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تعريفه وألقابه:
(علــوم الحديــث)« :هــو معرفــة القواعــد التــي

يتوصــل بهــا إلــى معرفــة حــال الــراوي والــروي» هكــذا
عرفــه ابــن حجــر وهــو مــن أحســن التعاريــف ،وهــذا
َّ
االســم اشــتهر بــه كتــاب ابــن الصــاح.
ويقال :علم الحديث.
عرفــه ابــن جماعــة حيث قــال« :علــم الحديث:
وبــه َّ

علــم بقوانيــن يعــرف هبا أحــوال الســند والمتن».

وقد وقع للعراقي يف مطلع «ألفيته» حيث قال:
فهــذه المقاصــد المهمــة
توضــح مــن علــم الحديــث رســمه
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واعتمده السيوطي يف «ألفيته» فقال:

علــم الحديــث ذو قوانيــن تحد

يــدرى بهــا أحــوال متــن وســند

ونص عليه ابن حجر يف «النكت»

ويقال :علم الحديث دراية

وهـذه التسـمية اشـتهرت عنـد المتأخريـن((( حيـث
قسـموا علـم الحديـث إلى :علـم الحديـث رواية وعلم
َّ
الحديـث درايـة .وأول مـن عـرف عنه هذا التقسـيم ابن
األكفـاين محمـد بن إبراهيـم (749هـ) يف كتابه «إرشـاد
القاصـد» ونقلـه السـيوطي يف «التدريـب» حيـث قال:
«علــم الحديــث الخــاص بالروايــة :علــم يشــتمل
علــى نقــل أقــوال النبــي  وأفعالــه
وروايتهــا وضبطهــا وتحريــر ألفاظهــا.

(((منهـم حاجـي خليفـة (ت 1067هــ) يف «كشـف الظنـون»
( ،)635 /1وصديـق القنوجـي (ت 1307هــ) يف «الحطـة
يف ذكـر الصحـاح السـتة».
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وعلــم الحديــث الخــاص بالدرايــة :علــم يعــرف
منــه حقيقــة الروايــة وشــروطها وأنواعهــا وأحكامهــا،
وحــال الــرواة وشــروطهم وأصنــاف المرويــات ومــا
يتعلــق هبا»أ.هـــ
وهو المراد هنا

وهذا التفريق ال يوجد عند المتقدمين

فالخطيب البغدادي سـمى كتابه يف علم الحديث بــ
«الكفايـة يف علـم الروايـة» وهو مشـتمل علـى ما يدخل
تحـت (علم الدراية) بحسـب تقسـيم ابن األكفاين.
والرامهرمــزي يف كتابــه «المحــدث الفاصــل» عقــد
با ًبــا فقــال( :القــول يف فضــل مــن جمــع بيــن الروايــة
والدرايــة) ثــم ســاق روايــات كثيــرة يــدل مجموعهــا
علــى مثــل مــا دل عليــه صنيــع الخطيــب يف «الكفايــة».
ويقال :علم أصول الحديث

وهــذه التســمية قليلــة ،وقــد ذكــر الخطيــب يف
مقدمــة كتابــه «الكفايــة» قولــه« :بيــان أصــول الحديــث»
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ويقال مصطلح الحديث

وهو مشهور عند المتأخرين...

وعلــى كل حــال ال مشــاحة يف االصطــاح؛ ألن
المقصــود ذكــر مصطلحــات األئمــة يف هــذا الفــن...

8
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وموضوعه:
الســند والمتــن ،والــراوي والمــروي مــن حيــث
القبــول والــرد وفقــه الحديــث.
السند ويقال اإلسناد :وهو حكاية طريق المتن.

