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 الشروح احلديثية التحليلية وأثرها يف فهم السنة النبوية

 أ. حممد حسن حممد قرقد
 جامعة مصراته

mhmyaaamk@gmail.com 
________________________________________________ 

 بسم هللا الرَّمحن الرَّحيم
 حثملخص الب

 احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني وبعد:
 فهذا ملخص حبث مقدم للمشاركة يف املؤمتر الدويل الثاين بكلية علوم الشريعة بعنوان: 

 ))الشروح احلديثية التحليلية وأثرها يف فهم السنة النبوية((.
تكمن أمهية البحث يف إثبات هذه الرؤية وتوضيحها وإبراز جانب مهم من اجلوانب احلديثية، وذلك 
من خالل مجع طرق احلديث الواحد وإمعان النظر يف سنده ومتنه واستنباط ما ميكن استنباطه من 

فهم النص النبوي فهما متزان يكون للطالب ملكة ودربة وللعامل استنباط  األحكام اليت توصلنا إيل
 وفتوى.

كما سيظهر لنا البحث احلاجة امللحة لدراسة احلديث وحتليل سنده ومتنه وأثر هذه الدراسة يف فهم 
 مسائل العقيدة واألحكام واآلداب وغريها.

ومتنا من خالل خترجيه واالعتناء أبلفاظه كما سيتناول هذا البحث كيفية حتليل النص النبوي سندا 
وأسباب وروده وأثر ذلك يف حترير املسائل واستنباط األحكام الفقهية وصوال إىل فهم النص النبوي 

 فهما منضبطا.
 سائال هللا تعاىل التوفيق والسداد
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 املقدمة
حممد وعلى آله وصحبه ومن  احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على املبعوث رمحة للعاملني نبينا

 سار على هنجه واقتفى أثره إىل يوم الدين.
 أما بعد ..

فاالشتغال ابلسنة وعلومها من أفضل القرابت إىل هللا، فالسنة النبوية هي املصدر الثاين من مصادر 
رد إال التشريع، وال ميكن االعتماد على القرآن وال فهمه بدون السنة، وكثري من األحكام الشرعية مل ت

جمملة يف القرآن الكرمي، ولوال السنة ملا عرفنا حكمها وال كيفيتها، وهلذا تصدى كثري من علماء 
األمة لشرحها وبيان معانيها واستنباط األحكام منها، ومن أفضل الطرق لشرح السنة هو الشرح 

 سنة النبوية(.التحليلي، وهلذا كان عنوان حبثي )الشروح احلديثية التحليلية وأثرها يف فهم ال
 أهداف البحث

يهدف البحث إىل إاثرة مهم الباحثني لالهتمام ابلشروح احلديثية والتعريف هبا وبيان أصالتها وقوهتا،  
كما يهدف للتعريف ابلشروح التحليلية قدميا وحديثا وبيان أثرها يف فهم املراد ابألحاديث النبوية 

 قة املثلى لضبط مسائل هذا لعلم. والوصول إىل الفهم السليم للسنة، وبيان الطري
 أمهية البحث  

تكمن أمهية البحث يف أنه يبني الطريق اليت ينبغي السري عليها يف الشرح التحليلي لألحاديث 
النبوية، ابإلضافة إىل تعلقه بعلوم خمتلفة كالفقه واللغة األصول ابإلضافة لعلوم احلديث املختلفة، 

 يستقيم الفهم.وأيضا مبعرفة مسائل هذا العلم 
 منهج البحث

اتبعت يف هذا البحث األسلوب االستقرائي الناقص جبمع ما يتعلق ابلشروح احلديثية وبعض ضوابط 
الشرح التحليلي وبيان أثر هذه الضوابط يف فهم السنة، كما مجعت بعض أقوال العلماء اليت تدعم 

 هذه الضوابط وتؤكدها.
 خطة البحث 

 ثة مباحث وخامتة:قسمت البحث إىل مقدمة وثال
 املقدمة: ذكرت فيها أمهية البحث وأهدافه.

 املبحث األول: علم شرح احلديث تعريفه وأمهيته ونشأته.
 املبحث الثاين: الشرح التحليلي تعريفه وضوابطه وأهم املصنفات فيه. 

 املبحث الثالث: أثر الشرح التحليلي يف فهم السنة النبوية.



  2021/  6/  10-8: املوافق                          جامعة املرقب -املؤمتر العلمي الدويل الثاين لكلية علوم الشريعة 
 ( من أجل فهم سديد وتطبيق صحيح (فقه التعامل مع السنة النبوية 

________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 
sunnaconff@elmergib.edu.ly                                             sunnaconf.elmergib.edu.ly 

 ائج والتوصيات مث قائمة املصادر واملراجع .وخامتة ذكرت فيها أهم النت
 

 املبحث األول: علم شرح احلديث تعريفه وأمهيته ونشأته
يعترب علم شرح احلديث من فروع علوم احلديث وقد ذكره بعض املصنفني من ضمن علوم احلديث، 

العشرون من النوع ₎₎وممن قام بذلك من املصنفني: احلاكم يف كتابه معرفة علوم احلديث حيث قال: 
معرفة فقه  -بعد معرفة ما قدمنا ذكره من صحة احلديث إتقاان ومعرفة ال تقليدا وظنا  -هذا العلم 

₍₍احلديث إذ هو مثرة هذه العلوم، وبه قوام الشريعة
، وأيضا القاضي عياض يف كتابه اإلملاع حيث  1

خه ومفسره من جممله مث معرفة غريب متونه وتفسري ألفاظه مث معرفة انسخه من منسو ₎₎قال: 
ومتعارضه ومشكله مث التفقه فيه واستخراج احلكم واألحكام من نصوصه ومعانيه وجالء مشكل 

₍₍ألفاظه على أحسن أتويلها ووفق خمتلفها على الوجوه املفصلة وتنزيلها
2 . 

 أوال: تعريفه:
ره أي أوضحه، والشرح: الكشف؛ يقال: شرح فالن أم₎₎الشرح يف اللغة عرفه ابن منظور بقوله: 

وشرح مسألة مشكلة: بينها، وشرح الشيء يشرحه شرحا، وشرحه: فتحه وبينه وكشفه. وكل ما فتح 
₍₍من اجلواهر، فقد شرح أيضا. تقول: شرحت الغامض إذا فسرته؛ ومنه تشريح اللحم

3. 
النقد علم قائم على درس نّص كتايّب وإيضاح معناه حبسب قواعد ₎₎ويعرف الشرح عند إطالقه أبنه: 

العلمّي، وفقه اللغة والتقليد العقائدّي، وبيان ما هو غامض فيه أو ما هو مدعاة للجدل، نقيض 
₍₍املنت

4. 
نقيض القدمي. يقال: أخذين ما قدم وما حدث ال يضم حدث يف شئ من ₎₎واحلديث يف اللغة: 

أييت على القليل  الكالم إال يف هذا املوضع، وذلك ملكان قدم، على االزدواج. واحلديث: اخلرُب،
₍₍والكثري، وجُيَمُع على أحاديَث على غري قياس

5. 
                                                           

 . 63معرفة علوم احلديث، احلاكم،  1
 . 5اإلملاع إىل معرفة أصول الرواية وتقييد السماع، القاضي عياض،   2
 . 1/378، وينظر الصحاح اتج اللغة وصحاح العربية، اجلوهري،  2/497لسان العرب، ابن منظور  3

 .2/1182معجم اللغة العربية املعاصرة، أمحد خمتار عبد احلميد عمر،  4
 . 2/131، وينظر لسان العرب، ابن منظور،  1/278الصحاح اتج اللغة وصحاح العربية، اجلوهري  5
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₍₍قوال له أو فعال أو تقريرا أو صفة ما أضيف إىل النيب ₎₎ويف اصطالح احملدثني هو 
6. 

