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 ضبط الراوي وأثره يف نقد احلديث

 أبوصالح إحممد علي خيلب الشريف
 قسم الدراسات اإلسالمية كلية الرتبية الشاطي  -جامعة سبها

abusalahkhileb.1982@gmail.com 
______________________________________________________________ 

 املقدمة

احلمد هلل الذي علم ابلقلم، علم اإلنسان ما مل يعلم، والصالة والسالم على نبينا حممد صلى هللا عليه 
عبارة، صالة تكتب هبا السطور، وتشرح هبا  وسلم، أفصح العرب لساان، وأبينهم حجة وأقواهم

 الصدور، وعلى آله وصحبه ومن سار على هنجه واقتفى أثره إىل يوم الدين، أمل بعد:

فإن علم احلديث واحد من العلوم الشرعية، وكانت العناية هبذا األصل الشرعي كبرية منذ زمن النيب 
اليت يعرف هبا الدين، وبعد انتقال النيب صلى هللا صلى هللا عليه وسلم، وتناقلوه بينهم؛ ألنه الطريقة 

عليه وسلم إىل الرفيق األعلى حتمل الصحابة تبليغ هذا املوروث الكبري إىل من بعدهم، وتوجهت 
جهودهم إىل حتقيق ذلك أبمرين: أحدمها عدم ضياع شيء منه، والثاين محاية هذا احلديث من أن 

ال ابلدراسات النقدية لعلم احلديث، واملتمثلة يف دراسة يدخل فيه ما ليس منه، وال يتحقق ذلك إ
أحوال الرواة واملروايت من حيث الضبط والعدالة، واجلرح والتعديل، والتحقق من السند واملنت، 
والرواية والدراية، واملتمثلة يف سلسلة الرواة الذين نقلوا إلينا حديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، 

النبوي، وعلم الطبقات املعروف بعلم تراجم الرجال ايل ينبين عليه علم اجلرح ودراسة نص احلديث 
والتعديل، والغاية من هذه الدراسة تتمثل يف حفظ احلديث النبوي من الضياع واالنداثر، والتمييز بني 
األحاديث الصحيحة وغري الصحيحة؛ وذلك ملنع دخول األحاديث الضعيفة واملوضوعة يف الدين 

هداف الزاندقة واملستشرقون الذين استهدفوا السنة النبوية ابلتشكيك والشبهات املختلفة ودحض است
عليها، واملتمثلة ابلطعن يف سند احلديث ومتنه، حمتجني إبمهال احملدثني له وزعمهم أهنم اقتصروا يف 

أصحاب دراستهم للحديث على نقد سند الرواية دون متنها، وأهنم مل يتجاوزوا النقد اخلارجي، ف
احلديث من وجهة نظرهم يصححون املروايت اعتمادا على صحة أسانيدها فقط، ومل يكلفوا أنفسهم 
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نقد املتون وفحصها من الداخل، وعدم التعمق يف فهم املوضوع، وأن منهجهم ينتابه القصور واخللل 
حلديث، فمن والسطحية، إن علم النقد يف احلديث يعد من أهم اجلوانب التطبيقية يف علم دراية ا

املعلوم أن علم احلديث يركز على ركنني أساسيني الرواية والدراية، ومعرفة أحوال األحاديث سندا 
ومتنا، وتتبع دواوين الكتب احلديثة زهي مظنات النقد، هلذا يصعب على املستشرقني وغريهم فهم هذا 

ه، وهلذا فان النقد يعد من العلم، فعلم النقد بدأ منذ فجر اإلسالم ومل تكن هناك حاجة ماسة إلي
املعجزة اخلالدة حلفظ الدين من الضياع، وبناء العقلية اإلسالمية الناقدة املمحصة، اليت ال أتخذ كل 
ما تسمع وإمنا تبحث وتتحرى وتنقب حىت تصل إىل احلقيقة؛ وذلك لتسهيل مهمة املفسر والفقيه 

د للمحافظة على سنة رسول هللا صلى هللا الستنباط األحكام، ابتغاء األجر العظيم على بذل اجله
 عليه وسلم.

 ماهية النقد لغة واصطالحا:
النون، والقاف، والدال، أصل صحيح يدل على إبراز شيء وبروزه، وما يرتتب عليه من  النقد لغة:

 (.1) احلكم جودة أو رداءة
النقد اصطالحا: علم يبحث يف متييز األحاديث الصحيحة من الضعيفة، وبيان عللها، واحلكم على 

 (.2)رواهتا جرحا وتعديال، أبلفاظ خمصوصة ذات دالئل معلومة عند أهل الفن 
 أسباب نشأة علم النقد يف احلديث:

شريع اإلسالمي وفيها الغرية على الدين، واحلرص على السنة النبوية، ابعتبارها اثين مصادر الت -1
 احلالل واحلرام، وهذا يفسر لنا تشدد الصحابة واحتياطهم يف قبول الرواية.

