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إن احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومن 

دي له وأشهد أن ال إله سيئات أعمالنا، من يهده اهللا فال مضل له، ومن يضلل فال ها
  .إال اهللا وحده ال شريك له، واشهد أن حممداً عبده ورسوله

سورة [ �يا أَيها الَّذين آمنوا اتقُوا اللَّه حق تقَاته وال تموتن إِلَّا وأَنتم مسلمونَ            �
   ].١٠٢اآلية :آل عمران
م الَّذي خلَقَكُم من نفْسٍ واحدة وخلَق منها زوجهـا          يا أَيها الناس اتقُوا ربكُ    �

وبثَّ منهما رِجاالً كَثرياً ونِساًء واتقُوا اللَّه الَّذي تساَءلُونَ بِه والْأَرحام إِنَّ اللَّه كَـانَ               
   ].١: سورة النساء[ �علَيكُم رقيباً

�  ا الَّذها أَييداً      يدالً سقُولُوا قَوو قُوا اللَّهوا اتنآم ين .    رفغيو الَكُممأَع لَكُم حلصي
اآليتـان  :سورة األحزاب [ �لَكُم ذُنوبكُم ومن يطعِ اللَّه ورسولَه فَقَد فَاز فَوزاً عظيماً         

٧١-٧٠.[  
ى حممد وشر األمور حمدثاا     أال وإن أصدق الكالم كالم اهللا وخري اهلدى هد        

  .وكل حمدثة بدعة
  : أمـا بعد

روافد حديثية يف علوم احلديث وعلم الرجال وختريج احلـديث          "فهذا كتاب   
تعني ـ إن شاء  البحث احلديثي ، تطرقت فيه إلضاءات حول منهج "وشروح احلديث

  .ثهيف حبطالب احلديث اهللا تعاىل ـ 
  :قاصد، هي التاليةجعلت هذه الروافد يف أربعة موقد 

  .علم احلديث وروافد البحث فيه  : املقصد األول
  . وروافد البحث فيهعلم رجال احلديث : املقصد الثاين 

  . وروافد البحث فيهعلم ختريج احلديث :املقصد الثالث 
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  . وروافد البحث فيهشرح احلديثعلم : املقصد الرابع 
  .وخامتة أسأل اهللا حسنها دخل مع م

 كل مقصد بتقدمي مطلب عن مبادئ العلم للتعريف به، مث أثـين             والتزمت يف 
   .بذكر اإلضاءات املتعلقة به يف مطلب آخر

وليس من قصدي بيان خطوات البحث يف هذه العلوم؛ إمنا مرادي بيان اخللفية             
العلمية ملن يريد أن يبحث فيها؛ إذ بدون التصور الصحيح ال يكون البحث مثمـراً               

  .واحلكم على الشيء فرع عن تصورهنتائجه املرجوة، 
وجاءت اإلضاءات يف كل علم مبا يناسبه؛ فمثالً اإلضاءات يف علم احلـديث             

، وبينت  )فكرة تطوير املصطلحات  (و  ) منهج املتقدمني واملتأخرين  (تكلمت عن قضية    
ما فيهما من نظر كبري، جيدر بالباحث يف علم احلديث أن ال يعتمدمها منطلقاً لـه يف                 

  !حبثه
واإلضاءات يف علم الرجال جاءت منبهة على قضايا مهمة تساعد الباحث يف            

  . هذا العلم على حسن تناول كتب هذا العلم واالستفادة منها، وقضايا أخرى
ويف علم ختريج احلديث  عرضت ألمور حيتاج إىل رعايتها من يشتغل بتخريج             

  .األحاديث واآلثار
ـ         صرفات العلمـاء، وكالمهـم     ويف علم شرح احلديث، احتجت للنظر يف ت

املتفرق، فجمعت ما تقف عليه إن شاء اهللا يف حمله، مع إضاءات حررـا ورتبتـها،                
  .وأبرزا بالصورة اليت تراها عليها إن شاء اهللا تعاىل

يف حقيقته مجع ملتفرق،    اشتمل على أغراض التصنيف املعروفة، وهو       والكتاب  
رتبت وهذبت لك أيها الطالب لعلم      مجعت و وترتيب ملشوش، وذيب ملطول، حيث      

احلديث أموراً حتتاج إىل معرفتها لكي تقوم بالبحث يف هذه العلوم احلديثية، ومل أخل              
  .املقام من تنقيحات وفوائد أسأل اهللا عز وجل أن يبارك فيها، وجيعل هلا القبول



 

 

 

  .احلديث النبوي أمهيته وفضل تعلمه: مدخل 
الرسول صلى اهللا عليه وسلم من قول أو فعل         احلديث النبوي هو ما أضيف إىل       

  .أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية
واالشتغال باحلديث النبوي هو اشتغال مبا نقل من أقوال الرسول ومبا نقل من             

  .أفعاله ومبا نقل من تقريراته وأوصافه وأحواله عليه الصالة والسالم
القـرآن  ) مع(ذي عليه علم الصدر األول، والاحلديث النبوي [فال غرو كان   

  .املعول
  . وهو لعلوم اإلسالم أصل وأساس

  ].٤٤:النحل [�تبني للناس� وهو املفسر للقرآن بشهادة 
  ].٤:النجم[ �إِنْ هو إِلَّا وحي يوحى�:  وهو الذي قال اهللا فيه تصرحياً

بيخ  وهو الذي وصفه الصادق األمني، مبماثلة القرآن املبني، حيث قال يف التو           
  .)١("إين أوتيت القرآن ومثله معه: "لكل مترف إمعة
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 على كفر جاحد املعلـوم      اإلمجاع وهو العلم الذي مل يشارك القرآن سواه يف         
  .من لفظه ومعناه

  . وهو العلم الذي جتاثت اخلصوم للركب، وتفاوتت العلوم يف الرتب
  .لاصمت مرنان نوافله كل مناضل، وأصمت برهان معارفه كل فاض

  .وهو العلم الذي ورثه املصطفى املختار والصحابة األبرار، والتابعون األخيار
الباقية حـسناته يف أمـة      . وهو العلم الفائضة بركاته على مجيع أقاليم اإلسالم       

  .والسالم) الصالة(الرسول عليه 
وهو العلم الذي صانه اهللا عن عبارات الفالسفة، وتقيدت عن سلوك مناهجه            

  . يف الفالء آسفةفهي راسفة
وهو العلم الذي جال االسالم به يف ميدان احلجة وصلى، وجتمـل بـديباج               

  .مالبسه من صام هللا وصلى
وهو العلم الفاضل حني تلجاج األلسنة باخلطاب الشاهد له بالفضل رجـوع            

  .عمر بن اخلطاب
وهو العلم الذي تفجرت منه حبار العلوم الفقهية واألحكام الشرعية وتزينـت            

  .واهره التفاسري القرآنية، والشواهد النحوية، والدقائق الوعظيةجب
  .وهو العلم الذي مييز اهللا به اخلبيث من الطيب، وال يرغم إال املبتدع املتريب

وهو العلم الذي يسلك بصاحبه ج الـسالمة، ويوصـله إىل دار الكرامـة،              

_________________ 
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سنة و ال بس مـن      عامل بال : والسارب يف رياض حدائقه، الشارب من حياض حقائقه       
  .كل صوف جنة، وسالك منهاج احلق إىل اجلنة

وهو العلم الذي يرجع إليه األصويل، وإن برز يف علمه، والفقيه وإن بـرز يف               
ذكائه وفهمه، والنحوي وإن برز يف جتويد لفظه، واللغوي وإن اتـسع يف حفظـه،               

.]عونوالواعظ املبصر والصويف واملفسر؛ كلهم إليه راجعون ولرياضه منتج
)١(

.  
أن مثرة اإلميان وهو العمـل      : يدل على أمهية العناية بفقه احلديث ومعانيه      ومما  

الصاحل ال يكون إال مبعرفة ما جاء عن الرسول صلى اهللا عليه وسلم، وتصديقه والعمل        
  .به

  .)٢(" ما جاء به الرسولإتباعمن ضيع األصول حرم الوصول؛ واألصول "و
بتـدعان  الناس هلم يف طلب العلم والدين؛ طريقان م       : "قال ابن تيمية رمحه اهللا    

  .وطريق شرعي
النظر مبا جاء به الرسول واالستدالل بأدلتـه، والعمـل          : فالطريق الشرعي هو  

وهـذا الطريـق    . مبوجبها؛ فال بد من علمٍ مبا جاء به وعمل به، و ال يكفي أحدمها             
 بالرباهني العقلية ما يتوقف     متضمن لألدلة العقلية، والرباهني اليقينية؛ فإن الرسول بني       

  .السمع عليه، وهذا هو الصراط املستقيم الذي أمر اهللا عباده أن يسألوه هدايته
طريق أهل الكالم البدعي، والرأي البدعي؛      : فأحدمها: وأما الطريقان املبتدعان  

وكثري من أهله يفرطون فيما أمر اهللا بـه، ورسـوله مـن             . فإن هذا فيه باطل كثري    
وهؤالء منحرفون إىل اليهوديـة     .  فيبقى هؤالء يف فساد علم، وفساد عمل       األعمال،

                                      

��  � ��#1E c   �f( ->�9 *�t09 
� �LE 
	"�#N39 u�*9"� �hg−w ��N� xy1� , X 

�k �z "0	K� ���9 �� "0�09 q�*{ c ���B ,U�W�= 
� �LE 
	�|� �$( <} ,�des� U�$*]1	 "0��/ ,

���#1?� ,U�W�= 
� ~1E 
	X 



 

 

 

٨  

  .الباطلة
طريق أهل الرياضة والتصوف، والعبادات البدعية، وهؤالء منحرفـون         : والثاين

  .)١(اهـ"إىل النصرانية الباطلة
 مرهونة على النقل    صلى اهللا عليه وسلم   والطريق ملعرفة ما جاء عن الرسول       

  ".اإلسناد من الدين: " بعد اهللا االعتماد، وقد قالواواإلسناد، فعليه
اعلم وفقك اهللا؛ أن علم احلديث أشـرف        : "قال أبو سعد السمعاين رمحه اهللا     

العلوم بعد العلم بكتاب اهللا سبحانه وتعاىل؛ إذ األحكام مبنية عليهمـا، ومـستنبطة              
وما ينطق  {: ث قال منهما، واهللا سبحانه وتعاىل شرف نبينا صلى اهللا عليه وسلم، حي          

، وألفاظ رسول اهللا صـلى اهللا       ]...٤-٣:النجم [}عن اهلوى إن هو إال وحي يوحى      
تعرف صحتها إال باإلسناد الصحيح، والصحة يف        عليه وسلم، البد هلا من النقل، و ال       

  .)٢(اهـ"العدل عن العدلاإلسناد ال تعرف إال برواية الثقة عن الثقة، و
فاإلسناد مطلوب يف الدين، قد رغبت إليه أئمة الشرع املتني، وجعلوه مـن             [

  .)٣(]خصائص أمة سيد املرسلني، وحكموا عليه بكونه من سنة الدين
هذا العلم دين فانظروا عمـن تأخـذون        : " قال حممد بن سريين رمحه اهللا      -

  .)٤("دينكم
  .)٥("سالح املؤمناإلسناد : " قال سفيان الثوري-
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  .)١("اإلسناد من الدين: " قال عبداهللا بن املبارك-
حـدثين  : جعلوا اإلسناد من الدين، و ال يعنون      : "قال الشاطيب رمحه اهللا تعاىل    

بل يريدون ذلك ملا تضمنه من معرفة الرجال الـذين حيـدث            . فالن عن فالن جمرداً   
هم، إال عمـن حتـصل الثقـة        عنهم، حىت ال يسند عن جمهول، وال جمروح، و ال مت          

أن ذلك احلديث قد قاله     : بروايته؛ ألن روح املسألة أن يغلب على الظن من غري ريبة          
  .)٢(اهـ"صلى اهللا عليه وسلم، لنعتمد عليه يف الشريعة، وتسند إليه األحكام

قال اللكنوي رمحه اهللا بعد سوقه للعبارات السابقة عن ابن سريين، و الـذين              
 تدل على أنه البد من اإلسـناد يف         بإشارا العبارات بصراحتها أو     فهذه: "معه، قال 

كل أمر من أمور الدين، وعليه االعتماد، أعم من أن يكون ذلك األمر مـن قبيـل                 
األخبار النبوية، أو األحكام الشرعية، أو املناقـب والفـضائل، واملغـازي والـسري              

فشيء من . ن املتني، والشرع املبنيوالفواصل، وغري ذلك من األمور اليت هلا تعلق بالدي        
هذه األمور ال ينبغي عليه االعتماد، مامل يتأكد باإلسناد، ال سيما بعد القرون املشهود              

  .)٣("هلم باخلري
وملّا كان األمر ذه اخلطورة؛ احتاج إىل معرفة عدول النقلة من غريهم؛ ليؤخذ             

ث خفيف الضبط سيء    حديث العدل الضابط، ويترك حديث الفاسق، وينظر يف حدي        
  .إال مل يقبل احلفظ، فإن وافق حديثه الثقات قُبِل واعترب به، و

فلما مل جند سبيالٌ إىل معرفة شيء مـن معـاين           : "قال ابن أيب حامت رمحه اهللا     
كتاب اهللا، وال من سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، إال من جهة النقل والرواية؛                
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ة والرواة وثقام، وأهل احلفظ والتثبت واإلتقان منهم،        وجب أن منيز بني عدول الناقل     
وبني أهل الغفلة، والـوهم، وسـؤ احلفـظ، والكـذب، واختـراع األحاديـث               

  .)١(اهـ"الكاذبة
اعلـم  : "قال اإلمام مسلم بن احلجاج النيسابوري صاحب اجلامع الـصحيح         

هـي ألهـل    رمحك اهللا أن صناعة احلديث ومعرفة أسبابه من الصحيح والسقيم إمنا            
احلديث خاصة؛ ألم احلفاظ لروايات الناس، العارفني ا دون غريهـم، إذ األصـل         

السنن واآلثار املنقولة، من عصر إىل عصر من لـدن الـنيب            : الذي يعتمدون ألديام  
صلى اهللا عليه وسلم إىل عصرنا هذا، فال سبيل ملن نابذهم من الناس، وخـالفهم يف                

، ومعرفة الرجال، من علماء األمصار فيما مـضى مـن           املذهب؛ إىل معرفة احلديث   
  .األعصار، من نقل األخبار، ومحال اآلثار

وأهل احلديث هم الذين يعرفوم ومييزوم حىت يرتلوم منازهلم، يف التعديل            
وإمنا اقتصصنا هذا الكالم لكي نثبته من جهل مذهب أهل احلديث، ممـن             . والتجريح

 تثبيت الرجال وتضعيفهم، فيعرف ما الـشواهد عنـدهم،          يريد التعلم، والتنبيه على   
والكالم يف  . والدالئل اليت ا ثبتوا الناقل للخرب من نقله، أو اسقطوا من اسقطوا منهم            

تفسري ذلك يكثر وقد شرحناه يف مواضع غري هذا وباهللا التوفيق يف كـل مـا نـؤم                  
  .)٢(اهـ"ونقصد

ن متييز املقبول من املـردود مـن        وقد دلّ كالمهم رمحهم اهللا على أنه البد م        
احلديث، و ال يتحصل ذلك إال مبعرفة القواعد اليت يعرف ا حال الراوي واملـروي،           

  :فهاهنا 
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١١  

علم يعرف به حال الراوي واملروي، ويتفرع منه علم يعرف به حال الـرواة،              
 ويتوصل إىل ذلك مبعرفة القواعد واملسائل الكلية اليت يتوصل ـا إىل إبـراز سـند               
احلديث وموضعه من الكتب املسندة ليتوصل بتطبيق ذلك إىل بيان مرتبته من القبول             

  ! والرد؛ فإذا متيز املقبول آمنا به وصدقناه، وتفقهنا فيه وطلبنا معانيه وأتبعناه
  :مراتب العلم: "قال ابن القيم رمحه اهللا

  ؛ مساعه
  ؛مث عقله

  ؛مث تعاهده
  . مث تبليغه

  . اإلميان: أفضل األعمالأن : وقد تواترت النصوص
  :واإلميان له ركنان

  . معرفة ماجاء به الرسول صلى اهللا عليه وسلم، وعلمه-
  . وتصديقه بالقول والعمل-

  .العلم: والصديقية شجرة أصوهلا
  . التصديق: وفروعها

  .)١(اهـ"العمل: ومثرا
علـم  ذلك ال يكون إال مبعرفة فقه احلديث، ومعانيه، وهو طريـق ال           و الشك أن    

من سلك طريقاً يبتغي به علماً سهل اهللا له به        "الشرعي، الذي كان عليه السلف الصاحل، و      
  ".طريقاً إىل اجلنة

وملعرفة ما يتعلق ذه العلوم األربعة، ال من جهة مفردات مسائلها، وبديع أحباثها،             
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١٢  

ميـة  بل من جهة منهج البحث فيها، وما حيتاجه من روافد علمية، وإضاءات منهجية وعل             
  . ومباحثههذا الكتابمقاصد تأيت 



 

 

 

١٣  

  ؛املقصد األول
  .البحث فيهروافد  و)م احلديثلوع(

  
  : يشتمل هذا املقصد على مطلبني 

  .م احلديثوعل: املطلب األول 
  .روافد البحث يف علوم احلديث: املطلب الثاين 



 

 

 

١٤  

  مبادئ علم احلديث: املطلب األول 
  :وهذه املبادئ هي



 

 

 

١٥  

  .بيان اسم هذا العلم
  .وحده

  .وموضوعه
  .ومسائله
  .وواضعه

  .واستمداده
  .ومثرة دراسة هذا العلم

  .وفضله
  .ونسبته إىل سائر العلوم الشرعية

  .وحكم دراسته



 

 

 

١٦  

  :إليك بيان ذلك 
  :اسم هذا العلم: أوال

ويقصد ذه التسمية اإلشارة إىل أن هـذا العلـم          " علوم احلديث "يسمى بـ   
يث سنداً ومتناً، وهذا كعلم الناسخ واملنـسوخ،        يتضمن جمموعة علوم تبني حال احلد     

 الرواة،  أمساءوعلم علل احلديث، وعلم خمتلف احلديث، وعلم املؤتلف واملختلف من           
وذا مساه ابن الصالح املتوىف رمحـه اهللا يف سـنة ثـالث             . إىل غري ذلك من العلوم    

، "علـوم احلـديث   ": وأربعني وستمائة من اهلجرة، يف كتابه املشهور باملقدمة، وامسه        
معرفـة علـوم    : "مسى كتابه ) هـ٤٠٥ت(ومن قبله احلاكم أبو عبداهللا النيسابوري       

  ".احلديث
 اسم اجلنس على جمموعة األفـراد       إطالقمن باب   " علم احلديث "ويسمى بـ   

  .اليت تدخل حتته، أي مجيع تلك العلوم هي متعلقة باحلديث فهي علم احلديث
إذ ذا العلم يضبط ناقل احلديث ما ينقله مـن          ،  "علم احلديث دراية  "ويسمى  

احلديث واألخبار واآلثار، فهو علم بقوانني الرواية، وبه مساه اخلطيب البغـدادي إذ             
وقوانني الروايـة   ". الكفاية يف علم الرواية   "مسى كتابه املتضمن ملسائل هذا العلم بـ        

  .هي ما يعرف بـ علم احلديث دراية
، ويقصد ذه التسمية أنه العلم املتضمن بيان مـا          "مصطلح احلديث "ويسمى  

فهـو يف بيـان     . جرى عليه كالم أهل احلديث يف كالمهم على احلديث سنداً ومتناً          
  .اصطالح أهل احلديث، فسمي بعلم مصطلح احلديث

خنبة الفكر  : "يف كتابه املشهور  ) هـ٨٥٢ت(احلافظ ابن حجر العسقالين     أما  
قد جرى على بيان ما ينتخبه بفكره من معاين املصطلحات          ، ف "يف مصطلح أهل األثر   

خنبة الفكر يف مـصطلح أهـل       (من كالم أئمة احلديث، وهذا يشعر به ترمجة كتابه؛          
  .)األثر

   :حد هذا العلم: ثانياً 



 

 

 

١٧  

  . هو القواعد اليت يعرف ا حال الراوي واملروي، قبوالً ورداً
لية واملسائل املتعلقـة بالـسند      هو معرفة جمموعة األصول الك    : وإن شئت فقل  

  .واملنت قبوالً ورداً
نعين به القواعد العامـة يف هـذا العلـم،          " جمموعة األصول الكلية  : "فقولنا  

احلديث نقله  "، و     "احلديث إما مقبول أو مردود    "، و   "ال يقبل خرب الكذاب   : "كقوهلم
وصيغ "، و   "ديث اآلحاد إلينا إما بطريق اآلحاد أو التواتر، وموضوع هذا العلم هو احل          

السماع من لفظ الشيخ، أو القراءة عليه، إما أن تقرأ أنت عليـه أو              : التحمل واألداء 
وحنو ذلك من   " تسمع غريك يقرأ عليه، أو املناولة أو اإلجازة أو املكاتبة، أو الوجادة             

  .األصول الكلية والقواعد العامة يف هذا العلم
تعريـف احلـديث    :"ئل هذا العلم، ومنـها      يقصد ا مسا  " املسائل: "وقولنا  

ما هو التدليس، واإلرسال، "و " ومىت يثبت االتصال"، "الصحيح، واحلسن، والضعيف 
، وحنو  "ما صور االنقطاع  "، و   "ماهو املرفوع واملوقوف واملقطوع   "، و "والفرق بينهما 

  .  ذلك
قـل  سلسلة رواة احلديث، الذين عن طـريقهم ن       : يقصد به " السند: " وقولنا  

  ".الراوي"احلديث أو األثر، أو اخلرب، وهو املعبر عنه بـ 
يقصد به ما انتهى إليه السند، وقد يطلق على الكالم النبوي يف            " املنت: "وقولنا  

  ".املروي"احلديث، وهو املُعبر عنه بـ 
أي حيكم ذه القواعد على احلديث أو األثر بالقبول، وثبوت          " قبوال: "وقولنا  

 قائله، سواء يف درجة الصحة، أم احلسن، سواء لذاته أو لغريه، و ال يترتب               نسبته عن 
فقد يثبت احلديث ويكـون     . على هذا القبول العمل إال إذا كان هذا احلديث حمكماً         

منسوخاً فال يعمل به، وقد يثبت احلديث ويكون خمصوصاً فال يعمل بعمومه ، وقـد               
  . قه، وما إىل ذلكيثبت احلديث ويكون مقيداً فال يعمل باطال

 من  موال يلز . يعين نفي ثبوت نسبة احلديث أو األثر إىل قائله        " وردا: "وقولنا  



 

 

 

١٨  

نفي ثبوت احلديث أو األثر إىل قائله بطالن معناه، وكذا ال يلزم من صـحة معنـاه                 
  .ثبوت نسبته

  :ولنضرب مثاالً نوضح فيه بعض ما تقدم 
حميدي عبد اللَّه بن الزبيرِ قَالَ حـدثَنا        حدثَنا الْ : "قال اإلمام البخاري رمحه     

              هأَن يميالت يماهرإِب نب دمحنِي مربقَالَ أَخ ارِيصالْأَن يدعس نى بيحا يثَندانُ قَالَ حفْيس
       ع تعمقُولُ سي يثقَّاصٍ اللَّيو نةَ بلْقَمع عملَـى         سع ـهنع اللَّه يضطَّابِ رالْخ نب رم

الْمنبرِ قَالَ سمعت رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يقُولُ إِنما الْأَعمالُ بِالنيات وإِنما              
         يبصا يينإِلَى د هترجه تكَان نى فَموا نرِئٍ مكُلِّ امل      هترا فَهِجهحكني أَةرإِلَى ام ا أَوه

هإِلَي راجا هإِلَى م"  
  .هذا أول حديث يف صحيح اإلمام البخاري، رمحه اهللا

حدثَنا الْحميدي عبد اللَّه بن الزبيرِ قَالَ حدثَنا سفْيانُ قَـالَ           : "فقول البخاري   
  نى بيحا يثَندح             عـمس ـهأَن يميالت يماهرإِب نب دمحنِي مربقَالَ أَخ ارِيصالْأَن يدعس 

           هنع اللَّه يضطَّابِ رالْخ نب رمع تعمقُولُ سي يثقَّاصٍ اللَّيو نةَ بلْقَم؛ هذا سـند    "ع
  .خاري عن طريقهم احلديثاحلديث وهو كما ترى سلسلة الرواة الذين نقل الب

سمعت عمر بن الْخطَّابِ رضي اللَّه عنه علَى الْمنبرِ قَـالَ سـمعت             : "وقوله
رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يقُولُ إِنما الْأَعمالُ بِالنيات وإِنما لكُلِّ امرِئٍ ما نوى               

نفَمهإِلَي راجا هإِلَى م هترا فَهِجهحكني أَةرإِلَى ام ا أَوهيبصا يينإِلَى د هترجه تكَان ."  
  .هذا منت احلديث؛ إذ هو ما انتهى إليه السند

إِنمـا الْأَعمـالُ   : "وقد يقصر بعضهم املنت على جمرد القول النيب، وهو هنـا            
نما لكُلِّ امرِئٍ ما نوى فَمن كَانت هجرته إِلَى دنيا يصيبها أَو إِلَى امـرأَة               بِالنيات وإِ 

هإِلَي راجا هإِلَى م هترا فَهِجهحكني."  
فهذا . عبارة عن سلسلة من الرواة يروون هذا املنت       : وكما تالحظ فإن السند     

يعرف ا حال   : عد يعرف ا حال الراوي واملروي، أي      قوا: معىن قوهلم يف التعريف   



 

 

 

١٩  

  .هؤالء الرواة، وحال ما يروونه، من جهة صحة ثبوته عن قائله
  : موضوع هذا العلم: ثالثاً 

ويـأيت  . هو احلديث النبوي، من جهة السند واملنت، وما يتعلق بثبوته وعدمه           
  .بار بالتبعالنظر يف السند واملنت املتعلق باآلثار عن الصحابة واألخ

  : هذا العلممسائل: رابعاً 
فالسند من جهة عدالة وضبط الرواة، وحـصول        . هي ما يتعلق بالسند واملنت    

واملنت من جهة سـالمته مـن       . مساع كل راو ممن يليه، وسالمته من الشذوذ والعلة        
  .الشذوذ والعلة، واالختالف والغريب وحنو ذلك

   هذه واضع: خامساً 
ياأَيهـا  � :ا ثبت من أمره بالتثبت، قال اهللا تبارك وتعاىل        هو الشارع احلكيم مب   

الّذين آمنواْ إِن جآَءكُم فَاسق بِنبإٍ فَتبينواْ أَن تصيببواْ قَوما بِجهالَة فَتصبِحواْ علَى ما              
نيمادن ملْت٦:احلجرات[ �فَع[.  

كفى بـاملرء كـذباً أن   :"ء بكل ما مسع    أن حيدث املر   �وكذا مبا ثبت من يه      
، "من حدث حبديث يرى أن كذب فهو أحد الكـاذبني      : "وقوله" حيدث بكل ما مسع   

  ".من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار: "وقوله
  :استمداده : سادساً 

هو من القرآن والسنة، وكالم الصحابة رضوان اهللا عليهم وتابعيهم وأئمة أهل            
  .احلديث

  : مثرة دراسة هذا العلم: سابعاً 
  . فيتبني الصحيح من الضعيف� حترير ومتيز األحاديث املنسوبة إىل الرسول هي

اعلم وفقك اهللا؛ أن علم احلديث أشـرف        : "قال أبو سعد السمعاين رمحه اهللا     
العلوم بعد العلم بكتاب اهللا سبحانه وتعاىل؛ إذ األحكام مبنية عليهمـا، ومـستنبطة              



 

 

 

٢٠  

وما ينطق  �: اهللا سبحانه وتعاىل شرف نبينا صلى اهللا عليه وسلم، حيث قال          منهما، و 
، وألفاظ رسول اهللا صلى اهللا      ]...٤-٣:النجم [ �إِنْ هو إِلَّا وحي يوحى    . عنِ الْهوى 

تعرف صحتها إال باإلسناد الصحيح، والصحة يف        عليه وسلم، البد هلا من النقل، و ال       
  .)١(اهـ"ف إال برواية الثقة عن الثقة، والعدل عن العدلاإلسناد ال تعر

فاإلسناد مطلوب يف الدين، قد رغبت إليه أئمة الشرع املتني، وجعلوه مـن             [
  .)٢(]خصائص أمة سيد املرسلني، وحكموا عليه بكونه من سنة الدين

هذا العلم دين فانظروا عمـن تأخـذون        : " قال حممد بن سريين رمحه اهللا      -
  .)٣("دينكم

  .)٤("اإلسناد سالح املؤمن: " قال سفيان الثوري-
  .)٥("اإلسناد من الدين: " قال عبداهللا بن املبارك-

حـدثين  : جعلوا اإلسناد من الدين، و ال يعنون      : "قال الشاطيب رمحه اهللا تعاىل    
بل يريدون ذلك ملا تضمنه من معرفة الرجال الـذين حيـدث            . فالن عن فالن جمرداً   
د عن جمهول، وال جمروح، و ال متهم، إال عمـن حتـصل الثقـة               عنهم، حىت ال يسن   

أن ذلك احلديث قد قاله     : بروايته؛ ألن روح املسألة أن يغلب على الظن من غري ريبة          
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٢١  

  .)١(اهـ"صلى اهللا عليه وسلم، لنعتمد عليه يف الشريعة، وتسند إليه األحكام
سريين، و الـذين    قال اللكنوي رمحه اهللا بعد سوقه للعبارات السابقة عن ابن           

 تدل على أنه البد من اإلسـناد يف         بإشارافهذه العبارات بصراحتها أو     : "معه، قال 
كل أمر من أمور الدين، وعليه االعتماد، أعم من أن يكون ذلك األمر مـن قبيـل                 
األخبار النبوية، أو األحكام الشرعية، أو املناقـب والفـضائل، واملغـازي والـسري              

فشيء من .  من األمور اليت هلا تعلق بالدين املتني، والشرع املبني      والفواصل، وغري ذلك  
هذه األمور ال ينبغي عليه االعتماد، مامل يتأكد باإلسناد، ال سيما بعد القرون املشهود              

  .)٢("هلم باخلري
وملّا كان األمر ذه اخلطورة؛ احتاج إىل معرفة عدول النقلة من غريهم؛ ليؤخذ             

يترك حديث الفاسق، وينظر يف حديث خفيف الضبط سيء         حديث العدل الضابط، و   
  .إال مل يقبل احلفظ، فإن وافق حديثه الثقات قُبِل واعترب به، و

فلما مل جند سبيالٌ إىل معرفة شيء مـن معـاين           : "قال ابن أيب حامت رمحه اهللا     
ة؛ كتاب اهللا، وال من سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، إال من جهة النقل والرواي               

وجب أن منيز بني عدول الناقلة والرواة وثقام، وأهل احلفظ والتثبت واإلتقان منهم،             
وبني أهل الغفلة، والـوهم، وسـؤ احلفـظ، والكـذب، واختـراع األحاديـث               

  .)٣(اهـ"الكاذبة
اعلـم  : "قال اإلمام مسلم بن احلجاج النيسابوري صاحب اجلامع الـصحيح         

أسبابه من الصحيح والسقيم إمنا هـي ألهـل         رمحك اهللا أن صناعة احلديث ومعرفة       
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٢٢  

احلديث خاصة؛ ألم احلفاظ لروايات الناس، العارفني ا دون غريهـم، إذ األصـل         
السنن واآلثار املنقولة، من عصر إىل عصر من لـدن الـنيب            : الذي يعتمدون ألديام  

هم يف  صلى اهللا عليه وسلم إىل عصرنا هذا، فال سبيل ملن نابذهم من الناس، وخـالف              
املذهب؛ إىل معرفة احلديث، ومعرفة الرجال، من علماء األمصار فيما مـضى مـن              

  .األعصار، من نقل األخبار، ومحال اآلثار
وأهل احلديث هم الذين يعرفوم ومييزوم حىت يرتلوم منازهلم، يف التعديل            

 ممـن   وإمنا اقتصصنا هذا الكالم لكي نثبته من جهل مذهب أهل احلديث،          . والتجريح
يريد التعلم، والتنبيه على تثبيت الرجال وتضعيفهم، فيعرف ما الـشواهد عنـدهم،             

والكالم يف  . والدالئل اليت ا ثبتوا الناقل للخرب من نقله، أو اسقطوا من اسقطوا منهم            
تفسري ذلك يكثر وقد شرحناه يف مواضع غري هذا وباهللا التوفيق يف كـل مـا نـؤم                  

  .)١(اهـ"ونقصد
   : ضلهف: ثامناً 

إن علم احلديث يفضل بكون موضوعه احلديث النبوي، وناهيـك بعلـم هـذا              
موضوعه، وغايته هي التمييز بني الصحيح والسقيم من احلديث، للعمل بشرع اهللا واتباع             
سنة رسول اهللا ونيل السعادة يف الدارين، وناهيك بعلم هذه غايته، واحلاجة إليه شديدة إذ               

لشرع أن يأيت بنتائج صحيحة ومقدمات مفيدة لنتائجها إال إذا          ال ميكن كل من يتكلم يف ا      
أقام فقهه على الدليل الصحيح، واحلديث ال يتميز صحيحه من سقيمه إال ذا العلم، فال               

  .بد لكل من يتكلم يف الشرع أن يتعلمه
زد على هذا أن هذا العلم يوصل اخللف بالسلف، وحيقق ما أمر اهللا به من التثبت،                

: � والتدقيق يف األخبار، وأن ذا العلم يسلم املسلم من الدخول حتت قولـه               والتحري
  ".من يقل علي ما مل أقل فليتبوأ مقعده من النار"
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٢٣  

   :نسبته إىل سائر العلوم الشرعية: تاسعاً 
إن هذا العلم من علوم اآللة، اليت يتوصل ا إىل التفقه يف القرآن والـسنة، فهـو                 

السنة من علوم اآللة، وبالنسبة إىل سائر العلوم أصل من األصول لكل            بالنسبة إىل القرآن و   
  .من يريد التكلم والترقي إىل التفقه للكتاب والسنة

  : تعلمه حكم : عاشراً
هو فرض كفاية على عموم املسلمني، فرض عني على من يريد التكلم يف الـشرع               

  .والتفقه فيه



 

 

 

٢٤  

  يثيف علوم احلدروافد البحث : املطلب الثاين 
جيد الناظر يف علوم احلديث أن أئمة احلديث كانوا يتكلمـون علـى الـرواة              
واألحاديث دون اصطالح عام يسريون عليه، بل كان لكل واحـد منـهم ألفاظـه               
وعباراته اخلاصة يعرب ا عما يريد بيانه من أوصاف الرواة واألحاديث، فتجد املعـىن               

  !وقد تتشابه األلفاظ والعبارات وقد ختتلفاحلديثي الواحد يعرب عنه كل إمام بعبارته، 
هذا الواقع أوجد صعوبة وغموضاً يف هذا العلم، سواء يف جانـب عبـارات              
اجلرح والتعديل، أم يف أوصاف احلديث؛ إذ تنوع األلفاظ على وصف احلديث يضفي         

  !غموضاً يصعب معه فهم العلم
د للرجـال   ومذاهب النقـا  : "رمحه اهللا   ) هـ٦٤٣ت(وقد قال ابن الصالح     

  .)١(اهـ"غامضة خمتلفة
حنن نفتقر إىل حترير عبارات التعـديل       : "رمحه اهللا   ) هـ٧٤٨ت(وقال الذهيب   

مث أهم من ذلك أن نعلـم باالسـتقراء         . واجلرح وما بني ذلك من العبارات املتجاذبة      
  .)٢(اهـ"عرف ذلك اإلمام اجلهبذ، واصطالحه، ومقاصده بعباراته الكثرية: التام

 أهم األسباب القاضية ذا الغموض وعدم وجود االصطالح العـام           ولعل من 
هو النسبية؛ إذ لكل حديث نظـر خـاص، وذوق          : عند املتقدمني من أهل احلديث    

خاص، وحيثياته اخلاصة، فتجري عبارة اإلمام مبا يطابق حال احلديث على اخلصوص،        
  !ابق للواقعمما جيعل أخذها مأخذ القاعدة العامة واالصطالح العام غري مط

لكل حديث ذوق وخيتص بنظر ليس      : "رمحه اهللا   ) هـ٧٢٨ت(قال ابن تيميه    
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٢٥  

  .)١(اهـ"لآلخر
وأما أكثر احلفاظ املتقدمني فـإم      : "رمحه اهللا ) هـ٧٩٥ت(قال ابن رجب    

". إنه ال يتابع عليه   : "يقولون يف احلديث إذا انفرد به واحد وإن مل يرو الثقات خالفه           
ه، اللهم إال أن يكون ممن كثر حفظه واشتهرت عدالته وحديثـه     وجيعلون ذلك علة في   

  !كالزهري وحنوه، ورمبا يستنكرون تفردات الثقات الكبار أيضاً
  .)٢(اهـ"وهلم يف كل حديث نقد خاص، وليس لذلك ضابط يضبطه

كل حديث يقوم به ترجيح خـاص،       : "رمحه اهللا ) هـ٨٥٢ت(قال ابن حجر    
ن الذي أكثر من الطرق والروايات، وهلذا مل حيكـم          وإمنا ينهض بذلك املمارس الفط    

املتقدمون يف هذا املقام حبكم كلي يشمل القاعدة، بل خيتلف نظرهم حبسب ما يقوم              
  . (٣)اهـ"عندهم يف كل حديث مبفرده، واهللا اعلم

وقد حاول العلماء القفز فوق هذا الواقع سعياً لتقريب هذا العلـم وتقعيـده              
طالق منها إىل ما ورائها، مع تنبيههم يف كل حمل من ذلك إىل             بقواعد عامة يسهل االن   

  .)٤(االصطالحات اخلاصة، ولفت النظر إىل مراعاا، واالنتباه هلا
  :وهذا يوضح أن كتب علوم احلديث مرت بطورين مها 

مصنفات جتمع كالم أئمة احلديث، تساق فيهـا عبـارام يف           : الطور األول   
  !اديث، دون حماولة لتقعيد اصطالح عاماجلرح والتعديل ووصف األح

، والعلل البن   )هـ٢٣٣ت(كتاب التاريخ ليحي بن معني      : ومن هذه الكتب    
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٢٦  

، ومقدمة الصحيح والتمييز كالمهـا ملـسلم بـن احلجـاج            )هـ٢٣٤ت(املديين  
ـ ٢٧٩ت(، والعلل الصغري والكبري كالمها للترمـذي        )هـ٢٦١ت( ، والعلـل   )هـ

  !ثري، وغريها ك)هـ٣٨٥ت(للدارقطين 
مصنفات استفادت من الكتب املصنفة على الطريقة الـسابقة،         : الطور الثاين   

وانطلقت منها لتقعيد علم احلديث، فاستقرأت، وقعدت، و جعلت أصوالً يبىن عليها            
  !يف مسائل هذا العلم الشريف، مع التنبيه على ما خالفها من اصطالحات خاصة

ـ ٤٠٥ت(عبداهللا احلاكم   معرفة علوم احلديث أليب     : ومن هذه الكتب     ، )هـ
ـ ٤٦٣ت(والكفاية للخطيب البغدادي     ، وعلـوم احلـديث البـن الـصالح         )هـ

، ونزهة النظر يف توضيح خنبـة الفكـر البـن حجـر العـسقالين               )هـ٦٤٣ت(
، وهذا الكتاب يتميز عن غريه مبا عرضه فيه احلافظ من خنب فكره يف              )هـ٨٥٢ت(

  !.مصطلح أهل األثر
 احلديث بين عليها بعض املفاهيم، وجعلت منطلقـاً         وقضية االصطالح يف علم   

  :لقضايا فيها نظر، ومن ذلك 
  )!  منهج املتقدمني ومنهج املتأخرين(ـ  ١
  )!تطوير املصطلحات(ـ ٢

  :فأقول مستعيناً باهللا ! والقضيتان متداخلتان
  :قضية منهج املتقدمني واملتأخرين 

ديث، ففي كل علم هنـاك      لفظة املتقدمني واملتأخرين ليست خاصة بعلم احل      
  !علماء وأئمة متقدمون ومتأخرون، هذه واحدة

