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 ملخص:

ٖتاكؿ ىذه الورقة تقدًن نظرة تقييمية حوؿ تعامل طلبة الدكتوراه لقسم الفقو كاألصوؿ مع 
احلديث كعلومو أثناء إعداد أطركحاهتم، مع تقدًن اقًتاحات تساىم يف معاجلة اخللل أك التقليل منو على 

احلديث، منها ما كاف يف أقٌل تقدير، كقد سٌجل الباحث أٌف اخللل مشل جوانب عدة من مباحث علـو 
ٗتريج احلديث كعزكه إىل مصادره، كمنها ما كاف يف احلكم على األحاديث كاآلاثر، كمنها ما كاف يف 

 تراجم الركاة، إىل غَت ذلك من مظاىر اخللل يف التعامل مع احلديث كعلومو.

دلقدمة فقد كقد تناكلت ادلوضوع من خالؿ ًخطة قيسًٌمت إىل مقدمة كمبحثُت كخا٘تة، فأما ا
فيها العالقة كالتكامل ادلعريف بُت الفقو كاحلديث كعلومو، كأما ادلبحث األكؿ فضمنتو الكالـ على  بينت

أعلية احلديث كعلومو كحكم تعلمها لطالب الفقو، كادلبحث الثاين خصصتو للكالـ حوؿ مجلة من 
اخللل كمجلة من ادلقًتحات األخطاء ادلنهجية كالعلمية، مع بياف التوجيهات كاإلرشادات إلصالح 

 كالتوصيات.

 البحث الفقهي. –التعامل  -ادلنهجي الكلمات ادلفتاحية: اخللل

The methodological imbalance in dealing with Hadith in 
the Fiqh research 

Abstract: 

This research attempts to provide an assessment of the 
treatment of doctoral students of the Department of Fiqh and 
principles with the Hadith and its sciences during the preparation 
of their thesis, with suggestions that contribute to addressing or 
minimizing the imbalance, and the researcher noted that the 
imbalance included many aspects of the discourse of the hadith 
and its sciences, including what was in the graduation of the 
hadith and attributed to the sources, including what was in the 
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ruling on the hadith and the effects of what was in the translation 
of narrators to other aspects of the imbalance in dealing with the 

Hadith and its sciences. 

The subject was addressed through a plan divided into an 
introduction, two chapters and a conclusion, either the 
introduction has shown the relationship and integration 
knowledge between the Fiqh and Hadith and its sciences, as the 
first chapter it included the talk about the importance of the 
Hadith and its sciences and the ruling on teaching it to the 
students of Fiqh, the second chapter is devoted to talking about a 
methodological and scientific errors, along with guidance and 
guidelines for correcting the imbalance and a range of suggestions 

and recommendations. 

Keywords: Systematic imbalances- Dealing – Fiqh Research 
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 :مقدمة

إٌف احلمد هلل ضلمده كنستعينو كنستغفره، كنعوذ ابهلل من شركر أنفسنا كسيئات أعمالنا، 
فهو ادلهتدم، كمن يضلل فال ىادم لو، كأشهد أال إلو إال هللا كحده ال شريك لو، من يهده هللا 

أمجعُت كمن تبعهم إبحساف إىل كأشهد أٌف زلٌمدا عبده كرسولو، صلى هللا عليو كعلى آلو كصحبو 
 يـو الٌدين، أٌما بعد:

علم الفقو علم جليل القدر، ابلغ األعلية، غزير الفائدة، ال يستغٍت عنو زلدث كال فإٌف 
مفسر كال غَتعلا، فهو ادلوصل إىل فهم نصوص الكتاب كالسنة ادلستمد منهما، كال شٌك أف كتاب 

ألسباب سلتلفة،  ٓتالؼ السنة النبوية، فقد حلقها الدخيل قطعي الثبوت إبمجاع ادلسلمُت، هللا
، كاالنتصار للمذاىب، كضعف النقلة كغفلتهم فيما نقلوا، كغَت منها: الكذب على رسوؿ هللا 

 .ذلك من األسباب اليت تلـز ادلشتغل ابلفقو بضركرة التحقق من ثبوت النقل عن ادلعصـو 

يؤدم إىل اجلناية  ن صحة النقل عن رسوؿ هللا أٌف التقصَت يف التحقق م ريب أيضاكال 
 ٘تييز أف   األكلوف أدرؾ ذلك أجل ، "منعلى السنة النبوية ابعتبارىا مصدر أساس للتشريع

 ادلنقوؿ، طلل يف كاجتهدكا كحققوا، فحرركا منها، البد كمقدمة ،للفقيو ضركرة السقيم من الصحيح
 إىل ينظركا كمل الدليل، نقل صحة شأف يف بعض على بعضهم كيرد بعضان  بعضهم يناظر يزؿ كمل

 .(ُ)"لالستدالؿ الضركرية ادلقدمات من كجزء إال ادلقدمة ىذه

 العلم، نصف احلديث معاين يف رمحو هللا: "التفقو ق(ِّْ)ت قاؿ اإلماـ علي بن ادلديٍت
 .(ِ)"العلم نصف الرجاؿ كمعرفة

 كعلا:ؼ إىل ٖتقيق مقصدين مهمُت، ىذه ادلداخلة هتدكإٌف 

 

 

                                                           

كالنشر كالتوزيع (. مؤسسة الرايف للطباعة ٔ/ُينظر ٖترير علـو احلديث للدكتور عبدهللا بن يوسف اجلديع: )( ُ)
 ـ(.ََِّ-ىػُِْْلبناف، الطبعة األكىل )

(. ٖتقيق الدكتور دمحم عجاج اخلطيب، دار َِّاحملدث الفاصل بُت الراكم كالواعي للقاضي الرامهرمزم: )ص/( ِ)
 ـ(. كادلقصود ْتث الرجاؿ كمركايهتم من أجل ٘تييز الثابت من غَته.ُْٖٗ-ىػَُْْالفكر  دمشق، الطبعة الثالثة )
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 ادلقصد األّول:

أثناء إعداد  إىل األخطاء ادلنهجية كالعلمية يف اجلانب احلديثي إاثرة انتباه طلبة الفقو
 .الرسائل العلمية

 :ادلقصد الثاين

،  أكلئك الطلبة إاثرة انتباه إىل ضركرة االعتناء ابحلديث كما يلحق بو من مباحث كعلـو
األخطاء فإٌف  الشريعة ادلتعلقة هبذا اجلانب؛ركائز النهج السديد لتحرير مسائل من أجل استكماؿ 

أظهرت بعدا ملحوظا  ،(ّ)من األطركحات كثَتة  اتنمن خالؿ مراجعة عيًٌ  لة على طلبة الفقوادلسج
، من جهة ٗتريج ادلركايت كعزكىا إىل مصادرىا األصيلة، عن شلارسة احلٌد األدىن لعلـو احلديث

احلكم عليها، كترمجة الركاة كاحلكم عليهم جرحا كتعديال، كغَتىا من مباحث علـو احلديث  كٖترير 
 كما سنراه من خالؿ عرضها.

