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شروط النشر
ترحب أرسة مجلة العلوم اإلِسالمية بالباحثني والدارسني ،ويرسها نرش بحوثهم ،ضمن الرشوط اآلتية:
يشرتط أَن يكون البحث رصيناً علمياً ،مراعيـاً معايري البحث العلمي:
تقديم طلب خطي لنرش البحث ،مع التعهد بعدم إرساله إىل مجلة أخرى ،أَو نرشه فيها.

ال يتجاوز عدد صفحات البحث ( )30صفحة ،ويرتتب عىل الزيادة مبالغ مالية رمزية.
ينبغي أَن يكون البحث مطبوع ًـــا عىل الحاســب ا ِ
إللكرتوين وتقدم ثالث نسخ منه (من ضمنها النسخة

األَصيلة) مع قرص .CD

•عند طباعة البحث يجب االلتزام مبا يأيت:

 -١أن يستخدم يف طباعة البحث برنامج (.)word 2003-2007
 -٢الحاشية من أَعىل وأَسفل الصفحة  3.5سم ،وترتك مسافة من الجهة اليمنى والجهة اليرسى 3سم.

 -٣املسافات بني األَسطر مفردة1 :سم.
 -٤أَن يكـون نـوع الخـط العربـي ( ،)Traditional Arabicوالخـط ا ِ
إلنجليـزي (.)Times New Roman

 -٥يكتب عنوان البحث بلون غامق وبحجم خط ( ،)18وإِذا كان البحث باللغة ا ِ
إلنجليزية تكتب األَحرف

األوىل من الكلامت كبرية (.)Capital
 -٦تكتب أَسامء الباحثني بلون غامق وبحجم خط ( )16ويكتب تحتها عنوان الباحثني بحجم خط ()15
متضمن ًـا اللقب العلمي /القسم /الكلية /الجامعة.

 -١٧محتويــات البحث العريب ترتب بالصيغة اآلتية (الخالصة العربيــة ،املقدمة ،املواد وطرائق العمل
أَو الجزء العلمي حســب اختصاص الباحث ،النتائج واملناقشة ،االســتنتاجات أَن وجدت ،املصادر).

إلنجليزية فتكتب فيها الخالصة العربية قبل ا ِ
أَمــا البحوث ا ِ
إلنجليزية عىل أَن ال تزيد الخالصة عىل 250
كلمة.

 -١٨اعتامد رســم مصحف املدينة املنورة عند ذكر اآليات القرآنية كــا موضح أدناه :ﵟيَ ۡرفَعِ َّ ُ
ٱلل ٱلَّذ َ
ِين
َ َُ ْ
ُ ۡ َ َّ َ ُ ُ ْ ۡ ۡ َ َ
َ
ُ َ َ
َ
ٰ
تﵞ ﵝالمجادلة اآلية ﵑﵑﵜ .
ءامنوا مِنكم وٱلذِين أوتوا ٱلعِلم درج ٖ ۚ

 -١٩مــن البحث بحجم خط ( ،)18والهوامش تكتب بحجم خط ( )14مع إِتباع طريقة الرتقيم يف كتابة
املصادر.
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 -٢٠توضع األَشكال والجداول والصور يف أَماكن مناسبة مع ما يشري إِليها يف محتوى البحث.

 -٢١يطالــب الباحث بنســخة نهائية ورقية بعد إِقرار الخرباء ،بنرش البحــث مع القرص ( )CDويجب أَن

تكون النسخة الورقية للبحث مطابقة متامـًا ملا موجود يف القرص.
 -٢٢ال تعاد البحوث إِىل أَصحابها سواء قبلت أَو مل تقبل.

 -٢٣املجلة غري ملزمة بسحب البحث بعد قبوله للنرش ألَي سبب كان.

 -24يتعهد الباحث أن البحث غري مرسوق أو مســتل من الرســائل واألطاريــح الجامعية التي مل يرشف
عليها ،ويتحمل كافة التبعات القانونية يف حال عدم صحة املعلومات.

تكون املراسالت املتعلقة باملجلة كافة بإسم رئيس تحرير املجلة أو مدير تحرير املجلة ،وعىل العنوان
ا ِ
إللكرتوين أَو موقع املجلة:
•إميل املجلةjournalislamicsciences@gmail.com :
•إميل مدير التحريرdr.salahhemeed@gmail.com :

•مالحظة :اآلراء التي تنرشها املجلة تعرب عن وجهة نظر كاتبيها ،وال تعرب بالرضورة عن رأي وتوجهات
املجلة.
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الحمد لله رب العاملني والصالة والســام عىل ســيد املرســلني وعىل آله الطيبني الطاهرين وصحابته

أجمعني .
َ
َ
َ
َّ
ً
ْ
ْ
ُ
َّ
َ َ َُ َ َ
َّ َ
َ
ت إنَّا لا نُ ِ ُ ۡ َ َ ۡ ۡ َ َ َ َ
ضيع أجر من أحسن عملا ٣٠ﵞ ﵝالك ۡهف الآية ﵐﵓﵜ
قال تعاىل :ﵟ إِن ٱلذِين ءامنوا وع ِملوا ٱلصٰل ِحٰ ِ ِ

إن من أســباب سعادة القلب أن هيأ الله تعاىل االســباب لتحقيق االهداف املرجوة  ،فقد يرس الله تعاىل

أن نــرى كلية العلوم االســامية  /الجامعة العراقية تتألق وتتطور ونــرى أغصان أزهارها يزهو وميتد بكل

اتجاه  ،وها هي مجلة العلوم االســامية تتألق باصدار عدد جديد من عام 2021م  ،والتي تسعى اىل نرش
املعرفة االنســانية يف ربوع العامل أجمع  ،إذ حققت مجلتنا انجازات كبرية جعلتها ترنو أن تحقق العاملية

بعد الحصول عىل معامل التاثري العريب للمجالت والدوريات العربية .

إذ توحدت جهود االساتذة والباحثني من الجامعات واملراكز البحثية والقطاعات االخرى العراقية والعربية

يف كل االختصاصات االنســانية والرشعية والعلوم املصاحبة  ،فقد انتظمت أزهارهم بكل ألوانها  ،لنهل

رحيق وعبري تلك االزهار مبعالجة القضايا واالشكاليات التي يحتاجها الفرد واملجتمع ....
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إختيارات الشيخ أحمد محمد شاكر
في الباعث الحثيث
حكم رواية المبتدع إنموذجا
(دراسة حديثية مقارنة)
Sheikh Ahmed Muhammad Shaker’s choices in his book

(Albaeith Alhatheeth)The rule of the novel of the innovator
as a model - a comparative modern study-

الباحث
أ .د .إدريس عسكر حسن العيساوي
علي محمد سليمان فريد العبيدي

إختيارات الشيخ أحمد محمد شاكر يف الباعث الحثيث

13  عيل محمد سليامن فريد العبيدي+  إدريس عسكر حسن العيساوي. د.أ
:Summary

Sheikh Ahmed Muhammad Shakir (may



most prominent scholars of his time in the

الملخص باللغة العربية

Allah have mercy on him) was one of the

field of (the sunnah of the prophet) he has

achieved many hadith books, term books,  كان من،-  رحمه الله- الشيخ أحمد محمد شــاكر

etc. He added to some of his investigations  فقد حقق،أبرز علامء عرصه يف مجال السنة النبوية
explanations and comments that were of in- كثريا من كتــب متون الحديــث وكتب املصطلح
terest to his contemporaries and those who  وأضاف لبعض تحقيقاته رشوحا وتعليقات،وغريها

came after him among the scholars and stu- كانت محل اهتامم من عــارصه ومن جاء بعده من
dents of science, and since his explanations  ومل ّا كان لرشوحاته وتعليقاته،العلامء وطلبة العلم

and comments were of such important. I  فقد قمت بكتابة بحث عن اختياراته،تلك األهمية
wrote a research about his choices in the sci-  وقد اخرتت مســألة،يف علم مصطلــح الحديث

ence of the term hadith, and I chose a ques- (حكم رواية املبدع) من كتابه الباعث الحثيث رشح
tion (rule the novel of the creator) from his  كنموذج من اختياراته يف، اختصار علوم الحديث

book (Albaeith Alhatheeth ) explaining the  رحمه-  وقارنت بني ما اختاره الشــيخ،هــذا العلم
abbreviation of hadith sciences, as an example from his choices in this science, and

. وبني ما ذهب إليه أمئة هذا الفن ممن سبقه- الله

compared between what the sheikh chose

and what the imams of this art went to from
those who preceded him.

Keywords: Albaeith , Comparison, Shakir .

. شاكر,  مقارنة, الباعث:الكلامت املفتاحية

إختيارات الشيخ أحمد محمد شاكر يف الباعث الحثيث

 14أ .د .إدريس عسكر حسن العيساوي  +عيل محمد سليامن فريد العبيدي

وقد كــرت تصانيف االمئة يف هــذا العلم قدميا

بسم هللا الرحمن الرحيم

وحديثــا  :فمن أول من صنف يف ذلك القايض أبو

المقدمة

الفاصل بني الراوي والســامع»  ,ثم الحاكم أبو عبد

محمد الرامهرمزي (ت360:ه) يف كتابه « املحدث

الله النيســابوري ( ت405:ه) وكتابه « معرفة علوم

الحمــد لله رب العاملني ،والصالة والســام عىل الحديــث»  ,وتاله أبــو نعيم األصبهــاين وكتابه «

املبعوث رحمة للعاملني ســيدنا محمد  ,وعىل آله املســتخرج عىل علوم الحاكم»  ,ثــم جاء بعدهم
وأصحابه ومن اهتدى بهديه اىل يوم الدين ،وأشهد الخطيب أبو بكر البغدادي ،فــا ترك فنا من فنون

أن ال إلــه إال اللــه وحده ال رشيك لــك له  , ,وأن الحديث إال وقد صنف فيه كتابا مفردا  ,فصنف يف

محمدا عبده ورســوله  ,بلغ الرســالة وأدى األمانة قوانني الرواية كتابا ســاه« :الكفاية»  ،ويف آدابها
ونصح األمة .

كتابا ســاه« :الجامع آلداب الشــيخ والســامع»،

أما بعد؛ فإن الســنة النبوية هي املصدر الثاين من ثم جاء بعدهم القايض عيــاض فجمع كتابا لطيفا
مصادر الترشيــع  ,وركن من أركان بنــاءه القويم  ,ســاه « اإلملاع»  ,وأمثال ذلك من التصانيف التي
يجب اتباعهــا ويحرم مخالفتها  ,وعىل ذلك أجمع اشــتهرت ،وبســطت؛ ليتوفر علمها ،واخترصت؛
املســلمون  ,وتضافرت األدلة القطعية من الكتاب ليتيرس فهمها ،إىل أن جاء الحافظ الفقيه تقي الدين

والســنة عىل وجه ال يدع مجاال للشك  ,قال تعاىل أبو عمرو عثامن بن الصالح  ,فكتب كتابه املشهور،

َ { :و َم ْن يُشَ ــا ِققِ ال َّر ُس َ
ي لَ ُه الْ ُه َدى فاعتنى بتصانيف الخطيب املتفرقة فجمع شــتات
ــول ِم ْن بَ ْع ِد َما ت َ َب َّ َ
ني نُ َولِّ ِه َما ت َ َو َّ
ج َه َّن َم مقاصدها ،وضم إليها من غريهــا نخب فوائدها،
َي َسبِيلِ الْ ُم ْؤ ِم ِن َ
ل َون ْ
ُصلِ ِه َ
َويَتَّ ِب ْع غ ْ َ
َو َسا َءتْ َم ِ
ريا }( )1؛ وملا كانت السنة بهذه األهمية فاجتمــع يف كتابه ما تفرق يف غــره؛ فلهذا عكف
ص ً

 ,فقد حرص علامء األمــة من أهل العلم بالحديث الناس عليه ،وساروا بســره ،فال يحىص كم ناظم

 رواية ودراية -عىل وضع قواعد يُعرف من خاللها له ومخترص ،ومستدرك عليه ومقترص ،ومعارض لهالحديث املقبول من املــردود  ,وأُطلق عىل تلك ومنترص(.)2

القواعد اسم «علم مصطلح الحديث» .

((( ينظر :نزهــة النظر يف توضيح نخبة الفكر يف مصطلح

أهل األثر ,أبو الفضل أحمد بن عيل بن محمد بن أحمد بن
((( سورة النساء ,اآلية .115 :

حجر العســقالين (املتوىف852 :هـ)  ,املحقق :عبد الله

بن ضيف الله الرحييل  ,الطبعة الثانية 1429 ،هـ 2008 -
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ثم جــاء الحافظ ابن كثــر فعمــد اىل كتاب ابن املبحث الثالث  :حكم رواية املبتدع
الصالح فاخترص ما بســطه ونظم ما فرطه ,فحظي الخامتة

اختصاره باهتامم العلامء من أهل هذا الفن  ,تحقيقا هذا  ,وقد بذلت جهدي يف دراســة املســائل التي
رشحا وتعليقا .

اختارها الشيخ أحمد محمد شــاكر –رحمه الله ,-

وكان الشيخ أحمد محمد شاكر –رحمه الله -واحدا فام كان من صواب فبفضل الله أوال ثم بتوجيهات
من هؤالء العلامء الذين شمروا سواعدهم لتحقيق املــرف  ,وما كان فيه من زلل أو خطأ فمن نفيس

هــذا املخترص ورشحه  ،فرشحــه وحقق نصوصه ومن الشيطان  ,وحســبي أين حاولت االجتهاد يف
واختار اســم «الباعث الحثيث رشح اختصار علوم ذلك ما استطعت  ,وما توفيقي اال بالله.

الحديــث» ليكون علام عىل الــرح الذي هو من وصىل الله عىل ســيدنا محمد وعىل آله واصحابه
عمله وخط يراعه.

ووفاء لهذا العامل الجليــل  ,و خدمة ملا خلفه من

علم غزير يف مجال السنة النبوية  ,فقد قمت بكتابة
بحث عــن اختياراته يف علــم مصطلح الحديث،
وقد اخرتت مســألة (حكم رواية املبدع) من كتابه

«الباعث الحثيــث رشح اختصار علوم الحديث» ،

كنموذج من اختياراته يف هذا العلم ،وقارنت بني ما
اختاره الشيخ  -رحمه الله  -وبني ما ذهب إليه أمئة

هذا الفن ممن سبقه.

