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 ه:ي  د يف كتاب   ي  منهج اإلمام بن دقيق الع  
 "اإلملام أبحاديث األحكام""اإلمام يف معرفة أحاديث األحكام" و

 

 حممد بن أمحد بن شعيالن الربيكي د. 
 (اململكة العربية السعودية) جنران، جامعة جنران، كلية الشريعة وأصول الدين

m_alboriki@hotmail.com 

 

 ص البحثملخ  
  لعاتب ا المإملا  أبااقي  لحأااا او  لمإاا  لن  قيق  لععقد المإاا   ي اعفة  حااقي  لحأااا ا كتاَب يُ َعدُّ  

وي  وحوقع لتسما مبنهج علمي سلقم يةقد  لعيت ال نظري هلا ةقما صّنف  ي لحأااا  لجلااع  نني لحلالل ولحلفل  
لعنات ولعفولئد لعبديع   وحورق ةقهما ا  لعنولقر ولملباا  لعديقق   وحنفز ةقهما ا  لعتقفيفلت  لملؤعِّفُ  ةقهما

و ي  .ولعتوجقهات لحأصوعق  اا لنففق نه ع  نظفلئه  وحةصح ةقه ع  كثري ا  لععلو  لخلاقا  عفهم لعنصوص لعشفعق 
ني وخامت   ةأاا ا  اقدا  وابحث هجعلت اق هذل لعبح  تناوعت قرلس  انهج لملؤعِّف  ي أتعقف هذي  لعاتانني  

ةقه ةبقنت  اينلعث وحاا لملبح    ي كتاب المإاا   ي اعفة  حااقي  لحأااا اه انهج ةقه لملبح  لحأول ةبقنت
ا ابعتوصقات: حهم اا توصلت إعقه ا  نتائج  ولتبعته . و ي لخلامت  ذكفتالمإملا  أبااقي  لحأااا ا ه ي كتان انهجه
يزيد ا  إياا  لملؤمتفلت ولعندولت  ي إنفلز اناهج لععلما   ي لعتصنقف ولعتأعقف. ح  تاو  اولق حساسق  لمل ةمنها:

 تدرس  ي لجلااعات ولملعاهد ونصورة حوسع. وة  هللا لجلمقع ملا حيب ويفضى.
 : لملنهج. لمإاا . لحأااقي . لحأااا . لمإملا . لن  قيق  لععقد.الكلمات املفتاحية

 
 ة:دقدمامل

لحلمد هلل حنمده  ونستعقنه  ونستغففه  ونتوب إعقه  ونعوذ ابهلل ا  شفور حنفسنا  وا  سقئات حعماعنا  ا  يهده 
هللا ةال اضل عه  وا  يضلل ةال هاقي عه  وحشهد ح  ال إعه إال هللا واده ال شفيك عه  وحشهد ح  حممدلً عبده 

 نعد: اسا  إ ى يو  لعدي   وسلم تسلقماً كثريلً  حااورسوعه  صلى هللا علقه وعلى آعه وحصحانه وا  تبعهم إب
ةإ  حااقي  لحأااا  لعيت يعفف هبا لحلالل ولحلفل  يد عققت ا  حهل لععلم عناي  ةائق  يعفةها ا  كا  
ا  حهل هذل لعشأ   ومم  حعف ةقها وحجاق؛ لمإاا  لحلاةظ لملدي  حنو لعفتح لن  قيق  لععقد؛  ي كتانه المإاا   ي 
اعفة  حااقي  لحأااا ا  ياصدل ةقه لجلمع لملستقصي  ولعنقد لملستو ي  يال رمحه هللا ع  كتانه: ااا ويفت على  

. ويال حيضا: احان جاز  حنه اا وضع  ي 1كتاب ا  كتب لحلدي  وعلواه  إال حوقعت انه ةائدة  ي هذل لعاتابا

                                                           
 (. 2009ه /1430. 1لن  قيق  لععقد  حممد ن  علي ن  وهب. شفح لمإملا  أبااقي  لحأااا . حتقق : حممد خلوف  )لعفايض: قلر لعنولقر. ط 1

 .5  ص1لملقدا   ج
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 .. ويال عنه3 : اهو كتاب لمإسال اقةقال عنه لن  تقم. وحثىن على هذل عاتاب كثري ا  لععلما   2هذل لعف  اثلها
ويد ويع  ي ا. 4لعسباي: اوا  اصنفاته كتاب المإاا  ا  ي لحلدي   هو جلقل ااةل مل يصنف اثله اتج لعدي 

تاب مساه المإملا  إ ى لختصاره  ي ك -رمحه هللا  –اوليل عشفي  جملدل  ةاستثقله نعض حهل عصفه مإطاعته  ةعمد 
اةهذل خمتصف  ي علم لحلدي   أتالت اقصوقه أتاال  ومل حقع لحأااقي  إعقه   لحأااا ا  يال عنه: أبااقي

لجلفلى  وال حعوت  ي وضعه حمفرل  وال حنفزنه كقف لتف  هتورل  ةم  ةهم اغيزله شد علقه يد لعضنان   وحنيزعه ا  يلبه 
 .6ويناظف ةقه لعفققه لملفقدا  اعقحفظه لملبتدئ لملستفقد  5وتعظقمه لحأعيزي  اااان وااان ا

ويقم  هذل  لعاتااب   تتجلى ملطاععهما ااملا ينظف ةقهما  ةقد حسفف ةقهما لملؤعف  ع  نات وةولئد 
نديع   وحورق ةقهما ا  لعنولقر ولملباا  لعديقق  اا أيخذ ابحأعباب  وحوضح ةقهما انهجا سلقما يواي  ي كقفق  

ع  نظفلئه   لت ولعتوجقهات لحأصوعق ؛ اا لنففق نهلالستدالل ولالستنباط ا  لعاتاب ولعسن   وحنفز ةقهما ا  لعتقفيف 
وةاق كثريل ا  يفانئه  وحةصح ةقه ع  كثري ا  لععلو  لخلاقا  عفهم لعنصوص لعشفعق ؛ كعلو  لععفنق   ولملباا  
لملنطقق  ولحأصوعق   ولعقولعد لععقلق   وا  هنا يال لحلاةظ يطب لعدي  لحلليب: إنه مل يتالم على لحلدي  ا  عهد 

ولعاتااب  يُعدل  ا  لعاتب لعيت ال نظري هلا ةقما صّنف  ي لحأااا  لعصحان  إ ى زااننا اثل لن  قيق  لععقد  
 لجلااع  نني لحلالل ولحلفل .

باط لعاتااب  ابملنهجق  لععلمق  لعديقق   جتلت  ي تفتقب لعاتاب  وتبويبه  وطفيقته  ي لستن هذل  سمات  ل
ونقانه عغفيب لحلدي     هعفاظحلحلديثق ؛ ا  إيفلق لحلدي   وختفجيه  وحتفيفه الختالف لحأااا   وعنايته ابعصناع  
 ى غري ذعك مما سنقف إ واا حورق ةقهما ا  لعنولقر ولملباا  لعديقق  لعيت أتخذ ابحأعبابمث عنايته ابعصناع  لعفقهق   
 علقه  ي ثنااي هذل لعبح .

  مشكلة البحث:
  المإاا   ي   لعيت سلاها لن  قيق  لععقد  ي كتانقلعفصقن  وقرلس  لملنهجق  لعسلقم  لعديقق ااج  لحأا   إ ى اعفة  

غا ولعيت حوقع ةقها كنوزل قةقن   وةفلئد افقدة  ونلغ هبما ابل المإملا  أبااقي  لحأااا ااعفة  حااقي  لحأااا ا و
 عظقما.

 
 

                                                           
 لملفجع لعسان . 2
 .27  ص1لن  قيق  لععقد  شفح لمإملا  أبااقي  لحأااا . ج 3
اا   ي اعفة  حااقي  لحأااا . حتقق : سعد ن  عبد هللا لحلمقد  لعفايض: قلر لحملق  علنشف ولعتوزيع. لن  قيق  لععقد  حممد ن  علي ن  وهب. لمإ 4

 51  ص1لملقدا   ج
 .5ص 1لن  قيق  لععقد  لمإملا  أبااقي  لحأااا . ج 5
وت: عامل لعاتب  عبد لععلقم خا . )نري  لن  ياضي شهب   حنو ناف ن  حمحد ن  حممد ن  عمف لحأسدي لعشهيب. طبقات لعشاةعق . حتقق  ق. لحلاةظ 6

 .231  ص2ه (  ج 1407  1لعطبع :ط
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 أمهية البحث:
يزاها  علدي  ولملوضوعق   ولعتحفي لعباعغ  وإظهار لعقولعد ولعضولنط لعيت لعتأتيت حمهق   ي إنفلز انهجه  ي لعتيزلاه 
 عالستفاقة انها ولعسري على خطاها.

 سبب اختيار املوضوع:
سها   ي إنفلز اناهج لععلما  ونشفها نني طالب لععلم  وخاص   ي هذل لععصف لعذي كثفت ةقه لحأحباث ولاتألت لمإ 

 نفعها  عضعف اناهجها.قرلج  وعا  عألسف يل هبا لحأ
 حدود البحث:

رلس  المإاا   ي اعفة  لحأااا ا اولمإملا  أبااقي  لحأااا ا ق يتناول هذل لعبح  انهج لن  قيق  لععقد  ي كتانَقه
 نقدي  لستقفلئ .

 الدراسات السابدقة:
 ي ادوق حبثي مل حيف على قرلس  استقل  ملنهج لمإاا   ي كتانقه  وعا  وجدت قرلس   ي اقدا  كتاب المإاا   

علدكتور سعد لحلمقد  وكذعك  ي اقدا  المإملا  أبااقي  لحأااا ا حملمد خلوف عبدهللا   ا ي اعفة  لحأااا 
 اباا  جلقل  لستفدت انها.

 اقدا  وابحثني وخامت  ويد لرأتيت ح  حجعل هذل لعبح  ا  
ولان وح  جيعل حعماعنا خاعص  عوجه لعافمي  وحخف قع  هذل وهللا حسأل ح  يوةقنا علعلم لعناةع ولععمل لعصاحل

 ح  لحلمد هلل رب لععاملني  وصلى هللا وسلم وابرك على نبقنا حممد وعلى آعه وصحبه حمجعني.
 :ترمجة ابن دقيق العيداملبحث التمهيدي: 

  امسه ونسبه ووالدته:املطلب األول: 
هو لمإاا   لجملدق  لجملتهد  شقخ لمإسال   حممد ن  علي لن  وهب ن  اطقع لملصفي لملاعاي لعشاةعي  ا  ذري  

 لن  قيق  لععقد. ن: حنو لعفتح لملشهور    هبيز ن  ااقم لعقشريي
 .7ولعده اتوجها إ ى اا  ه(   ي ينبع على ساال لعبحف  عنداا كا  625وعد  ي شعبا  سن  )

  نشأته وطلبه للعلم:املطلب الثاين: 
نشأ لمإاا  لن  قيق  لععقد  ي حسفة علمق   اشهورة ابعتدي  ولعصالح؛ يال لحأقةوي: اةأصاله كفميا   وحنوله 

ل و عظقما ا. اةانتدح لعشقخ نقفل ة لعقفآ  لععظقم  ةاشتغل ابعفقه على اذهب لمإاااني ااعك ولعشاةعي ولحأص
 .8على ولعده  مث على ثل  ا  علما  عصفها

 

                                                           
 .13  ص1لن  قيق  لععقد  شفح لمإملا  أبااقي  لحأااا   لملقدا  ج 7
 ( 424لعطاعع لعسعقدا عألقةوي )ص:  8
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 علمه: املطلب الثالث: 
احرنع  تعاصفول: لعتقي لن  قيق  لععقد  ولعشفف لعداقاطي  ولعتقي لن  تقمق   ولجلمال لمليزي  يال  :يال لعذهيب

لملذهبني لملاعاي ولعشاةعي حيق   -رمحه هللا  -. وكا  9لن  قيق  لععقدا :لعذهيب: حعلمهم نعلل لحلدي  ولالستنباط
 حتقققا عظقما  وعه لعقد لعطو ى  ي لعتصنقف  ي لعففوع ولحأصول.