والمتــن :هــو مــا ينتهــي إليــه غايــة الســند مــن
الــكالم.
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وغايته:
معرفــة الصحيــح مــن الضعيــف ،والمقبــول مــن
المــردود
وهــذه الغايــة تقودنــا إلــى غايــة أخــرى أعظــم وهــي
العمــل بالحديــث.
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ّ

املراحل التي مر بها التصنيف يف هذا الفن:
اعلــم أن بعــض مــن كتــب يف ذكــر المراحــل وقــع
عندهــم خلــط يف مراحــل التصنيف يف علــم المصطلح،
ومراحــل التصنيــف يف علــم الســنة عمو ًمــا؛ وهــو:
تدويــن الســنة...
وبينهما فرق

والمراد هنا مراحل تصنيف علم المصطلح.
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املرحلة األوىل:
بــث علــوم الحديــث يف مقدمــات أو خواتيــم
قديمــا.
الكتــب التــي ألفــت يف الســنة
ً
ومن أبرز األمثلة:

«مقدمــة صحيــح مســلم» مقدمــة رائعــة ذكــر فيهــا
جملــة مــن علــوم الحديــث بصياغــة علميــة ونقديــة مــع
ضــرب األمثلــة...
* ذكر طبقات الحفاظ
* الرواية عن الضعفاء

* التدليس واإلرسال الخفي
* الحديث المرسل

«مقدمــة الجــرح والتعديــل» البــن أبــي حاتــم،
مقدمــة حافلــة ذكــر فيهــا جملــة مــن طبقــات الــرواة

مقدمات يف علوم احلديث

12

والحفــاظ ومراتبهــم وبعــض عباراهتــم يف فنــون علــم
الحديــث.

«مقدمــة اإلمــام الدارمــي يف مســنده» فقــد ذكــر

جملــة مــن األبــواب المتعلقــة باتبــاع الســنة وتعظيمها،

وكتابــة الحديــث عــن الثقــات ،والروايــة عــن الضعفــاء
والمرتوكيــن ...وغيرهــا...

«مقدمــة دالئــل النبــوة » للبيهقــي ذكــر فيهــا مــع

قصرهــا جملــة مــن األنــواع المتعلقــة بعلــوم الحديــث.
مقدمة كتاب «الكامل»البن عدي ،ذكر جملة من

مباحث علوم الحديث ،طبقات الرواة والرواية عن
الضعفاء والتحذير من الكذب على الرسول .
مقدمــة كتــاب «المجروحيــن» البــن حبــان ،ذكــر

جملــة مــن المباحــث المهمــة يف علــوم الحديــث
كحفــظ الســنة والتحذيــر مــن الكــذب علــى رســول

اهلل  ،وأنــواع جــرح الضعفــاء ،فقــد ذكــر
عشــرين نو ًعــا .وغيرهــا...
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ويدخــل تحــت هــذه المرحلــة مصنفــات جــاء
الــكالم فيهــا علــى علــوم الحديــث ضمــن كتــب أخــرى
لــم تؤلــف لعلــم الحديــث خاصــة
ككتــاب «الرســالة» للشــافعي وذكــر فيــه جملــة مــن
أنــواع علــوم الحديــث ،وهــو يف األصــل مصنــف يف
علــم أصــول الفقــه...
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املرحلة الثانية:
التأليف المستقل يف علوم الحديث ،وقد بدأ ذلك
يف منتصف القرن الرابع إلى أوائل القرن السابع...

تميــزت هــذه المرحلــة أهنــا كتــب مصنفــة لعلــوم
الحديــث خاصــة ،وأقــوال األئمــة فيهــا مرويــة
باألســانيد ،وربمــا حصــل فيهــا تعليــق أو اســتنباط...

وأول من صنف يف هذا الفن –كما نص عليه ابن
حجر يف النزهة -هو القاضي أبو محمد الحسن بن عبد
الرحمن بن خالد الفارسي الرامهرمزي ت (360هـ)
يف كتابه« :المحدث الفاصل بين الراوي والواعي».

وهذا الكتاب قال عنه الذهبي« :وما أحسنه من
السلفي كان ال يكاد يفارق كمه ،يعني
كتاب ،قيل :إن ِّ
(((
يف بعض عمره» أ.هـ

((( «سير أعالم النبالء» (.)73 /16
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وقــال ابــن حجــر عــن هــذا الكتــاب« :لكنــه لــم

يســتو عب»

وهــذا ال يضــر؛ ألنــه أول مــن صنــف يف هــذا الفن...

