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مقدمة
احلمد هلل ،احلاكم بالقسط والعدل ،القائل باحلق الفصل ،املنتزه عن النقص واهلزل.
والصالة والسالم على نيب الرمحة والفضل ،الصادق املصدوق بالقول ،والقدوة يف السرية والفعل.
اجملرح والعدل ،ومبا اـا يمـا مـن القـرن والسـنة مـن ـل،
وعلى صحابته األمنا على النقل ،العالمني بأحوال َّ
أما بعد:
لــم ن ــن علــم اجلــرح والتعــدنل علمــا م تــدعا يف عصــر الروانــة عنــد التــابعني أم ــال ــع ة و ـ الق ـا ومــن
بعــدهم أو مــن هــو يف عصــرهم ،بــل كــا ال حــث عــن و ا ــة نــا لا األا ــار مــن الشــروا امل لوبــة عنــد الصــحابة 
ــل كل ـ  ،إضــا ة إأ أنــه كـا مورو ــا مــن علــة علــوم الن ــوة الــل أصــلمم هلــلا العلــم ،ورــا نــزل مــن نصــو

القــرن

ال رمي لإل ارة إأ العمل به.
وال نعلم أحد من أهل الدنانات السابقة أنه عمل هبلا العلم بالقدر اللي ّعده علما احلـدنث ونقـادهذ كلـ
أ األن يا كانوا ن ع و إأ أرهم ااصة ،دو نقل تل التعـاليم السـماونة إأ مـن هـم ورا أ ـوامهم ،اسـتننوا عـن
علوم احلدنث ونقل األا ار ،وال شف عن صحتها ،ا القوم نتلقو
أن يا هم ،كه مم تل النصو

رائعهم من أ واه أن يـائهم ،لمـا تـوهلل اهلل

يف مهب التحرنف والت دنل.

وأل الشـ ـرنعة امس ــالمية ـ ـرنعة س ــرمدنة ،وأل ال ــدنن امس ــالما من ــزل للن ــا كا ــة ،وأل مص ــدري ال ــوحا
سي قيا منقولني إأ أ نرث اهلل األرض ومن عليها ،كا ال بد من علم نسيّج به صـدق نا لهمـا ،وكـا ال بـد مـن
تسخري اهلل –تعاأ -ل ري من علمـا الراـال ونقـاد النصـو مـن حـص عدالـة النا ـل وضـ ه ،وصـيانة النصـو
عن الع ث أو ال لب أو النسيا أو أي ن ة من ن ات النقل األارى.
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ا لعلوم اجلرح والتعدنل الدور األول يف محانة النصو  ،وصيانتها عن حترنـف امل لـني ،ونسـيا النـا لني،
وكلب احلا دنن ،واداع اجلاهلني ،وكـا للصـحابة عصـا السـ ق يف تقعيـد أسـا هـلا العلـم ،وتأصـيل دعائمـه علـى
مشرعها إأ أ نرث اهلل ومن عليها.
الواه اللي فظ رنعة امسالمذ كتابة وسنة ،كما نزلمم من عند ّ
ويف هــلا ال حــث ،س ــندر دور الصــحابة وا ليــات الــل ات عوهــا لتقعيــد أص ــول هــلا العلــم اجلليــل عمــال مبــا
اا ت به الشـرنعة امسـالمية ،نسـأل اهلل العيـيم أ نعيننـا علـى كلـ  ،وأ عمعنـا هبـم حـول ن ينـا علـى حـوض نـرد
عليه ال تاب والسنة كما أارب به رسول الربنة –عليه أ ضل الصالة وأمت التسليم.)3(-
الدراسات السابقة:
ال غرابــة أ جنــد ك ـريا مــن علمــا املصـ لا مــن القــدما واملعاصـرنن نســل و الضــو علــى تأصــيل علــوم اجلــرح
والتعــدنل يف امســالم ،ال ســيما أ هــلا املوضــوع مــن املواضــي األصــيلة يف علــم الراــال ،ولــيا مبوضــوع معاصــر أو
ائم نتيجة أحداث أو طعو معاصرة.
وعلــى الــرغم مــن كلـ جنــد بعــب أت ــاع النــرب مـن أنصــاا امل قفــني واملستشــر ني وغــريهم ،ن عنــو يف منــاهج
الصحابة يف روانة احلدنث واحلفاظ عليه ،ونش و حبفاظة علم اجلرح والتعدنل على احلدنث الن وي املنقول.
وعنــد النيــر يف كتــب الســابقني واملعاصـرنن رــن ت لــم يف تأصــيل علــوم اجلــرح والتعــدنل عنــد الصــحابة ،ال جنــد
أح ــدا م ــنهم اص ــص كل ـ مبوض ــوع ض ـ ّـم عي ـ أطرا ــه ب ح ــث منهج ــا ،نس ــتقر م ــن االل ــه ا ــار ال ـواردة ع ــن
الصــحابة ،ون وهبــا ضــمن واعــد اجلــرح والتعــدنل ،وصيّــز مــا مت تأصــيله يف عهــد الصــحابة منهــا ،ومــا ن ــن هلــم بــه
حااة لعدم واود مدعاة له.

( )3ملا رواه احلاكم يف املستدرك على الصحيحني ( ،)372 /3وغريه بإسناد صحيا عن أيب هرنرة أ النيب – ال" :تركمم
ي م يئني لن تضلوا بعدمها :كتاب اهلل وسنل ،ولن نتفر ا حىت نردا علا احلوض" ،وصححه األل اين ،صحيا اجلام الصنري
وزنادته ح(.)8235
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وم ــن ا ــالل االط ــالع عل ــى ع ــدد م ــن الدراس ــات ال ــل تض ــمنمم احل ــدنث ع ــن موض ــوع تأص ــيل عل ــوم اجل ــرح
والتع ــدنل عن ــد الص ــحابة ،جن ــد غ ــري دراس ــة ت لم ــمم يف بع ــب أط ـراا ه ــلا املوض ــوع ،وم ــن أه ــم تل ـ الدراس ــات
واملصنفات ما نلا:
 .3احلاكم ،حممد بن ع د اهلل احلاكم النسابوري ،معرفة علوم الحديث ،ا3 ،2م( ،حتقيق السيد معيم
حسني) ،دار ال تب العلمية ،بريوت3777 ،م.

 .2اللهيب ،حممد بن أمحد بن ع ما بن اصاز (ت735هـ) ،ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل،
ا3 ،1م( ،حتقيق ع د الفتاح أبو غدة) ،م ت ة امل وعات امسالمية ،حلب.
ككرا بعب أمسا الصحابة يف ط قات من ارحوا وع ّدلوا.

خرج له البخاري في الجامع
 .1ال ااا ،سليما بن الف بن سعد (ت373هـ) ،التعديل والتجريح لمن ّ
الصحيح ،ا1 ،3م( ،حتقيق أبو ل ابة حسني) ،دار اللوا  ،الرناض3311 ،هـ.
ككر عدالة الصحابة ،وح مهم على بعضهم بلل  ،كما ككر السؤال عن الراوي ،وعـدم الروانـة إال عـن قـة،

وحرصــهم علــى التأكــد مــن ضـ ط الـراوي ،ولــو كــا عــدال يف نفســه ،كمــا ككــر عــدة مــن الصــحابة الــلنن ت لمـوا يف
اجلرح والتعدنل.
 .3ابن راب احلن لا ،زنن الدنن أيب الفرج ع د الرمحن بن أمحد ال ندادي ،شرح علل الترمذي( ،حتقيق نور
الدنن عرت م مقدمة حتقيق مهام سعيد).
ككر يه حتري الصحابة عن الراوي وعدالته وض ه بعد الفتنة ،وأ كل

ن ن ل كل .

 .8اللهيب ،حممد بن أمحد بن ع ما بن اصاز (ت735هـ) ،تذكرة الحفاظ ،ا3 ،3م( ،حتقيق

ع د الرمحن بن املعلما) دار إحيا الرتاث العريب ،بريوت3173 ،هـ.
ككــر يف ترعــة اخلليفتــني األولــني دورمهــا يف تأصــيل علــوم اجلــرح والتعــدنل والت ــمم مــن ض ـ ط الــرواة ،واحل ــم علــى
بعضهم.

 .1مسلم ،مسلم بن احلجاج النيسابوري (213هـ) ،الجامع الصحيح ،ا( ،2حتقيق وترتيب حممد ؤاد
ع د ال ا ا) ،دار إحيا الرتاث العريب ،بريوت3777 ،م.

ككر يف املقدمة تأار ظهور الوض  ،وأنه ن ن على عهد الصحابة ،وحترنهم ننلاك معر ة الرواة ال قات
ل الروانة عنهم.
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 .7السخاوي ،مشا الدنن أبو اخلري حممد بن ع دالرمحن بن حممد بن أيب ب ر ،المتكلمون في الرجال،
ا3 ،3م( ،حتقيق ع د الفتاح أبو غدة) ،دار ال شائر ،بريوت3771 ،م.

 .5احلالا ،هشام ،المزكون لرواة األخبار عن ابن أبي حاتم ،دار عا الفوائد ،الرناض3337 ،هـ.
ككرا أمسا عدة من الصحابة اللنن ت لموا يف اجلرح والتعدنل.
 .7سنوســا ،حممــد نصــر ع ــد اهلل ،دور الصحححابة والتححابعين فححي تأسححيس علححم رجححال الحححديث ،جملــة كليــة
أصول الدنن ،القاهرة ،العدد 3321 ،81هـ.
ككر لة من الصحابة اللنن ح موا على الراال ،والعوامل الـل د عـتهم إأ تأسـيا هـلا العلـم ،وعـدم الروانـة
إال عن ال قات أم اهلم،كما ككر دور عدد مـن الصـحابة يف تأصـيل علـوم الروانـة واجلـرح والتعـدنل ،وعلـى الـرغم مـن
تضمن عنوانه دور الصحابة إال أنه نستوعب كل الدور بأكمله ،وتوس يف دور التابعني يف معيم كتابه.
 .31س ـراج ،ع ــد الــرمحن حممــد ،تأصححيل قواعححد النقححل والروايححة الحقيقيححين ،جملــة دراســات دعونــة ،ننــانر
2111م ،العدد .33
 .33محادة ،اروق ،المنهج اإلسالمي في الجرح والتعديل ،ا ،2دار املعر ة الرباا3757 ،م.
ككرا بعب األس اب الدا عة للصحابة للت مم من راوي احلدنث.
 .32ااسم ،ضيا حممد حممود ،دور الصحابة في حفظ السحنة ونرحر ا ،ا3 ،3م ،دار ال تـب العلميـة،
بريوت.
و د ت لم يه عن ت مم الصحابة يف روانة احلدنث ،وحترنهم للد ة يف الروانة.
أ مية الدراسة ومركلة البحث:
تتلخص أمهية الدراسة يف توضيا عدد من املفاهيم املنلوطة عند بعب ال اح ني ،والرد على ك ري من ال اعنني يف
علوم احلدنث وروانته من احلدا يني ومدعا العقالنية واملعاصرة ،وها على النحو ا يت:
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 تعىن هله الدراسة بتوضيا مصادر علم اجلرح والتعدنل ،وأصوهلا الشرعية ،وت يقاهتا عند الصحابة منل
الشرعية ،سوا كانمم من ال تاب أو السنة أو حىت