 :بلوغه رتبه االجتهاداملطلب الرابع: 
جتهاق ةقال ع  نفسه: اولة  لجتهاقي ل ا  حذكى لحأئم  يفحي   ويد نلغ  ي لععلم يف  لعاأل  -رمحه هللا  -كا  

: اويد  11. ويال لعذهيب10صفدي: اواسبك مب  يتنيزل ذهنه على ذه  لعشاةعيالعشاةعي إال  ي اسأعتنيا. يال لع
  وال يال لن  سقد لعناس: امل حر اثله ةقم  رحيت شقخنا حنو لعفتح لن  قيق  لععقدا. :كا  على رحس لعسبع ائ 

 .12محلت ع  حجل انه ةقما رحيت ورويتا
  شيوخه:املطلب اخلامس: 

 ولععيز ن  عبد لعسال   ولعفخف ن  لعبخاري  وغريهم.ملنذري  للن  لملقري  و انهم: 
  تالميذه:املطلب السادس: 

 .13لعذهيبو   لمليزيو   لن  سقد لعناس  عال  لعدي  لعباجي: اتج لعدي  لعفاكهاينانهم: 
  مؤلفاته:املطلب السابع: 

ااا  واإ  لحأااا اوا  حشهف اؤعفاته؛ ا لمإاا   ي اعفة  حااقي  لحأااا ا وخمتصفه ا لمإملا  أبااقي  
 و اشفح خمتصف لن  لحلاجب  ي لعفقها  وغريها.  لحأااا  شفح عمدة لحأااا ا

 املطلب الثامن: وفاته:
 .14ه( 702يو  لجلمع  ا  شهف صفف سن  ) -رمحه هللا  -اات 

 

 :"األحكاممنهج ابن دقيق العيد يف كتابه "اإلمام يف معرفة أحاديث : املبحث األول
المإاا   ي اعفة  حااقي  لحأااا ا يعد ا  لعاتب لعففيدة ولعيت ال نظري  نلن  قيق  لععقد لملوسو  كتاب لمإاا  

  نتأعقف هذل لعسفف لععظقم  لجلمع لملستقصي عألااقي   ولعنقد لملستو ي عألسانقد  ةجا  - رمحه هللا -هلا  يصد 

                                                           
 . 942  ص 2قب (. جحممد لعفارايب. )اا : قلر ط لعسقوطي  عبد لعفمح  ن  حب ناف. تدريب لعفلوي  ي شفح تقفيب لعنولوي. حتقق : حنو يتقب  نظف 9
 ( 2000ه  1420لعصفدي  صالح لعدي  خلقل ن  حنقك. لعول ي ابعوةقات. حتقق : حمحد لحأرنؤوط  وتفكي اصطفى. )نريوت: قلر إاقا  لعرتلث   10

 . 138  ص4ج 
 . 203  ص14ه (. ج1410لعذهيب  لمإاا  مشس لعدي  حممد ن  حمحد ن  عثما . سري حعال  لعنبال . )نريوت: اؤسس  لعفساع    11
  2لعسباي  اتج لعدي  عبد لعوهاب ن  تقي لعدي . طبقات لعشاةعق . حتقق : حمموق لعطناجي  وعبد لعفتاح لحللو. )لعقاهفة: قلر هجف  ط  12

 .208  ص 9ه(. ج 1413
 (13لن  قيق  لععقد  لملفجع لعسان  )ص 13
 (42لملفجع لعسان )ص 14
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لما شااال فيف لحأااا  حبق  صار كتانه اعكتانه حبفل زلخفل ال اثقل عه  ي اشد لعنصوص  وتتبع لععلل  وحت
ع  كتانه:  - رمحه هللا -حأااقي  لحأااا   انيدل عألسانقد  كاشفا ع  حاولل لعفولة  حمفرل عألااا  لعفقهق ؛ يال 
. ويال حيضا: احان جاز  15ااا ويفت على كتاب ا  كتب لحلدي  وعلواه  إال حوقعت انه ةائدة  ي هذل لعاتابا

اا عمل حاد   : اهو كتاب لمإسال ا  ويال حيضا: يال: اق. ويال عنه لن  تقم16 ي هذل لعف  اثلهاحنه اا وضع 
يد  -رمحه هللا-. ويال لحأسنوي   ي طبقات لعشاةعق : اوكا  17اثله  وال لحلاةظ لعضقا   وال جدي حنو لعربكاتا

  المإملا اننه كتانه لملختصف لملسمى وهو لعذي لستخفج ا لمإاا ا ناحكمل كتانه لعابري لععظقم لعشأ  لملسمى 
ةحسده علقه نعض كبار هذل لعشأ  مم   ي نفسه انه عدلوة  ةدس ا  سفق حكثف هذه لحأجيزل  وحعداها  ونقي 

 .18انه لملوجوق عند لعناس لعقو   وهو حنو حرنع  حجيزل  لعقو   ةال اول وال يوة إال ابهللا
. ويال عنه لعسباي: اوا  19جملدة عد  حكثفه نعدها ويال لن  اجف: اومجع كتاب لمإاا   ي عشفي 

 –ح  حكثف لعاتاب يد عد   :ا. ويقال20اصنفاته كتاب المإاا ا  ي لحلدي   هو جلقل ااةل مل يصنف اثله
ومل يبقى إال لجليز لحأول ا  لعطهارة. ويقل مل يبقض إال لملوجوق نني يدي لعناس. يال لحأقةوي: اعو كملت  - اسدل

 .21وجوق  حأغنت ع  كل اصنف  ي ذعكانسخته  ي لع
 وا  حنفز اا متقيز نه لعاتاب لحأسلوب لعفليي  ولملنهج لعفصني تتجلى  ي لملطاعب لعتاعق : 

 :املطلب األول: املنهج العام االستيعاب والعناية والتمحيص
  لعديقق  اا ولملباا  ي أتعقف هذل لعاتب انهجا سلقما يواي  وحورق ةقه ا  لعنولقر - رمحه هللا -سلك لملؤعف 

 :أيخذ ابحأعباب  ةم  ذعك
 لجلمع ولالستقعاب جلمقع حااقي  لحأااا  لعيت تفوى  ةال يدع انها شاذة وال ةاذة إال وذكفها. (1
 لععناي  ولعتمحقص وحتفيف لملتو  ونقد لحأسانقد  اىت يتمقيز لعصحقح ا  لعسققم  ولملقبول ا  لملفقوق. (2
 مجع طفق لحلدي  على لحأنولب لعفقهق   ومجع لعشولهد  وشفح لعغفيب  وضبط لملشال.   (3
 نقا  كقفق  لالستدالل ولالستنباط ا  لعاتاب ولعسن .  (4

                                                           
 (.لملقدا   2013ه  / 1434. 1لن  قيق  لععقد  حممد ن  علي ن  وهب. لمإملا  أبااقي  لحأااا . حتقق : حممد خلوف  )لعفايض: قلر لعنولقر. ط 15

 .5  ص1ج
 لملفجع لعسان . 16
 .27  ص1لملفجع لعسان . ج 17
 .231  ص2لن  ياضي شهب   طبقات لعشاةعق   ج 18
قدر لابق  ص لن  اجف  حنو لعفضل حمحد ن  علي ن  حممد ن  حمحد لععسقالين. لعدرر لعااان   ي حعقا  لملائ  لعثاان . حتقق : حممد عبد لملعقد ضا .) 19

 .348  ص5 ( ج1972ه / 1392. 2ط
 51  ص1ا   جلن  قيق  لععقد  لمإاا   ي اعفة  حااقي  لحأاا 20
 28لملصدر نفسه ص 21
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حةصح ةقه ع  كثري ا  لععلو  لخلاقا  عفهم لعنصوص لعشفعق ؛ كعلو  لععفنق   ولملباا  لملنطقق  ولحأصوعق    (5
ال لحلاةظ يطب لعدي  لحلليب: اإنه مل يتالم على لحلدي  ا  عهد لعصحان  ولعقولعد لععقلق   وا  هنا ي

. وهلذل جا  هذل لعاتاب هبذل لحلجم  يال لن  لمللق : اةقد رحيت ا  22إ ى زااننا اثل لن  قيق  لععقدا
 .23حوعه إ ى حثنا  كتاب لعصالة  ي لعاال  على رةع لعقدي   ي ثالث جملدلت ضخماتا

 دمة الكتاب:املطلب الثاين: مدق
كالاا نفقسا  ي لجلفح ولعتعديل  وتالم إبسهاب ع  نعض لعفولة لملختلف  ي اقداته هلذل لعاتاب  ذكف لملؤعف 

ةقهم  ولعذي  ياثف ذكفهم  ي ثنااي لعاتاب؛ عقستغين ابمإااع  على كالاه عنهم  ي لملقدا  ع  تافلره  ي كل 
  ي اوضوع. يال لعدكتور سعد لحلمقد: اوعفف ذعك ابالستقفل   ي نعض لملولضع ا  هذل لعاتاب  اثل يوعه

(: اوحنو اعشف لمسه 147/ص1و ي )ج .اويد تقد   ي لملقدا  اوإنفلهقم ن  حممد هو: لن  حيىي (: 129/ص1)ج
وحممد ن  عمف لعوليدي حكثفول ةقه  وحةظع ا(: 240/ص1ويال حيضا  ي )ج جنقح لملدين  اذكور  ي لملقدا ا

(: ايقس هو لن  لعفنقع ولن  حب عقلي هو حممد 78/ ص2ويال  ي )ج  العنسائي ةقه لعقول  وهو اذكور  ي لملقدا 
ام ولعذي يظهف ا  ذعك: لستقعانه حأيولل لجملفاني ولملعدعني  وانايشتها  ولحلن  عبد لعفمح   وكالمها  ي لملقدا ا. 

 .24على لعفجل مبا حّقله إعقه لجتهاقها
 :املطلب الثالث: ترتيب الكتاب

 على لحأنولب لعفقهق ؛ ةهو كتاب جااع نني لعفقه ولحلدي   ةبدح ناتاب لعطهارة  وثىن هذل لعاتابَ رتب لملصنف 
ب  ولعباب لناتاب لعصالة....  وهاذل على لعطفيق  لملعهوقة  ي لعرتتقب على حنولب لعفقه. ويسم لعاتاب إ ى حنو 

ج  وحتت هذه ابملا  ولعثلإ ى ةصول  ويعنو  عال ابب وةصل؛ كباب لملقاه  وابب لحأولين  وةصل  ي لعتطهف 
لعفصول اباا  ويعرب عنها نقوعه اذكفا. ويسهب  ي تعدلق ةصول لعباب لعولاد  ويدل ذعك على الاته لعفقهق   

حكثف ا  تسعني ةصال. و ي ندلي   ةمثال نلغت ةصول لملقاه حكثف ا  مخس  وثالثني ةصال  و ي صف  وضوئه 
ا  نقال   ذكف ذعك سعد لحلمقد  ي لملقدلعفصل يذكف لحلدي  لحأصل عنده  ي ذعك لعفصل وعه عدة طفق  ي ذعك

 لن  اجف. ع 
 :املطلب الرابع: استنباط احلكم بعموم اللفظ

اا لستدل نه على ةصل  ي لخلارج لعنجس ا  غري لعسبقلني  ذكف ا :(338/ص2يال لملؤعف رمحه هللا )ج
 عدة حااقي :  مث حورق الالنتقاض

                                                           
 .4  ص1لن  قيق  لععقد  شفح لمإملا   لملقدا   ج 22
ق : اصطفى قلن  لمللق   سفلج لعدي  حنو افص عمف ن  علي ن  حمحد لعشاةعي. لعبدر لملنري  ي ختفيج لحأااقي  ولحأاثر لعوليع   ي لعشفح لعابري. حت 23

 .277  ص1 (. ج2004ه /1425  1مال. )لعفايض: قلر لهلجفة علنشف ولعتوزيع. طحنو لعغقط وعبد هللا ن  سلقما  وايسف ن  ك
 .43ص 1سعد لحلمقد  اقدا  لمإاا   ي اعفة  حااقي  لحأااا   لعفايض: قلر لحملق  علنشف ولعتوزيع. ج 24
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لستحاض ةال  لافحةإين : »علنيب ياعت خفوج ق  لالستحاض    ي  ؛ادي  ةاطم  ننت يقسلحأول: 
  .25«حطهف..