كال شك أٌف ىذه األخطاء شلا يشُت تلك األطركحات، كما أٌف السعي من أجل اجتناهبا 
 ، كال ريب أيضا أٌف التحقيق مسة البحث الناجح.ييعدُّ من ضركرايت التحقيق

نٌو من ادلؤسف حقا أف يعاد تقرير ذلك؛ فقد تطرؽ إىل أذىاف كثَت من الطلبة كالباحثُت كإ
أف العالقة بُت الفقو كاحلديث غَت متينة، كيكفي الرجوع إىل كتاب معاصر سلتص يف احلكم على 
احلديث كرجالو، دكف احلاجة إىل زاد من احلديث كعلومو، شلٌا نتج عنو خلل كبَت علميا كمنهجيا 

 التعامل مع احلديث يف البحث الفقهي، األمر الذم دعاين إىل إاثرة ْتث ىذا ادلوضوع، إزالة يف
ة ابلعلمُت لدل ٖتقيق األمل ادلنشود من العنايصوال إىل ك للبس، كتذكَتا للعالقة بُت العلمُت، ك 

 .طلبة الفقو

بوصفو  احلديث علمالًتاث اإلسالمي كثَت كمتنوع، كمن علومو ادلتميزة: من ادلقرر أٌف ك 
فهم أحكاـ الشريعة كاستنباطها  بوصفو نظرا يف كعلم الفقو، (ْ)نظرا يف أصل من أصوؿ االستدالؿ

                                                           

حفظو هللا من مالحظات سجلها أثناء كقوفو على عدد من  حاتم بايابإلضافة إىل ما أفادين بو األستاذ الدكتور ( ّ)
األطركحات يف ٗتصص الفقو كأصولو، كقد تبُت من خالؿ ىذا كذاؾ أٌف ما سأذكره من أخطاء منهجية كعلمية يتكرر 

 يف تلك األطركحات.
 كدراية. ادلقصود بو علم احلديث ركاية( ْ)
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فإٌف احلديث لن  حلديث كونو من ركائز االستدالؿ،كما أٌف الفقو يفتقر إىل امن أدلتها التفصيلية،  
 الفقو كاالستنباط.ينة يضمنها علم أصوؿ كقواعد مت ييفهم الفهم السديد إال ابعتماد

فليس علم الفقو كعلم احلديث منقطعاف عن بعضهما، بل يتكامالف فيما بينهما كيشد 
التداخل، بعضهما بعضا، كعلا من العلـو الشرعية األصيلة، اليت توفر مناخ التفاعل الذم يقود إىل 

 كنوعان  العلم، فنوف من فنان  يدع ال أف : "للمتعلمىػ(َٓٓ)ت يقوؿ اإلماـ أبو حامد الغزٌايل رمحو هللا
 كأتتو العمر ساعده إف مث كطريقو، كمقصده غايتو على بو يطٌلع نظران  فيو كينظر إال أنواعو من

 احلاؿ يف منو كيستفيد ،ببعض بعضها مًتابطة متعاكنة كلها العلـو فإف فيو، التبٌحر طلب األسباب
 .(ٓ)جهلوا" ما أعداء الناس فإف ،بو جهلو بسبب العلم لذلك معاداين  يكوف ال حىت

ؼ كال ريب أيضا أٌف الفقو من علـو ادلقاصد، كعلم احلديث من علـو الوسائل، كشر 
الوسيلة إظلا يشرؼ بشرؼ مقصوده، كما ال يسًتيب أم ابحث أنٌو ال فقو يرٕتى من دكف 

 .(ٔ)ث، شلٌا يوحي برابطة قوية بينهماحدي

كعليو فإٌف العالقة بُت الفنُت ليست مستغربة، فإٌف مقصدعلا خدمة اإلسالـ، كإظلا 
بو البحث من احلديث يستغرب تفريط الباحثُت يف ٗتصص الفقو من ٖتصيل مقدار ما يستقيم 

 كعلومو، كالعكس أيضا شلٌا يستغرب.

فأما ادلقدمة كقد تناكلت ادلوضوع من خالؿ ًخطة قيسًٌمت إىل مقدمة كمبحثُت كخا٘تة، 
فضمنتو  فقد ب ينت فيها العالقة كالتكامل ادلعريف بُت الفقو كاحلديث كعلومو، كأما ادلبحث األكؿ

خصصتو للكالـ  الثاينادلبحث ، ك طالب الفقول هاحكم تعلمك  أعلية احلديث كعلومو الكالـ على
كمجلة  مجلة من األخطاء ادلنهجية كالعلمية، مع بياف التوجيهات كاإلرشادات إلصالح اخللل حوؿ

 ، فأقوؿ كابهلل تعاىل التوفيق.من ادلقًتحات كالتوصيات

 

 
                                                           

 ـ(.ُْٔٗ، دار ادلعارؼ مصر، الطبعة األكىل )دنيا سليماف حققو كقدـ لو الدكتور(. ّْٖميزاف العلم: )ص/( ٓ)
( من منشورات ندكة ٖٕسعيد بعنواف: عالقة أصوؿ الفقو ابلفقو: )ص/ مقتبس من مقاؿ للدكتور احلسُت آيت( ٔ)

دكلية بعنواف: التكامل ادلعريف بُت العلـو اإلسالمية األسس النظرية كالشركط التطبيقية، بوزارة األكقاؼ كالشؤكف 
 .ـ(، ادلملكة ادلغربيةََِٗ-ىػَُّْاإلسالمية، كجامعة القركيُت، كمؤسسة دار احلديث احلىسنية )



7 
 

 لطالب الفقه هاادلبحث األول: أمهية احلديث وعلومه وحكم تعلم

 الفقهي لللباحث يف اجملا وعلومه احلديثية ادلطلب األول: أمه

عن أعلية السنة النبوية كمكانتها يف التشريع  يف ىذا ادلطلب لست بصدد الكالـ
"ألٌف اآلايت اليت اإلسالمي، فقد انتهى اإلمجاع إىل أف احلديث النبوم حجة على مجيع ادلسلمُت، 

صرػلة ال ٖتتمل التأكيل، كإظلا تكوف طاعتو ابلتزاـ سنتو،  فرضت على ادلؤمنُت طاعة الٌنيٌب 
يف  أصيال ا، كاعتباره مصدر (ٕ)كالعمل ْتديثو، كاألخذ ٔتضمونو الصحيح يف مسائل الدين"

 نبٍت عليو اجتهاده كالقرآف الكرًن.أساس يقـو عليو نظر الفقيو كيك  التشريع،

احلديث ابعتبارىا كسيلة للتحقيق يف ثبوت  ية اعتناء طالب الفقو بعلـوكإظلا ادلراد بياف أعل
اإلسالمية  أعلية ابلغة يف معرفة تفاصيل الشريعةمن لعلـو احلديث  كدلا ،احلديث من عدمو

 كالوصوؿ إىل أحكامها.

 أفضل من يثداحل علم كإفٌ : "ىػ(ّْٔ)ت يقوؿ احلافظ ابن الصالح رمحو هللا تعاىل
 العلماء وققًٌ زل بو كيعٌت ،كفحولتهم الرًٌجاؿ كورذ  ػلٌبو ،الٌنافعة الفنوف كأنفع ،الفاضلة العلـو

لتيهمكى ك   ال ا،فنوهن يف تػىوىجلُّنا العلـو أكثر من كىو كىسىفىلىتػيهيم، ريذىالىتػيهيم ًإال   الٌناس من ٍكرىىيوي ي كال ،مى
 .(ٖ)"اعيوهن إنساف ىو مالذ قوفال اسيم

ادلراد ابلعلـو ىنا: الشرعية، قاؿ ىػ( أٌف ِٖٓكقد بٌُت احلافظ ابن حجر العسقالين )ت
 الثالثة العلـو من كل الحتياج ،(ٗ)أكثر صار اكإظلٌ  .رمحو هللا: "كىي: التفسَت، كاحلديث، كالفقو

 .إليو

نبٌيو  عن ثبت ما :تعاىل هللا كالـ بو فسر ما أكىل فإفٌ  التفسَت؛ كأما ،فظاىر احلديث اأمٌ 
 ،يثبت مل شلا ثبت ما معرفة إىل ذلك يف اظرالنٌ  كػلتاج. 

                                                           

 (.ُٗالسنة حجيتها كمكانتها يف اإلسالـ للدكتور دمحم لقماف: )ص/( ٕ)
 -دار الفكر ،نور الدين عًت (. ٖتقيق الدكتورٓ: )ص/ٔتقدمة ابن الصالح ادلشهورمعرفة أنواع علـو احلديث،  (ٖ)

 (.ـُٖٔٗ-ىػَُْٔ)بَتكت  -سوراي، دار الفكر ادلعاصر 
 يقتضيو سياؽ الكالـ.أم أكثر توجلا أك دخوال، كما  (ٗ)
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 يتبُت كال يثبت، مل ما دكف احلديث من ثبت ٔتا االستدالؿ إىل الفقيو فالحتياج الفقو اكأمٌ 
 .(َُ)"احلديث بعلم إال ذلك

 نفعو، كثَت كىقٍػعيوي، خطَته  احلديث كيقوؿ احلافظ زين الدين العراقي )ت( رمحو هللا: "فعلم
ـي، احلالؿي  يػيٍعرىؼي  كبو ،األحكاـ أكثرً  مداري  عليو  فهمو من للطالب البد اصطالحه  كألىلو كاحلرا

 .(ُُ)"لًموً عً  يف بكتابو  العنايةً  تقدًنً  إىل نيًدبى  فلهذا

فٌمما تقدـ يتبُت لنا أٌف علم احلديث ىو علم مهم يف ضبط ادلعرفة اإلسالمية على 
الفهم، كادلستول مستوايت ثالثة: ادلستول األكؿ: يف تصحيح النقل، كادلستول الثاين: يف خدمة 

 الثالث: يف توسيع مدارؾ العلم.

