   و يالد لال 
االالالرع و  صالالالي  ومتثيالالال  لاالالالل  ا الالالا   ابالالالن القالالالي  يف  ا نالالالار ا نيالالالف، قالالالال  سلالالال  

 ا ستقرا ، وقد جيرا بني األحاديث الال ظاهرها التعاره بتعدد الواقعة.
لقد أخذ النقاد ون التابعني وون بعده   الذا ا النه  يف نقالد ا تالوإل و وسالعوا 

رت قواسد فديدة عاب ة، و نوسالحل  الرو  يف رلك، والرا ا وا ن ا  النقد ظه
النقالالد وسلالالو  ا الالديث وسلالال  أغالالو  ال قالال ، وبا رلالالة  الال إل النقالالاد سالالعوا ونالالذ وقالالحل 
وباالالر  ك التو يالالا بالالني النصالالوص الالالال ظاهرهالالا ا خالالتل  والتعالالاره  الالا را بالالني 

 الروايات الصحيحة والعر   ا أوك ون  سقاط بع ها.

 الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال =
، وأوا حو  است ادة الدراسات ا ديثة ون ا نه   رافا  406،  61و  الا اية  للا يل  056أ  حا  

 .1 – 1 األنوار الااا ة  للرعلر، اليرا  
 .58-51د. وو ر الدويظ ا وقايي  نقد وتوإل الونة ، 6 
 .18الوابا  ا صدر، 6 
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ا الالديث، وهالال،  لجالالأ للتو يالالا  والالا وهاالالذا ظهالالرت ا  ل الالات يف وعر الالة خمتلالالف 
ب ثبات أإل التعاره يف الظاهر  قالط وأإل بينهالا سرووالاإ وخصوغالاإ أو ا رال  سلال  

 النوخ أو ال في  بينهرا مبرف .
ورمبا ااإل اتال  أوي  خمتلف ا ديث للشا ع، هو أقد  ا صن ات يف هالذا 

بالالالعره سلالال   ال الالن مث أسقبالال  ابالالن قتيبالالة واآلخالالروإل. وقالالد  الالت  حماارالالة ا الال  ونقالالده
، أو بالالالالعره سلالالال  قواسالالالد ،6 الوقالالالالا التارخييالالالة الثابتالالالة  الالال را سارعالالالها ر الالال  ا الالال 

الشريعة العاوالة وأغالولا الثابتالة احملارالة،  ال را خال هالا بانالحل ناار ال  ألإل االل  اهلل 
ورسول    ي ناق  بع   بع اإ، ارا أإل ال  الرسو  غل  اهلل سليال  وسالل  خيلالو 

ت يف قيالالالا  األقالالالوا  واألسرالالالا ، وقواسالالالد الشالالالريعة  قبلهالالالا والالالن اجملاز الالالات وا بال الالالا
العقالالالو  الوالالالليرة و ر الالالاع لالالالا الن الالالو  ا والالالتقيرة واألومفالالالة ا عتدلالالالةث ألهنالالالا قواسالالالد 
سادلالة ووعتدلالة، أو  إل اانالحل ا تالوإل خمال الالة لوالنن ال بيعالة ولقالوانني ا فترالا   الالا 

 هن  ر  الوها. يوتحي  وقوسال  أو يناالر العقال  الصالحي  وقوسال  للنالا  العاديالالني  ال
أوالالا األنبيالالا   يجالالل خالالر  العالالادة لالال  يف ا عجالالمات الالالال نقلالالحل بالالالتوا ر، واالالذلك 
بالنوبة لاراوات األوليا . وهذا ا انل   يتقبل  ونه  البحث ال ر  ا الديثث 
ألنالالال  ير االالالم  ك  لوالالال ة واديالالالة    الالال ون    باحملوالالالو   هالالال،  الالالر   سالالالامل ال يالالالل 

نهجني، ولع  هذا ا ختل  ي ور بع  وعا  بروةت . وهذا  ر  أساس، بني ا 
وقولة فولد ويهر سن احملدثني وه،ا  وون الوه  أإل ي ه  أإل وفهات نظره  
النقدية ليوحل اوفهات النظر سندنا، الالال جتالد لالا نالا إ ابال اإ يف النظالر يف  لالك 
األحاديالالالث الالالالال سالالالد ها النقالالالد امسالالاللو، غالالالحيحة غالالال  وشالالالاوا  يهالالالا، ووقالالالف 

 الالالالالالالالالالالالالال
  هو يعره لعدة أوثلة. 696 – 680الدويظ ا وقايالي  نقد وتوإل الونة ، 6 
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، و إل االالاإل وقصالالود فولد والاليهر أوسالالا والالن هالالذاث  هالالو ،6 حيالالرا سالالااناإ حيالالالا   
يقالالرر عالالعف والالنه  نقالالد ا الال  سنالالد احملالالدثني، وانصالالرا ه   ك نقالالد األسالالانيد، وهالال، 
ارالالالة وفههالالالا الدارسالالالوإل والالالن ا وتشالالالرقني للحالالالديث النبالالالومث ألهنالالال  مل ينظالالالروا  ك 

وحالالده، وهالالو  ا الالنه  امسالاللو، االالاولإ، بالال  نظالالروا  ليالال  والالن خالالل  والالنه  احملالالدثني
قصور اب ث ألإل احملدثني يشالب  سرلهال  سرال  فالاوع، الوثالالا وووثقيهالا، ويارال  
سرله  األغوليوإل وال قها ، ارا يار  ا  رخوإل سر  ا وثقني. ولان يبق  أإل 
ا هد األارب يف  صحي  النو ون قب  احملالدثني انصاللة سلال  امسالناد، وبدرفالة 

ث ألإل والالالا    ثبالالالحل نوالالالبت  للرسالالالو  أقالالال  سلالالال  ا تالالالوإل، ويف رلالالالك اختصالالالار للجهالالالد
غالالل  اهلل سليالال  وسالالل    يوالالتحا دراسالالة وتأنيالالة  تنالال    والال اإ واسالالتنبا اإ أو اشالال اإ 
سن الناارة والشذور، وسيول ا عى األخر . ولان احملدثني ال وا ا يقا  ال ويموا 
بالالني النقالالد الشالالاو  للوالالند وا الال ، وبالالني نقالالد الوالالند وحالالده،   الال، ا الالالة األخالال ة 

ا ا اال  بالوالند  قالالواا غالحي  امسالناد. أوالا النقالد الشالاو   قالالواا حالديث قيدو 
، ولاالن وعظال  ،6 غحي . ارا أهن  ردوا أحاديث اث ة ظالاهر أسالانيدها الصالحة

 وا ردوه وارادا بأسانيد واهية أو ععي ة.
أوا  لك الروايات الال غي حل بأسلول رايك واستعرلحل أل اظاإ غريبة سل  

اهالت  احملالدثوإل بنقالدها بنالا إ سلال  وعايشالته  ألساللول ا الديث  أل اظ النبالوة،  قالد
النبوم، وهو أسلول فاوا وانا وتريم، ولان النقاد راسالوا يف هالذه ا الالة فالواز 
الروايالالة بالالا عى بشالالرو ها احملالالددة،  احتالالا وا اثالال اإث خو الالاإ والالن رد حالالديث غالالحي  

 الالالالالالالالالالالالالال
 .46 – 46العقيدة والشريعة ، 6 
 .611 – 6/659األلبا  ا سلولة األحاديث ال عي ة وا وعوسة ، 6 
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  النالال  غالالل  اهلل بوالبل وقالالو  امدرا  يف ا الالديث، ويف ا الالالتني ينب الال، متييالالم االالل
 سلي  وسل  وسد  رد ا ديث بروت .
 اشتراط تملك حق الرواية:

مل جيم احملدثوإل الرواية ألحد     را متلك حا الرواية، وهو حالا   ينالال     
ون  ر  العل  ب ريقة وع    الا وهال، الوالرا  سلال  الشاليخ أو القالرا ة سليال  أو 

التحرالال  هالالذه  ت الالاوت يف قواالالا حوالالل  امفالالازة أو ا ناولالالة أو الوفالالادة. وورا الالل
 ولوالال  رارهالالا. و  االالالك أإل ال الالرورة هالال، الالالالال اقت الالحل ا سالال ا  بالالالال الوفادة  
وه، األخذ ون نواة أو اتال غحي  ووثا بالوراسات أو وشهور بالني أهال  
العلالالال .  اثالالالرة الاتالالالل ا  ل الالالة و عالالالدد النوالالالخ وغالالالعوبة  لقيهالالالا بالوالالالرا  والقالالالرا ة 

ة يف التعاوالالال  والالالا ا الالالنه  لتع لالالالحل ا  ل الالالات. وقالالالد  العالالالره . ولالالالو  هالالالذه ا رونالالال
اس   ابن الصلع بأإل الوفادة هال، ال ريقالة ال البالة سلال   لقِّال، العلال  يف سصالره 

 .،6 لتعذر الرواية الش هية
ولقد سد  ونه  البحث ا ديث النو ا اتول أساساإ لتلق، العل  وااك 

صالالحيحة لاالال  حبالالث سلرالال، يف ا صالالادر الشالال هية، وسالالد  ا لحظالالة هالال، البدايالالة ال
وسر  هالالالا بأهنالالالاا  وشالالالاهدة دقيقالالالة لظالالالاهرة والالالا ، والالالا ا سالالالتعانة بأسالالالاليل البحالالالث 

، ووالالن البالالديه، أإل حيقالالا ا الالنه  ،6 والدراسالالة الالالال  الالتل   والالا  بيعالالة هالالذه الظالالاهرة
امسالالالاللو، يف التعاوالالالال  والالالالا الالالالالنو   وقالالالالاإ سلالالالال  والالالالنه  البحالالالالث ال الالالالر  يف ن الالالالا  

ان ونه  البحث التارخي، ال الر  والن ا صالو  الدراسات التارخيية، حيث   يتر

 الالالالالالالالالالالالالال
 .610ورو  ، وانظر سثراإل ووايف ا ونه  النقد التارخي، امسلو، وا نه  األ 18وقدوة ابن الصلع ، 6 
 .01-05حمرود قاس  ، ا ن ا ووناه  البحث ، 6 
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سلالالال  االالالهود سيالالالاإل يف وعظالالال  ا الالالا ت،  يلجالالالأ  ك التايالالال  يف اسالالالتعادة الصالالالورة 
التارخييالالالالة با سترالالالالاد سلالالالالال  االالالالهود غالالالال  وبااالالالالالرين.   الوقالالالالالا التارخييالالالالة واأل عالالالالالا  
امنوالالالالالانية ال رديالالالالالة وا راسيالالالالالة والوقالالالالالالا الن والالالالالية  لالالالالالك هالالالالال، ووعالالالالالوسات ا عر الالالالالة 

وهال،    شالاهد وبااالرة بال  الهالا  تايال ، وا  رخالوإل الهال   قريبالاإ، دوإل التارخيية، 
 .،6 أإل يشعروا، وعتقدين أهن  يشاهدوإل حقالا واقعية،   يعرلوإل    يف غور 

لقد اا ط احملدثوإل سند التحر  ون نواة أو األخذ والن اتالال أإل ياالوإل 
والشالالا ع، وقالابلإ والالا األغالال  وصالححاإ سليالال . ورهالالل محالالاد بالن سالاللرة واألوزاسالال، 

 ك  والالالني  صالالالحي  الاتالالالال ووالالالا يقالالالا  يالالال  والالالن سالالالقط،  قالالالا  محالالالاد ألغالالالحال 
ا الالديثا  وحياالال  غالال وا وقيالالدوا واعالالب وا ، وقالالا  األوزاسالال،ا    بالالأ  ب غالاللع 
اخل الالأ واللحالالن والتحريالالف يف ا الالديث ، وقالالا  الشالالا ع،ا   را رأيالالحل الاتالالال  يالال  

 .،6   ا  و غلع،  ااهد ل  بالصحة 
ا الديث  هالو يالر  أإل أو  خ الوات نقالد الالنو  ترثال  يف أوا والنه  البحالث 

 صحيح  ون التحري ات الال   رأ سل  األغ  يف نواة ونقولة وه، الال متال  
اختل ات النق  سببها  وا التمياليف أو ال لط، وا  النواخ  قريباإ ار ابوا أغل الاإ 

 ك  يف النقالالالالال  ورفعهالالالالالا  ك امدراا، أو قالالالالالد  الالالالالد، سرعالالالالالاإ،  الالالالالاألغلط الرافعالالالالالة
امدراا  قالالالا حينرالالالا ياونالالالوإل أنصالالالا  وتعلرالالالني، أو أنصالالالا  أرايالالالا ، واألغالالاللط 
العرعية  د، حينرا يوعوإل يف قرا ة األغ ، أو   يعر وإل أإل يقراوا أو حينرا 
يوالالالاليئوإل الوالالالالرا  وهالالالال  ياتبالالالالوإل، أو حينرالالالالا ير ابالالالالوإل سالالالالن غالالالال  قصالالالالد سالالالالق ات 

 الالالالالالالالالالالالالال
 .610 جنلوا وسينبو  ا النقد التارخي، ، 6 
 .040،  646اخل يل ، الا اية ، 6 
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 .،6 قلرية 
 حول الرواية بالمعنى:

الروايالالالة بالالالالل   الالالالذم مسالالالا دوإل   يالالال  بالالالاللحن أو  لقالالالد ااالالال ط بعالالال  النقالالالاد
اخل أ وهذا وا نق  سالن حمرالد بالن سال ين وسالليراإل بالن وهالراإل األسرال  وغ مهالا، 
وقالالد انتصالالر لالالذا الالالرأم القاعالال، سيالالاه يف  ام الالا   وأوالالا ا والالن البصالالرم وسالالاور 

أإل  ، وهالو الالرأم الالذم سالاد أخال اإ بشالرط،6 الشع  وغ مها  أفازوا الرواية با عى
حإ   حيي  ا عى. وهذا  ،0 ياوإل الراوم  قيهاإ بص اإ بد  ت العربية وأساليبها
. وقالالالد انتصالالالر لالالالذا الالالالرأم ،4 هالالالو رأم ا رهالالالور والالالن ال قهالالالا  وسالالالدد والالالن احملالالالدثني

