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Abstract
This study seeks to introduce one of the scholars of the religious school in Falluja
and one of the most prominent contemporary scholars in Iraq (Dr. Hashim Jameel) and
explain his approach in the deduction of the prophetic Hadiths in Islamic jurisprudence
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through his famous book Issues of Comparative Jurisprudence, which is the most
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important curricular book taught in the faculties of Islamic sciences in Iraq. The
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introduction to this study offers a brief overview of the Asifya school and the life of Dr.
Hashim Jameel, together with a summary of his book. It is followed by five segments.
The first deals with Jameel’s method of attributing Hadiths, the second with his method
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the hadith narrators. The fourth considers debates surrounding the defects of Hadith,
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اﻟﻤﻠﺨﺺ
 بل امتدت،لم تںحصر آثار المدرسة الدينية ا صفية العلمية وا جتماعية في مديںة الفلوجة أو العراق فحسب
ً خرجتهم وصار مںهم علماء ودعاة ومفكرون غمروا
عبر ط بها الذين ﱠ
كثيرا من الب د وعمروها بعلمهم الذي ںهلوه
ً علم تشع
.ںورا على دياجين ظ م الجهل في العالمين
ٍ من ا صفية وأسسوه على بنياںها حتى غدا بعضهم مںارات
 ومن أبرز فقهاء العراق المعاصرين،بواحد من رجا ت ا صفية
 يسعى هذا البحث إلى التعريف:هدف البحث
ٍ
وهو )الدكتور هاشم جميل( وبيان مںهجه في ا ستد ل با حاديث الںبوية في الفقه ا س مي من خ ل كتابه
ّ  وهو كتاب مںهجي،-الشهير )مسائل من الفقه المقارن( الذي يعد من أهم الكتب في بابه ــالفقه المقارن
يدرس
.في كليات العلوم ا س مية في العراق
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مںهج البحث :يتبع البحث المںهج ا ستقرائي في تتبع طرائق ا ستد ل بالحديث والصںعة الحديثية عںد الشيخ
هاشم جميل في كتابه ،والمںهج الوصفي للتعريف بشخصية صاحب الترجمة والكتاب موضوع الدراسة ،والمںهج
التحليلي في دراسة مںهج هذا العالم في طريقة ا ستد ل بالحديث الشريف في كتابه المذكور.
خطة البحث :يتكون البحث من )خمسة( مطالب يتقدمها تمهيد ،وتعقبها خاتمة بأهم الںتائج ،وكما يأتي :التمهيد:
ويتضمن ا تي:
 .١التعريف بالمدرسة ا صفية والع مة الشيخ هاشم جميل ،ودراسته فيها.
 .٢التعريف بكتابه )مسائل من الفقه المقارن(.
 .٣بيان مفهوم ا ستد ل عںد الفقهاء وا صوليين.
المطلب ا ول :تخريج الحديث وعزوه إلى مصادره .المطلب الثاںي :الحكم على ا حاديث وا ساںيد .المطلب
الثالث :مه في الجرح والتعديل .المطلب الرابع :مںاقشته علل الحديث .المطلب الخامس :تقويته للحديث
الضعيف .الخاتمة :ولخصت فيها أهم الںتائج ثم التوصيات.
)Keywords: (Asifya, attributing, Hadith, Hashem Jameel, Inference

اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﻔﺘﺎﺣﻴﺔ) :ا ستد ل ،ا صفية ،التخريج ،الحديث ،هاشم جميل(.

ﻣﻘﺪﻣﺔ:
الحمد

والص ة والس م على رسول

وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه ،وبعد:

ْ
امتدت
لم تںحصر آثار المدرسة الدينية ا صفية العلمية وا جتماعية في مديںة الفلوجة أو العراق فحسب ،بل
خرجتهم وصار مںهم علماء ودعاة ومفكرون غمروا ً
بط بها الذين ﱠ
كثيرا من الب د وعمروها بعلمهم الذي ںهلوه من
علم تشع ً
ںورا على دياجير ظ م الجهل في العالمين.
ا صفية وأسسوه على بنياںها حتى غدا بعضهم مںارات ٍ
بواحد من رجا ت ا صفية ،وأحد أبرز فقهاء العراق
ﻫﺪف اﻟﺒﺤﺚ :يسعى هذا البحث إلى التعريف
ٍ
المعاصرين وهو )الدكتور هاشم جميل( وبيان مںهجه في ا ستد ل با حاديث الںبوية في الفقه ا س مي من
خ ل كتابه الشهير )مسائل من الفقه المقارن( الذي يعد من أهم الكتب في بابه ــالفقه المقارن ،-وهو كتاب
مںهجي ّ
يدرس في كليات العلوم ا س مية في العراق.
ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺒﺤﺚ :يتبع البحث المںهج ا ستقرائي في تتبع طرائق ا ستد ل بالحديث والصںعة الحديثية عںد
الشيخ هاشم جميل في كتابه ،والمںهج الوصفي للتعريف بشخصية صاحب الترجمة والكتاب موضوع الدراسة،
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ثم المںهج التحليلي في دراسة مںهج هذا العالم في طريقة ا ستد ل بالحديث الشريف في كتابه المذكور ،وكان
عملي في القسم الدراسي من البحث على الںحو ا تي:
 .١تتبعت مںهج الشيخ في طريقة ا ستد ل بالحديث الشريف من خ ل تخريجه ل حاديث وعزوه للمصادر
الحديثية وكذلك مںهجه في الحكم على ا حاديث وا ساںيد ،وںقله قوال العلماء.
ﱠ
 .٢عللت بعض الظواهر المںهجية لدى الشيخ في الكتاب وقارںتها بأصول مںهج البحث العلمي.
 .٣قد أكتفي بذكر مثالين أو ث ثة على كل مسألة ،وأحيل ل ستزادة من ا مثلة إلى أرقام الصفحات في
الهامش.
 .٤لم أترجم ل ع م الواردة في البحث إ ما له تعلق بالدراسة في البحث ،ولكي أثقل البحث بهذه التراجم.
وبينتها ﱠ
 .٥تتبعت بعض المصادر التي أغفل الشيخ ذكر تفاصيلها في الهامش ،ﱠ
وصححت الخطأ الذي وقع في
بعضها.
ﺧﻄﺔ اﻟﺒﺤﺚ :يتكون البحث من )ستة( مطالب يتقدمها تمهيد ،وتعقبها خاتمة بأهم الںتائج ،وكما يأتي:
اﻟﺘﻤﻬﻴﺪ :ويتضمن ا تي:
 .١التعريف بالمدرسة ا صفية والع مة الشيخ هاشم جميل ،ودراسته فيها.
 .٢التعريف بكتابه )مسائل من الفقه المقارن(.
 .٣بيان مفهوم ا ستد ل عںد الفقهاء وا صوليين.
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول :تخريج الحديث وعزوه إلى مصادره.
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻲﻧ :الحكم على ا حاديث وا ساںيد.
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ :مه في الجرح والتعديل.
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺮاﺑﻊ :مںاقشته علل الحديث.
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺨﺎﻣﺲ :تقويته للحديث الضعيف.
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺴﺎدس :المآخذ العلمية والمںهجية.
اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ :ولخصت فيها أهم الںتائج التي خلص إليها البحث ثم التوصيات.
ﺧﺎﻟﺼﺎ ﻟﻮﺟﻬﻪ اﻟﻜﺮﻳﻢ وأنْ ﻳﻨﻔﻊ ﺑﻪ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ.
وﷲ أﺳﺄل أن ﻳﺠﻌﻞ ﻫﺬا اﻟﺠﻬﺪ
ً
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ﺗﻤﻬﻴﺪ:
ً
أوﻻ :اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻵﺻﻔﻴﺔ ﻲﻓ اﻟﻔﻠﻮﺟﺔ):(١
أسست المدرسة بشكل رسمي عام ١٩٤٤م زمن الشيخ حامد الم حويش-رحمه  -إمام وخطيب الجامع الكبير
في الفلوجة الذي أنشئت فيه المدرسة وخلفه فيها الشيخ عبد العزيز إبراهيم العاںي -رحمه ً -
ً
وخطيبا في
إماما
الجامع .وقد أسںد ا شراف عليها إلى المدرس القاضي

آمين الخطيب -رحمه

 -الذي جيء بعد وفاته في

الثالث والعشرين من ںيسان ١٩٤٨م بالشيخ عبد العزيز سالم السامرائي-رحمه  -عام ١٩٤٨م ںق من مديںة هيت
ً
إلى الفلوجة ً
ً
ومدرسا للمدرسة ا صفية فيه.
وخطيبا للجامع الكبير
إماما
يعد مجيء الشيخ عبد العزيز إلى المدرسة في هذا العهد ںقلة ںوعية في عدد ط بها ومستواهم العلمي حتى
ﱠ
عد مجيؤه الو دة الحقيقية للمدرسة وںتاجها العلمي ،فقد عرف عںه الحزم والجدية في طلب العلم وهو ما أثمر
في تخريج ںخبة متميزة من العلماء ا فذاذ الذين استزادوا ً
بعدئذ في الجامعات العراقية والعربية و سيما
علما
ٍ
في الجامع ا زهر بمصر.
ً
ً
اكتسبت المدرسة ا صفية في الفلوجة سمعة علمية بارزة ليس على مستوى العراق فحسب بل على المستوى
العربي وا س مي فجذبت لها ط ب العلم من كل مكان ليںهلوا من علمها الوفير وكاںت الشهادة التي تمںحها
المدرسة تعادل الشهادة ا عدادية في المدارس ا عتيادية ا خرى لذا كان ط بها يرشحون للقبول في الكليات
والجامعات العراقية ،بل إںهم كاںوا يتميزون في ا ختبارات على أقراںهم من ط ب المدارس الدينية ا خرى في
العراق وهذا يعود إلى جدية الشيخ عبد العزيز السامرائي وتفاںيه في إںجاح مدرسته وط بها.

ﺛﺎﻧ ًﻴﺎ :ﺳﻴﺮة اﻟﺸﻴﺦ ﻫﺎﺷﻢ ﺟﻤﻴﻞ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ودراﺳﺘﻪ ﻲﻓ اﻵﺻﻔﻴﺔ):(٢
اﺳﻤﻪ وﻧﺴﺒﻪ وﻟﻘﺒﻪ:
هو هاشم بن جميل بن عبد

بن يوسف القيسي الجباوي العيساوي ،ولد في مديںة الفلوجة عام ١٩٤١م وترعرع

فيها.

Page 533

DOI 10.18502/kss.v4i8.7203

AICHS

ﻧﺸﺄﺗﻪ:
بدأ الشيخ هاشم جميل حياته العلمية بتعلم القرآن على طريقة الكتاتيب مںذ ںعومة أظفاره على يد عدد من
المشايخ فيها ،ثم دخل مدرسة ابن خلدون ا بتدائية في الفلوجة عام ١٩٤٩م.
دراﺳﺘﻪ ﻲﻓ اﻵﺻﻔﻴﺔ:
في عام ١٩٥٣م دخل الشيخ المدرسة الدينية ا صفية في الفلوجة ،ودرس فيها سنتين على يد الشيخ عبد العزيز
سالم السامرائي ) ،(٣وكان ذلك في الثاںية عشرة والثالثة عشرة من عمره ،ثم اںتقل إلى المدرسة العلمية في سامراء،
ليدرس على يد الشيخ أحمد الراوي والشيخ أيوب الخطيب ،و زم المدرسة العلمية هںاك سبع سںين ) ١٩٥٥ــ
يكتف الشيخ حتى
١٩٦٢م( وتخرج فيها با جازة العلمية وكان الشيخ يجعل له جعا ت في الحفظ يظفر بها ،ولم ِ
درس العلوم الشرعية على يد كبار علماء العراق في ذلك الحين مںهم الشيخ أمجد الزهاوي والشيخ فؤاد ا لوسي.
دراﺳﺘﻪ ﻲﻓ اﻷزﻫﺮ:
في عام ١٩٦٣م سافر إلى مصر والتحق بالجامع ا زهر وحصل على شهادة البكلوريوس في الشريعة والقاںون،
وكان ذلك عام ١٩٦٧م ثم حصل على شهادة الماجستير عام ١٩٦٩م ثم عاد إلى بغداد ومن بعدها رجع مرة أخرى
إلى مصر عام ١٩٧١م للحصول على شهادة الدكتوراه وحصل عليها عام ١٩٧٣م بمرتبة الشرف ا ولى عن أطروحته
الموسومة )فقه ا مام سعيد بن المسيب( ،وهي مطبوعة في أربعة مجلدات ) ،(٤وقد أفاد مںها الشيخ هاشم من
علماء مصر في وقتها إذ التقى بأكابر علمائها وكان شيخه عبد الغںي عبد الخالق يجله ً
كثيرا ويخصه بمزيد من
العلم.
حصل على لقب أستاذ مساعد عام ١٩٧٨م ،ولقب ا ستاذية في الفقه المقارن في ١٩٩٠م.
والشيخ هاشم

ً
مذهبا بعيںه إںما يتبع ما يرجحه الدليل إن كان يعرف وإ فمذهب أكثر أهل العلم،
يتبع

وهذا يدل على وسطية الشيخ الع مة وتحرره من التعصب المذهبي.

Page 534

DOI 10.18502/kss.v4i8.7203

AICHS

اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺘﻲ ﺷﻐﻠﻬﺎ:
عين الشيخ الع مة هاشم جميل ً
ً
وخطيبا في جامع الشاوي في بغداد عام ١٩٦١م ومارس الخطابة سنتين في
إماما
المدة التي كان يدرس العلوم الشرعية على يد أكابر العلماء في بغداد ،وكان ً
عضوا في مجلس ا وقاف ا على
في عام ١٩٦٧م وحصل على شكر وتقدير من رئاسة ديوان الوقف لجهوده العلمية والعملية آںذاك.
ً
عين ً
سابقا )كلية العلوم ا س مية ً
بعد عودته من مصر ١٩٦٩م ّ
حاليا( إحدى كليات
معيدا في كلية ا مام ا عظم
جامعة بغداد ،ثم عمل ً
معيدا ً
قائما مقام معاون العميد في ١٩٦٩م.
وبعد حصوله على الدكتوراه عمل ً
مدرسا في الكلية ںفسها في المدة من ١٩٧٣م ولغاية ١٩٧٦م ،ثم شغل مںصب
العميد وكالة في المدة من ١٩٧٦م حتى ١٩٧٧م ثم أعيرت خدماته إلى جامعة ا مارات العربية المتحدة في المدة
من ١٩٧٧م ولغاية ١٩٨١م ،وخ ل ذلك الوقت حصل على لقب أستاذ مساعد وكان ذلك عام ١٩٧٨م ثم أعيرت
خدماته ثاںية إلى جامعة رأس العين ںهاية عام  ١٩٨١ولغاية ١٩٨٢م وأعيرت خدماته ثالثة في ١٩٨٢م إلى جامعة
ا مارات العربية ل ستفادة من خبرته العلمية.
ً
وعںد عودته إلى العراق عام ١٩٨٣م عين في اللجںة العلمية في قسم الدراسات ا س مية سابقا )قسم كلية
حاليا( ،ثم ّ
الشريعة في كلية العلوم ا س مية -جامعة بغداد ً
عين رئيس قسم الدراسات ا س مية في كلية الشريعة
ً
حاليا( في ١٩٨٤م ،ثم ّ
سابقا )كلية العلوم ا س مية ً
عين رئيس اللجںة العلمية في قسم الدراسات ا س مية في
١٩٨٤مً .
وبںاءا على طلبه تںحى عن رئاسة قسم الدراسات ا س مية في ١٩٨٦م .ﱠ
ودرس في المعهد ا س مي العالي
عداد ا ئمة والخطباء )كلية ا مام ا عظم ً
حاليا( وكان المعاون العلمي في المعهد آںذاك.
عين ً
عين ً
عضوا في لجںة المںاهج ،وفي ١٩٨٦م ّ
ثم ّ
عضوا في لجںة المںاهج في قسم الدراسات ا س مية في
عين ً
كلية الشريعة .وفي عام ١٩٨٩م ّ
عضوا في اللجںة العلمية في قسم الدراسات في كلية الشريعة.
عين ً
وبعد حصوله على لقب ا ستاذ عام ١٩٩٠م ّ
عضوا في لجںة إعداد ا ئمة والخطباء في المعهد ا س مي
شرعيا للمصرف العراقي ا س مي في ١٩٩٣م ،وكذلك ً
ً
مستشارا ً
العالي ،وكان ذلك عام  ١٩٩١ثم ّ
عضوا في
عين
ً
سابقا )الجامعة العراقية  -بغداد ــ ً
حاليا(.
مجلس قسم الدعوة والفكر ا س مي في جامعة صدام للعلوم ا س مية
هذه الوظائف التي شغلها الشيخ ا ستاذ في كلية العلوم ا س مية -قسم الشريعة لغاية عام ٢٠٠٠م إذ سافر إلى
ً
دولة ا مارات العربية وما زال هںاك إذ عمل فيها أستاذا في كلية الدراسات ا س مية والعربية في دبي ،ولما
اںتهى عقده فيها اںتقل إلى عجمان ثم إلى جامعة الشارقة وما زال يدرس فيها.
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ﻣﻦ ﺷﻴﻮﺧﻪ ﻣﻦ اﻟﻌﺮاق:
• الشيخ عبد العزيز سالم السامرائي.
• الشيخ أحمد

أمين الراوي.