كذلذا فإٌف أعلية علم احلديث تكمن يف كونو من علـو اآللة اليت ػلفظ الدين بو من 
كقوانُت، "كالسنة أساس يقـو عليو نظر الفقيو التحريف كالتزييف كالتبديل، من خالؿ كضع قواعد 

يتبُت  لو ما يصح أنٌو سٌنة شلٌا ال يصٌح، فعلى أٌم أساس كيبٍت عليو اجتهاده كالقرآف العظيم، فإف مل 
 .(ُِ)سيقيم بينيانو"

 ادلطلب الثاين: حكم تعلم طالِب الفقه علوَم احلديث

زلاسن الشريعة اإلسالمية أهنا كردت مبنية على قواعد كلية تيعرؼ هبا أحكاميها، كينبٍت  من
ما ال يتم الواجب إال بو فهو  وأصوؿ الفقو: أنٌ رر يف علم قادلكمن  عليها فقو النصوص الشرعية،

 ية البالغة يف التشريع اإلسالمي.كىي من أعظم القواعد األصولية ذات األعل، كاجب

كمعٌت ىذه القاعدة: أٌف كل ما يعتمد عليو من أسباب ككسائل ألجل ٖتقق الواجب 
 .(ُّ)فهو كاجب أيضاكالوصوؿ إليو 

                                                           

(. ٖتقيق كدراسة الدكتور ربيع بن ىادم عمَت، درا الراية للنشر ِِٕ/ُالنكت على كتاب ابن الصالح: ) (َُ)
 ـ(.ُْٗٗ-ىػُُْٓكالتوزيع الرايض، الطبعة الثالثة )

ية، بَتكت دار الكتب العلم ،ماىر ايسُت فحلك  ،عبد اللطيف اذلميم(. ٖتقيق ٕٗ/ُشرح التبصرة كالتذكرة: ) (ُُ)
 (.ـََِِ-ىػُِّْ)األكىل  ،لبناف

 (.ٔ/ُينظر ٖترير علـو احلديث للدكتور عبدهللا بن يوسف اجلديع: )( ُِ)
(، كالبحر احمليط ُُُ/ّ(، )ُّٓ/ِ(، كالفركؽ للقرايف: )ُٗٔينظر القواعد النورانية البن تيمية: )ص/ (ُّ)

 (.ِِّ/ُللزركشي: )
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ىذه القاعدة العظيمة: أنٌو ال تصح عبادات ادلسلم كمعامالتو إال بدليل تطبيقات كمن 
كال شك أٌف ذلك ال يتحقق إال من خالؿ التأكد كالوقوؼ على ، صحيح اثبت عن ادلعصـو 

 ابحلديث كعلومو. كإدلاـو  عرفةو ٔتإالٌ كىذا ال يتحقق أيضا  صحة األخبار كاآلاثر ادلنقولة يف ذلك،

ديث كعلومو من علـو اآللة اليت غلب على الباحث يف النص النبوم أف كقد تقٌدـ أٌف احل
يكوف على دراية بكيفية التحقق من ثبوت ذلك  النص، ليتمكن من استخراج األحكاـ منها، 

 كتقدًن فقو صحيح مبٍت على دليل صحيح أيضا.

 ينبغي ال شلٌا كادلفيت، اجملتهد يف شرطان  يثبت ال شلٌا احلديث من كلذلك عيد  معرفة "ما يثبت
 من دينه  بو يثبت ال ما على كييفرًٌع يبٍت أف إىل بدٌ  كال صار ذلك يفهم مل إف فإنٌو ،فيو ييراتب أف

 .(ُْ)الٌركاايت"

 حىتٌ  إمامان، الرجل يكوف أف غلوز ىػ( رمحو هللا: "الُٖٗقاؿ عبد الرمحن بن مهدم )ت
 .(ُٓ)"العلم سلارج يٍعلم كحىت شيء، بكل ػلتج ال كحىت يصح، ال شلٌا يصح ما يعلم

( شلٌن ال ؽليز بُت الثابت من احلديث كغَته مث ىػّْٓكقد تعجب اإلماـ ابن حباف )ت
 كمل ، الٌنيبٌ  سينن ػلفظ مل فمن"كٖترير مسائلو، فقاؿ رمحو هللا: يتجرأ على الكالـ يف الفقو 

 كمن كادلًتككُت، الضعفاء كال احملدثُت، من الثٌقات عرؼ كال سقيمها، من صحيحها ٘تييز ػلسن
سن كمل ،ركايتو يف األلفاظ زايدة قبوؿ غلب ال شلن خربه أفراد قبوؿ غلب  كاجلمع األخبار، معاين ػلي
 من الٌناسخى  كال ادلفٌصل، من ادلختصرى  كال اجململ، من ادلفٌسرى  عرؼ كال الظواىر، يف تضاٌدىا بُت

ـٌ، بو يراد الذم اخلاص   الٌلفظى  كال ادلنسوخ، ـ   الٌلفظى  كال العا  األمرى  كال اخلاٌص، بو يراد اٌلذم العا
 غلوز ال حٍتمه  ىو اٌلذم الٌنهيى  كال كإرشاد، فضيلةه  ىو اٌلذم األمرى  كال كإغلاب، فريضة ىو اٌلذم

: األخبار أسباب كأنواع الٌسنن فصوؿ سائر مع استعمالو، يباح ندبه  ىو الذم الٌنهي من ارتكابو،
 ؼلطئ دلن منو تقليدان  احلراـ، ٖتليل أك احلالؿ، ٖترًن لنفسو يسوًٌغي  كيف أك يفيت، أف يستحلٌ  كيف

 .(ُٔ)"كييصيب؟

                                                           

 (.ٔ/ُعبدهللا بن يوسف اجلديع: )ينظر ٖترير علـو احلديث للدكتور ( ُْ)
 (.ُٖٕ/ُ(، كالبيهقي يف ادلدخل إىل السنن الكربل: )ّ/ٗأخرجو أبو نعيم يف حلية األكلياء: )( ُٓ)
(. ٖتقيق محدم عبد اجمليد السلفي، دار الصميعي للنشر كالتوزيع الرايض، ُِ/ُكتاب اجملركحُت من احملدثُت: )( ُٔ)

 ـ(.َََِ-ىػَُِْالطبعة األكىل )
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 :ابتداءن  كاحلراـ احلالؿ يف تتكٌلم أف الٌناس من لطائفتُت منع ىذا "كيف

 للمعرفة ادلوجب سقيمو، من صحيحو ٘تييز يف كٗتٌصص، عناية ابحلديث ذليم من: األوىل
 لفركعو، مراس كال الفقو، أصوؿ علـو من حظه  ذلم ليس لكن كادلردكد، ادلقبوؿ ٘تييز من بركاتو

 ...األحكاـ يف الن ظر آلةى  لفٍقده كغلتهد؛ يستنبط أف أحدىم يقدر ال فهؤالء

 بٌوابو، من اإلٍذف أعطيت كال اببو، من أتتو مل حيث الفقو، جدار تسٌلقت طائفة هللا فلتٌتق
 هللا عاىف خلق، ىؤالء من زماننا أىل كيف يباح، ال ما إىل تنظر ال حىٌت  العُت فىٍقءي  ىؤالء مثل فحظُّ 
 .منهم العلم

