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ملخص
 عىل يديه خترج أغلب طلبة العلم الرشعي السيام يف،الدكتور نور الدين عرت أحد أبرز الشخصيات العلمية يف سوريا
.احلديث النبوي
.يأيت البحث يف متهيد وثالثة فصول؛ تناول التمهيد مفهوم احلديث وأهم املؤلفات يف علوم احلديث
 تناولت عرصه وسريته الذاتية، وجاء يف أربعة مباحث،أما الفصل األول فكان لعرص الدكتور نور الدين عرت وسريته
.والعلمية وآثاره ووظائفه
 ونامذج من، تناولت منهجه يف التحقيق، وجاء يف ثالثة مباحث،وأما الفصل الثاين فكان جلهوده يف علوم احلديث حتقيق ًا
. وأهم املسائل العلمية اجلديدة التي وردت يف حتقيقاته،عمله يف التحقيق
 ونامذج من، تناولت منهجه يف التأليف، وجاء يف ثالثة مباحث،وأما الفصل الثالث فكان جلهوده يف علوم احلديث تأليف ًا
. وأهم املسائل اجلديدة التي وردت يف تأليفاته،عمله يف التأليف
 ثم فهرس لآليات واألحاديث واألعالم واملصادر،وختم البحث بخامتة تضمنت خالصة البحث وأهم نتائجه وتوصياته
.واملوضوعات
özet
Dr. Nureddin Itır, Suriye’de mümtaz ilmi şahsiyetlerden biridir. Temel İslam Bilimleri alanında
özellikle Hadis ilminde bir çok ögrencinin istifade ettiği değerli bir
ilim adamıdır. Bu çalışma giriş ve üç bülümden oluşmaktadır;

Girişte “Hadis” kavramı ve bu alanda telif edilmiş önemli eserler hakkında bilgi verilmiştir. Birinci
Bölümde Nurettin Itır, ın yaşadığı dönemi, ilmi hayatı eserleri ve üstlendiği görevler ele alınmıştır. İkinci
Bölümde Nurettin Itır’ın Hadis ilmine katkısı araştırılmış, konu üç başlıkta verilmiştir; Nurettn Itır’ın Hadis
ilminde tahkik metodu, tahkik metodundan örnekler ve metudunda önemli yeni ilmi meselelere bakışı
araştırlmıştır.Üçüncü Bölüm, Nurettn Itır’ın Hadis ilminde telifatları konu edinmiştir; telif metodu, bu
metottan örnekler, ve telifatlarında önemli ilmi meseleler araştırlmıştır. Çalışma konuyu özetleyen sonuç ile
ayet, hadis fihristi ve kaynakça bölümü ile son bulmuştur.
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املقدمة
بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلمد هلل ،والصالالة والسالالم عىل ساليدنا مد رسالول اهلل ،وعىل آله وصالحبه ومن وااله ،وسالار عىل هجه واهتد
هبداه ،أما بعد:
فالنن اهلل سالالبحالاناله وتعالا ألمم ذاتاله العليالة أن يبقي هالذا الالدين فوظال ًا من أن متسالاله أيالدي التحريف والت يري ،مهام
ََّْنر ِإانَّاا حلََّ حَِّا ا
حالاولالت هالذه األيالدي العالابثالة أن تنالال مناله ،فقالال ﴿ :إنَّاا ن نحْن حن از نلنَّحا ال ر ح ح

ح ﴾ [احلجر ،]9 :ووضالالل لالذلال

طرائق شالت كفلت له االسالتمرار املقلق عىل الوجه والصالورة التي هبا أنمله اهلل تعا عىل لب أمينه املختار صالىل اهلل عليه
وسالاللم .ومن أهم هالذه القرائق ،العلامء الالذين هيالأهم اهلل تعالا ليالذودوا عن حيالاد هالذا الالدين ،ويالذبوا عناله الالدخيالل،
وحيفظوا بذل السنة التي يعترب حفظها وسيلة رضورية حلفظ القرآن ،إذ هي الشارحة واملبينة واملكملة ألحكامه.
وإذا كان اهلل د أعق العلامء حقهم ورفل هلم شالأهم ،وكذل فعل رسالول اهلل صالىل اهلل عليه وساللم ،فننه أحر بنا
– نحن املساللمن الساليام طلبة العلم – أن نعرف هلم درهم ومقدارهم العظيم ،وذل باالعرتاف بفضلهم وسلوك هجهم
والتعريف بسالريهم ،كام درجت عىل ذل عادة علامئنا األوائل ،حت لقد وجدنا بعض العلامء د أفرد التصالانيف اااصالة
يف سري العلامء عامة ومشاخيه خاصة ،فهذا اإلمام السخاوي يفرد كتاب ًا خاص ًا يف ترمجة شيخه ابن حجر رمحه اهلل تعا سامه:
«اجل اهر ِالدرر يف ترمجة شيخ اإلسالم ابن حجر» .وكانت عادة الكثريين منهم أن يرتمجوا ألنفسهم ترمجة كافية وافية ،كام
فعل اإلمام السيوطي رمحه اهلل يف الكتاب الذي أفرده للحديث عن نفسه ،وأسامه« :التْدث بنعمة اهلل».
فح ٌّر بي بنا أن نسالالري عىل خقاهم ونقتفي أ ِث ِرهم ،فنَ ِعرف بأحد علامئنا الذين كان هلم دور
وإذا كان هذا هو شالالأهمِ ،
ٌّ
حفظ َسالن ٌّةة رسالول اهلل صالىل اهلل عليه وساللم ،تعريف ًا هبا وذب ًا عنها ،أال وهو أسالتاذنا الدَت ر ن ر الدين عرت حفظه
هام كبري يف
اهلل تعالا الالذي أمرالال ِردحال ًا من ع ََم ٌّر ٌّه يف هالذا املجالال ،وكالان لاله بالاط طويالل يف ذلال  .وأف ِضالالا َلاله يف خالدمالة العلم والعلامء،
الفعالالالة يف تعمري لول العلم – السالاليام يف كليتنالا هالذه -شالالهرية كثرية ،وهو من ذوي النتالاج العلمي الكبري،
واملسالالا الة ة
الف يف اال
الساليام يف اال احلديث ،إن حتقيق ًا وإن تأليف ًا ،كيف ال ،ومؤلفاته نِا ِفت عىل اامسالن َمؤِ ةلف ًا منها ما َي ِق ٌّارب النص ِ
ٌّ
الفاح ِصالة ا َملدِ ِقة لنر ما امتازت
احلديث وعلومه .هذه الثروة العلمية الكبرية حتتاج منّا أن ِنشال ِم ِلها بالدراسالة األكاديم ةية
كم ٍ
ِ
مسائل ان ِف ِرد هبا ومسائل ِجدة ِد فيها.
ف ما دة ِمه من
هائل من الفرائد والفوائد املجموعة يف كتبه ،ثم لٌّنِع ٌّر ِ
به من ٍّ
منهج البْث:
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اعتمدت يف إعداد هذه املقالة عىل املنهج ال صَّي  ،بشالكل رئي ،،كام اسالتعنت باملنهج االسَّتقراي السالتخال
بعض النتائج املتعلقة بالبحث .إال أن هذا االسالتقراء كان اسالتقرا ًء نا صال ًا لصالعوبة االسالتقراء التام ،وذل بسالبب الفروط
الكثرية التي جيب أن يتناوهلا االسالالتقراء .كام أفدت من املنهج املقار  ،وذل ملقارنة بعض جوانب عمل الدكتور ب ريه من
أئمة هذا الشأن ،وكذل مقارنة نقوالته الفقهية واحلديثية بام عليه أهل الصنعة الفقهية واحلديثية.
صع بات البْث:
ٍ
معال ال يمال يعيش بن ِأظ َه ٌّرنا ،وبالتايل
أهم صالعوبات هذا البحث تِك َم َن يف أن ٌّ ِور احلديث يدور حول رجل
فال توجد مصالادر تتحد عنه ،فينحرصال األمر يف أخذ كثري من املعلومات التي تتعلق بسالريته الذاتية والعلمية منه شالخصالي ًا
أو من األشالخا

اللصاليقن به ،املَ ةقلٌّ ٌّعن عىل أحواله وشالؤونه .ثم إن الكالم النقدي – مدح ًا أو دح ًا – له اذيره ،خشالي ِة

الو وط يف املحالابالاة التي تعترب من عيوب البحالث العلمي .لالذلال جيالب عىل من خيود غامر أبحالا كهالذه أن يلمم جالانالب
احلياد ،وأن يتعامل مل مادة علمية ،ال مل شخصية يعرفها ويقدرها.
خطة البْث:
تضمن البحث مقدمة وخامتة ومخسة مباحث وفق اآليت:
 .1سريته الذاتية.
 .2سريته العلمية.
 .3مؤلفاته.
 .4منهجه يف التأليف.
 .5منهجه يف التحقيق.
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 .1سريتَ الْاتية:
.1.1

اسمَ ِنسبَ ِم لده:

