
منهھج االنقد في علومم االحديیث  
نقد كتابب نورر االديین عتر  

 

صفحاتت٬، بعد ااستبعادد  504إإليیهھا غيیر مؤررخة٬، ووتقع في  االطبعة االتي ررجعتُ 
أأعمالل االمؤلف من آآخر االكتابب.  

االناشر دداارر االفكر٬، ددمشق٬، دد. تت.  

غالفف عادديي٬، ووررقق متوسط االجوددةة.  

االكتابب يیحتويي على فهھاررسس فنيیة:  

لآليیاتت. - 	  
لألحادديیث. - 	  
لألعالمم. - 	  
للموضوعاتت. - 	  
للمصطلحاتت. - 	  

!لم يیردد فيیهھ ذذكر البن حجرغيیر أأنن فهھرسس ااألعالمم   

ووأأغلب االظن أأنن هھھھذاا االفهھرسس شكلي٬، سوااء من حيیث أأسماء ااألعالمم٬، أأوو 
االصفحاتت! 	  

 

نورر االديین عتر:  

 

  .مم)1937(+



من موااليید حلب شمالل سورريیة٬، وومن علماء االحديیث في االعالم ااإلسالمي٬، حنفّي 
ددرّرسس لمدةة  مم.1964حصل على االدكتوررااهه من جامعة ااألززهھھھر٬، عامم  االمذهھھھب٬،

  ططويیلة علومم االحديیث في كليیة االشريیعة بجامعة ددمشق ووغيیرهھھھا.

ووأألّف االعديید من االكتب٬، منهھا:  

منهھج االنقد في علومم االحديیث. - 	  
(ررسالتهھ  ااإلمامم االترمذيي وواالموااززنة بيین جامعهھ ووبيین االصحيیحيین -

.للدكتوررااهه) 	  
يیثيیة عربي فرنسي٬، باالشترااكك.معجم االمصطلحاتت االحد - 	  

ووحقق كتبًا أأخرىى٬، منهھا:  

علومم االحديیث لإلمامم اابن االصالحح. - 	  
االمغني في االضعفاء لإلمامم االذهھھھبي. - 	  
االرحلة في ططلب االحديیث للخطيیب االبغداادديي. - 	  

 

مخطط االكتابب  

قانن كما لو كانن االكتابب عباررةة عن االمخطط وواالفهھرسس ال غبارر عليیهھما٬، فهھما موفّ 
ووليیس من أأيي باحث٬، بل من باحث مختمر! وولم أأجد فيیما  ررسالة ددكتوررااهه٬،

في االكتب االمتعلقة بعلومم االحديیث٬،  عليیهھ ما يیضاررعع هھھھذاا االمخطط ااططلعتُ 
بب أأصالً في أأبواابب ووال فصولل.ووبعضهھا غيیر مبوّ   

 

االجواانب االشكليیة:  

ااآليیاتت االقرآآنيیة:   



ررةة٬، تلفت نظر االقاررئئ كما يیجريي ااآلنن في أأنن تكونن مصوّ  كانن من االممكن
ا.كتب االمطبوعة حديیثً اال  

ااألحادديیث االنبويیة:  

نن٬، ألنن االتلويین يیزيید رربما كانن من االمناسب تميیيیزهھھھا بحرفف أأسودد٬، ال أأقولل: ملوّ 
في سعر االكتابب.  

االتشابهھ االشديید بيین كتب علومم االحديیث:  

هھھھذاا االتشابهھ موجودد في االكتب االدررااسيیة٬، حتى إإنك أأحيیانًا ال ترىى فرقًا بيین االكتب 
ووعنواانن االكتابب!إإال في ااسم االمؤلف   

ووهھھھذاا االتشابهھ يیصل في كتب علومم االحديیث إإلى ددررجة غيیر عادديیة.   

!٬، ووبسرعة فائقةبهھذهه االطريیقة٬، كل أأستاذذ يیمكن أأنن يیكونن مؤلفًا  

ال يیختلف أأحدهھھھم عن ااآلخر في االنقولل وواالتعريیفاتت ووااألمثلة٬، إإال إإذذاا ندرر ووأأنشأ 
فربما أأصابب فيیهھا وورربما أأخطأ!  ٬،جملة من عندهه  

اا في خطة االكتابب.يیبقى متميیزً  االدكتورر نورر االديینلكن   

االبنط:   

٬، لو كانن أأكبر لزاادد حجم االكتابب.14صغيیر أأقل من   

قريیب من بنط االهھامش.  

مع ذذلك االبنط في االمتن مقرووء٬، ووفي االهھامش بنط أأقل مقرووء.  

عالماتت االترقيیم:  

ا.ليیست مناسبة دداائمً   

  مسافة.ووكانن من االمستحسن أأنن تأتي االعالمة بعد االكلمة بال



ووهھھھناكك حاالتت أأهھھھملت فيیهھا هھھھذهه االعالماتت.  

