الشيخ عزيز رشيد محمد الدايني (ت1426 :هـ2006-م) وجهوده يف خدمة الحديث النبوي

د .مثنى علوان عبد الزيدي 287

الشيخ عزيز رشيد محمد الدايني
(ت1426 :هـ2006-م)
وجهوده في خدمة الحديث النبوي
تأليف
د .مثنى علوان عبد الزيدي
كلية اإلمام األعظم – قسم أصول الدين

الشيخ عزيز رشيد محمد الدايني (ت1426 :هـ2006-م) وجهوده يف خدمة الحديث النبوي

د .مثنى علوان عبد الزيدي 289

طريق طلبة العلم ،أال وهو الشيخ الفاضل الدكتور



عزيز رشــيد محمــد الدايني العراقــي "رحمه الله

المقدمة

آرائــه الحديثية القيمــة ،وإلحياء ذكراه اســتحقاقاً

تعاىل" ،املتوىف ســنة (1426ه 2006-م) ،إلبراز
ووفا ًء ،وتقديم ما ق َّدم للجيل وطالب العلم ،فكان

الحمد لله رب العاملني ،والصالة والسالم عىل سيد هذا البحث املتواضع.
املرسلني ،وعىل آله وصحبه أجمعني ،أما بعد:

وقد تضمن البحث مقدمة وثالثة مباحث تضمنت

فإن الســنة النبوية هــي املصدر الثــاين للترشيع محاور عدة ثم خامتة ،واعتمد عىل اهم مطبوعني

االســامي ،فالقرآن الكريم املصدر األول ،والسنة للمؤلف وهام كتاب (تصحيح أحاديث املستدرك

النبويــة املصــدر الثــاين ،وقد جــاءت بوظائف بني الحاكم النيسابوري والحافظ الذهبي) ،وكتاب

املفسة ملجمله ,املوضِّ حة مل ُشــ ِكلِه( ,اسس الحكم عىل الرجال حتى نهاية القرن الثالث
كثرية ،فهي
ِّ
املخصصــة لعمومــه ,املقيِّدة ملطلقــه ,امل َؤكِّدة الهجري) ،حيث جاء البحــث مخترصا ً للكتابني،
ِّ

ألَحكامه.

جامعاً آلراء املؤلف وجهوده الحديثية.

وكام تكفَّل الله تعــاىل بحفظ القرآن الكريم كانت وختاماً :أسال الله تعاىل أن ينفع بهذا البحث طالب

السنة النبوية محفوظة بحفظه ،كون ما جاء به النبي العلم ،وأن يجعله يف ميزان حســناته وحسنايت إنه

صىل الله عليه وسلم وحياً ،قال تعاىل :ﭽﭛﭜ سميع قريب مجيب ،وصل اللهم عىل سيدنا محمد

ﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭼ(.)1

ومــن صور حفظها تقييظ الله عــز وجل لها رجاالً

نافحوا عن ما دخلها ،وخدموها يف تقعيد قواعدها،
وتأصيل أصولها ،فكان لهم الفضل الكبري ،واملقام

أهل الحديث.
األسمى ،وهم ُ

يل فضيلة األســتاذ الدكتور عبد القادر
وقد أشار ع ِّ
املحمدي جزاه اللــه خريا ً أ ْن أكتب يف جهود أحد

الباحثني يف علم الحديث الذين أضافوا جديدا ً يف
((( سورة النجم ،اآلية.4-3 :

وعىل آله وصحبه وسلم.

الباحث

د .مثنى علوان عبد الزيدي

كلية اإلمام األعظم – الجامعة
قسم اصول الدين
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hammad al-Dayni al-Iraqi "may God have Introduction:

mercy on him", who died in 1426 AH 2006 Praise be to God, Lord of the Worlds, and
AD), to highlight his valuable hadith views, prayers and peace be upon the Master of

to revive his memory of merit and loyalty, the Messengers, and upon all his family
and to present what was presented to the and companions. As for what follows: The

generation and students of knowledge, so Prophet’s Sunnah is the second source of Isthis was a modest research. The research lamic legislation, so the Noble Qur’an is the

included an introduction and three sections first source, and the Sunnah of the Prophthat included several axes and then a con- et is the second source, and it has many

clusion, and relied on the author's two most functions. And just as God Almighty enimportant publications, namely the book sured the preservation of the Noble Qur’an,

(Correcting the hadiths of the Mustad- the Prophet’s Sunnah was preserved by its
rak between Al-Hakim Al-Naysaburi and memorization, since what the Prophet,

Al-Hafiz Al-Dhahabi), and the book (The may God’s prayers and peace be upon him,
Foundations of Judgment on Men until the came with is a revelation, the Almighty said

end of the third century AH), where the re- Among the images that she had preserved,
search came as a brief summary of the two God Almighty’s awakening to her are men

books, inclusive. For the author's opinions who pleaded for what had entered her, and
and modern efforts. And in conclusion: I served her in establishing its foundations
ask God Almighty to benefit from this re- and rooting its origins. Professor Dr. Absearch students of knowledge, and to make dul-Qadir al-Muhammadi, may God reit in the balance of his good and mine, for ward him, advised me to write about the

he is hearing, near and responsive, and efforts of one of the researchers in the sciblessings and peace be upon our master ence of hadith who added something new

Muhammad and his family and compan- in the path of students of knowledge, nameions.

ly, the virtuous Sheikh Dr. Aziz Rashid Mu-
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من عام  1999حتى .2000

المبحث األول

 -كُلِّف إمامــاً وخطيباً يف جامع "ناجي الخضريي"

سيرته وحياته

العايل  ،من عام 2001م ولغاية مقتله عام 2006م.

•أوالً :اسمه ونسبه:

يف الباب الرشقي ،وسط بغداد ،قرب وزارة التعليم
 دخل مجال التدريس يف الجامعة العراقية – قسمالحديث من عــام  2003ولغاية مقتله عام 2006

هو عزيز بن رشــيد بن محمد الدايني ،نســب ًة اىل إضافة لوظيفة االمامة والخطابة.
حلــف الداينية والذي يضم عشــائر عــدة ،والتي رابعاً :صفاته ومظهره:

حنطي لــون البرشة ،أقرب
قطنت يف محافظــة دياىل رشق العراق ،وســكن  -صفاته :كان الشــيخ
ُّ
بعضهم العاصمة بغداد.

ثانياً :والدته ونشأته:

للبياض ،متوســط القامة ،رشــيق الجســم ،أسود

الشــعر ،متوســط اللحية إال يف أيام اإلحتالل كام

والدته :ولد الشــيخ يف املحموديــة عام 1392ه حدث لغريه.

 1972م ،واملحموديــة مدينــة تقع اىل الجنوب  -لباســه :كان يلبس الدشداشــة والعقال ،ويتفنناملحاذي لبغداد عىل مســافة  31كم ،حيث نشــأ بلبس عقال الرأس ،ويف أيام االحتالل لبس البنطال

وترعرع فيها ،وكان من عائلة متواضعة فقرية الحال ،اثنــاء الذهاب واالياب لوظيفته ،ويلبس الطاقية يف

اخت خطبة الجمعة والصالة.
تويف والده وكان أصغر إخوتــه الذكور ،وله
ٌ

أصغر منه ،فنشأ يتيامً.