وقد قسمت بحثي هذا بعد هذه املقدمة عىل النحو

االيت :

املبحث االول  :ويشتمل عىل مطلبني

املطلب األول  :حياة الشيخ شاكر الشخصية

املطلب الثاين  :حياة الشيخ شاكر العلمية

املبحث الثاين  :التحقيق يف اسم الباعث الحثيث
م ,ص.35 -31

وسلم تسليام كثريا

❊

❊

❊
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•ارسته :

المبحث االول

والــده  :هــو العالمــة محمد شــاكر :الــذي ولد

حياة الشيخ أحمد محمد شاكر

السودان ألربعة أعوام ،ثم شيخا لعلامء اإلسكندرية

املطلب األول :

حياته الشخصية

بجرجا( ،)3وتعلم باألزهــر ،و ُعني قايض قضاة يف
سنة  1332هـ  ,ثم وكيال لألزهر .وكان من أعضاء

هيئة كبــار العلامء ،ومن أعضاء الجمعية الترشيعية
سنة 1331هـ  ,ونارص الحركة الوطنية يف أيام سعد

اسمه ونســبه  :أحمد بن محمد بن شاكر بن أحمد زغلول .وكتب مقاالت كثرية يف الشــؤون السياسية
بن عبد القــادر ،من آل أيب علياء ،يرفع نســبه إىل املرصية .وتويف بالقاهرة 1358هـ1939 /م .من

الحسني بن عيل بن ايب طالب -ريض الله عنهام ,-مؤلفاته ( :اإليضاح ملنت إيساغوجي ) يف املنطق

وسامه أبوه (أحمد شمس االمئة ابو االشبال)(.)1

وقد طبع يف مطبعة االســكندرية سنة 1325هـ

()4

مولده  :ولد يف القاهرة بعد فجر يوم الجمعة  29من  ،و (الدروس األوليــة ) وهو ثالثة كتب طبعت يف

جامدي االخر سنة 1309هـ املوافق  29يناير سنة االســكندرية ســنة 1326هـ( .)5وقد كتب الشيخ

 1892م مبنزل والده بدرب االنســية بقسم الدرب

االحمر بالقاهرة (.)2

عبد الرحمن املغراوي ,املكتبة اإلسالمية للنرش والتوزيع،
القاهــرة  ,مرص ،والنبالء للكتاب ،مراكش ,املغرب ,الطبعة

األوىل  . 356 /9,و الصبح الســافر يف حياة العالمة أحمد

((( ينظــر :جمهــرة مقاالت العالمة الشــيخ أحمد محمد محمد شاكر ,ص.13

شــاكر ,عبد الرحمن بن عبد العزيز بن حــاد العقل  ,دار ((( جرجا  :بجيمني بينهام راء األوىل مكسورة :قرية بصعيد
الرياض  ,الجيزة  ,مرص  ,الطبعة االوىل 1426 ,هـ2005 -م مــر يف غريب النيل لها نهر مفرد وليســت بشــارفة عىل

 ,ص ,11و الصبح الســافر يف حيــاة العالمة أحمد محمد النيل( ,ينظر معجم البلدان ,معجم البلدان  ,شــهاب الدين

شــاكر ,رجب بن عبد املقصود  ,مكتبة ابن كثري  ,الكويت  ,أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي (املتوىف:
الطبعــة االوىل  ,ص , 13و االعالم  ,خري الدين بن محمود 626هـ) ,دار صادر ،بريوت  ,لبنان  ,الطبعة الثانية1995 ،

بن محمد بن عيل بن فارس الزركيل لدمشــقي (املتوىف :م (.)224 /3 ,وجرجا اليوم مدينة كبرية تحمل االسم نفسه

1396هـــ)  ,دار العلم للماليني  ,بــروت  ,لبنان  ,الطبعة :تقع عىل بعد حوايل  500كيلو مرت جنوب القاهرة).
الخامسة عرش  2002م.253/1 ,

((( معجم املطبوعات العربية واملعربة ,يوســف بن إليان

((( ينظــر  :جمهرة مقاالت الشــيخ أحمد محمد شــاكر بن مــوىس رسكيس (املتوىف1351 :هـ) ,مطبعة رسكيس ,
ص .11و االعــام للزركيل , 253/1و موســوعة مواقف مرص  1346,هـ  1928 -م. 1664 /2 ,

الســلف يف العقيدة واملنهج والرتبية  ,أبو سهل محمد بن ((( معجم املطبوعات العربية واملعربة .1664 /2 ,
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أحمد محمد شاكر ،رسالة يف سريته سامها (محمد  ,والثاين محمد والذي مل يكمل تعليمه  ,أما الثالث
شــاكر علم من أعالم العرص) وقد طبعت مبطبعة فهــو (محمود) الــذي تســنم ذرى املجد االديب
املعارف يف مرص سنة 1941م (.)1
•امه :

اسامء هارون عبد الرزاق توفيت –رحمها الله – بعد

وطارت شهرته يف االفاق (.)6

وأما االناث فهن  :عزيزة وصفية وفاطمة الزهراء (.)7
•أوالده :

له من االوالد تســعة ,ثالثة ذكور وســت اناث  ,أما

ظهر يوم االحد املوافق  22شعبان 1344هـ (.)2
جــده ألُمه  :الشــيخ هارون عبد الــرزاق أحد كبار الذكور فهم  :اسامة وفرناس وسعود  ,وأما االناث ,
علامء املذهب املالــي يف مرص( ,)3وله مؤلفات فهن :كوثر  ,ومتارض الخنســاء  ,وسبأ شجرة الدر ,
منها  (:حسن الصياغة يف فنون البالغة ) و (عنوان ورباب  ,ونعمت الله  ,وفاطمة الزهراء (.)8

الظرف يف علــم الرصف ) وقد طبــع الكتابان يف نشأته وتعليمه :

مرص 1306هـ ( ,)4وتويف بالقاهرة سنة 1918م ( .)5نشأ الشــيخ أحمد محمد شاكر يف بيت دين وعلم

اخوته  :له من االشــقاء ثالثة ذكــور وثالث اناث  , ,فأبوه الشــيخ محمد شــاكر قايض قضاة السودان
أمــا الذكور فهم  :االول (:عــي) الذي عني قاضيا وشيخ علامء االسكندرية ,وجده ألمه :الشيخ هارون

يف املحاكم الرشعية ســنة 1344هـ وســاهم مع عبــد الرزاق أحــد كبار علــاء املذهب املاليك
أخيه (أحمد) يف نرش عدد من كتب الرتاث العريب يف مرص .

يعود االثر االول يف تكوينه العلمي لوالده الشــيخ

((( ينظــر :االعالم للــزركيل  ,157 /6و من أعالم العرص محمد شاكر فقد قرأ له ولجميع اخوانه تفسري القرآن
اسامة أحمد محمد شاكر ,الطبعة االوىل 1422 ,ه2001 /م رشح البغوي والنسفي ,ثم قرأ صحيح مسلم وسنن
 ,ص . 51

((( جمهرة مقاالت الشيخ أحمد محمد شاكر ص .13

الرتمذي والشامئل ,وشــيئا من صحيح البخاري,

((( محمــود أحمد شــاكر الرجل واملنهج ,عمر حســن وقرأ لهم جمع الجوامــع يف علم االصول ,ورشح
القيــام ,دار البشــر  ,عــان  ,االردن  ,الطبعــة االوىل  ,االســنوي عىل املنهاج ,وكذلك قــرأ يف املنطق
1417ه1997-م ,ص .20

((( اكتفاء القنوع مبا هو مطبوع  ,ادوارد كرنيليوس فانديك

(املتوىف1313 :هـــ) ,صححه وزاد عليــه :محمد عيل ((( ينظر جمهرة مقاالت الشــيخ أحمد محمد شــاكر ص
الببــاوي  ,مطبعة الهالل  ،مــر  1313 ,هـ  1896 /م .14-13 ,
ص .465

((( ينظر االعالم للزركيل ص .61/8

((( املصدر نفسه ص .17
((( املصدر نفسه ص .18
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رشح الخبييص  ,ورشح القطب عىل الشمسية (.)1

•مذهبه الفقهي :

و ملا صــدر االمر بإســناد منصب قــايض قضاة تفقه الشــيخ احمد محمد شــاكر عىل مذهب ايب

السودان اىل والده الشيخ محمد شاكر -يف  10ذي حنيفة يف بداية طلبه للعلم  ,وكان الشيخ محمود ابو
القعدة 1317ه املوافق  11مارس 1900م -رحل دقيقة اول شيوخه يف معهد االسكندرية وعليه تخرج

والده اىل الســودان  ,والحقه والده بكلية غوردون يف الفقه الحنفي وتــدرب ,وقرأ عىل والده العالمة

بالخرطوم  ,وكان عمره مثان ســنوات فبقى تلميذا محمد شــاكر كتاب الهداية يف الفقه الحنفي وكان
بها حتى عاد ابوه من السودان ,ثم بعد ان توىل والده من طريقة والده يف الــرح نبذ التعصب ملذهب
مشيخة علامء االسكندرية يف  26ابريل 1904م  ,ايب حنيفة بــل كان منهجه تحكيم الحجة والربهان

الحقه مبعهد االسكندرية الذي توىل رئاسته (.)2

وترجيــح ما نــره الدليل الصحيــح وان خالف

كان الشيخ احمد محمد شاكر محبا لألدب والشعر مذهب الحنفية ,وهذه الطريقة اثرت يف اســتقالل
منــذ نعومة اظفــاره ,فاجتمع يف االســكندرية هو رأي الشيخ احمد وحرية رأيه ونبذ التعصب ملذهب
واخوه محمود بالشيخ عبد السالم الفقي يقرأ لهام معني ( .)5ونال الشــيخ شــهادة العاملية من االزهر

اصول كتب االدب يف املنزل زمنا طويال (.)3
الرشيف حنفيا ,ومكث يف القضاء زهاء ثالثني سنة
ثم التحق باألزهر وحصل عىل الشــهادة العاملية يحكم مبا أُذن له به من مذهب ايب حنيفة  ,لكن بعد

سنة  1917م  ,وبعد التحاقه باألزهر اقام يف القاهرة عكوفه عىل دراسة السنة رفض التقيد مبذهب معني

 ,وكان إلقامته يف القاهرة بداية عهد جديد من حياته من غري نظر يف االقوال واالدلة (.)6

 ,فاتصل بعلامئهــا ورجالها وعرف الطرق اىل دور قال الشــيخ يف مقدمــة تحقيقه لكتاب الرســالة:
كتبها (.)4

(نشــأت يف طلب العلم وتفقهت عىل مذهب أيب
حنيفة ،ونلت شــهادة العاملية من االزهر الرشيف

((( النهضــة االســامية يف ســر اعالمهــا املعارصين ,حنفيا ،ووليت القضاء منذ عرشين ســنة أحكم كام
محمد رجب البيومي  ,دار القلم  ,دمشــق ,ســوريا  ,ودار يحكم إخواين مبا أذن لنا يف الحكم به من مذهب
الشامية  ,بريوت  ,لبنان ,الطبعة االوىل 1415 ,ه1995 -م ,الحنفيــة .ولكني بجوار هذا بدأت دراســة الســنة

.91 – 90 /2

((( من اعالم العرص ,ص .29

النبويــة أثناء طلــب العلم ،من نحو ثالثني ســنة،

((( املصدر نفسه ص 30 - 29

((( جمهرة مقاالت العالمة الشيخ احمد محمد شاكر ص

للزركيل .252 /1

((( املصدر نفسه ص .61

((( ينظــر :من اعــام العــر ص  , 31 – 30واالعالم .61 – 60
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فســمت كثريا وقرأت كثريا ،ودرست أخبار العلامء وركوب الخيل والسباحة والرماية (. )3

واالمئة ،ونظــرت يف أقوالهم وأدلتهم ،مل أتعصب وكان الشــيخ محمود أحــد علــاء االزهر وكان

لواحد منهم ،ومل أحد عن سنن الحق فيام بدا يل ،اســتاذا يف كليــة اصول الديــن فيه  ,تويف ســنة
فان أخطأت فكام يخطئ الرجل ،وإن أصبت فكام (1359ه1940-م )  ,ومــن مؤلفاتــه (مذكــرات
يصيب الرجال .أحرتم رأيي ورأي غريي)(.)1
•وفاته :

التوحيد) مطبوع يف ثالثة أجزاء يف مجلد واحد (.)4
 .2الشــيخ محمد مصطفى املراغي  :وصفه الشيخ

تويف الشــيخ أحمد محمد شــاكر  -رحمــه الله  -شاكر بـ( استاذي العظيم املصلح الحكيم ,االستاذ
صباح يوم الســبت املوافق  26من ذي القعدة سنة االكرب ) ( ,)5و الشــيخ املراغي ممن تولوا مشيخة

1377هـ املوافق  14يونيه 1958م (.)2
•املطلب الثاين :حياته العلمية

•شيوخه:

الجامع األزهر  ،وكان من دعاة التجديد واإلصالح
وكان عارفا بالتفسري ،أخذ عن الشيخ محمد عبده,

وله مؤلفات  ,منها( :بحث يف ترجمة القرآن الكريم

لقد تتلمذ الشــيخ أحمد محمد شــاكر عىل جملة إىل اللغات األجنبية)  ،و (تفسري سورة الحجرات)
مــن العلامء املربزين  ,وأخذ عنهم العلم مبختلف و (تفسري ســورة الحديد وآيات من سورة الفرقان) ,

مشاربهم  ,و ساعد هذا يف اثراء ملكته العلمية ,ومن وغريها (.)6

هؤالء الشيوخ:

 .3الشــيخ عبد الســتار عبد الوهــاب الدهلوي(:)7

 .1الشيخ محمود ابو دقيقة  :كان اول شيوخ احمد هو العالمــة ،املحدث ،املؤرخ  ،ولد مبكة ســنة

شــاكر يف معهد االســكندرية  ,وقد ترك يف حياة 1286هـــ ،وتويف بها ســنة 1355هـ طلب العلم
الشــيخ اثرا ال ميحــى فهو الذي حبــب اليه الفقه

واصوله ,ومل يقترص عىل الفقه بل علمه الفروســية

((( الصبح الســافر يف حياة العالمة أحمد محمد شــاكر ,
ص  , 22وينظر جمهرة مقاالت العالمة الشيخ أحمد محمد

شاكر ص , 46و من اعالم العرص ص .30

((( الرســالة  ,الشــافعي أبو عبد الله محمــد بن إدريس ((( ينظر  :األعالم للزركيل .169 /7 ,

بن العباس بن عثامن بن شــافع بن عبــد املطلب بن عبد ((( الباعث الحثيــث رشح اختصار علوم الحديث  ,عامد
مناف املطلبي القريش امليك (املتوىف204 :هـ) ,تحقيق الدين أبو الفداء إســاعيل ابن كثري  -أبو األشــبال أحمد
أحمد محمد شــاكر ,مكتبه الحلبي ،مرص ,الطبعة األوىل ،محمــد شــاكر ,إرشاف :د .عــي محمد ونيــس ،دار ابن

358هـ1940/م  ,ص. 8

الجوزي للنرش والتوزيع ,الطبعة األوىل 1435 ،ه ,ص.45

. 18

((( جمهرة مقاالت العالمة الشيخ احمد شاكر ص .48

((( الصبح السافر يف حياة العالمة أحمد محمد شاكر ص ((( ينظر األعالم للزركيل . 103 /7 ,
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وهو صغري ،وحفظ القرآن ،وأخذ عن علامء عرصه .العلامء بالحديث واألدب والتاريخ والتفسري .الزم
درس باملسجد الحرام ،وكانت دروسه يف الحديث الشيخ محمد عبده وتتلمذ له .أصدر مجلة (املنار)

والتفســر ومصطلح الحديــث .وتخرج عىل يديه لبــث آرائه يف اإلصالح الديني واالجتامعي ,والتي

أكابر علامء مكة بعد عرصه .كانت له مؤلفات كثرية كانت من أشــهر آثاره  ,أصدر منهــا  34مجلدا ،و
تعد من أندر املخطوطات يف مكتبة الحرم امليك (تفســر القرآن الكريم) اصدر اثنا عرش مجلدا منه،
 ,ومنها( :نور األمة بتخريج كشــف الغمة) ( ،نزهة ومل يكمله  ,تويف ســنة ( 1354هـ  1935 /م) (.)4

األنظــار والفكر فيام مىض مــن الحوادث والعرب) قال عنه الشيخ شاكر  (:استاذنا االمام حجة االسالم
( ،أعــذب املــوارد يف برنامج كتب األســانيد)  ,السيد محمد رشيد رضا) (.)5
وغري ذلك(. )1

تالميذه:

 .4الشــيخ جامل الدين القاســمي  :إمام الشام يف انقطــع الشــيخ احمــد محمــد شــاكر للتأليف
عرصه ،له مؤلفات عدة منها ( :تعطري املشام يف مآثر وتحقيــق كتب الرتاث ومل ينصب نفســه لتدريس
دمشق الشام) مطبوع يف أربع مجلدات ،و (قواعد الطالب,ولكن الذيــن تتلمذوا عىل كتبه ونهلوا من
التحديــث من فنون مصطلح الحديث ) مطبوع يف علمه يف مرص وخارجها ال يحصون كرثة (.)6

