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 يمبسم اهلل ارلحمن ارلح 

 المقدمة

هو الملك القدوس السالم المؤمن المهيمن العززي الجبار المتكبر، والصالة والسالم علي الهادي البشير  الحمد هلل الذي ال إهل إالا      

 يوم الدين وبعد: والسراج المنير وعلي آهل وصحبه ومن استن بسنته إلي 
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کامفإن رداسة          هاعند اهلل سبحاهن وتعالي، وإن  وأرشفها      أهم العلوم وأفضلها لیه وسلم من أحاديث النبي صلي اهلل ع  من األح
إن ف  ؛إلي الحكم الشرعي يصلواحتي  معرفتهاب  و يعتنونيسعي إلیه الساعون و ،من أعظم ما يتقرب هب المتقربون إلي اهلل سبحاهن وتعالي

وهي رقينة للقرآن من  -صلي اهلل علیه وسلم  -نبیه  وتعالي، أوحاه إلي وحي من اهلل سبحاهن -صلي اهلل علیه وسلم  -       سنة النبي
وحي من اهلل سبحاهن وتعالي، وقد اقل اهلل  -صلي اهلل علیه وسلم  -ولذا فإهن قد أجمع أهل السنة علي أن سنة النبي  جهة االحتجاج،

1 وما ينطق عن الهوي إن هو إال وحي يوحي   جل وعال في كتاهب العظيم، 
 وهذا بيان من اهلل سبحاهن وتعالي علي أن سنة النبي ،- 

قد عقد أول كتاب في صحيحه: )كتاب علیه ، وحي من اهلل جل وعال، وعلي هذا اإلمام البخاري رحمة اهلل  -صلي اهلل علیه وسلم 
ولذا اقل مشيرًا  -ي اهلل علیه وسلم صل  -إشارة إلي أن ما يلیه من هذا الكتاب إنما هو وحي من اهلل تعالي علي نبیه  بدء الوحي( ،

فإذن إذا علم أن سنة النبي  وروايته عن رهب( ، -صلي اهلل علیه وسلم  -إلي ذلك في كتاب التوحيد من صحيحه: )باب ذرك النبي 
الي لمن تتبع سنة وحي من اهلل سبحاهن وتعالي فإهن ُيعلم رشف ذلك العلم وعظمة األرج عند اهلل سبحاهن وتع -صلي اهلل علیه وسلم  -

وتفقه فيها، وسعي في حفظها وفي معرفة صحيحها من سقيمها، والذب عنها، وهذا من أرفع الدرجات  -صلي اهلل علیه وسلم  -   النبي
کام  ، خالص والنیة الصالحةعند اهلل لمن رزق اإل أحاديث وقد كان السلف الصالح عليهم رحمة اهلل كثيرًا ما يعتنون بمعرفة أح

                                                           

  3سورة النجم اآلية رقم  1
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کام وأحواهل، وكذلك فإن مجالس الذرك إنما هي مجالس الحالل والحرام  -صلي اهلل علیه وسلم  - النبي و معرفة الفقه ومعرفة أح
 القرآن وتفسيره ونحو ذلك و ليست هي مجالس القصاص ونحواه. 

اقل: سمعت عطاء الخراساني فقد أرخج أبو نعيم في كتاهب الحلیة من حديث أبي عبد الملك اقل: حدثنا زييد بن سمرة أبو زهان 
 . 1يقول: مجالس الذرك هي مجالس الحالل والحرام

؛ قيل هل : ارلجل ينفق ماهل و يتعب نفسه  النيسابوري: الذب عن السنة أفضل من الجهاد في سبيل اهلل يبن يحي  يوقد اقل يحي 
 و يجاهد ، فهذا أفضل منه ؟ اقل : نعم بکثير.

 الم: المتبع للسنة كالقابض علي الجمر، وهو عندي اليوم أفضل من الضرب بالسيوف في سبيلبو عبيد القاسم بن س أوقد اقل  
  .اهلل 

 
 

                                                           

ـه( ، النارش: مطبعة 430إسحاق بن موسي بن مهران األصبهاني )المتوفي:  حلیة األولياء وطبقات األصفياء ، أبو نعيم أحمد بن عبد اهلل بن أحمد بن   1
 195ص  5، ج  10م  عدد األزجاء: 1974 -ـه 1394بجوار محافظة مصر،  -السعادة 
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 البحث : سبب اختيار  

کام و  إن      ، و أن الفقهاء أصولها أحاديث النبي صلي اهلل علیه وسلم هي أدلة غالب األح
     ي مؤلفاتهم . مناهجهم ف معرفة يلزم ذلك ، ل قد شحنوا بها كتبهم و تصانيفهم

 
 خطة البحث : 

 :مباحث خمسة قسمت البحث الي 
کام .  األول :  مبحثال      تعريف مناهج المؤلفين في أحاديث األح
کام فات فيمصنا ال أهم :  الثاني المبحث      .أحاِديث األح
 وغ المرام                    األانم رشح بل منهج أستاذان الدکتور نورالدين عتر في كتاهب إعالم  :  الثالث المبحث  
کام :  ارلابع المبحث    کام رشح عمدة األح کام األح  منهج اإلمام ابن دقيق العيد في كتاب إح
کام : الخامس المبحث        منهج اإلمام الفاکهاني في كتاب رياض األفهام رشح عمدة األح

کام منهج عبدالحق اإلشبي  المبحث السادس  :     الوسطي لي في كتاب األح
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  الفهارس العامة 
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کام  في   األول : تعريف مناهج المؤلفين المبحث     أحاديث األح
کام :المؤلفين التعريف بمناهج   في أحاديث أح

 مناهج : 
وكلمة "مناهج" كلمة مجموعة   " مضاف إلیه.المؤلفين  " رمكب إضافي مكون من كلمتي "مناهج" مضاف و"المؤلفين إن قول "مناهج     

الذي اختاره وشبهه الصرفيون جمعا لما فوق الثالثة ارتقي وقواعد الميزان   غة منتهي الجموع؛ فهي علي وزن "فعالل" الوزني علي ص 
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وح العين في الماضي والمضارع الصرفي تقتضي أن يكون وزن كلمة "مناهج" "مفاعل" ومفرداه "منهج" وهي مصدر ميمي لنهج ينهج مفت 
 من باب قطع وفتح والمصدر األصلي منه نهج بفتح فسكون ويدور معناه علي البيان والوضوح.

 
َعًة تعالي : اقل ارلاغب "نهج: النهج الطريق الواضح ونهج األرم وأنهج وضح ومنهج الطريق ومنهاهج، اقل      }ِلُكلٍّ َجَعْلَنا ِمْنُكْم رِشْ

 . 1وقد أنهجه البلي بان فیه أرث البلي،: { ومنه قولهم: نهج الثوب وأنهج َوِمْنَهاًجا
     
والفعل كفرح ورضب وأنهج وضح  ،بادي: "النهج: الطريق الواضح كالمنهج والمنهاج وبالتحريك البهر وتتابع النفسا الفيروزاقل     

وفالن سلك  ،يق سلكه، واستنهج الطريق صار نهجا كالنهجوضح وأوضح، والطر عليها حتي والدابة سار عليها حتي انبهرت ،وأوضح
 .2مسلكه

                                                           

ن الداودي ـه( المحقق: صفوان عدان502المفردات في رغيب القرآن ، أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بارلاغب األصفهاني )المتوفي:   1
 من مادة نهج . 825ص   1ـه ، ج  1412 -دمشق بيروت الطبعة: األولي  -النارش: دار القلم، الدار الشامیة 

العرقُسوسي، ـه( تحقيق: مؤسسة ارلسالة بإرشاف: محمد نعيم 817)المتوفي:  باديالقاموس المحيط  ،  مجد الدين أبو طاره محمد بن يعقوب الفيروزا  2
 مادة النهج  1عدد األزجاء: ، م  2005 -ـه  1426لبنان الطبعة: الثامنة،  –ة ارلسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت النارش: مؤسس 
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کأن اإلضافة بمعني الالم ،ؤلفينالمسالك البينة للم  هج تعني الطرق الواضحة وامن كل ما سبق بدا لك أن كلمة من فمن  ، ف

کلمة جمع ذمرك سالم مفرده م المؤلفون   .معينةخص بها جماعة  لقب من األلقاب التي أليف ،من الت  اسم افعل ؤلف ؟ ال
        
  ا.لحديث رواية ونقال وتحصيال وجمًعا وفهًما وتأصيال وحًمًك وتوضيًحا وتبييًن اخدمة العلماء الذين بذلوا جهودهم ل   ن :المؤلفو     
 
کام :     کام مفهوم رمكب من كلمتين )أحاديث  أحاديث األح کام( و أحاديث األح  األح

 قل أوكثر.     لي غير القياس لحديث ، وهو اسم لكل ما يتحدث هب من كالم وخبر،األحاديث لغة: جمع ع أ ( 

 1"  .ما أضيف إلي النبي صلي اهلل علیه وسلم من قول، أو فعل،أو تقرري، أو صفةواصطالحا:"

   افلقول: مثل قوهل صلي اهلل علیه وسلم )إنما األعمال بالنيات ، وإنما لكل ارمئ ما نوي( 
فیة مثل أداء الصالة بهيئتها المعهودة، وکي   صلي اهلل علیه وسلم من أفعال ليست جبلیة )خلقیة(، ما صدر عن النبيوالفعل: وهو 

 وضوهئ صلي اهلل علیه وسلم. 
                                                           

 تيسير مصطلح الحديث ،  أبو حفص محمود بن أحمد بن محمود طحان النعيمي 1
 17ص 1اء: م عدد األزج2004-ـه1425النارش: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع ؛ الطبعة العارشة 
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کار فعل ، أو قول صدر من أحد من أصحاهب في حضرهت أو غيبته ،وعلم هب صلي اهلل     والتقرري: وهو سكوهت صلي اهلل علیه وسلم عن إن
  یه وسلم.عل 

 .1ا(مثل قول ابن عمر )كان ارلجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول اهلل صلي اهلل علیه وسلم من اإلانء الواحد جميًع  
کام لغة: جمع      2 حكم ، ويطلق علي القضاء.ال )ب( األح
کام     کلفين باألح  . 3الوضعاالقتضاء، أو التخيير أو اصطالحا: خطاب اهلل تعالي المتعلق بأفعال الم

کام اصطالًحا:   أحاديث األح

                                                           

لبخاري الجعفي  الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول اهلل صلي اهلل علیه وسلم وسننه وأياهم = صحيح البخاري ، محمد بن إسماعيل أبو عبداهلل ا   1
 50ص  1، ج  9ـه   عدد األزجاء: 1422الطبعة: األولي، ،  المحقق: محمد زهير بن انرص النارص النارش: دار طوق النجاة

ـه( المحقق: يوسف الشيخ محمد النارش: 666مختار الصحاح ، زين الدين أبو عبد اهلل محمد بن أبي بكر بن عبد القارد الحنفي ارلازي )المتوفي:    2
 من مادة ح ک م ،  1م عدد األزجاء: 1999ـه / 1420صيدا الطبعة: الخامسة،  –الدار النموذجیة، بيروت  -المكتبة العصرية 