و هي كلمة نسبية تذكر لكل من تقدم بالنسبة إىل غريه ممن تأخر عنه،  وإن مل       
، )هـ٩٠٢ت(، والسخاوي   )هـ٨٥٢ت(يكن يف عصر األئمة الكبار، فابن حجر        



 

 

 

٢٧  

وهـم متـأخرون    ، رمحهم اهللا من املتقدمني بالنسبة لنا،        )هـ٩١١ت(والسـيوطي  
  ! ، وهذه الثانية)١(بالنسبة ملن قبلهم

ـ ١٧٩ت(واملقصود ذه اللفظة هنا أئمة علم احلديث كمالك     ، وابـن  ) هـ
ـ ٢٣٤ت(وعلي بن املـديين     ) هـ٢٣٣ت(وابن معني   ) هـ١٩٨ت(مهدي   ) هـ

  ! ، وغريهم ممن هو من بابتهم)هـ٢٤١ت(وأمحد بن حنبل ) هـ٢٠٤ت(والشافعي 
   يف منهج املتقدمني ما هو احلد الزمين للمتقدمني؟وقد اختلف املغالون

بناء على كلمة   . احلد الفاصل بني املتقدمني واملتأخرين هو القرن الثالث       : فقيل
و ال  "! ميـزان االعتـدال   "رمحه اهللا يف مقدمة كتابـه       ) هـ٧٤٨ت(أطلقها الذهيب   

 الرواة الذين   متمسك هلؤالء يف هذه الكلمة إذ مراد الذهـيب حتديد احلد الفاصل بني           
عليهم تدور أسانيد األحاديث يف الكتب احلديثية، مادة كتابه، ويحتـاج إىل بيـان              
حاهلم جرحاً وتعديالً؛ وتوظيف هذه العبارة يف قضية املتقدمني واملتأخرين توظيف هلا            

  !يف غري حملها
احلد الفاصل بني املتقدم واملتأخر هو الزمن الذي كانـت تـورد فيـه              : وقيل

  !رمحه اهللا) هـ٤٦٣ت(انيد يف الكتب، وآخر هذا إىل زمن اخلطيب األس
وقد جتد يف قوة كالم من يتبىن منهج املتقدمني واملتأخرين أنه يعين باملتقـدمني              
العلماء الذين يستقلون يف الكالم على احلديث وعلله مع سعة دائرم يف معرفة الطرق           
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٢٨  

  !واألسانيد والعلل
يقررهـا  ) قضية املتقدمني واملتأخرين  : أعين(ية  وعلى كل حال؛ فإن هذه القض     

الواقع، إذ كل ممارس لعلم احلديث يلحظ أن بعض كالم املتقدمني ال ينطبق متاماً مع               
ما هو مشهور ومقرر يف كتب علوم احلديث اليت استقر فيها العلـم علـى قواعـد                 

ح خالف بل وجيد من أهل العلم من يصرح أن هذا االصطال! وأصول معروفة متداولة 
  :ما جرى عند بعض أئمة احلديث املتقدمني، خذ مثالً 

رمحه اهللا ذاكراً اعتـراض بعـضهم علـى ابـن           ) هـ٨٠٦ت(قال العراقي   
الصـالح، بأنه مل يشر إىل اخلالف يف االصطالح يف مسألة، فقال حاكياً االعتراض،             

من كـون   عن أهل احلديث    ) ابن الصـالح : يعين(إن ما نقله    : "مث أجاب عليه، قال   
احلديث ينقسم إىل هذه األقسام الثالثة ليس جبيد؛ فإن بعضهم يقـسمه إىل قـسمني        

  .صحيح وضعيف: فقط
وقد ذكر املصنف هذا اخلالف يف النوع الثاين يف التاسـع مـن التفريعـات               

من أهل احلديث من ال يفرد نوع احلسن وجيعله مندرجاً يف أنواع            : املذكورة فيه فقال  
وهو الظاهر من كـالم أيب عبـداهللا        : قال. يف أنواع ما حيتج به    الصحيح الندراجه   

يف تصرفاته إىل آخر كالمه؛ فكان ينبغي االحتراز عن هـذا           ) هـ٤٠٥ت(احلـاكم  
  !اخلالف هنا

أن ما نقله املصنف عن أهل احلديث قد نقله اخلطـايب عنـهم يف              : واجلواب  
حـديث  : لى ثالثة أقـسام   اعلموا أن احلديث عند أهله ع     : خطبة معامل السنن، فقال   

ومل أر من سبق اخلطايب إىل تقسيمه ذلك،        . صحيح، وحديث حسن، وحديث سقيم    
وإن كان يف كالم املتقدمني ذكر احلـسن، وهـو موجـود يف كـالم الـشافعي                 

ولكـن اخلطـايب    . ومجاعة) هـ٢٥٦ت(رضي اهللا عنه، والبخاري     ) هـ٢٠٤ت(
 ثقة فتبعه املصنف على ذلـك       نقل التقسيم عن أهل احلديث وهو إمام      ) هـ٣٨٨ت(

مث حكى اخلالف يف املوضع الذي ذكره فلم يهمـل حكايـة اخلـالف، واهللا               . هنا



 

 

 

٢٩  

  . )١(اهـ"اعلم
ابن الصـالح يف   : يعين(والظاهر أن قوله    ): "هـ٨٥٢ت(ـ وقال ابن حجر     
؛ من العام الذي أريد به اخلـصوص        "عند أهل احلديث  ): "تعريفه للحديث الصحيح  

  .)٢(اهـ"الذي استقر اتفاقهم عليه بعد االختالفاألكثر أو : أي
رمحه اهللا على تقسيم ابـن الـصـالح        ) هـ٧٧٤ت(ـ واعترض ابن كثري     

هذا التقسيم إن كان بالنسبة إىل مـا     : "األحاديث إىل صحيح وحسن وضعيف، فقال     
يف نفس األمر فليس إال صحيح أو ضعيف، وإن كان بالنسبة إىل اصطالح احملـدثني               

نقسم عندهم إىل أكثر من ذلك، كما قـد ذكـره آنفـاً هـو وغـريه                 فاحلديث ي 
  .)٣(اهـ"أيضاً

وجوابه أن املراد الثاين والكل     : "رمحه اهللا بقوله  ) هـ٩١١ت(فتعقبه السيوطي   
  .          )٤(اهـ"راجع إىل هذه الثالثة

فانظر رمحك اهللا إىل هذا التحرير حول مصطلح الصحيح، واحلـسن،           : قلت  
ث إىل األقسام الثالثة، كيف حرروا هل هو من تقسيم علماء احلديث            وتقسيم احلدي 

  أو ال؟ وهل احلسن من اصطالحهم أو ال؟ وهل حتكم ابن الصـالح يف ذلك أو ال؟
هذا الواقـع هو يف حقيقته اختالف يف االصطالح بني املتأخرين واملتقدمني، و   

ئل احلديث واجلرح والتعـديل،     ال حيتاج إىل أكثر من التنبيه إىل ذلك عند تطبيق مسا          
  !وعند التعامل مع عبارات األئمة من أجل الوقوف على مرادهم وفهمه

وقد يغلو بعض الناس يف فهم هذا الواقع، فيبىن على ما يلحظه من خالف بني               
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٣٠  

: وجوب طرح كالم املتأخرين، وقد ميعن يف تقرير ذلك فيقول         : املتقدمني واملتأخرين 
مة الفن فالرجوع إىل عبارام والوقوف على تقريـرام هـو           مبا أن املتقدمني هم أئ    

األصل، إذ هم طريق هذا العلم وعلى ألفاظهم وعبارام يقوم هذا العلم ومنه يستمد              
  !أغلب قواعده وأصوله

وقد يزيد بعضهم األمر فينادي بإعادة كتابة قواعد املصطلح بناء على كـالم             
  !املتقدمني

ال حيق لنا إذا صحح أحد من املتقدمني حـديثاً          : لوقد يزيد بعضهم غلواً فيقو    
أن خنالفه فنضعفه، وكذا إذا ضعف أحد من املتقدمني حديثاً أن خنالفه فنصححه، بل              

يـسوغ  : غاية ما نستطيعه الترجيح بني كالمهم عند االختالف، بل قد جتد من يقول   
  !!عند اختالفهم األخذ بالقولني؛ فيجوز األخذ بالقول ونقيضه

لواقع هو ما قدمته لك من أن املتأخرين حاولوا التقعيد لالصطالح العام، ومل             وا
  !خيرجوا يف ذلك عما قرره املتقدمون، مع تنبيههم على املصطلح اخلاص إن وجد

وعلى هذا فإن ما يبنيه بعضهم على التفريق بني منهج املتقدمني واملتأخرين من             
م على األحاديث اليت تكلموا عليها، هذا       إهدار لكالم املتأخرين، أو غلق لباب الكال      

البناء غلو وأمر غري مرغوب فيه، وهو يف حقيقته كلمة حق أريد ا باطل؛ إذ الدعوة                
إىل دراسة مناهج املتقدمني يف علوم احلديث دعوة صحيحة يف أصـلها، وينبغـي أن               

  تأخذ حملها من االعتبار لدى الباحثني بال إفراط أو تفريط؛
يف هذه الدعوة الطراح علم احلديث مجلة وتفـصيالً حبـسب           فال حمل لتوظ  
أو كالم ابن حجـر     )! هـ٦٤٣ت(أو طرح كالم ابن الصالح      ! تقعيدات املتأخرين 

  !فإن هذا ال يرضاه من أنصف)! هـ٨٥٢ت(
كما أنه ال حمل إلنكار فائدة بل وأمهية دراسة مناهج املتقدمني يف مسائل العلم              

  !يث خصوصاًعموماً، ويف مسائل علم احلد
و ال ينكر هذا إال من أشرب قلبه التعصب والتقليد احملض الذي قد يصل عند               
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  !بعضهم إىل ما يشبه اعتقاد العصمة فيمن يقلده
ولست أشك أن التوسط يف القضية أن تكون قواعد علوم احلديث املقررة حمل             

 على االستقراء   اعتماد، وأن يفتح الباب على مصراعيه للدرس واالستنباط والنظر املبين         
التام، وآلة علمية صحيحة واالستفادة مما ينتج من ذلـك يف تقييـد قواعـد العلـم             
وإيضاحها بل وإبطال ما قام الدليل على بطالنه من فهومنا غري املستقيمة على نتـائج            

  ! هذا الدرس والنظر
حنن نفتقـر إىل    : "رمحه اهللا حيث قال   ) هـ٧٤٨ت(وقد سبقت كلمة الذهيب     

مث أهم من ذلك    . ارات التعديل واجلرح وما بني ذلك من العبارات املتجاذبة        حترير عب 
عرف ذلك اإلمام اجلهبذ، واصطالحه، ومقاصده بعباراتـه        : أن نعلم باالستقراء التام   

  .)١(اهـ"الكثرية
، ـ وهو منهج البحث يف علوم احلـديث   فاملوقف الوسط بال إفراط أو تفريط

  : يقوم على أساس ـ  
د ما جاء يف كتب علم احلديث مما قـرره العلمـاء، والبنـاء عليـه               ـ اعتما 

  !واالستفادة منه يف فهم كالم األئمة املتقدمني يف علم احلديث
ـ تشجيع الدراسات املبنية على االستقراء التام أو األغليب، مع صحة اآللـة              

  !العلمية لالستنباط
ا، ونبين على مـا     فنبدأ من حيث انتهو   ! دون أن تنفصل إحدامها عن األخرى     
  ! أصلوا، متممني يف بنائهم ما حيتاج إىل تتميم

و ال أجدين قادراً على جتاوز هذا املوضع قبل تقرير وبيان أن الدعوة إىل منهج               
املتقدمني مبعىن عدم اعتماد تقريرات ابن الصـالح ومن بعده من العلماء يف علـوم              
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ئمة احلديث، وأـا مليئـة بـتحكم        احلديث، وإمهاهلا، بدعوى أا ال متثل ما عليه أ        
وتطوير يف مصطلح األئمة؛ وأن علينا تقعيد علوم احلديث بناء على االستقراء التـام              

  ال أجدين قادراً على جتاوز ذلك قبل التدليل على بطالنه؛ : لعبارام؛ أقول
  :ومن األدلة على بطالنه أن هذا األمر خيالف ل التالية

  !غال باحلاصل حتصيل حاصلأن االشت: املسلمة األوىل 
أن العمل الذي قام به ابن الصـالح والعلماء من بعده، هـو     : وتوضيح ذلك   

خالصة استقرائهم وتتبعهم، وتقعيدهم مبين على أصول علمية صحيحة، فالدعوة إىل           
االستقراء وتقعيد القواعد، هي عودة إىل حتصيل حاصل، وحتصيل احلاصل ال فائـدة             

  !جهد، وإضاعة للوقت مبا ال ينفعبل هو إهدار لل! فيه
وماذا مينع من أن نستقرئ كالم املتقدمني ونقعد القواعد من كالمهم       : فإن قيل 

  مباشرة؟
  :مينع من ذلك األمور التالية: فاجلواب 

ودخول من باب ال تنتهي قضيته، فأنـت        ! ـ أنه حتصيل حاصل كما تقدم     ١
ته و ال استقراءك فيعيد العملية      تزعم أنك تستقرئ وتقعد، يأت آخر ال يرضى ما قعد         

  ! ألنك متأخر، وهكذا بعد، وهذا كله جهد ضائع، ال مربر له
ـ أن استقراءنا مهما زعمنا ناقص، إذ هناك كتب ومصادر علمية يذكرها             ٢

فمن أين لنا االستقراء التام املزعوم      ! ابن الصـالح يف كتابه ومل نقف عليها إىل اليوم        
  !أو حىت األغليب

 لو خرينا أدىن طلبة العلم بني قواعد يقعدها أناس يف عصرنا هذا وبني              ـ أننا ٣
قواعد قعدها العلماء وجروا عليها أجياالً كثرية مع التحرير والتدقيق، فإم بال شك             

  !سيختارون اجلري على القواعد املقررة ال القواعد احملدثة
غريك، فعسى  نعم؛ استقرئ وتتبع حبسب ما بني يديك، وابدأ من حيث انتهى            

أن تكمل نقصاً وقع يف كالمه، أو توضح مبهماً جاء يف عبارته، أو تقيد مطلقاً جـاء                 



 

 

 

٣٣  

  ! بيانه
  !ما كان الزمه باطالً فهو باطل: املسلمة الثانية 

أن هذه الدعوة إىل طرح ما قرره العلماء من ابن الـصالح            : ويوضح هذا هنا    
إىل االستقراء لكالم أئمة احلـديث      إىل اليوم ، مجلة وتفصيالً، والعودة       ) هـ٦٤٣ت(

والتقعيد مرة ثانية، تستلزم إلغاء مجيع أحكام العلماء على األحاديـث تـصحيحاً أو              
  .)١(تضعيفاً، من بعد ابن الصـالح إىل يومنا، وهذا هدم للدين، وإضاعة للسنة

  !العربة باملآل، وعواقب األمور وخواتيمها: املسلمة الثالثة 
سيؤول إىل خلل كبري، إذ ال يعود أصحابه قادرين علـى           وذلك أن هذا القول     

احلكم على حديث ما بالتصحيح أوالتضعيف، خاصة عندما خيتلف كـالم األئمـة             
املتقدمني يف حديث ما، أو مل يضبط مصطلح ما هلم، فما صححه فالن ضعيف عند               

فالذي عنده  ! فالن، وهذه العبارة من فالن ذا املعىن عند فالن وذا املعىن عند اآلخر            
  !غري الذي عندك

ومـآل  ! أدريـة   العندية، والعنادية، والـال   : ومعلوم أن شعب السفسطة، هي    
  أصحاب هذا القول؛

  "!عرتة ولو طارت: "إما إىل العناد يف إثبات ما يظنونه من احلقائق، على سبيل
وإما إىل العندية، فكل واحد منهم عنده من فهم احلقائق واملراد منها ما لـيس               

ند اآلخر، وكل راضٍ مبا عنده، فهذا احلق عندك وهذا احلـق عنـدنا يف املـسألة                 ع
  !الواحدة
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  !ال أدري ممكن كذا وممكن كذا: وأما الال أدرية فجواب كل شيء عندها
  !وكفى ذا سفسطة ونفياً للحقائق

  !أن ال معصوم إال الرسل صلوات ريب وسالمه عليهم: املسلمة الرابعة 
ل ابن آدم خطاء، وخري اخلطاءين التوابون، وكل واحد من          أن ك : وبيان ذلك   

العلماء يؤخذ من قوله ويترك إال صاحب القرب صلوات ريب وسالمه عليـه، فادعـاء               
لزوم األخذ بكالم أفراد املتقدمني وترك خمالفته، حىت ولو قام الدليل على خالفه، هو              

  !إال من عصمه اهللاحكم هلم بالعصمة، وهذا خيالف بدهية شرعية أن ال معصوم 
  !أن األمة ال جتتمع على ضاللة: املسلمة اخلامسة 

أن احلكم باختالل قواعد علم احلديث اليت قعدها ابن الصالح   : وتوضيح ذلك   
رمحه اهللا، مستقرئاً هلا من كالم أئمـة احلـديث، متبعـاً تقريـرام             ) هـ٦٤٣ت(

هذا كأيب عبـداهللا احلـاكم      وكالمهم على الرواة واألحاديث، مقتدياً مبن سبقه إىل         
، وسار عليها العلمـاء إىل يومنـا        )هـ٤٦٣ت(، واخلطيب البغدادي    )هـ٤٠٥ت(

هذا، حكم باجتماع األمة على ضاللة، واام  للعلماء بالقصور والتقصري، وكفى ذا   
  !جهالً

  !أن ال قدح فيما تربئ منه : املسلمة السادسة 
ا من زعم أن ابن الصـالح ومن        وذلك أنك لو نظرت يف احلجج اليت يورده       

بعده من العلماء مل حيسنوا تقعيد العلم على أصول وقواعد علم احلديث اليت تبىن على               
  :كالم املتقدمني لوجدت منها

كإدخاهلم مبحـث  ! ـ متهم بإدخال مسائل يف علم احلديث هي ليست منه   
  ! عن رجالهاملتواتر يف علوم احلديث، وهو ليس منها، ألن املتواتر ال يبحث

والواقع أنه ال حمل لالعتراض أو القدح هنا، ألن ابن الصـالح ومن تبعه من              
  العلماء تربؤا من ذلك، ونبهوا إىل إدراكهم هذه األمور؛

إىل أنه ليس ممـا تـشمله       ) هـ٦٤٣ت(فبالنسبة إىل املتواتر نبه ابن الصالح       



 

 

 

٣٥  

ملويف الثالثني، حيـث    صناعة علم احلديث، وذلك يف كتابه علوم احلديث يف النوع ا          
املتواتر الذي يذكره أهل الفقه وأصوله، وأهل احلديث        : ومن املشهور : "قال رمحه اهللا  

ال يذكرونه بامسه اخلاص املشعر مبعنـاه اخلـاص، وإن كـان احلـافظ اخلطيـب                
قد ذكره، ففي كالمه ما يشعر بأنه اتبع فيه غري أهل احلديث؛ ولعـل              ) هـ٤٦٣ت(

صناعتهم وال يكاد يوجد يف روايام، فإنه عبارة عـن اخلـرب            ذلك لكونه ال تشمله     
الذي ينقله من حيصل العلم بصدقه ضرورة، و ال بد يف إسناده من اسـتمرار هـذا                 

  .)١(اهـ"الشرط يف رواته من أوله إىل منتهاه
وإمنا أمت شروط املتـواتر     : "رمحه اهللا ) هـ٨٥٢ت(وقال احلافظ ابن حجر     

ألنه على هذه الكيفية ليس من مباحـث علـم          )  خنبة الفكر  يف منت : يعين(يف األصل   
اإلسناد؛ إذ علم اإلسناد يبحث فيه عن صحة احلديث أو ضعفه ليعمل به أو يترك من                
حيث صفات الرجال وصيغ األداء، واملتواتر ال يبحث عن رجاله بل جيب العمل بـه               

  .)٢(اهـ"من غري حبث
لوم احلديث، دليالً على أـم مل       فكيف يجعل ذكر املتواتر يف كتب ع      : قلت

يلتزموا بكالم املتقدمني، واحلال أم تربؤا من عهدة نسبته إىل علوم احلديث، وإمنـا              
ذكروه من أجل بيان القسمة والصورة اليت يقع عليها النقل، وحترير النقل الذي هـو               

  !موضوع علم احلديث؟
  !ما بين على باطل فهو باطل: املسلمة السابعة 

نك لو نظرت يف احلجج اليت يوردها من زعم أن ابن الصـالح ومن             وذلك أ 
بعده من العلماء مل حيسنوا تقعيد العلم على أصول وقواعد علم احلديث اليت تبىن على               
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  :كالم املتقدمني لوجدت منها
ـ حتكمهم يف تعريف النوع احلديثي، باختيار معىن له، دون مراعاة ما عليـه              

ما تراهم يف تعريف الشاذ حيث اعتمدوا تعريف الـشافعي          ك! بعض األئمة املتقدمني  
  !رمحه اهللا وأمهلوا تعريف غريه) هـ٢٠٤ت(

و لو جئت إىل تعريف الشاذ، فهل سنرى هذه التهمة قائمة؟ هل حتكم ابـن               
  الصـالح يف تعريفه وأمهل تعريف غري الشافـعي؟

  : رمحه اهللا) هـ٦٤٣ت(قال ابن الصالح 
  النوع الثالث عشر"

  ة الشاذمعرف
ليس الشاذ من احلديث أن يروي الثقة ما        : "قال يل الشافعي رضي اهللا عنه     : روينا عن يونس بن عبد األعلى قال      

  .ال يروي غريه إمنا الشاذ أن يروي الثقة حديثاً خيالف ما روى الناس
: مث قال . جازومجاعة من أهل احل   ) هـ٢٠٤ت(وحكى احلافظ أبو يعلى اخلليلي القزويين حنو هذا عن الشافعي           

فما كان عن غري ثقة     . الذي عليه حفاظ احلديث أن الشاذ ما ليس له إال إسناد واحد يشذ بذلك شيخ ثقة كان أو غري ثقة                   
  .وما كان عن ثقة يتوقف فيه و ال حيتج به. فمتروك ال يقبل

لثقات، وليس لـه    أبوعبداهللا احلافظ أن الشاذ هو احلديث الذي ينفرد به ثقة من ا           ) هـ٤٠٥ت(وذكر احلاكم   
وذكر أنه يغاير املعلل من حيث إن املعلل وقف على علته الدالة على جهة الوهم فيه، والـشاذ مل                   . أصل مبتابع لذلك الثقة   

  .يوقف فيه على علة كذلك
  !عليه بالشذوذ فال إشكال يف أنه شاذ غري مقبول) هـ٢٠٤ت(أما ما حكم به الشافعي : قلت

فإنـه  " إمنا األعمـال بالنيـات  : "شكل مبا ينفرد به العدل احلافظ الضابط، كحديثوأما ما حكيناه عن غريه في  
مث عن  . مث تفرد به عن عمر علقمة بن وقاص       . حديث فرد تفرد به عمر رضي اهللا عنه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم              

  .علقمة حممد بن إبراهيم، مث عنه حيي بن سعيد على ما هو الصحيح عند أهل احلديث
أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ى عـن بيـع   : "حديث عبداهللا بن دينار عن ابن عمر: وضح من ذلك يف ذلك   وأ
  . ، تفرد به عبداهللا بن دينار"الوالء وهبته

، تفرد بـه    "أن النيب صلى اهللا عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه املغفر          : "وحديث مـالك عن الزهري عن أنس     
  .مـالك  عن الزهري

ويف غرائب الصحيح أشباه لذلك     . رجة يف الصحيحني مع أنه ليس هلا إال إسناد واحد، تفرد به ثقة            فكل هذه خم  
للزهري حنو تسعني حرفاً يرويه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم ال يشاركه فيه أحد               : "وقد قال مسلم بن احلجاج    . غري قليلة 

  .، واهللا أعلم"بأسانيد جياد
اهب أئمة احلديث يبني لك أنه ليس األمر يف ذلك على اإلطالق الذي أتى بـه                فهذا الذي ذكرناه وغريه من مذ     

  :اخلليلي وحلاكم، بل األمر يف ذلك على تفصيل نبينه، فنقول
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إذا انفرد الراوي بشيء نظر فيه؛ فإن كان ما انفرد به خمالفاً ملا رواه من هو أوىل منه باحلفظ لذلك وأضبط كان                      
  .اًما انفرد به شاذاً مردود

وإن مل يكن فيه خمالفة ملا رواه غريه، وإمنا هو أمر رواه هو ومل يروه غريه، فينظر يف هذا الراوي املنفرد، فإن كان             
  .عدالً حافظاً موثقاً بإتقانه وضبطه قبل ما انفرد به ومل يقدح االنفراد فيه كما فيما سبق من األمثلة

نفرد به كان انفراده به خارماً له مزحزحـاً لـه عـن حيـز               وإن مل يكن ممن يوثق حبفظه وإتقانه لذلك الذي ا         
  .الصحيح

مث هو بعد ذلك دائر بني مراتب متفاوتة حبسب احلال فيه، فإن كان املنفرد به غري بعيد من درجة الضابط املقبول                     
نفرد به، وكان من    وإن كان بعيداً من ذلك رددنا ما ا       . تفرده استحسنا حديثه ذلك، ومل  حنطه إىل قبيل احلديث الضعيف          

  .قبيل الشاذ املنكر
  :فخرج من ذلك أن الشاذ املردود قسمان

  .احلديث الفرد املخالف: أحدمها 
الفرد الذي ليس يف راويه من الثقة والضبط ما يقع جابراً ملا يوجبه التفـرد والـشذوذ مـن النكـارة                     : والثاين

  .)١(اهـ!"والضعف، واهللا اعلم
  :اليةانتبه معي لألمور الت: قلت 

واحلاكم ) هـ٢٠٤ت(أن ابن الصـالح رمحه اهللا ذكر تعريف الشافعي         ) ١
 . رمحهم اهللا) هـ٤٤٦ت(وأيب يعلى اخلليلي ) هـ٤٠٥ت(

رمحه اهللا للشاذ فيه أن الشاذ هو احلديث        ) هـ٤٠٥ت(أن تعريف احلاكم    ) ٢
  !الذي ينفرد به الثقة و ليس له أصل مبتابع لذلك الثقة

أيب عبداهللا يفيد أنه يريد احلديث الذي ينفرد به الثقة، و           ومتام كـالم احلاكم    
ال يوقف له على علة من جهة السند أو املنت، إمنا يكون ما يكشف عن ضعفه أمـر                  

  !خارج، وقوة كالم احلـاكم تفيد أنه حيكم عليه بالضعف
رمحه اهللا للشاذ فيه أن احلديث الغريـب        ) هـ٤٤٦ت(أن تعريف اخلليلي    ) ٣

غري ثقة متروك غري مقبول، وإذا كان عن ثقة يتوقف فيه وال حيتج بـه،               إذا كان عن    
  !والتطبيق العملي هلذا أن احلديث الغريب ضعيف
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ـ ٤٠٥ت(أن ابن الصـالح مل يـر تعريـف احلـاكم           ) ٤ واخلليلـي  ) هـ
مطابقاً للواقع، إذ ال يلزم من كون احلديث غريباً مل يروه إال راوٍ واحد            ) هـ٤٤٦ت(

ـ ٢٥٦ت(بدليل تـصحيح البخـاري      ! ن ضعيفاً عن واحد أن يكو    ومـسلم  ) هـ
، وغريمها من أئمة احلديث ألحاديث هي من هذا القبيل، ومثل لذلك            )هـ٢٦١ت(

باألحاديث الغرائب يف الصحيحني؛ وأمام هذا الواقع فإن التعريـف الـذي ذكـره              
هو املعتمد، وهو املطابق الشتراط عدمه يف تعريف احلـديث          ) هـ٢٠٤ت(الشافعي  

  ! صحيحال
وحرر أن الفرد الذي حيكم بضعفه هو احلديث الغريب السند الذي لـيس يف              

  . راويه من الثقة والضبط ما يقع جابراً ملا يوجبه التفرد والشذوذ من النكارة والضعف
أن ابن الصـالح مل يتحكم يف التعريف، بل ناقش التعاريف، واستدل ملا            ) ٥

  !حلديثيراه مطابقاً ملا عليه تصرفات أئمة ا
فهذه املسلمات تدل على بطالن الدعوة إىل عدم اعتماد املتـأخرين ـ ابـن    
الصالح ومن بعده ـ يف تقريرام وتقعيدام لعلوم احلديث، بدعوى أا ال متثل ما  

، وأن علينا إعادة تقعيد علوم احلـديث بنـاء علـى            )املتقدمني(عليه أئمة احلديث    
 ألن كالم املتأخرين ـ بزعم أصحاب هذه الدعوة ـ   االستقراء التام لكالم املتقدمني؛

  !!مليء بالتحكم وفكرة تطوير مصطلح األئمة
  هل يسوغ لنا خمالفة أحكام األئمة املتقدمني على األحاديث؟: فإن قيل 
  : فاجلواب 

أحكام األئمة املتقدمني على األحاديث هي مثل كالمهم على رواتـه سـواء             
  :بيقه على احلديث؛ فأقولبسواء، وتوضيح ذلك من خالل تط

إن كالم أئمة احلديث على األحاديث ال خيلو من أن يكون تصحيحاً منـهم              
للحديث، أو تضعيفاً منهم للحديث، أو اختالفاً منهم يف حكم درجة احلديث، فينتج             

  :لنا من ذلك األقسام التالية
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  .أحاديث اتفقوا على تصحيحها: القسم األول 
  .تفقوا على تضعيفهاأحاديث ا: القسم الثاين 

  .أحاديث اختلفوا فيها: القسم الثالث 
  .أحاديث مل نقف إال على كالم بعضهم فيها: القسم الرابع 

  .أحاديث مل نقف هلم على كالم فيها: القسم اخلامس 
  !فالقسم األول والثاين ال تسعنا خمالفتهم؛ غذ هذا إمجاع منهم

  !القرائنوأما القسم الثالث فينظر ويرجح فيه حبسب 
وأما القسم الرابع فإن انفرد إمام منهم حبكم على حديث، فلم جند من خيالفه              

  أو يوافقه، فال خيلو احلال من أن يكون كالمه على طريق بعينه للحديث، أو مطلقاً؛
ففي احلال األوىل ال خمالفة بني كالمه وبني ما يسفر عنه الدرس لطرق وخمارج              

  ! بكالمهاحلديث األخرى، اليت يشملها
ويف احلال الثانية ينظر يف القرائن فإذا قوت القرائن قبول كالمه قُبل، وإال حكم    
على احلديث حبسب ما تدل عليه القرائن، وإال فإن إعمال كالم اإلمام واألخذ بـه               

  .أوىل، وهذا مثل قضية اجلرح امل يف حق من مل يوثق
عن طريق درس الطـرق     وأما القسم اخلامس فإن البحث عن درجة احلديث         

واملخارج هو األصل، وذلك حبسب ما تقرر يف قواعد هذا العلـم الـشريف، واهللا               
  .املوفق

إن األخبار اخلاصة املروية على ثالثـة       : "رمحه اهللا ) هـ٤٥٨ت(قال البيهقي   
  :أنواع

  . ...نوع اتفق أهل العلم باحلديث على صحته
تفق أهل العلم باحلـديث علـى       وأما النوع الثاين من األخبار؛ فهي أحاديث ا       

  . ...ضعف خمرجها
وأما النوع الثالث من األحاديث فهو حديث قد اختلف أهل العلم باحلـديث             
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يف ثبوته؛ فمنهم من يضعفه جبرح ظهر له من بعض رواته، خفي ذلك عن غريه، أو مل                 
يقف من حاله على ما يوجب قبول خربه، وقد وقف عليه غريه، أو املعـىن الـذي                 

ه به ال يراه غريه جرحاً، أو وقف على انقطاعه أو انقطاع بعـض ألفاظـه، أو                 جيرح
أدراج بعض رواته قول رواته يف متنه، أو دخول إسناد حديث يف حديث خفي ذلك               

  .على غريه
فهذا الذي جيب على أهل العلم باحلديث بعدهم أن ينظـروا يف اخـتالفهم،              

 مث خيتاروا من أقاويلهم أصحها، وبـاهللا        وجيتهدوا يف معرفة معانيهم يف القبول والرد،      
  .)١(اهـ"التوفيق

إن إمجاع الفقهاء علـى األحكـام       : "رمحه اهللا ) هـ٧٢٨ت(قال ابن تيمية    
معصوم من اخلطأ، ولو أمجع الفقهاء على حكم كان إمجاعهم حجة؛ وإن كان مستند       

ا علـى   أحدهم خرب واحد أو قياس أو عموم؛ فكذلك؛ أهل العلم باحلديث إذا أمجعو            
صحة خرب أفاد العلم وإن كان الواحد منهم جيوز عليه اخلطأ لكن إمجاعهم معـصوم               

  .)٢(اهـ"عن اخلطأ
مىت وجدنا حديثاً قد حكم إمام من       : "رمحه اهللا ) هـ٨٥٢ت(قال ابن حجر    

األئمة املرجوع إليهم بتعليله فاألوىل اتباعه يف ذلك كما نتبعه يف تصحيح احلديث إذا              
  .صححه

مع إمامته حييل القول على أئمة احلديث يف كتبه         ) هـ٢٠٤ت(افعي  وهذا الش 
  .وفيه حديث ال يثبته أهل العلم باحلديث: فيقول

وهذا حيث ال يوجد خمالف منهم لذلك املعلل، وحيث يصرح بإثبات العلـة،             
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  .فأما إن وجد غريه صححه فينبغي حينئذ توجه النظر إىل الترجيح بني كالميهما
 املعلل إىل العلة إشارة ومل يتبني منه ترجيح إلحدى الروايتني؛           وكذلك إذا أشار  

  .)١(اهـ"فإن ذلك حيتاج إىل الترجيح، واهللا اعلم
  :وهذه إضاءات فيها تأكيد ملا تقدم وزيادة بيان إن شاء اهللا تعاىل

  : إضاءة 
، مستفيدة  من صـور      كتاب ابن الصالح دارت كتب املصطلح     على  

لة يف الطورين املذكورين سـابقاً ـ يف شـرحه    التدوين األخرى ـ املشمو 
وتفسريه وبيانه، كما تراه يف الكتب املختـصرة لكتـاب ابـن الـصالح،              

التقييد "وشروحها، والكتب اليت نكتت على ابن الصالح مثل كتاب العراقي           
، رمحهمـا   "النكت على كتاب ابن الصالح    "، وكتاب ابن حجر     "واإليضاح

  !اهللا
 علوم احلديث البن الـصالح مـا هـو إال     إن كتاب : وإن شئت فقل  

استقراء وتقعيد ملا دون من علوم احلديث يف صور التدوين األخرى؛ وتوضيح            
  :هذا هو التايل
  : إضاءة 

  !كتاب ابن الصالح استقراء ملا دون قبله
اعتمد ابن الصالح رمحه اهللا يف تدوينه ملسائل املصطلح علـى كتـب             

ا دون من مسائل املصطلح على الصور األربع        اخلطيب البغدادي رمحه اهللا، وم    
ل احلافظ ابن   األخرى، وهذا جعل من بعده يعكفون على كتابه، ويف هذا يقو          
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  :حجر رمحه
  : من أول من صنف يف ذلك"

، لكنه مل يـستوعب،  "احملدث الفاصل" الرامهرمزي يف كتابه دالقاضي أبو حمم 
ومل يرتب، وتاله أبونعيم األصـبهاين      واحلاكم أبوعبداهللا النيسابوري، لكنه مل يهذب       

  !فعمل على كتابه مستخرجاً وأبقى أشياء للمتعقب
: مث جاء بعدهم اخلطيب أبوبكر البغدادي فصنف يف قوانني الرواية كتاباً مسـاه      

، وقل فن من فنون     "اجلامع آلداب الشيخ والسامع   : "، ويف آداا كتاباً مساه    "الكفاية"
كل : "تاباً مفرداً، فكان كما قال احلافظ أبوبكر بن نقطة        احلديث إال وقد صنف فيه ك     

  ".من أنصف علم أن احملدثني بعد اخلطيب عيال على كتبه
مث جاء بعض من تأخر عن اخلطيب فأخذ من هذا العلـم بنـصيب، فجمـع         

ما ال يسع   "، وأبوحفص املياجني جزءاً مساه      "اإلملاع: "القاضي عياض كتاباً لطيفاً مساه    
، وأمثال ذلك من التصانيف اليت اشتهرت وبسطت ليتـوفر علمهـا،            "هاحملدث جهل 

إىل أن جاء احلافظ الفقيه تقي الدين أبوعمرو عثمان بن          واختصرت ليتيسر فهمها،    
الصالح عبدالرمحن الشهرزوري نزيل دمشق فجمع ملـا ويل تـدريس احلـديث             

د شيء، فلهـذا مل     باملدرسة األشرفية كتابه املشهور، فهذب فنونه، وأماله شيئاً بع        
واعتىن بتصانيف اخلطيب املفرقـة، فجمـع       حيصل ترتيبه على الوضع املتناسب،      

شتات مقاصدها، وضم إليها من غريها خب فوائدها، فاجتمع يف كتابه ما تفرق يف              
  غريه؛ 

فلهذا عكف الناس عليه، وساروا بسريه؛ فال حيصى كم ناظم له وخمتـصر،          
  .)١(اهـ"ه ومنتصرومستدرك عليه ومقتصر، ومعارض ل
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وعكوف العلماء على هذا الكتاب أكسب كتابه من البعـد والعمـق            
العلمي يف موضوعه ما ال جتده يف كتاب آخر، فيكفي أن تراجع ما كتـب               
حولـه من اختصار ونظم وشروح ونكت على هذا مجيعه يف املسألة الواحدة            

 مع تنقيدات   لتقف على حصيلة ما جاء حول املسألة من كالم ألئمة احلديث،          
  ! وتنبيهات وتنقيحات

احلقيقة إن كتاب ابن الصـالح مترابط متكامل، مـرتبط         : وهنا أقول 
متام االرتباط باملنهج املعريف اإلسالمي، بل وفيه عرضت قواعد علوم احلديث           
على هيئة نظرية متكاملة مترابطة، وكل ما يف األمر أن ابن الصـالح كمـا              

ترتيب كتابه إذ ألقاه إمالء على طالبه يف املدرسة         تقدم قبل قليل مل يتيسر له       
  !األشرفية

بل إن كتاب ابن الصـالح على ضؤ الواقع يف تصنيفه من ترابط بـني            
موضوعاته وإن مل تكن على ترتيب متناسب، مع كونه ألقـاه إمـالء بغـري               
ترتيب؛ دليل على أن علم احلديث متكامل مترابط له مسات النظرية املتكاملة            

  !ابطة من قبل ابن أن يصنف ابن الصـالح كتابهاملتر
وعرض علم احلديث على هيئة النظرية املترابطة املتكاملة هو ما جتـده            

  )!خنبة الفكر يف مصطلح األثر(بوضوح عند احلافظ ابن حجـر يف كتابه 
  : إضاءة 

_________________ 
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٤٤  

كتاب علوم احلديث البن الصالح راعى فيه ما يناسب تدريس هذا           
، به مسات خاصة، حيتاج إىل أن يعرفها من يتناول كتابه         العلم، مما جعل لكتا   

  :من ذلك
ابن الصالح يف األمثلة اليت يوردها إمنا جرى يف إيرادها على سبيل املثال             
لفهم املسألة حمل البحث، وليس بالالزم أن يكون املثال يف حقيقته ساملاً مـن              

  !التعقيب
 يكون صحيحاً بـل     وقد ذكر بعض احملققني أنه ال يشترط يف املثال أن         

  !، وذلك ألن مقصود ذكر املثال إيضاح القاعدة ال إثباا)١(يستحسن فقط
معرفة املرسـل،  : بل لقد أملح ابن الصـالح إىل ذلك يف النوع التاسع          

قول الزهري وابن حـازم     : "حينما ذكر الصورة الثانية من صور املرسل قال       
ابعني قال رسول اهللا صلى     وحيي بن سعيد األنصاري وأشباههم من أصاغر الت       

