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 الثظالمحاضرة الث
 ثمرة جهود المطاصرين في خدمظ الدنظ النبويظ

 :التَّصنيف: الثمرة األولى
  لغة واصطًًلًحا: التَّصنيؼأواًل: تعريؼ 

  لغًة: التَّصنيؼ -1
  :كالفاء أصؿ صحيح مطرد في معنييف )صنؼ( الصاد كالنكف في مقاييس المغة: قاؿ ابف فارس  

               .   الطائفة مف الشيء :أحدىما -
 .بعضتمييز األشياء بعضيا عف  :كاآلخر -

  : التَّصنيؼ اصطًلحا -2
  ."ىك جمع المادة العممية، مع الربط بيف مفرداتيا برابط مناسب" ، فقاؿ:بشكؿ عاـو د. محمد أبك صعميؾ عٌرف
ة في مكضكع متعمؽ بالسنة، مع الربط بيف جمع المادة العممي: "ىك فقاؿ بشكؿ خاص في السنة النبكية التَّصنيؼعٌرؼ ك            

 ."مفرداتيا برابط مناسب
نؼ يقـك بجمع طائفة مف المادة العممية ليا عبلقة  كىناؾ عبلقة كاضحة بيف التعريؼ المغكم كاالصطبلحي لمكممة فالميصّْ

يات بحثو، كيربط بينيا برابط ككفؽ ضكابط معينة، ثـ يبدأ بتمييزىا عف بعضيا في فصكؿ كمباحث بحسب مقتض التَّصنيؼبمكضكع 
 مناسب.  

  :التَّصنيؼ دواعيثانيًا: 

  بشكؿ عاـ: التَّصنيؼدواعي  -1

فقاؿ: "األقساـ السبعة التي ال يؤلؼ  ،كحصرىا في سبعةدلس كذكر رجاليا" اإلماـ ابف حـز في رسالتو "فضؿ األن ىاذكر 
 عاقؿ عالـ إال في أحدىا، كىي: 

 ترعو.  إما شيء لـ يسبؽ إليو يخ -ُ

 . أك شيء ناقص يتممو.   ِ

 . أك شيء مستغمؽ يشرحو.   ّ

 . أك شيء طكيؿ يختصره، دكف أف يخؿ بشيء مف معانيو.  ْ

 . أك شيء متفرؽ يجمعو.   ٓ

 . أك شيء مختمط يرتبو.   ٔ

 . أك شيء أخطأ فيو مؤلفو يصمحو".ٕ

لغاء ما سكاىا، فعدكىا ثـ إف الناس حصركا مقاصكشرحيا ابف خمدكف في "مقدمتو"، فقاؿ: " د التأليؼ التي ينبغي اعتمادىا كا 
 سبعة:
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عو كتقسيـ أبكابو كفصكلو كتتبع مسائمو، أك استنباط مسائؿ كمباحث تعرض لمعالـ المحقؽ ك استنباط العمـ بمكض :أوليا
 ...مى تمؾ الفائدةبو فيكدع ذلؾ بالكتاب في المصحؼ، لعؿ المتأخر يظير ع ،المنفعة كيحرص عمى إيصالو بغيره، لتعـٌ 

فياـ كيفتح اهلل لو في فيميا فيحرص عمى إبانة ذلؾ ليفيـ فيجدىا مستغمقة عمى األآأف يقؼ عمى كبلـ األكليف كت وثانييا:
 لغيره ممف عساه يستغمؽ عميو، لتصؿ الفائدة لمستحقيا. كىذه طريقة البياف لكتب المعقكؿ كالمنقكؿ، كىك فصؿ شريؼ.

في كبلـ المتقدميف ممف اشتير فضمو كبعد في اإلفادة صيتو، كيستكثؽ في ذلؾ  أخطأك تأخر عمى غمط أف يعثر الم وثالثيا:
بالبرىاف الكاضح الذم ال مدخؿ لمشؾ فيو، فيحرص عمى إيصاؿ ذلؾ لمف بعده، إذ قد تعذر محكه كنزعو بانتشار التأليؼ في اآلفاؽ 

 ذلؾ الكتاب ليقؼ عمى بياف ذلؾ. كاألعصار، كشيرة المؤلؼ ككثكؽ الناس بمعارفو، فيكدع

أف يككف الفف الكاحد قد نقصت منو مسائؿ أك فصكؿ بحسب انقساـ مكضكعو فيقصد المطمع عمى ذلؾ أف يتمـ ما  ورابعيا:
 نقص مف تمؾ المسائؿ ليكمؿ الفف بكماؿ مسائمو كفصكلو، كال يبقى لمنقص فيو مجاؿ.

يذبيا، تبة في أبكابيا كال منتظمة، فيقصد المطمع عمى ذلؾ أف يرتبيا كيأف يككف مسائؿ العمـ قد كقعت غير مر  وخامسيا:
 ...كيجعؿ كؿ مسألة في بابيا

لفضبلء إلى مكضكع ذلؾ الفف كجميع فيتنبو بعض ا ،أف تككف مسائؿ العمـ مفرقة في أبكابيا مف عمـك أخرل وسادسيا:
 ...نتحميا البشر بأفكارىــك التي يمسائمو، فيفعؿ ذلؾ، كيظير بو فف ينظمو في جممة العم

باالختصار فيقصد بالتأليؼ تمخيص ذلؾ،  ،ا مسيبن ت لمفنكف مطكالن أف يككف الشيء مف التآليؼ التي ىي أميا وسابعيا:
 ، مع الحذر مف حذؼ الضركرم لئبل يخؿ بمقصد المؤلؼ األكؿ.-إف كقع -كاإليجاز كحذؼ المتكرر

كخطأ عف الجادة  ،ففعؿ غير محتاج إليو: لتأليؼ ومراعاتيا. وما سوى ذلؾفيذه جماع المقاصد التي ينبغي اعتمادىا با
انتحاؿ ما تقدـ لغيره مف التآليؼ أف ينسبو إلى نفسو ببعض تمبيس، مف تبديؿ األلفاظ  :التي يتعييف سمككيا في نظر العقبلء، مثؿ

اج إليو، أك يبدؿ الصكاب بالخطأ، أك يأتي بما ال فائدة كتقديـ المتأخر كعكسو، أك يحذؼ ما يحتاج إليو في الفف أك يأتي بما ال يحت
 فيو. 

فقاؿ: كما سكل ذلؾ  ،. كلذا قاؿ أرسطك، لما عدد ىذه المقاصد، كانتيى إلى آخرىا-مف قٌؿ حياؤه -ةحى فيذا شأف الجيؿ كالقً 
 .". كاهلل ييدم لمتي ىي أقـكففصؿ أك شره، يعني بذلؾ الجيؿ كالقحة. نعكذ باهلل مف العمؿ في ما ال ينبغي لمعاقؿ سمككو

 بشكؿ خاص:  النبوية في السنة التَّصنيؼدواعي  -2

 : ، فقاؿفي السنة النبكية بشكؿ خاص التَّصنيؼ" دكاعي في السنة التَّصنيؼ"خمدكف األحدب في كتابو ذكر الدكتكر 

ثبات حجيتيا، كدفع الشُّبىو عنيا. أكالن  -  : تأكيد مكانة السنة النبكية كا 
 ا، كمناىج، كمصنَّفيف.كعمكمن  االىتماـ بالدراسات النقدية كالمقارنة التي تتناكؿ السنة النبكية: تاريخان، :اثانين  -
 : التيسير كالتقريب لمسنة النبكية كعمكميا: عىٍرضان، كاختصاران، كجمعان، كترتيبان، كتصنيفان، كفيرسةن.اثالثن  -
 التقعيد لعمـ التخريج.ك  : تخريج األحاديث النبكية كنقدىا كتمييزىا،ارابعن  -
 : بياف معالـ كضكابط التعامؿ مع السنة النبكية فيمان كتنػزيبلن.اخامسن  -
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 : ربط المعارؼ كالعمـك اإلنسانية كاالجتماعية بالسنة النبكية، كتأكيد  دكرىا في إعادة بناء الحضارة اإلسبلمية.اسادسن  -
 مَّة. : إبراز دكر السنة النبكية في معالجة مشكبلت األي اسابعن  -
 : العناية بػ "الشرح المكضكعي" لمحديث النبكم.اثامنن  -