جزء واحد ,يف دار الكتــب العلمية ببريوت  ,تويف

•مؤلفاته واثاره :

يف دمشق سنة (  .)2()1914/1332قال عنه الشيخ اعتنــى الشــيخ احمد شــاكر عناية كبــرة بإحياء

احمد شــاكر  (:استاذنا عامل الشــام السيد جامل الــراث و ترك ثروة مثينة مــن النتاج العلمي الذي
الدين القاسمي رحمه الله )(.)3

يجمع فيه بني التأليف والتحقيق  ,فمن الكتب التي

 .5الشيخ محمد رشيد رضا  :صاحب مجلة (املنار) قام بتأليفها:

وأحــد رجال اإلصالح اإلســامي .مــن الكتّاب . 1 ،نظــام الطــاق يف االســام  -:كتاب نفيس يف

((( ينظر :دور علامء مكة املكرمة يف خدمة السنة والسرية بابــه دل عىل اجتهاده وعــدم تعصبه ملذهب من
املذاهــب واســتخرج منه نظام الطــاق من نص
النبوية ,رضا بن محمد صفي الدين السنويس
 ,مجمع امللك فهد لطباعــة املصحف الرشيف  ,املدينة القران والسنة ,طبع للمرة االوىل يف مطبعة النهضة

املنورة ,ص .39

((( ينظر :األعالم للزركيل .135 /2

((( األعالم للزركيل .126 /6

((( جمهرة مقاالت العالمة الشــيخ احمد شــاكر ص  ((( ,51جمهرة مقاالت العالمة الشيخ احمد شاكر ,ص.52

و الصبح الســافر يف حياة العالمة أحمد محمد شاكر ,ص ((( جمهرة مقاالت العالمة الشيخ احمد محمد شاكر ص

.24

.59
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مبرص سنة 1936م (.)1

 .5الســمع والطاعــة :جزء صغري  ,اســتهله الشيخ

علمي يف جواز اثبات اوائل الشهور العربية

والطاعة عىل املرء املســلم فيام احــب وكره ,ما

مصطفى بايب الحلبي مبرص سنة 1939م (.)2

طاعــة ))( , )5ثم رشع يف بيان صور الطاعة الواجبة

 .2اوائــل الشــهور العربية -:هو عبــارة عن بحث احمد شــاكر بحديث ابن عمر املرفوع (( :السمع
بالحســاب الفلــي .وطبع الكتــاب يف مطبعة مل يؤمــر مبعصية  ,فاذا امر مبعصية فال ســمع وال

 .3ابحاث يف احكام ( فقه ,وقضاء ,وقانون)  -:هو والطاعة املحرمة ,وخص بالذكر القوانني التي تأمر
كتاب يبحث فيه مشاكل اجتامعية مهمة  ,ويتضمن مبا يخالف كتاب الله وســنة رســوله عليه الصالة
مجموعة من االحكام التي حكم بها الشــيخ أحمد والسالم ,وطبع هذا الجزء اوال يف دار املعارف ,ثم

محمد شــاكر أيام عمله يف املحاكم الرشعية ,وهو طبع يف مكتبة السنة عام  1410هـ (.)6

كتاب نافع للقايض  ,واملحامي ,وكل صاحب دعوة  .6كلمة الفصل يف قتل مدمني الخمر :هذا الكتاب
يف املحكمتــن الرشعية واالهليــة ,وقد طُبع هذا هو تحقيق علمي لحديث االمر بقتل شارب الخمر
الكتاب مبطبعة املعارف يف مرص سنة 1941م( , .)3خالصتــه التي توصــل اليها الشــيخ أحمد  :أن

 .4الكتاب والســنة يجب ان يكونا مصدر القوانني هذا االمر محكم ثابت مل ينســخ  ,وانه هو العالج
يف مرص  :هذا الكتــاب عبارة عن محارضة القاها الصحيح لإلدمــان الذي يكاد يقــي عىل االمم

الشــيخ احمد محمد شــاكر يدعو فيها اىل تحكيم

((( الجامع املسند الصحيح املخترص من أمور رسول الله

()4
الكتاب والسنة وجعلها مصادر لترشيع القوانني  .ﷺ وســننه وأيامه = صحيح البخاري ,محمد بن إسامعيل

وهذا الكتاب مطبوع بدار الكتب السلفية يف مرص أبو عبدالله البخاري الجعفي ( املتوىف 251 :ه),املحقق:
محمد زهري بــن نارص النارص  ,دار طــوق النجاة ,الطبعة:
سنة 1407ه.
األوىل1422 ،هـ ,باب الســمع والطاعــة لالمام 79/4 ,

(  ,)2955و املســند الصحيــح املخترص بنقــل العدل

((( ينظــر :االعالم للــزركيل  ,253 /1ومن أعالم العرص عن العدل إىل رســول الله ﷺ= صحيح مســلم  ,مســلم
ص . 50

بن الحجاج أبو الحســن القشــري النيسابوري (املتوىف:

شاكر ص  29و  ,59و من أعالم العرص ص .56

الــراث العريب  -بريوت ,باب وجوب طاعة االمراء يف غري

شاكر ص  , 30و من أعالم العرص ص .50

((( ينظر :الصبح الســافر يف حيــاة العالمة أحمد محمد

شاكر ص .34 – 30

شاكر ,ص .82

((( ينظر :الصبح الســافر يف حيــاة العالمة أحمد محمد 261هـــ) ,املحقق :محمــد فؤاد عبد الباقــي  ,دار إحياء
((( ينظر :الصبح الســافر يف حيــاة العالمة أحمد محمد معصية .)1839 ( ,1469 /3 ,

((( ينظر :الصبح الســافر يف حيــاة العالمة أحمد محمد شــاكر  ,ص  , 40و جمهرة مقــاالت العالمة احمد محمد
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االســامية ,وقد طُبع هذا الكتاب مبطبعة املعارف ان اغلــب تحقيقاته كانت يف مجال الســنة النبوية

يف مرص سنة 1941م (.)1

وعلومها وقد قال عن نفسه يف مقدمة تحقيقه ملسند

 .7كلمــة حــق  :هــذا الكتاب عبــارة عن بحوث االمــام احمد( :فإين حني ُهديت إىل حب الســنة

مفيدة يف الفقــه والقضايا االجتامعية والسياســية النبوية املطهرة ،والشــغف بالفقــه فيها ،والتعمق

كتبها الشــيخ أحمد محمد شاكر يف مجلة ( الهدي يف علومها ،والتنقيب عــن روائعها ونفائس كتبها،
النبــوي ) حينام كان رئيس تحرير لها ،وقد جمعت وذلك منذ بضع وثالثني سنة ،يف أوائل الشباب)(.)4

بعض هذه املقاالت ونرشت يف هذا الكتاب ومنها

•ومن أبرز تحقيقاته:

موضوع تعــدد الزوجات فقد رد فيه الشــيخ عىل  . 1املســند لإلمام احمــد بن حنبــل -:اصدر منه
من قال بعدم جوازه و انتقــد فيها الحكومات التي خمسة عرش جزءا فيها من التحقيق والفقه واملعرفة

وضعت قوانينا متنع فيها تعدد الزوجات ,وقد طبع وطول الباع مامل يلحقه احد يف زمانه اىل مثل هذا ,
هــذا الكتاب للمرة االوىل يف مكتبة الســنة مبرص فقد حققه تحقيقا علميا نادرا( .)5وقال يف مقدمته (:

سنة 1987م (.)2

وجدت يف دارنا ،يف كتب أيب رحمه الله ،الصحاح

 .8الــرع واللغة  -:هذا الكتاب عبارة عن رســالة الســتة وغريها ،ووجــدت فيام وجــدت الديوان
(كتاب املسند) إلمام األمئة ،نارص السنة
يف الــرد عىل عبد العزيز فهمي باشــا الذي اقرتح األعظم،
َ

كتابة اللغة العربية بالحروف الالتينية ,وقد طبع هذا وقامــع البدعة ،اإلمام أحمد بــن حنبل ،رىض الله
الكتاب مبطبعة املعارف يف مرص سنة .)3( 1941
•جهوده يف مجال التحقيق:

عنه .فوجدته بحرا ً ال ســاحل له ،ونورا ً يستضاء به،
ولكن تنقطع األعناق دونه ،بأنه رتب عىل مســانيد

اعتنى الشــيخ شــاكر عناية كبرية يف احياء الرتاث الصحابة ،وجمعت فيه أحاديث كل صحايب متتالية

وذلك من خالل تحقيقاتــه يف العلوم املتنوعة اال دون ترتيب ،فال يــكاد يفيد منه إال من حفظه ،كام
((( ينظــر :جمهــرة مقاالت العالمة الشــيخ أحمد محمد ((( مســند اإلمام أحمد بن حنبل ,أبو عبــد الله أحمد بن
شاكر ,ص  ,97والصبح السافر يف حياة العالمة أحمد
شاكر  ,ص  , 40و من أعالم العرص ,ص .51

محمد بــن حنبل بن هالل بن أســد الشــيباين (املتوىف:

241هـ),املحقــق :أحمــد محمد شــاكر ,دار الحديث ,

((( ينظر الصبح السافر يف حياة العالمة أحمد محمد شاكر القاهــرة ,الطبعــة األوىل 1416 ،هـــ  1995 /م ,مقدمة
 ,ص , 43 – 41و من أعالم العرص ,ص .56

املحقق.7/1

شاكر ص  , 44و من أعالم العرص ص .51

شاكر ص . 48

((( ينظر :الصبح الســافر يف حيــاة العالمة أحمد محمد ((( ينظر  :الصبح الســافر يف حيــاة العالمة أحمد محمد
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وأن لنا  .5رشح نخبــة الفكر يف مصطلــح اهل االثر البن
كان القدماء األولــون يحفظون ،وهيهاتَّ ،

ذلك .فشغفت به وشُ غلت .ورأيت أن خري ما تخدم حجــر العســقالين :طبع يف مطبعــة دار املعارف
به علوم الحديث أن يوفق رجل لتقريب هذا املسند مبرص سنة 1941م(.)6

األعظم للنــاس ،حتى تعم فائدتــه ،وحتى يكون  . 6تفســر الطــري  :راجعه وخرج احاديثه وحقق
للناس إما ًما ،ومتنيت أن أكون ذلك الرجل)(.)1

النص االستاذ محمود شاكر  ,وصدر منه اربعة عرش

وقد طبع هذا الســفر مبطبعة املعارف مبرص ابتداء جــزءا (,)7وقد طبع يف مطبعــة دار املعارف مبرص
من ســنة 1946م واستمرت طباعته واكامل اجزاءه ابتداء من سنة  1955وحتى سنة 1958م (.)8

اىل حني وافته املنية ســنة 1958م  ,وقد طبع منه  .7عمدة التفسري عن الحافظ ابن كثري :وهو اختصار
ستة عرش مجلدا (.)2

لتفســر ابن كثري ,صدر منه خمس مجلدات  ,وقد

.2صحيح ابن حبان :حقق منه الشيخ احمد محمد طبع يف مطبعة دار املعارف مبرص من سنة 1956

شــاكر الجزء االول وهو يحتوي عىل مقدمة هامة وحتى سنة 1958م (.)9

جــدا اوىص به طلبة العلم ,وطبــع الكتاب مبجلد  . 8املحــى البن حزم الظاهري  :حقق منه االجزاء
واحد يف دار املعارف مبرص سنة 1952م(.)3

الستة االوىل ,و طبع يف الكتبة املنريية مبرص سنة

يف القاهرة سنة  1937م (.)4

 .9االحكام االحكام يف اصول االحكام البن حزم:

 .3ســنن الرتمذي  -:اصدر منه جزأين فقط  ,ونرش 1931م (.)10

 .4الفية الحديــث للحافظ العراقــي يف مصطلح طبع مبرص سنة 1930م يف مطبعة الخانجي (.)11

الحديث  :باالشــراك مع شقيقه الشيخ عيل محمد  .10الرســالة يف اصول الفقه للشــافعي :وهو اول

شــاكر ,وقد طبع هذا الكتاب مبطبعة املعارف يف كتاب عرف به  ,وقد طبع يف مكتبة مصطفى البايب

مرص سنة 1954م(.)5

((( ينظر  :الصبح الســافر يف حيــاة العالمة أحمد محمد

شاكر  ,ص  , 57و من أعالم العرص  ,ص .55

((( مسند أحمد ,تحقيق أحمد شاكر  ,مقدمة املحقق ((( . 7 /1ينظر  :تفســر الطربي ,مقدمة املحقق  ,7/1,والصبح

((( ينظر :من أعالم العرص ص .56

السافر يف حياة العالمة أحمد محمد شاكر,ص.58

شاكر ,ص  , 55و من أعالم العرص ,ص .5

((( املصدر نفسه  ,ص .56

. 57

شاكر  ,ص  ,58و من أعالم العرص  ,ص .53

((( ينظر  :الصبح الســافر يف حيــاة العالمة أحمد محمد ((( ينظر :من أعالم العرص  ,ص .52

((( الصبح السافر يف حياة العالمة أحمد محمد شاكر ,ص ( ((1ينظر :الصبح الســافر يف حياة العالمة أحمد محمد
((( ينظر  :من اعالم العرص  ,ص .54

( ((1ينظر :من أعالم العرص  ,ص .53
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الحلبي مبرص سنة 1940م (.)1

و قال فيه الشــيخ شــعيب االرنؤوط  ( :بلغ الشيخ

 . 11ترجمة االمام احمد بن حنبل من كتاب تاريخ أحمد محمد شاكر يف معرف ِة حديث رسول الله ﷺ
االســام للذهبــي  :طبع يف مطبعــة دار املعارف رواي ًة ودراي ًة مبلغاً مل يُجــارِه أح ٌد به من معارصيه

مبرص سنة 1941م (.)2

•مكانته بني العلامء وثناء العلامء عليه :

ممن يَ ْنتَ ِ
ح ُل صناعــة الحديث)( , )6وقال فيه ايضا :

( يعــد رائد نرش نصوص الحديــث النبوي يف هذا

قال عنه األســتاذ عبد السالم محمد هارون ( :إمام القــرن وتحقيقها عىل النحو الــذي تابعه عليه غري

يعرس التعريف بفضلــه كل العرس ،ويقرص الصنع واحد من املختصني بهذا الفن)(.)7

عن الوفاء له كل الوفاء)(.)3

و قال فيه الشيخ سلامن بن فهد العودة  (:رحم الله ابا

وقال عنه الشــيخ محمود محمد شــاكر ( :هو أحد االشبال احمد محمد شاكر املحدث الفقيه اللغوي
األفذاذ القالئل الذين درســوا الحديث النبوي يف صاحب الصوت الصادح بالحق ,والكلمة الهادية,

زماننا دراســة وافية ،قامئة عىل األصول التي اشتهر والــرأي النقيــح  ,والعلم الغزير .لقــد عرفت هذا

بها أمئة هذا العلم يف القرون األوىل)(.)4

العامل الشــامخ من خالل انجازاته العلمية الكبرية

و قال فيه الشــيخ محمد حامــد الفقي  ( :انا اعرف واملتنوعة ,والتي مل يتمكن مع االسف الشديد من
الناس بقيمة اراءه يف االقطار االسالمية  ,وباألخص تتميم معظمها ,بل توفاه الله تعاىل قبل اكاملها .