• الشيخ أمجد الزهاوي.
• الشيخ عبد القادر الفضلي.
• الشيخ عبد الكريم المدرس.
• الشيخ فؤاد ا لوسي.
• الشيخ كمال الدين الطائي.
• الشيخ أيوب الخطيب.
ﻣﻦ ﺷﻴﻮﺧﻪ ﻣﻦ ﻣﺼﺮ:
ً
• الشيخ عبد الحليم محمود "شيخ ا زهر سابقا".
• الشيخ عبد الغںي عبد الخالق "وهو المشرف على رسالته للدكتوراه".
آﺛﺎره اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ:
 .١فقه ا مام سعيد بن المسيب  -رسالة دكتوراه ــ مطبوعة في أربعة أجزاء)طبعته وزارة ا وقاف العراقية،
مطبعة ا رشاد ،بغداد ،الطبعة ا ولى ،سںة )١٣٩٤ه١٩٧٤-م(.
 .٢مسائل في الفقه المقارن  -جزءان).وهو موضوع دراسة بحثںا(.
 .٣أحكام ﱠ
السلم ــ طبع في مجلة كلية ا مام ا عظم.
 .٤الملكية في ا س م ــ طبع في الموسم الثقافي ا ول لجامعة ا مارات.
 .٥دراسات في الفقه الجںائي )مںهج مقرر( لطلبة الدراسات ُ
العليا.
 .٦حكم الغںاء وعںاصره في الشريعة ا س مية )ث ثة أجزاء( ).(٥
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 .٧طرق استثمار الوكالة التجارية في ضوء الفقه ا س مي معد لمؤتمر الفقه ا س مي الدولي المںعقد بدبي
٢٠٠٥م.
 .٨أحكام بيع الثمار في الشريعة ا س مية )بحث منشور بمجلة البحوث ا قتصادية وا دارية  -جامعة بغداد,
السںة السادسة) ,العدد١٩٧٨),(٢م(.
 .٩الشهيد )بحث منشور بمجلة الرسالة ا س مية١٤١٠) ,ه ــ ١٩٨٩م(.
 .١٠زراعة ا جںة في ضوء الشريعة ا س مية  -القسم ا ول )بحث منشور بمجلة الرسالة ا س مية )١٤٠٩ه ــ
١٩٨٩م(.
 .١١حكم التدخين في الشريعة ا س مية  -القسم ا ول والثاںي )١٤١٤ه ــ ١٩٩٣م() ،بحث منشور بمجلة الرسالة
ا س مية(.
 .١٢الس م في ا س م) .بحث منشور بمجلة الرسالة ا س مية )١٤١٦ه ــ ١٩٩٦م(.
 .١٣حكم الط ق الث ث )بحث منشور بمجلة كلية ا مام ا عظم العدد)١٣٩٢) ،(١ه ــ ١٩٧٢م(.
 .١٤زراعة ا عضاء والتداوي بالمحرمات في ضوء الشريعة ا س مية )بحث منشور بمجلة الرسالة ا س مية(.
 .١٥مبدأ تمييز ا حكام القضائية في الشريعة ا س مية )بحث منشور بمجلة كلية ا مام ا عظم العدد),(٤
)١٣٩٨ه ــ ١٩٧٨م(.
ً
ﺛﺎﻟﺜﺎ :اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎب:
ﻋﻨﻮان اﻟﻜﺘﺎب:
)مسائل من الفقه المقارن( ،وهو مطبوع في ) ٧٤٧صفحة( في جزأين مجلدين ،في دار الزيبق في دمشق ،با شتراك
مع دار المںاهج في بغداد ،الطبعة ا ولى ،سںة )١٤٢٨ه٢٠٠٧-م( ،وهںاك طبعة ثاںية لدار المںهاج من جزأين في
مجلد واحد.
ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ وﺳﺒﺐ ﺗﺄﻟﻴﻔﻪ:
الفقه المقارن وهو :علم يدرس ا حكام الفقهية في كل مذهب مع عرض ا دلة ووجه ا ستد ل التي كاںت منشأ
الخ ف ومںاقشتها والترجيح بيںها.
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وذكر الشيخ في مقدمة كتابه أںه بد للطالب من أن ّ
يطبق ما تعلمه من علوم القرآن ،وعلوم الحديث ،وأصول
الفقه وغيرها بصورة عملية ،ليتعلم كيفية ا ستفادة مںها عںدما يكتب بحوثه في الدراسات العليا بعد التخرج مںها؛
لذلك فإن هذه المرحلة-الںهائية -تقتضي أن يدرس الفقه فيها دراسة مقارںة ) ،(٦ولعل ذلك يعد أهم ميزة للكتاب
وهي أن يجعل الطالب ً
قادرا على الترجيح بين آراء المذاهب الفقهية من خ ل ا ستفادة من طريقة الشيخ
وأسلوبه في ذلك.
وتم تأليف هذا الكتاب كمقرر مںهجي لطلبة الدراسات ا ولية في أقسام الشريعة في كلية العلوم ا س مية
التي كان ّ
يدرس فيها الشيخ ،كما ّںوه في المقدمة بأن الكتاب مںهجي ،وأںه التزم بمفردات هذا المںهج من غير
زيادة أو ںقص ).(٧
ﻣﻨﻬﺠﻪ ﻲﻓ اﻟﻜﺘﺎب:
ذكر الشيخ ــ حفظه  -في مقدمة الكتاب أںه اقتصر عںد ذكر الخ ف على ذكر آراء المذاهب المشهورة ،وهي:
ً
المذاهب ا ربعة ،فض عن مذاهب الظاهرية والزيدية وا مامية ،واقتصر عںد ا ستد ل على ذكر أهم ا دلة
ّ
متوس ًعا بعض الشيء في ا ستد ل بالسںة ومںاقشة أدلتها؛ لذلك تباين عدد ا حاديث التي يستدل بها في المسألة
الواحدة بحسب درجة ا خت ف فيها وںوعه ،فقد يتوسع في ا ستد ل بالحديث كما في مسألة )غسل القدمين(
ً
حديثا ) ،(٩وقد ﱠ
ںص على
إذ بلغت سبعة أحاديث ) ،(٨وبلغت في مبحث )سںة الجمعة القبلية( ںحو أحد عشر
ً
متوسعا بعض الشيء في
هذه المںهجية في مقدمة كتابه فقال) :وسأقتصر عںد ا ستد ل على ذكر أهم ا دلة
ا ستد ل بالسںة ومںاقشة ما أورده مںها من أدلة؛ وذلك ںه با ضافة إلى أن السںة أوسع المصادر فإن التعرف
على ما يصلح ل حتجاج مںها وما يصلح له ،وكذلك معرفة كيفية إزالة ما يبدو من تعارض عںد ا ستد ل بين
السںة وبين ا دلة ا خرى ،أو بين ا حاديث بعضها وبعض كل ذلك مما يمس تعليمه للطالب( ).(١٠
ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﻜﺘﺎب:
ﱠ
رتب الكتاب بجمع المسائل المتجانسة في باب مستقل ،وجعل عںوان كل باب) :أحكام تتعلق بكذا( ،ويذكر
اسم القسم والباب ،وجعل مجموع هذه ا بواب سبعة مقسمة على قسمين:
ضم اﻟﻘﺴﻢ اﻷول بابين مںها :هما:
الباب ا ول :أسباب اخت ل الفقهاء.
الباب الثاںي :أحكام تتعلق بالعبادات.
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ويضم اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻲﻧ بقية ا بواب ،وهي:
الباب الثالث :أحكام تتعلق بالمعام ت المالية.
الباب الرابع :أحكام تتعلق با سرة.
الباب الخامس :أحكام تتعلق بالجںايات والحدود.
الباب السادس :أحكام تتعلق با قضية والبيںات.
الباب السابع :أحكام تتعلق بالجهاد.
راﺑﻌﺎ :ﻣﻔﻬﻮم اﻻﺳﺘﺪﻻل ﻲﻓ اﻟﻠﻐﺔ واﻻﺻﻄﻼح:
ً
ا ستد ل في اللغة :استفعال من طلب الدليل والطريق المرشد إلى المطلوب ).(١١
أما في ا صط ح فيختلف معںاه ومجاله من علم خر ،وما يعںيںا هںا هو المراد بهذا المصطلح عںد الفقهاء
وا صوليين إذ لهما تعلق مباشر بموضوع ا ستد ل بالحديث الںبوي.
ً
إجماعا أو ً
فا ستد ل عںد الفقهاء) :يطلق تارة بمعںى ذكر الدليل ،وسواء كان الدليل ً
قياسا أو
ںصا أو
غيره( ).(١٢
قال أبو الوليد الباجي)ت٤٧٤ه() :ا ستد ل هو ا هتداء بالدليل وا قتفاء ثره حتى يوصل إلى الحكم( ).(١٣
وهو عںد بعض ا صوليين :طلب د لة الدليل ،أو طلب الد لة ،والد لة بما يتوصل به إلى معرفة الشيء ).(١٤
معان ث ثة ل ستد ل عںدهم وهي ):(١٥
وبذلك يمكن استخ ص ٍ
 .١ا هتداء بالدليل وا قتفاء ثره حتى يوصل إلى الحكم.
 .٢طلب الدليل سواء كان من مجتهد أم من مقلد.
 .٣ا حتجاج بالدليل.
وا ستد ل الذي وقع استعماله عںد الشيخ في هذا الكتاب بالمعںى ا ول والثالث وهو بهذا المفهوم يتعلق
من حيث الںظر بدليل ںقلي واحد هو السںة الںبوية ،ومن حيث التطبيق فإںه يتوسع ــكما أشار في المقدمة -في
ا ستد ل بها ومںاقشة ما يورده مںها من أدلة في ذكر آراء المذاهب الفقهية السبعة التي ذكرها في الكتاب.
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اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول :ﺗﺨﺮﻳﺞ اﻟﺤﺪﻳﺚ وﻋﺰوه إﻰﻟ ﻣﺼﺎدره:
المراد بتخريج الحديث كما ﱠ
عرفه السخاوي بأںه) :إخراج المحدث ا حاديث من بطون ا جزاء والمشيخات
والكتب وںحوها وسياقها من مرويات ںفسه أو بعض شيوخه أو أقراںه أو ںحو ذلك وال م عليها وعزوها لمن رواها
من أصحاب الكتب والدواوين مع بيان البدل والموافقة وںحوهما( ).(١٦
ﱠ
وعرفه بكر عبد

أبو زيد) :هو عزو الحديث إلى من أخرجه من أئمة الحديث وال م عليه بعد التفتيش

عن حاله ورجال مخرجه( ).(١٧
واستعملوا التخريج في عزو الحديث إلى مصادره التي خرجته ّ
والد لة على مواضعه مع بيان الحكم ،فهما
إذن بمعںى واحد عںد المتأخرين ).(١٨
ً
وقد تباينت طرائق الشيخ في عزوه ا حاديث لمصادرها في كتب السںة ،فمرة يحيل للمصادر ا صيلة ،وأحياںا
إلى غير ا صيلة بحسب ما يقف عليه من المصادر المعتمدة لديه في ذلك ،وقد يعتذر إذا لم يقف عليه ،وقد يعزو
الحديث في المتن إلى مصدره ويكرر ذلك في الهامش ،وقد يذكر المصدر في المتن فقط ،أو يذكره في الهامش
ً
أحياںا ،وقد ﱡ
يںص على عدم وقوفه على )الحديث( بحسب ما
فقط ،أو يهمل ذكر الصفحة والجزء في الهامش
ً
وقف عليه من مصادر ،وقد يقدم ذكر صاحب لفظ الحديث على طريقة المحدثين ،وغير ذلك مما سأذكره مفص
في هذا المطلب وعلى وفق ما يأتي:
ً
أوﻻ :ذﻛﺮه اﻟﻤﺼﺪر ﻲﻓ اﻟﻤﺘﻦ واﻟﻬﺎﻣﺶ:
وهذه الطريقة هي ا صل والمعتمدة لدى الشيخ في عزو ا حاديث وا ثار إلى مصادرها فإںه يذكر ںص )متن
الحديث( ويذكر من أخرجه في متن الكتاب ثم يعزوه إلى مصدره ا صلي في الهامش مع ذكر الصفحة والجزء،
كان

وهذا ما اعتمده في أكثر من مئة حديث استدل بها في كتابه ،فقال في حديث)) :من توضأ وذكر اسم
ً
طهورا لجميع بدںه) :((..،رواه البيهقي عن ابن عمر وغيره( ) ،(١٩وأحال في الهامش للمصدر) :السنن الكبرى:
.(١/٤٤
وفي حديث )) :ص ة لمن

وضوء له ،و وضوء لمن لم يذكر اسم

(( قال) :رواه أبو داود عن أبي

هريرة ،ورواه البيهقي عںه وعن غيره( ) ،(٢٠وأحال في الهامش إلى )السنن الكبرى١/٤٤ :؛ سنن أبي داود.(١/٢٥ :
ً
ً
وفي حديث ضمام بن ثعلبة قال) :اںظر الحديث في :البخاري١/١٣٩ :؛ مسلم ،(٢١) (٣/١٧٠ :وذكر حديثا )متقفا
عليه( ،وقال في الهامش) :مسلم ،٣/١٧٣ :واںظر البخاري.(٢٢) (١/١٢٣ :
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وقال في حديث علي في وصف وضوء الںبي بعد أن ساقه بتمامه) :رواه أصحاب السنن ا ربعة بأساںيد
صحيحة واللفظ للترمذي( ،وأحال في هامش إلى هذه المصادر ).(٢٣

ﺛﺎﻧ ًﻴﺎ :اﻟﺘﻨﺼﻴﺺ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺐ ﻟﻔﻆ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻨﺪ ﻋﺰوه إﻰﻟ أ ﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺼﺪر.
ظهرت دقة الشيخ في جواںب كثيرة من كتابه في ا ستد ل بالحديث من ذلك عںايته بںقل ألفاظ ا حاديث
ً
والروايات فںجده حين يںقل رواية أو حديثا يشير إلى صاحب اللفظ عںد تخريجه في أكثر من مصدر كما في
ا مثلة ا تية:
• حديث)) :إذا استيقظ أحدكم من ںومه ف يغمس يده في ا ںاء ،((...قال) :متفق عليه واللفظ لمسلم( ).(٢٤
• حديث)) :الصعيد الطيب طهور المسلم ،وإن لم يجد الماء عشر سںين ،فإن وجد الماء فليمسه بشرته((،
قال) :رواه أحمد ،وأبو داود ،والترمذي وصححه واللفظ له( ).(٢٥
• وفي حديث آخر قال) :رواه أصحاب السنن ا ربعة بأساںيد صحيحة واللفظ للترمذي( ).(٢٦
• وقال في حديث آخر) :رواه أحمد وأبو داود واللفظ له( ).(٢٧
ً
ً
مختصرا واقتصر على موطن ا ستشهاد فيه ،ولذلك استعمل عبارة) :في
وإن كان الحديث طوي جاء به
حديث طويل حاصله كذا( ) ،(٢٨وإن كان ا ختصار في ا صل ںص عليه ،كما قال في حديث) :ورواه البخاري
ً
مختصرا( ).(٢٩
ً
ﺛﺎﻟﺜﺎ :ﻋﺰو اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻲﻓ اﻟﻬﺎﻣﺶ ﻓﻘﻂ:
ً
دأب الشيخ في عزو ا حاديث أن يذكر الكتاب الحديثي الذي ﱠ
خرج الحديث في المتن فيقول مث ) :رواه
البخاري( ،ويحيل في الهامش إلى معلومات المصدر من الجزء والصفحة ،لكںںا ںجده في أحيان -قليلة -يتخلى
عن هذه الطريقة في العزو ،فيعمد إلى ذكر الحديث عںد ا ستد ل به ويحيل إلى الهامش مباشرة من غير ذكر
ً
ً
وطهورا( ،وقال
مسجدا
مصدر تخريجه في المتن كما هو دأبه في ا كثر ،كما في حديث)) :جعلت لي ا رض
في الهامش) :اںظر :البخاري هامش الفتح.(٣٠) (١/٣٧٠ :
ً
واستعمل ذلك في المواضع التي يشير فيها إلى صحة ا ثار الواردة في الباب ،كقوله مث ) :ما صح عن أنس
ً
درعا له بالمديںة من يهودي وأخذ مںه ً
شعيرا هله(( ،وقال في الهامش) :البخاري مع
قال)) :رهن رسول
عمدة القاري.(٣١) (١١/١٨٣ :
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أو يقول) :كما صح في ا ثر( ) ،(٣٢أو يقول) :وصح ںحو هذا( ) ،(٣٣أو يقول) :كما ثبت تفصيل ذلك في
الصحاح عن الرسول( ) ،(٣٤ثم يعزو في ذلك كله في الهامش فقط.
وهذه الطريقة يستعملها الشيخ في تدعيم الرأي الذي ّ
يرجحه من بين آراء الفقهاء ا خرى فيشير بذلك إلى قوة
ِ
الدليل في المسألة وترجيح حجة من ذهب إلى هذا الرأي و

أعلم.