هو شاليخنا وأسالتاذنا املحد الفقيه املفاال املحقق األديب األسالتاذ الدكتور نور الدين بن مد بن حسالن بن مد
بن حسن عرت حفظه اهلل تعا وأطال بعمره وأمتل به املسلمن.
يرجل نسالبه – حفظه اهلل  -إ ساليدنا احلسالن بن عل بن أيب طالب ريض اهلل عنهام  .وذل أن اسالم اع نرت) جاء من
عرتة النبي صالىل اهلل عليه وساللم  ،و د كان الشاليب عبد اهلل محّاد-وهو شاليب الدكتور نور الدين يف املدرسالة الرشالعية -يشالري
جلدة ين  ،أي متصل بالنبي صىل اهلل عليه وسلم من جهة والديه.
إ ذل بقوله :أصيل ا ِ
ولد العرت يف مدينة حلب يوم األربعاء السالابل عرشال من صالفر عام  1356للهجرة ،املوافق للثامن والعرشالين من
نيسان عام  1937للميالد .
)1

وكان مولده يف حي البستان ،من أحياء حلب ،وهو حي يقل بن القصيلة وباب النريب.
وكان حي البستان مشهور ًا بالعلم ،حت َأطلٌّق عليه اسم حارة الدين واإليامن .وكان يضم نخبة من العلامء.
.1.2

زِجتَ ِأِالده:

تموج نور الدين عرت بابنة العالمة الكبري الشيب عبد اهلل رساج الدين ،و د أنجبت له أربعة أوالد ،وهم:
مد ااهد ،وعبد الرحيم ،وحيي  ،وراوية.
.1.3

أخالقَ ِ مناقبَ:

عرف كل من له عال ة أو صاللة بنور الدين عرت أنه اتسالم بجملة وافرة من األخال احلميدة التي تكون شالخصالية
املسلم عموم ًا والعامل خصوص ًا .ومن ذل :
أ-

الوفاء لشيوخه :وعىل رأسهم الشيب عبد اهلل رساج الدين الذي يلهج الدكتور باسمه يف كل مناسبة ،مشيد ًا به،
ومعرتف ًا بفضله العظيم عليه .بل وزاد عىل ذل فأ ّلف بعد وفاته كتاب ًا يف سريته.

 )1ذكر مؤلف كتالاب مةالة أوائالل من حلالب )426 1:أن الالدكتور نور الالدين ولالد عالام 1939م ،وهو خقالأ والصالالواب مالا َأثبٌّالت .انظر :رشالاليالد
مبيض :عامر ،مةة أوائل من حلب ،دار القلم العريب بحلب ،دار الرفاعي بحلب ،ط.2004 ،1
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ب -التواضالل :وهو تواضالل يف عمة تقبيق ًا لقوله تعا ﴿ :أذلة عىل املؤمنني أعزة عىل الكا رين﴾ [املائدة ،]54 :فهو
يف رأي نفساله كان طالب علم وساليبق طالب علم ما بقيت به حياة ،لذل فهو جيعل من نفساله خادم ًا لقالب
العلمِ ،يب َذل هلم و ته ،وال يبخل عليهم بيشالء مسالتقاط له .و د رأيت من مظاهر هذا التواضالل وهذه اادمة
أثناء إعداد هذا البحث وترددي عليه اليشء الكثري.
ت -البعد عن الشالالهرة :فهو حيب أن يبق يف اافاء ،وال َيؤِ ث َر ذل عىل اهتاممه الباليف يف إظهار احلق والصالالدط به.
فهو ال حيب أن يظهر عىل شاشات التلفاز إال إذا وجد من ذل فائدة عظيمة.
 ِشالال ل و ته بالعلم والعبادة :فهو كثري املقالعة والبحث ،وال أدل عىل ذل من هذا النتاج العلمي الكبري ،فقدزادت مؤلفاته عىل اامسالالن مؤلف ًا .ولوال كثرة األبحا التخصالالصالالية التي ترده من خمتلف جامعات العامل
اإلسالمي لقلب تقويمها واحلكم عليها لتضاعف هذا العدد.
كام أن الدكتور يش ل با ي أو اته بذكر اهلل تعا وما شاء من أنواط العبادات.
 .2سريتَ العلمية:
النور «يف أرسة عريقة يف العلم والصالالل والتمسال بالكتب والسالنة والعكوف عىل نرشال علومها يف بالد
أبرصال العرت ِ
الشالام تأليف ًا وحتقيق ًا  .وكان من علامء هذه األرسة جده الشاليب مد نجيب رساج الدين ،وخاله الشاليب املحد عبد اهلل
)1

رساج الدين.
وملا بليف نور الدين سن دخول الثانوية الرشعية التحق بالثانوية الرشعية ،وكان من القالب املتفو ن فيها.
وبقي نور الدين مثابر ًا يف دراسالته ،يرت ّ يف سالنوات الدراسالة بتفو حت أتم مرحلة التعليم الثانوي عام 1954م،
تفو  ،حت خترج عام 1958م ،وكان الناجح
ثم التحق بكلية الرشاليعة يف جامعة األزهر بمرصال ،وحصالل عىل عدة جوائم ّ
األول عىل اارجين.
وبعالد خترجاله من األزهر عالاد إ حلالب ليالدرس مالادة الرتبيالة اإلسالالالميالة يف ثالانويالات حلالب ،إال أناله مالا لبالث أن أخالذ
إجازة من غري ٍ
أجر  ،والتحق بجامعة األزهر مرة أخر ليتم دراساته العليا يف علم احلديث من شعبة التفسري واحلديث.
ويف عام 1964م حصل عىل الشهادة العاملٌّية يف علم احلديث بتقدير ممتاز.

 )1حوار يف ضايا من علم احلديث النبوي الرشيف ،بن الدكتور نور الدين عرت وسلامن الندوي :إعداد مد عيد وفا املنصور.13 :
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وبعد ذل عاد إ سورية ليكمل مسريته العلمية ،طالب ًا للعلم ومدرس ًا له.
ويف عام 1979م َر ِي إ درجة أستاذ يف سم علوم القرآن والسنة بجامعة دمشق.
زار نور الدين عرت الكثري من البلدان العربية واإلسالمية إللقاء املحارضات العلمية ،مثل كلية الدراسات اإلسالمية
بالديب بالدولالة اإلمالارات العربيالة املتحالدة ،وجالامعالة الكويالت ،وجالامعتي اإلمالام مالد بن سالالعود ،وأم القر يف اململكالة العربيالة
السالالعوديالة ،وجالامعالة نالدوة العلامء يف اهلنالد ،وجالامعالة مرمرة يف اسالالقنبول يف تركيالا ،وبعض مؤسالالسالالات الو ف العلمي
اإلسالمي يف اسقنبول .
)1

كام زار األردن ،واجلمائر ،وتركيا .و د حارض الدكتور يف هذه البلدان ،وألق فيها أحاديث لإلذاعة والتلفاز.
كام زار كثري ًا من اجلامعات ارض ًا عىل الدراسالات العليا ،ومنا شال ًا للرسالائل اجلامعية ،مثل جامعة اإلمام مد بن
درس يف اجلالامعالة اإلسالالالميالة يف املالدينالة املنورة عالامي -1965
سالالعود يف الريالاد ،وجالامعالة أم القر يف مكالة املكرمالة .كام ّ
.)1967
والعرت خبري لتقويم منالاهج الالدراسالالات اجلالامعيالة األو يف كليالات الرشالاليعالة ،وتقالديم ا رتاحالات تصالاللح َبن ً تبن
الالدراسالالات العليالا عليهالا .كام أناله خبري لتقويم منالاهج مرحلالة املالاجسالالتري يف احلالديالث ،وبنالاء الالدكتوراه عليهالا ،منهالا جالامعالة
الشار ة عام 2003م.
كام أنه خبري معتمد و كم لتقويم البحو العلمية واملؤلفات املتميمة لد مخ ،عرشالة جامعة ومؤسالسالة علمية،
كجامعة الشار ة والكويت وحلب وغريها.
وخرج
خرج دفعتن حفظتا الكتب السالتة واملوطأّ ،
يرشالف العرت عىل برنامج حفظ السالنة النبوية سالند ًا ومتن ًا ،و د ّ
دفعة حفظت البخاري ومسلم واملوطأ ،ودفعة حفظت البخاري واملوطأ.
حرض ال وشالالارك يف الكثري من املؤمترات العلمية ،كمؤمتر المكاة األول بالكويت ،ومؤمتر البن اإلسالالالمي يف ديب،
وآخرها مؤمتر القرآن األول يف اجلمائر عام .2007
كام حكّم ونا ش وأرشف عىل رسالائل جامعية للدراسالات العليا ،تميد عىل  )60سالتن رسالالة ماجسالتري ،و )25
مخس ًا وعرشين أطروحة دكتوراه يف جامعات دمشق وحلب واألوزاعي وأم القر وغريها.