يف الهنــد والحجاز  ,وانهم ليتلقفــون نتائج عمله فمن مشاركته يف اخراج تفسري الطربي ,اىل اختصاره

بشغف وثقة واطمئنان ؛ ألنه من العلامء املحققني لتفســر ابن كثري يف (عمدة التفســر) اىل تحقيق
وانــه أجرأ من عرفت يف قــول كلمة الحق واضحة للمســند ,اىل تحقيق للرتمــذي ,اىل مجموعة من

خالصة لله وحده )(.)5

((( الصبح الســافر يف حياة العالمة أحمد محمد شــاكر ,
ص . 59

كتبه ومؤلفاته يف احكام متنوعة كالطالق وتحكيم

القوانني وقضايا السفور وغريها)(.)8

((( ينظر مســند اإلمام أحمد بن حنبل ,أبو عبد الله أحمد

((( ينظر :الصبح الســافر يف حيــاة العالمة أحمد محمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن أســد الشيباين (املتوىف:

شاكر  ,ص  , 60و من أعالم العرص  ,ص .51

241هـــ)  ,املحقق :شــعيب األرنؤوط وعادل مرشــد،

.357 /9

مؤسســة الرســالة  ,الطبعة األوىل 1421 ،هـ  2001م,,

((( موســوعة مواقف السلف يف العقيدة واملنهج والرتبية وآخــرون ,إرشاف :د عبــد الله بن عبد املحســن الرتيك ,

((( املصدر نفسه .357 /9

مقدمة املحقق147/1 ,

السنة  ,القاهرة  ,ص.6-5

((( الصبح الســافر يف حياة العالمة أحمد محمد شاكر

((( نظام الطالق يف االســام ,أحمد محمد شــاكر ,مكتبة ((( املصدر نفسه .151 /1
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•مآخذ العلامء عليه :

والشيخ بهذا التوثيق قد خالف أمئة هذا الشأن ممن

كان للشــيخ أحمد محمد شــاكر مكانــة كبرية يف ضعف ابن لهيعة ,كيحيى بن سعيد القطان  ,ويحيى
نفــوس اقرانه ومعارصيه ومن جاء بعده ؛ اال ان كل بــن معــن  ,وعبدالرحمن بن مهــدي  ,وابو زرعة
انسان غري معصوم من الخطأ  ,فقد أخذ عليه بعض ,والنسايئ ,والذهبي وغريهم (.)3

العلامء بعض املآخذ منها :

ومن ذلك أيضا توثيقه لـ(عيل بن زيد بن جدعان),

 -1معظــم الكتب الهامــة التي قــام بتحقيقها أو فقال يف تعليقه عىل بعض احاديث املســند التي
رشحها مل يكد يتممها وكأنه كان يشــتغل بأكرث من جاءت بروايته :إن اســنادها صحيح  ,و إن عيل بن
كتاب يف وقت واحد ،فالرتمذي واملسند وصحيح زيد ثقة (.)4

ابن حبان وتفسري ابن كثري وتفسري الطربي ،وغريها ،وبتوثيقــه البن جدعان يكون قــد خالف أمئة هذا
مل تكتمل ،ولو أكملها لكانت الفائدة أوسع وأكرث ،الشــأن أيضا  ,فقــد ضعفه أحمد بــن حنبل  ,وابن
فال تكاد تجد من يسد هذا الفراغ الذي تركه الشيخ ،معني  ,وابراهيم بن يعقوب الجوجزاين  ,وأبو زرعة
فمنهجه وأسلوبه يختلف عمن جاء من بعده (.)1

 ,وابو حاتم  ,والنسايئ  ,وابن خزمية  ,والدار قطني

 -2تســاهله يف تصحيح األسانيد  :تساهل الشيخ  ,وسفيان بن عيينة(.)5

شــاكر بتوثيقه لبعض الرواة ممــن قال اكرث االمئة وقد ذكر الشيخ شعيب األرنؤوط يف مقدمة تحقيقه
بضعفهــم  ,فمن ذلك توثيقه لعبد اللــه بن لهيعة  ,ملســند أحمد  ,أن الشــيخ احمد محمد شاكر كان
فقد علق الشــيخ أحمد شاكر عن حديث يف مسند متســاهال يف الحكم عىل االحاديث  ,فقال  (:فإنَّه

ِ
أحاديث غري
احمد  ,احد رجال اســناده عبد الله بن لهيعة  ,فقال رحمه الله قد ت َســا َه َل يف الحكم عىل
حذَّاقِ
ري مريض عند ال ُ
( :إســناده صحيح .ابن لهيعة :هــو عبد الله ،وهو قليلة يف « املسند « تساهالً غ َ

ثقــة تكلموا فيه من قبل حفظــه بحد احرتاق كتبه،

((( ينظــر  :تاريخ اإلســام َو َوفيات املشــاهري َواألعالم

ونحن نرى تصحيح حديثــه إذا رواه عنه ثقة حافظ ,شــمس الدين أبو عبد الله محمــد بن أحمد بن عثامن بن

من املعروفني)(.)2

َاياز الذهبي (املتوىف748 :هـ) ,املحقق :الدكتور بشار
ق ْ

ع ّواد معروف  ,دار الغرب اإلسالمي ,الطبعة األوىل2003 ،

م.)159( 670 /4 ,

ص .97

((( ينظر  :هامش مسند أحمد ت شاكر  , )26( 179 /1و

شاكر , ,العدد (1411, )39ه ,ص.54-48

((( ينظر  :تهذيب الكامل يف أســاء الرجال -434/20

((( مجلة البيان  ,الحريري حكمت  ,الشــيخ أحمد محمد  , )1904(446/2و ,)2294 (51/3و.)4583( 313/4

((( هامش مسند أحمد ت شاكر .)87( 202 /1,

.)4070 (443

إختيارات الشيخ أحمد محمد شاكر يف الباعث الحثيث

 26أ .د .إدريس عسكر حسن العيساوي  +عيل محمد سليامن فريد العبيدي
من النقاد ،فق َّوى َ
يل بن
حال ابــنِ لهيعة مطلقاً ,وع ِّ

جدعان  ,ورشيك بن عبد الله النخعي ,ومن املبحث الثاين :
زيد بن ُ
ُه َو ِمن بابَ ِتهم ،ويف كثريٍ من األحاديث التي جاءت

ٍ
يف « املســند « ُ
واحد منها :إســنا ُده
يقول يف ك ُِّل

التحقيق يف اسم الباعث الحثيث

املعروف املشــهور بني طلبة العلم أن مخترص

صحيح ،رجالُه ثقات ،مع أن يف ســندها َم ْن ُر ِم َي ابن كثري يســمى( :الباعث الحثيــث إىل اختصار
باالختالط وراويه عنه ممن روى عنه بعد االختالط ،علوم الحديــث)( , )3فمن أهل العلــم من أقر هذه

أو ممن هو موصوف بســوء الحفــظ ،أو كان ممن التسمية ومنهم من قال بأن هذه التسمية هي لرشح

يُعرف بالتدليس وقد روى حديثه بالعنعنة) (.)1

الشيخ أحمد شاكر شارح الكتاب ,وأسامي الكتب

وقال أيضا  (:وقد صحح كثريا ً من األسانيد التي فيها تعرف من خالل ما ينقله أهل العلم الكبار يف تراجم

رواة مجهولون مل يُ ْؤث َ ْر توثيقُهم عن ٍ
أحد من األمئة العلامء  ,وكل العلامء الذين كانوا يف عرص الحافظ
ِ
املعتمد عليهم املوثوق بهم يف هذا الفن .ويف ك ُِّل ابن كثــر وكذلك تالميذه ذكــروا أنه اخترص علوم
ذلــك مخالف ٌة للجها ِب َذ ِة النقا ِد من أهلِ الحديث يف الحديث البن الصالح دون تسميته بأي تسمية (.)4

ختَلِ ِ
ف عصورهم )(.)2
ُم ْ

فقد قال الحافظ ابن كثري يف مقدمة كتابه ( اختصار

علــوم الحديــث)  ( :ملا كان علــم الحديث من

أهــم العلوم وأنفعها أحببــت أن أعلق فيه مخترصا ً

نافعاً جامعاً ملقاصد الفوائد ،ومانعاً من مشــكالت

((( ذهب اىل هذا محقق الرســالة املســتطرفة االســتاذ
:محمد املنترص بن محمد الزمزمي فقال (:وممن اخترصه

– يعني كتاب ابن الصالح -أيضا الحافظ ابن كثري ،وســاه
الباعث الحثيث يف اختصار علوم الحديث)( ينظر :الرسالة
املســتطرفة لبيان مشهور كتب السنة املرشفة  ,أبو عبد الله
محمد بن أيب الفيض جعفر بن إدريس الحسني اإلدرييس

الشــهري بـ الكتاين (املتوىف1345 :هـ) ,املحقق :محمد

املنترص بن محمد الزمزمي  ,دار البشائر اإلسالمية  ,الطبعة

((( مسند أحمد بن حنبل  ,تحقيق شعيب األرنؤوط  ,مقدمة السادسة 1421,هـ2000-م ,ص , 215الهامش رقم)1
املحقق.147 /1 ,

((( املصدر نفسه.

((( الباعث الحثيــث رشح اختصار علوم الحديث ط ابن

الجوزي  ,ص .8
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املسائل الفرائد .وكان الكتاب الذي اعتنى بتهذيبه الحافظ املفرس فاخترصها يف رسالة لطيفة سامها

الشــيخ اإلمام العالمة ،أبو عمر بن الصالح تغمده الباعث الحثيث عىل معرفة علوم الحديث) (.)4

الله برحمته  -من مشــاهري املصنفات يف ذلك بني

لكن الشيخ أحمد محمد شاكر يف مقدمة الطبعة

الطلبة لهذا الشأن ،ورمبا ُعني بحفظه بعض املهرة الثانيــة لهذا الكتاب قال  (:ثم رأيت أن أصل كتاب
من الشــبان ،ســلكت وراءه ،واحتذيــت حذاءه ،ابن كثري عرف باســم (اختصار علــوم الحديث),

واخترصت ما بسطه ،ونظمت ما فرطه )( ,)1ويالحظ وأن األخ العالمة الشــيخ محمد عبد الرزاق حمزة

من هذا النص ان الحافظ ابن كثري مل يجعل لكتابه جعل له عنوانا آخر يف طبعته األوىل مبكة فســاه

اسام معينا.

(اختصــار علوم الحديــث أو الباعث الحثيث إىل

كتاب ابن كثري هو ( :مخترص علوم الحديث)(.)2

الكاتبون يف القرون األخرية .وأنا أكره التزام السجع

كام ان حاجي خليفة ذكر يف كشف الظنون ان اسم معرفة علوم الحديث) التزاما للسجع الذي أغرم به
لكن محمد صديق حسن خان ذكر يف موضعني وأنفر منه ولكن ال أدري كيف فاتني أن أغري هذا يف

من كتابه (أبجد العلوم ):ان اسم كتاب ابن كثري هو الطبعة الثانية التي أخرجتها ثم اشــتهر الكتاب بني

الباعث الحثيث (.)3

أهل العلم باسم (الباعث الحثيث) ,وليس هذا اسم

والشــيخ محمد عبد الــرزاق حمزة عندما حقق كتــاب ابن كثري  ,وليس من اليســر أن أعرض عن

الكتاب اطلق عليه هذا االســم ونسبه البن كثري  ,و االسم الذي اشتهر به أخريا .فرأيت من حقي -جمعا

قال يف تقدميه لكتاب الشــيخ شاكر الذي رشح به بني املصلحتني :حفظ األمانة يف تســمية املؤلف
كتاب ابــن كثري  ( :ثم جاء االمام ابــن كثري الفقيه كتابه واإلبقاء عىل االسم الذي اشتهر به الكتاب -أن
((( ينظر الباعث الحثيث إىل اختصار علوم الحديث ,ص

.19

أجعل (الباعث الحثيث) علام عىل الرشح الذي هو

من قلمي ومن عميل فيكون اسم الكتاب (الباعث

((( ينظــر :كشــف الظنون عن أســامي الكتــب والفنون الحثيث رشح اختصار علوم الحديث) .واألمر يف
()5
,مصطفى بن عبد الله كاتب جلبي القســطنطيني املشهور هذا كله قريب).

باسم حاجي خليفة أو الحاج خليفة (املتوىف1067 :هـ),
مكتبة املثنى  ,بغداد 1941,م .1005 /2 ,

ومن هذا يتبني لنا أن الشيخ أحمد شاكر ال يوافق

عىل أن اسم ( الباعث الحثيث ) هو اسم كتاب ابن

((( ينظر :أبجد العلــوم ,أبو الطيب محمد صديق خان بن
حســن بن عيل ابن لطف الله الحسيني البخاري ال ِق َّنوجي ((( الباعث الحثيــث رشح اختصار علوم الحديث  ,ط,1
(املتوىف1307 :هـ)  ,دار ابن حزم ,الطبعة األوىل  1423 ,دار ابن الجوزي  ,2008 ,ص.8

هـ 2002 -م ,ص275و. 617
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كثري  ,ويعتقد أن هــذه اإلضافة لعنوان الكتاب هي  ,ولكن تســمية محمد صديق خان له بهذا االســم

من عمل الشــيخ محمد عبد الرزاق حمزة فأراد أن ال دليل عليها؛ لكن رمبــا كان منترشا عندهم بهذا
يجمع بني مصلحتني كام ذكر.

وبناء عىل ما تقدم :

العنوان  ,فقد كان بعض أهــل العلم قدميا إذا رأوا

كتابــا مخترصا لبعض أهل العلم يســمونه باســم

فاســم (الباعث الحثيث) ليس من صنيع الشيخ ليكون علام عليه فلعل هذا هو الذي حصل (.)1

أحمد محمد شاكر فقد نسب الشيخ هذا االسم ملن وعليــه فاســم الباعث الحثيث مل يكــن يف اصله
حقق الكتاب قبله وهو الشــيخ محمد عبد الرزاق للشــيخ أحمد محمد شــاكر وامنا اختاره اســا

حمزة .

لرشحه عىل اختصار علــوم الحديث ؛ ليجمع بني

والشــيخ محمد عبد الرزاق حمزة نســب اسم ( ما اشــتهر به الكتاب – اي الباعث الحثيث  -وبني

الباعــث الحثيث ) للحافظ ابــن كثري وقال ان هذا اسمه االصيل – اي اختصار علوم الحديث – فصار
اسم مخترصه لكتاب ابن الصالح.

اسم كتاب الشيخ أحمد شــاكر ( الباعث الحثيث

والشيخ محمد صديق خان ذكر ان اسم مخترص اىل رشح اختصار علوم الحديث ).

ابن كثري هو الباعث الحثيث  ,ووفاة محمد صديق

خان كانت قبل والدة أحمد محمد شاكر ,فقد تويف
الشــيح محمد صديــق خان ســنة 1307هـ وولد

الشيخ شاكر سنة  1309هـ.

❊

❊

❊

لكن حاجي خليفه ذكر ان كتاب ابن كثري اســمه

مخترص علوم الحديث وحاجي خليفة متقدم عىل
محمد صديق خان فقد كانت وفاته 1067هـ.

والحافظ ابن كثري مل يذكر انه وضع هذا االســم

لكتابه ومل يذكر أحد من تالميذه ان كتابه كان بهذا
االســم فكل من ذكره ذكر ان اسمه (اختصار علوم
الحديث) فقط .