 الٌنصوص لدالالت كفهم كأصولو، بطرقو كمعرفةه  ابلفقو، اشتغاؿ ذلم من: والثانية
 ضعيف على األحكاـ يبٍت أحدىم كمردكدة، فًتل مقبولة ركاية بُت ؽلٌيزكف ال كلكٌنهم كمعانيها،
 فهذا الٌسقيم، من الٌصحيح يدرم ال ألنٌو الٌركاايت؛ من كابطل لو أصل ال ما على بل األخبار،

 إىل نسب فقد تصحُّ، ال ركاية على بٌت قد ككاف عليهم، ػلرـٌ أك شيئان  الٌناس على يفرض حُت
 فكم أساس، غَت على بناه حيكم من بو أاتىم فيما ادلكٌلفُت على احلرج كأكرد منو، ليس ما الٌدين
 دليل على بيٍت ما الٌتحقيق يف علًمو شلن ييدرل ال ىذا مثل بل! حرج؟ من كاىلو على ػلمل

 .(ُٕ)ذلك" يعرؼ ال نفسو كىو غَته، على بيٍت كما صحيح

فتبُت شلٌا سبق أٌف الواجب على الباحث يف الفقو أف يعتٍت بعلم احلديث، ليتمكن من 
لو الفهم السديد ادلستنبط من الدليل التمييز بُت الصحيح من الضعيف، كهبذا يتحقق يتحقق 

 الصحيح، كما غلنبو الوقوع يف األخطاء كالزالت يف التعامل مع احلديث النبوم.

 وادلقرتحات التوجيهات التعامل مع احلديث وعلومه مع ككر لل يفادلبحث الثاين: اخل

 مع ككر التوجيهات ادلطلب األول: اخللل يف التعامل مع احلديث وعلومه

تقٌدـ معنا أٌف احلديث النبوم مصدر أساس من مصادر التشريع اإلسالمي، مث نشأ علم 
 للشريعةللحديث نفسة ك باحث عديدة، جاءت لوضع سياج كمحاية احلديث الذم ػلتوم على م

إىل تغيَت كٖتريف يف  كؿمن كل زايدة، كأم خلل يف التعامل مع قواعد احلديث كعلومو سيؤ 
 الشريعة نفسها فركعا كأصوال.

                                                           

 (.ٖ-ٕ/ُينظر ٖترير علـو احلديث للدكتور عبدهللا بن يوسف اجلديع: )( ُٕ)
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كأعٍت ابخللل: كل أمر من شأنو أف ينحرؼ بطالب الفقو عن ادلنهجية العلمية الصحيحة 
فيسلك سبيال غَت سبيل ما قرره علماء يف قبوؿ األحاديث كالتعامل مع السنة النبوية عموما، 

 علمهم.كينتهج هنجا سلالفا لقواعد  احلديث،

ع يف نظريي إىل أسباب متنوعة، جير  الشريف كعلومو كاخللل يف التعامل مع احلديث النبوم
 :أعلها اآليت

و، األمر الذم يدعو غل/ العجلة من أجل الوصوؿ إىل احلكم على احلديث أك ٗتر ُ
الطالب إىل االعتماد على مراجع غَت أصيلة، مثل رجوعو إىل ْتث يف رللة ألخذ ما توصل إليو 

 صاحب البحث من نتائج حوؿ احلديث بعينو.

سلالف للمنهجية الصحيحة ادلتمثلة يف الرجوع إىل كل فن من الفنوف إىل كال شك أٌف ىذا 
 مظانو كمصادره األصلية كاألصيلة.

كال فائدة ترجى من تعلمها، إذ  من طلبة الفقو أنٌو ال حاجة لعلـو احلديث، كثَتو   / ظنُّ ِ
حلديث كالغالب يف ىؤالء عدـ االىتماـ ابلتحقق من ثبوت اأٌف ذلك عندىم مضيعة للوقت، 

تقليد غَته يف الكالـ حوؿ احلديث من جهة الصناعة إىل  –كالذم قبلو   –كعدمو، فيلجأ 
سلالفة دلا عليو  –أعٍت النتائج  –احلديثية، دكف التحقيق من النتائج ادلتوصل إليها، كقد تكوف 

 أصحاب الصنعة من احملدثُت، كال شك أيضا أف ىذا خطأ فاحش مناؼ للمنهجية الصحيحة.

فيعزؼ عن تعلمو، فينتج عنو اخللل يف التعامل كاستثقاذلا،  احلديث ستصعاب علوـً / اّ
 مع قضااي سلتلفة يف علـو احلديث.

كأٌما اخللل ادللحوظ على طلبة الفقو يف التعامل مع احلديث كعلومو أثناء إعداد البحوث 
 كالرسائل العلمية، فأسجلو يف النقاط اآلتية:

 األحاديث واآلاثر:أّوال: اخللل يف ختريج 

فمن  كإف خرجها، كاحلكم عليها كالتابعُت حابة الص آاثرتخريج االعتناء بعدـ  /ُ
ْتاجة  أٌف احلديث ادلوقوؼ كادلقطوع ليسا ظناكما يتساىل يف احلكم عليها،  األصيلة،غَت الكتب 
 .األحاديث ادلرفوعة فقط ، كإظلا يلـز نفسو بذلك يف التعامل معإىل ذلك
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أٌف ىذا تساىل، كالذم يلـز الباحث ىو الرجوع إىل ادلصادر األصيلة اليت عنيت  كال شك
ككتب ، بتخريج اآلاثر، مثل: مصنف عبد الرزاؽ الصنعاين، كمصنف ابن أيب شيبة، كسنن البيهقي

 كغَتىا.معاجم الصحابة، كادلعجم الكبَت للطرباين، 

، كاف األثر ىو الدليل يف الباب  كما ال ينبغي أيضا التساىل يف أسانيدىا، كٓتاصة إذا
زلقوؽ،  كنظر مصدؽ نقل إىل ػلتاج ىػ( رمحو هللا: "كالعلمِٖٕيقوؿ شيخ اإلسالـ ابن تيمية )ت

 ذلك إىل ػلتاج كما داللتو، كمعرفة لفظو بثبوت معرفة إىل ػلتاج كالعلماء السلف عن كادلنقوؿ
 .(ُٖ)"كرسولو هللا عن ادلنقوؿ

من كتاب: )ما صٌح من آاثر الصحابة يف الفقو(، لغالـ زكراي كؽلكن للطالب االستفادة 
 ابكستاين، كىو مطبوع متداكؿ.

النوكم يف رايض الصاحلُت، أك أخرجو يقوؿ مثال: ، كأف مسندة غَتر العزك إىل مصاد/ ِ
، فمثل ىذه الكتب ليست مصادر ىيب، أك الصنعاين يف سبل السالـادلنذرم يف الًتغيب كالًت 

 للتخريج.

كًٌن الطالبى من  كىذا خلل علمي لوحظ يف كثَت من الرسائل، كالتخريج علم تطبيقي ؽلي
"كاشًتطنا اإلسناد يف كتب التخريج مصادره اليت يصح العزك  ،ادلسندة مصادرىامجع النصوص من 

إليها مقدمةن بلقب التخريج )أخرجو(؛ ألٌف ادلقصود من التخريج ىو الوقوؼ على ما ؽلكًٌن من 
إسناد ال يعُت على ، كلذلك كاف إيراد احلديث بال كىو اإلسنادمعرفة منزلة احلديث قبوال أك ردا، 

خرجت الكتب غَت ادلسندة عن أف تكوف مصادر ٗتريج... فيصح أف ٖتقيق ىذا ادلقصد، كلذلك 

                                                           

(. ٖتقيق أنور الباز، كعامر اجلزار، درا الوفاء للطباعة كالنشر كالتوزيع مصر، الطبعة ُٕٕ/ُرلموع الفتاكل: )( ُٖ)
اثر الصحابة كالتابعُت يف ـ(. كما أنبو على أٌف العلماء نصوا على التساىل يف التعامل مع آََِٓ-ىػُِْٔالثالثة )

 احلفظ بسوء عرؼ أنو غَت ابلوضع، متهمان  راكيو يكوف ال غَت احلالؿ كاحلراـ، يقوؿ اإلماـ البيهقي رمحو هللا: "كضرب
 من الضرب القبوؿ، فهذا يوجب ما خربه قبوؿ كشرائط عدالتو من يثبت مل رلهوالن  يكوف أك ركاايتو، يف الغلط ككثرة

