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  : عناية العلماء بأحاديث األحكام-١
 فيها فصنفوا األحكام؛ أحاديث :بالتصنيف الْمحدثون قصدها الَّتي األغراض من

 هذه ورتبت الشرعي، احلكم منه يطلب ما ج املصطفى سنن من فيها جمعوا كتبا
  .الفقه أبواب على الكتب

 وما خاصة؛ عناية األحكام بأحاديث -اهللا رحمهم- اإلسالم علماء اعتنى وقد
  .والفقه الفتوى أصول من أصل النبوي احلديث ألن إال ذاك

 وإنك البصرة، فقهاء من إنك ،جابر يا$ :زيد بن لجابر عمر بن اهللا عبد قال
 فقد وإال ذلك، فعلت إن فإنك ماضية، سنة أو ناطق، بقرآن إال تفتني فال تستفتى
#وأهلكت هلكت

)١(.  
 وأرادوا النبوية، السنة معرفة :منها :شروطًا الْمجتهد في األصول علماء واشترط

  .)٢(سواها دون باألحكام املتعلقة األحاديث معرفة الشرط بِهذا
  :تشددنا واحلرام احلالل في روينا إذا -٢

 الصحيح، باحلديث يكون أنه والعقائد األحكام في االحتجاج أن واألصل
  .)٣(لغريه وأ لذاته واحلسن

                                                           

  ).٢/١٦٣(الفقيه واملتفقه ) ١(
ص (إرشاد الفحول ، )٢/٤٠٣(، روضة الناظر مع نزهة اخلاطر العاطر )٢/٣٥٠(املستصفى ) ٢(

  ).٧٢ص (االجتهاد يف اإلسالم : ، وانظر)٢٥١
في ) ١/١١" (معالم السنن"ذكرت أن هذا هو األصل، وعلى خالفه ما أشار إليه اخلطابِي في ) ٣(

واحلسن منه ما عرف مخرجه واشتهر رجاله، وعليه مدار : "... قوله عند تعريفه احلديث احلسن
  .’ا"أكثر احلديث، وهو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء

 :هنا باحلسن مراده أن :والظاهر احلسن، احلديث يقبلون ال العلماء من األكثر غري أن كالمه فأشعر
  ).١/٤٠٢( "الصالح ابن كتاب على النكت" في حجر ابن احلافظ حرره ما على ،"ريهلغ احلسن"

ح وقد" :قال ثُمي -املغرب أهل من النقاد احلفاظ أحد- القطان بن احلسن أبو صربيان" كتابه ف 
 فضائل في به يعمل بل ،كله به يحتج ال -لغريه احلسن :يعنِي- القسم هذا بأن "واإليهام الوهم
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=  

 موافقة أو عمل، اتصال عضده أو طرقه، كثرت إذا إال األحكام، في به العمل عن ويتوقف األعمال،
  .القرآن ظاهر أو صحيح، شاهد

  .’ا"املوفق واهللا يأباه، منصفًا أظن ما رايق حسن وهذا :حجر ابن قال
 أن اعلم ثُم ،"غريهل املخالفة عدم بِمجرد أو" :آخر بقيد لكن ،-اهللا رحمه- قال كما واألمر :قلت
 حامت، أبِي عن ونقل لذاته، احلسن احلديث :مراده أن على اخلطابِي عبارة فسر من الناس من

- سئل" :وقال ،)١/٧٩( "املغيث فتح" في السخاوي ذلك ذكر .به االحتجاج عدم والبخاري
 مرارا، السؤال أعيدف .حسن إنه :فقال به؟ أتحتج :له فقيل فحسنه، حديث عن -حامت أبا :يعنِي
 أتحتج :له فقيل .به بأس ال إنه :فقال سعيد بن ربه عبد عن وسئل .حسن إنه :قوله على يزيد ال وهو

  ".وشعبة سفيان :احلجة :قال ثُم .احلديث حسن هو :فقال بِحديثه؟
  .’ا".األول واملعتمد به، االحتجاج عدم يقتضي هذا" :السخاوي قال

   ؟-اهللا رحمه- حامت أبِي كالم وجه ما لكن .كذلك هو :قلت
 درجات أعلى في حديثه الذي احلجة درجة في ليس الراوي هذا أن :هو وجهه أن عندي الذي

 حامت أبِي ابن قال وقد كيف ،به يعمل ال :يعنِي ،به يحتج ال احلسن احلديث أن مراده وليس الصحة،
 :يقول أبِي سمعت" ":البجلي مهاجر بن يمإبراه" ترمجة آخر في )٢/١٣٣( "والتعديل اجلرح" في

 من بعضهم قريب السائب، بن وعطاء الرمحن، عبد بن وحصني هو بقوي، ليس مهاجر بن إبراهيم
  بِحديثهم؟ يحتج وال ،حديثهم يكتب ،الصدق محل عندنا لهممح ،بعض
 يحفظون ال بِما يحدثونف يحفظون، ال قوما كانوا :قال "بِحديثهم يحتج ال" :معنى ما :أليب قلت

