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النقد
ِ
ِ
أخرجت منها
ره َم وانتَ َقد ُُتا  :إذا
الزيف منها،
ُ
ُ
ونقدت لَهُ الد َ
النقد والتَ ْنقيد يف اللُغة َ :تَْيِيز الدراهم وإخراج َ

الزيف .النقدَ :تييز اجليِد من الرديء .وكذلك نقد الشعر والنثر  ،لل َك ِ
شف عن ََماسنه وسيِئاته .
َ
نقد احلديث

ِ
ضعيفة  ،وبيان ِعلَلِها ،
الصحيحة من ال َ
نقد احلديث  :هو العلم الذي يبحث يف َتييز األحاديث َ
ٍ
واحلكم على ر ِ
أبلفاظ ََمصوصة  ،ذات دالئل معلومة عند أهل ِ
الفن .
واُتا َجرحاً وتعديالً ،
ُ
ُ
أنواع النقد
 - 1النقد اخلارجي
 - 2النقد الداخلي

السنَد )  :وهو تصحيح أو تضعيف الرواية  ،من خالل احلُكم على ُرواُتا
 - 1النقد اخلارجي ( نقد َ
السنَد أو عدمه .
رحاً وتعديالً َ
َج َ
وبباَاً  ،ومن خالل اتصال َ
وهذا يعين أن حبثهم عن الرواة يكون من خالل ثالثة أمور :
سمى ابلعدالة .
ومستواه اخلُلُقي  ،وهو ما يُ َّ
الرا ِويَة وتَدينه ُ
أوالً  -شخصية َ
اثنياً ِ -
الدقة واإلتقان يف نَ ِ
ض ْب ِط .
قل احلديث  ،وهو ما يُ َّ
سمى ابل َ
السنَد أو انقااعه .
اثلثاً  -اتصال َ
رض احملتوى على أ ٍ
 - 2النقد الداخلي ( نقد منت احلديث)  :وهو ينالق من خالل َع ِ
ُسس شرعية
شأ من َو ْهم الرواة ،
سة الرواايت مع الرواايت الصحيحة األُخرى  ،ملعرفة ما نَ َ
وعُ َقالئية  ،أو من خالل ُمقايَ َ

من نف ٍي  ،أو زايدة معىن  ،أو غري ذلك ّما يُغري معىن احلديث .

اإلسناد
(اإلسناد) هو مصدر من قولك  :أسندت احلديث اىل قائله  ،إذا رفعته إليه بذكر انقله.
فمثالً قول اإلمام أيب عبد هللا البخاري رمحه هللا تعاىل يف كتاب ه اجلامع الصحيح يف كتاب العلم ،يف

ابب إمث من كذب على النيب صلى هللا علي وسلم :حدثنا مكي بن إبراهيم  ،قال  :حدثنا يزيد بن أيب
علي ما مل أقل  ،فليتبوأ مقعده من
عبيد هللا  ،عن سلمة  ،قال  :مسعت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يقول  ”:من يقل َّ

الرواة تسمى سنداً.
النار “ يسمى إسناداً .وذات السلسلة اليت ذكر فيها البخاري ُّ
وعرفوا (اإلسناد) بقوهلم :هو حكاية طريق منت احلديث.
َّ

(السند) أبنه طريق منت احلديث .
وعرفوا َّ
َّ
ُِ
(الس ند) لغةً،
ومسي (سنداً) العتماد احلفاظ عليه يف احلكم بصحة احلديث أو بعفه ،أخذاً من معىن َّ

وهو ما استندت إليه من جدار أو غريه.