ظهور الفنت ونزوع الناس إىل االبتداع واستحالل الكذب، والوضع يف احلديث، وخاصة يف  -2
 أواخر عصر التابعني وما بعده.

األمر الذي دعا النقاد  ضعف ملكة احلفظ عند الكثريين، وهذا ما حيول دون ضبط الرواية، -3
 إىل ضرورة التتبع لنقلة األخبار وخاصة يف املائة الثالثة وما بعدها.

                                                           

م، 1979معجم مقاييس اللغة، أمحد بن زكرايء بن فارس، تح: عبدالسالم حممد هارون، دار الفكر، بريوت،  - 1
 .6-5، ص1، ج1ط

مقدمة التاريخ، اإلمام حيي بن معني، تح: أمحد نور سيف، مركز البحث العلمي وإحياء الرتاث اإلسالمي،  - 2
 .6، ص1م، ط1979مكة املكرمة، 
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كثرة الرواة واملروايت، وطول العهد ابلرواة من الصحابة، األمر الذي جعل تتبع الرواة وسرب  -4
 (.3)املروايت من الضرورايت الالزمة، وخاصة يف املائة الثالثة وما بعدها 

تدل كلمة الضبط يف اللغة على عدة معان، فتأيت مبعىن لزوم شيء ال يفارقه يف كل  :الضبط لغة
شيء، فيقال: ضبط الشيء يضبطه من ابب ضرب؛ أي: لزمه لزوًما شديًدا، لذا يقال: هو أضبط 

 (.4)من األعمى، وأضبط من منلة 

ايدة وال نقصان ألنه ملكة تؤهل الراوي ألن يروي احلديث كما مسعه من غري ز  :الضبط يف االصطالح
يل احلالل إىل احلرام وإذا أداه  إذا حدث على املعىن وهو غري عامل مبا حييل به معناه، مل يدر لعله حيح
حبروفه فلم يبق وجٌه خياف فيه إحالته احلديث، حافظًا إن حدث به من حفظه، حافظًا لكتابه إن 

ق حديثهم، بريًئا من أن يكون مدلًسا حيدِ ث حدَّث ِمْن كتابه، إذا َشرَِك أهَل احلفظ يف حديث وافَ 
عمن لِقي ما مل يسمع منه، وحيدث عن النيب ما حيدث الثقات خالفه عن النيب صلى هللا عليه وسلم 

احتياطا يف ابب العلم، وله طرفان: العلم عند السماع، واحلفظ بعد العلم عند التكلم فلو مسع ومل (،  5)
 (. 6)ا، وكذا إذا شك يف احلفظ بعد العلم أو السماع يعلم، أومل يفهم، مل يكن ضابطً 

 أنواع الضبط يف الراوي:

أوال: ضبط  الصدر: وهو احلفظ عن ظهر قلب، هو أن ي حْثبت ما مسعه، حبيث يتمكن من استحضاره 
وأكثر الرواة كانوا يعتمدون على هذا النوع يف أداء احلديث، ومل يكونوا يكتبون، وقد (، 7) مىت شاء

رهبا، ومل يشاهد أصحاهبا، ورحويْت  صدرت منهم خوارق يف ذلك قد يشك فيها ويستغرهبا من مل ُيح
                                                           

 .15، ص1دراسات يف منهج النقذ عند احملدثني، حممد علي قاسم العمري، دار النفائس، األردن، ط - 3
، 7، )مادة ضبط(، ج1ه ، ط1301لسان العرب، حممد بن مكرم بن منظور، مطبعة املريية، مصر،  - 4

 .340ص
 .371-370بريوت، ص الرسالة، حممد بن إدريس الشافعي، تح: أمحد حممد شاكر، دار الكتب العلمية، - 5
جامع األصول يف أحاديث األصول، أيب السعادات املبارك بن حممد بن األثري، تح: عبدالقادر األرانؤوط،  - 6

 .  35، ص1م، ب. ط،  ج1969مكتبة احللواين، مطبعة املالح، مكتبة دار البيان، 
بن علي بن حممد بن حجر، تح: عبدهللا  نزهة النظر يف توضيح خنبة اخلرب يف مصطلح أهل اخلرب، لإلمام أمحد - 7