 .26«يا  ةأةطف ةتوضأ ح  لعنيب : »لعذي روله لعرتاذي ع  حب لعدرقل    ولعثاين: ادي  لعقي
 .27«حو رعاف.....ةلقتوضأ  ييا  حصانه : »  يال لعفعاف  انها  ادي  عائش   لعثاع : 
حادث عذعك  »: ويد سال حنفي ق   ةقال  يال: رحين  لعفلنع: روله لعدلريطين  ولعطربلين ع  سلما   
بقلني ةهو لعسح  كل اا خفج ا  غري  -رمحه هللا  -م ةقها  ةاستنبط للحأااقي  اتاكثري ا  اع ح    28«وضو ل

 انيض علوضو .
 :يراد احلديثإطلب اخلامس: منهجه يف امل

 عند لستدالعه ابحلدي  ةفي إيفلقه عدة اسائل تدل على غيزلرة علمه وسع  لطالعه ةمنها:
يذكف لحلدي  ابتدائ نبعض رجال لعسند  مث يسوق لحلدي   مث يذكف ا  حخفجه. اثاعه  ي ابب املسألة األوىل: 

حعطقت مخسا مل يعطه  »يال:  ح  لعنيب   (: ع  ييزيد لعفقري  يال حخربان جانف ن  عبد هللا93/ص1)جلملقاه 
. واثاعه 29مث ذكف لحلدي  نتمااه  مث يال: اتف  علقه ا  ادي  هشقم ع  ييزيد  ولعلفظ علبخاري «حاد يبلي...

(  ع  جميزحة ن  زلهف يال: مسعت عبد هللا ن  حب حوىف حيدث 1/96 ي نفس لعباب  ةصل  ي لعتطهري ابعثلج ولعربق )
مث ذكف لحلدي  نتمااه  مث يال:  «لعلهم عك لحلمد ال  لعسما   وال  لحأرض....»حنه كا  يقول:  ع  لعنيب 

 .30احخفجه اسلما
يذكف ا  خفج لحلدي  حوال  مث يذكف علحدي . اثاعه  ي ابب لملقاه حيضا  ةصل طهوري  اا  لعبحف املسألة الثانية: 

(. روى ااعك  ي لملوطأ  ع  صفول  ن  سلقم  ع  سعقد ن  سلم   ا  آل نين لحأزرق ع  لملغرية 96/ص1)ج
  ةقال: اي رجل إ ى رسول هللا  حنه حخربه  حنه مسع حاب هفيفة يقول: جا  -وهو ا  نين عبد لعدلر  -ن  حب نفقة 

رسول هللا! إان نفكب لعبحف  وحنمل اعنا لعقلقل ا  لملا   ةإ  توضأان نه عطشنا  حةنتوضأ ا  اا  لعبحف؟ ةقال 

                                                           
 .333  ريم 262  ص1. واسلم  صحقح اسلم  ابب لملستحاض   ج228  ريم 55  ص1لعبخاري  صحقح لعبخاري  ابب غسل لعد   ج 25
ه 1395 /1975  2لعرتاذي  حنو عقسى حممد ن  عقسى ن  سورة . سن  لعرتاذي  حتقق : حممد ةؤلق عبد لعبايي. )اصف: اطبع  لعباب لحلليب  ط 26

 .وصححه لحأعباين  وعقس ةقها ةتوضأ.720  ريم 89  ص 3(. حنوب لعصو   ابب اا جا  ةقم  لستقى  ج
 .87  ريم 142  ص1ب لعطهارة  ابب لعوضو  ا  لعقئ ولعفعاف  جلملصدر لعسان   حنول 27
 .6099  ريم 239  ص6. ولعطربلين  لملعجم لعابري  ج23  ريم56  ص1لعدلريطين  سن  لعدلريطين  ج 28
. 1وت: قلر طوق لعنجاة.ط)نري  لعبخاري  حممد ن  إمساعقل ن  إنفلهقم ن  لملغرية حنو عبد هللا. صحقح لعبخاري. حتقق : حممد زهري ن  انصف لعناصف. 29

. واسلم ن  لحلجاج حنو لحلس  لعقشريي لعنقسانوري  صحقح اسلم. حتقق : حممد ةؤلق عبد 335ريم  74ص 1ه (. كتاابعتقمم  ابٌب  ج1422
 .521  ريم 370  ص1لعبايي )نريوت: قلر إاقا  لعرتلث لععفب( كتاب لملساجد واولضع لعصالة  ج

 . 476  ريم 346  ص 1ب اا يقول إذل رةع رحسه ا  لعفكوع  ج اسلم  صحقح اسلم  اب 30
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ويال حيضا  ي.. ذكف اا يستدل نه على طهارة لملا  لملستعمل «. 31هو لعطهور ااؤه  لحلل اقتته: »رسول هللا 
افضت افضا شديدل »يقول:  سفقا  ع  لن  لملنادر  حنه مسع جانف ن  عبد هللا  ( روى لعبخاري ع 1/132)

مي ويد حغ»  مث ذكف لحلدي  نتمااه. مث يال و ي رولي  حب قلوق ا  جه  سفقا : 32«يعوقين... ةأاتين لعنيب 
 .34«ةصب علي وضو ه ةتوضأ رسول هللا »و ي رولي  لعنسائي ا  هذل لعطفي :  33«علي....

يد يبتدئ لعفصل غاعبا إبيفلقه علحدي  إبسناقه هو وعو طال لمإسناق. وغاعبا اا ياو  ع  طفي  املسألة الثالثة: 
لحأعفاظ لعيت تدل على طهارة لجللد  - رمحه هللا –(: ذكف 303/ص1حاد لعاتب لحلديثق  لملشهورة  اثاعه  ي )ج

ند لملوطأا ةذكف لحلدي  ا  طفي  لعغاةقي ااس  حخربهم... لملدنوغ. يال: حخربين حب ح  لحلاةظ حاب لحلس  لملقدسي
. ورمبا 36. ولحلدي  حيضا عند اسلم35ع  حمحد ن  حممد لملاي  ع  علي  ع  لعقعنبيب  ع  ااعك  ي ا لملوطأا

  لععيزييز ن  حمحد  حان حيىي ن ( حخربان حنو لحلسني ن  علي ن  شجاع  حان عبد1/231اثاعه  ي )  حورقه نعد ذعك
 ن  يعين حممد عبد ن  عبد هللا –ت ن  نندلر  حان حب  حان حنو عمفو عثما  ن  حممد يوسف  حان حنو ناف اثن

هللا  حان لعقعنيب  ع  ااعك  ع  إسحاق ن  عبد هللا ن  حب طلح      ادثين إسحاق ن  عبد-إنفلهقم لعشاةعي
إ  حاب يتاقة قخل ةسابت عه »: -وكانت حتت حب يتاقة  -ع  محقدة ننت عبقد  ع  كبش  ننت كعب  

. اع ح  37مث يال ويد حخفج هذل لحلدي  لحأرنع  ا  ادي  ااعك  «وضو ل  ةجا ت هفة ةشفنت.....لحلدي 
 لحأااقي  لعيت يورقها نسنده هو غاعبا تاو  ا  طفي  نعض لعاتب لملصنف   كاحلدي  لعسان  ع  طفي  لملوطأ.

العلف ولعنشفا وذعك ا  حسلوب لعبديع  ي علم لعبقا : وهو لستعمال اعا  اتعدقة عائدة علقها املسألة الرابعة: 
(  ي ابب لملقاه: اذكف ا  يال ابعترتيب  ي غسل لمإان  إذل وعغ 260/ص1خفى اتعدقة  اثاعه: يوعه  ي )جحاعا  

. ةأاا ادي  عبد هللا ن  ةقه لعالبا. ةقه ادي  عبد هللا ن  اغّفل  وادي  حب هفيفة  وادي  علي 
: ةفوى هشا  ن  اسا  ع  حممد ن  سريي  عنهاغّفل...ا  مث حخذ ينشف ااعّفه؛ ةقال: ةأاا ادي  حب هفيفة 

                                                           
 (.  1985ه/1406ااعك ن  حنس حنو عبد هللا لحأصبحي. اوطأ لمإاا  ااعك. حتقق : حممد ةؤلق عبد لعبايي. نريوت: )قلر إاقا  لعرتلث لععفب.  31

 .12  ريم22  ص1كتاب لعطهارة  ابب لعطهور علوضو   ج
  202  ص 22. حمحد  لملسند  اسند جانف ن  عبدهللا  ج 5651  ريم 116  ص7اري  ابب عقاقة لملغمى علقه  ج لعبخاري  صحقح لعبخ 32

 .14298ريم
  3  ج  حنو قلوق  سلقما  ن  لحأشع  لعسجستاين. سن  حب قلوق. حتقق : حممد حمي لعدي  عبدلحلمقد. )نريوت: لملاتب  لععصفي  (. ابب  ي لعاالع 33

 .2886  ريم 119ص
 لعبخاري  لملصدر لعسان . 34
 .17  ريم 498  ص2ااعك  لملفجع لعسان   ابب اا جا   ي جلوق لملقت   ج 35
 .366  ريم 277  ص1اسلم  كتاب لعطهارة  ابب طهور جلوق لملقت  ابعدابغ  ج اسلم  صحقح 36
  1لعدلراي  عبد هللا ن  عبدلعفمح  ن  لعفضل حنو حممد لعسمفيندي. سن  لعدلراي. حتقق : نبقل هاشم لععمفي )نريوت  قلر لعبشائف  ط 37

هقي  حمحد ن  لحلسني ن  علي ن  اوسى حنو ناف لخلسفوجفقي. لعسن  . لعبق795  ريم238 (. ابب لهلفة إذل وعغت  ي لمإان   ص2013ه/1434
. ومل 11174  ريم237  ص2 (.ابب سؤر لهلفة  ج2003ه /1424  3لعاربى. حتقق : حممد عبد لعقاقر عطا. )نريوت: قلر لعاتب لععلمق   ط

 حجده عند لحأرنع .
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وروى نقا  ع  يتاقة ع  لن  سريي :  .39  وكذعك يونس ن  عبقد  ع  حممد ن  سريي  عنه«38حوال ه  ابعرتلب»
. وحاا ادي  عبد هللا ن  اغفل 41«إادله  ابعرتلب»رية ع  علي . وحاا ادي  علي ع  هب40«لعسانع  ابعرتلب»
 .42«ةاغسلوه سبع افلت وعففوه لعثاان  ابعرتلب»