 :التَّصنيؼتاريخ  ثالثًا: 

المرحمة األكلى: مرحمة جمع  مر بمرحمتيف: في السنة النبكية التَّصنيؼأف  بو "منيج النقد"ف الدكتكر نكر الديف عتر في كتبيٌ 
المرحمة الثانية: الكتابة التي تقصد ك  .كبإذنو ه بدأت منذ عيده كىذ ،بمف يكتب دكف أف تتداكؿ بيف الناسخاصة الحديث في صحؼ 

 كىذه بدأت مف القرف الثاني لميجرة.  ،ا يعتمد عميو كيتداكليا الناسمرجعن 

كرده أما ، يشيد لذلؾ: التَّصنيؼالتابعيف كاف عندىـ منيجية في كبار ك   شؾ أف أىؿ المرحمة األكلى مف الصحابةكال 
رىجى ًإلى ) :مكلى ابف عمر نىاًفعبسنده عف  "الجامع ألخبلؽ الراكم كآداب السامع"في كتابو الخطيب البغدادم  ، كىافى ًإذىا خى ى أىفَّ اٍبفى عيمىرى

 بترتيب معيف يساعده في الرجكع إلى ما يريد بسيكلة.  مرتبة كاف لو كتب كىذا يدلؿ عمى أف ابف عمر  (.السُّكًؽ نىظىرى ًفي كيتيًبوً 

يف الرسمي لمسنة النبكية بأمر مف الخميفة عمر بف عبد العزيز رحمو اهلل، كظيرت التدك لقرف الثاني اليجرم كاف كفي مطمع ا
مف أتباع  -نس رحمو اهللأاالماـ مالؾ بف ؼ صنٌ في عيد التابعيف كأتباع التابعيف، ك  التَّصنيؼكاشتير يتداكليا الناس،  الكتب التي

حاديث أعمى ، كلـ يقتصر ، كرتبو عمى األبكاب الفقيية-أصح التآليؼ في ذلؾ الكقت -بمكطأ مالؾالمشيكر  المكطأ وكتاب -التابعيف
 ثـ تكالت المصنفات ،ؿ المصنفات التي كصمتائأك المكطأ مف  كافك متابعيف، لكفتاكل   ةيضا اقكاؿ لمصحابأ، بؿ ذكر فيو النبي 

 .في السنة النبكية

 عاتو:شروط التَّصنيؼ وما يجب مرا: رابًعا 

ذكر اإلماـ النككم في كتابو "المجمكع شرح الميذب" شرط الميصنّْؼ كبعض األمكر التي يجب مراعاتيا عند الٌتصنيؼ، فقاؿ: 
ه إلى كثرة التفتيش كالمطالعة و يضطرُّ نٌ أل ،كيثبت معو ،و يطمع عمى حقائؽ العمـ كدقائقويف ،بالتصنيؼ إذا تأىؿ لو يوينبغي أف يعتن"

كما ال  ،مف ركيكو ،لوزٍ كجى  ،كصحيحو مف ضعيفو ،ومً شكً ككاضحو مف مي  ،وفقً تَّ ئمة كمي ؼ كبلـ األمى ختى راجعة كاالطبلع عمى مي كالتحقيؽ كالم
 المجتيد. كبو يتصؼ المحقؽ بصفة .اعتراض عميو مف غيره

  .ف ذلؾ يضره في دينو كعممو كعرضوإف ،وليحذر كؿ الحذر أف يشرع في تصنيؼ ما لـ يتأىؿ لو

  .تيذيبو كترداد نظره فيو كتكريره بعد إاٌل  ،ا مف إخراج تصنيفو مف يدهأيضً  وليحذر

ؽ حٍ إلى المى  يا يفضيجازن إ كال يكجز ،كاكةا ينتيي إلى الرَّ يضاحن إفبل يكضح  ،يجازىاا  يضاح العبارة و إوليحرص عمى 
  .كاالستغبلؽ

د بيذا أف ال يككف ىناؾ مصنؼ يغنى عف مصنفو في كالمرا وينبغي أف يكوف اعتناؤه مف التصنيؼ بما لـ يسبؽ إليو أكثر.
  .ساليبمع ضـ ما فاتو مف األ ،ف أغنى عف بعضيا فميصنؼ مف جنسو ما يزيد زيادات يحتفؿ بياإف ،جميع أساليبو

 ...".االنتفاع بو ويكثر االحتياج إليووليكف تصنيفو فيما يعـ 
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 خامًسا: أقساـ الُمصنفيف المعتبرة تصانيفيـ وأحواليـ: 

  :اعمـ : أف المؤلفيف المعتبرة تصانيفيـ فريقاف" ـ( في كتابو "كشؼ الظنكف":َُٗٔقاؿ حاجي خميفة )

 ،: عف قكة تبصرةفتصانيفيـ ،كفيـ ثاقب ،كحدس صائب ،كتجارب كثيقة ،ربة كافيةكدي  ،مف لو في العمـ ممكة تامة :األوؿ -
  .إلييـ كىذه ال يستغني عنيا أحد -سبحانو كتعالى  -أحسف اهلل  كىؤالء أحسنكا إلى الناس كما...، كسداد رأم ،كنفاذ فكر

طالع الكتب فاستخرج دررىا كأحسف نظميا كىذه ينتفع بيا المبتدئكف  ،كعبارة طمقة ،مف لو ذىف ثاقب :والثاني -
  .كالمتكسطكف

إليو إذا تأىؿ فإف  بؿ يرغب ،جر عميوفبل حى  ،: مف جمع وصنؼ لًلستفادة ال لإلفادة-أم مف المصنفيف -ومنيـ
: ينبغي لمطالب أف يشتغؿ بالتخريج كالتصنيؼ فيما فيمو منو إذا احتاج الناس إليو بتكضيح عبارتو غير مائؿ العمماء قالكا

  .كي يكتسبو جميؿ الذكر كتخميده إلى آخر الدىر ،ا ممتبسومظيرن  ،ا مشكمومبينن  ،عف المصطمح

  .قبؿ أف يمنعو مانع عف نيؿ ذلؾ الشرؼ ،رؼ إليو كؿ شغموكيص ،فينبغي أف يفرغ قمبو ألجمو إذا شرع

عادة مطالعتو ،ثـ إذا تـ ال يخرج ما صنفو إلى الناس وال يدعو عف يده فإنو قد  ،إال بعد تيذيبو كتنقيحو كتحريره كا 
  .اا أك لـ يقؿ شعرن : اإلنساف في فسحة مف عقمو كفي سبلمة مف أفكاه جنسو ما لـ يضع كتابن قيؿ

ف أساء فقد  ،فإف أحسف فقد استيدؼ مف الحسد كالغيبة ،: مف صنؼ كتابا فقد استشرؼ لممدح والذـؿوقد قي كا 
 ،ا فبل يدعكه العجب بو كبنفسو إلى أف ينتحمو: مف أراد أف يصنؼ كتابا أك يقكؿ شعرن قالت الحكماء .تعرض لمشتـ كالقذؼ

ادعاه فميأخذ في ماع تصغي إليو كرأل مف يطمبو انتحمو ك فإف رأل األس ،كلكف يعرضو عمى أىمو في عرض رسائؿ أك أشعار
 "...غير تمؾ الصناعة

بؿ لكؿ عالـ كمتعمـ منيا حظ  ،وتصرفات األنظار ال تنتيي إلى غاية ،نتائج األفكار ال تقؼ عند حد : أفَّ واعمـ
ر الزاخر كالفيض اإلليي ليس لو العالـ المعنكم كاسع كالبح ألفَّ  ،كليس ألحد أف يزاحمو فيو ،يحرزه في كقتو المقدر لو

فغير مستبعد أف يدخر لبعض المتأخريف ما لـ يدخر لكثير مف  -أبدية -انقطاع كال آخر كالعمـك منح إليية كمكاىب صمدانية
  .المتقدميف

اد ستجما يي فإنٌ  "،كـ ترؾ األكؿ لآلخر": بؿ القكؿ الصحيح الظاىر "،ما ترؾ األكؿ لآلخر"فبل تغتر بقكؿ القائؿ : 
  .ال لقدمو كحدكثو ،سترذؿ لجكدتو كرداءتوالشيء كيي 