ـه(  النارش: مكتبة صبيح بمصر  الطبعة: بدون طبعة وبدون اتريخ  793رشح التلويح علي التوضيح ، سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني )المتوفي:   3
ْنِقيِح » 2عدد األزجاء:   .20ص1للتفتازاني ج« لي التوضيحالتلويح ع »رشهح  -مفصوال بفاصل  -للمحبوبي بأعلي الصفحة يلیه « التَّْوِضيح فِي َحلِّ َغَواِمِض التَّ
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کام" هو "ما ورد عن النبي صلي اهلل علیه وسلم  يث والحكم يمكن استنباط معني رشعيمن تعريف الحد     لمصطلح "أحاديث األح

أو مانًعا  من قول أو فعل أو تقرري يتضمن خطاًبا رشعًيا يفهم منه طلب الفعل ، أو الكف عنه ، أو جعل شيء سبًبا أو رشًطا لشيء
 منه..". 
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کام:أهم مصنفات في أحادالثاني المبحث  يث األح

کامفات في أحادمصنا ال أهم   يث األح

کام  من أهم کتب التي وردت فيها       اآلتیة :أحاديث األح
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تة ، و سنن الدارقطني ، و الكتب الس اإلمام أحمد ، وکتب المسانيد ، والصحاح ، و السنن ، واآلاثر ، امک في موطأ مالك ، و مسند  "
  . 1"  و مصنف عبدارلزاق ، و معرفة السنن و اآلاثر و غيراه السنن الكبري للبيهقي، و مصنف ابن أبي شيبة ،

کام :       المصنفات المفردة ألحاديث األح
کام -1  ـه(.582شبيلي )للحافظ أبي محمد عبدالحق بن عبدارلحمن اإل الوسطي والصغري و الكبري الشرعیة األح

کام -2   .ـه(600لعبد الغني بن عبد الواحد المقدسي ) عمدة الكبري في أحاديث األح
کام الكبري -3 کام   األح ـه( ، جد شيخ اإلسالم 652)بن تيمیةالإلمام مجد الدين عبدالسالم و المنتقي من األخبار في األح

 أبي العباس أحمد ابن تيمیة  
کام  ومختصره  اإللما -4 کام ، اإلمام في أحاديث األح  بن وهب القشيري لإلمام تقي الدين محمد بن عليم بأحاديث األح

 ـه(.702المشهور بابن دقيق العيد )
کام الصغري -5  .لعبد الغني بن عبد الواحد المقدسي  عمدة األح
 ه744 بن عبد الهادي المقدسي للحافظ أبي عبد اهلل محمد بن أحمد المحرر في الحديث -6

                                                           

کام من أحاديث ارلسول علیه السالم ألبي المحاسن اقضي القضاة  يوسف بن رافع بن شداد 1  دالئل األح
    26و  25، ص  1ج  هجري 1413بيروت  الطبعة األولي سنة  -قيق زياد الدين األيوبي و محمد شيخاني  انرش : دار قتيبه دمشق تح 



15 

 

 .ـه ( 762لحافظ عالء الدين مغلطاي البکجري الحنفي ) ل ي المعصوم الدر المنظوم من كالم المصطف  -7
کام للعز بن عبدالسالم  -8  ـه . 660-اإللمام في بيان أدلة األح
کام للحافظ أحمد بن  -9  ـه(. 852علي بن حجر العسقالني )بلوغ المرام من أدلة األح

 ـه(.1250نيل األوطار رشح منتقي األخبار للشوكاني ) -10
 : يثکتب تخريج أحاد

لفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالني ألبي ا الکبيرالتلخيص الحبير في تخريج أحاديث ارلافعي  -1

  .  ـه( 852)
 1ـه( . "852بن حجر العسقالني )ظ اف للحا الدراية في تخريج أحاديث الهداية -2

  
    

                                                           

کام، دکتور نورالدين عتر نظر : إعالم ا 1 م 1998ـه 1419سنة النشر: دمشق،    دار الفرفور النارش: ، األانم رشح بلوغ المرام من أحاديث األح
 18- 16،  مقدمة الكتاب ص  التاسعةرقم الطبعة: 
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کام :   من رشوح أحاديث األح
کام من كالم خ    ير األانم لعبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه اهلل:من رشوح عمدة األح
کام : لإلمام  -1 کام رشح عمدة األح کام األح  .( ـه702 الحافظ تقي الدين بن دقيق العيد )إح

 ـه. 1182 شيخ محمد بن إسماعيل الصنعاني صاحب سبل السالمل ل العدة بشرح العمدة   -2

کام -3  ـه .  804لقن ت ابن الم  للحافظ  : اإلعالم بفوائد عمدة األح
کام : للشيخ فيصل بن عبدالعززي آل مبارک -4 کالم رشح عمدة األح  . (ـه 1376 )ت خالصة ال
کام -5  عبداهلل بن عبدارلحمن البسام رحمه اهلل تعالي للشيخ  : تيسير العالم رشح عمدة األح

 .( ـه1423 )
کام علي ما صح عن خير ا -6 کام ل تأسيس األح   . يخ أحمد بن يحيي النجميلش ألانم بشرح أحاديث عمدة األح
کام : للشيخ ا -7  .( ـه1417 )تسماعيل بن محمد األنصاري إإللمام بشرح عمدة األح
کام من كالم خير األانم : للشيخ محمد بن صالح العثيمين  -8  تنبیه األفهام رشح عمدة األح

 .( ـه1421)ت 
 میة الحرانيبن تي امن رشوح  كتاب المنتقي من أخبار المصطفي لإلمام مجد الدين   
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کام  -1  ( ـه 1276)تالحسن بن أحمد ارلباعي  سنة نبينا المختار للقاضيفتح الغفار الجامع ألح

 ـه(1250)ت  محمد بن علي الشوكانيل من أحاديث سيد األخيار نيل األوطار رشح منتقي األخبار  - 2

 .ـه (1420)تماحة الشيخ عبد العززي بن باز رشح منتقي األخبار لس  -3
کام من نيل األوطار وسبل السالم :ص  -4 أليف األستاذ الدکتور قحطان عبدارلحمن الدوري عميد كلیة الدراسات ت فوة األح

 اإلسالمیة باألردن .
 .( ـه 1376 بارک )تل بن م األحبار مختصر نيل األوطار للشيخ فيص بستان    -5

 بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه اهلل : من رشوح  كتاب  
ـه 1119ت ) در التمام رشح بلوغ المرام :من تأليف رشف الدين الحسين بن محمد سعيد بن عيسي المعروف بالمغربي ب  -1

 .(  ـه1115وقيل 
 ـه( .1182سبل السالم رشح بلوغ المرام لألمير محمد بن إسماعيل الصنعاني )ت  -2
کام من بلوغ المرام توضي  -3  بن صالح البسام، مة عبد اهلل بن عبد ارلحمنلعالا ل ح األح
 ـه(.1421ت محمد العثيمين ) محمد بن صالح بن  واإلركام بشرح بلوغ المرام لشيخفتح ذي الجالل  -4

کالم علي بلوغ المرام للشيخ فيصل بن عبد العززي المبارک )ت   -5  ـه(1376مختصر ال
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 . هندال  ـه(، من1307القنوجي )ت صديق حسن خان م لشرح بلوغ المرام ل فتح العال  -6
 ـه( .1338أحمد بن حسن الدهلوي )ت  حاشیة علي بلوغ المرام للشيخ -7
 . إتحاف الكرام تعليق علي بلوغ المرام للشيخ صفي ارلحمن -8
 . اإلفهام رشح بلوغ المرام للشيخ العالمة عبد العززي بن عبداهلل -9

 . صالح بن فوزان لشيخ العالمة األحاديث من بلوغ المرام ل  تسهيل اإللمام بفقه    -10
 .(  ـه 1420رشح بلوغ المرام للشيخ الفقیه القاضي عطیة بن محمد سالم )ت -11

 فتح العالم رشح بلوغ المرام ألبي الخير نور الحسن بن صديق خان  -12
 .مسك الختام رشح بلوغ المرام لصديق حسن خان  -13
 .نيل المرام  للسيد علوي المالکي  -14

 :  ثالثالمبحث ال    
 منهج أستاذان الدکتور نورالدين عتر

 في كتاهب إعالم األانم رشح بلوغ المرام
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 نبذة عن سيرة الدکتور نورالدين عتر:
م ( ، ونشأ فيها ، في أرسة متدينة ، فقد كان والده رحمه اهلل يأخذه معه لحضور  1937ـه /  1355ولد الشيخ في حلب عام ) "  

ـه  1373ـ  1274ده الجليل العالمة الشيخ المفسر المحدث محمد نجيب رساج الدين الحسيني ) ردوس العلماء ، ومنهم ج مجالس 
 ( رحمه اهلل تعالي ، 

م ، ثم تخرج في جامعة األزره بتفوق ، عين دمرسا لمادة التربیة اإلسالمیة في حلب  1954تخرج في الثانوية الشرعیة بحلب عام 
المیة مع   لقب أستاذ في علم الحديث ) الدکتوراه ( بمرتبة الشرف األولي ، وذلك م ، ثم حصل علي الشهادة الع 1958عام 

 م . 1964ـه /  1384من شعبة التفسير والحديث في كلیة أصول الدين بجامعة األزره بتاريخ عام 
سير والحديث ، وعلوم القرآن ، ردس الحديث في الجامعة اإلسالمیة بالمدينة المنورة ، لمدة سنتين ، ثم رجع إلي بلده ليدرس التف    

وعلوم الحديث ، والفقه ... في كلیة الشريعة بجامعة دمشق وغيراه ،  و هو صاحب المؤلفات القيمة التي أرثي بها المكتبة 
کليات ، امک نشر عشرات المقاالت في  اإلسالمیة ، والتي زادت عن الخمسين كتابا ، والتي رقر بعضها في عدد من الجامعات وال

دد من المجالت المحكمة ، و انقش وأرشف علي كثير من ارلسائل الجامعیة ، وشارک في مؤتمرات كثيرة في عدد من الدول ع
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العربیة واإلسالمیة ، وهو عالم جليل ومحدث افضل ، وصفه العالمة الفقیه الشيخ ابن باز رحمه اهلل ، ) بالعالمة ( ، وذلك في 
 . 1"المصرفیة ، مقدمته لكتاب الدکتور عن الفوائد 

 منهجه في كتاب إعالم األانم رشح بلوغ المرام :
 إعالم األانم رشح بلوغ المرام في المباحث اآلتیة :كتاب نور الدين عتر في  الشيخ يظهر منهج 

 رشح عناوين الكتب  .1
الطهارة  قبل أن يذرك الحديث رشح  الدکتور نورالدين عتر حفطه اهلل تعالي في كتاهب  دائما يشرح عناوين الكتب مثال في بداية كتاب

 صطالحیة وذرك أقسام الطهارة و وسيلة الطهارة بقسميها . اللغوية و اال ناحیةال الطهارة من 
  رفعیةوضع عناوين   .2