اخل يالالالل الب الالالدادم يف  الا ايالالالة  واسالالالتقر العرالالال  سليالالال . ولاالالالن الشالالالرط يف فالالالواز 
لاحلس اتالل العلالال    صالاليلإ حيقالا ا قصالالد ونالال  الروايالة بالالا عى اسالالترر ولموالاإ، بالال  و ص الال

  الال را مل ياالالن الالالراوم سا الالاإ باألل الالاظ ووالالدلو اا ووقاغالالدها، خبالال اإ مبالالا حييالال  والالن 
وعانيهالالالا، بصالالال اإ مبقالالالادير الت الالالاوت بينهالالالا، مل جتا الالالمس لالالال  الروايالالالة  الالالا مسعالالال  بالالالا عى بالالالل 

 .،5 خل  
وشالالالإ أو وشالال ااإ  وقالالا  الورخوالال،ا  اخلالالرب  والالا أإل ياالالوإل حمارالالاإ أو ظالالاهراإ 

أو نرالاللإ أو وتشالالا اإ، أو أإل ياالالوإل والالن فواوالالا الالالال ،  أوالالا احملاالال   يجالالوز نقلالال  
با عى لا  ون ااإل سا اإ بوفوه الل ة، وأوا الظاهر  ل جيوز نقل  با عى     الن 
 ا  ك العل  بالل ة العل  ب ق  الشريعة، وأوالا ا شالا  وا شال ا  الل جيالوز  يهرالا 

 الالالالالالالالالالالالالال
 .1 جنلوا وسينبو  ا النقد التارخي، ، 6 
 .681اخل يل ، الا اية ، 6 
 .611-615اخل بيل، ا صدر الوابا ، 0 

 611،  615اخل يل ، الا اية ، 4 
 .666،6، والوااوم ا  ت  ا  يث  6/618، والعراق، ا التبصرة والتذارة  006وقدوة ابن الصلع ، 5 
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بالالا عى أغالاللإ، ألإل ا الالراد  رالالا   يعالالر     بالتأويالال ، والتأويالال  ياالالوإل بنالالو  النقالال  
ون الرأم االقيا   ل ياوإل حجة سل  غ ه، وأوا اجملر   الل يتصالور  يال  النقال  
بالالا عىث ألنالال    يوقالالالف سلالال  ا عالالى  يالالال     بالالدلي  "خالالر، وا تشالالالاب  االالذلك، ألنالالالا 

تصالور نقلال  بالا عى: وأوالا والا ياالوإل ابتلينا بالالاف سالن  لالل ا عالى  يال ،  ايالف ي
ون فواوا الال  اقول  غل  اهلل سلي  وسل ا  اخلرا  بال راإل  ووا أاب  رلك 

. ،6  قالد فالوز بعال  وشالاخينا نقلال  بالالا عى سلال  الشالرط الالذم رارنالاه يف الظالالاهر 
و اك أإل هذه الشروط الدقيقة قد حا ظحل سل  الروايالة وونعالحل  ميي هالا، وهالو 

 ال ر  ا ديث  ك  قيق  بواس ة قواسد ا  .وا يوع  ا نه  
 النقد الباطني اإليجابي:

وأوا النقالد الالداخل، امجيالا  ا تعلالا بت وال  الالنو،  قالد وعالا ا واللروإل لال  
ونهجالالاإ أمسالالوه بالالال أغو  ال قالال  ، وأسالاله  احملالالدثوإل  سالالهاواإ وناسالالباإ يف   والال  ا الال  

وعناه العا  ووا يوالتنبط بال  والن و ديد وعناه ام ا  يف اتل غريل ا ديث، و 
أحاالالالالالا  وقالالالالالي  وأ االالالالالار  الالالالالا   الالالالال  بالالالالال  اتالالالالالل االالالالالروع ا الالالالالديث، ولاالالالالالن ال قهالالالالالا  
واألغالالوليني هالال  الالالذين وعالالعوا ا نظووالالة العقليالالة الااولالالة للتعاوالال  والالا الالالنو والالن 
حيالالالث الت والالال   لالالاليلإ و رايبالالالاإ،  ظهالالالرت سلالالالو  اجملرالالال  وا  صالالال  والعالالالا  واخلالالالاص 

نوالالوخ وخمتلالالف ا الالديث، ووالالا قالالاووا بالال  والالن  صالالحي  وا  لالالا وا قيالالد والناسالالخ وا 
ا الال  و  والال ه   الالا إ و  صالاليلإ وا سالالتنباط الل الالوم وال قهالال، ونالال ، وهالالو والالا يعالالر  

 يف ا نه  ا ديث بال   و  النو .
و االالك أإل الشالالرع الل الالوم وا الالريف يوالالبا ال هالال  العالالا  للالالنو سنالالد احملالالدِّثني 

 الالالالالالالالالالالالالال
 ولاصاإ. 051 – 6/051الورخو، ا أغو  ، 6 
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 ا نتقا  بعد رلك  ك وعر ة الصحي  ون والنقاد ال ربيالني وعاإ. ويت قاإل أي اإ يف
المالالالف يف ا الال  للتأاالالد والالن غالالحة نوالالبت  للالالرواة بتراوالال  سنالالد ا والاللرني، أو والالن 

 .،6 غحة نوبت  للر لف سند ال ربيني

 الالالالالالالالالالالالالال
 .055بو  وا  ا نقد النو ، النقد التارخي، ، 6 



 32 

مرونة المنهج النقدي للمحدثين في التعامل مع الروايات 
 التاريخية واألدبية

لتعاوال  والا الروايالات واألحاديالث لقد ا و  ونه  النقد ا ديث، با رونالة يف ا
 را يتعلا ونهالا بالعقيالدة أو الشالريعة  عالره لنقالد االديد، يف حالني خي الف ا النه  
 ون ارو   أوا  أحاديث الرقا  وال غيل وال هيل والروايات التارخيية واألدبية.
 إل أغحال ا نه  ا ديث، مل يوالعوا  ك   بيقال  يف ن الا  ا رويالات األدبيالة 

ارخيية   بيقاإ حر ياإ،  ال نوإل األدبيالة لالا عالواب ها هال، األخالر ، قالا  واألخبار الت
 براهي  بن سبداهلل بن ا نيدا  سألحل حيىي بن وعني سن حمرد بن ونارر الشاسر 
 قالالا ا  مل ياالالن بثقالالة و  والالأووإل، رفالال  سالالو  ن الال، والالن البصالالرة، وراالالر ونالال  نونالالاإ 

 ليالالالالالالالال  وغالالالالالالالال  رلالالالالالالالالك، قلالالالالالالالالحلا  منالالالالالالالالا ياتالالالالالالالالل سنالالالالالالالال  االالالالالالالالعر  وحاايالالالالالالالالات سالالالالالالالالن اخل
ابالالن أمحالالد ال راهيالالدم،  قالالا ا هالالذا نعالال . اأنالال  مل يالالر  الالذا بأسالالاإ، ومل يالالره ووعالالعاإ 

 .،6 للحديث 
و را درسالالالنا  الالالاريخ   بيالالالا ا الالالنه  باسالالالتعراه ا  ل الالالات الالالالال التموالالالحل بالالال   الالال إل  
اتالالالالل ا الالالالديث و  سالالالاليرا غالالالالحيح، الباالالالالارم وووالالالالل  والوالالالالنن األربالالالالا ووو الالالالأ 

ه . أوالا الاتالل التارخييالة  ال إل ابالن سالعد والك،  بدو أد  التماواإ بقواسد هالذا ا الن
وخلي الالة بالالن خيالالالاط وال والالوم يق الالالوإل يف وقدوالالة ا الال رخني ا عنيالالالني بت بيالالا قواسالالالد 
والالنه  احملالالدثني يف الروايالالة بالالالتما  راالالر األسالالانيد والالا انتاالالال الروايالالات وا رونالالة يف 
التعاو  والا ا النه  بالنوالبة للروايالات الالال    تعلالا بالالدينث ولالذلك  ال إل ووالتو  

لالالالالالالالرواة يف العدالالالالالالالالة ودرفالالالالالالالته  يف ال الالالالالالالبط با رلالالالالالالالة    رقالالالالالالال   ك وصالالالالالالالا  رواة ا
الصحيحني والاتل الوالتة، و إل االاإل  الة سالدد ابال  يشال اوإل يف الروايالة ا ديثيالة 

 الالالالالالالالالالالالالال
 .651اخل يل ، الا اية ، 6 
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 والتارخيية واألدبية  رلإ وأدا إ.

 الحاجة إلى مراجعة المنهج النقدي عند المحدثين وشروطها
صف الثاني من القرن نظرة إلى إحياء علوم السنة في الن
 العشرين

 ااإليجابيات
أثالالر ا اوعالالات امسالاللوية يف  حيالالا  سلالالو  الوالالنة، وخاغالالة أقوالالا  الدراسالالات  .6

 العليا و قيقها ألوهات الاتل يف ا ديث وسلوو .
وزارات األوقالالالا  ونشالالالرها للعديالالالد والالالن أوهالالالات اتالالالل ا الالالديث أو ووالالالاسداا  .6

 سل  رلك.

 لوو   ا ولد حراة سلرية واسعةاجتاه  لبة العل  بقوة حنو ا ديث وس .0

ظهور النشر املا و  وا وسوسات ا ديثية وال اثية األخر ،  ا لاالن والن  .4
حصالالالالالالالر الروايالالالالالالالات والنظالالالالالالالر  ك ا علووالالالالالالالات بشالالالالالالالرو ، والالالالالالالا  واالالالالالالالاإل ا قارنالالالالالالالة 

 املا ونية، وهذا ال  ا ي  حب  وشالت اث ة سالقة.

 االسلبيات
ووالالل ، و والني  الر  العالره،  سد    الوير سلال  وصال ل  ا الديث مبرافعالة .6

 ونقد ا نه  ووقارنت  مبناه  البحث سل  ا وتو  العا ،. 

سالالد  الوغالالو   ك ووسالالوسة االالاولة للحالالديث الالالال  صالالر األحاديالالث و االال   .6
 سليهاث رغ  وفود دراسات متهيدية اث ة لان أإل  صل يف هذا ا جتاه.

لابالالال  يف ا عر الالالة قلالالالة الدراسالالالات الالالالال  شالالالرع األحاديالالالث سلالالال  عالالالو  التقالالالد  ا .0
 امنوانية.

 سد  الوغو   ك ووتو  وناسل يف النشر املا و . .4
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 :نظرة تأريخية
مل ياالالن بنالالا  والالنه  النقالالد سنالالد احملالالدثني ون صالاللإ سالالن البيئالالة العلريالالة والثقا يالالة 
الال متث  وع يات اخلربة امنوالانية يف بيئالته  الالال متثال  ووالتو إ راقيالاإ يف التح الر 

ات األوك يف سلال  ا صال ل ، ورلالك يف القالرإل الرابالا الجالرم والا سند اتابة ا  ل 
هال،. وقد استررت سرلية 415هال، وا اا   ت011ظهور اتا  الراوهرومم  ت

هال،  ك أإل ظهرت الاتالل ا درسالية 410الت وير سل  يد اخل يل الب دادم  ت
سلالالال  يالالالد ابالالالن الصالالاللع وأسيالالالدت الصالالالياغة سلالالال  يالالالد ا تالالالأخرين ارالالالا ااترالالال   الالالا 

هالالال، والوالاليو ، 916ردات ال الالن والالن نهالالود الوالالابقني سلالال  يالالد الوالالااوم  تو الال
هال، مث مل  رافا هذه ا هود العظيرة الال ه،  رة أسرا  وتلحقة سالرب 966 ت

 والالعة قالالروإل بوالالبل الراالالود الثقالالايف والعلرالال، الالالذم سالالاد العالالامل امسالاللو، خالالل  
ثالالالث سشالالر الجالالرم، القالالروإل األربعالالة ونالالذ بدايالالة القالالرإل العااالالر حالالإ هنايالالة القالالرإل ال

ووا بداية سصر النه ة يف العامل امسلو، ظهرت فهود محيا  سلو  ا ديث 
ومتثلحل يف النشر الواسا ألوهات اتل ا ديث وسلوو ، وحماولة  يو  ا ص ل  
ل لبالالة الدراسالالات امسالاللوية يف ا رحلالالة ا اوعيالالة،  ظهالالرت و ل الالات سنيالالحل ب الالرع 

وإل الالدخو  يف وناقشالة ق الاياه سلال  عالو  ا نه  بأسلول سه  ونظا  واعال  د
 قالالالد  ونالالالاه  العلالالال  وا عر الالالة امنوالالالانية، ارالالالا فالالالرت دراسالالالات وحبالالالو، يف ق الالالايا 
ا صالال ل   توالال  بالدقالالة وثالال   لالالك ا هالالود الالالال اشالال حل سالالن اغالال لحات النقالالاد 
ونوالالبتهاث  ر يت الالرد الناقالالد باغالال لحات خاغالالة احتافالالحل  ك  ديالالد دقيالالا والالالن 

ا رع والتعدي ، واذلك  ا روايات بع  احملالدثني،  خل  ا ستقرا  ألقوال  يف
والنظالالر  يهالالا  عر الالة والالد  دقتالال  يف الروايالالة، وحوالالل ا صالالادر الالالال  الالوا رت بصالالورة 
و الالالردة سالالالرب القالالالرإل العشالالالرين، ولاالالالن نظالالالراإ لعالالالد  ااترالالالا  النشالالالر لاتالالالل ا الالالديث 
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وسلووالال  والرفالالا ،  الال إل ا سالالتقرا  مل ياترالالال  سنالالد الدارسالالني واحملالالدثني، و إل االالالاإل 
 ح  ا تأخرين ونه  أارب.

