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َنَظراٌت َنقِديٌة يف َمسأَلة َظنِية أصول َتصِحيح الِروايات
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َنَظراٌت َنقِديٌة يف َمسأَلة َظنِية أصول َتصِحيح الِروايات

 موضوع البحث: 
دراسة مسألة ظنية أصول تصحيح الروايات.

 اهلدف الرئيس من البحث: 
نقــد القــول بــأن أصــوَل تصحيــح الروايــات ظنيــٌة بالكليــة، يف ظــل توظيــف البعــض هلــذا القول 

يف رد األحاديــث التــي اتفــق املحدثــون عــى صحتهــا، عــى نحــٍو ال ترتضيــه املنهجيــة العلمية.

 مشكالت البحث: 
ــة  ــوَل بظني ــُم الق ــف ُننظ ــن؟ وكي ــن والظ ــن اليق ــا م ــا موقُعه ــول؟ وم ــذه األص ــُة ه ــا حقيق م

نتائجهــا؟ ومــا منشــأ االختــالف الناتــج عــن أصــول التصحيــح؟ ومــن أول القائلــن بظنيتهــا مطلًقــا؟ 

ومــا الباعــث عــى قولــه؟ ومــا االحتــاالت الــواردة يف توجيهــه؟ ومــا اجلــواب عنهــا؟.

 أهم نتائج البحث: 
أن أصــول تصحيــح الروايــات يقينيــٌة يف اشــرتاطها، ويف الوقــت نفســه: َيغِلــُب عــى ظننــا الوثوُق . 1

ــة اشــرتاط هــذه األصــول ذاهتــا، أو بمحــض  ــا القــول بظني ــج عنهــا مــن أحــكام. وأم ــا ينت في

الظــن فيــا ينتــج عنهــا = فهــو قــوٌل ُمــَدٌث. 

أن مــا ينتــج عــن أصــول التصحيــح ُيعــد مــن املســائل االجتهاديــة املنظــورة؛ وليــس بمــريضٍّ أن . 2

َيـــُجرَّ ذلــك إىل التشــكيك يف كل مــا ينتــج عنهــا بدعــوى الظنيــة واالجتهــاد. 

ــاين . 3 ــد العث ــر أمح ــيخ ظف ــة الش ــو العالم ــات: ه ــح الرواي ــول تصحي ــة أص ــال بظني ــن ق أول م

ــا. ــى خصومه ــرد ع ــة، وال ــب احلنفي ــار ملذه ــه: االنتص ــوي )ت: 1394هـــ(؛ وباعث التهان

الة )املفتاحية(:   الكلامت الدَّ
ظنية - أصول – تصحيح - روايات.
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َنَظراٌت َنقِديٌة يف َمسأَلة َظنِية أصول َتصِحيح الِروايات

F

احلمد هلل حقَّ محده، والصالة والسالم عى رسوله وعبده، وعى آله وصحبه؛ أما بعد ...

فــإن الغايــة مــن وضــع علــم احلديــث: هــي متييــز صحيــح الروايــات مــن ســقيمها، ومعلوهلــا 

ــل بــه إىل صيانــة ســنة النبــي H وفهمهــا. مــن ســليمها؛ باعتبــاره علــَم آلــٍة ُيتوصَّ

ــوا أعارهــم يف تشــييد األركان التــي يمكــن  وال يشــك منصــٌف بــأن علــاء هــذا العلــم قــد أفنَ

مــن خالهلــا احلكــُم عــى الروايــات بالصحــة أو الضعــف؛ وهــذه األركان الـــُمحَكمة هــي التــي باتت 

ُتعــَرف يف درســنا املعــارص بـــ: )أصــول تصحيــح الروايــات(.

ــارٌة متأخــرٌة مفادهــا: "إن هــذه  ــا نمــْت إىل أنظــار بعــض غــر املشــتغلن بعلــم احلديــث عب ومّل

األصــوَل ظنيــٌة بالكليــة" = جعلوهــا مطيَّــًة لــرد األحاديــث التــي اتفــق املحدثــون عــى صحتهــا، عــى 

نحــٍو ال ترتضيــه املنهجيــُة العلميــة.

من أجل ذلك؛ سأتناول يف بحثي هذا: 

حقيقــَة هــذه األصــول، وموقَعهــا مــن اليقــن والظــن، وتنظيــَم القــول بظنيــة نتائجهــا، ومنشــأ 

االختــالف الناتــج عــن أصــول التصحيــح، ومــن أول القائلــن بظنيتهــا مطلًقــا؟، ومــا الباعــث عــى 

قولــه؟، ومــا االحتــاالت الــواردة يف توجيهــه؟، ومــا اجلــواب عنهــا؟. وقــد رسُت فيــه جامًعــا بــن 

املنهجــن الوصفــي والنقــدي؛ وســميته: )نظــراٍت نقديــًة يف مســألة ظنيــة أصــول تصحيــح الروايات(.

أما الدراسات السابقة: 

فلــم أقــف عــى مــن صنــف يف موضــوع هــذا البحــث اســتقالاًل؛ ولكنــي وقفــُت عــى كالم اثنن 

مــن املعارصيــن تنــاواله عــى نحــٍو ُموَجــز؛ مهــا: بديــع الديــن الســندي يف كتابــه: )نقــض قواعــد يف 

ــث(؛  ــل احلدي ــن أه ــاع ع ــتغيث يف الدف ــاد املس ــه: )إرش ــاين يف كتاب ــامة العطي ــث(، وأس ــوم احلدي عل
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وقــد جــاء كالمهــا يف معــرض ردمهــا عــى مــا ضمنــه العالمــة التهانــوي يف كتابــه: )قواعــد يف علــوم 

احلديــث( ممــا هــو متعلــٌق بأصــول تصحيــح الروايــات.

ولقد جاء بحثي هذا: 

؛ أربًعــا منهــا تقــوم عــى النقــد والتحقق  مســتعرًضا ســتَّ نقــاط مل يتطــرق هلــا الســنديُّ والعطيــاينُّ

وإيــراد االحتــاالت وحتريــر َمــالِّ القــول؛ جنًبــا إىل تنقيــح ردودمهــا والزيــادة عليها. 

اللهم اجعل هذا البحث خالًصا لوجهك نافًعا لعبادك؛ فإنه ال حول وال قوة إال بك.
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َنَظراٌت َنقِديٌة يف َمسأَلة َظنِية أصول َتصِحيح الِروايات

)النظرة األوىل(: 
حقيقة أصول تصحيح الروايات

يمكن الكشف عن حقيقتها من خالل النظر من جهتن:

اجلهة األوىل: باعتبارها مركباٍت تتوقف معرفتها عىل معرفة مفرداهتا:

فاألصــول يف اللغــة: مجــع أصــل؛ وهــو أســاس الــيء)1(.  وأصــُل ُكلِّ يشء: مــا َيســَتنُِد وجــوُد 

ذلــك الــيء عليــه)2(.

ــَح  ــَح(. تقــول: صحَّ أمــا التصحيــح: فهــو مصــدر الفعــل الثالثــي املزيــد بتضعيــف العــن: )صحَّ

ــٌح)4(. ــح تصحيًحــا؛ فهو ُمَصحِّ ــَح ُيصحِّ )3(، وصحَّ الــيَء فصــحَّ

وأمــا الروايــات: مجــع روايــة؛ مصــدر الفعــل: )روى(. ومعناهــا: ســياقة الــكالم. تقــول: َروى 

فــالٌن حديًثــا وِشــعًرا، َيرِويــه ِروايــًة؛ فهــو راوٍ)5(.

ثون واحتكموا إليه:  اجلهة الثانية: باعتبارها مصطلًحا تواَضَع عليه امُلحدِّ

ف أصــوَل تصحيــح الروايــات باعتبارهــا مصطلًحا متــداواًل. ولعل الســبب  مل أقــف عــى مــن عــرَّ

يف ذلــك: أن هــذا املصطلــح - هبــذا اإلطــالق - مل يكــن دارًجــا بــن املتقدمــن مــن املحدثــن، وإن كان 

املحدثــون حيتكمــون واقًعــا إىل أصــوٍل متعــارٍف عليهــا يف التصحيــح والتضعيــف لطاملــا عــربوا عنهــا 

بنحــو مــا يــأيت:

)1( مقاييس اللغة، البن فارس، )109/1(.
)2( املصباح املنري، للفيومي، )ص95(.

)3( شمس العلوم، لنشوان احلمري، )3646/6(.
)4( معجم اللغة العربية املعارصة، لـ د. أمحد خمتار، )1270/2(.

)5( هتذيب اللغة، لألزهري، )225/15(.
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قال الشافعي )ت: 241هـ(: "وال تقوم احلجة بخرب اخلاصة حتى جيمع أموًرا")1(.  

وقال الذهيل )ت: 258هـ(: "ال جيوز االحتجاج إال باحلديث الـُموَصل غر الـُمنقطِع")2(.  

ــا  ــس = احتججن ــال اخلم ــذه اخلص ــه ه ــع في ــن اجتم ــان )ت: 354هـــ(: "م ــن حب ــال اب وق

بحديثــه")3(.  

وقال اخللييل )ت: 446هـ(: "فقياس ذلك = من الصحيح املتفق عليه")4(. 

وقــال ابــن الصــالح )ت: 643هـــ(: "فهــذا هــو احلديــُث الــذي حُيَكــُم لــه بالصحــة، بــال خالٍف 

بــن أهــل احلديــث")5(. 

وقــال ابــن مجاعــة )ت: 733هـــ(: "أمجــع مجاهــر أئمــة العلــم باحلديــث والفقــه عــى أنه يشــرتط 

فيمــن حيتــج بحديثــه ...")6(.

فــكل هــذه التعبــرات ونحوهــا = تفيــد بــأن لتصحيــح الروايــات أصــواًل عنــد املحدثــن اتفقــوا 

. عليها

فهــا مــن املعارصيــن بــكالٍم عــامٍّ ال ُيعــنِّ املــراَد بدقــة، فقــال:  ومــع هــذا؛ فقــد وجــدُت مــن عرَّ

"نــوُع اجتهــاٍد قائــٍم عــى البحــث والنظــر، واســتقصاء أقــوال األئمــة، والتوفيــق بــن املتعــارض منهــا 

وترجيــح الراجــح، ومعرفــة املتابعــات والشــواهد، والنظــر يف العلــل، وغــر ذلــك")7(. 