 -صوته :وكان عذب الصــوت ،متقناً لقراءة القرآن

نشــأته :كانت نشــأة دينية ترعرع آنذاك يف مساجد الكريم ،كأنك تســمع لالمام املنشاوي ،فقد كان

مدينته مثل "مســجد املحمودية الكبري" ،وكان من يجيد قراءته وتقليده ،حتى لقَّبه الشيخ عبد الجليل
الشباب الدعاة املعروفني بخلقه ودينه.

ثالثاً :أعامله ووظائفه:

الفهــداوي رحمه الله (منشــاوي العــراق) ،وأما
الخطابة فقد كان خطيباً مف َّوها.

 -عمل الشيخ إماماً وخطيباً مكلَّفاً بأجور زهيدة يف  -تواضعه :كان شديد التواضع مع إخوته وأصدقائه،

أحد مســاجد املحمودية ،وذلك يف االيام االوىل طيب املعرش ،صاحب دعابة دامئة.
من دراسته عام 1990م ،يف مسجد "فرحة دالل" ،خامساً :رحالته وسفره:
وهو مسجد صغري قريباً من دارهم وسكنهم.

كتب الله له الحج عام  2002برفقة اساتذته وزمالئه

 -حارض يف كلية العلوم االسالمية – جامعة بغداد ،يف الجامعة ،وكان معه يف الرحلة غالب املشــايخ
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واالساتيذ ،منهم :د.محمد رمضان رحمه الله ،ود .وعرضت رسالته هذه عىل الشيخ شعيب االرنؤوط

محمد بشار الفييض ،ود .محمد صالح السامرايئ ،فمدحهــا ونُقل أنه قلــل من ذكر موافقــة الذهبي
و د .عبد القادر املحمدي ،و د .رائد يوســف ،ود .للحاكم يف تحقيقاته ،فكانت الرســالة نقطة تحول
داود الدليمي ،وغريهم.

يف حياة الدكتور عزيز رحمه الله.

وســافر كذلك لالردن بصحبة د .عدنان الفراجي ،ثم قبــل يف العــام  1999يف مرحلــة الدكتوراه،

و د .عبد القادر املحمدي والتقيا بالشــيخ شعيب وكانت رســالته بعنوان "اسس الحكم عىل الرجال

االرنؤوط رحمه الله تعاىل.

حتــى نهاية القرن الثالث الهجــري" ،وأرشف عليه

والتقى يف رحلة الحج بعدد من املشايخ ،منهم :د .فيها الدكتور بشار عواد معروف العبيدي أيضاً ،وقد

حســن الجبوري ،ود .موفق عبد الله ،و د .عدنان طبعت يف دار الكتب العلميــة يف عام 2006م –
القييس ،وآخرين.

سادساً :دراسته وآثاره:

1427ه.

سابعاً :مشايخه وأقرانه:

أكمل دراســته االعدادية يف املحمودية املحاذية كان الدكتور عزيز رحمه الله ذو شخصية مقبولة من

لبغداد ،ثم يف عــام  1990قُبِل يف "جامعة صدام الجميع ،فكانت عالقاته بجميع املشارب الفكرية
للعلوم االسالمية"  -قسم العقيدة والدعوة والفكر ،طيبة ،وكان لديه مشايخ وأقران مميزون.
واســمها اليوم "الجامعة العراقية" ،وكان متميزا ً يف مشايخه وأساتذته يف علم الحديث:

كل عــام ،حتى حصــل عىل تكريم جائــزة الطلبة الشــيخ املحدث صبحي الســامرايئ رحمه الله،
األوائل يف البكلوريوس.

والشــيخ الدكتور حــارث الضاري رحمــه الله ،و

ثم قبل عام  1996يف مرحلة املاجســتري ،وكانت االســتاذ الدكتور بشــار عواد معــروف ،و د .عبد

رســالته بعنوان" :تصحيح أحاديث املستدرك بني السميع االنيس ،و د .محمد بشار الفييض ،والشيخ

الحاكم النيســابوري والحافظ الذهبــي" ،وكانت عبد الرزاق الفضيل ،وغريهم.

بــإرشاف الدكتور حارث ســليامن الضاري رحمه مشايخه واساتذته يف العلوم األخرى:

الله أول األمر ،ثم أرشف عليها الدكتور بشــار عواد العالمة د .هاشــم جميل ،والشــيخ العالمة أحمد
معروف العبيدي ،وقد طبعت يف دار الكتب العلمية حســن الطه ،والشيخ العالمة عبد امللك السعدي،

يف عام 2006م – 1427ه ،بإرشاف الدكتور بشار والعالمة د .محمــد رمضان عبد اللــه ،وأ.د .عبد
عواد معروف العبيدي ،وهي أحد الكتب املعتمدة الســتار الدباغ ،والشــيخ العالمة رافــع الرفاعي،

آلرائه يف بحثنا هذا.

والشيخ د .عبد القادر العاين ،والشيخ د .عبد الرزاق
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الســعدي ،ود .عدنان الدليمي ،والشيخ د .محمد

المبحث الثاني

فاضل الســامرايئ ،والشــيخ د .فيــي الفييض،

ود .أبــو اليقظــان الجبوري ،وغريهــم ،رحم الله

أمواتهم ،وحفظ أحياءهم.

وكان د .بشار عواد معروف مرشفاً عليه يف املاجستري
والدكتوراه ،حيث منحه االهتامم ومراجعة رســالته

جهوده الحديثية من خالل كتابه
أسس الحكم على الرجال حتى
نهاية القرن الثالث الهجري

واطروحته ،فتعلَّق الدكتور عبد العزيز به ،ويســميه

إماماً حينام يذكره ،وكثريا ً ما يستشهد بأقواله وآرائه .مت َّيــزت جهوده الدكتور عزيز رحمــه الله يف كتابه
أقرانه :أبرز أقرانه هم :الشــيخ اياد العزي ،والشيخ "اســس الحكم عىل الرجــال" بالعمــق العلمي،

د .عبــد الجليــل الفهــداوي ،ود .محمد صالح املستند للدليل ،وكرثة الشــواهد والتمثيل ،وب َّينت
الســامرايئ ،و د.عبد القادر املحمدي ،ود .مهدي ســعة العلمية التــي كان رحمه اللــه يتمتع بها يف

رزاك شــاهر ،و د .جاســم العيش ،والشيخ باسل ،مســائل تاريخ النقــد ،والجــرح والتعديل ،إضافة
والشــيخ احمد ضياء ،والشيخ عمر مجيد ،والشيخ للمســائل الحديثيــة العامــة ،وبــرزت من خالل

بكر مجيد ،والشــيخ رائد يوسف جهاد ،ود .احمد ترجيحاته وآرائه العلمية ،وسوف نعرض هذه اآلراء

شاكر ،وغريهم.

ثامناً :قتله ووفاته:

عىل وجه التفصيل.