فام ذهب اليه الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة من ان

الباعث الحثيث هو اســم الختصار ابن كثري ,فرمبا

يكون اعتمد بذلك عىل ما كتبه محمد صديق خان ((( الباعث الحثيث رشح اختصار علوم الحديث  ,ص .8
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•أقوال العلامء:

المبحث الثالث

تقســم البدعة اىل مكفرة وغري مكفرة  ,وقد اختلف

حكم رواية المبتدع

اوال :البدعة املكفرة  :امل ُ َكفَر ببدعته ال بد أن يكون

•اختيار الشيخ أحمد محمد شاكر :

العلامء يف قبول رواية أصحاب البدع عىل اقوال :

ذلك التكفري ُمتفَقا عليه من قواعد جميع األمئة ,كام
يف غالة الروافض من دعوى بعضهم حلول اإللهية

اختار الشــيخ احمد محمد شــاكر مــا ذهب إليه يف عــي أو غريه أو اإلميان برجوعه إىل الدنيا قبل
الحافظ ابن حجر :من أنــه ال يُرد كل ُمكفَر ببدعته يوم القيامة أو غري ذلك(,)3واختلف العلامء يف قبول

؛ ألن كل طائفــة تدعــي أن مخالفتها مبتدعة ،وقد روايته عىل قولني :

تبالغ فتكفر ،فلو أخذ ذلك عىل اإلطالق الســتلزم  -1القــول االول :عــدم قبول روايــة املبتدع بدعة
تكفري جميــع الطوائف ,واملعتمــد :أن الذي ترد مكفرة :ذهب الغزايل اىل هذا القول وقال  ( :الكافر

روايته من أنكر أمرا متواتــرا من الرشع معلوما من وإن كان متأوال فال تقبل روايته ألن كل كافر متأول،
الدين بالرضورة ،أو اعتقد عكسه .وأما من مل يكن فإن اليهودي أيضا ال يعلم كونه كافرا )(.)4

كذلك وانضم إىل ذلك ضبطه ملا يرويه ،مع ورعه وذهب النــووي اىل هذا القول  ,فقــال( :من كفر
وتقواه ،فال مانع من قبوله  .قال الشيخ أحمد محمد ببدعة مل يحتج به باالتفاق)(.)5

شــاكر  (:وهذا الذي قاله الحافظ هو الحق الجدير
باالعتبار ،ويؤيده النظر الصحيح) (.)1

((( ينظر :فتح البــاري رشح صحيح البخاري  ,أحمد بن

ثم قال بعد نقله ألقوال العلامء يف هذه املســألة :عيل بن حجر أبو الفضل العســقالين الشــافعي ,رقم كتبه
وأبوابــه وأحاديثــه :محمد فؤاد عبد الباقــي ,دار املعرفة ,

(ان هذه األقــوال كلها نظرية ,والعــرة يف الرواية

بريوت1379 ،ه. 385 /1 ,

بصدق الراوي وأمانته والثقة بدينه وخلقه .واملتتبع ((( املســتصفى  ,أبــو حامــد محمد بن محمــد الغزايل

ألحوال الرواة يرى كثريا من أهل البدع موضعا للثقة الطويس (املتوىف505 :هـ)  ,تحقيق :محمد عبد الســام

واالطمئنان وإن رووا ما يوافق رأيهم )(.)2

عبد الشايف  ,دار الكتب العلمية ,الطبعة األوىل1413 ،هـ

1993 -م  ,ص.125

((( التقريب والتيسري ملعرفة سنن البشري النذير يف أصول

((( ينظر :الباعث الحثيــث رشح اختصار علوم الحديث الحديــث ,أبو زكريا محيي الديــن يحيى بن رشف النووي

ص.225

((( املصدر نفسه.

(املتوىف676 :هـ)  ,تقديم وتحقيق وتعليق :محمد عثامن
الخشــت  ,دار الكتاب العريب ،بــروت ,الطبعة األوىل،
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وذهب بــدر الدين ابن جامعة اىل مــا ذهب اليه وذهب الســخاوي اىل ما ذهب اليــه الحافظ ابن

النووي من دعوى االتفاق عىل هذا القول (.)1

حجر من التفصيل (.)5

رد الســيوطي عــى دعوى االتفاق التــي قال بها  -2القــول الثــاين  :قبول روايــة املبتــدع املُكفَر

النــووي وابن جامعة  ,فقــال ( :ان دعوى االتفاق ببدعته :

ممنوعة  ,فقــد قيل :إنه يقبل مطلقا .وقيل :يقبل إن حــى الخطيــب عــن جامعة مــن أهــل النقل
اعتقد حرمة الكذب)(.)2

واملتكلمــن قولهم :إن أخبار أهــل األهواء كلها

إن كفر ببدعته ،فال إشكال يف رد روايته)(.)3

وذكــر الخطيب البغدادي أن أصحــاب هذا القول

وذهب ابن كثري اىل هذا القول ايضا ,فقال (:املبتدع مقبولة  ,وإن كانوا كفارا وفساقا بالتأويل (.)6

واختار الحافظ ابن حجر هذا القول وذكر أن هذا هو احتجوا  :بأن موقع الفسق معتمدا والكافر األصيل
قول الجمهور  ,ثم بني :أن الذي تُ َر ُّد روايته من أهل معاندان  ,وأهل األهواء متأولون غري معاندين  ,وبأن
البدع  ,هــو من أَنْ َك َر أمرا ً متواترا ً من الرشع ،معلوماً الفاسق املعتمد أوقع الفسق مجانة  ,وأهل األهواء
من الدين بالرضورة ،وكذا من اعتقد عكســه .فأما اعتقدوا ما اعتقدوه ديانة (.)7

من مل يكن بهذه الصفة ،وانضم إىل ذلك ضَ بْطُه ملا واجــاب الخطيب عــى هذا االســتدالل  ,فقال :

يرويه ،مع َو َر ِع ِه وتقواه :فال مانع من قبوله (.)4
 1405هـ  1985 -م  ,ص.50

(يلزمهم عــى هذا الفــرق أن يقبلوا خــر الكافر
األصيل  ,فإنه يعتقد الكفر ديانة  ,فإن قالوا :قد منع

((( ينظر :املنهل الروي يف مخترص علوم الحديث النبوي

 ,أبــو عبد الله ،محمد بن إبراهيم بن ســعد الله بن جامعة بن ضيف الله الرحييل  ,الطبعة الثانية 1429 ،هـ 2008 -

الكناين الحموي الشــافعي ،بدر الدين (املتوىف733 :هـ) م ,ص.124 -122

,املحقق :د .محيي الدين عبد الرحمن رمضان ,دار الفكر ((( ,ينظر :الغاية يف رشح الهداية يف علم الرواية  ,شــمس
دمشق  ,الطبعة الثانية1406 ،ه  ,ص . 67

الدين أبو الخري محمد بن عبــد الرحمن بن محمد بن أيب

بن أيب بكر جالل الدين السيوطي (املتوىف911 :هـ) ,

أبو عائش عبد املنعم إبراهيم  ,مكتبة أوالد الشيخ للرتاث ,

((( تدريب الراوي يف رشح تقريب النواوي ,عبد الرحمن بكر بن عثامن بن محمد الســخاوي (املتوىف902 :هـ) ,

حققه :أبو قتيبة نظر محمد الفاريايب  ,دار طيبة .383/1 ,

الطبعة األوىل2001 ،م  ,ص .130 -129

ص .222

بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي (املتوىف:

((( ينظــر :الباعث الحثيث رشح اختصار علوم الحديث  ((( ,ينظر:لكفايــة يف علم الرواية ,أبــو بكر أحمد بن عيل
((( ينظــر  :نزهة النظر يف توضيح نخبة الفكر يف مصطلح 463هـ),املحقق :أبو عبدالله الســورقي و إبراهيم حمدي

أهل األثر ,أبو الفضل أحمد بن عيل بن محمد بن أحمد بن املدين ,املكتبة العلمية ,املدينة املنورة ,ص.121

حجر العســقالين (املتوىف852 :هـ)  ,املحقق :عبد الله ((( الكفاية يف علم الرواية للخطيب البغدادي ص .124
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السمع من قبول خرب الكافر األصيل  ,فلم يجز ذلك هؤالء من الطوائف املخالفني ألصول السنة خالفا
ملنع الســمع منه  ,قيل :فالسمع إذا قد أبطل فرقكم ظاهرا ؛ لكنه مســتند إىل تأويل ظاهره ســائغ  ,فقد

بــن املتأول واملعتمد  ,وصحــح إلحاق أحدهام اختلف أهل الســنة يف قبول حديث من هذا سبيله

باآلخر  ,فصار الحكم فيهام سواء)(.)1

 -إذا كان معروفــا بالتحــرز من الكذب  ,مشــهورا

وذهــب اىل هذا القــول ايضا االمام فخــر الدين بالســامة من خوارم املــروءة موصوفــا بالديانة

الــرازي فقال  ( :املخالف من أهل القبلة إذا كفرناه والعبادة , -عىل أقوال(:)4

كاملجســم وغريه هل تقبل روايته أم ال؟ الحق أنه  -1القــول االول  :رد روايــة املبتــدع مطلقا  :ذكر
إن كان مذهبــه جواز الكــذب مل تقبل روايته وإال الخطيب البغدادي  :ان هذا القول ذهب اليه طائفة

قبلناهــا  ,وعلل الرازي ذلك بقولــه :ألن اعتقاده من الســلف ،منهم مالك ؛ لعلة أنهم كفار عند من

تحريم الكذب يزجره عن اإلقدام عليه فيحصل ظن ذهــب إىل إكفــار املتأولني  ,وفســاق عند من مل

صدقه فيجب العمل به)(.)2

يحكم بكفر متــأول  ,وقال اصحاب هذا املذهب:

ُفسق بها  ,إن الكافر والفاســق بالتأويل مبثابة الكافر املعاند
ثانيا  :البدعة الغري مكفرة  :وهي البدع امل َ

كبدع الخوارج( , )3والروافض الذين ال يغلون ,وغري والفاسق العامد  ,فيجب أال يقبل خربهام وال تثبت
((( الكفايــة يف علــم الروايــة للخطيــب البغــدادي،

ص .125 -124

روايتهام(.)5

وكذا جاء عن القــايض أيب بكر الباقالين فقد نقل

((( املحصول ,أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحســن بن الغزايل أنه اختار عدم قبول رواية املبتدع وشهادته
الحسني التيمي الرازي امللقب بفخر الدين الرازي خطيب ألنه فاســق بفعله وبجهلــه بتحريم فعله ففســقه

الري (املتوىف606 :هـ)  ,دراسة وتحقيق :الدكتور طه جابر مضاعف(.)6
فياض العلواين  ,مؤسسة الرسالة ,الطبعة الثالثة 1418 ،هـ

 1997 -م. 396 /4 ,

ذكر الخطيــب البغدادي أن أصحــاب هذا القول

((( الخوارج :جمع خارج  ,وهــو الذي خلع طاعة االمام احتجوا بالحديث الــذي رواه ابن عمر -ريض الله
الحق واعلن عصيانه  ,واطلق هذا االســم اوال :عىل الذين عنهام ,-عن النبي ﷺ ,أنه قال(( :يا ابن عمر دينك
خرجوا عىل االمام عيل -ريض الله عنه -بعد قبوله التحكيم دينك  ,إمنا هو لحمك ودمــك  ,فانظر عمن تأخذ

يف واقعة صفني ,ثم افرتقوا بعــد ذلك اىل فرق كثرية منهم

 :االزارقة والنجــدات والصفرية وغريهم  ,ومن ابرز ارائهم لبنان ,الطبعة الثالثة 1433 ,هـ 2012 /م .ص.)61-54

تكفري صاحب الكبرية  ,وتصويبهم لعبد الرحمن بن ملجم ((( ينظر :فتح الباري البن حجر . 385 /1
يف قتلــه االمام عليا( .ينظر  :العقيدة االســامية ومذاهبها ((( ,الكفاية يف علم الرواية ص.120

قحطان عبــد الرحمن الدوري ,كتاب نــارشون  ,بريوت ((( ,ينظر :املستصفى ص.127
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 ,خــذ عن الذين اســتقاموا  ,وال تأخــذ عن الذين وذكر ابن حجر أن أكرث مــا ُعلل به هذا القول  :أن
مالــوا))( , )1واحتجوا أيضا بقــول عيل -ريض الله يف الرواية عن املبتدع ترويجا ألمره وتنويها بذكره،

عنه -وهو يف مسجد الكوفة( :انظروا ممن تأخذون وعــى هذا فينبغــي أن ال يروى عــن مبتدع يشء
هذا العلم فإمنا هو الدين)  ,وقول محمد بن سريين :يشاركه فيه غري مبتدع (.)4

( إمنا هذا الحديث دين ,فانظروا عمن تأخذونه)( .)2رد العلــاء عىل اصحاب هذا القــول وقالوا  :بأن
وحىك هذا القــول ابن الصــاح  ,وذكر أن حجة قولهم هذا ضعيف لوجــود احاديث من رواية أهل

من قال به :أن املبتدع فاســق ببدعته ،وكام استوى البدع يف الصحيحني (.)5

يف الكفر املتأول وغري املتأول يســتوي يف الفسق وقد رسد الســيوطي اســاء أهل البدع ممن روى

املتــأول وغري املتأول ,ورد ابن الصالح عىل هذا  ,لهم البخاري ومسلم  ,وبلغ عددهم أكرث من مثانني

فقال ( :هذا مباعد للشــائع عن أمئة الحديث ،فإن راويــا ( .)6فلو رد حديث هــؤالء لذهب جملة من

كتبهم طافحــة بالرواية عن املبتدعــة غري الدعاة اآلثار النبوية ،وهذه مفسدة بينة ,كام قال الذهبي(.)7
ويف الصحيحــن كثري من أحاديثهم يف الشــواهد -2القول الثاين  :قبول رواية املبتدع مطلقا:
واألصول)(.)3

((( الكفاية يف علم الروايــة ص .121ورواه ابن الجوزي

يف العلــل املتناهيــة وقال  :ال يصح عن رســول الله ﷺ

ذهب الشافعي اىل هذا القول  ,فقال ( :ذهب الناس

من تأويل القرآن واألحاديث ,أو من ذهب منهم إىل

أمور اختلفوا فيها  ,فتباينوا فيها تباينا شديدا واستحل

؛ألن فيــه عطاف بن خالد مجروح وقــال ابن حبان :يروي

عن الثقات ما ال يشــبه حديثهم فال يحتج به( .ينظر :العلل ((( ينظر :نزهة النظر  ,ص.123

املتناهية يف األحاديث الواهية ,جامل الدين أبو الفرج عبد ((( ينظر :رسوم التحديث يف علوم الحديث  ,برهان الدين

الجعربي
الرحمن بن عيل بــن محمد الجوزي (املتوىف597 :هـ)  ,أبو إســحاق إبراهيم بن عمر بن إبراهيم بن خليل
ّ
املحقق :إرشــاد الحق األثري  ,إدارة العلوم األثرية ،فيصل (املتــوىف732 :هـ)  ,املحقق :إبراهيم بن رشيف املييل ,
آباد ،باكستان ,الطبعة الثانية1401 ،هـ1981/م  -123 /1 ,دار ابن حزم  -لبنان  /بــروت ,الطبعة األوىل1421 ،هـ -

.))186(124

((( ينظر :الكفاية يف علم الرواية ص .121

2000م  ,ص .101

((( ينظر :تدريب الراوي . 392-388 /1

((( ينظــر :معرفة أنواع علوم الحديــث املعروف مبقدمة ((( ينظر  :ميزان االعتدال يف نقد الرجال  ,شــمس الدين
َاياز الذهبي
ابن الصالح  ,عثامن بن عبد الرحمن ،أبوعمرو ،تقي الدين أبو عبد الله محمد بن أحمــد بن عثامن بن ق ْ

املعروف بابــن الصالح (املتوىف643 :هـ) ,املحقق :نور (املتــوىف748 :هـ)  ,تحقيق :عيل محمــد البجاوي  ,دار
الدين عرت  ,دار الفكر ,سوريا ،ودار الفكر املعارص  ,بريوت املعرفة للطباعــة والنرش ،بريوت  ,لبنــان ,الطبعة األوىل،

1406 ,هـ 1986 -م  ,ص. 115-114

 1382هـ  1963 -م.)2(5 /1 ,
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فيها بعضهم من بعض ما تطول حكايته ,وكان ذلك منهم اســتحالل الكذب والشهادة ملن وافقهم مبا