إال أنه مما يؤاخذ عىل هذا التعريف أمران:

)1( الرسالة، للشافعي، )ص370(.
)2( الكفاية، للخطيب، )ص56(.

)3( الصحيح، البن حبان، )151/1(.
)4( املنتخب من اإلرشاد، للخلييل، )157/1(.

)5( معرفة أنواع علم احلديث، البن الصالح، )ص13(.
)6( املنهل الروي، البن مجاعة، )ص63(.

)7( أصول التصحيح والتضعيف، د. عبد الغني مزهر، )ص2(.
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َنَظراٌت َنقِديٌة يف َمسأَلة َظنِية أصول َتصِحيح الِروايات

ــم  ــا احلك ــى عليه ــي ُيبن ــول الت ــا لألص ــس تعريًف ــح؛ ولي ــة التصحي ــٌف لعملي ــه وص ــام: أن أوهل

ــح. بالتصحي

الثــاين: أنــه خيالــف مــا جــَرْت بــه العــادُة بــأن يكــون التعريــُف جامًعــا مانًعــا، داالًّ عــى وضعــه 

بأوجــز عبــارة.

ــا ألصــول تصحيــح الروايــات عــى ضــوء منهــج املحدثــن، ســامًلا  هلــذا؛ فــإين ســأصوغ تعريًف

مــن املأخذيــن اللذيــن ذكرهُتــا، فأقــول: "هــي أصــوٌل متفــٌق عليهــا؛ ُيَكــُم مــن خالهلــا عــىل الروايــة 

بالقبــول")1(. وينبــه إىل أنــه قــد خــرج بقولنــا: "أصــوٌل متفــٌق عليهــا": مــا تفــرع عــن هــذه األصــول 

ممــا قــد اختلــف فيــه النقــاُد مــن أهــل العلــم باحلديــث. 

َع بينها. )1( ومثله يقال يف أصول التضعيف إال أنه يقيد: )بالرد(؛ وإذا قيل أصوهلا مًعا = مُجِ
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)النظرة الثانية(: 
هل أصول تصحيح الروايات يقينيٌة؟ أم ظنية؟

ــا أن  ــواًل، وإم ــون مقب ــا أن يك ــد = إم ــظ الواح ــد واللف ــق الواح ــد ذا الطري ــث الواح إن احلدي

ــق  ــى َوف ــا، ع ــه مًع ــنده ومتن ــٍة لس ــرٍة فاحص ــالل نظ ــن خ ــك إال م ــون كذل ــردوًدا؛ وال يك ــون م يك

املنهجيــة النقديــة التــي قررهــا املحدثــون. وبالنظــر إىل منهجيتهــم هــذه: نجــد أهنــم قــد أمجعــوا عــى 

ــث بالصحــة؛ هــي:  ــى احلدي ــم مــن خالهلــا احلكــم ع رشوٍط يت

)اتصال السند - وعدالة الرواة – وضبطهم - والسالمة من الشذوذ - ومن العلل املؤثرة(.

ــول: إن  ــن الق ــا. ويمك ــواًل صحيًح ــث مقب ــون احلدي ــروط = يك ــذه ال ــن ه ــق م ــدر التوث وبق

كالًّ مــن هــذه الــروط اخلمســة هــو أصــٌل بذاتــه مــن أصــول تصحيــح الروايــات املتفــق عليهــا بــن 

املحدثــن.

وقبل اجلواب عن السؤال: يلزمني أن أحرر حملَّه:

ــه: )مــا ينتــج عنــه  ؟ أم ظنــي؟، وليــس ملُّ ــه: )عــن اشــرتاط األصــل ذاتــه( هــل هــو يقينــيٌّ فمحلُّ

؟ أم ظنــي؟.  مضموًمــا إىل غــريه مــن اعتبــارات هــي دون األصــول( هــل هــو يقينــيٌّ

وبعد النظر: يكون اجلواب املتحرر عى النحو اآليت:

؟ أم ظنيٌّ ؟. اجلهة األوىل: اشرتاط األصول ذاهتا .. أيقينيٌّ

لــو مثلــُت - يف البــدء- بأصــل العدالــة، ومــا ينتــج عنــه مــن الثقــة بخــرب َمــن هــذه صفُتــه - إذا 

 ،D ــاب اهلل ــه يف كت ــوٌص علي ــٌر منص ــه أم ــنجُد أن ــه = س ــرتاف بصدق ــل واالع ــا-؛ ب كان ضابًط

وُمتََّفــٌق عليــه بــن املســلمن، وليــس ذلــك يف أهــل اإلســالم فقــط؛ بــل هــو ُمَمــٌع عليــه بــن العقــالء 

ُكلِّهــم، وتقتضيــه فَِطُرُهــم الســليمة.
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َنَظراٌت َنقِديٌة يف َمسأَلة َظنِية أصول َتصِحيح الِروايات

فالعدالــة أصــٌل يقينــيٌّ ال يتطــرق الظــن إىل ذاتــه بحــال، ومل تنخــرم يقينيــُة اشــرتاطِه عنــد أحــٍد 

مــن العقــالء؛ فضــاًل عــن أن تنخــرم عنــد إمــاٍم مــن أئمــة النقــد.

وكذلــك الضبــط فإنــه أصــٌل مــن أصــول التصحيــح؛ فالعاقــل ال يمكنــه أن يقبــل خــرًبا يرويــه 

مغفــٌل، أو كثــُر خطــأ، أو يسُء حفــظ؛ بــل تــرى نفَســه ال تطيــب إىل خــرٍب قــد ُنِقــَل لــه عنــه.

فاشــرتاُط تيقــظ الــراوي وضبطــه ملــا ســمع - مــن وقــت التحمــل إىل وقــت األداء  = اشــرتاٌط 

يقينــيٌّ مل يــرتدد يف يقينيــة اشــرتاطه عاقــٌل؛ ونظــُر ذلــك يقــال يف اشــرتاط بقيــة األصــول اخلمســة التــي 

اتفــق عليهــا املحدثــون أيًضــا)1(.

ــي  ــة الت ــف اخلمس ــح والتضعي ــول التصحي ــرتاط أص ــَف اش ــة: أن وص ــذه اجله ــل يف ه واحلاص

ــى عــى املشــاهدات واملســموعات والتجــارب واخلــربات "بالظنيــة" = قــوٌل نظــريٌّ ُمــَدٌث غــُر  ُتبنَ

ــا  ــه خيالــف م ــر الســليمة؛ فضــاًل عــن كون ــه العقــالُء وأصحــاب الِفَط مــرر؛ خيالــف مــا أمجــع علي

أمجــع عليــه احلفــاُظ وأئمــُة النقــد.

؟ أم ظنيٌّ ؟ اجلهة الثانية: ما ينتج عن هذه األصول .. أيقينيٌّ

إن قواعــد املحدثــن يف احلكــم عــى األحاديــث والــكالم يف أحــوال الرجــال = توجــب اإلمعــان 

والتحــري والرتيــث وعــدم التــرع؛ فلربــا ُوِصــَف الثقــُة بأنــه ُيغــِرب أو َيـِـم أو خُيطـِـئ يف أحاديــث، 

أو ال ُيتاَبــع عــى بعــض حديثــه؛ كــا قــد حُيَتــجُّ بالــراوي يف علــٍم دون آخــر، كاالحتجــاج بــه يف املغازي 

أو القــراءات دون احلديــث. 

ثــم إن مــن القواعــد التــي راعوهــا: البحــَث والتوثــَق مــن حقيقــة كالم كلِّ إمــاٍم مــن أئمــة اجلرح 

والتعديــل؛ مــن خــالل النظــر يف اختــالف الروايــات عنهــم يف بعضهــم، مــع مقارنــة كالمهــم بــكالم 

 . هم غر

)1( للتدليل عى ذلك: ينظر كتاب شيخنا أ.د. حاتم بن عارف الريف: )األسس العقلية ملنهج نقد املحدثني(.
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ــارًة ويضعفــه  ــه يف مجاعــٍة يوثــق أحدهــم ت ــاًل قــد اختلــَف كالُم فابــن معــن )ت: 233هـــ( مث

ــد  ــراوي ال يتعم ــن أن ال ــر م ــا أكث ــد هب ــة(  وال يري ــَة: )ثق ــه لفظ ــال إطالق ــِعر باحت ــا ُيش ــرى؛ مم أخ

الكــذب؛ وقــد يطلــق لفظــة: )ليــس بثقــة(  عــى معنــى أن الــراوي ليــس يقــال فيــه: )ثقــة( عــى املعنى 

ــدُّ َجرًحــا عــى التحقيــق! )1(.  املشــهور للفظــة: )ثقــة(؛ وقــد جَيــَرُح الــراوَي بــا ال ُيَع

ــح = أن  ــول التصحي ــم ألص ــد احتكامه ــون عن ــا املحدث ــي أعمله ــررة الت ــد املح ــن القواع وم

صحــَة الســند أو ضعَفــه ال تســتلزم صحــَة احلديــث أو ضعَفــه؛ الحتــال وجــود شــذوٍذ أو علــٍة مؤثــرٍة 

يف متنــه؛ كــا أن ضعــَف الســند ال يلــزم منــه ضعــُف املتــن؛ الحتــال أن يكــون املتــُن قــد صــحَّ مــن 

طريــٍق آخــر. 

هلــذا؛ فــإن مــا ينتــج عــن أصــول تصحيــح الروايــات = ُيعــد مــن املســائل االجتهاديــة املنظــورة 

التــي َيغِلــُب عــى ظــن احلــاذق هبــذا الفــن وجاهــُة مــا يذهــب إليــه فيهــا مــن أحــكام. 