 يف يستعمل كقد احلٌكاـ، عند مقبولة صفتو ىذه من شهادة تكوف ال كما األحكاـ، يف مستعمالن  يكوف ال األحاديث
 أاب مسعت يقوؿ: احلافظ، هللا عبد أاب مسعت حكم. بو يتعلق ال فيما كادلغازم كالتفسَت كالًتىيب كالًتغيب الدعوات

 عن ػلكي أيب كاف يقوؿ: احلنظلي، إبراىيم بن إسحاؽ بن دمحم احلسن أاب مسعت يقوؿ: العنربم، دمحم بن ػلِت زكراي
 الرجاؿ، يف كتسازلنا األسانيد يف تساىلنا األعماؿ كفضائل كالعقاب الثواب يف ركينا إذا قاؿ: أنو مهدم بن الرمحن عبد
 الرجاؿ". كانتقدان األسانيد يف تشددان كاألحكاـ كاحلراـ احلالؿ يف ركينا كإذا
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تقوؿ مثال: ذكره النوكم يف رايض الصاحلُت، لكن ال يصح أبدا أف تقوؿ: أخرجو النوكم يف 
 .(ُٗ)"رايض الصاحلُت

/ ٗتريج احلديث دكف العودة إىل مصادره، كالرجوع مباشرة إىل ادلصادر اليت اعتنت ّ
بتخريج األحاديث، مثل التلخيص احلبَت للحافظ ابن حجر، أك نصب الراية للحافظ الزيلعي، أك 

 إركاء الغليل للعالٌمة األلباين.

فكم كما تقٌدـ، للمنهجية الصحيحة ادلعتمدة يف ٗتريج األحاديث كاآلاثر   سلالفكىذا 
من حديث عزاه ابن حجر أك الزيلعي أك األلباين إىل إماـ من األئمة، كليس كما ذكركا، أك كجد 

 احلديث يف ادلصادر اليت أحالوا إليها كلكن يف غَت ادلوضع الذم ذكركه.

مصادر فرعية للداللة على تواجد  –كغَتىا  –كال مانع من جعل ادلصنفات ادلذكورة آنفا 
كأف يقاؿ: أخرجو البخارم كالًتمذم كابن ماجو، مث ػليل إىل موضع تواجد احلديث يف   احلديث،

 نصب الراية مثال.

فقداف كتاب من الكتب ادلسندة، ؽلكن للباحث الرجوع مباشرة إىل الكتب  كيف حاؿ
الناقلة عن الكتب ادلسندة، كىي "كل كتاب نقل عن كتابو مسندو  حديثا، فساقو من ذلك 

ما فإسناده كمتنو؛ كما يفعل ابن كثَت كثَتا يف تفسَته، حيث ينقل عن تفاسَت )خاصة الكتاب ات
ادلفقودة أك ادلفقود بعضها(، كتفسَت ابن مردكيو، أك اجلزء ادلفقود من تفسَت ابن أيب حامت، كمن 
 تفسَت عبد بن محيد، كمن تفسَت ابن ادلنذر، فكثَتا ما يسوؽ ابن كثَت تلك األحاديث أك اآلاثر

بتمامها: إبسنادىا كمتنها، شلٌا غلعلنا ككأننا قد كقفنا على احلديث يف ادلصدر  من تلك التفاسَت
األصلي؛ ألنٌو بسياؽ اإلسناد اتما قد مك ن من جاء بعده كنظر يف كتابو من معرفة إسناد 

 .(َِ)احلديث، الذم ىو سبيلنا األىك يلُّ للحكم على احلديث"

تكوف بقولنا مثال: أخرجو عبد بن محيد يف تفسَته، كما يف كتاب إال أٌف طريقة العزك 
 تفسَت القرآف العظيم البن كثَت، كال نقوؿ مباشرة: أخرجو عبد بن محيد يف تفسَته.

                                                           

(. مركز ظلاء للبحوث ُٕينظر مقرر التخريج كمنهج احلكم عليو، للدكتور الشريف حامت بن عارؼ العوين: )ص/( ُٗ)
 ـ(.َُِٖكالدراسات بَتكت لبناف، الطبعة األكىل )

 (.ِٔينظر ادلرجع السابق: )ص/( َِ)



14 
 

البخارم كمسلم، خرجو أيقوؿ أحدىم:  : كأفرج احلديث/ عدـ االىتماـ ابختالؼ سلاْ
، رضي هللا عنهما كيف مسلم من حديث ابن عباس ، من حديث أيب ىريرة كيكوف يف البخارم

ىذا خطأ فاحش؛ فإف حديث ابًن عباس ىنا سلرج مغاير، كرجاؿ إسناده سلتلفوف عن رجاؿ ك 
 حديث أيب ىريرة، كجعلهما سلرجا كاحدا يف كاقع األمر تلفيق بُت الطرؽ.

لسند مؤثر ، كيكوف ىناؾ خالؼ يف امثال : ركاه الًتمذم كالنسائيوقولأيضا من ذلك ك 
احلكم على ُت ما يف الًتمذم كما يف النسائي، فالفصل بُت الركاايت يف ىذه احلالة مهم جدا، إذ ب

 سند أحدعلا ال يتناكؿ اإلسنادين مجيعا.

مصادرىا دكف مراعاة اللفظ ادلخرج، كالغالب / عدـ رعاية ألفاظ احلديث، فيخرجها من ٓ
سبب ذلك ىو االعتماد على احلفظ اخلاطئ، أك على الشائع من لفظ احلديث، بينما الثابت  أف

 خالفو، كىذا شلا يبعد الباحث كْتثو عن التحقيق.

كأبرز مثاؿ على ىذا اخللل، حديث: "خَت القركف قرين"، فعزاه كثَت من الطلبة إىل 
ظٌلا أخرجو الشيخاف من حديث البخارم كمسلم، كاحلديث هبذا اللفظ غَت موجود فيهما، كإ

قرين، مث الذين يلوهنم، مث الذين  الناسخري »، قاؿ: ، أٌف الٌنيٌب عبدهللا بن مسعود 
 .(ُِ)احلديث «يلوهنم...

اىد فيخرج احلديث دكنو، كىذا خلل يؤثر على / عدـ مراعاة خصوصية موضع الشٔ
بتخريج الركاية ادلشتملة على موضع  مصداقية اجلزئية اليت يبحث فيها الطالب، فالواجب العناية

 الشاىد، كلعل سبب ذلك العجلة كعدـ الدقة أثناء عملية التخريج.

يقوؿ:  أكى فتح البارم، أخرجو البخارم، كػليل عل أحدىم: قوؿمن اخللل ادلسجل: / ٕ
ادلوطأ، كػليل على التمهيد البن عبد  أك: أخرجو مالك يفرح النوكم، كػليل على ش ،مسلم أخرجو
الكتب ادلؤلفة يف كىذا يف حقيقة األمر يوحي أبف الطالب مل يتقن منهجية البحث، كمل يراجع الرب، 

ذلك، فلو ذكر الكتاب كالباب مث أحاؿ الطالب إىل موضع احلديث من فتح البارم مثال ذلاف 
ديث، كاإلحالة إىل فتح البارم، فهذا للح األمر، كأما االكتفاء ابلتنصيص على إخراج البخارم

 الرجوع إىل ادلصادر األصلية. حينئذو  فالواجبعيب منهجي، 
                                                           

[، ُّٓٔ]، حديث رقم: ك فضائل الصحابة، ابب: فضائل أصحاب الٌنيٌب كتاب   أخرجو البخارم( ُِ)
 [.ِّّٓكمسلم يف كتاب فضائل الصحابة، ابب: فضل الصحابة مث الذين يلوهنم مث الذين يلوهنم، حديث رقم: ]
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اه البخارم يف صحيحو، كيذكر الكتاب : رك مثال التخريج، يقوؿ ة/ اخلطأ يف طريقٖ
عيل، اجلامع الصحيح، مصدر سابق، ، مث يقوؿ: ينظر البخارم دمحم بن إمساكالباب كرقم احلديث

 .ذكر اجلزء كالصفحةمث ي

بينما الصحيح: أف يذكر الكتاب كالباب كرقم احلديث مباشرة، كإال كرر ادلعلومة، كىذا 
 من الناحية ادلنهجية، كما ؽلكنو االكتفاء ابلكتاب كالباب.