 رفعیة في جوانب األسطر تدل علي موضوع األحاديث المدرجة تحتها ، وضع عناوين 
 جاسة  ، فضل صالة الجماعة .مثل قوهل : ماء البحر ، أو الماء إذا أصابته ن  

 رتقيم األحاديث  .3

                                                           

بدمشق  حديث و علوهم بمعهد الفتح اإلسالميکلیة ال سمعت من أستاذان الدکتور نور الدين عتر _ بارک اهلل بحياهت _  و بعض األساتذة حينما کنت طالبا ب  1

 سوريا  
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صحابي حديثاَ ، اقل الشيخ في مقدمة كتاهب  : " رماعاة الدقة في رتقيم األحاديث حسب رطيقة المحدثين باحتساب ، الحديث عن كل  

بعضه ، امک في نواقض إلي الواحد األحاديث بما يناسب جمع الموضوع بعض ، و عدلنا رتتيب  كاألحاديث في ذلو قد أخطأ رمقمو 

 1الوضوء" .
 متن الحديث .4

" اَقَل: اَقَل   -رضي اهلل عنه  -يذرك الشيخ  نصوص األحاديث امک ذرك ابن حجر رحمة اهلل علیه في كتاهب و بدأ بحديث أبي رهرية  
 ِ حِ  -صلي اهلل علیه وسلم  -َرُسوُل َاَّللَّ  .  2لُّ َمْيتته "فِي َاْلَبحِْر:     ُهَو َالطَُّهوُر َماُؤُه ، َالْ

   

  تخريج الحديث  .5
الشيخ نورالدين يخرج األحاديث التي وردت في متن كتاب بلوغ المرام و األحاديث التي أورد في رشهح لكتاب بلوغ المرام ، 

 بعضها  . تفصيليا من المصارد األصلیة  ، و يكمل تخريج أحاديث بلوغ المرام من الكتب الستة ، حين يقصر ابن حجر علي اً يتخرج 
                                                           

 26ص زجء  الطهارة و الصالة  ، إعالم األانم ،  1
کام ،  أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالني )المتوفي:  2 ـه( حققه ورخج أحاديثه وعلق علیه: سمير 852بلوغ المرام  من أدلة األح

 ص  1، ج  2ـه عدد األزجاء:  1421المملكة العربیة السعودية الطبعة: الثالثة،  -ي النارش: دار أطلس للنشر والتوزيع، ارلياض بن أمين ازلهير
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َة  َ ريْ ِ   اَقَل  اَقَل:  -رضي اهلل عنه  -مثال في كتاب الطهارة في الحديث األول َعْن َأبِي رُهَ فِي  -صلي اهلل علیه وسلم  -َرُسوُل َاَّللَّ

ِحلُّ َمْيَتُتُه  ،ُهَو َالطُُّهوُر َماُؤُه  -َاْلَبحِْر:   .  -َالْ
ْيَمَة َوَالتِّْرذمِِيُّ  . اقل اإلمام الحافظ ابن حجر في تخريج الحديث :   َحُه ِاْبُن ُُخَ ْفُظ هَلُ ،  َوَصحَّ ْرَبَعُة ، َواْبُن َأبِي َشْيَبَة َواللَّ َ هَجُ َاألْ  َأرْخَ

هَجُ  ْرَبَعُة  و اْبُن َأبِي َشْيَبَة َو صححه  ومالك و الفظ هل [ ]ولكن الشيخ نور الدين أضاف في التخريج بعض األسماء مثل : َأرْخَ َ الترذمي َاألْ
 و ابن ُخيمة ] وابن حبان و الحاکم [ .

استعماهل من  مصطلحات الحافظ ابن حجر في التخريج ، مثل : السبعة ، الستة ، الخمسة ،  األربعة ، األربعة و أحمد، الثالثة ، متفق   .6
 علیه .

 اهتماهم بعلم المصطلح   .7
أصول الحديث و منهج النقد بالتطبيق ، حتي           الدراسة المنهجیة و ربط خ حفظه اهلل تعالي في رداسة األسانيد ، اتباع خطة تحري الشي 

 تتكون عند الدراس لكتاب إعالم األانم ملكة فهم علوم الحديث ، و القدرة علي تطبيق قواعده . 
حديث حسن صحيح حديث األول من كتاب الطهارة : " صحح الترذمي هذا الحديث فقال : ) هذا ال مثال اقل الشيخ في رشح سند 

 فقال : حديث صحيح (( . .. كعن حديث مال –يعني اإلمام البخاري  –( . و اقل في العلل المفرد : )) سألت محمدَا 
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و الحديث الذي يحكم أهن صحيح هو : الذي اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله من أول السند إلي منتهاه و لم يكن شاذا و ال 
 .      1معاَل (("

    
 رتجمة ارلواة و األشخاص الذين أورد في رشهح    .8

رهرية رضي اهلل عنه في رتجمة األعالم الذين وردت أسماؤهم في المتن امک فعل في رتجمة أبي  يذرك الشيخ نورالدين باختصار
تكفين الميت في الشرح ، مثل في كتاب الجنازئ في حديث  أسماؤهم بداية كتاب الطهارة . و رتجمة األشخاص الذين وردت 

، لذلك يكتببن أبيا ذرك: و هو ابن سلول ، أبيُّ أبوه ، و سلول : أهم ، نسب إلي أبوهي ج اعبداهلل    بترجمة " ) ابن  ميعاَ

      ـه .  9سلول ( باأللف ، و يعرب إرعاب عبداهلل ؛ ألهن وصف اثن هل ، و كان رأس المنافقين في المدينة مات سنة 

 ء  ذرك المبهم من األسما .9
َي َعْبُد اهلِل  يذرك الشيخ المبهم من األسماء ا ُتُوفِّ في رشهح ، مثاَل في كتاب الجنازئ في حديث تكفين الميت َعِن اْبِن ُعمََر، اَقَل: َلمَّ

َن ِفیِه َعْبُد اهلِل ْبُن َعْبِد اهلِل ِإلَي َرُسوِل اهلِل َصلَّي اهلُل َعَلْیِه َو اْبُنُه ْبُن ُأَبيٍّ اْبُن َسلُوَل َجاَء  فِّ كَ َم، فََسَأهَلُ َأْن ُيْعِطَیُه َقِميَصُه َأْن يُ َسلَّ

اُه.... ،  َأَباُه، َفَأْعطَ
                                                           

 38إعالم األانم ،  زجء  الطهارة و الصالة  ،  ص   1
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 اهلل عنه و عنهم .  هلل ، و كان من أافضل الصحابة رضيرشح أن ابنه : اسمه عبدا
 سبب ورود الحديث   .10

)) اَقَل: اَقَل َرُسوُل  –رضي اهلل عنه  -في حديث َجاِِبٍ  سبب ورود الحديث  في كتابة مفصال ، مثاَل في كتاب الجنازئب يصرح  الشيخ 
 ِ َن َأَحُدُکْم َأَخاُه َفْلُيحِْسْن كفنه (( ، رصح  -صلي اهلل علیه وسلم  -َاَّللَّ سبب ورود الحديث واقل :  " في مسلم و غيره  )) ب ِإَذا َكفَّ

َب َيْو  َم َخطَ ِبيَّ َصلَّي اهلُل َعَلْیِه َوَسلَّ ِبيُّ َصلَّ َأنَّ النَّ رَجَ النَّ َن فِي َكَفٍن َغْيرِ َطائٍِل، َوُقِبَر َلْياًل، ََفَ
فِّ َ َرُجاًل ِمْن َأْصَحاهِبِ ُقِبَض َفكُ ي اهلُل ًما، َفَذركَ

رَّ ِإْنَساٌن ِإلَي َذلِ  ْيِل َحتَّي ُيَصلَّي َعَلْیِه، ِإالَّ َأْن ُيْضطَ ُجُل ِباللَّ َم َأْن ُيْقبََر ارلَّ َم: َعَلْیِه َوَسلَّ ِبيُّ َصلَّي اهلُل َعَلْیِه َوَسلَّ َن »َك، َواَقَل النَّ ِإَذا َكفَّ
ْن َكَفَنُه ((   .1َأَحُدُکْم َأَخاُه، َفْلُيحَسِّ

 2قوهل : غير طائل : أي غير جيد . و قيل : حقير غير كامل الستر. " 
  رداسة رغيب الحديث  .11

                                                           

الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري )المتوفي: المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلي رسول اهلل صلي اهلل علیه وسلم ، مسلم بن  1
 651ص  2، ج  5بيروت عدد األزجاء:  –ـه(  المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي النارش: دار إحياء التراث العربي 261

  210إعالم األانم ، تكملة العبادات ، كتاب الجنازئ ص   2
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َم: يهتم الشيخ بغريب الحديث في رشهح ،  مثال في "        َة، اَقَل: اَقَل َرُسوُل اهلِل َصلَّي اهلُل َعَلْیِه َوَسلَّ َ ريْ ِإنَّ »حديث َأبِي رُهَ
َتْوُهَما َ ُموَن َما ِفيهَِما ألَ  « .َوَلْو َحْبًوا  َأْثَقَل َصاَلٍة َعَلي اْلُمَناِفِقيَن َصاَلُة اْلِعَشاِء، َوَصاَلُة اْلَفجِْر، َوَلْو َيْعلَ

 ما في صالتهما جماعة من الثواب ، رشح أن ما فيهما : أي 
 . 1ازلحف علي ارلكب "  :و حبوَا : أي : کحبو الصبي علي يدهي و ركبتیه . و قيل

       
  إرعاب المفردات و الجمل .12

 اَقَل:  -رضي اهلل عنه  - يذرك الشيخ اإلرعاب في رشهح مثال في رواية أبي رهرية        
 ِ ِحلُّ َمْيت  -علیه وسلم  صلي اهلل -اَقَل َرُسوُل َاَّللَّ  .   ته فِي َاْلَبحِْر: ُهَو َالطَُّهوُر َماُؤُه ، َالْ

 هو: مبتدأ  . الطهور : خبر رمفوع لهو . و ماؤه افعل للطهور ، ألهن صفة مشبهة مستندة فتعمل عمل الفعل .  
 