 لنتدلؤه لعفصل حاقااًن نذكف لالختالف  ي نعض لحأعفاظ لعيت يبىن علقها اام شفعي  ي لحلدي  املسألة اخلامسة: 
مث ختفجيه عال رولي  نعد ذعك  اثاعه يوعه  ي ابب لملقاه   ي ذكف لخلالف تفتقب لمإان  لعذي يلغ ةقه لعالب 

جوه: إادلها: ف ةقه على و ةصل  ي تلخقص لالختالف  ي حمل لعترتيب ا  لعغسالت. لخُتلِّ (: » 266/ص1)ج
. 43عند اسلم «حواله  ابعرتلب»الحأو ى ا ويد تقد  ذعك ا  رولي  هشا  ن  اسا   ع  حممد ن  سريي : 

إذل وعغ لعالب  ي لمإان  ةاغسلوه » : ا  رولي  حاب  ع  يتاقة ع  لن  سريي  ع  حب هفيفة  «لعسانع » واثنقها:
   وهاذل.44حنو قلوق  حخفجه «سبع افلت: لعسانع  ابعرتلب 

: ةصل  ي -عألااقي  لعيت يبىن علقها اام  اثال ذعك  يال رمحه هللا هلستقصا ه ومجع املسألة السادسة:
ح  » ع  لعنيب  ( وذكف لحلدي  لحأول نسنده ع  نفيده  ع  حنقه 4/16حااقي  جتمع اوليقت لعصالة  )

حيم اعنا إ  »علسائل    و ي رولي  لعرتاذي  يال 45مث يال حخفجه اسلم «رجال سأع  ع  ويت لعصالة...لحلدي 
. مث ذكف طفق لحلدي  عند لعنسائي  ولن  ااجه  ولن  خيزمي   ولعطربلين  وحمحد. مث حورق ادي  46«شا  هللا

اوليقت حنه حاته سائل ةسأعه ع  » ( روله اسلم  وحنو قلوق ولعنسائي ا  ادي  حب اوسى ع  لعنيب 4/21خف)آ
لحلدي   مث ذكف طفق حخفى عه عند حب عولن   ولعبقهقي. مث حورق اديثا حخف روله اسلم ع  يتاقة 47«لعصالة....

إذل صلقتم لعفجف ةإنه ويت إ ى ح  يطلع يف  لعشمس »: ع  حيوب ع  عبد هللا ن  عمف ع  لعنيب 
 لحلدي .48«لحأول....

                                                           
 .279  ريم 234  ص1اسلم  لجلااع لعصحقح  كتاب لعطهارة  ابب وعوغ لعالب  ج 38
. لعطربلين  لحأوسط لعطربلين  حنو لعقاسم سلقما  ن  حمحد ن  حيوب لعلخمي لعشااي. لملعجم لحأوسط. حتقق : طارق عوض وعبد لحملس  لحلسقين 39

 .1326  ريم 84  ص2)لعقاهفة: قلر لحلفاني(. ابب ا  لمسه حمحد ج
 .71  ريم 57  ص1حنو قلوق  سن  حب قلوق. ابب لعوضو  نسور لعالب  كتاب لعطهارة  ج 40
. 1لعدلريطين  علي ن  عمف ن  حمحد حنو لحلس  لعبغدلقي. سن  لعدلريطين. حتقق : شعقب لالرنؤوط وحخفو . )نريوت: اؤسس  لعفساع . ط 41

 .192  ريم107  ص1 (. ابب وعوغ لعاب  ي لمإان   ج2004ه /1424
 .280  ريم 235  ص1اسلم  لملسند لعصحقح  ابب اام وعوغ لعالب  ج 42
 لملصدر نفسه. 43
 .74  ريم 55  ص1حنو قلوق  سن  حب قلوق  كتاب لعطهارة  ابب لعوضو  نسور لعالب  ج 44
 . 613  ريم 428  ص 1اسلم  صحقح اسلم  ابب حويات لعصلولت لخلمس  ج 45
 .152  ريم 286  ص 1ابب اا جا   ي اوليقت لعصالة  ج لعرتاذي  سن  لعرتاذي   46
 .614  ريم 429  ص 1اسلم  لملفجع لعسان   ج 47
 اسلم  لملفجع لعسان . 48
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(: روله لن  خيزمي  ا  جه  23)ص - رمحه هللا -ةقال مث حورق طفيه ولختالف لعفاظه عند غري اسلم 
( روله لعبقهقي  مث حورق اديثا حخف 27خف حلدي  لن  عمف)صآفاظه. مث ذكف طفيقا حعهشا   ولختالف نعض 

لحلدي   مث  «هذل جربيل حاتكم يعلمام قينام.....»: يال  ( روله لعنسائي  ا  ادي  حب هفيفة 27)ص
مث حورق ادي  ع  جانف  وحنس ن  ااعك. وحب 49«: حاين جربيل....  يال لن  عباس حورق اديثا نسنده ع  

 .50سعقد لخلدري 
 : صنيعه يف بداية الفصل:السادس املطلب

لعغاعب على صنقعه  ي ندلي  كل ةصل؛ سقاق لحلدي  كاااًل وهذل هو لعغاعب  وعفمبا لختصفه حاقااًن كما  ي ابب 
ل: . يال  ي ندلي  هذل لعفص-حي: حولين لملشفكني -لعوضو  ا  لملا   ي حولنقهما  ي اذكف (325/ص1لحأولين )ج

 «  وإان حسفينا  اىت إذل كنا  ي آخف لعلقل ويعنا ويع ...كنا  ي سفف اع لعنيب »يال:  اع  عمفل  ن  اصني 
ال: ا وذكف ابيي   مث ذكف اوضع لعشاهد ا  لحلدي   و ي آخفه ي«ةارحتل رسول لل »ةذكف لحلدي   وةقه: 

 . ةأنت تفله هنا لختصف لحلدي   ي ندليته وهنايته.51. اتف  علقهالحلدي 
 املطلب السابع: خترجيه للحديث:

يذكف  ي لعغاعب مم  حخفج ذعك لحلدي  ا   – سول  ذكف ا  حخفجه حوال حو مل يذكفه  – عند إيفلقه علحدي  
 شي  انها  حو ا  غريهم افلعًقا  ي ذعك اسأعتني:حصحاب لعاتب لعست  إ  كا  لحلدي  خمف ًجا  ي 

(   ي اذكف نقا  93/ص1لعتنبقه على لمإسناق  يال لملؤعف:  ي حول ادي  حورقه  ي ابب لملقاه )جاملسألة األوىل: 
» يال:  : ح  لعنيب ايال: اع  ييزيد لعفقري  يال: حخربان جانف ن  عبد هللا   اعىن لعطهور  وحنه لملطهف عغريه

و ي آخفه يال: ااتف  علقه ا  ادي  هشقم  ع  ييزيد  ولعلفظ علبخاري. و ي رولي    لحلدي  «احعطقت مخًسا...
 .52«وجعلت يل لحأرض طقب » :اسلم

 ي  -روي ااعك رمحه هللا تعا ى »( يال 251/ص1لعتنبقه على لملنت. ا ةصل  ي سؤر لعالب ا)جاملسألة الثانية: 
إذل شفب لعالب  ي إان  حادكم  » :يال : ح  رسول هللا ا لملوطأا  ع  حب لعيزانق  ع  لحأعفج  ع  حب هفيفة 

                                                           
 .393  ريم 107  ص 1حنوقلوق  سن  حب قلوق  ابب  ي لعوليقت  ج  49
 .150  ريم 281  ص 1لعرتاذي  لملفجع لعسان   ج  50
 .344  ريم 76  ص1عطهارة  ابب لعصعقد لعطقب  وضو  لملسلم  يافقه ا  لملا   جلعبخاري  صحقح لعبخاري  كتاب ل 51
  1  واسلم  صحقح اسلم  كتاب لملساجد واولضع لعصالة  ج335  ريم 74  ص1لعبخاري  لملفجع لعسان   كتاب لعتقمم  ابٌب  ج 52

 .521ريم370ص
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ا  ادي  ااعك.  يال لن  عبد لعرب  ي ا  55  ولن  ااجه54  ولعنسائي53. حخفجه لعشقخا «ةلقغسله سبع افلت 
  –  وغريه مم  رولة ادي  حب هفيفة وغريه «إذل شفب لعالب »لعتمهقدا؛ هاذل يال ااعك  ي هذل لحلدي : ا 

 .56  وهو لعذي يعفةه حهل لعلغ  ا«شفب لعالب»  وال يقوعو  إذل «حذل وعغ لعالب»كلهم يقول: 
 املطلب الثامن: إيراده للحديث من غري ختريج

ضب  لعذهب ويلقله ع  (: اةصل  ي 286/ص1)ج يد يورق لحلدي  وال يذكف ا  حخفجه؛ كقوعه  ي ابب لحأولين
ال يصلح ا  لعذهب شي  وال  »: : يال رسول هللا ي  ع  شهف  ع  حمسا  ننت ييزيد ياعت وققلوق لحأ

 . مث سات ةلم يذكف ا  حخفجه. و ي هذل لعصنقع ا  لملصّنف مما يؤخذ علقه.57ا«افنصقص  
 :املطلب التاسع: علو اإلسناد عنده

يد يورق لحلدي   ويذكف مم  حخفجه  مث يشري إ ى نعض طفيه  وينبِّّه على روليته هلا نعلو  مث يسوق لحلدي  نسنده 
( مم  ابب لحأولين  ةصل جلوق لملقت  يال: ا روى ااعك  ع  لن  295/ص1هو. ةفي ا ةصل  ي جلوق لملقت  ا)ج

  ةذكف لحلدي   مث يال: 58«نشاة ممقت ... لعنيب  اف  »يال:  شهاب  ع  عبقد هللا ن  عبد هللا  ع  لن  عباس 
ا  ادي  يونس. وويع عنا ادي  يونس عاعًقا  يفحت  60ا  ادي  ااعك  وحخفجه لعشقخا  59احخفجه لعنسائي

 .61على لعفققه لملفيت حب لحلس  هب  هللا لعشاةعي...ا ةذكف سنده نطول
 :املطلب العاشر: ذكره لسند احلديث

رمبا حورق لحلدي  نذكفه نعض سنده  ورمبا حورقه نذكف لعسند كاااًل  وابحأخص إذل كا  لحلدي  ا  نعض لعاتب 
(:اةصل  ي لعسولك نني كل ركعتني ا  صالة لعلقل. روى حنو 373/ص1غري لملشهورة  كقوعه  ي ابب لعسولك )ج

كا  يستاك   ح  لعنيب »  ع  حنقه: عباس نعقم ا  ادي  لملنهال ن  عمفو  يال: ادثنا علي ن  عبد هللا ن  

                                                           
 .279  ريم 234  ص1واسلم  لملسند لعصحقح  ابب وعوغ لعالب  ج لعبخاري  صحقح لعبخاري  ابب لملا  لذ يغسل نه شعف لمإنسا   53
  2لعنسائي  حمحد ن  شعقب حنو عبدلعفمح . سن  لعنسائي. حتقق : عبد لعفتاح حنو غدة.) الب: ااتب لملطبوعات لمإسالاق   ط 54

 .64  ريم 52  ص1 ( كتاب لعطهارة  ابب سور لعالب  ج1986ه/1406
تب لععفنق (.  الن  ااجه  حممد ن  ييزيد لعفنعي اوالهم  لعقيزويين حنو عبدهللا. سن  لن  ااجه. حتقق : حممد ةؤلق عبد لعبايي  )لعقاهفة: قلر إاقا  لع 55

