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 "دالئل األحكام" اد يف كتابهد  ابن ش   منهج
 

 

 علي بن عمر عباس بسمة بنت حممدد.  
 جامعة طيبة )فرع ينبع( اململكة العربية السعودية. ،بقسم الدراسات اإلسالمية أستاذ مساعد

bs-a-2009@hotmail.com 
 

 

 ملخ ص البحث
 

إنَّ للسنة النبوية مكانة عظيمة يف حياة األمة اإلسالمية؛ فهي األصل املعتمد بعد كتاب هللا عز وجل إبمجاع أهل 
العلم قاطبة، وهي حجة قائمة مستقلة على مجيع األمة، ومن رمحة هللا أن هّيأ هلذه األمة من يقوم خبدمة السنة النبوية 

م أحاديث يقوم هذا البحث بدراسة منهج أحد أهم الكتب املصنفة يف علابلتصنيف يف شىت العلوم املتعلقة هبا. وس
األحكام، الذي هو أحد أهم العلوم املتفرعة عن السنة النبوية، وهو "كتاب دالئل األحكام" أليب احملاسن يوسف 

إذ يعد الكتاب الثاين من الكتب املصنفة يف هذا  ،رمحه هللا ه(632)ت بن رافع هباء الدين ابن شداد األسدي
ه(، وهو مع أمهيته التارخيية وقيمته 516)تالعلم بعد كتاب "شرح السنة" أليب حممد احلسني بن الفراء البغوي 

النوعية وجاللة مؤلفه مل أقف على من خصه ببحث مستقل يسلط لنا الضوء على منهجه؛ فعزمت على ذلك 
 ل، معتمدة فيه على املنهج التحليلي.مستعينة ابهلل عز وج
 املنهج. الدالئل. األحكام. احلديث. ابن شداد. الكلمات املفتاحية:

 
 :املقدمة

احلمد هلل الذي مل يتخذ ولداً ومل يكن له شريٌك يف امللك وما كان معه من إله، الذي ال إله إال هو، فال خالق غريه 
َا أَْمرُُه ِإَذا أَرَاَد وال رب سواه، الذي يعلم ما كان وما هو   كائٌن وما سيكون وما مل يكن لو كان كيف يكون، ﴿ِإَّنَّ

ًئا َأن يُقوَل َلُه ُكن فَيُكوُن ﴾  ]يس:   [.82َشي ْ
وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له، من توكل عليه كفاه، ومن اعتصم به جناه، وأشهد أن سيدان 

لى ل هللا، قائد الغر احملجلني، وصاحب املقام احملمود، اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعوحبيبنا ومعلمنا وقدوتنا حممداً رسو 
 آله وصحبه أمجعني... أما بعد:

فهذا حبث خمتصر عرضت فيه منهج العالمة "أيب احملاسن يوسف بن رافع هباء الدين ابن شداد" يف  كتابه 
م داد قدر املستطاع، مع احلرص على ربط الكال"دالئل األحكام"، وقد حرصت أشد احلرص على تتبع منهج ابن ش

 ابملثال، كما تتبعت أيضا بعض الكتب والرسائل العلمية اليت دارت حوله، وأشرت إليها أثناء البحث.
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 هيكل البحث:
 وقد جاء البحث يف مقدمة، ومبحثني، وخامتة، وفهارس؛ على النحو اآليت:

 امللخص
 املقدمة.

 :"دالئل األحكام"املبحث األول: ابن شداد، وكتابه 
 املطلب األول: الرتمجة البن شداد.

 املطلب الثاين: التعريف بكتابه دالئل األحكام.
 ."دالئل األحكام"املبحث الثاين: منهج ابن شداد يف كتابه 

 املطلب األول: منهجه يف إيراد األحاديث، واحلكم عليها.
  احلكم على الرجال.املطلب الثاين: منهجه يف

 املطلب الثالث: منهجه يف بيان الغريب.
 املطلب الرابع: منهجه يف إيراد األحكام، ومناقشة املخالفني.

 املطلب اخلامس: منهجه يف ذكر الفوائد.
 اخلامتة: وفيها أهم النتائج والتوصيات.

 الفهارس و املراجع.
 :"دالئل األحكام"املبحث األول: ابن شداد، وكتابه 

 املطلب األول: الرتمجة البن شداد:
 والكالم عليه يف مقاصد:

 املقصد األول: امسه، ونسبه:
د ْبن َعتَّاب، الشيخ العالمة القاضي، هباُء الّدين أَبُو احملاِسن وأَبُو العِ  ، يوسُف ْبن رافع ْبن متيم ْبن ُعتبة ْبن حُمَمَّ زِّ

ْوِصلّي املولد واملْنَشأ، الفقيه الّشافعّي، املقرئ، احملدث، املؤرخ، املعروف اباأَلَسِدّي، احلليبُّ األصِل والدار، 
َ

بن امل
 شداد؛ وهو جده ألمه.

 كما تقدم   -تويف أبوه وهو صغري السن، فنشَأ عند أخواله بين شداد، وكان شداد جده ألمه 
 .(1)وجعلها أاب احملاسنمث غري كنيته  ،، وكان القاضي هباء الدين أوال يكىن أاََب اْلِعزّ -آنفا

                                                           
دار الغرب اإلسالمي، ) .بشار عّواد معروف": حتقيق: الدكتور . حممد بن أمحد بن عثمان بن قَاْْياز."اتريخ اإلسالم ووفيات املشاهري واألعالم .الذهيب (1)

 .(95ص/14ج) (.م2003الطبعة األوىل، 
مؤسسة الرسالة، الطبعة ) .حتقيق: جمموعة من احملققني إبشراف الشيخ شعيب األرانؤوط .حممد بن أمحد بن عثمان بن قَاْْياز."سري أعالم النبالء" .الذهيب

 .(275ص/16ج) (.م1985-ه 1405الثالثة، 
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 املقصد الثاين: مولده ووفاته:
ه(، وتويف يف صفر سنة اثنتني وثالثني وستمائة 539) ولد ابملوصل يف شهر رمضان سنة تسع وثالثني ومخسمائة

 .(2)ه(، وله ثالث وتسعون سنة632حبلب )
 املقصد الثالث: مج ْه رُة شيوخه:

جلة من كبار العلماء يف عصره، نوردهم كما ذكرهم  تلميذه ابن خلكان علومه عن  -رمحه هللا -تلقى ابن شداد 
 نقال عنه:

اإلمام، شيخ املوصل، املقرىء النحوي، أبو بكر، حيىي بن سعدون بن متام، األزدي القرطيب  -1
 .(3)ه(567)ت

ملعروف اببن االشيخ القاضي، احملدث، الفقيه الشافعي، أبو الربكات عبد هللا بن اخلضر بن احلسني،  -2
 .(4)ه(574)ت الشريجي

الشيخ اإلمام، العامل، الفقيه، احملدث، مسند العصر، خطيب املوصل، جمد الدين أبو الفضل عبد هللا بن  -4
 .(5)ه(578)ت أمحد بن حممد بن عبد القاهر الطوسي

القاضي، احملدث، الفقيه الشافعي، فخر الدين أبو الرضا َسِعيد ْبن َعْبد اَّللَّ ْبن القاسم ْبن املظفر ْبن  -5
 .(6)ه(576)تالشهرزوري 

                                                           

 -ه 1420بريوت،  –اث دار إحياء الرت ) .حتقيق: أمحد األرانؤوط وتركي مصطفى "الوايف ابلوفيات" . صالح الدين خليل بن أيبك بن عبد هللا. .الصفدي
 (. 86ص/29ج) (.م2000

 –دار صادر ) .حتقيق: إحسان عباس ."وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان" .أمحد بن حممد بن إبراهيم بن أيب بكر الربمكي اإلربلي .ابن خلكان (2)
 .(171ص/6ج) (.1994، 1الطبعة:  - 7، واجلزء: 1900، 0الطبعة:  - 6بريوت، اجلزء 

 . (95ص/14جاتريخ اإلسالم )
 -ي سالمدار الغرب اإل) .حتقيق: الدكتور بشار عواد معروف ."اتريخ بغداد" .أمحد بن علي بن اثبت بن أمحد بن مهدي .اخلطيب البغدادي (3)

 .(381ص/15ج)م(. 2002-ه 1422بريوت، الطبعة األوىل،
 (. 384ص/12ج) (، اتريخ اإلسالم171ص/6ج) وفيات األعيان

 .(540ص/12ج) (، اتريخ اإلسالم85ص/7ج) وفيات األعيان (4)
جر للطباعة والنشر ه) .حتقيق: د. حممود حممد الطناحي د. عبدالفتاح حممد احللو .عبدالوهاب بن تقي الدين."طبقات الشافعية الكربى" .السبكي

 . (123ص/7ج)(. ه 1413والتوزيع، الطبعة الثانية، 
 (. 311ص/15ج) (، سري أعالم النبالء85ص/7ج) (، وفيات األعيان211ص/15ج) اتريخ بغداد (5)
 .(583ص/12ج) (، اتريخ اإلسالم192ص/15ج) اتريخ بغداد (6)

. عبدالعليم خان حتقيق: د. احلافظ ."طبقات الشافعية" .ابن قاضي شهبة .أيب بكر بن أمحد بن حممد بن عمر األسدي الشهيب الدمشقي .تقي الدين
 (. 92ص/7ج)(. ه1407بريوت، الطبعة األوىل،  -عامل الكتب )
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اإِلمام العالمة، احلافظ احملدث، الفقيه، النحوي، أبو حممد، عبد هللا بن حممد بن عبد هللا بن علي،  -6
َهاِجيُّ اأَلِشرْيِيُّ  ن ْ  .(7)ه(561ت)الصِّ

 .(8)ه(566)ت احلافظ سراج الدين أبو بكر حممد بن علي بن ايسر، أبو بكر، األندلسي اجلياين -7
كالمه بقوله: " فهذه أمساء من حضر يف خاطري، وقد مسعت من مجاعة مل   - رمحه هللا - مث ختم ابن شداد

حيضرين روايتهم عند مجع هذا الكتاب؛ كشهدة الكاتبة يف بغداد، وأيب املغيث يف احلربية، والشيخ رضي الدين 
 القزويين املدرس ابلنظامية، ومجاعة شذت عين طرقهم، فلم أذكرهم، إذ كان يف هؤالء غنية".

