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هذا البحث هو دراسة جهد الشيخ "عبد العزيز السامرائي" في الحديث الںبوي الشريف فقد درست كتاب الشيخ
ً
، في بحثي هذا الذي ّقسمته على تمهيد ومطلبين،في علم أصول الحديث الذي وجدته مخطوطا وليس بمطبوع
 أعقبها ثبت بمصادر البحث التي استخدمت،ثم خاتمة
ً
أما التمهيد في هذا البحث فقد ﱠ
 ودعوته،ضم تعريفا بسيرة الشيخ "عبد العزيز السامرائي" وحياته ا سرية
 أما المطلب ا ول فكان بعںوان )المآخذ، ثم تعريف بكتاب الشيخ الذي هو مدار هذا البحث، ووفاته،وصفاته
ً
العلمية( إذ ّبينت فيه المآخذ التي وجدتها في كتاب الشيخ ودرستها دراسة حديثية من خ ل ںقد بعض الفقرات
ً
ً
ّ
ّ التي
 حيث بينت فيه،(العلمية
 وأما المطلب الثاںي فقد كان بعںوان )المحاسن،تطرق لها الشيخ تعريفا وبياںا
ّ
ّ المحاسن العلمية التي
ّ ِ  ﱠثم ختمت البحث،تضمںها كتاب الشيخ
. تلتها قائمة بأسماء المصادر،المحصلة
بأهم الںتائج

How to cite this article: , (2020), “The Effort of Sheikh Abdulaziz Salem Al-Samarrai in Terms of Prophetic Hadith: The Study and Analysis of his
Book The Science of Hadith Origins” in The Second Annual International Conference on Human Sciences (AICHS) / Fallujah During the Ottoman
& Iraqi Monarchy Eras, KnE Social Sciences, pages 804–824. DOI 10.18502/kss.v4i8.7215

Page 804

AICHS

Keywords: (Abdulaziz, advantages, defects efforts, Hadith origins).

اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﻔﺘﺎﺣﻴﺔ) :أصول الحديث ،جهد ،عبدالعزيز السامرائي ،المحاسن ،المآخذ(.

اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ:
ﱠ
ُ
ﱠ
مديںة الفلوجة التي عاںقت َ
موعد مع الفأل
كاںت
ات ،وتجلت ِ
بمياه ِه العذبةِ كعروس يوم زفتها ،كاںت على ٍ
ںهر الفر ِ
ّ
ﱠ
ّ
طرباَ ،ور َبت ُ
والطالع الصادق الجميل حين ّ
جواںبها ً
ُ
رياضها جذ بقدوم الش ِيخ
اهتزت
الحسن،
الفاضل والداعيةِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ﱠ
ُ
ً
ّ
ومدر ًسا ي ُ
ّ
شار له بالبںان،
والعالم
ادق
الص ِ
ِ
الجليل )عبد العزيز سالم السامرائي( إلى ربوعها ليكون صادحا بالحقِ ،
ِ
وخطيبا ﱠ ً
ً
ً
جامعها الكبيرً ،
وںظرا للجهد الكبير الذي ّقدمه الشيخ لطلبة العلم ،وللمكاںة المرموقة
وإماما
مفوها في ِ
التي تبوأها في قلوب الںاس ،ولتأثيره الكبير من خ ل دعوته الصادقة

ّ
فقد ﱠ
الجد ،لدراسة
شمرت عن ساعد ِ

جهد الشيخ "عبد العزيز السامرائي" في الحديث الںبوي الشريف الذي هو مدار عںايتي بسبب تخصصي في هذا
ً
ُ
وعزمت على دراسة كتاب الشيخ في علم أصول الحديث الذي وجدته مخطوطا وليس بمطبوع ،في
الفن الجليل،
بحثي هذا الذي ّقسمته على تمهيد ومطلبين ،ثم خاتمة ،أعقبها ثبت بمصادر البحث التي استخدمتها.
ً
أما التمهيد في هذا البحث فقد ﱠ
ضم تعريفا بسيرة الشيخ "عبد العزيز السامرائي" وحياته ا سرية ،ودعوته
ُ
شرعت في المطلبين اللذين تضمںهما
وصفاته ،ووفاته ،ثم تعريف بكتاب الشيخ الذي هو مدار هذا البحث ،ﱠثم
البحث ،أما المطلب ا ول فكان بعںوان )المآخذ العلمية( إذ ّبينت فيه المآخذ التي وجدتها في كتاب الشيخ
ً
ً
ً
اسة حديثية من خ ل ںقد بعض الفقرات التي ّ
تطرق لها الشيخ تعريفا وبياںا ،وأما المطلب الثاںي فقد
ودرستها در
ّ
العلمية( ،إذ بينت فيه المحاسن العلمية التي ّ
تضمںها كتاب الشيخ ،ﱠثم ختمت البحث
كان بعںوان )المحاسن
ِّ
بأهم الںتائج ،تلتها قائمة بأسماء المصادر.
وما هذا البحث إ جهد ُ
المقل ،فهو جںاي وخياره فيه ،فقد بذلت فيه جهدي ،وأودعته ما فتح
أمور تتعلق بهذا الفن ،وكںت قد ّ
عقدت ﱠ
الںية على إظهار جهد الشيخ وتعريف الںاس به ،و َ أسأل أن يجعل
ﱠ
ً
خالصا لوجهه الكريم ،وأن يثيبںي عليه ويجعله في صحائف ا عمال الصالحة إںه ںعم المولى وںعم
عملي هذا
به ﱠ
علي من

الںصير.
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اﻟﺘﻤﻬﻴﺪ :اﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ وﻛﺘﺎﺑﻪ ﺳﻴﺮة وﻣﺴﻴﺮة
ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﺴﺎﻣﺮاﻲﺋ:
اﻟﺸﻴﺦ وﻧﺴ ُﺒ ُﻪ َّ
اﺳﻢ َّ
اﻟﺸﺮﻳﻒ:
أوﻻ:
ُ
ِ
ﱠ
هو الشيخ عبد العزيز بن سالم بن صںع بن علي السامرائي من عشيرة )البو ںيسان( السامرائية ،وسامراء مديںة
ّ
والسيد )ںيسان الكبير( جد العشيرة ينتهي ُ
مام علي
عريقة بين بغداد وتكريت على شرق ںهر دجلة،
نسبه إلى ا ِ
ِ
ُ ﱠ
الشيخ عبد العزيز ًّ
علويا ُح ًّ
سيںيا من السادة ا شراف ).(١
بن أبي طالب رضي عںه؛ فيكون نسب
ِ
ﺛﺎﻧﻴﺎ :وﻻدﺗﻪ ودراﺳﺘﻪ:
ُ
الشيخ عبد العزيز ــــــــــــ رحمه تعالى ــــــــــــ في سامراء عام )١٢٣٢هـ ــــــــــــ ١٩١٤م( ،ودخل المدرسة
و َلد
ﱠ
ﱠ
ﱠ
الديواںية عام )١٩٣٨م( ﱠثم عاد إلى
العلمية في سامراءُ ،ع ِّي َن بعد ذلك معل ًما في
ا بتدائية ﱠثم المدرسة الدينية
ً
ﱠ
ُّ َ
ُ ّ
ﱠ
در ًسا
أشهر عدة عاد إلى وطںه فع ِين واعظا في )هيت( ﱠثم م ِ
مدرسته الدينية وسافر إلى مصر ودخل )ا زهر( ،وبعد ٍ
ُ
ً
ُّ َ ُ ّ
ً
وخطيبا في )جامع
وإماما
در ًسا
في
ِ
مدرستها الدينية ،ﱠثم ںقل إلى )الفلوجة( في شهر مايس عام )١٩٤٨م( وع ِين م ِ
ُ ّ
درس المدرسة ﱠ
الدينية القاضي الفاضل ) أمين الخطيب( ).(٢
الفلوجة الكبير( بعد وفاة م ِ ِ
ﺛﺎﻟﺜﺎ :ﺣﻴﺎ ُﺗ ُﻪ اﻷﺳﺮﻳَّﺔ:
ُ
ُ
الشيخ َ
عبد العزيز أصغر أبںاء والده الث ثة ًّ
الشيخ عبد العزيز من ابںة ِّ
عم ِه التي كاںت له
سںا ،وقد تزوج
كان
ً
وسںدا في دعوتهُ ،ور َزق مںها بںتين تزوجتا من أقار بهما ،ولم يعش له ٌ
عوںا ً
أحد من الذكور ).(٣
ِِ
راﺑﻌﺎ :دﻋﻮ ُﺗ ُﻪ وﺻﻔﺎ ُﺗﻪ:
ً
ً
َ
ُ
ساميةُ ،
الشي ُخ ً
عشرون سںة قضاها ﱠ
ومقام ُه جلي في
مكاںته
داعيا إلى تعالى في الفلوجة وأريافها ،وقد كاںت
ّ
َ
ّ
َ
والتمسك
مںقطع
الںاس ،إذ قى قبو
للحق والتخلي عن الكثير من العادات الباليةِ
قلوب ِ
الںظير في دعوته الںاس ِ
ِ
بشريعة ِ السمحة.
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َُ
ُ ّ
در ُس
كان ــــــــــــ رحمه تعالى ــــــــــــ يقضي ںهاره في جامعه ومدرسته ،ويواظب على ص ة الجماعة ،وي ِ
ّ
َ
ُ
َ
رشاد ّ
لبث شريعة ا س ِم في القرى
لرو ِاد الجامع،
الںصح وا
ط َبهُ ،وي ِّقد ُم
ويخرج بںفسه كلما سںحت له الفرصة ِ
ذكر ُه ًّ
ً
رياف الںائية ،وعلى الرغم من مرور عشرات السںين على وفاته ما زال َ
وحاضرا في مخيلة الكثير من
حيا
وا
ِ
ﱠ
محبيه ،وط به ً
ںظرا لخلقه الكريم ،وتواضعه وصدقه ،وزهده في الحياة ،وذكر المعاصرون للشيخ أںه كان يأتي إلى
ً
صباحا و يخرج مںه إ بعد ص ة العشاء ،و يذهب إلى أهله إ ّ في الليل ،أو عںد الضرورة ﱠ
الملحة،
الجامع
ﱠ
ّ
فمن أجل هذه الصفات والسجايا ﱠ
أحبه أهل )الفلوجة( ،وتعلقوا به ،والتفوا حوله ).(٤
ﺧﺎﻣﺴﺎ :وﻓﺎ ُﺗﻪً:
فاضت ُ
روح ﱠ
الشيخ عبد العزيز إلى بارئها يوم ا ثںين ) /٩ذي القعدة ١٣٩٣ /هـ( الموافق )٣/١٢/١٩٧٣م( ،وقد
ٌ
ٌ
ٌ
أقاربه وط به ومحبيه ،وقد ﱠأبںه العديد من
جرى له تشييع كبير وسط مديںة سامراء حضرته حشود كبيرة من ِ
العلماء ،ورثاه الشعراء رحمه تعالى ،ﱠ
وتغمده بواسع رحمته ).(٥

ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺑﻜﺘﺎب اﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﺴﺎﻣﺮاﻲﺋ:
أوﻻ:
عںوان الكتاب :عںوان كتاب الشيخ الجليل "عبد العزيز السامرائي" هو) :علم أصول الحديث( كما هو موجود
على متن المخطوطة.
ﺛﺎﻧﻴﺎ :ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻜﺘﺎب إﻰﻟ اﻟﺸﻴﺦ:
اسم الشيخ موجود على أصل المخطوطة ،تحت قول الںاسخ) :تأليف الشيخ عبد العزيز بن سالم السامرائي رحمه
ً
تعالى ا مام والخطيب والمدرس سابقا في جامع الفلوجة الكبير في العراق المتوفى سںة  ١٣٩٣هـ ــ ١٩٧٣م(،
وزيادة على ذلك فقد نسبه إليه د .خالد احمد صالح في ذكر مؤلفاته ،فقال) :وقفت على رسالة واحدة للشيخ
باسم "علم أصول الحديث" ،ورسالة الشيخ صغيرة الحجم يغلب عليها ا يجاز تقع في ثماںي صفحات( ).(٦
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ﺛﺎﻟﺜﺎ :ﻧﺎﺳﺦ اﻟﻜﺘﺎب:
ً
مكتوبا في آخر الكتاب بصيغة) :محررها الفقير
ّأما ںاسخ كتاب الشيخ هذا فهو )طالب خلف حمود( كما جاء
إلى تعالى طالب خلف حمود( ،والذي يظهر لي ﱠأںه أحد طلبة الشيخ "عبد العزيز" وقد ﱠ
حرر هذا الكتاب
ً
ً
وفاءا مںه لشيخه وعرفاںا وخوفه عليه من الضياع والتلف.

راﺑﻌﺎ :ﺣﺠﻢ اﻟﻜﺘﺎب وﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺄﻟﻴﻔﻪ:
ّ
حجم كتاب الشيخ الذي درسته بعد التوكل على حجم صغير مختصر في علم الحديث ،ألفه الشيخ على
ً
ﱠ
عادته في تأليف المختصرات الكثيرة ،وطريقته المعهودة هي أںه يؤلف متوںا صغيرة من خ لها يفهم الطالب
والمتلقي عموم أي علم يتںاوله مختصر الشيخ كما في كتابه )علم أصول الحديث( ،وقد جاءت طريقة الشيخ هذه
بما يتںاسب مع رسالة المدرسة ا صفية الدينية التي ںهجت هذا الںهج في اختصار علوم كل فن وتقديمها للطلبة
بصورة مختصرة مفيدة من غير إطالة تبعث الملل في ںفس الطالب.
ﺧﺎﻣﺴﺎ :ﻣﺼﺎدر اﻟﻜﺘﺎب:
لم ُيشر الشيخ عبد العزيز ـ رحمه
ّ ﱠ
الظن أن الشيخ قد اعتمد في تأليفه لكتابه على ذاكرته ومما قد اختزںه خ ل دراسته الطويلة،
الحديث( ،وأغلب
ومما يؤكد هذا الرأي ا ختصار الذي ﱠ
تميز به الكتاب ،وا عتماد على الرأي الواحد في التعريف بمصطلحات
ً
الحديث ،والتي جاءت في مواضع ّ
واضحة ﱠ
جلية ،و
عدة من الكتاب قاصرة تحتاج إلى إيضاح أكثر لكي تكون
ﱠ ﱠ
شك أن الشيخ جرى على مںوال من سبقه من علماء هذا الفن باعتمادهم على كتاب "ابن الص ح" الذي اشتهر
ً
واختصارا ،فكان اعتماده الكبير عليها في تأليف كتابه هذا.
باسم )مقدمة ابن الص ح( فتںاولوها دراسة
تعالى ـ في كتابه إلى أي مصدر كان قد اعتمده في تأليف كتابه )علم أصول
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اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول
ُ
اﻟﻤﺂﺧﺬ اﻟﻌﻠﻤ َّﻴﺔ
ً
ﺗﺨﺮﻳﺞ اﻷﺣﺎدﻳﺚ:
ﻋﺪم
أوﻻ:
ُ
ِ
جاء ُ
خلوا من ّ
أصول الحديث( للشيخ "عبد العزيز سالم السامرائي" ً
كتاب ُ
حاديث التي
لمتن ا
أي
ِ
)علم ِ
تخريج ِ
ِ
ِ
ٍ
ُ
ُ
ّ
الںبوي الشريف َ
عزو ُه إلى َم ْن ﱠ
الحديث
وأقصد بتخريج
الشيخ ،والتي وردت في كتابه،
استشهد بها
خر َج ُه من أئمةِ
ِ
ِ
الصحة ﱠ
حاله ورجا ِله ،وعن سںده ومتںه من حيث ّ
والضعفُ ،وي ﱡعد ُ
علم
الحديث ،وتكلموا عليه بعد التفتيش عن ِ
َ
ّ
علوم ّ
ّ
الںبوية ﱠ
المحدث ا حاديث
المهمة ،قال ا مام السخاوي) :التخريج :إخراج
السںة
تخريج
الحديث أحد ِ
ِ
ِ
بطون ا جزاء ،والمشيخات والكتب وںحوها ،وسياقها من مرويات ںفسه أو بعض شيوخه أو أقراںه أو ںحو
من ِ
َ
ّ
ّ
العلمي
البحث
أصول
أن
أصحاب الكتب والدواوين( ) ،(٧ومن المعلوم
ذلك وال م عليها وعزوها لمن رواها من
ِ
ِ
ِ
ُّ
ُ
َ
ُ
َ
َ
العلم
تيسير التلقي لطالب ِ
تلزم الكاتب بتخريج ا حاديث الںبويةِ ؛ لكي تتحصل القيمة العلمية للكتاب ،فض عن ِ
ُ
ّ
بصيرة من أمره في ِكل مسألةٍ َو َر َد الحديث
مصادرها ا صلية ،وجعله على
أو الباحث بالوقوف على ا حاديث في
ٍ
ِ
ُ
ُّ
َ
ً
ورصاںته ﱡ
أي إخ ٍل في
المطاف متكام بمںهجه ُي ِقلل من أهميته
لها شاهدا ،وبذلك يكون البحث في ںهايةِ
ِ
ِ
ﱠ
المرجوة ،وفيما يلي ا حاديث التي وردت في الكتاب على التوالي مع تخريجها ومعرفة حالها:ـ
صورة إخراجه
هادم اللذات( ).(٨
ذكر ِ
) .١أكثروا من ِ
متعمدا فليتبوأ َ
ً
)َ .٢م ْن َ
مقعد ُه َ
كذب ﱠ
من الںار( ).(٩
علي
ںبياء ٌ
وحي( ).(١٠
) .٣رؤيا ا ِ
َ
 ) .٤عدوى و طيرة و َصفر( ).(١١
 .٥ﱠ
سد( ).(١٢
)فر من
ِ
المجذوم فرارك من ا ِ
) .٦كںت ُ
زيارة القبور ،أ فزوروها فإںها تذكر ا خرة( ).(١٣
ںهيتكم عن
ِ
ّ
لعل السبب في عدم تخريج ا حاديث عںد الشيخ "عبد العزيز" في كتابه هو عدم ا طالة ،وبغية ا ختصار
ّ
وكما هو واضح في مںهج الشيخ في كتابه الذي حرص على تقديمه لطلبته ً
خاليا من الهوامش التي قد تشتت فكر
طالب العلم ،وإن كان ا ولى تخريج ا حاديث لكي يكون ُ
طالب العلم على ِ ّبيںة من أمره في هذا الصدد.
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ﺛﺎﻧ ًﻴﺎ :إﻫﻤﺎﻟﻪ ﻟﻘﻴﺪ اﻟﺨﻠﻮ ﻣﻦ اﻟﻌ َّﻠﺔ ﻲﻓ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺤﺪﻳﺚ اﻟﺼﺤﻴﺢ:
ُُ ٌ
ﱠ َ
ﱠ
عدل ﱡ ﱠ
بط
عرف الشيخ ــــــــــ رحمه تعالى ــــــــــ الحديث الصحيح في كتابه بأں ُه) :الذي يںقله
لقد
تام الض ِ
ّ
ﱠ
ﱠ
ﱠ ُ
ُ
ُ
صل ﱠ
ــــــــــ مت
تعريف ِه للحديث
الشيخ في
شاذ( ) ،(١٤وعبارة )غير مغفل( التي أوردها
الس ِںد ــــــــــ غير مغف ٍل و ٍ
ِ
الصحيح ،لم ترد عںد أهل الحديث بهذا الشكل وبهذا الوصف الضيق في تعريفاتهم لمصطلح الحديث الصحيح،
ُ
ﱠ َ
ﱠ
ُ
ُ
إسںاده بںقل العدل الضابط عن
علماء هذا الفن الحديث الصحيح بأںه) :الحديث المسںد الذي يتصل
عرف
فقد
العدل الضابط ،حتى ينتهي إلى رسول
ُ ً
دوںه ،و يكون شاذا و ُمعل ( ).(١٥