حكى ابن عبدالرب أن قوماً ال يسمونه مرسالً، بل منقطعـاً؛           . اهللا عليه وسلم  
لكوم مل يلقوا من الصحابة إال الواحد واالثـنني وأكثـر روايتـهم عـن               

  اهـ"التابعني
أملى ابن الصالح رمحه اهللا حاشية على هذا املكان من كتابه منبهاً على             

، وإال فالزهري   كاملثال" الواحد واالثنني : "قوله: "ثال، فقال املنهج يف ضرب امل   
أنساً، وسهل بن سـعد،     : إنه رأى عشرة من الصحابة، ومسع منهم      : قد قيل 

والسايب بن يزيد، وحممود بن الربيع، وسنيناً أبا مجيلة، وغريهم، وهو مـع             
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٤٥  

  .)١(اهـ"ذلك أكثر روايته عن التابعني، واهللا اعلم
؛  االهتمام بفهم املـراد،      "كاملثال: "وذلك يف قوله  : ه  وفائدة هذا التنبي  

وأن االنتقاد والتعقب على املثال، ينبغي أن ال يبطل ما يريد ابن الصالح قوله              
  !وتوضيحه، إذ املثال يأيت لتوضيح القاعدة، ال لتثبيتها، واهللا اعلم

  : إضاءة 
التعريف الذي يعتمده ابن الصالح هو ما جرى عليه مجهـور أهـل             
احلديث، أو حبسب ما قيد به يف حمل آخر من كتابه، مع تنبيهه على ذلك               

  .يف كل موضع
تعريف العلة والشاذ، فهو قد عرفهما حبـسب شـرطه يف           : خذ مثالً   

الصحيح، بل وعرف الشاذ حبسب املشهور عند أهل الفن، مث عطف عليـه             
لـم يف   التنبيه على التعاريف األخرى للشاذ اليت جرى عليها بعض أهـل الع           

  !احلديث
صورته اليت ال خـالف فيهـا       : "قوله عند تعريف املرسل     : مثال آخر   

حديث التابعي الكبري الذي لقي مجاعة من الصحابة وجالسهم كعبيد اهللا بن            
قال رسول اهللا صلى    : عدي بن اخليار، مث سعيد بن املسيب، وأمثاهلما، إذا قال         

عني أمجعني يف ذلـك رضـي اهللا        واملشهور التسوية بني التاب   . اهللا عليه وسلم  
  .)٢(اهـ"وله صور اختلف فيها أهي من املرسل أم ال. عنهم

                                      

�� �z �#���� ����19okX 

�k �z ���H �0��w�X 



 

 

 

٤٦  

فانظر كيف نبه إىل الصورة اليت ال خالف فيهـا، مث كيـف نبـه إىل                
  !!وهذا حترير بليغ منه رمحه اهللا! التعريف املشهور، مث كيف ذكر حمل اخلالف

ينه وبـني املرسـل     فيه ويف الفرق ب   : "قولـه عن املنقطع  : مثال آخر   
  .)١(اهـ"مذاهب ألهل احلديث وغريهم

  : إضاءة 
ابتعد ابن الصالح رمحه اهللا عن قوانني املنطق يف تعريف أنواع علوم            

، فكان تارة يعرف باملثال، وهو ما يسمى        احلديث، مراعياً الصطالح القوم   
عمل يف صناعة احلدود بالرسم الناقص، وتارة يعرف باحلد اجلامع املانع، ويست          

عبارات دقيقة يف تبيني املراد، و ال حيسن فهمها إال من استوعب النظر فيمـا               
سبق ابن الصالح يف املسألة بعينها، مث عاد ونظر يف ما قيده ابن الصالح فإنه               
سيجده ـ إن شاء اهللا تعاىل ـ قد أحسن التلخيص والتقعيد، فكان حبق من   

يف تعداد خصائص كتاب    خصائص كتابه ما وصفه به بعض األشياخ بقولـه         
وامتاز يف منهجه على ما سبقه من التصانيف مبزايا جعلته عمدة          : "ابن الصالح 

  :هذا الفن، نذكر منها
االستنباط الدقيق ملذاهب العلماء وقواعدهم من النصوص والروايـات         
املنقولة عن أئمة احلديث يف مسائل علوم احلديث، واالكتفاء بذكر حاصلها،           

  .)٢(اهـ"ك األخبار إال القدر املناسب للمقامومل ينقل من تل

                                      

�� �z ���H �0��wdX 

�k �z [� 
��9 (0&9 ,�Ln9 
�. ���H �0�� )#1E q��} U	��	�|X 



 

 

 

٤٧  

  : إضاءة 
 يقم ابن الصالح و ال ابـن حجـر رمحهمـا اهللا بتغـيري معـاين                 مل

 إذ دعوى ذلك ال برهان عليها، والذي حـصل          مصطلحات أئمة احلديث؛  
أما يرمحهما اهللا يعرفان بعض األنواع احلديثية حبسب ما يغلب على ظنهما            

مجهور علماء احلديث، أو ما حيصل به تسهيل الوصول إىل          أنه ما جرى عليه     
  !معرفة درجة احلديث، أو حنو ذلك

وكيف يستقيم أم يتحكمون يف املراد من مصطلح خبالف ما جـرى            
  عليه األئمة قبلهم؟ 

 أال  !هذه واهللا فرية عظيمة ومة خطرية لعلماء أعالم بأمر ال يليق م           
 نتهم أولئك األعالم؟ بدالً مـن أن نتـشنج          حيق هنا أن نتهم أنفسنا قبل أن      

  !ونرمي خمالفنا بأنه مقلد و ال يتبع طريق السلف
ما حنن فيمن مـضى إال      : "وهل حنن إال كما قال أبو عمرو بن العالء        

  ! ؟"كبقل يف أصول خنل طوال
وسبق ما يشهد هلذا من تصرفهم عنـد حكايـة احلـافظ العراقـي              

م على ابن الـصـالح يف مـسألة        رمحه اهللا، اعتراض بعضه   ) هـ٨٠٦ت(
  !تقسيم احلديث إىل صحيح وحسن وسقيم

  : إضاءة 
ابن الصالح يف كتابه رمحه اهللا مل يكن سلبياً ال يناقش و ال يتعقب ما               

 بل كان مـن     يورده من أقوال ومذاهب ألئمة احلديث يف مسائل املصطلح        
لـى أقـوال   التعقيب ع: "خصائص كتابه ومزاياه اليت جعلته عمدة هذا الفن       



 

 

 

٤٨  

، ويشعر قاري   "قلت: "العلماء بتحقيقاته واجتهاده، ويصدر ذلك عادة بلفظ      
الكتاب أن مصنفه قد رصد مسائل العلم بدقة، وحققها حتقيقاً جعل شخصيته            
تتفوق على كل من سبقه، إذ ال يكاد مير بصفحة إال وجيد للمؤلف كالمـاً               

التواضع واالحتياط غلـب    ، ويالحظ أيضاً أن     "قلت: "واجتهاداً يبدؤه بعبارة  
  .)١("."واهللا اعلم: "عليه، رمحه اهللا، فختم كل فقرة من كتابه بقوله

فلم يكن رمحه اهللا يف تقعيده وتقريره بعيداً عن مناقشة مـا يـورده أو               
إذا وجدنا فيما   "تطبيقه، وما دعى إليه من غلق باب التصحيح إمنا حمله عنده            

 صحيح اإلسناد ومل جنـده يف أحـد         يروى من أجزاء احلديث وغريها حديثاً     
الصحيحني و ال منصوصاً على صحته يف شيء من مصنفات أئمة احلـديث             

  .)٢("املعتمدة املشهورة، فإنا ال نتجاسر على جزم احلكم بصحته
هذا حمل هذا الغلق، وذلك وجه وجيه إذ احلكم على احلديث إمنا يتأت             

حلال أن احلديث إمنا يـروى يف   بعد النظر يف طرقه وخمارجه، واعتبار لفظه، وا       
  !جزء حديثي بإسناد مل جنده يف شيء من مصنفات أئمة احلديث

ومفهوم كالم ابن الصالح أن ورود السند يف مصنفات األئمة املعتمدة           
وهذا ما يؤكـده    ! يتيح لنا االعتماد عليه، وبالتايل ال ميتنع احلكم بالتصحيح        

ه اهللا، وجرى عليه العلمـاء يف       الواقع العملي الذي جرى عليه هو نفسه رمح       
  !عصره وقبله وبعده

فلم يكن ابن الصالح مريداً لغلق باب املناقشة والتطبيق؛ كيف وهو مل            
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٤٩  

  خيل صفحة من كتابه من تعليق أو تعقيب أو تنبيه؟ 
  : إضاءة 

 مل يهمل ابن الصالح رمحه اهللا أعمال من سبقه من أئمـة احلـديث،             
ه، فهو ينقل كالم األئمة، وله عناية بكتـب  وهذا يلمسه كل من نظر يف كتاب  

اخلطيب البغدادي، بل هو يعترب كتابه جامعاً لشتات علوم احلديث وفوائـده،     
  . )١(مقتنصاً لشوارد نكته وفرائده

  : إضاءة 
ما جرى عليه ابن الصالح رمحه اهللا من تقسيم األنـواع احلديثيـة،             

، وفيه  جرى عليه األئمة قبله   وعرضها يف كتابه، مل يكن بدعاً فيه، بل هو مما           
تقريب للعلم، وتسهيل الوصول إىل فوائده، وهذا الفصل بني مسائل العلـم            
ومجع النظري إىل نظريه، ال يؤدي أبداً إىل فصل حقيقي يف ذهن املـتعلم بـل                
يؤدي إىل حسن الفهم، وتيسري التعليم، وهذا ما جرى عليه احلال يف تقـسيم           

إن الفصل على هذه اهليئـة يفقـد        :  يقول قائل  القرآن العظيم إىل سور، فهل    
سبحانك هذا  ! املتعلم النظرة الشمولية يف معاجلة قضية ختص علماً من العلوم؟         

  !!تان عظيم
: وقد حتدث ابن الصالح رمحه اهللا عن ما من اهللا تعاىل به عليه فقـال              

فحني كاد الباحث عن مشكله ال يلْفي له كاشفاً، والسائل عـن علمـه ال               "
معرفـة  "يلقى به عارفاً، من اهللا الكرمي تبارك وتعاىل وله احلمد أمجع بكتاب             

                                      

�� �z ���H �0�� ��#1+9 �Ln9 
� U	��	dX 



 

 

 

٥٠  

؛ هذا الذي باح بأسراره اخلفية، وكشف عن مـشكالته          "أنواع علم احلديث  
امه، وفـصل   ـاألبية، وأحكم معاقده، وقعد قواعده، وأنا معامله، وبني أحك        

، علومه وفوائدهأقسامه، وأوضح أصوله، وشرح فروعه وفصوله، ومجع شتات      
  .)١(اهـ"وقنص شوارد نكته وفرائده

  : إضاءة 
 ومل يقل هو وال غـريه       ابن الصالح رمحه اهللا مل يزعم لكتابه القداسة،       

من العلماء بعده أن كالمه ال يتطرق إليه خطأ، أو أنه اية املطاف يف هـذا                
ـ               ا العلم الشريف؛ وعليه فإن الباحث إذا تيسر له من سبل النظر والبحـث م

يستطيع سلوكه، ويقدر به على التوسع واالستقراء والتتبع لقاعدة مـا مـن             
قواعد املصطلح، يف كالم أئمة احلديث كأمحد بن حنبل وعلي بـن املـديين              
وعبدالرمحن بن مهدي وابن معني والبخاري ومسلم وغريهم رمحهـم اهللا ؛            

ح املعروفة؛  فجاء فيها بقيد أو إيضاح، أو تنكيت أو إفادة على قواعد املصطل           
فال تثريب عليه ما دام قد راعى يف حبثه سنن العلماء، وأدب البحـث، و ال                

وهذا هو مسلك كل من اختصر أو نظـم أو          ! يضره حينئذ أصاب أو أخطأ    
  !شرح هذه املختصرات حول كتاب ابن الصالح رمحهم اهللا

وباملقابل ال تثريب على من سار على قواعد املصطلح وأتبع مهيعاً مهده            
  !العلماء، وسلك سبيالً خمتصرة موصلة إىل املقصود

وال حاجة إىل إبطال أحد السبيلني، وإلزام الناس بأحدمها دون اآلخر؛           
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٥١  

اللهم إن حبسين   : " وقدرام؛ ولسان حاهلم يقول    مفإن الناس تتفاوت أفهامه   
  "!حابس فمحلي حيث حبستين

الدليل ووضـوح  نعم إذا لزم يف مسألة ما بطالن القول اآلخر، مع قيام       
  !احلجة يف ذلك فحيهال، فليس بني أحد واحلق مانع أو حابس

ولست أشبه من يطالب باستقراء مجيع قواعد املصطلح والرجـوع إىل           
كالم األئمة فيها وإعادة التقعيد على ضؤ ذلك؛ أشبهه بغالم آل إليـه إرث              

ض عظيم فيه قصر مبين على قواعد وأساس متني، فتشكك فيه، فدعى إىل نق            
أساسه وهدم قواعده، ليعود هو إىل بنائه مرة ثانية، حبسب ما يعتقـد أنـه               

  !الصواب؛ وهيهات هيهات
  :قضية تطوير املصطلحات 

أما الدعوة إىل نبذ ما قرره املتأخرون، والدعوة إىل إعادة كتابة وتقعيد قواعد             
تأخرين، أو املصطلح، والتسور إىل ذلك من خالل الفرق بني منهج املتقدمني ومنهج امل   

علـى  (،  )هـ٨٥٢ت(تطوير املصطلحات الذي وقع فيه ابن حجر        : ما أمساه بعضهم  
  !؛ فهذا إبطال وإهدار جلهود العلماء وسؤ ظن م)حد زعم هذا القائل

وقضية تطوير املصطلحات اليت يرمي ـا بعـضهم اإلمـام ابـن حجـر               
عما كانت تعنيه عنـد     تغيري معاين املصطلحات    : "رمحه اهللا، يعىن ا   ) هـ٨٥٢ت(

  ؛ "أهل االصطالح عمداً، ألي غرض يظنه ذلك املُغري حسناً
إن ابن حجـر غير معاين املصطلحات احلديثيـة عمـا          : فهل يصح أن يقال   

  كانت تعنيه عند أهل االصطالح عمداً ألي غرض؟
واحلقيقة إن هذه القضية فيها نظر كبري، و هي قضية غري واضحة عنـد مـن                



 

 

 

  :)١( لوحظت األمور التاليةيثريها، إذا
إمنا هي ملعـاين    ) هـ٨٥٢ت(أن االصطالحات اليت يذكرها ابن حجر       : أوالً  

  !معروفة، دون أدىن تغيري منه ملعىن مصطلح األئمة أو إحداث معىن حيمله عليه
رمحه اهللا ـ حسب ما يظهر ـ إمنا   ) هـ٨٥٢ت(ليعلم أن ابن حجر : ثانياً 

ضها يف بعض وتتشابك فيها عبارات األئمة، أو فيها أكثر          اصطلح يف قضايا تتداخل بع    
من قول، فاختار رمحه اهللا أحد هذه األقوال وجعله املراد باملصطلح، ليحصل التمـايز   

  !والتباين بني األنواع، دون مساس ملعىن املصطلح عند األئمة بل مبراعاته
 ومل يتـهموا ابـن      !ال مشاحة يف االصطالح   : ملا فهم العلماء هذا قالوا    : ثالثاً  

  !حجـر بإغفاله مصطلح القوم وهجره له، أو حىت بتطوير املصطلح
علَم على مسائل الدراية والرواية املتعلقـة       ) مصطلح أهل األثر  (كلمة  : رابعاً  

باألحاديث، تصحيحاً وتضعيفاً، وبرواة احلديث جرحاً وتعديالً، وليس املراد ـا أن            
العلماء املتقدمني وجاء ابن حجـر ورمى بـه ومل         هناك مصطلحاً عاماً مقرراً لدى      

يلتفت إليه وغير معاين مصطلحاته، بل احلال كما قدمت لك يف أول هذا الفـصل،               
ولعل هذا الواقع يلقي الضؤ على سبب تسمية هذا العلم مبصطلح احلديث، وذلـك              

 العام يف   لغلبة االصطالحات اخلاصة عليه يف كالم املتقدمني، وحماولة وضع االصطالح         
 )٢(!فالقضية يف النهاية تدور حول حتديد مصطلح ما وحتديد املراد منه          ! كالم املتأخرين 
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  !!ال أن هناك مصطلحاً عاماً مستقراً فجاء ابن حجـر وخرج عليه
أننا ال نعلم أن املتقدمني اجتمعـوا علـى وضـع           : يؤكد ما تقدم    : خامساً  

هو أن األئمة كانوا يتكلمـون علـى        كل ما يف األمر     ! مصطلح خاص ملعىن معـين   
الرواة واألحاديث، كل إمام يتكلم بعبارته اخلاصة وبلفظه اخلاص على معـىن يريـد              
وصفه والتعبري عنه، وعليه فلم حيدث لديهم اصطالح مبعىن اجتماعهم من أجل حتديد             

  !اسم ملعىن خاص
 ،)هـ٤٠٥ت(حىت جاء أبو عبداهللا احلاكم      ! إمنا حصلت اصطالحات خاصة   

واخلطيب البغدادي وحاولوا شيئاً من ذلك، ومهدوا السبيل أمـام ابـن الـصالح              
  .رحم اهللا اجلميع) هـ٦٤٣ت(

وجاء ابن الصـالح ورسم السبيل ووضح معامله، ووضع املصطلحات وحدد          
وأيب عبداهللا احلاكـم وغريمها    ) هـ٤٦٣ت(معانيها مستفيداً من تقريرات اخلطيب      

  !من أهل العلم
 هذا كما ترى، يصيح بقوة يف نفي مة الـتحكم أو التطـوير              وواقع احلال 

  !للمصطلحات عن ابن حجـر ومن قبله ابن الصـالح رحم اهللا اجلميع
فهو ) خنبة الفكر يف مصطلح أهل األثر     (إن ابن حـجر مسى كتابه      : يا سيدي   

_________________ 
= 
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أنا أعطيك خنبة فكري يف مصطلح أهل األثـر، فهـو يعطيـك             : من العنوان يقول  
ته، فإذا ما اختار يف حمل من هذه الرسالة شيئاً على خالف ما ظننته مصطلحاً               اختيارا

ألهل األثر؛ فهل يلحقه لوم أو تعنيف أو تثريب، ألنه أعطاك اختياره، الذي أرشد من         
  ! عنوان كتابه أنه حمل قصده يف تصنيفه

  ؟"ال مشاحة يف االصطالح: "أال يصح عندها أن تقول كما قال من سبقك
  ا ما يربر وصف ابن حجـر بأنه يغري معاين املصطلحات؟أيف هذ

  :احلاصل 
حترر لديك يا طالب احلديث أن علوم احلديث تؤخذ من الكتب املؤلفة فيـه،              
ويبىن عليها مع االستفادة من ما ورد عن األئمة من كالم يف هذه املسائل، وتنقيح ما                

ب هـذا العلـم أن فيهـا        يف الكتب اليت حاولت التقعيد به، حيث إن الواقع يف كت          
مصنفات جتمع كالم أئمة احلديث، تساق فيها عبارام يف اجلرح والتعديل ووصـف    

  !األحاديث، دون حماولة لتقعيد اصطالح عام
مصنفات استفادت من الكتب املصنفة على الطريقة السابقة، وانطلقت         ومنها  

ىن عليها يف مسائل    منها لتقعيد علم احلديث، فاستقرأت، وقعدت، و جعلت أصوالً يب         
  !هذا العلم الشريف، مع التنبيه على ما خالفها من اصطالحات خاصة

فأنت تبين على ما قعدته هذه الكتب مع االستفادة يف تبني املذاهب اخلاصـة              
لبعض األئمة وعبارام بالرجوع إىل املصنفات اليت مجعت كالم األئمة دون حماولـة             

  !تقعيد
اطـراح كتـب    : هج يف البحث يف علوم احلديث     وعلمت مما سبق أنه ليس مبن     

احلديث من ابن الصالح وما بعده؛ فإن هذه دعوى جوفاء منتفخة فارغة كالطبـل،              
  ! فال تغرك
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  :، ومهامطلببنييشتمل هذا املقصد على 

  .علم رجال احلديث: املطلب األول 
  .وافد البحث فيهر: املطلب الثاين 

  
  :وبيان ذلك فيما يلي
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  .علم رجال احلديث: املطلب األول 
  

  :النقاط التاليةبيان وفيه 
  تعريفه  -
  .مثرة معرفة هذا العلم -
  .حكم تعلمه -
  .مسائل هذا العلم -
  .تدوينهصور نشأة هذا العلم و -

  :وإليك البيان
  تعريف علم رجال احلديث : أوالً 

ركب اإلضايف، حيتاج إىل تعريف كل شق منه        الكالم عن تعريف هذا العلم امل     
على حده، مث نذكر بعد ذلك ما يدل عليه مجع شقي العلم عند إضافة أحـدمها إىل                 

  .اآلخر
  " :علم"فنبدأ بلفظة 

  .اإلدراك واملعرفة: يف اللغة
  .)١(جمموعة املسائل املتعلقة جبهة ما: ويف اصطالح التدوين

  " : رجال"أما لفظة 
كامـل يف   : الذكر البالغ من بين آدم، ويقال هـذا رجـل         : جل  الر: يف اللغة 

   .)٢(الرجال، بني الرجولة والرجولية
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  .الرجال هو سلسلة رواة األسانيد: ويف االصطالح
  :علم رجال احلديث، هووعليه؛ فإن 

معرفة جمموعة املسائل واألصول الكلية املتعلقة بسلسلة رواة األسانيد مـن           
  .التعديل جهة التاريخ واجلرح و
  : شرح التعريف 

) ١:  (يراد منه معرفة عناصر الترمجة الستة، وهي       : "األصول الكلية  ":قولنا  
الـشيوخ  ) ٥-٤. (زمن الوالدة والوفـاة     ) ٣-٢. (االسم والنسب وما يتعلق ما      

  .حاله من اجلرح والتعديل) ٦. (والتالميذ 
ثالً من املسائل املتعلقـة      هي كل ما يتعلق ذه األصول فم        :"املسائل: "قولنا

مبعرفة الشيوخ معرفة رحالته يف الطلب و مسموعاته، وكيفية تلقيـه عـن هـؤالء               
  .املشايخ، وحاهلم يف أصوهلم، وعند مساعه منهم

، ومن املسائل املتعلقة مبعرفة التالميذ معرفة مكانته ، وحاله يف روايته مع أقرانه            
  .وحال تالمذته معه يف طول املالزمة

  .إىل آخر ذلك … . املسائل املتعلقة بوالدته معرفة حمل والدته يف أي بلدومن 
مـن دخـول تـراجم      هذا قيد احترز به      : "سلسلة رواة األسانيد  : "وقولنا

الرجال الذين ليس هلم ذكر يف سلسلة األسانيد، فهي ليست مقصودة يف علم رجال              
املتنوعة الذين ال تعلق هلـم      احلديث، كتراجم القادة والعسكريني والعلماء يف العلوم        

  .بعلم احلديث واألسانيد
 يقصد به تعيني الراوي وزمن والدته ووفاته وسريته اليت هلا           :"التاريخ : "وقولنا

  .أثر يف الرواية احلديثية
 يقصد به معرفة حال الراوي من جهـة العدالـة    :"اجلرح والتعديل : "وقولنا

  .الدينية والضبط 
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ترمجة الرجل يف كتب التـاريخ، وترمجتـه يف كتـب           وذا يظهر الفرق بني     
الرجال؛ إذ األوىل ليس من مقاصدها بيان حال الرجل يف عدالته الدينيـة وضـبطه               

  .)١(احلديثي، وهو من أهم مقاصد كتب الرجال
ومن هنا متيزت الكتب التارخيية اليت صنفها اإلمام احملـدث املـؤرخ الـذهيب           

ما جرى عليه أهل التاريخ، إمنا دخـل فيهـا          ؛ إذ مل يقتصر فيها على       )هـ٧٤٨ت(
بنفَس احملدث أثناء الترمجة، فتراه يعدل وجيرح، ويوثق، وهذا ما ال تكـاد جتـده يف                
كتب التاريخ عند غريه، كما أهتم كثرياً برجال احلديث أثناء كتبه يف التاريخ، فكـم        

  !.يبمن راوٍ ال تعرف له ترمجة إال من خالل تاريخ اإلسالم للذه
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  :مثرة هذا العلم: ثانياً 
  :ميكن تلخيص فائدة ومثرة دراسة هذا العلم يف النقاط التالية

أنه يربز لنا خصيصة هذه األمة يف اتصال سندها برسول اهللا صـلى اهللا               .١
عليه وسلم؛ و هذا األمر مل يتيسر ألمة من األمم غري أمة اإلسالم حىت قـال أحـد                  

 املسلمون ما شاء هلم أن يفخروا بعلـم رجـال           ليفخر: "املستشرقني وهو براجستر  
احلديث، فإنه ال يوجد يف أمة من األمم تراجم لرجاهلا وأعياا ما يوجـد يف علـم                 

  ".  املسلمنياحلديث لدى 
: وبيان ذلـك، أن يقـال     . أنه مييز بني الصحيح والضعيف من احلديث       .٢

 حال حديث مـا فـإن       وإذا أردنا أن نبني   . احلديث يعتمد يف نقله على هؤالء الرواة      
، وطريقنـا   "اإلسناد من الدين  "طريقنا إىل ذلك من خالل هؤالء الرواة؛ فال غرو كان         

  .إىل معرفة حال الرواة هو الرجوع إىل علم رجال احلديث
اعلم وفقك اهللا؛ أن علم احلديث أشـرف        : "قال أبو سعد السمعاين رمحه اهللا     

 إذ األحكام مبنية عليهمـا، ومـستنبطة        العلوم بعد العلم بكتاب اهللا سبحانه وتعاىل؛      
وما ينطق  �: منهما، واهللا سبحانه وتعاىل شرف نبينا صلى اهللا عليه وسلم، حيث قال           

، وألفـاظ رسـول اهللا   ]...٤-٣: النجـــم [�عن اهلوى إن هو إال وحي يوحى      
 النقل، و التعرف صحتها إال باإلسناد الـصحيح،         صلى اهللا عليه وسلم، البد هلا من      

  . )١(اهـ"والصحة يف اإلسناد ال تعرف إال برواية الثقة عن الثقة، والعدل عن العدل
فاإلسناد مطلوب يف الدين، قد رغبت إليه أئمة الشرع املتني، وجعلوه مـن             [ 

  .)٢(]خصائص أمة سيد املرسلني، وحكموا عليه بكونه من سنة الدين
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 [ا���������� يراجع ما نقله ]: ١
العالمة املعلمي حول هذه القضية، فإين سقته من 

  .حفظي



 

 

 

٦٠  

 كان األمر ذه اخلطورة؛ احتاج إىل معرفة عدول النقلة من غريهم؛ ليؤخذ             وملّا
حديث العدل الضابط، ويترك حديث الفاسق، وينظر يف حديث خفيف الضبط سيء            

  .احلفظ، فإن وافق حديثه الثقات قُبِل واعترب به، وإال مل يقبل
يء مـن معـاين     فلما مل جند سبيالٌ إىل معرفة ش      : "قال ابن أيب حامت رمحه اهللا     

كتاب اهللا، وال من سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، إال من جهة النقل والرواية؛                
وجب أن منيز بني عدول الناقلة والرواة وثقام، وأهل احلفظ والتثبت واإلتقان منهم،             
وبني أهل الغفلة، والـوهم، وسـؤ احلفـظ، والكـذب، واختـراع األحاديـث               

  .)١(اهـ"الكاذبة
اعلـم  : "ام مسلم بن احلجاج النيسابوري صاحب اجلامع الـصحيح        قال اإلم 

رمحك اهللا أن صناعة احلديث ومعرفة أسبابه من الصحيح والسقيم إمنا هـي ألهـل               
احلديث خاصة؛ ألم احلفاظ لروايات الناس، العارفني ا دون غريهـم، إذ األصـل         

 عصر من لـدن الـنيب       السنن واآلثار املنقولة، من عصر إىل     : الذي يعتمدون ألديام  
صلى اهللا عليه وسلم إىل عصرنا هذا، فال سبيل ملن نابذهم من الناس، وخـالفهم يف                

معرفة الرجال، من علماء األمصار فيما مضى مـن         املذهب؛ إىل معرفة احلديث، و    
  .األعصار، من نقل األخبار، ومحال اآلثار

منازهلم، يف التعديل   وأهل احلديث هم الذين يعرفوم ومييزوم حىت يرتلوم         
وإمنا اقتصصنا هذا الكالم لكي نثبته من جهل مذهب أهل احلديث، ممـن             . والتجريح

، فيعرف ما الشواهد عنـدهم،      التنبيه على تثبيت الرجال وتضعيفهم    يريد التعلم، و  
والكالم يف  . والدالئل اليت ا ثبتوا الناقل للخرب من نقله، أو اسقطوا من اسقطوا منهم            

لك يكثر وقد شرحناه يف مواضع غري هذا وباهللا التوفيق يف كـل مـا نـؤم                 تفسري ذ 
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٦١  

  .)١(اهـ"ونقصد
أنه يوقفنا على أنواع علم احلديث املتعلقة بالرواة كمعرفة العايل والنازل            .٣

  .، وسلسلة األقارب واملدنيني ، ورواية األقران ، ورواية األصاغر عن األكابر 
 حفظ اهللا سبحانه هلذا الـدين       أن هذا العلم يظهر لنا صورة من صور        .٤

حيث خص أهل احلديث بالقيام بذلك دون غريهم        . ولسنة نبيه صلى اهللا عليه وسلم     
  . من الطوائف، رمحهم اهللا ورضي اهللا عنهم

  :حكم تعلم هذا العلم : ثالثا
فرض كفاية على عموم املسلمني، وفرض عني على كل من يشتغل يف علـوم              

الواجب على كل من ينتحل السنن أن       : "تابه اروحني قال ابن حبان يف ك    . الشريعة
صـلى اهللا  ال يقصر يف حفظ التاريخ حىت ال يدخل يف مجلة الكذبة على رسـول اهللا   

  .)٢("عليه وسلم
 ومل حيـسن  صلى اهللا عليه وسلممن مل حيفظ سنن النيب     : "وقال أيضاً رمحه اهللا   

دثني و ال الضعفاء واملتروكني،     متييز صحيحها من سقيمها، و ال عرف الثقات من احمل         
ومن جيب قبول انفراد خربه ممن ال جيب قبول زيادة األلفاظ يف روايتـه، ومل حيـسن     
معاين األخبار، واجلمع بني تضادها يف الظواهر، و ال عرف املفسر من امـل و ال                

ام، املختصر من املفصل و ال الناسخ من املنسوخ، و ال اللفظ اخلاص الذي يراد به الع               
و ال اللفظ العام الذي يراد به اخلاص، و ال األمر الذي هو فريضة وإجياب، و ال األمر                 
الذي هو فضيلة وإرشاد و ال النهي الذي هو حتم ال جيوز إرتكابه من النهي الذي هو       
ندب يباح استعماله، مع سائر فصول السنن، وأنواع أسباب األخبار على حسب ما             
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٦٢  

؛ كيف يستحل أن يفيت أو كيف يسوغ لنفـسه          )لسننفصول ا (ذكرناها يف كتاب    
حترمي احلالل أو حتليل احلرام، تقليداً منه ملن يخطيء ويصيب رافضاً قول من ال ينطق               

  . )١(اهـ"صلى اهللا عليه وسلمعن اهلوى إن هو إال وحي يوحى 
  

  :مسائل هذا العلم : رابعاً 
  : ترمجة الستة، وهيمسائل هذا العلم تدور حول الراوي من جهة عناصر ال

  . االسم والنسب ) ١(
 .زمن الوالدة ) ٢(
  .زمن الوفاة  ) ٣(
 .الشيوخ ) ٤(
  . التالميذ  ) ٥(
  .حاله من اجلرح والتعديل ) ٦(

نسبه وما يتعلق ما من ضبط و متييز مشتبه،       امسه و فيبحث يف الراوي من جهة      
  .وجمتمع ومفترق

  .يبحث يف الراوي من جهة زمن والدته ووفاته
وخه وطرق التحمل والسماع عنهم، وما يتعلق       يبحث  يف الراوي من جهة شي      

  . بذلك من أمور قد حتف بالراوي حال مساعه وأخذه عن بعض شيوخه
ويبحث يف الراوي من جهة تالمذته وطبقام، وخصوصية الواحد منـهم يف            

  .األخذ عنه
  .ويبحث يف الراوي من جهة حاله من اجلرح والتعديل وكالم أهل العلم فيه
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٦٣  

  :تدوينه صور ذا العلم، وواضع ه: خامساً 
هو الشرع مبا جاء فيه من النصوص يف القرآن والسنة حتث           : واضع هذا العلم    

  .على التثبت يف األخبار، وناقليها
  .�...وإن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا �: قال تعاىل 

اللَّـه علَيـه    قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى     : عن حفْصِ بنِ عاصمٍ عن أَبِي هريرةَ قَالَ       
لَّمسو" :عما سثَ بِكُلِّ مدحا أَنْ يبِء كَذر١("كَفَى بِالْم(.  

وعليه جرى السلف الصاحل رضوان اهللا عليهم، فكانوا يسألون عن الرجـال،            
وخاصة يف زمن الفنت، ليعرف أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وأهل البدعة فال يؤخـذ              

  .حديثهم
حدثَنِي محمد بن عباد    : "محه اهللا تعاىل يف مقدمة صحيحه     قال اإلمام مسلم ر   

وسعيد بن عمرٍو الْأَشعثي جميعا عن ابنِ عيينةَ قَالَ سعيد أَخبرنا سفْيانُ عن هشامِ بنِ               
 فَجعـلَ   -عنِي بشير بن كَعبٍ      ي -جاَء هذَا إِلَى ابنِ عباسٍ      : "حجيرٍ عن طَاوسٍ قَالَ   

عد لحديث كَذَا وكَذَا فَعاد لَه ثُم حدثَه فَقَالَ لَـه عـد             : يحدثُه فَقَالَ لَه ابن عباسٍ    
    لَه ادكَذَا فَعكَذَا و يثدحل . كَ     : فَقَالَ لَهأَنو ي كُلَّهيثدح فْتررِي أَعا أَدم    ـذَا أَمه تر

إِنا كُنا نحدثُ عن رسـولِ      :  فَقَالَ لَه ابن عباسٍ   ! أَنكَرت حديثي كُلَّه وعرفْت هذَا؟    
                بعالـص ـاسالن بكا رفَلَم هلَيع كْذَبي كُني إِذْ لَم لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص اللَّه

الذَّلُولَ توهنيثَ عدا الْحكْنر ."  
          ـنسٍ عنِ طَاواب نع رمعا منرباقِ أَخزالر دبا عثَندعٍ حافر نب دمحثَنِي مدو ح

إِنما كُنا نحفَظُ الْحديثَ والْحديثُ يحفَظُ عن رسولِ اللَّه         ": أَبِيه عن ابنِ عباسٍ قَالَ    
اتهيذَلُولٍ فَهبٍ وعكُلَّ ص متبكا إِذْ رفَأَم لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص"  
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٦٤  

              يقَدنِي الْععرٍ يامو عا أَبثَندح لَانِييالْغ اللَّه ديبع نانُ بملَيس وبو أَيثَنِي أَبدو ح
     نِ سسِ بقَي نع احبا رثَندقَالَ   ح داهجم نع دـاسٍ       : "عبنِ عإِلَى اب وِيدالْع ريشاَء بج

قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه            : فَجعلَ يحدثُ ويقُولُ  
يا ابن عباسٍ مالي لَا     :  لحديثه ولَا ينظُر إِلَيه فَقَالَ     علَيه وسلَّم فَجعلَ ابن عباسٍ لَا يأْذَنُ      

  !أَراك تسمع لحديثي أُحدثُك عن رسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ولَا تسمع؟
ا يقُولُ قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه        إِنا كُنا مرةً إِذَا سمعنا رجلً      :فَقَالَ ابن عباسٍ  

علَيه وسلَّم ابتدرته أَبصارنا وأَصغينا إِلَيه بِآذَانِنا فَلَما ركب الناس الصعب والذَّلُولَ            
رِفعا ناسِ إِلَّا مالن نذْ مأْخن لَم."  

    ريِيننِ ساب نقَالَ وساق بسنده ع " :       تقَعا وفَلَم ادنالْإِس نأَلُونَ عسوا يكُوني لَم
سموا لَنا رِجالَكُم فَينظَر إِلَى أَهلِ السنة فَيؤخذُ حديثُهم وينظَر إِلَى أَهـلِ             : الْفتنةُ قَالُوا 

ميثُهدذُ حخؤعِ فَلَا ي١("الْبِد(.  
  :د من الدين وجعلوا اإلسنا

هذا العلم دين فانظروا عمـن تأخـذون        : " قال حممد بن سريين رمحه اهللا      -
  .)٢("دينكم

  .)٣("اإلسناد سالح املؤمن: " قال سفيان الثوري-
  .)٤("اإلسناد من الدين: " قال عبداهللا بن املبارك-
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٦٥  

حـدثين  : جعلوا اإلسناد من الدين، و ال يعنون      : "قال الشاطيب رمحه اهللا تعاىل    
ملا تضمنه من معرفة الرجال الـذين حيـدث   بل يريدون ذلك . فالن عن فالن جمرداً 

عنهم، حىت ال يسند عن جمهول، وال جمروح، و ال متهم، إال عمن حتـصل الثقـة                 
أن ذلك احلديث قد قاله     : ؛ ألن روح املسألة أن يغلب على الظن من غري ريبة          بروايته

  .)١(اهـ"ريعة، وتسند إليه األحكامصلى اهللا عليه وسلم، لنعتمد عليه يف الش
  :وميكن تلخيص األسباب اليت أدت إىل ظهور هذا العلم فيما يلي

  . حفظ السنة املطهرة ، وذب الكذب عنها - ١  
  . املعرفة بأحوال املشايخ وسري األسالف - ٢  
  . املعرفة مبراتب احلديث - ٣  
  . التمييز بني الرواة وتعيينهم - ٤  

عبارات لبعض الصحابة والتابعني وتابعيهم فيهـا الكـالم يف          وقد نقل األئمة    
  .)٢(رجال ممن نقل خرباً، مما يدل داللة ظاهرة على اهتمامهم ذا األمر

ودون هذا األمر يف املدونات األوىل، ومر هذا العلـم مبراحـل يف تدوينـه،               
  :وصورها كالتايل

ب احلـديث روايـةً      تدوينه على هيئة شذرات متفرقة يف كت       :املرحلة األوىل   
  .ودرايةً كاملسانيد والسنن وكتب املراسيل 

تدوينه يئة مفردة غري منظمة ، متداخلة بعض الـشيئ مـع            : املرحلة الثانية   
  .علوم أخرى ، وميثل هذه املرحلة كتب السؤاالت ، وكتب التواريخ والعلل 

ة كما ترى يف     أُفرد هذا العلم يف مصنفات ولكنها غري مستوفي        :املرحلة الثالثة   
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٦٦  

  .كتاب الطبقات ملسلم ، ورواة عروة ملسلم 
 دون فيها العلم على أساس جامع منظم مـصنف فظهـرت            :املرحلة الرابعة   

الكتب اجلامعة املنظمة مثل كتاب التاريخ الكبري للبخاري ، والطبقات البن سـعد ،              
  .واجلرح والتعديل البن أيب حامت 

اخلة فال نستطيع تقسيمها إىل مراحل      ويالحظ أن مراحل التدوين هذه متد     
  .زمنية ، ولذلك نسميها صور التدوين لعلم الرجال 



 

 

 

٦٧  

  .علم الرجالروافد البحث يف : طلب الثاين امل
هناك العديد من الروافد العلمية اليت حيتاج أن يعلمها الباحث يف علم الرجال،             

قك اهللا لكل خري عرضها عليك ـ وف أوبعضها قد يكون من قضايا العلم األصلية، وس
  :ـ حتت عنوان إضاءات، وهي التالية

  :  إضاءة 
ال بد أن تكون على معرفة مبناهج التصنيف يف علم الرجال لكـي حتـسن               

  .االستفادة منها
  :، هي التاليةمناهج التصنيف يف كتب الرجالو

دون هذا العلم على طريقة السؤاالت فظهرت عنـدنا كتـب           : املنهج األول   
  : اجلرح والتعديل ، ويالحظ يف هذه الكتب ما يلي السؤاالت يف

  .أجبدياً وال هجائياً ، ويذكر الرواة كيفما يتفق   أا كتب غري منظمة ال-
 يتنوع املذكور يف التعريف بالراوي حبسب السؤال فإن كان السؤال عـن             -

ء حال الراوي جرحاً وتعديالً جاء اجلواب كذلك ، وإن كان السؤال عن اللقب جا             
  .اجلواب كذلك إىل آخره 

 أحياناً يأيت السؤال على هيئة طلب املوازنة بني راويني فيأيت اجلواب كذلك             -
.  