حدثنا فالن ،قال َّ :
وعلى هذا :ف (اإلسناد) هو قولك أو قول البخاري مثالًَّ :
حدثنا فالن  ، ....و

(الس ند) هو أولئك الرواة الناقلون املذكورون قبل منت احلديث .ومنت احلديث هنا قوله ملسو هيلع هللا ىلص ( :من يقل
َّ
ِ
(السند) و(اإلسناد) يف موبع اآلخر ،ويُعرف املراد
علي ما مل أقل)..
واحملدثون يستعملون ُكالً من َّ
َّ
ابلقرائن.
أمهية اإلسناد وعناية هذه األمة به
واإلسناد خصيصةٌ فابلة من خصائص هذه األمة،مل يُ ْؤُتا أح ٌد من األمم قبلها وهو من الدين مبوقع

عظيم قال عبدهللا بن املبارك :اإلسناد عندي من الدين ،ولوال اإلسناد لقال من شاء ما شاء  ،ولكن إذا
قيل له  :من َّ
حدثك ؟ بقى ( أي ساكتاً منقاعاً)
قال عبد هللا بن املبارك ايضاًَ ،مثَ ُل الذي يالب أمر دينه بال إسناد َ ،ك َمثَ ِل الذي يرتقي الساح بال
سلَّم  ،وقال أيضاً  :بيننا وبني القوم القوائم  ،يعين ابلقوائم  :اإلسناد  ،وابلقوم  :أهل البدع ومن شاكلهم.

وقال سفيان الثوري رمحه هللا تعاىل  :اإلسناد سالح املؤمن  ،فإذا مل يكن معه سالح فبأي شي

يقاتل؟
وقال اإلمام الشافعي رمحه هللا تعاىل :مثل الذي يالب احلديث بال إسناد ،كمثل حاطب ليل ،حيمل
حزمة حاب وفيه أفعى وهو ال يدري!

 .وقال سفيان بني عيينة رمحه اللع تعاىل  :حدث الزهري يوماً حبديث  ،فقلت  :هاته بال إسناد ،

فقال الزهري  :أترقى الساح بال سلم ؟!.

وقال بعض العلماء  :األسانيد قوائم األحاديث  .أي دعائمها اليت تثبت هبا.

أسباب نشأة اإلسناد وظهور علم اجلرح والتعديل
نشأ اجلرح والتعديل من حيث املبدأ يف عهد الصحابة  ،وكان أبوبكر الصديق وعمر بن اخلااب أول من
عرفوا ابالحتياط يف قبول األخبار .
ما هو السبب املباشر يف بداية اهتمام ذلك اجليل ابإلسناد ؟
كان ابْ ُن ِش َه ٍ
ي )124ه (أول من اهتم ابلتفتيش يف األسانيد
اب ُّ
الزْه ِر ُّ
كان دمحم بن سريين من أوائل التابعني الذين اهتموا ابلتفتيش يف األسانيد
ِ
ين ) تويف سنة (111
يقول ابْن س ِري َ
«إِ َّن ه َذا ال ِْعل ِ
ْخ ُذو َن ِدينَ ُك ْم»
ين ،فَانْظُُروا َع َّم ْن ََت ُ
َ
ْم د ٌ
َ
َمل ي ُكونُوا يسأَلُو َن َع ِن ا ِإلسنَ ِ
اد فَ لَ َّما وقَع ِ
السن َِّة فَ يُ ْؤ َخ ُذ
ت ال ِْف ْت نَةُ قَالُوا َمسُّوا لَنَا ِر َجالَ ُك ْم فَ يُ ْنظَ ُر إِ َىل أ َْه ِل ُّ
ْ
َ َ
َْ
َْ
َح ِديثُ ُه ْم َويُْنظَ ُر إِ َىل أ َْه ِل الْبِ َد ِع فَالَ يُ ْؤ َخ ُذ َح ِديثُ ُه ْم
وكان هذا هو بداية نشأة علم اجلرح والتعديل.
عندما ظهرت الفتنة ظهر التمييز بني الرجال!
إشكاالت
ما هو مراد دمحم ابن سريين ابلفتنة ؟ اختلفت آراء العلماء يف مراد ابن سريين ابلفتنة.
 .1فتنة مقتل عثمان بن عفان ) 35ه( ← أكرم العمري

 .2فتنة مقاتلة علي ومعاوية ) 36ه( ← دمحم األعظمي
 .3فتنة املختار الثقفي ( 76ه ) ← ربا أمحد صمدي
 .4فتنة عبد هللا بن الزبري (  73ه ) ← James Robson
 .5فتنة الوليد بن يزيد (127ه ) ← Joseph Schacht