ــل إليــه بعــد اســتكال البحــث واالســتقراء  فــا مــن ُحكــٍم صــادٍر عــن حافــٍظ ناقــٍد إال وقــد توصَّ

والتتبــع والنظــر، ومجــع أقــوال األئمــة يف الــراوي، وضــم طــرق احلديــث؛ فــإن َغَلــَب عــى ظنــه بعــد 

ذلــك صحــة احلديــث: حكــم بصحتــه؛ وإن غلــب عــى ظنــه ضعفــه: حكــم بضعفــه. 

واحلاصــل: أن هــذه املثــارات يدخلهــا االجتهــاد، وتتبايــن فيهــا أنظــاُر املجتهديــن مــن املحدثــن، 

وختتلــف أحكامهــم وتتعــارض أقواهلــم؛ وهــذا ممــا ال ننــازع فيــه.

يقــول تقــي الديــن ابــن تيميــة )ت: 728هـــ(: "واملقصــوُد هنــا: التمثيــُل باحلديــث الــذي ُيــرَوى 

يف الصحيــح وُينــاِزُع فيــه بعــُض العلــاء، وأنــه قــد يكــوُن الراجــَح تــارًة وتــارًة املرجــوَح؛ ومثــل هــذا 

مــن مــوارد االجتهــاد يف تصحيــح احلديــث كمــوارد االجتهــاد يف األحــكام")2(.

)1( ينظــر مثــاًل: كتــاب شــيخنا أ.د. ســعدي مهــدي اهلاشــمي: )اختــالف أقــوال النقــاد يف الــرواة املختلــف فيهــم، مــع دراســة هــذا 
االختــالف عنــد ابــن معــني(.

)2( جمموع فتاوى ابن تيمية، )22/18(.
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َنَظراٌت َنقِديٌة يف َمسأَلة َظنِية أصول َتصِحيح الِروايات

ومــع هــذا؛ فإنــه ليــس بمــريضٍّ أن َيـــُجرَّ ذلــك إىل التشــكيك يف كل مــا ينتــج عــن هــذه األصــول      

ــد  ــن ق ــف أن املحدث ــا كي ــا علمن ــد م ــًة بع ــاد؛ خاص ــة واالجته ــوى الظني ــا - بدع ــِة يف ذاهت - اليقيني

راعــوا القواعــَد املنهجيــَة الدقيقــَة عنــد احتكامهــم هلــذه األصــول.

ثــم أنبــه عــى حقيقــٍة يغفــل عنهــا بعــُض املشــتغلن بتصحيــح األخبــار؛ وهــي: أن اليقــَن أصــٌل 

ف؛ وهــذا دليــٌل آخــُر نــردُّ بــه عــى  يف ُجــلِّ اخلــرب وأن الظــنَّ عــارٌض عليــه، بخــالف الــرأي الــِرْ

مــن جعــل الظنيــَة املطلقــَة أصــاًل يف كل األحــكام واألخبــار!

ــبهُة يف  ــت الش ــا دخل ــه وإن ــٌن بأصل ــرب يق ــوي )ت: 1304هـــ(: "اخل ــي اللكن ــد احل ــول عب يق

أصلــه؛ والــرأي خُمتَلــٌف بأصلــه ُمتَمــٌل يف كل وصــٍف عــى اخلصــوص = فــكان االحتــاُل يف الــرأي 

ــا")1(. ــث عارًض ــاًل ويف احلدي أص

)1( ظفر األماين، للكنوي، )ص108(، عند كالمه عن وجاهة تقديم احلديث الضعيف عى القياس.
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)النظرة الثالثة(: 
تنظيم القول بظنية نتائج هذه األصول

إن أهم ما ُينَظُِّم القوَل بظنية ما ينتج عن هذه األصول - من وجهة نظري- ثالثُة أشياء:

األول: التفريق بني الظن املحض، وغلبة الظن

فغلبــُة الظــنِّ عبــارٌة عــن طمأنينــة الظــن؛ وهــي: ُرجحــان أحــد اجلانبــن عــى اجلانــب اآلخــر 

زات  ــِرُح معــه اجلانــُب اآلخــر)1(. وهــي يف حقيقتهــا: زيــادُة قــوة أحــد الـــُمجوِّ ــا مطلًقــا؛ َيطَّ ُرجحاًن

عــى ســائرها.

وال شــك أن غلبــَة الظــن جــزٌء مــن أجــزاء الظــن؛ إال أن الظــنَّ نفَســه ذو مراتــَب متفاوتــة؛ أرقاها 

يــه: تزايُد األمــارات الـــُموِجبة لتقويتــه وتكاثُرها . غلبــُة الظــن)2(. وعالمــُة ترقِّ

ــة،  ــنٍّ يف اجلمل ــة ظ ــون إال بغلب ــث ال حيكم ــى األحادي ــم ع ــن يف حكمه ــإن املحدث ــه؛ ف وعلي

وترحيهــم بذلــك أعظــُم مــن أن حيــى. بــل عــى افــرتاض عــدم ترحيهــم بذلــك: فــإن إعاهلــم 

بــٍة للظــن = قــد أغنانــا عــن  للقواعــد التــي ســبق ِذكــُر طــرٍف منهــا، ومــا نتــج عنهــا مــن أمــاراٍت ُمَغلِّ

ــة املطلقــة. دعــوى القــول بالظني

ــا؛ كأن يكــون  ــه قطًع ــه اليقــَن يف ثبوت ــُن املحتفــُة ب ــا القرائ ثــم إن مــن األحاديــث مــا قــد تفيدن

ــن  ــوع م ــذا الن ــد = فه ــَس النق ــاز مقايي ــد ج ــه ق ــاًل، ومتن ــاظ مث ــات حف ــى ثق ــتماًل ع ــناُده مش إس

األحاديــث ال نشــك يف انعــدام تطــرق الظــن إليــه؛ بــل هــو مــن أوضــح معــامل مــا أعملــه املحدثــون 

ــح. ــول التصحي ــم ألص يف احتكامه

)1( ينظر: األشباه والنظائر، البن نجيم، )ص73(؛ الفروق، أليب هالل العسكري، )ص79(.
)2( ينظر: القطع والظن عند األصوليني، د. سعد الشثري، )ص54( بترف يسر.
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َنَظراٌت َنقِديٌة يف َمسأَلة َظنِية أصول َتصِحيح الِروايات

الثــاين: التفريــق بــني حكــم املشــتغل املراعــي لقواعــد املحدثــني، وحكــم مــن مل ُيْعَهــْد 
إلينــا اشــتغاُله)1(

ليــس احلكــم الصــادر عــن املشــتغل باحلديــث وعلومــه، املراعــي للقواعــد التــي تقتضيهــا أصول 

التصحيــح، املعتــرب ألحــكام املتقدمــن مــن أئمــة هــذا الشــأن، املديــم النظــر يف كتــب العلــل وأحــوال 

ــه مــع الصــادر عــن غــره؛ إذ إن احلكــم الصــادر عــن األول: لــه حظــه مــن  الرجــال = يتســاوى في

الدقــة، ومدلولــه يف الفهــم. 

يقــول برهــان الديــن البقاعــي )ت: 885هـــ(: "قــال شــيخنا = ابــن حجــر:" والــذي ال أشــكُّ 

فيــه أنَّ اإلمــاَم منهــم ال َيعــِدُل عــن قــول: صحيــح" إىل قولــه: "صحيــح اإلســناد" = إال ألمــٍر مــا")2(.

ولطاملــا رأينــا أن عاَلمــَة املشــتغل: عــدُم التعجــل يف إطــالق األحــكام عــى األســانيد والروايات، 

أو االغــرتاُر بظواهــر األســانيد؛ بــل قــد متــي األزمنــُة مــن أجــل معرفــة مــا إذا كان احلديــث مفوًظا؟ 

أم اعــرتاه يشٌء مــن الغلــط والوهــم؟؛ بخــالف مــا قــد عهدنــاه مــن غر املشــتغل.

هلــذا؛ فــإن للتفريــق بــن حكميهــا عــى احلديــث أثــًرا يف وقعــه وتلقيــه بالقبــول؛ حتــى يف الظــن 

ــن  ــة بالقرائ ــن املحتف ــة الظ ــف بغلب ــرتاُطها.. فكي ــيِّ اش ــوِل اليقين ــذه األص ــن ه ــج ع ــض النات املح

ــة؟! الوجيهــة القوي

ــق بــن  ــه البعــض مــن التفري ــا ممــا أحدث )1( قصــدُت عــدم التنصيــص عــى لفظــة املحــدث واالســتعاضة عنهــا باملشــتغل = خروًج
ــان  ــال أعي ــن ح ــه م ــا نعلم ــا؛ مل ــن وظيفتيه ــق ب ــدم التفري ــك ع ــرر يف ذل ــإن املتح ــة؛ وإال ف ــه خاص ــدث والفقي ــي املح وظيفَت
املتقدمــن مــن جهــة؛ ولفســاد مــا ينبنــي عليــه هــذا التفريــق مــن جهــة أخــرى. ومهــا يكــن مــن عــذٍر هلــذا التفريــق يف أعصارنــا 
املتأخــرة = فــإن املنهجيــة تقتــي االحتــكام إىل املنهــج الصحيــح يف احلكــم عــى احلديــث ســنًدا ومتنـًـا، وكل مــا ســوى ذلــك مــن 

ــا كان أو متأخــًرا أو معــارًصا.  هــذا التفريــق املدخــول يســتوي فيــه املحــدث قبــل غــره إن هــو خالفــه، متقدًم
)2( النكت الوفية، للبقاعي، )59/7( برتقيم الشاملة.
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الثالث: التفريق بني ما اتفق املحدثون عىل صحته، وما هو دون ذلك

يقــول تقــي الديــن ابــن تيميــة )ت: 728هـــ(: "وأمــا مــا اتفــق العلــاُء عــى صحتــه: فهــو مثــل 

مــا اتفــق عليــه العلــاء يف األحــكام؛ وهــذا ال يكــون إال صدًقــا؛ ومجهــور متــون الصحيــح مــن هــذا 

الــرب، وعامــة هــذه املتــون تكــون مرويــًة عــن النبــي H مــن عــدة وجــوه")1(.

