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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 يفطل ىليل :يلئاعلاو  يصخشلا مسالا
 ةيبر غم :ةيسنجلا
 ةعير شلا مو لع سير دت يف صصختم رتسام :يملعلا ىو تسملا
  laila.lotfi1780@gmail.com :ينو رت كلإلا ديب لا

 فقه احلديثعلم مراحل النشأة والتأليف يف 
 توفيقه إىل وفزعا ،وهدايته تفضله علىمحدا  ،القاهر القادر ،الباطن الظاهر ،واآلخر األول هلل احلمد

 اليت نعمه على وشكرا ،بالئه ومجيل آالئه كرمي  من املزيد يف ورغبة ،ورعايته حفظه إىل ووسيلة ،وكفايته
 .اإلحصاء عن عددها وجل ،اجلزاء عن خطرها ظمع

 .تسليما وسلم وصحابته أمجعني لهآ وعلى واملرسلني األنبياء خامت حممد علىوسلم وابرك  هللا وصلى
 أما بعد:

 هو وسلم عليه هللا صلى حممد القرآن الكرمي هو املصدر األول للتشريع اإلسالمي، وكان كان  ملا
 .عنه متلقاة كلها  الشريعة هذه كانت  ودينه، شرعه تبليغ يف وعباده هللا بني الواسطة

 عليه فقد قسم العلماء مصادر الشريعة إىل: و 

 الكرمي القرآن وهو بتالوته، متعبد وحي -

 وحي غري متعبد بتالوته، وهي السنة النبوية -
ي الوظيفة هو  بيان، إىل احمتاج كان  ،جزئي ال كلي  أكثره الشرعية ابألحكام القرآن تعريف كان  وملا

         ) :تعاىل هللا قال ، فقدالسنة ا قامت هباليت

)1، تعاىل وقال: ﴿             

).2 
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 :ويشمل هذا البيان
 ؛تبيني اجململ: كتبيان كيفية الصالة وعدد ركعاهتا -

 ؛هاختصيص العام: كتحرمي اجلمع بني املرأة وعمتها أو خالت -

 ؛تقييد املطلق: كبيان موضع قطع يد السارق -

  .إنشاء حكم سكت عنه القرآن -

هو  ألن احلديث مبنزلة األساس الذي ،اإلسالمي ابلفقه وثيقا ارتباطا احلديث لعلميتبني أن  مثومن 
 . منهارال شك يوضع على قاعدة وأساس فهو ، وكل بناء مل األصل، والفقه مبنزلة البناء

املصدر الثاين من مصادر االستدالل بعد كتاب  الشريف يعتب احلديث النبوياس وعلى هذا األس
، جبمعه اهتموا  ن علماء املسلمني لذلك جند أ؛ الكرمي للقرآن البيان العملي ، فهوهللا عز وجل

 هذه ومن، وحنوها واألخالق، لتشريعوا، العقيدة يف؛ منه املستنبطة األحكام وبيان، وشرحه، ودراسته
ال  الغالب يف ألنه؛ الشرعية األحكام بناء يف األساس علم فقه احلديث، ابعتباره ظهرت: اليت لومالع

جامعة يف  معاين ، الحتوائهااملطهرة ةالسن نصوص إىل ابلرجوع إال الشرعي احلكم على الوقوف ميكن
طالب العلوم م مما يُلز   ،العلميةقواعد الوأتخذ بيده للحكم وفق  ،تنري الطريق للمستدل ،األحكام
 املتضمنة لألحكام الشرعية. أن يكون ذا عناية ابألحاديث النبويةالشرعية 

 مرحلة مجع األحاديث النبوية يف مؤلفات مستقلة
ا نهمت البحث يف، و أبحاديث النيب صلى هللا عليه وسلم عناية ابلغة اإلسالمعلماء لقد اعتىن 

مما ، مناهجهم يف التأليفتفاوت  كذا، و القبول والرد معايرييف  بينهم ، على اختالفتهاودالل هاوسند
 احلديثية. ليفأمثر ظهور أنواع من التآ

 ونظرا لتعددها سيتم االقتصار على بعضها فقط، وهي:
 املوطآت؛ 

 ؛املصنفات 
 الصحاح؛ 
 .السنن 

 :املوطآت
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وفا قبل ، إذ كان التدوين معر األبواب لتأليف يف األحكام الفقهية علىبداايت ااملوطآت  شكلت
:"...وهذا ابن حجر بقوله، وهذا ما أشار إليه معروفا آنذاك ، لكن التأليف على األبواب مل يكنذلك