 .205م، ص2001، 1بن ضيف هللا، مكتبة امللك فهد الوطنية، الرايض، ط
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عنهم أخباٌر يف قوة احلفظ يستغرهبا اإلنسان يف هذا العصر الذي انصرفت فيه النفوس عن احلفظ 
الستحضار، واعتمد فيه على الكتب واألسفار، واحلق أن تلك الرواايت املتعلقة ابحلفاظ وقدرهتم وا

ومن أعجب ما رحوي يف ذلك: قصة اإلمام  (،8)على احلفظ، إمنا هي وقائع وليست ضرواًب من الظنون
حفظه،  رمحه هللا عندما قدم بغداد، فسمع به أصحاب احلديث، فاجتمعوا وأرادوا امتحان البخاري

والقصة مشهورة، وقد قال احلافظ ابن حجر معلًقا على هذه احلكاية: "قلت: هنا خيضع للبخاري! 
فما العجب من رده اخلطأ إىل الصواب؛ فإنه كان حافظًا، بل العجب من حفظه للخطأ على ترتيب 

 (.9)ما ألقوه عليه من مرة واحدة 

 املعايري العلمية ملعرفة ضبط الصدر:

 .الراوي بني األئمة، وهذه الصورة هي أعلى الصور يف هذا الباب استفاضة ضبط -1

 .تزكية بعض أئمة اجلرح والتعديل للراوي أبنه حيفظ حديثه ويتقنه -2

سرب رواايت الراوي، ومقارنتها برواايت غريه من الثقات؛ لينظر هل يوافقهم أم خيالفهم؟  -3
قال يل إمساعيل بن علية يوًما:  وحيكم على حديثه بعد ذلك مبا يستحق، كما قال ابن معني: 

كيف حديثي؟ قلت: أنت مستقيم احلديث، فقال يل: وكيف عِلمتم ذاك؟ قلت له عاَرْضنا 
 (.10)هبا أحاديث الناس، فرأيناها مستقيمة، فقال: احلمد هلل 

 .إذا نصوا على أن الراوي ثقة، وليس له كتاب، فهذا يدل على أنه حيفظ حديثه يف صدره -4

ابختبار الراوي، كأن أييت إليه أحد أئمة اجلرح والتعديل، فيسأله عن بعض األحاديث   -5
فيححدثه هبا على وجه ما، مث أييت إليه بعد زمن، فيسأله عن األحاديث نفسها، فإن أتى هبا  
كما مسعها منه يف املرة األوىل؛ علم أن الرجل ضابط حلديثه، ومتقن له، أما إذا خلَّط فيها 

وأخر؛ َعَرَف أنه ليس كذلك، وتكلم فيه على قدر خطئه ونوعه، فإن كانت هذه وقدَّم 

                                                           

ه ، 1401، 1ضوابط الرواية عند احملدثني، الصديق بشري نصر، منشورات كلية الدعوة اإلسالمية، ليبيا، ط - 8
 124ص

تح: حممد فؤاد عبدالباقي، دار احلديث، القاهرة، فتح الباري شرح صحيح البخاري، البن حجر العسقالين،  - 9
 . 486، ص1، مج:1ط

اإلرشادات يف تقوية األحاديث ابلشواهد واملتابعات، طارق بن عوض هللا بن حممد، مكتبة بن تيمية، القاهرة،  - 10
 .21، ص1م، ط1998
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األخطاء يسرية عدًدا ونوًعا، احتملوها له إذا كان مكثرًا، وإال طحِعن فيه، ومسألة كثرة اخلطأ 
وقلته مسألة نسبيَّة، ترجع إىل كثرة حديث الراوي وقلته، فمن كان مكثرًا من أحاديثه 

 أحاديث قليلة؛ اْحتحِمل له ذلك اخلطأ، كمن كان عنده عشرة آالف الصحيحة، وأخطأ يف
حديث مثاًل، وأخطأ يف عشرين حديثًا منها، وهذا خبالف من مل يكن عنده إال حديث 
واحد مثاًل، وأخطأ فيه، فمثل هذا يكون مرتوًكا، أو كمن عنده عشرة أحاديث، وأخطأ يف 

 عشرين حديثًا، أو مخسني حديثًا، ال يضر من  مخسة منها؛ فهذا يطعن فيه، مع أن اخلطأ يف
وكذلك يحعرف الضبط ابملذاكرة، كما قال أبو زرعة: كان  كان مكثرًا، واسع العلم واحلصيلة،

أمحد بن حنبل حيفظ ألف ألف حديث، فقيل له: وما يدريك؟ قال: ذاكرتحه، فأخذتح عليه 
 (. 11)األبواب