عهد م ر يف امسالم ،را ن مم محانة النصو

أ وال الصحابة أنفسهم من التحرنف أو الزنادة والنقصا  ،األمر اللي ععل ظهور علم اجلرح والتعدنل
م بدانات نزول الوحا دليال واضحا على د ة النقل ،وصدق اخلرب.
كما تتضا أمهية هله الدراسة ملوااهة عدد من ال عونات واملزاعم ،من بعب مدعا العقالنية ،واحلدا ة،
واملعاصرة ،والرد عليها ،وتتلخص على النحو ا يت:
 طعن مدعا احلدا ة من املعاصرنن ،ومدعا العقالنية من القدما يف روانة الصحابة ،وأدائهم للحدنث
ود تهم يف احلفاظ عليه.
 زعم بعب املعاصرنن أ علم اجلرح والتعدنل علم حادث ن ن على عهد الصحابة ،و ن ن له
تأصيل رنين أو ن وي ،و د ورد كل على لسا بعب املستشر ني ،ومدعا احلدا ة على س يل التصرنا.
 زعم بعب احلدا يني عجز علم اجلرح والتعدنل عن رز األحادنث الصحيحة من الضعيفة ومعر ة رواة
احلدنث ومتييزهم ،كما صرح به أركو وغريه.
 زعم بعب مدعا العقالنية أ بعب الصحابة كانوا نروو احلدنث دو الت مم من مصادره ا منهم
من نروي االسرائيليات عن غفلة ،كما ادعى أبو رنة وأم اله على أيب هرنرة  وغريه من الصحابة
ال رام.
 زعم بعب مدعا العقالنية تأ ر احلدنث الن وي باملنا قني وإدااهلم يه أحادنث م لوبة دو تن ه
الصحابة للل  ،كما ا رتاه حممد أركو وحسن حنفا ،وأبو رنة من ل.
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تمهيد :في مالمح نرأة علم الجرح والتعديل:
لقــد اــا دور الصــحابة  يف تأصــيل علــم اجلــرح والتعــدنل حلقــة م ملــة ملــا أسســه القــرن والســنة ،وت يــق
أصلوا من االهلا ك ريا من القواعـد ،وطّقـوا مـا احتـااوا إليـه منهـا ،ليرتعـوا علـى أرض
عملا لعلوم اجلرح والتعدنلّ ،
الوا ما أمر به اهلل –تعاأ -ون يه  من ات اع أسا هلا العلم.
را د عهم إأ الت مم مـن أي اـرب منقـول دو اهتـام صـاح ه بـالتقول علـى رسـول اهلل  ،وال ردعـا مـنهم عـن
الت ليغ عنـه  ،وإمنـا تقعيـدا لعلـم نصـا بـه الـدنن ،وحتفـظ بـه الشـرنعة ،ومنعـا مـنهم ل ـل جمـرت مـن غـريهم أو رـن
بعدهم أل نتقول على رسوهلم ،أو نستسهل ال لب عليه(.)2
و نقتصــر تأصــيل الصــحابة لعلــوم اجلــرح والتعــدنل لنانــات نقــل الســنة الن ونــة حســب ،بــل ت لــب األمــر د ــة
متناهيــة وإتقــا غــري مس ـ وق يف ع ـ القــرن ال ــرمي علــى عهــد اخلليفــة أيب ب ــر الصــدنق  ،مث توس ـ بعــد كل ـ
ليشمل كل األا ار املنقولة ،سوا من القرن أو السنة أو أ وال الصحابة أنفسهم.
ـرده ــائم علــى العلــوم الشــرعية والعقليــة معــا ،مــا ّعــد القــرن
ومــن اجلــدنر بالــلكر أ علــم اجلــرح والتعــدنل مـ ّ
والســنة هلــلا العلــم ،إال أ اان ــا منــه كــا مت ل ــا عقليــا لوض ـ

ــروا ــول اــرب ال ـراوي ،والصــفات امل لوبــة يــه،

وغريها من مفردات هلا العلم ،وعلى الرغم من نضوج ك ري من مفرداته يف و مم م ر مـن امسـالم ،إال أ تقعيـده
والعمــل بــه نســت مل اوان ــه يف عهــد الصــحابة ،بــل اــا مواك ــا لت ــورات األحــداث ،وتنـريات األزمــا وصــفات
محلة األا ار ،كما مم عن ابن ع ا  أنه ال" :إنا كنـا مـرة إكا مسعنـا راـال نقـول :ـال رسـول اهلل  ابتدرتـه
أبصارنا ،وأصنينا إليه بآكاننا ،لما ركب النا الصعب والللول ،نأال من النا إال ما نعرا"(.)1
قــد كــا الصــحابة –يف عصــورهم األوأ -مســتننني عــن عــدد مــن أب ـواب علــوم اجلــرح والتعــدنلذ كال ــلب
والتدليا ،واالاـتالا وامرسـال ،وال حـث يف أسـ اب الفسـق ،واـوارم املـرو ة ،وانق ـاع األسـانيد وا ـرتاا املعاصـرة
( )2اروق محادة ،املنهج امسالما يف اجلرح والتعدنل،
( )1صحيا .رواه مسلم ،املقدمة ،ح( )5وما بعده.

 ،27بتصرا.
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وصيغ السماع ،ومتييز األمسا وال ىن واأللقاب ،وغريها من األبواب ،بامضا ة إأ ك ـري مـن ألفـاظ اجلـرح والتعـدنل،
وتعارضها ،والرتايا بني أ وال النقاد ،حىت دعمم احلااة إأ العمل هبا بعد كل .
ولــو و ـ

ــا مــن هــلا الق يــل يف عهــد الصــحابة ألن ــروا علــى أصــحاهبا ،ولقاوموهــا أ ــد مقاومــة ،كمــا هــو

معهود عندهم من دة احلي ة ،وعدم التهاو يف حـدنث ن ـيهم  ،ااصـة أهـل احلـدنث مـنهم ،ونق ّـوي كلـ مـا
روى ط ــاوو ع ــن اب ــن ع ــا أن ــه أيت ب ت ــاب ي ــه ض ــا عل ــا  مح ــاه إال ــدر كراع ،وك ــا مس ــت يال –أي
طونال ،-مث نقل عن أيب إسحاق أنه ال" :ملـا أحـد وا تلـ األ ـيا بعـد علـا  ،ـال راـل مـن أصـحاب علـا:
اتلهم اهلل! أي علم أ سدوا"(.)3
ويف روانــة عنــه أنــه ــال" :مسعــمم ازصــة بــن نصــر الع ســا –أنــام املختــار وهــم نقولــو مــا نقولــو مــن ال ــلب،
وكا من أصحاب علا -ال :ما هلم اتلهم اهلل! ،أي عصابة انوا؟ ،وأي حدنث أ سدوا"(.)8
ــال الن ــووي" :أ ــار بــلل إأ مــا أدالت ــه الــروا ب والشــيعة يف عل ــم عل ــا  وحدن ــه ،وتقول ــوه عليــه م ــن
األباطيــل ،وأضــا وه مــن الروانــات واأل اونــل املفتعلــة واملختلقــة ،وال ــوه بــاحلق لــم نتميــز مــا هــو صــحيا عنــه مبــا
ااتلقوه"(.)1
وندل كل إأ أ ك ريا من ن ات النقل وامسناد ظهرت بعد انقراض عهـد الصـحابة رـا اسـتدعى ت ـور علـوم
اجلرح والتعدنل ننلاك ،وإضا ة أبواب ع ّدة هللا العلم ،بنا على ما ّعده الصحابة من ل.
و د ت لم يف الراال ع من الصحابة والتابعني من بعدهم ،وأما ما نقله احلفاظ مـن ـول صـاز اـزرة" :أ
أول مــن ت لــم يف الراــال ــع ة ،مث ت عــه ـ بــن ســعيد الق ــا  ،مث أمحــد وابــن معــني" ،ــإ مقصــوده نقتصــر علــى

( )3صحيا .رواه مسلم ،املقدمة ،ح( )5وما بعده ،نعرا من أصحاب معاونة أحد اهتم بال لب ول ن يف أصحاب علا
ا تهر نفر بلل منهم احلارث األعور ( انير هتلنب التهلنب البن حجر .)338/2
( )8ابن راب احلن لا ،رح علل الرتملي.181 /3 ،
( )1النووي ،رح صحيا مسلم.27 /3 ،
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أول من تصدى للل بش ل متخصص وموسوعا ،إال أنه مم عن ع من الصـحابة والتـابعني ـ لهم ال ـالم يف
الراال ،كما صرح به السيوطا( ،)7وما سي و حمط دراستنا يف هلا ال حث.
ولــلا يّــد الــلهيب كلـ بانتهــا عصــر الصــحابة يف ولــه" :أول مــن زكــى واــرح عنــد انقضــا عصــر الصــحابة:
الشعيب ،وابن سرينن وحنومها"(.)5
وصــرح احلــاكم بــلل حيــث ــال" :ككــرت يف كتــاب املــزكني لــرواة األا ــار علــى عشــر ط قــات ،...ال قــة
ارحوا وع ّدلوا"(.)7
األوأ منهم :أبو ب ر وعمر وعلا وزند بن ابمم ،إهنم د ّ
وهله الدراسة تفند ما زعموا وا رتوا ،وت عث يف النفا اليقني ل ري من الدارسني وامل قفني ،أ دنن اهلل
–كتابة وسنة -حمفوظ مصا عن الت لنب والتحرنف والزور.
مبحث :في دوافع تأصيل علم الجرح والتعديل عند الصحابة:
ملــا انق ـ مصــدر الــوحا عنــد الصــحابة  بو ــاة ن ــيهم  ،كــا ال بــد مــن احلفــاظ علــى مــا نضــمن صــيانة
ــرعهم ،وســياج دنــنهم ،و ت ــن الســنة حمفوظــة إال يف صــدورهم النقيــة ،وهــا املصــدر ال ــاين للش ـرنعة ،اال ــا ملــا
ف به القرن من ال تابة واحلفظ ،تص ّدر الصحابة  لتلـ املهمـة اجلليلـة ،او ـا علـى السـنة مـن الضـياع مـن
احت ّ
واهني:
األول :أ ندال عليها اخل أ والتحرنف من غري صد ،سوا من النسيا  ،أو ن ات العقل والزمـا  ،أو اخل ـأ
غري املقصود يف الروانة والسماع.