إليه  اجلمع ابألبواب )يقصد األولية( أما مجُع حديث إىل مثله يف ابب واحد فقد سبق ابلنسبة إىل
وقد أورد  3" يثفإنه روي عنه أنه قال: هذا ابب من الطالق جسيم، وساق فيه أحادالشعيب، 

السيوطي كالم ابن حجر هذا يف سياق حديثه عن بداايت التصنيف يف احلديث الصحيح اجملرد، 
حيث ساق أمساء جمموعة من العلماء الذين كان هلم السبق يف مجع األحاديث النبوية يف مصنفات 

 خاصة.
أيب ذئب  كابن،  م على غرار صنيع مالك رمحه هللاأهل العلم موطآت خاصة هب صنف بعض وقد

ما الفائدة من تصنيفك؟ قال: ما كان هلل  الذي صنف موطأ أكرب من موطأ مالك، فقيل ملالك:"
   4".بقي
، ه اإلمام مالك يف الغالب أحاديث الباب، يذكر فيمالك كتاب حديث ونظر فقهي موطأف

، كسعيد وأئمة التابعني ينقل رأي فقهاء الصحابةكما ،  وافقة عمل أهل املدينة أو خمالفتهيردفها مب مث
 .املسألة ما يراه يف خالصة، وكثريا ما يذكر ن املسي  بب

 املصنفات: 

ع، هنا تشتمل على احلديث املوقوف واملقطو إال أ الفقهية، رتبة على األبواباملكتب املصنفات هي ال
 .دابتضم معظم أبواب الدين، من العقائد واألحكام واآل، وهي ابإلضافة إىل احلديث املرفوع

شتمل على األحاديث املرفوعة واملوقوفة ت اتاملصنفاملصنفات والسنن؛ يف كون  الفرق بني ويتمثل 
 فحسب. األحاديث املرفوعة يف الغالب على السننتشتمل بينما ، املقطوعةو 

ومصنف أيب بكر بن  هـ(211)تعبد الرزاق بن مهام الصنعاين  ومن أشهر املصنفات: مصنف 
مل يصنف أحد مثله " :(، الذي يعتب من أشهر املصنفات حىت قال فيه ابن كثريه235)ت أيب شيبة

 حتت كل    أدرج حيثعلى الكتب الفقهية ابن أيب شيبة مصنفه قد رتب ف 5"قط ال قبله وال بعده

                                                           

ـ(، حققه: أبو قتيبة نظر حممد ه911( عبد الرمحن بن أيب بكر، جالل الدين السيوطي )املتوىف: 1/94تدريب الراوي يف شرح تقريب النووي ) 3
 الفاراييب، الناشر: دار طيبة

 ( 1/93تدريب الراوي يف شرح تقريب النووي ) 4
هـ(، احملقق: علي شريي، 774( أليب الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي البصري مث الدمشقي )املتوىف: 10/346البداية والنهاية )ـ  5

  1988 -، هـ 1408، الطبعة: األوىل الناشر: دار إحياء الرتاث العريب
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وقوف، واملرفوع املمنها احلديثية،  عدد من النصوص فرع، حتت كل الفروع الفقهيةمن  امنها عدد
 مدى استيفاءها شروط الصحة. النظر عن  غضواملقطوع، ب

خملد الذي قال فيه ابن حزم رمحه هللا يف سياق حديثه عن كتب املالكية اليت  ومصنف بقي بن 
الكبري الذي رتبه على أمساء  بقي بن خملد( يقصد) ومنها يف احلديث مصنفه " :أُل  فت ابألندلس

ثالمثائة صاحب ونيف. مث رتب حديث كل الصحابة رضي هللا تعاىل عنهم، فروى فيه عن ألف و 
أرىب فيه على مصنف ابن أيب ...وأبواب األحكام، فهو مصنف ومسند صاحب على أمساء الفقه

، فقد ذكر ابن خري أنه يقع يف 6"شيبة وعلى مصنف عبد الرزاق وعلى مصنف سعيد بن منصور
 .7مئيت جزء

 ومن أهم ميزات املصنفات:
 ة؛ترتيبها على األبواب الفقهي -
 إيراد املوقوف واملقطوع إىل جانب املرفوع؛ -
 .ذكر آراء أهل العلم -