منهم متقادما  ,منه ما كان يف عهد السلف وبعدهم ليس عندهم فيه شهادة  ,و ونقل عن الشافعي قوله:
إىل اليوم  ,فلم نعلم أحدا من سلف هذه األمة يُ ْقتَ َدى ( وتقبل شــهادة أهــل األهــواء إال الخطابية( )4من

به وال من التابعني بعدهم رد شهادة أحد بتأويل وإن الرافضة  ,ألنهم يرون الشــهادة بالزور ملوافقيهم) ,
خطَّأَهُ َوضَ لَّلَ ُه ورآه اســتحل فيه ما حرم عليه ,وال رد وحىك أن هذا مذهب سفيان الثوري  ,وأبو يوسف
َ

شــهادة أحد بيشء من التأويل كان له وجه يحتمله القايض (.)5
وإن بلغ فيه استحالل الدم واملال)(.)1

وذهــب الخطيــب البغــدادي اىل هــذا القول ,

ونقل الخلييل يف اإلرشــاد عن الشافعي  ,أنه كان واســتدل عىل ذلك مبا اشــتهر من قبول الصحابة

يقول يف ابراهيم ابن ايب يحيــى -وكان قدريا( : -)2أخبــار الخوارج وشــهاداتهم  ,ومن جرى مجراهم
(حدثنا الثقة يف حديثه ،املتهم يف دينه)(.)3

من الفســاق بالتأويل  ,ثم اســتمرار عمل التابعني

وحىك الخطيب البغدادي عن طائفة من أهل العلم والخالفــن بعدهم عىل ذلك  ,ملا رأوا من تحريهم

قولهــم بقبول أخبار أهل األهــواء  ,الذين ال يعرف الصدق وتعظيمهم الكذب  ,وحفظهم أنفسهم عن
((( األم  ,الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس
بن عثامن بن شافع بن عبد املطلب بن عبد مناف املطلبي

املحظــورات مــن األفعال  ,وإنكارهــم عىل أهل
الريب والطرائق املذمومــة  ,ورواياتهم األحاديث

القريش امليك (املتــوىف204 :هـ)  ,دار املعرفة  ,بريوت ((( الخطابية  :أصحاب أيب الخطاب محمد بن أيب زينب

1410,هـ1990/م. 222 /6 ,

األسدي األجدع موىل بني أســد ،وهو الذي عزا نفسه إىل

((( القدريــة :هــم الفرقة التــي تقول بالقدر  :اي اســناد أيب عبــد الله جعفر بن محمد الصادق ريض الله عنه .فلام
افعال العبــاد اىل قدرهم فالعباد هم الذين يخلقون افعالهم وقف الصــادق عىل غلوه الباطل يف حقــه تربأ منه ولعنه،

ويختارونها  ,وتســميتهم بهذا االســم من قبيل النسبة اىل وأمر أصحابه بالرباءة منه .وشدد القول يف ذلك ،وبالغ يف
الضد اذ قد يســمى اليشء بضده كتسمية االعمى بالبصري التربي منه واللعن عليه .فلام اعتزل عنه ادعى اإلمامة لنفسه

فهم نســبوا اىل القــدر وهم نفاته  ,ومن ابــرز عقائدهم ان  ,زعم أبو الخطــاب أن األمئة أنبياء ثم آلهــة .وقال بإلهية
القــدر خريه ورشه من العبد  ,والعبــد قادر عىل اختيار فهو جعفــر بن محمد ،وإلهية آبائــه ريض الله عنهم .وهم أبناء

قادر عىل افعال نفســه وليس للقدر سلطان عليه ( .ينظر  :الله وأحباؤه .واإللهية نور يف النبوة ،والنبوة نور يف اإلمامة.
العقيدة االسالمية ومذاهبها ص.)124-115

وال يخلو العامل من هذه اآلثــار واألنوار .وزعم أن جعفرا

((( اإلرشاد يف معرفة علامء الحديث  ,أبو يعىل الخلييل ،هو اإلله يف زمانه ،وليس هو املحسوس الذي يرونه .ولكن
خليل بن عبد الله بن أحمد بن إبراهيم بن الخليل القزويني ملا نزل إىل هذا العــامل لبس تلك الصورة فرآه الناس فيها.

(املتوىف446 :هـ) ,املحقق :د .محمد سعيد عمر إدريس (امللل والنحل )179 /1

 ,مكتبة الرشد  ,الرياض ,الطبعة األوىل1409 ،ه  ((( .308 /1 ,ينظر  :الكفاية يف علم الرواية ص. 120
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التــي تخالف آراءهم  ,ويتعلق بهــا مخالفوهم يف وميكن أن يرد عىل هذا االعرتاض بصنيع الشيخني
االحتجاج عليهم  ,فاحتجوا برواية عمران بن حطان يف صحيحيهام يف روايتهام عن أهل البدع الداعني

وهو من الخــوارج , -وعمرو بن دينار  -كان ممن اىل بدعهم  ,كعمران بن حطان الخارجي مادح عبديذهب إىل القدر والتشيع  ,-وكان عكرمة إباضيا

()1

الرحمن بن ملجم قاتل عــي بن أيب طالب ريض

 ,ثم قــال الخطيب  (:وقد دون أهــل العلم قدميا الله تعاىل عنه  -وهذا مــن أكرب الدعوة إىل البدعة

وحديثا رواياتهم  ,واحتجوا بأخبارهم  ,فصار ذلك –  ,فقد خرج عنه البخــاري  ,وزعم جامعة أنه من

كاإلجامع منهم  ,وهو أكرب الحجج يف هذا الباب  ,دعاة الرشاة(, )5ومنهم عبد الحميد بن عبد الرحمن
وبه يقوى الظن يف مقاربة الصواب)(.)2

 ,أخرج له الشــيخان وقال فيه أبو داود السجستاين

وحىك ابن الصالح عــن بعض العلامء قبول رواية كان داعية إىل اإلرجاء( ,)6وغري ذلك (.)7

املبتــدع  ,إذا مل يكــن ممن يســتحل الكذب يف

الج ّد :مجد الدين عبد الســام بن تيميــة (ت652 :هـ) ،

نرصة مذهبه أو ألهل مذهبه ،ســواء كان داعية إىل وأضاف إليهــا األب : ،عبد الحليم بن تيمية (ت682 :هـ)
بدعته أو مل يكن وعزاه اىل الشافعي أيضا كام فعل  ،ثم أكملهــا االبن الحفيد :أحمد بن تيميــة (728هـ) ] ,
الخطيب البغدادي( .)3من املمكن أن يُعرتَض عىل املحقــق :محمد محيي الدين عبد الحميــد  ,دار الكتاب
العريب  ,ص . 264

هذا القول مبا احتج بــه أصحاب القول االول من

االدلة التي استدلوا بها عىل صحة قولهم.

((( الــراة  :أحد االســاء التي اطلقت عــى الخوارج ,
وزعموا أنهم ســموا بهذا االســم ؛ ألنهم باعوا أنفسهم لله

وميكن أن يعرتض عليه أيضا  :بأن صاحب البدعة تعــاىل عىل أن لهم الجنة  ,وفرس غريهم هذه التســمية من

رش  ,أي زاد وتفاقم  (.ينظر العقيدة االســامية
إذا دعا اىل بدعته  ,فال يُؤمن أن يضع ملا يدعو إليه باب َ
ش َ
ي ال ُ
حديثا يوافقه  ,كام أن الداعي اىل بدعته يســتحق ومذاهبها ص )55

الهجران حتى ال يشيخ يف العلم(.)4

(((

( ) املرجئة  :االرجاء اي التأخري واالمهال وسميت

املرجئة بهذا االسم النهم يؤخرون صاحب الكبرية اىل يوم

((( اإلباضية  :فرقة انفصلت عن الخوارج  ,رأسها الحقيقي القيامة فال يقىض عليه بحكــم يف الدنيا من كونه من أهل

جابر بن زيد ,وســميت بهذا االســم نسبة اىل عبد الله ابن الجنة او من اهل النار  ,من ابــرز عقائدهم انهم يقولون ال
اباض التميمي  ,لربوزه يف الجانب الســيايس  ,وهو الذي يــر مع االميان معصية كام الينفع مع الكفر طاعة  ,ومن
انفصل عن نافع بــن االزرق  (.ينظر :العقيدة االســامية فرقهم اليونســية والعبيدية والغسانية والثوبانية وغريهم ( .

ومذاهبها ص)64

((( الكفاية يف علم الرواية ص .125

((( ينظر مقدمة ابن الصالح ص. 114

ينظــر :امللل والنحل  ,أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن

أىب بكر أحمد الشهرســتاين (املتوىف548 :هـ) ,مؤسســة
الحلبي)145- 139/1,

((( ينظر :املسودة يف أصول الفقه ,آل تيمية [بدأ بتصنيفها ((( ينظــر :النكت عىل مقدمة ابن الصــاح  ,أبو عبد الله
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 -3القول الثالث  :قبول رواية صاحب البدعة ان مل وذهب اىل هذا القول ابن حبان وادعى اتفاق االمئة
يكن داعيا ومل يرو ما يقوي بدعته:

ج ْعفَر بن ُســلَيْ َمن الضب ِعي
عليه  ,فقال يف ترجمة َ

ممن ذهب اىل هذا القول أحمد بن حنبل ,فقد روى  ( :ليــس بني أهــل الحديث مــن أمئتنا خالف أن
ابن حبان أنه ُســ ِئل  :نكتب عن املرجئ والقدري الصدوق املتقن إذا كان فيــه بدعة ومل يكن يدعو

وغريهــا من أهــل االهــواء ؟ قال  :نعــم اذا مل إليها  ,أن االحتجاج بأخباره جائز فإذا دعا إىل بدعته

يكــن يدعو اليه ويكــر الكالم فيه  ,فأمــا اذا كان ســقط االحتجاج بأخباره  ,واحتججنا بأقوام ثقات
داعيا فال (.)1

انتحلــوا البدع غري أنهم مل يكونــوا يدعون إىل ما

وذكر الخطيب البغدادي إن كثريا من العلامء ذهبوا ينتحلون وانتحال العبد بينه وبني ربه إن شــاء عذبه

اىل قبــول أخبار غري الدعاة من أهل األهواء  ,وذكر وإن شــاء عفا عنه وعلينا قبــول الروايات عنهم إذا
منهم أحمد بن حنبل.

()2

كانوا ثقات)(.)4

ورصح بهذا القول الحافظ ابو اسحاق الجوزجاين اال ان برهــان الدين األبنــايس ,وابن حجر اعرتضا

 ,فقال ( :منهم زائغ عــن الحق صدوق اللهجة قد عىل دعوى االتفاق التي قال بها ابن حبان  ,فقاال :
جرى يف النــاس حديثه  ,إذ كان مخذوال يف بدعته فيها نظر (.)5
مأمونا يف روايته  ,فهؤالء عندي ليس فيهم حيلة إال

أن يؤخذ مــن حديثهم ما يعرف إذا مل يقو به بدعته

فيتهم عند ذلك)(.)3

الجوزجاين ،أبو إســحاق (املتــوىف259 :هـ)  ,املحقق:
عبد العليم عبد العظيم البَســتوي  ,حديث اكادمي  ,فيصل

آباد ،باكستان  ,ص . 11

((( الثقــات  ,محمد بن حبان بــن أحمد بن حبان بن معاذ

بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركيش الشــافعي بن َم ْعب َد ،التميمي ،أبو حاتم ،الدارمي ،البُســتي (املتوىف:

(املتوىف794 :هـ) ,املحقق :د .زين العابدين بن محمد بال 354هـ) ,طبع بإعانــة :وزارة املعــارف للحكومة العالية
فريج  ,أضواء السلف  ,الرياض ,الطبعة األوىل1419 ،هـ  ,الهندية  ,تحت مراقبة :الدكتور محمد عبد املعيد خان مدير

1998م .402-400 /3 ,

دائرة املعارف العثامنية ,دائرة املعــارف العثامنية  ,حيدر

((( املجروحــن مــن املحدثني والضعفــاء واملرتوكني آباد الدكن الهند ,الطبعــة األوىل 1393 ،ه 1973 /م/6 ,

 ,محمــد بن حبان بــن أحمد بن حبان بن معــاذ بن َم ْعب َد.)7074( 140 ،

التميمي ،أبو حاتم ،الدارمي ،البُســتي (املتوىف354 :هـ) ((( ينظر :الشــذا الفياح من علوم ابــن الصالح رحمه الله

,املحقق :محمود إبراهيم زايد  ,دار الوعي  ,حلب ,الطبعة تعاىل  ,إبراهيم بن موىس بن أيوب ،برهان الدين أبو إسحاق
األوىل1396 ،هـ  ,ص .78

((( ينظر  :الكفاية يف علم الرواية ص.121

األبنايس ،ثــم القاهري ،الشــافعي (املتــوىف802 :هـ)

,املحقق :صالح فتحي هلل  ,مكتبة الرشد  ,الطبعة األوىل

((( أحوال الرجال  ,إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق السعدي 1418ه/ـ 1998م ,254/1 ,و فتح الباري . 358/1
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وقال ابن الصــاح  ( :هذا مذهب الكثري أو األكرث وبني ابن حجر سبب تقييده قبول رواية املبتدع  ,بأن

من العلامء)(.)1

ال يكون داعية اىل بدعته  ,فقال ( :ألن تزيني بدعته

وذهب ابن دقيق العيد اىل هذا القول أيضا  ,فقال  :قــد يحمله عىل تحريف الروايات وتســويتها عىل

( إنا نرى أن من كان داعية ملذهبه املبتدع  ,متعصبا مــا يقتضيه مذهبه)( , )7وعلل عــدم قبول روايته اذا

له  ,متجاهرا بباطلــه  ,أن ترتك الرواية عنه إهانة له  ,كانت تقــوي بدعته بقوله  ( :النا ال نأمن عليه غلبة
وإخامدا لبدعته فإن تعظيم املبتدع تنويه ملذهبه به الهوى)(.)8

 ,اللهم إال أن يكــون ذلك الحديث غري موجود لنا وذهب الســخاوي اىل هــذا القول ايضــا فقال :
إال من جهته فحينئــذ تقدم مصلحة حفظ الحديث (والحاصل قبول رواية املبتــدع الورع الضابط إذا

عىل مصلحة إهانــة املبتــدع)( ,)2وذهب اىل هذا كان غري داعية ىف األصح  ،ومحله :فيام إذا مل يكن

القول أيضا :برهان الدين الجعربي ( ,)3والذهبي( .)4موافقا لبدعته)(.)9

ورجحــه األبنايس ,فقــال  (:ان هــذا القول أعدل وضعف ابــن تيمية ما ذكره بعــض العلامء من ان
املذاهب وأوالها بالقبول)(.)5

سبب عدم قبولهم رواية املبتدع الداعى إىل بدعته:

األعدل وصارت إليه طوائف من األمئة)(,)6

يوافقه  ,فقــال  ( :التعليل بخوف الكذب ضعيف ؛

((( معرفة انواع علوم الحديث ص. 114

الفرعية  ,وعىل غري الدعاة وإمنا الداعي يســتحق

ورجحــه ابن حجر أيضا  ,فقال  (:هذا املذهب هو أنــه إذا دعا ال يؤمن أن يضع ملــا يدعو إليه حديثا
ألن ذلك قد يُخاف عىل الدعاة إىل مسائل الخالف

((( االقــراح يف بيــان االصطالح  ,تقي الديــن أبو الفتح الهجران فال يشيخ يف العلم)(.)10
محمد بن عيل بــن وهب بن مطيع القشــري ،املعروف