 البالغة  .13

                                                           

    13و  12إعالم األانم ، تكملة العبادات ،  ص   1



26 

 

َم اَقَل: يعبر الشيخ عن البالغة في رشح األحاديث ، مثال في حديث َأبِي رُهَ     ِ َصلَّي اهلُل َعَلْیِه َوَسلَّ َة: َأنَّ َرُسوَل اهللَّ َ ِذي » ريْ و الَّ
ٍب، َفُيحْ  اَس، ُثمَّ ُأَخاِلَف ِإلَي ت َنْفِسي ِبَيِدِه َلَقْد َهَمْمُت َأْن آرُمَ ِبَحطَ َن َلَها، ُثمَّ آرُمَ َرُجاًل َفيَُؤمَّ النَّ اَلِة، َفيَُؤذَّ َب، ُثمَّ آرُمَ ِبالصَّ طَ

اًق َسِميًن رِ  ُ َيِجُد رَعْ ُم َأَحُدُهْم، َأهنَّ ِذي َنْفِسي ِبَيِدِه َلْو َيْعلَ َق َعَلْيهِْم ُبيُوَتُهْم، َوالَّ ْيِن َحَسَنَتْيِن، َلَشِهَد الِعَشاَء َجاٍل، َفُأََحِّ َماتَ  « .ا، َأْو رِمْ
کالم فیه ، أورد فیه النبي صلي اهلل علیه وسلم وصفاَ  اً أشار الشيخ أن في الحديث قسم  موحيا بالمهابة ))نفسي بيده (( ، و ذلك ليؤكد ال

ق بالتشديد _ ارلاء _ الذي يفيد التکثير ؛ ك يقول صالة الجماعة و لذلامعين الخوف و االزنجار عن رتک فيقع في نفس الس فأَحَّ
  إلي المبالغة في التحريق ...... .إشارة 

 مشكل الحديث  .14
کاالت يجيب الشيخ عن األحاديث        ْسَوِد رضي التي رطأ عليها إش َ يَد ْبِن األْ ، مثاَل قوهل في حديث الجماعة لمن صلي منفردا : عن  زَيِ

َم َصاَلَة الصبح  ، فلما   َصلَّي رسول اهلل  َصلَّي اهلُل َعَلْیهِ  ُجلَ اهلل عنه  أهن صلي مع رسول اهلل َصلَّي اهلُل َعَلْیِه َوَسلَّ َم إذا ُهَو ِِبَ ْيِن َلْم  َوَسلَّ
َيا ، فدعا بهما فجيء بهما  رُتَعُد رَفَاِئُصُهَما َفَقاَل:  َيا َمَعَنا؟»ُيَصلِّ ْيَنا فِي ِرَحالَِنا. اَقَل: « َما َمَنَعًمُكَ َأْن ُتَصلِّ ْيُتَما فِي » اَقاَل: َقد َصلَّ َفاَل َتْفَعاَل، ِإَذا َصلَّ

، ُثمَّ  أردكتمااإلمام ولم يصل َفَصلِّ  ِفَلٌة ِرَحالًِمُكَ َها َلًمُكَ انَ صالة في يوم ديث بمعارضته أحاديث النهي عن )قد استشكل الح،  «َيا َمَعُه ، َفِإنَّ
 رمتين ( .

يضة ، ال علي  أن إحدهما انفلة ، أو أن المراد اليصليهما رمتين ك علي أنهما رفو أجاب الشيخ حفظه اهلل بأن المنهي عنه أن يصلي كذل
 منفردا .  
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 ث و استنباهط فقه الحدي  .15
کام و الفوائد التي    ك مقصدعلي الحكم و الفوائد و ذلث ، مع بيان کيفیة  داللة الحديث عليها الحدي  دلا ياعتني الشيخ باألح

ئدة ، و ة العلم المعتمدين من الحديث و ما يفيده من حكم أو افرداسة القرآن و الحديث و يذرك مواقف أئما من مقاصد  جليل
 ملكة التفقه عنده . فقه ، و تنمويفهمون فهماَ آرخ ، حتي يتعلم  القارئ رطيقة ال  مل الذي جعلمه ، و الدلي  کيفیة فهمهم هل

  
 ذرك أقوال األئمة و العلماء  .16

من المراجع ، حتي يتدرب القارئ علي فهم كالمهم و أسلوبهم و  ًا أورد الشيخ نصوصا من كالم المحدثين و الفقهاء و ذرك كثير   
 تثوق صلته بأئمتنا السابقين .ت ع إلي مطالعة كتبهم و رماجعهم القديمة و ريج ك بذل
 

 مسائل الخالفیة ال ذرك  .17
، و أدلتهم .  و بعد ما يسرد و الظارهية يذرك الشيخ أقوال أئمة المذاهب ، الحنفیة و المالكیة ، الشافعیة و الحنابلة ،  و أحياان قول الهادوية   

   كالمهم ريجح أحد األقوال .
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 :  ابع ارل المبحث

کام . اإلمنهج   کام األح  مام ابن دقيق العيد في إح
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کام اإلمنهج  کام األح کاممام ابن دقيق العيد في إح  رشح عمدة األح

 مام ابن دقيق العيد:اإل رتجمة
قيق العيد: اقض، من أكاِب جده بابن د محمد بن علي بن وهب بن مطيع، أبو الفتح، تقي الدين القشيري، المعروف كأبیه وهو     

 .مالکي المذهب ثم شافعي  العلماء باألصول، مجتهد
)علي ساحل البحر األحمر( فنشأ بقوص، وتعلم    أصل أبیه من منفلوط )بمصر( انتقل إلي قوص، وولد هل صاحب الترجمة في ينبع 

 بدمشق واإلسكندرية ثم بالقارهة.
 . بالقارهةـه  702سنة  افستمر إلي أن توفي، ـه  695سنة  ةمصريال ديار الولي قضاء  و

کام : هل تصانيف، منها  کام األح کام ، وو إح قتراح في بيان االصطالح و تحفة اإلو   ،اإلمام في رشح اإللمام اإللمام بأحاديث األح

 أصول الدين اللبيب في رشح التقريب و رشح األربعين حديثا للنووي و رشح مقدمة المطرزي في أصول الفقه، وكتاب في
.1  

 

                                                           

 -ـه( النارش: دار العلم للماليين الطبعة: الخامسة عشر 1396األعالم ، خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن افرس، ازلركلي الدمشقي )المتوفي:   1
  283ص  – 6م ج  2002أيار / مايو 
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  التعريف بالكتاب: 
کام رشح فیه      کام " لإلمام عبد الغني المقدسي) المؤلفهو كتاب في أحاديث األح ـه( الذي جمع 600ت كتاب " عمدة األح

کام التي في الصحيحين. وهو رمتب علي حسب الكتب واألبواب الفقهیة  ( حديثا فقط.427وبلغت أحاديثه ) ، فیه أحاديث األح
 

 منهج اإلمام في كتاهب :
کام و لكن بتتبع أحاديثه المشروحة       کام األح يمكن تلخيص معالم منهجه  ،لم يصرح اإلمام ابن دقيق العيد بالمنهج الذي سيتبعه في كتابة إح

 یة :مباحث اآلت في ال 
 
 

 ِباِوي الحديث  التعِريف
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َحِديِث امک فعل مثال في مبارشة إلي الحديث عن راوهي  نص الحديث ، ينتقل بعد أن يذرك العيد مام ابن دقيقاإل     اِني: َعْن  الْ الثَّ
َة  َ ريْ ُ َعْنُه  -َأبِي رُهَ ِ  -َرِضَي اهللَّ َم  -اَقَل: اَقَل َرُسوُل اهللَّ ُ َعَلْیِه َوَسلَّ َأ )  –َصلَّي اهللَّ ي َيتََوضَّ ُ َصاَلَة َأَحِدُکْم إَذا َأْحَدَث َحتَّ ( اَل َيْقَبُل اهللَّ

1 . 
َة " فِي اْسِمِه اْخِتاَلٌف َشِديٌد. ا َ ريْ َم َعاَم َخيْبََر   ُرُه: َوَأْشهَ نتقل مبارشة إلي رتجمة راوي الحديث : َأُبو رُهَ ْحَمِن ْبُن َصخٍْر. َأْسلَ َعْبُد ارلَّ

 ِ ُ َعَلْیِه َوَسلَّ  -َسَنَة َسْبٍع ِمْن اْلِهجَْرِة، َوزَلَِم َرُسوَل اهللَّ َي  -َم َصلَّي اهللَّ َحاَبِة، َسَكَن اْلَمِديَنَة. َوُتُوفِّ اَقَل َخِليَفُة: َسَنَة  -َوَكاَن ِمْن َأْحَفِظ الصَّ
: َسَنَة تِْسعٍ  ُم: َسَنَة َثَماٍن، َواَقَل اْلَواِقِديُّ

إال أن هذا األرم لم يلتزم هب علي طول الكتاب ، فأحياان يؤرخ  .  َسْبٍع َوَخْمِسيَن. َواَقَل اْلَهْيثَ
امک ستأتي ،  رتجمته أو من رشح الحديث ، و أحياان أرخي ال يذرك من حال ارلاوي شيئا ، و الينبه هل تقدمت نتهاءرتجمته بعد اال

َة َوَعائَِشَة  فعل مثال في الحديث الثالث من كتاب الطهارة المروي َعْن  َ ريْ ِ ْبِن َعمِْرو ْبِن اْلَعاِص َوَأبِي رُهَ ُ َرِضَي  -َعْبِد اهللَّ اهللَّ
ِ  -َعْنُهْم  َم  -اَقُلوا: اَقَل َرُسوُل اهللَّ ُ َعَلْیِه َوَسلَّ ْعَقاِب » -َصلَّي اهللَّ َ ارِ  ِمَن َويٌْل ِلألْ وعائشة  عبداهلل بن عمرو لم يذرك من حال« النَّ

 هما.رضي اهلل عن 

                                                           

کام ، ابن دقيق العيد النارش: مطبعة السنة المحمدية الطبعة: 1 کام رشح عمدة األح کام اإلح کام بأعلي  2بدون طبعة وبدون اتريخ  عدد األزجاء:  إح عمدة األح

 59ص  1رشح ابن دقيق العيد، ج -مفصوال بفاصل  -الصفحة، يلیه 
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من  رشحديث العاال بن العاص في ا عمروعبداهلل بن بتعريف  اسع وحِديث التال في  رضي اهلل عنها عائشةأتي بتعريف لكنه     

 .  كتاب الطهارة
و أحياان يکتفي بضبط اسمه بالحروف و الحركات فقط  امک  –و هو الغالب  –بالتعريف ِباوي الحديث  و كان رحمة اهلل علیه ال يطيل    

َحِديِث في  ِمِر ، َعْن اْلَعارِشِ  الْ َة  َعْن َأبِي                     ُنَعْيٍم اْلُمجْ َ ريْ ُ َعْنُه  -رُهَ ِبيِّ  َعِن  -َرِضَي اهللَّ َم  -النَّ ُ َعَلْیِه َوَسلَّ ُ اَقَل  -َصلَّي اهللَّ َأهنَّ
اَع ِمْنُكْم َأْن ُيطِ » ِر اْلُوُضوِء، َفَمْن اْسَتطَ ِليَن ِمْن آاثَ َحجَّ ا مُ ِتي ُيْدَعْوَن َيْوَم اْلِقَياَمِة رُغًّ هَتُ َفلْيَْفعَ إنَّ ُأمَّ  « .ْل يَل رُغَّ

انَِیِة ُوِصَف هِبِ  يِم، َوَکْسرِ اْلِميِم الثَّ جِ
وِن الْ ِمِر " ِبَضمِّ اْلِميِم َوُسكُ ِ  َقْوهُلُ " اْلُمجْ  َأُبو ُنَعْيِم ْبُن َعْبِد اهللَّ

ُ َكاَن  هنَّ مام يشرح هذه اللفظة و كأنها من ُر اْلَمْسِجَد، َأْي ُيَبخُِّرُه ، مع العلم أن الِسياق الذي جاءت فیه يوهم القاريء بأن اإلُيجمِ أِلَ
 .ألفاظ الحديث ، و ليست تعريفا ِباوهي 

    
 منهجه في رشح الحديث:

َحِديِث ِمْن ُوُجوٍه ".  هيوو التعريف ِبا بعد ذرك نص الحديث ، َکاَلُم َعَلي َهَذا الْ إال أهن في بعض األحيان يعبر  ، غالبا ما يقول " ُثمَّ اْل
 بقوهل : فیه مسائل .