كيحمؿ عمى التقاعد  ،و يقطع اآلماؿ عف العمـألنَّ  ،ا: ما ترؾ األكؿ شيئن كيقاؿ: ليس بكممة أضر بالعمـ مف قكليـ
ف فازكا باس ،كىك خطر عظيـ كقكؿ سقيـ ،فيقتصر اآلخر عمى ما قدـ األكؿ مف الظكاىر ،عف التعمـ تخراج فاألكائؿ كا 

  .األصكؿ كتمييدىا فاألكاخر فازكا بتفريع األصكؿ كتشييدىا

  :في السنة النبوية عند المعاصريف: التَّصنيؼجوانب سادًسا 

 صٌنؼ المعاصركف في جكانب كثيرة كمتعددة ليا عبلقة في السنة النبكية، منيا عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر:
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 . لبانيحاديث منار السبيؿ لؤلأركاء الغميؿ في تخريج إ :ثؿفي تخريج أحاديث كتب معينة، م التَّصنيؼ -ُ
 .لطحافيج لمدكتكر محمكد اأصكؿ التخر  التقعيد لعمـ تخريج الحديث، مثؿ:في  التَّصنيؼ -ِ
قد في عمـك "منيج الن ككاف عمى صكرتيف: أ. تصنيؼ في المصطمح بشكؿ عاـ، مثؿ: في عمـ مصطمح الحديث، التَّصنيؼ -ّ

 الحديث المرسؿ مفيكمو كحجيتو د. خمدكف األحدب.نكر الديف عتر.   ب. تصنيؼ في مكضكع معيف، مثؿ: كتكر الحديث" لمد
 .عياسبدكتكر مصطفى ال"السنة كمكانتيا في التشريع االسبلمي" لم :مثؿ ،الشبو عنيا الدفاع عف السنة، كدفعفي  التَّصنيؼ -ْ
 محمد عجاج الخطيب.مدكتكر "أبك ىريرة راكية االسبلـ" لمثؿ:  يف نقمكا العمـ،الذ الدفاع عف الصحابة كالركاةفي  التَّصنيؼ -ٓ
 شرح األحاديث، مثؿ: فتح المنيـ بشرح صحيح مسمـ لمدكتكر مكسى شاىيف الشيف.في  التَّصنيؼ -ٔ
 مد الساعاتي.لمشيخ أح "الفتح الرباني بترتيب مسند أحمد بف حنبؿ الشيباني :مثؿفي ترتيب كتب حديثية،  التَّصنيؼ -ٕ
 فؤاد عبد الباقي.محمد سنف ابف ماجو لؤلستاذ كتاب ك  ،فيارس صحيح مسمـكتاب  :مثؿفي الفيرسة لكتب السنة،  التَّصنيؼ -ٖ
 لمشيخ سعيد حكل. ساس في السنة كالسيرةاألأحاديث كتب معينة، مثؿ: في جمع  التَّصنيؼ -ٗ

 .لمدكتكر باسـ جكابرة يات المعفمرك في جمع أحاديث مكضكع معيف، مثؿ:  التَّصنيؼ -َُ
 "زكائد سنف الدارمي عمى الكتب الستة" لؤلستاذ سيؼ الرحمف اليندم.في زكائد كتب معينة، مثؿ:  التَّصنيؼ -ُُ
 العمماء، مثؿ "مسند خميفة بف خياط" جمع الدكتكر أكـر العمرم.  أىؿ جمع مسانيد بعضفي  التَّصنيؼ -ُِ
، ككتاب صحيح الترمذمكتاب صحيح أبي داكد، ك : كتاب مثؿ ف الصحيح كالضعيؼ مف الحديث،بي تمييزفي ال التَّصنيؼ -ُّ

كتاب ضعيؼ النسائي، ك كتاب ضعيؼ الترمذم، ك كتاب ضعيؼ أبي داكد، ك كتاب صحيح ابف ماجو، ك كتاب صحيح النسائي، ك 
 األلباني.لئلماـ  ، كجميعياضعيؼ ابف ماجو

 عبد الراضي مسعكد.حديث كجيكد العمماء في تأكيمو لمدكتكر مشكؿ ال: في مشكؿ األحاديث، مثؿ التَّصنيؼ -ُْ
ب. التأريخ  "الرسالة المستطرفة" لمكتاني. :مثؿككانت عمى صكر عٌدة: أ. التأريخ لمسنة بشكؿ عاـ التأريخ لمسنة، في  التَّصنيؼ -ُٓ

اىاتو د. رفعت فكزم عبد المطمب. ج. التأريخ لمسنة في لمسنة في عصر كاحد، مثاؿ: تكثيؽ السنة في القرف الثاني اليجرم أسسو كاتج
 بمد معيف، مثؿ عمـ الحديث في مكة المكرمة خبلؿ العصر المممككي د. صالح معتكؽ.

معجػـ المصػطمحات الحديثيػة لمػدكتكر نػكر الػديف عتػر، كمكسػكعة عمػـك الحػديث تصنيؼ مكسكعات كمعاجـ السنة النبكيػة، مثػؿ:  -ُٔ
 د حمدم زقزكؽ.إشراؼ الدكتكر محمك 

في منيج إماـ في كتبو كميا، مثؿ اإلماـ  التَّصنيؼأ. في مناىج أصحاب كتب السنة األصمية، ككاف عمى صكر عٌدة:  التَّصنيؼ -ُٕ
في  التَّصنيؼالزىرم كأثره في السنة لمدكتكر حارث الضارم، كالخطيب البغدادم كأثره في عمـك الحديث لمدكتكر محمكد الطحاف. ب. 

الحاكـ ريـ في صحيحو لمدكتكرة رحاب رفعت فكزم، ك إماـ في أحد كتبو، مثؿ: منيج اإلماـ البخارم في كتابو تفسير القرآف الكمنيج 
مناىج العمماء في أكثر مف كتاب  ككتاب في   التَّصنيؼ. ب. محمكد  ميرة عمى الصحيحيف لمدكتكرالنيسابكرم ككتابو المستدرؾ 

 .نكر الديف عترنة بيف جامعو كالصحيحيف" لمدكتكر ماـ الترمذم كالمكاز اإلمثؿ: 
األحاديث الكاردة في الشيادة كالشييد لمدكتكر الشييد نزار رياف، الدراسات المتعمقة بالحديث المكضكعي، مثؿ:  في التَّصنيؼ -ُٖ

ا.  كمستقبؿ اإلسبلـ لو أيضن

 .لمدكتكر الصباغ ،الحديث الشريؼ التصكير الفني في :، مثؿالشريؼ لحديثبا المتعمقة األدبية اتالدراسفي  التَّصنيؼ -ُٗ
 التَّصنيؼ في النيضة الحديثة المعاصرة، مثؿ جيكد المعاصريف في خدمة السُّنَّة النَّبكية، لمدكتكر محمد أبك صعيميؾ. -َِ

في الحديث النبكم، ذكرىا  الدراسات المتعمقة بالجانب التربكم كاالجتماعي كاالقتصادم كاإلعجاز العمميأنكاع كغيرىا كثير مف 
  ".التجاىات المعاصرة في دراسة السُّنَّة النَّبكية في مصر كببلد الشاـ"اكمٌثؿ عمييا الدكتكر محمد أسكد في كتابو 
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 في السنة النبوية عند المعاصريف: التَّصنيؼ عواق: سابًعا 

عمى ىي تعيف لمدارس، ك النبكية يب السنة ر دكر ميـ في تق اكاف لي أف المصنفات المعاصرة في السنة النبكية ال شؾ
  :عٌدة، منيا مبلحظات، إال أف عمييا الصحيح ألميات كتب الحديثمزيد مف الفيـ 

نٌ  المصنفاتأف  -ُ  تتفاكت قمة أك كثرة مف بمد آلخر لكنيا ،ببلد العربية كاالسبلميةال ما كانت في معظـلـ تنحصر ببمد معيف، كا 
 :بحسب

 حسب تكافر طمبة العمـ الشرعي فيو.ب. ك             .العمـ الشرعي في تمؾ الببلدراكز كجكد م أ.     