راﺑﻌﺎ :اﻟﺰﻳﺎدة ﻲﻓ ذﻛﺮ ﻣﺼﺎدر ﺗﺨﺮﻳﺞ اﻟﺤﺪﻳﺚ:
ً
حين يعزو الشيخ الحديث إلى مصادر التخريج في المتن ںجده يزيد في ذكر مصادر أخرى في الهامش وهذا
حصل في موضع واحد فقط بحسب ما وقفت عليه ،كما في حديث)) :إن الجذع يوفي ما توفي مںه الثنية((،
قال) :رواه أبو داود وابن ماجه( ،ثم زاد عليها في الهامش )النسائي( ) .(٣٥ولعله وقع مںه ً
سهوا أن يشير إلى هذا
المصدر في المتن كما في سائر المواضع.
ﺧﺎﻣﺴﺎ :ﺗﻜﺮار اﻟﺼﻔﺤﺎت ﻲﻓ اﻟﻌﺰو ﻟﻠﻤﺼﺎدر:
ً
إذا تكرر لديه المصدر الذي يعزو إليه في الصفحات ںفسها فإںه يكتفي با حالة إليها بقوله) :الصفحة السابقة
أو الصفحات السابقة( ،كما قال في الهامش عقب حديثين استدل بهما) :اںظر الحديثين في السنن ا ربعة:
الصفحات السابقة( ).(٣٦
ﺳﺎدﺳﺎ :اﻟﺘﻨﺼﻴﺺ ﻋﻠﻰ ﻋﺪم اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺪﻳﺚ:
ً
قد يںص الشيخ على عدم وقوفه على أصل الحديث بحسب ما توافر للشيخ من مصادر السںةّ ،
فيعبر عن ذلك
ِ
ً
بأكثر من صيغة أو عبارة ،فيقول مث ) :لم أجد هذا الحديث فيما بين يدي من كتب السںة( ) ،(٣٧أو يقول:
)هذا الحديث لم أعثر عليه في كتب السںة بهذا اللفظ( ) ،(٣٨أو يقول ) :أعلم مدى صحة هذا الحديث ،فإںي
لم أعثر عليه فيما بين يدي من كتب السںة وا ثر( ) ،(٣٩أو يقول) :ولم أعثر على هذا الحديث فيما بين يدي
ً
مرفوعا( ) ،(٤١أو يقول) :لم أعثر على
من كتب ا ثر( ) ،(٤٠أو يقول) :لم أجده فيما بين يدي من كتب الحديث
هذا الحديث بهذا اللفظ( ) .(٤٢وهذا ا عتذار من الشيخ يظهر مدى دقته في تتبع ا حاديث والروايات ،كما يظهر
ا ماںة العلمية لديه وبذل وسعه في ذلك.
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اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻲﻧ :اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﻷﺣﺎدﻳﺚ واﻷﺳﺎﻧﻴﺪ:
ً
ً
ً
وتحسيںا وتضعيفا،
تصحيحا
المراد بالحكم على ا حاديث هو بيان حالها وحال رواتها من حيث القبول والرد
وقد اعتمد الشيخ في الحكم على ا حاديث وا ساںيد على أقوال العلماء من ںقاد الحديث وغيرهم من أصحاب
كتب تخريج ا حاديث في تصحيح ا حاديث أو تضعيفها ،أو الحكم على أساںيدها بحسب ما يقتضيه مںهجه
ً
ً
قبو ً
وردا ،وأحياںا ںجده يحكم هو
في ا ستد ل با حاديث ،فںراه يںقل أقوال العلماء أو حكمهم على الحديث،
على هذه ا حاديث وأساںيدها في ضوء ما يتوصل إليه بعد جمعه لطرق الحديث والںظر في أساںيدها ،وقد يطيل
ںص على ذلك بقوله) :وقد أطلت ً
ً
ضروريا ل حتجاج به كما ﱠ
ںوعا ما
في ال م على إسںاد حديث بحسب ما يراه
في ال م عن إسںاد هذا الحديث ن الطعن فيه قد ذكر في كتب عدة؛ ولو خشيتي من أن ّ
يتشوش القارئ بما
جاء فيها لما ذكرته( ) ،(٤٣على وفق ما يأتي:
ً
أوﻻ :اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﻹﺳﻨﺎد أو اﻟﺤﺪﻳﺚ ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ:
إن الحكم على الحديث أو ا سںاد هو خ صة دراسة ا ساںيد وأحوال الرواة ،والںظر في عللها والترجيح بين
المختلف مںها ،وا صل في ذلك أںه يعتمد على أقوال العلماء الںقاد من أهل الحديث في الحكم على ا حاديث
ً
ّ
أو ا ساںيد ،ثم ّ
مظاںها في كتب التخريج ،فمن ا مثلة على ذلك
يرجح الثابت الصحيح والقوي مںها معزوة إلى ِ
ِ
ما يأتي:
 .١حديث)) :إذا توضأت فمضمض(( ،قال) :رواه أبو داود ،وصححه الحافظ ابن حجر( )،(٤٤
 .٢حديث )) :تصوموا قبل رمضان ،((...قال) :رواه الترمذي ،وقال :حديث حسن صحيح( ).(٤٥
إسںادا ً
ً
ومتںا حين يقف على أقوال من سبقه ممن تكلم في هذه
وقد يجتهد رأيه في الحكم على الحديث
ا حاديث وهو يستںد إلى اجتهاده الخاص بعد ںظره في طرق الحديث كما في حديث)) :ا ذںان من الرأس((،
ُ ّ
كلم فيها ،وهي تضر ما دام قد صح
فإںه ںقل خ ف العلماء في قبوله وإع له ،ثم قال) :للحديث طرق أخرى ت ِ
من الطرق التي ذكرںاها ،وعلى ذلك فالحديث صحيح صالح ل حتجاج به( ).(٤٦
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ﺛﺎﻧ ًﻴﺎ :اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﻹﺳﻨﺎد أو اﻟﺤﺪﻳﺚ ﺑﺎﻟﺤﺴﻦ:
ّ
َﱠ
ﱠ
ُ َ
معلول( ) ،(٤٧والحكم
شاذ ،و
عدل ،قل ضبطه ،غير ٍ
ٍ
تعريف الحسن عںد المحدثين هو) :ما اتصل إسںاده ،بںقل ٍ
بالحسن يكون على الحديث أو على ا سںاد فقط بحسب ما يتحقق فيهما من شروطه ،وقد وجدت الشيخ يحكم
ً
أحياںا على إسںاد حديث بالحسن وإن لم يبين سبب ذلك الحكم كما في ا مثلة ا تية:
 .١قال) :وروى ابن ماجه بإسںاد حسن عن ابن عباس)) :فرض رسول

ص ة الحضر وص ة السفر ،فكںا

ںصلي في الحضر قبلها وبعدها.(٤٨) ((..
 .٢حديث أبي هريرة أن رسول

قال)) :حرم المتعة الںكاح والط ق والعدة والميراث(( ،قال فيه) :رواه

البيهقي وغيره وإسںاده حسن( ).(٤٩
ً
وأحياںا يںقل تحسين ا سںاد عن أحد ا ئمة السابقين ،كما في حديث أنس)):إن

ﱠ ﱠ
عز وجل وضع عن

المسافر شطر الص ة ،وعن المسافر والحامل والمرضع الصوم(( قال فيه) :وقال الترمذي :إسںاده حسن( )،(٥٠
وںقل كذلك عن الحافظ ابن حجر تحسين إسںاد حديث وصف عثمان وضوء الںبي وجاء فيه)) :وغسل وجهه،
ويديه إلى المرفقين ،((..قال) :رواه الدارقطںي ،وںقل السںدي في تعليقه عليه عن الحافظ ابن حجر :أن إسںاد
ً
الحديث حسن( ) .(٥١وساق حديثا في حكم )الكںز( ثم قال) :وقال الحافظ ابن حجر :إسںاده حسن( ).(٥٢
إسںادا ً
ً
ومتںا -كما في حديث ))أمرںا رسول  ..أن ںضحي بأسمن
وقد يكون الحكم بالحسن على الحديث ــ
ما ںجد ،((..من طريق عبد
إن شاء

بن صالح وںقل خ ف الںقاد في قبول حديثه ثم قال) :وعلى ذلك فحديثه حسن

تعإلى( ).(٥٣

وقال في حديث من رواية )مجالد بن سعيد الهمداںي( الذي ضعفه أهل الںقد) :لكن ذكر الهيثمي :أـن
ً
ً
مجالدا ،فإن كان هذا طريقا آخر فالحديث
الطبراںي رواه في الكبير ،وضعفه بمحمد بن يزيد بن سںان لو يذكر
حسن( ) ،(٥٤فهںا حكم على الحديث بالحسن على افتراض أںه مروي من طريق أخرى غير طريق )مجالد(،
ﱡ
ںابح( ).(٥٥
والذي في معجم الطبراںي الكبير هو من رواية )مجالد بن سعيد ،عن قيس بن أبي حازم ،عن الص ِ
وقال في موضع آخر في حديث) :وبهذا يتبين أن الحديث الثاںي هو ا خر يںزل عن مرتبة الحسن( ).(٥٦
أو تراه يںقل التحسين للحديث عن أحد ا ئمة السابقين كا مام الترمذي ) ،(٥٧وا كثر أںه يعتمد في ذلك
ً
ً
على كتب الشروح والتخريج فيںقل أقوالهم وأحكامهم على ا حاديث ،فأحياںا يںص على ذلك وأحياںا قليلة
يذكر ذلك ،وعذره في ذلك أن الكتاب موضوعه الفقه ،فيكتفي با شارة إلى أحد العلماء السابقين في الحكم على
الحديث.
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ً
ﺛﺎﻟﺜﺎ :اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺪﻳﺚ أو اﻹﺳﻨﺎد ﺑﺎﻟﻀﻌﻒ:
ںاقل
يعتمد الشيخ في حكمه بالتضعيف للحديث أو ا سںاد على أقوال ا ئمة السابقين ،ثم هو ليس مجرد ٍ
قوال غيره من العلماء وإںما ںجده يںاقش هذه ا قوال ويحلل ّ
ويرجح بعضها على بعض ،وهذه ميزة العالم الںاقد
البصير ،بل هي من السمات ال زمة للمشتغل في ميدان الفقه المقارن حتى يتمكن من الترجيح والمقارںة بين
آراء المذاهب الفقهية المختلفة ،وهذا ما ںجده ً
واقعا في هذا الكتاب ،وںجده ً
جليا أكثر في مںهجه في ا ستد ل
بالسںة ،وقد تباينت طريقة الشيخ في تقرير الضعف في الحديث أو ا سںاد ً
تبعا لںوع الضعف ودرجته وموضعه
معاً ،
سواء كان في ا سںاد أم المتن أم ا ثںين ً
ً
وتبعا كذلك قوال من يںقل عںهم من أئمة هذا الشأن ،فقد
ً
يستعمل بعض عبارات التضعيف كقوله) :هذا تقوم به حجة( ثم يذكر علته كما قال مرة) :فإن الدراقطںي ںفسه
قد ضعفه( ) ،(٥٨أو يشير إلى وجود علة في ا سںاد كجهالة ر ٍاو أو جهالة حاله ،كقوله) :فيه الوليد بن زوران وهو
مجهول الحال( ) ،(٥٩وقوله) :هذه رواية تقوم بها حجة؛ ن ابن جريج لم يسم من روى عںه( ).(٦٠
وقد تعددت العبارات التي يستعملها للتعبير عن الضعف في الحديث لكںها بالمجمل لم تخرج عما تعارف عليه
ً
أهل الصںعة الحديثية وعلى وفق مصطلحاتهم ،فںجده يقول مث ) :هذا الحديث ضعيف تقوم به حجة( )،(٦١
أو يقول) :ضعيف أصل له( ) ،(٦٢ومستںده في ذلك هو كتب تخريج الحديث التي يںقل عںها ويحيل إليها في
ً
يصرح أحياںا قليلة في ںقل التضعيف
الهامش مثل :ںصب الراية ،والتلخيص الحبير ،وںيل ا وطار وغيرها ،وقد ّ ِ
عن أحد ا ئمة السابقين كما في قوله) :وأما حديث أنس فقد قال فيه الحافظ ابن حجر :وفي إسںاده ںظر( ).(٦٣

راﺑﻌﺎ :اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﻳﺚ ﺑﺄﻧﻪ ﺻﺎﻟﺢ ﻟﻼﺣﺘﺠﺎج ﺑﻪ أو ﻏﻴﺮ ﺻﺎﻟﺢ:
ً
يستعمل الشيخ مصطلح )صالح ل حتجاج به( أو)يحتج به( ،أو ) يحتج به( ً
جريا على طريقة بعض ﱠ
شراح
الحديث ،وأصحاب كتب تخريج الحديث ،فمثل هذه العبارات تجري على ألسنتهم في الحكم على ا حاديث
التي تتقوى بتعدد الطرق ،أو ما كان ضعفه ليس ً
شديدا فيترك ا حتجاج به ) ،(٦٤وقد جاءت العبارة في أكثر من
ً
موضع من كتابهً ،
استںادا إلى أقوال من
بںاءا على ما يمليه عليه اجتهاده ويتوصل إليه ںظره في حال رواته ،أو
الر َب ّيع بنت ّ
معوذ التي وصفت حديث الںبي وجاء فيه)) :أںه
ِ
سبقه من العلماء ،فمن ذلك ما استدل به من حديث ُ ِ
تمضمض واستںشق بعدما غسل وجهه(( ،ثم ںقل م العلماء في أحد رواته وهو )عبد بن بن عقيل(،
وترجيح قول من يرى ا حتجاج بحديثه ،ثم قال) :فالحديث إذن صالح ل حتجاج به( ) .(٦٥وقال في حديث آخر
ﱠ
متكلم في بعض رواته لكن تعددت طرقه) :فالحديث صحيح صالح ل حتجاج به( ).(٦٦
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ً
وبالمقابل قد يرى ضعف ا ثر أو الحديث لعلة ﱡ
يںص عليها أو يذكرها فقال مث في حديث) :الحديث غير
صالح ل حتجاج به؛ وذلك ن في إسںاد ابن ماجه عبد
وفيه ً
أيضا علي بن زيد بن جدعان؛ وهو ضعيف( ).(٦٧

بن

العدوي؛ وهو متروك متهم بوضع الحديث،

وقد يذكر علته كقوله في حكم الںهي عن الذبح بالليل) :وما ورد من ذلك من أحاديث فهي ضعيفة تصلح
ل حتجاج بها( ).(٦٨
ﺧﺎﻣﺴﺎ :اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﻹﺳﻨﺎد ﺑﺎﻟﺠﻮدة:
ً
يطلق الشيخ في غير ما موضع من كتابه وصف الجودة على إسںاد بعض ا حاديث وهو لفظ شائع عںد علماء
الحديث فيقولون) :إسںاد جيد أو حديث جيد( ،ويريدون به مطلق القبول ،وقد يعبرون به عن الصحيح ) ،(٦٩قال
السيوطي ً
مبيںا هذه المسألة) :هذا يدل على أن ابن الص ح يرى التسوية بين الجيد والصحيح ،ولذا قال البلقيںي
بعد أن ںقل ذلك :من ذلك يعلم أن الجودة يعبر بها عن الصحة؛ وفي "جامع الترمذي" في الطب :هذا حديث
الج ْه ِبذ مںهم يعدل عن "صحيح" إلى
جيد حسن؛ وكذا قال غيره :مغايرة بين جيد وصحيح عںدهم ،إ أن ِ
"جيد" ،إ لںكتة ،كأن يرتقي الحديث عںده عن الحسن لذاته ويتردد في بلوغه الصحيح ،فالوصف به أںزل رتبة
من الوصف بصحيح( ).(٧٠
ومن ا مثة على ذلك حديث)) :اشربوا ،إںي أيسركم ،إںي راكب ،((..قال الشيخ فيه) :رواه أحمد بإسںاد
جيد( ) ،(٧١وقال في موضع آخر بعد أن استدل بجملة أحاديث) :فهذه كلها أحاديث ثابتة جيدة ا ساںيد( ).(٧٢
وهكذا ںرى أن الشيخ يحاكي المحدثين في استعمال مصطلحاتهم ،وفهم مقاصدها ،والنسج على مںوالها ،وهذا
يدل على تأثره بمںاهجهم من جهة ،ومن جهة أخرى يدل على أماںته العلمية في دقة الںقل عںهم.
ﺳﺎدﺳﺎ :ﺗﺮﺟﻴﺢ رواﻳﺔ اﻷﺣﻔﻆ:
ً
ﱠ ّ
ّ
يقدمون ا حفظ إذا خالفه
إن مراعاة الحفظ وا تقان في الرواة ،تعد من القرائن المشهورة عںد
المحدثين ،فالںقاد ِ
ِ
َمن دوںه في الحفظ إذا استويا في العدالة والثقة ،وهذا ليس على إط قه ،بل يتم الںظر في القرائن ا خرى
ّ
البغدادي) :وقد يرجح أيضا بضبط راويه وحفظه وقلة غلطه( ).(٧٣
المحيطة بالرواية أو الراوي ،قال الخطيب
وقد وجدت الشيخ يسير على خطا المحدثين في هذه المسألة؛ كما في حديث)) :أرضعيه عشر رضعات((،
ابن إسحاق ،وروى عںه رواية الخمس ابن

قال) :الحديث مروي عن الزهري :وقد روى عںه رواية العشر
ً
جريج؛ و شك أن ابن جريج أحفظ وأكثر ضبطا من ابن إسحاق ،لذلك تقدم رواية ابن جريج( ).(٧٤
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ً
وضوحا في أبواب
وهذه الطريقة في ا حتجاج والتعليل وتتبع الطرق والترجيح بين الروايات التي ںجدها أكثر
)الفقه المقارن( الذي طال فيه باع الشيخ -حفظه