 أبرز شيوخه الذين كان هلم أكرب األثر يف معارفه.فهؤالء 
 املقصد الرابع: مج ْه رُة تالميذه:

للتدريس وإفادة الطلبة بعلمه، فحدث مبصر، ودمشق، وحلب، فعظم أثره وكثر  -رمحه هللا-تصدى أبو احملاسن 
ري، العلماء إال نفر يستالميذه، قال ابن خلكان: " وكانت حلب يف ذلك الزمان قليلة املدارس، وليس هبا من 

. ومن أشهر (9)فاعتىن أبو احملاسن املذكور برتتيب أمورها ومجع الفقهاء هبا، وعّمرت يف أايمه املدارس الكثرية"
 تالميذه:

د بن يُوُسف، مجال الدين، أَبُو عبد هللا، الفاسي املغريب  -1 د بن احْلسن بن حُمَمَّ اْلُمْقرِئ احْلََنِفّي، حُمَمَّ
 .(10)ه(656)تالشاطبية "  مصنف"شرح

اإلمام العالمة، احلافظ، احملقق، شيخ اإلسالم، زكي الدين، أبو حممد عبد العظيم بن عبد القوي بن عبدهللا  -2
 .(11)ه(656)تبن سالمة بن سعد، املنذري 

                                                           
حتقيق: د.  ."إكمال اإلكمال )تكملة لكتاب اإلكمال البن ماكوال(" .الدين أبو بكر، معني .حممد بن عبد الغين بن أيب بكر بن شجاع .ابن نقطة (7)

 .(193ص/1ج)(. ه1410مكة املكرمة، الطبعة: األوىل،  -جامعة أم القرى )  .عبد القيوم عبد ريب النيب
 (. 289ص/17ج) (، الوايف ابلوفيات195ص/15ج) سري أعالم النبالء

التوزيع , دار الفكر للطباعة والنشر و )  .حتقيق: عمرو بن غرامة العمروي. "اتريخ دمشق" .علي بن احلسن بن هبة هللا,أبو القاسم .ابن عساكر (8)
 .(399ص/54ج)(. م 1995 -ه   1415

  .(196ص/2ج) إكمال اإلكمال
ريوت، لبنان، دار الكتب العلمية، ب) .ق: كمال يوسف احلوتحتقي .حممد بن أمحد بن علي، املكي. "ذيل التقييد يف رواة السنن واألسانيد" .احلسين

 (. 192ص/1ج)(.م1990ه /1410الطبعة: األوىل، 
 (. 84/ص7وفيات األعيان )ج( 9)
 -ه  1417دار الكتب العلمية، الطبعة: األوىل ) ."معرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار" حممد بن أمحد بن عثمان بن قَاْْياز. .الذهيب (10)

 .(359ص/1ج)(. م1997
 .(261ص/2ج) الوايف ابلوفيات

 .(45ص/2ج)(. كراتشي  –مري حممد كتب خانه ) الناشر:  .عبد القادر بن حممد بن نصر هللا."اجلواهر املضية يف طبقات احلنفية" .القرشي
 (. 839ص/14ج) اإلسالم اتريخ

 .(153ص/4ج)(. لبنان-دار الكتب العلمية بريوت) ."تذكرة احلفاظ" .حملمد بن أمحد بن عثمان بن قَاْْياز .الذهيب (11)
 (. 259ص/8ج) (، طبقات الشافعية الكربى366ص/2ج) فوات الوفيات
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مر بن أمحد بن سم عالعالمة، اْلُمحدث، املؤرخ، األديب، اْلَكاِتب، اْلَفِقيه احْلََنِفّي، كمال الدين، أبو القا -3
هبة هللا بن أيب جرادة، اْلَعِقيِليُّ احْلََليبُّ، ابن العدمي، صاحب مصنف"بغية الطلب يف اتريخ حلب" 

 .(12)ه (660)ت
اإلمام، العاّلمُة، ذو الُفُنون، املقرئ، النَّْحوّي، الفقيه الشافعي، شهاُب الّدين، أبو القاسم، أبو شامة  -4

 .(13)ه ( 665)تعبدالرمحن بن إمساعيل بن إبراهيم بن عثمان، املقدسي 
ق بن االشيخ اإلمام، املقرئ، الصاحل، احملدث، مسند العصر، شهاب الدين، أبو املعايل، أمحد بن إسح -5

 .(14)ه(701ت)حممد بن املؤيد بن علي، الشيخ، الزاهد، شهاب الدين، أبو املعايل، اهلمذاين األَبَ ْرُقوِهيِّ 
احملدث، األديب، الفقيه الشافعي، شهاب الدين، أبو احملامد وأبو الطاهر وأبو العرب، إمساعيل بن حامد  -6

 .(15)ه(653)تُقْوِصيُّ بن أيب القاسم عبد الرمحن بن أيب املرجا، املوصلي ال
د ْبن علّي ْبن حممود ْبن َأمْحَد، ابن  -7 احلافظ، احملّدث، مجال الدين، أبو حامد، ابن الشيخ علم الدين، حُمَمَّ

 .(16)ه ( 680)تالّصابويّن، احملمودّي، شيخ دار احلديث الّنوريّة 
 املقصد اخلامس: مناصبه اليت توالها:

وبرع، وتفنن يف العلوم، وصنف، وحدث، وبرز يف مذهب الشافعي، ورأس، وساد،  ،- رمحه هللا - تفقه ابن شداد
وتوىل القضاء، والوزارة واملشاورة، حىت قصده الطلبة، واشتغلوا عليه للعلم، وحصل االنتفاع بصحبته، ومن هذه 

 املناصب:

                                                           
، بريوت، دار الغرب اإلسالمي)  .حتقيق: إحسان عباس ."معجم األدابء = إرشاد األريب إىل معرفة األديب" .ايقوت بن عبد هللا الرومي .احلموي (12)

 .(2068ص/5ج) (. م1993 -ه   1414بعة: األوىل، الط
 (. 386ص/1ج) (، اجلواهر املضية يف طبقات احلنفية35ص/2ج) إكمال اإلكمال

 (. 165ص/8ج) (، طبقات الشافعية الكربى361ص/1ج) (، معرفة القراء الكبار على الطبقات114ص/15ج) اتريخ اإلسالم (13)
اململكة العربية  - مكتبة الصديق، الطائف) .حتقيق: د. حممد احلبيب اهليلة ."معجم الشيوخ الكبري " .حممد بن أمحد بن عثمان بن قَاْْياز .الذهيب (14)

 .(37ص/1ج)(. م1988 -ه   1408السعودية، الطبعة: األوىل، 
دكتور أبو زيد، الدكتور نبيل أبو عشمة، الدكتور حممد موعد، ال حتقيق: د. علي .صالح الدين خليل بن أيبك "أعيان العصر وأعوان النصر" .الصفدي

 -ه   1418سوراي، الطبعة: األوىل،  –لبنان، دار الفكر، دمشق  -دار الفكر املعاصر، بريوت  .)حممود سامل حممد، قدم له: مازن عبد القادر املبارك
 .(171ص/1ج)م(. 1998

 (. 151ص/6ج) الوايف ابلوفيات
حتقيق:  ."إكمال اإلكمال )تكملة لكتاب اإلكمال البن ماكوال(" .معني الدين .حممد بن عبد الغين بن أيب بكر بن شجاع، أبو بكر .ابن نقطة (15)

 .(1631ص/4ج)(. ه1410مكة املكرمة، الطبعة: األوىل،  -جامعة أم القرى ) .د. عبد القيوم عبد ريب النيب
 (. 65ص/9ج) (، الوايف ابلوفيات739ص/14ج) اتريخ اإلسالم

 (. 189ص/1ج) (، ذيل التقييد يف رواة السنن واألسانيد134ص/4ج) (، الوايف ابلوفيات401ص/15جاتريخ اإلسالم ) (16)
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 التدريس: -1
د بعد التأهل احندر إىل بغدا .ال ابن خلكان: ".رَاَءات فَقرَأَ عليه خلق، قث مبصر، ودمشق، وحلب، وأتقن اْلقِ حدَّ 

التام، ونزل ابملدرسة النظامية، وترتب فيها معيداً بعد وصوله إليها بقليل، وأقام معيداً حنو أربع سنني، مث أصعد إىل 
املوصل يف سنة تسع وستني، فرتتب مدرسًا يف املدرسة اليت أنشأها القاضي كمال الدين أبو الفضل حممد بن 

 .(17)شهرزوري، والزم االشتغال، وانتفع به مجاعة"ال
ويف سنة إحدى وستمائة عمر مدرسة، مث عمر يف جوارها داراً للحديث النبوي، فكثرت املدارس أايم  واليته 
على حلب، وملا صارت حلب على هذه الصورة قصدها الفقهاء من البالد وحصل هبا االشتغال واالستفادة، وكثر 

 .(18)شأن الفقهاء يف زمانه لعظم قدره، وارتفاع منزلتهاجلمع هبا، وعظم 
 القضاء: -2

 يف مستهل مجادى األوىل سنة أربع ومثانني ومخسمائة، مث واله قضاء األيويب صالح الدين السلطان اتصل خبدمة
العسكر مع قضاء بيت املقدس، مث  اتصل خبدمة امللك الظاهر غياث الدين بن صالح الدين، فواله قضاء حلب 