 :اثنًيا: ضبط الكتاب
: وهو صيانة الراوي لكتابه منذ أدخل احلديث فيه، وصحَّحه، أو قابله على أصل شيخه  تعريفه

وحنو ذلك؛ إىل أن يؤدي منه، وذلك ألن الراوي قد يبتلى برجل سوء: سواء كان ابًنا، أو جاًرا  
أو صديًقا، أو ورَّاقًا، أو حنو ذلك، فيدخلون يف كتابه ما ليس منه، فعند ذلك يطعن يف ضبط 

 والتغيري والتزوير اخللل تطرق عن كتابه صون صاحبه يف ويشرتط( ، 12)وي، ويسقط حديثه الرا
 ال وأن شيخه، كنسخة به موثوق أبصل مقابلته مع منه، يؤدي أن إىل فيه مسع حني من إليه

 عليه، احملافظة يف هتاون أو كتابه، يقابل مل فإن شيًئا، فيه يبدل أو يغري ال أنه أمن ملن إال يعريه
 (.13)اجملروحني طبقات يف وعحدَّ  للطعن نفسه عرض فقد مشرتاة، أو مستعارة نسخ من وروى

                                                           

عطا، دار الكتب العلمية، اتريخ بغداد وذيوله، أمحد بن علي اخلطيب البغدادي، تح: مصطفى عبدالقادر  - 11
، مناقب اإلمام أمحد بن حنبل، عبدالرمحن بن علي بن حممد 349، ص12، ج1ه ، ط1417بريوت، 

 .73، ص2ه ، ط1409اجلوزي، تح: د. عبدهللا عبداحملسن الرتكي، دار هجر، 
ن حجر، تح: عبدهللا نزهة النظر يف توضيح خنبة اخلرب يف مصطلح أهل اخلرب، لإلمام أمحد بن علي بن حممد ب - 12

 .205م، ص2001، 1بن ضيف هللا، مكتبة امللك فهد الوطنية، الرايض، ط
فتح املغيث بشرح ألفية احلديث، حممد بن عبدالرمحن السخاوي، تح: د. عبدالكرمي بن عبدهللا اخلفري، دار  - 13

محن بن الصالح، ، علوم احلديث، اإلمام عثمان بن عبدالر 89، ص1، ج1ه ، ط1426املناهج، الرايض، 
، املدخل إىل معرفة كتاب اإلكليل، 210م، ب.ط، ص1986تح: نورالدين عرت، دار الفكر، دمشق، 
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 الكتاب: ضبط ملعرفة العلمية املعايري

 أو   احملدثني بني احَلَكم هو كتابه أن أو الكتاب، صحيح فالانً  أن على إمام من التنصيص -1
 .لكتابه ضبطه على يدل مما ذلك وحنو والتنقيط، العجم كثري كتابه أن

دِ ث الذي الراوي أصل أن على التنصيص -2  نسخة على أو شيخه، أصل على محَقابلٌ  منه حيح
 .منه معتمدة

 لكتابه، ضبطه على يدل هذا فإن الثقات، حديثَ  كتابه من يرويه الذي حديثحهح  يوافق أن -3
 .يكون ال وقد صدر، ضبط عنده يكون وقد

 قد ذلك فاعل ألن عنده؛ من أصله خيحْرِج وال كتابه، يحعري يكن مل أنه على التنصيص  -4
 يف شيء إدخال إىل ذلك فيؤدي املأمون؛ وغري للمأمون يحعريه وقد إليه، املعار ينسى

يز ال وقد حديثه، من ليس وهو كتابه،  وإتقان حفظ عنده يكن مل إذا سيما ال ذلك، ُيح
 وثبت حفظ، ثبت ،هبا قيدوه اليت شروطه الكتاب يف توفرت فإذا حديثه، فيسقط حلديثه،
 (.14) كتاب من إال حيدث ال حنبل بن أمحد اإلمام وكان كتاب،

 ومتنه: احلديث سند يف النقد أثر اثنيا

 الضوابط بوضع وذلك الشريف النبوي احلديث يف واملنت السند بنقد احلديث علماء عىن لقد
 نها.م شرط اختل ما إذا ترد أو توفرت إذا إال احلديث يصح ال واليت والشروط

 روى الذي الصحايب حىت عنه روى عمن راو كل مساع يثبت حبيث السند، اتصال -1
 شاء ما شاء من لقال اإلسناد ولوال الدين من اإلسناد " املبارك، بن عبدهللا وقال احلديث،

                                                                                                                                                                  

