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وتطبيقاته يف النقد احلديثي

بقلم

أ.د .إبراهيم بن عبدهللا الالحم

1

احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه ،أما بعد.
فالبحث التارخيي -والبحث احلديثي جزء منه -يرتكز على أصل كبري جدا ،وهو أن كل
حدث يروى فهو مسبوق ابلعدم ،وعليه فيلزم ثبوت النقل للحكم بوقوع ذلك احلدث.
وترتب على هذا األصل أن كل ما مير ابلدارس وهو يريد إثبات أو نفي وقوع حدث ما
من أمور وأحوال تبقينا على احلال األوىل وهي عدم وقوع احلدث جيب عليه األخذ هبا ،وكل
من يضع عقبة يف طريق ثبوت احلدث فالقول قوله.
وعضد هذا األصل التارخيي الكبري فيما يتصل ابلسنة النبوية أصول أخرى شرعية ،منها
ما يعرف ابلرباءة األصلية ،وهي أن األصل خلو الذمة من التكليف الشرعي حىت يثبت هذا
التكليف.
ومنها أن االجتاه العام للتشريع اإلسالمي هو اللطف ابلعباد ،وختفيف التكاليف عنهم،
كما يف قوله تعاىل﴿ :اي أيها الذين آمنوا ال تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم﴾ ،وقوله
ﷺ{ :إن أعظم الناس جرما من سأل عن شيء مل حيرم ،فحرم من أجل مسألته} ،وقوله
ﷺ{ :ذروين ما تركتكم ،فإمنا هلك من كان قبلكم بكثرة سؤاهلم واختالفهم على أنبيائهم،
فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم ،وإذا هنيتكم عن شيء فدعوه}.
وساعد على أتكيد هذا األصل أيضا حال الرواية ،فاملروي عنه ﷺ كثري جدا ،ال
يناسب واقع حاله ﷺ ،مع كثرة األقوال املنقولة عن غريه من أصحابه ومن بعدهم ،فاختلط
هذا ابملروي عنه ،خاصة أن الرواة يف الزمن األول يسوقون املوقوف مع املرفوع كثريا ،مع كثرة
اإلرسال عند الرواة يف ذلك الزمن ،فكان شعبة يقول" :لو أتيت حمداثً عنده مخسة أحاديث
أصبت ثالثة مل يسمعها".
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ويف أقوال أئمة النقد وتطبيقاهتم نرى مالمح األخذ هبذا األصل ظاهرة جدا ،ويف هذه
الورقة أذكر بعض القضااي اليت تنطلق من هذا األصل وتؤكده ،والغرض من كل هذا تفسري
هذه القضااي إذا مرت ابملتخصص ،وإدراجها يف ذهنه حتت أصوهلا العامة واخلاصة ،وأيضا
يرتسخ يف ذهنه متطلبات من يقوم ابلنقد ،ويتأمل يف حاله أين هو من اعتبارها أو خمالفتها.

 -1حتكيم العادة وليس التجويز العقلي.
أهم ما يتميز به منهج النقد احلديثي هو االحتكام للعادات السائدة يف كل زمان،
وذلك فيما يتعلق ابلرواية والنقل ،والبعد عن منهج التجويز العقلي ،فالتجويز العقلي ال
حدود له ،وميكن مقابلته بنقيضه ،وإدراك هذا أمر يف غاية األمهية ،لكي نستوعب ما يقولون
وال نستبعده.
وتطبيق هذا مير ابلباحث يف قضااي كثرية ،منها رواية احلديث الواحد عن شيخني أو
أكثر ،فالنقاد يعدون هذا إذا وقع يف الزمن األول للرواية -يف عصر الصحابة والتابعني
واتبعيهم -اختالفا على الشيخ من تالمذته أو من دوهنم ،البد من دراسته والنظر فيه ،وال
يقولون ابتداء :له فيه شيخان ،أو حيمل على أنه مسعه منهما ،وحنو ذلك ،وعكسه يف الزمن
الثاين للرواية -أي يف منتصف القرن الثاين تقريبا ،-وهو الزمن الذي اتسعت فيه الرواية،
وانتشرت الرحلة يف طلب احلديث انتشارا واسعا ،فقل حمدث إال وله رحلة ،فال يستغرب أن
يروي احلديث حممد بن جعفر ،عن شعبة ،ويرويه عن سعيد بن أيب عروبة ،ويرويه عن
غريمها ،ومثله وكيع بن اجلراح ،وعبد الرزاق ،ومن يف طبقتهم ،فال يعد هذا اختالفا ينظر فيه،
إال يف حاالت معينة حمدودة جدا.
