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 ملخَّص البحث
ديث  ماحاملة املطبوعة اليت اعتنت أبكثر مسائل علوم احلتتلخص فكرة البحث ابستقراء كتب علوم احلديث املفردة 

معرفة مناهج احملد ِّثني يف ترتيب مسائل هذا العلم يف كتبهم؟ هل سارما على منهج ماحد أم مناهج شىت ؟ مما مزااي 
ائل سهذه املناهج ماملآخذ عليها ؟ حىت ُيسلك أحسنها ميستفاد من أقومها يف الوصول ألحسن املناهج يف ترتيب م

علوم احلديث اليت تناسب طالب العلم يف عصران. مألمهية معرفة مناهج العلماء يف ترتيب مسائل العلم فقد أخذ 
يف حد  -قصب السبق يف هذا الباب األصوليون مالفقهاء  فعنوا بتنظيم علومهم  مبيان مآخذهم فيه  مإنين مل أجد 

وع ابلبحث من مجيع جوانبه. ممجدُت إشاراٍت قليلًة هلذا املوضدراسًة أفردت هذا املوضوع عند احملد ِّثني  -علمي 
متفرقة يف كتب علوم احلديث ميف بعض البحوث املعاصرة. األمر الذي حفزين على اختيار هذا املوضوع هلذا 

 حالبحث  متناملُت فيه: منهَج احملد ِّثني يف ترتيب مسائل علوم احلديث يف كتب علوم احلديث قبل كتاب ابن الصال
مث منهَجه يف ترتيب مسائل علوم احلديث يف كتابه مما بعده  ممنهَج ابن حجر يف ترتيب مسائل علوم احلديث يف  
كتابه "خنبة الفكر"  ممنهَج احملد ِّثني املعاصرين يف ترتيب مسائل علوم احلديث يف كتب علوم احلديث املعاصرة. 

 مختمُت البحَث بذكر أهم النتائج مالتوصيات.
 

 : املناهج. احملدثون. املسائل. علوم احلديث. الكتب.ت املفتاحيةالكلما
 

 املقدمة:
 احلمد هلل محده  مالصالة مالسالم على من ال نيب بعده  مبعد:

وراً فإن من تسهيل العلم الشرعي متقريبه لطالبه العنايُة برتتيب مسائله متسلسل مباحثه مترابط مواضيعه ليعطي تص
 صحيحاً مشامالً عنه.

مقد أخذ قصب السبق يف هذا الباب الفقهاء ماألصوليون  فعنوا بتنظيم علومهم  مبيان مآخذهم فيه  كما 
أبوسليمان  مكتاب  للدكتور عبدالوهاب "ترتيب املوضوعات الفقهية ممناسباته يف املذاهب األربعة"جتده يف كتاب 

 للدكتور هشام السعيد. "ترتيب املوضوعات األصولية ممناسباته دراسة استقرائية حتليلية"
مقد رغبت يف معرفة مناهج احملدثني يف ترتيب مسائل علوم احلديث يف كتبهم  خدمة هلذا العلم  مإبرازاً 

 جلهودهم فيه.
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 مشكلة البحث:
 ما مناهج احملدثني يف ترتيب مسائل هذا العلم؟ مهل سارما على منهج ماحد أم مناهج شىت؟  (1
 .مما مزااي هذه املناهج ماملآخذ عليها ؟ حىت ُيسلك أحسنها ميستفاد من أقومها  (2

 أهداف البحث:
 بيان مناهج احملدثني يف ترتيب مسائل علوم احلديث يف كتب علوم احلديث. (1
 الوصول ألحسن املناهج يف ترتيب مسائل علوم احلديث اليت تناسب طالب العلم يف عصران. (2

 أمهية البحث:
 اهج احملدثني يف ترتيب مسائل علوم احلديث تيسر الوقوف عليها بسهولة مدمن حبث معناء.معرفة من (1
 اآلخر. ميبني مدى عالقة بعضها ابلبعض  عرض مسائل علوم احلديث مرتبة يعطي تصوراً صحيحاً هلا (2
 الرتتيب الدقيق ملسائل علوم احلديث يعني على الكالم على املسائل كلها معدم ترك شيء منها. (3
 عطي داللة على عناية احملدثني بَطْرق كل مسألة هلا عالقة بعلم احلديث.ي (4

 حدود البحث:
 كتب علوم احلديث املفردة املطبوعة اليت اعتنت أبكثر مسائل علوم احلديث.

 الدراسات السابقة:
يف حد  -مجدت إشارات قليلة هلذا املوضوع متفرقة يف كتب علوم احلديث ميف بعض البحوث املعاصرة  ممل أجد 

 دراسة أفردت هذا املوضوع ابلبحث من مجيع جوانبه. - علمي
 أسباب اختيار املوضوع:

 على غريه. عأمهية معرفة مناهج احملدثني يف ترتيب مسائل علوم احلديث حىت يُعرف ملِّ قدموا هذا النو  (1
 إبراز جهود احملدثني يف ترتيب مسائل علوم احلديث متقوميها. (2
 الكشف عن جهود املعاصرين يف مناهجهم يف ترتيب مسائل علوم احلديث ماالستفادة منها. (3

 منهج البحث: 
 استخدام املنهج االستقرائي مالتحليلي ماالستنباطي. 

 الرتتيب  ماستنباط طريقة ترتيب مسائل علوم احلديث.ابستقراء كتب علوم احلديث  محتليل طريقة 
 خطة البحث:

 تتكون من: مقدمة  ممتهيد  مأربعة مباحث  مخامتة.
املقدمة مفيها: مشكلة البحث  أهداف البحث  أمهية البحث  حدمد البحث  الدراسات السابقة  أسباب 

 اختيار املوضوع  منهج البحث  خطة البحث.
 ف مبفردات البحث.التمهيد: مفيه التعري
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 املبحث األمل: منهج احملدثني يف ترتيب مسائل علوم احلديث يف كتبهم قبل كتاب ابن الصالح.
 الثاين: منهج ابن الصالح يف ترتيب مسائل علوم احلديث يف كتابه مما بعده. 

 املبحث الثالث: منهج ابن حجر يف ترتيب مسائل علوم احلديث يف كتاب خنبة الفكر.
 لرابع: منهج احملدثني املعاصرين يف ترتيب مسائل علوم احلديث يف كتب علوم احلديث املعاصرة.املبحث ا

 اخلامتة: مفيها أهم النتائج مالتوصيات. الفهارس.
 

 :املبحث األول: منهج احملدثني يف ترتيب مسائل علوم احلديث يف كتبهم قبل كتاب ابن الصالح
 مبكرة  مكانت املؤلفات يف بدايتها على ثالثة أشكال:بدأ التأليف يف علوم احلديث منذ فرتة 

عض للشافعي يف علم أصول الفقه  فقد تعرض فيه لب "الرسالة"مؤلفات كتبت يف علم آخر: ككتاب  (1
 مسائل علوم احلديث.

 مؤلفات ضمن كتاب مليست مفردة:كما كتبه مسلم يف مقدمة صحيحه  مالرتمذي يف آخر كتابه السنن. (2
كنها اعتنت مبسائل يسرية من علوم احلديث: كما كتبه أبودامد السجستاين يف رسالته مؤلفات مفردة مل (3

 ألهل مكة.
احملدث "مأمل كتاب قيل إن مؤلفه أفرده يف علوم احلديث على جهة االستقالل ممصل إلينا هو كتاب 

اصطالح أهل احلديث فإن التصانيف يف "ه(. قال ابن حجر: 360للرامهرمزي )ت "الفاصل بني الرامي مالواعي
قد كثرت لألئمة يف القدمي ماحلديث  فمن أمل من صنف يف ذلك القاضي أبواحمد الرامهرمزي يف كتابه احملدث 

 .(1)"الفاصل لكنه مل يستوعب
مقال أيضًا يف ترمجة شيخه إبراهيم التنوخي: )قرأت عليه احملدث الفاصل...  مهو أمل كتاب صنف يف 

ظن  مإن كان يوجد قبله مصنفات مفردة يف أشياء من فنونه  ملكن هذا أمجع ما مجع علوم احلديث يف غالب ال
 .(2)يف ذلك يف زمانه(

مهذا الكتاب ألفه انتصاراً ألهل احلديث حيث )اعرتضت طائفة ممن يشنأ احلديث ميبغض أهله  فقالوا 
 .(3)بتنقص أصحاب احلديث ماإلزراء هبم  مأسرفوا يف ذمهم مالتقو ل عليهم(

مأراد أيضًا بكتابه هذا تذكري أهل احلديث مبا ينبغي عليهم  فقال يف مفتتح كتابه: )فتمسكوا _جربكم 
من به من تت بع هللا_ حبديث نبيكم صلى هللا عليه مسلم  متبينوا معانيه  متفقهوا به  مأتدبوا آبدابه  مدعوا ما تُعري 

                                                           

رحيلي. ل( ابن حجر  شهاب الدين أبوالفضل أمحد بن علي الكناين العسقالين. نزهة النظر شرح خنبة الفكر. )حتقيق الدكتور عبدهللا بن ضيف هللا ا1)
 (.32_31ه(. )1429. 2توزيع مؤسسة اجلريسي. ال توجد معلومات الناشر. ط

ه( 1413. 1فضل أمحد بن علي الكناين العسقالين. اجملمع املؤسس. )حتقيق يوسف املرعشلي. بريمت: دار املعرفة. ط( ابن حجر  شهاب الدين أبوال2)
(1/185-186.) 