 ًںظرا للحاجة للترجيح بين ا دلة عںد اخت ف الروايات

وتعارضها في الظاهر.
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ :ﻛﻼﻣﻪ ﻲﻓ اﻟﺠﺮح واﻟﺘﻌﺪﻳﻞ:
كثيرا ما يذكر الشيخ في أثںاء حديثه عن ا ستد ل با حاديث وبيان طرقها وأساںيدها ال م على الرواة ً
ً
جرحا
وتعدي ً ؛ وهو بذلك إما أن يكون ںاق ً قوال أئمة الجرح والتعديل السابقين ،أو يكون ّ
مرج ًحا لقول بعضهم على
ِ
بعض بما يقوده إليه الںظر وا ستد ل ،فںجده يستعمل مصطلحات ا ئمة في الجرح والتعديل في ںقد الرواة
والمرويات بل يںاقش ا راء ّ
ويرد ّ
ويرجح بالدليل والحجة كما حصل ذلك ً
كثيرا في ردوده على تجهيل ابن حزم
ــرحمه  -لكثير من الرواة فںراه يأتي بأقوال ا ئمة في هذا الشأن في معرض ِّرده على ابن حزم المعروف بتساهله
في إط ق الجهالة على كثير من الرواة ،وعدم موافقة العلماء له في ذلك إذا لم يوافقه غيره في الحكم بالجهالة
على ر ٍاو معين ) ،(٧٥وسأتںاول في هذا المطلب مسألتين :ا ولى :مصطلحات الجرح والتعديل ،وا خرى :ضبط
أسماء الرواة.
ً
أوﻻ :اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت:
استعمل الشيخ في كتابه جملة من المصطلحات الخاصة بالجرح والتعديل في ںقد الرواة والروايات والترجيح بيںها،
ً
ً
مںاقشا ّ
وںقل ً
ومرج ًحا تارة أخرى ،وهذه المصطلحات
قسما مںها عن أئمة هذا الفن السابقين مستد بها تارة أو
كما يأتي:
 .١ﻣﺠﻬﻮل اﻟﺤﺎل :ورد هذا المصطلح في الصفحات ،(٣٨٨-٣٥٥-٢٩٣-٢٨٧-٢١٢-١٥٣-١٣٠-١/١٠٥) :و)،(٢/٣٢
ً
فقد استعمله في رد بعض الروايات وںقدها ،وورد قسم مںها ںق عن ابن حزم الظاهري في ںقده لبعض
الرواة ،فقد ﱠرد عليه في مصطلح الجهالة في أكثر من موضع ،وںقل أقوال الںقاد في ذلك ،فقال في حديث في
رؤية اله ل) :لكن ضعف ابن حزم هذا الحديث؛ ن في إسںاده الحسين بن الحارث قال :هو مجهول،
وليس كما قال ،بل هو معروف كما قال علي بن المديںي ،وذكره ابن حبان في الثقات ،وقال الحافظ ابن
حجر :صدوق( ) ،(٧٦وقال في حديث آخر) :وقد ضعف ابن حزم إسںاده؛ ن فيه معاذ بن عبد

بن

حبيب ،قال :وهو مجهول .وليس كما قال ابن حزم ،فالرجل ذكره الحافظ ابن حجر في التقريب وقال:
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صدوق ربما وهم ،وقد روى له أصحاب السنن الربعة ،كما روى له البخاري في ا دب المفرد ،وعليه فهو
معروف حسن الحديث( ).(٧٧
 .٢ﻣﺠﻬﻮل :ورد في الصفحات.(٣٧٣-١/١٥٧) :
 .٣ﻣﺘﻬﻢ ﺑﺎﻟﻜﺬب :ورد في الصفحات.(١٧٢-١/١٦٢) :
 .٤ﻣﺘﺮوك اﻟﺤﺪﻳﺚ :ورد في الصفحات ،(٢٧٤-٢٧٣-٢٧٠-٢٠٥-١٦٣٢٠٣-١٦٢-١/١٥٢) :و).(٢/١٨٩
ﺿﻌﻔﻪ ﻓﻼن( :ورد في الصفحات-٣٦٢-٣٥٥-٢٩٣-٢٧٤-٢٧٣-٢٥٧-٢٤٨-٢٣٨-١/١٥٢) :
 .٥ﺿﻌﻴﻒ )أو
َّ
 ،(٣٩٥-٣٨٨و).(٢٤٧-١٥٩-٢/٩٥
 .٦ﺿﻌﻴﻒ ﺟﺪً ا :ورد في موضع واحد في.(١/٣٧٩) :
 .٧ﻣﻨﻜﺮ اﻟﺤﺪﻳﺚ :ورد في الصفحات ،(١/٣٩٣) :و).(٢/٩٥
 .٨ﻛﺜﻴﺮ اﻟﻮﻫﻢ :ورد في ).(٢/٢٩٦
 .٩اﻻﺧﺘﻼط :ورد في الصفحات.(١٩١-١/١٥٧) :
 .١٠ﻣﺪ ّﻟﺲ :ورد في.(١/٢٦٤) :
 .١١ﻓﻴﻪ ﻣﻘﺎل :ورد في ).(١/١٣٣
 .١٢وﺛَّﻘﻪ ﻓﻼن :ورد في.(٢/١٧٧) :
 .١٣ﺣﺪﻳﺜﻪ ﺣﺴﻦ :ورد في.(١/٣٩٣) :
 .١٤اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﻌﺪم اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺟﻤﺔ را ٍو ﻣﻌﻴﻦ :كما في قوله) :وشجاع الذي يروي عن ںافع أدري
من هو؟!( ).(٧٨
ﺛﺎﻧ ًﻴﺎ :ﺿﺒﻂ أﺳﻤﺎء اﻟﺮواة:
ﱠ
صحح الشيخ ضبط بعض أسماء الرواة الواردة في بعض كتب الشروح ،مثلما جاء في اسم )عتاب( ،قال) :وقد
جاء في ںصب الراية باسم :غياث ،وهو عتاب( )،(٧٩
لكن وقع له الغلط في ضبط أسماء بعضهم ،كما سيأتي في مطلب المآخذ العلمية.
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اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺮاﺑﻊ :ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻪ ﻋﻠﻞ اﻟﺤﺪﻳﺚ:
قال ابن الص ح في تعريفه للعلة) :هي عبارة عن أسباب خفية غامضة قادحة فيه ،فالحديث المعلل هو الذي
اطلع فيه على علة تقدح في صحته مع أن ظاهره الس مة مںها ،ويتطرق ذلك إلى ا سںاد الذي رجاله ثقات،
الجامع شروط الصحة من حيث الظاهر( ).(٨٠
وفي باب التعليل ںجد أن الشيخ يورد العلة ويںقل م أهل الںقد والعلل ،ويںاقش مسلك العلة ووجه التعليل
ويحرر موضع العلة التي ترد في الحديث المستدل به ويختار المذهب الراجح ً
بںاءا على قوة الدليل وس مته من
ً
ً
حديث ما من طريق فيه علة ثم يسوق ا حاديث التي
العلل ،فںراه مث يںقل قو حد علماء الحديث في إع ل
ٍ
تعضده أو ترفع العلة ،وقد ّقدم الشيخ بمقدمة علمية حديثية مهمة في مبحث )سںة الجمعة القبلية( أںقلها بتمامها
هميتها هںا ںها تفصح عن مںهجه ومذهبه في التصحيح والتضعيف في باب قبول الحديث-وهو مذهب جمهور
المحدثين:-
)الضعف في ا سںاد إذا كان ً
آتيا بسبب الطعن في عدالة الراوي أو اتهامه بالوضع أو الكذب؛ فإن الحديث
آتيا بسبب سوء حفظ الراوي؛ َ
بهذا ا سںاد يترك و يلتفت إليه ،أما إذا كان الضعف في ا سںاد ً
سواء كان سوء
ً
ً
الحفظ ًزما أو طارئا ،أو بسبب تدليس الراوي ،أو كوںه مستور الحال ،أو كون الحديث مرس ؛ ففي كل هذه
ا حوال يتوقف في قبول الحديث ،ثم يںظر فإذا روي الحديث من طريق آخر مثله أو فوقه اںجبر الضعف وأصبح
الحديث من قبيل الحسن لغيره فيحتج به.
ثم إن غير واحد من المحققين قد ذهبوا إلى :أن الضعف يںجبر بقرائن خارجية ،من ذلك :فتوى الصحابي
بموجب الحديث المروي ،فلو روي حديث في إسںاده ضعف ،ثم ثبت إفتاء الصحابي الذي روي عن الحديث
بموجب ما فيه فإںهم في هذه الحالة يعتبرون ذلك أحد الجوابر لضعف هذا الحديث .ومن ذلك عمل العلماء
بموجبه وتلقيهم له بالقبول ،ولعلك ت حظ هذا بصورة عملية من مراجعتك لسنن الترمذي؛ فإںك تراه يكثر بعد
ذكر الحديث من قوله :وعلى هذا العمل عںد أكثر أهل العلم ،أو بعض أهل العلم ،وهو قول ف ن وف ن.
على أن هںاك من المحدثين من يتركون رواية الراوي الضعيف ما لم يتفق على تركه ،أما إذا لم يتفقوا على
تركه ولم يجدوا في مسألة ما إ حديثه؛ فإںهم في هذه الحالة يحتجون به ويقدموںه على الرأي ،وهذا مںقول عن
أحمد والنسائي وأبي داود وغيرهم( ).(٨١
طبقه ً
وبعد أن عرض مذهب المحدثين هذا ﱠ
عمليا في أكثر من موضع من كتابه ،ومن ذلك ما ذكره في حديث
فيه اںقطاع في إسںاده فقال) :إذن فإسںاد الحديث فيه اںقطاع على الراجح كما أن بعض رجاله قد اختلف فيهم،
لكن كما ترى ليس فيهم من هو مجمع على تركه.
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وعليه :فإن هذا ا سںاد يطرح ،وإںما ںحتفظ به لںںظر هل هںاك ما يقويه؟ هذا يتوقف على ما سيسفر عںه
البحث في ا ساںيد إلى علي كرم

وجهه ،لكن قبل ال م عن هذه ا ساںيد بد من الںظر في القرائن الخارجية؛

قد ذكرت لك فيما سبق :أںها تعتبر من الجوابر عںد بعض المحققين من المحدثين ،وا سںاد إلى ابن مسعود له
قرائن تقويه( ).(٨٢
وفي حديث وضوء الںبي قال بعد أن ذكره) :ںقل الترمذي تضعيف هذا الحديث عن البخاري ،و أعلم سبب
تضعيف البخاري له؛ لكن الںووي ) (٨٣ﱠ
ضعفه بأن في إسںاده بن إسحاق وهو مدلس وقد عںعن ،وكذلك ذكر
الشوكاںي( .ثم قال) :إذا كان هذا هو سبب تضعيف الحديث ،فإن هذه العلة مںتفية؛ ن العںعںة قد جاءت
في إسںاد أبي داود ،أما أحمد فقد ّ
صرح في إسںاده بالتحديث( ) ،(٨٤وهكذا ںراه وقف على ما يرفع العلة في هذا
الحديث وهي )التدليس( بالتصريح بالتحديث من طريق آخر.
وفي حديث ابن ماجه عن )أم ب ل بنت ه ل عن أبيها :أںه ))يجوز الجذع من الضأن أضحية(( ،قال) :وقد
ضعف ابن حزم هذا الحديث؛ ن في إسںاده أم

 ،قال :و يدرى من هي ،وفيه أم ب ل قال :وهي مجهولة،

و ںدري إن كان لها صحبة أم ( .ثم قال) :وليس كما قال ابن حزم؛ فإن أم

قد ذكرها الحافظ في التقريب

ووصفها بأںها مقبولة.
ﱠ
وأما أم ب ل فقد وثقها العجلي ،وكذلك الحافظ في التقريب وقال :ثقة ،ويقال :لها صحبة ،وذكر السںدي:
أن ابا ںعيم ،وابن مںدة ،وابن عبد البر قد ذكروها في الصحابة( ).(٨٥
ّ
ورد على ابن حزم كذلك في حديث)) :الجار أحق بشفعة جاره ،((..فقال) :إ أن ابن حزم قد ضعف
هذا الحديث؛ ن في إسںاده عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي ،قال :هو ضعيف ،متكلم فيه ضعفه شعبة
ً
وغيره ) .(٨٦وهو يعںي بذلك ما قاله شعبة :لو روى عبد الملك حديثا آخر مثل حديث الشفعة لطرحت حديثه،
ومثل ذلك قال يحيى القطان( ،ثم قال الشيخ) :ويبدو لي :أن ابن حزم لم يصب في حكمه على عبد الملك
بالضعف بسبب م شعبة فيه ،بل هو ثبت حجة حافظ ،لم يتكلم فيه غير شعبة وتبعه في ذلك من تبعه ،وإںما
أںكر العلماء عليه هذا الحديث بالذات فقال أحمد :هذا الحديث مںكر ،وعبدالملك ثقة ،وكذلك قال ابن معين
وغيره.
وعليه فيترك هذا من حديث عبد الملك ،لكن هذا