( )7السيوطا ،تدرنب الراوي ،117 /2 ،بتصرا.
( )5ككر من نعتمد وله يف اجلرح والتعدنل.387 ،
( )7احلاكم ،معر ة علوم احلدنث ،النوع ال امن عشر.77 /3 ،
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وأم ــا ال ــاين :أ ن ــدال عليه ــا م ــن ال ــلب أو التحرن ــف املقص ــود ،ااص ــة بع ــدما ازدادت أع ــداد املن ــا قني،
وظهــرت عــدة ــرق دــالف هــدي اــري املرســلني ،وتـربص ك ــري مــن أعــدا الــدنن م ســاد الشــرع علــى املســلمني ،مــن
أبنا منا قا املدننة أو لول اجملو وغريهم(.)31
وساعد على كل عدة أمور من أمهها:
 أوال :ك ــرة الصــحابة ،وانتشــارهم علــى الواــه الــلي صن ـ حــدوث أي ا ــأ يف روانــة األحادنــث عــن
النيب .
 انيا :تشدندهم على الروانة عن النيب  وامك ار منها ،وتصدنهم ألي كلب عنه.
 ال ــا :تـ ـوليهم عص ــا السـ ـ ق يف الروان ــة ،واد ــاكهم ــدوة ر ــن ه ــم بع ــدهم ،ه ــم مص ــدر الس ــنة عن ــد
املسلمني.
نصعب و وع اخل أ ،ونسهل عليهم اكتشا ه.
 رابعا :اتصاهلم مبصدر السنة الن ونة دو واس ة ،را ّ
 اامسا :انتشار هي ة السنة وم انتهـا ،ملـا ـام بـه اخللفـا الرا ـدو مـن التشـدند ،وات ـاع م ـدأ احلي ـة
دعموا به السنة من سيادة الدولة امسالمية أنلاك.
واحللر ،وما ّ
إضا ة إأ كل كله ما وعد اهلل به من صيانة دننه العييم ،وحفظ ككـره ال ـرميذ رننـا وسـنة يف ولـه -تعـاأ-
﴿ :إنا حنن نزلنا اللكر وإنا له حلا يو ﴾[احلجر.]7 :
ولتحقيق كل ات الصحابة ال رام عدة نليات منهجية ّعدوا من االهلا أصول علم اجلرح والتعدنل علـى
ما سنلكر نتيا.

( )31ع د الرمحن سراج ،تأصيل واعد النقل والروانة احلقيقيني،
01
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المطلب األول :قواعد الجرح والتعديل عند الصحابة:
بنا على ما عاننه ك ري من الصحابة من املنهجني القرنين والن وي يف وضـ واعـد ،وتأصـيل عـدد مـن األسـا
املنهجيــة يف علــم اجلــرح والتعــدنل ،ــام عــدد مــنهم بت يــق تلـ األصــول علــى حــدنث النــيب  ،وتأصــيل منهجيــة
تقوم على عدد من واعد اجلرح والتعدنل ،ال سيما أهل احلدنث منهم ،واخللفـا الرا ـدنن ملـا كـانوا عليـه مـن حتمـل
ملسؤولية حفظ الدنن عامة.
و د ام تأصيل الصحابة لعلم اجلرح والتعدنل على عدة واعد ،و د تضمنتها امل احث ا تية:
امل حث األول :التحقق من عدالة الراوي ل الروانة عنه.
امل حث ال اين :الت مم من ض ط الراوي إكا روى.
امل حث ال الث :التقليل من الروانة او ا من اخل أ ،ومنعا للمجروحني من الداول يها.
امل حث الراب  :تو يق الرواة بالروانة عنهم.
امل حث اخلاما :احل م على الرواة.

المبحث األول :التحقق من عدالة الراوي قبل الرواية عنه:
من املسلّم به عند علما احلدنث وغريهم ،ا رتاا عدالـة الـراوي لق ـول روانتـه أو ـهادته ،وعلـى هـلا األصـل
ات الصحابة منهجية ول الروانـة ،سـوا علـى مـن صـحب النـيب  ومـات علـى إسـالمه ،أو علـى الـرواة رـن اـا
بعد كل يف عصرهم اللي خيل من املنا قني وأهل الزنف ،ضال عمن اا بعـدهم رـن شـا ـيهم ـهادة الـزور
وال لب على رسول اهلل  ،انقسم النا ننلاك على سمني:
األول :وهــم أصــحاب رســول اهلل  ،رـن نقلـوا عنــه الرســالة ،وهــم عــدول مصــد ني يف نــص ال تــاب والســنة،
وهلا م حث مستقل.
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وال ــاين :راــال عاصــروا الصــحابة و ن ونـوا مــنهم ،وهــؤال كــا هلــم ح ــم ناــرّ ،عــد هلــم الصــحابة منهجيــة
دتلف عن السابقني األولني.
مقعــدنن بــلل بابــا ادنــدا يف علــم اجلــرح
إك نــرتك الصــحابة األمــر علــى مــا كــا  ،وا ــرتطوا عدالــة الـراويّ ،
والتعــدنل ،ومضــيفني منهجــا تلفــا للح ــم علــى الــرواة مــن غــري الصــحابة  مــن املنــا قني واألدعيــا مــن غــريهم،
وكــا رــن أصــل هلــلا اخلليفــة الرا ــدي عمــر بــن اخل ــاب  وكلـ بعــد شــو ال ــلب ،وظهــور ــهادة الــزور ،و
ن ــق األمــر علــى مــا كــا عليــه مــن أ األصــل يف املســلمني العدالــة حــىت نيهــر الع ــا ،قــد ــمم عنــه  أنــه ملــا
ا ــا ه راـ ــل م ــن الع ـ ـراق ق ــال :أدرك النـ ــا  ،لق ــد تفشـ ــمم ــهادة الـ ــزور ،ــال عمـ ــر :بتزكي ــة الشـ ــهود ،وإ ـ ــات
عدالتهم(.)33
للل

ال" :مـن أظهـر لنـا اـريا أمنـاه و ربنـاه ،ولـيا إلينـا مـن سـرنرته ـا  ،ومـن أظهـر لنـا سـو ا نأمنـه و

نصد ه وإ ال :إ سرنريت حسنة"(.)32
أصل أنضا ل رق ال شف عن عدالة الراوي ،ومها على واهني:
ورا س ق ت ّني أ عمر بن اخل اب ّ 
األول :تزكية الشهود ،وكالم النقاد يه.
وال اين :دراسة حال الراوي ،وسالمته من أس اب الفسق واوارم املرو ة.
وعلــى كلـ ســار الصــحابة والعلمــا مــن بعــده كمــا ورد عــن ع ــد اهلل بــن ع ــا  ملــا اــا ه بشــري العــدوي،
جعـل ـدوث ونقــول :ـال رســول اهلل  ،...ــال رسـول اهلل  ،...جعــل ابــن ع ـا ال نــأك حلدن ــه ،وال ننيــر
إليه ،قال الرال :نا ابن ع ا ! ما يل ال أراك تسم حلدن ا؟! أحد

( )33الشنقي ا ،أضوا ال يا يف إنضاح القرن بالقرن ،
( )32ال ااا ،التعدنل والتجرنا.17 /3 ،
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عن رسـول اهلل  وال تسـم ؟! قـال ابـن

ع ــا  :إن ــا كنــا م ــرة إكا مسعن ــا راــال نق ــول :ــال رســول اهلل – ،ويف روان ــة :حن ــدَّث( )31عــن رس ــول اهلل -ابتدرت ــه
لما ركب النا الصعب والللول ،نأال من النا إال ما نعرا(.)33
أبصارنا ،وأصنينا إليه بآكانناّ ،
لــم نق ــل ابــن ع ــا  الروانــة عــن أي أحــد ،إال رــن عر ــمم عدالتــه ،بعــد انق ـراض عصــر الصــدق والعدالــة
وداول أ وام يف امسالم ال نعرا صاد هم من كاكهبم.