وسندوا ياتر  بنا  ا وسوسات ا ديثية   إل ب وااإل القال  باسالتقرا  االاو  
أإل حيقا ورافعة ارب  ألقوا  النقاد وأحااوه  سل  الرفا  واألحاديث، ولي  
ا قصالود هالد  البنالا  و  نيالد النتالال  بال  ا سالتيثا  والتثبالحل،  الاهلل سالم وفال  الالالف 

بذ  سلرااها خل  القروإل ا تعاقبة فهوداإ ارب  يف  شالييد األوة مبا   يا، وقد 
غالالرع العلالالو  امسالاللوية حوالالل  واانالالات سصالالره ، أوالالا يف الوقالالحل ا اعالالر  الال إل 
الوسالالالال  ايالالالأت للوالالالي رة سلالالال  ا علووالالالات والتثبالالالحل والالالن قواسالالالد ونالالالاه  البحالالالث، 
و  وسو  يتران سلرا  ا ولرني يف ا ي  ا ا  ون القيا  مبرافعالة ووليالة للعلال

امسالاللوية وعالالرنها ا الالديث وسلووالال ، وسالالو  يالال دم رلالالك  ك  قلالاليو اخلالالل  
ال قهالال،، وزيالالادة الوعالالوع يف العلالال  امسالاللو، با رلالالة، و نالال   الالن اخلالال  لألوالالة أإل 
الالالالالِد ا سلالالالالال  جتديالالالالالد البنالالالالالا  سلرالالالالالا  خملصالالالالالوإل هلل ولرسالالالالالول  ولدينالالالالال  والالالالالن أإل يقالالالالالد   يال قس

بالتالالالالأويلت البعيالالالالدة  ا تلسبالالالالوإل ا الالالالدد سلالالالال   شالالالالييد بنالالالالا  يشالالالالب  ووالالالالجد ال الالالالرار
والتوفيهالالالات ا  رعالالالة لمسمسالالالة سقيالالالدة األوالالالة و  قادهالالالا الثقالالالة مباعالالاليها وحاعالالالرها، 

 وبالتا  بذااا.
 إل  الالة دراسالالات حديثالالة  تعلالالا بوالالياولوفية الالالذاارة لاالالن أإل دالالد  احملالالاور 

، و الة ورافعالات حديثالة  نالاه  البحالث و ديالد ،6 ا تعلقة بتحرال  الروايالة وأدالهالا
، وليوالحل ،6 قيقة والصد  لاالن أإل دالد  هالذا احملالور يف سلالو  ا الديثق ايا ا 

 الالالالالالالالالالالالالال
 .616 – 611حمرد قاس  سبداهلل ا سياولوفية الذاارة ، ص ، 6 
 .660،  618،  616،  686-659،  660اار  بوبر ا  س ورة ام ار . ص، 6 
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هذه ا رافعة باألور اليو   ه، حبافة  ك سقو  اب ة  وتوسل  الرا، األوالة يف  
االال  دصالالو، و والالتوسل والالا وغالاللحل  ليالال  ا عر الالة امنوالالانية يف رات التاصالالو. 

ق احات بصالدد و قو  بتجديد الصاحل، ونقد ال ار ا نهج، ا عاغر، و قدمي ا 
الت الالالالالوير بالالالالالروع سلريالالالالالة وت تحالالالالالة سلالالالالال  ا قيقالالالالالة والصالالالالالد  بعيالالالالالدة سالالالالالن التعصالالالالالل 
وا ن الالل . وبالالذلك لاننالالا  سالالادة غالالياغة سلالال  ا صالال ل  و  ذيتالال  بقواسالالد فديالالدة 
 نبثا سن ا ستقرا  ا ديد والن ناحيالة، وسالن ام الادة والن الت الور العلرال، والثقالايف 

 الذم حققت  امنوانية.
 :تطوير المنهج

 ط  الاليرن يقالالو  بت الالوير ا الالنه  و عالالا ة قواسالالد فديالالدة، أو نقالالد القواسالالد ويشالال
 القدلة، أو  سادة غياغة ا نه  أو بع  فوانب  وا يل،ا

 ال ه  العريا  ص ل  ا ديث وأغو  ال ق  وعاإ. .6
 الترر  يف   بيقات قواسد ا ص ل  يف اتل ا ديث واروح . .6

عالالدي ، و بقالالات الالالرواة وسلالال  ا  الالل  الواسالالا سلالال  سلالال  العلالال ، وا الالرع والت .0
 الرفا .

ا نش ا  الاث  بتتبا وناه  النقاد يف التعدي  والتجالري  للالرواة، والتصالحي   .4
 والت عيف لألحاديث سنداإ ووتناإ يف اتل ا ديث واروحها.

 امحا ة مبصادر ا ديث وسلوو  واروح . .5

ديث ام الالالالادة يف ا رافعالالالالات األوليالالالالة والالالالن النشالالالالر األلاالالالال و   وسالالالالوسات ا الالالال .1
للوقحل.   و  ا إ

أإل يتصف بالور  واليقظة وا ي ة والصرب ال وي ، وا الذاا  وحون ال  نة  .1
 والدربة سل  التعاو  وا هذا ال ن.
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اح ا  اآلرا  ا اتل ة، واح ا  أغالحا ا، وسالد  نبالمه  أو الالتهج  سلاليه  أو  .8
 التقلي  ون قيرته  وقيرة "راله .

  رع الق ايا بوعوع ودقة وووعوسية. .9

 :محاوالت فاشلة
ونظراإ لعد   وا ر هذه الشروط نترعة لد  أغحال احملاو ت النقدية   هنا 
بالالالالا ت بال شالالالال ،  رالالالالن احملالالالالاو ت الالالالالال قالالالالدوحل ولحوظالالالالات سالالالاللبية حالالالالو  والالالالنه  
احملالالدثني حماولالالة أ  ريالالة يف اتابالال ا   أعالالوا  سلالال  الوالالنة احملرديالالة   وقالالد رد  سليالال  

ل الاإ.  لال   بالا  الة حافالة لالرد فديالد، لالو  أإل احملققوإل ردوداإ بل حل أربعة سشالر و  
"را ه سالالالادت  ك الظهالالالور نالالالدداإ سنالالالد أ  باالالالالر غالالالاحل و مساسيالالال  االالالردم وسالالالالاور 

  ستانبو  وغ ه .
 قد قا  أبو بار غاحل مبحاولة ثانية يف اتابال   األعالوا  القر"نيالة يف ااتوالاع 

يالالة، وياشالالف  األحاديالالث امسالالراليلية و  هالال  الباالالارم ونهالالا  وتتبعالالاإ خ الال  أ  ر 
اتابالال  سالالن عالالعف وعلووا الال  يف وصالال ل  ا الالديث،  هالالو يالالر  أإل روايالالة الصالالحا  
سن  ابع، سن غحا  ابهة  د  سل  الد  يف ا الديث، االذلك روايالة التالابع، 
سالالن أحالالد أ بالالا  التالالابعني، والالا أإل هالالذه الظالالاهرة وعرو الالة سنالالد سلرالالا  ا الالديث وقالالد 

يقالالالا أإل الصالالالحا     حبثوهالالالا  الالالحل سنالالالواإل  روايالالالة األاالالالابر سالالالن األغالالالاغر  حيالالالث
يلقالال  الصالالحا  الالالذم حيالالالد، حبالالديث بعينالال ، ورلالالالك بوالالبل   الالر  الصالالالحابة يف 
األوصار،  يأخذه ون  ابع، يروي  بدوره سن الصحا ، ولي  يف رلك أية ابهة 

  د  سل  الد  يف ا ديث.
ارا ياشف اتاب  سن سد   حا ت  با رويات،  هو يالر  أإل ا خالتل  يف 

تعلقالالة مبوعالالو  واحالالد يالالد  سلالال  الوعالالا والالالد ، واواث الال ا لالالذلك روايالالة األحاديالالث ا 
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بعالالدة أوثلالالة، ونهالالا والالا رواه الباالالارم يف غالالحيح  سالالن سلالال، رعالال، اهلل سنالال  سنالالدوا 
الالالِئ ا هالالال  سنالالالده اتالالالال غالالال  القالالالر"إل،  أفالالالال ب فابالالالات خمتل الالالة يف  الالالاإل روايالالالات  س 
سالالاقها الباالالارم يف اتالالل خمتل الالة والالن غالالحيح . وقالالد اسالالتد  ا  لالالف بالالذلك سلالال  

تنالالاق  والوعالالا الالالذم  الالات سلالال  الباالالارم الالالذم غالالح  الروايالالات الثرالالاإل دوإل ال
أإل ي  الالالن غالالالاحل أبالالالو باالالالر  ك أإل سليالالالاإ رعالالال، اهلل سنالالال  االالالاإل يبالالالني للوالالالال  والالالا يف 
الصحي ة الال اتبها، والال اانحل يف ف الن سالي   رم ال قالار  رالرة يالذار أإل  يهالا 

ال  و االاا األسالال ، ووالرة يالالذار أإل  يهالا  ديالالد حالر  ا  دينالالة وسقوبالة احملالالد،.. العاقس
وا  رلك يف الصحي ة. و منا حد، سل، رع، اهلل سن  ورة ب قرة  ا  يها، وورة 
 ب قالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالرة أخالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالر  غ هالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا.  الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالأين التنالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاق  يف رلالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالك: 
 ووا دلي  الوعا:  هذه الشبهة سرعحل للر لف لعد  استقصال  أور الصحي ة.

الونة احملرديالة ، وقد استرد ا  لف اث اإ سل  أ  رية يف اتاب   أعوا  سل  
واقتالالب  ونالال ، واستقالالد غالالحة والالا ورد  يالال  وتجالالاهل الالالردود الاثالال ة سليالال    الالل سالالن 

 األحبا، العلرية الال أسقبت ، والال   ند وا ورد  ي .
وهاالالالذا رهالالالل ا  لالالالف وتابعالالالاإ أبالالالا ريالالالة  ك أإل ا الالالديث د وِّإل بالالالأور سرالالالر بالالالن 

الالالا قبالالال  رلالالالك هالالالال، ومل ياالالالن قالالالد د وِّإل أو616-99سبالالالدالعميم يف خل تالالال       6، 
و اك أإل الدراسات العديدة يف  اريخ  دوين ا ديث قد أثبتحل أإل التالدوين   
يف فيالالالالال  الصالالالالالالحابة والتالالالالالالابعني والالالالالالن قبالالالالالال  أإل يالالالالالالأور سرالالالالالالر بالالالالالالن سبالالالالالالدالعميم  رالالالالالالا 

 .،6 ا الديث
 :غمطي لجهود العلماء في تنقية السنة

 الالالالالالالالالالالالالال
 .05األعوا  القر"نية ، 6 
 رافا اجمللد األو  ون  اريخ ال ا، العر  ل  اد سماني.، 6 
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رة وقالالالد  صالالال  ا  لالالالف يف أسالالالبال وعالالالا ا الالالديث وعترالالالداإ سلالالال  أ  ريالالالة ودالالالال
و  لإ فهود العلرا  ون  ،6 ا عار  ليتوغ  بذلك  ك التشايك با ديث  لة

فهابذة احملالدثني يف  نقيالة الوالنة ودلاليو الصالحي  والن ا وعالو ، بال   إل ا  لالف 
يوالالالو  سبالالالارة أ  ريالالالة سلالالال  سالالالبي  امقالالالرار لالالالا يف انتقالالالاد سلرالالالا  ا الالالديث الالالالذين 

واقتنا  الاتل ال ريبة ليومهالوا النالا  اختصوا بتحقيا األسانيد راوياإ  ياه  با ه  
 .،6 بأهن  للاوإل القدرة سل   قيا الوند و قرير حالة الرفا 

وهذه الاتل غريبة سل  أ  رية وا  لف، ولانها وعرو ة يف أوساط العلرا  
احملققني،  اتل سل  الرفا  وا رع والتعدي    يص  أإل  وغف بال ريبة، وه، 

الالال سر الحل للعلال  قالدره وللعلرالا  واالانته ،  الا   يوفالد  و ارة لألوة امسلوية
 يف  را، أم أوة أخر .

 إل والالالالا أورده ا  لالالالالف نقالالالاللإ سالالالالن أ  ريالالالالة والالالالن أسالالالالبال الوعالالالالا واالالالاليوس  أوالالالالر 
وعرو  يف أوساط الباحثني يف ا ديث و ارخيال  ولاالن ا  لالف وأبالا ريالة يوالت لإل 

اا  اسال ا  غالري  رلك للتشايك ارا رارت و    رارا يعظ وعا سنواإل اهالذ
    يها  الوذ  والتدلي  سل  النا  و    ه   ،0 ون الباارم بوعا ا ديث 

أنار أحد ون العلرا  وقو  الوعا ليحت  سليه  بذلك: بال   إل اال  والا اسالتد  
بالال  سلالال  الوعالالا والالن الروايالالات ا وعالالوسة  الالا نبالال  العلرالالا  سلالال  وعالالع  وراالالروه يف  

 ،.696  هريرة بوعا ا ديث  صاتل ا وعوسات، ب  وغرع باااو  أل
واذلك حماولة  مساسي  الاردم حنو   صالي  قواسالد نقالد وال  ا الديث  ثبالحل 

 الالالالالالالالالالالالالال
 01األعوا  القر"نية ، 6 
 46األعوا  القر"نية ، 6 
 .609أل  رية نقلإ سن أعوا  سل  الونة  48األعوا  القر"نية ، 0 
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 أإل ون يقد  سل    وير ا نه  دوإل  أهي  سلر، ااٍ  يقا يف أخ ا   احشة.
ووالالالن أوثلالالالة رلالالالك أي الالالاإ حماولالالالة سالالالاور  سالالاللوبو ا   ريالالالر العقالالال  والالالن النقالالال  

، وهالالالال، أوهالالالال  بنالالالالا إ، ،6 الباالالالالارم وووالالالالل   وقالالالالرا ة نقديالالالالة جملروسالالالالة والالالالن أحاديالالالالث
وأعالالعف ون قالالاإ، وأقالال  سلرالالاإ والالن حماولالالة  مساسيالال  الاالالردم،  هالالو ينتقالالد أحاديالالث 
الصالالالالالحيحني دوإل أإل ي هالالالالال  والالالالالنه  احملالالالالالدثني يف التصالالالالالحي  والت الالالالالعيف، واي يالالالالالة 
اخلرو  ون التعاره الظاهرم با را  را أوان و    ال في ، مث القو  بالنوالخ 

 سند  وا ر ارو  .
ويبالالدو أإل ااالالتداد حمالالاو ت الت الالوير واسالالتهدا  الباالالارم يف هالالذه الظالالرو  
لثالالال  سرالالاللإ ونظرالالالاإ  ارالالالالن خل الالال  قالالالو إ وعينالالالة،  قالالالالد  تابعالالالحل ا  ل الالالات يف هالالالالذا 

 ا وعو .