م، 2002اإلمام حممد بن عبدهللا احلاكم النيسابوري، تح: أمحد بن فارس، دار بن حزم، بريوت، لبنان، 
 .66، ص1ط

بغدادي، تح: حممد عجاج اخلطيب، مؤسسة اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع، احلافظ اخلطيب ال - 14
، تقييد العلم، أمحد بن علي اخلطيب البغدادي، تح: 38، ص 2، مج:3م، ط1996الرسالة، بريوت،  

، شرح خنبة الفكر يف مصطلحات أهل 58، ص1م، ط2008سعد عبدالغفار علي، دار االستقامة، مصر، 
: حممد نزار متيم، شركة دار األرقم بن أيب األرقم، األثر، اإلمام احملدث علي بن سلطان حممد القارئ، تح

 .249، ص1م، ط1994بريوت، لبنان، 
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 اإلسناد فلوال " بقوله: عليها واحلكم األسانيد تتبع أمهية النيسابوري احلاكم وبني ،(15)"
 أهل ولتمكن اإلسالم، منار ادرس حفظه على مواظبتهم وكثرة له، ئفةالطا هذه وطلب
 وجود عن تعرت إذا األخبار فإن األسانيد، وقلب األحاديث بوضع فيه والبدع اإلحلاد

 (.16) برتا" كانت فيها األسانيد

 املفسقات وترك التقوى، مالزمة على صاحبها حتمل إُيانية ملكة وهي الراوي، عدالة -2
 أوبشهادة ابلنص عادة وتثبت والتقوى، العقلو  والبلوغ اإلسالم وشرطها املروءة، وخوارم
 أدركت لقد ”قائال: املبدأ هذا عن مالك اإلمام عرب قد والشهرة، االستفاضة أو عدلني،
 مسجد يعين – األساطني هذه عند وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال يقول: ممن سبعني

 مال بيت على ائتمن لو أحدهم وإن شيئا، عنهم أخذت فما -موسل عليه هللا صلى النيب
 نزدحم فكنا شهاب ابن علينا وقدم الشأن، هذا أهل من يكونوا مل ألهنم أمينا؛ به لكان
 متقنا ضابطا يكون حىت يالراو  عدالة إىل يلتفتون ال كيف املقولة هذه وأتمل اببه، عند
 (.17) الزهري حال هو كما

 ملكانتها نظرا احملرر املتقن الشيخ بواسطة يرويه، ملا والوعي فظاحل وهو الراوي، ضبط -3
 إىل يؤدي تغيريها ألن املتون ضبط يف يبالغ أنه واحلاصل ”السخاوي: يقول علمها، وعمق

  (18).طريقه بغري شرعي حكم يثبت أو يقل مل ما وسلم عليه هللا صلى النيب عن يقال أن

 للسند الزم الشرط وهذا منهم، أوثق هو ملن خمالفته مع الثقة تفرد وهو الرواية، شذوذ عدم -4
 معا. واملنت

                                                           

ينظر: اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع، احلافظ اخلطيب البغدادي، تح: حممد عجاج اخلطيب، مؤسسة  - 15
 .200، ص2، مج:3م، ط1996الرسالة، بريوت،  

 احلاكم النيسابوري، تح: السيد معظم حسني، دار الكتب العلمية، معرفة علوم األحاديث، حممد بن عبدهللا - 16
 .40، ص2م، ط1977بريوت، 

ينظر: توجيه النظر إىل أصول األثر، اإلمام الطاهر اجلزائري الدمشقي، تح: عبدالفتاح أبوغدة، مكتبة  - 17
 .93، ص1، ج1املطبوعات اإلسالمية، حلب، ط

رمحن  السخاوي، تح: حممد عبدالرمحن عثمان، دار الكتاب العريب، ينظر: فتح املغيث، حممد بن عبدال - 18
 .47، ص3م، بريوت، ب. ت، ج1979
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 وهذا الضعف إىل الصحة مرتبة من ينزهلا الرواية يف قادح خفي أمر وهو الرواية، علة عدم -5
 مبتون احملدثني عناية مدى جليا لنا يتضح الضوابط وهبذه ،(19) النقاد فطاحل جمال

 وعللها. ونقذها األحاديث

 ومتنا. سندا احلديث لنقد العلماء وضعها اليت األساسية القواعد
 السند: يف الوضع عالمات أوال:

 الكذابني مبعرفة عنوا وقد غريه، ثقة يرويه وال ابلكذب، معروفا كذااب راويه يكون أن -1
 املستشرقني بعض اعرتف وقد أحد، منهم يفلت مل حبيث فيه كذبوا ما وتتبعوا وتوارخيهم