ــــــــــ صلى

عليه وسلم ــــــــــ أو إلى مںتهاه من صحابي أو َم ْن

َ
َُﱠ
ُ
ﱠ ﱠ
ُ
كلمة ُ
الحديث الصحيح تشمل ﱠكل ّ
المغفل،
واة الذين ت ﱡرد أحاديثهم ومںهم
)المعلل( في تعريف
و شك أن
الر ِ
ِ
ِ
ً
ﱠ
"معلل" استعمله كثير من ُ
الم َح ّدثين في تصاںيفهم ،حتى أصبح ً
أمرا متعارفا عليه؛ كما فعل ا مام
وهذا ا سم
ﱠ
ابن حجر في الںخبة ،وا مام الںووي في التقريب ،وابن الص ح في مقدمته ،وغير هؤ ء من أئمة الحديث ،فكأن
ﱠ
ﱠ
ﱠ
العلمية ،والذي يبدو كذلك أن الشيخ اختصر
الشيخ ذكر الجزء وأراد الكل ،وهذا يصلح في قيد التعريفات
ُ ﱠ
ُ ﱠ
غفل" من جهة ﱠأںها تدل على القدح في الحديث ،و ﱠ
لكن هذا الفهم غير
"المعلل" بلفظة "الم
كل ذلك المراد من
َ
ُ
جامعا ً
التعريف ً
ً
واضحا من غير لبس.
ماںعا
دقيق في تعريف الحديث الصحيح ،فيجب أن يكون