صر: دار م( الرامهرمزي  أبواحمد احلسن بن عبدالرمحن بن خالد. احملدث الفاصل بني الرامي مالواعي للرامهرمزي. )حتقيق احمد احب الدين أبوزيد. 3)
 (. 131ه( )1437. 1ائر. طالذخ
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أن توفوه  سه اجملانني  متبلبل فيه املغفلون  ماجتهدما يفالطرق  متكثري األسانيد  متطلب شواذ األحاديث  مما دل
 .(4)حقه من التهذيب مالضبط مالتقومي(

 معامة مباحث الكتاب تدمر على مخسة مواضيع:
 األمل: فضل أهل احلديث. 

 الثاين: آداب احملدث مطالب احلديث. 
 الثالث: كتابة احلديث مآدابه. 

 الرابع: طرق حتمل احلديث. 
 كيفية رماية احلديث مما يتعلق به.اخلامس:  

 .(5)ممل أجده قد راعى ترتيباً معيناً ملباحث كتابه
 مائة مستة عشر ترمجة.  "احملدث الفاصل"مبلغ جمموع تراجم كتاب 

ممل يتخذ الرامهرمزي عبارة موحدة للتعبري عن تلك الرتاجم مثل )نوع( أم )معرفة( أم )كتاب( أم )ابب(  
 .(6)تلفة عند ذكر مواضيع كتابهبل كانت عباراته خم

فهذا هو غرض املؤلف من أتليف كتابه: مهو الدفاع عن أهل احلديث بذكر فضائلهم منشر احاسنهم  مع 
 توجيه النصح مالتذكري هلم ابلتأدب آبدابه  مالتفقه يف معانيه مأحكامه  مهو هبذا املعىن مهلذا الغرض مّف  كتابه مأت  

 . (8) "ما أحسنه من كتاب"ل العلم: قال الذهيب:   فأثىن عليه أه)7)بيانه
رضه يف ألنه مل يكن من غ  "لكنه مل يستوعب" :مهلذا أرى أنه مل يصب احلافظ ابن حجر يف قوله عنه

 .(9)أتليفه شرح مصطلحات احملدثني مذكر قواعدهم يف قبول األخبار مردها
 ."معرفة علوم احلديث"ه( مألف كتابه الشهري 405)ت النيسابوري هللا احلاكم عبد مث أتى بعده أبو

مبني  يف مقدمة كتابه سبب أتليفه له حيث قال: )فإين ملا رأيت البدع يف زماننا كثرت  ممعرفة الناس 
أبصول السنن قل ت  مع إمعاهنم يف كتابة األخبار  مكثرة طلبها على اإلمهال ماإلغفال؛ دعاين ذلك إىل تصنيف  
                                                           

 (. 134( املرجع السابق )4)
 : مقدمة احملقق(. 33_31( املرجع السابق )5)
عة أم م( عبداحلميد جعفر داغستاين. اإلمام أبوعمرم ابن الصالح مكتابه علوم احلديث الشهري ابملقدمة. )رسالة مقدمة لنيل درجة املاجستري. جا6)

مأما ما ذكره الدكتور احمود الطحان يف مصفه له أبنه )يتألف الكتاب من مقدمة ماثنني معشرين ابابً( فلعله (. 379. مل تطبع(. )1409القرى. 
 قصد أنه ميكن مضع مادة الكتاب حتت اثنني معشرين اباب!. انظر: الطحان  أبوحفص احمود بن أمحد الطحان احلليب. احلافظ اخلطيب البغدادي

 (.396ه( )1401. 1دار القرآن الكرمي. طمأثره يف علوم احلديث. )بريمت: 
 (.463( الطحان  أبوحفص احمود بن أمحد الطحان احلليب. احلافظ اخلطيب البغدادي مأثره يف علوم احلديث. )مرجع سابق(. )7)
يخ شعيب األرانمؤط. ققني إبشراف الش( الذهيب  مشس الدين أبوعبدهللا احمد بن أمحد بن عثمان بن قامياز. سري أعالم النبالء. )حتقيق جمموعة من احمل8)

 (.35(. مانظر يف الثناء على الكتاب: مقدمة احقق الكتاب )16/73ه( )1405. 3بريمت: مؤسسة الرسالة. ط
اع إىل ( مانتقد عبارة ابن حجر هذه أيضاً األستاذ السيد أمحد صقر يف مقدمة حتقيقه لكتاب اإلملاع للقاضي عياض. انظر: السيد أمحد صقر. اإلمل9)

 ه(.1379. 1معرفة الرماية مأصول السماع. )القاهرة: دار الرتاث. تونس: املكتبة العتيقة. ط
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مل على ذكر أنواع علم احلديث مما حيتاج إليه طلبة األخبار  املواظبون على كتابة اآلاثر  مأعتمد كتاب خفيف يشت
 .(10)يف ذلك سلوك االختصار  دمن اإلطناب يف اإلكثار(

. مأتى فيه على عامة (11)مجعلها اثنني ممخسني نوعاً   مرتب فيه مسائل علوم احلديث على هيئة أنواع
 و هبذا يكون أمل من ألف أتليفاً شاماًل يف عامة مسائل هذا العلم!.  فه(12)مسائل علوم احلديث

مقد مجع مادته من مصادر كثرية متعددة  فمنها من كتب من سبقه من العلماء  ممنها ما أخذه من أفواه 
 شيوخه  ممنها ما هو ابستنباطه ماجتهاده  فهو هبذا اجلهد قد ذلل هذا العلم ميسره ملن أتى بعده!

قال ابن خلدمن: )مقد ألف الناس يف علوم احلديث مأكثرما  ممن فحول علمائه مأئمتهم: أبوعبدهللا ملذا 
 .(13) احلاكم  مآتليفه فيه مشهورة  مهو الذي هذبه مأظهر احاسنه(

 )معرفة من رخص يف العرض على العامل(.بـ: بدأ النوع األمل منه: )معرفة عايل اإلسناد(  مختم أنواعه 
 أيب عبدهللا احلاكم يف طريقة ترتيب هذه األنواع أمور:ميؤخذ على 

العايل )األمل: أن الناظر يف تسلسل هذه األنواع عنده ال جيده راعى ترتيبًا معينا هلا  فنجده بدأ األنواع بذكر 
  مهي من صفات اإلسناد  مث أتبعها بنوع )صدق احملدث(  مهو حبث يتعلق ابلرامي  مث أتبعه بنوع (مالنازل

املسانيد من األسانيد(  مهو من صفات السند  مث أتبعه بنوع )املوقوفات من الرماايت(. مهو من صفات املنت  )
 .(14)مهكذا ينتقل من حبث يتعلق ابلسند  إىل حبث يتعلق ابملنت  إىل حبث يتعلق ابلرامي  بدمن التزام أي ترتيب(

 ذلك:بل جيد أنواعاً متقاربة فيما بينها فرقها!  ممن أمثلة 
 )معرفة الصحابة( م)التابعني(  ذكر األمل يف النوع السابع  ماآلخر يف النوع الرابع عشر!  -أ

م)خمتلف احلديث( م)انسخ احلديث ممنسوخه(  ذكر األمل يف النوع التاسع مالعشرين  ماآلخر يف النوع  -ب
 احلادي مالعشرين  مهكذا.. 

رى مما اإلسناد( متقدميه على غريه من أنواع علوم احلديث األخ الثاين: أن افتتاح الكتاب ابلكالم على )معرفة عايل
 ال حيسن  ألنه من لطائف العلم ال من أصوله  متقدمي احلديث عن األصول أمىل مأهم !

                                                           

. 2ط( احلاكم  أبوعبدهللا احمد بن عبدهللا احلاكم النيسابوري. معرفة علوم احلديث. )حتقيق السيد معظم حسني. بريمت: دار الكتب العلمية. 10)
 (. 35ه( )1397

منهج احلاكم يف كتابه هذا: عبدهللا بن سليم الصاعدي. منهج احلاكم النيسابوري يف كتابه )معرفة علوم احلديث( مختريج األحاديث ( ينظر ملعرفة 11)
 ه. مل تطبع(.1408املرفوعة فيه حىت هناية النوع السابع مالثالثني. )رسالة مقدمة لنيل درجة املاجستري. جامعة أم القرى. 

ة مهي قليلة  ينظر يف معرفتها: الطحان  أبوحفص احمود بن أمحد الطحان احلليب.احلافظ اخلطيب البغدادي مأثره يف علوم ( مفاته ذكر مسائل مهم12)
 (. مهلذا ميكن أن يقال عنه )ممل يستوعب(!464احلديث )مرجع سابق( )

ه( 1425. 1 احمد الدرمي.. دمشق: دار البلخي. ط( ابن خلدمن  عبدالرمحن بن احمد ابن خلدمن اإلشبيلي. مقدمة ابن خلدمن. )حتقيق عبدهللا13)
(2/180.) 