من ذلك أيضا تعدد القصة أو احتادها ،فاالجتاه العام عندهم جعل القصة واحدة وإن
اختلفت سياقاهتا ،إذ عادة الرواة يف الزمن األول قبل انتشار التدوين وظهور قوانني الرواية،
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أهنم يروون احلديث ابملعىن ،والقصة الواحدة اترة يبدأ هبا الراوي من أوهلا يسوقها اتمة ،واترة
خيتصرها فريويها ابملعىن ،واترة يذكر بعض األشخاص الواردين يف القصة ،واترة أخرى يذكر
غريهم ،إذ الرواية يف ذلك العصر أتيت يف مناسباهتا ،وهلذا يقل عند النقاد محل القصة على
التعدد ،أو أن اآلية نزلت يف قصص متعددة.
ومثل ما تقدم إثبات السماع ،ففي الزمن األول كان السماع عفواي فطراي حتكمه
احلاجة ومناسباهتا ،فقد يكون الشخص مع آخر يف بلد واحد ،وأدرك من عمره قدرا للسماع
رمبا كان كثريا ،ومع هذا مل يسمع منه ،وال يستبعدون هذا ،واألمر أكثر ظهورا إذا اختلفت
البلدان ،فال يكثرون من فرض االحتماالت ملكان لقيه.
 -2التوقف معناه الرد والتضعيف.
تكرر يف قضااي كثرية من قضااي النقد وخاصة يف كتب علوم احلديث أن الناظر يف
القضية يتوقف فيها ،مثل التوقف يف احلديث الذي يتفرد به الثقة ،وعدم ثبوت مساع راو من
آخر مع إمكانية مساعه منه ،وتوقف الناظر يف احلديث عن الرتجيح إذا اختلف الرواة عن
شيخهم يف حديث معني ،وما شابه ذلك ،واحلكم يف مثل هذا أن التوقف دائما يرجع إىل
الرد واحلكم بعدم ثبوت الشيء الذي يتوقف فيه ،فالبحث التارخيي ال جمال فيه للتوقف ،فإما
أن يثبت أو ال يثبت ،فإذا مل يتمكن الباحث من إثباته فمعناه أنه حيكم رغما عنه أنه غري
اثبت.
فلو افرتضنا أن الباحث وصل إىل نتيجة عدم وجود أدلة تثبت مساع الراوي من شيخه
الذي يف اإلسناد ،ومل يقف على أدلة تدفعه إىل القول بعدم ثبوته ،فسواء عرب ابلتوقف كما
يذكره بعض األئمة ،أو صرح بعدم الثبوت ،فاألمر سيان ،فاجلميع حكم أبنه مل يسمع منه.
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 -3الرتدد بني حكم أعلى وحكم أدىن.
وهذا يشبه الذي قبله ،فإذا تردد الباحث يف بعض القضااي بني وصف أعلى ووصف
أدىن ،فاحلكم لألدىن دائما.
وهلذا أمثلة كثرية ،من ذلك أن يرتدد نظره يف أحد رواة اإلسناد هل هو فالن الثقة ،أو
فالن الضعيف ،يلزمه تفسريه ابلضعيف ،ويبين الباحث حكمه على هذا األساس ،قال
اخلطيب" :مثال ما ذكرانه أن إمساعيل بن أابن الغنوي -شيخ كان ابلكوفة -غري ثقة،
وإمساعيل بن أابن الوراق -كان هبا أيضا -اثبت العدالة ،وعصرمها متقارب ،...وكان
يعقوب بن شيبة بن الصلت قد كتب عنهما مجيعا ،فلو ورد حديث ليعقوب ،عن إمساعيل
بن أابن ،مل يبني يف الرواية أي الرجلني هو ،وال عرف السامع ما متييز ذلك من جهة العلم
بشيوخهما ،واالستدالل بروايتهما  -وجب التوقف فيه ،وترك العمل به ،ألنه ال يؤمن أن
يكون رواية الغنوي الذي ثبت جرحه."...