َأ َأَحُدُکْم َفْلَيْجَعْل فِي َأْنِفِه َماًء َحِديِث ال  في ) مث   ِفیِه َمَسائُِل:أشار بقول  ( إَذا َتَوضَّ
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ٌن فِي َغْيراِهَ َورَتَ   ِة: " َفْلَيْجَعْل فِي َأْنِفِه " َوَلْم َيُقْل " َماًء " َوُهَو ُمَبيَّ َوايَ ولَي: فِي َهِذِه ارلِّ ُ َکاَل األْ  ِم َعَلْیِه.ُهََكُ ِلَداَلَلِة اْل
ي ُوُجوَب ااِلْسِتْنَشاِق، َوُهَو ذمََْهُب  َ َك هِبِ َمْن ريَ انَِیُة: َتَمسَّ اِفِعيِّ َوَماِلٍك: َعَدُم اْلُوُجوِب َأْحَمَد . الثَّ رْمَ َعَلي ،  َ َوذمََْهُب الشَّ َ َحَماَل األْ

َحِديِث ِمْن َقْوهِلِ  ْدِب، بَِداَلَلِة َما َجاَء فِي الْ َم َصلَّ  -النَّ ُ َعَلْیِه َوَسلَّ ابِيِّ  -ي اهللَّ
رْعَ َ ُ »ِلألْ َک اهللَّ َ َأرَمَ ْأ امکَ ِة.« َتَوضَّ يَ ْيَس ِفيَها  َفَأَحاهَلُ َعَلي اآلْ َولَ

ُ ااِلْسِتْنَشاِق.  ِذركْ
ْنِف. َ الَِثُة: اْلَمْعُروُف َأنَّ " ااِلْسِتْنَشاَق " َجْذُب اْلَماِء إلَي األْ  الثَّ

َرةِ  َوِمَن " َدْفُعُه ِلْلخُُروِج.  َو " ااِلْسِتْنَثاُر 
ثْ َجْذُب َوَأَخَذُه ِمْن النَّ ِذي ُهَو الْ ا َيُدلُّ َعَلي ااِلْسِتْنَشاِق الَّ اِس َمْن َجَعَل ااِلْسِتْنَثاَر َلْفظً ، َوِهَي النَّ

ْفُع َمًعا َجْذُب َوالدَّ ْنِف. َوااِلْستِْفَعاُل ِمْنَها َيْدُخُل َتْحَتُه الْ َ ُف األْ َ ُل  .رطَ وَّ َ يُح: ُهَو األْ حِ
ُ َقْد َجَمَع َبْيَنُهَما فِي َحِديٍث َواِحٍد َوَذِلَك  َوالصَّ هنَّ ؛ أِلَ

. َ ي التََّغاريُ  َيْقَتضِ
 مام ابن دقيق بالتعبير بالمسائل .:  تفنن اإل مام الصنعانياإلاقل 

و ارلابع في الشرح ، و اقل الصنعاني  الثالثأهن يشرح كل حديث علي حدة ، لكنه مثال في باب السواک جمع بين الحديث  عادة
 جمع الحديثين لتقارب معناهما .

 
 



34 

 

 
 :ث يان رغيب الحد ي ب 

و يحقق القول فيما أشكل فيها ، و قد   اإلمام رحمة اهلل علیه هذا الجانب عناية خاصة ، فغالبا ما يشرح األلفاظ الغريبة ، لقد أولي      
 مسلك اإليجاز .ذلك سلك في 

َحِديِث في مثال  ابِعِ  الْ َة ارلَّ َ ريْ ُ َعْنُه  -: َعْن َأبِي رُهَ ِ -َرِضَي اهللَّ َم  -: َأنَّ َرُسوَل اهللَّ ُ َعَلْیِه َوَسلَّ َأ َأَحُدُکْم » اقل : –َصلَّي اهللَّ إَذا َتَوضَّ
، َوَمِن َفْلَيْجَعْل فِي َأْنِفِه َماًء، ُثمَّ لَِيْنَتِثْر،  مََر َفلْيُورِتْ اَلاثً َفِإنَّ َوإِ  اْسَتجْ ِء ثَ انَ َذا اْسَتيَْقَظ َأَحُدُکْم ِمْن َنْوهِمِ َفلْيَْغِسْل َيَدهْيِ َقْبَل َأْن ُيْدِخَلُهَما فِي اإْلِ
َرهْيِ »َوفِي َلْفٍظ لُِمْسِلٍم « . َأَحَدُکْم اَل َيْدِري َأْيَن َباَتْت َيُدُه  َأ َفْلَيْسَتْنِشْق َم »اْلَماِء َوفِي َلْفٍظ ِمَن َفْلَيْسَتْنِشْق ِبَمْنخِ اْلَمْعُروُف َأنَّ "  « .ْن َتَوضَّ

ْنِف. َ  ااِلْسِتْنَشاَق " َجْذُب اْلَماِء إلَي األْ
کام الفقهیة المستنبطة من األحاديث ،  إلي ْحَجاِر فِي  اْستِْعَمال]مثال في باب جانب اهتماهم باللغة ، كان يتعرض لبيان األح َ األْ

اَبِة[   ااِلْسِتطَ
َم  - َقْوهُلُ      ُ َعَلْیِه َوَسلَّ مََر َفلْيُورِتْ » -َصلَّي اهللَّ اَلِث َواِجٌب « َوَمْن اْسَتجْ اَبِة َوِإيَتاٌر ِفيَها ِبالثَّ ْحَجاِر فِي ااِلْسِتطَ َ : َأنَّ اْلمَُراَد هِبِ: اْستِْعَماُل األْ ارِهُ الظَّ

اِفِعيِّ  ُ َرِحَمُه ا -َفِإنَّ اْلَواِجَب ِعْنَدُه  ِعْنَد الشَّ اِن  -هللَّ اَلُة اْلَعْيِن.،  فِي ااِلْسِتْجَماِر َأرْمَ اَلِث َمَسَحاٍت  َأَحُدُهَما: إزَ يَفاُء ثَ اِني: اْستِ َوَظارِهُ  َوالثَّ
رْمِ اْلُوُجوُب  َ اَلِث  األْ يَتاِر ِبالثَّ َحِديَث اَل َيُدلُّ َعَلي اإْلِ .  َلِكنَّ َهَذا الْ  َفيُْؤَخُذ ِمْن َحِديٍث آرَخَ
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ِب.َوَقْد  َطيُّ اِس ااِلْسِتْجَماَر َعَلي اْستِْعَماِل اْلَبُخوِر ِللتَّ  َحَمَل َبْعُض النَّ
مََر  مََّر َواْسَتجْ ُ ُيَقاُل ِفیِه: َتجَ ْدِب َعَلي َهَذا. َفِإهنَّ رْمُ ِللنَّ َ  َفَيُكوُن األْ

 َ ُل، َأْعِني َأنَّ اْلمَُراَد: ُهَو اْستِْعَماُل األْ وَّ َ : ُهَو األْ ارِهُ  1" ْحَجاِر.َوالظَّ
َم  -امک استدل في توجیه حديث ارلسول   ُ َعَلْیِه َوَسلَّ اِم اْلَعاَدِة، بقاعدة  -َصلَّي اهللَّ ِتي ُکْنِت َتِحيِضيَن ِفيَها " َردٌّ إلَي َأيَّ اِم الَّ يَّ َ " َقْدَر األْ

ْحَواِل، َمَع قَِياِم  َ ا األْ َک ااِلْستِْفَصاِل فِي َقَضايَ  ااِلْحتَِماِل، َينْزُِل َمنْزَِلَة ُعُموِم اْلَمَقاِل ( . أصوليیة )  إنَّ رَتْ
 

 
 
    

 
                                                           

کام ،  ابن دقيق العيد ، ج   1 کام رشح عمدة األح کام األح  68ص  1إح
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 : خامس ال  المبحث
 منهج اإلمام الفاکهاني                 
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کام         في كتاب رياض األفهام رشح عمدة األح
    
  

 اإلمام الفاکهاني : رتجمة
عالم بالنحو، من أهل اإلسكندرية، زار دمشق ، تاج الدين الفاکهانيهير ب الش "عمر بن علي بن سالم بن صدقة اللخمي اإلسكندري، هو 

ـه واجتمع هب ابن كثير )صاحب البداية والنهاية( واقل: سمعنا علیه ومعه. وحج ورجع إلي اإلسكندرية. وُصلي علیه بدمشق 731سنة 
 .ـه  734بسنة  لما وصل خبر وافهت

ْيد القيرواني،  التحرري والتحبيرو  في رشح األربعين النووية، هج المبينهل کتب، منها اإلشارة  في النحو، و المن   في رشح رسالة ابن َأبي زَ

کام في  في فقه المالكیة، و رياض األفهام في القصوي في    الغاية و الصالة علي البشير النذري في المنير والفجر الحديث، رشح عمدة األح
کالم علي آيات التقوي "   1ال

 
                                                           

  56ص   5األعالم للزركلي ، ج  1
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 كتاهب : مام الفاکهاني في اإلمنهج 
اقل : " أردت أن أجمع  في خطبة كتاهب، اإلمام  رصح  أشيرإلي ما -رحمة اهلل علیه  -مام الفاکهاني اإلقبل أن أکتب عن منهج    

ن إرعاهب ؛ ت م والفوائد المنقحة ، مع رشح رغيبه ، و التنبیه علي نک  التعليق ما يمضي في أثناء الكتاب من المباحث المحققةفي هذا 
کاهم،   کان االستدالل بأحاديثه وو و البيان ألح کالهت ، و التعريف ِبواهت بحسب اإلم مضيفاَ إلي ذلك ما نقله أئمة هذا  ، اإليضاح لمش

و ح هکذا فهي للشيخ محيي الدين النووي ، و ق هکذا فهي   ع هکذا فهو للقاضي عياض ،  حيث تجد في هذا الكتاب الشأن ... و
  . 1أعينه "ممن نقلت عنه ك بن دقيق العيد ومن عدا ذلاللشيخ 
           

 
 المطلب األول : منهجه في التعريف بارلاوي 

ذرك ضبط نسبه و مولده و وافهت ، انقاَل أقوال العلماء فیه ، ووحاهل ، ذرك نص الحديث ، يبدأ المؤلف ِباوي الحديث ، وبيان  بعد     
 هل عن رسول اهلل صلي اهلل علیه.جملة من األحاديث التي رويت 

                                                           

کام ، عمربن عل ريا 1 ـه (. تحقيق و رداسة د.رشيفة العمري  ،  دار  734ي اللخمي الشهير بتاج الدين الفاکهاني )ت ض األفهام في رشح عمدة األح
  177ص 1م ، ج  2009ابن زحم ، الطبعة األولي 
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في باب االستطابة  وكان أثناء الترجمة للرواة يهتم بضبط أسمائهم بالحروف دون االکتفاء بالحركات التي قد يصيبها التحريف ، مثاَل     

الم و فتح الدال، و أبي قتادة " أبو قتادة الحارث بن ربعي بن بلدمة بفتح الباء الموحدة  وسكون ال  عند رتجمةحديث الخامس ال 
  1يقال :بلدمة بضم الباء و الدال ، و يقال بالذال المعجمة ..." .