  . تأيت هذه املصنفات جامعةً للثقات والضعفاء، غري خمتصة بنوع منهم-
 أن كتب السؤاالت تأيت ناقلة فقط إلجابات اإلمام الذي السؤاالت له، فال             -

 أكثر من إمام واحد، فسؤاالت الدوري ليحي بن معـني،           تشتمل عادة على إجابات   
  .خاصة بإجابات ابن معني فقط، وهكذا

  . ال تنقل كالماً خمتلفاً عن اإلمام يف الراوي الواحد-
كما تراه يف التاريخ    . أفردت فيه تراجم الرجال ورتبت ونظمت      : املنهج الثاين 

  . الكبري للبخاري، واجلرح والتعديل البن أيب حامت 



 

 

 

  :ويالحظ 
  .أن التراجم يف هذه الكتب منظمة هجائياً يف الغالب  -
أن التراجم يقع فيها بعض القصور يف التعريف بالراوي، مـن جهـة              -

  .عناصر الترمجة الستة
أن هذه الكتب جامعة للثقات والضعفاء ، ولكنها أحسن تنظيماً وترتيباً            -

  .من كتب السؤاالت
  .ام يف بيان حال الرواة إمجاالً أا تشتمل على كالم أكثر من إم -

 أفردت تراجم الرواة على شروط خاصة بأصحاا، إما علـى            :املنهج الثالث 
أساس إفراد الثقات فقط، وإما على أساس إفراد الضعفاء فقط، وقد يكـون لإلمـام               
شرط خاص يف الثقة، أو يف الضعيف، فيصنف كتابه على شرطه، وقد يكون له شرط               

م الرواة يف كتب خمصوصة، أو على صفة خمصوصة، وحنو ذلك، كمـا             يف إيراد تراج  
حبان واروحني له ، وكتاب الضعفاء البـن عـدي ،            تراه يف كتاب الثقات البن    

  .والضعفاء للعقيلي، ويف ذيب التهذيب ، وذيب الكمال، وتواريخ البلدان، وغريها
لترمجة، مـع   اجتهد أصحاب هذا املنهج يف حتصيل العناصر الستة يف ا          -

  . حصول تقصري أحياناً يف ذلك
  : إضاءة 

  .ال بد أن تكون على معرفة باملتكلمني يف الرجال، ومصطلحام وعبارام
، الذين يعتمد كالمهم يف اجلرح والتعديل وبيان أحوال         املتكلمون يف الرجال  و

وقبـل ذكـر    ، مجاعة كثرية من أئمة اجلرح والتعديل،        )١(الرواة، نقلة اآلثار واألخبار   
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٦٩  

  :بعضهم أنبه على األمور التالية
 أن هؤالء األئمة هم عند العلماء من أهل العدالة ، ويستلزم ذلك ما يلي               - ١

:  
  .أم بعيدون يف أحكامهم على الرجال عن أتباع اهلوى )  أ (  
أم يراعون فيمن ينسب إىل بدعة قاعدة التبديع، فال يقـصدون           ) ب(  

  .ال أنه صاحب بدعة، ال أنه مبتدع، وإال صرحوا بذلكبوصفهم الراوي بالبدعة إ
 أن من املتكلمني يف الرجال من يوصف بالتوسط، ومنهم مـن يوصـف    - ٢

ومعىن هذا أننا نراعي هذا يف مقام التعارض،        . بالتساهل، ومنهم من يوصف بالتشدد    
ا وننظر يف حال اإلمام هل هو متشدد أو متساهل أو متوسط، ويفهم كالمه على هذ              

  . األساس
إن هؤالء ممـن    :  أن نعلم أم بشر يصيبون وخيطئون ، فليس معىن قولنا            - ٣

  .يعتمد قوهلم يف اجلرح والتعديل أن كلهم على صواب، بل يصيبون وخيطئون
 أن متابعتنا هلم يف بيام ألحوال الرواة، ليس من باب التقليد، بل من باب               -٤

 يف معرفة أحوال الرواة إال ما نقلوه لنا، نعتمـد            يف النقل، فنحن ال وسيلة لنا      اإلتباع
  .)١(عليه، ونعتربه مبقارنته ببعضه إذا كان يف الراوي الواحد

 عمر بن اخلطاب ، علي بن أيب طالب ، عبداهللا بـن عبـاس ،                :فمن هؤالء   

_________________ 
= 
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٧٠  

  .عبداهللا بن سالم، عبادة بن الصامت، أنس بن مالك، عائشة رضي اهللا عنهم 
يد بن املسيب باملدينة، عمرو بن شرحبيل الـشعيب،          سع  :ومن التابعني   

إبراهيم  النخعي بالكوفة، حممد بن سريين بالبصرة، حممد بن مسلم باملدينة، قتادة بن              
  .حنيفة النعمان بن ثابت يف الكوفة دعامة السدوسي بالبصرة، وأبو

، )هـ١٦١ت(سفيان بن عيينة مبكة ، سفيان الثوري بالكوفة       : وبعدهم  
 احلجاج، محاد بن زيد بالبصرة ، عبدالرمحن بن عمرو األوزاعي بالشام ،  ،               شعبة بن 

  .حيىي بن سعيد القطان ، و عبدالرمحن املهدي بالبصرة ،   وأبو مسعر بالشام
ـ ١٨٦ت(، أبو إسحاق الفزاري     )هـ١٧٩ت(مالك  : وبعدهم     ، )هـ

ـ   )هـ٢١٩ت(بالكوفة، الفضل بن دكني     ) هـ١٩٦ت(وكيع بن اجلراح     ن ، علي ب
، أبوزرعـة   )هـ٢٣٨ت(، ابن راهويه    )هـ٢٣٣(، ابن معني    )هـ٢٣٢ت(املديين  

ـ ٢٠٤ت(، الـشافعي    )هـ٢٨١(، عبداهللا بن املبارك     )هـ٢٦٤ت( ، أمحـد   )هـ
  ).هـ٢٦١ت(، مسلم )هـ٢٥٦ت(، البخاري )هـ٢٤١ت(

  . يف آخرين من أئمة اجلرح والتعديل، رمحهم اهللا
  : إضاءة 

بأن تعلم أن الراوي يف السند ال خيلـو         وذلك  . حرر اسم الراوي يف السند    
  :من حالني

  .إما أن يتعني لديك مبا ال يترك جماالً لالشتباه مع غريه
  .وإما أن ال يتعني لديك الشتباهه مع غريه يف االسم

  :واحلال الثاين يتم حترير اسم الراوي فيها من خالل األمور التالية
اسم هذا الراوي الـذي     توسيع النظر يف طرق احلديث الذي جاء فيها          -

وهذا مفيد جـداً    . تبحث عنه، لتستطيع أن حتدد امسه بأكثر ما ميكنك الوقوف عليه          
  .خاصة عند اشتراك اسم الراوي مع اسم غريه

النظر يف طبقة الراوي، فإن هذا عند اشتراك اسم الراوي مع غريه مفيد              -
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  .جداً يف رفع االشتراك، ومنع االلتباس
صنفة يف حترير مشتبه النسبة، وكتـب اتمـع         الرجوع إىل الكتب امل    -
  .واملفترق
النظر يف كتب ختريج احلديث، فإن املخرج عادة يبني اسـم الـراوي              -

  .املذكور يف السند، خاصة إذا كان حمل التباس مع غريه
النظر يف ترمجة الشيخ والتلميذ من خالل السند، فإن ذلك مما يعني على              -

  .ى ترمجتهمعرفة الراوي املراد الوقوف عل
  : إضاءة 

  .حرر مقصد مصنف الكتاب ومنهجه ومصطلحه، قبل البحث فيه
لكل مصنف مقصد ومنهج يسري عليه مصنفه، فإذا ما عرفت هـذا            وذلك أن   

  .سهل عليك االستفادة منه، والوصول إىل ما تريد بأقرب طريق
م يف  ، فإ )١(ويفيد يف إدراك هذا قراءة مقدمة الكتاب املصنف يف علم الرجال          

الغالب يبينون منهجهم ومصطلحهم ومقصدهم فيها، فإن مل جتد للكتـاب مقدمـة             
فإنك تقف على ذلك مبطالعة الكتب اليت اعتمدت هذا الكتاب أو اختصرته أو كانت              
ذيالً له، فإم يف الغالب يذكرون مقصد صاحب األصل ومنهجه ومصطلحه، فإن مل             

الكتاب، فقد كثـرت الدراسـات      يتيسر لك ذلك احبث عن دراسة ملنهج صاحب         
املنهجية ألصحاب كتب الرجال، فهناك رسالة يف منهج ابن أيب حـامت يف اجلـرح               
والتعديل، وهناك رسالة يف منهج البخاري يف تارخيه الكبري، وهناك رسالة يف منـهج              
ابن معني يف تارخيه، وهناك دراسة عن منهج اخلطيب البغدادي يف تارخيه، وقس على              

   .هذا
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  : ءة إضا
  .البحث عن الراوي يف الكتبمظان حدد 

فقد تكون ترمجته يف كتاب من كتب تواريخ البلدان، أو قد تكون ترمجته يف              
كتاب أفرد يف تراجم رواة الكتاب الذي وجدت السند فيه، وقد يكون مظان ترمجة              
هذا الراوي هو كتب األنساب، أو األلقاب، أو حىت كتب موضح أوهـام اجلمـع               

  .والتفريق
وذلك بأن تنظر هل جاء ذكر الراوي يف سند كتاب صنف أهل العلم كتباً يف               

  !رجاله أو ال
فإن رأيت أن الراوي جاء يف إسناد موجود يف كتاب من هذه الكتب اليت أفرد               
العلماء تراجم من فيها من الرواة؛ فيكن مدار حبثك عن ترمجة هذا الراوي يف هـذه                

  .الكتب أوالً
ي جاء يف إسناد موجود يف كتب مل خيصها أهـل العلـم             وإن رأيت أن الراو   

فراد تراجم لرواا، فعليك مبراجعة الكتب العامة يف الثقات والـضعفاء أوالً مثـل              إب
  .كتاب اجلرح والتعديل

فإن مل يتيسر لك ذلك أنظر إىل اسم الراوي هل فيه ما يدلك على بلده، فـإن          
لدان، لعل فيها تراجم الرواة يف هـذا        كان فيه ما يدل على بلده فارجع إىل كتب الب         

  .البلد، وهكذا
  : إضاءة 

  .تأكد من صحة املعلومات اليت بني يديك عن الراوي، نسبة وفهماً
  :وهناك أكثر من ضابط يساعد على هذا

  .أهل بلد الراوي أدرى به من غريهمـ 
  .املتشدد ال يقبل كالمه على إطالقه يف الراويـ 
  .ه على إطالقه يف الراوياملتساهل ال يقبل كالمـ 
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  .دراسة سند املقولة املنسوبة إىل اإلمام يف حق الراويـ 
املوازنة بني الراويات للكتاب الذي نقل عن اإلمام كالمه يف الراوي، فمثالً            ـ  

هناك بعض األئمة ينقل عنهم سؤاالت، بعض هذه السؤاالت حيتاج إىل تثبت خاصة             
 .ابن حمرز عن ابن معني يف الرجالرواية إذا خالفت الروايات األخرى ك

مراجعة أكثر من كتاب من كتب الفن للتأكد من صحة ما وجدته حول الـراوي،               ـ  
  .خاصة إذا كان مصدرك مظنة وقوع اخلطأ الطبعي، أو اخلطأ يف قراءة املخطوط

تأكد من صحة فهمك للعبارة من كالم األئمة يف الراوي، وال جم علـى املعـىن     ـ  
ويفيدك يف هذا مطالعة الكتب املصنفة يف بيان مصطلحات اإلمـام ومنهجـه يف               .بدون دراية 

  .الكالم على الرجال
 . إذا التبس عليك فهم كالمه فانظر ما قاله معاصروه ففسر كالمه يف الراوي بهـ 

  : إضاءة 
  .ترمجة الراوي هلا عناصر حبسب قصد املصنف

زمـن الـوالدة    ، و  وما يتعلق مـا    االسم والنسب : واملهم اإلحاطة بالعناصر السبعة     
  .حاله من اجلرح والتعديل، الشيوخ والتالميذ، ووالوفاة

وكل ما يساعد يف كشف أي غموض يتعلق ذه العناصر، أما األخبـار والقـصص               
  .واحلكايات اليت ال تفيد شيئاً يف هذه العناصر، فال يطول ا الكالم، و ال يشغل ا البال

  :  إضاءة 
  ؛هيف ،صنفة يف رواة احلديث على أصنافالكتب امل

  .إما تكون خاصة بالصحابة أو ال
فإن كانت غري خاصة بالصحابة فهي إما أن تشمل الثقـات والـضعفاء، أو              

  .خاصة بأحدمها
  .والكتب اجلامعة للثقات والضعفاء، إما أن تكون مطلقة أو مقيدة

  :فأصناف الكتب يف رجال احلديث على هذا مخسة، كما يلي
  .الكتب اخلاصة بالصحابة ) ١(
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  .الكتب اجلامعة للثقات والضعفاء مطلقاً دون قيد ) ٢(
  .الكتب اجلامعة للثقات والضعفاء بقيد ) ٣(
  .الكتب اخلاصة بالرواة الثقات ) ٤(
  .  الكتب اخلاصة بالرواة الضعفاء ) ٥(

  : إضاءة 
  : أشهر الكتب املصنفة يف الصحابة 

ـ ٤٦٣ت  ( االستيعاب البن عبدالرب النمري      - حاول فيه اسـتيعاب    وقد  )  ه
  : أمساء الصحابة،  وأهم املالحظات عليه هيمجيع

  .أنه مل يستوعب مجيع أمساء الصحابة  -
  .أنه مل يراع الترتيب اهلجائي داخل الكتاب، حلروف االسم  -
وقع فيه قصور من جهة عد بعض من ذكر يف الصحابة وهو ليس منهم               -

  .، ومن جهة التفريق بني الصحابيني ومها واحد 
ــز   ) :  هـ ٦٣٠ت( أسد الغابة يف معرفة الصحابة البن األثري  - يتمي

 بطول تراجم الصحابة فيه وأنه حيتوي على مجلة ما أورده ابن منـدة يف               هذا الكتاب 
كتابه يف معرفة الصحابة بإسناده، وتكررت فيه املالحظات نفسها السابقة على كتاب            

  .ابن عبدالرب رمحهما اهللا تعاىل
ـ ٨٥٢ت  (متييز أمساء الصحابة البن حجر       اإلصابة يف    - وهو أحسن  ) :   ه

 يف هذا املوضوع ترتيباً وتنظيماً وحتريراً وتدقيقاً ، رتبه على احلروف وقسم كل             كتاب
  .حرف إىل أربعة أقسام

وقد جاء كتابه هذا خامتة الكتب املصنفة يف هذا املوضوع، وخال كتابه عـن              
  .مجيع املالحظات اليت ذكرت فيما سبق 

  :إضاءة 
  :الكتب اجلامعة للثقات والضعفاء 
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  .مقيدة ) ٢. (مطلقة ) ١: (هذه الكتب على نوعني 
أما الكتب املطلقة فهي اليت جتمع الرواة الضعفاء والثقات كيفما اتفق دون أن             
تشترط االقتصار على رجال كتب معينة أو أهل بلد معينة أو على وصـف معـني ،           

  .ف واملختلف، األنساب واأللقاب، والكىنكاتمع واملفترق ، املؤتل
  : إضاءة

  : مطلقاً ما يلي أشهر هذه الكتب اجلامعة للثقات والضعفاءمن 
  . كتب السؤاالت مجيعاً - ١  
 كتب التاريخ ومعرفة العلل جبميعها ، كتاريخ أبـن أيب خيثمـة             -٢  

لل ألمحد ابن   وتاريخ أيب زرعة الدمشقي وتاريخ معرفة الع       وتاريخ أيب زرعة الرازي ،    
  .حنبل، والتاريخ البن معني

 كتاب التاريخ الكبري للبخاري ، كتاب اجلرح والتعديل البـن أيب            -٣  
حامت ، كتاب الثقات والضعفاء للعجلي املشهور عند الناس بكتاب الثقات فإنه جامع             
بني الثقات والضعفاء كما يظهر من صورة اسم الكتاب على املخطـوط يف الطبعـة               

  .احملققة
  : إضاءة 

   :كتب الرجال اجلامعة بني الثقات والضعفاء املقيدة على أنواع
  :  النوع األول 

الكتب املقيدة برجال كتب خاصة ، مثال ذلك الكمال يف معرفة أمساء الرجال             
للمقدسي ، فإنه خاص برجال الكتب الستة ، وكذا تبعا لـه خمتـصراته ، ـذيب                 

للذهيب ، تقريب التهذيب البـن حجـر ،         التهذيب البن حجر ، تذهيب التهذيب       
  .خالصة تذهيب الكمال للخزرجي 

طأ مالك ، ومسند الشافعي    وومثل تعجيل املنفعة يف رجال مسند أيب حنيفة ، م         
  .رجال الكتب الستة زوائدهم على  يف ،، وأمحد
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 مبعرفة رواة اآلثار البن حجر العسقالين ، كتاب اآلثار أليب اإليثارومثل كتاب  
  . مغاين األخيار يف رواة شرح معاين اآلثار للعيين يوسف،

  : النوع الثاين
الكتب املقيدة باعتبار البلدان، ومن أشهرها تاريخ بغداد للخطيب البغدادي ت       

 هـ  ويقع يف أربعة عشر جملداً ، وتاريخ دمشق هلبة اهللا علي بـن عـساكر ،                   ٤٦٣
اريخ واسط لبحشل وغريها    وتاريخ نيسابور للحاكم ، وتاريخ جرجان للسهمي ، وت        

.  
ويالحظ أن مجيع هذه الكتب منها ما هو مرتب على أساس حروف املعجـم              

  .وهو الغالب ، ومنها ما هو مرتب على أساس الطبقات 
  :  النوع الثالث 

الكتب املصنفة على أساس أوصاف متعلقة بالرواة من غـري جهـة الـضبط              
  :والعدالة

ب اليت جتمع الرواة الذين تتشابه أمساءهم       وهي الكت  : ككتب اتمع واملفترق  
  .وختتلف ذوام ككتاب موضح أوهام اجلمع والتفريق للخطيب البغدادي 

وهي الكتب اليت جتمع الرواة الـذين تتـشابه         : وككتب املؤتلف واملختلف    
  . وختتلف نطقاً ككتاب املؤتلف واملختلف للدار قطين أمساؤهم رمساً

ب اليت جتمـع أنـساب الـرواة، وتـذكرها          وهي الكت : وككتب األنساب   
  . وتفسرها، ككتاب األنساب للسمعاينوتضبطها،

 الرواة وتذكر أصحاا ، وتسوق ذكـرهم علـى          ألقاب: وككتب األلقاب   
  . األلقاب ككتاب نزهة األلباب يف معرفة األلقاب للعسقالين أساس

بهم  على   وهي الكتب اليت جتمع الرواة أصحاب الكىن، وترت       : وككتب الكىن   
  . مثل كتاب الكىن للدواليبأساسها

  .وحنو هذه الكتب املقيدة بأوصاف تتعلق بالرواة من غري جهة الضبط والعدالة 
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  : إضاءة 
  :الكتب املصنفة يف معرفة الثقات 

  .قبل اخلوض يف ذكر بعض هذه الكتب أنبه على األمور التالية 
و الراوي الذي ثبـت لـه       ه: الثقة يف مصطلح علماء احلديث      : األمر األول   

  فهل مشى املصنفون يف كتب الثقات على هذا ؟.  الدينية مع الضبط التام العدالة
 الواقع أن العلماء املصنفون يف كتب الثقات منهم من اقتصر على إيراد الثقة              -

  .بأعلى مراتبه كما يف الرسالة املصنفة يف أمراء احلديث 
وي املقبول بنفسه سواء كان يف أعلـى         ومنهم من وسع مفهوم الثقة مبا يسا       -

الدرجات من القبول أو أدناها، بعبارة أخرى سواء كان تام الضبط، الذي هو شرط              
  .الصحيح، أم كان أنقص يف ضبطه من األول، فهو شرط احلسن لذاته

 ومنهم من وسع ذلك، فالثقة عنده يشمل من هو مقبول بنفسه أو بغـريه،               -
  .واة على شرط الصحيح واحلسن لذاته ولغريهفكتابه يف الثقات يشمل الر

بناءً  على اختالف العلماء على تعدد مفهوم الثقة عند املصنفني           : األمر الثاين   
  . مناهجهم يف التصنيف يف الثقات تنوعت

ذكر احلافظ ابن حجر يف آخر لسان امليزان أن الـراوي إذا مل             : األمر الثالث   
. يزان وال يف لسان امليزان فهو إما ثقة وإما مستور          ترمجة يف التهذيب وال يف امل      جند له 

  .وهذه القاعدة يستأنس ا مع قرائن أخرى
  :وأذكر اآلن أشهر هذه الكتب، فمنها

  ) أيب حامت حممد بن حبان البسيت  (  كتاب الثقات البن حبان- ١
  .الثقة عنده هو الثقة بنفسه أو بغريه ) أ ( 
 حبان بني الراوي الذي يورده ويتكلم عن        هناك فرق يف درجة توثيق ابن     ) ب(

وهناك فرق بني الراوي الذي باشر      . حاله وبني الراوي الذي يورده  بدون كالم عنه          
، وبني الراوي الذي مل يعاصره ومل يسمع منه ابن          ) عاصره ومسعه   ( ابن حبان حديثه    
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  .حبان 
 سـبقه مـن   ذكر ابن حبان يف مقدمة كتابه أنه مل يعتمد على كالم من   ) د  ( 

أئمة اجلرح والتعديل بل سيعتمد على سربه اخلاص، وهذا من أهم األسباب يف خمالفة              
  .ابن حبان لغريه

   كتاب الثقات للعجلي -٢
هذا الكتاب حقه أن يكون من الكتب اجلامعة بني الثقات والـضعفاء فـإن              

  .مصنفه مل يفرده يف الثقات ولكن هكذا جرى الناس بسب اختصار الكتاب 
زين الدين قاسم ابن قطلوبغا ( كتاب الثقات ممن مل يقع يف الكتب الستة          ـ  ٣

 (  
   .)١(وهو كبري يف أربع جملدات

  : إضاءة 
  .الكتب املؤلفة يف الضعفاء 

  :قبل اخلوض يف هذا املوضوع  ننبه على األمور التالية 
  . هو الذي طُعن يف عدالته الدينية أو يف ضبطهالراوي الضعيف - ١
طعن يف الراوي قد يكون يف جهة العدالة الدينية، وتارة يكـون مـن               وال - ٢

  .جهة الضبط
  -:أما الطعن يف جهة العدالة فيشمل   
  .   رمي الراوي ببدعة -أ   
  .وارم يف املروءة خب رمي الراوي -ب   
  . رمي الراوي مبفسق وهو الكذب-ج   
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  . جهالة حاله من جهة الضبط-د   
كون من جهة ضبط الصدر بكل ما يشعر بضعف    أما الطعن من جهة الضبط في     

حفظه ومن جهة ضبط الكتاب بكل ما يشعر خبلل يف محاية كتابه من العبث بالزيادة               
  .أو النقص أو التغيري والتبديل 

 رد حديثه ، وقد     بال يوج  الرواة املتكلم فيهم منهم مجلة تكلم فيهم مبا          - ٣
 الذهيب رسـالته    اإلمام وفيهم صنف    اشتملت كتب الضعفاء على مجلة من هذا القبيل       

  . الرد بال يوجالرواة املتكلم فيهم مما 
 كتب الضعفاء اشتملت على الضعفاء الذين يقبلون يف املتابعة والشواهد           - ٤

  . يف املتابعة والشواهد نال يقبلووعلى الضعفاء الذين 
 ومنهم   األئمة املتكلمون يف الرجال واملصنفون يف الضعفاء منهم املتشدد         - ٥

  .املتساهل ومنهم املتوسط 
  : إضاءة 

   :أشهر كتب الرجال يف الضعفاء
  . للعقيلي -كتاب الضعفاء الكبري ) ١(
  . البن عدي -الكامل يف الضعفاء واملتروكني ) ٢(
  . البن حبان -كتاب اروحني واملتروكني ) ٣(
  . للذهيب -كتاب ميزان االعتدال ) ٤(
  .جر العسقالين  البن ح-لسان امليزان ) ٥(

  :إضاءة 
  .كالم األئمة يف الرواة صادر عن أصول ومعرفة ودراية

مل يكن األئمة املتكلمون يف الرجال يطلقون أحكامهم على الرواة اعتباطـاً أو             
جزافاً، ولكنهم يصدرون عن قوانني واصطالحات خاصة، فاحتاج األمر إىل كثـرة            

ة أحواهلم حني إصدار تلك األحكـام       ممارسة لفهم عبارام على وجهها وذلك مبعرف      
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  .والقرائن اليت حفت م أثناء إصدارها
والرواة املتكلَّم فيهم قد يكونون يف زمن اإلمام وقد يكونون يف زمن متقـدم              

  !مل يلقهم، ومل يسمع منهم مباشرة، ولكل حال حكم: على زمنه أي
  .)١("معرفة أحوال الرواة"وقد كتبت يف ذلك فصالً طويالً بعنوان 

  : إضاءة 
هل ميكننا اليوم أن نغري مرتبة راوٍ من املرتبة اليت أنزله فيها أئمـة اجلـرح                

  ؟والتعديل
احلكم على راوٍ ما يتم بعد معرفة حاله من جهة العدالـة الدينيـة              : اجلواب  

والضبط، والعدالة الدينية تعرف مبباشرة الراوي، أو بنقل الثقة عنه ما يـدل عليهـا،               
ربة الباطنة بالراوي جلأ األئمة إىل سرب مرويات أمثال هـؤالء الـرواة             وعند تعذر اخل  
  !واحلكم عليهم

واحلاصل أننا يف زمننا هذا ال ميكننا أن نغري وصف راوٍ عن الدرجة اليت أنزلـه            
فيها أئمة اجلرح والتعديل، ألنه يتعذر علينا اخلربة الباطنة بأحوال الرواة، كما يتعـذر              

 ملرويات الراوي من أجل احلكم عليه من جهة الـضبط؛ و            علينا الوقوف على حصر   
  :ألبسط لك ذلك أقول

  :الرواة ال خيرجون عن حاالت ثالث 
  .رواة أمجع األئمة على توثيقهم: احلال األوىل 
  .راوة أمجع األئمة على تضعيفهم: احلال الثانية 
  .رواة اختلف األئمة فيهم: احلال الثالثة 

  !ية حنن أمام إمجاع ال جيوز خالفهففي احلال األوىل والثان
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  ويف احلال الثالثة غاية ما تستطيعه هو تطبيق قواعد أهل العلم يف ذلك، 
 بني أقوال اجلارحني واملعدلني بأن من جرحه إمنـا جرحـه يف حـال               فتجمع

  خاصة؛ 
  .فمن جرح يف روايته عن أهل بلد ما يقبل عند روايته عن غريهم

  .ا يقبل عند روايته عن غريهومن جرح يف روايته عن شيخ م
  .ومن جرح عند روايته من حفظه يقبل إذا روى من أصوله

   أحد القولني على اآلخر؛ترجحأو 
  .بتقدمي اجلرح املفسر على التعديل، إذا كان اجلرح املفسر قادحاً

  .بإعمال اجلرح امل يف حق من مل ينص أحد على عدالته
تقبل فيه إال اجلرح املفـسر إذا كـان         بإثبات عدالة من نص على عدالته وال        

  .قادحاً
  !وحنو ذلك
أال نستطيع حنن اليوم أن جنمع مرويات الراوي ونعيد النظـر يف            : فإن قيل 
  وصف مرتبته؟

مجعنا اليوم ملرويات الراوي فيه قصور؛ ألننا ال نستطيع أن نزعم أننا   : فاجلواب  
 وشيوخه، غاية ما يف األمر أننا       مجعنا مجيع أصوله ومروياته ومرويات تالميذه وأقرانه      

مجعنا حديثه الذي وقفنا عليه يف هذه الكتب، وهذا ال يدل على أنه كل أو أغلـب                 
  .حديث الراوي حىت يبىن عليه شيء

  وما دخل هذا مجيعه يف احلكم على الراوي؟: فإن قلت
األئمة يصدرون حكمهم على الراوي بعد دراسة ذلـك مجيعـه،           : فاجلواب  

  :وتفصيل ذلك
أن األئمة يأتون وجيمعون حديث الرجل عن شيخ، ويقابلوه حبديث الثقـات            
عن ذلك الشيخ، فإن وجدوا خمالفة نظروا هل هذه من الراوي نفسه موضوع الدراسة      
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أو هي من غريه، فاحتاجوا إىل النظر يف مرويات أقرانه عن هذا الشيخ، وينظـرون يف     
هـذا  : الراوي، فتراهم يقولـون   أصول السماعات للشيوخ الذين يروي عنهم هذا        

هذا الراوي يروي عن    : الراوي يروي عن فالن أحاديث ال تشبه أحاديثه، أو يقولون         
  .)١(فالن أحاديث مل جندها يف أصوله

فإن أصحاب تلك الدراسات الذين حالوا تغيري مرتبة راوٍ ما، أوردوا           : فإن قيل 
  ألغلب حديث الراوي أحاديث تشهد له؟

التصحيح علـى  : صحيح على الباب ـ أو ما يسميه بعضهم إن الت: فاجلواب
هنا ال تنفع إال املتابعات فقط؛ إذ باب احلكم على ! املعىن ـ، ليس هذا حمل استعماله 
  !الرواة غري باب تصحيح األحاديث

وحىت تصحيح احلديث ال يستعمل فيه كل ما يصحح املعىن؛ فقد يأيت حديث             
 آية مبعناه، و ال تشفع للحـديث فترقيـه إىل           بسند ضعيف و ال متابعات له، وتكون      

احلسن لغريه، ألن باب صحة املعىن غري باب صحة نسبة احلديث إىل الرسول صـلى               
  !اهللا عليه وسلم
  : إضاءة 

األخذ بكالم األئمة يف ذلك هو من باب اإلتباع ال من بـاب التقليـد؛ إذ                
  . الدينية والضبطمن العدالة الراوي حقيقة األمر أم ينقلون لنا صفة حال

فيه، فمن أين يتطـرق      إذا كان مرجع األمر إىل إتباعهم يف النقل، ومعىن ذلك أنه ال اجتهاد            : فإن قيل   
  اخلطأ إىل قوهلم؟
  :يتطرق اخلطأ من جهات، منها : فاجلواب

أن نقله حلال الراوي يقع فيه قصور، إما من جهة خبث الراوي            : اجلهة األوىل   
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وجود الشيخ تلقاه بأحسن حديثه، فيذهب الشيخ ويصفه بوصف         بأن يكون ملّا علم ب    
  . وهو ليس كذلكالضبط

عادة ابـن معـني يف   : "ومن هذا ما نبه عليه املعلمي اليماين رمحه اهللا يف قوله  
الرواة الذين أدركهم أنه إذا أعجبته هيئة الشيخ يسمع منه مجلة من أحاديثه، فإذا رأى               

ه فوثقه، وقد كانوا يتقونه وخيافونه، فقد يكـون         أحاديث مستقيمة ظن أن ذلك شأن     
أحدهم ممن خيلط عمداً، ولكنه استقبل ابن معني بأحاديث مستقيمة وملا بعـد عنـه               
خلط، فإذا وجدنا ممن أدركه ابن معني من الرواة من وثقه ابن معني وكذبه األكثرون               

ده توثيق ابـن معـني   أو طعنوا فيه طعناً شديداً فالظاهر أنه من هذا الضرب، فإمنا يزي     
  .)١(اهـ"وهناً، لداللته على أنه كان يتعمد

وهذا يف حق من انفرد ابن معني بتوثيقه وجرحه غريه جرحاً شديداً، وإال فقد              
  . )٢(نقل أن ابن معني كان ميتحن الرواة و ال يكتفي مبجرد السماع

ـ          : اجلهة الثانية    ت أن ينقل من حال الشيخ يف وقت، خيتلف عن حالـه يف وق
آخر، فقد يكون الراوي يف أول أمره ضابطاً،   مث يتغري بعد ذلك، فيحصل للـشيخ                 

فاختالف . معرفة بالراوي يف أول أمره، فيوثقه، مث ال حيصل للشيخ معرفة بآخر أمره            
حال الراوي مع اختالف وقت لقاء األئمة به ينتج مثل هذا االختالف، ويتطرق اخلطأ  

  .إىل حكم األئمة
قد يكون سبب اخلطأ اختالف حال الراوي يف ضبطه فهـو إذا            : ة  اجلهة الثالث 

روى من حفظه ال يضبط وإذا روى من أصوله فأصوله صحيحه، فيحصل أن الشيخ              
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يسمع حديث الراوي يف حال رواية الراوي له من حفظه، فيصفه بعـدم الـضبط،               
يفصل ويسمعه آخر وهو يروي من أصوله فيصفه بالضبط، ويتبني حاله لشيخ ثالث ف            

  .يف حاله
قد يكون سبب تطرق اخلطأ قصور الشيخ يف النظر يف مجيع أو            : اجلهة الرابعة   

أغلب حديث الراوي، فيكون حكمه مبنياً على ما اطلع عليه من حديث الراوي وما              
  .أطلع عليه ال ميثل احلكم احلقيقي عليه

يدخل فمن هذه اجلهات وغريها يدخل يف النقل ما يوجب قبوله أو رده، كما              
االجتهاد من جهة أخرى وهي اختالفهم يف اعتبار الوصف املعني جارحـاً أو غـري               
جارح، فإن هذا مما يدخله االجتهاد، كما يدخل االجتهاد يف املقدار مـن املخالفـة               

  . )١(الذي يرتل الراوي عن حد القبول إىل حد الرد ؛ هذا حمل االجتهاد
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  :ويشتمل على مطلبني 
  .علم ختريج احلديث: املطلب األول 
  .روافد علمية يف علم ختريج احلديث: املطلب الثاين 
  :وإليك البيان 
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  . احلديثعلم ختريج: املطلب األول 
  :وفيه بيان النقاط التالية

  .ـ تعريفه
  .ـ موضوعه

  .ـ نسبته إىل سائر العلوم الشرعية
  .ـ استمداده

  .واضعهـ 
  .ـ حكم تعلمه

  .ـ فضل علم التخريج ومثرته
  :)١(وإليك البيان

  .تعريف علم ختريج احلديث: أوالً 
خرج من البـاب خروجـاً،      :  التخريج يف اللغة هو النفاذ من الشيء، تقول       

  .فالن خريج فالن، إذا تعلم منه، كأنه هو الذي أخرجه من حد اجلهل: وتقول
ديث أو موضعه أو مها معاً، من كتب احلديث         إبراز سند احل  : ويف االصطالح   

  .املسندة، مع بيان درجته من القبول
والعالقة بني املعىن اللغوي واالصطالحي عالقة عموم وخصوص، فكل ختريج          
اصطالحي هو ختريج لغوي، و ال عكس؛ فإن املخرج بإبرازه سند احلديث أو موضعه          

  .من كتب احلديث املسندة، نفذ باحلديث منها
معرفة جمموعة املسائل واألصول الكلية     : "ذا كان العلم يف اصطالح التدوين     وإ

معرفة جمموعـة املـسائل     : هو  ) علم ختريج احلديث  (؛ فإن تعريف    "املتعلقة جبهة ما  
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واألصول الكلية املتعلقة بإبراز سند احلديث أو موضعه من الكتب املسندة أو مها معاً،              
  ".مع بيان درجته من القبول

  : تعريفشرح ال
املسائل اليت تبحث يف    : يقصد بذلك   " جمموعة املسائل واألصول الكلية   : "قولنا

ما أنواع التخريج؟ وهل يكفي جمرد العزو إىل موضع احلـديث           : هذا العلم كمسألة    
برقم احلديث أو ال بد من ذكر الكتاب والباب؟ وهل جرى األئمـة املـصنفون يف                

مثـل  : ؟ وحنو هذه املسائل، واألصول الكلية     احلديث على بيان درجة احلديث أو ال      
معرفة طرق البحث عن احلديث، ومعرفة كيفية احلكم على احلديث، ومعرفة طـرق             

  .التصنيف يف التخريج، وحنو ذلك
هذا قيد  " إبراز سند احلديث أو موضعه من الكتب املسندة أو مها معاً          : "قولنا  

وضعه من الكتب املسندة، فإن هذا      احترز به عن إبراز أي شيء غري سند احلديث أو م          
ال يكون خترجياً، فمن أخرج مسألة فقهية ال يقال له أنه خرج حديثاً، وكذا من خرج                

إنه خرج  : مسألة أصولية، أو من خرج علة فقهية يدور عليها احلكم فهذا ال يقال عنه             
  .حديثاً

ريج منها  قيد احترز به عن الكتب غري املسندة فالتخ       " الكتب املسندة : "وقولنا
ويدخل فيه كل كتاب يورد األحاديث باإلسناد       . أو العزو إليها ليس بتخريج حديثي     

سواء كان من مصنفات احلديث أو التفسري أو الفقه أو األصول أو اللغة أو األدب أو                
  .غريها

قيد احترز به عن العزو ارد عن بيـان         " مع بيان مرتبتها من القبول    : "وقولنا  
ا إمنا يترتل يف تسميته ختريج، إذ مثرة التخريج وغايته ومقصوده مفقودة            املرتبة، فإن هذ  

  .فيه
  : فالتخريج ال خيرج عن الصور التالية 

  .أن يشتمل على إبراز سند احلديث مع بيان مرتبة من القبول: الصورة األوىل 
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أن يشتمل على ذكر موضع احلديث من الكتب املسندة مـع           : الصورة الثانية   
  . ته من القبولبيان مرتب

أن يشتمل على إبراز سند احلديث وذكر موضعه من الكتب          : الصورة الثالثة   
  . املسندة مع بيان مرتبته من القبول

  .أن يشتمل على إبراز السند دون بيان مرتبته من القبول: الصورة الرابعة 
أن يشتمل على ذكر موضعه من الكتب املسندة دون بيان          : الصورة اخلامسة   

  .ته من القبولمرتب
أن يشتمل على ذكر السند وبيان موضعه مـن الكتـب           : الصورة السادسة   

  .املسندة دون بيان مرتبته من القبول
  : وهذه الصور تندرج يف أنواع ثالثة هي أنواع التخريج 

  .هو الصورة الثالثة: فالتخريج التام 
  .هو الصورة األوىل و الثانية: التخريج املختصر 

وإمنا يطلق عليهـا    . هو الصورة الرابعة واخلامسة والسادسة    : صر  التخريج القا 
ختريج تكلفاً وترتالً، وذلك خللوها من مثرة التخريج ومقصده مع اشتماهلا على أغلب             

  .أركانه
  :موضوع علم ختريج احلديث ومسائله: ثانياً 

  :موضوع هذا العلم هو احلديث النبوي من جهات ثالث
  .دهإبراز سن: اجلهة األوىل 
  .إبراز موضعه: اجلهة الثانية 
  .إبراز درجته من القبول: اجلهة الثالثة

ومسائل هذا العلم كلها يف بيان هذه اجلهات الثالث، وبتأملها تنتـهي إىل أن              
مسائل علم ختريج احلديث هي مسائل علوم احلديث رواية ودراية، مضافاً إليها طرق             