  .’ا"شئت ما اضطرابا أحاديثهم في ترى .فيغلطون
 إنما الضابطني، احلفاظ حديث منزلة في ليس هؤالء حديث أن أراد إنما أنه في ظاهر وهذا :قلت
  .به يحتج ال احلسن احلديث أن كالمه من يفهم فال ،دونه هو
 ،عليه مجمع :الصحيح باخلرب األحكام في االحتجاج" ):٢٢٥ ص( "احلطة" في خان صديق قال وقد

 دونه كان وإن االحتجاج باب في بالصحيح ملحق وهو العلماء، عامة عند لذاته باحلسن وكذلك
 اشتهر وما به، محتج أيضا لغريه احلسن مرتبة الطرق بتعدد بلغ الذي الضعيف واحلديث ،املرتبة في
 ألنه مجموعها؛ ال مفرداته :به املراد غريها، في ال األعمال فضائل في معترب الضعيف احلديث أن من

  .’ا"األئمة به صرح .الضعيف في ال احلسن في داخل
 إلَى -اهللا رحمه- الشيخ أشار قيود، لَها األعمال فضائل في الضعيف احلديث اعتبار وقضية :قلت
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 حمل يجوز ال أنه السلف من واحد غري عن ورد قد" :البغدادي اخلطيب قال
 الظنة، من بعيدا التهمة من بريئًا كان عمن إال والتحريم بالتحليل املتعلقة األحاديث

  .)٢(’ا)١("املشايخ سائر عن كتابتها يجوز فإنه ذلك؛ ونحو واملواعظ الترغيب أحاديث وأما
  :منه ذلك، في السلف من جماعة عن كالما -اهللا رحمه- ندوأس :قلت

 األعمال وفضائل والعقاب الثواب في روينا إذا" :قال مهدي بن الرمحن عبد عن -
 في تشددنا واألحكام واحلرام احلالل في روينا وإذا والرجال، األسانيد في تساهلنا
  .)٣("الرجال

 من إال واحلرام احلالل في العلم هذا تأخذوا ال" :قال الثوري سفيان عن -
 ذلك سوى بِما بأس فال والنقصان، الزيادة يعرفون الذين بالعلم، املشهورين الرؤساء

  .)٤("املشايخ من
 والسنن واحلرام احلالل في ج اهللا رسول عن روينا إذا" :قال حنبل بن أمحد عن -

 ال وما األعمال فضائل في ج يالنبِ عن روينا وإذا األسانيد، في تشددنا واألحكام
  .)١("األسانيد في )٥(ساهلنات يرفعه وال حكما يضع

                                                            
=  

  .شديدا كوني فال االعتبار، درجة في الضعف يكون أن وهو إحداها،
  .احلديث تحته يندرج عام أصل هناك يكون أن :الثانِي والشرط
 فضل في ورد بِما العجب تبيني :وانظر .ج النبِي إلَى ونسبته احلديث ثبوت يعتقد أالَّ :والثالث
  ).١٢-١١ ص( رجب

عبارة عمن دون األئمة واحلفاظ، وقد يكون فيهم الثقة : العلم اصطالح أهل هذا فيالشيوخ ) ١(
  ).٢٥٦ص (شرح علل الترمذي . وغريه

  ).١٣٣ص ( علم الرواية فيالكفاية ) ٢(
  ).٢/٩١(لسامع اجلامع ألخالق الراوي وآداب ا) ٣(
  ).١٣٤ص ( علم الرواية فيالكفاية ) ٤(
 في هو إنما أحاديث فضائل األعمال في التساهل فياملعنى الظاهر املتبادر من عبارات األئمة ) ٥(

اجلامع " كتابه في العمل، وبذلك صرح اخلطيب البغدادي حيث قال فيتخريج ال الرواية وال
= 
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 فقد ذلك، ببيان والسنن األحكام أحاديث في املصنفون العلماء اهتم هنا ومن
 كما )٢(ذلك سننه وصف في مكة أهل إلَى رسالته في السجستانِي داود أبو اإلمام قرر

  :غريه قرره
 ،ج اهللا رسول بأخالق يتخلق أن أحد لكل ينبغي" :)’’’’٦٧٦ ت( النووي قال

                                                            
=  

 أحاديث األحكام فيوينبغي للمحدث أن يتشدد ): "٢/٩١" (ألخالق الراوي وآداب السامع
فال يرويها إال عن أهل املعرفة واحلفظ وذوي اإلتقان ،  بني احلالل واحلرامبِها يعمل الَّتي

 معناها فيحتمل روايتها عن عامة في تتعلق بفضائل األعمال وما الَّتيحاديث والضبط، وأما األ
  .’ا"الشيوخ