يعںي الحكم عليه بالضعف ،وإںما يضعف من يكثر

وهمه ويفحش غلطه ،وعبد الملك ليس من هذا القبيل ،وهںاك فرق بين قولهم :حديث مںكر ،وقولهم عن رجل:
مںكر الحديث ،فليتںبه لذلك( ).(٨٧
ومن مںاقشاته للعلل ما ذكره في تعليل رواية حديث با ںقطاع وتتبعه لتراجم رواته وتواريخ سني وفياتهم كما
في حديث )الںهي عن المزارعة( الذي قال فيه) :هذا الحديث يرويه قتيبة وإسحاق عن جرير ،ولم يذكر لںا
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من هو جرير هذا ،والذي يظهر لي أںه جرير بن عبد الحميد ،إذ هو شيخ كل من قتيبة وإسحاق ،فإذا كان هو
فالرجل ثبت ثقة ،لكںه يرويه عن عبد العزيز بن رفيع وهذا واضح ا ںقطاع ،فقد ولد جرير سںة )١١٠هـ( ،بيںما
توفي عبد العزيز سںة )١٠٣هـ( ،وهكذا ںرى أن عبد العزيز قد توفي قبل و دة جرير بسبع سںين؛ فالحديث إذن
مرسل مںقطع ،فهو غير صالح ل حتجاج به( ).(٨٨
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺨﺎﻣﺲ :ﺗﻘﻮﻳﺘﻪ ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ اﻟﻀﻌﻴﻒ:
ً
مسلكا ً
مهما من مسالك ا حتجاج بالحديث الضعيف عںد الفقهاء والمحدثين
تعد مسألة تقوية الحديث الضعيف
ً
حد سواء ،فهي من مسالك التصحيح والتضعيف فض عن وجود
التي لها بالغ ا ثر في الحديث والفقه على ٍ
ً
استںادا إلى كوںها صالحة للتقوية ،وبالتالي العمل
كثير من ا حكام الشرعية بںاها العلماء على أحاديث ضعيفة،
وا حتجاح بها ،وهذا مذهب جمهور المحدثين ،لذا قال الزركشي) :وشذ ابن حزم عن الجمهور فقال :ولو بلغت
ً
ً
طرق الضعيف ألفا يقوى و يزيد اںضمام الضعيف إلى الضعيف إ ضعفا( ).(٨٩
وقال ابن دقيق العيد) :قد علم أن تظافر الرواة على شيء ومتابعة بعضهم لبعض في حديث مما يسںده
ويقويه( ).(٩٠
وقال ابن تيمية) :إن تعدد الطرق وكثرتها يقوي بعضها ً
بعضا( ).(٩١
وقال الحافظ ابن حجر) :كثرة الطرق إذا اختلفت المخارج تزيد المتن قوة( ).(٩٢
وتتعدد مسالك التقوية كما هو مقرر عںد الفقهاء والمحدثين بشروطها المعتبرة عںدهم وأهمها أ يكون الضعف
ً
شديدا غير قابل للتقوية ،وقد اعتمد الشيخ هذا المسلك في ا حتجاج بالحديث الضعيف الصالح للتقوية في
ّ
كتابه ً
المرجحة ،وتكرر ذلك في
سواءا المعتضد بمثله أو بتعدد طرقه ,أو با قوى مںه أو بالصحيح ،أو بالقرائن ِ
مواضع عديدة ،مںها ما يأتي:
 .١ﺗﻘﻮﻳﺔ اﻟﻀﻌﻴﻒ ﺑﺎﻟﺼﺤﻴﺢ :قال بعد ا ستد ل بحديثين) :وفي إسںاد هذا الحديث والذي قبله مقال،
إ أںها معتضدة با حاديث الصحيحة التي قبلها( ).(٩٣
 .٢ﺗﻘﻮﻳﺔ اﻟﻀﻌﻴﻒ ﺑﺘﻌﺪد ﻃﺮﻗﻪ :قال بعد إيراده جملة من ا حاديث) :فهذه ا حاديث وإن كان في
أساںيدها ضعف إ أںها باںضمام بعضها إلى بعض ﱠ
تتقوى فيصح ا حتجاج بها( ) ،(٩٤وقال في موضع آخر:
ً
صالحا ل حتجاج به( ).(٩٥
)وفي ا ساںيد ضعف إ أںها بمجموعها تتقوى فيكون الحديث
 .٣ﺗﻘﻮﻳﺔ اﻟﻀﻌﻴﻒ ﺑﺎﻟﺸﻮاﻫﺪ :قال في حديث) :رواه الترمذي والبيهقي ،وقد أعله الترمذي با ںقطاع،
وضعفه البيهقي؛ ن في إسںاده الحجاج بن أرطأة ،ومع ذلك فإن له ً
شاهدا بمعںاه من حديث أنس( ).(٩٦
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ﺟﺤﺔ :قال الشيخ ) :بد من الںظر في القرائن الخارجية ،فقد ذكرت
 .٤ﺗﻘﻮﻳﺔ اﻟﻀﻌﻴﻒ ﺑﺎﻟﻘﺮاﺋﻦ اﻟﻤﺮ ِّ
لك فيما سبق أںه تعتبر من الجوابر عںد بعض المحققين من المحدثين( ) ،(٩٧وقال ً
أيضا) :فإذا كان فعل
الصحابي وفتياه بموجب الحديث المرفوع المروي عںه تعتبر قريںة تجبر ضعف ا سںاد( ) ،(٩٨ومن هذه
القرائن المقوية المعمول بها عںد المحدثين وا صوليين واستدل بها الشيخ ما يأتي:
• الضعف المںجبر يںجبر بالقرائن الخارجية المقوية ).(٩٩
• إذا خالف خبر الواحد ںص القرآن الكريم وا جماع وجب تأويله ).(١٠٠
• المثبت مقدم على الںافي ).(١٠١
• عںد ا خت ف في تفسير الحديث يقدم تفسير الراوي ).(١٠٢
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺴﺎدس :اﻟﻤﺂﺧﺬ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ:
ظهرت بعض المآخذ العلمية والمںهجية في كتاب الشيخ ،وهي بالتأكيد تغض من قيمة الكتاب العلمية بل هي
مغمورة في كثرة محاسںه وعلومه التي أفاد مںها طلبة العلم في العالم ا س مي ،وهذه المآخذ تتلخص في سبع
ںقاط ،وهي كما يأتي:
ً
أوﻻ :اﻟﻌﺰو إﻰﻟ اﻟﻤﺼﺎدر ﻏﻴﺮ اﻷﺻﻴﻠﺔ:
من أسس مںهج البحث العلمي أن يعزو المؤلف ا قوال والںصوص وا ثار إلى مصادرها ا صيلة المںقولة عںها
ُ
و يںقل عںها بوساطة مصادر أخرى ثاںويةّ ،
وتعرف المصادر ا صيلة بأںها كتب المتون التي تروى با ساںيد من
المؤلف إلى الںبي ،مثل كتب الصحاح والمساںيد وغيرها ،ويقال في تخريجها رواه ف ن أو أخرجه ف ن ،وأما
المصادر الفرعية فهي الكتب التي تذكر ا حاديث بغير إسںاد من المصںف ںفسه وإںما تںقل ا حاديث من الكتب
المسںدة التي تعد مصادر أصلية ).(١٠٣
أما قولںا :عزو الحديث إلى مصادره فهي من صور التوضيح والبيان ،والعزو من معاںي التخريج عںد المتأخرين،
ومعںى عزو الحديث :نسبته إلى من أخرجه .وله صورتان:
ا ولى :العزو ا جمالي وهو بأن يقتصر على مجرد ا حالة إلى من أخرج الحديث أو ذكر اسم المصدر الذي
ً
يروى فيه الحديث ،كأن يقال مث ) :أخرجه البخاري ومسلم( ،وهذه طريقة المتقدمين في ا كثر؛ كتفائهم
بذلك في معرفة موضعه.
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ا خرى :العزو التفصيلي ،وللمتأخرين فيه مسالك عدة ،مںها :أن يزاد على ما سبق بذكر ترجمة الكتاب
التفصيلي ،وترجمة الباب ،ورقم المجلد والصفحة والحديث ).(١٠٤
ً
أحياںا إلى مصدر تخريجه لكںه يحيله إلى غير مظاںه ا صيلة كما صںع ً
كثيرا
وقد ںجد الشيخ يعزو الحديث
في العزو إلى الصحيحين فإںه يحيل إلى كتب الشروح مثل )فتح الباري( و)شرح الںووي على مسلم( ،ففي
حديث) :الطهور شطر ا يمان( ،قال) :رواه مسلم( ،ثم أحال في الهامش فقال) :مسلم هامش الںووي٣/١٠٠ :
و ،(١٠٥) (١٠٢وقال في حديث)) :إںما ا عمال بالںيات) :((..متفق عليه( ) ،(١٠٦وأحال في الهامش) :البخاري
ً
هامش الفتح١/٩ :؛ مسلم هامش الںووي ،(١٣/٥٣ :وتارة يقول) :البخاري مع فتح الباري( ) ،(١٠٧وكذا قوله):مسلم
مع شرح الںووي( ) ،(١٠٨وليس له مںهجية مطردة في واحدة من الصيغتين غير أںه استعملهما ً
كثيرا في كتابه.
ً
درعا له بالمديںة من يهودي وأخذ مںه ً
شعيرا هله( أحاله إلى شرحه
وفي حديث البخاري) :رهن رسول
)عمدة القاري( فقال) :البخاري مع عمدة القاري( ).(١٠٩
ﱡ
وكذلك صںع في ا حالة لصحيحي ابن حبان وابن خزيمة فجل ما يںقله عںهما يحيله إلى كتاب )ںصب الراية(
للزيلعي ،فففي حديث وصف ابن عباس وضوء الںبي ،وفيه)) :ثم غرف غرفة فمسح بهما رأسه وأذںيه(( ،قال:
)رواه ابن خزيمة في صحيحه( ،وأحال في الهامش إلى ںصب الراية ) ،(١١٠وقال في حديث آخر) :أخرجه ً
أيضا
ابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما( ،وأحال في الهامش إلى ںصب الراية ).(١١١
وںقل تصحيح الدراقطںي والبيهقي لحديث ،وأحال إلى تلخيص الحبير ).(١١٢
وقال في ر ٍاو) :ذكره ابن حبان في الثقات( وأحال إلى تقريب التهذيب ).(١١٣
وقال في حديث) :رواه الطبراںي في ا وسط والدراقطںي ،وفيه حفص بن عمر ا بلي ) ،(١١٤وهو ضعيف(،
وأحال في الهامش إلى )مجمع الزوائد ،وںصب الراية ،والتلخيص( ).(١١٥
ويعزو الحديث إلى سنن الترمذي ويحيل إلى شرحه )تحفة ا حوذي( ،كما في حديث ))الجار أحق بشفعة
ً
جاره ،((..قال) :رواه الترمذي وغيره( ،وأحال في الهامش فقال) :الترمذي هامش تحفة ا حوذي( ) ،(١١٦وأحياںا
يقول) :الترمذي مع تحفة ا حوذي( ).(١١٧
وںقل حكم الحافظ ابن حجر في حديث ))الجار أحق بشفعة جاره ،((..فقال) :وقال الحافظ ابن حجر:
رجاله ثقات( ،وأحال إلى سبل الس م ).(١١٨
واستدل بحديث سعد بن أبي وقاص )أن الںبي قطع في مجن قيمته خمسة دراهم( ،وقال) :رواه الطبراںي(
وأحال إلى مجمع الزوائد ).(١١٩
وهذا كله بالتأكيد مخالف صول البحث العلمي في الكتابة والتأليف والعزو للمصادر ا صيلة ،لكن السبب
ﱠ
في ذلك ــ كما يبدو للباحث -أن قلة المصادر التي بين يدي الشيخ وقت تأليف الكتاب هي التي حملته على
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ذلك ،فيضطر معه إلى الںقل عن مصادر أخرى مثل كتب التخريج التي تںقل عن كتب مصادر السںة؛ لذا ﱠ
عدت
هذه من المآخذ المںهجية على الكتاب فض ً عما يسببه ذلك من الخطأ في الںقل عن المصدر ،وهو ما يكون ً
سببا
ً
كذلك في الوقوع في َ
الوهم الجسيم كما حصل للشيخ حيںما ںقل حديثا من سنن ابن ماجه ،وهو)) :إذا ادعت
المرأة ط ق زوجها ،فجاءت على ذلك بشاهد عدل ،استحلف زوجها ،((..ثم قال بعده) :قال الهيثمي :إسںاده
صحيح ورجاله ثقات( ) ،(١٢٠وحين رجعت إلى )مجمع الزوائد( لم أجد الحديث و تعليق الهيثمي عليه ،وبعد
ﱠ
تتبعي للحديث وجدت أن علة ذلك تكمن في عدم الرجوع إلى المصادر ا صيلة للكتب ،فبالرجوع إلى سنن
ابن ماجه بتحقيق )

فؤاد عبدالباقي( ،طبعة دار إحياء التراث ،وهي الطبعة التي اعتمدها الشيخ في قائمة

المصادر والمراجع ،وجدت تعقيب المحقق على هذا الحديث) :في الزوائد :هذا إسںاده صحيح ورجاله ثقات(،
َ
وهو يقصد زوائد ابن ماجه في )مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه( ) ،(١٢١زوائد الهيثمي ،فجاء َ
الشيخ
الو َه ُم
من هںا ،بل إن ا مر أبعد من ذلك ،إذ عبارة البوصيري صاحب )مصباح الزجاجة( في ا صل هي) :هذا إسںاد
حسن رجاله ثقات( ) ،(١٢٢فهںا اختلف الحكم على ا سںاد من الحسن إلى الصحيح ،ولعل سبب هذا الوهم في
اخت ف العبارة هو من المحقق ) فؤاد عبد الباقي(؛ ن مصدره في تلك التعليقات هو) :حاشية السںدي على
ابن ماجه( ولم يںقل عن )مصباح الزجاجة( مباشرة ) ،(١٢٣فالشاهد أن الوهم هںا صار ً
مركبا ،وسبب ذلك كله هو
عدم الںقل من المصادر ا صيلة.
ﺛﺎﻧ ًﻴﺎ :إﻫﻤﺎل ذﻛﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺼﺪر ﻲﻓ اﻟﻬﺎﻣﺶ:
ً
ذكرت سابقا أن مںهج الشيخ في العزو إلى المصادر هو أن يذكر المصدر في المتن ،ويكرر ذكره في الهامش مع
ذكر التفاصيل ،وهذه هي طريقته في ا كثر ،لكںںا ںجده في مواضع ليست بالكثيرة يهمل ذكر الصفحة والجزء
في الهامش كما جاء في مبحث )الخمس(؛ إذ قال) :أما الدليل على أن سهم رسول

يكون بعده ل مام يصرفه
يقول)) :إن

في مصالح المسلمين؛ فهو ما رواه أبو داود بإسںاده عن أبي بكر الصديق قال :سمعت رسول
عز وجل ،إذا أطعم ًںبيا طعمة فهي للذي يقوم من بعده(( ،ثم ساق بعد هذا الحديث ث ثة أخرى قال بعدها:
)رواها أبو داود( ،لكںه لم ُي ِحل في كل ذلك إلى معلومات المصدر في الهامش ).(١٢٤
وفي حديث أبي هريرة قال :قال رسول
))الذهب الذي خلقه

)) :في الركاز الخمس(( ،قيل :وما الركاز يا رسول

؟ قال:

في ا رض يوم خلقت(( ،قال) :رواه البيهقي في المعرفة( ) ،(١٢٥ولم يحل إلى معلومات

المصدر في الهامش.
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عامد في
والسبب في صںيع الشيخ هذا ربما يكون النسيان والسهو فالمرء عرضة للنسيان والخطأ وهو غير ٍ
ذلك ،بدليل أںها جاءت على خ ف صںيعه في سائر الكتاب التي يحيل فيها إلى المصادر مع ذكر كل تفاصيل
ذلك ،ومجموع المواضع التي أغفل ذكرها في الهامش ستة فقط ،والقليل الںادر يقاس عليه و

أعلم.

ً
ﺛﺎﻟﺜﺎ :اﻋﺘﻤﺎده ﻋﻠﻰ أﻗﻮال اﻷﺋﻤﺔ اﻟﻤﺘﺴﺎﻫﻠﻴﻦ ﻲﻓ ﺗﺼﺤﻴﺢ اﻟﺤﺎدﻳﺚ وﺗﺤﺴﻴﻨﻬﺎ:
ً
ذكرںا سابقا أن الشيخ يعتمد على أقوال العلماء الںقاد من أهل الحديث في الحكم على ا حاديث أو ا ساںيد،
ً
ّ
ثم ّ
مظاںها في كتب التخريج ،لكن ا شكال هںا هو اعتماده على
يرجح الثابت الصحيح والقوي مںها معزوة إلى ِ
ِ
تصحيح أو تحسين بعض ممن عرف بالتساهل في هذا الباب كتصحيح الحاكم في )مستدركه( ) ،(١٢٦وتصحيح
السيوطي ) (١٢٧في كتبه ،حيث يقف على تصحيحهم ل حاديث في كتب التخريج والشروح ،فيكتفي بأقوالهم في
ذلك من غير الرجوع قوال ا ئمة المعتبرين في ذلك كما يقتضي التحقيق العلمي و سيما أن الحاجة أشد في
باب الفقه المقارن.
وهںا بد من ںقل أقوال العلماء في إثبات تساهل هذين ا مامين في تصحيح الحاديث وتقويتها ،وكما يأتي:
 -١ﺗﺴﺎﻫﻞ اﻟﺤﺎﻛﻢ ﻲﻓ اﻟﻤﺴﺘﺪرك:

قال الحافظ ابن الص ح:
)وهو واسع الخطو في شرط الصحيح ،متساهل في القضاء به( ).(١٢٨
وقال ا مام الںووي:
ً
)الحاكم متساهل كما سبق بياںه مرارا( ).(١٢٩
وقال ابن تيمية:
)إن أهل العلم متفقون على أن الحاكم فيه من التساهل والتسامح في باب التصحيح( ).(١٣٠
وقال الذهبي:
)يصحح في مستدركه أحاديث ساقطة ويكثر من ذلك( ).(١٣١
وقال ابن القيم:
)و يعبأ الحفاظ أطباء علل الحديث بتصحيح الحاكم شيئا و يرفعون به رأسا البتة بل يعدل تصحيحه
و يدل على حسن الحديث بل يصحح أشياء موضوعة ب شك عںد أهل العلم بالحديث وإن كان من علم
له بالحديث

يعرف ذلك فليس بمعيار على سںة رسول

صلى

عليه وسلم و يعبأ أهل الحديث به

شيئا( ).(١٣٢
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وقال الزيلعي في ںصب الراية:
)فالحاكم عرف تساهله وتصحيحه ل حاديث الضعيفة بل الموضوعة( ).(١٣٣
وقال في موضع آخر) :وتصحيح الحاكم يعتد به( ).(١٣٤
وقال بدر الدين العيںي:
)وقد عرف تساهل الحاكم في تصحيح ا حاديث المدخولة( ).(١٣٥
وقال السخاوي) :هو معروف عںد أهل العلم بالتساهل في التصحيح والمشاهدة تدل عليه( ).(١٣٦
و بد من التنبيه هںا على أن هذا التساهل عںد الحاكم قد حصره العلماء في كتابه) :المستدرك على
الصحيحين( ،أما سائر كتبه فلم يتهمه أحد بالتساهل فيها ،لذلك قال المعلمي:
)وذكرهم للحاكم بالتساهل إںما يخصوںه بالمستدرك فكتبه في الجرح والتعديل لم يغمزه أحد بشيء مما فيها
فيما أعلم( ).(١٣٧
 -٢تساهل ا مام السيوطي:
يذهب كثير من أهل العلم إلى عدم ا عتماد أو التعويل على أحكام السيوطي في تصحيح ا حديث وتحسيںها
كذلك ،فذكروا أںه من العلماء الموسوعيين ،وأهل الحديث يںقل عںهم عدم ا خذ عںه في الحديث ــ إن لم يوافقه
واحد من ا ئمة المعتبرين -ںه متساهل في تصحيح ا حاديث وتقويتها بما لم يسبقه إلى تقويتها أحد من الحفاظ
المحققين.
ٌ
قال أحمد بن صديق الغماري)) :ومںها أحاديث لم َيظن هو أںها موضوعة ،ںه متساهل في ذلك غاية التساهل.
حديث بالوضع إ إذا دعته الضرورة إلى ذلك .وما عدا ذلك فإںه يتساهل في إيراد الحديث
ف يكاد يحكم على
ٍ
ً
الموضوع ،بل وفي ا حتجاج به أيضا(( ).(١٣٨
وقال ا لباںي) :السيوطي معروف بتساهله في التصحيح والتضعيف فا حاديث التي صححها أو حسںها فيه
قسم كبير مںها ردها عليه الشارح المںاوي وهي تبلغ المئات إن لم ںقل أكثر من ذلك وكذلك وقع فيه أحاديث
كثيرة موضوعة مع أںه قال في مقدمته" :وصںته عما تفرد به وضاع أو كذاب( ).(١٣٩
وقال الشيخ عبد الفتاح أبو غدة:
ﱠ
ً
ُ
)وهو أوسع العلماء ا جلة الذين ذكرتهم تساه في إيراد الحديث الضعيف والتالف والموضوع وشبهه في كتبه
ورسائله( ).(١٤٠
وفيما يأتي بعض ا مثلة من ںقو ت الشيخ هاشم في تصحيح ا حاديث وتحسيںها عن هذين ا مامين:
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 .١حديث)) :مفتاح الص ة الطهور(() :رواه الحاكم وصححه من حديث أبي سعيد الخدري( ،ثم قال:
)وأخرجه السيوطي ً
أيضا من حديث علي وجابر ﱠ
وحسن الحديثين( ) ،(١٤١فهںا ںقل تصحيح الحاكم
للحديث ،وتحسين السيوطي له من طريقين.
راﺑﻌﺎ :ﺣﻜﻤﻪ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺎﻧﻴﺪ ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ دﻟﻴﻞ:
ً
قد يحكم الشيخ على إسںاد بالصحة من غير أن يوضح مستںد ذلك التصحيح أو أن يعزوه إلى أحد من العلماء،
كما في ا مثلة ا تية:
 .١حديث)) :إذا غسل وجهه كما أمره