: كيشهد لو حديث ابن عباس... كالذم بتخريج الشاىد، فيقوؿ أحدىم/ عدـ العناية ٗ
كالصحيح ٗتريج الشاىد (. ٕٕٖ) ُِٖ، صِقاؿ فيو الًتمذم حديث حسن صحيح: ج

 ابلطريقة نفسها اليت خرج هبا حديث الباب.

 اثنيا: اخللل يف بيان درجة األحاديث واآلاثر: 

أك صححو احلاكم كاقره الذىيب،  ،قوؿ: صححو احلاكم ككافقو الذىيب التزاـ كثَت منهم /ُ
، يف حالة عدـ تسجيل الذىيب أم  تعقب، كىذا منتقد؛ فسكوت الذىيب ليس تصحيحا للحديث

 كقوذلم عليو مؤاخذات من أكجو:بل رلرد عدـ التعقب، 

 أٌف اإلماـ الذىيب مل ينص على أٌف ما سكت عنو يعد موافقة منو للحاكم. -

من سكوت شيخهم موافقة منو للحاكم، بل يقولوف:  أٌف تالميذ الذىيب مل يفهموا -
ىو صنيع طائفة  ، كإظلا، كىو من أعرؼ الناس بشيخواحلاكم فقط، كمنهم اإلماـ ابن كثَت صححو

 من األئمة ادلتأخرين، كادلناكم، كالصنعاين.

أٌف الذىيب رٔتا ضٌعف حديثا كرد يف ادلستدرؾ، مث ؼلرجُّو احلاكم يف موضع آخر كال  -
 اإك»: ، قاؿ: قاؿ رسوؿ هللا يتعقبو الذىيب، مثالو: أخرج احلاكم حديث أيب سعيد اخلدرم 

 كتعقبو الذىيب بقولو: مث قاؿ: صحيح، ،(ِِ)«ابإلميان عليه وافاشهد ،ادلسجد يعتاد الرجل رأيتم
 دراج كثَت ادلناكَت".فيو " قلت:

يث نفسو يف موضع آخر من طريق دراج، عن أيب اذليثم، عن أيب دمث أخرج احلاكم احل
فال حترَّجوا أن  ادلسجد، يلزم الرجل رأيتم إكا»: ، قاؿ: قاؿ رسوؿ هللا سعيد اخلدرم 

                                                           

، دار الكتب العلمية بَتكت، مصطفى عبد القادر عطاٖتقيق  [.َٕٕ(، حديث رقم: ]ِّّ/ُادلستدرؾ: )( ِِ)
 (.َُٗٗ-ىػُُُْ)األكىل، الطبعة 
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كسكت عنو . مث قاؿ: "ىذا حديث صحيح اإلسناد كمل ؼلرجاه"، (ِّ)«أنّه مؤمن تشهدوا
 .(ِْ)الذىيب

رانؤكطُت، أك على حكم لباين رمحو هللا، أك على حكم األلى حكم األاالعتماد ع /ٓ
، كىذا حكاـ إماـ متأخر أك متقدـ مطلقاغَتعلا من ادلعاصرين مطلقا، بل من اخللل أيضا اعتماد أ

ضركرة بذؿ اجلهد يف  ليس طعنا يف أحد منهم أك تزىيدا يف علمهم، كإظلا ادلراد توجيو الباحثُت إىل
، فقد يقع منو الوىم كاخلطأ يف البحث عن حكم احلدي ث، فإٌف الواحد من أىل العلم ليس ٔتعصـو

تصحيح احلديث أك تضعيفو، فالواجب على الطالب أف يوسع دائرة ْتثو، ليطلع على أقواؿ 
 كىو: رلموعة من العلماء، كيقـو ابلًتجيح بُت أحكامهم، كقريب منو اخللل ادلوايل،

عدـ االىتماـ ببحث صحة احلديث حاؿ اخلالؼ يف صحتو، كاالعتماد على  /ٔ
كالواجب أيضا تتبع أقواؿ ادلخالفُت  باف يف ذلك،ق  كعلا متع مطلقا، احلاكم تصحيح الًتمذم أك

  للوصوؿ إىل احلكم الصحيح.

 مذمالًتجيح بينهما، كأف ينقل تصحيح الًت بُت حكمُت متعارضُت دكف  / اجلمعٕ
من أقبح كىذا  أك تضعيف الزيلعي للحديث كتصحيح األلباين. للحديث، كتضعيف األلباين لو،

العيوب، إذ كيف يبٍت الطالب حكما فقهيا انطالقا من حديث مل يتبُت لو حكمو، كالواجب أيضا 
 التحقيق كبذؿ اجلهد يف بياف درجة احلديث.

 اثلثا: اخللل الوقع يف تراجم الرواة واألئمة.

بُت إمامُت  مثال خلط يف األمساء، فال يفرؽعند الًتاجم يغفل عن الطبقة، في /ُ
فقد يرد اسم أحدعلا يف إسناد عظيمُت، كعلا: ػلِت بن سعيد األنصارم، كػلِت بن سعيد القطاف، 

حديث، فيظن الطالب أحدعلا اآلخر لتشابو األمساء، كلو رجع إىل طبقة كل منهما لتبُت لو 
لنظر دلن أخذ عنهم من الشيوخ، كأيضا دلن أخذكا عنو من التالميذ، كيف ىذه ادلعٍت، كذلك اب

 ىػ.ُٖٗىػ، كالثاين تويف سنة ُّْاحلالة فإٌف األنصارم متقدـ على القطاف، فاألكؿ تويف سنة 

                                                           

 [.َِّٖرقم: ](، حديث ّّٔ/ِادلستدرؾ: )( ِّ)
(، كإايؾ كاالغًتار ٔتا نسب ُْٓينظر: ادلقًتح يف أجوبة بعض أسئلة ادلصطلح دلقبل بن ىادم الوادعي: )ص/( ِْ)

 فما بعدىا(، كاإليضاح اجللي يف نقد مقولة: "صححو احلاكم ككافقو ّٕللذىيب من موافقة كإقرار للزبَت دٌحاف: )ص/
 فما بعدىا(. ّٓالذىيب" للدكتور خالد الدريس: )ص/
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ابن عيينة كالثورم، كسبب اخللط أيضا عدـ  ؼللط بُت السفيانيُت: كمنهم من كجدتو
، كما خلط طائفة أخرل بُت احلٌمادين: ابن زيد كابن سلمة، كعلا من التمييز بُت طبقة كل منهما

بقليل من  طبقة كاحدة، كاشًتكا يف كثَت من الشيوخ، كأخذ من كليهما تالميذه كثر، إاٌل  أفٌ 
( ليضع ْٖٕمٌكن الطالب من التمييز بينهما، كسأترؾ اجملاؿ للحافظ الذىيب )تتالبحث ي

 يق بُت كل من احلٌمادين كالسفيانيُت.القواعد كاألسس ادلتينة للتفر 

 مجاعة مجيعا عنهما كركل ادلشايخ، من كثَت عن الركاية يف احلٌماداف قاؿ رمحو هللا: "اشًتؾ
 بقرينة، إال ىو احلمادين أم يعرؼ فال ينسبو، مل محاد، عن منهم الرجل ركل فرٔتا احملدثُت، من
 نًتدد... بل سلمة، ابن أنو كال زيد، ابن أبنو نقطع مل - قليل كذلك - القرائن من السند عرم فإف

 كبرد سويد، بن كإسحاؽ قيس، بن كاألزرؽ كأيوب، سَتين، بن أنس: معا شيوخهما فمن
 كخالد الطويل، كمحيد عثماف، أبو كاجلعد كاثبت، حكيم، بن كهبز حرب، بن كبشر سناف، بن