 (.464( الطحان  أبوحفص احمود بن أمحد الطحان احلليب. احلافظ اخلطيب البغدادي مأثره يف علوم احلديث )مرجع سابق( )14)
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ملعل سبب افتتاح املؤلف به ما كان من شغف طلبة احلديث يف زمنه ابلعلو يف اإلسناد مالتنافس فيه! 
ناد يتنافس فيه أهل احلديث يف زمنه!  مقد يُقال إنه أشار يف هذا النوع ألمهية اإلسفأحب افتتاح الكتاب أبحب ما 

ه  ملكن انسب افتتاح الكتاب ابحلديث عن  يف احلديث النبوي  مملا كان اإلسناد هو طريق معرفة صحة احلديث
 نون به.حديثه عن أمهية اإلسناد إمنا هو إشارة يسرية  ممقصوده األساس هو علو اإلسناد كما ع

 ملكنه مل : )ماحلاكم أبوعبدهللا- حني احلديث عن املصنفني يف علوم احلديث- مهلذا قال ابن حجر عنه 
 .(15)يهذب ممل يرتب(

 . (16)"الكفاية يف أصول الرماية"ه( مألف كتابه 463مث أتى بعده اخلطيب البغدادي )ت
 كتب طائفة من أهل زماننا مسعها يفمبني  يف مقدمة كتابه سبب أتليفه له فقال: )مقد استفرغت 

األحاديث  ماملثابرة على مجعها  من غري أن يسلكوا مسلك املتقدمني  مينظرما نظر السلف املاضني يف حال الرامي 
ماملرمي  ممتييز سبيل املرذمل ماملرضي  ماستنباط ما يف السنن من األحكام  مإاثرة املستودع فيها من الفقه ابحلالل 

 . (17)ل قنعوا من احلديث ابمسه  ماقتصرما على كتبه يف الصحف مرمسه(ماحلرام  ب
إىل أن قال: )فجر  هذا الفعل منهم الوقيعة يف سلف العلماء  مسهل طريق الطعن عليهم ألهل البدع 

 .(18)ماألهواء  حىت ذم احلديث مأهله بعض من ارتسم ابلفتوى يف الدين(
احلديث   أذكر مبشيئة هللا تعاىل متوفيقه يف هذا الكتاب ما بطالبمث أشار إىل منهجه يف كتابه فقال: ) أان

حاجة إىل معرفته  مابملتفقه فاقة إىل حفظه مدراسته  من بيان أصول علم احلديث مشرائطه  مأشرح من مذاهب 
 سلف الرماة مالنقلة يف ذلك ما يكثر نفعه متعم فائدته  ميستدل به على فضل احملدثني ماجتهادهم يف حفظ

 .(19)الدين(

                                                           

مانظر يف بيان سبب قوله: )مل  (. 32_29( ابن حجر  شهاب الدين أبوالفضل أمحد بن علي الكناين العسقالين. نزهة النظر )مرجع سابق( )15)
 (. 465يهذب(: الطحان  أبوحفص احمود بن أمحد الطحان احلليب. احلافظ اخلطيب البغدادي مأثره يف علوم احلديث )مرجع سابق( )

ره يف علوم احلديث( دي مأث( ينظر ملعرفة منهج اخلطيب يف كتابه هذا: الطحان  أبوحفص احمود بن أمحد الطحان احلليب. )احلافظ اخلطيب البغدا16)
 )مرجع سابق(.

ه( 1432. 1( اخلطيب البغدادي  أبوبكر أمحد بن علي بن اثبت. الكفاية يف أصول الرماية. )حتقيق الدكتور ماهر فحل. الدمام: دار ابن اجلوزي. ط17)
(1/83.) 

 (. 1/84( املرجع السابق )18)
 (. 1/89( املرجع السابق )19)
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ُة األبواب عنده مائة متسعة مثالثون ابابً    مرمبا مضع (20)مقد رتب مسائل علوم احلديث على أبواب  معِّد 
 . (21)يف الباب عنوان )فصل( مهذا قليل

 ! (22)مرمبا مضع عنواانً دمن أن يعنون له بباب أم فصل
 )ابب ما جاء يف التسوية بني حكم كتاب هللا تعاىل محكم سنة رسول هللا صلى هللا بـ:مقد افتتح كتابه 

 للتأكيد على أمهية السنة النبوية.  (23)عليه مسلم  يف مجوب العمل ملزمم التكليف(
 (24)يان(مذكر احلاجة يف اجململ إىل التفسري مالب  )ابب ختصيص السنن لعموم احكم القرآن بـ:مث أتبعه 

 قة السنة ابلقرآن.لبيان عال
 مث جاء ترتيب أهم مواضيع األبواب عنده على النحو التايل تقريباً:

)أقسام األخبار(  )شرمط قبول األخبار(  )تعريف مصطلحات حديثية يستعملها احملدثون(  )مصف من 
م يف التدليس حيتج حبديثه(  )اجلرح مالتعديل(  )الصحابة(  )طرق التحمل(  )كتابة احلديث مرمايته(  )الكال

مأحكامه(  )املرسل تعريفه محكم العمل به(  )أصح األسانيد(  )الفرق بني )عن( م)أن ((  )تعارض الوصل 
 ماإلرسال(  )احلديث املوقوف صوره مأحكامه(  )تعارض األخبار(.

لك ذميظهر يل أتثر اخلطيب البغدادي ابألصوليني يف طريقة ترتيبهم ملسائل علوم احلديث يف كتبهم  م 
 بعدة أمور:

األمل: عنايته يف مفتتح كتابه ابلتأكيد على أمهية السنة مبيان عالقتها مع القرآن  مهي مما اعتىن به إمام 
 .(25)مذهبه الشافعي يف أمائل كتابه الرسالة

  مهي أمل مسائل علوم احلديث (26)الثاين: حني اعتىن يف أمل كتابه بتقسيم األخبار إىل متواتر مآحاد
  بل هي أهم املسائل حبثًا مأكثرها توسعًا عندهم  حىت قال (27)يف كتب األصوليني على اختالف مذاهبهم ذِّكراً 

                                                           

حسب الطبعة اليت بتحقيق د.ماهر فحل  ممقع يف كتاب: الطحان  أبوحفص احمود بن أمحد الطحان احلليب. )احلافظ  ( مهذا حبسب عد ِّي له20)
( عدد األبواب عنده مائة مأربعون ابابً  مما مل يصرح بتسميته ابابً فتسعة معشرمن. 415اخلطيب البغدادي مأثره يف علوم احلديث( )مرجع سابق( )

اجستري. جامعة رسالة مقدمة لنيل درجة امل) حلميد جعفر داغستاين. اإلمام احلافظ أبوعمرم بن الصالح مكتابه علوم احلديث.مأبعد مؤلف كتاب: عبدا
( فعدد األبواب عنده مائة مستة ممخسون اباب!. ملعل سبب االختالف هو اختالف النسخ يف التصريح ابلباب 408. مل تطبع(. )1409أم القرى. 

 معدم التصريح به.
 (168  96  2/41( )495  300  276  255  252 1/226( املرجع السابق )21)
  127  126  119  112  109  103  31  2/25( )452  426  366  337  187  138  123  1/121( املرجع السابق )22)

137  230  258.) 
 (.1/90( املرجع السابق )23)
 (. 1/99( املرجع السابق )24)
 (. 73هـ( )1358. 1أمحد شاكر. مصر: مكتبه احلليب. ط د هللا احمد بن إدريس. )حتقيق( الشافعي  أبو عب25)
 (. 1/108( اخلطيب البغدادي  أبوبكر أمحد بن علي بن اثبت. الكفاية يف أصول الرماية. )مرجع سابق( )26)
  (.3/35ه( )1414. 2كويتية. طاجلصاص  أمحد بن علي الرازي احلنفي. الفصول يف األصول. )مزارة األمقاف الأ_ ( انظر:27)
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اجلويين: )مث أمل ما نبتديه القول يف تقاسيم األخبار إىل املتواتر ماملنقول آحادا  مإذا ت غرض القسمني جنز بنجازه 
 .(28)معظم مقصود الكتاب(

فإنه مل   (29) يكاد أن يعد يف كتب أصول الفقه مهو )الفقيه ماملتفقه(ممع أن للخطيب البغدادي كتاابً 
 .(30)يلتزم فيه طريقة األصوليني قبله من تقدمي مسألة تقسيم األخبار على غريها من املسائل! مأخر الكالم فيها قليالً 

الفقه قبله  أصولماخلطيب البغدادي هو أمل من ذكر هذا املبحث يف كتب علوم احلديث  متأثراً بعلماء 
 . (31)الذين ذكرمه يف كتبهم

حني  "العمدة"يف كتابه  يعلى الثالث: متقدمي اخلطيب لتعريف أهم املصطلحات احلديثية يناظره ما فعله أبو
 .(32)قدم يف أمل كتابه تعريف أهم املصطلحات األصولية

الرابع: ترتيب اخلطيب البغدادي ملسائل كتابه يشبه بشكل عام ترتيب شيخه أيب إسحاق الشريازي ملسائل 
   فبعد مسألة تقسيم األخبار رتب املسائل على أبواب ابلشكل التايل:(33)"اللمع"علوم احلديث يف كتابه 

 املراسيل.  _

                                                           

ه( 1424. 1الباجي  أبوالوليد سليمان بن خلف التجييب. اإلشارة يف أصول الفقه. )حتقيق احمد حسن إمساعيل. بريمت: دار الكتب العلمية. طب_
(25 .) 

ديب. مصر_ املنصورة: دار تور عبدالعظيم احمود الج_اجلويين  أبواملعايل عبدامللك بن عبدهللا اجلويين. الربهان يف أصول الفقه للجويين. )حتقيق الدك
 (.1/368ه( )1418. 4الوفاء. ط

. 2. طرد_ أبويعلى  احمد بن احلسني ابن الفراء. العدة يف أصول الفقه. )حتقيق الدكتور أمحد بن علي بن سري املباركي. ال توجد معلومات الناش
 ( 2/841ه(. )1410

بن سعيد بن حزم األندلسي القرطيب. اإلحكام يف أصول األحكام. )حتقيق الشيخ أمحد شاكر. بريمت: دار اآلفاق هـ_ ابن حزم  أبواحمد علي بن أمحد 
 (. 1/104اجلديدة( )

ه( 1403. 1م_ أبواحلسني البصري  احمد بن علي بن الطيب املعتزيل. املعتمد يف أصول الفقه. )حتقيق خليل امليس. بريمت: دار الكتب العلمية. ط
(2/75) . 