بابن دقيق العيــد (املتوىف702 :هـ)  ,دار الكتب العلمية ,

بريوت ,ص.59

((( ينظر  :رسوم التحديث يف علوم الحديث ص .101

((( نزهة النظر ص.123

((( ينظــر  :ملوقظــة يف علم مصطلح الحديث  ,شــمس ((( ينظــر  :لســان امليزان ,أبو الفضــل أحمد بن عيل بن
َاياز محمد بن أحمد بن حجر العســقالين (املتوىف852 :هـ)
الدين أبــو عبد الله محمد بن أحمد بــن عثامن بن ق ْ

الذهبي (املتوىف748 :هـ) ,اعتنى به :عبد الفتاح أبو ُغ ّدة , ,املحقق :دائرة املعرف النظامية  ,الهند  ,مؤسسة األعلمي

مكتبة املطبوعات اإلسالمية  ,حلب ,الطبعة الثانية 1412 ،للمطبوعــات  ,بريوت  ,لبنــان ,الطبعة الثانيــة1390 ،هـ

ه  ,ص .85

((( الشذا الفياح من علوم ابن الصالح .254 /1
((( فتح الباري البن حجر .385 /1

1971/م. 11 /1 ,

((( الغاية ىف رشح الهداية ىف علم الرواية ص.131
( ((1املسودة يف أصول الفقه  ,ص . 264
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وميكــن أن يعرتض عىل هذا القول مبا مر ذكره يف

واعرتض الســمعوين عىل من فرق بني الداعية

القول الثاين من صنيع الشيخني يف صحيحيهام ( ,)1اىل بدعته وغري الداعية باعرتاض آخر ,فقال ( :هذا
وإذا تعارض كالم الناقد وكالم صاحبي الصحيحني قول يف غاية الفســاد ألنه تحكــم بغري دليل وألن

فيمــن أخرج لهم الشــيخان من أهل البــدع  ,ق ُِدم الداعية أوىل بالخري وحســن الظــن ألنه ينرص ما

كالمهم واعتبارهم للراوي عىل كالم غريهم؛ ألنهام يعتقــد أنه حق عنده وغري الداعية كاتم للذي يعتقد
أعرف بالرجال من غريهام(.)2

أنــه حق وهذا ال يجوز ألنه مقدم عىل كتامن الحق

وميكن أن يجــاب عىل هذا االعــراض مبا ذكره أو يكون معتقدا ليشء مل يتيقن أنه حق فذلك أسوأ
الدكتور نورالدين عرت  :ان إجامع األمئة عىل تلقي وأقبح فسقط الفرق املذكور وصح أن الداعية وغري
الصحيحني بالقبول ،وفيهام أحاديث املبتدعة غري الداعية سواء)(.)4

الدعاة خري شاهد لتقوية هذا املذهب ,وأما ما وقع وميكــن أن يرد هذا االعرتاض مبــا قاله املعلمي :

يف الصحيحني من الرواية لبعض املبتدعة الدعاة( ،ان ما اتفق أمئة السنة عىل أنها بدعة فالداعية إليها
فال يخل بهذه القاعدة ،وال يطعن يف الكتابني ألنه -الذي حقه أن يســمى داعيــة  -إن مل يتجه تكفريه

قليــل نادر جدا  ,كام حقق الحافظ ابن حجر  ،وقد اتجه تفســيقه فإن مل يتجه تفســيقه فعىل األقل ال

توفــر فيهم من الصدق ما لو أن أحدهم أن يخر من تثبت عدالته)(.)5

الســاء أهون عليه من أن يكذب عىل رســول الله و قد يعرتض عىل هذا القول أيضا مبا ذكره االستاذ

ﷺ ؛ لذلك ا ُســتث ِن َي هؤالء الرواة القالئل .وواضح حاتم العــوين  ( :إن املبتدع إما أن يُتهم بالكذب؛
أن هذا أمر ال يســتطيع تقديره غــر أولئك األمئة

املعارصين للرواة أو قريبي العهد بهم كام أن النادر ((( توجيــه النظــر إىل أصول األثر ,طاهر بــن صالح (أو
محمد صالح) ابن أحمد بن موهب ،السمعوين الجزائري،
()3

ال حكم له .

الدمشقي (املتوىف1338 :هـ) ,املحقق :عبد الفتاح أبو
ثم
ّ

((( ينظــر النكت عــى مقدمة ابن الصــاح للزركيش  /3غدة ,النارش :مكتبة املطبوعات اإلسالمية  ,حلب ,
.402-400

الطبعة األوىل1416 ،هـ 1995 -م . 890 /2,

((( الوســيط يف علــوم ومصطلح الحديــث  ,محمد بن ((( التنكيــل مبــا يف تأنيب الكوثري مــن األباطيل  ,عبد
محمد بن سويلم أبو شُ هبة (املتوىف1403 :هـ)  ,دار الفكر الرحمــن بن يحيى بــن عيل بن محمــد املعلمي العتمي

العريب  ,ص . 396

اليامين (املتوىف1386 :هـ) ,مــع تخريجات وتعليقات:

((( منهــج النقــد يف علوم الحديث  ,الدكتــور نور الدين محمد نارص الدين األلباين  -زهري الشــاويش  -عبد الرزاق
عرت  ,دار الفكر ،دمشــق  ,سورية ,الطبعة الثالثة 1401 ،هـ حمــزة  ,املكتب اإلســامي  ,الطبعة الثانيــة 1406 ،هـ /

 1981/م  ,ص . 84

 1986م. 229 /1 ,
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لروايته لذلك الحديــث ،وعليه فال يُقبل له حديثٌ

الخالصة

مطلقاً ،وإما أن تقبل جميــع أحاديثه ،حتى الرواية
التي نزعم أنها موافقة لبدعته)(.)1

وميكن أن يُرد عىل االستاذ حاتم العوين مبا قاله مــن خالل ما تقدم من أقوال العلــاء تبني انهم قد

ابن قتيبة  ( :من أن ســبب منع قبول قول الصادق ،وضعــوا قيودا لقبــول رواية لقبول روايــة املبتدع ,

فيام وافق نحلته ،وشــاكل هواه ،ألن نفسه تريه أن وهذه القيود هي :

الحــق فيام اعتقده ،وأن القــرب إىل الله عز وجل  -1أن ال تكــون بدعته مكفرة  ,و ينبغــي التنبه هنا

يف تثبيته بكل وجه ،وال يؤمن مع ذلك ،التحريف ،اىل انه ال يُكفَر كل مبتــدع ببدعته ,فال بد أن يكون
ذلك التكفري ُمتفَقا عليه من قواعد جميع األمئة كام

والزيادة ،والنقصان)(.)2

 -4القــول الرابــع  :ما حكاه ابــن حجر عن بعض يف الغالة من الروافض الذين ادعى بعضهم حلول
العلامء من أن رواية الداعية اىل بدعته ان اشتملت اإللهية يف عــي أو غريه أو اإلميــان برجوعه إىل

عىل ما يرد بدعته قبلت وإال فال (.)3

❊

❊

❊

الدنيا قبل يوم القيامة أو غري ذلك.

 -2أن يكون املبتدع من أهل التقوى والورع والضبط
وال يستحل الكذب لنرصة مذهبه.

 -3أن ال يكون داعيا اىل بدعته.

 -4أن ال يروي حديثاً يقوي بدعته.

وأما ما نُ ِقل عن االمام مالــك من أنه ال يقبل رواية

أهل االهواء مطلقا  ,فيمكن حمله عىل الدعاة منهم
 ,ويؤيــد ذلك ما نقله الحاكم عــن االمام مالك أنه

قال( :ال يؤخذ العلم من صاحب هوى يدعو الناس

((( ينظر :التخريج ودراســة األسانيد  ,حاتم بن عارف بن إىل هواه)( ,)4ففي هذا النص وضع االمام مالك قيد
نارص الرشيف العوين ,ص.87
الدعوة اىل البدعة لرد رواية صاحبها.

((( تأويل مختلف الحديث  ,أبو محمد عبد الله بن مسلم وأما ما ذكره العلامء من أن صاحبي الصحيحني قد
بن قتيبة الدينوري (املتوىف276 :هـ)  ,املكتب االسالمي

 -مؤسســة اإلرشاق  ,الطبعة الثانيــة 1419 ,هـ 1999/م ,

ص . 141

((( ينظر فتح الباري .385 /1

رويا عن الدعاة من أهل البدع  ,فال يخل بقيد (أن ال

((( معرفة علوم الحديث للحاكم ص . 135
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يكون الراوي من الدعاة اىل بدعته ) ؛ألنه قليل نادر مــا يخالف بدعته وكان من أهــل التقوى والصدق
جدا  -كام حقق الحافظ ابن حجر -والنادر ال حكم والضبط أُومن عليه مــن أن يكذب يف روايته  ,كام
لــه  ,كام إن هذا أمر ال يســتطيع تقديره غري أولئك أنــه ال ميكن أن يكون داعيــة اىل بدعته يف روايته
األمئة املعارصين للرواة فال يصح القياس عليه ( .)1تلك  ,وكذلك فان تلــك الرواية مام يضعف بدعته
وأما ما نقله العلامء عن الشافعي من قبوله لرواية وال يقويها.

املبتدع مطلقا -إن مل تكن بدعته مكفرة –  ,فرنى ان وبهذا يتبني أن قبــول رواية املبتــدع بالقيود التي
الشــافعي قد رد رواية الخطابية من الرافضة وعلل ســبقت هو الرأي الراجح  ,وما ذهب اليه الشــيخ

ذلك بقوله :ألنهم يرون الشهادة بالزور ملوافقيهم  ,أحمد محمد شــاكر -رحمه الله -مــن قبول رواية
وميكن ان نستنتج من قول الشافعي ان اسباب رده املبتــدع وان كانــت روايته توافق بدعتــه  ,فليس

لرواية أهل البدع هي :

 -1الكذب  ,ونستنتج ذلك من قوله ( :يرون الشهادة

بالزور).

 -2ان يف كذبهم ما يقوي بدعتهم  ,ونســتنتج ذلك

من قوله  ( :ملوافقيهم ) .

 -3دعوتهم اىل بدعتهم  ,ونستنتج ذلك من قوله (:
يرون الشهادة بالزور ملوافقيهم )  ,فام شهدوا زورا

ملوافقيهم اال من أجل نرش ما يرونه من البدع وذلك

دعوة اىل تلك البدع.

وبذلك نرى أن الشافعي بقوله هذا يتوافق مع القيود
التي وضعها العلامء لقبول رواية املبتدع .

وأما القــول االخري الذي حكاه ابــن حجر من أن

رواية الداعية اىل بدعته تقبل اذا اشــتملت عىل ما
يرد بدعته فانه يتوافق مع القيود التي وضعها العلامء

لقبول روايــة املبتدع ؛الن صاحب البدعة اذا روى
((( منهج النقد يف علوم الحديث ص . 84

براجح ,والله أعلم.

❊

❊

❊
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الخاتمة

 -5إن الشــيخ أحمد محمد شاكر -رحمه الله -كان
متســاهال يف تصحيح األحاديث  ,فينبغي التنبه اىل

ذلك عند مطالعة مؤلفاته وتحقيقاته.

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ،الحمد لله  -6مل يطلق ابن كثري اســم « الباعث الحثيث» عىل
حمدا ً كثريا ً طيباً مباركاً فيه ،والصالة والســام عىل اختصــاره لكتاب ابــن الصالح  ,بــل جاءت هذه
نبينــا محمد وعىل آله وصحبــه الطيبني الطاهرين التسمية بعده ,وال دليل ملن قال أنه أطلق هذا االسم

أجمعني.

عىل كتابه.

وبعــد؛ فقد انتهيت بفضل الله و َم ِّنه من كتابة بحثي  -7اســم «الباعث الحثيث» صار علــا يُعرف به

املوسوم بـ(اختيارات الشيخ أحمد محمد شاكر يف رشح الشيخ أحمد محمد شاكر عىل اختصار علوم
الباعث الحثيث  -دراسة حديثة مقارنة , -حكم رواية الحديث البن كثري.

املبتدع إمنوذجــا)  ,وقد توصلت فيه إىل مجموعة  -8مل يتقيد الشيخ أحمد محمد شاكر يف اختياراته

من النتائج أذكرها بشكل مجمل تاركاً تفصيلها يف الحديثيــة باألخذ مبا قاله املتقدمــون  ,أو مبا قاله
منت البحث:

املتأخرون  ,بل يســر مع ما يرتجح لديه من أدلة ,

 -1يُع ُّد الشيخ أحمد محمد شاكر – رحمه الله -من فتارة يوافق املتقدمني أو املتأخرين ,وتارة يخالفهم
كبار علــاء الحديث الذين خدموا الســ َّنة النبوية  ,تارة أخرى يكون له رأيه الخاص.
الرشيفة يف العرص الحديث .

هــذا جهدي فام كان فيــه من صواب فمن الله

 -2عند البحث يف سرية الشيخ أحمد محمد شاكر – عز وجل وحده ،ث َّم بفضل املرشف وتسديده ،وما

رحمه الله, -تبني أنه من أرسة تعنى بالعلم والعلامء  ,كان فيه من خطأ أو ســه ٍو أو نسيان ،فبتقصريٍ مني،

فكان لذلك االثر الكبري يف تكوين شخصيته.

والله ورســوله وأهل العلم منه براء .وآخر دعوانا أن

 -3نتيجــة لكرثة اشــتغاله بكتب الســنة  ,تخريجا الحمد لله رب العاملني  ,وصىل الله وســلم عىل
وتحقيقا ورشحا  ,فقد كان آراءه محط اهتامم العلامء سيدنا محمد وعىل آله وأصحابه أجمعني.

ممن عارصه أو جاء بعده.

 -4إن الشيخ أحمد محمد شاكر-رحمه الله , -وإن

كان محســوبا عىل علامء الحديث  ,إال إن له باعا
يف العلوم األخر  ,كأصول الفقه  ,والشــعر ,واألدب
واألنساب وغريها.

❊

❊

❊
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المصادر والمراجع
 -القران الكريم.

العباس بن عثامن بن شــافع بــن عبد املطلب بن
عبد مناف املطلبي القريش امليك الشــافعي (ت:

204هـ) ,النارش :دار املعرفة – بريوت ,سنة النرش:

1410هـ1990/م.

 -1أحوال الرجال ,أليب إسحاق إبراهيم بن يعقوب  -7الباعث الحثيــث رشح اختصار علوم الحديث
بن إسحاق الســعدي الجوزجاين( ،ت259 :هـ) , ,لعــاد الدين أبو الفداء إســاعيل ابن كثري  -أبو

املحقق :عبد العليــم عبد العظيم ال َبســتوي ,دار األشبال أحمد محمد شاكر ,إرشاف :د .عيل محمد
النرش :حديث اكادمي  -فيصل آباد ،باكستان.

ونيس ،النــارش :دار ابن الجوزي للنرش والتوزيع ,

 -2اإلرشــاد يف معرفة علامء الحديث ,أليب يعىل ط 1435 ،1 :هـ.

الخلييل ،خليل بن عبد الله بــن أحمد بن إبراهيم  -8الباعــث الحثيث رشح اختصار علوم الحديث,
بن الخليل القزوينــي (ت446 :هـ) ,املحقق :د .عــاد الدين أبو الفداء إســاعيل ابــن كثري  -أبو
محمد ســعيد عمر إدريس ,النارش :مكتبة الرشد – األشبال أحمد محمد شاكر ,عناية :مكتب األجهوري

الرياض ,ط.1409 ،1 :

للبحث العلمي وتحقيــق الرتاث ,إرشاف :د .عيل

 -3االعالم  ,لخري الديــن بن محمود بن محمد بن محمد ونيس ،املرشف العلمي ملكتب األجهوري,
عيل بن فارس الزركيل لدمشــقي (ت1396 :هـ)  ,النــارش :دار ابن الجوزي للنــر والتوزيع ,ط،1 :
دار النرش :دار العلم للماليني  ,بريوت  ,لبنان  ,ط 1435 :هـ.
 2002 , 15م.