ومــن المعلــوم أنــه لــن يســتوعب لكــن لــه فضل الســبق.
-2ثــم جــاء بعــده الحافــظ أبــو عبــد اهلل محمــد بــن
عبــد اهلل الحاكــم ،صاحــب «المســتدرك» ت

(405هـــ) فألــف يف هــذا الفــن كتابــه «معرفــة
علــوم الحديــث» وهــو مــن أحســن مصنفاتــه

وفيــه قواعــد وضوابــط مهمــة لطالــب علــم
الحديــث...

وقــد روي عنــه أنــه قــال« :شــربت مــاء زمــزم،

وســألت اهلل أن يرزقنــي حســن التصنيــف»

(((

لكــن الكتــاب فيــه إعــواز يســير مــن حيــث الرتتيــب

والتهذيــب كمــا قــال ابــن حجــر

(((

((( «سير أعالم النبالء» (.)171/17
((( «النزهة» ص (.)47

مقدمات يف علوم احلديث

16

-3ثــم جــاء أبــو نعيــم أحمــد بــن عبــد اهلل
األصفهــاين صاحــب «الحليــة» ت (420هـــ)

ـتخرجا علــى كتــاب الحاكــم ،وذكــر
فألــف مسـ
ً
فيــه جملــة مــن أنــواع علــوم الحديــث.

قال ابن حجر« :وأبقى أشياء للمتعقب»

(((

-4ثــم جــاء بعدهــم الحافــظ الكبيــر أبــو بكــر أحمد
بــن علــي بــن ثابــت البغــدادي ت (463هـــ)
فألــف يف هــذا الفــن -ويف قوانيــن الروايــة كمــا
قــال ابــن حجــر -كتابــه المشــهور «الكفايــة
يف معرفــة أصــول علــم الروايــة» ذكــر فيــه
جملــة كبيــرة مــن علــوم الحديــث لكنــه رواهــا

باألســانيد فطــال الكتــاب ،وفيــه مــع ذلــك فوائد
قيمــة ،وقــد طبــع الكتــاب مؤخـ ًـرا طبعــة رائعــة

ومتقنــة بتحقيــق د .ماهــر الفحــل.

والخطيــب لــه كتــب متفرقــة ،بــل يــكاد أن ال يــرك
((( «النزهة» ص(.)47
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نو ًعــا مــن أنــواع علــوم الحديــث إال وألــف فيــه حتــى

قــال ابــن نقطــة« :ولــه مصنفــات يف علــوم الحديــث

لــم يســبق إلــى مثلهــا وال شــبهة عنــد كل لبيــب أن
المتأخريــن مــن أصحــاب الحديــث عيــال علــى أبــي

بكــر الخطيــب رحمــه اهلل»(((.

-5ثــم جــاء القاضــي عيــاض ت (544هـــ) فألــف
كتابــه «اإللمــام إلــى أصــول الروايــة وتقييــد
الســماع»(((.

-6وبعــده أبــو حفــص الم َّيانجــي ت (581هـــ)
فألــف جــز ًء ســماه «مــا ال يســع المحــدث
جهلــه» ( (( .

قــال يف آخرهــا« :وهــذه نبــذة يســيرة يســتفيد منهــا
((( «التقييد لمعرفة رواة السنن واألسانيد» ص(.)112
(((وهـو مطبـوع بتحقيـق السـيد أحمد صقـر ،توزيـع مكتبة ابن
تيميـة .القاهرة.
(((وقـد طبـع مـع مجموعـة رسـائل اعتنـى بإخراجهـا علـي
حسـن عبـد الحميـد.
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المبتــدئ ،ويتذكَّــر هبــا العالــم المنتهــي ،وتدعــو إلــى
الرغبــة يف التبحــر يف هــذا العلــم»
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املرحلة الثالثة:
الترتيــب والتلخيــص والتصنيــف الدقيــق لعلــوم

الحديــث التــي كتبهــا الســابقون مع حــذف األســانيد...
* وأول مــن حمــل رايــة هــذه المرحلــة الحافــظ

َّ
الصــاح عثمــان بــن عبــد الرحمــن
أبــو عمــرو ابــن

الشــهرزوري ت(643هـــ).