 .364  ريم130  ص1كتاب لعطهارة  ابب غسل لمإان  ا  وعوغ لعالب ج
 .251  ص1لن  قيق  لععقد  لمإاا   ي اعفة  حااقي  لحأااا   ج 56
  لن  انبل  حمحد ن  حممد ن  هالل ن  حسد لعشقباين حنو عبدهللا. اسند لمإاا  حمحد ن  انبل. حتق : شعقب لحأرنؤوط وآخفو . )قاش : اؤسس 57

 . ويال لحأرنؤوط: إسناقه ضعقف.27564( ريم 45/546 (  اسند لعقبائل  ادي حمسا  ننت ييزيد  )2001ه /1421. 1لعفساع . ط
 16  ريم498  ص2ااعك  لملوطأ  ابب لالنتفاع جبلوق لملقت   ج 58
 .4235  ريم172  ص7لعنسائي  لملفجع لعسان   ي  كتاب لععققق   ابب جلوق لملقت   ج 59
 .2221  ريم 81  ص3لعبخاري  صحقح لعبخاري  كتاب لعبقوع  ابب جلوق لملقت   ج 60
 .295  ص1اا . جلن  قيق  لععقد  لمإاا   ي اعفة  حااقي  لحأا 61
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. روله ع  سلقما  ن  حمحد  ع  علي ن  عبدلععيزييز  ع  حب نعقم  ع  يونس ن  «نني كل ركعتني ا  صالة لعلقل
 .62حب إسحاق  عنه  وهو إسناق جقد ا

 لفاظ احلديث:أاملطلب احلادي عشر: حتريره لالختالف يف 
عفاظ لحلدي  وحتفيف لخلالف  ي ثبوت ذعك لعلفظ ا  عداه ةمما متقيز نه هذل لعاتاب  حعناي  لملصنف ابختالف 

( ذكف لحلدي  لعذي روله لعبخاري  ا  طفي  ااعك  عنم حب لعيزانق  عنم لحأعفج  ع  حب هفيفة 460/ص1ةفي )ج
 حا  رسول هللا :  :ال يدري  ةإنه  وئهإذل لستققظ حادكم ا  نواه ةلقغسل يده يبل ح  يدخلها  ي وض»يال

 .63«حي  ابتت يده
ي نصقغ  ورو «. ةلقغسل»صقغ  لحأاف  ي يوعه:  أحدمها:و ي رولي  ااعك هذه شقئا : »يال لملصّنف: 

لعنهي ا  ادي  لحأعفج. ذكف حنو عمف ح  لعلق  ن  سعد روله ع  جعفف ن  رنقع ؛ ع  عبدلعفمح  ن  هفايز 
إذل لستققظ حادكم ا  انااه  ةال يدخل يده  ي لمإان  اىت يغسل يده  حو » رةعه يال:  لحأعفج  ع  حب هفيفة 

عد  ذكف لععدق  وكذعك روي ا  ادي  مجاع  ا  حب  والثاين:.64«يففغ ةقها  ةإنه ال يدري حي  ابتت يده 
عفمح  ن  زيد  او ى عبدل ا  غري ذكف لععدق  وانهم: مها  ن  انبه  وعبدلعفمح  ن  يعقوب لحلُفيي  واثنت هفيفة 

 وعمار ن  حب عمار.
وروي ذكف لععدق ع  حب هفيفة ا  ادي  مجاع  انهم: جانف ن  عبدهللا  حخفج اديثه اسلم ا  ادي  

إذل لستققظ حادكم ةلقففغ على يده ثالث » يال:  ؛ حنه حخربه: ح  لعنيب حب لعيزنري  ع  جانف  ع  حب هفيفة 
  مث حطال  ي ذكف هذه لعفولايت  وسقأيت هلذل «65يدري ةقم ابتت يده   ي إانئه  ةإنه الافلت يبل ح  يدخل يده 

 ايزيد حاثل .
 :املطلب الثاين عشر: عنايته بغريب احلديث، وما أشكل منه

وا  عاقة لملصنف عنايته نضبط اا حيتاج إ ى ضبط  ولعتعفيف مبا حيتاج إ ى تعفيف  وذعك عقب لحلدي  اباشفة  
ورمبا حةفقه نفصل استقل يعنو  عه نقوعه: ا ذكف اا ينّبه علقه  ي هذل لعفصل ا. كقوعه  ي اةصل  ي لخلتا  ا 

 يزَلاي  ع  حب لعيزانق  ع  لحأعفج  ع  حب هفيفةلملغرية ن  عبد لعفمح  لحلِّ  ع »( ا  ابب لعسولك: 416/ص1)ج
  يال: يال رسول هللا :«إنفلهقم لعنيب  لختنت   ولعلفظ ملسلم. و66. اتف  علقه«ابعَقُدو وهو لن  مثانني سن   

الحلِّيزَلايا: ابحلا  لملهمل  لملاسورة  ولعيزلي لملعجم . ةهو هنا ضبط هذه لعنسب  الحلِّيزَلايا عقب لحلدي  اباشفة  

                                                           
 لنففق نفوليته. 62
 .54  ريم27  ص1لعبخاري  لملفجع لعسان   كتاب لعوضو   ابب لعوضو  ا  لعنو   ج 63
 مل حيف على ا  حخفجه ا  هذل لعطفي . 64
 .278  ريم233  ص1اسلم  صحقح اسلم  كتاب لعطهارة  ابب كفلهق  غمس لملتوضئ وغريه يده  ي لملا .. ج 65
. واسلم  صحقح اسلم  ابب ا  ةضائل 3356  ريم 140  ص 1لعبخاري  ابب يول هللا تعا ى: )ولختذ هللا إنفلهقم خلقال( ج لعبخاري  صحقح  66

 . 2370  ريم 1839  ص 4إنفلهقم لخللقل  ج 
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(  ي ندلي  ابب لملقاه: اذكف اا ينبه علقه  ي 95/ص1نقنما جنده  ي نعض لحأاقا  يففق عذعك ةصاًل؛ كقوعه )ج
ار لعظهف؛ ال ا  جه  لملسان   نل ا  جه  ةق عه   عقبولعفقريهذل لعفصل: ييزيد ن  ةقري هو: ييزيد ن  صهقب. 

يقل: كا  يشاوه...ا  وهاذل. وعفمبا تالم  ي ندلي  لعباب ع  نعض اا حيتاج إ ى تعفيف  وتوضقح اا حيتاج إ ى 
وُااى: لععوق  (: ا لعسولك ناسف لعسني: يفلق نه لعفعل 331/ص1إيضاح. اثل يوعه  ي ندلي  ابب لعسولك )ج

 إخل. 67ّسوك نه  وهو اذكف  ويقال ا  لعفعل: ساك ةمه يسوك سوكا.العذي يُت
 :املطلب الثالث عشر: الصناعة الفدقهية

واع ح  هذل لعاتاب اديثي يعىن ابعتخفيج حصاع   إال ح  إااا  اؤعفه  ي لعفقه تظهف  ي ُصنعه  ي كتانه هذل  ندً ل 
 لحأااقي  لعيت ُتستمد انها اسائله.ا  تفتقبه لعاتاب على حنولب لعفقه  واشده  ي لعباب 

ومما يدل على الاته لعفقهق : تافلر لحلدي  لعولاد  ي عدة ةصول حبسب اا ظهف عه مما ميا  لستنباطه 
ا  اسائل لعفقه ا  ذعك لحلدي   اع عنايته ابختالف حعفاظه  وحتفيف لخلالف  ي ثبوت ذعك لعلفظ ا  عداه  

ش  ااا  لحأئم  لعذي  تقداوه  ونقل عبارلهتم  ي كثري ا  لحأاقا  نتمااها  وانايوقيته لعباعغ   ي ذعك  ولهتمااه أب
 تلك لحأااا  نتجفق.

(: اةصل 428/ص1وتظهف عك تلك لمللا  لعفقهق  كثريل وحنت تقلب صفحات هذل لعاتاب؛ كقوعه )ج
ح  »باس لعذي ادي  لن  عةقما لستدل نه على ح  إيصال لملا  حتت لحلق  لعاثقف  غري ولجب ا  مث حورق حتته 

  وحرلق نذعك نقا  ح  لعغفة  لعولادة «كا  كّ  لعلحق   ح  لعنيب »  وحشار نعدها إ ى 68«توضأ افة افة لعنيب 
 ا  لملا  ال تافي عغسل لعوجه ووصول لملا  إ ى اا حتت لعلحق  لعاثقف .

»  :افةوعا علحدي  لعولاد حبسب اا لستنبط انه ا  حااا  ةاثري  كحدي  لن  عمف  هوحاا تافلر 
( 228/ص1( وحطال لعاال  علقه جدل  مث  ي )ج199/ص1ةإنه حورقه )ج 69«إذل كا  لملا  يلتني مل حيمل لخلب  

ينونه ا   ع  لملا  واا : سئل رسول هللا يال: اةصل  ي آسار لعبهائم ولعسباع . يد تقد   ي ادي  لن  عمف 
   وهذل عفظ لعنسائيا.70«لخلب كا  لملا  يلتني مل حيمل   إذل»لعدولب ولعسباع  ةقال: 

 وهذل كله وحاثاعه  ي لعاتاب كثري مما ال يقف عه إال ةققه اتما  ذو الا  ةقهق  رلسخ .
 
 

                                                           
 .331  ص1ن  قيق  لععقد  لمإاا   ي اعفة  حااقي  لحأااا . ج 67
. وحخفجه لعرتاذي  سن  لعرتاذي  كتاب لعوضو   ابب اا 157  ريم43  ص1  افة افة  جلعبخاري  لملفجع لعسان   كتاب لعوضو   ابب لعوضو  68

 .42  ريم6  ص1جا   ي لعوضو  افة افة  ج
  1. ولعرتاذي  سن  لعرتاذي  كتاب لعطهارة  ابب انه  ج63  ريم17  ص1حنوقلوق  سن  حب قلوق  كتاب لعطهارة  ابب ااينجس ا  لملا   ج 69

 حه لحأعباين.. وصح67  ريم97ص
 تقد  ختفجيه 70
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 :الرتجيح بني األحاديث الصحيحة املطلب الرابع عشر:
لعوضو  ا  اس لعذكف ونفقه ذكف لعنفي حوال  وحورق ادي  طل  ا( 2/267ولعذي يظهف انها لعتعارض  يال: )

مث يال: ااا تعل  نه  71ا«إذل اس حادكم ذكفه ةلقتوضأ» وادي  نسفة « وهل هو إال نضع  انك» ن  علي 
  ي ح  ادي  طل  اقد  على ادي  نسفةا.