 وأوقافها إىل أن مات.
 الوزارة واملشاورة: - 3

لظاهر ورة؛ إىل عهد امللك العزيز أيب املظفر حممد بن امللك احل هباء الدين عند امللك الظاهر يف رتبة الوزارة واملشا
بن السلطان صالح الدين، واستمر على ذلك إىل أول سنة تسع وعشرين أو أواخر سنة مثان وعشرين وستمائة، 
حينما استقل امللك العزيز بنفسه ورفعوا عنه احلجر، يقول ابن خلكان: "وكان القاضي أبو احملاسن املذكور بيده 
حل األمور وعقدها، مل يكن ألحد معه يف الدولة كالم، وكان سلطاهنا امللك العزيز أبو املظفر حممد بن امللك 
الظاهر بن السلطان صالح الدين، وهو صغري السن، حتت حجر الطواشي شهاب الدين أيب سعيد طغرل، وهو 

 .(19)نهما شيء من األمور"أاتبكه ومتويل تدبري الدولة، إبشارة القاضي أيب احملاسن، ال خيرج ع
 املقصد السادس: مذهبه الفرعي، وأتثريه يف كتابه:

 جمتهد متبع الدليل، تفّقه يف بداية حياته على املذهب الشافعي، ومما يدل على - رمحه هللا - العالمة ابن شداد
على كونه  وقد نص ذلك ذكره يف تراجم الفقهاء الشافعية، ومل جند له ترمجة يف كتب تراجم املذاهب األخرى،

شافعياً، تلميذه ابن خلكان، وابن كثري، والذهيب، وغريهم. ومما يدل على ذلك أيضًا عنايته كثريًا بفقه اإلمام 
 الشافعي وأصحابه وذكره ألقواهلم غالباً عند عرضه للخالف يف املسائل الفقهية.

                                                           
 (. 334ص/1ج) (، معرفة القراء الكبار على الطبقات85ص/7ج) وفيات األعيان (17)
 .(384ص/22ج) (، سري أعالم النبالء90ص/7ج) وفيات األعيان (18)

مد زينهم حممد حتقيق: د أمحد عمر هاشم، د حم ."طبقات الشافعيني". أبو الفداء .إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي البصري مث الدمشقي .ابن كثري
 . (848ص/1ج)(. م1993 -ه  1413مكتبة الثقافة الدينية, ) .عزب

 (. 361ص/8ج) (، طبقات الشافعية الكربى99ص/7ج) وفيات األعيان (19)



262 
 

 
E-Proceeding of The  4th International Muzakarah & Mu'tamar on Hadith  (IMAM 2019). 20 November  2019. KUIS, Kajang, Selangor. 

Organized by Hadith and Akidah Research Institute (INHAD), International Islamic University College Selangor, MALAYSIA.  
eISBN 978-967-2122-81-4 

 املقصد السابع: مصادره، وطريقته يف االستفادة منها:
ابن شداد يف "دالئل األحكام"، فهي يف فنون متعددة، أتيت يف مقدمتها املصادر احلديثية مبا فيها  تنوعت مصادر

الكتب الستة، إضافة إىل معاجم اللغة، وكتب الرتاجم والتواريخ، وبعض املصنفات الفقهية، وإليك بعًضا من هذه 
 -املصادر: 

و"الكتب الستة"، و"اتريخ البخاري"، و"شرح السنن "املوطأ لإلمام مالك"، و"مسند اإلمام أمحد بن حنبل"، 
للبغوي"، و"معامل السنن للخطايب"، و"األم للشافعي"، و"املسند" له أيضا، و"الكىن البن مندة"، و"هتذيب اللغة 

 لألزهري"، و"غريب احلديث للخطايب"، و"غريب احلديث للهروي"، و"الصحاح للجوهري"، وغريها.
عزو دة من هذه الكتب، فعن طريق العزو إليها، وغالًبا ما ينسبها إىل مؤلفيها، وأحيااًن يوأما طريقته يف االستفا 

 إىل الكتاب دون ذكر مؤلفه، وأحيااًن يذكر املؤلف دون ذكر الكتاب.
 املقصد الثامن: مصنفاته:

 من أشهرها:و  ،خلف هباء الدين مصنفات عديدة
 "دالئل األحكام"، وكتاب "املوجز الباهر يف الفقه". كتاب "ملجأ احلكام عند التباس األحكام"، وكتاب (1
وكتاب "النوادر السلطانية واحملاسن اليوسفية يف سرية السلطان صالح الدين األيويب"، وكتاب "فضائل  (2

 اجلهاد".
وكتاب "األعالق اخلطرية يف اتريخ الشام واجلزيرة"، وكتاب "العصا"، وكتاب" أمساء الرجال الذين يف  (3

 .(20)ازي"املهذب للشري 
 املقصد التاسع: ثناء العلماء عليه:

: "ثقة، حجة، عارفا أبمور الدين، اشتهر امسه، وسار ذكره. وكان ذا صالح وعبادة. وكان -قال عمر ابن احلاجب 
لك حبلب، واجتمعت األْلسُن َعَلى مدِحه".

ُ
 يف زمانه كالقاضي أيب يوسف يف زمانه. دبر أمور امل

السبكي: " وكان إماما فاضال ثقة، عارفا ابلدين والدنيا، رئيسا مشارا إليه، متعبدا متزهدا،  اتج الدين وقال
على مدحه  نانفذ الكلمة، وكان يشبه ابلقاضي أيب يوسف يف زمانه، دبر أمور امللك حبلب، واجتمعت األلسُ 

 .(21)والقلوب على حبه ملكارمه وأفضاله ونفعه الطلبة يف العلم والدنيا"
نْ َياوقال   .(22)اع َمْنزِلَته"َوعظم َشْأن اْلُفَقَهاء يف َزَمانه لعظم قدره وارتف ،ابن شهبة: " قصده الطّلَبة للّدين َوالدُّ

                                                           
 .(100ص/7ج) األعيانوفيات  (20)

(. م 2002أاير / مايو  -دار العلم للماليني، الطبعة: اخلامسة عشر ) ."األعالم" .خري الدين بن حممود بن حممد بن علي بن فارس .الزركلي
 .(230ص/8ج)

 . (299ص/13ج). (اث العريب بريوتبريوت، دار إحياء الرت  -مكتبة املثىن ) .لعمر بن رضا بن حممد راغب بن عبد الغين."معجم املؤلفني" .كحالة
 (. 360ص/8ج) طبقات الشافعية الكربى (21)
 (. 96ص/2ج) طبقات الشافعية(22)
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 .(23)وقال تلميذه ابن خلكان: " وكان حسن احملاضرة، مجيل املذاكرة، واألدب غالب عليه"
 املطلب الثاين: التعريف بكتابه"دالئل األحكام":

 أتليفه للكتاب:: سبب أوالا 
 يف مقدمته سبب أتليفه للكتاب والغاية من تصنيفه، فقال: "فإنه ملا رأيت  - رمحه هللا - لقد بني ابن شداد

هي أدلة غالب األحكام وأصوهلا، اليت جتري مبعرفتها على نظام، وأن الفقهاء قد شحنوا هبا   األحاديث عن النيب 
كتبهم وتصانيفهم ومل ينبهوا على الصحيح منها واحلسن والغريب، ومل يشريوا إىل أي كتاب تضمنها، ومل يشرحوا 

يث يف أي كتاب ني التنبيه على احلدرأيت أن أمجع كتااب جيمع ب - غريبها، وال نبه أكثرهم على وجه الدليل منها
ذكر، ومن اتفق على نقله من أئمة احلديث املشهورين، وأنبه على أنه صحيح أو حسن أو غريب، وأنبه على 
اختالف العلماء من الصحابة فمن بعدهم من اجملتهدين يف أخذ األحكام منه، مع االختصار عن التطويل املانع 

 من التحصيل...".
 الكتاب:: موضوع اثنياا 

 .(24)بني موضوعه ابن خلكان، فقال: "وكتاب "دالئل األحكام"، تكلم فيه على األحاديث املستنبط منها األحكام"
 .(25)وقال حاجي خليفة: " تكلم فيه: على األحاديث املستنبطة منها األحكام يف الفروع"

ها الفقهية، مع بيان خمرجيومن خالل ذلك يتضح موضوع الكتاب، وهو: مجع األحاديث اخلاصة ابألحكام 
 ومتييز صحيحها من سقيمها، واإلشارة إىل دالالهتا، وشرح غريبها، واستنباط فوائدها.