من أحاديثه الشريفة حبسب  علم ابحث عن مراد رسول هللا ₎₎وقد عرف علم شرح احلديث أبنه: 
 .7القواعد العربية واألصول الشرعية بقدر الطاقة البشرية((

 اثنيا: أمهيته:
الذي ال ينطق عن اهلوى،  وتكمن أمهية علم شرح احلديث يف أمهية ما يشرحه وهو حديث النيب 

آنية اليت عجز ابإلضافة إىل كون األحاديث النبوية هي الطريق الوحيد لفهم كثري من اآلايت القر 
،  فسألوا عنها فبينها هلم الرسول  حىت الصحابة رضوان هللا عليهم عن فهمها يف حياة الرسول 

مع أن الصحابة كانوا عراب خلصا يفهمون جل القرآن الذي نزل بلسان عريب ، وهلذا مل حيتاجوا 
 عتبارهم كما ذكران عرابا لتفسري القرآن كامال والبحث عن معانيه وكذلك مل حيتاجوا لشرح السنة اب

 مع انشغاهلم حبفظ القرآن وكتابته وحفظ السنة أيضا. فصحاء يفهمون جل كالم الرسول 
ومع ذلك فشرح السنة ليس مقتصرا على فهم معانيها وبيان غريبها ، وإمنا يتعداه إىل استنباط 

الوقائع واألحداث والفتاوى األحكام الشرعية واالجتهاد يف القياس عليها وإنزال أحكامها على 
 ولذلك كان علم شرح احلديث من أهم العلوم الشرعية ومن أشرفها ومن أعالها مكانة.

وقد نص كثري من العلماء على أمهية فهم احلديث وانتقدوا من حفظ األحاديث دون فهم معانيها 
س له أن يقول أيضاا بقياس، ومن كان عاملاا مبا وصفنا ابحلفظ ال حبقيقة املعرفة: فلي₎₎قال الشافعي: 

راا عن علم لسان  ، أو مقصِّّ َر العقلِّ ألنه قد يذهب عليه َعْقل املعان وكذلك لو كان حافظاا مقصِّّ
 -العرب: مل يكن له أن يقيس من قَِّبلِّ نقص عقله عن اآللة اليت جيوز هبا القياس وال نقول َيَسع 

₍₍ياساا أن يقول أبداا إال اتباعاا وال ق -هذا وهللا أعلم 
8 . 

ال ينبغي لطالب احلديث أن يقتصر على مساع احلديث، وكتبه دون معرفته، ₎₎وقال ابن الصالح: 
وفهمه، فيكون قد أتعب نفسه من غري أن يظفر بطائل، وبغري أن حيصل يف عداد أهل احلديث، بل 

₍₍مل يزد على أن صار من املتشبهني املنقوصني، املتحلني مبا هم منه عاطلون
9  . 

 اثلثا: نشأته: 

                                                           

 . 1/202، وينظر تدريب الراوي، السيوطي  1/22ح الفية احلديث، السخاوي فتح املغيث بشر   6
 . 423أجبد العلوم، أبو الطيب حممد صديق خان،   7
 . 509الرسالة، الشافعي،  8
 . 250معرفة أنواع علوم احلديث، ابن الصالح،   9
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وأصحابه الكرام رضي هللا عنهم، ومل تكن نشأة  كانت بداية هذا العلم ونشأته يف عهد الرسول 
بتوضيح  ، حيث عين هذا العلم وتطوره مبعزل عن تطور رواية احلديث منذ عهد رسول هللا 

حلديث: )ملا الشريعة وإرساء قواعد الدين، اليت انبنت بشكل أساس على القرآن والسنة ففي ا
[ قلنا: اي رسول هللا أينا ال يظلم نفسه؟ 82]األنعام الَّذِّيَن آَمُنوا َوملَْ يَ ْلبُِّسوا إِّميَانَ ُهْم بِّظُْلٍم  نزلت:

[ بشرك، أومل تسمعوا إىل قول 82]األنعام َوملَْ يَ ْلبُِّسوا إِّميَانَ ُهْم بِّظُْلٍم   تقولون، كما ليس ₎₎قال: 
يٌم  لقمان البنه:  ْرَك َلظُْلٌم َعظِّ َّللَِّّ إِّنَّ الشِّّ ₍₍[ 13؟( ]لقمان اَي بُ يَنَّ اَل ُتْشرِّْك ابِّ

10     . 
، والسبب يف ذلك يرجع إىل أن 11عهد اتبعي التابعني إال أن هذا العلم مل تصنف التصانيف فيه إىل

، عنايتهم كانت متجهة إىل مجع احلديث وكتابته، وأهنم كرهوا أن يذكر كالم مع كالم الرسول 
 .12، وعدم فشو اللحن فيهموأيضا مل يكونوا حباجة ماسة هلذا العلم؛ لقرهبم من عهد الرسول 

، وأخذ يتطور يف عهد أتباع وهلذا فالتصنيف يف علم شرح احلديث بدأ يف أواخر عهد التابعني
أقوال الصحابة وفتاويهم وشيء من فقه األحاديث  التابعني، حيث دونت مع أحاديث الرسول 

ومعانيها فقصد من ذلك اجلمع بني الفقه واحلديث والدراية والرواية لتكون هذه املرحلة من أوائل 
 املراحل يف شرح احلديث وإن مل يفرد ذلك يف كتاب مستقل. 

أمثلة ذلك موطأ اإلمام مالك رمحه هللا فإنه من أعظم ما صنف يف تلك املرحلة، وأقدم ما  ومن
وصلنا منها، وقد صنفه مالك على طريقة التبويب على كتب الفقه ومسائله، وضم إليه آاثر 

 .13الصحابة والتابعني، وكثريا ما يذكر رأيه وتعقيبه على األحاديث اليت يوردها
، وكان من أوائل من طرق هذا الباب ابن 14بع ابكورة انطالق الشروح احلديثيةويعترب القرن الرا 

ه ( يف كتابه: )هتذيب اآلاثر وتفصيل معاين الثابت عن رسول  310جرير الطربي رمحه هللا، )ت 

                                                           

يَم َخلِّيالا أخرجه البخاري يف صحيحه كتاب أحاديث األنبياء، ابب قول هللا تعاىل:  10  َواختَََّذ اَّللَُّ إِّبْ رَاهِّ
، ومسلم يف صحيحه كتاب اإلميان، ابب صدق اإلميان وإخالصه،  32، حديث رقم: 4/141
 .124، حديث رقم: 1/114