 :ام"ألحكالعيد يف كتابه "اإلملام أبحاديث امنهج ابن دقيق : املبحث الثاين
ليل عشفي  وحنه ويع  ي او  ؛تقد  لحلدي  على كتاب لمإاا   ي اعفة  لحأااا  عإلاا  لن  قيق  لععقد رمحه هللا

  ولعاتاب اااا لمإملا  أبااقي  لحأا :جيز ل  ةاستثقله نعض حهل عصفه مإطاعته  ةعمد إ ى لختصاره  ي كتاب مساه
حيفظه لملبتدئ ايُعد ا  لعاتب لعيت ال نظري هلا ةقما صّنف  ي لحأااا  لجلااع  نني لحلالل ولحلفل   ةاما يقل: 

 .الملستفقد  ويناظف ةقه لعفققه لملفقد
يال لملؤعف ع  كتانه: اةهذل خمتصف  ي علم لحلدي   أتالت اقصوقه أتاال  ومل حقع لحأااقي  إعقه 

 وت  ي وضعه حمفرل  وال حنفزنه كقف لتف  هتورل  ةم  ةهم اغيزله شد علقه يد لعضنان   وحنيزعه ا  يلبهلجلفلى  وال حع
  وعقد رسم عنفسه  ي هذل لعاتاب انهجا اتمقيزل ويد حةصح ع  نعضه كما ذكفه 72وتعظقمه لحأعيزي  اااان وااان ا

( إيفلقه عألااقي   ولملقاصد لعيت 18/ ص1حمق  شفح لمإملا   اق  يال:ا ذكف لملؤعف  ي اقدا  لعاتاب )ج
يقصدها ا  ورل  إيفلقها  ةذكف انها: حنه ال يذكف حااقي  اتعدقة علدالع  على اام ولاد إال ملعارض  ولالكتفا  
أبمت لحلديثني وحكثفمها ةائدة ع  حيلهما  حو عدخول ادعوعه حتت لحأعم ةائدة  ويد يقو   ي اثل هذل اعارض  وهو 

لحأيل ةائدة  هو لحلدي  لملشهور  حو لملخفج  ي العصحقحنيا ةُقذكف عذعك  ويتبع ابحلدي   ح  ياو  لحلدي 
لعذي ةقه  وح  لحلدي  لعذي يستدل نه يد ياو  اطواًل  ي لعصحاح حو  ي لعاتب لملشهورة  وياو  اوضع 

تخفيج ا  لعصحاح؛ علالاتجاج اقتصفًل علقه  خمتصفًل  ي غري ذعك ا  لعاتب  ةققتصف على لملختصف  ويرتك ل
 .73حأنه حعق  ابعاتابا

 نفصل انهج لملؤعف  ي لملطاعب لآلتق : ذعك  على لً وننا  
 :املطلب األول: شرطه يف أتليف الكتاب

نه احال يورق إال ادي  ا  وثقه إاا  ا  ايزكِّي رولة إ(: 47/ص1 ي خطب  لحأصل )ج يالحثبت لملؤعف شفطه كما 
لحأخبار  وكا  صحقحًا على طفيق  نعض حهل لحلدي  لحلفاظ  حو نعض حئم  لعفقها  لعنظ ارا. مث يال: اوعلى 
لجلمل  ةإ  تويف تصحقحه عند حاد على ذكف طفي  ال عل  ةقها  وال كال   ي حاد ا  رولهتا  ةقد يتويف  ي 
                                                           

  1.و لن  ااجه ق  سن  لن  ااجه  ابب لعوضو  ا  اس لعذكف  ج 163  ريم 100  ص 1لعنسائي  سن  لعنسائي  لعوضو  ا  اس لعذكف  ج  71
 .478  ريم 302ص 

 
 .5ص 1لن  قيق  لععقد  لمإملا  أبااقي  لحأااا . ج 72
 .58ص 1لن  قيق  لععقد  لملفجع لعسان   ج 73
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عتبار ذعك صعب ينتقض علقهم  ي كثري مما لستحسنوه وصححوه ا  هذل لعوجه  ةإ  لعسالا  ا  ذعك؛ حأ  ل
لعاال   ي لعناس يلقل  وعو شفط ذعك  ملا كا  هلم ااج  إ ى تعلقل لحَلَس  ابعتضاةف ولملتانع   ولجملي  ا  طفق حو 

فض علقك  ال لعتيزل  . مث يال: واا ذكفته عُ وجوه  ةقتقلب لعنظف  وتتنايض لععرب  ويقع لعرتتقب  حو ُُياف لعتعذيب
حتقلد عهدته  و ي كالاي اا يشري إ ى لملقصوق. وكذل يوعه  ي لحلدي  لعساقس عشف ا  ابب لعوضو : ويد ذكفان 

 .74ح  لعبقهقي يال: إنه إسناق صحقح  ةحصل شفطنا  ي ذكفه  ي لعاتابا
 يف هذا الكتاب: الصناعة احلديثيةاملطلب الثاين: 

ااةظا ةقهقا حمداث ابرعا  وعذعك نفى حثف علمه  ي انهجه لملتمقيز  ي هذل لعاتاب  ونستخلص انهجه  لملؤعفكا  
  ي لعصناع  لحلديثق   ي عدة اسائل  انها:

 املسألة األوىل: أال يذكر أحاديث متعددة للداللة على حكم واحد.
ةم  انهجه ح  يقتصف على حمت لحأااقي   وال يافرها إال عفائدة حو إثبات اام كما هو   مبا ح  لعاتاب خمتصف

ع  ااعك ع  حب ااز   ع  سهل  - رمحه هللا -( يال 1219ريم ) (2/627 ي لحأعفاظ يتم هبا عقد لعنااح )
هاذل ةقه نلفظ  .75«يد زوجتاها مبا اعك ا  لعقفآ  »: ةقال عه رسول هللا      ي ادي  لعولهب ن  سعد 

لعتيزويج  وكذل رولي  زلئدة  ومحاق ن  زيد  وعبد لععيزييز ن  حممد  وةضقل ن  سلقما  نلفظ لعتيزويج. و ي رولي  سفقا  
. 77«يد الاتاها»(  ع  حنقه: 1221) . و ي رولي  عبد لععيزييز ن  حب ااز 76«حناحتاها»(: 1220) ن  عققن 

 .79«(: حناناكها1223) . و ي رولي  حب غسا 78«ها حالاتا»(: 1222) و ي رولي  اعمف ولعثوري
 :االكتفاء أبمت احلديثني وأكثرمها فائدة عن أقلهمااملسألة الثانية: 

حأ  ال ُيفج ع  و  حيفظه لملبتدئ لملستفقد  ويناظف ةقه لعفققه لملفقد كتاب خمتصف    المإملا اكما تقد  ح  كتاب 
هدةه  ةاا  ا  انهجه لالكتفاُ  أبمّت لحلديثني وحكثفمها ةائدة ع  حيلهما؛ حو عدخول ادعوعه حتت لحأعم ةائدة  
ويد يقو   ي اثل هذل اعارض  وهو ح  ياوَ  لحلدي  لحأيل ةائدة هو لحلدي  لملشهور حو لملخفج  ي العصحقحنيا 

الل لعيزايقة  ةإ  إمهال اا  ي العصحقحنيا واا لشتهف نني لععلما ِّ لالستد ةقذكف عذعك  ويتبع ابحلدي  لعذي ةقه
نه غري استحس   ورمبا حويع إمهاعه وذكف غريه ا  لعاتب لخلارج  عقباً  ي لالختقار عند ا  مل يفهم لملقصوق  ورمبا 

 .80لكتفى ابعيزلئد ملعارض آخف
                                                           

 .58ص 1.ج58ص 1لن  قيق  لععقد  شفح لمإملا  أبااقي  لحأااا   ج 74
 .1920  ريم 751  ص 2ااعك  لملوطأ  ابب اا جا   ي لعصدلق ولحلقا   ج 75
 .5149  ريم 5  ص7لعبخاري  صحقح لعبخاري  كتاب لعنااح  ابب لعتيزويج على لعقفآ  ونغري صدلق  ج  76
 . 5871  ريم156  ص7اس  ابب خامت لحلديد  جلعبخاري  لملفجع لعسان   كتاب لعلب 77
  76  ص7(. ج1403  2عبد لعفزلق  حنو ناف عبد لعفزلق ن  مها  لعصنعاين. لملصنف  حتقق : ابقب لعفمح  لحأعظمي. )لهلند: لجمللس لععلمي  ط 78

12274. 
 مل حيف على ختفيج هذل لعلفظ. 79
   ريم58  ص1لن  قيق  لععقد  لملفجع لعسان   ج 80
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ح  لحلدي  لعذي يستدل نه يد ياو  اطوالً  ي لعصحاح حو  ي لعاتب لملشهورة  وياو  اوضع لالاتجاج 
اقتصفًل علقه  خمتصفًل  ي غري ذعك ا  لعاتب  ةققتصف على لملختصف  ويرتك لعتخفيج ا  لعصحاح؛ حأنه حعق  

 ابعاتاب. 
و   اق  حورق رولي  لعنسائي  ي (  يوعه رمحه هللا ابب لعوض56( ريم )53/ص1وا  حاثل  ذعك: )ج
  ةقال: يد ذكف ح  لعنسائي حخفجه  ومل يضفه إ ى كتاب 81«لندؤول مبا ندح هللا نه»ادي  جانف رضي هللا عنه: 

اسلم  وإ  كا  اسلم حخفج لحلدي  ناماعه؛ حأ  لملقصوق هنا إبيفلق هذه لعقطع  انه: ذكف اا لاتج نه على 
 تفق   ولملأخذ صقغ  لحأاف لعيت ظاهفها لعوجوب  وصقغ  لحأاف مل«ول مبا ندح هللا نهلندؤ »وجوب لعرتتقب  وهو يوعه: 

  .: حخفجه اسلم  وإمنا يلنا ذعك عشي  نذكفه لآل-إذل لاتج هبذه لعلفظ   - ي كتاب اسلم  ومل حيس  ا  يقول 
 :املسألة الثالثة: اترة يستدقصي خترجيه إن مل يكن يف الصحيح وحيكم عليه

لملؤعف لعصح  ةإ  كا  لحلدي   ي غري لعصحقحني  ةفي لعغاعب يذكف ا  حخفجه ا  حصحاب لعاتب لعتيز  
ةقال: اي    يال: جا  رجل إ ى رسول هللا ع  حب هفيفة  (49/ص1لعست   وغريهم  ويبني قرجته  اثاعه: )ج

؟ ةقال رسول حةنتوضأ ا  اا  لعبحف رسول هللا  إان نفكب لعبحف وحنمل اعنا لعقلقل ا  لملا  ةإ  توضأان نه عطشنا 
  85  ولن  ااجه84  ولعنسائي83  ولعرتاذي82حخفجه لحأرنع : حنو قلوق  «هو لعطهور ااؤه لحلل اقتته»: هللا 

 .87  ورجع لن  انده حيضا صحته86وصححه لعرتاذي  وحخفجه لن  خيزمي 
 :عدة أحاديثاملسألة الرابعة: واترة حيذف السند وال يذكر التخريج وقد جيمع بني 

يفح  ي لملغفب ابملفسالت ولعطور. ومها  ( وثبت  ي لعصحقح ح  لعنيب 268) ( ريم166/ص1)ج اثال ذعك:
يفح  ي »: 90لعفزلق لعصنعاين وعبد 89ولعثاين عند حمحد88«يفح  ي لملغفب ابعطور»اديثا   ةاحأول عند لعبخاري 

 «لملغفب سورة لملفسالت

                                                           
  ملسو هيلع هللا ىلصسن  حب قلوق  كتاب لحلج  ابب صف  اج  حنوقلوق . 1218ريم  886ص ج  ملسو هيلع هللا ىلصاسلم  صحقح اسلم  كتاب لحلج  ابب ابب اج  لعنيب  81

.لن  ااجه  2961  ريم235  ص5سن  لعنسائي  كتاب لحلج  ابب لعقول نعد ركعيت لعطولف  ج  لعنسائي . 1905ريم  182ص  2ج لعنيب
  3074  ريم1022  ص2ب اج  لعنيب  جسن  لن  ااجه  كتاب لحلج  اب

 .83  ريم21  ص1حنوقلوق  لملفجع لعسان   كتاب لعطهارة  ابب لعوضو  مبا  لعبحف  ج  82
 .69  ريم100  ص1لعرتاذي  سن  لعرتاذي  كتاب لعطهارة  ابب اا جا   ي اا  لعبحف حنه طهور  ج 83
 .59  ريم50  ص1 جلعنسائي  لملفجع لعسان   كتاب لعطهارة  ابب اا  لعبحف 84
 .386  ريم136  ص1لن  ااجه  لملفجع لعسان   كتاب لعطهارة  ابب لعوضو  مبا  لعبحف  ج 85
لن  خيزمي   حنو ناف حممد ن  إسحاق ن  خيزمي . صحقح لن  خيزمي . حتقق : حممد اصطفى لحأعظمي. )نريوت: لملاتب لمإسالاي(. مجاع حنوب  86 (1