المبحث الثاني :التثبت من ضبط الراوي إذا روى:
لقد ام الصحابة بالت ـمم مـن ضـ ط الـراوي إكا روى عـن النـيب  بعـدد مـن الوسـائل ،علـى الـرغم مـن أنـه
ن ــن مــن الصــحابة مــن هــو جمــروح مــن ــل الضـ ط ،إال أ حي ــة الصــحابة و ــدة حرصــهم علــى حــدنث ن ــيهم
أاضعوا ك ريا مـن األحادنـث املرونّـة عـن النـيب  يـد التأكـد ،ااصـة مـا ن ـن معرو ـا عنـد بعضـهم ،مـ نت ّقـنهم
بأ ليا يهم من هو ك ـري الـوهم ،أو املخالفـة ،أو سـا احلفـظ ،أو ـدند النفلـة ،أو ـاح النلـط ،أو متسـاهل
أصــل ألب ـواب علــوم احلــدنث و ّعــد أصــوهلا مــن اهــة ،وأغلــق علــى
يف روانــة حــدنث النــيب  ،إال أ هــلا الت ــمم ّ
التقول على النيب  من اهة أارى.
امل لني واملنا قني باب ّ
ومـن اجلـدنر بالـلكر ،أ الصـحابة  ت تـوا مـن ضـ ط األحادنـث الـل مسعوهـا سـوا كـا كلـ يف عهـد النـيب
 ،أو بعــد و اتــه ،و ــد ات ع ـوا طر ــا عــدة للت ــمم مــن ض ـ ط ال ـراوي ،والــل أص ـ حمم يمــا بعــد أصــوال للت ــمم مــن
ض ط رواة احلدنث ،وتتلخص تل ال رق على النحو ا يت:
ال رنقة األوأ :مقابلة مرونات الراوي مبرونات غريه.
ال رنقة ال انية :سؤال الراوي عن أحادن ه يف أزما مت اننة.
ال رنقة ال ال ة :الت مم من الشيخ اللي روى عنه الراوي.
( )31نقل أبو غدة عن السندي ،ال " :وله  :حندث ،ض ط يف غالب النسخ ب سر الدال على بنا الفاعل ،والواه عندي أنه
على بنا املفعول وهو كنانة عن امليل إأ مساع احلدنث من النا واألال عنهم ،إ كلب النا صن من األال عنهم" .انير
أبو غدة ،حملات من تارنخ السنة وعلوم احلدنث. 15 ،
( )33صحيا .رواه مسلم ،املقدمة ،ح( )5وما بعده.
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ال رنقة الرابعة :الت مم من الراوي نفسه.
ال رنقة اخلامسة :السؤال عن الراوي.
الطريقة األولى :مقابلة مرويات الراوي بمرويات غيره:
ال ابن الصالح" :ونعرا كو الراوي ضاب ا بـأ تعتـرب رواناتـه بروانـات ال قـات املعـرو ني بالضـ ط وامتقـا ،
إكا وادنا رواناته موا قـة -ولـو مـن حيـث املعـىن -لروانـاهتم أو موا قـة هلـا يف األغلـب ،واملخالفـة نـادرة عر نـا حينئـل
كونه ضاب ا و تا وإ وادناه ك ري املخالفة هلم عر نا ااتالل ض ه و حنتج حبدن ه"(.)38
وكا هلا را هو مستم ّد من منهج الصـحابة يف الت ـمم يف عـدد مـن األحادنـث ،واالحتيـاا للد ـة يف الروانـة،
ومعر ة مواض الصحة واخل أ ،وعلى كلـ سـار علمـا احلـدنث واألئمـة مـن بعـدهم ،ـال الالحـم" :رـا نسـتدل بـه
األئمة ك ريا على حال الراويذ موا قته أو الفته ملن ـاركوه يف الروانـة عـن ـيواه ،ـإ وا ـق أ رانـه يمـا نرونـه دل
كل على ض ه"(.)31
و ــد طّــق هــلا املــنهج عــدد مــن الصــحابة ،مــن أمههــم اخلليفــة الرا ــدي أبــو ب ــر الصــدنق  ملــا ــمم عنــه ملــا
اا تــه ام ـرأة تس ـأل عــن م ـرياث اجلــدة ،قــال :مــا ل ـ يف كتــاب اهلل ــا  ،وال علمــمم ل ـ يف ســنة رســول اهلل 
يئا ،قـال املنـرية بـن ـع ة  :حضـرت رسـول اهلل  أع اهـا السـد  ،قـال أبـو ب ـر :هـل معـ غـريك؟ قـام
حممد بن مسلمة األنصاري ،قال م ل ما ال املنرية ،أنفل هلا أبو ب ر(.)37
.13

( )38ابن الصالح ،مقدمة ابن الصالح،
( )31الالحم ،اجلرح والتعدنل71 ،
( )37صحيا .رااله قات راال الشيخني غري ع ما بن إسحاق بن ار ة ،وهو القر ا العامري املدين ،قد ككره ابن ح ا
يف " قاته" ،371/7 ،و ال الدوري ،عن ابن معني :قة .و ال ابن ع د الرب :هو معروا النسب ،إال أنه غري مشهور بالروانة،
و ال اللهيب يف "امليزا " :يخ ابن هاب الزهري ،ال نعرا ،مس يصة بن كؤنب ،و د و قوه ،واحلدنث عند مال  ،املوطأ ،يف
الفرائب ،باب مرياث اجلدة ،831/2 ،ومن طرنق مال أاراه أبو داود ،سنن أيب داود ،كتاب الفرائب ،باب مرياث اجلدة،
ح( ،)2573ورواه الرتملي ،سنن الرتملي ،كتاب الفرائب ،باب ما اا يف مرياث اجلدة ،ح( ،)2313وابن مااة ،سنن ابن
مااة ،كتاب الفرائب ،باب مرياث اجلدة ،ح( ،)2723وال يهقا ،سنن ال يهقا.213 /1 ،
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وهللا ال اللهيب يف ترعة أيب ب ر الصدنق " :وكـا أول مـن احتـاا يف ـول األا ـار"( ،)35و ـال أنضـا:
"وإليه املنتهى يف التحري يف القول والق ول"(.)37
و ن ن كل منه جتر ا أو ردا حلدنث املنرية بن ع ة ،بل هو كما ـال أبـو الوليـد ال ـااا" :لـيعلم إ الـلي
عند غريه م ل اللي عنده ،أو ليجد من خيـربه مب ـل مـا أاـربه املنـرية يقـوى يف نفسـه ،أو أنـه نـرده وإمنـا تو ـف يـه
ليعلم هل مم ح مه أو نسخ ،أو ص ن إ نتو ف يه م العزم على العمل به لئال نتساما النـا والـرواة يف م ـل
كل  ،وم كل تعترب هله احلي ة والتحري من يل التعدنل والتجرنا وإ

تتعلق به مـن رنـب أو بعيـد ،مـ أ

املشهور من ملهب أيب ب ر  ول ارب الواحد"(.)21
ا  أول من ّعد من الصحابة اعدة مقارنة الروانـات وعـ األحادنـث يف ال ـاب الواحـد مظهـار د تهـا
أو اللها ،وعلى كل سار الصحابة من بعده.
مــنهم أنضــا عمــر بــن اخل ــاب  ملــا روى أبــو ســعيد اخلــدري ــال :كنــا يف جملــا عنــد أيب بــن كعــب ،ــأتى
أبو موسى األ عري منض ا –ويف روانة :اائفا مرتعدا ،-حىت و ف قال :أنشدكم اهلل هل مس أحد مـن م رسـول
أيب :ومــا كاك؟ ــال :اســتأكنمم علــى عمــر بــن
اهلل  نقــول" :االســتئلا ــالث ،ــإ أك ل ـ وإال ــارا "؟ ــال ّ
اخل ــاب ـالث مـرات ،لــم نــؤك يل ،راعــمم ،مث ائتــه اليــوم ــدالمم عليــه ،أاربتــه أين ائــمم بــاألما ســلممم
ال ـا ،مث انصـر مم ،ـال :ـد مسعنـاك ،وحنـن حينئـل علـى ـنل ،لومـا اسـتأكنمم حـىت نـؤك لـ  ،ـال :اسـتأكنمم
كمــا مسعــمم رســول اهلل  ،ــال :ـواهلل ألواعــن ظهــرك وب ن ـ  ،أو لتــأتني مبــن نشــهد ل ـ علــى هــلا ،قــالوا :ال
نشهد ل على هلا إال أصنرنا ،قام أبو سعيد قـال :كنـا نـؤمر هبـلا ،قـال عمـر :افـا عل ّـا هـلا مـن أمـر رسـول

( )35اللهيب ،تلكرة احلفاظ.7 /3 ،
( )37اللهيب ،تلكرة احلفاظ.32 /3 ،
( )21ال ااا ،التجرنا والتعدنل.15 /3 ،
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اهلل -ص ــلى اهلل علي ــه وس ــلمذ أهل ــاين عن ــه الص ــفق باألسـ ـواق( ،)23ويف روان ــة أا ــرى" :إمن ــا مسع ــمم ــيئا ــأردت أ
أت

مم"(.)22

وزاد مال ـ " :إ عمــر ــال أليب موســى :أمــا أين أهتم ـ  ،ول ــن اشــيمم إ نتقــول النــا علــى رســول اهلل
 ،)21("ويف روانة" :ول ين أردت أ ال نتجرأ النا على احلـدنث عـن رسـول اهلل  ،)23("ويف روانـة ال ـة ـال:
"إين أهتم  ،ول ن احلدنث عن رسول اهلل  دند"(.)28
ــال ابــن ع ــد الــرب" :وإكا اــاز ال ــلب وأم ــن يف الــداالني إأ امســالم ــيم ن أ ن ــو عمــر مـ احتياطــه
يف الدنن خيشى أ خيتلقوا ال لب على رسول اهلل  عند الره ة والرغ ة ،أو طل ا للحجة و رارا إأ امللجـأ واملخـرج
را دالوا يه لقلة علمهم مبا يف كل عليهم ،أراد عمر أ نرنهم أ من عل يئا نن ر عليه ،فـزع إأ اخلـرب عـن
رسول اهلل  يه لي مم له بلل

عله واب الت مم يما اا به إكا تعرا حاله حىت نصا ولـه ،ـأراهم كلـ

ووا ق أبا موسى وإ كا عنده معرو ا بالعدالة غري متهم لي و كل أصال عندهم ،وللحـاكم أ عتهـد مبـا أم نـه
إكا أراد به اخلري و خيرج عما أبيا له واهلل أعلم مبا أراد عمر بقوله كل أليب موسى"(.)21
عرح ،ول ن التشـرن وسـن السـنن نقتضـا إ نقـوم
ل ن أبا موسى األ عري  صحايب اليل ،أال من أ َّ
عمــر مب ــل مــا ــام بــه لينت ــه و تــاا مــن حولــه رــن نرســخ امسـالم يف لــوهبم حلــدوث عهــدهم بــه ،وأ نق ــل أبــو
موسى وغريه من الصحابة معاملة أيب ب ر وعمر للحر على أ وال رسول اهلل  وليتحرى من عا مـن التـابعني
وتابعا التابعني ومن نأيت بعدهم من العلما .