ب عاطفة دينية طيبة احصأاختصاص في العمـ الشرعي، كبعضيـ اآلخر أصحاب  بعضيـ لذيف صنفكا في العصر الحديثإف ا -ِ
 .بة في السنة كتبسيطيا كخدمتياالغيرة لمكتا ـدفعتي

 يا الحاجة المدرسية، فيي عبارة عف مقررات في الجامعات كالمعاىد كالمدارس الشرعية.أكجدتكثير مف المصنفات  -ّ

حرماف طمبة أ.  لى:إ، كىذا يؤدم محصكرة في البمد الذم كتبت فيو، كلذا يتأخر انتقاليا الي الببلد األخرل لمصنفاتا مف كثير -ْ
 التكرار في الجيكد.ب.    العمـ مف تمؾ الجيكد.

كعدـ اإلحاطة الجيؿ أ.  : ذلؾ ، كمف أسبابالتي كتبيا غير أىؿ االختصاص الحديثة خاصة كأغبلط في المصنفات برزت أكىاـ -ٓ
التي يرجع إلييا الكاتب بسبب انحصاره بما  قمة المصادرج.  ب كعدـ تريثو في البحث. تعجؿ الكاتب.   كسكء فيميا.بالمادة العممية 

إلى سرعة غير محمكدة في  يفضيع معيف مما ك مكضفي غط الحاجة الماسة إلى مرجع ض د.   تكصؿ إليو أك ما كاف في بمده.
االستكثار مف ز.   استعجاالن لمسكؽ كالربح المادم.  عمى الكاتب لمكتبات التجارية كدكر النشرضغط ا ك.  البحث كالتأليؼ.

 كىاـ في البحث.المادة العممية، ككقكع األضعؼ فبعض الكيٌتاب يهكثر المؤلفات كىميـ الشيرة، كىذا يؤدم إلى  ،المصنفات

غياب الحركة النقدية لممصٌنفات الحديثة في السُّنَّة كعمكميا: فيسكت الباحث عف أخطاء مف سكت عنو، كينقد مف نقده  -ٔ
 مما يؤدم إلى ضعؼ مستكل البحكث العممية.

 في قاعات الدرسيـ ف المشتغميف بالحديث الشريؼ،ف ياألكاديميعدد مف كىذا يقع فيو  ،عدـ المكائمة بيف الكاقع كالمثاؿ -ٕ
لزاـ الطالب بالبحث كالتنقيب، حتى إذا خرجكا إلى ميداف  كاإلشراؼ كالمناقشة مثاليكف في تكثيؽ المادة العممية، كبحثيا، كا 

إلى ضعؼ  جيد، كىذا يؤدم دكف بذؿ الذم تيسر ليـ مف المصادر كالمظافمكتفيف بالقميؿ  التأليؼ كجدناىـ كاقعييف
 مؤلفاتيـ.
  ًعند المعاصريف: التَّصنيؼسُّنَّة النبوية في مجاؿ خدمة ال ايامز  :اثامن 

 مف أىميا:
نّْفالسيكلة كاليسر كالبعد عف التعقيد: أل -ُ لحاجة تدريسية مما أممى عمى مؤلفييا  تف كثيرنا مف المصٌنفات الحديثة قد صي

 المعمكمة التي ال تصؿ بسيكلة في المراجع القديمة المتخصصة. في إيصاؿ كرة سيمة مما يساىـتبعة صياغتيا بص

الحديثة المعاصرة مف بمد في نقؿ تمكـ المصنفات سعة االنتشار كسرعتو: فكسائؿ االتصاؿ كالنقؿ الحديثة قد ساعدت  -ِ
 آلخر، فساىـ ىذا في إحداث نيضة عممية ككثر المشتغمكف في السُّنَّة النبكية.
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 كالمنيجية: كخاصة تمؾ الكتب األصيمة في بعض مباحث عمـك السُّنَّة، كالتي ارتكزت في تصنيفيا القرب مف الدقة -ّ
كتحقيقيا عمى تصنيفات كتحقيقات كجيكد مف سبقيا مف أىؿ العمـ، فإذا قارنت بينيا كبيف بعض كتب المتأخريف كجدتيا 

 ىذيف المنيجيف. تمتاز عمييا بالدقة كالمنيجية كالبحث العميؽ بما يظير الفرؽ بيف

  ًعند المعاصريف: التَّصنيؼ عمى خدمة السنة النبوية في مجاؿمآخذ : اتاسع 
 مف أىميا: 

ىك الداللة عمى مكضع الحديث في مصادره التي : المتأخريف بعض التخريج في اصطبلحمعركؼ أف ، فمف القصكر التخريج -ُ
  الحكـ عمى الحديث في التعريؼ.و بسنده كدراسة طرقو كالحكـ عميو. كبعضيـ لـ يدخؿ أخرجت

 البعض فأيؼ خاصة، تجد ك في كتب الحديث الشر أيف سكاء في العمـك الشرعية عامة عند استقراء كتب المعاصر كلكف 
بك داكد أركاه " تخريج حديثعند  نرل فمثبلن  في الحديث الشريؼ، صكالن أى كتب المتأخريف كالتي ال تعتبر لإحاديث الشريفة يعزك األ

. مع أف سنف أبي داكد كتاب مكجكد ك نصب الراية"، أكطارنيؿ األ: انظر" :يقكؿ "،باب التخمي عند الحاجة ،ب الطيارةكتاسننو، في 
 .مثمة عمى ذلؾ كثيرةكاأل ، كمف طمبة عمـ متخصصيف،كبار ةساتذأف ىذه االخطاء كقعت مف أكالغريب كمطبكع، 
  :ياعٌدة، منسباب عادتيا ألإيمكف  كىذه الظاىرة 

 تمحيص.البحث ك في اللى بذؿ جيد إتحتاج فصمية األ، أما ليياإيسيؿ الرجكع  المعاصرةفالكتب  ،حة النفسار إالرغبة في أ. 
 غير المتخصصيف. كىذا يقاؿ في حؽ  ،ج كطرقوصكؿ التخريأعدـ العمـ بب. 
. في جامعة معينة كاألزى متبعة كمشيكرةطريؽ السير عمى  أم، ةسمكؾ طريؽ الجادج.   ر مثبلن
 عدـ تكفر المصار االصمية لمرجكع الييا.د. 

كال يعفييـ مف " :لباني فقاؿماـ األلى ذلؾ اإلإ قد نبوك  ،الكتاب ىماؿ ذكر درجة الحديث الكارد فيكا  ، عدـ الحكـ عمى الحديث -ِ
، ك  ـ الحديث في حاشية ىك تخريجيك ال أ، فييـ بعض مف ينتسب الى الحديثالمسؤكلية ما يجرم عميو جميكر كبير مف الكتاب اليـك

نيـ قد أبالنقؿ عف بعض األئمة، متكىميف  ، كلكك الضعؼأف بياف مرتبتو مف الصحة لى كتاب مف كتب السنة، دك إالكتاب بعزكه 
في  ، كىذا أمر ال يعفى منو أحد مف المشتغميفف ىذا الصنيع ال يسمف كال يغني مف جكع"أكالحؽ  ،قامكا بما يجب عمييـ مف التحقيؽ

إذا كاف مف المتخصصيف في يحكـ بنفسو كفؽ قكاعد المحدثيف : إما أف بإحدل طريقتيفالسنة، فبلبد مف إيراد الحكـ عمى الحديث 
 .حتى لغير المتخصصيف أك يقمد غيره بنقؿ حكـ عالـ ثقة عمى ىذا الحديث كىذا أمر ميسكرالحديث الشريؼ، 

مؾ ال بتحصيؿ جميع تإتتحقؽ لمباحث الفائدة  كال ،حالة الى كتبولى كثرة اإلإفيف يعمد صنبعض المي ، فتجد الدكراف في حمقة مفرغة -ّ
 راد تحقيؽ الفائدة الكاممة باقتناء جميع كتبو.أذا إالكتب، ككأنو يطمب مف الباحث 

ذا مما يحير طالب كى، في مكاف كيضعفو في مكاف آخر الحديث يصحح ؼصنّْ ل المي الكاحد ، فتر  التناقض في الحكـ عمى الحديث -ْ
لـ يكف مف مراجعات الميصنّْؼ كاستدراكاتو عمى أحكامو أف ىذا لمقارئ كتبٌيف  ،خاصة إذا تكرر ككثر في كتب الميصنّْؼ، العمـ كيربكو