أوالً :آراؤه املتعلقة بأوليات النقد الحديثي وظهور

كانت حادثة وفاة الدكتور عزيز رشيد محمد رحمه االسناد:

الله مؤملة ،حيث اغتالته يــد الغدر واالجرام ،ومل أ -آراؤه املتعلقة بأسس النقد الحديثي:

تكتف بقتلــه ،بل مثِّلــت بجثته ،وســاومت عليه ذكر الدكتور أ َّن األساس األول ملنهج النقد الحديثي
باملال ،ألنه كان سالكاً طريق الصالحني املصلحني عند الصحابة هو مخالفة القــرآن الكريم :قوالً ،أو

وحسب.

فهــاً ،ودافع عن اشــكالية رد الصحابة ألحاديث

حيث بدأت حادثة اغتياله باالختطاف ،ثم املساومة ،مخالفة للقــرآن يف أن الرد مل يكن للحديث؛ وإمنا

ثم التعذيب ،وانتهت بالقتــل ،عىس أن يتقبله الله ألســباب أخرى؛ أل َّن النبي ﷺ ال يقول ما يخالف

تعاىل يف الشهداء ،رحمه الله رحمة واسعة.

القــران الكريم ،فقــال" :فهذا مــا اليفعله هؤالء
األتقياء ،إذ لو علموا أن ذلك املنقول اليهم هو كالم

رســول الله ﷺ ملا وسعهم مخالفته ،لكنهم عندما
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يســمعون ما ال يعرفون يتشككون يف حفظ الناقل ،الحكم ،وع َّد مخالفة الصحابة لبعضهم يرجع لهذا
أو ضبطه ،أو دقة أدائه ،أو فهمه ملضمون الحديث يف األعم الغالب فقال" :وســبب ذلك يف األغلب
ومقصده ،وقدرته عىل التفقه فيه ،ثم يجدون ما نُقل األعم هو أن يكون أحدهام ناســخاً آلخ َر منسوخاً،

اليهم معا َرضــاً بنص من الكتاب العزيز ،يتأكد عند ومل يقــف الصحــايب راوي املنســوخ عىل ذلك

ذلك الشــك فيرصحون به ويجهرون ويتناقشــون ،الناسخ"(.)3

يضاف اىل ذلك تفــاوت أفهام الصحابة ريض الله أما األســاس الرابع ملنهــج النقــد الحديثي عند

عنهــم لكالم الله ثم تفاوتهم يف الوقوف عىل كالم الصحابة هو اختالف أفهامهم التفسريية ،فقال معلقاً

رسول الله ﷺ واستيعابهم له"(.)1

عىل فهم ابن عبــاس ريض الله عنه لحديث النبي

وذكــر أ َّن األســاس الثاين ملنهج النقــد الحديثي ﷺ يف املزارعة" :وهذا بال شك نقد ملنت الحديث
عند الصحابة هــو مخالفة حفظهم للحديث ،يعني قائم عىل ما فهموه من حديث النبي ﷺ"(.)4

وبي أ َّن الصحابة حينام وقد ق َّرر أن الصحابة قد يخطئون أو يوهمون فقال:
مخالفة الحديث النبــويَّ ،
يروي أحدهم مــا يخالف املحفوظ فإنهم يلجأون "الصحــايب ال ميكــن أن يكذب عىل رســول الله
ملرجحات النقد فقال" :وقد يَ ُر ُّد الصحايب حديث ﷺ ولكنه يخطيء يف ســياق الحديث سياقة تامة،

اآلخر حينــا يجده مخالفــاً ملا يحفــظ أو يعلم أو يروي قســاً منه دون آخــر ،أو يرويه بألفاظ قد
من الســنة النبوية املطهــرة ،أو يضطر أن يســأل يُفهــم منها يشء مل يفهمه اآلخرون منه؛ ال ســيام
املختــص ،أو يتثبــت من عامل فقيــه مختص ،أو أن األحاديــث تروى باملعنــى يف األغلب األعم،

يسأل صاحب الواقعة بنفسه ،وغري ذلك من االمور والصحــايب كغريه من النــاس؛ ليس مبعصوم عن
التي كان الصحابة يسعملونها مرجحات يف نقدهم الوهم أو الخطأ أو النسيان"(.)5

وتثبتهم"(.)2

لكنه رحمه الله يف مبحث ظهور االسناد رد أن يكون

ويرى أ َّن األســاس الثالث ملنهــج النقد الحديثي ذلك من باب الجرح والتعديل واعتربه غلطاً فاحشاً

عند الصحابة هو كون الحكم منسوخاً ،يعني نسخ فقال" :وقد عــ َّد بعض الباحثني ســؤال الصحابة
بعضهم لبعــض ،أو تغليط بعضهم لبعض من باب

((( اســس الحكم عىل الرجال حتى نهايــة القرن الثالث الجــرح والتعديل ،وهو غلط فاحــش؛ فالصحابة
الهجري ،الدكتور عزيز رشيد محمد الدايني ،دققه وراجعه:

االســتاذ الدكتور بشــار عواد معروف العبيدي ،دار الكتب ((( املصدر نفسه ،ص .23
العلمية ،بريوت ،ط2006 – 1م .ص .18

((( اسس الحكم عىل الرجال ،ص .18

((( املصدر نفسه ،ص .27

((( اسس الحكم عىل الرجال ،ص .28
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رضوان الله عليهم كلُّهم عــدول ال يحتاجون إىل القرن الثاين؛ فلام تقدم الزمن قليالً صار االسناد ال

تعديــل ،وال يجوز فيهم جــرح؛ ولكن يقع عندهم بد منه) (.)5

الوهم والنســيان والخطأ؛ فهم غري معصومني عن ثانيــاً :آراؤه الحديثية يف كتابه "أســس الحكم عىل
ذلــك ،فإذا عرف الصحايب ذلك غالباً ما يرجع إىل الرواة"

الصواب ويقر به"(.)1

أ -آراؤه املتعلقــة باملالحظــات الشــخصية عىل

وبــن رحمه الله أن عرص النقــد يف عهد الصحابة الرواة:
َّ

ريض الله عنهم قام عــى املتون فقال" :وكل هذا يرى الدكتور رحمه الله أن الصفات االميانية للراوي
الــذي قدمناه يؤكد من غري لبــس أ َّن النقد إمنا قام ليســت هي ميزان النقد األســاس فيقول" :العبادة

عــى املتون وهو أمر اســتمر عىل عهــد التابعني والصالح والتقوى ليســت هي املوازين التي يزن
واتباعهم"(.)2

ب -آراؤه املتعلقة بظهور اإلسناد:

بها النقاد حديث الشيخ دامئاً ،مع مراعاتهم لها بال

رصحون مبا يناقض ذلك" (.)6
شك ،لكنهم غالباً ما يُ ِّ

حقق الدكتــور رحمه الله يف الفتنــة التي قال ابن ب -آراؤه املتعلقة بعقائد الرواة:

ح َ
ظ رحمه الله أن العقائد كذلك ليست هي ميزان
سريين إن السؤال عىل رواة االسناد بدأ منها ،فذهب ال َ
مذهب د .بشــار عواد معروف( ،)3ود .داود سلامن النقد األساس يف الحكم عىل الراوي ،فيقول" :وقد