 عوف، كابن النجود، أيب بن كعاصم احلبحاب، بن كشعيب كاجلريرم، ىند، أيب بن كداكد احلذاء،
 كعمرك زيد، ابن كعلي السائب، بن كعطاء عمر، بن هللا كعبيد أنس، بن بكر أيب بن هللا كعبيد

 عركة، بن كىشاـ الضبعي، مجرة كأبو الوراؽ، كمطر كاسع، بن كدمحم زايد، بن كدمحم دينار، بن
 .عبيد بن كيونس عتيق، بن كػلِت األنصارم، سعيد بن كػلِت حساف، بن كىشاـ

 منهاؿ، بن كحجاج كعفاف، كككيع، مهدم، بن الرمحن عبد: احلٌمادين عن كحدث
 كأبو محاد، بن األعلى كعبد اجلمحي، معاكية بن هللا كعبد كالقعنيب، كشيباف، حرب، بن كسليماف
، النعماف  كمؤمل - كاحد حديث سول زيد بن محاد عن لو ما لكن - إمساعيل بن كموسى عاـر

 .كغَتىم ادلؤدب، دمحم بن كيونس حساف، بن كػلِت كىدبة، إمساعيل، بن

 ىالؿ، بن كحباف أسد، بن هبز: سلمة بن محاد عن كابلركاية ابإلكثار، ادلختصوف كاحلفاظ
 .عاصم بن كعمر األشيب، كاحلسن

 :كأكضح أكثر فهم سلمة، ابن حلقوا ما الذين زيد، بن ْتماد كادلختصوف

 ابن كخالد العقدم، معاذ بن كبشر ادلقداـ، بن كأمحد عبدة، بن كأمحد ادلديٍت، بن كعلي
 كالقواريرم، الزىراين، الربيع كأيب منصور، بن كسعيد عدم، بن كزكراي ىشاـ، بن كخلف خداش،
 الطباع، بن عيسى بن كدمحم كلوين، ادلقدمي، بكر أيب بن كدمحم سعيد، بن كقتيبة عوف، بن كعمرك

 .أقراهنم من كعدة التميمي، ػلِت بن كػلِت حبيب، بن كػلِت كمسدد، حساب، بن عبيد بن كدمحم
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 ىذا كأف زيد، ابن أنو علمت كأهبمو، محاد عن ركل قد الطبقة ىؤالء من الرجل رأيت فإذا
 يف نظرت كسكت، محاد، حدثنا: فقاؿ لقيهما، شلن رجل ركل إذا ككذا سلمة، بن محاد يدرؾ مل

 أحدعلا شيوخ من رأيتو كإف ترددت، االشًتاؾ، على شيوخهما من رأيتو فإف ىو؟ من محاد شيخ
 إال زيد بن محاد عن يركم ال عفاف عادة مث بو، ادلختصُت بشيوخو عرفتو كالتفرد، االختصاص على

 بن كىدبة منهاؿ، بن حجاج يفعل ككذلك ينسبو، فال سلمة بن محاد عن ركل كرٔتا كينسبو،
 .خالد

 حدثنا: قاال فإذا، يفعل، عاـر ككذلك ذلك، من العكس فعلى حرب، بن سليماف فأما
 كهللا ركايتو، فهو سلمة، ابن فهو محاد، حدثنا: التبوذكي موسى قاؿ كمىت زيد، ابن فهو محاد،
 .أعلم

 قدماء، كبار الثورم سفياف فأصحاب السفيانُت، يف سواء االشًتاؾ ىذا مثل كيقع
: فقاؿ ركل، قد القدًن رأيت فمىت أبُت، كذلك الثورم، يدركوا مل صغار، عيينة ابن كأصحاب

 .نعيم كأيب كالفراييب، مهدم، كابن كوكيع، :مٍ ىي كى  الثورم، فهو كأهبم، سفياف، حدثنا

 فال عيينة، ابن كأدرؾ الثورم، يلحق مل الذم فأما بينو، عيينة ابن عن منهم كاحد ركل فإف
 .(ِٓ)"الناس طبقات ٔتعرفة فعليك اإللباس، لعدـ ينسبو، أف ػلتاج

ترمجة الراكم من كتاب متأخر جدا دكف الرجوع إىل ادلصادر ادلتقدمة، مثل االعتماد  /ِ
ي فقط، على األعالـ للزركلي كتقدؽلو على هتذيب الكماؿ مثال، كأحياان يعتمد على كتاب الزركل

ى الطالب العناية كىذا أيضا يوحي ّتهل عميق ابدلنهجية الصحيح يف التوثيق، كالواجب عل
 ٔتراجعة دركس ادلنهجية كمطالعة كتب سلتصة يف ذلك.

يف أمساء ادلصادر، مثل: هتذيب هتذيب الكماؿ يف أمساء الرجاؿ  ادلتكرراخلطأ  /ّ
 للذىيب، بينما االسم الصحيح: تذىيب هتذيب الكماؿ يف أمساء الرجاؿ.

يف التعامل مع احلديث كعلومو يف  األخطاء ادلسجلة على طلبة الفقو (ِٔ)زفهذه أبر  
مالحظ على  -كاف أقل حجما   كإف –، كال أكتم سرا إف قلت أف اخللل نفسو البحث الفقهي

                                                           

(. حقق ىذا اجلزء: شعيب األرنؤكط، كعلي أبو زيد، مؤسسة الرسالة ْٔٔ-ْْٔ/ٕسَت أعالـ النبالء: )( ِٓ)
 ـ(.ُِٖٗ-ىػَُِْبَتكت، الطبعة الثانية )

 كمنها أيضا:( ِٔ)
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طلبة الكتاب كالسنة، بقسميو التفسَت كعلـو القرآف، كاحلديث كعلومو، األمر الذم يدعو إىل 
ب عزكؼ طلبتنا عن ٖتصيل العلم، ادلزيد من العناية ٔتثل ىذه الندكات التعليمية، كالنظر يف أسبا

 كإغلاب حلوؿ دلا آؿ إليو مستواىم. 

 .ادلطلب الثاين: مقرتحات وتوصيات

للمساعلة لسد اخللل، ك  كالتوصيات خصصت ىذا ادلطلب للحديث عن بعض ادلقًتحات
بعض  ذلك يكمن يف كالذم ظهر يل أف إصلازمستول طلبة الفقو يف علم احلديث،  يف رفع
 النقاط:

لطلبة الفقو كاألصوؿ، ٘تكنهم من الغوص يف  ة: السعي من أجل دمج مواد حديثياألوىل
يف البحوث الفقهية يرجع إىل عدـ  احلديثية األخطاء ، فإٌف السبب الرئيس يف ظهورعلـو احلديث

معرفتهم بكيفية ٖترير تلك ادلسائل، كال مانع من التعاكف بُت قسمي الفقو كاألصوؿ كالكتاب 
 من أجل ٖتقيق ىذه الغاية العظيمة، اليت من دكف شك ٗتدـ طلبتنا ابلدرجة األكىل.كالسنة 

ة، كذا حظ ابدلكتبة الفقهي أف يكوف على صلة نٌو ينبغي على طالب الفقوكما أ: الثانية
لو  ذا صلة ابدلكتبة احلديثية، كأف يكوف أف يكوفينبغي  كافر من التحصيل يف علم الفقو، كذلك

، ؽلكنو من استخراج لفظ احلديث من ٔتختلف مباحثة من التكوين يف علم احلديث أدىن حظ
 واعد علماء أىل احلديث ادلعتربين، كترمجة للركاة، كغَت ذلك.مصادره األصلية، كاحلكم عليو كفق ق

، من طرؼ أساتذة سلتصُت يف احلديث مستمرة عقد ندكات كدكرات تدريبية :الثالثة
كتكوف ىذه الدكرات ٔتثابة كسب طالب الفقو ادلعرفة كالكفاءة كاخلربة يف علم احلديث، كعلومو، تي 

 كؿ ادلتمثل يف دمج مواد حديثية.دعم دلا تقدـ يف ادلقًتح األ

 

 

 

                                                                                                                                                                      

 كضعو.اعتقاد الكثَت من طلبة الفقو أٌف الًتاجم يف صحيح مسلم من  -
 عدـ االعتناء أبصح طبعات كتب السنة. -
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 اخلادتة

 كيف اخلتاـ أسجل نتائج البحث، مع ذكر بعض التوصيات.