 . 2/280اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع، اخلطيب البغدادي،  11
 .36ينظر علم شرح احلديث، بسام الصفدي، 12
 .1/406ينظر الفكر السامي يف اتريخ الفقه اإلسالمي، حممد احلجوي ،  13
 .305ينظر الوجيز يف تعريف كتب احلديث، سيد الغوري، 14
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من اآلاثر(، وهذا الكتاب من الكتب العظيمة النافعة اليت عول عليها واستفاد منها كثري من  هللا 
₍₍مل أر سواه يف معناه، إال أنه مل يتمه₎₎ديث، حىت قال عنه اخلطيب البغدادي: شراح احل

15 . 
ه ( حيث شرح سنن أيب داود يف )معامل السنن(، وقد بني 388مث جاء بعده اإلمام اخلطايب)ت

أما بعد: فقد فهمت مساءلتكم إخواين أكرمكم  ₎₎سبب تصنيفه هلذا الشرح يف مقدمة كتابه فقال:
طلبتموه من تفسري كتاب السنن أليب داود سليمان بن األشعث، وإيضاح ما ُيشكل من هللا، وما 

متون ألفاظه، وشرح ما يستغلق من معانيه، وبيان وجوه أحكامه، والداللة على مواضع االنتزاع 
واالستنباط من أحاديثه، والكشف عن معاين الفقه املنطوية يف ضمنها لتستفيدوا إىل ظاهر الرواية 

طن العلم والدراية هبا، وقد رأيت الذي ندبتموين له وسألتمونيه من ذلك أمراا ال يسعين تركه  هلا اب
₍₍كما ال يسعكم جهله، وال جيوز يل كتمانه كما ال جيوز لكم إغفاله وإمهاله 

، مث عمد إىل 16
صحيح البخاري فشرحه، مث كثرت الشروح بعد ذلك واعتىن أهل احلديث هبذا الباب العظيم من 

 .  17بواب هذا العلم الشريف حىت استوى علما قائما بذاتهأ
     

 املبحث الثاين: الشرح التحليلي تعريفه وضوابطه وأهم املصنفات فيه
 أوال: تعريف الشرح التحليلي:

 سبق بيان املراد بلفظ )شرح( يف املبحث األول.
أحلها حال:  العقدة حللت ₎₎أما املراد بلفظ )حتليلي( فهو يف اللغة مشتق من: حلل ، يقال: 

₍₍فتحتها، فاحنلت
₍₍منها كل ووظيفة أجزائها حتليل: اجلملة وحتليل₎₎. 18

19 . 
وأما تعريف الشرح التحليلي يف االصطالح فهو: الرتكيز على حديث واحد بتخرجيه وبيان درجته 

املتعارضات، وبيان معاين قبوال وردا، ومجع األلفاظ اليت روي هبا قدر الطاقة واإلمكان والتأليف بني 
 . 20املفردات واجلمل والبالغة واإلعراب وذكر سبب وروده وما يستفاد منه من أحكام

 اثنيا: ضوابطه:

                                                           

 .35، وينظر علم شرح احلديث، بسام الصفدي ، 2/548اتريخ بغداد،  15
 . 1/2معامل السنن، اخلطايب،  16
 .36،35ينظر علم شرح احلديث، بسام الصفدي وانفذ محاد،  17
 .4/1672الصحاح اتج اللغة وصحاح العربية، اجلوهري،  18
 .1/194املعجم الوسيط، حممد النجار وآخرون،  19
 .185احلديث التحليلي دراسة أتصيلية، عاصم القريويت، 20
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 يتبع شراح احلديث على الطريقة التحليلية ضوابط وخطوات يسريون عليها ومن أمهها ما يلي:
واحلكم على احلديث  ختريج احلديث من مصادره األصلية ومجع طرقه ورواايته لالعتبار .1

 ابلقبول أو الرد ومن مث الوقوف على اللطائف اإلسنادية فيه.
مجع ألفاظ احلديث املختلفة والزايدات اللفظية من الثقات واملقارنة بينها، للوصول للمعىن  .2

 الصحيح للحديث، وهو ما يسمى بشرح احلديث ابحلديث.
ها ،ألنه يؤدي بدوره إىل حتليل بيان سبب ورود احلديث ومعرفة مناسبته اليت قيل في .3

 الواقعة، مبعرفة أجوائها اليت قيلت فيها، مما يعني على فهم احلديث.
إعراب احلديث وبيان معاين األلفاظ الغريبة فيه مع التنبيه على النكت البالغية، ما يقرب  .4

 املعىن املراد.
 الشرح اإلمجايل للحديث ببيان معناه العام وما يدور حوله. .5
 حكام الفقهية والعقدية املستنبطة من احلديث.بيان األ .6
   21ذكر الفوائد املستخرجة من احلديث كاللطائف الدعوية والرتبوية وغريها. .7

إن الشرح التحليلي للحديث يف مشوله لعدد من فنون العلم، هو أشبه مبا يعرف "ابملساق 
، ويستحضر ما حتصله طوال التكاملي"، إذ يستخدم فيه الشارح خربته العلمية، ومهارته البحثية

مسريته العلمية من معارف :كاللغة والبيان، والنحو والصرف، وعلوم احلديث والتخريج، والفقه، 
والسرية واألدب والتاريخ والقصص، ومعرفة البلدان، واستنباط األحكام الشرعية، واستخالص 

 .22الدروس  والعرب، وغري ذلك
 لي:اثلثا: أهم املصنفات يف الشرح التحلي

يعترب الشرح التحليلي للحديث النبوي من أوائل طرق شرح احلديث اليت سار عليها الشراح 
ابعتبارها من أفضل الطرق للوصول ملعىن احلديث وهلذا سار عليها جل شراح احلديث قدميا وحديثا 

 على اختالف طرقهم ومن الكتب املصنفة هبذه الطريقة قدميا:  
 يب داود، أليب سليمان محد بن حممد بن إبراهيم ابن معامل السنن، وهو شرح سنن أ

                                                           

، وعلم شرح احلديث، بسام 191ينظر منهجية شرح احلديث أصالة ومعاصرة، أمحد ابنقا وإمساعيل حاج،  21
 . 192عاصم القريويت،  واحلديث التحليلي دراسة أتصيلية، ، 38الصفدي،

 .7ينظر حماضرات يف احلديث التحليلي، أبو لبابه الطاهر حسني،  22
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 ه ( .388اخلطاب البسيت املعروف ابخلطايب )املتوىف: 
  التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد أليب عمر يوسف بن عبد هللا بن حممد بن عبد

 ه (.463الرب بن عاصم النمري القرطيب )املتوىف : 
 اج، أليب زكراي حميي الدين حيىي بن شرف النووي املنهاج شرح صحيح مسلم بن حج

 ه (.676)املتوىف : 
  جامع العلوم واحلكم بشرح مخسني حديثا من جوامع الكلم، لعبد الرمحن بن أمحد بن

 ه (.795رجب احلنبلي )املتوىف : 
  فتح الباري شرح صحيح البخاري، أليب الفضل أمحد بن علي بن حممد بن أمحد بن حجر

 ه (. 852املتوىف : العسقالين )
  إرشاد الساري يف شرح صحيح البخاري، ألمحد بن حممد بن أيب بكر بن عبد امللك

 ه (.923القسطالين القتييب املصري، أبو العباس، شهاب الدين )املتوىف: 
وغريها من كتب شروح احلديث اليت شرحت الصحيحني وكتب السنن واملوطأ واملسند واألربعني 

فإن فقه احلديث وغريبه ال حيصى كم صنف يف ذلك، بل  ₎₎بن حجر يف كثرهتا: وغريها حىت قال ا
لو ادعى مدع أن التصانيف اليت مجعت يف ذلك أمجع من التصانيف اليت مجعت يف متييز الرجال 

₍₍وكذا يف متييز الصحيح من السقيم ملا أبعد بل ذلك هو الواقع
23. 