 املعاصرة األمم من أمة مضى فيما تكن مل جنر(: سرب ) قائل: العلم هلذا املسلمني برايدة
 الذي اخلطري، العظيم العلم هذا يف املسلمون به جاء ما مبثل الرجال أمساء علم يف أتت

 (.20) وشؤوهنم رجل ألف مخسمائة أحوال يتناول

 أحاديث بوضعه مرمي أيب بن نوح عصمة أبو اعرتف كما ابلوضع، واضعه يعرتف أن -2
 السور. فضائل

 الذي املكان يدخل مل أو وفاته بعد ولد أو له لقياه يثبت مل شيخ عن الراوي يروي أن -3
 فسأله عمار، بن هشام من مسع أنه اهلروي أمحد مأمون ادعى كما فيه، مساعه ادعى

 فإن حبان: بن قال ومائتني، مخسني سنة قال: الشام؟ دخلت مىت حبان: بن احلافظ
  ومائتني. وأربعني مخس سنة مات عنه تروي الذي هشاما

 الظهر( تشد اهلريسة ) حديث  مثل النفسية، وبواعثه الراوي حال من الوضع يستفاد وقد -4
 اهلريسة. يبيع كان النخعي، احلجاج بن حممد واضعه فإن

 

 

                                                           

ينظر: فتح املغيث، حممد بن عبدالرمحن  السخاوي، تح: حممد عبدالرمحن عثمان، دار الكتاب العريب،  - 19
 .293 -193، ص1م، بريوت، ب. ت، ج1979

 .64، ص2م، ط1984الدار السعودية، جدة، الرسالة احملمدية، سليمان الندوي،  - 20
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 املنت. يف الوضع عالمات اثنيا:

 يصدر ال ركيك اللفظ هذا مثل أن العريب البيان أبسرار العليم يدرك حبيث اللفظ: ركاكة -1
 وسلم. عليه هللا صلى حممد سيدان البلغاء بسيد فكيف بليغ وال فصيح عن

 أن مثل أتويله، ُيكن أن غري من العقول لبديهيات خمالفا احلديث يكون أبن املعىن: فساد -2
 ركعتني. املقام عند وصلت سبعا ابلبيت طافت نوح سفينة

 سبعة إىل اجلنة يدخل ال الزىن ولد مثل التأويل، يقبل ال حبيث القرآن، لصريح خمالفته -3
 (.21) ﴾ َوالََتزٍر َوازٍرٌة ٍوْزَر أحْخَرى ﴿ تعاىل: لقوله خمالف ألنه أبناء؛

 النيب أن حديث مثل وسلم، عليه هللا صلى النيب عصر يف املعروفة التاريخ حلقائق خمالفته -4
 معروفة تكن مل التاريخ يف الثابت أن مع الكلفة، عنهم ورفع خيرب أهل على اجلزية وضع
 خيرب. عام يف مشروعة وال اجلزية

 حديثا رافضي يروي كأن تعصبه، يف مغال متعصب وهو الراوي: ملذهب احلديث موافقة -5
 البيت. أهل يف

 مث عظيم مبشهد وقع ألنه نقله، على الدواعي تتوفر أن شأنه من أمرا احلديث يتضمن أن -6
 ابلوضع ( خم )غدير حديث على السنة أهل حكم وهبذا د،واح إال يرويه وال اليشتهر

 والكذب.

 ابلوعيد واملبالغة الصغري، الفعل على العظيم، الثواب يف إفراط على احلديث اشتمال -7
 صلى من ) مثل: لتعجبهم، وإاثرة الناس لقلوب ترقيقا الصغري، احلقري على الشديد
 (.22) ( نبيا سبعني ثواب أعطي ركعة، وكذا كذا الضحى

                                                           

 .18سورة فاطر، االية  - 21
، 3م، ط2006ينظر: السنة ومكانتها يف التشريع اإلسالمي، د. مصطفى السباعي، دار السالم، مصر،  - 22

، قواعد التحديث من فنون مصطلح احلديث، مجال الدين القامسي، دار العقيدة، القاهرة، 120-115ص
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 والتعديل: اجلرح علم يف الراوي نقد  أثر

 والتعديل: اجلرح ماهية
 وأكثر اكتسبه، الشيء: واجرتح وروايته، شهادته وجرحت جراحة، أصابته جرحا، جرح لغة: اجلرح

 األحاديث هذه كثرت : ويقال فيه، يطعن أن استحق الشاهد: واستجرح اجلرائم، يف يستعمل ما
 . (23) صحاحها وقل فسدت واستجرحت

 به العمل وبطل بقوله، تباراالع سقط والشاهد ابلراوي، التحق مىت وصف هو اصطالحا: اجلرح
(24.) 