 : وصف الكتاب وترتيبه:اثلثاا 
 .(27)، ولكن ذكر غريهم أنه كان يف أربع جملدات(26)ذكر البعض يف ترمجة ابن شداد أن الكتاب مكون من جملدين

 األحكام الشيخ حممد بن حيىي النجيمي أن املخطوطة تقع على ثالثة أجزاء.وذكر حمقق كتاب دالئل 
وذكر حمقق الكتاب موسى بن علي النهاري أن النسخة احللبية من املخطوط تقع يف جملدين، والنسخة األزهرية 

 تقع يف ثالثة أجزاء.
ورأيت أن أرتبه على يث قال: "وأما ترتيبه: فقد رتبه مصنفه على األبواب الفقهية، كما أثبت يف مقدمته، ح

 أبواب الفقه لتسهل على املتعلم مطالعته وحل اإلشكال منه...".
                                                           

 (. 91ص/7ج) وفيات األعيان (23)
 (. 99ص/7ج)املرجع السابق  (24)
(. م1941بغداد  -املثىن مكتبة ) ."كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون" .مصطفى بن عبد هللا كاتب جليب القسطنطيين .حاجي خليفة(25)

  (.759/ص1)ج
 (. 759ص/1ج) (، وحاجي خليفة يف كشف الظنون849ص/1ج) (، وابن كثري يف طبقات الشافعيني99ص/7جابن خلكان يف وفيات األعيان ) (26)
 .(97ص/2ج) الكربى(، وقاضي شهبة يف طبقات الشافعية 275ص/16ج) (، ويف سري أعالم النبالء95ص/14ج) الذهيب يف اتريخ اإلسالم (27)
ه  ج. 1351مكتبة ابن تيمية, عين بنشره ألول مرة عام ) .أبو اخلري." غاية النهاية يف طبقات القراء" .حممد بن حممد بن يوسف .ابن اجلزريو 

 (. 396ص/2ج)(. برجسرتاسر
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يطلق لفظة "كتاب" على العنوان العام، مث يردفه بقوله: )وفيه أبواب...(، ويذكر األبواب بتسلسلها؛ جاعال 
 ذكر عناوين ...(، مث يتسلسل يفلكل ابب عنواان أساسيا، ومن مث حيدد املوضوع بعنوان فرعي بقوله: )حديث يف

طهارة"، حىت يفرغ من مجيع األحاديث، مثاله: "كتاب الاألحاديث املتعّلقة ابلباب الذي ترجم له، املواضيع؛ ذاكرا 
 مث يبدأ قوله ب : )وفيه أبواب: الباب األول يف الوضوء(، مث حيدد عنوان املوضوع بقوله: )حديث يف فرض الوضوء(.

يقسمه إىل كتب وأبواب يتفرع عنها فصول، ومثاله: "كتاب الصالة وأبواهبا "، مث قال: "الباب واترة جنده 
 وفيه فصول، الفصل األول: يف قضائها".، األول يف فضائل الصالة وعقاب اتركها(

 :واترة يقسمها إىل كتب مث ينتقل إىل أحاديث الباب بقوله: )القول يف... (، مثاله: )كتاب الزكاة، مث قال
 )القول يف وجوب الزكاة(، مث يذكر األحاديث بقوله: )حديث يف قتال مانعي الزكاة(.

 وال ضري يف ذلك إذا وضعنا يف عني االعتبار تقدم زمان ابن شداد.
والكتاب املطبوع يتكون من جزئني، ابتدأ اجلزء األول بكتاب "الطهارة" واختتم بكتاب "الزكاة"، وابتدأ اجلزء 

 .(1)"املناسك" واختتم بكتاب "اإلمارة والقضاء والشهادة"الثاين بكتاب 
واستهل ابن شداد كتابه مبقدمة ذكر فيها الغرض من تصنيف الكتاب وطريقته يف ترتيبه، مث أردف املقدمة 
ابلفصل األول موضحا فيها الطُرق اليت نقل عنها، فقال: " يف رواية هذه الكتب اليت نقلت منها هذه األحاديث 

ا، وما نقلته من شروح األحاديث وغريها، وما منها كتاب إال  ونقلته من طريق أو طريقني أو عدة طرق؛ وغريبه
بعضها قراءة، وبعضها مساعا، وأقلها إجازة، وشرح ذلك يطول الكتاب يف غري فائدة، فمن أراد معرفة ذلك فعليه 

 بدستور مساعايت، جيده إن شاء هللا تعاىل".
 شرح ألفاظ وقعت وتكررت يف أثناء الكتاب، وذكر فيه أربعة ألفاظ: وذكر يف الفصل الثاين

اللفظ األول: فيه بيان احلديث الصحيح، واملراسيل، واحلديث املدلس، وحديث املبتدع، واملخالف، عنده وعند 
 غريه من أئمة احلديث.

 واللفظ الثاين: بني فيه معىن احلسن عند األئمة، واحلسن عند اإلمام الرتمذي.
 اللفظ الثالث: الغريب.و 

 وجعل اللفظ الرابع: يف بيان ما يقع يف أثناء الكتاب من قوله )يف الغريب(.
 مث بدأ بكتاب الطهارة"، وانتهى "بكتاب اإلمارة والقضاء والشهادة".

 ":دالئل األحكام"املبحث الثاين: منهج ابن شداد يف كتابه 

                                                           
هد األمنية, الناشر: حسن النجيمي( احملاضر يف كلية امللك فالكتاب املطبوع واملعتمد يف الدراسة )دالئل األحكام( بتحقيق )الشيخ حممد بن حيىي بن  (1)

 .1دار الكتب العلمية, ببريوت, لبنان,ط
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 واحلكم عليها:املطلب األول: منهجه يف إيراد األحاديث، 
 ،أود اإلشارة، قبل احلديث عن منهج ابن شداد يف نقد األسانيد واملتون، على أن أحاديث الكتاب مل يسندها

واكتفى ابلعزو إىل الصحايب أو التابعي أو اتبع التابعي؛ خشية اإلطالة بذكر األسانيد، كما اهتم ابألحاديث خترجياً، 
وإيراداً للرواايت، وما قيل فيها من التصحيح والتضعيف مع ذكر أقوال أئمة احلديث ، (28) وبياانً للطرق واأللفاظ

يف ذلك، وإبداء رأيه أحياان، وال ريب أن ذلك من األمهّية مبكان؛ حيث ينبين على صحة احلديث أو ضعفه أحياانً 
 .القول إبثبات احلكم أو نفيه

 وْيكن إمجال طريقته ابآليت: 
ل ضوعات على طريقة أصحاب املصنَّفات من احملدِّثني، فجمع األحاديث املتعلقة بكرتَّب كتابه على املو  (1

 .ويفرع عنها املواضيع، موضوع يف مكان واحد
وقد مجع يف إيراد األحاديث بني طريقيت: أهل الفقه، وأهل احلديث، فأحياان يقسم األبواب على تقسيم   (2

 (29)كتب الفقه، مث يتبع يف فصلها أهل احلديث. 
، (31)، مع ذكر الزايدة يف الرواايت عند كل راو(30)يقوم بذكر األحاديث املتعلقة ابلباب الذي ترجم له (3

 .(32)مع بيان اختالف الرواايت يف سند احلديث ومتنه
شيخان"، أو "أخرجه ال مث يذكر خمرجه إن كان يف الصحيحني، أو يف أحدمها، فيقول: "متفق عليه"، أو (4

، ومراده بذلك أهنما أخرجا أصله أو بعض (33)مسلم" -أو  -"أخرجه البخاري "أخرجاه مجيعا"، أو 
، (34)لفظه، أو معناه، وأحياان يذكره يف أحدمها ويتقاصر عن اآلخر؛ ابلرغم من وجود احلديث يف اآلخر

، وإذا مل يكن احلديث عند واحد من الشيخني، فيدرج إىل )35(وأحياان ينسبه للشيخان ومل يذكر فيهما

                                                           
(، و)أخرجه الشيخان مجيعا من عدة طرق ويف بعضها مل يذكر قراءة اآلية.. (. 177ص/1جمثال: )أخرجه مسلم من عدة طرق.. (. ) (28)

وقال فيه: "إن األذان تسع عشرة كلمة، واإلقامة سبع عشرة كلمة. رواه أبو داود يف (، و)وقد روي هذا احلديث من طريق آخر، 177ص/1ج)
وأنه أخرجه الشيخان، فكذلك يف حديث ، ويوتر اإلقامة، أمر بالال أن يشفع األذان أنه : (، و)وقد ذكران يف حديث أنس206ص/1جسننه(. )

 (. 206ص/1ج(. )... عبدهللا بن زيد، وكذلك
 نب األول )يف الوضوء( القول يف األسباب املوجبة للوضوء، ويف معرض حديثه عن السبب الثاين: املذي، قال: ) وأفردانه ابلذكر وإن كاكما يف البا  (29)

 . (49ص)فإهنم يفردونه ابلذكر( ، إتباعا لعادة أهل احلديث؛ من مجلة اخلارج من السبيلني
 (. 56ص/2ج(، )3ص/2ج(، )63ص/1ج(، )47ص/1جأنظر األمثلة يف املواضع التالية: ) (30)
 (. 303ص/2ج(. )... ، وزاد مسلم يف حديث ابن مسعود:...مثاله: ) وزاد أبو داود يف حديث سهل...، وزاد مسلم يف حديث ابن عباس فقال (31)
 (. 203ص/1جمن عدة طرق(. )"قد قامت الصالة" أخرجاه أيضا : وذكر احلديث يف رواية أخرى، وقال: إال قوله، مثاله: )... أخرجه الشيخان (32)
 (. 196ص/1ج(،)194ص/1جنظر األمثلة يف املواضع التالية: )ا (33)

مثاله خالل حديثه عن ابب "الصوت من الريح: )قال:"أخرجه الشيخان"( وابلبحث اتضح أن احلديث أخرجه مسلم ومل أجد له رواية عند  (34)
 املوطأ وأخرجه البخاري(. ومل أجده يف كتب البخاري.( قال:) ذكره يف 57/ص1(, وأيضا يف)ج51/ص1البخاري.)ج

 (, ومل أجده فيهما.75/ص1مثاله:)أخرجه مسلم وأخرجه البخاري إال أنه قال يف موضع حبيث يعجبه(.)ج (35)
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 .)37(، وأحياان ال يعرج إىل ذكر خمرجه(36)خترجيه من كتب السنة األخرى
اعتمد كثريا يف احلكم على احلديث على أقوال العلماء جرحاً، وتعدياًل، انقال من أّمهات الكتب  كما (5

، ومن هذه الكتب: "شرح السنة" للبغوي، و"اجلامع الكبري" للرتمذي، وال خيرج يف ذلك (38)يف هذا الفنّ 
ويعتين كثريا بنقل قول اإلمام الرتمذي يف احلكم على احلديث عن إمجاعهم وال يشذ عن مجاعتهم. 