صالح( )4يف أنها ليســت فتنــة معروفة يف التاريخ؛ الحظنا أ َّن العلــاء الجهابذة األوائــل قلَّام تأثروا
إمنا انتشار الكذب واألهواء والتنازع ،وكرثة الوضع بالعقائــد عند اصدار الحكــم النهايئ عىل الراوي
واالنتحال ،فبدأ ذلك يف نهاية القرن األول ومطلع بل كان األســاس يف ذلك هو صدق الراوي وتثبته

((( املصدر نفسه ،ص .30
((( املصدر نفسه ،ص .28

وصحة حديثه"(.)7

ج -آراؤه املتعلقة بالنقد عند األداء:

((( بشّ ــار َعواد معروف عبد الرزاق محمــد بكر ال ُعبيدي يرى الدكتور أن ركن أداء الراوي أساس األركان فقال:
َ ْ ُّ
ّ
األعظمي ،عامل ومحقــق عراقي معارص ،رئيس (من االسســس العامة التي يتم بها فحص حديث
ْدادي
البَغ
ُّ
ُّ
مشيخة الحديث العراقية ،صاحب التصانيف والتحقيقات الراوي هو يتابع الثقات يف حديثه؟ أو يخالف فيه؟

واملؤلفات.

((( داود ســلامن صالح الدليمي ،عــامل عراقي معارص،

وهو ركن عظيم من أركان الحكم عىل الرجال ،بل

اســتاذ الحديث يف كلية العلوم االســامية بجامعة بغداد ((( ،اسس الحكم عىل الرجال ،ص .34-33
صاحب كتاب تيسري السنة النبوية ،وقد ارشف عىل رسالتي ((( املصدر نفسه ،ص .61-60

يف مرحلة املاجستري.

((( املصدر نفسه ،ص .65
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هو أساســها؛ لذلك وجدنا كرثة استعامل العبارات الهجري(.)3

الدالة عىل مثل ذلك ،ال ســيام عند النقاد األوائل ،ثالثاً :آراؤه املتعلقة بخطوات النقد الحديثي:

مثل :البخاري ،وأحمد ،وال ُعقييل ،وغريهم) (.)1

د -آراؤه املتعلقة باعتبار آراء النقاد السابقني:

أ -آراؤه املتعلقــة مبقارنة الراوي بروايات أقرانه عن
شيخهم:

يرى رحمــه الله أن عىل الناقد االســتفادة من آراء يرى الباحث أ َّن رواية القرناء بعضهم عن بعض مام

النقاد الســابقني ولكن يأخذهــا بتمحيص ونظر ،اعتنى بها النقاد ،فعرفوا نســبة الضبط يف راوي عن

فقال" :لقد كان الواحد من األمئة يســتفيد من آراء آخر ،ولكن ينتبه االمئة للخطأ ،يقول :قلت" :ولهذا
النقاد الســابقني ،ولكن ال يأخذها أخذ اإلمعة؛ بل كرثت عنايتهم ببيان أثبــت الناس يف فالن ،إال أن

أخذ الناقد البصري املتمرس ،فيستشهد بها ويعتمد قضية األفضليــة هذه تبقى قرينة عىل الضبط وعدم
عليها إذا وافقت ما توصل إليه ،ويناقشــها ويبدي الخطأ ،فليســت عىل اطالقها فقد يخطيء األثبت،
رأيه تجاهها إذا خالفت رأيــه ،وهذه ميزة ميتاز بها وغندر معروف يف ضبط حديث شعبة وقد أخطأ(.)4

املحدثون األولون ،وهذا ما سامه فيام بعد ب(سرب ب -آراؤه املتعلقــة بقضيــة املوافقــة واملخالفــة
حديث الراوي) (.)2

ز -آراؤه املتعلقة بسرب حديث الراوي:

واملتابعة:

واعتربهــا رحمه الله من أهم املحاور يف دراســة

جه طــاب العلم لالعتناء بهذا
يرى رحمه الله أن ســر حديــث الراوي هو :جمع حديث الراوي ،وو َّ
الحديث ،ودراسته ،والحكم عليه ،فقال" :قلنا فيام الباب فقال" :هي أهم املحاور التي الحظها النقاد

ســبق أن النقد الحديثي ابتدأ عىل شكل مالحظات يف دراســاتهم لحديث الراوي والحكم عليه جرحا
واستدراكات ،ثم تطور خصوصاً بعد منتصف القرن او تعديال ،وكذلك نحن اليوم طالب العلم ،إذا أردنا

الثاين؛ ليكون علامً برأسه ،له مؤلفاته وكتبه ،ولينحو أن نســاهم يف خدمة الســنة النبوية املطهرة يجب
منحى فيه يشء من الجــدة ،وهي عبارة عن جمع علينا أن ندرس أحاديث الرواة معتمدين عىل قضية
كل راوٍ ،ودراسته ،ثم الحكم عليه بعد ذلك املوافقة واملخالفــة؛ للوصول إىل أحكام واضحة
حديث ِّ

جرحا وتعديال ،وأن هذا هو من أهم االســس التي ثابتة يف قضايا حديثية متعــددة وملحة تحتاج اىل

ســار عليها نقاد الحديث سيام علامء القرن الثالث دراسة بل دراسات حديثية موسعة"(.)5
((( املصدر نفسه ،ص .89

((( اسس الحكم عىل الرجال ،ص .101

((( املصدر نفسه ،ص .102-101

((( اسس الحكم عىل الرجال ،ص .112
((( املصدر نفسه ،ص .117-115
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ج -آراؤه املتعلقة بقضية الجمع والدراسة:

جرحاً أو تعديالً ،والله اعلم(.)3

قضية الجمع والدراســة مــن القضايــا التي جزم رابعاً :آراؤه املتعلقة بكتايب التاريخ الكبري للبخاري،
الدكتــور رحمه الله بأنها القاعدة التي انطلقت منها والجرح والتعديل للرازي

أحكام النقاد عىل الرواة ،وحشد األدلة لتقوية جزمه إختار الدكتور هذين الكتابني لجملة أسباب ذكرها

بهــذه القضية وبيانهــا ووضَّ ح رأيه عنــد كل مثال وأحصاها فقال" :وإمنا اخرتنا هذين الكتابني؛ أل َّن
بقوله (قلت) ،فقال عن القضيــة":أود أن أذكر أدلة األول  -ويقصد التاريخ الكبري للبخاري  -منها ميثل

أخرى تجعلنا نجزم من غري شــك أن النقاد األوائل أســلوباً يف النقد الرجايل قل نظريه يف عرصه ،ثم
إمنا كانوا يصدرون أحكامهم عىل الرواة عن طريق صار بعد ذلك اسلوباً سار عليه الكثريون من العلامء
جمع أحاديث كل را ٍو ودراسته دراسة علمية حديثية الذين جاؤوا بعد االمام البخاري ،واملتمثل بسياقه

تقوم عىل أساس مالحظة حديثه هل خالف أم وافق األحاديــث واآلثار يف تراجم الرجال؛ للتدليل عىل
غريه من الشيوخ الثقات"(.)1