 ،خرجت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء(( ،قال فيه:

)وجدته عںد الحاكم في المستدرك بإسںاد صحيح( ).(١٤٢
 .٢حديث عائشة رضي

عںها قالت) :قلت يا رسول

! على النساء جهاد؟ قال)) :ںعم ،عليهن جهاد

قتال فيه :الحج والعمرة(( ،قال الشيخ فيه) :رواه ابن ماجه بإسںاد صحيح( ).(١٤٣
ً
وأحياںا يںقل تصحيح أحد العلماء من غير تصريح با حالة إلى المصدر كما في حديث)) :إن الصفا والمروة
من شعائر

 ،فابدؤوا بما بدأ

به(( ،قال) :رواه النسائي بإسںاد صحيح( ) ،(١٤٤فقد ںقله من مغںي المحتاج

للشربيںي ) ،(١٤٥لكںه لم يصرح بذلك.
ﺧﺎﻣﺴﺎ :اﻋﺘﻤﺎده ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺐ ﺗﺨﺮﻳﺞ اﻷﺣﺎدﻳﺚ ﺑﺎﻟﻮﺳﺎﻃﺔ:
ً
ً
يعمد الشيخ أحياںا إلى عدم ا عتماد على كتب تخريج الحديث مباشرة وإںما يںقل عںها بالوساطة ،وهذا يسبب
الوقوع في إشكا ت علمية كما في حديث من رواية )مجالد بن سعيد الهمداںي( الذي ضعفه أهل الںقد؛ إذ قال
ً
مجالدا ،فإن كان
فيه) :ذكر الهيثمي :أـن الطبراںي رواه في الكبير ،وضعفه بمحمد بن يزيد بن سںان ولم يذكر
ً
هذا طريقا آخر فالحديث حسن( ) ،(١٤٦فهںا حكم على الحديث بالحسن على افتراض أںه مروي من طريق أخرى
غير طريق )مجالد( ،لكںه لو رجع إلى )معجم الطبراںي الكبير( لوقف على أن الحديث هو من رواية )مجالد بن
سعيد ،عن قيس بن أبي حازم ،عن ﱡ
الصںابح( ) (١٤٧لكن الںقل بالوساطة هو الذي أوقعه في هذا ا شكال ،ﱠ
فحسن
ِ
بسببه هذا الحديث.
أو تراه يںقل التحسين للحديث عن ا مام الترمذي ) ،(١٤٨وهو ممن عرف بالتساهل كذلك ،قال ا مام الذهبي:
ََ
ﱠ
)و ّ
يترخص في التصحيح ﱠ
والتحسين ،وںف ُسه ِفي التخريج ضعيف( )،(١٤٩
لكںه
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وقال في الميزان ) :يعتمد العلماء على تصحيح الترمذي( ).(١٥٠
ً
ً
فض عن أن مفهوم الحسن عںد الترمذي يراد به معںاه ا صط حي عںد المحدثين ،بل قد يكون معلو عںده
و يحتج به ،قال الحافظ ابن حجر) :أن الحديث إذا وصفه الترمذي بالحسن يلزم عںده أن يحتج به( ).(١٥١
ً
وا كثر أںه يعتمد في ذلك على كتب الشروح والتخريج فيںقل أقوالهم وأحكامهم على ا حاديث ،فأحياںا يںص
ً
على ذلك وأحياںا قليلة يذكر ذلك ،بل يكتفي با شارة إلى أحد العلماء السابقين في الحكم على الحديث.
ﺳﺎدﺳﺎ :ﻧﻘﻠﻪ ﺗﻀﻌﻴﻒ اﻷﺣﺎدﻳﺚ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﻋﺰوه ﻟﻘﺎﺋﻠﻪ:
ً
ً
ذكرںا سابقا أن الشيخ قد يںقل أقوال أهل العلم من الںقاد وأصحاب كتب التخريج في تضعيف بعض ا حاديث
ً
مع عزو تلك ا قوال إلى مصادرها ،لكںه أحياںا يخالف مںهجه هذا فںجده على سبيل المثال يحيل إلى كتب
يصرح  -في ا كثر -بسبب العلة أو التضعيف ،و يعزوه
الفقه وكتب شروح الحديث وكتب التفسير ،من غير أن ّ ِ
حكما ً
إلى قائله بل يكتفي با حالة إلى المصادر في الهامش ،وهذا مںهج يؤاخذعليه؛ فكيف يںقل من غيره ً
ںقديا
له أثر كبير في قوة الرأي الفقهي أو ضعفه من غير عزوه إلى أهله؟! ،وهذا موجود في ا مثلة ا تية:
 .١حديث ابن عمر :أںه قال)) :أ هل عسى أحد مںكم أن يتخذ الصبة من الغںم على رأس ميلين أو
ث ثة ،((..قال فيه) :رواه الطبراںي في ا وسط ،وفي إسںاد ضعف( ،ثم قال) :لكن روي من طريق آخر
بمعںاه عن أبي هريرة عںد ابن ماجه ) :(١٥٢وفي إسںاده ضعف ً
أيضا ،ورواه أحمد والطبراںي ) (١٥٣من طريق
آخر عن حارثة بن الںعمان ،وفي إسںاده ضعف ً
أيضا( ).(١٥٤
 .٢حديث :سئل رسول

عما يحرم من الرضاع ،فقال)) :الرضعة والرضعتان(( ،قال فيه) :رواه ابن حزم،

فهذا يصح ا حتجاج به؛ ںه روي بإسںاد ضعيف( ).(١٥٥

ﺳﺎﺑﻌﺎ :اﻟﻐﻠﻂ ﻲﻓ ﺿﺒﻂ ﺑﻌﺾ أﺳﻤﺎء اﻟﺮواة:
ً
ﱠمر معںا ﱠأن الشيخ ﱠ
صحح ضبط بعض أسماء الرواة الواردة في بعض كتب الشروح ،لكن وقع له الغلط في
بن عبد الرحمن التيمي المكي ،أبو غرازة

ضبط أسماء بعضهم ،كما ںقل عن كتاب "التقريب" في ترجمة) :
ُ
الج ْدعاںي( بالزاي المعجمة ،والصواب كما في ا صل) :أبو ِغر َارة( )(١٥٦بالراء المهملة ،وكذلك ما جاء في اسم
ُّ
)حفص بن عمر ا بلي( ) (١٥٧بكسر الهمزة ،والصواب كما في المصادر) :ا ُب ِلي( بضم الهمزة والموحدة وتشديد
ً
ال م وفتحها ) (١٥٨نسبة إلى بلدة قديمة على أربعة فراسخ من البصرة ).(١٥٩
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اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ:
بعد هذه الرحلة مع الشيخ في كتابه يمكںںا أن ںلخص أهم الںتائج التي أسفر عںها البحث:
 .١يںقل الشيخ أقوال العلماء من كتب التخريج ويحيل إليها في الحكم على ا حاديث وا ساںيد والرواة.
 .٢يعتمد في ںقل أحاديث صحيحي ابن حبان وابن خزيمة ومعجم الطبراںي من كتاب ںصب الراية للزيلعي
ويحيل كل أحاديثهم إلى هذا الكتاب ،وقلت :لعل السبب هو قلة المصادر التي كاںت بين يديه.
ً
ً
ً
ضروريا
 .٣قد يطيل في ال م على إسںاد حديث أحياںا ،وقد يوجز ال م فيه أحياںا أخرى بحسب ما يراه
عںد ا حتجاج به.
ﱠ
 .٤من عادته أ يستوعب ذكر طرق الحديث الواحد عںد ا حتجاج به؛ ن هذا ليس مر ًادا له ،وإںما يكتفي
مںها بما يحقق الغاية من ا ستد ل بالحديث.
 .٥عںايته بںقل الحديث بألفاظه وا شارة إلى صاحب اللفظ عںد تخريجه في أكثر من مصدر ،وإن كان
ً
ً
مختصرا واقتصر على موطن ا ستشهاد مںه.
الحديث طوي جاء به
 .٦تباين عدد ا حاديث التي يستدل بها في المسألة الواحدة بحسب درجة ا خت ف فيها وںوعه ،فقد يتوسع
في ا ستد ل بالحديث كما في مسألة )غسل القدمين( إذ بلغت سبعة أحاديث ،وبلغت في مبحث )سںة
ً
الجمعة القبلية( ںحو أحد عشر حديثا.
 .٧ﱠ
صحح ضبط بعض أسماء الرواة الواردة في بعض كتب الشروح ،لكن وقع له الغلط في ضبط بعضهم.
ً
 .٨يںقل عن المصادر ا صيلة للسںة في عزو ا حاديث و كثر من مصدر ،وأحياںا يعزو إلى المصادر غير
ا صيلة بحسب ما يتيسر له ذلك ،وقد يعتذر إذا لم يقف عليه.
ّ
 .٩لم تكن له طريقة مطردة في ذكر اسم المصادر التي يعزو إليها ،فمرة يقول) :البخاري هامش الفتح( ويقول
مرة أخرى) :البخاري مع الفتح( ،وتكرر ذلك في مواضع كثيرة.
تحر يه ا ثار الصحيحة والثابتة على وفق قواعد المحدثين في قبول الرواية.
ِ ّ .١٠
ً
 .١١يعتمد قاعدة ترجيح رواية ا حفظ وا كثر ضبطا عںد اخت ف الروايات على مذهب المحدثين في الترجيح.
ً
ﱠ
 .١٢تعقب ا مام ابن حزم الظاهري في أكثر من موضع في حكمه بجهالة بعض الرواة مستد بأقوال السابقين
من علماء الجرح والتعديل.
 .١٣يحتج بالحديث الضعيف المںجبر إذا تعددت طرقه على مذهب المحدثين.
 .١٤يحتج بالقرائن المرجحة في تقوية ا حاديث كما هو مذهب الفقهاء والمحدثين.
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 .١٥ظهرت دقة الشيخ في ںقل ألفاظ الحديث أو الرواية وجمع الروايات المختلفة من كتب السںة ،فكان
ﱡ
يںص على صاحب لفظ الحديث ً
ںظرا همية ذلك في بيان د ت ا لفاظ في ا ستد ل والترجيح بين
المذاهب الفقهية.
 .١٦استعمل طريقة اختصار ا حاديث المطولة على مذهب المحدثين ،وكان يورد بعضها بالمعںى فكاںت تتكرر
عںده عبارة) :ما حاصله كذا ،(..وإن كان ا ختصار في ا صل ںص على ذلك.
 .١٧استدل ببعض القرائن المقوية المعمول بها عںد المحدثين وا صوليين.
 .١٨كان يںقل مذهب المحدثين في أبواب كثيرة في غيرما موضع من كتابه ،كما جاء التںصيص على ذكرهم
با سم في أربعة مواضع ).(١٦٠
 .١٩ظهر من خ ل البحث بعض المآخذ العلمية على الشيخ في كتابه ،وهي) :العزو إلى المصادر غير ا صيلة،
وإهمال ذكر معلومات المصدر في الهامش ،واعتماده على أقوال ا ئمة المتساهلين في تصحيح الحاديث
وتحسيںها ،وحكمه على ا ساںيد بالصحة من غير دليل ،واعتماده على كتب تخريج ا حاديث بالوساطة،
وںقله تضعيف ا حاديث من غير عزوه لقائله ،والغلط في ضبط بعض أسماء الرواة( ،وهذه المآخذ العلمية
مغمورة في كثرة محاسںه وعلومه.
وآﺧﺮ ﺑﺤﺜﻨﺎ أن اﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ رب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ.

اﻟﻤﺼﺎدر واﻟﻤﺮاﺟﻊ
 .١ابن الص ح ،عثمان بن عبد الرحمن١٤٠٦) .هـ١٩٨٦-م( .مقدمة ابن الص ح )معرفة أںواع علوم الحديث(،
تحقيق :ںور الدين عتر ،دار الفكر -سوريا ،دار الفكر المعاصرــ بيروت.
 .٢ابن الملقن ،عمر بن علي١٤٢٥ .هـ ،البدر المںير في تخريج ا حاديث وا ثار الواقعة في الشرح الكبير،
تحقيق :مصطفى أبو الغيط وعبد

بن سليمان وياسر بن كمال ،الطبعة ا ولى ،دار الهجرة للنشر والتوزيع

ــ الرياض.
 .٣ابن تيمية ،أحمد بن عبد الحليم١٤٢٦ .هـ ،مجموع الفتاوى ،المحقق :أںور الباز وعامر الجزار ،الطبعة الثالثة
الںاشر ،دار الوفاء.
 .٤ابن حںبل ،أحمد بن

١٤٢٠) .هـ ١٩٩٩ -م( ،المسںد ،المحقق :شعيب ا رںؤوط وآخرون ،الطبعة الثاںية،

مؤسسة الرسالة ،يبروت.
 .٥ابن فارس ،أحمد بن فارس١٣٩٩) .هـ ١٩٧٩ -م( ،معجم مقاييس اللغة ،تحقيق :عبد الس م

هارون ،دار

الفكر.
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 .٦ابن قيم الجوزية،

بن أبي بكر١٤١٥ .ه .حاشية ابن القيم على سنن أبي داود ،الطبعة الثاںية ،دار الكتب

العلمية ــ بيروت.
 .٧ابن قيم الجوزية،

بن أبي بكر١٤١٤) ،ه ــ ١٩٩٣م( .الفروسية ،تحقيق :مشهور بن حسن بن محمود بن

سلماںن ،الطبعة :ا ولى ،دار ا ںدلس ــ السعودية.
 .٨ابن ماكو  ،علي بن هبة ١٤١١ .هـ .ا كمال في رفع ا رتياب عن المؤتلف والمختلف في ا سماء والكںى
وا نساب ،الطبعة ا ولى ،دار الكتب العلمية -بيروت.
 .٩أبو زيد ،بكر عبد

١٤١٣ .ه .التأصيل صول التخريج وقواعد الجرح والتعديل ،الطبعة ا ولى ،دار

العاصمة ،الرياض.
 .١٠ا صفهاںي ،أبو القاسم الراغب١٤١٢ .ه .المفردات في غريب القرآن ،تحقيق :صفوان عدںان الداودي،
الطبعة ا ولى دار القلم ،الدار الشامية  -دمشق بيروت.
 .١١ا لباںي ،ںاصر الدين ،تمام المںة في التعليق على فقه السںة ،الطبعة :الخامسة.دار الراية.
 .١٢ا مدي ،علي بن أبي علي١٤٢٤.هـ .ا حكام في أصول ا حكام ،تحقيق :عبد الرزاق عفيفي ،الطبعة ا ولى،
المكتب ا س مي ،بيروت -لبںان.
 .١٣الباجي ،أبو الوليد١٤٢٤.هـ .الحدود في ا صول )مطبوع مع :ا شارة في أصول الفقه( ،تحقيق:

حسن

حسن إسماعيل ،الطبعة ا ولى ،دار الكتب العلمية ،بيروت ــ لبںان.
 .١٤البغدادي ،أحمد بن علي ).ت( الخطيب الكفاية في علم الرواية ،تحقيق :أبي عبد السورقي ,وإبراهيم
حمدي المدںي ،المكتبة العلمية -المديںة المںورة.
 .١٥البلقيںي ،سراج الدين١٤٣٤) .ه٢٠١٣-م( .محاسن ا صط ح وتضمين كتاب ابن الص ح ،تحقيق :عبدالقادر
المحمدي ،الطبعة ا ولى ،دار ابن حزم ،الرياض.
 .١٦البلوشي ،عبد الغفور بن عبد الحق حسين بر .علم التخريج ودوره في خدمة السںة الںبوية ،الںاشر :مجمع
الملك فهد لطباعة المصحف الشريف.
 .١٧البوصيري ،أحمد بن أبي بكر١٤٠٣) .ه( ،مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه ،المحقق:

المںتقى

الكشںاوي ،الطبعة :الثاںية ،دار العربية ،بيروت.
 .١٨البيهقي ،أحمد بن الحسين١٤١٢) .هـ ١٩٩١ -م( ،معرفة السنن وا ثار ،المحقق :عبد المعطي أمين قلعجي،
الطبعة ا ولى ،الںاشرون :جامعة الدراسات ا س مية )كراتشي  -باكستان( ،دار قتيبة )دمشق -بيروت(،
دار الوعي )حلب  -دمشق( ،دار الوفاء ،القاهرة.
 .١٩ترجمة الدكتور هاشم جميل ،تاريخ ا سترجاع٢٠١٩-٧-١٥:م.نشر بموقع الملتقى الفقهي:
http://feqhweb.com/vb/t4814.html
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 .٢٠الترمذي ،أبو عيسى١٤٠٩.ه .العلل الكبير ،تحقيق :صبحي السامرائي ,وأبي المعاطي الںوري ,ومحمود خليل
الصعيدي ،الطبعة :ا ولى عالم الكتب ,مكتبة الںهضة العربية ــ بيروت.
بن يوسف١٤٢٤ .هــ .تحرير علوم الحديث ،الطبعة ا ولى ،مؤسسة الريان للطباعة والنشر

 .٢١الجديع ،عبد

والتوزيع ،بيروت ــ لبںان.
بن عدي١٤٠٩ .ه١٩٨٨ -م .الكامل في ضعفاء الرجال ،تحقيق :يحيى مختار غزاوي،

 .٢٢الجرجاںي ،عبد
دار الفكر ،بيروت.