ً
ﺛﺎﻟﺜﺎ :ﺗﻌﺮﻳ ُﻔ ُﻪ ّ
ﺑﺎﻟﻤﺪ ِّﻟﺲ:
اﻟﺴﻨﺪ ُ
ﻟﻠﻀﺪ ﺑﻤ َﺘﺼﻞ َّ
ُ
ّ
ُ
ﱠ ُ
صل ﱠ
الس ِںد :يقابله المدلس وغيره( ) ،(١٦والمقابلة الصحيحة لها
جاء في كتاب الشيخ عبد العزيز السامرائي) :ومت
َ
َ ْ
ُ ُ
ُ
ُ
قطعت
بعض ف ْص  ،والقط ُع :مصدر
با ںقطاع ،والمںقطع لغة ضد المتصل ،والقطع إباںة بعض أجزاء ِ
الج ْر ِم من ٍ
َ
الحبل ً
ُ
ُ
والخطيب وابن عبد البر
الفقهاء
قطعا فاںقطع ) .(١٧قال الںووي في التقريب) :الصحيح الذي ذهب إليه
ُ
وغيرهم من المحدثين ﱠأن المںقطع :ما لم ﱠ
ُ
ُ
إسںاده على ّ
ُ
الوزير في
اںقطاع ُه( ) .(١٨وقال الحافظ
وجه كان
صل
يت
أي ٍ
ِ
ُ ﱠ
)(١٩
َ
المںقطع ما سقط عن رواته راو واحد غير الصحابي( .
)المشهور أن
تںقيح ا ںظار:
ّ
ّ
ّ
المحدثين .ومقابلة متصل ا سںاد بالمدلس
والراجح ما حكاه الںووي عن ابن عبد البر وجماهير الفقهاء وأكثر
ﱠ
التي ذكرها الشيخ في كتابه ،والتي ذكر فيها الجزء وأراد الكل هي مقابلة غير موفقة؛ ذلك ن د لة التدليس جزء
خصص هذا الںوع بمقابلته بالمتصل ً
من مفهوم ا ںقطاع ،ومن غير الصحيح أن ُي ﱠ
عموما ،متجاهلين ا ںواع ا خرى
التي يشملها ا ںقطاع.
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ﺴﻦ:
ً
راﺑﻌﺎ :ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺤﺪﻳﺚ اﻟ َ
ﺤ َ
ﱠَ
َ
َ
ﱠ
ُ
الحديث َ
)الح َ
ﱠ
الصحيح ،إ خفة الضبط( )،(٢٠
شروط
جمع
)الذي
ه:
بأں
كتابه
في
ن(
س
الشيخ عبد العزيز
عرف
ِ
َ ُ
َ ّ
ﱠ
)خفة ﱠ
والصواب )تمام ّ
اشتهر رجال ُه
الصحيح الذي
الحديث
شروط
من
ليست
بط(
الض
عبارة
ن
الضبط(؛ وذلك
ِ
ِ
ِ
ُ
َ
ُ
بتمام الضبط ،قال الخطابي في تعريفه للحديث َ
رجال ُه ،وعليه ُ
مدار
مخرج ُه ،واشتهر
)الح َسن(:ـ )هو ما ُعرف
ﱠ
ﱠُ
ُ
ﱠ
عق َب ا ُ
ويقبل ُه ُ
تعريف الخطابي،
مام الذهبي على
عامة الفقهاء( ) ،(٢١وقد
أكثر العلماء ،واستعمله
أكثر الحديث،
ِ
ٌ
عبارة ليست على صںاعة الحدود والتعريفات؛ إذ الصحيح ُ
يںطبق ذلك عليه ً
أيضا ،لكن مر ُاده مما
فقال) :وهذه
ِ
َ
ً ﱡ
ﱠ
ﱠ
ْ ﱠ
لم يبلغ درجة الصحيح( ) ،(٢٢وقال ابن حجر:ـ )فإن خف الضبط أي :قل ،خف القوم خفوفا :قل ،والمراد من
ً
ّ
حد الصحيح فهو الحسن لذاته( ،قال الشارح) :اذا ںقول في تعريف الحسن :هو ما
بقية الشروط المتقدمة في ِ
ُ ٌ
ُ
السںد غير ُم ﱠعلل و شاذ ،هذا هو الحسن ،فيكون ً
ںاقصا
رواه عدل خفيف الضبط ـ بدل )تام الضبط( ـ ّمتصل
ِ
عن رتبة الصحيح ،لكون راويه خفيف الضبط( ).(٢٣
ُ
يتضح لںا ّ ﱠ ﱠ ﱠ َ ّ
ُ
بط تعںي في كل ا حوال )تمام الضبط( التي اشتهر بها الحديث الصحيح،
مما تقدم أن خفة الض ِ
ُ
فالخفة يقابلها الثقلّ ،أما ﱠ
الت ُ
مام فيقابله الںقصان؛ وبذلك تصح المقابلة لغة بين تمام الضبط ،وخفة الضبط )،(٢٤
فالصحيح هو )إ تمام ﱠ
الضبط( كما هو معروف عںد أهل هذه الصںعة.
ﺧﺎﻣﺴﺎ :ﻗﺒﻮل زﻳﺎدة اﻟﺜﻘﺔ ﻋﻠﻰ إﻃﻼﻗﻬﺎ:
ً
ﱠ
قال الشيخ في كتابه) :زيادة راويهما ،أي :الصحيح والحسن مقبولة ،ںها في حكم الحديث المستقل( ) ،(٢٥و م
ً
الشيخ في قبول )زيادة الثقة( ليس دقيقا على إط قه ،فقد سلك علماء الحديث في ذلك طرائق شتى بين َم ْن
ِ
ً
ً
ً
شروطا توقف فيها ،فالبتﱡ
ّ
يقبل الزيادة على إط قها ،وبين ر ٍاد لها من جاںبه مطلقا أيضا ،ومںهم من اشترط لقبولها
ُ
زيادة الثقة كما
بقبولها من عدمه يحتاج إلى كثير تفصيل وبيان من أهل الدراية ،ومن جهابذة هذا الفن ،وصورة ِ
ٌ
ً
ْ
حديثا ً
بإسںاد واحد ومتن واحد فيزيد ُ
جماعة من ّ
بعضهم
واحدا
الرواة
قال ابن رجب الحںبلي هي) :أن يروي
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ً
ٌ
ُ
ُ
ً
فيه زيادة لم يذكرها بقية الرواة( ) ،(٢٦وقال ا مام ابن حجر) :وزيادة راويهما مقبولة ما لم تقع مںافية لرواية َم ْن
هو أوثق ممن لم يذكر تلك الزيادة( ).(٢٧
ُ ّ
ٌ
الثقات
لقد ﱠقسم "ابن الص ح" هذه الزيادة التي نسميها )زيادة الثقة( على ث ثة أقسام) :أو  :زيادة تخالف ِ
َ
ً
ُ
ُفتردً ,
حديث لم يذكرها ُ
مخالفة فيه ﱡ
سائر رواته:
حديث ُفيقبل ،ثالثا :زيادة لفظةٍ في
ثاںيا :ما
كتفر ِد ثقةٍ بجملةِ
ٍ
ٍ
ً َ
)جعلت لي ا ُ
ُ
كحديثُ :
وط ً
)وتربتها طهورا( ،فهذا ُيشبه ا ول،
هورا( اںفرد أبو مالك ا شجعي فقال:
رض مسجدا
ُويشبه الثاںي؛ قال الںووي :والصحيح قبول هذا ا خير( ).(٢٨
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ﱠ
ﱠ ﱠ
تقدم أن م الشيخ في قبول )زيادة الثقة( فيه ںظر ذلك ن علماء هذا الفن قد تتبعوا هذه الزيادة
يتبين مما
واعتںوا بمعرفتها بعد أن جمعوها واعتںوا بها ،فهي مردودة عںد بعضهم ،ومقبولة عںد آخرين ،ومںهم من ﱠرد الزيادة
ً
من راوي الحديث الذي رواه أو بغير زيادة ،وقبلها من غيره ).(٢٩
ﺳﺎدﺳﺎ :ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﺼﻄﻠﺢ )ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺤﺪﻳﺚ(:
ً
ّ
ُ
ﱠ
الجمع بيںه وبين المعارض( ) ،(٣٠وفي
عرف الشيخ عبد العزيز مصطلح )مختلف الحديث( بـأںه) :الذي أمكن
ً
ﱠ
ً
وجامعا لمصطلح )مختلف الحديث( ّ
تعريفا ً
وسأبي ُن ذلك فيما يلي:
شافيا
هذا التعريف ںظر؛ ں ُه ليس
ِ
َ
ُ
تعريف )مختلف الحديث( لغة:ـ ُ
المخت ِلف بالكسر :اسم فاعل ،والمختلف بالفتح :اسم مفعول ،وهو اخت ف
ﱡ
وكل ما لم َ
يتساو فقد تخالف أو اختلف( ).(٣١
ا مرين،
ُ
قال ا مام الںووي ـــــــــ رحمه ـــــــــ) :هذا فن من ِ ّ
جميع العلماء من
أهم ا ںواع ،ويضطر إلى معرفته
ُ
رجح ُ
ظاهراُ ،في ﱠوفق بيںهما أو ُي ﱠ
الطوائف ،وهو أن يأتي حديثان متضادان في المعںى ً
أحدهما ...والمختلف قسمان:
أحدهما ً
يمكن بوجه :فإن علمںا َ
ُ
ُ
أحدهماُ :ي ُ
ُ
ںاسخا
الجمع بيںهما؛ فيتعين ويجب العمل بهما ،والثاںي:
مكن
ﱠقدمںاه ،وإ عملںا الراجح :كالترجيح بصفات الرواة وكثرتهم ،في خمسين ً
وجها( ).(٣٢
َ
ّ
ً
ُ
مبهمة ّ
بياںا ً
شافيا في
الد لة تعطي
يتبين لںا أن اختصار عبارة الشيخ في تعريفه )مختلف الحديث( جعلها
فصل العلماء القول في ذلك على أوجه ﱠ
عدة ،وقد ُأزيل بموجبها ا َ
تعريف هذا المصطلح ،وقد ﱠ
بهام في تعريف
ٍ
ِ
)مختلف الحديث( ،وكان بإمكان الشيخ توضيح ذلك لطالب العلم حتى إذا ّأدى فعله هذا إلى إطالة التعرف؛
ً
َ
ﱡ
ﱠ
ﱠ
ً
ُ
يخرج عںه ما كان مںه ،و ﱠ
سيما وأن أهمية هذا
صحيحا يدل معه غيره ،و
ن الغاية ضبط العلم ضبطا
العلم تظهر من خ ل عںاية علماء الحديث في التأليف فيه مںذ وقت مبكر ،فقد ظهرت التصںيفات في )مختلف
ﱠ
الحديث( ،والجمع بين ا حاديث التي ظاهرها التعارض ،وهذا إن دل على شيء فإںما يدل على تلك ا همية
التي أو ها أهل هذا الفن بـمصطلح )مختلف الحديث(.
اﻟﻨﺎﺳﺦ واﻟﻤﻨﺴﻮخ:
ﺳﺎﺑﻌﺎ :ﻲﻓ ﺗﻌﺮﻳﻒ
ً
ِ
ُ ًّ
ﱠ
ﱠ
عرفا )الںاسخ والمنسوخ() :الںاسخ :الذي لم يمكن الجمع بيںهما وعلم أںه المتأخر ،والمنسوخ:
قال الشيخ في كتابه م ِ
وعلم ﱠأںه المتقدم ،مثالهما :قوله عليه الص ة والس م ـ ُ
الذي لم ُيمكن الجمع بيںهما ُ
كںت ںهيتكم عن زيارة القبور
ﱠ ُ
أ فزوروها فإںها تذكر ا خرة( ).(٣٣
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ﱠ
والمأخذ على هذا التعريف أن الشيخ قد أجمل في تعريفه لهذين المصطلحين )الںاسخ والمنسوخ( إجما
ﱠ
ﱠ
أضر بالمعںى ،ولم ُي ّقدم صورة المصطلحين بشكل واضح كما ينبغي لطالب العلم ،والمعروف أن مدار هذا الفن
ّ
يرتكز على ا حاديث المتعارضة التي يمكن التوفيق بيںها ،وإن الشيخ وإن كان قد قال بأںه يمكن الجمع
بيںهما وهذا يدل على التعارض ،فإںه ﱠبد من ا يضاح أكثر في التعريف حتى تتبين صورتاهما واضحة ﱠ
جلية ،ﱠثم
ٌ
ٌ
صعب للغاية كما ﱠ
ﱠإن معرفة ںاسخ الحديث ،ومنسوخه ٌ
صرح بذلك كبار أئمة الحديث ،ولما كان هذا الفن غاية
أمر
في ا همية ولصعوبته الكبيرة كان من المفترض ﱠ
التبسط في إيضاحه وتفسيره ،وبيان مقاصده ،ومعرفة خفاياه
ﱠ ﱠ
وأںه ّ
ً
موج ٌه للمبتدئين من طلبة العلم ﱠ
ً
ممن لم يسبروا
ومختصرا بهذه الصورة ،و سيما
مقتضبا
أن يكون ال ُم فيه
أغواره.
ُ
ُ
َْ ْ
ﱠ ُ
بخير مںها أو مثلها((
و)النسخ :إبطال الشيء وإقامة آخر مقامه ،وفي التںزيل) :ما ںنسخ من آيةٍ أو ں ِنسها ِ
تأت ٍ
ﱠ
وا ية الثاںية :ںاسخة وا ولى :منسوخة ،والنسخ :ںقل الشيء من مكان إلى مكان وهو هو ،ونسخ الشيء بالشيء
ينسخه واںتسخه أزاله به وأداله؛ والشيء ينسخ الشيء ً
نسخا أي يزيله ويكون مكاںه( ).(٣٤
الںاسخ والمنسوخ يبحث عن ا حاديث المتعارضة التي يمكن التوفيق بيںها من حيث الحكم على
)وعلم
ِ
ﱠ
ﱠ
بعضها بأںه ںاسخ ،وعلى بعضها ا خر بأںه منسوخ ،فما ثبت تقدمه ُيقال له منسوخ وما ثبت تأخره ُيقال له
بخبر عن رسول صلى عليه وسلم ،أو بوقت يدل على
ںاسخ( ) ،(٣٥و ُيستدل على الںاسخ والمنسوخ إ
ٍ
أحدهما بعد ا خر ،أو يقول من سمع الحديث ،أي :الصحابي أو العامة ) ،(٣٦والںاسخ قد ُيعرف من رسول ـ
ںهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ،وكںت ُ
صلى عليه وسلم ـ كقوله :كںت ُ
ںهيتكم عن لحوم ا ضاحي فوق ث ث
فكلوا مںها ما بدا لكم ).(٣٧
ﺛﺎﻣ ًﻨﺎ :ﻣﺼﻄﻠﺢ )اﻟﺤﺪﻳﺚ اﻟﻤﻨﻜﺮ( وﺗﻌﺮﻳﻔﻪ:
ﱠ َ
ﱠ
عرف الشيخ في كتابه )الحديث المںكر( بأںه) :الذي رواه شخص غير مقبول ،خالفه أرجح مںه( ) .(٣٨إن
المتقدمين من علماء الحديث لم يفرقوا بين )الحديث المںكر( ،و)الحديث الشاذ( فهما بمعںى واحد وأول من
ً
فرق بيںهما من علماء المصطلح المتأخرين هو الحافظ ابن حجر العسق ںي كما سنبين ذلك حقا ،لذلك كان
ﱠبد من الوقوف عںد هذا التعريف وتوضيح هذا الجاںب المهم من مصطلح )الحديث المںكر(.
ﱠ
فالمںكر لغة :اسم مفعول ،وفعله :أںكره بمعںى جحده أو لم يعرفه وأںه يقابل المعروف ) ،(٣٩قال الحافظ
ﱠ
ابن الص ح) :المںكر يںقسم قسمين على ما ذكرںاه في الشاذ فإںه بمعںاه( ) ،(٤٠وقال ا مام الںووي) :قال الحافظ
البرديجي :هو الفرد الذي يعرف متںه من غير راويه ،وكذا أطلقه كثيرون ،والصواب فيه التفصيل الذي تقدم
في الشاذ( ) ،(٤١وقال الذهبي) :المںكر ما تفرد الراوي الضعيف به ،وقد يعد مفرد الصدوق ً
مںكرا( ) ،(٤٢وقال ابن
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ً
كثير) :المںكر :وهو كالشاذ إن خالف راويه الثقات فمںكر مردود ،وكذا إن لم يكن عد ضابطا ،وإن لم يخالف
فمںكر مردود( ).(٤٣
َ َ
ﱠُ
وأول َم ْن ف ﱠرق بين )الحديث الشاذ( ،و )الحديث المںكر( من علماء المصطلح الحافظ ابن حجر العسق ںي،
ولم يسبقه ٌ
ً
أحد إلى هذا الصںيع والتفريق حيث قال) :وعرف بهذا ﱠأن بين الشاذ والمںكر ً
وخصوصا من
عموما
ً
ﱠ
ﱠ
ً
اجتماعا في اشتراط المخالفة ،وافتراقا في أن الشاذ راويه ثقة أو صدوق ،والمںكر راويه ضعيف،
وجه ،ن بيںهما
وقد غفل َم ْن ّ
سوى بيںهما ،و أعلم( ).(٤٤
ﱠ
ومما شك فيه أن مثل الحافظ العسق ںي يغفل عن مثل هذا؟ ،ولكںه )لما رأى أن الںاس قد قسموا
ّ
وعلة إسںاد وعلة متن فالحديث قد يصح ً
سںدا و يصح ً
متںا ،وهذا يںافي صںيع
الحديث إلى إسںاد ومتن،
ﱠ َ
المتقدمين ،خشي من التباس تفرد الثقات مع تفرد الضعفاء أو ںحوها من ا سباب ،وهكذا يتبين أن أئمة الںقد
المتقدمين يفرقون بين