جم جرحاً وتعديــاً ،والثاين – ويقصد
منزلة املرت َ

واستشهد بأمثلة منها :قول يحيى بن معني يف جبري الجرح والتعديل للرازي  -ميثــل منهجاً نقدياً آخر

بن أيب ســليامن بن جبري :ثقــة ،علَّق الدكتور عىل يعتمد ألفاظاً بعينها لتقويم الراوي جرحاً أو تعديالً،

هذا فقــال :قلت :ابن معني مل يلق هذا الراوي ومل ثم قال ذاكرا ً أسباباً أخرى :والحق فإ َّن هذين الكتابني

يؤثــر للمتقديــن فيه جرح وال تعديــل فمن أين له هام خالصة الجرح والتعديل لكل ما تقدم ،صحيح
هــذا الحكم إال من جمع ودراســة حديثه؟ ،وقول أنهام ال يعوضان عن كل الكتب واألقوال الســابقة
أيب زرعــة وأيب حاتم يف جنادة بن ســلم بن خالد يف الجرح والتعديل؛ لكنهام يُع َّدان بال شــك طفرة

الكويف ،ضعيف ،وهنا أيضاً قــال الدكتور :قلت :نوعية من حيث التنظيم واملحتوى"(.)4

ومل يتكلــم فيه أحد قبل أيب زرعة وأيب حاتم ،فمن ونحن ســوف نقف عند آرائه رحمه الله يف هذين

أين لهم الحكم إال من الجمع والدراسة؟(.)2

الكتابني بيشء من التفصيل:

ثم ساق الدكتور أمثلة اخرى من املفاضالت فقال أ -آراؤه املتعلقة يف اإلمام البخاري ومصنفاته:

بعدها :قلت :هــذه املفاضالت بني الرواة أال ُّ
تدل يــرى الدكتــور يف البخــاري شــخصية متينة يف

عىل جمع الحديث ودراســته؟ التي هي أساس يف العلم ،ويرى الروعــة يف مصنفاته والعظمة ،فقال:
اصدار أحــكام وأقوال النقاد الجهابــذة يف الرواة قلت":للقاريء أن يتصور متانة شــخصية البخاري

((( املصدر نفسه ،ص .121

((( اسس الحكم عىل الرجال ،ص .122-121

((( املصدر نفسه ،ص .123

((( املصدر نفسه ،ص .125-124
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العلمية بعــد هذه األقوال...وللقــاريء أ ْن يتصور إما مســتنبطة من صنيع األمئــة كالبخاري وغريه،
كذلك روعــة املصنفات التي صنفهــا هذا اإلمام أو منقولــة عنهم باألســانيد الصحيحة التي تجعل
الذي مل ير مثل نفســه والتي من أعظمها "الجامع طالب العلم يطمنئ إىل صحة تلك األقوال التي قد
الصحيح" يف الرواية ،و"التاريخ الكبري" يف الرجال حشــدها ابن أيب حاتم يف تراجم كتابه من الجرح

والعلل(.)1

ب -آراؤه املتعلقة يف مقاصد اإلمام البخاري:

والتعديل ،فكان ديدنه هــو البحث عن أقوال أمئة

الجرح والتعديــل يف رواة األحاديــث وتضمينها

يف مقصد البخــاري من إيراد روايــات الرواة ذكر تراجم الكتاب(.)3

كل مثال ث َّم قال رحمــه الله وهو يجــري مقارنة يف الجرح
الدكتور خمســاً وعرشين مثاالً ،يبني يف ِّ
مقصــدا ً من املقاصد ،ثــم قال" :والل َه أســأل أ ْن والتعديل بني الكتابني" :والذي أريد أ ْن أُنبه إليه هنا

يوفق طالب هذا العلــم الرشيف يف هذه الجامعة وأنــا أتكلم عىل األلفــاظ النقدية يف كتاب الجرح
هت عليه من قبل ،وهو :أ َّن إيراد
املحروسة –ويقصد الجامعة العراقية اآلن -وغريها والتعديــل هو ما ن َّب ُ

من الجامعات لدراســة هذه الكتب العظيمة بهذه األلفاظ النقدية كا َن منهجاً عاماً واســلوباً واضحاً
الطريقة الفاحصة؛ التي تكشف عن املقاصد التي متيَّز به كتاب الجرح والتعديل ،وســار عليه مؤلفه

ميكن أ ْن نســتعني بها عىل فهم صنيعهم فيها ،و ِم ْن فيه من أول ترجمة حتى آخر الرتاجم التي ذكرها فيه

ث َّم فهــم مصطلحاتهم النقدية يف الــرواة جرحاً أو بالضبــط ،كام كان إيراد املرويات يف تراجم الرواة
تعديالً (.)2

هو االسلوب الذي متيَّز به كتاب التاريخ الكبري يف

ج -آراؤه املتعلقــة يف مزايا ومنهــج كتاب الجرح تقويم الرواة توثيقاً وتضعيفاً(.)4

والتعديل:

بعدما اختــر الدكتور رحمه الله مقدمة الشــيخ
اليامين لكتاب الجــرح والتعديل قال " :والحق أ َّن

هذه مزية عظمى امتــاز بها كتاب الجرح والتعديل

❊

❊

❊

عن باقي الكتب ،والتي انفرد بها يف عرصه فأصبح

ب هــذا الفن ،ومنه يســتمد جمي ُع َمن
بحــقٍ أ َّم كُتُ ِ
بعده ،وهــي :الترصيح بنصوص الجرح والتعديل؛

((( اسس الحكم عىل الرجال ،ص .126
((( املصدر نفسه ،ص .15 – 134

((( اسس الحكم عىل الرجال ،ص .168
((( املصدر نفسه ،ص .169
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"قلــت :فالحاكــم إذا ً رجــل متســاهل جــدا ً يف

المبحث الثالث

املســتدرك ،ينبغــي أن ال يعول عــى تصحيحه،

جهوده الحديثية من خالل كتابه
"تصحيح أحاديث المستدرك"

من إطباق أقوال العلامء ممــن جاؤوا بعد الحاكم

ويجــب أن ال يلتفت إىل قولــه ،وال َّ
أدل عىل هذا

واطَّلعوا عىل صنيعه( .)2ثم قال" :قلت :مســتدرك

الحاكــم كتاب فيه الصحيح املســتدرك وهو قليل

تناول الدكتور رحمه الله كتاب املســتدرك للحاكم جــدا ،وغالب هذا القليل معلول بعلل خفية مؤثرة،

يف كتابه تصحيح أحاديث املستدرك ،حيث وصفه وفيــه قطعة مــن األحاديــث ترتاوح بــن الصحة

بتجــرد مدحاً وذمــاً ،وبذل مجهودا ً كبــرا ً برز من والحسن ،وأما باقيه فميلء باألحاديث املوضوعة
خالل ترجيحاته وآرائه العلمية ،وسوف نعرض هذه والســاقطة والضعيفة ،فهو طافح بالرواة الكذابني

اآلراء عىل وجه التفصيل.