 الشيء وعدل رجع، وإليه: حاد، الطريق عن عدل ويقال: مال. وعدوال: عدال عدل لغة: التعديل
 عليه ما وأخذ له ما املرء إعطاء وهو اإلنصاف، والعدل: زكاه. الراوي: أو والشاهد وسواه، أقامه

(25.) 

 (.26) خمصوصة أبلفاظ وتعديلهم الرواة جرح عن فيه يبحث علم هو اصطالحا: التعديل

 وضبطه: الراوي عدالة

 الرواة: يف والضبط العدالة العتبار الشرعي األصل
  الكرمي: القرآن أوال:
 (.27) ﴿ أَيي حَها اَلذين َءاَمنحوا إن َجآءَكحْم فَاسٌق بٍَنبأ فَتبَ يَ نحواْ.... ﴾ تعاىل: قوله

                                                                                                                                                                  

م، 2000، دفاع عن احلديث النبوي، د. أمحد عمر هاشم، مكتبة وهبة، القاهرة، 136ص، 3م، ط2008
 .93، ص1ط

م، 2001هتذيب اللغة، حممد بن أمحد اهلروي، تح: حممد عوض مرعب، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت،  - 23
 .86، ص1، ج1ط

ن عبدالكرمي الشيباين، تح: عبدالقادر السعادات حممد ب جامع األصول يف أحاديث الرسول، جمد الدين أبو - 24
 .126، ص1م، ب. ط، ج1969األرانؤوط، مكتبة احللواين، 

نصر إمساعيل بن محاد اجلوهري، تح: أمحد عبدالغفور عطار، دار العلم للماليني، بريوت،  الصحاح، أبو - 25
 .1761، ص5، ج4م، ط1987

، العدد األول، 12ه ، ط1400ة اإلسالمية، املدينة املنورة، علم اجلرح والتعديل، عبداملنعم السيد جنم، اجلامع - 26
 .55ص

 .6سورة احلجرات، اآلية،  - 27
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 (.28) الفاسق خرب حقيقة من والتثبت التبني وجوب على تنص االية أن الداللة: جهو 
 املطهرة: النبوية السنة اثنيا:
 فقه حامل فرب وأداها، ووعاها فحفظها مقاليت مسع امرءا هللا نضر ) وسلم: عليه هللا صلى قوله
 (.29) منه....( أفقه من إىل فقه حامل ورب فقيه غري
 صحيح لغرض تباح الغيبة وأن احملرمة، الغيبة من يعد  ال احلاجة بقدر الرواة جرح أن الداللة: وجه

 (.30) هبا إال إليه الوصول ُيكن ال شرعا

 الراوي: عدالة 

 العدالة انتفاء يف ويدخل واملروءة، التقوى مالزمة على املرء حتمل ملكة هي العدالة: مفهوم
 منها: أمور عدة

  الكافر. -1
 والصيب. كاجملنون، العاقل؛ غري -2
  اجملهول. الراوي -3
 عليه يكن مل مما وسلم، عليه هللا صلى الرسول زمن يف معروفا يكن مامل اعتقد من املبتدع: -4

 أصحابه. وال أمره
 صغرية. على إبصراره أو كبرية ابرتكاب عرف من الفاسق: -5
 وسلم. عليه هللا صلى النيب على كذب أنه يعرف ومل ابلكذب يتعامل من ابلكذب: املتهم -6
 واحدة. مرة ولو متعمدا وسلم عليه هللا صلى النيب على كذب من الكذاب: -7
  (.31) املروءة خمروم -8

                                                           

اجلامع ألحكام القرآن، حممد بن أمحد القرطيب، تح: عبدهللا بن عبداحملسن الرتكي، مؤسسة الرسالة،  - 28
 .312، ص16، ج1م، ط2006

 .2658يف احلث على تبليغ السماع، ر. ح، رواه الرتمذي يف سننه، كتاب العلم، ابب ما جاء  - 29
 .575، ص1ه ، ط1421رايض الصاحلني، حيي بن شرف النووي، دار بن اجلوزي، السعودية،  - 30
ينظر: فتح املغيث، حممد بن عبدالرمحن السخاوي، تح: حممد عبدالرمحن عثمان، دار الكتاب العريب،   - 31

 .287، ص1م، بريوت، ب. ت، ج1979
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 الراوي: ضبط 
 منها: أمور عدة حتته ويندرج معىن(، أو )لفظا الراوي تلقاه كما املروي نقله ابلضبط: املقصود