 الالالالالالالالالالالالالال
  رير العق  ون النق  وقرا ة نقدية جملروسة ون أحاديث الباارم ووول  ،،6 
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 خلو منهجي من الصناعة الحديثية:
مل يعجبالالال  ا الالالديث أو مل  ووالالالنه  ا  لالالالف خيلالالالو والالالن الصالالالناسة ا ديثيالالالة،  الالال را

يقنعالالال  وغالالال   بأنالالال  والالالن د  اليهالالالود دوإل دليالالال  سلرالالال،، وهاالالالذا ساوالالال  أحاديالالالث 
 .،6 غحيح، الباارم ووول 

 اقتصاره على األدلة التي تخدم هدفي:
وقد  عره ا  لف لاتابة ا ديث يف حياة النال  غالل  اهلل سليال  وسالل   ال را 

امرإل بالاتابالة  الالا يالالد  سلالال  أحاديالالث  6بال  يالالأأ بأدلالالة النهالال، سالن  دوينالال  وي  الال 
سد  ا باس  ا نه  العلر، يف استقصا  األدلة والوغالو   ك النتيجالة الالال  قررهالا. 

  هو ي ا النتيجة مث خيتار األدلة الال   يدها وي    سواها.
 اضطرابي في الحكم على الرواة:

 إل ا ه  بالصناسة ا ديثية فع  ا  لف ي  رل يف أقوال   هالو يقالو ا  إل 
اموالالا  ووالالل   الالرف  سنالالده االالذل ساروالالة والالوك ابالالن سبالالا . مث يقالالو ا  إل ووالاللراإ 

.  ايف يقالوم ،0 خر  ل  حديثا  قوية  ديث سعيد بن فب  يف ا وعو  ن و 
 حديث ابن فب  برواية اذال::
 جهلي بالحقائق التاريخية:

لعالالالد  روايالالالة الباالالالارم سالالالن األلرالالالة الصالالالاد   -و الالالا يوالالالت رل لالالال  أنالالال  وعالالالا 
، وا أإل الباالارم ،4 سنواناإ هو   أثر الباارم حبا  األوويالني للشا   -والااظ  

 الالالالالالالالالالالالالال
 .51األعوا  القر"نية ، 6 
 .11-11األعوا  القر"نية ، 6 
 .16األعوا  القر"نية ، 0 
 11األعوا  القر"نية ، 4 
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 ساب يف العصر العباس، األو ، وهو سصر يعادم بظ أوية، ويقرل وب  يه .
لمــنها المحــدفين فــي نقــد الروايــات وتحكيمــي للعقــ  والــذو   يإســقا 
 في نقدها:

  القر"إل  إل الرأم الذم سرع  ا  لف يف متحيو األحاديث بعرعها سل
الارمي واستباره الوند القاع، بقبو  ا ديث أو بر   ، وغ  النظر سن سند 
الرفا  حإ    صب  اتل ا ديث ا االف نظ ة للقر"إل  نا و  ا ا  

. و لي  اخلل  يف سره ا ديث سل  القر"إل وسد  قبول   را ااإل ،6 والقو 
ذا أغ  ون أغو  النقد سند خمال اإ لصري  القر"إل حبيث   حيتر  التأوي ،  ه

، لان اخلل  يف   ل  ا  لف العبارة وسد   قييدها ب وااإل ،6 احملدثني
التأوي  والتو يا، وأه  العل  نرعوإل سل  أإل الونة الصحيحة   دالف اتال 

. ،0 اهلل  را فا  يف بع  األحاديث ون أحاا  دال    ه، وردودة با  ا 
غ  النظر سن سند الرفا ، مبعى ر   جملهود واألنا  ون رلك دسو    ك 

احملدثني سرب القروإل ال ويلة يف متييم ا ديث وبياإل الصحي  ون ال عيف، وه، 
دسوة خ  ة  يها  شايك بالونة القولية  لة، و اي  العق  امنوا  يف قبولا 

د ا  لف  ك أو ر  ها  بعاإ لتقديره ا وا قة أو ا اال ة للقر"إل الارمي، و منا يعر
رلك ليص   ك وراده وهو أإل القر"إل الارمي والونة العرلية ا توا رة  ا ، 

، وهو أور دسا  لي  ،4 ا ولرني و  حافة ل  بعد رلك  ك األحاديث أغلإ 
 الالالالالالالالالالالالالال
 .86ا صدر الوابا، 6 
 .616 الوباس، ، الونة وواانتها يف التشريا امسلو،، 6 
 .610ا صدر الوابا، 0 
 .66-66األعوا  القر"نية ، 4 
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وقلدمها يف رلك ا  لف، وه، دسوة اد   ،6 أبو رية والداتور  و يا غدق،
  القر"إل و بين  ودصو ساو  و قيد امسل ث ألإل الونة ه، الال   ص  نر

و لق  بامعا ة  ك استقللا يف  شريا بع  األحاا ، وبدوهنا   لان وعر ة 
  اغي  األحاا  وبياإل وراد الشار  ألإل القر"إل   رن أغو  الدين وقواسد 

 َءاتَىُٰكمُ  َوَما   األحاا  العاوة  ارااإ للونة البياإل وا أور اهلل  عاك با باسها 
، وقا  غل  اهلل [1]ا شرا  نتَُهوا   ٱفَ  َعن هُ  َنَهىُٰكم   َوَمافَُخُذوهُ  لرَُّسوُل ٱ

سلي  وسل ا    أل ني أحدا  وتائاإ سل  أرياة يأ ي  األور ون أورم  ا أورت 
ب  أو هنيحل سن   يقو    أدرم وا وفدناه يف اتال اهلل ا بعناه،. رواه أبو داود 

 .،6 دوابن واف  وال وذم وأمح
 تقليده أبا رية وعدم ابتكاره:

وهذا الاتال يااد ياوإل نواة ثانية والن اتالال  أعالوا  سلال  الوالنة  أل  
رية حاو   ي  ا  لف  حيا  أ اار أ  رية وبعثها ون فديالد بعالد أإل  الد رارهالا 
بوالالبل الالالردود القويالالة سليهالالا، يظهالالر هالالذا يف اثالالرة ا قتباسالالات و ولالالا حالالإ لتبلالالث 

دة ارالالالا  ظهالالالر يف ا الالالنه  الالالالذم اسالالالتادو  ا  لالالالف والالالالذم   الصالالال حات العديالالال
خيتلالالالالف سالالالالن والالالالنه  أ  ريالالالالة، لانالالالال   وسالالالالا يف ا الالالالم  الثالالالالا  والالالالن اتابالالالال  يف سالالالالرد 
األحاديالالالالث الالالالالال ردهالالالالا وحاالالالال  سليهالالالالا بالوعالالالالا والهالالالالا يف غالالالالحي  الباالالالالارم. ومل 
ية يوتاد  يف ردها الصناسة ا ديثية ألن    يع    ا، ب   أ  ك ا عاي  العقل

وحارهالالا يف األحاديالالث ونظالالراإ لنوالالبتها واختل هالالا والالن  نوالالاإل آلخالالر  الال إل االال  والالا 
 الالالالالالالالالالالالالال
 650الوباس، ، الونة ، 6 
 .615الوباس، ا الونة ، 6 
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 ر    ألسبال روقية أو سقلية لان أإل ياوإل وقبو إ سند غ ه.
 :تهافت نقده ألبي هريرة 

وأوالالا الوالال  يف حالالا الصالالحا  ا ليالال  أ  هريالالرة  الالل يعالالدو والالا سالالبق   ليالال  أبالالو 
ال رواهالالا والالا  الالأخر  سالاللو  وقصالالر والالدة ريالالة،  قالالد أخالالذ سليالال  اثالالرة األحاديالالث الالال

حالديثاإ،   5014غحبت  للرسو  غل  اهلل سلي  وسل  ووالا رلالك بل الحل أحاديثال  
ارا أخذ سلي  ر ع  أحاديث ه، يف استقاد ا  لف  سراليليات أخذها أبو هريرة 

 سن اعل األحبار.
وا أخذ األو  وتها حل ألإل بع  احملالدثني والن األفيالا  الالال  لالحل الصالحابة 

حل حم وظا   وئات األلو  ون األحاديث  هذا الباارم حي   سالترالة ألالف بل 
حالالالديث بأسالالالانيدها، وهالالالذا ووالالالل  حي الالال  ثل الالالالة ألالالالف حالالالديث بأسالالالانيدها،  الالالل 

حديث دوإل أسانيد وا   رغ  للح   حالوا   5014يوت رل ح   أ  هريرة لال
 الونتني.

ه الباالالارم سالالن وأوالالا ا أخالالذ الثالالا   الال إل ا  لالالف غالالالط يف ا الالديث الالالذم أورد
أ  هريرة ور وساإ يف خلا األره والوروات حيث نقال  سالن الباالارم وابالن اثال  
أإل أبا هريرة  لق  هذا ا الديث سالن اعالل األحبالار. وقالد نبال  الباالارم وابالن اثال  
سلالال  رلالالك لبيالالاإل الالالوه  الالالذم وقالالا  يالال  الالالرواة يف ر الالا ا الالديث، ولالالي   االالا  أ  

 ارم يف غحيح  اث اإ.، حيث خر  ل  البا،6 هريرة بالاذل
 عدم تحققي من صحة األ كام التي أ لقها األئمة ال قهاء:

مل  ت  لأللرة األربعة  رغة ام ادة ون األسرا  النقدية ا تأخرة سنه  والال 
 الالالالالالالالالالالالالال
 .696-688ا علر، اليرا  ا األنوار الااا ة ، 6 
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أ الالرت  الالا األحاديالالث الصالالحيحة سلالال  يالالد الباالالارم وووالالل   أغالالدروا أحااوالالا 
لل الالالر ،  استرالالالد  سلالالال  بعالالال  األحاديالالالث حبوالالالل  الالالاقته  دوإل اسالالالتقرا  االالالاو 

ا  لف سل  أقوال  دوإل التحقا ونها سل  عو  وا حالد، بعالده  والن  قالد  يف 
ا رالالا لألحاديالالث ونقالالدها،  رالالن رلالالك نقلالال  لاالالل  اموالالا  الشالالا ع، يف حالالديث 
سالشة  انحل أغو  ا ظ ون ثول رسالو  اهلل  ياالر   ك الصاللة و إل بقالا ا الا  

، وه  خيا وإل  يال  غلالط سرالرو بالن يف ثوب   ونص ا  وهذا لي  بثابحل سن سالشة
ويرالالوإل....  منالالا هالالو رأم سالالليراإل بالالن يوالالار، االالذا ح ظالال  سنالال  ا  الالاظ أنالال  قالالا ا 
 غول  أحل      وقد روم سن سالشة خالل  هالذا القالو . ومل يوالرا سالليراإل 

 .،6 ون سالشة حر اإ قط، ولو رواه سنها لااإل ورسلإ 
ر العللالالال، وابالالالن ، وراالالال،6 وقالالالد رو  ابالالالن سالالالعد دخالالالو  سالالالليراإل سلالالال  سالشالالالة

 ووول  روايت  سنها. ،4 ، وخر  الباارم،0 حجر أن  رو  سنها 
واالالالالالذلك والالالالالا نقلالالالالال  الاالالالالالردم والالالالالن خمال الالالالالة أ  حني الالالالالة  الالالالالالتني والالالالالن أحاديالالالالالث 

ورده رواية أن  بن والكا  أإل يهوديالاإ رعالخ رأ  فاريالة حبجالرين  ،5 الصحيحني
لالا رسالو  اهللا  أ    ا أهلها رسو  اهلل وه، يف "خر روا، وقالد أغالرتحل  قالا  

 والالالالالن قتلالالالالالك:  الالالالاللإل:، ل الالالالال  الالالالالالذم قتلهالالالالالا.  أاالالالالالارت أإل  .  قالالالالالا ا    الالالالاللإل:، 
 أاالالارتا أإل نعالال .  الالأور بالال  رسالالو  اهلل غالالل  اهلل سليالال  وسالالل   رعالالخ رأسالال  بالالني 

 الالالالالالالالالالالالالال
 حنو   عي  قواسد نقد و  ا ديث.، 6 
 .614/ 5ال بقات  ،6 
 .4/611التهذيل ، وابن حجر ا اذيل 6/691العلل، ا فاوا التحصي  0
والنوالال،  666/ 4وابالن حبالاإل ا الصالحي   618وووالل  ا الصالحي  حالديث رقال  6/96الباارما الصحي  ،4 

 .وقد غرع سررو بن ويروإل بوراس  ون سالشة سند وول . 6/651ا الونن   اجملتىب ، 
 .56حنو   عي  قواسد نقد و  ا ديث ص ، 5 
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 .،6 حجرين 
 أوالالا خمال الالة أ  حني الالة  الالالتني والالن األحاديالالث  لالالي   عنالالاإ ونالال  بروايالالة هالالذه 

األخالذ با الديث، ولالو ا  عالنا أنال  عالعف  األحاديث،  هناا أسبال اث ة لعالد 
ونالال  حوالالل ال اقالالة  ر مل ياالالن الصالالحي  قالالد أ الالرد  روايتهالالا،  ياالالوإل رلالالك افتهالالادا إ

، ولالي   يال  والا يشال   ك أإل هالذه األحاديالث ،6 بعد.واخلرب ورد يف   أريخ ب داد 
  ا خر  يف الصحيحني  يرا بعد.