أوالً :آراؤه املتعلقة مبنزلة كتاب املستدرك:
أ -آراؤه املتعلقة مبيزات كتاب املستدرك:

والوضاعني واملرتوكني(.)3

ثانيــاً :آراؤه املتعلقــة مبنهج الذهبــي يف تلخيص
املستدرك:

قال رحمه الله واصفاً مزايا كتاب املستدرك لإلمام أ -آراؤه املتعلقة مبنهج الذهبي يف األسانيد:

الحاكــم " :إ َّن مســتدرك الحاكم من كتب الســنة قــال الدكتور رحمــه الله" :جاء حذفــه –ويقصد
الضخمة املروية خارج الصحيحني ،وسيع ،مشهور الذهبي -لتلك األسانيد عىل صور متعددة ،وأشكال

بني أهل العلم ،متنوع االتجاهات يف الرواية والعلل متنوعة ،فلم يقيد نفســه يف هذه املســألة بصيغة

ونقد الرجــال ،مجموع أحاديثــه ( )9588حديثاً ،محددة يســر عليها يف جميع مخترصه ،فمرة نراه

وبلغ عدد الرجال الذيــن ذكرهم الحاكم بجرح أو يحذف راوياً واحدا ً وحلقة واحدة من بداية السند،

تعديل (.)1()625

ب -آراؤه املتعلقة مبثالب كتاب املستدرك:

وهذا الشكل من أشــكال حذفه لألسانيد يعد نادرا ً

قليــاً إذا ما قيس بباقي األنــواع األخرى الكثرية،

قال رحمه اللــه واصفاً مثالب كتاب املســتدرك :ومرة نــراه يحذف راويني وحلقتني من بداية ســند

((( تصحيح احاديث املســتدرك بني الحاكم النيسابوري
والحافظ الذهبي ،الدكتور عزيز رشيد محمد الدايني ،دققه

الحديث ،ومــرة نجده يحذف ثــاث حلقات من

طرف الســند ،ومرة نجده يحذف أربع حلقات من

وراجعه :االســتاذ الدكتور بشار عواد معروف العبيدي ،دار ((( املصدر نفسه ،ص .25
الكتب العلمية ،بريوت ،ط2006 – 1م ،.ص  23و.30

((( تصحيح احاديث املستدرك ،ص .29-28
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بداية سلسلة السند ،وقد يحذف خمسة حلقات من شــواهد ألحاديث أخرى؛ رشيطة أن تكون متونها

بداية الســند ،وقد يحذف الســند كله وال يبقى منه بنحو متون األحاديــث األصلية ،وقد ال يذكر متون
إال الصحــايب ومن روى عنه فقط ،وقد نراه يحذف بعض األحاديــث كاملة ،وإمنا يكتفي بذكر الطرف
الســند كلــه وال يبقى أال الصحــايب ،وقد يحذف األول منها ،وذلك بســبب شــهرة هذه األحاديث،

ســند الحديث فضالً عن متنه وال يبقى من الســند أو لطولها ،فاإلتيــان بطرف من الحديث املعروف
ٍ
كاف يف التدليــل عليه ،كام وأن اإلتيان بتامم متون
إال الــراوي املتابع وشــيخه إن كان متابعاً لطريق

آخر وهو قليل"( .)1ثم قال" :ويف بعض األحيان إذا األحاديث الطويلة التــي يتجاوز طول البعض منها
روى الحاكم الحديث من أكرث من طريق عن شيخ الورقــة الكاملة يتناىف مع املقصــد من تأليف هذا

فــإ َّن الذهبي ال يذكر كل تلك الطرق؛ وإمنا يكتفي التلخيــص ،إذ املقصود منه هــو اإلتيان بالكتاب
بذكر راو واحد فقط عن الشيخ ،ويكني عن الباقني األصــي بأقل حجم ممكن ،ورمبــا ال يذكر متون

فيقول :رواه فالن وجامعة ،أو فالن وغريه ،أو يكني بعض األحاديث وال حتى أســانيدها ،وإمنا يكتفي

عن الكل بقوله :رواه جامعة(.)2

بذكر عللهــا فقط؛ وهو يشء قليــل ،ومن عجيب

وتابع قائالً" :وإن الحاكم إذا أخرج حديثني بإسناد صنيــع الذهبــي يف تلخيصه للمســتدرك أنه يذكر

واحد مكــرر فإ َّن الذهبي ال يذكر إســناد الحديث أحاديث ليست بالقليلة ،يذكرها مبتونها وأسانيدها

الثاين ،وإمنا يكتفي بقوله :به ،أي باإلســناد السابق من غري أن يحذف منها أي يشء(.)4

نفســه ،وال يخفى ما يف ذلك مــن فائدة كبرية يف ج -آراؤه املتعلقة مبنهج الذهبي يف ألفاظ الحاكم
اختصار الجهد وعدم تكرير الكالم السابق(.)3

ب -آراؤه املتعلقة مبنهج الذهبي يف املتون:

النقدية:

استقرأ الدكتور منهج الذهبي يف التعامل مع ألفاظ

قال رحمه الله" :أما متون األحاديث فهو يف الغالب الحاكــم النقدية يف الجــرح والتعديل عرب مناذج
يــأيت بها كام جــاءت يف املســتدرك ،ويف بعض كثرية درسها ثم قال ملخصاً رأيه يف املنهج" :أهمل
األحيان قد يحــذف متون بعض األحاديث إذا جاء الذهبي العرشات من ألفاظ الحاكم النقدية ،وأثبت

ولعل الذي دعا الذهبي إىل مثل هذا النهج
َّ
بهذه األحاديــث متابعات ألحاديــث أخرى ،وقد غريها،
يحذف متون أحاديث أخرى إذا جاء بهذه االحاديث هــو االختصار املجــرد ليــس إال ،وإال فانني قد

((( املصدر نفسه ،ص .61-52
((( املصدر نفسه ،ص .62

((( تصحيح احاديث املستدرك ،ص .63

قمت بدراســة مناذج من هذه األلفاظ املحذوفة،

((( املصدر نفسه ،ص .68-56
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ثم وازنتها مبا يف كتــب الذهبي األخرى فتبني يل عىل زيف هذا املذهب ،واستطعنا كذلك أن نحدد

أنهــا تصح مرة ،وتخطيء مرة أخرى؛ مام يدل عىل بدايات ظهــور مثرة هذا األمــر الخطري أال وهي:
أن مقصــوده من هذا الحــذف ليس هو صحة هذه موافقة الذهبي للحاكم يف املستدرك (.)2

األلفاظ أو عدمها؛ وإمنا هو اإلختصار فحســب؛  -ثم ص َّنف التعقبات إىل أربعة أصناف وهي :أوالً:

كام فعل يف األســانيد واملتون ،ليك يأيت الكتاب كالمه عىل بعض الرواة جرحاً أو تعديالً ،ثانيا :كالمه
املخترص بأقل حجم ممكن(.)1

عىل تقوية بعض أحاديث املســتدرك ،ثالثاً :كالمه

والتعقُّبات:

كالمه عىل الرشوط ،خامســاً :عيبــه عىل الحاكم

د -آراؤه املتعلقــة مبنهــج الذهبــي يف اإلضافات يف بيــان علل األحاديث الظاهــرة والخفية ،رابعاً:
قال الدكتور رحمه اللــه" :لقد بلغت عدد أحاديث استدراكه عىل الشــيخني أحاديث قد أخرجاها أو
املســتدرك التي تكلم عليها الذهبي يف التلخيص أحدهام(.)3

جرحــاً وتعديــاً ،تصحيحــاً وتضعيفــاً وتعليالً وهــذه حقيقة مخترصة ص َّنف فيهــا التعقبات التي
( )1224حديثاً تقريباً من مجموع األحاديث البالغ تعقبها االمام الذهبي عىل الحاكم.