م ثم هو بالنسبة للرواة الذين يتكرر ذركهم في عدد من األح    کالم علیه و في رتجمة رشهح اديث ، فإهن يکتفي بقوهل : تقدا دون بسط ال
 .ذلك و أبي مسعود األنصاري وغير بعض ارلواة قد وقع التكرارمثل رتجمة جاِب بن عبداهلل

 
 الغريب ان : منهجه في بيالثاني المطلب 

مام الفاکهاني جهدا كبيرا في العناية بألفاظ الحديث عن معاني النصوص الحديثیة، بذل اإل همیة التي تمثلها اللغة في الكشفنظرا لأل    
 : ن زوايا نظر متعددة نجملها فيما يأتيالنبوي الشريف م 

ه بضبط المفردات دون االکتفاء بالحركات ، نمثل بقوهل في كتاب الصالة باب المواقيت : ) حين تدحض عنايت  .1
 الشمس ( هو بفتح المثناة فوق و فتح الحاء أيضاَ ،    أي : حين زتول الشمس .

                                                           

 382ص  1رياض األفهام : ج 1
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تشهدا باآليات مستندا علي أقوال أئمة اللغة و مس  ذلك عنايته بشرح األلفاظ الواحدة تلو أرخي إذا استدعي األرم  .2

 القرآنیة و األبيات الشعرية .
قوهل : نصرت بارلعب . اقل ابن افرس في مجمله : النصر أي  العون و أما  ارلعب فهو الخوف و الوجل مما 

 يحارذ في المستقبل .
ظيم من عنايته بذرك المعاني المختلفة للفظة الواحدة مثال : البال أي القلب ، الحال ، رخاء النفس ، الحوت الع  .3

 حييتان البحر .
حسب أو  ذلك إلي رشح ألفاظ أرخي إذا اقتضي المقام ذلك عدم اقتصاره علي رشح لفظ واحدة ، بل يتعدي  .4

لون .. و الغبس بالسين المهملة : فلو كان : الظلمة آرخ الليل وقوهل : الغلسمثل :  تغير بعض َحوفها أو َحكاتها 

فرةِ  -ارلماد  .- لوٌن َبين السَواد والصُّ
ذرك لغات بعض األلفاظ المشهورمنها و النارد و الفصيح :  و قوهل في إِباهيم خمس لغات : إِباهيم ، أِبااهم ،  .5

 ياء. إِباهم بضم الهاء وفتحها و کسراه من غير
، و الضحك ، و  کوالعرا ،عض المفردات كالحيض .... هل ستة أسماء : الحيض ، والطمثاستعراض أسماء ب  .6

 إلعصار.اإلكبار، و ا
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صطالحي لأللفاظ ، نمثل لها بقوهل : " و لتعلم أن الجنابة في رعف حملة الشرع تطلق علي إزنال الماء أو االرشح  .7

  .    1" ذلك لتقاء الختانين أو ما يترتب علي ا
مهم . و وية كاألضداد مثل قوهل  : قوهل تعالي  ) و كان وراءهم ملك ( اآلية . أي : أماظواره اللغ ل ااهتمام ببعض  .8

 االشتراک مثل قوهل : السبت : حلق ارلأس ، السبت : إرسال الشعر عن العقص .
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

  265ص  1، ج  رياض األفهام 1
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 ي رعض المسائل النحوية و الصرفیة المطلب الثالث : منهجه ف    
 ! أصابتني جنابة و ال ماء (يا رسول اهلل ) بن حصين : مثل : و يقول عند ذرك حديث عمران عنايته بجانب اإلرعاب : .1

و الخبر محذوف ، أي : وال ماء معي ، أو عندي ، أو موجودَا ، أو نحو ذلك        ، بني معهاال ماء هو بفتح الهمزة اسم ال م : و 
 . 

مثاَل في كاد : أن  : ،مستشهدَا باآليات القرآنیة و األحاديث النبوية و األبيات الشعرية إرياده لمجموعة من القواعد النحوية  .2

يقال: َمَصحُت في المصح : و  –: قد كاد من طول البلي أن يمصحا اقل الشارع ،قلياَل  ذلكقد جاء  ل بغير إن ، وتستعم 

  .  -و أمصح اهلل رمضك: أزاهل أي: ذهبت هب       بالشيِء،
م رشح معاني بعض الحروف  مستشهدَا باآليات القرآنیة و األحاديث النبوية و األبيات الشعرية: كلمة لوال تستعمل في كال .3

، فال يليها إال أفعال ، نحو : لوال صليت ، و منه قوهل  العرب علي وجهين : أحدهما : أن تكون َحف تحضيض بمعني هالا 
ها إال األسماء اع الشيء لوجود غيره فهذه ال يلي يدل علي امتن : أن تكون َحاف) لوال يعذبنا اهلل بما تقول ( و الثاني  تعالي : 

 .لوجود زيد ک ، أي امتنع إركامي إياك لوال زيد ألركمتعكس التي قبلها ؛ تقول : 
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، وكالهما ال يستعمل إال باأللف و الالم أو طي فعلي مؤنث األفعل و هو األوسطعنايته بذرك معاني بعض الصيغ مثاَل : " الوس  .4
    1اإلضافة أو من ... " 

 
کام : المطلب  ارلابع : منهجه في استباط األح

کله ، وينبه علي وجوه  اً منهجا خاصا  كلقد سل    کام من األحاديث ، فبعد أن يذرك النص و يعرف ِباوهي و يوضح مش في استباط األح

کام المستنبطاإل سيدة عائشة ال امک فعل عند ذرك حديث  من لفظ الحديث ، فأحيااَن يستنبط دليال واحدَا منه ، رعاب ، يبدأ بذرك األح

بالعشاء . اقل الشارح : أخذ من هذا الحديث أن وقت العشاء فیه  االعشاء افبدأور : إذا أقيمت الصالة و حض رضي اهلل عنها 
    توسعة .

ن وجدت و كان يبدأ في التدليل عليها إما من الكتاب ، أو السنة ، أو اإلجماع ، أو القياس ، أو غيراه من األدلة الشرعیة إ ثم  
   .  الظاره ، النص ، المفهوم ، العموم ها :من  ، مصطلحات األصولیةال مسائله الفقهیة و يستنبطها من  رحمة اهلل علیه يبني

علیه وسلم يتکيء في حجري صلاي اهلل  رسول اهلل كان ))  ذرك حديث عائشة رضي اهلل عنها من أمثلة استدالهل بالكتاب : عند " ف 

 فيقرأ القرآن و أ ان حائض (( .
                                                           

 . 868ص  2رياض األفهام , ج  1
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و علي  ) الذين يذركون اهلل قياماً و قعودًا    تعاليمن قوهل  ذلك، و قد يؤخذ  و مضطجعاً  كئاً ارح : فیه جواز رقاءة القرآن متا اقل الش
    2" .1جنوبهم (

 
 المطلب الخامس : منهجه في الصناعة الحديثیة :

َصاِريِّ   : بيان المبهم .1 ِ  )َجاَء َرُجٌل إلَياَقَل:  –رضي اهلل عنه  - المؤلف عند رشح حديث َأبِي َمْسُعوٍد اأَلنْ َرُسوِل اهللَّ
ُ َعْن َصالةِ  -صلي اهلل علیه وسلم  - َأرخَّ ا ُيِطيُل ِبَنا ، َفَقاَل: إنِّي أَلتَ ْبِح ِمْن َأْجِل ُفالٍن ، ِممَّ ِبيَّ  الصُّ صلي اهلل  -اَقَل: َفَما َرَأْيُت النَّ

َب فِي َمْوِعَظٍة َقطُّ َأ  -علیه وسلم  َب َيْوَمِئٍذ ،َغضِ ا َغضِ اُس ،َفَق  َشدَّ ِممَّ َها النَّ ا َأيُّ ِريَن ،إ اَل: يَ كُ  نَّ ِمْنُكْم ُمَنفِّ اَس َفلْيُوزِجْ ،َفَأيُّ  ْم َأمَّ النَّ
َحاَجِة(َفِإنَّ ِمْن َوَراهِئِ اْلَکِبيَر  ِعيَف َوَذا الْ   3.َوالضَّ

                                                           

 .  191 آل عمران ، 1
 . 633 ص 2رياض األفهام :  ج  2
کام من كالم خير األانم صلي اهلل علیه وسلم  ، عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن رسور المقدسي الجماعيلي الدمشقي الحنبل  3 ي، أبو محمد، تقي عمدة األح

بيروت،  -ر الثقافة العربیة، دمشق النارش: دا  ـه(  ، رداسة وتحقيق: محمود األرانؤوط ، رماجعة وتقديم: عبد القارد األرانؤوط600الدين )المتوفي: 
 71م ، ص  1988 -ـه  1408مؤسسة رقطبة، دمينة األندلس  الطبعة: الثانیة، 
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ة بفتح الحاءالصبح الشارح : ارلجل الذي اقل : إني  ألتأرخ عن صالة اقل   المهملة و تشديد ازلاي ، ابن  ، هو كعب بن أبي زحا
 .1أبي القين . و قيل َحام . و قيل سليم . و فالن المشكو منه هو معاذ بن جبل "

ِ حديث  في ذركويتجلي ذلك بيان روايات الحديث :   .2 َة رضي اهلل عنهم َعْن َرُسوِل اهللَّ َ ريْ ِ ْبِن ُعمََر َوَأبِي رُهَ  -َعْبِد اهللَّ
ُ  -صلي اهلل علیه وسلم  حَرِّ ِمْن َفْيِح َجَهنََّم(َأهنَّ َة الْ الِة. َفِإنَّ ِشدَّ ُدوا ِبالصَّ حَرُّ َفَأِْبِ . وهو يذرك أن في رواية أرخي جاء   اَقَل: )إَذا اْشَتدَّ الْ

کان األرخي .  ن ة ، هما بمع الصالعن َأِبدوا الحديث ،              ي واحد ، ألن الباء و عن تستعمل إحداهما م
       

 لب السادس : منهجه في تخريج الحديث المط 
أو المسانيد أو  –و هو الغالب  -فيهما أو بأحدهما زعاه إلي السنن  ين أو أحدهما ، فإن لم يكنح قد يعتمد في زعو الحديث علي الصحي    

 ين أو أحدهما .ح صحي إال أهن بعض األحيان يکتفي بعزوه إلي أصحاب السنن بارلغم من وجوده في ال  – ل جدًا و هو قلي  –المعاجم 
 