ومن ذلك مساع الراوي من شيخ له خمتلط قبل االختالط وبعده ومل يتميز ،حيمل كله
على أنه مسع منه بعد االختالط ،أو كان هذا بسبب تردد الناظر يف مساع الراوي هل هو قبل
االختالط أو بعده ،فإذا مل يتبني له ترجيح جعل مساعه بعد االختالط.
ومن دقيق هذا املعىن أن حيكم الناظر يف االختالف أبنه من املدار ،وأنه يضطرب فيه،
وكان يف االختالف أعلى وأدىن ،كوصل وإرسال ،أو رفع ووقف ،ال يصح أن أيخذ ابألدىن
هنا ،ألنه ملا حكم ابضطراب املدار حضر احتمال آخر أن يكون عند املدار على وجه أدىن
منه أيضا.
وهذا تفسري ما يرد يف كالم أئمة النقد من تضعيف احلديث ابالضطراب حىت وإن كان
الرتدد يف وجهي االختالف بني ثقة وثقة ،ألن املدار ملا اضطرب أمكن أن يكون عنده على
وجه اثلث ،إذ هو مل يتقن هذا احلديث.
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 -4سهولة إسناد الرواية ووعورته.
ملا كان األصل يف املروي أنه مل يقع فإن أي عقبة توضع يف طريق ثبوته تكون مرجحا
لرواية من وضعها ،يف مقابل من سهل طريق الرواية ،وهذا أصل عظيم من أصول الرتجيح بني
الرواة إذا اختلفوا على شيخ هلم ،وللنقاد يف أتصيله والتأكيد عليه كلمات كثرية ،وكذلك
تطبيقاته كثرية جدا عندهم.
فمن ذلك ترك اجلادة للراوي ،وذكر قصة يف احلديث ،وزايدة راو يف اإلسناد ،والتفصيل
يف الرواية ،جبعل بعض احلديث مرفوعا وبعضه موقوفا ،أو بعضه موصوال وبعضه مرسال ،أو
بعضه عن صحايب وبعضه عن صحايب آخر ،أو النص على صاحب اللفظ املدرج ،أو
التفصيل يف روايتني محلت إحدامها على األخرى يف بعض الرواايت ،إىل غري ذلك من صور
ال تنتهي ،فمن فعل هذا فروايته مقدمة على رواية خمالفه.
 -5الزايدة يف احلديث والنقص منه.
يف كالم النقاد وتطبيقاهتم جند الفرق شاسعا بني زايدة الراوي يف احلديث وبني النقص
منه ،فالزايدة يف احلديث يشددون فيها ،على حني أهنم يتساحمون يف النقص ،بل رمبا تعمدوا
فعله ألسباب دعتهم هلذا.
فمن ذلك قول جماهد" :انقص من احلديث ما شئت ،وال تزد فيه" ،ومعناه التحذير
من وقوع الراوي خطأ يف الزايدة ،وأن الوقوع يف النقص ال أثر له.
ونرى كثريا يف نقد الراوي أنه يزيد يف األحاديث إما يف اإلسناد أو املنت ،كأن يقول
اإلمام :يف حديثه زايدة على حديث الناس ،أو يقول :يسند ما يرسله غريه ،وال جند هذا يف
النقص ،بل يثنون على من يقع منه النقص ،كما يف قول ابن املديين يف عفان بن مسلم:
"كان إذا شك يف حرف من احلديث تركه" ،وقول الذهيب يف حيىي بن حيىي التميمي" :كان
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إذا شك يف حرف أو تردد ترك احلديث كله ومل يروه" ،واملقصود ابحلرف هنا الكلمة أو
اجلملة.
وكذلك من يتعمد إرسال احلديث أو وقفه يصفون فعله هذا أبنه يفعله ورعا ،وال
يعيبونه هبذا.
والراوي إذا خالف غريه فأرسل احلديث مثال والراجح قول من وصله فإهنم ال يصفون
من وقع منه اإلرسال أبنه أخطأ ،وإمنا يعربون عنه أبنه قصر بفعله هذا ،فالتقصري إذن النقص
من اإلسناد يف مقابل من زاد فيه والصواب مع من زاد ،حىت أهنم رمبا وصفوا اإلسنادين مجيعا
أبهنما صحيحان.