عددها ( )9588حديثــاً ،وهذا العدد قليل جدا ً إذا ز -آراؤه املتعلقة بتصحيح الحاكم وموافقة الذهبي:

مــا متَّت موازنتــه بباقي أحاديث املســتدرك التي  -بــذل الدكتور رحمه الله جهــودا ً كبرية يف تحرير
يحتاج األغلب األعم منهــا إىل كالم وتعليق؛ ذاك مســألة تصحيح الحاكم وموافقة الذهبي رحمهام

أل َّن منهج الذهبي يف اختصــاره يتكلم عىل بعض اللــه ،ليصــل اىل حقيقــة مهمــة يف التعامل مع

أحاديث املستدرك بينة العور ولكن ليس عىل سبيل املصطلحات الشــائعة حول التصحيح واملوافقة
االستقصاء والدوام ،ويف هذا أبلغ رد عىل من زعم والخاصة بكتاب املستدرك فقال" :شاع القول عند

خصه وح َّرر الكثرييــن أن الحافظ الذهبي قد ح َّرر املســتدرك
س الكتاب ول َّ
أ َّن الحافظ الذهبي قد َد َر َ
وتكلَّم فيه عــى كل ما يحتاج منه إىل كالم؛ لذلك
أحكامه وتكلَّم عىل كل ما يحتاج فيه إىل كالم.
فريى أ َّن االمام الذهبي مل يحرر املســتدرك ،وع َّده فقــد ص َّنفوا ما يف التلخيــص إىل مخالفة وموافقة
وه ٌم كبري وبذلــك إلثبات ذلك جهودا ً كثرية فقال :وسكوت ،ثم قال :أما السكوت فصورته عندهم أن

ري يــر الله علينا مب ِّنه وفضله يذكر الذهبي حديــث الحاكم من غري أن يذكر معه
"وهذا عندنا وه ٌم كب ٌ
اثبات مــا يخالفه؛ فقد أتينا بعــرات االدلة الدالة عبارته ونتيجة طبيعيــة لهذا ظهرت مثرة هذا الزعم

((( تصحيح احاديث املستدرك ،ص .80-76

((( املصدر نفسه ،ص .92

((( تصحيح احاديث املستدرك ،ص .80-76
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الفاســد وهي العبارة الشــهرية (صححــه الحاكم من أمئة النقد الحديثي وهو شمس الدين الذهبي،

ووافقــه أو أقره الذهبــي) ،وأول من وجدته نبه إىل إذ كيــف يُعقل أن يصحح هذا العامل الجليل الناقد
هذا الخطأ الشــائع فضيلة االستاذ العالمة الدكتور الجهبذ مئات األحاديث ثم يحكم هو نفســه عليها

بشار عواد معروف وطلب من الدارسني وطلبة العلم يف كتبــه االخرى بالضعف والوهاء ،أو يحكم عىل

أن يبحثوها فقال يف مقدمة تحقيقه لكتاب الجامع رجالها بالضعف والرتك والكذب؟(.)3

يتعي التنبيه ووضَّ ح رحمه الله بجهوده ورأيه أهم األسباب التي
الكبري للرتمذي" :وهذا عندنا وهم كبري َّ
عليه ال ندري من أين جــاء وال كيف بدأ"( ،)1وكان أ َّدت إىل ظهور هــذه القالة ودفعت إىل القول بها،
من نتائج هذا التنبيه أن ش َّمرت ساعد الجد للبحث فقال :هي عندي ترتكز عىل إمرين:

عن أصل هذه العبارة وعن أول من اســتعملها ممن األول :التعليقــات التي علَّق بها الذهبي هنا وهناك
وبي بعض
جاء بعد الذهبي ،وقد بدأت بالبحث عنه (مصطلح يف تلخيصه ،والتــي تعقَّب بها الحاكم َّ
املوافقة) عند املعارصين ،ثم األقدم فاألقدم ،حتى شــطحاته يف مســتدركه ،فظن بعض من جاء بعد

انتهيت إىل تالمذة الذهبي"(.)2

الذهبي أنــه كان من منهجه أن يتكلم عىل أحاديث

ثم بحث الشــيخ الدايني "رحمــه الله" يف ثالثني الحاكــم كلها ومل يفقهــوا فكرة الرجــل ،فمنهج

مصدرا ً من مصادر التخريــج املعارصة والقدمية ،الذهبي أنه حني يخترص أي كتاب يتكلم عىل بعض
وخالصة ما وجــد :أ َّن الذين اســتعملوها مثانية ،املواضع فيه هنا وهناك ،وال َّ
أدل عىل هذا من كالم
بي
خمســة منهم معارصين ،وثالث ٌة مــن القدماء ،وأما الذهبي نفســه يف كتابه "سري أعالم النبالء" فقد َّ
الذيــن مل يســتعملوها -وأكرثهــم مــن القدماء -رحمه الله تعاىل أنه مل يحرر الكتاب بل أن الكتاب
فعددهم عرشة ،ولهذا قال :ومهام يكن من أمر فا َّن يحتاج إىل عمل وتحرير ،إذ قال يف السري" :بل يف
ري عىل
هذا املصطلح قد شــاع بني العلامء املتأخرين ،إذ املستدرك يش ٌء كثري عىل رشطهام ويش ٌء كث ٌ

ولعل مجموع ذلك ثلث الكتاب بل
قلَّــا نجد كتاباً حديثياً يُعنــى بتخريج الحديث أو رشط أحدهامَّ ،
يق ِّدم دراسة قامئة عىل الحديث إال ويشري إىل هذا أقل ،فا َّن يف كثري من ذلك أحاديث يف الظاهر عىل
املصطلــح الذي خلق جوا ً ُمظلِــاً يف علمية إمام رشط أحدهام أو كليهام ،ويف الباطن لها علل خفية

((( ينظر :الجامع الكبري ،سنن الرتمذي ،أليب عيىس محمد
بن عيىس الرتمذي (  279ه) ،حققه  :بشــار عواد معروف،
دار الغرب اإلسالمي – بريوت1998 ،م.45/1 ،

((( تصحيح أحاديث املستدرك ،ص .145

مؤثرة ،وقطعة من الكتاب إســنادها صالح وحسن

وجيد ،وذلك نحــو ربعه ،وباقــي الكتاب مناكري
((( املصدر نفسه ،ص .147-146
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وعجائب ،ويف غضون ذلك أحاديث يشهد القلب هذه األحكام يف كتبه االخرى (.)3

ببطالنها كنت قد أفردتَّ منها جزءا ً ،وحديث الطَّري قلــت" :كانت إحصائية فريدة ،إحتوت عىل فصول