  .البحث عن احلديث
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  .ج احلديث إىل سائر العلوم الشرعيةنسبة علم ختري: ثالثاً 
هو مثرة علم مصطلح احلديث، بل وأصله إذ احملدث ال يصل إىل تطبيق مسائل              
علوم احلديث إال بعد إبرازه سند احلديث وموضعه، من أجل الوصـول إىل معرفـة               
درجة احلديث من القبول والرد، ومن مثّ فقهه وما يتعلق به، وإذا كان حاله هكذا مع                

حلديث، فهو كذلك مع سائر العلوم الشرعية، سواء منها الفقه أم التفـسري أم              علوم ا 
  .العقيدة أم احلديث رواية وفقهاً وتفسرياً

وعالقته ا عند التحقيق عالقة عموم وخصوص من وجه؛ فهو يتداخل مـع             
  .سائر العلوم الشرعية وينفرد عنها وتنفرد عنه

  .استمداد علم ختريج احلديث: رابعاً 
مد هذا العلم من مجيع جهود العلماء يف التصنيف يف علم احلديث روايـة              يست

ودراية، مع ما يتعلق بذلك من فهرسات، وكشافات، تساعد علـى البحـث عـن               
  .احلديث

  :واضع علم ختريج احلديث: خامساً 
واضع هذا العلم علماء احلديث، مبصنفام يف احلديث اليت تعترب يف احلقيقة من             

ريج احلديث؛ ألن ختريج احلديث إمـا أن يـصنف علـى أسـاس              التصنيف يف خت  
  .املوضوعات، وإما على أساس الرواة، والتصنيف يف احلديث ال خيرج عن ذلك

  .حكم الشرع يف تعلم علم ختريج احلديث: سادساً 
  .تعلم هذا العلم فرض كفاية على عموم املسلمني

كل العلوم الشرعية ال    وهو فرض عني على كل باحث يف العلوم الشرعية؛ إذ           
يستغىن فيها عن احلديث، فاملفسر والفقيه واألصويل وغريهم حيتاجون يف حبـثهم إىل             
تعلم ختريج احلديث، و ال تستقيم نتائج البحث يف ذلك مجيعـه دون علـم ختـريج           

  .احلديث
و ال يقوم ذا العلم كل من طلب علوم احلديث حىت يتقنه ويفقـه مـسائله،        
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رح والتعديل، وذلك للوصول إىل بيان درجة احلديث من القبـول           وخاصة مسائل اجل  
والرد، مع الدراية بكيفية البحث عن احلديث يف الكتب املسندة، مع حسن االعتنـاء              

  .بفهم كالم العلماء يف ذلك مجيعه
 ومل  صلى اهللا عليـه وسـلم     من مل حيفظ سنن النيب      : "قال ابن حبان رمحه اهللا    
يمها، و ال عرف الثقات من احملـدثني و ال الـضعفاء            حيسن متييز صحيحها من سق    

واملتروكني، ومن جيب قبول انفراد خربه ممن ال جيب قبول زيادة األلفاظ يف روايتـه،               
ومل حيسن معاين األخبار، واجلمع بني تضادها يف الظواهر، و ال عرف املفـسر مـن                

 اللفظ اخلاص الـذي     امل و ال املختصر من املفصل و ال الناسخ من املنسوخ، و ال            
يراد به العام، و ال اللفظ العام الذي يراد به اخلاص، و ال األمر الذي هـو فريـضة                   
وإجياب، و ال األمر الذي هو فضيلة وإرشاد و ال النهي الذي هـو حـتم ال جيـوز                   
ارتكابه من النهي الذي هو ندب يباح استعماله، مع سائر فصول الـسنن، وأنـواع               

؛ كيف يستحل أن    )فصول السنن (سب ما ذكرناها يف كتاب      أسباب األخبار على ح   
يفيت أو كيف يسوغ لنفسه حترمي احلالل أو حتليل احلرام، تقليداً منه ملن خيطي ويصيب 

صـلى اهللا عليـه     رافضاً قول من ال ينطق عن اهلوى إن هـو إال وحـي يـوحى                
  .)١(اهـ"وسلم

  :فضل علم ختريج احلديث ومثرته: سابعاً 
  :صناعات احلقيقية تشرف بأحد ثالثة أشياء، وهيإذا كانت ال

الصياغة أشرف من الدباغـة، ألن      : إما بشرف موضوعاا، حنو أن يقــال     
  .موضوعها ـ وهو الذهب والفضة ـ أشرف من موضوع الدباغة وهو جلد امليتة

طبع السيوف أشرف من طبـع القيـود        : وإما بشرف صورها، حنو أن يقال     
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  .والسيور
 أغراضها وكماهلا، كصناعة الطب اليت غرضها إفادة الصحة؛ فإا          وإما بشرف 

  .أشرف من الكناسة اليت غرضها تنظيف املستراح
إذا كان احلال كذلك؛ فإن علم ختريج احلديث من أشـرف الـصناعات؛ إذ              
موضوعه احلديث من جهة إسناده وموضعه يف الكتب املسندة، وبيان مرتبته، وصورة            

العمل مبا صح عن رسول     : الصحيح والضعيف من احلديث، وغرضه    التمييز بني   : فعله
  .اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وإتباع شرع اهللا عز وجل، وحتقيق العبودية هللا تعاىل

وتفصيل هذه اجلملة يف النقاط التالية، اليت تشتمل على أهـم مثـرات علـم               
  :التخريج، وهي التالية

  .ديثـ التمييز بني املقبول واملردود من احل١
! ـ يئة اتمع املسلم، والتقدم به إىل سريته األوىل، اليت ختلف وتأخر عنها            ٢

سريته اليت لن يصلح إال ا، و لن يصلح آخر هذه األمة إال مبا صلح عليـه أوهلـا،                   
  :وذلك حتقيقاً للمنهج الذي رمسه بعض أهل العلم للعودة إىل الدين عن طريق 

  .التصفية: أ 
  .التربية: ب
يربز لنا هذا العلم صورة من صور حفظ اهللا عز وجـل للـسنة النبويـة     ـ  ٣

  .والقرآن العظيم
ـ يربز هذا العلم صورة من اهتمام سلف هذه األمـة باحلـديث ومـدى               ٤

ليفخر املـسلمون مـا شـاءوا بعلـم         : "عنايتهم به، حىت قال املستشرق مرجليوث     
  .، والفضل ما شهد به األعداء)١("حديثهم
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  .على خصيصة هذه األمة من جهة اإلسنادـ احملافظة ٥
ـ وصل اخللف بالسلف من خالل النظر يف كتبهم ومصنفام، والوقـوف            ٦

  .على أقواهلم وإشارام وإرشادام
يا أَيها الَّذين آمنوا إِنْ جـاَءكُم       �: ـ ذا العلم يمتثل قول اهللا تبارك وتعاىل       ٧

 �نْ تصيبوا قَوماً بِجهالَة فَتـصبِحوا علَـى مـا فَعلْـتم نـادمني             فَاسق بِنبأ فَتبينوا أَ   
  .) ٦:احلجرات(

ـ وذا العلم حيصل االحتراس من أن ينسب إىل رسول اهللا صلى اهللا عليـه        ٨
  .وسلم مامل يقله

ـ وبه حيصل السري على ما أمرنا به سلفنا الصاحل رضوان اهللا علـيهم مـن                ٩
دين، ورأسه القرآن العظيم، وحديث الرسول الكـرمي صـلى اهللا عليـه             التثبت يف ال  

  ".إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم: "وسلم، حيث قالوا
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  .روافد يف علم ختريج احلديث: املطلب الثاين 
، )١(تكلمت عن علم التخريج وقواعده وطرق البحث فيه، يف كتـاب مفـرد            

د العلمية اليت حيتاجها الباحث يف التخـريج، ولـذا          وذكرت هناك الكثري من الرواف    
سأختصر هنا بعض اإلضاءات اكتفاء مبا ذكرته عن موضوعها يف كتايب املشار إليـه،              

  :واهللا املوفق
  : إضاءة 

  هل يسوغ لنا خمالفة أحكام األئمة املتقدمني على األحاديث؟
  : اجلواب 

مهم على رواتـه سـواء      أحكام األئمة املتقدمني على األحاديث هي مثل كال       
  :بسواء، وتوضيح ذلك من خالل تطبيقه على احلديث؛ فأقول

إن كالم أئمة احلديث على األحاديث ال خيلو من أن يكون تصحيحاً منـهم              
للحديث، أو تضعيفاً منهم للحديث، أو اختالفاً منهم يف حكم درجة احلديث، فينتج             

  :لنا من ذلك األقسام التالية
  .ديث اتفقوا على تصحيحهاأحا: القسم األول 
  .أحاديث اتفقوا على تضعيفها: القسم الثاين 

  .أحاديث اختلفوا فيها: القسم الثالث 
  .أحاديث مل نقف إال على كالم بعضهم فيها: القسم الرابع 

  .أحاديث مل نقف هلم على كالم فيها: القسم اخلامس 
  ! منهمفالقسم األول والثاين ال تسعنا خمالفتهم؛ غذ هذا إمجاع

  !وأما القسم الثالث فينظر ويرجح فيه حبسب القرائن
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وأما القسم الرابع فإن انفرد إمام منهم حبكم على حديث، فلم جند من خيالفه              
  أو يوافقه، فال خيلو احلال من أن يكون كالمه على طريق بعينه للحديث، أو مطلقاً؛

نه الدرس لطرق وخمارج    ففي احلال األوىل ال خمالفة بني كالمه وبني ما يسفر ع          
  !احلديث األخرى، اليت يشملها بكالمه

ويف احلال الثانية ينظر يف القرائن فإذا قوت القرائن قبول كالمه قُبل، وإال حكم    
على احلديث حبسب ما تدل عليه القرائن، وإال فإن إعمال كالم اإلمام واألخذ بـه               

  .ثقأوىل، وهذا مثل قضية اجلرح امل يف حق من مل يو
وأما القسم اخلامس فإن البحث عن درجة احلديث عن طريق درس الطـرق             
واملخارج هو األصل، وذلك حبسب ما تقرر يف قواعد هذا العلـم الـشريف، واهللا               

  .املوفق
إن األخبار اخلاصة املروية على ثالثـة       : "رمحه اهللا ) هـ٤٥٨ت(قال البيهقي   

  :أنواع
  .... نوع اتفق أهل العلم باحلديث على صحته

وأما النوع الثاين من األخبار؛ فهي أحاديث اتفق أهل العلم باحلـديث علـى              
  . ...ضعف خمرجها

وأما النوع الثالث من األحاديث فهو حديث قد اختلف أهل العلم باحلـديث             
يف ثبوته؛ فمنهم من يضعفه جبرح ظهر له من بعض رواته، خفي ذلك عن غريه، أو مل                 

ول خربه، وقد وقف عليه غريه، أو املعـىن الـذي           يقف من حاله على ما يوجب قب      
جيرحه به ال يراه غريه جرحاً، أو وقف على انقطاعه أو انقطاع بعـض ألفاظـه، أو                 
أدراج بعض رواته قول رواته يف متنه، أو دخول إسناد حديث يف حديث خفي ذلك               

  .على غريه
فهم، فهذا الذي جيب على أهل العلم باحلديث بعدهم أن ينظـروا يف اخـتال             

وجيتهدوا يف معرفة معانيهم يف القبول والرد، مث خيتاروا من أقاويلهم أصحها، وبـاهللا              
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  .)١(اهـ"التوفيق
إن إمجاع الفقهاء علـى األحكـام       : "رمحه اهللا ) هـ٧٢٨ت(قال ابن تيمية    

معصوم من اخلطأ، ولو أمجع الفقهاء على حكم كان إمجاعهم حجة؛ وإن كان مستند       
ياس أو عموم؛ فكذلك؛ أهل العلم باحلديث إذا أمجعوا علـى           أحدهم خرب واحد أو ق    

صحة خرب أفاد العلم وإن كان الواحد منهم جيوز عليه اخلطأ لكن إمجاعهم معـصوم               
  .)٢(اهـ"عن اخلطأ

مىت وجدنا حديثاً قد حكم إمام من       : "رمحه اهللا ) هـ٨٥٢ت(قال ابن حجر    
لك كما نتبعه يف تصحيح احلديث إذا       األئمة املرجوع إليهم بتعليله فاألوىل اتباعه يف ذ       

  .صححه
مع إمامته حييل القول على أئمة احلديث يف كتبه         ) هـ٢٠٤ت(وهذا الشافعي   

  .وفيه حديث ال يثبته أهل العلم باحلديث: فيقول
وهذا حيث ال يوجد خمالف منهم لذلك املعلل، وحيث يصرح بإثبات العلـة،             

  . النظر إىل الترجيح بني كالميهمافأما إن وجد غريه صححه فينبغي حينئذ توجه
وكذلك إذا أشار املعلل إىل العلة إشارة ومل يتبني منه ترجيح إلحدى الروايتني؛             

  .)٣(اهـ"فإن ذلك حيتاج إىل الترجيح، واهللا اعلم
  : إضاءة 

ال يكفي لكي تقدر على ختريج احلديث أن تكون عاملاً بعلوم احلديث، بل ال       
  .للمصطلح والتخريجة بد لك من املمارسة الطويل
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البد يف هذا العلم من طـول املمارسـة وكثـرة           : "قال ابن رجب رمحه اهللا    
املذاكرة؛ فإذا عدم املذاكرة به فليكثر طالبه املطالعة يف كالم األئمة العارفني كيحـي              
القطان، ومن تلقى منه كأمحد وابن املديين وغريمها، فمن رزق مطالعة ذلك وفهمـه              

  .صارت له فيه قوة نفس وملكة ؛ صلح له أن يتكلم فيهوفقهت نفسه منه و
  .احلجة يف هذا الفن عندنا احلفظ والفهم واملعرفة ال غري: قال احلاكم أبوعبداهللا

ذا قلت للعامل بعلل احلديث من أين       إهلام؛ ف إمعرفة احلديث   : وذكر ابن مهدي  
  .)١(اهـ"أخذت هذا مل تكن له حجة

  : إضاءة 
، حيـث   و مدار السند ومعرفة مراتبهم من املهمات      دراسة رجال اإلسناد أ   

إنك ال تستطيع بدوا الوصول إىل معرفة متربة احلديث؛ لكن ليس معىن هذا أن تورد         
ترمجة كل راوي يف السند أثناء التخريج، فإن هذا مل يصنعه األئمة الـذين صـنفوا                

لكـبري ألحاديـث    التخريج أمثال الزيلعي يف نصب الراية، وابن امللقب يف التخريج ا          
  .الرافعي، وابن حجر يف التلخيص احلبري، وغريهم رمحهم اهللا

إمنا يقصر الكالم على حمل اخلالف يف السند ويورد من الترمجة ما حيتاج إليـه               
  .فقط

  : إضاءة 
ال مل ختريج اآلثار املوقوفة؛ فإن فيها من العلم ما حيتاجه املتفقه للكتـاب              

  .والسنة
يف هذه األيام بتخريج األحاديث املرفوعة، بل حىت الرسائل         وقد كثر املشتغلون    

العلمية يف اجلامعات عند ختريج أحاديث موضوع ما، أو خمطوط ما، ينصص على أن              
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٩٧  

املراد ختريج األحاديث املرفوعة فقط، وهذا يف احلقيقة تفويت لثروة علميـة غاليـة،              
ار مجلة من األحاديث املرفوعة     وفوائد علمية عالية؛ إذ يكفي أن نتذكر أن يف هذه اآلث          

ضمنا؛ وذلك أن ما جاء عن الصحابة مما ال جمال للرأي واالجتهاد فيه ومل يكن مـن                 
اإلسرائيليات له حكم املرفوع، فهذا أثر موقوف سنداً مرفوع حكماً، فهـذه سـنن              

  !تفوت بسبب إمهال ختريج اآلثار
ذا اجلانب من خدمة    وذه املناسبة أحث وأرغب طالب العلم على االشتغال         

  !السنة النبوية، وتاهللا أنه حلقيق بذلك
  : إضاءة 

 يف الكتب   ورود احلديث مواضع  ليس من مقصود املخرج استيعاب طرق و      
نعم طلب تكثري طرق احلديث من أجـل الوصـول إىل           ! فإن هذا شيء ال يستطاع    

  . )١(احلكم بتواتره مقصد  صحيح، كما نبه عليه الشاطيب
  : إضاءة 

 عيب يف استعمال الكشافات وكتب األطراف الدالـة علـى مواضـع             ال
 املوضع  ع العيب أن تكتفي بذلك وال تطال      احلديث، وكذا برامج احلاسوب، و لكن     

  !نفسه يف الكتاب، فقد يكون العزو إىل لفظ للحديث ليس هو موضوع حبثك؛ فانتبه
اسوب أو كتب وحيصل يف أوقات كثرية أن يشري املعجم املفهرس أو برنامج احل       

أطراف األحاديث إىل احلديث وأنه موجود يف كتاب كذا باب كذا برقم كذا، فـإذا          
راجعته يف الكتاب وجدت اإلشارة إىل حديث آخر، أو إىل رواية غري اليت بني يديك،               
وهذا ال يليق باملخرج الفطن؛ إذا البد من مراجعة الكتب و ال تكتفي بـالعزو عـن               

  .طريق هذه الكشافات
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٩٨  

  .هذا حيصل ولصور أخرى أيضا يف برامج احلاسوب املتعلقة باحلديثو
  :إضاءة 

ال مانع من أن تستفيد من ختريج غريك يف الداللة على مواضع احلـديث و               
  : مع مراعاة األمور التالية لكن

  .ـ مراجعة احلديث يف املواضع اليت أشار إىل ورود احلديث فيها
  .ـ مراجعة حكمه على احلديث وحيثياته

ـ ذكره واإلحالة إليه، عند االستفادة منه، فإن هذا أبرأ للذمة، وأبعـد عـن               
فإن مل تستفد منه شيئاً إمنا فقط فتح لك البـاب           . التهمة، وبركة العلم عزوه إىل قائله     

يف ختريج احلديث فالذي أراه لك أيضاً ذكره، فال غضاضة يف هذا مطلقاً، وفقين اهللا               
  .حوإياك ملا فيه اخلري والصال

  :إضاءة 
املعينـة يف التخـريج يف      ) برامج الكمبيـوتر  (من أفضل الربامج احلاسوبية     

موسـوعة احلـديث    (؛ برنـامج     ومسند أمحد واملوطأ وسنن الدارمي     ةالكتب الست 
، ولديه قدرات عالية جداً، ال تتوفر يف العديد مـن الـربامج             )صخر(لـ  ) الشريف
  .األخرى

عينة جداً برنامج األلفية، وبرنـامج األجـزاء        ومن الربامج اجليدة واملفيدة وامل    
فإما مفيدان وميكن اختصار الكثري من اجلهد والتعب مبراجعة         ) التراث(احلديثية لـ   

  .ااحلديث والبحث عنه عن طريقيهم
  !وتعلم هذه الربامج سهل جداً حيتاج فقط إىل ممارسة

  : إضاءة 
ملـصنفات احلديثيـة    مما يساعدك يف البحث عن احلديث معرفتك مبناهج ا        

 فهناك املساند، واملعاجم، واملصنفات، واجلوامع، واملستخرجات،       ومقاصد أصحاا، 



 

 

 

٩٩  

  .واملستدركات، واألجزاء احلديثية
وهناك كتب تورد فيها األسانيد للكتب وتشتمل علـى أسـانيد أحاديـث             

  .وروايات، كاملشيخات، والفهارس، واألثبات
: مراجعة الكتب املصنفة يف ذلك، مثـل      ومن أهم ما يساعدك على حتقيق هذا        

الرسـالة  "،وكتـاب   )١(لصديق حسن خان القنوجي   " احلطة يف ذكر الصحاح الستة    "
، واشـتمل   )٢(حملمد بن جعفر الكتـاين    " املستطرفة لبيان مشهور كتب السنة املشرفة     

ـ ١٢٣٩ت( الدهلوي   زلعبد العزي " العجالة النافعة "الفصل األول من     علـى   ،)٣()هـ
  .)٤(للمباركفوري" مقدمة حتفة األحوذي"فيسة جداً يف هذا املعىن، وكذا فوائد ن

  :إضاءة 
  ما وظيفة احملدث عند التخريج؟

وظيفة احملدث النظر يف األسانيد من حيث الـرواة         : "قال ابن القطان رمحه اهللا    
واالتصال واالنقطاع؛ فأما معارضة هذا املنت ذلك اآلخر، وأشباه هذا فلـيس مـن              

  .)٥(اهـ" هو من نظر الفقيه، وإذا نظر الفقيه تبني له خالف ما ذكرنظره، بل

                                      

���  M03V	 XH�3� 
N�� F�� q���1� U�3{ �=#�3{ 
	 ,2>�� ,(>�� (Y ,����� ,5��� (Y ,S�3�H ���Wb
 ��G U�3V9�ges�;X 

�k� M03V	 X *�]�6 
�� ��Wr 
�� S�	R	R9 ��Wr 
�� y�1&� ��Wr 
� y1&� �Wr q���1� U�3{ �=#�3{ 
	

 U��*9 U�3V9 ,���� ,U�	L�� *�#�39 (Y ,-#1+9�ged�;X 

�i� M03V	 X#]9 UT�9 
� �6[	Y x�� <�} ,-��� ��V�9��3� 2#&��3� ���B ,U��( X (Y ,2>��9 ��Wr

 �#�	� U�	#6 ,U�	L�� �#�(��9 t#� 
� R�R�9�3� U	L�9 RE*	 , u#�*9 ,p�t019� ±&�9 S��9

 ��G U�3V9 ,�&� , (#Q�� �LN9 U&��	 , U�W�= 
��gkk�;X 

�g �E c :; c �1��B #	 *lB� ��B#�G U�(Y� ¯�*�19 )#1�z U?#��ii�X� 

�w�  �#²�� �;09 2#���whi�oX� 



 

 

 

١٠٠  

كان بييت  : " اإلشبيلي حديث عن امرأة من بين النجار قالت        قوملّا ذكر عبد احل   
 رمحه اهللا   ق، مث رده عبد احل    "...من أطول بيت حول املسجد، فكان بالل يؤذن عليه          

؛ ملّا قال ذلك تعقبه ابـن       "يؤذن بليل الصحيح الذي ال اختالف فيه أن بالالً        : "بقوله
وجييء على أصله أن يكون هذا صحيحاً من جهة اإلسناد، فإن ابـن             : "القطان بقوله 

إسحاق عنده ثقة، ومل يعرض له اآلن إال من جهة معارضة غريه، وهذا ليس من نظر                
ه احملدث، وإذا نظر به الفقيه تبني له منه خالف ما قال هو من أنه معارض، وذلك أن                

يف سائر  " وأن بالالً ينادي بليل   : "ال يتحقق بينهما التعارض إال بتقدير أن يكون قوله        
  .)١(اهـ"العام

علم اإلسناد يبحث فيه عن صحة احلـديث أو         : "وقد قال ابن حجر رمحه اهللا     
  .)٢(اهـ"ضعفه ليعمل به أو يترك، من حيث صفات الرجال وصيغ األداء

معرفة صـحيح احلـديث   :  يف علم احلديثالعمدة: "وقال السيوطي رمحه اهللا 
وسقيمه،  وعلله واختالف طرقه، ورجاله جرحاً وتعديالً، وأما العايل والنازل، وحنو            

  .)٣(اهـ"ذلك فهو من الفضالت ال من األصول املهمات
  : إضاءة 

  .صحة احلديث وضعفه حتصل من وجهني
اعلم أن معرفة صحة احلديث وسقمه حتصل مـن         : "قال ابن رجب رمحه اهللا    

  :وجهني
معرفة رجاله وثقتهم وضعفهم؛ ومعرفة هـذا هـين؛ ألن الثقـات            : أحدمها  
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١٠١  

  .والضعفاء قد دونوا يف كثري من التصانيف، وقد اشتهرت بشرح أحواهلم التواليف
لـى بعـض عنـد      معرفة مراتب الثقات، وترجيح بعضهم ع     : والوجه الثاين 

االختالف، إما يف اإلسناد وإما يف الوصل واإلرسال، وإما يف الوقف والرفـع وحنـو               
ذلك، وهذا هو الذي حيصل من معرفته وإتقانه وكثرة ممارسته الوقوف على دقـائق              

  .)١(اهـ"علل احلديث
  :إضاءة 

كما ينتبه إىل تنوع مصطلحات األئمة يف ألفاظ اجلرح والتعديل، وتنـوع            
؛ فقد يبين احملـدث     بهم يف مسائل علوم احلديث؛ ينتبه إىل اختيارام الفقهية        مذاه

حكمه على رواية بالشذوذ أو النكارة أو العلة بناء على اختيار فقهي له يف املسألة اليت         
  .ورد فيها احلديث

� �
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١٠٢  
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  : ويف هذا املقصد مطلبان 

  .علم شرح احلديثالتعريف : ألول املطلب ا
  روافد البحث يف شروح احلديث: املطلب الثاين 
  :وإليك البيان 



 

 

 

١٠٣  

  .التعريف بعلم شرح احلديث: املطلب األول 
  

  :وفيه بيان النقاط التالية
  . وامسهحده ـ 

  .ـ موضوعه ومسائله
  .ـ واضعه

  .ـ استمداده
  .ـ نسبته إىل سائر العلوم الشرعية

  .علمهـ حكم طلبه وت
  .ـ فضله ومثرته

  :وإليك البيان 



 

 

 

١٠٤  

  .حده وامسه: أوالً 
  .���الشرح يف اللغة هو الكشف والتوضيح والفهم والبيان

  .��k احلديث، و اخلرب قليله وكثريه: واحلديث يف اللغة 
  .��iما أضيف إىل الرسول صلى اهللا عليه وسلم، وهو املرفوع: ويف االصطالح 

كشف و التوضيح ملعاين وفقه مـا أضـيف إىل          ال: فشرح احلديث اصطالحاً    
  .الرسول صلى اهللا عليه وسلم

هو جمموعة املسائل واألصول الكليـة      : "وإذا كان العلم يف اصطالح التدوين       
معرفـة جمموعـة املـسائل      : ؛  فإن علم شرح احلديث هو        ��g"املتعلقة جبهة واحدة  

 الرسـول صـلى اهللا عليـه        واألصول الكلية املتعلقة ببيان معاين وفقه ما أضيف إىل        
  . فشرح احلديث يقصد به توضيح وبيان معانيه وفقهه، ومتممات ذلك". وسلم

ويسمى هذا العلم بفقه احلديث، أو علم شرح احلـديث، أو علـم معـاين               
  .احلديث، أو علم أصول تفسري احلديث

  .موضوع علم شروح احلديث ومسائله: ثانياً 
القواعد صلى اهللا عليه وسلم من جهة       موضوع هذا العلم هو حديث الرسول       

  .الكلية واملسائل املتعلقة ببيان معاين احلديث، واملراد منه
حترير هدف احلديث ومقصده، ومعناه على جهة اإلمجال، وسـالمته          ومسائله  

ويقصد بـذلك   . تفسري األلفاظ، وبيان معانيها و املراد منها      من املعارض والناسخ، و   
  .يث النبوياأللفاظ الواقعة يف احلد
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١٠٥  

  :فشرح احلديث يعىن بثالثة جوانب وهي التالية
 ما يتعلق باإلسناد ، من حيث التخريج وبيان درجة احلديث ، والتعريـف            -١

بالرواة، وضبط ما حيتاج إىل ضبط من أمساء الرواة، مع بيـان املهمـل واملبـهم يف                 
ـ             ن هـذه   اإلسناد، على وجه االختصار، وبدون تعمق وإمعان؛ ألن لكل جانـب م

  .اجلوانب املتعلقة باإلسناد علم خيتص به
 وذلك بالرجوع   – حتتاج إىل بيان     – ما يتعلق ببيان معاين ألفاظ احلديث        -٢

  .إىل كتب الغريب واللغة
 بيان املراد باحلديث، وهذا هو فقه احلديث، الذي ختتلف فيه منازع أنظار             -٣

ن معىن اللفظ من جهة اللغة وبني مع مالحظة أن الفرق بني بيا . أهل العلم واستنباطهم  
  .  ���بيان املعىن املراد من احلديث

  .واضع هذا العلم: ثالثاً 
العلم هو الرسول صلى اهللا عليه وسلم، فقد كان يـبني           أول من تكلم يف هذا      

للصحابة معاين بعض األلفاظ واملراد منها، فيلفت األنظار إىل كنوز احلديث النبوي،            
أَتـدرونَ مـا    : "ريرةَ أَنَّ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ        أَبِي ه حديث  كما يف   
سفْلفَقَالَ        :  قَالُوا ؟الْم اعتلَا مو لَه مهرلَا د نا مينف سفْلي      :الْمأْتي يتأُم نم سفْلإِنَّ الْم 

 وزكَاة ويأْتي قَد شتم هذَا وقَذَف هذَا وأَكَلَ مـالَ هـذَا             يوم الْقيامة بِصلَاة وصيامٍ   
                ـتفَـإِنْ فَنِي هاتنسح نذَا مهو هاتنسح نذَا مطَى هعذَا فَيه برضذَا وه مد فَكسو

  .)٢("طُرِحت علَيه ثُم طُرِح في النارِحسناته قَبلَ أَنْ يقْضى ما علَيه أُخذَ من خطَاياهم فَ
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لَا : "عبد اللَّه بنِ مسعود عن النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ          حديث  وكما يف    
 يحب أَنْ يكُونَ يدخلُ الْجنةَ من كَانَ في قَلْبِه مثْقَالُ ذَرة من كبرٍ قَالَ رجلٌ إِنَّ الرجلَ      

ثَوبه حسنا ونعلُه حسنةً قَالَ إِنَّ اللَّه جميلٌ يحب الْجمالَ الْكبر بطَر الْحـق وغَمـطُ              
  .)١ ("الناسِ

م أَنسٍ عن عبادةَ بنِ الصامت عن النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّ          حديث  وكما يف    
من أَحب لقَاَء اللَّه أَحب اللَّه لقَاَءه ومن كَرِه لقَاَء اللَّه كَرِه اللَّه لقَـاَءه قَالَـت                 " :قَالَ

   اجِهوأَز ضعب ةُ أَوشائقَالَ    :ع توالْم هكْرا لَنإِن :        هرـضإِذَا ح نمؤالْم نلَكو ذَاك سلَي 
والْم               قَاَء اللَّـهل بفَأَح هاما أَممم هإِلَي بٌء أَحيش سفَلَي هتامكَرو اللَّه انوبِرِض رشب ت

               هإِلَي هٌء أَكْريش سفَلَي هتقُوبعو ذَابِ اللَّهبِع رشب رضإِذَا ح رإِنَّ الْكَافو قَاَءهل اللَّه بأَحو
مقَاَءهل اللَّه كَرِهو قَاَء اللَّهل كَرِه هاما أَموحنو ذلك من األحاديث ،)٢("م!  

مث سار على سبيله صحابته رضوان اهللا عليهم واألئمة من بعدهم، رضـي اهللا              
  .عنهم أمجعني
علم أن   فا ؛حديث الرسول صلى اهللا عليه وسلم     شرح  أصول   يف   املؤلفاتوأما  

ري احلديث وبيان معانيه وفقهه، مبثـوث       محهم اهللا تعاىل يف أصول تفس     كالم العلماء ر  
، أم ما كان متعلقـاً      )٣(يف مصنفام، سواء منها ما كان متعلقاً بعلم مصطلح احلديث         
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١٠٧  

  .)١(بشروح احلديث، أم ما كان متعلقاً بالردود على املخالفني
  .فمسائل هذا العلم ليست ببدع

فـصول  " اهللا تعاىل كتاباً له ومسه بـ        رمحه) هـ٣٥٤ت(بل ذكر ابن حبان     
 أنه يتعلق بالقواعد اليت حيتاج إليها مـن يـتكلم يف            إشاراته، يبدو من خالل     "السنن

  :تفسري احلديث وبيان معانيه، فهو يذكر مثال
اخلرب امل الذي جاء بيانه يف اخلرب نفسه عن صـحايب           :  من فصول السنن   -

  .)٢(آخر
فيها االسم مضافاً إىل الشيء للقرب من التمام،        ما جاء   :  ومن فصول السنن   -

  .)٣(وما جاء فيها نفي االسم لنفي الكمال
 فيه النهي عن شيء يـأمث فاعلـه، وال يبطـل            ءما جا :  ومن فصول السنن   -

_________________ 
= 
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١٠٨  

  .)١(فعله
ما جاء فيها اخلرب على حسب حال فال يعـم يف كـل             :  ومن فصول السنن   -
  .)٢(األحوال

  .كتب املفقودةلكن هذا الكتاب معدود من ال
، اليت ذكرها ابن حبان رمحـه اهللا، هـي ذات           "فصول السنن "ويلوح يل أن    

، كما يظهر هذا ملن تأمل الفصول       "األنواع والتقاسيم : "الفصول اليت بىن عليها كتابه    
 إىل  بإشـاراته ، وقارـا    )٣("األنواع والتقاسـيم  "اليت ذكرها رمحه اهللا يف أول كتابه        

  .اليت ذكرا لك قبل قليل" فصول السنن: "كتاب
 يف صحيحه - على ما يبدو  -رمحه اهللا   ) هـ٣٥٤ت(وكانت عناية ابن حبان     

فـصول  : "بإيراد األحاديث مع اإلملام بشيء من معانيها، بينما كانت عنايته يف كتابه           
هذا ما الح يل،     .، بالتنبيه على الفصل مع التمثيل له، لينبه املتفقه على مراعاته          "السنن
  . اعلمواهللا

مل �  فمن مل حيفظ سـنن الـنيب   : "ولعل مما يؤكده قول ابن حبان رمحه اهللا
حيسن متييز صحيحها من سقيمها، وال عرف الثقات مـن احملـدثني، وال الـضعفاء               
املتروكني، ومن جيب قبول انفراد خربه ممن ال جيب قبول زيادة األلفاظ يف روايته، ومل               

 تضادها يف الظواهر، وال عرف املفسر من امل، و          حيسن معاين األخبار، واجلمع بني    
ال املختصر من املفصل، و ال الناسخ من املنسوخ، و ال اللفظ اخلاص الذي يراد بـه                 
العام، و ال اللفظ العام الذي يراد به اخلاص، و ال األمر الذي هو فريضة وإجياب، و                  
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١٠٩  

 ال جيوز ارتكابه من النهي      ال األمر الذي هو فضيلة و إرشاد و ال النهي الذي هو حتم            
الذي هو ندب يباح استعماله، مع سائر فصول السنن؛ كيف يستحل أن يفـيت؛ أو               
كيف يسوغ لنفسه حترمي احلالل، أو حتليل احلرام تقليداً منه أن خيطيء ويصيب رافضاً              

  .)١(اهـ "� قول من ال ينطق عن اهلوى إن هو إال وحي يوحى 
 كتاباً  )٢("احلطة"رمحه اهللا يف كتابه      )هـ١٣٠٧ت(وذكر صديق حسن خان     

أمـا طريقـة الـشرح    : "حيث قال رمحـه اهللا  علم شروح احلديث،    قد يظن أنه يف     
        اة بــ        وضوابطه فقد أفرده بالتأليف رفيع الـدين الـدهلوي، يف رسـالته املـسم

 هلوي  يف بعض رسائله، وظـين      ، وكذا والده املوىل ويل اهللا احملدث الد       )٣("التكميل"
  اهـ"أما منفردان يف تدوين هذا العلم، فإنه علم مل يسبق إليه

،  بل   )٤(، لكن رأيت فصوالً منه بكاملها     "التكميل"مل أقف على كتاب     : أقول
، والذي تبني يل أن الكتاب يف طريقة الـشروح          )٥(وقفت على الباب الثاين منه بنصه     

أليف والتدوين، ومـا    عموماً، ال يف خصوص شروح احلديث، بل تعرضه لقضايا الت         
  .يسمى بعلم الوضع هو مقصده، واهللا اعلم

، مع )أصول تفسري احلديث(ومل أقف على كتاب جامع مفرد يف هذا املوضوع      
  .)٦(أمهيته وخطورته وشدة احلاجة إليه
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١١٠  

  .استمداد هذا العلم: رابعاً 
يستمد هذا العلم من احلديث نفسه، فإن احلديث يفسر احلديث، كما سـيأيت       

انه إن شاء اهللا تعاىل، ويستمد أيضاً من كالم الصحابة رضوان اهللا عليهم، ويستمد              بي
 يف احلديث برواياته ويف موضوعه، و ال يف   اًمن كالم السلف، فإن مل جند للفظة تفسري       

كالم الصحابة، و ال يف كالم السلف، نظرنا يف اللغة، فإا اللسان الذي كان يتكلم               
  . ه وسلمبه الرسول صلى اهللا علي

لغة القرآن  الرجوع إىل   معرفة ما أراد اهللا ورسوله بألفاظ الكتاب والسنة؛ ب        و  [
اليت نزل ا، وما قاله الصحابة والتابعون هلم بإحسان وسائر أئمة املسلمني، يف معاين              

  ؛ تلك األلفاظ
مث معرفة ما قاله الناس يف هذا الباب؛ لينظر املعاين املوافقة للرسـول فتقبـل،               

خالفة فترد؛ فيجعل كالم اهللا ورسوله ومعانيهما هي األصل، وما سـوامها يـرد              وامل
  ؛ إليها

  .)١(]هذه املعرفة مما حيتاج إليه املسلمون
  .نسبته إىل سائر العلوم الشرعية: خامساً 

م الشرعية كلها تنبين عليه، إذ فهم احلديث ومعرفة         وهذا العلم هو أصل يف العل     
  .مل املفسر والفقيه واألصويل واملتكلم يف مباحث العقيدةاملراد منه يتوقف عليه ع

والكالم يف العلوم الشرعية مجيعها هو كالم يقوم يف أصله وأساسه على معاين             
القرآن والسنة، فهذا العلم أصل العلوم وباب الفهوم لكتاب اهللا العظيم وسـنة نبيـه               

  .الكرمي
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١١١  

  .حكم تعلمه : سادساً 
مني فرض كفاية إذا قام به الـبعض سـقط عـن            هو بالنسبة إىل عموم املسل    

  .اآلخرين
كيف يتكلم   وبالنسبة إىل من يتكلم يف الشرع وأحكامه ومعانيه فرض عني، إذ          

  !يف معاين الشرع وهو ال يعرف معاين األحاديث وفقهها واملراد منها ؟
 فهم القرآن العظيم، واحلديث الشريف، إحداث يف الـدين          سوءأن  وقد تقرر   

  .والشرع
 الفهم عن اهللا ورسوله صلى اهللا عليه وسلم، أصـل كـل بدعـة               سوءبل  [

وضاللة، نشأت يف اإلسالم، وهو أصل كل خطأ يف الفروع واألصول، السـيما إذا              
  .)١(] القصد، واهللا املستعانسوءأضيف إليه 

  .فضله ومثرته : سابعاً 
ة اليت يـسعى    أن العناية بفقه احلديث ومعانيه من املقاصد األساسي       : واملقصود  

  .إليها طالب العلم الشرعي، يف طريقه لنيل السعادة يف الدارين
  : وأمهية هذا األمر تكمن يف أمور عدة، منها

  :أن االستدالل الصحيح يتوقف على مهمتني، مها
  .صحة الدليل: املهمة األوىل    
  :صحة االستدالل، ويشتمل على: املهمة الثانية    
  .  سالمة الفهم-      
  .السالمة من املعارض -      
  . السالمة من النسخ-      
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١١٢  

 بالنسبة للحديث هي املوضوع احملوري لعلم احلديث، وأصـول          املهمة األوىل و
األثر، إذ هو قواعد يعرف منها حال الراوي واملروي، أعين من جهة معرفة الصحيح              

  . من السقيم
 يهتم فيـه    ، حيث "علم أصول تفسري احلديث   " هي املقصودة بـ     املهمة الثانية و

، وهي داخلة يف علوم احلـديث،       �بضبط العلوم واألصول يف فقه حديث الرسول        
  .ولكين أفردا هنا ألمهيتها

معرفـة  : "يف كتابه ) هـ٤٠٥ت(ولذلك قال احلاكم أبو عبداهللا النيسابوري       
 بعد معرفة ما قدمنا ذكره من صحة        -النوع العشرون من هذا العلم      ": "علوم احلديث 

معرفة فقه احلديث؛ إذ هو مثرة هذه العلوم،        : -تقاناً ومعرفة ال تقليداً وظناً      احلديث إ 
  .)١(اهـ"وبه قوام الشريعة