وميكننا مبا تقدم أن نفهم صنيع الرواة وخاصة من ألف منهم على األبواب ،كمالك،
والبخاري ،إبسقاطهم من منت احلديث ما يرونه مشكال ،وإن كان موجودا عندهم يف الرواية،
كإسقاط البخاري من روايته عن شيخه قتيبة بن سعيد يف حديث األعرايب الذي سأل عن
شرائع اإلسالم مجلة" :وأبيه" من قوله" :أفلح وأبيه إن صدق".
ولو تضمن النقص زايدة يف املعىن منعوه كذلك إذا كان النقص ال يستدل عليه ،كما
يف التدليس إبسقاط الضعيف ،قال الدارمي" :مسعت حيىي وسئل عن الرجل يلقي الرجل
الضعيف من بني ثقتني ،يوصل احلديث ثقة عن ثقة ،ويقول :أنقص من احلديث وأصل ثقة
عن ثقة ،حيسن احلديث بذلك ،فقال :ال يفعل ،لعل احلديث عن كذاب ليس بشيء ،فإذا
هو قد حسنه وثبته ،ولكن حيدث به كما روي".
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 -6الغرض األهم للبحث عن الطرق األخرى للحديث.
يلخص هذا الغرض قول عبد الرمحن بن مهدي" :ألن أعرف علة حديث هو عندي،
أحب إيل من أن أكتب عشرين حديثا ليس عندي" ،ويف رواية" :ألن أعرف علة حديث،
أحب إيل من أن أستفيد عشرة أحاديث".
وقد جاء عن مجاعة منهم قوله :لو مل نكتب احلديث من ثالثني وجها ما عقلناه ،أو ما
عرفنا علته ،أو ما وقعنا على الصواب ،وبعضهم ذكر ستني وجها ،وبعضهم ذكر مئة ،أو:
الباب إذا مل جتمع طرقه مل يتبني لك خطؤه.
فالنقاد هلم غرض من مجع الطرق خاص هبم ،متيزوا به عمن ليس له سوى جمرد الرواية،
وهذا الغرض هو الذي نوه به عبد الرمحن بن مهدي ،وهو الوقوف على علل احلديث الذي
كان عنده يف السابق ظاهره السالمة ،لسالمة إسناده يف الظاهر.
وقصة مساع حيىي بن معني حلديث محاد بن سلمة من مثانية عشر راواي من أصحاب
محاد ،والسبب الذي ألجله فعل ذلك حيىي ،مشهورة جدا ،وأنه فعل ذلك للكشف عن
اخلطأ يف أحاديث محاد منه هو أو من بعض أصحابه ،وهناك قصة أخرى شبيهة هبا ليحىي
أيضا ،قال الدوري" :مسعت حيىي بن معني يقول :ملا فارقت عبد الرزاق أتيت هشام بن
يوسف ،وكان على قضائها ،وكان رجال له نبل يلبس الثياب ،فقال :من أنت؟ قلت :أان
حيىي بن معني ،قال :مسعت أنك أتيت أخاان عبد الرزاق فما تصنع بعد ذاك؟ قلت :احلديث
يكتب عن مجاعة ،فقال :مساعنا ومساع عبد الرزاق قريب من السواء ،فأردته على احلديث
فأىب ،وكان يصلي هبم يف املسجد الصلوات كلها ،فجئت إىل مسجده فقعدت فيه ،فكنت
فيه ثالثني يوما ،ال أسأله شيئا ،إال أنه إذا دخل وخرج سلمت عليه ،فلما كان بعد ثالثني
يوما بعث إيل ،فقال يل :اي هذا إمنا منعتك ألنظر أأنت من أصحاب احلديث ،أو لست من
أصحاب احلديث؟ قال حيىي فقلت :وهللا -أصلحك هللا -هذا موضعي إىل قابل ،أو
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حتدثين ،أوال يبقى معي شئ أتبلغ به ،فقال :اي جارية هايت الزبل ،فكانت خترجها إيل فأقعد
يف املسجد ،فأكتب منها حاجيت مث يقرأ".
ومراد هشام بن يوسف أبصحاب احلديث أي نقاده ،الذين يقدرون رواية احلديث من
طرق خمتلفة ،وهو مصطلح يستخدم هبذا املعىن ويدل عليه السياق.