 المطلب السابع : منهجه في الحكم علي الحديث

                                                           

  859 – 858ص  2رياض األفهام ، ج  1
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، أو بإسناد صحيح  بإسناد جيد ، أو إسناده حسن ، أو بأسانيد جيدة  يقول : أرخهج فالنسند ما أثناء استشهاده بالحديث ف  يذرك الحكم علي    
 . ، أو لين اإلسناد ،و نحو ذلك 

َقَتاَدة، مام النسائي ، عن اإلالذي رواه حديث ال عند ذرك  أنس بأقوال جهابذة هذا الفن ، مثاًل و كان منهجه رحمة اهلل علیه ، يست

َم:  ِ َصلَّي اهلُل َعَلْیِه َوَسلَّ حََسِن، َعْن َسمَُرَة، اَقَل: اَقَل َرُسوُل اهللَّ ُمَعِة َفِبَها َونِْعَمْت، َوَمِن اْغَتَسَل »َعِن الْ جُ َأ َيْوَم الْ َمْن َتَوضَّ

 و إن كان قد اختلف في إسناد هذا الحديث ، و ضعفه بعضهم ، وصححه بعضهم . اقل اإلمام :  ،« ْلُغْسُل َأْفَضُل اَف 
 
 

حيح علي ذمهب بعض أهل الحديث . قلت : و وهج التضعيف اختالف أهل الحديث في سماع : المشهور أن سنده ص  1ق 

  . 2الحسن ، عن سمرة "
 
 

                                                           

 مام ابن دقيق العيداإل يقصد امام الفاکهاني بهذا الحرف   1
  1214ص  3رياض األفهام ، ج 2
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 في رعض المسائل الخالفیةالمطلب الثامن : منهجه 
  أو مالك ، أو الشافعي ، يعرض اإلمام الفاکهاني المسألة علي ذمهب اإلمام مالك أو علي تالذمهت ، أو علي علماء المذهب

حنيفة وحده ، أو أحمد وحده ، أو الصحابة و التابعين ، أو  بيأة و أحمد و إسحاق و داود ، أو حنيف  و الشافعي ، أو معهما أبي

 ر علي مانقله العلماء .  يقتص 
  من األدلة الشرعیة.    ك يذرك أحياان أدلة المالكیة من الكتاب أو من السنة ، أو غير ذل 
  و الضعيف هم ثم يناقش أدلتهم و يذرك القويل ذرك المخالف و الموافق في المسألة مع استدال. 
 د ذرك باب رتک الجهر ببسم اهلل ارلحمن ارلحيم بع في المسائل التي اختلف العلماء فيهم ، امک فعل في رتجيح المذهب

 أن بسم اهلل ارلحمن ارلحيم ليست من الفاتحة . ل العلماء ، رجح ذمهبه و رقر علي قواأ
   حكم المسألة الخالفیة أحياان بقوهل : واهلل اعلم . يختم 
    ن العلماء و أسباهب .بي يذرك منشأ الخالف 
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کالمیة المطلب التاسع : منهجه في رعض   القضايا األصولیة و ال

کالمیة فیه  ، فمن القضايا  ن ذماهب العلماءو يبيا  يناقش اإلمام الفاکهاني أثناء رشهح للحديث مجموعة من القضايا األصولیة و ال
بالكتاب ، و  : اختالفهم حول مسألة اجتهاد ارلسول صلي اهلل علیه وسلم فيما ال نص فیه ، أو في قضیة نسخ الكتاب األصولیة فيها

 ، و هل اإلجماع ينسخ أو ال ينسخ هب ؟ .السنة بالسنة
کالمیة  ، مسألة عصمة األنبياء ، و ما يجوز في حقهم و ما اليجوز.و  کالمیة التي أورد فيها آراء العلماء و بعض الفرق ال  من القضايا ال
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 المبحث السادس  :  
کام الوسطي منهج عبدالحق اإلشبي    لي في كتاب األح

                 
 رتجمة اإلمام عبدالحقا اإلشبيلي 

ْحَمِن بِن َعْبِد اهلِل بِن هو  ٍد عبد الحق بُن َعْبِد ارلَّ مَّ حَ َمُة، َأُبو مُ ُد الَعالَّ ِديُّ اأَلْنَدُلِسيُّ اإِلَماُم الَحاِفُظ الَباِرُع الُمَجوِّ الحَُسْيِن بِن َسِعْيٍد اأَلزْ
اِط.  اإِلْشِبْيِليُّ الَمْعُروُف  َماهِنِ ِباْبِن الخَرَّ  فِي زَ

َبْيرِ َسَنَة   ه .  514َمْوِلده ِفيَما َقيده َأُبو َجْعَفٍر بُن ازلُّ
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ة، َفَنَشر ِبَه  ْوَلة الُمْؤِمِنیَّ ة ِبالدَّ متُونِیَّ ْوَلة اللا الت ِفْيَها الدَّ ِتي زَ ة َوقت الِفْتَنة الَّ َمه، وصنف التصانيف، واشتهر اسمه، سكن دميَنة ِبَجايَ ا ِعلْ
م.   َکام ُكبَْري" قِْيَل ِهَي ِبَأَسانِْيده، اَفهلُل َأْعلَ كَبان. َوهَلُ "َأح ي" ارلُّ ْغَري" َو"الوسطَ َکاهم الصُّ ـ"َأح ة.وسارت ِب اَبة ِبَجايَ  َوَوِلَي خطَ

ار، َفَقاَل  اَلح ذركه الَحاِفُظ َأُبو َعْبِد اهلِل الَبَلْنِسيا اأَلبَّ َجال، َمْوُصَواًف ِبالخَْيرِ َوالصَّ ، َعالِماً ِبالَحِدْيِث َوِعَلِلِه، َعاِراًف ِبارلِّ ، َحاِفظاً : َكاَن َفِقْيهاً
َکام  ف فِي اأَلح

عر، َقْد َصنا َيا، مَشاركاً فِي اأَلدب َوقول الشِّ نْ ل ِمَن الدُّ ة َوالتقلا نَّ ْهد َوالَوَرع َوزلوم السُّ َتْيِن َوازلُّ ُكبَْري َوصغَري،  ُنْسخَ

َي اإِلَمام َعْبد الَحقِّ  ِهْيد بلْبَلة، َفحظِ َواَن الشَّ اِس بُن َأبِي رَمْ  ُدْوهَنُ.َوسبقه ِإلَي ِمْثل َذِلَك الَفِقْیُه َأُبو الَعبَّ
ِتْيب ُمْسلِم، َوَأْتَقَنُه، َو  ْيَحْيِن ِباَل ِإْسَناد َعَلي رَتْ حِ

جمع َبْيَن الصَّ ُت: َوَعِمَل الْ ده.ُقلْ  1َجوَّ
 

کام الوسطي :منهج عبدالحق اإلشبي   لي في كتاب األح

" مشروع عبدالحق اإلشبيلي في فقه الحديث و إن كان سبقه كثير من العلماء إلي ذلك و لكن أهن يمثل أفضل هذه المحاوالت و   
کام   أنضجها ، و لعل أحدا لم يصل إلي ما وصل إلیه في الشمول و اإلحاطة و أهن  أراد في كتبه کام الكبري و  و األح الثالث ، )األح

کام  الصغري ( ، تخصيص كل فئة    . 1سد حاجتها  حسب قدراتها و استعدادتها "ب الوسطي و األح

                                                           

م 2006-ـه1427القارهة  الطبعة:  -بو عبد اهلل محمد بن أحمد بن عثمان بن اَقْيماز الذهبي النارش: دار الحديثسير أعالم النبالء ،  شمس الدين أ  1
 18عدد األزجاء: 
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کام الشرعیة الكبري في المباحث اآلتیة :  يمكن أن نحدد مناهجه في كتاب  األح

 األول : موضوع كتاهب  المطلب 

ت و في ميدان العبادا لتي تعالج مشاكل الناس و حاجاتهما ةكل األبواب الفقهی  حاول المؤلف  أن يحيط في كتاهب
جتماعي األخالقي ، والتفسير و السيرة النبوية و الصحابة و الفتن و أرشاط حتي خصص أبواباَ في جانب اال المعامالت و السلوک 

 الساعة .

 الثاني :  مخالفته لمنهج الفقهاء المطلب 

 بات الفقهاء المألوفة ،  مخالفة أساسیة في الموضوع و المنهج ، من أهمها : يخالف  الشيخ  كتا

 غياب ما تعارف علیه الفقهاء من تقسيمات و تفريعات و تبويات ، لكل باب ، إلي رشوط و واجبات . -

 عدم إظهار آراهئ و رشوهح و تعليقاهت في المسائل الفقهیة . -

                                                                                                                                                                      

 م . 2011زحم بيروت ، الطبعة األولي ن ب اعبدالحق اإلشبيلي و آاثره الحديثیة ، محمد الوثيق ، دار   1
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 قل آراء المذاهب في المسائل الفقهیة .  عدم التطرق إلي الخالافت المذهبیة ، أو ن  -

 زيادة محاور جديدة  مثل : العلم و األخالق و األذكار و التفسير ......  -

 علل األحأديث و بيان ردجاتها ، ألجل ذلك مصطلح الحديث و علم الجرح و التعديل و خاصةهتماهم بعلم ا  الثالث  : طلبالم 
مام الذهبي اداهت في هذا الفن و نقل عنه  كثير من العلماء الذين ألفوا في کتب ارلجال  كاإلمن آراهئ  الشخصیة و اجته أورد كثيرًا 

 مام ازليلعي.و اإلوالحافظ  ابن حجر 

 اارلابع : تأرثه بالمحدثين  المطلب 

 :  شير إلي بعضه ، كالنقاط اآلتیة تأرث الشيخ بمناهج المحدثين في تأليفاتهم و ن 

ب كتاهب و قد نهج المؤلف في تبويب أحاديثه منهجا خاصا في تقرري بعض األصول و ي ديثیة كالجوامع و السنن في تبوكتب الحال التأرث ب     
کام ، كالكتاب و السنة و اإلجماع و القياس و خبر الواحد و قول الصحابي و ارلأي و القياس  و العفو المسكوت عنه و اتباع  أدلة األح

اِدق .... و االالهوي في العلم و ركاهة الفقه  ة خبر اْلَواِحد الصَّ فتراضي ، مثال في أحد أبواب كتاب العلم رتجم بقوهل :  َباب إَجازَ

ِبي رأورد  م َ  -واية اإلمام  الُبَخاِريا ، َعن ُحَذْيَفة َأن النَّ ُ َعَلْیِه َوَسلَّ ْبَعَثن ِإَلْيُكم رجال َأمينا ح  -َصلَّي اهللَّ َ ق َأِمين، اَقَل ألهل َنجَْران: " ألَ
ِبي  م َ  -افستشرف َلَها َأْصَحاب النَّ ُ َعَلْیِه َوَسلَّ  ، َفبعث َأَبا ُعَبْيَدة .-َصلَّي اهللَّ
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" ذرك التراجم في كتاهب ، خاصة اعتمد في كتاب العلم ، علي كتاب البخاري فساق منه أغلب رتاجمه َحفياَ  و بعض  -
قتصار و أن تضم مسائل و أربعا أحيااَن في رتجمة واحدة ، يقصد بذلك االاألواقت يدمج بعضها مع بعض فيجمع ثالث رتاجم بل 