مد إىل عمإن كان بعضهم يقدم تعريف اخلرب قبل ذكر أقسامه. مقد عزمت إىل الكتب السابقة اليت مشلت كتب املذاهب الفقهية األربعة مغريها  ممل أ
ل لدى بالتقسيم املشهور لكتب أصول الفقه مهي طريقة اجلمهور مطريقة األحناف  لوجود )تباين منهج الرتتيب لدى أرابب املدرسة الواحدة  

 أصحاب املذهب الواحد  األمر الذي يعكس عدم التالزم بني احتاد املنهج مطريقة الرتتيب(. انظر: هشام بن احمد السعيد. ترتيب املوضوعات
 (.40األصولية ممناسباته دراسة استقرائية حتليلية. )نشر جملة اجلمعية الفقهية السعودية( )

 (.1/368بدهللا اجلويين. الربهان يف أصول الفقه )مرجع سابق( )( اجلويين  أبواملعايل عبدامللك بن ع28)
ئل  مهي مما ا( كتاب )الفقيه ماملتفقه( حوى جزءاً كبرياً من أهم مسائل أصول الفقه  كما أن املؤلف اعتىن فيه آبداب الفقيه ماملتفقه مغريها من مس29)

 ال تعتين هبا كتب أصول الفقه.
 (.1/276ه( )1421. 2أمحد بن علي بن اثبت. الفقيه ماملتفقه. )حتقيق عادل العزازي. الدمام: دار ابن اجلوزي. ط( اخلطيب البغدادي  أبوبكر 30)
 (.196_ 192ه( )1416. 1( العوين  الشريف حات بن عارف. املنهج املقرتح لفهم املصطلح. )الرايض_الثقبة. ط31)
 (.1/74أصول الفقه. )مرجع سابق( )( أبويعلى  احمد بن احلسني ابن الفراء. العدة يف 32)
ه(. 1424. 2( انظر: الشريازي  أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشريازي. اللمع يف أصول الفقه. )بريمت: دار الكتب العلمية. ط33)

(75_86.) 
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 صفة الرامي ممن يقبل خربه.  _
 اجلرح مالتعديل.  _
 قة الرماية مما يتصل به.حقي  _
 ما يرد به خرب الواحد.  _
 الرتجيح بني األخبار املتعارضة.  _

مإذا نظرت هلذه املسائل يف كتاب اخلطيب البغدادي جتدها شبيهة هبذا الرتتيب تقريباً  مهو مإن مل يكن 
 ملتزماً بطريقة ترتيبه يف كل املسائل  إال أن مجود قدر مشرتك بينهما ظاهر.

 ميؤخذ على اخلطيب البغدادي يف طريقة ترتيبه للمسائل أمور: 
 األمل: تفريقه بني أبواب متقاربة املوضوع  ممن األمثلة على ذلك:

م)ابب ما جاء يف أن احلديث عن رسول هللا صلى  (34)فر ق بني )معرفة اخلرب املتصل املوجب للقبول مالعمل( - أ
 ! (35)هللا عليه مسلم ال يقبل إال عن ثقة(

 (36)مفر ق بني )ابب الرد على من قال: جيب القطع على خرب الواحد أبنه كذب إذا مل يقع العلم بصدقه( - ب
 .(37)م)ذكر شبهة من زعم أن خرب الواحد يوجب العلم مإبطاهلا(

الثاين: أنه مضع أبواابً كثرية ملوضوع ماحد  مكان ميكن دمج كثري منها حتت ابب ماحد  حىت يسهل على 
 رئ فهمها أكثر.القا

  مغريه. (40)  مطرق حتمل احلديث(39)  مصفة رماية احلديث(38)مثل كالمه على العدالة
 ملعله اكتفى بكثرة األبواب عن إيرادها حتت فصول أم أقسام داخل ابب ماحد!

فهو )مل يبحث املصطلحات كأجزاء متناثرة  كما فعل الرامهرمزي ماحلاكم قبله مابن الصالح بعده  مإمنا 
 .(41)سلك يف تصنيفه مسلك حبث املسألة من أصوهلا  مث بني  ما يتفرع ميتشعب عنها(

 

 
 

                                                           

 (. 1/112( اخلطيب البغدادي  أبوبكر أمحد بن علي بن اثبت. الكفاية يف أصول الرماية. )مرجع سابق( )34)
 (. 1/136( املرجع السابق )35)
 (. 1/110( املرجع السابق )36)
 (. 1/123( املرجع السابق )37)
 (.374_1/229( املرجع السابق )38)
 (. 519_1/375( املرجع السابق )39)
 (. 140_2/105( املرجع السابق )40)
 (.468ثره يف علوم احلديث. )مرجع سابق( )( الطحان  أبوحفص احمود بن أمحد الطحان احلليب. احلافظ اخلطيب البغدادي مأ41)
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 املبحث الثاين: منهج ابن الصالح يف ترتيب مسائل علوم احلديث يف كتابه وما بعده:
ه( املشهور مبقدمة ابن الصالح كتاابً رائداً يف اببه  مقبلة 643يعد كتاب )معرفة علوم احلديث( البن الصالح )ت

 .(42)لفه ابن الصالح حىت أقبل اجلميع على كتابه حفظاً مشرحاً متنكيتاً ماختصاراً مغري ذلكألطالبه  ما إن 
م إليها من تفرقة  فجمع شتات مقاصدها  مضملذا مصفه ابن حجر بقوله: )ماعتىن بتصانيف اخلطيب امل

غريها خنب فوائدها  فاجتمع يف كتابه ما تفرق يف غريه  فلهذا عكف الناس عليه مسارما بسريه  فال حيصى كم 
 .(43)انظم له مخمتصر  ممستدرك عليه ممقتصر  ممعارض له ممنتصر(

لفي له كاشفاً  باحث عن مشكله ال يُ مذكر املؤلف يف مفتتح كتابه سبب أتليفه له فقال: )فحني كاد ال
مالسائل عن علمه ال يلقى به عارفاً  من  هللا الكرمي تبارك متعاىل علي  مله احلمد أمجع بكتاب معرفة أنواع علم 

 .(44)مكشف عن مشكالته األبية(  احلديث  هذا الذي ابح أبسراه اخلفية
تبع يف ذلك هللا  قال ابن كثري: )م  للحاكم أيب عبدمقد رتب ابن الصالح كتابه على هيئة أنواع  تبعًا 

مجعله مخسة مستني نوعاً  مذكر فهرسة أنواعه يف مقدمة    (45)هللا احلافظ النيسابوري شيخ احملدثني( عبد احلاكم أاب
 كتابه.

 الممع أن ابن الصالح صر ح أبنه أفرد بعض األنواع تبعًا للحاكم )كما يف النوع السابع عشر: األفراد( إ
 أنه مل يلتزم ترتيبه مال عدده مال أنواعه. 

 فمن الفرمق بني معرفة علوم احلديث للحاكم مبني مقدمة ابن الصالح:
 بدأ احلاكم ابإلسناد العايل مخالفه ابن الصالح فبدأ ابحلديث الصحيح.  (1
دثني  ممذاكرة مضع احلاكم لبعض املسائل عنامين مفردة )كاحلديث املعنعن  مأتباع التابعني  ممذاهب احمل (2

احلديث  مقبائل الرماة  مأنساب احملدثني  ممغازي رسول هللا صلى هللا عليه مسلم  مغريها( ممل يفردها ابن 
 الصالح بعنامين مستقلة.

 فر ق احلاكم بني املسائل املرتابطة )كالصحابة مالتابعني( مأتى هبا ابن الصالح متسلسلة. (3
 سائل )كاملختلف مالوحدان( مغريها.غري  ابن الصالح من عنامين بعض امل (4

 )معرفة أمطان الرماة مبلداهنم(.بـ: مقد بدأ النوع األمل منه )معرفة الصحيح من احلديث(  مختم أنواعه 

                                                           

. )رسالة ة( ينظر ملعرفة منهج ابن الصالح يف كتابه: عبداحلميد جعفر داغستاين. اإلمام أبو عمرم ابن الصالح مكتابه علوم احلديث الشهري ابملقدم42)
 ماجستري يف جامعة أم القرى  مل تطبع(.

 (. 194ي الكناين العسقالين. نزهة النظر )مرجع سابق( )( ابن حجر  شهاب الدين أبوالفضل أمحد بن عل43)
. 2ط( احلاكم  أبوعبدهللا احمد بن عبدهللا احلاكم النيسابوري. معرفة علوم احلديث. )حتقيق السيد معظم حسني. بريمت: دار الكتب العلمية. 44)

 (. 6ه(. )1397
ي. ز ( ابن كثري  إمساعيل بن عمر الدمشقي. اختصار علوم احلديث. )عناية مكتب األجهوري للبحث العلمي محتقيق الرتاث. الدمام: دار ابن اجلو 45)

 (. 3ه( )1435. 1ط
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مافتتح ابن الصالح أنواعه بتعريف احلديث الصحيح مما يتعلق به  ألنه أشرف أنواع علوم احلديث مأمهه 
 مهو الذي عليه العمل.
 موضوعات مسائل علوم احلديث عنده على النحو التايل:مجاء ترتيب 

 أقسام احلديث من حيث القبول مالرد )من أمل الكتاب إىل النوع الثاين مالعشرين(.
o .)مث صفة من تقبل رمايته ممن ترد )النوع الثالث مالعشرمن 
o .)مث كيفية مساع احلديث محتمله ) النوع الرابع مالعشرمن 
o ضبط الكتاب )النوع اخلامس مالعشرمن(. مث كتابة احلديث مكيفية 
o .)مث يف صفة رماية احلديث ) النوع السادس مالعشرمن 
o .)مث آداب احملدث مآداب طالب احلديث )النوع السابع مالعشرمن مالثامن مالعشرمن 
o .)مث معرفة العايل مالنازل )النوع التاسع مالعشرمن 
o  الثالثون ماحلادي مالثالثون(.مث أقسام احلديث من حيث عدد نقلته )النوع 
o  مث العلوم املتعلقة مبنت احلديث )غريبه مخمتلفه مانسخه ممنسوخه( )النوع الثاين مالثالثون مالرابع

 مالثالثون مالسادس مالثالثون(.
o .)مث معرفة الصحابة مالتابعني )النوع التاسع مالثالثون ماألربعون 
o وع احلادي ماألربعون إىل آخر الكتاب(.مث مسائل تتعلق مبعرفة الرماة مضبطهم )الن 

ميالحظ أن ابن الصالح اعتىن أكثر من سابقيه برتتيب مسائل علوم احلديث  فقد أحسن يف تقدمي 
 احلديث الصحيح على غريه  ماجتهد يف أن تكون األنواع املتقاربة يف مضموهنا متسلسلة يف ترتيبها. 