 :الصحاح

ظهرت كتب الصحاح بعد بروز عدد من احملدثني الذين اهتموا إبفراد األحاديث الصحيحة 
ولعل من أمهها "اجلامع ، الدين اجلوامع" ألهنا حوت مجيع أبوابوقد أطلق على بعضها "ابلتصنيف، 

أايمه" حملمد بن إمساعيل وسننه و  هللا صلى هللا عليه وسلمختصر من أمور رسول الصحيح املسند امل
مث رأى أن ال خيليه من "  :الكتاب قواي، يقول ابن حجر ، وقد كان امللحظ الفقهي يف هذاالبخاري

الفوائد الفقهية والنكت احلكمية فاستخرج بفهمه من املتون معاين كثرية فرقها يف أبواب الكتاب 
يف الرتاث اإلسالمي  سامية، وألجل هذا امللحظ احتل صحيح البخاري مكانة  8" ناسبهاحسب ت

   .على حد سواءالفقهاء واحملدثني كل من عند  

                                                           

احملقق: ، هـ(456حممد علي بن أمحد بن سعيد بن حزم األندلسي القرطيب الظاهري )املتوىف:  ( أليب2/179) رسائل ابن حزم األندلسيـ  6
 م1987، الطبعة الثانية، سنة النشر: الناشر: املؤسسة العربية للدراسات والنشر، إحسان عباس

، احملقق: حممد فؤاد منصور، هـ(575بكر حممد بن خري اللمتوين األموي اإلشبيلي )املتوىف:  ( أليب117)ص:  ن خري اإلشبيليـ فهرسة اب 7
 م1998هـ/1419الطبعة: الطبعة األوىل، ، بريوت/ لبنان -الناشر: دار الكتب العلمية 

ه، رقم 1379بريوت،  - الشافعي، الناشر: دار املعرفة ( ألمحد بن علي بن حجر العسقالين1/8فتح الباري شرح صحيح البخاري، ) 8
 كتبه وأبوابه وأحاديثه: حممد فؤاد عبد الباقي، قام إبخراجه وصححه وأشرف على طبعه: حمب الدين اخلطيب
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وقد اختلف يف تسميته، إال أن ابن خري يف فهرسته ذكر أن اسم ، يليه صحيح اإلمام مسلم مث
  9."ل عن العدل عن رسول هللااملسند الصحيح املختصر من السنن بنقل العد"الكتاب هو: 

ومن املعلوم أن كتب الصحاح مل تكن على وزان واحد، بل إن من مصادر الصحيح من اشرتط 
أصحاهبا الصحة والتزموا هبا كالبخاري ومسلم، ومنهم من اشرتطها ومل يلتزم هبا كابن خزمية وابن حبان 

 بن حبان واحلاكم.واحلاكم يف املستدرك، وابن خزمية أقرب إىل التزامها من ا
االجتهادات  إما ابلتنصيص على هذه ،الصحاح كان يلتفت أصحاهبا للملحظ االستنباطي وكل

املسند الصحيح على ، إال "مبا ييسر أمر النظر فيهاعلى األبواب الفقهية برتتيبها ، أو يف تراجم األبواب
إىل األوامر والنواهي : فقد حنى منحى آخر، إذ قسم صحيحه التقاسيم واألنواع" البن حبان

يغلب عليه هو ما جعل صحيح ابن حبان و  صلى هللا عليه وسلم، واإلابحات وأفعال النيب واألخبار
 .الطابع األصويل

 :السنن 
كتب اليت جتمع األحاديث املرفوعة املرتبة على األبواب الالسنن: يف اصطالح أهل احلديث: 

صلى هللا عليه وسلم،  ابألحاديث املسندة إىل رسول هللافعلى هذا املعىن تكون السنن خاصة الفقهية، 
سبيل  على ، فإنه ألف كتابهومن الكتب املقدمة يف هذا النوع من التصانيف: "سنن أيب داود" رمحه هللا

وال أعرف أحدا ": مكة، ويف هذا يقول يف رسالته إىل أهل االستقصاء لألحاديث املتضمنة لألحكام
رمحه هللا إىل تدوين كل األحاديث اليت تُعتب أصوال يف  ، وقد قصد10"مجع على االستقصاء غريي