 والترهيب الترغيب جاء إذا" :أمحد وقول ):٨٦-٨٥ ص( "الفتاوى مختصر" في تيمية ابن وقال
 فيه حديث جاء ثُم معتمد بأصل عنه منهيا أو مشروعا األمر كان إذا أراد فإنما .اإلسناد في تساهلنا
 قد والعقاب الثواب من فيه وما كذب، أنه يعلم ال عنه املنهي عن ترهيب أو املشروع في ترغيب
  .وعقاب ثواب من فيه فالبد كذلك ليس أنه قدر ولو حقا، يكون

 في إليه يستند وال حاله، بيان مع إال ذلك يجوز ال -اهللا فمعاذ- كذب أنه علمه مع يرويه أنه أما
  .غريه وال ترغيب

 وقت في مقدر عمل وال فضيلة، أو كراهة، أو ندب، من شرعي حكم يثبت أن يجوز ال وكذلك
 على قوالً كان وإال الشرعي، احلكم به يثبت دليل من فالبد ،ثابت أنه حاله يعلم لَم بِِحديث معني

  .’ا"علم بغري اهللا
 العبارات في "التساهل" من املراد انبي بصدد )٨٨-٨٧ ص( "الكاشفة األنوار" في املعلمي ويقول

 من قريب أو صحيح، أنه له يتبني حتى يروه لَم احلديث سمع إذا من األئمة من كان" :السابقة
 إذا ومنهم ألبتة، يروه لَم ذلك دون كان فإذا يعضده، ما وجد إذا يصح أن يوشك أو الصحيح،

 عليه متفق عمل فضيلة في هو إنما نةس وال حكم هفي وليس الضعف شديد غري احلديث وجد
 في بالتساهل املراد هو فهذا روايته، من ميتنع لَم ذلك؛ ونحو جماعة في الصلوات على كالْمحافظة

  .’ا"عباراتهم
  ).١/١٣٥(، ذيل طبقات احلنابلة )١٣٤ص ( علم الرواية فيالكفاية ) ١(
  ).٣٠-٢٩ص ( وصف سننه في أهل مكة إلَى داود أبِيرسالة ) ٢(
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 يعتمد وأن اإلسالم، معالم وسائر واآلداب األحكام في وتقريره وأفعاله بأقواله ويقتدي
  .ضعف ما ويجتنب صح ما ذلك في

 فإن الضعيفة، األحاديث معتمدي يقلد وال الصحيحة، السنن بِمخالفي يعتد وال
 وقال .]٧:احلشر[ ﴾م الرسولُ فَخذُوه وما نهاكُم عنه فَانتهواآتاكُ وما﴿ :قال � اهللا

قُلْ إِن ﴿ :تعالَى وقال .]٢١:األحزاب[ ﴾لَقَد كَانَ لَكُم في رسولِ اللَّه أُسوةٌ حسنةٌ﴿ :تعالَى
  .]٣١:عمران آل[ ﴾كُم ذُنوبكُمكُنتم تحبونَ اللَّه فَاتبِعونِي يحبِبكُم اللَّه ويغفر لَ

 االبتداع عن ونهانا ،ج اتباعه على حثٌّ معناهن في وما اآليات فهذه
 الكتاب :أي والرسول؛ اهللا إلَى بالرجوع التنازع عند � اهللا وأمرنا واالختراع،

  .صحت سنة في كله وهذا والسنة،
 أو قاله أنه ج اهللا رسول على يحكم وكيف سنة؟ يكون فكيف يصح لَم ما أما

  لذلك؟ مسوغ غري من فعله
 باألحاديث األحكام في واالحتجاج العلم في املتساهلني لكثرة تعرين وال
 سئلوا ولو[ ذلك من أكثروا وقد وغريه، الفقه في وأئمة مصنفني كانوا وإن الضعيفة،

  .’ا)٢(..." الضعيف ذلك في يعتمد ال بأنه ألجابوا )١(]ذلك عن
  :األحكام أحاديث كتب في الضعيف احلديث يرادإ سبب -٣

 باحلديث يثبت إنما الشرعي احلكم أن األصل كان إذا :سؤال يأتي وهنا :قلت
 األحكام أحاديث في املصنفون يورد فلماذا ،لغريه أو لذاته احلسن أو الصحيح،
  ها؟علي السكوت مع تورد وتارة ضعفها، على التنصيص مع تارة الضعيفة األحاديث
  :التايل هو السؤال هذا عن واجلواب -

 مختلفة ألغراض الضعيفة األحاديث األحكام أحاديث كتب في املصنفون يورد
  :التالية األمور في حصرها ويمكن آلخر، محل من تتنوع

                                                           

  . الْمخطوط، ولعلها كما أثبتهافيالعبارة غري واضحة ) ١(
  ).١/لوحة، مخطوط(خالصة األحكام ) ٢(
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 اجتهاده حسب على الضعيف احلديث بِهذا متمسكًا األئمة لبعض يكون أن -١
 ،مجهول راوٍ فيه وبِما املنقطع باحلديث أو ملرسل،ا باحلديث يحتج كمن ومعرفته،