 .٢٣الجزائري ،طاهر بن صالح١٤١٦ .هــ .توجيه الںظر إلى أصول ا ثر ،المحقق :عبد الفتاح أبو غدة ،الطبعة
ا ولى ،مكتبة المطبوعات ا س مية ــ حلب.
 .٢٤الجوهري ،إسماعيل بن حماد١٤٠٧ .ه.ـالصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ،تحقيق :أحمد عبد الغفور
عطار ،الطبعة الرابعة ،دار العلم للم يين ــ بيروت.
 .٢٥الحاكم ،أبو عبد

 ،المستدرك على الصحيحين١٤١١) ،ه١٩٩٠ -م( .تحقيق :مصطفى عبد القادر عطا،

الطبعة :ا ولى ،دار الكتب العلمية ــ بيروت.
 .٢٦الحراںي ،أحمد بن عبد الحليم بن تيمية١٣٨٦) ،هـ( .الفتاوى الكبرى ،تحقيق :حسںين

 ،مخلوف،

الطبعة ا ولى ،دار المعرفة ــ بيروت.
 .٢٧الحموي ،ياقوت١٩٩٥) .م( ،معجم البلدان ،الطبعة الثاںية ،دار صادر ،بيروت.
 .٢٨الحيان ،مو ي الحسين بن الحسن١٤٢٤) .ه٢٠٠٣-م( .مںهج ا ستد ل بالسںة في المذهب المالكي تأسيس
وتأصيل :تأليف ،الطبعة ا ولى ،دار البحوث والدراسات ا س مية وإحياء التراث ،ا مارات العربية
المتحدة.
 .٢٩الخميسي ،عبدالرحمن بن إبراهيم١٤٢١) .ه٢٠٠٠-م( ،معجم علوم الحديث الںبوي ،الطبعة ا ولى ،دار ابن
حزم ودار ا ںدلس الخضراء ،المملكة العربية السعودية.
 .٣٠الذهبي ،شمس الدين١٣٨٢) ،هـ ١٩٦٣ -م( .ميزان ا عتدال في ںقد الرجال ،تحقيق :علي

البجاوي،

الطبعة :ا ولى ،دار المعرفة للطباعة والنشر ،بيروت ــ لبںان.
 .٣١الذهبي،

بن أحمد١٣٨٢) .هـ ١٩٦٣ -م( .ميزان ا عتدال في ںقد الرجال ،تحقيق :علي

البجاوي،

الطبعة ا ولى ،دار المعرفة للطباعة والنشر ،بيروتــ لبںان.
 .٣٢الرازي ،ابن أبي حاتم١٢٧١ .هـ .الجرح والتعديل ،الطبعة :ا ولى ،طبعة مجلس دائرة المعارف العثماںية -
بحيدر آباد الدكن ــ الهںد ،دار إحياء التراث العربي ــ بيروت.
 .٣٣الزركشي ،عبد

بن بهادر١٤١٩) .هـ١٩٩٨ -م( .الںكت على مقدمة ابن الص ح ،تحقيق :زين العابدين بن

ب فريج ،الطبعة ا ولى ،أضواء السلف ،الرياض.
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عوامة ،الطبعة :ا ولى،

 .٣٤الزيلعي ،جمال الدين١٤١٨)،هـ١٩٩٧-م( .ںصب الراية حاديث الهداية ،تحقيق:
مؤسسة الريان للطباعة والنشر  -بيروت ــلبںان.

 .٣٥السجستاںي ،سليمان بن ا شعث١٤٠٦.هـ .سنن أبي داود ،دار الكتاب العربي ،بيروت.
 .٣٦السخاوي،

بن عبد الرحمن )١٤٢٤هـ ٢٠٠٣ -م( .فتح المغيث بشرح الفية أحديث ،تحقيق :علي حسين

علي ،الطبعة :ا ولى ،مكتبة السںة ــ مصر.
 .٣٧السمعاںي ،أبو سعد١٣٨٢ .هـ ،ا نساب ،تحقيق :عبد الرحمن المعلمي اليماںي وغيره ،الطبعة ا ولى،
مجلس دائرة المعارف العثماںية ،حيدر آباد.
 .٣٨السيوطي ،ج ل الدين١٣٨٥ .هـ .تدريب الراوي في شرح تقريب الںواوي ،تحقيق :عبدالوهاب عبد
اللطيف ،الطبعة الثاںي ،مكتبة الرياض.
 .٣٩السيوطي ،ج ل الدين١٤٠٤) ،هـ١٩٩٤-م( .الجامع الصغير من حديث البشير الںذير ،دار الفكر بيروت.
 .٤٠الشربيںي،

بن أحمد الخطيب١٤١٥) ،هـ ١٩٩٤ -م( .مغںي المحتاج إلى معرفة معاںي ألفاظ المںهاج،

الطبعة :ا ولى دار الكتب العلمية ،بيروت.
 .٤١الشوكاںي،

بن علي١٤١٣) .هـ ١٩٩٣ -م( .ںيل ا وطار ،تحقيق :عصام الدين الصبابطي ،الطبعة ا ولى،

دار الحديث -مصر.
 .٤٢الصالح ،خالد أحمد١٤٢٤ .ه .الشيخ عبدالعزيز سالم السامرائي حياته وجهوده العلمية في الفقه والفتوى،
الطبعة ا ولى ،رسالة ماجستير في الجامعة ا س مية ،مطبوعة في بغداد.
 .٤٣الصںعاںي،
بن

بن إسماعيل١٤١٧ .هـ .توضيح ا فكار لمعاںي تںقيح ا ںظار ،تحقيق :أبو عبد الرحمن ص ح

بن عويضة ،الطبعة ا ولى دار الكتب العلمية ,بيروت -لبںان.

 .٤٤الطبراںي ،أبو القاسم- ) .ت( ،المعجم ا وسط ،المحقق :طارق بن عوض

بن

 ,وعبد المحسن بن

إبراهيم الحسيںي ،دار الحرمين ــ القاهرة.
 .٤٥الطبراںي ،أبو القاسم١٤٠٤).ه١٩٨٣ -م( .المعجم الكبير ،الطبعة الثاںية ،مكتبة العلوم والحكم ،الموصل،
العراق.
 .٤٦الطحان ،محمود١٩٧٩ .م .أصول التخريج ودراسة ا ساںيد ،الطبعة الثاںية ،دار القرآن الكريم ،بيروت.
 .٤٧الظاهري ،ابن حزم ا ںدلسي- ) .ت( ،المحلى با ثار ،دار الفكر ،بيروت.
 .٤٨العراقي ،زين الدين١٣٨٩ .هـ .التقييد وا يضاح شرح مقدمة ابن الص ح ،المحقق :عبد الرحمن

عثمان،

الطبعة ا ولى ،المكتبة السلفية بالمديںة المںورة.
 .٤٩العراقي ،زين الدين١٤٢٨ .ه ،التبصرة والتذكرة في علوم الحديث ،تحقيق ودراسة :العربي الدائز الفرياطي،
الطبعة الثاںية ،مكتبة دار المںهاج للنشر والتوزيع ،الرياض.
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 .٥٠العسق ںي ،أحمد ابن حجر١٣٧٩ .هـ .فتح الباري شرح صحيح البخاري ،تحقيق :محب الدين الخطيب،
دار المعرفة ،بيروت.
 .٥١العسق ںي ،أحمد بن حجر١٤٠٤) .هـ١٩٨٤-م( .الںكت على كتاب ابن الص ح ،تحقيق :ربيع بن هادي عمير
المدخلي ،الطبعة ا ولى ،المملكة العربية السعودية.
ََ
ََ َ
 .٥٢العسق ںي ،أحمد بن حجر١٤٢٩) .هـ ٢٠٠٨ -م( .ںزهة الںظر في توضيح ںخبة الفكر ِفي ُم ْصطل ِح أ ْه ِل ا ث ِر،
تحقيق:عبد بن ضيف الرحيلي ،الطبعة الثاںية ،جامعة طيبة بالمديںة المںورة.
 .٥٣العسق ںي ،أحمد بن حجر١٣٢٦ .هـ ،تهذيب التهذيب ،الطبعة ا ولى مطبعة دائرة المعارف الںظامية،
الهںد.
 .٥٤العسق ںي ،أحمد بن حجر١٤٠٦ .ه .تقريب التهذيب ،المحقق:

عوامة ،الطبعة ا ولى ،دار الرشيد،

سوريا.
 .٥٥العسق ںي ،أحمد بن حجر١٩٦٧ .م .تبصير المںتبه بتحرير المشتبه ،تحقيق:

علي الںجار ،المكتبة

العلمية ،بيروت ــ لبںان.
 .٥٦العسق ںي ،أحمد بن حجر١٤٠١.ه .القول المسدد في الذب عن المسںد ل مام أحمد ،الطبعة ا ولى ،مكتبة
ابن تيمية ــ القاهرة.
 .٥٧العظيم آبادي ،أبو الطيب
الرحمن

شمس الحق١٣٨٨ .هـ .عون المعبود شرح سنن أبي داود ،المحقق :عبد

عثمان ،الطبعة الثاںية ،المكتبة السلفية المديںة المںورة.

 .٥٨العيںي ،بدر الدين ،عمدة القاري شرح صحيح البخاري ،دار إحياء التراث العربي ،بيروت.
ُ
)١٤٠٢هـ١٩٨٢-م(.المغير على ا حاديث الموضوعة في الجامع الصغير ،دار الرائد
صديق،
 .٥٩الغماري،
العربي ،بيروت.
 .٦٠الفيومي ،أحمد بن
 .٦١القاسمي،

بن

- ) .ت( ،المصباح المںير في غريب الشرح الكبير ،المكتبة العلمية ــ بيروت.
 .قواعد التحديث من فںون مصطلح الحديث ،دار الكتب العلمية -بيروت-لبںان.

 .٦٢القرافي ،أبو العباس شهاب الدين١٤١٨ .هـ .الفروق ،المحقق :خليل المںصور ،دار الكتب العلمية ،بيروت.
 .٦٣القزويںي،

بن يزيد ).ت( .سنن ابن ماجه .تحقيق:

فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء الكتب العربية

 فيصل عيسى البابي الحلبي. .٦٤الكفوي ،أيوب بن موسى).

ت( .الكليات ،المحقق :عدںان درويش -

المصري،

مؤسسة الرسالة،بيروت.
 .٦٥اللحيدان ،عبد العزيز بن صالح .الطرق العلمية في تخريج ا حاديث الںبوية ،كتاب ألكتروںي موجود في
ضمن المكتبة الشاملة ا لكتروںية.
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 .٦٦اللكںوي،

عبد الحي١٤٠٤) ،هـ١٩٨٤-م(.ا جوبة الفاضلة ل سئلة العشرة الكاملة ،تحقيق :عبد الفتاح أبي

غدة ،الطبعة الثاںية ،مكتبة الرشد ،الرياض.
 .٦٧المباركفوري،

عبد الرحمن .تحفة ا حوذي بشرح جامع الترمذي ،دار الكتب العلمية ــ بيروت.

 .٦٨المحمدي ،عبد القادر بن مصطفى٢٠١٠) .م( .الميسر في علم تخريج الحديث الںبوي ،بحث منشور في
مجلة جامعة ا ںبار للعلوم ا س مية :المجلد الثاںي ،العدد الثامن.
 .٦٩المحمدي،

شاكر)١٤٣٠ه٢٠٠٩-م( .تأريخ الفلوجة من الجذور إلى مںتصف القرن العشرين ،الطبعة

الثاںية ،إصدارات المجمع الثقافي وا دبي ،مجلة روافد ،الفلوجة.
 .٧٠المسلط ،منسي٢٠١٩.م .الفلوجة في تأريخ العراق المعاصر)١٩٦٦-١٩٠٠م( ،الطبعة ا ولى ،بغداد.
 .٧١المشهداںي ،عبود فياض٢٠١٣ .م ،تأريخ علماء الفلوجة والشخصيات العلمية فيه ،الطبعة ا ولى ،دار
المںاهج ،بغداد.
 .٧٢المعلمي ،عبد الرحمن اليماںي ١٤٠٦) ،هـ  ١٩٨٦ -م(.التںكيل بما في تأںيب الكوثري من ا باطيل ،مع
تخريجات وتعليقات:

ںاصر الدين ا لباںي  -زهير الشاويش  -عبد الرزاق حمزة ،الطبعة :الثاںية،

الںاشر :المكتب ا س مي.
 .٧٣النسائي ،أحمد بن شعيب١٩٨٦ .م .السنن الصغرى ،الطبعة الثاںية ،تحقيق :عبد الفتاح أبو غدة ،مكتب
المطبوعات ا س مية ــ حلب.
 .٧٤الںووي ،شرف الدين١٤٠٨ .ه .إرشاد ط ب الحقائق لمعرفة سنن خير الخ ئق ،تحقيق :عبد الباري فتح
السلفي ،الطبعة ا ولى ،مكتبة ا يمان ،المديںة المںورة.
 .٧٥الںووي ،محيي الدين ،المجموع شرح المهذب ،الںاشر :دار الفكر.
 .٧٦الهيثمي ،علي بن أبي بكر١٤١٢) .هـ( .مجمع الزوائد ومںبع الفوائد ،دار الفكر ،بيروت.
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ﻣﻠﺤﻖ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ
وثيقة تظهر سںوات دراسة الشيخ هاشم جميل في المدرسة ا صفية في الفلوجة وتأريخ اںتقاله إلى المدرسة الدينية
في سامراء)من إرشيف المدرسة(.
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اﻟﻬﻮاﻣﺶ:
ً
مختصرا ،وتأريخ الفلوجة ،(١٤٥-١٤٤) :وأثر الفلوجة في نشر العلم
) (١يںظر :الفلوجة في تاريخ العراق المعاصر) :ص(٣٩٢-٣٨٩
ً
أںموذجا) :ص(٥٤-٤٥
المدرسة ا صفية
) (٢تںظر ترجمته في كتاب :الشيخ عبدالعزيز سالم السامرائي حياته وجهوده العلمية في الفقه والفتوى)ص ،(٩٣ويںظر :تأريخ
علماء الفلوجة) :ص  ،(١٤٧ويںظر :شبكة المعلومات الدولية )ا ںترںت( ترجمة الدكتور هاشم جميل ،تاريخ ا سترجاع٢٠١٩-٧-١٥ :م.
نشر بموقع الملتقى الفقهيhttp://feqhweb.com/vb/t4814.html :

) (٣ذكر الدكتور خالد

صالح أن دخوله المدرسة ا صفية سںة )١٩٥١م( ،والذي وقفت عليه أںه دخلها سںة )١٩٥٣م( كما في