( )23صحيا .رواه مسلم ،كتاب األدب ،باب االستئلا  ،ح(.)3117
( )22صحيا .رواه مسلم ،كتاب األدب ،باب االستئلا  ،ح(.)3131
( )21مال بن أنا ،املوطأ ،713 /2 ،وإسناده صحيا.
( )23ككرها املعلما ،يف األنوار ال ا فة ،17 /3 ،وككر أهنا روانة يف املوطأ ،و أادها هناك ،ولعلها روانة باملعىن.
( )28أبو داود ،سنن أيب داود ،171 /31 ،وإسناده صحيا.
( )21ابن ع د الرب ،التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد.213 ،211 /1 ،
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بل لقـد كـا عمـر -كمـا نقـول اممـام الـلهيب" :-هـو الـلي س َّـن للمحـد ني الت ـمم يف النقـل"( ،)27نعـين :أنـه
حر على تقعيد هلا املنهج وتعليمه للصحابة ومن بعدهم.
و ال اللهيب" :وهو –نعين عمر -أحـب أ نتأكـد عنـده اـرب أيب موسـى بقـول صـاحب ناـر ،ويف هـلا دليـل
على أ اخلرب إكا رواه قتا كا أ ـوى وأراـا رـا انفـرد بـه واحـد ،ويف كلـ حـب علـى ت ـري طـرق احلـدنث ل ـا
نرتقا عن دراة الين إأ دراة العلم ،إك الواحد عوز عليه النسيا والوهم"(.)25
ونؤكد كل

ول اخل يب ال ندادي ..." :وال عل عمر أنضا كل ألنه كـا نـتهم أبـا موسـى يف روانتـه ،ل ـن

عله على الواه اللي بيناه من االحتياا حلفظ السنن ،والرتهيب يف

الروانة"(.)27

كمـا ّعـد عمـر  هـلا املـنهج مـ املنـرية بـن ـع ة ملــا سـأل عمـر بـن اخل ـاب عـن إمـال

املـرأة الـل نضــرب

ب نها تلقا انينا ،قال عمر :أن م مس من النيب  يـه ـيئا؟ ،قـال املنـرية :أنـا ،قـال :مـا هـو؟ لـمم :مسعـمم
النــيب  " :يــه غــرةذ ع ــد أو أمــة" قــال :ال تــربح حــىت جتيئــين بــاملخرج يمــا لــمم ،خرا ـمم واــدت حممــد بــن
مسلمة ،جئمم به ،شهد معا أنه مس النيب  نقول " :يه غرةذ ع د أو أمة"(.)11
ال اعــث علــى الس ـؤال هنــا هــو الرغ ــة يف الت ــمم مــن احلفــظ وأ احلــدنث اــا علــى هــلا املعــىن احتياطــا مــن
السهو واخل أ ،وليا األمر دااال يف دائـرة اخلـوا مـن التقـول علـى النـيب  أو ال ـلب عليـهذ ولـو كـا هـلا واردا
ملا أم ن د عـه بشـهادة راـل مـن صـنار الصـحابة  ،وإال ـاملنرية أ ـدم إسـالما وأك ـر صـح ة للنـيب  مـن حممـد
بن مسلمة.
ورن ّعد هللا أنضا ع د اهلل بن ع ا  ملـا روى مسـلم يف صـحيحه عـن طـاو

ـال :كنـمم مـ ابـن ع ـا

إك ــال زنــد بــن ابــمم لــه :تفــل أ تصــدر احلــائب ــل أ ن ــو ناــر عهــدها بال يـمم؟ ،قــال ابــن ع ــا ّ :أمــا ال،
( )27اللهيب ،تلكرة احلفاظ.1 /3 ،
( )25اللهيب ،تلكرة احلفاظ.1 /3 ،
( )27اخل يب ال ندادي ،را أصحاب احلدنث.211 /3 ،
( )11صحيا .رواه ال خاري ،كتاب االعتصام ال تاب والسنة ،باب ااتهاد القضاة مبا أنزل اهلل تعاأ ،ح(.)1771
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سل النة األنصارنةذ هل أمرها بلل رسول اهلل  ،ال را زند بن ابمم إأ ابن ع ا نضح وهـو نقـول:
ما أراك إال د صد مم(.)13
قد ت ّمم ابن ع ا  يف هلا من حدن ه هو نفسه.
وعمل هبله األصل أنضا عمـرا بـن احلصـني  ملـا روى الرتمـلي عـن مسـرة أنـه ـال :سـ تتا حفيتهمـا عـن
رســول اهلل  ،ــأن ر كل ـ عم ـرا بــن احلصــني ،و ــال :حفينــا س ـ تة ،ت نــا إأ أيب بــن كعــب باملدننــة ،تــب
أيب :أ حفظ مسرة(.)12
الطريقة الثانية :سؤال الراوي عن أحاديثه في أزمان متباينة:
وهلا منهج اات اري ات عه عدد من النقـاد لـتفحص حفـظ الـراويذ ـانوا نسـألونه حينـا بعـد حـني للت ـمم مـن
حفيه ،ود ة روانته ،واملقارنة بني التحدنث األول وا ار.
وأصـل كلـ وارد عـن عائشـة بنــمم الصـدنق  ملـا ااتـربت حفـظ ع ــد اهلل بـن عمـرو بـن العـا

 وت تــمم

قعدت بـلل ركنـا أصـيال يف مـنهج اجلـرح والتعـدنل ،ومعر ـة احل ـم علـى الـرواة ،ملـا بع ـمم
من د ة أدائه للحدنثّ ،
عــروة بــن الـزبري إأ ع ــد اهلل بــن عمــرو  ملــا كــا مــارا هبــم إأ احلــج ،أمرتــه بلقائــه وسـؤاله عــن حــدنث رســول اهلل
 ،ــال عــروة :لقيتــه ،ســألته عــن أ ــيا نــلكرها عــن رســول اهلل  .ــال عــروة :ــا يمــا ككــر :أ النــيب 
ــال" :إ اهلل ال ننــزع العلــم مــن النــا انتزاعــا ،ول ــن نق ـ ب العلمــا  ،ري ـ العلــم معهــم ،ون قــى يف النــا رؤســا
اهــال نفتــوهنم بنــري علــم ،يضــلو ونضــلو " ،ــال عــروة  :لمــا حــد مم عائشــة بــلل أعيمــمم كل ـ وأن رتــه،
المم :أحد

أنه مس النيب  نقول هلا؟!.

( )13صحيا .رواه مسلم ،كتاب احلج ،باب واوب طواب الوداع وسقوطه عن احلائب ،ح(.)2182
وضعفه األل اين ،ضعيف سنن الرتملي.11 /3 ،
( )12الرتملي ،سنن الرتملي ،323 /3 ،وحسنهّ ،
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ال عروة :حىت إكا كا ابل ،المم له :إ ابن عمرو د دم ،القـه مث احتـه حـىت تسـأله عـن احلـدنث الـلي
ككره ل يف العلم ،ال :لقيته سألته ،لكره يل حنو ما حد ين به يف مرته األوأ ،ال عروة :لمـا أاربهتـا بـلل ،
المم :ما أحس ه إال د صدق ،أراه نزد يه يئا و ننقص يئا(.)11
ويف روانة لل خاري أهنا المم :واهلل لقد حفظ ع د اهلل بن عمرو(.)13
الطريقة الثالثة :التثبت من الريخ الذي روى عنه الراوي:
سوا كا كل املروي عنه هو النيب  أو غريه.
و د ورد كل عن ضمام بن عل ـة  مـن حـدنث أنـا  ملـا ـدم مـ و ـد علـى النـيب  ،ليتو ـق مـن نقـل
الرسول اللي أرسله النـيب  إأ ومـه ،حيـث ـال ضـمام للنـيب  :نـا حممـد أتانـا رسـول

ـزعم لنـا أنـ تـزعم أ

اهلل أرسل ؟ ال" :صدق .ال :من الـق السـما ؟ ـال " :اهلل" .ـال :مـن الـق األرض؟ ـال" :اهلل" .ـال:
من نصب هله اجل ال ،واعل يها ما اعل؟ ال" :اهلل" .ال :اللي الـق السـما والـق األرض ونصـب هـله
اجل ال نهلل أرسل ؟ ال :نعم ...احلدنث" (.)18
أعاد ضمام كل ما أاربه به رسول رسول اهلل  على النيب  ليت مم من د ة ما روي له.
كمــا ــمم عــن عمــر بــن اخل ــاب  ملــا ورده اعتـزال النــيب  نســا ه ،ومــا ــاع حينهــا بــني الصــحابة أنــه 
طلقهــن ،جــا عمــر  نســتأك عليــه ليســت ته عــن اخلــرب ،قــال عمــر للنــيب  :أطلقــمم نســا ك؟ قــال" :ال".

( )11صحيا .رواه مسلم ،كتاب العلم ،باب ر العلم و ضه وظهور اجلهل والفنت يف نار الزما  ،ح(.)3527
( )13صحيا .روى أصله ال خاري ،يف كتاب العلم ،باب ما اا يف العلم ،ح( ،)13ولفيه كما يف ال نوي ،رح السنة/3 ،
 ،1وابن ح ا  ،صحيا ابن ح ا .115 /3 ،
( )18صحيا .روى أصله ال خاري ،يف كتاب العلم ،باب ما اا يف العلم ،ح( ،)13وليا يه" :أتانا رسول  ،"...وهلا اللفظ
عند ال نوي ،رح السنة ،1 /3 ،وابن ح ا  ،صحيا ابن ح ا  ،115 /3 ،وإسناده صحيا.
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َّرب عمر  ،و ال نا رسـول اهلل :إين دالـمم املسـجد واملسـلمو نن تـو باحلصـى ،نقولـو  :طلَّـق رسـول اهلل 
نسا ه .أ أنزل أاربهم أن

ئمم .)11( "...

ت لقهن؟ ال" :نعم .إ

لم نسلّم عمر  بتنا ل النا

عل النيب  حىت ت مم را نروو .

رابعاً :التثبت من الراوي نفسه:
و ــد ات ـ الصــحابة  هــلا املــنهج ــيمن نــروي مــن العــدول املو ــوق ــيهم ،ورــن نعتمــد علــى حفيهــم دو
مقارنــة مرونــاهتم مبرونــات غــريهم ،بــل نقتصــر األمــر علــى التأكــد مــنهم ،او ــا مــن و ــوع الســهو أو اخل ـأ عــن غــري
عمد ،و د أصل هلـلا املـنهج علـا بـن أيب طالـب  ملـا ورد عنـه أنـه كـا نسـتحلف مـن د ـه حبـدنث النـيب  إك
كا نقول :كنمم إكا مسعـمم عـن رسـول اهلل  حـدن ا نفعـين اهلل -عـز واـل -مبـا ـا أ ننفعـين منـه ،وإكا حـد ين
()37

غريه استحلفته ،حد ين أبو ب ر وصدق أبو ب ر أنه مس النيب  نقول. " ...
ل ــم نس ــتحلف عل ــا ب ــن أيب طال ــب  أب ــا ب ــر الص ــدنق  يف حدن ــه ه ــلاذ لتيقن ــه م ــن ت ــمم أيب ب ــر
الصــدنق  وحرصــه يف روانتــه ،وإمنــا كــا مــنهج علــا بــن أيب طالــب  أنــه كــا نســتحلف مــن تــمم عدالتــه،
وحسن حفيه ،واشا أ ندال يف حدنث الزنادة والت دنل ،أو الروانة باملعىن على غري قه.
ال ابن ح ا  ":وت عمر علـى كلـ الت ـمم علـا  باسـتحالا مـن د ـه عـن رسـول اهلل  ،وإ كـانوا
()38

قات مأمونني ليعلمهم تو ا ال لب على رسول اهلل . "