المصطلحين )الشاذ ،والمںكر( ).(٤٥

اﻟﻤﺮﺳﻞ(:
ً
ﺗﺎﺳﻌﺎ :ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﺼﻄﻠﺢ )اﻟﺤﺪﻳﺚ ُ
ًّ
ﱠ
ْ
)أن يسقط من ﱠ
السںد ما قبل التابعي ،مثاله ـ قال أبو حںيفة أن الںبي
معرفا الحديث المرسل:
قال الشيخ في كتابه ٍ
ـ صلى عليه وسلم ـ قال كذا( ) ،(٤٦وهذا التعريف مخالف لما هو معهود ومعروف عںد أهل الحديث ،ولبيان
ُ
وجمعه َمراسيل ) ،(٤٧وقد
ذلك مفص أقول :جاء في لسان العرب ،حديث ُم َرسل إذا كان غير متصل ا سںاد،
ﱠ
ّ
الم َ
ُ
المحدثين على ﱠأن ُ
التابعي إلى ّ
ﱡ
رفعه
)ما
هو:
ل
رس
اتفق جمهور
فعل
الںبي ـ صلى عليه وسلم ـ من قول أو ٍ
ِ
صغيرا كان التابعي أو ً
ً
كبيرا( ) ،(٤٨وقال الحافظ ابن كثير) :قال ابن الص ح :وصورته التي خ ف
أو تقرير،
فيها حديث التابعي الكبير الذي أدرك جماعة من الصحابة وجالسهم ،كعبيد
بن المسيب ،وأمثالهما ،إذا قال :قال رسول

صلى

بن عدي بن الخيار ،ثم سعيد

عليه وسلم() ،والمشهور :التسوية بين التابعين أجمعين

في ذلك( ).(٤٩
ُ
وعليه يكون المرسل عںد المحدثين :ما رفعه التابعي إلى الںبي صلى
ُ
ً
فصورت ُه أن يقول التابعي ـ سواء كان ً
صغيرا ـ :قال رسول
كبيرا أو
وبين الںبي صلى عليه وسلم؛

عليه وسلم من غير ذكر الواسطة بيںه
صلى

عليه وسلم كذا ،أو فعل كذا ،أو فعل بحضرته كذا ،وںحو ذلك ).(٥٠
ﱠ
ٌ
يتبين لںا أن عبارة الشيخ )يسقط من السںد ما قبل التابعي( عبارة غير دقيقة ،وكان ا ولى بالشيخ أن ُيحدد
التعريف بما قبل الصحابي ،بل القول الدقيق والصحيح هو ما رفعه التابعي إلى الںبي ـ صلى
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ﻋﺎﺷ ًﺮا :ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺤﺪﻳﺚ )اﻟﻤﻨﻘﻄﻊ(:
َ
ْ
يسقط مںه واحد أو أكثر على التوالي( ) ،(٥١ومما ُ
يجب التنبيه
قال الشيخ في تعريفه للحديث المںقطع) :أن
عما سقط ﱠأوله وهو الذي ُي ّ
عليه في تعريف الشيخ ّأںه ـ رحمه ـ لم يحترز في تعريف )الحديث المںقطع( ّ
سمى
ُ ّ
ُ
العلماء في تعريف الحديث المںقطع ،قال ا مام الںووي) :المںقطع الصحيح الذي ذهب
)المعلق( ،وقد اختلف
ﱠ
إليه الفقهاء ،والخطيب ،وابن عبد البر وغيرهم من المحدثين أن المںقطع ما لم يتصل إسںاده على أي وجه كان
اںقطاعه ،وأكثر ما ُيستعمل في رواية من دون التابعي عن الصحابي كمالك عن ابن عمر ،وقيل :هو ما اختل
ً
محذوفا كان أو ً
مبهما كرجل ،وقيل :هو ما روي عن تابعي أو من دوںه قو أو فع  ،وهذا
مںه رجل قبل التابعي
غريب ضعيف( ).(٥٢
أﺣﺪ ﻋﺸﺮ :ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺤﺪﻳﺚ )اﻟﻤﺪ ّﻟﺲ(:
ّ
ْ
ﱠ
عرف الشيخ عبد العزيز )الحديث المدلس( في كتابه فقال) :أن يخفى الساقط بحيث يدركه إ ا ئمة
الحذاق( ) ،(٥٣وتعريف الشيخ للحديث المدلس يدخل فيه أو معه مفهوم الحديث المںقطع ،والمرسلُ ،
والمعضل،
ﱠ
ن خفاء الساقط مشترك بين هذه ا ںواع ،ف ﱠبد من إيضاح ذلك حتى يلتبس ا مر بين ا ںواع المشتركة
ّ
ّ
والحديث المدلس ،ﱠأما الحديث المدلس فهو قسمان ولكل ںوع تعريفه الخاص به :ا ول :تدليس ا سںاد ،بأن
عمن عاصره ما لم يسمعه مںه موهما سماعه قائ ) :قال ف ن( ،أو )عن ف ن( وںحوه ،وربما لم يسقط َ
يروي ﱠ
شيخه
ً
تحسيںا للحديث ،والثاںي :تدليس الشيوخ؛ بأن ُيسمي َ
ً
ً
شيخه أو يكںيه أو ينسبه
صغيرا؛
وأسقط غيره ،ضعيفا أو
فمكروه ً
ٌ
جدا ﱠذمه أكثر العلماء ،وأما الثاںي فكراهته أخف ).(٥٤
أو يصفه بما ُيعرف ،أما ا ول
ّ
ﱠ
ً
علميا في التعريف بشكل عام ،وربما التبس ا مر
إن اقتضاب عبارة الشيخ في تعريف المدلس سببت خل
بمصطلحات أخر تدخل في ضمن هذا المفهوم ف بد من إيضاحه ً
مںعا ل لتباس.
ﺛﺎﻲﻧ ﻋﺸﺮ :ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺤﺪﻳﺚ )ا ُﻟ ُﻤﻌ ّﻠﻞ(:
ُ ّ
)المعلل() :الذي يذكره راويه على سبيل التوهم :بأن يذكر م صحابي مع الحديث،
قال الشيخ تعريف الحديث
أو يقدم بعض الحديث على بعض( ).(٥٥
ُ ّ
ﱠ
)المعلل المدرج( دون
وهذا التعريف الذي أورده الشيخ في كتابه تعريف فيه ںظر؛ ںه مخصوص بالحديث
ﱠ
بقية أںواع العلل ا خرى ،والعلة في الحديث الشريف كما اتفق عليها علماء هذا الفن قد تقع في ا سںاد ،وقد
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تقع في المتن ،وهںاك علل قادحة ،وعلل غير قادحةُ ،ويشترط في الحديث الںبوي لكي يكون ُ)معل (:ـ الغموض،
ٌ
والعلة القادحة ،والعلة القادحة في ا صط ح عںد علماء الحديث هيٌ :
غامض خفي قادح في الحديث،
سبب
ﱠ
مع أن الظاهر الس مة مںه ).(٥٦
ّ
ﱠ
قال ابن الص ح) :فالحديث المعلل هو الحديث 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( ).(٥٧
ُ ّ
ﱠ ﱠ
ﱠ
كاف؛ إذ أںه غفل عن ذكر علل ا سںاد
تقدم أن تعريف الشيخ للحديث
يتبين مما
شاف و ٍ
المعلل غير ٍ
التي تقع في الحديث المعلل كما تقع في المتن ،وقصر التعريف على ںوع معين من الحديث المعللُ ،ويعد هذا
إخ