بفقه احلديث سنة اجللة من العلماء، وال يستقيم طلـب احلـديث        واالهتمـام   
  .وتصحيحه وتضعيفه بترك التفقه يف معانيه

 جملس سـفيان  كنا يف: "رمحه اهللا ) هـ أو بعدها  ٢٥٧ت(قال علي بن خشرم     
يا أصحاب احلديث تعلموا فقه احلديث حىت ال يقهركم أصـحاب           : بن عيينة، فقال  

  .)٢("الرأي
تفـسري احلـديث خـري مـن        : " اهللا رمحه) هـ١٦١ت(قال سفيان الثوري    

  .)٣("مساعه
  .مثلهرمحه اهللا ) هـ١٦٧ت( )٤(وكذا ورد عن أيب أسامة
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١١٣  

فقه يف معاين احلديث نصف     الت: "رمحه اهللا ) هـ٢٣٢ت(قال علي بن املديين     
  .)١("العلم، ومعرفة الرجال نصف العلم

كنت أجالس بالعراق أمحد    : "رمحه اهللا ) هـ٢٣٨ت(قال إسحاق بن راهوية     
، وأصحابنا، فكنـا نتـذاكر      )هـ٢٣٣ت (وحيي بن معني  ) هـ٢٤١ت(بن حنبل   

! اوطريق كـذ  : احلديث، من طريق وطريقني وثالثة، فيقول حيي بن معني من بينهم          
   منا؟ بإمجاعأليس قد صح هذا : فأقول

  !نعم: فيقولون
  .)٢("فيبقون كلهم إال أمحد بن حنبل. ما مراده؟ ما تفسريه؟ ما فقهه؟: فأقول

وهذا النص فيه تنبيه مهم لكل طالب حديث يشتغل بتخريج احلديث، أن يتنبه             
 املقـصودة،   إىل أن معرفة مرتبة احلديث ليست هي خامتة املطاف، وليست هي الغاية           

بل املقصود معرفة تفسري احلديث ومعناه ومراده، ليتعبد اهللا عزوجل به، فينال املسلم             
  .سعادة الدارين بالقيام بشرع اهللا تعاىل

حيتاجه املسلمون؛ لتحقيق املتابعة للرسول صلى اهللا عليه وسـلم،  وهذا العلـم    
  .لعز وجوالقيام بشرع اهللا 

  :حيتاج املسلمون إىل شيئني: "هللارمحه ا) هـ٧٢٨ت(قال ابن تيمية 
 معرفة ما أراد اهللا ورسوله بألفاظ الكتاب والسنة؛ بأن يعرفوا لغة القرآن اليت              -

نزل ا، وما قاله الصحابة والتابعون هلم بإحسان وسائر أئمة املسلمني، يف معاين تلك              
  .وهذا أصل العلم واإلميان والسعادة والنجاة. األلفاظ

اله الناس يف هذا الباب؛ لينظر املعاين املوافقة للرسول فتقبـل،            مث معرفة ما ق    -

                                      

��  � `L3&9 �L�/ �����hgs X� 

�k  �z 5���19� �*� U	��=k|iz Ct0� 
�. 53&� 
� �f/ ~$#&	 ,diX 



 

 

 

١١٤  

واملخالفة فترد؛ فيجعل كالم اهللا ورسوله ومعانيهما هي األصل، وما سـوامها يـرد              
  .)١(اهـ"إليها

  .وهذا هو الفوز احلقيقي، واملقصد األمسى، والكرت الكبري
اهللا صلى اهللا   اطلبوا الكنوز حتت كلمات رسول      : "نقل عن بعض السلف قوله    

  . )٢("عليه وسلم
فطلب معاين احلديث وفقهه من كنوز العلم اليت يطلب من كل أحد أن يسعى              

  .إىل حتصيلها وطلبها
 احلديث ومعرفة فقهه وغريبه، واالحتياط يف فهم معانيه؛ من املهمات           وحتصيل

  .)٣( بذلك يوجب اشتباه املُراد بغري املُراداإلخاللبالنسبة للمحدث؛ إذ 

                                      

��  � ��#1]9 M0W� 
W� U�W�= 
�. zLZ� �(0� �N]=��ohiwi�iww �xy=� (#n1Z#� X2(#�$� 

z "0	K� ���9 �� "0�09 q�*{��� �$( <} ,�k|sX� 

�k  �~�:� c ���By1¶  
&N9 �wh�weX� 

�i  �z U�?#&9 U9#��9kd �� 2(#$� ,z U1N9 �#�n9 *ED c UVHkkkX 



 

 

 

١١٥  

  شرح احلديث علم حث يف بالروافد : املطلب الثاين 
  :ويشتمل على املطالب التالية 

  
  طرق شرح احلديثأفضل :  األول بحثامل
  مسائل وتتمات تتعلق بشرح احلديث:   الثاينبحثامل
  وما إليهااحلديث كتب شروح :  الثالث بحثامل
  

  :وإليك بيان هذه املطالب فيما يلي



 

 

 

١١٦  

   األول بحثامل
  طرق شرح احلديث أفضل

  : هي التاليةو
شرح احلديث باحلديث، فما أمجل أو اختصر يف رواية فسر          : األوىلالطريقة  

وهذه أعلـى طـرق     . )١(خر يف الباب  آيف رواية أخرى، أو يفسر احلديث حبديث        
  . من الوقوع يف اخلطأوأسلمها، اإلطالقشرح احلديث، وأفضلها على 

احلديث إذا مل جتتمع طرقه     : "رمحه اهللا ) هـ٢٠٤ت(قال اإلمام أمحد بن حنبل      
  .)k("مل تفهمه، واحلديث يفسر بعضه بعضاً

رمحه اهللا تعاىل، يف معرض كالم له عن األحاديث         ) هـ٤٥٦ت(قال ابن حزم    
تـأليف  : "املتعارضة، وكيف ينبغي أن يصنع مع األحاديث حىت تفهم على وجههـا           

 إىل بعض، واألخذ جبميعه فرض ال       صلى اهللا عليه وسلم، وضم بعضه     كالم رسول اهللا    
  .)٣(اهـ"حيل سواه

احلديث حيكم بعضه على بعض،     : "رمحه اهللا ) هـ٥٤٤ت(قال القاضي عياض    
  ."ويبني مفسره مشكله

فاحلديث يفسر بعضه بعضا، ويرفع مفسره اإلشـكال        : "وقال يف موضع آخر   
  ".عن جممله ومتشاه

يث مبـا ال حيتـاج إىل       وقد جاء مفسراً يف احلـد     : "وقال عند شرح حديث   
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١١٧  

  .)١(اهـ"غريه
ألفاظ احلديث باختالف طرقـه     : "رمحه اهللا ) هـ٦٦٥ت(قال ابن أيب شامة     

تفسر بعضها بعضاً، ما مل يدل دليل على وهم بعض الرواة، يف بعض األلفـاظ الـيت          
يتوهم فيها تفسري ما أمجله غريه؛ وحيمل على غلط ذلك الراوي لروايته ذلك احلديث              

  . ��kاهـ"ذي فهمه وأخطأ فيه، وإمنا املعىن غري ذلكباملعىن ال
احلديث إذا اجتمعت طرقه فسر     : "رمحه اهللا ) هـ٧٠٢ت(قال ابن دقيق العيد     

  .��iاهـ"بعضها بعضاً
الروايات يفسر بعضها بعضاً، واحلـديث إذا مجعـت         : "��gويف طرح التثريب  

  . اهـ"طرقه تبني املراد منه
   .��wاهـ" يفسر بعضها بعضاًالروايات: "ويف موضع آخر منه

إن املتعني على من : "رمحه اهللا) هـ٨٥٢ت (وقال احلافظ ابن حجر العسقالين   
ظ املتون إذا صـحت الطـرق،       امث جيمع ألف  . يتكلم على األحاديث أن جيمع طرقها     

  .)٦(اهـ"احلديث بويشرحها على أنه حديث واحد، فإن احلديث أوىل ما فسر
ث إذا ثبتت وجب ضم بعضها إىل بعض؛ فإـا يف           األحادي: "وقال رمحه اهللا  
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حكم احلديث الواحد، فيحمل مطلقها على مقيدها، ليحصل العمل جبميـع مـا يف              
  .)١(اهـ"مضموا، وباهللا التوفيق

فإن مل جيد الباحث ما يمكِّنه من الوقوف على معىن احلديث ذه الطريقـة،              
  .انتقل إىل الطريقة اليت تليها

  : إضاءة 
، وهو على ضربني،    ��k احلديث باحلديث يشترط فيه الصحة والثبوت      تفسري

  :مها
تفسري احلديث بنفسه، من خالل رواياته املتعـددة إن         : الضرب األول   

  .والوظيفة هنا مجع طرق احلديث ورواياته. وجدت
والوظيفـة  . تفسري احلديث حبديث آخر يف الباب نفسه      : الضرب الثاين   

، )٥(، واملوطآت )٤(، كاملصنفات )i( املرتبة حبسب املوضوعات   هنا النظر يف كتب احلديث    
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ومن أنفـع   . )٥(، واألجزاء )٤(، واملستخرجات )٣(، واملستدركات )٢(، والسنن )١(واجلوامع
جـامع  : "الكتب يف الوقوف على األحاديث والروايات يف الكتب الـستة كتـاب           

  .)٦(البن األثري اجلزري رمحه اهللا" األصول

_________________ 
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١٢٠  

  : إضاءة 
 واألحاديث يف املوضوع    د مجع الروايات املتعددة للحديث الواحد،     من فوائ 

  : ما يلياملعني،
تفسري أو أوىل وقد نص أهل العلم على أن أجود .  ـ تفسري األلفاظ الغريبة ١

  .)١(لأللفاظ الغريبة يف احلديث؛ ما جاء مفسراً به يف بعض روايات احلديث
أثر ال ينكر يف بيان معـىن  وهذا له . قصته ـ الوقوف على سبب احلديث و ٢
  ".أسباب ورود احلديث"والترمجة له بـ . احلديث

  .فقد يصرح باملبهم يف رواية دون رواية.  ـ الكشف عن مبهمات املنت٣
فقد يتصرف الراوي، فيختصر احلـديث، أو جيمـل يف   .  ـ تبيني ما أمجل ٤

  .رواية ويفصل يف أخرى
  . رواية ـ الترجيح بني املعاين احملتملة يف٥
  . ـ الوقوف على اجلزم يف حال الرواية على الشك٦
  . ـ الترجيح يف حال التردد من الراوي يف روايته٧

  :إضاءة 
تعدد روايات احلديث الواحد، هل حيمل على تعدد القصة أو على تصرف            

  الرواة؟
  :تعدد روايات احلديث الواحد إذا احتد خمرجه ال خيلو من أربع حاالت 

  .يكون يف رواية ما ليس يف األخرىأن : األوىل 
_________________ 
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١٢١  

  . أن خيالف ما يف رواية ما جاء يف الرواية األخرى: الثانية 
أن تتخالف الروايات يف حمل و تتفق يف غـريه، دون أن يـؤثر حمـل               : الثالثة  

  .االختالف على حمل االتفاق
  .أن ختتلف الروايات يف اللفظ وتتحد يف املعىن: الرابعة 

ؤخذ مبجموع ما يف الروايات و ال يرد ما فيهـا، فالقـصة           ففي احلال األوىل ي   
واحدة واملعاين اليت دلت عليها الروايات مرداة؛ إذ األصل أن الراوي ثقة ضابط، و ال               

  . وهذا حمله إذا مل تدل القرائن على شذوذ هذه الزيادات. يتصرف مبا حييل املعىن املراد
لفظ مع اختالف املعىن، فإن أمكن      أن يقع االختالف يف ال    :  ويف احلال الثانية    

  .اجلمع والتوفيق بني الروايات صري إليه، وإال صري إىل الترجيح بني الروايات
  .يقبل حمل االتفاق ويرد حمل االختالف، ألنه مضطرب: ويف احلال الثالثة 

حيمل فيه ذلك على تصرف الرواة، وأنه من باب الروايـة           : ويف احلال الرابعة    
  .)�(باملعىن

يس من املعترب أن يعد أي اختالف بني روايات احلديث الواحد مربراً للقول             ول
  .بتعدد القصة

وهذه الطريقة يسلكها كثري ممن     : "رمحه اهللا ) هـ٧٥١ت(قال ابن قيم اجلوزية     
ال حتقيق عنده وهي احتمال التكرار يف كل حديث اختلفت ألفاظه حبسب اختالفها؛             

   واضع؛وهو مما يقطع ببطالنه يف أكثر امل
  .كالقطع ببطالن التعدد يف اشتراء البعري من جابر مرارا يف أسفار
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١٢٢  

والقطع ببطالن التعدد يف نكاح الواهبة نفسها بلفظ اإلنكاح مرة والتزويج مرة            
   .واإلمالك مرة

والقطع ببطالن اإلسراء مرارا كل مرة يفرض عليه فيها مخسون صالة مث يرجع             
ال يبدل القول لدي هي مخس      : ري مخسا فيقول تعاىل   إىل موسى فريده إىل ربه حىت تص      

  .وهي مخسون يف األجر، مث يفرضها يف اإلسراء الثاين مخسني
  ؛فهذا مما جيزم ببطالنه ونظائره كثرية

و "،  "كان اهللا وال شيء قبلـه     : "كقول بعضهم يف حديث عمران بن حصني      
ن وقائع متعـددة؛    إنه جيوز أن تكو   ": و كان وال شيء معه    "،    "كان وال شيء غريه   

وهذا القائل لو تأمل سياق احلديث الستحيا من هذا القول، فإن سياقه أنـه أنـاخ                
راحلته بباب املسجد مث تفلتت فذهب يطلبها، ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم يف               

؛ فيا سبحان اهللا    "وأمي اهللا وددت لو أين قعدت وتركتها      : "هذا احلديث فقال بعد ذلك    
  ! له هذا؟أيف كل مرة يتفق

  .���اهـ"وباجلملة فهذه طريقة من ال حتقيق له
  : إضاءة 

  احلديث الضعيف الذي مل يشتد ضعفه، هل يستعان به يف شرح احلديث؟
الذي يفهم من تصرفات األئمة وكالمهم أن هناك جمـاالً للعمـل             : اجلواب

باحلديث الضعيف الذي مل يشتد ضعفه يف شرح احلديث؛ وذلك يف التـرجيح بـني               
ملعاين اليت حيتملها احلديث الصحيح، فال يكون احلديث الضعيف مؤسساً ملعىن، غايته            ا

  .أن يرجح بني حمتمالت يف معىن احلديث الصحيح
) هـ٢٤١ت( يحمل كالم اإلمام أمحد ابن حنبل        - عندي   -وعلى هذا املعىن    
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١٢٣  

شيء إسناده  ورمبا كان احلديث عن النيب صلى اهللا عليه وسلم يف           : "رمحه اهللا، يف قوله   
ورمبا أخذنا باحلديث املرسـل إذا مل جيـيء         . فنأخذ به إذا مل جييء خالفه، اثبت منه       

  .)١(اهـ"خالفه اثبت منه
  :لكن يالحظ أن ذلك بالشروط التالية

  .ـ أن ال يشتد ضعف احلديث١  
  .احلديث الصحيحمعناه مما حيتمله لفظ ـ أن يكون ٢  
  .خيالفه ما هو أثبت منهال ـ أن ٣  
  . أن يكون ذلك يف مجلة مرجحاتـ٤  

  .والشرط األول والثالث جاء يف كالم اإلمام أمحد رمحه اهللا
  .والشرط الرابع جاء يف تصرفات أهل العلم

 كالمه  أثناءالترجيح باملرسل، ومل يتعقبه؛ فقال      ) هـ٦٧٦ت(وقد أقر النووي    
ا رجح الـشافعي    وإمن: وقالوا: "عند مراسيل سعيد بن املسيب عند الشافعي رمحه اهللا        

  .)٢(اهـ"مبرسله، والترجيح باملرسل جائز
لك أدىن أال ذ�: رمحه اهللا لتفسري قوله تعاىل) هـ٧٥١ت(وملّا تعرض ابن القيم    

أن ال متيلوا وجتوروا، ورجحه من عشرة وجوه،        : ، رجح أنه مبعىن   ]٣:النساء [�تعولوا
سلم، ولو كان من الغرائـب؛      صلى اهللا عليه و   أن هذا مروي عن النيب      : الثاين: "قال

  .)٣(اهـ"فإنه يصلح للترجيح
شرح احلديث وتفسريه بكالم الصحابة رضوان اهللا عليهم،        : الثانيةالطريقة  
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١٢٤  

وخاصة راوي احلديث؛ فإن الراوي أدرى مبرويه، والصحابة رضوان اهللا علـيهم            
 قلوباً،  اطلعوا على قرائن األحوال، يف نزول الوحي والتشريع، مع كوم اتقى  هللا            

  .���هدى للسنة واإلتباع، وفهمهم مقدم على فهمناأو
  .وهلذا اهتم احملدثون بآثار الصحابة رضوان اهللا عليهم

العلم ما جاء به أصحاب حممد صلى       : "رمحه اهللا ) هـ١٥٧ت(قال األوزاعي   
  .)٢("اهللا عليه وسلم، فما كان غري ذلك فليس بعلم

يكتب كالم التابعني وخالفه صـاحل      رمحه اهللا   )هـ١٢٥ت(وقد كان الزهري    
مث ندم علـى تركـه      ) مات بعد سنة ثالثني أو بعد أربعني ومئة هجرية         (بن كيسان 

  .)٣(ذلك
 بل لعل بعضهم جعلها مقصدا له يف        -ومن كتب احلديث اليت اهتمت باآلثار       

املوطأ ملالك بن أنس األصبحي إمام دار اهلجرة، والبخاري         :  الكتب التالية  -تصنيفه  
 معلقاته داخل كتابه اجلامع املختصر الصحيح، و مصنف عبـدالرزاق، وابـن أيب              يف

وإيـراد  . شيبة، وكتاب اآلثار حملمد بن احلسن الشيباين، واآلثار أليب يوسف، وغريها          
قول الصحايب يف األجزاء احلديثية املتعلقة مبوضوع أو حديث معني هذا مـن أهـم               

، كما تراه يف جزء القراءة خلف اإلمام،        )ديثمن أجل بيان معىن احل    : أعين(مقاصده،  
وجزء رفع اليدين، وجزء خلق أفعال العباد، مجيعها للبخاري، وكمـا يف األجـزاء              

  .احلديثية البن أيب الدنيا وهي كثرية جداً، وغريها، رحم اهللا اجلميع
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١٢٥  

فإن مل يتمكن الباحث من الوقوف على آثار الصحابة، واالستعانة ا يف فهم             
  . انتقل إىل الطريقة التاليةاحلديث

  : إضاءة 
  :تفسري احلديث بقول الصحايب على أحوال
  فالصحايب الذي نقل عنه ما يفسر به اخلرب؛ 

  .إما أن يكون تفسريه خمالفاً للخرب من كل وجه
  .وإما أن يكون موافقاً من كل وجه

  .وإما أن يكون موافقاً من وجه دون وجه
  . يكون الصحايب هو راوي اخلرب، أو الويف هذه األحوال إما أن

فإن جاء عن الصحايب تفسري خيالف ظاهر احلديث من كل وجه، فالعربة هنـا              
مبا روى ال مبا رأى، هذا إذا كان هو راوي اخلرب، ومن باب أوىل إذا كان غـري راوٍ                   

  .للخرب بعينه
ن وإن جاء تفسري الصحايب للخرب موافقاً له من كل وجه؛  أو مـن وجـه دو                

  .وجه، فإما أن يوافقه عليه الصحابة، أو خيالفه بعضهم
  .  )١(فإن وافقوه فهو تفسري معتمد

  .وإن خالفوه؛ فاألصل أن الراوي أدرى مبرويه، فيقدم تفسريه على تفسري غريه
فإن وجدنا خالفاً بني الصحابة يف تفسري حـديث، ومل يكـن أحـدهم راوٍ               

م مقدم على اآلخرين إال حبسب املرجحات       للحديث بعينه، فهنا ال يكون قول بعضه      
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١٢٦  

  . )١(املعتمدة عند أهل العلم
  .وهل جيوز الزيادة على أقواهلم؟ أو اخلروج عنها؟ هذا موضوع املسألة التالية

  : إضاءة 
إذا اختلف الصحابة يف معىن احلديث أو حكم ما، فهل جيوز اخلروج عـن              

  أقواهلم؟ أو إحداث قول زائد على أقواهلم؟
 أنه ال جيوز اخلروج     - وال اعلم خالفاً بينهم فيه       -رى عليه أئمة الدين     الذي ج 

وأورع، وأنقى قلوبـاً،    وأتقى،  وذلك ألم اعلم منا، وأفقه،      . )٢(عن أقواهلم إذا اختلفوا   
وغرية على الدين، رضي اهللا عنهم وأرضاهم، وشاهدوا مامل نشاهده، وشاركوا فيما            

 خارج عن أقواهلم اامهم بالتقصري يف النظـر،         ألن يف إحداث قول   مل نشارك فيه، و   
  .� هم الصفوة اليت اختارها اهللا لصحبة نبيه املصطفىوكيف 

وإذا اتسعت داللة احلديث ملعىن ال خيرج به عن أقواهلم، و اليضادها، فهذا ال              
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١٢٧  

يعد خروجاً على أقواهلم، و ال افتئاتاً على مقامهم، و الزيادة علـى كالمهـم، واهللا               
  .وأحكماعلم 

] رضـي اهللا عنـه    [مسعت أبا حنيفة    : رمحه اهللا ) هـ١٨١ت(قال ابن املبارك    
  .فعلى الرأس والعني �إذا جاء عن النيب : "يقول

  .وإذا جاء عن أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم خنتار من أقواهلم
  . )١("وإذا جاء عن التابعني زامحناهم

 -إمام دار اهلجـرة،     ،  رمحه اهللا ) هـ١٧٩ت(وقال مالك بن أنس األصبحي      
، وقول الـصحابة والتـابعني      �فيه حديث رسول اهللا     : "-وقد ذكر له كتابه املوطأ      

وقد تكلمت برأيي على االجتهاد، وعلى ما أدركت عليه أهل العلم ببلـدنا             . ورأيهم
  .)٢(اهـ"ومل أخرج عن مجلتهم إىل غريه

  :العلم طبقات: "رمحه اهللا) هـ٢٠٤ت(وقال الشافعي 
  .الكتاب والسنة؛ إذا ثبتت السنة: وىلاأل

  . فيما ليس فيه كتاب و ال سنةاإلمجاع: مث الثانية 
  . و ال نعلم له خمالفاً منهم�أن يقول بعض أصحاب النيب : والثالثة
  . ورضي عنهم�اختالف أصحاب النيب : والرابعة

  .القياس على بعض هذه الطبقات: واخلامسة
والسنة ومها موجودان وإمنا يؤخذ العلم مـن        وال يصار إىل شيء غري الكتاب       

  .)٣("أعلى
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١٢٨  

إذا كان يف املسألة عن     : "رمحه اهللا ) هـ٢٤١ت(وقال أمحد بن حممد بن حنبل       
النيب صلى اهللا عليه وسلم حديث؛ مل نأخذ فيها بقول أحد من الـصحابة و ال مـن                  

  .بعدهم خالفه
 وسلم قول خمتلف    صحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه     أوإذا كان يف املسألة عن      

  .خنتار من أقاويلهم ومل خنرج عن أقاويلهم إىل قول غريهم
، و ال عن الصحابة قول؛ خنتـار مـن أقـوال            �وإذا مل يكن فيها عن النيب       

  .التابعني
 يف إسناده شيء فنأخذ به إذا مل جييء خالفـه           �ورمبا كان احلديث عن النيب      

  .اثبت منه
  .)١(" جييء خالفه أثبت منهورمبا أخذنا باحلديث املرسل إذا مل

اتفقت كلمتهم رمحة اهللا عليهم، على هذا النهج؛ فمن خرج عنه خرج            : قلت
  .عن سبيل املؤمنني، واهللا املوفق

من فسر القرآن أو احلديث وتأولـه       : "رمحه اهللا ) هـ٧٢٨ت(قال ابن تيمية    
 ملحد يف آيـات  على غري التفسري املعروف عن الصحابة والتابعني فهو مفتر على اهللا،   

وهذا فتح لباب الزندقة واإلحلاد، وهو معلوم البطالن        . اهللا، حمرف للكلم عن مواضعه    
  .)٢(اهـ" من دين اإلسالمباالضطرار

فليس ألحد أن يتأول اآلية أو احلديث على معىن خيالف خمالفة تـضاد املعـىن               
 قول خيرج عـن     إحداثوال جيوز   . الذي فسره به صحابة الرسول رضوان اهللا عليهم       

  .أقواهلم
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١٢٩  

  : إضاءة 
احلاصل أن تفسري الصحايب للحديث يعتمد بشروط ثالثة بعد ثبوته عنـه،            

  :وهذه الشروط هي
  .أن يتحرر أن هذا قوله، وجيزم ذا التفسري للحديث: األول  
  .أن ال يكون تفسريه خمالفاً ملرويه: الثاين  
الصحايب صحايب آخر   أن يكون ساملاً من املعارض، فإن خالف        : الثالث  

يف تفسري احلديث، فاملقدم تفسري راوي اخلرب؛ ألن الراوي أدرى مبرويه، فإن كانا غري              
 لألدلـة، واهللا    أوفقراوي اخلرب، فال خيرج عن أقواهلم، ويرجح بينها، ويتخري ما هو            

  .اعلم
العلم حيتاج إىل نقل مصدق ونظـر       : "رمحه اهللا ) هـ٧٢٨ت(قال ابن تيمية    

  .]حمقق[
  :واملنقول عن السلف والعلماء حيتاج إىل

  .ـ معرفة بثبوت لفظه
  .ـ ومعرفة داللته

  .)١(اهـ"كما حيتاج إىل ذلك املنقول عن اهللا ورسوله
كل من احتج بكالم أحد على      : "رمحه اهللا ) هـ٧٥١ت(قال ابن قيم اجلوزية     

  : شيء فال بد من أمرين
  .صحة النقل عن ذلك القائل: أحدمها
  .��kاهـ"معرفة كالمه: والثاين
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١٣٠  

: يعين(وحيتاج من أراد مجع كالمهم      : "رمحه اهللا ) هـ٧٩٥ت(قال ابن رجب    
إىل معرفة صحيحه من سقيمه، وذلك مبعرفـة        ) رضوان اهللا عليهم   الصحابة والتابعني 

فمن مل يعرف ذلك فهو غري واثق مبا ينقله من ذلك ويلتبس            . اجلرح والتعديل والعلل  
  . يثق مبا عندهعليه حقه بباطله، وال

، وال عن الـسلف     �كما يرى من قل علمه بذلك ال يثق مبا يروى عن النيب             
جلهله بصحيحه من سقيمه، فهو جلهله جيوز أن يكون كله باطالً؛ لعدم معرفته مبـا                

  .)١(اهـ."يعرف به صحيح ذلك وسقيمه
 مـا  شرح احلديث بكالم التابعني؛ فإنَّ هلم من اخلـصوصية  : ةالثالثالطريقة  

ليس لغريهم؛ فقد قرب وقتهم من زمن التشريع، وعرفه، وتلقوا مباشـرة عـن              
كان العلم والدين يتلقاه التابع عن      [الصحابة رضوان اهللا عليهم أمور الدين، و قد         

  .)٢(]وإقتداءاملتبوع مساعاً، وتعلماً، وتأدباً، 
آثـار  وقد اهتم أهل احلديث بآثار التابعني، فأوردوها يف مـصنفام، مـع             

  .الصحابة، رضي اهللا عنهم أمجعني
فإن مل يتيسر للباحث االستعانة يف شرح احلديث بكالم التـابعني، انتقـل إىل        

  .الطريقة التالية
شرح احلديث حبسب االجتهاد واللغة، مـع االسـتهداء         : ةالرابعالطريقة  

 مـن   بأقاويل أئمة الدين، اليت تنقلها عادة كتب الشروح، أو بالرجوع إىل مظاا           
  .كتب الفقه واآلداب، والعقائد
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١٣١  

من ظن أنـه يعـرف      : "رمحة اهللا عليه  ) هـ٧٩٢ت(قال ابن أيب العز احلنفي      
األحكام من الكتاب والسنة، بدون معرفة ما قاله هؤالء األئمة وأمثاهلم؛ فهو غـالط              

ولكن ليس احلق وقفاً على أحد منهم، واخلطأ وقفاً بني الباقني، حىت يـتعني              . خمطيء
  .)١(اهـ" دون غريهعهإتبا

 ذا الترتيب فيهـا     واإلخالل. هذه طريق شرح احلديث، وييان معانيه     : قلت
صلى اهللا عليه وسلم، ويخرج عن ما كان عليه سـلف            فهم مقالة النيب     سوءيوقع يف   

  .األمة رضوان اهللا عليهم
فأفضل العلوم يف تفـسري القـرآن،       : "رمحه اهللا ) هـ٧٩٥ت(قال ابن رجب    

حلديث، والكالم يف احلالل واحلرام؛ ما كان مأثوراً عن الصحابة والتـابعني            ومعاين ا 
  . ... املشهورين املقتدى ماإلسالموتابعيهم إىل أن ينتهي إىل زمن أئمة 

  .فضبط ما روي عنهم يف ذلك أفضل العلم مع تفهمه، وتعقله، والتفقه فيه
ن يكون شرحاً لكالم    وما حدث بعدهم من التوسع  ال خري يف كثري منه، إال أ            

  . )٢(يتعلق من كالمهم
ويف كالمهـم يف    . وأما ما كان خمالفاً لكالمهم فأكثره باطل، أو ال منفعة فيه          

ذلك كفاية وزيادة؛ فال يوجد يف كالم من بعدهم من حق إال وهـو يف كالمهـم                 
 يف كالم من بعدهم من باطل إال ويف         دال يوج و  .  عبارة وأخصرموجود بأوجز لفظ،    

  .مهم ما يبني بطالنه ملن فهمه وتأملهكال
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١٣٢  

ويوجد يف كالمهم من املعاين  البديعة، واملآخذ الدقيقة، ما ال يهتدي إليه من              
  .بعدهم و ال يلم به

فمن مل يأخذ العلم من كالمهم فاته ذلك اخلري كله، مع ما يقع يف كثري مـن                 
  .)١(اهـ"الباطل متابعة ملن تأخر عنهم

  : إضاءة 
يث حبسب االجتهاد واللغة، مع االستهداء بأقاويـل أئمـة          عند شرح احلد  

الدين، اليت تنقلها عادة كتب الشروح، أو بالرجوع إىل مظاا من كتـب الفقـه               
  :واآلداب، والعقائد، ينبغي مالحظة مايلي

ـ قاعدة احلقيقة الشرعية يف تفسري نصوص الشرع، فيبحـث عـن            ١  
 يوجد فسر حبسب عرف الـصحابة،       تفسري اللفظ حبسب عرف الشرع أوالً، فإن مل       

  .فإن مل يوجد فسر حبسب اللغة، مع مراعاة روح الشرع، وداللة السياق
  .صلى اهللا عليه وسلم العامـ هدي الرسول ٢  
  .ـ أن يكون له سلف فيما ذهب إليه من معىن٣  

كـل مـن    : "قال الشافعي : اسند أبو املظفر السمعاين عن سهيل بن نعيم قال        
الدين أو يف شيء من هذه األهواء ليس فيه إمام متقدم من النيب صلى              تكلم بكالم يف    

: اهللا عليه وسلم فقد أحدث يف اإلسالم حدثاً؛ وقد قال النيب صلى اهللا عليـه وسـلم   
من أحدث حدثاً أو آوى حمدثاً يف اإلسالم فعليه لعنة اهللا واملالئكة والناس أمجعني، ال         "

  .)٢(""يقبل منه صرفاً وال عدال
كل قول ينفرد بـه املتـأخر عـن         : "رمحه اهللا ) هـ٧٢٨ت( ابن تيمية    قال
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١٣٣  

املتقدمني، ومل يسبقه إليه واحد منهم؛ فإنه يكون خطأ، كما قال اإلمام أمحـد بـن                
  .)١(اهـ"يف مسألة ليس لك فيها إمامإياك أن تتكلم : رمحه اهللا) هـ٢٤١ت(حنبل 

 إحداثد حيرم عليه    ال شك أن اته   : "رمحه اهللا ) هـ٩١١ت(وقال السيوطي   
قول مل يقل به أحد، واختراع رأي مل يسبق إليه، وهلذا كان من شـروط االجتـهاد                 

 فيما اإلمجاع واختالفاً لئال خيرق إمجاعامعرفة أقوال العلماء من الصحابة، فمن بعدهم  
  .)٢(اهـ"خيتاره

ولذلك ملّا فسر بعض العلماء حديث األحرف السبعة بأوجه االختالف بـني            
 الفـضل   بـو  أ  وتابعـه    -رمحه اهللا،   ) هـ٢٧٦ت( )٣(اءات كما صنع ابن قتيبة    القر

ـ ٨٣٣ت(  )٥(ن اجلزري اب رمحه اهللا، و   )هـ٤٥٤ت( )٤(الرازي ؛  - رمحـه اهللا  ) هـ
يف : "رمحه اهللا بقولـه   ) هـ٣٠٢ت(قاسم بن ثابت السرقسطي      التفسري   تعقب ذلك 

 قد ذهب مذهباً واستنبط     هذا التفسري ما رغب عنه بعض الناس بقائله عنه، وإن كان          
وليس للخلـف   . وال أشار إليه  . ألنه اخترع معىن ال نعلم أحداً من السلف قال به         عجباً؛  

  .)٧(اهـ"ملذهب مل يسلكوه وتأويل مل يطلقوه )٦(رفض عامتهم اخلروج عن السلف، وال
صلى اهللا عليه وسلم، يف رؤيـة هـالل         ومثله قول من فسر حديث الرسول       
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١٣٤  

 حىت تروه، فإن غم عليكم فاقدروا       اال تفطرو وا حىت تروا اهلالل و      ال تصوم : "الشهر
 الشهر بـذلك    إثبات؛ ففسره مبنازل القمر، وجعله يف احلساب الفلكي، فأجاز          )١("له

  .ولو مل ير اهلالل
ومل يتعلق أحد من فقهـاء      : "رمحه اهللا ) هـ٤٦٣ت( النمري   عبد الرب قال ابن   

وإمنا هو شيء روي عن مطـرف       . نازل يف ذلك   باعتبار امل  - فيما علمت    -املسلمني  
 عليـه  إتباعه ولو صح ما وجب  ـ؛  واهللا اعلمـ ابن الشخري، وليس بصحيح عنه   

  .لشذوذه، وملخالفة احلجة له
حنـو  " فاقدروا لـه  : "وقد تأول بعض فقهاء البصرة يف معىن قوله يف احلديث         

  .والقول فيه واحد .ذلك
فقـدروا  : أي" فاقدروا لـه  : "يف قوله  اهللا   رمحه) هـ٢٧٦ت(وقال ابن قتيبة    

وليس هذا شأن ابن    . السري واملنازل؛ وهو قول قد ذكرنا شذوذه وخمالفة أهل العلم له          
  .)٢(اهـ"قتيبة، وال هو ممن يعرج عليه يف هذا الباب

  : إضاءة
  :هناك فرق بني بيان معىن اللفظ، وبني بيان املراد

، وذلك بالرجوع إىل كتب     انه حبسب اللغة  وذلك أن بيان معىن اللفظ يراد به بي       
أما املراد من اللفظ فهو ما يظهر أنه املقـصود مـن            . اللغة، أو كتب غريب احلديث    
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١٣٥  

و ال يلزم أن    . ، وذلك يعرف بالرجوع إىل كتب شروح احلديث       اللفظ حبسب السياق  
  .يكون املعىن اللغوي هو املعىن املراد من اللفظ الوارد يف احلديث

معناها يف اللغة الدعاء، ويف الشرع هلا معىن خـاص،          ) الصالة(لمة  خذ مثالً ك  
  .على تطبيق ما تراه يف طرق شرح احلديثاملراد من اللفظ يعتمد الشراح يف بيان و

 قول معىن ما سعيد، أبا  يا :لألصمعي قلت : حممد بن امللك عبد قالبة أبوقال  
 أفـسر  ال أنـا : فقـال . ���"قبهبس أحق اجلار" – وسلم عليه اهللا صلى - اهللا رسول
 الـسقب  أن تـزعم  العـرب  ولكـن - وسلم عليه اهللا صلى - اهللا رسول حديث
 .��kاهـ"اللزيق

  : إضاءة 
  .ليس من مقاصد شرح احلديث إعراب ألفاظه، إال ما توقف عليه بيان معىن

 عليهـا   غالب من يتكلم على األحاديث إمنا يتكلم      : "رمحه اهللا ) هـ٦٧٣ت(قال الصدر القونوي    
من جهة إعراا واملفهوم من ظاهرها، مبا ال خيفى على من له أدىن مسكة يف العربية؛ وليس يف ذلك كـبري                     
فضيلة و ال مزيد فائدة؛ إمنا الشأن يف معرفة مقصوده صلى اهللا عليه وسلم وبيان ما تضمنه كالمـه مـن                     

 السليمة، وما سوى ذلك لـيس مـن       احلكم واألسرار بياناً تعضده أصول الشريعة، وتشهد بصحته العقول        
  .الشرح يف شيء

خذ من النحو ما تقيم به الكـالم        ) : هـ رمحه اهللا  ٢٤٤يعقوب بن إسحاق ت   (قال ابن السكيت    
  .��iاهـ"فقط ودع الغوامض
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١٣٦  

   الثاينبحثامل
  مسائل وتتمات تتعلق بشرح احلديث

  
العلـم  هذه مجلة من املسائل تتعلق بشرح احلديث، أمتم ا القول يف هـذا              

  :الشريف، فأقول 
  : مسألة 

السنة تارة توافق ما يف القرآن العظيم وتارة تفسره وتبينه وتـارة تـستقل              
  .بالتشريع

بِالْبينات والزبرِ وأَنزلْنا إِلَيك الذِّكْر لتبين للناسِ ما نزلَ         ﴿: قال اهللا تبارك وتعاىل   
  تي ملَّهلَعو هِمونَإِلَيوقال تبارك وتعاىل  .  )٤٤:النحل (﴾فَكَّر :﴿     ـكلَيـا علْنزا أَنمو

  .)٦٤:النحل (﴾الْكتاب إِلَّا لتبين لَهم الَّذي اختلَفُوا فيه وهدى ورحمةً لقَومٍ يؤمنونَ
 مصلى اهللا عليه وسل   ويف هذا تنبيه إىل أن من مهمات الشارح حلديث الرسول           

  .أن يورد اآليات اليت يفسرها احلديث ويبني ما فيها
  .ومن مهماته إيراد اآليات اليت توافق احلديث

ما نسأل أصحاب حممد عن شيء إال علمه يف القرآن،          : "قال مسروق رمحه اهللا   
  . )�("إال أن علمنا يقصر عنه

  :وهذا سبيل سلكه بعض املصنفني يف احلديث وتفسريه، ومن ذلك 
، فقد جرى يف كتابه اجلامع      ) هـ٢٥٦ت(مد بن إمساعيل البخاري     اإلمام حم 

الصحيح املختصر على أن يورد اآليات ألدىن مناسبة مع احلديث الـذي يـورده يف               
  . الباب، وذلك  يف تراجم األبواب
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١٣٧  

التعـيني يف   (يف كتابه   ) هـ٧١٦ت(جنم الدين سليمان بن عبد القوي الطويف        
ا يناسب معىن احلديث الذي يشرحه من آي الكتاب،         التزم أن يورد م   ) شرح األربعني 

متوخياً للتحقيق والصواب، متصرفاً يف ذلك بقانون أصول الفقه، من ختصيص عـام             
  . )�(وتعميم خاص، وتقييد مطلق، وإطالق مقيد، وتبيني جممل وغري ذلك

رمحه اهللا أنه كان يف حـني قـراءة         ) هـ٨٠٥ت(وذكر عن السراج البلقيين     
 احلديث بالقرآن واحلديث، وينقل يف معىن احلديث الواحد أحاديـث           احلديث يفسر 

  .)k(كثرية بأسانيدها من كثرة حفظه
  : مسألة 

  :جهات سوء فهم احلديث 
 فهم القرآن العظيم، واحلديث الـشريف، إحـداث يف الـدين            سوءأن  اعلم  