ذكرها ابن  هد يف بيان بعض املناسبات لتسلسل األنواع اليتفاجت  ملذا لفت هذا الرتتيب احلافظ البقاعي
 . (46)الصالح

بل إن الزركشي رأى أنه ميكن االستفادة من طريقة ترتيب ابن الصالح لبعض األنواع يف معرفة حكمها 
 . (47)عنده  فقال: )يؤخذ من ترتيب املصنف حيث ذكر بعد املرسل املنقطع ماملعضل تفامهتما يف الرتبة(

أن ابن الصالح اجتهد يف ترتيب مسائله إال أن هذا الرتتيب منه ليس بدقيق كما يظهر لكل عارف ممع 
 هبذا الفن.
 
 

                                                           

. الرايض: مكتبة الرشد. فحل( البقاعي  برهان الدين إبراهيم بن عمر. النكت الوفية مبا يف شرح األلفية للبقاعي. )حتقيق الدكتور ماهر ايسني ال46)
 (.437  2/401( )323  1/108ه( )1428. 1ط

د. زين العابدين بن احمد بال فريج. الرايض:  ( الزركشي  أبو عبد هللا بدر الدين احمد بن عبد هللا بن هبادر. النكت على مقدمة ابن الصالح. )حتقيق47)
 (.2/20هـ( )1419. 1أضواء السلف. ط
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 مقد بني  احملدثون مجوه االنتقاد على ترتيبه هذا:
قال ابن كثري بعد أن ذكر تنويع ابن الصالح مترتيبه: )ميف هذا كله نظر  بل يف بسطه هذه األنواع إىل 

 نظر  إذ ميكن إدماج بعضها يف بعض  كان أليق مما ذكره.هذا العدد 
مث إنه قد فر ق بني متماثالت منها بعضها عن بعض  مكان الالئق ذكر كل نوع إىل جانب ما يناسبه. 

 .(48)محنن نرتب ما نذكره على ما هو األنسب  مرمبا أدجمنا بعضها يف بعض طلباً لالختصار ماملناسبة(
ع دد ابن الصالح يف مقدمة كتابه أنواع علوم احلديث اليت سيذكرها: )هكذا رتب مقال البلقيين بعد أن 

يخ ذكر  فإنه قابل للتنويع ملا ال حيصى(. ملو أن الش  عمرم رمحه هللا  مقال: )إن ذلك ليس آبخر املمكن الشيخ أبو
 عضل. كل نوع جبانب ما يليق به لكان أحسن. كأن يذكر جبانب املسند املنقطع ماملرسل مامل

 .(49)مأيضاً فقد ذكر أموراً ميكن تداخلها  ملكنا جنري احلال على ما ذكره(
مكان ابن حجر أمسع من تطرق لطريقة ترتيب ابن الصالح ملسائل علوم احلديث  فقال: )فيه أمور: 

ىل إأحدها: اعرتض عليه أبن كثريًا من هذه األنواع متداخل  لصدق رجوع بعضها إىل بعض  كاملتصل ابلنسبة 
 الصحيح  مكاملنقطع ماملعضل ماملعنعن ماملرسل مالشاذ ماملنكر ماملضطرب مغريها من أقسام الضعف.

أن املصنف ملا كان يف مقام تعريف اجلزئيات انتفى التداخل الختالف حقائقها يف  :ماجلواب عن هذا
 أنفسها ابلنسبة إىل االصطالح  مإن كانت قد ترجع إىل قدر مشرتك.

 إىل ذلك يف آخر الكالم على نوع الضعيف كما سيأيت. مقد أشار هو
ماثنيهما: أنه مل يرتب اجلميع على نسق ماحد يف املناسبة  فكان يذكر ما يتعلق ابإلسناد خاصة محده  مما يتعلق 

 ابملنت خاصة محده  مما جيمعهما محده.
 محده.مما خيتص هبيئة السماع ماألداء محده  مما خيتص بصفات الرماة مأحواهلم 

ماجلواب عن ذلك: أنه مجع متفرقات هذا الفن من كتب مطولة يف هذا احلجم اللطيف  مرأى أن حتصيله 
مإلقاءه على طالبيه أهم من صرف العناية إىل حسن ترتيبه  فإنين رأيت خبط صاحبه احملدث فخر الدين: عمر بن 

أمثلته مما يتعلق  مأمرد  ماستوّف التعريف به  اعحيىي الكرجي ما يصرح أبن الشيخ كان إذا حرر نوعاً من هذه األنو 
به أماله  مث انتقل إىل حترير نوع آخر  فألجل هذا احتاج إىل سرد أنواعه يف خطبة الكتاب  ألنه صنفها بعد فراغه 
من إمالء الكتاب  ليكون عنواان لألنواع  ملو كانت احررة الرتتيب على الوجه املناسب ما كان سرده لألنواع يف 

 اخلطبة كثري الفائدة. 
 
 

                                                           

 (. 7_6يل بن عمر الدمشقي. اختصار علوم احلديث. )مرجع سابق( )( ابن كثري  إمساع48)
دار  :( البلقيين  سراج الدين عمر بن رسالن الكناين. احاسن االصطالح. )حتقيق الدكتورة عائشة بنت الشاطيء )مع مقدمة ابن الصالح(.  الرايض49)

 (.150املعارف. سنة النشر غري معرمف( )
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 الثالثة: أنه أمهل أنواعاً أخر.
قال احلازمي يف كتاب العجالة له: "اعلم أن علم احلديث يشتمل على أنواع كثرية تقرب من مائة نوع  مكل نوع 

 .منها علم مستقل لو أنفق الطالب فيه عمره ملا أدرك هنايته"
ذا أضيفت حرره املصنف تزيد على مخسة مثالثني نوعاً. فإ مقد فتح هللا تعاىل بتحرير أنواع زائدة على ما

 .(50)إىل األنواع اليت ذكرها املصنف متت مائة نوع كما أشار إليه احلازمي مزايدة(
مبيناً بعض اخللل عنده: )مقد أخل أبنواع مستعملة عند أهل  - يف موضع آخر -مقال ابن حجر أيضاً 

 احملفوظ ماجملود مالثابت مالصاحل.احلديث: منها القوي ماجليد ماملعرمف م 
ممنها يف صفات الرماة أشياء كثرية  كمن اتفق اسم شيخه مالرامي عنه  مكمن اتفق امسه ماسم شيخه 

 .(51)مشيخ شيخه أم امسه ماسم أبيه مجده  أم اتفق امسه مكنيته  مغري ذلك(
ره إمكان إفرادها ابلذكر  كذك مقال السيوطي: )مقد ذكر ابن الصالح أيضا أحكام أنواع يف ضمن نوع مع

يف نوع املعضل أحكام املعلق ماملعنعن  ممها نوعان مستقالن أفردمها ابن مجاعة  مذكر الغريب مالعزيز ماملشهور 
مهي أربعة  ممقع له عكس ذلك  مهو تعدد أنواع مهي متحدة  ماملصنف اتبع له يف كل  نوع واحدماملتواتر يف 

 . (52)ذلك(
حجر سبب هذا اخللل يف ترتيب مسائل علوم احلديث عند ابن الصالح بقوله: )أماله شيئاً مقد بني  ابن 

 . (53)بعد شيء  ملذلك مل حيصل ترتيبه على الوضع املتناسب(
مفص ل البقاعي يف بيان هذا السبب فقال: )قيل: إن ابن الصالح أملى كتابه إمالء  فكتبه يف حال اإلمالء 

على ما يف نفسه  مصار إذا ظهر له أن غري ما مقع له أحسن ترتيبا  يراعي ما كتب من   فلم يقع مرتبًا مجع جم  
النسخ  محيفظ قلوب أصحاهبا  فال يغريها  مرمبا غاب بعضها  فلو غري ترتيب غريه ختالفت النسخ  فرتكها على 

 . (54)أمل خاطر  مالشيخ اتبع له(
وطي: قال السي  على هذا الرتتيب فيما أعلم! ممع كل هذه املالحظات فإن عامة من جاء بعده اتبعه

  )مقد تبعه على هذا الرتتيب مجاعة  منهم: املصنف  مابن كثري  مالعراقي  مالبلقيين  مغريه مجاعة  كابن مجاعة
 . (55)مالتربيزي  مالطييب  مالزركشي(

                                                           

ه( 1417. 4الفضل أمحد بن علي الكناين العسقالين. النكت على كتاب ابن الصالح. )جدة_ الرايض: دار الراية. ط( ابن حجر  شهاب الدين أبو 50)
(1/232_233 .) 