وقول ابن معني هلشام بن يوسف :احلديث يكتب عن مجاعة ،يعين أنه ال يكفي كتابة
احلديث عن واحد ،حىت يكتب عن أقرانه أيضا ،لينظر يف اتفاقهم واختالفهم ،ولكنه مل
يصرح هلشام هبذا حىت ال يصر على عدم حتديثه ،وقد استخدم حيىي بن معني مساعه من عبد
الرزاق ومساعه من هشام بن يوسف ،فكان كثري املقارنة بينهما بصفة عامة ،ويف شيوخ
معينني بصفة خاصة.
 -7االستعداد النفسي للوقوع يف اخلطأ.
ضخامة املروايت ابلنظر ملرفوعها وموقوفها وتشعب طرقها يف الزمن األخري من عصر
الرواية وكون اخلطأ واردا يف حق البشر ،كل هذا أوجب على النقاد التأكيد على احتمالية
وقوع اخلطأ من الراوي -والنقاد جزء من الرواة ،-فتتابعت كلماهتم على أنه ال يسلم من
اخلطأ أحد ،وأن من يدعي أنه ال خيطئ فهو كذاب.
وتكون لديهم ما ميكن أن نسميه (عرف التسليم بوقوع اخلطأ) ،وانبىن عليه وجود
قوانني للرواية ،من أجل إحكامها وتقليل األخطاء فيها ،مثل الرحلة يف طلب احلديث لتقليل
الوسائط ،فكلما زادت الوسائط زاد احتمال وقوع اخلطأ ،ووجوب معارضة ما يكتب عن
الشيخ ،ومراجعة احملفو وكثرة مذاكرته ،ووجوب صيانة الكتب وحفظها ،والـتأكيد على
التحديث من الكتاب ،ووجوب تنبيه املخطئ إذا ظهر خطؤه ،وعدم اإلصرار من الراوي
على اخلطأ بعد تبليغه بوجوده وإال سقطت روايته ،إىل غري ذلك.
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 -8مرحلة اجلمع ومرحلة النقد.
هبت األمة اإلسالمية مجعاء لتبليغ دين هللا تعاىل كتااب وسنة ،جيال بعد جيل ،وقد متيز
كتاب هللا تعاىل بنقله نقال مجاعيا ،مل حيتج معه لألسانيد ،وأما السنة النبوية فمنها ما هو
كذلك تناقلته األمة عمال به وتطبيقا ،مع نقله رواية ابألسانيد ،ومن السنة ما كان نقله من
طريق الرواية والنقل ،وهذا هو الذي احتاج مع جهود النقل والرواية إىل النقد والتمحيص.
وعلى مدى قرنني من الزمن سارت الرواية مع النقد جنبا إىل جنب ،ففتش الرواة عن
األحاديث يف كل مكان بلغه هذا الدين ،يف شرق األرض وغرهبا ،وغدت الرحلة يف طلب
احلديث عرفا متقررا عندهم ،ال يتخلف عنه إال الراوي بعد الراوي ،ومل ينتصف القرن الثاين
إال وقد دون كل شيء ،واشتهرت األحاديث ،وصار من أييت بشيء جديد ليس عند غريه
يكون موضع استنكار واستغراب ،كما قال الذهيب متحداث عن طبقة شيوخ األئمة -وهم
الذين عاشوا يف النصف الثاين من القرن الثاين وأدركوا شيئا من الثالث ،-وطبقة شيوخهم:
"وقد يسمي مجاعة من احلفا احلديث الذي ينفرد به مثل هشيم ،وحفص بن غياث:
منكرا ،فإن كان املنفرد من طبقة مشيخة األئمة ،أطلقوا النكارة على ما انفرد به ،مثل عثمان
بن أيب شيبة ،وأيب سلمة التبوذكي ،وقالوا :هذا منكر".
وقال أيضا يف حديثه عن طبقة أتباع التابعني" :ويندر تفردهم ،فتجد اإلمام منهم عنده
مئتا ألف حديث ،ال يكاد ينفرد حبديثني ،ثالثة ،ومن كان بعدهم :فأين ما ينفرد به؟ ما
علمته ،وقد يوجد".