 .(39)تصحيحا وتضعيفا، وبيان علة احلديث وسبب ضعفه
، (41)، وبيان اختالف الطرق(40)التصحيح والتضعيفوأحياان يستقل ابحلكم على احلديث من حيث  (6

 .(42)واحلكم ابلوصل أو اإلرسال أو الوقف وغري ذلك
 

، كما ينبه على الزايدات اليت يف (44)، ويبني من أخرج اللفظ من األئمة(43)ْييز بني ألفاظ احلديث (7
 .(45)احلديث

ان الشواهد واملتابعات، أو بي ال خيرج األحاديث الضعيفة إال اندرا، وذلك لغاية؛ كأن يكون من ابب (8
 .(46)ولكن شريطة أن اليكون شديد الضعف ،معىن حلديث صحيح، أو إذا مل يكن يف الباب غريه

                                                           
 (. 159ص/2ج(، و)أخرجه الشيخان كالمها عن مالك(. )48ص/1جوالرتمذي(. )، مثاله: )أخرجه مسلم، أبو داود (36)

 (.75/ص1(,)ج71/ص1(,)ج66/ص1انظر:)ج (37)
 (، و)قال البخاري: وحديث جابر أصح شيء يف إمامة جربيل ابلنيب48ص/1جيف هذا الباب(. ) مثاله: ) وقال: الرتمذي: هذا احلديث أصح ما (38)

ل البغوي: وهو حديث و)وقا(. 83/ص1يف املسح على اخلفني(.)ج و)وقال وكيع" هذا أصح حديث روي عن رسول هللا(، 173ص/1ج(. )
(، )قال البغوي: وهذا احلديث رواه مالك مرسال(. 196ص/1ج(، و)قال البغوي: وهو حديث غريب..()196ص/1جغريب... (. )

(، وقال البغوي: ) 204ص/1ج(. )"وهذا اإلسناد أصحها، روي هذا احلديث وهذه القصة أبسانيد خمتلفة"(، و)قال اخلطايب: 158ص/2ج)
 (. 464ص/2ج(. )"ال تقوم به حجةوإسناده ضعيف "

(، و)وتكلم اخلطايب 65ص/1جوقال: ال يعرف ملسلمة مساع عن أيب هريرة وال ليعقوب مساع من أبيه... (. ) مثاله ما نقله عن اإلمام الرتمذي: ) (39)
. قوم به حجة(واجملهول ال ت، رافع ومل يسمه ألن ابن جريج إَّنا رواه عن بعض بين أيب؛ على هذا احلديث من وجوه: األول: أنه قال يف إسناده مقال

 (. 285ص/2ج)
(، و)وحديث أيب سعيد أشهر يف هذا الباب إال أن أمحد 196ص/1ج(، )194ص/1جقوله: )هذا حديث صحيح أخرجه الشيخان... (. ) همثال (40)

 (. 267ص/1جمل يصححه(. )
 (. 257ص/1جيلزق منكبه مبنكب صاحبه(. )ومثاله: )أخرجه مسلم والبخاري وزاد البخاري: وكان أحدان  (41) 
 (. 202ص/1جمثاله: ) وروى أبو داود يف سننه حديثا رفعه إىل أيب عمري..... (. ) (42)
براء مفتوحة وقاف  ،مثاله: ) قوله يف حديث معاذ"بقينا" وهو بباء معجمة بواحدة مفتوحة وقاف مفتوحة، أي: رقبنا، وروي يف احلديث: "رقبنا" (43)

 (. 193ص/1جوأجوده"بقينا"، وهي الرواية األوىل. ): االرتقاب، وروي "بغينا"، بغني معجمة موضع القاف. ذكر ذلك يف املطالع. قال وابء من
ليتوضأ وضوءه فلينضح فرجه و : )، ولفظ املوطأ(توضأ وانضح فرجك)يغسل ذكره ويتوضأ وضوء الصالة، وقال أيضا يف رواية: : مثاله: ) فقال (44)

(، و)أخرجه 191ص/1ج"إىل شطر الليل(. ): (، و)أخرجه مسلم وذكر يف بعض رواايته49ص/1ج... (. ))ولفظ الرتمذي عن علي قال:  ،(للصالة
 (. 192ص/1ج"وال تصلى يومئذ إال ابملدينة(. ): مسلم ويف رواية أخرى مل تذكر

 (. 630ص/1جالثالثة أايم... (. ) مثاله: )أخرجاه مجيعا، وزاد مسلم، قال عبدهللا: ألن أكون قبلت من رسول هللا  (45)
 (.87/ص1(, القول يف توقيت املسح )ج85/ص1(,القول يف مسح اخلف وأسفله)ج85/ص1انظر:يف املسح على اخلفني:)ج (46)
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أنه  يتكلم على احلديث حسب املقام، فيطيل إذا رأى احلاجة تستدعي ذلك، وخيتصر إذا رأى االختصار  (9
 .(47)ذلكأوىل، أو سبق احلديث عنه يف األبواب السابقة، ويشري إىل 

 :املطلب الثاين: منهجه يف احلكم على الرجال
مل يلتزم ابن شداد ابلرتمجة للرواة، وإَّنا يرتجم ملن دعت احلاجة إىل ترمجته وبيان حاله، وذلك بنقل أقوال  (1

 .(49)، وبيان سبب رد مروايهتم(48)األئمة يف الراوي
 .(50)أحياان يضبط أمساء الرواة (2
 أمساء الرواة، على كتب الرتاجم، ومنها: "االستيعاب البن عبد الرب"، اعتمد كثريا، يف نقله ملا يضبط (3

 .(51)و"اإلكمال البن ماكوال"، و"الضعفاء الكبري للعقيلي"، والتاريخ للبخاري"، وغريه
 املطلب الثالث: منهجه يف بيان الغريب:

لفاظ يف النقاط حتليل األاعتىن ابن شداد بشرح ألفاظ احلديث اليت تستدعي ذلك، وْيكن أن نلخص منهجه يف 
 التالية:

 .(52)"غريبة وفوائد وفيه ألفاظ"، أو "ويف احلديث ألفاظ"أو بعبارة:  "غريبه"يفتتح شرح األلفاظ بعبارة:  (1
 .(53)يتناول األلفاظ املشكلة ابلبيان واإليضاح، وذلك إما لغرابتها أو إلشكال يف معناها لتعدد املراد منها (2

                                                           
(، ) وقد روي يف بعض ألفاظ احلديث ألفاظ تذكر يف ابب املناهي إن شاء هللا تعاىل(. 61/ص2مثاله: )قوله: وقد مضى ضبطهما.. (. )ج (47)

 (. 107/ص2)ج
(. (، )قال اخلطايب: وأوضح هذه الرواايت وأشهرها رجاال تشهد ابن مسعود1/309مثاله: ) قول اخلطايب: وإسناده جيد ورجاله مرضيون(. ) (48)

 (. 324ص/1جوقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه(. )، شة مغرية بن زايدئ(، )قال أبو عيسى: يف سند حديث عا309ص/1ج)
هريرة وال  ال يعرف ملسلمة مساع عن أيب: مثاله: ) وحكى الرتمذي عن أمحد بن حنبل أنه قال: ال أعرف يف هذا الباب حديثا له إسناد جيد، وقال (49)

ه ألن ابن جريج إَّنا روا؛ يف إسناده مقال: (، و)وتكلم اخلطايب على هذا احلديث من وجوه: األول: أنه قال65ص/1جمساع من أبيه... (. ) ليعقوب
 (. 285ص/2جعن بعض بين أيب رافع ومل يسمه، واجملهول ال تقوم به حجة(. )

(، و)عبدالرمحن بن الزبري وضبطه: بفتح الزاي وكسر الباء، قاله يف 181ص/1ج"جندب": بضم اجليم وفتح الدال... ذكر يف املطالع(. ))مثاله:  (50)
 (. 294ص/2ج(، و)وقال يف االستيعاب: سلمة بن صخر.... (. )290ص/2ج(. )-البن ماكوال-اإلكمال

: وهو موضع الطاء، وقالبضاد معجمة ، وحكى العقيلي أنه قال: غضيف بغني معجمة مضمومة.... ذكره يف االستيعاب...،، مثاله: )غطيف (51)
، )اسم الراوي: عبدهللا بن (294ص/1جذكر يف اتريخ البخاري(. )، حباء مهملة مفتوحة وراء مهملة، (، و)أبو احلوراء279/ص1جالصحيح(. )

 (. 629/ص1بسر، وهو بضم الباء وسكون السني املهملة... ذكره يف اإلكمال، وقال يف االستيعاب: يف ابب عطية...(. )ج
 (. 284ص/2ج)-(125ص/2ج)-(265ص/1ج)-(254ص/1ج)-(90ص/1جانظر األمثلة يف املواضع اآلتية: ) (52)
(، 97ص/2جا(. )جزاف: وضبطه بكسر اجليم يف قولهب، أخذ الشيء جمازفة وجزافا، وهو فارسي معر : مثاله: ) قوله جزافا. قال اجلوهري: اجلزف (53)

النخل ال  اجلمع كل لون من".. وهو يف الدقل، وقيل هو أخالط رديئة من التمر، وقال األصمعي: و)اجلمع: وهو بفتح اجليم وسكون امليم والعني.
 (. 101ص/2ج(. ) "يعرف امسه...
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 .(56)، واأللفاظ؛ ابحلروف(55)، و األمساء(54)األماكنيُعىن بضبط املشكل من  (3
، (58)، أو كتب الشروح(57)يشرح الغريب من األلفاظ، واألماكن، واألمساء؛ معتمدا يف ذلك على كتب اللغة (4