ا حمرالد زاهالد الاالوثرم ال وأوالا رده حالديث رعالخ ا اريالة  عل الة ردِّه ال ارالا بينهال
 ارن يف سنعنة قتادة سن أن ، وه،  وع  أإل القا   اس  ، وقد غرع قتادة 

 .،0 بالورا  يف  حد  روايات الباارم للارب،  ما  امااا 
ونق  قو  أ  حني الةا   أقلالد  يالا الصالحابة، و  أستحوالن خل هال  بالرأم 

ن فنالدل.  قيال  لال  يف رلالك.    ثلثة ن را أن  بن والك، وأبو هريرة، ومسرة ب
 قا ا  أوا أن   اختلط يف "خر سرره، وااإل ي ال ون سقل  وأنالا   أقلالد سقلال ، 
وأوا أبو هريرة،  ااإل يالروم اال  والا مسالا، والن غال  أإل يتأوال  يف ا عالى، ووالن غال  

 هالالالو خيالالالالف والالالنه  أ  حني الالالة يف ا لتالالالما  بالالالآرا   ،4  أإل يعالالالر  الناسالالالخ وا نوالالالوخ
وا وسالالالالد  اخلالالالرو  سالالالنه   يعالالالالاإ  را اختل الالالوا دوإل أإل يوالالالالتثظ الصالالالحابة  را افترعالالال

والنه  أحالالداإ. ولالو االالاإل رأم أ  حني الة بالصالالحا  أنال  بالالن والالك والصالالحا  أبالالو 
 قالالد اسالالتدلحل  ،5 هريالالرة لالالي  حوالالنا إ الالا اسالالتدلحل اتالالل ال قالال  ا ن الال، بأحاديثهرالالا

 الالالالالالالالالالالالالال
 .65ديث رق  ووول  ح 5695أخرف  الباارم حديث رق  ، 6 
 اخل يل ا  أريخ ب داد.،6 
 . 1/6564الباارم ا الصحي ،0 
 الحل سنالواإل  نصالوص اموالا  أ  حني الة  10-16أبو ااوة ا قدس،ا خمتصالر ا  وال  يف الالرد  ك األوالر األو  ، 4 

 يف ا با  الونة و أسي  وذهب ،  قيا غلع الدين وقبو  أمحد، نشر واتبة الصحوة امسلوية، الاويحل.
وانظالالالالالر  051،061/ 6والعنايالالالالالة االالالالالرع الدايالالالالالة 464،061/ 6و الالالالالت  القالالالالالدير 6/610رافالالالالالا ا الالالالالوهرة النالالالالال ة  ،5 

= 
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 .،6 ، ووألة81بأقوا  أن  بن والك يف  
 :(2)ائة صحابي مختلقمرتضى العسكري وكتابه خمسون وم

 ناو  القوال  األو  والن الاتالال دراسالة لثلثالة وسشالرين غالحابياإ متيريالاإ يالر  
هالال، اخالتلقه ، ولالي  لال  611ا  لف أإل سيف بن سرر التريرال، األخبالارم  ت

وفالالود  الالارخي، حقيقالال،، وقالالد بالالني ا  لالالف أإل دوا الالا سالاليف لالالذلك  ترثالال  يف ثلثالالة 
 أوورا

الالالالر ه   ك اخالالالالتل  هالالالالذه ا  عصالالالب  لقبيلالالالالة متالالالالي  الالالالالال األول ينترالالالال،  ليهالالالا،  الالالالا فا
الشاصيات التريرية ونوبت  ب و ت  ليها و يالراد أرافيالم ال االر وا راسالة سلال  
لواهنا ونوبة أناد ال ت  امسلو،  ك دورها، وهو بذلك يع ، قبيلة متي  دوراإ 
ًإ خياليالالالاإ، واالالالاإل سالالاليف وتالالالأثراإ بالعصالالالبية القبليالالالة الالالالال ااالالالتدت يف العصالالالر  عالالالاراا

 الذم ساب  ي .
ا ااالالالا  ابالالالن حبالالالاإل لالالال  بالمندقالالالة، وبالتالالالا   هالالالو يوالالاله  والالالا المنادقالالالة يف الثـــاني

ا خالالتل  والاالالذل والالالد  لتشالالوي  التالالاريخ امسالاللو، وحجالالل الثقالالة سالالن  يالالا 
 ورويا    ا يوودها ون اع رال و ناق .

ا أإل سيف بن سرر عالعيف سنالد فهابالذة احملالدثني النقالاد وأنال  والته  الثالث
سنالالد بع الاله ، وبنالالا  سلالال  رلالالك قالالرر ا  لالالف أإل االال  خالالرب ان الالرد بالال  يعالالد   بالاالالذل
 ووعوساإ.

وقد   ن احملدثوإل  ك ععف سيف ونبهوا سلال  رلالك. قالا  ابالن حجالر سالن 

 الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال =
 69 -68الصيررم ا أخبار أ  حني ة وأغحاب  

 ،. رافا فاوا ال ق  امسلو،    س وانة ودنة ،6 
  .6919ال بعة الثانية ، و بعة دار الت اون ، ب داد ، 6 
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، ،6 سالاليفا عالالعيف يف ا الالديث سرالالدة يف التالالاريخ، أ حالال  ابالالن حبالالاإل القالالو   يالال 
وقالالا  ابالالن سالالدما ولوالاليف بالالن سرالالر غالال  والالا راالالرت أحاديالالث، وبعالال  أحاديثالال  
وشالالالالالهورة وساوتهالالالالالا وناالالالالالرة ومل يتالالالالالابا سليهالالالالالا، وهالالالالالو  ك ال الالالالالعف أقالالالالالرل ونالالالالال   ك 

، وقا  اخل يل الب دادما ولي  سيف بن سرر حجة  يرالا يرويال   را ،6 الصد 
 .،4 ، وقا  سن  الذه ا ااإل  خبارياإ سار اإ ،0 خالف، رلك قو  أه  العل 

وا سيف ععي اإ  ا سبا ون األقوا  يلح  أإل فهابذة النقاد احملدثني استرب 
يف ا الديث، ولالالذلك مل دالالر  لال  اتالالل الوالالتة أحاديثالال  سالو  حالالديث  الالرد أخرفالال  

 ولي  ون ار   يف التاري  أإل ياوإل ا ديث غحيحاإ. ،5 ال وذم
 إل ابالالالن سالالالدم نبالالال  سلالالال    الالالرد سالالاليف بالالالن سرالالالر مبعظالالال  الروايالالالات الالالالال يرويهالالالا 

ا بالني روايالات وشهورة وهذا يد  سل  أإل ابالن سالدم ووالن  قدوال  والن النقالاد قالارنو 
سيف وروايات اآلخرين ونبهوا سل    رده مبعظرها، ووعالعوا قاسالدة لالذلك وهال، 
سد  ا حتجا  بروايا   الال دالف قو  أه  العل . ولاالن والا العرال  والا روايا ال  
الالالال ان الالرد  الالا والالالال   دالالالف قالالو  أهالال  العلالال ،  إل الالالذه  وابالالن حجالالر أوعالالحا 

ياالالوإل   الالرده بأخبالالار التريريالالني يرفالالا  ك  غالالمارة وعلووالالات سالاليف التارخييالالة، وقالالد
سنايتالال  اخلاغالالة برفالالا  قبيلتالالال  واهتراوالال  حبصالالر أخبالالالاره ،  استرالالد ا  رخالالوإل  يرالالالا 
يتعلالالالا  الالال  سلالالال  سالالاليف بالالالن سرالالالر و الالالا قاسالالالدا  يف التوالالالاه  يف روايالالالة األخبالالالار 

 الالالالالالالالالالالالالال
  .6919ال بعة الثانية ، و بعة دار الت اون ، ب داد  6/044 قريل التهذيل ، 6 
 أ.0/10ابن سدم ، الااو  ، 6 
 .611-6/615ووعا أوها  ا را والت ريا ،0 
 .6/655ويماإل ا ستدا  ، 4 
 .601اخلمرف، ، خلغة اذيل الارا  ، 5 
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والتشدد يف روايالة ا الديث، ووالن مث  ال هن    يالروإل ساليف بالن سرالر االذاباإ وعالاساإ  
  لالالف، ولانالال  لالالي  حبجالالة  را خالالالف أهالال  العلالال . والواقالالا أننالالا لالالو ارالالا يصالالوره ا

ساولنالالالا الروايالالالات التارخييالالالة  الالالذه الشالالالدة  الالال إل وعظالالال  ا الالالادة التارخييالالالة  والالالقط و قالالالا 
 راغات واسعة يف  ارخينا، ألإل وعظ  األخباريالني الالذين نقلالوا  لينالا ا الادة التارخييالة 

هالالذا   لنالالا والالن بيالالاإل   الال     يرقالالوإل  ك ووالالتو  الثقالالات سنالالد احملالالدثني، ولاالالن
 ا  لف يف  ي اع وا أاار  لي  احملدثوإل ون   رد سيف مبعظ  ورويا  .

لقالالد نبالال  ا وتشالالرقوإل سلالال  وبال الالات سالاليف بالالن سرالالر يف دور متالالي ، وفالالا ت 
دراسة ا  لف  د  سل  رلك بنرار  واسعة، وأوا ااا  سيف بالمندقة  ل دلي  

بالالن حجالالر بالالال ح ، لاالالن أبالالرز ق الالية سليالال  سالالو  قالالو  ابالالن حبالالاإل الالالذم وغالال   ا
اهت   ا ا  لف ه، دور ابن سبأ يف ال تنة، حيث ير  أإل سيف بن سرر خمتلا 
لالالذه الشاصالالية، وقالالد حبالالث ا والالألة ب جيالالاز يف هالالذا الاتالالال ألنالال  أ الالرد  بالالن سالالبأ 
دراسالة ووالتقلة  عترالد ا النه  ن وال . وغالحي  أإل أوسالا ا علووالات سالن ابالن سالالبأ 

ن ا صالالادر أاالالارت  ك  الالر  أخالالر   ثبالالحل وفالالود فالالا ت والالن  ريالالا سالاليف، لاالال
ااصالالية ابالالن سالالبأ  ارخييالالاإ، ويف هالالذا اجملالالا  أاالال   ك الاشالال،  قالالد راالالر بأسالالانيده 

هال، وحمرد بن سل، 94 ك األلرة سل، بن زين العابدين بن ا وني بن سل،  ت
والهال  وتقالد  سلال  –هالال، 648هال، وفع ر بن حمرد الصاد   ت664الباقر  ت

وايالالات  ثبالالحل وفالالود ااصالالية سبالالداهلل ابالالن سالالبأ  ارخييالالاإ و بالالني ر  –سالاليف بالالن سرالالر 
. ،6 غلالالوه وادسالالا ه النبالالوة ونوالالبت  األلوهيالالة لنوالالا  سلالال، رعالال، اهلل سنالال  واذبالال  سليالال 

لالالذلك   لاالالن سالالدة ااصالالية ابالالن سالالبأ أسالال ورية، لاالالن هالالذا   لنالالا والالن وفالالود 
 وبال ة يف دوره، واتاإل بني األورين.

 الالالالالالالالالالالالالال
 .616،  611،  99،  98الاش،ا رفا  الاش، ، 6 
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ات التارخييالالالة ااألحاديالالالث النبويالالالة، وااالالال اط وختاوالالالاإ أقالالالو  أإل وعاولالالالة الروايالالال
ا وتو  ن و  ون الصحة وسدالة الرواة وعب ه  يولد  جوات واسعة يف  ارخينا 
 إل مل ي د بنا  ك ال يا ، وليوحل  واريخ األو  األخر  وروية باألسالانيد ووعر الة 

ا قارنة الرواة ووا رلك  ه،  عترد سليها يف الدراسة التارخيية، و لجأ  ك الورب و 
بالالالني وتالالالوإل الروايالالالات  قالالالط، وبوسالالالعنا أإل نقالالالارل بالالالني روايالالالات األخباريالالالالني  يعالالالاإ 

 للوغو   ك وا هو أقرل  ك الواقا التارخي، بد  ر   ا رويات  يعاإ.
 إل الصالورة الالالال يعرعالها سالاليف بالن سرالالر سالن األحالالدا، و الايرة متاوالالاإ للصالالورة 

نا ورويالات ساليف ألنال  عالعيف الال  عاوها روايات أ  خمنف وثلإ...   را ر  
يف ا ديث ولوفود ا بال ة يف روايا   ولتعصب  لتري ، ور  نا ورويات أ  خمنالف 
لتعا  الالال  والالالا العلويالالالالني وورويالالالات أ  وعشالالالر الوالالالندم لت الالالعي   والالالن قبالالال  احملالالالدثني 
 رارا يبق  ون التاريخ:  إل ونه  الولف يف التعاو  ا رإل والا الروايالات التارخييالة 

 هو األفد .
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أحمدددد أمدددين ومدددا أوردي عدددن الحدددديث فدددي كتابيددده:  فجدددر 
 .(2)"و ضحى اإلسالم (1)اإلسالم 

يالالالالالر  أمحالالالالالد أوالالالالالني أإل احملالالالالالدثني والعلرالالالالالا  مل يعتنالالالالالوا مبالالالالال  ا الالالالالديث سنالالالالالايته  
، وأإل بعال  األحاديالث ال و إل اانالحل غالحيحة الوالند ال  ال إل وتنهالا يالد  ،0 بالوالند

لواقالالا، واسالالتد  لالالالذلك سلالال  الوعالالا  را والالا سرعالالحل للتجربالالالة أو سلالال  العقالال  أو ا
بأحاديالالالث والالالن غالالالحي  الباالالالارم وثالالال  حالالالديث  الارالالالأة والالالن ا الالالن ووااهالالالا االالال ا  

و والالا   أمحالالد  ،5 ، وحالالديث  العجالالوة والالن ا نالالة وهالال، االال ا  والالن الوالال  ،4 للعالالني 
أوالالني قالالاللإا   هالال  اجتهالالوا يف نقالالد ا الالديث  ك اوتحالالاإل الارالالأة: وهالال   يهالالا والالادة 

 .،1  :  ش ، العني:، أو العجوة: وه   يها  ريا
ويبالدو أإل األسالتار مل ي لالا سلال  والا اتبالال  االراع هالذين ا الديثني، حيالث بالالني 
ابالالن حجالالر احملالالاو ت ا تاالالررة والالن العلرالالا  واأل بالالا  ا والاللرني ونالالذ سصالالر الرسالالالة 

يف وعا الالة أوالالراه  ،8 والعجالالوة ،1 والعصالالور الالالال  لتهالالا للاشالالف سالالن أثالالر الارالالأة
رعال، اهلل سنال  للارالأة،  وفالدها  العني و ور  ا و ،  قد راالر جتربالة أ  هريالرة

نا عالة، ارالالا أاالالار االال  والالن ابالالن ا الوزم وابالالن العالالر   ك  الالالداا ال بيالالة وحالالدها أو 

 الالالالالالالالالالالالالال
 .651-6/649 جر امسل  ، 6 
 .601-6/611عح  امسل   ،6 
 .6/601، وعح  امسل   6/611 جر امسل  ، 0 
 الباارم ا الصحي  اتال ال ل بال ا ن ا ا  للعني.، 4 
 ابن حجر ا  ت  البارم اتال ال ل بال ا ن ا ا  للعني.، 5 
 .6/601عح  امسل  ، 1 
 ر .نبات ون ال  ريات ينرو داخ  ال بة بصورة  بيعية بدوإل غ، 1 
 ون أحون متور ا دينة.، 8 
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خبل ها مبواد أخر ، وارا فربحل يف زون النووم  اانحل نا عة، ورار ابالن القالي  
 اس ا  ابار قداو  األ با  ونه  ا وبح، وابن سينا ب الداا ال بية.