فإنــه لمــا ولــي تدريــس الحديــث بالمدرســة

األشــرفية يف دمشــق التــي بنيــت ســنة (628هـــ) رأى
أن طــاب علــم الحديــث يحتاجــون إلــى تســهيل

هــذا العلــم عليهــم بعــد أن طالــت األســانيد وض ُعفــت
تقــرب لهــم هــذا العلــم...
الهمــم ،ففكــر يف طريقــة ِّ

فــرأى أن يملــي يف كل درس ومجلــس نو ًعــا أو أكثــر

مــن أنــواع علــوم الحديــث...
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ثــم بعــد أن اجتمعــت لــه هــذه األنــواع ،طبعهــا يف

مصنــف وعــرف بــــ «مقدمــة ابــن الصــاح» ،واســمه:

«علــوم الحديــث»

وقــد ســار فيــه علــى ترتيــب بديــع فبــدأ بتقســيم

الخــر مــن حيــث القبــول والــرد...

بــدأ بالصحيــح ثــم الحســن ثــم الضعيــف ،وذكــر يف

كل نــوع فرو ًعــا ...حتــى اجتمــع لــه مــن ذلــك عشــرات

األنــواع التــي بلغــت خمســة وســتين نو ًعــا...

وقــد ُأخــذ علــى ابــن الصــاح يف كتابــه أنــه لــم ُير َّتب
ترتي ًبــا دقي ًقــا ،والســبب كمــا بينــه ابــن حجــر وغيــره :أن
ابــن الصــاح لــم يقصــد التأليــف ،إنمــا كان يملــي تلــك

األنــواع إمــا ًء ،فكتبــه يف حــال اإلمــاء جمــع كبيــر فلــم

يقــع مرت ًبــا علــى مــا يف نفســه ،وصــار إذا ظهــر لــه أن غير

مــا وقــع لــه أحســن ترتي ًبــا ُيراعــى مــا كتــب مــن النســخ،
ويحفــظ قلــوب أصحاهبــا فــا يغيرهــا ،وربمــا غــاب

بعضهــم فلــو غ َّيــر ترتيبــه تخالفــت النســخ ،فرتكهــا
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علــى أول حالهــا(((.
وعلــى كل حــال يبقــى لــه فضــل الســبق يف الرتتيــب

والتقريــب علــى هــذا النحــو ،ولهــذا صــار كتابــه مرج ًعا
لمــن جــاء بعــده ،حتــى قــال ابــن حجــر« :فــا يحصــى
كــم ناظــم لــه ومختصــر ،ومســتدرك عليــه ومقتصــر،
ومعــارض لــه ومنتصــر»(((.
فممن اختصره:
-1النــووي رحمــه اهلل يف كتابــه« :التقريــب
والتيســير» الــذي شــرحه بعــد ذلــك الحافــظ
الســيوطي يف كتابــه «تدريــب الــراوي شــرح

تقريــب النــواوي»

وكتــاب النــووي كتــاب كثــرت فوائــده وغــزرت

للطالبيــن موائــده ...كمــا قــال الســيوطي يف مقدمتــه،
وتدريــب الــراوي مــن أحســن شــروحه مــع فوائــد

((( قاله البقاعي كما يف «كشف الظنون» (.)1162/2
((( «نزهة النظر» ص(.)51
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مهمــة يف مقدمتــه ،وقــد بلــغ مجمــوع األنــواع فيــه ثالثــة

وتســعين نو ًعــا.