وصاحب هذا حركة فقهية كبرية -والفقه هنا مبعناه العام ،-فاحتاجوا لكل نص عنه
ﷺ ،وعن صحابته واتبعيهم ،ليستدلوا به.
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وبناء على ما تقدم ميكن القول أبنه ال جديد بعد انتهاء عصر التدوين ،أما من جهة
املتون فال جدال ،وكذلك من جهة ظهور أسانيد جديدة ملتون موجودة مشتهرة ،خاصة
إسناد جديد إىل الصحايب.
ذكر ابن حجر يف «إحتاف املهرة» يف ترمجة (عبدهللا بن شداد  -عن عائشة) ،قال:
«حديث ظاهره الصحة ،له علة ،ذكرته للمعرفة :قال اآلجري :قيل أليب داود :سفيان -هو
الثوري -عن عبدامللك بن عمري ،عن عبدهللا بن شداد ،عن عائشة ،عن النيب ﷺ« :ال
نكاح إال بويل» ،فقال :هذا ابطل ،ما كان حديث قط هبذا اإلسناد ،وال يكون ،فقيل له:
حدث هبذا عبدالرزاق ،قال :ولو حدث هبذا عبدالرزاق أهل صنعاء لعلمنا أنه ابطل ،ولو
كان هذا عند سفيان ملا احتاجوا إىل هذه املراسيل».
والغرض من تقرير ما تقدم أن كل حديث أييت بعد عصر التدوين ،وال يوجد إال يف
الكتب املتأخرة ،مثل كتب الطرباين ،والدارقطين ،وأيب نعيم األصبهاين ،واخلطيب البغدادي،
والبيهقي ،فال حنتاج إىل النظر يف إسناده ،هو خطأ بال شك ،وكذلك األسانيد اجلديدة
ألحاديث مشهورة جرى تداوهلا يف عصر التدوين أبسانيد معينة ،ويتأكد هذا إذا كان ظاهر
إسناده الصحة ،أو مما يقال فيه إنه على شرط الشيخني أو أحدمها ،ولو ذهبت أسوق كالم
األئمة حول هذه القضية لطال املقام.
وهلذه القضية تشعبات حتتاج حبثا ونظرا ،إلبراز خطورة االعتماد على مثل هذه الكتب
يف إثبات األحاديث ،وأيضا إبراز أوجه االستفادة مما يوجد يف هذه الكتب من أسانيد.
 -9شخصية الناقد.
شخصية الناقد وما جيب أن يتصف به من صفات ليتأهل للنقد ميكن النظر إليها على
أهنا قسيمة للقواعد اليت يطبقها الناقد من حيث األمهية ،وتقرير هذا ظاهر ،فإن القواعد
مهما أحكمت هي حباجة إىل من حيسن تطبيقها وإال صارت عدمية اجلدوى ،بل يتحول
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تطبيقها إىل معضلة ،قال عمرو بن قيس" :ينبغي لصاحب احلديث أن يكون مثل الصرييف
الذي ينتقد الدراهم ،فإن الدراهم فيها الزائف والبهرج ،وكذلك احلديث".
وملا كان األمر يتعلق ابلبحث يف السنة النبوية من جهة الثبوت وعدمه ،وما للسنة
النبوية من األمهية إذا ثبتت ،وابلنظر للكم اهلائل من املروايت ،فإن ما ميكن أن نطلق عليه
(مواصفات الناقد) الذي احتاجه وضع الرواية يف زمنها بلغت الغاية يف اجلودة واإلحكام،
صيانة حلديث رسول هللا ﷺ أن يدخل فيه ما ليس منه.
ومن املعلوم أنه مل تكن هناك جهات معينة تتوىل اختيار الناقد ،وال وضعت بنود من
قبل أانس جمتمعني ،بل جاءت صفات الناقد عفوية فطرية ،وهذا ما أكسبها قوة وصالبة،
يدل على هذا قلة عدد من مارس النقد ابلنظر لعدد الرواة ،مث قلة من أجاد النقد وأحكمه
ابلنظر لعدد من مارس النقد.