  .ذلك ونحو
 أو تحسينا العلم أهل أنظار عليه تتوارد مما الضعيف احلديث يكون أن -٢
 باحلديث لهذا ويمثل آخرين، عند حسنا بعضهم عند ضعيفًا احلديث فيكون تضعيفًا،
  .لغريه احلسن

 من عند االحتياط، باب تحت خليد الضعيف باحلديث األخذ يكون أن -٣
  .احلال هذه في بالضعيف العمل يجوز

  .العلماء عند العمل عليه جرى مما الضعيف احلديث يكون أن -٤
 احلديث هذا غري قول الصحابة عن وال ج النبِي عن الباب في يوجد أالَّ -٥

  .يعارضه ما ثَمة يكن ولَم الضعيف،
  .األعمال فضائل في الضعيف احلديث يكون أن -٦
  .والترهيب الترغيب في احلديث يكون أن -٧
 لفظ يحتملها الَّتي املعانِي ألحد ترجيح الضعيف احلديث في يكون أن -٨
  .الصحيح احلديث
 في غالبا وهذا ضعفه، على التنبيه لغرض الضعيف احلديث يوردون وقد -٩

  .حاله على التنصيص مع له إيرادهم حال
 يسقطه ال محتمل ضعفه ألن طرقه؛ بتعدد احلديث تحسني حتمالال أو -١٠

  .باملرة
  .اجلملة في دليالً للمسألة أن إلَى لإلشارة الضعيف يوردون وقد -١١
 به استدل حديث كل على الكتاب اشتمال بغرض الضعيف يوردون وقد -١٢

  .األحكام من لحكم
 في الضعيف احلديث ونيورد إنما األحكام أحاديث في املصنفون :قلت
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  .)١(لبعضها أو األمور لتلك مراعاة مصنفاتهم
  :األحكام أحاديث كتب من املقصود -٤

 على الوقوف تقريب بِها وقصدوا األحكام، أحاديث كتب العلماء فصنف
 سنة كل وجمع حصر أنه منهم أحد يدع ولَم املأخذ، سهلة وجعلها األحكام أحاديث

  .شرعي حكم على الداللة عن يخلو حديث قلَّ ألنه ام؛باألحك تعلُّق لَها
 السنة، دواوين في محصورة كثرت وإن األساسية األحكام أحاديث ،نعم

  .)٢(أشبهها وما ،األربعة والسنن كالصحيحني، مشهور منها عليه واملعول
  :فيها التصنيف طرق تنوع -٥

  :األحكام أحاديث في التصنيف في طرقهم وتنوعت
  .أطال من :فمنهم
  .اختصر من :ومنهم
  .الشيخان عليه اتفق ما إال يخرج أالَّ نفسه على شرط من :ومنهم
 الضعيف أم الصحيح منها سواء األحكام أدلة من وجده ما جمع من :ومنهم

  .ختلفةم العتبارات
  .فقط املرفوعة لألحاديث أفردها من :ومنهم
  .املوقوف إليها ضم من :ومنهم
  .عنها خرجها الَّتي الكتب في بأسانيدها اساقه من :ومنهم
   . احلديث دواوين إلَى بالعزو مكتفيا أسانيد دون ساقها من :ومنهم

  .ذلك غري إلَى
 من واملوقوفات للمرفوعات اجلامعة األحكام في املصنفة احلديثية الكتب وتعد

                                                           

نبذة موجزة عن مجاالت العمل : " بحث مستقل بعنوانفيوقد تكلمت عليها غرضا غرضا ) ١(
  ".باحلديث الضعيف

 ).٢/٤٠٣(، نزهة اخلاطر العاطر )٣٦٩-٣٦٨ص ( مذهب أمحد بن حنبل لَىإاملدخل ) ٢(



  -١١-

  :كتب مثل احلديثية املصنفات أوائل
  ).’١٥٠ ت( جريج ابن -١
  ).’١٥٦ ت( عروبة أبِي بن يدوسع -٢
  ).’١٨٠ ت( املبارك بن اهللا وعبد -٣
  ).’١٨٣ ت( بشري بن وهشيم -٤
  ).’١٩٥ ت( مسلم بن والوليد -٥
  ).’١٩٧ ت( اجلراح بن ووكيع -٦
  ).’١٩٧ ت( وهب بن اهللا وعبد -٧
  ).’١٩٨ ت( عيينة بن وسفيان -٨
  ).’٢١١ ت( الصنعانِي مهام بن الرزاق وعبد -٩

  ).’٢٢٧ ت( منصور بن دوسعي -١٠
 غريه كتب قبل بذكره ويبتدأ النوع، هذا في املقدم فهو أنس بن مالك موطأ أما