احلديث يف  داود يف كتابه هذا من وقد مجع أبو" :، يقول اإلمام اخلطايب -يزة كبىوهذه م – الفقه
  11".إليه وال متأخرا حلقه فيه ماال نعلم متقدما سبقه ،أصول العلم وأمهات السنن وأحكام الفقه

ومعرفة  صلى هللا عليه وسلم "اجلامع املختصر من السنن عن رسول هللا :ن الرتمذي" وامسهمث يليه "سن
ومن خالل تسميته يظهر أن هذا املؤلَّف مجع بني كل من كتب ، 12الصحيح واملعلول وما عليه العمل"

، لفقهألبواب أخرى غري ا"اجلوامع" والسنن"، لذلك عده بعض أهل العلم من اجلوامع، ابعتبار مشوله 
                                                           

 (85يلي )ص: بفهرسة ابن خري اإلش 9
هـ(، احملقق: 275األشعث السجستاين )املتوىف:  ( أليب داود سليمان بن26رسالة أيب داود إىل أهل مكة وغريهم يف وصف سننه )ص:ـ  10

 بريوت -حممد الصباغ، الناشر: دار العربية 
( أليب سليمان محد بن حممد بن إبراهيم بن اخلطاب البسيت املعروف ابخلطايب )املتوىف: 1/8معامل السنن، وهو شرح سنن أيب داود )ـ  11

 م 1932 -هـ  1351ألوىل حلب، الطبعة: ا –هـ(، الناشر: املطبعة العلمية 388
 (98أثبت هذه التسمية للمصنف ابن خري يف فهرسته )ص: ـ  12
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حيث ضمن ، وإمنا كان ملحظه فقهيا يشرتط الصحة يف كتابه يظهر من العنوان أن الرتمذي ملكما 
مث سرد  13"وما ذكران يف هذا الكتاب من اختيار الفقهاءفقال رمحه هللا: " ،شطر كتابه أقوال الفقهاء

 أمساء الفقهاء وشيوخه الذين حدثوه عنهم.
 :مذي يف سننه من جهتنيابإلضافة إىل ذلك فقد متيز الرت   
 مجعه بني األحاديث الصحيحة والضعيفة وتعليقه عليها؛ األوىل:  ✓
 الرتمذي من خالل ترامجه لألبواب.  الفقهي عند بروز اجلانبالثانية:  ✓

وهنالك سنن أخرى كما هو معلوم لدى طلبة العلم، لذلك سيتم جتاوز التفصيل فيها، وُيْكتَفى 
"سنن  "سنن النسائي" و"سنن ابن ماجه" و"سنن البيهقي" مثصار، وهي: بذكرها تباعا من ابب االخت

  الدارمي".
 شروحات املتون احلديثية

ح املنت احلديثي من خمتلف شر ت مؤلفات أعقب مرحلة اجلمع والتصنيف للمادة احلديثية ظهور
العلمية على املادة  األمر الذي أسهم يف تيسري حتصيل، جوانبه، لغوية كانت أو فقهية أو أصولية

 الطلبة، الذين صاروا يدرسون الفقه موازاة مع احلديث.
 ومن العلماء الذين شرحوا السنن:

 صلةفجعله ؛ هـ( يف "معامل السنن"، حيث قام بشرح سنن أيب داود388محد بن حممد اخلطايب ) -
ه يف رجوت أن يكون الفقيه إذا نظر إىل ما أثبت  "قال: حيث الوصل بني الفقهاء واحملدثني، 

هذا الكتاب من معاين احلديث، وهنجته من طرق الفقه املتشعبة عنه، دعاه ذلك إىل طلب 
 14".احلديث وتتبع علمه، وإذا أتمله صاحب احلديث رغََّبُه يف الفقه وتعلمه

"االستذكار ملذاهب علماء ومها: املوطأ يف كتابني عظيمني  شرح الذيه( 463ابن عبد الب ) -
 الصنعة احلديثية يف التمهيد،قد غلبت و ؛ ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد" األمصار" و"التمهيد
، ابإلضافة إىل أن ابن عبد الب رتب يف )االستذكار(هي املهيمنة الفقهية  بينما كانت الصنعة

                                                           

 هـ(279)املتوىف:  مد بن عيسى الرتمذي( حمل6/231) سنن الرتمذيبذكر ذلك الرتمذي يف آخر ابب عقده يف كتابه "اجلامع" واملعروف ـ  13
 م 1998سنة النشر: ، بريوت –: دار الغرب اإلسالمي الناشر، احملقق: بشار عواد معروفابب يف فضل الشام واليمن، 