، ومن أمثلة 24الشرح التحليلي يف حديث واحد وقد صنف بعض العلماء من املتقدمني علي طريقة
 ذلك:
  :₍₍ابلنيات األعمال إمنا₎₎شرح ابن تيمية حلديث. 
 .نظم الفرائد ملا تضمنه حديث ذي اليدين من الفوائد، للحافظ العالئي 
  :احلنبلي رجب ،البن₍₍من سلك طريقا يلتمس فيه علما₎₎شرح حديث. 
 .25وقطر الويل على حديث الويل، للشوكاين 

 ومن الكتب املصنفة يف الشروح التحليلية حديثا:
 .عشرون حديثا من صحيح البخاري دراسة أسانيدها وشرح متوهنا، لعبد احملسن العباد 
 .حديث حتليلي، لطارق حممد الطواري 

                                                           

 .1/230النكت على كتاب ابن الصالح، ابن حجر،  23
 ينظر التعريف مبا أفرد من األحاديث ابلتصنيف، يوسف العتيق.  24
 .188، عاصم القريويت، احلديث التحليلي دراسة أتصيلية ينظر 25
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 .حماضرات يف احلديث التحليلي، أليب لبابة الطاهر حسني 
 .حماضرات يف احلديث التحليلي، أليب زكراي حيىي سعيد 

 ملبحث الثالث: أثر الشرح التحليلي يف فهم السنة النبوية:ا
يعد الشرح التحليلي من أوجه بيان السنة النبوية ملا فيه من بيان ملقتضي الشرع، فاملفسرون والفقهاء 
واألصوليون وأهل العقيدة واللغويون واحملدثون وغريهم يف حاجة لفهم مراد احلديث الشريف، 

جلأ العلماء إىل التصنيف يف شرح احلديث النبوي مبناهج وطرق خمتلفة، ولعل والكتمال هذا الفهم 
من أفضلها وأكملها يف دراسة احلديث الواحد هي الدراسة التحليلية؛ اليت تشتمل على دراسة 

واللغة والبالغة وشرح الغريب  27والدراية 26احلديث النبوي من مجيع جوانبه: من حيث الرواية
العقائد والفوائد منه، وهذا ما بدأه الرعيل األول من الشراح والعلماء من أمثال واستنباط األحكام و 

اخلطايب يف كتابه معامل السنن، وابن عبد الرب يف كتابه التمهيد، وابن حجر يف كتابه فتح الباري 
وغريهم، وقد غلب على شروحهم لألحاديث النبوي الطريقة التحليلية؛ وذلك ألهنا من أفضل الطرق 

وصول للمعىن الصحيح والفهم السليم للحديث النبوي. وقد سلك العلماء يف الشرح التحليلي لل
 مسالك وخطوات ساروا عليها ومن أمهها ما يلي:

، ويشمل ختريج من مصادره األصلية ومجع طرقه وبيان درجته والنظر يف مسلك ختريج احلديث
من صحته، فإن أقوى ما يعتد عليه يف شرح رجاله ومجع ألفاظه مما يعني على فهم احلديث والتثبت 

 . 28احلديث وتفسري غريبه أن يظفر به مفسرا يف رواية أخرى لنفس احلديث
وقد نص العلماء على ضرورة هذا املسلك وأمهيته ملن أراد فهم السنة النبوية، فقد نقل عن حيىي بن 

₍₍عقلناه ما وجهها ثالثني من احلديث نكتب مل لو₎₎معني قوله: 
29 . 

₍₍خطؤه يتبني مل طرقه جتمع مل إذا الباب₎₎وقال علي بن املديين: 
30 . 

                                                           

علم احلديث رواية: هو علم يشتمل على أقوال النيب صلى هللا عليه وسلم وأفعاله وتقريراته وصفاته وروايتها  26
 .31وضبطها وحترير ألفاظها. منهج النقد يف علوم احلديث، نور الدين عرت، 

 .  1/26تدريب الراوي، السيوطي، علم بقوانني يعرف هبا أحوال السند واملنت. علم احلديث دراية: هو 27
 .274ينظر معرفة أنواع علوم احلديث، ابن  الصالح،  28
 .  2/212اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع، للخطيب البغدادي،  29
 املصدر نفسه. 30
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₍₍بعضا بعضه يفسر واحلديث تفهمه، مل طرقه جتمع مل إذا احلديث₎₎وقال اإلمام أمحد: 
. وقال 31

 الفتيا وال احلديث على احلكم له حيل ال واختالفه، طرقه، وكثرة احلديث، علم جيمع مل من₎₎أيضا: 
 .32₍₍ به

وضم بعضه إىل بعض واألخذ جبميعه فرض ال حيل  أتليف كالم رسول هللا  ₎₎وقال ابن حزم: 
₍₍سواه

33. 
 .34 ₍₍احلديث يفسر بعضه بعضا ₎₎وقال ابن دقيق العيد: 

₍₍الرواايت يفسر بعضها بعضا واحلديث إذا مجعت طرقه تبني املراد منه₎₎وقال العراقي: 
35. 

أن املتعني على من يتكلم على األحاديث أن جيمع طرقها مث جيمع ألفاظ املتون  ₎₎وقال ابن حجر: 
₍₍إذا صحت الطرق ويشرحها على أنه حديث واحد فإن احلديث أوىل ما فسر ابحلديث

36. 
وهذا يدل على ضرورة مجع طرق احلديث الواحد؛ حىت يتبني اتصال سنده، وسالمة رجاله من 

ضا يتبني معاين بعض األلفاظ يف الرواايت األخرى، أو زايدات من اجلرح، وسالمته من العلل، وأي
 الثقات مقبولة توضح احلكم الشرعي، وتبني معىن احلديث وجتعله أكثر وضوحا. 