 .111  ريم59  ص1لعغسل ولعوضو  مبا  لعبحف  جلالستنجا  ولجلمار  ابب لعفخص   ي 
 .35  ص1لن  قيق  لععقد  شفح لمإملا  أبااقي  لحأااا . ج 87
 . 765  ريم153  ص 1لعبخاري  صحقح لعبخاري  كتاب لحأذل   ابب لجلهف  ي لملغفي  ج 88
 26880  ريم451ص  44حمحد  لملسند  ادي  جبري ن  اطعم  ج 89
 .2694  ريم108  ص2عبدلعفزلق لعصنعاين  لملصنف  كتاب لعصالة  ابب لعقفل ة  ي لملغفب  ج 90
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 :للحديث واقتصاره على موضع الشاهداملسألة اخلامسة: اختصاره 
. وةقه: مث نيزل ةدعا ابعوضو  كنا  ي سفف اع لعنيب   »( يال: 56/ص1)ج  ثبت ا  ادي  عمفل  ن  اصني

اا »ةتوضأ  ونوقي ابعصالة ةصلى ابعناس  ةلما لنفتل ا  صالته إذل هو نفجل اعتيزل مل يصل اع لعقو   ةقال: 
. مث سار «علقك ابعصعقد ةإنه يافقك»؟ يال: حصانتين جنان  وال اا   يال: «انعك اي ةال  ح  تصلي اع لعقو  

قعا علقا ةقال: و  -كا  يسمقه حنو رجا  ةنسقه عوف   -  ةاشتاى لعناس إعقه ا  لععطش  ةنيزل ةدعا ةالان لعنيب 
ال: ةقاال هلا: حي  لملا ؟   ي  ةانطلقا ةتلققا لافحة نني ايزلقتني حو سطقحتني ا  اا  على نعري هلا«لذهبا ةانغقا لملا »

إبان  ةأةفغ  وقعا لعنيب »ةقاعت: اعهدي ابملا  حاس هذه لعساع   ونففان خلوفا. ياال هلا: النطلقي إذلا. وةقه: 
ةقه ا  حةوله لمليزلقتني حو لعسطقحتني  وحوكأ حةولههما وحطل  لععيزليل ونوقي  ي لعناس ح  لسقول ولستقول  ةاستقى ا  

ولستسقى ا  شا   وكا  آخف ذعك: ح  حعطي لعذي حصانته لجلنان  إان  ا  ذعك لملا   ةقال: سقى  ولسقى/ 
 .91. اتف  علقه«لذهب ةأةفغه علقك »

 :املسألة السادسة: واترة يدقدم التخريج
لملنت  و  وا  نديع صنقع   والاته لحلديثق  لعتنويع  ي طفيق  لالستدالل  ونفله كثريل اا يقد  لعتخفيج على لعسند

( حخفج اسلم ا  ادي  لملقدل   وهو لن  شفيح  19( )58/ 1) رمحه هللا:  ي ( يال19ريم ) (1/58اثاعه )ج
. ويال حيضا ف ابب لملسح على لخلفني  92«إذل قخل نقته يبدح ابعسولك ح  لعنيب »: ع  حنقه  ع  عائش  

حنه يال: لستحققت ح  حسأل رسول  وروى اسلم ا  ادي  حممد ن  لحلنفق   ع  علي   (71ص( ريم )80)
 ع  لملذي ا  حجل ةاطم   ةأافت لملقدلق ةسأعه  ةقال: ا انه لعوضو  ا. ملسو هيلع هللا ىلص   هللا

 :سناداملسألة السابعة: واترة يكتفي عن التخريج جبودة اإل
وروى مجاع  ع  ااعك  ع  لن  شهاب  ع  محقد لن  عبد   (20) ( ريم58/ص1: )ص-رمحه هللا-اثاعه  يال 

 .93«عوال ح  يش  على حاته حأافهم ابعسولك اع كل وضو »حنه يال:  لعفمح   ع  حب هفيفة 
 :املسألة الثامنة: الشهرة يف احلديث ترفع العلة يف اإلسناد

وهو لن  حممد لن  عمفو ن  ايز   -وروى ااعك  ع  عبد هللا ن  حب ناف   (87/ 1اثال ذعك: يال رمحه هللا: )
. وهذل افسل ونعض لعفولة 94«ال ميس لعقفآ  إال طاهف»ععمفو ن  ايز :  ح   ي لعاتاب لعذي كتبه رسول هللا  -

عاتاب وتلققه ليقول: ع  عبد هللا ع  حنقه  ونعضهم ع  حنقه  ع  جده. وا  لعناس ا  يثبت هذل لحلدي  نشهفة 
 .95ابعقبول  ويفى ح  ذعك يغين ع  طلب لمإسناق

                                                           
 ريم  19898  لملسند 321  ولعنسائي ريم 682  واسلم ريم344لعبخاري  صحقح لعبخاري  كتاب لعتقمم  ابب لعصعقد لعطقب وضو  لملسلم  ريم  91
 . 253  ريم220  ص1جاسلم  صحقح اسلم  كتاب لعطهارة  ابب لعسولك   92
 .9928  ريم 22  ص 16. وحمحد  لملسند  اسند حب هفيفة  ج115  ريم 66  ص 1ااعك  لملوطأ  ابب اا جا   ي لعسولك  ج 93
 .1  ريم 199  ص 1ااعك  لملفجع لعسان   ابب لحأاف ابعوضو  مل  اس لعقفآ   ج 94
 .84  ريم 86  ص1لن  قيق  لععقد  لمإملا  أبااقي  لحأااا   ج 95
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 :املسألة التاسعة: ورمبا خالف شرطه وأورد الضعيف
 ح  »( وع  لن  عمف رضي هللا عنهما: 939) (482/ 2) وهذل مما يؤخذ عل لملصنف رمحه هللا  ةمثال ذعك:

ال يبع   وال يوهنب  وال يورث   يستمتع هبا سقدها اا قل  »ويال:  «هنى ع  نقع حاهات لحأوالق  ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا 
  ولملعفوف ةقه لعويف على عمف رضي هللا عنه ولعذي رةعه ثق   96. حخفجه لعدلريطين«اقا  ةإذل اات ةهي افة 
 ويقل: ال يصح اسندل.

 :املسألة العاشرة: شرح غريب احلديث
وعلقه مخقص  عه سوقل   ةأرلق رسول  لستسقى لعنيب »( يال: عند حب قلوق  ي رولي : 517()271/ 1اثاعه  ي )

  97«أيخذ أبسفلها ةقجعله أبعالها  ةلما ثقلت علقه يلبها على عاتقه هللا 
 .98لما اع. ورجاعه رجال لعصحقح  اولخلمقص : كسا  افنع عه «ةلما ثقلت علقه يلبها»( و ي عفظ: 518)

 :املسألة احلادية عشر: حترير الفاظ احلديث
( 710/ص2لحلدي   وكا  عذعك لخلالف ةائدة؛ كيزايقة اام  ةإنه حيفره  ويبقنه  اثال ذعك: ) حعفاظُ إذل لختلفت 

ال حيل ق  لافئ اسلم يشهد ح  ال إعه إال : »يال: يال رسول هللا   ( يال: ع  عبد هللا ن  اسعوق 1394)
. عفظ اسلم  «وإين رسول هللا إال إبادى ثالث: لعثقب لعيزلين  ولعنفس ابعنفس  ولعتارك عدينه لملفارق علجماع  هللا 

. و ي عفظ عند 100«ولملارق ا  لعدي  لعتارك علجماع (: »1395) . و ي عفظ عند لعبخاري99وهو اتف  علقه
ال حيل يتل ». وةقه: «زل  حمص  »(: 1397لعنسائي) . و ي ادي  عند 101«(: ا لعتارك لمإسال 1396) اسلم

اسلم إال  ي إادى ثالث خصال: رجل يقتل اسلما اتعمدل  ورجل ُيفج ا  لمإسال  ةقحارب هللا عيز وجل 
(  ع  سهل ن  1219) .  ي رولي  ع  ااعك ع  حب ااز 102«ورسوعه  ةققتل  حو يصلب  حو ينفى ا  لحأرض 

. هاذل ةقه نلفظ لعتيزويج  103«يد زوجتاها مبا اعك ا  لعقفآ »: عه رسول هللا     ي ادي  لعولهب  ةقالسعد 
وكذل رولي  زلئدة  ومحاق ن  زيد  وعبد لععيزييز ن  حممد  وةضقل ن  سلقما  نلفظ لعتيزويج. و ي رولي  سفقا  ن  

                                                           
 . ولحلدي  ال يصح رةعه.4247  ريم 236  ص 5لعدلريطين  سن  لعدلريطين  كتاب لملااتب  ج 96
زيد ن  عاصم  . وحمحد  لملسند  ادي  عبد هللا ن  1164  ريم 367  ص2حنوقلوق  سن  حب قلوق  مجاع حنوب صالة لالستسقا  وتففيعها  ج  97

 .16462  ريم386  ص26ج
 .517  ريم 271  ص1لن  قيق  لععقد  لملفجع لعسان   ج 98
. و اسلم  صحقح اسلم  ابب اا يباح نه لعد  6878  ريم 5  ص9لعبخاري  صحقح لعبخاري  ابب يول هللا تعا ى:﴿ح  لعنفس ابعنفس..﴾ ج  99

 .1676  ريم1302  ص3ج
 . 6878  ريم 5  ص9ب يول هللا تعا ى:﴿ح  لعنفس ابعنفس..﴾ ج لعبخاري  لملفجع لعسان   اب 100
 . 1676  ريم1302  ص3اسلم  لملفجع لعسان    ابب اا يباح نه لعد   ج 101
 .6919  ريم334  ص6لعنسائي  سن  لعنسائي  كتاب لعقساا   ابب سقوط لعقوق ا  لملسلم علااةف  ج 102
 .1920  ريم 751  ص 2   جااعك  لملوطأ  ابب اا جا   ي لعصدلق ولحلقا 103
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. 105«الاتاهايد »(  ع  حنقه: 1221) . و ي رولي  عبد لععيزييز ن  حب ااز 104«حناحتاها»(: 1220) عققن 
 .107«(: حناناكها1223) . و ي رولي  حب غسا 106«حالاتاها»(: 1222) و ي رولي  اعمف ولعثوري

 :املسألة الثانية عشر: ذكره للجرح والتعديل
( وروى حنو 1175وا  ذعك ذكفه علجفح ولعتعديل عند لحلاج  إعقه  ) لعصناع  لحلديثق  ظاهفة جلق   ي انهجه 

  ةقاعت: احعتقك وحشرتط علقك    ا   ع  سفقن   يال: كنت مملوكا حأ  سلمهمجقلوق ا  ادي  سعقد ن  
ةأعتقتين  ولشرتطت »اا عشتا   اا عشتا. ةقلت: اوإ  مل تشرتطي علي اا ةاريت لعنيب ح  ختد  لعنيب 

استدركها اا   وثقه حيىي ن  اعني. ويال حنو اامت: ال حيتج نه. ويد حخفجه لحلاكم  ي هم. سعقد ن  ج108«علي
 .109لمإسناقا  ويال: هذل ادي  صحقح

 :االستدالل ابلدقرآن واالمجاع املطلب الثالث:
رمبا تفك لحأااقي  لعيت يافي  ي لالستدالل على اامها كتاُب هللا تعا ى حو إمجاع لحأا   وإ  ويع ا  هذل شي  