  .تقدم ممن
  :األحكام أحاديث عدد -٦

 مع السنة، من به اإلحاطة أو حفظه الْمجتهد يكفي الذي القدر في واختلفوا
  .)١(باألحكام املتعلقة األحاديث معرفة :املراد أن اتفاقهم

  األحكام؟ أصول كم :الشافعي سئل وقد -
  .مخسمائة :قال
  السنن؟ أصول كم :له قيل
  .مخسمائة :قال

                                                           

 األحكام، وال ينكرون أن كل ما فيأصول األبواب واألحاديث الصريحة : مرادهم من هذا العدد) ١(
باحلالل واحلرام، ومنه ما يتعلق  تشريع يستفاد منه أحكام كثرية تتعلق جصدر عن رسول اهللا 

  ).١١٤ص ( اختالف األئمة الفقهاء فيأثر احلديث الشريف . باآلداب واألخالق



  -١٢-

  مالك؟ عند منها كم :له قيل
  .حديثًا وثالثني مخسة إال كلها :قال
  عيينة؟ ابن عند كم :له قيل
  .)١(مخسة إال كلها :قال
- ذلك من امواحلر احلالل :يقول مهدي ابن سمعت" :حنبل بن أمحد وقال -

  .)٢("حديث ثَمانِمائة -الصحيحة املرفوعة األحاديث مجلة :يعنِي
  .)٣(سعيد بن يحيى عن راهويه بن إسحاق قال وكذا -

  .)٤("تسعمائة" :املبارك ابن وقال
  .)٥("ومائة ألف هي" :يوسف أبو وقال
  .)٦("مخسمائة" :وقيل

 كتابه احتواها الَّتي وهي ث،حدي آالف وأربعة ثَمانِمائة أنه إلَى داود أبو وأشار
  .)٧("السنن"

  .)٨(آالف ثالثة :وقيل
                                                           

، ومناقب الشافعي للبيهقي )١/١٩٤(وانظر اإلرشاد للخليلي  ).١٠/٥٤(سري أعالم النبالء ) ١(
)١/٥١٩.(  

توضيح ، )١/٣٠٠(، النكت على كتاب ابن الصالح )٢٦ص ( داود ألهل مكة أبِيرسالة ) ٢(
  ).١/٦٢(األفكار 

يح توض، )١/٣٠٠(، النكت على كتاب ابن الصالح )٢٦ص ( داود ألهل مكة أبِيرسالة ) ٣(
  ).١/٦٢(األفكار 

توضيح األفكار ) ١/٣٠٠(، النكت على كتاب ابن الصالح )٢٦ص ( داود ألهل مكة أبِيرسالة ) ٤(
)١/٦٢.(  

  ).٢٧ص ( داود ألهل مكة أبِيرسالة ) ٥(
  .نقله عن ابن العربِي) ٢٥١ص (إرشاد الفحول ) ٦(
  ).١٢٦ص (معجم الشيوخ البن مجيع : ، وانظر)٣٥ص ( داود ألهل مكة أبِيرسالة ) ٧(
  ).٢٥١ص (إرشاد الفحول ) ٨(



  -١٣-

 ألف نحو األحكام أحاديث من الصحيحني في الذي إن" :العريب ابن وقال
  .)١("حديث

 الَّتي األصول أن :حنبل بن أمحد قول عليه يدل الذي" :يعلى أبو القاضي وقال
  .)٢("ومائتني ألفًا أو ألفًا، يكون أن ينبغي ،ج النبِي عن العلم عليها يدور

 نحو عليها تدور الَّتي األحكام وأصول" ):’’’’٧٥١ ت( اجلوزية قيم ابن وقال
  .)٣(.’ا"حديث آالف أربعة نحو وتفاصيلها وفرشها حديث، مخسمائة

 أحاديث عدد في السابقة األقوال لبعض ذكره بعد )’٨٥٢ ت( حجر ابن وقال

 احلالل في الصريحة أقواله من ج النبِي عن جاء ما :العدة هبِهذ ومرادهم" :األحكام
  .أعلم واهللا واحلرام،

  .)٤(’ا"اختلفوا ولهذا إليه، يصل ما بِحسب منهم كل وقال
 بعدد اجلزم أن :املسألة هذه في -اهللا عند والعلم- يظهر والذي :قلت -

 اإلمام قال وقد السيما ممكن غري أمر بالتحديد باألحكام تتعلق الَّتي األحاديث
 فإذا شيء، عليه منها يذهب فلم السنن جمع رجالً نعلم ال" :-اهللا رحمه- الشافعي

 ذهب منهم واحد كل علم فرق وإذا ،السنن على أتى بِها العلم أهل عامة علم جمع
  .)٥(..." غريه عند موجودا منها عليه ذهب ما كان ثُم منها، الشيء عليه