ــبكة  ــلة املش ــة، والسلس ــا يف الصح ــث غرمه ــس كحدي ــن لي ــث الصحيح ــود: أن حدي واملقص

ــن  ــس كاملت ــه لي ــوظ بألفاظ ــح املحف ــن الصحي ــن، واملت ــن املرتوك ــلة الكذاب ــت كسلس ــب ليس بالذه

ا. ــرًّ ــم ج ــظ ... وهل ــف يف كلِّ لف ــف املخال الضعي

وهــا عــن اســتقراٍء وإمعاِن  فاملحدثــون اتفقــوا عــى وجاهــة هيئــاٍت مطــردٍة يف الســند واملتــن، َخرَبُ

نظــر، وحرصــوا عــى اســتحضارها عنــد إعاهلــم ألصــول التصحيح. 

وعليــه؛ فــإن أقــلَّ مــا تفيــده هــذه اهليئــات -املتفــق عليهــا بــن املحدثــن- مــن أحــكام = غلبــُة 

الظــن  - إن مل نقــل أكثــر مــن هــذا -؛ ال مطلــق الشــك أو الظــن املحــض!. 

ــه مــن أســانيد األحاديــث ومتوهنــا = مــن أهــم  ــون عــى صحت ــة مــا اتفــق املحدث ــل إن معرف ب

ــكام. ــن أح ــا م ــج عنه ــا ينت ــح، وم ــول التصحي ــال أص ــرة يف إع ــة املؤث ــة احلديثي ــا الصناع قضاي

)1( جمموع الفتاوى، البن تيمية، )22/18(.
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َنَظراٌت َنقِديٌة يف َمسأَلة َظنِية أصول َتصِحيح الِروايات

)النظرة الرابعة(:  
منشأ االختالف الناتج عن أصول التصحيح

ــُة ظــن مــا ينتــج عنهــا = فلــاذا إذن اختلــف  ــُة اشــرتاط هــذه األصــول، وغلب إذا تقــررت يقينيَّ

ــم؟. ــرواة وجترحيه ــض ال ــل بع ــا؟ ويف تعدي ــث وتضعيفه ــض األحادي ــح بع ــون يف تصحي املحدث

إن االختالف يف جمموع ما ينتج عن أصول التصحيح ناشٌئ عن عدة أسباب؛ من أمهها:

أن بعــض األحاديــث هلــا طريقــان: أحدمهــا صحيــٌح، واآلخــر ضعيــٌف. فــإذا وصــل ذلــك . 1

َحــه أحدمهــا،  ٍث مــن طريــٍق ضعيــٍف، ووصــل إىل اآلخــر مــن طريــٍق صحيــح = صحَّ إىل ُمــدِّ

َفــه اآلخر)1(. وضعَّ

َحُه . 2 أو أنــه قــد يصــل إىل كليهــا بســنٍد ضعيــٍف، ولكــنَّ أحَدمهــا وَقــَف لــه عــى شــواهَد فصحَّ

هبــا، واآلخــر مل يقــف عــى ذلــك فلــم يصححــه؛ وهــذا مــا عنــوه يف اصطالحهــم باحلســن 

لذاتــه واحلســن لغــره.

فــه بمتــٍن خــاص؛ ولذلــك يتكــرر . 3 أو أن كالًّ منهــا وقــف عــى الشــواهد، ولكــنَّ أحَدمهــا ضعَّ

عــن الرتمــذي )ت: 279هـــ( يف جامعــه قوُلــه: "غريــٌب هبــذا اللفــظ"؛ أي: إن هــذا احلديــَث 

غريــٌب هبــذا اللفــظ اخلــاص.

َح بعــَض رواتــه؛ مــع أن . 4 ــَف احلديــَث لكونــه رأى إماًمــا مــن األئمــة جــرَّ أو أن أحدمهــا ضعَّ

ذلــك اجلــارح قــد رجــع عــن جرحــه بعــد مزيــد حتقــق.

وأمــا االختــالف يف الــرواة: فمــن أســبابه: أن بعــض األئمــة بَحــَث عــن أحــوال راٍو فلــم جيــد 

فيــه ابتــداًء مــا يدعــو إىل جرحــه؛ لكنــه فيــا بعــد تغــرَّ حكُمــه عليــه فجرحــه ذلــك اإلمــاُم نفُســه؛ 

)1( الغالــب عــى األئمــة والنقــاد معرفتهــم بأكثــر طــرق احلديــث؛ فيكــون تصحيــح أحدهــم للطريــق الواحــد الصحيــح = ال يعارضــه 
تضعيفــه أو تضعيــف غــره للطريــق الواحــد الضعيــف؛ فــال يقــال حينئــٍذ: إهنــا اختلفــا يف حديــث واحــد.
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ــَح الروايــة،  إال أن التالمــذة ســمعوا كال القولــن عــن اإلمــام؛ فبعضهــم ســمع منــه التعديــَل فصحَّ

ــا يف وقتــن خمتلفــن!. ــة، مــع كوهنــا كان ــَف الرواي ــه اجلــرَح فضعَّ وبعضهــم روى عن

ومــن األســباب: عــدم اطــالع إمــاٍم مــن األئمــة عــى األحــوال التفصيليــة للــراوي؛ فهــو مل جيــد 

شــيًئا حيملــه عــى اجلــرح بحســب علمــه؛ ولكــنَّ غــَره مــن األئمــة زاد يف االطــالع أكثــَر منــه، فوجــَد 

عليــه أشــياَء يســتحق هبــا اجلــرَح فجَرحــه)1(.

ومــع هــذا كلــه؛ مل َيقــِف احلفــاُظ املحدثــون موقــَف غــر املســتبن للمنهــج الصــواب يف التعامــل 

ــوال  ــر يف األق ــالل = النظ ــن خ ــَط م ــيَّ املنضب ــبيَل املنهج ــلكوا الس ــل س ــات؛ ب ــذه االختالف ــع ه م

جحــان، وتقديــم اجلــرح املفــر عــى التوثيــق،  ومســتندها، واعتــاد َأمَثِلهــا يف الدليــل وأقَصِدهــا يف الرُّ

ــد يف  ــد الواح ــكام الناق ــن أح ــاد م ــا تض ــع م ــي، ومج ــرح الضمن ــرد واجل ــرح املنف ــن اجل ــق ب والتفري

يــَن يف ذلــك كلــه التثبــَت والدقــَة يف متييــز مــا نتــج عــن هــذه األصــول اليقينيــة  الــراوي الواحــد؛ ُمتحرِّ

املجمــع عليهــا.

)1( سرية اإلمام البخاري، للمباركفوري، )ص315-316( بترف وزيادة.
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َنَظراٌت َنقِديٌة يف َمسأَلة َظنِية أصول َتصِحيح الِروايات

)النظرة اخلامسة(: 
من أول من قال بظنية أصول التصحيح؟

بعــد تتبعــي كالَم أئمــة احلديــث واملشــتغلن بــه: مل أر أحــًدا منهــم قــال بظنيــة أصــول تصحيــح 

ا  الروايــات، أو اعتمــد عــى مثــل هــذا القــول حــال التطبيــق؛ غــر أين وجــدُت عالـــًا متأخــًرا جــدًّ

ذهــب إىل ذلــك ونــص عليــه، وهــو العالمــة الشــيخ ظفــر أمحــد العثــاين التهانــوي )ت: 1394هـــ(.

ــى  ــا ع ــٌة، مداُره ــف ظني ــح والتضعي ــوَل التصحي ــك أن أص ــوي: "وال ش ــيخ التهان ــول الش يق

ــن  ــن املحدث ــَره م ــا غ ــُف فيه ــٍد خُيالِ ــدٍث ومته ــى م ــوَم ع ــال ل ــا؛ ف ــد غالًب ــدث واملجته ذوق املح

واملجتهديــن. أال تــرى مســلًا قــد خالــَف البخــاريَّ يف بعــض األصــول؛ فاشــرتط أحُدمهــا يف قبــول 

العنعنــة اللقــاَء مــرًة والوصــول، ومل يشــرتط اآلخــر واكتفــى فيــه باملعــارصة وإمــكان اللقــاء، ووافقــه 

عليــه مجهــور العلــاء الفحــول. وكــذا خالــَف ابــُن حبــاَن مجهــوَر املحدثــن يف قبــول روايــة املجهــول 

ــاذا  ــًرا؛ ف ــُث منك ــن احلدي ــن، ومل يك ــا ثقت ــيُخه كالمه ــه وش ــراوي عن ــا = إذا كان ال ــاج هب واالحتج

عــى احلنفيــة لــو خالفــوا كذلــك يف بعــض األصــول؟؛ فــكلُّ امــرٍئ رادٌّ ومــردوٌد عليــه غــر الرســول 
ــول")1(. ــور والَقُب ُب ــْت الدَّ H، مــا هبَّ

)1( قواعد يف علوم احلديث للتهانوي، )ص21-20(.
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)النظرة السادسة(: 
الباعث عىل قوله بالظنية

ــث( =  ــوم احلدي ــد يف عل ــه )قواع ــف كتاب ــن تألي ــوي م ــيخ التهان ــرُض الش ــل غ ــدى للمتأم يتب

وهــو االنتصــار ملذهــب اإلمــام أيب حنيفــة النعــان )ت: 150هـــ(، ورد مــا َرَمــْت بــه خصــوُم احلنفيــِة 

احلنفيــَة بأهنــم خيالفــون األحاديــَث الصحيحــة، أو حيتجــون بالضعيــف واملوضــوع، ويــكاد يكــون هذا 

الغــرُض هــو حجــَر األســاس يف إيــراده للمســائل، والســمَة الغالبــَة عــى تعقباتــه.

إن القــول الــذي نقلُتــه عــن الشــيخ  يف النظــرة الســابقة: ينتظــم يف ســياق ِحَجاِجــه عــن أصحابــه 

ــارة،  ــًة ت ــا ظني ــه إياه ــف = بجعل ــح والتضعي ــول التصحي ــن يف أص ــون املحدث ــم خيالف ــة بأهن احلنفي

ــا تــارًة أخــرى!. وبجعلــه مداَرهــا عــى الــذوق غالًب

فقولــه بــأن ُرجحــان االحتــال يف مســألٍة مــا عنــد بعــض أهــل العلــم ال يلــزم منــه رجحانــه عنــد 

غرهــم = دليــٌل عــى اعتــذاره ملذهــب احلنفيــة؛ وذلــك مــن جهــة "اختــالَف أســس الرتجيــح عندهــم 

مقارنــًة بأســس غرهــم": قــد كانــت ســبًبا يف اختــالف الرتجيــح نفســه بــن الطائفتــن!.