 السابقة عمى الركاة كاألحاديث. 
 السنة النبكية"كتاب مثاؿ: ، ك شخصي في مسألة معينةأك خبلؼ عممي أك اجتيادات عمماء، أناس أماـ تصرفات أردكد الفعؿ  -ٓ

ردة فعؿ معاكسة لمكاقؼ بعض طمبة العمـ في ككتبو الذم  محمد الغزالي الداعية المعركؼ، مشيخل "ثيفحدّْ بيف فيـ الفقياء كفيـ المي 
مف فقو حتاج إلى تأصيؿ عممي، كعدة متينة فمثؿ ىذا العنكاف يتعب فيو نفسو، كأتعب الناس معو، أف، لجزائر كمصرالسعكدية كا

الكتاب خميطان فجاء  ، كلكنو بمي بردة فعؿ،بالفقو كالحديث لكاف الكتاب مف أجمؿ كأجكد ما يقرأ ا مممن السنة، كلك رزؽ ىذا العنكاف رجبلن ب
فقد  ب الناس في الرد عميو،فأذىب كؿ ذلؾ بياء المكضكع، كأتع كغيرىـ، ة إلى أمكر متكارثة مف المعتزلةطبلع عمى السنإمف قصكر 

فقد أقبؿ  الكتاب عند ىذا الحد، كلـ يقؼ خطر ىذا سكاىـ،ماف العكدة، ك الرحمف زعيتر، كجماؿ سمطاف، كسم عميو كؿ مف: عبد رد
كذلؾ ألنو يساير ىكل الناس األمكر الشرعية حتى أنو كاف يطبع في كؿ شير طبعة، في  ال يعرفكف بالتزاـ عميو أصناؼ مف الناس 

 الترخيص في بعض المسائؿ.في أمكر عدة كإباحة الغناء ك 
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ا:  الفيرسة لغة: الكتاب تجمع فيو كتب، كلفظ الفيرسة ليس بمفظ عربي محض، كلكنو ميعىرَّب.ك  ،مرض الفيرسة -ٔ كالفيرسة اصطبلحن
 ىي عمـ يقـك عمى ترتيب ألفاظ معينة حسب ترتيب معيف لمحركؼ لمداللة عمى مكاضع كركدىا في كتاب معيف.

 ناساحتاج الحيث المسندة، كقؿ الحفظ كالحفاظ،  ةصميلما بعد العيد بكتب الحديث األ ديث الشريؼالحنشأ عمـ فيرسة كقد  
حسب ، فاعتنى المسممكف بعمـ الفيرسة كرتبكا األحاديث في كتبيـ صيمة بطريقة سيمة كميسرةألالحديث في مظانو ا لىإلى الكصكؿ إ
 كالتيسير عمى الباحث. نيؼالتَّصبغية التفنف في  ديث كمكضكعاتيااحطراؼ األأ

ا، كرغـ ما قدمتو مف مستشرين  اصبحت مرضن كأكثرت الفيارس المؤلفكف عمى الفيرسة حتى انكب كلكف في العصر الحديث 
فصؿ بيف الباحثيف الب.    .عزكا غير دقيؽ في الفيرسن الميفيرس عدـ الدقة، حيث يخرج أ.  ف فييا بعض العيكب منيا:أال إفائدة 

عدـ استيعاب بعض .  ج. صميةلى الكتب األإالفيارس دكف الرجكع خرج الحديث بكاسطة صبح الباحث يي أصمية، فث األككتب الحدي
عمى طبعات  اعتماد بعض الفيارس.  د. يث الشريؼ"لفاظ الحدأل سالمعجـ المفير التي تكمفت بفيرستيا مثؿ كتاب " الفيارس لمكتب

عدـ ذكر بعض الفيارس السـ ، كبذلؾ يفقد فائدة اقتناء الفيرس.  ىػ. الطبعة لمباحثكقد ال تتكفر ىذه ، معينة لمكتب المفيرسة
صبح الدافع كراء أالغرض التجارم، حيث ز.   .ال يدؿ عمى بقيتو االكتفاء بذكر طرؼ بسيط لمحديثك.   الصحابي راكم الحديث.

 .مف كتب الفيارس ىك الربح المادم كثير
              :عٌدة، منياكيرجع ذلؾ إلى األسباب  عمكمو.في الحديث ك  التَّصنيؼديث غمار الحدخكؿ غير المتخصصيف في  -ٕ 

ج بعض مف يتكمـ في الشرع دكف اختصاص، كىذا شيء محمكد إذا أ. العمؿ اإلسبلمي العاـ )الجماعات اإلسبلمية(: تيخرً 
 :فنقكؿ لو: إف اإلسبلـ عمى ضربيف أحسف الفرد، كلكف إذا لـ يحسف

 كىذا لكؿ الناس، فالكبلـ العاـ في عمكمات اإلسبلـ كؿ الناس يحسنو كال يمكف منعيـ مف ذلؾ.  ،: عاطفة كانتماءاألكؿ

 كالثاني: عمـه كاختصاص: كىذا ال يتقنو إال أىؿ العمـ كال يجكز ألحد أف يقتحمو إال بعمـ.

ب السمطة الشرعية المانعة مف الفتكل في الديف ج. غيا   .ب. ضعؼ الكازع الديني في النفكس فيجترأ عمى الفتيا بغير عمـ
 ىػ. ضعؼ أىؿ العمـ، كعدـ كجكد المكانة ليـ في نفكس الناس.    د. غياب اإلسبلـ عف كاقع الناس.    بغير عمـ.

ف إلى إمر عمى، ككصؿ األألى مشايخ ىذه المدارس تعصب ا  لى مدارس حديثية ك إمف طمب العمـ يتعصب عدد ؛ حيث المدرسية -ٖ
كالذب عنيـ كمقارعة خصكميـ، حتى ، كيقـك تبلميذ ىذه المدارس بتمجيد مشايخيـ ـ بالردكد العاطفية التي ال تميؽكؿ مدرسة  تقك 

 ال عندىا ىي.إا بو كؿ مدرسة ال ترل فيما لمحديث، كال عممن  صبحتأ
المدرسية تتجاذبو، عمـ الناشئ فإف أماـ ىذه المدرسية ضاع طالب العمـ عامة كطالب الحديث خاصة، فما أف يظير طالب الك 

 .ريقة أم المدارس يككف عمـ الحديثعمى ط فيحتار
أصؿ الكتاب  ،ككتاب السنة في قبؿ التديف لمدكتكر محمد عجاج الخطيب عدـ التجديد كمكاكبة تطكر طباعة المصادر الحديثية. -ٗ

 كلـ يتجدد الكتاب. ير منيا مخطكط كلكنو اآلف طبع،ثرسالة بجامعة األزىر في عقد الستينات في فترة قمة مصادر ككاف الك
ىذه الطريقة في كتتمخص  ج عند بعض المشتغميف بعمـ الحديث،درجت طريقة جديدة في التخري، مثاؿ: تقديـ ما حقو التأخير -َُ

تقديـ كتب ، عية في التخريجلى كتب فر إالعزك ، ذكر مصادر متأخرة ال حاجة لذكرىا، طالة التخريج بما ال حاجة لو: إاالمكر التالية
 تستحؽ التأخير مثؿ معاجـ الطبراني، كمسند الفردكس...الخ.