ومن أمثلة ذلك: ما رواه الشيخان من حديث ابن عمر رضي هللا عنهما يف خرب ابن صياد: انطلق 
يف رهط قبل ابن صياد، حىت وجدوه يلعب مع الصبيان عند أطم بين مغالة، وقد قارب ابن  النيب 

، ₍₍؟ تشهد أين رسول هللا₎₎بيده، مث قال البن صياد:  صياد احللم، فلم يشعر حىت ضرب النيب 
أتشهد أين رسول  فنظر إليه ابن صياد، فقال: أشهد أنك رسول األميني، فقال ابن صياد للنيب 

قال ابن صياد: أيتيين صادق  ₍₍ماذا ترى؟₎₎فقال له:  ₍₍آمنت ابهلل وبرسله₎₎؟ فرفضه وقال: هللا
 ₍₍إين قد خبأت لك خبيئا₎₎: مث قال له النيب  ،₍₍خلط عليك األمر₎₎: وكاذب، فقال النيب 

                                                           

 املصدر نفسه. 31
 .514املسودة يف أصول الفقه، آل تيمية،  32
 .2/270احمللى ابآلاثر، ابن حزم،  33
 .1/177إحكام األحكام شرح عمدة األحكام، ابن دقيق العيد،  34
 . 4/108طرح التثريب يف شرح التقريب، العراقي،  35
 .6/475فتح الباري، ابن حجر،  36
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: دعين اي رسول هللا فقال عمر  ₍₍اخسأ، فلن تعدو قدرك₎₎فقال ابن صياد: هو الدخ، فقال: 
₍₍إن يكنه فلن تسلط عليه، وإن مل يكنه فال خري لك يف قتله₎₎: أضرب عنقه، فقال النيب 

37. 
فهذا خفي معناه وأعضل. وفسره قوم مبا ال يصح. ويف "معرفة علوم احلديث" ₎₎قال ابن الصالح: 

لعامل واملؤمن وإمنا معىن للحاكم أنه الدخ مبعىن الزخ الذي هو اجلماع، وهذا ختليط فاحش يغيظ ا
-قال له: قد أضمرت لك ضمريا، فما هو؟ فقال الدخ  -صلى هللا عليه وسلم  -احلديث أن النيب 

يعين: الدخان، والدخ: هو الدخان يف لغة ، إذ يف بعض رواايت احلديث ما نصه: مث  -بضم الدال
فقال  ₍₍السماء بدخان مبنييوم أتيت إين قد خبأت لك خبيئا، وخبأ له: ₎₎: قال رسول هللا 

₍₍اخسأ، فلن تعدو قدرك₎₎: ابن صياد: هو الدخ، فقال رسول هللا 
. وهذا اثبت صحيح 38

خرجه الرتمذي، فأدرك ابن صياد من ذلك هذه الكلمة فحسب، على عادة الكهان يف اختطاف 
فلن تعدو بعض الشيء من الشياطني من غري وقوف على متام البيان. وهلذا قال له: ))اخسأ، 

 . 39 ₍₍قدرك((، أي: فال مزيد لك على قدر إدراك الكهان، وهللا أعلم
فهذا احلديث مل يتبني معناه ومل تفهم ألفاظه الغريبة إال جبمع طرقه ورواايته املختلفة، ويستفاد من 

          هذا أن إغفال هذا املسلك قد يوقع العامل فضال عن غريه يف اخلطأ والغلط، كما وقع للحاكم
 رمحه هللا.

وهو من أهم مسالك الشرح التحليل، فهو يتناول احلديث من جهة إعرابه  مسلك اللغة العربية
وبيان غريب ألفاظه وبالغته مما يعني على فهمه، وفتح مغاليقه، وال سبيل لفهم السنة ومعرفة 

 . أسرارها إال مبعرفة اللغة؛ فبها نطق الرسول

                                                           

، حديث 2/93أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب اجلنائز، ابب إذا أسلم الصيب فمات هل يصلى عليه؟،  37
 2930، حديث رقم: 4/2244، ومسلم يف صحيحه، كتاب الفنت، ابب ذكر ابن صياد، 1354رقم: 

 ، كالمها من طريق عن الزهري، عن سامل بن عبد هللا، عن ابن عمر به.
، 4329، حديث رقم: 4/120ه، كتاب املالحم، ابب يف خرب ابن الصائد، أخرجه أبو داود يف سنن 38

، كالمها 2249، حديث رقم: 4/89والرتمذي يف سننه، كتاب الفنت، ابب ما جاء يف ذكر ابن الصائد، 
حديث  ₎₎من طريق عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن سامل، عن ابن عمر حنوه، وقال الرتمذي : 

 .₍₍صحيح 
 .377عرفة أنواع علوم احلديث، ابن الصالح، م 39
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صنفني يف املعاجم اللغوية حفظ الكتاب والسنة وبيان معانيهما بعد أن وقد كانت من مقاصد امل
وكتايب هذا، وإن مل يكن جامعا ملعاين التنزيل  ₎₎فشت األعجمية على ألسنة اخللق، قال اجلوهري:

وألفاظ السنن كلها، فإنه حيوز مجال من فوائدها، ونكتا من غريبها ومعانيها، غري خارج فيها عن 
ن، ومسالك األئمة املأمونني، من أهل العلم وأعالم اللغويني، املعروفني ابملعرفة الثاقبة مذاهب املفسري

₍₍والدين واالستقامة
40 . 

فإنين مل أقصد سوى حفظ أصول هذه اللغة النبوية وضبط فضلها، إذ عليها  ₎₎وقال ابن منظور:
لم ما توافق فيه النية اللسان، مدار أحكام الكتاب العزيز والسنة النبوية؛ وألن العامل بغوامضها يع

وخيالف فيه اللسان النية، وذلك ملا رأيته قد غلب، يف هذا األوان، من اختالف األلسنة واأللوان، 
₍₍حىت لقد أصبح اللحن يف الكالم يعد حلنا مردودا، وصار النطق ابلعربية من املعايب معدودا

41. 
لغة وعلومها فهي أصل عندهم ال يستغىن عنها، ومن نظر يف الشروح احملققة، رأى عناية ظاهرة ابل 

 وقد نص العلماء من شراح احلديث وغريه على أمهية اللغة وأثرها يف فهم احلديث النبوي: 
ومما يستعان به على فهم احلديث ما ذكرانه من العون على كتاب هللا عز وجل  ₎₎قال ابن عبد الرب: 

لغتها وأشعارها وجمازها وعموم لفظ خماطبتها وهو العلم بلسان العرب ومواقع كالمها وسعة 
₍₍وخصوصه وسائر مذاهبها ملن قدر فهو شيء ال يستغىن عنه

42. 
وله أصول وأحكام وقواعد، وأوضاع، واصطالحات ذكرها  ₎₎وقال ابن األثري يصف علم احلديث:

بعد تقدمي معرفة العلماء، وشرحها احملدِّثون، والفقهاء، حيتاج طالبه إىل معرفتها، والوقوف عليها 
₍₍اللغة واإلعراب، اللَّذين مها أصٌل ملعرفة احلديث، لورود الشريعة املطهرة بلسان العرب

43. 
ظاهر يف أن فهم احلديث ومعرفة معانيه على الوجه الصحيح ال سبيل           رمحهما هللا            وكالمهما 

 إليه إال ابلعلم بلسان العرب؛ لعربية الناطق به.
املباحث املتعلقة ابللغة: غريب احلديث، وخمتلف احلديث، والتصحيح والتحريف، ونقد املنت،  ومن

واجلرح والتعديل، واختصار احلديث، وتقطيعه، ورواية احلديث ابملعىن، وضبط أمساء الرواة وغري 
 .44ذلك