ــَد الشــيخ ذلــك بقولــه: "وإذا علمــَت ذلــك: تنكشــُف لــك حقيقــُة طعــن الطاعنــن  لذلــك مهَّ

ــم   ــن أصوهل ــُة ع ــَأه الغفل ــم، وأن منش ــاف يف زعمه ــون بالضع ــم حيتج ــة؛ بأهن ــا احلنفي ــى معرن ع

ــس" )1(!. ــذا بالعك ــم، وك ــد غره ــٌح عن ــن صحي ــد املحدث ــٍف عن ــُربَّ ضعي ــم؛ ف ــُل بقواعده واجله

)1( قواعد يف علوم احلديث، للتهانوي، )ص20(.
24



َنَظراٌت َنقِديٌة يف َمسأَلة َظنِية أصول َتصِحيح الِروايات

)النظرة السابعة(: 
 االحتامالت الواردة يف توجيه قوله بالظنية

ــث.  ــى احلدي ــم ع ــون للحك ــا املحدث ــي رشطه ــا الت ــول ذاهت ــة األص ــراده: ظني ــون م ــا أن يك إم

وإمــا أن يكــون املــراد: ظنيــة مــا ينتــج عــن هــذه األصــول مــن أحــكاٍم عــى األحاديــث. وال شــك 

ي التوجيــَه  أنَّ التوجيــَه الثــايَن أهــوُن مــن األول؛ إال أن ظاهــَر العبــارة ومــا يــدل عليــه الســياق: ُيقــوِّ

ــان: ــه وقفت األول. ويل مــع عبارت

األوىل: أن الشــيخ بعــد مــا ذكــر يف مقدمــة كتابــه مــا ســبق نقلــه أعــاله = ترجــم للفصــل األول 

؛ ولــكلٍّ  بقولــه: "يف أن تضعيــف الرجــال وتوثيقهــم، وتصحيــح األحاديــث وحتســينها أمــٌر اجتهــاديٌّ

ــة  ــول بظني ــن الق ــٌة ع ــا منفكَّ ــة؛ إال أهن ــاج إىل مناقش ــورٌة حتت ــألٌة منظ ــك مس ــذه ال ش ــٌة")1(؛ وه وجه

األصــول مطلًقــا.

ــح  ــا التصحي ــى عليه ــي ُيبن ــا الت ــول ذاهت ــكالم األول: يف األص ــل ال ــام: أن م ــه انفكاكه ووج

بِحَدهِتــا؛ أمــا الثــاين: فيــا أنتجتــه هــذه األصــول مــن اعتبــاراٍت ودقائــَق وجزئيــات. وهنــاك وجــٌه 

آخــُر وجيــٌه يف انفكاكهــام: وهــو أنــه أطلــق القــوَل بالظنيــة يف األول، يف حــن حــاول تســويغ الثــاين 

ــات. ــالف الوجه ــاد واخت باالجته

الثانيــة: أنــه أراد التشــكيك يف يقينيــة أصــول املحدثــن بغــرض انتصــاره لألحاديــث التــي خاَلَف 

فيهــا احلنفيــُة أهــَل احلديــث تصحيًحــا وتضعيًفــا؛ عــى مــا ســبقت اإلشــارة إليــه يف النظــرة الســابقة؛ 

غــر أنــه هبــذا التشــكيك = كأنــه يــرح بــأن احلنفيــة قــد ضارعــوا أئمــَة االختصــاص مــن املحدثــن، 

فاســتدركوا عليهــم فيــا أمجعــوا عليــه مــن أصــول، بــل فاقوهــم فخرقــوا إمجاعاهِتــم!.

)1( املصدر سابق.
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)النظرة الثامنة(:  
اجلواب عن قوله يف نقاط)1(

النقطــة األوىل: ال نشــك يف أن املســائل التــي تنازعــت فيهــا األمــة يف مســائل الديــن = احلــقُّ فيهــا 

واحــٌد، والـــُمِصيُب فيهــا واحــٌد - عــى الصحيــح -، واألجــُر فيهــا دائــٌر عــى العــامِل الباحــِث الــذي 

اســتفرغ ُجهــَدُه وُوســَعُه يف البحــث عــن احلــق؛ بخــالف الـــُمقلِّد. فــإن أصــاب هــذا العــامِلُ احلــقَّ كان 

لــه أجــران، وإال كان لــه أجــٌر واحــٌد؛ وهــذا منطبــٌق عــى خمتلــف املســائل العلميــة والعمليــة.

ــم  ــائل عل ــإن مس ــه؛ ف ــى إطالق ــس ع ــا لي ــوي هن ــيخ التهان ــكاه الش ــا ح ــا: أن م ــود هن واملقص

ــٍف = ال  ــٍب ضعي ــج بمذه ــاًل، أو هل ــواًل باط ــى ق ــن حك ــس كل م ــاه؛ فلي ــا قدمن ــٌة في ــث داخل احلدي

ــن  ــٍر م ــُل كث ــك تعطي ــن ذل ــزم م ــه، وإال ل عي ــٍد أن يدَّ ــس ألح ــٌأ لي ــذا خط ــه؛ فه ــكار علي ــوز اإلن جي

ــنن!.  الس

وهــذا ينطبــق أيًضــا عــى رواة األخبــار الذيــن رووا أحاديــَث النبــي H؛ فــإن النــاَس 

قــد تكلمــوا فيهــم بحــٍق وباطل. فهــذا مالــٌك )ت: 179هـــ( وابــن املدينــي )ت: 234هـــ( والبخاري 
)ت: 256هـــ( وغرهــم؛ ليــس أحــٌد منهــم إال هلــك فيــه هالكــون)2(. 

وكذلــك وقــَع النــزاُع بــني أهــل احلديــث يف مســائَل مــن هــذا الفــن: فــكان منهــم املتعنَّــُت الــذي 

جيــرح بأقــل هفــوٍة تقــع يف الراوي: كابــن معــن )ت: 233هـ( وابــن القطــان )ت: 359هـــ( وغرمها. 

ــي  ــم )ت: 405هـــ( والبيهق ــذي )ت: 279هـــ( واحلاك ح: كالرتم ــمِّ ــاهُل واملتس ــم املتس وكان منه

)ت:458هـــ( وغرهــم. وكان منهــم املعتــدل: كالبخــاري )ت: 256هـــ( وأيب زرعــة )ت: 264هـ(، 

والدارقطنــي )ت: 385هـــ( وغرهــم؛ وهــذا هــو باعــُث مــن صنَّــَف يف بيــان حــال الـــُمتكلِّمن يف 

الرجــال.

)1( نقــض قواعــد يف علــوم احلديــث، لبديــع الديــن الســندي، )ص73-76( و)ص91-99(؛ إرشــاد املســتغيث يف الدفــاع عــن أهــل 
احلديــث ألُســامة العطيــاين، )ص28-47( باختصــار وتــرف وزيــادة يف النقــاط الثــالث.

)2( ينظر: ما قاله التاج السبكي يف قاعدته يف اجلرح والتعديل، )ص19( و)ص30(.
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َنَظراٌت َنقِديٌة يف َمسأَلة َظنِية أصول َتصِحيح الِروايات

وهــذا منطبــٌق – أيًضــا - عــى مثــل مــا حــكاه الشــيخ التهانــوي مــن اخلــالف الــذي وقــع بــن 

ــف بعــض  البخــاري ومســلم يف مســألة اللقــاء؛ فهــي إحــدى املعــارك بــن أهــل هــذا الفــن؛ حتــى ألَّ

ــنَن  ــه: )السَّ ــري )ت: 721هـــ( يف كتاب ــيد الِفْه ــن ُرَش ــل اب ــا فع ــا؛ ك ــتقلًة فيه ــاٍت مس ــُة مصنف األئم

األْبــنَي والـــَمْوِرد األْمَعــن يف املحاكمــة بــني اإلمامــني يف الســند املعنعــن(.

فلــو كان األمــُر مــرَد ظــنٍّ عــى مــا زعمــه الشــيخ التهانــوي  ملــا شــنَّع مســلٌم يف مقدمتــه عــى 

الـــُمخالِف لــه يف هــذه املســألة؛ وملــا جَعــَل الـــُمخالَِف خُمالًِفــا إلمجــاع أهــل هــذا الفــن يف هــذا الباب؛ 

ه عــى املخالــف عــرف ذلــك)1(. حتــى إهنــم قالــوا: إن مقصــده مــن ذلــك:  ومــن طالــع مقدمتــه يف ردِّ

الــرد عــى بعــض أكابــر هــذا الفــن ممــن رشطــوا اللقــاء؛ كابــن املدينــي والبخــاري وغرمهــا)2(.

واملقصــود: أن اســتدالل الشــيخ التهانــوي بــا وقــع اخلــالف فيــه بــن البخــاري ومســلم يف رشط 

االتصــال = ليــس حجــة فيــا يذهــب إليــه بــأن أصــول التصحيــح ظنيــة؛ فضــاًل عــن أن أحــًدا مــن 

أهــل العلــم باحلديــث قــال بــه، وإذا ُعِلــَم الباعــُث عــى قولــه: تبــنَّ ضعــف مــا أراد أن يبنيــه عليــه.

ــَغ  ــا باَل ــة؛ إن ــى احلقيق ــف ع ــح والتضعي ــول التصحي ــا يف أص ــلًا مل خيتلف ــاريَّ ومس ــم إن البخ ث

البخــاريُّ يف التصحيــح يف صحيحــه خاصــًة؛ بدليــل احتجــاج البخــاري - يف غــر صحيحــه - بمــن 

ــه يف قبــول عنعنتهــم باملعــارصة وإمــكان اللقــاء)3(. احتــج هبــم مســلٌم يف صحيحــه، واكتفائ

أمــا قــول الشــيخ التهانــوي: "وكــذا خالــَف ابُن حبــاَن مجهــوَر املحدثــن يف قبــول روايــة املجهول 

واالحتجــاج هبــا  إذا كان الــراوي عنــه وشــيخه كالمهــا ثقتــن، ومل يكــن احلديــث منكــًرا")4(. 