 )1انظر :حوار يف ضايا من علم احلديث النبوي الرشيف ،بن الدكتور نور الدين عرت وسلامن الندوي.15 :
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 .3مؤلياتَ
أ ّلف نور الدين عرت مؤلفات علمية كثرية ،تميد عىل مخسالالن مؤلف ًا ،ما بن حتقيق وتأليف .وهذه دراسالالة خمترصالالة
مقسمة إ األ سام اآلتية:
لتل املؤلفاتّ ،
.3.1

مؤلياتَ يف تيسري القرآ ِعل مَ:

وهذه املؤلفات هي:
 -1عل م القرآ الكريم
مقسالم عىل ثالثة وعرشالين فصال ً
ال تتناول مجيل علوم القرآن الكريم ،من
ويقل الكتاب يف  )271صالفحة  ،والكتاب ّ
1

تعريف للقرآن والوحي وتنمالته ،ونمول القرآن مفر ًا ،وأول وآخر ما نمل منه ،وترتيب آياته وسالالوره ،وأسالالباب نموله،
ومكيه ومدنيه...إلب.
وخيتتم املؤلف الكتاب باحلديث عن حقو القرآن عىل بني اإلنسان ،واملسؤولية امللقاة عىل عاتقهم جتاهه.
 -2حمارضات يف تيسري القرآ الكريم
يقل الكتاب يف  )288صالفحة  .وأصالل الكتاب من مقررات جامعة دمشالق لقالب السالنة األو يف كلية الرشاليعة
2

سابق ًا.
يتناول الكتاب تفسري االستعاذة والبسملة ،كام يتناول تفسري السور اآلتية:
الفاحتة ،لقامن ،املل  ،القلم ،املممل ،النبأ ،عب ،،الربوج.
وهو يف كل ذل يتناول بيان أغراد السالالورة أو اآليات بصالالفة عامة ،ومناسالالبتها مل ما بلها ،وأسالالباب النمول،
واألبحا الل وية ،واملعن املسالتفاد من اآليات ،وبيان البحو العلمية التي تتعلق باآليات .و د عدّ ل الكتاب وأضاليفت
إليه دراسات أدبية وطبل باسم يف تفسري القرآن وأسلوبه املعجم علمي ًا وبياني ًا)
 -3تيسري س رة الياحتة أم الكتاب يف ض ء السنة النب ية ِ ن

 1عرت ،نور الدين ،علوم القرآن الكريم ،دار ااري ،دمشق ،ط.1993 ،1
 2عرت ،نور الدين ،ارضات يف تفسري القرآن ،املقبعة اجلديدة ،دمشق.1984 ،
8

اللغة ِالبالغة العربية

يقل الكتاب يف  )215صالفحة  .ويناول الكتاب تفسالري كل من االسالتعاذة والبسالملة ،إضالافة إ تفسالري سالورة
3

الفاحتة .و د تناول يف تفسالري سالورة الفاحتة بيان معانيها ،ورشل أساللوهبا ،واألبحا الل وية املتعلقة هبا ،واجلوانب األدبية
فيها ،وما ترشد إليه السورة ،وأحكامها ،وجوانب من الرتبية فيها ،وخصائصها ،وفضلها.
 -4القرآ الكريم ِالدراسات األدبية
يقل الكتالاب يف  )371صالالفحالة  .حتالد
4

فياله عن القرآن وعلوماله ،والوحي وتنمالت ،و قعيالة الن

و راءاته ،والصورة األدبية للقرآن الكريم ،وتفسري القرآن ورشل نصو

القرآين

منه رشح ًا أدبي ًا ،وترمجة القرآن.

وختم الكتاب ببيان آثار القرآن الكريم يف الل ة العربية .والكتاب من مقررات كلية اآلداب بدمشق.
 -5التيسري :أحكام القرآ
يقل الكتاب يف  )631صفحة  .وهو من مقررات جامعة دمشق لقالب السنة الرابعة يف كلية الرشيعة.
5

وهو يتناول تفسالري سالوريت الفاحتة مقتبسال ًا من تفسالري القربي ،واألنفال .إضالافة إ بيان أحكام القرآن يف سالوريت
البقرة وآل عمران ،مل تفسري اآليات ل البحث.
 -6آيات األحكام :تيسري ِاستنباط
يقل الكتاب يف  )543صفحة  .والكتاب من مقررات جامعة دمشق لقالب السنة الثالثة بكلية الرشيعة.
6

ّسالم املؤلف الكتاب إ مدخل إ تفسالري آيات األحكام وثالثة أ سالام :حتد فيها عن تفسالري آيات األحكام يف
سالورة النسالاء و املائدة .وهو يف كل ذل يتحد عن اآلية من حيث مناسالبتها ملا بلها ،وسالبب نموهلا إن كان ،ومفردا،ا،
واملعن واألسلوب ،واستنباط األحكام املختلفة منها.
َ -7يف تت جَ إىل العل م ِالقرآ الكريم مصدرها

 3عرت ،نور الدين ،تفسري سورة الفاحتة أم الكتاب يف ضوء السنة النبوية وفنون الل ة والبالغة العربية دار البشائر اإلسالمية ،بريوت ،ط.1994 ،1
 4عرت ،نور الدين ،القرآن الكريم والدراسات األدبية ،املقبعة اجلديدة ،دمشق ،عام .1985
 5عرت ،نور الدين ،التفسري :أحكام القرآن ،مقبعة اإلنشاء ،دمشق ،عام .1982
 6عرت ،نور الدين ،آيات األحكام ،تفسري واستنباط ،منشورات جامعة دمشق.1999 ،
9

يقل الكتاب يف  )126صالالفحة من احلجم املتوس ال  .حتد فيه املؤلف عن فضالالائل القرآن الكريم يف القرآن ويف
7

احلالديالث ،وكيف تتوجاله إ العلم ومصالالدره األصالالل القرآن الكريم ،و واعالد التعالامالل بن العالامل واملتعلم ،وكيف تتالأهالب
لتالوة القرآن الكريم ،وكيف تتوجاله يف تالوة القرآن الكريم آداب وأحكالام التالوة) ،وكيف تتوجاله يف اسالالتامط القرآن
الكريم ،والتوجه إ حفظ القرآن الكريم ،والتوجهات يف ختم القرآن الكريم ،وأخري ًا :أدعية جامعة اتم القرآن الكريم.
 -8الرِاية يف تيسري اجلاللني ِنقد ما يَ من رِايات باطلة ِإرساييليات
وهو عبارة عن بحث صال ري ،يقل يف  )20صالفحة  .حتد فيه عن صالة تأليف كتاب تفسالري اجلاللن ،وعن مكانة
8

احلديث يف هذا التفسالري ،وشالملت دراسالته :أسالباب نمول ،وتفسالري القرآن باحلديث ،واإلرسائيليات .وختم البحث بنيراد
بعض الروايات واإلرسائيليات الباطلة الواردة يف التفسري.
.3.2

املؤليات اِديثية

وهذه املؤلفات هي:
 -9منهج النقد يف عل م اِديث.
وهو كتاب يف املصقلح برتتيب جديد يقوم عىل التمييم بن العلوم املتعلقة باملتن والسند .
9

 -10أص ل اجلرح ِالتعديل:
وهو كتالاب يتحالد عن نظريالة نقالد الرجالال وكيفيالة احلكم عليهم ،تنالاول فياله احلالديالث عن رشوط اجلرل والتعالديالل
ورشوط اجلارل واملعدل ورشوط الراوي املقبول .
10

 -11اإلمام الرتمْي ِامل ازنة بني جامعَ ِبني الصْيْني:

 7عرت ،نور الدين ،كيف تتوجه إ العلوم والقرآن الكريم مصدرها ،مقبوعات دار الرؤية ،دمشق.2001 ،
 8عرت ،نور الدين ،الرواية يف تفسري اجلاللن ونقد ما فيه من روايات باطلة وإرسائيليات  ،الة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية ،بدولة اإلمارات
العربية املتحدة ،بديب.
 9عرت ،نور الدين ،منهج النقد يف علوم احلديث ،دار الفكر ،دمشق ،إعادة ط.1997 ،3
 10عرت ،نور الدي ،أصول اجلرل والتعديل وعلم الرجال ،دار الياممة والفرفور ،دمشق ،ط.2001 ،3
10

يقل الكتالاب يف  438صالالفحالة  ،وهو أطروحتاله للالدكتوراه ،حتالد فياله عن منهج الرتمالذي يف جالامعاله ،و الارن بن
11

عمل الرتمذي وعمل البخاري ومسلم يف صحيحيهام ،كام حتد عن كتايب الشامئل والعلل الكبري للرتمذي.
 -12إعالم األنام رشح بل غ املرام البن حجر:
يقل الكتاب يف أربعة الدات من احلجم الكبري  ،وهو عبارة عن رشل ألحاديث األحكام املتضالمنة يف كتاب بلو
12

املرام البن حجر ،و الد تضالالمن رشحاله هالذا بيالانال ًا ل ريالب احلالديالث وبالغتاله والكالم عىل إسالالنالاده وأهم املبالاحالث الفقهيالة
املستنبقة من احلديث.
 -13ملْات م جزة يف أص ل علل اِديث
يقل الكتاب يف  )175صالفحة  .و د ّسالم الكتاب إ أربعة أ سالام :حتد فيها عن التعريف بعلم العلل وتارخيه
13

واملؤلفات فيه ،وأسالالباب العلة ،وطر اكتشالالافها ،وأنواعها .وختم باحلديث عن أصالالول العلل والتحفظ يف عرضالالها عىل
العوام.
 -14معجم املصطلْات اِديثية
يقل الكتاب يف  )124صفحة  .وهو مرتجم إ الل ة الفرنسية.
14

تناول فيه املصالالقلحات احلديثية بالرشالالل والبيان ،وذل بنعقاء خمترصالال عن كل مصالالقلح ،مل ٌّذكر مواضالالل هذه
املصقلحات يف أربعة كتب وهي:
علوم احلالديالث البن الصالالالل ،التقريالب والتيسالالري ألحالاديالث البشالالري النالذير للنووي ،ورشحاله تالدريالب الراوي
للسيوطي ،ومنهج النقد يف علوم احلديث لنور الدين عرت.
و د ّسم كل صفحة من صفحات املعجم إ ثالثة جداول:
 -1جدول املصقلحات ورشحها بالل ة العربية.