 لَم كلها األحاديث يعرف لَم من :قائل يقولن ال" ):’٧٢٨ ت( تيمية ابن وقال
 فيما وفعله ج النبِي قاله ما بِجميع علمه الْمجتهد في اشترط إن ألنه مجتهدا؛ يكن
 جمهور يعلم أن العالم غاية وإنما مجتهد، هذا على األمة في فليس باألحكام يتعلق

                                                           

  ).١/٦٢(، توضيح األفكار )١/٣٠٠(النكت على كتاب ابن الصالح ) ١(
  ).٥١٦ص (املسودة ) ٢(
  ).٢/٢٧٥(إعالم املوقعني ) ٣(
  ).١/٣٠٠(ابن الصالح  كتابالنكت على ) ٤(
  ).٤٣-٤٢ص (الرسالة ) ٥(



  -١٤-

  .)١(..." التفصيل من القليل إال عليه يخفى ال بِحيث ومعظمه ذلك
 يتعلق ما معرفة باشتراط األصول علماء صرح املثابة بِهذه األمر كان فلما :قلت
 أحاديث في املصنفات وكانت ،)٢(معني عدد تحديد دون إجماالً السنة من باألحكام
  .التوفيق وباهللا واالستيعاب، للتحديد ال للتقريب األحكام
 حتى احلديث من الرجل يكفي كم :سئل لَما حنبل بن أمحد اإلمام عن نقل ما أما

  فقيها؟ يكون حديث ألف مائة يكفيه هل يفتي؟ أن يمكنه
  .ال :قال
  ألف؟ فمائتي :السائل قال
  .ال :قال
  ألف؟ فثلثمائة :السائل قال
  .ال :قال
  ألف؟ أربعمائةف :السائل قال

  .)٣(يده وحرك ... هكذا بيده أمحد اإلمام فقال
  ألف؟ أربعمائة أيكفي :أمحد اإلمام سئل أخرى مرة وفي
  .ال :قال

  ألف؟ مخسمائة :السائل فقال
  .أرجو :أمحد اإلمام فقال

  .)٤(معني بن يحيى عن مثله وروى هذا، مثل إمساعيل بن احلسني عنه وروى
 االحتياط على محمول األحاديث عدد حديدت في أمحد اإلمام من الكالم فهذا

                                                           

 ).٢٥ص ( األئمة األعالم رفع املالم عن) ١(

  ).٧٥ص ( اإلسالم فياالجتهاد ) ٢(
  ).١/٤٥(إعالم املوقعني ) ٣(
، وخرب ابن معني أورده )٣٦٨ص ( مذهب أمحد بن حنبل إلَى، املدخل )٢/١٦٣(الفقيه واملتفقه ) ٤(

  ).٢/١٧٤" (اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع" كتاب فياخلطيب البغدادي بسنده 



  -١٥-

 القاضي بذلك صرح كما الفقهاء، أكمل وصف أراد يكون أن أو الفتيا، في ليظوالتغ
  .)١(يعلى أبو

 إلَى تصل ال املرفوعة األحاديث أن :ظاهره على ليس الكالم هذا أن على يدل ومما
 وباهللا ،)٢(الروايات وطرق والتابعني الصحابة آثار فيه يدخل أن إال العدد هذا عشر

  .التوفيق
  :األحكام أحاديث كتب أشهر -٧

 كتب من العديد فصنفوا املأخذ سهلة وجعلوها األحكام، أحاديث العلماء قرب
 ،)’٢٧٥ ت( داود ألبِي :األربعة السنن كتب أشهرها ولعل األحكام، أحاديث

 كتب وهناك ،)’٢٧٥ ت( ماجه وابن ،)’٣٠٣ ت( والنسائي ؛)’٢٧٩ ت( والترمذي
  :منها األحكام أحاديث في أخرى

 النيسابوري اجلارود علي بن اهللا عبد محمد ألبِي ،)٣("السنن في املنتقى" -١
  ).’٣٠٧ ت(

 واحد مجلد "السنن في املنتقى" كتاب صاحب" ):’’’’٧٤٨ ت( الذهبِي عنه قال
 فيها يختلف أحاديث في النادر، في إال أبدا احلسن رتبة عن فيه ينزل ال األحكام، في

  .)٤(’ا"النقاد اجتهاد

                                                           

  ).٥١٦ص (املسودة ) ١(
  ).٣٧٠ص ( مذهب أمحد بن حنبل إلَىما سبق، املدخل ) ٢(
: الكتاب مطبوع، اعتنى به السيد عبد اهللا هاشم اليمانِي املدنِي، وخرج أحاديثه، وسمى تخريجه) ٣(

طبعه بِمطبعة الفجالة بِمصر، وطبع و، " تخريج املنتقى البن اجلارودفيتيسري الفتاح الودود "
  .’١٤٠٣الطبعة األوىل عام ، الهور" األشراف"مصورا عن هذه الطبعة بالباكستان بِمطابع 