  ًالتَّصنيؼالسنة النبوية في مجاؿ مقترحات لتحسيف خدمة : اعاشر: 
 الجاد الكاعي في عمـك السنة مع مراعاة الدقة كالمنيجية. التَّصنيؼاحتراـ عقكؿ الدارسيف كالقراء كذلؾ ب -ُ
 ف يككف كفؽ أحد المحاكر الثبلثة إما ابتداع شيء جديد،أك شرح كبلـ الغير أك ترتيبو.يجب أ التَّصنيؼ -ِ
 .التَّصنيؼعدـ التكرار في  -ّ
 ، كعدـ سمؽ المكضكعات.التَّصنيؼاستيفاء المادة العممية أك المظاف المختمفة في  -ْ
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 .التَّصنيؼترؾ ردكد الفعؿ في  -ٓ
 ألىؿ االختصاص. التَّصنيؼترؾ  -ٔ
 كمحاكلة العناية بالتحقيؽ كالتجديد كتأصيؿ المسائؿ كاستيعابيا. لتَّصنيؼاترؾ المألكؼ في  -ٕ
 ضركرة الدراسات النقدية في عمـ الحديث خاصة كعمـك الشريعة عامة، كنقد المؤلفات الجديدة -ٖ
 عقد المؤتمرات العممية التي يتكاصؿ فييا العمماء كيطمع كؿه عمى كتب سكاه. -ٗ

 كحدكده كفي التعامؿ مع الناقد .التحمي بأخبلؽ العمماء في النقد  -َُ
 

 الثمرة الثانيظ: التحقيق
 :أواًل: تعريؼ التحقيؽ لغة واصطًلًحا  

حققت األمر كأحققتو: كنت عمى يقيف منو. كحققت الخبر فأنا أحقو: كقفت " "أساس الببلغة": في اؿ الزمخشرمق التحقيؽ لغًة: -1
 .مـ يستيقنكه: أنا أحؽ لكـ ىذا الخبر، أم أعممو لكـ كأعرؼ حقيقتو"عمى حقيقتو. كيقكؿ الرجؿ ألصحابو إذا بمغيـ خبر ف

حتو" أحقىٍقت األىمر ًإٍحقىاقنا ًإذىا أىحٍ في المساف:  كقاؿ ابف منظكر حَّ ؛  ،كىٍمتىوي كصى مىى يىًقيفو قِّا كأحقَّو: كىافى ًمٍنوي عى قُّو حى كحىؽَّ األىمرى يحي
قىٍقت األىمر كأٍحقىٍقتو ًإذىا  : حى ٌقان تىقيكؿي قُّو حى ًؿ يىحي ذىرى الرَّجي ؽَّ حى : مىا ًلي ًفيؾى حؽّّ كىالى ًحقاؽه أىٍم خيصكمة. كحى ييقىاؿي مىى يىًقيفو ًمٍنوي. كى قىٍقتي كيٍنتى عى كحى

 حذىره كأحقىٍقتو أىٍم فىعىٍمتي مىا كىافى يىحذىره" ، كحققو تحقيقان أم صدقو.
 مكر ىي:أيدكر حكؿ ثبلثة  في المغة لذلؾ التحقيؽ

         .صديؽ القكؿت - أ
        .اإلحكاـ كاإلصبلح - ب
 .الشيء ةالكقكؼ عمى حقيق -ج

استعمؿ العمماء كممة التحقيؽ في كتبيـ القديمة ، ككانكا يعنكف بذلؾ " إثبات المسألة بدليؿ " ،، كفي كصؼ  :االتحقيؽ اصطًلحً  -2
معاصر، كتسمية حديثة، إذ كانت لفظة التحقيؽ عند أىؿ  صطبلحااستعماليـ ىذا يقكؿ الدكتكر ىبلؿ سرحاف: "كتحقيؽ المخطكطات 

  .ىذا اصطبلح القدماء "؛إثبات المسألة بدليؿ :العمـ تعني
خراج إعممي يقصد بو  ىك جيدمنيا: تعريؼ د. محمد أبك صعميؾ: "، فاستعممكه كعرفكا بتعريفات عٌدة كأما المعاصركف

 ."قرب صكرة الى ما يريده مؤلفوأالمخطكط في 
 غاية التحقيؽ:ًيا: ثان 
ا كما كضعو مؤلفو دكف شرحو. -ُ  تقديـ المخطكط صحيحن

 تقديـ النص مطابقنا لؤلصكؿ العممية.  -ِ

تكضيح النص كضبطو: كذلؾ بػ: أ. الترجيح بيف النسخ كالركايات، ب. تصحيح األخطاء، ج. الضبط بالحركات، د. النقد ىػ.  -ّ
 التعميؽ... كغيرىا مف األمكر التي يحتاجيا النص.

 تاريخ التحقيؽ: ثالثًا: 
كقامكا بو خير قياـ قبؿ  ،كمارسكه ،عرفكا التحقيؽقد المسمميف ، فإف اا جديدن كر عند العاصريف أمرن الذم ذي  لئف كاف التحقيؽ بالمعنى

 ،كشاعت الكتابة ،فقد نقمكا العمـك الشرعية مف فقو كحديث كتفسير كتاريخ كغيرىا بالركاية كالسماع مشافية حتى انتشر التدكيف ،غيرىـ
حتى إنو ليصح لنا أف  ،كقد التزمكا في الركاية قكاعدىا المعركفة في كتب مصطمح الحديث ،كقد اقترف ذلؾ بالتثبت كالتمحيص كالضبط

 كىذا ما يحفز إلى لزـك معرفة ،بصماتيـ تظير جمية عمى ىذا العمـ حتى إفَّ  ،ثيفحدّْ التحقيؽ قد ظير في ثنايا كتب المي  إفٌ  :نقكؿ
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- 

عمى  ف يطمعأرم لمف يتصدر لتحقيؽ كتب التراث كح"كفي ىذا المعنى يقكؿ الدكتكر مكفؽ عبد القادر:  ،مناىج المحدثيف في التحقيؽ
داء، كسبلمة المنيج الذم ا منو عمى دقة األك اتجاىو، حفاظن أثيف، بغض النظر عف ثقافتو حدّْ منيج التحقيؽ كتكثيؽ النصكص عند المي 

  .في تحقيؽ كتكثيؽ النصكص" ف يسير عميوأيجب 
أعمؿ العمماء فييا طرائقيـ في التكثيؽ  ،فت الكتبنّْ فعندما صي  ،بؿ تعدل إلى ميداف التطبيؽ .ا فقطكلـ يكف ىذا األمر نظرين 

 إلصبلح الخطأ في تمؾ الكتب، حتىقكاعد  كضعكا بؿ قد عممكا عمى ضبطيا، ك بالسماع كالعرض كاالجازة ، كطرؽ التحمؿ كغيرىا، 
كغيرىا مف المباحث التي ىي  ،صبلح الخطأ في النسخا  ك  ،ندر أف يخمك كتاب مف كتب عمـك الحديث مف كبلـ حكؿ الركاية كطرقيا

، كيؼ ال يؽ كعمـ كعمؿ قبؿ غيرىا مف األمـكؿ ىذا يؤكد عمى أف ىذه األمة قد عرفت التحق ؛التحقيؽ بالمعنى المعاصرمف قكاعد 
ا لىٍيسى لىؾى ًبًو ًعٍمـه : )كى فقاؿ  كقد خاطبنا اهلل ( ۚ  الى تىٍقؼي مى ٍنوي مىٍسئيكالن رى كىاٍلفيؤىادى كيؿُّ أيكلىًَٰئؾى كىافى عى ، فيذه اآلية تحث عمى ًإفَّ السٍَّمعى كىاٍلبىصى

 .التحقيؽ كالتثبت كتبيف أدكاتو

 عند المعاصريف:واقع التحقيؽ : رابًعا 

 عبر مسمكيف: اعتنى المعاصركف بالتحقيؽ، كقد كانت عنايتيـ بو

"تحقيؽ النصكص كنشرىا"  :تحقيؽ المخطكطات، كمف ىذه الكتب : فقد افردت كتب متخصصة، في قكاعدالتأصيؿ لقكاعد التحقيؽ -ُ
كطات" لمدكتكر صبلح الديف ، كقكاعد تحقيؽ المخطلتراث" لمدكتكر رمضاف عبد التكابمناىج تحقيؽ ا"كلسبلـ ىاركف، ستاذ عبد الؤل

 ا مف الكتب التي اىتمت بيذا المجاؿ .، كغيرىمالمنجد
كثر ما اىتـ بو المعاصركف في الكقت أكيعتبر نشر الكتب المحققة مف  ،كىذا جانب تطبيقي في ىذا الباب نشر كتب محققة: -ِ

األحاديث ، كلقد خدمكا السنة في ىذا المجاؿ خدمة عظيمة، فقد حققكا كتب الجامعات كالمؤسسات بيذا الجانب الحاضر، كذلؾ اىتمت
الثقات، الخاصة ب، كحققكا كتب الرجاؿ العامة، ك ..ثية، كالمعاجـاألميات، كالصحاح كالسنف كالمسانيد كالمكطآت، كاألجزاء الحدي