                                                           

 .1/7هتذيب اللغة، اجلوهري،  40
 .1/8لسان العرب، ابن منظور،  41
 .2/1129 الرب جامع بيان العلم وفضله، ابن عبد 42
 .1/37جامع األصول يف أحاديث الرسول، ابن األثري،  43
 .81ينظر علم شرح احلديث، بسام الصفدي،  44
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: وهو أكرب معني لفهم احلديث؛ فإن استيعاب سبب ورود احلديث مسلك سبب ورود احلديث
يؤدي بدوره إىل حتليل الواقعة، مبعرفة أجوائها اليت قيلت فيها، وعلى وفق ذلك تنبين قواعد شرعية، 

، ومن أمثلة ذلك ما واه مسلم يف صحيحه عن عبد هللا بن أيب 45وتتغري مفاهيم، وتتبدل أحكام
ن عمر، مليكة، قال: )توفيت ابنة لعثمان بن عفان مبكة، قال: فجئنا لنشهدها، قال: فحضرها اب

وابن عباس، قال: وإين جلالس بينهما، قال: جلست إىل أحدمها، مث جاء اآلخر فجلس إىل جنيب، 
فقال عبد هللا بن عمر لعمرو بن عثمان: وهو مواجهه، أال تنهى عن البكاء، فإن رسول هللا صلى 

مر يقول بعض إن امليت ليعذب ببكاء أهله عليه فقال ابن عباس: قد كان ع₎₎هللا عليه وسلم، قال: 
ذلك، مث حدث، فقال: صدرت مع عمر من مكة حىت إذا كنا ابلبيداء إذا هو بركب حتت ظل 
شجرة، فقال: اذهب فانظر من هؤالء الركب؟ فنظرت، فإذا هو صهيب، قال: فأخربته، فقال: 
ادعه يل، قال: فرجعت إىل صهيب، فقلت: ارحتل فاحلق أمري املؤمنني، فلما أن أصيب عمر، دخل 

هيب يبكي، يقول: وا أخاه وا صاحباه، فقال عمر: اي صهيب أتبكي علي؟ وقد قال رسول هللا ص
، فقال ابن عباس: فلما مات عمر ₍₍إن امليت يعذب ببعض بكاء أهله عليه₎₎صلى هللا عليه وسلم: 

ذكرت ذلك، لعائشة فقالت: يرحم هللا عمر، ال وهللا ما حدث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إن 
قال: وقالت  ₍₍إن هللا يزيد الكافر عذااب ببكاء أهله عليه₎₎هللا يعذب املؤمن ببكاء أحد، ولكن قال: 

[، قال: وقال ابن عباس عند 164]األنعام:  وال تزر وازرة وزر أخرىعائشة: حسبكم القرآن: 
ر من [، قال ابن أيب مليكة: فوهللا ما قال ابن عم43]النجم:  أضحك وأبكىذلك: وهللا 

 .46شيء(
وكشف سبب الورود يساعد يف معرفة احلكمة من التشريع، والناسخ واملنسوخ، وحسن الفهم 

 . 47للمعاين، ومواجهة التعنت من املخالفني يف الدين، وتعدد وجهات النظر يف فهم الرواايت

                                                           

 .178ينظر منهجية شرح احلديث أصالة ومعاصرة، أمحد ابنقا وإمساعيل حاج،  45
 ،929، حديث رقم 2/641أهله عليه، أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب اجلنائز، ابب امليت يعذب ببكاء 46

من طريق حممد بن رافع، وعبد بن محيد، عن ابن رافع، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن عبد هللا بن 
 يكة به.أيب مل

 .178منهجية شرح احلديث أصالة ومعاصرة، أمحد ابنقا وإمساعيل حاج،  47
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اء رواية ، وهو مثرة احلديث، والغاية من ور مسلك استنباط األحكام والفوائد والنتائج من احلديث 
نضر هللا امرأ مسع منا حديثا، فحفظه حىت يبلغه،  ₎₎:األحاديث ونقلها، وهو املقصود بقول النيب

₍₍فرب حامل فقه إىل من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه 
 ₎₎: ، وحنوه قول الرسول 48

مثل ما بعثين هللا به من اهلدى والعلم، كمثل الغيث الكثري أصاب أرضا، فكان منها نقية، قبلت 
، أمسكت املاء، فنفع هللا هبا الناس، 49املاء، فأنبتت الكأل والعشب الكثري، وكانت منها أجادب

كأل،   فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصابت منها طائفة أخرى، إمنا هي قيعان ال متسك ماء وال تنبت
فذلك مثل من فقه يف دين هللا، ونفعه ما بعثين هللا به فعلم وعلم، ومثل من مل يرفع بذلك رأسا، ومل 

₍₍يقبل هدى هللا الذي أرسلت به 
شبه العلم  ₎₎بقوله: . وقد بني ابن القيم معىن كالم الرسول 50

واالغذية واالدوية وسائر  واهلدى الذي جاء به ابلغيث ملا حيصل بكل واحد منهما من احلياة والنافع
مصاحل العباد فإهنا ابلعلم واملطر وشبه القلوب ابألراضي اليت قع عليها املطر ألهنا احملل الذي ميسك 
املاء فينبت سائر انواع النبات النافع كما ان القلوب تعي العلم فيثمر فيها ويزكو وتظهر بركته ومثرته 

م واستعدادهم حلفظه وفهم معانيه واستنباط احكامه مث قسم الناس اىل ثالثة اقسام حبسب قبوهل
 واستخراج حكمه وفوائده: 

أحدها اهل احلفظ والفهم الذين حفظوه وعقلوه وفهموا معانيه واستنبطوا وجوه االحكام واحلكم 
والفوائد منه فهؤالء مبنزلة االرض اليت قبلت املاء وهذا مبنزلة احلفظ فأنبتت الكأل والعشب الكثري 

                                                           

، من طريق 3660، حديث رقم 3/322أخرجه أبو داود يف سننه، كتاب العلم، ابب فضل نشر العلم،  48
شعبة، عن عمر بن سليمان، عن عبد الرمحن بن أابن بن عثمان، عن أبيه، عن زيد بن اثبت به. وأخرجه 

، ابب ما جاء يف احلث على تبليغ السماع، ذي يف سننه، كتاب أبواب العلم عن رسول هللا الرتم
، وابن حبان يف صحيحه كما يف اإلحسان برتتيب صحيح ابن حبان، 2656، حديث رقم: 4/330

، كالمها من طريق عن أيب داود به. وقال الرتمذي: حديث زيد 680، حديث رقم: 2/454البن بلبان، 
 حديث حسن. بن اثبت

األجادب: صالب األرض اليت متسك املاء فال تشربه سريعا. وقيل هي األرض اليت ال نبات هبا، مأخوذ من  49
اجلدب، وهو القحط، كأنه مجع أجدب، وأجدب، مجع جدب. النهاية يف غريب احلديث واألثر، ابن 

 .1/243األثري،
، ومسلم يف 79، حديث رقم: 1/27م وعلم، أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب العلم، ابب فضل من عل 50