 الكتاب دار نشر "اجلارود ابن منتقى بتخريج املكدود غوث" كتاب األثري احلوينِي إسحاق وألبِي
  .’١٤٠٨ األوىل الطبعة بريوت -العريب

  ).١٤/٢٣٩(سري أعالم النبالء ) ٤(



  -١٦-

  .)١("الكربى األحكام" -٢
  .)٢("الوسطى األحكام" -٣
  .)٣("الصغرى األحكام" -٤

  ).’٥٨١ ت( األشبيلي الرمحن عبد بن احلق لعبد ثالثتها
  .)٤(الشيخان عليه اتفق مما "الصغرى األحكام عمدة" -٥
  .)٥("الكربى األحكام عمدة" -٦

 احلنبلي املقدسي اجلماعيلي رورس بن علي بن الواحد عبد بن الغنِي لعبد كالمها
  .وصفه في قيل كما نظريه عز مجلدات ثالث في كبري كتاب وهو ،)’٦٠٠ت(

  .)٦("األنام خري عن األحكام في املنتقى" -٧
                                                           

 تاريخ في مكتبات العالَم ذكرها بروكلمان في، وللكتاب نسخ عديدة )١/٢٠(كشف الظنون ) ١(
، ودار الكتب املصرية أول ٤/ حديث(، منها نسخة بِمكتبة اإلسكندرية )٦/٢٧٩(األدب العربِي 

  ).١/٨٤ ثانِي ١/٢٦٠
  ).٦/٢٧٩( تاريخ األدب العربِي فيذكرها ) ١/٢٦١( دار الكتب املصرية أول فيمنه نسخة ) ٢(
 تاريخ األدب العربِي في مكتبات العالَم ذكرها في نسخ عديدة ، ومنه)١/١٩(كشف الظنون ) ٣(

، ومنه بِمركز البحث العلمي بِجامعة أم القرى صورا ألجزاء تحت األرقام التالية )٦/٢٧٩(
  .حديث) ٤٦٢، ٨٠١، ٨٠٠(

 تاريخ األدب العريب في كثرية ذكرها بروكلمان مطبوع عدة طبعات، وله نسخ خطيةالكتاب ) ٤(
عمدة : "، وقيل"عمدة األحكام عن سيد األنام: " اسم الكتاب فقيلفيواختلف ، )٦/١٨٦(

  .وغري ذلك".  معالم احلالل واحلرام عن خري األنامفياألحكام 
 تاريخ األدب العريب فيذكرها ) ٤٣(ومنه نسخة باملدينة املنورة ، )٢/١١٦٤(كشف الظنون ) ٥(

)٦/١٨٥.(  
الكتاب مطبوع عدة طبعات، وله مخطوطات كثرية منها بِمركز البحث العلمي بِجامعة أم القرى ) ٦(

  .فقه حنبلي) ١٣٩، ١٣٨(حتت رقم 
 عدة مواضع عند مقابلة بعض في وقفت على سقط لقدتحقيق علمي لنصه؛  إلَىوهو يحتاج 

  .لوحات من املخطوط باملطبوع
= 



  -١٧-

  ).’٦٥٢ ت( تيمية ابن السالم عبد الربكات أبِي الدين لمجد
  .باألحاديث حافل كاسمه كتاب وهو

  .)١("الكربى األحكام" -٨
 وهو متوسط، بِخط كُتبت إذا ثَمانية تبلغ ،أسفار مخسة احلديث في سودةم
  .يبني ولَم الضعيفة األحاديث أورد ربما لكن واحلسان، الصحاح فيه جمع كبري كتاب

  .كبري مجلد ".الوسطى األحكام" -٩
  .)٢("الصغرى األحكام" -١٠

  .مجلد في حديثًا عشر ومخسة حديث ألف يتضمن
 الدين محب إبراهيم بن محمد بن بكر أبِي بن اهللا عبد بن ألمحد اوثالثته

  ).’٦٩٤ ت( العباس وأبِي جعفر أبِي ،الشافعي املكي الطربي
  .)٣("األحكام بأحاديث اإللْمام" -١١

                                                            
=  

مجد الدين أبو الربكات ابن تيمية ومنهجه : "وقد قمت بدراسة حول الكتاب ومصنفه بعنوان
  ". األحكامفياملنتقى " كتاب في

  ).١/٢٠(كشف الظنون ) ١(
  ).١/٣٢٠(، املنهل الصافي )٧٢-٣/٦١(العقد الثمني ) ٢(
ر طبع دار ابن القيم، ومنه نسخ على شريط مصغ،  سعيد مولويمحمد: طبع بِمراجعة وتعليق) ٣(

حديث عن نسخة باملكتبة الظاهرية ) ١٣٢٢(بِمركز البحث العلمي بِجامعة أم القرى تحت رقم 
حديث مصورة عن نسخة مكتبة البلدية ) ١٣١٤(وحتت رقم ، )٢٩٦(بدمشق حتت رقم 