 11عرت ،نور الدين ،اإلمام الرتمذي واملوازنة بن جامعه وبن الصحيحن ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،ط.1988 ،2
 12عرت ،نور الدين ،إعالم األنام رشل بلو املرام ،دار الفرفور ،دمشق ،ط.1998 ،9
 13عرت ،نور الدين ،ملحات موجمة يف أصول علم العلل ،مقبوعات دار القلم ،دمشق.2003 ،
 14عرت ،نور الدين عرت ،معجم املصقلحات احلديثية ،مقبوعات امل الل ة العربية ،دمشق.1976 ،
11

 -2جدول ترمجة املصقلحات إ الفرنسية.
 -3جدول اإلحاالت إ مصادر االصقالحات.
وأحلق الدكتور بالكتاب ثالثة مالحق:
األول :لرموز كتابة احلديث .والثاين :لعالمات ضالالب احلروف املهملة .والثالث :ألر ام أنواط علوم احلديث عند
ابن الصالل.
 -15السنة املطهرة ِالتْديات
يقل الكتاب يف  )104صالالفحات  .يتحد الكتاب عن أهم التحديات التي واجهت األمة اإلسالالالمية يف رواية
15

احلديث النبوي وضالالبقه ،ويدرس اجلهود العلمية التي ت لب هبا علامء احلديث عىل هذه التحديات ،ويبن األصالالول التي
ام عليها عمل املحدثن.
ويبن أصالالول املنهج العلمي
ويبالدأ الكتالاب بالاحلالديالث عن الصالالحالابالة ريض اهلل عنهم وتلقيهم للحالديالث النبويّ ،
للرواية يف القرآن والتمام الصحابة هبذا املنهج ،مبين ًا عدالتهم ،و واعد الرواية يف عرصهم .ثم رشط يف بيان التحديات التي
واجهتهم ،ابتالداء من حتديات املبتالدعة يف الفتنالة ،وحتديات الثقالافة األجنبيالة يف القرن الثالالث اهلجري ،وأخري ًا حتديات الثقالافة
األجنبية املعالة.
كام تناول الكتاب احلديث عن األسال ،التي ام عليها منهج املحدثن لقبول اارب ،ودراسالة احلديث يف ضالوء هذه
ٍ
ور ٍّد ألهم الشبهات التي أثارها املسترش ون حول احلديث النبوي.
األس ،،وختم الكتاب بمنا شة ِ
 -16يف ظالل اِديث النب ي
يقل الكتاب يف  )367صالفحة  .صالدّ ر املؤلف الكتاب ببيان السالبب الداعي لدراسالة األدب النبوي ،والشالهادات
16

بسمو البيان النبوي وإبداعه .ثم سم الكتاب إ مخسة أ سام وخامتة:
و د حو الكتاب دراسة  73حديث ًا يف أصول اإلسالم واإليامن والعبادة والقيم اإلنسانية واملجتمل والدعاء.

 15عرت ،نور الدين ،السنة املقهرة والتحديات ،مكتبة دار الفالل ،حلب ،ط.1984 ،1
 16عرت ،نور الدين ،يف ظالل احلديث النبوي ،د.ط ،د.ت.
12

ويبن املحتو الفكري لكالل
وهو يف كالل ذلال يالذكر رشل ال ريالب من الكلامت ،وإعراب مالا حيتالاج إ ذلال ّ ،
حديث ،ومجال البناء والتصالوير يف احلديث ،والسالامت البيانية العامة يف احلديث ،وخيتم احلديث بذكر ما يرشالد إليه .وهو
جديد يف بابه ،السيام إبرازه مجال البناء والتصوير والسامت البيانية.
 -17القرآ ِاِديث :علم اِديث ِالدراسات األدبية
يقل الكتاب يف  )418صفحة  ،وهو مقبوط عىل اآللة الكاتبة ،وهو من مقررات كلية اآلداب بجامعة دمشق.
17

يقسالالم الكتالاب إ أربعالة أبوابَ ،خ

اٌّ

احلديث النبوي ،والثالث لدراسالات أدبية لنصالو

البالاب األول لعلوم مصالالقلح احلالديالث ،والثالاين للصالالورة األدبيالة يف
من احلديث النبوي .أما الباب الرابل فقد َخصال

ملصالادر دراسالات

القرآن واحلديث.
 -18مناهج املْدثني العامة يف الرِاية ِالتصنيف
يقل الكتاب يف  )125صالفحة  .حتد فيها عن مكانة احلديث النبوي يف اإلسالالم ،والصالحابة وصاللتهم باحلديث
18

النبوي ،و منالاهج املحالدثن يف الروايالة ،ومنالاهجهم يف تلقي احلالديالث وضالالبقاله ،ويف أداء احلالديالث ورشوطاله ،واملنالاهج العالامالة
للمحدثن يف التصنيف ،وفيه بيان ألهم أنواط املصنفات.
 -19ج امع اإلسالم من أحاديث سيد األنام عليَ أ ضل الصالة ِالسالم
يقل الكتاب يف  )48صفحة من احلجم الص ري .
19

أورد فيه الدكتور  )75حديث ًا من جوامل كلم النبي صىل اهلل عليه وسلم.
 -20ضل اِديث النب ي الرشيف ِجه د األمة يف حي َ
يقل الكتاب يف  )48صفحة من احلجم الص ري .
20

حتد فيه عن فضل احلديث النبوي ،وجهود األمة اإلسالمية يف حفظ احلديث.

 17عرت ،نور الدين ،القرآن واحلديث :علم احلديث والدراسات األدبية ،مقبعة اإلنشاء ،دمشق.1982 ،
 18عرت ،نور الدين ،مناهج املحدثن العامة يف الرواية والتصنيف ،دار الرؤية ،دمشق ،ط.2002 ،1
 19عرت ،نور الدين ،جوامل اإلسالم من أحاديث سيد األنام عليه أفضل الصالة والسالم ،د.مقبعة .د.ط ،د.ت.
 20عرت ،نور الدين ،فضل احلديث النبوي الرشيف وجهود األمة يف حفظه ،د.دار ،ط.2006 ،1
13

كام طرل مرشوع ًا إلحياء استحفاظ احلديث.
.3.3

املؤليات اليقهية

وهذه املؤلفات هي:
 -21اِج ِالعمرة يف اليقَ اإلسالم
يقل الكتاب يف  )314صالفحة  .ويدرس هذا الكتاب أحكام مناسال احلج والعمرة ،واملذاهب الفقهية فيها ،عىل
21

ضوء الكتاب والسنة ،وبيان كيفية أداء املناس وأدعيتها املأثورة ،وزيارة النبي صىل اهلل عليه وسلم.
 -22املعامالت املرص ية ِالرب ية ِعالجها يف اإلسالم
يقل الكتاب يف  )150صالفحة  .تناول فيه املؤلف احلديث عن اإلطار التارخيي والفكري ملشكلة الربا ،وآثارها يف
22

النظام العاملي ،وأسال ،اال تصالاد اإلسالالمي وأثرها يف حتقيق العدالة والرخاء .ثم حتد عن نشأة املرصف وأهم املعامالت
وبن خماطرها وأرضارها عىل الفرد واألمة.
املرصفية اجلائمة ،ثم عقبها باملعامالت الربويةّ ،
كام حتد ع ن سالبق اإلسالالم يف تقويم النقد ،ونا ش من يقول بنباحة بعض أنواط ربا املصالارف ،وذكر أنواط الربا
وأحكامه ،وختم الكتاب بأن أعق احلل اإلسالالمي هلذه املشالكلة ،وذل ببيان األسال ،التي جيب أن تقوم املصالارف عليها
حت تصبح مصارف عرصية بصي ة إسالمية.
 -23هدي النب صىل اهلل عليَ ِآلَ ِسلم يف الصل ات اخلاصة
يقل الكتاب يف  )248صفحة يف طبعته األو  ،ثم وسعه حت بليف  )438يف طبعته األخرية عام . 2001
23

تناول فيه املؤلف احلديث عن أحكام ثال عرشة صالة خاصة ،وهي:
اجلمعة ،والوتر ،والرتاويح ،والعيدين ،واملسالالافر ،واالسالالتسالالقاء ،والكسالالوف ،واملحاربن ،واملريض ،واجلنازة،
واالستخارة ،والتسبيح ،وتقوية احلفظ.