  .والشرع
  :واإلحداث يف الشريعة إمنا يقع من اجلهات التالية[

  .ة اجلهلإما من جه  
  .وإما من جهة حتسني الظن بالعقل  
  . اهلوى، يف طلب احلقإتباعوإما من جهة   

وهذا احلصر حبسب االستقراء، من الكتاب والسنة، إال أن اجلهات الثالث، قد            
  .تنفرد وقد جتتمع، فإذا اجتمعت فتارة جتتمع منها اثنتان، وتارة جتتمع الثالث

ق باألدوات اليت ا تفهم املقاصد، وتارة تتعلق        من جهة اجلهل؛ فتارة تتعل    فأما  
  .باملقاصد
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١٣٨  

؛ فتارة يشرك يف التشريع مع الشرع، وتارة         بالعقل وأما من جهة حتسني الظن    
  .يقدم عليها، وهذان النوعان يرجعان إىل نوع واحد

 اهلوى؛ فمن شأنه أن يغلب الفهم حىت يقلـب صـاحبه            إتباعوأما من جهة    
اق النصوص، أو يستند إىل غري دليل، وهذان النوعان يرجعـان إىل            األدلة، ويلوي أعن  

  .نوع واحد
  :فاجلميع أربعة أنواع، وهي

  . اجلهل بأدوات الفهم-    
  . واجلهل باملقاصد-    
  . وحتسني الظن بالعقل-    
  .)١(] اهلوىوإتباع -    

  :وتفصيل هذه اجلهات هو التايل
  : مسألة 

  :أسباب سوء الفهم 
  : ، وإليضاحها أقول)موانع الفهم السديد(هي ء الفهم هذه اجلهات لسو

اللفظ قالب املعىن، فإذا مل يعرف اللفظ، ال يعرف املعىن، وإذا عرف اللفـظ              [
  .عرف املعىن، و البد

إذا مل يفهم اإلنسان كالماً مسعه أو قرأه فإن لذلك علة مانعة، وسبب مـانع،               
زيلت احنل املعىن، واتضح املراد، وزال      فإذا عرفت العلل واألسباب املانعة من الفهم وأ       

  .اإلغالق
  :وليس خيلو السبب املانع عن فهم املعىن املراد من ثالثة أقسام
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١٣٩  

  .إما أن يكون لعلة يف الكالم املترجِم عنها
  .إما أن يكون لعلة يف املعىن املستودع فيها

  .إما أن يكون لعلة يف السامع املستخرج
علـة يف الكـالم     : ب املانع من فهم املعىن املراد     فالقسم األول؛ إن كان السب    

  :املترجِم عنها؛ مل خيل ذلك من ثالثة أحوال
  .أن يكون لتقصري اللفظ عن املعىن: أحدها    
  .أن يكون لزيادة اللفظ على املعىن: احلال الثانية    
أن يكون ملواضعة يقصدها املتكلم بكالمه، فإذا مل        : احلال الثالث     

  . يفهم معانيهايعرفها السامع مل
علّة : والقسم الثاين؛ إن كان السبب املانع من فهم السامع، أو القارئ للكالم           

  :يف املعىن املستودع؛ فال خيلو حال املعىن من ثالثة أقسام
  .إما أن يكون مستقالً بنفسه    
  .إما أن يكون مقدمة لغريه    
  .أو يكون نتيجة من غريه    

  :املانع علّة يف املستمع، فذلك ضربانوالقسم الثالث؛ إن كان السبب 
وهذه مانعة من تصور املعـىن  . من ذاته، كالبالدة، وقلة الفطنة  : أحدمها  

  .وكالتقصري يف احلفظ، وإمهال املذاكرة، وهذه مانعة من حفظه. وفهمه
من طارئ عليه، كشبهة تعترض املعىن؛ فتمنع تصوره، وتـدفع          : والثاين  

وأشغال يف الفكر، متنع مـن التركيـز واالسـتيعاب          أو خواطر   . عن إدراك حقيقته  
  .)١(]أو تقدمي رأي أو مذهب بني يدي الكالم املراد فهم معناه. والفهم
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والذي يدخل معنا من األسباب والعلل املانعة من فهم كالم النيب صلى اهللا عليه 
  :وسلم، األمور التالية

ة شرعية أو عرفيـة   أن يكون كالمه صلى اهللا عليه وسلم، خمرجه على حقيق -
مـع  . وملوهذا يدخل يف باب املواضعة على الع      . و لغوية، غاب إدراكها عن السامع     أ

 إذ املواضعة أن جيتمع مجاعـة و        ؛مالحظة أن ال جمال للمواضعة يف املرادات الشرعية       
واملـرادات  . يصطلحوا ويتواضعوا على استعمال لفظ معني ملعىن معني فيما بينـهم          

  .ن الشرع نفسهالشرعية مأخذها م
 أن يكون يف املستمع أو القارئ علّة مانعة من استيفاء املعىن، إما لغمـوض               -

لفظ، أو غموض تركيب، أو تقدمي مذهب، أو هوى، أو كزازة يف الطبع، أو بـالدة                
يف الفهم، أو لطرؤ شبهة تعترض املعىن عنده، فتمنع تصوره، أو توهم معارضة توقفه              

  .عن األخذ بداللة النص
  :عند التأمل ترجع إىل أمرين اثنني مهاهذه األسباب و

  . ـ اجلهل بأدوات الفهم، ومقاصد الشرع١  
  . ـ تقدمي املذهب أو العقل أو اهلوى على الدليل املعترب٢  

  :وتفاصيلها يف النقاط التالية
  . ـ اإلخالل بفهم العربية وأساليبها١ 
  . ـ  التقصري يف تطبيق قاعدة تفسري النصوص٢ 
  . يف بابهأوـ قصور النظر يف تتبع روايات احلديث نفسه،  ٣ 
  . ـ التقصري يف معرفة سبب ورود احلديث٤ 
  . ـ االنصراف عن مراعاة سياق احلديث وسباقه وحلاقه٥ 
  . ـ اعتماد الروايات الضعيفة يف تفسري احلديث٦ 
مقاصد الـشرع  ، وصلى اهللا عليه وسلماهلدي العام للنيب  ـ ترك مراعاة  ٧ 

  .وعرفه



 

 

 

١٤١  

  . ـ التقليد للغري دون تأمل أو تدبر٨ 
  .)١( ـ تقدمي العقل واملذهب على النص٩ 

  : مسألة 
هل يقدم طلب فقه احلديث ومعانيه وغريبه على تعلم التمييز بني الـسقيم             

  والصحيح من احلديث؟
ـ  االهتمام بفقه احلديث وغريبه     على طالب العلم    : اجلواب   التمييز واالهتمام ب

  .من احلديثيح والسقيم بني الصح
وليس املقصود تقدمي العلم بفقه احلديث ومعانيه وغريبه علـى التمييـز بـني             

إمنا املقصود بيان أمهية االعتناء واالهتمام بفقه احلديث        الصحيح والسقيم من احلديث،     
وغريبه، وأن اهتمام العلماء بالتصنيف يف ذلك يؤكد هذا، وإال فإن االشتغال بتمييـز          

؛ - وإن كان مهماً     -من السقيم مقدم على االشتغال بفقه احلديث وغريبه         الصحيح  
فمن أخلّ به خلط الصحيح بالسقيم، واملعدل بارح، وهو ال          . ألنه املرقاة إىل األول   

  .وكيف يستقيم الظل والعود أعوج. يشعر، وكفى بذلك عيباً للمحدث وخلالً للفقيه
 ��kديث مهم، ال رجحان ألحدمها على اآلخر      فاحلق أن كال منهما يف علم احل      

.  
وال شك أن من مجعهما حاز القدح املعلى، ومن أخل ما فال حظ له يف اسم                

  .احملدث
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١٤٢  

ومن اهتم بفقه احلديث ومعانيه وغريبه وأخل بالتمييز بني الصحيح والـسقيم            
 إىل نـضاف أإذا ف .فمن مجع بينهما فهو فقيه حمدث     ؛  كان بعيداً من اسم احملدث عرفاً     

ذلك عنايته جبمع احلديث وكتابته ومساعه وتطريقه وطلب العلو فيـه والرحلـة إىل              
  .)١(البلدان فهو الفقيه احملدث

هذه صفة األئمة أمثال مالك والسفيانني، الشافعي وأمحد وإسحاق عليهم من           
  .اهللا الرمحة والرضوان

وابن عبدالرب والبيهقـي    ومن سار على جهم وطريقتهم يف اجلملة، كاخلطايب         
  .والبغوي عليهم من اهللا الرمحة والرضوان

ومن تبعهم كابن تيمية وابن القيم، وابن رجب، وابن سيد الناس، والعراقـي،             
  .وابن حجر رمحهم اهللا

تبعهم ممن ينصر السنة واحلديث من مشاخينا أهل العلم الذين هم ينصرون            ومن  
  . األحياء بصحة وعافيةحفظ اهللاوات منهم، ورحم اهللا األمالسنة واحلديث وأهله، 

  : إضاءة 
التعمق يف تراجم الرواة واإلمعان يف األقوال الفقهية والروايات املختلفـة           

  :ليس من مقاصد شروح احلديث
ينبغي أن يعلم أنه من التعمق واإلمعـان؛        : "رمحه اهللا   ) هـ١١٧٦ت(قال شاه ويل اهللا الدهلوي      

 ومعرفـة تـوثيقهم وخاصـة يف الـصحيحني          مجال اإلسناد بعد تصحيح أمسائه    اشتغال احملدث بتراجم ر   
  .وأمثاهلما

وبـالفروع  . وحنومهـا " فإن اهللا قبل وجهه   : "، وقوله "ليس منا من فعل كذا وكذا     : "وبتأويل قوله 
  .والتوفيق بني الروايات املختلفة وترجيح بعضها على بعض. وبيان اختالف مذاهب الفقهاء. الفقهية

شتغل أوائل األمة احملمدية ذه األمور، ولكن الفقهاء واملتكلمني خاضوا فيهـا، وال حاجـة               ومل ي 
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١٤٣  

  .���اهـ"إليها اليوم، واهللا اعلم
ذكر الفروع الفقهية والتعمق فيها ليس من مقاصد شروح احلديث، نعم منها اإلشـارة إىل               : قلت

  .مرتع اخلالف الفقهي من احلديث
اإلعراض عما فعله   : رمحه اهللا من مقاصده يف شرح اإلملام        ) هـ٧٠٢ت(وقد عد ابن دقيق العيد      

كثري من الشارحني من إيراد مسائل ال تستنبط من ألفاظ احلديث، كمن يأيت إىل حديث يدل على جـواز                   
 فيأيت مبسائل ذلك الباب من غري أن تكون         – مثال   –املسح على اخلفني، أو االستنشاق أو الظهار أو اإليالء          

  .)k( من احلديث الذي يتكلم عليه، وإن أمكن فبطريق مستبعدمستنبطة
ترك ما فعله قوم من أبناء الزمان ، ومن يعد فـيهم مـن   : [كما عد من مقاصده يف شرحه لإلملام  

األعيان، فأكثروا من ذكر الوجوه يف معرض االستنباط، واسترسلوا يف ذلك استرسال غـري متحـرز و ال                  
طالوا وما تطولوا، وأبدوا وجوهاً ليس يف صفحاا نور، و ذكروا أوهاماً ال متيـل               حمتاط، فتحلوا وحتيلوا وأ   

إليها العقول الراجحة و ال تصور، حىت نقل عن بعضهم أنه أدعى االستدالل على مجيع مسائل مذهبه الذي                  
  .)i(]تقلده من الكتاب العزيز

فة، أو ما خيالف احلديث مـن       وكذا من مقاصد شروح احلديث بيان التوفيق بني األحاديث املختل         
  . ومشكلهأمور أخرى، ولكن بدون تعمق وإمعان فإن هذا حمله كتب خمتلف احلديث

أما االشتغال بتراجم رجال اإلسناد، وكذا ختريج احلديث فإنه من مقاصد الشرح، ولكن بـدون               
  .توسع وإطالة، فإن هذا أفرد يف كتب التخريج، وكتب الرجال

جدها مشتملة على كل هذا، فال يصح نسبة إيراد هذه األمـور أثنـاء   ومن طالع كتب الشروح و  
 حبيث يصبح الشرح وكأنه كتاب تراجم،      -شرح احلديث إىل التعمق واإلمعان، نعم اإلطالة واإلكثار فيها،          

   .  ؛ من التعمق واإلمعان، وباهللا التوفيق-أو كأنه كتاب ختريج 
  : إضاءة 

ث إال ما هو معترب، حىت ال يصعب على         ال يورد من األقوال يف شرح احلدي      
  .القاري الوصول إىل املعىن املراد واملقصود
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١٤٤  

على شارح احلديث أن ال يورد يف شرح احلديث إال املعاين السائغة املتناسبة مع مقاصـده، الـيت                  
عـىن  ، وبعض الناس ال ينتبه هلذا فيورد كل ما يقف عليه يف م        صلى اهللا عليه وسلم   ميكن أن تدخل يف مراده      

  .احلديث مما يصح، و مما ال تصح حىت حكايته
رمحه اهللا على املفسرين الذين يوردون يف تفسري اآلية كل مـا            ) هـ٧٤٨ت(وقد استنكر الذهيب    

  : يف تفسري القرآن: "ورد، فقال رمحه اهللا
   .ومنه ما هو مستحب .منه ما هو حتم

  .مكروه] منه[و .مباح] منه[و
وهنها وبعدها من الصواب الذي هو وجه واحد دل السياق  اخلطـاب             فكثرة األقوال يف اآلية مع      

  .العريب عليه؛ مكروه حفظها واالعتماد عليها؛ فإن القول الصحيح يضيع بينها
واحملرم حفظ تفسري القرامطة اإلمساعيلية وفالسفة املتصوفة الذين حرفوا كتاب اهللا، فوق حتريـف              

األمة ببداءة عقوهلم علموا أن هذا التحريف افتراء علـى اهللا وتبـديل             اليهود، مما إذا  مسعه املسلم بل عامة         
  .���اهـ"وال استجيز ذكر أمثلة ذلك، فإنه من أمسج الباطل. للترتيل

صـلى اهللا   هذا كالم الذهيب يف كتب التفسري وكذا احلال يف شرح احلديث النبوي، إذ أويت               : قلت
  .مل كالم الرسول إال على ما هو أهدى وأتقى القرآن ومثله معه، و ال ينبغي أن حيعليه وسلم
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١٤٥  

   الثالث بحثامل
  وما إليهااحلديث كتب شروح 

  
  : إضاءة 

  :احلديثاحلاجة إىل شروح 
  : قد قرروا- رمحهم اهللا تعاىل -إذا كان العلماء 

أن كل من وضع من البشر كتاباً فإمنا وضعه ليفهم بذاته من غري شرح، وإمنا               [
  :ور ثالثةاحتيج إىل الشروح ألم

كمال فضيلة املصنف؛ فإنه لقوته العلمية جيمع املعاين الدقيقة، يف اللفظ : أحدها
الوجيز، فرمبا عسر فهم مراده ، فقصد بالشرح ظهور تلك املعاين اخلفية، ومن هنـا               

  .كان شرح بعض األئمة تصنيفه أدل على املراد من شرح غريه له
و شروط هلا، اعتماداً على وضوحها، أو        بعض تتمات املسألة، أ    إغفاله: وثانيها

  .ألا من علم آخر، فيحتاج الشارح لبيان احملذوف ومراتبه
احتمال اللفظ ملعان كما يف ااز واالشتراك، وداللة االلتزام، فيحتاج          : وثالثها

  .)١(]الشارح إىل بيان غرض املصنف وترجيحه
 يصدق على كل كالم مقرؤ       يف احلاجة إىل الشروح؛ فإنه     ما قُرر إذا كان هذا    

  .أو مسموع، فيستفهم من القائل كالمه هلذه األمور
وقد كان الرسول صلى اهللا عليه وسلم أفصح العرب على اإلطالق، وكـان             
الصحابة رضوان اهللا عليهم، يسمعون كالمه صلى اهللا عليه وسلم، ويفهمون منه كل             

  .واحد حبسب حاله
 الفهم منه صلى اهللا عليه وسلم، أمـر         وتفاوت الصحابة رضوان اهللا عليهم يف     
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١٤٦  

خطب رسول اهللا صلى اهللا     : مقرر، ومما يدل عليه ما جاء عن أيب سعيد اخلدري، قال          
إن اهللا خير عبداً بني الدنيا وبني ما عنده، فاختـار ذلـك             : "عليه وسلم، الناس وقال   

  " .العبد ما عند اهللا
  ل اهللا صلى اهللا عليه وسلم،أن خيرب رسو! فعجبنا لبكائه! فبكى أبوبكر:  قال

فكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، هو املخـري، وكـان أبـوبكر              ! عن عبد خري  
  .)١("أعلمنا

ولقد كان صلى اهللا عليه وسلم، يبني هلم ما حيتاجون إىل بيانه، مـع سـالمة                
سليقتهم العربية، وقرم من قرائن احلال، وفهمهم ألحوال الشريعة ومقاصدها، أبان           

  .تقريرها
واحلال بعدهم يف احلاجة إىل طلب البيان أوكد؛ إذ موانع الفهم أكثـر، فقـد      
تقاصرت اهلمم، وضعفت السليقة، وغابت مشاهدة تقرير الترتيل، وجهلت مقاصـد           

  .الشرع الكرمي عند أكثرهم
  : إضاءة 

كثرة املصنفات يف شرح احلديث وبيان معانيه على املصنفات يف الرجـال            
  :وحنوها

حتصيل احلديث ومعرفة فقهه وغريبه، واالحتياط يف فهم معانيه؛ من املهمـات بالنـسبة              ا كان   ملّ
 بذلك يوجب اشتباه املُراد بغري املُراداإلخاللللمحدث؛ إذ 

)٢(
 .  

ملّا كان األمر كذلك اهتم العلماء بالتصنيف يف فقه احلديث وغريبه، حىت إن احلافظ ابـن                : أقول  
بل لو ادعى مدعٍ أن التصانيف اليت مجعت يف ذلك، أمجع من التصانيف الـيت                ": قال حجر رمحه اهللا تعاىل،   
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١٤٧  

اهـ"مجعت يف متييز الرجال وكذا يف متييز الصحيح من السقيم، ملا أبعد، بل ذلك هو الواقع
)١(

.  
  : إضاءة 

  .��kأساليب كتب الشروح، وشرط الشارح وآدابه
  :للشرح ثالثة مسالك وطرق

، وشـرح   )فتح الباري (كشرح ابن حجر املسمى     ". قوله"بـ  الشرح  : األول  
  .الكرماين املسمى الكواكب الدراري كالمها شرح صحيح البخاري

، مث يورد   "قال"، فيورد املنت مصدراً له بـ       "أقول" "قال"الشرح بـ   : والثاين  
  ".أقول"الشرح مصدراً له بـ 

و ال أعرف أحـداً     . هوهذا أسلوب ال يليق بشرح الكالم النبوي، وبيان معنا        
  .سلكه يف ذلك

شرح ممزوج، حيث متزج فيه عبارة املـنت        : الشرح مزجاً، ويسمى    : والثالث  
  .والشرح

  ".ش"والشرح حبرف " م"مث ميتاز املنت إما حبرف 
  .وإما بوضع خط خيط فوق املنت، متييزاً له عن الشرح

  .وإما بتلوين املنت بلون غري لون الشرح
  .ارة املنت دون الشرحوإما بتحبري عب

  .أو جعل املنت خبط مغاير خلط الشرح
  .والشرح املزجي غري مأمون يف متييز املنت

 إال أنه يعود إىل إحدى الطرق السابقة        –وهناك نوع آخر من أساليب الشرح       
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١٤٨  

أن يورد الشارح املنت مث يعقد مسائل على معاين احلديث، يأيت فيها ببيان مفردان               : -
، وما يتعلق به من مباحث إسنادية أو خترجيية، وهذا كمـا تـراه يف               احلديث، وفقهه 

ـ ٥٤٣ت(البن العريب املـالكي     ) عارضة األحوذي (شرح الترمذي املسمى     ، و  )هـ
  .رمحهم اهللا) هـ٨٠٦ت(أليب الفضل العراقي ) طرح التثريب(

  : شرط الشارح 
  : يطلب يف الشارح األمور التالية 

هذا شرط يستصحب من أول العمل إىل آخره،        إخالص النية هللا تعاىل، و     -١
  . فإن فات يف أوله استدرك بعد ذلك يف أي حمل منه

 التأهل يف العلم الذي فيه هذا املنت، إذ غالباً ما يتضمن املنت معان دقيقـة                -٢
بكالم وجيز كافياً يف الداللة على املطلوب؛ وذلك من كمال مهارة املصنف، فإذا مل              

 يف العلم، قريباً من مهارة املصنف، يعسر عليه فهم بعض املـنت،             يكن الشارح متأهالً  
  .ويصعب عليه الوقوف على املراد منه على وجهه، ويأيت شرحه غري حمرر و ال مدقق

 كان هذا احلال يف كالم املنت من كالم العلماء، فما بالك يف كالم الـنيب                وإذا
لذي أويت جوامع الكلم، فال     حي يوحى، وا   ، الذي ال ينطق عن اهلوى إن هو إال و          �

وهذه صـفة األئمـة     [يتكلم فيه إال من تأهل فحاز ما شرطه أهل العلم يف اتهد،             
الفقهاء واتهدين األعالم كالشافعي، ومالك وأمحد واحلمادين والـسفيانني وابـن           

  .���]املبارك وابن راهوية واألوزاعي وخلق من املتقدمني واملتأخرين
حات العلماء يف التصنيف، واصطالحات أهل الفن الـذي          املعرفة باصطال  -٣

 تكلم الرجل يف غري فنه      إذافإنه  . فيه املنت، واصطالحات العامل صاحب املنت يف كتابه       
  .أتى بالعجائب
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١٤٩  

 الدراية بكالم املصنف صاحب املنت، يف كتبه األخرى، إذ هذا من أنفـع              -٤
نت، ولذلك شرح بعض العلمـاء      وأجدر وأحق ما يكون يف حترير املراد من عبارة امل         

  .���تصنيفه، وصاحب الدار أدرى مبا فيه
والشارح للحديث البد له من أن يكون متضلعاً باحلديث عارفاً به، حافظاً له،             
أو عارفاً بكيفية الرجوع إليه يف مصادره، إذا ما احتـاج إىل أن جيمـع أحاديـث                 

 فسر به احلديث ما جـاء       املوضوع الواحد، وسبق يف طرق شرح احلديث أن أوىل ما         
  . يف احلديث، على تفاصيل سبق جمملها

  . أن يراعي األدب يف شرحه، وتفصيل ذلك فيما سيأيت-٥
  :آداب الشارح 

  :أخلص لك آداب الشارح فيما يلي 
  . أن يبذل النصرة فيما قد التزم شرحه قدر االستطاعة-١

ن حكمتـه، وتعليـل   ويف شرح احلديث يبذل جهده يف بيان املعىن املراد، وبيا       
احلكم، والوقوف على مناسبته وبالغته، وأسرار التعبري فيه، وموافقة األسلوب للمعىن           

  .املراد تقريره، وتلمس أساليب تقرير احلكم والدعوة خالل ذلك
  أن يذب عما قد تكفل إيضاحه مبا يذب به صاحب تلـك الـصناعة؛                -٢

رض؛ اللهم إال إذا عثر على شيء       ليكون شارحاً غري ناقض وجارح، ومفسراً غري معت       
ال ميكن محله على وجه صحيح، فحينئذ ينبغي أن ينبه عليه بتعـريض أو تـصريح،                

  . متمسكاً بذيل العدل واإلنصاف، متجنباً عن احليف واالعتساف
ويف شرح احلديث يذب عن معاين األخبار، ويزيل عنها اإلشكال ويدفع عنها            

أهل، معتقداً نفي االختالف والتعارض عن جناب       التعارض الذي يطرأ  عند من مل يت       
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  .الشرع، وأن ما وجد من اختالف إمنا مرجعه إىل اجتهاد اتهدين
مستعيناً مبا قرره أهل العلم يف خمتلف احلديث ومشكله، وجييب عن طعون أهل             
الريب واإلحلاد، والزيغ والضالل؛ مستعيناً يف ذلك بكالم أهل العلم املتصدين ملثـل             

 خاصة كالم السلف الصاحل من الصحابة والتابعني وأئمة املسلمني وأتبـاعهم،            ذلك،
ـ ٧٥١ت(وابن القـيم    ) هـ٧٤٨ت(والذهيب  ) هـ٧٢٨ت(ومنهم ابن تيمية     ) هـ

وغريهم رحـم اهللا اجلميـع،      ) هـ٨٥٢ت(وابن حجر   ) هـ٧٩٥ت(وابن رجب   
هذا الباب الشيء   ومنهم يف العصور أئمة دعوة التوحيد يف الديار النجدية، فإن هلم يف             

الكثري الذي يذكر فيشكر، و ال ينكره إال جاهل أو مكابر، ومن طـالع مـصنفام                
تبني له مـصداق قـويل، و مثـل الـشوكاين           ) الدرر السنية (ما جمع يف    وخاصة  

ـ ١٣٨٦ت(واملعلمـي   ) هـ١٣٠٧ت(وصديق حسن خان    ) هـ١٢٥٠ت( ) هـ
ـ ١٤٢١ت(وابن عثـيمني    ) هـ١٤٢٠(وابن باز   ) هـ١٤١٦ت(واجلامي    ،)هـ

  .وحفظ األحياء بصحة وعافية وسالمة آمنيوغفر هلم، اهللا هم وغريهم رمح
 تقدمي العذر بني يدي التنبيه والتعقيب؛ ألن اإلنسان حمل النسيان، والقلـم    -٣

  . ليس مبعصوم من الطغيان، فكيف مبن مجع املطالب من حماهلا املتفرقة
عيب حمفوظاً لـه عـن ظهـر        وليس كل كتاب ينقل املصنف عنه ساملاً عن ال        

الغيب، حىت يالم يف خطئة؛ فينبغي أن يتأدب عن تصريح الطعن للـسلف مطلقـاً،               
  :ويكين مبثل

  ."وهم"و ، "ظن"، و "قيل"
  ."وأجيب... اعترض "و 
، و  "بعض احلواشـي  "، و   "بعض الشروح "، و   "احملشي"، و   "بعض الشراح "و  

  ".بعض الناس"
  . أب الفضالءوحنو ذلك، من غري تعيني كما هو د

رمحه اهللا كلما أراد التعقب على أهـل        ) هـ٢٥٦ت(وانظر لصنيع البخاري    



 

 

 

١٥١  

، حـىت إن لـشمس احلـق العظـيم آبـادي            "بعض الناس "الرأي، عنون هلم بـ     
، )رفع االلتباس عن بعض الناس    : (رسالة يف حترير هذه املواضع امسها     ) هـ١٣٢٩ت(

خـاري عليـه مـن اهللا الرمحـة     رد فيها على رسالة ألفها بعضهم يتعقب فيهـا الب         
  . ���والرضوان

وقد تأنق املتأخرون يف أسلوب التحرير، وتأدبوا يف الرد واالعتـراض علـى             
  ؛املتقدمني، بأمثال األلفاظ املذكورة

  .وتعظيماً حلقهم، ترتيهاً هلم عما يفسد اعتقاد املبتدئني فيهم
  ني؛ ورمبا محلوا هفوام على الغلط من الناسخني ال من الراسخ

ألم لفرط اهتمامهم باملباحثة واإلفادة مل يفرغـوا        : "و إذا مل ميكن ذلك قالوا     
  ".لتكرير النظر واإلعادة

إنا : "وأجابوا عن ملز بعضهم بأن ألفاظ كذا وكذا ألفاظ فالن بعبارته، بقوهلم           
ال نعرف كتاباً ليس فيه ذلك، فإن تصانيف املتأخرين بل املتقدمني ال ختلو عن مثـل                

  ."ك، ال لعدم االقتدار على التعبري وتغيري العبارة، بل حذراً عن تضييع الزمان فيهذل
أنه إن اتفق فهو تـوارد  "وعن مثالبهم بأم عزوا إىل أنفسهم ما ليس هلم، بـ     

  ".اخلواطر، كما يف تعاقب احلوافر على احلوافر
مشكاة (وهللا در صاحب    : "رمحه اهللا ) هـ١٣٠٧ت(قال صديق حسن خان     

فإذا وقفت عليه فانسب القصور إيلّ لقلـة الدرايـة، ال إىل            : حيث يقول ) صابيحامل
  .��kاهـ"جناب الشيخ رفع اهللا قدره يف الدارين، حاشا هللا من ذلك
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  : إضاءة 
  مناهج دراسة كتب احلديث

  : ���اعلم أن دراسة كتب احلديث على ثالثة مناهج
ع أو القاريء الكتاب بدون تعـرض للمباحـث         منهج السرد، وهو أن يقرأ الشيخ املُسم      : األول  

وهذه الطريقة عادة يسلكوا عند طلب القراءة لإلجازة، أو عنـد           .اللغوية والفقهية وأمساء الرجال وغريها    
  .طلب البحث عن حديث معني، وهي قريبة من قراءة اجلرد 

سلم يف ثالثـة    رمحه اهللا أنه قرأ صحيح م     ) هـ٨١٧ت(وقد ذكر الفريوز آبادي صاحب القاموس       
  .أيام بدمشق

رمحه اهللا صحيح مسلم على حممد بن إمساعيل اخلباز         ) هـ٨٠٦ت(وقرأ احلافظ أبو الفضل العراقي      
بدمشق يف ستة جمالس متوالية، قرأ يف آخر جملس منها أكثر من ثلث الكتاب، وذلك حبضور احلافظ زيـن                   

  .، وهو يعارض بنسخته)هـ٧٩٥ت(الدين ابن رجب 
البغدادي على إمساعيل بن أمحد احلريي النيسابوري الضرير صحيح البخاري مبكـة            ومسع اخلطيب   

بسماعه من الكشميهين يف ثالثة جمالس، اثنان منها يف ليلتني كان يبتدئ بالقراءة وقت املغرب وخيتم عنـد                  
  .صالة الفجر، والثالث من ضحوة النهار إىل طلوع الفجر

رمحه اهللا صحيح البخاري يف أربعني ساعة رملية،        ) ـه٨٥٢ت(وقرأ احلافظ ابن حجر العسقالين      
وقرأ صحيح مسلم يف أربعة جمالس سوى جملس اخلتم يف يومني وشيء، وقرأ سنن ابـن ماجـة يف أربعـة             
جمالس، وقرأ كتاب النسائي الكبري يف عشرة جمالس منها أربع ساعات، وأسرع شيء وقع له أنـه قـرأ يف                    

صغري يف جملس واحد بني صاليت الظهر والعصر، وهذا الكتـاب يف جملـد              رحلته الشامية معجم الطرباين ال    
  .��kيشتمل على حنو ألف حديث ومخسمئة حديث

  !وهذه مهم عالية، أين منها حنن يف هذا الزمان أسأل اهللا أن يرمحنا برمحته
منهج البحث والتحليل، وهو أن يتوقف بعد قراءة حـديث عنـد            : الثاين من طرق درس احلديث    

ال الظاهر يف املسألة    سؤه وتراكيبه العويصة، واالسم النادر من أمساء رجال إسناده، وما يرد عليه من ال             غريب
  . املنصوص عليها، وحيل هذه األمور بكالم متوسط، مث ينتقل إىل احلديث التايل على هذا القياس
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ن يبـدأ درسـه يف   وعلى هذه الطريقة أدركنا شيوخنا كالشيخ عبداهللا بن محيد رمحه اهللا، فقد كا           

الفتاوى عادة بشرح حديث من األحاديث اجلوامع، وكذا كان الشيخ عبدالعزيز بن باز يف شرحه للحديث                
، وكذلك الشيخ حممد بن صـاحل ابـن         )هـ٦٥٢ت(من ذلك يف شرحه لكتاب املنتقى للمجد ابن تيمية          

كون هذه الطريقة املتوسطة الشيخ     عثيمني رمحهم اهللا، ومن مشاخينا الذين كانوا ال يطيلون يف الشرح ويسل           
  .سعيد شفا األثيويب رمحه اهللا والشيخ حيي عثمان املدرس حفظه اهللا

منهج اإلمعان والتعمق، وهو أن يتكلم كثرياً على كل كلمة من احلديث مبا هلا وما عليها                : الثالث  
، ويستطرد إىل بيان املادة     وما يتعلق ا، فمثالً يف شرح الغريب ومشكل اإلعراب يذكر الشواهد من الشعر            

اللغوية واشتقاقاا وأماكن استعماهلا، ويف أمساء الرجال يذكر ترامجهم وأحواهلم، وخيرج املسائل الفقهيـة              
  .على املسألة املنصوص عليها، وحيكي حكايات غريبة وقصص عجيبة بأدىن مناسبة

وقد رأيت علمـاء    : "ذه الطرق    بعد ذكره هل   رمحه اهللا ) هـ١١٧٦ت(شاه ويل اهللا الدهلوي     قال  
وأمحد القطان والـشيخ    ���احلرمني الشريفني على هذه املناهج الثالثة، فكان اختيار الشيخ حسن العجيمي          

أيب طاهر وغريهم منهج السرد بالنسبة للخواص املتبحرين؛ ليقوموا بسماع احلديث وتصحيح متنه وإسناده              
حث األخرى، ألن مدار ضبط احلديث اليوم على تتبع هذه          بسرعة، وكانوا حييلون إىل شروح الكتب للمبا      

  .الشروح
أما بالنسبة للمبتدئني واملتوسطني فكانوا خيتارون هلم منهج البحث، ليحيطوا مبا جيب معرفتـه يف               
علم احلديث ويستفيدوا منه، وكانوا يف هذه احلالة يضعون أمامهم غالباً شرحاً من الشروح يراجعونـه يف                 

  .أثناء البحث
أما املنهج الثالث فهو منهج القصاص، وكان القصد منه إظهار العلم والفضل أو غريمها، ال الرواية                

  .��kاهـ"وحتصيل العلم، واهللا اعلم
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  : إضاءة 
  : ���ذكر اشهر كتب شرح احلديث وأنفعها

تفكرت ليلة يف رجال فأريت فيما يرى النائم كـأن          : "قال أبو زرعة رمحه اهللا    
  .��k"فهم منت احلديث خري من التفكر يف املوتى: ا أبا زرعة ي: رجالً ينادي

من مهمات احملدث االحتياط العظيم يف فهم معاين احلديث؛ ألن املـساهلة يف             
  . ��iذلك توجب اشتباه املراد بغري املراد

ومن أهم الكتب املعينة على فهم املراد من احلديث، كتب شروح احلـديث،             
  :وهي على أنواع 
  .كتب مفردة لشرح حديث واحد: ول النوع األ

  .كتب مفردة لشرح جماميع احلديث: النوع الثاين 
  :ومن النوع األول 

 جزء فيه فوائد حديث أيب عمري، أليب العباس أمحد بن أيب أمحـد الطـربي                -
  . ��g)هـ٣٣٥ت(

  . شرح حديث أيب زرع وأم زرع للقاضي عياض-
_________________ 
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  . ���" يكن شيء غريهكان اهللا ومل" شرح حديث عمران بن احلصني  -
  .��k"يا عبادي إين حرمت الظلم: " شرح حديث، شرح حديث أيب ذر-
  .��i"إمنا األعمال بالنيات" شرح حديث -
  .��g شرح حديث خطبة احلاجة-
  . ��w"بدأ اإلسالم غريباً" شرح حديث -

مجيعها البن تيمية أمحـد بـن عبـداحلليم بـن عبدالـسالم ابـن تيميـة                 
  .��d)هـ٧٢٨ت(

، لعلي بـن عبـد الكـايف الـسبكي          "إبراز احلكم من حديث رفع القلم      "-
  .��o)هـ٧٥٦ت(

  .��s)هـ٧٦٣ت( للعالئي ،نظم الفرائد ملا تضمنه حديث ذي اليدين من الفوائد -
  . �|�"اختصام املأل األعلى" شرح حديث - 
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  .���"ما ذئبان جائعان" شرح حديث -
  .��k"امة الزرعغاية النفع يف شرح حديث متثيل املؤمن خب "-
بـدأ اإلسـالم    "شرح حـديث    " كشف الكربة بوصف حال أهل الغربة      "-

  .��i"غريبا
  .��g"اللهم بعلمك الغيب" شرح حديث عمار بن ياسر -
  .��w"� البن عباس �نور االقتباس يف مشكاة وصية النيب  "-
 بعثـت بالـسيف بـني يـدي         �احلكم اجلديرة باإلذاعة من قول النيب        "-

_________________ 
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  .���"الساعة
  ).هـ٧٩٥ت(مجيعها لزين الدين عبدالرمحن ابن رجب 

جلـالل الـدين الـسيوطي      " إمنا األعمال "منتهى اآلمال يف شرح حديث       "-
  .��k)هـ٩١١ت(

  .��i قطر الويل يف شرح حديث الويل-
  . ��g"النفس واهلم و الوسواس" رفع البأس عن حديث -

  ).هـ١٢٥٠ت(حملمد بن علي الشوكاين 
 شرح حديث جند قرن الشيطان، حلكـيم حممـد أشـرف             أكمل البيان يف   -
  . ��w)هـ١٣٧٣ت(سندهو 

  .��d)هـ١٤٠١ت( اإلبداع شرح خطبة الوداع، لعبداهللا بن محيد -
   :ومن النوع الثاين

،أليب سـليمان محـد بـن       ��� يف شرح صحيح البخاري    ��o)أعالم احلديث (أعالم السنن   ـ  ١
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١٥٨  

ول صحيح البخاري بالشرح والتعليق ملـا أشـكل مـن           وهو أول من تنا   ). هـ٣٨٨ت(سليمان اخلطايب   
واعتمد يف شـرحه جلـامع      . شرح سنن أيب داود   " معامل السنن "معانيه، وصنفه رمحه اهللا بعد تصنيفه لـ        

البخاري على رواية إبراهيم بن معقل النسفي، إال أحاديث من آخره فإنه اعتمد فيها على رواية حممد بـن                   
  .��kيوسف الفربري عن البخاري

معامل (إن مجاعة من إخواين ببلخ كانوا سألوين عند فراغي هلم من إمالء كتاب              : "وقال يف مقدمته  
 أن أشرح هلم كتاب اجلامع الصحيح أليب        – رمحه اهللا    –أليب داود سليمان بن األشعث السجستاين       ) السنن

يثـه وأبـني الغـامض مـن         وأن أفسر املشكل من أحاد     – رمحه اهللا    –عبداهللا حممد بن إمساعيل البخاري      
   .��iاهـ"معانيها

، أليب سـليمان محـد بـن سـليمان اخلطـايب            ��gمعامل السنن يف شرح سـنن أيب داود       ـ  ٢
وشرحه للسنن برواية ابن    . وهو شرح نفيس، ولعله أول من تناول كتاب أيب داود بالشرح          ). هـ٣٨٨ت(

  .، وهي ختالف يف ترتيبها رواية اللؤلؤي املطبوعة��wداسة
وقد مجع أبو داود يف كتابه هذا من احلديث يف أصول العلم، وأمهـات الـسنن                : "يف مقدمته قال  

  .وأحكام الفقه، ما ال نعلم متقدماً سبقه إليه، و ال متأخراً حلقه فيه
وقد كتبت لكم فيما أمليت يف تفسريها وأوضحته من وجوهها ومعانيها، وذكر أقاويل العلمـاء               

_________________ 
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١٥٩  

  .���اهـ"، فكونوا به سعداء، نفعنا اهللا تعاىل وإياكم برمجتهواختالفهم فيها؛ علماً مجاً
 أليب عمر يوسف بن عبداهللا بن حممد بـن عبـدالرب            ،��kالتمهيد ملا يف املوطأ من األسانيد     ـ  ٣ 

  ).هـ٤٦٣ت(النمري األندلسي القرطيب املالكي 
عبـدالرب ـ   كتاب التمهيد لصاحبنا أيب عمر يوسف بن : "رمحه اهللا) هـ٤٥٦ت(قال ابن حزم 

وهو اآلن بعد يف احلياة مل يبلغ سن الشيخوخة ـ وهو كتاب ال أعلم يف الكالم على فقه احلـديث مثلـه    
  .��i"أصالً فكيف أحسن منه