فالال  العلرالالا  ا الالديث  وفيهالالاإ خاغالالاإ،  قالالا  اخل الالا ا  إل أوالالا العجالالوة،  قالالد و 
رلك برباة دسا  الن  غل  اهلل سلي  وسالل  لترالر ا دينالة،   خلصيصالة يف الترالر، 
وقا  ابن التنيا حيتر  أإل ياوإل ا راد خنلإ خاغالاإ با دينالة   يعالر  اآلإل. وقالا  

ليالال  وسالالل   را مل ا الالازرما وحيترالال  أإل ياالالوإل رلالالك خاغالالاإ بالالمون النالال  غالالل  اهلل س
يثبالالالحل اسالالالتررار وقالالالو  الشالالال ا  يف زواننالالالا. وراالالالر سيالالالاه أإل هالالالذه الصالالال ة خاغالالالة 

، وهاالالالذا  الالال إل العلرالالالا  واأل بالالالا  حالالالاولوا ،6 بعجالالالوة ا دينالالالة لتالالالأث  البيئالالالة يف النبالالالات
سالالالرب أفيالالالا  خمتل الالالة اختبالالالار األثالالالر ال الالال  للارالالالأة والعجالالالوة ومل يهرلالالالوا نقالالالد ا الالال  

الوسالالال  العلريالالة ا يوالالرة لالال  يف سصالالوره ، وقالالد و عري الال  للختبالالار العلرالال، و الالا 
احتالالا وا يف  وفيالال  ا الالديث حبيالالث لالالو أثبالالحل ال الالل ا الالديث سالالد   الالالدة الارالالأة  
ادوا  للعالني أو العجالوة االدوا  للوال  مل يتعالاره رلالك والا ا الديث  الا قيالدوا بال  
ا الالالديث والالالن  الالالأث ات البيئالالالة والالالالمون،  ايالالالف وقالالالد أثبالالالحل ال الالالل القيرالالالة ال ذاليالالالة 

 .،6 باداا للديداإل الال   رز الورو  يف ا و للعجوة و 
 إل احملالالدثني سنالالالوا بترييالالالم ا الالالديث ونقالالالده سنالالالايته  بالوالالالند ونقالالالده و إل اتالالالل 
اروع ا ديث  ا حة بالنقد  توإل ا ديث وبياإل وا يقا  يهالا والن االذور وسلال  
واعالالال رال و درا ، و ا الالال، أم نظالالالرة يف  الالالت  البالالالارم  بالالالن حجالالالر  عر الالالة والالالد  

ثني بنقد وال  ا الديث، وأوالا ا اال  سلاليه  بالتقصال  يف رلالك  لالي  اهترا  احملد

 الالالالالالالالالالالالالال
 .61/609انظر  ت  البارم اتال ال ل بال ، 6 
-661، والوالالالباس،ا الوالالالنة وواانتهالالالا يف التشالالالريا  61/614ابالالالن حجالالالر ا  الالالت  البالالالارم اتالالالال ال الالالل بالالالال ، 6 

668. 
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غحيحاإ ب  هو وهال  وقالا  يال  ا وتشالرقوإل و الابعه  أمحالد أوالني واآلخالروإل، ولعال  
سبل رلك سد  امحا ة بدقالة بالنتالا  ال االرم ال الا  يف ا الديث، وهالو نتالا  
يصالالالعل امحا الالالة بالالال  و حصالالال  بدقالالالة  الالالا أد   ك ا االالال  الظالالالاهرم سلالالال  والالالنه  
احملالالالالدثني والالالالن خالالالالل  ولحظالالالالة اريالالالالة الاتالالالالل ا  ل الالالالة يف سلالالالال  الرفالالالالا  وا تعلقالالالالة 
باألسالالالانيد، وهالالال، ظالالالاهرة  بيعيالالالة يف  الالالاريخ ا راالالالة ال اريالالالة يف امسالالالل ، بوالالالبل 
الميالالالالادة ا  الالالالردة يف  سالالالالداد رواة ا الالالالديث بتتالالالالابا األفيالالالالا ، وهالالالال، نتيجالالالالة  بيعيالالالالة 

يالالالالث حالالالالإ بعالالالالد ورحلالالالالة  سترالالالالاد الروايالالالالة و الالالالر  التحرالالالال  ا عتالالالالربة يف نقالالالال  األحاد
التالالدوين الواسالالا يف القالالرنني الثالالا  والثالالالث الجريالالالني،  ر اسالالتررت  الالر  التحرالال  
وعتالربة حالالإ  ال ة وتالالأخرة،  لرالا  حالال  ا وتشالرقوإل غالالمارة امنتالا  يف سلالال  الرفالالا  
حارالالالوا سلالالال  احملالالالدثني با جتالالالاه  ك نقالالالد الوالالالند و مهالالالا  ا الالال ،  ر   لاالالالن بعالالالد 

ا الالديث واتالالل ا صالال ل  الالالال حالالوت سنالالاوين يف  ال حالالو الالالدقيا لاتالالل االالروع
،  ال الالالوابط الالالالال وعالالالعوها ،6 ا علالالال  والشالالالار وا الالالدر  أإل ينتهالالال،  ك هالالالذه النتيجالالالة

 لنقد ا      ق  سن ال وابط الال وععوها لنقد الوند.

 الالالالالالالالالالالالالال
ا والال  انظالر منالالار  والن نقالالد ا ال  يف اتالالال د الا االالبهات سالالن ا الديث واحملالالدثني للالداتور الوالاليد أمحالد رو الالاإل ، 6 

وحمرد لقراإل الول ،ااهترا  احملدثني بنقد ا ديث سندا ووتنالا وووال ر سبالداهلل الالدويظ اوقالايي  نقالد  118
 وتوإل الونة.
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فددد اد سددداكين وانتقدددادي للبخددداري فدددي كتبددده  تددداري  التدددراث 
 .،6  العربي

يف  الالالاريخ الالالال ا، العالالالر ، وهالالالو يف األغالالال  ي عالالالد  هالالالذا الاتالالالال أوسالالالا و لالالالف 
 عليقات سل    اريخ األدل العر   للروتشر  االار  بروالرالاإل مث اسالتق  سنال ، 
لاالالالالن و ل الالالال   وسالالالالا يف ا االالالال  سلالالالال  ا  ل الالالالات و قالالالالدلها، و الالالالا سالالالالره لصالالالالحي  
الباالالارم سالالج  بعالال  ا لحوظالالات  الالذار  أإل امسالالناد مل يعالالر  االالال  األارالال  

. وقد استرد يف  بالدا  ،6 بدأ ون الباارم ي قد واانت  سند الباارم  الواقا أن  
هالالالذه ا لحوظالالالة سلالالال  اثالالالرة التعليقالالالات يف غالالالحي  الباالالالارم واثالالالرة ا الالالواد الل ويالالالة 
والتارخييالالالالة ا صالالالالدرة بالالالالال قا   و راالالالالر  و رو   دوإل  سالالالالناد، واالالالالاإل ينب الالالال، لالالالال  أإل 
يلت الالحل  ك أإل االال  والالا أورده الباالالارم يف غالالحيح  لالالي  سلالال  االالرط الصالالحي    

ونالالال ، وقالالالد نبالالال  الباالالالارم سلالالال  رلالالالك يف سنالالالواإل اتابالالال  الالالالذم اختالالالاره  ا الالالاوا  يعالالالد
ا والالند الصالالحي   ووالالن مث   يصالال  القالالو  بالالأإل امسالالناد بالالدأ والالن الباالالارم ي قالالد 
واانتال ث  ر  إل الباالارم اسالالتعر  األسالانيد بالأد  وأارالال  وظاهرهالا. ووالن ا الالدير 

أغالالالدراا فاوعالالالة التنبيالالال  سليالالال  أإل سالالالماني قالالالد حالالالذ  هالالالذه اآلرا  يف ال بعالالالة الالالالال 
اموا  حمرد بن سعود امسلوية، و منا أورد   يف البحث لتنبي  ون يرافا ال بعة 

 األوك و  سيرا أإل ا ذ  فر  بدوإل  وعي  أو  نبي .

 الالالالالالالالالالالالالال
  6910  غالدرت ال  الة العربيالة ألو  الاتالال سالنة 6911غدر بالل ة األ انية سن  بعة بري  بليالدإل سالنة ، 6 

  ر ة الداتور  هر، أبو ال   .
 .649ريخ ال ا، العر  ص سماني ا  ا، 6 
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 :محاوالت معاصرة
أوالالا احملالالاو ت ا عاغالالرة لت الالوير والالنه  النقالالد سنالالد احملالالدثني ب سرالالا  العقالال  يف 

 عن  يها حبجة أهنا    ت ا والا القواسالد العقليالة أحاديث  تعلا بعامل ال يل، وال
  إل رلك يولد الش ط وينأ  سن قواسالد النظالر الصالحي ،  الل لاالن قيالا  سالامل 
ال يالالالالل بعا نالالالالا، و  لاالالالالن رد الروايالالالالات الصالالالالحيحة حبجالالالالة أهنالالالالا    وا الالالالا ا الالالال ، 
 الالالا   يعرالالال  يف دنيانالالالا، والعقالالال  وهيالالالأ للتعاوالالال  والالالا سا نالالالا األرعالالال،، وأوالالالا بنالالالا  

يدة  ل لان  اي  العق  وا    ي ، وقد ااال   مساسيال  الاالردم أبالا هريالرة العق
رعالالال، اهلل سنالالال  بالنقالالال  سالالالن اعالالالل األحبالالالار سالالالدداإ ابالالال اإ والالالن األحاديالالالث ا تعلقالالالة 
بال يبيات وعتقداإ أهنا ون امسراليليات الال يرويها اعل األحبار نقلإ سن التوراة 

  أإل ياالالوإل اعالالل األحبالالار حيالالد، والالن أو الالال ا، اليهالالودم، والالا أإل أبالالا هريالالرة ن الال
. وقالد رد  مساسيال  ،6 التوراة أو أن  يروم سن غ  رسو  اهلل غل  اهلل سليال  وسالل 

الاردم سدداإ ون أحاديث ا  ا سلال   خرافهالا الباالارم وووالل  ووالتنداإ أحيانإالا 
يف  وهينهالالالا سلالالال    اغالالالي  وردت يف التالالالوراة، بالالال  أورد والالالا ي يالالالد أهنالالالا ونقولالالالة والالالن 

ولعالالالالالالال  الشالالالالالالالبهة وقعالالالالالالالحل بوالالالالالالالبل التشالالالالالالالاب  يف قصالالالالالالالو التالالالالالالالوراة  ،6 تامسالالالالالالالراليليا
واألحاديث، وا أإل التشاب  يف القصو يورم سل  القر"إل،  هال  يعالظ رلالك أإل 
القالالر"إل أخالالذها والالن التالالوراةنن: أو أإل التشالالاب  يقالالا بوالالبل وحالالدة وصالالدر التلقالال،   
راة الالالوح، املالال،،  يرالالا مل يقالالا سليالال  التحريالالف والالن التالالوراة. ويلالالم  أإل حنالالاا  التالالو 

 الالالالالالالالالالالالالال
رافالالالالا  مساسيالالالال  الاالالالالردم ا حنالالالالو   عيالالالال  قواسالالالالد نقالالالالد والالالال  ا الالالالديث ث دراسالالالالة   بيقيالالالالة سلالالالال  بعالالالال  أحاديالالالالث ، 6 

 .644الصحيحني ص
 .691 – 694ا صدر الوابا ص  ،6 
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 سل  عو  وا ورد يف القر"إل وا ديث الصحي  ولي  العا .
وأحيانالالاإ أخالالر  رد أحاديالالث  تعلالالا بالالأوور غيبيالالة بعرعالالها سلالال  العقالال  وقوانينالال  

 ،6 وهو غ  و ه  للن ، وامثبات يف هذا اجملا .
سن أ  حني ة قول  سن الصحا  ا لي  أن   ،6 ارا نق   مساسي  الاردم

ر سرالره، ووصالدره اتالال وتالأخر هالو  خمتصالر ا  وال  يف بن والالك أنال  اخالتلط "خال
. ولالي  يف  الراف  أنال  رعال، ،0 هالال،115الرد سلال  األوالر األو   أل  االاوة  ت

. بال  ورد والا ي يالد احتيا ال  يف ،4 اهلل سن ، يف اتل الرفا  والا يشال   ك اختل ال 
أإل النال   الروايةا  قي  ل ا أ   دثنا: قا ا  نال  ليرنعالظ أإل أحالدثا  حالديثاإ اثال اإ 

غل  اهلل سلي  وسل  قا ا   ون اذل سالل،ة وتعرداإ  ليتبوأ وقعده ون النار 
 5،. 