،  2282، حديث رقم:  ،4/1787صحيحه، كتاب الفضل، ابب بيان مثل ما بعث به رسول هللا 
 به. كالمها من طريق محاد بن أسامة، عن بريد بن عبد هللا، عن أيب بردة، عن أيب موسى األشعري 
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ابملاء فهذا مثل احلفاظ هو الفهم فيه واملعرفة واالستنباط فإنه مبنزلة انبات الكأل والعشب  وهذا
 هل الرواية والدراية. أالفقهاء 

يف معانيه وال استنباطا وال  القسم الثاين اهل احلفظ الذين رزقوا حفظه ونقله وضبطه ومل يرزقوا تفقهاا 
نزلة من يقرا القرآن وحيفظه ويراعي حروفه واعرابه ومل يرزق استخراجا لوجوه احلكم والفوائد منه فهم مب

إال فهما يؤتيه هللا عبدا يف كتابه  :بن ايب طالب رضى هللا عنهفهما خاصا عن هللا كما قال على  فيه
فرب شخص يفهم من النص حكما او  ،عظم تفاوتأفاوتون يف الفهم عن هللا ورسوله والناس مت

مسكت املاء للناس فانتفعوا به أئة او مائتني فهؤالء مبنزلة االرض اليت حكمني ويفهم منه اآلخر ما
على قدرا أرفع درجة و أء القسمان هم السعداء واالولون هذا يشرب منه وهذا يسقى وهذا يزرع فهؤال

 وذلك فضل هللا يؤتيه من يشاء وهللا ذو الفضل العظيم. 
فهما وال رواية وال دراية بل هم مبنزلة االرض القسم الثالث الذين ال نصيب هلم منه ال حفظا وال 

₍₍اليت هي قيعان ال تنبت وال متسك املاء وهؤالء هم االشقياء
51. 

وهذا املسلك هو نتاج املسالك السابقة، فهو الذي يتوصل الشارح فيه إىل فهم املقصود من كالم 
واستنباط األحكام الفقهية والعقدية والفوائد الرتبوية والقواعد الشرعية واألصولية وكل ما  الرسول 

ميكن أن يستفاد من احلديث ، وقد بلغ من دقة علمائنا يف االستنباط واستخراج الفوائد أن حديث 
 قال: أحسبه -أحسن الناس خلقا، وكان يل أخ يقال له أبو عمري  قال: )كان النيب  أنس 

52اي أاب عمري، ما فعل النغري₎₎فطيما، وكان إذا جاء قال:  -
نغر كان يلعب به، فرمبا حضر  ₍₍

الصالة وهو يف بيتنا، فيأمر ابلبساط الذي حتته فيكنس وينضح، مث يقوم ونقوم خلفه فيصلي 
₍₍بنا

ظ ، قد استخرج منه اإلمام ابن القاص ستني وجها من وجوه الفقه وفنون األدب ساقها احلاف53
 .  54ابن حجر يف فتح الباري ملخصة، مث أتبعها مبا تيسر له من الزوائد عليه

                                                           

 .1/60بن القيم، مفتاح دار السعادة ومنشور والية العلم واإلرادة، ا 51
النغري هو تصغري النغر، وهو طائر يشبه العصفور، أمحر املنقار، وجيمع على: نغران. النهاية يف غريب احلديث  52

 .5/86واألثر، ابن األثري، 
، حديث 8/45أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب األدب، ابب الكنية للصيب وقبل أن يولد للرجل، 53

 عبد الوارث، عن أيب التياح به. ، من طريق مسدد، عن6203رقم:
 .218واحلديث التحليلي دراسة أتصيلية، القريويت،  ،10/584فتح الباري، ابن حجر، ينظر  54
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 اخلامتة
 احلمد هلل محدا كثريا والصالة والسالم على نبينا حممد، وبعد: 

 فقد انتهيت يف هذا البحث إىل مجلة من النتائج وهي:  
مثرهتا، وبه  ، من أجل علوم احلديث بل هوأن معرفة معاين وفقه حديث رسول هللا  .1

 قوام الشريعة وال يوصف ابلعلم من ال فه وال دراية له.
أن الشرح التحليلي للحديث هو: الرتكيز على حديث واحد بتخرجيه وبيان درجته قبوال  .2

وردا، ومجع األلفاظ اليت روي هبا قدر الطاقة واإلمكان والتأليف بني املتعارضات، وبيان 
 واإلعراب وذكر سبب وروده وما يستفاد منه من أحكام.معاين املفردات واجلمل والبالغة 

أن الشرح التحليلي للحديث النبوي هو علم حديث التسمية قدمي االستعمال، فغالب  .3
 شروح املتقدمني للسنة النبوية اعتمد الطريقة التحليلية يف شرح األحاديث النبوية. 

سرا يف بعض رواايت أن أقوى ما يعتمد عليه يف تفسري احلديث هو أن يظفر به مف .4
 احلديث نفسه.

أن اللغة العربية أصل من أصول الشريعة، ومفتاح لعلومها، فال سبيل لفهم الكتاب  .5
 والسنة، ومعرفة أسرارمها إال مبعرفة اللغة.

أن مسالك الشرح التحليلي من ختريج للحديث ودراسته من حيث اللغة وسبب الورود   .6
على فهم السنة الفهم الصحيح السليم ويبعد عن  وما يستنبط ويستنتج منه كل هذا يعني

 اخلطأ والزلل.
 أن الدراسة التحليلية للحديث النبوي هلا أثرها البالغ يف فهم السنة النبوة. .7
 

 :التوصيات
أوصي طلبة العلم ابلعناية مبا خلفه أئمتنا من كتب الشروح العظيمة النافعة، فإهنا ثروة  -1

 علمية كبرية ال يستغىن عنها.
أوصي ابلرتكيز على الدراسات التحليلية لألحاديث النبوية فهي تربز وتظهر كل ما  كما -2

جاء به احلديث من أحكام وفوائد ومتكن من االستفادة من احلديث أكثر، وتوصلنا 
 للفهم السليم للمعىن.     
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 قائمة املصادر واملراجع
 القرآن الكرمي.

نَّوجي، الناشر: دار ابن حزم، الطبعة: الطبعة أجبد العلوم، أليب الطيب حممد صديق خان  .1 القِّ
 م. 2002 -ه  1423األوىل 

 إحكام اإلحكام شرح عمدة األحكام، البن دقيق العيد، مطبعة السنة احملمدية. .2
اإلملاع إىل معرفة أصول الرواية وتقييد السماع، أليب الفضل عياض اليحصيب السبيت، حتقيق:  .3

 -ه  1379القاهرة / تونس، الطبعة: األوىل،  -املكتبة العتيقة  السيد أمحد صقر، دار الرتاث /
 م.1970

اتريخ بغداد، أليب بكر أمحد بن علي اخلطيب البغدادي، حتقيق: الدكتور بشار عواد معروف،  .4
 .2002ه   1422بريوت، الطبعة: األوىل،  –دار الغرب اإلسالمي 

أيب بكر، جالل الدين السيوطي،  تدريب الراوي يف شرح تقريب النواوي، عبد الرمحن بن .5
 حتقيق: أبو قتيبة نظر حممد الفاراييب، الناشر: دار طيبة.