مثال ذلك أن اإلمام أمحد أخذ عن عدد كبري جدا من الرواة ،يبلغون املئات ،وأما
النقاد من شيوخه فيعدون على أصابع اليد ،وهو يؤكد على هذا ،قال عبد هللا بن أمحد:
"قلت أليب :من رأيت يف هذا الشأن -أعين احلديث-؟ قال :ما رأيت مثل حيىي بن سعيد،
قلت :فهشيم؟ قال :هشيم شيخ ،ما رأيت مثل حيىي ،وكان أيب يعظم أمره جدا يف احلديث
والعلم ،قلت له :كان فقيها؟ قال :صاحل الفقه ،قلت :فعبد الرمحن؟ قال :مل نر مثل حيىي
يعين يف كل أحواله."-وتالمذة حيىي القطان كثريون ،لكن من خترج به يف النقد عددهم قليل ،منهم أمحد،
وابن املديين ،وابن معني ،وعمرو بن علي الفالس ،ومن تالمذته الرواة املشهورين ابلرواية فقط
حممد بن بشار بندار ،وأبو موسى حممد بن املثىن العنزي ،قال أبو إسحاق إبراهيم بن أورمة
األصبهاين احلافظ" :حدث عمرو بن علي حبديث عن حيىي القطان ،عن عبيد هللا بن عمر،
بندارا قال :ما نعرف هذا من حديث حيىي ،قال:
عن سعيد املقربي ،فبلغ أاب حفص أن ً
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فقال أبو حفص :وبلغ بندار إىل أن يعرف وال يعرف ،وينكر وال ينكر؟! قال أبو إسحاق
إبراهيم األصبهاين :وصدق أبو حفص ،بندار رجل صاحب كتاب ،فأما أن يكون بندار
أيخذ على أيب حفص فال".
وقد شكى أبو حامت من قلة من يتقن النقد حق إتقانه ،قال ابن أيب حامت" :مسعت أيب
يقول :جرى بيين وبني أيب زرعة يوما متييز احلديث ومعرفته ،فجعل يذكر أحاديث ويذكر
عللها ،وكذلك كنت أذكر أحاديث خطأ وعللها وخطأ الشيوخ ،فقال يل :اي أاب حامت قل
من يفهم هذا ،ما أعز هذا ،إذا رفعت هذا من واحد واثنني فما أقل من جتد من حيسن هذا،
ورمبا أشك يف شيء أو يتخاجلين شيء يف حديث فإىل أن ألتقي معك ال أجد من يشفيين
منه ،قال أيب :وكذلك كان أمري".
وقد ذكر حيىي القطان الصفات اليت يلزم وجودها يف صاحب احلديث ،فقال" :ينبغي
يف صاحب احلديث خصال :يكون ثبت األخذ ،ويفهم ما يقال له ،ويبصر الرجال ،مث
يتعاهد ذاك".
وميكن تلخيص صفات الناقد يف ثالث صفات إمجالية ،يتفرع عنها غريها:
األوىل :احلفظ الواسع للطرق والرواايت ،وهذا عن النقاد الكبار أشهر من أن يذكر،
فما أتهل أحدهم للنقد إال بعد أن مسع من الرواايت شيئا كثريا ،ورحل يف طلب احلديث،
فكان لديه من حصيلة الطرق ما ميكن معه احلكم على احلديث عند السؤال عنه ،ال حيتاج
إىل حبث ومراجعة.
وهذا إمنا حصلوه ابجلهد والوقت الذي بذلوه ،قال علي بن املديين" :أخذ عبد الرمحن
بن مهدي على رجل من أهل البصرة -ال أمسيه -حديثا ،قال :فغضب له مجاعة ،قال :فأتوه
فقالوا :اي أاب سعيد من أين قلت هذا يف صاحبنا؟ قال :فغضب عبد الرمحن بن مهدي
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وقال :أرأيت لو أن رجال أتى بدينار إىل صرييف فقال :انتقد يل هذا ،فقال :هو هبرج ،يقول
له :من أين قلت يل إنه هبرج؟ الزم عملي هذا عشرين سنة حىت تعلم منه ما أعلم".
الثانية :مالزمة هذا العلم وعدم االنقطاع.
كل علم حيتاج إىل شدة مالزمة وعدم انقطاع ،وإال صار صاحبه بعد مرور الوقت أميا
فيه ،ويتأكد هذا يف نقد املروايت ،فهو حباجة إىل استذكار ومراجعة وكثرة تطبيق ،فهو يعتمد
أساسا على حفظ الطرق وصفة الرواايت ،كما يعتمد على تذكر قواعده وكيفية تطبيقها،
وهلذا يقول عبد الرمحن بن مهدي" :إمنا مثل صاحب احلديث مبنزلة السمسار إذا غاب عن
السوق مخسة أايم تغري بصره".