: م( السيوطي  عبدالرمحن بن كمال الدين األسيوطي. تدريب الرامي شرح تقريب النوامي للسيوطي. )حتقيق الدكتور مازن احمد السرسامي. الدما51)
 (. 1/96ه( )1435. 3وزي. طدار ابن اجل

 (. 96( املرجع السابق )52)
 (.34( ابن حجر  شهاب الدين أبوالفضل أمحد بن علي الكناين العسقالين. نزهة النظر )مرجع سابق( )53)
 (.2/437( البقاعي  برهان الدين إبراهيم بن عمر. النكت الوفية. )مرجع سابق( )54)
 (.1/95األسيوطي. تدريب الرامي )مرجع سابق( )( السيوطي  عبدالرمحن بن كمال الدين 55)
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يث قال: )محنن ح ممع أن ابن كثري صر ح أبنه سيخالف ترتيب ابن الصالح معنامينه ملا هو أنسب منه 
 رمحه هللا -إال أنه  (56)نرتب ما نذكره على ما هو األنسب  مرمبا أدجمنا بعضها يف بعض طلباً لالختصار ماملناسبة(

 مل يفعل!  -
 .(58)منب ه عليها البقاعي يف شرحه (57)ممجدت العراقي خالف ترتيب ابن الصالح يف مواضع يسرية

ه( 733تيب جديد ممن اعتىن به سوى بدر الدين بن مجاعة )تممل أجد من خالف ترتيب ابن الصالح برت 
ق إليه  فقد قسم كتابه مقد رتب كتابه ترتيباً بديعاً مل يسب " املنهل الرمي يف خمتصر علوم احلديث النبوي" :يف كتابه

 إىل مقدمة مأربعة أطراف:
 املقدمة: مفيها بيان مصطلحات حيتاج إىل معرفتها احملدث.

 يف الكالم على املنت مالنظر يف أقسامه مأنواعه.الطرف األمل: 
 الطرف الثاين: الكالم يف اإلسناد مما يتعلق به.

 الطرف الثالث: يف حتمل احلديث مطرق نقله مضبطه مرمايته مآداب ذلك مما يتعلق به.
 الطرف الرابع: يف أمساء الرجال مطبقات العلماء مما يتصل بذلك.

 .(59)  فهم األنواع ماملباحث  ألهنا متصلة ببعضها ممتتابعة يف الرتتيب()فجاء كتاب ابن مجاعة أمضح يف
العامل الطبيب ابن  هو  معمد إىل خمالفة طريقة ابن الصالح يف ترتيبه  مممن مجدته ألف يف علوم احلديث

 ! "املختصر يف علم أصول احلديث"ه( يف كتابه 687النفيس )ت
ديدة عرض مسائل العلوم الشرعية  فقد ألف يف النحو )بطريقة جميبدم يل أنه مغرم ابلتجديد يف طريقة 

 .(60)خالف يف ذلك النحاة عند بيانه للعلل النحوية يف سفرين  ملعله مضعه بطريقة منطقية ذات طابع فلسفي(
قال ابن النفيس مبيناً سبب أتليفه: )أريد أن أذكر يف هذا الكتاب من أصول علم احلديث ما يكون تذكرة 

 .(61)للمنتهي  مذريعة للمبتدي(
 مقد رتب كتابه على مقدمة ممخسة أبواب.

 أما املقدمة ففيها فصالن. 

                                                           

 (.7_6( ابن كثري  إمساعيل بن عمر الدمشقي. اختصار علوم احلديث. )مرجع سابق( )56)
ه( 1423. 1( العراقي  زين الدين أبوالفضل عبدالرحيم. شرح التبصرة مالتذكرة. )حتقيق عبداللطيف مهيم مماهر فحل. بريمت: دار الكتب العلمية. ط57)

 _مقدمة احملقق(.1/47)
 (.2/437( )323  1/108( البقاعي  برهان الدين إبراهيم بن عمر. النكت الوفية )مرجع سابق( )58)
لكويت: ا( ابن مجاعة  أبوعبدهللا بدر الدين احمد بن إبراهيم املالكي. املنهل الرمي يف خمتصر علوم احلديث النبوي. )حتقيق جاسم احمد الفجي. 59)

 : مقدمة احملقق(.30ه( )1433 .1دار غراس. ط
. 1ط .( ابن النفيس  أبواحلسن عالء الدين القرشي. املختصر يف علم أصول احلديث. )حتقيق عمار الطاليب. اجلزائر. معلومات الناشر غري متوفرة60)

 (.520ه( )1426
 (.575( املرجع السابق )61)
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 األمل: يف تعديد العلوم  مبيان شرف هذا العلم. الثاين: يف تعديد أقسام اخلرب.
 الباب األمل: يف تفضيل الكالم يف اخلرب املقطوع بصدقه. مفيه فصالن:

 . الثاين: يف بقية األخبار املفيدة للعلم.األمل: يف اخلرب املتواتر
 الباب الثاين: يف تفضيل الكالم يف اخلرب املظنون صدقه. مفيه أربعة فصول.

 األمل: يف بيان احلاجة إىل العمل خبرب الواحد. الثاين: يف حقيقة خرب الواحد مأنواعه.
 سلم.نيب صلى هللا عليه م يف الرماية عن ال - رضي هللا عنهم -الثالث: يف حكم ألفاظ الصحابة 

 الرابع: يف حكم اختالف أسانيد احلديث الواحد.
 الباب الثالث: يف كيفية حتمل احلديث مرمايته.

 الباب الرابع: يف أحوال الرماة. مفيه ثالثة فصول:
 األمل: يف شرمط الرامي. الثاين: فيما يثبت به جرح الرامي أم عدالته.

 الثالث: يف مسائل تتعلق ابجلرح مالتعديل. 
 الباب اخلامس: يف توابع علم احلديث. مفيه أربعة فصول:

 األمل: يف كتابة احلديث. الثاين: يف أدب مساع احلديث مقراءته.
 الثالث: يف شرمط الرماية. 

 الرابع: يف القدح يف احلديث من جهة سنده ممن جهة متنه ممن جهة معناه.
نطقياً  بن النفيس يف ترتيبه ملسائل كتابه  فقد ضم النظري إىل نظريه  متسلسل ابملسائل تسلسال ممقد أبدع ا

للخطيب  "الكفاية"ميظهر أتثره بطريقة األصوليني يف ترتيبهم ملسائل علوم احلديث يف كتبهم كما سبق بيانه يف كتاب 
 . (62) البغدادي يف الكفاية البغدادي  ميشبه املوجز البن النفيس يف تقسيمه لألخبار تقسيم

 مميكن هبذا أن نعد ابن النفيس هو رائد التجديد يف طريقة عرض مسائل علوم احلديث !
 

 ":بة الفكرخن" هاملبحث الثالث: منهج ابن حجر يف ترتيب مسائل علوم احلديث يف كتاب
ه( من أشهر متون علوم احلديث اليت صنفها احملدثون املتأخرمن  ملكانة 852البن حجر ) "خنبة الفكر"يعد منت 

مؤلفها اليت ال ختفى على احدث!  مألنه اعتىن ابختصاره احملرر  مع مشوله جلميع مسائل علوم احلديث حىت إنه 
 ! (64()63)مسائل مل يشر هلا ابن الصالح - على اختصاره -أضاف 

                                                           

 _ احملقق(.561( املرجع السابق )62)
أبواخلري احمد بن عبدالرمحن. اجلواهر مالدرر يف ترمجة شيخ اإلسالم ابن حجر. )حتقيق إبراهيم ابجس عبداجمليد. بريمت: ( السخامي  مشس الدين 63)

 (.2/677ه( )1419. 1دار ابن حزم. ط
عمان. عمان: الدار األثرية. آل ن اللقاين  برهان الدين أبواألمداد إبراهيم املالكي. قضاء الوطر يف نزهة النظر يف توضيح خنبة الفكر. )حتقيق شادي ينظر:
 (.165_161ه( )1431. 1ط

 ( ينظر ملعرفة منهج احلافظ ابن حجر يف خنبة الفكر ماألعمال العلمية حوله:64)
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 مأعلى من شأنه حسن ترتيبه ملسائل علوم احلديث مبا مل يُعرف من قبل!   مزاد من قيمة املنت
مألمهية هذا السبق العلمي الذي حازه نب ه عليه يف مقدمة متنه مفتخراً به حيث قال: )فلخصته يف أمراق 

 -الكتاب . فكان هذا (65)لطيفة مسيتها: خنبة الفكر يف مصطلح أهل األثر  على ترتيب ابتكرته  مسبيل انتهجته(
 ! (66)من كتب احلافظ ابن حجر اليت يعتز بتأليفها - على صغر حجمه

)ماعلم أن كما قال:    مطريقة املؤلف اليت اتبعها يف ترتيب مسائل علوم احلديث هي طريقة التقسيم العقلي
 ضابط التقسيم العقلي هو تقسيم املقسم إىل الشيء منقيضه  أم إىل الشيء ممسامي نقيضه. 

تقسيمه إىل الشيء منقيضه كقولك: العدد إما زمج مإما ليس بزمج  ماملعلوم إما موجوداً أم ليس فمثال 
 مبوجود  ملا قدمنا من أن النقيضني مها السلب ماإلجياب.