الناشر: املطبعة ، هـ(388املعروف ابخلطايب )املتوىف:  البسيتسليمان محد بن حممد  ( أليب1/5) معامل السنن، وهو شرح سنن أيب داودـ  14
 م 1932 -هـ  1351الطبعة: األوىل ، حلب –العلمية 
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االستذكار على ترتيب املوطأ برواية  ترتيبا معجميا، يف حني قام بشرح التمهيد على شيوخ مالك
 .ليثيحيىي ال

املوطأ يف كتابه "املنتقى" والذي اختصره من كتاب  ه( الذي شرح474أبو الوليد الباجي ) -
 ية، الفقه املسائلمعاين ما يتضمنه احلديث من  يفاقتصر يف املنتقى على الكالم وقد "االستيفاء" 

رج من ليكون شرحا له وتنبيها على ما يستخمبا يتعلق هبا يف أصل كتاب املوطأ؛ "  املرتبطة
ويشري إىل االستدالل على تلك املسائل واملعاين اليت جيمعها وينصها ما خيف  ،املسائل منه

ليكون ذلك حظ من ابتدأ ابلنظر يف هذه الطريقة من كتاب االستيفاء إن أراد  ،ويقرب
فالباجي من خالل كالمه هذا يشري إىل ، 15" وعوان له إن طمحت مهته إليه ،االقتصار عليه

يكون  ،طمح إىل كتاب االستيفاءهو ، لكن إن كاف لطالب العلماالقتصار على املنتقى   أن
، ولكن مع األسف الشديد أن كتاب إىل االستيفاء ل عبهاأن يص هكنمتاملنتقى توطئة ومتهيدا 

 . االستيفاء اليزال مفقودا إىل يومنا هذا
ا: "املسالك يف شرح موطأ مالك" ه( الذي قام بشرح املوطأ يف كتابني أحدمه543العريب ) ابن -

واآلخر "القبس على موطأ مالك بن أنس" وتتجلى العالقة بني الكتابني يف كون ابن العريب 
يف كتابه "املسالك" أغلب ما يف كتابه "القبس"، وأضاف عليه إضافات كثرية، "استوعب 

ات دالة على املراد، واملتأمل يف عنوان الكتابني يدرك هذا املعىن، فـ "القبس" عبارة عن حمل
جعله مؤلفه إمالء على أبواب "املوطأ"، ومجعا ملا فيها من األحاديث واآلاثر، فهو مل يعن 
بشرح كل األحاديث واآلاثر الواردة يف "املوطأ"؛ بل كان رمحه هللا، أييت إىل الباب الذي 

ا، وكأنه بذلك تعددت فيه الرواايت، فإذا كان املآل فيها واحدا، شرح منها حديثا واحد
 .شرح مجيع الباب

أما "املسالك" فقد تتبع فيه املؤلف ألفاظ األحاديث حديثا حديثا، مبينا ملعانيها وموضحا 
وعليه ميكن اعتبار كتاب القبس خمتصرا لكتاب املسالك، حيث بسط القول يف  16"ألحكامها

 هذا األخري ما أمجله يف الكتاب األول 'القبس'.

                                                           

الناشر: مطبعة السعادة ، هـ(474الوليد سليمان بن خلف التجييب القرطيب الباجي األندلسي )املتوىف:  ( أليب1/2) املنتقى شرح املوطإـ  15
 هـ 1332الطبعة: األوىل، ، جبوار حمافظة مصر -

احلسني  ق: حممد بنيق، حتهـ( 543لقاضي أيب بكر حممد عبد هللا بن العريب املعافري )املتوىف سنة: ( ل1/23) املسالك يف شرح موطأ مالك 16
 .م2007 -هـ  1428الطبعة: األوىل، ، الناشر: دار الغرب اإلسالمي، قدم له: يوسف القرضاوي، عائشة بنت احلسني السليماين -السليماين 
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  ؛""عارضة األحوذيسنن الرتمذي يف كتابه  أيضا بشرح كما قام ابن العريب
صحيح البخاري يف كتابه "فتح الباري"، ومثله ابن حجر الذي شرح ه( 795ابن رجب ) -

غري أن كتاب ابن رجب فُقد أغلبه، لذلك ضُعفت العناية به على نفاسته  ه(852العسقالين )
 وعلو كعب مؤلفه يف الصناعتني احلديثية والفقهية.