 21عرت ،نور الدين ،احلج والعمرة يف الفقه اإلسالمي ،دار الياممة ،دمشق ،د.ط ،د.ت.
 22عرت ،نور الدين ،املعامالت املرصفية والربوية وعالجها يف اإلسالم ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،د.ط ،د.ت.
 23عرت ،نور الدي ،هدي النبي صىل اهلل عليه وآله وسلم يف الصلوات اااصة ،وهو من مقبوعات دار الفكر بدمشق عام .1971
14

وهو يف كل ذل يذكر املسالالتند الذي اعتمد عليه من القرآن والسالالنة ،ثم يبن األحكام املسالالتفادة منه ،ويبن أ وال
العلامء  -السيام أصحاب املذاهب األربعة -يف املسألة ،وأدلتهم التي اعتمدوا عليها ،وينا ش هذه األدلة ،ثم يرحج بينها.
 -24أبغض اِالل
يقل الكتالاب يف  )166صالالفحالة  .يتنالاول الكتالاب دراسالال ًة لترشالاليل القال يف إطالار وا عاله عنالد األمم يف القالديم
24

واحلديث ،وإصالحات اإلسالم وحكمته يف ترشيعه ،ونقض شبهات املست ربن فيه.
 -25ما ه اِج األَرب؟
وهو عبارة عن بحث ص ري ،يقل يف  )14صفحة .
25

حتالد فياله املؤلف عن مالدلول كلمالة احلج األكرب) ،وحتالديالد هالذا اليوم .و الد خل

إ أناله يوم عرفالة وأيالام النحر.

وأ ّيد وله باألدلة التي تثبت ما ارتآه.
 -26املياضلة بني اإل راد ِالقرا ِالتمتع يف اِج
وهو عبارة عن بحث ص ري ،يقل البحث يف  )10صفحات .
26

.3.4

املؤليات اليكرية ِالثقا ية

وهذه املؤلفات هي:
 -27ماذا عن املرأة؟
يقل الكتاب يف  )208صفحات ،ثم عدّ ل فبليف  )255صفحة .
27

تناول املؤلف يف هذا الكتاب كل ما يتع ّلق باملرأة وأحكامها يف الرشالاليعة اإلسالالالمية ،ورد عىل ما يثار من شالالبهات
مضالللة يف هذا الشالأن ،فتحد عن املرأة عند غري املساللمن دي ًام وحديث ًا ،وتربية املرأة وتعليمها ،والمواج بوصالفه مصالنل

 24عرت ،نور الدين ،أب ض احلالل ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،د.ط ،د.ت.
 25عرت ،نور الدين ،ما هو احلج األكرب ،الة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية ،بدولة اإلمارات العربية املتحدة ،ديب.
 26عرت ،نور الدين ،املفاضلة بن اإلفراد والقران والتمتل يف احلج  ،الة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية ،بدولة اإلمارات العربية املتحدة ،ديب.
 27عرت ،نور الدين ،ماذا عن املرأة ،دار الياممة ،دمشق ،ط.2003 ،11
15

احلياة ،وأسالال ،اختيار الموج ،وخلقة ااقيبن ببعضالالهام ،واملهر بن األخذ والرد ،وأسالال ،السالالعادة الموجية ،وأكذوبة
الكبت اجلنيس يف اإلسالم ،واحلقو الموجية ،ومسألة القوامة ،وعمل املرأة ،وتعدد الموجات ،وترشيل القال .
 -28النيْات العطرية من سرية خري الربية صىل اهلل عليَ ِآلَ ِصْبَ ِسلم
ِ
احلديث عن سالرية النبي صالىل اهلل
يقل الكتاب يف  )48صالفحة من احلجم الصال ري  .و د تناول املؤلف يف الكتاب
28

عليه وساللم ،ابتدا ًء من وجوب معرفته والبشالارة به صالىل اهلل عليه وساللم ،مرور ًا بوالدته ،وزواجه ،ونمول الوحي عليه،
ا َلقية،
القية وا َ
وأحدا دعوته ،وهجرته ،وغمواته ،ووفاته .كام تناول احلديث طرف ًا من شالالامئله صالالىل اهلل عليه وسالاللم ا ِ
ومعجماته ،وكامل رشيعته ،وعظمة حقه وأهم وجوهه ،وختم بالدعاء واالست فار.
 -29االجتاهات العامة لالجتهاد ِمكانة اِديث اآلحادي الصْيح يها
من مقبوعات دار املكتبي بدمشق ،عام  ،2000ويقل الكتاب يف  )86صفحة .
29

يتناول الكتاب دراسالالة االجتاهات العامة ألصالالول االجتهاد يف اإلسالالالم ،مل الرتكيم عىل خرب الواحد الصالالحيح،
وحجيته ،وتفنيد مماعم املتقولن.
 -30صيْات من حياة اإلمام شيخ اإلسالم الشيخ عبد اهلل رساج الدين اِسين
يقل الكتاب يف  )282صالفحة  .حتد فيه عن حياة الشاليب العامة ،وشالخصالية الشاليب ومنهجه العلمي ،وآثاره
30

العلمية ،وبعض من ملفوظات الشيب ،وكراماته ،وختم باحلديث عن أدعية الشيب وابتهاالته واست اثاته.
 -31كر املسلم ِحتديات األلف الثالثة
يقل الكتاب يف  )432صفحة  .والكتاب مقسم إ مخسة أ سام:
31

األول :يف ركائم اإلسالم ،وحتد فيه عن األلوهية والتوحيد وأركان اإليامن والوحي والقرآن واحلديث.
الثاين :يف يم الفرد واملجتمل ،وحتد فيه عن الكون واإلنسان واحلياة والعبادة واملرأة واألخال .

 28عرت ،نور الدين ،النفحات العقرية من سرية خري الربية صىل اهلل عليه وآله وصحبه وسلم ،د .مقبعة ،ط.1998 ،2
 29عرت ،نور الدين ،االجتاهات العامة لالجتهاد ومكانة احلديث اآلحادي الصحيح فيها ،دار املكتبي ،دمشق ،ط.2000 ،1
 30عرت ،نور الدين ،صفحات من حياة اإلمام شيب اإلسالم الشيب عبد اهلل رساج الدين احلسيني ،دار الرؤية ،دمشق ،ط.2002 ،2
 31عرت ،نور الدين ،فكر املسلم وحتديات األلف الثالثة ،دار الرؤية ،دمشق ،ط.2002 ،1
16

الثالث :يف فكر املسلم اال تصادي ،وحتد فيه عن أس ،اال تصاد اإلسالمي وخصائصه وأهدافه.
الرابل :يف فكر املسلم والعلم ،وحتد عن اإلسالم والعلم ،والعلوم الرشعية والعقلية والل وية والكونية.
ااام :،يف انتشالار اإلسالالم يف العامل ،وحتد فيه عن اجلهاد وأهدافه وطريقة العرب يف نرشال اإلسالالم ،وأسالباب
انتشالالاره ،وفضالالل العرب يف نرشالاله ،وحقو اإلنسالالان بن اإلعالن العاملي وتكريم اإلسالالالم .وختم الكتاب باحلديث عن
العوملة اإلسالمية.
 -32حب الرس ل اهلل صىل اهلل عليَ ِآلَ ِصْبَ ِسلم من اإليام
يقل الكتاب يف  )48صفحة من احلجم الص ري  .وهو آخر ما أصدره العرت.
32

و د تناول فيه احلديث عن موجبات بة رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ،وأنواط املحبة ،وحتقيق املحبة ،وعالمات
ومؤثرات يف املحبة ،و بة الصالحابة عامة ريض اهلل عنهم للنبي صالىل اهلل عليه وساللم ،وو ائل خاصالة من حب الصالحابة
للنبي صىل اهلل عليه وسلم ،وختم بذكر دالئل مهمة عىل بة النبي صىل اهلل عليه وسلم.
.3.5

الكتب امل حْ اققة

وهذه الكتب هي:
 -33علوم احلديث البن الصالل.
 -34رشل علل الرتمذي البن رجب.
 -35امل ني يف الضعفاء للذهبي.
 -36إرشاد طالب احلقائق إ معرفة سنن خري ااالئق صىل اهلل عليه وسلم ،لإلمام النووي.
 -37نمهة النظر يف توضيح نخبة الفكر يف مصقلح أهل األثر ،البن حجر.
 -38الرحلة يف طلب احلديث للخقيب الب دادي.
 -39هداية السال إ املذاهب األربعة يف املناس البن مجاعة.