بالتعريف على وجه العموم ،وا سلم وا حوط لكي يكون التعريف ً
وافيا أن ُيفصل في التعريف لتتضح

الصورة لطالب العلم.
ﺛﺎﻟﺚ ﻋﺸﺮ :ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺤﺪﻳﺚ اﻟﻤﻘﻄﻮع:
ﱠ
ْ
ُ
إسںاده إلى التابعي َفمن دوںه( ) ،(٥٨والمشهور أن )الحديث
قال الشيخ في تعريفه للحديث المقطوع) :أن ينتهي
المقطوع( موقوف على التابعي سواء كان في قوله ،أو فعله ،وهذا ما تعارف عليه أغلب علماء الحديث وأشهرهم،
ﱠ
لذلك فإن زيادة )فمن دوںه( من قبل الشيخ في التعريف وإن وجدت في بعض تعريفات أهل هذا الفن؛ فإںها
زيادة أراها غير مقبولة ںها توحي بأمور ُي ُ
فهم مںها غير ما عليه التعريف الصحيح للحديث المقطوع ،قال ا مام
ُ
ُ
ُ
ُ
ّ
على
الموقوف
والمقاطيع ،وهو
المقاطع
)وجمع ُه:
الںووي:
التابعي قو له أو فع  ،واستعمله الشافي ﱠثم الطبراںي في
ِ
المںقطع( ) ،(٥٩وقد ﱠ
عرف ا مام ابن كثير الحديث المقطوع فقال) :وهو الموقوف على التابعين قو وفع ( ).(٦٠
ﱠ
يبين لںا من هذا أن عبارة )فمن دوںه( التي وردت في تعريف الشيخ زيادة على التعريف الذي اشتهر من
قبل أئمة هذا الفن.
اﻟﻤﺪَ ﺑَّﺞ:
راﺑﻊ ﻋﺸﺮ :ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺤﺪﻳﺚ ُ
ْ
عرف الشيخ عبد العزيز الحديث ﱠ
ﱠ
المدبج بقوله) :أن يروي راويان كل مںهما عن ا خر( ) ،(٦١وهذا التعريف غير
َ
ُ
ً
صورته ﱠ
جلية ّبيںةُ ،
ً
غامضا ،وهو يحتاج إلى مزيد تفصيل وإيضاح لكي تكون
مختصرا
جامع ،فقد جاء
والم ﱠدبج
ِ
لغة اسم مفعول من التدبيج وهو الںفش والتزيين ،والديباجتان :الخدان ).(٦٢
ْ
والمدبج أو رواية ا قران ،والقريںان :هما المتقاربان في السن وا سںاد ،ﱠ
ﱠ
ُ
الحاكم با سںاد ،فإن
وربما اكتفى
روى ﱡكل واحد مںهما عن صاحبه :كعائشة ،وأبي هريرة ،ومالك ،وا وزاعي ـ فهو ﱠ
المدبج ) ،(٦٣قال ا مام ابن
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سںا ً
كثير) :وهو رواية ا قران ً
وسںدا ،واكتفى الحاكم بالمقارںة في السںد ،وإن تفاوتت ا سںان ،فمتى روى كل
ًّ
"مدبجا" ،كأبي هريرة وعائشة ،والزهري وعمر بن عبد العزيز ،ومالك وا وزاعي ،وأحمد بن
مںهم عن ا خر سمي
حںبل وعلي بن المديںي ،فما لم يرو عن ا خر يسمى ّ
"مدب ًجا" ).(٦٤
فالحديث ﱠ
المدبج بصورته الواضحة هو أن يروي قرين عن قريںه رواية ويروي الثاںي عن ا ول رواية أخرى.

اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻲﻧ
اﻟﻤﺤﺎﺳﻦ اﻟﻌﻠﻤ َّﻴﺔ
ً
أوﻻ :اﺧﺘﺼﺎر ﻋﻠﻢ ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﺤﺪﻳﺚ:
من خ ل كتابه في علم المصطلح )علم أصول الحديث(؛ تتبين بوضوح قدرة الشيخ "عبد العزيز" على اختصار
هذا العلم الواسع والكبير والذي هو في غاية ا هميةُ ،ويعد من أهم العلوم وعن ّ
أهميته قال الع مة ابن الص ح:
ﱠ
وأںفع الفںون الںافعة ،يحبه ذكور الرجال وفحولتهمُ ،ويعںى به
الفاضلة،
العلوم
أفضل
من
الحديث
علم
وإن
)هذا،
ِ
ِ
ِ
ﱡ
َ
ُ
ُ
يكره ُه من الںاس إ ُر ُ
ﱠ
سيما
وسفلت ُهم ،وهو من أكثر العلوم َتول ًجا في فںوںها،
ذالتهم
ُمحققو العلماء وكملتهم ،و
الفقه الذي هو إنسان عيوںها ،ولذلك كثر غلط العاطلين مںه من مصںفي الفقهاء ،وظهر الخلل في م ُ
المخلين
به من العلماء( ) ،(٦٥وعلى الرغم من صعوبة علم الحديث استطاع الشيخ ْأن يقدمه بصورة ﱠ
جلية ،وبمںهج علمي،
وشكل لبس فيه ،واختصار ال م بحد ذاته فن جميل اعتںى به العلماء قديما وأبدعوا في اختصار المطو ت
من الكتب من غير إخ ل في مادتها العلمية ،واختصار ال م يعںي إيجازه وتقليل ألفاظه.
ّ
ُ
الشيخ بمختصره هذا من تقريب فن المصطلح لط ب العلم لكي يعرفوا مسائله بسهولة ويسر ،مما
وقد ُو ِفق
ﱠ
العلمية
يساعدهم على حفظها ،فمصطلحات الكتاب على الرغم من قصرها واختصارها حوت أكبر قدر من المادة
بمتن صغير وعبارات موجزة كاںت بداية طيبة للدخول في بحار هذا العلم ،واختصار العلوم كما هو معروف د لة
على قوة فهمها.
ﺛﺎﻧ ًﻴﺎ :ﺗﻜﺜﻴﺮ اﻟﺸﻮاﻫﺪ واﻷﻣﺜﻠﺔ:
العلمية الطيبة في كتاب الشيخ هي ا كثار من الشواهد وا مثلة التي يوردها في طيات كتابه ّ
ّ
موض ًحا
من المحاسن
ِ
بها مصطلحات علوم الحديث ،وهذه الشواهد ب أدںى شك تساعد على تيسير فهم المصطلح الحديثي،
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ومن أمثلة ذلك ما ںرى في تعريف )الحديث المتواتر(؛ إذ ساق أمثلة عدة لذلك فقال) :مثاله :القرآن ،ومثل
ً
ً
شرقا ً
وغربا ،ومثل :قوله ـ صلى عليه وسلم ـ َ"م ْن كذب ﱠ
متعمدا فليتبوأ
علي
الكتب المشهورة بين أهل العلم
َ
مما ﱠ
مقعده من الںار ،ومثل :البلدان الںائية ،والملوك في العصور الخالية( )َ ،(٦٦
عزز ترسيخ معںى هذا الںوع من
ّ
ا حاديث في عقل المتلقي.
ً
ﺛﺎﻟﺜﺎ :اﻋﺘﻤﺎده ﻋﻠﻰ أرﺟﺢ اﻷﻗﻮال ﻲﻓ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ:
مںهجا ً
لقد اعتمد الشيخ في كتابه ً
جيدا؛ وذلك باعتماده أرجح ا قوال في تعريف المصطلحات الحديثية ،مزي
بذلك كل إشكال وصعوبة قد يواجهها طالب العلم في هذا الشأن ،ومثال ذلك تعريفه للحديث الشاذ ،حيث
ﱠ
ٌ
ﱠ
شخص مقبول خالفه أرجح مںه( ) ،(٦٧قال الحافظ ابن حجر العسق ںي) :الشاذ:
عرفه في كتابه بأںه) :الذي رواه
ً
ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى مںه( ).(٦٨
ﱠ
ومصطلح )الشاذ( ںادر ا ستعمال لدى المتقدمين ،فإذا تتبعت أقوالهم في كتب العلل فإںك تكاد تجد فيها
ﱠ
ﱠ
كلمة "الشاذ" ،و يعںي هذا أںهم يعتبرون الشذوذ علة ،وإںما أوردوا ما يقال فيه الشاذ بعبارات أخرى واضحة
مثل قولهم :هذا خطأ ،هذا محفوظ ،هذا وهم ،وںحوها ،قال ا مام السيوطي) :الحديث الشاذ عسير ،ولعسره لم
ُيفرده ٌ
أحد بالتصںيف( ).(٦٩
يتبين لںا مما تقدم جهد الشيخ في تعريف المصطلحات الحديثية وتيسيرها لطالب العلم بصورة مبسطة
صعوبة فيها.
راﺑﻌﺎ :ذﻛﺮ اﻟﺘﻨﺒﻴﻬﺎت اﻟﻌﻠﻤ ّﻴﺔ:
ً
هذه من المحاسن التي حرص الشيخ على ذكرها ً
تتميما للفائدة ،ومن أمثلة تلك التنبيهات المستحسںة يذكر
ُ
الصحيح في القوة بحسب رجاله واشتهارهم وورعهم بالحفظ( ) ،(٧٠وغيرها في مواطن
الشيخ) :تںبيه :يتفاوت
أخرى من الكتاب.
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ﺧﺎﻣﺴﺎ :إﺳﻨﺎده اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻮم اﻷﺧﺮى:
ً
ﱠ
الحديثية وإحالتها إلى علم أصول الفقه ،مثال ذلك ما قاله الشيخ:
كصںيعه في المرجحات بين الروايات
ّ
ً
مباشرا فإن لم يعلم مرجح أو
)المرجحات كثيرة محلها علم أصول الفقه فيها مزيد الضبط وكثرة العدد وكوںه
ِ
تاريخ يوقف العمل بهما( ).(٧١