  .��gاهـ"وهو أشرف كتاب صنف يف فنه: "قال ابن تيمية رمحه اهللا عن هذا الكتاب
 رمحه اهللا، وشرح فيه األحاديث      صنف ابن عبدالرب التمهيد ورتبه على أمساء شيوخ مالك بن أنس          
  .املرفوعة، شرحاً ماتعاً نافعاً جامعاً حديثاً وفقهاً وتارخياً ولغةً وأدباً، رمحه اهللا

والكتاب بترتيبه الذي رتبه عليه ابن عبدالرب رمحه اهللا عسر التناول صـعب املأخـذ، ال يـسهل                  
نها ـ فيما يبدو يل  واهللا اعلم ـ  مـا وقـع     الوصول فيه إىل فوائده، فقام مجاعة بإعادة ترتيبه، ومن أحس

  .��wعلى أبواب املوطأ
 ،رأيت أن أمجع يف كتايب  هذا كل ما تضمنه موطأ مالك بن أنس رمحـه اهللا            "

 من حديث رسول اهللا صـلى اهللا عليـه          ،يف رواية حيىي بن حيىي الليثي األندلسي عنه       
  .صلوات اهللا وسالمه عليه مسنده ومقطوعة ومرسله وكل ما ميكن إضافته إليه ؛وسلم

 مث ما جرى جمراه ممـا اختلـف يف          ، قدمت فيها املتصل   ،ورتبت ذلك مراتب  
  . مث املنقطع واملرسل،اتصاله
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١٦٠  

وجعلته على حروف املعجم يف أمساء شيوخ مالك رمحهم اهللا ليكون أقـرب             
  .للمتناول

ووصلت كل مقطوع جاء متصال من غري رواية مالك، وكل مرسـل جـاء              
طريقه رمحة اهللا عليه، فيما بلغين علمه، وصح برواييت مجعـه، لـريى             غري  من  مسندا  

الناظر يف كتابنا هذا موقع آثار املوطأ من االشتهار والصحة، واعتمدت يف ذلك على              
  .نقل األئمة، وما رواه ثقات هذه األمة

وذكرت من معاين اآلثار وأحكامها املقصودة بظاهر اخلطاب ما عول علـى            
  . أولو األلبابمثله الفقهاء

 وأحكامهـا   ، وناسـخا ومنـسوخها    ،وجلبت من أقاويل العلماء يف تأويلها     
  . ما يشتفي به القاريء الطالب ويبصره وينبه العامل ويذكره،ومعانيها

 وصحبين  ،وأثبت من الشواهد على املعاين واإلسناد مبا حضرين من األثر ذكره          
  . مما تعظم به فائدة الكتاب،حفظه

  .ح ما استعجم من األلفاظ، مقتصرا على أقاويل أهل اللغةوأشرت إىل شر
وذكرت يف صدر الكتاب من األخبار الدالة على البحث عن صـحة النقـل              
وموضع املتصل واملرسل ومن أخبار مالك رمحه اهللا وموضعه من اإلمامـة يف علـم               

لماء املؤلفني  الديانة ومكانه من االنتقاد والتوقي يف الرواية ومرتلة موطئه عند مجيع الع           
  .منهم واملخالفني نبذا يستدل ا اللبيب على املراد وتغىن املقتصر عليها عن االزدياد

  .وأومأت إىل ذكر بعض أحوال الرواة وأنسام وأسنام ومنازهلم
وذكرت من حفظت تاريخ وفاته منهم معتمدا يف ذلك كله على االختـصار             

العون على ما يرضاه ويزلف فيما قصدناه فلم        ضاربا عن التطويل واإلكثار واهللا أسأله       
نصل إىل شيء مما ذكرناه إال بعونه وفضله ال شريك له فله احلمد كثريا دائما على ما                 
أهلمنا من العناية خبري الكتب بعد كتابه وعلى ما وهب لنا من التمـسك وعـشرون                

  اهـ" الوكيلرسوله حممد صلى اهللا عليه وسلم وما توفيقي إال باهللا وهو حسيب ونعم



 

 

 

١٦١  

  .وباجلملة فهو كتاب جليل، حافل، من رآه رأى العجب العجاب، فسبحان اهللا الوهاب: قلت
، أليب عمـر يوسـف ابـن عبـدالرب          ���االستذكار اجلامع ملذاهب فقهـاء األمـصار      ـ    ٤

ك ، وقصد فيه شرح مجيع أقاويل الصحابة والتابعني يف املوطأ، وما ملال           "التمهيد"صنفه بعد   ). هـ٤٦٣ت(
فيه من قوله الذي بىن عليه مذهبه، واختاره من أقاويل سلف أهل بلده، الذين هم احلجة عنده علـى مـن                     

  . خالفهم، مع ذكر ما لفقهاء األمصار من التنازع يف معاين كل قول رمسه مالك يف املوطأ
  . وقد رتبه فيه على أبواب املوطأ

  .ثوبةوهو كتاب نفيس للغاية، رحم اهللا مصنفه وأجزل له امل
  . ��kرمحه اهللا خمتصراً للتمهيد) هـ٤٥٦ت(وقد اعتربه ابن حزم 

هو كتاب مل يـصنف يف      : "رمحه اهللا عن كتاب االستذكار    ) هـ٥٧٦ت(قال أبو الطاهر السلفي     
  .��iاهـ"فنه مثله

  .)هـ٥١٦ت(، للحسني بن مسعود البغوي ��gشرح السنةـ  ٥

  .��wاهـ"مفيد يف بابه: "ابرمحه اهللا عن هذا الكت) هـ٩٠٢ت(قال السخاوي 
هذا كتاب يف شرح السنة، يتضمن ـ إن شاء اهللا سبحانه وتعـاىل ـ     : "قال مصنفه واصفاً كتابه

ثرياً من علوم األحاديث، وفوائد األخبار املروية عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من حل مـشاكلها،                  ك
 واختالف العلماء مجل ال يستغين عـن معرفتـها          وتفسري غريبها، وبيان أحكامها، يترتب عليها من الفقه       

  ". ...املرجوع إليه يف األحكام واملعول عليه يف دين اإلسالم
وإين يف أكثر ما أوردته بل يف عامته متبع إال القليل الذي الح يل بنوع مـن الـدليل، يف                    : "وقال
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١٦٢  

سلف رمحهم اهللا تعاىل سعي     تأويل كالم حمتمل، أو إيضاح مشكل، أو ترجيح قول على آخر، إذ لعلماء ال             
  .���"كامل يف تأليف ما مجعوه، ونظر صادق للخلف يف أداء ما مسعوه

وكتابه سهل ممتنع، يـستفيد منـه       . وقد اعتمد كثرياً على كالم اخلطايب يف كتبه رمحه اهللا         : قلت
  .املبتدي، و ال يستغين عنه املنتهي

يوردها بإسناد نفسه إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه         ومن املهم أن يتنبه املطالع لكتابه لألحاديث اليت         
، فينظر هل ساقها من طريق      "أخرجه مسلم "أو  " أخرجه البخاري "، أو   "متفق عليه "وسلم، مث يقول عقبها     

متفق "البخاري أو مسلم أو من طريق آخر، فإن ساق احلديث من غري طريق صاحبا الصحيح، فقوله عقبه                  
، إمنا يعين به اصل احلديث، ال اللفظ الذي ساقه مجيعه، حـىت             "أخرجه مسلم "أو  " رواه البخاري "أو  " عليه

  .تعتربه برواية الصحيح، واهللا املوفق
، وهو أول   )هـ٥٣٦ت(، أليب عبداهللا حممد بن علي بن عمر املازري          ��kاملعلم بفوائد مسلم  ـ  ٦

. فقه، على أشعرية فيـه    اشتمل على عيون من علم احلديث، وفنون من ال        . ��iشرح لصحيح اإلمام مسلم   
  .والكتاب إمنا هو دروس أمالها، ولو توفر لتصنيفه وتأليفه لكان غاية إن شاء اهللا

إن كتاب املعلم مل يكن تأليفاً استجمع له مؤلفه، وإمنا هو تعليق ما             : "قال القاضي عياض رمحه اهللا    
  .��gاهـ"تضبطه الطلبة من جمالسه، وتتلقفه وكدات األلباء

، أليب الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحـصيب          ��wعلم بفوائد صحيح مسلم   إكمال امل ـ  ٧
والقاضـي عيـاض    ! ، أكمل فيه كتاب املعلم للمازري، فأجاد وأفاد، وفاق أصله أو كـاد          )هـ٥٤٤ت(
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١٦٣  

  .أشعري يف العقيدة غفر اهللا له
، حملي الدين شرف الدين حيي بـن شـرف          ���املنهاج يف شرح صحيح مسلم بن احلجاج      ـ    ٨

ووصف بأنه  أمجـع الـشروح فوائـد،     . وهو شرح مجع فيه خالصة عدة شروح      ). هـ٦٧٦ت(النووي  
  .مع أشعرية فيه غفر اهللا له ورمحه. وأكثرها عوائد، وأضبطها للشوارد واألوابد

  .��kاهـ"نعم الكتاب شرح مسلم أليب زكريا النووي: "رمحه اهللا) هـ٩٠٢ت(قال السخاوي 
  .رمحه اهللا) هـ٧٠٢ت(كالمها البن دقيق العيد " رح عمدة األحكامش" و )i("شرح اإلملام "-٩

فقه : يعين(و فيهما دليل على ما وهبه اهللا تعاىل من ذلك           : "رمحه اهللا ) هـ٩٠٢ت(قال السخاوي   
  .��gاهـ)"احلديث والتنقيب عما تضمنه من األحكام واآلداب املستنبطة منه

، "إحكام األحكـام  "بن دقيق العيد، املسمى      ال ��w"شرح عمدة األحكام  "قد قرأت كتاب    : قلت
  :ورأيته يتميز بأمور منها

  . خترجيه الفروع على األصول عند حبثه للمسائل املستنبطة من احلديث-  
 اعتماده طريقة البحث ال التقرير يف غالب الكتاب، عند شرح احلديث وذكر مسائله،              -  

  .وهذا من ورعه وحيطته رمحه اهللا
مه على فقه احلديث إىل جهات مكملة للبحث يف املسألة حييـل القـاريء إىل               إرشاده عند كال   -

  .حتصيلها
  . االختصار  يف العبارة، فهو شرح موجز غري بسيط، ولعل سبب ذلك أنه أماله -
  . استقالله يف سبك العبارة، رمحه اهللا-

عيد، هو الشيخ عماد    أن يعلم أن الذي دونه من إمالء ابن دقيق ال         : ومن املهمات حول هذا الكتاب    
الدين القاضي إمساعيل بن تاج الدين حممد بن سعد بن أمحد بن األثري احلليب، وهو الذي مسى شرح العمدة                   
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١٦٤  

، وبسبب اإلمالء حصل يف العبـارة       "إحكام األحكام يف شرح أحاديث سيد األنام      : "بامسه الذي عرِف به   
  .ادة النظر  باملران وإع- إن شاء اهللا تعاىل -نوع صعوبة تزول 

أما كتاب شرح اإلملام فقد مات رمحه اهللا قبل متامه، وهو شرح عظيم، ذكر مقاصده يف مقدمتـه                  
من السنن على وجوه نقـصدها      ) ما يف كتاب اإلملام  بأحاديث األحكام      : يعين(فنشرح ما فيه    : "... فقال

  :ومقاصد نعتمدها
له، والتكلم فيما يتعلق به علـى وجـه         التعريف مبن ذكر من رواة احلديث، واملخرجني        : األول  

  .االختصار
  .إما على جهة االتفاق، أو االختالف على وجه اإلجياز أيضاً: التعريف بوجه صحته: الثاين 

  ! إىل بعض املقاصد يف االختيار لم االختيار عليه– أحياناً –اإلشارة : الثالث 
إمـا لغرابتـه عـن      :  تعلق بذلك فائدة   الكالم على تفسري شيء من مفردات ألفاظه، إذا       : الرابع  

  .االستعمال العادي، أو لفائدة ال تظهر عند أكثر املستعملني
  .إيراد شيء من علم اإلعراب إذا احتيج إليه أحياناً: اخلامس 
  .يف علم البيان يف بعض األماكن : السادس 
 املـستخرجة، وهـذا هـو       الكالم على املعاين التركيبية ، والفوائد املستنبطة، واألحكام       : السابع  
  .املقصود األعظم
اعتماد ما تقدمت اإلشارة إليه مع عدم امليل والتعصب يف ذلك ملذهب معني على سـبيل                : الثامن  

العسف، فنذكر ما بلغنا مما استدل به أصحاب املذاهب ملذاهبهم، أو ميكن أن يستدل به هلم، فـإن كـان                    
تبع ذلك مبا عساه يذكر يف االعتذار عن خمالفة ظاهره ملن خالفه إن             وجه الدليل ظاهراً وإال بدأنا ببيانه، مث ن       

  .تيسر ذلك
اإلعراض عما فعله كثري من الشارحني من إيراد مسائل ال تستنبط من ألفاظ احلديث،              : التاسع  

 – مـثال  –كمن يأيت إىل حديث يدل على جواز املسح على اخلفني، أو االستنشاق أو الظهار أو اإليـالء         
مبسائل ذلك الباب من غري أن تكون مستنبطة من احلديث الذي يتكلم عليه، وإن أمكـن فبطريـق                  فيأيت  

  .مستبعد
ترك ما فعله قوم من أبناء الزمان ، ومن يعد فيهم من األعيان، فأكثروا من ذكر الوجوه يف                  : العاشر

يلـوا وأطـالوا ومـا      معرض االستنباط، واسترسلوا يف ذلك استرسال غري متحرز و ال حمتاط، فتحلوا وحت            
تطولوا، وأبدوا وجوهاً ليس يف صفحاا نور، و ذكروا أوهاماً ال متيل إليها العقول الراجحة و ال تـصور،                   

  .حىت نقل عن بعضهم أنه أدعى االستدالل على مجيع مسائل مذهبه الذي تقلده من الكتاب العزيز
صه، والتحقيق فيه، واملؤاخذة فيما     ذيب كثري مما ذكر الشارحون للحديث، وتلخي      : احلادي عشر   



 

 

 

١٦٥  

  .عساه يؤخذ على قائله
جلب الفوائد املتبددة من كتب األحكام اليت تقع جمموعـة يف كـالم الـشارحني               : الثاين عشر   

  .لألحاديث، فيما علمناه على حسب ما تيسر
  .)�(اهـ"إىل غري هذه الوجوه من أمور تعرض، وفوائد تتصدى للفكر فتعترض، و ال تعرض

وهذا الشرح لو مت على هذه الصفة، لكان عجباً من العجائب، وهـو             : قلت
فجاء بالعجائب الدالة على سعة دائرته خصوصاً يف        [فيما قد مت منه أدهش العلماء ،        

  .��k]االستنباط
، لشرف الـدين أيب     ��iالكاشف عن حقائق السنن، شرح الطييب على مشكاة املصابيح        ـ  ١٠

ذكر يف مقدمة الكتاب أنه طلب مـن أخيـه يف        ). هـ٧٤٣ت(حممد الطييب   احلسن احلسني بن عبداهللا بن      
أن يهذب ويشذب املصابيح ويعـني رواتـه،        ) هـ٧٣٧ت بعد   (الدين حممد بن عبداهللا اخلطيب التربيزي       

فلما فرغ من إمتامه مشرت عن ساق اجلد يف شرح معضله وحـل             : "قال الطييب رمحه اهللا   . وينسب أحاديثه 
ويصه، وإبراز نكاته، ولطائفه، على ما يستدعيه غرائب اللغة والنحو، ويقتـضيه علـم              مشكله وتلخيص ع  

املعاين والبيان، بعد تتبع الكتب املنسوبة إىل األئمة رضي اهللا عنهم وشكر مساعيهم، معلماً لكل مـصنف                 
، "مح"، وشرح صحيح مسلم     "حس"، وشرح السنة    "خط"بعالمة خمتصة به، فعالمة معامل السنن وأعالمها        

وسلكت يف النقل منها طريق االختصار، وكان جل اعتمـادي وغايـة            … … ،  "فا"والفائق للزخمشري   
اهتمامي بشرح مسلم لإلمام املتقن حمي الدين النووي ألنه كان أمجعها فوائد، وأكثرها عوائد، واضـبطها                

ليل، فإن ترى فيه خلـال      وما ال ترى عليه عالمة، فأكثرها من نتائج ساغ خاطري الك          . للشوارد، واألوابد 
  .��gاهـ"فسده جزاك اهللا خريا

والكتاب نفيس جداً يف النواحي البالغية يف األحاديث، وما يتعلق ا من تدقيقات، لكن له مرتع                
  .صويف و أشعرية يف العقيدة؛ غفر اهللا له
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١٦٦  

البـن رجـب   ���"جامع العلوم واحلكم يف شرح مخسني حديثاً من جوامع الكلم         "كتاب   -١١
، رمحه اهللا، وهو شرح ماتع جامع كثري الفائدة، مأله بأقوال الـسلف، رمحهـم اهللا              ) هـ٧٩٥ت(حلنبليا

  .وهذه طريقة يف الشرح مل أر من يضارعه فيها، مع حتقيقات وتدقيقات فريدات، جزاه اهللا خرياً
ـ ٨٠٦ت(، لزين الدين عبدالرحيم العراقي      طرح التثريب شرح التقريب    -١٢ ، وأكمـل   )هـ

  ).هـ٨٢٦ت(ولده أبو زرعة أمحد بن عبدالرحيم العراقي الشرح 
أردت أن أمجع البين أيب زرعة خمتـصراً يف         : "قال العراقي يف مقدمته   ) تقريب األسانيد (واملنت امسه   

أحاديث األحكام، يكون متصل األسانيد باألئمة األعالم؛ فإنه يقبح بطالب احلديث بل بطالب العلم أن ال                
ن األخبار يستغين ا عن محل األسفار يف األسفار، وعن مراجعـة األصـول عنـد                حيفظ بإسناده عدة م   

املذاكرة، و االستحضار، ويتخلص به من احلرج بنقل ما ليست له به رواية، فإنه غري سائغ بإمجـاع أهـل     
  .الدراية

وملا رأيت صعوبة حفظ األسانيد يف هذه األعصار لطوهلا، وكان قصر أسانيد املتقـدمني وسـيلة                
لتسهيلها؛ رأيت أن أمجع أحاديث عديدة يف تراجم حمصورة وتكون تلك التراجم فيما عـد مـن أصـح                   

  .األسانيد مذكورة، إما مطلقاً على قول من عممه، أو مقيداً بصحايب تلك الترمجة
  .ولفظ احلديث الذي أورده يف هذا املختصر هو ملن ذكر اإلسناد إليه من املوطأ ومسند أمحد

  .يث يف الصحيحني مل أعزه ألحد وكان ذلك عالمة كونه متفقاً عليهفإن كان احلد
وإن كان يف أحدمها اقتصرت على عزوه إليه، وإن مل تكن يف واحد من الصحيحني عزوته إىل من                  

  .خرجه من أصحاب السنن األربعة وغريهم ممن التزم الصحة، كابن حبان واحلاكم
  .ل على حكم ذكرافإن كان عند من عزوت احلديث إليه زيادة تد

  .وكذلك أذكر زيادات أخر من عند غريه
  .وليب داود أو غريه كذا: فإن كانت الزيادة من حديث ذلك الصحايب مل أذكره، بل أقول 

  .ولفالن من حديث فالن كذا: وإن كانت من غري حديثه قلت
رها يف الثاين وما    وإذا اجتمع حديثان فأكثر يف ترمجة واحدة كقويل عن نافع عن ابن عمر، مل أذك              

  .وعنه، مامل حيصل اشتباه: بعده، بل أكتفي بقويل
وحيث عزوت احلديث ملن خرجه فإمنا أريد أصل احلـديث ال ذلـك اللفـظ، علـى قاعـدة                   
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١٦٧  

  .املستخرجات؛ فإن مل يكن احلديث إال يف الكتاب الذي رويته منه عزوته إليه بعد خترجيه
  .���اهـ" مبا يف الصحيحنيوإن كان قد علم أنه فيه لئال يلتبس ذلك

  .وهذا الشرح مرتب على أساس املسائل، فيورد احلديث، مث يعنون ملسائله
يف كثري مـن    ) هـ٨٥٢ت  (و قد الحظت شبهاً يف عبارته مع فتح الباري البن حجر العسقالين             

  .بأبو زرعة قرين احلافظ يف الطل: املواضع، و ال غرو فإن املؤلف شيخ ابن حجر، وابن املؤلف 
وهو شرح مفيد يف شرح األحاديث اليت يتكلم عليها، مع رحابة أفق، وقوة علمية ظاهرة، رمحـه                 

  .اهللا
وحفظه ابين  ) تقريب األسانيد وترتيب املسانيد   (ملا أكملت كتايب املسمى     : "قال يف مقدمة الشرح     

 أصحابنا يف كتابة شرح له      أبو زرعة املؤلَّف له، وطلب محله عين مجاعة من الطلبة احلملة، سألين مجاعة من             
يسهل ما عساه يصعب علي موضوع الكتاب، ويكون متوسطاً بني اإلجياز واإلسهاب، فتعللت بقصور من               
ااورة مبكة عن ذلك، وبقلة الكتب املعينة على ما هنالك، مث رأيت أن املسارعة إىل اخلـري أوىل وأجـل،                    

طرح التثريـب يف    : "صر الزمان وقلة األعوان مسيته    ﴾، وملا ذكرته من ق    ﴿إن مل يصبها وابل فطل    : وتلوت
، فليبسط الناظر فيه عذراً، وليقتنص عروس فوائده عذرا، واهللا املؤول يف إكمالـه وإمتامـه                "شرح التقريب 

  .وحصول النفع به ودوامه، إنه على ما يشاء قدير وباإلجابة جدير
  . إسنادهورأيت أن أقدم قبل شرح مقصود الكتاب مقدمة يف تراجم رجال

ورأيت أن أضم إليهم من ذكر امسه يف بقية الكتاب، لرواية حديث أو كالم عليه، أو لـذكره يف                   
  . ��kاهـ"أثناء حديث لعموم الفائدة بذلك

، لشهاب الدين أمحد بن علي بن حجر العسقالين         ��iفتح الباري بشرح صحيح البخاري    ـ  ١٣
، وصدق هذا القائل؛ فإن هذا الكتاب هو عمـدة          "ال هجرة بعد الفتح   : "حىت قيل تورية    ). هـ٨٥٢ت(

العلماء وطالب العلم يف شرح احلديث والوقوف على معانيه، وشهرته وتداوله بني أهل العلـم وطالبـه                  
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١٦٨  

  !ورؤيتهم له تغين عن اإلطناب يف وصفه، فليس من رأى كمن مسع
عن مشاخيه الثالثة،   اعتمد فيه شرح صحيح البخاري على أتقن الروايات عنده وهي رواية أيب ذر              

وللعالمة احملقق املـدقق    . ���لضبطه هلا ومتييزه الختالف سياقها، مع التنبيه إىل ما حيتاج إليه عند ما خيالفها             
عبدالعزيز بن عبداهللا بن باز رمحه اهللا تعليقات على مسائل مهمة يف العقيدة وغريها يف الكتاب إىل اجلـزء                   

  . ء اهللالثالث منه، أجاد فيها وأفاد ما شا
هـ على طريقة اإلمالء، مث صار يكتب خبطـه         ٨٧١كان شروع احلافظ ابن حجر يف تأليفه سنة         

شيئاً فشيئاً، فيكتب الكراسة، مث يكتب مجاعة من األئمة املعتربين، ويعارض باألصل مع املباحثة يف يوم من                 
إال وقد قوبل وحـرر، إىل أن       األسبوع، وذلك بقراءة العالمة ابن خضر، فصار السفر ال يكمل منه شيء             

  .هـ، سوى ما أحلقه فيه بعد ذلك، فلم ينته إال قبيل وفاته رمحه اهللا٨٤٢انتهى يف أول يوم من رجب سنة 
  :ومن املهمات حول هذا الشرح، ما يلي

  . أنه شرط على نفسه أن احلديث الذي يورده أثناء الشرح فهو صحيح أو حسن عنده-
 حديث منه عليك أن حتصر أماكن وجوده يف البخـاري، مث تفـتح               عند إرادة النظر يف شرح     -

عليها، فقد كانت طريقة احلافظ أنه يشرح األحاديث اليت كررها البخاري يف كل موضع مبا حيتاجه، تبعـاً                
  . ملقصد البخاري، وليت من يقوم باختصار صحيح البخاري ومجع شرح كل حديث يف موضع واحد

، أليب حيي زكريـا األنـصاري الـشافعي         م بأحاديث األحكام    فتح العالم بشرح اإلعال    -١٤
  .وهو شرح خمتصر). هـ٩٢٥ت(اخلزرجي 

كنت خلصت كتاباً مسيته اإلعالم بأحاديث األحكام، وأردت اآلن أن أشـرحه            : " قال يف مقدمته  
  .��kاهـ"شرحاً حيل ألفاظه، ويبني مراده جمتنباً فيه اإلعادة إال لنكتة، حيصل ا إفادة

هذا خمتصر على أدلة نبوية لألحكام الشرعية، خلـصته مـن           : "كر يف مقدمة الكتاب املشروح    وذ
  . ��iاهـ"صحيحي البخاري ومسلم وغريمها، و ال أذكر فيه إال ما صح أو قاربه

وهو شـرح   ). هـ١٠٣١ت(، لعبدالرؤوف املناوي    ��gفيض القدير شرح اجلامع الصغري    ـ  ١٥
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١٦٩  

  .أحاديث يعسر الوقوف هلا على شرح عند غريهجامع مفيد، يسعف كثرياً يف شرح 
 ، حملمـد بـن إمساعيـل بـن صـالح الكحـالين              ���سبل السالم شرح بلوغ املرام    ـ    ١٦

اختصرته عن شرح العالمة شرف الدين احلسني بن حممد املغريب أعلى           : "يقول يف مقدمته  ). هـ١١٨٢ت(
، قاصداً بذلك وجه اهللا مث التقريـب للطـالبني          اهللا درجته يف عليني، مقتصراً على حل ألفاظه وبيان معانيه         

والناظرين فيه، معرضاً عن ذكر اخلالف واألقاويل إال أن يدعو إليه ما يرتبط به الدليل، متجنبـاً لإلجيـاز                   
  .��٢اهـ"املخل، واإلطناب اململ، وقد ضممت إليه زيادات مجة على ما يف األصل من الفوائد

شرح ). هـ١٢٢٥ت(، حملمد بن علي الشوكاين      ��iاألخبارنيل األوطار من أسرار منتقى      ـ  ١٧
نفيس حمرر يف الكالم على معاين األحاديث، شرح فيه كتاب املنتقى من األحكام د الدين ابن تيمية رمحه                  
اهللا، اعتمد فيه على التلخيص احلبري، وفتح الباري البن حجر العسقالين، مع زيادات وحتريرات، فأجـاد و                 

  .يستغين عنه طالب علمأفاد ال يكاد 
، أليب الطيب حممـد مشـس احلـق عظـيم آبـادي             ��gعون املعبود على سنن أيب داود     ـ  ١٨

وهو شرح نفيس، اعتمد فيه كثرياً على معامل السنن للخطايب، وعلى كالم املنـذري              . ��w)هـ١٣٢٩ت(
سـنن أيب داود مل  يف خمتصر السنن، وابن القيم يف ذيب خمتصر السنن، وللمصنف كتاب كبري يف شـرح      

وقد اعتمد للشرح رواية اللؤلؤي، ولكنه مل       . ، اعترب من أجله عون املعبود حاشية      "غاية املقصود "يتمه، امسه   
يترك حديثاً واحداً من األحاديث اليت وجدها يف غري رواية اللؤلؤي إال وشرحها مع التنبيه إىل أا ليـست                   

  .من رواية اللؤلؤي لسنن أيب داود

                                      

�� � )#�1+9 (Y �#��03V	 
�	 ,5�W� ��;*���� ,�*�	t ��f/ t0�? #Q��� S19 U�3V9 �=#�3{ 
	 ,M03V	b

 U�Y#N9 U�3V9 ,j*�9�g�k�; X 

�k � �LN9 53���hk�X� 

�i � 5�� (Y #�(0� S19 ,U��&� U�3V9 �=#�3{ 
	 ,M03V	 0;�X 

�g�{ �=#�3{ 
	 ,M03V	 U�*�H U�3V�9 *�0n= S;� ,j*�9 )#1+9 (Y U�3X 

�w� CY#��@ ���l�9 x�/ ��Wr ���Z/ �� ��&	 �9�G 
����� c )#1+9 ~NB �$� ���ikd��;� (*��� ,

 CY#��@ ���l� q�H ¦W��9 ����§ )#1+9 2/ #&B0Z� ��� X ��9>�/� q�H ¦W�4 ½���� �#��� *�lB

z�gi−�w� 



 

 

 

١٧٠  

، شرح نفيس   )هـ١٣٥٣ت(، لعبدالرمحن املباركفوري    ���األحوذي شرح الترمذي  حتفة  ـ  ١٩
للغاية، اعتمد كثرياً على نيل األوطار، وتقريب التهذيب البن حجر، وللكتاب مقدمة نفيسة مجعت مـن                
الفوائد والعوائد ما ال غنية للمحدث عنه، مع تعظيم ألهل احلديث، وسري على منهج السلف يف الـشرح،                  

  . اهللا خرياًفجزاه 
  :أختم ا الكالم عن كتب شروح احلديثمهمات وهذه 

  . شرح العامل للحديث ال يعين صحته عنده-١
عادة املتقدمني السكوت عمـا     : "رمحه اهللا ) هـ٨٠٦ت(قال احلافظ العراقي    

أوردوا من األحاديث يف تصانيفهم، وعدم بيان من خرجه، وبيـان الـصحيح مـن               
  . كانوا من أئمة احلديث حىت جاء النووي فبنيالضعيف، إال نادراً، وإن

وقصد األولني أن ال يغفل الناس النظر يف كل علم يف مظنته؛ وهلـذا مـشى                
  . ��kاهـ"الرافعي على طريقة الفقهاء مع كونه أعلم باحلديث من النووي

قد كان الرافعي من كبـار أئمـة        : "رمحه اهللا ) هـ٩١١ت(وقال السيوطي   
  . احلديث وحفاظه

الناس يظنون أن النووي أعلم     : أن احلافظ ابن حجر، قال    : ربين من أثق به   وأخ
باحلديث من الرافعي، وليس كذلك، بل الرافعي أفقه يف احلديث من النووي ، ومـن           

  .طالع أماليه وتارخيه وشرح املسند له تبني له ذلك
  .��iاهـ"واألمر كما قال

                                      

�� �#�3{ 
	 ,M03V	 0;�U�*�H U�3V�9 �(0n	 ,����  j*�9 )#1+9 (Y U�3{ �=X 

�k � �Tn�9 p	#�� �� *����9 ���? c C�#�&� ����B ,`#���¬9 ��3+9 ���*Ç U�3VZ c S�$*�9 �LE 
	

��hk�X� 

�i �z S{0�N�9 (#EDG <+&� (*�G U]}gi h01N	 
��9 Sr q��} h½[9 (Y U31+	 h0&� U&����( h

 ��/ ¢�g�o�;X 



 

 

 

١٧١  

ل يف ترمجتـه كـان      ولعل سبب ذلك يف مصنفات النووي أنه كما قي        : قلت
  .تصنيفه حتصيله، واهللا أعلم

 تصريح الشارح بداللة احلديث ، أو أنه حجة يف كذا، ال يعين قوله ـذه           -٢
الداللة؛ إذ موضوع الشرح أن يبني داللة احلديث، أما االستدالل للمسائل فقد تقوم             
موانع متنع من األخذ بداللة احلديث، كوجود صارف يـصرفه، أو وجـود ناسـخ               

  .ينسخه، أو وجود خمصص أو مقيد، أو غري ذلك
 ينبغي مالحظة ما يورده الشراح على سبيل البحث أو على سبيل التقرير،             -٣

فاألول ال يعتمد ، خبالف الثاين، من ذلك إذا ناقش الشارح قضية تتعلق حبديث أثناء               
  .���شرح حديث آخر، فهذه ليست من التقرير

  :ني كالم الشارح ال خيلو من حالت-٤
  .أن يفسر اللفظ حبسب اللغة، فيذكر موضوع اللفظ لغة: األوىل 
  .أن يعني جممالً، ويبني مراداً: الثانية 
  .فاألول يطلب فيه صحة النقل  
  .يطلب فيه الدليل على هذا التعيني: والثاين   
  .إذا قال النية هي القصد لغة، فهذا من األول: فمثالً 

لباء للسببية؛ فهذا ال يتعني أنه املراد حىت يقيم دليله          ا" بالنيات: "قوله:  قال   وإذا
  . ��kعلى هذا، ألنه تعيني ألحد احملتمالت للـباء

وتعيني أحد احملتمالت يرجع فيه إىل االجتهاد، وهو استنباط األحكام، وبيـان            
  .امل وختصيص العموم
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١٧٢  

الدالئل وكل لفظ احتمل معنيني فصاعداً؛ فهو الذي يعتمد فيه على الشواهد و           
دون جمرد الرأي، فإن كان أحد املعنيني أظهر؛ وجب احلمل عليه؛ إال أن يقوم دليـل                

  .على أن املراد هو اخلفي
وإن استويا واالستعمال فيهما حقيقة، لكن يف أحدمها حقيقة لغوية أو عرفية،            
ويف اآلخر شرعية؛ فاحلمل على الشرعية أوىل، إال أن يدل دليل على إرادة اللغويـة               

﴾ وصلِّ علَيهِم إِنَّ صالتك سكَن لَهم واللَّه سميع عليم        ﴿: ما يف قوله تبارك وتعاىل    ك
  ].١٠٣من اآلية: التوبة[

ولو كان أحدمها عرفية واآلخر لغوية فاحلمل على العرفية أوىل، لطريان العرفية            
  .على اللغوية

  .ن الشرع ألزمولو دار بني الشرعية والعرفية فالشرعية أوىل؛ أل
فإن تناىف اجتماعهما ومل ميكن إرادما باللفظ الواحد كالقرء للحيض والطهر؛         
اجتهد يف املراد منهما باألمارات الدالة عليه، فما ظنه فهو مراد اهللا يف حقـه، وإن مل                 
يظهر له شيء، فهل يتخري يف احلمل على أيهما شاء أو يأخذ بـاألغلظ حكمـاً أو                 

  .باألخف؟ أقوال
وإن مل يتنافيا وجب احلمل عليهما عند احملققني، ويكون ذلـك أبلـغ مـن               

  .اإلعجاز والفصاحة، إال إن دل دليل على إرادة أحدمها
وبناء على هذا فإن الشارح للحديث حباجة إىل العلوم الالزمة للمجتهد، مث هو             

ىل حيتمل كذا، و ال جيزم إال يف حكم اضـطر إ          : مع ذلك على خطر، فعليه أن يقول      
  .���الفتوى به، فأدى اجتهاده إليه
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١٧٣  

 وأسلوبه، فـإن    - إن وجد    – ومن املهم معرفة منهج الشارح واصطالحه        -٥
  .هذا مما يعني على سرعة الوصول إىل املطلوب

أليب حممد علي بن أمحد " احمللى" من الكتب املعينة على فقه احلديث كتاب  -٦
قه الظاهري، ولكـن لغلبـة      ، وهو يف األصل من كتب الف      ���)هـ٤٥٦ت(بن حزم   

  .احلديث عليه عند التقرير والبيان جرى ذكره هنا
رمحه اهللا، عنه، وقد عده من الكتب املعينة على         ) هـ٩٠٢ت(قال السخاوي   

كتاب جليل لوال ما فيه من الطعن على األئمة، وانفراده بظواهر خالف     : "فقه احلديث 
  .��kاهـ"فيها مجاهري األمة

فإنكم رغبـتم أن نعمـل للمـسائل        : "رمحه اهللا ) هـ٤٥٦ت(قال ابن حزم    
شرحاً خمتصراً أيضاً، نقتصر فيه     " الى"املختصرة اليت مجعناها يف كتابنا املوسوم بـ        

على قواعد الرباهني بغري إكثار؛ ليكون مأخذه سهالً على الطالب واملبتدئ ودرجاً له             
ل املؤدية إىل معرفة احلق، مما      إىل التبحر يف احلجاج ومعرفة االختالف وتصحيح الدالئ       

تنازع الناس فيه، واإلشراف على أحكام القرآن والوقوف على مجهرة السنن الثابتـة             
 ، ومتييزها مما مل يصح، والوقوف على الثقات مـن رواة األخبـار،        �عن رسول اهللا    

ت ومتييزهم من غريهم والتنبيه على فساد القياس وتناقضه وتناقض القائلني به، فاستخر      
  ..."اهللا عز وجل على عمل ذلك

وليعلم من قرأ كتابنا هذا أننا مل حنتج إال خبرب صحيح من رواية الثقات،              : "قال
مسندا، و ال خالفنا إال خرباً ضعيفاً فبينا ضعفه، أو منسوخاً فأوضحنا نسخه، ومـا               
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١٧٤  

  .���اهـ"توفيقنا إال باهللا تعاىل
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١٧٥  

  اخلامتة
 املقاصد، واملقام قابـل للزيـادة يف أحنـاء    ها قد أمتمت وهللا احلمد واملنة هذه   

  .كثرية، لكين رأيت التعجيل مبا تراه خشية عليه من الضياع
  :أهم النتائج والتوصيات املتعلقة بعلم شرح احلديث

  .�ـ تقرير خطورة سوء الفهم حلديث الرسول ١
  .ـ بيان مبادئ علم شرح احلديث٢
عند إرادة شرح حديث الرسول     ـ حتديد أهم املقومات اليت ينبغي أن تراعى         ٣

�.  
ـ بيان أفضل طرق شرح احلديث، وأن أفضلها شرح احلديث باحلديث مث            ٤

على تفاصيل ذكرها أهل العلم     . احلديث بقول الصحايب مث احلديث باللغة واالجتهاد      
  .يف ذلك

ـ التنبيه على الضوابط اليت ينبغي أن تراعى عند تفسري احلديث باحلديث أو             ٥
  . أو حبسب اللغة واالجتهادبقول الصحايب

ـ بيان أساليب الشرح، ومناهج شرح احلديث اليت كانت سائدة يف احلرمني      ٦
  . الشريفني يف القرن الثاين عشر اهلجري

  .ـ بيان أشهر وأهم الكتب املصنفة يف شروح احلديث٧



 

 

 

١٧٦  

  :التوصيات 
مـن   ملس الباحث خالل هذه الدراسة اليت قام ا بعض األمور اليت ال بـد               

  :التوصية بشأا؛ نصيحة لإلسالم واملسلمني، وجممل هذه التوصيات هي التالية
ـ يوصي الباحث أن يقوم جمموعة من أهل العلم والدراية بإعادة طبع كتب             ١

الشروح متوخني إثبات املنت بالرواية اليت اعتمدها الشارح، فمثالً فتح الباري حباجـة         
لبخاري اليت اعتمدها ابن حجر أصالً للشرح،       أن يعاد طبعه مع إثبات رواية صحيح ا       

ومعامل السنن للخطايب يعاد طبعه ويثبت معه نص رواية ابن داسة لسنن أيب داود اليت               
  .اعتمد عليها يف الشرح، وهكذا سائر الكتب

ـ تشجيع طالب العلم يف رسائل املاجستري والدكتوراه على البحث عـن            ٢
  .كتب شروح احلديث، وحتقيقها

احملققني األفاضل لكتب التراث على عمل كشاف للقواعد اليت يشري ـ حث ٣
  .إليها األئمة مما جيب أو يستحسن مراعاته عند شرح احلديث وفقهه

ـ إكثار الدروس العلمية العامة القائمة على أساس شرح احلـديث، إذ يف             ٤
  .حديث الرسول صلى اهللا عليه وسلم كنوز العلم

ثني بإحصاء كتب الشروح وتتبعها ومجعها يف       ـ أوصي بأن يقوم بعض الباح     ٥
جملد مفرد، مع الداللة على أماكن وجودها إن كانت خمطوطة، والداللة على طبعاا             
إن كانت مطبوعة، ومزايا كل كتاب وأسلوب الشرح ومنهجه، وحنو ذلك مما هـو              

  .من متممات التعريف بالكتاب
 

 