 وقي  ورة ألن ا أ   دثنا: قا ا يا بظ ون ي اثر ياهجر.
والاا الالل وريالالل خيلالالط ا الالا بالبا الال  متويهالالاإ سلالال  القالالارء وقالالد غالالرع بالثنالالا  

وأبد   سجابال  مب لالف  ،1 يةسل  حمرود أبو رية يف اتاب  أعوا  سل  الونة احملرد
"خالالالالالر هالالالالالو غالالالالالاحل أبالالالالالو باالالالالالر واتابالالالالال   األعالالالالالوا  القر"نيالالالالالة يف ااتوالالالالالاع األحاديالالالالالث 

. ووغف أفوبة األلرةا ابالن خملالة وسيالاه ،1 امسراليلية و  ه  الباارم ونها 
وا الالالازرم يف  أويالالال  وشالالالا  حالالالديث ل الالال  ووسالالال  سالالالني ولالالالك ا الالالوت بأهنالالالا أفوبالالالة 

 الالالالالالالالالالالالالال
 . 646 – 611حنو   عي  قاسدة نقد و  ا ديث ص ، 6 
 .658صحنو   عي  قاسدة نقد و  ا ديث ، ، 6 
 .10-16صبو ااوة ، خمتصر ا  و  يف الرد  ك األور األو  ، أ، 0 
 ، وانظر  ر ة أن  بن والك يف اذيل الارا  للرمم. 658رافا  مساسي  الاردم ا وصدر سابا ص ، 4 
 .6/56ا ديث يف غحي  الباارم ، 5 
 .614ص أعوا  سل  الونة احملردية ، 1 
 615ص ا صدر الوابا ، ، 1 
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 وتال ة وساي ةننن
لال قا   ا أمحد أوني وأبو رية مث أبو بار غاحل و مساسيال   وهذه الدراسات ا

االالردم وسالالاور  سالاللوبو  الهالالا وتالالأثرة بدراسالالة ا وتشالالر  اجملالالرم اولالالد  والاليهر يف  
اتابيالالالال   دراسالالالالات  سالالالاللوية  و العقيالالالالدة والشالالالالريعة . و  ياالالالالادوإل خيرفالالالالوإل سالالالالن 

زيالالالف ام الالار الالالالذم رمسالالال ، و ابعالال   يالالال  سالالالدد والالالن ا وتشالالرقني اآلخالالالرين أبالالالرزه  فو 
 .،6 ااخحل

 الالالالالالالالالالالالالال
 The Origins of Muhammadan Jurisprudenceايف اتاب   ،6 
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 أثر منهج المحدثين في تصحيح صورة السيرة النبوية
 النبوة والوحي -1

 إسالم ورقة بن نوف .

حالديث النال ة غالل  اهلل سليال  وسالل  ،6 نق  الشيخ حمرالد بالن حمرالد أبالو االهبة
يف ا نةالة  –وهو رف  الدين النصالرا   –أن   ا  ويف ورقة قا ا  لقد رأيحل الق ة 

ألنالال  "والالن   وغالالدقظ   رواه أبالالو ن عالالي  والبيهقالال، يف الالالد ل   سليالال  ثيالالال ا ريالالر،
ا ورس  و يال  غرابالة وهالو ،6 الصحي ا قا  أبو ن عي ا  هذا ونق ا. وقا  ابن اث 

 .،0 اوإل ال ا ة أو  وا نم 
 عالقة ورقة باإلسالم:

يقالالو  والالونتجررم واطا  ووالالن األ  الال  ا  الال اه بالالأإل حمرالالداإ االالاإل قالالد سقالالد 
رقالالالة ونالالالذ وقالالالحل وباالالالر، و علةالالال  أاالالاليا  اثالالال ة، وقالالالد  الالالأثرت غالالاللت ووالالالتررة والالالا و 

التعالالالي  امسالاللوية اللحقالالة اثالال اإ بأ االالار ورقالالة، وهالالذا يعالالود بنالالا  ك  الالرع وشالالالة 
 العلقة بني الوح، الذم نم  سل  حمرد والوح، الوابا ل  .

ا  وع  رواية الباارم أإل لقا إ واحالداإ   بالني ا ثنالني، وأنال  احتالا  الصحيح
 ابنة س  ورقة. -ون خدجية ال رع، اهلل سنها   ك  دخ 

وقد    الوح، ووات ورقة بعد ثل، سنوات ون بد  الوح، ووقو  اللقا ، 
وبقال، الرسالالو  غالالل  اهلل سليالال  وسالل  يتلالالو والالا يتنالالالم  والن قالالر"إل ثلثالالاإ وسشالالرين سالالنة 

 هال.61حإ ار  التنالمي  يف سصر يو  ا رعة بعر ات يف رم ا جة سنة

 الالالالالالالالالالالالالال
 84ص “الو ة النبوية يف عو  الاتال والونة “اتاب  ، 6 
 .0/9البداية والنهاية ، 6 
 .659 – 658أبو نعي  ا الد ل  ، 0 



 59 

 م ببحيرى الراهب:عالقة اإلسال
يقالالو  ا وتشالالرقوإل أإل النالال  غالالل  اهلل سليالال  وسالالل   علةالال  والالن حبالال   الراهالالل. 
وقصالالة حبالال      ثبالالحل أوالالا  النقالالد ا الالديث،، ولالالو ا  عالالنا فالالد إ أهنالالا وقعالالحل  الال إل 
اللقالالا  بينهرالالا   يعالالدو الوالالاسة أو الوالالاستني، وسرالالر النالال ة غالالل  اهلل سليالال  وسالالل  

اللقالا  ألثالارت فالد إ يف قالري . لاننالا   جنالد  اثنتا سشرة سنة. ولو حدثحل قصة
غالد  لالا  الا ي االد ب لهنالالا. ووالارا يتحرال  غال  يف الثانيالالة سشالرة والن سرالره سالالن 

 حب  : وقد افترا ب  حب ور قري  ساسة ون زواإل:
وأوالالا األخالالذ سالالن التالالوراة وامجنيالال   الال إل التالالوراة وامجنيالال  مل ي  الالا االالاولني  ك 

واالالاإل يهالالود ا دينالالة يف سصالالر الرسالالالة  ،6 صالالر الرسالالالةالعربيالالة    بعالالد قالالرنني والالن س
يقراوإل بالعربانية، و إل ااإل ورقة قد  رف  ايئاإ ون  جنيال  العربانيالني. ولالو ا  عالنا 
فالالد إ أهنرالالا  ر الالا يف سصالالر الرسالالالة  الال إل أوِّي تالال  الثابتالالة  الالو  دوإل   اد الال  ونهرالالا. 

لنال ة غالل  اهلل سليال  وسالل  والنا يعل  أإل أحداإ والن ا شالراني مل يشالاك يف أوِّيةالة ا
وا  وا ر الدواس، لالذلك سنالده ث  االذيباإ للقالر"إل، و شالايااإ بصالد  النال  غالل  
اهلل سلي  وسل . وأقو  سند يف قصة حب   وا أخرف  ال وذم وغحح  ا اا  

 و عقب  الذه  قاللإا  أظن  ووعوساإ وبع   با   .
 لقرآن والحديث:الرد على مونتجمري واط في ت سير تغاير أسلوب ا

وأإل رلالالالالك يعالالالالود  ك أإل وصالالالالدر ا الالالالديث هالالالالو العقالالالال  ووصالالالالدر القالالالالر"إل هالالالالو 
 اللاعور . و را قبلنا هذه ال ارة ا والتوحاة والن ودرسالة التحليال  الن وال،،  ال إل   
ا   نواإل لتلك ووتويالالنيث ووالتو  للالوس، وووالتو  للوسال،،  لرالارا مل يالنج  

 الالالالالالالالالالالالالال
 .6/00ابن الندمي ا ال هرسحل، 6 
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د األدبا  والشعرا  حبيث  والقط سن رلك وفود أسلوبني وت ايرين ا  الت اير سن
ا عالالالاي  األدبيالالالة النقديالالالة الالالالال  اشالالالف سالالالن ا  تعالالالا  يف الشالالالعر والنثالالالر ال الالالظ ألإل 
اخلصالالو األساللوبية ال رديالة وترالايمة، حبيالث ياتشالف الناقالد أإل قالال  البيالحل هالو 
اوالالرا القالالي ، واالالاإل الظالالن سنالالد  لسالال ة غالالربيني ابالالار أإل   ييالالل الالالوس،  العقالال ، 

ك الترالالا  والالا ون قالالة اللوسالال، حيالالث يتجلالال  امبالالدا  ا الالر با االالدرات ي  الال،  
بعيالالالالداإ سالالالالن قيالالالالود العقالالالال  واواحبالالالال . وقالالالالد فربالالالالوا رلالالالالك، ووعالالالالعوا أفهالالالالمة  والالالالجي  
لالوه  ون خالل  ون قالة  اللوسال، ،  لال  حيصاللوا سلال   بالدا نن والا العلال  أإل 
ون قة  اللوس،  ا  اعية وليوالحل حقيقيالة سلريالة. ويف امسالل  استالربت الالن   

ة و إل اانالالالالحل  تحالالالالو  والالالالن الالالالالن   األوالالالالارة  ك الالالالالن   اللواوالالالالة  ك الالالالالن   واحالالالالد
 ا  رئنة  بعاإ  ا  تلقاه ون و ثرات  ربوية  قو  أحد فانبيها ون اخل  أو الشر.

 التشكيك بالرسالة -2
 الرد على مقولة أن اإلسالم تعبير عن "الالوعي" الجمعي العربي:

Arabic Collective Unconsciousness 
ا يعظ أن  انعاا  لثقا ة واتنالمة يف عر  األوة العر ، و عبال  سالن "والالا  

و  لعااا يف الوحالدة والنه الة و قيالا الالذات.. و الة والن يالذهل  ك أإل امسالل  
مل يالالأت  ديالالد، بالال   بالالى نظالال  ا اهليالالة يف العبالالادة والالن حالال  وغالالو  وغالالدقة، ويف 

  حيالوزه االيخ القبيلالة، واالور  ا عاولت ون ديات و     أغل  الربا ون ال نال
ويتناسالالالال  هالالالال    والالالالا أحدثالالالال   ،6   عالالالالود  ك  ارسالالالالات القبيلالالالالة يف خيرالالالالة الشالالالاليخ،

امسل  ون نقلة هاللة يف سامل العقيدة.. سالن التشالبي  والترثيال  والتع يال . وحالإ 
العبالالادات القدلالالة وثالال  ا الال  زوالالن  بالالراهي   سليالال  الوالالل ،، الالالذم  الالرأ سليالال    يالال  

 الالالالالالالالالالالالالال
 ور الشريعة امسلوية.، رافا حماو ت التشوي  الال بذلا خلي  سبدالارمي يف و ل ا   وخاغة ا فذ6 
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مسالالالل  أسالالالاده  ك نقالالالال  وأزا  ونالالال  بالالالد  ا اهليالالالة و ري ااالالالا الالالالال وابتالالالدا ،  الالال إل ا
ويالالمت قريشالالاإ سالالن العالالرل وحققالالحل لالال  ونالالا ا افتراسيالالة واقتصالالادية واعالالحة وثالال  
سالالالالد  الوقالالالالو  بعر الالالالة بالالالالمس  أهنالالالال  أهالالالال  ا الالالالر   الالالالل ي الالالالادروإل  ك ا الالالال   سر الالالالات، 

 صالالل  واحتاالار بيالا الثيالال للحجالالا  بالمس  أهنال  اخلرالال ، وأإل ثيالال ا جالا    
لل الالالوا ، وب ناالالالاره  أدا  العرالالالرة يف ووسالالال  ا الالال  حالالالإ  تاالالالرر وواسالالال  التجالالالارة، 

غالنراإ حالو  الاعبالة لثلالوإل  011، وحب الاظه  سلال  ،6 و نااره  التجارة يف ا  
القبالالالال ، وحب الالالالاظه  سلالالالال  غالالالورة والالالالرمي وسيوالالالال   سليالالال  الوالالالالل ، وغالالالالورة  بالالالالراهي  

حدثالال  امسالالل  والالن ثالالورة يوتقوالال  بالالاألز   سلالال  فالالدراإل الاعبالالة، ويتناسالالوإل والالا أ
سل  ا قتصاد ا اهل، القال  سل  الربا وا حتاار وا يور ووالا أحدثال  والن   يال  

 هال  يف سلقات الرفا  والنوا ...
والقصالالد والالن هالالذا التحريالالف والتشالالوي  للحقيقالالة القالالو  بالالأإل الرسالالو  غالالل  اهلل 
  سليالالال  وسالالالل  وصالالالل  افترالالالاس، قالالالاد العالالالرل حنالالالو الوحالالالدة والنه الالالة وعترالالالداإ سلالالال

استلها  راارا  ا رعية ووتوحياإ الالنظ  ا اتل الة والن  الرا، ا اهليالة،  لالي   الة 
وح، يوح  واتال ينالم ، ب  اانحل األوة وهيأة للنهوه حا  ظهور القالد وقد 

  علحل عرن سنن ا فترا  وقوانني التاريخ العاوة.
بيان أن القرآن رد على اتهام مشركي قريش للنبي صلى اهلل عليي وسلم 

لَمُ  َولََقد  بأخذ العلم من مصادر أعجمية نَُّهم   َنع 
َ
 إِنََّما َيُقولُونَ  أ

ر  ۥُيَعل ُِمهُ  ِيٱ ل َِسانُ  بََشَ َجِم َ  إََِل هِ  يُل ِحُدونَ  َّلَّ ع 
َ
َ  لَِسان   َوَهَٰذا أ  َعَرِب 

 الالالالالالالالالالالالالال
، وقد ااتهرت نوبة الاتال للواي  ، والصحي  أإل الاتال  6/641الواي  ،   و  "يات األحاا  ، ، 6 

  ل ني ثلثة وه  حمرد العر ة ، وسبدالول  العوارم ، وأمحد محيالدة ، وأوالا الوالاي   أاالر  سلال   نقيحال  
  .6900 قط ، ارا يف  بعة سنة 
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بِي   وقد بنية الصحا  سبداهلل بن وول  ا  رو، أن  ااإل  [610]النح ا١٠٣ مُّ
يقر"إل التوراة، مها يوار وخ ،  ررة  را  –إل سبداإل يصقلإل الويو  ل  غبيا

رسو  اهلل غل  اهلل سلي  وسل  ومها يقر"إل اتاباإ لرا.  قا  ا شراوإلا   منا 
 يتعل  ونهرا  أنم  اهلل هذه اآلية .