)1( مــن أقــوى مــا اســتدل بــه مســلٌم عليهــم: أن الـــُمخالَِف يف ذلــك قــد نــازع إمجــاَع أئمــة احلديــث يف االعتــداد بعنعنــة الثقــة إذا 
ــه، وكان مــع ذلــك قــد ســلم مــن وصمــة التدليــس. ــه وبــن الــراوي عن أمكــَن اللقــاُء بين

)2( ألَّــف شــيخنا أ.د. حاتــم بــن عــارف الريــف كتابــه: )إمجــاع املحدثــني عــىل عــدم اشــرتاط العلــم بالســامع يف احلديــث املعنعــن بــني 
املتعارصيــن( يف الــرد عــى دعــوى إمجــاع مســلم ومــن تبعــه. تنظــر: األدلــة عــى بطــالن نســبة هــذا االشــرتاط )ص146-77(.

)3( نقض قواعد يف علوم احلديث، لبديع الدين السندي، )ص74-75( بترف.
)4( قواعد يف علوم احلديث، للتهانوي، )ص21(.
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فإنــه جيــاب عنــه: بــأن هــذا االصطــالَح - عــى التنــزل بصحتــه)1( - خــاصٌّ بابــن حبــان؛ وليــس 

يعــد مــن مصطلحــات املحدثــن. يقــول ابــن حجــر )ت: 852هـــ(: "وهــذا الــذي ذهــب إليــه ابــن 

ــٌب  ــه = مذه ــن جرُح ــة إىل أن يتب ــى العدال ــه كان ع ــُة عين ــت جهال ــل إذا انتف ــن أن الرج ــان م حب

ــٌب؛ واجلمهــوُر عــى خالفــه")2(.  عجي

ثــم لــو أن رجــاًل انتحــل مذهــَب ابــن حبــان، ومشــى عــى قواعــده يف تصحيــح األحاديــث - 

بنــاًء عــى تســمح الشــيخ بــأن األمــَر راجــٌع إىل الــذوق واالجتهــاد - = فــإن الشــيخ التهانــوي يكــون 

قــد وقــع يف التناقــض الواضــح!.

بيــان ذلــك: أن الشــيَخ وصــَف ابــَن حبــان يف موضــٍع آخــَر مــن كتابــه - بعدمــا نقــَل دفــاَع ابــن 

ه عــى ابــن حبــان يف طعنــه لــه - بقولــه: "قلــُت: فثَبــَت أن  حجــٍر عــن الــراوي )ســامل األفطــس(، وَردَّ

ابــَن حبــان متعنِّــٌت، وأن مثــل هــذه التهمــة ال تؤثــر" )3(!.

فهــذا تناقــٌض مــن الشــيخ -  -! إذ كيــف يقــرر أن األمــَر راجــٌع إىل الــذوق واالجتهــاد، 

ويستشــهد يف مقدمتــه بمذهــب ابــن حبــان الــذي خالــف فيــه املحدثــن = ثــم هــو نفُســه َيــُردُّ حكــَم 

ابــن حبــان يف أحــد الــرواة بدعــوى أنــه متعنــٌت؟!)4(.

)1( املنهجية العلمية تقتي بسط ذلك وحتريره والتوثق من نسبته؛ مقروًنا بتتبعنا لتطبيقاته يف حكمه عى الرواة.
)2( لسان امليزان، البن حجر، )14/1(.

)3( قواعد يف علوم احلديث للتهانوي، )ص410(.
ــن  ــٍل م ــى أص ــا ع ــا منه ــس اختالًف ــن = لي ــلم يف املعنع ــاري ومس ــالف البخ ــن اخت ــيخ    م ــه الش ــل ب ــا مث ــواب أن م )4( الص
أصــول التصحيــح؛ بــل مهــا متفقــان عــى أصــل اتصــال الســند؛ وإنــا اخلــالف يف صــورة: هــل تنــدرج حتــت هــذا األصــل أم ال؟. 
ــه ُيدِخــل املجهــوَل يف وصــف  ــاِزع يف اشــرتاط أصــل العدالــة؛ لكن ــا؛ فــإن ابــن حبــان ال ُين ومثلــه مــا أورده عــن ابــن حبــان هن
العدالــة؛ لكونــه مســلًا مل ُيعــرف فيــه جــرح، ولكونــه مــن قــرون غلــب الصــدُق فيهــا عــى الكــذب. وعــى هــذا: فــإن اخلــالف 

ليــس يف األصــل؛ بــل يف صــوٍر تنــدرج حتــت األصــل. 
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النقطة الثانية: أنه قد تقرر عند أهل العلم أن اخلالَف الذي دبَّ بن الناس إنام يكون عىل رضبني:

، ال معنى حلقيقته غالًبا. األول: خالٌف لفظيٌّ ُصْوِريٌّ

، والصواُب فيه مع أحد الـُمخَتِلَفْن. الثاين: خالٌف معنويٌّ حقيقيٌّ

ــم  ــاٍر عنده ــدٍّ ســواء، س ــى ح ــة ع ــة والعملي ــائل العلمي ــٌع يف املس ــه: واق ــالُف بربي ــذا اخل وه

ــة( التــي منهــا علــُم مصطلــح احلديــث، ومــن طالــع شــيًئا  ــع العلــوم املســاة: )علــوَم اآلل عــى مجي

مــن تصانيفهــم تبــن لــه ذلــك.

واملقصــود: أن علــم مصطلــح احلديــث قــد وقــع يف مســائله نــزاٌع بينهــم؛ حتــى اســتقرَّ العمــُل 

بــن جهابــذة هــذا الفــن عــى واحــٍد مــن األقــوال الـــُمختَلف فيهــا، وصــار اآليت بغــره كاآليت بــيٍء 

غريــب. فقــد تقــرر عندهــم باالســتقراء التــام: أن القــوَل املختــاَر لديــم هــو احلــقُّ دون ســواه.

ه عــى مذاهــب)1(؛  مثــال ذلــك: )الـــُمْرَسل(؛ فقــد اختلــف أهــل العلــم باحلديــث يف قبولــه وَردِّ

ْت فيــه أقواهُلــم باجلملــة: هــو ردُّ الـــُمْرَسل.  والــذي اســتقرَّ

ــاه مــن ســقوط االحتجــاج باملرســل واحلكــم  يقــول ابــن الصــالح )ت: 643هـــ(: "ومــا ذكرن

بضعفــه = هــو املذهــب الــذي اســتقر عليــه آراُء مجاهــر حفــاظ احلديــث ونقــاد األثــر، وقــد تداولــوه 

يف تصانيفهــم. ويف صــدر صحيــح مســلم: "امُلرَســل يف أصــل قولنــا وقــول أهــل العلــم باألخبــار ليس 

بحجــة")2(. وابــن عبــد الــرب - حافــظ املغــرب - ممــن حكــى ذلــك عــن مجاعــة أصحــاب احلديــث. 

ــه: مذهــُب مالــٍك وأيب حنيفــة وأصحاهبــا - X- يف طائفــة" )3(. واالحتجــاُج ب

واملتحرر عند املحدثني عىل وجه اإلمجال: ردُّ املراسيل. 

)1( بلــغ هبــا ابــن حجــر ثالثــَة عــَر مذهًبــا يف نكتــه عــىل كتــاب ابــن الصــالح، )546/2-552(. وينظــر بحثــي: )مباحــث يف حتريــر 
ثن(. اصطــالح احلديــث الـــُمرَسل، وحجيتِه عند الســادة الـــُمحدِّ

)2( مقدمة صحيح مسلم، )24/1(.
)3( معرفة أنواع علم احلديث البن الصالح، )ص55-54(.
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وأما عىل سبيل التفصيل: فقد استقروا عى مذهبن: 

 .M األول(: قبول مراسيل الصحابة(

ــاًل  ــا أص ــأن هل ــنُّ ب ــَب يطمئ ــت القل ــَن جعل ــَدت بقرائ ــي ُعِض ــيل الت ــول املراس ــاين(: قب )الث

صحيًحــا. وهــذان املذهبــان: إنــا جــرى العمــُل عليهــا بعــد طــول بحــٍث ونظــر؛ حتــى َخَلــَص أهــُل 

ــيل.  ــث املراس ــن يف مبح ــن النتيجت ــن هلات ــذا الف ه

ولكــي يتضــح هــذا املثــال املــروب ومــا ينبنــي عليــه مــن اجلــواب عــن كالم الشــيخ التهانــوي 

خاصــة = أنقــل كالَم ابــن رجــب )ت: 795هـــ( فيــا اســتقرَّ عليــه أهــُل احلديــث فيهــا. يقــول ابــن 

ــا  ــاظ إن ــإن احلف ــاب؛ ف ــذا الب ــاء يف ه ــاظ وكالم الفقه ــن كالم احلف ــايف ب ــه ال تن ــم أن ــب: "واعل رج

ــٍح عــى طريقتهــم النقطاعــه  يريــدون صحــة احلديــث الـــُمعنَّ إذا كان ُمرَســاًل؛ وهــو ليــس بصحي

وعــدم اتصــال إســناده. وأمــا الفقهــاء: فمرادهــم: صحــة ذلــك املعنــى الــذي دلَّ عليــه احلديــث؛ فــإذا 

عضــد ذلــك الـــُمْرَسل قرائــن تــدل عــى أنــه لــه أصــاًل = َقــِوَي الظــنُّ بصحــِة مــا دلَّ عليــه؛ فاحُتــجَّ به 

مــع مــا احتــفَّ بــه مــن القرائــن؛ وهــذا هــو التحقيــُق يف االحتجــاج باملرســل عنــد األئمــة؛ كالشــافعي 

وأمحــد وغرمهــا")1(.