 

ويین االمنصوبب: االتن  

هھمل. اا ما يیُ كثيیرً   

مثال تكتب هھھھكذاا٬، ال هھھھكذاا: مثالً.  

 

هھھھمزااتت االوصل وواالقطع:  

هھمل االهھمزااتت٬، وورربما جعلهھا من االقطع ووهھھھي من االوصل.اا ما يیُ كثيیرً   

عند كثيیر من  بهھ االمؤلفة وواالمحققة٬، وومنتشرعندهه في كت ووهھھھذاا االعيیب منتشر
االمؤلفيین٬، منهھم أأستاذذهه مصطفى االزررقا٬، وومنهھم ززمالؤؤهه ووأأبناء جيیلهھ.  

نسخة االكتابب االتي أأررجع إإليیهھا كتب لي عليیهھا ااإلهھھھدااء بقلمهھ على هھھھذهه االصوررةة:  

هھھھديیة تقدمم لالخخ االكريیم ااالستاذذ االدكتورر ررفيیق االمصريي مع خالص االتحيیة 
ووااططيیب االتمنيیاتت.  

ووال يینجو منهھ االناشر  يیقع على عاتقهھ أأووالً. وومنهھ نستنتج أأنن هھھھذاا االخطأ إإنما
وومصححوهه.  

االمسافة بيین االكلماتت:  

في كثيیر من ااألحيیانن ال يیكونن هھھھناكك مسافة٬، فتلتزقق االكلماتت بعضهھا ببعض.  

ووهھھھناكك حاالتت يیجب االفصل بيین االكلماتت بمسافة٬، وورربما يیعودد ذذلك إإلى االناشر 
حتى يیومنا هھھھذاا.االخطأ االذيي ال يیزاالل على هھھھذاا   

لم يیكن٬، صواابهھا: ما لم يیكن.: مامثالل  



أألفاظظ غامضة:  

: ااألصل في نسبة االرااوويي إإلى قبيیلة أأنن يیكونن منهھم صليیبة.161صص   

ااألخطاء االمطبعيیة:  

منهھا:  

: لوال هھھھذاا االعلم ال لتبس االحديیث٬، وواالصواابب: اللتبس.26صص   

: أأووفهھم أأعطيیهھ ررجل٬، وواالصواابب: أأوو فهھم.38صص   

اا.االمتوفى. تكررر كثيیرً  : االمتوفي سنة٬، وواالصواابب:57صص   

: أأهھھھو جرحح أأووال٬، وواالصواابب: أأوو ال.88صص   

: يیلفت االنظر إإال أأنن ااإلمامم٬، وواالصواابب: إإلى.255صص   

: االناشيء٬، وواالصواابب: االناشئ.270صص   

: يیتسا هھھھلونن٬، وواالصواابب: يیتساهھھھلونن.277صص   

: النبي بعديي٬، وواالصواابب: ال نبي.284صص   

: االجهھلة االلذيین سوغواا٬، وواالصواابب: االذيین.315صص   

: عزوو جل٬، وواالصواابب: عز ووجل.335صص   

: ااالصالحح٬، وواالصواابب: ااالصطالحح.424صص   

: يینبهھ إإال علة٬، وواالصواابب: إإلى.428صص   

: إل يیراادد٬، وواالصواابب: إليیراادد.461صص   

 



يیة:ااألخطاء االلغو  

في صفحة ااإلهھھھدااء: إإلى االذيي أأحيیا االقلوبب٬، لعل االصواابب: أأحيیى.  

: من أأحيیى سنة من سنتي.16في االصفحة   

يیقومم بعمل ذذاا صبغة إإنسانيیة٬، وواالصواابب: ذذيي. :27صص   

.29تكررر صص  : مجابهھتهھا لمشاكلهھا٬، وواالصواابب: لمشكالتهھا.28صص   

: يیصيیغونهھا٬، وواالصواابب: يیصوغونهھا.31صص   

: سيیما٬، وواالصواابب: ال سيیما. متكرررةة في جميیع كتاباتهھ!133صص   

: ثمانن أأجزااء٬، وواالصواابب: ثمانيیة.133صص   

.135تكرررتت صص  : في جزءيین٬، وواالصواابب: جزأأيین.133صص   

: ذذكر منهھا ستًا ووعشريین كتابًا٬، وواالصواابب: ستة.170صص   

: ما يیتشابهھ منهھا عن بعضهھ٬، وواالصواابب: بعضهھ عن بعض. 173صص   

: ووتميیزهھھھا عن بعضهھا٬، وواالصواابب: ووتميیز بعضهھا عن بعض.215صص   

: ال غنى بطالب االحديیث عنهھ٬، وواالصواابب: ال غنى لطالب.179صص   

.رجو: نرجواا هللا٬، وواالصواابب: ن185صص   

.: محمد بن يیحي٬، وواالصواابب: يیحيیى. تكررر237صص   

.: االبخارريي أأعال صحة٬، وواالصواابب: أأعلى. تكررر238صص   

: تفضيیل إإجمالي للصحيیحيین على بعضهھما٬، وواالصواابب: ألحد 239صص 
االصحيیحيین على ااآلخر.  