الذي قام بشرح كتاب عمدة األحكام لعبد الغين املقدسي، يف كتابه ه( 702دقيق العيد ) ابن -
 ،لكثري من العلومهذا تعر ض يف شرحه وقد  "إحكام األحكام شرح عمدة األحكام" الفريد

إمامة ابن دقيق العيد يف الفقه وأصوله ، حيث برزت واللغة، واألصول ،والفقه، كعلوم احلديث
  القضااي واملسائل اليت انقشها خالل شرحه لألحاديث.خالل من  ،وقواعده

 .حتصى إىل غري ذلك من الشروحات الكثرية اليت ال تعد وال
 كتب فقه احلديث

وشاء هللا تعاىل أن تظهر جفوة بني احملدثني والفقهاء، فبعد أن كان احملدث فقيها والفقيه حمداث 
بضاعة الفقهاء  تالصناعات األخرى، وقد كان انفرد كل واحد بصناعته، وغابت عنه  أمور من

احلديثية هزيلة  إىل درجة أن اتفق أهل احلديث على عدم قبول رواية فقيه، إذ كان الغالب على هذا 
"الفقيه إذا حدَّث األخري العناية مبحل االستشهاد فحسب، ويف هذا الصدد يقول اإلمام ابن حبان: 

ز عندي االحتجاج خبربه؛ ألنه إذا حدث من حفظه فالغالب من حفظه، وهو ثقة يف روايته، ال جيو 
عليه حفظ املتون، دون األسانيد، وهكذا رأينا أكثر من جالسناه من أهل الفقه، كانوا إذا حفظوا 

فإذا حدَّث الفقيه من حفظه رمبا صّحف األمساء، وقلب األسانيد، ...اخلرب ال حيفظُون إال متنه، 
ل، وهو ال يعلم لقلة عنايته به، وأتى ابملنت على وجهه، فال جيوز ورفع املوقوف، وأوقف املرس

ويعقب اإلمام ابن رجب احلنبلي  17"االحتجاج بروايته إال من كتاب أو يوافق الثقات يف األسانيد
هذا إن  الفقهاء، فيقول وهو اخلبري ابلصناعتني رمحه هللا: " م ابن حبان مبا جيلي حقيقة روايةعلى كال

حافظا للمنت، فأما من ال حيفظ متون األحاديث أبلفاظها من الفقهاء، وإمنا يروي  كان الفقيه
احلديث ابملعىن فال ينبغي االحتجاج مبا يرويه من املتون، إال مبا يوافق الثقات يف املتون، أو حيدث 

                                                           

 .م2000ه/1420( حتقيق محدي عبد اجمليد السلفي، الطبعة األوىل، سنة النشر، 87 – 1/86ـ كتاب اجملروحني من احملدثني البن حبان ) 17
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، واألغلب أن الفقيه يروي احلديث مبا يفهمه من املعىن، وأفهام الناس به من كتاب موثوق به
   18".ختتلف وهلذا نرى كثريا من الفقهاء يتأولون األحاديث بتأويالت مستبعدة جدا

بني كل  ويف سبيل قطع مادة هذا اخللل العلمي، قام مجع من األئمة املخلصني بعمل يقرب اهلوة
" لح على تسميتها ب "كتب أحاديث األحكام، فألفوا كتبا اصطُ من الفقهاء واحملدثني

مرتبة ، ابإلضافة إىل كوهنا ابلكتب اليت اعتنت بذكر أحاديث احلالل واحلراماالصطالح خاص  وهذا
كن من أوائل من صنف يف احلافظ ابن الس ولعل، ، لكنها جمردة من األسانيداألبواب الفقهية على

وابلسنن الصحاح املأثورة عن رسول هللا صلى هللا عليه  ،ابلصحيح املنتقى وقد وسم كتابه ، هذا النوع
جعله أبوااب يف مجيع ما حيتاج إليه من األحكام ضمنه ما  ،لكنه كتاب حمذوف األسانيد" ،وسلم

 :من التأليف بني مث تواىل هذا النوع ،19"صح عنده من السنن املأثورة
 و"اإلمام لإلمام عبد احلق اإلشبيلي "كاألحكام الوسطى" :مستوعب ألغلب األحاديث 