 32عرت ،نور الدين ،حب الرسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وصحبه وسلم من اإليامن ،د .مقبعة .ط.2007 ،1
17
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 .4منهجَ يف التأليف
مر ،وهذه املؤلفالات تتوزط عىل عدد غري ليالل من السالالنن :ما بن عام 1964م
كتالب العرت الكثري من املؤلفالات ،كام ّ
حت عالامنالا هالذا 2007م ،ولالذلال فالنن منهجاله يف الكتالابالة الد يقرأ علياله الكثري من الت يري والتبالديالل والتقوير ،وذلال تبعال ًا
للتقور الفكري والنضالالوج العلمي الذي يمر به كل باحث .ومل ذل فنن هناك واسالالم مشالالرتكة بن مجيل هذه املؤلفات
رغم تقاول السنن .وهذه القواسم هي:
.4.1

التقسيم ِالتب يب ِالرتتيب:

يويل العرت جانب الرتتيب والتبويب والتقساليم أ ية كبرية ،وذل ألن القريقة التي تعرد هبا املعلومة هلا أثر كبري
يف بول هذه املعلومة أو رفضها ،ويف حسن فهمها ،وسهولة استيعاهبا.
والعرت يف كثري من مؤلفاته د سالل طريق ًة مبتكر ًة يف ترتيب أبواب وفصالول كتابه .وهذه بعض األمثلة التي تثبت
ذل :
ومن أمثلة حسن الرتتيب والتبويب والتقسيم ترتيبه كتاب منهج النقد.
وهي عبارة عن نظرية حاصاللها «أنه ال بد لكي يكون احلديث مقبوالً أن نعلم أن راويه د أ ّداه كام سالمعه ،وهذا ال
يتحقق إال إذا استوىف الراوي الرشوط الكافية لذل  ،فكان ال بد أوالً من بحث العلوم املتعلقة بالرواة.
ثم إن أخذ الراوي عن أسالاتذته له أحوال وأحكام ،وكذل تبلي ه العلم يعتوره أحكام أيضال ًا ،فكانت دراسالة علم
الرواية مكملة ملا سبق ومتممة له.
وملالا أن األحالاديالث الد وصالاللالت إلينالا بنقالل رجالال السالالنالد واحالد ًا عن اآلخر حت يبل وا الائلهالا ،فالنن من الواجالب أن
ندرس رشوط القبو ل يف السند واملتن ،وذل يف تعريف الصحيح واحلسن ونبن كفايتها إلثبات سالمة احلديث وأدائه كام
َسمل ،كام نبن أن اختالل يشء منها جيعل احلديث ضعيف ًا ملا فيه من فقد املعيار الذي يثبت سالمة احلديث.
ومن ثم فنننا ننتقل عىل ضوء ما سبق إ السرب والدرس لكل جوانب احلديث ،ونوضح احتامالت الضعف والقوة
فيها ،مل بيان حكم كل منها.

19

ونبدأ بدراسالالة أحوال املتن فننه املقصالالود من بحث األسالالانيد ،ثم يأيت بعد ذل البحث يف تسالاللسالالل اإلسالالناد وما
يعرد له من اتصالالال أو انققالاط ،ومن تعالدد سالالنالد أو غري ذل  ،ثم نتبعاله باألنواط املشالالرتكة بن السالالنالد واملتن ،كالشالالاذ
واملضقرب واملعلل.
وإذا انته البحالث اجلمئي يف كالل جوانالب احلالديالث جالاء دور النظرة الشالالاملالة ،وهي نظرة إمجالاليالة توضالالح د الة هج
املحدثن وأهم شالالملوا بالدرس والبحث كل احتامالت القوة والضالالعف والعوامل املؤثرة فيهام سالالند ًا ومتن ًا ،وأعقوا كل
حالال حكماله املنالاسالالالب لاله ،فجالاء عملهم موفيال ًا بالال رد املقلوب ،وهو متييم املقبول من املردود عىل غالايالة من الالد الة
املنهجية .
)1

.4.2

نقل أق ال العلامء

مل ِختال َل الكتالب التي ألفهالا العرت من نقالل أل وال العلامء حيثام َو ٌّجالد اختالف بينهم .وهو ال يكتفي بقول واحالد يف
املسألة هو القول الراجح الذي يرجحه ،بل إنه كثري ًا ما ينقل كل أ وال العلامء يف املسألة ،أو يكتفي باملشهور منها.
وهو يف نقله هلذه األ وال لي ،حاطب ليل يتلقف كل ما جيده أمامه ،ويسالالري وفق ما سالالار عليه األكثر أو اجلمهور
دون أن يعمل أدوات الباحث يف التأكد من صحة نسبة القول إ

ائله أوالً ،والتحقق من صد ه ثاني ًا.

ومن خالل اسالتقراء ٍ
كثري من املسالائل التي ينقل فيها الدكتور أ وال العلامء األئمة يظهر أنه يتمتل بشالخصالية نقدية
ممحصة هلذه األ وال.
ومن أمثلالة ذلال  :ذكر العرت أن مجهور العلامء عىل أن احلكم للجرل ،والعمالل باله أو  .و الالالت طالائفالة :بالل احلكم
ٌّ
يض .لالذلال فقالد ذكر العرت يود
للعالدالالة .و ول اجلمهور يوهم أن اجلرل مقالدّ م عىل التعالديالل مقلقال ًا ،وهالذا اإلطال غري ِمر ّ
هذا القول ،حتت عنوان حتقيقنا يف املسألة) ،فقال:
«ونسالالتقيل بعد أن تت بعنا ما ذكروه يف هذا الصالالدد أن نصالالنف هذه الرشالالوط إ

سالالمن :رشوط تقبيقية ،ورشط

حتقيقي .أما الرشالوط التقبيقية :فهي رشوط ال بد منها لتقبيق اعدة اجلرل مقدم عىل التعديل) ،وهذه الرشالوط هي ....
أما الرشالط التحقيقي :فهو عدم إمكان إزالة التعارد بن اجلرل والتعديل .وهذا أهم مما سالبق ،ألنه يعرفنا حتقق التعارد

 )1منهج النقد.18-17 :
20

بن اجلرل والتعالديالل ،وهو ركن أسالالالاد ال بالد مناله بالل أي بحالث .و الد تتبعنالا العوامالل التي تميالل التعالارد بن اجلرل
واستخرجنا بعضها بالبحث االستنباطي ،فكانت ثالثة نعرضها هنا:
 -1التوفيق بن اجلرل والتعديل :بأن يكون كل منهام وا ع ًا عىل موضوط غري اآلخر...
 -2أن يكون حكم عبارة اجلارل واملعدل واحد ًا ،لكن اختلفا يف اللفظ...
 -3أن يكون اختالف اجلرل والتعديل بسبب اختالف االجتهاد يف أصل من أصول اجلرل والتعديل. ..
33

.4.3

تعريف املصطلْات:

من عادة العرت أن يوضالح معاين املصالقلحات التي د ترد يف أثناء بحثه ،وهو يسالري يف هذه التعاريف وفق ما ينب ي
أن يكون عليه التعريف ،من كونه جامع ًا مانع ًا خمترص ًا.
.4.4

األمثلة الت ي ردها لبيا القاعدة:

وذل لكي ال تبق علوم احلديث يف إطارها النظري ،وإنام ترتب بحقلها التقبيقي .وتتسالم أمثلة العرت ،الساليام يف
كتابه منهج النقد ٌّ
باجلدّ ة ،فهو ال يتبل ابن الصالالل يف األمثلة التي يسالو ها–كام يفعل كثري من املؤلفن -وإنام يأيت بأمثلة عثر
عليها من خالل اطالعه الواسل وبحثه القويل.
.4.5

التنبيَ عىل األخطاء الت يقع يها بعض العلامء:

من منهج العرت أن يبن بعض مالا و ل فياله بعض العلامء من االانبالة للصالالواب الالذي يعتقالده ،وللرأي الالذي يرجحاله.
وهو بالذلال يلتمم أصالالول البحالث العلمي ،وآداب العلامء املحققن ،فيتو ّجاله بنقالده إ الرأي الالذي يريالد نقالده ،مبتعالد ًا عن
شخ

ائل ذاك القول ،وكثري ًا ما يبهم اسم ذاك الشخ

.

ومن خالل اسالتقراء كثري من املسالائل التي كان له فيها نقد ل ريه ،مل نجده يقعن يف شالخ

أحد أو يمف صالفحات

كتابه بالسالالباب والشالالتائم ،كام يفعل غريه .وأكرب كلمة وجدناه يعرب هبا ،وله :و ال بعض من نصالالب نفسالاله دث َا ،و ال
بعض مدعي العلم ،وأشباهها.

 33أصول اجلرل والتعديل.168 -165 :
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ومن أمثلة ذل  :ذكر العرت أن الساليوطي نقل عن احلافظ ابن حجر عدم اشالرتاط انتفاء الشالذوذ يف صالحة احلديث.
ثم ال معقب ًا عليه« :ولكنه خمالف ملا بينه احلافظ من رشط الصحيح يف كتابه نَخبة ٌّ
الفكِر ورشحها نمهة النظر .34
ثم عقب ائالً « :د أخذ بعض األفاضالالل األكابر هبذا الذي نقله السالاليوطي عن احلافظ ابن حجر ...ولي ،األمر
كذل

.35
.4.6

االعتامد عىل املصادر األصلية:

وهذا منهج عام للعرت جتده واضالح ًا يف كتبه .وإن نظر ًة رسيع ًة يف مصالادره كافية للداللة عىل ذل  .ومن أمثلة ذل :
اعتامده عىل َتاب الكياية يف َتابَ أصَّ ل اجلرح ِالتعديل ،حيث بن الدكتور أصالول كتابه أصَّ ل اجلرح ِالتعديل) عىل
مالا ذكره ااقيالب الب الدادي يف كتالاباله الكيَّايَّة يف علم الرِايَّة) .وعمالل الالدكتور هالذا يالأيت يف و الت هجر فياله كثري من املؤلفن
هذه األصول ،واكتفوا باالعتامد عىل ما كتبه ابن الصالل ،وما َألف عىل كتابه من رشول وخمترصات.
.4.7

ضبط املشكل من األسامء ِالكلامت باِرَات أِ بالنص:

وأغلب ذل عندما تدعوا احلاجة إ ضب بعض األسامء أو الكلامت .ويكون ضبقها إما باحلركات وهو ال الب،
وإما بالن

عىل ضبقها .ومثال ذل :

« -1الكِبٌّد :بفتح الكاف وكا الباء .
)4

َ « -2ع ِف َري ب َن ِمعدِ ان ال ِكالِعي  ،عفري بضالم العن وفتح الفاء وسالكون الياء ،ومعدان بفتح امليم وسالكون العن
)1

وفتح الدال ،والكالعي بفتح الكاف.
.4.8

ختريج األحاديث الت يَْرها يف َتبَ:

خرجه
وهذا من منهجاله يف كل كتباله .وهو يف ذل ملتمم بالكتالب السالالتالة ،وال خيرج عنهالا إال حلاجة ،و د يكتفي بام ّ
الشيخن أو أحد ا عندما يكون احلديث يف صحيحيهام أو يف أحد ا.