أرشيف وثائق المدرسة يںظر :الملحق آخر البحث
) (٤طبعتها وزارة ا وقاف العراقية ،مطبعة ا رشاد ،بغداد ،الطبعة ا ولى ،سںة )١٣٩٤ه١٩٧٤-م( ،ثم أعيدت طباعتها سںة )٢٠١٦م(
في مؤسسة الريان  -بيروت ــ لبںان-الطبعة ا ولى
ً
مطبوعا
) (٥لم أقف عليه
) (٦يںظر :مقدمة الكتاب١/٥ :
) (٧يںظر :المصدر ںفسه١/٦ :
) (٨يںظر١٢٠-١/١١٩ :
) (٩يںظر ١/١٨٧ :وما بعدها
) (١٠مقدمة الكتاب١/٦ :
) (١١يںظر :معجم مقاييس اللغة ،٢/٢٥٩ :والصحاح ،١٦٩٨ :ا حكام في أصول ا حكام ل مدي١١٨ /٤ :
) (١٢ا حكام في أصول ا حكام ل مدي١١٨ /٤ :
) (١٣الحدود في ا صول) :ص(١٠٤ :
) (١٤يںظر :المفردات) :ص ،(٣١٦والمصباح المںير ،١/١٩٩ :والكليات) :ص ،(١١٤ومںهج ا ستد ل بالسںة في المذهب المالكي:
.١/٦٣
) (١٥مںهج ا ستد ل بالسںة في المذهب المالكي١/٦٤ :
) (١٦فتح المغيث٣٨٢ /٢ :
) (١٧التأصيل ،١/٤١ :و ،٥٢ويںظر :أصول التخريج ودراسة ا ساںيد) :ص(١٢
) (١٨يںظر:علم التخريج ودوره في خدمة السںة الںبوية):ص(١٣-٩:
) (١٩يںظر١/٩٥ :
) (٢٠يںظر١/٩٦ :
) (٢١يںظر١/٩٩ :
) (٢٢يںظر١/١١٣ :
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) (٢٣يںظر ،١/١٢١ :وهكذا في صںع في الصفحات-١٣١-١٣٠-١٢٩-١٢٨-١٢٧-١٢٦-١٢٥-١٢٠-١١٩-١١٣-١١١-١٠٨-١٠٥-١٠٤-١٠٠-٩٩-٩٨-١/٩٧) :
-٢١٠-٢٠٤-١٩٩-١٩٨-١٩٥-١٩٤-١٩١-١٨٩-١٨٧-١٨٥-١٨٤-١٧٧-١٧٦-١٧٣-١٧٠-١٦٣-١٦٢-١٦٠-١٥٧-١٥٦-١٥٢-١٤٧-١٤٤-١٤٢-١٤٠-١٣٨-١٣٤-١٣٣
-١٢٥-١١٨-١٠٩-٨٨-٧٩-٧٨-٤١-٣٣-٢٧-٢/٢٣-,-٣٩٩-٣٨٤-٣٧٥-٣٥٩-٣٥٦-٣٥٥-٣٤٥-٣٣٤-٣٢٧-٣١٥-٣٠٩-٢٩١-٢٨٨-٢٧١-٢٥١-٢١٢-٢١١
(٢٨٦-٢٧٤-٢٦١-٢٢٩-٢١٢-١٩٩-١٨٢-١٧١-١٤٦
) (٢٤يںظر١/٩٧ :
) (٢٥يںظر١/١٣٤ :
) (٢٦يںظر١/١٢١ :
) (٢٧يںظر ،١/١٣٠ :وللمزيد من ا مثلة تںظر الصفحات ا تية) :الجزء ا ول-٣٠١-٢٩٢-٢٣٦-٢٢٨-٢١٨-١٥٦-١٥٠ :
،٣٨٢-٣٥٦-٣٥٥-٣٤٩-٣٤٠-٣٣٠-٣٢٤الجزءالثاںي(٢٩٢-٢٤٩-٢١٢-١٩٨-١٨١-١٤٣-١٢٥-٧٧-٤٠-٣١:
) (٢٨استعملها في مواضع عدة من كتابه ،يںظر ،١/٣٧١-١/٣٦١-١/٣٤٢-١/٢٦٩ :و ٢/٩٧-٢/٤٢
) (٢٩يںظر٢/٧٨ :
) (٣٠يںظر١/٩٣ :
) (٣١يںظر٢/٥٧ :
) (٣٢يںظر١/٢٤٥ :
) (٣٣يںظر١/٢٥٣ :
) (٣٤يںظر١/٢٥٤ :
) (٣٥يںظر١/٣٧٠ :
) (٣٦يںظر ،١/٣٧٧ :وللمزيد من ا مثلة يںظر ،٣٨٦-٢٢٨-٢٤٠-١٩١ /١) :و (٢٨٥-٢٨١-٢٤٦-٢١٣-١٧١-٩٨-٢/٣١
) (٣٧يںظر ،١/١٠٧ :و١/١٣٢
) (٣٨يںظر١/٢٨٩ :
) (٣٩يںظر١/٢٤٤ :
) (٤٠يںظر١/٢٤٨ :
) (٤١يںظر٢/٢١٣ :
) (٤٢يںظر٢/٢٩٢ :
) (٤٣يںظر٢/٢٨٣ :
) (٤٤يںظر١/١٠٠ :
) (٤٥يںظر١/٢٨٨ :
) (٤٦يںظر١/١١٥ :
) (٤٧يںظر :ںزهة الںظر) :ص(٦٢
) (٤٨يںظر١/١٨٧ :
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) (٤٩يںظر٢/١٦٥ :
) (٥٠يںظر١/٣٤٥ :
) (٥١يںظر١/١٠٩ :
) (٥٢يںظر ،١/٢٦٧ :وكذلك يںظر٢/١٧٧ :
) (٥٣يںظر١/٣٩٣ :
) (٥٤يںظر١/٢٥٧ :
) (٥٥المعجم الكبير للطبراںي ٩٤ /٨ :ح) ،(٧٤١٧وأخرجه الترمذي في "العلل الكبير") :ص ١٠٠ح (١٧٢عن سويد بن ںصر ،عن
ً
ابن المبارك ،بهذا ا سںاد ،وقال الترمذي :سألت ا -يعںي البخاري -عن هذا الحديث ،فقال) :روى هذا الحديث إسماعيل بن
ﱠ
َ
ﱠ
أبي خالد عن قيس بن أبي حازم أن الںبي َصلى ُ َعل ْي ِه َو َسل َم رأى في إبل الصدقة ،مرسل .قال  :أںا أكتب حديث مجالد،
و موسى بن عبيدة(
) (٥٦يںظر١/٣٧٤ :
) (٥٧يںظر ،١/٣٩٣) -:و(٢/١٤٣ ،٢/١٩
) (٥٨يںظر١/٩٩ :
) (٥٩يںظر١/١٠٥ :
) (٦٠يںظر ،٢/١٧٠ :ويںظر كذلك١/٢٧٤ :
) (٦١يںظر ،٢/١١١ :ويںظر كذلك١/٢٧٣ :
) (٦٢يںظر١/١٢٤ :
) (٦٣يںظر ،١/١١١ :ويںظر كذلك ںقله تضعيف حديث عن الںووي١/١٢٤ :
) (٦٤يںظر استعمال المحدثين لهذا المصطلح :الںكت بن حجر ،١/٤٤٨ :وفتح الباري ،٧/١٥ :وحاشية ابن القيم على سنن أبي
داود ،٦/٣٥٩ :وںيل ا وطار للشوكاںي ،٢/٣٩٠ :وعون المعبود ،٢/٣١٧ :وتحفة ا حوذي٣/٦٨ :
) (٦٥يںظر١/١٢٧ :
) (٦٦يںظر١/١١٥ :
) (٦٧يںظر ،١/١٥٢ :ويںظر كذلك  ،١/٢٠٣و ،١/٢٧١و٢/٨١
) (٦٨يںظر١/٣٨٦ :
) (٦٩يںظر :الںكت على ابن الص ح بن حجر ،١/٤٩٠ :وتدريب الراوي ،١٩٥-١/١٩٤ :ومعجم علوم الحديث الںبوي) :ص(٦٥
) (٧٠تدريب الراوي ،(١٩٥ -١/١٩٤) :ويںظر :محاسن ا صط ح للبلقيںي) :ص(٨٢
) (٧١يںظر ،١/٣٣٢ :ويںظر كذلك١/٢٠٠ :
) (٧٢يںظر٢/١٤٣ :
) (٧٣الكفاية في علم الرواية) :ص ،(٤٣٥ :ويںظر :قواعد التحديث) :ص ،(٣١٣وتحرير علوم الحديث٢/٦٨٥ :
) (٧٤يںظر٢/٢٠١ :
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) (٧٥يںظر :تهذيب التهذيب٩/٣٨٨ :
) (٧٦يںظر١/٢٩٣ :
) (٧٧يںظر١/٣٧٣ :
) (٧٨يںظر.١/٢٤٤ :
) (٧٩يںظر١/١٩٠ :
) (٨٠مقدمة ابن الص ح) :ص  ،(٩٠ويںظر :إرشاد ط ب الحقائق ،١/٢٣٥ :والتقييد وا يضاح )ص ،(١١٦التبصرة والتذكرة،١/٢٧٤ :
والںكت على ابن الص ح ،١/٤٠٧ :وفتح المغيث  ،٢٢٧ /١وتدريب الراوي ،١/٢٩٥ :وتوضيح ا فكار ،٢/٢٢وتوجيه الںظر ٦٠٠ /٢
) (٨١يںظر١/١٨٨ :
) (٨٢يںظر١/١٩١:
) (٨٣يںظر :المجموع١/٣٧٣ :
) (٨٤يںظر ،١/١٠٣ :ويںظر مسںد أحمد ٢/٥٩ :ح) ،(٦٢٥وسنن أبي داود ١/٢٩ :ح)(١١٧
) (٨٥يںظر٣٧٤-١/٣٧٣ :
) (٨٦يںظر :المحلى٨/٣٤ :
) (٨٧يںظر٢/٤٢ :
) (٨٨يںظر ،٢/٨١ :وللمزيد من ا مثلة على مںاقشاته لعلل ا ںقطاع أو عدم السماع يںظر-٢/١٥٧-٢/١١٨ -٢/٩٦-١/٢٥٧-١/٢٢٦) :
(٢٨٣-٢٨٢-/٢-٢/٢٤٨
) (٨٩الںكت على مقدمة ابن الص ح٣٢٢ /١ :
) (٩٠الںكت على مقدمة ابن الص ح للزركشي٣٢٧ /١ :
) (٩١مجموع الفتاوى٢٦ /١٨ :
) (٩٢القول المسدد) :ص(٣٨ :
) (٩٣يںظر١/١٠١ :
) (٩٤يںظر١/١٤٠ :
) (٩٥يںظر ،٢/٢٢٨ :ويںظر كذلك ،١/٢٤٠ ،١/١٩٤ :و٢/٢٩٦ ،٢٨٨-٢٨٧-٢/٢٨٦ ،٢/٢٤٧ ،٢/٥١ ،٢/٤٧ ،٢/٤٦
) (٩٦يںظر١/١٧٣ :
) (٩٧يںظر١/١٩١ :
) (٩٨يںظر١/١٩٢ :
) (٩٩يںظر ،١/١٨٨ :ويںظر ںزهة الںظر بن حجر٥٩ :
) (١٠٠يںظر١/٢١٣ :
) (١٠١يںظر ،١/٢١٧ :ويںظر :الفروق للقرافي ،٣/٩٢ :والںكت على مقدمة ابن الص ح للزركشي ،٣/٤١٢ :والبدر المںير٥/٢٥٠ :
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) (١٠٢يںظر٢/٢٧ :
) (١٠٣يںظر :الميسر في علم تخريج الحديث الںبوي :بحث منشور في مجلة جامعة ا ںبار للعلوم ا س مية :المجلد الثاںي ،العدد
الثامن ،كاںون ا ول٢٠١٠-م) :ص(٢٣٢:
) (١٠٤يںظر :الطرق العلمية في تخريج ا حاديث الںبوية )ص(١١:
) (١٠٥يںظر١/٩١ :
) (١٠٦يںظر١/٩٢ :
) (١٠٧يںظر١/١٥٨ :
) (١٠٨يںظر١/١٧٧ :
) (١٠٩يںظر٢/٥٧ :
) (١١٠يںظر١/١١٥ :
) (١١١يںظر ،١/٢٩٢ :وللمزيد من ا مثلة على العزو إلى صحيحي ابن خزيمة وابن حبان وا حالة إلى )ںصب الراية( تںظر ا حاديث
في الصفحات(١٤٢-٥١-٢/٤٥ -٢٩٣-١/٢٩١) :
) (١١٢يںظر١/٢٩٢ :
) (١١٣يںظر١/٢٩٣ :
َ
ُّ
ُّ
) (١١٤هكذا ضبطها المؤلف ،والصواب :ا ُب ِلي بضم الهمزة والباء المعجمة بواحدة وتشديد ال م نسبة إلى )ا ُبلة( بالقرب من
البصرة ،يںظر ا كمال بن ماكو  ،١/١٣٠ :وا نساب للسمعاںي ،١/٩٨ :وتبصير المںتبه بتحرير المشتبه بن حجر٣٣ /١ :
) (١١٥يںظر١/٢٩٣ :
) (١١٦يںظر ،١/٢١ :ويںظر كذلك الصفحات ،١/٢٤ :و  ،١/٥٢و ،٢/٤١و ،٢/٤٥و٢/١٦٩
) (١١٧يںظر١/٣٩٣ :
) (١١٨يںظر٢/٤١ :
لمزيد من ا مثلة على هذه إحالته للمصادر غير
) (١١٩يںظر ،٢/٢٤٨ :وهو في المعجم ا وسط للطبراںي ٦/١٠٧ :برقم ) ،(٥٩٤٦و ٍ
ا صيلة تںظر ا حاديث في الصفحات ا تية) :الجزء ا ول-١٠٨-١٠٤-١٠٠-٩٨-٩٧-٥٧-٤١-٣٩-٣٨-٣٦-٣٥-٣١-٣٠-٢٥-٢٠ :
-٢٧٨-٢٥٩-٢٥٤-٢٣٩-٢٣٦-٢٢٩-٢٢١-٢٢٠-٢١٨-٢١٧-٢١٥-٢١٠-٢٠٤-٢٠٣-٢٠٢-١٩٩-١٨٧-١٨٥-١٧٩-١٥٩-١٥٨-١٥٦-١٥٤-١٣٨-١٣٤-١٣١-١٢٨-١١٣
) .(٣٩٥-٣٩١-٣٧٢-٣٧١-٣٧٠-٣٦١-٣٦٠-٣٤٩-٣٤٢-٣٣٣-٣٣٢-٣٣٠-٣٠١-٢٨٧-٢٨٦-٢٨٤الجزءالثاںي-٧٧-٧٦-٦٦-٦٥-٥١-٤٢-٤٠-٣١-٢٧-٢٠ :
-٢٨٠-٢٧٢-٢٧٠-٢٥٩-٢٤٩-٢٤٧-٢٤٦-٢٣٧-٢٣٦-٢١٢-٢٠٠-١٩٨-١٨١-١٨٠-١٧٧-١٧٢-١٧١-١٧٠-١٦٨-١٦٠-١٥٦-١٥٢-١٤٧-١٠٩-٨٥-٨٤-٨٢-٧٩-٧٨
(٣٢٦-٣٢٥-٣٢٣-٣١٧-٣٠٩-٣٠٨-٢٩٩-٢٩٥-٢٩٣
) (١٢٠يںظر٢/٢٨٧ :
) (١٢١يںظر :مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه١٢٥ /٢ :
) (١٢٢يںظر :سنن ابن ماجه تحقيق

فؤاد عبدالباقي ١/٦٥٧ :ح)(٢٠٣٨

) (١٢٣يںظر :مقدمة تحقيق مصباح الزجاجة١/٨ :
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) (١٢٤يںظر ،٢٦٤-١/٢٦٣ :ويںظر سنن أبي داود ،٣/١٤٤ :ح)(٢٩٧٣
) (١٢٥يںظر ،١/٢٧٤ :وهو كتاب )معرفة السنن وا ثار( للبيهقي :يںظر ٦/١٦٤ :ح) ،(٨٣٦١ويںظر مزيد من ا مثلة في،١/٣٥٩ :
و ،١/٣٧٩و ،٢/٥٦و٢/٣٢٠
) (١٢٦يںظر ا حاديث في(٢/٢٢ ،١/٣٥٥ ،١/٣٤٩ ،١/٣٤٢) :
) (١٢٧يںظر(١/١١٤) :
) (١٢٨معرفة علوم الحديث) :ص (٢٢
) (١٢٩المجموع شرح المهذب(٦٤ / ٧) :
) (١٣٠الفتاوى الكبرى(١٦٦ / ٢) :
) (١٣١ميزان ا عتدال(٦٠٨ / ٣) :
) (١٣٢الفروسية) :ص(٢٤٦-٢٤٥ :
) (١٣٣ںصب الراية(٣٦٠ / ١) :
) (١٣٤المصدر ںفسه(٣٤٤ / ١) :
) (١٣٥عمدة القاري(١١٣ / ٩) :
) (١٣٦فتح المغيث(٣٥ /١) :
) (١٣٧التںكيل(٦٩٣ /٢) :
) (١٣٨مقدمة كتابهُ :
"المغير على ا حاديث الموضوعة في الجامع الصغير") :ص(٦
) (١٣٩تمام المںة) :ص (٢٩
) (١٤٠يںظر تعليقه على كتاب "ا جوبة الفاضلة" َ
للكںوي) :ص (١٢٦
) (١٤١يںظر ،١/٩١ :والمستدرك :ح ) ،(٤٥٧والجامع الصغير :ح)(١٠٨٢٥
) (١٤٢يںظر ،١/١٠٣ :والمستدرك :ح )(٤٥٥
) (١٤٣يںظر ،١/١٩٨ :وسنن ابن ماجه :ح) ،(٢٩٠١ويںظر مزيد من ا مثلة ،٣٣٨-٣٢٦-٢٥٣-١/٢١٨) :و (٢/٢٨٠
) (١٤٤يںظر ،١/١٢٥ :وسنن النسائي :ح )(٢٩٦٢
) (١٤٥مغںي المحتاج١/١٨٠ :
) (١٤٦يںظر١/٢٥٧ :
) (١٤٧المعجم الكبير للطبراںي ٩٤ /٨ :ح) ،(٧٤١٧وأخرجه الترمذي في "العلل الكبير") :ص ١٠٠ح (١٧٢عن سويد بن ںصر ،عن
ً
ابن المبارك ،بهذا ا سںاد ،وقال الترمذي :سألت ا -يعںي البخاري -عن هذا الحديث ،فقال) :روى هذا الحديث إسماعيل بن
ﱠ
َ
ﱠ
أبي خالد عن قيس بن أبي حازم أن الںبي َصلى ُ َعل ْي ِه َو َسل َم رأى في إبل الصدقة ،مرسل .قال  :أںا أكتب حديث مجالد،
و موسى بن عبيدة(
) (١٤٨يںظر ،١/٣٩٣) -:و(٢/١٤٣ ،٢/١٩
) (١٤٩تأريخ ا س م(٦١٩ /٦) :
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) (١٥٠ميزان ا عتدال(٤٠٧ /٣) :
) (١٥١الںكت على كتاب ابن الص ح(٤٠٢ /١) :
) (١٥٢قال البوصيري) :هذا إسںاد ضعيف لضعف معدي بن سليمان( ،مصباح الزجاجة(١٣٦ /١) :
) (١٥٣رواه الطبراںي في ا وسط ،قال الهيثمي) :وفيه جماعة لم أجد من ترجمهم( ،مجمع الزوائد(١٩٣ /٢) :
) (١٥٤يںظر١/١١٤ :
) (١٥٥يںظر ،٢/١٩٩ :ويںظر كذلك١/٣٩٥ :
) (١٥٦يںظر ،١/١٩٢ :ويںظر تقريب التهذيب :ترجمة) ،(٦٠٦٥وميزان ا عتدال ،٣/٦١٩ :والكامل بن عدي٣/٧٤ :
) (١٥٧يںظر١/٢٩٣ :
) (١٥٨يںظر :الجرح والتعديل ،٣/١٨٣ :والكامل ،٣/٢٨٨ :وميزان ا عتدال ،١/٥٦١ :وتقريب التهذيب :ترجمة ابںه إسماعيل رقم
)(٤٣٤
) (١٥٩يںظر :معجم البلدان١/٧٦ :
) (١٦٠تںظر هذه المواضع في ،١/١٠٠ :و ،١/١٩٢و ،١/٣٥٧و٢/٢١٣
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