(((

وشــرحه الســخاوي يف كتــاب« :شــرح التقريــب

والتيســير لمعرفــة ســنن البشــير النذيــر »
وهــو مختصــر.

(((

«-2االقــراح يف بيــان االصطــاح» البــن دقيــق
العيــد ت (702هـــ)

(((

وقــد غ َّيــر يف ترتيبــه

كثيـ ًـرا ،وصــار الوصــول إلــى بعــض مســائله يف

األصــل صع ًبــا ،واختصــر االقــراح الذهبــي يف
«الموقظــة».

-3ثــم جــاء الحافــظ ابــن كثيــر ت (773هـــ)
(((وطبـع الكتـاب عـدة طبعات مـن أحسـنها :ط .طارق عوض
اهلل ،يف مجلديـن مـع إضافـة بعـض التعليقـات مـن د .أحمـد
معبـد عبـد الكريم.
(((وقـد طبـع بتحقيـق :علـي بـن محمـد الكنـدري يف مجلـد
واحـد.
((( طبع عدة طبعات منها ط .دار الكتب العلمية.
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فاختصــره يف كتابــه «اختصــار علــوم الحديــث»
وشــرحه الشــيخ المحــدث أحمــد محمــد شــاكر
ت (1377هـــ) يف كتابــه« :الباعــث الحثيــث
(((
شــرح اختصــار علــوم الحديــث»
«-4المقنــع يف علــوم الحديــث» للحافــظ عمــر
بــن علــي المعــروف بابــن الملقــن ت (804هـــ)
وهــو مختصــر وفيــه بعــض االســتدراكات
والزيــادات علــى كتــاب ابــن الصــاح ،وقــد
قــال يف مقدمتــه« :مــع زيــادات عليــه مهمــة،
وفوائــد جمــة ال ُتلفــى مســطورة ،وال تــ َكاد
ُتوجــد يف الكتــب المشــهورة.(((»...
أما النظم :فمن أشهر من نظمه:
-1الحافــظ أبــو الفضــل عبــد الرحيــم بــن الحســين
(((وقـد طبـع المختصـر مـع شـرحه ،ومـع تعليـق الشـيخ
األلبـاين ،بتحقيـق :علـي حسـن عبـد الحميـد يف مجلديـن،
دار العاصمـة – الريـاض.
((( مقدمة الكتاب (.)40/1
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العراقــي ت (806هـــ) ،ثــم شــرحه بنفســه،
أيضــا الســخاوي محمــد بــن عبــد
وشــرحها ً

الرحمــن ت (902هـــ) بكتــاب ســماه «فتــح
المغيــث بشــرح ألفيــة الحديــث للعراقــي»

وهــو مــن أحســن الشــروح وقــد أتــى علــى
أيضــا
أكثــر مباحــث علــوم الحديــث ،وشــرحها ً

الشــيخ زكريــا األنصــاري ت (925هـــ) بكتــاب

ســماه «فتــح الباقــي علــى ألفيــة العراقــي»(((.
-2الحافــظ عبــد الرحمــن الســيوطي ت (911هـــ)
حيــث نظمهــا ،وعلــق عليهــا الشــيخ أحمــد

شــاكر رحمهمــا اهلل .وشــرحها الســيوطي نفســه
يف كتــاب« :البحــر الــذي زخــر يف شــرح ألفيــة

(((وقـد طبعـت األلفيـة مـع شـرحها للمصنـف وشـرح فتـح
الباقـي يف ثلاث مجلـدات بتصحيـح وتعليـق :محمـد بـن
الحسـين العراقـي،ط .دار الكتـب العلميـة .وطبـع فتـح
المغيـث يف أربـع مجلـدات بتحقيـق علـي حسـين علـي ،دار
اإلمـام الطبري.
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أهــل األثــر»(((.

وممن تعقبه واستدرك عليه:

-1الحافــظ بــدر الديــن الزركشــي ت (794هـــ)
(((.
بكتــاب« :النكــت علــى ابــن الصــاح»

-2الحافــظ العراقــي يف كتابــه« :التقييــد واإليضــاح
لمــا أطلــق وأغلــق مــن كتــاب ابــن الصــاح».