  .ب)١١٩٤(باإلسكندرية 
ملنية البن دقيق العيد  وقعت فيه بسبب اخترام االَّتي األوهام إلَى من يحققه ويشري إلَىوالكتاب يحتاج 

قبل مراجعته وتبييضه، وقد نبه على هذه األوهام قطب الدين أبو علي عبد الكرمي بن عبد النور 
 شريط على صورة "االهتمام" الكتاب وهلذا ،"اإللْمام تلخيص في االهتمام" كتابه في )’٧٣٥ت (

 .األخرية السنوات في طبع وقد حديث، )١٣٢٧( رقم تحت بِمكة العلمي البحث بِمركز مصغر
  ).٢٢-٦/٢٠( الشافعية طبقات وانظر



  -١٨-

  )’٧٠٢ ت( القشريي وهب بن علي بن محمد الفتح أبِي العيد دقيق البن
  .)١("احلديث في الْمحرر" -١٢

  ).’٧٤٤ ت( املقدسي اهلادي عبد بن أمحد بن محمد اهللا عبد أبِي الدين لشمس
  .)٢(’ا"جدا فجوده "اإللْمام" من اختصره" ):’’’’٨٥٢ ت( حجر ابن قال
  .)٣("األحكام أدلة من املرام بلوغ" -١٣

  ).’٨٥٢ ت( العسقالنِي حجر بن علي بن أمحد الفضل أبِي الدين لشهاب
  .)٤("حنيفة أبِي اإلمام مذهب أدلة في يفةاملن اجلواهر عقود" -١٤

  ).’١٢٠٥ ت( الزبيدي مرتضى محمد محمد للسيد
 الَّتي األحكام أحاديث فيه أذكر نفيس كتاب فهذا :بعد أما" :مقدمته في قال

 :الستة األئمة وافقه مما ضريحه ونور روحه اهللا روح إليه املشار األعظم إمامنا رواها
 املشهورة كتبهم في ماجه وابن والنسائي، والترمذي، داود، وأبو ومسلم، ي،البخار

 أو والسند املنت سياق في باللفظ موافقاتهم إلَى وأشري بعضهم، أو املأثورة وسننهم
 من حكم على به استدل لإلمام حديثًا وجدت وإذا ،لَهم تبعا غريهم أذكر وقد باملعنى،
 موافقات املقصود إذ عليه؛ أعرج لَم األعالم هؤالء من دأح يخرجه ولَم األحكام

  .)٥(’ا..." فضلهم من اشتهر لما فقط املذكورين األئمة
                                                           

يوسف املرعشلي وزمالئه طبع دار املعرفة . د: طبع عدة طبعات، منها طبعة بدراسة وتحقيق) ١(
  .’١٤٠٥الطبعة األوىل 

  . وال يظهر لي ذلك، واهللا أعلم-رحمه اهللا-كذا قال : ، قلت)٣/٣٣٣(الدرر الكامنة ) ٢(
 عام محمدمنها طبعة مصطفى ، ، والكتاب مطبوع طبعات كثرية)١/٢٥٤(كشف الظنون ) ٣(

 أمني محمد الشيخ بتعليق فدا الشكور عبد طبعة نهاوم فقي، حامد لمحمد تعليق وعليها ،’١٣٥٢
  .’١٣٧٣ عام كتبِي

وهبِي سليمان غاوجي األلبانِي، طبع : الكتاب مطبوع عدة طبعات منها طبعة بتحقيق وتعليق) ٤(
  .’١٤٠٦مؤسسة الرسالة، الطبعة األولَى عام 

  ).١٧-١/١٦(عقود اجلواهر املنيفة ) ٥(



  -١٩-

  .)١("الفقه أبواب على احلديث مجموع" -١٥
 املنتقى" كتاب يقرب كبري كتاب وهو ،)’١٢٠٦ ت( الوهاب عبد بن لمحمد

 يسرية أبوابا إال الفقهية األبواب جميع شمل وقد تيمية، ابن الدين لمجد "األحكام في
  .به يتعلق وما العتق وكتاب واملواريث الفرائض ككتاب
  .واملنة احلمد وهللا تم

 كما محمد وآل محمد على وبارك محمد آل وعلى محمد على صلِّ اللهم
  .مجيد محيد إنك ،إبراهيم آل وعلى إبراهيم على وباركت صليت

  .إليك وأتوب أستغفرك ،أنت إال إله ال أن أشهد ،وبِحمدك مالله وسبحانك

FFFFF 

                                                           

. د: قسم احلديث بتحقيق،  بن عبد الوهابمحمدالكتاب مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ اإلمام ) ١(
  .’١٣٩٩عام محمود بن أمحد الطحان . خليل إبراهيم مال خاطر، ود

  ).١/٢( احلديث مجموع تحقيق مقدمة :وانظر