اﻟﻤﺤﺪِّﺛﻴﻦ:
ﺳﺎدﺳﺎ :اﻋﺘﻤﺎده ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻬﺞ ﺟﻤﻬﻮر ُ
ً
لقد اعتمد الشيخ في كتابه على مںهج ُ ّ
حدثين في دراسة مصطلح الحديث ،وبحسب التقسيم الثںائي للخبر،
الم ِ
إذ ﱠقسم علماء الحديث الخبر على )متواتر ،وآحاد( ،ولم يعتمد المںهج الحںفي الذي ﱠقسم الخبر على )المتواتر،
والمشهور ،وا حاد( ،وهذا التقسيم الذي سار عليه الشيخ في كتابه هو التقسيم المشهور والمعتمد عںد جمهور
المحدثين ،والذي سار عليه واعتمده أكثر علماء الحديث مںذ نشأة علم المصطلح.

اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ
ﱠ
ﱠ
 .١ــ يتبين من خ ل دراسة كتاب )علم أصول الحديث( للشيخ "عبد العزيز السامرائي" أن الشيخ ألفه للطلبة
ً
مختصرا يتںاسب مع من كان يتلقى هذا العلم في وقت الشيخ.
المبتدئين في هذا العلم ،فجاء الكتاب
هم الشيخ في كتابه هو إيصال المعلومة بأقصر الطرق للمتلقين من الطلبة ﱠ
 .٢ــ كان ﱡ
مما أدى ذلك إلى اختصار
أوقع الشيخ ببعض الهفوات في تعريف بعض مصطلحات هذا العلم.
ﱠ
 .٣ــ يتبين ً
أيضا من خ ل هذه الدراسة أن غاية الشيخ في كتابه هي أن يجمع أكثر المسائل المهمة في هذا
العلم بصورة مختصرة ،وقد ﱡ
أضر هذا ا ختصار بمفهوم الكثير من هذه المسائل.
 .٤ــ لم تكن على ما يبدو عںاية المدرسة ا صفية بالحديث عںاية كبيرة ودقيقة ،مما جعل هذا الحال كتاب
الشيخ ً
خاليا من العديد من الشروح التي يتطلبها كل مصطلح جاء في الكتاب ،بل يوجد غيره في دراسة
الحديث.
ﱠ
 .٥ــ يبدو أن غاية الشيخ رحمه

كاںت خالصة

تعالى مما جعل دعوته للںاس مقبولة بشكل واسع ،وجعل

ً
صغيرا من غير تطويل يصيب الطالب بالملل والعزوف عن المواصلة لطلب
هذا الكتاب في علم الحديث
العلم.
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ّ
وتمكںه من اختصار هذا العلم على ّ
الرغم من صعوبته ،وأسلوبه في تحبيب ط به له والعںاية
 .٦ــ قدرة الشيخ
به على وجه جميل وجاد.
 .٧ــ اعتماد الشيخ في كتابه على ذكر رأي واحد في المسألة ،يختاره ويذكره ً
مںعا ل طالة ،بقصد ا ختصار
المحبب لديه.
 .٨ــ إكثار الشيخ من الشواهد في كتابه ا مر الذي يجعل المسائل ﱠ
جلية واضحة قريبة من فهم وإدراك طلبة
العلم.
 .٩ــ عدم تخريج ا حاديث التي أوردها الشيخ في كتابه على غير المألوف عںد علماء هذه الصںعة الذين
حرصوا على تخريج كل حديث وبيان درجة صحته.

اﻟﻤﺼﺎدر واﻟﻤﺮاﺟﻊ
 .١ابن مںظور،

بن مكرم ،لسان العرب ،تحقيق :أمين

عبد الوهاب و

الصادق العبيدي ،الطبعة

الثالثة ،دار إحياء التراث ،بيروت لبںان.
 .٢ا بںاسي ،برهان الدين١٤١٨ ،هـ ١٩٩٨م .الشذا الفياح من علوم ابن الص ح ،تحقيق :ص ح فتحي هلل أبو
خبيب ،مكتبة الرشيد.
ُ .٣البستي ،بن حبان١٤١٤ ،هـ ــ ١٩٩٣م .صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان ،المحقق :شعيب ا رںؤوط،
الطبعة :الثاںية ،مؤسسة الرسالة  -بيروت
 .٤البغدادي ،أبو بكر الخطيب ،الكفاية في علم الرواية ،تحقيق :أبو عبد

السوقي ،وإبراهيم حمدي

المدںي .المكتبة العلمية ،المديںة المںورة.
 .٥الترمذي،
 .٦الترمسي،

بن عيسى١٣٤٩ ،م .سنن الترمذي ،مطبعة عيسى البابي الحلبي ،القاهرة.
محفوظ بن عبد

٢٠١٤ ،م .مںهج ذوي الںظر شرح ألفية علم ا ثر ،تحقيق:

مرابي،

الطبعة ا ولى ،دار ابن كثير ،دمشق.
 .٧حمود،

شاكر٢٠٠٩ ،م .تأريخ الفلوجة من الجذور إلى مںتصف القرن العشرين ،الطبعة الثاںية ،بغداد.

 .٨الحموي ،ياقوت بن عبد

١٣٩٧ ،هـ ـ .١٩٩٣معجم البلدان ،دار صادر ،لبںان بيروت.

 .٩الحںبلي ،ابن رجب ،شرح علل الترمذي ،،تحقيق :ںور الدين عتر ،دار الم ح.
 .١٠الخطيب ،الدكتور

عجاج١٤٢٦ ،هـ.أصول الحديث علومه ومصطلحه ،دار الفكر ،ـبيروت ـ لبںان.

 .١١الدمشقي ،ابن كثير١٣٧٠ ،هـ ١٩٥١م ،اختصار علوم الحديث .وبهامشه شرحه المسمى )الباحث الحثيث(،
أحمد
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 .١٢الذهبي شمس الدين

بن أحمد١٤١٢ ،هـ .الموقظة في علم مصطلح الحديث ،ل مام ،اعتںى به عبد

الفتاح أبو غدة ،الطبعة الثاںية ،مكتب المطبوعات ا س مية ،حلب.
 .١٣الرازي،
 .١٤الزرقاںي،

بن أبي بكر١٩٧٩ ،م .مختار الصحاح ،الطبعة ا ولى ،دار الكتاب العربي ،بيروت ـ لبںان.
عبد العظيم١٣٦٦ ،هـ ١٩٤٧ -م .المںهل الحديث في علوم الحديث ،القاهرة.

 .١٥السامرائي ،عبد العزيز سالم ،علم أصول الحديث ،مخطوط.
 .١٦السامرائي ،يونس الشيخ إبراهيم١٩٨٢ ،م .تأريخ علماء بغداد في القرن الرابع عشر الهجري ،الطبعة ا ولى،
وزارة ا وقاف والشؤون الدينية ،بغداد.
 .١٧السخاوي،