 فينقل عنهم لفظهم نفسه، أو ابملعىن.
 .(59)ينبه على الكلمات اليت اشتهر فيها أكثر من بناء مع ذكر ما اشتهر منها (5
 .(60)يفسر األلفاظ من كالمه دون الرجوع إىل مصادر أخرىأحيااًن  (6
 .)61(يبني موارد بعض علماء اللغة يف كالمهم (7
 .(62)اتبع طريقة أهل اللغة يف بيان معىن األلفاظ، فيذكر االشتقاق، واالستشهاد ابلّنظائر وحنوها (8
 .(64)يف بيان األلفاظ وحتليلها (63)يستشهد ابلقرآن الكرمي والسنة (9

                                                           
ح العني تمثاله: ) قباء: وهو بقاف مضمومة... وقال اخلليل: هو مقصور ومل حيك أبو علي فيه سوى املد، وهو قرية من قرى املدينة.... العوايل: بف (54)

 (. 189ص/1جهملة من املدينة على أربعة أميال(. )امل
 (. 258ص/1جبواو مفتوحة وألف وايء معجمة... وهو ابن معبد ذكره يف االستيعاب(. )، وهو وابصة، مثاله: )اسم الراوي (55)
، "من أثوار")(، 59ص/1جاملكان... (. )ضبطه بفتح امليم وراء وألف وابء معجمة بواحدة مكسورة وضاد معجمة، وهو ، مثاله: )"مرابض الغنم" (56)

 (. 58ص/1ج).وهو مجع ثور... (، ضبطه بثاء معجمة بثالث
(، و)وضبطه اجلوهري بفتح العني املهملة.. ( 295ص/2ج(، )وعزاه اهلروي إىل احلريب(. )294ص/2جمثاله: )قاله يف الغريب واألول أصح(. ) (57)

: -الفارسي-(، و)قال صاحب جممع الغرائب225ص/2ج... ذكر ذلك كله اخلطايب(. )(، و)وأترب إذا أستغىن والعرب تطلق296ص/2ج)
 (. 256ص/1ج(. ) "وتفسريه صلى هللا عليه وسلم أوىل..."

 (. 288/ص1جذكره يف شرح البخاري(. ) ،"ضبط: بفتح الياء وضم العني...، فلم يعد ذلك: "مثاله: ) قوهلا (58)
هتا هي مشتقة من قولك: أعريت الرجل النخلة، أي: أعطيته إايها وجعلت له مثر : اختلف يف اشتقاقها، فقال بعضهمالعرية، وقد : "مثاله: )قوله (59)

 (. 107ص/2ج(. ) "عامها...
(، 179ص/1جتراه إذا نقصته. الثاين:.... (. )أأن معناه نقص منه وترته : فيه وجوه: األول، مثاله: )قوله يف: "وتر": بواو مضمومة واتء مكسورة (60)

ضبطه بفتح اهلمزة وكسر... (. ، واألسف الغضب، (، )قوله: أسفت، أي غضبت296ص/2جأن يقول المرأته... (. ): )أن حقيقةالظهار
 (. 298ص/2ج)

 (, و)قال اخلطايب:"معىن النضح ها هنا:صب املاء.....(.147/ص1مثاله:)"حجر"قال اجلوهري:"وحجر اإلنسان وحجره ابلفتح والكسر"(.)ج (61)
 (.151/ص1(,و)قال يف املطالع: وهكذا الرواية عند اجلميع ماعدا الداوودي فإنه رواه.....(.)ج148/ص1)ج

وم يهوشون ومنه هاش الق، بفتح اهلاء، وسكون الواو..... وهي الفتنة واالختالط، مثاله: )هيشات األسواق: وروي هوشات ابلواو، وأصله اهلوشة (62)
مجع ومجوع، ومواقيت مجع ، (، و)وقوت مجع وقت مثل قفل وقفول154ص/1جهيشا وهوشا إذا حتركوا وماجوا(. )يهيشون : إذا اختلطوا، ويقال

"طاف يب رجل": يريد الطيف وهو اخليال الذي يلم ابلنائم، يقال منه: : (، و)قوله171ص/1جميقات مثل مفتاح ومفاتيح، وميعاد ومواعيد(. )
 (. 204ص/1ج(. ) حاطة ابلشيء أطاف...طاف يطيف ومن الطواف طاف يطوف. زمن اإل

بعد أن ، (، يف بيان معىن"أذانب خيل مشس"191ص/1جوقد ورد مثله يف القرآن(. )، عرب به عن غروب الشمس: "توارت ابحلجاب": و)قوله (63)
أهنا أذانب مالكم تؤمنون أبيديكم كفقال عليه السالم: ، ضبطها وبني معناها، قال: ) ويدل على ذلك حديث ورد يف املنع عن اإلشارة يف الصالة

الَة كاَنْت َعَلى اْلُمْؤِمِننَي ِكتاابً َمْوُقواتً (، وقال يف بيان معىن مواقيت الصالة: )قال تعاىل: 257ص/1جخيل مشس... (. ) قال املفسرون: ،  ِإنَّ الصَّ
قال: ال تغلبنكم األعراب على اسم صالتكم هي  ،ن النيب مثاله يف بيان معىن )أعتم ابلصالة(: )روي عن ابن عمر أ، و (171ص/1جفرضا... )

 (. 192ص/1جالعشاء إال أهنم يعتمون ابألبل... (. )
 . (255ص/1جمثاله: )قوله: "رصوا صفوفكم، وقاربوا بينها" صيغة أمر من رص يرص إذا... ومنه قوله تعاىل: )بنيان مرصوص(. ) (64)
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 .(65)ابجلانب اللغوي واألصويل عند شرح األلفاظيهتم  (10
 .(66)أحياان جيمع بني أقوال العلماء يف معىن لفظة من األلفاظ (11

 
 .(67)يرى حاجة إىل إعرابه يعرب ما (12
 .(68)مل جيد له معىن، أو ما كان يف لفظه خطأ ينبه على ما (13
 . (69)ابلتعريفات يعتين (14

 املخالفني: املطلب الرابع: منهجه يف إيراد األحكام ومناقشة
كان ابن شداد عادة ما يشرع، بعد االنتهاء من ختريج احلديث، يف إيراد األحكام املستنبطة  من احلديث، وأحياان 

 يذكر بعضها يف الفوائد. وْيكن إمجال طريقته يف استنباط األحكام ابآليت: 
ب الصحابة والتابعني، ومذاهاستنباط األحكام الفقهّية من األحاديث مع بيان وجه الداللة، وأقوال  (1

 .(71)، ولو خالف ذلك قول اجلمهور(70)فقهاء األمصار، وأدلة كل قول وبيان الراجح منها دون تعّصب
 يذكر األحكام الفقهية املتعلقة ابحلديث، مع بسط الكالم فيها، وذكر القائلني هبا وأدلتهم، وينقل أقوال (2

، ولو (72)وأدلة كل قول وبيان الراجح منها دون تعّصبالصحابة والتابعني، ومذاهب فقهاء األمصار، 

                                                           
ه: )وذهب قوم إىل أهنا مجيع الصلوات، قال املزري: وهو ضعيف ألن أهل اللغة ال يقدمون يف كالمهم املفصل مث يردفونه ابجلمل. مثال (65)

هل نظرت إليها؟ يدل على أن النظر ينبغي أن... : (، )قوله للمغرية225ص/2ج)وأما قوله: حلسبها، ففيه وجوه، األول... (. )(، 183/ص1)ج
 . (224ص/2ج(. )

 (. 190ص/1جوزاد اخلطايب وجهني... (. )، "قرين شيطان" فيه وجوه... ذكره اهلروي مثاله: )ف (66)
، و)قوله: "قاتل هللا اليهود"، قيل: (255ص/1جصيغة أمر من رص يرص إذا ضم البنيان... (. )، مثاله: )قوله: "رصوا صفوفكم، وقاربوا بينها" (67)

 (. 83/ص2معناه عاداهم هللا، وقيل: معناه: لعنهم هللا، وقد يستعمل فاعل مبعىن فَ َعل... (. )ج
مثاله: ) "املخصص": حبثت عنه يف مكانه فلم أجده، وقد ذكر يف املطالع املخمص خباء معجمة مفتوحة وضم امليم األوىل، وهللا أعلم(.  (68)

 (. 181ص/1ج)
 (.128/ص1(, تعريف النفاس)ج127/ص1(,تعريف القصة البيضاء )ج49/ص1انظر: تعريف املذي)ج (69)
 (. 183ص/1جملا اختصتا به من األحاديث واملعاين السابقة(. )؛ مثاله: ) وقد رجح العلماء قول الصبح والعصر (70)
(، و) وقد اختلف العلماء يف موضع التنفيل، فحكي 196ص/1جوإسحاق... (. )فذهب الشافعي وأمحد ، مثاله: )وقد اختلف العلماء يف ذلك (71)

(، ويف معرض حديثه عن 469ص/2جعن مالك أنه كره...، وجوزه آخرون وإليه ذهب الثوري واألوزاعي والشافعي وأمحد، مث ذهب بعضهم... (. )
 "وهذا مذهب مالك والشافعي وأمحد وإسحاق..."ق مبضيها... مث قال: إىل أن الطال اإليالء قال: ) فقد ذهب أكثر أهل العلم من أصحاب النيب 

 (. 327ص/2ج(، و)وقال أبو حنيفة: مدة الرضاع ثالثون شهرا لقوله تعاىل... (. )292ص/2ج(. )
-، "..... "قال:   مثاله: ) اختالف العلماء... أما حجة من ذهب إىل وجوب قراءة فاحتة الكتاب فما روى عبادة بن الصامت، أن رسول هللا (72)