-3الحافــظ ابــن حجــر العســقالين يف كتابــه:
«اإلفصــاح تكميــل النكــت علــى ابــن
الصــاح»((( المعــروف بــــ «النكــت علــى ابــن
الصــاح».

* ثــم جــاء الحافــظ ابــن حجــر العســقالين ت
(852هـــ) وســلك طريقــة أخــرى مغايــرة لطريقــة
((( وقد ُحقق يف مجموعة رسائل علمية بالجامعة اإلسالمية.
(((وطبـع يف مجلديـن بتحقيـق :محمد علي سـمك ،دار الكتب
العلمية.
مؤخـرا يف خمـس مجلـدات مـع علوم
(((وقـد طبـع المجلديـن
ً
الحديـث البـن الصلاح ،بتحقيـق :طارق عـوض اهلل.
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ابــن الصــاح ،فهــو لمــا انتقــد كتــاب ابــن الصــاح
يف أنــه غيــر مرتــب ...عــاد فرتــب علــوم الحديــث

ترتي ًبــا منطق ًيــا سـ ً
ـهل ميسـ ًـرا يف كتابــه «نخبــة الفكــر يف

مصطلــح أهــل األثــر»؛ وقــال يف مقدمتــه ...« :علــى

ترتيــب ابتكرتــه وســبيل انتهجتــه مــع مــا ضممتــه إليــه
مــن شــوارد الفرائــد وزوائــد الفوائــد»

(((.

وهــذه الطريقــة هــي طريقــة الســر والتقســيم ،وهــي

ســهلة للحفــظ...

وقــد ذكــر يف نكتــه علــى كتــاب ابــن الصــاح أن

األنســب يف ترتيــب علــوم الحديــث «أن يذكــر مــا يتع َّلق

باإلســناد خاصــة وحــده ،ومــا يتعلــق بالمتــن خاصــة
وحــده ،ومــا يجمعهمــا وحــده ،ومــا يختــص هبيئــة

الســماع واألداء وحــده ،ومــا يختــص بصفــات الــرواة
(((مقدمـة «نخبـة الفكـر» وقـد طبـه النخبـة عـدة طبعـات منهـا:
ط .علـي حسـن عبـد الحميـد مع «النكـت على نزهـة النظر»
ط .دار ابـن الجـوزي.
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وأحوالهــم وحــده»

(((.

وهذا الذي فعله يف النخبة.

(((«النكـت علـى كتـاب ابـن الصلاح» مـع علـوم الحديـث
ونكـت العراقـي (.)54/1
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املرحلة الرابعة:

الشــرح والتعليــق والتلخيــص لكتــب المتقدميــن،

وهــي مــن القــرن العاشــر إلــى منتصــف القــرن
الهجــري الماضــي ،ويف هــذه المرحلــة قــل االبتــكار
يف التصنيــف ،فــا يوجــد تجديــد وتحقيــق بســبب

الضعــف والركــود الــذي طــرأ علــى تلــك الفــرة،
ُ
وشــغل الكاتبــون بمناقشــة عبــارات المتقدميــن مــع

شــرحها والتعليــق عليهــا...

ومن أشهر المصنفات يف هذه المرحلة:
«-1المنظومــة البيقونيــة» لعمــر بــن محمــد بــن
فتــوح البيقــوين الدمشــقي ت (1080هـــ) يف
ســت وثالثيــن بيتًــا وهــي مختصــرة ،وتمتــاز
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بعذوبــة النظــم وســهولة العبــارة(((.

«-2توضيــح األفــكار» لألميــر محمد بن إســماعيل
الصنعــاين ت (1182هـــ) وهــو كتــاب حافــل
وفيــه فوائــد ونفائــس يف علــوم الحديــث(((.