: سيء االحفظ٬، وواالصواابب: سيیئ.250صص   



يیتساوويیا. : يیشترطط فيیهھ أأنن يیترجح االتضعيیف أأوو يیتساوويیانن٬، وواالصواابب:279صص   

: معلّمواا صبيیانكم٬، وواالصواابب: معلّمو.291صص   

: سمعوهه من بعضهھم االبعض٬، وواالصواابب: سمعهھ بعضهھم من بعض.325صص   

.يیا معاذُذ بَن جبل٬، وواالصواابب: يیا معاذَذ بن جبل: 356صص   

: إإال أأنن في هھھھذاا االمسلك ... إإشكالل كبيیر٬، وواالصواابب: إإشكاالً كبيیًراا.366صص   

وواالصواابب: االلذيین.: االرااوويیيین االذيین٬، 367صص   

: ددررسناهھھھا ... مقترنة ببعضهھا االبعض٬، وواالصواابب: مقترنة بعضهھا 367صص 
ببعض.  

: رربط ااألنوااعع ببعضهھا: وواالصواابب: بعضهھا ببعض.368صص   

: يیظهھر تقارربب هھھھذيین االنوعيین ... من بعضهھما٬، وواالصواابب: تقارربب 378صص 
هھھھذيین االنوعيین أأحدهھھھما من ااآلخر.  

ببعضهھا٬، وواالصواابب: بعضهھا ببعض.: صلحت أأسانيیدهه للتقويیة 379صص   

: ررووااهه سبع ووعشروونن صحابيیًا٬، وواالصواابب: سبعة.381صص   

: صالحة للتقويي ببعضهھا٬، وواالصواابب: بعضهھا ببعض.386صص   

: عشر أأنوااعع٬، وواالصواابب: عشرةة.399صص   

: ناشيء٬، وواالصواابب: ناشئ.413صص   

: بأحد االوسائل٬، وواالصواابب: بإحدىى.427صص   

٬، وواالصواابب: عشر.: ست ترااجم ااخترناهھھھا من عشرةة444صص   

٬، وواالصواابب: االتنبؤ.االوقائع : في االتنبيء ببعض449صص   



: منشىء مصطلح االحديیث٬، وواالصواابب: منشأ.483صص   

 

االكتابب كبيیر:  

صفحة. 500  

.إإذذاا كانن كتابًا ددررااسيیًا  

سس بعضهھ ال كلهھ.هھ يیدررّ لعلّ   

سس على سنتيین.أأوو يیدررّ   

أأكبر من غيیرهه٬، وولكنهھ أأشمل!  

٬، أأيي يیقع في 222 بعلم مصطلح االحديیث منهھ يیبدأأ من االصفحة ووما  يیتعلق
صفحة. 300حواالي   

االجواانب االغامضة في االكتابب:  

علم االحديیث رروواايیة ووعلم االحديیث ددرراايیة. - 	  
كيیفيیة سماعع االحديیث (االتحمل ووااألددااء). - 	  

هھھھذاا االغموضض متوااررثث عند االكاتبيین٬، لم يیحاوولل أأحد تبديیدهه!  

ووال كيیفيیتهھما ووفائدتهھما في  ٬،فال نفهھم في االتحمل ووااألددااء ال صوررتهھما االقديیمة
االعصر االحاضر!  

:ئل االتاليیةمسااالأأختلف معهھ في   

٬، تحتاجج إإلى مزيید من االفحص وواالمناقشة االصحابة كلهھم عدوولل: مقولة: ااألوولى
ووررددوودد االعلماء عليیهھا هھھھي ررددوودد تحكميیة  ٬،وواالتقويیة٬، في ضوء تعريیف االصحابي

االخلفاء االرااشدوونن٬، وواالعشرةة االمبشروونن بالجنة٬، ووأأهھھھل بدرر هھھھؤالء ال  عاططفيیة.
شك عدوولل٬، لكن من االصحابة منافقونن! ووسأفردد ووررقة لمناقشة هھھھذهه االمسألة.  