 :ممثال تقسيمه إىل الشيء ممسامي نقيضه قولك: العدد إما زمج مإما فرد  ألن لفظة )فرد( مسامية لـ 
 حيكم مبجرد النظر يف حصر األقسام يف الشيء منقيضه  إذ ال ماسطة بني النقيضني البتة )ليس بزمج(  ألن العقل 

 . (67)مكذلك الشيء ممسامي نقيضه  فالعقل حيكم مبجرد النظر فيهما حبصر األقسام فيهما(
 مإذا أردان استعراض ترتيب مسائل علوم احلديث عنده جند ترتيبها كما يلي:

o لنقلة.أقسام احلديث من حيث عدد ا 
o .أقسام احلديث من حيث القبول معدمه 
o .أقسام احلديث من حيث من أضيف إليه 
o .أنواع احلديث املتعلقة ابإلسناد 
o .طرق حتمل احلديث 
o .أنواع احلديث املتعلقة ابلتفريق بني الرماة املتشاهبني 
o .خامتة فيها مسائل تعني على التفريق بني الرامة عموما  ممسائل يف اجلرح مالتعديل 
o .فصل يف مسائل تتعلق بتعيني الرماة 
o .آداب الشيخ مالطالب 
o .صفة كتابة احلديث مصفة تصنيفه 
o .معرفة سبب احلديث 

                                                           

 (.216_146)اب تأ_  اللقاين  برهان الدين أبواألمداد إبراهيم املالكي. قضاء الوطر يف نزهة النظر يف توضيح خنبة الفكر. )مرجع سابق( مقدمة احقق الك
 إبراهيم احمد نور سيف. خنبة الفكر )دراسة عنها معن منهجها(. املدينة املنور: اجلامعة اإلسالمية. ب_

ريكية العربية مج_ العدمي البله البانور. منهج احلافظ ابن حجر يف كتابه )نزهة النظر يف توضيح خنبة الفكر(. جملة أماراابك )تصدر عن األكادميية األ
 2015لتكنلوجيا(. اجمللد السادس. العدد الثامن عشر. للعلوم ما

 (. 36( ابن حجر  شهاب الدين أبوالفضل أمحد بن علي الكناين العسقالين. نزهة النظر )مرجع سابق( )65)
 (. 2/659( السخامي  مشس الدين أبواخلري احمد بن عبدالرمحن. اجلواهر مالدرر )مرجع سابق( )66)
 (.2/11 اجلكين. آداب البحث ماملناظرة. )القاهرة: مكتبة ابن تيمية. جدة: مكتبة العلم. سنة النشر غري متوفرة(. )( الشنقيطي  احمد األمني67)
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 مهذه الطريقة اليت ابتدعها احلافظ ابن حجر هلا فوائد عدة  منها:
 مجود ترابط بني املسائل بعضها مع بعض. (1
 مشولية الكالم على املسائل معدم ترك بعضها. (2
 ى عناية احملدثني جبميع املسائل مالقضااي احلديثية معدم إمهال شيء منها.فيها داللة عل (3

 

املبحث الرابع: منهج احملدثني املعاصرين يف ترتيب مسائل علوم احلديث يف كتب علوم احلديث 
 :املعاصرة

اجلامعات  ملا م زادت عناية املعاصرين كثريًا برتتيب مسائل علوم احلديث يف كتبهم  خاصة مع انتشار املدارس 
 لرتتيب مسائل العلم من أمهية كبرية يف تقريب املعىن متيسري الفهم.

للدكتور احمود  (68)"تيسري مصطلح احلديث"مكان من أمائل الكتب املعاصرة اليت ظهرت مانتشرت كتاب 
الطحان  يقول يف مقدمة كتابه: )ماجلديد يف كتايب هذا هو: التقسيم  أي تقسيم كل حبث إىل فقرات مرقمة  مما 

 .(69)يسهل على الطالب فهمه(
ممل خيرج مؤلفه عن طريقة ابن حجر يف )خنبة الفكر( يف ترتيب املسائل  فقد كان حلسن ترتيب مسائل 

 ن جاء بعده يف اقتفائه مالسري على منواله!الكتاب أثره القوي على م
ملذا يقوله مؤلفه: )أما من حيث التبويب مالرتتيب فقد استفدت من طريقة احلافظ ابن حجر يف النخبة 

 .(70)مشرحها  فإنه خري ترتيب توصل إليه رمحه هللا(
ر له شهرة مقبول   مصا(71)للدكتور نور الدين عرت "منهج النقد يف علوم احلديث"مقد صدر قبله كتاب 

أيضًا بني طالب العلم. مقد كان من أهم مزااي هذا الكتاب كما يقول مؤلفه: )إنه كتاب ينقل مسائل هذا العلم 
من التفرق إىل التكامل  مأيخذ ابلقارئ من اجلزئيات املبعثرة إىل النظرية الكاملة املتناسقة  اليت تتآلف فيها أنواع 

 موعها منطلقة بتسديد مإحكام حنو الغاية املنشودة(.علوم احلديث كافة  لتبدم يف جم
 مقد أجاد مؤلفه فيما ذهب إليه  مأبدع يف تنظيم كتابه  مقسم الكتاب كما يلي:

 الباب األمل: يف التعريف العام مبصطلح احلديث.
 الباب الثاين: يف علوم رماة احلديث. ميقع يف فصلني:

 ي من القبول أم الرد.الفصل األمل: العلوم املعرفة حبال الرام 

                                                           

عية مصر: مكتبة التو  هـ. مينظر يف نقده: طارق عوض هللا. إصالح االصطالح نقد كتاب تيسري مصطلح احلديث.1397( أمل طبعة له عام 68)
 ه1429اإلسالمية  

 (.7ه( )1431. 11الرايض: مكتبة املعارف. ط. )  أبوحفص احمود بن أمحد الطحان احلليب. تيسري مصطلح احلديث( الطحان69)
 (.8( املرجع السابق )70)
 هـ. 1392( أمل طبعة له عام 71)
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 الفصل الثاين: يف علوم الرماة اليت تبني شخص الرامي.
 الباب الثالث: يف علوم رماية احلديث: حتمله مأداؤه مكتابه مآدابه ممصطلحات كتاب احلديث.

 الباب الرابع: يف علوم احلديث من حيث القبول مالرد. ميقع يف فصلني:
 ول.الفصل األمل: يف أنواع احلديث املقب

 الفصل الثاين: يف أنواع احلديث املردمد.
 الباب اخلامس: يف علوم املنت. ميقع يف فصلني:

 الفصل األمل: يف علوم املنت من حيث قائله.
 الفصل الثاين: يف علوم املنت من حيث درايته.

 الباب السادس: يف علوم السند. ميقع يف فصلني:
 االتصال.الفصل األمل: يف علوم السند من حيث 

 الفصل الثاين: يف علوم السند من حيث االنقطاع.
 الباب السابع: يف علوم احلديث املشرتكة بني السند ماملنت. ميقع يف ثالثة فصول:

 الفصل األمل: يف تفرد احلديث.
 الفصل الثاين: يف تعدد رماية احلديث مع اتفاقها.

 الفصل الثالث: يف اختالف رماية احلديث.
 مث خامتة.

مقد تتابعت املؤلفات بعد ذلك مكثرت متنوعت يف أسلوب عرضها  ماجتهد مؤلفوها يف طريقة ترتيبها  
 منهم لتيسري العلم متقريبه لطالبه. احاملةً 

ه 1424مت التأكيد يف توصيات الندمة العلمية الدملية )علوم احلديث ماقع مآفاق( اليت جرت يف ديب عام 
هي: خذ ابملواصفات العلمية اليت تدامهلا يف الندمة األساتذة املشاركون فيها م على: )أتليف كتاب يف التخصص أي

 .(72)أن يعتمد فيه الرتتيب مالتقسيم املوضوعي(
 

 اخلامتة:
 يف خامتة حبثي هذا أحب أن أقيد أهم نتائج حبثي اليت توصلت إليها فيه مهي:

 ) أ ( النتائج:
 ملذا حرص العلماء عليه. ؛كبرية مفوائد متعددةترتيب موضوعات العلم متسلسله له أمهية   (1
 سبق علماء أصول الفقه غريهم يف العناية برتتيب متنظيم مسائل علمهم. (2

                                                           

 (.443ه( )1424م ( جمموعة ابحثني. علوم احلديث ماقع مآفاق. )حبوث ندمة أقيمت يف كلية الدراسات اإلسالمية مالعربية يف ديب عا72)
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ألن ألن احلاجة إىل ذلك مل تكن ظاهرة يف زمنهم  م  ؛أتخر اهتمام احملدثني برتتيب مسائل علوم احلديث (3
 وير. املؤلفات املتقدمة مهدت الطريق ملن بعدهم لإلضافة مالتط

 توسع معارف العامل جيعل للعلوم األخرى أثراً يف أتليفه للعلم الذي يكتب فيه. (4
 عامة املختصرات ال خترج عن ترتيب الكتاب األصل إال يف مواضع يسرية. (5
ريقة عرض أنه رائد التجديد يف ط "املختصر يف علوم احلديث"ميكن أن نعد ابن النفيس من خالل كتابه  (6

 مسائل علوم احلديث.
 قة ترتيبه.مخالفه يف طري  يعترب ابن مجاعة فيما مقفت عليه هو أمل من اعتىن بكتاب ابن الصالح (7
 يعد ابن حجر صاحب طريقة مبتكرة يف عرض مسائل علوم احلديث بطريقة التقسيم العقلي. (8

 التوصيات:) ب ( 
ىت يتيسر عليهم ح ينبغي على كل معنت بتدريس علوم احلديث معرفة طرق ترتيب مسائله مبيانه للطالب (1

 فهمه.
دراسة طريقة األصوليني يف ترتيبهم ملسائل علوم احلديث يف كتبهم  مبيان الفرمق بينهم  ممقارنة ذلك  (2