( )11متفق عليه .رواه ال خاري ،كتاب الل ا  ،باب ما كا النيب – نتجوز من الل ا وال سط ،ح( ،)8178ومسلم ،كتاب
ال الق ،باب يف امنال واعتزال النسا وديريهن ،ح(.)2713
( )17رواه أمحد ،يف املسند ،2 /3 ،والنسائا ،يف السنن ال ربى ،317 /1 ،والضيا  ،يف املختارة ،51 /3 ،وابن مااة ،يف
السنن .331 /3 ،و د أعل زنادة االستحالا غري واحد من احملد ني منهم ال خاري جبهالة أمسا بن ح م الفزاري ،وانير
املعلما ،األنوار ال ا فة ،15 ،واألعيما ،منهج النقد عند احملد ني ،87 ،و ال اللهيب :إسناده حسن ،انير تلكرة
احلفاظ.33 /3 ،
( )15احلاكم ،معر ة علوم احلدنث .82
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و ــد ــمم عنــه  أنــه كــا نقــول -وهــو يف مســجد ال و ــة" :-انيــروا عمــن تأاــلو هــلا العلــم إمنــا هــو
الدنن"(.)17
خامساً :السؤال عن الراوي:
لقــد د ـ ااــتالا النــا  ،و شــو ال ــلب ،وانتشــار ــهادة الــزور ،الصــحابة  إأ الت ــمم مــن حــال ال ـراوي
ل الروانة عنه ،وكا هللا الت مم عدة وسائل وطرق ،كا من أمهها السؤال عن حال الراوي ،وال حث عـن عدالتـه
وض ه ،وهلا املنهج مهم يف حال عدم هرة الراوي ،أو استفاضة عدالة وض هذ األمر اللي ظهر بش ل واضـا
يف أواار عهد الصحابة  ،تو فوا عن مساع األحادنث إال من رال معروا أو مشهود له.
ال ابن سرينن " :ن ونوا نسألو عن امسـناد ،لمـا و عـمم الفتنـة ،ـالوا :مسـوا لنـا راـال مذ ينيـر إأ أهـل
السنة يؤال حدن هم ،وننير إأ أهل ال دع ،ال نؤال

حدن هم"()31

وبــدا كلـ اليــا يمــا ورد عــن ع ــد اهلل بــن ع ــا  حــني اــا ه بشــري العــدوي ،جعــل ـدوث ونقــول :ــال
رسول اهلل  ،ال رسول اهلل  ،جعل ابن ع ا ال نأك حلدن ه ،وال ننير إليه ،قـال :نـا ابـن ع ـا ! مـا يل ال
أراك تســم حلـدن ا؟ أحــد

عــن رســول اهلل  وال تســم ! قــال ابــن ع ــا  :إنــا كنــا مــرة إكا مسعنــا راــال نقــول:

()33
لمـا ركـب النـا
بآكاننا،
إليه
أصنينا
و
نا،
ر
أبصا
ته
ر
ابتد
اهلل
رسول
عن
ال رسول اهلل – ،ويف روانة :حندَّث
ّ

الصعب والللول ،نأال من النا إال ما نعرا(.)32

( )17اخل يب ال ندادي ،ال فانة يف علم الروانة.323 /3 ،
( )31صحيا .رواه مسلم ،املقدمة ،باب بيا أ امسناد من الدنن ،ح( )5وما بعده.
( )33ال العالمة السندي يف حا يته على صحيا مسلم  ":وله  :حندث  ،ض ط يف غالب النسخ ب سر الدال على بنا
الفاعل  ،والواه عندي أنه على بنا املفعول وهو كنانة عن امليل إأ مساع احلدنث من النا واألال عنهم  ،إ كلب النا
صن من األال عنهم "  .انير أبو غدة ،حملات من تارنخ السنة وعلوم احلدنث.15 ،
( )32صحيا .رواه مسلم ،املقدمة ،ح( )5وما بعده.
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ــال الش ـرنف حــامت الع ــوين " :ــا هــلا أول ت ي ــق عملــا ظــاهر لعلــم اجلــرح والتعــدنل ،وأول الس ـؤال ع ــن
امسناد ور ب املراسيل ،وكل ليهور علتني ا تضتا كل  ،ومها :علتا روانة اجملروح ،وامرسال وعدم امسناد"(.)31
ونؤنده ول عمر بن اخل اب  أنه ملا اا ه رال من العراق قال :أدرك النا  ،لقد تفشـمم ـهادة الـزور،
ال عمر :بتزكية الشهود ،وإ ات عدالتهم(.)33
ون و كل بالسؤال عن الراوي أو إاضاعه ألنة وسيلة أارى للت مم من عدالته أو ض ه.

المبحث الثالث :التقليل من الرواية خوفاً من الخطأ ،ولمنع المجروحين من الدخول فيها:
لقــد ت لــب مــنهج االحتيــاا والت ــمم مــن حــدنث رســول اهلل  ،تقليــل الروانــة عنــه ،وكلـ ردعــا ألي جمــروح
يف العدالـة ،أو متســاهل يف الضـ ط أل نتجـرأ يف الروانــة عــن النــيب  ،واو ــا مــن بعــب الصــحابة مــن أ نتخــالفوا
يف الروانة ،يدراوا يف ائمة اجملروحني.
وأول من أمر النـا بالتقليـل مـن الروانـة إال مـا ت تـوا منهـا أبـو ب ـر الصـدنق  قـد ككـر الـلهيب أ أبـا ب ـر
ع ـ النــا بعــد و ــاة ن ــيهم قــال :إن ــم حتــد و عــن رســول اهلل  أحادنــث دتلفــو يهــا ،والنــا بعــدكم أ ــد
ااتال ــا ،ــال حتــد وا عــن رســول اهلل ــيئا ،مــن ســأل م قول ـوا :بيننــا وبيــن م كتــاب اهلل اســتحلوا حاللــه وحرم ـوا
حرامه.
ال اللهيب " :هلا املرسل ندل أ مراد الصدنق الت مم يف األا ار والتحري ال سد باب الروانة"(.)38
ورن ات هلا املنهج أنضا عمر بن اخل اب  قد كا أنضا دندا على من أك ـر الروانـة ،أو أتـى يفـرب يف
احل ــم ال ــاهد عليــه ،وكــا نــأمرهم بــأ نقل ـوا الروانــة ،نرنــد بــلل أال نتس ـ النــا

يهــا ونــدالها الشــوب ونق ـ

التدليا وال ـلب مـن املنـا ق والفـاار واألعـرايب ،وكـا ك ـري مـن الـة الصـحابة وأهـل اخلاصـة برسـول اهلل  ـ كـأيب
( )31العوين ،املنهج املقرتح لفهم املص لا،
( )33الشنقي ا ،أضوا ال يا 111 ،
( )38اللهيب ،تلكرة احلفاظ.7 /3 ،
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ب ر والزبري ،وأيب ع يدة ،والع ا بن ع د امل لب نقلو الروانة عنه ،بل كـا بعضـهم ال ن ـاد نـروى ـيئا ،كسـعيد
بن زند بن عمـرو بـن نفيـل ،وهـو أحـد العشـرة املشـهود هلـم باجلنـة( ،)31وكـلل أنـا بـن مالـ ( ،)37وأبـو الـدردا ،
وأبو أمامة( )35وغريهم أنضا.

المبحث الرابع :توثيق الرواة بالرواية عنهم:
و يه تأصيل متـني ملـا عمـل بـه بعـب احلفـاظ مـن التو ـف عـن الروانـة إال عـن ال قـات ،وع َّـد النقـاد روانـتهم عـن
أولئ الرواة تو يقا هلم ،حىت وإ

نصرحوا بلل .

أصــل هلــلا
وهــلا املــنهج ّعــده ك ــري مــن الصــحابة ،ــانوا عيعــا ال نــروو إال عمــن هــو قــة عنــدهم ،وأبــرز مــن ّ
املــنهج عمــر بــن اخل ــاب  حيــث ــال" :كنــمم أنــا واــار يل مــن األنصــار يف بــين أميــة بــن زنــد وهــا مــن ع ـوايل
املدننة ،وكنّا نتناوب النزول على رسول اهلل  ،ننزل نومـا وأنـزل نومـا ،ـإكا نزلـمم ائتـه يفـرب كلـ اليـوم مـن الـوحا
وغريه ،وإكا نزل عل م ل كل "(.)37
وهلا بال ـ تعـدنل مـن عمـر بـن اخل ـاب ذ ألنـه لـوال كـا عنـده عـدل وضـابط حـا ظ د يـق الروانـة ،ملـا
اعتمد الروانة عنه ،ااصة وأنه سريوي عنه ك ريا من أحادنث النيب  إ اعتمد هلا املنهج يف الروانة عنه.
وصــرح أنضــا بــلل ع ــد اهلل بــن مســعود  حيــث ــال" :واهلل الــلي ال إلــه غــريه ،مــا أنزلــمم ســورة مــن كتــاب
اهلل إال أنا أعلم أنن أنزلمم ،وال أنزلمم ننة من كتاب اهلل إال أنا أعلم ـيم أنزلـمم ،ولـو أعلـم أحـدا أعلـم مـين ب تـاب
اهلل ت لنه امبل لرك مم إليه(.)81
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( )31ابن تي ة ،تأونل تلف احلدنث،
( )37ال ااا ،التعدنل والتجرنا.11 /3 ،
( )35اخل يب ال ندادي ،ال فانة يف علم الروانة.372 /3 ،
( )37صحيا .رواه ال خاري ،كتاب العلم ،باب التناوب يف العلم ،ح(.)57
( )81متفق عليه .رواه ال خاري ،كتاب ضائل القرن  ،باب القرا من أصحاب النيب  ،ح( ،)3135ومسلم ،صحيا مسلم،
كتاب ضائل الصحابة ،باب من ضائل ع د اهلل بن مسعود وأمه  ،ح(.)3811
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و يه داللة واضحة من أ ابن مسعود لو ركب امبل إأ رال ومس منه كل ل ا قـة عنـده ،وأنـه لـن نرحـل
إال إأ رال عدل ضابط.
وم له أنضا ما عله أبو أنوب األنصاري  ملـا رحـل إأ عق ـة بـن عـامر ،ومسـ منـه حـدن ا عـن رسـول اهلل 
يف سرت املسلم(.)83
روانته عنه –بال

 -تعدنل له ،وإ ارة منه إأ د ة حفظ عق ة.

و ــد رحــل اــابر بــن ع ــد اهلل  مســرية ــهر إأ ع ــد اهلل بــن أنــيا  حــىت ــدم الشــام ،ومسعــه منــه ،ورواه
عنه(.)82
وأم ال كل ك رية يف سرية الصحابة  ،وكل كل تو يق منهم ملن نروو عنه.