واملقصــود هنــا: بيــاُن أن ابــَن رجــٍب عــدَّ هــذا الــذي اســتقرَّ عليــه العمــُل عنــد أهــل احلديــث = 

ممــا ال خــالَف فيــه أصــاًل بــن أئمــة احلديــث.

ــا آخــر")2(  ًث ــُف ُمدِّ الِ ٍث خُيَ وعــىل مــا ســبق: فــإن قــول الشــيخ التهانــوي: "فــال لــوَم عــى ُمــدِّ

ــلُّ ألحــٍد  ــان احلــقُّ فيهــا؛ فــال حَيِ ــا أن مــن املســائل مــا ب ــا قــد علمن ليــس عــى إطالقــه! واحلــال أنَّ

ــُل يف  ــزال َينتِح ــم. ومــع هــذا: نجــد أن البعــض ال ي ــه هبــذا العل القــوُل بخالفهــا ممــن ال اشــتغاَل ل

علــوم احلديــث مذاهــَب باطلــًة خَيــِرُق هبــا إمجاعــات أهلــه املختصــن بــه، ويتمحــل يف تقليــب القــول 

)1( رشح علل الرتمذي، البن رجب، )187/1(.

)2( قواعد يف علوم احلديث، للتهانوي، )ص20(.
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الصــادر عــن أحدهــم بــال متحيــص!.

ــل لــه الشــيخ قولــه: "]إن[ تضعيــف الرجــال وتوثيقهــم، وتصحيــح األحاديــث  ثــم إن ممــا أصَّ

، ولــكلٍّ وجهــٌة")1(! = وهــو قــوٌل ليــس يف ملــه أيًضــا.  وحتســينها أمــٌر اجتهــاديٌّ

فقــد ســبق أن نبَّهــُت عــى أن االجتهــاد عــى رضبــن: فمنــه مــا يســع اخلــالف فيــه ومنــه مــا ال 

ــان احلــق؛  ــه بعــَد بي ــلُّ ألحــٍد املخالفــُة في ــه ظاهــٌر لطائفــٍة دوَن ســواها، فــال حَيِ يســع؛ ألن احلــقَّ في

ــا مــا يكــون ناشــًئا عــن هــوًى وإن ســموه اجتهــاًدا؛ إذ ال  وهبــذا يظهــر أن اخلــالَف بــن النــاس غالًب

َيِصــحُّ إدخــاُل غالــِب اجتهاداهتــم يف يشٍء مــن اخلــالف املعتــرب أصــاًل!.

يقــول أبــو إســحاق الشــاطبي )ت: 790هـــ(: "... وهبــذا يظهــر أن اخلــالَف خــالٌف ناشــٌئ عــن 

ــل ... وإذا صــاَر  ــة والتفصي ــة عــى اجلمل ــاع األدل اهلــوى املضــل؛ ال عــن حتــري قصــد الشــارع باتب

اهلــوى بعــَض مقدمــات الدليــل = مل ينتــج إال مــا فيــه اتبــاع اهلــوى؛ وذلــك خمالفــُة الــرع؛ وخمالفــُة 

ــدٍّ هبــا يف اخلــالف املقــرر يف  ــواُل أهــل األهــواء غــُر معت الــرع ليســت مــن الــرع يف يشٍء ... فأق

الــرع؛ فــال خــالَف حينئــٍذ يف مســائل الــرع مــن هــذه اجلهــة")2(.

ــذا مــن  ــائل احلديــث؛ وه ــق يف مس ــز التلفي ــه جيي ــوي أن ــم إن الظاهــر مــن كالم الشــيخ التهان ث

ــه ملــن تأمــل كالمــه عــن املســائل املتعلقــة بعلــوم احلديــث؛ وبيــان ذلــك يف النقطــة  أعظــم مــا َيلَزُم

ــة. اآلتي

النقطــة الثالثــة: مــن املعلــوم لــدى أهــل العلــم قاطبــًة حرمــُة التلفيــق يف الفقه؛ ال ســيا يف املســائل 

التــي َكُثــَر النــزاُع فيهــا بــن أهــل القبلــة. وال أعظــم رضًرا مــن التلفيــق الفقهــي يف املســائل املتنــازع 

عليهــا = إال التلفيــق احلديثــي بقصــد التعصــب للمذهــب واالنتصــار لــه؛ حتــى أصبحــت وســيلُته 

العريــُة عــدَم النكــر عــى )أربــاب مذهــٍب مــا( فيــا انتحلــوه مــن مســائَل حديثيــٍة خالفــوا فيهــا 

)1( املصدر السابق، )ص49(.
)2( املوافقات، للشاطبي، )221/5(.
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مجاهــَر أهــل العلــم باحلديــث؛ فضــاًل عــن إمجاعــات أئمــة املحدثــن واحلفــاظ. 

ــك  ــٌن يف تل ــَن طاع ُز أن يطع ــوِّ ــه جُي ــه أن ــن ل ــيخ: يتب ــوال الش ــض أق ــوازم بع ــل يف ل إن املتأم

ــِئَل عــن  ــى إذا مــا ُس ــيُّ يف صحيحــي البخــاري ومســلم؛ حت ــي طعــن فيهــا الدارقطن األحاديــث الت

ــَق مهــواًل، وُســِئَل عــن ذلــك = قــال: أنــا  ذلــك = قــال: أنــا عــى مذهــب الدارقطنــي!. وإذا مــا َوثَّ

ــيٌّ عاقــٌل؛  عــى مذهــب ابــن حبــان يف هــذا !. وهــذا هــو عــن التلفيــق املذمــوم الــذي ال يرتضيــه عامِّ

ــة!. ــة والنقلي ــوم العقلي ــتغٍل بالعل ــٍة مش ــن بحاث ــاًل ع فض

بــل إذا نظــر يف حــال راٍو آخــَر يف أحــد الصحيحــن - وكان هــذا الــراوي ضعيًفــا = قــال: انظــروا 

هــذا راٍو ضعيــٌف قــد أخــرج لــه أحــد الشــيخن!. فــإذا ُســِئَل: قــال: هــذا الــراوي َطَعــَن فيــه فــالٌن 

وفــالٌن مــن كبــار األئمــة!. 

ــٌة؛  ــح والتضعيــف ظني ــه: "وال شــكَّ أن أصــوَل التصحي ــُره يفــره الشــيُخ بقول ُكلُّ هــذا ونظائِ

ٍث ومتهــٍد خُيالـِـُف فيها غــَره")1( !.                                                          ث واملجتهــد غالًبــا؛ فــال لــوَم عى ُمــدِّ مداُرهــا عــى ذوق الـــُمحدِّ

وبقولــه: "فــاذا عــى احلنفيــة لــو خالفــوا كذلــك يف بعــض األصــول؟")2(!.

)1( قواعد يف علوم احلديث، للتهانوي، )ص20(.
)2( املصدر السابق، )ص21(.
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َنَظراٌت َنقِديٌة يف َمسأَلة َظنِية أصول َتصِحيح الِروايات

A

وفيها أهم النتائج والتوصيات

أختم بحثي بأهم نتائجه؛ وهي: 

ــُم مــن خالهلــا عــىل . 1 ــات؛ هــو: )أصــوٌل متفــٌق عليهــا، ُيَك تعريــف أصــول تصحيــح الرواي

الروايــة بالقبــول(. ومثلــه يقــال يف أصــول التضعيــف إال أنــه ُيقيَّــد: )بالــرد(؛ وإذا قيــل أصوهلــا مًعــا 

= مُجِــَع بينهــا.

أصــول تصحيــح الروايــات يقينيــٌة يف اشــرتاطها. ويف الوقــت نفســه: َيغِلــُب عــى ظننــا الوثوُق . 2

فيــا ينتــج عنهــا مــن أحــكام. وأمــا القــول بظنيــة اشــرتاط هــذه األصــول ذاهتــا، أو بمحــض الظــن 

ر. فيــا ينتــج عنهــا = فهــو قــوٌل ُمــَدٌث غــُر ُمــرَّ

مــا ينتــج عــن أصــول التصحيــح ُيعــد مــن املســائل االجتهاديــة املنظــورة؛ وليــس بمــريضٍّ أن . 3

َيـــُجرَّ ذلــك إىل التشــكيك يف كل مــا ينتــج عنهــا -وهــي يقينيــٌة يف ذاهتــا- بدعــوى الظنيــة واالجتهــاد.

من أهم ما ُينَظُِّم القوَل بظنية ما ينتج عن أصول تصحيح الروايات: . 4

التفريق بن الظن املحض وغلبة الظن. - 

التفريق بن حكم املشتغل املراعي لقواعد املحدثن، وحكم من مل ُيعَهد إلينا اشتغاُله.- 

التفريق بن ما اتفق املحدثون عى صحته، وما هو دون ذلك.    - 

ــة أصــول تصحيــح الروايــات -فيــا أعلــم-: هــو العالمــة الشــيخ ظفــر . 5 أول مــن قــال بظني

أمحــد العثــاين التهانــوي )ت: 1394هـــ(؛ وباعثــه: االنتصــار ملذهــب احلنفيــة، والــرد عــى خصومها.
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أما التوصيات: فهي:

احلذر من العصبية املذهبية، ومن امليل إىل الباطل واملعاندة فيه ، أو عدم قبول احلق من أهله.. 1

ــه مــن . 2 ــه مــن أســانيد األحاديــث ومتوهنــا؛ لكون اســتحضار مــا اتفــق املحدثــون عــى صحت

ــج عنهــا مــن أحــكام. ــح، ومــا ينت ــرة يف إعــال أصــول التصحي ــة املؤث ــا الصناعــة احلديثي قضاي

ــول . 3 ــة أص ــا: ظني ــي منه ــوال - الت ــذه األق ــم ه ــن توظيَفه ــض الطاعن ــاوالت بع ــظ ملح التيق

ــة املتفــق  ــا -؛ بغــرض النيــل مــن الســنة املرفــة، ومــن منهجيتهــا النقدي تصحيــح الروايــات مطلًق

عليهــا.