 بطريقة احملدثني.
________ 

 املصادر واملراجع:
 .اإلسالمية. غري متوفر معلومات عن سنة النشرإبراهيم احمد نور سيف. خنبة الفكر )دراسة عنها معن منهجها(. املدينة املنور: اجلامعة  (1
. 1الباجي  أبوالوليد سليمان بن خلف التجييب. اإلشارة يف أصول الفقه. حتقيق احمد حسن إمساعيل. بريمت: دار الكتب العلمية. ط (2

 ه1424
(.  الرايض: يء )مع مقدمة ابن الصالحالبلقيين  سراج الدين عمر بن رسالن الكناين. احاسن االصطالح. حتقيق الدكتورة عائشة بنت الشاط (3

 دار املعارف. سنة النشر غري معرمف
. 2أبويعلى  احمد بن احلسني ابن الفراء. العدة يف أصول الفقه. حتقيق الدكتور أمحد بن علي بن سري املباركي. ال توجد معلومات الناشر. ط (4

 ه1410
بة الرشد. يف شرح األلفية للبقاعي. حتقيق الدكتور ماهر ايسني الفحل. الرايض: مكتالبقاعي  برهان الدين إبراهيم بن عمر. النكت الوفية مبا  (5

 ه1428. 1ط
 ه1414. 2اجلصاص أمحد بن علي الرازي احلنفي. الفصول يف األصول. مزارة األمقاف الكويتية. ط (6
الفجي. الكويت:  احلديث النبوي. حتقيق جاسم احمد ابن مجاعة  أبوعبدهللا بدر الدين احمد بن إبراهيم املالكي. املنهل الرمي يف خمتصر علوم (7

 ه1433. 1دار غراس. ط
صورة: ناجلويين  أبواملعايل عبدامللك بن عبدهللا اجلويين. الربهان يف أصول الفقه للجويين. حتقيق الدكتور عبدالعظيم احمود الديب. مصر_ امل (8

 ه1418. 4دار الوفاء. ط
. 2احلاكم النيسابوري. معرفة علوم احلديث. حتقيق السيد معظم حسني. بريمت: دار الكتب العلمية. طاحلاكم  أبوعبدهللا احمد بن عبدهللا  (9

 ه1397
ابن حجر شهاب الدين أبوالفضل أمحد بن علي الكناين العسقالين. نزهة النظر شرح خنبة الفكر. حتقيق الدكتور عبدهللا بن ضيف هللا  (10

 ه.1429. 2علومات الناشر. طالرحيلي. توزيع مؤسسة اجلريسي. ال توجد م
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 ه1432. 3طبعة أخرى: حتقيق الدكتور نور الدين عرت. ابكستان: مكتبة البشرى. ط (11
. 1ابن حجر شهاب الدين أبوالفضل أمحد بن علي الكناين العسقالين. اجملمع املؤسس. حتقيق يوسف املرعشلي. بريمت: دار املعرفة. ط (12

 ه1413
د بن علي الكناين العسقالين. النكت على مقدمة ابن الصالح. حتقيق مدراسة الدكتور ربيع بن ابن حجر  شهاب الدين أبوالفضل أمح (13

 هـ1417. 4هادي. الرايض_جدة: دار الراية. ط
ابن حزم  أبواحمد علي بن أمحد بن سعيد بن حزم األندلسي القرطيب. اإلحكام يف أصول األحكام. حتقيق الشيخ أمحد شاكر. بريمت: دار  (14

 ديدة.اآلفاق اجل
. 1احلسني البصري  احمد بن علي بن الطيب املعتزيل. املعتمد يف أصول الفقه. حتقيق خليل امليس. بريمت: دار الكتب العلمية. ط أبو (15

 ه1403
 ه1421. 2اخلطيب البغدادي  أبوبكر أمحد بن علي بن اثبت. الفقيه ماملتفقه. حتقيق عادل العزازي. الدمام: دار ابن اجلوزي. ط (16
. 1البغدادي  أبوبكر أمحد بن علي بن اثبت. الكفاية يف أصول الرماية. حتقيق الدكتور ماهر فحل. الدمام: دار ابن اجلوزي. ط اخلطيب (17

 ه1432
. 1ابن خلدمن  عبدالرمحن بن احمد ابن خلدمن اإلشبيلي. مقدمة ابن خلدمن. حتقيق عبدهللا احمد الدرمي.. دمشق: دار البلخي. ط (18

 ه1425
الدين أبوعبدهللا احمد بن أمحد بن عثمان بن قامياز. سري أعالم النبالء. حتقيق جمموعة من احملققني إبشراف الشيخ شعيب الذهيب  مشس  (19

 ه1405. 3األرانمؤط. بريمت: مؤسسة الرسالة. ط
ن أبوزيد. مصر: مد احب الديالرامهرمزي  أبواحمد احلسن بن عبدالرمحن بن خالد. احملدث الفاصل بني الرامي مالواعي للرامهرمزي. حتقيق اح (20

 ه1437. 1دار الذخائر. ط
د. زين العابدين بن احمد بال فريج.  الزركشي  أبو عبد هللا بدر الدين احمد بن عبد هللا بن هبادر. النكت على مقدمة ابن الصالح. حتقيق (21

 هـ1419. 1ط .الرايض: أضواء السلف
جلواهر مالدرر يف ترمجة شيخ اإلسالم ابن حجر. )حتقيق إبراهيم ابجس عبداجمليد. السخامي  مشس الدين أبواخلري احمد بن عبدالرمحن. ا (22

 ه1419. 1بريمت: دار ابن حزم. ط
السيوطي  عبدالرمحن بن كمال الدين األسيوطي. تدريب الرامي شرح تقريب النوامي للسيوطي. حتقيق الدكتور مازن احمد السرسامي.  (23

 ه1435. 3الدمام: دار ابن اجلوزي. ط
 هـ1358. 1أمحد شاكر. مصر: مكتبه احلليب. ط الشافعي أبو عبد هللا احمد بن إدريس القرشي. حتقيق (24
 الشنقيطي  احمد األمني اجلكين. آداب البحث ماملناظرة. القاهرة: مكتبة ابن تيمية. جدة: مكتبة العلم. (25
 ه 1424. 2الشريازي  أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشريازي. اللمع يف أصول الفقه. بريمت: دار الكتب العلمية. ط (26
ابن الصالح  أبوعمرم عثمان بن صالح الدين الشهرزمري. معرفة أنواع علوم احلديث )مقدمة ابن الصالح(. احملقق نور الدين عرت. سوراي:  (27

 الفكر املعاصر دار الفكر. بريمت: دار
 ه1429  طارق عوض هللا احمد. إصالح االصطالح نقد كتاب تيسري مصطلح احلديث. مصر: مكتبة التوعية اإلسالمية (28
 ه1431. 11الطحان  أبوحفص احمود بن أمحد الطحان احلليب. تيسري مصطلح احلديث. الرايض: مكتبة املعارف. ط (29
. 1احلافظ اخلطيب البغدادي مأثره يف علوم احلديث. بريمت: دار القرآن الكرمي. ط الطحان  أبوحفص احمود بن أمحد الطحان احلليب. (30

 ه1401
بع اعبدهللا بن سليم الصاعدي. منهج احلاكم النيسابوري يف كتابه )معرفة علوم احلديث( مختريج األحاديث املرفوعة فيه حىت هناية النوع الس (31

 ه. مل تطبع.1408امعة أم القرى. مالثالثني. رسالة مقدمة لنيل درجة املاجستري. ج
 عبداحلميد جعفر داغستاين. اإلمام أبوعمرم ابن الصالح مكتابه علوم احلديث الشهري ابملقدمة. رسالة مقدمة لنيل درجة املاجستري. جامعة (32

 . مل تطبع.1409أم القرى. 
 ه1408مية. األربعة. جامعة أم القرى: معهد البحوث العلعبدالوهاب إبراهيم أبوسليمان. ترتيب املوضوعات الفقهية ممناسباته يف املذاهب  (33
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ية كالعدمي البله البانور. منهج احلافظ ابن حجر يف كتابه )نزهة النظر يف توضيح خنبة الفكر(. جملة أماراابك )تصدر عن األكادميية األمري (34
 2015العربية للعلوم مالتكنلوجيا(. اجمللد السادس. العدد الثامن عشر. 

. 1زين الدين أبوالفضل عبدالرحيم. شرح التبصرة مالتذكرة. حتقيق عبداللطيف مهيم مماهر فحل. بريمت: دار الكتب العلمية. ط العراقي  (35
 ه1423

 1416. 1العوين  الشريف حات بن عارف. املنهج املقرتح لفهم املصطلح. الرايض_الثقبة. ط (36
عناية مكتب األجهوري للبحث العلمي محتقيق الرتاث. الدمام: دار ابن  ابن كثري  إمساعيل بن عمر الدمشقي. اختصار علوم احلديث. (37

 ه1435. 1اجلوزي. ط
ر االلقاين  برهان الدين أبواألمداد إبراهيم املالكي. قضاء الوطر يف نزهة النظر يف توضيح خنبة الفكر. حتقيق شادي آل نعمان. عمان: الد (38

 ه1431. 1األثرية. ط
 ه.1424ماقع مآفاق. حبوث ندمة أقيمت يف كلية الدراسات اإلسالمية مالعربية يف ديب عام  جمموعة ابحثني. علوم احلديث (39
ابن النفيس  أبواحلسن عالء الدين القرشي. املختصر يف علم أصول احلديث. حتقيق عمار الطاليب. اجلزائر. معلومات الناشر غري متوفرة.  (40

 ه1426. 1ط
 ه1401. 3 علوم احلديث. دمشق: دار الفكر. طنور الدين احمد عرت احلليب. منهج النقد يف (41
 هشام بن احمد السعيد. ترتيب املوضوعات األصولية ممناسباته دراسة استقرائية حتليلية. جملة اجلمعية الفقهية السعودية. (42