وبكل حال فهو كتاب مفيد قد أربعــة ،جمعــت هذه الفصــول ســتني منوذجاً،
ِّ
بالنســبة إليها سامء،
اخترصته ويعوز عمالً وتحريرا ً(.)1

وجداول توضيحية ،وفيها أمثلة فاقت عدد النامذج،

قلت :فلو كان الذهبي قد ح َّرر كل أحكام املستدرك فأمثلة جــدول الفصل األول بلغت واحدا ً وثالثني،
وتكلَّم عىل كل ما يحتاج فيه إىل كالم ،فكيف ساغ وأمثلة جــدول الفصل الثاين بلغت ســبعة عرش،

له أن يصف عمله باالختصــار املجرد؟  ...ثم لو وأمثلة جدول الفصل الثالث بلغت عرشين ،فرحم

بــن كل ما يحتــاج إىل بيان من الله الدكتور عبد العزيز عىل جهوده رحمة واسعة.
كان الذهبــي قد َّ
املستدرك كيف ساغ له أن يقول يف السري" :ويعوز
َّ
فــدل كالمه هذا عىل أن عمله يف
عمال وتحريرا"؟
املستدرك هو االختصار املجرد ليس إال(.)2

الثاين :وصف بعض العلامء – منهم ابن كثري -عمل

❊

❊

الذهبي يف املستدرك بأنه بيان للصحيح املستدرك،

والصحيح ،والحسن ،والضعيف ،واملوضوع ،أي

أنه تحرير.

وللدايني رحمــه الله تعقيب عىل هذا الوصف بعد
التَّتبع واالستقراء الذي قام به فقال" :لقد وضعنا خطة
مفصلة لدراســة هذا املوضوع بأن تتبعنا االحكام

الــواردة يف التلخيص هل هي أحكام الحاكم نقلها
الذهبي باسلوبه الخاص؟ أم هي أحكامه الخاصة،

قــال :فكانــت النتيجة التــي توصلــت اليها هذه
الدراسة هي أن هذه االقوال إمنا هي اقوال الحاكم
وليســت أقوال الذهبي؛ بدليل أنه قد خالف جملة

((( تصحيح أحاديث املستدرك ،ص .147-146
((( املصدر نفسه ،ص .147-146

((( املصدر نفسه ،ص .150-147

❊
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الخاتمة

مبحثاً جمعت فيه آراءه حــول دقائق متعلقة بهذين
املصنفني الكبريين.

اضافة لفوائد من آرائه يف اوليات ظهور االســناد،

وبعد هذا املطاف يف ما ترك الدكتور عزيز رشــيد والنقــد الحديثي ،والجــرح والتعديل ،وغريها من

محمد رحمه الله من آثار علمية ،نقف عىل أهم ما املباحــث الرضوريــة يف علم الحديــث النبوي
نلخصه من هذا املبحث ،وكالتايل:

الرشيف.

أوالً :إن الوفــاء للعلامء والكتــاب واألقران صفة نسأل الله تعاىل ان يتقبل منا هذا البحث املتواضع،
طيبة وحق كبــر ،فمن حقهم أن يذكر لهم جهدهم ويرحم الدكتور عزيز رحمة واسعة انه سميع قريب

يف العلــم ،وخدمته ،وتيســره ،وأرى كأين قدمت مجيــب ،وصىل الله عىل ســيدنا محمد وعىل آله

مخترصا ً نافعاً للمختصني بعلــم الحديث لكتابني وصحبه وسلم.
كتبا يف فرتة مهمة شــهدت انعطافات معارصة يف

التوجه البحثي الحديثي.

ثانيــاً :يكرث الــكالم حول املســتدرك ،وإين ازعم
ان الدكتــور رحمه الله تناول ما يتعلق باملســتدرك

والحاكم باســتفاضة دقيقة ،وقد يكون البحث هذا
قــد حوى الخالصــة ،وهي خالصــة مهمة تعطي

الصورة الدقيقة حول املســتدرك وتعقبات الذهبي

رحمهم الله تعاىل.

ثالثا :جمع الكتاب "اســس الحكــم عىل الرجال"

أهم االسس يف الحكم عىل الرجال وجاء املؤلف

رحمــه الله بآراء فريدة تفتح آفاقــاً يف باب الحكم
وأسســه ينبغي للباحث الوقوف عندها واالستفادة

منها.

رابعــاً :وقــف عند كتابــن عظيمــن وغاص يف

اعامقهــا فاســتخرج دررا ً وهام التاريــخ الكبري
للبخاري ،والجرح والتعديــل للرازي ،وقد أفردت

❊

❊

❊
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tions in judging men. The author, may God Conclusion:

have mercy on him, came up with unique After this end in the scientific traces left
opinions that open up horizons in the field by Dr. Aziz Rashid Muhammad, may God
of governance and its foundations, which have mercy on him, we stand on the most
the researcher should consider and bene- important thing that we can summarize

fit from. Fourth: He stopped at two great from this topic, as follows: First: Loyal-

books and dived into their depths and ex- ty to scholars, writers, and peers is a good
tracted pearls, which are Al-Tarikh Al-Ka- quality and a great right, so it is their right
beer Al-Bukhari and Al-Jarh and Al-Ta’deel to mention to them their effort in science,

by Al-Razi. In addition to the benefits of his its service, and its facilitation, and I think

views on the first appearance of the chain that I presented a useful summary for speof transmission, hadith criticism, jarh and cialists in hadith science for two books in

modification, and other necessary topics in an important period that witnessed con-

the science of hadith. We ask God Almighty temporary turns in the modernist research
to accept this humble research from us, and orientation. Second: There is a lot of talk

have mercy on Dr. Aziz, for he is all-hear- about the Mustadrak, and I claim that the
ing, near and responsive, and may God’s Doctor, may God have mercy on him, dealt
prayers and peace be upon our master Mu- with what is related to the Mustadrak and
hammad and his family and companions.

❊

❊

❊

the ruler in a precise detail, and this research may have contained the summary,

which is an important summary that gives
an accurate picture about the Mustadrak

and the traces of al-Dhahabi, may God Almighty have mercy on them. Third: The
book “The Foundations of Judgment on

Men” collected the most important founda-
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المصادر والمراجع
 -القرآن الكريم.

 اسس الحكم عىل الرجال حتى نهاية القرن الثالثالهجــري ،الدكتور عزيز رشــيد محمــد الدايني،
دققه وراجعه :االســتاذ الدكتور بشار عواد معروف
العبيــدي ،دار الكتــب العلمية ،بــروت ،ط– 1

2006م.

 -تصحيــح احاديــث املســتدرك بــن الحاكــم

النيســابوري والحافظ الذهبي ،الدكتور عزيز رشيد
محمد الدايني ،دققه وراجعه :االستاذ الدكتور بشار

عواد معروف العبيدي ،دار الكتب العلمية ،بريوت،

ط2006 – 1م.

 -الجامع الكبري ،سنن الرتمذي ،أليب عيىس محمد

بــن عيىس الرتمذي (  279ه) ،حققه  :بشــار عواد

معروف ،دار الغرب اإلسالمي – بريوت1998 ،م.

❊

❊

❊