التعريف مبا أفرد من األحاديث ابلتصنيف، ليوسف العتيق، دار الصميعي، الطبعة األوىل،  .6
 م.1997ه  1418

ء هتذيب اللغة، حملمد بن أمحد بن األزهري اهلروي، حتقيق: حممد عوض مرعب، دار إحيا .7
 م.2001بريوت، الطبعة: األوىل،  –الرتاث العريب 

جامع بيان العلم وفضله، أليب عمر يوسف بن عبد هللا بن حممد بن عبد الرب حتقيق: أيب  .8
 -ه   1414األشبال الزهريي، دار ابن اجلوزي، اململكة العربية السعودية، الطبعة: األوىل، 

 م. 1994
أليب بكر اخلطيب البغدادي، حتقيق: د. حممود اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع،  .9

 الرايض. –الطحان، مكتبة املعارف 
احلديث التحليلي دراسة أتصيلية، عاصم القريويت، جملة سنن، اجلمعية العلمية السعودية للسنة  .10

 ه .1431وعلومها، العدد الثاين، رجب 
ر، مكتبه احلليب، مصر، الرسالة، للشافعي أبو عبد هللا حممد بن إدريس، حتقيق: أمحد شاك .11

 م.1940ه /1358الطبعة: األوىل، 
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سنن أيب داود، أليب داود سليمان بن األشعث السجستاين، حتقيق: حممد حميي الدين عبد  .12
 بريوت. –احلميد، املكتبة العصرية، صيدا 

سنن الرتمذي، حملمد بن عيسى الرتمذي، أبو عيسى، حتقيق: بشار عواد معروف، دار الغرب  .13
 م. 1998بريوت،  –مي اإلسال

الصحاح اتج اللغة وصحاح العربية، إلمساعيل بن محاد اجلوهري الفارايب، حتقيق: أمحد عبد  .14
 م. 1987 -  ه  1407بريوت، الطبعة: الرابعة  –الغفور عطار، الناشر: دار العلم للماليني 

شعيب  صحيح ابن حبان برتتيب ابن بلبان، حملمد بن حبان بن أمحد بن حبان، حتقيق: .15
 .1993 – 1414بريوت، الطبعة: الثانية،  –األرنؤوط، مؤسسة الرسالة 

صحيح البخاري، حملمد بن إمساعيل أبو عبدهللا البخاري حتقيق: حممد زهري بن انصر الناصر،  .16
 ه .1422دار طوق النجاة، الطبعة: األوىل، 

حممد فؤاد عبد  صحيح مسلم،  أيب احلسن مسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري، حتقيق: .17
 بريوت. –الباقي، دار إحياء الرتاث العريب 

طرح التثريب يف شرح التقريب، أليب الفضل زين الدين عبد الرحيم بن احلسني العراقي، دار  .18
 إحياء الرتاث العريب.

علم شرح احلديث دراسة أتصيلية منهجية، بسام الصفدي، حبث مقدم الستكمال متطلبات  .19
 م.2005ه  1436غزة، –، اجلامعة اإلسالمية احلصول على الدكتوراه

، 1379بريوت،  -فتح الباري شرح صحيح البخاري، ألمحد بن علي بن حج، دار املعرفة  .20
رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: حممد فؤاد عبد الباقي، قام إبخراجه وصححه وأشرف على طبعه: 

 ابز. حمب الدين اخلطيب، عليه تعليقات: عبد العزيز بن عبد هللا بن
فتح املغيث بشرح الفية احلديث للعراقي، لشمس الدين السخاوي، حتقيق: علي حسني علي،  .21

 م.2003ه  / 1424مصر، الطبعة: األوىل،  –مكتبة السنة 
الفكر السامي يف اتريخ الفقه اإلسالمي، حملمد بن احلسن بن العريّب بن حممد احلجوي الثعاليب  .22

 م.1995 -ه 1416 -لبنان، الطبعة: األوىل -بريوت- اجلعفري الفاس، دار الكتب العلمية
 –لسان العرب، حملمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، مجال الدين ابن منظور، دار صادر  .23

 ه . 1414 -بريوت، الطبعة: الثالثة 
حماضرات يف احلديث التحليلي، أليب لبابة الطاهر حسني، دار الغرب اإلسالمي، الطبعة  .24

 م. 2004ه  1425األوىل، 
 –احمللى ابآلاثر، أليب حممد علي بن أمحد بن سعيد بن حزم األندلسي الظاهري، دار الفكر  .25
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 بريوت.
املسودة يف أصول الفقه، آلل تيمية، حتقيق: حممد حميي الدين عبد احلميد، دار الكتاب  .26

 العريب.
ابخلطايب، معامل السنن، أليب سليمان محد بن حممد بن إبراهيم بن اخلطاب البسيت املعروف  .27

 م. 1932ه    1351حلب، الطبعة: األوىل  –املطبعة العلمية 
معجم اللغة العربية املعاصرة، د أمحد خمتار عبد احلميد عمر مبساعدة فريق عمل، عامل الكتب،  .28

 م. 2008 -ه   1429الطبعة: األوىل، 
ت / حامد عبد املعجم الوسيط، جممع اللغة العربية ابلقاهرة، )إبراهيم مصطفى / أمحد الزاي .29

 القادر / حممد النجار(، دار الدعوة.
 معرفة أنواع علوم احلديث، لعثمان بن عبد الرمحن، أبوعمرو املعروف اببن الصالح، حتقيق: .30

  2002ه / 1423الطبعة:األوىلدار الكتب العلمية، ،ماهر ايسني الفحل-عبد اللطيف اهلميم
د بن عبد هللا النيسابوري ، حتقيق السيد معظم معرفة علوم احلديث، أليب عبد هللا احلاكم حمم .31

 م.1977 -ه  1397بريوت، الطبعة: الثانية،  –حسني، دار الكتب العلمية 
مفتاح دار السعادة ومنشور والية العلم واإلرادة، حملمد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس  .32

 بريوت. –الدين ابن قيم اجلوزية، دار الكتب العلمية 
سورية، الطبعة:  –علوم احلديث، للدكتور نور الدين عرت، دار الفكر، دمشق  منهج النقد يف .33

 م. 1981-ه   1401الثالثة، 
منهجية شرح احلديث أصالة ومعاصرة، ألمحد اجملتىب ابنقا وإمساعيل حاج عبدهللا، جملة  .34

 م.2012ه  1434التجديد، العدد الثاين والثالثون، 
الفضل أمحد بن علي بن حجر العسقالين، املدينة النكت على كتاب ابن الصالح، أليب  .35

 م.1984ه /1404املنورة، اململكة العربية السعودية، الطبعة: األوىل، 
النهاية يف غريب احلديث واألثر، جملد الدين أبو السعادات اجلزري، ابن األثري، املكتبة العلمية  .36

 حممد الطناحي. حممود -م، حتقيق: طاهر أمحد الزاوى 1979 -ه  1399بريوت،  -
بريوت، الطبعة األوىل،  -الوجيز يف تعريف كتب احلديث، سيد الغوري، دار ابن كثري، دمشق  .37

 م.2009ه  1430