َر وأما حجة من ذهب إىل أن قراءة الفاحتة ليست واجبة يف الصالة فالتمسك بقوله تعاىل:  -أن قال:  واستكمل يف عرض األدلة إىل فَاقْ َرُءوا َما تَ َيسَّ
 (. 273-271ص/1جرواه.... (. )وأما حجة من ذهب إىل أن املأموم ال يقرؤها فما -مث ذكر حجة الفريق اآلخر-..  ِمَن اْلُقْرآنِ 
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ويُبنّي اختالفهم وأقواهلم، وتعّقباهتم على بعضهم، مث خيتار ما يُرّجح الرأي ، خالف ذلك قول اجلمهور
 .(73)" .يدل على." أو"،  .أنه يدل بظاهره."الذي يرتضيه من هذه األقوال، وغالبا ما يصدره بقوله: 

 .(74)احلديث ويدفعهيشري إىل املشكل من  (3
 .(75)سلك مسلك اجلمهور يف دفع التعارض بني األدلة، وذلك بتقدمي اجلمع مث الرتجيح مث النسخ (4
والفقهية، ويرجع احلكم يف املسألة أو اخلالف إىل  (76)يعتمد يف استنباط األحكام على القواعد األصولية (5

الرّأي  يف األصول، والّلغة، والتفسري؛ مؤيّداً ، ويُناقش األدلة مناقشة مستوعبة، فيتكّلم (77)تلك القواعد
 .الذي انتهى إليه

ينقل إمجاع أهل العلم على مسألة من املسائل، وينتقل من مسألة إىل مسألة؛ مستطرد احلديث فيها، مع  (6
 .(78)ذكر أقوال العلماء وأدلتهم يف كل مسألة

                                                           
 (. 64ص/1جو)أنه يدل بظاهره على وجوب غسل اليدين... (. )(، 64ص/1جعلى وجوب النية يف الوضوء... (. )مثاله: ) أنه يدل بظاهره  (73)

و)أنه يدل على (. 466ص/2ج(، و)يدل على أن السلب ال خيمس.... (. )466ص/2ج(. ) و)فظاهر احلديث يدل على أن كل من قتل مشركا...
 (. 468ص/2ججواز ذلك.. (. )

(. )قوله: إشكال يف هذا 61/ص1مثاله:)وأودر اخلطايب إشكاال على مذهب الشافعي.....ووجه دفع هذا اإلشكال أن خروج الدم...(.)ج (74)
(,وقوله:) ويف احلديث 143/ص1(, وقوله:) وعن هذا اإلشكال جواب آخر وهو....(.)ج121/ص1احلديث: وهو اجلمع بني صاليت فرض....()ج

 (.243/ص1إىل أيب بكر أن يثبت....(.)ج إشكال: وهو أن النيب أشار
........., وأبو هريرة أسلم متأخرا, وكان قدوم مثاله:قوله:)وقد قال من قال ابحلديث األول:أن بسرة خربها متأخر ألن أاب هريرة رواه عن النيب  (75)

ألن آخر األمرين من ؛ وهذا األصح": -رمحه هللا-البغوي (, ومثاله أيضا, ما نقله عن53/ص1اهلجرة....( )جطلق بن علي متقدما يف أول زمن 
وقد محله القائلون بوجوب الفاحتة على من ال حيسن القراءة أو حيمل هذا املطلق على "(، قوله: 175ص/1ج. )"أنه صالها يف... : رسول هللا 

. "وزعم بعض العلماء أن هذا منسوخ، ثبتأحديث ابن حجر " (، ونقل عن اخلطايب قوله: 273ص/1ج. )"... الفاحتة بدليل األحاديث املتقدمة
وهذا يدل على جواز "(، )وقال اخلطايب: 302ص/1ج. )"قعاء منسوخاويشبه أن يكون حديث اإل"(، وأيضا نقل عن اخلطايب قوله: 297ص/1ج)

 (. 607ص/1ج(. ) "القياس فإن وضع املاء يف الفم...
عن إراقة اخلمر مع علمه به  ,)أن سكوت النيب (263ص/1جوقد ثبت رفع اليدان... (. )، اتباع احلديث إذا ثبت: مثاله: ) ومذهب الشافعي (76)

  (.85/ص2دليل على أنه ال سبيل إىل تطهريها...(.)ج
,  [43]النساء:    أَْو َلَمْسُتُم النَِّساءَ  الباب بقوله تعاىل: خالل حديثه عن السبب السادس:ملس املرأة قال:"وقد صدر أهل العلم هذامثاله:  (77)

بعد ذكره اختالف األئمة يف رفع اليدين يف تكبرية األحرام واستعراض أدلتهم، قال: )قال أبو (, وأيضا مثاله:55/ص1(.)ج أَْو الَمْسُتُم وقرئ 
وأحاديث  "فيه، وحديث الرباء قد روي من طرق متعددة ومل يذكر فيه مث ال يعود، قال:وخالفه مجيع الصحابة ، انفرد به، حديث ابن مسعود"عيسى: 

بدل و ، فينبغي أن حيمل على االستحباب، ولو كان مرفوعا"(، )قال اخلطايب: 264ص/1ج(. )"فاألخذ هبا أوىل... حكاه البغوي؛ ثبتأرفع اليدين 
 (. 634ص/1ج(. ) "وكان املبدل هو فيه خمري....، ت يف األصولالشيء يقوم مقام األصل يف األحكام، وهذه فائدة استقر 

) يدل لظاهر  ,و(118/ص2((,)والعمل على هذا عند أهل العلم...(.)ج62/ص2)وإليه ذهب عامة العلماء إال ماحكى النخعي....(.)جمثاله: (78)
ضبطه  ،هذه األحاديث على كراهية الصالة يف هذه األوقات، وقد نقل البغوي اتفاق العلماء على أنه ال جيوز بعد صالة...، ومعىن قوله: "قيد رمح

الصالة يف هذين  وائتقضاء ف واتفقوا على أنه جيوز"مح، قال البغوي: ر قاد : ضبطه اجلوهري، وقال: ويقال، بكسر القاف وسكون الياء ودال مهملة
ىل أن قال: إ ،، وأما حالة الطلوع وحالة الغروب وحالة االستواء فقد اختلف يف قضاء الفراشض الفائتة فيها فذهب علي وابن عباس... ("الوقتني

 (. 195ص/1ج(. ) "واختلفوا يف صالة اجلنازة فيها فأجازها الشافعي وروى أن أاب هريرة صلى على...")
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خيتم الباب أحياان بذكر ما فيه من فوائد، وغالباً ما يفتتحه بقوله: )فائدة(، أو: ) ويف احلديث فوائد(،  (7
، وقد استفاد كثريًا يف الكالم على فقه احلديث من كتاب (79)أو: )من فوائده(، أو: )فيه فوائد( 

 .(80)"معامل السنن للخطايب"، وغريمهاوالبغوي"شرح السنة، 
ألئمة وأقوال ايذكر مايدل عليه احلديث من األحكام الفقهية ومن قال هبا من الصحابة والتابعني،  (8

ح من تلك األقوال ما استبان له صوابه؛ متبعاً منهج احملدثني (81)اجملتهدين ، وحيكي أدلَّة كلٍّّ منهم، ويرجِّ
 يف التعويل على احلديث الصحيح واألخذ به.

 ابلعنونة للغريب والفوائد، ولكن أحياان يدرج يف الفوائد ويف الغريب بعض األحكامومن املالحظ أنه التزم  (9
 .(82)إن دعت احلاجة لذلك

 .)83(رائههب الشافعي، واستطالعه آلذدرايته الفائقة ابمل (10
عّف ابن شداد القلم واللسان يف نقد املخالفني، فال جتد يف كتابه ملزا أو طعنا ألحد، بل كان دائما  (11

ابلدليل، ويتبع احلق يف إظهار احلجة، فيبني وجهة نظره مع التوجيه واالستدالل دون الطعن يف يناقش 
 مذهب أو قول.

 املطلب اخلامس: منهجه يف ذكر الفوائد:
لقد ُعين ابن شداد ابستنباط األحكام، واستخالص الفوائد، واستخراج احلكم والفرائد، من األحاديث، فأظهر يف 

 ذلك براعة متميزة وفهما عميقا ودقيقا، وْيكن إمجال طريقته يف ذكر الفوائد ابآليت: 
: )فيدل ظاهر قوليف املسألة، في لرأيهيتبع الغريب دائما بذكر الفوائد، وهي عادة تكون استخالصا  (1

 .(84)احلديث... (، أو: )ويدل على... (، أو: )أنه يدل(

                                                           
 (. 56/ص2(، )ج35/ص2(، )ج66/ص1(، )ج63/ص1(، )ج60/ص1)جمثاله:  -(79)
(، و)... وال يدل على قبول الشهادة. 309ص/2ج: )ومجيع األحكام نقلها اخلطايب وبعضها البغوي(. )قوله مثاله بعدما ذكر مجلة من األحكام (80)

 (. 329ص/2جذكره البغوي(. )
مثاله: )يدل على استحباب أتخري العشاء وهو اختيار الصحابة والتابعني هلذه األحاديث الدالة على ذلك، وقد ذكر مذهب الشافعي استحباب  (81)

ال يزال وقت العصر قائما....  "(، و)وحكى صاحب الشامل عن الشافعي أنه قال:193ص/1ج(. ) التقدمي على قول حلديث النعمان بن بشري...
 (. 175ص/1ج(. ) "إذا صار ظل كل شيء مثليه...."عن أيب سعيد االصطخري أنه قال:  ، وحكي"