بن عبد الرحمن٢٠٠٩ ،م .فتح المغيث شرح الفية الحديث ،تحقيق :ص ح

عويضة،

الطبعة الثالثة ،دار الكتب العلمية ،بيروت ـ لبںان.
 .١٨السيوطي ،ج ل الدين١٤٢١ ،هـ٢٠٠١ -م .تدريب الراوي في شرح تقريب الںواوي ،الطبعة ا ولى ،دار إحياء
التراث العربي ،بيروت ـ لبںان.
 .١٩الشهرزوري ،عثمان بن عبد الرحمن١٤٠٦ ،هـ ١٩٨٦ -م .مقدمة ابن الص ح) ،معرفة أںواع علوم الحديث(،
تحقيق :ںور الدين عتر ،دار الفكر -سوريا.
 .٢٠الطبراںي ،أبو القاسم١٤٠٤) ،ه١٩٨٣ -م(.المعجم الكبير ،الطبعة الثاںية ،مكتبة العلوم والحكم ــ الموصل.
 .٢١العزاوي ،خالد أحمد صالح٢٠٠٤ ،م .الشيخ عبد العزيز سالم السامرائي حياته وجهوده العلمية في الفقه
والفتوى ،الطبعة ا ولى ،رسالة ماجستير في الجامعة ا س مية ،مطبوعة في بغداد.
 .٢٢العسق ںي ،ابن حجر١٣٥٢ ،هـ١٩٣٤ -م .شرح ںخبة الفكر في مصطلح أهل ا ثر ،القاهرة.
 .٢٣العسق ںي ،ابن حجر١٣٧٩ ،هـ .فتح الباري شرح صحيح البخاري ،تحقيق :محب الدين الخطيب ،الطبعة
الثاںية ،دار المعرفة ،بيروت ،القاهرة.
ََ
ُ ْ َ َ َْ
 .٢٤العسق ںي ،ابن حجر ،ںزهة الںظر في توضيح ںخبة الفكر ِفي مصطل ِح أه ِل ا ث ِر١٤٢٩ ،هـ ٢٠٠٨ -م .تحقيق:
عبد بن ضيف الرحيلي ،الطبعة الثاںية ،جامعة طيبة بالمديںة المںورة.
 .٢٥المحمدي ،عبد القادر مصطفى٢٠٠٥ ،م .الشاذ والمںكر وزيادة الثقة ـ موازںة بين المتقدمين والمتأخرين،
الطبعة ا ولى ،دار الكتب العلمية ،بيروت ـ لبںان.
 .٢٦المشهداںي ،عبود فياض .٢٠١٣ ،تأريخ علماء الفلوجة والشخصيات العلمية فيها ،الطبعة ا ولى ،بغداد.
 .٢٧النسائي ،أحمد بن شعيب سنن النسائي ،طبعة المكتبة العلمية ،بيروت.
 .٢٨الںووي محيي الدين بن شرف١٤٠٥ ،هـ ـ ١٩٨٥م .التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير الںذير ،تحقيق:
عثمان ،الطبعة ا ولى ،دار الكتاب العربي.
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 .٢٩الںيسابوري ،أبو عبد

الحاكم١٤١١ ،ه١٩٩٠ -م .المستدرك على الصحيحين ،تحقيق :مصطفى عبد القادر

عطا ،الطبعة ا ولى ،دار الكتب العلمية ــ بيروت.
 .٣٠الوزير،

بن ابراهيم ،تںقيح ا ںظار في معرفة علوم ا ثار ،ا مام المجتهد الںظار ،تحقيق:

صبحي

ح ق وعامر حسين ،الطبعة ا ولى ،دار ابن حزم ،بيروت.

اﻟﻬﻮاﻣﺶ:
) (١معجم البلدان لياقوت الحموي ٣/١٧٣ :ـــــ  ،١٧٤والشيخ عبد العزيز سالم السامرائي حياته وجهوده ،د .خالد أحمد الصالح٤:
) (٢تأريخ علماء بغداد ،يونس السامرائي ،٢٨٩ :تأريخ الفلوجة،

شاكر حمود ،١٤٤ :تأريخ علماء الفلوجة ،الشيخ عبود فياض:

.٨٢
) (٣الشيخ عبد العزيز سالم السامرائي ،د .خالد أحمد الصالح١٩ :
) (٤تأريخ الفلوجة من الجذور إلى مںتصف القرن العشرين،

شاكر حمود١٤٥ :

) (٥الشيخ عبد العزيز سالم السامرائي ،د .خالد أحمد الصالح٤١ :
) (٦الشيخ عبد العزيز سالم السامرائي ،د .خالد أحمد صالح١٢٢ ،
) (٧فتح المغبث ،السخاوي٣:٣١٨ ،
) (٨رواه الترمذي ح ) ،(٢٤٦٠وابن ماجه :ح)(٤٢٥٨
) (٩صحيح البخاري ،ح )(٣٢٧٤
) (١٠حديث موقوف عن عبيد بن عمير ،يںظر :البخاري ١/٣٩ :ح) ،(١٣٨ويروى عن ابن عباس ،يںظر :سنن الترمذي :ح)(٣٦٨٩
َ
) (١١البخاري :ح ) ،(٥٧٥٧بلفظ ) :عدوى و طيرة و هامة و َصفر( ومسلم :ح) (٥٣٤٨بلفظ ) :عدوى و طيرة و صفر
و هامة(
) (١٢مسںد أحمد ،(٩٧٢٢) :والسنن الكبرى للبيهقي(١٣٧٧٢) :
ْ
ُ ْ ُ ََ ْ ُ ُ ْ َ ْ َ َ ُْ ُ ََ َُ ُ َ َ ﱠ ﱡ َْ ْ
َُ ّ ْ َ
ُ
) (١٣أخرجه الحاكم :ح) (١٣٩٣بلفظ) :كںت ںهيتكم عن ِز يار ِة القب ِور أ فزور
وها ،ف ِإں ُه ُي ِرق القل َبَ ،وت ْد ِم ُع ال َع ْي َنَ ،وتذ ِك ُر ا ِخ َرة،
َ َُ ُ
َو تقولوا ُه ْج ًرا( ،وهو قطعة من حديث عںد مسلم بلفظ) :ںهيتكم عن زيارة القبور فزوروها( ح )(٢٢٢٠
) (١٤علم أصول الحديث ،عبد العزيز السامرائي٣ ،
) (١٥اختصار علوم الحديث ،ابن كثير٢١ ،
) (١٦علم أصول الحديث ،عبد العزيز السامرائي٣ ،
) (١٧لسان العرب ،ابن مںظور٢٢٠:١١ ،
) (١٨تدريب الراوي١٨١ ،
) (١٩تںقيح ا ںظار٦٥ ،
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) (٢٠علم أصول الحديث ،عبد العزيز السامرائي٣ ،
) (٢١تدريب الراوي١٣٣ ،
) (٢٢الموقظة ل مام الذهبي٢٦ ،
) (٢٣شرح ںزهة الںظر١٠٩ ،
) (٢٤مختار الصحاح ،الرازي١٨٢ ،
) (٢٥علم أصول الحديث ،عبد العزيز السامرائي٤ ،
) (٢٦شرح علل الترمذي ،ابن رجب٦٣٢:٢ ،
) (٢٧ںزهة الںظر ،ابن حجر١٢٣ ،
) (٢٨تدريب الراوي٢١٨ ،
) (٢٩الكفاية٤٢٤ ،
) (٣٠علم أصول الحديث ،عبد العزيز السامرائي٤ ،
) (٣١لسان العرب ،ابن مںظور٩١:٩ ،
) (٣٢تدريب الراوي٤٧٥ ،
) (٣٣علم أصول الحديث ،عبد العزيز السامرائي٤ ،
) (٣٤لسان العرب ،ابن مںظور١٢١:١٤ ،
) (٣٥المںهل الحديث في علوم الحديث،

عبد العظيم الزرقاںي٦٨ ،

) (٣٦الشذا الفياح في علوم ابن الص ح٦٢:٢ ،
) (٣٧شرح ںخبة الفكر في مصطلح أهل ا ثر ،ابن حجر١٦ ،
) (٣٨علم أصول الحديث ،عبد العزيز السامرائي٤ ،
) (٣٩مختار الصحاح ،مادة ںكر٦٧٩ :
) (٤٠مقدمة ابن الص ح٨٠ :
) (٤١تدريب الراوي بشرح تقريب الںواوي١/٢٧٦ :
) (٤٢الموقظة٤٢ :
) (٤٣اختصار علوم الحديث٥٥ :
) (٤٤ںزهة الںظر١٢٧ :
) (٤٥الشاذ والمںكر وزيادة الثقة ،عبد القادر المحمدي١٣٣ :
) (٤٦علم أصول الحديث ،عبد العزيز السامرائي٥ ،
) (٤٧لسان العرب ،ابن مںظور.٢١٤:٥ ،
) (٤٨أصول الحديث ،للدكتور
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) (٤٩اختصار علوم الحديث٦٥ ،
) (٥٠مںهج ذوي الںظر شرح ألفية علم ا ثر،

محفوظ بن عبد

الترمسي٣٧ ،

) (٥١علم أصول الحديث ،عبد العزيز السامرائي٥ ،
) (٥٢تدريب الراوي في شرح تقريب الںواوي ،السيوطي،
) (٥٣علم أصول الحديث ،عبد العزيز السامرائي٥ :
) (٥٤تدريب الراوي١٩٧ :
) (٥٥علم أصول الحديث٦ :
) (٥٦علوم الحديث بن الص ح ،٩٠:التقريب والتيسير للںووي ،٤٣:ںزهة الںظر ،٥٩:تدريب الراوي٢٩٤ :
) (٥٧علوم الحديث بن الص ح٨٩ :
) (٥٨علم أصول الحديث ،عبد العزيز السامرائي٧:
) (٥٩تدريب الراوي١٦٧ :
) (٦٠اختصار علوم الحديث ،ابن كثير٢٤ :
) (٦١علم أصول الحديث٨ :
) (٦٢لسان العرب ،ابن مںظور.٢٧٩:٤ ،
) (٦٣تدريب الراوي٥١٩ :
) (٦٤اختصار علوم الحديث ،ابن كثير١٠٤ ،
) (٦٥علوم الحديث بن الص ح ،تحقيق :ںور الدين عتر.٥ :
) (٦٦علم أصول الحديث ،الشيخ عبد العزيز السامرائي٢ ،
) (٦٧علم أصول الحديث ،الشيخ عبد العزيز السامرائي٤ ،
) (٦٨ںزهة الںظر ،٥١ ،تدريب الراوي٢٠٣ :
) (٦٩تدريب الراوي٢٠٤ :
) (٧٠علم أصول الحديث٣ :
) (٧١علم أصول الحديث٥ :
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