«-3شــرح نزهــة النظــر» للشــيخ علــي بــن ســلطان
الهــروي القــاري ت (1014هـــ) وفيــه فوائــد
(((
قيمــة.

((( وقد طبعت عدة طبعات ولها عدة شروح.
(((وقـد طبـع يف مجلـد واحـد جزأيـن بتحقيـق محمـد محيـي
الديـن عبـد الحميـد .ط .دار الفكـر.
((( وقد طبع عدة طبعات .وشروح نخبة الفكر كثيرة جدً ا...
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املرحلة اخلامسة:
مرحلة النهضة يف علم احلديث

وهــي مــن مطلــع القــرن الهجــري الحالــي إلــى

عصرنــا الحاضــر ،هــذه النهضــة بــدأت على يد مشــايخ
أجــاء يف مقدمتهــم الشــيخ أحمــد محمــد شــاكر ت
(1377هـــ) ،والمعلمــي اليمــاين ت (1389هـــ) ،وابــن

بــاز ت (1420هـــ) ،واأللبــاين ت (1421هـــ).

ثــم توالــى بعــض الباحثيــن المعاصريــن بتأليــف

كتــب يف المصطلــح بغيــة تقريــب هــذا العلــم

للطــاب ...واقتصــر دورهــم علــى إعــادة صياغــة مــا
كتــب يف علــم المصطلــح ليكــون بلغــة عصريــة مناســبة

ســهلة ويســيرة.
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ومن أشهر هذه الكتب:
«-1الوســيط يف علــوم ومصطلــح الحديــث»
للدكتــور محمــد أبــو شــهبة.

«-2أصــول الحديــث علومــه ومصطلحــه» د.
محمــد عجــاج الخطيــب.

«-3علــوم الحديــث ومصطلحــه» د .صبحــي
الصالحــي.

«-4لمحــات يف أصــول الحديــث» د .محمــد
أديــب الصالــح.

« -5توجيه النظر» للشيخ طاهر الجزائري.
«-6قواعــد التحديــث» للشــيخ جمــال الديــن
القاســمي.

-7ومنهــا دراســات تأصيليــة حديثــة ككتــاب
«أصــول علــم الحديــث بيــن المنهــج

والمصطلــح» د .أبــو لبابــة حســين.
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 -8كتــاب «مقارنــة المرويــات» لشــيخنا األســتاذ
الدكتــور إبراهيــم ،وهــو كتــاب قيــم جــدً ا فيــه الرتكيــز
علــى عنايــة المحدثيــن بمصطلحاهتــم مــع دراســة
(((
بعــض المصطلحــات.

ثــم ظهــرت بعــد ذلــك التخصصــات األكاديميــة
يف الجامعــات ممثلــة بالدراســات العليــا يف الســنة
وعلومهــا ...وكثــرت المصنفــات علــى نحــو ممــا
ســبق.

مؤخــرا المطالبــة بالعــودة إلــى منهــج
وظهــرت
ً
األئمــة المتقدميــن يف تقريــر قواعــد علــم المصطلــح،
واالســتفادة مــن كتــب أئمــة الحديــث يف القــرن الســابع
والثامــن والتاســع...
ككتــب الدكتــور حمــزة المليبــاري :مثــل كتــاب
«علــوم الحديــث يف ضــوء تطبيقــات المحدثيــن
النقــاد» (((.

((( وقد طبع يف مجلد واحد .ط .دار الغرب اإلسالمي.
((( وقد طبع يف مجلد واحد . .ط .دار ابن حزم -بيروت.
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و«نظــرات جديــدة يف علــوم الحديــث»((( ،وتبعــه
جماعــة آخــرون مــن المشــايخ وطلبــة العلــم إلــى
عصرنــا الحاضــر.

واهلل تع��اىل نس��أل أن يب��ارك يف اجلهود وأن جيع��ل عملنا
كريم...
ً
خالص��ا لوجه��ه إنه ج��وا ٌد ٌ

((( وقد طبع يف مجلد واحد .ط .دار ابن حزم -بيروت.
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