ا لرأأيیهھ أأنن ااألصل في االحديیث إإذذاا صح سندهه صح متنهھ.: أأني أأررىى خالفً االثانيیة  

لى االمستشرقيین:هه ع: ررددّ ةاالثالث  

كانن من االممكن ااختصاررهه في أأنن االمستشرقيین يیريیدوونن منا أأنن ننقد متن االحديیث٬، 
! ووهھھھذاا في ااإلسالمم اووإإذذاا نقدنا االسند فال بأسس شريیطة أأنن يیكونن هھھھذاا االنقد صورريیً 

ألنن  ٬،ووليیس عليینا أأنن نضيیع ووقتنا معهھم ال يیمكن قبولهھ٬، ألنن ااإلسنادد من االديین!
سألة٬، بل في أأصل االمسألة٬، فنحن نؤمن بالوحي٬، معهھم ليیس في هھھھذهه االم خالفنا

 !ء سند ال علماء متنووعلماء االحديیث هھھھم علما وواالسنة ووحي٬، ووهھھھم ال يیؤمنونن!
ووما بداا أأنهھ من االمتن فإنهھ مرتبط بالسند ووعائد إإليیهھ!  

 على االمستشرقيین: في علومم االقرآآنن٬، ووفي علومم االحديیث٬، اامتألتت كتبنا بالرددّ 
علت في ووجُ  ٬،صلت عن االكتاببحتى صاررتت مصدرر تشويیش للقرااء! حبذاا لو فُ 

!٬، أأوو على ااألقل في فصولل أأوو مالحق مستقلةكتابب مستقل  

: قسم أأددوواارر علم االحديیث إإلى سبعة أأددوواارر٬، االدوورر االساددسس منهھا: ددوورر ةاالراابع
نحن ااآلنن في  االركودد وواالتقليید٬، وواالدوورر االسابع: ددوورر االيیقظة االحديیثة. هھھھل فعالً 

 ٬،ة قرووننسبعخاللل  ٬،ددوورر االيیقظة٬، أأمم ال ززلنا في ددوورر االركودد وواالتقليید؟ ماذذاا فعلنا
؟على االمستشرقيین ٬، وواالرددّ إإال االتبويیب وواالترتيیب  

لم يیكتب عن:  

االمقاررنة بيینهھ ووبيین إإمالء االقرآآنن (قوااعد ااإلمالء أأوو إإمالء االحديیث وو -
االرسم).  

االحديیث٬، بخالفف إإمالء إإمالء االحديیث يیتفق في االغالب مع قوااعد ااإلمالء       
االقرآآنن.  

٬، وولم )61(صص  كتب عن فحص االمتن في خبر ااآلحادد في ززمن االصحابة -
يیبيین هھھھل هھھھذاا خاصص بأخبارر ااآلحادد٬، ووهھھھي أأكثر ااألحادديیث٬، أأمم تشمل كل 
أأنوااعع االحديیث؟ ووهھھھل هھھھذاا خاصص بزمن االصحابة فقط أأمم يیشمل سائر 



٬، هھھھل هھھھذاا ااألززمانن؟ ووتكلم االعلماء عن فحص االمتن في االحديیث االموضوعع
خاصص بالحديیث االموضوعع أأمم يیشمل جميیع ااألحادديیث؟ 	  

ا مذهھھھب االمحدثيین وومذهھھھب االفقهھاء ووااألصوليیيین٬، هھھھل يیختلف يیذكر أأحيیانً  -
وولماذذاا؟ ٬،االمذهھھھبانن في علومم االحديیث 	  

 

شائك يیثيیر االشك:  

علومم أأسماء االرووااةة٬، ووما يیقع بيینهھم من االتباسس أأوو تشابهھ في  ما نقلهھ في كتابهھ عن
ر االشك قد تثيی ٬،يیشعر االقاررئئ بأنهھ أأمامم علومم شائكة ٬،أأوو ااأللقابب ااألسماء أأوو االكنى

في االوصولل إإلى صحة االحديیث!  

خاتمة:  

كتابب منهھج االنقد في علومم االحديیث هھھھو أأفضل ما كتبهھ االشيیخ نورر االديین  لعل
مم٬، ووأأعيید ططبع ما هھھھو مطبوعع 1972االطبعة ااألوولى للكتابب كانت عامم وو عتر٬،

إإصداارر نسخة ااآلنن هھھھل االمؤلف يیستطيیع االتصحيیح.  منهھا كما هھھھو٬، لتخفيیف مشاققّ 
االكتابب من جديید٬، أأمم إإنن صحتهھ االحاليیة ال تساعدهه على  جديیدةة٬، يیتم فيیهھا صفّ 

ا٬، وويیرتكب أأخطاء ذذلك. وولو عهھد لشخص آآخر بهھذهه االمهھمة فقد يیصحح شيیئً 
!٬، قد تكونن أأكثر خطوررةةأأخرىى  

ددقيیقة ووعميیقة في علومم االحديیث. موسوعةنحن بحاجة إإلى   

1436ررمضانن  03 االسبت  

ررفيیق يیونس االمصريي         2015حزيیراانن  20         

 

 

	  