 34عرت ،نور الدين ،اإلمام الرتمذي ،مصدر سابق.134 :
 35املصدر السابق :حاشية .135-134
 )4عرت ،نور الدن ،إعالم األنام ،مصدر سابق.75 1 :
 )1عرت ،نور الدين ،ملحات موجمة يف أصول علم العلل ،مصدر سابق.93 :
22

و الد يبن العرت حكم هالذا احلالديالث بوالً ور ّد ًا ،وذلال

أكثر فياله من
ليالل يف عملاله ،إال أناله يف كتالاب إعالم األنالام ِ

دراسة أسانيد األحاديث واحلكم عليها ،حت ال تكاد جتد حديث ًا مل يبن حكمه بوالً ورد ًا.
.4.9

أسل بَ اللغ ي:

مل يعمد العرت إ التعقيد واإلهبام فيام كتب ،وإنام سل مسل الوضول والبساطة يف كل كتاباته ،مبتعد ًا عن كل ما
من شأنه أن يوصل القارئ إ ال مود واإلهبام.
وكثري ًا مالا يبالدأ بالنعقالاء القالارئ تعريفال ًا عن اليشالالء الالذي يتحالد عناله ،حت ال يكون غريبال ًا عن هالذه املصالالقلحالات
الع لمية التي د ي فل عنها بعض العامة ،ثم يبن له أصالالله من الكتاب والسالالنة ،ثم يرشالالط بعد ذل بالدخول بالتفصالاليل،
آخذ ًا بيد القارئ شية ًا فشية ًا ،حت يصل به إ املقصد الذي يريده أن يصل إليه.
.4.10

التناسق ِالتكامل بني مؤلياتَ

من عالادة العرت أن يقيم جسالالور ًا من الرتاب بن كتباله ،وذلال من خالل ِبسالال ٌّ القول يف مسالالألالة مالا يف أحالد كتباله،
واختصالالارهالا يف بالا ي الكتالب ،مل بيالان أناله الد تكلم عنهالا بتوسالالل يف ذاك الكتالاب .ومن أمثلالة ذلال  :أناله حتالد عن حكم
الذهب املح ّلق للنسالاء بتوسالل يف كتابه املرأة ،فذكر أدلة كل طرف والرد عليها ،والنقد املوجه هلذه األحاديث سالند ًا ومتن ًا.
أما يف با ي كتبه فقد اكتف باإلشارة إ املسألة ،وأحال طالب االستمادة إ كتابه املرأة.
.4.11

املراجعة الدايمة لكتبَ:

ولذل فنن الناظر يف كتب العرت جيد فيها ت يري ًا وإضالالافات وتوسالالعات يف األبحا بن بعض القبعات .ويمكن
للقالارئ أن جيد هذه العبالارة بكثرة يف الصالالفحالات األو من كتالب الدكتور وهي :القبعالة الرابعالة مثالً) وهي القبعالة األو
املوسعة واملعدّ لة.
هذه هي أبرز مالمح منهج الدكتور نور الدين عرت يف التأليف ،ومن أراد االسالالتمادة ففي كتابنا األسالالتاذ الدكتور
نور الدين عرت وجهوده يف علوم احلديث) الكثري من األمثلة والتوضيح هلذا.
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 .5منهجَ يف التْقيق
من خالل اسالتقراء الكتب التي حققها العرت يمكن مالحظة أنه يتبل خقة عامة يسالري وفقها يف كل أعامله التحقيقية.
وتضم هذه ااقة مراحل أربعة هي:
.5.1

املرحلة األِىل :تصدير الكتاب امل حْ ّقق بمقدمة عامة:

يصدر به العرت عمله يف التحقيق .وتتضمن هذه املقدمة األمور التالية:
وهذه املقدمة هي البيان الذي ِ
ً -1الرتمجة ال ا ية لصاحب الكتاب امل حْ ّقق:
تتناول هذه الرتمجة :اسمه ،ونسبه ،ونشأته العلمية ،وشيوخه وتالميذه ،وأهم آثاره العلمية.
وتربز يف ترامجه العناية بنبراز مواطن األسوة والقدوة باملرتجم له ،وذل مهم جد ًا.
ً -2خصايص الكتاب امل حْ اقق:
وكثري ًا ما يتناول أسلوبه ،وخصائ

الكتاب ،ومماياه ،و يمته عند العلامء.

ً -3نسخ الكتاب املْقق اخلطية:
وذل أن العرت يعتمد يف إخراج الكتاب املخقوط الذي يريد إخراجه للناس عىل ن َِسالالبٍ خقية متتاز بالد ة العلمية،
والعمل وفق طريقة املحدثن من إثبات التصحيحات واملقابالت والبالغات وغري ذل .
.5.2

املرحلة الثانية :حتقيق نص الكتاب

إن من البالدييالات التي يقوم عليهالا عمالل املحقق ،وأو األعامل التي جيالب علياله مراعالا،الا أن خيرج الن
وفق مالا أراده مؤلفاله وارتضالالاه ،وعمالل العرت يف التحقيق سالالائر يف هالذا الفلال  ،ولالذلال فالنناله يسالاللال يف حتقيق ن

الالذي حيققاله
الكتالاب

منهج ًا عام ًا يف كل أعامله .وهذا املنهج يقوم عىل الدعائم التالية:
ً -1إثبات اليرِق بني النسخ املعتمدة عنده لتْقيق الكتاب
ً -2إثبات التعليقات امل ج دة يف اِاشية أِ اهلامش لبعض النسخ يف حاشية الكتاب
د تَكتِب عىل هوامش بعض النسالالب بعض التعليقات اهلامة ،وهذه التعليقات ليسالالت من متن الكتاب فلذل فنن
الدكتور نور ال يملها وإنام يضعها يف مكاها املناسب من احلاشية.
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ً -3ضبط الكلامت ِاألسامء بالشكل:
وذل فيام حيتاج للضب  .وتظهر فائدة هذا الضب يف ناحيتن:
األو  :ال يقل القارئ يف ال ل يف نَقق األسامء والكلامت عىل غري وجهها الصحيح.
والثانية :أن ال يلحن يف احلركات اإلعرابية .ومن أمثلة عمله يف هذا الصدد:
ًِ -4ضع عناِين للمسايل اليرعية من الكتاب املْقق:
الايب نمهالة النظر البن حجر) و رشل علالل الرتمالذي البن رجالب
وتظهر هالذه العنالاوين الفرعيالة يف حتقيق العرت لكت ِ
احلنبل) ،وذل ألن ك ً
ال من ابن حجر وابن رجب مل يضالعا عناوين للمسائل التي تكلام فيها ،فجاء العرت ووضعها من أجل
زيادة اإليضال.
.5.3

املرحلة الثالثة :التعليق عىل الكتاب املْقق:

وذل من أجل متام االستفادة منه .وأهم ما يورده الدكتور من تعليقات عىل كتبه املحققة:
ً -1رشح األلياظ الغريبة:
وذل

ليل يف عمل العرت ،ا تصار ًا عىل ما مت ،إليه حاجة القالب.

ً -2تعريف املصطلْات اِديثية:
وذل عندما ال يورد مؤلف الكتاب املحقق تعريف ًا ملا يذكره من أنواط علوم احلديث.
ً -3إَامل ما أِرده املؤلف خمترص ًا:
وذل فيام ير أنه بحاجة إ زيادة إيضال وبيان واستفصال ،وعمله يشمل النواحي اآلتية:
ٍ
بيان وإيضالٍ .
آ -إيضاح عبارة املؤلف ،وذل عندما يعرتي عبارة املؤلف بعض ال مود واإلهبام الذي حيتاج إ
ب -إزالة إشكال قد ي حت ح ّهم من عبارة املؤلف
يتعرد هلا املؤلف ،أوردها الدكتور تتمي ًام للفائدة.
ج -التنبيَ عىل ايدة هامة ،وهي زيادات علمية مل ّ
د -ومما يمكن أن َيعت ِِرب إكامالً للكتاب املحقق ،مناقشة الدَت ر ن ر ملا ذَره املؤلف من حكم يف قضية ما.
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ً -4ختريج األحاديث الت ي ردها املؤلف
ً -5اإلحالة عىل بعض الكتب األخرى لالستزادة
ٌّ
فصالاللالت القول يف املسالالألالة ،أو َحيٌّيالل عىل أحالد كتباله التي توسالالل فياله يف بحالث
وهو إمالا أن َحييالل عىل كتالب غريه التي ّ
املسألة.
.5.4

املرحلة الرابعة :اليهرسة العلمية

وكثري ًا ما تشتمل هذه الفهرسة عىل الفهارس التالية:
-1

اآليات.