  ... العيد و"املنتقى من أخبار املصطفى" البن تيمية اجلد" البن دقيق يف معرفة أحاديث األحكام
 " :لعبد الغين املقدسي "كالعمدة يف األحكاموبني مقتصر على ما صح عنده من األحاديث 

  الذي ضمنه أحاديث الصحيحني؛ 
 من ذلك ما ذكره اإلمام العراقي يف مقدمة كتابه "تقريب األسانيد وترتيب  خمتصر: وبني

د أردت أن أمجع البين أيب زرعة خمتصرا يف أحاديث األحكام، يكون متصل األسانيد فقاملسانيد" "
ابألئمة األعالم فإنه يقبح بطالب احلديث بل بطالب العلم أال حيفظ إبسناده عدة من األخبار، 

 ، أو كبلوغ املرام من أحاديث األحكام البن حجر20"ويستغين هبا عن محل األسفار يف األسفار
 العسقالين.

ن ذلك اإلمام أفصح ععلى حمل الشاهد، كما  وار األئمة األحاديث من أسانيدها، واقتصد وقد جر 
وذكرت بعض من صحح احلديث أو ضعفه، ": احملرر يف احلديث إذ يقول ابن عبد اهلادي يف كتابه

                                                           

هـ(، احملقق: 795(، لزين الدين عبد الرمحن بن أمحد بن رجب البغدادي، مث الدمشقي، احلنبلي )املتوىف: 2/836شرح علل الرتمذي )ـ  18
 .م1987 -هـ 1407األردن، الطبعة: األوىل،  –الزرقاء  -الدكتور مهام عبد الرحيم سعيد، الناشر: مكتبة املنار 

(، أليب عبد هللا حممد بن أيب الفيض اإلدريسي الشهري بـ الكتاين )املتوىف: 25كتب السنة املشرفة )ص:  الرسالة املستطرفة لبيان مشهورـ  19
 .م2000-هـ1421هـ(، احملقق: حممد املنتصر بن حممد الزمزمي، الناشر: دار البشائر اإلسالمية، الطبعة: السادسة 1345

دار الكتب العلمية، الطبعة هـ(، 806)املتوىف:  عبد الرحيم بن احلسني العراقي لزين الدين( 3)ص:  تقريب األسانيد وترتيب املسانيدـ  20
  م 1984ه/1404األوىل، 
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والكالم على بعض رواته من جرح أو تعديل، واجتهدت يف اختصاره وحترير ألفاظه، ورتبته على 
 .21"تيب بعض فقهاء زماننا ليسهل الكشف عنهتر 

حوت عددا من األحاديث اليت طعن فيها العلماء من حيث استيفاؤها  إال أن هذه الكتب  
تلك أسانيد  وااصطفاهم هللا خلدمة الدين، فمحص لشروط القبول، لذلك قام علماء األمة ممن

األحاديث الواردة يف كتاب تتبع لذي ا، وكان من هؤالء العلماء أبو احلسن ابن القطان األحاديث
فلذلك ال جتد أحدا ينتمي إىل نوع من أنواع  يقول ابن القطان رمحه هللا: "األحكام لإلشبيلي، 

الشرعية، إال والكتاب املذكور عنده، أو نفسه متعلقة به، قد حداهم حسن أتليفه إىل  العلوم
يء من النظر يف علم احلديث، من فقهاء، اإلكباب عليه وإيثاره وخاصة من ال يشارك يف طلبه بش

  22".ومتكلمني، وأصوليني، فإهنم الذين قد قنعوا به، ومل يبتغوا سواه
 

                                                           

هـ(، احملققون: د. يوسف عبد الرمحن املرعشلي، 744( لشمس الدين حممد بن عبد اهلادي احلنبلي )املتوىف: 79احملرر يف احلديث، )ص: ـ  21
 م2000 -هـ 1421لبنان / بريوت، الطبعة: الثالثة،  -الذهيب، الناشر: دار املعرفة حممد سليم إبراهيم مسارة، مجال محدي 

( لعلي بن حممد بن عبد امللك الكتامي احلمريي الفاسي، أبو احلسن ابن القطان )املتوىف: 2/7ـ بيان الوهم واإليهام يف كتاب األحكام ) 22
 م1997-هـ1418الرايض، الطبعة: األوىل،  – هـ(، احملقق: د. احلسني آيت سعيد، الناشر: دار طيبة628
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