كالضعفاء، كحققكا كتب شركح الحديث، كحققكا كتب األحاديث الفرعية التي ال تعنى بذكر اإلسناد، ككتب التخريج، كالمكضكعات، 
 .، كغير ذلؾتيرة عمى األلسنة، كالزكائد، كالناسخ كالمنسكخ، كالعمؿكاألحاديث المش

  :شروط المحقؽ:خامًسا 
ثباتنا، كخدمة كفيرسة، كغير ذلؾ، كالبد أف يتكفر في المحقؽ    التحقيؽ ميمة صعبة، ذلؾ أنَّيا تتعمؽ بكتب العمماء نفينا كا 

 شركطنا منيا:

مف إخراج كتب العمماء كما أرادكا، كتتأكد سعة العمـ باالطبلع عمى المجاالت  سعة االطبلع كالتعمؽ في العمـ: حتى يتمكف -ُ
العمـ بالخطكط العربية كأطكارىا التاريخية، حتى يعرؼ الخطكط  ب.  العمـ بقكاعد تحقيؽ المخطكطات، كأصكؿ نشر الكتب. أ.التالية: 

        ألفاظيا كأساليبيا، حتى يخدـ ىذا الكتاب مف ناحية لغكية.العمـ بالمغة العربية  ج.  التي كتبت بو المخطكطات التي سيحققيا.
      العمـ بكتب التراجـ كالتاريخ. ق.   العمـ بفيارس كقكائـ الكتب العممية، ألنَّو يساعد في معرفة نسخ الكتاب الذم يريد تحقيقو. د.
 العمـ بالمكضكع الذم يريد تحقيؽ المخطكط فيو. ك.

، ثـ خدمة العمـ كنشره دكف النظر إلى مكسب مادم أك نحكه، أما إذا انحرؼ ؿ أف يقصد العالـ كجو اهلل حسف القصد: فاألص -ِ
 المقصد فقصد محض التجارة كالربح المادم، فإف ليذا اآلثار السمبية عمى العمـ كأىمو كعمى التحقيؽ.



 11 -ػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػثمرة جهود المطاصرين في خدمظ الدنظ النبويظ: الثمرة األولى: التصنيف، والثانيظ: التحقيق     : ضرة الثالثظالمحا

- 

كفقو كغيرىا، ألف مف ال يؤمف بالشيء ال يجكز أف  صحة الميعتقد: ىذا الشرط يخص العمـك الشرعية مف تفسير كحديث كتكحيد -ّ
ف كاف منو في ذلؾ جيد فبل يخمك مف دىخىف، كمف كاف ىذا حالو، فاألصؿ أنو ال ثقة بعممو، كال بتحقيقو.  يكتب فيو، كا 

جب أف يتسع سعة الصدر كتحرم الحؽ: فالمحقؽ سيكاجو انتقادات كسينصحو الناصحيف، ألف مف شيمة البشر الخطأ كالكىـ، كي -ْ
ال فمف يرجع عف خطئو كسيصر عميو.  صدر لذلؾ كا 

الصبر كالجمد: ألف العمـ ال يتأتى إال بعد شدة ككمفة كمشقة، كتحقيؽ المسائؿ العممية مف أشؽ األمكر كأحكجيا إلى الصبر  -ٓ
ييا، كيحتاج إلى قراءة كؿ مخطكطة كالجمد؛ فالمحقؽ عميو الحصكؿ عمى أدكات التحقيؽ: كالنيسخ المخطكطة، كالمصادر التي يرجع إل

ثبات الفركؽ، ثـ يحتاج إلى تخريج النصكص كالتعميؽ عمييا كغير ذلؾ كثير، كعدـ الصبر في  كحؿ ميشكؿ ألفاظيا كمقابمة النسخ كا 
 التحقيؽ يفسد العمؿ كييذىب فضمو.

ا ببل األمانة: األمانة العممية مطمب شرعي يجب عمى المسمـ في كؿ شؤكف حياتو، كاأل -ٔ مانة في التحقيؽ تعني أداء النص صحيحن
 زيادة كال نقصاف، كىذا يحتاج مف المحقؽ بذؿ الجيد كالكقت.

حسف الفيـ لما يقرؤه: كىذا يجنبو أف ينسب إلى غيره ما لـ يقكلكه أك ينفي عنيـ ما قالكه، فقد ذكر ابف حباف في مقدمة صحيحو  -ٕ
في الحديث، كالعقؿ بما ييحدّْث، كالعمـ بما يحيؿ مف معاني ما يركم" كاألخيرة ىي مف شرط االحتجاج بركاية الراكم: "الصدؽ 

 المقصكدة ىنا.

 :كيمكف تقسيميـ إلى قسميف:كتب السنة النبكية كثر عدد العامميف في خدمةأقساـ المحققيف:   سادًسا ، 

ذا دخمكا ميداننا مف المياديف ترككا آثارنا كاضحة كبار المحققيف: ىـ العمماء المعركفيف بالعمـ بالسُّنَّة، كالمشيكد لي -ُ   ـ باالطبلع، كا 
 تدؿ عمييـ، كمنيـ الشيخ أحمد شاكر، كالشيخ عبد الفتاح أبك غدة، كالعبلمة محمد ناصر الديف األلباني كغيرىـ.

نو صاحب المطبعة، كلك صغار المحققيف: ىـ مف قمت بالتحقيؽ خبرتيـ، حتى أنؾ لك أردت أف تعرؼ سندنا لبعضيـ لكجدت أ -ِ  
 سألت عف المقصد لقيؿ الربح التجارم، إال مف رحـ اهلل.

  :مزايا خدمة السُّنَّة النبوية في مجاؿ التحقيؽ:سابًعا   

 .     سيكلة كاليسر كالبعد عف التعقيدال -ُ

     .سعة االنتشار كسرعتو -ِ

 .القرب مف الدقة كالمنيجية -ّ

 .(تَّصنيؼالتقٌدـ شرحيا في مزايا خدمة مبلحظة: )

 التحقيؽمجاؿ  في النبوية السنة خدمة عمى مآخذ: ثامًنا: 

 ومنيا:

اآلفات الدارجة في مكضكع التحقيؽ في ىذا الزماف، اىتماـ بعض المحدثيف ، فمف مياتاـ بتكثير الطبعات وترؾ تحقيؽ األاالىتم -1
في ميات الكتب أبة العمـ، لغاية دراسية، فترككا تحقيؽ ف ليا سكؽ بيف طمذا كاإ كالناشريف بكثرة طبعات الكتب المتداكلة، كخاصة 
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كثر مف أو اهلل، كىك كتاب نافع كقد حقؽ ماـ النككم رحمكتاب رياض الصالحيف لئل مثمة عمى ذلؾ:كمف األ ،الحديث الشريؼ كعمكمو
 مع شركح رياض الصالحيف. رناؤكط، كرضكاف محمد رضكاف، عدا الطبعات التيلباني، كشعيب األماـ األمرة مف قبؿ كؿ مف: اإل

كمحمد محيي الديف،  ،تحقيقاتو، فحققو كؿ مف الساعاتي : كىك كتاب متداكؿ كقد كثرتبي داكدأماـ كتاب سنف اإلك 
عكف المعبكد" لمعظيـ ك " ،معالـ السنف" لمخطابيية كالطبعات التي مع شركحو مثؿ "كمصطفى محمد، كغيرىـ عدا الطبعات اليند

مينا الماؿ كالجيد لكفر عك نفع لطمبة العمـ، أكلى ك أد صرؼ في تحقيؽ كتب جديدة، لكاف ف ىذا الجيأكلك .. الكتب.آبادم كغيرىما مف 
جؿ أالجيكد التي ال طائؿ تحتيا، مف  ف يكقؼ سيؿ تكرارأبد  لمشتغمكف بالتحقيؽ كالناشركف كالليو اإبو تف ينأال بد مر أكالكقت، كىذا 

 خراجيا.إخرل ميمة ال بد مف أمة كتب غبلؿ جيكد الباحثيف في خداست

فقد  ؼى لَّ أ"مف : ، كليتيـ تذكركا قكؿ العمماءكال تتكفر فييـ شركط أىؿ التحقيؽ، أنو قد دخؿ في ميداف التحقيؽ مف ليس مف اىمو -ِ
ـ عف ىذا المقاـ، كلكف ، كرحـ اهلل امرءنا عرؼ قدر نفسو، فكقؼ عند حده، بؿ لك تذكركا أف األمانة العممية تدفعيـ لئلحجااستيدؼ"