هذا واهلل أعلم؛ وصى اهلل عى نبينا ممٍد وعى آله وصحبه وسلم تسليًا.
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َنَظراٌت َنقِديٌة يف َمسأَلة َظنِية أصول َتصِحيح الِروايات

1- إمجــاع املحدثــني عــىل عــدم اشــرتاط العلــم بالســامع يف احلديــث املعنعــن بــني املتعارصين؛ لألســتاذ 

الدكتــور حاتــم بــن عــارف الريــف، ط1، 1421 هـــ، دار عــامل الفوائــد للنــر والتوزيــع - مكة 

املكرمة.

2- إرشــاد املســتغيث يف الدفــاع عــن أهــل احلديــث؛ ألســامة بــن عبــد الرحيــم بــن ممــود العطيــاين، 

ط1، 2008م، دار العلــم للطباعــة والنــر والتوزيــع.

3- األشــباه والنظائــر عــىل مذهــب اإلمــام األعظــم؛ لزيــن العابديــن بــن إبراهيــم بــن نجيــم احلنفــي، 

ــب  ــرات، ط1، 1419هـــ - 1999م، دار الكت ــا عم ــه: زكري ــرج أحاديث ــيه وخ ــع حواش وض

ــروت. ــة - ب العلمي

4- أصــول التصحيــح والتضعيــف، للدكتــور عبــد الغنــي بــن أمحــد بــن جــرب بــن مزهــر التميمــي،          

بحــث منشــور يف ملــة البحــوث اإلســالمية، العــدد: 41.

ــوض  ــد ع ــق: مم ــروي، حتقي ــري اهل ــن األزه ــد ب ــن أمح ــد ب ــور مم ــة؛ أليب منص ــب اللغ 5- هتذي

ــروت. ــريب - ب ــرتاث الع ــاء ال ــب، ط1، 2001م، دار إحي مرع

ــق:  ــي، حتقي ــافعي املطلب ــان الش ــن عث ــاس ب ــن العب ــس ب ــن إدري ــد ب ــد اهلل مم ــالة؛ أليب عب 6- الرس

ــة احللبــي - مــر. الشــيخ أمحــد شــاكر، ط1، 1358هـــ -1940م، مكتب

7- ســرية اإلمــام البخــاري .. ســيد الفقهــاء واملحدثــني؛ لعبــد الســالم بــن ممــد املباركفــوري، ط1، 

1422هـــ، دار عــامل الفوائــد للنــر والتوزيــع - مكــة املكرمة.

8- رشح علــل الرتمــذي؛ أليب الفــرج عبــد الرمحــن بــن شــهاب الديــن، املعــروف بـ)ابــن رجــب(،     

ــار - األردن. ــة املن حتقيــق: د. مهــام عبــد الرحيــم ســعيد، ط1، 1407هـــ - 1987م، مكتب
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9- شــمس العلــوم ودواء كالم العــرب مــن الكلــوم؛ لنشــوان بــن ســعيد احلمــري اليمنــي،                                                                                                                                          

حتقيــق: د حســن بــن عبــد اهلل العمــري، ومطهــر بــن عــيل اإلريــاين، ود. يوســف ممــد عبــد اهلل، 

ــق. ــر - دمش ــروت، ودار الفك ــارص - ب ــر املع ط1، 1420هـــ -1999م، دار الفك

10- الصحيــح = )اإلحســان يف تقريــب صحيــح ابــن حبــان(؛ أليب حاتــم ممــد بــن حبــان بــن أمحــد 

الُبســتي التميمــي، ترتيــب: األمــر عــالء الديــن عــيل بــن بلبــان الفــاريس، حققــه وخــرج أحاديثه 

وعلــق عليــه: شــعيب األرنــاؤوط، ط1،  1408هـــ - 1988م، مؤسســة الرســالة - بــروت.

ــوي،             ــد اللكن ــن مم ــي ب ــد احل ــنات عب ــاين؛ أليب احلس ــر اجلرج ــاين يف رشح خمت ــر األم 11- ظف

ــدوي، ط2، 1430هـــ - 2009م،  ــن الن ــي الدي ــه : د. تق ــق علي ــه وعل ــرج نصوص ــه وخ حقق

ــر. ــة والن ــان للطباع ــة الري ــع مؤسس ــدوي، توزي ــن الن ــيخ أيب احلس ــز الش ــورات مرك منش

12- الفــروق يف اللغــة؛ أليب هــالل احلســن بــن عبــداهلل بــن ســهل العســكري، حققــه وعلــق عليــه:       

ممــد إبراهيــم ســليم، دار العلــم والثقافــة للنــر والتوزيــع - القاهــرة.

13- قاعــدٌة يف اجلــرح والتعديــل؛ أليب نــر عبــد الوهــاب بــن عــيل، تــاج الديــن الســبكي، ضمــن 

كتــاب )أربــع رســائل يف علــوم احلديــث(، حتقيــق: الشــيخ عبد الفتــاح أبــو غــدة، ط5، 1410هـ،                       

دار البشــائر - بــروت.

14- القطــع والظــن عنــد األصوليــني: حقيقتهــام ، وطــرق اســتفادهتام ، وأحكامهــام، للدكتــور ســعد 

بــن نــارص الشــثري، ط1 ، 1418 هـــ، دار احلبيــب - الريــاض.

ــيخ               ــق: الش ــوي، حتقي ــاين التهان ــد عث ــف أمح ــن لطي ــد ب ــر أمح ــث؛ لظف ــوم احلدي ــد يف عل 15- قواع

ــروت ــب، ب ــالمية - حل ــات اإلس ــة املطبوع ــدة، ط5، 1404هـــ، مكتب ــو غ ــاح أب ــد الفت عب

16- الكفايــة يف علــم الروايــة؛ أليب بكــر أمحــد بــن عــيل بــن ثابــت، املعــروف بـ)اخلطيــب البغــدادي(، 

حققــه: أبــو عبــداهلل الســورقي، وإبراهيــم محــدي املــدين، املكتبــة العلميــة - املدينــة املنــورة.
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َنَظراٌت َنقِديٌة يف َمسأَلة َظنِية أصول َتصِحيح الِروايات

ــارف  ــرة املع ــق: دائ ــقالين، حتقي ــر العس ــن حج ــيل ب ــن ع ــد ب ــل أمح ــزان؛ أليب الفض ــان املي 17- لس

ــروت. ــات - ب ــي للمطبوع ــة األعظم ــد، ط2، 1390هـــ - 1971م، مؤسس ــة باهلن النظامي

ــن  ــد الرمح ــع: عب اين؛ مج ــرَّ ــة احل ــن تيمي ــم اب ــد احللي ــن عب ــد ب ــن أمح ــي الدي ــاوى تق ــوع فت 18- جمم

بــن ممــد بــن قاســم، 1416هـــ - 1995م، ممــع امللــك فهــد لطباعــة املصحــف الريــف -             

ــورة. ــة املن املدين

ــي،  ــيل الفيوم ــن ع ــد ب ــن مم ــد ب ــاس أمح ــري؛ أليب العب ــرح الكب ــب ال ــري يف غري ــاح املن 19- املصب

ــة. ــة العري ــيخ، املكتب ــف الش ــق: يوس ــة و حتقي دراس

20- معجــم اللغــة العربيــة املعــارصة؛ للدكتــور أمحــد خمتــار عبــد احلميــد عمــر، ومعــه فريــق عمــل، 

ط1، 1429هـــ/ 2008م، عــامل الكتب.

21- معرفــة أنــواع علــم احلديــث؛ أليب عمــرو عثــان بــن صــالح الديــن عبــد الرمحــن الشــهرزوري، 

حتقيــق: أ.د. نــور الديــن عــرت، 1406هـــ - 1986م، دار الفكــر - دمشــق، دار الفكــر املعــارص - 

بــروت.

22- مقاييــس اللغــة؛ أليب احلســن أمحــد بــن فــارس بــن زكريــا القزوينــي الــرازي، حتقيــق:                                 

عبــد الســالم ممــد هــارون، 1399هـــ - 1979م، دار الفكــر.

23- املنتخــب مــن اإلرشــاد يف معرفــة علــامء احلديــث )= مطبــوع باســم اإلرشــاد(؛ أليب يعــى اخلليــل 

بــن عبــد اهلل اخلليــيل، حتقيــق: د. ممــد ســعيد عمــر إدريــس، ط1، 1409هـــ، مكتبــة الرشــد - 

الريــاض.

24- املنهــل الــروي يف خمتــر علــوم احلديــث النبــوي؛ أليب عبــد اهلل ممــد بــن إبراهيــم ابــن مجاعــة، 

حتقيــق: د. ميــي الديــن عبــد الرمحــن رمضــان، ط2،  1406هـــ، دار الفكــر - دمشــق.

25- املوافقــات يف أصــول الريعــة؛ أليب إســحاق إبراهيــم بــن موســى بــن ممــد الشــاطبي، حققــه: 

أبــو عبيــدة مشــهور بــن حســن آل ســلان، ط1،  1417هـــ - 1997م، دار ابــن عفــان.
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26- نقــض قواعــد يف علــوم احلديــث؛ لبديــع الديــن بــن إحســان اهللّ بــن رشــد اهلل الســندي، قــدم لــه 

وعلــق عليــه: صــالح الديــن مقبــول أمحــد، ط1، 1424هـــ - 2003م، مؤسســة غــراس للنــر 

والتوزيــع - الكويــت.

ــة؛ أليب احلســن إبراهيــم بــن عمــر، برهــان الديــن البقاعــي،  ــة بــام يف رشح األلفي 27- النكــت الوفي

حتقيــق: د. ماهــر ياســن الفحــل، ط1، 1428هـــ - 2007م، مكتبــة الرشــد نــارشون.

28- النكــت عــىل كتــاب ابــن الصــالح؛ أليب الفضــل أمحــد بــن عــيل بــن حجــر العســقالين، حتقيــق: 

ــة  ــي باجلامع ــث العلم ــادة البح ــيل، ط1، 1404هـــ - 1984م، ع ــادي املدخ ــن ه ــع ب د. ربي

ــة. ــالمية باملدين اإلس

املوسوعات اإللكرتونية

1- حرف للكتب التسعة؛ اإلصدار )2.1(.

2- الشاملة املكية؛ اإلصدار )3.64(.

3-  الشاملة الذهبية؛ اإلصدار )3.65(.
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