 -9تاريخ اإلســام َو َوفيات املشــاهري َواألعالم,

 -4االقــراح يف بيان االصطالح ,لتقــي الدين أبو لشــمس الدين أبــو عبد الله محمد بــن أحمد بن
َاياز الذهبي (ت748 :هـ) ,املحقق:
الفتح محمد بن عيل بن وهب بن مطيع القشريي ،عثامن بــن ق ْ

املعروف بابن دقيــق العيد (ت702 :هـ) ,النارش :الدكتور بشــار ع ّواد معروف ,النــارش :دار الغرب
دار الكتب العلمية – بريوت.

اإلسالمي ,ط 2003 ،1 :م.

 -5اكتفاء القنوع مبا هو مطبوع  ,الدوارد كرنيليوس  -10تأويل مختلف الحديث ,أليب محمد عبد الله
فانديــك (ت1313 :هـــ)  ,صححــه وزاد عليه :بن مسلم بن قتيبة الدينوري (ت276 :هـ) ,النارش:

محمد عيل الببالوي  ,النارش :مطبعة الهالل  ،مرص املكتب االسالمي  -مؤسسة اإلرشاق ,ط -2 :مزيده
 1313 ,هـ  1896 /م.

ومنقحة1419 ,هـ 1999 -م.

 -6األم ,أليب عبــد اللــه محمــد بــن إدريس بن  -11التخريج ودراسة األسانيد ,لحاتم بن عارف بن
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العثامنية ,النارش :دائرة املعــارف العثامنية بحيدر

 -12تدريب الراوي يف رشح تقريب النواوي  ,لعبد آباد الدكن الهند ,ط 1393 ،1 :ه = .1973

الرحمــن بن أيب بكر جالل الدين الســيوطي (ت -17 :جامع البيان عن تأويل آي القران  ,أليب جعفر
911هـ)  ,املحقــق :أبو قتيبة نظر محمد الفاريايب محمــد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب اآلميل،
 ,دار طيبة.

الطربي (ت310 :هـ),املحقق :أحمد محمد شاكر,

 -13التقريب والتيســر ملعرفة سنن البشري النذير مؤسسة الرسالة  ,ط 1420 ،1 :هـ  2000 /م.

يف أصول الحديث ,أليب زكريا محيي الدين يحيى  -18الجامع املســند الصحيح املخترص من أمور

بن رشف النووي (ت676 :هـــ)  ,تقديم وتحقيق رســول الله ﷺ وســننه وأيامه = صحيح البخاري,
وتعليــق :محمد عثــان الخشــت  ,دار الكتاب أليب عبــد اللــه محمد بــن إســاعيل البخاري
العريب ،بريوت ,ط 1405 ،1 :هـ  1985 -م.

الجعفي (ت256 :هـــ) ,املحقق :محمد زهري بن

 -14التنكيل مبــا يف تأنيب الكوثري من األباطيل ,نارص النــارص ,النارش :دار طــوق النجاة (مصورة

لعبد الرحمن بن يحيى بن عيل بن محمد املعلمي عن الســلطانية بإضافة ترقيم ترقيم محمد فؤاد عبد
العتمــي اليامين (ت1386 :هـــ) ,مع تخريجات الباقي) ,ط1422 ،1 :هـ.

وتعليقــات :محمد نــارص الدين األلبــاين  -زهري  -19جمهرة مقاالت العالمة الشــيخ أحمد محمد
الشــاويش  -عبد الرزاق حمــزة ,النارش :املكتب شاكر ,لعبد الرحمن بن عبد العزيز بن حامد العقل
اإلسالمي ,ط 1406 ،2 :هـ  1986 -م.

 ,دار النــر :دار الرياض  ,الجيــزة  ,مرص  ,ط, 1:

 -15توجيه النظر إىل أصول األثر ,لطاهر بن صالح 1426هـ2005 /م.

(أو محمد صالح) ابن أحمد بن موهب ،السمعوين  -20مجلة البيان ,العدد ( ,)39لسنة 1411ه.

الدمشقي (ت1338 :هـ) ,املحقق -21 :دور علــاء مكــة املكرمة يف خدمة الســنة
الجزائري ،ثم
ّ
عبد الفتاح أبــو غدة ,النارش :مكتبــة املطبوعات والســرة النبويــة ,لرضــا بن محمد صفــي الدين

اإلسالمية – حلب ,ط1416 ،1 :هـ 1995 -م.

الســنويس ,مجمع امللك فهــد لطباعة املصحف

 -16الثقــات ,أليب حاتم محمد بن حبان بن أحمد الرشيف  ,املدينة املنورة.

بن حبان بن معــاذ بن َم ْعب َد ،التميمــي ،الدارمي -22 ،الرســالة  ,أليب عبد الله محمد بن إدريس بن
ال ُبستي (ت354 :هـ) ,طبع بإعانة :وزارة املعارف العباس بن عثامن بن شــافع بــن عبد املطلب بن

للحكومة العاليــة الهندية ,تحــت مراقبة :الدكتور عبد مناف املطلبي القريش امليك الشــافعي (ت:
محمــد عبــد املعيد خــان مدير دائــرة املعارف 204هـــ) ,تحقيــق :أحمد محمد شــاكر ,النارش:
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مكتبه الحلبي ،مرص ,ط358 ،1 :هـ1940/م.

الجــوزي (ت597 :هـ) ,املحقق :إرشــاد الحق

 -23رســوم التحديث يف علــوم الحديث ,لربهان األثــري ,النارش :إدارة العلــوم األثرية ،فيصل آباد،
الدين أبو إســحاق إبراهيم بــن عمر بن إبراهيم بن باكستان ,ط1401 ،2 :هـ1981/م.

الجعربي (ت732 :هـــ) ,املحقق :إبراهيم  -30الغايــة يف رشح الهدايــة يف علــم الرواية ,
خليل
ّ

بــن رشيف املييل ,النارش :دار ابــن حزم  -لبنان  /لشمس الدين أبو الخري محمد بن عبد الرحمن بن
بريوت ,ط1421 ،1 :هـ 2000 -م.

محمد بن أيب بكر بن عثامن بن محمد الســخاوي

 -24ســر أعالم النبالء ,لشمس الدين أبو عبد الله (ت902 :هـــ)  ,املحقق :أبــو عائش عبد املنعم
َاياز الذهبي (ت :إبراهيم  ,النارش :مكتبة أوالد الشــيخ للرتاث  ,ط:
محمــد بن أحمد بن عثامن بن ق ْ

748هـ) ,النارش :دار الحديــث -القاهرة ,الطبعة2001 ،1 :م.

1427هـ2006-م.

 -31فتــح البــاري رشح صحيح البخــاري ,أليب

 -25الشذا الفياح من علوم ابن الصالح رحمه الله الفضل أحمد بن عيل بن حجر العسقالين الشافعي,

تعاىل ,أليب إســحاق إبراهيم بن موىس بن أيوب ،رقم كتبــه وأبوابه وأحاديثه :محمد فؤاد عبد الباقي,
برهان الدين األبنايس ،ثم القاهري ،الشافعي (ت :النارش :دار املعرفة  ,بريوت1379 ،هـ.

802هـــ) ,املحقق :صالح فتحي هلــل ,النارش -32 :الكفايــة يف علم الروايــة ,أليب بكر أحمد بن
مكتبة الرشد ,ط1418 ,1 :هـ 1998م.

عيل بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي

 -26الشعر والشعراء ,أليب محمد عبد الله بن مسلم (ت463 :هـــ) ,املحقق :أبو عبد الله الســورقي ,
بــن قتيبة الدينوري (ت276 :هـــ)  ,دار الحديث ،إبراهيم حمدي املــدين ,النارش :املكتبة العلمية -

القاهرة  1423 ,هـ.

املدينة املنورة

 -27الصبح الســافر يف حياة العالمة أحمد محمد  -33لســان امليزان ,أليب الفضل أحمد بن عيل بن

شــاكر ,لرجب بن عبد املقصود  ,دار النرش :مكتبة محمد بن أحمد بن حجر العسقالين (ت852 :هـ),
ابن كثري  ,الكويت  ,ط. 1 :

املحقق :دائرة املعرف النظاميــة – الهند ,النارش:

 -28العقيــدة االســامية ومذاهبهــا ,قحطــان مؤسســة األعلمي للمطبوعات بريوت – لبنان ,ط:

عبد الرحمن الدوري ,كتاب نارشون  ,بريوت ,لبنان1390 ،2 ,هـ 1971/م.

ط.3:

 -34املجروحــن مــن املحدثــن والضعفــاء

 -29العلل املتناهية يف األحاديث الواهية ,لجامل واملرتوكني ,أليب حاتــم محمد بن حبان بن أحمد
الديــن أبو الفرج عبد الرحمن بــن عيل بن محمد بن حبان بن معــاذ بن َم ْعب َد ،التميمــي ،الدارمي،
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البُســتي (ت354 :هـ) ,املحقق :محمود إبراهيم العدل إىل رســول الله ﷺ ,أليب الحســن مســلم
زايد ,النارش :دار الوعي – حلب ,ط1396 ،1 :هـ .بن الحجاج القشريي النيســابوري (ت261 :هـ),
 -35املحصــول ,أليب عبد الله محمد بن عمر بن املحقق :محمد فؤاد عبد الباقي ,النارش :دار إحياء
الحسن بن الحســن التيمي الرازي امللقب بفخر الرتاث العريب – بريوت.

الدين الرازي خطيب الري (ت606 :هـ) ,دراســة  -41املســودة يف أصــول الفقــه ,آل تيميــة [بدأ

وتحقيق :الدكتور طه جابر فياض العلواين ,النارش :بتصنيفها الج ّد :مجد الدين عبد الســام بن تيمية
مؤسسة الرسالة ,ط 1418 ،3 :هـ  1997 -م.

(ت652 :هـ)  ،وأضاف إليها األب : ،عبد الحليم

 -36محمود أحمد شــاكر الرجل واملنهج ,لعمر بن تيميــة (ت682 :هـ)  ،ثم أكملها االبن الحفيد:
حســن القيام  ,النارش :دار البشري  ,عامن  ,االردن  ,أحمد بن تيمية (728هـ) ]  ,املحقق :محمد محيي

ط1417 ,1 :هـ1997/م.

الدين عبد الحميد  ,النارش :دار الكتاب العريب.

 -37املســتصفى  ,أليب حامد محمــد بن محمد  -42معجــم البلدان ,أليب عبد الله شــهاب الدين

الغــزايل الطويس (ت505 :هـــ)  ,تحقيق :محمد ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي (ت626 :هـ),
عبد السالم عبد الشايف  ,النارش :دار الكتب العلمية النارش :دار صادر ،بريوت ,ط 1995 ،2 :م.
 ,ط1413 ،1:هـ 1993 -م.

 -43معجم املطبوعات العربية واملعربة  ,ليوسف

 -38مســند اإلمــام أحمد بن حنبل ,أبــو عبد الله بن إليان بن موىس رسكيس (ت1351 :هـ) ,النارش:

أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباين مطبعة رسكيس  ,مــر  1346,هـ  1928 /م/2 ,
(املتوىف241 :هـ),املحقق :أحمد محمد شــاكر. 1664 ,

دار الحديــث  ,القاهرة ,الطبعة األوىل 1416 ،هـ  -44 /معرفة أنواع علــوم الحديث ،ويُعرف مبقدمة
 1995م.

ابن الصــاح ,ألبوعمرو عثامن بــن عبد الرحمن،

 -39مســند اإلمام أحمد بن حنبــل ,أليب عبد الله تقي الدين املعــروف بابن الصالح (ت643 :هـ),

أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباين املحقق :نور الدين عرت ,النارش :دار الفكر -سوريا،
(ت241 :هـ) ,املحقق :شــعيب األرنؤوط  -عادل دار الفكر املعارص – بريوت ,سنة النرش1406 :هـ
مرشد ،وآخرون ,إرشاف :د عبد الله بن عبد املحسن 1986 -م.

الرتيك ,النارش :مؤسسة الرسالة ,ط 1421 ،1 :هـ  -45امللــل والنحل ,أليب الفتــح محمد بن عبد

 2001 -م.

الكريــم بــن أىب بكر أحمــد الشهرســتاين (ت:

 -40املســند الصحيح املخترص بنقل العدل عن 548هـ),النارش :مؤسسة الحلبي.

إختيارات الشيخ أحمد محمد شاكر يف الباعث الحثيث

أ .د .إدريس عسكر حسن العيساوي  +عيل محمد سليامن فريد العبيدي 45

 -46من أعالم العرص ,اســامة أحمد محمد شاكر -52 ,نزهة النظر يف توضيح نخبة الفكر يف مصطلح
ط1422 , 1 :هـ2001 /م.

أهــل األثر ,أليب الفضل أحمــد بن عيل بن محمد

 -47منهج النقد يف علوم الحديث ,لنور الدين عرت ,بــن أحمد بن حجــر العســقالين (ت852 :هـ) ,
النارش :دار الفكر ،دمشق – سورية ,ط 1401 ،3 :املحقق :عبد الله بن ضيف الله الرحييل  ,النارش:
هـ  1981-م.

مطبعة سفري بالرياض ,ط1422 ،1 :هـ.

 -48املنهل الــروي يف مخترص علــوم الحديث  -53النكت عىل مقدمة ابن الصالح ,أليب عبد الله

النبوي  ,أليب عبد الله ،محمد بن إبراهيم بن ســعد بــدر الدين محمد بن عبد الله بــن بهادر الزركيش

الله بن جامعــة الكناين الحموي الشــافعي ،بدر الشافعي (ت794 :هـ) ,املحقق :د .زين العابدين
الديــن (ت733 :هـ)  ,املحقــق :د .محيي الدين بن محمــد بال فريــج ,النارش :أضواء الســلف –
عبد الرحمن رمضان  ,دار الفكر ,دمشــق  ,ط ،2 :الرياض ,ط1419 ،1 :هـ 1998 -م.

1406هـ.

 -54النهضة االسالمية يف سري اعالمها املعارصين,

 -49موسوعة مواقف السلف يف العقيدة واملنهج ملحمد رجب البيومي  ,دار القلم  ,دمشق ,سوريا ,
والرتبيــة  ,أليب ســهل محمــد بن عبــد الرحمن ودار الشــامية  ,بريوت  ,لبنــان ,ط1415 , 1 :هـ/

املغــراوي  ,النــارش :املكتبــة اإلســامية للنرش 1995م.

والتوزيع ،القاهرة  ,مرص ،والنبالء للكتاب ،مراكش  -55الوســيط يف علوم ومصطلح الحديث ,أليب

,املغرب  ,ط.1 :

شُ هبة محمد بن محمد بن سويلم (ت1403 :هـ),

 -50املوقظة يف علم مصطلح الحديث ,لشــمس النارش :دار الفكر العريب.
الديــن أبو عبد الله محمد بــن أحمد بن عثامن بن
َاياز الذهبي (ت748 :هـ) ,اعتنى به :عبد الفتاح
ق ْ

أبو غُــ ّدة ,النــارش :مكتبة املطبوعات اإلســامية
بحلب ,ط 1412 ،2 :هـ.

 -51ميــزان االعتــدال يف نقــد الرجال ,لشــمس
الديــن أبو عبد الله محمد بــن أحمد بن عثامن بن
َاياز الذهبي (ت748 :هـ) ,تحقيق :عيل محمد
ق ْ

البجاوي ,النــارش :دار املعرفــة للطباعة والنرش،
بريوت – لبنان ,ط 1382 ،1 :هـ  1963 -م.
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