المبحث الخامس :الحكم على الرواة:
لقــد ورد عــن ك ــري مــن الصــحابة  أح امــا للتعــدنل أو التجـرناّ ،عــدوا مــن االهلــا أوسـ أصــل مــن أصــول
اجلــرح والتعــدنل ،وهــو احل ــم الص ـرنا علــى الــرواة ،مــن اــالل دراســة أح ـواهلم والنيــر يف مرونــاهتم ،و ــد صـ ّـرح غــري
واحــد مــن العلمــا بــأ عــددا مــن الصــحابة  ارحـوا وعـ ّدلوا ،وح مـوا علــى الــرواة ،سـوا كانــمم تلـ األح ــام
عامة ،أو ااصة تقتصر على روانة واحدة ،أو حدنث بعينه.
و د ككر احلـاكم أ أبـا ب ـر وعمـر وعلـا بـن أيب طالـب وزنـد بـن ابـمم  ارحـوا وعـدلوا وحب ـوا عـن صـحة
الروانات وسقيمها"(.)81

( )83صحيا .رواه ال خاري معلقا ،كتاب العلم ،باب اخلروج يف طلب العلم ،وحسنه ابن حجر يف الفتا.378 /3 ،
( )82صحيا .رواه ال خاري معلقا ،كتاب العلم ،باب اخلروج يف طلب العلم ،وحسنه ابن حجر يف الفتا.378 /3 ،
( )81احلاكم ،معر ة علوم احلدنث.82 ،
24

وورد كلـ أنضــا عــن عائشــة بنــمم الصــدنق ،وع ــد اهلل بــن عمــر ،وع ــد اهلل بــن مســعود ،وع ــد اهلل بــن عمــرو،
وادعــة بنــمم اونلــد ،وع ــد اهلل بــن عمــرو ،وأمســا بنــمم أيب ب ــر ،وغــري واحــد مــن الصــحابة  ،علــى مــا ســنلكر
الحقا.
ومـن أبـرز مـن ت لــم يف الراـال مــن الصـحابة عمــر بــن اخل ـاب  يف ر ضــه خلـرب اطمــة بنـمم ــيا يف نفقــة
امل توتة حيث ال" :ال نرتك كتاب اهلل وسنة ن ينا  لقول امرأة ال ندري لعلها حفيمم أو نسيمم"(.)83
وم لــه علــا بــن أيب طالــب  قــد اـ ّـرح عــددا مــن الراــال عنــد ظهــور احلرورنــة ،و ــوهلم :ال ح ــم إال هلل ،قــال
علــا" :كلمــة حــق أرنــد هبــا باطــل ،إ رس ــول اهلل  وصــف ناســا إين ألعــرا صــفتهم يف ه ــؤال ذ نقول ــو احلــق
بألسنتهم ال عوز هلا منهم –وأ ار إأ حلقة -من أبنب الق اهلل إليه"(.)88
ومــنهم عائشــة أم املــؤمنني  يف ر ضــها خلـرب عمــر وابنــه ع ــد اهلل  يف حــدنث تعــلنب امليــمم ب ــا أهلــه
عليه حيث المم" :ننفر اهلل أليب ع د الرمحن ،أما أنه ن لب ول نه نسا أو أا أ"(.)81
ويف روانة المم" :إن م لتحد وين غري كاكبني وال م لبني ،ول ن السم خي ئ"(.)87
كما رد ع د اهلل بن عمر  ارب أيب عل ة اخلشين يف أكل حلوم الس اع مث ـال" :ال نـدع كتـاب ربنـا حلـدنث
أعرايب ن ول على سا يه"(.)85
وملا ظهرت القدرنة ت لم يهم ابن عمر  ،وطعن يف عدالتهم(.)87

( )83صحيا .رواه مسلم ،كتاب ال الق ،باب امل لقة ال ا ال نفقة هلا ،ح(.)2737
( )88صحيا .رواه مسلم ،كتاب الزكاة ،باب التحرنب على تل اخلوارج ،ح(.)3773
( )81صحيا .رواه مسلم ،كتاب اجلنائز ،باب امليمم نعلب ب ا أهله عليه ،ح(.)3835
( )87صحيا .رواه مسلم ،كتاب اجلنائز ،باب امليمم نعلب ب ا أهله عليه ،ح(.)3831
( )85القرطيب ،اجلام ألح ام القرن .335 /7 ،
( )87صحيا .رواه مسلم ،كتاب امصا  ،باب بيا امسالم وامصا امحسا  ،ح(.)7
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وكلل ع د اهلل بن مسعود  ملا روى حدنث ع املر يف ب ن أمه ال نصـف النـيب " :حـد نا النـيب 
وهو الصادق املصدوق ،)11( "...و د ورد كل عن أيب هرنرة أنضا(.)13
أال من أ نع ّدل.
وهو من باب التيقن من عدالته  وض ه ،وإ كا
ّ
ومن لهم أم املؤمنني ادعـة بنـمم اونلـد  قـد كانـمم أول مـن عـ ّدل مـن الصـحابة ،ملـا وصـفمم النـيب 
حــني اــا بالرســالة قالــمم" :كــال واهلل مــا خيزن ـ اهلل أبــداذ إن ـ لتصــل الــرحم ،وحتمــل ال ــل ،وت ســب املعــدوم،
وتقري الضيف ،وتعني على نوائب احلق"(.)12
قد استدلمم على صدق روانته ون وته من علو عدالته  وهو أعلى من أ نعدَّل.
و ـد ورد كلـ أنضـا عـن ع ــد اهلل بـن عمـرو  قـد أاــرج ابـن أيب عاصـم عـن عق ـة بــن وسـاج أنـه سـأل ابــن
عمرو عن أنا بـالعراق ن عنـو علـى أمـرائهم ونشـهدو علـيهم بالضـاللة قـال" :أولئـ علـيهم لعنـة اهلل واملالئ ـة
والنا أععني"(.)11
ارحمم أمسا بنمم أيب ب ر  احلجاج بـن نوسـف قالـمم لـه" :أمـا إ رسـول اهلل  حـد نا أ ّ يف
ود ّ
قيف كلابا وم رياذ أما ال لاب قد عر ناه ،وأما امل ري ال أاال إال إناه"( )13وهلا جترنا صرنا منها.
و د اتفق العلما على أ ال لاب هو املختار بن ع يد اهلل ،وامل ري :هو احلجـاج بـن نوسـف ال قفـا(،)18
كما ككرت .
( )11متفق عليه .رواه ال خاري ،كتاب بد اخللق ،باب ككر املالئ ة ،حدنث ( ،)2717ومسلم ،كتاب القدر ،باب كيفية
الق ا دما يف ب ن أمه وكتابة أاله وعمله و قاوته وسعادته ،حدنث (.)3753
( )13صحيا .رواه ال خاري ،كتاب اجلزنة ،باب إمث من عاهد مث غدر ،حدنث (.)2731
( )12متفق عليه .رواه ال خاري ،كتاب بد الوحا ،باب بد الوحا ،حدنث ر م ( ،)1ومسلم ،كتاب امصا  ،باب بد الوحا
إأ رسول اهلل – ،حدنث ر م (.)213
( )11ابن أيب عاصم ،السنة ،387 /2 ،وإسناده صحيا.
( )13صحيا .رواه مسلم ،كتاب ضائل الصحابة ،باب ككر كلاب قيف وم ريها ،ح(.)3137
( )18النووي ،املنهاج رح صحيا مسلم بن احلجاج.311 /31 ،
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و د ورد كل أنضا عـن برنـرة وزننـب بنـمم احـ  ملـا سـأهلما النـيب  أعقـاب حاد ـة ام ـ عـن عائشـة
 ،قالـمم برنــرة  وكانــمم اارنتهــا –وهــا أعلـم هبــا" :-والــلي بع ـ بــاحلق مـا رأنــمم عليهــا أمــرا ــط أغمصــه،
غري أهنا اارنة حدن ة السن تنام عن عجني أهلها تأيت الداان تأكله"(.)11
ويف هلا تعدنل منها لعائشة  ،ملا حتقـق عنـدها مـن معر ـة حـال عائشـة ،و ـد صـ ّدق اهلل –تعـاأ ،-ورسـوله
 وهلا.
وأاابته زننب  مزكية لعائشة " :نا رسول اهلل أمحا مسعا وبصري ،ما علممم إال اريا"(.)17
وهللا أورد ال خاري حاد ة ام  ،وما ت لممم به برنرة وزننب يف باب تعدنل النسا بعضهم بعضا(.)15
وصـ ّـرح ابــن حجــر أ تعــدنل النســا غــري مقتصــر علــى بعضــهن قــط ،بــل إ اجلمهــور علــى ا ـواز ــوهلن م ـ
الراال يما جتوز هادهتن يه ،وملا كا األمر متعلقا بالروانــة وال تعلـق لـه بـاألموال واألرواح اـاز التعـدنل ولـو أتـى
من واحدة منفردة(.)17

( )11متفق عليه .رواه ال خاري ،كتاب الشهادات ،باب إكا عدل رال أحدا قال :ال نعلم إال اريا ،أو ال :ما علممم،
ح( ،)2331ومسلم ،كتاب التوبة ،باب يف حدنث ام و ول توبة القاكا ،ح(.)3773
( )17متفق عليه .رواه ال خاري ،كتاب الشهادات ،باب تعدنل النسا بعضن بعضا ،ح( ،)2317ومسلم ،كتاب التوبة ،باب
يف حدنث ام و ول توبة القاكا ،ح(.)3773
( )15انير املرا السابق
( )17ننير ابن حجر ،تا ال اري رح صحيا ال خاري.271 /8 ،
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الخالصة:
 لقــد أصــل القــرن ال ــرمي والســنة الن ونــة لعلــم اجلــرح والتعــدنل ،و ن ــن ظهــوره متــأارا ،وهــلا نؤكــد
محانته للنصو


الشرعية منل جر الدعوة امسالمية.

ن تــدع الصــحابة  علــم اجلــرح والتعــدنل ،بــل ط ق ـوا مــا تعلمــوه يف مدرســة القــرن ال ــرمي والســنة
الن ونة.



ن ن علم اجلرح والتعدنل على عهد الصحابة  م تمل املفـردات كمـا عهـد يف العصـور املتـأارة
عنهم ،بل عد الصحابة له ،وأضاا عليه العلما حبسب ما استجد.