-2

األحاديث.

-3

مصادر التحقيق املخقوطة واملقبوعة.

-4

األعالم

-5

موضوعات الكتاب املَحقق.

-6

معجم ملصقلحات الكتاب.

هذه هي أهم مالمح املنهج الذي يقوم عليه عمل الدكتور نور الدين التحقيقي.
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اخلامتة
بعد هذه اجلولة مل هذا العامل الشالهري فضاليلة شاليخنا العالمة املحد األسالتاذ الدكتور نور الدين عرت ،وبعد هذه
الو فة مل جهوده يف علوم احلديث البد من تسجيل بعض النتائج اهلامة للبحث:
-1نشالالالأ العرت يف بيةالة علميالة هيالأت لاله الالدراسالالالة عىل كبالار علامء بلالده ممالا كالان لاله أثر يف متكناله العلمي يف خمتلف
االختصاصات.
تفو العرت يف مجيل مراحله الدراسالالية ،ابتدا ًء من الدراسالالة االبتدائية ،ومرور ًا بالدراسالالة اجلامعية ،ووصالالوالً إ
ّ -2
الدراسالالة العليا .فقد كان يف كل هذه املراحل األول عىل رفا ه .واسالالتمر هذا التفو حت و ته احلارض ،فهو من
أكابر علامء العامل اإلسالمي والعريب املعدودين يف احلديث وعلومه.
-3تتسالم شالخصالية العرت بالقابل العلمي ،فهي شالخصالية ققة َممِحصالة ،ال تأخذ كل يشء عىل ٌّعالّته ،وإنام تَع ٌّمل فيه
النقد العلمي شك ً
ال ومضمون ًا ،وصوالً إ احلقيقة العلمية.
-4أ ّلف العرت الكثري من الكتب يف خمتلف االختصالاصالات ،و د كَتب هلذه املؤلفات القبول عند طبقات املثقفن كافة،
من متعلمن ومعلمن ومتخصصن.
-5التمم العرت يف كل مؤلفاته القابل العلمي بعيد ًا عن االنجرار وراء العواطف التي تضعف السمة العلمية للبحث.
 -6متتاز مؤلفات الدكتور نور بالتجديد يف طريقة العرد ،الساليام يف كتابه منهج النقد يف علوم احلديث) ،فقد صالا
الدكتور فصالول كتابه بقريقة مبتكرة مل َيسال ِبق إليها ،تظهر عمل املحدثن يف إطار نظرية متكاملة متناسالقة تشالمل
جوانب النقد العلمي كلها.
-7م ّثالل العرت للق واعالد النظريالة بالأمثلالة جالديالدة .ففي حن اكتف كثري من املؤلفن يف مصالالقلح احلالديالث بالاألمثلالة التي
أوردها ابن الصالل يف كتابه علوم احلديث) فقد أورد الدكتور أمثلة مما اطلل عليه من الكتب األصول.
-8خيرج العرت أحاديث كتبه من مصادر احلديث األصول.
-9يرجل العرت يف كتاباته إ املصالادر األصاليلة يف البحث ،فال يكتفي بمشالهور كتب الفن الذي يبحث فيه ،وإنام يعود
إ املصالالالادر األو املؤلفالة يف هالذا العلم ،ففي علم اجلرل والتعالديالل مث ً
ال يرجل الالدكتور إ مالا كتباله ااقيالب
الب دادي يف كتابه الكفاية) وهو من أوائل ما كَتٌّب يف هذا الفن.
-10

يعتمد العرت يف الكتب التي حيققها عىل نسالالب خقية متتاز بالد ة واملقابلة عىل أصالالول موثو ة و ريبة عهد

باملؤلف ،بل أكثرها ممهور بخ املؤلف.
-11

يع ّلق العرت عىل ما حيققه من كتب بام يكفل متام االستفادة من الكتاب املحقق.
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-12

خيتتم العرت كتاباته بفهرسالة شالاملة تشالمل :اآليات واألحاديث واألعالم واملراجل واملوضالوعات .وهو

يعقي هذه الفهرسة مميد اهتامم ،ألها تساعد عىل َحسن االستفادة من الكتاب وتسهل ذل .
هالذه هي أهم مالا يمكن أن يالذكر يف ختالام هالذا البحالث .واهلل أسالالأل أن يسالالدد إ احلق خقالانالا وأن يبعالدنالا عن زلالل األ وال
واألفعال ،إنه خري مسؤول.
مصادر البْث ِمراجعَ
 -1عرت ،نور الدين:
• أب ض احلالل ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،د.ط ،د.ت.
• االجتاهات العامة لالجتهاد ومكانة احلديث اآلحادي الصحيح فيها ،دار املكتبي ،دمشق ،ط.2000 ،1
• أصول اجلرل والتعديل وعلم الرجال ،دار الياممة والفرفور ،دمشق ،ط.2001 ،3
• إعالم األنام رشل بلو املرام ،دار الفرفور ،دمشق ،ط.1998 ،9
• اإلمام الرتمذي واملوازنة بن جامعه وبن الصحيحن ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،ط.1988 ،2
• آيات األحكام ،تفسري واستنباط ،منشورات جامعة دمشق.1999 ،
• تفسري سورة الفاحتة أم الكتاب يف ضوء السنة النبوية وفنون الل ة والبالغة العربية دار البشائر
اإلسالمية ،بريوت ،ط.1994 ،1
• التفسري :أحكام القرآن ،مقبعة اإلنشاء ،دمشق ،عام .1982
• جوامل اإلسالم من أحاديث سيد األنام عليه أفضل الصالة والسالم ،د.مقبعة .د.ط ،د.ت.
• حب الرسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وصحبه وسلم من اإليامن ،د .مقبعة .ط.2007 ،1
• احلج والعمرة يف الفقه اإلسالمي ،دار الياممة ،دمشق ،د.ط ،د.ت.
• الرواية يف تفسري اجلاللن ونقد ما فيه من روايات باطلة وإرسائيليات  ،الة كلية الدراسات اإلسالمية
والعربية ،بدولة اإلمارات العربية املتحدة ،بديب.
• السنة املقهرة والتحديات ،مكتبة دار الفالل ،حلب ،ط.1984 ،1
• صفحات من حياة اإلمام شيب اإلسالم الشيب عبد اهلل رساج الدين احلسيني ،دار الرؤية ،دمشق ،ط،2
.2002
• علوم القرآن الكريم ،دار ااري ،دمشق ،ط.1993 ،1
• فضل احلديث النبوي الرشيف وجهود األمة يف حفظه ،د.دار ،ط.2006 ،1
• فكر املسلم وحتديات األلف الثالثة ،دار الرؤية ،دمشق ،ط.2002 ،1
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• يف ظالل احلديث النبوي ،د.ط ،د.ت.
• القرآن الكريم والدراسات األدبية ،املقبعة اجلديدة ،دمشق ،عام .1985
• القرآن واحلديث :علم احلديث والدراسات األدبية ،مقبعة اإلنشاء ،دمشق.1982 ،
• كيف تتوجه إ العلوم والقرآن الكريم مصدرها ،مقبوعات دار الرؤية ،دمشق.2001 ،
• ملحات موجمة يف أصول علم العلل ،مقبوعات دار القلم ،دمشق.2003 ،
• ما هو احلج األكرب ،الة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية ،بدولة اإلمارات العربية املتحدة ،ديب.
• ماذا عن املرأة ،دار الياممة ،دمشق ،ط.2003 ،11
•

ارضات يف تفسري القرآن ،املقبعة اجلديدة ،دمشق.1984 ،

• املعامالت املرصفية والربوية وعالجها يف اإلسالم ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،د.ط ،د.ت.
• معجم املصقلحات احلديثية ،مقبوعات امل الل ة العربية ،دمشق.1976 ،
• املفاضلة بن اإلفراد والقران والتمتل يف احلج ،الة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية ،بدولة
اإلمارات العربية املتحدة ،ديب.
• مناهج املحدثن العامة يف الرواية والتصنيف ،دار الرؤية ،دمشق ،ط.2002 ،1
• منهج النقد يف علوم احلديث ،دار الفكر ،دمشق ،إعادة ط.1997 ،3
• النفحات العقرية من سرية خري الربية صىل اهلل عليه وآله وصحبه وسلم ،د .مقبعة ،ط.1998 ،2
• هدي النبي صىل اهلل عليه وآله وسلم يف الصلوات اااصة ،وهو من مقبوعات دار الفكر بدمشق عام
.1971
 -2مبيض ،عامر رشيد:
• مةة أوائل من حلب ،دار القلم العريب بحلب ،دار الرفاعي بحلب ،ط.2004 ،1
 -3املنصور ،مد عيد وفا:
• حوار يف ضالالايالا من علم احلالديالث النبوي الرشالاليف ،بن الالدكتور نور الالدين عرت وسالاللامن النالدوي ،دار
الفارايب ،ط2004 ،1م.
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