سامي  :مثؿ ،الكفرة ميداف التحقيؽفدخؿ بعض المستشرقيف ك ، موىأيدخؿ ميداف التحقيؽ، كىك مف غير رأينا مف  الكاقع سكل ذلؾ، فقد
امع ابف كىب، كغيرىما مف جأحد المستشرقيف حقؽ ، ك حقؽ الجزء المتبقي مف كتاب "المسند المعمؿ" ليعقكب بف شيبةالذم حداد 

 ىذا جانب. .كتبال

 يخص ما عمى يطمع كلـ المقاـ، ىذا في منو يطمب بما يمـ كلـ أىبلن لو، ليس مف الميداف ىذا دخؿ كىناؾ جانبه آخر، فقد
 فيعقب ،"بالمأثكر التفسير في انكتاب في ذكرنا كقد: "فكتابو السيكطي كيقكؿ ،السيكطي ماـلئل النبكم الطب كتاب حقؽ فأحدىـ ،التحقيؽ

 ".الجبلليف تفسير غير التفسير في اكتابن  لمسيكطي نعمـ لـ": بقكلو محقؽال عميو

 ، بقصدالحتساب لكجو اهلل سبحانو كتعالى، ىك اف يككف ىدؼ نشر الكتابأصؿ ألاف ،غمبة الدافع المادم عمى اليدؼ العممي -ّ
ا كدرسنا، كتمح كىذا يستمـز مف المحقؽ أناةن كصبرنا، النفع العممي ال بقصد الربح المادم، دخؿ في ىذا المقاـ في  كلكف لؤلسؼ فقديصن

حباف" كال حساف بترتيب صحيح ابف حدىـ يحقؽ كتاب "اإلب عميو الدافع المادم عمى اليدؼ العممي، فيذا أمَّ خيرة مف غى اآلكنة األ
 ،حاديث البخارم كمسمـ"أاذا لـ تخرجكا حاديث لقيؿ لنا لمنا لك خرجنا األأل ،حاديث"كلـ نخرج األ :ا في ذلؾ بقكلوحاديثو معتذرن أيخرج 

 بؿ إنو ليحذؼ احاديث الكتاب بدعكل التكرار. ،كلـ يقؼ أذاه عند ىذا فقط

عدـ مقارنة ج.      لمتحقيؽ.صبلن أكضحيا أعدـ اعتماد ب.     عدـ استيفاء المخطكطات. أ. :عدـ دقة التحقيؽ كالتي تظير في -ْ
  عدـ االستفادة مف كتب المؤلؼ االخرل.ىػ.   ة النقد الداخمي لنصكص الكتاب المخطكط.عدـ ممارسد.    كمقابمة نسخ المخطكط.

 عدـ االستفادة مف مبلحظات المؤلفيف اآلخريف في ذات المكضكع، الذم ينتمي المخطكط المحقؽ اليو، كاستدراكيـ كتصحيحاتيـ. ك.

 كبير حجـ الكتاب المحقؽ، بإطالة التعميقات كتكبير الحكاشي،لى تإيعمد بعض المحققيف ، حيث عماؿ العممية كتكبيرىانفخ األ -ٓ
سفار الكبيرة بيذا لى العزكؼ عف اقتناء تمؾ األإبما يدفع ، عمى القارئ، في مالو ككقتو كجيدهكذلؾ بغية الربح المادم، كىذا فيو اثقاؿ 

بف الحجاج" ماـ مسمـ مثمة عمى ذلؾ "طبقات اإلكمف األر ىذا الكتاب، بَّ ى المحقؽ االعتداؿ في التعميؽ لما كى خالحجـ الضخـ، كلك تك 
فما الداعي  .ربعمائة صفحةألؼ ك أحكالي في السعكدية في مجمديف كبيريف في  اربعيف صفحة، ثـ طبع حديثن أفقد طبع في اليند في 

 .؟!ليذا النفخ كالتكبير
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 لنصكص المخطكطة، التي يقكمكف بتحقيقيالى التصرؼ في اإيعمد بعض المحققيف ، حيث التصرؼ في النصكص المخطكطة -ٔ
 ، كفيو اعتداء عمى االمانة العممية التي يفترض أف تتكفرساءة لمبحث العمميإك بالتغيير، كىذا فيو أضافة ك اإلأما بالحذؼ إكذلؾ 

كماؿ يكسؼ باف" في ترتيب صحيح ابف ح حسافما فعمو محقؽ كتاب "اإل مثمة عمى ىذافيمف يقـك بتحقيؽ التراث كخدمتو، كمف األ
 بي عبيد القاسـ بف سبلـ.أكما فعمو محقؽ كتاب "غريب الحديث" البف  ،الحكت

ة ليا، كقد سماء جديدأككضع  ،سماء بعض الكتب المحققةألى تغيير إيعمد بعض المحققيف ، حيث سماء بعض الكتبأتغيير  -ٕ
، حيث طبع باسـ كسط" لئلماـ البخارمالتاريخ األكتاب " :ىذا مثمة عمىكمف األ ،اانن حيأك القصد أك الكىـ أحمميـ عمى ىذا الخطأ 

نكاع عمـ أكتاب " معرفة ، ك باسـ" التحبير في المعجـ الكبير"كتاب " منتخب معجـ شيكخ السمعاني" حيث طبع ، ك "التاريخ الصغير"
 الحديث" البف الصبلح حيث طبع خطأ باسـ " مقدمة ابف الصبلح".

بركايات  ا مف الكتب الحديثية كصمتناا أف كثيرن المعركؼ جدن ، فمف لمكتاب الكاحد بقصد تحصيؿ نسخة كاممة خمط الركايات المتعددة -ٖ
ف المحافظة عمى ىذه الركايات كعدـ الجمع بينيا، فالمكطأ كال بد م ،كىذه الركايات تختمؼ مف ناحية الترتيب كالزيادة كالنقص ،متعددة
ف يدمج بيف بعض ىذه الركايات لتشكيؿ نسخة متكاممة، كىذا ينطبؽ عمى أم كتاب حديث أكز كثر مف ركاية، فبل يجأا بن كصممثبلن 

  .كصمنا بركايات متعددة

  السنة النبوية في مجاؿ التحقيؽتاسًعا: مقترحات لتحسيف خدمة: 

 أف تخضع عممية التحقيؽ لممراكز العممية المتخصصة. -ُ
 أصحاب الخبرة كالنزاىة كالجرأة في الحؽ.أف يككؿ التحقيؽ إلى مجمكعة مختارة مف العمماء  -ِ
 ي عمى العمماء المشيكد ليـ بالعمـ لتقكيمو كالنظر فيو.مإلزاـ دكر النشر بعرض إنتاجيا العم -ّ
 حصر المخطكطات كتصكيرىا كتيسير الحصكؿ عمييا. -ْ
 تبني تحقيؽ المخطكطات في الكميات الشرعية كأقساـ الدراسات العميا فييا -ٓ
 كلية عبر مراكز عممية متخصصة تعنى بذكر آخر ما حقؽ في ميداف السنةإصدار نشرة دكرية د -ٔ
 عد فتح باب التحقيؽ لكؿ إنساف، كالضرب بيدو مف حديد عمى أيدم العابثيف بمخطكطات السنة كعمكميا خاصة. -ٕ
 إحداث حركة نقدية عممية في الصحؼ كالمجبلت بغرض نقد المحقؽ. -ٖ
 لنشر بعيدنا عف المحسكبية كاألىكاء الشخصية.تفعيؿ أقساـ إجازة الكتب كالمطبكعات كا -ٗ

 صة في السنة مف أجؿ التشاكر في التحقيؽ كتبلفي تكرار الجيكد. عقد المؤتمرات العممية المتخص -َُ

 **بحمد الله تطالى * لثالثظ*** تمت المحاضرة ا

 المراجع:

 جيكد المعاصريف في خدمة السُّنَّة النَّبكية المعاصرة د. محمد أبك صعميؾ.    .ُ
 التجاىات المعاصرة في دراسة السُّنَّة النَّبكية في مصر كببلد الشاـ د. محمد أسكد.   ا .2