وهلذا السبب يوصون صاحبه بكثرة املذاكرة فيه ،فإن مل جيد من يذاكره أكثر من القراءة
يف كتبه ،قال ابن رجب" :وال بد يف هذا العلم من طول املمارسة ،وكثرة املذاكرة ،فإذا عدم
املذاكر به ،فليكثر طالبه املطالعة يف كالم األئمة العارفني كيحىي القطان ،ومن تلقى عنه
كأمحد ،وابن املديين ،فمن رزق مطالعة ذلك وفهمه وفقهت نفسه فيه وصارت له فيه قوة
نفس وملكة ،صلح له أن يتكلم فيه".
الثالثة :اليقظة وشدة االنتباه.
واملقصود بذلك أن يكون الناقد متيقظا ملا يقع من الرواة من أخطاء ،ال يسلم بكل ما
مير به ،وهلذا ينهون عن حسن الظن يف احلديث ،كما يف قول عبد الرمحن بن مهدي:
"خصلتان ال يستقيم فيهما حسن الظن :احلكم واحلديث" ،ومعناه أن القاضي ال يتساهل
مع الناس يف دعاويهم وشهاداهتم ،وأن يغلب جانب الشك فيما يصل إليه منهم ،وكذلك
الراوي للحديث والناظر فيه ،ال ينبغي له أن يصدق كل أحد ،وأن يتحقق من الرواية وصحة
السماع ،وأن يدرك قوانني الرواية وأحكامها ،وأن ال يكون منهجه إن تصدى للنقد كثرة
التجويز العقلي يف الرواايت جتنبا لتخطئة الثقات.
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والذي حذر منه ابن مهدي قد وقع فيه بعض الرواة فضعفوا بسبب ذلك ،ووقع فيه
أيضا –وهو موضع الشاهد هنا -بعض النقاد واملتكلمني على األحاديث ،فوصفوا ابلتسامح
والتساهل ،كما يف قول أيب حامت يف انقد أثبت مساع راو من راو فوقه ،فوصفه أبو حامت أبن
اببه السالمة ،يعين ال يتعمق يف النقد ،وقال يف آخر موضحا منزلته يف علم العلل :كان
حيفظ أشياء عن احملدثني يؤديها ،ليست معرفته للحديث غريزة ،ويقول ابن حجر يف وصف
أحد األئمة املكثرين من التخريج واحلكم على احلديث" :ليس له ذوق أهل الفن" ،يعين أن
ملكة النقد عنده ظاهرية ،ميرر أشياء ال مترر.
وبعد هذا فلنتأمل حال النقد حني كان يطبق وفق أصوله وشروطه ،وحاله يف زماننا،
فمن العسري جدا لكثرة اخللل فيه أن أتتبعه يف هذه العجالة ،فما من قضية مما سبق ذكره إال
وقع فيها خلل ،ويكفي الناظر يف ذلك ما يالحظه من السباق احملموم لتصحيح األحاديث،
والكثرة البالغة من األحاديث اليت حكم عليها ابلصحة أو احلسن ،هي عند النقاد األولني ال
تصح ،بل إن الباب الواحد أييت عن األولني أنه ال يصح فيه شيء ،مث جند فيه مجلة من
األحاديث -أربعة ،مخسة -قد صحت عند املتأخرين ،فهل وجدت طرق جديدة أو جبت
هذا؟ يستحيل ذلك ،ومن ادعى هذا فكل اخللل قد تطرق إليه ،أو أن األصول والقواعد قد
تغريت؟ والناقد ال يتهيأ للنقد كما هو مطلوب؟ هذا ما أقرره ،ويبقى العالج الوحيد -حىت
ال ندخل يف دوامة الرتقيع واالضطراب -هو العودة إىل النقد وفق أصول وقواعد النقاد
األوائل ،وهذا يتطلب جهودا عظيمة ،وإزالة عقبات كثرية ،وأهم ذلك إقناع الباحثني
واألقسام واملراكز العلمية هبذا ،ليستشعروا واقع النقد ،ولينهضوا للتغيري ،وهللا املوفق.
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