وتنجف لعدالع  إ ى (  220ريم ) ( 144/ص1ةقاو  لملقصوق حاًفل آخف يتعل  ندالع  لحلدي   كما ذكف  ي )ج
ال يقبل هللا صالة حادكم إذل حادث اىت »: لحلام لجملمع علقه لجنفلرل غري اقصوق ابعوضع واده  كما  ي يوعه 

  ةإنه لستدل  نه على وجوب طهارة لحلدث  وهو حاف جممع علقه  وعقس هو لملقصوُق إبيفلق لحلدي  110«يتوضأ
 .111مجاعح   سبَ  لحلدث ُابطٌِّل علصالة  اانٌع ا  لعبنا  وهذل حيضا ابمإواده  وإمنا لستدل  نه على 

 :املطلب الرابع: الصناعة الفدقهية
انت يد نلغ قرج  لالجتهاق  ةا -رمحه هللا-عد  لملقل ولعتعصب ملذهب اعني  ظاهف جلي  السقما  ولملؤعف 

لعصناع  لعفقهق   ي ثنااي لعاتاب اتمقيزة  ةم  ذعك تفتقب لعاتاب على حنولب لعفقه  واشده  ي لعباب لحأااقي  
حبسب اا  هق : تافلر لحلدي  لعولاد  ي عدة ةصوللعيت ُتستمد انها لملسائل لعفقهق . ومما يدل على الاته لعفق

ظهف عه  مما ميا  لستنباطه ا  اسائل لعفقه ا  ذعك لحلدي   اع عنايته ابختالف حعفاظه  وحتفيف لخلالف  ي 
ثبوت ذعك لعلفظ ا  عداه  وقيته ولملباعغ   ي ذعك  ولهتمااه أبااا  لحأئم  لعذي  تقداوه  ونقل عبارلهتم  ي  

                                                           
 .5149  ريم 5  ص7لعبخاري  لملفجع لعسان   كتاب لعنااح  ابب لعتيزويج على لعقفآ  ونغري صدلق  ج  104
 . 5871  ريم156  ص7لعبخاري  لملفجع لعسان   كتاب لعلباس  ابب خامت لحلديد  ج 105
 .12274  ريم 76  ص7عبد لعفزلق  لملصنف  ابب لملوهبات  ج 106
 ف على ختفيج هذل لعلفظ.مل حي 107
 .3932  ريم76  ص6حنوقلوق  سن  حب قلوق  كتاب لععت   ابب ا  حعت  نصقبا  ي مملوك عه  ج 108
قلر  :حنو عبد هللا لحلاكم حممد ن  عبد هللا ن  حممد ن  محدويه لعنقسانوري  لملستدرك على لعصحقحني  حتقق : اصطفى عبد لعقاقر عطا  لعناشف 109

 .2849  232 ص2 (  ج1990ه/1411  1نريوت  ط –لعاتب لععلمق  
  204  ص 1. واسلم  صحقح اسلم  ابب وجوب لعطهارة علصالة  ج 6954  ريم 23  ص 9لعبخاري  صحقح لعبخاري  ابب  ي لعصالة  ج 110

 . 225ريم 
 .20  ص1لن  قيق  لععقد  شفح لمإملا  أبااقي  لحأااا   ج 111
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 اقا  نتمااها  وانايش  تلك لحأااا  نتجفق.كثري ا  لحأ
وتظهف عك تلك لمللا  لعفقهق  كثريل وحنت تقلب صفحات هذل لعاتاب؛ كقوعه على سبقل لملثال: ا ابب 

توضأ افة  ح  لعنيب ( »43( )63/ص1)ج صف  لعوضو  وةفلئضه وسننه ا  مث حورق حتته ادي  لن  عباس
حخفجه لعرتاذي. حرلق نذعك نقا     « حلقته ُيلل كا   ملسو هيلع هللا ىلص    لعنيبح( »44  مث حورق ادي  عثما  )112«افة

 ح  لعغفة  لعولادة ا  لملا  ال تافي عغسل لعوجه ووصول لملا  إ ى اا حتت لعلحق  لعاثقف .
 

 :اخلامتة
 ا  تبعهمو  لحلمد هلل لعذي ننعمته تتم لعصاحلات  وحصلي وحسلم على نبقنا حممد وعلى آعه وحصحانه ولعتانعني 

 إباسا  إ ى يو  لعدي   حاا نعد:
 إمتاااً علفائدة حذكف حهم لعنتائج لعيت توصلت إعقها ا  خالل هذل لعبح :

 نتائج البحث:) أ ( 
ا  خالل هذل لعبح  جتلت ونفزت عنا لملنهجق  لععلمق  لعديقق   لعيت متقيز هبا لمإاا  لن  قيق  لععقد  ي كتانقه 

فه المإملا  أبااقي  لحأااا ا وذعك  ي كقفق  لالستدالل ولالستنباط ا  لعاتاب المإاا   ي اعفة  لحأااا ا وخمتص
ولعسن   واا حوقعه  ي هذي  لعاتانني ا  نات وةولئد نديع   واا حورق ةقهما ا  لعنولقر ولملباا  لعديقق   واا 

  واا حوقعه ةقهما ا  يفانئه حوضح ةقهما ا  لعتقفيفلت ولعتوجقهات لحأصوعق   اا لنففق نه ع  نظفلئه  وةاق كثريل
  .ا  لعاثري ا  لععلو  لخلاقا  عفهم لعنصوص لعشفعق ؛ كعلو  لععفنق   ولملباا  لملنطقق  ولحأصوعق   ولعقولعد لععقلق 

 وا  حنفز هذه لعنتائج:
 املنهج العام: أواًل:

 ةاذة إال وذكفها.انهجه  ي لجلمع ولالستقعاب جلمقع حااقي  لحأااا   ةال يدع انها شاذة وال  (1
 انهجه  ي لععناي  ولعتمحقص وحتفيف لملتو  ونقد لحأسانقد  عقتمقيز لعصحقح ا  لعسققم. (2
 انهجه  ي مجع طفق لحلدي  على لحأنولب لعفقهق   ومجع لعشولهد  وشفح لعغفيب  وضبط لملشال. (3
 انهجه  ي نقا  كقفق  لالستدالل ولالستنباط ا  لعاتاب ولعسن . (4

  يف الصناعة احلديثية:: منهجه اثنياً 
 :تدل على غيزلرة علمه وسع  لطالعه. وذعك ا  خالل

 انهجه  ي إيفلقه عألااقي  ولستدالعه هبا. (1
 تو .على لحأسانقد ولمل لعتخفيج  وتنبقههوتنويعه عطفق   انهجه  ي طفيق  ختفجيه علحدي  (2
 انهجه  ي تعفضه علجفح ولعتعديل. (3

                                                           
. وحخفجه لعرتاذي  كتاب لعوضو   ابب اا جا   ي 157  ريم43  ص1لعبخاري  صحقح لعبخاري  كتاب لعوضو   ابب لعوضو  افة افة  ج 112

 .42  ريم6  ص1لعوضو  افة افة  ج



276 
 

 
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 

 لحلدي  لعيت يبىن علقها اام شفعي.عفاظ حانهجه  ي حتفيفه عالختالف  ي  (4
 انهجه  ي لعرتجقح نني لحأااقي  لعصحقح  ولعذي يظهف انها لعتعارض. (5

  : منهجه يف الصناعة الفدقهية:لثاً اث
 مما يدل ذعك على الاته لعفقهق   وجتلت ا  خالل.

   لالجتهاق.قرجيد نلغ  - رمحه هللا -السقما  ولملؤعف    ي عد  لملقل ولعتعصب ملذهب اعني   انهجه (1
  ي تفتقب لعاتاب على حنولب لعفقه  ةهو كتاب جااع نني لعفقه ولحلدي . انهجه (2
  ي اشده عألااقي   ي لعباب لعيت ُتستمد انها لملسائل لعفقهق . انهجه (3
  ي تافلر لحلدي   ي عدة ةصول حبسب اا ظهف عه  وميا  لستنباطه ا  اسائل لعفقه. انهجه (4
  ي ثبوت ذعك لعلفظ ا  عداه  وقيته ولملباعغ   ي ذعك. ي حتفيف لخلالف  انهجه (5
انايش  و  ونقل عبارلهتم  ي كثري ا  لحأاقا  نتمااها  انهجه  ي حااا  لحأئم  لعذي  تقداوه ولهتمااه هبا  (6

 تلك لحأااا  نتجفق.
 : منهجه يف الصناعة العلوم اخلادمة لفهم النصوص الشرعية:رابعاً 

يته  ي عنايته نغفيب لحلدي   واا حشال انه وا  عاقة لملصنف عنا لععفنق :انهجه وعنايته نعلو  لعلغ   (1
 نضبط اا حيتاج إ ى ضبط  ولعتعفيف مبا حيتاج إ ى تعفيف.

  اثال  ي إيفلقه عألسلوب لعبالغي اثل: العلف ولعنشفا وذعك ا انهجه وعنايته نعلو  لعبالغ  ولعبقا : (2
 اعا  اتعدقة عائدة علقها اعا  لخفى اتعدقة. حسلوب لعبديع  ي علم لعبقا : وهو لستعمال

 التوصيات:) ب ( 
لحأا  حباج  إ ى ح  تعوق إ ى لزقهار هنضتها لععلمق  ولعفافي   وذعك إبنفلز اصنفات علمائها واناهجهم  ي 

 لآليت:لعتصنقف  لعذي تفويول نه على سائف لحأام  وذعك ا  خالل 
 إنفلز اناهج لععلما   ي لعتصنقف ولعتأعقف.لمليزيد ا  إياا  لملؤمتفلت ولعندولت  ي  (1
 ح  تاو  اولق حساسق  تدرس  ي لجلااعات ولملعاهد ونصورة حوسع. (2

 

 .حمجعني وآعه وصحبه  وصلى هللا وسلم وابرك على نبقنا حممد  خف قعولان ح  لحلمد هلل رب لععاملنيآو 
 

         
 :املراجع واملصادر

حتقق :  .البدر املنري يف ختريج األحاديث واألاثر الواقعة يف الشرح الكبريلن  لمللق   سفلج لعدي  حنو افص عمف ن  علي ن  حمحد لعشاةعي.  (1
 (1خفو . )لعفايض: قلر لهلجفة علنشف ولعتوزيع. طآاصطفى حنو لعغقط و 

اقدر لابق  ) . حتقق : حممد عبد لملعقد ضا .الكامنة يف أعيان املائة الثامنةالدرر لن  اجف  حنو لعفضل حمحد ن  علي ن  حممد لععسقالين.  (2
  (.1972ه /1392. 2جملس قلئفة لملعارف  ط

: اؤسس  . حتق : شعقب لحأرنؤوط وآخفو   )قاش مسند اإلمام أمحد بن حنبللن  انبل  حمحد ن  حممد ن  هالل ن  حسد لعشقباين حنو عبدهللا.  (3
  (.2001ه /1421. 1لعفساع . ط
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 )نريوت: لملاتب لمإسالاي(. . حتقق : حممد اصطفى لحأعظمي.صحيح ابن خزميةلن  خيزمي   حنو ناف حممد ن  إسحاق ن  خيزمي .  (4
  (.2013ه  / 1434. 1حممد خلوف  )لعفايض: قلر لعنولقر. ط اإلملام أبحاديث األحكام. حتدقيق:لن  قيق  لععقد  حممد ن  علي ن  وهب.  (5
 ف ولعتوزيع(.سعد ن  عبد هللا لحلمقد  )لعفايض: قلر لحملق  علنش حكام.حتدقيق:اإلمام يف معرفة أحاديث األعقد  حممد ن  علي ن  وهب. لن  قيق  لع (6
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