زجئيات متشابهة أو متقاربة رفقها اإلمام البخاري ، مثال  يشير بإحدي رتاجمه : باب من رفع صوهت بالعلم ، ومن استحيي فأرم غيره 
أجاب السائل ، ومن أجاب باإلشارة . فهذه  بالسؤال ، ومن أجاب بأكثر مما سئل، ومن سئل وهو  في حديث فأتم حديثه ثم

 .1مام البخاري رحمة اهلل علیه علي خمسة أبواب " إلالترجمه وزعها ا

 بعض األواقت لم يذرك التراجم و يکتفي بقول باب امک رتک في كتاب ازلينة و اللباس . -

اإلمام البخاري و ام مالك بن أنس ، نقل األحاديث عن أمهات الكتب الحديثیة المشهورة و األئمة المشهورين ، كاإلم  -
كثير منهم  لكن مصدره األساس كان هو كتاب مسلم ، لما  اإلمام الترذمي  وو    اإلمام النسائي ،و اإلمام مسلم النيسابوري ، و ، 

                                                           

کام الوسطي من حديث النبي ص انظر :    1 لحافظ عبدالحق اإلشبيلي ، مكتبة ارلشد ارلياض ، تحقيق حمدي السلفي و صبحي الي اهلل علیه وسلم ، األح

 ه   1426السارمائي ، 
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لم رعف عنه من جمع ارلوايات و عدم تقطيع األحاديث ، زيادة علي الصحة ، اقل المؤلف يؤكد ذلك : " وعلي كتاب مس 

 .   1في الصحيح عولت ، و منه أكثر مانقلت "

و اکتفي غالبا  بذرك الصحابي ارلاوي فقط  حتي ليسهل علي الطالب حفظه و يقرب تناوهل و  لةلم يذرك األحاديث بأسانيده كام   -
 تتيسر من افئدهت . 

ک ي يبيا في كتبهم حت كامال امک أورده االئمة يذرك أحياان السند   -  لم فیه ن حال ارلاوي المت

 من شيوهخ إلي رسول اهلل صلي اهلل علیه وسلم . ا يذرك أحياان السند اتما بدًء  -

کالم علي راو لم يورد اسمه في السند أصال -  سواء ذرك غيره و أظهره ، أم ال  التعقيب بال

 .، مسلم ، أبو داود في بداية كل حديث مثال : البخارييذرك اسم صاحب الكتاب الذي ينقل منه الحديث   -

لفاظ الواردة في كل رواية ، و ازليادات األز ارلوايات المختلفة و تحديد ي ي باختالف ارلوايات في الحديث بتم  اهتماهم -

 التي أضافتها ، و األلفاظ الناقصة في كل رواية  .  

                                                           

کام الوسطي ، ص    1   70األح
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ْهي َعن اْلَبْول فِي المغتسل رواية   - حِْمَيرِي َداُو بي أ  يشرح الشيخ  المبهم في السند مثال : في َباب النَّ َوُهَو  -د: عن حميد الْ
ْحَمن  ِبي  -اْبن عبد ارلَّ م َ  -اَقَل: لِقيت رجال َصاحب النَّ ُ َعَلْیِه َوَسلَّ ة اَقَل: " نهي َرُسول اهلل  -َصلَّي اهللَّ َ ريْ َ َصحبه َأُبو رُهَ  -امکَ

م َ  ُ َعَلْیِه َوَسلَّ ول فِي مغتسله ". ارلجل اه هنا هو الحكم بن عمرو الغفاري ، ذرك ذلك ابن َأن يمتشط َأَحدانَ كل َيْوم، َأو َيبُ  -َصلَّي اهللَّ
 السكن .

 َباب اْلمْسح علي العصائب : لغوامض و رشحها ، و نأتي بمثال منيهتم الشيخ بذرك ا    
 -ن َثْوَبان اَقَل: " بعث َرُسول اهلل َع   َداُود: َحدثَنا َأْحمد بن َحْنَبل، َثَنا يحيي بن سعيد، َعن َثْور، َعن َراشد بن سعد،  بيعن أ   

م َ  ُ َعَلْیِه َوَسلَّ ة َفَأَصاَبُهمرَسِ  -َصلَّي اهللَّ ا قدُموا علي َرُسول اهلل  يَّ م َ  -اْلبرد، َفَلمَّ ُ َعَلْیِه َوَسلَّ َأرمهم َأن يمسحوا علي العصائب  -َصلَّي اهللَّ
 والتساخين ". 

 .    ةالخفاف ، ذرك ذلك أبو عبيد و العصائب هي العمائم ، و التساخين هي

 ) فهرس المصارد و المراجع(
 رقآن الكريم  -
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کام الوسطي من حديث النبي صلي اهلل علیه وسلم ،الحافظ عبدالحق اإلشبيلي ، مكتبة ارلشد ارلياض ، تحقيق    .1 األح

 ه . 1416حمدي السلفي و صبحي السارمائي ، 
کام ، ابن  .2 کام رشح عمدة األح کام اإلح دقيق العيد النارش: مطبعة السنة المحمدية الطبعة: بدون طبعة وبدون اتريخ  عدد إح

کام بأعلي الصفحة، يلیه  2األزجاء:   رشح ابن دقيق العيد. -مفصوال بفاصل  -عمدة األح
علم ـه( النارش: دار ال 1396األعالم ، خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن افرس، ازلركلي الدمشقي )المتوفي:  .3

 م . 2002  -للماليين الطبعة: الخامسة عشر 
کام، دکتور نورالدين عتر ، النارش: دار الفرفور دمشق،  سنة النشر:  .4 إعالم األانم رشح بلوغ المرام من أحاديث األح

 م رقم الطبعة: التاسعة . 1998ـه 1419
کام ،  أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أح   .5 ـه( حققه 852مد بن حجر العسقالني )المتوفي: بلوغ المرام  من أدلة األح

المملكة العربیة  -ورخج أحاديثه وعلق علیه: سمير بن أمين ازلهيري النارش: دار أطلس للنشر والتوزيع، ارلياض 
 ـه  . 1421السعودية الطبعة: الثالثة، 

ان النعيمي  .6  تيسير مصطلح الحديث ،  أبو حفص محمود بن أحمد بن محمود الطحا
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، محمد بن إسماعيل  -صحيح البخاري-امع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول اهلل صلي اهلل علیه وسلم وسننه وأياهم الج  .7
أبو عبداهلل البخاري الجعفي  المحقق: محمد زهير بن انرص النارص النارش: دار طوق النجاة )مصورة عن السلطانیة بإضافة 

 ـه   1422األولي،  رتقيم محمد فؤاد عبد الباقي(  الطبعة:
حلیة األولياء وطبقات األصفياء ، أبو نعيم أحمد بن عبد اهلل بن أحمد بن إسحاق بن موسي بن مهران األصبهاني   .8

 م  .1974 -ـه 1394بجوار محافظة مصر،  -ـه( ، النارش: مطبعة السعادة 430)المتوفي: 
کام من أحاديث ارلسول علیه السالم ألبي المحاس   .9 قيق زياد تح ن اقضي القضاة  يوسف ابن رافع بن شداد  دالئل األح

  هجري .1413بيروت  الطبعة األولي سنة  -الدين األيوبي و محمد شيخاني  انرش : دار قتيبه دمشق 
کام ، عمربن علي اللخمي الشهير بتاج الدين الفاکهاني )ت  .10 ـه (. تحقيق و  734رياض األفهام في رشح عمدة األح

 عمري ، دار ابن زحم ، ط األولي. رداسة د.رشيفة ال 
ـه(  النارش: مكتبة صبيح بمصر  793رشح التلويح علي التوضيح ، سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني )المتوفي:    .11

 الطبعة: بدون طبعة وبدون اتريخ  .
 م . 2011عبدالحق اإلشبيلي و آاثره الحديثیة ، محمد الوثيق ، دار ا بن زحم بيروت ، الطبعة األولي  .12
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کام من كالم خير األانم صلي اهلل علیه وسلم،                         عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن رسور  .13 عمدة األح

ـه(  ، رداسة وتحقيق: محمود األرانؤوط ، رماجعة 600المقدسي الجماعيلي الدمشقي الحنبلي، أبو محمد، تقي الدين )المتوفي: 
بيروت، مؤسسة رقطبة، دمينة األندلس  الطبعة:  -ارد األرانؤوط  النارش: دار الثقافة العربیة، دمشق وتقديم:     عبد الق

 م . 1988 -ـه  1408الثانیة، 
ـه( تحقيق: مؤسسة ارلسالة 817القاموس المحيط  ،  مجد الدين أبو طاره محمد بن يعقوب الفيروزابادي )المتوفي:  .14

لبنان الطبعة: الثامنة،   –نارش: مؤسسة ارلسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت بإرشاف: محمد نعيم العرقُسوسي ال 

 م . 2005
ـه( المحقق: 666مختار الصحاح ، زين الدين أبو عبد اهلل محمد بن أبي بكر بن عبد القارد الحنفي ارلازي )المتوفي:  .15

 م1999ـه / 1420صيدا الطبعة: الخامسة،  –ت الدار النموذجیة، بيرو -يوسف الشيخ محمد النارش: المكتبة العصرية 
المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلي رسول اهلل صلي اهلل علیه وسلم ، مسلم بن الحجاج أبو الحسن  .16

بيروت  –ـه(  المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي النارش: دار إحياء التراث العربي 261القشيري النيسابوري )المتوفي: 

. 
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ـه( 502ردات في رغيب القرآن ، أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بارلاغب األصفهاني )المتوفي: المف   .11
 ـه . 1412 -دمشق بيروت الطبعة: األولي  -المحقق: صفوان عدانن الداودي النارش: دار القلم، الدار الشامیة 

 م . 2004-ـه1425النارش: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع ؛ الطبعة العارشة  .18
النهاية في رغيب الحديث واألرث ،  مجد الدين أبو السعادات المبارک بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني   .19

محمود  -تحقيق: طاره أحمد ازلاوي   -ـه 1399بيروت،  -ـه(  النارش: المكتبة العلمیة 606الجزري ابن األثير )

 محمد الطناحي .
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 فهرس الموضوعات 

 

 رقم الصفحة     الموضوع                      

 1                                                                المقدمة

 3             خطة البحث 

کام   5          تعريف مناهج المؤلفين في أحاديث األح

کام        9                                  أهم المصنفات في أحاديث األح

                13                 األستاذ الدکتور نورالدين عتر في كتاب إعالم األانم نهج م 

کام منهج  کام األح  20                      اإلمام ابن دقِيق العيد في كتاب إح
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 25       منهج اإلمام الفاکهاني  في كتاب رياض األفهام                 

کام الوسطي   33                     منهج اإلمام عبدالحق اإلشبيلي بكتاب األح

 38                                                فهرس المصارد و المراجع

 
 