أصــل الصــحابة  لعلــم اجلــرح والتعــدنل ،وط ق ـوا واعــده بشـ ل عملــا ،بــىن عليــه مــن بعــدهم
 لقــد ّ
با ا مفرداته.
 لقد د الصحابة  عدة أس اب لتأصيل علوم اجلرح والتعدنل ،وساعدهم على كل عدة عوامل
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فهرس المصادر والمراجع
 .3ابن أيب عاصم ،أمحد بن عمرو ،السنة ،دار ابن حزم ،بريوت2113 ،م.
 .2ابن الصالح ،أبو عمرو ع ما بن ع د الرمحن الشهرزوري (ت131هـ) ،مقدمة ابن الصالح في علوم
الحديث ،ا3 ،3م( ،اعتىن به صالح بن حممد عونضة) ،دار ال تب العلمية ،بريوت.
 .1ابن ح ا  ،حممد بن ح ا بن أمحد ال سل (ت183هـ) ،الثقات ،ا7 ،3م( ،حتقيق السيد را الدنن
أمحد) ،دار الف ر ،بريوت3178 ،هـ.
 .3ابن ح ا  ،حممد بن ح ا بن أمحد أبو حامت التميما ال سل ،صحيح ابن حبان ،ا35 ،2م( ،حتقيق
عيب األرناؤوا) ،مؤسسة الرسالة ،بريوت3771 ،م.

 .5ابن حجر ،أمحد بن علا بن حجر العسقالين (ت582هـ) ،تهذيب التهذيب ،ا33 ،3م ،دار الف ر،
بريوت3313 ،هـ.

 .1ابن حجر ،أمحد بن علا بن حجر أبو ال ضل العسقالين الشا عا ،فتح الباري شرح صحيح البخاري،
دار املعر ة ،بريوت3177 ،هـ.
 .7ابن راب احلن لا ،زنن الدنن أيب الفرج ع د الرمحن بن أمحد ال ندادي ،شرح علل الترمذي( ،حتقيق نور
الدنن عرت م مقدمة حتقيق مهام سعيد).
 .5ابن ع د الرب ،أبو عمر نوسف بن ع د اهلل بن ع د الرب النمري القرطيب (ت311هـ) ،التمهيد لما في
الموطأ من المعاني واألسانيد23 ،م( ،حتقيق مص فى بن أمحد العلوي وحممد ع د ال ري ال ري) ،وزارة

عموم األو اا والشؤو امسالمية ،املنرب3157 ،هـ.

 .7ابن تي ة ،ع د اهلل بن مسلم بن تي ة أبو حممد الدننوري ،تأويل مختلف الحديث3 ،م( ،حتقيق حممد
زهري النجار) ،دار اجليل ،بريوت3772 ،م.

 .31ابن مااة ،حممد بن نزند القزونين ،السنن( ،حتقيق حممد ؤاد ع د ال ا ا) ،دار إحيا الرتاث العريب،
بريوت3178 ،هـ.
 .33أبو داود ،سليما بن األ عث السجستاين (ت278هـ) ،السنن( ،مرااعة وض ط حممد حميا الدنن ع د
احلميد) ،دار ال تب العلمية ،بريوت.

 .32أبو غدة ،ع د الفتاح ،لمحات من تاريخ السنة وعلوم الحديث3 ،م ،م تب امل وعات امسالمية،
بريوت3753 ،م.

 .31األص هاين ،أبو نعيم أمحد بن ع د اهلل بن أمحد (ت311هـ) ،معرفة الصحابة ،ا8 ،3م( ،حتقيق حممد
حسن إمساعيل وسعد ع د احلميد السعدين) ،دار ال تب العلمية ،بريوت.
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 .33ابن حن ل ،أمحد بن حممد بن حن ل الشي اين (ت233هـ) ،العلل ومعرفة الرجال ،ا3 ،3م( ،حتقيق وصا
اهلل بن حممد ع ا ) ،امل تب امسالما ،بريوت ،ودار اخلاين ،الرناض3315 ،هـ.

 .38ابن حن ل ،أمحد بن حممد بن حن ل الشي اين (ت233هـ) ،مسند اإلمام أحمد ،ا37 ،3م ،دار احلدنث،
القاهرة3331 ،هـ.
 .31األعيما ،حممد مص فى ،منهج النقد عند المحدثين ،م ت ة ال و ر ،الرناض3771 ،م.
 .37األل اين ،حممد ناصر الدنن ،صحيح الجامع الصغير وزيادته3 ،م ،امل تب امسالما.
 .35األل اين ،حممد ناصر الدنن ،صحيح سنن الترمذي ،م تب الرتبية العريب لدول اخلليج ،الرناض3755 ،م.
خرج له البخاري في الجامع
 .37ال ااا ،سليما بن الف بن سعد (ت373هـ) ،التعديل والتجريح لمن ّ
الصحيح ،ا1 ،3م( ،حتقيق أبو ل ابة حسني) ،دار اللوا  ،الرناض3311 ،هـ.

 .21ال خاري ،حممد بن إمساعيل بن إبراهيم ،الجامع الصحيح المختصر من أمور رسول اهلل  وسننه
وأيامه ،دار طوق النجاة ،بريوت2112 ،م.
 .23ال نوي ،احلسني بن مسعود ،شرح السنة ،ا38 ،2م( ،حتقيق عيب األرناؤوا وحممد زهري الشاون )،
امل تب امسالما ،بريوت3751 ،م.

 .22ال يهقا ،أمحد بن احلسني بن علا بن موسى ،سنن البيهقي الكبرى31 ،م( ،حتقيق حممد ع د القادر
ع ا) ،م ت ة دار ال از ،م ة امل رمة3773 ،م.
 .21الرتملي ،حممد بن عيسى بن سورة ،سنن الترمذي( ،حتقيق رائد صربي) ،دار طونق ،الرناض2131 ،م.
 .23احلاكم ،حممد بن ع د اهلل احلاكم النيسابوري ،المستدرك على الصحيحين21 ،م ،دار الف ر ،بريوت،
3757م.
 .28احلاكم ،حممد بن ع د اهلل احلاكم النسابوري ،معرفة علوم الحديث ،ا3 ،2م( ،حتقيق السيد معيم
حسني) ،دار ال تب العلمية ،بريوت3777 ،م.

 .21اخل يب ال ندادي ،أمحد بن علا بن ابمم (ت311هـ) ،الكفاية في علم الرواية ،ا3 ،3م( ،حتقيق أيب
ع د اهلل السور ا وإبراهيم محدي املدين) ،امل ت ة العلمية ،املدننة املنورة.

 .27اخل يب ال ندادي أمحد بن علا بن ابمم ،شرف أصحاب الحديث( ،حتقيق الداين بن منري نل زهوي)،
عا ال تب ،بريوت2111 ،م.
 .25اللهيب ،حممد بن أمحد بن ع ما بن اصاز (ت735هـ) ،تذكرة الحفاظ ،ا3 ،3م( ،حتقيق
ع د الرمحن بن

املعلما) دار إحيا الرتاث العريب ،بريوت3173 ،هـ.

 .27اللهيب ،حممد بن أمحد بن ع ما بن اصاز (ت735هـ) ،ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل،
ا3 ،1م( ،حتقيق ع د الفتاح أبو غدة) ،م ت ة امل وعات امسالمية ،حلب.
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 .11سراج ،ع د الرمحن حممد ،تأصيل قواعد النقل والرواية الحقيقيين ،جملة دراسات دعونة ،ننانر 2111م،
العدد .33

 .13السيوطا ،ع د الرمحن بن أيب ب ر ،تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي2 ،م( ،حتقيق ع د الوهاب
ع د الل يف) ،م ت ة الرناض احلدن ة ،الرناض.
 .12را ،عال الدنن حممد ،القراءات العرر المتواترة من طريق الراطبية والدرة ،دار الصحابة ،طن ا،
ال عة ال انية،2111 ،

.838

 .11الشنقي ا ،حممد األمني بن حممد املختار بن ع د القادر اجلن ا ،أضواء البيان في إيضاح القرآن
بالقرآن ،دار الف ر لل اعة والنشر ،بريوت3778 ،م.
 .13الضيا املقدسا ،أبو ع د اهلل حممد بن ع د الواحد بن أمحد احلن لا ،األحاديث المختارة ،ا( ،3حتقيق
ع د املل بن ع د اهلل بن دهي  ،م ت ة النهضة احلدن ة ،م ة امل رمة3331 ،هـ.
 .18ال رباين ،سليما بن أمحد بن أنوب ،المعجم الكبير ،ا21 ،2م( ،حتقيق محدي بن ع د اجمليد السلفا)،
م ت ة العلوم واحل م ،املوصل 3751م.
 .11ابن حجر ،أمحد بن علا بن حجر العسقالين (ت582هـ) ،تهذيب التهذيب ،ا33 ،3م ،دار الف ر،
بريوت3313 ،هـ.

 .17العوين ،الشرنف حامت بن عارا ،المنهج المقترح لفهم المصطلح ،ا3 ،3م ،دار اهلجرة ،الرناض،
3771م.
 .15محادة ،اروق ،المنهج اإلسالمي في الجرح والتعديل ،ا ،2دار املعر ة الرباا3757 ،م.
 .17الفسوي ،أبو نوسف نعقوب بن سفيا الفسوي (ت277هـ) ،المعرفة والتاريخ1 ،م( ،حتقيق اليل
املنصور) ،دار ال تب العلمية ،بريوت.
 .31ال قرطيب ،أبو ع د اهلل حممد بن أمحد بن أيب ب ر بن رح األنصاري اخلزراا ،الجامع ألحكام القرآن،
(حتقيق هشام مسري ال خاري) ،دار عا ال تب ،الرناض2111 ،م.
 .33الالحم ،إبراهيم بن ع د اهلل ،الجرح والتعديل ،ا ،3م ت ة الر د ،الرناض2111 ،م.
 .32مال  ،مال بن أنا ،الموطأ ،ا5 ،3م( ،حتقيق حممد مص فى األعيما) ،مؤسسة زاند بن سل ا نل
هنيا 2113 ،م.

 .31مسلم ،مسلم بن احلجاج النيسابوري (213هـ) ،الجامع الصحيح ،ا( ،2حتقيق وترتيب حممد ؤاد ع د
ال ا ا) ،دار إحيا الرتاث العريب ،بريوت3777 ،م

 .33املعلما ،ع د الرمحن بن

اليماين ،األنوار الكاشفة لما في كتاب أضواء السنة من الزلل والتضليل

والمجازفة3 ،م ،عا ال تب ،بريوت3752 ،م.
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 .38النسائا ،أمحد بن عيب (ت111هـ) ،السنن الكبرى ،ا1 ،3م( ،حتقيق ع د النفار سليما ال نداري
وسيد كسروي) ،دار ال تب العلمية ،بريوت3773 ،م.

 .31النووي ،أبو زكرنا

بن را بن مري النووي ،المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج ،ا35 ،2م،

دار إحيا الرتاث العريب ،بريوت3172 ،هـ.
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