 أوال: نتائج البحث.

البحث الفقهي حقيقة ال ؽلكن التغافل اخللل يف التعامل مع احلديث كعلومو يف  -ُ
 عنها، كال التهوين منها.

السعي من أجل الرفع من مستول طلبة الفقو يف احلديث كعلومو كاجب، لضماف  -ِ
 التحصيل ادلؤصل من جانب، كٕتنيب الطالب الوقوع يف الزلل من جانب آخر.

كن دفعها، التكامل ادلعريف بُت الفقو كاحلديث كعلومو من ادلسلمات اليت ال ؽل -ّ
 كالعلماف ؼلدـ بعضهما.

ضركرة بث الوعي يف أكساط طلبة الفقو من أجل التمكن من احلد االدىن من  -ْ
 علـو احلديث.

 اثنيا: التوصيات

يف ادلطلب الثاين من  ذيكر بو أكثر شلٌا ال ؽلكن يف ىذا ادلقاـ أف أجد ما يوصى
تعاىل الفهم الصحيح، كالقلب السليم، ، فأكصي ٔتا ذكرتو ىناؾ، كأسأؿ هللا ادلبحث الثاين

كالنية الصادقة، كأف غلعل ىذا العمل خالصا لوجهو الكرًن، كآخر دعواان أف احلمد هلل 
 رٌب العادلُت، كصٌلى هللا على سٌيدان زلٌمد، كعلى آلو كصحبو أمجعُت.
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 قائمة ادلصادر وادلراجع

ٔتا نسب للذىيب من موافقة كإقرار للزبَت دٌحاف، نشر مكتبة الًتاث  إايؾ كاالغًتار .ُ
 ـ(. ََِِ-ىػُِّْاإلسالمي، طبع مؤسسة دار اذلالؿ القاىرة، الطبعة األكىل )

اإليضاح اجللي يف نقد مقولة: "صححو احلاكم ككافقو الذىيب" للدكتور خالد بن منصور  .ِ
 ىػ(.ُِْٓلطبعة األكىل )ذك القعدة الدريس، دار احملدث للنشر كالتوزيع الرايض، ا

البحر احمليط لإلماـ بدر الدين دمحم بن هبادر الزركشي، ٖترير عبد القادر عبد هللا العايف،  .ّ
كمراجعة الدكتور عمر سليماف األشقر، نشر كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسالمية بدكلة 

 (.ُِٗٗ-ىػُِّْالكويت، الطبعة الثانية )
للدكتور عبدهللا بن يوسف اجلديع، مؤسسة الرايف للطباعة كالنشر ٖترير علـو احلديث  .ْ

 ـ(.ََِّ-ىػُِْْكالتوزيع لبناف، الطبعة األكىل )
حلية األكلياء كطبقات األصفياء، للحافظ أيب نعيم األصفهاين، دار الكتب العلمية  .ٓ

 ـ(.ُٖٖٗ-ىػَُْٗبَتكت، الطبعة األكىل )
تور دمحم لقماف، مكتبة اإلؽلاف ادلدينة ادلنورة، السنة حجيتها كمكانتها يف اإلسالـ للدك .ٔ

 ـ(.ُٖٗٗ-ىػَُْٗالطبعة األكىل )
سَت أعالـ النبالء، اجلزء السابع، حققو: شعيب األرنؤكط، كعلي أبو زيد، مؤسسة الرسالة  .ٕ

 ـ(.ُِٖٗ-ىػَُِْبَتكت، الطبعة الثانية )
ماىر ك  ،لطيف اذلميمعبد الشرح التبصرة كالتذكرة للحافظ زين الدين العراقي. ٖتقيق  .ٖ

 (.ـََِِ-ىػُِّْ)األكىل الطبعة  ،دار الكتب العلمية، بَتكت لبناف ،ايسُت فحل
صحيح البخارم، بعناية أيب صهيب الكرمي، بيت األفكار الدكلية الرايض، طبعة  .ٗ

 ـ(.ُٖٗٗ-ىػُُْٗ)
صحيح مسلم، بعناية أيب صهيب الكرمي، بيت األفكار الدكلية الرايض، طبعة  .َُ

 ـ(.ُٖٗٗ-ىػُُْٗ)
عالقة أصوؿ الفقو ابلفقو للدكتور احلسُت آيت سعيد، من منشورات ندكة دكلية  .ُُ

بعنواف: التكامل ادلعريف بُت العلـو اإلسالمية األسس النظرية كالشركط التطبيقية، بوزارة 
األكقاؼ كالشؤكف اإلسالمية، كجامعة القركيُت، كمؤسسة دار احلديث احلىسنية 

 (، ادلملكة ادلغربية.ـََِٗ-ىػَُّْ)
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الفركؽ لإلماـ شهاب الدين أيب العباس أمحد بن إدريس القرايف، بعناية عمر  .ُِ
 ـ(.ََِّ-ىػُِْْحسن القٌياـ، مؤسسة الرسالة انشركف بَتكت، الطبعة األكىل )

القواعد النورانية البن تيمية، حققو كخرج أحاديثو الدكتور أمحد بن دمحم اخلليل،  .ُّ
 دار ابن اجلوزم.

تاب اجملركحُت من احملدثُت لإلماـ ابن حباف البسيت . ٖتقيق محدم عبد اجمليد ك .ُْ
 ـ(.َََِ-ىػَُِْالسلفي، دار الصميعي للنشر كالتوزيع الرايض، الطبعة األكىل )

رلموع الفتاكل لشيخ اإلسالـ ابن تيمية. ٖتقيق أنور الباز، كعامر اجلزار، درا  .ُٓ
 ـ(.ََِٓ-ىػُِْٔالطبعة الثالثة )الوفاء للطباعة كالنشر كالتوزيع مصر، 

احملدث الفاصل بُت الراكم كالواعي للقاضي الرامهرمزم. ٖتقيق الدكتور دمحم  .ُٔ
 ـ(.ُْٖٗ-ىػَُْْعجاج اخلطيب، دار الفكر  دمشق، الطبعة الثالثة )

ادلدخل إىل السنن الكربل لإلماـ البيهقي، دراسة كٖتقيق الدكتور دمحم ضياء  .ُٕ
 ىػ(.َُِْالسلف الرايض، الطبعة الثانية )الرمحن األعظمي، أضواء 

مصطفى عبد القادر ادلستدرؾ على الصحيحُت، للحاكم النيسابورم، ٖتقيق  .ُٖ
 (.َُٗٗ-ىػُُُْ)األكىل، ، الطبعة دار الكتب العلمية بَتكت، عطا

الح، للحافظ ابن الصالح. ٔتقدمة ابن الص ادلشهورمعرفة أنواع علـو احلديث،  .ُٗ
بَتكت  -سوراي، دار الفكر ادلعاصر  -دار الفكر ،ين عًتنور الد ٖتقيق الدكتور

 (.ـُٖٔٗ-ىػَُْٔ)
ادلقًتح يف أجوبة بعض أسئلة ادلصطلح دلقبل بن ىادم الوادعي، دار اآلاثر  .َِ

 ـ(.ََِْ-ىػُِْٓصنعاء، الطبعة الثالثة )
مقرر التخريج كمنهج احلكم عليو، للدكتور الشريف حامت بن عارؼ العوين. مركز  .ُِ

 ـ(.َُِٖوث كالدراسات بَتكت لبناف، الطبعة األكىل )ظلاء للبح
، دار دنيا سليماف حققو كقدـ لو الدكتورميزاف العلم لإلماـ أيب حامد الغزٌايل.  .ِِ

 ـ(.ُْٔٗادلعارؼ مصر، الطبعة األكىل )
النكت على كتاب ابن الصالح للحافظ ابن حجر العسقالين. ٖتقيق كدراسة  .ِّ

-ىػُُْٓالراية للنشر كالتوزيع الرايض، الطبعة الثالثة ) الدكتور ربيع بن ىادم عمَت، درا
 ـ(.ُْٗٗ