والوالال ا  الالالذم ي الالرع ن والال  ب  الالاع هالالوا أإل ال لوالالني اانالالا يقالالر"إل بالعربانيالالة، 
أإل غاحبهرا أسل ،  ه  االاإل ليوالل  لالو سلال  أإل غلويال  وصالدر واانا غبيني، و 

 القر"إل:
 أخبار اائفة: -3

ون ا عرو  أإل النقد ا ديث، أثبحل سد  غحة قصة ال رانيالا الالال  المس  أإل 
النالالال  غالالالل  اهلل سليالالال  وسالالالل  يف أسقالالالال هجالالالرة ا بشالالالة األوك غالالاللة  يف ا والالالجد 

ل جتال  والا "يالات والن سالورة الالنج  ا را   قرأا  لك ال رانيا العل و إل ا استهن 
 وأإل ا شراني  ا سجد سجدوا وع  ألن  أثى سل  "لته .

أإل بعالال  ا وتشالرقني غالالد  القصالة وبع الاله  االالذ ا  Fueckوقالد بالالني  الوا 
حول الو ، وأوا واط  مس  أإل القصة غالحيحة ألهنالا يف غايالة ال رابالةنن  ال دم 

ة النبويالالة  ك  شالالوي  بعالال  األخبالالار الالالال يرويهالالا سالاليف بالالن سرالالر سالالن سصالالر الوالال  
واع  ألحاا  ارسية ولولوا بع  الصحابة رعواإل اهلل سلاليه ا  عنالدوا يالذار 
سيف بن سرر بأإل الن  غل  اهلل سلي  وسل  سني وعار بن فب  سل  الاليرن يف 

هال قب  حجة الودا ، وأن  أباع لال  أخالذ الالدايا والن النالا ، ووالن الواعال  61سنة 
 غل  اهلل سلي  وسل . ،6 أإل هذا خمالف لتعالي  الن 

 الالالالالالالالالالالالالال
قالالا   بالالن فبالال  أخرفالال  ال والالذم والالن روايالالة قالالي  بالالن أ  حالالاز  سالالن وعالالار،  60/611البالالارم  ابالن حجالالر ،  الالت ، 6 

، وابالالن األثالال  ، ر    نالال  غلالالو   الالاليرن  قالالا     صالالي  االاليئا ب الال    كبعثالالظ رسالالو  اهلل غالالل  اهلل سليالال  وسالالل  
= 
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يف الوقحل الذم  ذار اتل ا ديث بوعوع حمو الن  غل  اهلل سلي  وسالل  
لاالال  الصالالور داخالال  الاعبالالة ا شالالر ة،  الال إل اتالالال  أخبالالار واالالة، لألزرقالال، يالالذار أإل 
الن  غل  اهلل سلي  وسل  وعا يده سلال  غالورة سيوال  وأوال  وأوالر مبوال  الصالور 

التصوير وخباغة  صوير األنبيا  ووا وفود األخر   ا خي  با وقف الشرس، ون 
 .،6 رلك يف وااإل اريف للعبادة

ووالالن رلالالالك بالالاللد للمهالالرم يشالالال   ك أإل النالالال  غالالل  اهلل سليالالال  وسالالالل  هالالال ة أإل 
ي د  ون ا بالا   الا أغالاب  والن اعال رال سنالد و افالأة الالوح، األوك لال  يف غالار 

اسالد احملالدثني ألنال  حرا . والمهرم  وا  اب ، لاالن الروايالة  بقال  عالعي ة حوالل قو 
  ابع، غ   ومل يذار سند الرواية.

 

 السياسة الشرعية: -4
ا عاهالالدة والالا يهالالود ا دينالالة  صالالل  للدراسالالة التأرخييالالة، لانهالالا    صالالل  دلالاليلإ 

 ارسياإ لعد  ثبواا حديثياإ.
 لالالي  االال  والالا يف الوثيقالالة سلالال  درفالالة واحالالدة والالن الصالالحة، ألإل بع الالها ورد 

صالالالادر ا ديثيالالالة وثالالال  الباالالالارم وووالالالل ، وبع الالالها بشالالالا  أحاديالالالث وت رقالالالة يف ا 
 أورد   اتل الو ة والتأريخ دوإل أسانيد أو بأسانيد وعلولة.

 الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال =
ريالالد ، وسبدا 6/94، وانظالالرا ووسالال  االالاهني  االالني،  الالت  ا الالنع  االالرع غالالحي  ووالالل   4/016أسالالد ال ابالالة 

. والا أإل  الرمي أخالذ الالو ة وا صالدقني للهالدايا واعال  يف األحاديالث  56حمرود   هراز ، وعار بن فب  ، ص
 .60/611الصحيحة ابن حجر ،  ت  البارم 

، وفالالالواد سلالالال،،  01، والالالالذه  ، الوالالال ة النبويالالالة ، ط القدسالالال، ص 618، 6/611األزرقالالال، ، أخبالالالار واالالالة ، ، 6 
 .116،111ا  ص  يف  اريخ العرل 
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 القو  بأإل ا نا قني حراة سياسية، وأإل ا ر دين وعارعة سياسية. 
أل  بار رع، اهلل سن  وهذا  موير واشو  للتاريخ،  ا ر دوإل الت وا حو  

بلية، ومحلوا الويف يف وف  الدولة امسلوية.. ودس، النبوة بوبل العصبية الق
ووعظره  ار د سن امسل   لةإ و  صيلإ، والقلي  ونه   بع   رو  متي  وث  
بظ يربو  وقو  والك بن نويرة، اوتنا سن د ا المااة وا البقا  سل  امسل ، 

، هال088ارا ورد سن اموا  اخل ا   ت  –وهذا ا وتنا  هو ناف  سن  أوي  
َوٰلِِهم   ِمن   ُخذ  لآلية  م 

َ
ِرُُهم   َصَدقَة   أ ِيهِم ُتَطه   َعلَي هِم    وََصل ِ  بَِها َوتَُزك 

ر  َسَكنَ  َصلَٰوتََك  إِنَّ  َُّهم  . حيث رأوا أإل اخل ال للن  غل  اهلل [610]التوبةال
. والقو  بالتأوي  لآلية مل أفد ل  ،6 سلي  وسل   لي  أل  بار أإل يأخذ زااا 

اإ، وبني اخل ا  والردة وا يقارل أربعة قروإلن ومل  ر ا حراات الردة أم سند
 اعارات  عرب سن وعارعته  خلل ة أ  بار رع، اهلل سن .

وحماولة  موير حقالا التالأريخ و سالادة اتابتال  خلدوالة أغالراه وذهبيالة وسياسالية 
فهالود  لالن  النج ، والصالحي  ا سال ا  با قيقالة التارخييالة والتماوهالا. و  االك أإل

األخباريالالالني ستنصالالل سلالال  حراالالة الالالردة و هالالدااا ا ترثلالالة يف و الالاة النالال  غالالل  اهلل 
 سلي  وسل .

القالو  بالالأإل ا هالاد د الالا  سالن الالالن   بينرالالا هالو لثالال  العقيالدة العوالالارية لألوالالة 
وهو اس ا يجية ثابتة حإ قيا  الواسة، ولان الت بيا يتو  با رونة العالية.  هو 

ونظرة لال  أو  والر  بال   بعالاإ  الوازين القالو  وأحالوا  ا واللرني ير بط بالدولة  ه، 
ووصالالا ه ، ونظالالراإ لتنالالو  أدوا الال   هالال، دتالالار "ليالالات التن يالالذ والالن ا هالالاد بالالرالالة 

 الالالالالالالالالالالالالال
 .6/660ابن حجر ا  ت  البارم ، وانظر ووس  ااهني  اني ،  ت  ا نع  ارع غحي  وول  ، 6 
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وا الالالا  والالالالن  ، ويوالالالا األ الالالراد والالالا   يوالالالا الدولالالالة والالالن التصالالالر ات، ولاالالالن رلالالالك 
. ًإ ًإ  ور بط ب رإل الدولة أي اإ

 تطلعات لمستقبل دراسات السيرة:  -5
نأو  أإل يالت  يف هالذا العقالد بنالا  ووسالوسة الوال ة النبويالة سلال  أسال  سلريالة، 
الالالرة ألهالالال  األره سالالالن  ريالالالا  وأإل يالالالت  وعالالالعها سلالالال  أسالالال وانة ليالالالمر، و االالالوإل ويو 

 امن نحل.

ألحالالالدا، الوالالال ة سالالالن  ريالالالا الوسالالالالط  –ب حاالالالا   –نأوالالال  أإل يالالالت  سالالالره 
 انة ليمر.غو اإ وغورة واتابة وأإل  ووة  سل  اس و  Multimediaا تعددة 

نأوالال  أإل  صالالدر دراسالالات سلريالالة ووثقالالة سالالن الوالال ة  توالال  بالقالالدرة التحليليالالة 
ودقالالالة ا علووالالالات وفالالالودة العالالالره و قالالالو   الالالذه ا هالالالا  سالالالادة ورااالالالم البحالالالث حيالالالث 
يعجالالالالم األ الالالالراد سالالالالن  ن يالالالالذ ا شالالالالروسات الاالالالالرب ، وقالالالالد  بالالالالني هالالالالذا العجالالالالم خالالالالل  

قاوالحل بال  االراات برنالة  الونوات العشالرين ا اعالية رغال  احملالاو ت ا شالاورة الالال
سديالالالدة. ولاالالالن أإل  تحالالالد هالالالذه الشالالالراات يف االالالراة واحالالالدة و الالالدس  واليالالالاإ لتن يالالالذ 

 ا شرو .
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  .6980ال ه 6410األوك، 

وعجالالالالالال  األدبالالالالالالا ، يالالالالالالاقوت أبالالالالالالو سبالالالالالالداهلل يالالالالالالاقوت بالالالالالالن سبالالالالالالداهلل ا رالالالالالالوم  -14
  .6981ال ه 6411ليو،، دار ال ار، ،  قيا ورغه،166 تا

،  قيا أار  ه،011ا عر ة والتاريخ، ال ووم، يعقول بن س ياإل  تا -15
  .6984عيا  العررم، و بعة امرااد، ب داد، ال بعة األوك، 

ا  ظ يف ال ع ا ، الالذه ،  قيالا نالور الالدين سال ،  دارة  حيالا  الال ا،،  -11
 ق ر، ال بعة األوك.
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لعرل قب  امسل ، فالواد سلال،، دار العلال  للرليالني، ا  ص  يف  اريخ ا -11
  .6911ب وت، وواتبة النه ة، ب داد، ال بعة الثانية، 

وقالالالالايي  نقالالالالد وتالالالالوإل الوالالالالنة، ووالالالال ر الالالالالدويظ، الريالالالالاه، ال بعالالالالة األوك،  -18
  .6984ال ه 6414

وقدوالالالة  بقالالالات خلي الالالة بالالالن خيالالالاط،  قيالالالا أاالالالر  العرالالالرم، أاالالالر  عالالاليا   -19
  .6911اد، ال بعة األوك، العررم، و بعة العا ، ب د

ا نالار ا نيالف يف الصالالحي  وال العيف، ابالالن القالي ، حمرالد بالالن أ  باالر بالالن  -11
،  قيالالا سبالالدال تاع أبالالو غالالدة، سالالوريا، ه،156سالالعد المرسالال، الدوشالالق،  
 ه.6091دوشا، ال بعة األوك، 

 ا ن ا الوعع،، زا، جنيل حمرود، القاهرة. -16

 .ا ن ا ووناه  البحث، حمرود قاس ، القاهرة -16

والالنه  النقالالد التالالارخي، امسالاللو، وا الالنه  األور ، سثرالالاإل والالوايف، حمرالالد،  -10
  .6984دار ا عر ة ا اوعية، وصر، امساندرية، ال بعة الثالثة، 

ووعالالالا أوهالالالا  ا رالالالا والت ريالالالا، و بعالالالة دالالالالرة ا عالالالار  العثرانيالالالة، حيالالالدر  -14
 ه.6019"باد، الدان، الند، 

 قيالالا حمرالالد سلالال، البجالالاوم،  ويالالماإل ا ستالالدا  يف نقالالد الرفالالا ، الالالذه ، -15
 ه.6086و بعة سيو  البا  ا ل ، وصر، ال بعة األوك، 

حنو   عي  قواسد نقد و  ا ديث، الاردم،  مساسي ، األوال ، سوريا،  -11
  .6116دوشا، ال بعة األوك، 

نقد النو التارخي،، بو  وا ،  ر ة سبدالرمحن بدوم، القاهرة، ال بعة  -11
  .6911األوك، 
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يف بالو يالالالالالالالالالات، الصالالالالالالالالال دم، غالالالالالالالالاللع الالالالالالالالالالدين خليالالالالالالالالال  بالالالالالالالالالن أبيالالالالالالالالالك الالالالالالالالالالوا -18
، هيلرالالالوت ريالالال  وزوالالاللاه، قرانماالالالاينيم،  يوالالالبادإل، ال بعالالالة ه،114 تا

 ه.6086  ال 6916الثانية، 

و يالالات األسيالالاإل، ابالالن خلاالالاإل، أبالالو العبالالا  والال  الالالدين أمحالالد بالالن حمرالالد  -19
،  قيالالالالا  حوالالالالاإل سبالالالالا ، دار ه،186ابالالالالن أ  باالالالالر بالالالالن خلاالالالالاإل  تا

  .6918غادر ب وت، 
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