 ويرفع املرسل، اإلسناد فيصل التوهم سبيل على الرواية الراوي من تكثر أن الوهم: كثرة -1
 ذلك. وحنو املوقوف األثر

 الثقات. من جلمع أو منه أوثق هو ملن الراوي خمالفة كثرة -2
 يتساوى بل خطئه، جانب على الراوي إصابة جانب يرتجح ال أن احلفظ: سوء -3

 االحتماالن.
 يف إاخلط من الصواب به ُييز ما واإلتقان اليقظة من الراوي لدى يكون ال أن الغفلة: شدة -4

 مروايته.
 فاحشة. زايدة صوابه على الراوي خطأ يزيد أن الغلط: فحش -5
 ابملعىن الرواية عند معانيها حييل وما ومقاصدها األلفاظ مبدلوالت الراوي جهل اجلهل: -6

 عن احلديث يصرف فيما يقع لئال اتفاقا؛ مسعه الذي ابللفظ األداء ذلك يتعني حيث
 به. املراد املعىن

 (.32) ابلضبط املخلة العيوب من وصيانته وتصحيحه كتابه مقابلة يف الراوي تساهل -7

 

 

 

 

 

 

                                                           

ه ، 1421تأصيل لعلم اجلرح والتعديل، حامت بن عارف العوين، دار علم الفوائد، مكة املكرمة، خالصة ال - 32
 .15، ص1ط
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 خلامتة:ا

احلمد هلل الذي أعانين على إمتام دراسة ظاهرة الداللة اللغوية يف تفسري القرآن الكرمي فله   
احلمد أوال وآخ را، ومن خالل ما مثَّ تناوله يف هذا البحث الوجيز خلصت إىل مجلة من 

 النتائج سأوجزها يف النقاط التالية:

 الضعيفة من الصحيحة ديثاألحا متييز يف يبحث النبوي، احلديث يف النقد حقيقة إن -1
 وتعديال. جرحا رواهتا على واحلكم عللها، وبيان

 من النبوية السنة على الغرية بسبب كان النبوي، احلديث يف النقد ةأنش أسباب من إن -2
 هذا يف والرواية الرواة وكثرة احلفظ، وقلة األحاديث، يف والتدليس والكذب البدع أهل

 . النبوية السنة على للحفاظ الوقائع هلذه التصدي فلزم الصدد

 بوضع وذلك ، الشريف النبوي احلديث يف معا واملنت السند بنقد احلديث علماء اعتىن لقد -3
 الشذوذ وعدم وضبطه، الراوي وعدالة السند، اتصال يف واملتمثلة والشروط، الضوابط

 والعلة.

 نقد يف عليها اعتمد اليت العالمات أهم ومن النقد يف واملنت ابلسند اهتموا العلماء إن -4
 وبواعث معروفني، غري أشخاص عن والرواية والوضع، الكذب، يف تتمثل واملنت السند
 واحلقائق القرآن، صريح وخمالفة املعىن، وفساد اللفظ، يف والركاكة لديه، النفسية الراوي

 املذهب. يف واملغالة والتعصب التارخيية،

 املعاين تلك من معىن؛ من أكثر يف ملنتا نقد مصطلح العلماء من نو املعاصر  استعمل -5
 نبوية، أحاديث أو قرآنية، آايت من يعارضه وما املقبول احلديث منت بني التوفيق حماولتهم

 فقهية. قواعد وأ
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 قبول بشرائط اتصافهم حيث من احلديث رواة أحوال فيه يبحث والتعديل اجلرح علم إن -6
 أبلفاظ وتعديله الرواة جرح عن فيه يبحث أيضا، الرجال علم ويسمى عدمه، أو رواايهتم

 .    املردود. من واملقبول السقيم، من الصحيح به يتميز خمصوصة،

 هللا رضوان الصحابة عصر منذ موجودا كان والتعديل، اجلرح وعلم احلديث، نقد علم إن  -7
 يتوجه يكن ومل اإلسناد، رجال قبل املتون نقد إىل تصرف اجلهود كانت حيث عليهم،

 صلى هللا رسول على الكذب نو ُيرتؤ  ال عدول كلهم الصحابة ابعتبار اإلسناد إىل قدالن
 وسلم. عليه هللا

 هذه مقدمة يف ابلنقد عنهم هللا رضي عائشة والسيدة اخلطاب بن عمر اخلليفة شتهرا -8
 احلديث. وعرض الضبط، وعدم الفهم، فوات بسبب وذلك الطبقة،

 واحلمد هلل رب العاملني.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املصادر واملراجع
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