(، وذكر أيضا يف أثناء حديثه عن الغريب: 61ص/2جمثاله: ذكر يف الغريب: ) ويف احلديث دليل على أنه ال جيوز للمحرم قبول الصيد... (. ) (82)
فاألوىل: إن ": )"(، وقال عند ذكره لفوائد "ابب حرم املدينة وأحكامه66ص/2ج... (. ))وقد اتفق أهل العلم على أن من فاته الوقوف بعرفة يف

 (. 72ص/2ج(. ) "الناس قد اختلفوا يف صيد املدينة وشجرها، فقال مالك والشافعي وأكثر...
مثاله:)وروى حرملة عن الشافعي:"أنه جيوز بيع اخلبز ابخلبز إذا كان.....,وأنكره أصحاب الشافعي رضي هللا عنه ,  (83)

(,و)وإليه ذهب الشافعي يف أظهر قوليه عمال 126/ص2(,و)وأثبت الشافعي اخليار إذا قدم السوق وعرف األسعار...(.)ج107/ص2قالوا....(.)ج
(,و)وقد روى الشافعي هذا احلديث عن مسلم عن خالد عن ابن جريج ابسناد مل حيصره هذا احلديث, 132/ص2ابحلديث وأن الشرط الزم(.)ج

 (.142/ص1وزاد وقال فيه بقالل هجر......., وقدر الشافعي القلتني خبمس قرب, وقدر أصحابه القربة مبائة رطل....(.)ج
 (. 225ص/2ج(، و)أنه يدل على مراعاة الكفاءة يف املناكح...(. )224ص/2جمثاله: )فيدل ظاهر احلديث على جواز النظر إىل...(. ) (84)
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، ولقد أظهر سعة اطالعه من خالل العرض والتتبع، (85)أو يتتبع أقوال العلماء يف املسألة مع ذكر أدلته (2
 وسرد األدلة ومناقشتها.

 ، مع النقل من أمهات الكتب.(86)عزوه األقوال واملذاهب ألصحاهبا (3
واختالفهم  ،لذلك نالحظ أنه يف ذكره للخالف يعتين بنقل أقواهلم ،التمذهب لغري األئمة األربعةال يرى  (4

 .)87(وأدلتهم
 .)88(ممن ليست هلم مذاهب مستقلة ،كما أنه يذكر أقوال بعض الصحابة والتابعني واحملدثني (5
 .(89)ترجيحه لبعض األقوال، واختياره هلا مع االستدالل (6
 .)90(ورود احلديث إن وجدعنايته ببيان أسباب  (7
ومن املالحظ أنه التزم ابلعنونة للغريب والفوائد، ولكن أحياان يدرج يف الفوائد بعض الغريب، ويف الغريب  (8

 .(91)بعض الفوائد إن دعت احلاجة لذلك
 

 اخلامتة:
نة والتوفيق والتيسري، اإلعاويف اخلتام أمحد هللا عز وجل وأشكره وأثين عليه اخلري كله، أوال وأخرا، وظاهرا وابطنا، على 

زيد احلمد والشكر، م - سبحانه –إلمتام هذا العمل، وما كان هذا البحث ليكون لوال توفيقه وإعانته وتيسريه، فله 
 ََِّوما ِبُكْم ِمْن نِْعَمةٍّ َفِمَن اَّلل  :والصالة والسالم على املبعوث خبامتة الرساالت، وعلى آله وأصحابه [، 53]النحل

أمجعني، وأشهد أن ال إله إال هللا ويل الصاحلني، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله األمني، صلى هللا عليه وعلى آله 
 وصحبه أمجعني، وبعد:

ففي هناية هذا البحث؛ الذي اشتمل على منهج العالمة ابن شداد يف كتابه "دالئل األحكام"، والذي حرصت 
رة واضحة ميسرة؛ متتبعة منهجه، جمتهدة يف إصابة املعىن املراد، مستبصعلى إخراجه بصورة  -قدر إمكاين  -فيه 

                                                           
 (. 198ص/2ج(. )"حيتمل جهني..."قال اخلطايب: ، مثاله: )قوله: "ال كفارة له إال بذلك" (85)
 (. 83/ص2مثاله: ) فذهب ابن سريين واحلكم ومحاد والشافعي وأمحد وإسحاق إىل أنه جيوز االنتفاع...(. )ج (86)

 المثاله:)قال الشافعي:"إن علق هبما غبار....",وقال أبو حنيفة" نفضهما عمال ابحلديث ومحله الشافعي...", وقال أمحد:"ال يضريك نفضت أم  (87)
 (.135/ص1تنفض.."(.)ج

هيم النخعي وزر بن (,و) وقال به من التابعني:إبرا1/134مثاله:)وهو قول علي وابن عباس وعمار ومذهب عطاء والشعيب واألوزاعي...(.)ج (88)
  (. 183/ص1حبيش وقتادة واحلسن وهو قول أصحاب الرأي...(.)ج

(, وأيضا)جيوز للقارئ أن يقرأ القرآن وإن كان رأسه يف 1/134مثاله: بعد ذكر االختالف يف كيفية التيمم قال:)وجوب مسح الوجه والكفني(.)ج (89)
 (.114/ص1حجر حائض..()ج

(, عند حديثه عن املستحاضة وأحكامها: 63/ص1كر أنه ورد على سبب وهو أن رجال خطب امرأة فهاجرت.....(.)جمثاله:)الفائدة األوىل: ذ  (90)
 (.117/ص1)األصل يف هذا الباب حديث فاطمة بنت أيب حبيش عن عائشة رضي هللا عنها قالت: جاءت فاطمة....(.)ج

، ويف الفائدة اليت "ال يقطع... : ضبطه ابلعني املهملة والضاد املعجمة، ومعناه، قوله "ال يعضد شجرها""قال حني حديثه عن الفوائد: ): مثاله (91)
 (. 68ص/2جتليها قال: )قوله"ال ينفر صيدها"معناه: أن يكون الصيد رابضا يف ظل... (. )



273 
 

 
E-Proceeding of The  4th International Muzakarah & Mu'tamar on Hadith  (IMAM 2019). 20 November  2019. KUIS, Kajang, Selangor. 

Organized by Hadith and Akidah Research Institute (INHAD), International Islamic University College Selangor, MALAYSIA.  
eISBN 978-967-2122-81-4 

بكتب األولني، ولقد قمت جاهدة بفرز وترتيب املادة العلمية اليت مجعتها من خالل االستقراء والتحليل؛ كل 
دم يشوبه النقص واخلطأ، فإن آحسب اببه، وموضوعه، وحاولت أن ألبسه حلة الكمال، ولكن كل عمل ابن 

 وفقت إىل الصواب فهو من هللا، وإن أخطات بعد كل ما بذلت للوصول إىل احلق فهو من نفسي والشيطان.
 وأسأله فهو خري من سئل أن جيعل هذا العمل خالصا لوجهه الكرمي، وأن يتقبله بقبول حسن.

 هذا، وقد استفدت من خالل هذا البحث مجلة من الفوائد املنهجية والعلمية، واليت منها:
مهية العناية بنصوص الوحيني، حفظا، وفقها، واستدالال، واستنباطا، فالقرآن والسنة مها منهج حياة، أ (1

 واالشتغال هبما من أجل املطالب، وأعظم الغاايت.
 جهود العلماء السابقني  يف طلب العلم ونشره وبذهلم الكثري خلدمة السنة النبوية. (2
، إال أنه كان علما مشهورا يف عصره يقصده القاصدون من أن ابن شداد رغم عدم شهرته بني طلبة العلم (3

 طلبة العلم من أصقاع املعمورة.
 كتاب "دالئل األحكام" يعد موسوعة فقهية، مجع فيه أقوال األئمة وأدلتهم يف كثري من املسائل الفقهية. (4
كن ، مل يمن املالحظ خالل البحث: أن العالمة "ابن شداد" رغم حفظه للمتون وكرب عدد مسموعاته (5

 له ابع كبري يف علم احلديث، وإَّنا كان متتبعا ألقوال أئمة احلديث يف احلكم على األسانيد أو الرجال.
 أمهية العناية برتاث العلماء الذين مل ينشر من مصنفاهتم الكثري. (6
عود ي حرص العلماء يف ذلك العصر على اتباع الدليل، والبعد عن اجملادلة  يف الرد على اخلصم، فيما ال (7

 بفائدة.
 شدة حرص العالمة ابن شداد على صحة النقل من الكتب، مع اثبات املنقول لصاحبه. (8
زال حيوي الكثري من األفكار البحثية اليت حتتاج إىل التنقيب عنها، وإخراج مكنوهنا، وخاصة  الكتاب ما (9

 يف التخصصات الفقهية.
 البحث.هذا أهم ما توصلت إليه من نتائج وتوصيات يف هذا 

وهلل احلمد كل احلمد، وصالة وسالما على حممد وعلى آله وأصحابه ما تعاقبت مشس وفرقد وما صلى عليه 
 هللا  ذو العرش اجمليد.

____ 
 :املصادر واملراجع

 كار. دار الفكر.ز  ابن العدمي، عمر بن أمحد بن هبة هللا بن أيب جرادة العقيلي. كمال الدين "بغية الطلب يف اتريخ حلب". حتقيق: د. سهيل (1
م اابن اجلزري، حممد بن حممد بن يوسف، أبو اخلري ابن اجلزري. " غاية النهاية يف طبقات القراء".مكتبة ابن تيمية. عين بنشره ألول مرة ع (2
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 .1994، 1الطبعة:  - 7، واجلزء: 1900. 0الطبعة:  - 6بريوت، اجلزء  –
 ،شر والتوزيعدار الفكر للطباعة والن.عمرو بن غرامة العمروي :"اتريخ دمشق". حتقيق .ابن عساكر، علي بن احلسن بن هبة هللا،أبو القاسم (4
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